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בס"ד, שבט תשפ"ג

השישי  החלק  בהוצאת  המוגמר  על  לברך  אנו  שזוכים  העולמים  לחי  והשבח  השיר 
והאחרון מסדרת המוסר "מתעלים" – והפעם בנושא "ביטחון".

לפני קרוב לשנה לאחר הסתלקותו של מורה דרכינו רבן של ישראל שר התורה מרן 
הגר"ח קניבסקי זצוק"ל יצאנו לדרך במיזם חדש לעילוי נשמתו הטהורה. וכמו בכל דרך 
חדשה, רבות הן הספיקות, האם יתקבלו מעשינו לרצון אצל הלומדים, האם אכן יש 
תועלת ובשורה לשוחרי המוסר, אך כל הנוטל עצה מן הזקנים אינו נכשל, ונטלנו עצה 
זה,  "מתעלים"  במיזם  ידינו  את  וחיזקו  שהמליצו  שליט"א  ישראל  גדולי  הדור  מזקני 
ואכן ראינו הצלחה עצומה בס"ד בביקוש האדיר והצימאון הרב ללימוד בחוברות אלו, 

והתועלת עלתה על כל הציפיות ב"ה.

ייחודה של סדרה זו היא בליקוט מספרי המוסר בכל פעם בנושא אחר, כאשר השתדלנו 
המושגים  קבלת  עם  יחד  מיותרת,  אריכות  וללא  בתמציתיות  הנושא  את  להקיף 
יומי השווה לכל נפש. החוברת הראשונה  הנדרשים ללימוד ולחזרה, בחלוקה ללימוד 
יצאה לאור לקראת ימי הפסח בשנה שעברה ועסקה בענינא דיומא של ספירת העומר 
– 'בין אדם לחבירו', ולאחר מכן מיד לאחר חג מתן תורה עסקנו ב'תורה', בחודש אלול 
וימי הדין למדנו את 'תשובה', בתחילת החורף התחזקנו ב'תפילה', ולקראת חנוכה למדנו 

מה היא 'יראה'.

בעניני  לעסוק  רבות  בקשות  קיבלנו  זו,  לסידרה  הוצאת החלק האחרון  לקראת  כעת, 
אמונה וביטחון, שמצד אחד כל כך נדרשים ומוכרחים עבור כל אחד ואחר ובפרט בימים 
טרופים של קשיים רבים, איש איש והתמודדותיו. אך מאידך הסוגיה היא קשה ועמוקה 

מיני ים, ויש ללומדה כסוגיה לכל דבר. 
···

בכותבו:  והביטחון  האמונה  יסודות  את  לנו  הנחיל  זללה"ה  איש  החזון  ורבנא  מרנא 
למידה  המשמש  ביטחון  שם  הביטחון,  במושג  רבים  בלב  נתאזרחה  נושנת  ''טעות 
שפוגש  מקרה  בכל  להאמין  חובה  במושג  נסתובבה  החסידים,  בפי  ועיקרית  מהוללה 
ולא  ושני דרכים בעתיד אחת לטובה  ועמידתו לקראת העתיד אינה מוכרעת,  האדם, 
שניה, כי בטח יהיה הטוב, ואם מסתפק וחושש על היפוך הטוב הוא מחוסר ביטחון. ואין 
הוראה זו בביטחון נכונה, שכל שלא נתברר בנבואה גורל העתיד, אין העתיד מוכרע, כי 
מי יודע משפטי ה' וגדולותיו יתברך, אבל עניין הביטחון הוא האמון שאין מקרה בעולם, 

וכל הנעשה תחת השמש הכל בהכרזה מאתו יתברך''.

ואת יסוד זה עלינו להשריש בליבנו, ע"י לימוד ושינון דברי חז"ל ורבותינו המדברים בזה. 
ונביא  מעשה שהיה ביהודי עשיר המתגורר בפרבר יוקרתי בחו"ל אשר שלח לשאול 
את מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי זצוק"ל: הקב"ה חננו בממון ובנכסים רבים ומטבע 
הדברים שבעולם בו אנו חיים יש להציב שמירה על הבית וכו', בין באבטחה אלקטרונית 
מעלי.  דלא  אינשי  מפני  הרכוש  על  להגן  בכדי  אנושיים,  במאבטחים  ובין  משוכללת 

אקדמות מילין



אקדמות מילין

וכמובן כך נהג אף אותו עשיר.

והנה פנה אליו רב הקהילה דשם ואמר לו, מדוע לך להשקיע ממון רב ומאמצים גדולים, 
פיזיים ונפשיים, בשמירה על ביתך, והרי יש לך מזוזות בבית, ומבואר בגמרא )עי' ע"ז 
י"א.( ובחז"ל שהמזוזות שומרות על הבית מפני המזיקים, וא"כ כל אמצעי האבטחה 
מיותרים הם... וביקש לשאול לדעת תורה, האם אכן צודק אותו רב, ויכול הוא לוותר על 

כל השמירה אותה הציב על הבית.

השיבו מרן זצ"ל ביסוד גדול וחשוב, וכך אמר: "זה אמת כמובן שהמזוזות שומרות על 
הבית, אבל צריך גם השתדלות, וגודל ההשתדלות נמדד לפי דרגת המאמין. כלומר, אם 
זה  ובלב שלם שהמזוזה שומרת עליו, אז באמת  אותו עשיר מאמין באמונה שלמה 
מספיק. אך אם הוא לא בדרגה גבוהה כזו, ויש חשש - אפילו קל - בליבו, הרי שעליו 

להעמיד שמירה גשמית ולא להסתפק בשמירה הרוחנית".
···

בחוברת זו כללנו את הקדמת "חובות הלבבות" לשער הביטחון ]מחוסר מקום להביא 
את כל השער, ואי"ה עוד חזון למועד להדפיס את שער הביטחון כולו בפני עצמו[ כפי 
שנדפס בספר חובות הלבבות שהוצאנו לאור עם פירוש המילים ועיונים. מספר "ארחות 
צדיקים" הבאנו את 'שער השמחה' העוסק רובו בעניני הביטחון, ולא נמנענו מלהביא 
את כל הפרק אף החלק העוסק בענין השמחה. ומספר "ארחות יושר" למרן זצוק"ל 

הבאנו את פרק 'השגחה', וכל זה עם ביאורים ועיונים כפי שנדפס בהוצאתנו. 

סדרת חוברות זו – "מתעלים", נוסדה כאמור לעילוי נשמתו הטהורה של מורינו ורבינו 
הגר"ח  התורה  שר  מרן  ישראל  כל  של  ורבן  ראשינו  עטרת  ומחוללינו,  דרכינו  מורה 
קניבסקי זיע"א, אשר עורר ודירבן אותנו לפעול לחיזוק הציבור ביראת שמים ומידות 
טובות ע"י לימוד המוסר. תדיר היה מורה לשואלים כעצה טובה ללמוד מוסר, ובפרט עם 
הצעירים ואף תשב"ר, ואף יותר מכך עוררנו להמשיך ולחזק את ארגון "ארחות יושר", 
ובוודאי זכות הלימוד והחיזוק של רבבות הלומדים, יהיו לנחת רוח לנשמתו הטהורה 

ולעילוי נשמתו.

ותפילותינו נפיל לפני בורא עולמים, שנזכה להמשיך 
וביתר  שאת  ביתר  להתחזק  ובדרכיו,  במורשתו 

עוז בלימוד התורה והמוסר, ויתקבלו הדברים 
ונזכה  ישראל,  המוני  לפני  ולרצון  לתועלת 
ישראל,  לעמו  גואל  ויבוא  שלימה  לגאולה 

אמן.

 בברכת התורה
אריה קניבסקי



החוברות מסדרת "מתעלים" מחולקות לקטעי לימוד יומיים, 

הנפרסים על פני חמישים וחמשה יום.

 החומר המוקדש לכל יום

מותאם ללימוד יומי הנמשך מספר דקות.

תחילת כל קטע של לימוד יומי מסומנת באמצעות מילה 

צבועה. כשיום הלימוד מצויין בסימניה הקיימת באותו עמוד.
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הלבבות שער הבטחוןחובות  ביושר לבב

א. שהוא צריך יותר מכל הדברים לעובד אלהים יתברך. יסוד החסידות ושורש 
העבודה הוא בטחון, והוא מרומז באות הראשונה שבתורה, וכדברי הגר”א זצ”ל 
שששת האותיות של תיבת “בראשית” רומזות לששת היסודות לקיום התורה: 
ב – ביטחון, ר – רצון, א – אהבה, ש – שתיקה, י – יראה, ת – תורה. והביטחון הוא 
היסוד הראשון, שישים האדם בטחונו בה’ יתברך בלב שלם, שאפילו צרה קרובה 

מפני  המחבר:  אמר 
מאמרנו  שקדם 
וביארנו  הואיל   -
)שער  הקודם  בשער 
עבודת  שער  השלישי, 
בחיוב  האלוקים( 
קבלת עבודת האלהים 
שיש  החיוב  את   -
עצמו  על  לקבל  לאדם 
האלהים,  את  לעבוד 
אחריו  להביא  ראיתי 
לבאר  לנכון  מצאתי   -
אחריו מה שהוא צריך 
הנצרך  העניין  את   -
הדברים  מכל  ביותר 
האלהים  לעובד 
יתברך, והוא הביטחון 
עליו - על השי"ת בכל 
ענייני  בכל   - דבריו 
מה  בעבור  האדם, 
שיש בו מן התועליות 

- מפני שיש במידת הביטחון תועלת גדולה לשני עניינים עיקריים:  הגדולות 
הן בעניין התורה - להשיג שלימות בתורה ובעבודת ה', והן בעניין העולם - 

להשיג אושר ושמחה בעולם הזה. 

ַער ָהְרִביִעי ַ ַהּשׁ

חֹון ּטָ ַער ַהּבִ ׁשַ

ַרְך ְלַבּדֹו חֹון ַעל ָהֱאלִֹהים ִיְתּבָ ּטָ ּבִ ּבַ

ַדם ַמֲאָמֵרנּו  ּקָ ֵני ׁשֶ ר: ִמּפְ ָאַמר ַהְמַחּבֵ
ַלת ֲעבֹוַדת ָהֱאלִֹהים,  ִחּיּוב ַקּבָ ּבְ

הּוא  ֶ )א(ּשׁ ַמה  ַאֲחָריו  ְלָהִביא  ָרִאיִתי 

ְלעֹוֵבד  ָבִרים  ַהּדְ ל  ִמּכָ יֹוֵתר  ָצִריְך 

חֹון ָעָליו  ּטָ ַהּבִ ַרְך, ְוהּוא  ִיְתּבָ ָהֱאלִֹהים 

ִמן  ּבֹו  ׁש  ּיֶ ֶ ּשׁ ַמה  ֲעבּור  ּבַ ָבָריו,  ּדְ ָכל  ּבְ

ַהּתֹוָרה  ִעְנַין  ּבְ דֹולֹות  ַהּגְ ַהּתֹוֲעִלּיֹות 

ּוְבִעְנַין ָהעֹוָלם.

עיונים

חד
 א

ום
י
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הלבבות ביושר לבבשער הבטחוןחובות 

ֵמֶהן,  תֹוָרתֹו,  ּבְ ּבֹו  ְותֹוֲעלֹוָתיו 
ַנְפׁשֹו  ְמנּוַחת 

בו בתורתו  ותועלותיו 
- והרי כמה מהתועלות 
הביטחון  שמביא 
שלימות  להשגת 

בתורה ובעבודת ה'. אחת מהן היא מנוחת נפשו

מאוד, יבטח בהקב”ה שירחם עליו להצילו וכו’. והביטחון הוא כמו צינור, שדרכו 
מים  להמשיך  הרוצה  האדם  כדוגמת  לארץ.  השמים  מן  והברכה  השפע  נמשך 
לתוך ביתו שמתקין צינור, ואי אפשר לו בלעדיו, כך הרוצה להמשיך שפע וברכה 
ברוחניות ובגשמיות, עליו להתחזק במידת הביטחון. וכמו שבצינור של מים כמות 
על  שמושפע  והברכה  השפע  ממש  כך  הצינור,  רוחב  כפי  היא  הזורמים  המים 
האדם הוא כפי גודל מידת בטחונו, אם רב ואם מעט. וכמו שהצינור צריך להיות 
שלם בלי נקב, ולולא זה חלק מן המים לא יגיעו ליעדם, כן הביטחון צריך להיות 

בשלימות בלי ספק כלל )ספר ‘בטוב ירושלים’, תחילת ההקדמה(. 
וז”ל רבינו הגר”א: “ועיקר נתינת התורה לישראל הוא כדי שישימו בטחונם בה’... 
והוא לפי שעיקר הכל הוא הבטחון השלם והוא כלל כל המצוות...” )הגר”א משלי 
כד, יט(. ]ועיין בספר משנת ר’ אהרן )מאמרים ושיחות מוסר ח”א שער א’ פ”ו( 
הכל  דתכלית  לומר  הגר”א  כוונת  דאין  ונראה  וז”ל:  הגר”א  דברי  לבאר  שכתב 
הוא הבטחון והתורה אינה אלא אמצעי דוודאי תכלית כל הבריאה היא התורה, 
להם  ולא שתהא  היא שיקבלוה בקדושתה,  לישראל  נתינת התורה  אך תכלית 
תהיה  בה  והעוסק  והלומדה  בה,  שידבקו  אלא  בעלמא  וחכמה  ידיעה  בבחינת 
התורה עצמותו ממש, והדבקות בתורה זוהי הדבקות בקב”ה, ודרגה זו לא תיתכן 
בלתי הבטחון השלם, דמסור לגמרי לקב”ה, וזהו דכתב הגר”א דתכלית נתינתה 
תורה  מתן  היה  שכדאי  בתורה  הנכונה  דהמדרגה  היינו  השלם  הבטחון  היתה 
עבורה, הוא כדי שישימו בטחונם בה’, דע”י דרגת הבטחון השלם, הוא מסור כולו 
לקב”ה, ואין בו שותפות בין עניני עולמו ועניני תורתו לחצאין, ואז תורתו מאירה, 
ובשביל דרגה זו בתורה כדאית נתינת התורה וזה המכוון בנתינתה, עכ”ד[. וכמה 
רבה חובת האדם לקנות את האמונה בהשגחה פרטית והביטחון, כי בנפשו הוא, 
כמו שכתב ה”חזון איש” )אמונה ובטחון פ”ה ד’(: “שלילת הבטחון, מחסור בנפש 

המשכלת וכמעט שאין לו חלק בעיקרי היהדות”. 

עיונים

יום אחד
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מֹו  ּכְ ַרְך,  ִיְתּבָ ֱאלָֹהיו  ַעל  ּוִבְטחֹונֹו 

ֵני  ב ִלְבטַֹח ַעל ֲאדֹוָניו, ִמּפְ ָהֶעֶבד ַחּיָ ׁשֶ

ּבֹוֵטַח  אלִֹהים  ּבֵ בֹוֵטַח  ֵאיֶננּו  ִאם  ׁשֶ

ְיָי, זּוַלת  ּבְ ּבֹוֵטַח  ׁשֶ ּוִמי  זּוָלתֹו,   ּבְ

ֵמָעָליו  ָגָחתֹו  ַהׁשְ ָהֱאלִֹהים  )ב(ֵמִסיר 

אלהיו  על  וביטחונו 
שבוטח  מי   - יתברך 
על אלוקיו שהוא דואג 
בדרך  מחסורו  לכל 
הריהו  ביותר,  הטובה 
הנפש,  במנוחת  שרוי 
העולם  דאגות  ללא 
יכול  וממילא  הזה, 

להתמסר לעבודת ה', כמו שהעבד חייב לבטוח על אדוניו - כשם שהצלחתו 
של העבד להתמסר לאדונו בשלימות תלויה בכך שיסמוך על אדונו שיספק לו 

את כל צרכיו. 
הוא  כן  להיות משוחרר מדאגות, אלא אם  לאדם  לו  אי אפשר  רבינו:  מוסיף 
 - בזולתו  בוטח  שהוא  בהכרח  באלהים,  בוטח  איננו  שאם  מפני  בה',  בוטח 
במשהו אחר - באדם אחר או בעצמו, כגון: בעושרו, בחכמתו או בכוחו ועוצם 
זולת  ידו ]כי בטבע האדם לחפש להיתלות במישהו[. ומי שבוטח בכוח אחר 

ה' - חוץ מה', מסיר האלהים השגחתו מעליו,

ב. מסיר האלהים השגחתו מעליו. בספר ‘שפתי חיים’ )מדות ועבודת ה’, ח”א 
עמ’ תקע”ז( ביאר את דברי רבינו באמרו שהקב”ה מסיר ההשגחה ממנו, בוודאי 
שאין כוונתו כמשמעות הפשוטה שהוא מופקר למקרים המזדמנים בלי שום יד 
מכוונת ח”ו, אלא שהבוטח בה’ ומאמין באמת שהשי”ת לבדו הוא המנהיג, זוכה 
לראות השגחת ה’ גלויה עליו וסייעתא דשמיא מיוחדת, ומבחין במוחש שהשי”ת 
משגיח עליו ומנהיג אותו. לעומת זאת מי שאינו בוטח בהשי”ת, הנהגת ה’ אתו 
היא בהסתר פנים, ולכן קשה לו להכיר שכל מה שקורה לו מכוון אליו מהשי”ת, 
אף על פי שכך הוא האמת שהקב”ה משגיח ופועל הכל, מכל מקום לאדם זה 

נדמה בטעות שכל מה שעובר עליו הם מקרים טבעיים הקורים מאליהם. 
בדברי רבינו מתבאר שהשפע בא עם הבטחון ואם יבטח כראוי ישיג פרנסתו 
ושאר צרכיו בנקל. מצינו בזה דבר נפלא בספר ‘נועם אלימלך’. הנה בפרשת בהר 
אמרה התורה: “וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית הן לא נזרע ולא נאסף את 
תבואתנו, וציויתי את ברכתי לכם בשנה הששית, ועשת את התבואה לשלש 

עיונים

חד
 א

ום
י



16

הלבבות ביושר לבבשער הבטחוןחובות 

ָעָליו,  ַטח  ּבָ ׁשֶ ִמי  ַיד  ּבְ אֹותֹו  יַח  ּוַמּנִ

יג(: ב,  )ִיְרְמָיה  ּבֹו  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ִמי  ּכְ  ְוִיְהֶיה 

אִֹתי י  ַעּמִ ה  ָעׂשָ ָרעֹות  ִים  ּתַ ׁשְ י   ּכִ

ַלְחֹצב ים  ַחּיִ ַמִים  ְמקֹור   ָעְזבּו 

ִרים, ּבָ ִנׁשְ ּבֹארֹות  ּבֹארֹות   ָלֶהם 

מי  ביד  אותו  ומניח 
ועוזב   - עליו  שבטח 
מי  להשגחת  אותו 
לבטוח  בחר  שהוא 
המסיר   - ויהיה  בו. 
ביטחונו מה' יהיה כמי 
אלו  כמו   – בו  שנאמר 
שנאמר עליהם )ירמיה 
ב, יג(: 'כי שתים רעות עשה עמי' - ירמיהו הנביא מוכיח את בני ישראל על 
שעזבו את ה' והלכו אחרי האלילים. הם עשו שתי רעות: א. 'אותי עזבו' - עזבו 
את ה', המשול ל'מקור מים חיים' - מעיין שנובעים מתוכו מים חיים. ]כשם שמי 
המעיין נובעים ממקורם מעצמם ללא הפסק, כך הקב"ה הוא המקור לכל הטובות 
בארות  בארות  להם  'לחצוב  הלכו  ב.  הלבנון(.[  )טוב  לעולם  פוסקות  שאינן 
נשברים' - עם ישראל שמו את מבטחם באלהים אחרים, המשולים ל'בארות 

שרק  נראה  הכתוב  שממשמעות  ביאור,  וצריך  כ-כא(.  כה,  )ויקרא  השנים” 
באופן שישאלו - מה נאכל - אז מבטיחה התורה “וציויתי את ברכתי”. ותמוה, 
וכי אם לא ישאלו ‘מה נאכל’ לא יבוא השפע, וכי צריכים להיענש על כך שלא 
שאלו מה נאכל, הלא אדרבה כשלא שואלים הינם בדרגה גבוהה יותר? עוד יש 
די היה שתכתוב  והלא  ותשובה,  להתבונן, מדוע כתבה התורה בלשון שאלה 
“וצויתי את ברכתי” וממילא לא תהיה סיבה לשאול מה נאכל בשנה השביעית?
וכתב שם בשם אחיו ר”ז זצ”ל, ליישב כך: כשברא הקב”ה את העולם העמיד 
הנהגת עולם שירד תמיד שפע לצרכי בני אדם ללא הפסק כלל, אלא שכשאין 
לאדם בטחון בבורא ב”ה הריהו מקלקל בזה את צינורות המושכים שפע, ונפסק 
כמו  שירד  השפע  על  מחודש  ציווי  לצוות  ב”ה  השי”ת  וצריך  השפע,  חלילה 

בתחילת הבריאה. 
ולפי זה ביאור הפסוקים כך הוא אם תבטחו בה’ ולא תשאלו ‘מה נאכל’ - לא 
יחסר לכם מאומה ותהיה הברכה מצויה מאליה, אך אם תפלו מאמונה ובטחון 
ותשאלו ‘מה נאכל’, תגרמו לקלקל את השפע, ואז ‘וצויתי את ברכתי’ - אצטרך 

לצוות מחדש שירד השפע כמו בתחילת הבריאה. 

עיונים

יום אחד
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ֶאת ִמירּו  ַוּיָ כ(:  קו,  ים  ִהּלִ )ּתְ  ְוָאַמר 

ב,  ֵעׂשֶ אֵֹכל  ׁשֹור  ַתְבִנית  ּבְ בֹוָדם  ּכְ

רּוְך ּבָ ז(:  יז,  )ִיְרְמָיה  תּוב  ַהּכָ  ְוָאַמר 

ְיָי ְוָהָיה  ְיָי  ּבַ ִיְבַטח  ר  ֲאׁשֶ ֶבר   ַהּגֶ

ה(: מ,  ים  ִהּלִ )ּתְ ְוָאַמר   ִמְבָטחֹו, 

ִמְבַטחֹו ְיָי  ם  ׂשָ ר  ֲאׁשֶ ֶבר  ַהּגֶ ֵרי   ַאׁשְ

ָכָזב, ֵטי  ְוׂשָ ְרָהִבים  ֶאל  ָפָנה   ְולֹא 

ר  ֶבר ֲאׁשֶ ְוָאַמר )ִיְרְמָיה יז, ה(: ָארּור ַהּגֶ

ְיָי  ּוִמן  ְזרֹעֹו  ר  ׂשָ ּבָ ם  ְוׂשָ ָאָדם  ּבָ ִיְבַטח 

ָיסּור ִלּבֹו.

בארות נשברים'. ]כשם 
באים  בבורות  שהמים 
חיצוניים,  ממקורות 
ואינם נובעים ממקורם 
בכך  די  ולא  מעצמם, 
אלא  בורות,  שהם 
נשברים,  בורות  הם 
אינם  שבהם  שהמים 
גם  כך  מתקיימים, 
האלילים  של  טובתם 
בטחו  ישראל  שבני 
מתקיימת.  אינה  בהם, 
מי  כי  מוכח,  הרי 
בכוחות  שבוטח 
מסיר  הקב"ה  אחרים, 
ומניח  השגחתו  את 
אותו בידי מי שבטח בו 

- עוד נאמר בעניין חטא העגל )תהלים קו, כ(: 'וימירו  )טוב הלבנון([. ואמר 
את כבודם' - כשהיו ישראל במדבר, החליפו את ה', שהוא כבודם ותפארתם 
שהוא   - עשב'  אוכל  שור  'בתבנית  ובכבודם,  בטובתם  ומשגיח  ישראל  של 
בפרץ  עמד  בחירו  משה  לולי  להשמידם  "ויאמר  נאמר:  ובהמשך  הזהב.  עגל 
מבטחו  ששם  מי  את  מעניש  שהקב"ה  הרי  מהשחית".  חמתו  להשיב  לפניו 
בכוחות אחרים מלבדו )עפ"י טוב הלבנון ומרפא לנפש(. ולעומת אלו המסירים 
ביטחונם מהשי"ת, אמר הכתוב על מי שבוטח בה' )ירמיה יז, ז(: 'ברוך הגבר 
'והיה ה' מבטחו' - כך יהיה ה'  באותה מידה שיבטח בה' -  אשר יבטח בה''. 
בעזרו למבטח ולעזרה, ולא יירא מכל רע )מצודת דוד ורד"ק(. ואמר )תהלים 
מ, ה(: 'אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו ולא פנה אל רהבים' - לעזרתם של 
- אנשים הנוטים מדרך האמת אל דרך השקר  כזב'  'ושטי  וגאווה,  כוח  בעלי 
ואינם בוטחים באל אמת )אבן עזרא ורד"ק(. ואמר )ירמיה יז, ה(: 'ארור הגבר 
אשר יבטח באדם ושם בשר זרועו' - ששם ביטחונו בבשר ודם, 'ומן ה' יסור 

לבו' - מסיר ליבו מלבטוח בה' )מצודת דוד(. 

ים
ימ

ני 
ש
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ִיְבַטח ַעל ָחְכָמתֹו ְוַתְחּבּולֹוָתיו  ְוִאם 
ִייַגע  לּותֹו,  ּדְ ּתַ ְוִהׁשְ ּגּופֹו  ְוֹכַח 

ְחּבּוָלתֹו  ּתַ ְוִתְקַצר  ּכֹחֹו,  ְוֶיֱחַלׁש  ָלִריק, 

תּוב  ַהּכָ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶחְפצֹו,  יג  ֵמַהּשִׂ

ָעְרָמם, ְוָאַמר  )ִאּיֹוב ה, יג(: לֵֹכד ֲחָכִמים ּבְ

ֶמׁש  ֶ י ְוָראֹה ַתַחת ַהּשׁ ְבּתִ )קֶֹהֶלת ט, יא(: ׁשַ

ּבֹוִרים  ַלּגִ ְולֹא  רֹוץ  ַהּמֵ ים  ּלִ ַלּקַ לֹא  י  ּכִ

ֶלֶחם,  ַלֲחָכִמים  לֹא  ְוַגם  ְלָחָמה  ַהּמִ

ָרׁשּו  ִפיִרים  ּכְ יא(:  לד,  ים  ִהּלִ )ּתְ ְוָאַמר 

י ְיָי לֹא ַיְחְסרּו ָכל טֹוב. ְוָרֵעבּו )ג(ְודְֹרׁשֵ

האדם  יבטח  ואם 
חכמתו  על 
ותחבולותיו וכוח גופו 
ייגע  והשתדלותו, 
יתייגע  הוא   - לריק 
יהיה  וסופו  לשווא, 
ותקצר  כחו,  שייחלש 
מהשיג  תחבולתו 
תחבולותיו   - חפצו 
את  להשיג  יועילו  לא 
שאמר  כמו  רצונותיו, 
יג(:  ה,  )איוב  הכתוב 
'לוכד חכמים בערמם' 
שרוצים  החכמים   -
ולהשיג  להתחכם 
ידי  על  מבוקשם  את 
תחבולותיהם מבלי לבטוח בה', נכשלים באותה תחבולה שרצו להצליח על ידה, 
וגורמים לעצמם רעה תחת טובה )טוב הלבנון(. ואמר - עוד נאמר )קהלת ט, 
יא(: 'שבתי וראה תחת השמש' - חזרתי להתבונן בנעשה בעולם הזה, וראיתי 
שטבע הדברים אינו מוכרח, 'כי לא לקלים המרוץ' - גם אדם קל רגליים, אין 
לו  עמדה  לא  עשהאל  של  שקלותו  ]כשם  ריצתו  ידי  על  שיינצל  לו  מובטח 
לגיבורים  מובטח  לא   - המלחמה'  לגבורים  'ולא  )רש"י([.  פקודתו  כשהגיעה 
שינצחו במלחמה ]שהרי לאבנר לא עמדה גבורתו משהגיע יומו )רש"י([. 'וגם 
לא לחכמים לחם' - חכמת החכמים אינה מסייעת להם להשגת לחמם, ]וכן 
הפוך  והדבר  עליהם,  וראשים  בכסילים  מושלים  להיותם  לחכמים  ראוי  היה 
אנשים   - ורעבו'  רשו  'כפירים  יא(:  לד,  )תהלים  ואמר  עזרא([.  )אבן  ברוב 
גבורתם,  להם  תועיל  ולא  ורעבים,  עניים  הם  פעמים  כארי,  גבורה  להם  שיש 
'ודורשי ה'' – אך הבוטחים בה', גם בעת אשר נעשו עניים, 'לא יחסרו כל טוב' 

ג. ודורשי ה' לא יחסרו כל טוב. לא נאמר שלדורשי ה’ יש כל טוב. כי מתחילת 
עיונים
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ּנּו  רֹו, יּוַסר ִמּמֶ רֹב ָעׁשְ ִיְבַטח ּבְ ְוִאם 
ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלזּוָלתֹו,  ֵאר  ָ ְוִיּשׁ

- כי ה' מזמין להם את 
מזונותיהם )מלבי"ם(.

ואם יבטח האדם ברוב 
ביטחונו  ויסיר  עושרו 

מה', יוסר ממנו - ילקח עושרו ממנו על ידי אחד ממיני סיבות העולם, ויישאר 
לזולתו - ויינתן עושרו לאדם אחר, כמו שאמר

יצירתו של אדם נקבע עבורו מסלול חייו והתמודדותו, אם יהא עני או עשיר 
)נדה טז, ב(. אבל דורשי ה’ שמחים הם בחלקם ומאושרים בגורלם, מסתפקים 

במועט ואינם חשים שחסר להם דבר מה. והם, העשירים באמת!
יעקב אבינו בפגישתו עם עשו אמר “כי חנני אלקים וכי יש לי כל” )בראשית לג, 
יא(. מפרש הכלי יקר: “כי דרך הצדיקים אפילו כשיש מעט בידם, מסתפקים בו 

ושמחים בחלקם, ונראה כאילו יש להם כל”.
מדת ההסתפקות והשמחה בחלקו לא היתה נחלת יעקב אבינו בלבד, ואין היא 
חידוש שנולד רק בבית מדרשו, אלא ‘ירושה’ היא לו מיצחק אביו ואברהם זקנו. 
וכמו ששנינו באבות )ה, יט( “עין טובה... מתלמידיו של אברהם אבינו”, ופירש 
הרמב”ם: “עין טובה - היא ההסתפקות”. ולכן אמר אברהם למלך סדום: “אם 
מחוט ועד שרוך נעל ואם אקח מכל אשר לך” וזוהי תכלית ההסתפקות, והוא 

שיניח אדם ממון גדול ולא יהנה ממנו אפילו בדבר מועט.
הוא שאמר הכתוב על אברהם: “וה’ ברך את אברהם בכל” )בראשית כד, א(. כלומר: 
ה’ ברך את אברהם באותה מידה ותכונה נפלאה של “כל” - שמרגיש שיש לו הכל, 
ולא חסר לו דבר כל-שהוא מחוץ לחלקו אשר שמח בו. בתכונה זו התברך אברהם, 
ולבני  ליצחק:  לו  אשר  כל  את  אברהם  “ויתן  שנאמר:  כמו  בנו,  ליצחק  והורישה 
הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות” )שם כה, ה-ו( ותמוה: אם אברהם 

נתן כבר את כל אשר לו ליצחק, מהיכן נותרו לו מתנות ליתן לבני הפילגשים?
ליצחק”  לו  אשר  כל  את  אברהם  “ויתן  הפסוק:  את  לפרש  כך  גם  יתכן  אלא 
כלומר: אברהם הוריש ליצחק את אותה מדת “כל” אשר לו, מדת ההסתפקות 
שקנה אותה, ואשר בה כלול כל הטוב האפשרי, אותה הוריש ליצחק, וממילא 
נותר בידי אברהם מתנות לתתם לבני הפילגשים והוא הרכוש שקיבל אברהם 

מאחרים ]על דבר שרה[ מעבר לחלקו. 

עיונים

ים
ימ

ני 
ש



20

הלבבות ביושר לבבשער הבטחוןחובות 

ב ּכַ ִיׁשְ יר  ָעׁשִ יט(:  כז,  )ִאּיֹוב  תּוב   ַהּכָ

ְוָאַמר  ְוֵאיֶנּנּו,  ַקח  ּפָ ֵעיָניו  ֵיָאֵסף  ְולֹא 

יר  ְלַהֲעׁשִ יַגע  ּתִ ַאל  ד(:  כג,  ֵלי  )ִמׁשְ

ה(:  כג,  ֵלי  )ִמׁשְ ְוָאַמר  ֲחָדל,  יָנְתָך  ִמּבִ

ֲהָתִעיף ֵעיֶנָך ּבֹו ְוֵאיֶנּנּו, ְוָאַמר )ִיְרְמָיה 

ּוְבַאֲחִריתֹו  ַיַעְזֶבּנּו  ָיָמו  ֲחִצי  ּבַ יא(:  יז, 

ּנּו ֲהָנָאתֹו בֹו,  ַנע ִמּמֶ ִיְהֶיה ָנָבל. אֹו ִתּמָ

ב(: ו,  )קֶֹהֶלת  ֶהָחָכם  ָאַמר  ר  ֲאׁשֶ  ּכַ

כז,  )איוב  הכתוב 
 - ישכב'  'עשיר  יט(: 
קורה  רבות  פעמים 
בלילה  שוכב  שאדם 
עדיין  כשהוא  לישון 
'ולא  לעשיר,  נחשב 
מת,  ולא   - יאסף' 
חי  הוא  בעוד  אלא 
 - ואיננו'  פקח  'עיניו 
עיניו  את  פוקח  הוא 
לדעת  ונוכח  בבוקר, 
אחד  לילה  שבמשך 
ידי  על  כל עושרו  אבד 
גנבים, או שהיה למאכולת אש, או על ידי שאר מקרים רעים )אבן עזרא ופת 
 - 'להעשיר'  ותתאמץ  תתייגע  אל   – תיגע'  'אל  ד(:  כג,  )משלי  ואמר  לחם(. 
להיות עשיר. ]לא נאמר 'אל תיגע להתעשר' אלא 'להעשיר', ללמדנו, שפעמים 
בשם  לנפש  )מרפא  מיגיעתו  מתעשרים  אחרים  לבסוף  אך  מתייגע,  אדם 
- אל תימשך אחר קיבוץ העושר, משום שעל ידי  'מבינתך חדל'  האלשיך(.[ 
שכלך  את  תייגע  אל  מבארים:  ויש  )מלבי"ם(.  בתורה  מלהתבונן  תימנע  כך 
איך להשיג עושר, שאין השגת העושר תלויה בשכל האדם, אלא מתנה הוא 
מאת הקב"ה. ואמר - עוד נאמר שם )משלי כג, ה(: 'התעיף עיניך בו ואיננו' 
בו,  להסתכל  עינך  מנענע  הנך  בעוד  קלה  בשעה  נאבד  שהעושר  פעמים   -
וכבר נעלם ואיננו )מצודת דוד(. ואמר )ירמיה יז, יא(: 'בחצי ימיו' - באמצע 
'יהיה נבל' - בזוי  - ובסוף ימיו  'ובאחריתו'  - יסתלק הונו ממנו,  'יעזבנו'  חייו 
האדם,  בידי  נותר  העושר  אם  שגם  לבאר,  רבינו  מוסיף  עתה   - או  ומושפל. 
נותן  ]כגון שהקב"ה  ליהנות ממנו  יוכל  - לא  בו  תימנע ממנו הנאתו  פעמים 
עצמו,  לצורכי  אפילו  בו  מלהשתמש  ויימנע  בממונו,  צרה  עינו  שתהא  בלבו 
ממון  כשיש  שגם  נמצא  וכדו'.  זקנותו  לעת  ממון  לו  יהיה  לא  שמא  מפחד 
)קהלת  החכם  אמר  כאשר  ממנו[,  ליהנות  שיוכל  לזכות  צריך  האדם,  בידי 
שם.  הפסוק  בתחילת  שנאמר  וכפי  וכבוד,  עושר  לו  שיש  אדם  בעניין  ב(   ו, 
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ֶלֱאֹכל  ָהֱאלִֹהים  ִליֶטנּו  ַיׁשְ )ד(ְולֹא 

ֹוֵמר  ּשׁ ׁשֶ דֹון  ִפּקָ ֶאְצלֹו  ְוִיְהֶיה  ּנּו,  ִמּמֶ

ְלִמי  ׁשּוב  ּיָ ׁשֶ ַעד  ָגִעים  ַהּפְ ִמן  אֹותֹו 

ָאַמר )קֶֹהֶלת ב,  מֹו ׁשֶ הּוא ָראּוי לֹו, ּכְ ׁשֶ

כו(: ְוַלחֹוֵטא ָנַתן ִעְנָין ֶלֱאֹסף ְוִלְכנֹוס 

ְוָאַמר  ָהֱאלִֹהים,  ִלְפֵני  ְלטֹוב  ָלֵתת 

ְוֶכֶסף  ׁש  ִיְלּבָ יק  ְוַצּדִ ָיִכין  יז(:  כז,  )ִאּיֹוב 

ולא ישליטנו האלהים 
לאכול ממנו - לא ייתן 
מעושרו  ליהנות  לו 
 - ויהיה  ומכבודו, 
בידו   - אצלו  העושר 
רק כפיקדון ביד שומר 
מן  אותו  ששומר 
שמשגיח   - הפגעים 
ואינו  נזק,  מכל  עליו 
עד  כלל,  ממנו  נהנה 
שהוא  למי  שישוב 
שיגיע  עד   - לו  ראוי 

הממון לאדם אחר שרצון ה' שעושר זה ראוי לו, כמו שאמר )קהלת ב, כו(: 
רב, אך לא  הון  ולכנוס'  'לאסוף  וחשק  'עניין'  הקב"ה בליבו   - נתן'  'ולחוטא 
כדי שייהנה הוא ממנו, אלא הכסף יישמר בידו כדי 'לתת' אותו 'לטוב' - לאדם 
כז,  )איוב  ייקח הכל, ואמר  'לפני האלהים' - שאותו אדם  שהוא צדיק וטוב 
יז( - קודם לכן נאמר: 'זה חלק אדם רשע' וגו', ולאחר מכן נאמר: 'יכין וצדיק 
ילבש' - פעמים שהרשע עמל להכין את הכסף, אך בסופו של דבר מגיע הכסף 

אל הצדיק, והוא נהנה ממנו. וכסף

ד. ולא ישליטנו האלוהים לאכול ממנו. כתב האלשיך הק’: הנה בזה יספר רוע 
ולא  יכוננו,  ַזּכֹות אותם בצדקה  ית’ למען  ה’  בני אדם, שהעשירם  מידת כמה 
יעשו כן, אך ישימו כל מגמת פניהם להעשיר את בניהם אחריהם, ולא יעשו 
צדקה. ומידה כנגד מידה, הוא לא רצה להאכיל לזולת, גם הוא לא יאכל ממנו. 
או שלא ישאירנו לו, כי אם יעשה לו כנפיים ויעוף ממנו אל זולתו, כמו שאמרו 
במדרש רבה )במדבר כח, ח(: קודשא בריך הוא לא עביד דינרין אלא דשקיל 
מן דין ויהיב לדין. או שלא יתננו לאכול ממנו, שישים בליבו אכזריות על עצמו 
שלא יאכל, ויפזר עד יבוא אֵחר כיורשו או נושא אלמנתו ויקחנו במלואו, כי היה 
כפיקדון אצלו ולא יאכל ממנו. וגם זה מידה כנגד מידה, הוא לא האכיל לנפשו 
]לא קיים מצווה בממונו[, שהוא חלק אלוה ממעל, גם האלוהים לא ישליטנו 
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מֹון  ַהּמָ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ר  ְוֶאְפׁשָ ַיֲחלֹק.  ָנִקי 

ָאַמר  מֹו ׁשֶ ת ָרָעתֹו ְוָאְבַדן ַנְפׁשֹו, ּכְ ִסּבַ

חֹוָלה  ָרָעה  ֵיׁש  יב(:  ה,  )קֶֹהֶלת  תּוב  ַהּכָ

מּור  ׁשָ ר  עׁשֶ ֶמׁש  ָ ַהּשׁ ַחת  ּתַ ָרִאיִתי 

ִלְבָעָליו ְלָרָעתֹו.

ְיִביֶאּנּו  אלִֹהים  ּבֵ ַהּבֹוֵטַח  ׁשֶ ּוֵמֶהם, 
ַיֲעבֹד  ּלֹא  ׁשֶ ָעָליו  ַהְבָטָחתֹו 

כסף   - יחלוק  נקי 
הקב"ה  צבר,  שהעשיר 
הנקי  לצדיק  מחלקו 
ומצודת  )רש"י  מעוון 
וייתכן   - ואפשר  דוד(. 
הממון  שיהיה  גם 
סיבת רעתו – שהממון 
ואבדן  צרות,  לו  יגרום 
נפשו - ולפעמים יגרום 
כמו  מיתתו.  את  גם  לו 
)קהלת  הכתוב  שאמר 
ה, יב(: 'יש רעה חולה' 
גרועה,  צרה  קיימת   -
'ראיתי תחת השמש' - נוכחתי לראות בעולם השפל עושר שהוא שמור לבעליו, 
אבל לא לטובתו הוא שמור לו, כדי ליהנות ממנו באחרית הימים ולהוריש לבניו 
אחריו, כי אם לרעתו הוא שמור לו, שרכושו יגרום לו צער ]כקורח, שעל ידי עושרו 
נתגאה וירד לשאול )רש"י(. או, כי בעבור רוב עושרו יעלילו עליו המלשינים ויהיה 
מיוסר בייסורים )מצודת דוד([. הרי שלא תיתכן לאדם מנוחת הנפש מדאגות, אלא 

אם כן הוא בוטח בה'.
ומהם - תועלת נוספת לעבודת ה' ישיג האדם הבוטח בה', שהבוטח באלהים 

יביאנו הבטחתו עליו - הביטחון בה' גורם שלא יעבוד

לאכול לגופו, וישים בליבו להרעיב את עצמו. עכ”ל.
זה  פסוק  במדרש  ואמרו  יג(,  ה,  )קהלת  רע”  בענין  ההוא  העושר  “ואבד  כתיב 
נאמר על אדם שבא עני לבקש ממנו צדקה והשיב לו, למה אינך הולך לעבוד 
ויכול לעבוד, ראו רגליו ראו כרסו  ולאכול, ראו שוקיו כמה בריא הוא  ולהרויח 
ראו בשרו כמה שמן הוא, אמר לו הקב”ה לא דייך שלא נתת לו משלך מאומה, 
בידו  ואין  בן  והוליד  לפיכך  רעה,  עין  בו  משים  אתה  לו  שנתתי  במה  אלא 
 מאומה כל מה דהוי ליה )ויק”ר לד, ד, וכדביאר ב’דרך אמונה’ פ”י מהל’ מתענ”י

ס”ק י”ח(.
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ְיַיֵחל  ְולֹא  ְלִאיׁש,  ה  ְיַקּוֶ ּלֹא  ְוׁשֶ זּוָלתֹו, 

ְלִהְתַרּצֹות  ַיַעְבֵדם  ְולֹא  ָאָדם,  ִלְבֵני 

ים  ַיְסּכִ ַיֲחִניף ָלֶהם, ְולֹא  ֲאֵליֶהם, ְולֹא 

ָהֱאלִֹהים, ֲעבֹוַדת  י  ִבְלּתִ ּבְ ֶהם   ִעּמָ

ִייָרא  ְולֹא  ִעְנָיָנם,  ַיְפִחיֵדהּו  ְולֹא 

ְגֵדי  ִמּבִ ט  ֵ ּשׁ ִיְתּפַ ֲאָבל  ְחְלקֹוָתם,  ִמּמַ

ְוחֹוַבת  הֹוָדָאָתם  ְוטַֹרח  טֹובֹוָתם 

ֵהר  ִיּזָ לֹא  אֹוָתם  יֹוִכיַח  ְוִאם  ְגמּוָלם,  ּתַ

ְכבֹוָדם, ְוִאם ַיְכִליֵמם לֹא ֵיבֹוׁש ֵמֶהם,  ּבִ

יצטרך  שלא   - זולתו 
אדם  לבני  לעבוד 
שירצו  כדי  אחרים 
ולספק  עמו  להיטיב 
ושלא  צרכיו,  את  לו 
לא  גם   - לאיש  יקווה 
יתלה תקוותו באנשים 
ולא  אותו,  שיושיעו 
לא   - אדם  לבני  ייחל 
בני  לטובת  יצפה 
אלא  ולעזרתם,  אדם 
לישועתו  רק  יצפה 
יעבדם  ולא  יתברך, 
אליהם  להתרצות  כדי 
בעיניהם,  חן  למצוא   -

ולא יחניף להם כדי למצוא חן בעיניהם, כי יודע הוא שצרכיו אינם מגיעים אליו 
שמנוגדים  בדברים   - בבלתי  ולדבריהם  לדעתם  עמהם  יסכים  ולא  מחמתם, 
לעבודת האלהים. ואינו דואג שמא יחסר לו פרנסתו בעבור זה, מפני שבוטח 
איומיהם   - עניינם  יפחידהו  ולא  צורכו,  כל  אותו  ויפרנס  שיזון  יתברך  בה' 
או  עליהם.  מלחלוק   - ממחלקותם  יירא  ולא  רעה,  לו  לעשות  שמאיימים 
הכוונה, לא יפחד מהם אם יריבו עמו, אלא הוא חופשי ומשוחרר מכל לחצים 
אלא   – טובותם  מבגדי  יתפשט  אבל  בה'.  בטוח  לבו  שנכון  מאחר  חברתיים, 
ישתדל בכל יכולתו שלא להזדקק לטובותיהם וטורח הודאתם וחובת תגמולם 
יוכיח אותם  – כדי שלא יצטרך לטרוח להודות להם ולגמול להם טובה. ואם 
- כשיש צורך להוכיחם כאשר ההלכה מחייבת זאת, לא יזהר בכבודם - אינו 
חושש מלהעיר להם בצורה הראויה והמותרת. ]מחוסר הביטחון ייזהר זהירות 
יתירה מלהוכיחם אפילו בצורה הראויה והמותרת, שמא תהיה למוכח תרעומת 
עליו ויימנע מלהיטיב לו בשעת הצורך. לעומתו, אדם הבוטח בה' ויודע שהכל 
כאשר  לזולת  מלהעיר  חושש  אינו  צרכיו,  כל  לו  הנותן  והוא  יתברך,  מאתו 
ההלכה מחייבת זאת )שפתי חיים(.[ ואם יכלימם כאשר הדין מחייב לבייש את 

החוטא )ראה רמב"ם הל' דעות פ"ו ה"ח(, לא יבוש - לא יתבייש מהם,
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ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶקר,  ֶ ַהּשׁ ָלֶהם  ה  ְיַיּפֶ ְולֹא 

ַיֲעָזר ֱאלִֹהים  ַויָי  ז(:  נ,  ְעָיה  )ְיׁשַ ִביא   ַהּנָ

ן ּכֵ ַעל  י  ִנְכָלְמּתִ לֹא  ן  ּכֵ ַעל   ִלי 

לֹא  י  ּכִ ָוֵאַדע  ִמיׁש  ַחּלָ ּכַ ָפַני  י  ְמּתִ ׂשַ

יָרא  ּתִ ַאל  ו(:  ב,  )ְיֶחְזֵקאל  ְוָאַמר  ֵאבֹוׁש, 

ְוָאַמר  יָרא,  ּתִ ַאל  ְבֵריֶהם  ּוִמּדִ ֵמֶהם 

יָרא  ּתִ ַאל  ְבֵריֶהם  ִמּדִ ו(:  ב,  )ְיֶחְזֵקאל 

ָחת, ְוָאַמר )ִיְרְמָיה א, ח(:  ֵניֶהם ַאל ּתֵ ּוִמּפְ

ֵניֶהם, ְוָאַמר )ִיְרְמָיה א, יז(:  יָרא ִמּפְ ַאל ּתִ

ֵניֶהם, ְוָאַמר )ְיֶחְזֵקאל ג, ט(:  ַחת ִמּפְ ַאל ּתֵ

ִמְצֶחָך י  ָנַתּתִ ִמּצֹר  ָחָזק  ִמיר  ׁשָ  ּכְ

להם  ייפה  ולא 
יצדיק  לא   - השקר 
השקר,  את  בפניהם 
דרכם  על  ישבחם  ולא 
יעמידם  אלא  הרעה, 
 - ומדוע?  האמת.  על 
מאחר שאינו סומך על 
אינו  הוא  אדם,  עזרת 
אמת,  מלומר  חושש 
הנביא  שאמר  כמו 
ז(  נ,  )ישעיה  ישעיה 
הדור,  עזות  שלפי   -
שהיו  בקל  היה  באמת 
ומורטים  אותי  מכים 
'וה'  )מלבי"ם(:  לחיי 
 - לי'  יעזר  אלהים 
את  ששמתי  מכיוון 
והוא  בה'  ביטחוני 
עוזרני, 'על כן לא נכלמתי' - לא נחשבה הכלימה בעיני למאומה, 'על כן שמתי 
פני כחלמיש' - לכן כשהיה צורך להוכיחם, העזתי פני נגדם כחלמיש - כסלע 
חזק ]כלומר, דיברתי כנגדם קשות[ ללא בושה ומורא )מפרשים(, 'ואדע כי לא 
אבוש' - שלא אבוא לידי בושה, הואיל ואני חי עם הקב"ה ואיני מבקש כבוד או 
שאר הנאות מעוברי רצונו. ואמר )יחזקאל ב, ו(: 'אל תירא מהם' - שמא יעשו 
לך רע, 'ומדבריהם אל תירא' - אף אם ידברו לעשות לך רעה. ואמר )יחזקאל 
ב, ו(: 'מדבריהם' - שידברו להורגך, 'אל תירא, ומפניהם אל תחת' - אל תשפיל 
עצמך נגדם )מלבי"ם(. ואמר )ירמיה א, ח(: 'אל תירא מפניהם' - אל תפחד 
לבצע שליחותך להוכיחם פן תיכשל בלשונך ויקצפו עליך )מצודת דוד(. ואמר 
כל  - אל תפחד מפניהם מלומר להם את  'אל תחת מפניהם'  יז(:  א,  )ירמיה 
ג, ט(: 'כשמיר  )יחזקאל  דברי ואל תחניף להם )מצודת דוד, מלבי"ם(. ואמר 
היא  זאת  בכל  חלשה,  בעצמה  שהיא  הגם  השמיר,  כתולעת   - מצור'  חזק 
חזקה מהאבן, מפני שיש בה סגולה לבקוע את האבן, 'נתתי מצחך' - כך גם 

שה ימים
שלו
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ֵניֶהם. לֹא ִתיָרא אֹוָתם ְולֹא ֵתַחת ִמּפְ

ְיִביֵאהּו  אלִֹהים  ּבֵ ַהּבֹוֵטַח  ׁשֶ ּוֵמֶהן, 
ִלּבֹו  ֶאת  ְלַפּנֹות  ִבְטחֹונֹו 

ְלִעְנְיֵני  ְלָבבֹו  ּוְלַיֵחד  ָהעֹוָלם,  ֵמִעְנְיֵני 

ְמנּוַחת ַנְפׁשֹו  ָהֲעבֹוָדה, ְוִיְהֶיה דֹוֶמה ּבִ

ְלִעְנְיֵני  ֲאָגתֹו  ּדַ ּוִמעּוט  ִלּבֹו  ְורַֹחב 

ְוהּוא  ה,  יִמּיָ ָהַאְלּכִ ְלַבַעל  עֹוָלמֹו 

ת  חׁשֶ ְוַהּנְ ְלָזָהב  ֶסף  ַהּכֶ ַלֲהֹפְך  ַהּיֹוֵדַע 

ה.  ִדיל ְלֶכֶסף ַעל ְיֵדי ָחְכָמה ּוַמֲעׂשֶ ְוַהּבְ

לֹו  ֵיׁש  אלִֹהים,  ּבֵ ַהּבֹוֵטַח  י  )ה(ּכִ ְועֹוד, 

ָרה ְדָבִרים. ֲעׂשָ ָעָליו ִיְתרֹון ּבַ

חזק  מצחך  את  נתתי 
שאתה  היינו  ממצחם, 
ותנצחם  מהם  חזק 
האלהית  הסגולה  בצד 
לחם,  )פת  בך  שיש 
תירא  'לא  מלבי"ם(. 
מרעתם,   – אותם' 
 - מפניהם'  תחת  'ולא 
בעיני  שפל  תהיה  אל 
מצד  לפניהם  עצמך 
ונכבדים  רבים  היותם 

)מלבי"ם(.
תועלת  עוד   - ומהן 
יש  ה'  עבודת  לעניין 
הביטחון,  ממידת 
באלהים  שהבוטח 
 - ביטחונו  יביאהו 
גורם  בה'  ביטחונו 
לבו  את  לפנות  שיוכל 

- להסיח דעתו מענייני העולם - מעסקי העולם הזה וטרדותיו, ולייחד לבבו - 
לרכז את מחשבותיו לענייני העבודה - עבודת ה'. ]מאחר שיודע שהקב"ה דואג 
לכל צרכיו, ממילא אינו מוטרד משום דבר, וליבו פנוי לענייני עבודת ה'[. ויהיה 
דומה במנוחת נפשו ורוחב לבו - ורוחב דעתו ומיעוט דאגתו לענייני עולמו 
 - היודע  והוא  זיופים,  לכימאי, הוא אומן   - לבעל האלכימיה  - העולם הזה, 
שביכולתו להפוך למראית עין בלבד את הכסף לזהב, והנחושת והבדיל - יודע 
להפוך מתכות זולות ופשוטות אלו לכסף, על ידי חכמה ומעשה. ולכאורה, אין 
כמוהו שלו ורגוע בעניין פרנסתו, ועוד, - ולא רק זאת אלא כי הבוטח באלהים, 

יש לו עליו יתרון - עולה הוא על הכימאי בעשרה דברים – יתרונות.

ה. כי הבוטח באלהים יש לו עליו יתרון בעשרה דברים. מהו התשלום והשכר 
עיונים
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ָצִריְך  ה  יִמּיָ ַהּכִ ַעל  ּבַ ׁשֶ ָתם  ִחּלָ ּתְ
ְמֻיָחִדים  ִלְדָבִרים 

זּוָלָתם,  ָדָבר  לֹו  ֻיְגַמר  לֹא  ָלאָכה,  ַלּמְ

ָמקֹום. ּוְבָכל  ֵעת  ָכל  ּבְ ִיְמָצֵאם   ְולֹא 

ֻמְבָטח ַטְרּפֹו  אלִֹהים  ּבֵ ְוַהּבֹוֵטַח   — 

היתרון   - תחילתם 
שבעל  הוא,  הראשון 
הכימיה צריך לדברים 
- לחומרים ולמכשירים 
למלאכה  מיוחדים 
לו  שיתאפשר  כדי   -
להפוך את הכסף לזהב. 
דבר  לו  יוגמר  לא 
זולתם - אין הוא יכול להוציא לפועל שום דבר בלי כלים וחומרים אלו. ולא ימצאם 
- לא ישיג את הדברים הללו בכל עת ובכל מקום - בכל זמן שרוצה ובכל מקום 
שחפץ. נמצא שאין פרנסתו מובטחת לו בכל מצב ובכל מקום שיהיה בו. ומאחר 
פרנסתו.  תקופח  ממילא  מצב,  בכל  עבודתו  להשלים  או  להתחיל  יכול  שאינו 
מובטח וטרפו  דבר,  לשום  מוגבל  אינו  בה'  הבוטח  אולם   - באלהים   והבוטח 

שיזכה בעל הבטחון בעוה”ז עבור בטחונו בה’? 
אמר הכתוב “קוה אל ה’ חזק ויאמץ לבך וקוה אל ה’” )תהלים כז, יד(. בחידושי 
מרן רי”ז הלוי על התורה )נ”ג ע”א( פירש, שכוונת הכתוב שהתשלום והשכר 
שיזכה בעל הבטחון, שהקב”ה יחזק ויאמץ לבו ויהיה בטחונו יותר גדול ויותר 
‘חובת  בעל  שכתב  כפי  והיינו,  הבטחון.  לבעל  וההוגן  הראוי  השכר  וזהו  חזק. 
הלבבות’ )שער הבטחון( שמדת הבטחון יתירה בערכה על כל מה שיש בעולם 
מבעל  וגם  בעולם,  שיש  עשירות  מיני  וכל  וכרמים  בתים  שדות  כגון  הזה, 
יש להם פחד מבני  לזהב, שכל אלו  כל מיני מתכות  האלכימיה שבידו להפוך 
תמיד  לו  יש  הבטחון  בעל  ואילו  וכדו’,  דמים  ושופכי  ולסטים  ומגנבים  אדם 
מנוחה שלימה, ואין לו כל דאגה ופחד וכו’ עיי”ש. ואם כן הרי ה”בטחון” עצמו 
עולה בערכו על כל עשירות ממונית שבעולם, ולא יתכן לומר שה’ ישלם לבוטח 

בו בעד מדת הבטחון בדבר שהוא פחות מערך מדת הבטחון עצמו...
אלא התשלום הראוי וההוגן לבעל הבטחון, הוא, שה’ יוסיף ויאמץ עוד לבבו 

ויזכה לבטחון יותר גדול, ויהיה עוד יותר שליו, רגוע ומאושר.
וזה מאמר הכתוב “קוה אל ה’ חזק ויאמץ לבך וקוה אל ה’” שבזכות הבטחון 

יזכה לבטחון עוד יותר גדול, וזהו שכרו. 

עיונים
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ָהעֹוָלם, ּבֹות  ִמּסִ ה  ִסּבָ ל  ִמּכָ  לֹו 

ג(: ח,  ָבִרים  )ּדְ תּוב  ַהּכָ ָאַמר  ׁשֶ מֹו   ּכְ

ֶחם ַהּלֶ ַעל  לֹא  י  ּכִ הֹוִדיֲעָך   ְלַמַען 

ל מֹוָצא ִפי  י ַעל ּכָ ְלַבּדֹו ִיְחֶיה ָהָאָדם ּכִ

ֵאיָנן  ּבֹות  ַהּסִ י  ּכִ ָהָאָדם,  ִיְחֶיה  ְיָי 

ָמקֹום,  ּוְבָכל  ֵעת  ָכל  ּבְ ּנּו  ִמּמֶ ִנְבָצרֹות 

ִעם  הּו  )ו(ֵאִלּיָ ַבר  ִמּדְ ָיַדְעּתָ  ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ָהַאְלָמָנה ה  ָ )ז(ָהִאּשׁ ְוִעם   ָהעֹוְרִבים, 

מובטחת  פרנסתו   - לו 
מכל  אליו  שתגיע 
העולם  מסיבות  סיבה 
להזמין  יכול  הקב"ה   -
מקום  בכל  פרנסתו  לו 
ידי  על  מצב  ובכל 
מאמצעי  אמצעי  כל 
הפרנסה  השגת 
בין  בעולם,  הקיימים 
קטן ובין גדול, בין מעט 
דבר  וכל  הרבה.  ובין 
מקור  לו  להיות  יכול 
של  ברצונו  לפרנסתו 

וגו' למען  'ויאכילך את המן  ג(:  ח,  )דברים  יתברך, כמו שאמר הכתוב  הבורא 
חיי האדם אינם תלויים במזון   - יחיה האדם'  לבדו  על הלחם  לא  כי  הודיעך 
בלבד, 'כי על כל מוצא פי ה' יחיה האדם' - מכל דבר שנברא במאמר ה' יכול 
האדם לחיות ברצון ה' יתברך )עפ"י תרגום יונתן(. כי הסיבות שעל ידן פרנסתו 
של האדם מצויה לו, אינן נבצרות ממנו - אינן נמנעות מה' יתברך בכל עת ובכל 
מקום, כאשר ידעת - כאשר ידוע לך מדבר - מהמעשים המוזכרים בנביא אודות 
אליהו עם העורבים - כשהסתתר אליהו הנביא בנחל כרית המרוחק, היו העורבים 
מביאים לו לשם בכל יום לחם ובשר ממטבחו של אחאב, ועם האשה האלמנה – 
שהיה בכדה כף אחת קמח ומעט שמן בצפחת, ובזכות ברכת ה' הספיק למאכלם 

ו. אליהו עם העורבים. בתקופת מלכותו של אחאב שהכעיס את ה’ בעבודה 
זרה, גזר אליהו הנביא שלא ירד גשם ג’ שנים ועל פי ציווי ה’ הלך להסתר מפני 
והיו  הנביא,  אליהו  את  לכלכל  לעורבים  ה’  ציווה  כרית.  בנחל  המלכות  גזירת 
מביאים לו פעמיים ביום לחם ובשר, והיה שותה מים מן הנחל )מלכים א פרק 

יז(. הרי שגם במקום שומם ומרוחק דאג הקב”ה לפרנסו. 
ז. האשה האלמנה. לאחר שנחל כרית התייבש מחמת הבצורת )ראה לעיל(, 
הלך אליהו הנביא על פי ציווי ה’ יתברך לאשה אלמנה בעיר צרפת הסמוכה 
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ּוְדַבר  ִים,  ַהּמָ ַחת  ְוַצּפַ ְרָצִפים  ת  )ח(ְוֻעּגַ

ָאַמר  ׁשֶ ִביִאים,  ַהּנְ ִעם  עֹוַבְדָיהּו 

ְיָי  ִביֵאי  ִמּנְ א  ָוַאְחּבִ יג(:  יח,  )ְמָלִכים־א 

ִאיׁש  ים  ִ ֲחִמּשׁ ים  ִ ֲחִמּשׁ ִאיׁש  ֵמָאה 

ֵלם ֶלֶחם ָוָמִים, ְוָאַמר  ָעָרה ָוֲאַכְלּכְ ּמְ ּבַ

ְוָרֵעבּו  ָרׁשּו  ִפיִרים  ּכְ יא(:  לד,  ים  ִהּלִ )ּתְ

ועוגת  רבים,  ימים 
המים  וצפחת  רצפים 
אליהו  כשהיה   –
ה'  לו  זימן  במדבר, 
וצפחת  רצפים  עוגת 
מים, ואכל ושתה והלך 
ארבעים  אכילתו  מכח 
לילה,  וארבעים  יום 
- ומהמעשה של  ודבר 
עובדיהו עם הנביאים, 
שאמר )מלכים-א יח, יג(: 'ואחביא מנביאי ה' מאה איש' - הסתרתי מאה נביאים 
כל  במערה',  איש  חמשים  ל'חמשים  אותם  וחילקתי  להרגם,  איזבל  שציוותה 
קבוצה במערה נפרדת, 'ואכלכלם לחם ומים'. הרי שבכל מקום ממציא השי"ת 
לד,  )תהלים  ואמר  אויביו.  מזונו, אף בשהותו במקום מסתור מפני  לאדם את 
יא(: 'כפירים' - אנשים שיש להם גבורה כארי, הם לפעמים 'רשו ורעבו' - עניים 

לצידון, וביקש ממנה מעט מים ושתעשה לו פת לחם. “ותאמר, חי ה’ אלוהיך, 
והנני  בצפחת,  שמן  ומעט  בכד  קמח  כף  מלא  אם  כי  ]עוגה[  מעוג  לי  יש  אם 
מקוששת שניים עצים ובאתי ועשיתיהו לי ולבני ואכלנוהו ומתנו. ויאמר אליה 
עוגה קטנה בראשונה  לי משם  כדברך, אך עשי  בואי עשי  אליהו, אל תיראי, 
כד  ישראל,  אלוקי  ה’  אמר  כה  כי  באחרונה.  תעשי  ולבנך  ולך  לי,  והוצאת 
האדמה.  אל  גשם  ה’  תת  יום  עד  תחסר  לא  השמן  וצפחת  תכלה  לא  הקמח 
הקמח  כד  )רבים(.  ימים  וביתה  והיא  הוא  ותאכל  אליהו  כדבר  ותעש  ותלך 
לא כלתה, וצפחת השמן לא חסר כדבר ה’ אשר דיבר ביד אליהו” )מלכים-א 
ואם  בריותיו, אם מעט  ולכלכל את  לה’ מלהושיע  יז(. הרי שאין מעצור  פרק 
ימים לפרנס אותם  ומעט השמן האמצעים  כף הקמח  היו  ה’   הרבה, שברצון 

רבים.
של  שמו  את  קידש  הנביא  שאליהו  לאחר  המים.  וצפחת  רצפים  ועוגת  ח. 
ה’ בהר הכרמל והרג את נביאי הבעל, ברח מפני איזבל אשת אחאב שרצתה 
דרך  במדבר  הלך  “והוא  ד(:  יט,  א,  )מלכים  בפסוק  נאמר  מכן  ולאחר  להורגו. 

עיונים

ארבעה ימים
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ְוָאַמר  טֹוב,  ָכל  ַיְחְסרּו  לֹא  ְיָי  י  ְודְֹרׁשֵ

י  ּכִ יו  ְקדׁשָ ְיָי  ֶאת  ְיראּו  י(:  לד,  ים  ִהּלִ )ּתְ

ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיו.

ָצִריְך  ה  יִמּיָ ַהּכִ ַעל  ּבַ י  ּכִ ִני,  ֵ ְוַהּשׁ
ְוִלְמָלאכֹות,  ים  ְלַמֲעׂשִ

ר  ְוֶאְפׁשָ זּוָלָתם,  ֶחְפצֹו  לֹו  ַלם  ִיׁשְ לֹא 

ָנם, ִעם ַהְתָמַדת  ִמיתּוהּו ֵריָחם ַוֲעׁשָ ּיְ ׁשֶ

גבורתם  ואין  ורעבים, 
'ודורשי  להם.  מועילה 
טוב'  כל  יחסרו  לא  ה' 
בה'  הבוטחים  אך   –
שום  להם  תחסר  לא 
טובה, כי הקב"ה מזמין 
להם מזונותיהם. ואמר 
'יראו  י(:  לד,  )תהלים 
- אתם  את ה' קדושיו' 
יראים  תהיו  ה',  קדושי 
את ה' לבדו, ואל תיראו 
מצורכיכם,  יחסר  שמא 
'כי אין מחסור ליראיו' 

– אין דבר חסר ליראי ה'. ]כי בהיות שלא תעשו כי אם בשבילו יתברך, הוא יעשה 
את שלכם וימלא חסרונכם, כי זה דרכו יתברך, כי הדורש אותו ]את ה'[, לכשייטיב 
לו ]על מנת שה' ייטיב עמו, אזי[ מדקדק ]ה'[ עמו, אך העושה ]מצוות רק[ בשביל 

ִהַּדֵּבק בו יתברך, הוא ייטיב לו )אלשיך([.
והשני - היתרון השני שיש לבעל הביטחון על פני בעל הכימיה, הוא, כי בעל 
להעזר   - ולמלאכות  מיוחדות  פעולות  לעשות   - למעשים  צריך  הכימיה 
חפצו  לו  ישלם  ולא  הפועל,  אל  מגמתו  את  להוציא  כדי  שונות  במלאכות 
זולתם - ובלעדיהן לא יושלם רצונו ולא יצליח במלאכתו. ואפשר - גם ייתכן 

שימיתוהו ריחם - ריחות החמרים ועשנם, עם התמדת

יום ויבוא וישב תחת רותם אחד וישאל את נפשו למות ויאמר רב עתה ה’ קח 
ויישן תחת רותם אחד והנה זה מלאך  נפשי כי לא טוב אנכי מאבותי. וישכב 
והנה מראשותיו עוגת רצפים וצפחת מים  ויבט  לו קום אכול.  ויאמר  בו  נוגע 
ויאכל וישת וישב וישכב. וישב מלאך ה’ שנית ויגע בו ויאמר קום אכול כי רב 
ממך הדרך. ויקם ויאכל וישתה וילך בכח האכילה ההיא ארבעים יום וארבעים 
לילה עד הר האלקים חורב”. הרי שה’ המציא לאליהו את פרנסתו אף במדבר 

באמצעים נפלאים אלה.
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ַלְיָלה  ָבֶהם  ַהְיִגיָעה  ְואֶֹרְך  ָהֲעבֹוָדה 

ִבְטָחה  ּבְ ֵאל  ּבָ ְוַהּבֹוֵטַח   — ְויֹוָמם. 

צֹא ָהָרעֹות,  ָגִעים, ְוִלּבֹו ָבטּוַח ִמּמְ ֵמַהּפְ

ר ְיבֹוֶאּנּו ֵמֵאת ָהֱאלִֹהים ִיְהֶיה  ְוָכל ֲאׁשֶ

ְמָחה, ְוַטְרּפֹו ָבא ֵאָליו  ׂשֹון ּוְלׂשִ לֹו ְלׂשָ

תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ ְלָוה, ּכְ ֵקט ְוׁשַ ְמנּוָחה ְוַהׁשְ ּבִ

יֵצִני ַעל  א ַיְרּבִ ׁשֶ ְנאֹות ּדֶ ים כג, ב(: ּבִ ִהּלִ )ּתְ

ֵמי ְמֻנחֹות ְיַנֲהֵלִני.

ה ֵאינֹו  יִמּיָ ַעל ַהּכִ י ּבַ ּכִ י,  ִליׁשִ ְ ְוַהּשׁ

על  נוסף   - העבודה 
להתמיד  שעליו  מה 
ואורך  זו  בעבודתו 
 - בהם  היגיעה 
רב  זמן  בה  ולהתייגע 
והבוטח  ויומם.  לילה 
בה',  - אך הבוטח  באל 
מהפגעים  בבטחה 
שהדרך  לו  מובטח   -
השי"ת  לו  יזמין  שבה 
את פרנסתו לא תזיקנו, 
ממצוא  בטוח  ולבו 
תאונה  שלא   - הרעות 
לו שום רעה, וכל אשר 
יבואנו - וכל מה שיבוא 
 - האלהים  מאת  עליו 
אף אם הם ייסורים, יהיה לו - יקבלם לששון ולשמחה - בששון ובשמחה, מאחר 
שהוא מאמין שכל מה שה' עושה לו הוא רק לטובתו. ]או הכוונה, שהוא בטוח 
שלא יאונה לו רע, מאחר שהוא מאמין שכל מה שה' עושה לו הוא רק לטובתו, 
ולכן הוא שש ושמח עם כל מה שבא עליו מאת האלהים.[ וטרפו - ומזונותיו 
כג,  )תהלים  שכתוב  כמו  דאגה,  כל  ללא   - ושלווה  והשקט  במנוחה  אליו  בא 
ב( - כשהיה דוד המלך במדבר יבש ושמם, שרתה עליו השכינה ושורר: 'ה' רועי 
לא אחסר' - דומה אני לשה הבוטח על הרועה, ומאחר שה' הוא רועי, בטוח אני 
שלא אחסר מאומה אף במדבר הזה. וממשיך ואומר: 'בנאות דשא ירביצני על 
מי מנוחות ינהלני' - כאותו רועה רחמן המושיב את עדרו במקום דשא ומוליך 
אותו אל מקום מים שקטים וצלולים, כן יזמין לי ה' ברחמיו את כל צרכי גם כאן. 
ואמרו חז"ל במדרש, שהיה ִמְדָּבר זה יבש כחרס, והרטיבו הקב"ה מטוב העולם 
הבא. הרי שהבוטח בה', פרנסתו באה אליו ללא נזקים וסיכונים, אלא בהשקט 

ושלווה )עפ"י רש"י, אבן עזרא ומצודת דוד(.
כי  הוא,  הכימיה,  בעל  על  הביטחון  לבעל  שיש  השלישי  היתרון   – והשלישי 

בעל הכימיה אינו

שה ימים
חמי
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ַעל  ְרָאתֹו  ִמּיִ זּוָלתֹו,  ַמֲאִמין ַעל סֹודֹו 

ֵאיֶנּנּו  אלִֹהים  ּבֵ ְוַהּבֹוֵטַח   — ַנְפׁשֹו. 

)ט(ֲאָבל  ִבְטחֹונֹו,  ּבְ ָאָדם  ּום  ִמּשׁ ָיֵרא 

ִוד  ּדָ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ּבֹו,  ֵאר  ִמְתּפָ הּוא 

יב(:  נו,  ים  ִהּלִ )ּתְ לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ֶלְך  ַהּמֶ

ה  ֲעׂשֶ י לֹא ִאיָרא ַמה ּיַ ַטְחּתִ אלִֹהים ּבָ ּבֵ

ָאָדם ִלי.

סודו  על  מאמין 
נותן  אינו   - זולתו 
ואינו  באחרים  אמון 
סודות  את  להם  מגלה 
על  מיראתו  אומנותו, 
נפשו - משום שמפחד 
על חייו, פן ייוודע סודו 
גם  ויעשו  אדם  לבני 
ותקופח  כמוהו  הם 
ייוודע  ופן  פרנסתו. 
לרשויות  עיסוקו 
על  ידם  על  וייענש 

שאיננו  רק  לא  בה',  הבוטח  ואילו   - באלהים  והבוטח  ומרמה.  בזיוף  עסקו 
ירא משום אדם בביטחונו - בביטחון שלו, אבל - אלא הוא עוד מתפאר בו – 
בביטחונו בה', כמו שאמר דוד המלך עליו השלום, שלא היה ירא משום דבר 
מה  אירא,  לא  'באלהים בטחתי  יב(:  נו,  )תהלים  ואמר  בה',  ביטחונו  מחמת 
יעשה אדם לי' - דוד המלך מכריז: באלוקים בטחתי, ואיני מפחד משום דבר. 

והכרזה זו היא ההתפארות )עפ"י 'נטריקן' לבעל הפמ"ג(.

ט. אבל הוא מתפאר בו. יש שפירשו בדברי רבינו שאין הכוונה שיגלה ברבים 
סודו  ייוודע  זאת  בכל  שאם  לומר,  רוצה  אלא  בה’,  בטחונו  דהיינו  סודו  את 
לאחרים, אין הוא דואג. אמנם בספר לב אליהו )ח”ב מערכות התשובה עמוד 
ס”ח( כתב: “ואמנם בכל דבר אין לאדם להתגאות ולומר אני צדיק במעשי, אבל 
ובוטח בה’ בכל, “ואדרבה  באמונה ובטחון שרי ליה לאיניש לומר אני מאמין 
בה’  ובוטח  מאמין  אני  בפירוש  כן  ולומר  לכל  להראות  היא”,  גדולה  מצוה 
בעמוד  עוד  )וע”ש  עכ”ל  מלבדו”  עוד  אין  כי  גדול  ובביטחון  שלימה  באמונה 
רפ”א(, ואולי גם זו היא כוונת רבינו באומרו שהבוטח באלוקים הוא מתפאר בו. 
וכן כתב הרבינו יונה )שערי תשובה שער ג’ ל”ד(, וז”ל: “ואל יתהלל חכם זולת 
בעבודת ה’ יתברך וביראתו “והבטחון בו” ובאהבתו והדביקות בו, שנאמר הוא 
תהלתך והוא אלוקיך, ונאמר )ירמיה ט’ כ”ב כ”ג(, אל יתהלל חכם בחכמתו וגו’, 
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ֵאינֹו  ה  יִמּיָ ַהּכִ ַעל  ּבַ י  ּכִ ְוָהְרִביִעי, 
ָהב  ִנְמָלט ֵמַהְזִמין ֵמַהּזָ

ּלֹא  ׁשֶ אֹו  ָצְרּכֹו,  ְלֵעת  ה  ַהְרּבֵ ֶסף  ְוַהּכֶ

יק  ְסּפִ ּיַ ִפי ׁשֶ א ּכְ לּום, ֶאּלָ ַיְזִמין ֵמֶהם ּכְ

ה,  ַהְרּבֵ ּנּו  ִמּמֶ ַיְזִמין  ְוִאם  ֻמָעט.  ִלְזַמן 

ּלֹא  ִיְהֶיה ָכל ָיָמיו ְמַפֵחד ַעל ַנְפׁשֹו ׁשֶ

ָהֲאֵבָדה, ִסּבֹות  ִמיֵני  ּבְ ּנּו  ִמּמֶ  יֹאַבד 

ַנְפׁשֹו  ָתנּוַח  ְולֹא  ִלּבֹו  קֹט  ִיׁשְ ְולֹא 

ֶלְך ְוָהָעם. ְוִאם לֹא  ְחּדֹו ָעָליו ֵמַהּמֶ ִמּפַ

ַמְחסֹורֹו  אֹת  ְלַמּלְ א  ֶאּלָ ֵמֶהם  ַיְזִמין 

היתרון   - והרביעי 
לבעל  שיש  הרביעי 
בעל  על  הביטחון 
בעל  כי  הוא,  הכימיה, 
נמלט  אינו  הכימיה 
מאחת  יימלט  לא   -
האפשרויות  משתי 
מהזמין  או  הבאות: 
מהזהב  לו  שיכין   -
כמות   - הרבה  והכסף 
 - צורכו  לעת  גדולה 
לעבודתו  לו  שתספיק 
שלא  או  לכשיצטרך, 
יזמין מהם כלום, אלא 
שיספיק  כפי  מעט  רק 
לזמן מועט - כדי צורכו 
לזמן קצר. ובכל מקרה הוא דואג תמיד, מפני ואם יזמין ממנו הרבה, - כשמכין 
כמות גדולה יהיה כל ימיו מפחד על נפשו שלא יאבד ממנו כל מה שהכין, במיני 
סיבות האבידה - על ידי סיבות שונות שעלולות לגרום לה להיאבד, כגון גניבה 
או אבידה. ולא ישקוט לבו ולא תנוח נפשו מפחדו עליו - מהפחד שמשתלט 
עליו. או הכוונה, מפחדו וחששו על ממונו מהמלך והעם - העלולים לקחת ממנו 
את סחורתו, או שמא יחקרו אחריו מאין הגיע לו ממונו, ויתפסוהו ויענישוהו. 
מחסורו  את  למלא   - למלאות  השיעור  כפי  אלא  הרבה  מהם  יזמין  לא  ואם 

כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי” עכ”ל. 
אמנם ה’חזון איש’ )‘אמונה ובטחון’ פרק ב’ ה’( כתב: “ומטבע הבוטח באמת 
בהצנע לכת ולא ישמע מפיו כי הוא מן הבוטחים וגם בלבו הוא נאנח על חסרון 
בטחונו ומיעוט שלימותו בזה, ורק למעשה תלוה עמו בטחון ועצמה בו יתברך”, 
אולם מרן הגר”ח קניבסקי זצוק"ל ביאר בדברי רבינו יונה, וז”ל: מתפאר לפני 

הקב”ה ולא מיירי לפני אנשים עכ”ל. 

עיונים
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ּנּו  ִמּמֶ ֵצר  ּבָ ּיִ ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ ֻמָעט,  ְזַמן 

ֵאָליו,  דֹול  ַהּגָ ַהּצֶֹרְך  ֵעת  ּבְ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ

ּנּו. —  ּבֹוָתיו ִמּמֶ ה ִמּסִ ַנע ִסּבָ ֵני ִהּמָ ִמּפְ

ָחָזק  ְטחֹונֹו  ּבִ אלִֹהים  ּבֵ ְוַהּבֹוֵטַח 

ֵעת  ְטִריף אֹותֹו ִכְרצֹונֹו ּבְ ּיַ אלִֹהים ׁשֶ ּבֵ

ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְרֶצה,  ּיִ ׁשֶ ּוְבָמקֹום  ְרֶצה  ּיִ ׁשֶ

ְוָהֶאְפרֹוַח  ִאּמֹו  ֶרֶחם  ּבְ ר  ָהֻעּבָ ַיְטִריף 

ָמקֹום  ּה  ּבָ ֵאין  ר  ֲאׁשֶ יָצה,  ַהּבֵ תֹוְך  ּבְ

ָדָבר  ּנּו  ִמּמֶ ֵאָליו  ֵנס  ְלִהּכָ ׁש  ְמֻפּלָ

ִים,  ּמַ ִגים ּבַ ֲאִויר, ְוַהּדָ ִמחּוָצה, ְוָהעֹוף ּבָ

ֲחִליׁשּוָתה,  ִעם  ה  ַטּנָ ַהּקְ ָמָלה  ְוַהּנְ

ְקּפֹו  ּתָ ִעם  ֵמָהֲאִרי  ֶרף  ַהּטֶ ֵצר  ְוִיּבָ

לזמן מועט – שתספיק 
שמייצר  הסחורה  לו 
ובזה  בלבד,  קצר  לזמן 
אינה  הנ"ל  הדאגה 
הוא  עדיין  אך  קיימת, 
כי  שרוי בדאגה אחרת, 
ממנו  שייבצר  אפשר 
תהיה  שלא   - המעשה 
לו אפשרות לייצר אותו 
הגדול  הצורך  בעת 
יהיה  כאשר   - אליו 
מפני  ביותר,  לו  זקוק 
הימנע סיבה מסיבותיו 
ממנו - פן יחסר לו הזמן 
או  החומרים  אחד  או 
הדרושים  המכשירים 
]החומרים  לייצורו. 
הסיבות  אחד  הם 
ידם  שעל  והאמצעים 
)פת  המלאכה  נעשית 

ולעומתו הבוטח באלהים ביטחונו חזק שיטריף אותו - שייתן לו את  לחם(.[ 
מזונו כרצונו בעת שירצה ובמקום שירצה, ואינו צריך הכנה מוקדמת, כאשר - 
כמו שהוא יתברך יטריף העובר - זן את העובר ברחם אמו, ואת האפרוח בתוך 
– אין פתח  ממנו  למרות שאין בה מקום מפולש להיכנס אליו  הביצה, אשר 
כלשהו שדרכו אפשר להכניס לאפרוח דבר מחוצה - אוכל מבחוץ, הרי שאפילו 
וכמו שהוא  במקומות כאלו, שאין לאדם גישה לשם, מזמין לו הקב"ה מזונות, 
באוויר אחר העופות לצוד אותם למאכלו, כמו הנץ, ושאר  ששט  זן את העוף 
וכן גם שאר העופות עפים באוויר בגובה כדי לגלות ממרחק  עופות הדורסים. 
ואת  הלבבות(,  )מנוח  מאכלם  להשגת  גורם  שהאוויר  ונמצא  מאכלם,  מקום 
הדגים במים, ואת הנמלה הקטנה עם חלישותה, - למרות שהיא ברייה קטנה 

וחלושה, ולעומת זאת, יוכל להיות שייבצר הטרף מהארי עם תוקפו
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ים לד,  ִהּלִ תּוב )ּתְ ּכָ מֹו ׁשֶ ִמים, ּכְ ְקָצת ַהּיָ ּבִ

י ְיָי לֹא  ִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעבּו ְודְֹרׁשֵ יא(: ּכְ

ֵלי י, ג(: לֹא  ַיְחְסרּו ָכל טֹוב, ְוָאַמר )ִמׁשְ

ים לז,  ִהּלִ יק, ְוָאַמר )ּתְ ַיְרִעיב ְיָי ֶנֶפׁש ַצּדִ

י ְולֹא ָרִאיִתי  ם ָזַקְנּתִ כה(: ַנַער ָהִייִתי ּגַ

ׁש ָלֶחם. יק ֶנֱעָזב ְוַזְרעֹו ְמַבּקֶ ַצּדִ

ַחת  ּתַ ה  יִמּיָ ַהּכִ ַעל  ּבַ ׁשֶ י,  ְוַהֲחִמיׁשִ
ַעל  ָוַפַחד  ִיְרָאה 

טֹן  ַהּקָ ְוַעד  דֹול  ַהּגָ ִמן  ְמַלאְכּתֹו 

אלִֹהים ִייָראּוהּו  ָעם. — ְוַהּבֹוֵטַח ּבֵ ּבָ ׁשֶ

ַאף ָאָדם,  ְבֵני  י  ּדֵ ְוִנְכּבְ דֹוִלים   ַהּגְ

בקצת הימים - פעמים 
ימצא  לא  שהאריה 
אף  על  מזון,  לעצמו 
הרי  וגבורתו.  חוזקו 
החזקה  הברייה  שאף 
תלויה  אינה  פרנסתה 
הכל  אלא  בחוזקה, 
שכתוב  כמו  ה',  ברצון 
יא(:  לד,  )תהלים 
ורעבו'  רשו  'כפירים 
החזקים  האריות   -
הועילה  שלא  פעמים 
ונותרו  גבורתם,  להם 
'ודורשי  ורעבים,  דלים 
ה' לא יחסרו כל טוב' – 
אך הבוטחים בה' אינם 
כי  טובה,  שום  חסרים 
להם  מזמין  הקב"ה 
את כל צורכיהם. ואמר 
)משלי י, ג(: 'לא ירעיב ה' נפש צדיק' - להחסיר ממנו גם לקיום נפשו. ואמר 
'נער הייתי גם זקנתי ולא ראיתי' - לא בנעורי ולא בזקנותי  )תהלים לז, כה(: 
שיהיה ה'צדיק נעזב', וגם לא ראיתי ש'זרעו מבקש לחם' על הפתחים. ]שהבנים 
הקטנים שהניח הצדיק אחריו, לא יעזבם האל יתברך בזכותו. ואף על פי שיבוא 

לו חיסרון, לא יבוא לו חיסרון רע כמו שיבוא לרשע )רד"ק([. 
והחמישי – היתרון החמישי שיש לבעל הביטחון על בעל הכימיה, הוא, שבעל 
הכימיה חי תמיד תחת יראה – במורא ופחד על מלאכתו - שלא ילשינו עליו 
ויגלו את מלאכתו לשלטונות וייענש על כך, ולכן חושש הוא מכל אדם - מן 
הגדול ועד הקטן שבעם, ולכן אף שפרנסתו מצויה, אינו חי במנוחה. והבוטח 
יראת  יראים ממנו   - להיפך, שייראוהו  הוא  בה'  אולם אצל הבוטח  באלהים 
 - הגדולים  אף  ואדרבה,  רצונו,  נגד  דבר  שום  מלעשות  ונזהרים  הרוממות, 

החשובים ונכבדי בני אדם מחפשים למלא רצונו. ואף

שה ימים
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ְרצֹונֹו,  ים  ְמַבְקׁשִ ְוָהֲאָבִנים  ַהַחּיֹות 

ֵסֶתר  ּבְ ב  יֹוׁשֵ ִמְזמֹור  ּבְ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ים צא(, ְואֹוֵמר  ִהּלִ ֶעְליֹון ַעד ַאֲחִריתֹו )ּתְ

יֶלּךָ  ַיּצִ ָצרֹות  ׁש  ׁשֵ ּבְ יט-כ(:  ה,  )ִאּיֹוב 

ְדָך  ּפָ ָרָעב  ּבְ ָרע,  ָך  ּבְ ע  ִיּגַ לֹא  ַבע  ּוְבׁשֶ

ֶות, ַעד סֹוף ָהִעְנָין. ִמּמָ

ֵאינֹו  ה  יִמּיָ ַהּכִ ַעל  ּבַ ׁשֶ י,  ִ ּשׁ ִ ְוַהּשׁ
ֵמֶהֳחָלִיים  ָבטּוַח 

ְמָחתֹו  ׂשִ ָעָליו  ִבין  ַעְרּבְ ּמְ ׁשֶ ְדִוים,  ְוַהּמַ

ֵלָהנֹות  אֹותֹו  יִחין  ַמּנִ ְוֵאיָנם  רֹו,  ְבָעׁשְ

ַמה  ּבְ ג  ְלִהְתַעּנֵ ְולֹא  לֹו,  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ה  ִמּמַ

והאבנים  החיות 
 - רצונו  מבקשים 
לעשות  משתוקקים 
שנאמר  כמו  רצונו, 
בסתר  'יושב  במזמור 
אחריתו  עד  עליון' 
)תהלים צא(. בתחילת 
'יושב  נאמר:  המזמור 
בצל  עליון  בסתר 
וגו',  יתלונן'  ש-ד-י 
'על  נאמר:  ובסוף 
כפים ישאונך, פן תגוף 
שחל  על  רגלך,  באבן 
תרמוס  תדרוך  ופתן 
שאף  הרי  ותנין'.  כפיר 
החיות מבקשות למלא 
רצונו. ואומר )איוב ה, 
צרות  'בשש  יט-כ(: 
כשתבוא   - יצילך' 

גם כשתבוא   - 'ובשבע'  לעולם אחת משש הצרות האמורות להלן, יצילך ה', 
הצרה השביעית, שהיא אבני השדה 'לא יגע בך רע', 'ברעב פדך ממות' - בעת 
שם   - הענין  סוף  עד  ה' שלא תמות מחסרון האוכל,  יפדך  לעולם,  רעב  בוא 
נאמר  אחרונות  צרות  שתי  ועל  יתברך,  ה'  יצילהו  שמהם  צרות  שבע  נאמרו 
אבנים  שגם  הרי  לך',  השלמה  השדה  וחית  בריתך  השדה  אבני  עם  'כי  שם 

המושלכות למכשול וחיות השדה לא יזיקו לו.
- היתרון השישי שיש לבעל הביטחון על בעל הכימיה, הוא, שבעל  והשישי 
וכאבים  מחלות   - והמדווים  מהחליים  עליו  יבואו  שלא  בטוח  אינו  הכימיה 
]החלאים משנים את מזג האדם ומחלישים את גופו, מדווים הם פצעים וחבורות 
שמערבבין  לחם([,  )פת  כאבים  הגורמים  הפנימיים,  או  החיצוניים  באיברים 
מעושרו,  לו  שיש  השמחה  את  ממנו  שמונעים   - בעושרו  שמחתו  עליו 
במה להתענג  ולא  לו,  שיש  מהנכסים   - ממה  ליהנות  אותו  מניחין   ואינם 
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טּוַח  ּבָ ְיָי  ּבַ ְוַהּבֹוֵטַח  ָידֹו. —  יָגה  ִהּשִׂ ֶ ּשׁ

ֶרְך  א )י(ַעל ּדֶ ְדִוים ְוֶהֳחָלִיים, ֶאּלָ ִמן ַהּמַ

 - ידו  שהשיגה 
שעלה  הרב  מהרכוש 
ואילו  להשיג.  בידו 
הבוטח בה', הוא בטוח 

מן המדווים והחליים - שלא יבואו עליו אלא לתועלת על דרך

י. על דרך הכפרה. ועל כן אין זה מגרע משמחת החיים, וכמו שכתב השולחן 
כיון  וטובתם,  שמחתם  היא  השם  לעובדי  הרעה  “כי  ג’(:  רכ”ב  )או”ח  ערוך 
שמקבל מאהבה מה שגזר עליו השם, נמצא שבקבלת רעה זו הוא עובד את 
השם, שהיא שמחה לו”. ובמשנה ברורה שם ס”ק ד’: “כי באמת כל היסורין, בין 
בגוף ובין בממון, הוא הכל כפרה על העוונות כדי שלא יצטרך להתייסר לעתיד 
יונה )שע”ת  וכן כתב רבינו  גדול” עכ”ל.  יותר  לבוא, ששם העונש הוא הרבה 
לו  ראוי  ומעלליו  דרכיו  וייטיב  ה’  מוסר  את  האדם  יקבל  וכאשר  ג’(:  ב’  שער 
ויש לו להודות לה’ יתעלה  שישמח ביסורין לפי שהועילוהו תועלת נשגבות, 

עליהם כמו על שאר ההצלחות עכ”ל.
איש  מזקן  “ושמעתי  בהגהה(:  פ”ג  סוף  ח”א  עולם’  )‘שם  חיים’  ה’חפץ  כתב 
אמונים, ששמע בעצמו מהרה”ג רבי יעקב משה ז”ל, שאמר בשם זקנו הגר”א 

ז”ל, שאלמלא היסורין לא מצאנו ידינו ורגלינו בזה העולם.
והענין הוא, כי בשעה שנפטר האדם מן העולם והנשמה עולה למעלה, מתראה 
לפניה כמין כף שהוא כדי לשקול מעשיו אם יתגבר הזכות על החוב או להיפוך 
ימי  כל  שעשה  זכיותיו  שיתקבצו  ומכרזת  שיוצאת  בת-קול  שומע  והוא  ח”ו. 
תיכף  והנה  נשמתו,  שורש  שם  שמשתרש  העולמות  בכל  נשמע  והקול  חייו, 

נקבצו כל המליצים שנבראו מהמצוות, ועומדים כולם לצד ימין של הכף.
ואחר כך, יוצאת בת-קול נוספת, שיתקבצו גם כן כל עוונותיו שעשה בכל ימי 
שחורים  ומתעטפים  שחורים  לבושים  המונים  המונים  מתקבצים  והנה  חייו, 
ונתרבו מאד מאד, והכף חוב מכריע מצד ריבויים, וגם מחמת שמלאכי הזכות 
אין כוחם יפה כל-כך, שאין נעשה בכוונה וברצון כראוי, מה שאין כן העוונות 

הוא עושה אותם בתשוקה ובחפץ.
והנה האדם כשרואה אז דבר זה מתמרמר מאד וחושב בנפשו מה יהיה סופו, 
כי בודאי יכריזו עלי שאני רשע, כיון שכף חוב מכריע. ובתוך כך יוצאת בת-קול 

עיונים
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מּוָרה, ַהּתְ ֶרְך  ּדֶ ַעל  אֹו  ָרה  ּפָ  ַהּכַ

ְוִיֲעפּו  ל(:  מ,  ְעָיה  )ְיׁשַ תּוב  ּכָ ֶ ּשׁ מֹו  ּכְ

לּו,  ׁשֵ ִיּכָ ׁשֹול  ּכָ ּוַבחּוִרים  ְוִיָגעּו  ְנָעִרים 

ַיֲחִליפּו  ְיָי  ְוקֵֹוי  לא(:  מ,  ְעָיה  )ְיׁשַ ְוָאַמר 

ְזרֹועֹות  י  ּכִ יז(:  לז,  ים  ִהּלִ )ּתְ ְוָאַמר  ֹכַח, 

יִקים ְיָי. ַבְרָנה ְוסֹוֵמְך ַצּדִ ָ ּשׁ ִעים ּתִ ְרׁשָ

ר  ה ֶאְפׁשָ יִמּיָ ַעל ַהּכִ ּבַ ׁשֶ ִביִעי,  ְ ְוַהּשׁ

לכפר  כדי   - הכפרה 
על  או  עוונותיו,  על 
או   - התמורה  דרך 
תמורת  לו  שתגיע  כדי 
גדולה  טובה  זה 
להגדיל  דהיינו  יותר, 
שכרו  את  ולהרבות 
בשביל  הבא  בעולם 
עליו  הבאים  הייסורים 
כאן בעולם הזה. וכיוון 
הוא  זה  שכל  שיודע 
דואג  אינו  לטובתו, 
אלא  עליהם,  ומצטער 

– הגויים,  ויגעו'  נערים  'ויעפו  ל(:  מ,  )ישעיה  מקבלם בשמחה, כמו שכתוב 
וממשלתם,  גבורתם  ותיפסק  יתייעפו,  ה',  ועבודת  ממצוות  מנוערים  שהם 
בישראל,  ומושלים  צעירים  כבחורים  חזקים  הזה  שבזמן  הגויים,   – 'ובחורים' 
'כשול יכשלו' - ייחלשו וייפסק שלטונם בישראל. ואמר )ישעיה מ, לא(: 'וקוי 
לה' שיגאלם,  המקווים  ישראל,  אצל  בהיפך  זה  הרי  כלומר,   - כח'  יחליפו  ה' 
ועיניהם נשואות אליו, ייתן להם ה' כוח שיתחדש בכל עת, וזה נגד החלאים 
הקב"ה   - תשברנה'  רשעים  זרועות  'כי  יז(:  לז,  )תהלים  ואמר  המחלישים. 
ישבור את זרועם של הבוטחים בכוחם, ומעשיהם לא יתקיימו, 'וסומך צדיקים 
ה'' - אולם את הצדיקים יסמוך ויחזק, וכל אשר בידם יתקיים )מצודת דוד וטוב 

הלבנון( - וזה נגד המדווים )פת לחם(.
הוא, שבעל  בעל הכימיה,  לבעל הביטחון על  היתרון השביעי שיש   - והשביעי 

הכימיה אפשר

כל  נקבצו  מיד  העולם?.  בזה  בעודו  לו  שהיו  היסורין  איה  ואומרת:  שמכרזת 
היסורין שהיו לו בכל ימי חייו, והם רצים כולם לצד הימין, והכף מכריע הרבה 
בחזקת  נשאר  והוא  מעוונותיו  הרבה  לו  נתכפרו  הייסורים  ידי  על  כי  והרבה, 

צדיק, והוא שמח ומודה לה’ על כל מה שעבר עליו. עד כאן שמעתי”.
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ׁש ֶאְצלֹו  ּיֵ ֶ ַמה ּשׁ יַע ֶאל ְמזֹונֹו ּבְ ּלֹא ַיּגִ ׁשֶ

ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ֶסף,  ְוַהּכֶ ָהב  ַהּזָ ִמן 

ים,  ָהִעּתִ ְקָצת  ּבִ ְבִעירֹו  ִנְמָצא  ָהאֶֹכל 

ם  ְסּפָ ּכַ יט(:  ז,  )ְיֶחְזֵקאל  ֱאַמר  ּנֶ ֶ ּשׁ מֹו  ּכְ

ִליכּו, ְוָאַמר )ְצַפְנָיה א, יח(:  חּוצֹות ַיׁשְ ּבַ

יָלם.  ם ְזָהָבם לֹא יּוַכל ְלַהּצִ ם ּגַ ְסּפָ ם ּכַ ּגַ

ּנּו ְמזֹונֹו  ֵצר ִמּמֶ ְיָי לֹא ִיּבָ — ְוַהּבֹוֵטַח ּבַ

ָיָמיו,  סֹוף  ַעד  ָמקֹום  ּוְבָכל  ֵעת  ָכל  ּבְ

ְדָך  ּפָ ָרָעב  ּבְ כ(:  ה,  )ִאּיֹוב  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ים כג, א(: ְיָי רִֹעי לֹא  ִהּלִ ֶות, ְוָאַמר )ּתְ ִמּמָ

לֹא  יט(:  לז,  ים  ִהּלִ )ּתְ ְוָאַמר  ֶאְחָסר, 

 - מזונו  אל  יגיע  שלא 
בידו  יעלה  שלא  ייתכן 
במה  מזונו  את  להשיג 
על  אף   - אצלו  שיש 
פי שיש ברשותו הרבה 
מן הזהב והכסף, מפני 
יהיה  לא  שכאשר 
בעירו  נמצא  האוכל 
 - העיתים  בקצת 
הזמנים,  מן  זמן  באיזה 
לקנות  יוכל  וכשלא 
שום  לו  יהיה  לא  מזון, 
כמו  מממונו,  תועלת 
תקופה  על  שנאמר 
מזון  להשיג  שאין 
)יחזקאל ז, יט(: 'כספם 
בחוצות ישליכו' - בעת 
להם  יועיל  לא  הרעב 
הכסף והזהב שברשותם להינצל מהרעב ומן האויבים, ועל כן ישליכום בשווקים 
וברחובות )רד"ק(. ואמר )צפניה א, יח(: 'גם כספם גם זהבם לא יוכל להצילם' - 
לא די שלא יוכלו להציל עצמם בגבורתם, כי גם בכספם וזהבם לא יצילו את עצמם 
)מצודת דוד(. הרי שגם עם הכסף והזהב מזונם אינו מובטח כלל. ואילו הבוטח 
בה' - שאינו בוטח בממונו אלא בה' בלבד, לא ייבצר - לא יימנע ויחסר ממנו 
מזונו בכל עת ובכל מקום עד סוף ימיו - שהרי הקב"ה הוא סיבת כל הסיבות, 
ואין דבר בעולם שיהא נמנע ממנו להמציא לו מזונו בכל מצב, כמו שנאמר )איוב 
שלא  ה'  בוא רעב בעולם פדה אותך  בעת  אפילו   - 'ברעב פדך ממות'  כ(:  ה, 
תמות מחסרון האוכל )מצודת דוד(. ואמר )תהלים כג, א(: 'ה' רועי לא אחסר' 
- מאחר שה' רועה אותי, בוודאי לא יחסר לי מאומה, כי הכל בידו יתברך )מצודת 
דוד(. ואמר - עוד נאמר בבעלי הביטחון: 'יודע ה' ימי תמימים ונחלתם לעולם 
עשה  ממצות  שיסודה  הביטחון,  בעלי  כולל  ותמימים  יח(,  לז,  )תהלים  תהיה' 
)תהלים לז, יט( 'לא  'תמים תהיה עם ה' אלוקיך', ולאחר מכן מבטיחם הכתוב 

שבעה ימים
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ְרָעבֹון  ּוִביֵמי  ָרָעה  ֵעת  ּבְ ֵיבֹוׁשּו 

עּו. ּבָ ִיׂשְ

ֵאיֶנּנּו  ה  יִמּיָ ַהּכִ ַעל  ּבַ ׁשֶ ִמיִני,  ְ ְוַהּשׁ
ָמקֹום,  ׁשּום  ּבְ ב  ִמְתַעּכֵ

 — סֹודֹו.  ה  ּלֶ ִיְתּגַ א  ּמָ ׁשֶ ְרָאתֹו  ִמּיִ

ְבַאְרצֹו,  ִבְטָחה  ּבְ אלִֹהים  ּבֵ ְוַהּבֹוֵטַח 

תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ ְמקֹומֹו, ּכְ ּוִבְמנּוַחת ֶנֶפׁש ּבִ

ה טֹוב  ַוֲעׂשֵ ְיָי  ּבַ ַטח  )יא(ּבְ ג(:  ים לז,  ִהּלִ )ּתְ

 - רעה'  בעת  יבושו 
בבוא הרעה לא עליהם 
רעבון  'ובימי  תבוא, 
שיבוא  בזמן   - ישבעו' 
יזמין  השי"ת  הרעב, 
הרי  סיפוקם.  די  להם 
שהבוטח בה' לא ייבצר 
זמן  בכל  מזונו  ממנו 
בזמן  ואף  מקום,  ובכל 

שהרעב ישרור בעולם.
היתרון   - והשמיני 
לבעל  שיש  השמיני 
בעל  על  הביטחון 
שבעל  הוא,  הכימיה, 
הכימיה איננו מתעכב 

 - מיראתו  לזמן ממושך,  הוא להשתהות במקום אחד  - חושש  מקום  בשום 
בגלל פחדו שמא יתגלה סודו - פן יתגלו סודות אומנותו, שהמתעכב במקום 
אחד זמן רב מתגלים סתריו, ומכיוון שכל מלאכתו היא זיוף גמור, שהרי מוכר 
כסף בחזקת שהוא זהב, ואינו כן, על כן מוכרח הוא תמיד לשנות את מושבו 
לבטח  יושב  בה'  הבוטח  אולם   - בבטחה  באלהים  והבוטח  למקום.  ממקום 
בארצו, ושוכן במנוחת נפש במקומו, כמו שכתוב )תהלים לז, ג(: 'בטח בה''. 
ואל תאמר: אם לא אגזול או לא אגנוב, או אם אתן לעני צדקה, במה אתפרנס? 

אלא - 'ועשה טוב',

יא. בטח בה' ועשה טוב. ביאר בעל החפץ חיים ז”ל, שמפסוק זה אנו למדים, כי 
לא די לו לאדם בבטחונו בהשי”ת בלבד, והוא יתעסק בהבלי עולם הזה ויעשה 
מה שליבו חפץ, אין הדבר כן, אלא צריך שיקבל מהעוה”ז רק המוכרח לו לקיום 
“שכן  שאמר  מה  וזהו  הבטחון.  לו  מועיל  ואז  בהשי”ת  אמונה  לו  ויהיה  גופו, 
ארץ”, שתהיה רק שכן לארץ, ולא כבעל הבית אשר מתפשט בביתו ועושה שם 
כל מה שירצה, ובנוסף לזה “ורעה אמונה”, שתביא אמונתך למרעה טוב ודשן, 
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ְוָאַמר  ֱאמּוָנה,  ּוְרֵעה  ֶאֶרץ  ָכן  )יב(ׁשְ

ָאֶרץ  ִייְרׁשּו  יִקים  ַצּדִ כט(:  לז,  ים  ִהּלִ )ּתְ

נּו ָלַעד ָעֶליָה. ּכְ ְוִיׁשְ

לֹא  ה  יִמּיָ ַהּכִ ַעל  ּבַ ׁשֶ יִעי,  ׁשִ ְוַהּתְ
לֹו  ׁשֶ ה  יִמּיָ ַהּכִ ּנּו  ְתַלּוֶ

ה  עֹוָלם ַהּזֶ ּה ּבָ יג ּבָ ְבַאֲחִריתֹו, ְולֹא ַיּשִׂ

חֹון ִמן ָהִריׁש ְוַהּצֶֹרְך ִלְבֵני  ּטָ זּוַלת ַהּבִ

 - ארץ'  'שכן  ואז 
לאורך  בארץ  תשכון 
ימים, 'ורעה אמונה' - 
תאכל ותתפרנס משכר 
שהאמנת  האמונה 
עליו  לסמוך  בקב"ה 
)רש"י(.  טוב  ולעשות 
לז,  )תהלים  ואמר 
בעלי   - 'צדיקים'  כט(: 
ארץ  'יירשו  ביטחון 
 - עליה'  לעד  וישכנו 
לברוח  צריכים  שאינם 
]וז"ל  למקום.  ממקום 
רבינו בחיי )פרשת פינחס(: ידוע שאין אדם נקרא צדיק אלא הבוטח בו, כעניין 

שכתוב )משלי כח, א( 'וצדיקים ככפיר יבטח', עכ"ל )בתורתו יהגה(.[ 
והתשיעי - היתרון התשיעי שיש לבעל הביטחון על בעל הכימיה, הוא, שבעל 
הכימיה לא תלוונו הכימיה שלו - תולדות אומנותו ומעשי מלאכתו לא יַלּוּוהּו 
ולא יעמדו לזכותו באחריתו - אחרי מותו, בעולם הבא, ולא ישיג בה בעולם 
הזה - גם בעולם הזה לא ישיג על ידם זולת - כי אם הביטחון מן הריש - מן 

העניות והצורך - ומהזדקקות לבני

כלומר לפטם את עצמך באמונה בה’, ואז מה שאתה בוטח בהשי”ת ועשייתך 
את הטוב, יניבו לך פירות יפים וטובים )לב אליהו, ח”ב עמ’ רנ”ג(. 

יב. שכן ארץ ורעה אמונה. רבי אליהו אליעזר דסלר זצ”ל ביאר בשם גדולים: 
‘רעה אמונה’ מלשון מרעה, כמו שהצאן לועס במרעה כל היום, ולא מסתפק 
יום  מידי  בה  ולהתחזק  באמונה  להתעסק  צריך  כן  לאכילה,  קבועים  בזמנים 
ומכוונת את  ואינה שולטת עליו  ומי שמתרפה נחלשת אצלו האמונה  ביומו, 
דרכיו בשלימות ובתמידות, כמו שאמר המשגיח דפונביז’ הגה”צ רבי יחזקאל 
לוינשטיין זצ”ל שביום שאינו עוסק בחיזוק האמונה הוא מרגיש בעצמו קרירות 
באמונה, ומה אם המשגיח זצ”ל שעיקר דיבוריו ורוב זמנו היו מוקדשים לביאור 

עיונים
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ְגמּול  ְיַלֶוּנּו  ְיָי  ּבַ ְוַהּבֹוֵטַח   — ָאָדם. 

א,  ַהּבָ ְוָלעֹוָלם  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ְטחֹונֹו  ּבִ

ְיָי  ים לב, י(: ְוַהּבֹוֵטַח ּבַ ִהּלִ תּוב )ּתְ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ

כ(: לא,  ים  ִהּלִ )ּתְ ְוָאַמר  ְיסֹוְבֶבּנּו,   ֶחֶסד 

יֵרֶאיָך. ר ָצַפְנּתָ ּלִ ָמה ַרב טּוְבָך ֲאׁשֶ

ִאם  ה  יִמּיָ ַהּכִ ַעל  ּבַ ׁשֶ יִרי,  ְוָהֲעׂשִ
ְהֶיה  ּתִ ִעְנָינֹו,  ַדע  ִיּוָ

ל  ּדֵ ּתַ הּוא ִמׁשְ ֶ ה ּשׁ ּמַ ֵני ׁשֶ ת מֹותֹו, ִמּפְ ִסּבַ

ְוטֹוֵרַח ּבֹו ֶהֶפְך ַהְנָהַגת ָהעֹוָלם, ּוַמְנִהיג 

שלא  דהיינו  אדם, 
לידי  להגיע  יצטרך 
אבל  אדם,  בני  מתנת 
אינו מובטח בשום דבר 
חוץ מזה. והבוטח בה', 
- ולעומתו הבוטח בה' 
ביטחונו  גמול  ילוונו 
מלווה  ביטחונו  שכר   -
 - הזה  בעולם  אותו 
מובטחים  שמזונותיו 
לו מאת ה', וגם שלוותו 
)כדברי  נפשו  ומנוחת 
וגם  לעיל(,  רבינו 
לעולם הבא מובטח לו 
שכר אמונתו וביטחונו, 
)תהלים  שכתוב  כמו 
בה'  'והבוטח  י(:  לב, 

חסד יסובבנו' - שיהיה מוקף מכל צדדיו בחסד ה', הן בעולם הזה והן בעולם 
הבא )פת לחם(, ואמר )תהלים לא, כ(: 'מה רב טובך אשר צפנת ליראיך' - 
כמה רב הוא גמולך הטוב אשר גנזת לתת ליראיך לעולם הבא, והם החוסים בך, 

כסיום הפסוק: 'פעלת לחוסים בך', היינו בעלי הביטחון )פת לחם(.
והעשירי - היתרון העשירי שיש לבעל הביטחון על בעל הכימיה, הוא, שבעל 
הכימיה, אם יוודע עניינו - מהי האומנות שעוסק בה, תהיה אומנותו סיבת 
עוסק   - הדבר שהוא משתדל   - מפני שמה שהוא  מותו,  הגורם של   - מותו 
וטורח בו להפוך כסף לזהב, הוא הפך - בניגוד להנהגת טבע העולם - שהרי אי 
אפשר להפוך נחושת לכסף או כסף לזהב, רק למראית העין בלבד, וכל מעשיו 

הם בזיוף ורמאות, ומנהיג

יסודות האמונה ולהתחזקות בה, העיד על עצמו כך, אנחנו הרחוקים ממדרגתו 
על אחת כמה וכמה )‘שפתי חיים’, מידות ועבודת ה’ א’ עמ’ תקי”ז(.

עיונים

ים
ימ

ה 
שע

ת



42

הלבבות ביושר לבבשער הבטחוןחובות 

ִמיֵתהּו  ּיְ ׁשֶ ִמי  ָעָליו  ִליט  ַיׁשְ ַהּכֹל 

יֹוֵדַע ְלַהֲעִלים ֶאת סֹודֹו. —  ֵאינֹו  ׁשֶ ּכְ

ְטחֹונֹו  ּבִ ַדע  ִיּוָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְיָי,  ּבַ ְוַהּבֹוֵטַח 

ְבֵני  דּוהּו  ִויַכּבְ ִרּיֹות,  ַהּבְ ֵעיֵני  ּבְ ל  ִיְגּדַ

תֹו, ּוִבְרִאּיָ ְבִקְרָבתֹו  ְרכּו  ְוִיְתּבָ  ָאָדם, 

ְוִלְדחֹות  ִעירֹו  ַנת  ְלַתּקָ גֹוֵרם  )יג(ְוִיְהֶיה 

מי  עליו  ישליט  הכל 
מושל   - שימיתהו 
המדינה יצווה להמיתו 
יודע להעלים  כשאינו 
לא  אם   - סודו  את 
את  להסתיר  ידע 
שפירשו:  ]ויש  סודו. 
הקב"ה, שהוא המנהיג 
בני  כל  על  והשולט 
שכאשר  יסבב  האדם, 
יגיע קיצו של הכימאי, שוב לא יוכל להעלים את סודו מן הבריות, ועל ידי זה 
חפץ  הקב"ה  שאין  זמן  כל  ורק  אותו,  שימית  מי  ויימצא  אדם(  עליו  )ישליט 
במותו, יוכל להעלים את סודו מן הבריות )טוב הלבנון ומרפא לנפש(.[ והבוטח 
בה', - ואילו הבוטח בה' כאשר יוודע - יתגלה לבני אדם ביטחונו בה' יתברך, 
אדרבה, יגדל - תגדל חשיבותו בעיני הבריות, ויכבדוהו בני אדם - כיוון שבעל 
הביטחון מגן על אנשי עירו ומקומו כדלהלן, לכן בהיוודע דבר ביטחונו לרבים, 
אדם  בני   – בראייתו  בקרבתו  ויתברכו  יהגה(.  )בתורתו  לכבודו  הדבר  נעשה 
הוא הגורם  ויהיה  ולפגוש אותו,  ובמחיצתו  יאחלו לעצמם להימצא בקרבתו 

לתקנת עירו - בזכותו תבוא תועלת וטובה לאנשי עירו, ולדחות

יג. ויהיה גורם לתקנת עירו ולדחות הפגעים מעל אנשי מקומו כמו שכתוב 
וצדיק יסוד עולם. זה לשון רבינו יונה בפירושו על הפסוק “וצדיק יסוד עולם”: 
“הצדיק צדקתו תצילנו מן הצרות בשגם את הרבים היא מצלת והעולם נוסד 

עליו...”. 
מצינו באור החיים פרשת וירא )בראשית י”ח ל”ג(, בענין תפילת אברהם אבינו 
על אנשי סדום שביקש מה’ שלא יכלה אותם אם יש שם עשרה צדיקים, אבל 
על פחות מעשרה לא ביקש, כתב שם וז”ל: כי לא תהיה הגנה בפחות מעשרה. 
והגם שמצינו להרשב”י )זהר הק’ חלק א’ פ”ב ע”א( וצדיק יסוד עולם, אפשר 
שזה יהיה כשיהיה צדיק מופלא, ואפשר שאם היה אברהם בקרבה של סדום 
היה ממלט כל העיר עכ”ל. הרי שצריכים לזה צדיק מופלא דווקא. ויש להעיר 
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מֹו  ּכְ ְמקֹומֹו,  י  ַאְנׁשֵ ֵמַעל  ָגִעים  ַהּפְ

ְיסֹוד  יק  ְוַצּדִ כה(:  י,  ֵלי  )ִמׁשְ תּוב  ּכָ ׁשֶ

ֹצַער. עֹוָלם, )יד(ּוְכִעְנַין לֹוט ּבְ

בזכותו   - הפגעים 
מעל  הצרות  יסורו 
כמו  מקומו,  אנשי 
שכתוב )משלי י, כה(: 
 - עולם'  יסוד  'וצדיק 
הרי שהעולם עומד על 

תיקונו הטוב בזכות הצדיק. וכעניין לוט בצוער - לוט אמר למלאך 'הנה נא 
העיר הזאת קרובה לנוס שמה, והיא מצער, אמלטה נא שמה הלא מצער היא, 
ותחי נפשי' )בראשית יט, כ(. והשיבו המלאך: 'הנה נשאתי פניך גם לדבר הזה 
לבלתי הפכי את העיר אשר דיברת'. ופירש רש"י: 'לא דייך שאתה ניצל, אלא 

אף כל העיר אציל בגללך'.

על כך מדברי רבינו כאן שכתב ענין זה לגבי כל בעל בטחון וכמו שהביא ראיה 
מלוט בצוער? ותירץ מרן הגר”ח קניבסקי זצוק"ל דכוונתו גם כן דווקא על בעל 

בטחון כראוי )בתורתו יהגה(. 
בענין זה שהצדיק גורם לתקנת עירו ודוחה הפגעים מעל אנשי מקומו, יעויין 
בספר ‘שבט מוסר’ )פרק לט( שכתב: “אם יש צדיק בעולם, אזי אף על פי שאין 
השואל ראוי, מניחים לעבור השפע לירד בעבור הצדיק, שהצדיק גורם להמשיך 
תהלות,  )יוסף  ובחיד”א  ראוי”.  שאינו  פי  על  ואף  שואל,  לכל  שפע  מלמעלה 
תהלים ס”ה ה’( כתב: “ידוע שהצדיק בעולם הוא כמו צינור, שבו יורד השפע 
מלמעלה בזכותו, וממנו יושפע לכל העולם”. ובספר חסד לאברהם )לזקנו של 
החיד”א, מעיין רביעי נהר נז( כתב: “הצדיקים הם גומלים עמנו חסד, שהם דרך, 
ותעלה וצינור, להורדת מי השפע, לגדל פרי הצלחותיו, הגשמיות והרוחניות”. 
ובמסכת תענית )כד, ב( אמרו: “כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני...” וביארו 
בספרים כוונת המאמר, שמאותו שביל וצינור שיורד השפע מן השמים עבור 
יורד השפע אליו, אזי בזכותו  ניזון כל העולם כולו, שכאשר  רבי חנינא, משם 

ממשיך השפע גם לכל יצורי העולם. 
צריך ביאור, היכן מצינו אצל לוט את מדת הבטחון?  יד. וכענין לוט בצוער. 
תירץ מרן הגר”ח קניבסקי זצוק"ל: כוונתו כמו שניצלה צוער בשביל לוט, כך 

ניצלה העיר בשביל בעל בטחון. עכ”ל.
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ִעְנַין  ּבְ ְיָי  ּבַ חֹון  ּטָ ַהּבִ ּוִמּתֹוֶעֶלת 
ַהּבֹוֵטַח  י  ּכִ ַהּתֹוָרה, 

ְיַמֵהר  ָממֹון,  ַבַעל  הּוא  ִאם  ְיָי,  ּבַ

ֵני  ְלהֹוִציא חֹובֹות ָהֱאלִֹהים ְוחֹובֹות ּבְ

ְורּוַח  ֲחֵפָצה  ֶנֶפׁש  ּבְ מֹונֹו  ִמּמָ ָאָדם 

ִיְרֶאה  ְנִדיָבה. ְוִאם ֵאיֶנּנּו ַבַעל ָממֹון, 

ִמּטֹובֹות  טֹוָבה  מֹון  ַהּמָ ֶחְסרֹון  י  ּכִ

קּו ֵמָעָליו  ּלְ ְסּתַ ּנִ ֵני ׁשֶ קֹום ָעָליו, ִמּפְ ַהּמָ

הביטחון  ומתועלת 
נוספת  תועלת   - בה' 
מביא  בה'  שהביטחון 
בעניין התורה - לעניין 
ועבודת  התורה  קיום 
הבוטח  כי  היא,  ה', 
בעל  הוא  אם  בה', 
להוציא  ימהר  ממון, 
לקיים  יזדרז   - חובות 
חובותיו כלפי האלהים 
המצוות,  קיום  שהם   -
אדם  בני  וחובות 
מממונו - וגם חובותיו 
ורוח  רבה  בשמחה   - חפצה  בנפש  וכיו"ב,  צדקה  חסד,  כגון  אדם,  בני  כלפי 
- וגם אם אין לו ממון להשתמש  - וביד רחבה. ואם איננו בעל ממון  נדיבה 
בו למצוות וחסד, יראה - הוא משוכנע כי חסרון הממון - היעדר הממון הוא 
 טובה מטובות המקום עליו - מהטובות שהקב"ה עושה עמו, מפני שנסתלקו

מעליו

ובפירוש ‘עיר של זהב’ תירץ, שאין הכוונה להצלת צוער בזכות לוט אלא הצלת 
לוט בעצמו, שלוט מצא מקום מפלט מהפיכת סדום בזכות אברהם המאמין 
כי בזכות  וזו ראיה למעלת הבוטח בה’ שהוא מציל את סובביו,  והבוטח בה’. 

אברהם ניצל לוט.
עם  בדבריו  עצמו  לוט  אצל  גם  הבטחון  מידת  מצינו  שבאמת  לומר,  ואפשר 
המלאכים כפי שכתוב )בראשית יט, יח -כ( ויאמר לוט אליהם אל נא אדוני הנה 
נא מצא עבדך חן בעיניך וגו’, הנה נא העיר הזאת קרובה לנוס שמה והיא מצער 
וגו’, ואמרו בשבועות )לה, ב( שהגם שדיבר עם המלאכים, מכל מקום, פנייתו 
עם  ומי שנפגש  ולהחיות.  להמית  בידו  למי שיש  עולם  הרבונו של  היתה אל 
מלאך שיכול להושיעו ולא מבקש ממנו אלא מהבורא יתברך זהו בעל בטחון 

האמיתי )בתורתו יהגה(. 
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ֵלאלִֹהים  ֶהם  ּבָ ב  ַחּיָ הּוא  ׁשֶ ַהחֹובֹות 

ת  ִטְרּדַ ּוִמעּוט  ֲעבּורֹו,  ּבַ ָאָדם  ְוִלְבֵני 

ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ ִמיָרתֹו ְוַהְנָהָגתֹו, ּכְ ִלּבֹו ִבׁשְ

ָהָיה אֹוֵמר:  ׁשֶ ַהֲחִסיִדים  ִמן  ֶאָחד  ַעל 

ָאְמרּו  ֶפׁש.  ַהּנֶ ּזּור  ִמּפִ יֵלִני  ַיּצִ קֹום  ַהּמָ

ְהֶיה  ּיִ ֶפׁש? ָאַמר ׁשֶ לֹו: ַמה הּוא ִפּזּור ַהּנֶ

ל  ּכָ ּוְברֹאׁש  ָנָהר  ל  ּכָ רֹאׁש  ּבְ ָממֹון  ִלי 

ִזְכרֹוָנם  ָאְמרּו  ֶ ּשׁ ַמה  ְוהּוא  ִקְרָיה, 

ְנָכִסים  ה  ַמְרּבֶ ז(:  ב,  )ָאבֹות  ִלְבָרָכה 

א(: ד,  )ָאבֹות  ְוָאְמרּו  ְדָאָגה,  ה   ַמְרּבֶ

 — ֶחְלקֹו.  ּבְ ֵמַח  ַהּשָׂ יר  ָעׁשִ )טו(ֵאיֶזהּו 

ידי כך  החובות - שעל 
שהוא  נפטר מהחובות 
שהיה   - בהם  חייב 
מחויב לעשות בממונו 
וכלפי  האלהים  כלפי 
 - בעבורו  אדם  בני 
אילו היה לו ממון, וגם 
טרדת  למיעוט  גורם 
מחשבתו  שאין   - לבו 
בשמירתו  טרודה 
כספו  על  לשמור   -
והנהגתו ולנהלו כראוי. 
מסופר   - שנאמר  כמו 
החסידים  מן  אחד  על 
המקום  אומר:  שהיה 
- הקב"ה שהוא מקומו 
יצילני  עולם  של 
אמרו  הנפש.  מפיזור 

לו: מה הוא פיזור הנפש? אמר: שיהיה לי ממון. כלומר, תפילתו היתה: שלא 
יהיה לי רכוש רב בראש כל נהר ובראש כל קריה - בכל הנמלים ובכל הערים, 
מה  והוא  הללו.  המקומות  בכל  מפוזרות  מחשבותי  תהיינה  שלא  אנצל  ובזה 
שאמרו - לזה כיוונו חכמינו זכרונם לברכה באמרם )אבות ב, ז(: 'מרבה נכסים' 
'מרבה  ובנעימים,  בטוב  ימיו  יבלה  ידם  שעל  ומדמה  נכסים  להרבות  העמל   -
דאגה' - גורם לריבוי דאגה משום שחושש תמיד שמא יגזלוהו או שמא יבואו 
- עוד אמרו חז"ל )אבות ד, א(: 'איזהו  עליו ליסטים ויהרגוהו )רע"ב(. ואמרו 
עשיר' - איזהו אדם נחשב כעשיר )ראשונים(, ומי הוא הראוי להתהלל בעושרו 
)רע"ב(? - הוא האדם 'השמח בחלקו' - שמקבל בעין יפה כל מה שהקב"ה נותן 

טו. איזהו עשיר השמח בחלקו. לכאורה יש כאן בדברי רבינו חידוש בפירוש 
דברי המשנה “איזהו עשיר השמח בחלקו”, שמפרש משנה זו לא רק על חלק 
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מֹון,  ַהּמָ ּתֹוֶעֶלת  יג  ַיּשִׂ ְיָי  ּבַ רע, ְוַהּבֹוֵטַח  ובין  טוב  בין  לו, 
בין רב ובין מעט, ואינו 
)רבינו  לו  שנתן  מה  על  להקב"ה  ומודה  מחלקו,  יותר  להשיג  ומתאמץ  להוט 

בחיי(. והבוטח בה' ישיג רק את התועלת מן הממון,

עשיר  איזהו  נאמר  בזה  שאף  האדם,  של  הרוחני  חלקו  על  גם  אלא  הגשמי 
כראוי  להדר  כדי  הצורך  די  להשיג  יכול  שאינו  שמי  והיינו,  בחלקו,  השמח 
לו להצטער על שאין  אין  רצונו  כפי  לפזר לצדקה  יכול  ואינו  במצוות התורה 
ַמח בחלקו הוא באופן קיום המצוות,  לו את הממון המספיק לשם כך, אלא ִיֹשְ
כן הוא הנראה לכאורה מדברי הרב המחבר, שהרי בביאורו על תועלת הבטחון 
בענין התורה ובעבודת ה’, כותב כאן, שהתועלת בבטחונו הוא, שאם איננו בעל 
ממון רואה הוא זאת כטובה מאת ה’ כיון שעל ידי כך נסתלקו מעליו החובות 
מאמר  את  הביא  זה  ועל  וכו’,  בעבורו  אדם  ולבני  לאלוקים  בהם  חייב  שהוא 

המשנה באבות איזהו עשיר השמח בחלקו )‘עיר של זהב’(.
וכן כתב בספר 'מנוחה וקדושה' שער התורה ח"ב פרק כ"ג בשם רבינו הגר"א, 
שמח  להיות  צריך  דשמיא  במילי  גם  שכן  הגר"א  בשם  ששמעתי  ודע  וז"ל: 
לתורה,  אולם  של  כפתחו  פתוח  לבו  להיות  לחמוד  נכון  שבוודאי  אף  בחלקו, 
דבי  בתנא  כתוב  )כן  אבותי  למעשה  מעשי  יגיעו  אימתי  לחמוד  לאמרן  וגם 
ולמעשים טובים,  אליהו(, מכל מקום צריך להיות שמח בחלקו שזכה לתורה 

כיון שעושה בכל כוחו המוטל עליו עכ"ל. 
וכן בספר ‘ענינו של יום’ )מן המיצר עמוד קס”ב לענין ההצלחה בתורה( הביא 
כעין זה, והביא בשם ה’שפת אמת’ לענין מה שאמרו באבות שהשמח בחלקו 
הוא אחד מהמ”ח קניינים שהתורה נקנית בהם, דאין חלקו אלא בדברי תורה, 
דבש’  ‘יערות  בספר  וכמו שכתב  במה שחננו האלוקים.  והיינו שישמח תמיד 
כך הייתי עושה  לי  לומר אילו היה  יחכם  וז”ל: אל  ד’ עמוד ק”ז(,  )ח”א דרוש 
היה  אילו  הוא.  בתורה. שקר  הייתי מתמיד  זה  כמו  נבון  לב  לי  היה  ואילו  כך, 
לו לב נבון היה עוסק בהתחכמות רשע וכדו’, כי אילו היה לו לב נבון לטובתו 
וכו’,  יצוריו  בשלימות  הרוצה  האמיתי  והמטיב  הטוב  הוא  כי  לו,  נותן  ה’  היה 
וישמח בחלקו אשר נתן לו ה’ כי בלי ספק לטובתו ולשלימותו הוא, כי ה’ חושב 

מחשבות לבל ידח ממנו נדח. עכ”ל. 

עיונים

שרה ימים
ע



47

הלבבות שער הבטחוןחובות  ביושר לבב

ִמֶמּנּו  ַנע  ְוִתּמָ ְרָנָסתֹו,  ּפַ לֹוַמר  ְרצֹוִני 

מֹון  ַהּמָ ַעל  ּבַ ל  ׁשֶ ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ת  ִטְרּדַ

ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ לֹו,  ֲאָגתֹו  ּדַ ְוַהְתָמַדת 

ַנת  ׁשְ ְמתּוָקה  יא(:  ה,  )קֶֹהֶלת  ֶהָחָכם 

יֹאֵכל  ה  ַהְרּבֵ ְוִאם  ְמַעט  ִאם  ָהעֵֹבד 

יַח לֹו ִליׁשֹון. יר ֵאיֶנּנּו ַמּנִ ָבע ֶלָעׁשִ ְוַהּשָׂ

ִיְמָנֶעּנּו  לֹא  ְיָי  ּבַ ַהּבֹוֵטַח  י  ּכִ ּוֵמֶהן, 
ְיָי,  ּבַ טַֹח  ִמּבְ מֹון  ַהּמָ רֹב 

מֹון, ְוהּוא  ֵאיֶנּנּו סֹוֵמְך ַעל ַהּמָ ֵני ׁשֶ ִמּפְ

ׁש ּבֹו ַעל  ּמֵ ּתַ ה ְלִהׁשְ דֹון ֻצּוָ ִפּקָ ְבֵעיָניו ּכְ

ְמֻיָחִדים  ּוְבִעְנָיִנים  ְמֻיָחִדים  ִנים  ּפָ

ִלְזַמן ָקצּוב. ְוִאם ַיְתִמיד ִקּיּומֹו ֶאְצלֹו 

שעל   - לומר  רצוני 
ישיג  הוא  הביטחון  ידי 
ומנגד  פרנסתו,  את 
טרדת  ממנו  תמנע   -
בעל  של  המחשבה 
אצל  המצויה  הממון, 
מהם  שנחסר  אלה 
הביטחון בה', והתמדת 
ותימנע   - לו  דאגתו 
הדאגה  גם  ממנו 
כמו  לממונו,  הקבועה 
)קהלת  החכם  שאמר 
שנת  'מתוקה  יא(:  ה, 
של  שנתו   - העובד' 
ערבה  האדמה  עובד 
ואם  מעט  'אם  עליו, 
- בין אם  יאכל'  הרבה 
ובין  הרבה  אוכל  הוא 
מעט,  אוכל  הוא  אם 
בכך,  שהורגל  מפני 
אך   - לעשיר'  'והשבע 

שובע הנכסים של העשיר 'איננו מניח לו לישון' - מפני שכל הלילה הוא מהרהר 
וטרוד בהם )רש"י(, ובעל הביטחון ניצול מטרדה זו שהיא מטרדות העשיר.

לא  ומהן - תועלת נוספת שהביטחון מביא לעבודת ה', היא, כי הבוטח בה' 
ימנענו רב הממון - גם אם באמתחתו ממון רב, אין ממונו מונע אותו מבטוח 
בה' - מלבטוח ולתלות הצלחותיו בה' יתברך, מפני שאיננו סומך - בוטח על 
- ממונו  - אלא רק על ה' יתברך שהכל שלו והכל ממנו, והוא בעיניו  הממון 
נחשב בעיניו רק כפיקדון, שהוא צווה - נצטווה עליו להשתמש בו על פנים 
מיוחדים - באופנים מסוימים ובעניינים מיוחדים - למטרות מסוימות למשך 
אם  גם   - אצלו  קיומו  יתמיד  ואם  עליו.  גזר  שהבורא  הזמן  כפי  קצוב,  זמן 

יתקיים הממון בידו זמן רב,
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יר טֹוָבתֹו  ֲעבּורֹו, ְולֹא ַיְזּכִ לֹא ִיְבַעט ּבַ

ׁש  ּנּו, ְולֹא ְיַבּקֵ ה ָלֵתת לֹו ִמּמֶ ּוָ ּצֻ ְלִמי ׁשֶ

הּוא  ֲאָבל  ַבח,  ָוׁשֶ הֹוָדָאה  מּול  ּגְ ָעָליו 

ָמהּו  ׂשָ ר  ֲאׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ְלבֹוְראֹו  מֹוֶדה 

מֹון  ַהּמָ יֹאַבד  ְוִאם  ַלּטֹובֹות.  ה  ִסּבָ

ְלֶחְסרֹונֹו,  ֶיֱאַבל  ְולֹא  ִיְדַאג  לֹא  ּנּו  ִמּמֶ

ַקְחּתֹו  ּבְ ֵלאלָֹהיו  מֹוֶדה  הּוא  ַאְך 

ר הֹוָדה ִבְנִתיָנתֹו  ֲאׁשֶ ִפְקדֹונֹו ֵמִאּתֹו, ּכַ

ק  ׁש ֶהּזֵ ֶחְלקֹו, ְוֵאיֶנּנּו ְמַבּקֵ ַמח ּבְ לֹו, ְוִיׂשְ

מֹו  ָממֹונֹו, ּכְ זּוָלתֹו, ְולֹא ַיְחֹמד ָאָדם ּבְ

יק  ַצּדִ כה(:  יג,  ֵלי  )ִמׁשְ ֶהָחָכם  ָאַמר  ׁשֶ

אֵֹכל ְלׂשַבע ַנְפׁשֹו.

לא יבעט בה' ובתורתו 
- בגלל הממון  בעבורו 
]אף  לו  שיש  הרב 
שפעמים רבות העושר 
גורם לאדם להזניח את 
וכמו  המצוות,  קיום 
שנאמר בפסוק )דברים 
לב, טו(: 'וישמן ישורון 
ויבעט' )מרפא לנפש([. 
למי  טובתו  יזכיר  ולא 
ממנו  לו  לתת  שצווה 
בכספו  כשישתמש   -
עם  מצוות  לעשיית 
את  יזכיר  לא  הזולת, 
למי  שעשה,  הטובה 
לתת  נצטווה  שהוא 
שכן  וכל  מממונו,  לו 
עליו,  לא יבקש  שהוא 
מהממון,  נתינתו  עבור 
 - ושבח  הודאה  גמול 
שהמקבלים יודו לו וישבחו אותו, אבל - אלא הוא מודה לבוראו יתברך אשר 
וגם  הבריות.  עם  להיטיב  ואמצעי  שליח  שעשהו  על   - לטובות  סיבה  שמהו 
אם יקרה שיאבד הממון ממנו, לא ידאג ולא יאבל לחסרונו - לא יצטער על 
שנחסר ממונו, אך - אלא הוא מודה לאלהיו בקחתו פקדונו מאיתו - כשנלקח 
ממנו הפיקדון, כאשר - כשם שהודה לו בנתינתו לו - כאשר ניתן לו הפקדון, 
וישמח בחלקו – יישאר שמח בחלקו, ואיננו מבקש היזק זולתו - אינו שואף 
לראות שאחרים מפסידים, ולא יחמוד אדם בממונו - וגם אינו חומד את ממונו 
של שום אדם, כמו שאמר החכם )משלי יג, כה(: 'צדיק אוכל לשובע נפשו' 
- הצדיק הבוטח על ה', נפשו שבעה מאכילתו. והסיבה, מאחר שהוא מסתפק 
ומרוצה ממה שיש לו, ואינו דואג דאגת מחר, ואינו מקנא באחרים, אלא שמח 

הוא ונהנה מחלקו )פתחי לב(.

שר יום
אחד ע
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ֵמֶהן,  עֹוָלם,  ּבָ חֹון  ּטָ ַהּבִ ּתֹוֲעלֹות  ַאְך 
ָאגֹות  ַהּדְ ִמן  ב  ַהּלֵ ְמנּוַחת 

ֶפׁש  ַהּנֶ ְדנּוד  ִמּנִ ְלָוה  ַ ְוַהּשׁ ָהעֹוָלִמּיֹות, 

ַהּגּוִפּיֹות,  ֲאוֹוֶתיָה  ּתַ ְלֶחְסרֹון  ְוַצֲעָרּה 

ְלָוה ָבעֹוָלם  ֵקט ּוְבִבְטָחה ּוְבׁשַ ְוהּוא ְבַהׁשְ

רּוְך  תּוב )ִיְרְמָיה יז, ז(: )טז(ּבָ ּכָ מֹו ׁשֶ ה, ּכְ ַהּזֶ

ְיָי ְוָהָיה ְיָי ִמְבָטחֹו.  ר ִיְבַטח ּבַ ֶבר ֲאׁשֶ ַהּגֶ

הביטחון  תועלות  אך 
הן  ואלו   - בעולם 
שהביטחון  התועלות 
אושר  להשגת  מביא 
בעולם הזה: אחת מהן 
מן  הלב  מנוחת  היא, 
העולמיות  הדאגות 
העולם  דאגות  מכל   -
הזה, והשלווה מנדנוד 
הנפש  מהתרוצצות   -
 - לחסרון  וצערה 
ממנה  כשנחסרות 

בהשקט ובבטחה  - כי הבוטח בה' שרוי  והוא  הגופניות,   - תאוותיה הגופיות 
ובשלווה בעולם הזה, כמו שכתוב )ירמיה יז, ז(: 'ברוך הגבר אשר יבטח בה'' 
למבטח  יתברך  ה'  לו  יהיה   - מבטחו'  ה'  'והיה  כך  בו,  שיבטח  המידה  וכפי   -

ולעזרה )רש"י(.

טז. ברוך הגבר אשר יבטח בה' והיה ה' מבטחו. יש להתבונן על כפל הלשון 
בפסוק “אשר יבטח בה’ - והיה ה’ מבטחו”?

פירש המלבי”ם: דהנה מתחילה לפני הפסוק “ברוך הגבר אשר יבטח בה’” נאמר 
 - זרועו”, היינו שהבוטח רק באדם  יבטח באדם ושם בשר  “ארור הגבר אשר 
יושיעם ע”י האמצעיים  הוא ארור, אולם הבוטחים בה’ אלא שחושבים שה’ 
בגדר  ה’, אלו האנשים אמנם הם אינם  יושיעם  ידם  הטבעיים שמקווה שעל 
“ארור” כיון שבוטחים בה’, אבל גם אינם בגדר “ברוך”. אבל “ברוך הגבר” הוא 
גם  הוא  שה’  רק  כלל,  אמצעי  שום  בלא  שיושיעו  בלבד  בה’  הבוטח  האדם 
המבטח שלו, היינו הדבר שבו יושג בטחונו, וזהו “והיה ה’ מבטחו”, שלא לבד - 
“שבוטח בהשם” - אלא גם “והיה ה’ מבטחו” - שה’ הוא גם המבטח שלו, היינו 
הצדיקים  על  בברכת  שמונה-עשרה  בתפילת  ]והנה  בטחונו.  יושג  שבו  הדבר 
מזכירים “ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך באמת”, ויש לעיין, מהו הבוטחים 
בשמך “באמת”? מרן הגר”ח קניבסקי זצוק"ל כתב לבאר עפ”י דברי המלבי”ם 

עיונים
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תּול  ֵעץ ׁשָ ּכָ ְוָהָיה  )ִיְרְמָיה יז, ח(:  ְוָאַמר 

יו. ָרׁשָ ח ׁשָ ּלַ ַעל ַמִים ְוַעל יּוַבל ְיׁשַ

ֶכת  ִמּלֶ ֶפׁש  ַהּנֶ ְמנּוַחת  ּוֵמֶהן, 
ר  ָרִכים ָהְרחֹוִקים, ֲאׁשֶ ּדְ ּבַ

ָלַמת  ה ַהּגּופֹות ּוְמַמֶהֶרת ַהׁשְ ִהיא ְמַכּלָ

קב,  ים  ִהּלִ )ּתְ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ים,  ַהַחּיִ ְיֵמי 

 — ָיָמי.  ר  ִקּצַ ּכִֹחי  ֶרְך  ַבּדֶ ה  ִעּנָ כד(: 

ח(:  יז,  )ירמיה  ואמר 
על  שתול  כעץ  'והיה 
בה'  הבוטח   - מים' 
בטוב,  ממולא  יהיה 
אצל  הנטוע  כאילן 
המים, 'ועל יובל ישלח 
ושורשיו   - שרשיו' 
פלגי  אצל  מתפשטים 
יצמא.  שלא  מים 
'ולא  הכתוב:  וממשיך 
חום',  יבוא  כי  יראה 
חום  בבוא  גם  כלומר, 
מרגיש  אינו  ושרב 
והמים  הואיל  בכך, 
מלחלחים אותו תמיד )מצודת ציון(. כך הבוטח בה' מבורך תמיד בכל טוב, ואינו 

חסר מאומה אף פעם, ואינו מודאג מהצרות הבאות לעולם.
מנוחת הנפש מלכת  ומהן - עוד תועלת מן הביטחון לענייני עולם הזה היא 
- מהנדידה בדרכים הרחוקים כדי להשיג את מזונו, אשר היא מכלה הגופות 
הגופות  את  מכלה  רחוקות  בדרכים  הנדידה   - החיים  ימי  השלמת  וממהרת 
ומקרבת את קץ החיים, כמו שנאמר )תהלים קב, כד(: 'ענה בדרך כוחי קיצר 

ימי' - שטורח הדרך הוא עינוי כוח וקיצור ימים )רד"ק(.

הנ”ל, דאכן יש בטחון שאינו באמת[. 
הפסוק,  את  ביאר  הביטחון(  )דרכי  האדם’  ‘מדרגת  בספרו  מנובהרדוק  הסבא 
שאין כאן כפל מילים וייתור לשון, אלא ברכה כפולה יש כאן - אושר ועושר. 
הברכה השניה “והיה ה’ מבטחו” - שיגן בעדו מכל צרה ויגמלהו גם טוב בעושר. 
אך קודמת לברכה זו ברכה נוספת, שמלבד העושר היא מעניקה לאדם אושר 
רב לאין שיעור: “ברוך הגבר אשר יבטח בה'” - שהרי מלבד הברכה שבסיפוק 
כל צרכיו ומלוי כל משאלותיו, אין אושר רב יותר ואין ברכה נעלה יותר מאשר 

עצם הרגשת הקרבה לה’, הדבקות בו והחסיון בצל כנפיו!
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י ָהַלְך  ים ּכִ רּוׁשִ ְוֶנֱאַמר ַעל ֶאָחד ִמן ַהּפְ

ֶרף  ַהּטֶ ׁש  ְלַבּקֵ ְרחֹוָקה  ֶאֶרץ  ֶאל 

ֶאָחד  ָאָדם  ּוָפַגע  ִריׁשּותֹו,  ּפְ ת  ְתִחּלַ ּבִ

ָהַלְך  ר  ֲאׁשֶ ִעיר  ּבָ כֹוָכִבים  ֵמעֹוְבֵדי 

ם  ַאּתֶ ה  ּמָ ּכַ רּוׁש:  ַהּפָ לֹו  ָאַמר  ֵאֶליָה. 

ַהֲהָבָנה  ּוִמעּוט  רֹון  ָהִעּוָ ַתְכִלית  ּבְ

לֹו  ָאַמר  ַלּכֹוָכִבים.  ֲעבֹוַדְתֶכם  ּבַ

ה עֹוֵבד? ָאַמר לֹו  י: ּוָמה ַאּתָ ָהַאְמּגֹוׁשִ

כֹול,  ַהּיָ ַהּבֹוֵרא,  עֹוֵבד  ֲאִני  רּוׁש:  ַהּפָ

ר ֵאין  ְטִריף, ֲאׁשֶ ל ָהֶאָחד, ַהּמַ ַהְמַכְלּכֵ

ָעְלָך  ּפָ י:  ָהַאְמּגֹוׁשִ לֹו  ָאַמר  מֹוהּו.  ּכָ

רּוׁש:  ַהּפָ לֹו  ָאַמר  ָבֶריָך.  ּדְ ֶאת  סֹוֵתר 

ַמה  ָהָיה  )יז(ִאּלּו  לֹו:  ָאַמר  ְוֵהיַאְך? 

מן  אחד  על  ונאמר 
עובד   - הפרושים 
מענייני  הפרוש  ה' 
הלך  כי  הזה,  העולם 
כדי  רחוקה  ארץ  אל 
- לחפש  לבקש הטרף 
בתחילת  פרנסה 
כשהתחיל   - פרישותו 
ועדיין  פרוש,  להיות 
שמדרכי  הבין  לא 
שאין  הביטחון,  מידת 
כדי  למרחקים  לנסוע 
להביא את טרפו, ופגע 
מעובדי  אחד  אדם 
אשר  בעיר  כוכבים 
לו  אמר  אליה.  הלך 
אתם  כמה  הפרוש: 
העיוורון  בתכלית 
וחוסר   - ומיעוט 
 - בעבודתכם  ההבנה 
עובדים  שהנכם  בכך 

אתה עובד?  - ולמי  - הגוי עובד הכוכבים: ומה  לכוכבים. אמר לו האמגושי 
אמר לו הפרוש: אני עובד הבורא, שהוא הכל יכול, המכלכל האחד - והוא 
ונותן מזון לכל ברייה בהשגחתו הנפלאה, אשר   - המפרנס היחידי, המטריף 
אין כמוהו. אמר לו האמגושי: פועלך סותר את דבריך - פעולתך והנהגתך 
 סותרת את דבריך. אמר לו הפרוש: והיאך? - כיצד? אמר לו: אילו היה מה

יז. אילו היה מה שאמרת אמת היה מטריפך בעירך. צריך ביאור, איזה טענה היא 
זו הלא יכול להיות שאינו ראוי לכך שהקב"ה יטריף אותו במקומו, ומצד חטאיו הוא 
צריך להיות נע ונד עד שיקבל לחם חקו. וכן מדוע שב הפרוש לעירו, וכי איזה חסרון 
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ִעיְרָך  ָאַמְרּתָ ֱאֶמת, ָהָיה ַמְטִריְפָך ּבְ ֶ - ּשׁ אמת  שאמרת 
באמת  מאמין  שאתה 
ובתמים שהבורא שאתה עובד לו הוא המפרנס לכל והוא כל יכול, הלוא היה לך 

להאמין שהוא היה מטריפך - מפרנס אותך בעירך

הוא בביטחון אם הלך לבקש טרף, הלא הצדיקים מחזיקים עצמם שהם לא יוצאים 
ידי חובתם כלפי הקב"ה, לכן צריך הוא להיות נע ונד עד שיקבל טרפו?

וראה מה שכתב בספר 'חזון איש' על עניני אמונה ובטחון )פרק בִ' אות א'( ועל 
בני  "גם עילות של ההצלה שטבעת  וז"ל:  פי דבריו מתיישבים שאלות הנ"ל. 
האדם להשתדל בהן, משתנות אצל הבוטח, כי תחת לרדוף אחר נדיבים ושרים 
ולבקש תחבולות שוא, יפשפש הבוטח במעשיו ויפנה את לבו לתשובה תפילה 

וצדקה להעביר את רוע הגזירה" עכ"ל.
אם כן לפי זה טוב עשה הפרוש ששב לעירו, כי במקום לחפש ולהשתדל ולהשיג 
טרפו, ישוב לביתו ויתבודד בעצמו ויפשפש במעשיו ויבדוק את חטאיו אשר 
בעבורם הוא חייב גלות להיות נע ונד, ויתקן את חטאיו, ואז יתן לו ה' יתברך 
פרנסתו בעירו. חכמינו ז"ל אומרים אין ייסורים בלא עוון, אין אדם נוקף אצבעו 
אומר  אהבה  של  ייסורים  אפילו  מלמעלה,  עליו  מכריזים  כן  אם  אלא  למטה 
הרמב"ן שהם גם כן בשביל חטאים שהאדם לא יודע שחטא, אילו לא היה חטא 
בעולם לא היו סובלים אנשים כלום. שמעתי בשם הסבא זצ"ל מסלבודקא רבי 
נטע צבי פינקל שאמר, כשהאדם יוצא לרחוב והשמש בוערת בו מתרגז האדם 
ולא רוצה לסבול. אמר, כי הצדק הוא ִעם האדם, כי מתחילה לפי מידת טובו של 
הקב"ה ברא את הבריאה, שהאדם לא יסבול כלום, שיהנה מהשמש הבוערת, 
אלא חטא אדם הראשון גרם שהאדם אינו יכול לקבל השמש הלוהטת. עכ"ל. 
עול  תורה מעבירים ממנו  עול  עליו  "כל המקבל  חז"ל הקדושים  אומרים  לכן 
מלכות ועול דרך ארץ" כי כמה שהאדם מטהר את לבו ונפשו מחטאים ומתקרב 
אל הקב"ה במידה כזאת לא סובל מתלאות הזמן מפני שאין לו בעד מה לסבול. 
שהוא  מה  לו  שיתן  בה'  ובוטח  וחטאיו  נפשו  את  מתקן  לא  האדם  אם  אבל 
טובה  הלא  חטאיו,  את  תיקן  שלא  אחרי  הבטחון,  במידת  טעות  הוא  רוצה, 
גדולה בשבילו שהקב"ה לא יתן לו מה שהוא רוצה, כדי למרק לו חטאיו ואיך 

הוא בטוח שהקב"ה יתן לו מה שלא טוב בשבילו )'דרכי מוסר' עמוד שנ"א(.
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ה, ְולֹא ָהִייָת טֹוֵרַח  ִהְטִריְפָך ֵהּנָ מֹו ׁשֶ ּכְ

ָכזֹאת.  ְרחֹוָקה  ֶאֶרץ  ֶאל  ָלבֹוא 

ב ְלַאְרצֹו,  רּוׁש, ְוׁשָ ְוִנְפְסָקה ַטֲעַנת ַהּפָ

ִריׁשּות ִמן ָהֵעת ַהִהיא, ְולֹא  ל ַהּפְ ְוִקּבֵ

ְך. ָיָצא ֵמִעירֹו ַאַחר ּכָ

ִמן  ְוַהּגּוף  ֶפׁש  ַהּנֶ ְמנּוַחת  ּוֵמֶהן, 
ים  ׁשִ ַהּקָ ים  ֲעׂשִ ַהּמַ

ַהּגּופֹות,  ֶאת  עֹות  ַהְמַיּגְ ָלאכֹות  ְוַהּמְ

ַוֲחַמס  יֶהם  ְוֻחּקֵ ָלִכים  ַהּמְ ֲעבֹוַדת  ַוֲעזֹב 

תֹוֵבַע  הּוא  ְיָי  ּבַ ְוַהּבֹוֵטַח  יֶהם.  ַאְנׁשֵ

הנה  שהטריפך  כמו 
אותך  שמפרנס  כמו   -
טורח  היית  ולא  כאן, 
לבוא אל ארץ רחוקה 
נפסקה  ובזה  כזאת. 
שלא   - הפרוש  טענת 
להשיב  מה  לו  היה 
כי  עכו"ם,  לאותו 
דבריו,  אמיתות  ראה 
וקיבל  לארצו,  ושב 
הפרישות  עצמו  על 
מהיגיעה  לפרוש   -
ענייני  אחרי  והרדיפה 
העת  מן  הזה  העולם 
ההיא, ולא יצא מעירו 
לחפש  כדי  עוד   -

פרנסה אחר כך.
- לבוטח בה' יש  ומהן 

עוד תועלת לענייני העולם הזה, והיא: מנוחת הנפש והגוף מן המעשים הקשים 
- מנוחת הנפש ממעשים שאין בהם יגיעה וחלישות הגוף, אך בכל זאת קשים 
שבקלות  משום  תמידי,  באופן  רבה  לב  ושימת  זהירות  שצריכים  מחמת  הם, 
פיתוחי  ומלאכת  והרקמה  הציור  מלאכת  ]כמו  הפסד  לידי  בהם  לבוא  עלול 
חותם ומלאכת הרפואה בחלאים הקשים, שבכל אלה הנפש נטרדת ומתקשה 
הגופות  את  המייגעות  הכבדות  מהמלאכות  הגוף  ומנוחת  לחם([,  )פת  בהם 
]והם רוב המלאכות, כמו חוטבי עצים מן היער וחוצבי אבנים מן ההר )שם([. 
לעבוד  יצטרך  שלא  יביאהו  בה'  הביטחון   - וחוקיהם  המלכים  עבודת  ועזוב 
מבוא  זה  היה  ההוא  ]שבזמן  בנימוסיהם  להתנהג  יצטרך  ולא  המלכים,  עבור 
לפרנסה, אלא שבהיותו קרוב למלכות צריך להתנהג בנימוסי המלכות ולעמוד 
בעוד ניסיונות[, מפני הקושי שיש בשמירה ועמידה בנימוסי המלכות. וחמס 
אנשיהם - וגם יינצל מפני סכנת אנשי המלוכה העלולים לחמוס אותו ולהרע 
לו. והבוטח בה' - אולם הבוטח בה' הוא תובע - בוחר לעצמו מקור לפרנסתו 
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ׁש ּבֹו יֹוֵתר ְמנּוָחה  ּיֵ ֶ ֶרף ַמה ּשׁ ּבֹות ַהּטֶ ִמּסִ

ּוְפַנאי ְלִלּבֹו, ּוַמה  ם טֹוב לֹו,  ְוׁשֵ ְלגּופֹו 

הּוא ֵמִפיק יֹוֵתר ְלחֹובֹות ּתֹוָרתֹו ִעם  ֶ ּשׁ

ה לֹא תֹוִסיף לֹו  ּבָ י ַהּסִ ּכִ ֶיֶתר ֱאמּוָנתֹו, 

ְמאּוָמה,  ּנּו  ִמּמֶ ֵרהּו  ְתַחּסְ ְולֹא  ְבֻחּקֹו 

מֹו  ּכְ ַרְך,  ִיְתּבָ ָהֱאלִֹהים  ְגֵזַרת  ּבִ א  ֶאּלָ

י לֹא ִמּמֹוָצא  ים עה, ז-ח(: ּכִ ִהּלִ ֱאַמר )ּתְ ּנֶ ׁשֶ

י ֱאלִֹהים  ר ָהִרים, ּכִ ְדּבַ ֲעָרב ְולֹא ִמּמִ ּוִמּמַ

ְוָאַמר ָיִרים,  ְוֶזה  יל  ּפִ ַיׁשְ ֶזה   ׁשֵֹפט 

מסיבות הטרף - מבין 
המלאכה  מקצועות 
בו  שיש  מה  והמסחר 
 - לגופו  מנוחה  יותר 
שנותן  המקצוע  את 
הרבה  הכי  לגופו 
 - לו  ושם טוב  מנוחה, 
ידו קונה לו שם  ושעל 
טוב, ופנאי ללבו - ולבו 
לעבודת  פנוי  יישאר 
דהיינו  השי"ת, 
פרנסה  לעצמו  שבוחר 
את  מטרידה  שאינה 
מדי,  יותר  מחשבותיו 
ומה שהוא מפיק יותר 
לחובות תורתו - הוא בוחר מקצוע המתאים ביותר לקיום מצוות התורה, כדי 
שעיסוקו במלאכתו לא יפריעהו לקיים את מצוות התורה, וגם מתאים עם יתר 
אמונתו - שאר עקרונות אמונתו. ]או הכוונה, שלכל זה הגיע בזכות אמונתו 
מאומה  לו  תוסיף  לא  כי הטרחה על אמצעי הפרנסה   - כי הסיבה  החזקה.[ 
על מה שקצוב לו בחוקו - במזונו, ולא תחסרהו - ולא תגרע ממנו מאומה - 
]ואם ה' גוזר  נקבע בגזירת האלהים יתברך.  הכל  מהקצבה שנקצב לו, אלא 
כמו שאמרו  לידי עושר,  יביא אותו  בו  דבר שיעסוק  כל  אז  יתעשר,  שהאדם 
חז"ל )קידושין פב, ב( שאין עניות מן האומנות ואין עשירות מן האומנות, אלא 
ממי שהעושר שלו, שנאמר )חגי ב, ח(: 'לי הכסף ולי הזהב נאום ה' צבאות' )פת 
לחם(.[ כמו שנאמר )תהלים עה, ז-ח(: 'כי לא ממוצא וממערב ולא ממדבר 
הרים' - אין אדם מתרומם ומתעשר על ידי רוב השתדלותו במסחר בארצות 
הרחוקות הנמצאות במזרח או במערב, או על ידי שישוטט במדבריות, והטועה 
לחשוב כן, עליו נאמר המשך הפסוק: 'כי אלהים שופט זה ישפיל וזה ירים' 
- הקב"ה נוטל ממנו את עושרו, ועל ידי זה גורם להשפלתו, ונותן את ממונו 
לאחר, ועל ידי זה מרוממו ומעשירו, והכל ביושר ובמשפט )רד"ק ופת לחם(. 
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יֵצִני  ַיְרּבִ א  ׁשֶ ּדֶ ְנאֹות  )יח(ּבִ ב(:  ים כג,  ִהּלִ )ּתְ

ַעל ֵמי ְמֻנחֹות ְיַנֲהֵלִני.

ִמְסָחרֹו,  ִמעּוט ַצַער ַנְפׁשֹו ּבְ ּוֵמֶהן, 

ב(:  כג,  )תהלים 
ירביצני'  דשא  'בנאות 
- כרועה רחמן המושיב 
במקום  עדרו  את 
מנוחות  מי  'על  דשא, 
ינהלני' - על מים נחים 
אותי.  ינהג  ורגועים 

הרי שהקב"ה חפץ שיראיו יבחרו לעסוק לפרנסתם בעיסוקים שיוכלו לחיות 
עמם במנוחה ובשלווה, וה' יתברך יעזרם וישלים כל צורכיהם )פת לחם(.

ומהן - ועוד מתועלת הביטחון בה', מיעוט צער נפשו - לבוטח בה' אין עגמת 
נפש ודאגה במסחרו, כגון כשהתחיל במשא ומתן עם חבירו כדי להרוויח, או 
כשביקש ממנו שילווה לו, או ייתן לו סחורה בהקפה, או כשעוסק בסרסרות 

וכיוצא בזה, והדבר מתעכב מלהיגמר )מנוח הלבבות(.

יח. בנאות דשא ירביצני על מי מנוחות ינהלני. יש לעיין, מדוע המשיל דוד 
המלך את הבטחון האמיתי בהשי”ת לצאן שלכל מחסורם דואג הרועה?

בספר ‘רוח חיים’ )אבות פרק ב’ ד’( ביאר: הנה הבטחון האמיתי, המשילו דוד לצאן 
כי הוא  ה’ בבטחונו  יהבו על  ישליך האדם  כן  כל מחסורם הוא על הרועה,  אשר 
יכלכלהו, וזה שאמר דוד )תהלים כג, א( “ה’ רועי”, הוא אלי כרועה לצאן, הזן אותם, 
רצוני, הם באמת אך לטובתי.  נגד  לי  ואף מה שנראה  כן איפוא לא אחסר.  ואם 
והמשיל לו מהצאן, אשר לפעמים ירצה לו השה לעלות ממקום שכנו, והרועה לא 
יניח אותו לנוד אנה ואנה, והשה לא יבין למה, אשר באמת כוונת הרועה לטוב, יען 
כי אך פה מקום מרעה דשן וטוב. וזהו שאמר “בנאות דשא ירביצני” מה שהוא 
מרביץ אותי על מקומי, הוא למען הנאות דשא אשר פה. ולפעמים נהפוך הוא, כי 
השה רוצה לנוח ולהרגיע ולהישאר במקומה, והרועה לא יניח אותו לנוח, ומנהל 
אותו הלאה נגד רצונו. ובאמת הוא לטובה, יען כי במקום אחר הוא ֵמי מנוחות, וצריך 
לשתות אחר אכילה. וזהו שאמר “על מי מנוחות ינהלני”, מה שמנהל אותי ממקומי, 
הוא למען המי מנוחות אשר שם. כן הקב”ה רועה אותנו, וכשרואה מצבנו לא טוב, 
מעתיק אותנו על דרך אחר, ואנחנו כאשר לא נדע ולא נבין הטוב הצפון בזה לנו, 
מצטערים אנחנו. ובאחרית, אז מתבוננים אנחנו כי בחמלת ה’ עלינו עשה לנו כזאת. 
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אֹו  ְפַרְקַמְטָיא,  ֶאְצלֹו  ב  ְתַעּכֵ ּתִ ְוִאם 

ִאם  אֹו  חֹובֹו,  ִלְגּבֹות  יּוַכל  לֹא  ִאם 

הּוא יֹוֵדַע  ֵני ׁשֶ ֵעהּו ֳחִלי ְבגּופֹו, ִמּפְ ִיְפּגָ

יֹוֵתר  ִעְנָינֹו  ן  ְמַתּקֵ ַרְך  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  י  ּכִ

ה  ִמּמַ יֹוֵתר  טֹוב  לֹו  ּובֹוֵחר  ּנּו,  ִמּמֶ

ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלַעְצמֹו,  בֹוֵחר  הּוא  ֶ ּשׁ

י  ים סב, ו(: ַאְך ֵלאלִֹהים ּדֹוִמי ַנְפׁשִ ִהּלִ )ּתְ

ּנּו ִתְקָוִתי. י ִמּמֶ ּכִ

ק  ְעּתַ ּיֶ ׁשֶ ִעְנָין  ָכל  ּבְ ְמָחתֹו  ׂשִ ּוֵמֶהן, 
ֶנֶגד  ּכְ ִיְהֶיה  ְוִאם  ֵאָליו, 

ּלֹא  ׁשֶ ֵבאלִֹהים  ִבְטחֹונֹו  ֵני  ִמּפְ ִטְבעֹו, 

אצלו  תתעכב  ואם 
פרקמטיא - כשמונחת 
ואינו  סחורה,  אצלו 
ברווח,  למוכרה  יכול 
ומתעכב עד זמן שיוכל 
)שם(,  ממנה  להרוויח 
אינו מצטער ודואג על 
מחמת  המכירה  עיכוב 
הוא  יודע  כי  ביטחונו, 
ביותר  הטוב  שזהו 
לא  אם  או  בשבילו. 
חובו  את  לגבות  יוכל 
לו,  חייבים  שאחרים   -
חולי  יפגעהו  אם  או 
וכל  ידאג,  לא  בגופו, 
שהוא  מפני  הוא  זאת 
יודע כי הבורא יתברך 
דואג   - עניינו  מתקן 
 - ממנו  יותר  לצרכיו 
רואה השי"ת  ]ומאמין שפעמים  דואג לענייניו האישיים  יותר ממה שהאדם 
לתכליתו[,  ויגיע  בתשובה  וישוב  באמונה  יתחזק  ייסורים,  עליו  יביא  שאם 
והקב"ה בוחר לו - בוחר בעבורו את הטוב לו יותר ממה שהוא - האדם בוחר 
לעצמו ]שהרי הקב"ה הוא מקור הטוב והחסד, ובוודאי יודע יותר טוב מהאדם 
מהו הטוב האמיתי בשבילו[, כמו שנאמר )תהלים סב, ו(: 'אך לאלהים דומי 
תמיד  כי   - תקותי'  ממנו  'כי  מייחלת,  נפשי  בדממה  יתברך  לה'  רק   - נפשי' 

קוויתי וציפיתי לקבל את הנצרך לי רק ממנו לבדו )מצודת דוד(.
ומהן - תועלת נוספת שיש לבוטח בה' היא שמחתו - שהבוטח בה' שמח בכל 
עניין שיעתק אליו - בכל מקרה שיזדמן לו, ובכל מצב שיסבב לו ה', וגם אם 
כן  פי  על  אף  למזגו,  מתאים  אינו  שהדבר  שסבור   - טבעו  כנגד  הדבר  יהיה 
בוטח  מכיוון שהוא   - ביטחונו  מפני  ובשמחה  הדבר באהבה  הוא מקבל את 

באלהים שלא

שר יום
ארבעה ע
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ִעְנָין,  ָכל  ּבְ לֹו  ַהּטֹוב  א  ֶאּלָ לֹו  ה  ַיֲעׂשֶ

ִלְבָנּה  ַהחֹוֶמֶלת  ָהֵאם  ה  ֲעׂשֶ ּתַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ָרתֹו  ְוַהּתָ יָרתֹו  ּוְקׁשִ ְוִחּתּולֹו  ְרִחיָצתֹו  ּבִ

ָעָליו  ִוד  ּדָ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְרחֹו,  ּכָ ַעל 

יִתי  ּוִ ים קלא, ב(: ִאם לֹא ׁשִ ִהּלִ לֹום )ּתְ ָ ַהּשׁ

ֻמל  ּגָ ָגֻמל ֲעֵלי ִאּמֹו ּכַ י ּכְ י ַנְפׁשִ ְודֹוַמְמּתִ

י. ָעַלי ַנְפׁשִ

ִמּתֹוֲעלֹות י  ַאְרּתִ ּבֵ ׁשֶ  ְוֵכיָון 
אלִֹהים  ּבֵ חֹון  ּטָ )יט(ַהּבִ

ַמה  ּוָבעֹוָלם  ּתֹוָרה  ּבַ ַוֲהָנאֹוָתיו 

את  אלא  לו  יעשה 
בכל  ביותר  לו  הטוב 
ענייניו,  בכל   - עניין 
האם  תעשה  כאשר 
לבנה  החומלת 
וחיתולו  ברחיצתו 
על  והתרתו  וקשירתו 
שעושה  אף   - כורחו 
התינוק,  של  רצונו  נגד 
אינו  שהתינוק  מפני 
טובתו,  זו  כי  מבין 
פעולותיה  מקום  מכל 
חמלתה  מתוך  נעשות 
דוד  שאמר  כמו  עליו, 
)תהלים  השלום  עליו 
קלא, ב(: 'אתה ה' יודע 
שויתי'  לא  אם  ועד 
התאפקתי  לא  אם   -

מכיוון  זאת  וכל  אליך,  וייחלתי  ושתקתי   - 'ודוממתי'  צערי,  בעת  והתגברתי 
ש'נפשי כגמול עלי אמו כגמול עלי נפשי' - אני יודע שנפשי ביד ה' כתינוק 
היונק  הגמול  וכמו  לחם(.  )פת  מחסורו  לכל  ודואגת  עליו  המרחמת  אמו  ביד 
משדי אמו, כאשר יינק כדי שובעו אינו דואג ושם על לבו אם יהיה לו מה לינוק 
כששוב יהיה רעב לאחר זמן. כמו הגמול הזה, כך היא עלי נפשי, שאינני דואג 

מה יהיה עימי אחרי שעה או ליום מחר )הגר"א(.
וכיוון שביארתי מתועלות המגיעות לו לאדם מהביטחון באלהים, והנאותיו 
ועבודת  בתורה  הן להשגת שלימות  לאדם מהן,  לו  וגם את ההנאות שיש   -
התועלת  את  וביארתי  הזה,  בעולם  ושמחה  אושר  להשגת  והן   - ובעולם  ה', 

יט. הבטחון באלקים והנאותיו בתורה. כפי שנתבאר לעיל בארוכה שהבטחון 
נותן שלווה לאדם ועל ידי כך יוכל להיות לבו פנוי לעבודת ה’ ולתורתו. על פי 
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זה ביאר בספר ‘דרכי חיים’ )ח”א עמ’ ר”פ( את נוסח הברכה באהבה רבה וכו’ 
“בעבור אבותינו שבטחו בך ותלמדם חוקי חיים...”, כי כל זמן שחסר את מעלת 
הבטחון, אין לאדם מנוחת הנפש להשקיע עצמו לגמרי ביגיעת התורה, והאבות 
הקדושים הרי עברו כמה גלויות וצרות, ולא חשבו מאומה על חיי עולם הזה 

אלא בטחו בהקב”ה ולכך זכו לתורה. 
דישיבת  המשגיח  בשם  לבאר  הרחיב  במדבר(  )פרשת  מוסר’  ‘דרכי  בספר 
לומז’א, שלכך ִנתנה התורה לאבותינו דוקא במדבר כדי ללמדם לבטוח בהקב”ה 
שהרי הנמצא במדבר אין לו על מי להשען אלא על השי”ת, והבטחון הוא סיבה 
להצלחה בתורה. ולכן אנו מבקשים “בעבור אבותינו שבטחו בך ותלמדם חקי 

חיים, כן תחננו ותלמדנו”. 
מרן הגר”ח קניבסקי כתב: “דור המדבר שיצאו למדברות בלי מזון ומחיה ובטחו 

בהקב”ה - זכו למתן תורה” עכ”ד. 
ולפי זה ביאר ב’דרכי מוסר’ מה שדרשו חז”ל עה”פ “וידבר ה’ אל משה במדבר 
סיני” )במדבר א, א( - “למה במדבר סיני, מכאן שנו חכמים, בג’ דברים התורה 
ניתנה באש ובמים ובמדבר”. וביאור ענין של “מדבר” הוא: דהנה אדם הנמצא 
ממי  לו  ואין  החיות,  לשיני  נתון  ושתיה,  אכילה  ללא  בודד,   - שממה  במדבר 
לצפות לעזרה, חש הוא היטב שהפתרון היחידי - לבטוח בבורא ית’ שרק בכוחו 

לעזור ולהושיע, בכל מקום, בכל מצב וללא מגבלות.
כן הדבר לגבי קניית התורה, צריך שישים עצמו כמי שנמצא במדבר הפקר, ואין 
לו על מי להישען אלא רק על הקב”ה. רק בתחושה זו יוכל ללמוד את התורה 

ולקנותה, ולולא הבטחון - אין אפשרות לקנות את התורה.
בספר ‘שירת דוד’ הביא שמצאנו בחז”ל כי עיקר ההכנה לתורה שאדם יתחזק 
במידת הביטחון. דהנה בפרשת בשלח, בפרשת המן )שמות טז, לב-לד( כתוב, 
שנצטווה אהרן לשמור מלא העומר מן לדורות, ומביא רש”י בשם חכמינו ז”ל, 
מפני  בתורה,  לעסוק  יכולים  הם  שאין  לירמיהו,  ישראל  אמרו  ירמיהו  שבימי 
שהם טרודים בפרנסתם, אמר להם ירמיהו, הביטו בצנצנת המן שנתן הקב”ה 

לישראל בצאתם ממצרים, שהתפרנסו מאת ה’.
יבינו,  ידי ההתבוננות בצנצנת המן,  על  בה’,  וביאור הדבר, שבחיזוק הביטחון 
וימצאו  בכך,  להרבות  עליהם  אין  אבל  לפרנסתם,  להשתדל  עליהם  שאמנם 
זמן לעסק התורה. ולפי זה פשוט, שעיקר ההכנה לתורה הוא, שהאדם יתחזק 
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על   - לי  שנזדמן  מה 
בדעתי  שעלה  מה  פי 
במחשבתי,  ונזדמן 
מעניין  עתה  אבאר 
בנושא   - הביטחון 
הבטחון שבעה דברים, 
הפרקים  שבעת  והם 
דלהלן: אחד מהם, מה 
והשני,  הביטחון.  הוא 
הביטחון  בסיבות 
מהם   - הברואים  על 
שבגללם  הגורמים 
לומר  מקום  היה 
על  לבטוח  שאפשר 
והשלישי,  הברואים. 
ההקדמות  בביאור 
 - בעבורן  אשר 
יתחייב  מהן  כתוצאה 

עם  יחד   - בסיבות  העסק  וחיוב  באלהים,  לבטוח  האדם  מוכרח   - הביטחון 
חובת ההשתדלות ]דהיינו החיוב המוטל על האדם לעסוק באמצעים להשגת 
הביטחון  יהיה  בהם  הדברים אשר  בביאור  והרביעי,  צרכיו[.  ושאר  פרנסתו 
 - בהם  וגנותו  שבחו  וחיוב  הביטחון,  במידת  להשתמש  יש  דברים  באילו   -
ומתי התנהגות האדם במידת הביטחון משובחת ומתי היא מגונה. והחמישי, 
- בין אופן  בהפרש - בהבדל שיש בין עסק הבוטח באלהים בסיבות הטרף 
לבין   - עסק  ובין  באלקים,  הבוטח  האדם  של  פרנסה  באמצעי  ההתעסקות 

ההתעסקות באמצעי פרנסה של מי

ֵמִעְנַין  ה  ַעּתָ ֲאָבֵאר  ִלי,  ן  ּמֵ ְזּדַ ּנִ ֶ ּשׁ

ֵמֶהם,  ֶאָחד  ְדָבִרים.  ְבָעה  ׁשִ חֹון  ּטָ ַהּבִ

ִסּבֹות  ּבְ ִני,  ֵ ְוַהּשׁ חֹון.  ּטָ ַהּבִ הּוא  ַמה 

י,  ִליׁשִ ְ ְוַהּשׁ רּוִאים.  ַהּבְ ַעל  חֹון  ּטָ ַהּבִ

ֲעבּוָרן  ּבַ ר  ֲאׁשֶ מֹות  ַהַהְקּדָ ֵבאּור  ּבְ

ְוִחּיּוב  אלִֹהים,  ּבֵ חֹון  ּטָ ַהּבִ ב  ִיְתַחּיֵ

ֵבאּור  ּבְ ְוָהְרִביִעי,  ּבֹות.  ּסִ ּבַ ָהֵעֶסק 

חֹון,  ּטָ ַהּבִ ִיְהֶיה  ֶהם  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ

י,  ְוַהֲחִמיׁשִ ָבֶהם.  ּוְגנּותֹו  ְבחֹו  ׁשִ ְוִחּיּוב 

ַהּבֹוֵטַח  ֵעֶסק  ין  ּבֵ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֶהְפֵרׁש  ּבַ

ֶרף, ּוֵבין ֵעֶסק ִמי  ִסּבֹות ַהּטֶ אלִֹהים ּבְ ּבֵ

במידת הביטחון, שאז ימצא זמן לעסק התורה ולקיום מצוותיה, ויוכל להפריש 
והוא  וכו’, שכל קיום התורה והמצוות תלוי במידת הביטחון,  מכספו למצוות 

הבסיס להכנה לתורה. ע”כ.

עיונים

ום
ר י

ש
 ע

שה
מי

ח



60
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באלהים  בוטח  שאינו 
והשישי,  בהם. 
חיוב  אופני  בביאור 
גנות - ביאור הטעמים 
לגנות  המחייבים 
האומרים  דעת  את 
התאוות  באריכות 
יש  שתחילה   - בעולם 
להשיג  רב  זמן  לעסוק 
העולם  תאוות  את 
העיסוק  קודם  הזה 
ומייחלים  ה',  בעבודת 
בקבלת  נפשותם 
 - האלהים  עבודת 
בתקווה  ומתנחמים 
שיקבלו עליהם את עבודת האלהים כשיגיעו לחפצם בו - לאחר שישיגו את 
בעלי המשכונות  נקראים  והם  הזה שהם משתוקקים אליהם,  ענייני העולם 
- כת 'לוקחי המשכון', שאינם בוטחים בבורא יתברך שהוא נאמן לשלם להם 
]וזה מפני  בעבודתו  קודם שיתחילו  'משכון'  רוצים לקחת ממנו  שכרם, אלא 
שרק לאחר שהם אוגרים רכוש וממון שיספיקו להם לכל ימי חייהם, ובטוחים 
בעצמם שלא יחסר להם מאומה מצורכיהם בעולם הזה, אז הם מוכנים לפרוע 

את חובם כלפי הבורא ולקיים את מצוותיו )מרפא לנפש([. והשביעי,
במפסידי הביטחון - מהם הגורמים המאבדים מן האדם את ביטחונו באלהים, 
 - בחלקיו  ולקצר  הביטחון,  בעניין  הדברים  ויתר   - לדבר  שצריך  מה  וכל 

וביאור קצר של עשרת חלקי הביטחון.

י,  ִ ּשׁ ִ ֶהם. ְוַהּשׁ אלִֹהים ּבָ ֵאינֹו בֹוֵטַח ּבֵ ׁשֶ

ַעת  ּדַ ּנֹות  ּגַ ִחיּוב  ָאְפֵני  ֵבאּור  ּבְ

עֹוָלם,  ֲאוֹות ּבָ ֲאִריכּות ַהּתַ ָהאֹוְמִרים ּבַ

ֲעבֹוַדת  ַלת  ַקּבָ ּבְ ַנְפׁשֹוָתם  ּוְמַיֲחִלים 

ְוֵהם  ּבֹו,  ְלֶחְפָצם  יעּו  ּגִ ּיַ ׁשֶ ּכְ ָהֱאלִֹהים 

ִביִעי,  ְ ְוַהּשׁ ּכֹונֹות.  ׁשְ ַהּמַ ֲעֵלי  ּבַ

אלִֹהים, ְוָכל ַמה  חֹון ּבֵ ּטָ ַמְפִסיֵדי ַהּבִ ּבְ

ר  חֹון, ּוְלַקּצֵ ּטָ ִעְנַין ַהּבִ ר ּבְ ִריְך ְלַדּבֵ ּצָ ֶ ּשׁ

ֲחָלָקיו. ּבַ
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ואין   .3 פניו מאיר.  וזיוו מבהיק. תואר   .2 פגע. בלי מאורעות רעים.  בלי   .1
זקנה ממהרת לבוא עליו. אין סימני הזקנה מקדימים לבוא אצלו, אלא נשאר 
עם כוחות רעננים. 4. לב שמח וגו'. כשהאדם שמח בחלקו פניו מאירין )רש"י(. 
5. להרבות בשחוק. "שאין דעת שוחק מיושבת" )רש"י, שבת ל: ד"ה שחוק(. 

בשחוק.  להרבות  א. 
בברכות )לא.( אמר רבי 
יוחנן משום רבי שמעון 
לאדם  אסור  יוחאי:  בן 
פיו  שחוק  שימלא 
בצחוק[  פיו  ]-שימלא 
שנאמר  הזה,  בעולם 
"אז  ב(:  קכו,  )תהלים 
פינו  שחוק  ימלא 
ולשוננו רנה" ]רק "אז" 
למלאות  ראוי  יהיה 
ולא  בצחוק,  פינו  את 
עכשיו[. אימתי ]-ומתי 
יהיה זה? לעתיד לבוא[ 
בגוים  ש"יאמרו  בזמן 
עם  לעשות  ה'  הגדיל 
כלומר,  )שם(.  אלה" 
ה'  "בשוב  יראו  כאשר 
)שם  ציון"  שיבת  את 
פסוק א'(, יאמרו הגוים 
עם  לעשות  ה'  "הגדיל 

אלה". 
המפרשים נחלקו בסיבת איסור זה, יש מפרשים )מאירי, טור וב"י או"ח תקס( 
שהוא משום אבילות על חורבן בית המקדש. לפי זה, הפסוק בתהלים מלמד 

שהאיסור יתבטל כשיבנה בית המקדש.

יִעי ִשׁ ַער ַהְתּ ַשׁ

ְמָחה ׂ ַער ַהִשּ  ַשׁ

ָאה  ָבּ ַהזֹּאת  ה  ָדּ ַהִמּ ְמָחה.  ׂ ַהִשּ
רֹב  ֵמֲחַמת  ְלָאָדם 

ְוָאָדם  ָרע.  ַגע  ֶפּ ִלי  1ְבּ ִלּבֹו  ְבּ ְלָוה  ַשׁ

ָבר  ָדּ לֹו  ֶיֱאַרע  ְולֹא  ֲאָותֹו,  ַתּ יג  ׂ ִשּ ַהַמּ

ִדיר,  ֵמַח ָתּ ֶזה ִיְהֶיה ָשׂ ֲעִציב אֹותֹו, ָבּ ַהַמּ

ְוגּופֹו  ַמְבִהיק,  2ְוִזיוֹו  ָניו,  ָפּ ְוָיִאירּו 

ָלבֹוא  ְמַמֶהֶרת  ִזְקָנה  3ְוֵאין  ִריא,  ָבּ

ֵמַח ֵייִטיב  ֱאַמר: "4ֵלב ָשׂ ֶנּ מֹו ֶשׁ ָעָליו, ְכּ

ְמָחה ָיבֹוא  ׂ ָהה" )משלי יז, כב(. ּוִמן ַהִשּ ֵגּ

יל  ִכּ חֹוק ָלָאָדם, ְוֵאין ָראּוי ְלִאיׁש ַמְשׂ ְשׂ

חֹוק  ׂ ַהְשּ ִעם  י  ִכּ חֹוק,  ְשׂ ִבּ 5)א(ְלַהְרּבֹות 
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יונה,  )רבינו  אחרים 
ו(  תקס,  ערוך  שולחן 
זה  שאיסור  מפרשים 
בזמן  גם  בתוקף  הוא 
קיים  המקדש  שבית 
בלשונו  מדוייק  ]וכן 
שאמר  יוחנן,  רבי  של 
ולא  הזה"  "עולם 
בית  "משחרב  אמר 
זה  לפירוש  המקדש".[ 
צריך לומר שהאיסור נובע מחשש שמא שמחה יתירה תביא לידי רדיפה אחר 
תענוגי העולם וזלזול במצוות. לדעה זו, הפסוק בתהלים מלמד שבזמן הגאולה 
העתידה, כשהקב"ה יעשה לנו ניסים, ישמש הצחוק כאמצעי לפרסומי ניסא. 
על ידי הצחוק תהיה ניכרת שמחתנו הגדולה בישועת ה' לפני אומות העולם, 
וזה יגרום להם לומר "הגדיל ה' לעשות עם אלה". צחוק כזה, שכולו לשם שמים 
זו בלבד שאינו גורם לזלזול במצוות, אלא מהוה  ולא להנאת עצמנו כלל, לא 

מצוה בפני עצמה. 
ב. דעת קלה. וכתב ה'מסילת ישרים' )פ"ה(: "כי הנה השחוק הוא מאבד את לב 
האדם )-דעתו ותבונתו(, שכבר אין הטעם )כלומר, השכל הישר המבחין באופן 
 – הנסיון  ומן  קונה ממוריו  )-החכמה שהאדם  והדעה  והרע(  הטוב  בין  טבעי 
שב"טעם"(  הטבעית  ההבחנה  את  ולהעמיק  להרחיב  לכוון,  משמשת  שהיא 
מושלת בו, והרי הוא כשכור או שוטה אשר אי-אפשר לתת להם ערמה )חכמה 
– שינהיגו את עצמם בה( או להנהיגם )שיקבלו הנהגת אחרים עליהם(, כי אינם 

ֱאַמר:  ֶנּ מֹו ֶשׁ ה, ְכּ ַעת ַקָלּ ף 6)ב(ַדּ ֵתּ ַתּ ִמְשׁ

ן  ֵכּ יר,  ַהִסּ ַחת  ַתּ יִרים  ַהִסּ ְכקֹול  י  "7ִכּ

ִסיל" )קהלת ז, ו(. ּוְכָבר ֶנֱאַמר:  חֹק ַהְכּ ְשׂ

ָמקֹום  ְבּ ֹוֵחק  ּשׂ ֶשׁ  - ֹוֶטה  ַהּשׁ 8ֵמאֹותֹות 

ָראּוי  ְוֵאין  חֹוק.  ׂ ַהְשּ ּבֹו  ָראּוי  ֵאין  9ֶשׁ

חֹוק  ְשׂ ׁש לֹו 10מּוָסר ְלִהְתַנֵהג ִבּ ֵיּ ְלִמי ֶשׁ

רצינות.  וחוסר  )-ליצנות(  דעת  קלות  מעורב  השחוק  בריבוי  קלה.  דעת   .6
קול קשקוש  ישמיעו  קוצים שתחת הסיר  קול תבערת  כמו  וגו'.  כקול  כי   .7
יקשקשו בסיר, ולא יבוא בסדר מיושר כדרך שבא מכלי הניגון. כן הוא שחוק 
שמחת השיר מהכסיל, כי לא יבוא בסדר מיושר כדרך השיר, אבל יערב בו דברי 
 קלות ראש )מצודת דוד(. 8. מאותות. מסימני. 9. שאין ראוי. שאין מתאים.
לשוא( ד"ה  לב:  שבת  )רש"י,  אדם  אורחות  המישרת   – תורה  מוסר.   .10 
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כן  הנהגה...  מקבלים 
השחוק  של  עצמו  כל 
ההתנהגות  )כלומר, 
קלות- של  באוירה 
מסיר  אלא  אינו  דעת( 
המחשבות  מן  הלב 
והעיוניות  הישרות 
יבואו  שלא  ונמצא   –
בלבו  היראה  הרהורי 

כלל". עכ"ל. 

ֵני  ִמְפּ ּוְבַמֲעָמדֹות,  בֹות  מֹוָשׁ 11ְבּ

חֹוקֹו - 12ִמְתַמֵעט  ַרב ׂשְ ָאְמרּו: ִמי ֶשׁ ֶשׁ

ָיכֹול  ֵאין  חֹוק  ׂ ַהְשּ ַעת  ְשׁ ִבּ י  ִכּ מֹוָראֹו, 

ָלֵכן  ָעָליו.  ַמִים  ָשׁ ִיְרַאת  ׁשּום  ב  ַלְחשֹׁ

ַחק  א ִיְשׂ לֹּ ר ָאָדם 14ֶאת ַעְצמֹו ֶשׁ 13ְיַיֵסּ

ֵחק,  א ִיְקֶנה לֹו ַרב אֹו ָחֵבר 15ְמַשׂ לֹּ ְוֶשׁ

סֹוד  16ְבּ י  ְבִתּ ָיַשׁ "לֹא  ֱאַמר:  ֶנּ ֶשׁ

ָכל ֶעֶצב ִיְהֶיה  ֲחִקים ָוֶאְעלֹז" )ירמיה טו, יז(, ּוְכִתיב: "17ְבּ ְמַשׂ

מֹוָתר" )משלי יד, כג(.

ֵמַח  ׂ ַהָשּ מֹו  ְכּ חֹוק,  ׂ ּוַבְשּ ְמָחה  ׂ ִשּ ַבּ ֵיׁש  ָרעֹות  ה  ַהְרֵבּ
ְגֵעי  ַגע ָרע ִמִפּ יַע לֹו ֶפּ ִגּ ַמּ ֵעת ֶשׁ ִמְכׁשֹול ֲחֵברֹו ְבּ ְבּ

11. במושבות ובמעמדות. במקומות שיושבים או עומדים בו בני-אדם. כלומר, 
במקומות שהרצינות וישוב הדעת ראויים שם כבחברת אנשים ואסיפות עם. 
שבו. יראת-שמים  מתמעטת  בשחוק,  המרבה  אדם  מוראו.  מתמעט   .12 
15. משחק.  14. את עצמו. בכת"י הגירסא: את בנו.  13. ייסר. בדברי מוסר. 
הנוהג בשחוק ובקלות ראש. 16. בסוד משחקים וגו'. הנביא אומר, מששמעתי 
הפורענות שתבוא(,  )על  לישראל  לנבא  לי  שאמר  הנבואות  ואת  ה'  דבר  את 
איתם. שמחתי  ולא  ושמחים  ששוחקים  אדם  בני  קבוצת  עם  לשבת   חדלתי 
שאדם  עצבות  כל  שעל  פירש,  ל:(  )ברכות  רש"י  מותר.  יהיה  עצב  בכל   .17
לומר  דקדק  שרש"י  יוסף,  בעץ  וכתב  ושכר.  יתרון  לו  יהיה  בעצמו  מראה 
"שמראה את עצמו" עצב ולא שהוא באמת עצב, כי העצבות היא מדה מגונה 
בעבודת הבורא. אלא רק מראה את עצמו עצב שלא יהיה נראה לאחרים כפורק 
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אל  אויבך  בנפל  ג. 
 - והטעם  תשמח. 
"פן   – הפסוק  מסיים 
בעיניו  ורע  ה'  יראה 
אפו",  מעליו  והשיב 
לחשוש  שיש  כלומר, 
שאתה  יראה  שה' 
אויבך,  בנפילת  שמח 
על  בעיניו  רע  ויהיה 
הדבר  שנראה  לפי  כך, 
שאתה סבור שהקב"ה 
כדי  אויבך  את  מעניש 
ונמצא  רצונך,  לעשות 
כביכול  עושה  שאתה 
כשלוחך  הקב"ה  את 
ומתוך  רצונך,  למלאות 
הקב"ה  בעיני  שירע 

ְנֹפל  ")ג(ִבּ ֶנֱאַמר:  ֶזה  ְוַעל  ָהעֹוָלם, 

ָמח" )משלי כד, יז(. ְועֹוד  ְשׂ אֹוִיְבָך ַאל ִתּ

ֵמַח  ׂ ַהָשּ מֹו  ְכּ ִמזֹּאת,  ָרָעה  ְמָחה  ִשׂ ֵיׁש 

ַהּבֹוֵרא  ֲעבֹוַדת  ַבּ ל  ִנְכׁשַ ֲחֵברֹו  ֶשׁ ְכּ

ְיִדיָעתֹו.  ִמעּוט  ְבּ ֵמַח  ָשׂ אֹו  ַרְך,  ִיְתָבּ

ֵרת  ַהְמָשׁ ֶעֶבד  ִבין,  ָתּ ֶשׁ ָצִריְך  ל,  ָמָשׁ

ְלִהְצַטֵער  לֹו  ׁש  ֵיּ ֶשׁ ֱאמּוָנה,  ֶבּ ֶלְך  ַלֶמּ

ֲאדֹונֹו  ַבּ ַהּמֹוְרִדים  ים  ֲאָנִשׁ ְראֹותֹו  ִבּ

ְלהֹוִכיָחם  ב  ּוְמֻחָיּ אֹותֹו,  ְוַהְמָחְרִפים 

ֵניֶהם 18ּוְלהֹוִדיַע ַנְבלּוָתם. ֲאָבל  ְפּ ַעל 

ְראֹותֹו 19ִקְלקּול  ֵמַח ִבּ ְהיֹות ָהֶעֶבד ָשׂ ִבּ

תֹו - ֵאין ֶזה ֶעֶבד ֶנֱאָמן,  ֲאדֹוָניו ְוֶחְרָפּ

תּוב  ַהָכּ ה  ְוִהֵנּ א.  ׂ ִיָשּ ַוֲעוֹונֹו  ִחית,  ַמְשׁ 20ְלִאיׁש  ָחֵבר  ַרק 

ֵמַח  ׂ ָשּ אֹוֵמר: "רֹוֶצה ה' ֶאת 21ְיֵרָאיו" )תהלים קמז, יא(, ּוִמי ֶשׁ

מעליו עול מלכות שמים. 18. ולהודיע נבלותם. לאחרים, כדי שלא ילמדו מהם. 
19. קלקול. בכת"י הגירסא: זלזול. 20. לאיש משחית. פסוק הוא במשלי )כח, 
כד(. במסכת ברכות )לה:( הוגדר ירבעם בן נבט כ"איש משחית", על שהשחית 
)-החטיא( את ישראל לאביהם שבשמים, וכאן חידש רבנו, שגם השמח בלבו 
בכת"י  ]אמנם  משחית".  "איש  בהגדרת  נכלל  וחרפתו,  הבורא  זלזול  בראותו 
ישא'[. ועונו  משחית  לאיש  חבר  'רק  אלו:  מילים  נמצא  לא  ראשון   ובדפוס 

21. יראיו. שרצונם כרצון הבורא.

ביאורים
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כך  זה, תיענש על  דבר 
מעל  ישיב  שהקב"ה 
אויבך את אפו וישימנו 
עליך )רש"י, מגן אבות 

ורע"ב(. 

ְרצֹון  ִכּ ְרצֹונֹו  ֵאין  ֲחֵברֹו  ִמְכׁשֹול  ְבּ

י  ַרִבּ ל  ֵלּ ִהְתַפּ ן  ַעל-ֵכּ ַרְך,  ִיְתָבּ ַהּבֹוֵרא 

ֲחֵבַרי  לּו  ְשׁ ִיָכּ ַאל  ָנה:  ַהָקּ ן  ֶבּ ְנחּוְנָיא 

ֶהם, 24ְולֹא  ַמח ָבּ ְדַבר ֲהָלָכה 23ְוֶאְשׂ 22ִבּ

י  ַרִבּ ל  ֵלּ ִהְתַפּ ן  ְוַעל-ֵכּ ב(.  כח,  )ברכות  י  ִבּ ְמחּו  25ְוִיְשׂ ל  ֵשׁ ֶאָכּ

ֶאָחד  ָבר ָמצּוי ֶשׁ ֶזּה ָדּ י ָרָאה ֶשׁ ָנה ַעל ֶזה, ִכּ ן ַהָקּ ְנחּוְנָיא ֶבּ

ֵהא הּוא נֹוֵצַח ֶאת ֲחֵברֹו ְוִיְהֶיה  ְיּ ֵדי ֶשׁ ָטעּות ֲחֵברֹו ְכּ ֵמַח ְבּ ָשׂ

ֶזה.  ֵני-ָאָדם ֲחׁשּוִבים ֵאיָנם ִנְזָהִרין ָבּ ה ְבּ ָמּ ם, ְוַאף ַכּ לֹו 26ֵשׁ

ַעל  ִיְצַטֵער  ָהֱאלִֹהים  27ְרצֹון  ְרצֹונֹו  ר  ֲאֶשׁ ִאיׁש  ל  ָכּ ָלֵכן 

ָאָדם  ל  ֵלּ ִיְתַפּ ׂשֹוְנאֹו  ַוֲאִפּלּו ַעל  ם.  ַהֵשּׁ ה ְרצֹון  ַנֲעֶשׂ ֵאין  ֶשׁ

ה  "ַאָתּ ת  ִבְרַכּ ְבּ תֹו  ְתִפָלּ ִבּ ן  ִויַכֵוּ ַרְך,  ִיְתָבּ ַלּבֹוֵרא  ֲעֹבד  ַיּ ֶשׁ

ל  ָכּ 28ַעל  ָלנּו"  "ְסַלח  ת  ּוְבִבְרַכּ יֵבנּו"  "ֲהִשׁ ת  ּוְבִבְרַכּ חֹוֵנן" 

ֵכן  י ֵאיְך ִיָתּ ָרכֹות, ִכּ ָכל ַהְבּ ָרֵאל, אֹוֲהָביו ְוׂשֹוְנָאיו, ְוֵכן ְבּ ִיְשׂ

ָחֵפץ  לֹא  ְוהּוא  ָרכֹות  ַהְבּ ָאר  ּוְשׁ חֹוֵלי"  "רֹוֵפא  ל  ֵלּ ְתַפּ ִיּ ֶשׁ

בכשלונם. בהם.  ואשמח   .23 כהוגן.  שלא  מעשה  ויעשו  הלכה.  בדבר   .22 
בי.  וישמחו   .25 כהוגן.  שלא  מעשה  ואעשה  הלכה  בדבר  אכשל.  ולא   .24
חברי על כשלוני. ושתי רעות יש בזה: עצם הכשלון שיטעה בדבר הלכה, ועוד, 
שיחטאו חבריו בשמחה לאידו וייענשו, ונמצא שגורם לחבריו להענש )רש"י, 
הבריות.  בעיני  טוב  ֵשם  שם.   .26 מ"ב(.  פ"ד  ברכות  יו"ט  ביאור תוספות  לפי 
)ברכות  אביי  וכדברי  ישראל.  כל  על   .28 כרצון.  הגירסא:  בכת"י  רצון.   .27
ל.(: "לעולם לישתף איניש נפשיה בהדי ציבורא" ]-יכלול אדם עצמו יחד עם 

הציבור[, ויתפלל בלשון רבים, שמתוך כך תפילתו נשמעת )רש"י(.
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ה'  יראי  להזהיר  ד. 
הקב"ה  אין  "כי  וכו'. 
למי  אלא  אוהב, 
ישראל.  את  שאוהב 
מגדיל  שאדם  מה  וכל 
גם  לישראל,  אהבתו 
עליו  מגדיל  הקב"ה 
אהבה  כלפיו  )-מרבה 
הם  ואלה  וקירבה(. 
של  האמתיים  הרועים 
ישראל, שהקב"ה חפץ 
שמוסרים  הרבה,  בהם 
צאנו,  על  עצמם 
ומשתדלים  ודורשים 
וטובתם  שלומם  על 
ועומדים  הדרכים,  בכל 
שערי  עליהם  ולפתוח  הקשות,  הגזרות  לבטל  עליהם  להתפלל  בפרץ  תמיד 
הברכה. הא למה זה דומה? לאב שאינו אוהב שום אדם יותר ממי שהוא רואה 
שאוהב את בניו אהבה נאמנת, והוא דבר שהטבע יעיד על כך. והוא ענין כהן 
הכהנים  אשמת  מהי  השאלה:  על  ]בהשיבם  יא.(  )מכות  עליו  שאמרו  גדול, 
הגדולים שבמותם תלה הכתוב )במדבר לה כה( את שובו של הרוצח-בשגגה 

ַוֲעבּור  ם!  ִיְתַחֵכּ אֹו  א  ִיְתַרֵפּ ֲחֵברֹו  ֶשׁ

ְלָבבֹות  ֶצר הּוא ָרִגיל ְמאֹד ּבִ ֶזּה ַהֵיּ 29ֶשׁ

ַהֶזּה,  ִעְנָין  ָבּ יׁש  ַמְרִגּ ְוֵאין  ֵני-ָאָדם  ְבּ

ם  ִיְרֵאי-ַהֵשּׁ )ד(ְלַהְזִהיר  ִנְכּתֹב  ָלֵכן 

ֵלָמה  ְשׁ ָנה  ַכָוּ ְבּ ֵלאלִֹקים  ם  ִלָבּ ְלָהִכין 

ם  ֵני ַהֵשּׁ ם ֹנַכח ְפּ ְך ַנְפָשׁ ֹפּ ית ִלְשׁ ֲאִמִתּ

ְוׂשֹוְנָאיו,  אֹוֲהָביו  ָרֵאל,  ִיְשׂ ל  ָכּ ַעל 

מֹוָך"  30ָכּ ְלֵרֲעָך  "ְוָאַהְבָתּ  ם  ְיַקֵיּ ּוָבֶזה 

יִֹסיף  ָיַדִים  31ְוֳטָהר  יח(,  יט,  )ויקרא 

אֶֹמץ )איוב יז, ט(.

29. שזה היצר. לחשוב רק על טובת עצמו, ולשמוח בטעות חברו. 30. כמוך. 
ומזימות, כמוך  בלי תחבולות  בלי חלוקים,   – 'כמוך'  בלי שום הפרש,   – 'כמוך' 
וגו'. מי שהוא טהור ידים מגזל ועושק  31. וטהר ידים  ממש! )מס"י, פי"א(. 
הלא יוסיף אומץ בראותו רוע הסדור הנופל בקנייני עולם-הזה ובהצלחתו כי 
מעתה מאד ימאס בו וישם תקותו בהצלחת הנפש ויחדל כפו מעושק )מצודת 
דוד(. הביא מקרא זה כדוגמא, שכן גם בעניינו נאמר, שהירא את השם יתחזק 
ויוסיף אומץ בענין תפלתו להזהר לכוון גם על הצלחת כל ישראל ולא רק על 

עצמו.

ביאורים
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 ? ט ל ק מ ה - ר י ע מ
להם  "שהיה  והשיבו:[ 
על  רחמים  לבקש 
וכן  בקשו".  ולא  דורם 
"ההוא  )שם(:  אמרו 
אריא  דאכלה  גברא 
פרסי  תלתא  בריחוק 
יהושע  דרבי  מינה 
אשתעי  ולא  לוי,  בן 
תלתא  בהדיה  אליהו 
יומי" )אדם אחד אכלו 
שלוש  במרחק  אריה 
ממקומו  פרסאות 
בן  יהושע  רבי  של 
כך  על  וכתגובה   – לוי 
לא דיבר עמו )עם רבי 
אליהו  לוי(  בן  יהושע 
הנביא )שהיה רגיל עד 
לפניו(  להתגלות  אז 
שלושה ימים – כטענה 
וכתביעה על שלא הגן 

כראוי בזכויותיו ובתפילתו על סביבתו(. הרי לך החובה המוטלת על החסידים 
לבקש ולהשתדל על בני דורם". )'מסילת ישרים' פרק יט(.

ְמאֹד,  ַרע  חֹוק  ּוְשׂ ְמָחה  ִשׂ עֹוד  ֵיׁש 
ִהיר  ָזּ ִמי ֶשׁ ֵחק ְבּ ַשׂ ְמּ גֹון ִמי 32ֶשׁ ְכּ

ם  ְוַהְמַקֵיּ ַרְך  ִיְתָבּ ם  ַהֵשּׁ ֲעבֹוַדת  ַבּ

ָרעֹות:  ע  ַאְרַבּ ֶזה  ָבּ ְוֵיׁש  ִמְצוֹוָתיו. 

יְך ַנְפׁשֹו ֵמאֹור  הּוא ַמְחִשׁ ָהַאַחת - 33ֶשׁ

ֵחק  ּוְמַשׂ מֹוֵאס  הּוא  ֶשׁ ְכּ ְצוֹות,  ַהִמּ

ְצוֹות  ַהִמּ ּנּו  ִיְתַגּ ָאז  ְצוֹות  ַהִמּ ֵמי  ְמַקְיּ ִבּ

ִמּתֹוְך  אּוַלי  י  ִכּ  - ה  ִנָיּ ַהְשּׁ ֵעיָניו.  ְבּ

ְדקֹוָתיו,  ִמִצּ יק  ִדּ ַהַצּ ַנע  34ִיָמּ חֹוק  ׂ ַהְשּ

ית  ִליִשׁ חֹוק. ַהְשּׁ ׂ ל ַהְשּ י לֹא יּוַכל ִלְסֹבּ ִכּ

ִנּסּו  לֹא  ר  35ֲאֶשׁ ים  ַרִבּ ים  ֲאָנִשׁ י  ִכּ  -

ַרְך לֹא יּוְכלּו  ם ִיְתָבּ ַדְרֵכי ַהֵשּׁ ָלֶלֶכת ְבּ

חֹוק,  ׂ ַהְשּ ֵני  ִמְפּ ׁשּוָבה  ְתּ ַלֲעׂשֹות 

גורם  המצוות.  מאור  נפשו  מחשיך  שהוא   .33 ומזלזל.  צוחק  שמשחק.   .32
נזק לנשמתו שגם כשמקיים את המצוות אין נמשכת הארת המצוות לנשמתו, 
ימנע   .34 מאורם.  תהנה  לא  ממילא  המצוות  את  מעריכה  לא  ונפשו  מאחר 
הצדיק מצדקותיו. ונמצא זה השוחק מונעו מקיום מצוות. 35. אשר לא נסו. 
כלומר, בני-אדם הרחוקים משמירת תורה ומצוות ועדיין לא חזרו בתשובה ולא 

ניסו ללכת...
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של  ואויבו  שונאו  ה. 
יונה  רבינו  המלך. 
מנה  קס(  ג,  )שע"ת 
בני-אדם  כתות  כמה 
שאין להם חלק לעולם 
כת   - והראשונה  הבא. 
וז"ל:  השם'.  'אויבי 
השם  שונאי  "וענין 
גם  לפעמים  נמצא 
עושים  שהם  באנשים 
מכל  ונזהרים  המצוה 
ולשון,  עבירה במעשה 
אם נפשם רעה )כלומר, 
ובקרב  צער(  להם  יש 
לבם יקשה להם כאשר 
עוסקים  חבריהם 
יהיה  )והרי  בתורה 
עליהם(,  יתרון  להם 
נקראים  )והם  מלפניו,  ויראים  ה'  את  עובדים  אדם  בני  בהיות  בעיניהם  וירע 
בגלל זה שונאי השם, כי אוהבי השם יתברך אינם מרגישים כל זה, אדרבה, כל 
עיקר תשוקתם ומגמתם שיתרבו עבדי ה' וכבוד ה' בעולם, ואיזה חילוק יש אם 
על ידו או על ידי חברו יתרבה כבודו יתברך, העיקר שיתרבה, ומשה רבנו ע"ה 

ְוִנְמָצא  ְיֵמיֶהם,  ל  ָכּ ְך  חֶֹשׁ ַבּ 36ְוֵיְלכּו 

ֵמֲחֵברֹו  ּמֹוֵנַע  ֶשׁ י  ַדּ לֹא  ֵחק  ַהְמׂשַ ֶזּה  ֶשׁ

א  ֶאָלּ יִקים,  ִדּ ַלַצּ פּון  37ַהָצּ טּוב  ַרב 

ית.  ְחִתּ ַתּ אֹול  38ִלְשׁ אֹותֹו  ּמֹוִריד  ֶשׁ

עֶֹנׁש  ְכַלל  ִבּ ַהֶזּה  ֵחק  ַהְמַשׂ ה  ְוִהֵנּ

 - ָהְרִביִעית  ים.  ָהַרִבּ ֶאת  ֲחִטיא  39ַהַמּ

ַעל  עֹוֵמד  ֶשׁ 40ְלִלְסִטים  ּדֹוֶמה  ֶשׁ

ַרְגֵלי  41ְוקֹוֵצץ  ָרִכים  ְדּ ת  ָרַשׁ ָפּ

ֶזה ֲהלֹא  ֶלְך,  ַלֶמּ ּדֹורֹון  ִביִאים   ַהְמּ

ְוָרָעתֹו  ַהֶמֶלְך  ל  ֶשׁ ְואֹוְיבֹו  )ה(ׂשֹוְנאֹו 

ה ְמאֹד. ַרָבּ

36. וילכו בחושך. ימשיכו ללכת בחושך, כנאמר במשלי )ד, יט(: "דרך רשעים 
בדרך  כהולכים  "כאפילה,  דוד:  ופירש במצודת  יכשלו",  ידעו במה  לא  כאפלה 
שוגים  לומר,  רצונו  ממנו,  נשמר  להיות  להכשל  יוכלו  במה  ידעו  ולא  חשיכה 
בדעתם ותועים מדרך האמת ואינם יודעים ממה להזהר". 37. הצפון. השמור 
לצדיקים לעולם הבא. 38. לשאול תחתית. לגיהנם. 39. המחטיא את הרבים. 
 ועונשו שיורד לגיהנם ונדון שם לדורי דורות )ר"ה יז.(. 40. ללסטים. לשודד.
41. וקוצץ רגלי המביאים דורון למלך. ומטרתו כדי שלא יוכלו להביא את המתנה 
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אמר: ומי יתן כל עם ה' 
נביאים(, כאשר תאמר 
לא  אשר  האיש  על 
יחפוץ שיכבדו בני אדם 
ושיעבדוהו,  המלך  את 
את  שונא  הוא  כי 
אם  כל-שכן  המלך; 
אל  מחשבתם  הוציאו 
מניאים  שהם  הפועל, 
)-מרחיקים ומפריעים( 

עוסקים  בעצמם  שהם  )ואף  המצוות  ומן  התורה  מעסק  אדם  בני  לב  את 
בתורה ובמצוות(, כי הם שונאי ה'. וכן האנשים אשר עינם צרה )-אינם יכולים 
לסבול( בכבוד תלמידי-חכמים הישרים והצדיקים, ושונאים עטרת תפארתם 
)של החכמים(, או ירע לבבם אם )יהיו מושלי הדור( עדיהם )-אליהם( תאתה 
)-תגיע( ובאה ממשלת הדור, וכן כתוב )ש"א ח, ז(: 'כי לא אותך מאסו כי אותי 
וכל  זה שמאסו בשמואל נחשב שמאסו בה'(,  )כלומר,  מאסו ממלוך עליהם' 
שכן אם יבקשו כבודם לכלימה או ישפילו )אם יבקשו להכלימם ולהשפילם(... 
כי אלה באמת שונאי השם, ואין רצונם בקיום עבודתו )שתתקיים עבודת ה'(, 
שיתרבו  חפצים  )-אינם  מאד  ירבון  ואשר  יראתו,  קודש  בהדרת  יחפצו  ולא 

מאד( עבדיו ויראיו". 
ו. וענשם גדול. בפרשת כי תבוא קוראים אנו על עונשים חמורים מאד שיבואו 
כל  פירוט  לאחר  כנאמר  שמחה.  מתוך  ה'  את  מלעבוד  נמנע  כאשר  אדם  על 
הענשים )דברים כח, מז(: "תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה ובטוב 

לבב מרב כל".

גֹון  ֲעָנה, ְכּ ַלּ ְמָחה 42ָמָרה ַכּ עֹוד ִשׂ ֵיׁש 
ָאר ֲעֵברֹות,  רֹוְדֵפי ִנאּוף ְוָגֵזל ּוְשׁ

ָהָרעֹות.  ֲאוֹות  ַהַתּ יָגם  ׂ ַהִשּ ְבּ ֵמִחים  ּוְשׂ

ַלֲעׂשֹות  ֵמִחים  ׂ ֵאּלּו ָאַמר: "43ַהְשּ ְוַעל 

ב,  )משלי  ָרע"  כֹות  ַתְהֻפּ ְבּ 44ָיִגילּו  ָרע, 

ית. ְחִתּ אֹול ַתּ דֹול ַעד ְשׁ ם ָגּ יד(, )ו(ְוָעְנָשׁ

 למלך.  42. מרה כלענה. שמחה שסופה יהיה רע ומר כלענה - מין ירק מר ביותר.
43. השמחים וגו'. כאשר יעשו הרע ישמחו ולא ידאגו כדרך המאמין בהשגחה 
ושכר ועונש שאף אם בא לידו דבר עבירה בהסתת היצר-הרע מלא הוא דאגה 
מאימת הדין )מצודת דוד(. 44. יגילו וגו'. חוגגים כאשר מתהפך הטוב להיות 

רע, כפי רוע מחשבתם.
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ֶבת,  45ְמֻעְרֶבּ ְמָחה  ִשׂ עֹוד  ְוֵיׁש 
ְלָכל  ן  ָעָשׁ ֲעָלה  46ַהַמּ

ם  ַהֵשּׁ ִיְרַאת  ַחת  ַכּ ְוַהְמַשׁ ְצוֹות  ַהִמּ

ֵאּלּו  גֹון  ְכּ ֵני-ָאָדם,  ְבּ ּבֹות  ִמִלּ ַרְך  ִיְתָבּ

ֵבית  ְבּ ֵמִחים  ּוְשׂ ִרים  ְכּ ַתּ ְשׁ ַהִמּ

 - ַהזֹּאת  ְמָחה  ׂ ַהִשּ ְוַאֲחֵרי  ה,  ֶתּ ְשׁ 47ַהִמּ

ִאים  ָבּ ִקְלקּוִלים  ה  ַהְרֵבּ י  ִכּ 48ּתּוָגה, 

ָחָכם  ָחְכָמה  ְבּ ּוִמי  ה.  ֶתּ ְשׁ ַהִמּ ִמּתֹוְך 

ר ָאַמר: "49ְלִמי  ִוד, ֲאֶשׁ ן ָדּ לֹֹמה ֶבּ ְשׁ ִכּ

ְלִמי  ִמְדָיִנים,  ְלִמי  ֲאבֹוי,  ְלִמי  אֹוי, 

ם, ְלִמי ַחְכִלילּות  ָצִעים ִחָנּ יַח, ְלִמי ְפּ ִשׂ

ִמְמָסְך"  ַלְחקֹר  ִאים  ַלָבּ ִין,  ַהָיּ ַעל  50ַלְמַאֲחִרים   - ֵעיָנִים 

45. מערבבת. שמחת הוללות שהיא ערבוב הדעת.  46. המעלה עשן. כלומר, 
צער. תוגה.   .48 היין.  משתה  המשתה.   .47 המצוות.  לכל  ומזיקה   מקלקלת 
ומי  ויללה, רש"י(,  )היא לשון צעקה  וגו'. מי הוא הצועק "אוי"  49. למי אוי 
קטטות  למי  ע.(,  סנהדרין  רש"י  בארמית,  צעקה  לשון  )היא  "אבוי"  מילל  זה 
בפצעים  שמלא  זה  הוא  מי  צער,  לו  שיש  זה  הוא  מי  אנשים,  עם  ומריבות 
כך  ומתוך  הבריות,  את  ולפצוע  להתקוטט  השיכור  ]-דרך  חביריו  שהכוהו 
מתוך  אלא  מדעת  פצעם  שלא  כיון  חינם,  פצעי  והם  אותו,  ופוצעים  חוזרים 
הללו  השאלות  לכל  התשובה  אדומות?  עינים  יש  למי  מיינו[,  מבולבל  שהיה 
בפסוק שאחרי זה. 50. למאחרים על היין. לשבת זמן רב במשתה היין, ולאלו 

שחוקרים היכן אפשר למצוא יין טוב שמעורבים בו בשמים.

המפרשים,  מקשים 
לאדם  שיגיעו  הייתכן 
חמורים,  כה  עונשים 
רק  בתוכחה,  ככתוב 
בגלל שלא היה בדרגה 
בעת  שמחה  של 
שקיים את מצוות ה'?

כוונת  ומתרצים, 
את  להוכיח  הכתוב 
האדם, שלא די שנמנע 
אלא  ה',  את  מלעבוד 
עוד היה שרוי בשמחה 
בשל  לבב  ובטוב 
כך  על  העול.  פריקת 
להענישו  מגיע  באמת 

קשות.
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ֶקר  ַבֹבּ יֵמי  ִכּ ַמְשׁ "51הֹוי  ָאַמר:  ִביא  ַהָנּ ם  ַגּ ל(.  כג, כט  )משלי 

יא(;  ה,  )ישעיה  ַיְדִליֵקם"  ַיִין  ף  ֶשׁ ַבֶנּ 52ְמַאֲחֵרי  פּו,  ִיְרדֹּ ָכר  ֵשׁ

יֶהם, ְוֵאת  ֵתּ ף ְוָחִליל ָוַיִין ִמְשׁ ְוָאַמר: "53ְוָהָיה ִכּנֹור ָוֶנֶבל ֹתּ

יב(;  פסוק  )שם  ָראּו"  לֹא  ָיָדיו  ה  ּוַמֲעֵשׂ יטּו  ַיִבּ לֹא  ה'  ַעל  ֹפּ

ִלי ָדַעת, 55ּוְכבֹודֹו ְמֵתי ָרָעב,  י ִמְבּ ָלה ַעִמּ ְואֹוֵמר: "54ָלֵכן ָגּ

ַוֲהמֹונֹו ִצֵחה ָצָמא" )שם פסוק יג(; ְואֹוֵמר: "56ָלֵכן ִהְרִחיָבה 

ּה ּוָפֲעָרה ִפיָה ִלְבִלי חֹק, 57ְוָיַרד ֲהָדָרּה ַוֲהמֹוָנּה  אֹול ַנְפָשׁ ְשּׁ

ִין  ַיּ ה ַבּ ּה" )שם פסוק יד(; ְוֶנֱאַמר: "58ְוַגם ֵאֶלּ אֹוָנּה ְוָעֵלז ָבּ ּוְשׁ

ִין,  ָכר, ִנְבְלעּו ִמן ַהַיּ גּו ַבֵשּׁ ֵהן ְוָנִביא ָשׁ עּו, ֹכּ ָכר ָתּ גּו ּוַבֵשּׁ ָשׁ

ובמקום  בבוקר  בבוקר. הנביא מוכיח את אלה המשכימים  הוי משכימי   .51
גופם.  ללכת לעבודת הבורא הם מחפשים את היין המשכר לספק את תאות 
52. מאחרי בנשף. וגם מאוחר בלילה במקום לעסוק בדברי תורה הם יושבים 
53. והיה כנור ונבל.  ומשתכרים ביין המעורר ומדליק אותם לעשות עברות. 
אינם  ה'  ובתורת  ביין,  ומשתכרים  נגינה  כלי  עם  בעריכת משתה  הם עסוקים 
העולם  את  ברא  שה'  מכך  ומתעלמים  בה,  עוסקים  אינם  ובודאי  מסתכלים 
ואת כל הנמצא בו ויש תכלית לבריאה לעבוד את ה'. 54. לכן גלה עמי. ילך 
והנכבדים  וגו'.  וכבודו   .55 ולא למד תורה.  נבער מדעת  לגלות משום שהוא 
והמון  בסעודות.  עסוקים  שהיו  כך  על  מדה  כנגד  מדה  ברעב,  ימותו  שבעם 
יין לשכרה. וגרונו יהיה נחר, כנגד מה שהיו עסוקים בשתית   העם יהיה צמא 
למאכל  פיהם  ופתחו  גופם  בתאות  שעסקו  מכיון  וגו'.  הרחיבה  לכן   .56
וירד   .57 ולמשתה, השאול – האבדון יפתח ללא גבול וכולם יפלו ויאבדו בו. 
הדרה וגו'. 'הדרה' – הנכבדים והחשובים שבעם. 'והמונה' – שאר המון העם, 
ואנשים   – 'ועלז'  ושאון,  רעש  שמקימים  והמסחר  השוק  אנשי   – 'ושאונה' 
שהולכים למשתה היין ועולזים שם, כל אלו יאבדו. 58. וגם אלה וגו'. גם בני 
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קלקול  מה  ראה  ז. 
במסכת  היין.  מן  בא 
מביאה  )ע.(  סנהדרין 
דרשות  כמה  הגמרא 
מרובה  שתיה  בגנות 
יין: רב כהנא רמי ]- הקשה סתירה[, כתיב )בראשית כז, כח( 'תירש' ]ללא  של 
לקרוא[  בידינו  ]וקבלה  וקרינן  'ִתּיָרש'[,  נכתב  כאילו  זו  מלה  לקרוא  ניתן  ניקוד 
'ִתּירֹוש', ]עם וא"ו, ומה טעם הדבר? ללמדנו, שאם[ זכה ]אדם, ושתה יין במדה 
הנכונה, הרי הוא[ נעשה ראש ]שהיין מפקח את לבו בחכמה )רש"י יומא עו:(, 
ולזה רומזת קריאת המלה 'תירוש' )'תהיה ראש'(, אבל אם[ לא זכה, ]ושתה יותר 

מדי, הרי הוא[ נעשה רש ]ולזה רומז הכתיב של המלה 'תירש' )'תהיה רש'([. 
אנוש'.  לבב  ישמח  'ויין  טו(  קד  )תהלים  כתיב  סתירה[,  ]-הקשה  רמי  רבא 
וקרינן  'שממה'[,  מלשון  ימנית(,  )ב"שין"  'ְיַשַׁמח'  זו  תיבה  לקרוא  ]אפשר 
]-וקבלה בידינו לקרוא[ 'יַשַׂמח' ]ב"שין" שמאלית, מלשון 'שמחה', ללמדנו-[ 
ולזה  לבו,  היין[ משמחו, ]שמפקח את  יין במדה הנכונה,  ]ונזהר לשתות  זכה 
רומז הקרי 'יׂשמח', אבל אם[ לא זכה ]ושתה יותר מדי, היין[ משממהו, ]עושהו 
'יׁשמח', )והאות  שממה, שנוטל את חכמת לבו, ולזה רומז הכתיב של המלה 
מהרש"א  שממה.  מלשון  "ישמה",  נכתב  וכאילו  "ה",  באות  מתחלף  "ח" 
]–היין  פקחין  וריחני  חמרא  רבא:  שאמר[  ]וזהו  דאמר  והיינו  ע.([.  סנהדרין 
הזוכה  חכם, שהרי  והבשמים שהרחתי, הם שעשאוני  נכונה  במדה  ששתיתי 

ושותה במדה הנכונה היין משמחו ומפקחו[.
דרש עובר גלילאה, שלשה עשר ווי"ן נאמרו )בפרשה העוסקת( ביין, ]כלומר, 

קּו  ָפּ רֶֹאה,  ָבּ גּו  ָשׁ ָכר,  ַהֵשּׁ ִמן  עּו  ָתּ

ְלקּול  ה" )שם כח, ז(. )ז(ְרֵאה ַמה ִקּ ִליִלָיּ ְפּ

ִין ֹהֶמה  ִין. ּוְכִתיב: "59ֵלץ ַהַיּ א ִמן ַהַיּ ָבּ

'ביין שגו' היין גרם להם לשגות במעשיהם  ובנימין בתקופת אחז המלך  יהודה 
שאמור  'כהן'  תועים.  מעשים  לעשות  להם  גרמה  השכר  שתית  תעו'  'ובשכר 
ללמדם תורה ומשפט 'ונביא' שאמור להורות להם את הדרך הישרה שילכו בה 
'שגו בשכר' שתית השכר גרמה להם להורות דברי שטות, 'נבלעו מן היין' שתית 
היין העלימה את שכלם הישר, 'תעו מן השכר שגו בראה' לא קבלו דעת תורה 
מנביאי אמת 'פקו פליליה' ולא שפטו משפט צדק. 59. לץ היין וגו'. שותה היין 
נהפך ללץ, והשותה שכר צועק ומשתולל, וכל הלהוט אחר היין דעתו משתבשת.
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נכתבה  זו  בפרשה 
בסמיכות  וי"ו  האות 
שלש  יו"ד  לאות 
פעמים[,  עשרה 
ט  )בראשית  שנאמר 
איש  נח  'ויחל  כ-כד(: 
כרם,  ויטע  האדמה 
וישכר  היין  מן  וישת 
ויתגל בתוך אהלו, וירא 
חם אבי כנען את ערות 
אחיו  לשני  ויגד  אביו 
ויפת  שם  ויקח  בחוץ, 
וישימו  השמלה  את 
וילכו  שניהם  שכם  על 
את  ויכסו  אחורנית 

בנו הקטן'.  לו  וידע את אשר עשה  נח מיינו  וייקץ  וגו',  ופניהם  ערות אביהם 
גורם  שהיין  מלמדות  יו"ד,  לאות  בסמוך  שנכתב  הללו  הווי"ן  עשרה  ]שלש 

לאדם לצעוק "ַוי" "ַוי"[. 
במסכת יומא )עו:( שואלת הגמרא, למה נקרא היין במקרא לפעמים בשם "יין" 
היין:  של  לטבעו  רמז  אלה  בשמות  שיש  ומשיבה,  "תירוש"?  בשם  ולפעמים 
"יין" – שמביא יללה לעולם ]מלשון "תאניה ואניה", כלומר: ששתיית יין יותר 
מדי גורמת לניאוף ופורענות באה לעולם כעונש על כך, ומתוך כך היין מביא 
יללה לעולם[. "תירוש" – שכל המתגרה בו ]שנכנע לגירוי היין ומשתכר[, נעשה 

רש ]-עני, "תירוש" - "תהיה רש", עני[. 

ם" )משלי  ֶגה ּבֹו 60לֹא ֶיְחָכּ ָכר, ְוָכל שֹׁ ֵשׁ

ִין ּגֹוֵרם ִלְהיֹות ִמְתלֹוֵצץ  ה ַהַיּ כ, א(. ִהֵנּ

ְוָכל  ָבִרים,  ְדּ ּוַבַעל  61הֹוֶמה  ְוִלְהיֹות 

ה ָחְכָמה. ׁשֹוֶגה ּבֹו לֹא ַיְרֶבּ

ְימֹוִני:  62ַהַמּ ה  ֹמֶשׁ נּו  ַרֵבּ ַתב  ָכּ
ה  ִתָיּ ַהְשּׁ ַעל  ּבּוץ  63ַהִקּ

יֹוֵתר  ֶאְצְלָך  ְהֶיה  ִתּ ֶשׁ ֶרת ָראּוי  ֶכּ ַהְמַשׁ

ים  ֲעֻרִמּ ים  ֲאָנִשׁ ץ  ֵמִהְתַקֵבּ ה  ֶחְרָפּ

כדכתיב  השכרות,  מן  הבא  קלקול  מה  ראה  כאן:  נוסף  בכת"י  יחכם.  לא   .60
ועל  כא(  ט,  )בראשית  אהלה"  בתוך  ויתגל  וישכר  היין  מן  "וישת  נח(:  )אצל 
בדיבורים. ומרבה  צועק  דברים.  ובעל  הומה   .61 לעולם.  כנענים  באו   זה 
ההתאספות  הקבוץ.   .63 ח.  ג,  נבוכים  במורה  הרמב"ם  המימוני.   .62

וההתחברות לשתות יחד במסיבת מרעות יין ושאר משקאות משכרים.
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י הּוא  ִכּ ָהָרָעה,  ה  ֲעֵשׂ ִמַמּ ְכרּות הּוא  ְוַהִשּׁ ָהֶעְרָוה.  י  64ְמֻגֵלּ

יו.  ַאָפּ ַרְך ְבּ ם ִיְתָבּ ר ָנַפח ַהֵשּׁ ֶכל ֲאֶשׁ ׂ 65ַמְפִסיד ַהֵשּ

ַעל  ה  ֶתּ ְשׁ ִתּ ֶשׁ ְזַמן  ִבּ ְמאֹד  טֹוָבה  ִין  ַהַיּ ת  ִתַיּ ְשׁ ָאְמָנם 
לֹֹמה:  ְשׁ ָאַמר  ֶשׁ ֶדֶרְך  ְכּ יִלים,  ִכּ ְשׂ ַהַמּ 66ִמְנַהג 

ח  ַכּ ְוִיְשׁ ה  ֶתּ 68ִיְשׁ ָנֶפׁש.  ְלָמֵרי  ְוַיִין  ְלאֹוֵבד,  ָכר  ֵשׁ נּו  "67ְתּ

ר עֹוד" )משלי לא, ו-ז(. ְועֹוד ֶנֱאַמר ַעל  ִריׁשֹו, ַוֲעָמלֹו לֹא ִיְזָכּ

ים" )שפטים ט, יג(, ּוְכִתיב:  ַח ֱאלִֹהים ַוֲאָנִשׁ ֵמּ ִין: "69ַהְמַשׂ ַהַיּ

תּוב:  ם ָאַמר ַהָכּ ח ְלַבב ֱאנֹוׁש" )תהלים קד, טו(. ַגּ ַמּ "ְוַיִין ְיַשׂ

ְוֶנֱאַמר:  ב(,  א,  השירים  )שיר  ִין"  ִמָיּ ֶדיָך  דֹּ טֹוִבים  י  "70ִכּ

ִין  ַבח ַהַיּ ה ֵנַדע 72ֶשׁ ל ֵאֶלּ ֵיין ַהּטֹוב" )שם ז, י(. ִמָכּ ְך ְכּ "71ְוִחֵכּ

ביום  ומתריזים  נפנים  הערוה  מגולי  שם:  נבוכים  במורה  הערוה.  מגלי   .64
כי היציאה ענין הכרחי והשכרות הוא ממעשה האיש  זה,  וביאור  בבית אחד. 
הדעת. את  מאבד  השכל.  מפסיד   .65 השכל...  מפסיד  כי  בבחירתו,   הרע 
66. מנהג המשכילים. בעלי החכמה השותים יין במדה נכונה ולמטרה הרצויה. 
ישתה  וגו'.  ישתה   .68 ולמדוכא.  לעצוב  ויין  לאומלל,  לאובד.  שכר  תנו   .67
ואנשים.  אלהים  69. המשמח  מלבו.  ימחה  וצערו  עניו,  ישכח את  כך  ומתוך 
במסכת ברכות )לה.( מקשה הגמרא, אכן, היין משמח אנשים, אך אלהים במה 
)היין( משמח? אלא מכאן אנו למדים שאין הלויים אומרים שירה בבית המקדש 
אלא על היין בשעת ניסוכו על המזבח. 70. כי טובים וגו'. כנסת ישראל אומרת 
לה': לקרבתך ה' ולהארת פניך אני משתוקקת יותר מחיבת היין ]כלומר, יותר 
מכל מעדני העולם, )היין הוא סמל המעדנים והתענוגות, ראה רש"י([ 71. וחכך 
 וגו'. למוד התורה יהיה נעים וערב בפיהם כיין הטוב )מפרשים(. 72. שבח היין.
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חסידים  ועם  ח. 
עם  ולא  וצדיקים 
ורקים.  ערטילאים 
)סז:(  שבת  במסכת 
הגמרא:  מספרת 
עקיבא  ברבי  מעשה 
)של  משתה  שעשה 
כל  ועל  לבנו,  נישואין( 
כוס וכוס שהביא )ומזג 
המסובים(,  לפני  ונתן 
וחיי  'חמרא  אמר: 
וחיים  ]-יין  רבנן  לפום 
החכמים[,  של  לפיהם 

חיי וחמרא לפום רבנן ולפום תלמידיהון ]-חיים ויין לפיהם של החכמים ולפי 
תלמידיהם['.

הקשה השל"ה )שער האותיות, אות ק, ערך קדושת האכילה, אות רב( מדוע 
אמר רבי עקיבא ברכה זו על כוס יין ולא על המאכל? עוד הקשה, מדוע אמר רק 

'לפום רבנן', והלא כל ישראל צריכים חיים ולא רק החכמים?
ותלמידיהם  ליבות החכמים  לעורר  היתה  זו  בברכה  רבי עקיבא  וביאר, שכוונת 
אלא  בטנם,  ולמילוי  השכרות  להנאת  בשתייתם  יכוונו  שלא  היין,  במשתה 
ליבם  והיינו שיפתח  מזה,  כוונתם אל התכלית הטובה הנמשכת  עיקר  שתהיה 
מחמת שמחת היין, ויאמרו דברי תורה מכח הביסום. ולכן אמר 'לפום רבנן', ללמד 
אותם שאין ראוי לעשות משתה יחד אלא כשיהיו החכמים ותלמידיהם מסובים 
לבדם, אך לא כשמעורבים ביניהם שאר ההמון שאינם בני תורה, שמא ילמדו 
מהם הבעלי בתים שעמהם להשתכר כמותם, וישתכרו באופן שאינו ראוי, כלומר, 

ישתו כוסם בבת אחת כגרגרנים ותהיה עיקר כוונתם רק למילוי הגרון.

ֹוִתים  ַהּשׁ ַהֲחָכִמים  ט  ַפּ ִמְשׁ ְכּ הּוא  ֶשׁ ְכּ

ְולֹא  ִין  ַהַיּ ַעל  ֶכל  ׂ ַהֵשּ ר  ְגַבּ ִיּ ֶשׁ עּור,  ִשׁ ְכּ

ַמן  ְזּ ֹוִתים ַבּ ֶכל, ְוַהּשׁ ׂ ִין ַעל ַהֵשּ ר ַהַיּ ִיְגַבּ

)ח(ְוִעם  ְוֵרִעים  אֹוֲהִבים  ִעם  בּוַע  73ַהָקּ

ִעם  ְולֹא  יִקים,  ְוַצִדּ ֲחִסיִדים 

יֹוִסיף  ִין  ַהַיּ י  ִכּ ְוֵריִקים,  74ַעְרִטיָלִאים 

ים  ַהַחִיּ ְוֵעץ  ים,  ֲעֻמִקּ 75ָחְכַמת 

ִין יֹוִסיף ָחְכַמת  ֲחִזיִקים. ְועֹוד, 76ַהַיּ ַלַמּ

מעלתו ותועלתו. 73. הקבוע. כלומר, בזמנים הראויים לשתיה. 74. ערטילאים 
היין   .76 75. חכמת עמוקים. עומק לחכמה.  וריקים מדעת.  ורקים. ערומים 
יוסיף וכו'. כלומר, היין מחדד את החושים שבאדם, ולכך חכם היין מוסיף לו 
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רפואה  היין  ישים  ט. 
וגם בי"ד  וכו'  לדאגתו 
גם  וכו'  המצטערים 
כונת  מבטל  הצער 
הלב בתפלה. יש לעיין, 
יין  כיצד הותר לשתות 
להתפלל,  או  ולהורות 
רביעית  השותה  הרי 
כ-86  )הוא  יין  הלוג 
סמ"ק,   150 או  סמ"ק 
השונות(  הדעות  לפי 
אסור לו להורות הלכה 
יו"ד  בשו"ע  )כמבואר 
סי' רמ"ב סי"ג בהג"ה(, 
כי הוא עלול לטעות מתוך שאין דעתו צלולה? וכן גבי תפלה כתב השו"ע )או"ח 

סי' צט ס"א(: "שתה יין כדי רביעית, אל יתפלל עד שיסיר יינו"?
אמנם ברמב"ם )פ"א מהלכות ביאת מקדש ה"א( מבואר דהיינו דוקא בשותה 
בה  והיה  בלבד  רביעית  כדי  שתה  אם  אבל  במים,  מזוג  שאינו  חי  יין  רביעית 
מים כל שהוא מותר להורות. וכן אם שתה רביעית יין חי לא בבת אחת אלא 
בשני פעמים מותר להתפלל ולהורות )ב"י סי' קכ"ח ד"ה ומ"ש, בדעת הרמב"ם. 

מג"א סי' צט סק"א ואליה רבה שם סק"א(.

ָהֱאִויל,  טּות  ְשׁ יל  ְוַיְכִפּ יל  ִכּ ְשׂ ַהַמּ

ֵאיַבת  ִויעֹוֵרר  אֹוֵהב  ַאֲהַבת  ׁש  77ִויַחֵדּ

ֵלב  ִויַחֵזּק  ִדיב  ַהָנּ ַיד  ח  ְוִיְפַתּ ָהאֹוֵיב, 

ַיִין: ׁשֹוֵתי  ת  ִמַדּ ְוזֹאת  יַלי.   78ַהִכּ

79ְלַדֲאָגתֹו  ְרפּוָאה  ִין  ַהַיּ ים  )ט(ָיִשׂ

י  ִכּ ְמָחה,  ִשׂ ְבּ ְלָלְמָדּה  ּתֹוָרה  ַבּ ְוִיְתַחֵזּק 

ַצַער 80לֹא יּוַכל  רּוי ְבּ ָאָדם ָשׁ ל ְזַמן ֶשׁ ָכּ

ְצַטֲעִרים לֹא  ין ַהִמּ ית-ִדּ ִלְלֹמד, ְוַגם ֵבּ

ַער  81ַהַצּ ם  ַגּ ט.  ּפָ ַהִמׁשְ ְלָבֵרר  יּוְכלּו 

ויחדש אהבת אוהב.   .77 חכמה על חכמתו, ולטפש היין מכפיל את שטותו. 
78. הכילי. הקמצן, שיתחזק בקמצנותו.  יגביר אהבה שבלבו על אוהבו.  היין 
בחז"ל  וכמבואר  ללמוד.  יוכל  לא   .80 מלבו.  דאגתו  להסיר  לדאגתו.   .79
)ילקו"ש יונה רמז תקנ(: "אין השכינה שורה אלא על לב שמח, שנאמר 'והיה 
כנגן המנגן ותהי עליו יד ה'". ובמסכת שבת )ל:( אמרו: "אין השכינה שורה על 
האדם מתוך עצבות )-כשהוא עצב(". ופירש המאירי: שהעצבות מטמטמת את 
הלב, וסותמת את שבילי ההכנה ]לתורה ועבודת ה'[. 81. הצער מבטל כונת 
שמונה  )תפילת  להתפלל  עומדין  אין  רבנן,  תנו  )לא.(  בברכות  בתפלה.  הלב 
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שאין  שבארו  יש  אכן 
שישתה  רבינו  כוונת 
או  התפילה  קודם 
ממש,  ההוראה  קודם 
אלא  אסור,  ודאי  שזה 
במועדים  שאם  כונתו 
בלילה  כגון  אחרים 
בזמן  או  שנתו  קודם 
סמוך  שאינו  אחר 
לתפילה  או  להוראה 
ישמחנו  יין  ישתה 
צוהל  יותר  ויהיה 
יעזרנו  זה  ודבר  תמיד 

בתפילה ובהוראה. 

ם  ַגּ ה.  ִפָלּ ְתּ ַבּ ב  ַהֵלּ ַנת  ָוּ ַכּ ל  ְמַבֵטּ

ר  ַדֵבּ ְמּ ֶשׁ ִמי  ַצַער,  ְבּ רּוי  ָשׁ ָאָדם  ֶשׁ ְכּ

ַלֲעׂשֹות  ּנּו  ִמֶמּ ׁש  ַבֵקּ ְמּ ֶשׁ ִמי  אֹו  ֵאָליו 

ַלֲעׂשֹות  ַח  ֹכּ לֹו  82ֵאין  ֶחֶסד,  ִעּמֹו 

ָרצֹון  ֵעת  "83ְבּ ּוְכִתיב:  תֹו,  ָשׁ ָקּ ַבּ

ֶרְך  ֲעִניִתיָך" )ישעיה מט, ח(. ָלֵכן ַעל ֶדּ

ֵהר  ְוִיָזּ ַיִין,  ּתֹות  ִלְשׁ יל  ִכּ ְשׂ ַהַמּ ן  ְיַכֵוּ ֶזה 

ל  ְלַבֵטּ ְצָטֵרְך  ִיּ ֶשׁ ה  ִתָיּ ְשׁ ִבּ ה  ַיְרֶבּ א  לֹּ ֶשׁ

ר  ֵמּ ַתּ ִיְשׁ ל  ַהֹכּ ְוַעל  ַוֲעָסָקיו,  ְמַלאְכּתֹו 

ל  ֵטּ ְתַבּ ִיּ ֶשׁ ַעד  ְך  ל-ָכּ ָכּ ּתֹות  ְשׁ ִמִלּ

ְוַקּלּות-רֹאׁש,  חֹוק  ְשׂ ה  ְרֶבּ ַיּ ֶשׁ ַעד  אֹו  תֹו,  ִפָלּ ּוִמְתּ ִמּתֹוָרתֹו 

ֲאֵחִרים.  ל  ֶשׁ סֹודֹות  אֹו  סֹודֹוָתיו  ה  ַגֶלּ ְיּ ֶשׁ ַעד  ה  ֶתּ ִיְשׁ ְולֹא 

ם  ִין 84ְלָזָרא. ַגּ ה ַהזֹּאת, לֹא ִיְהֶיה ְלָך ַהַיּ ָדּ ִמּ ה ַבּ ֶתּ ְשׁ ְוִאם ִתּ

ִלְפֵני ה'  ַמְחָתּ  "ְוָשׂ ֶהם:  ָבּ ִתיב  ְכּ ר  ֲאֶשׁ ּוִבְרָגִלים,  מֹוֲעִדים  ְבּ

עשרה( לא מתוך עצבות וכו'. ופירש רבינו יונה, כי שמחה מביאה להתעוררות 
כוונה נכונה בזמן התפלה. 82. אין לו כח. פירוש, מאחר ונפשו שרויה בצער 
אין לו כח נפשי ופיזי להיענות לבקשות אחרים. 83. בעת רצון עניתיך. שגם 
כלפי שמיא מצינו מושג זה ]במסכת ברכות )ז.( דורשת הגמרא את הפסוק 'פני 
לי עד שיעברו  יד(, אמר הקב"ה למשה, המתן  לג,  )שמות  לך'  והניחותי  ילכו 
פנים של זעם ואניח לך[, כל שכן אצל האדם כשאין לו מצב של רצון ומנוחת 
הנפש, אין לו דעת לעזור לשני כי הוא טרוד בעצמו. 84. לזרא. לדבר מתועב 

)-לריחוק גדול(.
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מיסרך.  אלהיך  ה'  י. 
החיים':  ה'אור  כתב 
להבין  לב  שים 
בזה  כי  ולהשכיל, 
מייסרך,  אלקיך  שה' 
בנו  שאתה  ראיה  זו 
טבע  אין  כי  אהובו. 
ולייסר  להוכיח  האדם 

ְך  ִיְמשֹׁ 85לֹא  יח(,  יב,  )דברים  ֱאלֶֹהיָך" 

ֱאָמר:  ֶנּ ַכּ ַיִין יֹוֵתר ִמן ָהָראּוי,  ְבּ ַעְצמֹו 

ר לֹא ָעַבְדָתּ ֶאת ה' ֱאלֶֹהיָך  ַחת ֲאֶשׁ "ַתּ

ְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב" )שם כח, מז( ָהא  ִשׂ ְבּ

ְמָחה  ִשׂ 86ַעל  ינּו  ִנְצַטֵוּ א  לֹּ ֶשׁ  , ָלַמְדָתּ

ר  ֶאְפָשׁ ְוִאי  ל.  ַהֹכּ יֹוֵצר  ּה  ָבּ ח  ַכּ ְשׁ ִיּ ֶשׁ

ִמּתֹוְך  ְולֹא  רֹאׁש,  ַקּלּות  ִמּתֹוְך  לֹא  ַרְך  ִיְתָבּ ם  ַהֵשּׁ ַלֲעֹבד 

ְכרּות. חֹוק, ְולֹא ִמּתֹוְך ִשׁ ְשׂ

ל  87ָכּ יק  ְצִדּ ַיּ ֶשׁ ה  ֲעֵשׂ ִמְצַות  לּוָיה  ְתּ ְמָחה  ׂ ַהִשּ ת  ִמַדּ ְבּ
י  ִכּ ְלָבֶבָך,  ֱאַמר: "88ְוָיַדְעָתּ ִעם  ֶנּ ֶשׁ ְמאְֹרעֹוָתיו, 

" )שם ח, ה(.  ֶרָךּ נֹו )י(ה' ֱאלֶֹהיָך ְמַיְסּ ר ִאיׁש ֶאת ְבּ ר ְיַיֵסּ ֲאֶשׁ ַכּ

85. לא ימשוך עצמו ביין יותר מן הראוי. ברמב"ם )פ"ו מהלכות יו"ט ה"כ( 
שמחה  על   .86 שמחה".  במצות  ירבה  בזה,  שיוסיף  מי  שכל  "ויאמר  הוסיף: 
שישכח בה יוצר הכל. בכת"י הגירסא: שלא נצטוינו אלא על שמחה שיש בה 
עבודת יוצר הכל, ואי אפשר וכו'. כלומר, השכרות היא הוללות וסכלות ואינה 
שמחה שיש בה עבודת יוצר הכל, כי אי אפשר לעבוד את השם מתוך שכרות 
מה  וגו'.  וידעת   .88 והמכאיבים.  הקשים  מאורעותיו.  כל   .87 ראש.  וקלות 
שראיתם את הנהגת הקב"ה במדבר שביד אחת יסר אתכם, וביד שניה ריפא 
אתכם – הרעיב אתכם וגם שלח לכם מן – מזה תתבוננו בלבבכם שהקב"ה שולח 
לכם יסורים לא כדי להנקם בכם אלא לטובתכם בגלל האהבה שאוהב אתכם. 
כמו איש שמיסר את בנו שכל כונתו היא להחזירו למוטב, כך נהג ה' עמכם כדי 

שיתעורר לבכם לחזור בתשובה )מעם לועז(.
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עליו  בנו,  את  רק  אלא 
רואה  אם  הוא  מקפיד 
ברם  רע.  עושה  אותו 
אדם  רואה  כאשר 
עושה  חבירו  בן  את 
מרגיש  הוא  אין  רע, 
לייסרו  וחובה  צורך 

ולהוכיחו.
גם כאשר האומות  לכן 
ומרשיעים,  רע  עושים 
עליהם  מקפיד  לא 
שהוא  כמו  השי"ת 

מקפיד על כלל ישראל. "כי כאשר ייסר איש את בנו, ה' אלקיך" – שנתייחד שמו 
עליך – "מייסרך", מחמת אהבתו אותך והיותך לו כבן, הוא מייסרך ומענישך עכ"ד. 
בן  וכאב את  יוכיח  ה'  "כי את אשר יאהב  יב(:  )ג,  על כך אמר שלמה במשלי 
ירצה". וביאר הגר"א: "כי דרך האב לייסר רק את בנו, אבל אם חברו אינו שומע 
לתוכחתו, הוא עוזב אותו לילך בדרך אשר חפץ. אבל את בנו, אם אינו שומע 
לתוכחתו, אף על פי כן אינו עוזבו אלא מוכיחו ביסורים עד שעוזב דרך הרע. 
והיינו מפני אהבתו אשר גדלה עליו יותר מכל, כן לבו כואב וחפץ בהצדקו על 

כן מייסר אותו להיטיב לו.
והסימן שמחמת אהבה הוא, שאחר כך, כאשר יסיר שבטו ממנו, חפץ למלאות 
כי  היסורים,  את  תמאס'  ש'אל  וזהו:  דעתו.  לפייס  תנחומים  לו  ומדבר  רצונו 
כאשר מייסר אותך ביסורים, מסתמא אתה חביב עליו כבן, ואחר כך 'וכאב את 

בן ירצה' – וימלא חסרונך". עכ"ד.

לֹא  ׁשּוָבה  ְתּ ה  עֹוֶשׂ ָאָדם  ֶשׁ ַאַחר  ְוִאם 

ה,  ִחָלּ ְתּ ַבּ מֹו  ְכּ טֹוָבה  ְבּ ִעְנָינֹו  ְיֵהא 

ְך  י ְלטֹוָבתֹו ֶנְהַפּ ִלּבֹו ִכּ ב ְבּ ְחשֹׁ ַיּ ִמְצָוה ֶשׁ

ָאָדם  ה  ָעָשׂ ֶשׁ קֶֹדם  י  89ִכּ ְלָרע,  ִעְנָינֹו 

רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ָבּ ַהָקּ ָהָיה  ׁשּוָבה  ְתּ

ה  ָעָשׂ ֶשׁ ְצוֹות  ַהִמּ ַכר  ְשׂ לֹו  ם  ֵלּ 90ְמַשׁ

א,  ַהָבּ 92ֵמעֹוָלם  91ְלָטְרדֹו  ֵדי  ְכּ

הגשמיים. ענינו  בכל  מצליח  והיה  תשובה.  אדם  שעשה  קודם  כי   .89 
הגמרא  הבא.  מעולם   .92 לסלקו.  לטרדו.   .91 הזה.  בעולם  לו.  משלם   .90
)סנהדרין קא.( מספרת: כשחלה רבי אליעזר, נכנסו תלמידיו לבקרו, אמר להם 
)רבי אליעזר(, חמה עזה )-כעס גדול( יש בעולם )שהקב"ה כועס עליו והכביד 
עליו את חליו. רש"י(. התחילו הן )-תלמידיו( בוכין, ורבי עקיבא משחק )-היה 
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לשנאיו  ומשלם  יא. 
להאבידו.  פניו  אל 
לפלא  הדבר  יהא  אל 
אומר  האדם,  בעיני 
)בספרו  חיים"  ה"חפץ 
פ"ו(,  עולם'  'שם 
שבת  מחללי  בראותו 
גם לכל מי שלמד  יקשה  זה  בשאט נפש שההצלחה מאירה להם פנים. כעין 
את המשנה: "אלו דברים שאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה וכו'" )פאה א, א(, 
והלא רואים אנו בעליל אנשים שאין בהם אפילו מעשה טוב אחד הנמנה שם 

במשנה, ובכל זאת ביתם מלא כל טוב?
על כל אלה אין לתמוה ולהתפלא, שכן המתבונן היטב יראה שבסופו של דבר 
כאשר תתמלא סאתם תישלח מארה בנכסיהם ויכלו לגמרי. אך גם אם כילו את 
ימיהם בטוב ובנעימים, והלכו לעולמם מדושני עונג מרוב כל, אין להסיק עדיין 

מאומה; ויבואר הדבר על פי משל:
למה הדבר דומה, לפקיד גבוה שבגד במלכות והיה ראוי להענש בעונש מות. 
אכן בהיותו מקורב למלכות, פקד המלך לבל ימיתוהו בידים, רק יכניסוהו לחדר 
למען  ברעב,  שימות  עד  ומשקה  אוכל  ללא  ויותירוהו  זכוכית,  מחיצות  מוקף 
וייראו לשוב על מעשיו הרעים. כך הלך מצבו והחמיר,  יראו הכל מצבו הרע, 

ֶאל  ְנָאיו  ְלשֹׂ ם  ֵלּ "93)יא(ּוְמַשׁ ֱאַמר:  ֶנּ ֶשׁ

ּוְכֶדֶרְך  י(.  ז,  )שם  ְלַהֲאִבידֹו"  ָניו  ָפּ

ם  ֵלּ ְמַשׁ ן  ֵכּ ְלׂשֹוְנָאיו  ה  עֹוֶשׂ הּוא  94ֶשׁ

עֹוָלם  ָעׂשּו ָבּ ְלאֹוֲהָביו עֶֹנׁש ָהֲעֵברֹות ֶשׁ

שמח(. אמרו לו )התלמידים רבי עקיבא( למה אתה משחק? אמר להם, וכי מפני 
כ(ספר  חשוב  שהוא  אליעזר  שרבי  )הדבר  אפשר  לו,  אמרו  בוכים?  אתם  מה 
תורה שרוי בצער )-מחמת מחלתו( ולא נבכה?! אמר להם, לכך אני משחק, שכל 
זמן שאני רואה את רבי אליעזר שאין יינו מחמיץ, ואין פשתנו לוקה )-ניזוק(, 
ואין שמנו מבאיש )-מתקלקל(, ואין דובשנו מדביש )-מתקלקל מחמת החום 
ונעשה צלול(, אמרתי )בליבי(, שמא חס ושלום קיבל רבי את עולמו )-שכרו 
בעולם הזה(, ואילו עכשיו שאני רואה את רבי בצער )הרי שעל מעט חטאיו 
הוא נענש בעולם הזה(, אני שמח )שכל שכרו משתמר לו לעתיד לבוא(. ע"כ. 
השונא  של  בחייו  הטובים  מעשיהם  שכר  הזה  בעולם  לשנאיו.  ומשלם   .93
בעולם  להם  לשלם  לשונאיו.  עושה  שהוא   .94 הבא.  מהעולם  להאבידו  כדי 
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ומשהתגבר עליו הרעב 
חתיכות  תולש  החל 
להשקיט  מגופו,  בשר 

את רעבונו.
נזדמן לשם הלך פלוני, 
ההמון  את  וכשראה 
מקיף החדר ודואג למר 

גורלו של האומלל המורעב, השתומם הזר הלזה: מה פירוש גווע מרעב, הרי 
בשר  את  הרי  שכזו,  לאכילה  ואבוי  אוי  העומדים,  השיבוהו  בשר!  אוכל  הוא 

עצמו הוא אוכל... 
משונים  בעינינו  הנראים  העולם  בהנהגת  רבים  דברים  ישנם  אמנם  והנמשל: 
ותמוהים. בין השאר תמהים אנו על שלוות הרשעים. אך דומים אנו בתמיהתנו 
זו לאיש שדימה אכילת בשר עצמו לסעודה דשנה. זאת משום שכאשר הקב"ה 
מספק לבני ישראל את צורכם הוא משלם להם רק את הפירות של מעשיהם 
כמבואר  הבא,  לעולם  להם  שמורה  היא  כלל.  נוגע  הוא  אין  בקרן  הטובים, 
לגמרי, מסולקים הם מהעולם  ה'  כן האנשים שסרו מדרך  לא  הנ"ל.  במשנה 
אי-פעם,  שענו  )כגון  שעשו  מצוה  בגין  זכות  שהיא  איזו  להם  יש  אם  הבא. 
אפילו בקטנותם, אמן על ברכה( משלם להם הקב"ה גם את הקרן בעולם הזה, 
וממילא יהיו אבודים לגמרי בעולם הבא. עד בואם שמה כבר לא תשאר להם 
שום זכות. על זה נאמר כאן: "ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו", שכר כזה הוא 
בבחינת עונש – כמי שאוכל בשר עצמו – כי בכך הוא מכלה את הקרן שלו. ועל 

זה רמז הכתוב בקהלת: "הכסיל חובק את ידיו ואוכל את בשרו". 
הזה,  בעולם  שכרו  לרשע  משלם  טעם  מה  הבא.  לעולם  ונקיים  זכאים  יב. 
ולצדיק משלם בעולם הבא? מבאר בעל ה"נודע ביהודה" כי בעולם הבא אין 

ים  ּוְנִקִיּ ִאים  )יב(ַזָכּ ְהיּו  ִיּ ֶשׁ ֵדי  ְכּ ַהֶזּה 

ת  ִמַדּ ְבּ לּוי  ָתּ ֶזה  95ְוָכל  א.  ַהָבּ ָלעֹוָלם 

ֶחְלקֹו  97ְבּ ֵמַח  ָשׂ הּוא  96ֶשׁ ְמָחה,  ׂ ַהִשּ

ַרְך. ָחַלק לֹו ָהֵאל ִיְתָבּ ֶשׁ

הזה שכר מצוותיהם שעשו. 95. וכל זה. להצדיק כל מאורעותיו אף הקשים 
והמכאיבים. 96. שהוא שמח בחלקו. שמקבל בעין יפה כל מה שהקב"ה נותן 
יכול להצדיק כל מאורעותיו – אף  ובין רע, בין רב ובין מעט, הוא  לו, בין טוב 
הקשים - ולשמוח בהם, כי מבין שהכל עושה ה' לטובתו, ושנותן לו את חלקו 
הראוי לו. 97. בחלקו שחלק לו האל יתברך. במסכת עבודה זרה )ד.( מפרש 
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לא אכילה ושתיה ולא 
וכל  גשמי,  תענוג  שום 
התענוג שם אינו אלא 
השכינה,  מזיו  שנהנים 
זוכים  והצדיקים 
ולמדרגות  לדבקות 
שהצדיק  כשם  לכן  מדה,  כנגד  מדה  הקב"ה  של  מדותיו  שכל  וכיון  נפלאות. 
שכרו  את  כך  העליונים,  בשורשים  להתדבק  לשמה,  המצוה  בעשותו  מתכוון 
הוא מקבל שם בעולמות העליונים. אבל הרשע, שעושה המצוה שלא לשמה, 
ואין כל דביקות במעשיו, רק מעשה גשמי גרידא, לכך כל שכר מצוותיו גם-כן 
בעולם הזה הגשמי. הוי אומר, שכל אחד מקבל שכרו במקום שבו דבקה נפשו 
בעת עשיית המצוה. נוסף על זה, שהרשע אינו יכול כלל להדבק בשרש עליון, 

אף בעשותו מצוה, משום עוונותיו אשר הן כמסך המבדיל בינו לבין המקום.
נד.( שנינו: "חייב אדם  יג. שיקבל בשמחה הרע כמו הטוב. במשנה )ברכות 
לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה". ומבארת הגמרא )שם ס:( שכוונת 
המשנה להשמיענו בזה שחייב האדם לקבל בלב שלם את הפורענות הבאה 
עליו ולברך עליה 'ברוך דיין האמת' באותה שמחה שהיה מברך על הטובה 'ברוך 
הטוב והמטיב'. ]דבר זה נלמד מהפסוק "חסד ומשפט אשירה, לך ה' אזמרה", 
אם חסד – אשירה, ואם משפט – אשירה. וכן מפסוק "בה' אהלל דבר, באלהים 
מדת  זו   – דבר  אהלל  באלהים  טובה,  מדה  זו   – דבר  אהלל  בה'  דבר",  אהלל 

ֶחְלקֹו,  ְבּ ָהָאָדם  ַמח  ְשׂ ִיּ ֶשׁ ֶרְך  ַהֶדּ ַאְך 
מֹו  ְכּ ָהָרע  ְמָחה  ִשׂ ְבּ ל  ַקֵבּ ְיּ )יג(ֶשׁ

ה  ְלַכָמּ ק  ִמְתַחֵלּ ַהֶזּה  ֶרְך  98ַהֶדּ ַהּטֹוב, 

רב פפי בשם רבא את הפסוק )הושע ז, טו( 'ואני יסרתי חזקתי זרועותם ואלי 
יחשבו רע': אמר הקב"ה, אני אמרתי, איסרם ביסורין בעולם הזה, כדי שיחזקו 
זרועותם לעולם הבא, 'ואלי יחשבו רע' ]- וישראל חושבים שיסרתים בעולם 
הזה כדי לעשות עמהם רע )על פי הראב"ד([. וכתב הסמ"ג )עשה יז(: וכל אדם 
עליו הכתוב  לטובתו,  על המאורעות שאינם  או בעל תשובה שמהרהר  צדיק 
להם  והיה  רע'.  יחשבו  ואלי  הבא  לעולם  זרועותם  חזקתי  יסרתי  'ואני  אומר 
לחשוב 'כי את אשר יאהב ה' יוכיח' )משלי ג, יג(. 98. הדרך הזה מתחלק וכו'. 
כלומר, בכדי להשיג דרגה זו )לקבל בשמחה הרע כמו הטוב(, זקוק האדם לכמה 

הקדמות.
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מפסוק  וכן  פורענות. 
 - אשא  ישועות  "כוס 
צרה  אקרא,  ה'  ובשם 
ויגון אמצא - ובשם ה' 
אקרא". וכן מפסוק "ה' 
שם  יהי  לקח,  וה'  נתן, 

ה' מבורך"[.
את  לקבל  ניתן  כיצד 
כשם  בשמחה  הרעה 
ששמח בטובה? מבאר 
)שמות  החיים'  ה'אור 
בחטאו  שאדם  א(  כח, 

מרחיק ענף אחד מענפי נשמתו משורשה - כנגד אותו ענף שבו חטא. והנה 
היסורים הם מקרבים ענפי הנשמה שהיו רחוקים משורשם, שאין לך רע ומר 
לב  ישמח  זה  ועל  הרחוק,  יתקרב  היסורים  ובאמצעות  אלהיו,  ה'  את  כעוזבו 

המשכיל. 
יד. שבוטח תמיד באלהים יתברך. כתב ה'בית הלוי' )הוספות, עמוד ג(: "חובת 
הבטחון בא בפסוקים הרבה רבו מספור, ומי שמחסר בו - עבירה גדולה היא, 
יתן  לו ליפול כמאמר הכתוב )משלי כט(: "חרדת אדם  גורם  זו עצמה  ועבירה 
מוקש ובוטח בה' ישוגב", שעל ידי זה שיחרד האדם ויפחד מאיזה דבר ולא בטח 
בה' - זהו עצמו גורם לו שינתן לפניו מוקש שלא היה כלל מקודם באותו דבר, 
"ובוטח בה' ישוגב" דגם מהצרה שהיה בו ינצל... כי אם היה האדם מעלה בלבו 

דֹול  ָגּ ֵדר  99ָגּ ָצִריְך   - ָהֶאָחד  ָרִכים:  ְדּ

ָהֱאמּוָנה.   - ִני  ַהֵשּׁ אלִֹהים.  ֵבּ ְבַטח  ִיּ ֶשׁ

 - ָהְרִביִעי  ֶכל.  ׂ 100ַהֵשּ  - י  ִליִשׁ ַהְשּׁ

ל  ָכּ ֶהָחָכם:  ָאַמר  קּות.  ְפּ 101ַהִהְסַתּ

ֵדי  ְכּ ְוֶסֶמְך  ְוַסַעד  ֵדר  102ָגּ ָצִריְך  ָאָדם 

ּוַמהּו  ַהּטֹוִבים.  יו  ַמֲעָשׂ מּו  ְתַקְיּ ִיּ ֶשׁ

ּבֹוֵטַח  )יד(ֶשׁ חֹון,  ָטּ ַהִבּ 103ֶזהּו  ֵדר?  ַהָגּ

גדרים  לעשות  האדם  על  כן  שדהו,  על  ששומר  גדר  כמו  גדול.  גדר   .99
קבלת  כגון  הטובות,  ומדרגותיו  הטובים  מעשיו  בו  שישתמרו  בכדי  וסייגים 
ומבאר. שממשיך  כפי  הבטחון  מדת  הוא  והגדר  הטוב.  כמו  בשמחה   הרע 
100. השכל. התבוננות השכל, שעל ידה רואה את הנולד ומשלים עם קשיי הרגע 
 בידעו שלא ימשכו לעולם. 101. ההסתפקות. שמסתפק ומרוצה במה שיש לו.
102. גדר וסעד וסמך. שמירה ועזרה. 103. זהו הבטחון. כי ללא מדת הבטחון, 

יעסוק תמיד בעניניו הגשמיים ולא יתפנה לעשות מעשים טובים.
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אשר כל הנמצא בעולם 
יתברך,  מאתו  הכל 
יכולת  בריה  בשום  ואין 
לא  גזרתו,  לשנות 
לחסרה  ולא  להעדיפה 
אפילו כחודה של מחט, 
ולא  להקדימה  ולא 
לאחרה אפילו רגע אחד 
)איוב  הכתוב  וכמאמר 
ומי  באחד  "והוא  כ''ג( 
אין  ממילא  ישיבנו", 
אדם  משום  לירא  לו 
וכמאמר הכתוב "מה יעשה לי אדם" וכתיב )איוב ל''ד( "והוא ישקיט ומי ירשיע". 
וגם בעת אשר שלט האדם באדם לרע חלילה, יבין כי הכל מאתו יתברך ואין האדם 
ההוא רק השבט אשר בו מעניש להחייבים וכמאמר הכתוב )ישעיה י'( "הוי אשור 
לו  יועילו  לא  והשתדלותיו  יגיעתו  כל  אדם  של  מזונותיו  בענין  וכן  אפי"...  שבט 
מאומה להעדיף לו על הנגזר לו וכמאמר הכתוב "ולא העדיף המרבה ולא החסיר 

הממעיט", והמן היה סימן לדורות כי ההשתדלות לא יועיל כלל להרבות לו..."
"ואחרי שיתברר להאדם כי אין ראוי לו לבטוח בשום בריה, יראה לשום בטחונו בו 
יתברך כי הוא אחד מהמצוות שבתורה, ובשעת הדין שואלים לו 'ציפית לישועה', 
פירוש, אם חיכה לישועה ולא נתייאש ממנה והתחזק בבטחונו בכל פרט שנתחדש 
עליו. והבוטח מרויח בשתים, בעולם הזה בודאי ישיג מה שחסר לו מהצטרכותו 
וכמאמר הכתוב "לא ירעיב ה' נפש צדיק" וכתיב )תהלים קי"ב( "משמועה רעה לא 
יירא נכון לבו בטוח בה'" והרבה פסוקים כדומה לזה, ועוד זאת שכרו מרובה לעולם 
הבא, דזה הוא כלל גדול בכל המצוות דשכר מצוה בהאי עלמא ליכא וכל טובת עולם 
הזה הם רק פרי המצוות שאוכל בעולם הזה והקרן קיים לעולם הבא שכולו טוב". 

ֱאַמר:  ֶנּ מֹו ֶשׁ ַרְך, ְכּ אלִֹהים ִיְתָבּ ִמיד ֵבּ ָתּ

ְוהּוא  ְיָהְבָך,  ה'  ַעל  ֵלְך  "104ַהְשׁ

ֶדר  ֶגּ ּוַמהּו  כג(.  נה,  )תהלים  ֶלָך"  ְיַכְלְכּ

ְבַטח  ִיּ ֶשׁ ֵמִביא  ָבר  ָדּ ֵאיֶזה  חֹון,  ָטּ ַהִבּ

ָהֱאמּוָנה!  זֹוִהי  אלִֹהים?  ֵבּ ָהָאָדם 

ל  ָכּ ֶשׁ ּבֹוֵרא,  ַבּ ֲאִמין  ַמּ ֶשׁ ִמּתֹוְך 

א  עֹוָלם ַהֶזּה ּוָבעֹוָלם ַהָבּ ַהְצָלָחתֹו 105ָבּ

104. השלך וגו'. השלך על ה' את משאך, כלומר, בטח עליו שהוא יקל משאך 
דוד(. )מצודת  נוטה.  להיות  הצדיק  את  יעזוב  לעולם  לא  כי  יהיה,  וכן   מעליך 

105. בעולם הזה ובעולם הבא. בעניניו הגשמיים והרוחניים.
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ֶלֱאֹהב אֹותֹו  ִלּבֹו  נֹוֵתן  זּוָלתֹו,  ַאֵחר  ְוֵאין  ּנּו  ִמֶמּ ל הּוא  ַהֹכּ

ָבר ֵמִביא ָאָדם ִליֵדי  ֶדר ָהֱאמּוָנה, ֵאיֶזה ָדּ ָכל ְלָבבֹו. ּוַמהּו ֶגּ ְבּ

ל  ַקֵבּ ְיּ ֶשׁ ָבר ָרע,  ִמָדּ ִיְתנֹוֵעַע  א  לֹּ ֵלָמה? הּוא 106ֶשׁ ְשׁ ֱאמּוָנה 

יר ֲאדֹוָניו  ִכּ ַמּ ֶשׁ ּדֹוֶמה ְלֶעֶבד  ְוֶזה  ְמָחה.  ִשׂ ְבּ א ָעָליו  ל ַהָבּ ָכּ

ָכר  ִליחּותֹו ָשׂ י ְרצֹונֹו ּוְשׁ ם ְלעֹוֵשׂ ֵלּ הּוא ָנִדיב ְוַרֲחָמן ּוְמַשׁ ֶשׁ

הּוא  ה  ָקָשׁ ֲעבֹוָדה  ְרָתיו  ְמָשׁ ַעל  יד  ְכִבּ ַיּ ֶשׁ 107ּוְבַעד  דֹול,  ָגּ

ְוִיְהיּו  א אֹוָתם,  ׂ ּוְמַנֵשּ ָלם  ְמַגְדּ דֹולֹות,  ְגּ ָלֶהם טֹובֹות  ֵמִטיב 

ֶבת  ִמְרֶכּ יָבם ְבּ ְלָחנֹו, ּוַמְרִכּ י ֲעָצתֹו, ְואֹוְכִלים ַעל ֻשׁ 108ַאְנֵשׁ

ֶזּה  ֶשׁ ָסֵפק,  ֵאין   - ַאְרצֹו  ַעל  ּוַמְפִקיָדם  לֹו,  ר  ֲאֶשׁ ֶנה  ְשׁ ַהִמּ

עֹוָלם  ָבּ ל ַמה ֶשּׁ ֲעזֹב ָכּ ַיּ ֲאדֹוָניו, ֶשׁ יר זֹאת ַבּ ָהֶעֶבד ַהּיֹוֵדַע ּוַמִכּ

ה ָעָליו  ְמָחה, ְוַאף ִאם ָהֲעבֹוָדה ָקָשׁ ִשׂ ה ְרצֹון ֲאדֹוָניו ְבּ ְוַיֲעֶשׂ

ָהֲעבֹוָדה  ְגַלל  ִבּ ֵאָליו  יַע  ִגּ ַתּ ר  ֲאֶשׁ ַהּטֹוָבה  ָזְכרֹו  ְבּ ְמאֹד, 

ֲעָבָדיו,  ַכר  ְשׂ ַח  ְמַקֵפּ ֲאדֹוָניו  ֶשׁ ָהֶעֶבד ָהרֹוֶאה  ַהזֹּאת. ֲאָבל 

ָכרֹו,  ׂ דֹול 110ִמְשּ יַלי ְוָטְרחֹו יֹוֵתר ָגּ ֲאדֹוָניו 109ִכּ ִלּבֹו ֶשׁ ְויֹוֵדַע ְבּ

הּוא  ן  ֵכּ בֹון.  ִעָצּ ְבּ ִאם  י  ִכּ ַלֲאדֹוָניו  טֹוֵרַח  ָהֶעֶבד  ֶזה  ֵאין 

הּוא ֵמִטיב  יֹוְצרֹו, ֶשׁ ֵלָמה ְבּ ֲאִמין ֱאמּוָנה ְשׁ ָהִעְנָין ַהֶזּה: ַהַמּ

רע  ופגע  מקרה  מכל  יתפעל  ולא  יתרגש  לא  רע.  מדבר  יתנועע  שלא   .106
הבא עליו. 107. ובעד שיכביד על משרתיו. ותמורת מה שמשתעבד בעבדיו 
בעבודה קשה. 108. אנשי עצתו. אנשי סודו. 109. כילי. קמצן. 110. משכרו. 
אדונו.  עבור  שטורח  לטרחה  ביחס  מעט  הוא  מאדונו  שמקבל  השכר  כלומר, 
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ַמה  ְוָכל  ֱאֶמת,  ן  ַיּ ַדּ הּוא  ְוֶשׁ ְמַרֵחם,  ל  ִמָכּ יֹוֵתר  ּוְמַרֵחם 

ַעל  דֹול  ָגּ ָכר  ָשׂ לֹו  ן  ְוִלֵתּ ְלטֹוָבתֹו  הּוא  ל  ַהֹכּ לֹו  ה  עֹוֶשׂ ֶשּׁ

רּות  ל ָהֲעבֹוָדה ְוַהֵשּׁ דֹול, ְוַעל ָכּ מֹו ַהָגּ ּסֹוֵבל ִלְשׁ ל ַמה ֶשּׁ 111ָכּ

עֹוָלם  דֹוָלה 113ָבּ יג לֹו 112ְנִעימּות ְגּ ׂ ַמִים ַיִשּ ם ָשׁ ה ְלֵשׁ ֲעֶשׂ ַיּ ֶשׁ

ע  ַסע ַאְרַבּ ָפּ ר, ֲעבּור 114ֶשׁ ְנבּוַכְדֵנַצּ ִצינּו ִבּ ָמּ ִעְנָין ֶשׁ ִעים, ָכּ ַהָנּ

דֹוָלה )סנהדרין  ְגּ ה  ִלְגֻדָלּ ָזָכה  ַרְך  ִיְתָבּ ִסיעֹות ִלְכבֹוד ָהֵאל  ְפּ

111. כל מה שסובל לשמו הגדול. כל מה שטורח ומתייגע בעבודת ה' לשמו 
הגדול. ואמרו באבות )ה, כג(: 'לפום צערא אגרא', כלומר לפי מדת הצער שיש 
גדולה.  נעימות   .112 יתרבה שכרו.  כן  וקיום המצוות,  בלימוד התורה  לאדם 
שה'  )מאור-השכינה  שכינתו  מזיו  וליהנות  עמו(  הקשר  )על  ה'  על  להתענג 
והעידון  והמוחלט(  )השלם  האמתי  התענוג  שזהו  בו(,  הדביקים  על  משפיע 
יותר  רק  )לא  והן בכמות( מכל העדונים שיכולים להמצא  )הן באיכות  הגדול 
)'מסילת  בכוח(.  האפשריים  מכל  גם  אלא  בפועל,  הנמצאים  התענוגות  מכל 
העולם- הוא  הנעים.  בעולם   .113 מרדכי'(.  'שמחת  ביאור  עם  פ"א,  ישרים' 
הבא הנברא במצב המוכן בהתאם לנצרך לשם כך )הנ"ל(. 114. שפסע ארבע 
יום שמת אחז נתקצר היום  פסיעות. במסכת סנהדרין )צו.( מסופר שבאותו 
לשתי שעות בכדי שלא יהיה פנאי לסופדו כראוי ולקוברו בקברי מלכי ישראל. 
וכשחלה חזקיהו והתרפא, החזיר הקב"ה את אותם עשר שעות והתארך היום 
לעשרים ושתיים שעות, ]כתב המהרש"א שנעשה הנס באופן זה כיון שסגולת 
השמש היא לרפאות חליים, כמבואר בנדרים )ח:(, וממילא על ידי שביום זה 
זרחה השמש עשרים ושתים שעות, התרפא חזקיה[, וכאשר שמע זאת מרודך, 
אמר ברצוני לשלוח איגרת שלומים לאדם שנעשה לו מופת כזה. כתבו סופרי 
דירושלים, שלם לאלהא  'שלמא למלכא חזקיה, שלם לקרתא  המלך לחזקיה 
שכתבו,  מה  לו  ונתברר  המלך  סופר  אז  שהיה  נבוכדנצר  הגיע  כאשר  רבה'. 
הוכיחם ואמר להם קראתם לקב"ה 'אלהא רבה' וכתבתם אותו לבסוף, אלא כך 
צריך לכתוב 'שלם לאלהא רבה, שלם לקרתא דירושלים, שלם למלכא חזקיה'. 

ביאורים
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ישמח  לא  מי  כי  טו. 
וכו'.  כשנוטלים 
במדרש  חז"ל  אמרו 
צא,  רבה  )בראשית 
ישראל  "ויאמר  י(: 
וגו'  לי  הרעותם  למה 
ו(.  מג,  )בראשית 
בניו,  את  שאל  ]יעקב 
למה עשיתם לי רעה זו 
שיש  ליוסף  שאמרתם 
לכם עוד אח – בנימין[. 
ר' לוי בשם ר' חמא בר 

הקב"ה:  אמר  כאן.  אלא  בטלה  של  דבר  אבינו  יעקב  אמר  לא  מעולם  חנינא: 
אני עסוק להמליך את בנו )-יוסף( במצרים, והוא אומר למה הרעותם לי, הדא 
דאמר )ישעיה מ(: למה תאמר יעקב ותדבר ישראל נסתרה דרכי מה' ומאלוקי 

ֲעבּור  ו,  ֵעָשׂ ְבּ ִצינּו  ָמּ ֶשׁ ְוָכִעְנָין  א(;  צו, 

ה  ִלְגֻדָלּ ָזָכה  ָאִביו  ְכבֹוד  ִבּ ְזַהר  ִנּ 115ֶשׁ

עֹוָלם ַהֶזּה 116הּוא ְוַזְרעֹו ַאֲחָריו )עיין  ָבּ

ים. ֵאין ָסֵפק  דברים רבה א, טו(, ְוֵכן ַרִבּ

ֵלב  ְבּ ֶזה  ָכל  ְבּ ַמֲאִמין  ָאָדם  ְהיֹות  ִבּ

ם  יֵני ַהֵשּׁ ָכל ִדּ ַמח 117ְבּ אי ִיְשׂ ֵלם, ַוַדּ ָשׁ

ַמח  ִיְשׂ לֹא  ִמי  י  )טו(ִכּ ַרְך,  ִיְתָבּ

האגרות  ]-קורא  פרוונקא  ליהווי  איהו  דאיגרתא  'קריינא  הסופרים  לו  אמרו 
הוא יהיה השליח[. רץ נבוכדנצר אחר נושא האיגרת, ומשרץ ארבע פסיעות, 
בא המלאך גבריאל והביא מרחוק את נושא האיגרת והעמידו לפני נבוכדנצר. 
על  כך שמלך  כל  גדול  קיבל שכר  ה'  לכבוד  ועל אותם ארבע פסיעות שפסע 
בילקוט שמעוני  אביו.  בכבוד  שנזהר   .115 ירושלים.  והחריב את  כל העולם 
)תהלים תת"ח( "בעצתך תנחני ואחר כבוד תקחני". רב הונא בשם רבי נחוניא: 
מי ֵאֵחר כבודו של יעקב בעולם הזה - כבוד גדול שכיבד עשו את הוריו. אמר 
רבי שמעון בן גמליאל, אני כשהייתי משמש את אבא הייתי משמש בבגדים 
צואים, כשהייתי יוצא לחוץ הייתי יוצא בבגדים נאים כדי שאצא לשוק מבוסם, 
אבל עשו כשהיה משמש את אביו היה משמשו בבגדי מלכות דכתיב "את בגדי 
עשו בנה החמודות", אמר כדאי הוא אבא שישתמש בבגדי מלכות. 116. הוא 
וזרעו אחריו. היינו שעבוד מלכויות, שעם ישראל בגלותם כפופים ומשועבדים 
דיני השם. אף כשמתנהג עמו  117. בכל  לאומות העולם עד ביאת המשיח. 

בדין ישמח ויצדיק הדין על כל מאורעותיו הקשים והמכאיבים.
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משפטי יעבור". ע"כ.
שנראה  "בשעה  קמג(:  )עמוד  תבונות"  "דעת  בספר  הרמח"ל  זה  על  אומר 
כאילו העולם עזוב ממנו, הענין הוא שאדרבה הרי הוא מחדש טובה לעולמו, 
אלא  לקלקולו.  ולא  עולם  של  לתקונו  היום  כל  תמיד  ומחשבותיו  ונפלאותיו 
ובני  עזוב,  כמו  העולם  נמצא  ואז  מאד,  גדול  הסתר  עצתו  מסתיר  שהוא 
ויאמר  ע"ה:  אבינו  יעקב  על  חז"ל  אמרו  וכך  חטאיהם.  ענשי  סובלים  אדם 
יעקב בצער על פרישת  זמן שהיה  כל  כי  והיינו  וגו'.  לי  ישראל למה הרעותם 
ולהחיות  יוסף  את  להמליך  גלגולים  מגלגל  אלא  היה  לא  הקב"ה  ממנו,  יוסף 
על עובר  הצער  היה  היתה,  עמוקה  שעצה  שמתוך  אלא  בשלוה.  יעקב   את 

יעקב".
זמן  "וזה בנה אב שלכל עילוי שרוצה הקב"ה לתת לאדם או לעולם, הנה כל 
הזדמן הטוב – אינו מזדמן ובא, אלא מתוך עומק עצה נסתרת, ועל כן יקרה לו 
צער. והרי זה כענין שאמרו ז"ל )ברכות ה.( שלש מתנות טובות ניתנו לישראל, 

וכולן לא ניתנו אלא על ידי יסורין". עכ"ל.
מצפה  שהקב"ה  למה  מוחשית  דוגמא  מהווה  ע"ה  אבינו  מיעקב  התביעה 
מהאדם. שכן לכאורה יש להתפלא עד מאד, מה חטא יעקב? הרי באמת היה 
את  ממנו  לקחת  עומדים  ועתה  איננו  שמעון  איננו,  יוסף  קשה:  במצב  שרוי 
בנימין. האם אב יכול לסבול זאת?! ואם אז הוא שואל את בניו למה הרעותם לי, 
הרי אין בזה חלילה התרסה כלפי מעלה, שהרי לא על ה' תלונתו, אלא על בניו. 
אין   – האומרת  תמימה  אמונה  מהאדם  דורשת  התורה  אכן  היא:  התשובה 
מציאות של "הרעותם לי". אפילו במצב שבו היה נתון יעקב, היה עליו להבין 
שהקב"ה מתנהג עמו בעצה עמוקה, שתכליתה היא להיטיב עמו. השקפה זו 
נתבעת מכל איש ישראל באשר הוא – להאמין באמונה שלימה שכל מה דעביד 

רחמנא לטב עביד.
ועל זה כתב עוד ב"דעת תבונות" )עמוד מה(: "שאין לך מעשה קטן או גדול 
שאין תוכיות כוונתו לתיקון השלם. וכענין שאמרו )ברכות ס:( כל מאי דעבדין 
מן שמיא – טב. כי יודיע דרכיו הקב"ה לעתיד לבוא לעיני כל ישראל איך אפילו 
התוכחות והיסורין לא היו אלא הזמנות לטובה והכנה ממש לברכה. כי הקב"ה 
אדרבה  אלא  בידים,  הרשעים  דוחה  ואינו  בריאתו  בתיקון  אלא  רוצה  אינו 

מצרפם בכור לִהתקן ולצאת מנוקים מכל סיג".

עיונים
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ר  ַכּ מּוָרָתן ִכּ ת ְונֹוְתִנים לֹו ְתּ רּוטֹות ְנחֶֹשׁ ּנּו ְפּ ּנֹוְטִלים ִמֶמּ ֶשׁ ְכּ

ָזָהב.

חֹון ָחָזק,  ִבָטּ ֵלם ּובֹוֵטַח ּבֹו ְבּ ֵלב ָשׁ אלִֹהים ְבּ ֲאִמין ֵבּ ַמּ ֶשׁ ִמי 
ָבר ָרע,  א ִיְפַחד 118ֵמעֹוָלם ִמָדּ לֹּ חֹון ֶשׁ ָטּ ָיִביא אֹותֹו ַהִבּ

ה  ְיַקֶוּ ְולֹא ַיֲעֹבד 119ְלָאָדם זּוָלתֹו 120ְלִהְתַרּצֹות ֵאָליו, ְולֹא 

ֲעבֹוַדת  ֶנֶגד  ְכּ הּוא  ֶשׁ ָדָבר  ְבּ ֶהם  ִעָמּ ים  ַיְסִכּ ְולֹא  121ְלִאיׁש, 

ֵיַחת  ְולֹא  122ִעְנְיֵניֶהם  ַיְפִחידּוהּו  ְולֹא  ַרְך,  ִיְתָבּ ַהּבֹוֵרא 

ְכבֹוָדם,  ִבּ ֵהר  ִיָזּ יֹוִכיַח אֹוָתם - לֹא  ם, 124ְוִאם  ְחֻלְקָתּ 123ִמַמּ

ה ָלֶהם  125ְוִאם ַיְכִלימּוהּו - 126לֹא ֵיבֹוׁש ֵמֶהם, ְולֹא 127ְיַיֶפּ

ִלי,  128ַיֲעָזר  ֱאלִֹהים  "ַואדָֹני  ִביא:  ַהָנּ ָאַמר  ֶשׁ מֹו  ְכּ ֶקר,  ַהֶשּׁ

יפחד מאנשים  לא  כלומר,  רע.  ]בכת"י הגירסא: מאדם[ מדבר  118. מעולם 
אליו.  להתרצות   .120 אחר.  לאדם  זולתו.  לאדם   .119 לו.  להרע  העלולים 
שיעזרוהו. אדם  בבני  תקותו  יתלה  לא  לאיש.   .121 בעיניו.  חן  למצוא   כדי 
אף  ממחלוקתם.   .123 רע.  לו  יעשו  פן  אדם  מבני  יפחד  לא  עניניהם.   .122
אם יחלקו עליו וירחיקו אותו או יריבו אתו לא יפחד מהם, מאחר שנכון לבו 
יוכיח אותם. באופן  124. ואם  בטוח בה' ומה יעשה לו אדם )מרפא לנפש(. 
שלא יהיה אפשר להזהר בכבודם, כגון מה שאמרו חז"ל: "במקום שיש חילול ה' 
אין חולקים כבוד לרב". 125. ואם יכלימוהו ]בכת"י הגירסא: יכלימם[. באופן 
שיש צורך להכלימם, כגון ברשעים גמורים שידוע ומפורסם רשעתם )מרפא 
לנפש(. 126. לא יבוש מהם. לא יהיה נזהר להוכיחם דרך כבוד שאז לא יתפעלו 
כל כך מתוכחתו ולא יבוש להכלימם )פת לחם(. 127. ייפה. יצדיק. 128. יעזר 

לי. מפני המתקיפים והמכלימים.
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ה'.  פתאים  שומר  טז. 
הנה מצינו בחז"ל )עיין 
ושבת  לט.  כתובות 
פי  על  אף  כי  קכט:( 

ן  ֵכּ 131ַעל  י,  ִנְכָלְמִתּ 130לֹא  ן  ֵכּ 129ַעל 

י  ִכּ ָוֵאַדע  ִמיׁש  ַחָלּ 132ַכּ ָפַני  י  ְמִתּ ַשׂ

133לֹא ֵאבֹוׁש" )ישעיה נ, ז(. 

חֹון 134ְלַפּנֹות ִלּבֹו ֵמִעְנְיֵני  ָטּ אלִֹהים, ְיִביֶאּנּו ַהִבּ ֵבּ ַהּבֹוֵטַח 
ְוָהֲעבֹוָדה.  ַהּתֹוָרה  ְלִעְנְיֵני  ַעְצמֹו  ְלַיֵחד  ָהעֹוָלם 

ֲחִזיקֹות ֶאת ִלּבֹו 136ִלְהיֹות  עֹות ַהַמּ ְוָצִריְך ָאָדם 135ַלֲחקֹר ַהֵדּ

יִדיָעה  ִבּ ַדע  ֵיּ ֶשׁ ִראׁשֹוָנה,  ָבה  ַמְחָשׁ אלִֹהים.  ֵבּ ֵלם  ָשׁ חֹון  ִבָטּ ְבּ

ְמַרֵחם,  ל  ִמָכּ יֹוֵתר  ָהָאָדם  ַעל  ְמַרֵחם  ָהֱאלִֹהים  י  ִכּ רּוָרה  ְבּ

הּוא ֵאינֹו ׁשֹוֵמר  לּוי, ּוְבֵעת ֶשׁ ֶתר ּוַבָגּ ֵסּ יַח ָעָליו 137ַבּ ִגּ ְוהּוא ַמְשׁ

ָגִעים,  ָראּוי, ָהֱאלִֹהים ְמַרֵחם ָעָליו ְוׁשֹוֵמר אֹותֹו ִמן ַהְפּ ַעְצמֹו ָכּ

ָתִאים ה'" )תהלים קטז, ו(. ֵמר ְפּ ֱאַמר: "138)טז(שֹׁ ֶנּ ִעְנָין ֶשׁ ָכּ

האמת. את  להשמיע  נכלמתי.  לא   .130 בו.  בטחוני  ששמתי  כן.  על   .129 
131. על כן. שדבר אלוקים אמת בפי. 132. כחלמיש. התחזקתי כסלע איתן 
בלי מורא ופחד לדבר קשות. 133. לא אבוש. מפני המלעיגים עלי. 134. לפנות 
מחשבותיו  את  ולרכז  הזה,  העולם  מעניני  דעתו  להסיח  העולם.  מעניני  לבו 
לעניני עבודת ה'. 135. לחקור הדעות המחזיקות. לחפש ולהתבונן במחשבות 
הן  ובגלוי.  בסתר   .137 לחיות.  בכת"י:  להיות.   .136 לבו...  את  המחזקות 
בדברים הנגלים לעינינו כשאנו רואים בהם בעליל את יד ה', והן על ידי מהלכים 
נסתרים שלא נודעים לנו כלל וכלל ולעולם לא נדעם וכמו שכתוב )תהלים צא, 
138. שומר  )עלי אורח(.  יגש".  לא  ורבבה מימינך, אליך  "יפול מצדך אלף  ז( 

פתאים ה'. ה' שומר על אלו שאין בהם דעת לשמור את עצמם.
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על  סומכין  ו"אין  ממשית,  סכנה  לידי  עצמו  להביא  לאדם  אסור  כלל  שבדרך 
שלא  כדי  אחרות  מצוות  על  לעבור  או  שבת  לחלל  יצטרך  אם  ]ואפילו  הנס" 
רבים  בו  שהורגלו  בדבר  מקום  מכל  הסכנה[,  מן  להישמר  הוא  מחויב  יסתכן 
ועינינו רואות שאין היזק מצוי בהם, לא חייבה התורה להימנע ממנהג העולם, 
ומותר  סכנה,  בו  יש  שמטבעו  בדבר  אף  עליהם  לשמור  היא  הקב"ה  והנהגת 
לאדם לסמוך על כך ]כי מכיון שכך הוא מנהגו של עולם, הרי זה כאילו אין בידינו 
מובטחים  אשר  ה'"  פתאים  "שומר  בכלל  זה  והרי  הסכנה,  מן  עצמנו  לשמור 
כתובות  שעורים,  קובץ  )עיין  סכנה  לידי  נבוא  שלא  משמים  בשמירה  אנו 
א, אבה"ע  משה  אגרות  בשו"ת  וע"ע  פי;  ד"ה  ל:  ע"ז  חיים  תורת  קלה;   אות 

סג, א([. 
לפנינו שתי דוגמאות: במסכת שבת )קכט:( מובא שנהגו להקיז דם בערב שבת, 
ועל  )כי מזל מאדים הממונה על הדבר  דם  זמן המסוכן להקזת  אע"פ שהוא 
ובשעות  זוגית,  שעה  שהיא  שישית  בשעה  בו  משמש  הפורענות  ועל  החרב 
יש  בה  משמש  מאדים  שמזל  זוגית  ובשעה  להזיק,  לשדים  רשות  יש  זוגיות 
לחשוש בה לסכנה יותר מהרגיל(, מכל מקום כיון שכבר הורגלו רבים בהקזה 
להוציא  דוחקם  שמפני  )פירוש,  שבת  לסעודת  סמוך  להקיז  כדי  שישי  ביום 
שבת,  בערב  מקיזים  היו  דם,  הקזת  לאחר  הנצרכת  סעודה  צרכי  על  הוצאות 
שהוא קרוב לסעודת ליל שבת שהיו אוכלים בה דגים שהם טובים לגוף לאחר 
וביאר ב'תורת חיים'  הקזת דם(, אין לחשוש לסכנה שכן "שומר פתאים ה'". 
מהסכנות  לישמר  יודעים  שאינם  מפני  השוטים  על  שומר  שהקב"ה  שכמו 
הסכנות  מפני  החכמים  על  גם  הקב"ה  שומר  כן  כמו  בעצמם,  להם  המצויות 
דם  להקיז  דם, שמאחר שהורגלו  לענין הקזת  כאן  וכגון  מהן,  לישמר  שקשה 
'שומר זה בכלל  וכמעט אי אפשר להמנע מכך, הרי   בערב שבת מפני דוחקם 

פתאים ה''. 
ולא  בלילה,  תאנים  אוכלים  )ל.(:  זרה  עבודה  במסכת  מצאנו  נוספת  דוגמא 
חוששים לסכנה, "ומן השמים ירחמו". ומדוע? מתרץ ה'קובץ שעורים': "וצריך 
בידו  אין  כאילו  הוי  וממילא  ארץ,  דרך  ממנהג  להמנע  חייב  אדם  דאין  לומר 
ירא שבידו להזהר, אינו בכלל  ואז נשמר מן השמים. אבל  לשמור את עצמו, 
'פתאים', ואם לא ישמור את עצמו, הוא מתחייב בנפשו, ולא יהיה משומר מן 

השמים".
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וחסד.  נדבה  אך  יז. 
עבדים  כעיני  "הנה 
כעיני  אדוניהם  יד  אל 
גבירתה  יד  אל  שפחה 
כן עינינו אל ה' אלקינו 
ה'  חננו  שיחננו,  עד 
חננו כי רב שבענו בוז" 
מדוע  קכג(.  )תהלים 
את  הכתוב  השווה 
ישראל כ"עבדים אל יד 
מהו  ועוד,  אדוניהם"? 
שהכתוב  "חננו"  לשון 
ומזכירו פעם אחר  שב 

פעם?
)ר"ה  התוספות  כתבו 
יז:( שיסוד מדת "חנון" 
כמו  חנם,  מתנת  הוא 
את  "וחנותי  שנאמר 

אשר אחון" ודרשו חז"ל )ברכות ז.( אף על פי שאינו הגון.

ל  ָכּ ר  ֲאֶשׁ  - ה  ִנָיּ ַהְשּׁ ָבה  ְחָשׁ ַהַמּ
יעֹות  ִגּ ַהַמּ ַהּטֹובֹות 

ֵאָליו 139ֵמָאִביו ּוֵמִאּמֹו ְוֶאָחיו ּוְקרֹוָביו 

ַרְך הּוא,  ם ִיְתָבּ ל ֵמֵאת ַהֵשּׁ ְוֵרָעיו, ַהֹכּ

רּוְך הּוא.  קֹום ָבּ לּוֵחי ַהָמּ ְוֵאּלּו ֵהם ְשׁ

ל  ָכּ ֶשׁ ַדע,  ֵיּ ֶשׁ  - ית  ִליִשׁ ַהְשּׁ
ֵהם  ַהּטֹובֹות 

הּוא ָראּוי  ֵמַחְסֵדי ָהֱאלִֹהים, 140לֹא ֶשׁ

ֵמִטיב  רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ָבּ ַהָקּ ְוֵאין  ְלָכְך, 

הּוא ָצִריְך לֹו, 142)יז(ַאְך  ֵני ֶשׁ לֹו 141ִמְפּ

139. מאביו ומאמו וכו'. האהבה והרחמנות הטבועה בלבם, הדאגה לבניהם 
והרצון להיטיב עמהם, אין זה חוק טבע אלא גם זהו רצון ה' כמו רצונו שכל 
הבריאה תתנהל על פי חוקים מסודרים. על כן אין לו לאדם לבטוח בהוריו או 
בקרוביו, באהבתם ובדאגתם, ועליו ליחס כל מה שהם מטיבים לו אל הבורא 
בשלימות  חסרון  מצד  הן  לכך.  ראוי  שהוא  לא   .140 בו.  רק  ולבטוח  יתברך 
עשיית המצוה והן מחמת חטאיו. ועוד, אף אם יש לו זכויות, שמא נתמעטו 
ע"ה  אבינו  יעקב  ואף  הקב"ה,  עמו  שעושה  והחסדים  הטובות  מפני  זכויותיו 
ומכל האמת אשר עשית את  יא(: "קטנתי מכל החסדים  לב,  )בראשית  אמר 
זכויותי על-ידי החסדים והאמת שעשית עמי.  ופירש רש"י: נתמעטו  עבדך". 
כלומר,  וחסד.  נדבה  אך   .142 ולמעשיו.  לאדם  לו.  צריך  שהוא  מפני   .141
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שבין  הקשר  והנה, 
מיוחד  לאדונו  העבד 
אדונו  עבד,  רק  במינו. 
עשה  לו:  לומר  יכול 
נמצא  זנך.  ואיני  עמי 
מה  שכל  איפוא, 
העבד  ויקבל  שיבקש 
תהיה  לעולם  מאדונו, 
זו "מתנת חנם", שהרי 
העבד  עשה  אם  אף 

מלאכה למענו אינו יכול לבוא אליו בתביעה כלשהי.
ה'  אל  עינינו  כן  וכו'  אדוניהם  יד  אל  עבדים  כעיני  הנה  הכתוב:  שאמר  זהו 
אלוקינו עד שיחננו" – שכל בקשתנו היא כבקשת עבד לאדונו, היודע שכל מה 

שאדונו ייטיב עמו זוהי "מתנת חנם".
מכאן שגם אדם מישראל העובד את ה', אדון העולם, הרי אין לו לבקש שכר על 
עמלו. אלא כל מה שנותן הקב"ה בטובו ובחסדו הגדול, אינו אלא מתנת חנם. 
ולכן גם נקרא השכר שנותן הקב"ה "מתן שכר", שהרי השכר ניתן במתנה ולא 

כגמול ותמורה על המצוות והמעשים הטובים של האדם.
)תהלים  כמעשהו"  לאיש  כי אתה תשלם  ה' החסד  "ולך  יבואר הפסוק  ובזה 
סב, יג(. כלומר, השכר והתשלום עבור המעשה הם בתורת חסד ומתנה גרידא, 

שהרי להשי"ת אין נפקא מינה במעשיו של האדם )'בית הלוי', שמות לד, ו(.
יח. וחסד. מובא בסידור הגר"א )דף 248( באמצע נשמת – "עד הנה עזרונו רחמיך 
)ב"אבני  הגר"א  שם  ופירש  לנצח".  אלקינו  ה'  תטשנו  ואל  חסדיך.  עזבונו  ולא 
אליהו"( – כלומר מה שאתה עד הנה עזרונו, הוא רחמיך, ואל למעננו. ומה שאתה 
לא עזבונו, הוא חסדיך. ולכן אנו בטוחים שאל תטשנו ה' אלקינו לנצח. כי אם היה 
בשבילנו היינו מתייראים שמא יגרום החטא. אבל כאשר למען חסדיך אין אנו 

מתייראים כלל. כי חסדיך המה קיימים תמיד. )משלי כ"ה פ' ט"ו(. 

ְנָדָבה )יח(ָוֶחֶסד.

ר 143ְלָכל  ַדע, ֲאֶשׁ ֵיּ - ֶשׁ ָהְרִביִעית 
ָוֵקץ,  בּול  ְגּ ֵיׁש  ִעְנָיָניו 

ְלהֹוִסיף ָיכֹול  ָאָדם  ׁשּום   ְוֵאין 

ה.  ַזר ַהּבֹוֵרא ִיְתַעֶלּ ָגּ ׁ ְוִלְגרַֹע ַעל ַמה ֶשּ

מתנת חינם מרוב חסדו וטובו. 143. לכל עניניו יש גבול וקץ. כלומר, כל עניני 
האדם לטוב ולרע הם במדה קצובה מראש, כמה ועד מתי יהיו. 
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ֵאין ְמַעט,  לֹו  ְהֶיה  ִיּ ֶשׁ רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ָבּ ַהָקּ ַזר  ָגּ ׁ ֶשּ  ּוַמה 

ַזר ָגּ ׁ ֶשּ ּוַמה  ָהִרּבּוי.  ְלַמֵעט  אֹו  ְלַהְרּבֹות,  ָיכֹול   ָאָדם 

ְלַאֵחר ְולֹא  ים,  ְלַהְקִדּ ָיכֹול  ָאָדם  ׁשּום  ֵאין   144ְלַאֵחר, 

ָהֶעְליֹון ְגֵזַרת  ִבּ הּוא  ל  ַהֹכּ ַאְך  ים,  ְלַהְקִדּ ַזר  ָגּ ׁ ֶשּ  ַמה 

ּוִבְרצֹונֹו. 

ֶאת  רֹוֶאה  ַרְך  ִיְתָבּ ַהּבֹוֵרא  ֶשׁ ַדע,  ֵיּ ֶשׁ  - ית  ַהֲחִמיִשׁ
לֹא  ֵלם ְבּ חֹון ָשׁ ָטּ ְטחֹונֹו ּבֹו ִבּ 145ִלּבֹו, ִאם ִבּ

ָהֶעֶבד  ָיכֹול  ר-ָוָדם,  ָשׂ ָבּ ַלֲאדֹון  ֵרת  ַהְמָשׁ ֶעֶבד  י  ִכּ ִמְרָמה, 

אֹוֲהבֹו  ָהֶעֶבד  ֶשׁ סֹוֵבר  ָהָאדֹון  ְהֶיה  ִיּ ֶשׁ ֲאדֹונֹו,  ֵלב  146ִלְגֹנב 

ה לֹו טֹוָבה  הּוא ׂשֹוְנאֹו, ְוָהָאדֹון ַיֲעֶשׂ י ֶשׁ ָכל ֵלב ַאף-ַעל-ִפּ ְבּ

ַרְך,  ּבֹוֵרא ִיְתָבּ ֵכן ַבּ הּוא אֹוֲהבֹו; ְוָכל ֶזה לֹא ִיָתּ ֶחְזַקת ֶשׁ 147ְבּ

יֹוֵדַע  ְוהּוא  ּבֹו,  ֶשׁ ָבה  ְחָשׁ ְוַהַמּ ב  ַהֵלּ 148ֵיֶצר  יֹוֵדַע  הּוא  י  ִכּ

ֵאין  ָלֵכן  ּוְכִפיָרתֹו,  150ֱאמּוָנתֹו  ְוַתְחּתֹונֹות,  149ֶעְליֹונֹות 

אּות. ַרָמּ ֵליֵלְך ְלָפָניו ְבּ

144. לאחר. שיגיע אל האדם או שיפסק ממנו בזמן מאוחר יותר. 145. לבו. 
מחשבות לבו. 146. לגנוב לב אדונו. להעלים מלב אדונו שלא ידע מחשבותיו. 
והמחשבה  הלב  יצר   .148 אוהבו באמת.  הוא שעבדו  בחזקת. שסבור   .147
שבו. מכיר את רצון היצר שבלב האדם ואת אמיתות מחשבתו. 149. עליונות 
וכפירתו.  150. אמונתו  ותחתונות. הנעשה בעולמות העליונים והתחתונים. 

מידת אמונתו של האדם, או כפירתו. 
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וכו'.  רצונו  עשה  יט. 
מדוע  היעב"ץ,  ביאר 
עשה  התנא  אמר 
אמר  ולא  'רצונו' 
משום  'מצותו'?  עשה 
מביאות  שהנזהר 
וממאכלות  אסורות 
ואינו  וכדומה  אסורות 
לו,  במותר  מתקדש 
את  הוא  עושה  אמנם 
מצות בוראו, אבל מכל 
אינו  הוא  עדיין  מקום 
וכפי  רצונו,  את  עושה 

שפירש הרמב"ן )ויקרא יט, ב( על הפסוק 'קדושים תהיו', שיכול אדם לקיים 
את המצוות כולן ועדיין יהיה נבל ברשות התורה. אבל המשבר את תאותו כפי 
יכולתו, הרי אדם זה ממלא את רצון בוראו, ועל כן אמר התנא עשה 'רצונו' ולא 

אמר 'קיים מצוותו'.
החיד"א )פתח עינים, אהבת דוד דרוש ה' לשבת זכור( פירש, שהנה האדם הוא 
את  משרתיו  שיקיימו  רוצה  היה  איך  בדעתו  האדם  ויתבונן  יתברך,  לה'  עבד 
רצונו בזריזות ובשלמות בלב שלם ובסבר פנים יפות, אף בלא שיבקש מהם, 

ם  ח ֶאל ִלּבֹו ְלַקֵיּ ַקּ ִיּ - 151ֶשׁ ית  ִשּׁ ַהִשּׁ
ַנע  ּוְלִהָמּ הּו  ָוּ ִצּ ֶשּׁ 152ַמה 

ַלֲעׂשֹות,  א  לֹּ 153ֶשׁ ִהְזִהירֹו  ֶשּׁ ַמה  ל  ִמָכּ

ה  ִיְתַעֶלּ ַהּבֹוֵרא  ֶשׁ ָחֵפץ  הּוא  ר  ֲאֶשׁ ַכּ

ּבֹו,  154ּבֹוֵטַח  הּוא  ֶשׁ ָבר  ַהָדּ לֹו  ה  ַיֲעֶשׂ

ְרצֹונֹו  ה  155)יט(ֲעֵשׂ ַרּבֹוֵתינּו:  ִדְבֵרי  ְכּ

ְרצֹוְנָך  ה  ֲעֶשׂ ַיּ ֶשׁ ֵדי  157ְכּ ְרצֹוְנָך,  156ִכּ

ֵני  160ִמְפּ ְרצֹוְנָך  ל  ֵטּ 159ַבּ ְרצֹונֹו;  158ִכּ

151. שיקח אל לבו. שיקבל על עצמו. 152. מה שצוהו. לעשות – הם מצוות 
בו. את הדבר  154. בוטח  153. שלא לעשות. הם מצוות לא תעשה.  עשה. 
שעליו הוא מקוה ובוטח בה' שימלא משאלתו. 155. עשה רצונו. של הקדוש 
ברוך הוא. 156. כרצונך. קיים את מצוות ה' ברצון ובלב שלם, כמו שהנך ממלא 
כדי שה'  רצונך.  כדי שיעשה   .157 ורע"ב(.  יונה  רבינו  )ע"פ  רצון עצמך  את 
יתברך ימלא את בקשותיך ומשאלותיך. 158. כרצונו. כפי רצונו, שרצונו תמיד 
להיטיב עם ברואיו )רבינו יונה(, ויתן לך בעין יפה )רע"ב(. 159. בטל רצונך. 
אם חמדה נפשך לעשות דבר שהוא נגד רצון הקדוש ברוך הוא חלילה, בטל את 

רצונך והנח את מאווייך. 160. מפני רצונו. על מנת לקיים את רצון ה'.
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שיודעים  מה  כל  אלא 
יעשו  רצונו  הוא  שכך 
מזה  שלם.  בלב  כן 
יעשה האדם קל וחומר 
צריך  כמה  בנפשו, 
רצון  את  שיעשה  הוא 
הבורא יתברך בשלמות 
שלם.  ובלב  בזריזות 
התנא,  שאמר  וזהו 
עשה רצונו יתברך בלב 
שברצונך  כפי  שלם 
את  משרתיך  שיעשו 

רצונך בלב שלם.

ל 162ְרצֹון ֲאֵחִרים  ַבֵטּ ְיּ ֵדי ֶשׁ ְרצֹונֹו 161ְכּ

ֲאָבל  )אבות פ"ב מ"ד(.  ְרצֹוְנָך  ֵני  163ִמְפּ

ְוֵאינֹו  ה  ִיְתַעֶלּ ם  ֵשּׁ ַבּ ּבֹוֵטַח  ֶשׁ 164ִמי 

ה הּוא 165ׁשֹוֶטה  ָמּ הּו, ַכּ ָוּ ִצּ ם ַמה ֶשּׁ ְמַקֵיּ

ְקַות  ּוְכִסיל! ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר: "166ַמה ִתּ

ַנְפׁשֹו.  ֱאלֹוַהּ  ל  ֵיֶשׁ י  ִכּ ִיְבָצע,  י  ִכּ ָחֵנף 

ָתבֹוא  י  ִכּ ֵאל,  ַמע  ִיְשׁ 167ֲהַצֲעָקתֹו 

ְואֹוֵמר:  ט(.  ח  כז,  )איוב  ָצָרה"  ָעָליו 

ֶקר  ַלֶשּׁ ֵבַע  ְוִהָשּׁ ְוָנאֹף  ָרֹצַח  "ֲהָגֹנב 

ם,  ר לֹא ְיַדְעֶתּ ַעל, ְוָהלְֹך ַאֲחֵרי ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ֲאֶשׁ ר ַלָבּ ְוַקֵטּ

ִמי  ְשׁ ִנְקָרא  ר  ֲאֶשׁ ַהֶזּה  ִית  ַבּ ַבּ ְלָפַני  ם  ַוֲעַמְדֶתּ 168ּוָבאֶתם 

ָהָיה  ִרִצים  ָפּ "169ַהְמָעַרת  ְואֹוֵמר:  ט-י(;  ז,  )ירמיה  ָעָליו" 

161. כדי שיבטל. כדי שה' יתברך יפר. 162. רצון אחרים. החושבים להרע לך. 
163. מפני רצונך. להינצל מהם. 164. מי שבוטח בה'. שימלא כל משאלות 
אינו  שהקב"ה  בחושבו  וכסיל.  שוטה   .165 רצונו.  ממרה  שהוא  בעוד  לבו 
יהיה תקות  כי מה  וגזלן,  וגו'. למה אהיה רשע  166. מה תקות  יודע מעשיו. 
הוא  סופו  הרי  אנשים,  יגזול  אשר  פתויו(  לעשות  ליצרו  )-המחניף  רשע 
וגו'. האם האל ישמע את  167. הצעקתו  שיסיר וישליך ה' את נפשו מעליו. 
תפלתו כאשר תבוא עליו צרה – הרי שלא מועיל לרשע מה שהוא בוטח על 
ה' ומתפלל אליו )רש"י(. 168. ובאתם ועמדתם. האם סבורים אתם כי על ידי 
זה שהנכם באים לבית המקדש להתפלל תנצלו מהעונש המגיע לכם עבור כל 
תועבותיכם. )רד"ק(. 169. המערת פריצים. האם בית המקדש הינו מערה של 
)שם(. פשעיהם  את  שעשו  אחרי  ומחבוא  מפלט  להם  המשמשת   פושעים, 

ביאורים

שבעה יום
שרים ו

ע



99

צדיקים שער השמחהארחות  עיונים

וכו'.  היו  ואם  כ. 
לכאורה יש לעיין במה 
טעמים  רבינו  שכתב 
האדם  על  נגזר  מדוע 
לעבוד קשה לפרנסתו, 
מפורש  הטעם  והלא 
הקדושה  בתורתנו 
אדם  שחטא  שכיון 
באכילה  הראשון 
עליו  נגזר  הדעת  מעץ 
תאכל  אפיך  'בזעת 
ג,  )בראשית  לחם' 
ה'מסילת  ]וכדברי  יט( 

ישרים' )פכ"א(: "וכבר היה האדם יכול להיות יושב ובטל והגזרה )-ההקצבה 
שנקצבה לו מראש-השנה( היתה מתקימת, אם לא שקדם הקנס )-העונש על 
חטא-אדם-הראשון( לכל בני-אדם: "בזעת אפיך תאכל לחם" )בראשית ג, יט(, 
אשר על כן חייב אדם להשתדל איזה השתדלות לצורך פרנסתו, שכן גזר המלך 

העליון, והרי זה כמס שפורע כל המין האנושי, אשר אין להמלט ממנו"[. 
כך  כל  גזרה  מקום  מכל  היא,  גזרה  שודאי  שאף  לרבינו  שברור  לומר,  וצריך 
מהותית צריך שיסתדר ושיתיישב היטב בהנהגת העולם הזה - שאליו הוציא 
הקב"ה את אדם הראשון מגן עדן לאחר חטאו, ]ובפרט שידוע שעונשי הקב"ה 
שגזרת  שביאר  וזהו  לאדם[,  וצורך  תיקון  בזה  שיש  ובודאי  ח"ו,  נקמה  אינם 

העמל לצורך הפרנסה יש בכך סיוע לאדם בכמה אופנים. 

ָעָליו  ִמי  ְשׁ ִנְקָרא  ר  ֲאֶשׁ ַהֶזּה  ִית  ַהַבּ

ֵעיֵניֶכם" )שם פסוק יא(.  ְבּ

ַהּבֹוֵרא  י  ִכּ ַדע,  ֵיּ ֶשׁ  - ִביִעית  ַהְשּׁ
ֶאת  ָרא  ָבּ הּוא  רּוְך  ָבּ

לֹו  ּוָבָרא  ַרּבֹות,  170ִלְמָלאכֹות  ָהָאָדם 

ַוֲעבֹוָדה.  דֹול  ָגּ טַֹרח  171ַעל-ְיֵדי  ְמזֹונֹו 

זֹונֹות  ְוַהְמּ ָהִעְנָיִנים  ל  ָכּ ָהיּו  172)כ(ְוִאם 

170. למלאכות רבות. להרבה סוגי עבודות עד שיגיע להשיג את חפציו וצרכיו. 
171. על ידי טורח. כנאמר )בראשית ג, יט( "בזעת אפיך תאכל לחם", כלומר, 
לאחר שתטרח בו הרבה, עד שתרד זיעה מפניך מתוך קושי המלאכה, אז תאכל 
את לחמך )רש"י, רא"ם וגו"א(. 172. ואם היו וכו'. מביא שלשה טעמים מדוע 

פרנסת האדם באה על-ידי עמל וטורח גדול.
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)ליקוטי  הלוי'  ה'בית 
מכת"י(  מאמרים, 
בגזירת  כי  ביאר, 
תאכל  אפך  "בזיעת 
ענינים.  שני  יש  לחם", 
יגע  שיהיה  שנענש  א. 
להשיג צרכיו וזהו בגדר 
שאכל  אחר  ב.  עונש. 
לו  נתוסף  הדעת  מעץ 
נטיה אל הרע והתאוה, 
ואם היה כמקדם ]שכל הצטרכותו היו מזומנים לו ללא שום יגיעה[, היה פנוי 
רק להחטא וכמאמרם ש"בטלה מביאה לידי זימה", ועל כן נגזר עליו היגיעה על 
דרך אמרם "יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עון", ועל 

כן מוכרח האדם לאיזה אומנות בעסק ויגיעה.
כא. ספר הרפואות. מהו המקור לספר זה ומי חברו? מצאנו בזה כמה שיטות: 
א. התשב"ץ )סי' תמה( כתב שנכתב על ידי אחד מבני נח מפי מלאך שלקחו 
לגן עדן ולמדו את כל הרפואות שבעולם, כדי שלא יוזקו מהמזיקים והשדים 
וריח רע שהיה בתיבה. ב. באוצר המדרשים )ערך ת'( הביא, שנמסר לנח על ידי 
המלאך רפאל אחר המבול. ג. הילקוט הראובני )בראשית דף נג.( כתב, שכשהיה 
אדם הראשון בגן עדן למדו וכתב לו מלאך ספר זה. ד. רבינו בחיי )שמות טו, 

לֹא טַֹרח, ָאז  ָגִדים מּוָכִנים ָלָאָדם ְבּ ְוַהְבּ

ָדָקה,  גֹון 173ַהְצּ ה ִמְצוֹות, ְכּ ָמּ לֹא ָהיּו ַכּ

ְוַרּבֹות  ה,  ְוַהֶחְמָדּ ֵנָבה  ַהְגּ ֵזָלה,  174ַהְגּ

ָאָדם  ָהָיה  175לֹא  ם  ַגּ ה.  ֵאֶלּ ָכּ ִמְצוֹות 

הּו  ִחְזִקָיּ ַנז  ָגּ ֶזה  ְוַעל  אלִֹהים.  ֵבּ ּבֹוֵטַח 

ָהְרפּואֹות  176)כא(ֵסֶפר  ְיהּוָדה  ֶמֶלְך 

ואף  עניים,  היו  לא  בנקל ממילא  פרנסתם  לכולם  והיה  הצדקה. מאחר   .173
ונסיון, ושכרו  זו תהיה ללא שום קושי  אם ימצא עני, מכל מקום קיום מצוה 
בכת"י  והחמדה.  והגנבה  הגזלה   .174 אגרא.  צערא  לפום  שהרי  מועט,  יהיה 
בלא  צרכו  כל  לו  היה  והחמדה שיתרחק מהן, שאם  והגנבה  והגזלה  הגירסא: 
לטרוח  מנת  על  נברא  שאדם  כיון  ]אמנם  ולגזול?  לגנוב  יתאוה  היאך  טורח, 
והגנבה[  מהגזל  מתרחק  כן  פי  על  ]ואף  טורח  וכשהוא  ממילא[  בפרנסתו, 
בוטח  ש[הוא  מראה  הוא  בזה  שלו,  שאינו  את  חומד  ]שאינו  אותו,  ומרחיק 
באלהים ]שיספק לו כל צרכיו[. 175. לא היה אדם בוטח באלהים. מאחר ויש 
היה ספר  "ספר הרפואות"  הרפואות.  ספר   .176 לפניו.  ומזומן  מוכן  הכל  לו 
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גילה  שה'  כתב  כה( 
למשה  אלו  רפואות 
את  לנסות  כדי  רבנו 
ישמרו  אם   – ישראל 
ההכרה  את  בלבם 
שכל הרפואה מאת ה' 
היא, וימשיכו להתפלל 
שיבואו  או  אליו, 

גנז את ספר הרפואות  ולא יתפללו; חזקיהו  לסמוך לגמרי על ספר הרפואות 
כשהבחין שעם ישראל נכשלים בזה )עי' גם רמב"ן ויקרא כו, יא(. ה. הרשב"א 
)שו"ת, ח"א סוס"י תיג( כתב, ששלמה המלך חברו בחכמתו. וכן הביא התוי"ט 

)פסחים פ"ד מ"ט( בשם הרמב"ן.
מדוע  הקשה,  לדמא(  ד"ה  ח"א  סח:  )גיטין  המהרש"א  ברפואות.  ולא  כב. 
הוזכרו בגמרא בגיטין )שם( ובעבודה זרה )כח.-כט.( ענייני רפואות, והרי מבואר 
ושיבחוהו  רחמים,  שיבקשו  בשביל  הרפואות  ספר  גנז  שחזקיהו  )י:(  בברכות 

חכמים על כך?
אלא  החלאים,  כל  רפואות  ולידע  לרפאות  רשות  ניתן  שבודאי  ליישב,  וכתב 
שאין ראוי לגלות כולם לכל אדם משום אנשים שאינם מהוגנים שלא יבטחו 
בה' אלא ברפואות. וכשם שהותר לכתוב את הגמרא משום עת לעשות לה' 
שאי  כיון  לרבים  ולגלותם  הרפואות  את  לכתוב  להם  הותר  כך  תורתך,  הפרו 
אפשר לזוכרם בעל פה ופן ישתכחו מכל אדם. ]ועוד[ ומתוך שכתבום חכמים 
נראה שאין התלמוד חסר מכל החכמות, שלכל חולי תמצא בו רפואה שלימה 
ואמיתית למבינים לשונם, ואל יאמר המלעיג על חכמי התלמוד שהיו חסרים 

מחכמת הרפואה.
הרפואות  תירץ, שהרפואות שבספר  רב(  ד"ה  בתוס'  ע.  )גיטין  ירחים  ובגרש 

ַהחֹוֶלה  ְבַטח  ִיּ ֶשׁ ֵדי  ְכּ ב(,  י,  )ברכות 

ם  ְרפּואֹות. ַגּ ה )כב(ְולֹא ָבּ אלִֹהים ִיְתַעֶלּ ֵבּ

ָלאָכה ְולֹא ָהָיה  ֵטל ִמְמּ ִאם ָהָיה ָאָדם ָבּ

ּבֹוֵעט  177ָהָיה  ְמזֹונֹוָתיו,  ַאַחר  טֹוֵרַח 

ִדְכִתיב:  ְכּ ָהֲעֵברֹות,  ַאַחר  ְורֹוֵדף 

של הוראות על התכונות הרפואיות של כל הצמחים והעשבים )עיין רבנו בחיי 
אל  היו מתפללים  ולא  אלו,  תרופות  על  סומכים  היו  החולים  כה(.  טו,  שמות 
ה' שירפאם מחליים. חזקיהו גנז את ספר הרפואות כדי שיפנו אל ה' במקום 
 לסמוך על הספר )רש"י ברכות י: ובפסחים נו, א(. 177. היה בועט. במצוות ה'.
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ושוות  בדוקות  היו 
וקולעות  נפש  לכל 
אבל  השערה,  אל 
שהוזכרו  הרפואות 
בגמרא אינן שוות לכל 
טבע  שינוי  שיש  נפש, 
לענין  האדם  בני  בין 
הרפואות  שיתקבלו 
שאינן  וכיון  בגופם, 
רחמי  צריך  בדוקות 
ואם  שיועילו,  שמים 
כן אין לחשוש שימנעו 

מלבקש רחמים.
)פרשת  יוסף  ובפרדס 
יא, עמ'  בחוקותי, אות 
גדול, היה אפשר  בימי חזקיהו שהיה כח התורה  ליישב, שדווקא  שלה( כתב 

לגנוז את ספר הרפואות. 

לב,  )דברים  ְבָעט"  ַוִיּ רּון  ְיֻשׁ ַמן  ְשׁ "178ַוִיּ

ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְוָאְמרּו  טו(. 

ֶרְך-ֶאֶרץ,  ְלמּוד-ּתֹוָרה ִעם ֶדּ "179ָיֶפה ַתּ

ָעוֹון"  ַחת  ַכּ 181ְמַשׁ ֵניֶהם  ְשׁ ִגיַעת  ְיּ 180ֶשׁ

)אבות פ"ב מ"ב(. 

ה ִיְתַעֶלּ ם  ַהֵשּׁ ָמַסר  ה  ַעָתּ  ַאְך 

ָהָאָדם:  ַיד  ְבּ ֲעבֹודֹות  י  ֵתּ ְשׁ

 - ה  ִנָיּ ְוַהְשּׁ 182ֲעבֹוָדתֹו,   - ָהַאַחת 

178. וישמן ישרון ויבעט. מרוב שפע המאכלים והתענוגים ]שנתן ה' לישראל 
בארץ ישראל[ השמין עם ישראל המכונה בשם "ישרון", וזה גרם להם לשכוח 
דרך  עם  ת"ת  יפה   .179 לקיימם.  שלא   - ובמצותיו  בתורתו  ולבעוט  ה'  את 
ארץ. טוב והגון הוא שהאדם העוסק בתורה יעסוק גם במלאכה או בסחורה 
]-בתורה  180. שיגיעת שניהם. לפי שיגיעת האדם בשניהם  לצורך פרנסתו. 
ובמלאכה[. 181. משכחת עוון. מסירה ומבטלת את כחו של היצר הרע הגורר 
את האדם לעשות עבירות, לפי שהיגיעה בתורה מתשת כחו של האדם כמו 
כח,  )ישעיה  'תושיה'  שמה  )-התורה(  נקרא  למה  )כו:(  בסנהדרין  שאמרו 
כט( שמתשת כחו של אדם )רע"ב(, וכן המלאכה מפרכת ומשברת את הגוף, 
דשן  יהיה  לא  אשר  עת  בכל  ]כי  בעבירה  יהרהר  לא  תשוש  האדם  וכשיהיה 
ושמן, לא יערב לו לעשות עבירות, כענין שנאמר )דברים לב, טו( 'וישמן ישרון 
ויבעט'[, ומתוך כך יצר הרע בטל ממנו )רבינו יונה ורע"ב(. 182. עבודתו. של 
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ין  ֵבּ ע  184ְמֻמָצּ ִלְהיֹות  ָהָאָדם  ְוָצִריְך  ַהּתֹוָרה.  183ֲעבֹוַדת 

ַהּתֹוָרה  ַלֲעבֹוַדת  ְמֻיָחדֹות  עֹות  ָשׁ ּוְלַיֵחד  ָהֲעבֹודֹות,  י  ֵתּ ְשׁ

ה  ֲעֶשׂ ַתּ 185ֶשׁ ְתַחֵזּק,  ִתּ ֶשׁ ְוָצִריְך  ַהֶזּה.  ַהעֹוָלם  ְוַלֲעבֹוַדת 

ְהֶיה  ִתּ ְולֹא  ְלַאֲחִריֶתָך,  ְלָך  ְלטֹוב  ְלעֹוָלם  יֶהן  ֵתּ ְשׁ ֲעבֹוַדת 

ֱאַמר: "187ָאִביָך ֲהלֹוא  ֶנּ מֹו ֶשׁ ּה, ְכּ ָהַאַחת 186ֶהְפֵסד ַלֲחֶבְרָתּ

ט ּוְצָדָקה, ָאז טֹוב לֹו" )ירמיה כב,  ָפּ ה ִמְשׁ ָתה ְוָעָשׂ ָאַכל ְוָשׁ

ח  ַנּ ַתּ ְוַגם ִמֶזּה ַאל  ֶזה,  ֱאחֹז 188ָבּ ר ֶתּ טו(; ְואֹוֵמר: "טֹוב ֲאֶשׁ

ֶאת ָיֶדָך" )קהלת ז, יח(.

האדם, שטורח במלאכתו לצורך פרנסתו ולשאר צרכיו. 183. עבודת התורה. 
שניהם  את  שיעשה  ממוצע.   .184 האדם.  על  מטילה  שהתורה  ה'  עבודת 
המדה  באותה  לעסוק  שעליו  לפרש  אין  ]אבל  הנכון.  ובאיזון  הראויה  בכמות 
עראי',  ומלאכתך  קבע  תורתך  'עשה  שנינו  שהרי  התורה,  ובעבודת  בעבודתו 
וכתב המסילת ישרים )פכ"א(: אשר על כן חייב אדם להשתדל איזה השתדלות 
לצורך פרנסתו, שכן גזר המלך העליון וכו', אלא הדרך האמיתי הוא דרכם של 
נתקיים  וזה  וזה  ומלאכתן טפלה,  - עושים תורתן עיקר  החסידים הראשונים 
בידם, כי כיון שעשה אדם קצת מלאכה, משם ואילך אין לו אלא לבטוח בקונו 
185. שתעשה עבודת שתיהן לעולם. כמו שאמרו במסכת אבות )פ"ב  וכו'[. 
הפסד   .186 עון.  וגוררת  בטלה  סופה  מלאכה,  עמה  שאין  תורה  וכל  מ"ב( 
יפריע  לא  שאחד  באופן  שיהיה  צריך  ובמלאכה  בתורה  שהעסק  לחברתה. 
לשני. 187. אביך וגו'. פסוק זה נאמר ליהויקים: 'אביך' - יאשיהו המלך, 'הלא 
אכל ושתה' - התעסק לפרנסתו, 'ועשה משפט וצדקה' – הוא עסק התורה, 'אז 
טוב לו' – לכן ה' ברך אותו והיטיב עמו. 188. בזה. שתעשה עיקר השתדלותך 
לקנות שלמות נצחי, 'וגם מזה' – מהשתדלות בחיי שעה, 'אל תנח את ידך' – 
מכל וכל, 'כי ירא אלהים' – השומר כוונתו, 'יצא את כולם' – יכנס בשלום ויצא 

בשלום משני מיני ההשתדלות, וישיג את המכוון. )ספורנו(.
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ועסקיו.  מלאכתו  כג. 
"וגם  הלוי':  ה'בית  כתב 
עסק  באיזה  כשעסק 
לא  כי  יבין  והצליח, 
לו הריוח  הסיבה גרמה 
הריוח  להיפוך,  רק 
ההוא שנגזר עליו גרמה 
הסיבה  לו  שיזדמן  לו 
שממנה יצאה המסובב 

הנרצה לו יתברך". 
יש סיבה ומסובב, כלומר ישנה הסיבה  כי הנה בכל דבר בעולם  ביאור דבריו, 
הגורמת את הדבר, וקיימת התוצאה ]-המסובב[ הנולדת מן הסיבה. באבחנה 
המדויקת מהי הסיבה ומהו המסובב שוררת מבוכה רבה, ורבים הם הטועים. 
למשל, אם אדם השקיע כספו בעסק מסוים והרויח על ידי זה רווח גדול, אומר 
השכל האנושי, שההשקעה היתה הסיבה שממנה נהיה הרווח הגדול. אליבא 
השמים  מן  אלא  הרווח,  את  הביאה  ההשקעה  לא  גדולה.  טעות  זוהי  דאמת 
נגזר עליו שירויח, ואחר שגזרו כך מן השמים סובבו את מהלך העניינים בעולם 
הזה שיבוא אדם זה וישקיע את כספו בעסק מוצלח. נמצא אם כן שהמציאות 
היא ההיפך ממה שבני אדם רגילים לחשוב, לא העסק היא הסיבה והרווח הוא 
המסובב ]-התוצאה[, אלא הרווח שנקבע מן השמים הוא הסיבה והעסק הוא 

המסובב.
ממשיך ה'בית הלוי' לבאר על פי זה את הנאמר במדרש )בראשית רבה פ"ט 
א'( אצל יוסף וחלום פרעה: "ויהי מקץ שנתים ימים ופרעה חולם, )בראשית 
מא, א(, הדא הוא דכתיב )איוב כח( 'קץ שם לחושך, זמן נתן ליוסף כמה שנים 
יהיה בבית האסורים, כיון שהגיע הקץ – חלם פרעה חלום". רצו בזה לשלול 
שלא יאמר כי חלומו של פרעה גרם ליוסף היציאה מבית האסורים, רק היציאה 

ַרְך  ִיְתָבּ ם  ֵשּׁ ַבּ ְבַטח  ִיּ ֶשׁ ְוָצִריְך 
ֲעָסָקיו,  ַבּ ְצִליֵחהּו  ַיּ 189ֶשׁ

190ְולֹא ִיְבַטח ַעל )כג(ְמַלאְכּתֹו ַוֲעָסָקיו, 

ַוֲעָסָקיו  ְמַלאְכּתֹו  ר  ֲאֶשׁ ב  ַיְחשֹׁ ַאְך 

ם  ַהֵשּׁ ֵמֵאת  ְלַפְרָנָסתֹו  ֶרְך  ֶדּ 191ֵהם 

ֵעִצים  ַהּבֹוֵקַע  ָאָדם  מֹו  ְכּ ַרְך,  ִיְתָבּ

189. שיצליחהו בעסקיו. שה' יצליח אותו להשיג פרנסתו באמצעות מלאכתו 
191. הם  190. ולא יבטח על מלאכתו ועסקיו. שבכוחם להעשירו.  ועסקיו. 

דרך. אמצעי להשגת פרנסתו מאת ה'.
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זמנה  יוסף שהגיע  של 
פרעה  שיחלום  גרמה 

חלומו.
כי  נאמר  לא  וכן 
שעשה  פסים  הכתונת 
יעקב אבינו ליוסף יתר 
הגלות  גרמה  אחיו  על 
היתה  כי  לאבותינו, 
לזה  קדומה  גזירה 
בברית בין הבתרים, רק 
סיבבה  הגלות  גזירת 
הלזו  הסיבה  שהיה 
ידה  שעל  הכתונת  של 
נתגלגל הגלות, ואם לא 
לו הכתונת  היה עושה 
נתקיים  היה  פסים 
סיבה  ידי  על  הגזירה 
דבר  בכל  וכן  אחרת, 

המסובב הנרצה לו יתברך גורם שיזדמן להאדם הסיבה. עכ"ד.

חֹוֵתְך  ְרֶזן  ַהַגּ ֶשׁ י  ַאף-ַעל-ִפּ ַגְרֶזן,  ְבּ

א  ֶאָלּ ְרֶזל,  ַהַבּ ִמן  א  ָבּ ַח  ַהֹכּ ֵאין  ָהֵעץ, 

ּבֹו  ְך  ַלְחֹתּ ְרֶזל  ַבּ ַבּ ַהּבֹוֵקַע  ָהִאיׁש  ִמן 

ׁש לֹו ְמָלאָכה אֹו ֵאיֶזה  ֵיּ ָהֵעץ. ְוָאָדם ֶשׁ

ֵני-ֵביתֹו,  ְבּ ּבֹו  ַפְרֵנס  ְמּ ֶשׁ ְהֶיה,  ִיּ ֶשׁ ֵעֶסק 

ָלאָכה ַהִהיא ָהָיה  ב: לּוֵלי ַהְמּ לֹא ַיְחשֹׁ

ּבֹוֵרא  ַבּ ִיְבַטח  ַאְך  ַלֲאַבּדֹון,  הֹוֵלְך 

ב: ִאם לֹא ָהָיה לֹו ִעְנַין  ה, ְוַיְחשֹׁ ִיְתַעֶלּ

ַרְך  ִיְתָבּ ּבֹו, ַהּבֹוֵרא  עֹוֵסק  ֶזה ָהֵעֶסק ֶשׁ

י  ִעְנָין ַאֵחר, ִכּ ְרָנָסתֹו ְבּ 192ַיְמִציא לֹו ַפּ

ָהֵאל  ַיד  193ְבּ ּוְצָרָכיו  ָיָדיו  ה  ַמֲעֵשׂ ל  ָכּ

192. ימציא לו פרנסתו בענין אחר. מאחר ונגזר לו משמים פרנסה, הרי היא 
תגיע אליו בכל אופן, אם לא על ידי מלאכה זו, תבוא על ידי אמצעי אחר, והרבה 
שלוחים למקום לעשות לאדם את הנגזר עליו. 193. ביד האל הם. והוא הקובע 
מה יהיו מעשיו ומלאכתו של האדם, והאם יצליח בזה או לא, והאדם אינו פועל 
דבר. וכתב ה'חפץ חיים', כי מה שאנו רואים שהפקח מצליח בעסקיו ולהיפך 
מצליח,  לכשרונותיו  שהודות  אנו  וחושבים  עני,  ונשאר  מצליח  אינו  הטיפש 
ומסכן זה האיש שאין לו כשרונות, אין זו ההשקפה הנכונה. אלא, קודם ביאת 
האדם לעולם מכריזים למעלה פלוני יהיה עשיר ואלמוני יהיה עני )נדה טז:(, 
ואותו שנגזר עליו להיות עני חנן אותו הקב"ה במעט כשרונות, היינו שלא בגלל 
שהוא טיפש הוא לא מצליח, אלא להפך, בגלל שנגזר עליו לא להצליח – הרי 
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כד. ואין די מה שיאמר 
עמו.  בל  ולבו  כך 
)'אמונה  איש'  ה'חזון 
ב(  אות  פ"ב  ובטחון' 
לבאר  שהרחיב  אחר 

מֹו  ְכּ קֹום,  ַלָמּ לּוִחים  ְשׁ ה  ְוַהְרֵבּ ֵהם, 

ַלה'  ֵאין  י  "194ִכּ תּוב:  ַהָכּ ָאַמר  ֶשׁ

ִבְמַעט"  אֹו  ַרב  ְבּ יַע  ְלהֹוִשׁ ַמְעצֹור 

ֵתן  י הּוא ַהֹנּ )שמואל א יד, ו(, ְואֹוֵמר: ִכּ

ַח ַלֲעׂשֹות ָחִיל" )דברים ח, יח(, ְואֹוֵמר: "196לֹא ְבַחִיל  ְלָך 195ֹכּ

רּוִחי, ָאַמר ה' ְצָבאֹות" )זכריה ד, ו(.  י ִאם ְבּ ְולֹא ְבֹכַח, ִכּ

ָאָדם ֶאָחד,  לּוִיים ְבּ ל ִחּיּותֹו ּוְצָרָכיו ְתּ ר ָכּ ָהָאָדם ֲאֶשׁ ְוֵכן 
ים  ִלּבֹו ַעל ָהָאָדם ַההּוא, ַאְך ָיִשׂ ְטחֹונֹו ְבּ ים ִבּ לֹא ָיִשׂ

י  ַרְך; 198)כד(ְוֵאין ַדּ ּבֹוֵרא ִיְתָבּ ב 197ַבּ ְטחֹונֹו ֵמעֶֹמק ַהֵלּ ֶרׁש ִבּ שֹׁ

הוא טיפש, והרבה דרכים למקום. 194. כי אין וגו'. אין לה' מניעה מלהושיע הן 
ברב עם הן במעט. )מצודת דוד(. 195. כח לעשות חיל. אונקלוס תרגם: "ארי 
הוא יהב לך עצה למקני נכסין", פירוש, כי הוא הנותן לך עצה לקנות נכסים. 
196. לא בחיל וגו'. רש"י פירש, לא בחיל ולא בכח שבכם תעשו את בנין ביתי, 
אלא אני אתן את רוחי על דריוש ויניח לכם )ס"א: ויצוה לכם( לבנות ולעשות 
כל צרכי יציאת הבנין משלו ולעזור אתכם בחטין ויין ושמן ועצים כמו שמפורש 
בעזרא ולא תצטרכו לעזרת אדם. עכ"ל. ובמצודת דוד פירש, ה' אומר על מלך 
המשיח: ממשלתו על העכו"ם לא יהיה בעבור חילו הרב ולא בכח זרועו יכבשם 
בלב  אתן  כי  ברצוני,  אם  כי  מלחמה  טורח  מבלי  בהם  ימשול  אבל  במלחמה, 
197. בבורא יתברך. כי הרי "ה'  העכו"ם להיות נכנעים לו וסרים למשמעתו. 
מוריש ומעשיר" )שמואל-א' ב, ז(, "ה' רועי לא אחסר" )תהלים כג, א(, "השלך 
על ה' יהבך והוא יכלכלך, לא יתן לעולם מוט לצדיק" )תהלים נה, כג(, ויזכור כי 
די שיאמר מה  198. אין  ארבעים שנה הלכו אבותינו במדבר לא חסרו דבר. 
כך ולבו בל עמו. כי מגדר הבטחון המעולה שיהיה לו הבטחון לא רק בידים 
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ובטחון  אמונה  ענין 
בסמוך(  בזה  )עיין 
בפיו  לשגר  "נקל  כתב: 
הבטחון,  את  ובשפתיו 
ולא  להלכה  שהוא 
כמתענג  רק  למעשה, 
מזהירים  דמיונות  על 
ומרוב  ומשמחים, 
מטעה  הוא  הימים 
את  ומטעה  עצמו  את 
עלה  אמנם  כי  אחרים 
במדת  גילו  בני  על 
ולאמיתת  הבטחון, 
זו  במדה  משמש  הדבר 
להטבת חלומות נעימים 

על העתיד הכמוס".
יבחן  בזאת  "ואמנם 
אם פיו ולבו שוין, האם 
או  באמת  הוא  בוטח 
אך למד לשונו לצפצף 

ואשר  בטחון,  הדורש  במקרה  נפגש  כאשר  קוננה,  לא  ובלבו  'בטחון'  'בטחון' 
בשעה זו תפקידו של הבטחון לנהלו, להחלימו ולרפאותו, האם בשעה הקשה 
אל  ופנה  אליו,  פנה  לא  זו  בשעה  דוקא  או  בו,  ויבטח  הבטחון  אל  פנה  הלזו 

רהבים ושטי כזב, אל אמצעים מגונים ותחבולות שוא". 

א  ֶאָלּ ִעּמֹו,  ל  ּבַ ְוִלּבֹו  ְך  ּכָ יֹאַמר  ֶשּׁ ַמה 

ַעל  ַרְך  ִיְתָבּ ַלּבֹוֵרא  ְוהֹוָדָיה  ַבח  ֶשׁ ן  ִיֵתּ

ר לֹא ָעַזב ַחְסּדֹו ֵמִאּתֹו. ְוַקח  ֶזה 199ֲאֶשׁ

ְוהּוא  ֶזה,  ִעְנָין  ַעל  ָנֶאה  ל  ָמָשׁ ָיְדָך  ְבּ

ַאַחר  ֶזה  ַההֹוְלִכים  ִעְוִרים  ֵמָאה  מֹו  ְכּ

ֶתף ֲחֵברֹו,  ם ָידֹו ַעל ֶכּ ֶזה, ְוָכל ֶאָחד ָשׂ

ְוהּוא  ָהרֹוֶאה,  ִאיׁש  ֵיׁש  ם  ָלּ ֻכּ ּוְברֹאׁש 

ֶאָחד  ל  ָכּ ה  ִהֵנּ ַאֲחָריו.  ם  ָלּ ֻכּ ַמְנִהיג 

ֶתף  ם ָידֹו ַעל ֶכּ ׂ ָשּ י ֶשׁ יֹוֵדַע, ַאף-ַעל-ִפּ

זֹאת  ֵאין  ֶשׁ ַמְנִהיגֹו,  ְוהּוא  ֲחֵברֹו 

ם  ָלּ ֻכּ ַאְך  חֹו,  ִמֹכּ ָאה  ָבּ ַהַהְנָהָגה 

ָהרֹוֶאה  ָהִאיׁש  ַאַחר  ִכים  ִנְמָשׁ

במיעוט המלאכה ולבו מלא רצונות, שזה אינו בוטח בלב, ועיקר הבטחון תלוי 
יהיו שקטים  'בו בטח לבי', ועל כן צריך שגם לבו ורצונו  בלב, כמאמר הכתוב 
199. אשר לא עזב חסדו.  )בית הלוי(.  לו שום רצון בלבו.  יהיה  ולא  ושלוים 
לבורא,  ובהודיה  בשבח  עצמו  שירגיל  ידי  ועל  שיפרנסנו.  זה  אדם  ושלח 
אורח(. )עלי  זה  שליח  ידי  על  אותו  מכלכל  שה'  בלבו  אמונתו  את  גם   יגביר 
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כה. אך אין כח בחברו 
העליון.  המנהיג  לולי 
הלוי'  ה'בית  כתב 
מאמרים,  )ליקוטי 
זאת  "וגם  מכת"י(: 
לבו,  אל  האדם  ישים 
כי השם בטחונו בבשר 
שאינו  מלבד  ודם 
הכתוב  כמאמר  מועיל, 
בנדיבים  תבטחו  'אל 
לו  שאין  אדם  בבן 
תשועה', ובישעיה )ב'( 
האדם  מן  לכם  'חדלו 
באפו  נשמה  אשר 
הוא',  נחשב  במה  כי 
ליה  קם  הרי  זאת  עוד 
בארור וכמאמר הכתוב 
)ירמיה יז( 'ארור הגבר 
באדם',  יבטח  אשר 
גדלה  מאוד  ומה 
הסיכלות והאיך יוכשר 
וברור  ודאי  היזקו  אשר  נביא  מפי  )-קללה(  לטותא  עליו  לקבל  עצמו  בעיני 
בשביל בטחונו של בשר ודם שהוא הבל ובודאי לא יועיל לו מאומה. ונמצא 
מפסיד בשתים, אשר בעולם הזה לא ישיג מבוקשו וכמאמר הכתוב )איוב יא( 
'ועיני רשעים תכלינה ומנוס אבד מנהם ותקותם מפח נפש', וגם יענש בעולם 
הבא על העבירה שעשה, ונמצא הרע לנפשו בשני העולמות בשביל דבר רוח 

ובלתי מועיל". 

ֵמֶהם,  ָמט  ִנְשׁ ִיְהֶיה  ְוִאם  ָהִראׁשֹון, 

ָהָאָדם  ים  ָיִשׂ ֶזה  לּו.  ְוִיֹפּ ם  ָלּ ֻכּ לּו  ְשׁ ִיָכּ

רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ָבּ ַהָקּ ב ֶשׁ ֶאל ִלּבֹו, ְוַיְחשֹׁ

ֶאָחד  ְוָכל  ִעְוִרים,  ָכּ נּו  ְוֻכָלּ ְנִהיג,  ַהַמּ

ֲחֵברֹו, ֵעֶזר  ְבּ ְוֶנֱעָזר  ַע  ֵיּ ִמְסַתּ ּנּו   ִמֶמּ

ְנִהיג  ַהַמּ לּוֵלי  ֲחֵברֹו  ַבּ ַח  ֹכּ ֵאין  )כה(ַאְך 

ִרים ְוֵאין  ָרָכיו ְיָשׁ ל ְדּ ָהֶעְליֹון ַהּנֹוֵתן ָכּ

ְרֵנס  ְתַפּ ַהִמּ ֶשׁ ּוְכמֹו  ַאֲחָריו.  ְלַהְרֵהר 

רּוְך-הּוא,  דֹוׁש-ָבּ ַהָקּ א ְבּ ב ֶאָלּ לֹא ַיְחשֹׁ

הּוא  ֶשׁ ֶאה  ִיְתָגּ לֹא  200ַהְמַפְרֵנס  ְך  ָכּ

ר  ִעֵוּ ְנִהיג  ַהַמּ ר  ִעֵוּ ְכּ ַאְך הּוא  ְמַפְרֵנס, 

הּוא  ְנִהיג ָהִראׁשֹון ֶשׁ ֶעְזַרת ַהַמּ ֲחֵברֹו ְבּ

י  ָהרֹוֶאה. ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר: "201ְוהֹוַלְכִתּ

יוליך את  וגו'. ה'  201. והולכתי עורים  200. המפרנס. את זולתו התלוי בו. 
ביאורים
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ַאְדִריֵכם,  ָיְדעּו  לֹא  ְנִתיבֹות  ִבּ ָיָדעּו,  לֹא  ֶדֶרְך  ְבּ ִעְוִרים 

ְלִמיׁשֹור"  ים  ּוַמֲעַקִשּׁ ָלאֹור,  ִלְפֵניֶהם  ְך  ַמְחָשׁ ים  202ָאִשׂ

ִלְראֹות" )שם  יטּו  ַהִבּ ְואֹוֵמר: "203ְוַהִעְוִרים  )ישעיה מב, טז(, 

ַמְלָאִכי  י, ְוֵחֵרׁש ְכּ י ִאם ַעְבִדּ ר ִכּ פסוק יח(, ְואֹוֵמר: "204ִמי ִעֵוּ

ֶעֶבד ה'" )שם פסוק יט(. ר ְכּ ם, ְוִעֵוּ ָלּ ְמֻשׁ ר ִכּ ָלח, ִמי ִעֵוּ ֶאְשׁ

רּוְך-הּוא,  דֹוׁש-ָבּ ַהָקּ ְבּ ּבֹו  ּבֹוְטִחים  ֶשׁ ָבִרים  ַהְדּ ל  ָכּ ה  ְוִהֵנּ
מֹוָנה ֲחָלִקים: ָהֶאָחד - ִעְנַין ּגּוף ָהָאָדם  ֵהם 205ְשׁ

ּתֹו.  י - 206ִעְנַין ִאְשׁ ִליִשׁ ְרָנָסתֹו. ַהְשּׁ ִני - ִעְנַין ַפּ ְלַבד. ַהֵשּׁ ִבּ

נדחי ישראל - שהם כעורים - בדרך שאינם מכירים, בדרכים שלא ידעו עליהן 
ויסלק  חשוכים,  שהיו  המקומות  את  להם  יאיר  ה'  וגו'.  אשים   .202 מקודם. 
הביטו  והעורים   .203 וישרה.  סלולה  תהיה  והיא  בדרכם  המכשולים  את 
הביטו  בעולמו,  ה'  השגחת  את  לראות  רוצים  שאינם  מישראל  אלה  לראות. 
לראות את הטובות והניסים שה' עשה לישראל בעבר ותדעו שגם בעתיד ה' 
לראות'  הביטו  'והעורים  ביאר:  אורח'  ]ב'עלי  )מפרשים(.  לישראל.  כן  יעשה 
וגו'.  עור  מי   .204 הרואה[.  שהוא  )–הקב"ה(  הראשון  המוביל  באמצעות   –
ישעיהו מוסיף לדבריו שמה שאמר שישראל עורים וחרשים זה כולל גם את 
הצדיקים שביניהם. כלומר, גם עובדי ה' הם כעוורים, וגם המושלם במידותיו, 
גם החכמים שה' שלחם ללמד את העם הם כחרשים )-כחרש לא ישמע מעשי 
ישראל  את  ללמד  התאמצו  שלא  משום  וזאת  הדבר(,  על  להזהירם  העם  בני 
תורה וחכמה ולפקוח את עיניהם ואזניהם, כי אם אמונתם היתה חזקה ובהירה 
יותר היו מתאמצים לעשות זאת. 205. שמנה חלקים. שמונה ענינים הטעונים 
ובניו  אשתו  עניני  הגירסא:  בכת"י  אשתו.  ענין   .206 יתברך.  בבורא  בטחון 

וקרוביו ואוהביו.
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ִמְתַיֵחד  הּוא  207ֶשׁ ְוָהֵאיָבִרים  ָבבֹות  ַהְלּ חֹובֹות   - ָהְרִביִעי 

ר  208ֲאֶשׁ ָהֵאיָבִרים  חֹובֹות   - י  ַהֲחִמיִשׁ ְוִנְזָקן.  ן  תֹוַעְלָתּ ְבּ

ַהֶזּה.  עֹוָלם  מּול  209ְגּ  - י  ִשּׁ ַהִשּׁ ַלֲאֵחִרים.  ְוִנְזָקן  ן  ּתֹוַעְלָתּ

ִמיִני  יִקים. ַהְשּׁ ִדּ פּון ַלַצּ א ַהָצּ מּול עֹוָלם ַהָבּ ִביִעי - 210ְגּ ַהְשּׁ

יַח.  ִשׁ מּול ְימֹות ַהָמּ - ְגּ

ִליְך  ְשׁ ַיּ ִעְנַין 211ּגּוף ָהָאָדם, הּוא: ֶשׁ ָהִראׁשֹון, ְבּ חֹון  ָטּ ַהִבּ
דֹוִלים,  ַהְגּ ַרֲחָמיו  ַעל  ַעְצמֹו  212ְוִיְמֹסר  ַנְפׁשֹו 

ּוִבְגֵזָרתֹו.  ְרׁשּותֹו  ִבּ א  ֶאָלּ ְוַהְנָהָגה  ֵעָצה  לֹו  ֵאין  213ֶשׁ ְוֵיַדע 

ְקׁשּוִרים  ָיָמיו  ת  ּוִמַדּ ֵאיָבָריו  ִריַאת  ל 214ְבּ ָכּ ֶשׁ י  ְוַאף-ַעל-ִפּ

בלבד. אליו  נוגעות  שלהן  והנזק  שהתועלת  וכו'.  מתיחד  שהוא   .207 

לאחרים. גם  נוגעות  שלהן  והנזק  שהתועלת  וכו'.  תועלתן  אשר   .208 
210. גמול עולם הבא.  209. גמול עולם הזה. שכר הניתן לאדם בעולם הזה. 
שכר העולם הבא שהבורא יתברך נותן לצדיקים, כמו שכתוב )תהלים לא, כ(: "מה 
רב טובך אשר צפנת ליראיך פעלת לחוסים בך נגד בני אדם". 211. גוף האדם. 
סמוך  שיהיה  כלומר,  הגדולים.  רחמיו  על  עצמו  וימסור   .212 ובריאותו.  חייו 
ובטוח בענינים אלה על הנהגת הבורא יתברך שמו אשר בודאי עושה עמו הכל 
על צד היותר טוב וברחמים גדולים. “וידע, כי לא יצאו לפועל אצלו מענינים אלה, 
רק אותם הדברים שהבורא ידע מראש שהם הנכונים לצורך עניניו בעולם הזה 
ובעולם הבא. ואף אם לפי ראות עיניו נדמה לו שאין הם טובים עבורו, ללא ספק 
הם הטובים ביותר לאחריתו”. )חוה"ל שער הבטחון פ"ד(. 213. שאין לו עצה 
)'עלי  הבורא.  ובהנהגת  ברשות  אלא  הבריאות  במנהגי  עצמו  להנהיג  והנהגה. 
אורח'(. ובחוה"ל )שם( ביאר, שאין לאף נברא עצה לשנות אותם )את עניני הגוף( 
ולא כח להנהיג אותם, רק ברשות הבורא ובכח גזרתו ודינו. 214. בריאת איבריו 
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ל  ְלֵגּ ל-ָמקֹום ֵיׁש ָלָאָדם 215ְלִהְתַגּ ַרְך, ִמָכּ ְגֵזַרת ַהּבֹוֵרא ִיְתָבּ ִבּ

ן לֹו ָהְרפּואֹות,  יל ַנְפׁשֹו ּוְלַתֵקּ ל ְצָרָכיו 216ּוְלַהִצּ ְלַהְרִויַח ָכּ

לֹו  ִאים  ָבּ ְוָהְרפּוָאה  ְוָהרֹוֵפא  ֵאהּו,  ַרְפּ ְיּ ֶשׁ אלִֹהים  ֵבּ ְוִיְבַטח 

א ַעל  ִעְנָין ֶזה ֶאָלּ יַח  ַיִנּ ֵאהּו, ְולֹא  ְלַרְפּ ַרְך  ִיְתָבּ ם  ַהֵשּׁ ֵמֵאת 

ַח. ְוַאל יֹאַמר ָאָדם:  ן לֹו ַהְיֹכֶלת ְוַהֹכּ ֵתּ ָהֱאלִֹהים ְלַבּדֹו 217ְוִיּ

ַדְרֵכי  ַרְך, 218ֵאֵלְך ְבּ ְגֵזַרת ַהּבֹוֵרא ִיְתָבּ הֹוִאיל ַוֲאִני ָקׁשּור ִבּ

מּוֵאל  ְשׁ 220ִבּ ָמִצינּו  219ֲהלֹוא  ֶות!  ַהָמּ ַסם  ה  ֶתּ ְוֶאְשׁ ָנה  ָכּ ַהַסּ

אּול ַוֲהָרָגִני" )שמואל א טז, ב(,  ַמע ָשׁ ָאְמרֹו: "ֵאיְך ֵאֵלְך ְוָשׁ ְבּ

ִבְטחֹונֹו,  ַמֵעט ְבּ ְמּ ִמי ֶשׁ ב ְכּ ְך, לֹא ֶנְחָשׁ ָאַמר ָכּ י ֶשׁ ְוַאף-ַעל-ִפּ

ָיֶדָך  ח ְבּ ַקּ ָקר ִתּ יב לֹו: "ֶעְגַלת ָבּ רּוְך-הּוא ֵהִשׁ דֹוׁש-ָבּ 221ְוַהָקּ

ומדת ימיו קשורים וכו'. בריאות גופו ואורך ימי חייו תלויים בגזרת הבורא יתברך. 
215. להתגלגל להרויח כל צרכיו. חייב הוא להתעסק ולעמול באמצעים שיביאו 
לו את תועלותיו ]לחייו ולבריאותו[, ולבחור מבין האמצעים את אלה שלפי ראות 
עיניו הם הטובים ביותר, ויאמין כי באמצעותם יעשה האלהים את מה שהוא גזר 
מראש. )שם(. 216. ולהציל נפשו. לעסוק בהצלת נפשו. כלומר, לעשות מצדו 
מה שבידו כדי לשמור על חייו, על ידי שיאכל וישתה ויתלבש וידור כפי שדרוש 
לו. 217. ויתן לו היכולת והכח. וייחס אל הקב"ה את הכח והאפשרות לרפאותו. 
218. אלך בדרכי הסכנה. אכניס עצמי לסכנות על סמך בטחוני בגזירת הבורא, 
ואם ה' גזר שאחיה, אזי אשאר בחיים גם אם אכניס את עצמי לסכנה, ואשתה 
סמי מות וכדומה. 219. הלא מצינו וכו'. רוצה לומר, אפילו במקום מצוה אסור 
ועון  להכניס עצמו בסכנה במקום שההיזק שכיח, כי אין זה עבודת ה' רק מרי 
ה' שלחו למשוח את  220. בשמואל. כאשר  )טוב הלבנון(.  כנמצא בשמואל... 
דוד למלך, נתיירא ללכת במצות ה' מפני הסכנה שלא יהרגהו שאול, ואמר: איך 
וכו'. כלומר, מתשובת האלקים אל שמואל  לו  221. והקב"ה השיב  וגו'.  אלך 
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ממי  גדול  ענשו  כו. 
אחרים.  שממית 
ביאר  לכך,  הטעם 
הלבבות'  ב'חובת 
פ"ד(:  הבטחון  )שער 
קרוב  שהרוצח  ככל  כי 
מגיע  הנרצח,  אל  יותר 
חמור,  יותר  עונש  לו 
א  )עמוס  שכתוב  כמו 
בחרב  רדפו  "על  יא(: 
רחמיו".  ושחת  אחיו 
אשר  'על  )כלומר: 
אחיו,  אחר  בחרב  רדף 
מדת  את  והשחית 
לו  שהיה  הרחמנות 
לנהוג בה כלפי אחיו'. ומכיון שהיה ראוי שירחם על אחיו והוא לא רחם עליו, 

ְוַעל  )שם(.  אִתי"  ָבּ ַלה'  ַח  ִלְזֹבּ ְוָאַמְרָתּ 

ֲאִני  ְואֹוֵמר:  ָנה,  ַסָכּ ְבּ ַעְצמֹו  ְכִניס  ַהַמּ

ֶנֱאַמר:  ָעָליו  ַרְך!  ִיְתָבּ ם  ֵשּׁ ַבּ טּוַח  ָבּ

ּובֹוֵטַח" )משלי יד,  ר  ִמְתַעֵבּ "222ּוְכִסיל 

מֹו  ְכּ ֶזה,  ַעל  ִהְזִהיַרְתנּו  ְוַהּתֹוָרה  טז(. 

ה'  ֶאת  ְתַנּסּו  "223לֹא  תּוב:  ָכּ ֶשׁ

ְכִניס  ְוַהַמּ טז(.  ו,  )דברים  ֱאלֵֹהיֶכם" 

ַעְצמֹו, ּוֵמִמית  ָנה  ַסָכּ ִליֵדי   ַעְצמֹו 

ִמית ֲאֵחִרים. ֵמּ י ֶשׁ דֹול ִמִמּ )כו(ָעְנׁשֹו ָגּ

שמואל  של  זהירותו  כי  להבין,  יש  המות(  מן  להנצל  תחבולה  לו  )שהמציא 
כי אילו היה היסוסו של שמואל נחשב  - היתה משובחת.  ויראתו מן הסכנה 
לחוסר בטחון מצדו, היה ה' עונה לו: אני אמית ואחיה וגו', או תשובה דומה, 
וכבד  כי כבד פה  י(:  ד,  כפי שענה למשה רבינו ע"ה בשעה שאמר לו )שמות 
לשון אנכי, וענה לו ה': מי שם פה לאדם או מי ישום אלם... הלא אנכי ה' )עפ"י 
חוה"ל שער הבטחון פ"ד(. 222. וכסיל וגו'. הכסיל מתקוטט עם כולם וסומך 
על עצמו שלא תבוא לו רעה. כמו כן המכניס עצמו לסכנה ואומר שהוא בוטח 
ניסיתם במסה"  ה'. "כאשר  223. לא תנסו את  בה' שיצילנו, הרי הוא כסיל. 
)דברים ו, טז(. כשיצאו ממצרים וחנו ב'רפידים', קראו שם המקום 'מסה', על 
שם שנסוהו במים, כמו שנאמר )שמות יז, ב( "וירב העם עם משה ויאמרו תנו-
לנו מים ונשתה, ויאמר להם משה מה-תריבון עמדי מה-תנסון את-ה'". ופירש 
רש"י: מה לכם לנסות את גבורתו של הקב"ה, לומר 'היוכל לתת מים בארץ ציה' 

)-מדבר שמם ויבש(.
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גדול,  לחטא  זה  נחשב 
הממית  שכן  ומכל 
מרחם  ואינו  עצמו 
ולפיכך,  עצמו(.  על 
עצמו,  את  שהרג  מי 
יותר  עוד  יהיה  עונשו 
חמור, ללא ספק, מפני 

זמן  למשך  דבר  איזה  על  לשמור  לו  ציווה  שאדונו  לעבד,  בזה  נמשל  שהוא 
אדוניו.  שליח  אליו  עד שיבוא  המקום  את  יעזוב  שלא  אותו  והזהיר  מסויים, 
וכיון שראה העבד שהשליח בושש לבוא, עזב את המקום לפני בוא השליח, 
וכעס עליו אדונו והעניש אותו בעונש חמור. ובדומה למשל זה, מי שהמית את 

עצמו, עזב את עבודת האלהים, והמרה אותו בזה שנכנס לסכנת מות.
וב'מסילת ישרים' )פ"ט( כתב אודות אדם המכניס עצמו לסכנות: “ומי שירצה 
שלא ינהג עצמו בדרך החכמה ויפקיר עצמו לסכנות, הנה אין זה בטחון, אלא 
שמו,  יתברך  הבורא  רצון  נגד  עושה  שהוא  במה  חוטא  הוא  והנה  הוללות. 
בדבר  המוטבעת  הסכנה  שמלבד  ונמצא,  עצמו.  את  האדם  שישמור  שרוצה 
]הסיכון הטבעי בדברים המזיקים[ אשר הוא עלול אליה מפני חסרון שמירתו 
]שכשאינו נשמר, מביא את עצמו להסתכן בה[, הנה עוד הוא מתחייב בנפשו 
נשמר  שלא  ]מה  עצמו  החטא  ונמצא  חוטא,  הוא  אשר  בחטא  בקום-עשה 
מהסכנה, כמצווה עליו[ מביאו ליענש ]בדבר הזה עצמו, כעין מידה-כנגד-מידה, 

שהוא מדרכי ההשגחה. ובכך גדלה סכנתו מעבר לסיכון הטבעי שבדבר[".
"כל הדוחק את  )יג:( אמרו:  ובעירובין  )סד.(  ידחוק השעה. בברכות  ולא  כז. 
השעה" – שמיגע את עצמו בכל כוחו להתעשר או להתגדל מיד, ואף כשרואה 
שאינו מצליח ]כי אין השעה כשירה לכך[ בכל זאת חוזר ומשתדל בהתאמצות 
יתירה ]-'הולך למרחקים ומכניס עצמו לגבוהות'. רש"י[, "שעה דוחקתו" – הוא 
נכשל, כי אין השעה מסוגלת לכל. "וכל הנדחה מפני השעה" – כשאינו מצליח 
עתה, ממתין שתגיע שעתו, "שעה עומדת לו" – לאחר זמן עתידה לעמוד לו 

שעה מצלחת. 
והוא  בכח  מזלו  את  לדחוק  מנסה  השעה,  את  שהדוחק  מפרש,  המהרש"א 
אינו מצליח מפני שהמזלות קובעים מתי תבוא שעתו להצליח. הגר"א מוסיף 
שהמנסה לדחוק את מזלו מסתכן בנפשו, כמתבאר בגמרא מסכת ברכות )סד.(.

ְרָנָסה:  ַהַפּ ֵמִעְנַין  ִני,  ַהֵשּׁ חֹון  ָטּ ַהִבּ
ַעל  ּלֹו  ֶשׁ חֹון  ָטּ ִבּ ִיְהֶיה 

ְצָרָכיו  לֹו  ְזִמין  ַיּ ֶשׁ הּוא,  רּוְך  ָבּ ם  ַהֵשּׁ

ִיְדחֹק  )כז(ְולֹא  ִסּפּוקֹו,  ֵדי  ְכּ ּוְמזֹונֹו 
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יותר  ירדוף  ולא  כח. 
)שער  בחוה"ל  מדי. 
ביאר  פ"ד(  הבטחון 
את הצורה הנכונה של 
האלהים  על  הבטחון 
בדברים אלה: שיעסוק 
במה שהזמין לו הבורא 
מדברים אלה כדי צורך 
בלבד,  ומזונו  מחיתו 
ידם  על  להשיג  כדי 
מעניני העולם רק את מה שהוא הכרחי לקיומו. ואם הבורא גזר שיהיה לו יותר 
מזה, תבוא אליו תוספת זו גם בלי טרחה ויגיעה מצדו, כשיבטח על האלהים 
בתוספת זו, ולא ירבה לחזר אחרי אמצעים כדי להשיג אותה, ולא יסמוך עליהם 
בלבו. ואם הבורא גזר שלא יהיה לו יותר מכדי מחיתו, אז גם אם ישתדלו כל 
הברואים שבשמים ובארץ להוסיף לו על כך, לא יוכלו לעשות זאת בשום אופן 
על ידי אף אמצעי. וכאשר יבטח באלהים בדבר זה, תהיה לו מנוחת הלב ושלות 
הנפש, שמה שנקצב לו לא יעבור לידי אחרים, שלא יבוא יותר מוקדם ולא יותר 

מאוחר מהזמן שנגזר עליו לבוא. עכ"ד. 
אם  כי  האדם  יבין  זאת  "עוד  מכת"י(:  מאמרים,  )ליקוטי  הלוי'  ה'בית  כתב 
צרכיו  לו  ומזמין  היגיעה  ממנו  תתמעט  כן  בבטחונו  ויתחזק  בעסקיו  ימעט 
באומנות קלה ונקיה, וכל מה שהאדם מרבה בהשתדלות ומעמיק בהם ועושה 
אותו במחשבתו לעיקר, כן אין מזמין לו פרנסתו רק אחרי יגיעה רבה, וכדרך 

ִעְנָיִנים  ה  ָמּ ַכּ ַאַחר  ף  224ִלְרדֹּ ָעה  ַהָשּׁ

ּתֹוָרה.  ַבּ ק  ֵמִהְתַעֵסּ אֹותֹו  ְטִריִדים  ַהַמּ

ִיְמָצא  אלִֹהים,  ֵבּ ִיְבַטח  ר  225ְוַכֲאֶשׁ

)כח(ְולֹא  ַנְפׁשֹו,  ְלַות  226ְוַשׁ ִלּבֹו  ְמנּוַחת 

ה  ֶמּ י לֹו ַבּ י, ַאְך ִיְהֶיה ַדּ ף יֹוֵתר ִמַדּ ִיְרדֹּ

ְמֻיֶחֶדת,  ָעה  ָשׁ ְבּ 227ִלְמֹצא  כֹול  ָיּ ֶשׁ

יותר  לרדוף  עצמו  ייגע  שלא  כלומר,  וכו'.  ענינים  כמה  אחר  לרדוף   .224
לעסק התורה. יישוב הדעת  או  פנאי  לו  ישאר  עד שלא  פרנסתו  עבור   מדאי 
על  ומזונותיו  צרכיו  כל  עבורו  וינהל  לו  באלהים. שידאג  יבטח  וכאשר   .225
הצד היותר טוב. 226. ושלות נפשו. הרגשת רוגע שיש לו אב בשמים - הכל 
227. למצוא בשעה  יכול, ואינו מוגבל לשום דבר – הדואג עבורו לכל צרכיו. 
מיוחדת. להתעסק בפרנסתו רק בשעה מסויימת ביום, שאותה יקבע לו לצורך 

כך, ולא מעבר לזה.
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ז"ל  חכמינו  שאמרו 
הווה  שאתה  'כדרך 
עמך',  הווה  אני  עמי, 
דהבחירה ניתן להאדם 
לבחור בטוב או להיפך 
הענין  וזהו  חלילה... 
באה  מזונותינו  אשר 
לנו בעו"ה ביגיעה רבה, 

כי שולח לנו המזונות לוטה ומכוסה בכסות המלאכה למען לא יהיה ניכר לעין 
והמלאכה הוא רק כסות  חי, אבל באמת היגיעה  כל  ומפרנס  זן  כי הבורא  כל 
יראו גאות ה' וכמאמרם הרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתי,  עינים לבל 
אבל באמת אין המלאכה בעצמה מועילה כלום רק על ידי ברכת ה', וכמאמרם 
ז"ל לא עניות מן האומנות ולא עשירות מן האומנות ורק ברכת ה' היא תעשיר". 
כט. עשה דברי-תורה עיקר ועסקך טפל. במסכת אבות )ד, י(: "רבי מאיר אומר, 
הוי ממעט בעסק" - עסוק מעט בעסקיך ובסחורתך ועשה אותם עראי, "ועסוק 
מהפסוק  נה.(  )עירובין  שדרשו  וכמו  קבע.  תעשה  תורתך  עסק  ואת   - בתורה" 
ולא  בסוחרים  לא  נמצאת  אינה  שהתורה  היא',  לים  מעבר  'ולא  יג(  ל,  )דברים 
בתגרים, ואינה נקנית אלא במיעוט סחורה, מפני שטרדת הלב בעסקים ובסחורות 

משכחת את הלימוד, וכל שכן שמונעת את קנין התורה מן הבא ללמוד )מאירי(.
הנה  עולמו,  בעניני  טרוד  האדם  בהיות  "כי  כתב:  )פ"ה(  ישרים'  וב'מסילת 
אזיקים(  )מלשון  ]-בקישורי  עליהם  אשר  המשא  בזקי  אסורות  מחשבותיו 
המעשה  אל  לב  לתת  להם  ואי-אפשר  מחשבותיו[,  על  המוטלת  המעמסה 
]-להתבונן במעשיו אם טובים הם אם לא – אשר היא עיקר ה'זהירות'[. והחכמים 
כי  בתורה!"  ועסוק  בעסק  ממעט  "הוי  יב(:  ד,  )אבות  אמרו  זה  בראותם  ע"ה 
הנה העסק מוכרח לאדם לצורך פרנסתו ]-השגת צורכי חייו[, אך ריבוי העסק 

ֶהן ִלְקנֹות  ָארֹות ִיְטַרח ָבּ ְשׁ עֹות ַהִנּ ְוַהָשּׁ

ה  ְרֶבּ א. ְוֵכן ָאְמרּו: 228ַתּ י עֹוָלם ַהָבּ ַחֵיּ

ה  )כט(ֲעֵשׂ ֵעֶסק,  229ְבּ ּוְתַמֵעט  יָבה  יִשׁ ִבּ

ְבֵרי תֹוָרה ִעיָקר ְוִעְסְקָך ָטֵפל )ספרי  ִדּ

דֹול  230ַהָגּ הּוא  ֶזה  ְוִעְנָין  ז(.  ו,  ואתחנן 

במלאכה  בעסק.   .229 מהם.  ללמוד  החכמים  לפני  בישיבה.  תרבה   .228
230. הגדול שבנסיון האדם. מפני שבאופן טבעי אדם טרוד ודואג  ובמסחר. 
על דמיו )-השגת צורכי חייו( ואינו דואג על איבוד ימיו )-מהתעסקות בתורה 

ומצוות(.
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שיהיה  מוכרח  אינו 
שלא  עד  גדול  כל-כך 
יניח מקום אל עבודתו 
שהוא  ה'  ]-עבודת 
על-כן  בה[,  מחויב 
עיתים  לקבוע  נצטוינו 

לתורה". 
שעות  לו  ויהיו  ל. 
לבו  לפנות  פנויות 
אין  כי  לאלהים. 
מועלת  ההשתדלות 
להרבות עושרו שנקצב 
רבי  שפירש  וכפי  לו. 
)בעל  אזולאי  אברהם 
לאברהם'(,  'חסד 
תלוי  העושר  שהנה 
כפי המזל, ולא תעלה ולא תוריד השתדלותו של האדם בזה. נמצא, כי אם נגזר 
ולכך  עליו אותו עושר.  יבוא  ידי מעט השתדלות  על האדם עושר, הרי שעל 
אומר לו התנא, הוי ממעט בעסק ועסוק בתורה, שכן העושר יבוא לך ממילא, 
אם כן כדאי לך שתעסוק בתורה ויגיע לך שכר – נוסף על מזלך, ואם לא נגזר 
'בית  עליך עושר, מה תועיל לך השתדלותך להרבות בעסק המלאכה. ובספר 
לאבות' מוסיף בענין זה, שהנה בענין עסק הגשמי תמיד יש לילך לקולא, היינו 
שכאשר מסופק אם מצד מידת ההשתדלות יש לו לעשות עוד בענין פרנסתו, 
ההשתדלות  רוב  כפי  התורה,  עסק  בענין  אך  העשיה.  וימעט  לקולא  ילך  אזי 
תרבה ההשגה, וככל שיעמול ויעסוק בה וישתדל להרבות הונו, כך ירויח יותר, 
הוי  וזהו  עשה.  שכבר  במה  להסתפק  ולא  'לחומרא',  לילך  יש  תמיד  כן  ועל 

ממעט בעסק ועסוק בתורה. 

אֹותֹו  ַיְטִרידּו  א  לֹּ ֶשׁ ָהָאָדם,  ִנְסיֹון  ְבּ ֶשׁ

ח  ַכּ ְוִיְשׁ ֶזה  עֹוָלם  ל  231ֶשׁ ְטָרדֹות  רֹב 

ֵאל  ָבּ ִיְבַטח  ָלֵכן  232ַאֲחִריתֹו. 

יֵקהּו ְצָרָכיו ְוִסּפּוקֹו, )ל(ְוִיְהיּו לֹו  ְסִפּ ַיּ ֶשׁ

נּויֹות ְלַפּנֹות ִלּבֹו ֵלאלִֹהים. עֹות ְפּ ָשׁ

ּתֹו  ִאְשׁ ִעְנַין  ְבּ י,  ִליִשׁ ַהְשּׁ חֹון  ָטּ ַהִבּ
ְואֹוֲהָביו:  ּוְקרֹוָביו  ּוָבָניו 

לֹא  ְבּ ְוָגר  233ָנְכִרי,  ַהֶזּה  ַהּבֹוֵטַח  ִאם 

לֹו  ח  ִיַקּ ַוֲחֵבִרים,  ּוְקרֹוִבים  ה  ִאָשּׁ

מותו. יום  אחריתו.   .232 וקץ.  גבול  להם  שאין  זה.  עולם  של   .231 
233. נכרי. זר במקום מגוריו.
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ְכִתיב: "ֶזה ּדֹוִדי ְוֶזה ֵרִעי" )שיר  ָהֱאלִֹהים ְלָקרֹוב ּוְלָחֵבר, ִדּ

ׁש לֹו ְקרֹוִבים, 235ְלַאַחר  ֵיּ ל ִמי ֶשׁ ב: 234ָכּ השירים ה, טז(; ְוַיְחשֹׁ

ב, ְולֹא יֹוִעיל לֹו  ֶבר ָנְכִרי, ּוָבָדד ֵיֵשׁ ְזַמן מּוָעט 236ָיׁשּוב ַלֶקּ

ֶאָחד  ִעּמֹו  ר  ִיְתַחֵבּ 237ְולֹא  ָחֵבר,  ְולֹא  ן  ֵבּ ְולֹא  ָקרֹוב  לֹא 

רֹוִבים  ִמְקּ תֹו  ִטְרָדּ ר  ֶהְעֵדּ 239ְבּ ְך  ַאַחר-ָכּ ב  238ְוַיְחשֹׁ ֵמֶהם. 

ִאם ָהָיה לֹו ֵעֶסק  ב ֶזה ְלטֹוָבה, 240ֶשׁ ִלים ָעָליו, ְוַיְחשֹׁ ָטּ ַהֻמּ

לֹו  ָהְיָתה  ְולֹא  ה  ְמֻרֶבּ ָטְרחֹו  ָהָיה  ַהֶזּה  ָהעֹוָלם  ִעְנְיֵני  ְבּ

ְצוֹות  ְוַהִמּ ַאֲחִריתֹו  ִעְנְיֵני  241ְבּ עֹוֵסק  הּוא  ְוִאם  ְמנּוָחה. 

ֵעת  ְבּ ּוְמֻיָחד  נּוי  ָפּ יֹוֵתר  ִלּבֹו  ִיְהֶיה  ֵלאלִֹהים,  ִלּבֹו  ְוִיחּוד 

ים  רּוִשׁ ן ָהיּו ַהְפּ לֹא ְקרֹוָביו, ֵאין ָסֵפק. ְוַעל-ֵכּ הּוא ְלַבד ְבּ ֶשׁ

)תהלים  שנאמר  כמו  מועט.  זמן  לאחר   .235 מי.  כל  גם  וכו'.  מי  כל   .234
לא  א-ג(:  רבה  )קהלת  ז"ל  רבותינו  ואמרו  עובר',  כצל  'ימיו  ד(:  קמד, 
רצונם  ועובר.  הפורח  עוף  כצל  אלא  כותל,  של  כצלו  ולא  אילן  של  כצלו 
וברגע  הפורח  עוף  כצל  בלבבו  הזה  העולם  להמשיל  האדם  חייב  כי  לומר, 
כשימות.  וגלמוד  זר  נכרי.  לקבר  ישוב   .236 יט(.  ב,  )שע"ת  עובר.  קטן 
מותו. לאחר  בחברתו  יהיה  לא  מהם  אחד  אף  וכו'.  יתחבר  ולא   .237 
את  עליו  להקל  שיכולה  מחשבה  עוד  יש  כלומר,  כך.  אחר  ויחשוב   .238
בדידותו. 239. בהעדר טרדתו מקרובים וכו'. יתבונן בטובה זו שאין לו קרובים 
התלויים בו, מאחר ועל ידי כך הוא נפטר מכל הטרדות והחיובים שהיו מוטלים 
עליו אילו היתה לו משפחה. 240. שאם היה לו עסק וכו'. כלומר, ממה נפשך, 
אם הוא אדם הרודף אחרי עניני העולם הזה וצרכיו, אז יגיעתו היא יותר קלה 
)'לב  וטובה  לו מנוחה  ובנים מביא  ובנים, כך שהעדר אשה  כשהוא בלי אשה 
טוב'(. 241. בעניני אחריתו וכו'. ואם הוא אדם המתמסר לעניני העולם הבא, 

אז בלי ספק מחשבותיו יותר משוחררות ופנויות כשהוא בודד.
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רֹוֵביֶהם  ּוִמְקּ יֶהם  ֵתּ ִמָבּ ּבֹוְרִחים  ְלָבָבם  ִבּ ָהֵאל  242ַהְמַיֲחִדים 

ַפּנּו ְלָבָבם ֶאל ָהֱאלִֹהים. ְוִאם ָהָיה  ְיּ ֶשׁ ֵדי  ְכּ ֶאל 243ֶהָהִרים, 

ְואֹוֲהִבים,  ּוְקרֹוִבים  ּוָבִנים  ה  ִאָשּׁ ַעל  ַבּ אלִֹהים  ֵבּ ַהּבֹוֵטַח 

ב ָלֶהם  ַחָיּ ם ָלֶהם ַמה ֶשּׁ ֵלּ ַח 244ְלַשׁ ן לֹו ֹכּ ֵתּ ִיּ אלִֹהים ֶשׁ ִיְבַטח ֵבּ

ֶהם  ִעָמּ ֵלם  ׁשָ ִלּבֹו  ֵהא  ְיּ 246ֶשׁ ְוִיְבַטח  245ֶחְפֵציֶהם,  ְוַלֲעׂשֹות 

ִעְנְיֵני ַהּתֹוָרה ּוַבֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא, ְולֹא  ָרִכים ְבּ ְויֹוֶרה אֹוָתם ְדּ

ֶזה ֵמֶהם,  ֶרַוח ֵמֲחַמת  בֹוא לֹו  ָיּ ה 247ֶשׁ ְמַצֶפּ הּוא  ֶשׁ ִביל  ְשׁ ִבּ

ר, ְולֹא  ָשׁ ֶרְך ַהָיּ הּוא ַמְרֶאה ָלֶהם ֶדּ דּוהּו ֲעבּור ֶשׁ ַכְבּ ְיּ ְולֹא ֶשׁ

ַהּבֹוֵרא  ִמְצַות  ם  ְלַקֵיּ ֵדי  ְכּ ה  ַיֲעֶשׂ א  ֶאָלּ ֲעֵליֶהם,  ֵרר  ָתּ ְלִהְשׂ

ד  ְלַלֵמּ ָמקֹום  ל  ֶשׁ לּוחֹו  ְשׁ הּוא  ֶשׁ ב  ְוַיְחשֹׁ ְלַבד.  הּוא  רּוְך  ָבּ

ּה  ִיְגַבּ ְולֹא  ְלַעְצמֹו  טֹוָבה  ַיֲחִזיק  ְולֹא  ּוְלאֹוֲהָביו,  ִלְקרֹוָביו 

ֶחְסרֹונֹו,  אּו  ִויַמְלּ רֹוָביו  ִמְקּ ִיְצָטֵרְך  248ְוִאם  ֲעֵליֶהם.  ִלּבֹו 

את  ְלַמלֹּ הּוא  רּוְך  ָבּ קֹום  ַהָמּ ל  ֶשׁ לּוָחיו  ְשׁ ֵהם  ֶשׁ ב  ַיְחשֹׁ

ולא  לבדו  לה'  בלתי  לבם  כל מחשבת  בלבבם. המפנים  האל  המיחדים   .242
לרכז  יכולים  ושם  בבדידות,  הם  נמצאים  בו  מקום  ההרים.   .243 אחר.  לענין 
להם.  לשלם   .244 בלבד.  האלהים  לעבודת  פנויות  שתהיינה  מחשבותיהם 
רצונם. להשביע  חפציהם.   .245 עליו.  המוטלים  צרכיהם  את  להם   לספק 
ובנפש  שלם  בלב  באהבה  חפציהם  שיעשה  עמהם.  שלם  לבו  שיהא   .246
מהם.  זה  מחמת  רוח  לו  שיבוא   .247 לחם'(.  )'פת  בדבר  כאנוס  ולא  חפצה 
וברוחניות(  )שהוא מספק להם חפציהם בגשמיות  כלומר, את הטובות הללו 
דבר  וכו'.  יצטרך  ואם   .248 כך.  על  מהם שכר  לקבל  לא מתוך תקוה  יעשם 

מקרוביו, והם יספקו לו את צרכיו.

ביאורים

שה יום
שלו

שים ו
שלו



119

צדיקים שער השמחהארחות  עיונים

עליהם  ישים  אל  לא. 
"לא  ככתוב  חטאת. 
תטור"  ולא  תקום 
כיצד  יח(.  יט,  )ויקרא 
זה?  ציווי  לקיים  ניתן 
זה  היה  אם  בשלמא 
לאו שבמעשה – ניחא, 
למחות  יוכל  איך  אבל 
מלבו עוול שנעשה לו?

– עלינו לדעת, שכל טובה שגומלים עמנו נקצבה  – אומר ה'חפץ חיים'  אלא 
מהקב"ה, והוא זימן לנו אדם שייטיב עמנו. והראיה, שהקדוש ברוך הוא אמר 
לאליהו הנביא שילך לעיר צרפת הסמוכה לצידון, "הנה צויתי שם אשה אלמנה 
לכלכלך" )מלכים א יז, ט( – וכיצד נצטוותה בכך אותה אלמנה, הן לא נביאה 
היתה? אלא שניתן בלבה הרצון לכלכלו, ורצון זה מה' נשלח. והוא הדין בכל 
הטבה, כשאדם ניאות להלוות לנו או לסחור עמנו, יש לנו לדעת כי מה' יצא 

הדבר.
או  להלוותנו  רוצה  אינו  נבין שאם אדם מסויים  זו,  בהכרה  חדורים  ובהיותנו 
להשאילנו, ומסרב להיטיב עמנו, אין לנו להתרעם עליו, כי לא מידו נגזר עלינו 

לקבל את הטובה. )שם עולם פ"ג, הג"ה ד"ה וכן אם(.
שלמה,  באמונה  מאמין  "אני  אנו  אומרים  חיים':  ה'חפץ  כך  על  אמר  ופעם 
שהבורא יתברך שמו הוא בורא ומנהיג לכל הברואים, והוא לבדו עשה עושה 
האמנם  אבל  העיקרים.  עשר  בשלושה  הראשון  זהו  המעשים",  לכל  ויעשה 

מאמינים אנו בכך בפועל, ועוד באמונה שלמה?!
כיצד נוכל לבחון זאת? בדרך פשוטה: מי שמאמין שהבורא יתברך מנהיג לכל 
הברואים, והוא לבדו העושה לכל המעשים, לא תהיה בלבו כל טינה והקפדה 

ָלל. ְוִאם  ֶהם ְכּ ֶחְסרֹונֹו, 249ְולֹא ִיְבַטח ָבּ

ָניו 250ֵריָקם  יבּו ָפּ ָבר ְוָיִשׁ ׁש ֵמֶהם ָדּ ְיַבֵקּ

את, ַאְך  ים ֲעֵליֶהם 251ַחָטּ - )לא(ַאל ָיִשׂ

ַלָמקֹום  לּוִחים  ְשׁ ה  ַהְרֵבּ י  ִכּ ב  ַיְחשֹׁ

את ֶחְסרֹונֹו.  ְלַמלֹּ

249. ולא יבטח בהם כלל. אלא יודה לבורא יתברך על שמילא את רצונו על ידי 
אותו אדם שפנה אליו, ויודה למי שנעשה הדבר על ידו, על טוב לבו עמו, ועל 
שהבורא עזר לו על ידו. )חוה"ל שער הבטחון פ"ד(. 250. ריקם. שלא מלאו את 

בקשתו. 251. חטאת. אל יאשימם, וגם לא יחזיקם כחוטאים.
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כזה  לו.  שהרע  מי  על 
השקפתו  אכן  היתה 
כאשר  מלכנו.  דוד  של 
אבשלום  מפני  ברח 
שמעי  לקראתו  יצא 
קללה  וקיללו  גרא  בן 
אבישי  ביקש  נמרצת. 
בו,  לפגוע  צרויה  בן 
עצרו  המלך  ודוד 
לו  אמר  "ה'  באמרו: 
ומי   – דוד  את  קלל 
עשית  מדוע  יאמר 
כן?... הניחו לו ויקלל, כי 
אמר לו ה'!" )שמואל ב 
היתה  לא  י-יא(.  טז, 
כוונתו שהיה שמעי בן 
ציווי  וקיבל  נביא  גרא 
לא  כן  שאם  מהבורא, 
לשלמה  מורה  היה 
לנקום בו )מלכים א ב, 
ח-ט(. אלא ידע שהכל 
מכוון ממרום, וביד ה', ואין העושה אלא שליח )ומה שציוה להרגו, כי היה מורד 

במלכות החייב מיתה(. )שיחות החפץ חיים, אות ה(.

ִחּיּוב  ִעְנַין  ְבּ ָהְרִביִעי,  חֹון  ָטּ ַהִבּ
ָהָאָדם 252ְמַיֵחד  ב: ֶשׁ ַהֵלּ

ָאר  ּוִבְשׁ ה  ּוִבְתִפָלּ ַתֲעִנית  ְבּ ִלּבֹו 

ָהֲעֵברֹות.  ִמן  ְוִנְמָנע  ם,  ָלּ ֻכּ ְצוֹות  ַהִמּ

ם  ְלַקֵיּ חֹו  ֹכּ ָכל  253ְבּ ֵלְך  ֵיּ ֶשׁ ְוָצִריְך 

ֶנֱאָמן  ֵלב  ְבּ ל  ֵלּ ְוִיְתַפּ ְצוֹות,  ַהִמּ

מֹו  ִלְשׁ ָנה  ּוְבַכָוּ ה  254ְנִקָיּ ָבה  ּוְבַמֲחָשׁ

ִבים ִלְבטַֹח ָעָליו  ַחָיּ ּוָבֶזה ָאנּו  דֹול.  ַהָגּ

אֹוָתנּו  255ַלֲעזֹר  ֵאָליו  ן  ּוְלִהְתַחֵנּ

ִרים,  ַהְיָשׁ ָרִכים  256ַהְדּ ָלנּו  ּוְלהֹורֹות 

לֹום:  ַהָשּׁ ָעָליו  ִוד  ָדּ ָאַמר  ֶשׁ מֹו  ְכּ

ֵדִני" )תהלים  ָך ְוַלְמּ "257ַהְדִריֵכִני ַבֲאִמֶתּ

ְנִתיב  ִבּ "258ַהְדִריֵכִני  ְואֹוֵמר:  ה(,  כה, 

252. מיחד לבו. מרכז לבו ומחשבתו לקיים מצוות ה' בלב טהור ללא פניות 
253. בכל כחו. בזריזות גדולה.  אלא מתוך כוונה לעשותן למען שמו הגדול. 
254. נקיה. ממחשבות עניני עולם הזה וטרדותיו. 255. לעזור אותנו. שיעזור 
לנו במעשה המצוות. 256. הדרכים הישרים. כיצד להגיע לקיום מצוות התורה 
257. הדריכני באמיתך. למדני לדעת אמיתת דרכך ואלך בה.  ללא הפרעות. 
"כי   - מצוותיך  ומסילה(  )שביל  בנתיב  לדרוך  הובילני  בנתיב.  הדריכני   .258
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י"  ָבָחְרִתּ ֶרְך ֱאמּוָנה  ְואֹוֵמר: "259ֶדּ ִמְצֹוֶתיָך" )שם קיט, לה(, 

ה ָהֲעבֹוָדה.  ַמֲעֵשׂ ָהָיה ּבֹוֵחר ְבּ )שם שם, ל(. ְוָכל ֶזה ְרָאָיה ֶשׁ

ִיחּודֹו  ְבּ ִלּבֹו  260ְלַחֵזּק   - ָהֶאָחד  ָבִרים:  ְדּ ֵני  ְשׁ ַעל  ל  ֵלּ ְוִיְתַפּ

 - ִני  ְוַהֵשּׁ ַהֶזּה,  ָהעֹוָלם  ת  ִטְרַדּ ּבֹו  ִמִלּ ְרִחיק  ַיּ ְוֶשׁ אלִֹהים  ֵבּ

ים  ֲעִשׂ ַמּ ַבּ ְלִהְתַחֵזּק  ּיּוַכל  261ֶשׁ ְוֵאיָבָריו,  גּופֹו  ְבּ קֹו  ְלַחְזּ

גּופֹו ּוְבִיחּוד ִלּבֹו  ְצִליֵחהּו ְבּ ַיּ ָאַמר, ֶשׁ ַהּטֹוִבים. 262ְוֶזה ַמה ֶשּׁ

ֵלאלִֹהים.

הּוא  ר  ֲאֶשׁ ָהֵאיָבִרים  חֹובֹות  הּוא  י,  ַהֲחִמיִשׁ חֹון  ָטּ ַהִבּ
ָדָקה,  ַהְצּ גֹון  ְכּ ַלֲאֵחִרים,  ְלֵהיִטיב  עֹוֵסק 

ּוְלַהְרִחיק  ַהּטֹוב  ַעל  ּוְלַצּוֹות  ְלִמיִדים,  ַלַתּ ַהָחְכָמה  ד  ּוְלַלֵמּ

ָתם  ל ֶחְרָפּ ִעים ֶאל ָהֱאלִֹהים, ְוִלְסֹבּ יב ְרָשׁ ִמן ָהָרע, 263ּוְלָהִשׁ

ְגמּול  ִבּ ָמם  264ּוְמַאְיּ ָהֲעבֹוָדה  ַעל  ַמְזִהיָרם  הּוא  ֶשׁ ֵעת  ְבּ

דרך  אמונה.  דרך   .259 דוד(.  )מצודת  לו  מסייעין  לטהר  והבא   – חפצתי"  בו 
אמת שבתורה בחרתי. 260. לחזק לבו וכו'. שה' יעזרהו לרכז מחשבותיו ולחזק 
בחירתו לעבודת ה'. 261. שיוכל להתחזק וכו'. כדי שיהיה ביכלתו לעשות את 
פעולות עבודת ה' בשלימות. 262. וזה מה שאמר וכו'. בכת"י הגירסא: "וזה מה 
שאמר: 'הדריכני בנתיב מצותיך' )תהלים קיט, לה(, 'סעדני ואושעה' )שם שם, 
 קיז(, והרבה כמוהו. ועל זה יבטח באלהים, שיצליחהו בגופו וביחוד לבו באלהים".
ומאימם   .264 האלהים.  אל  בתשובה  הרשעים  את  להחזיר  ולהשיב.   .263
בגמול ועונש. ממריץ אותם לקיום התורה על ידי שמודיעם את השכר שיקבלו 
על זה, ומפחידם מלעבור עבירות על ידי שמודיעם את העונש שיקבלו על זה. 
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כתב  להסתיר.  לב. 
המתפאר  יונה:  רבינו 
כמעט  שעשה,  במצוה 
את  בזה  נוטל  הוא 
היראה  )ספר  שכרה. 
צו(. ואילו הרמ"א ורבי 
לא  כתבו:  ויטאל  חיים 
די שאינו מקבל שכרה, 
על  בגיהנם  נדון  אלא 
הוא  בפרסומו  כי  כך, 
שאין  דעתו  מגלה 
שמים.  לשם  מעשיו 
שערי  יג.  רמט,  )יו"ד 
]בשו"ע  ב,ד(.  קדושה 
כתב:  ו,  תקסה,  או"ח 
על  ומפרסם  המתענה 
להשתבח  לאחרים  כך 
הוא  מתענה,  שהוא 
נענש על כך. וכתב המ"ב שם: ונכון הוא, שאפילו אם שואלים אותו אם הוא 

מתענה שיאמר: לאו! כדי שלא להחזיק טובה לעצמו )עיי"ש עוד([. 
כתב "חובת הלבבות" יסוד נורא: מצוות הנסתרות והצפונות מבני אדם, שאף 
אחד אינו רואה אותם חוץ מהבורא – תשלום שכרם בעולם הבא. וזה שרמז 
דוד )תהלים לא(: "מה רב טובך אשר 'צפנת' ליראיך". ומאידך מצוות הגלויות 

ָבִרים  ַלְדּ חֹו  ֹכּ ָכל  ְבּ ְוִיְטַרח  ָועֶֹנׁש. 

אלִֹהים  ֵבּ ְוִיְבַטח  ַלֲעׂשֹות,  ה  ָהֵאֶלּ

ְלִהְתָקֵרב  ֶחְפצֹו  ִלים  265ְוַיְשׁ ְעְזֵרהּו  ַיּ ֶשׁ

ְולֹא ְלַבד,  ִבּ ָהֱאלִֹהים  ֶאל  ֶזה   ָבּ

יֵניֶהם,  ם ֲעֵליֶהם ְוָכבֹוד ֵבּ ִלְקנֹות 266ֵשׁ

ְולֹא  ֵמֶהם,  מּול  ַהְגּ ְלַצּפֹות  ְולֹא 

ְיָכְלּתֹו ִפי  ְכּ ֵהר  ְוִיָזּ ֲעֵליֶהם.  ֵרר  ָתּ  ְלִהְשׂ

ָיכֹול  לֹא  ְוִאם  יר,  267)לב(ְלַהְסִתּ

ֶזק  ל ַהּתֹוֶעֶלת ְוַהֶנּ ָכּ ר ֶשׁ יר - ִיְזֹכּ ְלַהְסִתּ

ְרׁשּות  י ִאם ִבּ רּוִאים ִכּ לֹא ְיֵהא ִמן ַהְבּ

ים  ָיִשׂ ֶזה  ּוְבָכל  ַרְך.  ִיְתָבּ 268ַהּבֹוֵרא 

266. שם  רק להתקרב אליו.  רצונותיו שיהיו  יכוון  חפצו. שה'  וישלים   .265
יכבדו  וכבוד ביניהם. לא כדי לעשות לעצמו ֵשם ולא כדי שבני אדם  עליהם 
267. להסתיר. מעשיו הטובים מן הבריות.  אותו. )בכת"י אין מלת 'עליהם'(. 
כי כשמסתירם, שכרו יגדל יותר מהשכר שיקבל כשמפרסם את מעשיו )חוה"ל 
שער הבטחון פ"ד(. 268. הבורא יתברך. ואם כן השתדלותו למצוא חן בעיני 

בני אדם היא ללא כל תועלת.
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 – לבריות  והנראות 
תשלום שכרם הוא גם 
הזה.  בעולם  נראה:  כן 
על  בעבירות,  כן  וכמו 
הגלויות - נענש בעולם 
הנסתרות  ועל  הזה, 
)שער  הבא.  בעולם   –

הבטחון ד(.
רבי  אמר   – זה  ולפי 
לוינשטיין  יחזקאל 
כדאי  כמה   – זצ"ל 
בכל  להשתדל  לאדם 
ואפשרותו  יכולתו 
את  ולהסתיר  להצפין 
כיסוי  הטובים  מעשיו 
לספר  ולא  כיסוי,  אחר 
אז  כי  לבריות,  מהם 
לא  ששכרו  לו  מובטח 
יבוזבז בתשלום עולם-

הזה החולף, כי אם מובטח לו שכר נצחי, אשר קורת רוח בעולם-הבא שוה מכל 
הנאות עולם-הזה, ועליו נאמר "עין לא ראתה אלקים זולתך". )לענוים יתן חן, 

עמוד רי(. 

ל  ְיַגְלֵגּ ר  ְוַכֲאֶשׁ ַרְך.  ִיְתָבּ ם  ֵשׁ ּבַ ְטחֹונֹו  ִבּ

ב  ַיְחשֹׁ ַעל-ָידֹו,  ִמְצָוה  ה  ִיְתַעֶלּ ם  ַהֵשּׁ

ַהּבֹוֵרא  ֵמֵאת  טֹוָבה  ִהיא  י  ִכּ ִלּבֹו  ְבּ

ַמח  ִיְשׂ ְולֹא  ֵאָליו,  ֵהיִטיב  ֶשׁ ה,  ִיְתַעֶלּ

ֵני-ָאָדם. ִחים אֹותֹו 269ְבּ ְבּ ִאם ְמַשׁ

ַהֶזּה:  עֹוָלם  ָבּ י,  ִשּׁ ַהִשּׁ חֹון  ָטּ ַהִבּ
א  לֹּ אלִֹהים ֶשׁ ְבַטח ֵבּ ִיּ ֶשׁ

ַהֶזּה 270ֵחֶלק ָהָראּוי  עֹוָלם  ָבּ ַיֲאִכיֵלהּו 

ְמֵרהּו  ְשׁ ִיּ א, ְוִיְבַטח ּבֹו ֶשׁ עֹוָלם ַהָבּ לֹו ָבּ

ֲחלּוִאים  ּוִמַתּ ָהעֹוָלם  ְגֵעי  271ִמִפּ

ָאר  ּוִמְשּׁ ּוֵמָרָעב  ּוֵמֶחֶרב  ֶבר  272ּוִמֶדּ

וכדי  יבוא להתגאות בפעולתו,  269. בני אדם. על מעשיו הטובים, כדי שלא 
וכדי  ידי כך את המחשבה ואת הכוונה שיש לו לשם שמים,  שלא יקלקל על 
שם(. )חוה"ל,  שכרו.  את  יפסיד  שלא  וכדי  ערכה,  את  תאבד  לא   שפעולתו 
בעוה"ז  שעשה  מצותיו  שכר  כלומר,  הבא.  בעולם  לו  הראוי  חלק   .270
"ומשלם לשונאיו אל  יהיה מאלו הנאמר עליהם  שראוי לקבל בעוה"ב, שלא 
רוחות  אדמה,  )רעידות  טבע  אסונות  העולם.  מפגעי   .271 להאבידו".  פניו 
272. ומדבר ומחרב ומרעב. דבר – הוא מוות שבא במגפה.  קשות וכדומה(. 

ביאורים

ום
ה י

ש
שי

ם ו
שי

לו
ש



124

צדיקים עיוניםשער השמחהארחות 

מקרני  זן  והוא  לג. 
ראמים ועד ביצי כנים. 
)ג:(  שנינו במסכת ע"ז 
של  השלישי  שבחלקו 
עשרה  ]-שתים  היום 
והם  ביום  יש  שעות 
לארבעה  מחולקים 

עֹוָלם.  ָבּ ָלבֹוא  ׁשֹות  ְתַרְגּ ַהִמּ ָהָרעֹות 

יו  ַמֲעָשׂ ִביל  ְשׁ ִבּ ִיְבַטח  ְבַטח, לֹא  ִיּ ּוְכֶשׁ

יו  ַמֲעָשׂ ל  ָכּ ה  ַיֲעֶשׂ ַאְך  ַהּטֹוִבים, 

לֹו  ְדּ ִגּ ר  ֲאֶשׁ ה  ִיְתַעֶלּ ָהֵאל  ִביל  ְשׁ ִבּ

ֵאין  לֹו,  ְוֵהיִטיב  ַהֶזּה  עֹוָלם  ָבּ אֹו  ׂ ְוִנְשּ

ב,  ְוַיְחשֹׁ ָעָליו.  ַהּבֹוֵרא  טֹובֹות  ֵאין  ֶשׁ יו  ַחָיּ ְיֵמי  ָכל  ּבְ ֶרַגע 

ְפֵלי-ִכְפַלִים, לֹא ָהָיה ֶאָחד ֵמִרּבֹוא  יו 273ִכּ ִאם ָהיּו ַמֲעָשׂ ֶשׁ

ֵהן  ַרְך ֶשׁ ׁש ָעָליו ַלֲעׂשֹות ֵמֲחַמת טֹובֹות ָהֵאל ִיְתָבּ ֵיּ ׁ ה ֶשּ ִמַמּ

ַחְסֵדי  ַעל  ִיְבַטח  ֶזה,  ל  ָכּ ב  ְחשֹׁ ַיּ ֶשׁ ְוַאַחר  ֶרַגע.  ָכל  ְבּ ָעָליו 

יֹוֵתר  ַהְמַרֵחם  הּוא  ֶחֶסד,  ַהּגֹוֵמל  הּוא  ֶשׁ הּוא  רּוְך  ָבּ ם  ַהֵשּׁ

ָרִצים  ַלְשּׁ ֶלֶחם  נֹוֵתן  ַרֲחָמיו  ְבּ י  ִכּ ָאָדם,  ל  ֶשׁ יו  ֲעָשׂ 274ִמַמּ

ְרֵני ְרֵאִמים  ֵהמֹות ְוַלַחּיֹות ְוָלעֹופֹות, )לג(ְוהּוא ָזן 275ִמַקּ ְוַלְבּ

לֹא  ֵאּלּו  ַעל  ְמַרֵחם  ר  ְוַכֲאֶשׁ ב(,  ג,  )ע"ז  ים  ִנּ ִכּ יֵצי  276ֵבּ ְוַעד 

ְך ְיַרֵחם ָעָליו. יֶהם 277ַהּטֹוִבים, ָכּ ִביל ַמֲעֵשׂ ְשׁ ִבּ

 חרב – של גייסות וליסטים. רעב – הבא מעצירת גשמים וכדומה )עלי אורח(.

 273. כפלי כפלים. גם אם היה עושה מעשים טובים פי כמה וכמה ממה שעשה.

הטובים. מעשיו  עבור  לאדם  שמגיע  ממה  יותר  אדם.  של  ממעשיו   .274 
בעלי  הם  כנים.  ביצי   .276 ביותר.  הגדולה  החיה  היא  ראמים.  מקרני   .275
החיים הקטנים ביותר ]'ביצי כינים' אינם ביצים של כינים, אלא מין שרץ קטן 
הוא הנקרא 'ביצי כינים' - ראה שבת קז: )רש"י ע"ז ג:([. 277. הטובים. בכת"י 

הגירסא: הטובים, אך בשביל רחמיו הגדולים, כך ירחם עליו.
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ובחלק  חלקים, 
היום  של  השלישי 
שישית  משעה  שהוא 
תשיעית[  שעה  עד 
יושב הקב"ה וזן את כל 
ראמים  מקרני  העולם, 
]-חיה גדולה[ ועד ביצי 
הקטנים  ]-בע"ח  כינים 

ביותר[.
)שבת  סופר’  ה’חתם 
ביאר,  הנה(  ד"ה  לא. 
הכוונה שהקב"ה  שאין 
בשמים  ארובות  עושה 
להוריד בהם מזון ממש 
לארץ, אלא הוא מסבב 
כאן  ידועות  סיבות 
בעולם עפ"י דרך הטבע, 
המזון  שפע  יגיע  כיצד 
לכל בריה ]וכלשון רש"י 
)בד"ה יושב וזן(: "קוצב 
להם מהיכן תזדמן להם 
ניתן  ולא  פרנסתם"[, 
לגרוע  ולא  להוסיף  לא 
החזק  והאדם  מזה. 

באמונתו מבלה כל ימיו בעסק התורה, ובאותה השעה שעוסק לפרנסתו יזדמנו 
לו בה כל הסיבות לפרנסתו. 

לו  ששואלין  אמרו  )לא.(  שבת  במסכת  יתברך.  הבורא  לעבוד  כדי  לד. 
ולביאת  לגאולה  כלומר,  לישועה',  'ציפית  מותו(:  )לאחר  הדין  בשעת  לאדם 

ַעל  ְבַטח  ִיּ ֶשׁ ִביִעי,  ַהְשּׁ חֹון  ָטּ ַהִבּ
ָלִכים  ַהְמּ ַמְלֵכי  ֶלְך  ַהֶמּ

ִביא  ָיּ ֶשׁ הּוא,  רּוְך  ָבּ ל,  ֹכּ ַעל  ל  ַהּמֹוֵשׁ

ְוִיְבֶנה  ָרֵאל,  ְלִיְשׂ ׁשּוָעה  ְתּ ָיָמיו  ְבּ

ָיָמיו.  ׁש ְבּ ְקָדּ ית-ַהִמּ ַלִים, ִויכֹוֵנן ֵבּ ְירּוָשׁ

ִלְחיֹות  ֵדי  ְכּ ְטחֹונֹו  ִבּ ַנת  ָוּ ַכּ ְהֶיה  ִתּ ְולֹא 

ִמים  ָיּ ַבּ ְהֶיה  ִתּ ר  ֲאֶשׁ ַכּ דֹוָלה  ְגּ ְלָוה  ַשׁ ְבּ

ּתֹות  רֹות ַהּטֹובֹות ְוִלְשׁ ָהֵהם, ְוֶלֱאֹכל ַהֵפּ

"ם  ָהַרְמַבּ ְבֵרי  ִדּ ח  ַכּ ִיְשׁ )ְולֹא  ָעִסיס  ֵיין 

ִביִאים  ְוַהְנּ ַהֲחָכִמים  ִנְתַאּוּו  א  לֹּ ֶשׁ ַז"ל, 

ֵני  ְבּ ְלטּו  ְשׁ ִיּ ֶשׁ ֵדי  ְכּ לֹא  יַח,  ִשׁ ַהָמּ ְימֹות 

ֵדי  ְכּ ְולֹא  ָהעֹוָלם,  ל  ָכּ ַעל  ָרֵאל  ִיְשׂ

אּו  ׂ ַנְשּ ְיּ ֶשׁ ֵדי  ְכּ ְולֹא  ים,  ַעִמּ ָבּ ְרּדּו  ִיּ ֶשׁ

ַנת  ָוּ ַכּ ְהֶיה  ִתּ ַאְך  ים(,  ָהַעִמּ אֹוָתם 

ֵדי  ִמים ָהֵהם )לד(ְכּ ָיּ ְחֶיה ַבּ ִיּ ְטחֹונֹו 278ֶשׁ ִבּ

278. שיהיה בימים. בכת"י הגירסא: שיגיע לימים.
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כתב  בישועתך'.  תרום  'וקרנו  יום  בכל  מתפללים  שאנו  כמו  והיינו  המשיח? 
לישועה  הציפיה  שעצם  פ"ג(,  לישועה'  'ציפית  )בקונטרס  חיים'  ה'חפץ 
אמר  הבית  חורבן  בשעת  איכה:  בילקוט  כמובא  הגאולה,  את  מקרבת 
הקב"ה  והשיב  לבנים?  חזרה  אין  שמא  רבש"ע,  הקב"ה:  לפני  אבינו  יצחק 
שנאמר  נגאלים,  הם  מיד  למלכותי,  מצפה  שהוא  דור  יש  כך,  תאמר  אל 
]ולשון  לגבולם'.  בנים  ושבו  ה'  נאם  לאחריתך  תקוה  'ויש  טז(  לא,  )ירמיה 
לראות  ומתכונן  גבוה,  במקום  שעומד  הצופה  כמו  הוא  לישועה'  'ציפית 
בקרוב[. שתתגלה  שמים  למלכות  לחכות  אחד  כל  צריך  כך  חדש,  דבר   איזה 

עכ"ד. 
אמנם מה שבכח הציפיה של האדם לישועה לקרב את הגאולה היא רק אם 
יתכן שגם ציפייתו תהא לשם שמים ללא  כי אז  מעשיו נעשים לשם שמים, 
אליהו  )פה:(, שרבי שאל את  ב"מ  במסכת  כמבואר  פניה שלא לשמה,  שמץ 
תפילתם  בכוח  המסוגלים  האבות  כדוגמת  אנשים  בעוה"ז  יש  אם  הנביא 
בכח מעשיהם מסוגלים  ובניו  חייא  ענה אליהו שרבי  לביאת המשיח,  להביא 
ובניו  חייא  רבי  הגדולה של  ובגמרא שם מבואר מעלתם  הגאולה.  לעורר את 
עיי"ש  לשמה,  שלא  פניה  שמץ  ללא  שמים  שם  לקדש  נעשו  מעשיהם  שכל 
לשם ונקיה  זכה  היא  המשיח  לביאת  שאיפתם  אף  וממילא  המעשה,   כל 

שמים.
בספר 'שפתי חיים' )מועדים ג( ביאר ענין זה: בדרך כלל כולנו שואפים ורוצים 
השאלה  אבל  משיח,  יבוא  אימתי  מתאנח  אחד  כל  המשיח,  בביאת  לראות 
גם  זו  בשאיפה  טמון  לא  האם  זו.  שאיפה  של  מקורה  ומה  מייחל,  הוא  ְלַמה 
תחת  "איש  קלים  חיים  לו  שיהיו  צרותיו,  את  מעליו  להקל  האישי,  הרצון 
 גפנו ותחת תאנתו" וכדומה. זו איננה צפייה למשיח, זו צפייה לדרישת טובת

עצמו.
הצפייה למשיח הנדרשת מעמנו היא לייחל למשיח, ולמה? מכיון שאי אפשר 
לסבול את חילול השם שיש בבריאה, לראות את ההסתר פנים, וכל השאיפה 
את  לראות  המצב  כואב  וכאשר  בבריאה,  יתברך  שמו  שיתקדש   – היא  אחת 
והיא  ה'  קידוש  לראות  אמיתית  לשאיפה  המביאה  היא  בגלותא,  השכינתא 

הצפייה האמיתית שמקרבת את ביאת המשיח.
דרגא עילאית זו שכל צפיתו היא רק כדי לקדש שם שמים שייכת אצל אדם 
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הם  מעשיו  שגם 
נגיעות  כשיש  לש"ש. 
לטובת עצמו זהו שלא 
לשמה, וגם אם כוונתו 
המצוות  בעשיית 
בעוה"ב,  לזכות  כדי 
בשלא  נכלל  זה  גם 
היינו  "לשמה"  לשמה. 
 – בלבד  אחת  מטרה 
רצונו  עשיית  למען 
שבמעשיו  אדם  ית'. 
שלא  מתערב 
בציפייתו  גם  לשמה, 
שלא מעורב   למשיח 

לשמה.
שכל  ובניו  חייא  רבי 

מעשיהם היו לקידוש שם שמים, גם צפייתם לישועה היתה לש"ש ללא שמץ 
פניה שלא לשמה. לפיכך בכח תפילתם היו מסוגלים לקרב את ביאת משיח גם 
קודם זמנו, כי כשהם ביקשו בתפילתם על ביאת משיח, היתה מטרתם אך ורק 

למען יתגדל ויתקדש כבוד ה' בבריאה. 

ִמים  ָיּ ַבּ י  ִכּ ַרְך,  ִיְתָבּ 279ַהּבֹוֵרא  ַלֲעֹבד 

ב ַעּמֹו,  ם ֵיֶצר ָהָרע ִמֵלּ ָהֵהם ָיִסיר ַהֵשּׁ

ֶאת  ֵיְדעּו   - ּוְגדֹוִלים  ים  ְקַטִנּ  - ם  ְוֻכָלּ

ֶבר  ם, ְולֹא ִיְהֶיה ָלֶהם מֹוֵנַע, לֹא ֶדּ ַהֵשּׁ

ה,  ִטְרָדּ ְולֹא  ִמְלָחָמה  ְולֹא  ָרָעב  ְולֹא 

יגּו  ׂ ַיִשּ ם  ְוֻכָלּ נּוִיים,  ְפּ ִיְהיּו  ם  ָלּ ֻכּ ַאְך 

ַרְך,  יִדיַעת ַהּבֹוֵרא ִיְתָבּ דֹוָלה ִבּ ָגה ְגּ ׂ ַהָשּ

ִדְכִתיב:  ַעת, ְכּ ה ַהַדּ ְרֶבּ ִמים ָהֵהם ִתּ ּוַבָיּ

ה'  ֶאת  ָעה  280ֵדּ ָהָאֶרץ  ָמְלָאה  י  "ִכּ

ים" )ישעיה יא, ט(.  ם ְמַכִסּ ִים ַלָיּ ַמּ 281ַכּ

279. הבורא יתברך. כן כתב הרמב"ם )פ"ט מהלכות תשובה ה"ב(: ומפני זה 
התאוו כל ישראל נביאיהם וחכמיהם ימות המלך המשיח, כדי שינוחו ממלכות 
הרשעה שאינה מנחת להן לישראל לעסוק בתורה ובמצוות כהוגן, וימצאו להן 
וירבו בחכמה כדי שיזכו לחיי העולם הבא. לפי שבאותן הימים תרבה  מרגוע 
הדעה והחכמה והאמת שנאמר "כי מלאה הארץ דעה את ה'". 280. דעה את 
ועובדים אותו.  בורא לעולם  ומבינים שיש  )רש"י(. מכירים  ה'.  ה'. לדעת את 
281. כמים לים מכסים. מקום המים קרוי ים והמים ממלאים אותו המקום 
עד שלא יראה הקרקע, ואמר כמו שכל הים מכוסה במים כן יהיו כולם מכוסים 

וממולאים בדעה )מצודת דוד(. 
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לה. לא נוכל להשיגם. 
)לד:(  ברכות  במסכת 
בר  חייא  רבי  אמר 
יוחנן,  רבי  אמר  אבא 
כולן  הנביאים  כל 
טובות  ]שהתנבאו 
נתנבאו  לא  ונחמות[, 
הטובות  ]את  אלא 
שיהיו[ לימות המשיח, 
'עין  הבא,  לעולם  אבל 
אלהים  ראתה  לא 

ִמיִני, ַעל ִעְנַין עֹוָלם  ַהְשּׁ חֹון  ָטּ ַהִבּ
ּבֹו  ר  ֲאֶשׁ א,  ַהָבּ

282ְנִעימּות ְלֵאין ֵקץ ְוֵאין ֵחֶקר, ְוֵאין 

ַההּוא,  ָהעֹוָלם  ְיִפי  ר  ְלַסֵפּ ָיכֹול  ה  ַהֶפּ

ַהְדַרת  ִזיו  ִלְראֹות  ְיכֹוָלה  ָהַעִין  ְוֵאין 

ְולֹא  ֲאִכיָלה  לֹא  ם  ָשׁ ְוֵאין  יִקים,  ִדּ ַהַצּ

ם?  ֲענּוג ֵיׁש ׁשָ ן ַמה ַתּ ה. 283ִאם ֵכּ ִתָיּ ְשׁ

ר  ֲאֶשׁ ַכּ י  ִכּ ְוֵתַדע,  ִבין  ָתּ ֶשׁ ָצִריְך  ְלָכְך 

ַהּתֹוָלדֹות  י  ִכּ ִים,  ַמּ ַבּ ט  ַהָשּׁ ג  ַהָדּ ֲענּוג  ַתּ ָהעֹוף  ֵיַדע  284לֹא 

ג ָימּות  ְוַהָדּ ִים  ַמּ ַבּ י עֹוף ָימּות  ִכּ ִמּזֹו,  זֹו  ֶהם ֵהם ָהפּוְך  ָלּ ֶשׁ

ָמה 285ְמעֶֹרֶבת  ָשׁ ַהְנּ עֹוָלם ַהֶזּה, ׁשֶ הּוא ָבּ ְך ִמי ֶשׁ ה; ָכּ ָשׁ ָבּ ַיּ ַבּ

ָלנּו  287ֵאין  י  ִכּ מֹות,  ָשׁ 286ַהְנּ ֲענּוג  ַתּ ָלַדַעת  יּוַכל  ּגּוף, לֹא  ַבּ

288ָהֶעְליֹוִנים ֲענּוִגים  ִמַתּ ֲענּוג  ַתּ ֲאָבל  ַהּגּוף,  ֲענּוג  ַתּ א   ֶאָלּ

א ַאֲחֵרי  יר אֹוָתם ֶאָלּ יָגם ְולֹא נּוַכל ְלַהִכּ ׂ )לה(לֹא נּוַכל ְלַהִשּ

או  להגבלה  ניתן  לא  אשר  רוחני  עונג  חקר.  ואין  קץ  לאין  נעימות   .282
כן. בכת"י  283. אם  ובתיאורים.  כלל במילים  לכן אי אפשר לתארו  לחקירה, 
 הגירסא: ואין לחשוב: הואיל ואין שם לא אכילה ולא שתיה אם כן מה תענוג... 
284. לא ידע העוף. בכת"י הגירסא: כי כאשר לא ידע הדג תענוג העוף הפורח 
 באויר, וכאשר לא ידע העוף... 285. מעורבת בגוף. שוכנת בתוך הגוף החומרי.
אלא  והכרה  השגה  לנו.  אין   .287 הגוף.  מלבושי  בלי  כשהן  הנשמות.   .286

בתענוגי הגוף. 288. העליונים. הרוחניים בתכלית.
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סד,  )ישעיה  זולתך' 
הטובות  ]כלומר,  ג(. 
הבא  לעולם  שיהיו 
נביא  לשום  נראו  לא 
מלבד  מעלתם,  לרוב 

להקב"ה[.
ביאר המהרש"א )ח"א 
שכיון  אלא(,  ד"ה 
הם  המשיח  שימות 
שהוא  הזה  בעולם 
השכר  אף  גשמי, 
ועליו  גשמי  הוא  שבו 

התנבאו הנביאים, אבל העולם הבא כולו רוחני, והשכר שבו אף הוא רוחני ואין 
אדם יכול להשיגו.

שטובת  הראשונים  החכמים  הודיעונו  כבר  ז(:  ח,  )תשובה  הרמב"ם  כתב  וכן 
ועצמה  ויפיה  גדלה  יודע  ואין  בוריה  על  להשיגה  באדם  כח  אין  הבא  העולם 
אלא הקב"ה לבדו, ושכל הטובות שמתנבאים בהם הנביאים לישראל אינן אלא 
הממשלה  שתשוב  בזמן  המשיח  לימות  ישראל  בהן  שנהנין  שבגוף  לדברים 
לישראל, אבל טובת חיי העולם הבא אין לה ערך ודמיון, ולא דמוה הנביאים כדי 
שלא יפחתו אותה בדמיון, הוא שישעיהו אמר )סד, ג( 'עין לא ראתה אלהים 
זולתך יעשה למחכה לו', כלומר הטובה שלא ראתה אותה עין נביא ולא ראה 

אותה אלא אלהים, עשה אותה האלהים לאדם שמחכה לו. עכ"ל. 

ָאנּו  ֶשׁ ֵמֲחַמת  ְוֶזהּו  ָבה,  ְחָשׁ ַהַמּ 289רֹב 

י  ִכּ יר  ַנִכּ ן לֹא  עֹוַלם ַהּגּוִפים, ְוַעל-ֵכּ ְבּ

ֲענּוִגים ָהאֹוְבִדים ְוַהּפֹוְסִקים,  ִאם 290ַתּ

ִמיד  ָתּ ֵהם  ָמה  ָשׁ ַהְנּ ֲענּוֵגי  ַתּ ֲאָבל 

אֹוָתם  ין  ֵבּ ְוֵאין  ֶהְפֵסק,  ִלי  291ְבּ

ֲענּוִגים  ַהַתּ ֵאּלּו  ּוֵבין  ֲענּוִגים  ַהַתּ

ׁשּום  ְבּ ֻקְרָבה  ְולֹא  ּתּוף  ְוִשׁ 292ִחּבּור 

289. רוב המחשבה. כלומר, יש קצת תענוגים רוחניים גם בעוה"ז כאשר יבאר 
290. תענוגים.  צריך להתבונן בהם היטב עד שמשיגם.  רבנו בהמשך, אמנם 
תענוגי הגוף הארציים והגשמיים. 291. בלי הפסק. חז"ל )קידושין לט:( קראו 
עולמים,  ולעולמי  לעד  נצחי  עולם  הוא  כי  ארוך",  שכולו  "עולם  הבא  לעולם 
וכנוסח הברכה "אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו", ועיין ברכות 
)כח:( כשחלה רבי יוחנן בן זכאי וכו'. וכן יסד הפייטן, "אוי לי שהחלפתי עולם 
עומד )-עוה"ב( בעולם חולף )-עוה"ז(". 292. חבור ושתוף ולא קורבה בשום 
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ֲעָלה ַהִהיא ַאַחר מֹותֹו, לֹא יֹאַהב  ה 293ַלַמּ ְזֶכּ ִיּ ִעְנָין. ּוִמי ֶשׁ

ֶלְך 294ַלֲחלֹץ ֵמָעָליו  ר לֹא יֹאַהב ַהֶמּ ֲאֶשׁ ֲענּוִגים, ַכּ ֵאּלּו ַהַתּ

ְוִלְפָעִמים  ָעִרים.  ַהְנּ ִעם  חּוצֹות  ַבּ ֵחק  ּוְלַשׂ ְפַאְרּתֹו  ִתּ ְיַקר 

ים,  ַטִנּ ַהְקּ טּות  ר ָעָליו ְשׁ ְוִתְגַבּ ִנים,  ָשּׁ ַבּ ֶלְך ָקָטן  ַהֶמּ ֶשׁ ִיְהֶיה 

ֵמֲחַמת  ְוֶזהּו  ְלכּות,  ַהַמּ ְיַקר  יַח  ְוַיִנּ ָעִרים,  ַהְנּ ִעם  ֵחק  ִויַשׂ

ֲאַנְחנּו  ר  ֲאֶשׁ ַכּ ָרִכים,  ַהְדּ ֵני  295ְשׁ ין  ֵבּ ִלְבחֹן  ַעת  ַדּ לֹו  ֵאין  ֶשׁ

א ַהָבּ עֹוָלם  ֲענּוג  ַתּ ַעל  ֶזה  עֹוָלם  ֲענּוג  ַתּ יִרים   ַמְגִבּ

מֹות  ָשׁ ַהְנּ עֹוַלם  ָרֵתנּו  ַהָכּ ּוִמעּוט  נּו  ְעֵתּ ַדּ ֶחְסרֹון  ֵמֲחַמת 

ְוַתֲענּוָגיו.

מֹות  ָשׁ ַהְנּ ֲענּוֵגי  ִמַתּ ְקָצת  יר  ְלַהִכּ ּתּוַכל  ַהֶזּה  ּוָבעֹוָלם 
ֵני-ָאָדם  ְבּ גֹון  ְכּ ה,  ִתָיּ ּוְשׁ ֲאִכיָלה  לֹא  ְבּ

ִדים  ַכְבּ ְמּ ֵעת ֶשׁ בֹוד ְבּ ׂשֹוְנֵאיֶהם, ּוְכגֹון ַהָכּ ִמים ְבּ ְתַנְקּ 296ַהִמּ

רֹוֶאה ָאָדם  ֶשׁ ָבִרים ָיִפים אֹו ְכּ ָאָדם רֹוֶאה ְדּ ֵני-ָאָדם, ּוְכֶשׁ ְבּ

ענין. כלומר, אין שום קשר ודמיון או מכנה משותף בין התענוגים הגשמיים 
לתענוגי  לזכות  ההיא.  למעלה   .293 במשהו.  ואפילו  הרוחניים  לתענוגים 
ולזלזל  כבודו  את  מעליו  להסיר  תפארתו.  יקר  מעליו  לחלוץ   .294 עוה"ב. 
תענוג  לבין  המלכות  כבוד  מעלת  בין  להבחין  הדרכים.  שני   .295 בעצמו. 
השחוק עם הנערים. 296. המתנקמים בשונאיהם. המרגישים אז תענוג גדול, 
כדברי ה'מסילת ישרים' )פי"א(: "כי האדם מרגיש מאד )-רגיש ומתפעל מאד( 
מנוחתו  היא  כי  מדבש,  לו  מתוקה  והנקמה  גדול,  צער  ומצטער  בעלבונותיו 

לבדה".
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לדמותו  נוכל  ולא  לו. 
בעולם  תענוג  לשום 
במסכת  שנינו  הזה. 
"יפה  יז(  )ד,  אבות 
קורת  של  אחת  שעה 
מכל  הבא  בעולם  רוח 
הזה".  העולם  חיי 
רק  אפילו  יפה  כלומר, 
הנאה  של  אחת  שעה 
ונחת רוח הבאה מתוך 
לאדם  שיש  שמחה 
חיי  יותר מכל  בעוה"ב, 

העוה"ז. 
בביאור 'קורת רוח' ו'כל 
חיי העולם הזה', ביאר 
)מכתב  דסלר  הרב 

ְזַמן  אֹותֹו  ָרָאה  א  לֹּ ֶשׁ ֶהָחִביב  נֹו  ְבּ

ׂשֹורֹות טֹובֹות.  ֹוֵמַע ְבּ ּשׁ ֶשׁ ה, אֹו ְכּ ְמֻרֶבּ

לֹא  ְבּ דֹול  ָגּ ֲענּוג  ַתּ ֵיׁש  ה  ֵאֶלּ ּוְבָכל 

עֹוַלם  ְבּ ֶזה  ְוִאם  ה.  ִתָיּ ּוְשׁ ֲאִכיָלה 

רֹוִאים  ֲאַנְחנּו  ֶשׁ ַהּגּוִפים, 

ִבין  ָתּ ִמֶזּה  ֶנֱהנֹות,  מֹות  ָשׁ ַהְנּ 297ֶשׁ

ֵמי  298ִלְשׁ ֲעֶלה  ַתּ ֶשׁ ְכּ מֹות  ָשׁ ַהְנּ ֲענּוג  ַתּ

יו ָהעֹוָלם ָהֶעְליֹון  ְמרֹוִמים ְוֵתָהֶנה ִמִזּ

ֲענּוג ַההּוא  ִכיָנה. ְוֵאין ַלַתּ יו ַהְשּׁ 299ּוִמִזּ

נּוַכל  )לו(ְולֹא  ַאר,  301ֹתּ ְולֹא  300ִסּפּור 

ַהֶזּה,  עֹוָלם  ָבּ ֲענּוג  ַתּ ְלׁשּום  ְלַדּמֹותֹו 

ְיַקר  ַעל  ְוִנְפָלא  ֵמַהּ  ָתּ ָהָיה  ֶשׁ ִביא,  ַהָנּ ָאַמר  ֶשׁ מֹו  ְכּ א  ֶאָלּ

ר ָצַפְנָתּ ִליֵרֶאיָך" )תהלים  א: "302ָמה ַרב טּוְבָך ֲאֶשׁ עֹוָלם ַהָבּ

297. שהנשמות נהנות. למרות שנמצאות וקשורות בגוף. 298. לשמי מרומים. 
ומזיו השכינה. וכמו   .299 שאז תהיה מנותקת מהגוף, ללא מגבלות החומר. 
שכתב ה'מסילת ישרים' )פ"א(: "שהאדם לא נברא אלא להתענג על ה' )-על 
הדבקים  על  משפיע  שה'  השכינה  )-מאור  שכינתו  מזיו  ולהנות  עמו(  הקשר 
באיכות  )-הן  הגדול  והעידון  והמוחלט(  )-השלם  האמיתי  התענוג  שזהו  בו(, 
התענוגים  מכל  יותר  רק  )-לא  להמצא  שיכולים  העידונים  מכל  בכמות(  והן 
אי  ספור.   .300 עכ"ל.  בכוח(".  האפשריים  מכל  גם  אלא  בפועל,  הנמצאים 
אפשר לספר אותו. 301. תואר. אי אפשר לתאר אותו. 302. מה רב טובך וגו'. 

כמה רב הוא הטוב אשר גנזת לתת ליראיך בעולם הבא.
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בשם  ח"א(  מאליהו, 
ברוידא  מוהרצ"ה 
חיי  ענין  כי  זצ"ל, 
אם  הוא,  הזה  העולם 
נקבץ אל תוך רגע אחד 
אושר  שעות  כל  את 
לאדם  שיש  ונחת 
חייו,  ימי  כל  במשך 
ונצרף לזה את האושר 
והנחת שיש לכל חבריו 
בכל ימי חייהם, וכן כנ"ל לכל אנשי העיר ואת כל דיירי כל העולם שבכל הדורות 
בלי  הזה  בעולם  טוב  כל  והכל ממש,  הדורות,  כל  סוף  ועד  הבריאה  מראשית 
שום יוצא מן הכלל, הכל ינתן לאדם אחד וברגע אחד ממש, אם כן הלא אין 
לך אושר יתר על זה כלל, ואעפ"כ קורת רוח בעולם הבא גדול הימנו. וביאור 
מדריגת קורת רוח, פירש אדמו"ר מו"ח זצ"ל, שהוא כציור שמחה גדולה בבית 
מלכים אשר יעבור עני ויריח את ריח הסעודה מידי עברו ברחוב מחוץ לבית, 
ויהנה מן הריח הטוב, זהו בבחינת קורת רוח. וכן גם בעולם הבא: אם אדם אינו 
זוכה לעולם הבא גופא, אלא שמרשים לו לעבור מבחוץ ולהנות רק מריח הטוב 
של העולם הבא המוכן לצדיקים, זהו פירוש מי שיש לו קורת רוח בעולם הבא, 
הוא השכר היותר קטן אשר אפשר להמצא, ועל כרחנו הוא עבור המצוה היותר 
קטנה אשר אין קטנה הימנה, שהרי כל מצוה יש לה מתן שכר בעולם הבא. 
הרי שיתבאר לנו היטב כי שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, הוא משום שאין לך 
שום מצוה מן המצות אפילו הקטנה ביותר, אשר לא יהיה שכרה יותר מכל מה 

שאפשר שימצא שכר וטוב בכל העולם הזה כולו. 

ר הּוא סֹוף  א ֲאֶשׁ לא, כ(. ְוַעל עֹוָלם ַהָבּ

ַעל  ְטחֹונֹו  ִבּ ה'  ַבּ ים  ָיִשׂ ָאָדם,  ל  ָכּ

303ְוַאל  ָהֶעְליֹון,  ָלעֹוָלם  יֵעהּו  ִגּ ַיּ ֶשׁ

חֹון  ָטּ ִבּ לֹו  304ְוֵאין  ָפָניו.  ִמְלּ ִליֵכהּו  ַיְשׁ

ַאַחר  ַאְך  טֹוִבים,  ים  ַמֲעִשׂ לֹא  ְבּ

ים  ּתֹוָרה ּוְבַמֲעִשׂ ָכל ְיָכְלּתֹו ַבּ ֲעֹסק ְבּ ַיּ ֶשׁ

303. ואל ישליכהו מלפניו. כלומר, יבטח בה' שיזכהו לעולם הבא, ולא יהיה 
לשאול,  יורדת  שנשמתם  מאותם  או  הבא,  לעולם  חלק  להם  שאין  מאותם 
שנזרקים בכף הקלע ומטורפים לארץ )עיין רבנו יונה ב'שערי תשובה' שער ב' 
אות י"ח מש"כ מענין זה(. 304. ואין לו בטחון וכו'. אי אפשר לבטוח בה' על 

זה בלי שיעשה מצדו מעשים טובים.
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בה'  הבוטח  לז. 
גדולה  טובה  מדה 
הבטחון  מאד.  היא 
מהמצוות  אחד  הוא 
שבתורה, ובשעת הדין 
'ציפית  לו  שואלים 
פירוש,  לישועה', 
לישועה  חיכה  אם 
ממנה  נתייאש  ולא 
בבטחונו  והתחזק 
שנתחדש  פרט  בכל 

ַהֲחִסידּות  ַמְדֵרגֹות  ֶאל  ַיֲעֶלה  טֹוִבים 

306ְוהּוא  ֶזה,  ְלִעְנָין  305ָהְראּויֹות 

ּבֹו,  ִמִלּ ַהֶזּה  עֹוָלם  ַאֲהַבת  ּיֹוִציא  ֶשׁ

ַהּבֹוֵרא  ַאֲהַבת  ַההּוא  קֹום  ָמּ ַבּ ְוַיְכִניס 

307ַעל  ַעְצמֹו  ְוִיְמֹסר  הּוא,  רּוְך  ָבּ

ְך,  ה ָכּ ַרְך. ְוִאם ַיֲעֶשׂ ם ִיְתָבּ ת ַהֵשּׁ ְקֻדַשּׁ

ד  ְתַחֵסּ ִיּ 308ֶשׁ ַרְך  ִיְתָבּ ּבֹוֵרא  ַבּ ְוִיְבַטח 

ִביִאים  ל ַהְנּ ד ִעם ָכּ ִהְתַחֵסּ מֹו ֶשׁ ִעּמֹו ְכּ

ֵרי ֶחְלקֹו.  ָריו ְוַאְשׁ ְוַהֲחִסיִדים 309ַאְשׁ

דֹוָלה ִהיא ְמאֹד, ְוָצִריְך  ה טֹוָבה ְגּ ה' 310ִמָדּ ַבּ )לז(ַהּבֹוֵטַח 

עֶֹמק  312ְבּ ָיבֹוא  ֶטֶרם  דֹול  ָגּ ּקּון  311ִתּ ָהָאָדם 

ִדְכִתיב:  ְכּ ֶחֶסד,  ל  ְלַקֵבּ ן  ְמֻזָמּ אלִֹהים  ֵבּ ַהּבֹוֵטַח  חֹון.  ָטּ ַהִבּ

השכינה. מזיו  וליהנות  העליון  לעולם  להגיע  זה.  לענין  הראויות   .305 
שיסיר  הוא  החסידות  מדרגת  בכלל  הזה.  עולם  אהבת  שיוציא  והוא   .306
מוכן  ה'. שיהיה  קדושת  על   .307 הזה.  עולם  לתענוגי  ותשוקה  מלבו אהבה 
למסור את חייו על קדושת ה' אם ידרש ממנו, וכן יתאמץ בכל כחו לקדש את 
ה' במעשיו. 308. שיתחסד עמו. שיעשה עמו חסד בעולם הבא, כשם שהוא 
עושה עם הנביאים והחסידים. 309. אשריו ואשרי חלקו. אשריו בעולם הזה 
ואשרי חלקו לעולם הבא )עלי אורח(. 310. מדה טובה גדולה. כי זוהי שלימות 
311. תקון גדול. לתקן נפשו מאוד בכדי שיוכל לייחד לבבו לבטוח  האמונה. 

בה'. 312. בעומק הבטחון. כדי שיהיה בוטח אמיתי ולא מדומה.
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מרויח  והבוטח  עליו. 
בעולם  בשתים, 
מה  ישיג  בודאי  הזה 
מהצטרכותו  לו  שחסר 
'לא  הכתוב  וכמאמר 
צדיק'  נפש  ה'  ירעיב 
קיב(  )תהלים  וכתיב 
לא  רעה  'משמועה 
יירא נכון לבו בטוח בה'' 
כדומה  פסוקים  והרבה 
שכרו  זאת  ועוד  לזה, 
הבא,  לעולם  מרובה 
שזהו הוא כלל גדול בכל 
מצוה  ש'שכר  המצות 
בהאי עלמא ליכא', וכל 
הם  הזה  עולם  טובת 
רק פרי המצוות שאוכל 
בעולם הזה והקרן קיים 
לעולם הבא שכולו טוב 
ליקוטי  הלוי'  )'בית 

מאמרים, מכת"י(.

ְיסֹוְבֶבּנּו"  313ֶחֶסד  ה'  ַבּ "ְוַהּבֹוֵטַח 

"ְיסֹוְבֶבּנּו"  ָאַמר  ְולֹא  י(;  לב,  )תהלים 

ָצִריְך  ַהּבֹוֵטַח  ר  ֲאֶשׁ ִביל  ְשׁ ִבּ א  ֶאָלּ

ֵאיָנן טֹובֹות  ָרצֹות ֶשׁ ה ְפּ ָמּ 314ִלְפרֹץ ַכּ

ֶאת  ְלהֹוִכיַח  ָצִריְך  ַהֶזּה:  עֹוָלם  ָבּ לֹו 

ִליָרא  ִריְך  ָצּ ֶשׁ י  ְוַאף-ַעל-ִפּ ים,  ָהַרִבּ

ּוְבָממֹונֹו;  גּופֹו  315ְבּ יקּוהּו  ַיִזּ ן  ֶפּ ֵמֶהם 

רֹוָביו  ִמְקּ 316ְלִהְתָיֵאׁש  ָצִריְך  ְוַגם 

ֶהם  ִעָמּ ף  ֵתּ ַתּ ִיְשׁ א  לֹּ 317ֶשׁ ּוֵמאֹוֲהָביו, 

טֹוָבה ֶדֶרְך  ְבּ הֹוְלִכים  ֵאיָנם  ֶשׁ  ְכּ

ַלֲעזֹב  ָצִריְך  ם  ַגּ ָלֶהם;  ַיֲחִניף  א  לֹּ ְוֶשׁ

ַהֶזּה עֹוָלם  ָבּ 318ֲעָסִקים  ה   ַהְרֵבּ

ְוֲלעֶֹסק  ָהעֹוָלם  ֵמַהְבֵלי  ִלּבֹו  ּוְלַפּנֹות 

דֹול,  ָגּ חֹון  ָטּ 319ִבּ ָצִריְך  ְוֶזה  ּתֹוָרה  ַבּ

תּוב "ֶחֶסד ְיסֹוְבֶבּנּו". ן ָאַמר ַהָכּ ַוֲעבּור ֵכּ

313. חסד יסובבנו. חסד יקיף אותו לשמרו. 314. לפרוץ כמה פרצות. צריך 
אומץ גם לעשות מעשים שעלולים להזיק לו בעולם הזה. 315. בגופו ובממונו. 
שלא   .317 להתרחק.  להתיאש.   .316 בה'.  בוטח  כי  פוחד  אינו  כן  ולמרות 
ויכולים  רווחים  שמניבים  עסקים.   .318 עמם.  יתחבר  שלא  עמהם.  ישתתף 
להעשירו. 319. בטחון גדול. שיבטח בה' בכל לבו שישמור עליו מהיזק ושידאג 

לכל צרכיו.

ביאורים
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אי  והבטחון  לח. 
אמונה.  בלא  אפשר 
חיים"  ב"אורחות 
כתב:  )כה(  להרא"ש 
"לבטוח בה' בכל לבבך 
בהשגחתו  ולהאמין 
וביאר  הפרטית". 
יחזקאל"  ב"אור 
צט(  עמ'  )אמונה 
הרא"ש  שכוונת 
שאמונה  ללמדנו 
פרטית  בהשגחה 
רק  לבטחון.  קודמת 
האדם  שהשיג  אחרי 
תקוה  לו  יש  אמונה, 

ענינו,  'אמונה'  בטחון:  וענין  אמונה  ענין  לבאר  ויש  הבטחון.  למידת  להגיע 
שאדם מאמין שכל מה שנעשה בעולם, בין עמו בין עם אחרים, בין במדבר בין 
בחי בין בצומח ובין בדומם, הכל עד הפרט הקטן ביותר, הכל בכל מכל מושגח 
בהשגחה פרטית, ונעשה על ידי הקב"ה ממש כביכול, זהו ענין אמונה. אולם 
ענין הבטחון, הוא פנימי יותר, ועמוק יותר. 'בטחון' ענינו, שאני בוטח בו יתברך 
שמו שהוא ידאג לי וינהל את כל צרכי בין בגשמיות בין ברוחניות, הכל ינוהל 
על הצד היותר טוב. אין הכונה שאני בטוח שיקרה כך או יקרה כך, כמו שכתבו 
הראשונים לשלול דעה זו )יש גם בחינה זו אולם אכמ"ל( בפירוש מילת בטחון. 
אלא עיקר הענין של בטחון הוא - הרגשת שלוה, הרגשת רוגע שיש מישהו 
שמסדר ודואג לכל צרכי. מישהו שיודע בדיוק מה אני צריך, מישהו שיודע בדיוק 
מה טוב לי הרבה יותר טוב מאשר אני יודע מה טוב לי. מישהו שכל כך אוהב 
אותי, שדואג לי בכל רגע ממש כל ימי חיי, הן בעולם הזה והן בעולם הבא לנצח 

לֹא  ְבּ ר  ֶאְפָשׁ 320ִאי  חֹון  ָטּ )לח(ְוַהִבּ

ְכִתיב:  ִדּ ֱאמּוָנה, 

)תהלים  ֶמָך"  ְשׁ 321יֹוְדֵעי  ְבָך  "ְוִיְבְטחּו 

דֹול  ַהָגּ מֹו  ְשׁ ַהּיֹוְדִעים  י  ִכּ יא(;  ט, 

ֲאִמיִנים  תֹו ּוְגבּוָרתֹו, ְוַהַמּ ֻדָלּ יִרים ְגּ ּוַמִכּ

י  ִכּ ּבֹו,  ִלְבטַֹח  ְיכֹוִלים  ה  ֵהָמּ ֵלב,  ָכל  ְבּ

ִאם  ִפים:  ָתּ ֻשׁ ֵהם  ְוָהֱאמּוָנה  חֹון  ָטּ ַהִבּ

ְוָהֱאמּוָנה  חֹון.  ָטּ ִבּ ֵאין   - ֱאמּוָנה  ֵאין 

ְכִתיב: "ָאֹנִכי  ִהיא 322רֹאׁש ַהּתֹוָרה, ִדּ

320. אי אפשר. להשיגו. 321. יודעי שמך. המכירים את גדולתך. 322. ראש 
הבורא  מפי  סיני  בהר  שנאמרו  הראשונות  והדברות  התורה  יסוד  התורה. 

ביאורים

ום
ד י

אח
ם ו

עי
רב

א



136

צדיקים עיוניםשער השמחהארחות 

ממש  הזמן  כל  נצחים, 
כל ענינו לדאוג שיהיה 
הוא  בסדר,  הכל  אצלי 
מזה  דעת  מסיח  אינו 
ממש  לרגע  אפילו 
ובעיקר,  כפשוטו. 
שהמישהו הזה לא רק 
אלא  לי,  לדאוג  רוצה 
הוא אינו מוגבל לשום 
שהוא  מה  כל  דבר, 
רוצה הוא יכול לעשות 
ואין מונע לו כלל. ענין 
תחושת  הוא  הבטחון 
שהנני  גמורה,  שלוה 
ההרגשה  מכח  רגוע 

שהעול לא עלי, יש מישהו שדואג לכל והוא יסדר הכל על הצד היותר טוב. 
אהבה  אמיתית,  אהבה  לכך  שיקדם  מוכרח  אמיתי,  בטחון  להרגיש  בכדי 
שמתוכה אדם נותן נאמנות גמורה בלב להקב"ה, נאמנות גמורה שאדם מרגיש 
שבאמת הקב"ה כביכול עומד לידו לשרתו לכל צורך ממש. צריך להבין, ענין 
הבטחון הוא אינו ענין שכלי, אלא מצב של נפש שכל כך מרגישה את הבורא 
ובודאי  שבודאי  ביטחונה  מכח  כלל  דואגת  שאינה  אותה,  באהבתו  ומאמינה 
הוא לא יעזוב אותה אלא יהיה צמוד עמה בכל דרך שתלך. ]מובא בזוהר )ח"ב 
ה:(: "אלמלי הוו ידעין בני נשא רחימותא דרחים קודשא בריך הוא לישראל, 
הוו שאגין ככפריא למרדף אבתריה". תרגום: אילו היו בני אדם יודעים עד כמה 

גדולה אהבת ה' לישראל, היו שואגים ככפירים לרדוף אחריו[. 
זוכה לאושר רוגע ושלוה. לולי זאת,  רק כאשר יש לאדם בטחון אמיתי, הוא 
כל החיים זהו מין שרשרת של לחצים מכאן ולחצים מכאן, רק בכח הבטחון 
באהבת הבורא את הנברא, ודאגתו בכל רגע ובכל שעה, יש רוגע בעולם הזה. 

ֱאלִֹהים  ְלָך  ִיְהֶיה  לֹא  וגו',  ֱאלֶֹהיָך  ה' 

ֲאֵחִרים" )שמות כ, ב ג(, ְוִאם לֹא ַמֲאִמין 

ָאָדם  - 323ַמה ּיֹוִעיל ּתֹוָרתֹו? ּוִבְזַמן ֶשׁ

ם  ְיַקֵיּ ַהּבֹוֵרא  ֶשׁ ב,  ַהֵלּ ֵמעֶֹמק  ַמֲאִמין 

ַלֲעׂשֹות  ּתֹוָרה,  ַבּ תּוב  ָכּ ֶשּׁ ַמה  ל  ָכּ

ָכר  ָשׂ ם  ֵלּ ּוְלַשׁ ַלחֹוֵטא  ְרָעֻנּיֹות  ֻפּ

ַהּתֹוָרה,  ׁשֹוֵמר  ָאז  אֹוָתּה,  ִמים  ַלְמַקְיּ

ָהיּו  ִאם  ְוַהַגְזָלִנים  ִבים  ָנּ ַהַגּ ל  ָכּ י  ִכּ

ַעל  ֶנֱהָרִגים  ָהיּו  ֶשׁ אי  ַוַדּ ְבּ יֹוְדִעים 

יתברך. 323. מה יועיל תורתו. הרי לא יקיים אותה.
ביאורים
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כולה  התורה  כל  לט. 
זה  באמונה.  כלולה 
)סוף  הרמב"ן  לשון 
"ומן  בא(:  פרשת 
הגדולים  הנסים 
אדם  המפורסמים 
מודה בנסים הנסתרים 
התורה  יסוד  שהם 
כולה, שאין לאדם חלק 
בתורת משה רבינו, עד 
דברינו  בכל  שנאמין 
נסים,  שכולם  ומקרינו 
ומנהגו  טבע  בהם  אין 

של עולם, בין ברבים בין ביחיד". עכ"ל.
ומצינו לשון הרמב"ם )בפירוש המשנה סוף ברכות( המבטא את גודל חשיבות 
האמונה בה'. וז"ל: "כי יקר בעיני ללמד עיקר מעיקרי הדת והאמונה יותר מכל 

אשר אלמדהו".
ובספר 'כד הקמח' )ערך אמונה( כתב: עיקר התורה והמצוה היא האמונה, כי 
מי שאין לו אמונה נוח לו שלא נברא, והיא מצוה תלויה בלב, והוא, שיאמין 
בכלל  במין האדם  בעולם השפל  והוא משגיח  יחיד,  נמצא  לעולם  אדם שיש 
שאומרים  בהקב"ה,  המורדים  והפושעים  כופרים  של  מלבם  להוציא  ובפרט, 

שאין ההשגחה שופעת מגלגל הירח ולמטה וכו'. 
הוא  המצוות  שמנין  שאף  הגמרא  דורשת  )כד.(  מכות  במסכת  באמונה.  מ. 
'וצדיק באמונתו  ד(  ב,  תרי"ג, בא חבקוק והעמידן על אחת, שנאמר )חבקוק 
יחיה'. הסבא מקלם ז"ל מבאר, כיון שחבקוק היה מאחרוני הנביאים, העמיד את 
כל קיום התורה על אחת והיא האמונה. 'דדא ביה כולא ביה'. כאשר זוכה אדם 

ְיכֹוִלים  ָהיּו  ְולֹא  ּוְגֵזָלָתם  ֵנָבָתם  ְגּ

ִבים  ָנּ ֵלט, 324ָהיּו ִנְמָנִעים. ְוָכל ַהַגּ ְלִהָמּ

ֵצל  ְלִהָנּ 325ּבֹוְטִחים  ֵהם  ְזָלִנים  ְוַהַגּ

ם  ָבּ ִלּ ֶשּׁ ַמה  ים  עֹוִשׂ ן  ְוַעל-ֵכּ ְלעֹוָלם, 

ן ַהחֹוֵטא, ִאם ָהָיה ַמֲאִמין  ם-ֵכּ ָחֵפץ. ַגּ

ֶדל ָעְנׁשֹו, לֹא ָהָיה חֹוֵטא.  אי ַעל ֹגּ ַוַדּ ְבּ

לּוָלה ְכּ ּה  ָלּ ֻכּ ַהּתֹוָרה  ל  326)לט(ָכּ  ָלֵכן 

יק  "327ְוַצִדּ ִדְכִתיב:  ְכּ ֱאמּוָנה,  )מ(ָבּ

בטוחים  לעולם.  להנצל  בוטחים   .325 ומלגזול.  מלגנוב  נמנעים.  היו   .324
תלוי  התורה  מצוות  קיום  כל  וכו'.  התורה  כל   .326 יתפסו.  שלא  תמיד 
 .327 קיומם.  על  יקפיד  כך  בלבו  חזקה  שהאמונה  כמה  עד  האמונה,  בחוזק 
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אמונה,  מעט  ורכש 
האמונה  כי  בכל,  זכה 
היא העיקר. כל המדות 
באמונה,  יסודם  כולם 
הוא  השלם  המאמין 
כי  טובות,  מדות  בעל 
מדות  יוצרת  האמונה 
להיפוך  וכן  טובות, 
רעות  מדות  בעל 
מאמונה  מאד  רחוק 
שמדותיו מונעות אותו 
העמיד  לכן  מלהאמין, 
התורה  קיום  כל  את 
'וצדיק   - האמונה  על 
)אור  יחיה'.  באמונתו 
מאמר  ח"ג  יחזקאל, 

והעמידן על אחת(. 

328ְוַעל  )חבקוק ב, ד(.  ִיְחֶיה"  ֱאמּוָנתֹו  ֶבּ

ה'  ַבּ "329ְוֶהֱאִמן  ֶנֱאַמר:  ַאְבָרָהם 

ו(  )בראשית טו,  ְצָדָקה"  ֶבָה לֹו  ְחְשׁ 330ַוַיּ

ן; ְוַעל  ב ֵכּ ל ַהּטֹובֹות לֹא ִנְכַתּ 331ְוַעל ָכּ

332ֶנֱאָמן  יִתי  ֵבּ ָכל  "ְבּ ב:  ִנְכַתּ ה  ֹמֶשׁ

ְדָרׁש  ִמּ ַבּ ְוַאְמִריָנן  הּוא" )במדבר יב, ז(, 

ָהֱאמּוָנה  דֹוָלה  ְגּ כג(:  כב,  רבה  )שמות 

ְזכּות  ִבּ ֶשׁ רּוְך-הּוא,  דֹוׁש-ָבּ ַהָקּ ִלְפֵני 

ְרָתה  ָשׁ ֲאבֹוֵתינּו  ֶהֱאִמינּו  ֶשׁ ָהֱאמּוָנה 

יָרה,  ִשׁ ְוָאְמרּו  ֶדׁש  רּוַח-ַהקֹּ ֲעֵליֶהם 

ה ַעְבּדֹו  ה' ּוְבֹמֶשׁ ֲאִמינּו ַבּ ֱאַמר: "ַוַיּ ֶנּ ֶשׁ

ָרֵאל"  ִיְשׂ 333ּוְבֵני  ה  ֹמֶשׁ יר  ָיִשׁ ָאז   -

ֶהֱאִמינּו,  ֶשׁ ָהֱאמּוָנה  ְזכּות  ִבּ ְוִנְגֲאלּו  א(,  לא-טו,  יד,  )שמות 

בה'  מאמין  צדקתו  שברוב  באמונתו,  צדיק  שהוא  מי  יחיה.  באמונתו  וצדיק 
אמונה שלימה, יזכה לחיי עולם לו ולזרעו. 328. ועל אברהם. אשר היה הראש 
לומר  צריך  היה  לא  רש"י:  פירש  בה'.  והאמין   .329 למאמינים.  והראשון 
באמונה  שהיתה  מיוחדת  מעלה  לציין  בא  הכתוב  אלא  בה',  אברהם  שהאמין 
זאת. על  אות  לו  שאל  לא  אף  זרעו,  ריבוי  על  הקב"ה  לו  שהבטיח  שכיון   זו, 
330. ויחשבה לו צדקה. הקב"ה החשיב לו את הדבר לזכות ולִצְדקּות על האמונה 
שהאמין בו מבלי לבקש כלל אות וסימן )רש"י(. 331. ועל כל הטובות לא נכתב כן. 
בכת"י הגירסא: ועל כל שאר הטובות שעשה לא נכתב "צדקה", אלא על האמונה. 
332. נאמן הוא. התורה מדגישה בכך את מעלתו של משה. 333. ובני ישראל. 

ביאורים
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לא(.  ד,  )שם  ָהָעם"  ֲאֵמן  "ַוַיּ ְכִתיב:  ִדּ

ַאַחת  ִמְצָוה  ל  ַהְמַקֵבּ ל  ָכּ ם:  ָשׁ ְוָאְמרּו 

ֶרה ְשׁ ִתּ ֶשׁ הּוא  ַדאי  ְכּ ֱאמּוָנה,   334ֶבּ

ֻלּיֹות  )מא(ְוַהָגּ ֶדׁש.  רּוַח-ַהקֹּ ָעָליו 

ֱאַמר:  ֶנּ ֶשׁ ָהֱאמּוָנה,  ְזכּות  ִבּ סֹות  ְנּ ִמְתַכּ

)שה"ש ֲאָמָנה"  ֵמרֹאׁש  ׁשּוִרי   "335ָתּ

ִלי  יְך  ִתּ "336ְוֵאַרְשׂ ְואֹוֵמר:  ח(,  ד, 

ֱאמּוָנה" )הושע ב, כב(. ֶבּ

והגליות  מא. 
בזכות  מתכנסות 
ה'בית  כתב  האמונה. 
בא(:  )פרשת  הלוי' 
האמור  מכל  היוצא 
רומזת  דפרה  למעלה 
קץ  והוא  משיח  על 
וגם  הגליות,  לכל  וסוף 
שרשי  דשני  נתברר 
אחת  הם,  חטאים 
והיא  עבודה-זרה  ענין 
אמונה  בעצמו  הוספה 
הוא  והשניה  האסורה, 

חטא חסרון אמונה. הראשונה היה בבית ראשון והשני היה בבית שני, ומש"ה 
נחרבו שניהם. ומש"ה קודם הגאולה יתגבר שנית היצה"ר של הכפירה ובפרט 
לתקן  כדי  והיא  הרבה,  ישראל  ממנו  ויסבלו  החכמים  ובדברי  שבע"פ  בתורה 

ובדבורה, שאמרו  במכילתא )בשלח, פרשה ו( הוסיף: "שכן מצינו במשה ובדוד 
ששרתה  ראיה  שמביא  הנצי"ב,  ופירש  הקודש".  רוח  עליהם  ושרתה  שירה 
רוה"ק על ישראל שלא מפורש בכתוב, אלא מדמצינו משה דוד ודבורה שאמרו 
שירה ושרתה עליהם רוה"ק, דדבורה נביאה היתה, ודוד אמר רוח ה' דבר בי וגו', 
ויש ללמוד שכל האומר שירה אי אפשר בלי רוח הקודש. עכ"ל. 334. באמונה. 
)הנצי"ב(. ומאודו  נפשו  עליה  ימסור  הוא  האמונה  שמכח  וכחו,  יכלתו   בכל 
335. תשורי מראש אמנה. תסתכלי ותתבונני מראשית אמונתך, אשר האמנת 
שניר  מראש  הושעתיך  עת  מכך,  הפקת  תועלת  כמה  עמי,  דרכך  בתחילת  בי 
וגו' אשר היו דומים אז למעונות חיות טרף כששלטו בהם סיחון מלך האמורי 
ועוג מלך הבשן. ואת, על ידי אמונתך בי ונאמנותך אלי, ניצחת את כל אויבייך, 
נגד הטבע. ]ויש מפרשים: 'תשורי מראש אמנה' – כנסת ישראל תשיר לעתיד 
שירה לה' על גאולתה בזכות אברהם – שהיה ראש המאמינים )עפ"י שמות רבה 
336. וארשתיך לי באמונה. ה' יהיה אלוקים של עם ישראל )-אקח  כג, ה([. 
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דעבורו  החטא  אותו 
אשר  ומי  הבית,  נחרב 
באמונתו  שלם  ישאר 
וזהו מה  לגאולה.  יזכה 
מכות  בסוף  דאמרו 
והעמידן  חבקוק  בא 
שנאמר  אחת  על 
יחיה,  באמונתו  וצדיק 
קאי  חבקוק  דנבואת 
וכמו  משיח  ביאת  על 
בפסוק  שם  שאמר 
עוד  כי  ג(  ב,  )חבקוק 
חזון למועד ויפיח לקץ 
ולא יכזב ואם יתמהמה 
אלו  דדברים  לו,  חכה 
נאמרו על ביאת משיח 
זמנו קבוע שבעים שנה  היה  בבל  דגלות  לו  יתמהמה חכה  ואם  זה אמר  ועל 
ומסיים הפסוק וצדיק באמונתו יחיה דכל מי שישאר חזק ושלם באמונתו אז 

צדיק יקרא לו ויחיה. עכ"ל. 

י  ִכּ ְמָחה:  ׂ ַהִשּ ְלִעְנַין  ַנֲחזֹר  ה  ְוַעָתּ
ֵלם  ָשׁ ֵלב  ְבּ ֲאִמין  ַהַמּ

ֵמַח  ָשׂ הּוא  ַהּצּור,  ֵעֶזר  337ְבּ ְוַהּבֹוֵטַח 

ָבר,  ָדּ ל  ָכּ 339סֹוֵבל  ְוהּוא  338ְלעֹוָלם 

ִרים  ַהָמּ ים  ַסִמּ אֹוֵכל  ֶשׁ ַהחֹוֶלה  מֹו  ְכּ

הּוא  ְוַהּסֹוֵבל  ָהְרפּוָאה.  ִביל  ְשׁ 340ִבּ

ם ַהּסֹוֵבל  ֲאַגת ָהעֹוָלם. ַגּ י ִמַדּ 341ָחְפִשׁ

י יֹאַמר:  ׁש לֹו, ִכּ ֵיּ ַעט ֶשׁ ְמּ ק ַבּ ֵפּ 342ִמְסַתּ

ה  ְוַעָתּ ַהּבֹוֵרא.  ִלי  ַזר  ָגּ ֶשׁ ה  ֶמּ ַבּ ִלי  י  ַדּ

ל.  ְמָחה ּכֹוֶלֶלת ַהֹכּ ׂ י ַהִשּ ט ּוְרֵאה, ִכּ ַהֵבּ

אתכם להיות ארוסתי( בשכר האמונה שהאמנתם בה' עוד בגלותכם והאמונה 
]'צור'  יתברך  הבורא  בעזרת  הצור.  בעזר   .337 כעת.  בה'  מאמינים  שאתם 
מלשון חוזק, שבו אבטח בשאלותי )רד"ק תהלים יט, טו([. 338. לעולם. אף 
בזמנים קשים. 339. סובל כל דבר. מקבל כל דבר )אף דברים קשים( באהבה 
340. בשביל  ובהשלמה, מאחר והוא מאמין שכל הנעשה עמו הוא לטובתו. 
הרפואה. כדי להיות בריא הוא סובל את מרירות הסמים. 341. חפשי מדאגת 
העולם. משוחרר הוא מדאגות אנשי העולם הדואגים מפני העתיד שמא יקרה 
להם דבר קשה. 342. מסתפק במעט שיש לו. ושמח בכך. והיא מצוה תמידית 
כמו שכתב ב'שערי קדושה' )ח"א, ב'(: "השמחה התדירית בחלקו, כי כל דעבדין 

מן שמיא לטב".
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מנוחה.  לו  אין  מב. 
)ק:(  סנהדרין  במסכת 
את  הגמרא  דורשת 
הפסוק )משלי טו, טו( 
"כל ימי עני רעים וטוב 
'כל  תמיד".  משתה  לב 
זה   – רעים'  עני  ימי 
קצרה.  שדעתו  אדם 
משים  רש"י:  פירש 

זה   – תמיד'  משתה  לב  'וטוב  עליו.  לבוא  שעתיד  מה  כל  על  ודואג  וכו'  ללבו 
שדעתו רחבה. ואינו משים ללבו דאגה כל כך.

המהר"ל מבאר מדוע ימיו רעים, כי הוא נפגש על פי טבעו של עולם 'בכל עת' בדבר 
המפריע למדתו, ולפיכך 'כל' ימיו רעים, ואלו שטבעם להיפך מזה, אף שנפגשים 

באופן קבוע עם מקרי העולם, אין הדבר פוגע בשמחתם ולכן לבם טוב תמיד.
בכל  מסתפק  שאינו  רחבה  שנפשו  מי  הוא  "והעני  שם(:  )משלי  הגר"א  כתב 
אשר לו וכל חללי דעלמא לא יספיקנו בדעתו, ועליו נאמר )משלי טו, טו( 'כל 
וכמו שאמרו  וימלא דעתו,  כי אינו באפשרי שמשיג כל חפצו  ימי עני רעים', 
בידו'. אבל מי שמספיק במה  וחצי תאוותו  'אין אדם מת  יג(  א,  )קהלת רבה 
'וטוב לב משתה תמיד', שלבו שמח תמיד,  לו, עליו נאמר )משלי שם(  שיש 
כמו האיש אשר משתה בביתו שלבו שמח בעת שהוא שתוי יין עד שאז אפילו 
המלך אינו שוה לו, אך לאחר הפיג יינו אינו בשמחתו שהיה תחילה, מה שאין 

כן הטוב לב הוא תמיד שמח כעת שמחת השתוי בעת המשתה".
השמח  עשיר  "איזהו  מ"א(  פ"ד  )אבות  חז"ל  שאמרו  וכמו  עשיר.  הוא  מג. 

ָהעֹוָלם  343ַעל  ַהּדֹוֵאג  ָהָאָדם  ל  ָכּ י  ִכּ

הּוא  ְוָתִמיד  ְמנּוָחה,  לֹו  )מב(ֵאין  ַהֶזּה, 

ק  ֵפּ ב ְלַהְרִויַח ָממֹון, 344ְולֹא ִיְסַתּ ְמַחֵשּׁ

ֵמַח  ׂ ַהָשּ ָלֵכן  ָהֵאל.  לֹו  ָחַלק  ֶשׁ ה  ֶמּ ַבּ

יר ַאף ִאם הּוא  ֶחְלקֹו 345)מג(הּוא ָעִשׁ ְבּ

343. על העולם הזה. על צרכי העולם הזה. 344. ולא יסתפק וכו'. כי עושר 
העולם אינו יכול להשביע נפש שוקקה אשר לאדם החומד בהנאת העולם הזה, 
יג( 'אין אדם מת וחצי תאותו בידו, מי שיש לו  ג,  וכמאמרם ז"ל )קהלת רבה 
מנה רוצה מאתים ומי שיש לו מאתים רוצה ארבע מאות זוז'. ואמרו 'העולם 
הזה דומה לשותה מים מלוחים, נדמה לו שמרווה וצמא יותר' )עלים לתרופה 
להגר"א ז"ל(. 345. הוא עשיר. האמיתי, הראוי להתהלל בעושרו )רע"ב אבות 
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רבינו  ופירש  בחלקו". 
בעין  שמקבל  בחיי, 
שהקב"ה  מה  כל  יפה 
ובין  טוב  בין  לו,  נותן 
מעט,  ובין  רב  בין  רע, 
ומתאמץ  להוט  ואינו 
מחלקו,  יותר  להשיג 
כל  על  להקב"ה  ומודה 

מה שנתן לו.
)שער  השל"ה  וכתב 
בעולם  אשריו  ועטרה,  כתר  יקרה  אבן  היא  'הסתפקות'  של  "מידה  האותיות(: 
'איזהו  דתנן  כהא  הוא עשיר,  כי  הזה אשריו  בעולם  הבא,  לעולם  לו  וטוב  הזה 
עשיר השמח בחלקו', מה שאין כן הבלתי מסתפק לעולם הוא חסר, כמו שאמרו 
רבותינו ז"ל )קהלת רבה ג, יג( 'אין אדם מת וחצי תאותו בידו', יש לו מנה מתאווה 
מאתים, ועל כן 'מרבה נכסים מרבה דאגה' )אבות פ"ב מ"ז(, כי ביותר שמרבה 
נכסים ביותר מרבה דאגה, כיצד, תמיד מה שבידו היא חצי תאותו ומתאוה עוד 
כהנה, נמצא כשיש לו מנה אינו דואג אלא להמציא עוד מנה, וכשיש לו מאתים 
דואג לעוד מאתיים, וכן לעולם. נמצא מבואר המרבה נכסים מרבה דאגה, אבל 
השמח בחלקו וממה שחננו השם יתברך, יאכל הן רב הן מעט ומספיק לו בטוב, 
נמצא הוא לעולם עשיר. ולענין עולם הבא נמשך ממעלת הסיפוק כמה מעלות 
טובות, לא יתאוה ולא יחמוד, ומכל שכן שלא יגזול ולא יאנה את חבירו, ויהיה 
משאו ומתנו באמונה, ולא ימלא רצון היצר הרע שרוצה תמיד בריבוי, ואין ריבוי 

אחר ריבוי אלא למעט, וכדפירשנו כי מרבה דאגה". 

ַמח  ִיְשׂ י  ִכּ )עיין אבות פ"ד מ"א(,  346ָעִני 

ְוַנֲחָלתֹו. ֶחְלקֹו  הּוא  347ֶשׁ אלִֹהים   ֵבּ

י"  ָאַמְרִתּ ה'  "348ֶחְלִקי  תּוב:  ָכּ ְוֵכן 

אֹוֵמר:  הּוא  ְוֵכן  נז(.  קיט,  )תהלים 

י ה'" )שם קה, ג(.  ַמח ֵלב ְמַבְקֵשׁ "349ִיְשׂ

יִקים,  ִדּ ַהַצּ ַנְפׁשֹות  350ְבּ ַהזֹּאת  ה  ָדּ ְוַהִמּ

שהוא   .347 בממון.  עני.   .346 חסר.  עצמו  מרגיש  ואינו  מאחר  מ"א(,  פ"ד 
חלקו ונחלתו. כנאמר )תהלים טז, ה( "ה' מנת חלקי". כלומר, רק ה' הוא המנה 
ה'  כי כל מנת חלקי הוא  ה' אמרתי. אמרתי לכל  348. חלקי  שנפלה לחלקי. 
)ולא כאחרים שבחרו לחלקם את הנאות העולם הזה(. 349. ישמח לב מבקשי 
ה'. ישמח לבם של כל דורשי ה'. 350. בנפשות הצדיקים. כלומר, מדת השמחה 
 טבועה ומושרשת עמוק בנפשות הצדיקים עובדי ה' הפרושים מעניני עוה"ז.

ביאורים
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שיעשה  ובעת  מד. 
בלבו.  ישמח  המצוות 
הרמב"ם בהלכות לולב 
כתב:  הט"ו(  )פ"ח 
שישמח  השמחה 
המצוה  בעשיית  אדם 
שצוה  האל  ובאהבת 
גדולה  עבודה  בהן, 
וכל המונע עצמו  היא, 
ראוי  זו  משמחה 
שנאמר  ממנו,  להפרע 
לא עבדת  "תחת אשר 
את ה' אלוקיך בשמחה 
ואין  לבב"...  ובטוב 
אלא  והכבוד  הגדולה 

לשמוח לפני ה', שנאמר "והמלך דוד מפזז ומכרכר לפני ה'" וגו'. ע"כ. 
בספר "חומת אנך" להרב חיד"א על תהלים )פרק קי"ב( הביא בשם הרב "זרע 
ליכא",  עלמא  בהאי  מצות  "שכר  ז"ל  רבותינו  שאמרו  במה  שכתב,  ז"ל  ברך" 
"והיה  כתיב  דתיכף  וקשה,  שכרם",  לקבל  ולמחר  לעשותם  "היום  אמרו  וכן 
עקב תשמעון וכו' ושמר ה' אלוקיך לך את הברית ואת החסד" וגו' והם טובות 
העולם הזה, והוו תרתי דסתרן? וניחא ליה להרב ז"ל, דגוף המצות אין שכרן 
שמחה  התורה,  ובעסק  המצות  בעשיית  ששמח  השמחה  אך  הזה,  בעולם 
עצמן,  המצות  גוף  לעשותן"  "היום  שאמרו  וזהו  הזה,  בעולם  שכרה  נוטל  זו 

ִעְנַין  352ְבּ ֵלם  ָשׁ ֹנַעם  351ְבּ ֵהם  ֶשׁ

דֹוָלה  ְגּ ְמָחה  ּוְבִשׂ ֲעבֹוָדָתם 

ְמחּו  ֱאַמר: "ִשׂ ֶנּ מֹו ֶשׁ ְפִריׁשּוָתם, ְכּ 353ִבּ

ל  ָכּ 355ְוַהְרִנינּו  יִקים,  ַצִדּ 354ְוִגילּו  ה'  ַבּ

ֵרי ֵלב" )שם לב, יא(, ְוֵכן הּוא אֹוֵמר:  ִיְשׁ

ְמָחה"  ֵרי ֵלב ִשׂ יק ּוְלִיְשׁ ִדּ "אֹור ָזֻרַע ַלַצּ

ָהָאָדם  ל  ָכּ ים  ָיִשׂ ָלֵכן  יא(.  צז,  )שם 

)מד(ּוְבֵעת  ַהּתֹוָרה,  ַעל  ְמָחתֹו  356ִשׂ

ַעל  ִלּבֹו  ְבּ ַמח  ִיְשׂ ְצוֹות  ַהִמּ ה  ֲעֶשׂ ַיּ ֶשׁ

352. בענין עבודתם.  351. בנועם שלם. בשלוה מוחלטת ובנעימות גמורה. 
בעבודת ה' שלהם, ולמרות כל טרחתם בעבודת ה' אינם חשים בזאת קושי אלא 
ועלזו.  וגילו.   .354 עוה"ז.  ועניני  מתענוגי  בפרישותם.   .353 גדולה.  נעימות 
355. והרנינו כל ישרי לב. ושירו לפניו )השמיעו רנה ותהלה( כל אלו שלבם 
רק מהתורה  התורה. ששמחתו תהיה  על  שמחתו   .356 ה'.  עם  וישר  תמים 
ומהמצוות )כלומר, לזה יפנה את כל שמחתו( ולא יחפש שמחה בעניני העוה"ז.
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שכרן",  לקבל  "ולמחר 
עקב"  "והיה  אבל 
לשון  אלא  והיה  אין 
אם  כלומר  שמחה, 
בעשיית  תשמח 
ותלמוד  המצות 
בעבור  אז  תורה, 
"ושמר"  אז  השמחה 
העולם  טובות  וכו' 
דבריו.  תורף  זהו  הזה, 
חיד"א  הרב  וכתב 
עפי"ז  לפרש  זצ"ל 
איש  "אשרי  הפסוק 
במצותיו  ה'  את  ירא 
חפץ מאד", דאין ספק 
דהחפץ במצות ובפרט 
הוא  ‘מאד’,  דכתיב 
גדולה,  שמחה  שמח 
הזה  בעולם  אוכל  ואז 
השמחה שישמח, ולזה 
אמר "גבור בארץ וכו' הון ועושר בביתו" שהם טובות העולם הזה על השמחה 

שהוא שמח, שזו שכרה בעוה"ז.

ר  ָכה ִלְהיֹות ֶעֶבד ְלֶמֶלְך ֶעְליֹון ֲאֶשׁ ָזּ ֶשׁ

ָאַמר  ְוֵכן  לֹו,  ֲחוּו  ַתּ ִיְשׁ ַמְעָלה  ֵני  357ְבּ

ִאְמָרֶתָך  ַעל  ָאֹנִכי  ׂש  "358ָשׂ ִוד:  ָדּ

ָלל ָרב" )שם קיט, קסב(. ְוָכל  מֹוֵצא ָשׁ ְכּ

לֹו  ֵיׁש  ְמָחה,  ִשׂ ְבּ ְצוֹות  ַהִמּ ה  ָהעֹוֶשׂ

י  ִמִמּ יֹוֵתר  ָידֹות  359ֶאֶלף  ָכר  ָשׂ

ַאְבָרָהם  א.  ׂ 360ְלַמָשּ ָעָליו  ְצוֹות  ַהִמּ ֶשׁ

עֹוְסִקים  ָהיּו  ּלֹו  ֻכּ ַהּיֹום  ל  ָכּ ְוָדִוד 

ירֹות  ִשׁ ִחים ְבּ ְבּ ּתֹוָרה, ּוְמָפֲאִרים ּוְמַשׁ ַבּ

רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ָבּ ְלַהָקּ חֹות  ָבּ ְוִתְשׁ

ְמָחה )עיין שבת לא; ב"ר  ִשׂ ְלָהִרים קֹול ְבּ

ָרָכיו,  ְדּ ָכל  ְבּ ַמְצִליַח  361ְוָאז  כ(.  נו, 

357. בני מעלה. המה המלאכים. 358. שש אנכי וגו'. לא יצוייר אצלי שמחה 
משום דבר בעולם, כי "שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב" - שהיא השמחה 
)מלבי"ם(.  הקטנה  השמחה  תבטל  הגדולה  השמחה  כן  ואם  גדולה,  היותר 
359. אלף ידות. אלף פעמים. 360. למשא. לטרחה. המצוות הם כמשא כבד 
המונח עליו ומקיימם ללא חשק ושמחה. 361. ואז מצליח בכל דרכיו. כלומר, 
כשעושה המצוות בשמחה, זוכה ומצליח בכל דרכיו. ]בחכמת הנפש הגירסא: 
"ואז מאציל מקול דבריו". פירוש, מקרין על אחרים מקול דבורו וטעמו הטוב[. 
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רזים  לו  ומגלה  מה. 
מעלה.  של  וחדושים 
"חרדים"  בספר 
ד"ה  ספרו  )בהקדמת 
כתב:  הרביעי(  התנאי 
השמחה  רוב  ולפי 
גילה  וכן  שכרו,  יגדל 

הרב החסיד המקובל מוה"ר יצחק אשכנזי זצ"ל לאיש סודו, שכל מה שהשיג 
שנפתחו לו שערי החכמה ורוח הקודש, בשכר שהיה שמח בעשיית כל מצוה 
את  עבדת  לא  אשר  "תחת  דכתיב  דהיינו  ואמר  תכלית,  לאין  גדולה  שמחה 
תענוג  מיני  מכל  כל,  מרוב  פירוש  כל",  מרוב  לבב  ובטוב  בשמחה  אלוקיך  ה' 

שבעולם ומכל זהב ופז רב ואבנים טובות ומרגליות, ע"כ.
החמישי(  )שער  זצ"ל  וויטאל  חיים  לרבינו  המצוות"  "שער  ספר  ובהקדמת 
וז"ל: אבל השורש שהכל נשען עליו הוא, שבעשיית המצוה אל יחשוב  כתב 
שהיא עליו כמשא וממהר להסירם מעליו, אבל יחשוב בשכלו כאילו בעשותו 
אותה המצוה ירויח אלף אלפים דינרי זהב, ויהיה שמח בעשותו אותה המצוה 
בשמחה שאין לה קץ מלב ומנפש ובחשק גדול, כאילו ממש בפועל נותנים לו 
אלף אלפים דינרי זהב אם יעשה אותה מצוה, וזהו סוד הפסוק "תחת אשר לא 
עבדת את ה' אלהיך בשמחה ובטוב לבב" וכו', וכפי גודל שמחתו באמת ובטוב 
לבב הפנימי כך יזכה לקבל אור העליון, ואם יתמיד בזה אין ספק שישרה עליו 
בתורה  שעוסק  בעת  בין  כולם  המצות  כל  בקיום  נוהג  זה  וענין  הקודש,  רוח 

שיהיה בחשק גדול וכו', ע"כ.
ועיין באגרות ה'חזון איש' )קובץ אגרות ח"ב אגרת צ"ד( שכתב וז"ל: מה יקרה 
את שמחה! ומה נעימה היא צמחה! רוח הקודש שורה! הלב מלא אורה! להבין 

סודות התורה! בשמחה של מצוה הכתוב מדבר! ע"כ. 

רּוַח- 363ְוׁשֹוֵלַח  ְטָעָמיו,  362ְוטֹוב 

א  ּוִמְתַמֵלּ ֵמַח,  ָשׂ ְוִלּבֹו  ִקְרּבֹו,  ְבּ ֶדׁש  ַהקֹּ

ְוַנְפׁשֹו  רּוְך-הּוא,  דֹוׁש-ָבּ ַהָקּ ַאֲהַבת 

364ָרִזים  לֹו  ה  )מה(ּוְמַגֶלּ ִגיל,  ְבּ ְקׁשּוָרה 

וממילא  טובים  ורעיונות  טובות  עצות  לו  נותן  הקב"ה  טעמיו.  וטוב   .362
מצליח בדרכיו. או הכוונה, שמצליח להסביר היטב את דבריו, ונותן בהם טעם 
ושולח.   .363 בשמחה.  היותו  מחמת  זה  וכל  השומעים  לב  על  המתקבלים 

הקב"ה. 364. רזים. סודות התורה.
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הּוא  רּוְך  ָבּ ם  ַהֵשּׁ ְיֵרא  הּוא  ֶשׁ ְלִפי  ַמְעָלה,  ל  ֶשׁ ים  ְוִחּדּוִשׁ

לֹֹמה:  ְשׁ ָאַמר  ֶשׁ ְוֶזהּו  ִקְרּבֹו.  ְבּ ַעם  ַהַטּ 365ְוִנְכָנס  ר,  ְוָיָשׁ

"367ְוַתֲעלְֹזָנה  ו(;  ה,  השירים  )שיר  רֹו"  ַדְבּ ְבּ ָיְצָאה  י  "366ַנְפִשׁ

ָאַמר  ְוֵכן  טז(.  כג,  )משלי  ִרים"  ֵמיָשׁ ָפֶתיָך  ְשׂ ר  ַדֵבּ ְבּ ְליֹוַתי  ִכּ

ֶפׁש  ַהֶנּ ֶשׁ ְלִפי   - א(  קג,  )תהלים  י"  ַנְפִשׁ ְרִכי  "368ָבּ ִוד:  ָדּ

ִהיא יֹוַדַעת ִעְנַין 370סֹוָדּה  ֲעָלה ָהעֹוָלה ְלַמְעָלה, ּוְכֶשׁ 369ִמַמּ

יַע  ִגּ ר ַתּ ל ִמְצוֹוָתיו, ְוַכֲאֶשׁ ֱאַהב ֶאת ּבֹוְרָאּה 371ּוְתַסֵגּ ִהיא ֶתּ

ָאז  לֹו,  ּדֹוָמה  ִהיא  ר  ֲאֶשׁ ֲעָלה  ְוַהַמּ ה  ִחָצּ ַהְמּ 372ֶאל  ֶפׁש  ַהֶנּ

רוחני  טעם  בקרבו  נכנס  המצוה  שמחת  מכח  בקרבו.  הטעם  ונכנס   .365
]או הכוונה, שנכנס טעמי התורה בקרבו,  יותר מכל טעם גשמי אחר.  השווה 
ושכר זה הוא במדה כנגד מדה, כי השמח במצוות ה' מוכיח בזה שדרגתו היא 
התורה  את  שידע  כדי  תורה,  טעמי  לו  מגלה  הקב"ה  ולכן  ואמיתית,  פנימית 
כלות  הוא  בדברו.  יצאה  נפשי   .366 אורח([.  )עלי  ואמיתותה  פנימיותה  על 
הנפש מרוב שמחה ועונג רוחני. 367. ותעלזנה כליותי. אשמח שמחה רגשית 
פנימית אמיתית, כשאשמע אותך לומד תורה ולשונך נקיה. 368. ברכי נפשי. 
נפשי השכלית ברכי את ה' )-כי רק היא מכרת בגדולתו ויכולה לברכו, רד"ק(. 
369. ממעלה העולה למעלה. שורשה של הנפש ממקום שיש בו תמיד עליה 
רוחנית, כי היא ממין הנבראים העליונים. 370. סודה. סוד שורשה שהיא כולה 
ותקיימם  ה',  ביותר את מצוות  ותחבב  ותסגל מצוותיו. תייקר   .371 רוחנית. 
מתוך אהבה ושמחה. 372. אל המחיצה והמעלה אשר היא דומה לו. הנפש 
ומתחברת  מגיעה  הנפש   - מתעלה  אדם  כאשר  אמנם  האדם,  בגוף  נמצאת 
רוחניים  מקומות  אל  ומגיעה  שולטת  והנשמה  בטל  והגוף  שורשה,  למקור 
הדומים לה )-לנשמה שגם היא רוחנית ומן העליונים( ומשתלבים עמה, ואז 
אין עירוב גשמי, כלומר, שאז הגוף לא מהווה מחיצה עבור הנשמה, וזוכה אז 

הנשמה להשיג מיני השגות אלוקיות נעלות ביותר.
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ֲחָדֶריָה, ּוְבָכל ֵעת  ַע ַבּ ְעֵשׁ ַמְצּפּוֶניָה 375ּוְתַשׁ ַיֲחֵדהּו 374ְבּ 373ְתּ

ַעל  ְיָלה  ַלּ ַבּ אֹותֹו  ְוזֹוֶכֶרת  ַאֲהָבתֹו  ֶקת  376חֹוֶשׁ ֶרַגע  ּוְבָכל 

ְמָחה,  ׂ ַהִשּ ק  377ֵחֶשׁ ּה  ָבּ ׁשֹוֵלַח  הּוא  רּוְך  ָבּ ם  ַהֵשּׁ ָאז  ְיצּועֹו, 

ֱאַמר:  ֶנּ ֶשׁ ִעְנָין  ָכּ ָהַאֲהָבה,  ק  ֵחֶשׁ ֵמרֹב  ְוִיְדלֹק  ִיְבַער  ב  ְוַהֵלּ

ֵרי  אלַֹהי" )ישעיה סא, י(. ְוַאְשׁ י ֵבּ ֵגל ַנְפִשׁ ה', ָתּ יׂש ַבּ "ׁשֹוש ָאִשׂ

378ׁשֹוָרה  ִכיָנה  ַהְשּׁ ְוֵאין  ְמָחה.  ִשׂ ְלאֹוָתּה  ַהּזֹוָכה  ֶפׁש  ַהֶנּ

ָהיּו  לֹא  ִביִאים  ַהְנּ ְוָכל  ב(,  ל,  )שבת  ְמָחה  ִשׂ ִמּתֹוְך  א  ֶאָלּ

ִבים  ם ְויֹוְשׁ ְעָתּ ִנים ַדּ א ְמַכְוּ ְרצּו, ֶאָלּ ִיּ ָכל ֵעת ֶשׁ ִאים ְבּ ִמְתַנְבּ

בּוָאה ׁשֹוָרה ִמּתֹוְך  ֵאין ַהְנּ ִאים, ֶשׁ ֵמִחים ְוטֹוֵבי-ֵלב ּוִמְתַנְבּ ְשׂ

ְמָחה )מידה"ג  א ִמּתֹוְך ִשׂ 379ַעְצלּות ְולֹא ִמּתֹוְך 380ַעְצבּות ֶאָלּ

ֵנֶבל  ִלְפֵניֶהם  ְמִביִאים  ִביִאים  ַהְנּ ֵני  ְבּ ְלִפיָכְך  כז(,  מה,  ויגש 

ן  ַנֵגּ ְכּ "381ְוָהָיה  ִדְכִתיב:  ְכּ בּוָאה,  ַהְנּ ים  ִשׁ ּוְמַבְקּ ְוִכּנֹור  ְוֹתף 

ִהי ָעָליו ַיד ה'" )מלכים ב ג, טו(.  ן ַוְתּ ַהְמַנֵגּ

ותשעשע   .375 בפנימיותה.  במצפוניה.   .374 הקב"ה.  את  תיחדהו.   .373
חושקת   .376 לבה.  ובחדרי  בקרבה  הקב"ה  על  ותתענג  תשמח  בחדריה. 
לנפש  שולח  הקב"ה  השמחה.  חשק   .377 יתברך.  הבורא  של  אהבתו. 
על  שורה.   .378 כה.  עד  שהשיג  ממה  יותר  גדולה  שמחה  של  התעוררות 
כי העצלות מונעת את השקידה וההתבוננות )מאירי(.  379. עצלות.  האדם. 
380. עצבות. כשהוא עצב, שהעצבות מטמטמת את הלב, וסותמת את שבילי 
איך  מספר  הפסוק  המנגן.  כנגן  והיה   .381 )מאירי(.  ה'[  ]לעבודת  ההכנה 
עליו כדי שתשרה  המנגן,  ניגון  ידי  על  רוחו  לרומם את  הנביא   ביקש אלישע 

שכינה.
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ְמָחה  ׂ ַהִשּ ִתְפֶאֶרת  ְבּ ֵאר  ְתָפּ ִתּ ֶשׁ  - ָמה  ָשׁ ַהְנּ ְפֶאֶרת  382ִתּ

ִיְרָאָתּה  ִזיו  ה', 383ְוַתְבִהיק  ַבּ ַמח  ְשׂ ִתּ ר  ֲאֶשׁ

ְליֹוְצָרּה  ָתה  ֶחְמָדּ אֹור  385ְוֶיֱעַרב  הֹוָדּה,  ְיַקר  384ְלַהְבִהיק 

ר ֲעֶטֶרת  ֲאַות 386ֶעְליֹון 387ְלִהְתַעּטֵ ק ַתּ ׁשּוַקת ֵחֶשׁ ַאֲהַבת ְתּ ְבּ

ֶדל  הֹורֹות, ְוִתְהֶיה 388נֹוֶהֶמת ִמֹגּ ּכֹות ַהְטּ בֹות ַהַזּ ְחָשׁ ְיִפי ַהַמּ

ה,  ּוֵרי ִחָבּ ִקּשׁ ר ְבּ 389ֲעִליצּוָתּה ִליִדיָדּה ְיִדיד ֶעְליֹון, ְוִתְתַקֵשּׁ

אֹור  ְבּ ֲעלֹות 391ֵלאֹור  ת ְוחֹוֶקֶרת ַאַחר 390ַהַמּ ּדֹוֶרֶשׁ ְוִתְהֶיה 

ֶלת  ּוְמַגְלֶגּ ֶלת  ּוְמַגֶדּ ִמְתרֹוֶמֶמת  ִהיא  ר  ֲאֶשׁ ּוְבֵעת  ים,  ַהַחִיּ

ַרְך, ָאז  ֱאמּוָנה ַלּבֹוֵרא ִיְתָבּ ֶקת ֶבּ ֶבּ ת יֹוְצָרּה ּוִמַדּ ָלַדַעת ְקֻדַשּׁ

אֹוָתּה  ְמָחָתּה, ְבּ ִשׂ יל ּוַמְרֶחֶבת ְבּ ִחּדּוׁש ִגּ ֶטת ְבּ ֶשּׁ ִהיא 392ִמְתַפּ

ה  ִמְתַאָוּ ְוָאז  ים,  ָדִשׁ ַהָקּ קֶֹדׁש  ת  ְקֻדַשּׁ ת  ֶשׁ ִמְתַקֶדּ ָעה  ָשׁ

382. תפארת הנשמה. הפאר והיופי של הנשמה היא כשתגיע לדרגה כזאת 
שהיא מתפארת בתפארת השמחה בה'. 383. ותבהיק זיו יראתה. תאיר אור 
היראה של הנשמה. 384. להבהיק יקר הודה. ובזה היא מאירה את כבוד הדרה, 
כלומר, את פנימיות הנשמה. 385. ויערב אור חמדתה ליוצרה. ימתק וינעם אור 
תאותה ליוצרה ברוך הוא. 386. עליון. הבורא יתברך שמו. 387. להתעטר וכו'. 
המחשבות הזכות והטהורות מעטרות ומקשטות את הנשמה, כי הם תוצאה 
שמחתה.  עליצותה.   .389 קולה.  משמיעה  נוהמת.   .388 בה'.  דבקותה  של 
391. לאור באור החיים. להאיר את עצמה באור  390. המעלות. הרוחניות. 
 החיים – באור רוחני, כלומר, תשוקתה תהיה להשיג יותר ויותר מעלות רוחניות.
הרוחנית  במעלתה  ויותר  יותר  ומתגדלת  מתמלאה  וכו'.  מתפשטת   .392
ומתחדשת אצלה התחדשות של שמחה ביתר שאת וביתר עוז, כלומר, מתעלה 

בדרגות השמחה.
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ַהִהיא  ּוָבֵעת  ָלִכים,  ַהְמּ ַמְלֵכי  ֶמֶלְך  ִלְפֵני  ֵחן  את  ְונֹוֵשׂ

ֶקף  ֹתּ עֹז  אֹון  ְגּ ַהְדַרת  ְבּ ֶרת  ּוִמְתַהֶדּ ה  ּוִמְתַיָפּ ֶרת  ִמְתַיֶקּ

ִזיָוּה,  394ְלַהְצִהיר  ה  ֶלָנּ 393ְיַסְגּ ָהֶעְליֹון  ְוָאז  ַהְדָרָתּה, 

ים.  ַהַחִיּ ְצרֹור  ִבּ 396ּוְלָצְרָרּה  זַֹהר  ַחְדֵרי  395ְבּ ְלַהְכִניָסּה 

ֵמִחים.  ׂ י ֲעבֹוָדתֹו ַהְשּ יֵמנּו ֵמַאְנֵשׁ ְוָהַרֲחָמן ְיִשׂ

ָאְמרּו  ֶשׁ ים  ֲאָנִשׁ ֵני  ְשׁ מֹו  ְכּ ְמָחה,  ׂ ִשּ ַבּ ּתֹוֶעֶלת  ֵיׁש  עֹוד 
ִביל  ְשׁ ִבּ א  ַהָבּ ָהעֹוָלם  ֵני  398ִמְבּ ָהיּו  397ֶשׁ ֲעֵליֶהם 

ָהיּו  ָעֵצב  ִאיׁש  רֹוִאים  ָהיּו  ּוְכֶשׁ ֵמִחים,  ְשׂ ים  ֲאָנִשׁ ָהיּו  ֶשׁ

ַנִים ִמְתקֹוְטִטים ֶזה ִעם  ָהיּו רֹוִאים ְשׁ ִחים אֹותֹו, ּוְכֶשׁ ְמּ ְמַשׂ

ים  עֹוִשׂ ָהיּו  ֶשׁ ַעד  ְבִדיחּוָתא  ִדּ י  ִמֵלּ ָלֶהם  אֹוְמִרים  ָהיּו  ֶזה, 

393. יסגלנה. יחבבנה, יבחרנה וילמדנה ויאפשר לה. 394. להצהיר זיוה. להאיר 
ולהבהיק את אורה. 395. בחדרי זוהר. בחדרי אורה. 396. ולצררה. לקושרה. 
397. שהיו מבני העולם הבא. במסכת תענית )כב.( מסופר: רב ברוקא מעיר 
'חוזאה' היה מצוי בשוק של מקום הנקרא "לפט", והיה רגיל לפגוש שם את 
אליהו הנביא. תוך כדי שיחתם, באו לשוק שני אחים. אמר אליהו לרב ברוקא: 
האחים הללו הם בני עולם הבא! הלך רב ברוקא אצלם, שאלם: מה מעשיכם? 
השיבו: אנחנו אנשים שמחים, ומשמחים בני אדם הנראים עצובים. כמו כן, אם 
אנו רואים אנשים מתקוטטים, טורחים אנו ואומרים להם מילי דבדיחותא עד 
398. מבני העולם הבא. הגאון רבי עקיבא איגר  שהם עושים שלום ביניהם. 
"בן  )פח:( שהגדרת  סנהדרין  חיים"  ה"תורת  לדברי  מציין  שם(  הש"ס,  )בגליון 
העוה"ב" – כמו שהוא חי, כן יזכה לעוה"ב. וכן גם כאן במעשה דידן. הרי לנו מעלת 

המשמח את הבריות, שזוכה להעולם הבא בלא דין ובלא יסורים.
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בשמחה.  ללמוד  מו. 
אבות  במסכת  שנינו 
שאחת המעלות שבהן 
היא  התורה  נקנית 
הגאון  וביאר  שמחה, 
מוולאז'ין  חיים  רבי 
חיים"  )"רוח  זצ"ל 
הלומד  "כי  שם(: 
אחת  בשעה  בשמחה, 
ילמוד יותר הרבה ממה 
שעות  בכמה  שילמוד 
בעצבות, וגם כי התורה 
של  שעשועים  היא 

הקב"ה, צריך שישמח בדבר גדול כזה".
ועיין בפירוש רבינו אברהם מן ההר )נדרים מח.( שביאר שעצם מצות לימוד 

תורה הוא שיהא בשמחה, וזה חלק מן המצוה.
בעל ה"אבני נזר" כתב )בהקדמת ספרו "אגלי טל"(: "ומדי דברי זכור אזכור מה 
ששמעתי קצת בני אדם טועין מדרך השכל בענין לימוד תורתנו הקדושה ואמרו 

ַהֲהָלָכה,  ְלִעְנַין  ְוֵכן  יֵניֶהם.  ֵבּ לֹום  ָשׁ

ַח  ְבִדיחּוָתא ִלְפֹתּ ִדּ י  ִמֵלּ ְבּ 399ַמְתִחיִלין 

לֹא  400ַאְך  ְמָחה,  ִשׂ ְבּ )מו(ִלְלֹמד  ב  ַהֵלּ

א  ֶאָלּ ֲהָבִלים,  ְמַחת  ְוִשׂ ְנָבָלה  ְמַחת  ִשׂ

ב,  ַהֵלּ ֶאת  ִחים  ְמּ ַהְמַשׂ ְצוֹות  ַהִמּ ְבֵרי  ִדּ

ֵחי  ְמּ ְמַשׂ ִרים  ְיָשׁ ה'  ּקּוֵדי  "ִפּ ִדְכִתיב:  ְכּ

ְמַחת  ִשׂ ְבּ ֶזה  ְוָכל  ט(  יט,  )תהלים  ֵלב" 

ִמְצָוה. 

להרב שיתחיל שיעורו  לו  ראוי  כלומר,  וכו'.  דבדיחותא  במילי  399. מתחילין 
)ל:(  בשבת  הגמרא  התלמידים.  לבבות  את  לפתוח  כדי  המשמחים,  בדברים 
מספרת שכך היה רבה נוהג לעשות: קודם שהתחיל שיעורו לתלמידיו היה אומר 
השמחה,  מחמת  לבם  נפתח  כך  מתוך  מתבדחים;  היו  והתלמידים  בדיחה,  דבר 
ויכלו להתרכז בלימוד. אבל אחרי ששימח אותם היה יושב באימה ומתחיל את 
שאין  ללמדך  )שם(:  שבת  במסכת  וכו'.  נבלה  שמחת  לא  אך   .400 השיעור. 
השכינה שורה על האדם לא מתוך עצבות )-כשהוא עצב( ולא מתוך עצלות ולא 
מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש )-לצון( ולא מתוך שיחה )-של מה בכך( ולא 
מתוך דיבור של דברים בטלים שאין בהם ממש, אלא )-שורה היא על האדם( 
מתוך דבר שמחה של מצוה, שנאמר "ועתה קחו לי מנגן והיה כנגן המנגן ותהי 

עליו יד ה'".
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ומחדש  הלומד  כי 
ושמח  חידושים 
אין  בלימודו,  ומתענג 
כל  התורה  לימוד  זה 
כך לשמה כמו אם היה 

לומד בפשיטות, שאין לו מהלימוד שום תענוג והוא רק לשם מצוה. אבל הלומד 
ומתענג בלימודו, הרי מתערב בלימודו גם הנאת עצמו".

התורה  לימוד  מצות  עיקר  הוא  זה  כי  ואדרבא,  מפורסמת.  טעות  זו  "ובאמת 
להיות שש ושמח ומתענג בלימודו ואז דברי תורה נבלעין בדמו. ומאחר שנהנה 
מדברי תורה הוא נעשה דבוק לתורה. ובזוהר הק' איתא, דבין יצר הטוב ובין 
יצר הרע אינן מתגדלין אלא מתוך שמחה. יצר הטוב מתגדל מתוך שמחה של 

תורה. יצה"ר וכו'. וכיון שיצה"ט מתגדל מזה, בודאי זה הוא עיקר המצוה". 
מז. ישמח גם כן. אל לו לאדם להתמרמר כלל על יסורים הבאים עליו, אומר 
ג(. הנה במדרש שנינו שיצחק אבינו,  ה"חפץ חיים" בספר "שם עולם" )פרק 
שהכיר היטב כמה נוראה היא מידת הדין לעתיד לבוא, תבע יסורים. ותשובת 
מתחיל,  אני  וממך  מבקש  אתה  טוב  דבר  "חייך,  היתה:  זו  לתביעה  הקב"ה 

שנאמר: 'ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראות'".
ר'  חיים": שמעתי מזקן איש אמונים ששמע בעצמו מהרה"ג  ומעיד ה"חפץ 
יעקב משה ז"ל שאמר בשם זקנו הגר"א ז"ל שאלמלי היסורין לא מצאנו ידינו 

ורגלינו בזה העולם.
ניצבת  היא  למעלה  עולה  והנשמה  נפטר  הוא, שבשעה שהאדם  הדבר  פשר 
ירבו  אם  לקבוע  מנת  על  מעשיו  את  שוקלים  שבהם  גדולים  מאזניים  לפני 
בת  נשמעת  שם  עומדת  הנשמה  ובעוד  ח"ו.  להיפך,  או  החובות  על  הזכויות 
קול היוצאת ומכריזה שכל הזכויות שצבר הנפטר כל ימי חייו יתקבצו ויבואו 
להשקל במאזניים. והקול נשמע בכל העולמות שמשתרש שם שורש נשמתו. 
לשמע הקול מתקבצים ובאים מיד כל המליצים שנבראו מהמצוות ועומדים 

מימין המאזניים.
אחר כך יוצאת בת קול נוספת וקוראת לכל העוונות שעשה הנפטר בכל ימי 

ִיּסּוִרים, ׁשּום  ְלָאָדם  ׁש  ֵיּ ֶשׁ ְכּ  ְוֵכן 
ָאְמרּו  ְוֵכן  ן.  ם-ֵכּ ַגּ ַמח  )מז(ִיְשׂ

ה  )ברכות  ִיּסּוִרין  401ֲחִביִבין  ֲחָכִמים: 

401. חביבין יסורין. לזכך את האדם.
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גם  שיתקבצו  חייו 
המאזניים.  ליד  הם 
הנוסף  הקול  בהשמע 
ובאים  מתקבצים  הזה 
לבושי  המוני  המוני 
שחורים. כאשר מלאכי הזכות על כף אחת של המאזניים ומלאכי החובה על 
השניה, מתברר כי רבים הם מלאכי החובה ממלאכי הזכות וכף החובה מכרעת. 
ההכרעה לכף חובה אינה נובעת רק מריבוי המקטרגים, אלא גם מכיון שאין 
כחם של מלאכי הזכות יפה כל כך משום שהמצוות אינן נעשות בכוונה וברצון 

הראוי, לעומת העוונות הנעשות בתשוקה ובחפץ.
כאשר האדם רואה את המצב העגום של ההכרעה לכף חובה הוא מתמרמר 
המתבקשת  המסקנה  לנוכח  הנפש  עגמת  גודל  את  לשער  ואין  מאד,  עד 
מאליה – שיוכרז עליו שהוא רשע ומקומו בגיהנם. עוד הוא עומד ומתמרמר, 
יוצאת לפתע בת קול נוספת ומכריזה בקול גדול: היכן היסורים שהיו לאדם זה 
ימי חייו  לו בכל  ובאים כל היסורים שהיו  בעודו בעולם הזה? מיד מתקבצים 
ומצטרפים אל הזכויות. בכך מוכרע דינו לזכות, כי על ידי היסורים נתכפרו לאדם 
 הרבה מעוונותיו והוא נשאר בחזקת צדיק, ושמח ומודה לה' על כל מה שעבר

עליו.
כל זה שמע ה"חפץ חיים" מזקן איש אמונים משמו של הגר"א. 

מח. מביא ישועה לעולם. שנאמר )ישעיהו סד, ד(: "פגעת )-הכית( את שש 
)-שמח(... עולם ונושע" )תענית ח.(. ב'בן יהוידע' מבאר מדוע השמח ביסורים 
כי כפי הטבע אי אפשר לשמוח ביסורים, אולם אפשר  מביא גאולה לעולם? 
נתן  והקב"ה  שעה,  צער  הוא  זה  שצער  בדעתו  שחושב  מפני  בהם  שישמח 
לו צער שעה שיצילו מצער עולם של שנים רבות, והמאמין בזה ודאי ישמח, 
ונמצא לפי זה שהשמחה היא מפני שחושב שה'וי' ]-צעקת כאב[ של היסורים 
היסורים  את  יסיר  שהקב"ה  לישועה  מצפה  ורגע  רגע  וכל  לשעה,  רק  הוא 
לישועה,  ומצפה  לשעה  הם  שהיסורים  מאמין  שהוא  זה  בשכר  ולכך  מעליו, 

מביא ישועה לעולם, כי 'וי' עם 'שעה' היינו 'ישועה'. 

ֵמַח  ׂ ל 402ַהָשּ ב(. ְועֹוד ָאְמרּו ֲחָכִמים: ָכּ

)מח(ֵמִביא  ָעָליו  ִאין  ָבּ ֶשׁ ִיּסּוִרים  ְבּ

יל  ְוַיְרִגּ א(.  ח,  )תענית  ָלעֹוָלם  ְיׁשּוָעה 

402. השמח ביסורים. שמצדיק עליו דין שמים, ומקבלו באהבה.
ביאורים
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עתידה  טובה  מט. 
בספר  מהם.  לו  להיות 
"חוט המשולש" )עמוד 

כא,  )שם  ְלטֹוָבה"  זֹו  ם  "403ַגּ לֹוַמר  יו  ִפּ

ָעֵבד ַרֲחָמָנא ְלָטב  ל ַמה ְדּ א(, אֹו "404ָכּ

ה ָרעֹות  ָמּ ַכּ ֵיׁש  י  ִכּ ָעֵבד" )ברכות ס, ב(, 

ֶזה  ִמְקָרא  ַעל  ַרּבֹוֵתינּו  ְרׁשּו  ָדּ ְוֵכן  טֹובֹות,  סֹוָפם  ר  405ֲאֶשׁ

ָך ּוְתַנֲחֵמִני" )ישעיה יב,  ב ַאְפּ י, 407ָישֹׁ י ָאַנְפָתּ ִבּ "406אֹוְדָך ה' ִכּ

ְסִפיָנה. ָהֶאָחד  ָהְלכּו 408ַלֲעבֹר ִבּ ֵני-ָאָדם ֶשׁ ֵני ְבּ ל ִלְשׁ א(. ָמָשׁ

ִפיָנה,  ְסּ א ָהָיה ָיכֹול ֵליֵלְך ַבּ לֹּ ַרְגלֹו, ַעד ֶשׁ ב לֹו קֹוץ ְבּ 409ָיַשׁ

ל ֶאת יֹומֹו.  ִפיָנה ַלֲעבֹר. ִהְתִחיל ֶזה 410ְלַקֵלּ ְסּ ַוֲחֵברֹו ִנְכַנס ַבּ

ּה,  ָבּ ר  ֲאֶשׁ ים  ָהֲאָנִשׁ ּוֵמתּו  ִפיָנה  ַהְסּ ָעה  ְטְבּ ִנּ ֶשׁ ַמע  ָשׁ ְלָיִמים 

ָהָיה זֹאת  י ָרָאה ֶשׁ ַרְך, ִכּ ַח ַלּבֹוֵרא ִיְתָבּ ֵבּ ָאז ִהְתִחיל ֶזה 411ְלַשׁ

ּסּוִרין  ִיּ ַבּ ָאָדם  ַמח  ִיְשׂ ָלֵכן  א(.  לא,  )נדה  ְלַהֲחיֹותֹו  ֵדי  412ְכּ

י ֵאינֹו יֹוֵדַע ַמה )מט(ּטֹוָבה ֲעִתיָדּה  ְהיּו לֹו, ִכּ ִיּ ָאר ְנָזִקין ֶשׁ ּוִבְשׁ

403. גם זו לטובה. גם מאורע הנראה לכאורה רע אינו נעשה אלא לטובה. 404. כל 
מה דעבד וכו'. כל מה שעושה הקב"ה, לטובה הוא עושה. 405. אשר סופם טובות. 
כי גם כשיארע לאדם דבר הנראה לכאורה שהוא רע, הרבה פעמים תכליתו לסבב 
לו טובה, כמו במעשה שהיה ברבי עקיבא המובא בגמרא ברכות )ס:(. 406. אודך 
ה' כי אנפת בי. אני מודה לך ה' על שכעסת עלי, כי לטובתי היה. 407. ישוב אפך 
ותנחמני. ועתה ששב אפך ממני, נחמתני. 408. לעבור בספינה. להפליג בספינה. 
409. ישב לו קוץ. נתקע לו קוץ ברגלו, שמנע ממנו מלעלות לספינה. 410. לקלל 
יומו. מרוב צער על ההזדמנות שהחמיץ להפליג בים לסחורה. 411. לשבח  את 
לבורא. על הקוץ שמנע ממנו שלא יעלה לספינה, ובכך ניצלו חייו, שאילו היה עולה 
היה גם הוא טובע בים. 412. כדי להחיותו. ובגמרא שם מסיימת: "לכך נאמר 'ישוב 
אפך ותנחמני'". כלומר, הכעס שהראית לי בתקיעת הקוץ ברגלי השיב לאחור את 

ביאורים

ום
ה י

בע
ש

ם ו
עי

רב
א



154

צדיקים עיוניםשער השמחהארחות 

ַנחּום  ה  ָעָשׂ 413ְוֵכן  ֵמֶהם.  לֹו  ִלְהיֹות 

ם זּו )תענית כא, א(.  ִאיׁש ַגּ

ָחָתן  ַח  ֵמּ 415)נ(ְלַשׂ טֹוָבה,  414עֹוד 

"416קֹול  ֱאַמר:  ֶנּ ֶשׁ ה,  ְוַכָלּ

כתב  שם(  בהג"ה  ס"ח, 
בשם הגאון בעל ה"חתם 
סופר" זצ"ל, שהיה רגיל 
"וראית  הפסוק  לפרש 
לא  ופני  אחורי  את 
כג(,  לג,  )שמות  יראו" 
כי לפעמים מזדמנים לו 
לאדם כל מיני מאורעות 
יודע  אינו  והוא  שונות, 
מה טיבם ולמה באו לו אלו המאורעות, ולבסוף לאחר זמן מתברר לו כי מאורעות 
אלו היו הכנות גדולות לניסים ולישועות שבאו לו, או שבאו לכלל ישראל, וזהו רמז 
הפסוק "וראית את אחורי" לאחר שנעשה תכלית הדבר, וכבר באו כל המעשים 
והמאורעות, אז תבין ותראה למפרע לאיזה כונה טובה וחסד עליון היו כל הסיבות 
והענינים הקודמים שבאו עליו, אבל "ופני לא יראו", מה שלפני, מה שעתיד לבא, 
דהיינו קודם שבאו כל השתלשלות המאורעות, לא יראו ולא יבינו טבעם ותכליתם 

של המעשים שארעו לכלל או לפרט, עכ"ד.
נ. לשמח חתן וכלה. במסכת כתובות )יז.( מסופר: רב שמואל בר רב יצחק היה 
מרקד לפני הכלה עם שלשה ענפי הדס, שהיה זורק אחד ומקבל אחד. אמר רבי 
בעצמו.  ראש  קלות  ונוהג  חכמים  תלמידי  בכבוד  שמזלזל  מביישנו,  הזקן  זירא: 
כשנפטר רב שמואל מן העולם, הבדיל עמוד אש בינו לבין שאר העם, לכבודו. וקבלה 

 כעסך הגדול יותר, וניחם אותי בכך שהציל אותי מאסון הרבה יותר חמור )מהרש"א(.
הנראה  אפילו  עליו,  שבא  מאורע  כל  שעל  זו.  גם  איש  נחום  עשה  וכן   .413
כלומר,  לטובה".  אלא[  אינו  לרעה,  לכאורה  ]שנראית  זו  "גם  אמר:  לרעה, 
נקרא  כך  שם  ועל  האדם.  לטובת  פרטית  בהשגחה  נעשה  שהכל  בטוח  שהיה 
השמחה. טוב  עוד  הגירסא:  בכת"י  טובה.  עוד   .414 זו".  גם  איש  "נחום   בשם 
415. לשמח חתן וכלה. בשו"ע אה"ע )סה, א(: "מצוה לשמח חתן וכלה, ולרקד 
לפניהם ולומר שהיא נאה וחסודה". ומצוה זו היא בכלל "הכנסת כלה", והיא חלק 
וגו'.  קול ששון   .416 יד, א(.  )רמב"ם הלכות אבל  בגופו  גמילות חסדים  ממצות 
ואינו  חתן  הנהנה מסעודת  כל  הונא,  רב  חלבו אמר  רב  )ו:( אמר  ברכות  במסכת 
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אש  עמוד  שאין  בידינו 
לאדם  אלא  מבדיל 

אחד בדור או לשנים בדור. אמר רב זירא: ענף ההדס הועיל לו לזקן לזכות לכבוד 
כשוטה,  מתנהג  שהיה   - הזקן  של  שטותו  אמר(:  זירא  )שרבי  אומרים  ויש  זה. 
הועילה לו. ויש אומרים )שרבי זירא אמר(: שיטתו ומנהגו של הזקן הועילה לו. 
לכבוד  זכה  יצחק  בר  שמואל  שרב  ידע  זירא  רבי  מנין  שאלו,  )שם(  ]בראשונים 
ענף בצורת  היה  ותרצו, מפני שעמוד האש  נישואין?  ריקודו בשמחת  בזכות   זה 

של הדס[. 
גמור  צדיק  יצחק  רב  בר  רב שמואל  ב(: אף שהיה  )רטז,  ב"יד הקטנה"  וכתב 
בשביל  אלא  צדקתו,  או  תורתו  בשביל  דנורא  לעמודא  זכה  לא  בדורו,  וגדול 
החסד שעשה תמיד לשמח בהתלהבות הנפש ובשמחת הלב, וכוונתו היתה רק 

לעשות נחת רוח ליוצרו ולהתדבק במדותיו. עכ"ד.
עמוד האש שהפסיק בינו לבין העם, מרמז, שאין הדור ראוי לעמוד במחיצתו, 
למדנו,  עה.(.  )ב"ב  הבא  לעולם  חברו  של  מחופתו  נכוה  אחד  כל  כדאמרינן: 
שבדבר קל יזכה הצדיק למעלה רמה כזו )מהרש"א כתובות יז.(. הרי לנו, שהגיע 
למעלה עליונה שאין הדור ראוי לעמוד במחיצתו, מכח השתתפותו בשמחת 

הזולת ולשמחו בכל האפשר!
חסיד,  להיות  הרוצה  כן  "על  ב(:  )קט,  משה  ומטה  קמד;(  )דף  השל"ה  כתבו 
לאחוז בדרכי הקדמונים, יגמול חסד עם חתנים לשם שמים. יכבדם וישבחם, 
ומהקב"ה תהא משכורתו שלימה. וירבה בתחבולות ביותר לשמח חתן וישבח 
הכלה בפניו. וכשמשמחם לשם שמים ולא לתשלום גמול, עדיפא מצות שמחת 

חתן וכלה משאר חסדים".

ְוקֹול  ָחָתן  קֹול  ְמָחה,  ִשׂ ְוקֹול  ׂשֹון  ָשׂ

משמחו עובר )-מזלזל( בחמשה קולות ]שבירך בהם הקב"ה את ישראל, המפורטים 
בפסוק זה[, שנאמר )ירמיה לג, יא( 'קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה' וגו' 
]ירמיה מתנבא שאף על פי שערי יהודה וחוצות ירושלים חרבים הם כעת, יבוא 
שאינו  אדם  רש"י,  ופירש  בהם[.  להישמע  האלו  הקולות  חמשת  ישובו  בו  יום 
משמח את החתן כשזה נדרש ממנו, מראה בכך ששמחת החתן אינה יקרה בעיניו. 
בהתנהגותו זו הוא מביע את חוסר הערכתו לחמשת הקולות אשר מבטיח הקב"ה 

להשיב לישראל, אשר בתוכם גם קולות של שמחת חתן וכלה. 
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לשמחם  שלא  נא. 
במסכת  פה.  בנבול 
אמרו:  )לג.(  שבת 
צרות  פה  נבלות  בעון 
וגזירות  מתרבות 
מתחדשות  קשות 
כן  "על  שנאמר  וכו', 
נטויה"  ידו  ועוד  וגו' 
דינו  מידת  )-עדיין 
)-מה  מאי  עליהם(. 
פירוש( "ועוד ידו נטויה"? אמר רב חנן בר רבא: הכל יודעין )ואין צורך לפרש( 
כלה למה נכנסה לחופה, אלא )-אבל( כל המנבל פיו )-ומפרש(, אפילו חותמין 
)-אם כבר חתמו( עליו גזר דין של שבעים שנה לטובה )שיחיה בטוב ובנועם 

שבעים שנה(, הופכין עליו )בעוון זה את גזר דינו( לרעה.
כתב ב"פלא יועץ" )ערך 'חתן'(: "ישורר לפני החתן, וידבר לפניו מילי דבדיחותא, 
וכדומה בדברים שאין בהם ביטול יראת ה'. אבל לא תהא כזאת בישראל לשורר 
ליצנות. מה תועלת  ודברי  נבלות  דברי  ולדבר  ושירי עגבים,  גויים  לפניו שירי 
ישנה אם ישמח לב החתן – ונפשו עליו תאבל? כי בזה הוא מכעיס את בוראו! 
ועיקר שמחת חתן תהיה כאשר יודיענו מה שגילו לנו חז"ל )מדרש שמואל, יז( 

שהנושא אשה מוחלין לו על כל עונותיו..." 
בליצנות,  ישמחם  שלא  יזהר  "רק  כתב:  חי(  שופטים,  )ח"א  חי"  איש  וב"בן 
אנשים  ירקדו  שלא  שכן  וכל  בגללם.  הותר  לא  מדרבנן  אפילו  קל  איסור  וכל 
מגרה  היצר  כי  אסור,  גברים  בפני  לבדן  הנשים  שירקדו  ואפילו  יחדיו,  ונשים 

את הרואה".

ִיָזֵּהר ּוְמאֹד  לד(.  ז,  )ירמיה  ה"  ָלּ  ַכּ

י  ִכּ ה,  ֶפּ ִנּבּול  417ְבּ ָחם  ְמּ ְלַשׂ א  לֹּ )נא(ֶשׁ

ְוֵחָמה  418ַאף  ִהיא  ְמָחה  ׂ ַהִשּ זֹאת 

ים  ְוָנִשׁ ים  ֲאָנִשׁ ְמַחת  ִשׂ ְולֹא  ָוֶקֶצף, 

ַקּלּות  ִהיא  ְמָחה  ׂ ַהִשּ זֹאת  י  ִכּ ו,  ַיְחָדּ

ד  ַהֶהְסֵפּ ַעת  ְשׁ 419ִבּ ַוֲאִפּלּו  רֹאׁש, 

ורוגז מאת הקב"ה  וקצף. כעס  וחמה  418. אף  גס.  בנבול פה. בדיבור   .417
על המדברים נבול פה, ונהפכה השמחה לתוגה. 419. בשעת ההספד והאבל. 
שאז זוהי שעת צער ואין אדם מיקל אז ראשו, בכל זאת אמרו שצריך להבדיל 
בפסוק  הנאמר  את  הגמרא  דורשת  )פ:(  קידושין  ]ובמסכת  מנשים  אנשים 
)איכה ג, לט(: “מה יתאונן אדם חי גבר על חטאיו”, אפילו בשעת אנינותו של 
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חז"ל  בשבתות.  נב. 
)פרשת  ב"ספרי" 
את  דרשו  בהעלותך( 
הפסוק "וביום שמחתם 
ובראשי  ובמועדיכם 
ותקעתם  חדשיכם, 
בחצוצרות" וגו', )במדבר 
י, י(, "וביום שמחתכם – 
מבואר  שבתות".  אלו 
שמלבד המצוה להתענג 
מצוה  גם  ישנה  בשבת, 

לשמוח בשבת.
]אלא שבהגהות הגר"א 

על הספרי גורס: "וביום – אלו השבתות, שמחתכם – אלו הרגלים" וכן הוא הגירסא 
בספרי זוטא שם, ובילקוט שמעוני שם, וכן נקט ה'זית רענן' על הילקוט שמעוני 
שם, ולפי זה אין ראיה מהספרי שהשבת היא יום שמחה. אולם נראה שגרסתינו 

ְלַבד  ים  ֲאָנִשׁ 420ַאְמִריָנן:  ְוָהֵאֶבל 

ן  ֵכּ ל-ֶשׁ 421ָכּ א(,  נב,  )סוכה  ְלַבד  ים  ְוָנִשׁ

"ְוַהְצֵנַע  יָנן:  ְוַדְרִשׁ ְמָחה.  ׂ ַהִשּ ַעת  ְשׁ ִבּ

422זֹו  ח(  ו,  )מיכה  ֱאלֶֹהיָך"  ִעם  ֶלֶכת 

ה  ַלֻחָפּ ה  ָלּ ַכּ ְוַהְכָנַסת  ת  ַהֵמּ הֹוָצַאת 

)סוכה מט, ב(. 

ְוָיִמים  תֹות  ָבּ ַשׁ )נב(ְבּ ֹמַח  ִלְשׂ ָצִריְך  ם  ַגּ

אדם יצרו מתגבר עליו. ופירש רש”י )ד”ה מה יתאונן(: “מה מועיל אנינות לאדם 
לסמוך על כך מלהזהר ביצרו, כל זמן שהוא חי צריך להיות גבר על חטאיו, שאם 
לא כן יהא יצרו גובר עליו ויחטיאנו”[. 420. אמרינן, אנשים לבד ונשים לבד. 
נאמר בזכריה )יג. יב(: "וספדה הארץ ]על הריגת משיח בן יוסף במלחמת גוג 
ומגוג[ משפחות משפחות לבד, משפחת בית דוד לבד, ונשיהם לבד". כלומר, 
שהאנשים יספדו לבד והנשים תספודנה לבד. 421. כ"ש בשעת השמחה. אשר 
קרובה להביא לקלות ראש. 422. זו הוצאת המת והכנסת כלה לחופה. מצוות 
אותן  עליהן שיקיימו  מזהיר  כן, הכתוב  פי  על  בגלוי. אף  להיעשות  דרכן  אלו 
אלא  לבו,  רגשות  מתוך  בהן  יפריז  שלא  והיינו,  האפשרית.  הצניעות  במידת 
יעשה הכל במשקל נכון. לדוגמא: בהוצאת המת, יספידו במדה נאה ולא יגזים 
יותר מדאי. כמו כן בהכנסת כלה, אל ינהג קלות ראש בעצמו, אלא ישמח במדה 

נאה )רש"י סוטה מט: עפ"י ר"ב רנשבורג ודפוס ראשון(.
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בספרי היא שהיתה למראה עיני הראשונים – ראה ספר המנהיג הלכות שבת סימן 
א' "שגם שבת נקרא יום שמחה, ובספרי וביום שמחתכם אלו השבתות", וכן הוא 

באבודרהם סדר תפילת שבת, ושבלי הלקט הובא בב"י סימן רפ"א[.
ג', י"ז( מבאר את דברי  הגאון רבי יצחק הוטנר זצ"ל )"פחד יצחק", שבת, מאמר 
ביום השבת, אלא שזו  להיות בשמחה  הנ"ל, שאין הכוונה שיש מצוה  ה"ספרי" 
 ..." וז"ל:  כך שזכינו לקבל את השבת,  זה על  ביום  קביעת עובדה, שאנו שמחים 
נתפרש לנו עוצם היחוד, שקדושת יום טוב מתאחדת היא עם השמחה, וקדושת 
שבת מתאחדת היא עם העונג. ואם בכל זאת מוצאים אנו הזדמנות יחידה ששמחה 
משמשת כינוי לשבת, כמו שאמרו "וביום שמחתכם – אלו השבתות", הרי ברור הוא 

כי כינוי של שמחה לשבת, מובדל הוא מעיקרו משם של שמחה ליום טוב.
וכל מי שדברי חכמים מחודדים הם באזניו, מקשיב היטב כי הבדל זה עולה הוא 
בסגנון  ציווי  רמז של  כאן שום  אין  כלומר:  "ביום שמחתכם",  מעצם הביטוי של 
"ושמחת בחגך", אלא קביעות עובדא גרידא, דהיינו: היום הזה הוא שאתם שמחים 

בו.
משל למה הדבר דומה, לאחד שקיבל תמונה יקרה העולה על כל הון, ששמח הוא 
מאד ברכישת תמונה זו, אע"פ שאינו מוכרח שתוכן התמונה עצמה הוא תוכן של 
שמחה דוקא, דתוכן התמונה יכול להיות כל תוכן שבעולם, אלא שקבלת התמונה 
היא סיבה של שמחה בשביל המקבלה. שבת היא מעין יום שכולו שבת, כלומר: 
תמונה  לקבל  שזכינו  בזה  שמחים  שאנו  אלא  שמחה,  של  ולא  עונג  של  תמונה 
שמחה". של  סיבה  היא  התמונה  קבלת  אבל  עונג,  של  תמונה  היא  התמונה   זו. 

עכ"ל.
חיוב  אין  אבל  שמחה  יום  הוא  ששבת  הרס"ג  על  הגרי"פ  בהגהות  עוד  וראה 
שמחה למעשה. ועיין עוד בחידושי הנצי"ב )העמק שאלה פרשת חיי שרה( שר"ל 
שהכוונה על שמחת הנפש, אבל אין מצוה בשבת על שמחת הגוף באכילה ושתיה 
כביום טוב. ועיין עוד ב'שפת אמת' )עה"ת סוכות תר"ט( שבשבת אין צריך לעורר 
השמחה ע"י דברים אחרים, שהשמחה היא בעצם היום )לכן גם אין ציווי לשמוח(. 
ועיין עוד ב'פרי צדיק' )פר' נצבים עמ' 158( שאף שלא נצטוו בשבת על השמחה, 
רק הישראל עצמו משיג בשבת השמחה כמו שאומרים 'ישמחו במלכותך'. ועיין 
עוד ב"שדי חמד" )ח"א, מערכת האל"ף כללים, סימן פ"ב, סק"ז( וב"תורה תמימה" 

)בראשית ב, ג( שהאריכו בנידון האם יש חיוב שמחה בשבת. 

עיונים

שמונה יום
ארבעים ו
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לזכר  כולם  נג. 
וכן  מצרים.  יציאת 
של  בקידוש  הנוסח 
למעשה  "זכרון  שבת 
זכר  וכו',  בראשית 
ויש  מצרים".  ליציאת 
לעיין, מה השייכות בין 
לשבת?  מצרים  יציאת 
נחלקו  הראשונים 
יש  הדברים.  בביאור 
היא  שהשבת  שכתבו 
מצרים,  ליציאת  זכר 
)דברים  הפסוק  פי  על 
עבד  כי  'וזכרת  טו(  ה, 
מצרים  בארץ  היית 

ויוציאך ה' אלהיך משם ביד חזקה ובזרוע נטויה, על כן צוך ה' אלהיך לעשות 
בין  לשייכות  שונים  פירושים  שהביא  שם(  )דברים  רמב"ן  ראה  השבת'.  את 
יציאת מצרים לשבת, אם משום שהמנוחה בשבת היא זכר להוצאתנו מעבדות 
היכול-הכל,  ה'  בכח  והאמונה  העולם  בחידוש  שהאמונה  משום  ואם  לחרות, 
תלויות זו בזו ומורות זו על זו ]עיין שם[. ויש שכתבו ש'זכר ליציאת מצרים' 
נסוב על 'מקראי קודש', שהמועדים הם זכר ליציאת מצרים, ראה בטור )או"ח 

סי' רעא(, ושני הפירושים הובאו באבודרהם. 

ְלֵזֶכר  ם  ָלּ )נג(ֻכּ י  423ִכּ ּופּוִרים,  טֹוִבים 

ים  ִסּ ַהִנּ 424ּוְלֵזֶכר  ִמְצַרִים  ְיִציַאת 

ִלּבֹו  ַמח ְבּ ִחיָריו, ָלֵכן ִיְשׂ ִהְפִליא ִעם ְבּ ֶשׁ

קֹום ְוֹגֶדל טֹובֹוָתיו ִעם  ָזְכרֹו ַחְסֵדי ַהָמּ ְבּ

ִנים  425ְמַתְקּ ן  ֵכּ ּוַבֲעבּור  ְרצֹונֹו,  י  עֹוֵשׂ

426ְיָקִרים  ים  ּוַמְלּבּוִשׁ ים  ַמְטַעִמּ

ב. 427ְוִיָזֵּהר  ַח ַהֵלּ ֵמּ ֵדי ְלַשׂ ְוׁשֹוִתים ַיִין ְכּ

ַעל  ַהִהיא  ְמָחה  ׂ ִשּ ַבּ ַמח  ִיְשׂ א  לֹּ ֶשׁ

ַעל  ְמָחה  ׂ ַהִשּ ים  ָיִשׂ א  ֶאָלּ ַהֲהָבִלים, 

423. כי כולם לזכר יציאת מצרים. כוונת רבינו על שבתות וימים טובים ולא 
על פורים שהוא זכר להצלת ישראל מידי המן. 424. ולזכר הנסים וכו'. כי חג 
הפסח זכר לניסי יציאת מצרים, וחג הסוכות זכר לענני כבוד וחג השבועות זכר 
לניסי ההצלה של עם ישראל בזמן מרדכי  זכר  וימי הפורים  לניסי מתן תורה 
ואסתר. 425. מתקנים מטעמים. מכינים מאכלים ערבים. 426. יקרים. נכבדים, 
ויזהר שלא ישמח בשמחה. בכת"י הגירסא:   .427 ויום טוב.  מיוחדים לשבת 

ויזהר שלא ישים השמחה.
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ַע  ְעֵגּ 428ְוִיְתַגּ ַרְך,  ִיְתָבּ ם  ַהֵשּׁ ַאֲהַבת 

ְוָיִגיל  ַמח  ְוִיְשׂ ַהּצּור,  ַאֲהַבת  ֲעׁשּוַע  ַשׁ ְבּ

ג  ה ְלִהְתַעֵנּ ר ִצָוּ ל, ֲאֶשׁ ְמַחת ֲאדֹון ֹכּ ִשׂ ְבּ

ִמים  ָיּ ַבּ ר  ִיְזֹכּ ם  ַגּ מַֹח.  ְוִלְשׂ ַההּוא  ּיֹום  ַבּ

ִהיא  ר  ֲאֶשׁ א,  ַהָבּ עֹוָלם  ֹנַעם  ָהֵהם 

ֵעת  ּבָ ְלָאָדם  ְוָנֶאה  ִעימּות.  ַהְנּ ְכִלית  ַתּ

ר  ְזֹכּ ִיּ ֶשׁ ַתֲענּוִגים,  ְבּ ג  ְתַעֵנּ ִמּ ֶשׁ ַהִהיא 

ָלֶהם,  ה  ְוִיְתַאֶוּ דֹוִלים  ַהְגּ ֲענּוִגים  429ַהַתּ

ג ַעל ה'" )ישעיה  ְתַעַנּ ִדְכִתיב: "ָאז ִתּ 430ְכּ

נח, יד(.

 

ְמַחת  ִשׂ ְרֶאה  ִיּ ֶשׁ ְכּ ַמח  ִיְשׂ ם  ַגּ
ִעים  ִעים ְוַתֲענּוֵגי ַהּפֹוְשׁ ָהְרָשׁ

ְך  ָכּ ְרצֹונֹו  ְלעֹוְבֵרי  431)נד(ִאם  ב:  ְוַיְחשֹׁ

ה )נדרים נ, ב(. ְוַעל ֶזה  ה ְוַכָמּ ָמּ י ְרצֹונֹו ַעל ַאַחת ַכּ 432ְלעֹוֵשׂ

רצונו  לעוברי  אם  נד. 
בבראשית  וכו'.  כך 
סוף  )תולדות  רבה 
את  'וירח  עה"פ  פס"ה 
מסופר:  בגדיו'(  ריח 
בן  צרורות  איש  יקום 
בן  יוסי  ר'  של  אחותו 
יועזר איש צרידה, היה 
רוכב על הסוס בשבת, 
קורה  לפניו  והוליכו 
ר'  דודו  את  בו  לתלות 
לו  אמר  יועזר  בן  יוסי 
דודו:  יוסי  לר'  יקום 
שהרכיבני  הסוס  ראה 
גם  וראה  אדוני  עליו 
עליו  שהרכיבך  סוסך 
הקורה  ר"ל  אדוניך, 
ליתלות  עומד  שאתה 
הלכתי  כלומר,  עליה, 
בתאוות לבי ועלתה לי, 
בתורה  עמלת  ואתה 

428. ויתגעגע. בכת"י הגירסא: "ויתענג". 429. התענוגים הגדולים. התענוגים 
האדם,  ותכלית  עוה"ב  נועם  שזהו   – ה''  על  'להתענג   - והאמתיים  הגדולים 
כמבואר במס"י פ"א. 430. כדכתיב, אז וגו'. "וקראת לשבת ענג... אז תתענג על 
ה'". 431. אם לעוברי רצונו כך. אם שמחה ותענוגים כאלו מגיעים למי שעובר 
שעושה למי  כן  שיגיע  ודאי  עאכו"כ.  רצונו  לעושי   .432 יתברך.  רצונו   על 

רצונו.
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י  ְבִלִבּ ְמָחה  ִשׂ ה  "ָנַתָתּ ִוד:  ָדּ ָאַמר 

ם ָרּבּו" )תהלים  ָגָנם ְוִתירֹוָשׁ ְדּ 433ֵמֵעת 

ן  ֵמּ ִזּ ֶשׁ ְלֶמֶלְך  ּדֹוֶמה  ֶזה  ל:  ָמָשׁ ח(.  ד, 

ֶלְך  ַהֶמּ ַלֲחַצר  יעּו  ִהִגּ ּוְכֶשׁ אֹוְרִחים, 

ֲאָוִזים  אֹוְכִלים  ָלִבים  ַהְכּ ֶשׁ ָראּו 

ָהאֹוְרִחים  ְמחּו  ָשׂ ָאז  ְוַתְרְנגֹוִלים, 

ִנים  ְך, ָאנּו ַהְמֻזָמּ ָלִבים ָכּ ְוָאְמרּו: ִאם ְכּ

יא(.  ד,  טֹוב,  שוחר  )מדרש  ָלנּו  ְהֶיה  ִיּ ַמה  ֶלְך  ַהֶמּ ִעם  ִלְסעֹד 

א  ֶאָלּ ִעְנָין  ׁשּום  ְבּ ַמח  ִיְשׂ ְולֹא  טֹוָבתֹו  435ְבּ ֹמַח  ִלְשׂ 434ְוֵאין 

רּוְך הּוא.  קֹום ָבּ ִביאֹו ַלֲעבֹוַדת ַהָמּ ִעְנָין ַהְמּ ְבּ

הּוא טֹוב לֹו ְוֵיׁש  ָבר ֶשׁ ֹמַח ַעל ָדּ א ִלְשׂ לֹּ ָאָדם ֶשׁ 436ָצִריְך 

בּוָאה  ׁש לֹו ְתּ ֵיּ גֹון ָאָדם ֶשׁ ָלה ַלֲאֵחִרים, ְכּ ָקּ ּבֹו ַתּ

ִביל טֹוָבתֹו לֹא  ְשׁ י ִבּ ַמח ִאם ִיְהֶיה יֶֹקר ְוָרָעב, )נה(ִכּ - לֹא ִיְשׂ

ימיך  כל  ובמצוות 
נתלה.  תהא  וסופך 
אם  יוסי:  ר'  לו  אמר 
נותן  ושלוה  טובה  כך 
הקב"ה למכעיסיו - כל 
לעושי  כך  שיהיה  שכן 

רצונו.
טובתו  בשביל  כי  נה. 
בתקלת  ישמח  לא 
שייך  וזה  העולם. 

השדה  שתבואת  רואה  שאני  מעת  כלומר,  רבו.  ותירושם  דגנם  מעת   .433
ואין  הגירסא:  בכת"י  בטובתו.  לשמוח  ואין   .434 מרובים.  הגוים  של  והכרם 
בטובתו. ישמח  לא  זה  עולם  המכיר  כי  העולם-הזה,  הבלי  טוב  על   לשמוח 
ב(:  ב,  )קהלת  הפסוק  את  הגמרא  דורשת  )ל:(  שבת  במסכת  בטובתו.   .435
"ולשמחה מה זה עושה", על "שמחה שאינה של מצוה". שלמה המלך מגנה 
שלוות  ]כגון  גשמיים  לענינים  קשורים  כשהם  השמחה  ואת  השחוק  את 
הרשעים, ושמחה שאינה של מצוה[. 436. צריך אדם שלא. בכת"י הגירסא: 

"צריך אדם לזהר מאד שלא".
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של  הנפלאה  למידה 
חברו,  עם  בעול  נושא 
ואף על פי שאינו יכול 
מקום  מכל  לו,  לעזור 
את  להרגיש  הוא  חייב 
ואיך  הזולת  של  צערו 

ישמח? )עלי אורח(.
נאמר  זה  ועל  נו. 
כמוך'.  לרעך  'ואהבת 
)לא.(  בשבת  הגמרא 
אחד  בנכרי  מספרת 
שבא לפני הלל וביקש 
לגיירו בתנאי שילמדנו 
כולה  התורה  כל 
רגל  על  עומד  כשהוא 
וכדי  גיירו,  הלל  אחת. 
התורה  כל  את  ללמד 
כמו  אחת  רגל  על 
לו:  אמר  עמו,  שהתנה 
לא  לחברך  סני,  "דעלך 
תעביד" ]מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך![ "זו היא כל התורה כולה, ואידך 
לך  זו הוא,  נקודה מרכזית  ]-וכל השאר פירושה של  גמור"  זיל  פירושה הוא, 

ולמד בתורה מה הם הדברים השנואים, ותדע כיצד להתנהג[. 
המהרש"א מקשה, שלכאורה מבוססים דברי הלל על הפסוק "ואהבת לרעך 
כמוך" )ויקרא יט, יח(, ואם כן, מדוע שינה הלל מלשון חיובי )"ואהבת"( ללשון 
שלילי )"לחברך לא תעביד"(? מתרץ המהרש"א, שהפסוק בא מיד אחרי "לא 
תקום ולא תטור", כלומר, עיקר "ואהבת לרעך כמוך" הוא מה שאסור לעשות.

ַמח  ם לֹא ִיְשׂ ַלת ָהעֹוָלם. ַגּ ַתָקּ ַמח ְבּ ִיְשׂ

ְהֶיה לֹו  ִתּ י ֶשׁ ִמיַתת ָהָאָדם ַאף-ַעל-ִפּ ְבּ

סֹוף  טֹובֹות.  ָאר  ְשׁ אֹו  ּנּו  ִמֶמּ ה  ְיֻרָשּׁ

ָאָדם  ׁשּום  ַלת  ַתָקּ ְבּ ַמח  ִיְשׂ לֹא  ָבר:  ָדּ

ֶנֱאַמר:  ֶזה  )נו(ְוַעל  ֲהָנָאתֹו,  ִביל  ְשׁ ִבּ

מֹוָך" )ויקרא יט, יח(.  "ְוָאַהְבָתּ ְלֵרֲעָך ָכּ

ׁש  ֵיּ ֶשׁ ְכּ ֵמַח  ָשׂ ִלְהיֹות  ִלּבֹו  ֶאת  יל  ְוַיְרִגּ

ַמח  ִיְשׂ ּוְביֹוֵתר  טֹובֹות,  ַלֲאֵחִרים 

ַעל  ִרים  ַהְמַחְזּ ֵני-ָאָדם  ְבּ ְראֹותֹו  ִבּ

ַהּבֹוֵרא  ְרצֹון  ַלֲעׂשֹות  ַהִמְצוֹות 

יו  ִפּ א  ְיַמֵלּ ְולֹא  ַמח  ִיְשׂ ְולֹא  ַרְך.  ִיְתָבּ

ְמָחה  ל ִשׂ ו 437ָעְרָבה ָכּ י ַעְכָשׁ חֹוק, ִכּ ְשׂ

בית חורבן  על  אבילות  בגלל  שמחה,  כל  חשכה  שמחה.  כל  ערבה   .437 
המקדש.

ביאורים
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דֹוׁש  ַהָקּ נּו  ַרֵבּ ּבֹו  ׂשֹוֵחק  ָהָיה  ֶשׁ ּיֹום  ַבּ י  ִכּ א(,  לא,  )ברכות 

אן  ְרָענּות ָלעֹוָלם )נדרים נ, ב(. ְוֵכן 439ַעד ָכּ ָאה ֻפּ 438ָהְיָתה ָבּ

חּוְך ְוָלא ָגִחיְך )נדה כג,  י ֵזיָרא ִליֵדי ִגּ י ִיְרְמָיה ְלַרִבּ ֵהִביא ַרִבּ

ֲחזֹר  ַתּ ר  ֲאֶשׁ ֵעת  441ְבּ חֹק?  ְוִלְשׂ ֹמַח  ִלְשׂ ֵיׁש  440ּוָמַתי  א(. 

)תהלים  ִדְכִתיב:  ְכּ דֹוָלה,  ְגּ ְמָחה  ִשׂ ִהיא  ֶשׁ ְלִצּיֹון,  ִכיָנה  ַהְשּׁ

ה, ָאז יֹאְמרּו  ינּו ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָנּ חֹוק ִפּ ֵלא ְשׂ קכו, ב(: "442ָאז ִיָמּ

ה" )ברכות שם(. יל ה' ַלֲעׂשֹות ִעם ֵאֶלּ ַבּגֹוִים ִהְגִדּ

438. היתה באה פורענות לעולם. לפי שרבי היה ראש גולת ישראל והיה לו 
להצטער על חרבן בית המקדש ועל הגלות, ומתוך שהיה עשיר גדול היה נראה 
כשהיה שוחק כאילו אינו חושש ואינו מצטער על הדבר )שטמ"ק נדרים נ: בשם 
הרי"ץ ז"ל(. 439. עד כאן הביא וכו'. רבי ירמיה עשה תחבולות להביא את רבי 
זירא לידי שחוק )שאלו שאלה בדרך שחוק( ולמרות שרבי ירמיה התאמץ בזה, 
רבי זירא לא שחק, מפני שאסור לאדם למלא פיו שחוק בעוה"ז, ורבי זירא היה 
מחמיר על עצמו ביותר. וכתב  הריטב"א שלמרות שבדיחות שכזו מותרת מן 
זירא נזהר אפילו בזו משום חומרא  הדין והחכמים רגילים בה, עם כל זה רבי 
וקדושה, שחשש שמא יבא לידי שחוק אסור. 440. ומתי יש לשמוח. כלומר, 
מתי האיסור יתבטל. 441. בעת אשר תחזור השכינה לציון. בגאולה העתידה 
ובבנין בית המקדש. 442. אז ימלא וגו'. רק "אז" יהיה ראוי למלאות את פינו 
בצחוק, ולא עכשיו. ומתי יהיה זה? לעתיד לבוא, בזמן ש"יאמרו בגוים הגדיל 
ה' לעשות עם אלה" ]כאשר יראו "בשוב ה' את שיבת ציון" )תהלים קכו, א(, 

יאמרו הגוים "הגדיל ה'" וגו'[.
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1. חנה מלאך ה'. כשהאויבים פונים סביבם להרע להם, מלאך ה' חונה סביבם 
גמזו.  איש  נחום   .2 ח(.  לד,  תהלים  )רד"ק,  ויחלצם.  בהם  לגעת  כח  להם  ואין 

כל  לכם,  שמובטח  א. 
אין  בבית  שאני  זמן 
הקשה  נופל.  הבית 
אמרו  הרי  המהרש"א, 
ב(:  כ,  תענית  )בגמרא 
לעמוד  לאדם  אסור 
ולומר  סכנה  במקום 
שמא  נס,  לי  עושים 
אין עושים לו נס, ואם 
לו  עושין  לומר  תמצי 
לו  ממעטים  הרי  נס, 
הנס  בעבור  מזכויותיו 
שאין  הרי  לו.  שנעשה 
שיגן  הנס  על  לסמוך 

מפני הסכנה? 
מאחר  ליישב,  וכתב 
יסמוך  שלא  והטעם 

מחשיב  היה  גמזו  איש  ונחום  החטא,  יגרום  שמא  מחמת  הוא  הנס  על  אדם 
עצמו צדיק גמור, לכך לא חשש.

אך ב"גבורות ארי" השיג על זה, הרי בגמרא הוכיחו מיעקב אבינו שחשש שמא 
יגרום החטא ואפילו שהיה צדיק גדול, ומוכח שגם לצדיק גמור אין לסמוך על 
הנס, ואם כן איך סמך נחום איש גמזו שיפנו קודם הכלים ורק אח"כ יוציאוהו?
וכתב ליישב, שודאי לכתחילה אין לעמוד במקום סכנה ואפילו לצדיק גמור, אך 
אם נזדמן לצדיק גמור לעמוד במקום סכנה בלא להתכוון וכמעשה דנחום איש 
גמזו שהיה מוטל כבר בבית רעוע, בזה אף אם מאריך ומרחיב את הזמן של הנס 
קצת יותר, אין לו לחשוש מזה, כיון שתחילת הנס מוכרח שיקרה ולא יפול הבית 
עד שיוציאוהו, ובודאי עושים לו נס ואין מנכין לו מזכויותיו כיון שלא נתכוון לכך.

ָחה  ָגּ ַהְשׁ

ם  ַחת ַהֵשּׁ ָגּ ָכל ּדֹור ַהְשׁ ָרִאינּו ְבּ ה  ִהֵנּ
ָטם  יִקים ְלַמְלּ ִדּ ַהַצּ ַרְך ַעל  ִיְתָבּ

ֱאַמר:  ֶנּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ּוְלָבְרָכם,  ַרע  ל  ִמָכּ

ִליֵרָאיו  ָסִביב  ה'  ַמְלַאְך  "1חֶֹנה 

י  ֵבּ ַגּ א'(  )כ"א  ֲעִנית  ּוְבַתּ ֵצם".  ַוְיַחְלּ

תֹו  ִמָטּ ָהְיָתה  ֶשׁ ְמזּו  ַגּ ִאיׁש  2ַנחּום 

ָלֶהם: ָאַמר  ָרעּוַע,  ַבִית  ְבּ ַחת   ֻמַנּ

ְך ָכּ ַאַחר  ִלים  ַהֵכּ ֶאת  ּנּו  ַפּ ַני,   ָבּ

ָלֶכם ְבָטח  ֻמּ )א(ֶשׁ ִתי,  ִמָטּ ֶאת  ּנּו   ַפּ
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ב. כל זמן שאני בבית 
כתב  נופל.  הבית  אין 
אע"פ  יהוידע":  ב"בן 
אין  מאד,  עניו  שהיה 
להגדיל  בזה  כונתו 
כונתו  אלא  עצמו, 
שמח  השטן  כי  לומר 
שהם  שלו  ביסורים 
ואינו  ממיתה,  קשים 
אלא  במיתתו  חפץ 
זו,  יפול הבית עליו. ]סברא  לכן ישתדל שלא  רוצה שישאר חי ביסורים אלו, 

מיישבת גם את קושיית המהרש"א בקטע הקודם[.

ִית נֹוֵפל.  ִית ֵאין ַהַבּ ַבּ ֲאִני ַבּ ל ְזַמן ֶשׁ )ב(ָכּ

ַאֲהָבה  ר  ַבּ א  ַאָדּ ַרב  3ְבּ ב'(  )כ'  ם  ָשׁ ְוֵכן 

ֵדי  ְכּ ָרעּוַע  ִית  ְלַבּ הּוָנא  ַרב  ִהְכִניסֹו  ֶשׁ

ל  ָכּ ָהָיה ֻמְבָטח ֶשׁ ם, ֶשׁ ִין ִמָשּׁ ְלַפּנֹות ַהַיּ

ְוֵכן  ִית,  ַהַבּ ל  ִיֹפּ לֹא  ם  ָשׁ הּוא  ֶשׁ ְזַמן 

ֲהָות  סּוָרא  4ְבּ ב'(:  )כ"א  ם  ְוָשׁ ֲהָוה. 

גופו  וכל  רגליו קטועות,  ידיו ושתי  גמזו היה עיור בשתי עיניו, שתי  נחום איש 
מלא שחין, ורגלי מטתו היו מונחים בספלים של מים כדי שלא יעלו עליו נמלים 
דרך רגלי המטה )שמכיון שהיו ידיו קטועות, אם היו עולים עליו נמלים לא היה 
יכול ליטלם בידיו ולזורקם(. פעם אחת כאשר מטתו היתה מונחת בבית רעוע, 
בקשו תלמידיו לפנות מטתו מהבית ואחר כך לפנות את הכלים הנמצאים בבית 
)שחששו שמא יפול עליו הבית(, אמר להם נחום איש גמזו, בני, פנו את הכלים 
ואחר כך פנו את מטתי, שמובטח לכם שכל זמן שאני נמצא בבית אין הבית נופל 
פינו את מטתו,  כך  ואחר  פינו תחילה את הכלים  וכך עשו,  ינזקו הכלים(,  )ולא 
ואז )לאחר שהוציאוהו( נפל הבית. 3. ברב אדא בר אהבה. רב הונא היה לו יין 
בבית רעוע, ורצה לפנות את היין משם לפני שיפול הבית, הכניס את רב אדא בר 
אהבה לשם, כדי שבזכותו לא יפול הבית כל עוד שהוא בתוכו, והאריך לדבר עמו 
בדברי תורה עד שגמר לפנות את הבית. 4. בסורא הוות. בעיר "סורא" השתוללה 
מגיפת דבר. בשכונתו של רב לא פגע הדבר. סבורים היו האנשים, לפי שזכותו 
לאותם  בחלום  מהשמים  הראו  בשכונתו.  שולט  הדבר  אין  לכן  גדולה,  רב  של 
אנשים: רב יש לו זכויות רבות, ונס זה קטן הוא לפי גדולת רב. ברם, הנס התרחש 
 בגלל אדם אחד שדר באותה שכונה, שהיה משאיל כלי חפירה לחפור בהם בבית 

הקברות.
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יּה  ַבְרָתא. ָסְברּו ִמיֵנּ ַרב ָלא ֲהָות ּדְ יְבבּוֵתיּה ְדּ ִשׁ ַבְרָתא, ְבּ ּדְ

ַרב  ֶחְלָמא:  ְבּ ְלהּו  ִאיְתֲחֵזי  ָנִפיׁש.  ְדּ ַרב  ְדּ ְזכּוֵתיּה  ּום  ִמּשׁ

ְלַרב,  ֵליּה  זּוְטָרא  ָתא  ִמְלּ ָהא   - טּוָבא  ְזכּוֵתיּה  א  ְנִפיָשׁ ִדּ

ִלְקבּוָרה.  ּוְזִביָלא  ָמָרא  יל  ִיּ ַשׁ ְדּ ְבָרא  ַגּ ַההּוא  ּום  ִמּשׁ א  ֶאָלּ

ָלא  הּוָנא  ַרב  ְדּ יְבבּוֵתיּה  ּוְבִשׁ א,  ֵליְקָתּ ְדּ ֲהָות  ְדרֹוְקַרת  5ִבּ

ָנִפיׁש,  ְדּ הּוָנא  ַרב  ְדּ ְזכּוָתא  ִבּ ּה  ִמיָנּ ָסבּור  א.  ֵליְקָתּ ְדּ ֲהָות 

א  ֶאָלּ הּוָנא,  ְלַרב  ֵליּה  זּוְטָרא  ַהאי  ֶחְלָמא:  ְבּ ְלהּו  ִאיְתֲחֵזי 

ְיָלא  ּוְמַשׁ ּנּוָרא  ַתּ ֶמת  ְמַחֶמּ ִדּ ָתא  ִאְתּ ַהִהיא  ּום  ִמּשׁ

ְבבּוֵתיה.  ְלִשׁ

ַהְגָר"א:  ִסּדּור  ְבּ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ֶמְלֶצן  ַהגר"י  ְוָכַתב 
ִביל  ְשׁ ָנִפיׁש ְזכּוֵתיּה, ְוִכי ִבּ ָכְך 6ְדּ ְוִלְכאֹוָרה ַמה ְבּ

ם  ֵשׁ ְבּ ֵרץ  ְוֵתּ תֹו?  ִסָבּ ְבּ ֶזה  ְזכּות  ם  ַגּ ִלְהיֹות  ָיכֹול  לֹא  ֶזה 

ָאְמרּו  ָבר  ְכּ ֶשׁ ּום  ִמּשׁ ַיֲעקֹב",  ְוַה"ָאֳהֵלי  ַבׁש"  ְדּ ַה"ַיֲערֹות 

5. בדרוקרת הוות. בעיר "דרוקרת" פרצה דליקה, ולשכונתו של רב הונא לא 
הגיעה. סבורים היו האנשים, לפי שגדולה זכותו של רב הונא. הראו מהשמים 
בחלום לאותם אנשים: רב הונא יש לו זכויות רבות, ונס זה קטן הוא לפי ערכו. 
ברם, הנס התרחש בזכות אשה אחת שדרה באותה שכונה, שהיתה מסיקה את 
תנורה בעצים שלה מערב שבת לערב שבת, ונותנת רשות לשכנותיה לאפות 
לא שלטה  והאש  כנגד מדה,  בה מדה  נהגו  בגלל חסדיה אלו,  בתנור המוסק. 

בשכונתה. 6. דנפיש זכותיה. שיש לו זכויות רבות.
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מלבדו.  עוד  אין  ג. 
החיים"  "נפש  בספר 
שודאי  ביאר,  יב(  )ג, 
החזיק  לא  חנינא  רבי 
שמרובים  כאדם  עצמו 

7ְרׁשּות  ן  ִניַתּ ֶשׁ יָון  ֵכּ א'(:  ס'  קמא  )בבא 

יק  ַצִדּ ין  ֵבּ ַמְבִחין  8ֵאין   - ִחית  ְשׁ ַלַמּ

ֲאמּוִרים,  ָבִרים  ְדּ ה  ֶמּ ַבּ ֲאָבל  ע.  ְלָרָשׁ

מּור  יק ָגּ מּור, ֲאָבל ַצִדּ ֵאינֹו ָגּ יק ֶשׁ ַצִדּ ְבּ

כּוָנתֹו לֹא  ְשׁ ָבר ִבּ ִליָטה ָעָליו, ְוַגם ִאם ָהָיה ַהָדּ - ֵאין לֹו ְשׁ

ָך  ְדּ ִמִצּ ל  "ִיֹפּ ז'(:  צ"א  )תהלים  ֱאַמר  ֶנּ ֶשׁ מֹו  ְכּ לֹו,  יק  ַמִזּ ָהָיה 

ַההּוא  ּום  9ִמּשׁ ַרק  ׁש".  ִיָגּ לֹא  ֵאֶליָך  ִמיִמיֶנָך  ּוְרָבָבה  ֶאֶלף 

ֻמְכָרִחין  ָהיּו  ְך,  ל-ָכּ ָכּ דֹוָלה  ְגּ ְזכּותֹו  ָהְיָתה  א  לֹּ ֶשׁ ְבָרא  ַגּ

יק לֹו. ּוָמִצינּו )סנהדרין  א ַיִזּ לֹּ ֵדי ֶשׁ כּוָנה ְכּ ל ַהְשּׁ יל ֶאת ָכּ ְלַהִצּ

ַקל ַעְפָרא  ֲהָות ָקא ְמַהְדָרא ְלִמְשׁ ָתא ַדּ ס"ז ב'(: 10ַהִהיא ִאְתּ

ְיַעת ִזיִלי  י ֲחִניָנא. ֲאַמר ַלּה: ִאי ִמְסַתּ ִרִבּ ְדּ ְרֵעיּה  ִמּתּוֵתי ַכּ

ּוָפִריְך,  ד' ל"ה(.  )דברים  ִתיב  ְכּ ִמְלַבּדֹו"  ")ג(ֵאין עֹוד  ֲעִביִדי, 

גם  בין צדיק לרשע. ומשחית  8. אינו מבחין  7. רשות למשחית. להשחית. 
איתתא.  ההיא   .10 ההוא.  גברא. משום האדם  ההוא  משום   .9 הצדיק.  את 
מעשה באשה אחת שהיתה מחזרת ליטול עפר מתחת רגליו של רבי חנינא, כדי 
לעשות לו כישוף ולהמיתו. אמר רבי חנינא למכשפה: אם תצליחי לעשות לי 
כישוף – עשי, ואני מקבל זאת, לפי שכך נגזר עלי בשמים, כיון ש'אין עוד מלבדו' 
כתוב, ואם הקדוש ברוך הוא חפץ בי, לא תצליחי להרע לי. מקשה הגמרא, האם 
אכן כך הוא שאין כח בכשפים להרע לו?! הרי אמר רבי יוחנן, למה נקרא שמן 
מכשפים, 'שמכחישין פמליא של מעלה', משמע שיש לכשפים כח לפעול נגד 
הכוחות הטבעיים שבעולם? מתרצת הגמרא, שונה רבי חנינא משאר בני אדם 
לפי שיש לו הרבה זכויות, ועושים בשמים מאמצים גדולים להצילו, ולכן רבי 

חנינא לא פחד מהם.
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זכויותיו כל כך מתורתו 
הטובים  ומעשיו 
היה  שלכן  המרובים, 
סומך שלא תשלוט בו 
אלא  הכשפים.  פעולת 
בנפשו  ושיער  שידע 
באמת  בלבו  שקבועה 
האמיתית  ההכרה 

ואין עוד שום כח בעולם מלבדו  יחיד בעולמו,  שרק הקב"ה לבדו הוא שליט 
שיכול להשפיע, להועיל או להזיק. ולכן כאשר רצתה האשה לעשות לו כישוף, 
והוא ידע שכוחות הכישוף אינם יכולים לגבור על כוחות הקדושה, קישר את 
עצמו בקדושת מחשבתו לה' אדון הכוחות כולם, שאין שום שליטה ומציאות 
של כח אחר כלל מלבדו, ועל ידי התקשרות לכוחות שמעל לכוחות הטומאה, 

ידע שלא ישלטו עליו כוחות הכישוף.
וסגולה  גדול  "ובאמת הוא עניין  ומוסיף ה"נפש החיים" בזה הלשון:  ממשיך 
יוכלו לשלוט בו  נפלאה להסיר ולבטל מעליו כל דינים ורצונות אחרים, שלא 
ושלא יעשו בו שום רושם כלל. כשהאדם קובע בלבו לאמר: הלא הוא האלוקים 
האמיתי, ואין עוד מלבדו יתברך שום כח בעולם, וכל העולמות כלל והכל – מלא 
רק אחדותו הפשוטה יתברך שמו, ומבטל בלבו ביטול גמור ואינו משגיח כלל 
על שום כח ועל שום רצון אחר בעולם, ומשעבד ומדביק את טוהר מחשבתו 
רק לאדון יחיד ברוך הוא. כן יספיק הקב"ה בידו, שממילא יתבטלו מעליו כל 

הכוחות והרצונות שבעולם, שלא יוכלו לפעול לו שום דבר כלל".

ָמן  ְשׁ ִנְקָרא  ה  ָלָמּ יֹוָחָנן  י  ַרִבּ ְוָהָאַמר 

ל  ֶשׁ ַמְלָיא  ָפּ ין  ְכִחיִשׁ ַמּ ֶשׁ ִפים,  ָשׁ ְכּ

ֲחִניָנא  י  ַרִבּ אֵני  ַשׁ ֵני,  ּוְמַשׁ ַמְעָלה? 

ֵמֶהם.  ִמְתָיֵרא  ְוֵאין  ְזכּוֵתיּה  ָנִפיׁש  ְדּ

יק  ין )כ"ט ב'(: 11ֲהָוה ַההּוא ַמִזּ ּוְבִקּדּוִשׁ

11. הוה ההוא מזיק. היה בבית המדרש של אביי מזיק, שהיה מזיק אפילו אם 
היו באים שנים ביחד ואפילו ביום )בדרך כלל, אין השדים מזיקים לא בשעות 
היום )אלא בלילה(, ורק כשאדם נמצא בודד, ולא כשנמצא עם אדם נוסף(. אביי 
שמע שרב אחא בר אהבה עומד לבוא, אמר אביי לתלמידיו: אל תתנו לו מקום 
ללון, כדי שילון בבית המדרש, ומתוך חסידותו יעשה לו נס ויהרוג את המזיק. 
וכך היה, שרב אחא נכנס ולן בבית המדרש, התגלה לו המזיק, והיה נדמה לרב 
אחא כמו תנין עם שבע גולגלות, כל כריעה שכרע רב אחא בתפילתו על אותו 
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ד. ואביי צוה שיכניסו 
אחא  רב  את  שם 
שם  שילין  יעקב  בר 
להקשות,  יש  בלילה. 
איך דחהו אביי למקום 
אם  אף  הרי  סכנה, 
לו  ינכו  נס  לו  יקרה 

מזכויותיו?
תירץ,  המהרש"א 
יהיה  לא  תפילתו  ושמתוך  יעקב  בר  אחא  רב  של  חסידותו  על  סמך  שאביי 
ניזוק ויהרוג את המזיק, ודבר זה אינו נחשב נס כיון שבא על ידי התפילה, אלא 
סבר  אך  מזכויותיו,  לו  וינכו  נס  לו  יקרה  שיתפלל  קודם  שמא  חשש  שעדיין 

שמשום חשש זה אין למנוע הרווח הודאי שיהרוג את המזיק. 
וב'בן יהוידע' כתב, שאם המזיק לא היה ניגש אליו כלל היו מנכים לו מזכויותיו, 
ויהרגנו לא  יתפלל על המזיק  בכך היא רק לעצמו, אך אם  משום שהתועלת 
ינוכה לו מזכויותיו, משום שיש בכך תועלת לכלל, והוא צורך רבים, וקיוה אביי 

שיתפלל על כך רב אחא בר יעקב. 
וב'רמת שמואל' תירץ, שמה שמנכים מזכויותיו הוא רק באופן שמעמיד עצמו 

במקום סכנה, אך כאן לא ידע שיש סכנה.
ועוד יישב ב'רמת שמואל', שכנגד מה שמנכים מזכויותיו תהיה לו זכות גדולה, 

שהציל הרבה נפשות מהמזיק.
ה. וכן הוה, ע"ש. בגמרא שם נאמר, שאביי אמר לתלמידיו לא לתת לרב אחא 
מקום ללון, "אפשר" שיקרה לו נס. מלשון 'אפשר' משמע שהסתפק אביי האם 
יעשה לרב אחא נס, ויש להבין איך רצה להציל עצמו על ידי סיכון חיי רב אחא? 
]עיין לעיל בקטע הקודם תירוץ המהרש"א על קושיתו שם ועל פי זה מתורצת 

גם קושיא זאת[.
משום  מאומה,  אחא  לרב  יארע  שלא  לאביי  פשוט  שהיה  מבאר,  המהרש"ל 
שצדיק גמור היה, אך הסתפק האם יהיה זה נס נסתר, כגון שרק לא יפגע בו 

ְתֵרין  ִכי ֲהוּו ַעְיֵלי ִבּ י, ְדּ ֵיּ ַאַבּ ָנן ְדּ י ַרָבּ ֵבּ

י  ֵיּ )ד(ְוַאַבּ ְזֵקי,  ִמְתּ ֲהוּו  יָמָמא  ִבּ ֲאִפּלּו 

ר  ַבּ ַאָחא  ַרב  ֶאת  ם  ָשׁ ְכִניסּו  ַיּ ֶשׁ ה  ִצָוּ

אי ַיֲהרֹג  ְיָלה ּוְבַוַדּ ַלּ ם ַבּ ִלין ָשׁ ָיּ ַיֲעקֹב ֶשׁ

ם. ְוֵכן  ן ָשׁ יק, )ה(ְוֵכן ֲהָוה. ַעֵיּ ִזּ ֶאת ַהַמּ

מזיק – נשר אחד מראשי המזיק, עד שנשרו כולם ומת.
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לא  כן  ואם  המזיק, 
או  כלום,  להם  יועיל 
נס  ידי  על  זה  שיהיה 
גלוי כפי שהיה לבסוף, 
להם  יועיל  ובזה 

שיהרוג המזיק.
ביאר,  יהוידע'  וב'בן 
אמר  לא  שאביי 
לבית  שיכניסוהו 
שם,  ללון  המדרש 
שלא  ציוה  רק  אלא 
יזמינוהו כלל להתארח, 
שלא  יתכן  עדיין  אך 
יבקש  אלא  שם  ילון 
בבית  לישון  מעצמו 
שלא  ובודאי  ישראל, 
אביי  וסמך  יגרשוהו, 
על כך שאם הוא ראוי 
להרוג את המזיק, יתנו 
בלבו מן השמים לישון 
ואם  המדרש,  בבית 
יכנס  לכך,  ראוי  אינו 
בליבו פחד ויישן מחוץ 

לבית המדרש.

'אֹוַצר  ְבּ ן  ַעֵיּ ְדמֹוִנים,  ַקּ ַבּ ָמִצינּו 

ה  ַמֲעֶשׂ ס  ִנְדַפּ של"ו(  )עמוד  ים'  ִמְדָרִשׁ

ָרָצה  ּגֹוי  ֶשׁ ֶהָחִסיד  ְיהּוָדה  י  ַרִבּ ְבּ

ק  ַחּלֹון ְוִנְתַהֵדּ ְלָהְרגֹו, ְוִהְכִניס רֹאׁשֹו ַבּ

ן  ַהַחּלֹון ְסִביבֹו ְולֹא ָיֹכל ְלהֹוִציאֹו, ַעֵיּ

אֶֹרְך. ּוְב'ֵסֶדר ַהּדֹורֹות' )שנת ד"א  ם ְבּ ָשׁ

ּגֹוי  ֶשׁ "י,  ֵמַרִשּׁ ה  ַמֲעֶשׂ ֵמִביא  תתס"ה( 

ִמן  ֱעַלם  ֶנּ ֶשׁ ָרָאהּו,  לֹא  ְלָהְרגֹו  א  ָבּ

ה. ֲעֶשׂ ל ַהַמּ אֶֹרְך ָכּ ם ְבּ ן ָשׁ ָהַעִין. ַעֵיּ

ֵסֶפר  ן ְבּ ּדֹורֹות ָהַאֲחרֹוִנים, ַעֵיּ ַבּ ְוַגם 
מ"ג  )אגרת  סֹוְפִרים  רֹות  ִאְגּ

דֹוׁש  ַהָקּ אֹון  ַהָגּ א  ָבּ ר  ֲאֶשׁ ַכּ בהגה"ה(, 

ַאַחת  ַעם  ַפּ ז"ל  ִאיֶגר  ֲעִקיָבא  י  ַרִבּ

ַאְתָרא  ְדּ ָרא  ַהָמּ ֶאל  ּוָבא  א,  ְלַוְרָשׁ

ז"ל  ַזְלָמן  ָהַרב  נּו  ְוַרֵבּ מֹוֵרנּו  אֹון  ַהָגּ

ה  ה ַאַחת ּבֹוִכָיּ ָאה ִאָשּׁ לֹֹמה ְוכּו', ְוָאז ָבּ ת ְשׁ ַעל ׁשּו"ת ֶחְמַדּ ַבּ

ד  ֵמּ ַתּ ִנְשׁ ְעָלּה  ַבּ י  ִכּ ֱהיֹות  ז"ל,  ים  דֹוִשׁ ַהְקּ אֹוִנים  ַהְגּ ִלְפֵני 

ט  ֵגּ ָלּה  ָלֵתת  רֹוֶצה  ְוֵאינֹו  ִנים  ָשׁ ֵאיֶזה  ֶזה  ִלְצַלן  ַרֲחָמָנא 

לֹֹמה  ת ְשׁ ַעל ֶחְמַדּ אֹון ַבּ ה ַהָגּ ֶזה ַהְרֵבּ ּטּוִרין, ּוְכָבר ָעַמל ָבּ ִפּ
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הּוא  ִמּפֹוְזָנא  ָהַרב  י  ִכּ ְמָעּה  ָשׁ ְבּ ה  ְוַעָתּ ָידֹו,  ְבּ ָעְלָתה  ְולֹא 

אֹוֵני ַהּדֹור  ו ְגּ ִהְתַאֲחדּו ַיְחָדּ ַמר ֶנֶפׁש, אּוַלי ְבּ ָאה ְבּ א ָבּ ַוְרָשׁ ְבּ

ָהִעּגּון.  ְבֵלי  ִמַכּ ְלהֹוִציָאּה  ְוַתְחּבּוָלה  ֵעָצה  ִיְמְצאּו  מֹוָתם  ְכּ

י ֲעִקיָבא ִאיֶגר  אֹון ַרִבּ ָנה ֶאל ַהָגּ לֹֹמה" ָפּ ת ְשׁ אֹון ַה"ֶחְמַדּ ְוַהָגּ

ַרְחָמנּות  י  ִכּ אֹונֹו  ְגּ ַמר  ָלּה  ֲעזֹר  ַיּ ֶשׁ ֵמָהָראּוי  ְוָאַמר,  ז"ל 

י ֲעִקיָבא ִאיֶגר ז"ל, אּוַלי נּוַכל  אֹון ַרִבּ דֹוָלה ִהיא. ְוָאַמר ַהָגּ ְגּ

לּות ֵאֶצל ֵרָעיו  ְדּ ַתּ ֹבא ְלָפֵנינּו ַהּמּוָמר? ְוָעׂשּו ִהְשׁ ָיּ ִלְפעֹל ֶשׁ

ר  ֲאֶשׁ ִנים ַכּ ַפּתּו אֹותֹו ֵליֵלְך ֶאל ָהַרָבּ ְיּ ל ַהּמּוָמר ֶשׁ ִויִדיָדיו ֶשׁ

י ָמה  חֹוק ְוֵליָצנּות, ִכּ ְשׂ ַיְזִמינּו אֹותֹו ֲאֵליֶהם, ְוָאְמרּו ֵאָליו ִבּ

ּוַמה  ָך,  ַדְעְתּ ְבּ ַלֲעֹמד  ּתּוַכל  ֲהלֹא  ִלְפֵניֶהם,  ָיֵרא  ה  ַאָתּ

ֵאָליו  ְוָאַמר  א,  ָבּ ד  ָמּ ַהְמֻשׁ ְלָך?  ַלֲעׂשֹות  ִנים  ָהַרָבּ ְיכֹוִלים 

ָך?  ְתּ ה ֵאיְנָך ּפֹוֵטר ֶאת ִאְשׁ י ֲעִקיָבא ִאיֶגר ז"ל: ָלָמּ אֹון ַרִבּ ַהָגּ

ֶאל  ָך  ַמה-ְלּ ֲאָבל  ְלָך,  ַחְרָתּ  ָבּ ֶשׁ ֶרְך  ֶדּ ַבּ ָהַלְכָתּ  ה  ַאָתּ ִאם 

רֹוֶצה  ֵאינֹו  ֶשׁ ַלַעג  ְבּ יב  ֵהִשׁ ְוהּוא  ַהזֹּאת?  ֹסֲעָרה  ה  12ָהֲעִנָיּ

י ֲעִקיָבא ִאיֶגר  דֹוׁש ַרִבּ אֹון ַהָקּ ִלְפטֹר אֹוָתּה. ְוׁשּוב ָאַמר ַהָגּ

ָמָרא  ְגּ ָלַמְדָתּ  ַיְלדּוְתָך  ְבּ ר  ֲאֶשׁ ָעֶליָך  י  ַמְעִתּ ָשׁ ֲהלֹא  ז"ל: 

ִאיֶגר  ֲעִקיָבא  י  ַרִבּ אֹון  ַהָגּ ה  ְוִצָוּ ֵהן.  ְוָאַמר  ְדָרׁש,  ַהִמּ ֵבית  ְבּ

ֵריׁש  ְבּ ָמָרא  ַהְגּ ַתח  ּוָפּ ין,  ִקּדּוִשׁ ֶכת  ַמֶסּ ָמָרא  ְגּ ְלָהִביא  ז"ל 

12. העניה סוערה. המסכנה אשר נפשה סוערת מרוב צרותיה.
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הדרך  להיות  יוכל  ו. 
הבעל.  במיתת  השני 
והמשומד אחזו השבץ 
המדרגות  מן  ונפל 
כתב  במקומו.  ונהרג 
רלא(:  )מצוה  החינוך 
הנפש  בהיות  "כי 
המדברת שבאדם חלק 
שכתוב  וכמו  עליוני, 
"ויפח  ז(  ב,  )בראשית 
חיים",  נשמת  באפיו 

ותירגם אונקלוס "לרוח ממללא", נתן בה כח רב לפעול אפילו במה שהוא חוץ 
ממנה, ועל כן ידענו ונראה תמיד כי לפי חשיבות נפש האדם ודבקותה בעליונים 
וזה  עליו,  בכל מה שידברו  דבריהם לפעול  ימהרו  והחסידים,  כנפש הצדיקים 

דבר ידוע ומפורסם בין יודעי דעת ומביני מדע".
הגאון רבי אלחנן וסרמן זצ"ל כתב בספרו "קובץ שיעורים" )כתובות סב, ב, אות 
ר"ח(: "הדיבור של פה קדוש פועל בטבע אפילו בלי שום כונה, כמו שנאמר: 
"ואשים דברי בפיך לנטוע שמים וליסד ארץ", והוא כמו הגרזן החוצב גם בלא 
כונה רק מטבעו, כן הוא גם דיבור האדם, אלא שאם טימא שפתיו בדיבורים 
אסורים הוחלש כוחן, כמו הסכין שעלה עליו חלודה הרבה שאין בכוחו לחתוך 

עד שיסירו החלודה ממנו".
במדרש רבה )שיר השירים א, ב( דרש על הפסוק: "רוממות אל בגרונם וחרב 
להם(  )להשמע  העליונים  על  גוזרין  שהן  ו(,  קמט,  )תהלים  בידם"  פיפיות 
ועושין )העליונים כדבריהם, והם גוזרים( על התחתונים )להשמע להם( ועושין 
)התחתונים כדבריהם(, ]דרש מילת "פיפיות" "פה פיות", פה אחד ופיות הרבה, 
סופם  האחד,  בפיהו  בתורה  עוסק  מהם  אחד  שכל  החכמים,  תלמידי  כלומר, 
זוכים שניתן להם לכל אחד "שני פיות" לגזור, שהעליונים והתחתונים  שהם 
נשמעים לגזירות פיהם ופועלים על פיהם. גם שרי מעלה וצבא השמים, כיעקב 
ששלח מלאכים אל עשיו אחיו )בראשית לב, ד, וכפרש"י שם בשם ב"ר עה, 
ד(, וכיהושע בן נון שהעמיד חמה ולבנה וכוכבים ברקיע במאמר פיו )יהושע 
י, יב(. וגם ברואי מטה, כמשה שקרע את הים, וכאלישע שהמתיק את המים, 

ַעל  ע  ֶאְצַבּ ְבּ לֹו  ְוֶהְרָאה  א  ֶסְכָתּ ַהַמּ

ׁשֹון: ֲהלֹא ָאְמרּו  ֶזה ַהָלּ ף, ְוָאַמר ְבּ ַהַדּ

ָנה:  ְשׁ ִמּ ַבּ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו 

ה ִנְקֵנית ְוכּו' ְוקֹוָנה ֶאת ַעְצָמּה  "ָהִאָשּׁ

ן, ִמָמה- ַעל". ִאם ֵכּ ֵגט ּוְבִמיַתת ַהַבּ ְבּ

ִאם  ֵגט, אֹו ְבּ טֹר אֹוָתּה ְבּ ְך, אֹו ְפּ ְפָשׁ ַנּ

ֶרְך  ַהֶדּ ִלְהיֹות  )ו(יּוַכל   - ְרֶצה  ִתּ לֹא 
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ועוד רבות כהנה שבכל 
י,  דב"ר  )עיין  ודור  דור 

ב-ג([.

ַחק  ד ָשׂ ָמּ ַעל. ְוַהְמֻשׁ ִמיַתת ַהַבּ ִני, ְבּ ַהֵשּׁ

י ֲעִקיָבא ִאיֶגר  אֹון ַרִבּ ְוָלַעג ְלִדְבֵרי ַהָגּ

ֲהִליָכתֹו  ה ַבּ ית ָהַרב. ְוִהֵנּ ז"ל ְוָיָצא ִמֵבּ

ְתאֹום  ִפּ ה,  ְלַמָטּ ְדֵרגֹות  ַהַמּ ִמן  ֵליֵרד  ְוִהְתִחיל  ִית  ַהַבּ ִמן 

ָבץ ְוָנַפל ִמן  כּו לֹו, ַוֲאָחזֹו ַהָשּׁ הֹות ְוֶנְחְשׁ י ֵעיָניו ֵכּ יׁש ִכּ ִהְרִגּ

אן ְלׁשֹונֹו.  ְמקֹומֹו ְוָהָיה ְלֵנס. ַעד ָכּ ְדֵרגֹות ְוֶנֱהַרג ִבּ ַהַמּ

ר  דֹוִלים" ֶהָחָדׁש )אות ח' סימן כ"ט( ְמַסֵפּ ם ַהְגּ "ֵשׁ ּוְבֵסֶפר 
ִזְקָנתֹו  ֵעת  ְלּ ֶשׁ ז"ל,  ִחיָד"א  אֹון  ַהָגּ נּו  ַרֵבּ ַעל 

ָחׁשּוב  ָאָדם  ֵאָליו  א  ָבּ ִליוֹוְרנֹו  קֶֹדׁש  ת  ְקִהַלּ ִבּ ָהָיה  ר  ֲאֶשׁ ַכּ

ם  ָרה ִעם ִאיׁש ֶאָחד, ַגּ י ִנְסְתּ ר ִכּ ּתֹו ַלֲאֶשׁ קּוְבַלָנא ַעל ִאְשׁ 13ְבּ

ר  ֲאֶשׁ אֹון  ַהָגּ לֹו  אֶמר  ַויֹּ ם,  ָשׁ בּו  ָיְשׁ ְבָהִקים  ַהֻמּ ָהִעיר  ֵני  ָיּ ַדּ

ִנים  ָיּ ּה. ְולֹא ָיְכלּו ַהַדּ ִפי ִמְצַות ַהּתֹוָרה ֻמְכָרח הּוא ְלָגְרָשׁ ְכּ

ֶרת ְלֵעיל  ְזֶכּ ה ַהִנּ י ָהיּו ְקרֹוִבים ְלָהִאָשּׁ ק, ּוִבְפָרט ִכּ ְלִהְתַאֵפּ

לֹו  ֵמַאִין  נּו  ַרֵבּ ֵדנּו  ְיַלְמּ לֹו:  אְמרּו  ַויֹּ ָעֶליָה,  ְלַחּפֹות  ְוָרצּו 

ְבֵרי  ִדּ א  ֶאָלּ ֶזה  ֵאין  ֵעִדים?  לֹא  ְבּ ט  ֹפּ ִלְשׁ ֶזה  ין  ִדּ ְמקֹור 

ט ַעל  ָפּ ין ּוִמְשׁ ה ִדּ ַמִים ִהיא! ְוִאם ַנֲעֶשׂ ָשּׁ ְנִביאּות, 14ְולֹא ַבּ

ל,  )דברים  בתורה  הוא  היא. מקרא  בשמים  ולא   .14 בטענה.  בקובלנא.   .13
יב( "לא בשמים היא ]התורה[". כלומר: מאז שניתנה תורה לישראל, ההכרעה 
שנכתבו  הכללים  לפי  התורה  חכמי  דעת  פי  על  ורק  אך  נקבעת  הלכה  בעניני 
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י  ִכּ ל,  15ְמֻעָקּ ט  ָפּ ִמְשׁ ְוָחִליָלה  ַחס  ֵיֵצא  ֶדׁש,  ַהקֹּ רּוַח  י  ִפּ

א  ֵהן ְוָנִביא, ֶאָלּ ַמן ַהֶזּה לֹא ֹכּ ְזּ ים ֵאין ָלנּו ַבּ ֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרִבּ ַבּ

ּתֹוָרֵתנּו  ְבֵרי  ִדּ י  ִפּ ַעל  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ְבֵרי  ִדּ

ְמאּוָמה,  ָלֶהם  יב  ֵהִשׁ לֹא  ְלֵעיל  ר  ְזַכּ ַהִנּ אֹון  ְוַהָגּ ה.  דֹוָשׁ ַהְקּ

קֹוִלי  ְבּ ַמע  ְשׁ ה:  ָהִאָשּׁ ַעל  ַבּ ְלָהִאיׁש  ִנית  ֵשׁ ַעם  ַפּ ָאַמר  ַאְך 

ָבר,  י לֹא ָעָנה אֹוָתם ָדּ ה ַהזֹּאת! ְוִכְראֹוָתם ִכּ ְוָגֵרׁש ֶאת ָהִאָשּׁ

ַהזֹּאת,  ָהִעיר  ֵדי  ִנְכְבּ ָהיּו  ר  ֲאֶשׁ ה  ָהִאָשּׁ ִלְקרֹוֵבי  ְלכּו  ַוֵיּ

ל  ָכּ ֶאת  ָעָליו  ינּו  17ַוַיִלּ 16ְוֹנָכַחת,  ל  ֹכּ ֶאת  ָלֶהם  רּו  ַוְיַסְפּ

ִריבֹות  ְבֵרי  ִדּ ֶאת  ְלֵעיל  ר  ְזָכּ ַהִנּ אֹון  ַהָגּ מֹוַע  ְוִכְשׁ ָהֵעָדה. 

ה,  ָהִאָשּׁ ֶאת  ְקָרא  ַוִיּ ַלח  ְשׁ ַוִיּ ה',  רּוַח  ָעָליו  ִהי  18ַוְתּ ה,  ָהֵאֶלּ

ִלּמּודֹו ֲחַדר  ָהָיה  ם  ָשׁ ר  ֲאֶשׁ ה  ָהֲעִלָיּ ְלֵבית  ֵאָליו  ֹבא   ַוָתּ

ז  ֵלְך ְלָהַאְרָגּ אֹו ַוֵיּ ְסּ ָקם ִמִכּ תֹו. ְוִכְראֹותֹו אֹוָתּה, ַוָיּ ִפָלּ ּוֵבית ְתּ

ּתֹוָרה ֵסֶפר  ח  ַקּ ַוִיּ ּתֹורֹות,  ִסְפֵרי  ִחים  ֻמָנּ ָהיּו  ּבֹו  ר   ֲאֶשׁ

ַוְיִהי  ִגינֹות.  ַהְנּ ַטֲעֵמי  ְבּ ַהּסֹוָטה  ת  ָרַשׁ 19ָפּ ָאְזֶניָה  ְבּ ְקָרא  ַוִיּ

המגיע  הקודש  ורוח  נבואה  פי  על  ולא  סיני,  בהר  למשה  ושנמסרו  בתורה 
מהשמים. 15. מעוקל. מעוות. 16. ונוכחת. כנגד מי שיטיל ספק בדברים, יהיה 
לכם מענה להשיב להם ולהוכיח שפסק הרב אינו תקף, מאחר ולא פסק עפ"י 
דין תורה, אלא עפ"י דברי נביאות, ולא בשמים היא. )מלשון "ונכחת" )בראשית 
שכל  גרמו  הם  העדה.  כל  את  עליו  וילינו   .17 שם(.  פירש"י  ועיין  טז(,  כ, 
העדה יתלוננו עליו. 18. ותהי עליו רוח ה'. נחה עליו רוח נבואה. 19. פרשת 
הסוטה. הפסוקים )במדבר ה, כא-כב( שהכהן מקריא לאשה שחשד בה בעלה 
והזהירה שלא להתיחד עם פלוני ועברה ונסתרה עמו, ולא ידוע אם נטמאה, 
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ֲאזּוַלאי  אֹון  ַהָגּ ָעֶליָה  ְקָרא  ַוִיּ ָלֶלֶכת,  ְכָמּה  ִשׁ ַהְפנֹוָתּה  20ְכּ

ר  ְוַכֲאֶשׁ ְוגֹו'.  ִטית"  י ָשׂ ִכּ ְוגֹו' 21ְוַאְתּ  ִטית  קֹול: "ִאם לֹא ָשׂ ְבּ

יָקה ָלֶרֶדת ַעד  ֲעָלה ָהִראׁשֹוָנה - לֹא ִהְסִפּ ָמה ַרְגָלּה ַעל ַהַמּ ָשׂ

תּוב  ַהָכּ 23ְוָכל  ְלטּו,  ָבּ ְוֵעיֶניָה  22ְלֵיָרקֹון  ֶנֶהְפכּו  ֶניָה  ָפּ ֶשׁ

קֹול,  ר ָצֲעָקה ְבּ ם ָעֶליָה. ּוְלקֹול ַהְזָּעָקה ֲאֶשׁ ה ִנְתַקֵיּ ָרָשׁ ַהָפּ ְבּ

ֲחֶזה  ַהַמּ ֶאת  ִלְראֹות  ָהִעיר  י  ֵמַאְנֵשׁ ה  ְוַהְרֵבּ ִנים  ָיּ ַהַדּ אּו  ָבּ

ָהֲארּוָרה  ֶאת  הֹוִציאּו  ְקְראּו:  ַוִיּ ְמאֹד,  ֲהלּו  ָבּ ַוִיּ ַהֶזּה,  ַהּנֹוָרא 

אְמרּו ִאיׁש  נּו! ַויֹּ ית ַרֵבּ א ֶאת ֵבּ ַטֵמּ א ְתּ לֹּ טּוָה, ֶשׁ ְמּ ַהזֹּאת ְוִשׁ

י ִאיׁש ֱאלִֹקים ָקדֹוׁש הּוא, ּוְדַבר ה'  ה ָיַדְענּו ִכּ ֶאל ֵרֵעהּו: ַעָתּ

מֹו ְמאֹד  ַקר ְשׁ ת ֵאָליו, ַוֵיּ ִפיו ֱאֶמת. ּוֵמֵעת ַהזֹּאת ָיְראּו ָלֶגֶשׁ ְבּ

ָהִעיר  ְנִדיֵבי  ִצּוּו  עֹוָלם,  ְלֵזֶכר  ִיְהֶיה  ּוְלַמַען  מֹוֵפת.  ְלִאיׁש 

ִלְהיֹות  ָזָהב,  ְבּ ֲעֵליֶהם  ֵמָתה  ר  ֲאֶשׁ ֲעלֹות  ַהַמּ ֶאת  ְלַצּפֹות 

אן  ְפָלא. ַעד ָכּ ה ַהִנּ ֲעֶשׂ י ָהִאיׁש ַהּנֹוָרא ַהֶזּה ְוַהַמּ רֹון ַמֲעֵשׂ ְלִזָכּ

ִמין  ַקָיּ ָהיּו  ָהֵאּלּו  ְזָהבֹות  ַהֻמּ ְדֵרגֹות  ַהַמּ ֶשׁ י,  ַמְעִתּ ְוָשׁ ְלׁשֹונֹו. 

בעלה מעמידה לבדיקה לפני כהן במקדש, הכהן משביע את האשה שבועת-
 אלה שלא סטתה בעת שנסתרה, ומקריא את הפסוקים הכתובים שם בתורה.
20. כהפנותה שכמה ללכת. הפנתה את גבה ללכת. 21. ואת כי שטית וגו'. הם 
הפסוקים שהכהן משביע אותה ואומר לה שאם נטמאת, יתן ה' את ירכך נופלת 
22. לירקון. הצהיבו פניה והשתנו  ובטנך צבה )שהמעיים שבתוכה יתנפחו(. 
"ובאו המים המאררים )המקללים( האלה  וכל הכתוב בהפרשה.   .23 לרעה. 

במעיך )בתוך המעים שלה( לצבות )לנפח( בטן ולנפיל )ולהפיל את ה(ירך".

ביאורים
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אלעזר  ר'  והגאון  ז. 
זצ"ל  מפינסק  משה 
דוחפים  הגוים  היו 
על  שידרוך  אותו 
ידעו  כי  שדותיהם, 
דורך  שהוא  שהשדה 
עליה מתברכת. מצינו 
שמקום  פעמים  כמה 
שהצדיק דורך עליו הרי 
כשיעקב  מתברך.  הוא 
רשות  מלבן  ביקש 
ביקש  לביתו,  ללכת 
שימשיך  לבן  ממנו 
אצלו  להשאר  הלאה 
הטעם:  לו  ונימק 
בגללך"  ה'  "ויברכני 
)בראשית ל, כז(. אח"כ 
לו  אמר  שיעקב  כתוב 

"ויברך ה' אותך לרגלי" )שם ל(. לבן אמר לו "בגללך", אמנם יעקב לא רצה לומר 
"בגללי", אלא אמר "לרגלי" דרך ענוה, "כי מעת שבא רגלי בביתך היית מתברך" 
)רמב"ן(. כי "יש רגל-אדם מברכת בית, ויש רגל-אדם מחרבת בית, והיה רגל 
יעקב מברכת בית" )פרקי דר"א, לו(. ובמדרש רבה )שם( כתב עה"פ "ויברך ה' 
אותך לרגלי", "כל מקום שהצדיקים הולכים – ברכה משתלחת שם" ]מפני כי 
בכל מקום שהצדיקים הולכים – השכינה הולכת עליהם". לשון המדרש, להלן 
שם פו, ו[, ירד יצחק לגרר באת ברכה לרגלו שנאמר )בראשית כו, יב( "ויזרע 
יצחק בארץ ההיא וימצא בשנה ההיא מאה שערים", ירד יעקב אצל לבן ובאת 
ברכה לרגלו, שנאמר "ויברך ה' אותך לרגלי", יוסף ירד אצל פוטיפר באת ברכה 

לרגלו, שנאמר )שם לט, ה( "ויברך ה' את בית המצרי בגלל יוסף". 
ח. והגדול ממינסק היו בעירו כלבים רעים שכל העובר שם היו מתנפלים עליו 
וכשהגדול הנ"ל היה עובר - היו בורחים. הסבר הדבר, על פי המובא בגמרא 
)שבת קנא, ב(: "אין חיה שולטת באדם עד שנדמה לו )אותו אדם( כבהמה". 

ְלָחָמה ָהַאֲחרֹוָנה. ם ַעד ַהִמּ ָשׁ

יק  ִדּ ַהַצּ אֹון  ַהָגּ יִסי  ִמִגּ י  ַמְעִתּ ְוָשׁ
ְרַזם זצ"ל  אּול ַבּ י ָשׁ ַרִבּ

לֹו,  ָאַמר  ִאיׁש  ַהֲחזֹון  ָרן  ָמּ ֶשׁ ָאַמר,  ֶשׁ

ם  ָלּ ֻכּ ַעד ַהּדֹור ָהַאֲחרֹון ָהיּו רֹוִאים  ֶשׁ

אֹון  )ז(ְוַהָגּ ָרֵאל.  ִיְשׂ דֹוֵלי  ְגּ ַעל  ָחה  ָגּ ַהְשׁ

יְנְסק זצ"ל, ָהיּו  ה ִמִפּ י ֶאְלָעָזר ֹמֶשׁ ַרִבּ

ַעל  ְדרְֹך  ִיּ ֶשׁ אֹותֹו  ּדֹוֲחִפים  ַהּגֹוִים 

הּוא  ֶשׁ ֶדה  ׂ ַהָשּ ֶשׁ ָיְדעּו  י  ִכּ דֹוֵתיֶהם,  ְשׂ

דֹול  )ח(ְוַהָגּ ֶרֶכת.  ִמְתָבּ ָעֶליָה  ּדֹוֵרְך 
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ָרִעים  ָלִבים  ְכּ ִעירֹו  ְבּ ָהיּו  יְנְסק,  ִמִמּ

ִלים ָעָליו,  ם ָהיּו ִמְתַנְפּ ל ָהעֹוֵבר ָשׁ ָכּ ֶשׁ

ר ְלֵעיל ָהָיה עֹוֵבר -  ְזָכּ דֹול ַהִנּ ַהָגּ ּוְכֶשׁ

ל ָהִעיר. ַרק  ָהיּו ּבֹוְרִחים. ְוֶזה ָיְדעּו ָכּ

ְרֶאה  ִנּ )ַכּ ֶזה  ַטל  ָבּ ׁש  ַמָמּ ָהַאֲחרֹון  ּדֹור  ַבּ

דאין  המהר"ל,  וביאר 
שהבהמה  לומר  הכוונה 
ונראה  במראהו  טועה 
אלא  בהמה,  בדמות  לו 
האדם  מתנהג  שאם 
האימה  הגון,  בלתי 
על  מטיל  שהיה 
]כנאמר  החיים  בעלי 
יהיה  וחתכם  "ומוראכם 
על כל חית הארץ ועל כל עוף השמים" )בראשית ט, ב([ מתבטלת, כיון שזו 
מסתלק  הצלם  חוטא  הוא  וכאשר  האדם,  על  השורה  אלהים  בצלם  מקורה 
"דאימת האדם  )שם(:  ביאר המהרש"א  גם  ]כן  א(.  עא,  נח  זוהר  )עיין  ממנו. 
על החיות משום הנשמה שבו שהיא צלם אלהים, וכיון שנדמה כבהמה וצלם 
אלהים אזל לו ממנו, והרי הוא כשאר בהמה שהחיה שולטת בה". וכן חזר וכתב 
במסכת סנהדרין )לח, ב( וז"ל: "כל זמן שיש לאדם צורת אדם נאמר "ומוראכם 
וחתכם יהיה על כל חית הארץ" וגו' כפירוש רש"י בחומש, ומשאבד לו צורה זו 

ונדמה לבהמה, שולט בו החיה כמו בבהמה" עכ"ד.[ 
ובמדרש רבה  גם אויביו ישלים איתו".  ה' דרכי איש  ז(: "ברצות  )טז,  במשלי 
ר' ברכיה  )בראשית, נד(: רבי שמואל בר נחמני אומר, אויביו זה הנחש. אמר 
אויביו "גם" אויביו, לרבות מזיקי ביתו, כגון פרעושים יתושים וזבובים ]פירוש, 
שדרכיו  אדם  אותו  ניצול  תמיד,  האדם  אל  הנלוים  שרצים  אותן  מטרדת  גם 
רצוים לה'[. ובירושלמי )ברכות פ"ה ה"א(: תני רבי שמעון בן יוחאי "וראו כל 
עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך" - "כל" לרבות רוחות ושדים" שאף 

הם יראו ממך[.
כך  עקב  ונמנעים  שליליים,  אנשים  גם  חשים  חיים  שבעלי  מצינו  ומאידך, 
מלהתקרב אליהם, דהנה בזוהר )וירא קו, א( כתב דעופות השמים מנעו עצמם 
מלהכנס לסדום ועמורה, דכתיב "נתיב לא ידעו עיט וגו'" )איוב כח, ז( שגם עוף 
הנקרא עיט לא נכנס שם, והטעם כיון דעופות מכירים בצרי עין ולא אוכלים 
משלהם )כמובא במסכת סוטה לח, א(, ואין לך צרי עין כאנשי סדום ועמורה, 
שמנעו מלתת פת לעניים ולאורחים, לכך נמנעו העופות מלהכנס לעיר הדרים 

בה כאלה אנשי רשע. 
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ְוַאף  יָחא(,  ִדְמִשׁ ִעְקְבָתא  ְבּ יֹון  ָסּ ַהִנּ יל  ְלַהְגִדּ

רֹוֶצה ִלְראֹות - רֹוֶאה  י ֵכן, ִמי ֶשׁ ַעל ִפּ

ָהָיה  ֶשׁ ְכּ ר ַעל ַעְצמֹו, ֶשׁ ְוִסֵפּ ם ַהּיֹום.  ַגּ

לֹו  ָהָיה  לֹא  ְלָחָמה  ַהִמּ ְזַמן  ִבּ ִמיְנְסק  ְבּ

ִלי  ְבּ ס  ְתַפּ ִנּ ֶשׁ ִמי  ם  ְוָשׁ ְסּפֹוְרט,  ַפּ

ַמע  ְוָשׁ ד.  ִמָיּ ּבֹו  יֹוִרים  ָהיּו  ְסּפֹוְרט  ַפּ

ְוָהַלְך  ׂש,  ְלַחֵפּ ָלִעיר  ִלים  ַחָיּ אּו  ָבּ ֶשׁ

ּוִבְמקֹום  ָטָעה,  ַרק  ֵמָהִעיר,  ִלְברַֹח 

ד  ַלַצּ ַרח  ָבּ  - ִני  ַהֵשּׁ ד  ַלַצּ ִלְברַֹח 

ם  ָשׁ ָעְמדּו  ְוֵהם  ָעְמדּו.  ִלים  ַהַחָיּ ֶשׁ

יֵניֶהם,  ֵבּ ָעַבר  ְוהּוא  ׁשּורֹות,  י  ֵתּ ְשׁ ִבּ

ָעַבר  ָבר, ַעד ֶשׁ ְוַאף ֶאָחד לֹא ָאַמר לֹו ָדּ

)ט(ְוָאַמר,  ם.  ִמָשּׁ ּוָבַרח  ַהּסֹוף  ַעד 

ִביל ְשׁ ִבּ ֵזק,  ִיָנּ א  לֹּ ֶשׁ טּוַח  ָבּ ָהָיה   ֶשׁ

ב ִסְפרֹו ַעל ֵערּוִבין.  ַמר ָאז ִלְכֹתּ ָגּ )י(ֶשׁ

בטוח  שהיה  ואמר  ט. 
כתב  ינזק.  שלא 
ז(:  לו,  )איוב  הרמב"ן 
הדבק  הגמור  "החסיד 
ולא  תמיד,  באלוקיו 
יפרד הדבק במחשבתו 
בו מ]פני[ עניני העולם, 
יהיה נשמר תמיד מכל 
אפילו  הזמן  מקרי 
ההוים בטבע, וישתמר 
]אשר[  בנס  מהם 
כאילו  תמיד,  לו  יעשה 
העליונים  מכת  יחשב 
מבני  אינם  ]אשר[ 
ההויה וההפסד למקרי 
קרבתו  וכפי  העיתים. 
באלוקיו,  להדבק 
שמירה  ישתמר 

מעולה". 
)מו"נ,  הרמב"ם  כתב 
"כפי  נא(:  פרק  ח"ג, 
בעל  כל  של  שיעור 
ההשגחה  תהיה  שכל, 
השלם  והאיש  בו, 

בהשגתו אשר לא יסור שכלו מהשם תמיד – תהיה ההשגחה בו תמיד". 
שלא  הגמור  "הצדיק  כתב:  חנוכה(  נר  ערך  בחיי,  )לרבינו  הקמח"  "כד  ובספר 
טובות  כל  כלל  להיותו  הוא  וראוי  וההשגחה,  השמירה  בתכלית  הוא  חטא 
העולם, שקראן "אור זרוע", לפי שהוא הדבק בהשם יתברך, כן השגחת השם 

יתברך דבקה בצדיק". 
י. שגמר אז לכתוב ספרו על עירובין. בתנא דבי אליהו )זוטא ריש פרק ט"ז(, 
יוחאי, כל הנותן דברי תורה על לבו,  ובאבות דרבי נתן: "אמר רבי שמעון בר 

ום
ה י

ש
מי

וח
ם 

שי
מי

ח



182

יושר עיוניםהשגחהארחות 

י  ַרִבּ אֹון  ַהָגּ ִלי  ר  ֵפּ ִסּ ֶשּׁ ַמה  אן  ָכּ ַעד 

ה ֵיׁש  ם ָמָרן זצ"ל. ְוָכֵהָנּ ֵשׁ אּול ז"ל ְבּ ָשׁ

ָרֵאל,  ִיְשׂ דֹוֵלי  ְגּ ַעל  ָלרֹב  ּיֹות  ַמֲעִשׂ

ר  ֶאְפָשׁ ִאי  ֶשׁ ֶנֱאָמנֹות  ֵעֻדּיֹות 

ן, ְוָהרֹוֶצה ִלְראֹות - רֹוֶאה. ְלַהְכִחיָשׁ

עשרה  ממנו  מעבירין 
הרהורי  קשים:  דברים 
חרב  הרהורי  עברה, 
יהרג  שמא  ידאג  ]לא 
)ישועות  חרב.  ידי  על 
יעקב([, הרהורי מלכות 
לא  שהמלכות  ]שינצל 
)שם([...".  עליו  תעליל 
במדרש רבה )שיר השירים א, ב(: "משלו דברי תורה כזין )ככלי מלחמה(, מה 
הזין הזה מתקיים לבעליו )להכרית אויביו( בשעת מלחמה )ולתת לו בכך שקט 
ושלוה(, כך דברי תורה )התורה( מתקיימת )לעוסק בדבריה( עם מי שעמל בהן 
תהלים  ובמדרש  ושלוה(".  שלום  ולתת  ומשטינים  אויביו  )להכרית  צרכן  כל 
)תשכ"ב(: "הקב"ה אמר לדוד עסוק בתורה ואני נלחם מלחמתך". כתב באבות 
דרבי נתן: "כל השוקד עצמו על דברי תורה, מוסרין לו שקדנין כנגדו" ]לשומרו 
תמיד[. במסכת סנהדרין )צד, ב(: "אין נמסר עם עייף בתורה ביד מי שמציק 
עמל  )מרוב  בתורה  עייף  שהוא  חזקיה  של  עמו  נמסר  לא  רש"י:  פירש  לו", 

ויגיעה בה(, ביד סנחריב המציק לו.
י"ח(: "ולזאת, האדם המקבל על עצמו עול התורה  כתב ב'נפש החיים' )פרק 
הקדושה לשמה לאמיתה, הוא נעלה מעל כל עניני זה העולם, ומושגח מאתו 
יתברך השגחה פרטית, למעלה מהוראת כוחות הטבעיים והמזלות כולם, כיון 
יתברך  הנהגותיו  וכל  כביכול...  הוא ממש  ברוך  ובהקדוש  בתורה  דבוק  שהוא 

עמו רק למעלה מהוראת כוחות הטבעיים".

שה יום
שים וחמי

חמי





 כנס היסוד
ל"ארחות יושר"

מעמד סיום לימוד 
ספר ארחות יושר

מעמד סיום לימוד 
ספר ארחות צדיקים



 הקהל
במעמד

 מעמד פתיחת
כולל ארחות יושר

מעמד סיום לימוד 
ספר שערי תשובה



מעמד פתיחת לימוד 
ספר חובות הלבבבות

 מרן רה"י הגרי"ג
 אדלשטיין שליט"א

במעמד

בחלוקת תמיכות 
 לחגים ע"י
ארחות יושר



 מרן רה"י הגרי"ג
 אדלשטיין שליט"א

במעמד

 מרן זצוק"ל
 עם חוברת
ארחות יושר

 יום בית המדרש
לבעלי בתים

 מרן זצוק"ל
 עם חוברת

שערי תשובה



 ירחי כלה
לבעלי בתים

 לימוד ספרי
 ארחות יושר
בשיעור תורה

 אחד ממכתבי מרן זצוק"ל
על ארגון ארחות יושר



 אחד ממכתבי מרן זצוק"ל
על ארגון ארחות יושר

 ילדי תשב"ר
 בלימוד בספרי

ארחות יושר

 ירחי כלה
לבעלי בתים



מעמד סיום לימוד 
ספר חובות הלבבות



פתיחת תוכנית 
 "מתעלים"

לע"נ מרן זצוק"ל





 ספרים וחוברות
 בהוצאת
ארחות יושר




