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מכ˙ב חיזו˜ במי„˙ ‰בטחון

בעז‰י"˙ מנחם ‡ב ˙˘"פ

‰נ‰ כבר נו„ע‰ ‚„ול˙ מעל˙ ‰בטחון ב‰˘י"˙ ˘‰י‡ ˘לימו˙ ‰‡מונ‰, כמו ˘‡ני 
ר‚יל ל‰בי‡ מ‰חזון ‡י˘ זי"ע (בספר ‡מונ‰ ובטחון) ˘ם נ‡מר כי ‰בטחון 
˘ע‰  ובכל  ע˙  בכל  ל‡„ם  ‰נפל‡  ‰מ˘ען  ‰ו‡  ו‰בטחון  למע˘‰,  ‡מונ‰  ‰י‡ 

ומ˘‚ב לו לע˙ו˙ בˆר‰, ו‰י‡ ‰עˆ‰ ‰נפל‡‰ ל˜רב˙ ‡ל˜ים לי טוב.

ז˜ו˜ים  ובכל ‰ע˙ים ו‰זמנים ז˜ו˜ ‰‡„ם לבטחונו בי˘וע˙ ‰', ובפרט בימינו ‡ל‰,̆ 
לי˘ועו˙ ‚„ולו˙ ‰ן ברוחניו˙ ו‰ן ב‚˘מיו˙, בפרט ˘‰‰ס˙ר‰ כ‰יום ‚„ול‰ מ‡„, 
˘נ˙˜יים בנו ו‡נכי ‰ס˙ר ‡ס˙יר פני ביום ‰‰ו‡, וכמוב‡ בספרים ˘בזמננו, זמן 
ב‚˘מיו˙  ו‡ף  לעולם,  ‰‰פל‚‰  ו„ור  ‰מבול  „ור  טומ‡˙  יר„ו  „מ˘יח‡  ע˜ב˙‡ 

‰וכב„ עולינו ע„ למ‡„, וז˜ו˜ים ‡נו לרפו‡ו˙ וי˘ע רב מ‡בינו ‡ב ‰רחמן.

ל‰ו˘יע,  בי„ו  ור˜  ‰כל  ממנו  כי  י˘ר‡ל,  ‡ל˜י  ב‰'  לבטוח  ‰י‡  ‰‡ח˙  ו‰עˆ‰ 
ובו„‡י מי ˘י˙‚בר ‰יום במי„˙ ‰בטחון רווח ו‰ˆל‰ יעמו„ לו ב˙˘וע˙ עולמים ‰ן 
ברוחניו˙ ו‰ן ב‚˘מיו˙, כמו ˘יעˆונו חכמינו ז"ל (סוט‰ מט) ‡חר ˘מנו בפרטו˙ 
 – בי˘ין  ו‰ע˜˙ין  ‰ˆרו˙  כל  „מ˘יח‡,  בע˜ב˙‡  י˘ר‡ל  על  ˘יעבור  מ‰  כל   ˙‡

מ‡ירים „ברי‰ם ב‡מרם "על מי לנו ל‰˘ען על ‡בינו ˘ב˘במים".

‰בטחון"  ב"˘ער  ‰לימו„  ‰בטחון  חיזו˜  לענין  מ‡„  ע„  ‰ו‡  וח˘וב  ו‚„ול 
בספ‰"˜ חוב˙ ‰לבבו˙, וכן ‰˙פרסמ‰ ס‚ול˙ ‰˜„מונים לומר פסו˜י ‰בטחון, 
ו‡ף ‡ני ‡ו„‰ ל‰˘י"˙ ˘זיכני לל˜ט ב˜ונטרס מיוח„ פסו˜י בטחון, ובו„‡י 
ו‡מיר˙  ‰בטחון  ב˘ער  בחו‰"ל  ‰לימו„  י˘ר‡ל   ˙‡ לזכו˙  ‰ו‡  ‚„ול  „בר 

‰פסו˜ים ‰נ"ל, לחיזו˜ בטחונם ב‰' ‡ל˜י י˘ר‡ל ע„ עולם.



יום כ' לסדר "על פי ה'"

המופלא  האברך  של  להתפאר  ידיו  מעשי  הגליונות  ראיתי 

והמופלג שקדן עצום, ה"ה הגאון ר'                              שליט"א, 

הלא הוא פי' על 'שער הבטחון' לבעל חובות הלבבות, מסודר 

שורה תחת שורה כדי להקל על הלומד כדוגמת התהלים שי 

למורא.

הלומדים  הרבה  נתרבו  האחרון  דבזמן  טוב,  מה  בעתו  ודבר 

בשער הבטחון, וכדי שהלימוד יהיה באיכות, בהבנה, הפי' הזה 

שהוא מלוקט מהרבה ספרים ומתומצת בלשון קצר וזך, יועיל 

הרבה להכניס בטחון בהי"ת בלב פנימה.

וברכתי ברכת הדיוט שיתקבלו הדברים והפי' בבתי מדרשות 

ובליבות ישראל.

הכוה"ח לכבוד התוה"ק 
ולומדיה בטהרה



בס"ד                                                       יום א' י"ג תמוז תש"פ פעיה"ק

הביא לפני שאר בשרי הרה"ג ת"ח מופלג ומרביץ תורה בישיבת 

נעימות התורה, הלא הוא הרב                                 שליט"א

ספר 'שער הבטחון המבואר' והוא כשמו כן הוא ביאור ופירוש 

מילולי על שער הבטחון של רבינו הגדול בעל חובות הלבבות, 

וכמים  כידוע דבריו הק' בשער הבטחון הם מרפא לנפש  אשר 

קרים על נפש עיפה, ובפרט עכשיו שהרב הנ"ל תרגמו ופירשו 

וקרא שמו 'אברהם אוהבי' ע"ש אביו חתן אבי מורי זצ"ל.

והרי שולחן לפנינו ערוך ומוכן לאכול, וראוי שכל א' יעסוק בזה 

בבטחון  המאורעות  לכל  חיזוק  מאוד  הצריכים  בזמנינו  ובפרט 

לה' יתברך וספרו החשוב בודאי יסייע לזה.

מילתא  ויאמר  חוצה  מעיינותיו  שיפיצו  כהן  בברכת  ואברכו 

דתקבל, ורבים יהנו מאורו.

הכותב וחותם בידידות למשפחה

בכל הכבוד כראוי



פתח דבר

שמחה  שייך  לא  שהרי  בה',  המאמינים  ויעלזו  הבוטחים  ישמחו 

אמיתית כאן בעולם הזה זולת מי שחי חיי אמונה ובטחון, בפרט בדור 

מוהר"ן  רבינו  אמר  שכבר  וכפי  דמשיחא,  עקבתא  דור   – זה  נפלא 

אפיקורסות  של  מבול  ירד  המשיח  ביאת  שלפני  זצוק"ל  מברסלב 

הכפירות  כל  נגד  לעמוד  יוכל  באמונה  עצמו  שיחזיק  מי  ורק  לעולם 

שיהיה בדור זה.

הלימוד  ביותר  התרבה  זה  בדור  כיצד  שרואים  ה'  וזיכנו  ה'  ברוך 

שום  שאין  מבין  דעת  בר  וכל  מאחר  ובטחון  אמונה  בעניני  והעיסוק 

עצה ותחבולה נגד כל מאורעות הזמן, אלא חיי אמונה ובטחון בהשי"ת, 

שאז זוכה האדם לחיות חיים טובים ומאושרים בכל מה שיעבור עליו, 

לומר  ואינו מתגאה בעצמו  יתברך  יודע שהכל מאתו   – לו  הן כשטוב 

ביותר  מתחזק   – לו  רע  כשח"ו  והן  הצלחתו,  את  לו  הביאו  שמעשיו 

ולא  בקרבו  נשבר  ואינו  לטובתו,  הכל  ה'  לו  שעושה  מה  שכל  ומאמין 

שיהיה  רצונו  מבטל  אלא  כרצונו,  לו  הולך  שאינו  מכך  ברוחו  נעצב 

כרצון השי"ת ומודה ומשבח לה' על כל מה שקורה עימו, ואינו פוסק 

את  לדחוק  בלא  לרבו  כעבד  בהכנעה  מלפניו  ולבקש  מלהתפלל 

השעה, והחי באמונה ובטחון בוודאי רואה ישועות עצומות ברוחניות 

ובגשמיות, ומרגיש "קרבת א-לוקים לי טוב".

לנחלת  הפכו  ובטחון  אמונה  מעניני  המדברים  רבים  וספרים  זכינו 

הכלל, ובעיקר החיבור הקדוש 'שער הבטחון' לבעל חובות הלבבות, 

שעצם  בהשי"ת,  והאמונה  הבטחון  יסודות  כל  האדם  את  שמלמד 

העיסוק בספר זה מביא על האדם שפע של ישועות ברוחניות ובגשמיות 

וכפי שהעידו צדיקים רבים והובאו דבריהם בספר זה, אך, הרווח הגדול 

ביותר שזוכה העוסק בספר זה, הוא עצם קנין מידת הבטחון בשלימות, 

שאז זוכה האדם לחיות חיי בטחון, והוא המאושר ביותר עלי אדמות.



מכיון שרבים וטובים רוצים ללמוד כסדר 'שער הבטחון' שכאמור 

מסוגל במאוד לפרנסה בשפע ולישועות בכלל, אך כבר הובא במשנה 

ברורה (אור"ח סימן א' ס"ק י"ג) דברי המג"א בענין סגולת אמירת פרשת המן, 

שאין די באמירה אלא שיתבונן מה שהוא אומר, וסגולת פרשת המן הוא 

"המרבה  וכדכתיב:  ע"י שיאמין שכל מזונותיו באין בהשגחה פרטית, 

לא העדיף והממעיט לא החסיר", להורות שאין רבוי ההשתדלות מועיל 

מאומה. אם כן גם בסגולה זו של לימוד 'שער הבטחון' בוודאי שעיקר 

שעי"ז  הבטחון,  מידת  את  לקנות  ובכך  ולהבין  ללמוד  הוא,  הסגולה 

ממשיך האדם על עצמו ישועות לרוב, לכן התעוררתי לפרש ביאור קל 

ופשוט לדבריו הקדושים למען יוכל הקורא לרוץ בלימודו, ואף להבין 

את דבריו הקדושים.

ובודאי שנשגב מאתנו להבין דבריו הקדושים על בורים, וא"א לומר 

שרבינו הק' התכוון בדבריו דוקא לביאור זה, ואין ביאור הדברים אלא 

בגדר אפשר, ואבקש מן קדם שמיא שלא אכשל ואזכה לכוון בביאורי 

שיהיה בתכלית האמת והדיוק.

לסיום הנני להודות להשי"ת על שזיכני להוציא לאור ליקוט זה ויה"ר 

שיתרבו הלומדים בעניני בטחון ואמונה, ויזכו כל הלומדים לראות ישועות 

ברוחניות ובגשמיות, בני חיי ומזוני רויחי, סיעתא דשמיא וכל טוב.

בנוסף הנני להודות לכל מי שסייע בעדי בליקוט זה, בראשונה אהלל 

ואודה את יוצרי ובוראי על עזרתי בחיים נוות ביתי תליט"א, שבמסירות 

נפש עוסקת בעול הבית ובנוסף עזרה לי רבות בהגהת וניקוד הביאור, 

וכן לביתי בכורתי היקרה שערכה הגהה לשונית לביאור זה.

בת  לאויו"ט,  שתחי'  מורתי  לאימי  ברכה  להביע  הנני  זו  בהזדמנות 

הרה"צ ר' לוי הכהן רבינוביץ זצוק"ל בעל מעדני השולחן, וכן למורי חמי 

הרה"ח ר' אליעזר אינגבר שליט"א ולחמותי שתחי', ולאמה מרת אסתר 

מרקובסקי שתחי', שיזכו לשנים ארוכות ובריאות, אושר ועושר, ויזכו 

לראות בנים ובני בנים נינים ובני נינים עוסקים בתורה ובמצוות, יראי 

שמים, בעלי אמונה ובטחון בשלימות.

ליקטתי בחסדי ה' שנת תש"פ לפ"ק



סגולת לימוד 
"שער הבטחון"





יאסגולת לימוד "שער הבטחון"  

ן" חו… ּטָ ƒַער ַ‰ּב ַ ׁ̆ ּמּו„ " ƒל ˙ ֻ‚ּלַ ס¿

ָנָס‰ ַפר¿ ‚ּוָל‰ ל¿ ס¿
ם  ≈ ׁ̆ ּב¿ ָ‡ַמר  ז"ל  ין  ƒ ׁ̆ יט¿ ƒט ƒמ יּב  ל≈ לֹמֹה  ¿ ׁ̆ י  ƒַרּב הרה"˜ 

ם  הרה"ˆ  ≈ ׁ̆ ָ‡ַמר ּב¿ ∆ ׁ̆ ‡ָווע זˆ"ל  ינ¿ ƒ ׁ̆ ƒהרה"ˆ ‡„מו"ר מ

ַער  ַ ׁ̆ ' מֹ„  ל¿ ƒל ָנָסה  ַפר¿ ל¿ ‚ּוָלה  ּס¿ ∆ ׁ̆ זˆללה"ה  ָט‡  ַ‡ּפ¿ מ≈

ָנָסה) ר¿ ך¿ ּפַ ר∆ ָמה, ע≈ ל≈ ¿ ׁ̆ ָרָכה  ר ּב¿ פ∆ ָבבֹו˙'. (ס≈ 'חֹובֹו˙ ַהּל¿ חֹון' ּב¿ ּטָ ƒַהּב

˙ ּועו… ׁ̆ ָכל ַ‰ּי¿ ‚ּוָל‰ ל¿ ס¿
זˆ"ל  ם  ַ„ּ ר¿ ט∆ ¿ׂ̆ ַ‡מ¿ י  ƒל ָּ̇ ַנפ¿ י  ƒַרּב ָסם  ֻפר¿ ַהּמ¿ ‡ֹון  ַהּ‚ָ ָ‡ַמר 

ל  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ר'  ל  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ל  ∆ ׁ̆ ‡ֹוָרן  מ≈ י  י„≈ ƒמ ל¿ ַּ̇ י  „ֹול≈ ¿‚ּ ƒמ ָהָיה  ∆ ׁ̆

‚ּוָלה  ָנ‡ זˆ"ל ס¿ יל¿ ƒּו ƒֹון מ‡ ם ַהּ‚ָ ≈ ׁ̆ ל ּב¿ ּבָ ֻ̃ ּמ¿ ∆ ׁ̆ ר זˆ"ל  ט∆ ַסַלנ¿

 ׁ̆ „ֹו ָּ̃ ר ַה פ∆ ּס≈ ּבַ ∆ ּׁ̆ חֹון'  ּטָ ƒַער ַהּב ַ ׁ̆ ' מֹ„ ּב¿ ל¿ ƒּועֹו˙ ל ׁ̆ ָכל ַהי¿ ל¿
ר  פ∆ ּוָעה. (ס≈ ׁ̆ י ƒל ל ֻסּ‚ָ מֹו מ¿ ¿̂ ַע ּמּו„ ּב¿ ƒַהּל ָבבֹו˙' ו¿ 'חֹובֹו˙ ַהּל¿

˙ ל'). כ∆ ף ַמֲער∆ רֹון ַיֲע˜ֹב יֹוס≈ כ¿ ƒז

ּוָע‰ ׁ̆ י ƒּוָל‰ ל‚ ס¿
ר  ∆ׂ̆ ע∆ יֹומֹו  ּב¿ יֹום  י  ≈„ּ ƒמ מֹ„  ל¿ ƒל ים  ƒמ ˜ֹו„¿ ּ„ֹורֹו˙  ƒמ ‚ּוָלה  ס¿

 ׁ̆ „ֹו ָּ̃ ר ַה פ∆ ַהּס≈ חֹון' מ≈ ּטָ ƒַער ַהּב ַ ׁ̆ ' חֹו˙ ּב¿ ָכל ַהּפָ ּורֹו˙ ל¿ ׁ̆
ל  ּבָ ֻ̃ ם ַהּמ¿ ≈ ׁ̆ ים. (ּב¿ ƒָעמ ע ּפ¿ ּבַ ם ַ‡ר¿ יה∆ זֹר ֲעל≈ ַלח¿ ָבבֹו˙, ו¿ חֹובֹו˙ ַהּל¿

ַ‚ל זˆ"ל) י ס∆ ƒו ָיה ַהּל≈ ַרח¿ הּוָ„ה ז¿ ר' י¿



חובות הלבבות שער הבטחון יב

 ˙ רו… ַ‰ּ„ו… ָכל  ּב¿ ל  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי י  ל≈ „ו… ¿‚ּ
 ˙ בו… ׁ̆ "חו… „ו… ָּ̃ ר ַ‰ פ∆ ּס≈ „ּו ּבַ ָלמ¿

"˙ ָבבו… ַ‰ּל¿

ן ‰ר‡"˘ ‰ּוָ„‰ ּב∆ נּו י¿ ַרּב≈

ילּו  ƒ‚ ר¿ ַּ̇ ָבָניו ַ‡ֲחָריו: " ה ל¿ ּוָ ƒ̂ ן הר‡"˘ ז"ל,  הּוָ„ה ּב∆ י י¿ ƒַרּב

ר,  ָ ׁ̆ ַהּיָ ר  פ∆ ס≈ ו¿ ָבבֹו˙'  ַהּל¿ 'חֹובֹו˙  ר  פ∆ ס≈ ּב¿ מֹ„  ל¿ ƒל ם  כ∆ מ¿ ¿̂ ַע
י  ‡ֹונ≈ ¿‚ּ  ˙‡ַ ּוָ ַ̂ ם". ( ה∆ ּבָ  ‡ ≈̂ ַכּיֹו ו¿ נּו יֹוָנה,  ַרּב≈ ּוָבה ל¿ ׁ̆ ¿ּ̇ ַה  ˙ ר∆ ∆‚ּ ƒ‡ ּוב¿

˜ ב') ל∆ ל ח≈ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי

ם  ָּ̇ נּו  ַרּב≈

ים  ƒָפר י ס¿ ƒ̇ י ƒ‡ָר" :‡ ָ̇ י ƒ‡ ם ַּ̇ נּו  ַרּב≈ ר ל¿ ָ ׁ̆ ר ַהּיָ פ∆ ַמ˙ ס≈ ָ„ּ ¿̃ ַה ּב¿

חֹובֹו˙  ר  פ∆ ס≈ ‚ֹון  ּכ¿ -ל,  ָה‡≈ ֲעבֹוַ„˙  ַין  נ¿ ƒע ּב¿ ים  ƒ„ ּבָ כ¿ ƒנ ו¿ ים  ƒַרּב

ַ‡ַח„  י ּכ¿ ƒ̇ י ƒי ָחל ƒם ֲ‡נ י ז"ל, ּ‚ַ ַחּי≈ נּו ּב¿ י„ ַרּב≈ ƒָחס ה∆ ָבבֹו˙ ל¿ ַהּל¿
לּו  ים ַהּלָ ƒָפר ָ‡ם ס¿ ר¿ ָ̃ י ּב¿ ƒ̇ י ƒּו ƒ̃ י  ƒי, ּכ ƒּ̇ ל¿ ַ ׁ̆ מ¿ ƒם נ יה∆ ם ֲ‡ל≈ ה∆ מ≈

כּו'.  ל ו¿ ָער≈ ָבָבם ה∆ ַנע ל¿ ּכָ ƒּוַלי י‡

ם ָהָיה  ַּ̇ נּו  ם ַרּב≈ י ּ‚ַ ƒן ּכ‡ ּכָ ƒֹו˙ מ‡ ר¿ ƒן ל ּבֹונ≈ ¿̇ ƒָבר ַלּמ ן ַהּ„ָ י≈ ַענ¿ מ¿

רּוָחם  י¿ י  ƒַרּב ‡ֹון  ַהּ‚ָ ל¿ ֹוָרה  ּ̇ ַע˙  ַ„ּ) ָבבֹו˙.  ַהּל¿ חֹובֹו˙  ר  פ∆ ס≈  ˙ ∆‡  „ לֹומ≈
בֹ‡ עמ' נ"ה). ָּ̇ י  ƒיר זˆ"ל ּכ ƒּמ ƒמ



יגסגולת לימוד "שער הבטחון"  

נּו ‰רמ"˜  ַרּב≈

ֲ‡ָוה ָוַכַעס,  יַ„˙ ּ‚ַ ƒמ ּון ל¿ ּ̃ ƒּ̇ ירֹו ז"ל: " „ֹוב≈ ה ˜ֹור¿ ∆ ׁ̆ י מֹ ƒַרּב

ָבבֹו˙'  'חֹובֹו˙ ַהּל¿ מֹ„ ּב¿ ל¿ ƒּבֹו˜ ל ¿„ּ ƒי מֹו ו¿ ¿̂ יל ָ‡ָ„ם ַע ƒ‚ּ ר¿ ּיַ ∆ ׁ̆
בֹוָרה) ר ּ„¿ ֹמ∆ ּ̇ ָרן". ( ¿„ ƒס ין ּכ¿ ƒ„י ƒמ ¿ּ̇ יָעה  ƒנ ַער ַהּכ¿ ַ ׁ̆ ּב¿

נּו ‰‡ר"י ַרּב≈

ָה‚ֹו˙ ה‡ר"י  ַהנ¿ ׁ̆ ז"ל ּב¿ יר¿ ƒּפ ¿‡ יר ּפַ ƒ‡ י מ≈ ƒי„ ה‚ה"˜ ַרּב ƒע ה≈

חֹובֹו˙  ר  פ∆ ּס≈ ƒמ ַ‡ַח˙  יָ‡ה  ƒר ¿̃ יֹום  ָכל  ּב¿ ָר‡  ¿̃ ƒ̇ "ו¿ ז"ל: 

כֹו˙ ˙"˙ ‡ֹו˙ כ"ז) ל¿ ƒים – ה ƒ̃ י ƒ„ּ ַ̂ ָבבֹו˙". (‡ֹור  ַהּל¿

ן  ּיָ ַהּ„ַ ז"ל  ל  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ה  ∆ ׁ̆ מֹ ב"ר  ָח˜  ¿̂ ƒי י  ƒַרּב י„  ƒע ה≈ ן  כ≈ ו¿

ה  ז∆ ּיּוב  ƒח יל  ƒּט ƒה ז"ל  ׁ̆ ה‡ר"י  „ֹו ָּ̃ ַה ה  ּנ≈ ƒה "ו¿ ין:  ƒער ו∆ ¿ ׁ̆ ƒמ

ר  עֹור≈ יֹום, ל¿ י יֹום ּב¿ י„≈ ƒר מ פ∆ ה ַהּס≈ ז∆ מֹ„ ּבָ ל¿ ƒיָ„יו ל ƒמ ל¿ ַּ̇ ַעל 
ָבבֹו˙) חֹובֹו˙ ַהּל¿ ָמ˙ֹו ל¿ ָ„ּ ¿̃ ַה ָ‡יֹם". (ּב¿ ל ּנֹוָר‡ ו¿ ָבבֹו˙ ָל‡≈ ל¿

ף ס≈ י˙ יו… ָמָרן ַ‰ּב≈

חֹובֹו˙  ˆּוָר‡ ּ„¿ ƒ̃ ף': "ַה‡י  י˙ יֹוס≈ ָמָרן ַה'ּב≈ י„ ָ‡ַמר ל¿ ƒ‚ּ ַהּמַ

נּו:  ַהי¿  "‡ ָּ̇ ּפּור¿ יֹום  ָכל  ּב¿ ָח‡  ַיר¿ ּב¿ ָנ‡  ימ¿ ƒז ַח„  ָבבֹו˙  ַהּל¿

 ׁ̆ חֹ„∆ ַעם ַ‡ַח˙ ּב¿ ָבבֹו˙ ּפַ ּור חֹובֹו˙ ַהּל¿ ּ̂ ƒ̃ ם  ַסּי≈ ה ל¿ ∆‡ ר¿ ƒּי ∆ ׁ̆
ו) ַ̂  ˙ ַ ׁ̆ ָר ים, ּפָ ƒר ָ ׁ̆ י י„ מ≈ ƒ‚ּר ַמ פ∆ ַעט. (ס≈ ָכל יֹום מ¿ ַמ„ ּב¿ ל¿ ƒּי ∆ ׁ̆ י  ≈„ ַעל י¿
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ם ƒַמי ָ ׁ ּ̆ ƒָמ‰ מ ּכָ ַ‰ס¿

ר  פ∆ ס≈  ˙ ס∆ נ∆ ַהּכ¿ י˙  ב≈ ּב¿ ים  ƒ‡ ¿̂ מֹו ינּו  ƒָהי ם  ƒ‡ ן  ּבֹונ≈ ¿̇ ƒנ ָהָבה 

ה ָעָליו  ָ̇ ר, ַ‡ך¿ ָהי¿ ַחּב≈ ם ַהּמ¿ ≈ ׁ̆ ˆּוָין ּבֹו  ּמ¿ ∆ ׁ̆ לֹ‡  י, ל¿ ƒמֹונ ַ‡ל¿

יבֹו  ƒַעל ט ˜ ָהָיה ָלנּו ָספ≈ ר, ה∆ י‚∆ יָב‡ ‡≈ ƒ̃ י ֲע ƒל ַרּב ∆ ׁ̆ ָמה  ּכָ ַהס¿

ר  פ∆ ים ס≈ ƒ‡ ¿̂ ינּו מֹו ƒם ָהי ƒ‡ ,‡ֹּל ∆ ׁ̆ ‡י  ַוּ„ַ ר ַההּו‡, ּב¿ פ∆ ל ַהּס≈ ∆ ׁ̆

ינּו  ƒָהי ∆ ׁ̆ ‡י  ַוּ„ַ ּב¿ הר˘ב"‡,  ל  ∆ ׁ̆ ָמה  ּכָ ַהס¿ ּב¿ ר  ֻעּטָ מ¿ ָהָיה  ∆ ׁ̆

ה  ּנ≈ ƒה ו¿ ּבֹו,  מֹ„  ל¿ ƒל ים  ƒיל ƒח ¿̇ ּוַמ חֹם  ּב¿ ר  פ∆ ַהּס≈  ˙ ∆‡ ים  ƒ̃ ¿ ּׁ̆ ַנ מ¿

ל יֹום  ַמ„ ּכָ ל¿ ƒּי ∆ ׁ̆ ף' ָ‡ַמר לֹו  י˙ יֹוס≈ ה ַל'ּב≈ ּלָ ַ‚ּ ¿̇ ƒה ∆ ּׁ̆ י„  ƒ‚ּ ַהּמַ

רּוך¿ הּו‡  ׁ̆ ּבָ „ֹו ָּ̃ ַה ∆ ׁ̆ לֹוַמר,  ָבבֹו˙" ּכ¿ ר "חֹובֹו˙ ַהּל¿ פ∆ ס≈ ּב¿

 ˙ ל∆ ֹוע∆ ּ̇ ן ַה ָלכ≈ ר, ו¿ פ∆ ָמה ַלּס≈ ּכָ י˜ ַהס¿ ƒנ ע¡ מֹו ה∆ ¿̂ ַע בֹו„ֹו ּוב¿ כ¿ ƒּב
עמ'  ר  ּבָ ¿„ ƒּמ ּבַ ַח,  ּב≈ ַ ׁ̆ ל¿ ינּו  (ָעל≈ נֹוָרָ‡ה.  י‡  ƒה ּנּו  ּמ∆ ƒמ ל  ּב≈ ַ̃ ל¿ ר  ָ ׁ̆ פ¿ ∆‡ ∆ ׁ̆

˘פ"ב)

'‰ ָ̃ „ָ ¿̂ יל  ƒע ַעל 'מ¿ ּבַ

ָ‡˙ֹו:  ּוָ ַ̂ ּב¿ ה'  ָ̃ „ָ ¿̂ יל  ƒע ַעל 'מ¿ ר ז"ל ּבַ „סֹופ∆ י יֹוָנה ַל‡נ¿ ƒַרּב

ָבבֹו˙'  ר 'חֹובֹו˙ ַהּל¿ פ∆ ס≈ ‡ֹ„ ּב¿ ˜ מ¿ ּב≈ ַ„ּ ¿̇ ƒה יך¿ ָהָ‡ָ„ם ל¿ ƒר ָ̂ "ו¿
ָחרֹו˙ ַלֲעבֹוַ„˙  ּ„ֹו˙ ַהמּוב¿ ƒּיּו˙ ַהּמ ƒימ ƒנ ּפ¿ ח  ַּ̃ ƒי ם  ָ ּׁ̆ ƒר מ ∆ ׁ̆ ‡ֲ

ר  ≈̇ יֹו ּבֹו  י˜  ƒַהֲעמ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ מֹו,  ¿ ׁ̆ ּוָברּוך¿  הּו‡  רּוך¿  ּבָ ה' 

יטֹו˙  ƒ ׁ̆ ו¿ לֹו˙  ָ‡ה√ ו¿ ים  ƒע‚ָ נ¿ ּמּו„  ƒל ּב¿ ָהָ‡ָ„ם  י˜  ƒֲעמ ּיַ ∆ ׁ̆ ה  ּמַ ƒמ
ר) פ∆ ׁ̆ ַהּס≈ רֹ‡ י יֹוָנה – ּב¿ פ≈ נ¿ ּו˙ֹו". (ּכַ ּ̃ „ַ ּיּו˙ֹו ו¿ ƒימ ƒנ ל ּפ¿ ∆„ֹ‚ ֲעֻמ˜ֹו˙, ל¿
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ב  ם טו… ≈ׁ̆ ַעל  ַ‰ּבַ

ל  ∆ ׁ̆ ָ‡˙ֹו  ּוָ ַ̂ ּב¿ ם טֹוב ז"ל: (הּוָב‡  ≈ ׁ̆ ַעל  ַהּבַ ל  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי נּו  ַרּב≈

י  ר≈ פ¿ ƒס „ּו  מ¿ ל¿ ƒּ̇ ָויֹום  יֹום  ָכל  "ּב¿ ַה˜')  יָ„יו  ƒמ ל¿ ַּ̇ ƒמ ָח„  ∆‡

ָמה  ָחכ¿ י˙  ƒ ׁ̆ ‡ ר≈ ָבבֹו˙'  ַהּל¿ 'חֹובֹו˙  ‚ֹון  ּכ¿ ים,  ƒמֹונ ¿„ ַּ̃ ַה
לֹ‡  י  ƒּכ  ,‡ ָ̃ ו¿ ַ„ּ ים  ƒמֹונ ¿„ ַּ̃ ַה מּוָסר  י  ר≈ פ¿ ƒס ָ‡ר  ¿ ׁ̆ ּו ˘ל"ה 

ם  ƒ‡ ָלל  ּוכ¿ ָלל  ּכ¿ נּו  ַמּנ≈ ז¿ ƒּב ָהיּו  ∆ ׁ̆ ים  ƒ̃ י ƒ„ּ ַּ̂ ַה י  ר≈ פ¿ ƒּס ƒמ ינּו  ƒב ָּ̇

 ,˙ מ∆ ¡‡ ּב∆ ם  כ∆ ַבב¿ ל¿ ƒּב ים  ƒמֹונ ¿„ ַּ̃ ַה מּוָסר  י  ר≈ ב¿ ƒ„ּ ם  ∆ּ̇ ל¿ ּבַ ƒ̃ לֹ‡ 

יר  ƒה י ַמז¿ ƒנ‡ֲ „ֹ‡ ‡ֹ„ מ¿ י, ּומ¿ ƒַרּב י ו¿ ƒי מֹור ƒֹנ„‡ֲ י מ≈ ƒּ̇ ל¿ ּבַ ƒ̃ ָכך¿  ו¿
ים – ‡ֹו˙ ז') ƒר ָ ׁ̆ י י¿ כ≈ ר¿ ָלה". (ּ„ַ ּבָ ַ̃ י  ר≈ ב¿ ƒ„ּ ָבַרי ָכל ּ„¿ ה, ו¿ ם ַעל ז∆ כ∆ ¿̇ ∆‡

‚ ּבּור¿ ¿ ׁ̆ ƒל ¿̃ י ƒנ ƒר"˘ מ

י מּוָסר  ר≈ פ¿ ƒס ַמ„ ּב¿ ל¿ ƒי ‚ ז"ל: "ו¿ ּבּור¿ ¿ ׁ̆ ƒל ¿̃ י ƒנ ƒה מ ∆̃ על¿ מ∆ ¿ ּׁ¿̆ י  ƒַרּב

ָה‚ֹו˙  (ַהנ¿ ָבבֹו˙'".  ַהּל¿ 'חֹובֹו˙  ו¿ ָמה  ָחכ¿ י˙  ƒ ׁ̆ ‡ ר≈ ים,  ƒּויˆ ַהּמ¿
(‚ ּבּור¿ ¿ ׁ̆ ƒל ¿̃ י ƒנ ƒהרה"˜ מ

' ך¿ ל∆ ימ∆ ƒל ַעל ַ‰'נַעם ‡¡ ּבַ

ַה'ּנַֹעם  ַעל  ּבַ זˆ"ל  ס˜  נ¿ יז∆ ƒל ƒמ ך¿  ל∆ ימ∆ ƒל ¡‡ נּו  ַרּב≈ הרה"˜ 

י מּוָסר  ר≈ פ¿ ƒה ס יז∆ ≈‡ ָ‡ה ּב¿ ר¿ ƒי יָמה ּוב¿ ≈‡ ַיֲעסֹ˜ ּב¿ ': "ו¿ ך¿ ל∆ ימ∆ ƒל ¡‡

ָבבֹו˙'.  'חֹובֹו˙ ַהּל¿ ָמה, ב˘ל"ה, ו¿ י˙ ָחכ¿ ƒ ׁ̆ ‡ ר≈ ָכל יֹום, ּב¿ ּב¿

ָה‚ֹו˙ ָהָ‡ָ„ם ‡ֹו˙ „') ך¿ – ַהנ¿ ל∆ ימ∆ ƒל (נַֹעם ‡¡
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ıי ƒר ˜ו… ƒָחס מ נ¿ ƒי ּפ ƒַרּב

ר  פ∆ מֹ„ ס≈ ל¿ ƒָהעֹוָלם ל ˙ יר ‡∆ ƒה ז¿ ƒז"ל: "ה ıי ƒֹור˜ ƒָחס מ נ¿ ƒי ּפ ƒַרּב

ֹוָרה ס"ז) ּ̇ ּמּו„ ַה ƒָחס – ל נ¿ ƒי ּפ ר≈ מ¿ ƒ‡) ."'˙ָבבֹו 'חֹובֹו˙ ַהּל¿

 ׁ̆ „ֹו ָּ̃ ר ַה פ∆ ים ס≈ ƒָעמ ף ּפ¿ ל∆ יı ז"ל "ָלַמ„ ‡∆ ƒֹור˜ ƒָחס מ נ¿ ƒי ּפ ƒַרּב

(ה‚ר"˘  ָכה".  זָּ ∆ ׁ̆ ַמה  ל¿ ָזָכה  ָ‡ז  ַר˜  ו¿ ָבבֹו˙'",  ַהּל¿ 'חֹובֹו˙ 
ב טֹוב') ׁ̆ 'ל≈ רּו פ≈ ָמ˙ֹו ל¿ ּכָ ַהס¿ ין ז"ל – ּב¿ ƒל ּלּוּב¿ ƒם מו"ר המהר"ם מ ≈ ׁ̆ ר ז"ל ּב¿ נ∆ ז¿ ָוו‡¿

ָנ‡ יל¿ ƒּו ƒן מ ‡ו… ָ‚ּ‰ַ

‡ֹור,  נֹוַר˙ ַהּמָ ר מ¿ פ∆ ב ס≈ ַחּב≈ ָנ‡ ז"ל: "ָהָיה מ¿ יל¿ ƒּו ƒֹון מ‡ ַהּ‚ָ

ים) ƒי ַחּי ל≈ ל' – ה‚' ָ‡ה√ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי י ≈ ּׁ̆ ƒ‡' ‡"ּור ה‚ר„ּ ƒָבבֹו˙'. (ס ר 'חֹובֹו˙ ַהּל¿ פ∆ ס≈ ו¿

ıי ƒו כ¿ ל∆ ƒמ ‡ ּבָ ַ‰ּסַ

י  ƒּ̇ ַסע¿ ּנָ ∆ ׁ̆ "ַע„  ז"ל:   ıי ƒו כ¿ ל∆ ƒמ  ‡ ָ ׁ̆ י ƒ„ּ ַ̃  ‡ ּבָ ַהּסַ הרה"˜ 

˜ֹו˙  (ַ‡ב¿ ָבבֹו˙'".  ַהּל¿ ַה'חֹובֹו˙  י  ƒּל ∆ ׁ̆ י  ƒָהַרּב ָהָיה  ים  ƒ̃ י ƒ„ּ ַ̂ ל¿
ים – פ"י ‡ו˙ פ"‚) ƒל רֹוכ¿

ר פ≈ ם סו… ַ̇ ַ‰ֲח

ַ‡˙ ה', ַעל  ר¿ ƒָמה י י˙ ָחכ¿ ƒ ׁ̆ ‡ ר≈ ר' ז"ל: "ו¿ ם סֹופ≈ ַ̇ ָמָרן ַה'ֲח

מֹו  עּור ּכ¿ ƒ ׁ̆ ל  ם ּכָ יָ„יו) ˜ֹו„≈ ƒמ ל¿ ַּ̇ י  נ≈ פ¿ ƒם (ל יה∆ נ≈ פ¿ ƒן ָלַמ„ ל ּכ≈
ם  ּבָ ƒיב ל ƒה ַהל¿ י ל¿ ≈„ ָבבֹו˙', ּכ¿ ר 'חֹובֹו˙ ַהּל¿ פ∆ ּס≈ ƒָעה מ ָ ׁ̆ ַבע  ר∆
י  ר≈ ב¿ ƒ„ּ ƒמ ָהיּו  יו  ָ̇ ָה‚ֹו ַהנ¿ ו¿ מּוָסָריו  ל  ּכָ ַעט  מ¿ ƒכ ו¿ ה',   ˙‡ַ ר¿ ƒי ּב¿
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ּבֹו  ˜ּו  ַיַעס¿ יָ„יו  ƒמ ל¿ ַּ̇ ∆ ׁ̆  ı ָחפ≈ ן  כ≈ ו¿ ה,  ַהזּ∆  ׁ̆ „ֹו ָּ̃ ַה ר  פ∆ ַהּס≈

ם  ≈ ּׁ̆ ַה ֲעבֹוַ„˙  ּבַ ך¿  ר∆ ∆„ּ ם  עּו ָלה∆ ּב¿ ¿̃ ƒי ַמַען  ם, ל¿ ָ̇ ֲחרּו ּבַ י  ימ≈ ƒּב

פּוˆֹו˙  ¿ּ̇ ָכל  יָ„יו ַה˜' ּב¿ ƒמ ל¿ ַ̇ ָניו ו¿ ן ָנֲה‚ּו ַ‡ֲחָריו ּבָ כ≈ , ו¿ ַרך¿ ּבָ ¿̇ ƒי

ף כ"ט:) ַ„ּ ׁ̆ ּלָ ֻ ׁ̆ ר חּוט ַהמ¿ פ∆ ּ„ֹו ר' ˘למה סופר ז"ל – ס≈ כ¿ „ּו˙ נ∆ ל". (ע≈ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי

ָרָ‰ם' ל ַ‡ב¿ ∆ ׁ̆ ַעל '‡≈ ּבַ

ָרָהם'  ל ַ‡ב¿ ∆ ׁ̆ ַעל '‡≈ ׁ̆ ז"ל ּבַ ‡ט¿ ַ ׁ̆ ּבּוט¿ ƒמ „ ƒו ָרָהם ּ„ָ י ַ‡ב¿ ƒַרּב

‚ּור  ָ ׁ̆ ָבבֹו˙'  ר 'חֹובֹו˙ ַהּל¿ פ∆ ַנֲערּו˙ֹו ָהָיה ס≈ עֹו„ ּב¿ ∆ ׁ̆ י„  ƒע ה≈

( ׁ̆ ‡ט¿ ַ ׁ̆ ּבּוט¿ ƒֹו˙ ה‚ה"˜ מ„ ֹול¿ ּ̇ ה. ( ַעל ּפ∆ ֹונֹו ּב¿ ׁ̆ ַעל ל¿

ָכר' ׂ̆ ָׂ ּ̆ ƒי י נ≈ ַ‰'ּב¿

י‡  ƒ̂ ַהמ¿ ל¿ ה  ∆̂ ר¿ ƒּי ∆ ׁ̆ י  ƒּומ" ז"ל:  ינֹוב  ƒ„ ƒמ ך¿  ל∆ ימ∆ ƒל ¡‡ י  ƒב ¿̂ י  ƒַרּב

י  ר≈ ב¿ ƒ„ ּב¿ יב  יט≈ ה≈ ן  ַעּי≈ י¿ זֹו,  ַהּלָ  ׁ̆ פ∆ ַהּנ∆ י  ƒחֹל מ≈ ֹו  ׁ̆ ַנפ¿ ל¿ ָמזֹור 

ַעל  ֹו˙, הּו‡ ָהַרב ּבַ ׁ̆ ָפ י ַהּנ¿ ָלי≈ ‡ֹו˙ ח√ ַרּפ¿ ה ל¿ ח∆ מ¿ ‡ ַהּמֻ ָהרֹופ≈
ין  ƒָימ ט  ַּ̇ ַ‡ל  ו¿ ָבָריו  ¿„ ƒּב ַוֲהפֹך¿  ֲהפֹך¿  ָבבֹו˙',  ַהּל¿ 'חֹובֹו˙ 

ים) ƒָבר ¿„ּ ˙ ַ ׁ̆ ָר ה – ּפָ ַכּלָ ָר‡ ּ„¿ ¿‚ ƒ‡) ."מֹ‡ל ¿ׂ̆ ּו

˜ ¿̂ ו… ּ̃ ƒי מ ƒַרּב‰ָ

ר  פ∆ ס≈  ˙ ∆‡  „ֹ‡ מ¿ יב  ƒ ׁ̆ ח¿ ה∆ ז"ל:   ˜ ¿̂ ˜ֹו ƒמ ל  ∆„ נ¿ מ∆ ם  ַנח≈ מ¿ י  ƒַרּב

בּוַע  ָ̃ עּור  ƒ ׁ̆ ַמ„  ּלָ ∆ ׁ̆ ˜ּוָפה  ¿ּ̇ ה  ָ̇ ָהי¿ ו¿ ָבבֹו˙',  'חֹובֹו˙ ַהּל¿
˙ – עמ' רמ"ח) מ∆ ה. (ַעּמּו„ ָה‡¡ ר ז∆ פ∆ ס≈ „ ז"ל ּב¿ ƒו י ּ„ָ ƒנֹו ַרּב ם ּב¿ ƒע
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'˜ ∆„ ∆̂ ַמח  ∆ּ̂ '‰ַ

י  נ≈ פ¿ ƒל יֹום  ָכל  ּב¿  „ לֹומ≈ ָהָיה   :'˜ ∆„ ∆̂ ַמח  ∆̂ ' ַעל  ּבַ הרה"˜ 

ים  ƒר ¿ׂ̆ ך¿ ע∆ ∆ ׁ̆ מ∆ ָבבֹו˙' ּב¿ ר 'חֹובֹו˙ ַהּל¿ פ∆ ס≈ ָחה ּב¿ נ¿ ƒיַל˙ מ ƒפ ¿ּ̇
ר  ַ̂ (‡ֹו ים".  ƒָחר ¿ ׁ̆ ֻמ ים  ƒּפ ַהּ„ַ ָהיּו  יָעה  ƒנ ַהּכ¿ ַער  ַ ׁ̆ ּוב¿ ים,  ƒע‚ָ ר¿

י חב"„) ּפּור≈ ƒס

ים' ƒי ַחּי ר≈ ב¿ ƒ„ּ'‰ַ ַעל ּבַ

ים,  ƒמֹונ ¿„ ַּ̃ י ַה ר≈ פ¿ ƒס ז: "ּוב¿ ‡נ¿ ַּ̂ ƒים' מ ƒי ַחּי ר≈ ב¿ ƒ„ּ' ַעל הרה"˜ ּבַ

ָכל  עּוָרי, ו¿ ּנ¿ ƒם מ ה∆ „ ּבָ י לֹומ≈ ƒָבבֹו˙'... ֲ‡נ נּו ַה'חֹובֹו˙ ַהּל¿ ַהי¿
נּוָזה – ‡ֹו˙ ˜מ"‚) ה ּ‚¿ ָ„ּ מ¿ ֹו˙". (ח∆ ׁ̆ ם ֲחָ„ ה∆ ‡ ּבָ ≈̂ י מֹו ƒַעם ֲ‡נ ּפַ

‡ ָ̃ יס¿ ƒל ƒַרב מ‰ָ

י˙  ƒב ˙ ַער¿ ּלַ ƒפ ¿ּ̇ ַ‡ַחר  ‡: "ו¿ ָ̃ יס¿ ƒל ƒמ ׁ̆ יר¿ ƒי ה ƒב ¿̂ י  ƒהרה"˜ ַרּב

ַניֹו˙  ¿ ׁ̆ ƒמ ˜ ר∆ ים ּפ∆ ƒַרּב ב ּבָ ר∆ ָכל ע∆ ֹו ּב¿ ׁ̆ ָר ¿„ ƒי˙ מ ב≈ „ ּב¿ ָהָיה לֹומ≈

ָבבֹו˙',  ַהּל¿ 'חֹובֹו˙  ר  פ∆ ס≈ ּב¿ ָלַמ„  ך¿  ּכָ ַ‡ַחר  ו¿ ר,  ∆„ ַהּס≈ ַעל 

יל לֹוַמר  ƒ‚ָהָיה ָר ָבבֹו˙, ו¿ ּמּו„ ַהחֹובֹו˙ ַהּל¿ ƒל יך¿ ּב¿ ƒָהָיה ַמֲ‡ר ו¿

י  כ≈ ר¿ ל". (ּ„ַ כ∆ ≈ׂ ּ̆ ם ַה ƒר ע ∆̂ ˙ ַהּי≈ יַע ‡∆ ƒנ ָבבֹו˙ ַמכ¿ ַהחֹובֹו˙ ַהּל¿ ∆ ׁ̆
ַהּטֹוב) ר ו¿ ָ ׁ̆ ַהּיָ

'‰ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ נּוָח‰ ּו ַעל 'מ¿ ּבַ

נּוָחה  'מ¿ ַעל  ּבַ ז"ל  ועז  יו∆ ƒנ‡ ּפָ ƒמ יָסר  ƒ‡ ל  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי י  ƒַרּב

ה  יז∆ ָכל יֹום ‡≈ „ ּב¿ ַיח≈ ז, ל¿ ָזר≈ ר הּו‡ ל¿ ָּ̃ ƒָהע ˙ מ∆ ¡‡ ה': "ּב∆ ָ ּׁ̆ „ֻ ¿̃ ּו
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ים  ƒ„י ƒַוֲחס ים  ƒ̃ י ƒ„ּ ַ̂ ה'  י  ≈„ּ ַעב¿ מ≈ מּוָסר  י  ר≈ פ¿ ƒס מֹ„  ל¿ ƒל  ˙ ע≈

ַער  ַ ּׁ̆ ƒָבבֹו˙' מ ַהּל¿ ר 'חֹובֹו˙  פ∆ י ה', ס≈ ≈ ׁ̆ ַ‡נ¿ עֹוָלם  ר מ≈ ∆ ׁ̆ ‡ֲ

ַער  ַ ׁ̆ חֹון ו¿ ּטָ ƒַער ַהּב ַ ׁ̆ ּלֹ‡ ָלַמ„  ∆ ׁ̆ י  ƒחֹון ַע„ סֹופֹו, ּומ ּטָ ƒַהּב

נּוָחה  ָמיו". (מ¿ ּיָ ƒֹורֹו˙ מ‡ ּנּו, לֹ‡ ָרָ‡ה מ¿ ּמ∆ ƒה מ ∆ׂ̆ ֲע חּו„ ַהּמַ ƒי
ף כ"ח) ה ּ„ַ ָ ּׁ̆ „ֻ ¿̃ ּו

̃…ב' ˙ ַיֲע ּלו… ƒ‰ ¿̃ ַעל ' ּבַ

ּלֹו˙  ƒה ¿̃ ' ַעל  ּבַ ז"ל  י  ƒ̃ ס¿ ב¿ י≈ נ¿ ַ̃ ל  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ַיֲע˜ֹב  ר'  ‡ֹון  ַהּ‚ָ

מּו˙  רֹומ¿ ר  ַ̃ י¿  ˜ ∆„ ∆̂ י  ֲער≈ ַ ׁ̆ ים  ƒָער ¿ ּׁ̆ ּבַ נֹוָ„ע  ן  "ה≈ ַיֲע˜ֹב': 

ַער  ַ ּׁ̆ ַה ה  י הּו‡ ז∆ ƒָבבֹו˙', ּכ ˙ הספה"˜ 'חֹובֹו˙ ַהּל¿ ַ ּׁ̆ „ֻ ¿̃

יָנה,  ƒּנּו ּב ּמ∆ ƒסֹו„ מ ּנּו י¿ ּמ∆ ƒים ָיבֹו‡ּו ּבֹו, מ ƒ̃ י ƒ„ּ ַ̂ ַלֲעבֹוַ„˙ ה' 

י  ≈ ׁ̆ ר¿ ָ ׁ̆ ו¿ י  ר≈ ¿̃ ƒע ל¿  ,‡ ָ̇ ‡ֹוַרי¿ ¿„ּ יֲעּבּוָ„‡  ƒ ׁ̆ ל¿ ים  ƒ ׁ̆ „ֹו ¿̃ ַ„ַע˙  ו¿

י  ר≈ ב¿ ƒ„ּ ‡ֹורֹו˙  מ¿ ָרָ‡ה  ּלֹ‡  ∆ ׁ̆ י  ƒּומ  . ַרך¿ ּבָ ¿̇ ƒי ם  ≈ ּׁ̆ ַה ֲעבֹוַ„˙ 

לֹו  ַסר  ח¿ י∆ ה  ּב≈ ַהר¿ ָבבֹו˙',  ַהּל¿ ַה'חֹובֹו˙  ל  ∆ ׁ̆ ים  ƒ ׁ̆ „ֹו ¿ּ̃ ַה
ב טֹוב') ׁ̆ 'ל≈ רּו פ≈ ָמ˙ֹו ל¿ ּכָ ַהס¿ ". (ּב¿ ׁ̆ ֹו„∆ ּ̃ ַר˙ ַה ָטה√ ים ּב¿ ƒנ פ¿ ƒּב ƒמ

י' ƒו ט ַ‰ּל≈ ב∆ ≈ ׁ̆ ַעל ' ּבַ

יך¿  ≈‡ "ו¿ י':  ƒו ַהּל≈ ט  ב∆ ≈ ׁ̆ ' ַעל  ּבַ ז"ל  ר  נ∆ ז¿ ָוו‡¿ ה‚ר"˘  ‡ֹון  ַהּ‚ָ

י  ≈„ י¿ ַעל  לֹ‡  ם  ƒ‡  ˙ מ∆ ָה‡¡  ˙ ַ„ּ ƒמ  ˙ ַ ׁ̆ ָּ̃ ַב ל¿ ּכֹו˙  ז¿ ƒל ר  ָ ׁ̆ פ¿ ∆‡
ב טֹוב') ׁ̆ 'ל≈ רּו פ≈ ָמ˙ֹו ל¿ ּכָ ַהס¿ ָבבֹו˙". (ּב¿ ּמּו„ 'חֹובֹו˙ ַהּל¿ ƒל
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ן חו… ּטָ ƒּב‰ַ ˙ ַ„ּ ƒמ ˙ ֻ‚ּלַ ס¿

ָ‰ַרע לו… ר ל¿ ָ ׁ̆ פ¿ י ‡∆ ƒ‡

הּו‡  יך¿  ƒר ָ̂ ָהָ‡ָ„ם  י  מ≈ י¿ ל  ּכָ  – ַע„"  י  ֲע„≈ ה'  ּבַ חּו  ט¿ ƒּב"

י  ƒמ ּבֹו.  חֹונֹו  ט¿ ƒּב יֹו˙  ה¿ ƒל ו¿ רּוך¿ הּו‡,  ּבָ  ׁ̆ „ֹו ָּ̃ ַה ּב¿  ˜ ַחזּ≈ ¿̇ ƒה ל¿

ים  ƒכֹול י¿ לֹ‡  ָר‡ּוי,  ּכָ רּוך¿ הּו‡  ּבָ  ׁ̆ „ֹו ָּ̃ ַה ּב¿ חֹונֹו  ט¿ ƒּב ם  ָׂ ּ̆ ∆ ׁ̆
ָר‡) ˙ ָו‡≈ ַ ׁ̆ ָר ל ָהעֹוָלם. (זַֹהר ּפָ ָהַרע לֹו ּכָ ל¿

ן חו… ּטָ ƒיל ַ‰ּב ƒע ע מו… ָׁ̆ ם ָלָר ַ‚ּ

 „ ס∆ ח∆ ה'  ּבַ ַח  ַהּבֹוט≈ ו¿ ע,  ָ ׁ̆ ָלָר ים  ƒֹוב‡ ַמכ¿ ים  ƒַרּב" יב:  ƒ̇ ּכ¿

ָיה:  ƒמ ר¿ ƒי י  ƒַרּב ם  ≈ ׁ̆ ּב¿ חּום  נ¿ ַּ̇ י  ƒַרּב ו¿ ר  ז∆ יע∆ ƒל ¡‡ י  ƒַרּב ּנּו",  ב∆ סֹוב¿ י¿

 – י  ƒעֹונ מ¿ ƒ ׁ̆ ˜ּוט  (ַיל¿ ּנּו.  ב∆ סֹוב¿ י¿  „ ס∆ ח∆ ה',  ּבַ ַח  ּובֹוט≈ ע  ָ ׁ̆ ָר ילּו  ƒפ‡ֲ
ים ל"ב) ƒּל ƒה ¿ּ̇

י  ƒלֹוַמר, ַ‡ף ַעל ּפ ה טֹוב" ּכ¿ ≈ׂ̆ ַוֲע ה'  ַטח ּבַ עֹו„ יֹ‡ַמר "ּב¿

ם  ƒע ע,  ָ ׁ̆ ָר ה  ָּ̇ ‡ַ ∆ ׁ̆ ָך  מ¿ ¿̂ ַע ּב¿ ַ„ע  ≈̇ ו¿ ים  ƒׂ̆ ַמֲע ָך  ָי„¿ ּב¿ ין  ≈‡ ∆ ׁ̆
מֹו  יָך. ּכ¿ ם ָעל∆ יַרח≈ ƒים ו ƒַעל ַרֲחמ י הּו‡ ּבַ ƒה', ּכ ַטח ּבַ ה ּב¿ ל ז∆ ּכָ
ה,  ּלָ ƒח ¿̇ ƒן ָ‡ַמר ּב יו", ַעל ּכ≈ ָׂ̆ ל ַמֲע ַרֲחָמיו ַעל ּכָ ˙ּוב: "ו¿ ּכָ ∆ ׁ̆

ה  י∆ ה¿ ƒּ̇ ∆ ׁ̆ ין  ּב≈ י˜  ƒ„ּ ַ̂ ה  י∆ ה¿ ƒּ̇ ∆ ׁ̆ ין  ּב≈ לֹוַמר  ּכ¿ ה'",  ּבַ ַטח  "ּב¿

ס‚ול˙ מי„˙ ‰בטחון
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(רמב"ן  טֹוב".  ה  ≈ׂ̆ "ַוֲע ָ‡ַמר,  ך¿  ּכָ ַ‡ַחר  ו¿ ה',  ּבַ ַטח  ּב¿ ע  ָ ׁ̆ ָר

('‡ ˜ ר∆ חֹון ּפ∆ ּטָ ƒַהּב מּוָנה ו¿ ָה‡¡

ן ּום ‡…פ∆ ׁ̆ ׁ̆ ּב¿ ַנ ע¡ ינו… נ∆ ן ‡≈ חו… ּטָ ƒַעל ַ‰ּב ּבַ

„ֹול  ַהּ‚ָ חֹון  ּטָ ƒַהּב ַבַעל  ּל¿ ָ‡ַמר:   ׁ̆ „ֹו ָּ̃ ַה טֹוב  ם  ≈ ׁ̆ ַעל  ַהּבַ

ם  ƒ‡ ו¿ ם.  ƒַמי ָ ּׁ̆ ַה ן  ƒן מ ּום ‡ֹפ∆ ׁ̆ ּב¿ ׁ̆ ‡ֹו˙ֹו  י ƒַהֲענ ל¿ ר  ָ ׁ̆ פ¿ י ‡∆ ƒ‡
ּנּו  ּמ∆ ƒמ ים  ƒח ¿̃ לֹו ֲ‡ַזי  ָבר,  ָ„ּ ה  יז∆ ≈‡ ּב¿ ‡ֹו˙ֹו   ׁ̆ ַלֲענֹ ים  ƒיכ ƒר ¿̂

ם  ƒ‡ ֹו˙ֹו, ֲ‡ָבל‡ ׁ̆ י ƒַהֲענ ים ל¿ ƒכֹול יָל‡ י¿ ּמ≈ ƒחֹון, ּומ ּטָ ƒַהּב ˙ ַ„ּ ƒמ

ֹו˙  ׂ̆ ַלֲע ר  ָ ׁ̆ פ¿ י ‡∆ ƒ‡ חֹונֹו ט¿ ƒב ּב¿ מֹו  ¿̂ ַע  ˜ ַחזּ≈ ¿̇ ƒּומ ַח  ≈ּ̃ ƒּפ הּו‡ 

ים) ƒ̃ י ƒ„ּ ַ̂ ָבר. (ֲעַ„˙  ּום ּ„ָ ׁ̆ לֹו 

ן חו… ּטָ ƒּב‰ַ ˙ ַ„ּ ƒָר‰ – מ ו… ּ̇ יַנ˙ ַ‰ ƒ̇ ר נ¿ ַּ̃ ƒע

חֹוָנם  ט¿ ƒימּו ּב ƒׂ̆ ּיָ ∆ ׁ̆ י  ≈„ ל הּו‡ ּכ¿ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ֹוָרה ל¿ ּ̇ יַנ˙ ַה ƒ̇ ר נ¿ ַּ̃ ƒע"

ן  ַ‚ם ּכ≈ ָלם ו‚ו'", ו¿ ס¿ ƒים ּכ ƒ̃ לֹ ¡‡ ימּו ּב∆ ƒׂ̆ ַמר: "ַוּיָ ¡‡ ּנ∆ ∆ ׁ̆ מֹו  ה'. ּכ¿ ּבַ

עּו ּ„ֹור  ¿„ ַמַען י≈ ַמר: "ל¿ ¡‡ ּנ∆ ∆ ׁ̆ מֹו  ם. ּכ¿ יה∆ נ≈ ב¿ ƒך¿ ל ר ַ‡ַחר ּכָ ַסּפ≈ ל¿

ם,  ל≈ ָ ּׁ̆ חֹון ַה ּטָ ƒר ַהּכֹל הּו‡ ַהּב ָּ̃ ƒע ∆ ׁ̆ י  ƒפ הּו‡ – ל¿ ַ‡ֲחרֹון". ו¿

י כ"ב י"ט) ל≈ ¿ ׁ̆ ƒּור ה‚ר"‡ מ‡ וֹו˙". (ּב≈ ¿̂ ƒל ַהּמ ַלל ּכָ הּו‡ ּכ¿ ו¿

ר ַ‰ּכ…ל ָּ̃ ƒן – ע חו… ּטָ ƒּב

ּ„ֹו˙ ַהּטֹובֹו˙,  ƒָכל ַהּמ ים ל¿ ƒָלל ה ּכ¿ ּמָ ˜ּו˙ ה≈ ּפ¿ ַּ̇ ס¿ ƒה חֹון ו¿ ּטָ ƒּב"

י  ƒחֹון. ּומ ּטָ ƒר ַהּכֹל הּו‡ ַהּב ָּ̃ ƒע ה, ו¿ ָ„ּ מ¿ ח∆ ֲ‡ָוה ו¿ ַּ̇ ך¿  פ∆ ם ה≈ ה≈ ו¿
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לֹמֹה  ¿ ׁ̆ ן  ב∆ ָי„ֹו". (‡∆ ם ּב¿ ּי≈ ַ̃ ¿̇ ƒֹוָר˙ֹו מ ּ̇ ין  חֹון ‡≈ ּטָ ƒר ּב ֻחּסָ הּו‡ מ¿ ∆ ׁ̆
יף ‡') ƒע ָנ‡, פ"‚ ס¿ יל¿ ƒּו ƒֹון מ‡ ַהּ‚ָ ל¿

יַע ƒּפ ¿ ׁ̆ ‰ַ ‰ ל¿ ∆̂ ין ˘‰˜ב"‰ רו… ƒמ‡ֲ‰ַ ל¿

ל  ּל≈ ּפַ ¿̇ ƒה יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ ָנָסה לה˘י"˙,  ר¿ ּפַ ל ַעל  ּל≈ ּפַ ¿̇ ƒם מ„ָ‡ָ ∆ ׁ̆ ּכ¿

ָרה  ַהּפָ ינֹו˜,  ƒל ה  ∆̂ רֹו ל  ∆‚ ָהע≈ ∆ ׁ̆ ה  ּמַ ƒמ ר  ≈̇ ּיֹו ∆ ׁ̆ זּו,  ָנה  ַכּוָ ּב¿

ם  ָ ּׁ̆ ƒי מ ƒָלה, ּכ ַמע¿ „ֹול ל¿ ַער ּ‚ָ ַ̂ הּו‡  ∆ ׁ̆  ‡ ָ̂ מ¿ ƒי˜, נ ƒָהנ ה ל¿ ָ̂ רֹו

ם  ƒַמי ָ ׁ̆ ם  ≈ ׁ̆ ף  ≈ּ̇ ַ ׁ̆ ל ַהּמ¿ ה סֹו„ "ּכָ ז∆ ה. ו¿ ּב≈ יַע ַהר¿ ƒּפ ¿ ׁ̆ ַה ה ל¿ ∆̂ רֹו

ָחס) נ¿ ƒי ּפ ר≈ מ¿ ƒ‡) ."ָנָס˙ֹו ר¿ ין לֹו ּפַ ƒל ֲערֹו ּכֹופ¿ ַ̂ ּב¿

ַמן  ּז¿ ּבַ ַפע  ∆ ׁ ּ̆ ‰ַ ל  ּב≈ ַ̃ ל¿ י  ƒל ּכ¿  ‰ ∆ׂ̆ עו… ן  חו… ּטָ ƒּב‰ַ
ָ‰ָר‡ּוי

יַנ˙  ƒח ּב¿ הּו‡  חֹון  ּטָ ƒַהּב י  ƒּכ חֹון,  ּטָ ƒַהּב ַמֲעַל˙  יַנ˙  ƒח ּב¿ הּו  ז∆ ו¿

ַב„,  ַרך ל¿ ּבָ ¿̇ ƒם י ≈ ּׁ̆ ַה יָניו ל¿ ע≈ ה ּב¿ ˆֹופ∆ ל ו¿ ּכ≈ ַּ̇ ס¿ ƒּמ ∆ ׁ̆ לּו˙  ּכ¿ ַּ̇ ס¿ ƒה

ַעל  י  ƒּכ רּו''.  ּב≈ ַׂ̆ י¿ יָך  ל∆ ≈‡ כֹל  י  ינ≈ ''ע≈ יַנ˙:  ƒח ב¿ ƒּב ּבֹו,  ַח  ּובֹוט≈

בּול  נּו ּ‚¿ ַהי¿ י, ּ„¿ ƒל ה ּכ¿ ∆ׂ̆ ן עֹו ם ּכ≈ חֹון, ּ‚ַ ּטָ ƒב לּו˙ ּב¿ ּכ¿ ַּ̇ ס¿ ƒי ַהה ≈„ י¿

י‡  ƒה ∆ ׁ̆ י„, ַ‡ך  ƒמ ָּ̇ ָלה  ַמע¿ ּל¿ ƒמ ˙ ∆„ ָעה יֹור∆ ּפָ ¿ ׁ̆ ַהַה י  ƒּכ ַמן,  ּוז¿

ם  ƒי ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒו ָיבֹו‡ ּב ָ ׁ̆ יך לֹו ַעכ¿ ƒר ָּ̂ ∆ ׁ̆ ָבר  ים ּ„ָ ƒָעמ פ¿ ƒי ל ƒַמן ּכ ל‡ ז¿ ּב¿

ה  ∆ׂ̆ חֹון עֹו ּטָ ƒב לּו˙ ּב¿ ּכ¿ ַּ̇ ס¿ ƒי ה ≈„ ים, ַ‡ך ַעל י¿ ƒנ ָ ׁ̆  ׁ̆ לֹ ָ ׁ̆ ‡ֹו 

הּו‡  ∆ ׁ̆ ַמן  ˙ ּוז¿ ע≈ ַפע ּב¿ ∆ ּׁ̆ בֹו‡ ַה ָּ̇ ∆ ׁ̆ ַמן,  בּול ּוז¿ ָעה ּ‚¿ ּפָ ¿ ׁ̆ ַהַה ל¿
י מֹוֲהַר"ן – ע"ו) ּוט≈ ּ̃ ƒיך. (ל ƒר ָ̂
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˙ רו… ָּ̂ ל ַ‰ ּכָ ƒַח מּוָ‚ן מ ט≈ ַ‰ּבו…

ילֹו  ƒּ̂ ַמ הּו‡  רּוך¿  ּבָ  ׁ̆ „ֹו ָּ̃ ַה  , ַרך¿ ּבָ ¿̇ ƒי ם  ≈ ׁ̆ ַה ּב¿ טּוַח  ּבָ ∆ ׁ̆ י  ƒמ
יָ‚ה. ƒֲהר ָרט מ≈ פ¿ ƒרֹו˙ ּוב ָ̂ ל  ּכָ ƒמ

ָ‡ָ„ם  ין  ≈‡ ם  ַ‚ּ רֹו,  ַלֲחב≈ יך¿  ƒר ָ̂ ָ‡ָ„ם  ין  ≈‡ חֹון  ּטָ ƒּב י  ≈„ י¿  ַעל 
ימֹו. ƒל ַמכ¿

רּו ָיָמיו. (ספר המ„ו˙ – בטחון) ¿ּ̂ ַ̃ ¿̇ ƒחֹון, ל‡ י ּטָ ƒלֹו ּב ׁ̆ ּי≈ ∆ ׁ̆ י  ƒמ

ים ƒי ֲחָ„ר ר≈ ַח„¿ ילּו ּב¿ ƒֲחָריו ֲ‡פ‡ַ ˙ פ∆ ∆„ ָנָס˙ו… רו… ר¿ ּפַ

זֹר ָעָליו  ¿‚ ƒּי ∆ ׁ̆ ˙ ה' הּו‡, ּוַמה  ≈‡ ַהּכֹל מ≈ ∆ ׁ̆  ˙ מ∆ ¡‡ ין ּב∆ ƒם ַיֲ‡מ ƒ‡

ם  ƒ‡ ילּו ƒה, ֲ‡פ יֹו˙ לֹו ז∆ ה¿ ƒט מ ל≈ ּמָ ƒה, לֹ‡ י יֹום ז∆ ר ּב¿ ּכ≈ ַּ̇ ¿ׂ̆ ƒּי ∆ ׁ̆

˙ ַ‡ֲחָריו  פ∆ ה זֹ‡˙ רֹו„∆ ָ̇ ים ָהי¿ ƒי ֲחָ„ר ר≈ ַח„¿ ‡ ּב¿ ַחּב≈ ¿̇ ƒָהָיה מ
ים  ƒ‡רֹו ָ‡נּו  ∆ ׁ̆ מֹו  ּוכ¿ ֹונֹו˙.  ׁ̆ ּבֹו˙  ƒס י  ≈„ י¿ ַעל  יָ‚˙ֹו  ƒׂ̆ ּוַמ
ָליו  יָל‡ ָיבֹו‡ ‡≈ ּמ≈ ƒה, מ ָ‡ָ„ם ז∆ ָבר ַהּמּוָכן ל¿ ר ּ„ָ ∆ ׁ̆ ‡ֲ , ׁ̆ חּו ּב¿

ל  כ∆ ≈ׂ̆ ָלל ּב¿ ר לֹ‡ ָיבֹו‡ ּכ¿ ∆ ׁ̆ ים ֲ‡ ƒֹונ ׁ̆ ים  ƒּול‚ּ ל¿ ƒ‚ּ י ≈„ י˙ֹו ַעל י¿ ב≈ ל¿

˙ נַֹח) ַ ׁ̆ ָר ים – ּפָ ƒם ַחּי ƒר ַמי ≈‡ ָהָ‡ָ„ם. (ּב¿

ל טּוב ַסר לו… ּכָ ח¿ ל…‡ י∆ ַפע ו¿ ∆ ׁ̆ יך¿  ƒ ׁ̆ ַממ¿

ָמה  ל≈ ¿ ׁ̆ מּוָנה  ¡‡ ּב∆ ין  ƒּכֹו, ּוַמֲ‡מ ר¿ עּוט ע∆ ƒַע מ ם ָהָ‡ָ„ם יֹו„≈ ƒ‡

לֹ‡  ה'  ם  ƒ‡ ה  ַטּנָ ¿̃ ‡ֹו  „ֹוָלה  ¿‚ּ ֹו˙  ׂ̆ ַלֲע י  ƒר ָ ׁ̆ פ¿ ∆‡ י  ƒּ̇ ל¿ ƒּב ∆ ׁ̆

ם  ּ‚ֹור≈ ָ‡ז  ו¿ ים,  ƒינ ƒ„ַּה ו¿ בּורֹו˙  ַהּ‚¿ ל  ּכָ לּו  ּט¿ ּבַ ¿̇ ƒנ ָ‡ז  ה...  ּוָ ƒ̂
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ל  ַסר לֹו ּכָ ח¿ ּלֹ‡ י∆ ∆ ׁ̆  „ ס∆ ˜ֹור ַהח∆ ּמ¿ ƒָרָכה מ ַפע ּב¿ ∆ ׁ̆ יך¿  ƒ ׁ̆ ַהמ¿ ל¿

( ׁ̆ ַ‚ּ ƒַוּי ˙ ַ ׁ̆ ָר ן – ּפָ ƒַעי ˙ ה. (ּבַ ּנָ ּמ∆ ƒטּוב מ

ן! חו… ּטָ ƒר ּב ן: ָנ‡¿ ו… ׁ̆ ‰ ַ‰ּלָ ז∆ ָ‡ַמר ּבָ ו¿

˜ּו˙  ַ„ח¿ ּוב¿ ה  ַהזּ∆ ר  ַהּמַ לּו˙  ָ‚ּ ּבַ ו  ָ ׁ̆ ַעכ¿ ילּו  ƒפ‡ֲ  ˙ מ∆ ¡‡ ּב∆ י  ƒּכ

ים,  ƒיֹונ ב¿ ָה‡∆ ים ו¿ ƒּי ƒל ָהֲענ ∆ ׁ̆ ˜ּו˙  ח¿ ם ַהּ„ַ ≈̂ ָרט עֹו פ¿ ƒָנָסה ּוב ר¿ ַהּפַ

ָחָז˜.  חֹון  ּטָ ƒּב ם  ƒ‡ י  ƒּכ ּבּוָלה  ח¿ ַ̇ ו¿ ה  ָ̂ ע≈ ין  ≈‡ ן  ּכ≈ י  ƒּפ ַעל  ַ‡ף 

ר  ֹון: ָנ‡¿ ׁ̆ ה ַהּלָ ז∆ ָ‡ַמר ּבָ ∆ ׁ̆  ׁ̆ „ֹו ָּ̃ יו ַה ƒּפ ƒי מ ƒּ̇ ַמע¿ ָ ּׁ̆ ∆ ׁ̆ מֹו  ּוכ¿

ה'  ˜ּו˙  ח¿ ַהּ„ַ ם  ∆̂ עֹ ּב¿ ה  ָּ̇ ַע ם  ַ‚ּ י  ƒּכ חֹון!)  ּטָ ƒּב (ַר˜  חֹון!  ּטָ ƒּב

ַבר יֹום  ָח„ ּ„¿ ∆‡ ָח„ ו¿ ל ‡∆ ˙ ּכָ ל ‡∆ ּכ≈ ַכל¿ ס ּומ¿ נ≈ ַפר¿ ַרך¿ ָזן ּומ¿ ּבָ ¿̇ ƒי

ָר‡  ָבָר‡ יֹוָמ‡ ּבָ י˙ ּבֹו טֹוב, ּוַמ‡ן ּ„¿ ל≈ י˙ יֹום ּ„¿ י ל≈ ƒיֹומֹו, ּכ ּב¿

ָלנּו  ַיֲעָמס  יֹום  יֹום  ֲ‡„ָֹני  רּוך¿  "ּבָ ˙ּוב:  ּכָ ∆ ׁ̆ מֹו  ּוכ¿ זֹוָנ‡.  מ¿

ָלה. (לי˜וטי הלכו˙ – הלכו˙ פ˜„ון ה' כ"ט)  נּו ס∆ ≈̇ ּוָע ׁ̆ ל י¿ ָה‡≈



חֹון  ּטָ ַער ַהּבִ ׁשַ
ִתיָחה ּפְ





כזפתיחה  

ָטחֹון ַער ַהּבִ ׁשַ

ַרְך ְלַבּדֹו.  חֹון ַעל ָהֱאלִֹהים ִיְתּבָ ּטָ ּבִ ּבַ

ַל˙  ּבָ ַ̃ ּיּוב  ƒח ּב¿ נּו  ַמֲ‡ָמר≈ ַ„ם  ָּ̃ ∆ ּׁ̆ י  נ≈ ּפ¿ ƒמ ר:  ַחּב≈ ַ‰ּמ¿ ָ‡ַמר 

‰ּו‡  ∆ ׁ̆ ַמ‰  ַ‡ֲחָריו  י‡  ƒב‰ָ ל¿ י  ƒ̇ י ƒ‡ָר ים,  ƒ‰…ל ¡‡‰ָ  ˙„ַ ֲעבו…

 , ַרך¿ ּבָ ¿̇ ƒי ים  ƒ‰…ל ¡‡‰ָ  „ ב≈ עו… ל¿ ים  ƒָבר ¿„ּ‰ַ ל  ּכָ ƒמ ר  ≈̇ יו… יך¿  ƒר ָ̂

ׁ̆ ּבו…  ּי≈ ∆ ׁ̆ ֲעבּור ַמ‰  ָבָריו, ּבַ ָכל ּ„¿ ן ָעָליו ּב¿ חו… ּטָ ƒּו‡ – ַ‰ּב‰ ו¿

ָלם. ַין ָ‰עו… נ¿ ƒע ָר‰ ּוב¿ ו… ּ̇ ַין ַ‰ נ¿ ƒע ˙ ּב¿ לו… „ו… ¿‚ּ‰ַ ˙ ּיו… ƒֲעל ו… ּ̇ ן ַ‰ ƒמ

 

נו…  חו… ט¿ ƒו… ּוב ׁ̆ נּוַח˙ ַנפ¿ ן – מ¿ ∆‰ , מ≈ ָר˙ו… ˙ו… יו ּבו… ּב¿ ָ̇ ֲעלו… ˙ו… ו¿

ָניו,  ט…ַח ַעל ֲ‡„ו… ב¿ ƒב ל „ ַחּיָ ב∆ ָ‰ע∆ ∆ ׁ̆ מו…  , ּכ¿ ַרך¿ ּבָ ¿̇ ƒל…ָ‰יו י ַעל ‡¡

ַער ֲעבֹוַדת ָהֶא-לֹוִקים. חֹון ְלׁשַ ּטָ ַער ַהּבִ ַטַעם ְסִמיכּות ׁשַ

ַלת  ַמֲאַמר   ַהּקֹוֵדם  ִעְנַין ִחּיּוב ַקּבָ ַאְרנּו   ּבַ ּבֵ ר,        ֵמַאַחר   ׁשֶ ַחּבֵ    ָאַמר        ַהּמְ

ְצָרְך    ּנִ ַרְך   ָעֵלינּו,    ִמן    ָהָראּוי   ְלַהְסִמיְך     ֵאָליו   ַמה   ׁשֶ ֹעל ַמְלכּותֹו   ִיְתּבָ

ַרְך,      ָבִרים      ְלֹצֶרְך      ָהעֹוֵבד      ֶאת      ה'        ִיְתּבָ ל     ַהּדְ יֹוֵתר      ִמּכָ ּבְ

ת     ִמּדַ ׁש      ּבְ ּיֵ ֵני      ׁשֶ ֵלמּות,     ִמּפְ ׁשְ ַרְך      ּבִ ָליו       ִיְתּבָ ְוהּוא,      ִלְבֹטַח      ע ָ

ה. ִעְנָיֵני   ָהעֹוָלם   ַהּזֶ ִעְנָין   ַהּתֹוָרה.   ב) ּבְ דֹוָלה.    א) ּבְ חֹון   ּתֹוֶעֶלת    ּגְ טָּ ַהּבִ

ַהּתֹוָרה  ִעְנָיֵני  ּבְ חֹון  ּטָ ַהּבִ ת  ִמּדַ ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַהּתֹוֶעֶלת  ַמה  ְמָפֵרׁש  ֵעת  ּכָ
יָלא  ּוִמּמֵ ֶפׁש  ַהּנֶ ִלְמנּוַחת  זֹוֶכה  ה'  ּבַ ּבֹוֵטַח  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ְצוֹות,  ְוַהּמִ
ה', ֲאַזי ֵאין  ֵאינֹו ּבֹוֵטַח ּבַ ְצוֹות. ֵמִאיָדְך, ִמי ׁשֶ ם ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ ָיכֹול ְלַקּיֵ
יָלא ָצרֹות  ּנּו ּוִמּמֵ ָחתֹו ִמּמֶ ּגָ ה' ֵמִסיר ַהׁשְ ּום ׁשֶ ֶפׁש ִמּשׁ לֹו ְמנּוַחת ַהּנֶ

ְוִדיִנים ׁשֹוְלִטים ּבֹו.

ִלְמנּוַחת    ּזֹוֶכה  ׁשֶ ּתֹוָרה,  ּבַ ָגתֹו  ְלַהּשָׂ חֹון  טָּ ַהּבִ ְלַבַעל  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְוַהּתֹוֶעֶלת 

ֲאדֹוָניו,  ֶעֶבד    ּבֹוֵטַח   ּבַ מֹו   ׁשֶ ַרְך,   ּכְ ה'     ִיְתּבָ ֶפׁש    ּובֹוֵטַח      ּבַ ַהּנֶ

פ˙יח‰
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י  ƒּומ , זּוָל˙ו… ַח ּב¿ ט≈ ים – ּבו… ƒ‰…ל‡ ַח ּב≈ ט≈ ּנּו ּבו… ינ∆ ם ‡≈ ƒ‡ ∆ ׁ̆ י  נ≈ ּפ¿ ƒמ

ָעָליו  מ≈ ָח˙ו…  ָ‚ּ ¿ ׁ̆ ‰ַ ים  ƒ‰…ל ¡‡‰ָ יר  ƒס מ≈  – ָי  י¿ זּוַל˙  ּב¿ ַח  ט≈ ּבו… ∆ ׁ̆

ַמר  ¡‡ ּנ∆ ∆ ׁ̆ י  ƒמ ‰ ּכ¿ י∆ ¿‰ ƒי ַטח ָעָליו, ו¿ ּבָ ∆ ׁ̆ י  ƒַי„ מ ˙ו… ּב¿ יַח ‡ו… ƒּוַמּנ

ר  ˜ו… בּו מ¿ י ָעז¿ ƒ̇ י ‡… ƒַעּמ ‰ ָׂ̆ ˙ ָע ם ָרעו… ƒי ַּ̇ ¿ ׁ̆ י  ƒָי‰ ב, י‚) ּכ ƒמ ר¿ ƒי) : ּבו…

ָ‡ַמר:  ים, ו¿ ƒר ּבָ ¿ ׁ̆ ƒנ ˙ ˙ ּב…‡רו… ם ּב…‡רו… ˆ…ב ָל‰∆ ים ַלח¿ ƒם ַחּי ƒַמי

ב,  ∆ׂ̆ ל ע≈ ר ‡…כ∆ ו… ׁ̆ י˙  ƒנ ב¿ ַ̇ ָ„ם ּב¿ בו… ˙ ּכ¿ ירּו ‡∆ ƒמ ים ˜ו, כ) ַוּיָ ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ )

יָי  ּבַ ַטח  ב¿ ƒי ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ר  ב∆ ∆‚ּ‰ַ רּוך¿  ּבָ ז)  יז,  ָי‰  ƒמ ר¿ ƒי) ˙ּוב:  ַ‰ּכָ ָ‡ַמר  ו¿

ם  ָׂ̆ ר  ∆ ׁ̆ ר ֲ‡ ב∆ י ַ‰ּ‚∆ ר≈ ¿ ׁ̆ ים מ, ‰) ַ‡ ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ָ‡ַמר: ( , ו¿ ַטחו… ב¿ ƒָי מ ָ‰ָי‰ י¿ ו¿

ָי‰  ƒמ ר¿ ƒַמר: (י‡ָ י ָכָזב, ו¿ ט≈ ָׂ̆ ים ו¿ ƒב‰ָ ל ר¿ ל…‡ ָפָנ‰ ‡∆ ַטחו… ו¿ ב¿ ƒָי מ י¿

ן  ƒר…עו… ּומ ר ז¿ ָׂ̆ ם ּבָ ָׂ̆ ָ‡ָ„ם ו¿ ַטח ּבָ ב¿ ƒר י ∆ ׁ̆ ר ֲ‡ ב∆ יז, ‰) ָ‡רּור ַ‰ּ‚∆

 . ּבו… ƒָי ָיסּור ל י¿

ּ‚ּופו…  ַח  כ… ו¿ יו  ָ̇ ּבּולו… ח¿ ַ̇ ו¿ ָמ˙ו…  ָחכ¿ ַעל  ַטח  ב¿ ƒי ם  ƒ‡ ו¿

ּוִמי  זּוָלתֹו,  ּבְ ּבֹוֵטַח   ׁשֶ ֲהֵרי   ה'   ּבַ ּבֹוֵטַח    ָהָאָדם   ֵאין   ִאם  ׁשֶ ּום  ִמּשׁ

ִאיר    ּוַמׁשְ ּו    ּנ ִמּמֶ ָחתֹו    ּגָ ַהׁשְ ה'    ֵמִסיר    ֲאַזי    ַאֵחר   ֹכַח   ּבְ ּבֹוֵטַח   ׁשֶ

י     ּתֵ י   ׁשְ סּוק:   ּכִ ם   ּבֹו   ַהּפָ ַטח   ָעָליו.    ּוִמְתַקּיֵ ּבָ ַיד   ִמי   ׁשֶ אֹותֹו   ּבְ

ַפע  ֶ ָעְזבּו     ֶאת     ה'    ְמקֹור     ַהּשׁ ָרֵאל,    ׁשֶ ָרעֹות     ָעׂשּו   ַעם   ִיׂשְ

ֵאיָנם ְמִכיִלים  ַמִים.   ְוֵכן    בּוִרים ׁשֶ ַהּטֹוב, ּוְבנֹוָסף ָהְלכּו ְוָחְפרּו ּבֹורֹות ׁשְ

ב.  ת  ֵעֶגל אֹוֵכל  ֵעׂשֶ ּיַ ֲעׂשִ ר  ֶאת ה' ּבַ ְדּבָ ּמִ ָרֵאל  ּבַ ֵני ִיׂשְ תּוב: ֶהְחִליפּו  ּבְ ּכָ

ֵמֵגן  ָאז   ה'    ׁשֶ ה'    ּבַ ּבֹוֵטַח    ׁשֶ ָהָאָדם    ְמֹבָרְך    תּוב:    ַהּכָ ְוֵכן ָאַמר   

ה'  ר   ּבֹוֵטַח   ַרק   ּבַ ר   ָהָאָדם   ֲאׁשֶ ָ יַח   ָעָליו.      ּוְכִתיב:   ְמֻאּשׁ ּגִ ּוַמׁשְ

ל ָהָאָדם  ּוְכִתיב: ְמֻקּלָ ֶקר.  ֶ ַלּשׁ ּפֹוִנים  ׁשֶ ְזרֹוַע  ֲעֵלי  ּבַ ים  ַלֲאָנׁשִ ּפֹוֶנה  ְוֵאינֹו 

ִלּבֹו   ֶאת   ּוֵמִסיר    ּ ַיַעְזרּוהו  ים   ֲאָנׁשִ ׁשֶ ה   ּוְמַצּפֶ ָאָדם   ּבָ ּבֹוֵטַח  ר   ֲאׁשֶ

ה'. ִמִלְבטֹוַח ּבַ

יג  ע ָלִריק ְוֶיֱחַלׁש ּכו ֹחֹו ְולֹא ַיּשִׂ ּגַ ּיִ ָחְכָמתֹו, סֹופֹו ׁשֶ ִאם ִיְבַטח ָהָאָדם ּבְ
ֶחְפצֹו.

ּגּופֹו     ּוְבֹכַח    ּוְבַתְחּבּולֹוָתיו    ָחְכָמתֹו    ּבְ ָהָאָדם    ִיְבַטח    ְוִאם   



כטפתיחה  

ר  ַ̂ ¿̃ ƒ̇ ו¿  , ּכ…חו…  ׁ̆ ַל ח¡ י∆ ו¿ י˜,  ƒָלר יַ‚ע  ƒי  , לּו˙ו… ¿„ּ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ ו¿

 ,‰ ב  ּיו… ƒ‡) ˙ּוב:  ַ‰ּכָ ָ‡ַמר  ∆ ׁ̆ מו…  ּכ¿  , ˆו… פ¿ ח∆ י‚  ƒׂ ּ̆ ‰ַ מ≈ ּבּוָל˙ו…  ח¿ ַּ̇

ָר‡…‰  י ו¿ ƒּ̇ ב¿ ַ ׁ̆ ˙ ט, י‡)  ל∆ ָ‡ַמר: (˜…‰∆ ָמם, ו¿ ָער¿ ים ּב¿ ƒֲחָכמ „ י‚) ל…כ≈

ים  ƒר ּבו… ƒ‚ַּל ל…‡  ו¿  ı רו… ַ‰ּמ≈ ים  ƒּל ַּ̃ ַל ל…‡  י  ƒּכ  ׁ̆ מ∆ ∆ ּׁ̆ ‰ַ ַח˙  ַּ̇

י‡)  ל„,  ים  ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ) ָ‡ַמר:  ו¿ ם,  ח∆ ל∆ ים  ƒַלֲחָכמ ל…‡  ַ‚ם  ו¿ ָחָמ‰  ל¿ ƒּמ‰ַ

ב.  רּו ָכל טו… ס¿ ָי ל…‡ ַיח¿ י י¿ ≈ ׁ̆ „…ר¿ בּו ו¿ ָרע≈ ּו ו¿ ׁ̆ ים ָר ƒיר ƒפ ּכ¿

 , זּוָל˙ו… ל¿ ר  ≈‡ ָ ּׁ̆ ƒי ו¿ ּנּו  ּמ∆ ƒמ יּוַסר   , רו… ¿ ׁ̆ ָע ר…ב  ּב¿ ַטח  ב¿ ƒי ם  ƒ‡ ו¿

ף  ָ‡ס≈ ל…‡ י≈ ב ו¿ ּכַ ¿ ׁ̆ ƒיר י ƒ ׁ̆ ב כז, יט) ָע ּיו… ƒ‡) :ּוב˙ ָ‡ַמר ַ‰ּכָ ∆ ׁ̆ מו…  ּכ¿

יר  ƒ ׁ̆ ַ‰ֲע יַ‚ע ל¿ ƒּ̇ י כ‚, „) ַ‡ל  ל≈ ¿ ׁ̆ ƒַמר: (מ‡ָ ּנּו, ו¿ ינ∆ ≈‡ ח ו¿ ַ̃ יָניו ּפָ ע≈

ּנּו,  ינ∆ ≈‡ יָך ּבו… ו¿ ינ∆ יף ע≈ ƒע ָ̇ י כ‚, ‰) ֲ‰ ל≈ ¿ ׁ̆ ƒַמר: (מ‡ָ ָך ֲחָ„ל, ו¿ ¿̇ יָנ ƒּב ƒמ

‰ ָנָבל,  י∆ ¿‰ ƒי˙ו… י ƒֲחר‡ַ ּנּו ּוב¿ ב∆ י ָיָמו ַיַעז¿ ƒ̂ ֲח ָי‰ יז, י‡) ּבַ ƒמ ר¿ ƒַמר: (י‡ָ ו¿

 ˙ ל∆ ָחָכם: (˜…‰∆ ר ָ‡ַמר ‰∆ ∆ ׁ̆ ‡ֲ , ּכַ ּנּו ֲ‰ָנָ‡˙ו… ּבו… ּמ∆ ƒַנע מ ּמָ ƒ̇ ‡ו… 

ֶאת  יג  ּשִׂ ַי ְולֹא  חֹו   ּכֹ ֶיֱחָלׁש    ְו ם    ִחּנָ ּבְ ע    ּגַ ְתַי ִי ֲאַזי       , לּותֹו ּדְ ּתַ ּוְבִהׁשְ

ל  ִנְכׁשַ ֶהָחָכם  ִאּיֹוב:   ּבְ תּוב  ַהּכָ ַמֲאַמר  ּכְ  , לּותֹו ּדְ ּתַ ִהׁשְ ְיֵדי   ַעל   ֶחְפצֹו 

ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ י  ּתִ ְנ ַנ ְוִהְתּבֹו י  ְבּתִ ׁשַ ָי ּוְכִתיב:  ה'.  ּבַ ּבֹוֵטַח  ֵאינֹו  ׁשֶ ּכְ ְונֹוֵפל 

ְלָחָמה,  ּמִ ַח ּבַ ּצֵ ּבֹור ְמַנ ֵאין ָאָדם ַקל ּוָמִהיר יֹוֵדַע ָלרּוץ, ְוֵאין ַהּגִ ֶ ְוָרִאיִתי ּשׁ

ׁשּו ְוָרַעבּו  ֲאָריֹות ִהְתרֹוׁשְ ּבֹוִרים ּכַ ּוְכִתיב: ּגִ   . ְרֵנס ֵמָחְכָמתֹו ְוֵאין ֶהָחָכם ִמְתּפַ

ְרָנָסָתם ֵמה' לֹא ָחֵסר ָלֶהם ׁשּום טֹוָבה.  ים ּפַ ׁשִ ַבּקְ יִקים ַהּמְ ֶחם, ְוִאּלּו ַצּדִ ַלּלֶ

ֵלָהנֹות  ּנּו  ִמּמֶ ַנע  ְוִיּמָ ְלזּוָלתֹו  ּנּו  ִמּמֶ ּיּוַסר  ׁשֶ סֹופֹו  רֹו,  ָעׁשְ ּבְ ַהּבֹוֵטַח 
מֹון ֵיָהֵפְך ְלָרָעתֹו. ַהּמָ ֵכן ׁשֶ ֶסף ְוִיּתָ ֵמַהּכֶ

ֵתן   ְלַחֵברֹו.     ּנָ ִי ְו ר    ּנּו   ָהֹעׁשֶ ֵטל   ִמּמֶ ּנָ ִי רֹו     ָעׁשְ ְוִאם  ִיְבַטח  ָהָאָדם   ּבְ

ּבֶֹקר  רֹו   ּוְבֶטֶרם   ּפֹוֵתַח ֶאת ֵעיָניו ּבַ ָעׁשְ תּוב:    ָהָאָדם    ׁשֹוֵכב   ּבְ ּכָ ּוְכִפי     ׁשֶ

ּוִמַמֲאָמֶציָך  ר,  ֹעׁשֶ ִלְמצֹוא  ַע  ְתַיּגֵ ּתִ ַאל  ּוְכִתיב:  רֹו.  ל ָעׁשְ ּכָ ּנּו  ִנְלָקח ִמּמֶ ּוְכָבר 

ֶרָך     עֹוׁשְ ל    ּכָ ה   ְוִהּנֵ ַעִין,    ֶהֶרף    ּכְ ָקָצר   ְזַמן    ּבִ ּוְכִתיב:   ֲחַדל.   יר  ְלַהֲעׁשִ

ה.  ִזְקָנתֹו הּוא ְמֻבּזֶ רֹו, ְוִנְמָצא ּבְ ל ָעׁשְ ְצִעירּותֹו ַיְפִסיד ּכָ ֵאיֶנּנּו.  ּוְכִתיב: ָהָאָדם ּבִ

ּלֹא  ׁשֶ ׁש  ּיֵ ֶלְך:  ַהּמֶ לֹֹמה  ׁשְ ּוְכַמֲאַמר  מֹונֹו,  ִמּמָ ֵלָהנֹות  ּנּו  ִמּמֶ ַנע  ִיּמָ ְוִלְפָעִמים 



חובות הלבבות שער הבטחון ל

לו…  ¿̂ ∆‡ ‰ י∆ ¿‰ ƒי ו¿ ּנּו,  ּמ∆ ƒכ…ל מ ¡‡ ים ל∆ ƒ‰…ל ּנּו ָ‰‡¡ יט∆ ƒל ¿ ׁ̆ ַי ל…‡  ו¿ ו, ב) 

‰ּו‡  ∆ ׁ̆ י  ƒמ ּוב ל¿ ׁ̆ ּיָ ∆ ׁ̆ ים ַע„  ƒע‚ָ ן ַ‰ּפ¿ ƒו… מ˙ ר ‡ו… מ≈ ו… ּׁ̆ ∆ ׁ̆ ן  „ו… ָּ̃ ƒּפ

ס…ף  ¡‡ ָין ל∆ נ¿ ƒן ע ַ̇ ‡ ָנ ט∆ ַלחו… ˙ ב, כו) ו¿ ל∆ ָ‡ַמר: (˜…‰∆ ∆ ׁ̆ מו…  , ּכ¿ ָר‡ּוי לו…

ין  ƒב כז, יז) ָיכ ּיו… ƒ‡) :ַמר‡ָ ים, ו¿ ƒ‰…ל י ָ‰‡¡ נ≈ פ¿ ƒב ל טו… ˙ ל¿ ≈̇ ס ָל נו… כ¿ ƒל ו¿

ן  מו… ‰ ַ‰ּמָ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆ ר  ָ ׁ̆ פ¿ ∆‡ . ו¿ י ַיֲחל̃… ƒ̃ ָנ ף  ס∆ כ∆ ׁ̆ ו¿ ּבָ ל¿ ƒי˜ י ƒ„ּ ַ̂ ו¿

 ˙ ל∆ ∆‰…˜) ˙ּוב:  ַ‰ּכָ ָ‡ַמר  ∆ ׁ̆ מו…  ּכ¿  , ו… ׁ̆ ַנפ¿ ַ„ן  ָ‡ב¿ ו¿ ָרָע˙ו…   ˙ ּבַ ƒס

מּור  ָ ׁ̆ ר  ∆� ע̆…  ׁ̆ מ∆ ָ ּׁ̆ ‰ַ ַח˙  ַּ̇ י  ƒ̇ י ƒ‡ָר ָל‰  חו… ָרָע‰   ׁ̆ י≈ יב)   ,‰

 . ָרָע˙ו… ָעָליו ל¿ ב¿ ƒל

ּל…‡  ∆ ׁ̆ ָטָח˙ו… ָעָליו  ּנּו ַ‰ב¿ י‡∆ ƒב ים י¿ ƒ‰…ל‡ ַח ּב≈ ט≈ ַ‰ּבו… ∆ ׁ̆ ם –  ∆‰ ּומ≈

י ָ‡ָ„ם,  נ≈ ב¿ ƒל ל ַיח≈ ל…‡ י¿ , ו¿ ׁ̆ י ƒ‡ָל ‰ ּו∆ ַ̃ ּל…‡ י¿ ∆ ׁ̆ , ו¿ ַיֲעב…„ זּוָל˙ו…

ל…‡  ם, ו¿ יף ָל‰∆ ƒל…‡ ַיֲחנ ם, ו¿ י‰∆ ˙ ֲ‡ל≈ ו… ּ̂ ַר ¿̇ ƒ‰ ם ל¿ ≈„ ל…‡ ַיַעב¿ ו¿

דֹון  מֹון ִיְהֶיה ֶאְצלֹו ְלִפּקָ רֹו ְוַהּמָ ַח ֶלֱאכֹול ְוֵלָהנֹות ֵמָעׁשְ יר ּכֹ ן ה' ֶלָעׁשִ ִיּתֵ

הּוא ָראּוי  מֹון ְלִמי ׁשֶ ן ה' ֶאת ַהּמָ ּתֵ ּיִ ל ֶנֶזק, ַעד ׁשֶ ְמֶרּנּו ִמּכָ ׁשְ ּיִ ַעל ְמָנת ׁשֶ

ָאָדם ַהחֹוֵטא נֹוֵתן לֹו ה' ּכַֹח ְוֵעָצה, ְלַהְרִויַח ְוֶלֱאֹסף ָממֹון, ְוָכל  לֹו. ּוְכִדְכִתיב: ּלְ

ַמְלּבּוׁש  ָיִכין  יר  ֶהָעׁשִ ִתיב:  ּכְ ְוֵכן  ה'.  ֵעיֵני  ּבְ ּטֹוב  ׁשֶ ְלִמי  ֲעֹבר  ּיַ ׁשֶ ְמָנת  ַעל  ֶזה 

ת    ּבַ סִּ ׁשֶ ְפָעִמים    ִל ק   ְלָנִקי   ֵמֵחְטא.    ְו ּנּו, ְוַכְסּפֹו ִיְתַחּלֵ ׁשֶ ִיְלּבְ יק  ּדִ ְוַהּצַ

ָבה    אּו ׁש  ָרָעה  ּכְ ּיֵ ֱאַמר:   ׁשֶ ּנֶ ִפי   ׁשֶ ְכ .   ּו דֹו ּבְ ַא ִביל ְל ׁשְ ה ּבִ ֶי ְה רֹו ִי ָעׁשְ

ר    מּו ׁשָ ׁשֹו    ְרכּו ָכל    ְו ר    ֵ ּשׁ ִמְתַע ָאָדם    ׁשֶ ה,    ּזֶ ַה ָלם    עֹו ּבָ ִאיִתי  ָר ׁשֶ

1 . ָהַרע  לֹו ְל ֶאְצלו 

ף  ִמְתַחּנֵ ֵאינֹו  ְוָלֵכן  ֵמִאיׁש,  טֹובֹות  ל  ְלַקּבֵ ה  ְמַצּפֶ ֵאינֹו  ה'  ּבַ ַהּבֹוֵטַח 
ְולֹא ְמַפֵחד ֵמֶהם.

לֹא  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ּבְ ּבֹוֵטַח  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ה',  ּבַ ַהּבֹוֵטַח  ל  ׁשֶ ּתֹוֶעֶלת  עֹוד 

יעֹו,  יֹוׁשִ ָאָדם  ׁשֶ ה  ְיַחּכֶ לֹא  ְוַגם  ֵמִאיׁש  ְגמּול  ְלּתַ ה  ְיַצּפֶ ְולֹא  ְלַאֵחר  ַיֲעֹבד 

א  לֹ ַאף  ְו ָלֶהם  ִיְתַחֵנף  ְולֹא  ָלֶהם  ה  ְמֻרּצֶ ִלְהיֹות  ץ  ִיְתַאּמֵ לֹא  יָלא  ּוִמּמֵ

ר  ָהֹעׁשֶ ֲעבּור  ּבַ ׁשֶ אֹו  ּנּו,  ִמּמֶ ִיֳרׁשּוהּו  ֲאֵחִרים  ֶאָלא  ָממֹונֹו  ל  ִמּכָ ֶנֱהֶנה  ּלֹא  ׁשֶ ּוְכגֹון    .1

ִוד). צּודֹות ּדָ ִיּסּוִרים. (ע"פ ַהּמְ ר ּבְ יִנים ְוִנְמָצא ְמֻיסָּ ְלׁשִ ֶהֱעִלילּו ָעָליו ַהּמַ



לאפתיחה  

‰ּו  י„≈ ƒח ל…‡ ַיפ¿ ים, ו¿ ƒ‰…ל ¡‡‰ָ ˙„ַ י ֲעבו… ƒּ̇ ל¿ ƒב ם ּב¿ ∆‰ ּמָ ƒים ע ƒּכ ַיס¿

י  ≈„ ¿‚ ƒּב ƒמ ט  ≈ ּׁ̆ ּפַ ¿̇ ƒי ֲ‡ָבל  ם,  ָ̇ ˜ו… ל¿ ח¿ ּמַ ƒמ יָר‡  ƒי ל…‡  ו¿ ָיָנם,  נ¿ ƒע

יַח  ƒכ ם יו… ƒ‡ מּוָלם, ו¿ ¿‚ ַּ̇ ַב˙  חו… ם ו¿ ָ̇ ‡ָ„ָ ט…ַרח ‰ו… ם ו¿ ָ̇ בו… טו…

ם,  ∆‰ ׁ̆ מ≈ בו… ם ל…‡ י≈ ימ≈ ƒל ם ַיכ¿ ƒ‡ ָ„ם, ו¿ בו… כ¿ ƒר ּב ≈‰ ּזָ ƒם ל…‡ ּי ָ̇ ‡ו…

נ,  ָי‰  ע¿ ַ ׁ̆ (י¿ י‡:  ƒב ַ‰ּנָ ָ‡ַמר  ∆ ׁ̆ מו…  ּכ¿ ר,  ∆̃ ∆ ּׁ̆ ‰ַ ם  ָל‰∆  ‰ ַיּפ∆ י¿ ל…‡  ו¿

ן  ּכ≈ ַעל  י  ƒּ̇ ָלמ¿ כ¿ ƒנ ל…‡  ן  ּכ≈ ַעל  י  ƒל ַיֲעָזר  ים  ƒ‰…ל ¡‡ ַו‡„…ָני  ז) 

‡ל  ≈̃ ז¿ ח∆ ָ‡ַמר: (י¿ , ו¿ ׁ̆ בו… י ל…‡ ‡≈ ƒע ּכ„ַ ׁ̆ ָו‡≈ י ƒמ ַחּלָ י ָפַני ּכַ ƒּ̇ מ¿ ַׂ̆

‡ל  ≈̃ ז¿ ח∆ ָ‡ַמר: (י¿ יָר‡, ו¿ ƒּ̇ ם ַ‡ל  י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ּ ƒם ּומ ∆‰ יָר‡ מ≈ ƒּ̇ ב, ו) ַ‡ל 

ָ‡ַמר:  ו¿ ָח˙,  ≈ּ̇ ַ‡ל  ם  י‰∆ נ≈ ּפ¿ ƒּומ יָר‡  ƒּ̇ ַ‡ל  ם  י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ּ ƒמ ו)  ב, 

ַח˙  ≈ּ̇ ָי‰ ‡, יז) ַ‡ל  ƒמ ר¿ ƒַמר: (י‡ָ ם, ו¿ י‰∆ נ≈ ּפ¿ ƒיָר‡ מ ƒּ̇ ָי‰ ‡, ח) ַ‡ל  ƒמ ר¿ ƒי)

י  ƒּ̇ ַ̇ ָנ …ר  ּ̂ ƒמ ָחָז˜  יר  ƒמ ָ ׁ̆ ּכ¿ ט)   ,‚ ‡ל  ≈̃ ז¿ ח∆ (י¿ ָ‡ַמר:  ו¿ ם,  י‰∆ נ≈ ּפ¿ ƒמ

ם.  י‰∆ נ≈ ּפ¿ ƒַח˙ מ ≈̇ ל…‡  ם ו¿ ָ̇ יָר‡ ‡ו… ƒ̇ ָך ל…‡  ח∆ ¿̂ ƒמ

עּו  י ִר ָי א  ּמָ ׁשֶ ד  ֵח ַפ ְי א  לֹ ְו  , ה' ן  צֹו ְר ִל ים  ִד ּגָ ֻנ ְמ ַה ֶהם  י ׂשֵ ֲע ַמ ְל ים  ּכִ ְס ַי

ֵמֶהם  ל  ַקּבֵ ִמּלְ ְתַרֵחק  ִי א  ֶאּלָ ָעָליו,  ְחְלקּו  ַי ִאם  ֵמֶהם  ְתָיֵרא  ִי ְולֹא   , ֹו ל

ִיְצָטֵרְך  ּוְבִאם  ָלֶהם.  ִלְגֹמל  ְו ִביָלם  ׁשְ ּבִ ִלְטֹרַח  ְצָטֵרְך  ִי ּלֹא  ׁשֶ ָבה,  טֹו

א  ּמָ ׁשֶ אֹו  ָדם  ְמַכּבְ ֵאינֹו   א   ּמָ ׁשֶ ְלַפֵחד   ִלי   ּבְ ין   ּדִ ּכַ יֹוִכיֵחם   ְלהֹוִכיָחם, 

ֵדַע  י יֹו ֲאִנ ן ׁשֶ יָו ִביא: ִמּכֵ ּנָ ְכַמֲאַמר ַה ָלָתם. ּו ְו יק ֶאת ַע ּדִ ְצ לֹא ַי ם, ְו ׁשָ ְמַבּיְ

י     ַנ ּפָ ֶאת    יִתי    ִהְקׁשֵ ְו ֵמָאָדם    י    ּתִ ׁשְ ַי ִהְתּבַ לֹא  ָלֵכן  ִלי,  ֵזר  עֹו ֶשה' 

יָרא      ּתִ ַאל   ְכִתיב:  ּו ֵמָאָדם.  ׁש    ּיֵ ְלִהְתּבַ ֵאין    ׁשֶ יִדיָעה    ּבִ ַלע,     סֶּ ּכַ

ם  ֶה י ֵר ְב ּדִ ִמ  : ב י ִת ְכ ּו ְפָחד.  ּתִ ַאל   ֵריֶהם   ְב ּדִ ִמ ּו ְטִאים   ַהחֹו ים  ׁשִ ָנ ֵמֲא

 : ב י ִת ְכ ּו    . א ָר י ּתִ ל     ַא ם      ֶה י ֵנ ּפְ ת    ַמ י ֵא ֵמ ּו ד    ָח ְפ ּתִ ל     ַא

ל      ַא     : ב י ִת ְכ ּו     . ָך ְל ּו     ק י ּזִ ַי א    ּמָ ׁשֶ ם    ֶה ֵמ ד    ֵח ַפ ּתְ ל  ַא

ְך  ּכָ ַלע,  ִמסֶּ יֹוֵתר  ָחָזק  ׁשֶ ִמיר  ׁשָ ַלַעת  ּתֹו מֹו  ּכְ ְכִתיב:  ּו  . ם ֶה ֵמ א  ֵר ָי ְת ּתִ

ֵניֶהם. ְרַעד ִמּפְ ַפֵחד ֵמֶהם ְוַאל ּתִ ִעים, ַאל ּתְ ֶגד ָהְרׁשָ ֲעֹמד ֶנ ּתַ



חובות הלבבות שער הבטחון לב

 ˙ ַפּנו… ל¿ נו…  חו… ט¿ ƒּב ‰ּו  י‡≈ ƒב י¿ ים  ƒ‰…ל‡ ּב≈ ַח  ט≈ ַ‰ּבו… ∆ ׁ̆  – ן  ∆‰ ּומ≈

 ,‰„ָ י ָ‰ֲעבו… ָינ≈ נ¿ ƒע ָבבו… ל¿ „ ל¿ ַיח≈ ָלם, ּול¿ י ָ‰עו… ָינ≈ נ¿ ƒע ּבו… מ≈ ƒל ˙ ∆‡

ֲ‡ָ‚˙ו…  עּוט ּ„ַ ƒּבו… ּומ ƒר…ַחב ל ו… ו¿ ׁ̆ נּוַח˙ ַנפ¿ מ¿ ƒּב ‰ מ∆ ‰ ּ„ו… י∆ ¿‰ ƒי ו¿

ך¿  ַלֲ‰פ… ַע  ≈„ ַ‰ּיו… ‰ּו‡  ו¿ ָי‰,  ƒימ ƒּכ ָ‰ַ‡ל¿ ַבַעל  ל¿ ָלמו…  עו… י  ָינ≈ נ¿ ƒע ל¿

ָמ‰  י ָחכ¿ ≈„ ף, ַעל י¿ ס∆ ּכ∆ יל ל¿ ƒ„ ַ‰ּב¿ ˙ ו¿ ח…˘�∆ ַ‰ּנ¿ ָ‰ב, ו¿ ּזָ ף ל¿ ס∆ ַ‰ּכ∆

ן  רו… ¿̇ ƒלו… ָעָליו ּי ׁ̆ ים, י≈ ƒ‰…ל‡ ַח ּב≈ ט≈ י ַ‰ּבו… ƒּכ – „ עו… ‰. ו¿ ∆ׂ̆ ּוַמֲע

ים.  ƒָבר ָר‰ ּ„¿ ָׂ̆ ֲע ּבַ

ים  ƒ„ֻיָח מ¿ ים  ƒָבר ¿„ ƒל יך¿  ƒר ָ̂  ‰ ּיָ ƒימ ƒּכ‰ַ ַעל  ּבַ ∆ ׁ̆ ם,  ָ̇ ּלָ ƒח ¿ּ̇

הּוא  יָלא ִנְרָאה ָלַעִין ׁשֶ ְרֶזל, ּוִמּמֵ ֶסף ִמּבַ ר ּכֶ ֲאִפילּו ָהָאָדם ַהּיֹוֵדַע ְלַיּצֵ
זֹאת  ָכל  ּבְ ַעְלָמא,  ּדְ הֹון  ל  ּכָ ַקּלּות  ּבְ יג  ַמּשִׂ ֲהֵרי  ׁשֶ יֹוֵתר,  ּבְ ר  ָ ְמֻאּשׁ

ר ַמֲעלֹות. ֶעׂשֶ ּנּו ּבְ ה' טֹוב ִמּמֶ ַהּבֹוֵטַח ּבַ

ֶאת  ְלַפּנֹות  יּוַכל  ה'  ּבַ ְטחֹונֹו  ּבִ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ה',  ּבַ ַהּבֹוֵטַח  ל  ׁשֶ ּתֹוֶעֶלת  עֹוד 

ַלֲעבֹוַדת    ַרק    ּנֹות   ּוְלִהְתּפַ ה    ַהּזֶ ָהעֹוָלם    ִעּסּוֵקי    ל    ִמּכָ ִלּבֹו   

ֹו  ת ּדָ ְר ִט ט  ּו ע ִמ ְב ּו  2 ֹו ּב ִל ב  ַח ֹר ְב ּו ֹו  ׁש ְפ ַנ ע  ַג ֹו ר ּבְ ה  ֶמ ֹו ּד ה  ֶי ְה ִי ְו ה', 

ְך  ֹפ ֲה ַל ַע  ֵד ֹו י א  ּו ה ׁשֶ ה  ָי ִמ י ּכִ ְל ַא ָה ן  ָמ ּו א ְל  , ה ּזֶ ַה ם  ָל ֹו ע ָה י  ֵנ ָי ְנ ִע ּבְ

ת  ֹו מ ְכ ָח י  ֵד ְי ל  ַע  , ף ֶס ֶכ ְל ת  ֹו כ ּתָ ַמ ר  ָא ׁשְ ּו ת  ׁשֶ ֹח ְנ ּו  , ב ָה ָז ְל ף  ֶס ּכֶ

ּו  ּנ ּמֶ ִמ ב  ּו ׁש ָח ְו ב  ֹו ט  ' ה ּבַ ַח  ֵט ֹו ּב ַה ת  א ֹז ל  ָכ ְב ּו  , ת ֹו מ ּיָ ֻס ְמ ת  ֹו ּל ֻע ְפ ּו

. ם י ִר ָב ּדְ ה  ָר ׂשָ ֲע ּבַ

ׁשּום ְזַמן ּוָמקֹום. נֹו ּבְ ּו ְמזֹו ּנ ֵטַח ֵאינֹו ִנְמָנע ִמּמֶ ַהּבֹו

ִלים  ּכֵ ֹו  ּת ִלְמַלאְכ ְך  י ִר ָצ ה  ּיָ ִמ י ּכִ ַה ַעל  ּבַ ׁשֶ  – ָנה  ָהִראׁשֹו ֲעָלה  ּמַ ַה

ֵמֲחַמת  ַהּתֹוָרה הּוא  ּמּוד  ִמּלִ ָהָאָדם  ְלּבּול  ּבִ ר  ִעּקָ ׁשֶ ֵרׁש  ּפֵ ָלֶנֶפׁש'  א  'ַמְרּפֵ ֵפרּוׁש  ּבְ   .2

ֶפׁש  ַהּנֶ ִלְמנּוַחת  זֹוֶכה  ּדֹוֵאג,  ְוֵאינֹו  ה'  ּבַ ּבֹוֵטַח  ׁשֶ ִמי  ֲאָבל  ְרָנָסתֹו,  ּפַ ַעל  ִמיד  ּתָ ּדֹוֵאג  ׁשֶ

ּבֹו  ּלִ ֶ ַעל ְיֵדי ְמנּוַחת ַנְפׁשֹו זֹוֶכה ּשׁ ְוָיכֹול ִלְלֹמד ְוִלְקנֹות ּתֹוָרה. ּוְב'ַפת ֶלֶחם' הֹוִסיף, ׁשֶ

לֹֹמה...  ן ֶא-לֹוִקים ָחְכָמה ִלׁשְ ּתֵ לֹֹמה, "ַוּיִ ׁשְ ּבִ ֱאַמר  ּנֶ ה, ּוְכמֹו ׁשֶ ל ָחְכָמה ַהְרּבֵ ָרָחב ְלַקּבֵ

ְוֹרַחב ֵלב".
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ָכל  ם ּב¿ ≈‡ ָ̂ מ¿ ƒל…‡ י ם, ו¿ ָ̇ ָבר זּוָל ַמר לו… ּ„ָ ָל‡ָכ‰, ל…‡ ֻי‚¿ מ¿ ƒל

ָטח לו…  ּפו… ֻמב¿ ים – ַטר¿ ƒ‰…ל‡ ַח ּב≈ ט≈ ַ‰ּבו… ם, ו¿ ָכל ָמ˜ו… ˙ ּוב¿ ע≈

ים  ƒָבר ˙ּוב: (ּ„¿ ָ‡ַמר ַ‰ּכָ ∆ ׁ̆ מו…  ָלם, ּכ¿ ˙ ָ‰עו… ּבו… ƒּס ƒמ ‰ ּבָ ƒל ס ּכָ ƒמ

‰ ָ‰ָ‡ָ„ם  י∆ ח¿ ƒַבּ„ו… י ם ל¿ ח∆ י ל…‡ ַעל ַ‰ּל∆ ƒיֲעָך ּכ ƒ„ ַמַען ‰ו… ח, ‚) ל¿

יָנן  ≈‡  ˙ ּבו… ƒּס‰ַ י  ƒּכ ָ‰ָ‡ָ„ם,   ‰ י∆ ח¿ ƒי ָי  י¿ י  ƒפ  ‡ ָ̂ ל מו… ּכָ ַעל  י  ƒּכ

 ָּ̇ ָיַ„ע¿ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ּכַ ם,  ָמ˜ו… ָכל  ּוב¿  ˙ ע≈ ָכל  ּב¿ ּנּו  ּמ∆ ƒמ  ˙ רו… ָ̂ ב¿ ƒנ

ֻעַ‚˙  ָמָנ‰ ו¿ ‰ ָ‰ַ‡ל¿ ָ ּׁ̆ ƒ‡‰ָ ם ƒע ים, ו¿ ƒב ר¿ ם ָ‰עו… ƒּו ע‰ ּיָ ƒל ַבר ‡≈ ¿„ּ ƒמ

ים,  ƒ‡י ƒב ַ‰ּנ¿ ם  ƒע ָי‰ּו  ַב„¿ עו… ַבר  ּו„¿ ם,  ƒי ַ‰ּמַ ַח˙  ּפַ ַ̂ ו¿ ים  ƒפ ָ̂ ר¿

 ׁ̆ י ƒ‡  ‰‡ָ מ≈ ָי  י¿ י  י‡≈ ƒב ּנ¿ ƒמ  ‡ ƒּב ָוַ‡ח¿ י‚)  יח,  ים-‡  ƒָלכ (מ¿ ָ‡ַמר:  ∆ ׁ̆

ְחַסר    ּיֶ ֶ ּשׁ ְפָעִמים    ִל ְו ֶסף,   ּכֶ ר  ּצֵ ַי ְל ל  כֹו ָי ֹו  נ ֵאי ֲעֵדיֶהם  ְל ּבִ ׁשֶ ָחִדים  ֻי ְמ

ל     ֶרְך    ּכָ ה'   ֻמְבָטח    לֹו    ְמזֹונֹו    ּדֶ ם.  ֲאָבל   ַהּבֹוֵטַח   ּבַ ִלי   ְמֻסּיָ לֹו   ּכְ

ן'    'ּמָ תּוב:   ֶשה'   ֶהֱאִכיְלָך     ּוְכַמֲאַמר   ַהּכָ ְוֶאְמָצִעים,    ים    ִמיֵני   אֹוַפּנִ

ַעל  א  ֶאּלָ ִרי,  חו ְֹמ ן  ָמזֹו ּבְ י  לּו ּתָ ָאָדם  ל  ׁשֶ ּותֹו  ִחּי ֵאין  ׁשֶ ַדע  ּתֵ ׁשֶ ִביל  ׁשְ ּבִ

ֹו  נ ֵאי ְנסֹו  ְר ַפ ְל ָהֶאְמָצִעים  ְו ם,  ְלִהְתַקּיֵ ָהָאָדם  ַכל  יּו ה'  ְגֹזר  ּיִ ׁשֶ ַמה  י  ּפִ

ל  ּבֵ ּקִ הּו ׁשֶ ּיָ ָהָיה ִעם ֵאִל ְכִפי ׁשֶ ָמקֹום. ּו ַמן ּו ם ּזְ ׁשּו ְך ּבְ ַר ּבָ ְת ּו ִי ּנ ּמֶ ְמָנע ִמ ִנ

ָגה  , ְוָהעּו הּו ּיָ ֵדי ֵאִל ְרָכה ַעל ְי ְתּבָ ּנִ ה ׁשֶ ָ ֵכן ָהִאּשׁ ְרִבים, ְו ֵדי ָהעֹו ן ַעל ְי ָמזֹו

יא  ּבִ ְח ֶה ִביִאים ׁשֶ ּנְ ָיה ִעם ַה ְד ַב ה עֹו ַמֲעׂשֵ ְכ 3ּו  , הּו ּיָ ְבאּו ְלֵאִל הּו ִים ׁשֶ ַהּמַ ְו

ֶלֶחם  ֶהֱאִכיָלם  ְו ָסם  ְנ ְר ִפ ּו ֵגם  ַהְר ּתַ ּלֹא  ׁשֶ ֶבל  ֶז ִאי י  ֵנ ּפְ ִמ ִביִאים  ְנ ֵמָאה 

ִביִאים  ֵמַהּנְ ָהְרָאָיה  ְכאֹוָרה ַמה  ּלִ ׁשֶ ַזַצ"ל,  ֵטיין  ְלִויְנׁשְ ְיֶחְזֵקאל  ר'  יַח  ּגִ ׁשְ ַהּמַ ֵאר  ּבֵ   .3

ֵאֶצל  ׁשֶ ַרק  ֶזה,  ּבָ ִחּלּוק  ׁשּום  ֵאין  ֶ ּשׁ הּוא  ָהֱאֶמת  ׁשֶ א  ֶאּלָ לּוִיים,  ּגְ ים  ְלִנסִּ ָזכּו  ֵהם  ׁשֶ

ל  ְלַכְלּכֵ ֵאיְך  "ה ֵעָצה  ּבָ ַהּקָ ָצא  ּמָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ר,  ִנְסּתָ ּבְ ְוֶאְצֵלינּו הּוא  ָגלּוי  ּבְ ָהָיה  ִביִאים  ַהּנְ

ֵאֶצל  ל ֶאָחד ְוֶאָחד, ּוְכמֹו ׁשֶ ְוֶדֶרְך ֵאֶצל ּכָ ן ִיְמָצא ֵעָצה  ּכֵ הּו ַעל ְיֵדי עֹוְרִבים  ֶאת ֵאִלּיָ

ֶאָחד  ל  ּכָ ָצִריְך  ן  ּכֵ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִמיֵדי  ר  ָיׁשָ לֹו  ָאה  ּבָ ְרָנָסתֹו  ּפַ ׁשֶ ָגלּוי  ּבְ ָהָיה  הּו  ֵאִלּיָ

ים  ִמּיִ ׁשְ ָכל ָהִעְנָיִנים ַהּגַ ַלל ּבְ לֹו ּוְלַפְרְנסֹו. ְוֶזהּו ּכְ ם ָעָליו ְלַכְלּכְ בֹוא ּגַ ד ה' ּתָ ּיַ ֶ ִלְבֹטַח ּשׁ

ַחת  ּגָ י ַהׁשְ ַתַנ"ְך, ּכִ ִרים ּבְ ְזּכָ דֹוִלים ַהּנִ נּו ְלָכל ַהּגְ ין ְזַמּנֵ ֵאין ׁשּום ֶהְפֵרׁש ּבֵ ֶ ל ָהָאָדם, ּשׁ ׁשֶ

ָגלּוי ְוִלְפָעִמים  א ּבְ ְפָעִמים הּוא ּבָ ּלִ ֵוה, ַרק ׁשֶ ׁשָ ים ּבְ ל ַהַחּיִ ה ַעל ּכָ רּוׂשָ ַרְך ּפְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ר. (ֵסֶפר ִחְקֵרי ֵלב). ֶהְסּתֵ הּוא ּבְ
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ם,  ƒָוָמי ם  ח∆ ל∆ ם  ל≈ ּכ¿ ָוֲ‡ַכל¿ ָעָר‰  ּמ¿ ּבַ  ׁ̆ י ƒ‡ ים  ƒ ּׁ̆ ƒֲחמ ים  ƒ ּׁ̆ ƒֲחמ

ל…‡  ָי  י¿ י  ≈ ׁ̆ „…ר¿ ו¿ בּו  ָרע≈ ו¿ ּו  ׁ̆ ָר ים  ƒיר ƒפ ּכ¿ י‡)  ל„,  ים  ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ) ָ‡ַמר:  ו¿

י  ƒיו ּכ ָ� …̆„ ¿̃ ָי  ˙ י¿ ר‡ּו ‡∆ ים ל„, י) י¿ ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ָ‡ַמר: ( ב, ו¿ רּו ָכל טו… ס¿ ַיח¿

ָ‡יו.  יר≈ ƒר ל סו… ין ַמח¿ ≈‡

 ,˙ ָל‡כו… מ¿ ƒל ו¿ ים  ƒׂ̆ ַמֲע ל¿ יך¿  ƒר ָ̂  ‰ ּיָ ƒימ ƒּכ‰ַ ַעל  ּבַ י  ƒּכ י,  ƒנ ≈ ּׁ̆ ‰ַ ו¿

יָחם  ר≈ י˙ּו‰ּו  ƒמ ּי¿ ∆ ׁ̆ ר  ָ ׁ̆ פ¿ ∆‡ ו¿ ם,  ָ̇ זּוָל ˆו…  פ¿ ַלם לו… ח∆ ¿ ׁ̆ ƒי ל…‡ 

ָל‰  ם ַלי¿ ∆‰ יָע‰ ָבּ ƒ‚ ך¿ ַ‰י¿ ‡…ר∆ ָ„‰ ו¿ ָמַ„˙ ָ‰ֲעבו… ¿̇ ם ַ‰ ƒָנם, ע ָ ׁ̆ ַוֲע

טּוַח  ּבו… ּבָ ƒל ים, ו¿ ƒע‚ָ ַ‰ּפ¿ ָח‰ מ≈ ט¿ ƒב ל – ּב¿ ≈‡ ַח ּבָ ט≈ ַ‰ּבו… ָמם. ו¿ יו… ו¿

 ‰ י∆ ¿‰ ƒים י ƒ‰…ל ¡‡‰ָ ˙ ≈‡ ּנּו מ≈ ∆‡ בו… ר י¿ ∆ ׁ̆ ָכל ֲ‡ ˙, ו¿ ˆ…‡ ָ‰ָרעו… ּמ¿ ƒמ

ט  ≈̃ ¿ ׁ̆ ‰ַ נּוָח‰ ו¿ מ¿ ƒָליו ּב ≈‡ ‡ ּפו… ּבָ ַטר¿ ָח‰, ו¿ מ¿ ƒׂ̆ ן ּול¿ ו… ׂ̆ ָׂ̆ לו… ל¿

י  ƒנ ≈̂ י ƒּב ‡ ַיר¿ ∆ ׁ̆ ∆„ּ ˙ ‡ו… נ¿ ƒים כ‚, ב) ּב ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ˙ּוב: ( ּכָ ∆ ׁ̆ מו…  ָו‰, ּכ¿ ל¿ ַ ׁ̆ ו¿

י.  ƒנ ַנֲ‰ל≈ ˙ י¿ ֻנחו… י מ¿ ַעל מ≈

ׁשּו  ׁשְ יֹות ִהְתרֹו ֲאָר ִרים ּכַ ֹו ּב ְכִתיב: ּגִ ָכל ְמָעָרה. ּו ים ִאיׁש ּבְ ִ ּשׁ ַמִים ֲחִמ ּו

ָחֵסר  לֹא  ֵמה'  ָסָתם  ָנ ְר ּפַ ים  ְקׁשִ ַהְמַב יִקים  ּדִ ַצ ּו  ּל ִא ְו ֶחם,  ּלֶ ַל ֲעבּו  ַר ְו

י  ֵר ֲה ים, ׁשֶ ׁשִ דֹו ּקְ ֵרִאים ֶאת ה' עמ"י ַה ּו ְי י ְכִתיב: ֱה ָבה. ּו ָלֶהם ׁשּום טֹו

 . ֵאי ה' ְר ִי ְל לּום  ּכְ לֹא ָחֵסר 

ַגע ְוֶנֶזק. ל ּפֶ ה' הּוא מּוָגן ִמּכָ ַהּבֹוֵטַח ּבַ

ִלְמָלאָכה  ְו ִלים  ֵכ ְל ְך  י ִר ָצ ה  ּיָ ִמ י ּכִ ַה ַעל  ּבַ ׁשֶ  – ה  ּיָ ִנ ְ ּשׁ ַה ֲעָלה  ּמַ ַה

ן  ׁשָ ָע ְו ַח  י ֵר ׁשֶ ְפָעִמים  ִל ְו  , ָסתֹו ָנ ְר ּפַ יג  ּשִׂ ַה ְל ַכל  ּו י לֹא  ֲעֵדיֶהם  ְל ּבִ ׁשֶ

ָמם  ֹו ֹו י ַע ּב ּגֵ ַי ְת ִי ָדה ְו ֲעבֹו ְתִמיד ּבָ ּיַ ֹרם לֹו ָלמּות, ֵמַאַחר ׁשֶ ְג ָלאָכה ִי ּמְ ַה

ּלֹא  ׁשֶ ֻמְבָטח  ּו ֶזק,  ֶנ ְו ַגע  ּפֶ ל  ּכָ ִמ ן  ָג מּו הּוא  ה'  ּבַ ֵטַח  ֹו ּב ַה ֲאָבל  ָלה.  ְי ַל ָו

ֵמה'  הּוא  ׁשֶ ַמֲאִמין  הּוא  לֹו  ְקֶרה  ִי ר  ֲאׁשֶ ָכל  ְו ַרע,  ׁשּום  יו  ֵאָל ַע  י ּגִ ַי

ה.  ָו ְל ׁשַ ְב ּו ַגע  רֹו ּבְ ו  י ֵאָל ַע  י ּגִ ַמ ֹו  נ ֹו ְמז ּו  , ֵמַח ׂשָ ְו ׂש  ׂשָ ִמיד  ּתָ הּוא  ֵכן  ָל ְו

ל  ֶלֱאכֹו ַמִים  ּו א  ׁשֶ ּדֶ ָמקֹום  ּבְ ֹו  ֹצאנ יב  ׁשִ ֹו ּמ ׁשֶ ֶעה  רֹו ּכְ ְכִתיב:  ִד ּכְ

. י ה' ִנ ֵכ י ִל ֹו י ְך  ּכָ ּתֹות,  ׁשְ ִל ְו



להפתיחה  

 – „ו…  סו… ַעל  ין  ƒַמֲ‡מ ינו…  ≈‡  ‰ ּיָ ƒימ ƒּכ‰ַ ַעל  ּבַ י  ƒּכ י,  ƒ ׁ̆ י ƒל ¿ ּׁ̆ ‰ַ ו¿

ּנּו  ינ∆ ≈‡ ים  ƒ‰…ל‡ ּב≈ ַח  ט≈ ַ‰ּבו… ו¿  . ו… ׁ̆ ַנפ¿ ַעל  ָ‡˙ו…  ר¿ ƒּי ƒמ  , זּוָל˙ו…

מו…  , ּכ¿ ר ּבו… ≈‡ ּפָ ¿̇ ƒָבל ‰ּו‡ מ‡ֲ , נו… חו… ט¿ ƒב ּום ָ‡ָ„ם ּב¿ ּׁ̆ ƒמ ‡ ָיר≈

ים  ƒ‰…ל‡ ּב≈ יב)  נו,  ים  ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ) ם:  לו… ָ ּׁ̆ ‰ַ ָעָליו  ך¿  ל∆ ַ‰ּמ∆  „ ƒו„ָ ָ‡ַמר  ∆ ׁ̆

י.  ƒם ל„ָ‡ָ ‰ ∆ׂ̆ ֲע יָר‡ ַמ‰ ּיַ ƒ‡ ‡…י ל ƒּ̇ ַטח¿ ּבָ

ָ‰ב  ָ‰ּזָ ין מ≈ ƒמ ַ‰ז¿ ָלט מ≈ מ¿ ƒינו… נ ≈‡ ‰ ּיָ ƒימ ƒַעל ַ‰ּכ י ּבַ ƒי, ּכ ƒיע ƒב ָ‰ר¿ ו¿

לּום,  ם ּכ¿ ∆‰ ין מ≈ ƒמ ּל…‡ ַיז¿ ∆ ׁ̆ , ‡ו…  ּכו… ר¿ ָ̂  ˙ ע≈ ‰ ל¿ ּב≈ ף ַ‰ר¿ ס∆ ַ‰ּכ∆ ו¿

 ,‰ ּב≈ ּנּו ַ‰ר¿ ּמ∆ ƒין מ ƒמ ם ַיז¿ ƒ‡ ַמן מּוָעט. ו¿ ז¿ ƒי˜ ל ƒּפ ס¿ ּיַ ∆ ׁ̆ י  ƒפ ‡ ּכ¿ ּלָ ∆‡

י  ינ≈ ƒמ ּנּו ּב¿ ּמ∆ ƒּל…‡ י…‡ַב„ מ ∆ ׁ̆ ו…  ׁ̆ „ ַעל ַנפ¿ ַפח≈ ל ָיָמיו מ¿ ‰ ּכָ י∆ ¿‰ ƒי

ּ„ו…  ח¿ ּפַ ƒו… מ ׁ̆ נּוַח ַנפ¿ ָּ̇ ל…‡  ּבו… ו¿ ƒט ל…˜ ¿ ׁ̆ ƒל…‡ י ָ„‰, ו¿ ˙ ָ‰ֲ‡ב≈ ּבו… ƒס

 ˙…‡ ַמּל¿ ‡ ל¿ ּלָ ם ‡∆ ∆‰ ין מ≈ ƒמ ם ל…‡ ַיז¿ ƒ‡ ָ‰ָעם. ו¿ ך¿ ו¿ ל∆ ַ‰ּמ∆ ָעָליו – מ≈

 ˙ ע≈ ‰ ּב¿ ∆ׂ̆ ֲע ּנּו ַ‰ּמַ ּמ∆ ƒר מ ≈̂ ּבָ ƒּי ∆ ׁ̆ ר  ָ ׁ̆ פ¿ ַמן ֻמָעט, ‡∆ רו… ז¿ סו… ַמח¿

ּום ָאָדם. ה' ֵאינֹו ִמְתָיֵרא ִמּשׁ ַהּבֹוֵטַח ּבַ

ּום  ר סֹוד ְמַלאְכּתֹו ְלַאֵחר, ִמּשׁ ַסּפֵ ה ִנְזָהר ִמּלְ יִמּיָ ַעל ַהּכִ ּבַ ית – ׁשֶ ִליׁשִ ְ ֲעָלה ַהּשׁ ַהּמַ

ה' ֵאינֹו ִמְתָיֵרא  ְרָנָסתֹו, ֲאָבל ַהּבֹוֵטַח ּבַ בּולֹו ְוַיְפִסיד ּפַ יגּו ֶאת ּגְ ּלֹא ַיּשִׂ ְתָיֵרא ׁשֶ ּמִ ׁשֶ

י  ִפ ְכ ּו ָכְך.  ּבְ ֵאר  ְתּפָ ּמִ ׁשֶ א  ֶאּלָ עֹוד  ְולֹא  ה',  ּבַ ּבֹוֵטַח  ׁשֶ ֵמַאַחר  ָאָדם  ּום  ִמּשׁ

י  ֵר ֲה ׁשֶ לּום,  ּכְ ִמ ְמַפֵחד  י  ִנ י ֵא ן  ֵכ ָל ְו  , ֵטַח ֹו ּב י  ִנ ֲא ה'  ּבַ ָאַמר דהמע"ה:  ׁשֶ

. י ִנ י יֵק ִז ַה ְל ַכל ׁשּום ָאָדם  ּו י לֹא 

ַחד. ִלי ּפַ יו ְרגּוִעים ּבְ ה' ַחּיָ ַהּבֹוֵטַח ּבַ

ב  ָה ָז ן  י ִכ ּמֵ ׁשֶ ם  י ִמ ָע ְפ ִל ה  ּיָ ִמ י ּכִ ַה ל  ַע ּבַ ׁשֶ  – ת  י ִע י ִב ְר ָה ה  ָל ֲע ּמַ ַה

ט    ַע ְמ א  ּלָ ֶא ן  י ִכ ֵמ ֹו   נ י ֵא ׁשֶ ם   י ִמ ָע ְפ ִל ְו  , ְך ֵר ֹו ּצ ַה ת   ֵע ְל ה  ּבֵ ְר ַה ף  ֶס ֶכ ָו

ה    ּבֵ ְר ַה ן    י ִכ ּמֵ ׁשֶ ן    ֶפ ֹא ְב ּו ט.    ָע מּו ן    ַמ ְז ִל ְך    י ִר ּצָ ׁשֶ ה    ַמ י    ִפ ּכְ

ן    ֶפ ֹא ּבְ ֹו    נ מֹו ָמ ּו    ּנ ּמֶ ִמ ד    אַב ֹי א    ּמָ ׁשֶ ד    ַח ַפ ּבְ ו    י ָמ ָי ל    ּכָ י    ַח

ֶלְך  ְחדֹו ֵמַהּמֶ ִלּבֹו ְולֹא ָינּוַח ַנְפׁשֹו ִמּפַ ּבְ ֵקט  מֹו ֵכן לֹא ִיְהֶיה ׁשָ ּכְ ם,  ּיָ ֻס ְמ

ף  ֶס ּכֶ ט  ַע ְמ ק  ַר ן  י ִכ ּמֵ ׁשֶ ן  ֶפ ֹא ּבְ ם  ַג ְו  . ְרכּוׁשֹו ֶאת  ְקחּו  ּיִ ׁשֶ ְוָהָעם 

ְך  ֵר ָט ְצ ּיִ ׁשֶ ּכְ ד  ֹו ע ר  ּצֵ ַי ְל ּו  ּנ ּמֶ ִמ ע  ַנ ּמָ ִי ְו ן  ֵכ ּתָ ִי  , ט ָע ּו מ ן  ַמ ְז ִל ב  ָה ָז ְו



חובות הלבבות שער הבטחון לו

ּנּו.  ּמ∆ ƒיו מ ָ̇ ּבו… ƒּס ƒמ ‰ ּבָ ƒַנע ס ּמָ ƒ‰ י נ≈ ּפ¿ ƒָליו, מ ל ‡≈ „ו… ך¿ ַ‰ּ‚ָ …ר∆ ּ̂ ‰ַ

˙ו…  יף ‡ו… ƒר ַיט¿ ∆ ׁ̆ ים  ƒ‰…ל‡ נו… ָחָז˜ ּב≈ חו… ט¿ ƒים ּב ƒ‰…ל‡ ַח ּב≈ ט≈ ַ‰ּבו… ו¿

יף  ƒר ַיט¿ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ּכַ  ,‰ ∆̂ ר¿ ƒּי ∆ ׁ̆ ם  ּוַבָמ˜ו…  ‰ ∆̂ ר¿ ƒּי ∆ ׁ̆  ˙ ע≈ ּב¿ נו…  ˆו… ר¿ ƒּכ

ין  ר ‡≈ ∆ ׁ̆ ‡ֲ ,‰ ָ̂ י ך¿ ַ‰ּב≈ ˙ו… ַח ּב¿ רו… פ¿ ∆‡‰ָ ּמו… ו¿ ƒ‡ ם ח∆ ר∆ ר ּב¿ ָ‰ֻעּבָ

 ,‰ ָ̂ חּו ƒמ ָבר  ָ„ּ ּנּו  ּמ∆ ƒמ ָליו  ≈‡ ס  נ≈ ּכָ ƒ‰ ל¿  ׁ̆ ֻפּלָ מ¿ ם  ָמ˜ו…  ‰ּ ּבָ

ם  ƒע  ‰ ַטּנָ ¿ּ̃ ‰ַ ָמָל‰  ַ‰ּנ¿ ו¿ ם,  ƒי ּמַ ּבַ ים  ƒ‚ ָ„ּ‰ַ ו¿ יר,  ƒו‡ֲ ּבָ ף  ָ‰עו… ו¿

 ˙ ָ̂ ¿̃ ƒּב ּפו…  ¿̃ ָּ̇ ם  ƒע י –  ƒר‡ֲ‰ָ מ≈ ף  ר∆ ַ‰ּט∆ ר  ≈̂ ּבָ ƒי ו¿  ,‰ ָ̇ ּו ׁ̆ י ƒֲחל

בּו  ָרע≈ ו¿ ּו  ׁ̆ ָר ים  ƒיר ƒפ ּכ¿ י‡)  ים ל„,  ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ) ˙ּוב:  ּכָ ∆ ׁ̆ מו…  ּכ¿ ים,  ƒמ ַ‰ּיָ

יב  ƒע י י, ‚) ל…‡ ַיר¿ ל≈ ¿ ׁ̆ ƒַמר: (מ‡ָ ב, ו¿ רּו ָכל טו… ס¿ ָי ל…‡ ַיח¿ י י¿ ≈ ׁ̆ „…ר¿ ו¿

י  ƒּ̇ נ¿ ַ̃ ָז ם  י ּ‚ַ ƒ̇ י ƒים לז, כ‰) ַנַער ָ‰י ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ָ‡ַמר: ( י˜, ו¿ ƒ„ּ ַ̂  ׁ̆ פ∆ ָי נ∆ י¿

ם.  ׁ̆ ָלח∆ ∆ּ̃ ַב עו… מ¿ ַזר¿ ָזב ו¿ ע¡ י˜ נ∆ ƒ„ּ ַ̂ י  ƒ̇ י ƒ‡ל…‡ ָר ו¿

ַעל  ָוַפַח„   ‰‡ָ ר¿ ƒי ַח˙  ַּ̇  ‰ ּיָ ƒימ ƒּכ‰ַ ַעל  ּבַ ∆ ׁ̆ י,  ƒ ׁ̆ י ƒֲחמ‰ַ ו¿

ַח  ט≈ ַ‰ּבו… ו¿ ָעם.  ּבָ ∆ ׁ̆ ט…ן  ָּ̃ ‰ַ ַע„  ו¿ ל  „ו… ָ‚ּ‰ַ ן  ƒמ ו…  ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿

ל  ָב ֲא  , ד י ִמ ּתָ ג  ֵא ֹו ּד ׁשֶ א  ָצ ְמ ִנ  , ת ֶמ ּיֶ ֻס ְמ ה  ּבָ ִס י  ֵנ ּפְ ִמ ְך  ָכ ְל ד  ֹא ְמ

ן  ַמ ּזְ ּבַ  , ֹו נ ֹו צ ְר ּכִ ּו  ה ֵס ְנ ְר ַפ ְי ׁשֶ  ' ה ּבַ ק  ָז ָח ֹו  נ חֹו ְט ּבִ  , ' ה ּבַ ַח  ֵט ֹו ּב ַה

ר  ּבָ ֻע ָה ת  ֶא  ' ה ס  ֵנ ְר ַפ ּמְ ׁשֶ י  ִפ ּכְ  , ה ֶצ ְר ּיִ ׁשֶ ם  ֹו ק ּמָ ַב ּו ה  ֶצ ְר ּיִ ׁשֶ

ן  י ֵא ׁשֶ ף  ַא ה  ָצ י ּבֵ ַה ְך  ֹו ת ּבְ ׁשֶ ַח  ֹו ר ְפ ֶא ָה ת  ֶא ְו  , ֹו ּמ ִא ם  ֶח ֶר ּבְ

ּוְכִפי   , ץ ּו ח ּבַ ִמ א  ּו ה ֶ ּשׁ ַמ ס  י ִנ ְכ ַה ְל ר  ׁשָ ְפ ֶא ֹו  ּכ ְר ּדַ ׁשֶ ח  ַת ּפֶ ם  ׁשָ

ה ַאף  ַטּנָ ָמָלה ַהּקְ ִים ְוֶאת ַהּנְ ּמַ ג ּבַ ֲאִויר ְוֶאת ַהּדַ ַפְרֵנס ה' ֶאת ָהעֹוף ּבָ ּמְ ׁשֶ

הּוא ָחָזק ְמֹאד.  ַנע ָמזֹון ֵמָהֲאִרי ַאף ׁשֶ ֶגד ִלְפָעִמים ִיּמָ ה ְמֹאד, ּוִמּנֶ ֶשַחָלׁשָ

יִקים  ּדִ ַצ ּו  ּל ִא ְו ֶחם,  ּלֶ ַל ַעבּו  ָר ְו ּו  ׁש ׁשְ ִהְתרֹו ֹות  י ָר ֲא ּכַ ים  ִר ֹו ּב ּגִ ִתיב:  ְכ ִד ּכְ

א  לֹ ָאַמר:  ְו ָבה.  טֹו ׁשּום  ָלֶהם  ָחֵסר  א  לֹ ֵמה'  ָסָתם  ָנ ְר ּפַ ים  ׁשִ ְק ַב ְמ ַה

ִתי  י ִא ָר א  לֹ ְו  , י ּתִ ְנ ַק ָז ַגם  ְו י  ִת י ִי ָה ִעיר  ָצ ָאַמר:  ְו יק.  ּדִ ַצ ֶפׁש  ֶנ ה'  ִעיב  ְר ַי

ֶלֶחם. ַאַחר  ִרים  ּזְ ַח ְמ ְרעֹו  ַז ְו ב  ָז ֱע ֶנ יק  ּדִ ּצַ ׁשֶ י  ַמ ּיָ ִמ

ּנּו. דֹוִלים ְיֵרִאים ִמּמֶ ים ּגְ ם ֲאָנׁשִ ה' ּגַ ַהּבֹוֵטַח ּבַ

ד  ַח ַפ ָו ה  ָא ְר ִי ּבְ ד  י ִמ ּתָ י  ַח ה  ּיָ ִמ י ּכִ ַה ל  ַע ּבַ ׁשֶ  – ת  י ׁשִ י ִמ ֲח ַה ה  ָל ֲע ּמַ ַה

ם  י ׁשִ ָנ ֲא ם  ּגַ  ' ה ּבַ ַח  ֵט ֹו ּב ַה ל  ָב ֲא  , ֹו ּת אְכ ַל ְמ ה  ּלֶ ּגַ ְת ּיִ א  ּלֹ ׁשֶ ם  ָד ָא ל  ּכָ ִמ



לזפתיחה  

ַ‡ף  ָ‡ָ„ם,  י  נ≈ ּב¿ י  ≈„ ּב¿ כ¿ ƒנ ו¿ ים  ƒל „ו… ¿‚ּ‰ַ יָר‡ּו‰ּו  ƒי  – ים  ƒ‰…ל‡ ּב≈

ר  מו… ז¿ ƒמ ַמר ּב¿ ¡‡ ּנ∆ ∆ ׁ̆ מו…  , ּכ¿ נו… ˆו… ים ר¿ ƒ ׁ̆ ¿̃ ַב ים מ¿ ƒָבנ‡ֲ‰ָ ˙ ו¿ ַ‰ַחּיו…

ב ‰,  ּיו… ƒ‡) :ר מ≈ ‡ו… , ו¿ י˙ו… ƒן ַע„ ַ‡ֲחר יו… ל¿ ר ע∆ ∆̇ ס≈ ב ּב¿ ≈� ים ˆ‡, ‡) י̆… ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ )

ָרָעב  ָך ָרע, ּב¿ ע ּב¿ ַ‚ּ ƒַבע ל…‡ י ∆ ׁ̆ ּךָ ּוב¿ יל∆ ƒּ̂ ˙ ַי רו… ָ̂  ׁ̆ ≈ ׁ̆ יט - כ) ּב¿

ָין.  נ¿ ƒף ָ‰ע ˙, ַע„ סו… ו∆ ּמָ ƒָך מ ¿„ ּפָ

ים,  ƒו ַ‰ַמ„¿ ים ו¿ ƒָלי ח√ ∆‰ טּוַח מ≈ ינו… ּבָ ≈‡ ‰ ּיָ ƒימ ƒַעל ַ‰ּכ ּבַ ∆ ׁ̆ י,  ƒ ּׁ̆ ƒ ּׁ̆ ‰ַ ו¿

˙ו…  ין ‡ו… ƒיח ƒיָנם ַמּנ ≈‡ , ו¿ רו… ¿ ׁ̆ ָע ָח˙ו… ּב¿ מ¿ ƒׂ̆ ין ָעָליו  ƒב ּב¿ ַער¿ ּמ¿ ∆ ׁ̆

יָ‚‰  ƒׂ ּ̆ ƒ‰ ∆ ׁ̆ ַמ‰  ּב¿  ‚ ַעּנ≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ל…‡  ו¿  , לו…  ׁ̆ ּי≈ ∆ ׁ̆  ‰ ּמַ ƒמ  ˙ ָ‰נו… ל≈

 ‡ ּלָ ים, ‡∆ ƒָלי ח√ ∆‰ ים ו¿ ƒו ן ַ‰ַמ„¿ ƒטּוַח מ יָי – ּבָ ַח ּבַ ט≈ ַ‰ּבו… . ו¿ ָי„ו…

˙ּוב:  ּכָ ∆ ׁ̆ מו…  מּוָר‰, ּכ¿ ¿ּ̇ ך¿ ַ‰ ר∆ ָר‰ ‡ו… ַעל ּ„∆ ּפָ ך¿ ַ‰ּכַ ר∆ ַעל ּ„∆

לּו,  ≈ ׁ̆ ּכָ ƒי ל  ו… ׁ̆ ּכָ ים  ƒּוַבחּור ָ‚עּו  ƒי ו¿ ים  ƒָער נ¿ ֲעפּו  ƒי ו¿ ל)  מ,  ָי‰  ע¿ ַ ׁ̆ (י¿

ים לז, יז)  ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ָ‡ַמר: ( יפּו כ…ַח, ו¿ ƒָי ַיֲחל י י¿ ˜…ו≈ ָי‰ מ, ל‡) ו¿ ע¿ ַ ׁ̆ ָ‡ַמר: (י¿ ו¿

ָי.  ים י¿ ƒ̃ י ƒ„ּ ַ̂ ך¿  מ≈ סו… ָנ‰ ו¿ ַבר¿ ָ ּׁ̆ ƒ ּ̇ ים  ƒע ָ ׁ̆ ˙ ר¿ עו… רו… י ז¿ ƒּכ

ְוָהֲאָבִנים  ים  ַהַחּיִ ֲעֵלי  ּבַ ְוָכל   , ּו ּנ ּמֶ ִמ ם  י ִא ֵר ְי ם  י ִב ּו ׁש ֲח ַו ם  י ִל ֹו ד ּגְ

ב  ׁשֵ ֹי ר  ֹו מ ְז ּמִ ּבַ  : ב י ִת ְכ ִד ּכְ  . ְרצֹונֹו ַלֲעׂשֹות  ים  ְמַבְקׁשִ ִריָאה  ּבְ ּבַ ׁשֶ

ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ָצרֹות  ׁש  ֵ ִמּשׁ ּוְכִתיב:   . ר ֹו מ ְז ּמִ ַה ף  ֹו ס ד  ַע ן  ֹו י ְל ֶע ר  ֶת ֵס ּבְ

יְלָך  ֵעת ָרָעב ִהּצִ יַע ֵאֶליָך, ּבְ ּגִ ִביִעית לֹא ַי ְ ָרה ַהּשׁ יְלָך, ְוַגם ַהּצָ ּצִ עֹוָלם ַי ּבְ

ָך. ָמַנע ִמּמְ ּיִ רֹות ׁשֶ ָאר ַהּצָ ם ׁשְ יְך ְלָפֵרט ׁשָ ֶות, ּוַמְמׁשִ ִמּמָ

ֲחלֹות. ְכאֹוִבים ְוַהּמַ ל ַהּמַ ן ִמּכָ טּוַח ּוֻמּגָ ה' ּבָ ַהּבֹוֵטַח ּבַ

א  בֹו ָי א  ּלֹ ׁשֶ ַח  טּו ּבָ ֹו  נ י ֵא ה  ּיָ ִמ י ּכִ ַה ל  ַע ּבַ ׁשֶ  – ת  י ׁשִ י ׁשִ ַה ה  ָל ֲע ּמַ ַה

ֹו  ר ׁשְ ָע ּבְ ַח  מֹו ׂשְ ּלִ ִמ ּו  ה עּו י ִר ְפ ַי ׁשֶ ן  ֵכ ּתָ ּיִ ֶ ּשׁ ן  ֶפ ֹא ּבְ ב  ֵא ְכ ּו י  ִל ֹח י  ֵד י ִל

ה  ָג י ּשִׂ ִה ׁשֶ ה  ּמַ ִמ ג  ּנֵ ַע ְת ִה ְל ּו ֹו  ל ׁש  ּיֵ ׁשֶ ה  ּמַ ִמ ת  ֹו נ ָה ֵל ּו  ה חּו י ּנִ ַי א  לֹ ְו

א  ֶאּלָ ֲחלֹות,  ְוַהּמַ ְכאֹוִבים  ַהּמַ ל  ִמּכָ ן  ּוֻמּגָ טּוַח  ּבָ ה',  ּבַ ַהּבֹוֵטַח  ֲאָבל   . ֹו ד ָי

 : ב י ִת ְכ ִד ּכְ א.  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ ַכר  ׂשְ ְלִקיּבּול  אֹו  ָרתֹו  ְלַכּפָ ֵאָליו  ָיבֹואּו  ן  ּכֵ ִאם 

 , ם י ִל ׁשָ ְכ ִנ ּו  י ְה ִי ם  י ִר ּו ח ַב ּו  , ּו ׁש ְל ֶח ֶי ְו ּו  פ ּיְ ַע ְת ִי ם  י ִר ָע ְנ ם  ּגַ

ם  ָק ְז ָח  : ב י ִת ְכ ּו  . ם ָח ּכֹ ק  ּזֵ ַח ְת ִי ְו ׁש  ּדֵ ַח ְת ִי  ' ה ּבַ ם  י ִח ְט ֹו ּב ַה ּו  ּל ִא ְו

. ם י ִק י ּדִ ּצַ ַל  ' ה ַע  ּיֵ ַס ְמ ּו  , ר ֵב ָ ּשׁ ִי ם  י ִע ׁשָ ְר ָה ל  ׁשֶ ם  ּפָ ְק ָת ְו



חובות הלבבות שער הבטחון לח

נו…  זו… ל מ¿ יַע ‡∆ ƒ‚ּּל…‡ ַי ∆ ׁ̆ ר  ָ ׁ̆ פ¿ ∆‡ ‰ ּיָ ƒימ ƒַעל ַ‰ּכ ּבַ ∆ ׁ̆ י,  ƒיע ƒב ¿ ּׁ̆ ‰ַ ו¿

 ‰ י∆ ¿‰ ƒי ּל…‡  ∆ ׁ̆ י  נ≈ ּפ¿ ƒמ ף,  ס∆ ַ‰ּכ∆ ו¿ ָ‰ב  ַ‰ּזָ ן  ƒמ לו…  ¿̂ ∆‡  ׁ̆ ּי≈ ∆ ׁ̆ ַמ‰  ּב¿

ַמר:  ¡‡ ּנ∆ ∆ ׁ̆ מו…  ּכ¿ ים,  ƒּ̇ ƒע‰ָ  ˙ ָ̂ ¿̃ ƒּב ירו…  ƒע ּב¿  ‡ ָ̂ מ¿ ƒנ ל  ָ‰‡…כ∆

ם  ָי‰ ‡, יח) ּ‚ַ ַפנ¿ ¿̂ ָ‡ַמר: ( יכּו, ו¿ ƒל ¿ ׁ̆ ˙ ַי חּוˆו… ם ּבַ ּפָ ס¿ ‡ל ז, יט) ּכַ ≈̃ ז¿ ח∆ (י¿

ל…‡  יָי  ּבַ ַח  ט≈ ַ‰ּבו… ו¿ יָלם.  ƒּ̂ ‰ַ ל¿ יּוַכל  ל…‡  ָ‰ָבם  ז¿ ם  ַ‚ּ ם  ּפָ ס¿ ּכַ

ף ָיָמיו,  ם ַע„ סו… ָכל ָמ˜ו… ˙ ּוב¿ ָכל ע≈ נו… ּב¿ זו… ּנּו מ¿ ּמ∆ ƒר מ ≈̂ ּבָ ƒי

ים  ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ָ‡ַמר: ( ˙, ו¿ ו∆ ּמָ ƒָך מ ¿„ ָרָעב ּפָ ב ‰, כ) ּב¿ ּיו… ƒ‡) :ַמר ¡‡ ּנ∆ ∆ ׁ̆ מו…  ּכ¿

 ˙ ע≈ ב…˘�ּו ּב¿ ים לז, יט) ל…‡ י≈ ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ָ‡ַמר: ( ָסר, ו¿ ח¿ י ל…‡ ‡∆ ƒָי ר…ע כ‚, ‡) י¿

עּו.  ּבָ ¿ׂ̆ ƒן י ָעבו… י ר¿ ימ≈ ƒָרָע‰ ּוב

ם,  ּום ָמ˜ו… ׁ̆ ב ּב¿ ַעּכ≈ ¿̇ ƒּנּו מ ינ∆ ≈‡ ‰ ּיָ ƒימ ƒַעל ַ‰ּכ ּבַ ∆ ׁ̆ י,  ƒינ ƒמ ¿ ּׁ̆ ‰ַ ו¿

ָח‰  ט¿ ƒב ים – ּב¿ ƒ‰…ל‡ ַח ּב≈ ט≈ ַ‰ּבו… . ו¿ „ו… ‰ סו… ּל∆ ַ‚ּ ¿̇ ƒּי ‡ ּמָ ∆ ׁ̆ ָ‡˙ו…  ר¿ ƒּי ƒמ

ים לז,  ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ˙ּוב: ( ּכָ ∆ ׁ̆ מו…  , ּכ¿ מו… ˜ו… מ¿ ƒּב ׁ̆ פ∆ נּוַח˙ נ∆ מ¿ ƒּוב , ˆו… ַ‡ר¿ ּב¿

ְהֶיה, ַעד  ּיִ ָכל ְזַמן ּוְבָכל ָמקֹום ׁשֶ ּנּו ְמזֹונֹו ּבְ ַנע ִמּמֶ ה' לֹא ִיּמָ ַהּבֹוֵטַח ּבַ
סֹוף ָיָמיו.

ג  י ּשִׂ ַה ְל ל  ַכ ּו י א  ּלֹ ׁשֶ ן  ֵכ ּתָ ִי ה  ּיָ ִמ י ּכִ ַה ל  ַע ּבַ ׁשֶ  – ית  ִע י ִב ְ ּשׁ ַה ה  ָל ֲע ּמַ ַה

א  ּלֹ ׁשֶ ם  י ִמ ָע ְפ ִל י  ֵר ֲה ׁשֶ  , תֹו ּו ׁש ְר ּבִ ׁשֶ ף  ֶס ּכֶ ַה ְו ב  ָה ּזָ ַה י  ֵד ְי ל  ַע ן  ֹו ז ָמ

ׁש  ּדָ ְק ּמִ ַה ית  ּבֵ ן  ּבָ ְר ֻח ֵעת  ּבְ ה  ָי ָה ׁשֶ י  ִפ ְכ ּו ֹו  ר י ִע ּבְ ל  ֵכ אֹו י  צּו ָמ ה  ֶי ְה ִי

ל  ׁשֶ ב  ַר ָה ֹו  ׁש ּו כ ְר ּו ֹו  ּפ ְס ּכַ ם  ּגַ ׁשֶ ב:  י ִת ְכ ּו ץ.  חּו ַל ם  ּפָ ְס ּכַ ּו  כ י ִל ׁשְ ִה ֶ ּשׁ

א  לֹ  , ה' ּבַ ַח  ֵט ֹו ּב ַה ל  ָב ֲא  . ה' ַרת  ֵז ּגְ ִמ ֹו  ל י ּצִ ַה ְל ו  י ָל ָע ן  ֵג ָי א  לֹ ָדם  ָא ָה

 . ו י ָמ ָי ף  סֹו ַעד  ה,  ֶי ְה ּיִ ׁשֶ ם  ָמקֹו ל  ָכ ְב ּו ן  ַמ ְז ל  ָכ ּבְ ֹו  נ ֹו ז ְמ ּו  ּנ ּמֶ ִמ ע  ַנ ּמָ ִי

ִתי  אֹו ִהיג  ְנ ַמ ה'  ְכִתיב:  ּו ֶות.  ּמָ ִמ ָך  ְל י ּצִ ִה ָרָעב  ֵעת  ּבְ ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ׁשּו  ּיְ ּבַ ְת א ִי ה' לֹ ְטִחים ּבַ ֹו ּב ְכִתיב: ַה לּום. ּו י ּכְ ְחַסר ִל ּלֹא ֶי י ׁשֶ ִנ ַח ֲא ָבטּו ּו

ֵבִעים. ׂשְ ּו  י ְה ִי ָרָעב  יֵמי  ּבִ ַגם  ְו ָצָרה  ֵעת  ּבְ ְזקּו  ּנָ ִי א  לֹ ְו

ְלָוה. רֹוַגע ְוׁשַ ְמקֹום ְמגּוָריו ּבְ טּוַח ּבִ ה' הּוא ּבָ ַהּבֹוֵטַח ּבַ

י  ּדֵ ִמ ו  י ָר ּו ג ְמ ם  ָמקֹו ה  ּנֶ ׁשַ ְמ ה  ּיָ ִמ י ּכִ ַה ַעל  ּבַ ׁשֶ  – ית  ִנ י ִמ ְ ּשׁ ַה ָלה  ֲע ּמַ ַה

א  הּו  , ה' ּבַ ַח  ֵט ֹו ּב ַה ל  ָב ֲא  . דֹו סֹו ה  ּלֶ ּגַ ְת ּיִ א  ּמָ ׁשֶ ֵרא  ָי ְת ּמִ ׁשֶ ן  ָו י ּכֵ ַעם,  ּפַ

ה'  ּבַ ַח  ֵט ֹו ּב ה  ֵי ֱה ִתיב:  ְכ ִד ּכְ ה.  ָו ְל ׁשַ ְו ע  ַג רֹו ּבְ ו  י ָר ּו ג ְמ ם  ְמקֹו ּבִ ַח  טּו ּבָ



לטפתיחה  

ָ‡ַמר:  מּוָנ‰, ו¿ ¡‡ ‰ ע≈ ı ּור¿ ר∆ ָכן ‡∆ ¿ ׁ̆ ב  ‰ טו… ≈ׂ̆ יָי ַוֲע ַטח ּבַ ‚) ּב¿

יָ‰.  נּו ָלַע„ ָעל∆ ּכ¿ ¿ ׁ̆ ƒי ı ו¿ ּו ָ‡ר∆ ׁ̆ יר¿ ƒים י ƒ̃ י ƒ„ּ ַ̂ ים לז, כט)  ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ )

ּלו…  ∆ ׁ̆  ‰ ּיָ ƒימ ƒּכ‰ַ ּנּו  ַלּו∆ ¿ּ̇ ל…‡   ‰ ּיָ ƒימ ƒּכ‰ַ ַעל  ּבַ ∆ ׁ̆ י,  ƒיע ƒ ׁ̆ ¿ ּ̇ ‰ַ ו¿

ן  חו… ּטָ ƒּב‰ַ זּוַל˙   ‰ ַ‰ּז∆ ָלם  עו… ּבָ  ‰ ּבָ י‚  ƒׂ ּ̆ ַי ל…‡  ו¿  , י˙ו… ƒֲחר‡ַ ּב¿

מּול  ¿‚ ּנּו  ַלו∆ י¿ יָי  ּבַ ַח  ט≈ ַ‰ּבו… ו¿ ָ‡ָ„ם.  י  נ≈ ב¿ ƒל ך¿  …ר∆ ּ̂ ‰ַ ו¿  ׁ̆ י ƒר‰ָ ן  ƒמ

ים  ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ˙ּוב: ( ּכָ ∆ ׁ̆ מו…  ‡, ּכ¿ ָלם ַ‰ּבָ ָלעו… ‰ ו¿ ָלם ַ‰ּז∆ עו… נו… ּבָ חו… ט¿ ƒּב

ים ל‡, כ) ָמ‰  ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ָ‡ַמר: ( ּנּו, ו¿ ב∆ ב¿ סו… „ י¿ ס∆ יָי ח∆ ּבַ ַח  ט≈ ַ‰ּבו… לב, י) ו¿

יָך.  ∆‡ יר≈ ƒּל ָּ̇ ַפנ¿ ָ̂ ר  ∆ ׁ̆ ָך ֲ‡ ַרב טּוב¿

 ˙ ּבַ ƒס ‰ י∆ ¿‰ ƒּ̇  , ָינו… נ¿ ƒע ע„ַ ּוָ ƒם י ƒ‡ ,‰ ּיָ ƒימ ƒַעל ַ‰ּכ ּבַ ∆ ׁ̆ י,  ƒיר ƒׂ̆ ָ‰ֲע ו¿

ך¿  פ∆ ≈‰ ּבו…  ַח  ר≈ טו… ו¿ ל  ≈„ּ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒמ ‰ּו‡  ∆ ׁ̆  ‰ ּמַ ∆ ׁ̆ י  נ≈ ּפ¿ ƒמ  , ˙ו… מו…

‰ּו  ≈̇ י ƒמ ּי¿ ¿ ׁ̆ י  ƒיט ָעָליו מ ƒל ¿ ׁ̆ י‚ ַ‰ּכ…ל ַי ƒ‰ ָלם, ּוַמנ¿ ָ‰ַ‚˙ ָ‰עו… ַ‰נ¿

ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ יָי – ּכַ ַח ּבַ ט≈ ַ‰ּבו… . ו¿ „ו… ˙ סו… ים ‡∆ ƒֲעל‰ַ ַע ל¿ ≈„ ינו… יו… ≈‡ ∆ ׁ̆ ּכ¿

ִתיב:  ְכ ּו ר.  ׁשֶ ֹי ּבְ ס  ֵנ ְר ּפַ ְת ִת ְו ץ  ֶר ָא ּבָ ן  ֹו ּכ ׁשְ ּתִ ְך  ָכ ְו ב,  טֹו ַרק  ה  ׂשֵ ֲע ַו

ַצח. ֶנ ָל ּה  ּבָ רּו  דּו ָי ְו ץ  ֶר ָא ָה ֶאת  ת  ׁשֶ ֶר ָל ּו  ּכ ְז ִי ִקים  י ּדִ ַצ

א. ה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהּזֶ ה' ּבָ ְטחֹונֹו ּבַ ַכר ּבִ ה' ְיַלֵוהּו ׂשְ ַהּבֹוֵטַח ּבַ

ה  ּוֶ ַל ְמ ה  ּיָ ִמ י ּכִ ַה ֵעֶסק  ן  י ֵא ה  ּיָ ִמ י ּכִ ַה ַעל  ּבַ ׁשֶ  – ִעית  י ׁשִ ּתְ ַה ָלה  ֲע ּמַ ַה

א  ּלֹ ׁשֶ א  ּלָ ֶא דֹו  ָי ַעל  ג  י ּשִׂ ַמ ֹו  נ י ֵא ה  ּזֶ ַה ָלם  עֹו ּבָ ם  ַג ְו  , תֹו מֹו ּבְ תֹו  אֹו

ר  ַכ ׂשְ ּו  ה ֵו ַל ְי  , ' ה ּבַ ַח  ֵט ֹו ּב ַה ל  ָב ֲא ָאָדם.  י  ֵנ ְב ִל ְך  ֵר ָט ְצ ִי א  לֹ ְו י  ִנ ָע ֵי

ַח  ֵט ֹו ּב ַה ׁשֶ  : ב י ִת ְכ ִד ּכְ  . א ּבָ ַה ם  ָל ֹו ע ָב ּו ה  ּזֶ ַה ם  ָל ֹו ע ּבָ  ' ה ּבַ ֹו  נ ֹו ח ְט ּבִ

ב  ֹו ּט ַה ר  ָכ ּשָׂ ַה ה  ּבֶ ֻר ְמ ה  ּמָ ּכַ  : ב י ִת ְכ ּו  . ם י ִד ָס ֲח ב  ֹר ּבְ ב  ּבָ ֻס ְמ  ' ה ּבַ

. ' ה י  ֵא ְר ִי ר  ּו ב ֲע ּתָ  ְז ַנ ָג ֶש

דּוהּו. ִרּיֹות ִויַכּבְ ֵעיֵני ַהּבְ יבּותֹו ּבְ ל ֲחׁשִ ה' ִיְגּדַ ַהּבֹוֵטַח ּבַ

ם  י ִר ֵח ֲא ַל ֹו  ד סֹו ע  ַד ּוָ ִי ם  ִא ה  ּיָ ִמ י ּכִ ַה ל  ַע ּבַ ׁשֶ  – ת  י ִר י ׂשִ ֲע ָה ה  ָל ֲע ּמַ ַה

ף  ּו ּי ִז ְו ה  ָמ ְר ִמ ּבְ ק  ֵס עֹו א  הּו ׁשֶ ן  ָו י ֵכ ּדְ  , ה ָת י ִמ ו  י ָל ָע ּו  ר ְז ְג ּיִ ׁשֶ י  ֵר ֲה

 , ֹו ד סֹו ה  ּלֶ ּגַ ְת ּיִ ׁשֶ ר  ַח ַא ְל ּו  ה תּו י ִמ ּיְ ׁשֶ ם  י ִר ֵח ֲא ד  ַי ּבְ ּו  ה ֵנ ּתְ ִי ה  הקב"

ה  ּלֶ ּגַ ְת ּיִ ׁשֶ ּכְ ה'  ּבַ ֵטַח  ֹו ּב ַה ֲאָבל  ם,  ָד ָא י  ֵנ ּבְ ה  ּמֶ ַר ּמְ ׁשֶ ל  ַע ׁש  ֵנ ֹו ע ּכְ



חובות הלבבות שער הבטחון מ

י ָ‡ָ„ם,  נ≈ „ּו‰ּו ּב¿ יַכּב¿ ƒו ,˙ ּיו… ƒר י ַ‰ּב¿ ינ≈ ע≈ ל ּב¿ ַ„ּ ¿‚ ƒנו… י חו… ט¿ ƒע ּב„ַ ּוָ ƒי

ירו…  ƒַנ˙ ע ָּ̃ ַ̇ ם ל¿ ר≈ ‰ ּ‚ו… י∆ ¿‰ ƒי , ו¿ ָי˙ו… ƒ‡ ר¿ ƒָב˙ו… ּוב ר¿ ƒ̃ כּו ּב¿ ר¿ ּבָ ¿̇ ƒי ו¿

˙ּוב:  ּכָ ∆ ׁ̆ מו…  ּכ¿  , מו… ˜ו… מ¿ י  ≈ ׁ̆ ַ‡נ¿ ַעל  מ≈ ים  ƒע‚ָ ַ‰ּפ¿  ˙ חו… ¿„ ƒל ו¿

ַער.  ˆו… ט ּב¿ ַין לו… נ¿ ƒע ָלם, ּוכ¿ „ עו… סו… י˜ י¿ ƒ„ּ ַ̂ י י, כ‰) ו¿ ל≈ ¿ ׁ̆ ƒמ)

ְרצּו  ִי ְו  , הּו דּו ּבְ ַכ י ִו ֹות  ּי ִר ּבְ ַה י  ֵנ י ֵע ּבְ יבּותֹו  ֲחׁשִ ל  ּדַ ְג ִי י  ַז ֲא ה'  ּבַ ֹו  נ ְטחֹו ּבִ

 , רֹו י ִע ְל ָכה  ָר ְב ּו ֶלת  ֶע ֹו ּת ה  ֶי ְה ִי דֹו  ָי ַעל  ְו  , ִלְראֹותֹו ְו ִקְרָבתֹו  ּבְ ְהיֹות  ִל

ן  ֵג ֵמ יק  ּדִ ּצַ ַה ׁשֶ ְכִתיב:  ִד ּכְ  . רֹו י ִע י  ֵב ׁשְ ֹו ּת ִמ ִעים  ָג ּפְ ַה ֶחה  ּדָ ִי תֹו  כּו ְז ִב ּו

. הּו ַהְפכּו ַי ּלֹא  ׁשֶ ַער  ן ַעל צֹו ֵג ֵה ֹוט  ּל ׁשֶ ִפי  ְכ ּו ָלם,  ל ָהעֹו ּכָ ַעל 

 ‰ ּיָ ƒימ ƒּכ‰ַ ַעל  ּבַ ƒמ ר  ≈̇ יו…  '‰ ּבַ ַח  ט≈ ַלּבו…  ׁ̆ ּי≈ ∆ ׁ̆  ˙ ַמֲעלו… ר  ∆ׂ̆ ע∆ ּכּום  ƒס
ף. ס∆ כ∆ ˙ ל¿ כו… ָּ̇ ַע ַלֲ‰פ…ך¿ ַמ ≈„ ּיו… ∆ ׁ̆

ַח  ט≈ ַ‰ּבו… ו¿  , ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿ ƒל ים  ƒ„ֻיָח מ¿ ים  ƒל כ≈ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂  ‰ ּיָ ƒימ ƒּכ‰ַ ַעל  ּבַ ∆ ׁ̆  (‡

ים. ƒָרכ י ּ„¿ ינ≈ ƒָכל מ ָטח לו… ּב¿ נו… ֻמב¿ זו… , ּומ¿ ָכך¿ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ ינו…  ≈‡ '‰ ּבַ

 '‰ ַח ּבַ ט≈ ַ‰ּבו… ר…ם לו… ָלמּו˙, ו¿ ¿‚ ƒו… י˙ ַל‡כ¿ ּמ¿ ∆ ׁ̆ ן  כ≈ ָּ̇ ƒי ‰ ּיָ ƒימ ƒַעל ַ‰ּכ ּבַ ∆ ׁ̆ ב) 

.˜ ז∆ נ∆ ַ‚ע ו¿ ל ּפ∆ ּכָ ƒּו‡ מּוָ‚ן מ‰

 , בּולו… ¿‚ּ י‚ּו  ƒׂ ּ̆ ַי ּל…‡  ∆ ׁ̆ „ו…  סו…  ˙ ַ‚ּלו… ל¿  ‡ ָיר≈ ¿̇ ƒמ  ‰ ּיָ ƒימ ƒּכ‰ַ ַעל  ּבַ ∆ ׁ̆  (‚

ָ‡ָ„ם. ‡ מ≈ ָיר≈ ¿̇ ƒינו… מ ≈‡ '‰ ַח ּבַ ט≈ ַ‰ּבו… ו¿

 , נו… ּנּו ָממו… ּמ∆ ƒמ „ ַ‡ּב≈ ּל…‡ י¿ ∆ ׁ̆  ˙ ָ‡‚ו… ¿„ּ ƒי„ ּב ƒמ ָּ̇ ‰ ַחי  ּיָ ƒימ ƒַעל ַ‰ּכ ּבַ ∆ ׁ̆  („

ָו‰. ל¿ ַ ׁ̆ ַ‚ע ו¿ רו… ‰' ַחי ּב¿ ַח ּבַ ט≈ ַ‰ּבו… ו¿

ו…  ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿  ‰ ּל∆ ַ‚ּ ¿̇ ƒּי ּל…‡  ∆ ׁ̆ ַפַח„  ּב¿ י„  ƒמ ָּ̇ ‰ּו‡   ‰ ּיָ ƒימ ƒּכ‰ַ ַעל  ּבַ ∆ ׁ̆  (‰

יָ‡‰  ƒר ַ‰ּב¿ ָכל  ו¿ ָניו  ּפָ ƒמ ים  ƒ‡ ר≈ י¿ ם  ּלָ ּכֻ  '‰ ּבַ ַח  ט≈ ַ‰ּבו… ו¿ ָ‰ֲ‡סּוָר‰, 

. נו… ˆו… ˙ ר¿ ו… ׂ̆ ים ַלֲע ƒ ׁ̆ ¿̃ ַב מ¿

ּל…‡  ∆ ׁ̆ ן  ‡…פ∆ ב ּב¿ ≈‡ י ּוכ¿ ƒח…ל ‡ ל¿ ּל…‡ ָיבו… ∆ ׁ̆ טּוַח  ינו… ּבָ ≈‡ ‰ ּיָ ƒימ ƒַעל ַ‰ּכ ּבַ ∆ ׁ̆ ו) 

ים  ƒב ‡ו… כ¿ ל ַ‰ּמַ ּכָ ƒן מ טּוַח ּוֻמּ‚ָ ‰' ּבָ ַח ּבַ ט≈ ַ‰ּבו… , ו¿ רו… ¿ ׁ̆ ָע ˙ מ≈ ָ‰נו… יּוַכל ל≈

.˙ ֲחלו… ַ‰ּמַ ו¿

 , רו… ¿ ׁ̆ י ָע ≈„ ן ַעל י¿ י‚ ָמזו… ƒׂ ּ̆ ‰ַ ּל…‡ יּוַכל ל¿ ∆ ׁ̆ ן  כ≈ ָּ̇ ƒי ‰ ּיָ ƒימ ƒַעל ַ‰ּכ ּבַ ∆ ׁ̆ ז) 

 ˙ ע≈ ָכל  ּב¿ נו…  זו… מ¿ ּנּו  ּמ∆ ƒמ ַנע  ּמָ ƒי ל…‡   '‰ ּבַ ַח  ט≈ ַ‰ּבו… ו¿ ָרָעב,  ַמן  ז¿ ƒּב ן  ‚ו… כ¿ּ

ם. ָכל ָמ˜ו… ּוב¿



מאפתיחה  

יָי,  ַח ּבַ ט≈ י ַ‰ּבו… ƒָר‰, ּכ ו… ּ̇ ַין ַ‰ נ¿ ƒע יָי ּב¿ ן ּבַ חו… ּטָ ƒּב‰ַ ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ƒּומ

ים  ƒ‰…ל ¡‡‰ָ  ˙ בו… חו… י‡  ƒ̂ ‰ו… ל¿ ר  ַמ‰≈ י¿ ן,  ָממו… ַעל  ּבַ ‰ּו‡  ם  ƒ‡

יָב‰.  ƒ„ נ¿ רּוַח  ו¿  ‰ ָ̂ ׁ̆ ֲחפ≈ פ∆ נ∆ ּב¿ נו…  מו… ּמָ ƒי ָ‡ָ„ם מ נ≈ ּב¿  ˙ בו… חו… ו¿

ָב‰  ן טו… מו… ַ‰ּמָ ן  רו… ס¿ י ח∆ ƒּכ  ‰ ∆‡ ר¿ ƒי ן,  ַעל ָממו… ּבַ ּנּו  ינ∆ ם ‡≈ ƒ‡ ו¿

 ˙ בו… ָעָליו ַ‰חו… ˜ּו מ≈ ּל¿ ַּ̇ ס¿ ƒּנ ∆ ּׁ̆ י  נ≈ ּפ¿ ƒם ָעָליו, מ ˜ו… ˙ ַ‰ּמָ בו… ּטו… ƒמ

 ‰ ּל∆ ַ‚ּ ¿̇ ƒּי ∆ ׁ̆  ׁ̆ ַ ׁ̆ ֲח ַעם מ≈ י ּפַ י„≈ ƒּוָריו מ‚ ‰ מ¿ ּנ∆ ַ ׁ̆ ‰ מ¿ ּיָ ƒימ ƒַעל ַ‰ּכ ּבַ ∆ ׁ̆ ח) 

ָו‰. ל¿ ַ ׁ̆ ַ‚ע ו¿ רו… ‚ּוָריו ּב¿ ם מ¿ ˜ו… מ¿ ƒטּוַח ּב ‰' ּבָ ַח ּבַ ט≈ ַ‰ּבו… , ו¿ „ו… סו…

 , ˙ו… מו… ַ‡ַחר  ל¿ לו…  ַע  ַסּי≈ ּומ¿ ‰ּו  ַלּו≈ מ¿ ˜ו…  ס¿ ƒע ין  ≈‡  ‰ ּיָ ƒימ ƒּכ‰ַ ַעל  ּבַ ∆ ׁ̆ ט) 

.‡ ָלם ַ‰ּבָ ‰ ּוָבעו… ָלם ַ‰ּז∆ עו… נו… ּבָ חו… ט¿ ƒַכר ּב ¿ׂ̆ ‰ּו  ַלו≈ ‰' י¿ ַח ּבַ ט≈ ַ‰ּבו… ו¿

רּו  ז¿ ¿‚ ƒּי ∆ ׁ̆ י  ָמ‰ ֲ‰ר≈ ר¿ ƒמ ˜ ּב¿ ס≈ עו… ∆ ׁ̆ „ו…  ַ„ע סו… ּוָ ƒם י ƒ‡ ‰ ּיָ ƒימ ƒַעל ַ‰ּכ ּבַ ∆ ׁ̆ י) 

יבּו˙ו…  ƒ ׁ̆ ֲח ל  ַ„ּ ¿‚ ƒי נו…  חו… ט¿ ƒּב  ‰ ּל∆ ַ‚ּ ¿̇ ƒּי ∆ ׁ̆ ּכ¿  '‰ ּבַ ַח  ט≈ ַ‰ּבו… ו¿  ,‰ ָ̇ י ƒמ ָעָליו 

.˙ ּיו… ƒר י ַ‰ּב¿ ינ≈ ע≈ ּב¿

ָטרּוד  ְוֵאינֹו  ִמְצוֹות  ּבֹו  ם  ְלַקּיֵ ׂש  ְמַחּפֵ ָממֹון  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּכְ ה'  ּבַ ַהּבֹוֵטַח 
ִלי  מֹון ּבְ ׁש ָלָאָדם ַעל ְיֵדי ַהּמָ ּיֵ ל ַהּתֹוֶעֶלת ׁשֶ יג ּכָ עֹות ּוַמּשִׂ מֹור ַהּמָ ִלׁשְ

ָבה. ְחׁשָ ׁשּום ִטְרדֹות ַהּמַ

ְוהּוא  ַהּתֹוָרה,  ִקּיּום  י  ּבֵ ְלַג ה'  ּבַ חֹון  טָּ ַהּבִ ְיֵדי  ַעל  ַמֲעָלה  עֹוד  ֵיׁש  ְו

ִמְצוֹות  ֵהן ֲעבּור  ְיַמֵהר ְלהֹוִציא ָממֹונֹו  ֵיׁש לֹו ָממֹון  ה' ִאם  ּבַ ַהּבֹוֵטַח  ׁשֶ

ִבְנִדיבּות.  ֵחֶפץ ֵלב ּו ִרּיֹות ּבְ ינֹו ַלּבְ ּבֵ קֹום, ְוֵהן ֲעבּור 4ִמְצוֹות ׁשֶ ינֹו ַלּמָ ּבֵ ׁשֶ

ה  ָב טֹו א  הּו ן  מֹו ּמָ ַה ן  ֹו ר ְס ֶח ׁשֶ ן  י ִב ֵמ א  הּו י  ֵר ֲה ן  מֹו ָמ ֹו  ל ן  י ֵא ם  ִא ְו

ת  ֹו ׂש ֲע ַל ב  חֹו ּו ַה ּנ ּמֶ ִמ ק  ּלָ ֻס ְמ ְך  ּכָ י  ֵד ְי ל  ַע ׁשֶ  5  , ֹו ר ּו ב ֲע א  ֵר ֹו ּב ַה ת  ֵא ֵמ

גֹון ִמְצַות ְצָדָקה. 4.  ּכְ

ֶהָעִני  א ׁשֶ ם ִמְצַות ְצָדָקה? ֶאּלָ ֵאינֹו ָצִריְך ְלַקּיֵ ָכְך ׁשֶ ַמח ֶהָעִני ּבְ 5.  ֵיׁש ְלָהִבין ַמּדּוַע ִיׂשְ

ִאּלּו  ב לֹו ּכְ רֹוֶצה ָלֵתת ְוֵאין לֹו, ֶנֱחׁשָ ם ִמְצַות ְצָדָקה, ֶעֶצם ָהָרצֹון ׁשֶ ַמה ְלַקּיֵ ֵאין לֹו ּבְ ֶ ּשׁ

יר  ָכר ַרב ֵמֵאת ה', ֵמִאיָדְך, ְלָעׁשִ ֲעבּור ֶזה ְלׂשָ ים ְוזֹוֶכה ּבַ ה ֶחֶסד ּוְצָדָקה ִעם ָהֲעִנּיִ ָעׂשָ

ים ֲהגּוִנים ְוָלֵצאת  ה ִלְזּכֹות ָלֲעִנּיִ ֲהֵרי ָקׁשֶ יֹוֵתר ָלֵצאת ְיֵדי חֹוַבת ִמְצַות ְצָדָקה, ׁשֶ ה ּבְ ָקׁשֶ



חובות הלבבות שער הבטחון מב

עּוט  ƒּומ , ֲעבּורו… י ָ‡ָ„ם ּבַ נ≈ ב¿ ƒל ים ו¿ ƒ‰…ל‡ ם ל≈ ∆‰ ב ּבָ ‰ּו‡ ַחּיָ ∆ ׁ̆

ָח„  ַמר ַעל ‡∆ ¡‡ ּנ∆ ∆ ׁ̆ מו…  , ּכ¿ ָ‰ָ‚˙ו… ַ‰נ¿ יָר˙ו… ו¿ ƒמ ¿ ׁ̆ ƒּבו… ּב ƒל ˙ ַ„ּ ר¿ ƒט

ּזּור  ƒּפ ƒמ י  ƒנ יל≈ ƒּ̂ ַי ם  ˜ו… ַ‰ּמָ ר:  מ≈ ‡ו… ָ‰ָי‰  ∆ ׁ̆  – ים  ƒ„י ƒֲחס‰ַ ן  ƒמ

 ‰ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆ ? ָ‡ַמר:  ׁ̆ פ∆ ּזּור ַ‰ּנ∆ ƒַמ‰ ‰ּו‡ ּפ : רּו לו… . ָ‡מ¿ ׁ̆ פ∆ ַ‰ּנ∆

‰ּו‡ ַמ‰  ָי‰, ו¿ ר¿ ƒ̃ ל  ּכָ  ׁ̆ ר…‡ ָנָ‰ר ּוב¿ ל  ּכָ  ׁ̆ ר…‡ ּב¿ ן  י ָממו… ƒל

ים  ƒָכס נ¿  ‰ ּב∆ ַמר¿ ז)  ב,   ˙ ָ‡בו… ָנ‰  ¿ ׁ̆ ƒמ) ָרָכ‰,  ב¿ ƒל ָנם  רו… כ¿ ƒז רּו  ָ‡מ¿ ∆ ׁ̆

ַח  מ≈ ָׂ ּ̆ יר ַ‰ ƒ ׁ̆ ‰ּו ָע יז∆ ≈‡ (‡ ,„ ˙ ָנ‰ ָ‡בו… ¿ ׁ̆ ƒרּו: (מ ָ‡מ¿ ָ‡ָ‚‰, ו¿ ¿„ּ ‰ ּב∆ ַמר¿

י  ƒנ ˆו… ר¿ ן,  מו… ַ‰ּמָ  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ י‚  ƒׂ ּ̆ ַי  – יָי  ּבַ ַח  ט≈ ַ‰ּבו… ו¿  . ˜ו… ל¿ ח∆ ּב¿

ַעל  ל ּבַ ∆ ׁ̆ ָב‰  ָ ׁ̆ ח¿ ˙ ַ‰ּמַ ַ„ּ ר¿ ƒּנּו ט ּמ∆ ƒָמַנע מ ƒ̇ , ו¿ ָנָס˙ו… ר¿ ַמר ּפַ לו…

 ˙ ל∆ ָחָכם: (˜…‰∆ ָ‡ַמר ‰∆ ∆ ׁ̆ מו…  , ּכ¿ ֲ‡ָ‚˙ו… לו… ָמַ„˙ ּ„ַ ¿̇ ‰ַ ן ו¿ מו… ַ‰ּמָ

ל  י…‡כ≈  ‰ ּב≈ ַ‰ר¿ ם  ƒ‡ ו¿ ַעט  ם מ¿ ƒ‡ „ ָ‰ע…ב≈ ַנ˙  ¿ ׁ̆  ‰ ָ̃ ˙ּו י‡) מ¿  ,‰

ן. ו… ׁ̆ י ƒיַח לו… ל ƒּנּו ַמּנ ינ∆ יר ‡≈ ƒ ׁ̆ ָע ָבע ל∆ ָׂ ּ̆ ‰ַ ו¿

ֹו  נ י ֵא ן  ֵכ ְו ם  ָד ָא י  ֵנ ְב ִל ה  ָק ָד ְצ ּבִ ן  ֵה ְו  ' ה י  ּפֵ ַל ּכְ ן  ֵה ה'  ן  ֹו צ ְר ן  מֹו ּמָ ּבַ

ר  ּפָ ֻס ּמְ ׁשֶ י  ִפ ְכ ּו ם.  ֶה ּבָ ת  ֹו ׂש ֲע ַל ה  ַמ ּו ת  עֹו ּמָ ַה ר  מֹו ׁשְ ִל ד  ַצ י ּכֵ ד  ּו ר ָט

 , ׁש ֶפ ּנֶ ַה ר  ּו ּז ּפִ ִמ ּו  ה ֵל י ּצִ ּיַ ׁשֶ  ' ה ַל ל  ּלֵ ּפַ ְת ִמ ה  ָי ָה ׁשֶ ד  ָח ֶא ד  י ִס ָח ל  ַע

ה  ֶי ְה ִי א  ּלֹ ׁשֶ ם  ֶה ָל ה  ָנ ָע  ? ּו ז ה  ּלָ ִפ ְת ּבִ ֹו  ת ָנ ּוָ ּכַ ה  ַמ ּו  ה ּו ל ָא ׁשְ ּו

ל    ַע ְו   , י ִנ ּו ד י ִר ְט ַי ְו ת   ֹו נ ֹו ׁש ם  י ִר ָע ֶב ּו ם  י ִל ָמ ּנְ ּבַ ר  ּזָ ֻפ ְמ י  ִנ ֹו מ ָמ

ן  ֵכ ְו   , ת ֹו ג ָא ּדְ ה    ּבֶ ְר ַמ ם    י ִס ָכ ְנ ה    ּבֶ ְר ּמַ ַה    : ל " ַז ֲח ּו    ר ְמ ָא ה  ֶז

ַח  ֵט ֹו ּב ַה ּו  ּל ִא ְו    , ֹו ק ְל ֶח ּבְ ַח    ֵמ ּשָׂ ַה ר    י ׁשִ ָע ּו    ה ֶז י ֵא ּו    ר ְמ ָא

ן  ֹו מ ּמָ ַה י  ֵד ְי ל  ַע ם  ָד ָא ָל ׁש  ּיֵ ׁשֶ ת  ֶל ֶע ֹו ּת ַה ל  ּכָ ת  ֶא ג  י ּשִׂ ַי  ' ה ּבַ

ל  ַע ַב ְל ׁש  ּיֵ ׁשֶ ה  ָב ׁשָ ְח ּמַ ַה ת  ֹו ד ְר ִט ם  ּו ׁש י  ִל ּבְ  , ֹו ת ָס ָנ ְר ּפַ ּו  נ ְי ַה ּדְ

ה  ָע ּו ג ְר  : ה " ע מ ה ה  ֹמ לֹ ׁשְ ר  ַמ ָא ׁשֶ ֹו  מ ְכ ּו  . ד י ִמ ּתָ ג  ֵא ֹו ּד ׁשֶ ן  ֹו מ ּמָ ַה

 , ה ּבֵ ְר ַה ֹו  א ט  ַע ְמ ַח  י ִו ְר ַמ ם  ִא ן  י ּבֵ ֹו  ת ָס ָנ ְר ַפ ְל ד  ֵב ֹו ע ָה ל  ׁשֶ ֹו  ת ָנ ׁשְ

. ן ֹו ׁש י ִל ֹו  ל ַח  י ּנִ ַמ ו  נ י ֵא ר  י ׁשִ ָע ֶה ל  ׁשֶ ֹו  נ ֹו ה י  ּו ּב ִר ל  ָב ֲא

י ַמְחסֹורֹו. ל ָעִני ָלֵתת לֹו ּדֵ ְיֵדי ּכָ



מגפתיחה  

ט…ַח  ּב¿ ƒן מ מו… ַ‰ּמָ ר…ב  נּו  ָנע∆ מ¿ ƒי ל…‡  יָי  ּבַ ַח  ט≈ ַ‰ּבו… י  ƒּכ ן –  ∆‰ ּומ≈

יָניו  ע≈ ּב¿ ‰ּו‡  ו¿ ן,  מו… ַ‰ּמָ ַעל  ך¿  מ≈ סו… ּנּו  ינ∆ ≈‡ ∆ ׁ̆ י  נ≈ ּפ¿ ƒמ יָי,  ּבַ

ים  ƒָינ נ¿ ƒע ים ּוב¿ ƒ„ֻיָח ים מ¿ ƒנ ׁ̆ ּבו… ַעל ּפָ ּמ≈ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ ‰ ל¿ ּוָ ֻ̂ ן  „ו… ָּ̃ ƒפ ּכ¿

ַעט  ב¿ ƒלו… ל…‡ י ¿̂ ּיּומו… ‡∆ ƒ̃ י„  ƒמ ¿̇ ם ַי ƒ‡ ˆּוב. ו¿ ָ̃ ַמן  ז¿ ƒים ל ƒ„ֻיָח מ¿

ּנּו,  ּמ∆ ƒלו… מ ˙ ≈̇ ‰ ָל ּוָ ֻ̂ ∆ ׁ̆ י  ƒמ ָב˙ו… ל¿ יר טו… ƒּכ ל…‡ ַיז¿ , ו¿ ֲעבּורו… ּבַ

 ‰ ∆„ ַבח, ֲ‡ָבל ‰ּו‡ מו… ∆ ׁ̆ ָ„ָ‡‰ ָו מּול ‰ו… ׁ̆ ָעָליו ‚¿ ≈ּ̃ ַב ל…‡ י¿ ו¿

ם י…‡ַב„  ƒ‡ ˙. ו¿ בו… ‰ ַלטו… ּבָ ƒָמ‰ּו ס ָׂ̆ ר  ∆ ׁ̆ ַרך¿ ֲ‡ ּבָ ¿̇ ƒו… י‡ ר¿ בו… ל¿

ַ‡ך¿ ‰ּו‡   , נו… רו… ס¿ ח∆ ל¿ ַבל  ¡‡ י∆ ל…‡  ו¿  ‚‡ַ ¿„ ƒי ל…‡  ּנּו  ּמ∆ ƒמ ן  מו… ַ‰ּמָ

 ‰„ָ ‰ו… ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ּכַ  , ו… ּ̇ ƒ‡ מ≈ נו…  „ו… ¿̃ ƒּפ ו…  ּ̇ ח¿ ַ̃ ּב¿ ‡ל…ָ‰יו  ל≈  ‰ ∆„ מו…

 , ˜ זּוָל˙ו… ּז≈ ∆‰ ׁ̆ ≈ּ̃ ַב ּנּו מ¿ ינ∆ ≈‡ , ו¿ ˜ו… ל¿ ח∆ ַמח ּב¿ ¿ׂ̆ ƒי , ו¿ יָנ˙ו… לו… ƒ̇ נ¿ ƒּב

י י‚, כ‰)  ל≈ ¿ ׁ̆ ƒָחָכם: (מ ָ‡ַמר ‰∆ ∆ ׁ̆ מו…  , ּכ¿ נו… ָממו… מ…„ ָ‡ָ„ם ּב¿ ל…‡ ַיח¿ ו¿

 . ו… ׁ̆ ַבע ַנפ¿ ׂ̆ ל ל¿ י˜ ‡…כ≈ ƒ„ּ ַ̂

ְרׁשּותֹו הּוא ַרק ֻמְפָקד ֶאְצלֹו ֵמֵאת  ּבִ מֹון ׁשֶ ַהּמָ ה' ֵמִבין ׁשֶ ַהּבֹוֵטַח ּבַ
ֵמה'  ְלִהְתַרֵחק  לֹו  ּגֹוֵרם  ָממֹונֹו  ְוֵאין  רֹו  ָעׁשְ ּבְ ֶאה  ִמְתּגָ ֵאינֹו  ְוָלֵכן  ה' 
ַלה'  א מֹוֶדה  ֶאּלָ ב  ִמְתַעּצֵ ֵאינֹו  ֶהְפֵסד  ֵאָליו  יַע  ַמּגִ ְוִאם  לֹום  ְוׁשָ ַחס 

ְדיֹונֹו. ּנּו ּפִ ַקח ִמּמֶ ּלָ ׁשֶ

ִלְבֹטַח  יְך  ַיְמׁשִ ַרב  ָממֹון  לֹו  ִיְהֶיה  ִאם  ם  ּגַ ׁשֶ ה',  ּבַ ַלּבֹוֵטַח  ּתֹוֶעֶלת  עֹוד 

מֹון  ַהּמָ ׁשֶ ֵמִבין  א  ֶאּלָ  , ֲעְזֵרהּו ּיַ ׁשֶ ָממֹונֹו  ַעל  סֹוֵמְך  ֵאינֹו  ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ה',  ּבַ

ִמים  ְמֻסּיָ ים  ַפּנִ אֹו ּבְ ּבֹו  ׁש  ּמֵ ּתַ ׁשְ ּיִ ׁשֶ ְמַנת  ַעל  ה'  ֵמֵאת  ֶאְצלֹו  ֻהְפַקד 

ָידֹו ְזַמן ַרב  ן ּבְ מֹו ם ַהּמָ ם, ְוַאף ִאם ִיְתַקּיֵ ִלְזַמן ְמֻסּיָ מֹות ְו ּוְלַמָטרֹות ְמֻסּיָ

ַלֲאֵחִרים  מֹונֹו  ִמּמָ ְתרּוָמתֹו  ּבִ ֶאה  ְתּגָ ִי לֹא  ְוַגם  ה'  ּבַ ְך  ּכָ ּום  ִמּשׁ ִיְמֹרד  לֹא 

, ּוְלֵהֶפְך הּוא  חּו אֹותֹו ּבְ ֹודּו ִויׁשַ ּי ְך ְגמּול, ְולֹא ִיְרֶצה ׁשֶ ׁש ַעל ּכָ ַבּקֵ ְולֹא ְי

ַיְפִסיד  ִאם  ְוֵכן  ְלֵהיִטיב,  ִליַח  ׁשָ ִלְהיֹות  הּו  ּכָ ִז ר  ֲאׁשֶ ית'  ַלּבֹוֵרא  מֹוֶדה 

ַלה'  א מֹוֶדה  ֶאּלָ ֵמֶחְסרֹון ָממֹונֹו  ב  ִמְתַעּצֵ ְוֵאינֹו  ּדֹוֵאג  ֵאינֹו   , ֶאת ָממֹונֹו

עֹות,  ַהּמָ ּו  ּנ ִמּמֶ ל  ּבֵ ּקִ ׁשֶ ֵעת  ּבְ לֹו  הֹוָדה  ׁשֶ ִפי  ּכְ  , ּו ּנ ִמּמֶ ְקדֹונֹו  ּפִ ַקח  ּלָ ׁשֶ

ְוֵאינֹו  ְלַאֵחר,  יק  ְלַהּזִ ׁש  ְמַבּקֵ ְוֵאינֹו  ֶחְלקֹו  ּבְ ִמיד  ּתָ ֵמַח  ׂשָ הּוא  ּוְבנֹוָסף 

ה  ִמּמַ אֹוֵכל  יק  ַצּדִ לֹֹמה המע"ה:  ׁשְ ָאַמר  ׁשֶ ִפי  ּכְ ֲאֵחִרים.  ָממֹון  ּבְ חֹוֵמד 

יַע ַנְפׁשֹו. ּבִ ִביל ְלַהׂשְ ׁשְ ׁש לֹו ּבִ ּיֵ ֶ ּשׁ



חובות הלבבות שער הבטחון מד

ן  ƒב מ נּוַח˙ ַ‰ּל≈ ן – מ¿ ∆‰ ָלם, מ≈ עו… ּבָ ן  חו… ּטָ ƒּב‰ַ  ˙ ֲעלו… ו… ּ̇ ַ‡ך¿ 

ֲעָרּ‰  ַ̂ ו¿  ׁ̆ פ∆ ַ‰ּנ∆ נּו„  ¿„ ƒּנ ƒמ ָו‰  ל¿ ַ ּׁ̆ ‰ַ ו¿  ,˙ ּיו… ƒָלמ ָ‰עו…  ˙ ָ‡‚ו… ¿„ּ‰ַ

ָח‰  ט¿ ƒב ּוב¿ ט  ≈̃ ¿ ׁ̆ ‰ַ ּב¿ ‰ּו‡  ו¿  ˙ ּיו… ƒּופ‚‰ַ יָ‰  ∆̇ ֲ‡וו… ַּ̇ ן  רו… ס¿ ח∆ ל¿

ר  ב∆ רּוך¿ ַ‰ּ‚∆ ָי‰ יז, ז) ּבָ ƒמ ר¿ ƒּוב: (י˙ ּכָ ∆ ׁ̆ מו…  ‰, ּכ¿ ָלם ַ‰ּז∆ עו… ָו‰ ּבָ ל¿ ַ ׁ̆ ּוב¿

ָ‰ָי‰  ָי‰ יז, ח) ו¿ ƒמ ר¿ ƒַמר: (י‡ָ , ו¿ ַטחו… ב¿ ƒָי מ ָ‰ָי‰ י¿ יָי ו¿ ַטח ּבַ ב¿ ƒר י ∆ ׁ̆ ‡ֲ

יו.  ָ ׁ̆ ָר ָ ׁ̆ ח  ּלַ ַ ׁ̆ ַעל יּוַבל י¿ ם ו¿ ƒּול ַעל ַמי˙ ָ ׁ̆  ı ע≈ ּכ¿

ים,  ƒ̃ חו… ָ‰ר¿ ים  ƒָרכ ¿„ּ ּבַ  ˙ כ∆ ּל∆ ƒמ  ׁ̆ פ∆ ַ‰ּנ∆ נּוַח˙  מ¿  – ן  ∆‰ ּומ≈

י  מ≈ י¿ ָלַמ˙  ¿ ׁ̆ ‰ַ  ˙ ר∆ ַמ‰∆ ּומ¿  ˙ ַ‰ּ‚ּופו…  ‰ ַכּלָ מ¿ י‡  ƒ‰ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ

ר  ַּ̂ ƒ̃ י  ƒך¿ ּכ…ח ר∆ ‰ ַבּ„∆ ּנָ ƒים ˜ב, כ„) ע ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ַמר: ( ¡‡ ּנ∆ ∆ ׁ̆ מו…  ים, ּכ¿ ƒַחּי‰ַ

 ı ר∆ ∆‡ ל  ∆‡ ָ‰ַלך¿  י  ƒּכ ים  ƒ ׁ̆ רּו ַ‰ּפ¿ ן  ƒמ ָח„  ∆‡ ַעל  ַמר  ¡‡ נ∆ ו¿ ָיָמי. 

ַהּתֹוֶעֶלת  ְמָבֵאר  ְוָכֵעת  א,  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ חֹון  ּטָ ַהּבִ ּתֹוֶעֶלת  אן  ּכָ ַעד 
ה. י ָהעֹוָלם ַהּזֶ חֹון ְלַגּבֵ ּטָ ת ַהּבִ ִמּדַ ּבְ

ְלָוה  ּוְבׁשַ חֹון  ִבּטָ ּבְ ְוַחי  ָממֹונֹו,  ַאַחר  ִמְתרֹוֵצץ  ֵאינֹו  ה'  ּבַ ַהּבֹוֵטַח 
ה. עֹוָלם ַהּזֶ ּבָ

ֲאגֹות  ל ּדַ ב ִמּכָ ׁש לֹו ְמנּוַחת ַהּלֵ ּיֵ ה. ׁשֶ עֹוָלם ַהּזֶ חֹון ּבָ ִבטָּ ׁש ּבְ ּיֵ ְוַהּתֹוֶעֶלת ׁשֶ

ְמזֹונֹו  ַאַחר  ִמְתרֹוֵצץ  ֵאינֹו  ׁשֶ ֵמַאַחר  ְורֹוַגע,  ְלָוה  ְלׁשַ ְוזֹוֶכה  ה,  ַהּזֶ עֹוָלם 

חֹון  ּוְבִבטָּ ֶקט  ׁשֶ ּבְ ְוַחי  ה,  ַהּזֶ עֹוָלם  ֲאוֹות  ּתַ לֹו  ָחֵסר  ׁשֶ ְך  ִמּכָ ִמְצַטֵער  ְוֵאינֹו 

ָאז ה' ֵמֵגן  ה' ׁשֶ ּבֹוֵטַח ּבַ תּוב: ְמֹבָרְך ָהָאָדם ׁשֶ ּכָ מֹו ׁשֶ ה. ּכְ עֹוָלם ַהּזֶ ְלָוה ּבָ ְוׁשַ

ַיד  ַעל  טּוַע  ַהּנָ ֵעץ  מֹו  ּכְ ִלְהיֹות  ה  ִיְזּכֶ ה'  ּבַ ַהּבֹוֵטַח  ּוְכִתיב:  ָעָליו.  יַח  ּגִ ּוַמׁשְ

יו. ָרׁשָ טּו ׁשָ ְ ּשׁ ַפְלֵגי ַמִים ִיְתּפַ ּלְ ִים, ׁשֶ ַהּמַ

לֹו  ְוֵיׁש  ָרחֹוק,  ָמקֹום  ּבְ ְרָנָסתֹו  ּפַ ׂש  ְלַחּפֵ ָצִריְך  ֵאינֹו  ה'  ּבַ ַהּבֹוֵטַח 
ֶפׁש. ְמנּוַחת ַהּנֶ

ׂש  ּפֵ ַח ְל ְך  י ִר ָצ ֹו  נ י ֵא ְו  , ׁש ֶפ ּנֶ ַה ת  ַח ּו נ ְמ ִל ן  חֹו טָּ ּבִ ַה ל  ַע ּבַ ה  ֶכ ֹו ז ן  ֵכ ְו

ת  ֶא ר  ּצֵ ַק ְמ ּו ף  ּו ּג ַה ת  ֶא ׁש  י ִל ְח ּמַ ַה ר  ָב ּדָ ק,  חֹו ָר ם  קֹו ָמ ּבְ תֹו  ָס ָנ ְר ּפַ

 . י ַמ ָי ת  ֶא ר  ּצֵ ַק ְל מּו  ְר ָג ְו ת  ּו ל ּגָ ּבַ י  ִת אֹו ּו  ּנ ִע  : ר ַמ ֱא ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ם.  י ּיִ ַח ַה

ה   ָק חֹו ְר ץ    ֶר ֶא ְל ע    ַס ּנָ ׁשֶ ם,    י ׁשִ ּו ר ּפְ ַה ֵמ ה'   ד  ֵב עֹו ל  ַע ר  ּפָ ֻס ְמ ּו



מהפתיחה  

ָ‡ָ„ם  ּוָפַ‚ע   , ּו˙ו… ׁ̆ י ƒר ּפ¿  ˙ ּלַ ƒח ¿̇ ƒּב ף  ר∆ ַ‰ּט∆  ׁ̆ ≈ּ̃ ַב ל¿  ‰ ָ̃ חו… ר¿

יָ‰, ָ‡ַמר לו…  ל∆ ר ָ‰ַלך¿ ‡≈ ∆ ׁ̆ יר ֲ‡ ƒע ים ּבָ ƒָכב י ּכו… ≈„ ב¿ עו… ָח„ מ≈ ∆‡

ַ‰ֲ‰ָבָנ‰  עּוט  ƒּומ ן  רו… ּוָ ƒע‰ָ י˙  ƒל כ¿ ַ̇ ּב¿ ם  ∆ּ̇ ‡ַ  ‰ ּמָ ּכַ  : ׁ̆ רּו ַ‰ּפָ

 ‰ ָּ̇ י: ּוָמ‰ ַ‡ ƒ ׁ̆ ‚ּו ים, ָ‡ַמר לו… ָ‰ַ‡מ¿ ƒָכב ם ַלּכו… כ∆ ¿̇ „ַ ֲעבו… ּבַ

ל,  כו… ַ‰ָיּ  ,‡ ר≈ ַ‰ּבו…  „ ב≈ עו… י  ƒנ‡ֲ  : ׁ̆ רּו ַ‰ּפָ לו…  ָ‡ַמר   ?„ ב≈ עו…

‰ּו, ָ‡ַמר לו…  מו… ין ּכָ ר ‡≈ ∆ ׁ̆ יף, ֲ‡ ƒר ט¿ ָח„, ַ‰ּמַ ל, ָ‰‡∆ ּכ≈ ַכל¿ ַ‰מ¿

 : ׁ̆ רּו יָך, ָ‡ַמר לו… ַ‰ּפָ ָבר∆ ¿„ּ ˙ ר ‡∆ ≈̇ ָך סו… ָעל¿ י: ּפָ ƒ ׁ̆ ‚ּו ָ‰ַ‡מ¿

ָ‰ָי‰   ,˙ מ∆ ¡‡  ָּ̇ ָ‡ַמר¿ ∆ ׁ̆ ַמ‰  ָ‰ָי‰  ּלּו  ƒ‡  : לו… ָ‡ַמר   ? יַ‡ך¿ ≈‰ ו¿

ַח  ר≈ ָ̇ טו… י ƒל…‡ ָ‰י ‰, ו¿ ּנָ ָך ‰≈ יפ¿ ƒר ט¿ ƒ‰ ׁ∆̆ מו…  ָך ּכ¿ יר¿ ƒע ָך ּב¿ יפ¿ ƒר ַמט¿

 , ׁ̆ רּו ‰ ַטֲעַנ˙ ַ‰ּפָ ָ̃ ס¿ פ¿ ƒנ ז…‡˙. ו¿ ‰ ּכָ ָ̃ חו… ı ר¿ ר∆ ל ‡∆ ∆‡ ‡ ָלבו…

 ‡ ָ̂ ל…‡ ָי י‡ ו¿ ƒ‰‰ַ ˙ ן ַ‰ע≈ ƒּו˙ מ ׁ̆ י ƒר ל ַ‰ּפ¿ ּב≈ ƒ̃ , ו¿ ˆו… ַ‡ר¿ ב ל¿ ָ ׁ̆ ו¿

 . ך¿ ירו… ַ‡ַחר ּכָ ƒע מ≈

ׁש    ַג ָפ ּו     , תֹו ּו ׁש י ִר ּפְ ת   ּלַ ִח ְת ּבִ ן    ִי ַד ֲע ה    ָי ָה ׁשֶ ּכְ ה    ָס ָנ ְר ּפַ ׂש    ּפֵ ַח ְל

   : י ֹו ג ַל ׁש    ּו ר ּפָ ַה ֹו     ל ר   ַמ ָא    , ד ָח ֶא ם    י ִב ָכ ֹו ּכ ד    ֵב ֹו ע ּבְ ם     ׁשָ

ם     ּתֶ ַא ׁשֶ ר    ַח ַא ֵמ ת,     ַע ּדַ י    ִל ְב ּו ם    י ִר ְו ִע מֹו    ּכְ ם    י ּיִ ַח ם    ּתֶ ַא

ד?    ֵב ָך    עֹו ּנְ ִה י    ִמ ְל ּו    : י ֹו ּג ַה ֹו    ה   ל ָנ ָע ם,     י ִב ָכ ֹו ּכ ַל ם     י ִד ְב ֹו ע

ל    ּכָ א    הּו ׁשֶ א    ֵר ֹו ּב ַה ת    ֶא ד    ֵב ֹו ע י  ִנ ֲא    , ׁש ּו ר ּפָ ַה ֹו    ל ר    ַמ ָא

   : י ֹו ּג ַה ֹו    ל ר    ַמ ָא   , ּו ה מֹו ּכָ ן     י ֵא ְו ד    ַב ְל ס     ֵנ ְר ַפ ְמ ּו    , ל ֹו כ ָי

   ? ַע ּו ד ַמ ׁש    ּו ר ּפָ ַה ֹו    ל ָא ׁשְ     , ָך י ֶר ָב ּדְ ת    ֶא ם     י ִר ְת סֹו ָך    י ׂשֶ ֲע ַמ

ה     ָי ָה ׁשֶ י    ֵר ֲה ּתָ    ְר ַמ ָא ׁשֶ ה    ַמ ת    ֶמ ֱא ה   ֶז ם   ִא ׁשֶ   : ֹו ל ה    ָנ ָע

ַח     ֹר ְט ִל ְך    י ִר ָצ ָת    י ִי ָה א     לֹ ְו ָך    ְר י ִע ּבְ ָך    ְנ ּו ז ְל ה'     ל      ֹו כ ָי

ת     ֶא תֹו     ָנ ֲע ַט ּבְ י    ֹו ּג ַה ַח     ֵצ י ִנ ְו  , ה ֶז ּכָ ק    חֹו ָר ם    קֹו ָמ ְל ַע    ֹס ְנ ִל ְו

ת    ּו ׁש י ִר ּפְ ו    י ָל ָע ל     ּבֵ ִק ז    ָא ֵמ ּו    , ֹו ר י ִע ְל ר    ַז ָח ְו     , ׁש ּו ר ּפָ ַה

 6 . ֹו ר י ִע ֵמ ר   ֵת ֹו י א   ָצ ָי א   לֹ ְו

ה צֹוֲעִקין ְוֵאיָנן ֶנֱעִנין,  לֹׁשָ ְך (ב"מ דף ע"ה) ׁשְ ֶרק ֵאיֶזהּו ֶנׁשֶ ִאיָתא סֹוף ּפֶ 6.  וצ"ע ֵמָהא ּדְ

ּטֹוב ִלְנֹסַע  יל ְלָמָתא ַאֲחִריָתא', ֲהֵרי ׁשֶ ַהאי ָמָתא ְולֹא ַאּזִ ִביׁש ֵליּה ּבְ ְוֶאָחד ֵמֶהם, 'ָמאן ּדְ

ִביל  ׁשְ ּבִ ַהּנֹוֵסַע  ין  ּבֵ ל  ֶהְבּדֵ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֵלב,  ִחְקֵרי  ֵסֶפר  ּבְ ְוֵתֵרץ  לֹו?  ה  ׁשֶ ּקָ ׁשֶ ּכְ ַאֵחר  ְלָמקֹום 



חובות הלבבות שער הבטחון מו

ים  ƒ ׁ̆ ָּ̃ ‰ַ ים  ƒׂ̆ ֲע ַ‰ּמַ ן  ƒמ ַ‰ּ‚ּוף  ו¿  ׁ̆ פ∆ ַ‰ּנ∆ נּוַח˙  מ¿  – ן  ∆‰ ּומ≈

 ˙„ַ ֲעבו… ַוֲעז…ב   ,˙ ַ‰ּ‚ּופו…  ˙ ∆‡  ˙ עו… ַיּ‚¿ ַ‰ּמ¿  ˙ ָל‡כו… ַ‰ּמ¿ ו¿

‰ּו‡  יָי  ּבַ ַח  ט≈ ַ‰ּבו… ו¿ ם.  י‰∆ ≈ ׁ̆ ַ‡נ¿ ַוֲחַמס  ם  י‰∆ ≈ּ̃ ֻח ו¿ ים  ƒָלכ ַ‰ּמ¿

‚ּופו…  נּוָח‰ ל¿ ר מ¿ ≈̇ ׁ̆ ּבו… יו… ּי≈ ∆ ׁ̆ ף ַמ‰  ר∆ ˙ ַ‰ּט∆ ּבו… ƒּס ƒַע מ ב≈ ו… ּ̇

ר  ≈̇ יו… י˜  ƒפ מ≈ ‰ּו‡  ∆ ׁ̆ ּוַמ‰   , ּבו… ƒל ל¿ ַנ‡י  ּופ¿  , לו… ב  טו… ם  ≈ ׁ̆ ו¿

יף  ƒס ‰ ל…‡ ˙ו… ּבָ ƒי ַ‰ּס ƒּכ , מּוָנ˙ו… ר ‡¡ ∆̇ ם י∆ ƒָר˙ו… ע ו… ּ̇  ˙ בו… חו… ל¿

ַר˙  ז≈ ¿‚ ƒּב  ‡ ּלָ ∆‡ ‡ּוָמ‰,  מ¿ ּנּו  ּמ∆ ƒמ ‰ּו  ר≈ ַחּס¿ ¿ּ̇ ל…‡  ו¿ ֻח˜ו…  ּב¿ לו… 

עֹוֵבד  ְוֵאינֹו  ָקׁשֹות,  ּוְמָלאכֹות  ַלֲעבֹודֹות  ָצִריְך  ֵאינֹו  ה'  ּבַ ַהּבֹוֵטַח 
אֶֹפן  ְתִאים לֹו, ּבְ ּמַ ַמה ׁשֶ א עֹוֵבד ּבְ ָנה, ֶאּלָ ֶהם ַסּכָ ׁש ּבָ ּיֵ קֹומֹות ׁשֶ ּמְ ּבַ

ְצוֹות. ם ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ ּיּוַכל ְלַקּיֵ ְהֶיה ְלתֹוַעְלּתֹו ְוׁשֶ ּיִ ׁשֶ

ת  ֹו כ א ָל ּמְ ִמ , ּו ת ֹו ׁש ת ָק ֹו ד ֹו ב ֲע ף ֵמ ּו ּג ַה ׁש ְו ֶפ ּנֶ ת ַה ַח ּו נ ְמ ה ִל ֶכ ֹו ן ז ֵכ ְו

ר  ַח ַא ֵמ  , ם י ִכ ָל ּמְ ַה ל  ֶצ ֵא ד  ֹב ֲע ּלַ ִמ ׁש  ֵר ֹו פ ּו  , ף ּו ּג ַה ת  ֶא ת  ֹו ע ּגְ ַי ּמְ ַה

ַלֲעבֹוד  ׂש  ְמַחּפֵ ה'  ּבַ ּבֹוֵטַח  ׁשֶ ֵכיָון  ְו  , ֹו ׁש ְנ ֹו ע ת  ּמַ ַח ֵמ ה  ָנ ּכָ ַס ּבְ ן  ּו ת ּנָ ֶ ּשׁ

 , ׁש ּבֹו יֹוֵתר ְמנּוָחה ְלגּופֹו ּיֵ ׁשֶ יֹוֵתר ְו ְתִאיָמה לֹו ּבְ ֲעבֹוָדה ַהּמַ ְלַפְרָנָסתֹו ּבַ

ל  ּכָ ם  ְלַקּיֵ ָידֹו  ַעל  ְצִליַח  ּיַ ׁשֶ ְו י,  נּו ּפָ יֹוֵתר  ּבֹו  ּלִ ׁשֶ ְו טֹוב  ם  ׁשֵ לֹו  ֹוֵתן  ּנ ׁשֶ ְו

לּותֹו  ּדְ ּתַ ִהׁשְ ׁשֶ ּוַמֲאִמין  השי"ת,  י  ַלּפֵ ּכְ לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְוַהחֹובֹות  ְצוֹות  ַהּמִ

ֵמֲחַמת  לּום  ּכְ לֹו  ֶיְחַסר  לֹא  ְוַאף  ָממֹונֹו  ּבְ יֹוֵתר  ּלֹו  ּתֹוִסיף  לֹא  ַפְרָנָסה  ּבְ

ַמְפִריָעה  ים  ְלֶמְרַחּקִ ִסיָעה  ַהּנְ ׁשֶ יָון  ּכֵ ַאֵחר,  ְלָמקֹום  יָרתֹו  ּדִ ֲעִתיק  ַהּמַ ְלֵבין  ְרָנָסתֹו  ּפַ

ים  ְלֶמְרַחּקִ נֹוֵסַע  ֵאינֹו  רּוׁש  ַהּפָ ׁשֶ אן  ּכָ נּו  ַרּבֵ ר  ּבֵ ּדִ וע"ז  ָהרּוָחִני,  בֹו  ַמּצָ ֶאת  ֶלת  ּוְמַבְלּבֶ

יָרתֹו  יק ּדִ ן ְלַהְעּתִ ֵאין ּכֵ ֶ א ַמְפִריַע לֹו ַלֲעבֹוַדת ה', ַמה ּשׁ ֵאינֹו ֶאּלָ יָון ׁשֶ ְרָנָסתֹו, ּכֵ ׁש ּפַ ְלַבּקֵ

ִעיר  מֹו ּבָ ִעיר ַאֶחֶרת ּכְ ֵאר ּבְ ָ בֹו ָהרּוָחִני ִיּשׁ ְלִעיר ַאֶחֶרת ֵאין ֶזה ַמְפִריַע ַלֲעבֹוַדת ה' ּוַמּצָ

ל ָאָדם.  ינֹו ׁשֶ ַזר ּדִ נּוי ָמקֹום ְמָקֵרַע ּגְ ׁשִ ם ׁשֶ "א ׁשָ ַהְרׁשָ ֵרׁש ַהּמַ ם, ְוֵכן ּפֵ הּוא ִנְמָצא ׁשָ ׁשֶ

ְמקֹומֹות ְרחֹוִקים,  ׁש ָמעֹות ּבִ ְסעּו ְלַבּקֵ ּנָ יִקים ׁשֶ ה ַצּדִ ָצאנּו ַהְרּבֵ ּמָ ומ"מ ֵיׁש ְלָהִעיר ׁשֶ

ִביל ְצָרִכים  ִביל ָצְרֵכי ַעְצמֹו ּוִבׁשְ ׁשְ ין ַהּנֹוֵסַע ּבִ ׁש ִחּלּוק ּבֵ ּיֵ ָבר ְלגּופֹו, ׁשֶ ל ּדָ ְוֵיׁש ָלדּון ּכָ

ים ְוַהֲחָזַקת ּתֹוָרה. ָבִרים רּוָחִנּיִ ים, ְלֵבין ּדְ ִמּיִ ׁשְ ּגַ



מזפתיחה  

ל…‡  י  ƒּכ ז-ח)  ע‰,  ים  ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ) ַמר:  ¡‡ ּנ∆ ∆ ׁ̆ מו…  ּכ¿  , ַרך¿ ּבָ ¿̇ ƒי ים  ƒ‰…ל ¡‡‰ָ

ט  …פ≈ ׁ̆ ים  ƒ‰…ל י ‡¡ ƒים, ּכ ƒר ָ‰ר ּבַ ¿„ ƒּמ ƒל…‡ מ ֲעָרב ו¿ ּמַ ƒּומ ‡ ָ̂ ּמו… ƒמ

 ‡ ∆ ׁ̆ ∆„ּ  ˙ ‡ו… נ¿ ƒּב ב)  כ‚,  ים  ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ) ָ‡ַמר:  ו¿ ים,  ƒָיר  ‰ ז∆ ו¿ יל  ƒּפ ¿ ׁ̆ ַי  ‰ ז∆

י.  ƒנ ַנֲ‰ל≈ ˙ י¿ ֻנחו… י מ¿ י ַעל מ≈ ƒנ ≈̂ י ƒּב ַיר¿

ב  ַעּכ≈ ¿̇ ƒּ̇ ם  ƒ‡ ו¿  , ָחרו… ס¿ ƒמ ּב¿ ו…  ׁ̆ ַנפ¿ ַער  ַ̂ עּוט  ƒמ  – ן  ∆‰ ּומ≈

‡ו…   , בו… חו…  ˙ ּבו… ¿‚ ƒל יּוַכל  ל…‡  ם  ƒ‡ ‡ו…  ָי‡,  ַמט¿ ¿̃ ַר ּפ¿ לו…  ¿̂ ∆‡

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… י  ƒּכ ַע  ≈„ יו… ‰ּו‡  ∆ ׁ̆ י  נ≈ ּפ¿ ƒמ , ‚ּופו… ּב¿ י  ƒל ‰ּו ח√ ָ‚ע≈ פ¿ ƒי ם  ƒ‡

ר  ≈̇ יו… ב  ר לו… טו… ח≈ ּובו… ּנּו,  ּמ∆ ƒר מ ≈̇ יו… ָינו…  נ¿ ƒן ע ≈ּ̃ ַ̇ ַרך¿ מ¿ ּבָ ¿̇ ƒי

ים סב, ו) ַ‡ך¿  ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ַמר: ( ¡‡ ּנ∆ ∆ ׁ̆ מו…  , ּכ¿ מו… ¿̂ ַע ר ל¿ ח≈ ‰ּו‡ ּבו… ∆ ׁ̆  ‰ ּמַ ƒמ

י.  ƒ̇ ָו ¿̃ ƒ ּ̇ ּנּו  ּמ∆ ƒי מ ƒי ּכ ƒ ׁ̆ י ַנפ¿ ƒּמ ים ּ„ו… ƒ‰…ל‡ ל≈

ְזַרח  יַע ַהְיׁשּוָעה 7לֹא ִמּמִ ּגִ ּלֹא ּתַ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ מֹו ׁשֶ ְגֹזר ה'. ּכְ ֶזה ְלַמֵעט ִאם ִי

הּוא  ׁשֶ ה'  ֵמֵאת  ל  ַהּכֹ א  ֶאּלָ ְוֶהָהִרים,  ר  ְדּבָ ֵמַהּמִ ְולֹא  ֲעָרב,  ִמּמַ ְולֹא 

ֹצאנֹו  יב  ּמֹוׁשִ ׁשֶ רֹוֶעה  ּכְ ֶנֱאַמר:  ְו  . ְרצֹונֹו ּכִ ּוְמרֹוֵמם  יל  ּפִ ַמׁשְ טֹו  ּפָ ִמׁשְ ּבְ

ְך יֹוִליֵכִני ה'. ּתֹות, ּכָ א ּוַמִים ֶלֱאכֹול ְוִלׁשְ ׁשֶ ְמקֹום ּדֶ ּבִ

גּופֹו ח"ו ֵאינֹו  ֱחֶלה ּבְ ּיֶ ׁשֶ ִמְסָחרֹו ְוֵכן ּכְ ֵאינֹו ַמְצִליַח ּבְ ׁשֶ ה' ּכְ ַהּבֹוֵטַח ּבַ
יֵדי ָאִביו ַהּדֹוֵאג ְלָכל ַמֲחסֹורֹו ְורֹוֶצה  הּוא ָנתּון ּבִ יֹוְדעֹו ׁשֶ ִמְצַטֵער, ּבְ

טֹוָבתֹו. ּבְ

לֹא  ִאם  ְוַאף  ִמְסָחר,  ּבְ ַהְצָלָחתֹו  ֵמִאי  ַצַער  ּבְ ֵאינֹו  ׁשֶ חֹון,  טָּ ַהּבִ ִמּתֹוֶעֶלת  עֹוד 

ל ְסחֹוָרתֹו, ְוֵכן ִאם לֹא ַיְצִליַח ִלְגּבֹות חֹובֹוָתיו, ְוֵכן ִאם ֶיֱחֶלה  ַיְצִליַח ִלְמּכֹור ּכָ

ר  ּדֵ ַס ְמ    ' ת י א    ֵר ֹו ּב ַה ׁשֶ ַע   ֵד ֹו ּי ן  ׁשֶ ָו י ְך,    ּכֵ גּופֹו ח"ו, לֹא ִיְצַטֵער ִמּכָ ּבְ

ג   ֵא ֹו ּד א  ּו ה ׁשֶ ה  ּמַ ִמ ר  ֵת ֹו י ֹו  ל ב  י ִט י ֵה ְל ׂש  ּפֵ ַח ְמ ּו ו  י ָכ ָר ְצ ל  ּכָ

י  ִנ י ֵע י ׁשִ ֹו י ׁשֶ ן    י ּתִ ְמ ַמ י    ִנ ֲא   ' ה ַל ק   ַר    : ב י ִת ְכ ִד ּכְ    . ֹו מ ְצ ַע ְל

. י ִת ָו ְק ּתִ ל    ּכָ א    ּו ה ׁשֶ ן    ָו י ּכֵ

הּוא ִמְזָרח. ֶמׁש ׁשֶ ֶ 7.  "ִמּמֹוָצא" ַהְינּו ְמקֹום ְיִציַאת ַהּשׁ



חובות הלבבות שער הבטחון מח

 ‰ י∆ ¿‰ ƒי ם  ƒ‡ ו¿ ָליו,  ≈‡  ˜ ַּ̇ ע¿ ּי∆ ∆ ׁ̆ ָין  נ¿ ƒע ָכל  ּב¿ ָח˙ו…  מ¿ ƒׂ̆  – ן  ∆‰ ּומ≈

לו…   ‰ ∆ׂ̆ ַיֲע ּל…‡  ∆ ׁ̆ ים  ƒ‰…ל‡ ּב≈ נו…  חו… ט¿ ƒּב י  נ≈ ּפ¿ ƒמ  , עו… ב¿ ƒט  „ ∆‚ נ∆ ּכ¿

 ˙ ל∆ מ∆ ם ַ‰חו… ≈‡‰ָ ‰ ∆ׂ̆ ֲע ַּ̇ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ָין, ּכַ נ¿ ƒָכל ע ב לו… ּב¿ ‡ ַ‰ּטו… ּלָ ∆‡

 , חו… ר¿ ָר˙ו… ַעל ּכָ ָּ̇ ‰ַ יָר˙ו… ו¿ ƒ ׁ̆ ¿̃ ּולו… ּו ּ̇ ƒח ˙ו… ו¿ ָ̂ י ƒח ר¿ ƒָנּ‰ ּב ב¿ ƒל

י  ƒ̇ י ƒּו ƒ ׁ̆ ם ל…‡  ƒ‡ (ל‡, ב ים̃  ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ם: ( לו… ָ ּׁ̆ „ ָעָליו ַ‰ ƒו ָ‡ַמר ּ„ָ ∆ ׁ̆ מו…  ּכ¿

י.  ƒ ׁ̆ ֻמל ָעַלי ַנפ¿ ָ‚ּ ּמו… ּכַ ƒ‡ י ָ‚ֻמל ֲעל≈ י ּכ¿ ƒ ׁ̆ י ַנפ¿ ƒּ̇ ַממ¿ „ו… ו¿

יו  ָ̇ ים ַוֲ‰ָנ‡ו… ƒ‰…ל‡ ן ּב≈ חו… ּטָ ƒּב‰ַ ˙ ֲעלו… ו… ּ̇ ƒי מ ƒּ̇ ַ‡ר¿ ּב≈ ∆ ּׁ̆ יָון  כ≈ ו¿

ַין  נ¿ ƒע מ≈  ‰ ָּ̇ ַע ר  ֲ‡ָב‡≈ י,  ƒל ן  ּמ≈ ַ„ּ ז¿ ƒּנ ∆ ׁ̆ ַמ‰  ָלם  ּוָבעו… ָר‰  ו… ּ̇ ּבַ

ן.  חו… ּטָ ƒם, ַמ‰ ‰ּו‡ ַ‰ּב ∆‰ ָח„ מ≈ ים. ‡∆ ƒָבר ָע‰ ּ„¿ ב¿ ƒ ׁ̆ ן  חו… ּטָ ƒּב‰ַ

י,  ƒ ׁ̆ י ƒל ¿ ּׁ̆ ‰ַ ו¿ ים.  ƒ‡רּו ַ‰ּב¿ ַעל  ן  חו… ּטָ ƒּב‰ַ  ˙ ּבו… ƒס ּב¿ י,  ƒנ ≈ ּׁ̆ ‰ַ ו¿

ן  חו… ּטָ ƒּב‰ַ ב  ַחּי≈ ¿̇ ƒי ֲעבּוָרן  ּבַ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ  ˙ מו… ָ„ּ ¿̃ ‰ַ‰ַ ‡ּור  ב≈ ּב¿

‡ּור  ב≈ ּב¿ י,  ƒיע ƒב ָ‰ר¿ ו¿  .˙ ּבו… ƒּס ּבַ  ˜ ס∆ ָ‰ע≈ ּיּוב  ƒח ו¿ ים,  ƒ‰…ל‡ ּב≈

רֹוֶצה. ִפי ׁשֶ ּלֹא הֹוֵלְך לֹו ּכְ ׁשֶ ְמָחה, ְוַאף ּכְ ׂשִ ִמיד ּבְ רּוי ּתָ ה' ׁשָ ַהּבֹוֵטַח ּבַ

ם  ִא ף  ַא ְו  , ב ּצָ ַמ ל  ָכ ּבְ ד  י ִמ ּתָ ַח  ֵמ ׂשָ ה'  ּבַ ַח  ֵט ֹו ּב ַה ׁשֶ ת,  ֶל ֶע ֹו ּת ד  עֹו

ק  ַר ֹו  ל ה  ׂשֶ ֹו ע ׁשֶ ה'  ּבַ ַח  ֵט ֹו ּב ׁשֶ י  ֵנ ּפְ ִמ  , ֹו נ ֹו צ ְר ּכִ ֹו  נ י ֵא ׁשֶ ר  ָב ּדָ ּו  ה ֵר ְק ִי

ל  ת ַע ֶמ ֶח ַר ּמְ ת ׁשֶ ַמ ֲח ם ֵמ ֵא ָה י ׁשֶ ִפ ְכ , ּו ר ָב ָד ר ְו ָב ל ּדָ ָכ ֹו ּבְ ב ל ֹו ּט ה ׁשֶ ַמ

ֹו  נ י ֵא ׁשֶ ּכְ ף  ַא ֹו  ל ה  ָר י ּתִ ַמ ּו ת  ֶר ׁשֶ קֹו ְו ת  ֶל ֶת ַח ְמ ּו תֹו  אֹו ת  ֶצ ֶח ֹו ר ּה  ָנ ּבְ

ַח  ֹט ְב ִל י  ׁשִ ְפ ַנ ת  ֶא ה  ָק י ִת ׁשְ ּבִ י  ּתִ ְח ּנַ ִה ה:  דהמע" ר  ַמ ֲא ַמ ְכ ּו  , ה ֶצ ֹו ר

. י ׁשִ ְפ ַנ ם  ּגַ ְך  ּכָ ּו  ּנ ֶל י ִכ ֲא ּתַ ֹו  ּמ ִא ׁשֶ ַח  טּו ּבָ ַה ק  ֹו נ י ִת ּכְ ָך  ּבְ

ר  ְמַדּבֵ ַמה  ַעל  חֹון,  ּטָ ַהּבִ ַער  ׁשַ ּבְ ַהּמֹוִפיִעים  ָרִקים  ּפְ ל-ז'  ָמה  ַהְקּדָ
ֶרק. ָכל ּפֶ ּבְ

 , ' ה ּבַ ַח  ֵט ֹו ּב ַל ׁש  ּיֵ ׁשֶ ת  ֹו ל ֲע ֹו ת ַה ֵמ ה  ּבֵ ְר ַה י  ּתִ ְר ַא ּבֵ ׁשֶ ר  ַח ַא ֵמ ּו

 , י ּתִ ְג ּשַׂ ִה י ׁשֶ ִפ ז ּכְ " ה ו ע י ה ֵנ ָי ְנ ִע ן ּבְ ֵה ה ְו ָר ֹו ּת ן ּבַ ֹו ֵה ׁש ל ּיֵ ה ׁשֶ ָא ָנ ֲה ַה ְו

  . ן ֹו ח טָּ ּבִ ּו  ה ַמ  -  1  . ם י ִר ָב ּדְ ה  ָע ְב ׁשִ ן  ֹו ח טָּ ּבִ ַה ן  ַי ְנ ִע ּבְ ת  ֵע ּכָ ר  ֵא ָב ֲא

ר  ֵא ָב ְל  -  3  . ן ֹו ח טָּ ּבִ ׁש  ֵי י  ִמ ּבְ ע  ּבָ ְק ִנ ן  ּכָ ְר ּדַ ׁשֶ ת  ֹו ּב סִּ ַה  -  2

ק  ֹס ֲע ַי ם  ָד ָא ָה ׁשֶ  ' ה ן  ֹו צ ְר ׁשֶ ְו  , ' ה ּבַ ק  ַר ַח  ֹט ְב ִל ם  י ִב ּיָ ַח ַע  ּו ּד ַמ

ַח  ֹט ְב ִל ׁש  ֵי ם  ֶה ּבָ ׁשֶ ם  י ִר ָב ּדְ ַה ר  ֵא ָב ְל  -  4  . ֹו ת ָס ָנ ְר ַפ ְל ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ִי ְו



מטפתיחה  

נּו˙ו…  חו… ּו‚¿ ב¿ ƒ ׁ̆ ּיּוב  ƒח ן, ו¿ חו… ּטָ ƒּב‰ַ ‰ י∆ ¿‰ ƒם י ∆‰ ר ּבָ ∆ ׁ̆ ים ֲ‡ ƒָבר ¿„ּ‰ַ

ים  ƒ‰…ל‡ ַח ּב≈ ט≈ ˜ ַ‰ּבו… ס∆ ין ע≈ ׁ̆ ּב≈ ּי≈ ∆ ׁ̆  ׁ̆ ר≈ פ¿ ∆‰ י, ּבַ ƒ ׁ̆ י ƒֲחמ‰ַ ם. ו¿ ∆‰ ּבָ

ים  ƒ‰…ל‡ ּב≈ ַח  ט≈ ּבו… ינו…  ≈‡ ∆ ׁ̆ י  ƒמ  ˜ ס∆ ע≈ ין  ּוב≈ ף,  ר∆ ַ‰ּט∆  ˙ ּבו… ƒס ּב¿

ים  ƒר מ¿ ַע˙ ָ‰‡ו… נּו˙ ּ„ַ ּיּוב ּ‚¿ ƒי ח ָפנ≈ ‡ּור ‡√ ב≈ י, ּב¿ ƒ ּׁ̆ ƒ ּׁ̆ ‰ַ ם. ו¿ ∆‰ ּבָ

ַל˙  ּבָ ַ̃ ם ּב¿ ָ̇ ו… ׁ̆ ים ַנפ¿ ƒַיֲחל ָלם, ּומ¿ עו… ˙ ּבָ ֲ‡וו… ַּ̇ יכּו˙ ַ‰ ƒר‡ֲ ּבַ

י  ֲעל≈ ּבַ ם  ≈‰ ו¿  , ּבו… ם  ָ̂ פ¿ ח∆ ל¿ יעּו  ƒ‚ּ ּיַ ∆ ׁ̆ ּכ¿ ים  ƒ‰…ל ¡‡‰ָ  ˙„ַ ֲעבו…

ים,  ƒ‰…ל‡ ּב≈ ן  חו… ּטָ ƒּב‰ַ י  י„≈ ƒס ַמפ¿ ּב¿ י,  ƒיע ƒב ¿ ּׁ̆ ‰ַ ו¿  .˙ נו… ּכו… ¿ ׁ̆ ַ‰ּמַ

יו. ָ̃ ֲחָל ר ּבַ ≈ּ̂ ַ̃ ן, ּול¿ חו… ּטָ ƒַין ַ‰ּב נ¿ ƒע ר ּב¿ ַ„ּב≈ יך¿ ל¿ ƒר ָּ̂ ∆ ׁ̆ ָכל ַמ‰  ו¿

  

א  ּו ה ן  ֹו ח טָּ ּבִ ַה י  ַת ָמ ּו  , ח ּבָ ׁשֻ ְמ ַח  ֵט ֹו ּב ַה ה  ֶי ְה ִי ם  ֶה ָב ּו  , ' ה ּבַ

ד  ַח ַי ְו ֹו  ת ָס ָנ ְר ַפ ְל ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ַה ן  י ּבֵ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ם  י ִל ּדֵ ְב ֶה ַה  -  5  . י א ַנ ּגְ

ֹו  נ י ֵא ְו ֹו  ת ָס ָנ ְר ַפ ְל ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ַה ן  י ֵב ְל  , ' ה ּבַ ַח  ֵט ֹו ּב ת  א ֹז ם  ִע

ם  י ִר ְמ אֹו ָה ם  ָת אֹו ֶאת  ת  ֹו ּנ ַג ְל ׁש  ֵי ַע  ּו ּד ַמ ר  ֵא ָב ְל  -  6  . ' ה ּבַ ַח  ֵט ֹו ּב

ַעל  ל  ְלַקּבֵ ֲחֵפִצים  ׁשֶ ֲעִנים  ְוטֹו עוה"ז,  ֵני  ָי ְנ ִע ּבְ ַלֲעֹסק  ׁש  ֵי ֶדם  ּקֹ ּמִ ׁשֶ

ים  ּנִ ְמֻכ ְוֵהם  ְרָנָסָתם,  ּפַ ל  ּכָ ָלֶהם  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ְלַאַחר  ַרק  ה'  ֲעבֹוַדת  ַעְצָמם 

ַח  ְרִחיק ָהָאָדם ִמִלְבטֹו ּמַ ָבִרים ׁשֶ נֹות. 7 - ַמֵהם ַהּדְ ּכֹו ׁשְ ֲעֵלי ַהּמַ ם ּבַ ׁשֵ ּבְ

ן. חֹו טָּ ִקיצּור ֶחְלֵקי ַהּבִ ן, ְו חֹו טָּ ת ַהּבִ ן ִמּדַ ָי ְנ ִע ִנים ּבְ ָי ְנ ָאר ִע , ְועֹוד ׁשְ ה' ּבַ





חֹון  ּטָ ַער ַהּבִ ׁשַ
ֶרק ִראׁשֹון ּפֶ





נגפרק ראשון  

 ‰ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆ ַח, ו¿ ט≈ ׁ̆ ַ‰ּבו… פ∆ נּוַח˙ נ∆ י‡ מ¿ ƒ‰ ן חו… ּטָ ƒך¿ ַמ‰ּו˙ ַ‰ּב‡ַ

ן לו…  כו… ַ‰ּנָ ב ו¿ ‰ ַ‰ּטו… ∆ׂ̆ ֲע ּיַ ∆ ׁ̆ ַטח ָעָליו  ּבָ ∆ ּׁ̆ י  ƒּבו… ָסמּוך¿ ַעל מ ƒל

י˜  ƒפ ּמ≈ ∆ ׁ̆ ַמ‰  ו… ּב¿ ּ̇ ַ„ע¿ ו… ו¿ ּ̇ ָכל¿ י י¿ ƒפ ַטח ָעָליו, ּכ¿ ב¿ ƒר י ∆ ׁ̆ ָין ֲ‡ נ¿ ƒע ּבָ

ן  ƒן מ חו… ּטָ ƒּב‰ַ ‰ י∆ ¿‰ ƒֲעבּורו… י ר ּבַ ∆ ׁ̆ ר – ֲ‡ ָּ̃ ƒָבל ָ‰ע‡ֲ . ָב˙ו… טו…

 ‰ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆ ‰ּו‡  ן,  חו… ּטָ ƒּב‰ַ  ‡ ≈̂ ּמָ ƒי ל…‡   „ ≈̃ ּפָ ƒי ם  ƒ‡ ו¿ ַח,  ט≈ ַ‰ּבו…

 ‰ ∆ׂ̆ ַיֲע ָ‡ַמר, ו¿ ∆ ׁ̆ ם ַמ‰  ּי≈ ַ̃ ּי¿ ∆ ׁ̆ ַטח ּבו…  ב¿ ƒּי ∆ ׁ̆ י  ƒמ טּוַח ּב¿ ּבו… ּבָ ƒל

לו…  ָנ‰  ¿̇ ƒ‰ ּל…‡  ∆ ׁ̆ ַמ‰  ּב¿ ב  ַ‰ּטו… ָעָליו  …ב  ׁ̆ ַיֲח ו¿ ָעַרב,  ∆ ׁ̆ ַמ‰ 

.„ ס∆ ָ„ָב‰ ָוח∆ ‰ּו נ¿ ≈ׂ̆ ֲע ּיַ ∆ ׁ̆ ‰ּו,  ו… ׂ̆ ל…‡ ָעַרב ֲע ו¿

ָכל ִלּבֹו  ּבְ טּוַח  ּבָ ַהְינּו ׁשֶ ּדְ ה',  ּבַ חֹון  ּטָ ת ַהּבִ ֶדר ִמּדַ ּגֶ ֶפֶרק ֶזה ְמבָֹאר  ּבְ
ְוֵאינֹו  ֵלו  ְוׁשָ ָרגּוַע  ְוהּוא  ֲעבּורֹו,  יֹוֵתר  ּבְ ְוָנכֹון  ּטֹוב  ׁשֶ ַמה  ה  ַיֲעׂשֶ ה'  ׁשֶ

ַלל. ּדֹוֵאג ּכְ

י  ֵד ְי ַעל  ֶזהּו  ְו  , ֵטַח ֹו ּב ַה ל  ׁשֶ ֶפׁש  ּנֶ ַה ַחת  ְמנּו הּוא  ן  חֹו טָּ ּבִ ן  ָי ְנ ִע ר  אּו ּבֵ

ן  כֹו ָנ ְו ב  ּטֹו ה ַמה ׁשֶ ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ  , ֹו ּב ֵטַח  ֹו ּב ֵמְך ַעל ִמי ׁשֶ ֹו הּוא סֹו ּב ָכל ִל ּבְ ׁשֶ

ַמה  ִפי  ְכ ּו ֹו  ּת ְל ָכ ְי י  ִפ ּכְ  , ו י ָל ָע ֵטַח  ֹו ּב ׁשֶ ן  ָי ְנ ִע אֹותֹו  ּבְ רֹו  ֲעבּו ֵתר  ֹו י ּבְ

ַכל  ּו י ָתּה  ֹו י ְה ּבִ ַרק  ׁשֶ ן  חֹו טָּ ּבִ ַה ַדת  ֲעבֹו ר  ּקַ ִע ְו  , ָבתֹו ְלטֹו ֵהם  ׁשֶ ַע  ֵד ֹו ּי ׁשֶ

ה  ֶי ְה ּיִ ׁשֶ , הּוא,  ֹו ּב ֵטַח  ֹו ּב ה  ֶי ְה ִי ְלָעדֹו לֹא  ִב ּו ֹו  ּב ֵטַח  ֹו ּב ׁשֶ אֹותֹו  ּבְ ֹטַח  ְב ִל

ל  ה לֹו ּכָ ֲעׂשֶ ַי ְו ָאַמר,  ם ַמה ׁשֶ ּיֵ ַק ֹו ְי ֵטַח ּב ֹו ּב אֹותֹו ׁשֶ ֹו ׁשֶ ּב ָכל ִל ַח ּבְ טּו ּבָ

לֹא  ְו לֹו  ִהְבִטיַח  ּלֹא  ׁשֶ ָבִרים  ְד ּבִ בֹות  טֹו לֹו  ה  ֲעׂשֶ ַי ַאף  ְו ב  ּיֵ ִהְתַח ׁשֶ ַמה 

ֶחֶסד. ָו ָדָבה  ְנ ַרת  תֹו ּבְ ל  ּכֹ ַה ְו ָתם,  ֲעׂשֹו ַל ב  ּיֵ ִהְתַח





חֹון  ּטָ ַער ַהּבִ ׁשַ
ִני ֶרק ׁשֵ ּפֶ





נזפרק שני  

ַעל  ַח  ט≈ ַ‰ּבו… מ≈ ן  חו… ּטָ ƒּב‰ַ ן  כ≈ ָּ̇ ƒי ן  ∆‰ ּבָ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ  ˙ ּבו… ƒּס‰ַ ַ‡ך¿ 

ַבע.  ∆ ׁ̆ ן  ים ‰≈ ƒ‡רּו ַ‰ּב¿

ָ‰ָ‡ָ„ם  י  ƒּכ ָ‰ַ‡ֲ‰ָב‰,  ו¿ ָל‰  מ¿ ַ‰ח∆ ו¿ ים  ƒַרֲחמ‰ָ ן,  ∆‰ מ≈ ַ‡ַח˙ 

ַטח  ב¿ ƒל ָעָליו, י מ≈ חו… ם ו¿ ַרח≈ ‰ּו‡ מ¿ ∆ ׁ̆ רו…  ֲחב≈ ַע ּבַ ≈„ ‰ּו‡ יו… ∆ ׁ̆ ּכ¿

ָיָניו.  נ¿ ƒע ‰ּו מ≈ יח≈ ƒר ט¿ ּיַ ∆ ׁ̆ ָכל ַמ‰  ו… ָעָליו ּב¿ ׁ̆ נּוַח ַנפ¿ ָ̇ ּבו… ו¿

ם  ַעּל≈ ¿̇ ƒּנּו מ ינ∆ ≈‡ ∆ ׁ̆  , ם ַ‡ֲ‰ָב˙ו… ƒַע ּבו… ע ≈„ ‰ יו… י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆ י˙,  ƒנ ≈ ּׁ̆ ‰ַ ו¿

‰ּו‡  ∆ ׁ̆ ַע ּבו…  ≈„ , ֲ‡ָבל ‰ּו‡ יו… ˆו… פ¿ ח∆ ל ּב¿ ≈ּ̂ ַע ¿̇ ƒל…‡ מ ּנּו ו¿ ּמ∆ ƒמ

ּנּו  ּמ∆ ƒר לו… מ ר≈ ּבָ ¿̇ ƒם ל…‡ י ƒ‡ י ƒּכ . ˙ו… ו… ׂ̆ ים ַלֲע ƒּכ ל ּוַמס¿ ≈„ּ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒמ

ַע  ≈„ ‰ּו‡ יו… ∆ ׁ̆ י  נ≈ ּפ¿ ƒם, מ ל≈ ָ ׁ̆ נו… ָעָליו  חו… ט¿ ƒּב ‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י ,‰ ל ז∆ ּכָ

ַח  ט≈ ˆּו ַלּבו… ּב¿ ַ̃ ¿̇ ƒי ר  ∆ ׁ̆ ַכֲ‡ . ו¿ ˆו… פ¿ ח∆ נו… ּב¿ יו… פ¿ ƒר מּו˙ו… ו¿ ַעּל¿ ¿̇ ƒ‰

ל ַרֲחָמנּו˙ו… ָעָליו,  ∆„…‚ּ – ‰ ּל∆ ≈‡ ˙ ּ„ו… ƒי מ ≈ּ̇ ¿ ׁ̆ ַטח ּבו…  ּבָ ∆ ׁ̆ י  ƒּמ ƒמ

 .˜ י ָספ≈ ƒל ּב¿ ƒַטח בו… ּמ ב¿ ƒָיָניו, י נ¿ ƒָח˙ו… ַעל ע ָ‚ּ ¿ ׁ̆ ר…ב ַ‰ ו¿

זּוָלתֹו. ְגָלָלם ִיְבַטח ָהָאָדם ּבְ ּבִ ים ׁשֶ רּוׁשִ ָנִאים ַהּדְ 7 ּתְ

ם  י ִא ּו ר ּבְ ַה ֵמ ד  ָח ֶא ל  ַע ַח  ֵט ֹו ּב ם  ָד ָא ָה ה  ֶי ְה ִי ם  ָל ָל ְג ּבִ ׁשֶ ת  ֹו ּב סִּ ַה

 . ע ַב ׁשֶ ם  ֵה

ם  ִא ׁשֶ  , ּו נ ְי ַה ּדְ  , ה ָב ֲה ַא ָה ְו ה  ָל ְמ ֶח ַה ְו ם  י ִמ ֲח ַר ָה ת  ּדַ ִמ  , ן ֹו ׁש א ִר ָה

ֹו  ּב ח  ַט ְב ִי י  ַז ֲא ו  י ָל ָע ל  ֵמ ֹו ח ְו ם  ֵח ַר ְמ א  ּו ה ׁשֶ ֹו  ר ֵב ֲח ּבַ ם  ָד ָא ָה ַע  ֵד ֹו י

. ה ֶצ ְר ִי ה ׁשֶ ַמ ל  ָכ ּבְ ֹו  צ ְפ ֶח א  ּלֵ ַמ ּיְ ֶ ּשׁ ו  י ָל ָע ְך  ֹו מ ְס ִי ְו

 , לֹו ר  ֹז ֲע ּלַ ִמ ם  ּלֵ ַע ְת ִי א  לֹ ֲהבֹו  אֹו ׁשֶ ֵבר  ָח תֹו  אֹו ׁשֶ ַע  ֵד ֹו י ִאם  ית,  ִנ ֵ ּשׁ ַה

ֶצה  רֹו ְו ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ִמ רֹו  ֵב ֲח ׁשֶ לֹו  ר  רּו ָב ּו  , ְפצֹו ֶח א  ּלֵ ַמ ּלְ ִמ ל  ּצֵ ַע ְת ִי א  לֹ ְו

ָאָדם  ר ָל רּו ה ּבָ ֶי ְה ִי א  ִאם לֹ י ׁשֶ ֵנ ּפְ , ִמ ֹו ַטח ּב ְב י ִי ַז , ֲא ר לֹו ֹו ז ְע ֵתר ַל ֹו י ּבְ

ַע  ֵד ֹו י ְד ֵלם,  ׁשָ ֵלב  ּבְ ו  י ָל ָע ַטח  ְב ִי א  ּלֹ ׁשֶ י  ֵר ֲה  , ּו ּל ֵא ים  ִר ָב ּדְ רֹו  ֵב ֲח ּבַ

ַח  ֵט ֹו ּב ר ַל רּו ה ּבָ ֶי ְה ר ִי ׁשֶ ֲא ַרק ּכַ , ְו ְפצֹו א ֶח ּלֵ ַמ ּלְ ל ִמ ּצֵ ַע ְת ִמ ם ּו ּלֵ ַע ְת ּמִ ׁשֶ

 , ו י ָל ֵחם ָע ַר ּמְ , ׁשֶ ּו נ ְי ַה , ּדְ ּו ּל ת ֵא ֹו ּד י ִמ ּתֵ ו ׁשְ י ָל ַח ָע ֵט ֹו ּב רֹו ׁשֶ ֵב ֲח ׁש ּבְ ּיֵ ׁשֶ

ר. רּו ֵב ּבְ ֹו  ּב ַטח  ְב ִי י  ַז ֲא ו  י ָנ ָי ְנ ִע ל  ּכָ ַעל  ַח  י ּגִ ׁשְ ּמַ ׁשֶ ְו

פר˜ ˘ני



חובות הלבבות שער הבטחון נח

 ,ı ָחפ≈ ‰ּו‡  ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ּבַ ח  ַּ̂ ֻנ י¿ ל…‡  ָחָז˜   ‰ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆ י˙,  ƒ ׁ̆ י ƒל ¿ ּׁ̆ ‰ַ ו¿

 ‰ י∆ ¿‰ ƒם י ƒ‡ י ƒַח. ּכ ט≈ ˙ ַ‰ּבו… ַ ׁ̆ ָּ̃ ˙ ּבַ ו… ׂ̆ ֲע ַע מ≈ נ≈ ‰ּו מו… ָנע≈ מ¿ ƒל…‡ י ו¿

ר  ר≈ ּבָ ¿̇ ƒּנ ∆ ׁ̆ י  ƒּפ ַעל  ַ‡ף  ָעָליו,  ן  חו… ּטָ ƒּב‰ַ ַלם  ¿ ׁ̆ ƒי ל…‡   , ׁ̆ ַחּלָ

ר…ב  ּנּו ּב¿ ּמ∆ ƒים מ ƒָבר ַנע ּ„¿ ּמָ ƒ‰ י נ≈ ּפ¿ ƒיַח – מ ƒ‚ּ ¿ ׁ̆ ם ּוַמ ַרח≈ ‰ּו‡ מ¿ ∆ ׁ̆

 ,‰ ּל∆ ≈‡‰ָ  ˙ ּ„ו… ƒּמ‰ַ  � ל̆… ¿ ׁ̆ ּבו…  ˆּו  ּב¿ ַ̃ ¿̇ ƒי ר  ∆ ׁ̆ ַכֲ‡ ו¿ ים.  ƒָינ נ¿ ƒע‰ָ

ר ָר‡ּוי.  ≈̇ ן ָעָליו יו… חו… ּטָ ƒּב‰ַ ‰ י∆ ¿‰ ƒי

ַח ָעָליו,  ט≈ ˙ ַ‰ּבו… ל∆ ע∆ ו… ּ̇ י  ָפנ≈ √‡ ַע ּבָ ≈„ ‰ יו… י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆ י˙,  ƒיע ƒב ָ‰ר¿ ו¿

 ,‰ ∆‡ ר¿ ƒּוַבּנ ר  ָּ̇ ס¿ ƒנ ּבַ ב לו…  ‰ּו‡ טו… ∆ ׁ̆ ּנּו ַמ‰  ּמ∆ ƒם מ ָעל≈ י≈ ל…‡  ו¿

נּוַח  ָ̇ ‰, ל…‡  ל ז∆ ַ„ע ּכָ ם ל…‡ י≈ ƒ‡ י ƒּכ . ָינו… נ¿ ƒיַטב ּבו… ע ƒּי ∆ ּׁ̆ ּוַמ‰ 

ו…  ּ̇ ע¿ ַ„ּ ּבו…  לו…  ˆּו  ּב¿ ַ̃ ¿̇ ƒי ר  ∆ ׁ̆ ַכֲ‡ ו¿ ָעָליו.  ַח  ט≈ ַ‰ּבו…  ׁ̆ פ∆ נ∆

ן,  י‰∆ ֲעל≈ ָח˙ו…  ָ‚ּ ¿ ׁ̆ ‰ַ ר…ב  ו¿ ם,  ∆‰ ּבָ ו…  ּ̇ יָכל¿ ƒו יו,  ָ̇ ֲעלו… ˙ו… ּב¿

 .˜ י ָספ≈ ƒל ּב¿ ƒנו… ּבו… מ חו… ט¿ ƒַז˜ ּב ח¡ ָל˙ו… ָעָליו, י∆ מ¿ ח∆ ו¿

 ˙ ּלַ ƒח ¿ּ̇ ƒַח ָעָליו מ ט≈ ָ‰ַ‚˙ ַ‰ּבו… ַ‰נ¿ „ ּב¿ ַיח≈ ¿̇ ƒמ ‰ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆ י˙,  ƒ ׁ̆ י ƒֲחמ‰ַ ו¿

ַע  ּצֵ ַב ּלְ ִמ ׁש  י ִא הּו  ֵח ּצְ ַנ ְי א  ּלֹ ׁשֶ ן  ֶפ ֹא ּבְ ק  ָז ָח ֹו  ר ֵב ֲח ה  ֶי ְה ּיִ ׁשֶ ית,  ׁשִ י ִל ְ ּשׁ ַה

ַח  ֵט ֹו ּב ַה ׁשֶ ַמה  ת  ֹו ׂש ֲע ּלַ ִמ ב  ּו ּכ ִע ם  ּו ׁש הּו  עּו י ִר ְפ ַי א  לֹ ְו ה,  ֶצ ֹו ר ׁשֶ ַמה 

ת,  ֵלמּו ׁשְ ּבִ ו  י ָל ָע ַטח  ְב ִי א  לֹ י  ַז ֲא  , ׁש ּלָ ַח ה  ֶי ְה ִי ִאם  ׁשֶ י  ֵנ ּפְ ִמ ה,  ֶצ ֹו ר ֹו  ּב

ע  ַנ ּמָ ּיִ ׁשֶ ׁש  ׁשֵ חֹו ׁשֶ י  ֵנ ּפְ ִמ  , ו י ָל ָע ַח  י ּגִ ׁשְ ַמ ּו ֵחם  ַר ְמ א  הּו ׁשֶ ּו  ל י ִפ ֲא ַו

ל  ּכָ ֹו  ּב ה  ֶי ְה ּיִ ׁשֶ ּכְ ק  ַר ְו ת,  ֹו נ ֹו ׁש ת  ֹו ּב סִּ ִמ ֹו  נ צֹו ְר ֹו  ר בּו ֲע ַע  ּצֵ ַב ְל ּו  ּנ ּמֶ ִמ

. י אּו ָר ּכָ ֹו  ּב ַטח  ְב ִי "ל  הנ ת  ֹו ּד ִמ  ' הג

ּלֹא  ְוׁשֶ ָעָליו,  ּבֹוֵטַח  ׁשֶ ִמי  ֲעבּור  יֹוֵתר  ּבְ ֲחֵברֹו ַמה מֹוִעיל  ַדע  ּיֵ ׁשֶ ָהְרִביִעית, 

ָלַעִין,  ְרֶאה  ַהּנִ ְלִפי  ְוֵהן  ר  ִנְסּתָ ּבַ ֵהן  ֲעבּורֹו,  טֹוב  ֲהִכי  ַמה  ּנּו  ִמּמֶ ֵיָעֵלם 

י  ִק ּבָ ֹו  ר ֵב ֲח ה  ֶי ְה ִי א  לֹ ם  ִא ׁשֶ ִעְנָיָניו,  ָכל  ּבְ לֹו  טֹוב  ִיְהֶיה  ָיָדם  ַעל  ׁשֶ

ה  ָע י ִד ְי ֹו  ּב ה  ֶי ְה ּיִ ׁשֶ ּכְ ק  ַר ְו  , ו י ָל ָע ַח  ֵט ֹו ּב ַה ְך  ֹמ ְס ִי א  לֹ  , ה ֶז ל  ָכ ּבְ

ו  י ָל ָע ַח  י ּגִ ׁשְ ַמ ה  ֶי ְה ִי ְו  , ם ָג י ׂשִ ַה ְל ת  ֶל ֹכ ְי ֹו  ל ה  ֶי ְה ִי ְו  , ו י ָת ֹו ל ֲע ֹו ּת ּבְ

. ר ּו ר ֵב ּבְ ֹו  ּב ֹו  נ ֹו ח ְט ִב ּבְ ק  ּזֵ ַח ְת ִי י  ַז ֲא  , ו י ָל ָע ל  ֹמ ְח ַי ְו

ר,  ַצ ֹו ּנ ֶ ּשׁ ז  ָא ֵמ ֹו  ג י ִה ְנ ַמ ו  י ָל ָע ַח  ֵט ֹו ּב ׁשֶ ר  ֵב ָח תֹו  ה אֹו ֶי ְה ּיִ ׁשֶ ית,  ׁשִ י ִמ ֲח ַה



נטפרק שני  

ּו˙ו…  ׁ̆ י ƒ ׁ̆ י ƒו ּוַבֲחרּו˙ו…  ַנֲערּו˙ו…  ו¿ ˜ּו˙ו…  ַינ¿ ו¿ ּ„ּולו…  ƒ‚ ו¿ ֲ‰ָוָי˙ו… 

ּנּו  ּמ∆ ƒמ  ‰ ז∆ ל  ּכָ ר  ר≈ ּבָ ¿̇ ƒּי ∆ ׁ̆ ּוכ¿  . ָינו… נ¿ ƒע י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ ַע„  ָנ˙ו…  ¿̃ ƒז ו¿

ֲעבּור  ן ָעָליו, ּבַ ע≈ ָ ּׁ̆ ƒי ו… ָעָליו, ו¿ ׁ̆ נּוַח ַנפ¿ ָּ̇ ∆ ׁ̆ ב  ַחּי≈ ¿̇ ƒַח, י ט≈ ַלּבו…

 ˙ ּיו… ƒֲעל ו… ּ̇ ‰ַ ו¿  ˙ פו… ¿„ ָ‰עו…  ˙ בו… ַ‰ּטו… ן  ƒמ ָעָליו  לו…  ַ„ם  ָּ̃ ∆ ּׁ̆ ַמ‰ 

 . נו… ּבו… חו… ט¿ ƒּב ˙ ַ̃ ז¿ ב ח∆ ַחּי≈ ‰ מ¿ ‰ ז∆ י∆ ¿‰ ƒי ˙, ו¿ י„ו… ƒמ ¿̇ ַ‰ּמַ

ל…‡ יּוַכל  , ו¿ ָי„ו… ּלו… ָמסּור ּב¿ ַח ּכֻ ט≈ ַין ַ‰ּבו… נ¿ ƒע ‰ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆ י˙,  ƒ ּׁ̆ ƒ ּׁ̆ ‰ַ ו¿

 ˙ חו… ¿„ ƒל ל…‡  ו¿ ָליו  ≈‡ יב  ƒט ≈‰ ל¿ ל…‡  ו¿  , ילו… ƒע ‰ו… ּול¿ י˜ו…  ƒּז‰ַ ל¿ ָ‡ָ„ם 

ר  י˙ ַ‰ּבו… ב≈ ר ‰ּו‡ ּב¿ ∆ ׁ̆ „ ָ‰ָ‡סּור, ֲ‡ ב∆ ע∆ , ּכָ ָעָליו, זּוָל˙ו… ˜ מ≈ ז∆ נ∆

ַטח ָעָליו  ּבָ ∆ ׁ̆ י  ƒּו˙ מ ׁ̆ ר¿ ƒַח ּב ט≈ ‰ ַ‰ּבו… י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆ ָניו. ּוכ¿ ּו˙ ֲ‡„ו… ׁ̆ ר¿ ƒּב

ט…ַח ָעָליו.  ב¿ ƒר ָר‡ּוי ל ≈̇ ‰ יו… י∆ ¿‰ ƒי ,‰ ָין ַ‰ּז∆ נ¿ ƒַעל ָ‰ע

יבּו˙  ƒ„ י˙ ַ‰ּנ¿ ƒל כ¿ ַ̇ ַטח ָעָליו ּב¿ ּבָ ∆ ּׁ̆ י  ƒמ ‰ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆ י˙,  ƒיע ƒב ¿ ּׁ̆ ‰ַ ו¿

 ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ו¿  , ָר‡ּוי לו… ינו…  ≈‡ ∆ ׁ̆ י  ƒמ ּול¿ ָר‡ּוי לו…  ∆ ׁ̆ י  ƒמ „, ל¿ ס∆ ַ‰ח∆ ו¿

 .˜ ס≈ ּפָ ƒל…‡ י ˙ ו¿ ר≈ ּכָ ƒל…‡ י , ך¿ ָ ׁ̆ מ¿ ƒו… נ„ּ ַחס¿ ˙ ו¿ ∆„ מ∆ ¿̇ יבּו˙ו… ַמ ƒ„ נ¿

תֹו  רּו ְג ּבַ  , תֹו ֲחרּו ּבַ  , תֹו ֲערּו ַנ י  ֵמ י ִו יָקתֹו  ִנ ְי י  ֵמ י ִו רֹו  ּו ּב ִע י  ֵמ ְי ז  ָא ֵמ

ֹו  ג י ִה ְנ רֹו ִה ֵב ֲח ַח ׁשֶ ֵט ֹו ּב ר ַל רּו ה ּבָ ֶי ְה ּיִ ׁשֶ ּכְ ַרק  , ְו ו י ָמ ף ָי תֹו ַעד סֹו ּו נ ְק ִז ְו

ר  ָב ּכְ ׁשֶ ם  ּו ּשׁ ִמ  , ו י ָל ָע ן  ָע ׁשְ ִנ ה  ֶי ְה ִי ְו ו  י ָל ָע ְך  ֹמ ְס ּיִ ׁשֶ אי  ּדַ ַו ר,  ָצ ֹו ּנ ׁשֶ ז  ָא ֵמ

ים  ִכ ׁשָ ְמ ּנִ ַה ת  בֹו טֹו ַגם  ְו  , ְך י ִר ּצָ ׁשֶ ה  ּמַ ִמ ֵתר  ֹו י ּבְ ת  בֹו טֹו ּו  ּנ ּמֶ ִמ ל  ּבֵ ִק

ה. ֶז ׁש  י ִא ּבְ ק  ָז ָח ַח  ֹט ְב ִל ב  ּיֵ ַח ְמ ה  ֶז ל  ּכָ ׁשֶ ת,  ְתִמידּו ּבִ

ּלֹא יּוַכל  ֹאֶפן ׁשֶ ַיד ֲחֵברֹו, ּבְ ל ִעְנָיֵני ָהָאָדם ְמסּוִרים ּבְ ְהֶיה ּכָ ּיִ ית, ׁשֶ יׁשִ ַהׁשִ

ֶנֶזק,  ּנּו  ִמּמֶ ִלְמנֹוַע  ְולֹא  לֹו  ְלֵהיִטיב  ְולֹא  לֹו  ְלהֹוִעיל  ְולֹא  יקֹו  ְלַהּזִ ִאיׁש 

ֶעֶבד  רּוִאים, ּכְ ל ַהּבְ ְרׁשּות ֲחֵברֹו ַהּבֹוֵטַח ָעָליו, ְוִיְהיּו ּכָ ן ִיְהֶיה ּבִ א ִאם ּכֵ ֶאּלָ

ַהּבֹוֵטַח  ֲחֵברֹו  ְרׁשּות  ּבִ ּבֹוֵטַח  ׁשֶ ִמי  ְהֶיה  ּיִ ּוְכׁשֶ ֲאדֹוָניו,  ַיד  ּבְ ָמסּור  הּוא  ׁשֶ

יֹוֵתר ִלְבֹטַח ָעָליו. ֹאֶפן הנ"ל ִיְהֶיה ָראּוי ּבְ ָעָליו ּבְ

תֹו  ִדיבּו ְנ ּבִ ף  סֹו ֵאין  ו  י ָל ָע ֵטַח  ֹו ּב ׁשֶ ָחֵבר  תֹו  אֹו ֶיה  ְה ּיִ ׁשֶ יִעית,  ִב ְ ּשׁ ַה

ה  ֶי ְה ִי ְו  , ְך ָכ ְל י  ָראּו ֹו  נ י ֵא ׁשֶ י  ִמ ְל ן  ֵה ְו ְך  ָכ ְל י  ָראּו ׁשֶ י  ִמ ְל ן  ֵה  , ו י ָד ָס ֲח ַב ּו

ֵסק,  ּפָ ִי א  לֹ ְו ֵמר  ּגָ ִי א  לֹ ְך  ׁשָ ְמ ִנ ה  ֶי ְה ִי ֹו  ּד ְס ַח ְו ת,  ְתִמידּו ּבִ תֹו  ִדיבּו ְנ



חובות הלבבות שער הבטחון ס

נּו  ר¿ ּכַ ז¿ ƒ‰ ∆ ׁ̆ ל ַמ‰  ם ּכָ ƒע ,‰ ּל∆ ≈‡‰ָ ˙ ּ„ו… ƒל ַ‰ּמ ˆּו ּבו… ּכָ ּב¿ ¿̃ ƒּנ ∆ ׁ̆ י  ƒּומ

 ‰ ַע ז∆ ≈„ ב ַ‰ּיו… ַחּי≈ ¿̇ ƒ‰ , ו¿ ן ּבו… חו… ּטָ ƒי ַ‰ּב ָנ‡≈ ¿ּ̇ מּו  ל¿ ¿ ׁ̆ ƒנ ,‰ ם ָלז∆ ≈„ ˜ו…

 , רו… ָּ̇ ס¿ ƒנ ּלּויו… ּוב¿ ƒ‚ ו… ָעָליו ּב¿ ׁ̆ נּוַח ַנפ¿ ָּ̇ ∆ ׁ̆ , ו¿ ט…ַח ּבו… ב¿ ƒּנּו ל ּמ∆ ƒמ

יו,  ָ̇ רו… ז≈ ¿‚ ƒּב  ˙ ˆו… ר¿ ƒל ו¿ ָליו,  ≈‡ ר  ס≈ ּמָ ƒ‰ ּול¿ ָבָריו,  ≈‡ ּוב¿ ּבו…  ƒל ּב¿

ָעָליו.  פ¿ ƒיָניו ּומ ƒ„ּ ָכל ב ּב¿ טו… ˙ו… ל¿ ָל„ּון ‡ו… ו¿

ת  ֲעלֹו ּמַ ַה ָכל  ְל ָסף  ֹו נ ּבְ  , ּו ּל ֵא ת  בֹו טֹו ֹות  ִמּד ל  ּכָ ֹו  ּב ׁש  ּיֵ ׁשֶ י  ִמ ּבְ ַרק  ְו

י  ִמ ְל ִכים  י ִר ּצְ ַה ִאים  ָנ ּתְ ַה ל  ּכָ ֹו  ּב ְלמּו  ׁשְ ּנִ ׁשֶ י  ֵר ֲה ֶדם,  ּקֹ ִמ רּו  ּכְ ְז ֻה ׁשֶ

ו  י ָל ָע ְך  ְסֹמ ִל ְו ַח  ֹט ְב ִל ה  ֶז ֵמִאיׁש  ַע  ֵד ֹו ּי ׁשֶ י  ִמ ב  ּיָ ֻח ְמ ּו  , ֹו ּב ְטִחים  ֹו ּב ׁשֶ

ל  ּבֵ ַק ְל ּו  , ו י ָל ֵא ַעְצמֹו  ְמֹסר  ִל ְו  , ו י ָר ָב ֵא ְב ּו ֹו  ּב ִל ּבְ ר,  ּתָ ְס ּנִ ְב ּו ֶלה  ְג ִנ ּבְ

. ו י ׂשָ ֲע ַמ ּו ו  י ָסָק ּפְ ָכל  ּבְ ב  תֹו ְלטֹו ן אֹו ָלדּו ְו ו  י ָת רֹו ֵז ּגְ

. זּוָל˙ו… ַח ּב¿ ט≈ ‰ ָ‰ָ‡ָ„ם ּבו… י∆ ¿‰ ƒָלָלם י ¿‚ ƒּב ∆ ׁ̆  ˙ ּבו… ƒּכּום 7 ס ƒס

. ַח ּבו… ט≈ ּבו… ∆ ׁ̆ י  ƒל ַעל מ מ≈ חו… ם ו¿ ַרח≈ ָח„ מ¿ ˙ו… ‡∆ ‰ ‡ו… י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆  (‡

. ֲעז…ר לו… ּלַ ƒם מ ַעּל≈ ¿̇ ƒל…‡ י ָיָניו ו¿ נ¿ ƒל ע יַח ַעל ּכָ ƒ‚ּ ¿ ׁ̆ ‰ ַמ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆ ב) 

 ˙ ו… ׂ̆ ֲע ּלַ ƒמ לו…  יַע  ƒר פ¿ ּיַ ∆ ׁ̆ ָבר  ָ„ּ  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ּל…‡  ∆ ׁ̆ ן  ‡…פ∆ ּב¿ ָחָז˜   ‰ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆  (‚

. ַח ּבו… ט≈ ל ַ‰ּבו… ∆ ׁ̆ ˆו…  פ¿ ח∆

ר ֲעבּור  ≈̇ יו… יל ּב¿ ƒע י„ ַמ‰ מו… ƒמ ָּ̇ ַע  ≈„ יו… י ו¿ ƒ̃ ָח„ ּבָ ˙ו… ‡∆ ‰ ‡ו… י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆  („

. ַח ּבו… ט≈ ּבו… ∆ ׁ̆ י  ƒמ

ם  ∆„… ּ̃ ƒַל„ ּומ ּנו… ∆ ׁ̆ ָ‡ז  ַח ּבו… מ≈ ט≈ ּבו… ∆ ׁ̆ ˙ו…  ‡ו… יר ּב¿ ƒי‚ו… ּוַמּכ ƒ‰ ‰ ַמנ¿ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆  (‰

ן. ָלכ≈

ָח„  ּל…‡ יּוַכל ‡∆ ∆ ׁ̆ ן  ‡…פ∆ ַח ּבו… ּב¿ ט≈ ּבו… ∆ ׁ̆ י  ƒַי„ מ ּלו… ָמסּור ּב¿ ‰ ּכֻ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆ ו) 

. ּו˙ו… ׁ̆ י ר¿ ƒל יב לו… ּב¿ ƒיט ≈‰ י˜ו… ‡ו… ל¿ ƒּז‰ַ ל¿

ינו…  ≈‡ ∆ ׁ̆ י  ƒמ ם ל¿ יבּו˙ו… ַוֲחָסָ„יו ּ‚ַ ƒ„ נ¿ ƒף ּב ין סו… ָח„ ‡≈ ˙ו… ‡∆ ‰ ‡ו… י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆ ז) 

. ָכך¿ ָר‡ּוי ל¿



סאפרק שני  

ם  ≈‡ ָ̂ מ¿ ƒנ ל…‡  ים,  ƒ‡ָנ ¿ּ̇ ָע‰  ב¿ ƒ ּׁ̆ ‰ַ  ‰ ּל∆ ≈‡ ַעל  ˜…ר  ַנח¿ ר  ∆ ׁ̆ ַכֲ‡ ו¿

‰ּו‡  ∆ ׁ̆  .‰ ַעּל∆ ¿̇ ƒי ‡ ר≈ ּבו… ם – ּבַ ּלָ ם ּכֻ ≈‡ ָ̂ מ¿ ƒנ ים, ו¿ ƒ‡רּו ּב¿ ָלל ּבַ ּכ¿

ַחּנּון  ‚, ח) ַרחּום ו¿ ים̃  ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ˙ּוב: ( ּכָ ∆ ׁ̆ מו…  יו, ּכ¿ ָ̇ ּיו… ƒר ם ַעל ּב¿ ַרח≈ מ¿

ָל‰.  „ו… יר ַ‰ּ‚¿ ƒע‰ָ ‰ ו≈ ינ¿ ƒי ל…‡ ָ‡חּוס ַעל נ ƒָנ‰ „, י‡) ַוֲ‡נ ָ‡ַמר: (יו… ָי, ו¿ י¿

‰ ל…‡ ָינּום  ּנ≈ ƒ‰ („ ,‡כ ים̃  ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ˙ּוב: ( ּכָ ∆ ׁ̆ מו…  ם, ּכ¿ ַעּל≈ ¿̇ ƒינו… מ ≈‡ ∆ ׁ̆ ו¿

מו…  ח, ּכ¿ ַּ̂ ֻנ ל…‡ י¿ ‰ּו‡ ָחָכם ו¿ ∆ ׁ̆ ל. ו¿ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒר י מ≈ ו… ׁ̆ ן  ָ ׁ̆ י ƒל…‡ י ו¿

ָליו  ≈‡ ‰ ָ ׁ̆ ¿̃ ƒ‰ י ƒּכ…ַח מ ıי ƒּמ‡ַ ָבב ו¿ ב ט, „) ֲחַכם ל≈ ּיו… ƒ‡) :ּוב˙ ּכָ ∆ ׁ̆

בּוָר‰  ¿‚ּ‰ַ ‰ ו¿ ֻ„ּלָ ָי ַ‰ּ‚¿ ָך י¿ ים-‡ כט, י‡) ל¿ ƒמ י ַ‰ּיָ ר≈ ב¿ ƒ„ּ) :ַמר‡ָ ָלם, ו¿ ¿ ׁ̆ ƒַוּי

ך¿  ƒל…ַ‰י ָי ‡¡ י¿ יז)   ,‚ ָי‰  ַפנ¿ ¿̂ ) יב:  ƒ̇ ּוכ¿  ,„ ַ‰‰ו… ו¿ ח  ַ̂ ַ‰ּנ≈ ו¿  ˙ ר∆ ∆‡ פ¿ ƒּ̇ ‰ַ ו¿

ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙‚ַ‰ָ ַ‰נ¿ ּב¿  „ ַיח≈ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡  ∆ ׁ̆ ו¿ יַע.  ƒ ׁ̆ יו… ר  ּבו… ƒ‚ּ ך¿  ּב≈ ר¿ ƒ̃ ּב¿

ים לב,  ƒָבר ַמר: (ּ„¿ ¡‡ ּנ∆ ∆ ׁ̆ מו…  , ּכ¿ ּ„ּולו… ƒ‚ּ ָחַל˙  ¿̇ ‰ַ ָינו… ו¿ נ¿ ƒע ˙ ּלַ ƒח ¿ּ̇ ƒמ

ים  ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ָ‡ַמר: ( ָך, ו¿ נ∆ נ¿ כ… ָך ַוי¿ ¿ׂ̆ ָך ‰ּו‡ ָע נ∆ ָּ̃ יָך  ƒּו‡ ָ‡ב‰ ‡ ו) ֲ‰לו…

ם  ֵ ַהּשׁ ּבְ א  ֶאּלָ ִמים  ַקּיָ ֵאּלּו  ַמֲעלֹות  ז'  ל  ּכָ ֵאין  ֶ ּשׁ יר  ְלַהְסּבִ א  ּבָ ֵעת  ּכָ
ַרְך. ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ְבַטח ָהָאָדם ַרק ּבְ ּיִ ב ׁשֶ ֶכל ְמַחּיֵ ְלַבד, ְוָלֵכן ַהּשֵׂ ַרְך ּבִ ִיְתּבָ

ּלֹא  ׁשֶ ֲהֵרי  ָנִאים,  ּתְ ְבָעה  ִ ַהּשׁ ֵאּלּו  ל  ּכָ ּבֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֶאָחד  ׂש  ַחּפֵ ּנְ ׁשֶ ּכְ ה  ִהּנֵ ְו

הּוא ְמַרֵחם  ה, ׁשֶ ּלֶ ְתַע ִי ְך ְו ַר ּבָ ְת ֵרא ִי ֹו ּב א ּבַ ּלָ ְבֵני ָאָדם, ֶא ֵצא ּבִ ּמָ ּיִ ְך ׁשֶ ּיָ ׁשַ

ָאַמר  ׁשֶ ִפי  ְכ ּו ם.  ּנָ ִח ּבְ ן  ֵנ חֹו ְו ְמַרֵחם  ה'  ְכִתיב:  ִד ּכְ ֹות.  ּי ִר ּבְ ַה ל  ּכָ ַעל 

ֹו  ֵאינ ן  ֵכ ְו ָלה.  דֹו ּגְ ִעיר  ִהיא  ׁשֶ ֵוה  ְנ י ִנ ַעל  ֲאַרֵחם  לֹא  יַצד  ּכֵ ָנה,  ֹו י ְל ה' 

ַעם  ַעל  יַח  ּגִ ׁשְ ַה ִמְל ַמְפִסיק  לֹא  ה'  ְכִתיב:  ִד ּכְ  , ו ָתי ֹו ּי ִר ּבְ ִמ ם  ּלֵ ִמְתַע

ֵאין  ְו ּו  נ ֵר ַמֲחסֹו ל  ּכָ ֶאת  ָחְכָמתֹו  ּבְ ַע  ֵד ֹו י הּוא  ֵכן  ְו ְתִמידּות.  ּבִ ָרֵאל  ׂשְ ִי

הּוא  ִמי  ָרה  בּו ּגְ ַה ְו ַהָחְכָמה  ַעל  ּבַ הּוא  ׁשֶ ה'  ְכִתיב:  ִד ּכְ  . ְצחֹו ַנ ּיְ ׁשֶ ִמי 

ַהֹחֶזק  ְו ָלה  דּו ּגְ ַה ל  ּכָ ה'  ָך  ּמְ ִמ ְכִתיב:  ּו ֵלם.  ׁשָ ַאר  ׁשְ ִנ ְו ֹו  ּד ְג ֶנ ּכְ ָעַמד  ׁשֶ

הּוא  ָך  ְל ֶאְצ ן  ֵכ ֹו ּשׁ ׁשֶ ִקים  ֶא-לֹו ה'  ְכִתיב:  ּו ֶהָהָדר.  ְו ן  חֹו ּצָ ּנִ ַה ְו י  ִפ ּיֹ ַה ְו

ת  ִחּלַ ִמּתְ ְנִהיג ֶאת ָהָאָדם  ַהּמַ ָיִחיד  ְוהּוא   . ָך ֲע י ׁשִ ְלהֹו דֹו  ָי ְב ּו ָרה  בּו ּגְ ַה ַעל  ּבַ

ֱאַמר: ֲהֵרי ה' הּוא ָאִביָך  ּנֶ מֹו ׁשֶ עֹוָלם. ּכְ ת ְיִציָאתֹו ּבָ ִחּלַ ֶבֶטן ִאּמֹו ּוִמּתְ ְיִציָרתֹו ּבְ

ְסגּוָלה.  ְלַעם8  אֹוְתָך  ה  ָעׂשָ ְוהּוא  ְצַרִים  ִמּמִ הֹוִציֲאָך  ׁשֶ ּכְ ְלָעם  לֹו  אֹוְתָך  ָנה  ּקָ ׁשֶ

ֵהִכין אֹוְתָך ִלְהיֹות לֹו ְלַעם ְסגּוָלה. ֶ ם "ַוְיכֹוְנֶנָך" ּשׁ ֵרׁש ׁשָ ּפֵ ן ְספֹוְרנֹו, ׁשֶ 8.  ַעּיֵ



חובות הלבבות שער הבטחון סב

ָ‡ַמר:  י, ו¿ ƒז ‰ ‚ו… ָּ̇ י ַ‡ ƒּמ ƒ‡ י ע≈ ּמ¿ ƒן מ ט∆ ּב∆ ƒי מ ƒּ̇ ַמכ¿ ס¿ ƒיָך נ ע‡, ו) ָעל∆

ָ‡ר  ¿ ׁ̆ ּו י,  ƒנ י‡≈ ƒּפ ¿̃ ַ ּ̇  ‰ ּנָ ƒב ַכּ‚¿ ו¿ י  ƒנ יכ≈ ƒּ̇ ַ ּ̇ ָחָלב  י) ֲ‰ל…‡ כ∆ י,  ב  ּיו… ƒ‡)

ם  ƒ‡ י  ƒּכ ָ‡ָ„ם,  ּו˙  ׁ̆ ר¿ ƒּב יָנם  ≈‡ ˜ו…  ּז≈ ∆‰ ו¿ ו…  ּ̇ ַעל¿ ו… ּ̇ ∆ ׁ̆ ו¿ ָין.  נ¿ ƒע‰ָ

- לח)  לז   ,‚ יָכ‰  ≈‡) ַמר:  ¡‡ ּנ∆ ∆ ׁ̆ מו…  ּכ¿  , ַבּ„ו… ל¿  ‰ ַעּל∆ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ַי„  ּב¿

 ‡ ≈̂ ≈̇ ן ל…‡  יו… ל¿ י ע∆ ƒּפ ƒמ ‰ ּוָ ƒ̂ י ֲ‡„…ָני ל…‡  ƒ‰ ∆ּ̇ ַו ‰ ָ‡ַמר  ז∆ י  ƒמ

 ıי ƒ̂ ל  ָנב≈ יר  ƒ̂ ָח  ׁ̆ ָיב≈ ָי‰ מ, ח)  ע¿ ַ ׁ̆ (י¿ ָ‡ַמר:  ו¿ ב,  ַ‰ּטו… ו¿  ˙ ָ‰ָרעו…

יר  ƒ̂ ן ָח ָי‰ מ, ז) ָ‡כ≈ ע¿ ַ ׁ̆ ָ‡ַמר: (י¿ ָלם, ו¿ עו… ינּו ָי˜ּום ל¿ ל…‰≈ ַבר ‡¡ ּו„¿

ן  ƒמ י  ƒ ׁ̆ י ƒל ¿ ּׁ̆ ‰ַ ֲ‡ָמר  ּמַ ּבַ  ‰ ַ‰ּז∆ ָין  נ¿ ƒע‰ָ ר  ר≈ ּבָ ¿̇ ƒ‰ ָבר  ּוכ¿ ָ‰ָעם. 

ּ„ו…  ַחס¿ ˙ ו¿ ל∆ ל∆ יבּו˙ו… ּכו… ƒ„ נ¿ ∆ ׁ̆ י, ו¿ ׁ̆ ּבו… ּ„ַ ּי≈ ∆ ׁ̆ ַמ‰  ‰ ּב¿ ר ַ‰ּז∆ פ∆ ַ‰ּס≈

ַרֲחָמיו  ו¿ ַלּכ…ל  ָי  י¿ ב  ים ˜מ‰, ט) טו… ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ) ַמר:  ¡‡ ּנ∆ ∆ ׁ̆ מו…  ּכ¿ ב,  ב≈ סו…

ר  ָׂ̆ ָכל ּבָ ם ל¿ ח∆ ן ל∆ ≈̇ ים ˜לו, כ‰) נ… ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ָ‡ַמר: ( יו, ו¿ ָׂ̆ ל ַמֲע ַעל ּכָ

ָך  ָי„∆  ˙ ∆‡ ַח  ≈̇ ּפו… טז)  ˜מ‰,  ים  ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ) ָ‡ַמר:  ו¿  , ּ„ו… ַחס¿ ָלם  עו… ל¿ י  ƒּכ

ה  ַאּתָ י  ִאּמִ ֶטן  ִמּבֶ ּו י,  ַלְדּתִ ֹו ּנ ׁשֶ ֵמָאז  ָעֶליָך  ָען  ׁשְ ִנ ְו ְסָמְך  ִנ י  ֲאִנ ְכִתיב:  ּו

ִביָנה  מֹו ּגְ ְך ּכְ ָחָלב, ְוַאַחר ּכָ ַצְרּתָ אֹוִתי ָהִייִתי נֹוְזִלי ּכֶ ּיָ ׁשֶ הֹוֵצאָתִני. ּוְכִתיב: ֲהֵרי ּכְ

א  ׁשּום ָאָדם ֶאּלָ ְמָצא ּבְ ּנִ יק ֵאינֹו ּבַ ּתָ אֹוִתי. ְוַהּכַֹח ְלהֹוִעיל אֹו ְלַהּזִ ה ִהְקַרׁשְ ְיֵבׁשָ

ם  ְוִהְתַקּיֵ ָאַמר  ׁשֶ ָהָאָדם  ִמיהּו  ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלַבד.  ה  ִיְתַעּלֶ ַהּבֹוֵרא  ל  ׁשֶ ָידֹו  ּבְ

א ָהָאָדם  ְך, ֵמֵאת ה' לֹא ִנְגַזר ַרע אֹו טֹוב ֶאּלָ ְהֶיה ּכָ ּיִ ה ׁשֶ ה' ִצּוָ ּבּורֹו, ִאם לֹא ׁשֶ ּדִ

ֵני  ְך ַהְבָטַחת ּבְ ַרח נֹוֵבל ּכָ ׁש ְוַהּפֶ ב ִמְתַיּבֵ ֵעׂשֶ מֹו ׁשֶ ְך. ּוְכִתיב: ּכְ יו ּגֹוֵרם ּכָ ַמֲעׂשָ ּבְ

ב  ְלֵעׂשֶ ּדֹוִמים  ָאָדם  ֵני  ּבְ ּוְכִתיב:  ָלַעד.  ֶמת  ַקּיֶ ה'  ַהְבָטַחת  ֲאָבל  ְוא,  ָ ַלּשׁ ָאָדם 

ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָהֶא-לֹוִקים',  'ֲעבֹוַדת  ַער  ׁשַ ג',  ַמֲאָמר  ּבְ ֶזה  ָבר  ּדָ ֵרׁש  ִהְתּפָ ּוְכָבר  ּנֹוֵבל.  ׁשֶ

ְלָכל  ֶחֶסד  ְוגֹוֵמל  רּוִאים  ַהּבְ ְלָכל  ְמַפְרֵנס  הּוא  טּובֹו  ּוְבֹרב  סֹוף,  ִלי  ּבְ "ה  ּבָ ְלַהּקָ

ָריו.  10ְיצּו ל  ּכָ ַעל  ְמַרֵחם  ּו ם,  ּלָ 9ְלֻכ ֵמיִטיב  ה'  ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהעֹוָלם. 

ָעֵלינּו  ְך  ְמׁשַ ִנ ְלעֹוָלם  ּו ָתיו,  ֹו ּי ִר ּבְ ְלָכל  ֶלֶחם  ֵתן  ֹו ַהּנ ַלה'  הֹודּו  ְכִתיב:  ּו

ִפי  ּכְ ַחי  ַעל  ּבַ ְלָכל  ְמַפְרֵנס  ּו ֶדָך  ָי ֶאת  ֵתַח  ּפֹו ה'  ה  ַאּתָ ְכִתיב:  ּו  . ֹו ַחְסּד

י"ם). ִעים, (ַמְלּבִ 9.  ְוַאף ָלְרׁשָ

ים (ַרַד"ק). ֲעֵלי ַחּיִ 10.  ְוַאף ַעל ּבַ



סגפרק שני  

 ‰ ּל∆ ≈‡  ı ב≈ ָּ̃ ƒ‰ ּב¿ ר  ז≈ ּ‚ו… ל  כ∆ ≈ׂ ּ̆ ‰ַ ו¿ ן.  ָרˆו… ַחי  ָכל  ל¿ יַע  ƒּב ¿ׂ̆ ּוַמ

ן  ים, ָלכ≈ ƒ‡ָר ב¿ ƒי ַ‰ּנ ƒּ̇ ל¿ ƒּב ƒמ ‰ ַעּל∆ ¿̇ ƒי ‡ ר≈ ּבו… ים ּבַ ƒָינ נ¿ ƒָע‰ ע ב¿ ƒ ּׁ̆ ‰ַ

ַב„.  ל¿ ƒן ּב רו… ּכָ ƒז ˙ּוב ל¿ ן ַ‰ּכָ ƒים מ ƒ̃ סּו ּלּו ַ‰ּפ¿ י ‡≈ ƒ̇ ‡ ב≈ ≈‰

 ˙ ַּ̇ ƒמ‡ֲ ּבַ ָר˙ו…  ַ‰ּכָ  ˜ ַחּז≈ ¿̇ ƒ̇ ו¿ ָלָ‡ָ„ם   ‰ ז∆ ר  ר≈ ּבָ ¿̇ ƒי ר  ∆ ׁ̆ ַכֲ‡ ו¿

ָ‰ָ‚˙ו…  ַ‰נ¿ יַח  ƒַיּנ ו¿ ָליו,  ≈‡ ר  ָמס≈ ƒי ו¿  , ּבו… ַטח  ב¿ ƒי  ,‡ ר≈ ַ‰ּבו…  „ ס∆ ח∆

 , יָר˙ו… לו… ƒח ף ַעל ּב¿ ≈ּ̂ ַ̃ ¿̇ ƒל…‡ י , ו¿ ינו… ƒ„ ‰ּו ּב¿ ≈„ ¿ ׁ̆ ל…‡ ַיח¿ ָעָליו, ו¿

 ˙ ּועו… ׁ̆ ס י¿ ים ˜טז, י‚) ּכו… ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ם: ( לו… ָ ּׁ̆ „ ָעָליו ַ‰ ƒַמר ָ„ו‡ָ ∆ ׁ̆ מו…  ּכ¿

ן  ָי‚ו… ו¿ ָר‰  ָ̂  („-‚ ˜טז,  ים  ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ) ָ‡ַמר:  ו¿ ָר‡,  ¿̃ ∆‡ ָי  י¿ ם  ≈ ׁ̆ ּוב¿  ‡ ָׂ ּ̆ ∆‡

ָר‡. ¿̃ ָי ‡∆ ם י¿ ≈ ׁ̆ ‡ ּוב¿ ָ̂ מ¿ ∆‡

 

ָנִאים  ּתְ ְבָעה  ִ ַהּשׁ ל  ּכָ ׁשֶ ב  ּיֵ ְמַח ׁשּוט  ַהּפָ ֶכל  ַהּשֵׂ ָאְמָנם  ְו ְצָרָכיו.  ּו נֹו  ְרצֹו

ל ָמקֹום  ְבָרא, ִמּכָ ִנ ׁשּום  ּבְ ְמָצא  ּנִ ּבְ ֵאינֹו  ְו ה,  ְתַעּלֶ ִי ֵרא  ּבֹו ּבַ ְמָצִאים ַרק  ִנ

ָבִרים.  רּו ַהּדְ ּכְ ְז ִי ִבים ַרק ְלַמַען  תּו סּוִקים ֵמַהּכְ ֵהֵבאִתי ַהּפְ

ל,  ַלּכֹ ה'  ֶחֶסד  ְמִציאּות  ּבִ ְיִדיָעתֹו  ק  ְוִתְתַחּזֵ ָלָאָדם,  רּור  ּבָ ִיְהֶיה  ר  ְוַכֲאׁשֶ

ֵיַרע  ׁשְ "ה ַיְנִהיגֹו, ּוּכְ ּבָ ַרק ַהּקָ ִליְך ַעְצמֹו ֵאָליו, ְוִיְרֶצה ׁשֶ ֲאַזי ִיְבַטח ּבֹו, ְוַיׁשְ

לֹו ה'  ַחר  ּבָ ׁשֶ ַמה  ַעל  ִיְכַעס  ְולֹא  ִדינֹו,  ּבְ ָעֶול  ה  ֲעׂשָ ּנַ ֶ ּשׁ ד  ַיְחׁשֹ לֹא  לֹו ח"ו 

ן  ְלָקְרּבַ בביהמ"ק  ְך  ְלַנסֵּ ָאִביא  ַיִין  ּכֹוס  דהמע"ה:  ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלֶחְלקֹו, 

ׁש ִלי ָצָרה ְוַצַער ֲאִני  ּיֵ ׁשֶ ם ה' ֶאְקָרא ְלהֹודֹות לֹו. ּוְכִתיב: ַאף ּכְ ּתֹוָדה ּוְבׁשֵ

יֵעִני. יֹוׁשִ ּפֹוֶנה ְוקֹוֵרא לה' ׁשֶ





חֹון  ּטָ ַער ַהּבִ ׁשַ
י ִליׁשִ ֶרק ׁשְ ּפֶ





סזפרק שלישי  

ָלָ‡ָ„ם  ַלם  ¿ ׁ̆ ƒי ן  ָ̇ ָּ̇ ƒַוֲ‡מ רּוָרן  ב≈ ּב¿ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ  ,˙ מו… ָ„ּ ¿̃ ‰ַ‰ַ ַ‡ך¿ 

 . ׁ̆ ן ָחמ≈ ים, ‰≈ ƒ‰…ל‡ ן ּב≈ חו… ּטָ ƒּב‰ַ

ָע‰  ב¿ ƒ ּׁ̆ ˆּו˙ ַ‰ ּב¿ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ …לו ¿̂ ר ‡∆ ר≈ ּבָ ¿̇ ƒי ין ו¿ ƒמ‡ֲ ּיַ ∆ ׁ̆ ן,  ∆‰ ַ‡ַח˙ מ≈

 , ים ּבו… ƒח ט¿ ּבו… ∆ ׁ̆ י  ƒמ ם ּב¿ ָ̂ ּב¿ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ ר ּב¿ ∆ ׁ̆ ים, ֲ‡ ƒ‰…ל‡ ים ּב≈ ƒָינ נ¿ ƒע

ם  י‰∆ ֲעל≈ י  ƒ̇ ירו… ƒע‰ַ ו¿ ים  ƒּ̇ ַכר¿ ז¿ ָבר  ּוכ¿ ָעָליו.  ט…ַח  ב¿ ƒל ן  כ≈ ָּ̇ ƒי

ם. ≈‰ ˙ּוב, ו¿ ן ַ‰ּכָ ƒי מ ƒן ל ּמ≈ ַ„ּ ז¿ ƒּנ ∆ ׁ̆ ַמ‰  ּב¿

ל  ּכָ ƒר מ ≈̇ ם ַעל ָ‰ָ‡ָ„ם יו… ַרח≈ ַרך¿ מ¿ ּבָ ¿̇ ƒי ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ∆ ׁ̆ ן,  ו… ׁ̆ ‡ ƒר‰ָ

ם  ּלָ ּזּוָל˙ו… ָעָליו, ּכֻ ƒיּו מ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆ ָל‰  מ¿ ח∆ ים ו¿ ƒָכל ַרֲחמ ם, ו¿ ַרח≈ מ¿

ים י‚,  ƒָבר ˙ּוב: (ּ„¿ ָ‡ַמר ַ‰ּכָ ∆ ׁ̆ מו…  , ּכ¿ ָל˙ו… מ¿ ח∆ ל ו¿ י ָ‰‡≈ ַרֲחמ≈ ם מ≈ ≈‰

ָך.  ּב∆ ר¿ ƒ‰ ָך ו¿ ַחמ¿ ƒר ים ו¿ ƒָך ַרֲחמ ן ל¿ ַ̇ ָנ יח) ו¿

ֶהם,  ַעל ָהָאָדם ְלַהֲאִמין ּבָ ָבִרים ׁשֶ ר ָחֵמׁש ּדְ ַחּבֵ ֶפֶרק ֶזה ֵמִביא ַהּמְ ּבְ
ֵלם. ֵלב ׁשָ ה' ּבְ ְוַעל ְיֵדי ֶזה יּוַכל ָהָאָדם ִלְבטַֹח ּבַ

ֵלם  ׁשָ ִיְהֶיה  ֲאַזי  ֶהם,  ּבָ ּוַמֲאִמין  ְמַבְרָרם  ָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ מֹות,  ַהַהְקּדָ ֵאּלּו 

מֹות. ה', ְוֵהן ָחֵמׁש ַהְקּדָ ִבְטחֹונֹו ּבַ ּבְ

ִאים  ָנ ּתְ הז'  ל  ּכָ ׁשֶ ָלָאָדם  ר  רּו ּבָ ה  ֶי ְה ִי ְו ן  ֲאִמי ּיַ ׁשֶ ָנה,  ִראׁשֹו ָמה  ּדָ ְק ַה

ּו  ּל ִאים ֵא ָנ ּתְ ל ז'  ּכָ ׁש לֹו  ּיֵ ׁשֶ י  ּמִ ר, ׁשֶ ָכָאמּו ְו  , ְמָצִאים ֵאֶצל ה' ִנ ֵעיל  ְל ּדְ

ְך  ָכ ְל ָאיֹות  ְר ְבאּו  הּו ְו ֵעיל  ְל רּו  ּכְ ְז ֻה ָבר  ְכ ּו  , ו י ָל ָע ְסֹמְך  ִל ְו ֹטַח  ְב ִל ר  ֶאְפׁשָ

ֵהן: ּו  ּל ֵא ְו ִקים,  סּו ּפְ ֵמַה י  ִל ּו  נ ּמְ ּדַ ְז ּנִ ׁשֶ י  ִפ ּכְ

סּוִקים ְוָכֵעת ַעל  י ַהּפְ ָנִאים, ּוְלֵעיל הֹוִכיַח ַעל ּפִ ֵעת חֹוֵזר ַעל הז' ּתְ ּכָ
ֶכל. י ַהּשֵׂ ּפִ

ַרֵחם  ּמְ ֵאין ִמי ׁשֶ ֹאֶפן ׁשֶ ל ָאָדם ּבְ ַהּבֹוֵרא ית' ְמַרֵחם ַעל ּכָ ַנאי ָהִראׁשֹון, ׁשֶ ַהּתְ

ַח  ִמּכֹ ֶכת  ִנְמׁשֶ ָהַרְחָמנּות  ֲאַזי  ַרֵחם  ּמְ ׁשֶ ִמי  ׁש עֹוד  ּיֵ ׁשֶ ּכְ ַוֲאִפילּו  ּנּו,  ִמּמֶ יֹוֵתר 

ת ָהַרֲחִמים, ּוִבְזכּות  ָך ִמּדַ ִלּבְ ן ּבְ יַע לֹו, ּוְכִדְכִתיב:  ה' ִיּתֵ ּפִ ׁשְ ּמַ ַרְחָמנּותֹו ית' ׁשֶ

ה אֹוְתָך. ֶזה ְיַרֵחם ָעֶליָך ְוַיְרּבֶ

פר˜ ˘לי˘י



חובות הלבבות שער הבטחון סח

 ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ י  ָפנ≈ ּנּו ‡√ ּמ∆ ƒמּו מ ָעל¿ ‰ ל…‡ י≈ ַעּל∆ ¿̇ ƒי ‡ ר≈ י ַ‰ּבו… ƒי, ּכ ƒנ ≈ ּׁ̆ ‰ַ ו¿

ין  ≈‡ יו, ו¿ ָׂ̆ ֲע ּמַ ƒָח„ מ ‰ּו‡ ‡∆ ∆ ׁ̆ י  נ≈ ּפ¿ ƒמ ,‰ ן ז∆ ≈̇ ין נו… ƒ„ּ‰ַ ָ‰ָ‡ָ„ם, ו¿

ים  ƒע‚ָ ּוַבפ¿  , „ו… ס≈ פ¿ ∆‰ ו¿ ּוי  ׂ̆ ָע ∆‰  ˙ נו… ָּ̃ ַ ּ̇ י  נ≈ ָ‡פ¿ ּב¿ ַע  ≈„ ּיו… ∆ ׁ̆ י  ƒמ

ר  ≈̇ יו…  – ַוֲ‡רּוָכ˙ו…  ַמֲחָל˙ו…  י  נ≈ ָ‡פ¿ ּוב¿ ˙ו…  ‡ו… ים  ƒ‚י ƒׂ ּ̆ ַ‰ּמַ

ָ‡ָ„ם,  י  נ≈ ּב¿ ƒמ ים  ƒׂ̆ עו… ּבָ  ‡ ָ̂ מ¿ ƒנ  ‰ ז∆  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ם  ƒ‡ ו¿ ‰ּו.  ≈ׂ̆ עו… מ≈

י˙, ַ‡ך¿  ƒר ¿̃ ƒי ˆּוָר‰ מ ƒ̇ זּוָל ם  י‰∆ ≈ׂ̆ ַמֲע ּב¿ ּו  ׁ̆ ַחּ„¿ י¿ ר ל…‡  ∆ ׁ̆ ‡ֲ

ּבּוָל‰  ח¿ ַּ̇ ּום  ׁ̆ ם  ∆‰ ם ּבָ ין ָל‰∆ י˙ ‡≈ ƒמ ¿̂ ּוָר‰ ָ‰ַע ּ̂ ‰ַ ׁ̆ ו¿ …ר∆ ּׁ̆ ‰ַ

ˆּוָר˙ו…  ׁ̆ ָ‰ָ‡ָ„ם ו¿ …ר∆ ׁ̆  ׁ̆ ≈„ּ ƒר ח ∆ ׁ̆ ם, ַוֲ‡ ָ ׁ̆ ַחּ„¿ ˙ ל¿ כ…ל∆ ל…‡ י¿ ו¿

י  ָינ≈ נ¿ ƒע ּב¿ ַע  ≈„ ַ‰ּיו… ָחָכם  ∆‰ ‰ּו‡   – ּבּורו…  ƒח ר  ∆„ ס≈ ו¿ כּוָנ˙ו…  ¿̇ ּו

י  ƒל ּב¿ י˙ו…  ƒֲחר‡ַ ו¿ ָלמו…  עו… ּב¿ לו…  ב  ַ‰ּטו… ו¿ יו  ָ̃ ָז ּונ¿ יו  ָ̇ ֲעלו… ו… ּ̇

ָך  ¿„ ַלּמ∆ יָך מ¿ ל…‰∆ ָי ‡¡ י¿ י  ƒנ‡ֲ יז)  ָי‰ מח,  ע¿ ַ ׁ̆ (י¿ ˙ּוב:  ּכָ ∆ ׁ̆ מו…  ּכ¿  ,˜ ָספ≈

 ˙ י ‡∆ ƒּכ יב)   ,‚ י  ל≈ ¿ ׁ̆ ƒמ) ָ‡ַמר:  ו¿  . ך¿ ל≈ ≈ּ̇ ך¿  ר∆ ∆„ ּב¿ ָך  יכ¿ ƒר ַמ„¿ יל  ƒע ‰ו… ל¿

 .‰ ∆̂ ר¿ ƒן י ˙ ּב≈ ָ‡ב ‡∆ יַח ּוכ¿ ƒכ ָי יו… ַ‰ב י¿ ¡‡ ר י∆ ∆ ׁ̆ ‡ֲ

ּו  י ְה ּיִ ׁשֶ ים  ִר ָב ּדְ ַה ּו  ּנ ּמֶ ִמ ֵתר  סָּ ִי א  לֹ ית'  ֵרא  ֹו ּב ַה ׁשֶ  , י ִנ ֵ ּשׁ ַה אי  ַנ ּתְ ַה

 , דֹו ָי ַעל  ָצר  ֹו נ ָאָדם  ָה י  ֵר ֲה ׁשֶ  , ְך ּכָ ב  ּיֵ ַח ְמ ל  ֶכ ּשֵׂ ַה ְו ָאָדם,  ָה ֶלת  ֶע ְלתֹו

ֹרם  ְג ִל ל  כֹו ָי ַמה  ּו ֹו  נ ּקְ ַת ְל ְך  ֶר ּדֶ ַה ַצד  י ּכֵ י  ִק ּבָ ׁשֶ י  ִמ ן  י ֵא ן  ּכֵ ִאם  ְו

ֵתר  ֹו י  , ָאתֹו ְרפּו ַמה  ּו ֶלה  ֱח ּיֶ ׁשֶ לֹו  ֹרם  ְג ִי ַמה  ּו  , יקֹו ּזִ ַה ְל אֹו  ִסידֹו  ְפ ַה ְל

י  ֵד ְי ַעל  ה  ׂשֶ ֲע ַנ ֲה ר  ָב ּדָ ל  ּכָ י  ּפֵ ַל ּכְ ט  ׁשּו ּפָ ה  ֶז ר  ָב ּדָ ִאם  ְו  . ָראֹו ּבְ ׁשֶ י  ּמִ ִמ

 , י ּנִ ַמ ר ְז ָב ר ּדָ ּצֵ ַי א ְל ּלָ ׁש ֶא ָד ר ָח ָב ֹרא ּדָ ְב ַח ָאָדם ִל ֹכ ן ּבְ י ֵא ָאָדם, ַאף ׁשֶ

ָבר  ּדָ ֹרא  ְב ִל ת  רּו ׁשָ ְפ ֶא ְו ַח  ּכֹ ם  ׁשּו ָאָדם  ָל ן  י ֵא ָרה  ּו ּצ ַה ְו ֶמר  ֹח ַה ָבל  ֲא

ֶאת  ְו ָאָדם  ָה ֹחֶמר  ֶאת  ָרא  ּבָ ר  ׁשֶ ֲא "ה  ּבָ ּקָ ַה ן  ּכֵ ִאם   , ֹו ׁש ּדְ ַח ְל אֹו  ה  ֶז

ַע  ֵד ֹו ּי ׁשֶ ָכם  ָח ֶה א  הּו ַרק  ׁש,  ֶפ ּנֶ ַה ִעם  רֹו  ּו ּב ִח ן  ֶפ ֹא ְו עֹו  ְב ִט ְו ָרתֹו  צּו

א  ּבָ ַה ָלם  ָבעֹו ּו ה  ּזֶ ַה ָלם  עֹו ּבָ לֹו  ב  טֹו ַמה  ּו  , ו י ָק ָז ְנ ּו ו  י ָת ֲעלֹו ֹו ּת ן  ֵה ַמ

יל  ִע י ְלהֹו ֵד ג ּכְ ֵה ַנ ְת ִה ַצד ְל י ָך ּכֵ ְד ּמֶ ַל י ה' ְמ ִנ ִתיב: ֲא ְכ ִד ְכ ר. ּו רּו ן ּבָ ֶפ ֹא ּבְ

א  הּו תֹו  אֹו ֵהב  אֹו ה'  ׁשֶ י  ִמ ֶאת  ִתיב:  ְכ ּו ָרה.  ׁשָ ְי ְך  ֶר ֶד ּבְ ָך  ְכ י ִל מֹו ּו  , ָך ְל

 . ֲהבֹו אֹו ׁשֶ ֵמֲחַמת  ֹו  נ ּבְ ֶאת  ׁש  י ִנ ֲע ַמ ָאב  ׁשֶ י  ִפ ְכ ּו  , ַח י ִכ מֹו



סטפרק שלישי  

ָברו…  ּו„¿ ָחָז˜,  ל  ּכָ ƒמ ָחָז˜  ַרך¿  ּבָ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… י  ƒּכ י,  ƒ ׁ̆ י ƒל ¿ ּׁ̆ ‰ַ ו¿

ים  ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ) ַמר:  ¡‡ ּנ∆ ∆ ׁ̆ מו…  ּכ¿  . ינו… ƒ„ּ יב  ƒ ׁ̆ מ≈ ין  ≈‡ ו¿ ָבר,  ָ„ּ ל  ּכָ ƒָזר מ ¿‚ ƒנ

 ‰ י∆ ¿‰ ƒן י ָי‰ נ‰, י‡) ּכ≈ ע¿ ַ ׁ̆ ָ‡ַמר: (י¿ ‰, ו¿ ָׂ̆ ָי ָע ı י¿ ר ָחפ≈ ∆ ׁ̆ ˜ל‰, ו) ּכ…ל ֲ‡

 ‰ ָׂ̆ ם ָע ƒ‡ י ƒם ּכ ָ̃ י ַלי ר≈ ּוב ‡≈ ׁ̆ י ל…‡ ָי ƒּפ ƒמ ‡ ≈̂ ר י≈ ∆ ׁ̆ י ֲ‡ ƒָבר ¿„

י.  ƒּ̇ ¿̂ ר ָחַפ ∆ ׁ̆ ‡ֲ ˙ ∆‡

ָלם,  י ָ‰ָ‡ָ„ם ּכֻ נ≈ ָ‰ַ‚˙ ּב¿ יַח ַעל ַ‰נ¿ ƒ‚ּ ¿ ׁ̆ י ‰ּו‡ ַמ ƒי, ּכ ƒיע ƒב ָ‰ר¿ ו¿

ָבר  ָ„ּ ּנּו  ּמ∆ ƒמ ר  ≈̇ ּסָ ƒי ל…‡  ו¿ ם,  ∆‰ מ≈ ם  ַעּל≈ ¿̇ ƒי ל…‡  ו¿ ם,  יח≈ ƒַיּנ ל…‡ 

 ˙ ∆‡ ָבר  ָ„ּ ‰ּו  יח≈ ƒּכ ¿ ׁ̆ ַי ל…‡  ו¿ ָלם,  „ו… ¿‚ּ ַע„  ו¿ ם  ַטּנָ ¿ּ̃ ƒמ ם  ∆‰ מ≈

ר  ַ„ּב≈ ¿̇ ̇…‡ַמר ַיֲע˜…ב ּו  ‰ ָי‰ מ, כז) ָלּמָ ע¿ ַ ׁ̆ ˙ּוב: (י¿ ּכָ ∆ ׁ̆ מו…  ָבר. ּכ¿ ָ„ּ

ר.  ַיֲעבו… י  ƒט ּפָ ¿ ׁ̆ ƒמ ל…ַ‰י  ¡‡ ּומ≈ יָי  מ≈ י  ƒּכ ַ„ר¿ ָר‰  ¿ּ̇ ס¿ ƒנ ל  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי

י  ל…‰≈ ¡‡  ָּ̇ ַמע¿ ָ ׁ̆ ל…‡  ם  ƒ‡  ָּ̇ ָיַ„ע¿  ‡ ֲ‰לו… כח)  מ,  ָי‰  ע¿ ַ ׁ̆ (י¿ ָ‡ַמר:  ו¿

ר  ∆̃ ין ח≈ יָ‚ע ‡≈ ƒל…‡ י יַעף ו¿ ƒל…‡ י ı ˙ ָ‰ָ‡ר∆ ˆו… ¿̃  ‡ ר≈ ָי ּבו… ָלם י¿ עו…

 . בּוָנ˙ו… ¿̇ ƒל

ָבָריו  ּדְ ַוֲאִפילּו  עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ֹחֶזק  ל  ִמּכָ ָחָזק  ית'  ַהּבֹוֵרא  ׁשֶ י,  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ַנאי  ַהּתְ

מֹו  ּכְ ינֹו,  ּדִ ל  ְלַבטֵּ כֹול  ּיָ ׁשֶ ִמי  ֵאין  ֲהֵרי  ׁשֶ ָבר,  ּדָ ל  ִמּכָ ֲעצּוִמים  ְוַהְבָטָחתֹו 

ְבֵרי  ל ּדִ ֲעדֹו. ּוְכִתיב: ּכָ ב ּבַ ַעּכֵ ּיְ ה ְוֵאין ִמי ׁשֶ רֹוֶצה ה' עֹוׂשֶ ל ַמה ׁשֶ ֱאַמר: ּכָ ּנֶ ׁשֶ

ם  א ַהּכֹל ִיְתַקּיֵ ם, ֶאּלָ ְתַקּיֵ ּיִ ִלי ׁשֶ לּו ִמּבְ טְּ ִביִאים לֹא ִיְתּבַ ֶאְמרּו ַעל ְיֵדי ַהּנְ ּנֶ ה' ׁשֶ

ִפי ְרצֹונֹו ית'. ְמלֹוָאם ּכְ ּבִ

לֹא  ם,  ּלָ ּכֻ ָהָאָדם  ָצְרֵכי  ל  ּכָ ִהיג  ַמְנ ּו יַח  ּגִ ַמׁשְ ה'  ׁשֶ ָהְרִביִעי,  ַנאי  ַהּתְ

ָבר  ּדָ ׁשּום  ּו  ּנ ִמּמֶ ָעֵלם  ֵי ְולֹא  ָרָכיו,  ִמּצְ יו  ֵעיָנ ֲעִלים  ַי ְולֹא  אֹותֹו  ֲעזֹוב  ַי

ָדָבר  ּבְ ִעּסּוקֹו  ֵמֲחַמת  אֹותֹו  ח  ּכַ ׁשְ ִי ְולֹא  ָהָאָדם,  ְרֵכי  ִמּצָ ָגדֹול  ְו ָקָטן 

ה'  נּו עמ"י ׁשֶ ְנ ְתלֹו ה ִי ָלּמָ ֲעֹקב, ְו י ַי ֵנ ה ֹיאְמרּו ּבְ תּוב: ָלּמָ ּכָ מֹו ׁשֶ ַאֵחר. ּכְ

ְכִתיב:  ּו  . ָלנּו ְלֵהיִטיב  טֹו  ּפָ ׁשְ ִמּמִ ֹו  ּב ָחַזר  ְו  , ָעֵלינּו יַח  ּגִ ַמׁשְ ֵאינֹו  ְו ר  ְסּתָ ִנ

ֶאת  ָרא  ּבָ ְוהּוא  ְלעֹוָלם,  ם  ַקּיָ ה'  ׁשֶ ַמְעּתָ  ׁשָ אי  ּדַ ַו ְב ּו ֵדַע  יֹו ה  ַאּתָ ֲהלֹא 

סֹוף  ֵאין  ְו ִגיָעה,  ְי אֹו  ֲעֵיפּות  ִלי  ּבְ ל  ַהּכֹ ְו ָקֶצה,  ֶאל  ֶצה  ִמּקָ ָהעֹוָלם  ל  ּכָ

 . ְלָחְכָמתֹו



חובות הלבבות שער הבטחון ע

 ˙ ∆‡ יל  ƒע ‰ו… ל¿ ים  ƒ‡רּו ַ‰ּב¿ מ≈ ָח„  ∆‡ ַי„  ּב¿ ין  ≈‡ ∆ ׁ̆ י,  ƒ ׁ̆ י ƒֲחמ‰ַ ו¿

 ‡ ר≈ ּו˙ ַ‰ּבו… ׁ̆ ר¿ ƒם ּב ƒ‡ י ƒּכ , זּוָל˙ו… ל…‡ ל¿ ּ‰, ו¿ ָ̃ י ƒּז‰ַ ל…‡ ל¿ ו… ו¿ ׁ̆ ַנפ¿

 ‰ י∆ ¿‰ ƒי ָח„, ו¿ ן ‡∆ ָ‡„ו… ר מ≈ ≈̇ ‰ לו… יו… י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆ „ ּכ¿ ב∆ י ָ‰ע∆ ƒּכ . ַרך¿ ּבָ ¿̇ ƒי

ט…ַח ַעל  ב¿ ƒן לו… ל כ≈ ָּ̇ ƒל…‡ י , ילו… ƒע ‰ו… ל ל¿ ם ָיכו… ∆‰ ָח„ מ≈ ל ‡∆ ּכָ

ם.  ∆‰ מ≈ ָח„  ∆‡ ל  ּכָ ƒמ  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ‰ַ  ‰ ּו∆ ַ̃ ּמ¿ ∆ ׁ̆ י  נ≈ ּפ¿ ƒמ ם,  ∆‰ מ≈ ָח„  ∆‡

ם,  ָ̇ י ƒר ≈‡ ¿ ּׁ̆ ƒר מ ≈̇ ו… יו… ּ̇ ַעל¿ ו… ּ̇ ל ַעל  ם ָיכו… ∆‰ ָח„ מ≈ ∆‡ ‰ י∆ ¿‰ ƒם י ƒ‡ ו¿

‰ּו‡  ∆ ׁ̆ י  ƒּפ ַעל  ַ‡ף   , ו… ּ̇ ָכל¿ י¿ י  ƒפ ּכ¿ ּבו…  נו…  חו… ט¿ ƒּב  ˜ ח…ז∆  ‰ י∆ ¿‰ ƒי

 , י˜ו… ƒּז‰ַ ּול¿ ילו…  ƒע ‰ו… ל¿ יּוַכל  ל…‡  ם  ƒ‡ ו¿ ם.  ָ̇ י ƒר ≈‡ ¿ ׁ̆ ƒּב ַח  ט≈ ּבו…

 , ַבּ„ו… ַטח ָעָליו ל¿ ב¿ ƒחו… י ר¿ ַב„, ַעל ּכָ ל¿ ƒם ּב ∆‰ ָח„ מ≈ ם ‡∆ ƒ‡ י ƒּכ

 ׁ̆ י ƒ‚ּ ר¿ ּיַ ∆ ׁ̆ ּכ¿ ן  כ≈ ו¿  . ּזּוָל˙ו… ƒמ  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇  ‰ ּו∆ ַ̃ מ¿ ינו…  ≈‡ ∆ ׁ̆ י  נ≈ ּפ¿ ƒמ

 ‡ ּלָ ים ‡∆ ƒ‡ָר ב¿ ƒּנ‰ַ ָח„ מ≈ ּנּו ‡∆ ∆̃ י ƒל…‡ ַיּז ּנּו ו¿ יל∆ ƒע ּל…‡ יו… ∆ ׁ̆ ָ‰ָ‡ָ„ם 

ם,  ָ̇ ָו ¿̃ ƒ̇ ם ו¿ ָ̇ ‡ָ ר¿ ƒּי ƒּבו… מ ƒּוב ל ׁ̆ , ָי ַרך¿ ּבָ ¿̇ ƒי ‡ ר≈ ּו˙ ַ‰ּבו… ׁ̆ ר¿ ƒּב

ים ˜מו, ‚) ַ‡ל  ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ַמר: ( ¡‡ ּנ∆ ∆ ׁ̆ מו…  . ּכ¿ ַבּ„ו… ‡ ל¿ ר≈ ַטח ַעל ַ‰ּבו… ב¿ ƒי ו¿

א  לֹ ְו ב  י ִט י ֵה ְל א  לֹ א  ָר ְב ִנ ם  ּו ׁש ד  ַי ּבְ ַח  ּכֹ ן  י ֵא ֶ ּשׁ  , י ׁשִ י ִמ ֲח ַה אי  ַנ ּתְ ַה

ת  ּו ׁש ְר ּבִ ה  ֶי ְה ִי ם  ִא א  ּלָ ֶא ם,  י ִר ֵח ֲא ַל א  לֹ ְו מֹו  ְצ ַע ְל א  לֹ ק,  י ּזִ ַה ְל

ד  ָח ֶא ל  ּכָ ד  ַי ְב ּו ם  י ִנ ֹו ד ֲא ה  ּמָ ּכַ ֹו  ל ׁש  ּיֵ ׁשֶ ד  ֶב ֶע י  ֵר ֲה ׁשֶ  , ת' י א  ֵר ֹו ּב ַה

ם  ּיָ ֻס ְמ ן  ֹו ד ָא ל  ַע ד  ֶב ֶע ָה ח  ַט ְב ּיִ ׁשֶ ְך  ּיָ ׁשַ א  לֹ  , ֹו ּמ ִע ב  י ִט י ֵה ְל ם  ֶה ֵמ

ה  ֶי ְה ִי ם  ִא ְב ּו ם,  ּלָ ּכֻ ִמ ת  ֶל ֶע ֹו ּת ל  ּבֵ ַק ְל ה  ּפֶ ַצ ּמְ ׁשֶ ן  ָו י ּכֵ  , ו י ָנ ֹו ד ֲא ְך  ֹו ּת ִמ

ט  ּו ׁש ּפָ  , ו י ָנ ֹו ד ֲא ר  ָא ְ ּשׁ ִמ ר  ֵת ֹו י ֹו  ל ב  י ִט י ֵה ְל ת  ֶל ֹכ ְי ד  ָח ֶא ן  ֹו ד ָא ְל

ף  ַא ְו  , ֹו ּמ ִע ב  י ִט י ֵה ְל ֹו  ּת ְל ָכ י ּבִ ׁש  ּיֵ ׁשֶ י  ִפ ּכְ  , ר ֵת ֹו י ה  ֶז ן  ֹו ד ָא ּבְ ח  ַט ְב ּיִ ׁשֶ

ֹו  ּמ ב ִע י ִט י ֵה ּו ְל ל ְכ ּו א י ם לֹ ִא ְב . ּו ו י ָנ ֹו ד ר ֲא ָא ׁשְ ם ּבִ ַח ּגַ ֵט ֹו ּב י ׁשֶ ל ּפִ ַע

ה  ֶז ן  ֹו ד ָא ּבְ ק  ַר ח  ַט ְב ּיִ ׁשֶ אי  ּדַ ַו ּבְ  , ד ַב ְל ּבִ ד  ָח ֶא ן  ֹו ד ָא ק  ַר קֹו  י ּזִ ַה ְל ּו

ם  ן ִא ֵכ מֹו  ּכְ  . ר ֵח ן ַא ֹו ד ָא ה ֵמ ָב ל טֹו ּבֵ ַק ְל ה  ּפֶ ַצ ְמ ֹו  נ י ֵא י  ֵר ֲה ׁשֶ  , ֹו ּד ַב ְל

ם  א ִא ּלָ א, ֶא ָר ְב ם ִנ ּו ֹו ׁש ק ל י ּזִ ַי א  לֹ ֹו ְו ב ל י ִט י א ֵי ּלֹ ם ׁשֶ ָד ָא ׁש ָה י ּגִ ְר ַי

ה  ּפֶ ַצ ְי א  לֹ ב  ּו ׁש ְו ם  ֶה ֵמ ד  ֵח ַפ ְל ק  י ִס ְפ ַי א,  ֵר ֹו ּב ַה ת  ּו ׁש ְר ּבִ ה  ֶי ְה ִי ן  ּכֵ

ל  ַא  : ר ַמ ֱא ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ  . ד ַב ְל א  ֵר ֹו ּב ַה ל  ַע ק  ַר ַח  ֵט ֹו ּב ה  ֶי ְה ִי ְו ם,  ָת ָב טֹו ְל



עאפרק שלישי  

ּוָע‰.  ׁ̆ ¿̇ ין לו…  ≈‡ ∆ ׁ̆ ן ָ‡ָ„ם  ב∆ ים ּב¿ ƒיב ƒ„ נ¿ ƒחּו ב ט¿ ב¿ ƒּ̇

ּוַמ‰  ָ‰ָ‡ָ„ם,  ַעל  ים  ƒ‰…ל ¡‡‰ָ טּוב  ַרב  ַ„ע  ּי≈ ∆ ׁ̆ י,  ƒ ּׁ̆ ƒ ּׁ̆ ‰ַ ו¿

 ‰ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆ י  ƒל ּב¿ ƒָב‰, מ ַ‰ּטו… „ ו¿ ס∆ ר…ב ַ‰ח∆ ˙ו… ּבו… מ≈ יל ‡ו… ƒח ¿̇ ƒ‰ ∆ ׁ̆

ָ„ָב‰  נ¿ ַ‡ך¿  ָליו,  ≈‡  ‰ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆ ך¿  ˆ…ר∆ ל¿ ל…‡  ו¿  , ָכך¿ ל¿ לו…  ¿̂ ∆‡ ָר‡ּוי 

ר  פ∆ ן ַ‰ּס≈ ƒיָנ‰ מ ƒח ַער ַ‰ּב¿ ַ ׁ̆ נּו ּב¿ ַ‡ר¿ ר ּב≈ ∆ ׁ̆ ‡ֲ „, ּכַ ס∆ ָב‰ ָוח∆ טו… ו¿

 ˙ ַרּבו… ו)  ים מ,  ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ) ם:  לו… ָ ּׁ̆ ‰ַ ָעָליו   „ ƒו ָ„ּ ָ‡ַמר  ∆ ׁ̆ מו…  ּוכ¿  ,‰ ַ‰ּז∆

ין  ינּו ‡≈ ל≈ יָך ‡≈ ∆̇ ב… ¿ ׁ̆ יָך ּוַמח¿ ∆̇ …‡ ל¿ פ¿ ƒל…ַ‰י נ ָי ‡¡ ‰ י¿ ָּ̇ ‡ַ ָ̇ י ƒׂ̆ ָע

ר.  ּפ≈ ּסַ ƒמּו מ ¿̂ ָר‰ ָע יָ„‰ ַוֲ‡ַ„ּב≈ ƒ‚ּ‡ַ יָך ל∆ ֲער…ך¿ ‡≈

ָלם  עו… ּבָ ∆ ׁ̆  ˙ ָכל ַ‰ֲ‰ָויו… ׁ̆ ל¿ י י≈ ƒּכ , לו… ¿̂ ר ‡∆ ר≈ ּבָ ¿̇ ƒּי ∆ ּׁ̆ י,  ƒיע ƒב ¿ ּׁ̆ ‰ַ ו¿

ַרע  ¿‚ ƒי ל…‡  ו¿ יף  ƒס יו… ל…‡  ו¿ ָי„ּוַע,  בּול  ¿‚ּ  ‰ ר∆ ¿̃ ƒּומ ם  ∆̂ ע∆ מ≈  ‰ ַ‰ּז∆

ַמּנו…  ּוז¿ יכּו˙ו…  ≈‡ ו¿ ַכּמּו˙ו…  ּב¿ ַרך¿  ּבָ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ַזר  ָ‚ּ ∆ ׁ̆ ַעל ַמ‰ 

ט  ַמע≈ ל…‡ מ¿ עּוטו… – ו¿ ƒמ ַזר ּב¿ ָ‚ּ ∆ ׁ̆ ַמ‰  ‰ ל¿ ּב∆ ין ַמר¿ ≈‡ , מו… ˜ו… ּומ¿

ימו…  ƒ„ּ ¿̃ ‰ַ ַזר ל¿ ָ‚ּ ∆ ׁ̆ ַמ‰  ר ל¿ ַ‡ח≈ ל…‡ מ≈ ˙ו… – ו¿ בו… ר¿ ƒַזר ּב ָ‚ּ ∆ ׁ̆  ‰ ּמַ ƒמ

. ַע י ׁשִ ֹו ה ְל חֹו  ֹכ ּבְ ן  י ֵא ם  ָד ָא ן  ּבֶ י  ֵר ֲה ׁשֶ ם  י ִר י ׁשִ ֲע ּבַ ּו  ח ְט ְב ּתִ

ל  ַע  ' ה ב  י ִט י ּמֵ ֶ ּשׁ ת  ֹו ב ֹו ּט ַה ל  ֶד ּגֹ ם  ָד ָא ָה ע  ַד ּיֵ ׁשֶ  , י ׂשִ י ּשִׂ ַה י  א ַנ ּתְ ַה

ב  י ִט י ֵה ֹו ְל נ ֹו צ ְר ֹו ּו ּד ְס ל ַח ֶד ּגֹ א ִמ ּו ת ה ֹו ב ֹו ּט ל ַה ׁש ּכָ ֶר ׁשֹ ְו  , ם ָד ָא ָה

 , ְך ָכ ְל ְך  י ִר ָצ  ' ה ׁשֶ ם  ּו ּשׁ ִמ א  לֹ ְו  , ְך ָכ ְל י  ּו א ָר ם  ָד ָא ָה ן  י ֵא ֶ ּשׁ ף  ַא

ר  ַע ׁשַ ּבְ ר  ֵא ּבָ ְת ּנִ ׁשֶ י  ִפ ְכ ּו  , ד ֶס ֶח ָו ה  ָב ֹו ט ְו ה  ָב ָד ְנ ת  ַר ֹו ת ּבְ א  ּלָ ֶא

ם  ֵה ם  י ּבִ ֻר ְמ  : ה " ע מ ה ד  ִו ּדָ ר  ַמ ָא ׁשֶ י  ִפ ְכ ּו  . ה ֶז ר  ֶפ ֵס ּבְ ה  ָנ י ִח ּבְ ַה

ן  י ֵא ּו  נ ָל ב  י ִט י ֵה ְל ָך  ֶנ ֹו צ ְר ּו ָך  י סֶּ ִנ  , ' ה ּו  נ ּמָ ִע ָת  י ׂשִ ָע ׁשֶ ם  י ִד ָס ֲח ַה

. ם ָי ּו ּב ִר ת  ַמ ֲח ֵמ ם  ָר ּפְ ַס ְל ר  ׁשָ ְפ ֶא י  ִא ְו  , ן ֹו י ְמ ּדִ ם  ֶה ָל

ְמָצא  ּנִ ַה ר  ָב ּדָ ל  ּכָ ׁשֶ ָאָדם  ָה ֶצל  ֵא ר  רּו ּבָ ה  ֶי ְה ּיִ ׁשֶ  , י ִע י ִב ְ ּשׁ ַה אי  ַנ ּתְ ַה

ה  ּמַ ִמ ְתַמֵעט  ִי א  לֹ ְו ל  ּדֵ ּגַ ְת ִי א  לֹ ְו  , ַע דּו ָי ל  ֶד ּגֹ לֹו  ׁש  ֵי ה  ּזֶ ַה ָלם  עֹו ּבָ

 , מֹו ְמקֹו ּו ֹו  ּנ ַמ ְז  , תֹו ֵאיכּו ְב ּו לֹו  ְד ֹג ּבְ ה  ֶי ְה ִי ַצד  י ּכֵ  , ְך ַר ּבָ ְת ִי ם  ֵ ּשׁ ַה ר  ַז ּגָ ׁשֶ

ר  ׁשָ ְפ י ֶא ן ִא ֵכ ְו ה ְמַעט,  ֶי ְה ּיִ ׁשֶ ר ה'  ַז ּגָ ׁשֶ ת ַעל ַמה  ֹו ּב ְר ַה ר ְל ׁשָ ְפ י ֶא ִא ְו

ר  ָב ּדָ ֵחר  ַא ְל ר  ׁשָ ְפ ֶא י  ִא ְו ה,  ּבֵ ְר ַה ה  ֶי ְה ּיִ ׁשֶ ה'  ר  ַז ּגָ ׁשֶ ר  ָב ָד ּבְ ַמֵעט  ְל



חובות הלבבות שער הבטחון עב

ן  ƒמ  ‰ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆ ּוַמ‰   . ַ‡ֲחרו… ל¿ ַזר  ָ‚ּ ∆ ׁ̆ ַמ‰  ל¿ ים  ƒ„ּ ¿̃ ַמ ל…‡  ו¿  –

 ˙ ּלַ ƒח ¿̇ ƒם ּב„ַ ָ̃ ר  ∆ ׁ̆ ָזר ֲ‡ ¿‚ ƒּו‡ ַ‰ּנ‰ ‰ ּז∆ ƒך¿ מ פ∆ ים ַעל ַ‰‰∆ ƒָבר ¿„ּ‰ַ

יַע˙  ƒ„י ƒּב  ˙ מו… ¿„ ו… ּ̃ ‰ַ  ˙ רו… ז≈ ¿‚ּ‰ַ ָכל  ּל¿ ∆ ׁ̆  ‡ ּלָ ∆‡ יָע‰,  ƒ„ ַ‰ּי¿

 .˙ ּבו… ƒס ˙ ּבו… ƒס ˙, ּול¿ ּבו… ƒס ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

 ‰ ּבָ ƒּס‰ַ י  ƒּכ …ב,  ׁ̆ ַיח¿ ָלם  ָ‰עו… י  ָינ≈ נ¿ ƒע ין  ƒב מ≈ ינו…  ≈‡ ∆ ׁ̆ י  ƒּומ

ה  ֶי ְה ִי ִאם  ְו  , רֹו ֲח ַא ְל ר  ַז ּגָ ׁשֶ ר  ָב ּדָ ים  ּדִ ְק ַה ְל א  לֹ ְו  , ימֹו ּדִ ְק ַה ְל ר  ַז ּגָ ׁשֶ

ת  ּלַ ִח ְת ּבִ ו ה'  י ָל ר ָע ַז ּגָ ְך  ּכָ ׁשֶ ם  ּו ּשׁ ה ִמ י ֶז ֵר , ֲה ָרתֹו ּו ּצ ה ִמ ּנֶ ּתַ ׁשְ ּיִ ׁשֶ ר  ָב ּדָ

ׁש  ֵי ְך  ּכָ ַחר  ַא ה  ּנָ ּתַ ׁשְ ִנ א  ּלָ ֶא ְך  ּכָ ה  ּלָ ִח ּתְ ִמ ָרא  ְב ִנ א  ּלֹ ׁשֶ ַמה  ּו  , ָרתֹו י ִצ ְי

 11 ת. ֹו ּב ִס ד  ָקְדמּו עֹו ת  ֹו ּב ִס ְל ּו ת,  ֹו ּב ִס ְך  ָכ ְל

ם  ֵ א ַהּכֹל ֵמֵאת ַהּשׁ עֹוָלם, ֶאּלָ ם ּבָ ּיָ ּנֹות ֶאת ַהּקַ כַֹח ָהָאָדם ְלׁשַ ֵאין ּבְ
ַרְך. ִיְתּבָ

ַצר  ּיָ ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ ב  חֹוׁשֵ השי"ת,  ַהְנָהַגת  ֵסֶדר  ְלָהִבין  ַעת  ּדַ ר  ּבַ ֵאינֹו  ׁשֶ ְוָאָדם 

וז"ל:  קצ"א)  (ח"א  ֱאמּוִנים'  ֹוְמֵרי  ַה'ּשׁ ַעל  ּבַ ְלִדְבֵרי  ן  ִצּיֵ ה',  ֶיְהּגֶ תֹוָרתֹו  'ּבְ ִפי'  ּבְ  .11

ִיְתֶלה  ַאל  ה,  ּבָ ַהסִּ ְוָעְבָרה  ְוָחְלָפה  ה  ִסּבָ ֵמֵאיֶזה  ְרָנָסה  ּפַ ֵאיֶזה  לֹו  ֵיׁש  ִאם  ֲאִפילּו  ְוָלֵכן 

ִסְפֵרי ְיֵרִאים  ּמּוָבא ּבְ ה ָחִליָלה, ּכַ ּבָ ִאּלּו עֹוֵבד ְלַהסִּ י ָאז ּכְ ה, ּכִ ּבָ ַהסִּ לֹום ּבְ ְרָנָסתֹו ַחס ְוׁשָ ּפַ

ה  ּבָ ל זּו ַהסִּ טֵּ ְתּבַ ּבֹות, ְוִאם ּתִ ל ַהסִּ ת ּכָ י הקב"ה ב"ה וב"ש ִסּבַ ַדע ּכִ ים, ַרק ּתֵ דֹוׁשִ ַהּקְ

ְלַפְרֵנס אֹוְתָך,  ֲאֵחִרים  ָרִכים  ּדְ עּור  ׁשִ ִלי  ּבְ ֲאָלִפים  ֶאֶלף  ֵיׁש לֹו להקב"ה  ְרָנָסה,  ּפַ ל  ׁשֶ

מֹות  ַהׁשְ ְבֵרי  ּדִ ֵהִביא ֶאת  ׁשֶ ִבים,  ָ ַהּשׁ ַנת  ּקָ ּתַ ֵסֶפר  ּבְ ִאיָתא  ׁשֶ ם, ַמה  ן ׁשָ ִצּיֵ עכ"ל. עֹוד 

ְוֶזה  ָהרֹוִעים",  ד  ִמּיַ יָלנּו  ִהּצִ ִמְצִרי  ִאיׁש  "ַוּתֹאַמְרָנה  סּוק  ַהּפָ ַעל  ל"ב  ה פ"א סימן  ַרּבָ

ַרְגָליו  ן  ִלּתֵ ָרץ  ְוָהָיה  ֶהָערֹוד  כֹו  ׁשָ ּנְ ׁשֶ ְלֶאָחד  ל  ָמׁשָ ְוכּו',  ה  ֹמׁשֶ ָהָיה  ִמְצִרי  ְוִכי  ְלׁשֹונֹו: 

ילֹו, ָאַמר לֹו  ַלח ָידֹו ְוִהּצִ ִים ְוׁשָ ּמַ הּוא ׁשֹוֵקַע ּבַ ינֹוק ֶאָחד ׁשֶ ָהר ְוָרָאה ּתִ ִים, ְנָתָנן ַלּנָ ּמָ ּבַ

ַכִני  ְנׁשָ א ֶהָערֹוד ׁשֶ יָך ֶאּלָ ְלּתִ ָבר ָהִייִתי ֵמת, ָאַמר לֹו לֹא ֲאִני ִהּצַ ה ּכְ ינֹוק ִאּלּוֵלי ַאּתָ ַהּתִ

ד  ִמּיַ נּו  ְלּתָ ִהּצַ ׁשֶ ּכֲֹחָך  ר  ַ ִיּשׁ ה  ְלֹמׁשֶ ִיְתרֹו  נֹות  ּבְ ָאְמרּו  ְך  ּכָ יְלָך,  ִהּצִ הּוא  ֵהיֶמּנּו  י  ּוָבַרְחּתִ

יל ֶאְתֶכם, ּוְלָכְך ָאְמרּו ַלֲאִביֶהן  י הּוא ִהּצִ ָהַרְגּתִ ה אֹותֹו ִמְצִרי ׁשֶ ָהרֹוִעים, ָאַמר ָלֶהם ֹמׁשֶ

ְמדּונּו  ּלִ ָהַרג, עכ"ל. ֲהֵרי ׁשֶ ֹבא ֶאְצֵלנּו, ִאיׁש ִמְצִרי ׁשֶ ּיָ ַרם ָלֶזה ׁשֶ לֹוַמר ִמי ּגָ ִאיׁש ִמְצִרי, ּכְ

א  ה ָהַאֲחרֹוָנה ֶאּלָ ִסּבָ ים, לֹא ִלְתלֹות ּבְ לּות ַעל ַהַחּיִ ּכְ חז"ל ֵהיַאְך ְצִריָכה ִלְהיֹות ַהִהְסּתַ

ּבֹות. ל ַהסִּ ת ּכָ ַרְך ִסּבַ ם ִיְתּבָ ֵ ה ַעד ַהּשׁ ּבָ ְדָמה ַלסִּ ּקָ ה ׁשֶ ּבָ ִלְראֹות ֶאת ַהסִּ



עגפרק שלישי  

ָין  נ¿ ƒע ם מ≈ ָ̇ כּו ַ‰ּפ¿ ¿̇ ƒ‰ ים ו¿ ƒָינ נ¿ ƒּנּוי ָ‰ע ƒ ׁ̆  ˙ ב∆ ַחּי∆ ˙ מ¿ ∆ ׁ̆ ַחּ„∆ ¿̇ ƒּמ‰ַ

ּנּוי ‡ו…  ƒ ׁ̆  ‰ ּנָ ּמ∆ ƒמ ˙ יו… ¿‰ ƒָל‰ מ ַ̃ ‰ ּונ¿ ָ ׁ̆ ‰ ֲחלּו ּבָ ƒּס‰ַ ָין. ו¿ נ¿ ƒל ע ∆‡

 ‰ ּטָ ƒן ַ‰ח ƒָח„ מ יר ָ‰‡∆ ƒ‚ּ ר¿ ַ‚ּ‰ַ ‰‡ָ ר¿ ƒר נ ∆ ׁ̆ ‡ֲ ָמם, ּכַ ¿̂ ַע ּלּוף ּב¿ ƒח

ים  ƒ� ל̆… ¿ ׁ̆  ˙ ּב…ל∆ ƒ ׁ̆ ָכל  ּוב¿ ים,  ƒל ּב√ ƒ ׁ̆  ˙ ‡ו… מ≈  � ל̆… ¿ ׁ̆ יַח  ƒמ ¿̂ ַמ

ים  ƒָלפ‡ֲ  ˙ ר∆ ∆ׂ̆ ַלֲע  ‰ ּבָ ƒס ָח„  ∆‡‰ָ יר  ƒ‚ּ ר¿ ַ‚ּ‰ַ  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ו¿ ים,  ƒר ¿‚ּ ר¿ ַ‚ּ

 ˙ ו… ׂ̆ ֲע ׁ̆ מ≈ יר ָחלּו ƒ‚ּ ר¿ ַח ַ‰ּ‚ַ י ּכ… ƒם, ּכ ָעל≈ ם. ַ‰ּי≈ ב ָל‰∆ רו… ָ̃ ‡ו… 

ן  כ≈ ים. ו¿ ƒטּוע ַ‰ּנ¿ ים ו¿ ƒָרע ז¿ ƒים ַ‰ּנ ƒר ¿‚ּ ר¿ ָ‡ר ַ‰ּ‚ַ ¿ ׁ̆ ן  כ≈ , ו¿ ˙ זו… מו… ּכָ

מו…  ַרע, ּוכ¿ ˙ ַ‰ּז∆ ּפַ ƒּט ƒים מ ƒר ַ‰ַחּי‡ָ ¿ ׁ̆ ֲ‰ָוַי˙ ָ‰ָ‡ָ„ם ּו נ…‡ַמר ּבַ

 .‰ּ ָ̇ נּו ט¿ ַ̃ ם  ƒע ‚ ָ„ּ‰ַ ˙ ַ̂ י ּב≈ ƒל מ „ו… ָ‚ּ‰ַ ‚ ן ֲ‰ָוַי˙ ַ‰ּ„ָ ּכ≈

 ,‰ ַעּל∆ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ר  ח≈ ≈‡ ∆ ׁ̆ ַמ‰  ים  ƒ„ּ ¿̃ ‰ַ ל¿  ׁ̆ פ∆ ַ‰ּנ∆  ˙ ַ„ּ ר¿ ƒט ו¿

יט,  ƒע מ¿ ƒ‰ ∆ ׁ̆ ַמ‰   ˙ ּבו… ַ‰ר¿ ּול¿ ים,  ƒ„ּ ¿̃ ƒ‰ ∆ ׁ̆ ַמ‰  ר  ַ‡ח≈ ּול¿

ל  ב ‡∆ י ַסּב≈ ƒל ּב¿ ƒָלם, מ י ָ‰עו… ָינ≈ נ¿ ƒּ̃ ƒמ ,‰ ּבָ ר¿ ƒ‰ ∆ ׁ̆ יט ַמ‰  ƒע ַ‰מ¿ ּול¿

ַאְך  ָבר,  ַהּדָ ֶאת  ר  ְלַיּצֵ ִהְצִליחּו  ׁשֶ ֵאּלּו  ֵהם  יו  ַמֲעׂשָ עֹוָלם,  ּבָ ָחָדׁש  ָבר  ּדָ

ם  ּיָ ב ַהּקַ ּצָ ּנֹות אֹו ְלַהְחִליף ֶאת ַהּמַ ֹכַח ָהָאָדם ֶהָחָלׁש ְלׁשַ ּבְ ֵאין  ֶ ָהֱאֶמת ּשׁ

ה ַמְצִמיַח  ל ִחטָּ יר ֶאָחד ׁשֶ ְרּגִ ּגַ ׁשֶ ּוְכִפי  ל ֵמֵאת השי"ת,  א ַהּכֹ עֹוָלם, ֶאּלָ ּבָ

ד  ָח ֶא ן  י ִע ְר ּגַ ׁשֶ י  ֵר ֲה ְרִעיִנים,  ּגַ  30 ֵמֶהן  ַאַחת  ָכל  ּבְ ׁשֶ ִלים  ּבֳ ׁשִ  300

ה  ּזֶ ׁשֶ ם  ָד ָא ב  ׁשֹ ְח ַי ם  ִא ַה  , ם י ִנ י ִע ְר ּגַ ם  י ִפ ָל ֲא ת  ֶר ׂשֶ ֲע ּכַ ַח  י ִמ ְצ ַמ

ן  ֵכ ְו  , ל ָל ּכְ ֹו  ח ּכֹ ִמ ה  ֶז ן  י ֵא ֶ ּשׁ י  א ּדַ ַו  , ׁש ָל ָח ֶה ן  י ִע ְר ּגַ ַה ַח  ּכֹ ִמ

ת  ּו א י ִצ ְמ ּבִ ן  ֵכ ְו  , ת ֹו נ ָל י ִא ָה ְו ם  י ִע ָר ּזְ ַה י  ֵנ י ִע ְר ּגַ ר  ָא ׁשְ ּבִ א  ּו ה

ן  ֵכ ְו  , ׁש ָל ָח ְו ל  ַק ר  ָב ּדָ ִמ ם  י ִר ְצ ֹו ּנ ׁשֶ ם  י ּיִ ַח י  ֵל ֲע ּבַ ר  ָא ׁשְ ּו ם  ָד ָא ָה

. ה ּנָ ַט ְק ה  ָצ י ּבֵ ִמ ל  ֹו ד ּגָ ַה ג  ּדָ ַה ת  ַר י ִצ ְי

ּלֹא  ים אֹו ְלַאֵחר, ְוֵכן ְלַהְרּבֹות אֹו ְלַמֵעט, ׁשֶ כַֹח ָהָאָדם ְלַהְקּדִ ֵאין ּבְ
ַרְך. ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ּבִ

אֹו  ֵאֲחרֹו,  ַרְך  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  ׁשֶ ָבר  ּדָ ים  ְלַהְקּדִ ַעְצמֹו  ַמְטִריד  ָהָאָדם  ְוִאם 

עֹוָלם,  ּו ְמַעט ּבָ ּנ ׁש ִמּמֶ ּיֵ ָבר ׁשֶ , ְוֵכן ְלַהְרּבֹות ּדָ ימֹו ה' ִהְקּדִ ָבר ׁשֶ ְלַאֵחר ּדָ

ם  ְלַקּיֵ ְמַנת  ַעל  הּו  עֹוׂשֵ ֵאין  ִאם  עֹוָלם.  ּבָ ה  ַהְרּבֵ ּנּו  ִמּמֶ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָבר  ּדָ ְלַהְמִעיט  אֹו 
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ָר‰  ּו˙ ַ‰ַ‰ּכָ ׁ̆ י ƒֲחל , ָר˙ו… ו… ּ̇ ּבּול  ƒ̃ ָ„˙ו… ו¿ ַו˙ ֲעבו… ¿̂ ƒּיּום מ ƒ̃

 . ָ‰ָ‚˙ו… ˙ ַ‰נ¿ בו… ין טו… ƒב‰ָ לּו˙ מ≈ כ¿ ƒס , ו¿ יָע˙ו… ƒ„ ˙ י¿ ַּ̇ ƒמ‡ֲ ּבַ

˙ ‚, ‡) ַלּכ…ל  ל∆ ∆‰…˜) : ַמֲ‡ָמרו… ‰ ּב¿ ָין ַ‰ּז∆ נ¿ ƒל ָ‰ע ָחָכם ‡∆ ָבר ָרַמז ‰∆ ּוכ¿

ם  ∆‰ ך¿ ָזַכר מ≈ ַ‡ַחר ּכָ ם, ו¿ ƒָמי ָ ּׁ̆ ַח˙ ַ‰ ַּ̇  ı פ∆ ָכל ח≈ ˙ ל¿ ע≈ ָמן ו¿ ז¿

 ˙ ˙ ‚, ב) ע≈ ל∆ ָ‡ַמר: (˜…‰∆ ∆ ׁ̆ ‰ּו‡ ַמ‰  ים. ו¿ ƒָינ נ¿ ƒָנ‰ ע מו… ¿ ׁ̆ ים ּו ƒר ¿ׂ̆ ע∆

 ˙ ע≈ ָחָמ‰ ו¿ ל¿ ƒמ ˙ ˙ ‚, ח) ע≈ ל∆ ∆‰…˜) : רו… ˙ ָלמּו˙, ַע„ ָ‡מ¿ ע≈ ˙ ו¿ ∆„ ָלל∆

ם,  ּלָ ּכֻ  ˙ ∆‡ ‰ ר∆ ¿̃ ƒי ַ‚ע  ˙ ָופ∆ י ע≈ ƒט, י‡) ּכ ˙ ל∆ ָ‡ַמר: (˜…‰∆ ם, ו¿ לו… ָ ׁ̆

ם.  י‰∆ ים ֲעל≈ ƒ‰…ב ר ּו‚¿ …מ≈ ׁ̆  ַ‰ּ ב… ַעל ּ‚ָ ּ‰ַ מ≈ י ָ‚ב… ƒז) ּכ ,‰ ˙ ל∆ ָ‡ַמר: (˜…‰∆ ו¿

 ˙ ו… ּ̃ ˙ ַוֲעֻמ ָלמו… ע¡ ר נ∆ ≈̇ ‰ יו… ַעּל∆ ¿̇ ƒי ‡ ר≈ י ַ‰ּבו… ינ≈ ƒ„ּ ˙ יכו… ƒַוֲ‰ל

ָלָלן,  ן ּכ¿ ּכ≈ ∆ ׁ̆ ל  ן – ּכָ י‰∆ ≈̃ ל¿ יַע˙ ח∆ ƒ„ ל י¿ יַע ‡∆ ƒ‚ּ‰ַ ˙ מ≈ נו… יו… ל¿ ע∆ ו¿

ן  ı ּכ≈ ָ‡ר∆ ם מ≈ ƒַמי ָ ׁ̆ ‰ּו  י ָ‚ב¿ ƒָי‰ נ‰, ט) ּכ ע¿ ַ ׁ̆ ˙ּוב: (י¿ ָבר ָ‡ַמר ַ‰ּכָ ּוכ¿

ם.  יכ∆ ≈̇ ב… ¿ ׁ̆ ח¿ ּמַ ƒי מ ַ̇ ב… ¿ ׁ̆ ם ּוַמח¿ יכ∆ כ≈ ר¿ ַ„ּ ƒָרַכי מ ‰ּו „¿ ב¿ ָ‚ּ

ה' יֹוֵדַע ַהּכֹל,  ּמּוָעט ֶאְצלֹו ַהֲהָבָנה ׁשֶ ִמְצוֹות ה' ּוְלָעְבדֹו ְוִלְלֹמד ּתֹוָרתֹו, ֲהֵרי ׁשֶ

ׁש טֹוָבתֹו. רּוְך הּוא ְמַבּקֵ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ְכלֹו ׁשֶ ׂשִ ְוֵאין הּוא ֵמִבין ּבְ

ּוְלָכל  ְזַמן,  ָקבּוַע  ָבר  ּדָ ָכל  ּלְ ׁשֶ ֵלי:  ִמׁשְ ּבְ ֶלְך  ַהּמֶ לֹֹמה  ׁשְ ְרָמזֹו  ֶזה  ְוָדָבר 

ָבִרים  ּדְ  28 ם  ׁשָ ּוְמָפֵרט  עֹוָלם,  ּבָ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַמן  ּזְ ה'  ָקַבע  ָאָדם  ל  ׁשֶ ֶחְפצֹו 

ְזַמן  ּו ָלֶלֶדת  ְזַמן  ֵיׁש  ּוְכִדְכִתיב:  ַהּבֹוֵרא,  ַזר  ּגָ ׁשֶ ִפי  ּכְ ק  ְמֻדּיָ ְזַמן  ם  ֻכּלָ ּלְ ׁשֶ

ָהְלָאה.  ְוֵכן  לֹום,  ׁשָ ְזַמן  ּו ִמְלָחָמה  ְזַמן  ֵיׁש  ם,  ׁשָ יְך  ּוַמְמׁשִ ָלמּות,  ָמַתי 

ה'  ם. ּוְכִתיב: ׁשֶ ְך ִיְקֶרה ְלֻכּלָ ה' ָקַבע ּכָ ִציאּות ׁשֶ ַמן ְוַהּמְ ִפי ַהּזְ ּכְ ּוְכִתיב: ׁשֶ

א  ְתַמּלֵ ּנִ ׁשֶ ִעים ּכְ יַח ּוַמֲעִניׁש ָהְרׁשָ ּגִ יֹוֵתר ּוַמׁשְ בֹוִהים ּבְ ל ַהּגְ בֹוהַּ ֵמַעל ּכָ ּגָ

ַנֲעָלה  ְו ְוָעֹמק  ֶנְעַלם  עֹוָלם,  ּבָ ית'  ַהּבֹוֵרא  ֵטי  ּפְ ּוִמׁשְ ְוַהְנָהַגת  ְסָאָתם, 

ַהְנָהָגתֹו.  ל  ּכָ ְלָהִבין  ן  ּכֵ ׁשֶ ְוָכל  ִמְקָצת,  ּבְ ֲאִפּלּו  ָהָאָדם  ַגת  ֵמַהּשָׂ יֹוֵתר  ּבְ

י  בֹוהַּ ְוָרחֹוק ַמֲעׂשֵ ְך ּגָ בֹוהַּ ְוָרחֹוק ֵמָהָאֶרץ, ּכָ ַמִים ּגָ ָ ַהּשׁ ִפי ׁשֶ ִדְכִתיב: ּכְ ּכְ

ֵני ָאָדם12.  ן ּבְ ֵני ָאָדם, ּוְרצֹונֹוָתיו ִמְרצֹו ְרֵכי ּבְ ה' ִמּדַ

ל השי"ת,  יו ׁשֶ ּוַמֲעׂשָ ַהְנָהָגתֹו  ְמַעט ֶאת  ּבִ ְולּו  ְלָהִבין  ִלים  יָלא ֵאין ָאנּו ְמֻסּגָ ּוִמּמֵ   .12

ה ה' ַהּכֹל ְלטֹוָבֵתנּו. עֹוׂשֶ ל ַמה ׁשֶ ּכָ ֱאמּוָנה ׁשֶ ק ּבֶ ְוָעֵלינּו ַרק ְלִהְתַחּזֵ



עהפרק שלישי  

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… י  ƒּכ  , לו… ¿̂ ∆‡ ר  ר≈ ּבָ ¿̇ ƒי ו¿ ַ„ע  ּי≈ ∆ ׁ̆ י˙,  ƒנ ≈ ּׁ̆ ‰ַ ָמ‰  ָ„ּ ¿̃ ‰ַ‰ַ ו¿

 , רו… ָּ̇ ס¿ ƒנ ‰ּו ו¿ ל≈ ¿‚ ƒּנּו נ ּמ∆ ƒָלם מ ע¿ ין נ∆ ≈‡ יף ָעָליו, ו¿ ƒ̃ ¿ ׁ̆ ַרך¿ ַמ ּבָ ¿̇ ƒי

ם  ƒ‡ ם ל≈ ָ ׁ̆ ב  ל≈ ּב¿ ‡ל…ָ‰יו  ּב≈ נו…  חו… ט¿ ƒּב ם  ƒ‡ ו¿ ‰ּו,  ≈‡ ר¿ ƒנ ו¿ פּונו…  ¿̂ ּו

 ˙ בו… ¿ ׁ̆ ַע ַמח¿ ָי י…„≈ ים ˆ„, י‡) י¿ ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ˙ּוב: ( ר ָ‡ַמר ַ‰ּכָ ∆ ׁ̆ ‡ֲ ל…‡, ּכַ

 ˙ ּבו… ƒן ל ̇…כ≈ י כ„, יב) ֲ‰ל…‡  ל≈ ¿ ׁ̆ ƒַמר: (מ‡ָ ל, ו¿ ‰ ָ‰ב∆ ּמָ י ‰≈ ƒם ּכ„ָ‡ָ

ָך  ַבּ„¿ ל¿  ָּ̇ ָיַ„ע¿  ‰ ָּ̇ ‡ַ י  ƒּכ לט)  ח,  ים-‡  ƒָלכ (מ¿ ָ‡ַמר:  ו¿ ין,  ƒָיב ‰ּו‡ 

ין  ≈‡ ַח,  ט≈ ַלּבו…  ‰ ז∆ ר  ר≈ ּבָ ¿̇ ƒּי ∆ ׁ̆ ּוכ¿ ָ‰ָ‡ָ„ם.  י  נ≈ ּב¿ ל  ּכָ ַבב  ל¿  ˙ ∆‡

 , ּבּורו… ƒ„ ‰ ּב¿ ַעּל∆ ¿̇ ƒים י ƒ‰…ל‡ ַח ּב≈ ט≈ ‰ּו‡ ּבו… ∆ ׁ̆ ע…ן,  ט¿ ƒָר‡ּוי לו… ל

י  ƒַמֲעַל˙ מ ‰ ּב¿ י∆ ¿‰ ƒי , ו¿ ּפּונו… ¿̂ ַמ ּבו… ּוב¿ ƒל ַטח ָעָליו ּב¿ ב¿ ƒּי ∆ ׁ̆ י  ƒל ּב¿ ƒמ

ּבו…  ƒל י ו¿ ƒּונ„ ּב¿ ƒיו ּכ ָ̇ ָפ ¿ׂ̆ ƒיו ּוב ƒפ ָי‰ כט, י‚) ּב¿ ע¿ ַ ׁ̆ ם: (י¿ י‰∆ ַמר ֲעל≈ ¡‡ ּנ∆ ∆ ׁ̆

י.  ƒּנ ּמ∆ ƒַח˜ מ ƒר

ֵלם,  ׁשָ ֵלב  ּבְ ְוִיְבַטח  ֲאִמין  ּיַ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ִלּבֹו,  ּבְ ם  ּגַ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ חֹון  ּטָ ַהּבִ ר  ִעּקַ
הּוא ּבֹוֵטַח. ִפיו ׁשֶ ּיֹאַמר ַרק ּבְ ְולֹא ׁשֶ

ט  י ּבִ ַמ ת'  י א  ֵר ֹו ּב ַה ׁשֶ ר  ּו ר ֵב ּבְ ם  ָד ָא ָה ע  ַד ּיֵ ׁשֶ ה,  ּיָ ִנ ְ ּשׁ ַה ה  ָמ ּדָ ְק ַה ַה

ם  י ִי ּו ל ּגְ ַה ם,  ָד ָא ָה י  ׂשֵ ֲע ַמ ּו  ּנ ּמֶ ִמ ם  ַל ְע ֶנ א  לֹ ְו ת,  דּו י ִמ ְת ּבִ ו  י ָל ָע

ם  ִא ּבְ ַע  ֵד ֹו י ְו  , י ּו ל ָג ְב ּו ר  ּתָ ְס ִנ ּבְ ם  ָד ָא ָה ב  ֵל ּבְ ׁשֶ ה  ַמ ן  ֵכ ְו ם,  י ִר ּתָ ְס ּנִ ַה ְו

ר  י ּכִ ַמ ּו ַע  ֵד ֹו י ה'  ב:  תּו ּכָ ַה ר  ַמ ֲא ַמ ְכ ּו א.  לֹ אֹו  ם  ֵל ׁשָ ב  ֵל ּבְ ֹו  ּב ַח  ֵט ֹו ּב

ה'  י  ֵר ֲה  : ב י ִת ְכ ּו ק.  י ִר ָל ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ם,  ָד ָא ָה ל  ׁשֶ ו  י ָת ֹו ב ׁשְ ְח ַמ ל  ּכָ ת  ֶא

ד  ַב ְל ה'  ה  ּתָ ַא ק  ַר י  ּכִ  : ב י ִת ְכ ּו  . ל ּכֹ ַה ן  י ִב ֵמ ּו ַע  ֵד ֹו י ְו ת  בֹו ָב ְל ן  ֵח ֹו ּב

 , ַח ֵט ֹו ּב ַל ה  ֶז ר  ּו ר ּבָ ה  ֶי ְה ּיִ ׁשֶ ְכ ּו ם.  ָד ָא י  ֵנ ּבְ ב  ֵל ּבְ ׁשֶ ה  ַמ ַע  ֵד ֹו י ְו ר  י ּכִ ַמ

ֹו  נ י ֵא ת  ֶמ ֱא ֶב ּו "ת  בהשי ַח  ֵט ֹו ּב א  הּו ׁשֶ ו  י ִפ ּבְ ר  אַמ ּיֹ ֶ ּשׁ י  אּו ָר ן  י ֵא

ר  ַמ ָא ׁשֶ ּו  ּל ֵא ת  ּגַ ְר ַד ּבְ א  הּו ז  ָא ׁשֶ  , תֹו ּו ּי ִמ י ִנ ְפ ִב ּו ֹו  ּב ִל ּבְ ו  י ָל ָע ַח  ֵט ֹו ּב

ל  ָב ֲא  , ה' ת  ֶא ם  י ִד ּבְ ַכ ְמ ם  ֵה ם  ָר ּו ּב ִד ְב ּו ם  ֶה י ִפ ּבְ א:  י ִב ּנָ ַה ם  ֶה י ֵל ֲע

. ּו ּנ ּמֶ ִמ ם  י ִק חֹו ְר ם  ֵה ם  ּבָ ִל ּבְ
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ַמ‰  נו… ּבו… ּב¿ חו… ט¿ ƒב ל…ָ‰יו ּב¿ ¡‡ „ ַיח≈ ּי¿ ∆ ׁ̆ י˙,  ƒ ׁ̆ י ƒל ¿ ּׁ̆ ָמ‰ ַ‰ ָ„ּ ¿̃ ‰ַ‰ַ ו¿

ַטח  ב¿ ƒי ו¿  , ּמו… ƒזּוָל˙ו… ע ף  ≈ּ̇ ַ ׁ̆ י¿ ַ‡ל  ו¿  , ּבו… ט…ַח  ב¿ ƒב ל ַחּיָ ‰ּו‡  ∆ ׁ̆

‡ל…ָ‰יו  ּב≈ נו…  חו… ט¿ ƒּב  „ ס≈ ּפָ ƒי ו¿ ים,  ƒ‡רּו ַ‰ּב¿ מ≈ ָח„  ∆‡ ַעל  ו¿ ָעָליו 

ָ‡ָס‡  ַמר ּב¿ ¡‡ ּנ∆ ∆ ׁ̆ ָּ̇ ַמ‰  ָבר ָיַ„ע¿ . ּוכ¿ ּמו… ƒף זּוָל˙ו… ע ≈ּ̇ ַ ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ ּב¿

י  ר≈ ב¿ ƒ„ּ) :יב ƒ̇ כ¿ ƒ„ּ ,ים ƒ‡ פ¿ ַמך¿ ַעל ָ‰רו… ּסָ ∆ ּׁ̆  ˙ , ע≈ י„ּו˙ו… ƒם ֲחס ƒע –

ים,  ƒ‡ פ¿ רו… ּבָ י  ƒּכ ָי  י¿  ˙ ∆‡  ׁ̆ ָ„ַר ל…‡  יו…  ָחל¿ ּב¿ ַ‚ם  ו¿ יב)  טז,  ים-ב  ƒמ ַ‰ּיָ

ר  ב∆ ∆‚ּ‰ַ רּוך¿  ּבָ ז)  יז,  ָי‰  ƒמ ר¿ ƒי) ˙ּוב:  ַ‰ּכָ ָ‡ַמר  ו¿  ,‰ ז∆ ַעל   ׁ̆ ַנ ע¡ נ∆ ו¿

י  ƒמ י  ƒּכ „ּוַע,  ַ‰ּיָ ן  ƒּומ  . ַטחו… ב¿ ƒמ ָי  י¿ ָ‰ָי‰  ו¿ יָי  ּבַ ַטח  ב¿ ƒי ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ

ָבר,  ָ„ּ ˙ ו… ׂ̆ ר ַלֲע ≈̇ ים ‡ו… יו… ƒֻמּנ י מ¿ נ≈ ¿ ׁ̆ י ָ‡ָ„ם  נ≈ ּב¿ ƒמ ‰ ַמּנ∆ ּי¿ ∆ ׁ̆

 , זּוָל˙ו… ים ו¿ ƒ‰…ל ַטח ַעל ָ‰‡¡ ּבָ ∆ ׁ̆ י  ƒן מ ּכ≈ ∆ ׁ̆ ל  ָס„, ּכָ ּנּויו… ֻמפ¿ ƒמ

ּנּו  ּמ∆ ƒַנע מ ּמָ ƒ‰ ‰ ל¿ ָ̃ ‰ ַ‰ֲחָז ּבָ ƒּס‰ַ ‰ ‰ ז∆ י∆ ¿‰ ƒי , ו¿ נו… חו… ט¿ ƒר ּב ≈̇ ּסָ ƒּי ∆ ׁ̆

ר  ב∆ ∆‚ּ‰ַ ָ‡רּור   (‰ יז,  ָי‰  ƒמ ר¿ ƒי) ָ‡ַמר:  ∆ ׁ̆ מו…  ּכ¿ ָעָליו,  ַטח  ּבָ ∆ ׁ̆ ַמ‰ 

ּבֹוֵטַח  ִאם  ּדְ ְלָבד,  ּבִ ְוַרק בהשי"ת  ַאְך  ְבַטח  ּיִ ׁשֶ חֹון הּוא  ּטָ ַהּבִ ְיסֹוד 
השי"ת  ֵמִסיר  ֲאַזי  ַעְזרּוהּו  ּיַ ׁשֶ ּגֹוְרִמים  עֹוד  ּבְ אֹו  ים  ֲאָנׁשִ עֹוד  ּבְ ם  ּגַ

ּנּו. ָחתֹו ִמּמֶ ּגָ ַהׁשְ

ל  ָכ ּבְ "ת  בהשי ק  ַר ְו ְך  ַא ֹו  נ חֹו ְט ּבִ ה  ֶי ְה ּיִ ׁשֶ ת,  י ׁשִ י ִל ְ ּשׁ ַה ה  ָמ ּדָ ְק ַה ַה

ד  עֹו ּבְ אֹו  י  ִע ָצ ְמ ֶא ד  עֹו ּבְ ח  ַט ְב ִי ְו ְך  ֹמ ְס ִי א  לֹ ְו  , ֹו ּב ַח  ֹט ְב ִל ב  ּיָ ַח ׁשֶ ה  ַמ

ם  ּגַ ְך  ֵמ ֹו ּס ׁשֶ ם  ּו ּשׁ ִמ  , ה' ּבַ ן  חֹו טָּ ּבִ ַה ּו  ּנ ּמֶ ִמ ד  ַס ְפ ִנ ן  ּכֵ ם  ִא ׁשֶ ם,  ָד ָא

ה,  ָד הּו ְי ְך  ֶל ֶמ א  ָס ָא ּבְ ב  תּו ּכָ ׁשֶ ה  ַמ ַע  ּו ד ּיָ ַכ ְו  , ף ָס ֹו נ י  ִע ָצ ְמ ֶא ל  ַע

ת  ֹו י ְה ם ּבִ ַג : ְו ב י ִת ְכ ִד ם. ּכְ י ִא ְפ ֹו ר ל ָה ם ַע ְך ּגַ ַמ ק ָס י ּדִ ה ַצ ָי ָה ף ׁשֶ ַא ׁשֶ

ם,  י ִא ְפ ֹו ר ּבָ ם  ּגַ ְך  ַמ ָס א  ּלָ ֶא  , ה' ת  ֶא ק  ַר ׁש  ַר ּדָ א  לֹ ה  ֶל חֹו א  ָס ָא

ן  ֵג ֵמ ה'  ז  ָא ׁשֶ ה'  ּבַ ַח  ֵט ֹו ּב ׁשֶ ם  ָד ָא ָה ְך  ָר ֹב ְמ  : ב י ִת ְכ ּו  . ְך ּכָ ל  ַע ׁש  ַנ ֱע ֶנ ְו

ר  ֵת ֹו ם אֹו י י ׁשִ ָנ י ֲא ֵנ ׁשְ ה  ּנֶ ַמ ּמְ ׁשֶ י  ִמ ַע ׁשְ ּו ד ּיָ ׁשֶ י  ִפ ְכ ּו  , ו י ָל ַח ָע י ּגִ ׁשְ ַמ ּו

ת,  מּו ֵל ׁשְ ּבִ ה  ָמ י ׂשִ ְמ ַה ַע  ֵצ ּבַ ְת ּתִ א  לֹ י  ַז ֲא ת,  ֶמ ּיֶ ֻס ְמ ה  ָמ י ׂשִ ְמ ַע  ּצֵ ַב ְל

 , ף ָס ֹו נ י  ִע ָצ ְמ ֶא ּבְ ם  ּגַ ַח  ֵט ֹו ּב ה'  ּבַ ֹו  נ חֹו ְט ּבִ ם  ִע ד  ַח ּיַ ׁשֶ י  ִמ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ

ה'  ֹו  ע י ׁשִ ֹו י א  לֹ ְך  ּכָ ם  ּו ּשׁ ִמ ּו  , ' ה ּבַ ַח  ֵט ֹו ּב ׁשֶ ה  ַמ ת  ֶא ְך  ָכ ּבְ ר  ֵת ֹו ּס ׁשֶ

ַח  ֵט ֹו ּב ר  ׁשֶ ֲא ם  ָד ָא ָה ל  ּלָ ֻק ְמ  : ב תּו ּכָ ׁשֶ י  ִפ ְכ ּו  . ע ׁשַ ּוָ ִה ְל ה  ֶצ ֹו ר ׁשֶ ה  ַמ ּבְ



עזפרק שלישי  

 . ּבו… ƒָי ָיסּור ל ן י¿ ƒר…עו… ּומ ר ז¿ ָׂ̆ ם ּבָ ָׂ̆ ָ‡ָ„ם ו¿ ַטח ּבָ ב¿ ƒר י ∆ ׁ̆ ‡ֲ

 ‰ ָ̃ ֲחָז ָח˙ו…  ָ‚ּ ¿ ׁ̆ ‰ַ  ‰ י∆ ¿‰ ƒּ̇ ∆ ׁ̆ י˙,  ƒיע ƒב ָ‰ר¿ ָמ‰  ָ„ּ ¿̃ ‰ַ‰ַ ו¿

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ּבו…  בו…  ּי¿ ƒח ∆ ׁ̆ ַמ‰  ם  ּי≈ ַ̃ ל¿ ָל‰  „ו… ¿‚ּ לּו˙ו…  ¿„ּ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ ו¿

ירו…  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ מ≈ ר  ≈‰ ּזָ ƒ‰ ּול¿ יו,  ָ̇ ו… ¿̂ ƒמ  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ו¿  , ָ„˙ו… ֲעבו… מ≈

ים  ƒּכ ַמס¿  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…  ‰ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆  ׁ̆ ≈ּ̃ ַב מ¿ ‰ּו‡  ∆ ׁ̆ ַמ‰  י  ƒפ ּכ¿ ּנּו,  ּמ∆ ƒמ

ינּו  ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿ ∆ ׁ̆ מו…  , ּכ¿ ַח ָעָליו ּבו… ט≈ ‰ּו‡ ּבו… ∆ ׁ̆ ַמ‰  ּב¿ לו… 

י  ≈„ ָך ּכ¿ נ¿ ˆו… ר¿ ƒנו… ּכ ˆו… ‰ ר¿ ≈ׂ̆ ˙ ב, „) ֲע ָנ‰ ָ‡בו… ¿ ׁ̆ ƒָרָכ‰: (מ ב¿ ƒָנם ל רו… כ¿ ƒז

י  ≈„ ּכ¿ נו…  ˆו… י ר¿ נ≈ ּפ¿ ƒָך מ נ¿ ˆו… ל ר¿ ּט≈ ּבַ  . נו… ˆו… ר¿ ƒּכ ָך  נ¿ ˆו… ‰ ר¿ ∆ׂ̆ ֲע ּיַ ∆ ׁ̆

˙ּוב:  ַ‰ּכָ ָ‡ַמר  ו¿ ָך,  נ¿ ˆו… ר¿ י  נ≈ ּפ¿ ƒמ ים  ƒר ֲ‡ח≈ ן  ˆו… ר¿ ל  ַבּט≈ ּי¿ ∆ ׁ̆

מּוָנ‰,  ¡‡ ‰ ע≈ ı ּור¿ ר∆ ָכן ‡∆ ¿ ׁ̆ ב  ‰ טו… ≈ׂ̆ יָי ַוֲע ַטח ּבַ ים לז, ‚) ּב¿ ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ )

ּנּו.  ∆ ׁ̆ ר¿ ¿„ ƒּ̇  ׁ̆ פ∆ נ∆ ˜…ָוו ל¿ ָי ל¿ ב י¿ יָכ‰ ‚, כ‰) טו… ָ‡ַמר: (‡≈ ו¿

. ה' ּבַ ַח  טֹו ְב ִל ִמ ֹו  ּב ִל ה  ֶנ ֹו פ ּו ּו  ה ּו ר ְז ַע ּיַ ׁשֶ ם  י ׁשִ ָנ ֲא ֵמ ה  ּפֶ ַצ ְמ ּו ם  ָד ָא ּבָ

ּנּו,  ִצּוָ ל ִמְצוֹות ה' ׁשֶ ם ֶאת ּכָ ְמאֹד ְלַקּיֵ ל ּבִ ּדֵ ּתַ ה' ְלִהׁשְ ַעל ַהּבֹוֵטַח ּבַ
ּבֹוֵטַח ּבֹו. ַרְך לֹא יֹוִעיל ָלָאָדם ַמה ׁשֶ ִאם עֹוֵבר ַעל ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ּדְ

ְמֹאד ְמֹאד  ל ּבִ ּדֵ ּתַ ׁשְ ִמ ַח ּו י ּגִ ׁשְ ָאָדם ַמ ה ָה ֶי ְה ּיִ ִעית, ׁשֶ י ִב ְר ָמה ָה ּדָ ְק ַה ַה

ת  ֹו ו ְצ ִמ ם  ּיֵ ַק ְל ּו  , דֹו ְב ָע ְל ֵרא,  ֹו ּב ַה ּו  נ ָת אֹו ב  ּיֵ ִח ׁשֶ ַמה  ל  ּכָ ֶאת  ם  ּיֵ ַק ְל

א  הּו ׁשֶ י  ִפ ּכְ ק  ּו ּי ִד ּבְ ה,  ׂשֶ ֲע ַת א  לֹ י  ֵר ּו ּס ִא ַעל  ֹבר  ֲע ּלַ ִמ ר  מֹו ׁשְ ִל ְו ה,  ׂשֵ ֲע

ַח  ֵט ֹו ּב ׁשֶ ַמה  ּבְ תֹו  ׁשָ ּקָ ַב ְל ת  ֹו נ ָע ֵה ְל ים  ּכִ ְס ּיַ ֶ ּשׁ  ' ַה ֵמ ׁש  ּקֵ ַב ְמ ּו ֶצה  רֹו

ים  ִכ י ִר ְצ ָאָדם  ָה ל  ׁשֶ ו  י ָת ֹו נ צֹו ְר ׁשֶ ז"ל:  ּו  נ י ֵת ֹו ּב ַר ַמֲאַמר  ְכ ּו  . ו י ָל ָע

ֶאת  ה  ׂשֶ ֲע ַי ה'  ם  ּגַ ז  ָא ְו  , ּו ּנ ּמֶ ִמ ׁש  ֵר דֹו ְו ֶצה  רֹו ה'  ׁשֶ ַמה  י  ִפ ּכְ ת  ֹו י ְה ִל

 , ן ה' צֹו ְר ת ִל דֹו ּגָ ֻנ ְמ ו ַה י ָת ֹו נ צֹו ל ֶאת ְר ַבטֵּ ָאָדם ְל ַעל ָה ָאָדם, ְו ן ָה צֹו ְר

ה  ֵי ֱה ִתיב:  ְכ ּו ָאָדם.  ָה ן  צֹו ְר ּכִ ה  ֶי ְה ּיִ ׁשֶ ֹו  נ צֹו ְר ֶאת  ל  ַבטֵּ ְי ה'  ם  ּגַ ׁשֶ י  ֵד ּכְ

ר.  ׁשֶ ֹי ּבְ ס  ֵנ ְר ּפַ ְת ִת ְו ץ  ֶר ָא ּבָ ן  ֹו ּכ ׁשְ ּתִ ְך  ָכ ְו ב  טֹו ַרק  ה  ׂשֵ ֲע ַו ה'  ּבַ ַח  ֵט ֹו ּב

. ׁש ֶאת ה' ֵר ֹו ּד ׁשֶ י  ִמ ְל ּו ֹו  ּב ַח  ֵט ֹו ּב ַל ִטיב ה'  י ֵמ ִתיב:  ְכ ּו



חובות הלבבות שער הבטחון עח

 , ˙ו… ‡ו…  ‰ ר∆ ַממ¿ ‰ּו‡  ו¿  –  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ַעל  ַטח  ב¿ ƒּי ∆ ׁ̆ י  ƒמ ֲ‡ָבל 

י  ƒּכ  , ָר˙ו… ַ‰ּכָ ו¿  ‰ ָ ׁ̆ ֲחלּו ו…  ּ̇ ע¿ ַ„ּ  ‰ ַכּמָ ו¿ ָסָכל,  ‰ּו‡   ‰ ּמָ ּכַ

ָבר,  ָ„ּ ַעל  ָ‡ָ„ם  י  נ≈ ּב¿ ƒמ לו…   ‰ ַמּנָ ¿̇ ƒּנ ∆ ׁ̆ י  ƒמ י  ƒּכ  ,‰ ∆‡ רו… ‰ּו‡ 

‡ו…  ָרָכיו,  ¿ּ̂ ƒמ ך¿  ˆ…ר∆ ּב¿  ˜ ַעּס≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ˙ו…  ‡ו…  ‰ ּו∆ ַ̂ מ¿ ‰ּו‡  ∆ ׁ̆ ּכ¿

 ‰ ַמּנ∆ יַע ַלמ¿ ƒ‚ַּי יו, ו¿ ָ̇ ו… ¿̂ ƒַיֲעב…ר ַעל מ ָבר, ו¿ ָ„ּ ƒו… מ˙ יר ‡ו… ƒ‰ ַמז¿

ּנּו  ּמ∆ ƒַנע מ ּמָ ƒ‰ ‰ ל¿ ָ̃ ‰ ַ‰ֲחָז ּבָ ƒּס‰ַ ‰ י∆ ¿‰ ƒי י ƒּכ , ָו˙ו… ¿̂ ƒרו… ַעל מ ָעב¿

ָעַבר  ∆ ׁ̆ י  ƒמ  – ן  ּכ≈ ∆ ׁ̆ ל  ּכָ  . ּבו… ָעָליו  ַטח  ּבָ ∆ ׁ̆ ַמ‰   ˙ ו… ׂ̆ ָע ≈‰

ם,  י‰∆ י„ ֲעל≈ ƒע ≈‰ ו¿ ָיַע„  ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ יו,  ָ̇ ו… ¿̂ ƒּומ ים  ƒ‰…ל י ָ‰‡¡ ≈ּ̃ ֻח ַעל 

ל…‡  ‰ּו, ו¿ ר≈ ַימ¿ ∆ ׁ̆ ָזָב‰ – ּכ¿ כ¿ ƒַח ָעָליו נ ט≈ ˙ ַ‰ּבו… ל∆ ח∆ ו… ּ̇  ‰ י∆ ¿‰ ƒּ̇ ∆ ׁ̆

מו…  ים, ַ‡ך¿ ‰ּו‡ ּכ¿ ƒ‰…ל‡ ַח ּב≈ ט≈ ם ּבו… ≈ ׁ̆ ‡ ּב¿ ר≈ ָּ̃ ƒ‰ ‰ ָר‡ּוי ל¿ י∆ ¿‰ ƒי

ע  ָ̂ ב¿ ƒי י ƒף ּכ ַו˙ ָחנ≈ ¿̃ ƒּ̇ י ַמ‰  ƒב כז, ח-ט) ּכ ּיו… ƒ‡) :ּוב˙ ָ‡ַמר ַ‰ּכָ ∆ ׁ̆

ָי‰  ƒמ ר¿ ƒַמר: (י‡ָ ל, ו¿ ַמע ‡≈ ¿ ׁ̆ ƒו… י˙ ָ̃ ֲע ַ̂ ‰ֲ , ו… ׁ̆ ּ‰ַ ַנפ¿ לו… ל ‡¡ ∆ ׁ̆ י י≈ ƒּכ

י)  ז,  ָי‰  ƒמ ר¿ ƒי) ָ‡ַמר:  ו¿ ר,  ∆̃ ∆ ּׁ̆ ַל ַע  ב≈ ָ ּׁ̆ ƒ‰ ו¿ ָנ‡…ף  ו¿ ָרˆ…ַח  ֲ‰ָ‚נ…ב  ט)  ז, 

י  ֵר ֲה  , ֹו נ ֹו צ ְר ת  ֶא ם  ּיֵ ַק ְמ ֹו  נ י ֵא ד  ֶג ּנֶ ִמ ּו  ' ה ּבַ ַח  ֵט ֹו ּב ַה ם  ָד ָא ל  ָב ֲא

ם  ִא י  ֵר ֲה ׁשֶ  , ת ֶט ֶע ּו מ  ' ה ּבַ ֹו  ת ָר ּכָ ַה ְו ֹו  ת ָע י ִד י ִו  , ל ֶכ ׂשֵ ר  ַס ֲח א  ּו ה

ק  סֵּ ַע ְת ִה ְל ן  ֹו ג ְכ ּו ה  ַמ ר  ָב ּדָ ת  ֹו ׂש ֲע ַל ד  ָח ֶא ּו  ה ּנָ ּמִ ׁשֶ ם  ָד ָא ה  ָי ָה

ר  ַב ָע א  ּו ה ְו  , ם ּיָ ֻס ְמ ר  ָב ּדָ ת  ֹו ׂש ֲע ַל א  ּלֹ ׁשֶ ֹו  ר י ִה ְז ִה ֶ ּשׁ ֹו  א  , ו י ָק ָס ֲע ּבַ

י  א ּדַ ַו ְך ּבְ ל ּכָ ַל ְג ּבִ י ׁשֶ ֵר , ֲה ה ּנֶ ֻמ ֹו ְמ ת ֹו א ְך ְל ל ּכָ ע ַע ַד ֹו נ ו ְו י ָר ָב ל ּדְ ַע

ל  ּכָ  , ֹו ּב ח  ַט ּבָ ֶ ּשׁ ף  ַא ּו  ּנ ּמֶ ִמ ֹו  ׁש ּקָ ֻב ְמ ת  ֶא ת  ֵע ּכָ ֹו  ל ה  ׂשֶ ֲע ַי א  ּלֹ ׁשֶ

ר  ָכ ׂשָ ַח  י ִט ְב ִה ר  ׁשֶ ֲא  , ו י ָת ֹו ו ְצ ִמ ּו  ' ת ה ַר ֹו ּת ל  ַע ר  ַב ָע ׁשֶ י  ִמ ׁשְ ן  ּכֵ ׁשֶ

ֹו  ת ָו ְק ּתִ ל  ּכָ ׁשֶ  , ם ֶה י ֵל ֲע ר  ֵב ֹו ע ׁשֶ י  ִמ ְל ׁש  ֵנ ֹו ע ְו ם  ָמ ְי ַק ְמ ׁשֶ י  ִמ ְל

ה  ֶי ְה ִי א  לֹ ב  ּו ׁש ְו  , ו י ָר ָב ּדְ ל  ַע ר  ֵב ֹו ע ׁשֶ ר  ַח ַא ֵמ  , ת י ִר ְק ׁשִ א  י ִה  ' ה ּבַ

 : ב ּו ת ּכָ ַה ר  ַמ ָא ׁשֶ ֹו  מ ּכְ א  ּו ה י  ֵר ֲה ַו  , ' ה ּבַ ַח  ֵט ֹו ּב א  ֵר ּקָ ִה ְל י  ּו א ָר

ת  ֶא ֹו  ל ן  ּתֵ ִי  ' ה ׁשֶ  ? ל ֵז ֹו ג ְו ף  ּנֵ ַח ְת ּמִ ׁשֶ ע  ׁשָ ָר ָה ל  ׁשֶ ֹו  נ ֹו צ ְר ל  ּכָ ה  ּמַ ׁשֶ

ם  ִא ַה  : ב י ִת ְכ ּו  ? ֹו ת ָק ֲע ַצ  ' ה ע  ַמ ׁשְ ִי ם  ִא ַה  , ל ָב ֲא  , ֹו ל י ּצִ ּיַ ְו ֹו  ׁש ְפ ַנ

ר  ַח ַא א  ֹו ב ָי  , ר ֶק ֶ ּשׁ ַל ע  ּבַ ׁשְ ִנ ְו ף  ֵא ֹו נ ְו ַח  ֵצ ֹו ר ְו ב  ֵנ ֹו ּג ׁשֶ ם  ָד ָא ׁשֶ ן  ֵכ ּתָ ִי



עטפרק שלישי  

י  ƒמ ¿ ׁ̆ ָר‡  ¿̃ ƒנ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ  ‰ ַ‰ּז∆  ˙ ƒי ּבַ ּבַ ָפַני  ל¿ ם  ∆ּ̇ ַוֲעַמ„¿ ם  ∆̇ ּוָב‡

 ‰ ˙ ַ‰ּז∆ ƒי ים ָ‰ָי‰ ַ‰ּבַ ƒ̂ ƒר ָעַר˙ ּפָ ָי‰ ז, י‡) ַ‰מ¿ ƒמ ר¿ ƒַמר: (י‡ָ ָעָליו, ו¿

י ָעָליו.  ƒמ ¿ ׁ̆ ָר‡  ¿̃ ƒר נ ∆ ׁ̆ ‡ֲ

ָלַמ˙  ¿ ׁ̆ ‰ַ י  ƒּכ  , לו… ¿̂ ∆‡ ר  ≈‡ ּבָ ¿̇ ƒּי ∆ ׁ̆ י˙,  ƒ ׁ̆ י ƒֲחמ‰ַ ָמ‰  ָ„ּ ¿̃ ‰ַ‰ַ ו¿

יָר‰,  ƒ̂ ַ‰ּי¿ ַ‡ַחר  ל¿  ‰ ַ‰ּז∆ ָלם  עו… ּבָ ים  ƒ ׁ̆ ַחּ„¿ ¿̇ ƒּמ‰ַ ים  ƒָבר ¿„ּ‰ַ

 ‰ ַעּל∆ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…  ˙ רו… ז≈ ¿‚ּ ם,  ∆‰ ָח„ מ≈ ים. ‡∆ ƒָבר ¿„ּ י  נ≈ ¿ ׁ̆ ƒּב ‰ּו‡ 

 ˙ ּבו… ƒס י,  ƒנ ≈ ּׁ̆ ‰ַ ו¿ ַ‰ֲ‰ָוָי‰.  בּול  ¿‚ּ ל  ∆‡ ם  ָ̇ יָ‡ ƒ̂ י ƒּב ˆו…  פ¿ ח∆ ו¿

ים  ƒל ¿‚ ƒנ ם  ∆‰ ּומ≈ ים,  ƒ̃ חו… ם ר¿ ∆‰ ּומ≈ ים  ƒב רו… ¿̃ ם  ∆‰ ים, מ≈ ƒּוע ּ̂ ƒּומ

ַזר ֲ‰ָוָי˙ו…  ¿‚ ƒּנ ∆ ׁ̆ ים ַמ‰  ƒל ¿ ׁ̆ ‰ַ ים ל¿ ƒ̂ ם ָר ֻכּלָ ים, ו¿ ƒר ָּ̇ ס¿ ƒם נ ∆‰ ּומ≈

 .‰ ם ַעל ז∆ ים ָל‰∆ ƒ‰…ל ר ָ‰‡¡ ז∆ ע≈ ˙ו… ּב¿ ָר‡ו… ≈‰ ו¿

 ? ו י ָל ָע א  ָר ְק ִנ ה'  ם  ֵ ּשׁ ׁשֶ ׁש  ּדָ ְק ּמִ ַה ת  י ֵב ּבְ  ' ה י  ֵנ ְפ ִל ד  ֹו מ ֲע ַל ְך  ּכָ

ׁש  ּדָ ְק ּמִ ַה ית  ּבֵ ם  ֶה י ֵנ י ֵע ּבְ ב  ׁשָ ְח ֶנ ם  י ִע ׁשָ ְר ל  ׁשֶ ה  ָר ָע ְמ ּכִ ִאם  ַה ב:  י ִת ְכ ּו

? ו י ָל ָע א  ָר ְק ִנ ה'  ם  ֵ ּשׁ ׁשֶ

ִנים  ּתַ ִנׁשְ ׁשֶ ָבִרים  ּדְ רֹוִאים  ָאנּו  ׁשֶ ּוַמה  ֶמׁש,  ֶ ַהּשׁ ַחת  ּתַ ָחָדׁש  ל  ּכָ ֵאין 
ְך. ָבר ֶזה ִיְהֶיה ּכָ ּדָ ְגֵזַרת ה' ׁשֶ עֹוָלם, ַהּכֹל ּבִ ים ּבָ ׁשִ ְוִנְתַחּדְ

ם  י ִר ָב ּדְ ׁשֶ ם  ָד ָא ָה ל  ֶצ ֵא ר  ּו ר ּבָ ה  ֶי ְה ּיִ ׁשֶ  , ת י ׁשִ י ִמ ֲח ַה ה  ָמ ּדָ ְק ַה ַה

ל  ַע א  ּו ה  , ה ָא י ִר ּבְ ַה ר  ַח ַא ְל ה  ּזֶ ַה ם  ָל ֹו ע ּבָ ּו  ׁש ּדְ ַח ְת ִנ ְו ּו  ּנ ּתַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ

ֹו  נ ֹו צ ְר ּו  ' ת י א  ֵר ֹו ּב ַה ת  ַר ֵז ּגְ ת  ַמ ֲח ֵמ  ( א  . ת ֹו ּב ִס  ' ב ִמ ד  ָח ֶא י  ֵד ְי

ם  ָק ְל ֶח ׁשֶ ם  י ִמ ְר ֹו ג ְו ת  ֹו ּב ִס ת  ַמ ֲח ֵמ  ( ב  . ם ָל ֹו ע ּבָ ּו  י ְה ּיִ ׁשֶ

ם  י ִי ּו ל ּגְ ם  ֶה ֵמ ׁש  ֵי  , ם י ִק ֹו ח ְר ם  ָק ְל ֶח ְו ר  ָב ּדָ ַה ר  ֹמ ְג ִל ם  י ִב ֹו ר ְק

ְהֶיה  ּיִ ַזר ה' ׁשֶ ּגָ ַע ֶאת ַמה ׁשֶ ם ְמַמֲהִרים ְלַבּצֵ , ְוֻכּלָ ם י ִר ּתָ ְס ִנ ם  ֶה ֵמ ׁש  ֵי ְו

 .13 ַרְך ֶעְזָרתֹו ִיְתּבָ ה ּבְ ל ַנֲעׂשָ עֹוָלם, ְוַהּכֹ ה ּבָ ּלֶ ִציאּות ְוִיְתּגַ ּמְ ּבַ

ַפַעם  ים ּבְ ׁשִ ְתַחּדְ ּמִ ָבִרים ׁשֶ ׁש ּדְ ּיֵ יר ׁשֶ ה א' ַמְסּבִ ְבִסיּבָ ין ב' ִסּבֹות ֵאּלּו, ּדְ 13.  ַהִחּלּוק ּבֵ

אֹו  ְמִציָאה  ַהּמֹוֵצא  ּוְכגֹון  לּות,  ְלׁשְ ּתַ ְוִהׁשְ ִסּבֹות  ְיֵדי  ַעל  ְולֹא  ַרְך,  ִיְתּבָ ִמְגֵזיָרתֹו  ַאַחת 

עֹוָלם ַעל ְיֵדי  ים ּבָ ׁשִ ְתַחּדְ ּמִ ָבִרים ׁשֶ ֵיׁש ּדְ ֵאר ּדְ ה ב' ּבִ ה. ּוְבִסיּבָ ירּוׁשָ ְפלּו לֹו ָמעֹות ּבִ ּנָ ׁשֶ

ַרְך. ַזר ה' ִיְתּבָ ּגָ ִפי ַמה ׁשֶ ִסּבֹות ְוגֹוְרִמים ׁשֹוִנים ּכְ



חובות הלבבות שער הבטחון פ

י  ≈̃ ֲעַמ ּמַ ƒמ ם  ƒי ַ‰ּמַ  ˙‡ַ ָ̂ ‰ו… ּכ¿  ,˙ בו… רו… ¿ּ̃ ‰ַ  ˙ ּבו… ƒּס‰ַ ן  יו… מ¿ ƒ„ ו¿

ר,  ≈‡ ַ‰ּב¿ ן  ƒמ ם  ƒי ַ‰ּמַ  ˙ ∆‡ ים  ƒֲעל ַ‰ּמַ ים  ƒל כ≈ ּב¿ ל  ַ‚ּ ל¿ ַ‚ּ ּבַ  ı ָ‰ָ‡ר∆

ל  ∆‡ ָמ‰  ≈‰ ַ‰ּב¿ ר  ≈ ׁ̆ ˜ו… ‰ּו‡  ∆ ׁ̆  – ָ‰ָ‡ָ„ם   ,‰ ָ̃ חו… ָ‰ר¿ ˙ו…  ּבָ ƒס ו¿

ר  ≈‡ ַ‰ּב¿  ˙ ּיו… ƒּ̇ ח¿ ַּ̇ ƒמ ם  ƒי ַ‰ּמַ  ˙ ַ‰ֲעלו… ל¿ יָע˙ו…  ƒנ ּומ¿ ל,  ַ‚ּ ל¿ ַ‚ּ‰ַ

ים,  ƒל ַ‰ּכ≈ ין ָ‰ָ‡ָ„ם ו¿ ר ּב≈ ∆ ׁ̆ ‡ֲ ˙ ּבו… ƒך¿ ַ‰ּס‡ַ .ı י ָ‰ָ‡ר∆ נ≈ ל ּפ¿ ∆‡

ים,  ƒּול‚ּ ƒע‰ָ ו¿ ָמ‰  ≈‰ ַ‰ּב¿ ם  ≈‰ ו¿ ים,  ƒָבר ¿„ּ‰ַ י  נ≈ ¿ ׁ̆ ין  ּב≈ ים  ƒּוע ּ̂ ƒמ

ַ‚ע  ּפ∆  ‰ ר∆ ¿̃ ƒי ם  ƒ‡ ו¿ ל.  ב∆ ַ‰ח∆ ו¿ ם,  ָ̇ ָ̂ ¿̃  ˙ ∆‡ ם  ָ̇ ָ̂ ¿̃ יַע  ƒנ ּמ≈ ∆ ׁ̆

ן  ֻכּוָ ַ‰ּמ¿ ָין  נ¿ ƒע‰ָ ר  מ≈ ָ‚ּ ƒי ל…‡   ,˙ רו… ּכָ ז¿ ƒּנ‰ַ  ˙ ּבו… ƒּס‰ַ ן  ƒמ ַ‡ַח˙  ל¿

ַ‰ֲ‰ָוָי‰,  בּול  ¿‚ּ ל  ∆‡ ים  ƒ‡ ¿̂ ַ‰ּיו… ים  ƒׂ̆ ֲע ַ‰ּמַ ָ‡ר  ¿ ׁ̆ ן  כ≈ ו¿ ם.  ∆‰ ּבָ

ים  ƒ‰…ל ַר˙ ָ‰‡¡ ז≈ ¿‚ ƒם ּב ƒ‡ י ƒּכ , זּוָל˙ו… ן ָ‰ָ‡ָ„ם ו¿ ƒּו מˆ ּב¿ ַ̃ ¿̇ ƒל…‡ י

ָ‡ַמר:  ∆ ׁ̆ מו…  ּכ¿ ָרם,  מ¿ ָ‚ּ ƒ‰ ן  ∆‰ ּבָ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ  –  ˙ ּבו… ƒּס‰ַ ָמָנ˙ו…  ַ‰ז¿ ו¿

„…ל  ¿‚ּ יט)  לב,  ָי‰  ƒמ ר¿ ƒי) ָ‡ַמר:  ו¿  ,˙ לו… ƒֲעל נּו  ּכ¿ ¿̇ ƒנ לו…  ו¿  (‚ ב,  ל-‡  מּו‡≈ ¿ ׁ̆ )

 ‰ ּבָ ƒס ‰ ָ̇ י ָ‰י¿ ƒים-‡ יב, טו) ּכ ƒָלכ ָ‡ַמר: (מ¿ ‰, ו¿ ּיָ ƒיל ƒַרב ָ‰ֲעל ‰ ו¿ ָ̂ ָ‰ע≈

ָעמֹוק  ִמּבֹור  ַמִים  ֹוֵאב  ַהּשׁ ן  גֹו ּכְ ְקרֹובֹות,  ִסּבֹות  ַמהּו  ְלָהִבין  ל  ׁשָ ַהּמָ ְו

ִלי  ַהּדְ ֵאר, ׁשֶ ִים ֵמַהּבְ ם ַמֲעִלים ַהּמַ ְרּכָ ּדַ ִלים ׁשֶ ר ֵאָליו ּכֵ ֻחּבָ ּמְ ל ׁשֶ ְלּגַ ַעל ְיֵדי ּגַ

ָהָאָדם,  הּוא  ְלָכְך  ָהָרחֹוק  ְוַהּגֹוֵרם  ִים,  ַהּמַ ַלֲהָבַאת  רֹוב  ַהּקָ ַהּגֹוֵרם  הּוא 

ִים  ַהּמַ ְוַיֲעלּו  ל  ְלּגַ ַהּגַ ְסּתֹוֵבב  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ּומֹוִליָכה  ֵהָמה  ַהּבְ ֶאת  ר  קֹוׁשֵ הּוא  ׁשֶ

ם  ָד ָא ָה ן  י ּבֵ ׁשֶ ם  י ִפ ָס ֹו ּנ ַה ם  י ִמ ְר ֹו ּג ַה ְו ָלָאֶרץ,  ְלַמְעָלה  ַהּבֹור  ית  ְחּתִ ִמּתַ

ים  ּלִ ּגַ ְל ּגַ ַה ְו ה  ָמ ֵה ּבְ ַה ן  ֹו ג ְכ ּו ם,  י ִמ ְר ֹו ּג ַה ב'  ן  י ּבֵ ם  י ִר ּבְ ַח ְמ ֵהם  י  ִל ּדְ ַה ְו

ן  ִמ ד  ָח ֶא ל  ֵק ְל ַק ְת ִי ִאם  ְב ּו ל,  ֶב ֶח ַה ֶאת  ְו ֹו  ר ֵב ֲח ֶאת  ב  ֵב ְמסֹו ָחד  ֶא ׁשֶ

ן  ֵכ ְו ם,  ִי ּמַ ת ַה ַב י ִא ת ׁשְ ּלַ ֻע ּפְ ַע  ֵצ ּבָ ְת ִי א  ּלֹ י ׁשֶ ֵר ם, ֲה י ִר ּכָ ְז ּנִ ַה ם  י ִמ ְר ֹו ּג ַה

ל  ָתם ַע ּלָ ֻע ּפְ ן  י ֶמת ֵא ֱא ּבֶ ם, ׁשֶ ָל עֹו ּבָ ת  ֹו ׂש ֲע ּנַ ַה ת  ֹו ּל ֻע ּפְ ר ַה ָא ׁשְ ּבִ א  הּו

ת  ֹו ּב סִּ ַה ת  עּו ָצ ְמ ֶא ְב ּו  , ה' ַרת  ֵז ְג ּבִ א  ּלָ ֶא ר  ֵח ַא ר  ָב ּדָ אֹו  ָדם  ָא ָה י  ֵד ְי

 , ּה ָת ּלָ ִפ ְת ּבִ ה  ּנָ ַח ה  ָר ְמ ָא ׁשֶ י  ִפ ְכ ּו ה,  ּלָ ֻע ּפְ ַה ַע  ֵצ ּבָ ְת ִי ם  ּכָ ְר ּדַ ׁשֶ ר  ַז ּגָ ׁשֶ

ה,  ָל ְד ּגָ ה'  ַצת  ֲע ב:  י ִת ְכ ּו ם.  ָד ָא ָה י  ׂשֵ ֲע ַמ ל  ּכָ ַע  דּו ָי ְו י  ּו נ ָמ ה'  ַל ׁשֶ

ֵקִנים, ֵמֵאת  ַמע ַלֲעַצת ַהּזְ ְוֵכן ְרַחְבָעם לֹא ׁשָ  . ּו נ ֵת ָג ּשָׂ ַה ֵמ ו  י ׂשָ ֲע ַמ הּו  ְב ָג ְו



פאפרק שלישי  

ר  מ≈ ָ‚ּ ƒּ̇ ָלל, ל…‡  כ¿ ƒּב ˙ ָ„רו… ע¡ ˙ נ∆ ּבו… ƒיָנ‰ ַ‰ּס י∆ ¿‰ ƒּ̇ ם  ƒ‡ ָי. ו¿ ם י¿ ƒע מ≈

ר ַ‰ֲ‰ָוָי‰.  ∆„ ל ּ‚∆ ∆‡ ˙ ּיו… ƒע ב¿ ƒּט‰ַ ˙ ֻעּלו… ן ַ‰ּפ¿ ƒָבר מ יַ‡˙ ּ„ָ ƒ̂ י¿

מ…ר  ¿‚ ƒל ל ≈‚ּ ל¿ ַ‚ּ ¿̇ ƒ‰ ּב…ב ּול¿ ס¿ ƒך¿ ָ‰ָ‡ָ„ם ל ˆ…ר∆ ל ּב¿ ּכ≈ ַּ̇ ס¿ ƒר נ ∆ ׁ̆ ַכֲ‡ ו¿

ן,  זו… ַ‰ּמָ ל  ∆‡ יך¿  ƒר ָּ̂ ‰ַ י  ƒּכ ן.  ƒַעי‰ָ ‡ּו˙  ר¿ ƒּב ‰ּו  ≈‡ ָ̂ מ¿ ƒנ ָיָניו,  נ¿ ƒע

ל  ≈‚ּ ל¿ ַ‚ּ ¿̇ ƒי ל…‡  ם  ƒ‡  , לו… ָר‡ּוי  ּכָ ֲ‡ָכל  ַ‰ּמַ ָפָניו  ל¿ ם  ַׂ̆ ּיּו ∆ ׁ̆ ּכ¿

ן  כ≈ . ו¿ נו… ּב…ר ַרֲעבו… ¿ ׁ̆ ƒל…‡ י , ַלֲעסו… יו ו¿ ƒל ּפ ָ‰˙ו… ‡∆ ּבָ ¿‚‰ַ לו… ּב¿ ָ‡כ¿ ל¿

ֲ‡ָכל  ַנע ַ‰ּמַ ּמָ ƒם י ƒ‡ ן ּכ≈ ∆ ׁ̆ ָכל  ם. ו¿ ƒי ל ַ‰ּמַ ּכו… ‡∆ ר¿ ָ̂ ‡ ּב¿ מ≈ ָּ̂ ‰ַ

 ‰ ּיָ ƒַוֲ‡פ  ‰ ָ ׁ̆ י ƒל ו¿ יָנ‰  ƒח ּט¿ ƒּב נו…  ¿ּ̃ ַ̇ ל¿ ל  ≈‚ּ ל¿ ַ‚ּ ¿̇ ƒּי ∆ ׁ̆ ַע„  ּנּו  ּמ∆ ƒמ

ך¿  ָטר≈ ¿̂ ƒי ם  ƒ‡  ,‰ ∆ ׁ̆ ָ̃ ו¿  ‰ ּז∆ ƒמ ּ‚ּול  ל¿ ƒ‚ּ ר  ≈̇ יו… ו¿  .‰ ָלז∆  ‰ מ∆ ַ‰ּ„ו… ו¿

נּו לו…  ּמ¿ ַ„ּ ז¿ ƒם ל…‡ י ƒ‡ – „ ‰ עו… ּז∆ ƒר מ ≈̇ יו… . ו¿ נו… ¿ּ̃ ַ̇ ˙ו… ּול¿ נו… ¿̃ ƒל

ּבּוב  ƒס ּול¿ ּ‚ּול  ל¿ ƒ‚ ל¿ ך¿  ָטר≈ ¿̂ ƒי ו¿ ם,  ∆‰ ּבָ ˙ו…  ‡ו…  ‰ נ∆ ¿̃ ƒּי ∆ ׁ̆ ים  ƒמ ָ„ּ‰ַ

ּכ…ר  מ¿ ƒּי ∆ ׁ̆ ים, ‡ו…  ƒמ„ָ ר ּב¿ ּכ≈ ַּ̇ ¿ׂ̆ ƒּי ∆ ׁ̆ ם,  נּו ˜…„∆ ַכר¿ ּזָ ∆ ּׁ̆  ‰ ּמַ ƒל מ „ו… ָ‚ּ

ם.  ∆‰ ‡ ּבָ ≈̂ ַכּיו… ים, ו¿ ƒָינ נ¿ ƒ̃ ים ו¿ ƒ̂ ֲחָפ יך¿ לו… מ≈ ƒר ָ̂ ‰ּו‡  ∆ ׁ̆ ַמ‰ 

ֲהֵרי  ּגֹוְרִמים,  אֹוָתם  ִיְהיּו  לֹא  ְוִאם  ל עמ"י.  ּכָ ַעל  ֶמֶלְך  ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ה', 

ַבע. י ַהטֶּ עֹוָלם ַעל ּפִ ים ּבָ ָבִרים ֲחָדׁשִ ֵצַע ְיִציַרת ּדְ ּלֹא ִיְתּבָ ׁשֶ

ם  ּכָ ְר ּדַ ִמים ׁשֶ ְר ֹו ג ת ְו ֹו ּב ִס ָאָדם ְל ְך ָה י ִר ּצָ ֶאה, ׁשֶ ְר ָאָדם ִי ן ָה ֵנ ֹו ּב ְת ִי ׁשְ ְכ ּו

ַאף  ל  ֱאכֹו ֶל ֶצה  ָהרֹו ׁשֶ  , ׁש חּו ּבְ ֶאה  ְר ּנִ ַכ ְו ו  י ָת ֹו נ צֹו ְר ֶאת  ַע  ּצֵ ַב ְל ל  ַכ ּו י

ה  ׂשֶ ֲע ַי א  לֹ ִאם  ם  ָמקֹו ל  ּכָ ִמ  , לֹו ְתִאים  ּמַ ַה ל  ָכ ֲא ַמ ו  י ָנ ָפ ְל יחּו  ּנִ ּיַ ׁשֶ

ע,  ּבַ ׂשְ ִי א  ּלֹ ׁשֶ י  ֵר ֲה ַלע  ְב ִי ְו ַעס  ְל ִי ְו ו  י ִפ ְל ל  ֵכ ָהאֹו ֶאת  יס  ִנ ְכ ַי ְו ה  ּלָ ֻע ּפְ

ַעל  ְפ א ִי ִאם לֹ ן ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ָכ ם. ְו ִי ת ַמ ֹו ּת ׁשְ ְך ִל י ִר ָצ ֵמא ְו ּצָ י ׁשֶ י ִמ ּבֵ ַג ן ְל ֵכ ְו

אֶפה  ֹי ׁש ְו לּו ָי ים ְו ן ַהִחטִּ ַח ְט ִי י ע"י ֶשׁ ָראּו ל ּכָ ֵכ ן ֶאת ָהאֹו י ִכ ָה ָאָדם ְל ָה

ם  ְך ּגַ י ִר ֵכל ִאם ָצ ּו ָהאֹו ּנ ּמֶ ע ִמ ַנ ְמ ה ִנ ֶי ְה ֵתר ִי ֹו י ְב , ּו ה לֹו ֶי ְה א ִי ּלֹ י ׁשֶ ֵר ֲה

ת  ֹו נ ְק ִל ת  ָמעֹו לֹו  ן  י ֵא ִאם  ְך  ּכָ ִמ ֵתר  ֹו י ד  עֹו ְו  . ֹו נ י ִכ ָה ְל ם  ַג ְו  , תֹו ֹו נ ְק ִל

ה  ּמַ ִמ ֵתר  ֹו י ת  ֹו ּב ַר ת  ֹו ּל ֻע ְפ ִל ַע  י ּגִ ַה ְל ְך  י ִר ָצ ז  ָא ׁשֶ  , לֹו ָכ ֲא ַמ י  ֵכ ְר ָצ ֶאת 

ׁש  ּמֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ים ׁשֶ ִר ָב ּדְ ר  ֹו ּכ ְמ ד אֹו ִל ֲעבֹו ְך ַל י ִר ּצָ ן ׁשֶ ָו י ּכֵ ֶדם,  ּקֹ ר ִמ ּכַ ְז ֻה ׁשֶ

ת. ָמעֹו לֹו  ה  ֶי ְה ּיִ ׁשֶ י  ֵד ּכְ  , ׁש כּו ְר ּו ים  ִצ ָפ ֲח ַו ֶהם,  ּבָ



חובות הלבבות שער הבטחון פב

ר  ַחּז≈ ל¿ ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ב  ּי≈ ƒח ֲעבּוָרּ‰  ּבַ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ  ‰ ּלָ ƒע‰ָ ו¿

ָליו  יך¿ ‡≈ ƒר ָ̂ ‰ּו‡  ∆ ׁ̆ ָ‡ר ַמ‰  ¿ ׁ̆ ּו ף  ר∆ ˙ ַ‰ּט∆ ּבו… ƒב ַעל ס ַסּב≈ ּול¿

ים.  ƒנ י ָפּ נ≈ ¿ ׁ̆ ƒל

 ˙„ַ ֲעבו… ׁ̆ ּבַ פ∆ יַנ˙ ַ‰ּנ∆ ƒח ָמ‰ ּב¿ ָב‰ ַ‰ָחכ¿ ּי¿ ƒח ∆ ׁ̆ י  נ≈ ּפ¿ ƒם, מ ∆‰ ָח„ מ≈ ∆‡

 ‰ ז∆  ‰ ∆‡ ר¿ ּמַ ∆ ׁ̆ ַמ‰  ּב¿  ‰ּ ָ̇ ‡ו… ַחן  ּבָ  , ˙ו… רו… ַ‰מ¿ ּוב¿  – ים  ƒ‰…ל ¡‡‰ָ

‰ּו‡ חּוı ָלּ‰  ∆ ׁ̆ ל ַמ‰  ן ‡∆ רו… ּסָ ƒח‰ַ ך¿ ו¿ …ר∆ ּ̂ ‰ַ ‰ּו‡,  ‰, ו¿ ּנָ ּמ∆ ƒמ

ם  ָ̇ ‰ ‡ו… ּוָ ƒ̂ ו¿ ל,  ָ‚ּ ¿ ׁ̆ ƒן ּומ ׁ̆ ּוָמעו… ּבּו ‰ ּוַמל¿ ∆ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒָכל ּומ‡ֲ ּמַ ƒמ

ַעל  ם,  ָל‰∆  ˙ ַ‰ּמּוָכנו…  ˙ ּבו… ƒס ּב¿ יָ‡ם  ƒב‰ָ ל¿ ם,  י‰∆ ֲעל≈ ר  ַחּז≈ ל¿

ר  מ≈ ָ‚ּ ƒּי ∆ ׁ̆  ‡ ר≈ ַזר ַ‰ּבו… ָ‚ּ ∆ ׁ̆ ים. ּוַמ‰  ƒּוע„ ים י¿ ƒּ̇ ƒע ים ו¿ ƒ„ֻיָח ים מ¿ ƒנ ּפָ

 .˙ ּבו… ƒנּו˙ ַ‰ּס ּמ¿ ַ„ּ ז¿ ƒ‰ ˙ָלַמ ¿ ׁ̆ ‰ַ ַלם ּב¿ ¿ ׁ̆ ּיֻ ר ו¿ מ≈ ָ‚ּ ƒם, י ∆‰ ָלָ‡ָ„ם מ≈

ּנּו  ּמ∆ ƒעּו מ נ¿ ּמָ ƒי ר, ו¿ מ≈ ָ‚ּ ƒם, ל…‡ י ∆‰ ר ּבָ מ≈ ָ‚ּ ƒ‰ ַזר לו… ל¿ ר ל…‡ ּ‚ָ ∆ ׁ̆ ַוֲ‡

ִביל  ׁשְ ּבִ לּות  ּדְ ּתַ ִהׁשְ ַלֲעׂשֹות  ׁש  ּיֵ ׁשֶ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָקַבע  ַמּדּוַע 
ְרָנָסתֹו. יג ּפַ ְלַהּשִׂ

ֲעׂשֹות  ַל ָלָאָדם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ יָאה  ִר ּבְ ּבַ הקב"ה  ָקַבע  ּה  ָל ָל ְג ּבִ ׁשֶ ַעם  ַהטַּ ְו

הּוא   , ְך י ִר ּצָ ׁשֶ ַמה  ל  ּכָ ן  ֵכ ְו ָסה,  ָנ ְר ּפַ יג  ּשִׂ ַה ְל י  ֵד ּכְ לּות  ּדְ ּתַ ׁשְ ִה ְו ֹות  ּל ֻע ּפְ

ֹות, ִסּב ֵמֲחַמת ב' 

ר. ָתּ ֶדֶרְך ַהּמֻ ל ּבְ ּדֵ ּתַ טֹוב ְוִיׁשְ ַטַעם א', ְלַנּסֹותֹו ִאם ִיְבַחר ּבְ

ִאם  ּבְ ה  ָר י ִח ּבְ ם  ָד ָא ה ְל ֶי ְה ּיִ ׁשֶ ה  ֶצ ֹו ָמתֹו ית' ר ְכ ָח ּבְ ׁשֶ י  ֵנ ּפְ , ִמ ן ֹו אׁש ִר ָה

ת  אֹו ְר ִל ה  ֶז ר  ָב ָד ּבְ הּו  סֵּ ַנ ְמ ּו  , ֹו נ צֹו ְר ל  ַע ר  בֹו ֲע ַל ו  ח" אֹו   , דֹו ְב ָע ְל

ים  ִר ָב ְד ְך ִל י ִר א ָצ הּו ׁשֶ ם ּכְ ָד ָא א ֶאת ָה ָר ן ּבָ ֵכ ָל ם, ְו ָד ָא ג ָה ֵה ַנ ְת ד ִי ַצ י ּכֵ

ה  ּוָ ִצ ְו ה,  ָ ּשׁ ִא ְו ת  ִי ַב ּו ׁש  ּו ּב ְל ַמ ּו ה  ּתֶ ׁשְ ִמ ּו ל  ָכ ֲא ַמ ן  ֹו ג ְכ ּו ם,  י ִנ צֹו י ִח

ְך  ָכ ְל ע  ַב ָק ְו ן  י ִכ ֵה ׁשֶ ים  ִמ ְר ֹו ּג י  ֵד ְי ל  ַע ּו  ּל ֵא ים  ִר ָב ּדְ ג  י ּשִׂ ַה ְל ם  ָד ָא ָל

ל  ַכ ּו י ם,  ָד ָא ַע ָל י ּגִ ּיַ ׁשֶ ר ה'  ַז ּגָ ׁשֶ ק ַמה  ַר ְו  , ר ָתּ ּמֻ ַה ן  ַמ ּזְ ַב ּו  , ר ּתֵ ְך ֶה ֶר ֶד ּבְ

ר  ַז א ָג ּלֹ ר ׁשֶ ָב ָד ע, ְו ַב ּקָ ת ׁשֶ ֹו ּב סִּ ַה ת ְו ֹו ּל ֻע ּפְ י ַה ת ע" ֵלמּו ׁשְ ם ּבִ ָג י ּשִׂ ַה ְל

ְך  ָכ ְו ם,  ֵר ֹו ּג ם  ּו ׁש י  ע" ֹו  ג י ּשִׂ ַה ְל ל  ַכ ּו י א  ּלֹ ׁשֶ י  ֵר ֲה ם,  ָד ָא ָה ם  ֵג י ּשִׂ ּיַ ׁשֶ



פגפרק שלישי  

ָנ‰  ּוָ ּכַ ּבַ ָר‰  ָ‰ֲעב≈ ו¿  ‰„ָ ָ‰ֲעבו… ּנּו  ּמ∆ ƒמ רּו  ר¿ ּבָ ¿̇ ƒנ ו¿  .˙ ּבו… ƒּס‰ַ

ב ַ‡ַחר  ַחּי≈ ¿̇ ƒי ˙, ו¿ ר∆ י ָ‰ַ‡ח∆ ƒּ̇ ל¿ ƒּב ƒמ ‰ ּנָ ≈‰ ַ‡ַח˙ מ≈ יָר‰ ל¿ ƒח ּוַבּב¿

 .‰ ∆ׂ̆ ֲע ם ַ‰ּמַ ∆‰ ַמר ּבָ ּלּו ל…‡ ּ‚ָ ƒַוֲ‡פ , ׁ̆ ָ‰ע…נ∆ מּול ו¿ ¿‚ּ‰ַ ‰ ז∆

ב  ַסּב≈ ר ּול¿ ַחּז≈ ר…ַח ּול¿ ט¿ ƒַרך¿ ָ‰ָ‡ָ„ם ל ¿̂ ּלּו ל…‡ ֻ‰ ƒ‡ י ƒי, ּכ ƒנ ≈ ּׁ̆ ‰ַ ו¿

ל…‡  ˙, ו¿ רו… ף ַ‡ַחר ָ‰ֲעב≈ ≈„ רו… ט ו¿ ע≈ , ָ‰ָי‰ ּבו… ּפו… ַלֲ‰ָבַ‡˙ ַטר¿

ים  ƒ‰…ל ַב˙ ָ‰‡¡ ב ּבו… ַעל טו… ‰ּו‡ ַחּיָ ∆ ׁ̆ יַח ַעל ַמ‰  ƒ‚ּ ¿ ׁ̆ ָ‰ָי‰ ַמ

…ף  ּ̇ ל  ב∆ ָונ∆ ר  ּנו… ƒכ ָ‰ָי‰  ו¿ יב)   ,‰ ָי‰  ע¿ ַ ׁ̆ (י¿ ַמר:  ¡‡ ּנ∆ ∆ ׁ̆ מו…  ּכ¿ ָעָליו, 

 ‰ ≈ׂ̆ ּוַמֲע יטּו  ƒַיּב ל…‡  ָי  י¿ ַעל  ּפ…  ˙ ≈‡ ו¿ ם  י‰∆ ≈ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒמ ן  ƒָוַיי יל  ƒָחל ו¿

ָעט  ב¿ ƒַוּי רּון  ֻ ׁ̆ י¿ ַמן  ¿ ׁ̆ ƒַוּי טו)  לב,  ים  ƒָבר ¿„ּ) ָ‡ַמר:  ו¿ ָר‡ּו,  ל…‡  ָיָ„יו 

ם  י ִא ֹו ר ׁשֶ , ּכְ ו ו ח" י ָר ָב ל ּדְ ר ַע ֵב ד ה' אֹו עֹו ֵב ָדם עֹו ָא ִאם ָה ר ּבְ ֵר ּבָ ְת ִמ

ל  ּבֵ ַק ְי ו  י ׂשָ ֲע ַמ י  ִפ ְל ּו  , ֹו ׁש ּקָ ֻב ְמ ג  י ּשִׂ ַה ְל ם  ָד ָא ָה ר  ֵח ֹו ּב ן  ֶפ ֹא ה  ֶז י ֵא ּבְ

 .14 ל  ַע ּפֹ ַל ֹו  נ צֹו ְר א  ָצ ָי א  לֹ ף  ֹו ּס ּבַ ִאם  לּו  י ִפ ֲא ַו  , ׁש ֵנ עֹו אֹו  ר  ַכ ׂשְ

נּוי ַלֲחטֹא. ּלֹא ִיְהֶיה ּפָ ַטַעם ב', ׁשֶ

ְמַנת  ַעל  ְלִהְסּתֹוֵבב  ָטרּוד  ָהָאָדם  ָהָיה  לֹא  ִאם  ׁשֶ יָון  ּכֵ ִני,  ֵ ַהּשׁ ַעם  ְוַהטַּ

יַח  ּגִ ַמׁשְ ָהָיה  ְולֹא  ַלֲעֵברֹות,  ְוָרץ  ה'  ּבַ מֹוֵרד  ָהָיה  ְרָנָסה,  ּפַ יג  ְלַהּשִׂ

ׁש  ּיֵ ִדְכִתיב:  ּכְ  . ִעּמֹו ֵמיִטיב  ה'  ׁשֶ ֵמַאַחר  ב,  ַחּיָ ׁשֶ ִפי  ּכְ ה'  ְרצֹון  ַלֲעׂשֹות 

ִין, ּוְלתֹוָרה  ת ַי ִתּיַ ׁשְ ים ּבִ יר ׁשֹוִנים ּוַמְרּבִ ְכֵלי ׁשִ ִחים ַעְצָמם ּבִ ּמְ ר ְמׂשַ ֲאׁשֶ

ּוְכִתיב:  יִטים.  ַמּבִ ֵאיָנם  ה'  ל  ׁשֶ תֹו  ִבְגֻדּלָ ּו ּפֹוִנים,  ֵאיָנם  ה'  ּוִמְצוֹות 

ּתָ  ַמְנ ׁשָ ּומֹוִכיָחם:  ה'.  ּבַ ָמְרדּו  ְך  ּכָ ּום  ּוִמּשׁ ְוִהְצִליחּו  עמ"י  ִמינּו  ִהׁשְ

ְגֹמר  ּיִ ה, ֵאין הפי' ׁשֶ ֲעׂשֶ י שהעוה"ז הּוא עֹוָלם ַהּמַ ַאף ַעל ּפִ אן ְיסֹוד, ׁשֶ 14.  ּוְמֹבָאר ּכָ

ר הּוא ַמְצּפּון  ָהִעּקָ י ָהֱאֶמת הּוא ׁשֶ ה ֲאִפילּו לֹא ִיְגֹמר, ּכִ ַמֲעׂשֵ א ַיְתִחיל ּבַ ה, ֶאּלָ ֲעׂשֶ ַהּמַ

ב, וא"כ ִאם ֵיׁש  ר ָלַדַעת עֹוֶמק ַהּלֵ ה ִאי ֶאְפׁשָ ִלי ַמֲעׂשֵ ה הּוא ּבֹוֵחר, ֲאָבל ִמּבְ ּמֶ ב ּבַ ַהּלֵ

ִאם  ֵכן  מֹו  ּכְ ְגַמר.  ּנִ ׁשֶ ִאּלּו  ּכְ ב  ֶנְחׁשָ ָמתֹו,  ַאׁשְ ִלי  ִמּבְ ָמר  ַהּגְ ּנּו  ִמּמֶ ִנְמַנע  ֲאִפילּו  ה  ַמֲעׂשֵ

ה,  ִאּלּו ָעַבד ַהְרּבֵ ָכר ּכְ ל ׂשָ יו ַלֲעׂשֹות ַהּטֹוב, ֲאִפילּו ֵמת ִלְפֵני ְזַמּנֹו ְמַקּבֵ ת ַחּיָ ְתִחּלַ ַחר ּבִ ּבָ

ֵצר  ִיּבָ ִאם  ְוַאף  דֹוִלים,  ּגְ ִלְדָבִרים  ְתִחיל  ּיַ ׁשֶ ֶאָחד  ְלָכל  ה  ַרּבָ ַהחֹוָבה  ה  ּמָ ּכַ ַעד  ה  ּוֵמַעּתָ

בֹוָתיו. (ִחְקֵרי ֵלב) ל ַמְחׁשְ ִאּלּו ָיָצא ַלּפַֹעל ּכָ ָכרֹו ּכְ ל ָמקֹום ׂשְ ה, ִמּכָ ֲעׂשֶ ַמר ַהּמַ ּנּו ּגְ ִמּמֶ



חובות הלבבות שער הבטחון פד

ָנם  רו… כ¿ ƒרּו ז ָ‡מ¿ ‰ּו. ו¿ ָׂ̆ ּ‰ַ ָע לו… ¡‡ � ּט̆… ƒַוּי ָ̇ י ƒׂ̆ ָ̇ ּכָ י ƒָעב ָּ̇ ַמנ¿ ָ ׁ̆

 ı ר∆ ך¿ ‡∆ ר∆ ם ּ„∆ ƒָר‰ ע ו… ּ̇ מּו„  ל¿ ַּ̇  ‰ ˙ ב, ב) ָיפ∆ ָנ‰ ָ‡בו… ¿ ׁ̆ ƒָרָכ‰: (מ ב¿ ƒל

 ‰ּ ּמָ ƒע ין  ≈‡ ∆ ׁ̆ ָר‰  ו… ּ̇ ָכל  ו¿ ָעו…ן,  ַח˙  ּכַ ¿ ׁ̆ ַמ ם  י‰∆ נ≈ ¿ ׁ̆ יַע˙  ƒ‚ ּי¿ ∆ ׁ̆

ין  ≈‡ ∆ ׁ̆ י  ƒן מ ּכ≈ ∆ ׁ̆ ָכל  ˙ ָעו…ן. ו¿ ר∆ ר∆ ‚ו… ָל‰ ו¿ ט≈ ָפּ‰ ּב¿ ָל‡ָכ‰ סו… מ¿

ן.  ∆‰ ּבו… ַעל ַ‡ַח˙ מ≈ ƒם ל ָׂ̆ ל…‡  ן, ו¿ ∆‰ ַ‡ַח˙ מ≈ ˜ ּב¿ ל∆ לו… ח≈

י„ו…  ƒר ט¿ ƒ‰ ∆ ׁ̆ ָ‰ָ‡ָ„ם,  ַעל   ‰ ַעּל∆ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ַל˙  מ¿ ח∆ מ≈ ָ‰ָי‰  ו¿

 ,‰ ז∆ ּבָ יו  ַחּיָ י  מ≈ י¿ ל  ּכָ  ˜ ַעּס≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿ י˙ו…  ƒֲחר‡ַ ו¿ ָלמו…  עו… י  ָינ≈ נ¿ ƒע ּב¿

י‚ו…  ƒׂ ּ̆ ‰ַ ל¿ יּוַכל  ל…‡  ו¿ לו…  יך¿  ƒר ָ̂ ינו…  ≈‡ ∆ ׁ̆ ַמ‰   ׁ̆ ≈ּ̃ ַב י¿ ל…‡  ו¿

ָ‡ַמר  ∆ ׁ̆ מו…  ּכ¿ ָל‰,  כ¿ ƒּ̇ ‰ַ ו¿ ָחָל‰  ¿̇ ‰ַ‰ַ י  ָינ≈ נ¿ ƒע מו…  ּכ¿  , לו… כ¿ ƒׂ̆ ּב¿

ר  ∆ ׁ̆ י ֲ‡ ƒל ּב¿ ƒם מ ּבָ ƒל ן ּב¿ ַ̇ ˙ ָ‰ע…ָלם ָנ ם ‡∆ ˙ ‚, י‡) ּ‚ַ ל∆ ָחָכם: (˜…‰∆ ∆‰

ים  ƒ‰…ל ¡‡‰ָ  ‰ ָׂ̆ ָע ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ  ‰ ∆ׂ̆ ֲע ַ‰ּמַ  ˙ ∆‡ ָ‰ָ‡ָ„ם   ‡ ָ̂ מ¿ ƒי ל…‡ 

ף.  ַע„ סו… ׁ̆ ו¿ ר…‡ מ≈

ְלָעם.  ֲאָך  ָעׂשָ ׁשֶ ה'  ֶאת  ָעַזְבּתָ  ְו ן,  ּמָ ׁשֻ ּבְ ֵסָת  ִנְתּכַ ׁשֶ ַעד  ָעֶבה  ָת  ַנֲעׂשֵ ְו

 , ְלַפְרָנָסתֹו ַיֲעֹבד  ְו ַיֲעֹסק  ְוַגם  ּתֹוָרה  ְלַמד  ּיִ ׁשֶ ָלָאָדם  טֹוב  חז"ל:  ְוָאְמרּו 

ִלי  ּבְ ְוַהּלֹוֵמד  ֵחְטא,  ִליֵדי  ָיבֹוא  לֹא  ַפְרָנָסתֹו  ּבְ ָטרּוד  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ

ם  ּגַ ׁשֶ ִמי  ן  ּכֵ ׁשֶ ְוָכל  ֲעוֹונֹות,  ּבָ ל  ׁשֵ ּכָ ִי ְו ל  טֵּ ְתּבַ ּיִ ׁשֶ סֹופֹו  ְמָלאָכה  ּבִ ַלֲעֹסק 

בֹוא ח"ו ִליֵדי ֵחְטא. ּיָ ְמָלאָכה ׁשֶ ּתֹוָרה ְוַגם לֹא ּבִ ֵאינֹו עֹוֵסק ּבַ

ידֹו  ִר ְט ַמ ָאָדם,  ָה ַעל  ית'  ֵרא  ֹו ּב ַה ל  ׁשֶ תֹו  ּו נ ָמ ֲח ַר ֵמֲחַמת   , ן ֵכ ָל ְו

ץ  ּפֹ ְח א ַי ְך לֹ ָכ , ְו ו י ּיָ י ַח ֵמ ל ְי ְך ּכָ ׁשֶ י עוה"ז ועוה"ב ֶמ ֵנ ָי ְנ ִע ק ּבְ ְתַעסֵּ ּיִ ׁשֶ

לֹו  ְכ ׂשִ ּבְ ג  י ּשִׂ ַה ְל ל  ַכ ּו י א  ּלֹ ׁשֶ י  ֵד ּכְ ם  ַג ְו ֶהם,  ָל ב  ּיָ ַח ֹו  נ י ֵא ׁשֶ ים  ִר ָב ְד ּבִ

ָאַמר  ׁשֶ י  ִפ ְכ ּו  , ָה י ֶר ֲח ַא ְל ה  ֶי ְה ּיִ ׁשֶ ַמה  ּו יָאה  ִר ּבְ ַה ֵדם  קֹו ה  ָי ָה ׁשֶ ַמה 

ר  ּדֵ ּתַ ְס ִה ְל ְדעּו  ּיֵ ׁשֶ ִאים  רּו ּבְ ַה ב  ֵל ּבְ ָמה  ְכ ָח ן  ַת ָנ ה'  ׁשֶ שלהמע"ה 

י  ׂשֵ ֲע ַעת ַמ ַד ָאָדם ָל ר ָה ּתֹ ְח א ַי ּלֹ י ׁשֶ ֵד , ּכְ ְך ּכָ ֵתר ִמ ֹו א י ָבל לֹ , ֲא בעוה"ז

 . ָה י ֶר ֲח ַא ְל ּו יָאה  ִר ּבְ ַה ֵדם  ה' קֹו



פהפרק שלישי  

 , ָ‡˙ו… ר¿ ƒי ּב¿ ר  ח≈ ּובו… ים,  ƒ‰…ל ¡‡‰ָ  ˙„ַ ֲעבו… יר  ƒּב ַמ‚¿ ‰ּו‡  ם  ƒ‡ ו¿

ים  ƒָבר ¿„ּ‰ַ ן  ƒמ ָסר  ו¿  , ָלמו… עו… ו¿ ָר˙ו…  ו… ּ̇ י  ָינ≈ נ¿ ƒע ּב¿ ּבו…  ַח  ט≈ ּובו…

נּוָח‰,  ּמ¿ ַעט ּבַ ב¿ ƒל…‡ י ,˙ בו… ˙ ַ‰ּטו… ּ„ו… ƒף ַלמ ס≈ כו… ים, ו¿ ƒּנ‚ֻ ַ‰ּמ¿

 ˙ ּפָ ƒי ל…‡  ו¿ ר,  ∆̂ ַ‰ּי≈ ‰ּו  י‡≈ ƒ ּׁ̆ ַי ל…‡  ו¿ ָו‰,  ל¿ ַ ּׁ̆ ‰ַ ל  ∆‡  ‰ ּט∆ ƒי ל…‡  ו¿

ּבּוב  ƒּס‰ַ ו¿ ּ‚ּול  ל¿ ƒ‚ּ‰ַ ָעָליו ט…ַרח  ˜ מ≈ ּל≈ ַּ̇ ס¿ ƒי ָלם,  י ָ‰עו… פ≈ ¿ ׁ̆ ƒכ ּב¿

ים  ƒר ּכָ ז¿ ƒים ַ‰ּנ ƒנ י ַ‰ּפָ נ≈ ¿ ׁ̆ ˜ּו˙  ּל¿ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ י נ≈ ּפ¿ ƒמ , ּפו… ֲ‰ָבַ‡˙ ַטר¿ ּבַ

י  ƒל ּפו… ּב¿ ‰ּו ַטר¿ ≈‡ יבו… ƒָב‰, ו ּטו… יָט‰ ּבַ ƒע ַ‰ּב¿ יָנ‰, ו¿ ƒח ָעָליו, ַ‰ּב¿ מ≈

˙ּוב:  ּכָ ∆ ׁ̆ מו…  ּכ¿  , נו… זו… ּומ¿ ּפּו˜ו…  ƒס י  ƒפ ּכ¿ יָעּ‰,  ƒ‚ י¿ י  ƒל ּוב¿ ט…ַרח 

י˜.  ƒ„ּ ַ̂  ׁ̆ פ∆ ָי נ∆ יב י¿ ƒע י י, ‚) ל…‡ ַיר¿ ל≈ ¿ ׁ̆ ƒמ)

ְלַפְרָנָסתֹו,  ִלְטרַֹח  ָהָאָדם  ָצִריְך  ַמּדּוַע  ִסּבֹות  ב'  יר  ִהְסּבִ אן  ּכַ ַעד 
נּוי ַלְחטֹא.  ּלֹא ִיְהֶיה ּפָ טֹוב. ב) ׁשֶ א) ְלַנּסֹותֹו ִאם ִיְבַחר ּבְ

ֲענּוֵגי עוה"ז ֵאין ּבֹו ֶאת  ה' ְוֵאינֹו ָרץ ַאַחר ּתַ בּוק ּבַ ַהּדָ ֵעת ְמָפֵרׁש ׁשֶ ּכָ
ל ַאֲחֶריָה. ּדֵ ּתַ ָנֵקל ְוֵאינֹו ָצִריְך ְלִהׁשְ ְרָנָסתֹו ּבְ יָלא ּפַ ּבֹות ּוִמּמֵ ב' ַהּסִ

ּבֹו  ּובֹוֵטַח  ָניו,  ִמּפָ ִליָרא  ּובֹוֵחר  ה'  ַלֲעבֹוַדת  ר  ּבֵ ִמְתּגַ ָהָאָדם  ּוְבִאם 

ּוְרצֹונֹו  ים,  ּנִ ֻג ַהּמְ ָבִרים  ִמּדְ ּוִמְתַרֵחק  ים,  ִמּיִ ׁשְ ַהּגַ ְו ים  ּיִ ָחִנ ָהרּו ָניו  ָי ִעְנ ּבְ

ּפֹוֶנה  ְוֵאינֹו   , לֹו ּטֹוב  ׁשֶ ּכְ ה'  ּבַ מֹוֵרד  ְוֵאינֹו  טֹובֹות,  ִמּדֹות  ִלְקנֹות  ַרק 

ה ַאַחר ִטְרדֹות  ּתֶ ְכְנעֹו היצה"ר, ְוֵאינֹו ִמְתּפַ ְמׁשַ ִפי ׁשֶ ֵלָהנֹות מהעוה"ז ּכְ

ּבֹות  סִּ ְדלּויֹות ּבַ ּתַ ְרחֹות ְוַהִהׁשְ ּו ַהטִּ ּנ ה' ֵמִסיר ִמּמֶ 15 ֲאַזי זֹוֶכה ׁשֶ עוה"ז,

א)  ְלֵעיל.  ּדְ ּבֹות  ַהסִּ ב'  ֶאת  ּבֹו  ֵאין  ֶ ּשׁ ֵני  ִמּפְ ּוַמּדּוַע?   , ְרָנָסתֹו ּפַ ַגת  ְלַהּשָׂ

ּלֹא ִיְבַעט ֵמֹרב טֹוָבה. ְוָלֵכן ִיְמָצא  טֹוב. ב) ׁשֶ ְלַנּסֹות ָהָאָדם ִאם ִיְבַחר ּבַ

ּוְכִדְכִתיב:  ֶרַוח.  ּבְ ִיְהֶיה ְמזֹונֹו ְוָכל ְצָרָכיו  ְו ִויִגיָעה  לֹא ִטְרָחה  ּבְ ְרָנָסתֹו  ּפַ

יק. ּדִ ל ַהּצַ ָרָכיו ׁשֶ לּום ִמּצְ ּלֹא ִיְמַנע ה' ּכְ ׁשֶ

ִטְרדֹות עוה"ז,  א ּבְ דֹוִלים ּוִמְתַמּלֵ ְכִניס ַעְצמֹו ַלֲעָסִקים ּגְ ַהּמַ ֵאר, ׁשֶ ת ֶלֶחם ּבֵ 15.  בפי' ּפַ

ִלְדָבִרים  ְכִניס ַעְצמֹו  ּמַ ֶ ּשׁ ּוִפים  ִכּשׁ ּבְ ּדֹוֶמה ְלָהעֹוֵסק  ׁשֶ יָון  ּכֵ ִפים',  ׁשָ 'ּכְ ם  ׁשֵ ּבְ ה  ְמֻכּנֶ ֶזה 

ִעְנָיֵני  ּבְ רּוד  ם ַהטָּ ּגַ ְך  ּכָ ִים,  ּמַ ּבַ ְוִלְצלֹול  ֵאׁש  ּבָ ֵנס  ְלִהּכָ ּוְכגֹון  יקֹו,  ְלַהּזִ כֹוִלים  ּיְ ׁשֶ ִנים  ְמֻסּכָ

מֹון. ִביל ַהּמָ ׁשְ ן ַעְצמֹו ּבִ ַעס ּוַמְכאֹוִבים ּוְמַסּכֵ ל ָיָמיו ּכַ ּכָ עוה"ז, ׁשֶ



חובות הלבבות שער הבטחון פו

ים  ƒ̃ י ƒ„ּ ַ̂  ˙ ָ̂ ¿̃ ƒים מ ƒ‡ נּו רו… ‰ ֲ‡ַנח¿ ּנ≈ ƒ‰ :ר מ≈ ם י…‡ַמר ָ‰‡ו… ƒ‡ ו¿

ים  ƒַרּב יָע‰, ו¿ ƒ‚ ַ‰י¿ ָעָמל ו¿ י ‰∆ ‡ ַ‡ֲחר≈ ּלָ ם ‡∆ ּפָ ם ַטר¿ ן ָל‰∆ ּמ≈ ַ„ּ ז¿ ƒל…‡ י

ים.  ƒימ ƒע ּוַבּנ¿ ב  ּטו… ּבַ ם  י‰∆ ַחּי≈ ו¿ ָו‰,  ל¿ ַ ׁ̆ ּב¿  ˙ רו… ָ‰ֲעב≈ י  ≈ ׁ̆ ַ‡נ¿ מ≈

ַעל  ˜…ר  ַלח¿ ים  ƒ„י ƒֲחס‰ַ ו¿ ים  ƒ‡י ƒב ַ‰ּנ¿ מּו  ¿„ ָ̃ ָבר  ּכ¿ י  ƒּכ נ…‡ַמר, 

ים  ƒע ָ ׁ̆ ך¿ ר¿ ר∆ ָי‰ יב, ‡) ַמּ„ּוַע ּ„∆ ƒמ ר¿ ƒַמר: (י‡ָ ∆ ׁ̆ י  ƒם מ ∆‰ ָין, מ≈ נ¿ ƒע‰ָ ‰ ז∆

ָעָמל  ן ו¿ י ָ‡ו∆ ƒנ ≈‡ ר¿ ַ̇  ‰ ּו˜ ‡, ‚) ָלּמָ ּ̃ ר: (ֲחַב ָ‡ַמר ָ‰ַ‡ח≈ ָח‰. ו¿ ל≈ ָ̂

ָ‡ַמר:  ו¿  ,‡ ָׂ ּ̆ ƒי ן  ּוָמ„ו… יב  ƒי ר ƒ‰ ַוי¿ י  ƒ„ּ ¿‚ נ∆ ָחָמס ל¿ ו¿  „… ׁ̆ ו¿ יט  ƒּב ַּ̇

ּו˜ ‡, י‚)  ּ̃ ָ‡ַמר: (ֲחַב י˜, ו¿ ƒ„ּ ַּ̂ ‰ַ ˙ יר ‡∆ ƒּ̇ ע ַמכ¿ ָ ׁ̆ י ָר ƒּו˜ ‡, „) ּכ ּ̃ (ֲחַב

ים ע‚, יב)  ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ר: ( ָ‡ַמר ַ‡ח≈ ּנּו, ו¿ ּמ∆ ƒי˜ מ ƒ„ּ ַ̂ ע  ָ ׁ̆ ע ָר ַבּלַ ׁ̆ ּב¿ י ƒֲחר ַּ̇

ים  ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ָ‡ַמר: ( ל, ו¿ ƒּו ָחי‚ּ ¿ׂ̆ ƒ‰ ָלם י עו… ו≈ ל¿ ַ ׁ̆ ים ו¿ ƒע ָ ׁ̆ ‰ ר¿ ּל∆ ≈‡ ‰ ּנ≈ ƒ‰

י  ƒ‰ י, ָו‡¡ ּפָ ן ּכַ יו… ָּ̃ ƒנ ַחı ּב¿ ר¿ י ָו‡∆ ƒָבב י ל¿ ƒ̇ י ƒּכ ƒי˜ ז ƒע‚, י‚-י„) ַ‡ך¿ ר

י  ≈ ׁ̆ ר ַעל ַ‡נ¿ ָ‡ַמר ַ‡ח≈ ים, ו¿ ƒר ָ̃ י ַלּב¿ ƒּ̇ ַכח¿ ˙ו… ם ו¿ ל ַ‰ּיו… ָנ‚ּוַע ּכָ

ָנם  ֶיׁשְ ּוֵמִאיָדְך,  ְרָנָסה,  ּפַ ָלֶהם  ֵאין  ֶ ּשׁ יִקים  ַצּדִ ָנם  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ֵכן  ִיּתָ יַצד  ּכֵ
ֶרַוח? ְרָנָסָתם ּבְ ּפַ ִעים ׁשֶ ְרׁשָ

ן  ְמֻזּמָ ֵאין  ֶ ּשׁ יִקים  ַצּדִ ָנם  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ֲאַנְחנּו,  רֹוִאים  יַצד  ּכֵ ָהא  ָאָדם  ַאל  ִיׁשְ ְוִאם 

ים ָהעֹוְבִרים  ַרּבִ ָנם  ֶיׁשְ ּוֵמִאיָדְך,  ִויִגיָעה,  א ְלַאַחר ָעָמל  ְרָנָסָתם ֶאּלָ ּפַ ָלֶהם 

ִמיָהה  ּתְ ׁשֶ לֹו  לֹוַמר  ֵיׁש  עוה"ז?  ֲענּוֵגי  ּתַ י  ַחּיֵ ים  ְוַחּיִ ֶנֶפׁש,  ָאט  ׁשְ ּבִ ֲעֵברֹות 

ַאל  ָ ּשׁ ׁשֶ ּוָמָצאנּו  ֶזה,  ִעְנַין  ְלָהִבין  ְוַהֲחִסיִדים  ִביִאים  ַהּנְ ֶזה  ּבָ ָקְדמּו  ַבר  ּכְ זּו 

ֲאִני  ה  ָלּמָ ַאל  ׁשָ ְוַאֵחר  ְדָרָכיו?  ּבִ ַמְצִליַח  ע  ָהָרׁשָ ׁשֶ ֵכן  ִיּתָ יַצד  ּכֵ ֶאָחד  ָנִביא 

ע  יַצד ּגֹוְזִלים ְוחֹוְמִסים אֹוִתי, ְוָהָרׁשָ ה ה' רֹוֶאה ּכֵ ֶזל ּוִמְרָמה, ְוַאּתָ רֹוֶאה ּגֶ

ע ְמסֹוֵבב ְוׁשֹוֵלט ַעל  ָהָרׁשָ ם. ּוְכִתיב: ׁשֶ י ְמִריָבה ַמְצִליַח ּוִמְתַקּיֵ ה ִעּמִ ָהעֹוׂשֶ

יק.  ּדִ יק ַלּצַ ע ּבֹוֵלַע ּוַמּזִ ָהָרׁשָ ה' ׁשֹוֵתק ַאף ׁשֶ ְפָעִמים ׁשֶ ּלִ יק. ּוְכִתיב: ׁשֶ ּדִ ַהּצַ

ר ַרב.  יִגים ֹעׁשֶ ִמיִדית ּוַמּשִׂ ְלָוה ּתְ ׁשַ ים ּבְ ִעים ַחּיִ ה ָהְרׁשָ ַאל ַאֵחר: ִהּנֵ ְוֵכן ׁשָ

ֵמֲעוֹון  ָיִדי  יִתי  ְוִנּקֵ ָרעֹות  בֹות  ְחׁשָ ִמּמַ ְלָבִבי  י  ִטַהְרּתִ ם  ְלִחּנָ ַוֲאִני  ּוְכִתיב: 

ִרים  ּוְמַיסְּ ּומֹוִכיִחים  ַהּיֹום  ל  ּכָ ה  ּוֻמּכֶ ָנגּוַע  ֲאִני  ֹזאת  ַלְמרֹות  ֲהֵרי  ׁשֶ ֶזל,  ּגֶ

ים ֶאת ה'  ַנסִּ ּמְ ִעים ׁשֶ י ּדֹורֹו: ֵיׁש ְרׁשָ ִביא ַמְלָאִכי ְלַאְנׁשֵ ֶקר. ְוֵכן ָאַמר ַהּנָ אֹוִתי ִמיֵדי ּבֹ



פזפרק שלישי  

 .‰ ז∆ ‰ ּכָ ּב≈ ַ‰ר¿ טּו, ו¿ ל≈ ּמָ ƒים ַוּי ƒ‰…ל ֲחנּו ‡¡ ם ּבָ י ‚, טו) ּ‚ַ ƒכ‡ָ : (ַמל¿ רו… ּ„ו…

 ˙ ּלַ ƒע ∆ ׁ̆ י  נ≈ ּפ¿ ƒמ ,‰ ˙ ז∆ ּלַ ƒּור ע‡ ב≈ ּוָב‰ ּב¿ ׁ̆ ¿ּ̇ י‡ ַ‰ ƒב יַח ַ‰ּנָ ƒנ ַ‡ך¿ ‰≈

ים  ƒע ָ ׁ̆ ן ָ‰ר¿ ƒָח„ מ ָכל ‡∆ ים, ו¿ ƒָחנ ב¿ ƒים ַ‰ּנ ƒ̃ י ƒ„ּ ַּ̂ ן ַ‰ ƒָח„ מ ל ‡∆ ּכָ

ן  ָלכ≈ ר,  ָ‰ַ‡ח≈  ˙ ּלַ ƒע זּוַל˙   ,‰ ַ‰ּז∆ ָלם  עו… ּבָ ָב‰  טו… ּב¿ ם  ≈‰ ∆ ׁ̆

ינּו  ל…‰≈ ר̇… ַליָי ‡¡ ָּ̇ ס¿ ƒים כט, כח) ַ‰ּנ ƒָבר ¿„ּ) : רו… ָ‡מ¿ ‰ ּב¿ יר ַעל ז∆ ƒע ≈‰

 ˙ ל∆ ∆‰…˜)  :‰ ָלז∆  ‰ מ∆ „ו… ּב¿ ָחָכם  ∆‰ ָ‡ַמר  ו¿ ינּו,  ָבנ≈ ּול¿ ָלנּו  ל̇…  ¿‚ ƒּנ‰ַ ו¿

יָנ‰  ƒ„ ַבּמ¿  ‰ ∆‡ ר¿ ƒּ̇  ˜ ∆„ ∆̂ ָו ט  ּפָ ¿ ׁ̆ ƒמ ל  ז∆ ≈‚ ו¿  ׁ̆ ָר  ˜ ∆� ע̆… ם  ƒ‡ ז)   ,‰

ּור  ּ̂ ים לב, „) ַ‰ ƒָבר ˙ּוב: (ּ„¿ ָ‡ַמר ַ‰ּכָ ı, ו¿ פ∆ ַמּ‰ ַעל ַ‰ח≈ ¿̇ ƒּ̇ ַ‡ל 

ט.  ּפָ ¿ ׁ̆ ƒָרָכיו מ י ָכל ּ„¿ ƒלו… ּכ ע√ ים ּפָ ƒמ ָּ̇

ּבו…  ָ‰ָי‰  ∆ ׁ̆ ַמ‰   ‰ ַ‰ּז∆ ַין  נ¿ ƒע ּב¿ ר  ָב‡≈ ל¿ י  ƒ̇ י ƒ‡ָר  ‰ ז∆ ל  ּכָ ם  ƒע ו¿

ֶהם. ּיֹוֵצא ּבָ סּוִקים ּכַ ה ּפְ ְוחֹוְטִאים ְלָפָניו ּוְבָכל זֹאת ִנּצֹוִלים ֵמָהעֶֹנׁש, ְוֵכן ַהְרּבֵ

ת  ּבַ סִּ ׁשֶ י  ֵנ ּפְ ִמ  , ּו ז ֵאָלה  ׁשְ ָבֵאר  ְל ּו ָתֵרץ  ּלְ ִמ ִביִאים  ּנְ ַה ׁשּו  ְר ּפָ ׁשֶ ֶבֱאֶמת  ּו

ִעים  ׁשָ ְר ָה ל  ּכָ ת  ּבַ ִס ן  ֵכ ְו בעוה"ז  ְבִלים  ֹו ּס ַה יִקים  ּדִ ּצַ ַה ִמן  ֶאָחד  ל  ּכָ

ֶזה  ַעל  ֵהִעיד  ן  ֵכ ָל ְו  ,16 ָלֶזה ֶזה  ִמים  ֹו ּד םֹ  ָנ ֵאי בעוה"ז  ָלֶהם  ב  ּטֹו ׁשֶ

ֵבר  ָהעֹו ְו  , ּו ּנ ּמֶ ִמ ְפַרע  ִי ה'  ֶתר  סֵּ ּבַ ֲעֵבָרה  ֵבר  ָהעֹו ָרה:  ֹו ּת ּבַ ּו  נ ּבֵ ַר ה  ֹמׁשֶ

ֵעין  ּכְ ע"ה  שלמה  ָאַמר  ְו  . יׁשֹו ִנ ֲע ַה ְל ָטל  מּו ינּו  ֵנ ּבָ ַעל  ְו ּו  נ י ֵל ָע י  לּו ָג ּבְ

ְרֶאה  ּתִ ׁשֶ ּכְ א  ּלֵ ּפַ ְת ּתִ ר, ַאל  ׁשֶ ּיֹ ַה ְו ן  י ּדִ ַה ּות  ּו ִע ְו י  ִנ ָע ֶה ל  ֶז ּגֶ ׁש  ֵי ִאם  ֶזה, ׁשֶ

ָכל  ּבְ ֵלם  ְכִתיב: ה' ֶהָחָזק ׁשָ ּו ל ָמקֹום.  י ֶחְפצֹו ׁשֶ ּפִ ָאה ַעל  ּבָ ָענּות  ְר ּפֻ

ר. ׁשָ ָי ט  ּפָ ִמׁשְ י  ּפִ ָהָגתֹו הּוא ַעל  ְנ ַה ָכל  ְו  , ו י ׂשָ ַמֲע

ְרָנָסה. ֵאין ָלֶהם ּפַ ֶ יִקים ּשׁ ָנם ַצּדִ ׁשְ ה' ִסּבֹות ַמּדּוַע ּיֶ

ִמיָהה  ּתְ ְמַעט  ּבִ ֲאִפּלּו  יר  ְסּבִ ּיַ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ֶזה  ַין  ִעְנ ְלָבֵאר  י  ַחְרּתִ ּבָ ָכל ֹזאת  ּבְ

ֹאֶפן  ע ְוטֹוב לֹו ּבְ יק ְוַרע לֹו ְוָרׁשָ רּוץ ְלָתֵרץ ִעְנַין ֶזה ַמּדּוַע ֵיׁש ַצּדִ ֵאין ּתֵ ֶ רּוׁש, ּשׁ 16.  ּפֵ

ֶזה  ְלָדָבר  ַרּבֹות  ִסּבֹות  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֵמֲחַמת  ְוֹזאת  ים,  ָהֲאָנׁשִ ל  ּכָ י  ַלּפֵ ּכְ ֶוה  ׁשָ ִיְהֶיה  רּוץ  ַהּתֵ ׁשֶ

ה ְלָכְך ַאֶחֶרת ִמּזּוָלתֹו. ּבָ ַעם ְוַהסִּ ל ֶאָחד ַהטַּ ְוֵאֶצל ּכָ



חובות הלבבות שער הבטחון פח

ַנע  ּמָ ƒי ֲעבּוָרם  ּבַ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ים  ƒנ ַ‰ּפָ י  ƒּכ ‡…ַמר,  ו¿  .‰ ָ̃ ּפָ ַעט ַ‰ס¿ מ¿

 , ּבו… ן  ח≈ ּבָ ƒי ו¿ ָעָליו  ַרח  ט¿ ƒּי ∆ ׁ̆ ַע„  ּפו…  ַטר¿ נּו˙  ּמ¿ ַ„ּ ז¿ ƒ‰ י˜  ƒ„ּ ַּ̂ ‰ַ מ≈

ּנּו  ּמ∆ ƒמ ַרע  ּפָ ƒ‰ ל¿ ב  ַחּי≈ ¿̇ ƒ‰  , לו… ַ„ם  ָ̃ ∆ ׁ̆ ָעו…ן   ‰ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆ ר  ָ ׁ̆ פ¿ ∆‡

 ׁ̆ י≈ ם. ו¿ ּלָ ֻ ׁ̆ ı י¿ ָ‡ר∆ י˜ ּבָ ƒ„ּ ַ̂ ן  י י‡, ל‡) ‰≈ ל≈ ¿ ׁ̆ ƒַמר: (מ ¡‡ ּנ∆ ∆ ׁ̆ מו…  ָעָליו, ּכ¿

˙ּוב:  ּכָ ∆ ׁ̆ מו…  ‡, ּכ¿ ָלם ַ‰ּבָ עו… מּוָר‰ ּבָ ¿ּ̇ ך¿ ַ‰ ר∆ ‰ ַעל ּ„∆ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆

 ˙ ‡ו… ַ‰ר¿ ל¿  ‰ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆  ׁ̆ י≈ ו¿ ָך.  ∆̇ י ƒֲחר‡ַ ּב¿ ָך  ב¿ ƒיט ≈‰ ל¿ טז)  ח,  ים  ƒָבר ¿„ּ)

י  ≈„ , ּכ¿ ַרך¿ ּבָ ¿̇ ƒי ‡ ר≈ ַ„˙ ַ‰ּבו… ֲעבו… ָב‰ ּבַ ָר˙ו… ַ‰ּטו… ּבָ ַ‰ס¿ לו… ו¿ ב¿ ƒס

 ׁ̆ י≈ ב. ו¿ יו… ƒ‡ ַין נ¿ ƒע ָּ̇ מ≈ ַ„ע¿ ּיָ ∆ ּׁ̆ מו…  ּנּו, ּכ¿ ּמ∆ ƒי ָ‡ָ„ם מ נ≈ „ּו ּב¿ מ¿ ל¿ ƒּי ∆ ׁ̆

 ‰ ַעּל∆ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ‰ּו  ָחנ≈ ב¿ ƒי ו¿  , רו… ּ„ו… י  ≈ ׁ̆ ַ‡נ¿ ע  ַ ׁ̆ ר∆ ל¿  ‰ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆

ָ„˙ו…  ַוֲעבו… י„ּו˙ו…  ƒֲחס  ˙ ‡ו… ַ‰ר¿ ל¿ ים  ƒ‡ָל ּוָבח√  ׁ̆ י ƒּוָבר י  ƒנ ע√ ּבָ

ן  ָ‡כ≈  („ נ‚,  ָי‰  ע¿ ַ ׁ̆ (י¿ ַמר:  ¡‡ ּנ∆ ∆ ׁ̆ מו…  ּכ¿ ם,  י‰∆ ֲע„≈ ל¿ ƒּב ƒמ ים  ƒ‰…ל‡ ל≈

י  נ≈ ּפ¿ ƒמ ,‰ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆  ׁ̆ י≈ ו¿ ָבָלם.  ינּו ס¿ ‡…ב≈ ּוַמכ¿  ‡ ָׂ̆ ָנ נּו ‰ּו‡  ָלי≈ ח√

 , רו… ּ„ו… י  ≈ ׁ̆ ַ‡נ¿ מ≈ ין  ƒ„ּ‰ַ ַח˙  ַ̃ ָל ים  ƒ‰…ל‡ ל≈  ‡ ּנ≈ ַ̃ מ¿ ּנּו  ינ∆ ≈‡ ∆ ׁ̆

יק ֶאת  ּדִ ֵמַהּצַ ֵנַע ה'  ְגָללֹו מֹו ּבִ ׁשֶ ה  ּבָ ְפָעִמים ַהסִּ ּלִ ְלָכְך: א)  ר  ְוַהֶהְסּבֵ  , זּו

יֹון,  ִנסָּ ִליֵדי  יק  ּדִ ַהּצַ ֶאת  ָכְך  ּבְ ִביא  ּמֵ ׁשֶ ַאף  ֲעבּורֹו  ְטַרח  ּיִ ׁשֶ ַעד  ְרָנָסתֹו  ּפַ

ֵדי ְלַנּקֹותֹו ֵמאֹותֹו  ָכְך ּכְ ָלֵכן ֶנֱעַנׁש ּבְ ָעָבר ְו ה ּבֶ ָעׂשָ ׁש ּבֹו ָעוֹון ׁשֶ ּיֵ ֵכן ׁשֶ ּתָ ִי ּדְ

ה  ּבָ ַהסִּ ִלְפָעִמים  ב)  יק בעוה"ז.  ּדִ ַהּצַ ֶאת  ַמֲעִניׁש  ה'  ׁשֶ ִדְכִתיב:  ּכְ ָעוֹון. 

ה אֹוְתָך  ה' ְמַצֵער ּוְמַנסֶּ ִדְכִתיב: ׁשֶ ָכרֹו בעוה"ב. ּכְ ֵדי ְלַהְרּבֹות ׂשְ ִהיא, ּכְ

ה ִהיא  ּבָ יֹון. ג) ִלְפָעִמים ַהסִּ סָּ ּנִ ֲעֹמד ּבַ ּתַ ּוַכל ְלֵהיִטיב ְלָך ַאַחר ׁשֶ ּי ֵדי ׁשֶ ּכְ

יְך  ַמְמׁשִ הּוא  ִיּסּוִרים  ּסֹוֵבל  ׁשֶ ַאף  ׁשֶ יק  ּדִ ַהּצַ ת  ֻדּלַ ּגְ ל  ַלּכֹ ְלַהְראֹות  ֵדי  ּכְ

ּוְכִפי  ָאָדם,  ֵני  ּבְ ָאר  ׁשְ ּו  ּנ ִמּמֶ ִיְלְמדּו  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל   , ּבֹוְראֹו ֶאת  ַלֲעבֹוד 

י  ְלַאְנׁשֵ ע  ָרׁשָ ּכְ ב  ֶנְחׁשָ יק  ַצּדִ אֹותֹו  ׁשֶ ִלְפָעִמים  ד)  ְלִאּיֹוב.  ה'  ִניָסהּו  ׁשֶ

ִצְדָקתֹו  ֶאת  ְלַהְראֹות  ֵדי  ּכְ ּוְבֳחָלִאים,  ַדּלּות  ּבְ ֹעִני,  ּבְ ה'  הּו  ּוְמַנסֵּ  , ּדֹורֹו

ַהחֹוִלי  ֱאֶמת  ּבֶ ׁשֶ ִדְכִתיב:  ּכְ ֵמֶהם.  יֹוֵתר  ַנֲעָלה  ֹאֶפן  ּבְ ה'  ֶאת  ַוֲעבֹוָדתֹו 

ִלְפָעִמים  ה)  ּדֹורֹו.  י  ַאְנׁשֵ ֲעֵברֹות  ּום  ִמּשׁ הּוא  יק  ּדִ ַלּצַ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּסּוִרים  ַהּיִ ְו

ה',  ְלַמַען  ִעים  ָהְרׁשָ ּדֹורֹו  י  ַאְנׁשֵ ּבְ מֹוֶחה  יק  ּדִ ַהּצַ ֵאין  ֶ ּשׁ ֵני  ִמּפְ ה  ּבָ ַהסִּ



פטפרק שלישי  

˙ּוב:  ַ‰ּכָ ם  ∆‰ ּבָ ָ‡ַמר  ∆ ׁ̆ ּוָבָניו,  י  ƒל ע≈ ַין  נ¿ ƒע מ≈  ָּ̇ ַ„ע¿ ּיָ ∆ ׁ̆ מו…  ּכ¿

ֲחו…˙  ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ ל¿  ‡ ָיבו… ָך  ¿̇ י ב≈ ּב¿ ר  ָ̇ ַ‰ּנו… ל  ּכָ ָ‰ָי‰  ו¿ לו)  ב,  ל-‡  מּו‡≈ ¿ ׁ̆ )

ם.  ר ָלח∆ ּכַ ƒכ ף ו¿ ס∆ ַר˙ ּכ∆ לו… ַלֲ‡‚ו…

ֲעבּור  ‰ ּבַ י∆ ¿‰ ƒּ̇ ∆ ׁ̆  ׁ̆ ע, י≈ ָ ׁ̆ ַרך¿ ַעל ָ‰ָר ּבָ ¿̇ ƒל י ַב˙ ָ‰‡≈ ֲ‡ָבל טו…

 ,‰ ָלם ַ‰ּז∆ עו… יָ‰ ּבָ ים ָעל∆ ƒ‰…ל ‰ּו ָ‰‡¡ ל≈ מ¿ ¿‚ ƒי , ָמ‰ לו… ¿„ ָּ̃ ∆ ׁ̆ ָב‰  טו…

 , י„ו… ƒב‡ֲ‰ַ ָניו ל¿ ל ּפָ ָ‡יו ‡∆ …נ¿ ׂ̆ ם ל¿ ּל≈ ַ ׁ̆ ים ז, י) ּומ¿ ƒָבר ָ‡ַמר: (ּ„¿ ∆ ׁ̆ מו…  ּכ¿

ּנּון  ƒ‡ י ƒ„ּ ָון י ָטב¿ ƒ‰ ‡ו… ַסנ¿ ם ל¿ ּל≈ ַ ׁ̆ ים: ּומ¿ ƒנ ו… ׁ̆ ‡ ƒמּו ּבו… ָ‰ר ¿‚ּ ר¿ ƒ̇ ו¿

ַעל   ‰ י∆ ¿‰ ƒּ̇ ∆ ׁ̆  ׁ̆ י≈ ו¿ ן.  י‰ו… ָב„≈ ‡ו… ל¿ ן  י‰ו… ַחי≈ ּב¿ י  ƒ‰ ָ„מו… ָ̃ ין  ƒ„ ָעב¿

י˜  ƒ„ּ ַ̂ ן  ַרך¿ ּב∆ ּבָ ¿̇ ƒל י ן לו… ָ‰‡≈ ≈ּ̇ ƒּי ∆ ׁ̆ , ַע„  לו… ¿̂ ן ‡∆ „ו… ָּ̃ ƒך¿ ַ‰ּפ ר∆ ∆„ּ

 , ׁ̆ ּבָ ל¿ ƒי˜ י ƒ„ּ ַ̂ ין ו¿ ƒב כז, יז) ָיכ ּיו… ƒ‡) :ַמר‡ָ ∆ ׁ̆ מו…  ‰ ָר‡ּוי ָלּ‰, ּכ¿ י∆ ¿‰ ƒי

 ˙ ≈̇ ס ָל נו… כ¿ ƒל ס…ף ו¿ ¡‡ ָין ל∆ נ¿ ƒן ע ַ̇ ‡ ָנ ט∆ ַלחו… ˙ ב, כו) ו¿ ל∆ ָ‡ַמר: (˜…‰∆ ו¿

ָל‰  „ו… ¿‚ּ‰ַ ‰ ּבָ ƒּס‰ַ ‰ י∆ ¿‰ ƒּ̇ ∆ ׁ̆ ר  ָ ׁ̆ פ¿ ∆‡ ים. ו¿ ƒ‰…ל י ָ‰‡¡ נ≈ פ¿ ƒב ל טו… ל¿

ִביא:  ַהּנָ ֲעֵליֶהם  ְוָאַמר  ָבָניו,  ּבְ ִמָחה  ּלֹא  ׁשֶ ַעל  ֶנֱעַנׁש  ֵהן  ַהּכֹ ֵעִלי  ׁשֶ ּוְכמֹו 

ַלֲעבֹוד  ׁשּו  ַבּקְ ּיְ ֶ ּשׁ ַעד  ים,  ּיִ ֲעִנ ִיְהיּו  ֵעִלי  ֵבית  ּבְ ֲארּו  ָ ּשׁ ּיִ ׁשֶ ֲהִנים  ַהּכֹ ל  ּכָ

ר ֶלֶחם. ִכּכַ חּוָתה ְו ַע ּפְ מּוַרת ַמְטּבֵ ּתְ

ֶרַוח. ע ַמְצִליַח ּוַפְרָנָסתֹו ּבְ ו' ִסּבֹות ַמּדּוַע ִלְפָעִמים ָהָרׁשָ

ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּום  ִמּשׁ א)  הּוא,  ע  ׁשָ ָר ָה ִעם  ֵמִטיב  ה'  ְפָעִמים  ִל ׁשֶ ה  ּבָ ַהסִּ ן  ֵכ ְו

ְכמֹו  ּו בעוה"ז.  ָכרֹו  ׂשְ ֶזה  ַעל  ל  ּבֵ ְמַק ּו ָעָבר  ּבֶ ה  ָעׂשָ ׁשֶ ָוה  ִמְצ דֹו  ָי ּבְ

דֹו  ּבְ ְמַא ְך  ָכ ְב ּו ָכרֹו  ׂשְ ֶאת  יו  ּיָ ַח ּבְ ע  ׁשָ ָר ָל ם  ּלֵ ְמׁשַ ה'  ׁשֶ ב:  תּו ּכָ ַה ָאַמר  ׁשֶ

ה,  עֹוָלם ַהֶזּ ם ְלשֹוְנָאיו טֹוב ּבָ ּלֵ אֹוְנְקלּוס: ּוְמׁשַ מֹו ּבְ א, ְוִתְרּגְ ַהּבָ ָלם  ֵמָהעֹו

ְפָעִמים  ִל ב)  א.  ֵדי ְלַהְפִסיָדם ֵמָהעֹוָלם ַהּבָ ּכְ יו,  ַחּיָ ּבְ ה  ָעׂשָ ְצוֹות ׁשֶ ַעל ַהּמִ

הּוא  ֹו ׁשֶ נ ְב ַע ִל י ּגִ ּיַ י ׁשֶ ֵד ע הּוא ַרק ֻמְפָקד ֶאְצלֹו ּכְ ׁשָ ָר ֵאֶצל ָה ר ׁשֶ ָהֹעׁשֶ

 . ְבׁשֹו לֹו יק  ּדִ ּצַ ַה ְו ֶגד  ּבֶ ן  י ֵמִכ ע  ׁשָ ָר ָה ְכִתיב:  ִד ְכ ּו  . ְך ָכ ְל י  ָראּו ְו יק  ּדִ ַצ

ף  ּסֹו ַב ּו ַרב,  ן  הֹו ְצִביַרת  ּבִ ֵסק  עֹו ׁשֶ ה'  יׁש  ִנ ַמֲע ֵטא  ַהחֹו ֶאת  ְו ְכִתיב:  ּו

ִרית  ּקָ ִע ָה ה  ּבָ ַהסִּ ְפָעִמים  ִל ג)  יו.  ָנ י ֵע ּבְ ב  ּטֹו ׁשֶ ִמי  ד  ַי ּבְ ה'  ֵנהּו  ּתְ ִי



חובות הלבבות שער הבטחון צ

ר  ∆� ע̆… יב)   ,‰  ˙ ל∆ ∆‰…˜) ˙ּוב:  ּכָ ∆ ׁ̆ מו…  ּכ¿  , ָרָע˙ו… ו¿ ˙ו…  מו…  ˙ ּבו… ƒּס ּבַ ∆ ׁ̆

יך¿  ƒר‡ֲ‰ַ ל¿  ,‰ י∆ ¿‰ ƒּ̇ ∆ ׁ̆ ר  ָ ׁ̆ פ¿ ∆‡ ו¿  . ָרָע˙ו… ל¿ ָעָליו  ב¿ ƒל מּור  ָ ׁ̆

מו…  ּכ¿ ָלּ‰,  ָר‡ּוי   ‰ י∆ ¿‰ ƒי ו¿ ּוב  ׁ̆ ּיָ ∆ ׁ̆ ַע„  לו…   ‰ ַעּל∆ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

ַ„ם  ָּ̃ ∆ ׁ̆  „ ס∆ ח∆ ל¿  ,‰ י∆ ¿‰ ƒּ̇ ∆ ׁ̆  ׁ̆ י≈ ו¿  .‰ ∆ ּׁ̆ ַנ מ¿ ַין  נ¿ ƒע מ≈  ָּ̇ ַ„ע¿ ּיָ ∆ ׁ̆

ָ‡ַמר  ∆ ׁ̆ מו…  ּכ¿  , ֲעבּורו… ּבַ נו…  ב¿ ƒל יב  ƒט ≈‰ ל¿ ָר‡ּוי  ָ‰ָי‰  ו¿ יו,  ƒב‡ָ

ַעל  ָך  ל¿ בּו  ¿ ׁ̆ י≈ ים  ƒע ƒב ר¿ י  נ≈ ּב¿ ל)  י,  ים-ב  ƒָלכ (מ¿ י:  ƒ ׁ̆ מ¿ ƒנ ן  ּב∆ ‰ּו‡  י≈ ל¿

י˜  ƒ„ּ ַ̂ ּמו…  ֻ̇ ּב¿ ך¿  ַ‰ּל≈ ¿̇ ƒמ ז)  כ,  י  ל≈ ¿ ׁ̆ ƒמ) ָ‡ַמר:  ו¿ ל,  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי  ‡ ּס≈ ƒּכ

ם  ַ‚ּ י  ƒ̇ י ƒי‰ָ ַנַער  כ‰)  לז,  ים  ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ) ָ‡ַמר:  ו¿ ַ‡ֲחָריו,  ָבָניו  י  ר≈ ¿ ׁ̆ ‡ַ

 ׁ̆ י≈ ם. ו¿ ׁ̆ ָלח∆ ∆ּ̃ ַב עו… מ¿ ַזר¿ ָזב ו¿ ע¡ י˜ נ∆ ƒ„ּ ַ̂ י  ƒ̇ י ƒ‡ל…‡ ָר י ו¿ ƒּ̇ נ¿ ַ̃ ָז

ים,  ƒָרע‰ָ ים  ƒּפּונ ¿̂ ַ‰ּמַ ו¿ י˙  ƒמ ר¿ ַּ̇ ‰ַ י  ≈ ׁ̆ ַ‡נ¿  ˙ ַנּסו… ל¿  ‰ י∆ ¿‰ ƒּ̇ ∆ ׁ̆

 ,‡ ר≈ ַ‰ּבו…  ˙„ַ ֲעבו… מ≈ ָלסּור  ים  ƒַמֲ‰ר מ¿  ‰ ז∆ ים  ƒ‡ רו… ם  ≈‰ ∆ ׁ̆ ּכ¿

ם,  י‰∆ ≈ׂ̆ ֲע ּמַ ƒמ…„ מ ל¿ ƒל ע ו¿ ַ ׁ̆ י ָ‰ר∆ ≈ ׁ̆ ל ַ‡נ¿ ∆‡ ˙ ו… ּ̂ ַר ¿̇ ƒ‰ ים ל¿ ƒ ׁ̆ ָח ו¿

 , ָ„˙ו… ֲעבו… ּבַ ָמן  ¡‡ ַ‰ּנ∆  ‰ ָר‡∆ י≈ ו¿ ים,  ƒ‰…ל‡ ל≈ ָבר  ַ‰ּנָ ר  ר≈ ּבָ ¿̇ ƒי ו¿

ָכר  ָׂ̆ ל  ּב≈ ַ̃ י ƒו , ˙ו… ין ‡ו… ƒ ׁ̆ ַבי¿ ין ּבו… ּומ¿ ƒט ל¿ ו… ּׁ̆ ∆ ׁ̆  ˙ לו… – ע≈ ָסב¿ ּב¿

ר  ֹעׁשֶ ׁש  ּיֵ ְכִתיב:  ִד ּכְ ַרע.  לֹו  יַע  ּגִ ַי אֹו  ָימּות  שעי"ז  הּוא,  רֹו  ׁשְ ְלעֹו

ה  ּבָ ַהסִּ ׁשֶ ְפָעִמים  ִל ד)   . לֹו ְלָהַרע  ְמָנת  ַעל  יו  ָל ָע ּבְ ֵאֶצל  ר  מּו ָ ּשׁ ׁשֶ

י  ָראּו ְהֶיה  ִי ְו ו  י ֵאָל ב  ׁשּו ָי י  ַל אּו ַאף,  ְך  י ַמֲאִר שהקב"ה  ן  ָו י ּכֵ  , ְך ָכ ְל

ְפָעִמים  ִל ה)   . פֹו סֹו ּבְ ָבה  ְתׁשּו ּבִ ר  ַז ָח ְך  ֶל ּמֶ ַה ה  ֶ ּשׁ ַנ ּמְ ׁשֶ י  ִפ ְכ ּו  , רֹו ׁשְ ְלעֹו

 , ְזכּותֹו ּבִ ֹו  נ ְב ִל ֵמִטיב  וה'  יק,  ּדִ ַצ ה  ָי ָה ׁשֶ יו  ָאִב ְל ֶחֶסד  ֹמל  ְג ִל ה,  ּבָ ַהסִּ

ְלד'  ה  ּכֶ ְז ּתִ יק  ּדִ ַצ יָת  ִי ָה ׁשֶ ְזכּות  ּבִ  , י ְמׁשִ ִנ ן  ּבֶ ֵיהּוא  ְל ה'  ָאַמר  ׁשֶ ִפי  ּכְ

הּוא  י  ֲהֵר ר  ׁשֶ ֹי ְב ּו ְתִמימּות  ּבִ ֵהג  ַנ ְת ּמִ ַה ְכִתיב:  ּו  . ָך ֶאי ֱאָצ ּצֶ ִמ ִכים  ְמָל

ַעד  ְו ַער  ַנ ִתי  ֹו י ְכִתיב: ֵמָאז ֱה ּו  . ו י ָכ ָר ְד ּבִ ִכים  ְל יו ַההֹו ָנ ּבָ י  ֵר ַאׁשְ ְו יק,  ּדִ ַצ

ְרעֹו  ּזַ ׁשֶ ְו ָסה,  ָנ ְר ּפַ י  ִל ּבְ יק  ּדִ ַצ ִאיִתי  ָר לֹא  י  ִד ֵמעֹו  , י ּתִ ְנ ַק ָז ָבר  ּכְ ׁשֶ ֵעת  ּכָ

ּו  ּל ֵא ֶאת  ּסֹות  ַנ ְל י  ֵד ּכְ  , ְך ָכ ְל ה  ּבָ ַהסִּ ְפָעִמים  ִל ו)   . ן ֹו ָמז ים  ְקׁשִ ְמַב

ִאים  רֹו ׁשֶ ְכ ּו ִעים  ׁשָ ְר ֵהם  ָתם  ּו ּי ִמ י ִנ ְפ ִב ּו יִקים,  ּדִ ַצ ּכְ ַעְצָמם  ְרִאים  ּמַ ׁשֶ

ר  ּבֵ ִהְתַח ְל ְמַמֲהִרים  ּו ַלה'  ֲעֹבד  ּלַ ִמ ים  ִנ ֹו ּפ ד  ּיַ ִמ  , ַח י ִל ַמְצ ע  ׁשָ ָר ָה ׁשֶ

ִמיהּו  ּו  , אי ּמַ ַר ָה ִמיהּו  ר  ֵר ּבָ ְת ִי ְך  ָכ ְב ּו יֶהם,  ׂשֵ ֲע ּמַ ִמ ְלֹמד  ִל ִעים  ׁשָ ְר ָל

 , תֹו ים אֹו ׁשִ ְי ַב ְמ ו ּו י ָל ִטים ָע ְל ֹו ּשׁ ְך ׁשֶ ּכָ ל ִמ ֵב ֹו ּס ׁשֶ ּו ּכְ ּל ִפ ן ַלה' ֲא ָמ ֱא ּנֶ ַה



צאפרק שלישי  

ם  ƒּו ע‰ ּיָ ƒל ַין ‡≈ נ¿ ƒע ָּ̇ מ≈ ַ„ע¿ ּיָ ∆ ׁ̆ מו…  ‰, ּכ¿ ‰ ַעל ז∆ ַעּל∆ ¿̇ ƒי ‡ ר≈ ַ‰ּבו… מ≈

 . רו… י ּ„ו… כ≈ ם ַמל¿ ƒָי‰ּו ע ƒמ ר¿ ƒי ל ו¿ ב∆ יז∆ ƒ‡

י ָ‡ָ„ם,  נ≈ ˙ ַעל ּב¿ ּבו… ƒּול ַעל ַ‰ּס‚ּ ל¿ ƒ‚ּ‰ַ ּיּוב ƒר ח ר≈ ּבָ ¿̇ ƒ‰ ∆ ׁ̆ יָון  כ≈ ו¿

 ‰ ּבָ ƒס ל  ּכָ ַעל  ּר  ַחז≈ ל¿ ב  ַחּיָ ָ‡ָ„ם  ל  ּכָ ין  ≈‡ י  ƒּכ  ‰ ָּ̇ ַע ר  ָב‡≈ נ¿

ָחן  ר¿ ּטָ ∆ ׁ̆  ˙ לו… ַ̃ ן נ¿ ∆‰ ˙, מ≈ ˙ ַרּבו… ּבו… ƒי ַ‰ּס ƒף, ּכ ר∆ ˙ ַ‰ּט∆ ּבו… ƒּס ƒמ

ַעט –  ָחּ‰ מ¿ ר¿ ּטָ ∆ ׁ̆ ˙ ָי„  ‡כ∆ ל∆ ֲחנּו˙ ‡ו… מ¿ ָר‰ ּבַ חו… ס¿ ƒַעט – ּכ מ¿

יר  ƒכ ¿ׂ̆ ים ּו ƒָחר ס¿ ƒּור ַ‰מˆ ƒ‡ רּו˙, ו¿ פ¿ ƒּס‰ַ חּוי, ו¿ ƒ‡ָכ יָר‰, ו¿ ƒפ ¿̇ ƒּכ

ָ‰ֲ‡ָ„ָמ‰.   ˙„ַ ֲעבו… ּבַ ים  ƒ ׁ̆ ּמָ ַ ּׁ̆ ‰ַ ו¿ ים  ƒֲעל ַ‰ּפו… ו¿ ים  ƒיס ƒר‡ֲ‰ָ

 ,˙ רו… ָ‰עו… ּבּו„  ƒע ּכ¿  – ט…ַרח  ו¿ יָע‰  ƒ‚ י¿ ן  ∆‰ ּבָ  ׁ̆ י≈  ˙ ּבו… ƒס ן  ∆‰ ּומ≈

הּו  ּיָ ִל ֵא לּו  ְב סָּ ֶ ּשׁ ה  ּמַ ִמ ַע  דּו ּיָ ַכ ְו  , ְך ּכָ ל  ַע ית'  ֵרא  ֹו ּב ַה ֵמ ר  ָכ ׂשָ ל  ּבֵ ַק י ִו

. רֹו דֹו ּבְ ים  ִל ׁשְ ֹו ּמ ַה ֵמ הּו  ָי ִמ ְר ִי ְו ל,  ֶב ֶז י ִא ֵמ

חּוָקה,  ְרָנָסָתם ּדְ יִקים ּפַ ֵרׁש ה' ִסּבֹות ַמּדּוַע ִלְפָעִמים ַצּדִ אן ּפֵ ַעד ּכָ
ֶרַוח. ע ַמְצִליַח ּוַפְרָנָסתֹו ּבְ ְוֵכן ו' ִסּבֹות ַמּדּוַע ִלְפָעִמים ָהָרׁשָ

ְגֵזַרת ַהּבֹוֵרא  ל ְלַפְרָנָסתֹו ּבִ ּדֵ ּתַ ׁש ְלָכל ָאָדם ְלִהׁשְ ּיֵ ָאַמר ׁשֶ ְלַאַחר ׁשֶ
יַצד ֵיַדע  א לֹוַמר ּכֵ ּמּוָבא ְלֵעיל) ּבָ יִקים ְמסּוָיִמים ּכַ ית', (ְלַמֵעט ַצּדִ

ק. ַמה ְלִהְתַעּסֵ ָהָאָדם ּבְ

ל ַעל ְיֵדי ֶאְמָצִעים ְלַפְרָנָסתֹו, ְנָבֵאר  ּדֵ ּתַ ב ָהָאָדם ְלִהׁשְ ַחּיָ ֵרר ְלֵעיל, ׁשֶ ְתּבָ ּנִ ְלַאַחר ׁשֶ

ָידֹו  א ּבְ א ְלָידֹו, ֶאּלָ ּבָ ָכל ִעּסּוק ׁשֶ ְוָקא ּבְ ֵאין ַעל ָהָאָדם ִחּיּוב ַלֲעֹסק ְוִלְטרֹוַח ּדַ ֶ ֵעת ּשׁ ּכָ

ה  ֶהם ַהְרּבֵ ֵאין ּבָ ֶ ים ּשׁ ה ֶאְמָצִעים, ֶחְלָקם ַקּלִ ׁש ַהְרּבֵ ּיֵ יָון ׁשֶ ַמה ַלֲעֹסק, ּכֵ ִחיָרה ּבְ ַהּבְ

ְוִטְרָחָתם  ד  ּיָ ּבַ ים  עֹוׂשִ ׁשֶ ְמָלאכֹות  ֵיׁש  ְוֵכן  ֲחנּות.  ּבַ ְסחֹוָרה  ַהּמֹוֵכר  ּוְכגֹון  ִטְרָחה, 

חֹורֹות,  ִמיַרת ַהסְּ ִתיָבה, 17ּוׁשְ ַהּכְ ַוֲעבֹוַדת  ָגִדים,  ַהּבְ ְוִחּבּור  ִפיָרה  ּתְ גֹון  ּכְ מּוֶעֶטת, 

ֲעבֹוַדת ָהֲאָדָמה. ּוֵמִאיָדְך,  ִכיר ְוָאִריס אֹו ּפֹוֵעל, ְוֵכן ָהַאֲחָרִאים ַעל ַהּפֹוֲעִלים ּבַ ְוׂשָ

ִעּבּוד עֹורֹות, ּוְמֶלאֶכת  ּוְכגֹון  ְוִטְרָחה,  ְיִגיָעה  ֶהם  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֶאְמָצִעים  ָנם  ֶיׁשְ

ִמיָרָתם ְלֵעת ַהּיֶֹקר. חֹורֹות ּוׁשְ ַהְינּו ֲאִסיַפת ַהסְּ ת ֶלֶחם פי' ּדְ 17.  בפי' ּפַ
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ם,  י‰∆ ≈‡ ָ̂ מו… ן  ƒמ  ˙ ר∆ פ∆ ָ‰עו… ו¿  ˙ ח…˘�∆ ַ‰ּנ¿ ו¿ ל  ז∆ ר¿ ַ‰ּבַ  ˙‡ַ ָ̂ ‰ו… ו¿

 ˙ כ∆ ל∆ ˙, ו¿ „ו… ב≈ ˙ ַ‰ּכ¿ ‡ו… ָׂ ּ̆ …‡ ַ‰ּמַ ׂ̆ ˙, ּונ¿ ר∆ פ∆ עו… ף ּבָ ס∆ ּו˜ ַ‰ּכ∆ ּ̃ ƒז ו¿

 ,‰ּ ָ̇ ָ ׁ̆ י ƒַחר ו¿ ָ‰ֲ‡ָ„ָמ‰   ˙„ַ ַוֲעבו… י„,  ƒמ ָּ̇ ים  ƒ̃ חו… ים ר¿ ƒָרכ ¿„ ƒּב

 ׁ̆ ָחָל ‚ּופו… ו¿ י ָ‡ָ„ם ָחָז˜ ּב¿ נ≈ ּב¿ ƒּו‡ מ‰ ∆ ׁ̆ י  ƒם. ּומ ∆‰ ‡ ּבָ ≈̂ ַכּיו… ו¿

י  ƒפ ּכ¿ יָע‰  ƒ‚ ַ‰י¿ ן  ƒמ ּבו…   ׁ̆ ּי≈ ∆ ׁ̆ ַמ‰  ן  ∆‰ מ≈ לו…  ָר‡ּוי   , ָר˙ו… ַ‰ּכָ ּב¿

 ,‰ ָ̃ ָר˙ו… ֲחָז ַ‰ּכָ ‚ּופו… ו¿ ׁ̆ ּב¿ ‰ּו‡ ַחּלָ ∆ ׁ̆ י  ƒּב…ל, ּומ ס¿ ƒל ל כו… ּיָ ∆ ׁ̆

ל  ∆‡ ‰ ּט∆ ƒך¿ י‡ַ , ַע ּ‚ּופו… ַיּ‚≈ ּמ¿ ∆ ׁ̆ ף ַמ‰  ר∆ ˙ ַ‰ּט∆ ּבו… ƒּס ƒמ ׁ̆ ≈ּ̃ ַב ַ‡ל י¿

י„ ָעָליו.  ƒמ ¿̇ ‰ַ יּוַכל ל¿ ל ַעל ּ‚ּופו… ו¿ ַ̃  ‰ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆ ַמ‰ 

י  ƒּ̇ ל¿ ƒּב ƒמ ָר‰  חו… ס¿ ‡ו…  ָל‡ָכ‰  מ¿ ƒּב  ı פ∆ ח≈  ׁ̆ י≈ ָ‡ָ„ם  ָכל  ּול¿

 ,‰ ּבָ ƒח ו¿ ַ‡ֲ‰ָב‰  עו…  ב¿ ƒט ּב¿ ָלּ‰  ל  ≈‡‰ָ יַע  ƒּב ט¿ ƒ‰ ָבר  ּכ¿  ,‰ּ ָ̇ זּוָל

 – ָח˙ּול  ∆‰ ַבע  ט∆ ּב¿ יַע  ƒּב ט¿ ƒ‰ ∆ ׁ̆ מו…  ּכ¿ ים,  ƒַחּי‰ַ ָ‡ר  ¿ ׁ̆ ƒּב ן  כ≈ ו¿

ָר‡ּוי  ∆ ׁ̆ ַמ‰  יַ„˙  ≈̂  –  ı ַ‰ּנ≈ ַבע  ט∆ ּוב¿ ים,  ƒר ּבָ ָ‰ַעכ¿ יַ„˙  ≈̂

 ׁ̆ י≈ ן  כ≈ ים. ו¿ ƒ ׁ̆ ָח ַ‰ּנ¿ יַ„˙  ≈̂ ל –  ַבע ָ‰ַ‡ּיָ ט∆ ף, ּוב¿ ן ָ‰עו… ƒלו… מ

י  ּו ּק ִנ ן  ֵכ ְו  , ה ָמ ָד ֲא ָה ק  ֶמ ֹע ֵמ ת  ֶר ֶפ ֹו ע ְו ת  ׁשֶ ֹח ְנ ּו ל  ֶז ְר ּבַ ת  ַב י ִצ ֲח

ַח  י ִל ׁשְ ּו  , ם י ִד ֵב ּכְ ת  ֹו א ּשָׂ ַמ א  ׂשֵ ֹו ּנ ַה ל  ּבָ ַס ְו  , ת ֶר ֶפ ֹו ע י  " ע ף  ֶס ּכֶ ַה

ל  ָכ , ְו ה ָת ׁשָ י ִר ַח , ְו ה ָמ ָד ֲא ת ָה ַד ֹו ב ֲע , ַו ת ֹו ק ֹו ח ם ְר י ִכ ָר ּדְ ְך ִל ֵל ֹו ה ַה

 , ה ׁשָ ּלָ ַח ֹו  ת ָמ ְכ ָח ְו ק  ָז ָח ֹו  פ ּו ּג ׁשֶ ם  ָד ָא ן  ּבֶ ן  ֵכ ָל ְו  , ם ֶה ּבָ א  ֵצ ֹו ּי ּכַ

ֹו  פ ּו ּג ל  ֹו כ ּיָ ׁשֶ י  ִפ ּכְ ה  ָע י ִג ְי ֹה  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ה  ָד ֹו ב ֲע ּבַ ר  ֹח ְב ִל ֹו  ל י  ּו א ָר

ׂש  ּפֵ ַח ְי ל  ַא  , ַח ּקֵ ּפִ א  ּו ה ְו ׁש  ּלָ ָח ֹו  פ ּו ּג ׁשֶ י  ִמ  , ְך ֶפ ֵה ְל ּו  , ל ּבֹ ְס ִל

ה  ּלָ ַק א  י ִה ׁשֶ ה  ָד ֹו ב ֲע ַל ה  ֶנ ְפ ִי א  ּלָ ֶא  , ה ּבֶ ֻר ְמ ּה  ָת ָע י ִג ּיְ ׁשֶ ה  ָד ֹו ב ֲע

. ה ֶז י  ִע ָצ ְמ ֶא ּבָ ד  י ִמ ְת ַה ְל ל  ַכ ּו י ְך  ָכ ְב ּו  , ֹו פ ּו ג ְל

ְתִאיָמה ִלְתכּונֹוָתיו ּוְלגּופֹו. ְמָלאָכה ַהּמַ ַעל ָהָאָדם ִלְבחֹר ַלֲעסֹק ּבִ

א  לֹ ְו ָקא  ְו ּדַ ם  ּיָ ֻס ְמ ר  ָח ְס ִמ אֹו  ה  ָלאָכ ְמ ִל ן  צֹו ָר ׁש  ֵי ם  ָד ָא ל  ָכ ְל ה  ּנֵ ִה ְו

ם  ָד ָא ל  ָכ ּבְ ַע  י ּבִ ְט ִה שהקב"ה  ן  ָו י ּכֵ  ? ַע ּו ּד ַמ ּו ם,  י ִר ֵח ֲא ים  ִר ָב ְד ִל

ע  ַב טֶּ ׁשֶ מֹו  ְכ ּו ם,  י ִא ּו ר ּבְ ַה ל  ָל ְכ ּבִ ן  ֵכ ְו ם,  י ִמ ּיָ ֻס ְמ ים  ִר ָב ְד ִל ה  ָב ֲה ַא

ל  ִי ַא ע  ַב ֶט ְו ת,  פֹו עֹו ד  צּו ָל ץ  ּנֵ ַה ע  ַב ֶט ְו ם,  י ִר ּבָ ְכ ַע ד  צּו ָל ל  ָחתּו ֶה

ז  ע" ן  ֵכ ְו ם,  י ִג ּדָ ק  ַר ים  ִד ּצָ ׁשֶ ת  פֹו עֹו ם  ָנ ׁשְ ֶי ן  ֵכ מֹו  ְכ ּו ם,  י ׁשִ ָח ְנ ד  צּו ָל



צגפרק שלישי  

ין  ƒָומ ין  ƒַבע מ ט∆ ּב¿ ן  כ≈ ו¿ ַב„.  ים ל¿ ƒ‚ ָ„ּ‰ַ ˆּו„ּו  ּיָ ∆ ׁ̆  ˙ פו… ן ָ‰עו… ƒמ

ים  ƒָמח ¿ּ̂ י ַ‰ ינ≈ ƒּמ ƒין מ ƒל מ ֲ‡ָו‰ ‡∆ ַ̇ ‰ ו¿ ּיָ ƒט ים – נ¿ ƒי ַ‰ַחּי ינ≈ ƒּמ ƒמ

כּוַנ˙ ּ‚ּופו…  ¿̇ , ּו נו… זו… מ¿ ƒל ‰ ּבָ ƒס ˙ יו… ¿‰ ƒע ָעָליו ל ּבַ ים, ָ‰ט¿ ƒַחּי‰ַ ו¿

˜ ָ‰ָ‡ר…ך¿  ו… ּׁ̆ ‰ַ ‰ ָ‰ָ‡ר…ך¿ ו¿ ּפ∆ ָבר ַ‰‰ּו‡, ּכַ ין ַלּ„ָ ƒּוי‡ ָבָריו ר¿ ≈‡ ו¿

י,  ƒָחָז˜ ָלֲ‡ר ן ‰∆ ר∆ ּפ… ƒּ̂ ‰ַ ן ו¿ ≈ ׁ̆ ַכ ים, ו¿ ƒ‚ ָ„ּ‰ַ ˙ ∆‡ „ ָ̂ ‰ּו‡  ∆ ׁ̆ ף  ָלעו…

ַח  …מ≈ ּ̂ ‰ַ ן  ƒמ נו…  זו… מ¿ ּוַכן  ּ̇ ר  ∆ ׁ̆ ַוֲ‡ ל,  ƒָלַ‡י ו¿ ר  ו… ּׁ̆ ַל ם  ƒַני ר¿ ַּ̃ ‰ַ ו¿

ף.  ר∆ ַ‰ּט∆ „ ו¿ ƒי ַּ̂ י ַ‰ ל≈ ן לו… ּכ¿ ַ̇ ל…‡ ָנ

ם  ָ̇ ‚ּופו… ו¿ ָ‡ָ„ם  י  נ≈ ּב¿  ˙ ּ„ו… ƒמ  ‡ ָ̂ מ¿ ƒּ̇  ‰ ַ‰ּז∆ ן  יו… מ¿ ƒ„ּ‰ַ ַעל  ו¿

יו  ָ̇ ּ„ו… ƒמ ‡ ּב¿ ≈̂ ּמו… ∆ ּׁ̆ י  ƒּומ .˙ ָל‡כו… מ¿ ƒל ˙ ו¿ רו… חו… ס¿ ƒל ˙ מּוָכנו…

ּ‚ּופו…   ‰ י∆ ¿‰ ƒי ו¿  ,˙ ָל‡כו… ַ‰ּמ¿ מ≈ ָל‡ָכ‰  מ¿ ל  ∆‡ ף  ס∆ כ…ּ עו…  ב¿ ƒט ו¿

ים  ƒׂ̆ ָי יָ‰, ו¿ ר ָעל∆ ַחז≈ ָחּ‰, י¿ ˙ ָטר¿ ּב…ל ‡∆ ס¿ ƒיּוַכל ל ָר‡ּוי ָלּ‰, ו¿

 .‰ּ ָ̇ ירּו ƒר ּ‰ ּומ¿ ָ̃ ¿̇ ּב…ל ָמ ס¿ ƒי , ו¿ נו… זו… ‰ ַלֲ‰ָבַ‡˙ מ¿ ּבָ ƒס ‰ּ ָ̇ ‡ו…

ַ‡ך¿  ים,  ƒּ̇ ƒע‰ָ  ˙ ָ̂ ¿̃ ƒּב ף  ר∆ ַ‰ּט∆ ּנּו  ּמ∆ ƒמ ַנע  ּמָ ƒּי ∆ ׁ̆ ּכ¿  ıָי˜ּו ַ‡ל  ו¿

אֹו  ים  ִח ָמ ְצ י  ֵג סּו ְל ה  ָב ֲה ַא ְו ה  ּיָ ִט ְנ ד  ָח ֶא ל  ָכ ְל ם,  י ִא ּו ר ּבְ ַה ל  ָכ ּבְ ְך  ֶר ּדֶ ַה

ֹו  ר בּו ֲע ה  ֶי ְה ִי ה  ֶז ר  ָב ּדָ ׁשֶ י  ֵד ּכְ ְך  ָכ ְל ה  ּבָ סִּ ַה ְו ם,  י ִמ ּיָ ֻס ְמ ים  ּיִ ַח י  ֵל ֲע ּבַ

י  אּו ָר ה  ֶי ְה ּיִ ׁשֶ י  ַח ל  ַע ּבַ ל  ּכָ ל  ׁשֶ פֹו  ּו ּג ן  ּקֵ ִת ְו ן  י ִכ ֵה והקב"ה   , ֹו נ ֹו ז ְמ ִל

ה  ּכָ ֻר ל ֲא ֶג ְך אֹו ֶר ֹו ר ה ָא ם ּפֶ ֶה ּלָ ת, ׁשֶ פֹו ל ָהעֹו ׁשַ ְמ ִכ , ְו ו י ָל ָכ ֲא י ַמ ֵג סּו ְל

ם,  י ִק ָז ֲח ם  ִי ַנ ְר ּפָ ִצ ְו ם  ִי ּנַ ׁשִ ן  ּקֵ ּתִ י  ִר ֲא ַל ן  ֵכ ְו ם,  י ִג ּדָ ד  צּו ּו ָל ל ְכ ּו י ְך  ָכ ּבְ ׁשֶ

ֹו  ל ן  ַת ָנ א  לֹ ַח  ֵמ ֹו ּצ ַה ן  ִמ ן  ֹו ּז ּנִ ַה י  ַח ל  ַע ַב ּו ל,  ִי ַא ָל ְו ר  ֹו ּשׁ ַל ם  ִי ַנ ְר ַק ן  ֵכ ְו

ם. י ִפ ְר טֹו ים  ּיִ ַח י  ֵל ֲע ַב ְל ם  ָנ ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ת  ֹו נ כּו ּתְ

פֹו  גּו ְו ו  י ָת ֹו נ כּו ּתְ י  ִפ ְל ֶאָחד  ל  ּכָ ׁשֶ ָאָדם,  י  ֵנ ְב ּבִ ם  ּגַ ְך  ָכ ְל ֶמה  ְבדֹו ּו

לֹו  ׁש  ֵי ְבעֹו  ִט ְו ו  י ָת ֹו נ כּו ּתְ י  ִפ ּלְ ׁשֶ י  ִמ ן  ֵכ ָל ְו ת,  ֹו נ ֹו ׁש ת  ְמָלאכֹו ִל י  ָראּו

ֶאת  ל  ּבֹ ְס ִל ל  כֹו ּיָ ׁשֶ ן  ֶפ ֹא ּבְ ְך  ָכ ְל י  ָראּו פֹו  גּו ְו ֶמת,  ּיֶ ֻס ְמ ְמָלאָכה  ִל ן  צֹו ָר

רֹו  ֲעבּו ה  ֶי ְה ּתִ ִהיא  ְו  , ֹו ז ָדה  ֲעבֹו ַאַחר  ׂש  ּפֵ ַח ְי י  ַז ֲא  , ּה ּבָ ׁשֶ ָחה  ְר ַהטִּ

ים  ּתִ ִע ְל ׁשֶ ם ּכְ ַג א, ְו ּלֹ ׁשֶ ן ּכְ ֵה ה ְו ָנ ֱה ּנֶ ׁשֶ ן ּכְ ּה ֵה ד ּבָ ֹב ֲע ַי ָסה, ְו ָנ ְר ַפ ֵרם ְל ֹו ג ּכְ

ֵסהּו  ְנ ְר ַפ ְי ה' ׁשֶ ַטח ּבַ ְב ה, ֶאָלא ִי ְמַאס ּבָ א ִי ה, לֹ ּבֵ ְר ה ַה ּנָ ּמֶ ַח ִמ י ִו ְר א ַי לֹ



חובות הלבבות שער הבטחון צד

יו.  י ַחּיָ מ≈ ל י¿ ּפו… ּכָ י˜ לו… ַטר¿ ƒּפ ס¿ ּיַ ∆ ׁ̆ ים  ƒ‰…ל‡ ַטח ּב≈ ב¿ ƒי

ּבּוב  ƒּס‰ַ ו¿  ˙ ּבו… ƒּס‰ַ ן  ƒמ  ‰ ּבָ ƒס ּב¿ ‚ּופו…  ו¿ ּבו…  ƒל  ˙ ַ„ּ ר¿ ƒט ּב¿ ן  יַכּו≈ ƒו

 ˜ ַעּס≈ ¿̇ ƒ‰ ‰ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿ ּוָ ƒּ̂ ∆ ׁ̆  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ַו˙  ¿̂ ƒמ ּב¿ יָ‰, ַלֲעמ…„  ָעל∆

 ,‰ּ ָ̇ יָע ƒר ּ‰ ּוז¿ ָ̇ ָ ׁ̆ י ƒַחר ַ„˙ ָ‰ֲ‡ָ„ָמ‰ ו¿ ֲעבו… ָלם, ּכַ ˙ ָ‰עו… ּבו… ƒס ּב¿

ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡ ים  ƒ‰…ל ¡‡ ָי  י¿ ח  ַּ̃ ƒַוּי טו)  ב,  י˙  ƒ ׁ̆ ‡ ר≈ (ּב¿ ˙ּוב:  ּכָ ∆ ׁ̆ מו…  ּכ¿

ָ‡ר  ¿ ׁ̆ ƒּב  ׁ̆ ּמ≈ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ ּול¿ ָרּ‰,  מ¿ ָ ׁ̆ ּול¿  ‰ּ„ָ ָעב¿ ן ל¿ ∆„ ַ‚ן ע≈ ‰ּו ב¿ ח≈ ƒּנ ַוּיַ

˙ ַוֲ‰ָכַנ˙  ינו… ƒ„ ַין ַ‰ּמ¿ נ¿ ƒָניו ּוב זו… יו ּומ¿ ָ̇ ֲעלו… ו… ּ̇ ים ּב¿ ƒי ַחּי ֲעל≈ ּבַ

 .18 תֹו לּו ּדְ ּתַ ׁשְ ִה ה  ׂשָ ָע ר  ָב ְכ ּו ַחר  ַא ֵמ  , ו י ָמ ָי ל  ּכָ ח  ַו ֶר ּבְ

ָעָליו,  ָהֲאהּוָבה  לּות  ּדְ ּתַ ְוִהׁשְ ֲעבֹוָדה  ְלַעְצמֹו  ַחר  ּבָ ׁשֶ ְלַאַחר 
לּותֹו  ּדְ ּתַ ִהׁשְ ּבְ ן  ִויַכּוֵ ּה,  ּבָ ַיְתִמיד  ֲאַזי  ְוִלְתכּוָנתֹו,  ְלגּופֹו  ְתִאיָמה  ְוַהּמַ

ל ְלַפְרָנָסֵתינּו. ּדֵ ּתַ ׁשְ ּנִ רֹוֶצה ׁשֶ ָכְך ֶאת ְרצֹון ה' ׁשֶ ם ּבְ ַקּיֵ ּמְ ׁשֶ

ן  ּוֵ ַכ ְי י  ַז ֲא  , ֹו ת ָס ָנ ְר ּפַ ר  ַח ַא ֹו  ת ּו ל ּדְ ּתַ ׁשְ ִה ּבְ ד  ּו ר ָט ם  ָד ָא ָה ׁשֶ ת  ֵע ָב ּו

ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ִה ְל ם  ָד ָא ָל ה  ּוָ ּצִ ׁשֶ  , א ֵר ֹו ּב ַה ת  ַו ְצ ִמ ֹו  ת ּו ל ּדְ ּתַ ׁשְ ִה ּבְ ם  ּיֵ ַק ְל

ׁש  ֹר ְח ַל  , ה ָמ ָד ֲא ָה ד  ֹו ב ֲע ַל ן  ֹו ג ְכ ּו  , ת ֹו ד ֹו ב ֲע ָה ֵמ ד  ָח ֶא ּבְ ֹו  ת ָס ָנ ְר ַפ ְל

ן  ֶד ֵע ן  ַג ּבְ ּו  ח י ּנִ ִה  ' ה ׁשֶ  : ן ֹו ׁש א ִר ָה ם  ָד ָא ל  ֶצ ֵא ב  י ִת ְכ ִד ּכְ  , ַע ֹר ְז ִל ְו

ם  ָד ָא ָה ל  ַכ ּו ּי ׁשֶ ה  ּוָ ִצ ן  ֵכ ְו  1 9 , הָּ ֶר ְמ ׁשְ ִי ְו ה  ָמ ָד ֲא ָה ת  ֶא ד  ֹב ֲע ּיַ ׁשֶ

ם  ָד ל ָי ת ַע ֹו נ ְב ן ִל ֵכ , ְו ֹו נ ֹו ז ְמ ִל ֹו ְו ּת ְל ַע ֹו ת ם ְל י ּיִ י ַח ֵל ֲע ַב ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ׁשְ ִה ְל

ֵאיֶזה ֵעֶסק  עֹוֵסק ּבְ י ִמי ׁשֶ יק ר' ַאֲהֹרן ָראְטה זצ"ל, וז"ל: ּכִ ּדִ חֹון ְלַהּצַ טָּ ַער ַהּבִ ַ 18.  ּוַבּשׁ

ָאנּו  מֹו ׁשֶ ֹרב ַחְסּדֹו, ּכְ אי ָיזּון ִויַפְרֵנס אֹותֹו ּבְ ַוּדַ ּבְ ִטיב, ֲאַזי  ה' ַהּטֹוב ְוַהּמֵ ּובֹוֵטַח ִלּבֹו ּבַ

י ָהָאָדם, ֲאִפילּו ִאם ִיְהֶיה  נּו ר' ֱאִליֶמֶלְך, ּכִ ל ֵמַרּבֵ ֻקּבָ ּמְ ן ֶאת ַהּכֹל. ּוְכמֹו ׁשֶ ְמָבְרִכים ַהּזָ

ָבר ַההּוא  ֵאס ַהּדָ ּלֹא ִיּמָ ה, ַרק ׁשֶ ְרֵנס ִמּזֶ אי ָיכֹול ְלִהְתּפַ ַוּדַ ֲאָבִנים ּוְבִקְסִמין, ּבְ ִמְסָחרֹו ּבָ

ֵעיָניו. ּבְ

ה  ּוָ ּצִ ׁשֶ ַהּבֹוֵרא  ִמְצַות  ֶזה  ּבָ ם  ַקּיֵ ּמְ ׁשֶ ֲעבֹוָדתֹו  ּבַ ן  ְמַכּוֵ ָהָאָדם  ִאם  ׁשֶ ֶזה  ְלִפי  ִנְמָצא   .19

'ְלָעְבָדּה  ֶזה  ּבָ ם  ַקּיֵ ּמְ הּוא  ָלר  ַסְנּדְ אֹו  ר  ַנּגָ הּוא  ִאם  ם  ּגַ ֲאַזי  לּות,  ּדְ ּתַ ִהׁשְ ּבְ ק  ְלִהְתַעסֵּ

ַגן ֵעֶדן ְוִאּלּו ַאַחר ַהֵחְטא  ְפֵני ַהֵחְטא ֶזה ָהָיה ּבְ ּלִ ָאָדם ָהִראׁשֹון, ַרק ׁשֶ ׁש ּכְ ְמָרּה' ַמּמָ ּוְלׁשָ

ה ַמה  ַמִים הּוא ַרק עֹוׂשֶ ָ ְרָנָסה ִהיא ַרק ִמּשׁ לּום, ּפַ ה ּכְ ּנָ ּתַ אן בעוה"ז, ֲאָבל לֹא ִנׁשְ ֶזה ּכָ

ֵסֶפר חוה"ל) ְגַזר ָעָליו. (ַוַעִדים ּבְ ּנִ ׁשֶ



צהפרק שלישי  

 ˙ ּבו… ַ‰ר¿ ל¿ ן  ָ̇ ‡ו… ע…ל  ב¿ ƒל ו¿ ים  ƒ ׁ̆ ּנָ ּבַ  ׁ̆ ּמ≈ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ ּול¿  ,˙ נו… זו… ַ‰ּמ¿

ּבו…  ƒל ּב¿ ים  ƒ‰…ל‡ ל≈ ם  ∆‰ ּבָ ָנ˙ו…  ּוָ ּכַ ַעל  ר  ּכָ ¿ׂ̆ ƒנ  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ו¿ ַרע,  ַ‰ּז∆

לו…  ַמר  ֻי‚¿ ּל…‡  ∆ ׁ̆ ין  ּב≈  , ˆו… פ¿ ח∆ לו…  ַמר  ֻי‚¿ ∆ ׁ̆ ין  ּב≈  , ּפּונו… ¿̂ ּוַמ

ל  ̇…‡כ≈ י  ƒיָך ּכ ּפ∆ יַע ּכַ ƒ‚ ים ˜כח, ב) י¿ ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ˙ּוב: ( ּכָ ∆ ׁ̆ מו…  , ּכ¿ ˆו… פ¿ ח∆

ָנ‰  ¿ ׁ̆ ƒָרָכ‰: (מ ב¿ ƒָנם ל רו… כ¿ ƒינּו ז ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿ , ו¿ ב ָלך¿ טו… יָך ו¿ ר∆ ¿ ׁ̆ ‡ַ

נו…  חו… ט¿ ƒּב ‰ י∆ ¿‰ ƒי ו¿ ם.  ƒַמי ָ ׁ̆ ם  ≈ ׁ̆ יּו ל¿ ¿‰ ƒיָך י ∆ׂ̆ ָכל ַמֲע ˙ ב, יב) ו¿ ֲ‡בו…

˙ ַלֲ‰ָבַ‡˙  ּבו… ƒּבּוב ַעל ַ‰ּס ƒּנּו ַ‰ּס ∆̃ י ƒל…‡ ַיּז ם ו¿ ל≈ ָ ׁ̆ ים  ƒ‰…ל‡ ּב≈

ּפּונו…  ¿̂ ּבו… ּוַמ ƒל ם ּב¿ ∆‰ ן ּבָ ַכּו≈ ‰ּו‡ מ¿ ∆ ׁ̆ ‡ּוָמ‰, ּכ¿ ם מ¿ ∆‰ ּפו… ּבָ ַטר¿

ם.  ƒַמי ָ ׁ̆ ם  ≈ ׁ̆ ל¿

ם  ƒ‡ ∆ ׁ̆ ו¿ „ּוָע‰,  י¿  ‰ ּבָ ƒס ַעל  ָמ„  ָמע√ ּפו…  ַטר¿ י  ƒּכ …ב  ׁ̆ ַיח¿ ַ‡ל  ו¿

˙, ֲ‡ָבל  ר∆ ‰ ַ‡ח∆ ּבָ ƒס ּנּו ל…‡ ָיב…‡ ּב¿ ּמ∆ ƒי‡ מ ƒ‰‰ַ ‰ ּבָ ƒַנע ַ‰ּס ּמָ ƒּ̇

ן  ּלָ ּכֻ  ˙ ּבו… ƒּס‰ַ י  ƒּכ ַ„ע,  י≈ ו¿  , ּפו… ַטר¿ ּב¿ ים  ƒ‰…ל ¡‡‰ָ ַעל  ַטח  ב¿ ƒי

ת  ָנ ְמ ל  ַע ם  י ׁשִ ָנ א  ּשָׂ י ִל ה  ּוָ ִצ ן  ֵכ ְו  , ה ֶצ ֹו ר ׁשֶ י  ִפ ּכְ ֹו  נ ֹו ז ְמ ִל ן  י ִכ ָה ְל ּו

ם  ֶה ּבָ ן  ּוֵ ַכ ְמ ם  ִא ּבְ ר  ָכ ׂשָ ל  ּבֵ ַק ְי ּו  ּל ֵא ם  י ִר ָב ּדְ ל  ָכ ְב ּו  , ה ּבֶ ְר ִי ְו ה  ֶר ְפ ּיִ ׁשֶ

ת  ֶא א  י ִצ ֹו י ף  ֹו ּס ּבַ ם  ִא ן  י ּבֵ  , ֹו ת ּו ּי ִמ י ִנ ְפ ִב ּו ֹו  ּב ִל ּבְ  ' ה ת  ַו ְצ ִמ ם  ּיֵ ַק ְל

ְך  ּכָ ִמ ס  ֵנ ְר ּפַ ְת ִמ ּו ַע  ּגֵ ַי ְת ּמִ ַה  : ב י ִת ְכ ִד ּכְ  . א לֹ ם  ִא ן  י ֵב ּו ל  ַע ֹפ ְל ֹו  נ ֹו צ ְר

 : ל " ז ּו  נ י ֵת ֹו ּב ַר ּו  ר ְמ ָא ן  ֵכ ְו  . ֹו ל ה  ֶי ְה ִי ב  ֹו ט ְו ֹו  ק ְל ֶח י  ֵר ׁשְ ַא  , ר ׁשֶ ֹי ּבְ

ֹו  נ ֹו ח ְט ּבִ ה  ֶי ְה ִי ְו  . ם ִי ַמ ׁשָ ם  ׁשֵ ְל ּו  י ְה ִי ם  י ּיִ ִמ ׁשְ ּגַ ַה ָך  י ׂשֶ ֲע ַמ ל  ּכֹ ם  ּגַ

ֹו  ת ּו ל ּדְ ּתַ ׁשְ ִה ל  ַל ְג ּבִ  ' ה ּבַ ֹו  נ ֹו ח ְט ּבִ ִמ ע  ַר ּגָ ִי א  לֹ ְו  , ת ּו מ ֵל ׁשְ ּבִ  ' ה ּבַ

א  ּו ֹו ה ת ּו ל ּדְ ּתַ ׁשְ ִה ֹו ׁשֶ ת ּו י ִמ ִנ ְפ ִב ּו ֹו  ּב ִל ּבְ ן  ּוֵ ַכ ּיְ ׁשֶ ּכְ ֹו  ת ָס ָנ ְר ּפַ ת  ַג ּשָׂ ַה ּבְ

. ם ִי ַמ ׁשָ ם  ׁשֵ ְל

ה. ָעׂשָ לּותֹו ׁשֶ ּדְ ּתַ ְזכּות ִהׁשְ ְרָנָסתֹו ּבִ ּפַ ַאל ַיְחׁשֹב ׁשֶ

ת  ּו ל ּדְ ּתַ ׁשְ ִה ַה ת  ּו ע ָצ ְמ ֶא ּבְ ה  ָע י ּגִ ַמ ֹו  ת ָס ָנ ְר ּפַ ׁשֶ ם  ָד ָא ָה ב  ׁשֹ ֲח ַי א  לֹ ְו

ר  ָב ּדָ ִמ ס  ֵנ ְר ּפַ ְת ִה ְל ל  ַכ ּו י א  לֹ ְך  ָכ ּבְ ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ִי א  לֹ ם  ִא ְו  , ה ׂשֶ ֹו ע ׁשֶ

ם  ֵ ּשׁ ַה ל  ֶצ ֵא ׁשֶ ם  ָד ָא ָה ע  ַד ֵי ְו  . ֹו ס ְנ ְר ַפ ּיְ ׁשֶ  ' ה ּבַ ח  ַט ְב ִי א  ּלָ ֶא  , ר ֵח ַא



חובות הלבבות שער הבטחון צו

 ˙ ע≈ ן ּוב¿ ∆‰ ‰ מ≈ ∆̂ ר¿ ƒּי ∆ ׁ̆ ַמ‰  ‰ּו ּב¿ יפ≈ ƒר ˙, ַיט¿ וו… ָ ׁ̆  ‡ ר≈ ל ַ‰ּבו… ∆̂ ≈‡

˙ּוב:  ַ‰ּכָ ָ‡ַמר  ∆ ׁ̆ מו…  ּכ¿  ,‰ ∆̂ ר¿ ƒּי ∆ ׁ̆ ָין  נ¿ ƒע  ‰ יז∆ ≈‡ מ≈  ,‰ ∆̂ ר¿ ƒּי ∆ ׁ̆

ָעט,  מ¿ ƒַרב ‡ו… ב יַע ּב¿ ƒ ׁ̆ ‰ו… ר ל¿ ˆו… ין ַליָי ַמע¿ י ‡≈ ƒל-‡ י„, ו) ּכ מּו‡≈ ¿ ׁ̆ )

ל,  ƒָחי  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ַח  ּכ… ָך  ל¿ ן  ≈̇ ַ‰ּנ… ‰ּו‡  י  ƒּכ יח)  ח,  ים  ƒָבר ¿„ּ) ָ‡ַמר:  ו¿

י ָ‡ַמר  ƒרּוח ם ּב¿ ƒ‡ י ƒַח ּכ כ… ל…‡ ב¿ ל ו¿ ƒַחי ָי‰ „, ו) ל…‡ ב¿ ַכר¿ ָ‡ַמר: (ז¿ ו¿

.˙ ָב‡ו… ¿̂ ָי  י¿

י  ַת ָמ ֹו  ס ְנ ְר ַפ ְל ל  ֹו כ ָי ְו  , ם י ִו ׁשָ ה  ָס ָנ ְר ַפ ְל ם  י ִמ ְר ֹו ּג ַה ל  ּכָ ְך  ַר ּבָ ְת ִי

ם  ְלַבּדָ ְרדּו  ּיָ ׁשֶ ּכְ ְלַנֲערֹו  ְיהֹוָנָתן  ָאַמר  ׁשֶ ִפי  ּכְ ְרֶצה.  ּיִ ׁשֶ ן  ֶפ ֹא ה  ֶז י ֵא ְב ּו ה  ֶצ ֹו ר ׁשֶ

ין  ּבֵ ים,  ּתִ ִלׁשְ ֵמַהּפְ יֵעינּו  ִמְלהֹוׁשִ הּוא  ׁשֶ ל  ּכָ ְמִניָעה  ֵאין ַלה'  ׁשֶ ים,  ּתִ ִלׁשְ ּפְ ּבַ ֵחם  ְלִהּלָ

ּנֹוֵתן ְלָך ּכַֹח ְלַהְרִויַח ְוִלְקנֹות  ים אֹו ְמַעט. ּוְכִתיב: 20ה' הּוא ֶזה ׁשֶ ֶהם ַרּבִ ֲחמּו ּבָ ִאם ִיּלָ

ְרצֹון  א ַרק ּבִ ֶנה ביהמ"ק ֶאּלָ רֹב ָצָבא ְוכַֹח ִיּבָ ֶבל: ּלֹא ּבְ ִביא ִלְזרּוּבָ ְנָכִסים. ְוֵכן ָאַמר ַהּנָ

נֹות.  ה' יּוַכל ְלִהּבָ

ֵני ִנְכִסין". ְרּגּום אּוְנְקלֹוס "ֲאֵרי הּוא ָיֵהב ָלְך ֵעָצה ְלִמּקְ ן ּתַ 20.  ַעּיֵ



חֹון  ּטָ ַער ַהּבִ ׁשַ
ֶרק ְרִביִעי ּפֶ





צטפרק רביעי  

 ‡ ר≈ ם ַעל ַ‰ּבו… ∆‰ ט…ַח ּבָ ב¿ ƒין ל ƒמ‡ֲ ב ַ‰ּמַ ַחּיָ ∆ ׁ̆ ים  ƒָבר ֲ‡ָבל ַ‰ּ„¿

י  ר≈ ב¿ ƒ„ּ ם,  ∆‰ ָח„ מ≈ ים. ‡∆ ƒינ ƒי מ נ≈ ¿ ׁ̆ ם  ָ̇ ים ‡ו… ƒל ל¿ ּכו…  ,‰ ַעּל∆ ¿̇ ƒי

 .‡ ָלם ַ‰ּבָ י ָ‰עו… ר≈ ב¿ ƒ„ּ ,י ƒנ ≈ ּׁ̆ ‰ַ ‰, ו¿ ָלם ַ‰ּז∆ ָ‰עו…

ם,  ∆‰ מ≈ ָח„  ∆‡ ים.  ƒ̃ ֲחָל י  נ≈ ¿ ׁ̆ ƒל ˜ּו  ָחל¿ י≈  ‰ ַ‰ּז∆ ָלם  ָ‰עו… י  ר≈ ב¿ ƒ„ ו¿

י  ָינ≈ נ¿ ƒע י,  ƒנ ≈ ּׁ̆ ‰ַ  ,‰ ַ‰ּז∆ ָלם  ָ‰עו…  ˙ ֲעלו… ˙ו… ל¿ ָלם  ָ‰עו… י  ָינ≈ נ¿ ƒע

 .‡ ָלם ַ‰ּבָ ˙ ָ‰עו… ֲעלו… ˙ו… ָלם ל¿ ָ‰עו…

 ‰ ָ� ל̆… ¿ ׁ̆ ƒל ˜ּו  ָחל¿ י≈  ‰ ַ‰ּז∆ ָלם  ָ‰עו…  ˙ ֲעלו… ˙ו… ל¿ ָלם  ָ‰עו… י  ָינ≈ נ¿ ƒע ו¿

 ˙ ֲעלו… ו… ּ̇ י  ƒנ ≈ ּׁ̆ ‰ַ ָב„, ו¿ ל¿ ƒּופו… ּב‚ּ ˙ ֲעלו… ו… ּ̇ ם,  ∆‰ ָח„ מ≈ ים. ‡∆ ƒ̃ ֲחָל

 ˙ ֲעלו… ו… ּ̇ י,  ƒ ׁ̆ י ƒל ¿ ּׁ̆ ‰ַ ו¿ ָיָניו,  נ¿ ƒ̃ י  ינ≈ ƒּומ נו…  ‰ו…  ˙ ּבו… ƒס ו¿ ּפו…  ַטר¿

‰ּו‡  ∆ ׁ̆ י  ƒָביו, ּומ י¿ ‡ו… ֲ‰ָביו ו¿ ‡ו… ָביו ו¿ רו… ¿̃ ו… ּו ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‡ י˙ו… ו¿ י ּב≈ נ≈ ּב¿

י ָ‡ָ„ם.  נ≈ ˙ ּב¿ ו… ּ̇ ƒּכ ƒּנּו מ ּמ∆ ƒמ ‰ ַמּטָ ּנּו ּול¿ ּמ∆ ƒָל‰ מ ַמע¿ ל¿

ִעְנָיֵני  ה ְוֵהן ּבְ ִעְנָיֵני עֹוָלם ַהּזֶ ֶהם ֵיׁש ִלְבטַֹח ַעל ה', ֵהן ּבְ ּבָ ָבִרים ׁשֶ ַהּדְ
א. עֹוָלם ַהּבָ

ה,  ִיְתַעּלֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ַהׁשֵ ַעל  ִלְבֹטַח  ה'  ּבַ ֲאִמין  ַהּמַ ב  ַחּיָ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ה  ְוִהּנֵ

עֹוָלם  ּבָ יו  ְלַחּיָ ִכים  ּיָ ַ ַהּשׁ ָבִרים  ַהּדְ ֵהם  ֵמֶהם  ֶאָחד  ִמיִנים,  ֵני  ִלׁשְ ֶנְחָלִקים 

א. י ָהעֹוָלם ַהּבָ ִכים ְלַחּיֵ ּיָ ַ ָבִרים ַהּשׁ ִני ֵהם ּדְ ֵ ה, ְוַהּשׁ ַהּזֶ

ֵמֶהם  ֶאָחד  ֲחָלִקים.  לב'  ג"כ  ק  ֻחּלָ ּמְ ה  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  י  ְלַחּיֵ ְך  ּיָ ַ ּשׁ ׁשֶ ּוַמה 

ָבִרים  ּדְ ֵהם  ִני  ֵ ְוַהּשׁ ּגּוָפא,  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ּומֹוִעיִלים  ִכים  ּיָ ַ ַהּשׁ ָבִרים  ּדְ הּוא 

א.  עֹוָלם ַהּבָ ְפִקיָדם ְלהֹוִעיל ָלָאָדם ּבָ ּתַ ׁשֶ

ֲחָלִקים. ֶאָחד ֵמֶהם,  ְלג'  ִקים  ה, ִמְתַחּלְ עֹוָלם ַהּזֶ ּבָ ָלָאָדם  ַהּמֹוִעיִלים  ְוִעְנָיִנים 

ְך  ּיָ ַ ּשׁ ׁשֶ ַמה  ּבְ חֹון  טָּ ַהּבִ ִני,  ֵ ְוַהּשׁ ְלָבד,  ּבִ ְלגּופֹו  ַהּמֹוִעיִלים  ְדָבִרים  ּבִ חֹון  טָּ ַהּבִ

הּוא ְלתֹוֶעֶלת  י ַמה ׁשֶ חֹון ְלַגּבֵ טָּ י, ַהּבִ ִליׁשִ ְ ִלְמזֹונֹו ּוַפְרָנָסתֹו ְוִקְנָין ֲחָפָציו, ְוַהּשׁ

ּנּו  ִמּמֶ ַהֲחׁשּוִבים  ים  ֲאָנׁשִ י  ּוְלַגּבֵ ְוׂשֹוְנָאיו,  ִויִדיָדיו  ּוְקרֹוָביו  ּתֹו  ְוִאׁשְ יתֹו  ּבֵ ֵני  ּבְ

ַחת ָמרּותֹו. ְמָצִאים ּתַ ים ַהּנִ י ֲאָנׁשִ ּוְמַפְרְנִסים אֹותֹו, אֹו ְלַגּבֵ

פר˜ רביעי



חובות הלבבות שער הבטחון ק

י  נ≈ ¿ ׁ̆ ƒל ˜ּו  ָחל¿ י≈  ‡ ַ‰ּבָ ָלם  ָ‰עו…  ˙ ֲעלו… ˙ו… ל¿ ָלם  ָ‰עו… י  ָינ≈ נ¿ ƒע ו¿

‰ּו‡  ∆ ׁ̆ ים  ƒָבר ≈‡‰ָ ˙ ו¿ ָבבו… ˙ ַ‰ּל¿ בו… ם, חו… ∆‰ ָח„ מ≈ ים. ‡∆ ƒ̃ ֲחָל

ַלֲ‰ָנַ‡˙  ן  ∆‰ ּבָ  ‡ ≈̂ יו… ‰ּו  ≈ׂ̆ ַמֲע ין  ≈‡ ו¿  , ַבּ„ו… ל¿ ן  ∆‰ ּבָ  „ ַיח≈ ¿̇ ƒמ

ים  ƒָבר ≈‡‰ָ  ˙ בו… חו… י,  ƒנ ≈ ּׁ̆ ‰ַ  ˜ ל∆ ַ‰ח≈ ו¿  , ˜ו… ּז≈ ∆‰ ל¿ ל…‡  ו¿ זּוָל˙ו… 

זּוָל˙ו…  פּו˙  ¿ּ̇ ַ ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ ּב¿  ‡ ּלָ ∆‡ ם  ָ̇ ו… ׂ̆ ַלֲע יּוַכל  ל…‡  ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ

ּמּו„  ƒל ים ו¿ ƒ„ילּו˙ ֲחָס ƒמ ‰ ּו‚¿ ָ̃ „ָ ¿̂ ƒל, ּכ ע∆ ּפָ ƒ‰ ע…ל ּוב¿ פ¿ ƒּמו… ּב ƒע

ן ָ‰ָרע.  ƒיר מ ƒ‰ ַ‰ז¿ ב ּול¿ ּטו… ˙ ּבַ ּוו… ַ̂ ָמ‰ ּול¿ ַ‰ָחכ¿

ם,  ∆‰ מ≈ ָח„  ∆‡ ים.  ƒ̃ ֲחָל י  נ≈ ¿ ׁ̆ ƒל ˜ּו  ָחל¿ י≈  ‡ ַ‰ּבָ ָלם  ָ‰עו… י  ָינ≈ נ¿ ƒע ו¿

 ‰ ַעּל∆ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…  „ ס∆ ח∆ מ≈ ‰ּו‡  ∆ ׁ̆ י,  ƒנ ≈ ּׁ̆ ‰ַ ו¿ ָ‰ָר‡ּוי,  מּול  ¿‚ּ‰ַ

 .‡ ָלם ַ‰ּבָ ים ָלעו… ƒ‡י ƒב ַ‰ּנ¿ ים ו¿ ƒ„י ƒַעל ַ‰ֲחס

א, ֶנְחָלִקים  עֹוָלם ַהּבָ ְפִקיָדם ְלהֹוִעיל ָלָאָדם ּבָ ּתַ ה ׁשֶ עֹוָלם ַהּזֶ ּבָ ָבִרים ֶשׁ ַהּדְ ְו

 , ַעְצמֹו ם ּבְ ָלל ֵאיָבָריו ְלַקּיֵ ַעל ּכְ ְצוֹות ׁשֶ לב' ֲחָלִקים, ֵחֶלק ֶאָחד ֵהם ַהּמִ

ֶהֶזק  אֹו  ֲהָנָאה  ֵמֶהם  ֵאין  ֵאּלּו  ּוִמְצוֹות  ַלה',  ָמתֹו  ִנׁשְ חֹוַבת  ִביל  ׁשְ ּבִ

ָיכֹול  ָהָאָדם  ֵאין  ׁשֶ ֵאיָבָריו  ּבְ ם  ַקּיֵ ּמְ ׁשֶ ִמְצוֹות  ֵהם  ִני  ֵ ַהּשׁ ְוַהֵחֶלק  ְלַאֵחר, 

ָלֶהם  ֲעִניק  ּמַ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ֲאֵחִרים,  ים  ֲאָנׁשִ ִעם  ַיַחד  א  ֶאּלָ  , ְלַבּדֹו ָמם  ְלַקּיְ

, ּוְכגֹון ִמְצַות ְצָדָקה ּוְגִמילּות ֲחָסִדים, ְוֵכן ִלְלֹמד  ֵהם ַמֲעִניִקים לֹו אֹו ׁשֶ

ּתֹוָרה אֹו ְלַהְפִריׁש ֶאת ֲחֵברֹו ִמן ָהַרע.

ָכר  ַהּשָׂ ֵמֶהם,  ֶאָחד  ֲחָלִקים.  ְלב'  ֶנְחָלִקים  א  ַהּבָ ָלעֹוָלם  ִכים  ּיָ ַ ַהּשׁ ָבִרים  ְוַהּדְ

ַרְך מֹוִסיף ֵמֹרב ֲחָסָדיו  ם ִיְתּבָ ַהׁשֵ ִני, ַמה ׁשֶ ֵ יו. ְוַהּשׁ יַע ְלָכל ֶאָחד ְלִפי ַמֲעׂשָ ּגִ ַהּמַ

א. עֹוָלם ַהּבָ ִביִאים ּבָ ַלֲחִסיִדים ְוַהּנְ

ן:  ִדְלַהּלָ ִקים ּכְ ֶהם ֵיׁש ִלְבטַֹח ַעל ה' ּוְמֻחּלָ ּבָ ָבִרים ׁשֶ ֵרט ז' ּדְ אן ּפֵ ַעד ּכָ
ִעְנָיִנים  ָבִרים ִמּתֹוָכם ּבְ ה. 3 ּדְ עֹוָלם ַהּזֶ י ִעְנָיֵני ָהָאָדם ּבָ ָבִרים ְלַגּבֵ ה' ּדְ
ה, ְוֵהם: 1) ִעְנָיֵני ּגּופֹו ּוְבִריאּותֹו. 2) ִעְנָיֵני  עֹוָלם ַהּזֶ ַהּמֹוִעיִלים לֹו ּבָ
ִעְנָיִנים ַהּמֹוִעיִלים לֹו  ָבִרים ּבְ יתֹו. ְועֹוד 2 ּדְ ֵני ּבֵ ְרָנָסתֹו. 3) ָצְרֵכי ּבְ ּפַ



קאפרק רביעי  

 , ַרך¿ ּבָ ¿̇ ƒי ‡ ר≈ ם ַעל ַ‰ּבו… ∆‰ ים ּבָ ƒח ט¿ ּבו… ∆ ׁ̆ ים  ƒָבר ל ַ‰ּ„¿ ‰ ּכָ ּנ≈ ƒ‰ ו¿

ַב„,  ל¿ ƒּב ָ‰ָ‡ָ„ם  ּ‚ּוף  י  ָינ≈ נ¿ ƒע ם,  ∆‰ מ≈ ָח„  ∆‡ ים.  ƒ̃ ֲחָל ָע‰  ב¿ ƒ ׁ̆

י  ָינ≈ נ¿ ƒע י,  ƒ ׁ̆ י ƒל ¿ ּׁ̆ ‰ַ ו¿  , ּפו… ַטר¿  ˙ ּבו… ƒס ו¿ נו…  ‰ו… י  ָינ≈ נ¿ ƒע י,  ƒנ ≈ ּׁ̆ ‰ַ ו¿

י,  ƒיע ƒב ָ‰ר¿ ו¿ ָביו,  י¿ ‡ו… ו¿ ֲ‰ָביו  ‡ו… ו¿ ָביו  רו… ¿̃ ּו ּוָבָניו  ו…  ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‡

ן  ָ̇ ֲעלו… ˙ו… ּב¿  „ ַיח≈ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡  ∆ ׁ̆ ים  ƒָבר ≈‡‰ָ ו¿  ˙ ָבבו… ַ‰ּל¿  ˙ בו… חו…

ן  ָ̇ ָ̃ ַ‰ָז ן ו¿ ָּ̇ ַעל¿ ו… ּ̇ ∆ ׁ̆ ים  ƒָבר ≈‡‰ָ ˙ בו… י, חו… ƒ ׁ̆ י ƒֲחמ‰ַ ן, ו¿ ָ̇ ָ̃ ַ‰ָזּ ו¿

ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ‡ ָלם ַ‰ּבָ מּול ָ‰עו… י, ‚¿ ƒ ּׁ̆ ƒ ּׁ̆ ‰ַ , ו¿ ל זּוָל˙ו… ∆‡ ˙ רו… ַעּב¿ ¿̇ ƒמ

ָלם  מּול ָ‰עו… י, ‚¿ ƒיע ƒב ¿ ּׁ̆ ‰ַ ‰, ו¿ ָלם ַ‰ּז∆ עו… ‰ ּבָ ∆ׂ̆ ֲע י ַ‰ּמַ ƒפ ‰ ּכ¿ י∆ ¿‰ ƒי

„ ַעל  ס∆ ך¿ ַ‰ח∆ ר∆ ∆„ּ ַרך¿ ַעל  ּבָ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ‰ מ≈ י∆ ¿‰ ƒי ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ  ‡ ַ‰ּבָ

ָך  ים ל‡, כ) ָמ‰ ַרב טּוב¿ ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ˙ּוב: ( ּכָ ∆ ׁ̆ מו…  ֲ‰ָביו, ּכ¿ ‡ו… ˙ו… ו¿ ֻ‚ּלָ ס¿

י ָ‡ָ„ם.  נ≈ „ ּב¿ ∆‚ ך¿ נ∆ ים ּבָ ƒַלח…ס ָּ̇ ַעל¿ יָך ּפָ ∆‡ יר≈ ƒּל ָּ̇ ַפנ¿ ָ̂ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ

ה ְוַכּדֹו'.  ְתִפּלָ ַעְצמֹו ּכִ ם ּבְ ַקּיֵ ָאָדם ּמְ א, ְוֵהם: 1) ִמְצוֹות ׁשֶ עֹוָלם ַהּבָ ּבָ
גֹון ִמְצַות ְצָדָקה.  ַעל ְיֵדי ֲאֵחִרים, ּכְ 2) ִמְצוֹות ׁשֶ

ַכר ִמְצוֹוָתיו. 2) ַמה  א, ְוֵהם: 1) ׂשְ ָבִרים ֵמִעְנָיֵני עֹוָלם ַהּבָ ְועֹוד 2 ּדְ
ּמֹוִסיף ה' ָלָאָדם ֵמרֹב ֲחָסָדיו.  ׁשֶ

ְך  ַר ּבָ ְת ִי ם  ֵ ּשׁ ַה ל  ַע ַח  ֹט ְב ִל ב  ּו ּי ִח ׁש  ֵי ם  ֶה ּבָ ׁשֶ ם  י ִר ָב ּדְ ַה ל  ָל ּכְ ה  ּנֵ ִה ְו

ל  ׁשֶ ֹו  ת ּו א י ִר ְב ּו ֹו  פ ּו ג ְל ם  י ִכ ּיָ ַ ּשׁ ַה ם  י ִר ָב ְד ּבִ  ( א  . ה ָע ְב ׁשִ ְל ם  י ִק ָל ְח ֶנ

ְך  ּיָ ַ ּשׁ ׁשֶ ה  ַמ  ( ג  . ֹו ת ָס ָנ ְר ַפ ּו ֹו  נ ֹו ז ְמ ּו ֹו  ׁש ּו כ ְר ִל ְך  ּיָ ַ ּשׁ ׁשֶ ה  ַמ  ( . ב ם ָד ָא ָה

ת  ֹו ו ְצ ּמִ ַה  ( ד  . ו י ָא ְנ ֹו ׂש ְו ו  י ָד י ִד ְי ו  י ָב ֹו ר ְק ּו ו  י ָנ ָב ּו ֹו  ּת ׁשְ ִא י  ֵכ ְר ָצ ְל

 , ֹו מ ְצ ַע ת  ֶל ֶע ֹו ת ְל ּו ֹו  מ ְצ ַע ּבְ ֹו  פ ּו ג ּבְ ם  ָמ ּיְ ַק ְל ם  ָד ָא ָה ב  ּיָ ֻח ּמְ ׁשֶ

ם  ֶה ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֹו  ת ָל ּו ז ם  ִע ם  ּיֵ ַק ְל ב  ּיָ ֻח ּמְ ׁשֶ ה  ַמ  ( ה  . ' ֹו ּד ַכ ְו ה  ּלָ ִפ ְת ּכִ

א  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ ם  ּלֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ַה ר  ָכ ׂשָ  ( ו  . ם י ִר ֵח ֲא י  ּפֵ ַל ּכְ ק  ֶז ֵנ ֹו  א ת  ֶל ֶע ֹו ּת

ר  ָכ ּשָׂ ַה  ( ז ה.  עֹוָלם ַהּזֶ ּבָ ה  ׂשָ ָע ׁשֶ ו  י ָת ֹו ו ְצ ִמ ְל ֹו  ע י ּגִ ּמַ ַה י  ִפ ּכְ ם  ָד ָא ל  ָכ ְל

ו  י ָר י ִח ְב ִל ֹו  ּד ְס ַח ת  ּדַ ִמ ב  ֹר ֵמ ן  ֵת ֹו נ  ' ת י א  ֵר ֹו ּב ַה ׁשֶ א  ּבָ ַה ם  ָל ֹו ע ּבָ

ר  ּו ב ֲע ּתָ  ְז ַנ ָג ׁשֶ ר  ָכ ּשָׂ ַה ְו ב  ֹו ּט ַה ה  ּבָ ֻר ְמ ה  ּמָ ּכַ  : ב י ִת ְכ ִד ּכְ  , ו י ָב ֲה ֹו א ְו

. ם ָד ָא י  ֵנ ּבְ ר  ָא ׁשְ י  ֵנ י ֵע ְל ָך  ּבְ ם  י ִח ְט ֹו ּב ַל ּתָ  ְב ַט י ֵה  , ' ה י  ֵא ְר ִי
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ן  חו… ּטָ ƒן ַ‰ּב כ≈ ָּ̇ ƒֲעבּוָרן י ר ּבַ ∆ ׁ̆ ‡ֲ ˙ מו… ָ„ּ ¿̃ י ַ‰ַ‰ ƒּ̇ ¿ ׁ̆ ַר ּפ≈ ∆ ׁ̆ יָון  כ≈ ו¿

 ׁ̆ רּו ן ּפ≈ מ…ך¿ ָל‰∆ ס¿ ƒָעַלי ל ׁ̆ ‰, י≈ ַעּל∆ ¿̇ ƒים י ƒ‰…ל‡ ַח ּב≈ ט≈ ן ַ‰ּבו… ƒמ

ר  ∆ ׁ̆ ים, ֲ‡ ƒָבר ָע‰ ּ„¿ ב¿ ƒ ּׁ̆ ‰ַ ָח„ מ≈ ָכל ‡∆ ן ּב¿ חו… ּטָ ƒר ַ‰ּב ∆� י י̆… ָפנ≈ √‡

ָח„.  ָח„ ‡∆ ∆‡ , ַעל זּוָל˙ו… ים ו¿ ƒ‰…ל ַח ַעל ‡¡ ט≈ ל ּבו… ַטח ּכָ ב¿ ƒם י ∆‰ ּבָ

י ּ‚ּוף  ָינ≈ נ¿ ƒע ‰ּו‡ ּב¿ ם, ו¿ ∆‰ ן מ≈ ו… ׁ̆ ‡ ƒר‰ָ ˜ ל∆ ׁ̆ ַ‰ח≈ רּו פ≈ ָו‡…ַמר ּב¿

ָי˙ו…  ח¿ ƒמ ל¿ נו…  זו… מ¿ ף  ר∆ ט∆ ו¿ ˙ו…  ּומו… יו  ַחּיָ ם  ≈‰ ו¿ ַב„,  ל¿ ƒּב ָ‰ָ‡ָ„ם 

י  ָפנ≈ ָו‡√ יו.  ָ̇ ּ„ו… ƒּומ יו…  ָחל¿ ו¿ י‡ּו˙ו…  ƒר ּוב¿ יָר˙ו…  ƒ„ ו¿ ו…  ׁ̆ ּבּו ּוַמל¿

יך¿  ƒל ¿ ׁ̆ ּיַ ∆ ׁ̆ ם,  ∆‰ מ≈ ָין  נ¿ ƒע ָכל  ּב¿ ים  ƒ‰…ל ¡‡ ַעל  ן  חו… ּטָ ƒּב ּבַ ר  ∆� …̆ ַ‰ּי

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… לו…  ַזר  ָ‚ּ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ר,  ז≈ …‚‰ַ  ˙ יכו… ƒַלֲ‰ל ם  ∆‰ ּבָ ו…  ׁ̆ ַנפ¿  ˙ ∆‡

ל…‡  י  ƒּכ ַ„ע,  י≈ ו¿  , ַרך¿ ּבָ ¿̇ ƒי ים  ƒ‰…ל‡ ּב≈ ו…  ׁ̆ ַנפ¿ ַטח  ב¿ ƒ̇ ו¿ ם,  ∆‰ מ≈

‰ּו‡  ∆ ׁ̆  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ַ„ַע˙  ּב¿ ַ„ם  ָּ̃ ∆ ּׁ̆ ַמ‰   ‡ ּלָ ∆‡ ם  ∆‰ מ≈ לו…  ר  מ≈ ָ‚ּ ƒי

ַכל ָהָאָדם ִלְבֹטַח  ָלָלן יּו ְג ר ּבִ ּבֹות ֲאׁשֶ י ְלֵעיל ַהסִּ ּתִ ַרׁשְ ָבר ּפֵ ּכְ ֵמַאַחר ׁשֶ ּו

ִלְבֹטַח  ָלָאָדם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ן  חֹו טָּ ַהּבִ ַמהּו  ֲאָפֵרׁש  ֵעת  ּכָ ה,  ְתַעּלֶ ִי בהשי"ת 

ׁש ָלָאָדם  ּו ֵי ָכל ֵאּל ּבְ ָבִרים הנ"ל, ׁשֶ ְבָעה ּדְ ִ ָכל ֶאָחד ֵמַהּשׁ ן ּבְ כֹו ּנָ ֹאֶפן ַה ּבָ

 . ַעְצמֹו ּבְ ל  ּדֵ ּתַ ם ְלִהׁשְ ּגַ ִלְפָעִמים  ְו ֶהם ַרק ַעל השי"ת  ּבָ ִלְבֹטַח 

ל  ִכים ְלגּופֹו ׁשֶ ּיָ ַ ְדָבִרים ַהּשׁ הּוא ּבִ ֵחֶלק ָהִראׁשֹון ׁשֶ חֹון ּבַ ּטָ ֲעבֹוַדת ַהּבִ
ד ֶאָחד ִלְבטַֹח  ֶהם ֵיׁש ִמּצַ ּבָ ְרָנָסתֹו ּוִמְחָיתֹו, ׁשֶ ִריאּותֹו, ּפַ ָאָדם ּוְכגֹון ּבְ
ִני  ד ׁשֵ יֹוֵתר ֲעבּורֹו, ּוִמּצַ ּקֹוֶרה ִעּמֹו ֶזהּו ַהּטֹוב ּבְ ה ׁשֶ ּמַ ה' ּוְלַהֲאִמין ׁשֶ ּבַ
הּו  ּזֶ ׁשֶ ְיִדיָעה  ִמּתֹוְך  ִריאּותֹו  ּבְ ַעל  מֹור  ְוִלׁשְ לּות  ּדְ ּתַ ִהׁשְ ַלֲעׂשֹות  ֵיׁש 

לּותֹו. ּדְ ּתַ עֹוֵזר ְולֹא ִהׁשְ ְרצֹון ה', ּוֶבֱאֶמת הּוא ֶזה ׁשֶ

ִכים  ּיָ ַ ּשׁ ַה ִרים  ָב ּדְ ּבַ ן  חֹו טָּ ּבִ ַה הּוא  ׁשֶ ן  ָהִראׁשֹו ַהֵחֶלק  ָפֵרׁש  ְל ַאְתִחיל  ְו

ִמְחָיתֹו  ְל ֹו  נ ֹו ְמז ּו  , ָסתֹו ָנ ְר ַפ ּו ּומֹותֹו  יו  ּיָ ַח ן  גֹו ְכ ּו ְלַבד,  ּבִ ָהָאָדם  ף  ְלגּו

ָהֹאֶפן  ְו  . ו ָתי ֹו ִמּד ֶטַבע  ְו  , ו ָאי ַתֲחלּו ְו ְבִריאּותֹו  ּו ו  י ָר ְמגּו ּו ו  י ׁשָ ּו ּב ְל ַמ ּו

ַעל  ֹו  ּל ּכֻ ל  ּכָ ְך  ְסֹמ ּיִ ׁשֶ ע"י  הּוא   , ּו ּל ֵא ים  ִנ ָי ְנ ִע ּבְ ְבֹטַח בהשי"ת  ִל ן  כֹו ּנָ ַה

ָהָאָדם,  ף  ְלגּו ִכים  ּיָ ַ ּשׁ ַה ּו  ּל ֵא ָבִרים  ּדְ ּבִ ֹו  ּמ ִע ֵהא  ּיְ ׁשֶ השי"ת  ַזר  ּגָ ׁשֶ ְַמה 

 , ֹו ּמ ֶרה ִע ֹו ּק ָרט ׁשֶ ל ּפְ ּכָ ַדע ׁשֶ ּיֵ י ׁשֶ ֵד ַח בהשי"ת ַעל ְי ָבטּו ַע ּו גּו ה ָר ְהֶי ִי ְו

ֹו  ּמ ִע ֶרה  ֹו ּק ׁשֶ ַמה  ּו  , ְך ּכָ ה  ֶי ְה ּיִ ׁשֶ ית'  ֹו  נ ְרצֹו ָהָיה  ְך  ּכָ ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ּו  נ ְי ַה
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ב  טו… ר  ≈̇ יו… ו¿  ‡ ַ‰ּבָ ָלם  ּוָבעו…  ‰ ַ‰ּז∆ ָלם  עו… ּבָ ָיָניו  נ¿ ƒע ל¿ ן  כו… ַ‰ּנָ

ּום  ׁ̆ ין ל¿ ָו‰, ‡≈ ָ ׁ̆ ם  ֻכּלָ ‡ לו… ּב¿ ר≈ ָ‰ַ‚˙ ַ‰ּבו… ַ‰נ¿ ∆ ׁ̆ , ו¿ י˙ו… ƒֲחר‡ַ ל¿

ָר˙ו…  ז≈ ּו‚¿ ּו˙ו…  ׁ̆ ר¿ ƒּב  ‡ ּלָ ∆‡  ‰‚ָ‰ָ ַ‰נ¿ ל…‡  ו¿  ‰ ָ̂ ע≈ ם  ∆‰ ּבָ  ‰ ּיָ ƒר ּב¿

יו…  ָחל¿ ו¿ ˙ו…  ּומו… יו  ַחּיָ ים  ƒ‡רּו ַ‰ּב¿ ַי„  ּב¿ ין  ≈‡ ∆ ׁ̆ מו…  ּוכ¿  . ינו… ƒ„ ו¿

ו…  ׁ̆ בּו ּול¿ ּפּו˜ו…  ƒס ו¿ נו…  זו… מ¿ ף  ר∆ ט∆ ָיָ„ם  ּב¿ ין  ≈‡ ן  ּכ≈  , י‡ּו˙ו… ƒר ּוב¿

 . י ּ‚ּופו… נ≈ י¿ נ¿ ƒר ע‡ָ ¿ ׁ̆ ּו

 ‡ ר≈ ˙ ַ‰ּבו… רו… ז≈ ל ּ‚¿ ָינו… ָמסּור ‡∆ נ¿ ƒי ע ƒּכ , מּוָנ˙ו… רּור ‡¡ ם ּב≈ ƒע ו¿

ָב‰,  ַ‰ּטו… יָר‰  ƒח ַ‰ּב¿ י‡  ƒ‰ לו…   ‡ ר≈ ַ‰ּבו… יַר˙  ƒח ּב¿ ∆ ׁ̆ ו¿  ,‰ ַעּל∆ ¿̇ ƒי

ב  ַ‰ּטו… ח…ר  ב¿ ƒל ו¿ יו,  ָ̇ ֲעלו… ו… ּ̇  ˙ ּבו… ƒס ל¿ ל  ≈‚ּ ל¿ ַ‚ּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ב  ַחּיָ ‰ּו‡ 

ָמ‰ ּבו…  ¿„ ָּ̃ ∆ ׁ̆ ‰ ַמ‰  ∆ׂ̆ ים ַיֲע ƒ‰…ל ¡‡‰ָ ָין, ו¿ נ¿ ƒן ָ‰ע ƒלו… מ ‰ ∆‡ ר¿ ƒּנ ּכַ

 . ָר˙ו… ז≈ ¿‚ּ

ָיָמיו   ˙ ַ„ּ ƒּומ ו…  ּ̂ ƒּ̃ ∆ ׁ̆ י  ƒּפ ַעל  ַ‡ף  ָ‡ָ„ם,  י  ƒּכ  ,‰ ָלז∆  ‰ מ∆ ַ‰ּ„ו… ו¿

ל  ≈‚ּ ל¿ ַ‚ּ ¿̇ ƒ‰ ׁ̆ ַעל ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿ , י≈ ַרך¿ ּבָ ¿̇ ƒי ‡ ר≈ ַר˙ ַ‰ּבו… ז≈ ¿‚ ƒים ּב ƒּור ׁ̆ ¿̃

ַרק  ְהֶיה  ִי ל  ּכֹ ַה ף  ּסֹו ַב ּו ובעוה"ב,  בעוה"ז  רֹו  ֲעבּו ֵתר  ֹו י ּבְ ב  ַהּטֹו ֶזה 

 , ְך ָכ ּבְ  , ו י ָל ָע השי"ת  ָהַגת  ְנ ַה ּבְ ים  ִו ׁשָ ו  ָתי רֹו ְוקֹו יו  ׂשָ ַמֲע ָכל  ְו ָבה,  ְלטֹו

השי"ת,  ֶהֱחִליטֹו  ְו רֹו  ְז ּגָ א  לֹ ִאם  ָלָאָדם  ָהָגה  ְנ ַה ְו ֵעָצה  ׁשּום  ֵאין  ׁשֶ

ֹו  נ ִפי ְרצֹו ֹו ְל ּל ן ּכֻ ָבר ָנתּו ּדָ ל ָהָאָדם ַה ְבִריאּותֹו ׁשֶ יו ּומֹותֹו ּו ּיָ ַח ְכמֹו ׁשֶ ּו

ן  ָנתּו ל  ּכֹ ַה  , פֹו ּו ּג י  ֵנ ָי ְנ ִע ָאר  ׁשְ ּו ו  י ׁשָ ְלבּו ּו ָסתֹו  ָנ ְר ַפ ּו ֹו  נ ֹו ְמז ם  ּגַ ְך  ּכָ  , ית'

ָהַגת השי"ת. ְנ ַה ְל

ַמה  ְלִפי  ְמסּוִרים  יו  ּוַמֲעׂשָ ִעְנָיָניו  ל  ּכָ ׁשֶ ֵברּור  ּבְ ַמֲאִמין  ָהָאָדם  ׁשֶ ַוֲאִפילּו 

ִחיָרה  ַהּבְ ֶזהּו  ִעּמֹו,  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ה'  לֹו  ּבֹוֵחר  ׁשֶ ה  ּמַ ְוׁשֶ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַזר  ּגָ ׁשֶ

ְרֶאה לֹו  ּנִ ל ְוִלְבֹחר ַמה ׁשֶ ּדֵ ּתַ ב ָהָאָדם ְלִהׁשְ יֹוֵתר ֲעבּורֹו, ֲעַדִין ְמֻחּיָ ַהּטֹוָבה ּבְ

ַזר  ּגָ ׁשֶ ַמה  ִפי  ּכְ ַרק  ֶזה  ִעּמֹו  ְקֶרה  ּיִ ׁשֶ ַמה  ה  ּוֵמַעּתָ ִעְנַין,  ָכל  ּבְ ֲעבּורֹו  ּטֹוב  ׁשֶ

ֶדם השי"ת. ִמּקֹ

ִרים  ְמסּו ָאָדם  ל  ׁשֶ יו  ּיָ ַח ַמן  ּזְ ׁשֶ ָבר  ַהּדָ רּור  ּבָ ׁשֶ ַאף  ׁשֶ  , ְלָכְך ְגָמא  ַהּדֻ ְו

ּופֹו  ּג ַעל  מֹור  ִלׁשְ ְו ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ָהָאָדם  ב  ּיָ ְמֻח ֹזאת  ָכל  ּבְ השי"ת,  יֵדי  ּבִ
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י  ƒפ ן ּכ¿ עו… ּמָ ׁ̆ ּוב¿ ּבּו ‰ ּוַמל¿ ∆ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒמ ַמֲ‡ָכל ּוב¿ ים ּב¿ ƒַחּי‰ַ ˙ ּבו… ƒס ל¿

ַ„ם  ָ̃ ם  ƒ‡ :ּי…‡ַמר ∆ ּׁ̆ ים,  ƒ‰…ל ‰ ַעל ָ‰‡¡ ˙ ז∆ יַח ‡∆ ƒל…‡ ָינ , ו¿ ּכו… ר¿ ָ̂

ן  י ָמזו… ƒל ּב¿ ƒי מ ƒּופ‚ י ּב¿ ƒ ׁ̆ יר ַנפ¿ ƒ‡ ¿ ׁ̆ ‰, ַי י∆ ח¿ ∆‡ ∆ ׁ̆  ‡ ר≈ ַר˙ ַ‰ּבו… ז≈ ¿‚ ƒּב

ן  כ≈ ו¿  . ַוֲעָמלו… ף  ר∆ ַ‰ּט∆  ˙ ַ ׁ̆ ָּ̃ ַב ּב¿ ַרח  ט¿ ∆‡ ל…‡  ו¿ י,  ַחּיָ י  מ≈ י¿ ל  ּכָ

ַר˙  ז≈ ¿‚ּ ַעל  נו…  חו… ט¿ ƒב ּב¿  ˙ נו… ּכָ ּסַ ּב¿ ס  נ≈ ּכָ ƒ‰ ל¿ ָלָ‡ָ„ם  ָר‡ּוי  ין  ≈‡

ם  ח≈ ּלָ ƒ‰ מו… ל¿ ¿̂ ַע ן ּב¿ ַסּכ≈ ּי¿ ∆ ׁ̆ ˙, ‡ו…  ו∆ י ַ‰ּמָ ‰ ַסּמ≈ ∆ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒי ‡, ו¿ ר≈ ַ‰ּבו…

יך¿  ƒל ¿ ׁ̆ ּיַ ∆ ׁ̆ ‡ו…  ּ„…ַח˜,  ל…‡  ל¿  ˙ ָ‰ָרעו…  ˙ ַ‰ַחּיו… ו¿ י  ƒר‡ֲ‰ָ ם  ƒע

ָ‰ָ‡ָ„ם  ין  ≈‡ ∆ ׁ̆  ‰ ּמַ ƒמ ‰ ָלז∆  ‰ מ∆ ַ‰ּ„ו… ו¿  , ׁ̆ ≈‡ ָבּ ם ‡ו…  ּיָ ּבַ מו…  ¿̂ ַע

 ‰ ּז∆ ƒּוב מ˙ יָרנּו ַ‰ּכָ ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ָבר . ּוכ¿ ו… ׁ̆ ַנפ¿ ּב¿ ן  יַסּכ≈ ƒן ו ∆‰ טּוַח ּבָ ּבָ

ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ם ּכַ יכ∆ ל…‰≈ ָי ‡¡ ˙ י¿ ַנּסּו ‡∆ ¿̇ ים ו, טז) ל…‡  ƒָבר ָ‡ַמר: (ּ„¿ ∆ ׁ̆ ַמ‰  ּב¿

י  נ≈ ¿ ּׁ̆ ƒמ ָח„  ∆‡ מ≈  ‰ ז∆ ּבָ ָלט  מ¿ ƒנ ּנּו  ינ∆ ≈‡ י  ƒּכ  ,‰ ּסָ ּמַ ּבַ ם  ∆̇ י ƒּס ƒנ

‰ּו‡  , ו¿ מו… ¿̂ ˙ ַע י˙ ‡∆ ƒמ ‰ ‰ּו‡ ַ‰ּמ≈ י∆ ¿‰ ƒי מּו˙ ו¿ ּיָ ∆ ׁ̆ ים. ‡ו…  ƒָבר ¿„ּ

ַעל  ַ‡ף  ָ‡ָ„ם,  י  נ≈ ּב¿ ƒמ זּוָל˙ו…  י˙  ƒמ ≈‰ ּלּו  ƒ‡ ּכ¿  ‰ ז∆ ַעל  ע  ּבָ ¿̇ ƒנ

י  ָראּו ּכָ ִרים  ְמגּו ּו ָגִדים  ּבְ ת  ְלִביׁשַ ּו ה  ִתּיָ ׁשְ ּו ֲאִכיָלה  ֵדי  ְי ַעל  ְחֶיה,  ּיִ ׁשֶ

ַעְצמֹו  ִליְך  ְלַהׁשְ א  ֶאּלָ ֶזה  ּבָ ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ָלָאָדם  ן  ָנכֹו ֵאין  ְו ָלָאָדם, 

ִלי  ם ּבְ ַכל ִלְחיֹות ּגַ אּו אי ׁשֶ ּדַ ַו ֶאְחֶיה ּבְ ַזר ָעַלי ׁשֶ ַעל ה' ְולֹוַמר, ִאם ה' ּגָ

ן.  ָמזֹו ַאַחר  ִחּפּוׂש  ּבְ ל  ּדֵ ּתַ ֶאׁשְ ְו ֶאְטַרח  ׁשֶ ה  ִסּבָ ֵאין  ְו ה,  ִתּיָ ׁשְ ּו ֲאִכיָלה 

י ָמֶות  ּתֹות ַסּמֵ ן ִלׁשְ ְכגֹו ָנה, ּו ְכִניס ַעְצמֹו ְלַסּכָ ּיַ ן ָאסּור ָלָאָדם ׁשֶ ְכמֹו ּכֵ ּו

 , ֵאינֹו ֻמְכָרח ְלָכְך ׁשֶ ֹות טֹוְרפֹות ּכְ ָאר ַחּי ֵחם ִעם ָהֲאִרי אֹו ִעם ׁשְ אֹו ְלִהּלָ

ִנים  ֻסּכָ ָבִרים ַהּמְ ָאר ּדְ ם אֹו ָלֵאׁש, אֹו ַלֲעׂשֹות ׁשְ ּיָ ִליְך ַעְצמֹו ַל אֹו ְלַהׁשְ

אי  ּדַ ַו ִלְחיֹות  ָעַלי  ַזר  ְג ִנ ִאם  ְולֹוַמר,  ן,  ּכֵ ְסּתַ ִי ּלֹא  ׁשֶ ֶהם  ּבָ ַח  טּו ּבָ ֵאין  ׁשֶ

ְכִפי  ּו  , ְך ּכָ ֹהג  ִלְנ ְוָאסּור  ָלל,  ּכְ ן  חֹו טָּ ּבִ ֶזה  ֵאין  ׁשֶ אי  ּדַ ַו ּבְ ֵזק,  ֶאָנ ּלֹא  ׁשֶ

ִפי  ּכְ נּו  ּבֵ ִקְר ּבְ ה'  ֲהֵיׁש  אֹול  ִלׁשְ ה'  ֶאת  ּסּו  ַנ ּתְ לֹא  ָרה,  ּתֹו ּבַ ה'  ִהְזִהיר  ׁשֶ

ְקֶרה  אי ִי ּדַ , ַו ְפׁשֹו ן ַנ ַסּכֵ ַהּמְ ה, ְו ַמסָּ ּלֹא ָהָיה ָלֶכם ַמִים ּבְ ׁשֶ ם ּכְ ַאְלּתֶ ָ ּשׁ ׁשֶ

ֶזה  ָבר  ּדָ לֹו  ב  ָחׁשֵ ֵי ְו מּות,  ּיָ ׁשֶ אֹו  א)   , ּו ֵאּל יֹות  רּו ֶאְפׁשָ מב'  ֶאָחד  לֹו 

ֵרג ָאָדם,  ֵצַח ַההֹו ִדין רֹו ְך ּכְ ָעֵנׁש ַעל ּכָ ֵי , ְו ָהַרג ֶאת ַעְצמֹו ְך ׁשֶ ן ַעל ּכָ ָעֹו ּכְ



קהפרק רביעי  

 . ּו˙ו… ׁ̆ ר¿ ƒים ּוב ƒ‰…ל ַר˙ ָ‰‡¡ ז≈ ¿‚ ƒך¿ ַ‰‰ּו‡ ּב ר∆ ˙ו… ַעל ַ‰ּ„∆ ּמו… ∆ ׁ̆ י  ƒּפ

ּ‚ּול,  ל¿ ƒ‚ּ ּום ׁ̆ ּום ָ‡ָ„ם ּב¿ ׁ̆ י˙  ƒמ‰ָ ּל…‡ ל¿ ∆ ׁ̆ יָרנּו,  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ָבר ּוכ¿

‰ ַ‰ּמּוָמ˙  י∆ ¿‰ ƒר י ∆ ׁ̆ ָכל ֲ‡ ח, ו¿ ַ̂ ר¿ ƒ̇ ˙ כ, י‚) ל…‡  מו… ¿ ׁ̆ ) : רו… ָ‡מ¿ ּב¿

מו…  ּכ¿ ָר‡ּוי,  ר  ≈̇ יו…  ׁ̆ ָ‰ע…נ∆  ‰ י∆ ¿‰ ƒי י˙,  ƒמ ַ‰ּמ≈ ל  ∆‡ ב  רו… ָ̃

˙ ַרֲחָמיו.  ח≈ ƒ ׁ̆ יו ו¿ ƒב ָ‡ח ר∆ פו… ַבח∆ ס ‡, י‡) ַעל ָר„¿ ˙ּוב: (ָעמו… ּכָ ∆ ׁ̆

 ,˜ י ָספ≈ ƒל ל ּב¿ „ו… ו… ּ‚ָ ׁ̆ ‰ ָענ¿ י∆ ¿‰ ƒמו… י ¿̂ ˙ ַע י˙ ‡∆ ƒמ ≈‰ ∆ ׁ̆ י  ƒן מ כ≈ ו¿

ם  מ…ר ָמ˜ו… ¿ ׁ̆ ƒָניו ל ‰ּו ֲ‡„ו… ּוָ ƒּ̂ ∆ ׁ̆  ,„ ב∆ ע∆ ‰ ּכ¿ ז∆ לו… ּבָ ¿ ׁ̆ ּמָ ∆ ׁ̆ י  נ≈ ּפ¿ ƒמ

יַח  ƒל ¿ ׁ̆ ב…‡  ּיָ ∆ ׁ̆ ּנּו ַע„  ּמ∆ ƒמ „ ר≈ ּפָ ƒּל…‡ י ∆ ׁ̆ ירו…  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ַמן ָי„ּוַע, ו¿ ז¿ ƒל

ַר„  פ¿ ƒיַח ָלב…‡, נ ƒל ¿ ּׁ̆ ‰ַ ׁ̆ ≈ ׁ̆ ּבו… ∆ ׁ̆ ָרָ‡‰  ∆ ׁ̆ ן  ּוָ כ≈ ָליו. ו¿ ָניו ‡≈ ֲ‡„ו…

 ׁ̆ ו… ע…נ∆ ׁ̆ י ƒנ ע¡ ∆‰ ָניו ו¿ ף ָעָליו ֲ‡„ו… ַ̂ ָ̃ , ו¿ ‡ו… ם ּבו… ∆„… ם̃  ˜ו… ן ַ‰ּמָ ƒמ

ים  ƒ‰…ל ¡‡‰ָ ˙„ַ ֲעבו… ‡ מ≈ ≈̂ מו… יו… ¿̂ ˙ ַע י˙ ‡∆ ƒמ ן ַ‰ּמ≈ כ≈ ל. ו¿ „ו… ָ‚ּ

 .˙ ו∆ ַנ˙ ַ‰ּמָ ַסּכָ סו… ּב¿ נ¿ ּכָ ƒ‰ , ּב¿ ˙ו… רו… ל ַ‰ּמ¿ ∆‡

ּו  נ ְר ַה ְז ֻה ר  ַב , ּכְ נֹו ִבְרצֹו ְך ּו ַר ְתּבָ יָרתֹו ִי ֵז אי ָהָיה ֶזה ִמְג ּדַ ִאם ֵמת ַו ְוַאף ׁשֶ

א  לֹ " ב:  י ִת ְכ ִד ּכְ  . ן ֶפ אֹו ם  ּו ׁש ּבְ ם  ָד ָא ם  ּו ׁש ג  ֹו ר ֲה ַל א  ּלֹ ׁשֶ ה  ָר ֹו ּת ּבַ

ׁש  ֵנ ָע ּיֵ ׁשֶ י  ֵר ֲה  , ַח ֵצ ֹו ר ָל ר  ֵת ֹו י ב  ֹו ר ָק ח  ַצ ְר ּנִ ַה ה  ֶי ְה ּיִ ׁשֶ ל  ָכ ְו  , ח" ַצ ְר ּתִ

ת  ֶא ה  ּכָ ִה ׁשֶ ל  ַע  , ׁש ַנ ֱע ֶנ ַח  ֵצ ֹו ר ָה  : ב י ִת ְכ ִד ּכְ  , ְך ּכָ ל  ַע ר  ֵת ֹו י ַח  ֵצ ֹו ר ָה

מֹו  ְצ ַע ת  ֶא ת  י ִמ ּמֵ ַה ׁשֶ ן  ָב ּו ּמ ַכ ְו  . ו י ָל ֵא ר  ֵז ְכ ַא ְת ִה ְו ב  ֶר ֶח ּבַ ו  י ִח ָא

ּו  ה ָו י ִצ ׁשֶ ד  ֶב ֶע ּכְ ה  ֶז י  ֵר ֲה ַו  , ר ֵת ֹו י ּבְ ל  ֹו ד ּגָ ֹו  ׁש ְנ ָע ה  ֶי ְה ּיִ ׁשֶ אי  ּדַ ַו ּבְ

א  ּלֹ ׁשֶ ֹו  ר י ִה ְז ִה ְו ם,  ּיָ ֻס ְמ ן  ַמ ְז ִל ם  קֹו ָמ ה  ֶז י ֵא ל  ַע ר  ֹמ ׁשְ ּיִ ׁשֶ ו  י ָנ ֹו ד ֲא

 , תֹו ָר י ִמ ְ ּשׁ ִמ ֹו  ר ְט ָפ ְל ַח  י ִל ׁשָ ו  י ָל ֵא ח  ַל ׁשְ ּיִ ֶ ּשׁ ד  ַע ר  ֹמ ׁשְ ּלִ ִמ ק  י ִס ְפ ַי

ע  ַמ ָ ּשׁ ׁשֶ ְכ ּו  , ר מֹו ׁשְ ִל ק  י ִס ְפ ִה ַע  י ּגִ ַמ ַח  י ִל ׁשָ ַה ן  י ֵא ׁשֶ ה  ָא ָר ׁשֶ ד  ֶב ֶע ָה ְו

ת  י ִמ ּמֵ ַה ם  ּגַ ְך  ּכָ  . ל ֹו ד ּגָ ׁש  ֶנ ֹע ֹו  ׁש י ִנ ֱע ֶה ְו ו  י ָל ָע ס  ַע ּכָ ְך  ּכָ ל  ַע ן  ֹו ד ָא ָה

ד  ַע תֹו  ָמ ׁשְ ִנ ל  ַע ר  מֹו ׁשְ ִל ֹו  ד י ִק ְפ ּתַ ת  ֶא ק  י ִס ְפ ַמ ּכְ א  הּו י  ֵר ֲה מֹו  ְצ ַע

. תֹו ָמ ׁשְ ִנ ל  ֹו ּט ִל ת  ֶו ּמָ ַה ְך  ַא ְל ַמ ו  י ָל ֵא ח  ַל ָ ּשׁ ִי ְו מֹו  ֹו י ַע  י ּגִ ּיַ ׁשֶ



חובות הלבבות שער הבטחון קו

ר:  מ≈ ‡ו… ם  לו… ָ ּׁ̆ ‰ַ ָעָליו  ל  מּו‡≈ ¿ ׁ̆  ‡ ≈̂ מו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ ן  ּכ≈ ַעל  ו¿

ב  ַ ׁ̆ ח¿ ל…‡ נ∆ י, ו¿ ƒּול ַוֲ‰ָרָ‚נ‡ ָ ׁ̆ ַמע  ָ ׁ̆ ך¿ ו¿ ל≈ יך¿ ‡≈ ל-‡ טז, ב) ‡≈ מּו‡≈ ¿ ׁ̆ )

ּוָב‰  ׁ̆ ¿ּ̇ ‰ַ ‰ ָ̇ ים, ַ‡ך¿ ָ‰י¿ ƒ‰…ל נו… ַעל ָ‰‡¡ חו… ט¿ ƒב ן ּב¿ רו… ּסָ ƒח לו… ל¿

ַח˙,  ּבַ ֻ ׁ̆ מ¿  ‰ ז∆ ּבָ יזּו˙ו…  ƒר ז¿ י  ƒּכ  ‰ ר∆ ּמו… ∆ ׁ̆ ַמ‰  ּב¿ לו…  ים  ƒ‰…ל ¡‡ מ≈

 ָּ̇ ָ‡ַמר¿ ו¿ ָך  ָי„∆ ּב¿ ח  ַּ̃ ƒ ּ̇ ר  ָ̃ ּבָ ַל˙  ¿‚ ל-‡ טז, ב) ע∆ מּו‡≈ ¿ ׁ̆ )  : ָ‡ַמר לו… ו¿

ּור  ּ̂ ƒ̃  ‰ ּלּו ָ‰ָי‰ ז∆ ƒ‡ ָין. ו¿ נ¿ ƒר ָ‰ע‡ָ ¿ ׁ̆ י, ּו ƒ̇ ‡ ַח ַלי‰…ָו‰ ּבָ ּב… ז¿ ƒל

י˙  ƒי ָ‡מ ƒים לב, לט) ֲ‡נ ƒָבר ָליו: (ּ„¿ ּוָב‰ ‡≈ ׁ̆ ¿ּ̇ ‰ַ ‰ ָ̇ , ָ‰י¿ נו… חו… ט¿ ƒב ּב¿

ָ‡ַמר  ∆ ׁ̆ מו…  , ּכ¿ ‰ לו… מ∆ ‡, ‡ו… ַ‰ּ„ו… ּפָ ר¿ י ‡∆ ƒי ַוֲ‡נ ƒּ̇ ¿̂ ‰ ָמַח ַוֲ‡ַחּי∆

ַב„  י כ¿ ƒּכ י)   ,„ ˙ מו… ¿ ׁ̆ )  : ָ‡ַמר לו… ∆ ׁ̆  ˙ ם ע≈ לו… ָ ּׁ̆ ‰ַ ָעָליו   ‰ מ…˘�∆ ל¿

‰ ָלָ‡ָ„ם ‡ו…  ם ּפ∆ ָׂ̆ י  ƒי‡) מ ,„ ˙ מו… ¿ ׁ̆ י, ( ƒן ָ‡נ…כ ו… ׁ̆ ָל ַב„  ‰ ּוכ¿ ּפ∆

ל,  מּו‡≈ ¿ ׁ̆ ם  ƒ‡ ר. ו¿ ּו≈ ƒַח ‡ו… ע ≈ּ̃ ƒו… פ‡ ׁ̆ ר≈ ם ‡ו… ח≈ ּל≈ ƒ‡ ּום ׂ̆ י ָי ƒמ

 ˙ ּבו… ƒּס ƒמ ‰ ַטּנָ ¿̃  ‰ ּבָ ƒס ס ּב¿ נ≈ ּכָ ƒ‰ ל ל¿ ≈̃ , ל…‡ ‰≈ ˙ו… ָ̃ ¿„ ƒ̂ …ם  ּ̇ ם  ƒע

ִריאּותֹו  מֹר ַעל ּבְ לּות ְלַפְרָנָסתֹו, ְוִיׁשְ ּדְ ּתַ ה ִהׁשְ ָהָאָדם ַיֲעׂשֶ ְרצֹון ה' ׁשֶ
ן ֶאת ַעְצמֹו. ְולֹא ְיַסּכֵ

מּוֵאל  ׁשְ ּבִ מֹוֵצא  ה  ַאּתָ ָלֵכן  ל,  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ָהָאָדם  ַעל  חֹוָבה  ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ּו

ָלֶלֶכת  ַכל  אּו יַצד  ּכֵ ָאַמר  ׁשֶ ִוד,  ּדָ ֶאת  ְלַהְמִליְך  ה'  ָלחֹו  ְ ּשׁ ׁשֶ ּכְ ִביא  ּנָ ַה

ל  ן ׁשֶ ָבר ֶזה ְלָעוֹו ב לֹו ּדָ ְחׁשָ י, ְולֹא ֶנ ִנ ֵג ַהְר ַי ַמע ְו ׁשְ אּול ִי ָ ּשׁ ֵכן ׁשֶ ּתָ ֲהלֹא ִי ַו

לֹו  ָאַמר  ׁשֶ ֵאָליו,  ה'  ל  ׁשֶ ׁשּוָבתֹו  ִמּתְ ם  ׁשָ ָבן  ּמּו ׁשֶ ְכִפי  ּו ן,  חֹו טָּ ּבִ ֹחֶסר 

אּול  ׁשָ ֵיַדע  לֹא  ָכְך  ְו ן,  ּבָ ָקְר ְלַהְקִריב  א  ּבָ ׁשֶ ֹיאַמר  ְו ָקר  ּבָ ֶעְגַלת  ח  ּקַ ּיִ ׁשֶ

ה  ָנ י ֵא ל  ֵא מּו ׁשְ ת  ַנ ֲע טַּ ׁשֶ ר  אַמ ֹנ ם  ִא ְו ִוד,  ּדָ ֶאת  ְלַהְמִליְך  רֹוֶצה  ׁשֶ

ה,  ּיֶ ַח ְמ ּו ת  י ִמ ּמֵ ַה א  הּו י  ִנ ֲא י  ֵר ֲה  , ֹו ל ר  ַמ ֹו ל ה'  ְך  י ִר ָצ ה  ָי ָה ת,  ֶק ֶד ֹו צ

י  ִפ ְכ ּו  , ָך ְל ק  י ּזִ ּיַ ׁשֶ ל  אּו ָ ּשׁ ִמ ד  ֵח ַפ ְמ ָך  ּנְ ִה ד  ַצ י ֵכ ְו א,  ּפֵ ַר ּמְ ַה ְו ה  ּכֶ ּמַ ַה

א  הּו ׁשֶ ה  ָנ ֲע ַט ּבְ ה  ֹע ְר ַפ ְל ת  ֶכ ֶל ָל ד  ַח ּפָ ׁשֶ ּכְ ּו  נ ּבֵ ַר ה  ׁשֶ ֹמ ְל ה'  ה  ָנ ָע ׁשֶ

ן  ֵת ֹו ּנ ַה א  הּו י  ִנ ֲא י  ֵר ֲה ׁשֶ ד  ֵח ַפ ְל ה  ַמ ָך  ְל ן  י ֵא ה'  ֹו  ל ה  ָנ ָע ְו  , ה ּפֶ ד  ַב ְכ

ה  ָי ָה ׁשֶ א  י ִב ּנָ ַה ל  ֵא מּו ׁשְ ּו  ל י ִפ ֲא ׁשֶ ָך  ְל י  ֵר ֲה  , ר ּו ּב ּדִ ַה ַח  ּכֹ ת  ֶא ם  ָד ָא ָל

ה  ָנ ּכָ ַס ד  ַצ ֹו  ּב ׁש  ּיֵ ׁשֶ ר  ָב ָד ְל מֹו  ְצ ַע ס  י ִנ ְכ ִה א  לֹ ת,  מּו ֵל ׁשְ ּבִ ק  י ּדִ ַצ



קזפרק רביעי  

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ַו˙  ¿̂ ƒמ ּב¿  ‰ּ ּבָ ַנס  כ¿ ƒנ ָ‰ָי‰  ∆ ׁ̆ י  ƒּפ ַעל  ַ‡ף  ָנ‰,  ּכָ ַ‰ּסַ

ך¿  ל≈ ו¿ ן  מ∆ ∆ ׁ̆ ָך  נ¿ ר¿ ַ̃  ‡ ַמּל≈  (‡ טז,  ל-‡  מּו‡≈ ¿ ׁ̆ ) ָ‡ַמר:  ∆ ׁ̆ ּכ¿  , ַרך¿ ּבָ ¿̇ ƒי

 ‰ ֻ‚ּנ∆ ‰ מ¿ ‰ ז∆ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆ ן  ּכ≈ ∆ ׁ̆ ל  י, ּכָ ƒמ ח¿ י˙ ַ‰ּלַ י ּב≈ ַ ׁ̆ ƒל י ָלֲחָך ‡∆ ¿ ׁ̆ ∆‡

 .‰ ַעּל∆ ¿̇ ƒי ‡ ר≈ ַו˙ ַ‰ּבו… ¿̂ ƒי מ ƒּ̇ ל¿ ƒּב ƒמ , ּזּוָל˙ו… ƒמ

יו  ָ̇ ֻכּיו… „ּו ז¿ י…‡ב¿ , ו¿ ַרך¿ לו… ּבָ ¿̇ ƒי ‡ ר≈ ַר˙ ַ‰ּבו… ז¿ ע∆ ל ּב¿ ≈̂ ּנָ ƒּי ∆ ׁ̆ ‡ו… 

ָרָכ‰  ב¿ ƒָנם ל רו… כ¿ ƒז ינּו  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ∆ ׁ̆ מו…  ּכ¿  , ָכרו… ¿ׂ̆ י„  ƒס ַיפ¿ ו¿

ם  ˜ו… מ¿ ƒָלם ַ‡ל ַיֲעמ…„ ָ‡ָ„ם ּב עו… ˙ לב, ‡) ל¿ ּבָ ַ ׁ̆ ָמָר‡  ָין: (ּ‚¿ נ¿ ƒע‰ָ ‰ ז∆ ּבָ

ס,  ין לו… נ≈ ƒׂ̆ ין עו… ≈‡ ‡ ּמָ ∆ ׁ̆ ס,  ין לו… נ≈ ƒׂ̆ עו… ∆ ׁ̆ י…‡ַמר  ָנ‰ ו¿ ַסּכָ

ַיֲע˜…ב  ָ‡ַמר  ו¿ יו,  ָ̇ ֻכּיו… ּז¿ ƒמ לו…  ין  ƒַנּכ מ¿ ס,  נ≈ לו…  ין  ƒׂ̆ עו… ם  ƒ‡ ו¿

ים,  ƒ„ּכ…ל ַ‰ֲחָס ƒי מ ƒּ̇ ט…נ¿ ָ̃ י˙ לב, י‡)  ƒ ׁ̆ ‡ ר≈ ם: (ּב¿ לו… ָ ּׁ̆ ינּו ָעָליו ַ‰ ƒב‡ָ

ין  ƒ„ ס¿ ƒח ל  ּכָ ƒמ י  ַ̇ ָו ַזכ¿ ָרן  ע≈ ז¿  : ו… ׁ̆ רּו פ≈ ּב¿ ם  ≈‚ּ ר¿ ַ̇ ַ‰ּמ¿ ָ‡ַמר  ו¿

ָון.  ל ָטב¿ ּכָ ƒּומ

ר  ַמ ָא ׁשֶ ם,  ׁשָ ב  תּו ּכָ ְך  ּכָ י  ֵר ֲה ׁשֶ ת,  ֶכ ֶל ָל ו  י ָל ָע ה  ּוָ ִצ ה'  ׁשֶ ּו  ל י ִפ ֲא ַו

ם  ֶח ֶל ת  י ֵב ּבְ ׁשֶ י  ׁשַ ִי ת  י ּבֵ ל  ֶא ְך  ֵל ֵי ְו ן  ֶמ ׁשֶ י  ִל ּכְ ַה ת  ֶא א  ּלֵ ַמ ּיְ ֶ ּשׁ  ' ה ֹו  ל

ן  ּכֵ ַס ְמ ם  ָד ָא ׁשֶ ּכְ ה  ּנֶ ֻג ְמ ה  ּזֶ ׁשֶ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ  , ְך ֶל ֶמ ְל ֹו  נ ּבְ ת  ֶא ְך  י ִל ְמ ַה ְל

. ל ָל ּכְ  ' ה הּו  ּוָ ִצ א  ּלֹ ׁשֶ ר  ָב ָד ּבְ מֹו  ְצ ַע

לֹו  ְיַנּכּו  ָמא  ׁשֶ ס,  ַהּנֵ ַעל  ְוִלְסמְֹך  ַעְצמֹו  ֶאת  ן  ְלַסּכֵ ָלָאָדם  ָאסּור 
ֻכּיֹוָתיו. ִמּזְ

ד  ּבֵ ַא ְי ְך  ַא  , ְך ַר ּבָ ְת ִי תֹו  ָר ְז ֶע ּבְ ה  ָנ ּכָ סַּ ַה ֵמ ם  ָד ָא ָה ל  ֵצ ּנָ ּיִ ׁשֶ ן  ֵכ ּתָ ִי ם  ָנ ְמ ָא ְו

ר  ַמ ֲא ַמ ְכ ד לֹו לעוה"ב, ּו ָע ֻי ְמ ֹו ַה ר ָכ ּשְׂ ד ִמ י ִס ְפ ַי , ְו ו י ָת ֹו ּי ֻכ ְך ְז ם ּכָ ּו ּשׁ ִמ

ר  אַמ ֹי ְו ה  ָנ ּכָ ַס ְל מֹו  ְצ ַע ם  ָד ָא יס  ִנ ְכ ַי ל  ַא ם  ָל עֹו ְל ז"ל:  ּו  נ י ֵת ֹו ּב ַר

ּו  ׂש ֲע ַי ִאם  ם  ַג ְו ק,  ֵז ּנָ ִי ְו ס  ֵנ ֹו  ל ּו  ׂש ֲע ַי א  לֹ א  ּמָ ׁשֶ ס,  ֵנ ֹו  ל ּו  ׂש ֲע ּיַ ׁשֶ

ל  ֶצ ֵא ּו  אנ ָצ ָמ ן  ֵכ ְו ה.  ֶז ר  בּו ֲע ו  י ָת ֹו ּי ֻכ ּזְ ִמ ֹו  ל דּו  י ִר ֹו ּי ׁשֶ י  ֵר ֲה ס  ֵנ ֹו  ל

 , ים" ִד ָס ֲח ַה ל  ּכָ ִמ י  ּתִ ְנ ֹט ָק "  : מֹו ְצ ַע ל  ַע ר  ַמ ָא ׁשֶ ע"ה  ּו  נ י ִב ָא ב  ֹק ֲע ַי

ת  בֹו ֹו ּט ַה ְו ם  י ִד ָס ֲח ַה ל  ּכָ ִמ י  ַת ֹו ּי ֻכ ְז ם  י ִט ֲע מּו ם,  ׁשָ ם  ּו ּג ְר ּתַ ַה  ' י ִפ ּו

. ' ה י  ִנ ַל ָמ ּגְ ׁשֶ



חובות הלבבות שער הבטחון קח

יַע˙  ƒב ¿ּ̇ ּיּוב  ƒח ן נ…‡ַמר ּב¿ ˙, ּכ≈ ו∆ ים ּוַבּמָ ƒַחּי נּו ּבַ ָ‡ַמר¿ ∆ ׁ̆ מו…  ּוכ¿

 ˙ ּ„ו… ƒּמ‰ַ ו¿ יָר‰,  ƒ„ּ‰ַ ו¿  ׁ̆ ּבּו ל¿ ַ‰ּמַ ו¿ ן  זו… ַ‰ּמָ ו¿ י‡ּו˙  ƒר ַ‰ּב¿  ˙ ּבו… ƒס

י  ƒּכ מּוָנ˙ו…  ¡‡ רּור  ּב≈ ם  ƒע ן,  ָ„ּ ¿‚ נ∆ ּכ¿ ∆ ׁ̆ י˜  ƒח ַ‰ר¿ ּול¿  ,˙ בו… ַ‰ּטו…

ַר˙  ז≈ ¿‚ ƒּב  ‡ ּלָ ∆‡ לּום  ּכ¿  ‰ ז∆ ּבָ ˙ו…  ‡ו…  ˙ ילו… ƒע מו… ין  ≈‡  ˙ ּבו… ƒּס‰ַ

 ‰ּ ָ̇ � ‡ו… ַבַעל ָ‰ֲ‡ָ„ָמ‰ ַלֲחר̆… ׁ̆ ל¿ ר י≈ ∆ ׁ̆ ‡ֲ , ּכַ ַרך¿ ּבָ ¿̇ ƒי ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

נּו  ּמ¿ ַ„ּ ז¿ ƒם י ƒ‡ ,‰ּ ָ̇ ˜ו… ¿ ׁ̆ ‰ַ ָעּ‰ ּול¿ ָזר¿ ים ּול¿ ƒ̂ ו… ּ̃ ן ַ‰ ƒמ ‰ ָ̇ ַנ˜ו… ּול¿

ָרּ‰  מ¿ ָ ׁ̆ ‰ ּול¿ ָ̇ רו… ַ‰פ¿ ַרך¿ ל¿ ּבָ ¿̇ ƒי ‡ ר≈ ַטח ַעל ַ‰ּבו… ב¿ ƒי ם, ו¿ ƒלו… ַמי

 ,‡ ר≈ ַ‰ּבו…  ‰ּ ָ̇ ך¿ ‡ו… יָבר≈ ƒו  ,‰ּ ָ̇ בּוָ‡ ¿ּ̇  ‰ ּב∆ ר¿ ƒ̇ ו¿ ים,  ƒע‚ָ ַ‰ּפ¿ ן  ƒמ

יָע‰  ƒר ּוז¿  ‰„ָ ֲעבו… י  ƒל ּב¿ ƒמ ָ‰ֲ‡ָ„ָמ‰  יַח  ƒנ‰ָ ל¿ לו…  ָר‡ּוי  ין  ≈‡ ו¿

ַרע  י ז∆ ƒּ̇ ל¿ ƒיַח ָ‰ֲ‡ָ„ָמ‰ ּב ƒמ ¿̂ ַּ̇ ∆ ׁ̆  ‡ ר≈ ַר˙ ַ‰ּבו… ז≈ נו… ַעל ּ‚¿ חו… ט¿ ƒב ּב¿

ירּו˙  ƒכ ¿ׂ ּ̆ ‰ַ ו¿ ָר‰  חו… ַ‰ּס¿ ו¿ ָל‡ָכ‰  ַ‰ּמ¿ י  ֲעל≈ ּבַ ן  כ≈ ו¿  . לו… ַ„ם  ָּ̃ ∆ ׁ̆

י  ƒים ּכ ƒ‰…ל‡ ן ּב≈ חו… ּטָ ƒם ַ‰ּב ƒם ע ∆‰ ף ּבָ ר∆ ר ַעל ַ‰ּט∆ ַחּז≈ ין ל¿ ƒּו ֻ̂ מ¿

ימו…  ƒל ¿ ׁ̆ ב ּבו… ָלָ‡ָ„ם ּוַמ ‰ּו‡ ָער≈ ∆ ׁ̆ , ו¿ ּו˙ו… ׁ̆ ָי„ו… ּור¿ ף ּב¿ ר∆ ַ‰ּט∆

ּנּו ָהַרע. ִריאּותֹו ּוְלַהְרִחיק ִמּמֶ מֹור ַעל ּבְ ַעל ָהָאָדם ִלׁשְ

מֹור  ל ְוִלׁשְ ּדֵ ּתַ ַעל ָהָאָדם ְלִהׁשְ ל ָאָדם ׁשֶ יו ּומֹותֹו ׁשֶ י ַחּיָ ַאְרנּו ְלַגּבֵ ּבֵ ֶ ּוְכִפי ּשׁ

ְוִקְנָין  ּוְמגּוָריו  יו  ּוַמְלּבּוׁשָ ּוְמזֹונֹוָתיו  ִריאּותֹו  ּבְ י  ְלַגּבֵ ָבר  ַהּדָ ן  ּכֵ יו,  ַחּיָ ַעל 

ּנּו  ִמּמֶ ְלַהְרִחיק  ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ַהִחּיּוב  ָעָליו  מּוָטל  ן  ֻכּלָ ּבְ ׁשֶ ַהּטֹובֹות,  ִמּדֹוָתיו 

א  ֶאּלָ מֹוִעיָלה,  ַעְצמֹו  לּות  ּדְ ּתַ ַהִהׁשְ ֵאין  ׁשֶ ְלַהֲאִמין  ָעָליו  ׁשֶ ַאף  ָהַרע, 

ל  ּדֵ ּתַ ַעל ֲאָדָמה ְלִהׁשְ ִריְך ּבַ ּצָ ְך ָגַזר השי"ת. ּוְכִפי ׁשֶ ּכָ ּום ׁשֶ הּו ַרק ִמּשׁ עֹוׂשֵ ׁשֶ

קֹוָתּה ִאם ִיְהֶיה  ְוַלְחֹרׁש אֹוָתּה ּוְלַנקֹוָתה ֵמַהּקֹוִצים, ואח"כ ְלזֹוְרָעּה ּוְלַהׁשְ

ֶאת  ְצִמיַח  ּמַ ׁשֶ ֶזה  הּוא  ׁשֶ בהשי"ת  ִלְבֹטַח  ָעָליו  ֹזאת  ִעם  ְוַיַחד  ַמִים,  לֹו 

ן  י ֵא ְו ָרָכה,  ּבְ לֹו  יַע  ּפִ ּוַמׁשְ ְיבּוָלּה  ה  ּוַמְרּבֶ ֵנֶזק,  ל  ִמּכָ ְוׁשֹוְמָרּה  ָהֲאָדָמה 

ַמר,  לֹו ְו  , ּה ָע ְר ָז ְל ּו ּה  ָד ְב ָע ְל א  ּלֹ ׁשֶ ֲאָדָמה,  ָה ַדת  ֲעבֹו ב  ֹז ֲע ַל ן  כֹו ָנ ה  ֶז

ֶדם,  ּקֹ ִמ הָּ  ָרעּו ְז א  ּלֹ ׁשֶ ַאף  ַח  ִמי ְצ ּתַ ֲאָדָמה  ָה ׁשֶ ר  ֹז ְג ּיִ ׁשֶ ה'  ּבַ ַח  ֵט ֹו ּב ׁשֶ

ים  ּוִ ֻצ ְמ ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ִלים,  ֲע ְבפֹו ּו ים  ִר ֲח ְבסֹו ּו ְמָלאָכה  י  ֵל ֲע ַב ּבְ ָבר  ּדָ ַה ן  ֵכ ְו

א  הּו ׁשֶ ה'  ּבַ ַח  ֹט ְב ִל ֹזאת  ִעם  ַחד  ַי ְו ָסָתם,  ָנ ְר ּפַ ֶאת  ׂש  ּפֵ ַח ְל ּו ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ִה ְל

ָהָאָדם,  ַסת  ָנ ְר ַפ ְל ַאְחַראי  א  הּו ׁשֶ ְו  , ֹו נ ְרצֹו י  ִפ ְל ל  ּכֹ ַה ְו ס,  ֵנ ְר ַפ ְמ ּו ן  ּזָ ַה



קטפרק רביעי  

‰ּו  יל≈ ƒע ו… ּ̇  ‰ ּבָ ƒי ַ‰ּס ƒב ּכ… ׁ̆ ַ‡ל ַיח¿ ‰, ו¿ ∆̂ ר¿ ƒּי ∆ ׁ̆  ‰ ּבָ ƒיזו… ס ≈‡ לו… ּב¿

‡ּוָמ‰.  ‰ּו מ¿ ≈̃ י ƒז ַּ̇ ‡ו… 

 ˜ ַעּס≈ ¿̇ ƒ‰ ר ∆ ׁ̆ ‡ֲ ˙ ּבו… ƒי ַ‰ּס ָפנ≈ √‡ ים מ≈ ƒנ ּפו… ַעל ּפָ ‡ לו… ַטר¿ ם ָיבו… ƒ‡ ו¿

 ,‰ּ ַמח ּבָ ¿ׂ̆ ƒי י‡, ו¿ ƒ‰‰ַ ‰ ּבָ ƒַטח ַעל ַ‰ּס ב¿ ƒּל…‡ י ∆ ׁ̆ ן, ָר‡ּוי לו…  ∆‰ ּבָ

נו…  חו… ט¿ ƒּב ׁ̆ ַל ח¡ י י∆ ƒיָ‰, ּכ ל∆ ּבו… ‡≈ ƒל ‰ ַיּט∆ ּ‰, ו¿ י˜ ּבָ ƒֲחז‰ַ יף ל¿ ƒס יו… ו¿

 ‰ ּמַ ƒר מ ≈̇ נּו יו… יל∆ ƒע י ˙ו… ƒב ּכ… ׁ̆ ין ָר‡ּוי לו… ַלח¿ ל…ָ‰יו. ַ‡ך¿ ‡≈ ¡‡ ּב∆

ּבּובו…  ƒס ּ‰ ו¿ ˜ו… ּבָ ָ„ב¿ ƒ‰ ַמח ּב¿ ¿ׂ̆ ƒל י‡ַ ‡, ו¿ ר≈ ַ„ַע˙ ַ‰ּבו… ַ„ם ּב¿ ָּ̃ ∆ ּׁ̆

ל…‡  , ו¿ ָע˙ו… ƒ‚ יפו… ַ‡ַחר י¿ ƒר ט¿ ƒ‰ ר ∆ ׁ̆ ‡ֲ ‡ ר≈ ‰ ַ‰ּבו… ∆„ יָ‰, ַ‡ך¿ יו… ָעל∆

יַע  ƒ‚ י¿ ים ˜כח, ב)  ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ˙ּוב: ( ּכָ ∆ ׁ̆ מו…  י˜, ּכ¿ ƒחו… ָלר ָטר¿ ם ֲעָמלו… ו¿ ָׂ̆

 . ב ָלך¿ טו… יָך ו¿ ר∆ ¿ ׁ̆ ל ַ‡ ̇…‡כ≈ י  ƒיָך ּכ ּפ∆ ּכַ

ן  ≈̇ ּנו… ∆ ׁ̆ י  ƒּמ ƒמ  –  ַ‰ּ מ≈ ָּ̇ י  ƒנ‡ֲ ים:  ƒ„י ƒֲחס‰ַ ן  ƒמ ָח„  ∆‡ ָ‡ַמר  ו¿

יר לו…  ƒּכ ך¿ ַיז¿ ַ‡ַחר ּכָ ‡, ו¿ ר≈ לו… ַ‰ּבו… ¿̂ ַזר לו… ‡∆ ָ‚ּ ∆ ׁ̆ רו… ַמ‰  ַלֲחב≈

ָהָאָדם  ב  ׁשֹ ְח ַי א  לֹ ְו ֶצה,  ְר ּיִ ׁשֶ ן  ֶפ ֹא ה  ֶז י ֵא ּבְ ו  י ָל ֵא ַהְמִציאֹו  ְל ל  כֹו ָי ְו

ָמה. יק לֹו ְמאּו ּזִ ַה ְל ִעיל אֹו  ְלהֹו ָלה  כֹו ְי תֹו  לּו ּדְ ּתַ ׁשְ ִה ׁשֶ

ב  ׁשֹ ְח ַי ַאל   , ָסתֹו ָנ ְר ּפַ ג  י ּשִׂ ִה ְו ָדם  ָא ָה ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ִה ׁשֶ ַחר  ַא ְל ם  ּגַ
. ָסתֹו ָנ ְר ּפַ לֹו  יָאה  ִב ֵה תֹו  לּו ּדְ ּתַ ׁשְ ִה ׁשֶ

הּוא  ֲהֵרי  ָעַסק,  ׁשֶ לּות  ּדְ ּתַ ַהִהׁשְ ֶאְמָצעּות  ּבְ ְרָנָסתֹו  ּפַ ָהָאָדם  יג  ַיּשִׂ ִאם  ְוַגם 

ָכְך  ַמח ּבְ ְרָנָסתֹו, ְולֹא ִיׂשְ לּותֹו ֵהִביָאה לֹו ּפַ ּדְ ּתַ ִהׁשְ ּלֹא ַלְחׁשֹב ׁשֶ ֵהר ׁשֶ ָצִריְך ְלִהּזָ

יָון  ּכֵ יֹוֵתר,  ּבְ ָעֶליָה  ְוַלְחׁשֹב  ָכְך  ּבְ ְלַהֲאִמין  ָיבֹוא  ּלֹא  ׁשֶ ִהְצִליָחה,  לּותֹו  ּדְ ּתַ ִהׁשְ ׁשֶ

לּות  ּדְ ּתַ ִהׁשְ ֶרְך  ּדֶ ְוָקא  ּדַ ׁשֶ ַיְחׁשֹב  לֹא  ְוֵכן  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ּבְ ְטחֹונֹו  ּבִ ֵיָחֵלׁש  ָאז  ׁשֶ

זֹו  לּות  ּדְ ּתַ ִהׁשְ ה  ָעׂשָ ׁשֶ ָכְך  ּבְ ַמח  ִיׂשְ ְולֹא  ָעָליו,  ַזר  ּגָ ׁשֶ ְרָנָסתֹו  ּפַ ה'  לֹו  ַיְמִציא  זֹו 

ּלֹא ָעַמל  ַגע ְוָטַרח, ְוׁשֶ ּיָ ְרְנסֹו ַאַחר ׁשֶ ּפִ הּוא ֶזה ׁשֶ א יֹוֶדה להשי"ת ׁשֶ ְוִהְצִליַח, ֶאּלָ

יו ְוֵאינֹו ִמְתַהֶנה  ּפָ ִגיַע ּכַ ָאָדם ָהאֹוֵכל ִמּיְ ים, ׁשֶ ְתִהּלִ תּוב ּבִ ּכָ ם, ּוְכמֹו ׁשֶ ְוָטַרח ְלִחּנָ

ָריו ְוטֹוב לֹו. ֵמֲאֵחִרים, ַאׁשְ

ַתן  ּנָ ׁשֶ ֶאָחד  אֹותֹו  ַעל  א  ּלֵ ִמְתּפַ ֲאִני  ַהֲחִסיִדים,  ִמן  ֶאָחד  ַעם  ּפַ ְוָאַמר 

ָנה  ּתָ ַהּמַ ל  ּוְמַקּבֵ ַהּבֹוֵרא,  ָגַזר  ְך  ּכָ ׁשֶ ּום  ִמּשׁ אי  ּדַ ַו ה  ּזֶ ׁשֶ  , ְלַחֵבירֹו ָנה  ַמּתָ



חובות הלבבות שער הבטחון קי

י  ƒר ֲ‡נ ≈̇ יו… ˙ו… ָעָליו. ו¿ ˙ ‡ו… „ו… ‰ו… ׁ̆ ל¿ ≈ּ̃ יַב ƒו , ָב˙ו… ָעָליו ּבו… טו…

ו…  ּ̇ ƒ̇ ָר ח ל¿ ר, ֻמכ¿ י ַ‡ח≈ ≈„ ּפו… ַעל י¿ ל ַטר¿ ּב≈ ƒּ̃ ∆ ׁ̆ י  ƒּמ ƒמ – ַ‰ּ מ≈ ָּ̇

‰ּו.  ח≈ ּב¿ ַ ׁ̆ י ƒּו ו‰ ס≈ יַפּי¿ ƒַנע לו… ו ּכָ ƒי , ו¿ לו…

ם,  י‰∆ ב ֲעל≈ ּב≈ ƒר ס ∆ ׁ̆ ים ֲ‡ ƒנ ף ַעל ַ‰ּפָ ר∆ ‰ּו ַ‰ּט∆ ≈‡ בו… ם ל…‡ י¿ ƒ‡ ו¿

, ‡ו…  ּו˙ו… ׁ̆ ר¿ ƒּו‡ ּב‰ לו… ו¿ ¿̂ ַ„ם ‡∆ ָ̃ ַבר  מו… ּכ¿ ף יו… ר∆ ּט∆ ∆ ׁ̆ ר  ָ ׁ̆ פ¿ ∆‡

ים.  ƒר ים ֲ‡ח≈ ƒנ ‡ לו… ַעל ּפָ ּבָ ∆ ׁ̆

ַ‡ל  ˙, ו¿ ּבו… ƒס ˜ ּב¿ ַעּס≈ ¿̇ ƒ‰ ‰, ָר‡ּוי לו… ל¿ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆ ים  ƒנ ‰ ּפָ יז∆ ַעל ‡≈ ו¿

‚ּופו…  ּול¿ יו  ָ̇ ּ„ו… ƒמ ל¿  ˙ ‡ּויו… ר¿ ן  ≈‰ ∆ ׁ̆ ּכ¿ ן,  י‰∆ ֲעל≈ ר  ַחּז≈ מ¿  ‰ ּפ∆ ַיר¿

‰ ַעל  ם ז∆ ƒַטח ע ב¿ ƒי י, ו¿ ƒּ̇ מ¿ ַ„ּ ƒ̃ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ , ּכַ ָלמו… עו… מּוָנ˙ו… ּול¿ ¡‡ ל∆ ו¿

מו…  ּנּו, ּכ¿ ּמ∆ ƒם מ ַעּל≈ ¿̇ ƒל…‡ י ‰ּו ו¿ ּפ≈ ל…‡ ַיר¿ ‰ּו ו¿ ב≈ ּל…‡ ַיַעז¿ ∆ ׁ̆ ל…ָ‰יו,  ¡‡

 . י בו… ַע ח…ס≈ י…„≈ ָר‰ ו¿ ָ̂ ם  יו… ז ּב¿ ָמעו… ָי ל¿ ב י¿ ַמר: (ַנחּום ‡, ז) טו… ¡‡ ּנ∆ ∆ ׁ̆

ִמי  ַעל  א,  ּלֵ ִמְתּפַ ֲאִני  ּוְביֹוֵתר  ְך.  ּכָ ַעל  חֹו  ּבְ ּוְמׁשַ ֹוֵתן  ַלּנ יֹוֵתר  ּבְ מֹוֶדה 

ְלַפְרְנסֹו,  ָצִריְך  הּוא  ַמִים  ָ ִמּשׁ אי  ּדַ ַו ּבְ ׁשֶ ַאֵחר,  ְיֵדי  ַעל  ְרָנָסתֹו  ּפַ ל  ּבֵ ּקִ ׁשֶ

 .21 חֹו ּבְ סֹו ּוְמׁשַ ל ִנְכַנע ֵאָליו ּוְמַפּיְ ַקּבֵ ְוַהּמְ

ֵכן  ִיּתָ לּותֹו,  ּדְ ּתַ ִהׁשְ ּבְ לּום  ּכְ ִהְרִויַח  ְולֹא  ְלַפְרָנָסתֹו  ָהָאָדם  ל  ּדֵ ּתַ ִהׁשְ ּוְבִאם 

אֹו  ְרׁשּותֹו,  ּבִ ָבר  ּכְ ְוֶזה  ים  ַרּבִ ְלָיִמים  ֶדם  ִמּקֹ ְרָנָסתֹו  ּפַ ֶאת  ל  ִקּבֵ ָבר  ּכְ ׁשֶ

ים ֲאֵחִרים. אֹוַפּנִ לֹו ּבָ ַקּבְ ּיְ ׁשֶ

ל  ּצֵ ַע ְת ִי א  לֹ ְו  , ל ּדֵ ּתַ ׁשְ ִה ְל ּו ק  ֹס ֲע ַל ם  ָד ָא ָה ל  ַע ה  ֶי ְה ּיִ ׁשֶ ן  ֶפ ֹא ל  ָכ ְב ּו

י  ִפ ּכְ  , ו י ָת ֹו ח ֹכ ְל ּו ו  י ָת ֹו נ ּו כ ְת ִל ה  ָי ּו א ְר ָה ת  ּו ל ּדְ ּתַ ׁשְ ִה ר  ַח ַא ׂש  ּפֵ ַח ּלְ ִמ

ּו  ה ֵב ְז ַע ַי א  ּלֹ ׁשֶ  ' ה ּבַ ח  ַט ְב ִי ת  א ֹז ם  ִע ד  ַח ַי ְו  , ל י ֵע ְל י  ּתִ ׁשְ ַר ּפֵ ר  ָב ּכְ ׁשֶ

ב  י ִט י ֵמ  ' ה  : ב י ִת ְכ ִד ּכְ  . ּו ּנ ּמֶ ִמ ם  ּלֵ ַע ְת ִי א  לֹ ְו ֹו  ת ֹו א ׁש  ֹו ּט ִי א  לֹ ְו

. ֹו ּב ם  י ִס ֹו ח ַל ג  ֵא ֹו ד ְו  , ו י ָב ְי ֹו ל א ַע ס  ֵע ֹו ּכ ׁשֶ ת  ֵע ּבָ ף  ַא ֹו  ּב ם  י ִח ְט ֹו ּב ַל

ַרת  ֲהֵרי ֵיׁש ִעְנַין ַהּכָ יְרְנסֹו, ׁשֶ ִפּ ִליַח ׁשֶ ָ ֵאין ְלהֹוִקיר ֶאת ַהּשׁ ָנה ׁשֶ ּוָ ֵאין ַהּכַ ּמּוָבן ׁשֶ 21.  ּכַ

ַח ַרק  ּבֵ ֹוֵכַח ְלהֹודֹות ַלה' ּוְמׁשַ ּשׁ י ׁשֶ ָנה ְלַגּנֹות ֶאת ּמִ ּוָ א ַהּכַ ֵהיִטיב ִעּמֹו, ֶאּלָ ַהּטֹוב ְלִמי ׁשֶ

ַפְרְנסֹו. ּמְ הּוא ֶזה ׁשֶ ב ׁשֶ חֹוׁשֵ יְרְנסֹו, ִנְמָצא ׁשֶ ִפּ ֶאת ִמי ׁשֶ



קיאפרק רביעי  

ָ‰ָ‡ָ„ם  ַעל  י  ƒּכ י,  ƒח…ל‰ַ ו¿ י‡ּו˙  ƒר ַ‰ּב¿ ַין  נ¿ ƒע ּב¿ נ…‡ַמר  ן  כ≈ ו¿

י‡ּו˙  ƒר ַ‰ּב¿ ָמַ„˙  ¿̇ ‰ַ ּב¿ ל  ≈„ּ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ ּול¿  ,‰ ז∆ ּבָ  ‡ ר≈ ּבו… ּבַ ט…ַח  ב¿ ƒל

ֲ‰‚ּו  ּנָ ∆ ׁ̆ ַמ‰  ‰ ּב¿ ו∆ ¿„ ˙ ַ‰ּמַ חו… ¿„ ƒל ‰, ו¿ ָען ז∆ ב¿ ƒּט ƒר מ ∆ ׁ̆ ‡ֲ ˙ ּבו… ƒס ּב¿

ַרּפ…‡  ˙ כ‡, יט) ו¿ מו… ¿ ׁ̆ ) :‰ ַעּל∆ ¿̇ ƒי ‡ ר≈ ‰ ַ‰ּבו… ּוָ ƒּ̂ ∆ ׁ̆ מו…  , ּכ¿ ˙ו… חו… ¿„ ƒל

ן  ≈‰ ∆ ׁ̆ י  ƒח…ל‰ַ י‡ּו˙ ו¿ ƒר ˙ ַ‰ּב¿ ּבו… ƒַטח ַעל ס ב¿ ƒּי ∆ ׁ̆ י  ƒל ּב¿ ƒמ ,‡ ַרּפ≈ י¿

 .‡ ר≈ ּו˙ ַ‰ּבו… ׁ̆ ר¿ ƒּב ‡ ּלָ ∆‡ ,˙ י˜ו… ƒו… ַמּז‡ ˙ ילו… ƒע מו…

י  ƒּ̇ ל¿ ƒּוב  ‰ ּבָ ƒס ּב¿ יו…  ָחל¿ מ≈ ‰ּו  ≈‡ ַרּפ¿ י¿  ,‡ ר≈ ּבו… ּבַ ַטח  ב¿ ƒי ר  ∆ ׁ̆ ַכֲ‡ ו¿

ם.  ≈‡ ּפָ ר¿ ƒי ו¿ ָברו…  ¿„ּ ַלח  ¿ ׁ̆ ƒי כ)  ˜ז,  ים  ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ) ַמר:  ¡‡ ּנ∆ ∆ ׁ̆ מו…  ּכ¿  ,‰ ּבָ ƒס

 ָּ̇ ַ„ע¿ ּיָ ∆ ּׁ̆ מו…  ּכ¿  ,‰ ּב≈ ַ‰ר¿ י˜  ƒּז ַ‰ּמַ ָ„ָבר  ּב¿ ‰ּו  ≈‡ ַרּפ¿ ּי¿ ∆ ׁ̆ ר  ָ ׁ̆ פ¿ ∆‡ ו¿

מו…  ַלח, ּכ¿ מ∆ ם ּב¿ ָ̃ ּז≈ ∆‰ ‡ ּפָ ƒר ∆ ׁ̆ ים,  ƒם ָ‰ָרע ƒי ּמַ ע ּבַ ָ ׁ̆ י ƒל ַין ‡¡ נ¿ ƒע מ≈

 ,˙ ל∆ ּכָ ַ ׁ̆ מ¿  ı ָ‰ָ‡ר∆ ו¿ ים  ƒָרע ם  ƒי ַ‰ּמַ ו¿ ט)  י≈ ב,  ים-ב  ƒָלכ (מ¿ ˙ּוב:  ּכָ ∆ ׁ̆

רּו  ָ‡מ¿ ם, ו¿ ƒי ל ַ‰ּמַ ך¿ ‡∆ ל≈ ¿ ׁ̆ ı ַוּיַ ָי ע≈ ‰ּו י¿ ר≈ ˙ טו, כ‰) ַוּיו… מו… ¿ ׁ̆ ן, ( כ≈ ו¿

ְגֵזַרת  ַהּכֹל ּבִ ִריאּותֹו ַעל ְיֵדי ֶאְמָצִעים ְוַיֲאִמין ׁשֶ מֹור ַעל ּבְ ל ִלׁשְ ּדֵ ּתַ ִיׁשְ
ַהּבֹוֵרא.

ֶגד  ּוִמּנֶ ה'  ּבַ ִלְבֹטַח  ָהָאָדם  ַעל  ׁשֶ ְוֶהֳחָלִאים,  ִריאּות  ַהּבְ ִעְנַין  ּבְ ָבר  ַהּדָ ְוֵכן 

ֹכָחן  ּבְ ׁשֶ ֶאְמָצִעים  ְיֵדי  ַעל  ִריאּותֹו  ּבְ ַעל  ְתִמידּות  ּבִ מֹור  ִלׁשְ ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ

ּנּו ֶהֳחָלִאים ע"י ָהֶאְמָצִעים  יד ִלְדחֹות ִמּמֶ ְלַהְבִריאֹו, ְוֵכן ַעל ָהָאָדם ְלַהְקּפִ

ָהָאָדם  ַעל  ׁשֶ א"  ְיַרּפֵ א  "ְוַרּפֹ ּתֹוָרה  ּבַ ה'  ה  ּוָ ּצִ ׁשֶ ּוְכִפי  ְלָכְך,  ִלים  ֻסּגָ ַהּמְ

ֹכָחן  ּבְ ִאּלּו  ּכְ ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ָהֶאְמָצִעים  ַעל  ִיְבַטח  ּלֹא  ׁשֶ ַרק  ַעְצמֹו,  אֹות  ְלַרּפְ

ְגֵזַרת ַהּבֹוֵרא. ל ּבִ א ַהּכֹ יק לֹו, ֶאּלָ ְלַהְבִריאֹו אֹו ְלַהּזִ

י  ִע ָצ ְמ ֶא י  ע" ן  ֵה ֹו  י ְל ָח ֵמ הּו  ֵא ּפְ ַר ְי י  ַז ֲא "ת  בהשי ָדם  ָא ָה ַטח  ְב ִי ׁשֶ ְכ ּו

ם  ָד ָא ָה ְו ר  ֵז ֹו ּג ם  ֵ ּשׁ ַה ב:  י ִת ְכ ִד ּכְ  . י ִע ָצ ְמ ֶא י  ע" א  ּלֹ ׁשֶ ן  ֵה ְו ה  ׂשֶ ֲע ּיַ ׁשֶ

י  ִפ ְכ ּו ק,  י ּזִ ּמַ ַה ר  ָב ּדָ י  ע" ָדם  ָא ָה א  ּפֵ ַר ְת ּיִ ׁשֶ ם  ּגַ ן  ֵכ ּתָ ִי ְו א.  ּפֵ ַר ְת ִמ

ב  י ִת ְכ ִד ח. ּכְ ַל י ֶמ ים ע" ִע ָר ם ָה ִי ּמַ א ֶאת ַה ּפֵ ִר ע ׁשֶ ׁשָ י ִל ל ֱא ֶצ ה ֵא ָי ָה ׁשֶ

ל  ֶצ ֵא ּו  אנ ָצ ָמ ן  ֵכ ְו ם.  י ִת ֵמ ים  ׁשִ ָנ ֲא ָה ּו  י ָה ְו ם  י ִע ָר ם  ִי ּמַ ַה ּו  י ָה ׁשֶ ם:  ׁשָ

ץ,  ֵע ֹו  כ תֹו ְל ְך  י ִל ׁשְ ִה ׁשֶ י  ע" ם  ִי ּמַ ַה יק  ּתִ ְמ ַה ְל ה'  הּו  ּוָ ּצִ ֶ ּשׁ ה  ׁשֶ ֹמ



חובות הלבבות שער הבטחון קיב

י.  ƒנ ּ„ּופ¿ ַ‰ר¿ ל  ∆ ׁ̆  ı ע≈ ָ‰ָי‰  ∆ ׁ̆ ם)  ָ ׁ̆ חּוָמ‡  נ¿ ַּ̇  ׁ̆ ַר ¿„ ƒמ (ּב¿ ים:  ƒנ מו… ¿„ ַּ̃ ‰ַ

ַעל  חּו  ר¿ מ¿ ƒי ו¿ ים  ƒנ ≈‡ ¿ּ̇  ˙ ל∆ ב∆ ¿„ּ ‡ּו  ¿ׂ̆ ƒי כ‡)  לח,  ָי‰  ע¿ ַ ׁ̆ (י¿ ‰ּו,  ָכמו… ו¿

ָ‡ָס‡  ַין  נ¿ ƒע מ≈ ָ‰ָי‰  ∆ ׁ̆ ַמ‰   ָּ̇ ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿ י,  ƒח י∆ ו¿ ין  ƒח ¿ ּׁ̆ ‰ַ

 , יו… ָחל¿ ים ּב¿ ƒ‰…ל‡ נו… ּב≈ חו… ט¿ ƒיַח ּב ƒּנ ƒ‰ ים ו¿ ƒ‡ פ¿ ַטח ַעל ָ‰רו… ּבָ ∆ ׁ̆ ּכ¿

י ‰ּו‡  ƒב ‰, יח) ּכ ּיו… ƒ‡) :ּוב˙ ָ‡ַמר ַ‰ּכָ , ו¿ ָח‰ לו… כ≈ ו… ּ̇ ‰ַ ַ‰ּמּוָסר ו¿ מ≈

יָנ‰.  ּפ∆ ר¿ ƒּ̇ ָיָ„ו  ַחı ו¿ מ¿ ƒי ׁ̆ ּבָ ח¿ י∆ יב ו¿ ƒ‡ ַיכ¿

 ˙ ּבו… ƒס ו¿ ָ‰ָ‡ָ„ם  י  ָינ≈ נ¿ ƒ̃ י  ָינ≈ נ¿ ƒע ‰ּו‡  ו¿ י,  ƒנ ≈ ּׁ̆ ‰ַ  ˜ ל∆ ַ‰ח≈  ׁ̆ רּו ּופ≈

 ˙ יכו… ƒַוֲ‰ל ָל‡ָכ‰  ּומ¿ ָחר  ס¿ ƒמ ּב¿ יו  ָ̃ ֲעָס י  ָפנ≈ ָו‡√ ּפו…  ַטר¿

ים  ƒָלכ ַ‰ּמ¿  ˙„ַ ַוֲעבו… י„ּו˙,  ƒ̃ ּופ¿ ירּו˙  ƒכ ¿ׂ̆ ּו ּנּוי  ƒּומ ים  ƒָרכ ¿„ּ‰ַ

 ˙ „ו… ָ‰ֲעבו… י  ינ≈ ƒּומ רּו˙,  פ¿ ƒס ו¿ ַוֲ‡ָמָנ‰  ָלנּו˙  ּב¿ ַ̃ ו¿ רּו˙  ּבָ ז¿ ƒ‚ ו¿

 ‰ ּמַ ƒמ  ‰ ָלז∆  ‰ מ∆ ַ‰ּ„ו… ו¿ ים,  ƒמ ַ‰ּיַ ו¿  ˙ רו… ּבָ ¿„ ƒּמ‰ַ  ˙ יכו… ƒַוֲ‰ל

ב  י ִת ּכְ ן  ֵכ ְו  , ר ַמ א  הּו ׁשֶ י  ִנ ְפ ּו ּד ְר ַה ץ  ֵע ה  ֶז ה  ָי ָה ׁשֶ ים  ִנ מֹו ְד ּקַ ַה ּו  ר ְמ ָא ְו

ן  י ִח ְ ּשׁ ל ַה חּו ַע ְר ּמָ י ׁשֶ ְך ע" ֶל ּמֶ הּו ַה ּיָ ִק ְז ל ִח ֹו ׁשֶ ר א עֹו ּפֵ ִר ה ׁשֶ ָי ְע ׁשַ י ּבִ

ָסא  ָא ְל ה  ָר ּקָ ׁשֶ ַמה  ַע  דּו ָי ְו  , ר עֹו ָל יק  ּזִ ַמ א  הּו ׁשֶ ף  ַא ְו ה  ׁשָ ֵב ְי ה  ָנ ֵא ּתְ

 , ו י ָל ְג ַר ּבְ ה  ָל "ת ָח א בהשי לֹ ְו ים  ִא ְפ ֹו ר ּבָ ַטח  ּבָ ֶ ּשׁ ן  ָו י ּכֵ ׁשֶ ה  ָד הּו ְי ְך  ֶל ֶמ

ה  ֶז א  הּו ְו ב,  י ִא ְכ ּמַ ׁשֶ ה  ֶז א  הּו ה'  ב:  י ִת ְכ ּו ק.  סּו ּפָ ַה חֹו  י ִכ הֹו ׁשֶ י  ִפ ְכ ּו

א. ּפֵ ַר ְמ ְך  ּכָ ר  ַח ַא ְו ה  ּכֶ ַמ ה,  ּכָ ּמַ ַה ׁש  ֵב חֹו ׁשֶ

ַעל  ׁשֶ ַוֲעָסָקיו,  ְרכּוׁשֹו  י  ְלַגּבֵ הּוא  ׁשֶ ִני  ֵ ַהּשׁ ֵחֶלק  ּבַ חֹון  ּטָ ַהּבִ ֲעבֹוַדת 
ֵדי ִמְחָיתֹו ְולֹא יֹוֵתר,  ִריְך ּכְ ּצָ ה ׁשֶ ּמָ ִביל ְלַהְרִויַח ּכַ ׁשְ ָהָאָדם ַלֲעסֹק ּבִ
ַרק  ָצִריְך  מֹוָתרֹות  ַעל  ֲאָבל  ְוִלְבטַֹח,  ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ב  ַחּיָ ֶזה  ֵחֶלק  ְוַעל 

ל ֲעבּור ֶזה. ּדֵ ּתַ ִלְבטַֹח ְולֹא ְלִהׁשְ

י  ּבֵ ְלַג ְוֵכן   , ְרכּוׁשֹו ֵני  ָי ִקְנ ַין  ִעְנ ּבְ הּוא  ׁשֶ ִני,  ֵ ַהּשׁ ֵחֶלק  ּבַ חֹון  טָּ ַהּבִ ְוֶדֶרְך 

אֹו  ְמָלאָכה  ּבִ ָהעֹוֵסק  ּוְכגֹון  ׁשֹוִנים,  ֲעָסִקים  ֵגי  סּו ּבְ ַפְרָנָסתֹו  ּבְ ָהעֹוֵסק 

ֵאֶצל  ָהעֹוֵבד  אֹו  ִקיד,  ְוַהּפָ ִכיר  ַהּשָׂ אֹו  ה  ֻמּנֶ ַהּמְ ְוֵכן  ָרִכים,  ּדְ ּבַ ֹוֵסַע  ַהּנ

ֲעבֹודֹות  ָאר  ׁשְ ּבִ אֹו  ַהְלָואֹות  ּבְ ְוָהעֹוֵסק  ָלן  ּבְ ַהּקַ ְוֵכן  ר,  ּבָ ְז ִג ְו ָלִכים,  ַהּמְ

ָאר  ׁשְ ְוֵכן   , ְלַפְרָנָסתֹו ם  ּיָ ּבַ ָהעֹוֵבר  אֹו  ִרּיֹות  ְלִמְדּבָ ֵלְך  ַההֹו ְוֵכן  ׁשֹונֹות, 



קיגפרק רביעי  

ָי‰,  ח¿ ƒי ַ‰ּמ ר≈ ¿̇ ˙ מו… ּבו… ַ‰ר¿ ן ּול¿ ı ָממו… ּב≈ ַ̃ ין ּבו… ל¿ ƒ̃ ַעּס¿ ¿̇ ƒּמ ∆ ׁ̆

ַמ‰  ˜ ּב¿ ַעּס≈ ¿̇ ƒּי ∆ ׁ̆ ים,  ƒ‰…ל ם ַעל ָ‰‡¡ ∆‰ ן ּבָ חו… ּטָ ƒר ַ‰ּב ∆� י י̆… ָפנ≈ √‡

ל  יַע ‡∆ ƒ‚ּ‰ַ נו… ּול¿ זו… ּפּו˜ו… ּומ¿ ƒך¿ ס ˆ…ר∆ ם ל¿ ∆‰ ‡ מ≈ ר≈ ן לו… ַ‰ּבו… ּמ≈ ƒּז ∆ ׁ̆

ָלם.  ן ָ‰עו… ƒי מ ׁ̆ ּבו… ּ„ַ ּי≈ ∆ ׁ̆ ַמ‰ 

י  ƒל ּב¿ ƒּו מ‰ ≈‡ בו… ¿ּ̇  ,‰ ז∆ ˙ ַעל  פ∆ ס∆ ˙ו… ּב¿  ‡ ר≈ ז…ר לו… ַ‰ּבו… ¿‚ ƒי ם  ƒ‡ ו¿

 ‰ ּב∆ ל…‡ ַיר¿ ּ‰, ו¿ ים ּבָ ƒ‰…ל ַטח ַעל ָ‰‡¡ ב¿ ƒר י ∆ ׁ̆ ‡ֲ יָע‰, ּכַ ƒ‚י ƒט…ַרח ו

ל…‡  ם  ƒ‡ ו¿  . ּבו… ƒל ּב¿ ן  י‰∆ ֲעל≈ מ…ך¿  ס¿ ƒי ל…‡  ו¿  ,˙ ּבו… ƒּס‰ַ ַעל  ר  ַחּז≈ ל¿

ר  ∆ ׁ̆ ל ֲ‡ ים ּכָ ƒל ¿„ּ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒם ָ‰יּו מ ƒ‡ ,ן זו… ן ַ‰ּמָ ƒר מ ≈̇ רּו לו… יו… ז¿ ¿‚ ƒי

ּום  ׁ̆ ּב¿ ים  ƒל כו… י¿ ָ‰יּו  ל…‡  ָעָליו,  יף  ƒס ‰ו… ל¿  ı ּוָבָ‡ר∆ ם  ƒַמי ָ ּׁ̆ ּבַ

 ‡ ָ̂ מ¿ ƒים, י ƒ‰…ל‡ ַטח ּב≈ ב¿ ƒר י ∆ ׁ̆ ַכֲ‡ ‰. ו¿ ּבָ ƒּום ס ׁ̆ ל…‡ ּב¿ ים, ו¿ ƒנ ּפָ

 , ל זּוָל˙ו… ו… ‡∆ ּ̃ ּנּו ֻח ר∆ י ל…‡ ַיַעב¿ ƒו… ּכ ׁ̆ ַו˙ ַנפ¿ ל¿ ַ ׁ̆ ּבו… ו¿ ƒנּוַח˙ ל מ¿

 . ָזר לו… ּבו… ¿‚ ƒו… ַ‰ּנ ּ̇ ƒע ר מ≈ ַ‡ח≈ ל…‡ י¿ ים ו¿ ƒ„ּ ¿̃ ל…‡ ַי ו¿

ה  יֹוֵתר ִמּמַ ן ּבְ ִקים ֶלֱאסֹוף ָממֹו ְתַעסְּ ֶרְך ַהּמִ ּדֶ , ׁשֶ ֲעבֹודֹות ַהּדֹומֹות ָלֵאּלּו

ק  ְלִהְתַעסֵּ הּוא  חֹון  טָּ ַהּבִ ֲעבֹוַדת  ּבַ כֹון  ַהּנָ ֶרְך  ַהּדֶ ְו ְלִמְחָיָתם.  רּוׁש  ּדָ ׁשֶ

ִמְחָיתֹו  ִביל  ׁשְ ּבִ ִריְך  ּצָ ׁשֶ ּוְמזֹונֹו  ָצְרּכֹו  ֵדי  ּכְ השי"ת  לֹו  ן  ּמֵ ּזִ ׁשֶ ֲעבֹוָדה  ּבַ

ֶדֶרְך ָהעֹוָלם ְולֹא ֵמֵעֶבר ְלָכְך. ּכְ

י  ִל ּבְ ֹזאת  יג  ּשִׂ ַי י  ַז ֲא  , ן ָממֹו ֵתר  ֹו י השי"ת  ָעָליו  ר  ַז ּגָ ִאם  ׁשֶ ֲאִמין  ַי ְו

ִסיף  ֹו י לֹא  ְו  , ְך ָכ ּבְ ה'  ַעל  ֹו  נ ְטחֹו ּבִ ה  ֶי ְה ִי ִאם  ּבְ יָעה,  ִג י ִו ִטיְרָחה  ׁשּום 

ה'  ַזר  ּגָ א  לֹ ִאם   , ְך ֶפ ֵה ְל ּו ַלל,  ּכְ ְך  ּכָ ַעל  ֹו  ּב ִל ּבְ ן  ֵע ָ ּשׁ ִי א  לֹ ְו ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ִה ְל

יֹות  ְדלּו ּתַ ׁשְ ִה ל ַה ה ּכָ ֲעׂשֶ ם ִאם ַי י ּגַ ַז , ֲא ַח י ִו ְר ּמַ ֶ ה ּשׁ ֵתר ִמּמַ ֹו ְהֶיה לֹו י ּיִ ׁשֶ

לֹא  ְו ן  ֹאֶפ ׁשּום  ּבְ לֹו  ְהֶיה  ִי לֹא  ֵתר,  ֹו י יַח  ִו ְר ַה ְל ָבָאֶרץ  ּו ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ׁש  ּיֵ ׁשֶ

ב,  ּלֵ ַה ַחת  ְמנּו ִל ה  ּכֶ ְז ִי י  ַז ֲא ה'  ּבַ ְבַטח  ִי ר  ֲאׁשֶ ַכ ְו  , י ִע ֶאְמָצ ִעיל לֹו ׁשּום  ֹו י

לֹא  ן  ֵכ ְו  , לֹו ַזר  ְג ּנִ ׁשֶ ה  ִמּמַ ח  ּקַ ִי לֹא  ֶאָחד  ַאף  ׁשֶ ָעה  גּו ְר ְהֶיה  ּתִ ְפׁשֹו  ַנ ְו

. ַבע לֹו ה' ּקָ ׁשֶ ַמן  ּזְ ַה ֵמ ָסתֹו  ָנ ְר ּפַ ֻאַחר  ְי לֹא  ְו ם  ּדָ ְק ֻי

ָידֹו,  ְרָנַסת ֲאֵחִרים ֻמְפָקד ּבְ ּפַ חֹון ְלִמי ׁשֶ ּטָ ֶרְך ַהּבִ א ְלָפֵרט ּדֶ ֵעת ּבָ ּכָ
יַצד ַעל  ְרִתים ּוְמַפְרְנָסם, ּכֵ ֲעִסיק ֲעָבִדים ּוְמׁשָ ִית ַהּמַ ַעל ַהּבַ ּוְכגֹון ּבַ
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 ׁ̆ י ƒ‡ „י ָ‡ָ„ם ַעל ַי נ≈ ּב¿ ƒים מ ƒי ַרּב ּפ≈ ‡ ַטר¿ ר≈ י‚ ַ‰ּבו… ƒ‰ נ¿ ּמַ ∆ ׁ̆  ׁ̆ י≈ ו¿

 , ˙ו… רו… ַ‰ּמ¿ ים מ≈ ƒ‰…ל‡ ָ„˙ו… ל≈ ‰ ֲעבו… ז∆ ין ּבָ ƒח ַ‰ב¿ ם, ל¿ ∆‰ ָח„ מ≈ ∆‡

ן  יו… ּסָ ƒּנ‰ַ  ˙ ּבו… ƒס ּב¿ ∆ ׁ̆  ˙ ַ‰ֲחָז˜ו…  ˙ ּבו… ƒּס‰ַ ן  ƒמ  ‰ ז∆  ˙ ∆‡ ים  ƒׂ̆ ָי ו¿

ן  כ≈ ו¿ ַוֲעָבָ„יו,  ילו…  ח≈ יף  ƒר ַמט¿ ‰ּו‡  ∆ ׁ̆ ך¿  ל∆ מ∆ ּכ¿  , לו…  ‰ ָ̇ ַ‰ֲ‰ָס ו¿

 ˙ ו… ּ̇ ƒם ּכ י‰∆ ≈̇ יבו… ƒב ר ס¿ ∆ ׁ̆ ים, ֲ‡ ƒנ‚ָ ַ‰ּס¿ ך¿ ו¿ ל∆ י ַ‰ּמ∆ ≈‡ רו… ים ו¿ ƒר ָׂ ּ̆ ‰ַ

ים,  ƒב רו… ¿̃ ּו ים  ƒ ׁ̆ ָנ ו¿ ם  י‰∆ י„≈ ƒ̃ ּופ¿ ם  י‰∆ ≈ ׁ̆ ָמ ַ ׁ̆ ו¿ ם  י‰∆ ≈„ ַעב¿ מ≈

ן  מו… ַ‰ּמָ  ıּבּו ƒ̃  ˙ ּבַ ƒס ַעל  ר  ַחּז≈ ל¿ ֲעבּוָרם  ּבַ ים  ƒל ¿„ּ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒּומ

ים.  ƒָרע ים ו¿ ƒב ים טו… ƒנ ּפָ ƒמ

ים.  ƒנ ‰ ּפָ ָ� ל̆… ¿ ׁ̆ ƒּב ‰ ע∆ ט¿ ƒם י ∆‰ ָכל מ≈ ַ‰ּסָ ו¿

ַזר  ָ‚ּ ∆ ׁ̆ ַמ‰  ַח  ≈̃ לו… ‰ּו‡  י  ƒּכ ן,  מו… ַ‰ּמָ ˆו…  ב¿ ָ̃ ּב¿ ם  ∆‰ מ≈ ָח„  ∆‡

ָ‰ָי‰  ּלּו  ƒ‡ ו¿ ים.  ƒָרע ו¿ ים  ƒּנ‚ֻ ים מ¿ ƒנ ּפָ ו… ַעל  ּ̇ ח¿ ַ̃ ל¿  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… לו… 

 , נו… ˆו… ˆו… ּור¿ פ¿ ל ח∆ יַע ‡∆ ƒ‚ָּניו, ָ‰ָי‰ ַמ ˙ו… ַעל ָ‡פ¿ ׁ̆ ‡ו… ≈ּ̃ ַב מ¿

ֶרְך  ה', ְוֵכן ַמּדּוַע ִהְנִהיג ה' ּדֶ חֹון ּבַ ּטָ ֶדֶרְך ַהּבִ אֹותֹו ְמַפְרֵנס ְלִהְתַנֵהג ּבְ
ֶאָחד ְמַפְרֵנס ֲאֵחִרים. עֹוָלם ׁשֶ ֶזה ּבָ

הּוא  ׁשֶ ֶאָחד  ִאיׁש  ַיד  ּבְ ים  ַרּבִ ים  ֲאָנׁשִ ְרָנַסת  ּפַ ַמְפִקיד  ה'  ׁשֶ ִלְפָעִמים 

ִאם עֹוֵבד  ֵדי ִלְבֹחן ֶאת ָהָאָדם ּבְ ּכְ ֶזה  ָנתֹו ּבָ ְוַכּוָ ַמֲעִביד אֹוָתם וְמַפְרְנָסם, 

ם ִמְצוֹות  ִאם ְיַקּיֵ הּו ה' ִלְראֹות ּבְ ר ְמַנסֵּ יו, ּוְבִעּקָ ֶאת ה' אֹו ח"ו ַמְמֶרה ּפִ

ֶאת  ְמַפְרֵנס  ֶלְך  ּמֶ ׁשֶ ּוְכמֹו  ים,  ַלֲעִנּיִ ֵתת  ִמּלָ ָידֹו  ִיְקֹמץ  אֹו  ּצֹוֵבר  ׁשֶ הֹון  ּבְ

ן  ּכֵ ם  ּגַ ֵיׁש  יֶהם  ְחּתֵ ּוִמּתַ ּוְממּוֵניֶהם,  ְרָתיו  ּוְמׁשָ ָריו  ְוׂשָ ֲעָבָדיו  ְוֶאת  ְצָבאֹו 

ֶלְך  ַהּמֶ ׁשֶ ּוְקרֹוֵביֶהם,  יֶהם  ּוְנׁשֵ ּוְפִקיִדים  ים  ׁשִ ּמָ ְוׁשַ ֲעָבִדים  ל  ׁשֶ ּתֹות  ּכִ

ְדָרִכים  ּבִ ַרב  ָממֹון  ץ  ּוְלַקּבֵ ֶלֱאסֹוף  ֶזה  ֲעבּור  ל  ּדֵ ּתַ ּוִמׁשְ ְלַפְרְנָסם  ָצִריְך 

ָרִכים ֲאסּורֹות. רֹות ּוִבּדְ ְיׁשָ

ָבִרים. כֹול ִלְטעֹות בג' ּדְ ּיָ ֶכל ֲהֵרי ׁשֶ ְוִאם אֹותֹו ְמַפְרֵנס ֲחַסר ׂשֵ

"ת  השי ֹו  ל ר  ַז ּגָ ׁשֶ ה  ַמ ן  מֹו ָמ ף  סֵּ ַא ּמְ ׁשֶ ְך  ָכ ּבְ  , ה ָנ ֹו אׁש ִר ת  עּו ָט

ק  ַר ן  מֹו ּמָ ַה ת  ֶא ׂש  ּפֵ ַח ְמ ה  ָי ָה ּו  ּל ִא ְו ת,  עֹו ָר ְו ת  תֹו ּוָ ֻע ְמ ם  י ִכ ָר ְד ּבִ

ְך  י ִר ּצָ ׁשֶ ן  מֹו ּמָ ַה ל  ָכ ְל ן  ּכֵ ם  ּגַ ַע  י ּגִ ַמ ה  ָי ָה ׁשֶ י  ֵר ֲה  , ר ָתּ ּמֻ ַה ן  ֶפ ֹא ּבְ



קטופרק רביעי  

ר  ל…‡ ָ‰ָי‰ ָחס≈ , ו¿ ָלמו… עו… ָר˙ו… ו¿ ו… ּ̇ ַין  נ¿ ƒָי„ו… ע ם ּב¿ ּי≈ ַ̃ ¿̇ ƒָי‰ מ‰ָ ו¿

‡ּוָמ‰.  ‡ מ¿ ר≈ ַזר ַ‰ּבו… ָ‚ּ ∆ ׁ̆  ‰ ּמַ ƒלו… מ

ן  מו… ן ַ‰ּמָ ƒָליו מ יַע ‡≈ ƒ‚ּ ƒ‰ ∆ ׁ̆ ל ַמ‰  ּכָ ∆ ׁ̆ ב  ≈ ׁ̆ י ‰ּו‡ חו… ƒי ּכ ƒנ ≈ ּׁ̆ ‰ַ ו¿

 ‰ ָ� ל̆… ¿ ׁ̆ ƒל ˜ ַחּל≈ ¿̇ ƒף מ ר∆ י ַ‰ּט∆ ƒין ּכ ƒל…‡ ָיב , ו¿ נו… זו… ף מ¿ ר∆ ‰ּו‡ ט∆

ּ‚ּופו…  ַל˙  ּכָ ל¿ ּכַ ‰ּו‡  ו¿  , נו… זו… מ¿ ף  ר∆ ט∆ ם,  ∆‰ מ≈ ָח„  ∆‡ ים:  ƒ̃ ֲחָל

ּבו… רּוַח  ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ָכל  ים ל¿ ƒ‰…ל ן ָ‰‡¡ ƒָטח מ ב¿ ַ‰ּמֻ ‰ּו‡  ו¿ ַב„,  ל¿ ƒּב

 ‰ ָ ּׁ̆ ƒ‡ , מ≈ ן זּוָל˙ו… זו… ף מ¿ ר∆ י, ט∆ ƒנ ≈ ּׁ̆ ‰ַ י˙ ָיָמיו. ו¿ ƒל כ¿ ַּ̇ ים ַע„  ƒַחּי

ָטח  ּנּו ֻמב¿ ינ∆ ≈‡ ם, ו¿ ‰ ָל‰∆ מ∆ ַ‰ּ„ו… ים ו¿ ƒ̇ ר¿ ָ ׁ̆ ים ּומ¿ ƒ„ים ַוֲעָב ƒּוָבנ

ים  ƒ‡ָנ ¿̇ ƒם ּב ∆‰ ‰ מ≈ ֻ‚ּלָ ס¿ ƒל ‡ ּלָ ים, ‡∆ ƒ‡רּו ָכל ַ‰ּב¿ ים ל¿ ƒ‰…ל ן ָ‰‡¡ ƒמ

ן  ּמ≈ ַ„ּ ז¿ ƒין מ ≈‡ ˙ ַ‡ַח˙, ו¿ ע≈ ן ּב¿ ּמ≈ ַ„ּ ז¿ ƒמ ‰ ר∆ ¿̃ ƒּו‡ מ‰ ים, ו¿ ƒ„ֻיָח מ¿

ן  ƒמ ‡ ר≈ י ַ‰ּבו… ינ≈ ƒ„ּ ˙ יכו… ƒל‰ֲ ˙ בו… ַחּי¿ ּמ¿ ∆ ׁ̆ י  ƒפ ˙, ּכ¿ ר∆ ˙ ַ‡ח∆ ע≈ ּב¿

ן  מו… ַ‰ּמָ ‰ּו‡  ו¿ ָין,  נ¿ ƒ̃ ף  ר∆ ט∆ י,  ƒ ׁ̆ י ƒל ¿ ּׁ̆ ‰ַ ו¿ ט.  ּפָ ¿ ׁ̆ ƒּמ‰ַ ו¿  „ ס∆ ַ‰ח∆

ר  ≈̂ נו… ו¿ ָעָליו  ר  מ≈ ו… ׁ̆ ‰ּו‡  ו¿ ָלָ‡ָ„ם,   ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ּבו…  ין  ר ‡≈ ∆ ׁ̆ ‡ֲ

ֹו  ל ר  ַס ְח ֶנ ה  ָי ָה א  לֹ ְו  , ה' ת  ַר ֹו ּת ת  ֶא ם  ּיֵ ַק ְל ה  ֶכ ֹו ז ה  ָי ָה ְו  , ה ֶצ ֹו ר ְו

"ת. ו השי י ָל ָע ר  ַז ּגָ ׁשֶ ה  ּמַ ִמ ם  ּו ל ּכְ

א  ּו ו ה י ָל ַע ֵא י ּגִ ּמַ ן ׁשֶ ֹו מ ּמָ ל ַה ּכָ ב ׁשֶ ׁשֵ ֹו ם ח ָד ָא ָה , ׁשֶ ה ּיָ ִנ ְ ּשׁ ת ַה ּו ע טָּ ַה

ק  ּלֵ ַח ְת ִה ְל ֹו  נ ֹו מ ָמ ל  ַע ׁשֶ ַע  ֵד ֹו י ֹו  נ י ֵא ְו  , ֹו ת ָס ָנ ְר ַפ ּו ֹו  נ ֹו ז ְמ ל  י ִב ׁשְ ּבִ

ל  ַע ְו  , ו י ָת ֹו נ ֹו ז ְמ ר  ּו ב ֲע ֹו  מ ְצ ַע ְל ד  ָע ֻי ְמ  , ד ָח ֶא ק  ֶל ֵח  , ם י ִק ָל ֲח  ' ג ל

ֹו  ס ְנ ְר ַפ ּיְ ׁשֶ  ' ה ת  ֵא ֵמ י  ַח ל  ַע ּבַ ל  ָכ ְו ם  ָד ָא ל  ּכָ ח  ָט ְב ֻמ ה  ֶז ק  ֶל ֵח

ֹו  ּת ׁשְ ִא ת  ֹו נ ֹו ז ְמ ר  ּו ב ֲע ד  ָע ֻי ְמ  , י ִנ ֵ ּשׁ ַה ק  ֶל ֵח ַה  . ו י ָמ ָי ף  ֹו ס ד  ַע

ח  ָט ְב ֻמ ֹו  נ י ֵא ה  ֶז ק  ֶל ֵח ְו  , ם ֶה ָל ה  ֶמ ֹו ּד ַה ְו ו  י ָת ְר ׁשָ ְמ ּו ו  י ָד ָב ֲע ַו ו  י ָנ ָב ּו

ם  י ּנִ ַפ ֹו א ּבָ ם  ֶה ּבָ ׁשֶ ם  י ִר ָח ְב ּמֻ ַל א  ּלָ ֶא  , ם י ִא ּו ר ּבְ ַה ל  ָל ְכ ִל  ' ה ת  ֵא ֵמ

ם  י ִמ ָע ְפ ִל ְו  , ה ֶז ר  ּו ב ֲע ם  ָד ָא ָה ל  ּבֵ ַק ְי ם  י ִמ ָע ְפ ּלִ ׁשֶ ן  ֵכ ּתָ ִי ְו  , ם י ִמ ּיָ ֻס ְמ

ת  ּדַ ִמ י  ִפ ְל ם  ָד ָא ָה ם  ִע ג  ֵה ַנ ְת ּמִ ׁשֶ  ' ה ל  ׁשֶ ֹו  נ ֹו צ ְר י  ִפ ְל ל  ּכֹ ַה ְו  , א לֹ

י, ַהְינּו ִקְנָיֵני ָהָאָדם ְורֹוב ָממֹונֹו,  ִליׁשִ ְ ַהֵחֶלק ַהּשׁ  . ט ּפָ ׁשְ ּמִ ַה ֹו  א ד  ֶס ֶח ַה

ַעד  ָעָליו  ׁשֹוֵמר  ָהָאָדם  ׁשֶ ְוִלְפָעִמים  ְלִמְחָיתֹו,  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ְלַמה  ֵמֵעֶבר 
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ּנּו.  ּמ∆ ƒמ ּי…‡ַב„  ∆ ׁ̆ ‡ו…  זּוָל˙ו…  ל¿ ּנּו  ∆ ׁ̆ י ƒר יו… ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ַע„   , ˙ו… ‡ו…

ן,  מו… ַ‰ּמָ ן  ƒמ  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… לו…  ַזר  ָ‚ּ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ל  ּכָ …ב  ׁ̆ ַיח¿ ָכל  ַ‰ּסָ ו¿

ָליו  ≈‡ ר  ַמ‰≈ מ¿ ‰ּו‡  ו¿  , ּ‚ּופו… ַל˙  ּכָ ַכל¿ ו¿ נו…  זו… מ¿ ף  ר∆ ט∆ ‰ּו‡  ∆ ׁ̆

ו… ַ‡ֲחָריו,  ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‡ ַבַעל ּנּו ל¿ ∆̂ ּב¿ ¿̃ ƒּי ∆ ׁ̆ ר  ָ ׁ̆ פ¿ ∆‡ ל ָעָליו, ו¿ ≈„ּ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒּומ

ָ‡יו.  נ¿ ו… ׂ̆ ּב¿ ∆ ׁ̆ ל  „ו… ַלּ‚ָ , ו¿ ‚ו… ר¿ ‰ו… ּול¿

ַזר  ָ‚ּ ∆ ׁ̆ מו…  ּכ¿ ם,  י‰∆ ַבֲעל≈ ל¿ ים  ƒָרפ ַ‰ט¿ ן  ≈̇ נו… ‰ּו‡  ∆ ׁ̆ י,  ƒ ׁ̆ י ƒל ¿ ּׁ̆ ‰ַ ו¿

ּלּו  ƒ‡ ם, ּכ¿ ∆‰ ם ּבָ ָב˙ו… ָל‰∆ ר טו… כ≈ ‰ּו‡ זו… , ו¿ ‡ ַעל ָי„ו… ר≈ ם ַ‰ּבו… ָל‰∆

ם,  י‰∆ ם ֲעל≈ „ ּבָ ַחס≈ּ ¿̇ ƒ‰ ם, ו¿ ָ̇ ל ‡ו… ּכ≈ ל¿ ƒכ ם ו¿ ∆‰ יָפם ּבָ ƒר ט¿ ƒ‰ ‡ּו‰

„ּו‰ּו  ַעב¿ ּיַ ∆ ׁ̆ ו¿ ם,  י‰∆ ֲעל≈  ‰ ּב≈ ַ‰ר¿ חּו‰ּו  ּב¿ ַ ׁ̆ י ƒו „ּו‰ּו  יו… ∆ ׁ̆  ‰ ∆̂ רו… ו¿

ָ„ָ‡˙ו…  ‰ו… יַח  ƒַיּנ ו¿  , ָבבו… ל¿ ָירּום  ו¿  ‰ּ ּבַ ¿‚ ƒי ו¿  ,‰ ∆‡ ָ‚ּ ¿̇ ƒי ו¿ ֲעבּוָרם,  ּבַ

ים  ƒר‡ָ ¿ ׁ̆ ƒם ָ‰יּו נ ∆‰ ם מ≈ ָ̇ ַע ‡ו… נ≈ ם ָ‰ָי‰ מו… ƒ‡ ∆ ׁ̆ …ב  ׁ̆ ַיח¿ ם, ו¿ י‰∆ ֲעל≈

י,  ƒָענ ‰ּו‡ ‰∆ ם. ו¿ י‰∆ ּפ≈ ים ַטר¿ ƒ̃ ָס פ¿ ƒּו‡ ָ‰יּו נ‰ ‡ י לּול≈ ƒכ , ו¿ לו… ¿̂ ∆‡

 .‡ ָלם ַ‰ּבָ ָכרו… ָלעו… ¿ׂ̆ י„  ƒס ַיפ¿ ‰ ו¿ ָלם ַ‰ּז∆ עו… י˜ ּבָ ƒיַ‚ע ָלר ƒר י ∆ ׁ̆ ‡ֲ

ב  ַעת חֹוׁשֵ ּדַ הּוא ֲחַסר  ּוִמי ׁשֶ ּנּו.  ִמּמֶ אַבד  ּיֹ ֶ ּשׁ ה, אֹו ַעד  ירּוׁשָ ּבִ ֲעִבירֹו  ּמַ ׁשֶ

ל ֲעבּורֹו, ֲעבּור ְמזֹונֹוָתיו ּוַפְרָנַסת ּגּופֹו,  ֶהֱעִניק לֹו ה' ַהּכֹ מֹון ׁשֶ ל ַהּמָ ּכָ ׁשֶ

ַלֲאֵחִרים,  מֹונֹו  ִמּמָ נֹוֵתן  ְוֵאינֹו  יָגם,  ְלַהּשִׂ עֹות  ַהּמָ ַאַחר  ִמיד  ּתָ ָרץ  ְוהּוא 

ַאֲחֵרי  ּתֹו  ִאׁשְ א ֶאת  ּשָׂ ּיִ ׁשֶ ַעל  ְלּבַ ַיֲעבֹור אח"כ  ַבר  ּצָ ׁשֶ ל ָממֹונֹו  ּכָ ׁשֶ ֵכן  ְוִיּתָ

דֹול. ַהְרֶגּנּו ח"ו, אֹו ְלׂשֹוְנאֹו ַהּגָ ּיַ ֶ ֲעֹבר ְלֶאָחד ּשׁ ּיַ מּות, אֹו ׁשֶ ּיָ ׁשֶ

ָהֱאֶמת  ד  ִמּצַ ּופֹוֲעָליו,  ַלֲעָבָדיו  ַלֲאֵחִרים,  ַפְרֵנס  ַהּמְ ׁשֶ ית,  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ עּות  ַהטָּ

ב  חֹוׁשֵ הּוא  ׁשֶ א  ֶאּלָ ה',  ָלֶהם  ַזר  ּגָ ׁשֶ ּוְכִפי  ֲעלּוָתם,  ּוְבּבַ ָלֶהם  ְך  ּיָ ׁשַ מֹון  ַהּמָ

ֶהם  ִעּמָ ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ יׁש  ּוַמְרּגִ ָצְרֵכיֶהם,  ל  ּכָ ּוַמֲאִכיָלם  ַפְרְנָסם  ּמְ ׁשֶ ֶזה  הּוא  ׁשֶ

ֶזה,  ֲעבּור  ּבַ ְרתּוהּו  ְיׁשָ ְוׁשֶ ה,  ַהְרּבֵ אֹותֹו  חּו  ּבְ ִויׁשַ ּיֹודּו  ׁשֶ רֹוֶצה  ְוָלֵכן  ֶחֶסד, 

ְלַפְרְנָסם,  הּו  ּכָ ּזִ ׁשֶ ַעל  להשי"ת  מֹוֶדה  ְוֵאינֹו  ֲעֵליֶהם,  ּוִמְתַיֵהר  ֶאה  ּוִמְתּגָ

ָידֹו,  ּבְ ַאר  ִנׁשְ ה  ַהּזֶ מֹון  ַהּמָ ָהָיה  מֹונֹו  ִמּמָ ְמַפְרְנָסם  ָהָיה  לֹא  ִאם  ׁשֶ ב  ְוחֹוׁשֵ

ֵמַאַחר  ַדְעּתֹו  ּבְ ָעִני  הּוא  ַוֲהֵרי  ַלל,  ּכְ ְרָנָסה  ּפַ ָלֶהם  ָהָיה  לֹא  ְלָעָדיו  ּבִ ְוׁשֶ

ָכר בעוה"ב. ן ׂשָ ל ַעל ּכֵ ַע ָלִריק ְלַפְרְנָסם בעוה"ז ְוֵאינֹו ְמַקּבֵ ְתַיּגֵ ּמִ ׁשֶ



קיזפרק רביעי  

ָנ‰  כו… ַ‰ּנ¿ ך¿  ר∆ ∆„ּ‰ַ ַעל  ים  ƒנ ַ‰ּפָ  ˙ ∆� ל̆… ¿ ׁ̆ ƒּב  ‚ ≈‰ נו… יל  ƒּכ ¿ׂ̆ ַ‰ּמַ ו¿

ים  ƒ‰…ל ¡‡‰ָ ַי„  ּב¿  ׁ̆ ּי≈ ∆ ׁ̆ ַמ‰  ּב¿ נו…  חו… ט¿ ƒּוב  , ָלמו… עו… ּול¿ ָר˙ו…  ˙ו… ל¿

ָי„ו…  ּב¿  ׁ̆ ּי≈ ∆ ׁ̆ ַמ‰  ּב¿ נו…  חו… ט¿ ƒּב ƒמ ָחָז˜  ר  ≈̇ יו… ָינו…  נ¿ ƒ̃ ו¿ ּפו…  ר¿ ּטָ ƒמ

ף  ר∆ ן ‡ו… ט∆ ף ָמזו… ר∆ ם ‰ּו‡ ט∆ ƒ‡ ,ַע ≈„ ינו… יו… ≈‡ ∆ ׁ̆ י  נ≈ ּפ¿ ƒם, מ ∆‰ מ≈

ב  ַ‰ּטו… מּול  ¿‚ּ‰ַ ל  ∆‡ ו¿  ‰ ַ‰ּז∆ ָלם  ָ‰עו…  „ בו… כ¿ ƒל יַע  ƒ‚ַּי ו¿ ָין,  נ¿ ƒ̃

לּוָיּ‰  ים ˜יב, ‡) ַ‰ל¿ ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ר: ( מו… ז¿ ƒמ ָ‡ַמר ּבַ ∆ ׁ̆ מו…  ‡, ּכ¿ ָלם ַ‰ּבָ עו… ּבָ

 . פו… ָי ַע„ סו… ˙ י¿ ∆‡ ‡ ׁ̆ ָיר≈ י ƒ‡ י ר≈ ¿ ׁ̆ ‡ַ

ן  מו… ˙ ַ‰ּמָ נו… ¿̃ ƒים ל ƒל ¿„ּ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒיָנם מ ≈‡ ∆ ׁ̆  ˙ ו… ּ̇ ƒי ָ‡ָ„ם ּכ נ≈ ּב¿ ƒמ ׁ̆ י≈ ו¿

ָ‡ָ„ם,  י  נ≈ ּב¿ ƒמ  „ בו… ַ‰ּכָ ַ‡ֲ‰ַב˙  ל¿  ‡ ּלָ ∆‡ ּנּו,  ּמ∆ ƒמ  ˙ ּבו… ַ‰ר¿ ּול¿

ָבר,  ּום ּ„ָ ׁ̆ ּנּו  ּמ∆ ƒם מ י˜ ָל‰∆ ƒּפ ין ַמס¿ ≈‡ ם, ו¿ ≈ ׁ̆ ם  ˙ ָל‰∆ ו… ׂ̆ ַלֲע ו¿

ָלם  ּוָבעו…  ‰ ַ‰ּז∆ ָלם  עו… ּבָ  „ בו… ַ‰ּכָ  ˙ ּבַ ƒס ּב¿ ם  ∆‰ לּו˙ מ≈ כ¿ ƒס ‰ ז∆ ו¿

ֶרְך  ּדֶ ּבַ הנ"ל  ָבִרים  ּדְ הג'  ָכל  ּבְ ֵהג  ִמְתַנ ַלֲאֵחִרים  ַפְרֵנס  ַהּמְ ֶהָחָכם  ְו

נֹו  ָממֹו ל  ּכָ ׁשֶ לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ן  חֹו טָּ ַהּבִ ְו  , ה' ּתֹוַרת  ם  ַקּיֵ ּמְ ׁשֶ ע"י  ֶזה  ְו ָיה,  ָהְראּו

ן  חֹו טָּ ַבר הּוא יֹוֵתר ָחָזק ֵמַהּבִ ּצָ נֹו ׁשֶ ל ָממֹו ֵהן ּכָ ָתיו ְו נֹו ֵמֵאת ה' ֵהן ְמזֹו

נֹו  ֵדַע ִאם הּוא ֲעבּור ְמזֹו ֵאינֹו יֹו ן ׁשֶ יָו ָדיו, ּכֵ ַחת ָי ּתַ נֹו ׁשֶ ָממֹו ׁש לֹו ּבְ ּיֵ ׁשֶ

ם  ַג ְו ז  " ה ו ע ב ד  ֹו ב ָכ ְל ה  ֶכ ֹו ז ְו ַע  ּגֵ ַי ְת ִמ ּו  , ּו ּנ ִמּמֶ ּסֹוף ֹיאַבד  ּבַ ׁשֶ אֹו 

ׁש  י ִא ָה ר  ָ ּשׁ ֻא ְמ  : ם י ּלִ ִה ְת ּבִ א  ָב ּו ּמ ּכַ  , ב " ה ו ע ב ר  ָכ ׂשָ ל  ּבֵ ַק ְי

 .2 2 ר ֹו מ ְז ּמִ ַה ף  ֹו ס ד  ַע  ' ה מ ד  ֵח ַפ ּמְ ׁשֶ

בֹוד. ם ּכָ אֹוְסִפים ָממֹון ְלׁשֵ ים ׁשֶ ְגנּות ָהֲאָנׁשִ ר ּבִ ֵעת ְמַדּבֵ ּכָ

יל  ְלַהְגּדִ ְמַנת  ַעל  ָממֹון  ֶלֱאסֹוף  ִעים  ִמְתַיּגְ ֵאיָנם  ׁשֶ ֵאּלּו,  ּכָ ָאָדם  ְבֵני  ּבִ ְוֵיׁש 

ְהֶיה  ּיִ ֵני ָאָדם ְוׁשֶ ְזּכּו ְלָכבֹוד ִמּבְ ּיִ ֵדי ׁשֶ מֹון ּכְ ִאּסּוף ַהּמָ ָנָתם ּבְ ּוָ א ּכַ הֹוָנם, ֶאּלָ

עֹוָלם, ְוֶזהּו  ּבָ ּום ָממֹון ׁשֶ ֵבִעים ְלעֹוָלם ִמּשׁ עֹוָלם, ְוֵאיָנם ׂשְ ְרסּום ּבָ ָלֶהם ּפִ

ּום  י בעוה"ז ובעוה"ב, ִמּשׁ ֵאיָנם יֹוְדִעים ַמה ּגֹוֵרם ְלָכבֹוד ֲאִמּתִ ֵמֲחַמת ׁשֶ

אן בעוה"ז ול'  ָכבֹוד" ּכַ רּום ּבְ ֵרא ֶאת ה' זֹוֶכה ל' "ַקְרנֹו ּתָ ַהּיָ ר ׁשֶ ְזמֹור ֻמְזּכָ ּמִ ם ּבַ 22.  ׁשָ

"ִצְדָקתֹו עֹוֶמֶדת ָלַעד" בעוה"ב.



חובות הלבבות שער הבטחון קיח

 ı י ָ‰ָ‡ר∆ ּבּו„ ַעּמ≈ ƒּכ ƒים מ ƒ‡ רו… ∆ ּׁ̆ ‰ ַמ‰  ם ז∆ ם ָל‰∆ ר≈ ‚ו… ‡. ו¿ ַ‰ּבָ

ָלם  ¿̂ ∆‡ ׁ̆ ּי≈ ∆ ׁ̆ ם ַמ‰  ָ„ּ ָחמ¿ ם, ל¿ ּבּוָ„ם ָל‰∆ ƒכ ן, ו¿ מו… י ַ‰ּמָ ≈ ׁ̆ ַ‡נ¿ ל¿

ָיָ„ם.  ר ּב¿ ∆ ׁ̆ ‡ֲ …ך¿ מ≈ ׁ̆ מ¿ ƒל ו¿

ל…‡  כ…ָחם  ּב¿ ל…‡  ו¿ ם  ָּ̇ יָכל¿ ƒּב ין  ≈‡ י  ƒּכ ינּו  ƒב ≈‰ ו¿ ילּו  ƒּכ ¿ׂ̆ ƒ‰ ּלּו  ƒ‡ ו¿

ל…‡  ָלם,  ¿̂ ∆‡  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… לו…  ַזר  ָ‚ּ ∆ ׁ̆ י  ƒמ ל¿  ‡ ּלָ ∆‡ נ…ַע  מ¿ ƒל ל…‡  ו¿  ˙ ≈̇ ָל

י  ƒמ ‡ ּלָ ∆‡ „ ָכבו… ָלם ל¿ ¿̂ ל…‡ ָ‰ָי‰ ָר‡ּוי ‡∆ , ו¿ זּוָל˙ו… ים ל¿ ƒּו ַ̃ ָ‰יּו מ¿

 „ בו… כ¿ ƒֲעבּוָרן ל ˙, ָר‡ּוי ּבַ חו… ּבָ ֻ ׁ̆ ˙ מ¿ ַמֲעלו… ‡ ּב¿ ר≈ ֲחָ„‰ּו ַ‰ּבו… ƒי ∆ ׁ̆

 .„ ַ„י ֲ‡ַכּב≈ ַכּב¿ י מ¿ ƒל-‡ ב, ל) ּכ מּו‡≈ ¿ ׁ̆ ˙ּוב: ( ּכָ ∆ ׁ̆ מו…  ‰, ּכ¿ ַעּל∆ ¿̇ ƒי ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

ן  מו… ַ‰ּמָ י  ֲעל≈ ּבַ ָ„ם  ַכּב¿ ּב¿  ı ָ‰ָ‡ר∆ י  ַעּמ≈ לּו  ָסכ¿ ∆ ׁ̆ י  נ≈ ּפ¿ ƒּומ

 ˙ ּבו… ƒס ּב¿ לּו˙  כ¿ ƒס  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ם  ָל‰∆ יף  ƒס ‰ו…  ,„ בו… ַ‰ּכָ  ˙ ּבו… ƒס ּב¿

ל  ּכָ  ‰ ַרּבָ יָע‰  ƒ‚י ƒו ָל‰  „ו… ¿‚ּ לּו˙  ¿„ּ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ ּב¿ לּו  ָנפ¿ ו¿ ם,  ָ̇ ו… ׁ̆ ָ̃ ּבַ

ר  ַמ‰≈ ּול¿ ּבו…  ל  ≈„ּ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ ל¿ ין  ƒב ַחּיָ ָ‰יּו  ∆ ׁ̆ ַמ‰  יחּו  ƒּנ ƒ‰ ו¿ ם,  י‰∆ מ≈ י¿

 ˙ „ו… ‰ו… ם, ּול¿ י‰∆ ר ֲעל≈ ∆ ׁ̆ ‡ֲ ‡ ר≈ ˙ ַ‰ּבו… בו… ים חו… ƒל ¿ ׁ̆ ‰ַ ָליו מ≈ ≈‡

בֹוד,  ה ֵמִביא ּכָ ּזֶ ִבים ׁשֶ מֹון ְוחֹוׁשְ ֲעֵלי ַהּמָ ִדים ֶאת ּבַ עֹוָלם ְמַכּבְ ּבָ רֹוִאים ׁשֶ ֶ ּשׁ

ים  ִמְתַאּוִ ים  ֲאָנׁשִ ׁשֶ ּום  ִמּשׁ הּוא  יִרים  ָלַעׁשִ ִדים  ַכּבְ ּמְ ׁשֶ ַמה  ל  ּכָ ׁשֶ ְוָהֱאֶמת, 

ְורֹוִצים ֶאת ָממֹוָנם.

י  ֵל ֲע ּבַ ַח  ֹכ ְב ּו ת  ֶל ֹכ י ּבִ ן  י ֵא ֶ ּשׁ ם  ָל ְכ ׂשִ ּבְ ם  י ִנ י ִב ְמ ם  י ׁשִ ָנ ֲא ָה ּו  י ָה ם  ִא ְו

ה  י ַמ ִפ ְל ק  ַר ל  ּכֹ ַה ְו ם,  ֶה ֵמ ַע  ֹו נ ְמ ִל א  לֹ ְו ם  י ִר ֵח ֲא ָל ת  ֵת ָל א  לֹ  , ן מֹו ּמָ ַה

ת  ֶא א  ּלָ ֶא ם  י ִד ּבְ ַכ ְמ ּו  י ָה א  ּלֹ ׁשֶ י  ֵר ֲה  , ד ָח ֶא ל  ָכ ְל ה  ֶי ְה ּיִ ׁשֶ ה'  ר  ַז ּגָ ׁשֶ

ת  ֵא ד ֵמ ֹו ב ָכ ת ְל ֶמ ֱא י ּבֶ אּו ה ָר ֶז ם ּכָ ָד ָא ת, ׁשֶ בֹו ת טֹו ֹו ּד ִמ ה ְל ָכ ּזָ י ׁשֶ ִמ

ם. י ִל ֹו ע ְו ם  י ִד ּבְ ּכַ ְת ִמ  , ה' ת  ֶא ם  י ִד ּבְ ַכ ּמְ ַה  : ב תּו ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ  . ה'

ם  י ׂשִ ּפְ ַח ּמְ ׁשֶ ְך  ָכ ּבְ  , ת ַע ּדַ ד  ֹו ב ּכָ ַה י  ֵל ֲע ּבַ ם  ָת ֹו א ְל ן  י ֵא ֶ ּשׁ י  ֵנ ּפְ ִמ ּו

ד  ֹו ע  ' ה ם  ֶה ָל ף  י ִס ֹו ה  , ן ֹו מ ּמָ ַה ת  ּו ע ָצ ְמ ֶא ּבְ ד  ֹו ב ּכָ ַה ת  ֶא

ף  ּדֹ ְר ִל ם  ֶה י ֵמ ְי ל  ּכָ ה  ָע י ִג י ּבִ ם  י ּבִ ְר ַמ ּו ם  י ִל ּדְ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ  , ת ּו ׁש ּפְ ִט

 , ' ה ת  ֹו ו ְצ ִמ ם  ּיֵ ַק ְל ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ִה ְל ם  ֹו ק ְמ ּבִ  , ֹו ג י ּשִׂ ַה ְל ן  ֹו מ ּמָ ַה ר  ַח ַא

 , ם ֶה ָל ק  י ִנ ֱע ֶה ׁשֶ ת  ֹו ב ֹו ּט ַה ל  ּכָ ל  ַע  ' ה ל ת  ֹו ד ֹו ה ְל ם  י ִח ְכ ֹו ׁש ְו



קיטפרק רביעי  

 ˙ בו… רו… ¿̃ ר  ≈̇ ם יו… ָ̇ ו… ׁ̆ ָ̃ יָנ‰ ּבַ י∆ ¿‰ ƒ̇ ָלם, ו¿ ¿̂ יו ‡∆ ָ̇ בו… ַעל טו…

י  ל≈ ¿ ׁ̆ ƒּוב: (מ˙ ָ‡ַמר ַ‰ּכָ ∆ ׁ̆ מו…  ˜, ּכ¿ י ָספ≈ ƒל ‰ ּב¿ ך¿ ַ‰ּז∆ ר∆ ∆„ּ ם ּבַ י‰∆ ֲ‡ל≈

ָ‡ַמר:  „, ו¿ ָכבו… ר ו¿ ∆� מ…‡ָלּ‰ ע̆… ¿ׂ̆ ƒיָנּ‰ ּב ƒימ ƒים ּב ƒך¿ ָימ ‚, טז) ‡…ר∆

יָך.  ָפנ∆ ּל¿ ƒמ „ בו… ַ‰ּכָ ר ו¿ ∆� ָ‰ע̆… ים-‡ כט, יב) ו¿ ƒמ י ַ‰ּיָ ר≈ ב¿ ƒ„ּ)

ל  ּנּו ‡∆ ּמ∆ ƒיַע מ ƒ‚ּ ּיַ ∆ ׁ̆ י  ƒן מ מו… י ַ‰ּמָ ≈ ׁ̆ ¿̃ ַב ַלל מ¿ כ¿ ƒּב ‡ ≈̂ ּמָ ƒּי ∆ ׁ̆  ׁ̆ י≈ ו¿

י  ƒם מ ∆‰ ּומ≈ נּו,  ָזַכר¿ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ  ˙ ּבו… ƒּס‰ַ ך¿  ר∆ ∆„ּ ּבַ ֲ‡ָו˙ו…  ַּ̇ י˙  ƒל כ¿ ַּ̇

י  ƒּכ …ב,  ׁ̆ ַיח¿ ו¿  ,‰ ָלז∆  ‰ מ∆ ַ‰ּ„ו… ו¿  ‰ ָ ּׁ̆ ֻר ַ‰י¿ ך¿  ר∆ ∆„ ּב¿ ָליו  ≈‡ יַע  ƒ‚ּ ּיַ ∆ ׁ̆

ָליו  יַע ‡≈ ƒ‚ּן, ל…‡ ָ‰ָי‰ ַמ ≈‰ ‡ לּול≈ ‰, ו¿ ˙ ז∆ בּו לו… ‡∆ ּי¿ ƒח ˙ ּבו… ƒּס‰ַ

ב.  ַסּב≈ י ַ‰ּמ¿ ֲע„≈ ל¿ ּבַ ƒמ ‰ ּבָ ƒַח ַ‰ּס ּב≈ ַ ׁ̆ לּום, ּומ¿ ּנּו ּכ¿ ּמ∆ ƒמ

ָהיּו  ָסֵפק  ִלי  ּבְ ׁשֶ ֲהֵרי  ֵאּלּו  ְדָבִרים  ּבִ ִלים  ּדְ ּתַ ִמׁשְ ָהיּו  ִאם  ׁשֶ ּוָפׁשּוט, 

תּוב: ֲאִריכּות ָיִמים  ה יֹוֵתר ַמֵהר. ּוְכַמֲאַמר ַהּכָ בֹוד ַהְרּבֵ יִגים ֶאת ַהּכָ ַמּשִׂ

ר ְוָכבֹוד23. ּוְכִתיב:  ֹמאלֹו ֹעׁשֶ , ּוִמּשְׂ ע ָלָאָדם ִמיִמינֹו ּפַ ִנים טֹובֹות ִנׁשְ ְוׁשָ

ל מהשי"ת. ְהֶיה ָלָאָדם ַהּכֹ ּיִ בֹוד ׁשֶ ר ְוַהּכָ ת ָהֹעׁשֶ ִמּדַ

ְלַהֲאִמין  ָעָליו  ם,  ְמֻסּיָ ֶאְמָצִעי  ְיֵדי  ַעל  ָממֹון  ָהָאָדם  ִהְרִויַח  ׁשֶ ּכְ ם  ּגַ
ה'  ֵמֵאת  ַהּכֹל  ׁשֶ יָון  ּכֵ מֹון,  ַהּמָ ֶאת  לֹו  ֵהִביָאה  לּות  ּדְ ּתַ ַהִהׁשְ ּלֹא  ׁשֶ
ְוֵאין  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַזר  ּגָ ְך  ּכָ ׁשֶ ּום  ִמּשׁ לּות הּוא  ּדְ ּתַ ַהִהׁשְ ְוָכל  ְלַבד,  ּבִ

ִהְרִויַח. ֶ לּות ְלַמה ּשׁ ּדְ ּתַ ין ַהִהׁשְ ר ּבֵ ֶקׁשֶ

ִלְמבּוָקׁשֹו  יַע  ַיּגִ ֶאָחד  ָממֹוָנם,  ֶאת  ים  ׂשִ ַהְמַחּפְ ים  ָהֲאָנׁשִ ַלל  ּכְ ין  ּבֵ ׁשֶ ִלְפָעִמים 

ִלְמבּוָקׁשֹו  יַע  ַיּגִ ִני  ֵ ְוַהּשׁ ַכְרנּו,  ּזָ ֶ ּשׁ ָרִכים  ֵמַהּדְ ֶאָחד  ּבְ ל  ּדֵ ּתַ ְוִיׁשְ ֲעֹסק  ּיַ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל 

ב  ה ְוַכּדֹו', ְוָכל ֶאָחד חֹוׁשֵ ּפֹול ְלָיָדיו ְירּוׁשָ ּיִ לּות ּוְכגֹון ַעל ְיֵדי ׁשֶ ּדְ ּתַ ִלי ׁשּום ִהׁשְ ּבְ

יַע  ּלּוֵלא ֶאְמָצִעי ֶזה לֹא ָהָיה ַמּגִ מֹון, ְוׁשֶ ֵהִביא לֹו ֶאת ַהּמָ ָהֶאְמָצִעי הּוא ֶזה ׁשֶ ׁשֶ

ל ֶזה. ב לֹו ּכָ הּוא ִסּבֵ ַח ֶאת ָהֶאְמָצִעי ְולֹא ֶאת ה' ׁשֶ ּבֵ יָלא ְמׁשַ לּום, ּוִמּמֵ ֵאָליו ּכְ

ּתֹוָרה  ּלֹוְמִדים  ׁשֶ ּה  ּבָ ְיִמיִנים  ַלּמַ בה)  למשמאילין  (ד"ה  ס"ג.  שבת  וברש"י    .23

ּלֹא  ּלֹוְמִדים ׁשֶ ּה ׁשֶ ְמִאיִלים ּבָ ׂשְ ר ְוָכבֹוד, ְוַלּמַ ֹעׁשֶ ן ּבְ ּכֵ ָמּה, זֹוִכים ְלֹאֶרְך ָיִמים ְוָכל ׁשֶ ִלׁשְ

ְלַבד. ר ְוָכבֹוד ּבִ ָמּה, ֹעׁשֶ ִלׁשְ
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י„  ƒּב כ¿ ƒ‰ ר,  ּבָ ¿„ ƒּמ ּבַ ‰ּו‡  ∆ ׁ̆ ָ‡ָ„ם  ל¿  ‰ ז∆ ּבָ  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡   ‰ ַכּמָ ו¿

ָח„,  ר ‡∆ בו… ים ּב¿ ƒ̃ ˙ּו יָנם מ¿ ≈‡ ∆ ׁ̆ ם  ƒַמי ‡ ָ̂ ָמ‡, ּוָמ ָּ̂ ָעָליו ַ‰

ָ‰ַלך¿  ר  ∆ ׁ̆ ַכֲ‡ ו¿ ם.  ∆‰ מ≈ ָרָו‰  ו¿ ָל‰,  „ו… ¿‚ּ ָח‰  מ¿ ƒׂ̆ ם  ∆‰ ּבָ ַמח  ָׂ̆ ו¿

ַמ‰  ַעל   ‚‡ַ ָ„ּ ים,  ƒ̃ ˙ּו מ¿ ם  ƒַמי ַע  ב≈ נו… ָין  ַמע¿  ‡ ָ̂ ּוָמ ַעט,  מ¿

ן  כ≈ ו¿ ם.  ∆‰ מ≈ ˙ו…  וו… ּור¿ ים  ƒנ ו… ׁ̆ ‡ ƒר‰ָ ם  ƒי ַ‰ּמַ ˙ו…  ˙ו… ¿ ּׁ̆ ƒמ ַ„ם  ָּ̃ ∆ ׁ̆

 ‰ ָ̇ ָ‰י¿ ּלּו  ƒ‡ „ּוָע‰,  י¿  ‰ ּבָ ƒס ּב¿ ָליו  ≈‡ יַע  ƒ‚ּ ƒ‰ ∆ ׁ̆ ן  מו… ַ‰ּמָ ַעל  ּבַ

 ‰ ּבָ ƒס ּב¿ ˙ו…  ‡ו… י‚  ƒׂ ּ̆ ַמ ָ‰ָי‰  ּנּו,  ּמ∆ ƒמ י‡  ƒ‰‰ַ  ‰ ּבָ ƒּס‰ַ ַנַע˙  מ¿ ƒנ

י  ƒּכ ו)  י„,  ל-‡  מּו‡≈ ¿ ׁ̆ ) ָ‡ַמר:  ∆ ׁ̆ מו…  ּוכ¿ נּו,  מ¿ ַ„ּ ¿̃ ƒ‰ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ּכַ  ˙ ר∆ ַ‡ח∆

ָעט.  מ¿ ƒַרב ‡ו… ב יַע ּב¿ ƒ ׁ̆ ‰ו… ר ל¿ ˆו… ין ַליָי ַמע¿ ≈‡

ב  ַעּכ≈ ¿̇ ƒּי ∆ ׁ̆ , ּכ¿ ּפו… ַטר¿ ים ּב¿ ƒ‰…ל ַח ַעל ָ‰‡¡ ט≈ ָר‡ּוי ַלּבו… ∆ ׁ̆  ‰ ּמַ ƒּומ

ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ י  ƒּכ  , ּבו… ƒל ּב¿ ּי…‡ַמר  ∆ ׁ̆ ים,  ƒמ ַ‰ּיָ ן  ƒמ ם  יו… ף  ר∆ ַ‰ּט∆ ּנּו  ּמ∆ ƒמ

ל…‡  „ּוָע‰, ו¿ ˙ י¿ ע≈ ַמן ָי„ּוַע ו¿ ז¿ ƒּב ‰ ָלם ַ‰ּז∆ ל ָ‰עו… י ‡∆ ƒיַ‡נ ƒ̂ ‰ו…

א  ָצ ָמ ֹו ּו נ ֹו א ְמ ו ִצ י ָל ר ָע ַב ָג ר ְו ּבָ ְד ּמִ א ּבַ ָצ ְמ ּנִ ם ַה ָד ָא ה ָל ֶמ ֹו ה ּד ׁש ֶז י ִא ְו

ף  ַא א  ָצ ּמָ ׁשֶ ם  ִי ּמַ ּבַ ה  ָל ֹו ד ּגְ ה  ָח ְמ ׂשִ ח  ַמ ׂשָ ְו  , ר ֹו ּב ְך  ֹו ת ּבְ ם  י ִר ָמ ם  ִי ַמ

ד  ֹו ְך ע ַל ָה ְו ְך  י ׁשִ ְמ ִה ׁשֶ ְכ ּו  , ה ָי ָו ְר ִל ה  ּבֵ ְר ַה ם  ֶה ה ֵמ ָת ׁשָ ְו  , ם ם ֵה י ִר ָמ ׁשֶ

ה  ּוָ ִר ם  ֶד ּקֹ ּמִ ׁשֶ ל  ַע ֹו  ל ב  ַא ָכ ְו  , ם י ִק ּו ת ְמ ם  ִי ַמ ן  ָי ְע ַמ א  ָצ ָמ ט  ַע ְמ

ן  ֶפ ֹא ּבְ ֹו  נ ֹו מ ָמ ל  ּבֵ ּקִ ׁשֶ ן  ֹו מ ּמָ ַה ל  ַע ּבַ ם  ּגַ ְך  ּכָ  , ם י ִר ּמָ ַה ם  ִי ּמַ ּבַ ֹו  מ ְצ ַע

ם  ּגַ ג  י ּשִׂ ַמ ה  ָי ָה א  ּו ה ַה ן  ֶפ ֹא ָה ְו ה  ּבָ סִּ ַה א  ֵל ּו ל ם  ּגַ ׁשֶ ט  ּו ׁש ּפָ  , ם ּיָ ֻס ְמ

ָאַמר  ׁשֶ ּוְכִפי   . ל י ֵע ְל ּו  נ ְר ּבַ ְס ִה ׁשֶ י  ִפ ְכ ּו  , ר ֵח ַא ן  ֶפ ֹא ּבְ ֹו  נ ֹו מ ָמ ת  ֶא ן  ּכֵ

הּוא  ל ׁשֶ ֵאין ַלה' ְמִניָעה ּכָ ֶ ים, ּשׁ ּתִ ִלׁשְ ּפְ ֵחם ּבַ ם ְלִהּלָ ְרדּו ְלַבּדָ ּיָ ׁשֶ ְיהֹוָנָתן ְלַנֲערֹו ּכְ

ים אֹו ְמַעט. ֶהם ַרּבִ ין ִאם ִיְלֲחמּו ּבָ ים ּבֵ ּתִ ִלׁשְ יֵעינּו ֵמַהּפְ ִמְלהֹוׁשִ

ֶזה ְלטֹוָבתֹו. ן ּבָ ּוֵ ְתּכַ ּמִ ה' ׁשֶ ְרָנָסתֹו ִיְהֶיה ּבֹוֵטַח ּבַ ּנּו ּפַ ַנע ִמּמֶ ם ִאם ִיּמָ ּגַ

ם  ּגַ א, ׁשֶ , הּו סֹו ְנ ְר ַפ ּמְ ה ׁשֶ א ֶז הּו ה' ׁשֶ ַח ּבַ ֵט ֹו ּב י ׁשֶ ל ִמ ן ׁשֶ כֹו ּנָ ְך ַה ֶר ּדֶ ַה ְו

 : ְצמֹו ַע ְל אַמר  ֹי ְו  , ה' ּבַ ַטח  ְב ִי ם,  ּיָ ֻס ְמ ן  ַמ ְז ּבִ ֹו  נ ֹו ז ְמ ּו  ּנ ּמֶ ִמ ע  ַנ ְמ ִנ ִאם 

ֶחֶדת,  ֻי ְמ ָעה  ׁשָ ְב ּו ָחד  ֻי ְמ ן  ַמ ְז ּבִ ה  ּזֶ ַה ָלם  ָלעֹו י  ִנ ַא י ִב ֱה ׁשֶ ֶאָחד  תֹו  אֹו



קכאפרק רביעי  

ב  ַעּכ≈ ּמ¿ ∆ ׁ̆ ם, ‰ּו‡  י‰∆ ַ‡ֲחר≈ ל…‡ ל¿ ו¿ ם  י‰∆ נ≈ פ¿ ƒָליו ל י ‡≈ ƒיַ‡נ ƒ̂ ‰ו…

‰ּו‡  ∆ ׁ̆ ו… ַמ‰  ּ̇ ַ„ע¿ ם ָי„ּוַע, ל¿ יו… ˙ ָי„ּוַע ו¿ ע≈ י ל¿ ƒּפ י ּבו… ַטר¿ ƒּנ ּמ∆ ƒמ

י.  ƒב ל טו…

נו…  זו… ר ַעל מ¿ ≈̇ ם, ל…‡ יו… ָ̂ מ¿ ֻ̂ ּפו… מ¿ ‰ּו ַטר¿ ≈‡ בו… ר י¿ ∆ ׁ̆ ‡ֲ ן ּכַ כ≈ ו¿

י  ƒל ין  ƒכ ר ‰≈ ∆ ׁ̆ ‡ֲ ַמר:  לו… ו¿ ּבו…  ƒל ּב¿ …ב  ׁ̆ ַלח¿ ָר‡ּוי לו…  ‡ּוָמ‰,  מ¿

י  ƒ̇ ָל ּכָ י ַכל¿ ≈„ י ו¿ ƒּכ ר¿ ָ̂ י  ƒפ י ּכ¿ ƒָינ נ¿ ƒע ˙ ּלַ ƒח ¿̇ ƒי ּב ƒּמ ƒ‡ י ≈„ ¿ ׁ̆ ƒי ּב ƒנ זו… מ¿

ל…‡  ו¿ ּנּו,  ּמ∆ ƒמ ב  טו… ּב¿ י  ƒל ˙ו…  ‡ו… יר  ƒמ ≈‰ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ַע„  ם,  יו… ם  יו…

 ‡ ּבו… י  ƒל י˜  ƒַיּז ל…‡  ן  ּכ≈ ‡ּוָמ‰,  מ¿ ˆּום  מ¿ ƒ̂ ּב¿ ‡ו…  ּבו… י  ƒל י˜  ƒּז ƒ‰

ˆּום  מ¿ ƒ̂ ּב¿  ,‰ ָּ̇ ָליו ַע י ‡≈ ƒ̇ י˜ ‡ו… ƒּ̇ ע¿ ר ‰∆ ∆ ׁ̆ ‡ֲ ,‰ ף ַ‰ּז∆ ר∆ ַ‰ּט∆

ר ַעל  ּכָ ¿ׂ̆ ƒנ  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ו¿ ‡ּוָמ‰.  ָיַמי מ¿ י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ י, ַע„  ƒּכ ר¿ ָ̂ י  ƒפ ּכ¿

ָיָנם  נ¿ ƒע ∆ ׁ̆ ר,  ּבָ ¿„ ƒּמ ינּו ּבַ ≈̇ ‡ ַעל ֲ‡בו… ר≈ ָ‡ַמר ַ‰ּבו… ∆ ׁ̆ מו…  ‰, ּכ¿ ז∆

 , מו… יו… ם ּב¿ ַבר יו… טּו ּ„¿ ¿̃ ָל ‡ ָ‰ָעם ו¿ ָ̂ ָי ˙ טז, „) ו¿ מו… ¿ ׁ̆ ) ,‰ ז∆ ָ‰ָי‰ ָכּ

ה  ֶז ן  ּכֵ ם  ּגַ א  הּו  , ו י ָר ֲח ַא ְל א  לֹ ְו א  ַההּו ן  ַמ ּזְ ַה י  ֵנ ְפ ִל א  לֹ י  ִנ ַא י ִב ֱה א  לֹ ְו

ה  ֶז ֹו  ּת ְע ַד ּלְ ׁשֶ ם  ּו ּשׁ ִמ ה,  ֶז ם  ֹו י ְו ן  ַמ ְז ּבִ י  ִנ ֹו ז ְמ ֶאת  ֵעת  ּכָ י  ּנִ ּמֶ ִמ ַע  ֵנ ֹו ּמ ֶ ּשׁ

. י ִר ֲעבּו ב  ֹו ּט ׁשֶ ַמה 

ְך, ּוְכמֹו  ֵזק ִמּכָ ּלֹא ִיּנָ ה' ׁשֶ ִצְמצּום ִיְהֶיה ּבֹוֵטַח ּבַ ִאם ִיְהֶיה ְמזֹונֹוָתיו ּבְ
יֹומֹו. לּו ְמזֹונֹוָתם ִמיֵדי יֹום ּבְ ר ִקּבְ ְדּבָ ּמִ ֲאבֹוֵתינּו ּבַ ׁשֶ

א  ּלֹ ׁשֶ ן  ֶפ ֹא ּבְ  , ק ַח ֹד ְב ּו ם  ּו צ ְמ ִצ ּבְ ֹו  נ ֹו ז ְמ ם  ָד ָא ָל ַע  י ּגִ ּיַ ׁשֶ ּכְ ן  ֵכ ְו

ֹו  ת ֹו א  , ר ַמ א ֹי ְו ֹו  ּב ִל ּבְ ב  ׁשֹ ְח ּיַ ׁשֶ ן  ֹו כ ָנ  , ְך ּכָ ִמ ר  ֵת ֹו י ֹו  ל ְצ ֶא ר  ַא ׁשְ ִנ

י  ִת י ִי ָה ׁשֶ ה  ּמָ ּכַ י  ּמִ ִא ן  ֶט ֶב ּבְ י  ִת י ִי ָה ׁשֶ ּכְ ת  ֹו נ ֹו ז ְמ י  ִל ן  ַת ּנָ ׁשֶ ד  ָח ֶא

ר  ָב ָד ְל ת  ֹו נ ֹו ז ּמְ ַה ת  ֶא י  ִל ף  י ִל ְח ֶה ׁשֶ ד  ַע  , ֹו מ ֹו י ּבְ ם  ֹו י י  ֵד י ִמ ְך  י ִר ָצ

י  ִנ ֹו ז ְמ ה  ָי ָה ׁשֶ ה  ּמַ ִמ ק  ֶז ֶנ ם  ּו ׁש י  ִל ַע  י ּגִ ִה א  לֹ ְו  , ּו ּנ ּמֶ ִמ ב  ֹו ּט ׁשֶ

 , ם ּו צ ְמ ִצ ּבְ י  ִנ ֹו ז ּמְ ׁשֶ ְך  ּכָ ִמ ק  ֵז ָנ ֶא א  ּלֹ ׁשֶ י  ִד ֲע ּבַ ן  ֵג ָי א  ּו ה  , ם ּו צ ְמ ִצ ּבְ

ר  ָכ ׂשָ ם  ָד ָא ָה ל  ּבֵ ַק ְי א  ָל י ּמֵ ִמ ּו  , י ַמ ָי ף  ֹו ס ד  ַע ה  ֶי ְה ִי ה  ֶז ם  ִא ם  ַג ְו

ֶזה ְוָהיּו  חֹון ּכָ ִבטָּ ָחיּו ּבְ ר, ׁשֶ ְדּבָ ּמִ ָהיּו ּבַ ָאַמר ה' ַעל ֲאבֹוֵתינּו ׁשֶ , ּוְכמֹו ׁשֶ ה ֶז ל  ַע

ם ְלָמָחר  ל יֹום ַרק ְלאֹותֹו יֹום, ְולֹא ָיְדעּו ִאם ּגַ לּו ְמזֹוָנם ּכָ ּבְ ּקִ ה' ַאף ׁשֶ ּבֹוְטִחים ּבַ
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‡מ…ר ּכ…‰  ַלƒם ל≈ ָ ׁ̆ רּו י י¿ נ≈ ָ‡ז¿ ָ̇ ב¿ ָר‡ ָ̃ ָי‰ ב, ב) ָ‰ל…ך¿ ו¿ ƒמ ר¿ ƒַמר: (י‡ָ ו¿

ך¿  ≈ּ̇ כ¿ ך¿ ל∆ ƒי ָ̇ לּול… ך¿ ַ‡ֲ‰ַב˙ ּכ¿ ƒעּוַרי „ נ¿ ס∆ י ָלך¿ ח∆ ƒּ̇ ָי ָזַכר¿ ָ‡ַמר י¿

רּוָע‰.  ı ל…‡ ז¿ ר∆ ∆‡ ר ּב¿ ּבָ ¿„ ƒּמ ַ‡ֲחַרי ּבַ

ם –  ‰, ּוָמ˜ו… ּבָ ƒי ס ƒל ּב¿ ƒמ – ‰ ּבָ ƒס ּפו… ּב¿ ‰ּו ַטר¿ ≈‡ בו… ם י¿ ƒ‡ ן כ≈ ו¿

ר, י…‡ַמר  ׁ̆ ַ‡ח≈ י ƒ‡ י ƒּ̇ ל¿ ƒּב ƒמ – ׁ̆ י ƒ‡ י ≈„ ַעל י¿ ם, ו¿ י ָמ˜ו… ƒל ּב¿ ƒמ

 ‰ ָ„ּ ƒּומ כּוָנ‰  ¿̇ ּו י˙  ƒנ ב¿ ַ̇ ו¿ ˆּוָר‰  ַעל  י  ƒַרנ ָ̂ י¿ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ  : ּבו… ƒל ּב¿

י,  ƒָינ נ¿ ƒַנ˙ ע ָּ̃ ַ̇ ˙ ל¿ ּ„ו… ƒּמ‰ַ ˙ ו¿ כּונו… ¿ּ̇ ‰ַ ˙ ו¿ ּורו… ּ̂ ָ‡ר ַ‰ ¿ ׁ̆ י  ƒל ּב¿ ƒמ

י  ƒָינ נ¿ ƒע ים ל¿ ƒ̃ י ƒפ ים ַ‰ּמ¿ ƒנ י ַעל ַ‰ּפָ ƒּפ ‡ ַטר¿ בו… ּיָ ∆ ׁ̆ י  ƒַחר ל ‰ּו‡ ּבָ

 ‰ ַ‰ּז∆ ָלם  ָ‰עו… ל  ∆‡ י  ƒיַ‡נ ƒ̂ ‰ו… ר  ∆ ׁ̆ ַוֲ‡ ים.  ƒנ ַ‰ּפָ ָ‡ר  ¿ ׁ̆ י  ƒל ּב¿ ƒמ

ָ‡ר  ¿ ׁ̆ י  ƒל ּב¿ ƒים – מ ƒּוע„ ים י¿ ƒ ׁ̆ י ƒ‡ י נ≈ ¿ ׁ̆ י  ≈„ ַעל י¿ ם ָי„ּוַע, ו¿ ָמ˜ו… ּב¿

ַעל  „ּוָע‰ ו¿ ı י¿ ר∆ ∆‡ י ּב¿ ƒּפ י ּבו… ַטר¿ ƒַחר ל ָלם, ‰ּו‡ ּבָ י ָ‰עו… ≈ ׁ̆ י ƒ‡

מו…  י, ּכ¿ ƒב ל ּטו… י ל¿ ƒּפ ַטר¿ ‰ ל¿ ּבָ ƒו… ס˙ ם ‡ו… ָׂ̆ ׁ̆ ָי„ּוַע,  י ƒ‡ י ≈„ י¿

ְך ָאַמר ה', ָזכּור ְלָפַני  ַלִים, ּכָ ֵבי ְירּוׁשָ לּו ָמן. ּוְכִתיב: ֵלְך ֶוֱאֹמר ְנבּוָאה זּו ְליֹוׁשְ ְיַקּבְ

ַלת ַהּתֹוָרה,  ַקּבָ ָהְיָתה ּבְ ֶכם ְלָעם, ְוָהַאֲהָבה ׁשֶ י ּבָ ַחְרּתִ ּבָ ֵעת ׁשֶ ְרֵכיֶכם ַהּטֹוָבה ּבְ ּדַ

ֵאין ּבֹו ֹאֶכל. ֶ ֵמם ּשׁ ר ׁשָ ם ַאֲחַרי, ְלִמְדּבָ ָהַלְכּתֶ ׁשֶ ָהְיָתה ָלֶכם ּכְ ְוָהֱאמּוָנה ׁשֶ

ְרּכֹו  ּדַ ׁשֶ ֶזה  אֶֹפן  ׁשֶ ַיֲאִמין  ה,  ִקּוָ ׁשֶ אֶֹפן  ּבְ ּלֹא  ׁשֶ ְמזֹונֹוָתיו  ל  ְיַקּבֵ ִאם 
יֹוֵתר ֲעבּורֹו. ל ְמזֹונֹוָתיו הּוא ַהּטֹוב ּבְ ִקּבֵ

ה  ּוָ ּקִ ם ׁשֶ ָמקֹו א ּבְ לֹ ה ְו ָצ ָר ן ׁשֶ ֶפ ֹא א ּבְ ּלֹ ֹו ׁשֶ נ ֹו ז ם ְמ ָד ָא ַע ָל י ּגִ ַי ם  ן ִא ֵכ ְו

 : ֹו ּב ִל ּבְ ר  אַמ ֹי  . דֹו ָי ל  ַע ל  ּבֵ ַק ְל ה  ּוָ ּקִ ׁשֶ ׁש  י ִא ָה י  ע" א  ּלֹ ׁשֶ אֹו   , ַע י ּגִ ּיַ ׁשֶ

ר  ַא ׁשְ ּבִ א  לֹ ְו  , ּו ּל ֵא ת  ֹו ּד ִמ ְב ּו ה  ֶז ף  ּו ג ְב ּו ה  ָר ּו ּצ ּבַ י  ִת אֹו א  ָר ּבָ ׁשֶ י  ִמ

א  הּו  , י ִר בּו ֲע ת  ֶל ֶע תֹו ְל ה  ֶי ְה ּיִ ׁשֶ י  ֵד ּכְ ת,  ֹו ּד ּמִ ַה ְו ת  מֹו ְכ ָח ַה ְו ת  רֹו ּו ּצ ַה

א  לֹ ְו י  ַכ ָר ְצ ִל ל  י ִע ֹו ּמ ַה ן  ֶפ ֹא ּבְ י  ִנ ֹו ז ְמ ל  ּבֵ ַק ֲא ׁשֶ י  ִר בּו ֲע ר  ַח ּבָ ׁשֶ ה  ֶז

י  וע" ד,  ָח ֻי ְמ ם  ָמקֹו ּבְ ז  לעוה" י  ִנ ַא י ִב ֱה ׁשֶ י  ִמ ּו ם,  י ִר ֵח ֲא ים  ּנִ ַפ אֹו ּבָ

א  הּו ם,  ָל עֹו ּבָ ׁשֶ ם  י ִר ֵח ֲא ים  ׁשִ ָנ ֲא י  ע" א  לֹ ְו י  ִר בּו ֲע ד  ֵח ּיִ ׁשֶ י  ּמִ ִא ְו י  ִב ָא

ן  ֶפ ֹא ְב ּו ם,  ּיָ ֻס ְמ ׁש  י ִא י  וע" ד,  ָח ֻי ְמ ם  ָמקֹו ּבְ י  ִנ ֹו ז ְמ י  ִר בּו ֲע ן  ּמֵ ִז ְו ר  ַח ּבָ

ה'  ב:  תּו ּכָ ַה ר  ַמ ֲא ַמ ְכ ּו  , י ִר ּו ב ֲע ּבַ ר  ֵת ֹו י ּבְ ב  ֹו ּט ַה א  הּו ׁשֶ ן  ָו י ּכֵ ם,  ּיָ ֻס ְמ



קכגפרק רביעי  

ָרָכיו.  ָכל ּ„¿ ָי ּב¿ י˜ י¿ ƒ„ּ ַ̂ ים ˜מ‰, יז)  ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ˙ּוב: ( ָ‡ַמר ַ‰ּכָ ∆ ׁ̆

ּוָבָניו  ו…  ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‡ י  ָינ≈ נ¿ ƒע ם  ≈‰ ו¿ י,  ƒ ׁ̆ י ƒל ¿ ּׁ̆ ‰ַ  ˜ ל∆ ַ‰ח≈  ׁ̆ רּו ּפ≈ ֲ‡ָבל 

יָריו,  ƒָעיו ּוַמּכ ֻיּ„ָ ָביו ּומ¿ י¿ ‡ו… ֲ‰ָביו ו¿ ‡ו… ָביו ו¿ רו… ¿̃ י˙ו… ּו י ּב≈ נ≈ ּוב¿

י  נ≈ ˙ ּב¿ ו… ּ̇ ƒּכ ƒּנּו – מ ּמ∆ ƒמ ‰ ַמּטָ ר ל¿ ∆ ׁ̆ ּנּו ַוֲ‡ ּמ∆ ƒָל‰ מ ַמע¿ ר ל¿ ∆ ׁ̆ ַוֲ‡

ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ּכַ ם,  ∆‰ ּבָ ים  ƒ‰…ל ¡‡‰ָ ַעל  ן  חו… ּטָ ƒּב‰ַ ר  ∆� י̆… י  נ≈ ָ‡פ¿ ָ‡ָ„ם, 

ים.  ƒָבר ¿„ּ י  נ≈ ¿ ּׁ̆ ƒָח„ מ ∆‡ ַלט מ≈ מ¿ ƒין ָ‡ָ„ם נ ≈‡ ∆ ׁ̆ ‰ּו‡,  ר, ו¿ ֲ‡ַסּפ≈

ָביו.  רו… ¿̃ ו… ּו ּ̇ ח¿ ּפַ ¿ ׁ̆ ƒך¿ מ ˙ו… ‰ ּב¿ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆ י, ‡ו…  ƒר ‰ ָנכ¿ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆

 ˙ ע≈ ּב¿ ‡ל…ָ‰יו  ּב≈ וּו˙ו…  ƒ̂  ‰ י∆ ¿‰ ƒי  – י  ƒר ָנכ¿  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ם  ƒ‡ ו¿

ּבו…  ƒל ַעל   ‰ ַיֲעל∆ ו¿  . רּו˙ו… ≈‚ ּב¿ ָעָליו  ַטח  ב¿ ƒי ו¿  , מּו˙ו… מ¿ ו… ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰

ים  ƒר ≈‚ּ מו…  ּכ¿  ı י ָ‰ָ‡ר∆ ≈ ׁ̆ י ַ‡נ¿ ƒכ ‰, ו¿ ַ‰ּז∆ ָלם  עו… ּבָ  ׁ̆ פ∆ ַ‰ּנ∆ רּו˙  ≈‚ּ

. ּו נ י ֵצ ְפ ֶח ּכְ א  ּלֹ ׁשֶ ה  ָא ְר ּנִ ׁשֶ ּכְ ם  ּגַ ו  י ָת ֹו ג ָה ְנ ַה ל  ָכ ּבְ ק  י ּדִ ַצ

ּתֹו  ִאׁשְ י  ְלַגּבֵ ָהָאָדם  ִעְנַין  הּוא  ׁשֶ י  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ֵחֶלק  ּבַ חֹון  ּטָ ַהּבִ ֲעבֹוַדת 
ְחּתֹו  ּפַ ָמקֹום ָזר ְוָרחֹוק ֵמֶחְבַרת ִמׁשְ ר ּבְ ֶהם ִאם הּוא ּגָ ּבָ יתֹו, ׁשֶ ּוְבֵני ּבֵ
ִדידּותֹו הּוא ָיכֹול יֹוֵתר  ַעל ְיֵדי ּבְ ָכְך ְוַיְחׁשֹב ׁשֶ ֵמַח ּבְ ִויִדיָדיו, ִיְהֶיה ׂשָ
ׂש  ְיַחּפֵ ִויִדיָדיו,  ְחּתֹו  ּפַ ִמׁשְ ֶחְבַרת  ּבְ ָגר  הּוא  ּוְבִאם  ה',  ֶאת  ַלֲעבֹוד 
ל  ִביל ְלַקּבֵ ׁשְ ם ִמְצַות ה' ְולֹא ּבִ ָנה ְלַקּיֵ ּוָ ַע ָלֶהם ִמּתֹוְך ּכַ ַלְעזֹור ּוְלַסּיֵ

ָכר אֹו טֹוָבה. ֵמֶהם ׂשָ

ן ָהָאָדם  ַי ְנ י ִע ּבֵ ַג , ְוהּוא ְל י ׁשִ י ִל ְ ּשׁ ֵחֶלק ַה ן ּבַ חֹו טָּ ּבִ ְך ַה ֶר ׁש ּדֶ ָכֵעת ֲאָפֵר ְו

ו  י ָע ּדָ ֻי ְמ ּו  , ו ָאי ְנ ׂשֹו ְו ו  י ָב ֲה ְואֹו יו  ָב ְקרֹו ּו  , יתֹו ּבֵ י  ֵנ ְב ּו ֹו  ּת ִאׁשְ י  ּפֵ ַל ּכְ

י  ֵג סּו ָלל  ּכְ ִמ  , ּו ּנ ּמֶ ִמ ִטים  ׁשּו ּפְ ַה ן  ֵה ְו ּו  ּנ ּמֶ ִמ ִבים  ַהֲחׁשּו ֵהן   , ו י ָר י ּכִ ַמ ּו

 : ן ּלָ ַה ְל ר  ּפֵ ֲאַס ֶ ּשׁ י  ִפ ּכְ הּוא,  ה'  ּבַ ן  חֹו ִבטָּ ּבְ ָנה  כֹו ּנְ ַה ְך  ֶר ּדֶ ַה ָהָאָדם,  י  ֵנ ּבְ

ר  הּוא ּדָ , אֹו ׁשֶ ּו נ ְי , ַה ּו ּל ִכים ֵא ָר ְמָלט ֵמֶאָחד ִמב' ּדְ ה, ֵאין ָאָדם ִנ ּנֵ ִה ׁשֶ

ם. ּמָ ִע ַחד  ַי ר  ּדָ ׁשֶ יו, אֹו  יָד יִד ִו ְחתֹו  ּפַ ִמׁשְ ֶחְבַרת  ּבְ ּלֹא  ׁשֶ ָמקֹום  ּבְ

ת  ידּו ִד ּבְ ַה ת  כּו ְז ּבִ ַצד  י ּכֵ ׁש  י ּגִ ְר ַי ר,  ָז ם  ָמקֹו ּבְ ר  ּדָ א  הּו ִאם  ּבְ  , ן ֵכ ָל ְו

ב,  ׁשֹ ְח ַי ְו  , תֹו רּו ָז ֵמֲחַמת  ֵתר  ֹו י ו  י ָל ָע ַח  ֵט ֹו ּב ם  ַג ְו ה'  ּבַ ק  בּו ּדָ א  הּו

ָלם.  עֹו ּבָ ים  ִר ָז ים  ׁשִ ָנ ֲא ָה ל  ּכָ ם  ַג ְו בעוה"ז  ָרה  ָז ּכְ יא  ִה ָמתֹו  ׁשְ ִנ ם  ּגַ ׁשֶ



חובות הלבבות שער הבטחון קכד

ים  ƒב ָ ׁ̆ ˙ו… ים ו¿ ƒר י ‚≈ ƒָר‡ כ‰, כ‚) ּכ ¿̃ ƒּוב: (ַוּי˙ ָ‡ַמר ַ‰ּכָ ∆ ׁ̆ מו…  ּ‰, ּכ¿ ּבָ

ים  ƒב רו… ¿̃ ׁ̆ לו…  ּי≈ ∆ ׁ̆ י  ƒל מ י ּכָ ƒּכ , ּבו… ƒל …ב ּב¿ ׁ̆ ַיח¿ י. ו¿ ƒ„ ּמָ ƒם ע ∆ּ̇ ‡ַ

ב  רו… ָ̃ ‰ּו  יל≈ ƒע ל…‡ יו… „, ו¿ ≈„ י, ּבו… ƒר ּוב ָנכ¿ ׁ̆ ַמן ֻמָעט ָי , ַע„ ז¿ ּבו…

ם.  ∆‰ ָח„ מ≈ ּמו… ‡∆ ƒר ע ַחּב≈ ¿̇ ƒל…‡ י ן, ו¿ ל…‡ ּב∆ ו¿

ם  ָ̇ בו… חו… ו¿ ָ‡ם  ָׂ ּ̆ ַמ  „ ּכ…ב∆ ˜ּו˙  ּל¿ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ּב¿ ך¿  ּכָ ַ‡ַחר  …ב  ׁ̆ ַיח¿ ו¿

‡ ָעָליו,  ר≈ ˙ ַ‰ּבו… בו… ּטו… ƒָב‰ מ ‰ טו… …ב ז∆ ׁ̆ ַיח¿ ָעָליו, ו¿ ם מ≈ י‰∆ כ≈ ר¿ ָ̂ ו¿

 ‰ י∆ ¿‰ ƒּ̇ ָרָכיו,  ¿̂ ָלם ּו י ָ‰עו… ָינ≈ נ¿ ƒף ַ‡ַחר ע ≈„ ‰ רו… י∆ ¿‰ ƒם י ƒ‡ ∆ ׁ̆ י  נ≈ ּפ¿ ƒמ

ָנם –  רו… ס¿ ח∆ ים, ו¿ ƒּוָבנ ‰ ָ ּׁ̆ ƒ‡ י ƒל ּב¿ ƒָעָליו מ ‰ ּלָ ַ̃ ר  ≈̇ יָע˙ו… יו… ƒ‚ י¿

 ‰ י∆ ¿‰ ƒי , י˙ו… ƒי ַ‡ֲחר ָינ≈ נ¿ ƒע ׁ̆ ≈ּ̃ ַב ‰ מ¿ י∆ ¿‰ ƒם י ƒ‡ ָב‰. ו¿ טו… נּוָח‰ לו… ו¿ מ¿

 .˜ י ָספ≈ ƒל ּב¿ ƒּו˙ו… מ„ ¿„ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ˙ ע≈ י˜ ּוָפנּוי ּב¿ ר ר≈ ≈̇ ּבו… יו… ƒל

ם  י‰∆ ≈ּ̇ ּבָ ƒם ּומ י‰∆ ב≈ רו… ¿ּ̃ ƒים מ ƒח ר¿ ים – ּבו… ƒ ׁ̆ רּו ן ָ‰יּו ַ‰ּפ¿ ַעל ּכ≈ ו¿

ן  כ≈ ו¿ ים.  ƒ‰…ל ¡‡ ˙„ַ ם ַלֲעבו… ָ̇ ּבו… ƒַפּנּו ל ּי¿ ∆ ׁ̆ י  ≈„ ּכ¿ ים,  ƒר‰ָ ל ‰∆ ∆‡

 , י ַנ י ֵע ּבְ ים  ִב ׁשָ ְח ֶנ ם  ּתֶ ַא ים  ִב ׁשָ תֹו ְו ים  ִר ּגֵ מֹו  ּכְ ב:  תּו ּכָ ַה ַמֲאַמר  ְכ ּו

ְך  ֹו ּת י  ֵר ֲה ֵדד,  ֹו ּב ֹו  נ י ֵא ְו ים  ִב ְקרֹו ׁש  ּיֵ ׁשֶ י  ִמ ְל ם  ּגַ ׁשֶ ֹו  ּב ִל ּבְ ד  עֹו ב  ׁשֹ ְח ַי ְו

לֹו  ילּו  ִע ֹו י א  לֹ ְו ֵדד  ֹו ּב ּו ר  ָז ֵאר  ָ ּשׁ ִי י  ֵר ֲה ו  י ָמ ָי מּו  ּיְ ּתַ ְס ּיִ ׁשֶ ּכְ ָעט  מּו ן  ַמ ְז

. ֹו ּמ ִע ֵמֶהם  ֶאָחד  ה  ֶי ְה ִי א  לֹ ְו ב  ָקרֹו ם  ׁשּו

נּוִיים ַלֲעבֹוַדת ה'. ְהיּו ּפְ ּיִ ֵדי ׁשֶ ים ְלִהְתּבֹוֵדד ּכְ רּוׁשִ ִמְנָהג ַהּפְ

ְוִלְדֹאג  ְלַפְרְנָסם  ָהֹעל  ָעַלי  רֹוֵבץ  ֵאין  ָזר  ֲאִני  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ג"כ  ַיְחׁשֹב  ְוֵכן 

ם ִאם  ּגַ ֲהֵרי  ָבר ֶזה טֹוָבה ֲעבּורֹו ֵמֵאת ה', ׁשֶ ּדָ ב ׁשֶ ְוֵכן ַיְחׁשֹ ְלָכל ָצְרֵכיֶהם, 

ה  ַקּלָ ְיִגיָעתֹו  ְהֶיה  ּתִ ֲעַדִין  ְצָרָכיו  ִביל  ׁשְ ּבִ עוה"ז  ִעְנְיֵני  ַאַחר  רֹוֵדף  ִיְהֶיה 

לֹו  ֵיׁש  ּבֹוֵדד  הּוא  ׁשֶ ָכְך  ּבְ ׁשֶ ְוִנְמָצא  ּוָבִנים,  ה  ָ ִאּשׁ ִלי  ּבְ ְלַבד  הּוא  ׁשֶ ּכְ יֹוֵתר 

אי  ַוּדַ ׁש ְודֹוֵאג ַלֲעִתידֹו ּבְ יֹוֵתר ְמנּוָחה ְוטֹוָבה, וכ"ש ִאם ִיְהֶיה ָהָאָדם ְמַבּקֵ

נּוי יֹוֵתר ַלֲעבֹוד ֶאת ה' ִמּתֹוְך ִהְתּבֹוְדדּותֹו. ְהֶיה ִלּבֹו ּפָ ּיִ ׁשֶ

ם  ְחּתָ ּפַ ׁשְ ּמִ ִמ ִהְתַרֵחק  ְל מהעוה"ז,  ים  ׁשִ רּו ּפְ ַה ים  ֲהִג ֹו נ ּו  י ָה ן  ֵכ ָל ְו

ַדת  י ַלֲעבֹו ּו נ ם ּפָ ּבָ ה ִל ֶי ְה ּיִ י ׁשֶ ֵד ָהִרים ּכְ ֵדד ּבְ ֹו ִהְתּב ָהְלכּו ְל יֶהם, ְו ּתֵ ּבָ ִמ ּו



קכהפרק רביעי  

ם  י‰∆ ≈̇ נו… עו… ּמ¿ ƒמ ים  ƒ‡ ¿̂ יו… בּוָ‡‰  ַ‰ּנ¿ ַמן  ז¿ ƒּב ים  ƒ‡י ƒב ַ‰ּנ¿ ָ‰יּו 

 ָּ̇ ַ„ע¿ ּיָ ∆ ׁ̆ מו…  ּכ¿ ם,  י‰∆ ֲעל≈  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…  ˙ בו… חו… ל¿ ים  ƒ„ ¿„ ּבו… ¿̇ ƒּומ

יט)  יט,  ים-‡  ƒָלכ (מ¿ ָעָליו  ַמר  ¡‡ ּנ∆ ∆ ׁ̆ ע  ָ ׁ̆ י ƒל ¡‡ ם  ƒע ‰ּו  ּיָ ƒל ≈‡ ַין  נ¿ ƒע מ≈

יָון  כ≈ ו¿ ר.  ָׂ̆ ָע ∆‰ ים  נ≈ ¿ ׁ̆ ƒּב ‰ּו‡  ו¿ ָפָניו  ל¿ ים  ƒ„ָמ ¿̂ ר  ָׂ̆ ָע ים  נ≈ ¿ ׁ̆

ים-‡  ƒָלכ ָ‡ַמר: (מ¿ ˙ו… ו¿ ין ‡ו… ƒב ז ‰≈ מ∆ ַעט ר∆ מ¿ ƒּו ּב‰ ּיָ ƒל ָרַמז לו… ‡≈ ∆ ׁ̆

ָ‡ַמר  ו¿ יָך,  ַ‡ֲחר∆ ָכ‰  ל¿ ≈‡ ו¿ י  ƒּמ ƒ‡ ּול¿ י  ƒב‡ָ ל¿  ‡ ּנָ  ‰ ָ̃ ¿ ּׁ̆ ∆‡ כ)  יט, 

‰ּו.  ≈̇ ר¿ ָ ׁ̆ ‰ּו ַוי¿ ּיָ ƒל י ‡≈ ך¿ ַ‡ֲחר≈ ל∆ ים-‡ יט, כ‡) ַוּי≈ ƒָלכ (מ¿

ַ‡ַח˙  יָנ‰  ƒ„ מ¿ ƒל ַנס  כ¿ ƒּנ ∆ ׁ̆  – ים  ƒ ׁ̆ רּו ַ‰ּפ¿ מ≈ ָח„  ∆‡ ַעל  רּו  ָ‡מ¿ ו¿

ים  ƒ ׁ̆ ב¿ ם לו… ≈‡ ָ̂ מ¿ ƒים, ַוּי ƒ‰…ל ¡‡‰ָ ˙„ַ יָ‰ ֲעבו… ב∆ ¿ ׁ̆ ˙ יו… ∆‡ ˙ רו… ‰ו… ל¿

ם  י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ̃ ָרָ‡‰  ו¿ ם,  י‰∆ יט≈ ƒ ׁ̆ כ¿ ַ̇ ו¿ ם  י‰∆ ≈ ׁ̆ ּבּו ַמל¿ ּב¿ ָח„  ∆‡ ַבע  ∆̂

ַ‡ל  ָ ׁ̆ ו¿  .‰ ָ ּׁ̆ ƒ‡ ם  י‰∆ ינ≈ ּב≈ ָרָ‡‰  ל…‡  ו¿ ם,  י‰∆ ≈ּ̇ ּבָ י  ח≈ ¿̇ ƒּפ ל  ∆̂ ≈‡

ָח„  ַבע ‡∆ ∆̂ ים  ƒ ׁ̆ ב¿ ָ‡נּו לו… ∆ ׁ̆ : ַמ‰  רּו לו… ָ‡מ¿ ‰, ו¿ ם ַעל ז∆ ָ̇ ‡ו…

י  ֵד ּכְ ֵדד  ֹו ִהְתּב ְל ּו ָרם  גּו ּמְ ִמ ָלֵצאת  ִביִאים  ּנְ ַה ל  ׁשֶ ם  ּכָ ְר ּדַ ה  ָי ָה ן  ֵכ ְו  , ה'

ִעם  ִביא  ּנָ ַה הּו  ּיָ ִל ֵמֵא ַע  דּו ּיָ ֶ ּשׁ י  ִפ ְכ ּו  , ה' ֵמֵאת  ָאה  בּו ְנ ִל ים  ִי ְראּו ּו  י ְה ּיִ ׁשֶ

ֶדה  ּשָׂ ּבַ ׁש  ֵר חֹו ע  יׁשָ ֱאִל ֶאת  הּו  ּיָ ִל ֵא ָצא  ּמָ ׁשֶ ו  י ָל ָע ר  ּפָ ֻס ּמְ ׁשֶ ע,  יׁשָ ֱאִל

 , ן ָהַאֲחרֹו ֶמד  ּצֶ ּבַ ְוהּוא  יו  ָנ ָפ ְל ָעְמדּו  ים  ׁשִ ְר ַהחֹו ָכל  ְו ָקר  ּבָ ֶצֶמד  ִעם 

ְך  ָאַמר לֹו ֵאֵל ן ְו י ִב ד ֵה ּיַ ִביא ִמ ָנ ֹו ְל ַחר ּב ה' ּבָ הּו ׁשֶ ּיָ ִל ָרַמז לֹו ֵא ן ׁשֶ ָו י ֵכ ְו

שאח"כ  ם  ׁשָ ְכִתיב  ּו  , ָך ּמְ ִע ְך  ֵל ֵא ואח"כ  י  ּמִ ִא ְו י  ֵמָאִב ְרׁשּות  ל  ּטֹו ִל

 .24 ן ה' ְרצֹו ּכִ ׁשֹו  ּמְ ׁשַ ְל הּו  ּיָ ִל ֵא י  ֵר ַאֲח ע  יׁשָ ֱאִל ְך  ַל ָה

ֶאת  ד  ּמֵ ַל ְל ַאַחת,  יָנה  ְמִד ִל ַנס  ְכ ּנִ ׁשֶ ֵמַהֲחִסיִדים  ֶאָחד  ַעל  ר  ּפָ ְמֻס ּו

ִדים  ָג ְב ּבִ ים  ׁשִ ְלבּו ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ְמָצָאם  ּו  , ה' ַדת  ֲעבֹו ְך  ֶר ּדֶ יָנה  ִד ּמְ ַה י  ֵב ׁשָ ֹו ּת

ְבִרים  ֹו ּק ׁשֶ ָרָאה  ן  ֵכ ְו יִטים,  ׁשִ ְכ ּתַ ָתם  אֹו ם  ּלָ ֻכ ְל ן  ֵכ ְו ֶהה  ֵז ְבָעם  ּצִ ׁשֶ

ה,  ָ ּשׁ ִא יֶהם  ֵנ י ּבֵ ר  ּגָ א  ּלֹ ׁשֶ ָרָאה  ְו יֶהם,  ּתֵ ּבָ ַתח  ּפֶ ד  ַי ַעל  ֵמֵתיֶהם  ֶאת 

אֹותֹו ֶצַבע  ים ּבְ ׁשִ ּו ְלבּו ָאנ ַעם ׁשֶ : ַהטַּ ָאְמרּו לֹו , ְו ְך ּכָ ָתם ַעל  ַאל אֹו ׁשָ ְו

ה  ְזּכֶ ּיִ ֵדי ׁשֶ ֵני ָאָדם ּכְ ָעָליו ִלְהיֹות ִמְתּבֹוֵדד ּוָפרּוׁש ִמּבְ ע ׁשֶ ז ֶלֱאִליׁשָ הּו ִרּמֵ ֵאִלּיָ 24.  ֲהֵרי ׁשֶ

ֵרד ֵמָאִביו ּוֵמִאּמֹו. הּוא הֹוֵלְך ְלִהּפָ ע ׁשֶ ד ָאַמר לֹו ֱאִליׁשָ ִביִאים, ְוָלֵכן ִמּיַ ְלַמֲעַלת ַהּנְ



חובות הלבבות שער הבטחון קכו

יר  ƒ ׁ̆ ָע ∆‰ ָיב…‡  ּל…‡  ∆ ׁ̆ ו¿ יר,  ƒ ׁ̆ ָע ∆‰ ן  ƒמ י  ƒָענ ∆‰ ר  ּכָ ƒנ  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ּל…‡  ∆ ׁ̆

 ˙ ּזו… ּבַ ¿̇ ƒ‰ ל¿ י  ƒָענ ∆‰ ָיב…‡  ו¿  , רו… ¿ ׁ̆ ָע ּב¿ ר  ≈‡ ּפָ ¿̇ ƒ‰ ּול¿  ˙ ‡ו… ָ‚ּ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ינּו  ָינ≈ נ¿ ƒע ּכ¿ ָ‰ֲ‡ָ„ָמ‰  ַעל  ינּו  ָינ≈ נ¿ ƒע  ‰ ַ„ּמ∆ ּי¿ ∆ ׁ̆ ו¿  , מו… ¿̂ ַע ל  ∆̂ ≈‡

ב  ָער≈ ¿̇ ƒמ ָ‰ָי‰  ∆ ׁ̆ ים,  ƒָלכ ַ‰ּמ¿ מ≈ ָח„  ∆‡ ַעל  ַמר  ¡‡ נ∆ ו¿ יָ‰.  ∆ּ̇ ח¿ ַ̇

 ‚ ≈‰ נו… ָ‰ָי‰  ∆ ׁ̆ י  נ≈ ּפ¿ ƒמ ם,  י‰∆ ינ≈ ּב≈ ר  ּכָ ƒנ ָ‰ָי‰  ל…‡  ו¿ ֲעָבָ„יו  ין  ּב≈

נּו  מ¿ ַׂ ּ̆ ∆ ׁ̆ ּוַמ‰  יו.  ָ ׁ̆ ּבּו ַמל¿ ּוב¿ יָטיו  ƒ ׁ̆ כ¿ ַ̇ ּב¿ לּו˙  פ¿ ƒ ּׁ̆ ‰ַ  ‚‰ָ נ¿ ƒמ

 ‰ י∆ ¿‰ ƒנ ו¿ ם  ∆‰ מ≈ ַכח  ּוָ ƒּנ ∆ ׁ̆ י  ≈„ ּכ¿ ינּו,  ח≈ ָ̇ ּפ¿ ל  ∆̂ ≈‡ ינּו  ≈̇ מ≈  ˙ רו… ב¿ ƒ̃

ם  ˜ו… מ¿ ƒנּו ל ָ̇ ַע˙ ‡ו… ַ‚ּ יָ„‰ ַ‰ּמַ ≈ּ̂ ין ָלנּו ַ‰ ƒמ ַנז¿ ˙, ו¿ ים ַלָמו∆ ƒנ כו… נ¿

ע,  ים, ּ„ַ ƒנ ַ‰ּבָ ים ו¿ ƒ ׁ̆ ן ַ‰ּנָ ƒנּו מ ¿ ׁ̆ ַר ּפָ ∆ ׁ̆  ָ̇ י ƒ‡ָר ∆ ּׁ̆ נּוָח‰. ּוַמ‰  ַ‰ּמ¿

ָח„  ∆‡ ך¿  ָטר≈ ¿̂ ƒּי ∆ ׁ̆ ּכ¿ ‡ן,  ּכָ ƒמ ָב‰  רו… ¿̃ ָי‰  ר¿ ƒ̃ ם  ָל‰∆ נּו  ַחּ„¿ ƒי י  ƒּכ

ּכו…  ר¿ ָ̂ ים  ƒל ¿ ׁ̆ ַי ו¿ ם  י‰∆ ֲ‡ל≈ ך¿  ל≈ י≈ ם,  י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ּ ƒמ ָבר  ָ„ּ ל  ∆‡ ּנּו  ּמ∆ ƒמ

 ˙ ַ„ּ ר¿ ƒּט ƒינּו מ ס ָעל≈ נ≈ ּכָ ƒּי ∆ ׁ̆ ַמ‰  ינּו ּב¿ ƒ‡ָר ∆ ׁ̆ י  נ≈ ּפ¿ ƒינּו, מ ל≈ ּוב ‡≈ ׁ̆ ָי ו¿

ם,  ָ̇ ָב ר¿ ƒ̃ ּב¿ ַ‰ּט…ַרח  ו¿ יָע‰  ƒ‚ ַ‰י¿ ל  ∆„…‚ ו¿  ,„ ס≈ פ¿ ∆‰‰ַ ר…ב  ו¿ ב,  ַ‰ּל≈

יר  ׁשִ ֶהָע ַע  י ּגִ ַי א  לֹ יָלא  ּמֵ ִמ ּו יר,  ׁשִ ָע ְל י  ִנ ָע ן  י ּבֵ ׁש  ֶהְפֵר ְהֶיה  ִי ּלֹא  ׁשֶ י  ֵד ּכְ

ּו  נ ֵנ ְרצֹו . ּו י ֵאֶצל ַעְצמֹו ִנ ָע ה ֶה ּזֶ ּבַ ְת ּלֹא ִי ׁשֶ , ְו רֹו ָעׁשְ ֵאר ּבְ ּפָ ְת ּיִ ׁשֶ ה ּכְ ֲאָו ַג ְל

ים  ִו ׁשָ ּו  י ְה ּיִ ׁשֶ י  ִפ ּכְ ָהֲאָדָמה  י  ֵנ ּפְ ַעל  יֶהם  ּיֵ ַח ּבְ ים  ִו ׁשָ ּו  י ְה ִי ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ הּוא 

יו ַעד  ָד ָב ן ֲע י ָהָיה ִמְתָעֵרב ּבֵ ְך ֶאָחד ׁשֶ ר ַעל ֶמֶל ּפָ ֻס ּמְ ִפי ׁשֶ ְכ ָתם, ּו מֹו ּבְ

ְפלּות  ׁשִ ֵהג ּבְ ַנ ָהָיה ִמְת י ׁשֶ ֵנ ּפְ יֶהם, ִמ ֵנ י ה ּבֵ ָי ָה ׁשֶ ר ּכְ ּכָ ְך ִנ ֶל ּמֶ ה ַה ּלֹא ָהָי ׁשֶ

ּו  ָאנ ׁשֶ ה  ּבָ ַהסִּ ְו ַבׁש.  ּלָ ׁשֶ ִטים  ׁשּו ּפְ ַה ים  ׁשִ ּו ּב ַמְל ְב ּו יִטים  ׁשִ ַתְכ ּבְ ה  ָו ָנ ֲע ַו

ִמיד  ּתָ ה  ֶי ְה ּנִ ׁשֶ י  ֵד ּכְ הּוא,  ינּו  ּתֵ ּבָ ְלֶפַתח  ְך  ָסמּו ּו  ֵמֵתינ ֶאת  ְבִרים  קֹו

ִמיד  ּתָ ּו  נ ּלָ ן  י ִכ ָנ ְו ְלִמיָתה  ָהָאָדם  ְכִלית  ּתַ ׁשֶ ר  ּכֹ ְז ִנ יָלא  ּמֵ ִמ ּו ָדם  ָי ַעל 

ע  ּדַ יָלִדים,  ִו ים  ׁשִ ָנ ּו  נ י ֵנ י ּבֵ ן  ֵאי ׁשֶ ִאיָת  ָר ׁשֶ ה  ּבָ ַהסִּ ְו לעוה"ב.  ֵציָדה 

ָאָדם  ְך  ָטֵר ְצ ִי ִאם  ׁשֶ י  ֵד ּכְ ְלָכאן  ב  ָקרֹו ִרים  ְמגּו י  ּתֵ ּבָ ָלֶהם  ּו  נ ַחְד ִי ׁשֶ ָך  ְל

ַמה  ַסֵים  ְי ׁשֶ ְכ ּו ֲאֵליֶהם  ְך  ֵל י ֵל ַכל  ּו י ים  ּנִ ַט ּקְ ַה ו  י ָנ ָב ּו ֹו  ּת ִאׁשְ ְל ַע  י ּגִ ַה ְל

ֶדל  ּגֹ ּו  נ ִאי ָר ׁשֶ ּום  ִמּשׁ הּוא,  ֵמֶהם  ּו  נ ׁשְ ַר ּפָ ׁשֶ ַמה  ּו  . ּו נ י ֵאֵל ר  ְחֹז ַי ְך  י ִר ּצָ ׁשֶ

ֶהם,  ּמָ ִרים ִע ּו ּדָ ָאנ ׁשֶ ְרָחה ּכְ ַהטִּ יעֹות ְו ִג ּיְ ֶדל ַה ן ּגֹ ֵכ ַהֶהְפֵסד, ְו ַהִטְרדֹות ְו



קכזפרק רביעי  

ָלם  י ָ‰עו… ָינ≈ נ¿ ƒע ח…ר ּב¿ ב¿ ƒם, ל ָ̇ ָ̃ ָח ַ‰ר¿ ‰ – ּב¿ ל ז∆ ּכָ ƒנּוָח‰ מ ַ‰ּמ¿ ו¿

י  ינ≈ ע≈ ם ּב¿ י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ּ בּו יט¿ ƒַוּי .‰ ָלם ַ‰ּז∆ י ָ‰עו… ָינ≈ נ¿ ƒע ‡…ס ּב¿ מ¿ ƒל ‡ ו¿ ַ‰ּבָ

ָיָנם.  נ¿ ƒע ם ּב¿ ר≈ ¿ ּׁ̆ ‡ַ ם ַוי¿ ָ̇ ך¿ ‡ו… ָבר∆ ׁ̆ ַוי¿ רּו ַ‰ּפָ

ים  ƒב רו… ¿̃ ּו  ‰ ָ ּׁ̆ ƒ‡ ַעל  ּבַ ים  ƒ‰…ל‡ ּב≈ ַח  ט≈ ַ‰ּבו…  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ם  ƒ‡ ו¿

ם,  ∆‰ מ≈ ָל˙ו…  ָּ̂ ‰ַ ּב¿ ים  ƒ‰…ל‡ ּב≈ ַטח  ב¿ ƒי ים,  ƒב י¿ ‡ו… ו¿ ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ו¿

ם,  י‰∆ ≈̂ פ¿ ח∆  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ו¿ ם,  ָל‰∆ ב  ַחּיָ ∆ ׁ̆ ַמ‰  ר…ַע  פ¿ ƒל ל  ≈„ּ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒי ו¿

ב  יַסּב≈ ƒו ם,  ָ̇ ָ̃ ַ‰ָז מ≈ ָי„ו…  ף  ר∆ ƒּי ו¿ ם,  ∆‰ ּמָ ƒע ם  ל≈ ָ ׁ̆ ּבו…  ƒל  ˙ יו… ¿‰ ƒל ו¿

ם,  י‰∆ ָינ≈ נ¿ ƒָכל ע ָמן ּב¿ ¡‡ ‰ נ∆ י∆ ¿‰ ƒי ם, ו¿ ב ָל‰∆ ‰ טו… י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆ ַעל ַמ‰ 

 ˙„ַ ָלם ַלֲעבו… ָ‰עו… ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ י ַ‰ ָינ≈ נ¿ ƒע ם ּב¿ ָ̇ ֲעלו… ו… י̇  נ≈ ם ָ‡פ¿ ר≈ יו… ו¿

ָך,  מו… ֲעָך ּכָ ר≈ ָּ̇ ל¿ ָ‡ַ‰ב¿ ָר‡ יט, יח) ו¿ ¿̃ ƒּוב: (ַוּי˙ ּכָ ∆ ׁ̆ מו…  ‡, ּכ¿ ר≈ ַ‰ּבו…

ל…‡  ָך,  ָבב∆ ל¿ ƒּב יָך  ƒח‡ָ  ˙ ∆‡ ָנ‡  ¿ׂ̆ ƒ̇ ל…‡  יז)  יט,  ָר‡  ¿̃ ƒַוּי) ָ‡ַמר:  ו¿

ַ‡ֲ‰ָב˙ו…  ל…‡ מ≈ ָלם, ו¿ ¿̂ ם ‡∆ ≈„ּ ַ̃ ל…‡ ל¿ ם, ו¿ ∆‰ מּול מ≈ ל ַ‰ּ‚¿ ַיח≈ ל¿

ּו  ָאז ָאנ ִקים ֵמֶהם, ׁשֶ ּו ְרחֹו ָאנ ׁשֶ ַגע ּכְ ֹר ָה ָחה ְו נּו ּמְ ֶדל ַה ּגֹ ּו  נ ִאי ְך ָר ֶפ ֵה ְל ּו

י  ֵנ י ֵע ּבְ יֶהם  ֵר ְב ּדִ ַטב  הּו י העוה"ז, ְו ּיֵ ַח ּבְ ִלְמֹאס  ְו ִכים ִלְבֹחר בעוה"ב  זֹו

יֶהם. ׂשֵ ַמֲע ָחם ַעל  ּבְ ׁשִ ְו ָתם  ְך אֹו ֵר ֵב ּו ֶהָחִסיד, 

ַע  ְצָוה ַעל ָהָאָדם ַלְעזֹור ּוְלַסּיֵ ּמִ ֶרְך ַהִהְתַנֲהגּות ִעם ְקרֹוָביו הּוא, ׁשֶ ּדֶ
ה ה'. ְך ִצּוָ ּכָ ּום ׁשֶ א ִמּשׁ ֵהם ְקרֹוָביו ֶאּלָ ּום ׁשֶ ִלְקרֹוָביו, ְולֹא ִמּשׁ

ְלִחּלּוִפין  אֹו  ִויִדיִדים,  ּוְקרֹוִבים  ה  ָ ִאּשׁ ּלֹו  ֶיׁש  ְו ן  חֹו טָּ ַהּבִ ַעל  ּבַ ה  ּכֶ ְז ִי ִאם 

ֵמֶהם,  ֵזק  ּנָ ִי ּלֹא  ׁשֶ ֲעדֹו  ּבַ ֵגן  ָי ְו ילֹו  ּצִ ּיַ ׁשֶ ה'  ּבַ ִיְבַטח  ֲאַזי  ח"ו,  ְנִאים  ׂשֹו

ה  ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ ע"י  ה'  ֵמֵאת  ב  ֻחּיָ ּמְ ׁשֶ ַמה  ְלַמֲעָנם  ַלֲעׂשֹות  ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ְוָצִריְך 

יּוַכל  יַצד  ּכֵ ב  ַיְחׁשֹ ְו יָקם,  ְלַהּזִ ּלֹא  ׁשֶ ֵהר  ּזָ ִי ְו אֹוָתם,  ֱאַהב  ּיֶ ְו ֶחְפֵציֶהם 

ֶרְך  ּדֶ ֵדם  ִויַלּמְ ָצְרֵכיֶהם,  ְלָכל  ִלְדֹאג  ּוָמסּור  ר  ָיׁשָ ִיְהֶיה  ְו ָלֶהם,  ְלֵהיִטיב 

ַהּתֹוָרה  ֶאת  ם  ְלַקּיֵ יַצד  ּכֵ ְדעּו  ּיֵ ׁשֶ ָלֶהם,  מֹוִעיל  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ָרה  ְיׁשָ

ָאסּור  ִתיב:  ּכְ ֵכן  ְו ָך.  מֹו ּכָ ֵרֲעָך  ֶאת  ֶלֱאֹהב  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִדְכִתיב:  ּכְ ְצוֹות.  ְוַהּמִ

ל  ַקּבֵ ּיְ ִביל ׁשֶ ׁשְ ם ָהָאָדם לֹא ּבִ ַקּיֵ ָך. ְוָכל ֶזה ְי ִלּבְ ֹנא ֶאת ָאִחיָך ֲאִפילּו ּבְ ִלׂשְ

ְולֹא  ֵעיֵניֶהם,  ּבְ ָחׁשּוב  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ִביל  ׁשְ ּבִ ְולֹא  ֵמֶהם,  טֹוָבה  אֹו  ָכר  ׂשָ



חובות הלבבות שער הבטחון קכח

ים  ּי≈ ַ̃ ל¿ ַ‡ך¿  ם,  י‰∆ ֲעל≈ ר  ר≈ ָּ̇ ¿ׂ̆ ƒ‰ ל¿ ל…‡  ו¿ ָחם,  ב¿ ƒ ׁ̆ ו¿ ָ„ם  בו… כ¿ ƒּב

י  ƒי מ ƒם. ּכ י‰∆ ּוָ„יו ֲעל≈ ּ̃ ƒי˙ו… ּופ ƒר ר ּב¿ מו… ¿ ׁ̆ ƒל ‡ ו¿ ר≈ ַו˙ ַ‰ּבו… ¿̂ ƒמ

ים  ƒָבר ¿„ּ‰ַ מ≈ ָח„  ∆‡ ַעל  ם  י‰∆ ≈̂ פ¿ ח∆ ˙ו…  ו… ׂ̆ ֲע ּבַ ו…  ּ̇ ע¿ ַ„ּ  ‰ י∆ ¿‰ ƒּ̇ ∆ ׁ̆

 ,‰ ַ‰ּז∆ ָלם  עו… ּבָ ם  ∆‰ מ≈ נו…  ˆו… ר¿ י‚  ƒׂ ּ̆ ַי ל…‡   ,‰ ּלָ ƒח ¿ּ̇ נּו  ַכר¿ ּזָ ∆ ׁ̆

 ‚ ≈‰ ם ‰ּו‡ נו… ƒ‡ ‡. ו¿ ָלם ַ‰ּבָ ָכרו… ָלעו… ¿ׂ̆ י„  ƒס ַיפ¿ י˜, ו¿ ƒיַ‚ע ָלר ƒי ו¿

מ…ל  ¿‚ ƒל ים  ƒ‰…ל ¡‡‰ָ ם  ר≈ ַיַעז¿ ַב„,  ל¿ ƒּב ים  ƒ‰…ל ¡‡‰ָ  ˙„ַ ַלֲעבו…  ‰ ז∆ ּבָ

ָינו…  נ¿ ƒע ל  ַ„ּ ¿‚ ƒי ו¿ חו…  ב¿ ƒ ׁ̆ ם  י‰∆ ƒפ ּב¿ ים  ƒׂ̆ ָי ו¿  ,‰ ַ‰ּז∆ ָלם  עו… ּבָ ˙ו…  ‡ו…

מו…  ּכ¿  ,‡ ַ‰ּבָ ָלם  עו… ּבָ ל  „ו… ָ‚ּ‰ַ מּול  ¿‚ּ‰ַ ל  יַע ‡∆ ƒ‚ַּי ו¿ ם,  י‰∆ ינ≈ ע≈ ּב¿

ל…‡  ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ַ‚ם  ו¿ י‚)   ,‚ ים-‡  ƒָלכ (מ¿ ל…מ…‰:  ¿ ׁ̆ ƒל ים  ƒ‰…ל ¡‡‰ָ ָ‡ַמר  ∆ ׁ̆

 .„ בו… ם ּכָ ר ּ‚ַ ∆� ם ע̆… י ָלך¿ ּ‚ַ ƒּ̇ ַ̇ ָּ̇ ָנ ַ‡ל¿ ָ ׁ̆

ָל‰  ַמע¿ ‰ּו‡ ל¿ ∆ ׁ̆ י  ƒי מ ָינ≈ נ¿ ƒע ל…ָ‰יו ּב¿ נו… ַעל ‡¡ חו… ט¿ ƒי ּב נ≈ ֲ‡ָבל ָ‡פ¿

ָ‡ָ„ם,  י  נ≈ ּב¿  ˙ ו… ּ̇ ƒּכ ƒמ  – ּנּו  ּמ∆ ƒמ  ‰ ַמּטָ ל¿ ‰ּו‡  ∆ ׁ̆ י  ƒּומ ּנּו  ּמ∆ ƒמ

א  ֶאּלָ ֲעֵליֶהם,  לֹוט  ִלׁשְ ִביל  ׁשְ ּבִ ְולֹא  ַבח,  ָוׁשֶ בֹוד  ּכָ ֵמֶהם  ל  ְלַקּבֵ ִביל  ׁשְ ּבִ

 , ִלְקרֹוֵבינּו ַלְעזֹור  נּו  ּוָ ּצִ ֶ ּשׁ ַמה  ֶאת  ם  ְלַקּיֵ ּו ה'  ִמְצוֹות  ם  ְלַקּיֵ ִביל  ׁשְ ּבִ ַרק 

ּבֹות  ִביל ֶאָחד ֵמַהסִּ ׁשְ ה ְרצֹון ְקרֹוָביו ּבִ ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ ַעת ָהָאָדם ּכְ ִאם ִיְהֶיה ּדַ ׁשֶ

ל ֵמֶהם  ה ְלַקּבֵ ַצּפֶ ּמְ יג ֶאת ַמה ׁשֶ ּשִׂ ֶדם, ֲאַזי לֹא ַי ְרנּו ִמּקֹ ּכַ ִהְז ּיֹות ׁשֶ ִנ ַהּפְ ְו

ִאם  ֲאָבל  בעוה"ב,  ָכרֹו  ׂשְ ֶאת  ַיְפִסיד  ְוַגם  ם,  ִחּנָ ּבְ ַע  ּגֵ ִהְתַי ׁשֶ ִנְמָצא  ְו

ֲאַזי  ה',  נּו  ִצּוָ ְך  ּכָ ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ְטהֹוָרה  ָנה  ּוָ ּכַ ְך  ִמּתֹו ְלַמֲעָנם  ַלֲעׂשֹות  זֹוֶכה 

יו,  ַמֲעׂשָ ַעל  חּוהּו  ּבְ ׁשַ ְי ּוְקרֹוָביו  בעוה"ז  ם  ּגַ ָכרֹו  ׂשְ ל  ַקּבֵ ּיְ ׁשֶ ה'  ַיַעְזֵרהּו 

דֹול בעוה"ב, ּוְכִפי  ָכר ַהּגָ יַע ַלּשָׂ ּגִ ֵכן ַי ֵעיֵניֶהם, ְו יו ֲחׁשּוִבים ּבְ ִיְהיּו ַמֲעׂשָ ְו

ָהָעם,  ּפֹוט  ִלׁשְ ָחְכָמה  ַרק  ּתָ  ׁשְ ּקַ ּבִ ֶ ּשׁ יָון  ּכֵ ּמִ ֶלְך:  ַהּמֶ לֹֹמה  ִלׁשְ ה'  ָאַמר  ׁשֶ

ר ְוָכבֹוד. ם ֹעׁשֶ נֹוָסף ְלָכְך ּגַ ן ְלָך ּבְ ֶאּתֵ

ל ִסּיּוַע ֵמַאֵחר,  ַקּבֵ ּמְ ׁשֶ ַע ְלַאֵחר ְוֵכן ּכְ ָהָאָדם ְמַסּיֵ ׁשֶ חֹון ּכְ ּטָ ֲעבֹוַדת ַהּבִ
ַרק  הּוא  ְוָהָאָדם  ה'  ֵמֵאת  ַהּכֹל  ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ֶעֶצם  ֱאֶמת  ּבֶ ׁשֶ ְחׁשֹב  ּיַ ׁשֶ

ָבר ַלּפַֹעל. ִליַח ְלהֹוִציא ַהּדָ ֶאְמָצִעי ּוׁשְ

ָאָדם  ֵני  ּבְ ִעם  ּוַמָגָעיו  ִעְנָיָניו  י  ְלַגּבֵ ה'  ּבַ חֹון  טָּ ַהּבִ ֲעבֹוַדת  ּבַ ֶרְך  ַהּדֶ ה  ְוִהּנֵ

ֶרְך  ַהּדֶ ָהָאָדם,  ֵני  ּבְ ַלל  ּכְ ִעם  ְוֵכן  ּנּו,  ִמּמֶ חּוִתים  ַהּפְ אֹו  ּנּו  ִמּמֶ ַהֲחׁשּוִבים 



קכטפרק רביעי  

 ı פ∆ ׁ̆ ח≈ ≈ּ̃ ַב ך¿ ל¿ …ר∆ ּ̂ ˙ו… ַ‰ י‡ ‡ו… ƒב ּיָ ∆ ׁ̆ , ּכ¿ ים לו… ƒר ָ ׁ̆ ים ַ‰י¿ ƒנ ַ‰ּפָ

ַטח  ב¿ ƒּי ∆ ׁ̆ ּנּו,  ּמ∆ ƒמ  ‰ ַמּטָ ל¿ ‡ו…  ּנּו  ּמ∆ ƒמ ָל‰  ַמע¿ ל¿ ‰ּו‡  ∆ ׁ̆ י  ƒּמ ƒמ

ים  ƒׂ̆ ר ָי ∆ ׁ̆ ‡ֲ , ּכַ ָלָמ˙ו… ¿ ׁ̆ ‰ַ ‰ ּב¿ ּבָ ƒם ס ימ≈ ƒׂ̆ י ƒל…ָ‰יו, ו ּבו… ַעל ‡¡

 ‰ ∆̂ ר¿ ƒי ם  ƒ‡ ו¿  . פו… ָטר¿ ל¿  ‰ ּבָ ƒס  ‰ּ ָ̇ יָע ƒר ּוז¿  ı ָ‰ָ‡ר∆  ˙„ַ ֲעבו…

ין  ≈‡ ו¿  ,‰ ּב∆ ר¿ ƒי ו¿  ‰ ר∆ פ¿ ƒי ו¿ ַרע  ַ‰ּז∆ ָמח  ¿̂ ƒי  ,‰ ּנָ ּמ∆ ƒמ יפו…  ƒר ַ‰ט¿ ל¿

ם  ƒ‡ . ו¿ ַבּ„ו… ‡ ל¿ ר≈ ָ„ָ‡‰ ַלּבו… ‰, ַ‡ך¿ ַ‰‰ו… ı ַעל ז∆ ˙ ָ‰ָ‡ר∆ „ו… ‰ו… ל¿

 ,ı יַח ָ‰ָ‡ר∆ ƒמ ¿̂ ַּ̇ ּנּו, ל…‡  ּמ∆ ƒיפו… מ ƒר ַ‰ט¿ ים ל¿ ƒ‰…ל ¡‡‰ָ ı…ּפ ל…‡ ַיח¿

 .ı ים ָ‰ָ‡ר∆ ƒ ׁ̆ ‡ֲ‰ַ ין ל¿ ≈‡ ַ‚ע, ו¿ ַמח ּפ∆ ∆ּ̂ ‰ַ ‰ ר∆ ¿̃ ƒי יַח ו¿ ƒמ ¿̂ ַּ̇ ‡ו… 

 ׁ̆ לו… ַ‰ַחּלָ ¿̂ ∆‡ ‰ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆  ,ı פ∆ ם ח≈ ∆‰ ָח„ מ≈ ∆‡ ׁ̆ מ≈ ≈ּ̃ ַב ּי¿ ∆ ׁ̆ ן ּכ¿ כ≈ ו¿

ַעל  ָלָמ˙ו…  ¿ ׁ̆ ‰ַ ּב¿ ַטח  ב¿ ƒי ו¿  , ˙ו… ו… ׂ̆ ֲע ּבַ  ‰ ו∆ ָ ׁ̆ ם  ∆‰ מ≈ ָחָז˜  ∆‰ ו¿

 ‰ ∆„ ם, יו… ∆‰ ָח„ מ≈ י ‡∆ ≈„ ַלם ַעל י¿ ¿ ׁ̆ ƒם י ƒ‡ . ו¿ ַרך¿ ּבָ ¿̇ ƒים י ƒ‰…ל ¡‡‰ָ

 ‰ ָׂ̆ ֲע ּנַ ∆ ּׁ̆ י  ƒמ ‰ ל¿ ∆„ יו… , ו¿ ˆו… פ¿ ים ח∆ ƒל ¿ ׁ̆ ƒ‰ ר ∆ ׁ̆ ַרך¿ ֲ‡ ּבָ ¿̇ ƒי ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

יֹוֵתר  ָחׁשּוב  הּוא  ׁשֶ י  ִמּמִ ָבר  ּדָ ׁש  ְלַבּקֵ ָהָאָדם  ִיְצָטֵרְך  ִאם  ׁשֶ הּוא,  ר  ׁשָ ַהּיָ

יֹוְדעֹו  ּבְ ְלַבד,  ּבִ ה'  ּבַ ְטחֹונֹו  ּבִ ִיְהֶיה  ֲאַזי  ּנּו,  ִמּמֶ חּות  ּפָ ׁשֶ י  ִמּמִ אֹו  ּנּו  ִמּמֶ

ִמי  ְ ַע ֶאת ְרצֹון ה', ּוְכִפי ּשׁ ִליִחים ְלַבּצֵ עֹוֵזר לֹו ְוֵהם ַרק ׁשְ ה' הּוא ֶזה ׁשֶ ׁשֶ

ֶאְמָצִעי  ַרק  ִהיא  ֲעבֹוָדתֹו  ל  ּכָ ׁשֶ ִמיָחּה,  ּוְלַהּצְ ְלזֹוְרָעּה  ֲאָדָמה  ּבָ עֹוֵבד  ׁשֶ

ְוֵאין  ית',  ְרצֹונֹו  ֵמֲחַמת  ַרק  ַהְינּו  צֹוֵמַח  ׁשֶ ַמה  ל  ּכָ ּוֶבֱאֶמת  ל,  ְגּדַ ּיִ ׁשֶ ְלָכְך 

ֲהֵרי ִאם  ְלַבד, ׁשֶ א ַרק להשי"ת ּבִ ִהְצִמיָחה, ֶאּלָ ְלהֹודֹות ָלָאֶרץ ַעל ַמה ׁשֶ

ָהָאֶרץ  ְצִמיַח  ּתַ ּלֹא  ׁשֶ ֲהֵרי  ֵמָהֲאָדָמה  ְמזֹונֹו  ָלָאָדם  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ה'  ִיְרֶצה  לֹא 

ַלל. ָכְך ּכְ ָמה ּבְ ֵזק ְוֵאין ָהָאֶרץ ֲאׁשֵ ּנָ ּיִ ֵכן ׁשֶ לּום, ְוַגם ִאם ִיְצָמח, ִיּתָ ּכְ

ִליַח מה' ַלְעזֹור לֹו. הּוא ַרק ׁשָ ׁש טֹוָבה ֵמַאֵחר ִיְזּכֹור ׁשֶ ַבּקֵ ּיְ ׁשֶ ּכְ

ם  י ִו ׁשָ ּו  י ְה ּיִ ׁשֶ ְך  י ִר ָצ י  ַז ֲא  , א ּו ה ׁשֶ ל  ּכָ ץ  ֶפ ֵח ר  ֵח ַא ֵמ ׁש  ּקֵ ַב ְי ם  ן ִא ֵכ ְו

ק  ַר ם  ֵה ׁשֶ ר  ַח ַא ֵמ  , ֹו ת ׁשָ ּקָ ּבַ ֹו  ר ּו ב ֲע ַע  ּצֵ ַב ְל ר  ֹו ּב ּגִ ַה ְו ׁש  ּלָ ַח ַה ֹו  ל ְצ ֶא

 , ם ָד ָא ָה י  ֵנ ּבְ ִמ ד  ָח ֶא י  " ֹו ע צ ְפ ֶח ם  ַל ׁשְ ֻי ם  ִא ְב ּו  , ' ת ה ֵא ֵמ ם  י ִח י ִל ׁשְ

ף  ָס ֹו נ ְב ּו  , ֹו צ ְפ ֶח ם  י ִל ׁשְ ִה ׁשֶ ה  ֶז א  ּו ה ׁשֶ ְך  ּכָ ל  ַע  ' ה ל ה  ֶד ֹו י י  ַז ֲא



חובות הלבבות שער הבטחון קל

ו…  ּ̇ ַעל¿ ו… ּ̇ י‡  ƒב ≈‰  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ∆ ׁ̆ ו¿  , לו… ב  ַ‰ּטו… ּבו…  ƒל ַעל  ָי„ו…  ַעל 

‡ ַעל  ּלָ ָב‰ ‡∆ ל טו… ≈‚ּ ַ‚ל¿ ‡ מ¿ ר≈ ין ַ‰ּבו… ≈‡ ∆ ׁ̆ ָי„ּוַע,  . ּוב¿ ַעל ָי„ו…

ם,  י‰∆ ≈„ „ ַעל י¿ ס≈ פ¿ ל ‰∆ ≈‚ּ ל¿ ַ‚ּ ¿̇ ƒּמ ∆ ׁ̆ ַעט ‰ּו‡  ים, ּומ¿ ƒ̃ י ƒ„ּ ַּ̂ י ַ‰ ≈„ י¿

ָר‡ ˜יט, ב)  ¿̇ ָב‡ ּבַ ָמָר‡ ּבָ ָרָכ‰: (ּ‚¿ ב¿ ƒָנם ל רו… כ¿ ƒינּו ז רּו ֲחָכמ≈ ָ‡מ¿ ∆ ׁ̆ מו…  ּכ¿

ָ‡ַמר  ב, ו¿ י ַחּיָ ≈„ ָב‰ ַעל י¿ חו… ‡י ו¿ י ַזּכַ ≈„ כּו˙ ַעל י¿ ין ז¿ ƒל ¿‚ּ ַ‚ל¿ מ¿

ם ל…‡  ƒ‡ ן. ו¿ ל ָ‡ו∆ י˜ ּכָ ƒ„ּ ַּ̂ ַל  ‰ ֻ‡ּנ∆ י¿ י יב, כ‡) ל…‡  ל≈ ¿ ׁ̆ ƒּוב: (מ˙ ַ‰ּכָ

ם  ∆‰ ּבָ  ‰ ל∆ ¿̇ ƒי ַ‡ל  ו¿ ם  ימ≈ ƒ ׁ̆ ַיֲ‡ ַ‡ל  ם,  י‰∆ ≈„ י¿ ַעל  לו…  ַלם  ¿ ׁ̆ ƒי

 ,‰ ז∆ ּבָ ב  ַ‰ּטו… לו…  ַחר  ּבָ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ים  ƒ‰…ל‡ ל≈  ‰ ∆„ יו… ַ‡ך¿  ּור,  ּ̂ ƒ̃

, ַ‡ף ַעל  ˆו… פ¿ ˙ ח∆ ו… ׂ̆ ָלם ַלֲע ¿„ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ ַ„ע מ≈ ּי≈ ∆ ׁ̆ י  ƒפ ם ּכ¿ ח≈ ּב¿ ַ ׁ̆ י ƒו

ָעיו  ֻיּ„ָ מ¿ ƒּב ‚‰ַ נ¿ ƒן י כ≈ . ו¿ ָנם לו… ˆו… ר¿ ƒכ נו… ו¿ ˆו… ר¿ ƒַלם ּכ ¿ ׁ̆ ƒּל…‡ נ ∆ ׁ̆ י  ƒּפ

ָפיו.  ָּ̇ ֻ ׁ̆ יו ו¿ ָ ׁ̆ ּמָ ַ ׁ̆ ם, ו¿ ∆‰ ּמָ ƒן ע ≈̇ נו… ‡ ו¿ ≈ׂ̆ ּנו… ∆ ׁ̆ י  ƒמ ֲ‰ָביו, ּוב¿ ‡ו… ו¿

 ‰ ַמּטָ ּל¿ ∆ ׁ̆ ‡ו…  ּנּו  ּמ∆ ƒמ ָל‰  ַמע¿ ּל¿ ∆ ׁ̆ י  ƒמ ּנּו  ּמ∆ ƒמ  ׁ̆ ≈ּ̃ ַב י¿ ם  ƒ‡ ן  כ≈ ו¿

ֹו  ּכ ְר ַד ְו  , ֹו ר ּו ב ֲע ֹו  ּב ִל ב  ּו ט ּבְ ה  ׂשָ ָע ׁשֶ ַח  י ִל ְ ּשׁ ַה ה  ָי ָה ׁשֶ י  ִמ ְל ה  ֶד ֹו י

ר  ָב ּדָ ל  ּגֵ ְל ַג ְמ ת  " י ש ה ן  י ֵא ֶ ּשׁ ַע  ּו ד ָי י  ֵר ֲה ׁשֶ  , ת ֶל ֶע ֹו ּת  ' ה ֹו  ל א  י ִב ֵה

ל  ַע ל  ּגֵ ְל ּגַ ְת ּיִ ׁשֶ י  ּו צ ָמ ֹו  נ י ֵא ׁשֶ ט  ַע ְמ ִכ ְו  , ם י ִק י ּדִ ּצַ ַה י  " ע א  ּלָ ֶא ב  ֹו ט

ת  ּו כ ְז ן  י ִל ּגְ ְל ַג ְמ  : ל " ַז ֲח ּו  ר ְמ ָא ׁשֶ ֹו  מ ְכ ּו  . א ּו ה ׁשֶ ל  ּכָ ד  ֵס ְפ ֶה ם  ָד ָי

ק  י ּדִ ּצַ ַל ה  ֶר ְק ִי א  ּלֹ  : ב י ִת ְכ ּו  . ב ּיָ ַח י  ֵד ְי ל  ַע ה  ָב ֹו ח ְו י  א ּכַ ַז י  ֵד ְי ל  ַע

ם  י ׁשִ ֲא ַי א  לֹ  , ם ֶה ֵמ ׁש  ּקֵ ּבִ ׁשֶ ה  ַמ ֹו  ל ּו  ׂש ֲע ַי א  לֹ ם  ִא ְו  . ל ֹו ׁש ְכ ִמ ם  ּו ׁש

ר  ֹו ז ְע ַל ם  י ִל ֹו כ ְי ם  ָנ י ֵא ּו  ּל ִא ּכְ ם  ֶה י ֵל ֲע ב  ׁשֹ ְח ַי א  לֹ ְו  , ְך ּכָ ל  ַע ם  ָת ֹו א

ם  ָת ֹו ח א ּבַ ׁשַ י , ִו ֹו ב ל ֹו ּט ה ׁשֶ ר ַמ ֵח ֹו י ּב א ּדַ ַו ּבְ ' ׁשֶ ה ה ל ֶד ֹו א י ּלָ , ֶא ֹו ל

א  לֹ ף  ֹו ּס ּבַ ׁשֶ י  ּפִ ל  ַע ף  ַא  , ֹו ל ר  ֹו ז ְע ַל ּו  ּס ִנ ְו ּו  ל ּדְ ּתַ ׁשְ ִה ׁשֶ ה  ַמ ל  ַע

ו  י ָר י ּכִ ַמ ּבְ ג  ַה ְנ ִי ּו  ז ְך  ֶר ֶד ְב ּו  , ה ָצ ָר ׁשֶ י  ִפ ּכְ ֹו  ד ֲע ּבַ ַע  ּיֵ ַס ְל ּו  ח י ִל ְצ ִה

. ו י ָפ ּתָ ׁשֻ ְו ו  י ָת ְר ׁשָ ְמ ִב ּו ן  ּתָ ַמ ּו א  ּשָׂ ַמ ּבְ ֹו  ּמ ק ִע ֵס ֹו ע י ׁשֶ ִמ ְב ּו  , ו י ָד י ִד י ִו

ִלים ֶחְפָצם. ַעְזֵרהּו ְלַהׁשְ ּיַ ה' ׁשֶ ל ַלְעזֹור ָלֲאֵחִרים ְוִיְבַטח ּבַ ּדֵ ּתַ ִיׁשְ

ת  חּו ּפָ ׁשֶ י  ִמ אֹו   , ּו ּנ ּמֶ ִמ ר  ֵת ֹו י ב  ּו ׁש ָח ׁשֶ י  ִמ ּו  ּנ ּמֶ ִמ ׁש  ּקֵ ַב ְי ִאם  ן  ֵכ ְו



קלאפרק רביעי  

ל  ≈„ּ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒי ו¿  , ּבו… ƒל ָכל  ּב¿ ˙ו…  ו… ׂ̆ ַלֲע ב  ַסּב≈ י¿  ,ı פ∆ ח≈  – ּנּו  ּמ∆ ƒמ

ו…  ׁ̆ ¿̃ ַב ּמ¿ ∆ ׁ̆ י  ƒמ ‰ י∆ ¿‰ ƒי , ו¿ ן לו… ּמ≈ ַ„ּ ז¿ ƒם י ƒ‡ , ּפּונו… ¿̂ ַמ ימו… ּב¿ ƒל ¿ ׁ̆ ‰ַ ל¿

ים  ƒ‰…ל ¡‡‰ָ ַעל  ַטח  ב¿ ƒי ך¿  ּכָ ַ‡ַחר  ו¿  , ּבו… לו…  ל  ≈„ּ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ ל¿ ָר‡ּוי 

 ‰ ּבָ ƒס ‰ּו  ימ≈ ƒׂ̆ י ƒו  , ָי„ו… ַעל  ‰ּו  ימ≈ ƒל ¿ ׁ̆ ַי ם  ƒ‡ ו¿  . ָלָמ˙ו… ¿ ׁ̆ ‰ַ ּב¿

ל…‡  ו¿ ּנּו,  ּמ∆ ƒמ ַנע  ּמָ ƒי ם  ƒ‡ ו¿  .‰ ז∆ ַעל   ‰ ∆„ יו…  , זּוָל˙ו… ַב˙  טו… ל¿

רו…  ˙ ֲחב≈ יַע ‡∆ ƒ„ יו… , ו¿ ו… ׁ̆ ים ַנפ¿ ƒ ׁ̆ , ַ‡ל ַיֲ‡ ˙ו… ו… ׂ̆ ן לו… ַלֲע ּמ≈ ַ„ּ ז¿ ƒי

 . מו… ¿̂ ַע ל ּבו… ּב¿ ≈„ּ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒי ַרח ו¿ ט¿ ƒּי ∆ ׁ̆ ר, ַ‡ַחר  ≈ּ̂ ƒ̃ ּל…‡  ∆ ׁ̆

ַטח  ב¿ ƒי  , ָרָע˙ו… י  ≈ ׁ̆ ¿̃ ַב ּומ¿ ָ„יו  מ¿ חו… ו¿ ָביו  י¿ ‡ו… י  נ≈ י¿ נ¿ ƒע ֲ‡ָבל 

ַ‡ל  ו¿ ם,  ָ̇ ּפָ ר¿ ח∆ ּב…ל  ס¿ ƒי ו¿  ,‰ ַעּל∆ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ַעל  ם  י‰∆ ָינ≈ נ¿ ƒע ּב¿

ל  ּכָ ם  ‰ ָל‰∆ ∆ׂ̆ ַיֲע ו¿  „ ס∆ ם ח∆ ל≈ מ¿ ¿‚ ƒי ַ‡ך¿  ָלם,  ָפע√ ּכ¿ ם  מ…ל ָל‰∆ ¿‚ ƒי

ה  ׂשֶ ֲע ַי ְו  , ֹו ּב ִל ל  ָכ ּבְ ם  ָנ צֹו ְר א  ּלֵ ַמ ְל ׂש  ּפֵ ַח ְי י  ַז ֲא ם,  ּיָ ֻס ְמ ר  ָב ּדָ  , ּו ּנ ּמֶ ִמ

ׁש  ּקֵ ַב ּמְ ַה ִאם  ְב ּו ְך  ָכ ְל ל  ַכ ּו י ִאם  ּבְ  ,25 ְפָצם ֶח ים  ִל ׁשְ ַה ְל ת  לּו ּדְ ּתַ ׁשְ ִה

ה'  ּבַ ֹו  נ ְטחֹו ּבִ ם  י ׂשִ ָי ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ִה ׁשֶ ר  ַח ַא ְו  , ֹו ל ּו  ר ְז ַע ּיַ ׁשֶ ְך  ָכ ְל י  אּו 26ָר

ה  ֶד ֹו י ם  ָצ ְפ ֶח ים  ִל ׁשְ ַה ְל ַח  י ִל ְצ ִה ִאם  ְו ם,  ָצ ְפ ֶח ים  ִל ׁשְ ַה ְל הּו  ֵר ְז ַע ּיַ ׁשֶ

ל  ַא ם  ָנ צֹו ְר ת  ֹו ׂש ֲע ַל ַח  י ִל ְצ ִה א  לֹ ִאם  ן  ֵכ ְו  , ְך ָכ ְל הּו  ּכָ ּזִ ׁשֶ ל  ַע לה' 

א  לֹ ֹו  ּד ּצִ ִמ א  הּו ׁשֶ ֹו  ר י ֵב ַח ְל ַע  י ִד ֹו י א  ּלָ ֶא  , ְך ָכ ּבְ ם  ׁשֵ ָא א  הּו ׁשֶ ב  ׁשֹ ְח ַי

. ֹו ר בּו ֲע ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ִה ְל ּו ַח  ֹר ְט ּלִ ִמ ל  ּצֵ ַע ְת ִה

ִאם ֵיׁש ָלָאָדם ׂשֹוְנִאים ח"ו. חֹון ּבְ ּטָ ֲעבֹוַדת ַהּבִ

הּוא,  ָרָעתֹו,  ֶאת  ים  ְוַהְמַבְקׁשִ ּוְמַקְנָאיו  ׂשֹוְנָאיו  י  ַלּפֵ ּכְ חֹון  טָּ ַהּבִ ַוֲעבֹוַדת 

אֹותֹו,  ָחְרִפים  ּמְ ׁשֶ ַמה  ֶאת  סֹוֵבל  ְוִיְהֶיה  ית',  ַהּבֹוֵרא  ַעל  ֶזה  ָכל  ּבְ ְבַטח  ּיִ ׁשֶ

ֶהם ֶחֶסד,  א ְלֵהֶפְך ִיְהֶיה ּגֹוֵמל ִעּמָ ים לֹו, ֶאּלָ עֹוׂשִ ִפי ׁשֶ יב ָלֶהם ַרע ּכְ ְולֹא ָיׁשִ

פֹוַעל  ּבְ ׁשֶ ַאף  ְרצֹוָנם,  א  ּוְלַמּלֵ ֶחְפָצם  ַלֲעׂשֹות  ְפִניִמּיּותֹו  ּבִ ְרֶצה  ּיִ ׁשֶ י'  ּפִ ַמְצּפּונֹו'  'ּבְ  .25

יָכְלּתֹו ַלֲעׂשֹות ְרצֹוָנם. ִלְפָעִמים ֵאין ּבִ

ְך,  ַנע ִמּכָ ֲעׂשּו לֹו טֹוָבה זּו, ֵיׁש ְלִהּמָ ּיַ ִאם ֵאינֹו ָראּוי ׁשֶ יָון ׁשֶ א ָלֶנֶפׁש', ּכֵ 'ַמְרּפֵ 26. ִפי' ּבְ

ַער ֲעבֹוַדת ָהֶא-לֹוִקים. סֹוף ׁשַ נּו ּבְ ַתב ַרּבֵ ּכָ ּוְכִפי ׁשֶ



חובות הלבבות שער הבטחון קלב

ו…  ּ̇ ַעל¿ ו… ּ̇ ∆ ׁ̆ ּבו…  ƒל ּכ…ר ּב¿ ז¿ ƒי ב. ו¿ ן ַ‰ּטו… ƒו… מ˙ ו… ׂ̆ ּיּוַכל ַלֲע ∆ ׁ̆ ַמ‰ 

 , י˜ו… ƒּז‰ַ ל¿  ‰ ּבָ ƒס יּו  ¿‰ ƒי ם  ƒ‡ ו¿  .‰ ַעּל∆ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ַי„  ּב¿ ˜ו…  ז¿ ƒנ ו¿

ר…ַע  ּב¿ יו  ָׂ̆ ּוַמֲע מו…  ¿̂ ַע  ˙ ∆‡  „… ׁ̆ ַיֲח ו¿ ב,  טו… ם  י‰∆ ֲעל≈ …ב  ׁ̆ ַיח¿

 ׁ̆ ≈ּ̃ יַב ƒו ים,  ƒ‰…ל ל ָ‰‡¡ ן ‡∆ ַחּנ≈ ¿̇ ƒי ו¿ ל…ָ‰יו,  ל ‡¡ ∆̂ יו ‡≈ ָ̇ מו… ָ„ּ ¿̃ ‰ַ

 , ַ‡ֲ‰ָב˙ו… ל¿ ָביו  י¿ ‡ו… ּובּו  ׁ̆ ָי ָ‡ז  ו¿ יו,  ָ̇ ֲעו…נו… ר  ַכּפ≈ ל¿ ָפָניו  ּל¿ ƒמ

ם  ַ‚ּ ׁ̆ י ƒ‡ י כ≈ ר¿ ָי ּ„ַ ˙ י¿ ˆו… ר¿ ƒי טז, ז) ּב ל≈ ¿ ׁ̆ ƒָחָכם: (מ ָ‡ַמר ‰∆ ∆ ׁ̆ מו…  ּכ¿

 . ו… ּ̇ ƒ‡ ם ƒל ¿ ׁ̆ ָביו ַי י¿ ‡ו…

ים  ƒָבר ≈‡‰ָ ˙ ו¿ ָבבו… ˙ ַ‰ּל¿ בו… י חו… ָינ≈ נ¿ ƒע י ּב¿ ƒיע ƒב ˜ ָ‰ר¿ ל∆ ׁ̆ ַ‰ח≈ רּו ּופ≈

ם  ˆו… ּכַ  ,‰ ז∆ ו¿ ם,  ָ̃ ז¿ ƒנ ו¿ ם  ָ̇ ֲעלו… ˙ו… ּב¿  „ ַיח≈ ¿̇ ƒמ ָ‰ָ‡ָ„ם  ∆ ׁ̆

 ˙ ּבָ ַ ּׁ̆ ‰ַ יַר˙  ƒמ ¿ ׁ̆ ּו י˙  ƒ̂ י ƒ̂ ּוַכ ַכלּוָלב  ו¿  ‰ ּוַכֻסּכָ  ‰ ּלָ ƒפ ¿ּ̇ ַכ ו¿

 ˙ ָבבו… ˙ ַ‰ּל¿ בו… ָכל חו… ˙, ו¿ רו… ן ָ‰ֲעב≈ ƒַנע מ ּמָ ƒ‰ ים, ו¿ ƒ„ֲע ַ‰ּמו… ו¿

ְלהֹוִעיל  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ִלּבֹו  ּבְ ְוִיְזּכֹר  ּיּוַכל,  ׁשֶ ַמה  ִפי  ּכְ טֹובֹות  ֲעבּוָרם  ה  ְוַיֲעׂשֶ

ם  ָד ָי ל  ַע ק  ֶז ֶנ ו  י ָל ֵא ַע  י ּגִ ַי ם  ִא ְב ּו ִיְרֶצה,  א ִאם ה'  ֶאּלָ יקֹו ח"ו  ְלַהּזִ לֹו אֹו 

ו  י ׂשָ ֲע ַמ ם  ּו ּשׁ ִמ ה  ּזֶ ׁשֶ מֹו  ְצ ַע ֶאת  ים  ׁשִ ֲא ַי ְו ב,  טֹו ַרק  ֶהם  י ֵל ֲא ב  ׁשֹ ְח ַי

ּו  ּנ ּמֶ ִמ ׁש  ּקֵ ַב י ִו  , ה' ל  ֶא ים  ִנ ּו נ ֲח ַת ּבְ ל  ּלֵ ּפַ ְת ִי ְו ם,  ֶד ּקֹ ִמ ה  ׂשָ ָע ׁשֶ ים  ִע ָר ָה

ר  ַמ ֲא ַמ ְכ ּו  , ו י ָד י ִד י ִל ו  י ָא ְנ ֹו ׂש ּו  כ ְפ ָה ֵי ז  ָא ְו  , ו י ָת ֹו נ ֹו ו ֲע ֹו  ל ר  ּפֵ ַכ ּיְ ׁשֶ

ו  י ָא ְנ ֹו ׂש ם  ּגַ י  ַז ֲא ם  ָד ָא ָה י  ֵכ ְר ּדַ ה'  י  ֵנ ְפ ִל י  צּו ָר ׁשֶ ּכְ  : ְך ֶל ּמֶ ַה ֹמה  לֹ ׁשְ

. הּו בּו אֲה ֹי ְו ֹו  ּת ִא מּו  י ִל ׁשְ ַי

ֶהם,  ּבָ ׁשֶ ְצוֹות,  ַהּמִ ִקּיּום  י  ְלַגּבֵ ָהְרִביִעי  ֵחֶלק  ּבַ חֹון  ּטָ ַהּבִ ֶרְך ֲעבֹוַדת  ּדֶ
ֶזה  ּבָ ָמם,  ְלַקּיְ ְוֵכן ַהַהְחָלָטה  ְצוֹות  ְוָהָרצֹון ְלִקּיּום ַהּמִ ִחיָרה  ֶעֶצם ַהּבְ
ִחיָרה  ַיד ָהָאָדם ּכַֹח ַהּבְ ַרְך ָמַסר ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ יָון ׁשֶ חֹון, ּכֵ ּטָ ְך ּבִ ּיָ לֹא ׁשַ
ַיד ָהָאָדם  ְצוֹות ֵאינֹו ּבְ ת ַהּמִ ּיַ טֹוב אֹו ְלֵהֶפְך, אּוָלם ֶעֶצם ֲעׂשִ ִלְבחֹר ּבְ

ם ֶאת ִמְצוֹוָתיו. הּו ְלַקּיֵ ַזּכֵ ּיְ ה' ׁשֶ ְוַעל ֶזה ֵיׁש ִלְבטַֹח ּבַ

י  ְלַגּבֵ ְוֵאיָבָריו  ָהָאָדם  חֹוַבת  ִעְנָיֵני  הּוא  ׁשֶ ָהְרִביִעי  ֵחֶלק  ּבַ חֹון  טָּ ַהּבִ ַוֲעבֹוַדת 

ִקּיּוָמם  ִאי  ּבְ ֶזק  ְוַהּנֶ ִקּיּוָמם  ּבְ ְוַהּתֹוֶעֶלת  ַעְצמֹו,  ּבְ ָמם  ְלַקּיְ ַעל ָהָאָדם  ׁשֶ ְצוֹות  ַהּמִ

ת  ּבָ ְוׁשַ ְוִציִצית  ְולּוָלב  ה,  ְוֻסּכָ ה  ּוְתִפּלָ ֲעִנּיֹות  ּתַ ּוְכגֹון  ַעְצמֹו,  י  ַלּפֵ ּכְ ַרק  ֵהם 

ֶהם  ֵאין ּבָ ֶ י ה', ּשׁ ַלּפֵ ְלָבבֹו ּכְ ב ּבִ ֻחּיָ ּמְ ל ַמה ׁשֶ ה ִמן ָהֲעֵברֹות, ְוֵכן ּכָ ּומֹוֲעִדים, ּוְפִריׁשָ



קלגפרק רביעי  

 ˙ ֻיָח„ו… ן מ¿ ָ̃ ז¿ ƒנ ן ו¿ ָ̇ ֲעלו… ˙ו… , ו¿ ל זּוָל˙ו… ָנ‰ ‡∆ ר¿ ֲעב… ַּ̇ ר ל…‡  ∆ ׁ̆ ‡ֲ

ם  ֻכּלָ ּב¿ ן  חו… ּטָ ƒּב‰ַ ר  ∆� י̆… י  נ≈ ָ‡פ¿ ָ‡ָ„ם,  י  נ≈ ּב¿ ָ‡ר  ¿ ׁ̆ י  ƒל ּב¿ ƒמ ּבו… 

ים  ƒ‰…ל ¡‡ , ּומ≈ ˙ו… ר ‡ו… ָב‡≈ י מ¿ ƒנ‡ֲ ∆ ׁ̆ ַרך¿ ַמ‰  ּבָ ¿̇ ƒים י ƒ‰…ל ַעל ָ‰‡¡

ַרֲחָמיו.  ˙ ּב¿ מ∆ י ָ‰‡¡ ƒ̇ ˙ ‡ו… רו… ‰ו… ַ‡ל – ל¿ ¿ ׁ̆ ∆‡

ָלָ‡ָ„ם  נּו  כ¿ ָּ̇ ƒי ל…‡  ָר‰  ָ‰ֲעב≈ ו¿  ‰„ָ ָ‰ֲעבו… י  ≈ׂ̆ ַמֲע י  ƒּכ ‰ּו‡,  ו¿

ּבו…  ƒל יָר‰ ּב¿ ƒח ָח„, ַ‰ּב¿ ים. ָ‰‡∆ ƒָבר ¿„ּ ‰ ָ� ל̆… ¿ ׁ̆  ı ב≈ ָּ̃ ƒ‰ ם ּב¿ ƒ‡ י ƒּכ

ַמ‰   ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ָמ‰  ּכָ ַ‰ַ‰ס¿ ו¿ ָנ‰  ּוָ ַ‰ּכַ י,  ƒנ ≈ ּׁ̆ ‰ַ ו¿  , ּפּונו… ¿̂ ּוַמ

ָבָריו  ≈‡ ‰ ּב¿ ∆ׂ̆ ֲע מ…ר ַ‰ּמַ ¿‚ ƒל ל ≈„ּ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒּי ∆ ׁ̆ י,  ƒ ׁ̆ י ƒל ¿ ּׁ̆ ‰ַ , ו¿ ַחר ּבו… ּבָ ∆ ׁ̆

ָלם  ע¿ ינו… נ∆ ≈‡ ∆ ׁ̆ ‰. ּוַמ‰  ∆ׂ̆ ֲע ר ַ‰ּמַ ∆„ ל ּ‚∆ ‰ּו ‡∆ י‡≈ ƒ̂ יו… ים ו¿ ƒ‡ ר¿ ƒּנ‰ַ

ָנ‰  ּוָ ַ‰ּכַ ו¿ ָר‰,  ָ‰ֲעב≈ ו¿  ‰„ָ ָ‰ֲעבו… יַר˙  ƒח ב¿ ƒּכ ם,  ∆‰ ּבָ ּנּו  ּמ∆ ƒמ

 ‰ ז∆ ּבָ ים  ƒ‰…ל ¡‡‰ָ ַעל  ן  ָטחו… ƒּב‰ַ  –  ‰ ∆ׂ̆ ֲע ַ‰ּמַ ַעל  ָמ‰  ּכָ ַ‰ַ‰ס¿ ו¿

ִכים ַרק  ּיָ ֶזק ֵמִאי ִקּיּוָמם ׁשַ ּיּוָמם ּוְלֵהֶפְך ַהּנֶ י ֲאֵחִרים, ְוַהּתֹוֶעֶלת ִמּקִ ַלּפֵ כּות ּכְ ּיָ ׁשַ

ם  ֶה ּבָ ן  ֹו ח טָּ ִב ּבְ ה  ָנ ֹו כ ּנְ ַה ְך  ֶר ּדֶ ַה ֲאֵחִרים,  ים  ַלֲאָנׁשִ ְולֹא  ַעְצמֹו  י  ַלּפֵ ּכְ

ו  י ָמ ֲח ַר ּבְ ׁשֶ  ' ה ל ל  ּלֵ ּפַ ְת ֶא ָו  , ת ֵע ּכָ ת  א ֹז ר  ֵא ָב ֲא ׁשֶ י  ִפ ּכְ  ' ה ּבַ

. ְך ָכ ּבְ ת  ֶמ ֱא ָה ְך  ֶר ּדֶ ַה ת  ֶא י  ִל ה  ֶר ֹו י

ָלָאָדם  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ֲהֵרי  ְוָהֲעֵברֹות  ְצוֹות  ַהּמִ ִעְנַין  ּבְ ה  ִהּנֵ ׁשֶ ֶזה,  ּבָ ֶרְך  ְוַהּדֶ

ִלְבֹחר  ָעָליו  ֶדם  ּקֹ ּמִ ׁשֶ ָהִראׁשֹון,  ַיַחד.  ָבִרים  ּדְ ג'  ֵצרּוף  ּבְ א  ֶאּלָ ָמם  ְלַקּיְ

ם  ְלַקּיֵ כֹונּות  ְוַהּנְ ַהַהְחָלָטה  ִני,  ֵ ְוַהּשׁ ָמם27.  ְלַקּיְ ּוְפִניִמּיּותֹו  ִלּבֹו  ּבְ ְוִלְרצֹות 

ַע  ּוְלַבּצֵ ֹפַעל  ּבְ לּות  ּדְ ּתַ ִהׁשְ ַלֲעׂשֹות  י,  ִליׁשִ ְ ְוַהּשׁ ְוָרָצה.  ַחר  ּבָ ׁשֶ ַמה  ֶאת 

ַהֲחָלִקים  י  ְלַגּבֵ ה  ְוִהּנֵ ַעל.  ַלּפֹ ֵמָהָרצֹון  ְלהֹוִציא  ֵדי  ּכְ לּוִיים  ַהּגְ ֵאיָבָריו  ּבְ

ָהִראׁשֹוִנים,  ַהֲחָלִקים  ב'  ּוְכגֹון  ֶהם,  ּבָ ַהַהְנָהָגה  ֵמָהָאָדם  ר  ִנְסּתָ ֵאין  ֶ ּשׁ

ה', ֲהֵרי  ֶהם ּבַ ָמם, ִאם ִיְבַטח ּבָ ִחיָרה, ְוֵכן ַהַהְחָלָטה ְלַקּיְ הּוא: ֶעֶצם ַהּבְ ׁשֶ

ַאף  ֶזה ְוִיׁשְ ְבַחר ּבָ ּיִ ִחיָרה" - ׁשֶ ה "ּבְ ְתִחּלָ ֵלמּות ָצִריְך ּבִ ׁשְ ם ִמְצָוה ּבִ ֵדי ְלַקּיֵ ּכְ רּוׁש, ׁשֶ 27.  ּפֵ

ַע ָלֶזה,  ְעּגֵ ְצָוה ְוִיְתּגַ ם ַהּמִ הֹוֵלְך ְלַקּיֵ ִלּבֹו ׁשֶ ים ּבְ ְסּכִ ּיַ ֶ ָמה" – ּשׁ ְך "ַהְסּכָ ַלֲעׂשֹותֹו, ְוַאַחר ּכָ

ֹפַעל. ְצָוה ּבְ ם ַהּמִ ה" – ְלַקּיֵ ֲעׂשֶ ְך "ַהּמַ ְצָוה, ְוַאַחר ּכָ ם ַהּמִ ֵאיֶזה ֹאֶפן ְלַקּיֵ ְוַיְחׁשֹב ּבְ



חובות הלבבות שער הבטחון קלד

נּו  ≈̇ ּו ׁ̆ ר¿ ƒּב יַח  ƒּנ ƒ‰ ַרך¿  ּבָ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… י  ƒּכ לּו˙,  כ¿ ƒס ו¿ ָטעּו˙ 

יט)  ל,  ים  ƒָבר ¿„ּ) ˙ּוב:  ּכָ ∆ ׁ̆ מו…  ּכ¿  , ˙ו… רו… ַ‰ּמ¿ ו¿ ָ„˙ו…  ֲעבו… יַר˙  ƒח ּב¿

 ‰ ∆ׂ̆ ֲע ָלַמ˙ ַ‰ּמַ ¿ ׁ̆ נּו ַ‰ ≈̇ ּו ׁ̆ ר¿ ƒיַח ּב ƒּנ ƒ‰ ‡…ל ים, ו¿ ƒַחּי ָּ̇ ּבַ ּוָבַחר¿

ָלנּו,   ıחּו ם  ≈‰ ∆ ׁ̆  ˙ ּבו… ƒס ּב¿  ‡ ּלָ ∆‡ ָר‰,  ּוָבֲעב≈  ‰„ָ ֲעבו… ּבָ

ם. ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒּב ˙ ָנעו… מ¿ ƒנ ים ו¿ ƒּ̇ ƒע‰ָ ˙ ָ̂ ¿̃ ƒּב ˙ נו… ּמ¿ ַ„ּ ז¿ ƒמ

י…‡ַמר:  ו¿  , ָ„˙ו… ֲעבו… יַר˙  ƒח ב¿ ƒּב ים  ƒ‰…ל ¡‡‰ָ ַעל  ַטח  ב¿ ƒי ם  ƒ‡ ו¿

 ,‡ ר≈ ַ„˙ ַ‰ּבו… ֲעבו… לּום מ≈ ˙ ּכ¿ ו… ׂ̆ ן ַלֲע ל…‡ ֲ‡ַכו≈ ַחר ו¿ ב¿ ל…‡ ‡∆

ָר‰,  ָ ׁ̆ ך¿ ַ‰י¿ ר∆ ∆„ּ ƒָע‰ מ ָּ̇ ָבר  ‰, ּכ¿ ּנָ ּמ∆ ƒב מ י ַ‰ּטו… ƒַחר ל ב¿ ƒּי ∆ ׁ̆ ַע„ 

ָבר  ַרך¿ ּכ¿ ּבָ ¿̇ ƒי ‡ ר≈ י ַ‰ּבו… ƒָנ‰, ּכ כו… י ַ‰ּנ¿ נ≈ ָ‡פ¿ ָליו מ≈ ּוָמֲע„ּו ַר‚¿

ִחיָרה  ַהּבְ ַח  ּכֹ ָהָאָדם  ַיד  ּבְ יַח  ִהּנִ שהשי"ת  יָון  ּכֵ ַעת,  ּדַ ְוֹחֶסר  ָטעּות  ֶזה 

"ּוָבַחְרּתָ  ּתֹוָרה  ּבַ ה  ּוָ ּצִ ׁשֶ ּוְכִפי  ְלֵהֶפְך,  ח"ו  אֹו  ִמְצוֹוָתיו  ִקּיּום  ּבְ ִלְבֹחר 

ג'  ַנאי  (ּתְ ח"ו  ָהֲעֵבָרה  אֹו  ְצָוה  ַהּמִ ֶאת  ֹפַעל  ּבְ ַע  ַבּצֵ ּלְ ׁשֶ א  ֶאּלָ ים",  ַחּיִ ּבַ

ָנִאים  ּתְ ָהָאָדם  ָלֶזה  ִריְך  ּצָ ׁשֶ א  ֶאּלָ ָהָאָדם,  ֹכַח  ּבְ יַח  ִהּנִ לֹא  ֹזאת  ְלֵעיל),  ּדְ

ִנים ְלָפָניו ְוִלְפָעִמים לֹא28.  ְפָעִמים ְמֻזּמָ ּלִ ים, ׁשֶ ִנּיִ ִחיצֹו

ה' ִיְבַחר ֲעבּוִרי. ְצוֹות ְולֹא לֹוַמר ׁשֶ ִקּיּום ַהּמִ ַעל ָהָאָדם ִלְבחֹר ּבְ

ָרה  י ִח ּבְ ַה ל  ׁשֶ ֵחֶלק  ּבַ ם  ּגַ ה'  ּבַ ַח  ֵט ֹו ּב י  ִנ ֲא י  ֵר ֲה ָאָדם,  ָה אַמר  ֹי ִאם  ְו

ִאם  א  ּלָ ֶא ה  ָו ְצ ִמ ם  ׁשּו ם  ּיֵ ַק ְל יט  ִל ְח ַא א  לֹ יָלא  ּמֵ ִמ ּו ת,  ֹו ו ְצ ּמִ ַה ם  ּו ּי ִק ּבְ

ְך  ֶר ּדֶ ַה ֶעה ֵמ ה טֹו ָאָדם ֶז י ׁשֶ ֵר , ֲה ּה ָמ ּיְ ַק י ְל ּתִ ְע ּדַ ן ּבְ ּתֵ ִי י ְו ִר בּו ַחר ֲע ְב ה' ִי

ֹחר  ְב ִל ּו  נ ּוָ ִצ ר  ַב ּכְ השי"ת  י  ֵר ֲה ׁשֶ ה,  ָנ כֹו ּנְ ַה ה  ָג ָה ְנ ַה ַה ֵמ ה  ָנ ָפ ּו ָרה  ׁשָ ְי ַה

ִאם  ֶהם,  ּבָ ֵחֶלק  ׁשּום  לֹו  ְוֵאין  ָיָמיו  ל  ּכָ ים  ַמֲעׂשִ ָהָאָדם  ה  ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ ֵכן  ִיּתָ י  ּכִ ִנְמָצא    .28

ִחיָרה ִמּקֶֹדם,  ָמה ַעל ַהּבְ ַמְצּפּון ִלּבֹו, ּוְבֵאיֶזה ַהְסּכָ ִחיָרה ִמּקֶֹדם ּבְ לֹא ּבְ ים ָנְפלּו ּבְ ֲעׂשִ ַהּמַ

ָכר  ׁש ׂשָ ַמה ְלַבּקֵ ה אֹוָתּה, ְוִכְמַעט ֵאין ּבְ ר ָעׂשָ ל השי"ת ֲאׁשֶ ה הּוא ַרק ׁשֶ ֲעׂשֶ ל ַהּמַ ֱהֵוה ּכָ

ּלֹא  ה ָצִריְך ָהָאָדם ִלְראֹות ׁשֶ ּמָ ָמתֹו, ּכַ ִחיָרתֹו ְוַהְסּכָ ִלי ּבְ י ֵהם ַנֲעׂשּו ּבְ ים ּכִ ֲעׂשִ ַעד ַהּמַ ּבְ

ִחיָרה  ְוַהּבְ ִכְליֹוֵתיֶהם  ּבְ ְוָרחֹוק  ִפיֶהם  ּבְ ָקרֹוב  ִעְנָין  ּכְ ָדה  ְמֻלּמָ ִטְבעֹו  ד  ִמּצַ יו  ַמֲעׂשָ ִיְהיּו 

ֶרת שס"ח) ִכְליֹוָתיו. (אֹור ְיֶחְזֵקאל – ִאּגֶ לּוי ַרק ּבְ ּתָ



קלהפרק רביעי  

לּו˙  ¿„ּ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ יָ‰ ּב¿ ל∆ ן ‡≈ ַכּו≈ ָ„‰ ּול¿ י ָ‰ֲעבו… ≈ׂ̆ ַמֲע ח…ר ּב¿ ב¿ ƒנּו ל ּוָ ƒ̂

‰ּו‡  ∆ ׁ̆ יָענּו,  ƒ„ ‰ו… ו¿ ל,  „ו… ָ‚ּ‰ַ מו…  ¿ ׁ̆ ƒל ם  ל≈ ָ ׁ̆ ב  ל≈ ּוב¿ ָמ‰  ּכָ ַ‰ס¿ ו¿

 .‡ ָלם ַ‰ּבָ ‰ ּוָבעו… ָלם ַ‰ּז∆ עו… ָנ‰ ָלנּו ּבָ כו… י ַ‰ּנ¿ נ≈ ָ‡פ¿

ָ„˙ו…  ֲעבו… ּבַ  ‰ ∆ׂ̆ ֲע ַ‰ּמַ ַמר  ¿‚ּ ן  כ≈ ָּ̇ ƒי ו¿  ,˙ ּבו… ƒּס‰ַ נּו  ּמ¿ ַ„ּ ז¿ ƒי ם  ƒ‡ ו¿

ל ַעל  „ו… ָכר ַ‰ּ‚ָ ָׂ ּ̆ ‰ ָלנּו ַ‰ י∆ ¿‰ ƒי ,‰ּ נּו ּבָ ≈̇ יָר ƒח ָמ‰ ּב¿ ¿„ ָ̃ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ

ָלַמ˙  ¿ ׁ̆ ַעל ַ‰ ּ‰, ו¿ ָ̇ ו… ׂ̆ ָנ‰ ַלֲע ּוָ ַעל ַ‰ּכַ ָ„‰, ו¿ ֲעבו… יָר‰ ּבָ ƒח ַ‰ּב¿

ַמר  ים ּ‚¿ ƒָבר ן ָ‰‡≈ ƒַנע מ ּמָ ƒם י ƒ‡ ים. ו¿ ƒ‡ ר¿ ƒים ַ‰ּנ ƒָבר ≈‡ יָ‰ ּבָ ∆ׂ̆ ַמֲע

ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ּכַ ָנ‰,  ּוָ ַ‰ּכַ ו¿ יָר‰  ƒח ַ‰ּב¿ ַכר  ¿ׂ̆ ָלנּו   ‰ י∆ ¿‰ ƒי  ,‰ ∆ׂ̆ ֲע ַ‰ּמַ

ָר‰.  ׁ̆ ַעל ָ‰ֲעב≈ ן ָ‰ע…נ∆ כ≈ ַ„ם, ו¿ ָּ̃ ∆ ּׁ̆ ַמ‰  נּו ּב¿ ָזַכר¿

ֵלם  ׁשָ ֵלב  ּבְ ה  ֶז ּבָ ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ִה ְל ּו ָמם,  ּיְ ַק ְל יט  ִל ְח ַה ְל ּו ת  ֹו ו ְצ ּמִ ַה ם  ּו ּי ִק ּבְ

ה  ָנ כֹו ּנְ ַה ְך  ֶר ּדֶ ַה הּו  ּזֶ ׁשֶ ּו  נ ָל ַע  י ִד הֹו ְו ם,  ִי ַמ ׁשָ ם  ׁשֵ ְל ָרה  ְטהֹו ה  ָנ ּוָ ַכ ְב ּו

ּה לעוה"ב. ָד ָי ַעל  ה  ּכֶ ְז ּנִ ׁשֶ ְו ֵהג בעוה"ז  ַנ ְת ִה ְל

ֹפַעל  ּבְ ַע  ּצֵ ַב ְל ּו ֹמר  ְג ִל ה  ּכֶ ְז ִי ְו ים  ִנ כֹו ּנְ ַה ִאים  ָנ ּתְ ַה ָלָאָדם  ן  ּמֵ ּדַ ְז ִי ִאם  ְו

ַחר  ּבָ ׁשֶ ְך  ּכָ ַעל  ם  ּגַ ָכר  ׂשָ ל  ּבֵ ַק ּיְ ׁשֶ י  ֵר ֲה ֶדם,  ּקֹ ִמ ּה  ּבָ ַחר  ּבָ ׁשֶ ָוה  ְצ ּמִ ַה ֶאת 

יו  ָר ָב ֵאי ּבְ ֹפַעל  ּבְ ָתּה  ּיָ ׂשִ ֲע ַעל  ַגם  ְו  , ָמּה ּיְ ַק ְל ַהַהְחָלָטה  ַעל  ַגם  ְו ֶזה,  ּבָ

ָכל  ּבְ ֹפַעל,  ּבְ ה  ָו ְצ ּמִ ַה ת  ֲעׂשֹ ַל ְו ֹמר  ְג ִל ו  י ָר ָב ֵמֵאי ַנע  ּמָ ִי ְבִאם  ּו ים,  ִי לּו ּגְ ַה

י  ִפ ֽכ ּו ה,  ָו ְצ ּמִ ַה ֶאת  ם  ּיֵ ַק ְל ֶהְחִליט  ְו ַחר  ּבָ ׁשֶ ְך  ּכָ ַעל  ָכר  ׂשָ ל  ּבֵ ַק ְי ֹזאת 

.29 "ל ּנַ ּכַ ן  ּכֵ ם  ּגַ ׁש  ֶנ ֹע ָה ל  ּבֵ ַק ְי ֲעֵבָרה ח"ו  ּבָ ְך  ֶפ ֵה ְל ּו ֵעיל,  ְל ּו  נ ַתְב ּכָ ׁשֶ

כנ"ל,  ִלְבטַֹח  ֵאין  ֶהם  ּבָ ׁשֶ ְצוֹות  ְוַהּמִ ַהּתֹוָרה  ִעְנָיֵני  ין  ּבֵ ִחילּוִקים  ב' 
ה'. ִמיד ּבַ ֶהם ֵיׁש ִלְבטַֹח ּתָ ּבָ ה ׁשֶ ְלֵבין ִעְנָיֵני עֹוָלם ַהּזֶ

ְצוֹות  ִקּיּום ַהּמִ ה ֵאין ָידּוַע ָלנּו ַמה טֹוב ָלנּו, ֲאָבל ּבְ ִעְנָיֵני עֹוָלם ַהּזֶ ּבְ
ָבר הֹוִדיַע ָלנּו ְרצֹונֹו. ּכְ

ה ֵאין  "ה ְמָצְרָפּה ְלַמֲעׂשֶ ּבָ ָבה טֹוָבה ַהּקָ ין מ.) ַמֲחׁשָ ְגָמָרא (ִקּדּוׁשִ ִאיָתא ּבִ 29. ְוָהא ּדְ

ָמה  ִחיָרה ְוַהַהְסּכָ ָכר ַעל ַהּבְ ל ׂשָ ַקּבֵ ּיְ א ׁשֶ ה ֶאּלָ ֲעׂשֶ ה ַהּמַ ִאּלּו ָעׂשָ ָכר ּכְ ל ׂשָ ַקּבֵ ּיְ ָוָנה ׁשֶ ַהּכַ

ם  ַחר ַלֲעבֹור ֲעֵבָרה, ַעל ֶזה ִאיָתא ׁשָ ִאם ַרק ּבָ ֲעֵבָרה ׁשֶ ן ּבַ ֵאין ּכֵ ֶ ְצָוה, ַמה ּשׁ ם ַהּמִ ְלַקּיֵ

ַדְעּתֹו ַלֲעֵבָרה  ים ּבְ ַחר ְוַגם ִהְסּכִ ה, ֲאָבל ִאם ּבָ "ה ְמָצְרָפּה ְלַמֲעׂשֶ ּבָ ָבה ָרָעה ֵאין ַהּקָ ַמֲחׁשָ

ה. ּסֹוף לֹא ָעׂשָ ם ִאם ּבַ ל עֹוֵנׁש ַעל ָהָרצֹון ּגַ ְיַקּבֵ



חובות הלבבות שער הבטחון קלו

ָלם  ָ‰עו… י  ≈ׂ̆ ַמֲע ָ‡ר  ¿ ׁ̆ ּו  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…  ˙„ַ ֲעבו… ין  ּב≈ ∆ ׁ̆  ׁ̆ ר≈ פ¿ ∆‰‰ַ ו¿

י  ָינ≈ נ¿ ƒע ָ‡ר  ¿ ּׁ̆ ∆ ׁ̆  , ַרך¿ ּבָ ¿̇ ƒי ים  ƒ‰…ל‡ ּב≈ ן  חו… ּטָ ƒּב‰ַ ַין  נ¿ ƒע ּב¿  –

ן  ƒמ  ‰ ּבָ ƒס ּב¿ ָ‰ַרע  ו¿ ב  ַ‰ּטו… י  נ≈ ָ‡פ¿ ָלנּו  לּו  ¿‚ ƒנ ל…‡  ָלם  ָ‰עו…

ָ‰ַרע  ו¿  „ ס≈ פ¿ ∆‰‰ַ י  נ≈ ָ‡פ¿ ל…‡  ו¿ ם,  ָ̇ י ƒר ≈‡ ¿ ׁ̆ י  ֲע„≈ ל¿ ּבַ ƒמ  ˙ ּבו… ƒּס‰ַ

ָל‡ָכ‰  יזו… מ¿ נּו ַעל ‡≈ י ל…‡ ָעַמ„¿ ƒם, ּכ ָ̇ ָ̂ ¿̃ י  ƒּ̇ ל¿ ƒם ּב ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒּב

 ˙ ַ ׁ̆ ָּ̃ ַב ל¿ ‡ּוָי‰  ר¿ ר  ≈̇ יו… ו¿ ָלנּו,  ָב‰  ּטו… ∆ ׁ̆  ˙ ָל‡כו… ַ‰ּמ¿ ן  ƒמ

יזו…  ≈‡ ּוב¿ ָר‰,  חו… יזו… ס¿ ≈‡ ּב¿ ל…‡  ו¿ ב,  ַ‰ּטו… ו¿ י‡ּו˙  ƒר ַ‰ּב¿ ו¿ ף  ר∆ ַ‰ּט∆

יַח  ƒל ¿̂ ַנ ים  ƒּי ƒָלמ ָ‰עו… ים  ƒׂ̆ ֲע ַ‰ּמַ ן  ƒמ  ‰ ≈ׂ̆ ַמֲע  ‰ יז∆ ≈‡ ּוב¿  , ך¿ ר∆ ∆„ּ

ים  ƒ‰…ל‡ ּב≈ ַטח  ב¿ ƒּנ ∆ ׁ̆ ינּו  ָעל≈ ין  ƒ„ּ‰ַ ן  ƒּומ ם.  ∆‰ ּבָ ל  ≈‚ּ ל¿ ַ‚ּ ¿̇ ƒּנ ∆ ׁ̆ ּכ¿

נּו,  ≈̇ ָב ׁ̆ ּבו… טו… ּי≈ ∆ ׁ̆ נּו ַעל ַמ‰  ר≈ ָעז¿ ּ‰ ל¿ ָ̇ ָלָמ ¿ ׁ̆ ‰ַ ּ‰ ו¿ ָ̇ יָר ƒח ב¿ ƒּב

נּו  ָבב≈ ל¿ יר  ƒע‰ָ ל¿ ָליו  ≈‡ ן  ַחנ≈ ¿̇ ƒנ ו¿ ם  י‰∆ ֲעל≈ ל  ≈‚ּ ל¿ ַ‚ּ ¿̇ ƒּנ ∆ ׁ̆ ַ‡ַחר 

ם.  ∆‰ ‡ּוָי‰ ָלנּו מ≈ ָ‰ר¿ ָב‰ ו¿ יַר˙ ַ‰ּטו… ƒח ב¿ ƒל

ָבר  ּכ¿ ∆ ׁ̆ י  נ≈ ּפ¿ ƒמ ן,  ּכ≈  ‰ ּנָ ינ∆ ≈‡ ַרך¿  ּבָ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…  ˙„ַ ֲעבו… ֲ‡ָבל 

י  ֵנ ָי ְנ ִע ן  י ֵב ְל  , ֹטַח ְב ִל ן  ֵאי ֶהם  ּבָ ׁשֶ ְצוֹות  ּמִ ַה ּום  ּי ִק ן  ַי ְנ ִע ן  י ּבֵ ּוק  ַהִחּל ְו

לֹא  ה  ּזֶ ַה ָלם  עֹו י  ֵנ ָי ְנ ִע ּבְ ׁשֶ הּוא,  ה'  ּבַ ֹטַח  ְב ִל ׁש  ֵי ֶהם  ּבָ ׁשֶ ה  ּזֶ ַה ָלם  עֹו

לּות  ּדְ ּתַ ׁשְ ִה ג  סּו ְבֵאיֶזה  ּו ַרע,  ַמה  ּו ּה  ָר ֲעבּו ב  טֹו ַמה  ָלָאָדם  ה  ּלָ ּגַ ְת ִנ

ּו ֶהְפֵסד  נ ָל ֹרם  ְג ִי ָבר  ּדָ ְדִעים ֵאיֶזה  ֹו י ּו  ן ֵאין ָאנ ֵכ ְו ְבֵאיֶזה לֹא,  ּו ֲעֹסק  ַי

ְמָלאָכה  ֵאיֶזה  ּו  נ ָל ה  ּלָ ּגַ ְת ִנ לֹא  י  ּכִ ל,  ּכֹ ַה ְפִסיד  ּיַ ׁשֶ אֹו  ֶחְלקֹו  ּבְ ַרע  ְו

נֹות  ְמזֹו ּו ָסה  ָנ ְר ּפַ ּה  ָד ָי ַעל  יג  ּשִׂ ַה ְל ְמָלאכֹות  ָאר  ְ ּשׁ ִמ ֵתר  ֹו י ה  ּלָ ְמֻע

ָפן  ְבֵאיֶזה אֹו ּו ָרה  ְסחֹו ֵאיֶזה  ּבְ ּו  נ ָל ה  ּלָ ּגַ ְת ִנ לֹא  ן  ֵכ ְו בֹות,  ְוטֹו ְבִריאּות  ּו

ְמֹאד,  יַח  ִל ְצ ַנ ֶזה  ּבָ ֲעֹסק  ַנ ִאם  ָלם  עֹו ּבָ ָבר  ּדָ ֵאיֶזה  ְב ּו ַלֲעֹסק,  ַדאי  ּכְ

ְמָלאָכה  ּו  נ ֵר ֲעבּו ְבַחר  ּיִ ׁשֶ ה'  ּבַ ֹטַח  ְב ִל ּו  נ י ֵל ָע ֶזה  ּבָ ׁשֶ ן  י ּדִ ַה ִמן  ן  ֵכ ָל ְו

 , ְך ּכָ ָבה ִמ נּו טֹו ה ָל ְהֶי ּיִ ׁשֶ ן  ֹאֶפ ּבְ ָלאָכה  ּמְ ִלים ַה ׁשְ ַה ּו ְל נ ֵר ְז ְע ַי ְו ה,  ָי ָהְראּו

ל  ּלֵ ּפַ ְת ִה ָהָאָדם  ׁשֶ ַאַחר  ְו ֶזה,  ּבָ ַלֲעֹסק  לּות  ּדְ ּתַ ׁשְ ִה ּו  נ י ׂשִ ָע ׁשֶ ֵמַאַחר 

. ִבילֹו ׁשְ ּבִ י  ָהָראּו ְו ב  ַהּטֹו רֹו ֶאת  ְבֹחר ֲעבּו ּיִ ׁשֶ ן להשי"ת  ּנֵ ִהְתַח ְו

ה'  ּו  נ ָל ַע  י ִד הֹו ר  ָב ּכְ ה  ֶז ּבָ י  ֵר ֲה ׁשֶ  , ן ּכֵ ֹו  נ י ֵא ה'  ַדת  בֹו ֲע י  ֵנ ָי ְנ ִע ּבְ ל  ָב ֲא



קלזפרק רביעי  

ן ָלנּו  ַ̇ ָנ ּ‰, ו¿ ח…ר ּבָ ב¿ ƒנּו ל ּוָ ƒ̂ ּ‰, ו¿ ָנ‰ ּבָ כו… י ַ‰ּנ¿ נ≈ יָענּו ָ‡פ¿ ƒ„ ‰ו…

ַטח  ב¿ ƒנ ו¿  ,‰ּ ָ̇ יָר ƒח ב¿ ƒּב ָליו  ≈‡ ן  ַחנ≈ ¿̇ ƒנ ם  ƒ‡ ו¿ יָ‰.  ָעל∆  ˙ כ…ל∆ ַ‰ּי¿

ינּו  ָבר≈ ¿„ ƒים ּב ƒע ו… ּ̇  ‰ י∆ ¿‰ ƒב ָלנּו, נ י ַ‰ּטו… נ≈ נּו ָ‡פ¿ ≈̇ ‡ו… ַ‰ר¿ ָעָליו ּב¿

נּו  ָ̇ ָ„ָע˙ו… ‡ו… ָמ‰ ‰ו… ¿„ ָ̃ ָבר  ּכ¿ ∆ ׁ̆ י  נ≈ ּפ¿ ƒנּו, מ נ≈ חו… ט¿ ƒב ים ּב¿ ƒָכל ּוס¿

מו…  ‡, ּכ¿ ‰ ּוַבּבָ ָלם ַ‰ּז∆ עו… נּו ּבָ יל≈ ƒע ר יו… ∆ ׁ̆ ‡ֲ ,‰„ָ י ָ‰ֲעבו… כ≈ ר¿ ַ„ּ

ים  ƒּ̃ ַ‰ֻח ל  ּכָ  ˙ ∆‡  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ָי  י¿ נּו  ּו≈ ַ̂ ַוי¿ כ„)  ו,  ים  ƒָבר ¿„ּ) ָ‡ַמר:  ∆ ׁ̆

ים,  ƒמ ַ‰ּיָ ל  ּכָ ָלנּו  ב  טו… ל¿ ינּו  ל…‰≈ ¡‡ ָי  י¿  ˙ ∆‡  ‰‡ָ ר¿ ƒי ל¿  ‰ ּל∆ ≈‡‰ָ

נּו  ‰ ּלָ י∆ ¿‰ ƒּ̇  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ים ו, כ‰) ּו ƒָבר ¿„ּ) :‡ ָלם ַ‰ּבָ מּול ָ‰עו… ¿‚ ƒַמר ּב‡ָ ו¿

 .˙ ו… ׂ̆ מ…ר ַלֲע ¿ ׁ̆ ƒי נ ƒּכ

 ,‰ ֻ‚ּנָ ̇ מ¿ ַח ּבַ ֻ ׁ̆ ‰ ַ‰מ¿ ּבָ ƒּוב ַ‰ּס ׁ̆ ָּ̇ ∆ ׁ̆  ׁ̆ ָלם, י≈ י ָ‰עו… ָינ≈ נ¿ ƒי ע ƒּכ ,„ עו… ו¿

 ‰ ֻ‚ּנָ י ַ‰ּמ¿ ƒן, ּכ יָנם ּכ≈ ָר‰ ‡≈ ָ‰ֲעב≈ ָ„‰ ו¿ ַח˙, ַ‡ך¿ ָ‰ֲעבו… ּבַ ֻ ׁ̆ ‰ מ¿ ֻ‚ּנָ ַ‰ּמ¿ ו¿

ָלם.  עו… ף ל¿ ַחּל≈ ¿̇ ƒל…‡ י ָינו… ו¿ נ¿ ƒע ̃ מ≈ ַּ̇ ע¿ ם ל…‡ י∆ ∆‰ ח מ≈ ּבָ ֻ ׁ̆ ַ‰מ¿ ו¿

ן  ַת ָנ ם  ַג ְו ב  טֹו ּבְ ר  ֹח ְב ִל ּו  נ ּוָ ִצ ְו ת,  ֹו ו ְצ ּמִ ַה ם  ּו ּי ִק ּבְ ה  ָנ ֹו כ ּנְ ַה ְך  ֶר ּדֶ ַה ֶאת 

ר  ַח ְב ּיִ ׁשֶ לה'  ָדם  ָא ָה ן  ּנֵ ַח ְת ִי ִאם  ן  ֵכ ָל ְו  , ּה ָמ ּיְ ַק ְל ת  רּו ׁשָ ְפ ֶא ָה ֶאת  ּו  נ ָל

ל  ָכ ָס ְו ה  ֶע ה טֹו י ֶז ֵר ֲה ה,  ֶז ּבָ ו  י ָל ָע ַטח  ְב ִי ְו ֹו  ל י ִב ׁשְ ּבִ ב  ֹו ּט ַה ֹו ֶאת  ר בּו ֲע

ְך  ֶר ּדֶ ַה י  ִה ַמ ּו  נ ָל ַע  י ִד הֹו ְו ה'  ַדם  ָק ר  ָב ּכְ י  ֵר ֲה ׁשֶ  , ֹו נ ְטחֹו ִב ְב ּו תֹו  ּלָ ִפ ְת ּבִ

ה'  ׁשֶ ב:  י ִת ְכ ִד ְכ ּו ובעוה"ב.  ז  בעוה" ּו  נ ֵר בּו ֲע ל  י ִע ֹו ּי ׁשֶ ה'  ַדת  בֹו ֲע ּבַ

א  ָר י ִל ְו ם  ַע ַט ֶהם  ָל ן  י ֵא ֶ ּשׁ ם  י ּקִ ֻח ַה ְו ה  ׂשֵ ֲע ת  ֹו ו ְצ ּמִ ַה ֶאת  ם  ּיֵ ַק ְל ּו  נ ּוָ ִצ

ם  י ִמ ּיָ ַה ל  ּכָ ב  טֹו ּו  נ ָל ה  ֶי ְה ּיִ ׁשֶ ת  ָנ ְמ ל  ַע ה,  ׂשֶ ֲע ַת א  לֹ ל  ַע ר  ֹב ֲע ּלַ ִמ

י  ר בעוה"ב ע" ָכ ל ׂשָ ּבֵ ַק ּנְ ׁשֶ ר בעוה"ב,  ָכ ּשָׂ י ַה ּבֵ ַג ְל ב  י ִת ְכ ּו  . ז בעוה"

 . ו י ָת ֹו ו ְצ ִמ ם  ּיֵ ַק ּנְ ׁשֶ

הּוא ַרע, ֲאָבל  ֵרר ׁשֶ ְרֶאה טֹוב ִיְתּבָ ּנִ ֶ ה ּשׁ ּמַ ֵכן ׁשֶ ה ִיּתָ ִעְנָיֵני עֹוָלם ַהּזֶ ּבְ
ף ְלעֹוָלם. ֲעבֹוַדת ה' ַהּטֹוב לֹא ִיְתַחּלֵ ּבַ

הּוא  ׁשֶ ב  ֲחׁשֹ ּיַ ׁשֶ ה  ּמַ ׁשֶ ֲהֵרי  ִלְפָעִמים  ה  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  ִעְנָיֵני  ּבְ ׁשֶ ל,  ֶהְבּדֵ ְועֹוד 

ֲעבֹוַדת ה'  ֶעֶצם ַרע, ְוֵכן ְלֵהֶפְך, ֲאָבל ּבַ הּוא ּבְ ֵרר ׁשֶ ּסֹוף ִיְתּבָ טֹוב ֲעבּורֹו ּבַ

ף ְלעֹוָלם. ה ְוָדָבר ֶזה ֵאינֹו ִמְתַחּלֵ רּור ָלנּו ַמה טֹוב ּוַמה ְמֻגּנָ ּבָ



חובות הלבבות שער הבטחון קלח

 ‰ ≈ׂ̆ ַמֲע ַמר  ¿‚ּ ‰ּו‡   – ָעָליו  ט…ַח  ב¿ ƒל ָר‡ּוי  ∆ ׁ̆ ַמ‰  ֲ‡ָבל 

ָמ‰  ּכָ ַ‰ס¿ ו¿ ָמן,  ¡‡ נ∆ ו¿ ם  ל≈ ָ ׁ̆ ב  ל≈ ּב¿  ‰ּ ָ̇ יָר ƒח ּב¿ ַ‡ַחר   ,‰„ָ ָ‰ֲעבו…

 ‰ ּוָבז∆ ל,  „ו… ָ‚ּ‰ַ מו…  ¿ ׁ̆ ƒל ָנ‰  ַכּוָ ו¿ ָבב,  ל≈ ַבר  ּב¿ לּו˙  ¿„ּ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ ו¿

 ˙ רו… ‰ו… ּול¿ ּבו…  נּו  ָ̇ ‡ו… ז…ר  ַלע¿ ָליו  ≈‡ ן  ַחּנ≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ין  ƒב ַחּיָ נּו  ֲ‡ַנח¿

ָך  ∆ּ̇ ƒי ַבֲ‡מ ƒנ יכ≈ ƒר ים כ‰, ‰) ַ‰„¿ ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ˙ּוב: ( ּכָ ∆ ׁ̆ מו…  נּו ָעָליו, ּכ¿ ָ̇ ‡ו…

יָך,  ∆̇ ו… ¿̂ ƒמ יב  ƒ̇ נ¿ ƒּב י  ƒנ יכ≈ ƒר ¿„‰ַ ל‰)  ˜יט,  ים  ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ) ָ‡ַמר:  ו¿ י,  ƒנ ≈„ ַלּמ¿ ו¿

ים ˜יט,  ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ָ‡ַמר: ( י, ו¿ ƒּ̇ מּוָנ‰ ָבָחר¿ ך¿ ‡¡ ר∆ ים ˜יט, ל) ּ„∆ ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ָ‡ַמר: ( ו¿

ים ˜יט, מ‚)  ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ָ‡ַמר: ( י, ו¿ ƒנ ≈ ׁ̆ י ƒב ¿ּ̇ ָי ַ‡ל  יָך י¿ ∆̇ ו… ¿„ ע≈ י ב¿ ƒּ̇ ¿̃ ַב ל‡) ּ„ָ

י.  ƒּ̇ ָחל¿ ƒָך י ט∆ ּפָ ¿ ׁ̆ ƒמ י ל¿ ƒּכ „…‡ ˙ ַע„ מ¿ מ∆ ַבר ‡¡ י „¿ ƒּפ ƒל מ ≈ּ̂ ַ ּ̇ ַ‡ל  ו¿

ָ„‰, ַ‡ך¿  ‰ ָ‰ֲעבו… ≈ׂ̆ ַמֲע ‰ ּב¿ ָ̇ יָר˙ו… ָ‰י¿ ƒח ּב¿ ∆ ׁ̆ ָ‡ָי‰,  ‰ ר¿ ָכל ז∆ ו¿

 „ ַיח≈ ם, ל¿ ∆‰ ָח„ מ≈ ים. ‡∆ ƒָבר י ּ„¿ נ≈ ¿ ׁ̆ ים ַעל  ƒ‰…ל ל ָ‰‡¡ ל ‡∆ ּל≈ ּפַ ¿̇ ƒ‰

 ˙ „ו… ר¿ ƒט  ˙ ַ̃ ָח ַ‰ר¿ ּב¿ ָ„˙ו…  ֲעבו… ּבַ יָר˙ו…  ƒח ּב¿  ˜ ַחּז≈ ּול¿ ָבבו…  ל¿

י  ƒָבב „ ל¿ ים פו, י‡) ַיח≈ ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ָ‡ַמר: ( ∆ ׁ̆ מו…  יָניו, ּכ¿ ע≈ ּבו… ו¿ ƒּל ƒָלם מ ָ‰עו…

ַע  ַעְזֵרהּו ְלַבּצֵ ּיַ ה' ׁשֶ ְבַטח ּבַ ּיִ ֵני ֲעבֹוַדת ה' הּוא, ׁשֶ ָי ִעְנ ִריְך ּבְ חֹון ַהּצָ טָּ ְוַהּבִ

ְצָוה  ם ַהּמִ ַדְעּתֹו ְלַקּיֵ ַחר ְוֶהְחִליט ּבְ ָהָאָדם ּבָ ְצָוה, ַאֲחֵרי ׁשֶ ֹפַעל ֶאת ַהּמִ ּבְ

ְוַעל  ַמִים,  ׁשָ ם  ְלׁשֵ ְטהֹוָרה  ָנה  ּוָ ְבַכ ּו ֱאֶמת  ּבֶ ָמּה  ְלַקּיְ ה  ּכֶ ְז ּיִ ׁשֶ ְו ֵלם,  ׁשָ ֵלב  ּבְ

ְצָוה  ם ַהּמִ ַעְזֵרהּו ְלַקּיֵ ּיַ ַתֲחנּוִנים להשי"ת, ׁשֶ ל ּבְ ּלֵ ב ָהָאָדם ְלִהְתּפַ ֶזה ְמֻחּיָ

ֵדִני  ַלּמְ ְו ַהְדִריֵכִני  ל דהמע"ה:  ּלֵ ִהְתּפַ ׁשֶ ּוְכִפי  ְלָכְך,  ֶרְך  ַהּדֶ ֹוֵרהּו  ּי ְו ֹפַעל  ּבְ

 : ל ּלֵ ּפַ ְת ִה ן  ֵכ ְו  . ָך י ֶת ֹו ו ְצ ִמ ְך  ֶר ֶד ּבְ י  ִנ ֵכ י ִר ְד ַה  : ר ַמ ָא ְו ָהֱאֶמת,  ֶרְך  ּדֶ

ה  ָר ֹו ּת ּבַ י  ּתִ ְק ַב ּדָ  : ר ַמ ָא ְו  . ת ֶכ ֶל ָל י  ּתִ ְר ַח ּבָ  ' ה ּבַ ה  ָנ ּו מ ֱא ל  ׁשֶ ְך  ֶר ֶד ּבְ

י  ּפִ ִמ ר  ֵס ּתָ ל  ַא  : ר ַמ ָא ְו  . י ִנ ֵר ְמ ׁשָ ְו י  ִנ ׁשֵ ְי ַב ּתְ ל  ַא ן  ֵכ ָל ְו ת  ֹו ו ְצ ּמִ ַב ּו

 . י ִנ ֹו צ ְר ל  ּכָ ת  ֶמ ֱא ן  ּו ד ָל י  ֵר ֲה ׁשֶ  , ם ַע ּפַ ף  ַא ת  ֶמ ֱא ר  ַב ּדְ

ת  ֹו ו ְצ ּמִ ם ֶאת ַה ּיֵ ד המע"ה ִק ִו ּדָ ם  ּגַ ִאים ׁשֶ "ל רֹו ּנַ ַה ִקים  סּו ּפְ ל ַה ּכָ ִמ ּו

ֹו  נ צֹו ל ְר ּכָ ים, א) ׁשֶ ִר ָב י ּדְ ֵנ ל לה' ַעל ׁשְ ּלֵ ּפַ ְת ִה א ׁשֶ ּלָ ָרה, ֶא י ִח ְך ּבְ ֹו ּת ִמ

ָלם  עֹו ת  ִטְרדֹו ּו  ּנ ּמֶ ִמ ה'  ִחיק  ְר ַי ְו  , ה' ַדת  ֲעבֹו ּבַ ַרק  ה  ֶי ְה ִי ָרתֹו  י ִח ְב ּו

ן  ֵכ ָה ׁש:  ּקֵ ּבִ ׁשֶ ִאים  רֹו ֶ ּשׁ י  ִפ ְכ ּו  , ית' ְבדֹו  ָע ְל הּו  יעּו ִר ְפ ַי א  ּלֹ ׁשֶ י  ֵד ּכְ ה  ּזֶ ַה



קלטפרק רביעי  

 ˙ ָל‡ו… פ¿ ƒנ יָט‰  ƒּב‡ַ ו¿ יַני  ע≈ ל  ַ‚ּ יח)  ˜יט,  ים  ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ) ָך,  מ∆ ¿ ׁ̆  ‰‡ָ ר¿ ƒי ל¿

ים ˜יט,  ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ) ,‡ ו¿ ָ ׁ̆  ˙ ‡ו… ר¿ יַני מ≈ ר ע≈ ים ˜יט, לז) ַ‰ֲעב≈ ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ָך, ( ∆̇ ָר ו… ּ̇ ƒמ

 ˜ ַחּז≈ ל¿ י,  ƒנ ≈ ּׁ̆ ‰ַ ו¿ ם.  ָל‰∆  ‰ מ∆ ַ‰ּ„ו… ו¿ יָך,  ∆̇ ו… ¿„ ע≈ ל  י ‡∆ ƒּב ƒל לו) ַ‰ט 

ַמ‰  ‰ּו‡  ו¿  , ָ„˙ו… ֲעבו… ּבַ ים  ƒׂ̆ ֲע ַ‰ּמַ ָלַמ˙  ¿ ׁ̆ ‰ַ ַעל  ָבָריו  ≈‡

ים ˜יט,  ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ יָך, ( ∆̇ ו… ¿̂ ƒיב מ ƒ̇ נ¿ ƒי ּב ƒנ יכ≈ ƒר ים ˜יט, ל‰) ַ‰„¿ ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ָ‡ַמר: ( ∆ ׁ̆

ר  ָב‡≈ י„ ל¿ ƒ̇ י ָע ƒּו. ַוֲ‡נ‰ מו… ‰ ּכָ ּב≈ ַ‰ר¿ ָע‰, ו¿ ≈ ׁ̆ ּוָ ƒ‡ י ו¿ ƒנ ָע„≈ ˜יז) ס¿

ך¿  ר∆ ∆„ּ‰ַ ו¿  , ָלָמ˙ו… ¿ ׁ̆ ‰ַ י  נ≈ ָ‡פ¿ ו¿  ,‰ ַ‰ּז∆  ˜ ל∆ ַ‰ח≈ י  י„≈ ƒס ַמפ¿ י  נ≈ ָ‡פ¿

ם.  ≈ ּׁ̆ ַר˙ ַ‰ ז¿ ע∆ , ּב¿ ָנ‰ ּבו… כו… ַ‰ּנ¿

ר  ∆ ׁ̆ ים ֲ‡ ƒָבר ≈‡‰ָ ˙ בו… ‰ּו‡ חו… י, ו¿ ƒ ׁ̆ י ƒֲחמ‰ַ ˜ ל∆ ׁ̆ ַ‰ח≈ רּו ֲ‡ָבל ּפ≈

ל  ַכ אּו ׁשֶ י  ַנ י ֵע ֶאת  ַתח  ּפְ  : ׁש ּקֵ ּבִ ן  ֵכ ְו  .30 ָך ּמְ ִמ ַרק  ֵרא  ָי ְת ֶא ׁשֶ י  ִב ָב ְל ֶאת 

י  ֵר ְב ּדִ ֶאה  ְר ֶא א  ּלֹ ׁשֶ י  ַנ י ֵע ֶאת  ֵבר  ֲע ַה ָרה.  ֹו ּת ּבַ ׁשֶ ר  ּתָ ְס ּנִ ַה ֶאת  ת  ְראֹו ִל

ת  ֶא ק  ּזֵ ַח ְי  ' ה ׁשֶ ב)   . ָך ֶת ָר תֹו ְו ָך  י ֶת ֹו ו ְצ ִמ ם  ּיֵ ַק ְל י  ּבִ ִל ֶאת  ה  ַהטֵּ ֶבל.  ֶה

י  ִפ ּכְ  . ל ַע ֹפ ּבְ ו  י ָת ֹו ו ְצ ִמ ת  ֶא ם  ֶה ּבָ ַע  ּצֵ ַב ְל ל  ַכ ּו ּי ׁשֶ ו  י ָר ָב ֵא ְו ֹו  פ ּו ּג

ן  ֵכ ְו  . י ִנ ֵע י ׁשִ ֹו ה ְו י  ִנ ֵר ְז ָע  . ָך י ֶת ֹו ו ְצ ִמ ְך  ֶר ֶד ּבְ י  ִנ ֵכ י ִר ְד ַה  : ל ּלֵ ּפַ ְת ִה ׁשֶ

ת  ֶא ד  י ִס ְפ ַה ְל ם  ֵר ֹו ּג ה  ַמ ר  ֵא ָב ֲא ְך  ׁשֵ ְמ ֶה ְב ּו ם.  י ּבִ ַר ם  י ִק סּו ּפְ ד  עֹו

ְך  ֶר ּדֶ ַה ד  ַצ י ֵכ ְו  , ן ֹו ח טָּ ּבִ ַה ת  מּו ֵל ׁשְ ִל ם  ֵר ֹו ּג ה  ַמ ּו ה  ֶז ן  ָי ְנ ִע ּבְ ן  ֹו ח טָּ ּבִ ַה

. ְך ָכ ּבְ ה  ָנ ֹו כ ּנְ ַה

ם ִעם  ְך ּגַ ּיָ ַ ּשׁ ְצוֹות ׁשֶ י ַהּמִ י ְלַגּבֵ ֵחֶלק ַהֲחִמיׁשִ חֹון ּבַ ּטָ אּור ֲעבֹוַדת ַהּבִ ּבֵ
ַמִים ְולֹא  ם ׁשָ ׁש ַלֲעׂשֹוָתם ְלׁשֵ ּיֵ ֲאֵחִרים, ּוְכגֹון ִמְצַות ְצָדָקה ֶלָעִני, ׁשֶ

הּוא. ל ׁשֶ ְלתֹוֶעֶלת ּכָ

ָמם  ְלַקּיְ ָהָאָדם  ַעל  ׁשֶ ְצוֹות  ַהּמִ ְוהּוא  י,  ַהֲחִמיׁשִ ֵחֶלק  ּבַ חֹון  טָּ ַהּבִ ֲעבֹוַדת  ּוֵבאּור 

ְמעּוהּו  יו ל"ע, ׁשָ ַחּיָ נֹו ז"ל ּבְ ְפַטר ּבְ ּנִ ֵעת ׁשֶ ּבְ ים' ׁשֶ נּו ֶה'ָחֵפץ ַחּיִ ר ַעל ַרּבֵ ֻסּפָ ּמְ ִפי ׁשֶ 30.  ּכְ

ם ֲעבּור  ׁש ּגַ י ֻמְקּדָ ּלִ ת ָהַאֲהָבה ׁשֶ ּדַ ו ָהָיה ֵחֶלק ִמּמִ ַרְך ְואֹוֵמר: ַעד ַעְכׁשָ ּפֹוֶנה ַלה' ִיְתּבָ

ֲאִני  רֹום,  ַלּמָ ָמתֹו  ִנׁשְ ֶהְחִזיר  ִני  ּבְ ׁשֶ ְוָכֵעת  נֹו,  ּבְ ַעל  ְמַרֵחם  ָאב  ׁשֶ ָהעֹוָלם  ֶדֶרְך  ּכְ ִני,  ּבְ

ְלַבד. ַרְך ּבִ ם ֵחֶלק ַאֲהָבה זּו ֵאֶליָך ִיְתּבָ יׁש ּגַ ַמְקּדִ
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ר,  ≈ׂ̆ ֲע ַ‰ּמַ ‰, ו¿ ָ̃ „ָ ¿̂ ƒּכ , ל זּוָל˙ו… ים ‡∆ ƒר ַעּב¿ ¿̇ ƒם מ ָ̃ ז¿ ƒנ ם ו¿ ָּ̇ ַעל¿ ו… ּ̇

יב  ƒ ׁ̆ ‰ָ ּול¿ ָ‰ַרע,  מ≈ ר  ≈‰ ַ‰ז¿ ו¿ ב,  ּטו… ּבַ  ˙ וו… ַ̂ ו¿ ָמ‰,  ַ‰ָחכ¿ ּמּו„  ƒל ו¿

ב,  ˙ ַ‰ּטו… ו… ׂ̆ ַלֲע ב, ו¿ ר טו… ַ„ּב≈ „, ּול¿ יר ַ‰ּסו… ƒּ̇ ַ‰ס¿ ˙, ּול¿ ָ‰ֲ‡ָמנו…

 ˙ רו… ‰ו… ו¿ ים,  ƒ‰…ל ל ָ‰‡¡ ים ‡∆ ƒע ָ ׁ̆ ָ‰ר¿ ַב˙  ָ ׁ̆ ַוֲ‰  ,˙ ּבּו„ ָ‡בו… ƒכ ו¿

ם,  י‰∆ ם ֲעל≈ ַרח≈ ם, ּול¿ י‰∆ ּי≈ ƒמ…ל ֲענ ַלח¿ ם, ו¿ ָ̇ ָב י טו… כ≈ ר¿ י ָ‡ָ„ם ּ„ַ נ≈ ּב¿

ל  ַיח≈ ּומ¿  ‰„ָ ָ‰ֲעבו… ל  ∆‡ ם  ָ̇ ‡ו… יר  ƒע ּמ≈ ∆ ׁ̆ ּכ¿ ם,  ָ̇ ּפָ ר¿ ח∆ ּב…ל  ס¿ ƒל ו¿

 . ׁ̆ ע…נ∆ מּול ּוב¿ ¿‚ ƒם ּב‡ָ ָיר¿ ם ּומ¿ ָ̇ ‡ו…

ל  ָבבו… ּכָ ל¿ ƒן ּב פ≈ ו… ‰ ָ‰ָ‡ָ„ם̂  י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆  ,‰ ז∆ ן ּבָ חו… ּטָ ƒר ַ‰ּב ∆� י י̆… נ≈ ָ‡פ¿

ב  יַסּב≈ ƒם ו ָ̇ ו… ׂ̆ ַחר ֲע ב¿ ƒי ם, ו¿ ‰ ָל‰∆ מ∆ ַ‰ּ„ו… ‰ ו¿ ּל∆ ים ָ‰‡≈ ƒׂ̆ ֲע ַ‰ּמַ

ּיּוב  ƒח מ≈ י  ƒיע ƒב ָ‰ר¿  ˜ ל∆ ח≈ ּבַ נּו  מ¿ ַ„ּ ¿̃ ƒ‰ ∆ ּׁ̆ ַמ‰  י  ƒפ ּכ¿ ם,  י‰∆ ֲ‡ל≈

ל…‡  ַב„,  ל¿ ƒּב ים  ƒ‰…ל ¡‡‰ָ ל  ∆‡ ב  ר≈ ָ̃ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ינּו  ָעל≈ יָר‰  ƒח ַ‰ּב¿

ם,  ∆‰ מּול מ≈ ¿‚ּ‰ַ  ˙ ּוו… ַ̃ ל¿ ל…‡  ו¿ ם,  י‰∆ ינ≈ ּב≈  „ ָכבו… ו¿ ם  ≈ ׁ̆  ˙ נו… ¿̃ ƒל

ִאי ִקּיּוָמם, ּוְכגֹון ִמְצַות  יק ָלֶהם ּבְ ִקּיּוָמם ּוַמּזִ ּמֹוִעיל ַלֲאֵחִרים ּבְ ֶ ֹאֶפן ּשׁ ֵאיָבָריו, ּבְ ּבְ

ָלסּור  ְלַהְזִהיָרם  ְוֵכן  ַלֲאֵחִרים,  טֹובֹות  ּוִמּדֹות  ּתֹוָרה  ד  ּוְלַלּמֵ ר,  ּוַמֲעׂשֵ ְצָדָקה 

ר טֹוב ַעל ֲאֵחִרים, ְוַלֲעׂשֹות  ּלֹא ְלַגּלֹות ַהּסֹוד31. ּוְלַדּבֵ ֵמָהַרע, ְוִלְפרֹוַע ַהְלָואֹות, ְוׁשֶ

ְך  י ִר ְד ַה ְל ּו ָבה,  ּו ׁש ְת ּבִ ים  ִע ׁשָ ְר ָה ַרת  ָז ְח ַה ְו ָאב,  ְוִכּבּוד  ָאָדם,  ִלְבֵני  טֹובֹות 

ֵחם  ַר ְל ּו ים  ּיִ ִנ ֲע ָה ַעל  ס  ָלחּו ְו ָלם,  י ִב ׁשְ ּבִ ב  טֹו ַמה  ָאָדם  י  ֵנ ְב ִל ֵעץ  ַי ְל ּו

 , ה' ַדת  ֹב ֲע ַל ָרם  ְר ְמעֹו ׁשֶ ֵעת  ּבְ תֹו  אֹו ִפים  ְר ָח ֶמ ׁשְ ּכְ ל  ּבֹ ְס ִל ְו ֶהם,  י ֵל ֲע

 .32 ׁש ֶנ ֹע ְו ר  ַכ ׂשְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָעם  י ִד ֹו ּמ ׁשֶ ע"י 

ה  ׂשֶ ֲע ּיַ ׁשֶ א,  הּו ּו  ּל ֵא ם  י ִנ ָי ְנ ִע ּבְ ן  ֹו ח טָּ ּבִ ַה ת  ַד ֹו ב ֲע ּבַ ה  ָנ ֹו כ ּנְ ַה ְך  ֶר ּדֶ ַה

ם  ַג ְו ם  ָמ ּיְ ַק ְל ט  י ִל ְח ַי ְו  , ה ָע ְנ ִצ ּבְ ֹו  ר ֵב ֲח ַל ם  ָד ן ָא י ּבֵ ׁשֶ ּו  ּל ֵא ת  ֹו ו ְצ ִמ ל  ּכָ

 , י ִע י ִב ְר ָה ק  ֶל ֵח ּבַ ל  י ֵע ְל ּו  נ ׁשְ ַר ּפֵ ׁשֶ י  ִפ ְכ ּו  , ְך ָכ ּבְ ת  ּו ל ּדְ ּתַ ׁשְ ִה ה  ׂשֶ ֲע ַי

 , ן ֹו ח טָּ ִב ּבְ י  ּדַ א  לֹ ְו ה'  ן  ֹו צ ְר ם  ּו ּי ִק ּבְ ר  ֹח ְב ִל מֹו  ְצ ַע ּבְ ב  ּיָ ֻח ְמ ם  ָד ָא ָה ׁשֶ

אֹו  ם  סּו ְר ּפִ ם  ׁשֵ ְל א  לֹ ְו ם,  ִי ַמ ׁשָ ם  ׁשֵ ְל ה  ָר הֹו ְט ה  ָנ ּוָ ּכַ ְך  ֹו ּת ִמ ם  ָמ ּיְ ַק י ִו

ָבנֹון) יַע ַלֲחֵברֹו ֶהֶזק ַעל ְיֵדי ֶזה. (טוב ַהּלְ כֹול ְלַהּגִ ּיָ ָדָבר ׁשֶ ַהְינּו ּבְ 31.  ּדְ

ִאי ִקּיּוָמם. ְצוֹות ְוֹעֶנׁש ּבְ ִקּיּום ַהּמִ ַכר ּבְ 32.  ׂשְ



קמאפרק רביעי  

ים  ƒ‰…ל ¡‡‰ָ ַעל  ַטח  ב¿ ƒי ך¿  ּכָ ַ‡ַחר  ו¿ ם.  י‰∆ ֲעל≈ ר  ר≈ ָּ̇ ¿ׂ̆ ƒ‰ ל¿ ל…‡  ו¿

ַמ‰  י  ƒפ ּכ¿ ם,  ∆‰ מ≈ ˙ו…  ו… ׂ̆ ַלֲע ן  ּו≈ ƒּכ ∆ ׁ̆  ‰ ∆ׂ̆ ֲע ַ‰ּמַ ָלַמ˙  ¿ ׁ̆ ‰ַ ּב¿

י  ƒפ ר ּכ¿ ≈‰ ּזָ ƒי ב ָעָליו, ו¿ ַסּב≈ ּי¿ ∆ ּׁ̆ י  ּנּו, ַ‡ֲחר≈ ּמ∆ ƒּבו… מ ‰ ∆̂ ‰ּו‡ רו… ∆ ׁ̆

יַע,  ƒ„ ‰ו… יך¿ לו… ל¿ ƒר ָ̂ ין  ≈‡ ∆ ׁ̆ י  ƒּמ ƒירו… מ ƒּ̇ ַ‰ס¿ ‰ ל¿ ָכל ז∆ ו… ּב¿ ּ̇ ָכל¿ י¿

 ‰ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆  ‰ ּמַ ƒל מ „ו… ר ּ‚ָ ≈̇ ָכרו… יו… ¿ׂ̆  ‰ י∆ ¿‰ ƒר, י ָּ̇ ס¿ ƒו… נ˙ יו… ¿‰ ƒי ּב ƒּכ

ַ„ע.  ‰ נו… י∆ ¿‰ ƒם י ƒ‡

ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ  ׁ̆ …ר∆ ּׁ̆ ‰ַ ּבו…  ּכ…ר  ז¿ ƒי  , ירו… ƒּ̇ ַ‰ס¿ ל¿ יּוַכל  ּל…‡  ∆ ׁ̆ ּוַמ‰ 

ים,  ƒ‡רּו ַ‰ּב¿ ן  ƒמ  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ל…‡   ˜ ז∆ ַ‰ּנ∆ ו¿  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ‰ַ י  ƒּכ נּו,  מ¿ ַ„ּ ¿̃ ƒ‰

 . ַרך¿ ּבָ ¿̇ ƒי ‡ ר≈ ּו˙ ַ‰ּבו… ׁ̆ ר¿ ƒם ּב ƒ‡ י ƒּכ

י  ƒּכ ּבו…  ƒל ּב¿ …ב  ׁ̆ ַיח¿ ָו‰,  ¿̂ ƒמ ָי„ו…  ַעל   ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ל  ≈‚ּ ַ‚ל¿ י¿ ר  ∆ ׁ̆ ַכֲ‡ ו¿

ַ‡ל  ָליו, ו¿ ≈‡ ‰ּ יב ּבָ ƒט ≈‰ ∆ ׁ̆  ‰ ַעּל∆ ¿̇ ƒי ‡ ר≈ ˙ ַ‰ּבו… ≈‡ ָב‰ מ≈ ‰ּו‡ טו…

ָ„ם  בו… כ¿ ƒּב ı…ּפ ַ‡ל ַיח¿ יָ‰, ו¿ י ָ‡ָ„ם ָעל∆ נ≈ ˙ו… ּב¿ ַח ‡ו… ּב≈ ַ ׁ̆ ַמח ּב¿ ¿ׂ̆ ƒי

ה'  ח ּבַ ַט ְב כ ִי ק אח" ַר ם, ְו ֶה י ֵל ט ֲע ֹו ל ׁשְ ל ִל י ִב ׁשְ ֹו ּבִ ר א ַכ ד אֹו ׂשְ בֹו ּכָ

ה  ֶי ְה ּיִ ם, ׁשֶ ָל ׁשְ ּמֻ ן ַה ֶפ ֹא ת ּבְ ֹו ׂש ֲע ר ַל ַח ּבָ ה ׁשֶ ת ַמ ַע ֶא ּצֵ ַב ֹו ְל ר ל ֹז ֲע ּיַ ׁשֶ

ר  ֵה ּזָ ִי ְו  , ְך ָכ ּבְ ם  ָד ָא ָה ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ִה ׁשֶ ר  ַח ַא ֵמ  , ת' י א  ֵר ֹו ּב ַה ן  ֹו צ ָר י  ִפ ּכְ

ת  ַע ַד ב ָל ּיָ ֻח ֹו ְמ נ י ֵא י ׁשֶ ּמִ ו ִמ י ָת ֹו ו ְצ ִמ ו ּו י ׂשָ ֲע ת ַמ ר ֶא י ּתִ ְס ַה ר ְל ֵת ֹו י ּבְ

ה  ָו ְצ ּמִ ִמ ר  ֵת ֹו י ה  ָל ֹו ד ּגְ ּה  ָר ָכ ׂשְ ר  ֶת סֵּ ּבַ ת  י ׂשֵ ֲע ּנַ ַה ה  ָו ְצ ִמ י  ּכִ  , ְך ּכָ ִמ

ם. י ִר ֵח ֲא ַל ה  ָע ּו ד ְי ַה

ֵני ָאָדם. חּוהּו ּבְ ּבְ ְיׁשַ ׁשֶ ַמח ּכְ ם ִמְצָוה, ְולֹא ִיׂשְ ַקּיֵ ּמְ ׁשֶ ֶאה ּכְ ַאל ִיְתּגָ

יר ְלַעְצמֹו ֶאת ׁשֶֹרׁש  ל ָמקֹום ַיְזּכִ יָרּה, ִמּכָ ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהְסּתִ ה ִמְצָוה ׁשֶ עֹוׂשֶ ּוְכׁשֶ

ֵזַרת השי"ת, ְוִאם  א ְלִפי ּגְ ּום ִנְבָרא ֶאּלָ יַע ִמּשׁ ֶזק ֵאינֹו ַמּגִ ַהּתֹוֶעֶלת ְוַהּנֶ ָבר, ׁשֶ ַהּדָ

יו. ַמֲעׂשָ אֹות ּבְ ן ֵאין ָלָאָדם ְלִהְתּגָ ּכֵ

ֶאה,  ּגָ ְת ִי ַאל  ִמְצָוה  ם  ּיֵ ַק ְל ֵרא  ֹו ּב ַה ֵמֵאת  לֹו  ן  ּמֵ ּדַ ְז ִי ְו ָהָאָדם  ה  ּכֶ ְז ִי ׁשֶ ּוְכ

הּו  חּו ּבְ ׁשַ ִאם ְי , ְו ֹו ּמ יִטיב ִע ּמֵ ֶ הּוא ֶחֶסד ֵמֵאת השי"ת ּשׁ ב ׁשֶ ְחׁשֹ א ַי ּלָ ֶא

הּו  דּו ּבְ ַכ ּיְ ָסֵרב ׁשֶ ַאף ְי ֶזה, ְו ּבָ ַמח  ׂשְ ה ַאל ִי ָעׂשָ ָוה ׁשֶ ְצ ּמִ י ָאָדם ַעל ַה ֵנ ּבְ
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ּבו…  ƒי„ ל ƒס ַיפ¿ ‰ּו, ו¿ ≈ׂ̆ ַמֲע ˙ ּב¿ ‡ו… ָ‚ּ ¿̇ ƒ‰ ‰ ל¿ ‰ּו ז∆ י‡≈ ƒיב ƒֲעבּוָרּ‰, ו ּבַ

י  ƒַוֲ‡נ  . ָכרו… ¿ׂ̆  „ יַ‡ּב≈ ƒו ‰ּו  ≈ׂ̆ ַמֲע י„  ƒס ַיפ¿ ו¿ ים,  ƒ‰…ל‡ ל≈ ָנ˙ו…  ַכּוָ ו¿

ם.  ≈ ּׁ̆ ַר˙ ַ‰ ז¿ ע∆ ָערו… ּב¿ ¿ ׁ̆ ƒּב ‰ ר ז∆ ָב‡≈ י„ ל¿ ƒ̇ ָע

 ‰ ַ‰ּז∆ ָלם  ָ‰עו… מּול  ¿‚ ƒּב ‰ּו‡  ו¿ י,  ƒ ּׁ̆ ƒ ּׁ̆ ‰ַ  ˜ ל∆ ַ‰ח≈  ׁ̆ רּו ּפ≈ ֲ‡ָבל 

ב  ‰ ַ‰ּטו… ≈ׂ̆ ַמֲע ‰ ָ‰ָ‡ָ„ם ָר‡ּוי לו… ּב¿ י∆ ¿‰ ƒר י ∆ ׁ̆ ‡ֲ ,‡ ָלם ַ‰ּבָ ָ‰עו… ו¿

ָלם  עו… ּבָ מּול  ּ ¿‚ ים:  ƒנ ּפָ י  נ≈ ¿ ׁ̆ ַעל  מּול  ¿‚ּ‰ַ ∆ ׁ̆ ‰ּו‡,  ָלם,  עו… ּבָ

יּו  ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆  ׁ̆ י≈ ו¿ ַב„.  ל¿ ƒּב  ‡ ַ‰ּבָ ָלם  עו… ּבָ מּול  ּו‚¿ ַב„,  ל¿ ƒּב  ‰ ַ‰ּז∆

‡ּור  ׁ̆ ָלנּו ּב≈ ַר ל…‡ ּפ… ָח„, ו¿ ∆‡ ‰ ≈ׂ̆ ם ַעל ַמֲע י‰∆ נ≈ ¿ ׁ̆ ים  ƒּוי‡ ר¿

ל ַעל  ל≈ מּול ּכו… ַעּמו… ‚¿ ‡ ל¿ ר≈ ב. ַ‡ך¿ ָעַרב ַ‰ּבו… יט≈ ר ‰≈ ≈‡ ‰ ּבַ ז∆

ָלם,  עו… ˙ ּבָ „ו… מּול ַעל ָ‰ֲעבו… ¿‚ּ‰ַ ˜ ּל≈ ƒל…‡ ח ל, ו¿ ל≈ ‰ ּכו… ≈ׂ̆ ַמֲע

 ׁ̆ ר≈ ּפ≈ ∆ ׁ̆ מו…  ּכ¿ ָלם,  עו… ּבָ  ˙ רו… ָ‰ֲעב≈ ַעל   ׁ̆ ע…נ∆ ָבּ  ‰ ָׂ̆ ָע ∆ ׁ̆ מו…  ּכ¿

 ,˜ נ∆ ‚, ָוח∆ ר∆ ָפ‰, ‰∆ ר≈ ¿ׂ̆ יָל‰,  ƒ̃ ין ס¿ ƒב ם ַחּיָ י‰∆ ≈ׂ̆ עו… ∆ ׁ̆ ים  ƒׂ̆ ֲע ַ‰ּמַ

ֹו  ּב ִל ַנת  ּוָ ּכַ ֶאת  ְפִסיד  ַי ְו ו  ָתי ֹו ו ִמְצ ּבְ אֹות  ּגָ ְת ִה ְל ַע  י ּגִ ַי א  ּמָ ׁשֶ  , ְך ּכָ ַעל 

, ואי"ה  ּה ָר ָכ ׂשְ ּו ה  ָו ְצ ּמִ ר ַה ּקַ ְפִסיד ֶאת ִע ַי ן  ֵכ ְו  , ָמּה ׁשְ ה ִל ָו ְצ ּמִ ּום ַה ּי ִק ּבְ

. ה'  ֲעׁשֶ ּמַ ַה ד  ִיחּו ' ַער  ׁשַ ּבְ ֶזה  ן  ַי ְנ ִע ֲאָבֵאר 

נֹוֵתן  ה'  ׁשֶ ָכר  ַהּשָׂ י  ְלַגּבֵ י,  יׁשִ ִ ַהּשׁ ֵחֶלק  ּבַ חֹון  ּטָ ַהּבִ ֲעבֹוַדת  אּור  ּבֵ
א. ה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהּזֶ ֵמי ִמְצוֹוָתיו ּבָ ִלְמַקּיְ

ן  חֹו טָּ ּבִ ַה ַדת  ֲעבֹו א  הּו ְו  , י ׁשִ י ִ ּשׁ ַה ֵחֶלק  ּבַ ן  חֹו טָּ ּבִ ַה ַדת  ֲעבֹו ר  ֵבאּו ּו

ים  ִב ֹו ּט ַה ו  י ׂשָ ֲע ַמ ַעל  ובעוה"ב  בעוה"ז  ֵתן  ֹו נ ה'  ׁשֶ ר  ָכ ּשָׂ ַה י  ּבֵ ַג ְל

ִמים  ָע ְפ ים, ִל ּנִ ַפ י אֹו ֵנ ׁשְ ן ּבִ ּתַ ר ִנ ָכ ּשָׂ ַה ה, ׁשֶ ּזֶ ָלם ַה עֹו ָאָדם ּבָ ם ָה ּיֵ ַק ּמְ ׁשֶ

ִמים  ָע ְפ ִל ְו בעוה"ב,  ַרק  ִמים  ָע ְפ ִל ְו  , בעוה"ז ַרק  ן  ּתַ ִנ ר  ָכ ּשָׂ ַה ְו ׁש  ֵי

וה'  בעוה"ב,  ַגם  ְו בעוה"ז  ם  ּגַ ם  ּיָ ֻס ְמ ר  ָב ּדָ ַעל  ר  ָכ ׂשָ ים  ִל ּבְ ַק ּמְ ׁשֶ

לּו  ּבְ ַק ּיְ ׁשֶ ת  ּו ּי ִל ָל ְכ ּבִ ַח  י ִט ְב ִה ַרק  א  ּלָ ֶא ר,  רּו ֵב ּבְ ה  ֶז ר  ָב ּדָ ּו  נ ָל ׁש  ֵר ּפֵ א  לֹ

ל  ּכָ ַעל  ָכר  ַהּשָׂ ַמהּו  ְפָרִטּיּות  ּבִ ֵרׁש  ּפֵ ְולֹא  ת,  ֹו ו ְצ ּמִ ַה ם  ּו ּי ִק ַעל  ר  ָכ ׂשָ

מֹו  ּכְ ָהֲעֵברֹות,  ַעל  ָהֹעֶנׁש  ֶאת  ֵרט  ּפֵ ֶ ּשׁ ָמָצאנּו  ֲעֵברֹות  ּבָ ֵמִאיָדְך,  ִמְצָוה, 

ְסִקיָלה,  ֲעֵליֶהם  ִבים  ַחּיָ ׁשֶ ֲעֵברֹות  ּוְכגֹון  ֵמֶהם,  ֵחֶלק  ּבְ ּתֹוָרה  ּבַ ֹפָרׁש  ּמְ ׁשֶ



קמגפרק רביעי  

ל  פ∆ ּכ∆ י  לּומ≈ ¿ ׁ̆ ַ̇ ו¿  ,˙ ָכר≈ ו¿  ,‰ ָ̇ י ƒּומ ים,  ƒע ּבָ ַ‡ר¿  ˙ ˜ו… ּוַמל¿

 , ׁ̆ ≈‡ ן, ו¿ ≈ ׁ̆ ר, ו¿ ר, ּבו… ו… ׁ̆  ˜ ז∆ נ∆ ‰, ו¿ ָ ּׁ̆ ƒָע‰ ַוֲחמ ּבָ י ַ‡ר¿ לּומ≈ ¿ ׁ̆ ַ̇ ו¿

ם  ≈ ׁ̆ י‡  ƒ̂ ַ‰ּמו… יו, ו¿ ָ ׁ̆ ֻב מ¿ ƒַלַח˙ ָי„ ּב ו… ׁ̆ ָ‡ָ„ם, ו¿ ן מּום ּבָ ≈̇ נו… ו¿

ו… ל…‡  ׁ̆ ָענ¿ ‡ ו¿ ָלם ַ‰ּבָ מּול ָ‰עו… ּ ‰. ֲ‡ָבל ‚¿ ‰ ָלז∆ מ∆ ַ‰ּ„ו… ַרע, ו¿

ים.  ƒנ ‰ ּפָ ּמָ ֲעבּור ּכַ רו… ּבַ פ¿ ƒס ‡ּוָמ‰ ּב¿ י‡ מ¿ ƒב ם ַ‰ּנָ ∆‰ ׁ̆ מ≈ ר≈ פ≈ּ

„ּוָע‰  י¿ יָנּ‰  ≈‡ ַ‰ּ‚ּוף  י  ֲע„≈ ל¿ ƒּב  ׁ̆ פ∆ ַ‰ּנ∆ ˆּוַר˙  י  ƒּכ  – ם  ∆‰ מ≈

ָין  נ¿ ƒע ּבָ ר  ַטע≈ ¿̂ ƒּ̇ ‡ו…  ּבו…   ‚ ַעּנ≈ ¿̇ ƒ ּ̇ ∆ ׁ̆ ַמ‰  ן  ּכ≈ ∆ ׁ̆ ל  ּכָ נּו,  ל≈ ¿̂ ∆‡

 ,‰ ַ‰ּז∆ ָין  נ¿ ƒע‰ָ ין  ƒב מ≈ ָ‰ָי‰  ∆ ׁ̆ י  ƒמ ל¿ ˙ו…  ‡ו…  ׁ̆ ר≈ ּפ≈ ַ‡ך¿  ַ‰‰ּו‡, 

ין  ּב≈ ים  ƒכ ל¿ ָך ַמ‰¿ י ל¿ ƒּ̇ ַ̇ ָנ ו¿ ָי‰ ‚ ז)  ַכר¿ (ז¿ ַע:  ֻ ׁ̆ י‰ו… ƒַמר ל‡ָ ∆ ׁ̆ מו…  ּכ¿

ל  ֶפ ֶכ ְו ת  ֵר ּכָ ם,  ִי ַמ ׁשָ י  ֵד י ּבִ ָתה  י ִמ ּו ת,  קֹו ְל ַמ ּו ק,  ֶנ ֶח ְו ֶהֶרג  ֵרָפה,  ׂשְ

ן  ֵת ֹו נ ן  י ִד ְו  , ׁש ֵא ְו ן  ׁשֵ  , ר ֹו ּב  , ר ֹו ׁש י  ֵק ְז ִנ ן  י ִד ְו  , י ד' וה' ֵמ לּו ׁשְ ַת ְו

ע  ַר ם  ׁשֵ א  י ִצ ֹו מ ן  י ִד ְו  , ה ׁשָ ּיְ ּבִ ׁשֶ ה  ָ ּשׁ ִא ן  י ּדִ ן  ֵכ ְו  , ם ָד ָא ּבָ ם  ּו מ

ן  ּתָ ּנִ ׁש ַה ֶנ ֹע ן ָה ֵכ ְו ֹות בעוה"ב,  ו ְצ ּמִ ר ַה ַכ ָבל ׂשְ , ֲא ה ֶז ָל ה  ֶמ ֹו ּד ַה ן  ֵכ ְו

ת.  ֹו ּב ִס ה  ּמָ ּכַ ם  ּו ּשׁ ִמ ו  י ָא י ִב ְנ ִל ָלה  י ּגִ א  לֹ ְו ׁש  ֵר ּפֵ א  לֹ בעוה"ב, 

עֹוָלם  ּבָ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ְועֶֹנׁש  ַכר  ׂשְ ּתֹוָרה  ּבַ ה'  ַתב  ּכָ לֹא  ַמּדּוַע  ְטָעִמים  ז' 
א. ַהּבָ

ַמהּו  יג  ְלַהּשִׂ ְיכֹוִלים  ָאנּו  ְוֵאין  ֶפׁש,  ּנֶ ּבַ ָגה  ַהּשָׂ ָלנּו  ֵאין  ׁשֶ ּום  ִמּשׁ א) 
ָכר ְוָהעֶֹנׁש בעוה"ב. ַהּשָׂ

לֹא  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ּכְ בעוה"ב  ֶפׁש  ּנֶ ַה ְרֵאית  ִנ יַצד  ּכֵ ּו  נ ָל ַע  דּו ָי ן  ֵאי ֶ ּשׁ ּום  ִמּשׁ

ָתה,  אֹו ְמַצֵער  ַמה  ּו ג  ּנֵ ַע ְמ 33ַמה  ּו  נ ּתָ ֵמִא ֱעַלם  ּנֶ ׁשֶ ן  ּכֵ ׁשֶ ָכל  ְו ף,  ּו ּג ַה

ְכמֹו  ּו ֶזה.  ּבָ ן  י ִב ּמֵ ֶ ּשׁ ִמי  ְל ּו  ּל ֵא ָבִרים  ּדְ השי"ת  ֵרׁש  ּפֵ ׁשֶ ּו  ָמָצאנ ָאְמָנם 

ְרׁשּות  ָך  ְל ן  ּתֶ ֶא ַתי  ֹו ו ִמְצ ר  מֹו ׁשְ ּתִ ִאם  ל:  דֹו ּגָ ַה ן  ֵה ּכֹ ַה ַע  ׁשֻ ִליהֹו ָאַמר  ׁשֶ

ֶזה  ֵאין  ֶ ּשׁ יָון  ּכֵ א,  ַהּבָ ָלעֹוָלם  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָכר  ְוַהּשָׂ ָהֹעֶנׁש  רּוט  ּפֵ נּו  ֵמִאּתָ ֶהֱעִלים  ְוָלֵכן    .33

ֶטת  ֻמְפׁשֶ ִהיא  ׁשֶ ּכְ ֶפׁש  ַהּנֶ צּוַרת  ּבְ ּוְמִביִנים  יֹוְדִעים  ָאנּו  ֵאין  ֶ ּשׁ ֵמַאַחר  נּו  ַדְעּתֵ ּבְ ס  ִנְתּפַ

א. עֹוָלם ַהּבָ ְהֶיה ּבָ ּיִ ָכר ְוֹעֶנׁש ׁשֶ ׂשָ ִבין ּבְ ּנָ ְך ׁשֶ ּיָ ַ ֵמַהּגּוף ָלֵכן לֹא ׁשּ



חובות הלבבות שער הבטחון קמד

ּוָר‰  ׁ̆ ¿̃ ו…  ׁ̆ ַנפ¿  „ עו… ּב¿  ‰ ז∆  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ל…‡  ו¿  .‰ ּל∆ ≈‡‰ָ ים  ƒ„ ָ‰ע…מ¿

ּוב  ׁ̆ ָּ̇ ∆ ׁ̆  ,˙ ו∆ ַ‰ּמָ ַ‡ַחר   ‰ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆ ַמ‰  ל¿ ָרַמז  ֲ‡ָבל   , ‚ּופו… ּב¿

 ‰ּ ָ̇ ּו ּ̃ „ַ ו¿  ‰ ָ̇ יטּו ƒ ׁ̆ ּפ¿ ַין  נ¿ ƒע ּב¿ ים  ƒכ‡ָ ל¿ ַ‰ּמַ ˆּוַר˙  ּב¿  ׁ̆ פ∆ ַ‰ּנ∆

ָ‰יּו  ו¿ יר,  ƒ‰ ז¿ ַ̇ ו¿ ך¿  ּכ≈ ַ„ּ ז¿ ƒּ̇ ∆ ׁ̆ ּכ¿ ‚ּוָפּ‰,  ּב¿  ׁ̆ ּמ≈ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ ל¿ ָב‰  ָעז¿ ו¿

 .‰ ָלם ַ‰ּז∆ עו… ים ּבָ ƒב יָ‰ טו… ∆ׂ̆ ַמֲע

ל  ∆̂ ל ‡≈ ּבָ ֻ̃ ו… ָ‰ָי‰ מ¿ ׁ̆ ָענ¿ ‡ ו¿ ָלם ַ‰ּבָ מּול ָ‰עו… ¿‚ּ ∆ ׁ̆ ם –  ∆‰ ּומ≈

ים,  ƒֲחָכמ‰ַ ל  ∆̂ ≈‡ ל  ּכָ ¿ׂ̆ ּוֻמ ים,  ƒ‡י ƒב ַ‰ּנ¿ מ≈  –  ı ָ‰ָ‡ר∆ י  ַעּמ≈

 ׁ̆ רּו ּפ≈ ƒמ ‰ ּב≈ ּכ…ר ַ‰ר¿ ז¿ ƒיחּו ל ƒּנ ƒ‰ ∆ ׁ̆ מו…  ר, ּכ¿ פ∆ ס≈ רו… ּבַ ָזכ¿ יחּו ל¿ ƒּנ ƒ‰ ו¿

ָל‰.  ּבָ ַּ̃ כּו ַעל ַ‰ מ¿ ּסָ ∆ ּׁ̆ י  נ≈ ּפ¿ ƒמ ,˙ בו… ַ‰חו… ו…˙ ו¿ ¿̂ ƒּמ‰ַ

ַין  נ¿ ƒע עּוט ַ‰ֲ‰ָבָנ‰ – ּב¿ ƒלּו˙ ּומ כ¿ ƒן ַ‰ּס ƒָעם ָ‰יּו מ‰ָ ∆ ׁ̆ ם –  ∆‰ ּומ≈

ְמֵצאת  ָך ִנ ׁשְ ְפ ד ַנ עֹו ה ּבְ ֶי ְה ֶזה לֹא ִי ָאִכים, ְו ְל ּמַ ַחד ִעם ַה י ַי ַנ ָפ ד ְל ַלֲעמֹו

ֶפׁש  ּנֶ ַה ב  ׁשּו ּתָ ֶ ּשׁ  , ֹו ַאַחר מֹותֹו ְהֶיה ִאּת ּיִ ׁשֶ ָרַמז לֹו ְלַמה  ְו ף,  ּו ּג ְך ַה תֹו ּבְ

ָתה  ּו י ֵמָחְמִר ֶטת  ֻמְפׁשֶ ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ְך  ָכ ּבְ ָאִכים,  ְל ּמַ ַה ַרת  צּו ּכְ ה  ֶי ִתְה ְו

ּו  י ְה ִי ָה  י ׂשֶ ַמֲע ּו ְמִאיָרה,  ּו ה  ּכָ ַז ה  ֶי ִתְה ְו  , ּה ָפ ּו ּג ִמ י  ְמֵר ַג ְל ֵרד  ּפָ ִתְת ְו

ה. ּזֶ ַה ָלם  עֹו ּבָ ים  ִי ְרצּו

י  ָהָיה ָידּוַע ָלֶהם ִאיׁש ִמּפִ ּום ׁשֶ ִביִאים ְלָכְתבֹו, ִמּשׁ ב) לֹא ָטְרחּו ַהּנְ
א. עֹוָלם ַהּבָ ָכר ְוָהעֶֹנׁש ּבָ ִאיׁש ַהּשָׂ

ים  ׁשִ ָנ ֲא ל ָה ַל ְכ ַע ִל דּו ה ָי ָי א ָה ּבָ ָלם ַה עֹו ׁש ּבָ ֶנ ֹע ָה ל ְו מּו ּגְ ַה ָסף, ׁשֶ ֹו ַטַעם נ

ֶפר  סֵּ ּבַ הּו  ָתבּו ּכְ א  לֹ ְו ָלם,  ְכ ׂשִ ּבְ הּו  גּו י ּשִׂ ִה ִמים  ָכ ֲח ַה ְו ִאים,  י ִב ּנְ ַה ֵמֵאת 

י  ֵנ ּפְ ם, ִמ ִי ּו ו י ִצ ַה ת ְו ֹו ו ְצ ּמִ י ַה ֵמ ֲע ה ִמטַּ ּבֵ ְר ְתבּו ַה א ּכָ ּלֹ י ׁשֶ ִפ ְכ , ּו ן רֹו ּכָ ִז ְל

ָאָדם. י  ֵנ ְב ִל ַע  דּו ּיָ ֶ ּשׁ ְך  ּכָ ַעל  ְמכּו  סָּ ֶ ּשׁ

ְכְנָעם  ֶכל ָקָטן ְוּלֹא ָיְכלּו ְלׁשָ ׂשֵ ַלת ַהּתֹוָרה ָהיּו ּבְ ַקּבָ ָרֵאל ּבְ ג) ַעם ִיׂשְ
ד. ְזּכּו ֵאָליו ִמּיָ ּיִ ָדָבר ׁשֶ א ּבְ ֶאּלָ

ּו  י ָה ת  ֹו ו ְצ ּמִ ַה ת  ֶא ל  ֵא ָר ׂשְ ִי ם  ַע ְל ה  ּוָ ּצִ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ י  ֵנ ּפְ ִמ  , ף ָס ֹו נ ם  ַע ַט



קמהפרק רביעי  

ם  ∆‰ ּמָ ƒע ‡ ר≈ ָנַ‰‚ ַ‰ּבו… ָר‰. ו¿ ו… ּ̇ ˙ּוב ּבַ ּכָ ∆ ׁ̆  ‰ ּמַ ƒָלם מ ע¿ ּנּו נ∆ ינ∆ ≈‡ ∆ ׁ̆

רו…  ַיּס¿ ‰ ל¿ ∆̂ ‰ּו‡ רו… ∆ ׁ̆ ָטן ּכ¿ ָּ̃ נו… ַ‰ ל ַעל ּב¿ מ≈ ָ‰‚ ָ‰ָ‡ב ַ‰חו… נ¿ ƒמ

ל  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ַנַער  י  ƒּכ  (‡ י‡,  ַע  ≈ ׁ̆ (‰ו… ˙ּוב:  ּכָ ∆ ׁ̆ מו…  ּכ¿ ַ‡ט,  ּול¿ ַנַח˙  ּב¿

ַנֲערּו˙ו…  ּב¿ נו…  ּב¿  ˙ ∆‡  „ ַלּמ≈ ל¿  ‰ ∆̂ רו… ∆ ׁ̆ ּכ¿ ָ‰ָ‡ב  ו¿ ‰ּו.  ָו‡…ֲ‰ב≈

 ,˙ נו… יו… ל¿ ָ‰ע∆  ˙ ֲעלו… ַ‰ּמַ ל  ∆‡ ם  ∆‰ ּבָ  ‰ ַיֲעל∆ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ  ˙ מו… ַ‰ָחכ¿

˙ו…  ס ‡ו… ַפּי≈ ּלּו ָ‰ָי‰ מ¿ ƒ‡ ,‡י ƒ‰‰ַ ˙ ע≈ ַער ּבָ ן ַ‰ּנַ ינ≈ ƒב ר ל…‡ י¿ ∆ ׁ̆ ‡ֲ

ֲעבּור  ּמּו„, ּבַ ƒּל‰ַ ˙ ַ‰ּמּוָסר ו¿ יעו… ƒ‚ ב…ל י¿ : ס¿ ר לו… מ≈ ‡ו… ן ו¿ י‰∆ ֲעל≈

ל  ב≈ סו… ָ‰ָי‰  ל…‡   ,˙ ַ‰ֲחמּו„ו…  ˙ ֲעלו… ַ‰ּמַ ל  ∆‡ ן  ∆‰ ּבָ  ‰ ֲעל∆ ַּ̇ ∆ ׁ̆

ר  ∆ ׁ̆ ַכֲ‡ ן. ו¿ ָ̇ ין ‡ו… ƒב ין מ≈ ≈‡ ∆ ׁ̆ י  נ≈ ּפ¿ ƒָליו, מ ַע ‡≈ מ≈ ו… ׁ̆ ל…‡  ‰ ו¿ ˙ ז∆ ∆‡

 ‰ ∆ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒָכל ּומ‡ֲ ּמַ ƒמ ,„ ּיַ ƒב לו… מ ‰ּו‡ ָער≈ ∆ ׁ̆ ַמ‰  ‰ ּב¿ ‰ּו ַעל ז∆ יָע„≈ ƒי

‰ּו  י„≈ ƒע יו… ו¿  ,‰ ָלז∆  ‰ מ∆ ַ‰ּ„ו… ו¿  ‰ ָנ‡∆  ˙ ב∆ ּכ∆ ר¿ ƒּומ  ‰ ָנ‡∆  ׁ̆ ּבּו ּוַמל¿

 ‰ מ∆ ַ‰ּ„ו… ˙ ו¿ ˜ו… יר…ם ּוַמל¿ ע≈ ָרָעב ו¿ „, מ≈ ּיַ ƒו… מ˙ ר ‡ו… ע≈ ַ̂ ּי¿ ∆ ׁ̆ ַמ‰  ּב¿

ר  ּפָ ֻס ּמְ 3ׁשֶ 4 ה  ּמַ ַע ִמ ּו ד ּיָ ֶ י ּשׁ ִפ ְכ , ּו ה ָנ ָב ר ֲה ֶס ֹח ְב ת ּו ּו ׁש ּפְ ִט ן ּבְ ִי ַד ֲע

ם  ִע ב  ָא ג  ֵה ֹו ּנ ׁשֶ ְך  ֶר ֶד ּכְ  ' ה ם  ֶה ּמָ ִע ג  ֵה ַנ ְת ִה ן  ֵכ ָל ְו  , ה ָר ֹו ּת ּבַ

ת  ּלַ ִח ּתְ ז  ָא ֵמ  : ב י ִת ְכ ִד ּכְ  . ט ַא ְל ּו ת  ַח ַנ ּבְ ֹו  כ ּנְ ַח ּמְ ׁשֶ ן  ָט ּקָ ַה ֹו  נ ּבְ

ד  ּמֵ ַל ְל ה  ֶצ ֹו ר ָה ב  ָא ׁשֶ י  ִפ ְכ ּו  . ם ֶכ ְת ֶא י  ּתִ ְב ֲה ָא ם  ָע ְל ם  ֶכ ְת ֹו י ֱה

 , ת ֹו נ ֹו י ְל ֶע ת  ֹו ל ֲע ַמ ְל ם  ּכָ ְר ּדַ ַע  י ּגִ ַה ְל ל  ַכ ּו ּי ׁשֶ ת  ֹו מ ְכ ָח ֹו  נ ּבְ ת  ֶא

ב  ָא ָה ֹו  ע ְנ ְכ ַ ּשׁ ְמ ה  ָי ָה ם  ִא  , ּו ּל ֵא ת  ֹו מ ְכ ָח ן  י ִב ָה ְל ן  ּבֵ ַה ַח  ֹכ ּבְ ן  י ֵא ְו

ם  ּכָ ְר ּדַ ׁשֶ י  ֵד ּכְ ת  ּו ר י ִס ְמ ּבִ ד  ַמ ְל ִת ְו ל  ֹו ּב ְס ִת ְו ַע  ּגֵ ַי ְת ּתִ  : ֹו ל ר  ֵמ ֹו א ְו

ֵמַע  ׁשֹו ָהָיה  לֹא  ְו ַע  ּגֵ ַי ְת ִמ ן  ּבֵ ַה ה  ָי ָה לֹא   , ת ֹו א ָל ְפ ִנ ת  ֹו ל ֲע ַמ ְל ַע  י ּגִ ּתַ

ֲאָבל   . יָעתֹו ִג ְי ל  ּכָ ִמ יַח  ִו ְר ַי ַמה  ט  ּקָ ַה ְכלֹו  ׂשִ ּבְ ן  י ֵמִב ֹו  נ ֵאי ׁשֶ י  ֵנ ּפְ ִמ  , לֹו

ֵהב,  אֹו ִפי ׁשֶ ה ּכְ ּיָ ִת ׁשְ ֵכל ּו ן לֹו אֹו ּתֵ ּיִ ן ׁשֶ גֹו ְכ , ּו י ִד ּיָ ַוח ִמ ֶר עֹו ּבְ ְנ ְכ ׁשַ ִאם ְי

ׁש  ֶנ ֹע ִהירֹו ּבְ ְז ְך ַי ָד ֵמִאי ֶזה, ּו ' ָל ֹו ּד ַכ ָאה ְו ָבה ָנ ּכָ ְר ֶמ ִאים ּו ים ָנ ׁשִ ּו ּב ן ַמְל ֵכ ְו

יר  ּבִ ְס ַאף ַי ֶזה, ְו ֶמה ָל ֹו ּד ַכ ים, ַמְלקֹות ְו ׁשִ ּו ּב ן ָרָעב, ֹחֶסר ַמְל גֹו , ּכְ י ִד ּיָ ִמ

ִתיב  מֹוַע" ְוֵכן ּכְ ִדְכִתיב: "ְולֹא ָנַתן ה' ָלֶכם ֵלב ָלַדַעת ְוֵעיַנִים ִלְראֹות ְוָאְזַנִים ִלׁשְ 34.  ּכְ

ר. ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ ִהְתלֹוְננּו ַעם ִיׂשְ ֶ לּונֹות ּשׁ "ַעם ָנָבל ְולֹא ָחָכם" ְוֵכן רֹוִאים ֶאת ַהּתְ



חובות הלבבות שער הבטחון קמו

 ˙ ָ‡יו… ָ‰ר¿ ן  ƒמ ָעָליו  ַטח  ב¿ ƒּי ∆ ׁ̆ ַמ‰  ַעל  ו…  ּ̇ ע¿ ַ„ּ ב  ≈ ׁ̆ ƒי ו¿ ם,  ָל‰∆

ָעָליו  ל  ≈̃ ָי  ,˙ ּיו… ƒּ̇ ƒמ‡ֲ‰ָ  ˙ לּויו… ¿‚ּ‰ַ  ˙ ֻ„ּיו… ָ‰ע≈ ו¿  ˙ ו… ׁ̆ ָ‚ּ ר¿ ַ‰ּמֻ

י  ימ≈ ƒיַע ל ƒ‚ּר ַי ∆ ׁ̆ ַכֲ‡ . ו¿ חו… ‡˙ ָטר¿ ≈ׂ̆ ָל יַע˙ ַ‰ּמּוָסר ו¿ ƒ‚ ּב…ל י¿ ס¿ ƒל

 , מּוָסרו… ָליו ּב¿ ן ‡≈ ֻכּוָ ָין ַ‰ּמ¿ נ¿ ƒין ָ‰ע ƒָיב , לו… כ¿ ƒׂ̆ ַז˜  ח¡ י∆ ֲחרּו˙ ו¿ ַ‰ּבַ

יָ‰  ל∆ ≈‡ ıר ָ‰ָי‰ ָר ∆ ׁ̆ בּו˙ ֲ‡ יָניו ָ‰ֲער≈ ע≈ ַעט ּב¿ מ¿ ƒ̇ ָליו, ו¿ ן ‡≈ יַכּו≈ ƒו

ָל‰ ָעָליו.  מ¿ ח∆ ‰ ל¿ ָ‰ָי‰ ז∆ ָיָניו, ו¿ נ¿ ƒע ˙ ּלַ ƒח ¿̇ ƒּב

 ׁ̆ ע…נ∆ ו¿ מּול  ¿‚ ƒּב יָ„ם  ƒח פ¿ ƒ‰ ו¿ ַעּמו…  ל  ח≈ ƒי ַרך¿  ּבָ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ן  כ≈ ו¿

 ‰„ָ נּו ָלֲעבו… ¿ּ̃ ֻ̇ ר י¿ ∆ ׁ̆ ‡ֲ י ָ‰ָעם ּכַ ƒע ּכ„ַ ּיָ ∆ ׁ̆ י  נ≈ ּפ¿ ƒים, מ ƒַמֲ‰ר מ¿

 , ו… ׁ̆ ָענ¿ ו¿  ‡ ַ‰ּבָ ָלם  ָ‰עו… מּול  ¿‚ ƒּב ם  ָ̇ לּו כ¿ ƒס ם  י‰∆ ֲעל≈ מ≈ ל  ָ‚ּ ƒּ̇

נ…‡ַמר  ן  כ≈ ו¿ ָעָ„יו,  ָבּ‰  ַנֲ‰‚ּו  ¿̇ ƒי ו¿ ָליו,  ≈‡  ‰„ָ ֲעבו… ּבָ נּו  יַכּו¿ ƒו

 . ַרך¿ ּבָ ¿̇ ƒי ‡ ר≈ ַמ˙ ַ‰ּבו… ָ ׁ̆ ¿‚‰ַ ים מ≈ ƒָפר ּס¿ ּבַ ∆ ׁ̆ ָכל ַמ‰  ּב¿

ָבִרים  ְד ִב ּו ָבנֹות  מּו ָאיֹות  ְר ּבִ לֹו  יַח  ִכ ֹו י ְו  , ֹו ּת ְע ַד ּבְ ן  י ִב ּיָ ׁשֶ ן  ֹאֶפ ּבְ לֹו 

ַקל  ְהֶיה  ִי י  ַז ֲא  , ו י ָר ָב ְד ִל ן  ֲאִמי ַי ְו ֹו  ּב ְבַטח  ּיִ ׁשֶ ן  ֹאֶפ ּבְ ים,  ִי לּו ְג ּו ִעים  דּו ְי

ֵגר  ּבַ ְת ִי ֶשׁ ְכ ּו יָעה.  ִג ְי ַה ְו ְרָחה  ַהטִּ ְו ֶבל  ַהסֵּ ֶאת  ַעְצמֹו  ַעל  ל  ּבֵ ַק ְל ן  ּבֵ ַל

 , יָעתֹו ִג ִמי ֶעֶלת  ֹו ַהּת ְלַבד  ין  ִב ָה ְל ְתִחיל  ַי  , ְכלֹו ׂשִ ל  ּדַ ְג ִי ְו ר  חּו ּבָ ה  ֶי ְה ִי ְו

י  ִפ ּכְ ָכר  ּשָׂ ַה ִביל  ׁשְ ּבִ ַרק  ְלַמד  ִי לֹא  ׁשּוב  ְו  , יָעתֹו ִג י ּבִ ִסיף  ֹו י יָלא  ּמֵ ִמ ּו

 . ן ּבֵ ַל ֲחֵמי ָהָאב  ֵמַר ֹו  ז ָהָגה  ְנ ַה ְו  , דֹו ּמּו ִל ת  ּלַ ְתִח ּבִ ל  ּבֵ ּקִ ׁשֶ

ְדָבִרים  ּבִ ׁשּו  ָעְנ ּיֵ ׁשֶ ִהיָרם  ִהְז ְו ְלַעּמֹו טֹובֹות  ִהְבִטיַח  ית'  ַהּבֹוֵרא  ם  ּגַ ְך  ּכָ

ְרצּו  ִי לֹא  ָבר  ּכְ  , ְלָעְבדֹו ְתַרְגלּו  ִי ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ַדע  ּיָ ׁשֶ י  ֵנ ִמּפְ ד,  ִמּיַ ָלֶהם  ְקֶרה  ּיִ ׁשֶ

מֹו  ִלׁשְ ַעְבדּוהּו  ַי ְו ָדָתם,  ֲעבֹו ת  ְתִחּלַ ּבִ ָהָיה  ׁשֶ ִפי  ּכְ ׁש  ָהֹעֶנ ְו ָכר  ַהּשָׂ ֶאת 

ַע  ַמּדּו יר  ַמְסּבִ ַאף  ֶזה  ָדָבר  ְו  , ַלה' ִבים  ְקרֹו ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ֲהגּו  ְתַנ ִי ְו  , ית'

ים. ִמּיִ ׁשְ ּגַ נֹות  35ְלׁשֹו ּתֹוָרה ַעל השי"ת  ּבַ ִפיַע  מֹו

ַתב  ֶרד ה'" ְוַכּדֹו', שהשי"ת ּכָ ַרח ה'" "ַוּיֵ סּוִקים "ַוּיָ גֹון ַהּפְ א ָלֶנֶפׁש, ּכְ ן בפי' ַמְרּפֵ 35.  ַעּיֵ

ְכָלם. ת ֲעבֹוָדָתם ֵמֲחַמת קֹוֵצר ֲהָבָנָתם ּוִמעּוט ׂשִ ְתִחּלַ ּיּוַבן ִלְבֵני ָהָאָדם ּבִ ָלׁשֹון ׁשֶ



קמזפרק רביעי  

‰ּו  ≈ׂ̆ ַמֲע ין ָ‡ָ„ם ָר‡ּוי לו… ּב¿ ≈‡ ‡ ָלם ַ‰ּבָ מּול ָ‰עו… ¿‚ּ ∆ ׁ̆ ם –  ∆‰ ּומ≈

ים  ƒָבר י ּ„¿ נ≈ ¿ ׁ̆ ƒים ּב ƒ‰…ל ן ָ‰‡¡ ƒָר‡ּוי מ ‰ י∆ ¿‰ ƒַב„, ַ‡ך¿ י ל¿ ƒב ּב ַ‰ּטו…

ב.  ‰ ַ‰ּטו… ∆ׂ̆ ֲע ַ‡ַחר ַ‰ּמַ

 ,‰ ַעּל∆ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…  ˙„ַ ֲעבו… ָ‰ָ‡ָ„ם  י  נ≈ ּב¿  ‰ ר∆ ּיו… ∆ ׁ̆ ָח„,  ∆‡‰ָ

 (‚ יב,  ‡ל  ּי≈ ƒנ ָ„ּ) ˙ּוב:  ּכָ ∆ ׁ̆ מו…  ּכ¿ ב,  ַ‰ּטו…  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ם  י‚≈ ƒ‰ ַינ¿ ו¿

י  ל≈ ¿ ׁ̆ ƒמ) ָ‡ַמר:  ו¿  ,„ ָוע∆ ָלם  עו… ל¿ ים  ƒָכב ּכו… ּכַ ים  ƒַרּב‰ָ י  ≈̃ י ƒ„ּ ¿̂ ּוַמ

ב.  טו…  ˙ ּכַ ר¿ ּƒב  ‡ בו… ָּ̇ ם  י‰∆ ַוֲעל≈ ָעם  נ¿ ƒי ים  ƒיח ƒכ ַלּמו… ו¿ כ‰)  כ„, 

מּול  ּ ¿‚ ל  ∆‡ ˙ו…  ָ̃ „ָ ¿ּ̂ ‰ַ מּול  ּ ¿‚ ל  ≈„ּ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒַלמ  ı ּב≈ ַ̃ ¿̇ ƒי ר  ∆ ׁ̆ ַכֲ‡ ו¿

מּול  ¿‚ ƒל ָר‡ּוי   ‰ י∆ ¿‰ ƒי  , לו… ב¿ ƒס ו¿ ּבו…  ƒל מּוַנ˙  ¡‡ מּול  ּו‚¿ ˙ו…  ָ̃ ¿„ ƒ̂

ים  ƒ‰…ל ¡‡ מ≈  „ ס∆ ח∆ י,  ƒנ ≈ ּׁ̆ ‰ַ ו¿  .‡ ר≈ ַ‰ּבו… ל  ∆̂ ≈‡  ‡ ַ‰ּבָ ָלם  ָ‰עו…

 „ ָך ֲ‡„…ָני ָחס∆ ים סב, י‚) ּול¿ ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ˙ּוב: ( ּכָ ∆ ׁ̆ מו…  ָב‰, ּכ¿ טו… ָ„ָב‰ ו¿ ּונ¿

‰ּו.  ≈ׂ̆ ַמֲע ׁ̆ ּכ¿ י ƒ‡ ם ל¿ ּל≈ ַ ׁ̆ ¿̇  ‰ ָּ̇ י ַ‡ ƒּכ

ִאם  כּות  ַהּזְ ִהְצָטֵרף  ּבְ א  ֶאּלָ ָכר,  ְלׂשָ ָראּוי  ָהָאָדם  ֵאין  ֱאֶמת  ּבֶ ׁשֶ ד) 
ָכר  ׂשָ ָלֵתת  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶחֶסד  ּום  ִמּשׁ אֹו  ַלֲאֵחִרים,  ּתֹוָרה  ד  ְמַלּמֵ

ָלָאָדם.

יו ַהּטֹוִבים  ּום ַמֲעׂשָ ָכר ִמּשׁ ל ׂשָ ֱאֶמת ֵאין ָהָאָדם ָראּוי ְלַקּבֵ ּבֶ ַטַעם נֹוָסף, ׁשֶ

ֲעבּור  ָכר  ׂשָ ל  ְלַקּבֵ ָראּוי  ָהָאָדם  ה  ַנֲעׂשָ ִסּבֹות  ב'  ֲחַמת  ּמֵ ׁשֶ א  ֶאּלָ ְלַבד,  ּבִ

יו ַהּטֹוִבים.  ַמֲעׂשָ

ם  ּיֵ ַק ְל ם  ָד ּמְ ַל ְמ ּו ת  " י ש ה ל ם  ָד ָא י  ֵנ ּבְ ב  ֵר ָק ְמ א  ּו ה ם  ִא  ( א

ד  י ִת ָע ֶל ּו  ר י ִא ָי ם  י ּבִ ַר ָה ת  ֶא ם  י ּכִ ַז ּמְ ַה  : ב ּו ת ּכָ ׁשֶ ֹו  מ ּכְ  . ת ֹו ו ְצ ּמִ ַה

ה  ֶי ְה ם ִי י ִח י ִכ ֹו ּמ ַל : ְו ב י ִת ְכ . ּו ד ֶע ָו ם  ָל ֹו ע ם ְל י ִב ָכ ֹו ּכ ַה ר  ֹו א ּכְ א  ֹו ב ָל

ה  ּכֶ ְז ִי ׁשֶ ְכ ּו  . ב ּו ל ט ָכ ְו ה  ָכ ָר ְב ִל ּו  ּכ ְז ִי ְו  , ם ּתָ ְח ַכ ֹו ּת ל  ּבֵ ַק ְת ּיִ ׁשֶ ת  ּו מ י ִע ְנ

ה  ָנ ּו מ ֱא ְך  ֹו ּת ִמ  , ֹו מ ְצ ַע ּבְ ד  ֹמ ְל ִל ם  ַג ְו ם  י ִר ֵח ֲא ְל ד  ּמֵ ַל ְל ם  ּגַ ם  ָד ָא ָה

ב  " ה ו ע ב ר  ָכ ׂשָ ְל י  ּו א ָר א  ּו ה י  ַז ֲא  , ' ת י ֹו  ת ָד ֹו ב ֲע ל  ֹע ל  ֶב ֵס ְו  ' ה ּבַ

ם  ַקּיֵ ַהּמְ ֲעבּור  ָכר  ׂשָ ֹוֵתן  ּנ ׁשֶ ה'  ֵמֵאת  ְנָדָבה  ּו ֶחֶסד  ב)   . א ֵר ֹו ּב ַה ת  ֵא ֵמ

ם ָלִאיׁש  ּלֵ ָך ְמׁשַ ִהּנְ ָכְך ׁשֶ ת ַהֶחֶסד, ּבְ ּדַ תּוב: ּוְלָך ה' ּמִ ּכָ מֹו ׁשֶ ִמְצוֹוָתיו. ּכְ

יַע לֹו.  ֵאין ַמּגִ יו ַאף ׁשֶ ַעל ַמֲעׂשָ
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ם  ַ‰ּיָ ל  חו… ּכ¿ ָ‰ָ‡ָ„ם   ‰ ≈ׂ̆ ַמֲע ָ‰ָי‰  ם  ƒ‡ י  ƒּכ  ,‰ ז∆ ּבָ ָל‰  ƒע‰ָ ו¿

 ˙ בו… טו… ן  ƒמ ַ‡ַח˙  ָב‰  טו… ּב¿ ˜ּול  ָ ׁ̆  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ל…‡  ר,  ּפַ ס¿ ƒמ ּב¿

‰ לו…  י∆ ¿‰ ƒם י ƒ‡ ן ּכ≈ ∆ ׁ̆ ל  ‰, ּכָ ָלם ַ‰ּז∆ עו… ַרך¿ ָעָליו ּבָ ּבָ ¿̇ ƒי ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

 ˙‡ַ„ָ יַע˙ ‰ו… ƒב ¿̇ ƒם ָ‰ָ‡ָ„ם ּב ƒע ‡ ר≈ ˜ ַ‰ּבו… ≈„ּ ¿̃ „ַ ם י¿ ƒ‡ ‡, ו¿ ט¿ ח≈

 ‰ ַטּנָ ¿̃ ּבַ ע  ָ̃ ¿ ׁ̆ ƒנ ו¿ ָח„  כ¿ ƒנ ‰ּו  ≈ׂ̆ ַמֲע ל  ּכָ  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ָב‰,  ַ‰ּטו…

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… מּול  ¿‚ּ ƒמ  ‰ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆ ּוַמ‰  ָעָליו.   ‡ ר≈ ַ‰ּבו…  ˙ בו… טו… ּב¿ ∆ ׁ̆

 ‡ ר≈ „ ַ‰ּבו… ס∆ ח∆ ‡ ‰ּו‡ מ≈ ּלָ ‰ּו, ‡∆ ≈ׂ̆ יַע לו… ַעל ַמֲע ƒ‚ּינו… ַמ לו… ‡≈

ין  ƒ„ ּוב¿  ˙ מ∆ ¡‡ ּב∆ ‰ּו‡  ים  ƒָלמ ָ‰עו… י  נ≈ ¿ ׁ̆ ƒּב  ׁ̆ ָ‰ע…נ∆ ַ‡ך¿  ָעָליו. 

ר ָעָליו  ּב≈ ַ‚ּ ¿̇ ƒי ‡ ר≈ „ ַ‰ּבו… ס∆ ח∆ ∆ ׁ̆  ‡ ּלָ ב ּבו… ָ‰ָ‡ָ„ם, ‡∆ ַחּיָ ∆ ׁ̆ ב  חו… ו¿

ֲ‡„…ָני  ָך  ּול¿ י‚)  סב,  ים  ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ) ˙ּוב:  ּכָ ∆ ׁ̆ מו…  ּכ¿ ים,  ƒָלמ ָ‰עו… י  נ≈ ¿ ׁ̆ ƒּב

י˙.  ƒח ¿ ׁ̆ ל…‡ ַי ר ָעו…ן ו¿ ַכּפ≈ ‰ּו‡ ַרחּום י¿ ים עח, לח) ו¿ ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ) ,„ ָחס∆

ים  ׂשִ ֲע ּמַ ל ַה ּו ּכָ י ְה ם ִאם ִי ּגַ ן ׁשֶ ָו י ר, ּכֵ ָכ ׂשָ י ְל ן ָהָאָדם ָראּו י ֵא ַעם ׁשֶ ַהטַּ ְו

ַאַחת  ָבה  ְלטֹו ה  ֶו ׁשְ ִי א  לֹ ן  ִי ַד ֲע ם,  ּיָ ַה ל  חֹו ּכְ ים  ּבִ ַר ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ִבים  טֹו

יָלא  ּמֵ ִמ ְחָטא ָהָאָדם, ּו ן ִאם ֶי ּכֵ ָכל ׁשֶ , ְו ֹו בעוה"ז ּמ ה ִע ׂשֶ שהשי"ת עֹו

ה  ָעׂשָ ׁשֶ ִבים  טֹו ים  ׂשִ ֲע ּמַ ַה ל  ּכָ ֶאת  ק  ּדֹ ְב ִי ְו ָהָאָדם  ִעם  ה'  ק  ּדֵ ְק ַד ְי ִאם 

ה  ׂשָ ָע ׁשֶ ה  ּנָ ַט ְק ַאַחת  ָבה  ְלטֹו ַע  י ּגִ ַמ ֹו  נ י ֵא ה  ֶז ל  ּכָ ׁשֶ ֵרר  ּבָ ְת ִי ָהָאָדם, 

ַע  י ּגִ ּמַ ם ׁשֶ ּו ּשׁ ֹו ִמ נ י ָאָדם ֵא ֵתן ָל ֹו ה' נ ָכר ׁשֶ ּשָׂ ַה ְמָצא ׁשֶ ֹו השי"ת, ִנ ּמ ִע

ל  ּבֵ ַק ּמְ ׁשֶ ׁש  ֶנ ֹע ָה  , ְך ָד י ֵמִא  . ית' ֵרא  ֹו ּב ַה ֵמֵאת  ֶחֶסד  א  הּו א  ּלָ ֶא  , לֹו

ֲעֵברֹות  ָה ַעל  ן  י ּדִ ְב ּו ֱאֶמת  ּבֶ לֹו  ַע  י ּגִ ַמ ובעוה"ב,  בעוה"ז  ָהָאָדם 

ֹו  ׁש י ִנ ֲע ַמ ֹו  נ י ֵא ְו ָהָאָדם  ִעם  ד  ִמְתַחסֵּ שהשי"ת  א  ּלָ ֶא ָהָאָדם,  ָעַבר  ׁשֶ

ַהֶחֶסד.  ת  ּדַ ִמ ָך ה'  ְל ב:  תּו ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ  .36 ָבתֹו ְתׁשּו ּבִ לֹו  ַח  ֵל ַאף סֹו ְו ד  ּיַ ִמ

. ִחיתֹו ׁשְ ַמ ֹו  נ י ֵא ְו ו  י ָת ֹו נ ֹו ו ֲע ַעל  ָאָדם  ָל ר  ּפֵ ַכ ְמ ם  ַרחּו הּוא  ׁשֶ וה' 

ָבנֹון. 36.  ע"פ פי' טֹוב ַהּלְ
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ים:  ƒ̃ ֲחָל י  נ≈ ¿ ׁ̆ ƒל  ˜ ַחּל≈ ¿̇ ƒמ ב  ַ‰ּטו…  ‰ ∆ׂ̆ ֲע ַ‰ּמַ י  ƒּכ  – ם  ∆‰ ּומ≈

 ˙ בו… חו… ‡, ּכ¿ ר≈ יף ָעָליו זּוַל˙ ַ‰ּבו… ƒ̃ ¿ ׁ̆ ין ַמ ר, ‡≈ ָּ̇ ס¿ ƒּנּו נ ּמ∆ ƒמ

ים,  ƒָבר ≈‡‰ָ ַעל   ‰ ∆‡ ר¿ ƒנ ּנּו  ּמ∆ ƒּומ ם,  ָל‰∆  ‰ מ∆ ַ‰ּ„ו… ו¿  ˙ ָבבו… ַ‰ּל¿

ַעל   ˙ ‡ו… ר¿ ƒּנ‰ַ ו…˙  ¿̂ ƒּמ‰ַ ם  ≈‰ ו¿ ים,  ƒ‡רּו ַ‰ּב¿ ן  ƒמ ר  ָּ̇ ס¿ ƒנ ּנּו  ינ∆ ≈‡

 ‰ ∆‡ ר¿ ƒּנ‰ַ  ‰ ∆ׂ̆ ֲע ַ‰ּמַ ַעל  ל  מ≈ ּ‚ו… ַרך¿  ּבָ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ו¿ ים.  ƒָבר ≈‡‰ָ

ַעל  ל  מ≈ ‚ו… ו¿  ,‰ ַ‰ּז∆ ָלם  עו… ּבָ  ‰ ∆‡ ר¿ ƒנ מּול  ¿‚ ƒּב ים  ƒָבר ≈‡‰ָ ַעל 

מּול  ¿‚ ‰ּו‡  ו¿ ר,  ָּ̇ ס¿ ƒנ מּול  ¿‚ ƒּב ר  ָּ̇ ס¿ ƒּנ‰ַ ו¿ פּון  ָּ̂ ‰ַ  ‰ ∆ׂ̆ ֲע ַ‰ּמַ

 ‰ ּלָ ƒמ ּב¿ ם  לו… ָ ּׁ̆ ‰ַ ָעָליו   „ ƒו ָ„ּ ָכרו…  ז¿ ן  ּכ≈ ַעל  ו¿  .‡ ַ‰ּבָ ָלם  ָ‰עו…

ָך  ים ל‡, כ) ָמ‰ ַרב טּוב¿ ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ָ‡ַמר: ( ∆ ׁ̆ מו…  ָין, ּכ¿ נ¿ ƒַעל ָ‰ע ‰ ר∆ ּמו… ∆ ׁ̆

ר  ָּ̇ ס¿ ƒּנ‰ַ ‰ ו¿ ∆‡ ר¿ ƒּנ‰ַ ׁ̆ ך¿ ָ‰ע…נ∆ ר∆ ן ּ„∆ כ≈ יָך. ו¿ ∆‡ יר≈ ƒּל ָּ̇ ַפנ¿ ָ̂ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ

מּול.  ך¿ ַ‰ּ‚¿ ר∆ ∆„ ּכ¿

ַעל  ַעּמו…  ל¿ ָעַרב   ‰ ַעּל∆ ¿̇ ƒי ל  ≈‡‰ָ י  ƒּכ  ,‰ ז∆ ַעל  ָ‡ָי‰  ָ‰ר¿ ו¿

ְצוֹות  ַהּמִ ֲעבּור  הּוא  א  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ ן  ּתָ ַהּנִ ְוָהעֶֹנׁש  ָכר  ַהּשָׂ ׁשֶ יָון  ּכֵ ה) 
ר. ָכר ְוָהעֶֹנׁש ֲעבּוָרם הּוא ִנְסּתָ ם ַהּשָׂ רֹות, ָלֵכן ּגַ ְסּתָ ְוָהֲעֵברֹות ַהּנִ

 , ם י ִק ָל ֲח  ' ב ל ם  י ִק ּלָ ֻח ְמ ם  י ִב ֹו ט ם  י ׂשִ ֲע ּמַ ַה ׁשֶ י  ֵנ ּפְ ִמ  , ף ָס ֹו נ ם  ַע ַט

ת  ַל ּו ז ם  ֶה ֵמ ַע  ֵד ֹו ּי ם  ָד ָא ן  י ֵא ׁשֶ ם  י ִר ּתָ ְס ִנ ם  י ׂשִ ֲע ַמ ם  ֵה ם  ָק ְל ֶח

ם  י ִי ּו ל ּגְ ם  ָק ְל ֶח ְו  , ' ֹו ּד ַכ ְו ם  ָד ָא ָה ב  ֵל ּבְ ׁשֶ ת  ֹו ו ְצ ִמ ן  ֹו ג ּכְ  , א ֵר ֹו ּב ַה

ם  ּיֵ ַק ּמְ ת ׁשֶ ֹו ו ְצ ן ִמ ֹו ג ְכ , ּו ם י ִר ּתָ ְס ם ִנ ָנ י ֵא ם ְו ָד ָא י ָה ֵר ָב ל ֵא ם ַע י ִא ְר ִנ ְו

ת  ֹו ו ְצ ּמִ ַה ל  ַע ם  ָד ָא ָל ן  ֵת ֹו נ  ' ת י א  ֵר ֹו ּב ַה ְו  , ו י ָר ָב י ֵא ל  ַע ם  ָד ָא ָה

ן  ֵת ֹו נ ת  ֹו ר ּתָ ְס ּנִ ַה ת  ֹו ו ְצ ּמִ ַה ל  ַע ְו  , ז " ה ו ע ה ב ֶא ְר ּנִ ַה ר  ָכ ׂשָ ת  ֹו י ּו ל ּגְ ַה

ן  ָב ּו מ ן  ֵכ ָל ְו  , ב " ה ו ע ב ן  ּתָ ּנִ ַה ר  ָכ ּשָׂ ַה א  ּו ה ְו  , ר ּתָ ְס ִנ א  ּו ה ׁשֶ ר  ָכ ׂשָ

ה  ּמָ ּכַ  : ר ַמ ָא ׁשֶ ם  י ּלִ ִה ְת ּבִ ת  א ֹז ׁש  י ּגִ ְד ַמ ה  " ע ְך  ֶל ּמֶ ַה ד  ִו ּדָ ַע  ּו ּד ַמ

ם  ּגַ ְך  ֶר ּדֶ ַה ז  " ע ו  . ' ה י  ֵא ְר ִי ר  ּו ב ֲע ּתָ  ְז ַנ ָג ֶש ר  ָכ ּשָׂ ַה ְו ב  ֹו ּט ַה ה  ּבֶ ֻר ְמ

ר  ַב ָע ׁשֶ ה  ָר ֵב ֲע ָה י  ִפ ּכְ ל  ּכֹ ַה ְו ר  ּתָ ְס ִנ ְו ה  ֶל ְג ִנ ׁש  ֶנ ֹע ׁש  ּיֵ ׁשֶ  , ׁש ֶנ ֹע ּבְ

 . ם ָד ָא ָה

ת  ֹו ו ְצ ִמ ּו  מ ּיְ ַק ְי ם  ִא ׁשֶ ַח  י ִט ְב ִה ת  " י ש ה י  ֵר ֲה ׁשֶ  , ְך ּכָ ל  ַע ה  ָי ָא ְר ּו
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ָלם  עו… ר ּבָ ָ‡‰ ַמ‰≈ ר¿ ƒמּול נ ּ ים ‚¿ ƒָבר י˙ ַעל ָ‰‡≈ ≈‡ ר¿ ƒּנ‰ַ ‰„ָ ָ‰ֲעבו…

ָעַרב  ן  כ≈ ו¿ י.  ַ̇ ו… ּ̃ ֻח ּב¿ ם  ƒ‡  ˙ ַ ׁ̆ ָפָר ּב¿  ׁ̆ ָר פ… ַ‰ּמ¿ ‰ּו‡  ו¿  ,‰ ַ‰ּז∆

ר  ‰ ַמ‰≈ ∆‡ ר¿ ƒנ ׁ̆ ˙ ע…נ∆ לּויו… ¿‚ּ‰ַ ˙ ‡ו… ר¿ ƒּנ‰ַ ˙ רו… ם ַעל ָ‰ֲעב≈ ָל‰∆

 ‰ ∆‡ ר¿ ƒּנ ∆ ׁ̆ ‡ ַמ‰  ּלָ ן ָ‰ָעם ‡∆ ין ַלֲ‰מו… ≈‡ ∆ ׁ̆ י  ƒפ ‰, ל¿ ָלם ַ‰ּז∆ עו… ּבָ

ים  ƒָבר ¿„ּ) ָ‡ַמר:  ∆ ׁ̆ ַמ‰  ‰ּו‡  ו¿ ר,  ָּ̇ ס¿ ƒּנ ∆ ׁ̆ ַמ‰  ל…‡  ים,  ƒׂ̆ ֲע ַ‰ּמַ מ≈

ַע„  ינּו  ָבנ≈ ּול¿ ָלנּו  ל̇…  ¿‚ ƒּנ‰ַ ו¿ ינּו  ל…‰≈ ¡‡ ַליָי  ר̇…  ָּ̇ ס¿ ƒּנ‰ַ כח)  כט, 

ימּו ַעם  ƒל ם ַיע¿ ל≈ ם ַ‰ע¿ ƒ‡ ָר‡ כ, „-‰) ו¿ ¿̃ ƒּוב: (ַוּי˙ ָ‡ַמר ַ‰ּכָ ָלם, ו¿ עו…

ך¿  עו… ַלּמ…ל∆ ר¿ ּזַ ƒו… מ ּ̇ ƒ̇ ׁ̆ ַ‰‰ּו‡ ּב¿ י ƒ‡‰ָ ן ƒם מ י‰∆ ינ≈ ˙ ע≈ ∆‡ ı ָ‰ָ‡ר∆

ַ‰‰ּו‡   ׁ̆ י ƒ‡ ּבָ ַני  ּפָ  ˙ י ‡∆ ƒנ‡ֲ י  ƒּ̇ מ¿ ַׂ̆ ו¿ י˙ ‡…˙ו…  ƒמ‰ָ י  ƒּ̇ ל¿ ƒב ל¿

ב,  ּל≈ ּבַ  ˙ פּונו… ¿ּ̂ ‰ַ  ˙ רו… ָ‰ֲעב≈ ו¿  ˙ „ו… . ַ‡ך¿ ָ‰ֲעבו… ו… ּ̇ ח¿ ּפַ ¿ ׁ̆ ƒמ ּוב¿

ָלם  ּוָבעו…  ‰ ַ‰ּז∆ ָלם  עו… ּבָ ַרך¿  ּבָ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ַעל  מּוָלם  ¿‚ּ ין  ƒ„ּ

 .‡ ָלם ַ‰ּבָ מּול ָ‰עו… ¿‚ ׁ̆ רּו ר ּפ≈ פ∆ יַח ַ‰ּס≈ ƒּנ ƒ‰ ן ‡, ַעל ּכ≈ ַ‰ּבָ

ת  ׁשַ ָר ָפ ּבְ ׁש  ָר ֹפ ּמְ ׁשֶ י  ִפ ְכ ּו  , ז " ה ו ע ה ב ֶא ְר ּנִ ַה ר  ָכ ׂשָ ְל ּו  ּכ ְז ִי ת  ֹו י ּו ל ּגְ ַה

ם  י ִא ְר ּנִ ַה ְו ם  י ִי ּו ל ּגְ ַה ם  י ׁשִ ָנ ֳע ָה ל  ּכָ ם  ׁשָ ַע  י ִפ ֹו מ ּו  , י ַת ֹו ּק ֻח ּבְ

ם  ּו ּשׁ ִמ ת  א ֹז ְו  , ת ֹו א ְר ּנִ ַה ת  ֹו ר ֵב ֲע ל  ַע ּו  ר ְב ֲע ַי ם  ִא ּבְ ּו  ל ּבְ ַק ּיְ ׁשֶ

ם  י ִי ּו ל ּגְ ַה ם  י ׂשִ ֲע ּמַ ַה ת  ֶא א  ּלָ ֶא ם  י ִע ְד ֹו י ם  י ׁשִ ָנ ֲא ָה ב  ֹו ר ן  י ֵא ׁשֶ

ר  ֵב ֹו ע ָה ר  ַמ ֱא ֶנ ה  ֶז ל  ַע ׁשֶ  , ת ֹו ר ּתָ ְס ּנִ ַה ת  ֶא א  לֹ ְו ד  ָח ֶא ל  ּכָ ל  ׁשֶ

ל  ַע ְו ּו  נ י ֵל ָע  , י ּו ל ָג ּבְ ר  ֵב ֹו ע ָה ְו  , ּו ּנ ּמֶ ִמ ע  ַר ּפָ ִי  ' ה ר  ֶת סֵּ ּבַ ה  ָר ֵב ֲע

ם  ִא  : ה ָר ָז ה  ָד ֹו ב ֲע ד  ֵב ֹו ע י  ּבֵ ַג ְל ב  י ִת ְכ ּו  . ֹו ׁש י ִנ ֲע ַה ְל ל  ָט ּו מ ּו  נ י ֵנ ָב

א  לֹ ְך ְו ֶל ּמֹ ֹו ַל ע ְר ּזַ ן ִמ ַת ּנָ ֹו ׁשֶ ת ֹו א ם ֵמ ֶה י ֵנ י ת ֵע ן ֶא י ת ּדִ י ּו ּבֵ ר י ּתִ ְס ַי

ת  י ִר ְכ ַה ְל ו  י ָנ ּפָ ת  ֶא  ' ה ם  י ׂשִ ָי ז  ָא  , ' ה ה  ּוָ ּצִ ׁשֶ י  ִפ ּכְ ֹו  ת י ִמ ָה ְל ּו  צ ְר ִי

ם  ָד י ָא ֵנ ּבְ ת ִמ ֹו ר ּתָ ְס ּנִ ת ַה ֹו ר ֵב ֲע ל ָה ל ַע ָב , ֲא ֹו ּת ְח ּפַ ׁשְ ת ִמ ֶא ֹו ְו ת ֹו א

ת  ֶא  ' ה ׁש  ֵר ּפֵ א  לֹ ן  ֵכ ָל ְו  , ב " ה ו ע ב ו ז  " ה ו ע ב ֹו  מ ְצ ַע ּבְ  ' ה ם  ּלֵ ׁשַ ְמ

. ת ֹו ר ּתָ ְס ּנִ ַה ת  ֹו ו ְצ ּמִ ַה ל  ַע ן  ּתָ ּנִ ׁשֶ ב  " ה ו ע ב ר  ָכ ּשָׂ ַה



קנאפרק רביעי  

י‡  ƒב ר ַ‰ּנָ ּב≈ ƒ„ּ ,ר פ∆ ּס≈ ים ּבַ ƒר ּכָ ז¿ ƒּנ‰ַ ׁ̆ ָ‰ע…נ∆ מּול ו¿ י ַ‰ּ‚¿ ƒם – ּכ ∆‰ ּומ≈

ָ‰ָי‰  ∆ ׁ̆ י  נ≈ ּפ¿ ƒָלם, ּומ י ָ‰עו… ≈ ׁ̆ ַ‡נ¿ ו… ל¿ ׁ̆ ָענ¿ ‰ ו¿ ָלם ַ‰ּז∆ מּול ָ‰עו… ¿‚ ƒּב

ָי‰ ‚, ז)  ַכר¿ : (ז¿ ים, ָ‡ַמר לו… ƒכ‡ָ ל¿ ָלם ַ‰ּמַ עו… ָ„˜ ּב¿ ָ̂ ‰ו… ן י¿ ַע ּב∆ ֻ ׁ̆ ‰ו… י¿

חּול  ƒך¿ ַ‰ּי ר∆ ∆„ּ ‰ י ז∆ ƒּכ ,‰ ּל∆ ים ָ‰‡≈ ƒ„ ין ָ‰ע…מ¿ ים ּב≈ ƒכ ל¿ ָך ַמ‰¿ י ל¿ ƒּ̇ ַ̇ ָנ ו¿

ן.  ‰ ָ‰ב≈ ָּ̇ ‡ַ ם, ו¿ ˜ו… ַלּמָ ַמן ו¿ ָר‡ּוי ַלּז¿ ‰ ּכָ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆ ָחָ„‰,  ַ‰ַ‰פ¿ ו¿

 ˜ ב≈ ָ„ּ ƒ‰ ‡ ל¿ ּלָ י˙ו… ‡∆ ƒל כ¿ ַּ̇ ין  ≈‡ ‡ ָלם ַ‰ּבָ מּול ָ‰עו… ¿‚ּ ∆ ׁ̆ ם –  ∆‰ ּומ≈

˙ּוב:  ּכָ ∆ ׁ̆ מו…  ּכ¿ ן,  יו… ל¿ ָ‰ע∆ רו…  ‡ו… ל  ∆‡ ב  ר≈ ָ̃ ¿̇ ƒ‰ ּול¿ ים  ƒ‰…ל‡ ּב≈

ָ‡ַמר:  ָך, ו¿ פ∆ ָי ַיַ‡ס¿ „ י¿ בו… ָך ּכ¿ ∆̃ ¿„ ƒ̂ יָך  ָפנ∆ ָ‰ַלך¿ ל¿ ָי‰ נח, ח) ו¿ ע¿ ַ ׁ̆ (י¿

ב ל‚,  ּיו… ƒ‡) :ַמר‡ָ יַע, ו¿ ƒ̃ ז…ַ‰ר ָ‰ָר רּו ּכ¿ ƒ‰ ים ַיז¿ ƒל ƒּכ ¿ׂ̆ ַ‰ּמַ ‡ל יב, ‚) ו¿ ּי≈ ƒנ ָ„ּ)

א ַעל  ה, ֶאּלָ עֹוָלם ַהּזֶ ְמָצִאים ּבָ ר ְלַהְזִהיר ִלְבֵני ָאָדם ַהּנִ ו) ִאי ֶאְפׁשָ
אן. דּוִעים ָלֶהם ּכָ ָבִרים ַהּיְ ּדְ

ָתבֹו  ּתֹוָרה, ּכְ ׁש בעוה"ז ּומֹוִפיִעים ּבַ ּיֵ ָכר ְוָהֹעֶנׁש ׁשֶ ַהּשָׂ יָון ׁשֶ ַטַעם נֹוָסף, ּכֵ

ַע  ִליהֹוׁשֻ ה'  ה  ּלָ ּגִ ׁשֶ ּוַמה  ְמָצִאים בעוה"ז,  ַהּנִ ָאָדם  ֵני  ּבְ ֲעבּור  נּו  ַרּבֵ ה  ֹמׁשֶ

עֹוָלם  ּבְ ִנְמָצא  ָהָיה  ׁשֶ ּום  ִמּשׁ 37ַהְינּו,  ְוכּו'"  ְלָך  י  "ְוָנַתּתִ ֵהן  ַהּכֹ ְיהֹוָצָדק  ן  ּבֶ

ְהֶיה  ּיִ ָכר ּוְבֹעֶנׁש, ׁשֶ ׂשָ ל ַהַהְבָטָחה ְוַהַאְזָהָרה ּבְ ֶרְך ׁשֶ ן ַהּדֶ י ּכֵ ְלָאִכים, ּכִ ַהּמַ

קֹום.  ַמן ְוַהּמָ ל ַהּזְ ָראּוי ַלְמִציאּות ׁשֶ ִפי ׁשֶ ּכְ

ם  ֵ ַהּשׁ ּבְ ֵבקּות  ְוַהּדְ ַהִהְתָקְרבּות  ֶעֶצם  הּוא  ָכר  ַהּשָׂ ר  ִעּקַ ׁשֶ יָון  ּכֵ ז) 
ָכר ֶזה. ֻחּקֹוַתי ְמפָֹרׁש ִעְנַין ׂשָ ת ּבְ ַרְך, ּוְבָפָרׁשַ ִיְתּבָ

ֵבקּות  ַהּדְ ְכִלית  ּתַ א  ֶאּלָ ֵאינֹו  ּלֹו  ּכֻ ל  ּכָ העוה"ב  ַכר  ּשְׂ ׁשֶ יָון  ּכֵ נֹוָסף,  ַטַעם 

ּנֹוֵתן  ׁשֶ ָקה  ַהְצּדָ תּוב:  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ית'.  ְלאֹורֹו  ְלִהְתָקֵרב  ִלְזּכֹות  בהשי"ת, 

יִקים  ּדִ ַהּצַ ִלְמקֹום  ְוֵיָאֵסף  ֵעֶדן,  ְלַגן  ְלהֹוִליכֹו  מֹותֹו  ּבְ ְלָפָניו  ֵלְך  ּתֵ ָהָאָדם 

ֹיִפי  ּכְ ָיִאירּו  ּתֹוָרה  ּבַ ָהעֹוְסִקים  ָלבֹוא  ֶלָעִתיד  ּוְכִתיב:  ה'.  בֹוד  ּכְ ם  ָ ּשׁ ׁשֶ

ן ְלָך ְרׁשּות  מֹור ִמְצוֹוַתי ֶאּתֵ ׁשְ דֹול: ִאם ּתִ ַע ַהּכֵֹהן ַהּגָ ה' ָאַמר ִליהֹוׁשֻ ן ְלֵעיל ׁשֶ 37.  ַעּיֵ

ְלָאִכים. ַלֲעמֹוד ְלָפַני ַיַחד ִעם ַהּמַ



חובות הלבבות שער הבטחון קנב

 ‰ ָ̂ ָר ∆ ׁ̆ י  ƒמ ‡ ּלָ ָליו ‡∆ יַע ‡≈ ƒ‚ַּי ל…‡  ים. ו¿ ƒר ַ‰ַחּי ‡ו… ר ּב¿ ‡ו… ל) ל≈

˙ּוב:  ּכָ ∆ ׁ̆ מו…  מּול, ּכ¿ ¿‚ּ‰ַ ׁ̆ …ר∆ ׁ̆  ‡ ר≈ ן ַ‰ּבו… ˆו… , ּור¿ ‡ ּבו… ר≈ ַ‰ּבו…

 ˙ ַ ׁ̆ ָפָר ּב¿ ָ‡ַמר  ו¿  , נו… ˆו… ר¿ ƒּב ים  ƒַחּי ַ‡ּפו…  ּב¿ ַ‚ע  ר∆ י  ƒּכ ו)  ל,  ים  ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ )

‰ּו‡  ים, ו¿ ƒ‰…ל ¡‡ ן מ≈ ים ַעל ָ‰ָרˆו… ƒר ּמו… ∆ ׁ̆ ים  ƒָמז י ר¿ ַ̇ ו… ּ̃ ֻח ם ּב¿ ƒ‡

ָ‡ַמר:  ם, ו¿ כ∆ ¿̇ י ‡∆ ƒ ׁ̆ ַעל ַנפ¿ ¿‚ ƒ̇ ל…‡  ָר‡ כו, י‡) ו¿ ¿̃ ƒַמר: (ַוּי‡ָ ∆ ׁ̆ ַמ‰ 

ים  ƒ‰…ל‡ ם ל≈ י ָלכ∆ ƒ̇ י ƒי‰ָ ָר‡ כו, י) ו¿ ¿̃ ƒם, (ַוּי יכ∆ י ֲ‡ל≈ ƒ̇ י ƒָר‡ כו, ט) ּוָפנ ¿̃ ƒַוּי)

ָעם.  י ל¿ ƒיּו ל ¿‰ ƒּ̇ ם  ∆ּ̇ ‡ַ ו¿

ים בעוה"ב38, ְולֹא  אֹור ַהַחּיִ מֹותֹו ּבְ יק ָיִאיר ּבְ ּדִ ֶפׁש ַהּצַ ַמִים. ּוְכִתיב: ּנֶ ָ ַהּשׁ

ִלְגֹמל  ית'  ְרצֹונֹו  ְוֶזהּו  ֶזה,  ָכר  ׂשָ לֹו  ָלֵתת  ִיְרֶצה  ה'  ׁשֶ ִמי  א  ֶאּלָ ְלָכְך  ה  ִיְזּכֶ

ְוַחְסּדֹו  טּובֹו  ְוִאּלּו  ֲעסֹו  ּכַ ְלַבד  ּבִ ֶרַגע  י  ּכִ תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָאָדם,  ִלְבֵני  טֹוב 

ִיְרֶצה ִלְגֹמל לֹו  ה'  ה ָהָאָדם ׁשֶ ִיְזּכֶ יַצד  ּכֵ ז  ִרּמֵ ֻחּקֹוַתי  ּבְ ת  ּוְבָפָרׁשַ ים.  ְמֻרּבִ

ן  ּכֹ ֶאׁשְ ם: ׁשֶ ָאַמר ׁשָ ַכר עוה"ב, ּוְכמֹו ׁשֶ ּתֹוָרה ׂשְ ר ּבַ ן ֻמְזּכָ ּכֵ טֹוב, ִנְמָצא ׁשֶ

ַכְרֶכם,  ם ָלֶכם ׂשְ ּלֵ תֹוְכֶכם ְולֹא ַאְרִחיק ֶאְתֶכם ֵמָעַלי. ּוְכִתיב: ְוֶאְפֶנה ְלׁשַ ּבְ

ְהיּו ִלי ְלָעם. ם ּתִ ְוֶאְהֶיה ָלֶכם ֶלֱאלֹוִקים ְוַאּתֶ

 ׁ̆ נ∆ עו… ו¿ ָכר  ָׂ̆ ָר‰  ו… ּ̇ ּבַ  '‰ ב  ַ̇ ּכָ ל…‡  ַמּ„ּוַע  ים  ƒָעמ ט¿ ז'  ּכּום  ƒס
.‡ ָלם ַ‰ּבָ עו… ‰ ּבָ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆

ין  ≈‡ ∆ ׁ̆ ן  ּכ≈ ∆ ׁ̆ ָכל  י ּ‚ּוף ו¿ ƒל י‡ ּב¿ ƒ‰ ∆ ׁ̆ ׁ̆ ּכ¿ פ∆ ּנ∆ ָ‚‰ ּבַ ָׂ ּ̆ ין ָלנּו ַ‰ ≈‡ ∆ ׁ̆ יָון  ‡) ּכ≈

ן ל…‡  ָלכ≈ , ו¿ ׁ̆ פ∆ ˙ ַ‰ּנ∆ ר ‡∆ ע≈ ַ̂ ‚ ּוַמ‰ מ¿ ַעּנ≈ י‚ ַמ‰ מ¿ ƒׂ ּ̆ ‰ַ ים ל¿ ƒל כו… ָ‡נּו י¿

.‡ ָלם ַ‰ּבָ עו… ׁ̆ ּבָ ָ‰ע…נ∆ ָכר ו¿ ָׂ ּ̆ יר ָלנּו ַמ‰ּו ַ‰ ƒּב ַ‰ס¿ ך¿ ל¿ ּיָ ַ ׁ̆

 ,‡ ָלם ַ‰ּבָ עו… ׁ̆ ּבָ ָ‰ע…נ∆ ָכר ו¿ ָׂ ּ̆ ‰ַ ׁ̆ י ƒ‡ י ƒּפ ƒמ ׁ̆ י ƒ‡ ם ָ‰ָי‰ ָי„ּוַע ָל‰∆ ∆ ׁ̆ ב) 

י ָ‰ָ‡ָ„ם. נ≈ יַע˙ ּב¿ ƒ„ כּו ַעל י¿ ָסמ¿ , ו¿ בו… ¿̇ ָכ ים ל¿ ƒ‡י ƒב חּו ַ‰ּנ¿ ן ל…‡ ָטר¿ ָלכ≈

ּל…‡  ∆ ׁ̆ ן  ‡…פ∆ ּב¿ ָטן  ָ̃ ל  כ∆ ≈ׂ̆ ּב¿ ָ‰יּו  ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ַל˙  ּבָ ַ̃ ּב¿ ל  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ַעם  ∆ ׁ̆  (‚

ּכּו  ז¿ ƒּי ∆ ׁ̆ ָ„ָבר  ָטָח‰ ּב¿ י ַ‰ב¿ ≈„ ‡ ַעל י¿ ּלָ ָר‰ ‡∆ ו… ּ̇ ּיּום ַ‰ ƒ̃ ָעם ל¿ נ¿ כ¿ ַ ׁ̆ לּו ל¿ ָיכ¿

.‡ ָלם ַ‰ּבָ עו… ‰ ּבָ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆ ָ„ָבר  ל…‡ ּב¿ „, ו¿ ּיָ ƒָליו מ ≈‡

ִוד. צּודֹות ּדָ 38.  ע"פ ַהּמְ



קנגפרק רביעי  

מּול  ¿‚ּ ƒים מ ƒ̃ י ƒ„ּ ַּ̂ ַע„ ּבו… ַ‰ ּיָ ∆ ּׁ̆ ַמ‰  ים ּב¿ ƒ‰…ל ן ַעל ָ‰‡¡ חו… ּטָ ƒּב‰ַ ו¿

י  ƒמ ‰ּו ל¿ מ≈ ל¿ ַ ׁ̆ ּי¿ ∆ ׁ̆  ‰„ָ ‡, ַעל ָ‰ֲעבו… ָלם ַ‰ּבָ ָ‰עו… ‰ ו¿ ָלם ַ‰ּז∆ ָ‰עו…

ין –  ƒ„ּ‰ַ ן ƒמ , ָר‡ּוי לו… ∆ ׁ̆ י  ƒמ ׁ̆ ל¿ ם ָ‰ע…נ∆ ּל≈ ַ ׁ̆ ן י¿ כ≈ , ו¿ ָר‡ּוי לו… ∆ ׁ̆

ָלַמ˙  ¿ ׁ̆ ‰ַ ‰ – מ≈ ז∆ ּבָ ים  ƒ‰…ל נו… ַעל ָ‰‡¡ חו… ט¿ ƒּוב ין,  ƒמ‡ֲ ַ‰ּמַ ַעל 

ים  ƒב יו ַ‰ּטו… ָׂ̆ ָכר ֲעבּור ַמֲע ָׂ̆ ין ָ‰ָ‡ָ„ם ָר‡ּוי ל¿ ≈‡ ˙ מ∆ ¡‡ ּב∆ ∆ ׁ̆ יָון  „) ּכ≈

, ‡ו…  ינו… ƒ‰ ָכר ָׂ̆ לּום  ¿ ׁ̆ ַּ̇ ‰ַ ָכל  ו¿  ,˙ ˙ ַרּבו… בו… ‰' טו… ל מ≈ ּב≈ ƒּ̃ ∆ ׁ̆ ַ‡ַחר  מ≈

 „ ס∆ ח∆ ּום  ׁ ּ̆ ƒמ ‡ו…  ים,  ƒר ַלֲ‡ח≈ ָר‰  ו… ּ̇  „ ַלּמ≈ מ¿ ם  ƒ‡ כּו˙  ַ‰ּז¿ ף  ַטר≈ ¿̂ ƒ‰ ּב¿

ָכר ָלָ‡ָ„ם. ָׂ̆  ˙ ≈̇ ַרך¿ ָל ּבָ ¿̇ ƒם י ≈ ׁ ּ̆ ‰ַ

 ˙ רו… ָ‰ֲעב≈ ˙ ו¿ וו… ¿̂ ƒן ֲעבּור ַ‰ּמ ַּ̇ ƒנ ‡ ָלם ַ‰ּבָ עו… ׁ̆ ּבָ נ∆ עו… ַכר ו¿ ¿ׂ ּ̆ ∆ ׁ̆ יָון  ‰) ּכ≈

ר,  ָּ̇ ס¿ ƒֲעבּוָרם ‰ּו‡ נ ׁ̆ ָ‰ע…נ∆ ָכר ו¿ ָׂ ּ̆ ם ַ‰ ן ּ‚ַ ָלכ≈ ˙, ו¿ נּוזו… ¿‚ּ‰ַ ˙ ו¿ רו… ָּ̇ ס¿ ƒּנ‰ַ

ָלם  עו… ּבָ ָכר  ָׂ ּ̆ ‰ַ ן  ַּ̇ ƒנ ם  י‰∆ ֲעל≈  ˙ „ּועו… ַ‰ּי¿  ˙ רו… ַוֲעב≈  ˙ וו… ¿̂ ƒמ ַעל  ֲ‡ָבל 

.‰ ַ‰ּז∆

 ,‰ ַ‰ּז∆ ָלם  עו… ּבָ ים  ƒ‡ ָ̂ מ¿ ƒּנ‰ַ ָ‡ָ„ם  י  נ≈ ב¿ ƒל  ˙ ר∆ ַ„ּב∆ מ¿ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ∆ ׁ̆ יָון  ּכ≈ ו) 

ים  ƒָבר ‡ ַעל ּ„¿ ּלָ ים ‡∆ ƒ ׁ̆ ˙ ָ‰ֲ‡ָנ יר ‡∆ ƒ‰ ַ‰ז¿ יַח ‡ו… ל¿ ƒט ַ‰ב¿ ר ל¿ ָ ׁ̆ פ¿ י ‡∆ ƒ‡ ו¿

.‰ ָלם ַ‰ּז∆ עו… ‡ן ּבָ ם ּכָ ים ָל‰∆ ƒּוע„ ַ‰ּי¿

ָכר  ָׂ ּ̆ ר ַ‰ ַּ̃ ƒע ∆ ׁ̆ יָון  ‡ ּכ≈ ָלם ַ‰ּבָ עו… ָכר ּבָ ָׂ ּ̆ ָר‰ ַ‰ ו… ּ̇ ר ּבַ ּכָ ˙ ֻמז¿ מ∆ ¡‡ ּב∆ ∆ ׁ̆ ז) 

 ˙ ַ ׁ̆ ָפָר ּוב¿  , ַרך¿ ּבָ ¿̇ ƒי ם  ≈ ׁ ּ̆ ‰ַ ּב¿ ˜ּו˙  ב≈ ¿„ּ‰ַ ו¿ בּו˙  ר¿ ָ̃ ¿̇ ƒ‰‰ַ ם  ∆̂ ע∆ ‰ּו‡ 

.‰ ָכר ז∆ ָׂ̆ ַין  נ¿ ƒע ׁ̆ פ…ָר י מ¿ ַ̇ ו… ּ̃ ֻח ּב¿

ָכר ְועֹוֶנׁש, ּוְבָכל זֹאת לֹא ַיֲעבֹד  ׁש ׂשָ ּיֵ ה' ְלַהֲאִמין ׁשֶ ֲאִמין ּבַ חֹוַבת ַהּמַ
ל טֹובֹוָתיו,  ִמיד יֹוֶדה ַלה' ַעל ּכָ א ּתָ ָכר ֶאּלָ ל ׂשָ ִביל ְלַקּבֵ ׁשְ ֶאת ה' ּבִ

יַע לֹו. ּגִ ּמַ ְגַלל ׁשֶ ָכר ֵמרֹב ֲחָסָדיו ְולֹא ּבִ ן לֹו ׂשָ ּתֵ ּיִ ה' ׁשֶ ְוִיְבַטח ּבַ

ם  י ִק י ּדִ ּצַ ַל ם  ּלֵ ׁשַ ְי  ' ה ׁשֶ ְך  ָכ ּבְ  , ' ה ּבַ ה  ָנ ּו מ ֱא ָה ְו ן  ֹו ח טָּ ּבִ ַה ת  ֹו ו ְצ ִמ ּו

י  ִפ ּכְ  , ּו מ ּיְ ַק ּיְ ׁשֶ ת  ֹו ו ְצ ּמִ ַה ל  ַע א  ּבָ ַה ם  ָל ֹו ע ָב ּו ה  ּזֶ ַה ם  ָל ֹו ע ּבָ ר  ָכ ׂשָ

ן  ִמ א  ּו ה  , ְך ָכ ְל י  ּו א ָר ׁשֶ י  ִמ ְל ׁש  י ִנ ֲע ּיַ ׁשֶ ן  ֵכ ְו  , ד ָח ֶא ל  ָכ ְל י  ּו א ָר ָה

 : ב ּו ת ּכָ ׁשֶ ֹו  מ ּכְ  . ה ֶז ּבָ ן  י ִמ ֲא ַה ְל  ' ה ּבַ ן  י ִמ ֲא ּמַ ַה ת  ַב ֹו ח ֵמ ּו ן  י ּדִ ַה



חובות הלבבות שער הבטחון קנד

יָי  ן ּבַ ƒמ ¡‡ ∆‰ י˙ טו, ו) ו¿ ƒ ׁ̆ ‡ ר≈ ˙ּוב: (ּב¿ ּכָ ∆ ׁ̆ מו…  ים, ּכ¿ ƒ‰…ל‡ מּוָנ‰ ּב≈ ¡‡‰ָ

י  ƒּ̇ ַמנ¿ ¡‡ ∆‰  ‡ לּול≈ י‚)  כז,  ים  ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ) ָ‡ַמר:  ו¿  ,‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ּלו…   ‰ָ ב∆ ¿ ׁ̆ ח¿ ַוּיַ

ים.  ƒַחּי ı ר∆ ∆‡ ָי ּב¿ טּוב י¿ ˙ ּב¿ ‡ו… ר¿ ƒל

ו…  ׁ̆ ַנפ¿ יַח  ƒט ַיב¿ ו¿ ב,  ַ‰ּטו… ‰ּו  ≈ׂ̆ ַמֲע ַעל  ט…ַח  ב¿ ƒל ָר‡ּוי  ין  ≈‡ ו¿

ַרח  ט¿ ƒּו, ַ‡ך¿ י‰ ≈ׂ̆ ‡ ַעל ַמֲע ָלם ַ‰ּבָ ָ‰עו… ‰ ו¿ ָלם ַ‰ּז∆ מּול ָ‰עו… ¿‚ ƒּב

˙ ָעָליו, ל…‡  י„ו… ƒמ ¿ּ̇ ‰ַ ‡ ר≈ ˙ ַ‰ּבו… בו… טו… ָ„ָ‡‰ ל¿ ‰ו… ל ּב¿ ≈„ּ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒי ו¿

ַטח ַעל  ב¿ ƒּו. ַ‡ך¿ י‰ ≈ׂ̆ ַמֲע ב לו… ּב¿ ַחּי≈ ¿̇ ƒּי ∆ ׁ̆ י„,  ƒ̇ מּול ָע ּ ַו˙ ‚¿ ¿̃ ƒ̇ ל¿

‡ ַעל  ר≈ ָ„ַ‡˙ ַ‰ּבו… ר…ַע ‰ו… פ¿ ƒלּו˙ ל ¿„ּ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰‰ַ ים ּבו… ַ‡ַחר ƒ‰…ל ¡‡‰ָ

ָרָכ‰:  ב¿ ƒָנם ל רו… כ¿ ƒינּו ז ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿ ∆ ׁ̆ מו…  ָב˙ו… ָעָליו, ּכ¿ ל טו… ∆„…‚ּ

˙ ָ‰ַרב ַעל  ין ‡∆ ƒ ׁ̆ ּמ¿ ַ ׁ̆ ים ַ‰ּמ¿ ƒ„ֲעָב יּו ּכַ ¿‰ ƒּ̇ ˙ ‡, ‚) ַ‡ל  ָנ‰ ָ‡בו… ¿ ׁ̆ ƒמ)

˙ ָ‰ַרב  ין ‡∆ ƒ ׁ̆ ּמ¿ ַ ׁ̆ ים ַ‰ּמ¿ ƒ„ֲעָב וּו ּכַ ¡‰ ‡ ּלָ ָרס ‡∆ ל ּפ¿ ּב≈ ַ̃ ָנ˙ ל¿ מ¿

ם.  יכ∆ ם ֲעל≈ ƒַמי ָ ׁ̆ ָר‡  י מו… ƒ‰י ƒָרס ו ל ּפ¿ ּב≈ ַ̃ ָנ˙ ל¿ ּל…‡ ַעל מ¿ ∆ ׁ̆

מּול  ל ‚¿ יַע ָ‰ָ‡ָ„ם ‡∆ ƒ‚ּר: ל…‡ ַי מ≈ ים ‡ו… ƒ„י ƒן ַ‰ֲחס ƒָח„ מ ָ‰ָי‰ ‡∆ ו¿

ה  ֶז ר  ָב ּדָ ֹו  ל ב  ׁשַ ְח ֶנ ְו ם  י ִנ ּבָ ַה ת  ַח ָט ְב ַה ּבְ  ' ה ּבַ ם  ָה ָר ְב ַא ן  י ִמ ֱא ֶה ׁשֶ

 ' ה ת  ֵא ֵמ ב  ֹו ט ְל ה  ּכֶ ְז ֶא ׁשֶ ן  י ִמ ֲא ַמ י  ִת י ִי ָה א  ֵל ּו ל  : ב י ִת ְכ ּו  . ת ּו כ ְז ִל

 . ה ֶל ּכָ י  ִת י ִי ָה ר  ַב ּכְ ז  " ה ו ע ב

ה  ֶי ְה ּיִ ׁשֶ ְך  ָכ ּבְ  , ם י ִב ֹו ּט ַה ו  י ׂשָ ֲע ַמ ּבְ ַח  ֹט ְב ִל ם  ָד ָא ָל י  ּו א ָר ן  י ֵא ְו

א  ּלָ ֶא  , ב " ה ו ע ב ו ז  " ה ו ע ב ר  ָכ ׂשָ ל  ּבֵ ַק ּיְ ׁשֶ ֹו  מ ְצ ַע ּבְ ַח  ּו ט ּבָ

ת  ֹו ב ֹו ּט ַה ל  ּכָ ל  ַע ת  " י ש ה ל ד  י ִמ ּתָ ת  ֹו ד ֹו ה ְל ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ִי ְו ח  ַר ְט ִי

א  ּלָ ֶא  , ר ָכ ׂשָ ה  ֶז ר  ּו ב ֲע ל  ּבֵ ַק ּיְ ׁשֶ ל  י ִב ׁשְ ּבִ א  לֹ ְו  , ֹו ל ן  ֵת ֹו ּנ ׁשֶ

 ' ה ּבַ ח  ַט ְב ִי ְו ֹו  ל ה  ׂשֶ ֹו ע ׁשֶ ו  י ָת ֹו ב ֹו ט ל  ַע  ' ה ַל ה  ֶד ֹו י ד  י ִמ ּתָ

ל  ַא  : ל " ז ח ּו  ר ְמ ָא ׁשֶ ֹו  מ ְכ ּו  . ו י ָד ָס ֲח ב  ֹר ּבְ ר  ָכ ׂשָ ֹו  ל ן  ּתֵ ּיִ ׁשֶ

 , ר ָכ ׂשָ ל  ּו ּב ִק ל  י ִב ׁשְ ּבִ ם  ּבָ ַר ת  ֶא ם  י ׁשִ ּמְ ׁשַ ּמְ ַה ם  י ִד ָב ֲע ּכַ ּו  י ְה ּתִ

ל  י ִב ׁשְ ּבִ א  ּלֹ ׁשֶ ם  ּבָ ַר ת  ֶא ם  י ׁשִ ּמְ ׁשַ ּמְ ַה ם  י ִד ָב ֲע ּכַ ּו  ו ֱה א  ּלָ ֶא

 . ם ִי ַמ ׁשָ א  ָר ֹו מ ם  ֶכ י ֵל ֲע י  ִה י ִו  , ר ָכ ׂשָ ל  ּו ּב ִק

ַלת  ְלַקּבָ יַע  ְלַהּגִ ַיְצִליַח  לֹא  ָהָאָדם  אֹוֵמר:  ַהֲחִסיִדים  ִמן  ֶאָחד  ָהָיה  ְוֵכן 



קנהפרק רביעי  

ן  ּבו… ¿ ׁ̆ ח∆ ּב¿ ּמו…  ƒע ים  ƒ̃ ¿„ּ ¿̃ „ַ מ¿ ם  ƒ‡ ‰ּו,  ≈ׂ̆ ַמֲע ּב¿  ‡ ַ‰ּבָ ָלם  ָ‰עו…

ֲ‡ָבל  ָעָליו,  יו  ָ̇ בו… טו… ַעל  ים  ƒ‰…ל‡ ל≈ ב  ַחּיָ ‰ּו‡  ∆ ׁ̆ ַמ‰  ּב¿

ם.  יכ∆ ≈ׂ̆ ַמֲע ּב¿ חּו  ט¿ ב¿ ƒּ̇ ַ‡ל  ן  ּכ≈ ָעָליו, ַעל  ים  ƒ‰…ל ¡‡‰ָ „ ס∆ ח∆ ּב¿

 ‰ ָּ̇ ‡ַ י  ƒּכ  „ ָחס∆ ֲ‡„…ָני  ָך  ּול¿ י‚)  סב,  ים  ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ )  :‰ ז∆ ּבָ  „ ƒו ָ„ּ ָ‡ַמר  ו¿

‰ּו.  ≈ׂ̆ ַמֲע ׁ̆ ּכ¿ י ƒ‡ ם ל¿ ּל≈ ַ ׁ̆ ּ¿̇

ים  ƒ‰…ל ¡‡‰ָ  „ ס∆ ח∆ ּב¿ ‰ּו‡  ו¿ י,  ƒיע ƒב ¿ ּׁ̆ ‰ַ  ˜ ל∆ ַ‰ח≈  ׁ̆ רּו ּפ≈ ֲ‡ָבל 

ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ˙ בו… ב ַ‰ּטו… רו… ‡ ּב¿ ָלם ַ‰ּבָ עו… ˙ו… ּבָ ֻ‚ּלָ יָריו ּוס¿ ƒח ַעל ּב¿

 , ים ּבו… ƒ‰…ל ן ַעל ָ‰‡¡ חו… ּטָ ƒר ַ‰ּב ∆� י י̆… נ≈ ָרן, ָ‡פ¿ ָספ¿ ל…‡ נּוַכל ל¿

ים  ƒ„י ƒֲחס‰ַ ˙ ‚ו… ר≈ ל ַמ„¿ ˙ו… ‡∆ ˙ ‡ו… יעו… ƒ‚ּ ˙ ַ‰ּמַ ּבו… ƒס ˜ ּב¿ ַעּס≈ ¿̇ ƒּי ∆ ׁ̆

‰ּו‡,  ו¿  . ּ„ו… ַחס¿ ּב¿ ַרך¿  ּבָ ¿̇ ƒי ים  ƒ‰…ל ¡‡‰ָ  ˙ ≈‡ מ≈  ‰ ָלז∆ ם  ƒּוי‡ ָ‰ר¿

 ,‰ ָלם ַ‰ּז∆ עו… ים ּבָ ƒס‡ֲ ּו˙ ַ‰ּמו… ׁ̆ י ƒר י ַ‰ּפ¿ ≈ ׁ̆ ˙ ַ‡נ¿ ּ„ו… ƒמ ַ‰‚ ּב¿ נ¿ ƒּי ∆ ׁ̆

ַ‡ֲ‰ַב˙  ּב¿  ‰ ז∆ יר  ƒָימ ו¿  , ּבו… ƒּל ƒמ יָר˙ו…  ƒח ּוב¿ ַ‡ֲ‰ָב˙ו…  י‡  ƒ̂ ‰ו… ּול¿

הּוא  ׁשֶ ה  ּמָ ּכַ ן  ּבֹו ֶחׁשְ ּבְ ִעּמֹו  קּו  ְיַדְקּדְ ִאם  ּבְ בעוה"ב,  ִמְצוֹוָתיו  ַעל  ָכר  ׂשָ

ָכר  ַלת ׂשָ ל ַקּבָ ּכָ ה לֹו בעוה"ז, ִנְמָצא ׁשֶ ָעׂשָ ל ַהּטֹובֹות ׁשֶ ב ַלה' ַעל ּכָ ַחּיָ

יו.  ַמֲעׂשָ בעוה"ב הּוא ַרק ֶחֶסד ֵמֵאת ה' ָעָליו, ְוָלֵכן ַאל ִיְבַטח ָהָאָדם ּבְ

ם  ּלֵ ְמׁשַ ה  ַאּתָ ׁשֶ ָכְך  ּבְ ַהֶחֶסד  ת  ִמּדַ ה'  ְלָך  המע"ה:  ָדִוד  ָאַמר  ֶזה  ְוַעל 

יו. ָכר ַעל ַמֲעׂשָ ָלָאָדם ׂשָ

מֹוִסיף  ה'  ׁשֶ ָכר  ַהּשָׂ י  ְלַגּבֵ ִביִעי,  ְ ַהּשׁ ֵחֶלק  ּבַ חֹון  ּטָ ַהּבִ ֲעבֹוַדת  אּור  ּבֵ
ִלְבִחיָריו ַוֲחִסיָדיו ֵמרֹב ֲחָסָדיו.

ֹו  ַחְסּד ּבְ ה' ׁשֶ ן ּבַ חֹו טָּ ִביִעי, ְוהּוא ַהּבִ ְ ֵחֶלק ַהּשׁ ן ּבַ חֹו טָּ ּוֵבאּור ֲעבֹוַדת ַהּבִ

ַכל  נּו לֹא  ר  ֲאׁשֶ בעוה"ב,  ְסגּוָלתֹו  ּו ִחיָריו  ּבְ י  ׁשֵ ְלַאְנ ָכר  ׂשָ ֵתן  נֹו ְו ֹוֵמל  ּג

ן  חֹו טָּ ַהּבִ ֲעבֹוַדת  ּבַ ָנה  כֹו ּנְ ַה ְך  ֶר ּדֶ ַה ָלֶהם,  ֵתן  ֹו ּנ ׁשֶ ָתיו  טֹובֹו רֹוב  ר  ִלְסּפֹ

ַהֲחִסיִדים  ת  ּגַ ְלַדְר יַע  ּגִ ַה ְל ׂש  יַחּפֵ ִו ָהָאָדם  ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ּיִ ׁשֶ הּוא,  ָכְך  ּבְ

ַלֲחִסיָדיו  ֵתן  ֹו ּנ ׁשֶ ִפי  ּכְ ה'  ֵמֵאת  טֹוב  ָכר  ׂשָ ל  ְלַקּבֵ י  ָראּו ְהֶיה  ִי ְלַמַען 

ַהְבֵלי  ּבְ ֲאִסים  ַהּמֹו ים  ׁשִ רּו ַהּפְ ֶדֶרְך  ּבְ ֵהג  ְתַנ ּיִ ׁשֶ ע"י  ְוהּוא   . ֹו ַחְסּד ֹרב  ּבְ

ָלל,  ּכְ ֶזה  ּבָ ְבַחר  ִי ְולֹא  לעוה"ז,  ַאֲהָבתֹו  ֶאת  ּבֹו  ִמּלִ ִציא  יֹו ְו העוה"ז, 



חובות הלבבות שער הבטחון קנו

 , ּבו… ַע  ≈ ׁ̆ ֲע ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ ּול¿ ָליו,  ≈‡ ר  ס≈ ּמָ ƒ‰ ּול¿  , ַרך¿ ּבָ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

ים  ƒ‡י ƒב י ַ‰ּנ¿ ≈‚‰ֲ נ¿ ƒמ ‚ ּב¿ ַנ‰≈ ¿̇ ƒי ָביו, ו¿ ¿ ׁ̆ יו… ָלם ו¿ ָ‰עו… ם מ≈ מ≈ ו… ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ ּול¿

ּמו…  ƒע  „ ַחס≈ ¿̇ ƒי ∆ ׁ̆ ים  ƒ‰…ל‡ ּב≈ טּוַח  ּבָ ּבו…  ƒל  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ו¿ ים,  ƒ„י ƒֲחס‰ַ ו¿

ַטח ַעל  ב¿ ƒּי ∆ ׁ̆ י  ƒָבל מ‡ֲ .‡ ָלם ַ‰ּבָ עו… ם ּבָ ּמָ ƒע „ ַחּס≈ ¿̇ ƒ‰ ∆ ׁ̆ מו…  ּכ¿

יל  ƒס ‰, ‰ּו‡ ַ‰ּכ¿ ≈ׂ̆ ּוע ַמֲע ּ̂ ƒי מ ƒל ּב¿ ƒמ ‰ ‰ּו ָלז∆ ַזּכ≈ ּי¿ ∆ ׁ̆ ים  ƒ‰…ל ¡‡‰ָ

ָט‰ כב, ב)  ָמָר‡ סו… ם: (ּ‚¿ י‰∆ ַמר ֲעל≈ ¡‡ ּנ∆ ∆ ׁ̆ י  ƒמ ‰ ל¿ מ∆ ‰ּו‡ ּ„ו… י, ו¿ ƒ̇ ַ‰ּפ∆ ו¿

ָחס.  נ¿ ƒפ ָכר ּכ¿ ָׂ̆ ים  ƒ ׁ̆ ¿ּ̃ ַב י ּומ¿ ƒר מ¿ ƒז ‰ ≈ׂ̆ ים ַמֲע ƒׂ̆ עו…

י  ≈„ ַעב¿ רּו  ּיו… ∆ ׁ̆ ַ‰ּז…‡˙,  ָל‰  „ו… ¿‚ּ‰ַ ֲעָל‰  ַ‰ּמַ י  ≈ ׁ̆ ַ‡נ¿ י  נ≈ ּמָ ƒּס ƒּומ

ן  יו… ּסָ ƒּנ‰ַ  ˙ ע≈ ּב¿ ל  ב∆ ַ‰ּס≈ ו¿  ,‡ ר≈ ַ‰ּבו…  ˙„ַ ֲעבו… ל  ∆‡  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

ַו˙  ¿̂ ƒמ ּיּום  ƒ̃ ל  ∆̂ ≈‡ ָבר  ָ„ּ ל  ּכָ ם  י‰∆ ינ≈ ע≈ ּב¿ ל  ≈̃ ּיָ ∆ ׁ̆ ו¿ ָר‰,  ָּ̂ ‰ַ ו¿

 (‡ כב,  י˙  ƒ ׁ̆ ‡ ר≈ (ּב¿ ָין:  נ¿ ƒע‰ָ ן  ƒמ  ָּ̇ ַ„ע¿ ּיָ ∆ ּׁ̆ מו…  ּכ¿  , ַרך¿ ּבָ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

ל  ≈‡ ָ ׁ̆ י ƒמ ָי‰  ֲחַננ¿ ַין  נ¿ ƒע ו¿ ָרָ‰ם,  ַ‡ב¿  ˙ ∆‡  ‰ ּסָ ƒנ ים  ƒ‰…ל ¡‡‰ָ ו¿

 ,˙ ב ָ‰ֲ‡ָריו… ‚ו… ‡ל ּב¿ ּי≈ ƒנ ָ„ּ ‡ל ‚, י‚) ו¿ ּי≈ ƒנ ָ„ּ) , ׁ̆ ן ָ‰‡≈ ַ ׁ̆ ב¿ ƒכ ָי‰ ּב¿ ַוֲעַזר¿

ְמָחתֹו  ׂשִ ל  ּכָ ְהֶיה  ִי ְו ֵאָליו  ַעְצמֹו  ְמֹסר  ִי ְו ה'  ֶאת  ֹיאַהב  ֶזה  ת  ְלֻעּמַ ּו

ִביִאים  ּנְ ַה ָהג  ִמְנ ּבְ ֵהג  נֹו ְהֶיה  ִי ְו ָביו,  ׁשְ ֹו ִמּי ּו מהעוה"ז  ְתַרֵחק  ִי ְו  , ֹו ּב

 , ה' ּבַ ֵטַח  ּבֹו ִמיד  ּתָ ְהֶיה  ִי ְו העוה"ז,  ַהְבֵלי  ל  ִמּכָ ים  ְרׁשִ ַהּפֹו ַהֲחִסיִדים  ְו

י  ִמ ל  ָב ֲא ַהֲחִסיִדים.  ְו ִביִאים  ּנְ ַה ִעם  ה  ׂשֶ עֹו ׁשֶ ִפי  ּכְ ֶחֶסד  ִעּמֹו  ה  ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ

י  ֵר ֲה  , ת ֹו ו ְצ ּמִ ַה ם  ּו ּי ִק א  לֹ ְל ף  ַא ר  ָכ ׂשָ ל  ּבֵ ַק ּיְ ׁשֶ ֹו  מ ְצ ַע ּבְ ַח  ֵט ֹו ּב ׁשֶ

ה  ׂשֶ ֲע ַמ ם  י ׂשִ ֹו ע ל  " ז ח ו  י ָל ָע ּו  ר ְמ ָא ׁשֶ י  ִמ ְל ה  ֶמ ֹו ד ְו  , ה ֶט ֹו ׁש ּכְ א  ּו ה

. ס ָח ְנ ִפ ּכְ ר  ָכ ׂשָ ם  י ׁשִ ּקְ ַב ְמ ּו י  ִר ְמ ִז

ְך  ָכ ּבְ א,  הּו ִאים  י ִב ּנְ ַה ְו ים  ִד י ִס ֲח ַה ת  ַמֲעלֹו ְל ָכה  ּזָ ׁשֶ ָאָדם  ָל ן  ָמ י ַהסִּ ְו

ַער  ַצ ו  י ָל ָע ל  ּבֹ ְס ִל ן  ָכ מּו ּו  , ה' ַדת  ֲעבֹו ְך  ֶר ּדֶ ים  ִר ֵח ֲא ָל ד  ּמֵ ַל ְמ א  הּו ׁשֶ

א  הּו ׁשֶ ָבר  ּדָ ל  ָכ ְו  , י ה' ח"ו ּפִ ת ֶאת  ַהְמרֹו ְל א  לֹ ְו ָרה  ָצ ן אֹו  ֹו י סָּ ִנ ֵעת  ּבְ

ּו  נ י ִב ָא ָהם  ָר ְב ַא ֶצל  ֵא ּו  ָצאנ ּמָ ׁשֶ ְכמֹו  ּו  , מֹו ּיְ ַק ְל ו  י ָנ י ֵע ּבְ ַקל  ה'  ן  צֹו ְר

ֵעת  ּבְ ה  ָי ְר ַז ֲע ַו ֵאל  ׁשָ י ִמ ה  ָי ְנ ַנ ֲח ֶצל  ֵא ן  ֵכ ְו ָחק,  ְצ ִי ֵקַדת  ֲע ן  ֹו י סָּ ִנ ּבְ

ב  גֹו ְל הּו  יכּו ִל ׁשְ ִה ׁשֶ ּכְ ֵאל  י ִנ ּדָ ל  ֶצ ֵא ן  ֵכ ְו  , ׁש ֵא ָה ן  ׁשָ ְב ִכ ְל ם  יכּו ִל ׁשְ ִה ׁשֶ



קנזפרק רביעי  

כּו˙.  י ַמל¿ ָר‰ ֲ‰רּו‚≈ ָׂ̆ ‡ל ו, י‚) ַוֲע ּי≈ ƒנ ָ„ּ)

 , ˙ו… רו… ַ‰ּמ¿ ים ּב¿ ƒן ַ‰ַחּי ƒמ ‡ ר≈ ַ„˙ ַ‰ּבו… ֲעבו… ˙ ּבַ ו∆ ּמָ ַחר ּבַ ּבָ ∆ ׁ̆ י  ƒּומ

ן  ƒמ ָר‰  ָּ̂ ‰ַ ו¿ י‡ּו˙,  ƒר ַ‰ּב¿ ן  ƒמ י  ƒח…ל‰ַ ו¿ ר,  ∆� ָ‰ע̆… ן  ƒמ  ׁ̆ י ƒר‰ָ ו¿

, ָר‡ּוי ‰ּו‡  ָר˙ו… ז≈ ¿‚ ƒּב ‰ ָ̂ ָר ‡ ו¿ ר≈ ין ַ‰ּבו… ƒ„ ַסר ל¿ מ¿ ƒנ ָו‰, ו¿ ל¿ ַ ּׁ̆ ‰ַ

ָ‡ַמר  ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ  ,‡ ַ‰ּבָ ָלם  ָ‰עו… נ…ַעם  ּב¿ ָעָליו   ‡ ר≈ ַ‰ּבו…  „ ס∆ ח∆ ל¿

ם  י‰∆ ≈̇ ר… ¿̂ …‡ ׁ̆ ו¿ יל ‡…ֲ‰ַבי י≈ ƒח ַ‰נ¿ י ח, כ‡) ל¿ ל≈ ¿ ׁ̆ ƒּוב: (מ˙ ָעָליו ַ‰ּכָ

ָך  ¿̇ ים זּוָל ƒ‰…ל ¡‡ ‰ ָ̇ ן ל…‡ ָרָ‡ ƒָי‰ ס„, ‚) ַעי ע¿ ַ ׁ̆ ָ‡ַמר: (י¿ ‡, ו¿ ֲ‡ַמּל≈

ר  ∆ ׁ̆ ָך ֲ‡ ים ל‡, כ) ָמ‰ ַרב טּוב¿ ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ָ‡ַמר: ( , ו¿ ‰ לו… ַחּכ≈ מ¿ ƒל ‰ ∆ׂ̆ ַיֲע

יָך. ∆‡ יר≈ ƒּל ָּ̇ ַפנ¿ ָ̂

ת. ַמְלכּו י  ֵג רּו ֲה ָרה  ׂשָ ֲע ֶצל  ֵא ְו ת,  ֹו י ָר ֲא ָה

ר  ֹב ֲע ַל ְו ת  ֹו י ְח ִל ר  ׁשֶ ֲא ֵמ ה'  ֶאת  ד  ֹב ֲע ַל ְו ת  מּו ָל ר  ֵת ֹו י ר  ֵח ֹו ּב ׁשֶ י  ִמ ן  ְוֵכ

ְך  ֹו ּת ִמ אֹו  ה  ֶל חֹו אֹו  י  ִנ ָע ה  ֶי ְה ִי ִאם  ַאף  דֹו  ְב ָע ְל ר  ֵח בֹו ּו  , ו י ָר ָב ּדְ ל  ַע

ם  ָד ָא א ָה , הּו ו י ָת ֹו ר ֵז ו ֶאת ּגְ י ָל ל ָע ּבֵ ַק ְמ א ּו ֵר ֹו ּב ֹו ַל ׁש ְפ ר ַנ ֵס מֹו ר, ּו ַע ַצ

ו  י ָל ָע ְו בעוה"ב.  ר  ָכ ׂשָ ֹו  ל יק  ִנ ֲע ַי ְו ֹו  ּמ ִע ה'  ֵסד  ַח ְת ִי ׁשֶ י  אּו ָר ר  ׁשֶ ֲא

ו  י ָת ֹו ר ְצ ֶאת אֹו י ְו ַב ֲה אֹו ה ְל ָב ה טֹו ָל ֲח ֵתת ַנ י ָל ּתִ ׁש ִא ֵי ב:  תּו ּכָ ר ַה ַמ ָא

ל  מּו ּגְ ַה ר ְו ָכ ּשָׂ ָתה ֶאת ַה ֲא א ָר ן לֹ ִי ם ַע ּו ב: ׁש י ִת ְכ ב. ּו ע ַר ַפ ׁשֶ א ּבְ ּלֵ ַמ ֲא

ר  בּו ר ֲע ֵמ ֹו ה' ׁש ר ׁשֶ ָכ ּשָׂ ה ַה ּבֶ ֻר ה ְמ ּמָ ב: ּכַ י ִת ְכ . ּו ֹו ַח ּב ֵט ֹו ּב ן ה' ַל ּתֵ ּיִ ׁשֶ

. ו י ָא ֵר ְי





חֹון  ּטָ ַער ַהּבִ ׁשַ
י ֶרק ַחִמיׁשִ ּפֶ





קסאפרק חמישי  

ִמי  ְלֵבין  ה',  ּבַ ּובֹוֵטַח  ְלַפְרָנָסתֹו  ָהעֹוֵסק  ין  ּבֵ ִחילּוִקים  ז' 
ה'. ֵאינֹו ּבֹוֵטַח ּבַ ׁשֶ

ַרע לֹו.  ׁשֶ ּטֹוב לֹו ּוֵבין ּכְ ׁשֶ ין ּכְ ִמיד מֹוֶדה ַלה' ּבֵ ה' הּוא ּתָ א) ַהּבֹוֵטַח ּבַ
הּוא  לֹו  ַרע  ּוְכׁשֶ ַעְצמֹו,  ֶאת  ַח  ּבֵ ְמׁשַ לֹו  ּטֹוב  ׁשֶ ּכְ ּבֹוֵטַח,  ֵאינֹו  ׁשֶ ּוִמי 

ּכֹוֵעס ַעל ה'.

י  ִמ ן  י ֵב ְל  , ה' ּבַ ַח  ֵט ֹו ב ּו תֹו  ָס ָנ ְר ַפ ּבְ ק  ֵס עֹו ָה ן  י ּבֵ ׁש  ֵר ְפ ֶה ַה ה  ּנֵ ִה ְו

ם,  י ִר ָב ּדְ ה  ָע ְב ׁשִ ּבְ א  הּו  , ה' ּבַ ַח  ֵט ֹו ּב ֹו  נ י ֵא ְו תֹו  ָס ָנ ְר ַפ ּבְ ק  ֵס עֹו ׁשֶָ

 . ר ֵת ֹו י ה  ֶל ֲע ַנ ה'  ַבּ ַח  ֵט ֹו ּב ַה ם  ֶה ּבָ ׁשֶ

 , ו י ָל ָע ר  ֹז ְג ּיִ ׁשֶ ה  ַמ ל  ּכָ ֹו  מ ְצ ַע ל  ַע ל  ּבֵ ַק ְמ  ' ה ּבַ ַח  ֵט ֹו ּב ַה ׁשֶ  ( א

ר  ַמ ָא ׁשֶ י  ִפ ְכ ּו  . ע ַר ָה ל  ַע ן  ֵה ְו ב  ֹו ּט ַה ל  ַע ן  ֵה ֹו  ל ה  ֶד ֹו מ ּו

 : ב י ִת ְכ ִד ְכ ּו  . ְך ָר ֹב ְמ  ' ה ם  ׁשֵ י  ִה ְי  , ח ַק ָל  ' ה ו ן  ַת ָנ  ' ה  : ב ֹו ּי ִא

 , ד ֶס ֶח ל  ַע ם  ּגַ ׁשֶ  : ל " ז ח ּו  ׁש ְר י ּפִ ּו  " ה ָר י ׁשִ ָא ט  ּפָ ׁשְ ִמ ּו ד  ֶס ֶח "

ּו  ר ְמ ָא ן  ֵכ ְו  . ' ה ַל ַח  ּבֵ ׁשַ ֲא ָו ר  י ׁשִ ָא  , ט ּפָ ׁשְ ִמ ּו ן  י ּדִ ל  ַע ם  ַג ְו

ל  ַע ְך  ֵר ָב ּמְ ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ ה  ָע ָר ָה ל  ַע ְך  ֵר ָב ְל ם  ָד ָא ב  ּיָ ַח  : ל " ז ח

ּטֹוב  ׁשֶ ּכְ ַעְצמֹו  ֶאת  ַח  ּבֵ ְמׁשַ ה'  ּבַ ֵטַח  ֹו ּב ֹו  נ ֵאי ׁשֶ ִמי   , ְך ָד ֵמִאי  . ה ָב ֹו ּט ַה

ַין  נ¿ ƒע זּוָל˙ו… ּב¿ ים ו¿ ƒ‰…ל ַח ַעל ָ‰‡¡ ט≈ ין ַ‰ּבו… ּב≈ ∆ ׁ̆  ׁ̆ ר≈ פ¿ ֲ‡ָבל ַ‰‰∆

ים  ƒ‰…ל‡ ּב≈ ַח  ט≈ ַ‰ּבו… י  ƒּכ ‡…ַמר,  ף,  ר∆ ַ‰ּט∆  ˙ ּבו… ƒס ּב¿ ˜ו…  ַעּס¿ ¿̇ ƒ‰

ים.  ƒָינ נ¿ ƒָע‰ ע ב¿ ƒ ׁ̆ ַח ָעָליו ּב¿ ט≈ ּזּוַל˙ ַ‰ּבו… ƒל מ ≈„ ּבָ ƒי

ָיָניו,  נ¿ ƒָכל ע ינו… ּב¿ ƒ„ ‰ ּב¿ ∆̂ ים רו… ƒ‰…ל‡ ַח ּב≈ ט≈ י ַ‰ּבו… ƒם, ּכ ∆‰ ָח„ מ≈ ∆‡

ב ‡, כ‡)  ּיו… ƒ‡) :ַמר‡ָ ∆ ׁ̆ מו…  ַעל ָ‰ָרָע‰, ּכ¿ ָב‰ ו¿ ‰ לו… ַעל ַ‰ּטו… ∆„ ּומו…

 (‡ ,‡ ים̃  ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ˙ּוב: ( ּכָ ∆ ׁ̆ מו…  , ּוכ¿ ב…ָרך¿ ָי מ¿ ם י¿ ≈ ׁ̆ י  ƒ‰ ח י¿ ָ̃ ן ַויָי ָל ַ̇ ָי ָנ י¿

ָרָכ‰:  ב¿ ƒָנם ל רו… כ¿ ƒינּו ז ≈̇ רּו ַרּבו… ָ‡מ¿ יָר‰, ו¿ ƒ ׁ̆ ט ָ‡ ּפָ ¿ ׁ̆ ƒּומ „ ס∆ ח∆

יָר‰,  ƒ ׁ̆ ט – ָ‡ ּפָ ¿ ׁ̆ ƒם מ ƒ‡ יָר‰ ו¿ ƒ ׁ̆ ‡ָ – „ ס∆ ם ח∆ ƒ‡ (ס, ב ˙ ָרכו… ָמָר‡ ּב¿ ¿‚ּ)

ם  ≈ ׁ̆ ּכ¿ ך¿ ַעל ָ‰ָרָע‰  ָבר≈ ב ָ‡ָ„ם ל¿ ˙ ט, ‰) ַחּיָ ָרכו… ּב¿ ָנ‰  ¿ ׁ̆ ƒרּו: (מ ָ‡מ¿ ו¿

ים –  ƒ‰…ל‡ ַח ּב≈ ט≈ ּנּו ּבו… ינ∆ ר ‡≈ ∆ ׁ̆ ָב‰. ַוֲ‡ ך¿ ַעל ַ‰ּטו… ָבר≈ ‰ּו‡ מ¿ ∆ ׁ̆

פר˜ חמי˘י
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ע  ָ ׁ̆ ל ָר ּל≈ ƒ‰ י ƒים י, ‚) ּכ ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ַמר: ( ¡‡ ּנ∆ ∆ ׁ̆ מו…  ָב‰, ּכ¿ ל ַעל ַ‰ּטו… ַ‰ּל≈ ¿̇ ƒמ

ים  ƒ‰…ל‡ ף ּב≈ ≈̂ ַ̃ ¿̇ ƒָי, ּומ ı י¿ ≈‡ ƒך¿ נ ר≈ ַע ּב≈ ≈̂ ו… ּוב… ׁ̆ ֲ‡ַו˙ ַנפ¿ ַּ̇ ַעל 

ף  ַּ̂ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ ַעב ו¿ ר¿ ƒי י ƒָי‰ כ‰ָ ָי‰ ח, כ‡) ו¿ ע¿ ַ ׁ̆ ַמר: (י¿ ¡‡ ּנ∆ ∆ ׁ̆ מו…  ַעל ָ‰ָרע, ּכ¿

ָל‰.  ָמע¿ ‡ל…ָ‰יו ּוָפָנ‰ ל¿ ּכו… ּוב≈ ַמל¿ ל ּב¿ ּל≈ ƒ̃ ו¿

ו  ל≈ ָ ׁ̆ ּבו…  ƒל נּוָח‰ ו¿ מ¿ ƒו… ּב ׁ̆ ים ַנפ¿ ƒ‰…ל‡ ַח ּב≈ ט≈ י ַ‰ּבו… ƒי, ּכ ƒנ ≈ ּׁ̆ ‰ַ ו¿

ָב˙ו…  טו… ל¿ יָ‚ן  ƒ‰ ַינ¿  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… י  ƒּכ  – ו…  ּ̇ ַ„ע¿ ל¿  ,˙ רו… ז≈ ¿‚ּ‰ַ  „ ַּ̂ ƒמ

ים  ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ם: ( לו… ָ ּׁ̆ „ ָעָליו ַ‰ ƒו ָ‡ַמר ּ„ָ ∆ ׁ̆ מו…  , ּכ¿ י˙ו… ƒֲחר‡ַ ָלמו… ו¿ עו… ּב¿

ר  ∆ ׁ̆ ַוֲ‡ י.  ƒ̇ ָו ¿̃ ƒ ּ̇ ּנּו  ּמ∆ ƒי מ ƒּכ י  ƒ ׁ̆ ַנפ¿ י  ƒּמ ּ„ו… ים  ƒ‰…ל‡ סב, ו) ַ‡ך¿ ל≈

 ‰ ָ‡ָ‚‰ ֲ‡ֻרּכָ יר ּו„¿ ƒ„ ָּ̇ ַער  ַ̂ ים ‰ּו‡ ּב¿ ƒ‰…ל‡ ַח ּב≈ ט≈ ּנּו ּבו… ינ∆ ≈‡

ָב‰  טו… ָב‰ ּוָבָרָע‰. ּבַ טו… ּנּו ּבַ ּמ∆ ƒּו מ ׁ̆ ב, ל…‡ ָימּו ∆̂ ע∆ ל ו¿ ב∆ ≈‡ ו¿

יף  ƒס ‰ו… ל¿ יָפ˙ו…  ƒ‡ ¿ ׁ̆ ּו  , בו… ָּ̂ ַמ ּב¿ ˙ו…  ˆו… ר¿ עּוט  ƒמ י  נ≈ ּפ¿ ƒמ  –

י‡  ƒ‰ ּ‰, ו¿ ı ּבָ ָ̃ ‰ּו‡  ∆ ׁ̆ י  נ≈ ּפ¿ ƒנ…ס. ּוָבָרָע‰ – מ כ¿ ƒל ˙ ו¿ ּבו… ַ‰ר¿ ּול¿

ֹכחֹו  ּבְ ׁשֶ בֹו  ָחׁשְ ּבְ  , ֲאָותֹו ּתַ יג  ּשִׂ ּמַ ׁשֶ ּכְ ַח  ּבֵ ּתַ ִמׁשְ ע  ׁשָ ָר ָה ְכִתיב:  ִד ּכְ  . לֹו

ַרע  ׁשֶ ְכ ּו  . ֶעֶצם ְמָחֵרף ֶאת ה' ּבְ ְך ַאף ׁשֶ ֵר ן ְמָב ָל ְז ּגַ ן ַה ֵכ ְו  , ֲאָותֹו יג ּתַ ּשִׂ ִה

ז  ּגֵ ַר ְת י ָרָעב, ִי ֵד י ַע ִל י ּגִ ָהָיה ִאם ַי ְכִתיב: ְו ִד . ּכְ ֵעס ַעל ה' ֹו י הּוא ּכ לֹו ֲהֵר

. יעֹו ׁשִ ֹו ּי ׁשֶ ְפֶנה ַלה'  ִי ְו  , ֶאִלילֹו ְו ֹו  ּכ ְל ַמ ל ֶאת  ּלֵ ַק י ִו

ַרע לֹו ח"ו, ׁשֶ ְמנּוָחה ְורֹוַגע ַוֲאִפילּו ּכְ ה' ַחי ּבִ ב) ַהּבֹוֵטַח ּבַ
ָאגֹות, ַצַער ְוַעְצבּות. ּדְ ִמיד ָמֵלא ּבִ ֵאינֹו ּבֹוֵטַח הּוא ּתָ ּוִמי ׁשֶ

ר  ַז ְג ּנִ ׁשֶ ּכְ ּו  ּל ִפ ֲא ַע  ּו ג ָר ֹו  ּב ִל ְו  , ה ָח ּו נ ְמ ֹו  ׁש ְפ ַנ ְל ׁש  ֵי ה'  ּבַ ַח  ֵט ֹו ּב ַה ׁשֶ ב) 

א  ֹו הּו ּמ ִע ה  ׂשֶ ֹו ע ׁשֶ ה  ל ַמ ּכָ ׁשֶ ה'  ּבַ ַח  ֵט ֹו ּב ׁשֶ ר  ַח ַא ֵמ  , ו ר ח" ַע ַצ ו  י ָל ָע

המע"ה:  ד  ִו ָד ר  ַמ ָא ׁשֶ מֹו  ְכ ּו א.  ּבָ ַה ם  ָל עֹו ָב ּו ה  ֶזּ ַה ם  ָל עֹו ּבָ תֹו  ָב טֹו ְל

ל  ָב ֲא  . י ִנ ֵע י ׁשִ ֹו ּי ׁשֶ ַח  ֵט ֹו ּב י  ִנ ֲא ו  י ָל ָע ק  ַר י  ּכִ י  ׁשִ ְפ ַנ ת  ֶל ֶח ַי ְמ ה'  ַל ק  ַר

 , ר ַע ַצ ּבְ ד  י ִמ ּתָ א  ּו ה  ' ה ּבַ ַח  ֵט ֹו ּב ּו  ּנ ֶנ י ֵא ׁשֶ י  ִמ

 , ֹו ל ב  ֹו ּט ׁשֶ ּכְ ן  ֵה  , ת ּו ב ְצ ַע ְו ר  ַע ַצ  , ת ֹו ג ָא ּדְ א  ֵל ָמ ּו

 , ֹו ל ע  ַר ׁשֶ ּכְ ן  ֵה ְו  , ד ֹו ע ה  ֶצ ֹו ר ְו ֹו  ב ּצָ ּמַ ִמ ה  ּצֶ ֻר ְמ ֹו  נ י ֵא

ן  ֵכ ה. ְו ֶצ ֹו ר י ׁשֶ ִפ ֹו ּכְ ְך ל ֵל ֹו ֹו ה נ י ֵא ר ׁשֶ ַח ַא ֹו ֵמ ב ּצָ ַמ ס ּבְ ֵא א מֹו י הּו ֵר ֲה



קסגפרק חמישי  

י טו,  ל≈ ¿ ׁ̆ ƒָחָכם: (מ ן ָ‡ַמר ‰∆ כ≈ יו. ו¿ ָ̇ ּ„ו… ƒעו… ּומ ב¿ ƒט ֲ‡ָו˙ו… ו¿ ַּ̇  „ ∆‚ נ∆ ּכ¿

י„.  ƒמ ָ̇  ‰ ∆ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒב מ ב ל≈ טו… ים ו¿ ƒי ָרע ƒי ָענ מ≈ ל י¿ טו) ּכָ

 ,˙ ּבו… ƒס ˜ ּב¿ ַעּס≈ ¿̇ ƒי ם  ƒ‡ ים, ו¿ ƒ‰…ל‡ ַח ּב≈ ט≈ י ַ‰ּבו… ƒי, ּכ ƒ ׁ̆ י ƒל ¿ ּׁ̆ ‰ַ ו¿

 ,˜ ז∆ ל…‡ נ∆ ˙ ו¿ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ן  ∆‰ ‰ מ≈ ּו∆ ַ̃ ל…‡ י¿ ן, ו¿ י‰∆ ּבו… ֲעל≈ ƒל מ…ך¿ ּב¿ ס¿ ƒל…‡ י

 ˙„ַ ֲעבו… ּבַ ח…ר  ב¿ ƒל ן  ∆‰ ּבָ  ˜ ַעּס≈ ¿̇ ƒמ ַ‡ך¿  ל,  ≈‡‰ָ ן  ˆו… ר¿ י  ƒּ̇ ל¿ ƒּב ƒמ

ם  ƒ‡ . ו¿ נו… ַזּי¿ בו… ּול¿ ¿ ּׁ̆ ַי ָלם ל¿ עו… ˜ ּבָ ַעּס≈ ¿̇ ƒ‰ ‰ ל¿ ּוָ ƒ̂ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

ים  ƒ‰…ל ¡‡‰ָ  ‰ ∆„ יו…  ,˜ ז∆ ַ‰ּנ∆ ן  ∆‰ ּבָ  ‰ ח∆ ָ„ּ ƒי ‡ו…   ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ‰ּו  יע≈ ƒ‚ּ ַּ̇

ל…‡  ָר‰, ו¿ ≈̇ ‰ י¿ ּבָ ƒח ן ַ‡ֲ‰ָב‰ ו¿ ∆‰ יף ּבָ ƒס ל…‡ יו… ‰, ו¿ ַבּ„ו… ַעל ז∆ ל¿

ים,  ƒ‰…ל‡ ּב≈ נו…  חו… ט¿ ƒּב  ˜ ַחּז≈ י¿ ַ‡ך¿  ר,  ≈̇ יו… ן  י‰∆ ֲעל≈ ו…  ׁ̆ ַנפ¿ נּוַח  ָ̇

ילּו‰ּו  ƒע יו… ל…‡  ם  ƒ‡ ו¿  .˙ ּבו… ƒּס‰ַ י  ֲע„≈ ל¿ ּבַ ƒמ ָעָליו  ּבו…  ƒל מ…ך¿  ס¿ ƒי ו¿

ַין  נ¿ ƒע ‰ יז∆ ≈‡ ָי, מ≈ ‰ י¿ ∆̂ ר¿ ƒּי ∆ ׁ̆ ּפו… ּכ¿ ‰ּו ַטר¿ ≈‡ בו… י י¿ ƒע ּכ„ַ ˙, י≈ ּבו… ƒּס‰ַ

ַח  ֵמ ּשָׂ ַה ְו ם,  י ִר סָּ ֻי ְמ ּו ם  י ִע ָר י  ִנ ָע ל  ׁשֶ ו  י ָמ ָי ל  ּכָ  : ְך ֶל ּמֶ ַה ה  ֹמ לֹ ׁשְ ר  ַמ ָא

ה.  ּתֶ ׁשְ ִמ י  ֵמ י ּכִ ו  י ָמ ָי ל  ּכָ קֹו  ְל ֶח ּבְ

ל  ּדֵ ּתַ ה, ּוִמׁשְ עֹוׂשֶ לּותֹו ׁשֶ ּדְ ּתַ ִהׁשְ ה' ֵאינֹו סֹוֵמְך ּובֹוֵטַח ּבְ ג) ַהּבֹוֵטַח ּבַ
ְצִליַח ּתֹוֶלה זֹאת  ּמַ ׁשֶ ֵאינֹו ּבֹוֵטַח ְכּ הּו ְרצֹונֹו ית'. ּוִמי ׁשֶ ּזֶ ּום ׁשֶ ַרק ִמּשׁ
ּבֹות  ַהּסִ ים ֶאת  ַמֲאׁשִ ַמְצִליַח הּוא  ֵאינֹו  ּוְכׁשֶ ה,  ָעׂשָ ׁשֶ לּותֹו  ּדְ ּתַ ִהׁשְ ּבְ

לּותֹו. ּדְ ּתַ ִהׁשְ ּומֹוֵאס ּבְ

סֹוֵמְך  ֵאינֹו  ׁשֶ ֲהֵרי  ְלַפְרָנָסתֹו,  ל  ּדֵ ּתַ ּוִמׁשְ ק  ִמְתַעסֵּ ִאם  ם  ּגַ ה'  ּבַ ַהּבֹוֵטַח  ׁשֶ ג) 

אֹו  לֹו  ְלהֹוִעיל  ּיּוַכל  ׁשֶ לּותֹו  ּדְ ּתַ ִהׁשְ ּבְ ּבֹוֵטַח  ְוֵאינֹו  לּותֹו,  ּדְ ּתַ ִהׁשְ ַעל  ִלּבֹו  ּבְ

א  ּו ה ֹו  ת ּו ל ּדְ ּתַ ׁשְ ִה ל  ָכ ְו ָכְך,  ּבְ ִיְרֶצה  ה'  ׁשֶ ִלי  ִמּבְ ְמאּוָמה,  לֹו  יק  ְלַהּזִ

 , ם ָל ֹו ע ב ָה ּו ּשׁ ִי ּבְ ק  סֵּ ַע ְת ִה ְל  ' ת ֹו י נ ֹו צ ּו ְר ה ּזֶ ׁשֶ ם  ּו ּשׁ ִמ ק  ַר

י  ַז ֲא  , ק ֶז ּנֶ ַה ּו  ּנ ּמֶ ִמ ה  ֶח ּדָ ִי ֹו  א ת  ֶל ֶע ֹו ּת ֹו  ל ַע  י ּגִ ַי ם  ִא ְב ּו

א  לֹ ְו  , ֹו ת ּו ל ּדְ ּתַ ׁשְ ִה ּבְ ת  א ֹז ה  ֶל ְת ִי א  לֹ ְו  , ֹו ּד ַב ְל  ' ה ַל ה  ֶד ֹו י

ו  י ָל ק ָע ְך ַר ֹו מ ְס ִי ' ְו ה ֹו ּבַ נ ֹו ח ְט ִב ק ּבְ ּזֵ ַח ְת א ִי ּלָ , ֶא ְך ּכָ ל  ַע ְך  ֹמ ְס ִי

ת  ּו ל ּדְ ּתַ ׁשְ ִה ַה ֹו  ל ל  י ִע ֹו י א  לֹ ם  ִא ְב ּו  , ֹו ת ּו ל ּדְ ּתַ ׁשְ ִה ת  ּבַ ִס ּבְ א  לֹ ְו

 , ' ה ה  ֶצ ְר ּיִ ׁשֶ ן  ֶפ ֹא ְב ּו ת  ֵע ּבְ ֹו  ת ָס ָנ ְר ּפַ ל  ּבֵ ַק ּיְ ׁשֶ ַע  ֵד ֹו י  , ה ׂשָ ָע ׁשֶ
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 ˜ ַעּס≈ ¿̇ ƒ‰ יַח ל¿ ƒל…‡ ָינ ‰, ו¿ ֲעבּור ז∆ ן ּבַ ∆‰ ָ‡ס ּבָ מ¿ ƒל…‡ י ‰, ו¿ ∆̂ ר¿ ƒּי ∆ ׁ̆

 .‡ ר≈ ַ„˙ ַ‰ּבו… ם ַלֲעבו… ∆‰ ּבָ

 –  ˙ ּבו… ƒס ּב¿  ˜ ַעּס≈ ¿̇ ƒמ ים  ƒ‰…ל‡ ּב≈ ַח  ט≈ ּבו… ּנּו  ינ∆ ≈‡ ר  ∆ ׁ̆ ַוֲ‡

 ˜ ז∆ ַ‰ּנ∆  ˙ חו… „ו… ו¿ ˙ו…  ‡ו…  ˙ ילו… ƒע מו… ן  ≈‰ ∆ ׁ̆ ן  י‰∆ ֲעל≈ נו…  חו… ט¿ ƒב ל¿

ַח  ּב≈ ַ ׁ̆ י ƒו ן,  ָ̇ ‡ו… ַח  ּב≈ ַ ׁ̆ י¿  , ˙ו… ˙ ‡ו… ילו… ƒע ן מו… ≈‰ ם  ƒ‡ ו¿ ָעָליו.  מ≈

ן.  ָ̇ זּוָל ל  ∆‡  ‰ נ∆ פ¿ ƒי ל…‡  ו¿ ן,  ָ̇ ‡ו… ַחר  ב¿ ƒי ו¿ ן,  ∆‰ ּבָ לּו˙ו…  ¿„ּ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰

ּוב  ׁ̆ ָי ו¿ ן,  ָ‡ס≈ מ¿ ƒי ו¿ ן  ָ̇ ‡ו… יַח  ƒָינ  , לו…  ˙ ילו… ƒע מו… יָנן  ≈‡ ם  ƒ‡ ו¿

ַח  ַזּב≈ ן י¿ ּו˜ ‡, טז) ַעל ּכ≈ ּ̃ ˙ּוב: (ֲחַב ָ‡ַמר ַ‰ּכָ ∆ ׁ̆ מו…  ן, ּכ¿ ∆‰ ˆו… מ≈ פ¿ ח∆

 . ו… ּ̇ ַמר¿ כ¿ ƒמ ר ל¿ ּט≈ ַ̃ י ƒמו… ו ר¿ ח∆ ל¿

ַעל  ָבר  ָ„ּ לו…  ר  ≈̇ ּוָ ƒּי ∆ ׁ̆ ּכ¿ ים,  ƒ‰…ל‡ ּב≈ ַח  ט≈ ַ‰ּבו… י  ƒּכ י,  ƒיע ƒב ָ‰ר¿ ו¿

ַרך¿  ּבָ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ן  ˆו… ר¿ י˜  ƒפ ּמ≈ ∆ ׁ̆ ַמ‰  ּב¿ ּנּו  י‡∆ ƒ̂ יו… נו…  זו… מ¿

ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ִה ּלְ ִמ ק  י ִס ְפ ַי א  לֹ ְו  , ה ׂשָ ָע ׁשֶ ת  ּו ל ּדְ ּתַ ׁשְ ִה ּבַ ס  ַא ְמ ִי א  לֹ ְו

 . ק ֵס ֹו ע ׁשֶ ה  ַמ ּבְ

ּבֹוֵטַח  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ַפְרָנָסתֹו  ּבְ ל  ּדֵ ּתַ ִמׁשְ ה'  ּבַ ּבֹוֵטַח  ֵאינֹו  ׁשֶ ִמי  ֲאָבל 

ַפְרָנָסתֹו  ִאם ַמְצִליַח ּבְ ָלֵכן ּבְ , ְו ׁשֹו יג ֶאת ְמֻבּקָ ּשִׂ ם ַי ְרּכָ ּדַ לּותֹו ׁשֶ ּדְ ּתַ ִהׁשְ ּבְ

יְך  ַיְמׁשִ ְו ה,  ָעׂשָ ׁשֶ לּות  ּדְ ּתַ ְוַהִהׁשְ ָהֶאְמָצִעי  ֶאת  ַח  ּבֵ ְמׁשַ הּוא  ׁשֶ ֲהֵרי 

לֹא  ּוְבִאם  ַאֶחֶרת.  לּות  ּדְ ּתַ ִהׁשְ ׁשּום  ַלֲעׂשֹות  ִיְפֶנה  ְולֹא  לּותֹו  ּדְ ּתַ ִהׁשְ ּבְ

ִיְמַאס  ְוַאף  יֹוֵתר,  ּבֹו  ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ִי ְולֹא  ּו  ֶבּנ ַעְז ַי ֲאַזי   , לּותֹו ּדְ ּתַ ִהׁשְ ּבְ ִהְצִליַח 

לע"ז,  זֹוֵבַח  ע  ָהָרׁשָ תּוב:  ַהּכָ ָאַמר  ׁשֶ ּוְכמֹו  יֹוֵתר.  ּבֹו  ק  ִיְתַעסֵּ ְולֹא  ֶזה  ּבָ

. ֲעָזרּוהּו ֻעּלֹוָתיו ֵהם ׁשֶ ּפְ ּוָבטּוַח ׁשֶ

ם  ּוְמַקּיֵ ְצָדָקה  נֹוֵתן  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ה  ִמּמַ יֹוֵתר  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּכְ ה'  ּבַ ַהּבֹוֵטַח  ד) 
ָממֹונֹו. ִמְצוֹות ּבְ

יק לֹו ּוְמַקְמֵצן ַעל ָממֹונֹו. ׁש לֹו ֵאינֹו ַמְסּפִ ּיֵ ה ׁשֶ ּמָ ֵאינֹו ּבֹוֵטַח, ּכַ ּוִמי ׁשֶ

י  ַז , ֲא תֹו ָס ָנ ְר ַפ ְך ְל י ִר ּצָ ה ׁשֶ ּמַ ר ִמ ֵת ֹו ֹו י ה ל ֶי ְה ּיִ ׁשֶ ' ּכְ ה ַח ּבַ ֵט ֹו ּב ַה ד) ׁשֶ

ת  ַנ י ִת ְנ ן  ֹו ג ְכ ּו "ת,  השי ן  ֹו צ ְר ם  ֶה ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ם  י ִר ָב ְד ִל ה  ֶז ּבָ ׁש  ּמֵ ּתַ ׁשְ ִי



קסהפרק חמישי  

ים-‡  ƒמ ַ‰ּיָ י  ר≈ ב¿ ƒ„ּ) ַמר:  ¡‡ ּנ∆ ∆ ׁ̆ מו…  ּכ¿  , ָבבו… ל¿ טּוב  ו¿ ו…  ׁ̆ ַנפ¿ יבּו˙  ƒ„ נ¿ ƒּב

ַח  ט≈ ּנּו ּבו… ינ∆ ≈‡ ∆ ׁ̆ י  ƒּומ . ּנּו ָלך¿ ַ̇ ָך ָנ ¿„ ּיָ ƒָך ַ‰ּכ…ל ּומ ּמ¿ ƒי מ ƒכט, י„) ּכ

ָנָס˙ו…  ר¿ י ּפַ ר ּבו… ּ„≈ ∆ ׁ̆ ָכל ֲ‡ ָלם ו¿ ‰ ָ‰עו… ∆‡ ּנּו רו… ינ∆ ים, ‡≈ ƒ‰…ל‡ ּב≈

 ˙ בו… חו… ים  ƒל ¿ ׁ̆ ‰ַ מ≈ נו…  ָממו… ַעל  ָחס  ‰ּו‡  ו¿  , ּכו… ר¿ ָ̂ ּפּו˜  ƒס ו¿

ׁ̆ ּבו… ַע„  י ƒ‚ּ ּנּו ַמר¿ ינ∆ ≈‡ ּנּו, ו¿ ּמ∆ ƒי ָ‡ָ„ם מ נ≈ ˙ ּב¿ בו… חו… ‡ ו¿ ר≈ ַ‰ּבו…

ָחָכם:  ָ‡ַמר ‰∆ ∆ ׁ̆ מו…  , ּכ¿ ר זּוָל˙ו… ≈‡ ָ ּׁ̆ ƒי נו… ו¿ ּנּו ָממו… ּמ∆ ƒּי…‡ַב„ מ ∆ ּׁ̆

ר.  סו… ַמח¿ ר ַ‡ך¿ ל¿ ∆� …̆ ּי ƒך¿ מ ≈ׂ̆ ח… „ ו¿ ָסף עו… נו… ר ו¿ ַפּז≈ ׁ̆ מ¿ י י‡, כ„) י≈ ל≈ ¿ ׁ̆ ƒמ)

 ˙ ּבו… ƒס ּב¿  ˜ ַעּס≈ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡  ים  ƒ‰…ל‡ ּב≈ ַח  ט≈ ַ‰ּבו… י  ƒּכ י,  ƒ ׁ̆ י ƒֲחמ‰ַ ו¿

י˙  ב≈ ל¿ ּפּו˜  ƒס ו¿ י˙ו…  ƒֲחר‡ַ ל¿ יָ„‰  ≈̂ ם  ∆‰ מ≈ ין  ƒכ‰ָ ל¿ ָלם  ָ‰עו…

 , ָלמו… עו… ו¿ ָר˙ו…  ו… ּ̇ ַל˙  ָּ̂ ‰ַ ּבו…  לו…  ר  ר≈ ּבָ ¿̇ ƒּי ∆ ּׁ̆ ּוַמ‰   , ֲע„ו… מו…

ָר˙ו…  ˙ו… ּב¿  „ ס≈ פ¿ ∆‰ ּום  ׁ̆ ּבו…   ‰ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆ ּוַמ‰   , ּבו…  ˜ ַעּס≈ ¿̇ ƒמ

ּל…‡  ∆ ׁ̆ ּבו…   ˜ ַעּס≈ ¿̇ ƒמ ּנּו  ינ∆ ≈‡  ,‡ ר≈ ַ‰ּבו…  ˙ רו… ַ‰מ¿ ל¿ י‡  ƒב מ≈ ‡ו… 

א  ָל י ּמֵ ִמ ָך ּו ּמְ ל ִמ ּכֹ ּו ַה נ ׁש ָל ּיֵ ה ׁשֶ ל ַמ : ּכָ ב י ִת ְכ ִד . ּכְ ב ָח ב ָר ֵל ה ּבְ ָק ָד ְצ

 , ה' ּבַ ַח  ֵט ֹו ּב ֹו  נ י ֵא ׁשֶ י  ִמ ל  ָב ֲא  . ָך ּלְ ֶ ּשׁ ִמ א  הּו ָך  ְל ם  י ִנ ְת ֹו נ ּו  נ ָא ׁשֶ ה  ַמ

א  הּו ן  ֵכ ָל ְו  , ֹו ּכ ְר ָצ ְל ֹו  ל ק  י ּפִ ְס ַמ ֹו  נ י ֵא ם  ָל עֹו ּבָ ׁשֶ ן  מֹו ּמָ ַה ל  ּכָ ם  ּגַ

ם  ָד ָא י  ֵנ ְב ִל ת  ֵת ּלָ ִמ ּו ת  ֹו ו ְצ ִמ ם  ֶה ּבָ ת  ֹו ׂש ֲע ּלַ ִמ ֹו  נ מֹו ָמ ל  ַע ן  ֵצ ְמ ַק ְמ

ן  ּתַ ִנ ְו ּו  ּנ ּמֶ ִמ ד  ַב ֱא ֶנ ֹו  ׁש ּו כ ְר ל  ָכ ְו ׁש  ָנ ֱע ּנֶ ׁשֶ ֹו  פ סֹו ְו  , ְך ָכ ְל ם  י ִכ י ִר ּצְ ַה

ה  ֶכ ֹו ז ם  י ִר ֵח ֲא ַל ֹו  נ מֹו ר ָמ ּזֵ ַפ ּמְ ַה ה:  ֹמה המע" לֹ ׁשְ ר  ָמ ֲא ַמ ּכְ  . תֹו ָל ּו ז ְל

. ֹו נ מֹו ָמ ל  ּכָ ר  ַס ְח ֶנ ה  ָק ָד ְצ ת  ֵת ּלָ ִמ ץ  ֶמ ּקֹ ַה ְו  , ב ַר ר  ׁשֶ ֹע ְל

ם  ּיּוַכל ְלַקּיֵ ָנתֹו ְטהֹוָרה ׁשֶ ּוָ עֹוֵסק ְלַפְרָנָסתֹו ּכַ ׁשֶ ם ּכְ ה' ּגַ ה) ַהּבֹוֵטַח ּבַ
ב  חֹוׁשֵ ֵאינֹו  ּבֹוֵטַח,  ֵאינֹו  ׁשֶ ּוִמי  ְכִליתֹו.  ּתַ ַעל  ִמיד  ּתָ ב  ְוחֹוׁשֵ ִמְצוֹות, 

יַצד ְלַהְרִויַח עֹוד ָממֹון. ׂש ַרק ּכֵ ְכִליתֹו ֶלֱאסֹוף ִמְצוֹות, ּוְמַחּפֵ ַעל ּתַ

 , ְלַפְרָנָסתֹו ִמית  ׁשְ ּגַ לּות  ּדְ ּתַ ִהׁשְ ּבְ עֹוֵסק  הּוא  ָאְמָנם  ה'  ּבַ ַהּבֹוֵטַח  ׁשֶ ה) 

ּוְלָהִכין  ּוִמְצוֹוָתיו,  השי"ת  ְרצֹון  ם  ְלַקּיֵ ָיָדם  ַעל  ּוַכל  ּי ׁשֶ ָנתֹו  ּוָ ּכַ ל  ּכָ ַאְך 

ַע  ַסּיֵ ַהּמְ ָדָבר  ּבְ ַרק  ל  ּדֵ ּתַ ּוִמׁשְ ק  ִמְתַעסֵּ ְך  ּכָ ּום  ּוִמּשׁ  , מֹותֹו ְלַאַחר  ֵציָדה 

ְפִריָעה  ַהּמַ לּות  ּדְ ּתַ ִהׁשְ ְוָכל  ְצוֹות,  ַהּמִ ִקּיּום  ל  ׁשֶ זֹו  ְלַתְכִלית  יַע  ְלַהּגִ לֹו 

ֶזה,  ּבָ ק  ִהְתַעסֵּ ִמּלְ ִנְמַנע  ית',  ְרצֹונֹו  ֶנֶגד  הּוא  ׁשֶ אֹו  ה',  ּתֹוַרת  ְלִקּיּום 



חובות הלבבות שער הבטחון קסו

ַח  ט≈ ּבו… ינו…  ≈‡ ∆ ׁ̆ י  ƒּומ ַח˙ ָ‰ֲ‡רּוָכ‰.  ַּ̇  ‰ ו∆ מו… ַמ„¿ ¿̂ ַע י‡ ל¿ ƒָיב

ל…‡  ן, ו¿ י‰∆ ו… ֲעל≈ ּ̇ ע¿ נּוַח ּ„ַ ָ̇ ˙, ו¿ ּבו… ƒַח ַעל ַ‰ּס ט≈ ים, ּבו… ƒ‰…ל‡ ּב≈

ל…‡  ן, ו¿ ∆‰ ‰ מ≈ ֻ‚ּנ∆ ח ּוַבּמ¿ ּבָ ֻ ׁ̆ מ¿ ˜ ּבַ ַעּס≈ ¿̇ ƒי ן, ו¿ ∆‰ ָבר מ≈ ָ„ּ ƒַח˜ מ ר¿ ƒי

י י„,  ל≈ ¿ ׁ̆ ƒן: (מ ∆‰ ָחָכם ּבָ ָ‡ַמר ‰∆ ∆ ׁ̆ מו…  , ּכ¿ ָינו… נ¿ ƒי˙ ע ƒֲחר‡ַ …ב ּב¿ ׁ̆ ַיח¿

ָרע.  ָסר מ≈ ‡ ו¿ טז) ָחָכם ָיר≈

 ˙ ו… ּ̇ ƒּכ ָכל  ל¿ ָ‡‰ּוב  ‰ּו‡  ים  ƒ‰…ל‡ ּב≈ ַח  ט≈ ַ‰ּבו… י  ƒּכ י,  ƒ ּׁ̆ ƒ ּׁ̆ ‰ַ ו¿

ים  ƒטּוח ּב¿ ם  ≈‰ ∆ ׁ̆ י  נ≈ ּפ¿ ƒמ ָעָליו,  ָח‰  נו… ם  ָּ̇ ַ„ע¿ ו¿ ָ‡ָ„ם,  י  נ≈ ּב¿

ַעל  ּנּו  ּמ∆ ƒמ ֲח„ּו  פ¿ ƒי ל…‡  ו¿  , ˙ו… ַחּמָ מ≈ ם  ל≈ ָ ׁ̆ ם  ּבָ ƒל ו¿  , ˙ו… ָ̃ ַ‰ָז מ≈

י  נ≈ ּפ¿ ƒמ ם,  ∆‰ מ≈ טּוַח  ּבָ ן  ּכ≈ ם  ַ‚ּ ‰ּו‡  ו¿ ָנם.  ָממו… ַעל  ו¿ ם  י‰∆ ≈ ׁ̆ נ¿

 , ו… ּ̇ יָכל¿ ƒל…‡ ּב ָר‡ ו¿ ב¿ ƒַי„ נ יָנם ּב¿ ˜ו… ‡≈ ז¿ ƒנ ו… ו¿ ּ̇ ַעל¿ ו… ּ̇ ∆ ׁ̆ ַע  ≈„ ּיו… ∆ ׁ̆

 ‰ ּו∆ ַ̃ מ¿ ּנּו  ינ∆ ≈‡ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ּכַ ם,  ָ̇ ָ̃ ַ‰ָז מ≈  „ ַפח≈ מ¿ ּנּו  ינ∆ ≈‡ ן  ּכ≈ ַעל  ו¿

ּנּו,  ּמ∆ ƒמ ים  ƒטּוח ּב¿ ם  ≈‰ ו¿ ם  ∆‰ מ≈ טּוַח  ּבָ ‰ּו‡  ∆ ׁ̆ ּוכ¿ ם.  ָ̇ ַ‰ָנָ‡

ֵאינֹו  . ּוִמי ׁשֶ עֹו ְלַסּיְ אֹותֹו ּו ְמקֹום ְלַרּפְ לּות ּבִ ּדְ ּתַ יק לֹו ַהִהׁשְ ּזִ ַי ּלֹא  ֵדי ׁשֶ ּכְ

יַצד  ּכֵ ׂש  ְמַחּפֵ יָלא  ּוִמּמֵ ה,  עֹוׂשֶ ׁשֶ לּות  ּדְ ּתַ ִהׁשְ ּבַ ּבֹוֵטַח  ׁשֶ ֲהֵרי  ה',  ּבַ ּבֹוֵטַח 

קֹום,  לּותֹו ְרצּוָיה ִלְפֵני ַהּמָ ּדְ ּתַ יּוַכל ְלַהְרִויַח יֹוֵתר, ְוֵאינֹו ּבֹוֵדק ִאם ִהׁשְ

ְמַפֵחד  ֶהָחָכם  המע"ה:  לֹֹמה  ׁשְ ּוְכַמֲאַמר   . ְכִליתֹו ּתַ ַעל  ל  ּכֵ ִמְסּתַ ְוֵאינֹו 

ֵמה' ּוִמְתַרֵחק ֵמַהֵחְטא.

ּוִמי  ָעָליו.  סֹוְמִכים  ם  ְוֻכלָּ ים  ָהֲאָנׁשִ ל  ּכָ ַעל  ָאהּוב  ה'  ּבַ ַהּבֹוֵטַח  ו) 
הּוא  ַמן  ַהּזְ ל  ּכָ ׁשֶ יָון  ּכֵ ֱאֶמת  ּבֶ אֹוֲהבֹו  ׁשֶ ָחֵבר  לֹו  ֵאין  ּבֹוֵטַח  ֵאינֹו  ׁשֶ

ֶהם. א ּבָ ל ֲאֵחִרים ּוְמַקּנֵ ׁשֶ חֹוֵמד ּבְ

ם  ּתָ ְע ַד ְו  , ם ָד ָא ָה י  ֵנ ּבְ ל  ָל ּכְ ל  ַע ב  ּו ה ָא א  ּו ה  , ' ה ּבַ ַח  ֵט ֹו ּב ַה ׁשֶ  ( ו

 , ם ֶה ָל ק  י ּזִ ַי א  ּלֹ ׁשֶ ו  י ָל ָע ם  י ִכ ְמ ֹו ּס ׁשֶ י  ֵנ ּפְ ִמ  , ּו ּנ ּמֶ ִמ ה  ָח ֹו נ

ם  ֶה י ׁשֵ ְנ ּבִ ע  ּגַ ּיִ ׁשֶ ם  י ִד ֲח ַפ ְמ ן  י ֵא ְו  , ּו ּנ ּמֶ ִמ ן  ּגָ ֻמ ּו ַע  ּו ג ָר ם  ּבָ ִל ְו

ֹו  ע ְד ֹו י ּבְ ם  ֶה ֵמ ן  ָג ּו מ ׁש  י ּגִ ְר ַמ א  ּו ה ם  ּגַ ן  ֵכ ְו  , ם ָנ ֹו מ ָמ ּבְ ֹו  א

ד  ֵח ַפ ְמ ֹו  נ י ֵא ן  ֵכ ָל ְו  , ֹו ק י ּזִ ַה ְל ַח  ֹו ּכ א  ָר ְב ִנ ם  ּו ׁש ד  ַי ּבְ ן  י ֵא ֶ ּשׁ

 , ּו ה ּו ר ְז ַע ּיַ ׁשֶ ם  ֶה ֵמ ה  ּפֶ ַצ ְמ ֹו  נ י ֵא ׁשֶ י  ִפ ּכְ  , ֹו ל ּו  ק י ּזִ ַי א  ּמָ ׁשֶ

ם  י ִב ֲה ֹו א ׁשֶ י  ֵר ֲה ּו  ּנ ּמֶ ִמ ם  י ִנ ּגָ ֻמ ם  ֵה ף  ַא ְו ם  ֶה ֵמ ן  ָג ּו מ א  ּו ה ׁשֶ ְכ ּו



קסזפרק חמישי  

ַח  ט≈ ַ‰ּבו… ו¿ י)  לב,  ים  ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ) ˙ּוב:  ּכָ ∆ ׁ̆ מו…  ּכ¿ י…‡ֲ‰בּו‰ּו,  ו¿ ם  ָ‰ב≈ ¡‡ י∆

ין  ≈‡ ים,  ƒ‰…ל‡ ּב≈ ַח  ט≈ ּבו… ּנּו  ינ∆ ≈‡ ∆ ׁ̆ י  ƒּומ ּנּו.  ב∆ ב¿ סו… י¿  „ ס∆ ח∆ יָי  ּבַ

 ‡ ּנ≈ ַ̃ ּומ¿ ם  ָ̇ „ ‡ו… מ≈ ˙ חו… ָכל ע≈ ּב¿ ‰ּו‡  ∆ ׁ̆ י  נ≈ ּפ¿ ƒמ ב,  ≈‰ לו… ‡ו…

ּנּו,  ּמ∆ ƒמ ָסָר‰  ם,  י‰∆ ֲ‡ל≈ יַע  ƒ‚ּ ַּ̇ ∆ ׁ̆ ָב‰  טו… ל  ּכָ ב  ≈ ׁ̆ חו… ו¿ ם,  ּבָ

ּנּו  ּמ∆ ƒמ ַנע  מ¿ ƒּנ ∆ ׁ̆ ַמ‰  ָכל  ו¿  , ּפו… ר¿ ּטַ ƒמ ים  ƒּוח˜ ל¿ ם  י‰∆ ּפ≈ ַטר¿ ∆ ׁ̆ ו¿

יו.  ָ̇ ֲ‡וו… ַּ̇ ל  יעו… ‡∆ ƒ‚ּ‰ַ ָיָ„ם ל¿ ֲעבּוָרם, ּוב¿ יו ‰ּו‡ ּבַ ָ̇ ֲ‡וו… ַּ̇ ƒמ

י  ƒּכ …ב  ׁ̆ ַיח¿ ּוָבָניו,  נו…  ָממו… ּב¿ ַ‚ע  ּפ∆ ‡ו…  ָרָע‰  ‰ּו  ≈‡ בו… ¿ּ̇ ם  ƒ‡ ו¿

ָ‰ָרָע‰   ˙ חו… ¿„ ƒל ו¿  ˜ ז∆ ַ‰ּנ∆ יר  ƒֲעב‰ַ ל¿ ָיָ„ם  ּב¿ ∆ ׁ̆ ו¿ ם,  ָּ̇ ƒ‡ מ≈ ‰ּו‡ 

 ‡ ָיבו…  , ו… ׁ̆ ַנפ¿ ּב¿  ˙ מו… ָ„ּ ¿̃ ‰ַ‰ַ  ‰ ּל∆ ≈‡ מּו  ¿„ ָּ̃ ∆ ׁ̆ יָון  כ≈ ו¿ ָעָליו.  מ≈

נ…‡  ¿ׂ̆ ƒל ָלם, ו¿ ּל¿ ַ̃ ם, ּול¿ ∆‰ ר ּבָ ַ„ּב≈ ם, ּול¿ ָ̇ ‡…ס ‡ו… מ¿ ƒל ‰ ֲעבּור ז∆ ּבַ

י  נ≈ ¿ ׁ̆ ƒּב  ‰ ֻ‚ּנ∆ ַ‰ּמ¿ ו¿ ים,  ƒָלמ ָ‰עו… י  נ≈ ¿ ׁ̆ ƒּב ָ‡ס  מ¿ ƒּנ‰ַ ‰ּו‡  ו¿ ם,  ָ̇ ‡ו…

ב ל…‡  ׁ̆ ל≈ ∆ּ̃ ƒי יז, כ) ע ל≈ ¿ ׁ̆ ƒּוב: (מ˙ ָ‡ַמר ַ‰ּכָ ∆ ׁ̆ מו…  ים, ּכ¿ ƒנ עו… ַ‰ּמ¿

ב.  ‡ טו… ָ̂ מ¿ ƒי

ֹו  פ י ּקִ ַמ  ' ה ד  ֶס ֶח י  ַז ֲא  ' ה ּבַ ַח  ֵט ֹו ּב ַה  : ב י ִת ְכ ִד ּכְ  . ה ֶז ת  ֶא ה  ֶז

ב  ֵה ֹו א ׁשֶ ר  ֵב ָח ֹו  ל ן  י ֵא  , ' ה ּבַ ַח  ֵט ֹו ּב ֹו  נ י ֵא ׁשֶ י  ִמ ּו  . ֹו ל ב  י ִט י ֵה ְל

א  ּנֵ ַק ְמ ּו ם  י ִר ֵח ֲא ל  ֶ ּשׁ ִמ ד  ֵמ ֹו ח ן  ַמ ּזְ ַה ל  ּכָ א  ּו ה ׁשֶ ן  ָו י ּכֵ ִמ  , ֹו ת ֹו א

 , ֹו ל ַע  י ּגִ ַמ ה  ֶז ם  י ִג י ּשִׂ ַמ ם  ֵה ׁשֶ ב  ֹו ט ר  ָב ּדָ ל  ּכָ ׁשֶ ב  ׁשֵ ֹו ח ְו  , ם ֶה ּבָ

ק  ׁשֵ ֹו ח ׁשֶ ר  ָב ּדָ ּו  ּנ ּמֶ ִמ ע  ַנ ְמ ִנ ם  ִא ְב ּו  , ם י ִח ְק ֹו ל ם  ֵה ֹו  ל ׁשֶ ִמ ּו

ֹו  ל ג  י ּשִׂ ַה ְל ם  ָד ָי ּבְ ּו  ּל ִא ְכ ּו  , ם ָל ָל ְג ּבִ ה  ּזֶ ׁשֶ ה  ֶל ֹו ּת א  ּו ה  , ֹו ּב

ֹו  א ֹו  נ ֹו מ ָמ ְל ק  ֶז ֶנ ֹו  א ר  ַע ַצ ֹו  ל ַע  י ּגִ ַי ם  ִא ן  ֵכ ְו  , ֹו ׁש ּקָ ֻב ְמ ת  ֶא

ק  ּלֵ ַס ְל ם  ָד ָי ּבְ ּו  ּל ִא ְכ ּו  , ם ָל ָל ְג ּבִ ה  ּזֶ ׁשֶ ב  ׁשֹ ְח ַי  , ֹו ת י ּבֵ י  ֵנ ְב ִל

ַע  י ּגִ ַי  , ְך ּכָ ם  ֶה י ֵל ֲע ב  ׁשֵ ֹו ח ׁשֶ ן  ָו י ּכֵ ן  ֵכ ָל ְו  , ו י ָק ָז ְנ ת  ֶא ּו  ּנ ּמֶ ִמ

א  ֵנ ו ׂש ְו ם  ָל ּלְ ַק ְמ ּו  , ם ֶה י ֵל ֲע ר  ּבֵ ַד ְמ ּו  , ם ֶה ּבָ ס  ֵא ֹו ּמ ׁשֶ ְך  ּכָ י  ֵד י ִל

ם  ַג ְו ם  י ׁשִ ָנ ֲא ָה י  ּפֵ ַל ּכְ ם  ּגַ ס  ּו א ָמ ה  ֶז ם  ָד ָא ׁשֶ א  ָצ ְמ ִנ ְו  , ם ָת ֹו א

ם  י ּיִ ַח ְל ה  ּכֶ ְז ּיִ א  לֹ ו  י ָכ ָר ּדְ ם  ֵק ַע ְמ ַה  : ב י ִת ְכ ִד ּכְ  . א ּיָ ַמ ׁשְ י  ּפֵ ַל ּכְ

. ם י ִב ֹו ט



חובות הלבבות שער הבטחון קסח

ַנע  ּמָ ƒ‰ ּב¿ ַבל  ¡‡ י∆ ל…‡  ים  ƒ‰…ל‡ ּב≈ ַח  ט≈ ַ‰ּבו… י  ƒּכ י,  ƒיע ƒב ¿ ּׁ̆ ‰ַ ו¿

ּנּו  ינ∆ ≈‡ ‡, ו¿ ָ̂ מ¿ ƒר ַ‰ּנ…ˆ ¡‡ ל…‡ י∆ „ ָ‡‰ּוב, ו¿ ≈̃ ּפָ ƒ‰ ל…‡ ּב¿ ‰ ו¿ ָ ׁ̆ ָּ̃ ּבַ

ַמ‰  ּבו…  ƒל ַעל   ‰ ַיֲעל∆ ל…‡  י  ƒּכ  , מו… יו… ף  ר∆ ּט∆ ƒמ ר  ≈̇ יו… ל¿  ׁ̆ ≈ ׁ̆ חו…

ַח  ט≈ , ּובו… ו… ּ̂ ƒ̃  ‡ ˙ ּבו… ַע ע≈ ≈„ ינו… יו… ≈‡ ∆ ׁ̆ י  נ≈ ּפ¿ ƒמ , ָר˙ו… ָמח√ ‰ ל¿ י∆ ¿‰ ƒי

 . ּבו… נו…  זו… ּומ¿ ּפו…  ַטר¿ ין  ƒמ ַ‰ז¿ ּול¿  , ּבו… לו…  יך¿  ƒר‡ֲ‰ַ ל¿ ים  ƒ‰…ל‡ ּב≈

˙ּוב:  ָ‡ַמר ַ‰ּכָ ∆ ׁ̆ מו…  , ּכ¿ ַבל לו… ¡‡ ל…‡ י∆ י„ ו¿ ƒ̇ ָע ַח ּב¿ מ≈ ָׂ̆ ּנּו  ינ∆ ≈‡ ו¿

 „ ל∆ ּי≈ ַ„ע ַמ‰  ≈̇ י ל…‡  ƒם ָמָחר ּכ יו… ּב¿ ל  ַ‰ּל≈ ¿̇ ƒּ̇ י כז, ‡) ַ‡ל  ל≈ ¿ ׁ̆ ƒמ)

ַר˙ ָמָחר  ָ̂ ר  ַ̂ ָּ̇ ין ˜, ב) ַ‡ל  ƒר ¿„ ∆‰ ָמָר‡ ַסנ¿ יָר‡: (ּ‚¿ ƒן ס ָ‡ַמר ּב∆ ם, ו¿ יו…

 ‡ ָ̂ מ¿ ƒנ ו¿ ּנּו  ינ∆ ≈‡ ָמָחר  ל¿ ָמ‡  ∆ ׁ̆ ם,  יו…  „ ל∆ י≈ ַמ‰  ַ„ע  ≈̇ ל…‡  י  ƒּכ

לו… ַעל  ב¿ ∆‡ ֲ‡ָ‚˙ו… ו¿ . ֲ‡ָבל ּ„ַ ּלו… ∆ ׁ̆ ינו…  ≈‡ ∆ ׁ̆ ָלם  ר ַעל עו… ַטע≈ ¿̂ ƒמ

ְוֵאינֹו  רֹוֶצה  ׁשֶ ַמה  יג  ַיּשִׂ לֹא  ִאם  ּבְ ִמְצַטֵער  ֵאינֹו  ה'  ּבַ ַהּבֹוֵטַח  ז) 
ׂש ְלַהְרּבֹות הֹון. ְמַחּפֵ

ָאה ָעָליו ְוַיַעסֹוק ַרק  ל ָצָרה ַהּבָ ה ְלִהְצַטֵער ִמּכָ ֵאינֹו ּבֹוֵטַח ַיְרּבֶ ּוִמי ׁשֶ
ִעְנָיֵני עוה"ז. ּבְ

ִאם  ּבְ אֹו   , ׁשֹו ְמֻבּקָ ּו  ּנ ִמּמֶ ַנע  ּמָ ִי ִאם  ּבְ ִמְצַטֵער  ֵאינֹו   , ה' ּבַ ֵטַח  ַהּבֹו ׁשֶ ז) 

א  ל ֶאּלָ ּדֵ ּתַ ֵאינֹו ִמׁשְ ן, ְו ר ְלַעְצמֹו הֹו ְצּבֹ ֵכן לֹא ִי רֹוֶצה, ְו יג ַמה ׁשֶ ּשִׂ לֹא ַי

ְלָמָחר,  ֹיאַכל  ַמה  ָלל  ּכְ ֹו  ּב ִל ּבְ ב  ׁשֵ חֹו ֵאינֹו  ְו יֹום,  ְלאֹותֹו  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ְלַמה 

ִמיד  ּתָ ֵטַח  ּובֹו ֵמָהעֹוָלם,  ֵטר  ְלִהּפָ ֹו  ַמּנ ְז ָיבֹוא  ָמַתי  ֵדַע  יֹו ֵאינֹו  ׁשֶ ּום  ִמּשׁ

ֵכן  ְו  , ִריְך ּצָ ׁשֶ ִפי ַמה  ּכְ נֹו  ְמזֹו ּו ְרָנָסתֹו  ּפַ ן לֹו  ּמֵ ַז ְי ְוַאף  ָמיו  ָי ֲאִריְך  ּיַ ׁשֶ ה'  ּבַ

ב  ׁשֵ חֹו ַער ׁשֶ ֵאינֹו ִמְצַטֵער ִמּצַ יַע ֵאָליו, ְו ּגִ ַה ָעִתיד ְל ָבר ׁשֶ ֵמַח ִמּדָ ֵאינֹו ׂשָ

ֲהֵרי  ׁשֶ ַמן  ְז ַאַחר  ה  ֲעׂשֶ ּתַ ׁשֶ ַמה  ּבְ ַח  ּבֵ ּתַ ׁשְ ּתִ ַאל  ִדְכִתיב:  ּכְ ָעָליו.  בֹוא  ּיָ ׁשֶ

ְצַטֵער  ּתִ 39ַאל  ן ִסיָרא:  ּבֶ ֵסֶפר  ּבְ ֵכן מּוָבא  ְו ְהֶיה ָמָחר,  ִי ֵדַע ַמה  יֹו ָך  ֵאיְנ

ְהֶיה ָמָחר,  ִי ֵדַע ַמה  יֹו ָך  ֵאיְנ ֲהֵרי  ׁשֶ ְלָמָחר,  יַע  ּגִ ּיַ ׁשֶ ב  ׁשֵ ָך חֹו ּנְ ִה ׁשֶ ָרה  ִמּצָ

ָכל  ְו ם.  ִחּנָ ּבְ ּתָ  ְצַטַעְר ּנִ ׁשֶ ִנְמָצא  ְו ַצַער  ׁשּום  ְהֶיה  ִי לֹא  ּסֹוף  ּבַ ׁשֶ ֵכן  ּתָ ִי ְו

ן ִסיָרא  יַע ֶלָעִתיד, ְועֹוד ְרָאָיה ִמּבֶ ּגִ ּיַ ה ׁשֶ מֹוַח ִמּמַ ֵאין ִלׂשְ ֵלי ׁשֶ ׁשְ 39.  ֵהִביא ְרָאָיה ִמּמִ

ָעִתיד. ּלֶ ַער ׁשֶ ם ְלִעְנָין ַצַער ֵאין ְלִהְצַטֵער ִמּצַ ּגַ ׁשֶ



קסטפרק חמישי  

ר…ַע  פ¿ ƒל ל ≈„ּ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒּומ ,‡ ר≈ ˙ ַ‰ּבו… בו… חו… ר ּבו… מ≈ ≈ּ̂ ַ̃ ‰ּו‡ מ¿ ∆ ׁ̆ ַמ‰ 

‰ּו‡  ∆ ׁ̆ י  נ≈ ּפ¿ ƒמ , רו… ָּ̇ ס¿ ƒנ ‰ּו ּוב¿ ≈‡ ר¿ ƒנ ם ּב¿ ∆‰ ר…ַע מ≈ פ¿ ƒּיּוַכל ל ∆ ׁ̆ ַמ‰ 

‰ּו  ≈‡ בו… ּי¿ ∆ ׁ̆ ּ„ו…  ּוַפח¿ יָפ‰.  ƒס‡ֲ‰ָ ם  יו…  ‡ ּובו… ˙ו…  ָ̇ י ƒמ ּב¿ ב  ≈ ׁ̆ חו…

יָ„‰  ≈̂ ין  ƒכ‰ָ יזּו˙ ל¿ ƒר לּו˙ ּוז¿ ¿„ּ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ …יף לו ƒס ‡…ם יו… ¿̇ ƒּפ ˙ ו∆ ַ‰ּמָ

‰ּו‡  ‰, ו¿ ָלם ַ‰ּז∆ ין ָלעו… ƒמ ז¿ ּיַ ∆ ׁ̆ ׁ̆ ַעל ַמ‰  י ƒ‚ּ ל…‡ ַיר¿ , ו¿ י˙ו… ƒֲחר‡ַ ל¿

ָך,  ¿̇ ָ̇ י ƒי מ נ≈ פ¿ ƒָח„ ל ם ‡∆ ּוב יו… ׁ̆ ˙ ב, י) ו¿ ָנ‰ ָ‡בו… ¿ ׁ̆ ƒרּו: (מ ָ‡מ¿ ∆ ׁ̆ ַמ‰ 

ָמָחר  ‡ ָימּו˙ ל¿ ּמָ ∆ ׁ̆ ם  ּוב ַ‰ּיו… ׁ̆ ˙ ˜נ‚, ‡) ָי ּבָ ַ ׁ̆ ָמָר‡  ¿‚ּ) : ּו ּבו… ׁ̆ ר¿ ּופ≈

 ˙ ָכל ע≈ ˙ ט, ח) ּב¿ ל∆ יב: (˜…‰∆ ƒ̇ כ¿ ƒ„ ּוָב‰, ּכ¿ ׁ̆ ¿̇ ƒל ָיָמיו ּב ‡ ּכָ ָ̂ מ¿ ƒנ ו¿

ים.  ƒָבנ יָך ל¿ ∆„‚ָ יּו ב¿ ¿‰ ƒי

י  ע≈ ¿‚ ƒָמַ„˙ ּפ ¿̇ ‰ַ לו… ל¿ ב¿ ∆‡ ‰ ּב∆ ים, ַיר¿ ƒ‰…ל‡ ַח ּב≈ ט≈ ּנּו ּבו… ינ∆ ר ‡≈ ∆ ׁ̆ ַוֲ‡

יו,  ָ̇ ו… ׁ̆ ָּ̃ ּנּו ּבַ ּמ∆ ƒעּו מ נ¿ ּמָ ƒי ֲ‰ָביו, ו¿ ˜…„ ‡ו… פ¿ ƒי ָלם ָעָליו, ו¿ ָ‰עו…

יָפ‰  ƒֲחל‰ַ ן  ƒמ ַטח  ָבּ ּלּו  ƒ‡ ּכ¿  ,‰ ּב≈ ַ‰ר¿ ָלם  ָ‰עו… ן  ‰ו… מ≈ ין  ƒמ ַיז¿ ו¿

יו  ַחּיָ ּמּו ו¿ ַּ̇ ƒּלּו ָיָמיו ל…‡ י ƒ‡ ˙, ּכ¿ ו∆ יַמ˙ ַ‰ּמָ ָעָליו ‡≈ ָסָר‰ מ≈ ו¿

ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ה'  ן  ְרצֹו ם  ְמַקּיֵ ֵאינֹו  א  ּמָ ׁשֶ ְך  ּכָ ַעל  ַרק  הּוא  ַצֲערֹו  ְו ֲאָגתֹו  ּדַ

רֹות,  ְסּתָ ֵהן ִנ יֹות ְו לּו ם עֹוד ְועֹוד ִמְצוֹות ֵהן ּגְ ִמיד ְלַקּיֵ ל ּתָ ּדֵ ּתַ ָלֵכן ִמׁשְ ְו

 , ִמיָתתֹו יֹום  ָקֵרב  ה  ּנֵ ִה ׁשֶ ְכִליתֹו  ּתַ ַעל  ִמיד  ּתָ ב  ׁשֵ חֹו הּוא  ׁשֶ י  ֵנ ִמּפְ

ִריזּות  ְז ּבִ ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ִמיד  ּתָ ִסיף  מֹו ְתאֹום  ּפִ מּות  ּיָ ׁשֶ ַפֵחד  ּמְ ׁשֶ ֵמֲחַמת  ּו

ֶזה  ְו ן בעוה"ז.  הֹו ְצִביַרת  ַעל  ָלל  ּכְ ב  ׁשֵ חֹו ֵאינֹו  ְו ֵציָדה לעוה"ב  ְלָהִכין 

ֵפְרׁשּו  ּו  , ִמיָתְתָך י  ִלְפֵנ ֶאָחד  יֹום  ׁשּוב  ְו  : ָאְמרּו ׁשֶ ז"ל  ֲחָכֵמינּו  ַנת  ּוָ ּכַ

ְלָמָחר,  ָימּות  א  ּמָ ׁשֶ ֹום  ַהּי ְתׁשּוָבה  ּבִ ָהָאָדם  ְחֹזר  ּיַ ׁשֶ ָנה  ּוָ ּכַ ַה ׁשֶ ָמָרא  ּגְ ּבַ

ַהֵחְטא  ִמן  ִקי  ָנ ֱהֵיה  ַמן  ְז ָכל  ּבְ ִדְכִתיב:  ּכְ ָבה.  ְתׁשּו ּבִ ָמיו  ָי ל  ּכָ ׁשֶ ִנְמָצא  ְו

מּות. ֵדַע ָמַתי ּתָ ָך יֹו ֲהֵרי ֵאיְנ ׁשֶ

ת  ֹו ר ּצָ ַה י  ּו ּב ִר ֵמ ד  י ִמ ּתָ ר  ֵע ַט ְצ ִה ְל ה  ּבֶ ְר ַי  , ' ה ּבַ ַח  ֵט ֹו ּב ֹו  נ י ֵא ׁשֶ י  ִמ ּו

ת  אֹו ּלְ ַמ ְל מּו  י ּכִ ְס ּיַ ׁשֶ ם  י ִר ֵב ֲח ֹו  ל ה  ֶי ְה ִי א  לֹ ְו  , ו י ָל ָע ם  י ִא ּבָ ַה

ת  מּו ָי א  ּלֹ ׁשֶ ַח  טּו ּבָ ּו  ּל ִא ּכְ  , ן ֹו ה ר  ּבֹ ְצ ִי ְו ן  י ִכ ָי ד  י ִמ ָת ְו  , ו י ָת ֹו ׁש ּקָ ּבַ

א  לֹ ו  י ּיָ ַח י  ֵמ ּיְ ׁשֶ ּו  ּל ִא ּכְ ת,  מּו ָי א  ּמָ ׁשֶ ד  ַח ּפַ ו  י ָל ָע ן  י ֵא ְו ם,  ָל עֹו ְל



חובות הלבבות שער הבטחון קע

ּנּו  ינ∆ ≈‡ , ָלמו… עו… ˜ ּב¿ ַעּס≈ ¿̇ ƒי˙ו… ּומ ƒר ַ‡ֲחר כ≈ ּנּו זו… ינ∆ לּו, ‡≈ כ¿ ƒל…‡ י

נו…  חו… ט¿ ƒָי‰ ּב‰ָ . ו¿ ֲע„ו… י˙ מו… יָ„˙ו… ּוב≈ ≈̂ ָר˙ו… ו¿ ו… ּ̇ ַין  נ¿ ƒע ן ּב¿ ַעּי≈ מ¿

ָיָניו,  נ¿ ƒע ּב¿ ֲ‡ָו˙ו…  ַּ̇ ך¿  ‡…ר∆ ל¿  ‰ ּבָ ƒס ָלם  עו… ּבָ ָיָמיו  יכּו˙  ƒר‡ֲ ּבַ

 . י˙ו… ƒי ַ‡ֲחר ָינ≈ נ¿ ƒע ֲ‡ָו˙ו… ּב¿ ַּ̇ ר  ∆̂ …˜ ‰ ל¿ ּבָ ƒס ו¿

 : לו… י…‡ַמר  ו¿  ,‰ ר∆ מו… נּו  ר∆ יו… ו¿ יַח,  ƒכ מו… ּנּו  יח∆ ƒכ יו… ר  ∆ ׁ̆ ַכֲ‡ ו¿

י˙  ּב≈ י  ָינ≈ נ¿ ƒע ו¿ ָך  ¿̇ יָ„ ≈̂ ּב¿ …ב  ּׁ̆ ֲח מ≈ ם  ַעּל≈ ¿̇ ƒמ  ‰ ָּ̇ ‡ַ י  ַ̇ ָמ ַע„ 

י  ƒ̃ ּפּו ƒס ו¿ י  ƒ̇ ָנָס ר¿ ּפַ י  ≈„ּ י  ƒל  ‰ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆ ַע„  י…‡ַמר:  ָך?  ֲע„∆ מו…

נּוַח  ָּ̇ ינּו,  ָימ≈ ף  ַע„ סו… ים  ƒּוָבנ  ‰ ָ ּׁ̆ ƒ‡ י, מ≈ ƒּ̇ ƒ‡ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ָכל  ּול¿

 ,‡ ר≈ י ַלּבו… ַ̇ בו… ר…ַע חו… פ¿ ƒל ‰ נ∆ פ¿ ∆‡ ָלם, ו¿ ˙ ָ‰עו… ֲ‡‚ו… ַ„ּ ƒי מ ƒ ׁ̆ ַנפ¿

ם ַ‰ּמּוָע„. יו… יָ„‰ ל¿ ≈ּ̂ ‰ַ ˙ ּבו… ƒס …ב ּב¿ ׁ̆ ח¿ ∆‡ ו¿

ק  סּו ָע ְו  , תֹו י ִל ְכ ּתַ ִמ ר  ֵכ ֹו ז ֹו  נ י ֵא ְו  , ו י ָת ֹו נ ׁשְ ּו  ר ְמ ּגָ ִי א  לֹ ְו  , מּו ּיְ ַתּ ְס ִי

 . ב ה" ה לעו ָד י ֵצ ן  י ִכ ָה ְל ּו ה  ָר ֹו ּת ד  ֹמ ְל ִל ג  ֵא ֹו ּד ֹו  נ י ֵא ְו  , ז ה" י עו ֵנ ָי ְנ ִע ּבְ

ת  ֹו ו ֲא ַת ַע ּבְ קּו א ׁשָ י הּו ֵר ז ֲה ה" ם בעו י ִמ ְך ָי י ִר ֲא ּיַ ַח ׁשֶ טּו ּבָ ם ׁשֶ ּו ּשׁ ִמ ּו

 . ה' ן  ֹו צ ְר ם  ּיֵ ַק ְל ה  ּוֶ ַא ְת ִמ ֹו  נ י ֵא ְו

 : ֹו ל ים  ִר ְמ אֹו ְו תֹו  אֹו ד  ּמֵ ַל ְל ם  י ִצ ֹו ר ְו תֹו  אֹו ים  ִח י ִכ מֹו ר  ׁשֶ ֲא ַכ ְו

ה  ָד י ֵצ ן  י ִכ ָה ּלְ ִמ ּו ָך  ְת י ִל ְכ ּתַ ל  ַע ב  ׁשֹ ְח ּלַ ִמ ם  ּלֵ ַע ְת ִמ ה  ּתָ ַא י  ַת ָמ ד  ַע

י  ִנ צֹו ְר י  ִפ ּכְ ה  ָס ָנ ְר ּפַ י  ִל ה  ֶי ְה ּיִ ׁשֶ ל  ּכָ ם  ֵד קֹו ֶהם:  ָל ה  ֶנ עֹו לעוה"ב, 

 , ּו נ י ֵמ ָי ף  סֹו ַעד  ּו  נ ָל יק  ּפִ ְס ּיַ ׁשֶ ע  ַפ ׁשֶ ּבְ י  ִת י ּבֵ י  ֵנ ּבְ ל  ּכָ ר  בּו ֲע ַו י  ִר ּו ב ֲע

ל  ַע ב  ׁשֹ ְח ֶא ְו ית'  א  ֵר ֹו ּב ַה י  ִנ ּוַ ּצִ ׁשֶ ַמה  ם  ּיֵ ַק ְל ה  ּנֶ ּפַ ְת ֶא אח"כ  ַרק  ְו

א. ּבָ ַה ם  ָל עֹו ָל ה  ָד י ּצֵ ַה ת  ַנ ָכ ֲה

י  ƒין מ ב≈ ‰' ל¿ ַח ּבַ ט≈ ָנָס˙ו… ּובו… ַפר¿ ˜ ל¿ ס≈ ין ָ‰עו… ים ּב≈ ƒ̃ ילּו ƒּכּום ז' ח ƒס
.'‰ ַח ּבַ ט≈ ינו… ּבו… ≈‡ ∆ ׁ̆

ַרע  ∆ ׁ̆ ין ּכ¿ ב לו… ּוב≈ ּטו… ∆ ׁ̆ ין ּכ¿ ‰ ַל‰' ּב≈ ∆„ י„ מו… ƒמ ָּ̇ ‰', ‰ּו‡  ַח ּבַ ט≈ ‡) ַ‰ּבו…

. לו…

ַרע לו… ‰ּו‡  ∆ ׁ̆ , ּוכ¿ מו… ¿̂ ˙ ַע ַח ‡∆ ּב≈ ַ ׁ̆ ב לו… מ¿ ּטו… ∆ ׁ̆ ַח, ּכ¿ ט≈ ינו… ּבו… ≈‡ ∆ ׁ̆ י  ƒּומ

ס ַעל ‰'. ע≈ ּכו…



קעאפרק חמישי  

ַרע לו… ח"ו. ∆ ׁ̆ ילּו ּכ¿ ƒע ַוֲ‡פ‚ַ רו… נּוָח‰ ו¿ מ¿ ƒַחי ּב ,'‰ ַח ּבַ ט≈ ב) ַ‰ּבו…

בּו˙. ¿̂ ַע ַער ו¿ ַ̂  ,˙ ָ‡‚ו… ¿„ּ ƒּב ‡ י„ ָמל≈ ƒמ ָּ̇ ַח, ‰ּו‡  ט≈ ינו… ּבו… ≈‡ ∆ ׁ̆ י  ƒּומ

 ,‰ ∆ׂ̆ עו… ∆ ׁ̆ לּו˙ו…  ¿„ּ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ ּב¿ ַח  ט≈ ּובו… ך¿  מ≈ סו… ינו…  ≈‡  ,'‰ ּבַ ַח  ט≈ ַ‰ּבו…  (‚

נו… י˙'.  ˆו… ‰ּו ר¿ ּז∆ ∆ ׁ̆ ּום  ׁ ּ̆ ƒל ַר˜ מ ≈„ּ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒּומ

 ‰ ל∆ ו… ּ̇ יַח  ƒל ¿̂ ּמַ ∆ ׁ̆ ּוכ¿ לּו˙ו…  ¿„ּ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ ּב¿ ַח  ט≈ ּבו… ֲ‡ַזי  ַח,  ט≈ ּבו… ינו…  ≈‡ ∆ ׁ̆ י  ƒּומ

. לּו˙ו… ¿„ּ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ ס ּב¿ ≈‡ יַח ‰ּו‡ מו… ƒל ¿̂ ינו… ַמ ≈‡ ∆ ׁ̆ לּו˙ו… ּוכ¿ ¿„ּ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ ז…‡˙ ּב¿

ם  ּי≈ ַ̃ ‰ ּומ¿ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ≈̇ יך¿ נו… ƒר ָּ̂ ∆ ׁ̆  ‰ ּמַ ƒר מ ≈̇ ׁ̆ לו… יו… ּי≈ ∆ ׁ̆ ‰', ּכ¿ ַח ּבַ ט≈ „) ַ‰ּבו…

. נו… ָממו… ˙ ּב¿ וו… ¿̂ ƒמ

ינו…  ≈‡ לו…   ׁ̆ ּי≈ ∆ ׁ̆  ‰ ַכּמָ ו¿ נו…  ָממו… ַעל  ן  ≈̂ מ¿ ַ̃ מ¿ ַח,  ט≈ ּבו… ינו…  ≈‡ ∆ ׁ̆ י  ƒּומ

. י˜ לו… ƒּפ ַמס¿

ּיּוַכל  ∆ ׁ̆ ָר‰  ‰ו… ט¿ ָנ˙ו…  ּוָ ּכַ ָנָס˙ו…  ַפר¿ ל¿  ˜ ס≈ עו… ∆ ׁ̆ ּכ¿ ם  ַ‚ּ  ,'‰ ּבַ ַח  ט≈ ַ‰ּבו…  (‰

. י˙ו… ƒל כ¿ ַּ̇ י„ ַעל  ƒמ ָּ̇ ב  ≈ ׁ̆ חו… ˙ ו¿ וו… ¿̂ ƒם מ ּי≈ ַ̃ ן ל¿ מו… י ַ‰ּמָ ≈„ ַעל י¿

 ˙ וו… ¿̂ ƒמ ף  סו… ¡‡ ל∆ י˙ו…  ƒל כ¿ ַּ̇ ַעל  ב  ≈ ׁ̆ חו… ינו…  ≈‡ ַח,  ט≈ ּבו… ינו…  ≈‡ ∆ ׁ̆ י  ƒּומ

ן. „ ָממו… יַח עו… ƒו ַ‰ר¿ „ ל¿ ַ̂ י ׂ̆ ַר˜ ּכ≈ ַחּפ≈ ּומ¿

ים ָעָליו. ƒכ מ¿ ם סו… ֻכּלָ ים ו¿ ƒ ׁ̆ ל ָ‰ֲ‡ָנ ‰', ָ‡‰ּוב ַעל ּכָ ַח ּבַ ט≈ ו) ַ‰ּבו…

ַמן  ל ַ‰ּז¿ ּכָ ∆ ׁ̆ יָון  ˙ ּכ≈ מ∆ ¡‡ ֲ‰בו… ּב∆ ‡ו… ∆ ׁ̆ ר  ין לו… ָחב≈ ַח, ‡≈ ט≈ ינו… ּבו… ≈‡ ∆ ׁ̆ י  ƒּומ

ם. ∆‰ ‡ ּבָ ּנ≈ ַ̃ ים ּומ¿ ƒר ל ֲ‡ח≈ ∆ ׁ̆ „ ּב¿ מ≈ ‰ּו‡ חו…

ינו…  ≈‡ ‰ ו¿ ∆̂ רו… ∆ ׁ̆ י‚ ַמ‰  ƒׂ ּ̆ ַי ם ל…‡  ƒ‡ ּב¿ ר  ַטע≈ ¿̂ ƒינו… מ ≈‡ ,'‰ ַח ּבַ ט≈ ז) ַ‰ּבו…

ן. ˙ ‰ו… ּבו… ַ‰ר¿ ׂ̆ ל¿ ַחּפ≈ מ¿

ַיֲעס…˜  ָ‡‰ ָעָליו ו¿ ָר‰ ַ‰ּבָ ָ̂ ל  ּכָ ƒר מ ַטע≈ ¿̂ ƒ‰ ‰ ל¿ ּב∆ ַח, ַיר¿ ט≈ ינו… ּבו… ≈‡ ∆ ׁ̆ י  ƒּומ

.‰ ָלם ַ‰ּז∆ י עו… ָינ≈ נ¿ ƒע ַר˜ ּב¿





חֹון  ּטָ ַער ַהּבִ ׁשַ
י יׁשִ ֶרק ׁשִ ּפֶ





קעהפרק שישי  

ַע˙ ַ‰ּז…‡˙  ַ„ּ ם ּבַ ָ̇ ָטעּו ם ו¿ ָ̇ לּו כ¿ ƒי ס נ≈ ˙ ּפ¿ ‡ו… ַ‰ר¿ י ל¿ ƒ̇ י ƒ‡ָר ו¿

כּו  ָ‡ר¿ ם י≈ ƒ‡ ם, ו¿ ָ̇ ל ָטעּו ם ּ‚…„∆ ∆‰ ‰ ּבָ ים, ֲ‡ַ‚ּל∆ ƒָינ נ¿ ƒָע‰ ע ב¿ ƒ ׁ̆ ּב¿

י  ַבֲעל≈ ַכַח˙ ל¿ ו… ּ̇ ‰ַ ׁ̆ ו¿ ּיּו ƒן ַ‰ּב ƒמ ‰ ז∆ ׁ̆ ּבָ ּי≈ ∆ ׁ̆ ֲעבּור  ינּו, ּבַ ָבר≈ ¿„ּ

 ‰ ז∆ ּבָ ָיָנם  נ¿ ƒע ,˙ נו… ּכו… ¿ ׁ̆ ַ‰ּמַ י  ֲעל≈ ּבַ  ˙ ּכַ ם  ≈‰ ו¿ ַ‰ּז…‡˙,  ָע‰  ≈„ּ‰ַ

ינו…  ≈‡ ∆ ׁ̆ י  ƒמ ל¿ ַר‡י  ¿ ׁ̆ ‡ַ ּב¿ ר  כ≈ מו… ‰ּו‡  ∆ ׁ̆ ר  ח≈ ַ‰ּסו… ָין  נ¿ ƒע ּכ¿

עּוט  ƒּמ ƒו… מ˙‡ָ ר¿ ƒי י נ≈ ּפ¿ ƒר, מ כ∆ ˙ ַ‰ּמ∆ ע≈ ‰ּו ּב¿ נ≈ ּכ¿ ¿ ׁ̆ יַמ ƒו , ינו… ƒַמֲ‡מ

 . עו… ָפר¿ ‡ ָי„ו… ל¿ ָ̂ מ¿ ƒּ̇ ּל…‡  ∆ ׁ̆ , ו¿ מּוָנ˙ו… ¡‡

 ‰ ָּ̇ ‡ַ  : לו… ּנ…‡ַמר  ∆ ׁ̆ ָעָליו,  ּוָב‰  ׁ̆ ¿ּ̇ ‰ַ י  ָפנ≈ √‡ מ≈ ן  ו… ׁ̆ ‡ ƒר‰ָ ו¿

ל  ∆„…‚ ין ּב¿ ƒּנּו ַמֲ‡מ ינ∆ ≈‡ ∆ ׁ̆ ‡, ו¿ ר≈ ַר˙ ַ‰ּבו… ז≈ ¿‚ ƒּב ˜ ּפ≈ ַּ̇ ס¿ ƒּמ‰ַ ׁ̆ י ƒ‡‰ָ

ב…ר  ¿‚ ƒבּוָנ˙ו… ּב ¿ּ̇ ר  ָכָב‰ נ≈ לו… ו¿ כ¿ ƒׂ̆ ר  ך¿ ‡ו… ַ ׁ̆ ר ָח ∆ ׁ̆ ‡ֲ , ָמ˙ו… ¿̂ ָע

ּקֶֹדם  ּמִ ּטֹוֵען, ׁשֶ ה' ׁשֶ ֵאינֹו ּבֹוֵטַח ּבַ ַטֲעַנת ִמי ׁשֶ ֶרק ה' ּבְ ם ּפֶ ּיֵ ּסִ ְלַאַחר ׁשֶ
יֶהם  יתֹו ַעד סֹוף ַחּיֵ יק לֹו ְוִלְבֵני ּבֵ ְסּפִ ּיַ ָעָליו ִלְצּבֹר ְוֶלֱאסֹף הֹון ַרב ׁשֶ
ים. ז' אֹוַפּנִ א ִלְפרְֹך ַטֲעָנה זֹו ּבְ ם ְרצֹון ה', ּבָ ה ְלַקּיֵ ּנֶ ְך ִיְתּפַ ְוַרק ַאַחר ּכָ

ָרִכים  ז' ּדְ ְלֵעיל40, ּבְ ַטֲעָנה זֹו ּדִ ׁש ּבְ ּיֵ עּות ׁשֶ ׁשּות ְוַהטָּ ּפְ יר ּגֶֹדל ַהטִּ ְוָרִציִתי ְלַהְסּבִ

ׁש  ּיֵ ּום ׁשֶ ְדָבֵרינּו ֲהֵרי ֶזה ִמּשׁ ֲאָפֵרׁש ֶאת ּגֶֹדל ָטעּוָתם, ְוַגם ִאם ִיְהֶיה ֲאִריכּות ּבִ

ֲעֵלי  'ּבַ ם  ׁשֵ ּבְ ְוִנְקָרִאים  ְך,  ּכָ ַהּטֹוֲעִנים  ים  ָהֲאָנׁשִ אֹוָתם  ֶאת  ּוְלהֹוִכיַח  ׁש  ְלַבּיֵ

ֵאינֹו ַמֲאִמין  ָפה ְלֶאָחד ׁשֶ ַהּקָ ּמֹוֵכר ּבְ ֵהם ּדֹוִמים ְלסֹוֵחר ׁשֶ ּום ׁשֶ ּכֹונֹות' ִמּשׁ ׁשְ ַהּמַ

ִיְפָרע לֹו  א לֹא  ּמָ ׁשֶ ַפֵחד  ּמְ ׁשֶ יָון  ּכֵ ִכיָרה,  ַהּמְ ֵעת  ּבְ ּכֹון  ַמׁשְ ּנּו  ִמּמֶ נֹוֵטל  ְוָלֵכן  לֹו, 

ּנּו  ה' ְורֹוִצים ִמּמֶ ּכֹונֹות' ֵאיָנם ַמֲאִמיִנים ּבַ ׁשְ ֲעֵלי ַהּמַ ם 'ּבַ ְך ּגַ אח"כ ֶאת ַהחֹוב, ּכָ

ם ְרצֹונֹו. ימּו ְלַקּיֵ ְסּכִ ּיַ ֶ ֵדי ּשׁ יֶהם ּכְ ְרָנָסה ְלָכל ְיֵמי ַחּיֵ ל ּפַ ּכֹון ׁשֶ ַמׁשְ

ִהְתִחיל  ֶטֶרם  ּבְ ֲאדֹונֹו  ֶאת  ן  ּכֵ ְלַמׁשְ ָיכֹול  ָהֶעֶבד  ֵאין  ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ א) 
ַצר אֹותֹו. ּיָ ן ֶאת ִמי ׁשֶ ּכֵ ֵאין ָהָאָדם ָיכֹול ְלַמׁשְ ֶ ן ּשׁ ּכֵ ל ׁשֶ ֲעבֹוָדתֹו, ּכָ ּבַ

ק  ּפָ ֻס ָך ְמ ּנְ ִה י  ֵר ֲה , ׁשֶ ה ם ֶז ָד ָא ת ְל ֹו נ ֲע ׁש ַל ּיֵ ה ׁשֶ ָנ ֹו ׁש א ִר ה ָה ָב ּו ׁש ּתְ ַה

ל  ׁשֶ ֹו  ח ּכֹ ל  ֶד ֹג ּבְ ן  י ִמ ֲא ַמ ָך  ְנ י ֵא ְו  , ּו מ ּיְ ַק ְת ִי  ' ת י ו  י ָת ֹו ר ֵז ּגְ ם  ִא ּבְ

י  " ה ע ָנ ּו ב ּתְ ַה ְו ל  ֶכ ּשֵׂ ַה ר  ֹו ָך א ְל ְצ ְך ֶא ׁשַ ְח ּנֶ ׁשֶ ה  ֶא ְר ּמַ ׁשֶ ה  , ַמ ת " י ש ה

ם ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות. ְך ְלַקּיֵ ּקֶֹדם ֵיׁש ֶלֱאסֹוף הֹון ְוַאַחר ּכָ ּמִ 40.  ׁשֶ

פר˜ ˘י˘י



חובות הלבבות שער הבטחון קעו

ו…  ּ̇ ח¿ ַ̃ ן ּול¿ ּכו… ¿ ׁ̆ ׁ̆ ַמ ≈ּ̃ ַב ָך ל¿ ב ל¿ ֲ‡ָו˙ו… ָעָליו, ַ‰ּטו… ַּ̇ ַל˙  ֲ‡פ≈

ל…‡  ו¿ יָך  ָעל∆ ּו˙  ׁ̆ ר¿ לו…  ין  ≈‡ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ָך,  ר¿ ַוֲחב≈ ֲעָך  ר≈ מ≈  ‡ ּלָ ∆‡

ר  ּכ≈ ַּ̇ ¿ׂ̆ ƒמ ‰ּו‡  ∆ ׁ̆ ּכ¿ יר  ƒכ ָׂ ּ̆ ‰ַ ֲ‡ָבל  יָך.  ָעל∆  ˙ ר∆ ב∆ עו… ָו˙ו…  ¿̂ ƒמ

ם  ָכרו… ˜…„∆ ¿ׂ̆ ƒּב רו…  כ¿ ו… ׂ̆ ן  ּכ≈ ¿ ׁ̆ ַמ ב ל¿ ין טו… י ָ‡ָ„ם, ‡≈ נ≈ ּב¿ ל  ∆̂ ≈‡

ם  ∆„…˜ ָניו  ֲ‡„ו… ן  ּכ≈ ¿ ׁ̆ ַמ י¿ ּל…‡  ∆ ׁ̆  „ ב∆ ָ‰ע∆ ן  ּכ≈ ∆ ׁ̆ ָכל  ו¿  , ָ„˙ו… ֲעבו…

ן  ּכ≈ ¿ ׁ̆ ַמ ּל…‡ י¿ ∆ ׁ̆ ר,  ָ̂ ר ַ‰ּנו… ל ָוח…מ∆ ַ̃  , ָנָס˙ו… ַפר¿ ָ„˙ו… לו… ּב¿ ֲעבו…

 . ָ„˙ו… לו… ם ֲעבו… רו… ˜…„∆ ¿̂ יו…

ַרע  פ¿ ƒּי ∆ ׁ̆ ָנ˙  ָניו ַעל מ¿ „ ַלֲ‡„ו… ב∆ ַ„˙ ָ‰ע∆ י ֲעבו… ƒַמּ‰, ּכ ≈ּ̇ ן ַ‰ ƒּומ

ָנ‰  ¿ ׁ̆ ƒרּו: (מ ָ‡מ¿ ∆ ׁ̆ מו…  ַנ‡י ‰ּו‡, ּכ¿ ָ„˙ו… – ּ‚¿ ָכרו… ַ‡ַחר ֲעבו… ¿ׂ̆ לו… 

ָנ˙  ˙ ָ‰ַרב ַעל מ¿ ין ‡∆ ƒ ׁ̆ ּמ¿ ַ ׁ̆ ים ַ‰ּמ¿ ƒ„ֲעָב יּו ּכַ ¿‰ ƒּ̇ ˙ ‡, ‚) ַ‡ל  ָ‡בו…

ָ‰ַרב   ˙ ∆‡ ין  ƒ ׁ̆ ּמ¿ ַ ׁ̆ ַ‰ּמ¿ ים  ƒ„ֲעָב ּכַ וּו  ¡‰  ‡ ּלָ ∆‡ ָרס  ּפ¿ ל  ּב≈ ַ̃ ל¿

 ׁ̆ ≈ּ̃ ַב ָניו ל¿ ז ּפָ ע≈ ּיָ ∆ ׁ̆ ן  ּכ≈ ∆ ׁ̆ ל  ָרס, ּכָ ל ּפ¿ ּב≈ ַ̃ ָנ˙ ל¿ ּל…‡ ַעל מ¿ ∆ ׁ̆

ָ‡ַמר   ‰ ָלז∆  ‰ מ∆ „ו… ּוב¿  . ָ„˙ו… ֲעבו… ם  ∆„…˜ ָנָס˙ו…  ַפר¿ ּב¿ ן  ּכו… ¿ ׁ̆ ַמ

ק  ַר ְך  ּיָ ׁשַ ן  ֹו ּכ ׁשְ ַמ ׁש  ּקֵ ַב ְל ה  ּנֵ ִה ְו  , ז " ה ו ע ת  ֹו ו ֲא ּתַ ָך  י ֶל ָע ּו  ר ּבְ ַג ְת ִה ׁשֶ

ו  י ָר ָב ּדְ ם  ּיֵ ַק ְל ב  ּיָ ֻח ְמ ָך  ְנ י ֵא ְו ָך  י ֶל ָע ה  ָל ׁשָ ְמ ֶמ ם  ּו ׁש ֹו  ל ן  י ֵא ׁשֶ ר  ֵב ָח ֵמ

ה  ֶז ן  י ֵא  , ם ָד ָא י  ֵנ ְב ִל ֹו  מ ְצ ַע ר  י ּכִ ׂשְ ּמַ ׁשֶ ל  ֵע ֹו ּפ ל  ָב ֲא  , ו י ָת ֹו נ ֹו צ ְר ּו

 , ֹו ת ָד ֹו ב ֲע ּבַ ל  י ִח ְת ִה ׁשֶ ם  ֶד ּקֹ ִמ ֹו  ר ָכ ׂשְ ל  ַע ן  ֹו ּכ ׁשְ ַמ ׁש  ּקֵ ַב ְל ן  ֹו כ ּנָ ַה ֵמ

ל  י ִח ְת ִה ם  ֶר ֶט ו  י ָנ ֹו ד ֲא ת  ֶא ן  ּכֵ ׁשְ ַמ ְל ל  ֹו כ ָי ד  ֶב ֶע ָה ן  י ֵא ׁשֶ ש  " כ ו

י  ִמ ת  ֶא ן  ּכֵ ׁשְ ַמ ְל ל  ֹו כ ָי ר  ָצ ֹו ּנ ַה ם  ָד ָא ן  י ֵא ׁשֶ ו  " ק ן  ּכֵ ם  ִא  , ֹו ד ְב ָע ְל

. ֹו ד ָב ֲע ׁשֶ ם  ֶר ֶט ֹו  ת ֹו א ר  ַצ ּיָ ׁשֶ

ם  ִא ּו    ּל ִפ ַא י   ֵר ֲה ׁשֶ   , ר ֵת ֹו י ּבְ ר   ּו מ ָח ֹו   נ ֹו ּכ ׁשְ ַמ ת   ַע י ִב ְת ֹּו

  , ר ָכ ׂשָ ֹו   ל ם   ּלֵ ׁשַ ּיְ ׁשֶ ת   ַנ ְמ ל  ַע ן   ֹו ד ָא ָה ת    ֶא ד   ֵב ֹו ע ד    ֶב ֶע ָה

ּו  מ ּיְ ַק ּתְ ל    ַא    : ל " ז ח ּו   ר ְמ ָא ׁשֶ י   ִפ ְכ ּו    . ה ּנֶ ֻג ְמ ן   ּכֵ ם  ַג א   ּו ה

ּו   ּנ ּמֶ ִמ ל  ּבֵ ַק ְל ת  ַנ ְמ ל  ַע ֹו   ּב ַר ת   ֶא ד   ֵב ֹו ע ָה ד   ֶב ֶע ּכְ   ' ה ת   ֹו ו ְצ ִמ

ן  ֹו ּכ ׁשְ ַמ ׁש   ּקֵ ַב ְל ו   י ָנ ּפָ ז   ֵע ּמֵ ׁשֶ י   ִמ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ָכ ְו   , ' ּו כ ְו ס    ָר ּפְ

 ' ה ַל ם  ִא ַה  : ב י ִת ּכְ ה  ֶז ן  ֹו ג ּכְ ל  ַע ְו  . ד ַב ָע ׁשֶ ם  ֶד ּקֹ ִמ ֹו  ר ָכ ׂשְ ל  ַע



קעזפרק שישי  

ל…‡ ָחָכם.  לּו ז…‡˙ ַעם ָנָבל ו¿ מ¿ ¿‚ ƒּ̇ יָי  ים לב, ו) ַ‰ל¿ ƒָבר ˙ּוב: (ּ„¿ ַ‰ּכָ

ָב‰  ¿̂ ƒ̃ לו…   ׁ̆ י≈ רו…  ֲחב≈ מ≈ ן  ּכו… ¿ ׁ̆ ַמ ל  ּב≈ ַ̃ ַ‰ּמ¿ ל  ּכָ ∆ ׁ̆ י,  ƒנ ≈ ּׁ̆ ‰ַ ו¿

 ı ≈̃ ין  ≈‡ ַ‰ּז…‡˙  ַע˙  ַ„ּ‰ַ ַעל  ּבַ ַ‡ך¿  ָל‰,  כ¿ ƒ̇ ˙ו…  ָ ׁ̆ ָּ̃ ַב ּול¿

ָנַס˙  ָנָס˙ו… ּוַפר¿ ַפר¿ י˜ ל¿ ƒּפ ַע ַמ‰ ַיס¿ ≈„ ינו… יו… י ‡≈ ƒּכ , ˙ו… ָ ׁ̆ ָּ̃ ַב ל¿

ּלּו ָ‰ָי‰ לו…  ƒ‡ ם. ו¿ ָ̇ ם מו… ים ַע„ יו… ƒר ָ̇ ן ּומו… זו… ּמָ ƒי˙ו… מ י ּב≈ ≈ ׁ̆ ַ‡נ¿

 , ו… ׁ̆ נּוַח ַנפ¿ ָ̇ , ל…‡  י˜ לו… ƒּפ ס¿ ּיַ ∆ ׁ̆  ‰ ּמַ ƒם מ ƒַלי פ¿ ƒי ּכ ל≈ פ¿ ƒן ּכ ָממו…

‰ּו‡ ָסָכל  „ּוָע‰, ו¿ יָנּ‰ י¿ ם ‡≈ י‰∆ מ≈ ˙ י¿ ַ„ּ ƒָלם ּומ ע¿ ם נ∆ ָּ̂ ƒּ̃ ∆ ׁ̆ י  נ≈ ּפ¿ ƒמ

עּור.  ƒ ׁ̆ ל…‡  לו… ו¿ ¿̂ י˙ ‡∆ ƒל כ¿ ַּ̇ ין לו…  ≈‡ ∆ ׁ̆ י  נ≈ ּפ¿ ƒמ , ׁ̆ ≈ּ̃ ƒּב ∆ ׁ̆  ‰ ּמ∆ ּבַ

˙ו…  ן ‡ו… ּכ≈ ¿ ׁ̆ ּמַ ּנּו מ¿ ינ∆ ≈‡ , רו… ˙ ֲחב≈ ן ‡∆ ּכ≈ ¿ ׁ̆ ַמ ַ‰מ¿ ∆ ׁ̆ י,  ƒ ׁ̆ י ƒל ¿ ּׁ̆ ‰ַ ו¿

 ‰ ∆ ּׁ̆ ינו… ַמ ≈‡ , ו¿ ב ּבו… ‰ּו‡ ַחּיָ ∆ ׁ̆ ב,  ַ„ם לו… חו… ָ̃ ם ל…‡  ƒ‡ ‡ ּלָ ∆‡

רו…  מּו ַלֲחב≈ ¿„ ָ̃ ם  ƒ‡ ָבל‡ֲ . ּמו… ƒין ע ƒ„ּ‰ַ ‡ּוָמ‰, ו¿ ‡˙ מ¿ ַ ּׁ̆ ּבו… ַמ

. ה ָב ֹו ט י  ּו פ ְכ ּו ל  ָכ ָס ם  ַע  , ם י ִא ְט ֹו ח ם  ּתֶ ַא ם  ֶכ ָל ב  י ִט י ֵה ׁשֶ

ה  ּמָ ֲהֵרי ֵאין ָהָאָדם יֹוֵדַע ּכַ בּול, ׁשֶ ִלי ּגְ ּכֹון ֵמה' הּוא ּבְ ִביַעת ַמׁשְ ב) ּתְ
ּכֹון ְללֹא ִקְצָבה. ׁש ַמׁשְ ְך ְלַבּקֵ ּיָ ִיְצָטֵרְך ְלַפְרָנָסתֹו, ְולֹא ׁשַ

י  ו ֹּוִ ׁש ְל ל  בּו ּגְ ׁש  ֵי רֹו  ֵב ֲח ֵמ ן  ֹו ּכ ׁשְ ַמ ל  ּבֵ ַק ּמְ ַה ָאָדם  ׁשֶ ה,  ּיָ ִנ ְ ּשׁ ַה ָבה  ּו ׁש ּתְ ַה

ל  בּו ּגְ ן  י ֵא י  ֵר ֲה יל,  ֵע ְל ּדִ ֹו  ז ה  ָנ ֲע ַט ַעל  ּבַ ל  ָב ֲא  , ׁש ּקֵ ַב ּמְ ׁשֶ ן  ֹו ּכ ׁשְ ּמַ ַה

ַסת  ָנ ְר ַפ ְל ּו ָסתֹו  ָנ ְר ַפ ְל ְך  י ִר ָצ ה  ּמָ ּכַ ַע  ֵד ֹו י ֹו  נ י ֵא ׁשֶ ן  ָו י ּכֵ  , ו י ָת ֹו ׁש י ִר ְד ִל

ִאם  ם  ּגַ ן  ֵכ ָל ְו ָתם,  מֹו ם  ֹו י ַעד  ת  ָתרֹו ְלמֹו ּו ֵתיֶהם  ֹו נ ֹו ז ְמ ִל ְו יתֹו  ּבֵ י  ֵנ ּבְ

ֹו  ׁש ְפ ה ַנ ֶי ְה א ּתִ ָלם לֹ , ְלעֹו ְך י ִר ּצָ ה ׁשֶ ּמַ ם ִמ ִי ַל ְפ י ּכִ ֵל ְפ ן ּכִ ה לֹו ָממֹו ֶי ְה ִי

א  הּו ְו  , ו י ּיָ ַח י  ֵמ ְי ר  ּפָ ְס ִמ ּו ֹו  ּצ ִק ן  ַמ ְז ָאָדם  ָה ֵמ ָלם  ְע ֶנ י  ֵר ֲה ׁשֶ ָעה,  ֵב ׂשְ

. תֹו ׁשָ ּקָ ַב ְל ר  עּו ׁשִ ְו ל  בּו ּגְ ן  י ֵא י  ֵר ֲה ׁשֶ ֵמה'  ְך  ּכָ ׁש  רֹו ְד ִל ת  ׁשּו ּפְ ִט

ן ְלַבַעל  ּכֵ ם  ּגַ ב  ַחּיָ ִאם ַהּתֹוֵבַע ַעְצמֹו  ּבְ ּכֹון  ר ִלְתּבַֹע ַמׁשְ ג) ִאי ֶאְפׁשָ
ה ֲעבּורֹו טֹובֹות ַרּבֹות ְמֹאד. ה' ָעׂשָ ן ָהָאָדם ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ּכֹון, ּכָ ׁשְ ַהּמַ

ַע  ֵב ֹו ּת ֹו  נ י ֵא ֹו  ר ֵב ֲח ֵמ ן  ֹו ּכ ׁשְ ַמ ַע  ֵב ֹו ּת ַה ׁשֶ  , ת י ׁשִ י ִל ְ ּשׁ ַה ה  ָב ּו ׁש ּתְ ַה

ע  ּבָ ְת ִנ ְל ן  י ֵא ְו  , ע ּבָ ְת ּנִ ַל ם  ּו ל ּכְ ב  ּיָ ַח ֹו  נ י ֵא ֹו  מ ְצ ַע ַע  ֵב ֹו ּת ַה ם  ִא א  ּלָ ֶא

ם  ל ִא ָב , ֲא ן ֹו ּכ ׁשְ ּמַ ת ַה ַע י ִב ְת ק ּבִ ֵד ֹו ּצ א ׁשֶ ָצ ְמ ִנ , ְו ה ָע י ִב ם ּתְ ּו ו ׁש י ָל ָע



חובות הלבבות שער הבטחון קעח

ָעָליו  לו…   ׁ̆ ּי≈ ∆ ׁ̆ ַע  י…„≈ ו¿ ם,  ∆‰ ּבָ ב  ַחּיָ ‰ּו‡  ∆ ׁ̆  ˙ בו… חו… ָעָליו 

ּום  ׁ̆ ּב¿ ן  ּכו… ¿ ׁ̆ ַמ ּנּו  ּמ∆ ƒמ  ׁ̆ ≈ּ̃ ַב ל¿ לו…  ין  ≈‡ ים,  ƒּוי‡ ר¿  ˙ בו… חו…

ב  ַנּ„≈ ¿̇ ƒם י ƒ‡ ּלּו ƒּנּו, ֲ‡פ ּמ∆ ƒו… מ ּ̇ ח¿ ַ̃ ‰ ָר‡ּוי ל¿ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י ים, ו¿ ƒנ ּפָ

ן  ƒלו… ַעל ָ‰ָ‡ָ„ם מ ׁ̆ ּי≈ ∆ ׁ̆  ,‡ ר≈ ן ַ‰ּבו… ּכ≈ ∆ ׁ̆ ל  ן. ּכָ ּכ≈ ¿ ׁ̆ ּמַ ּבו… ַ‰ּמ¿

ל  ּכָ י  ≈ׂ̆ ַמֲע ים  ƒ̂ ּב¿ ַ̃ מ¿ ָ‰יּו  ּלּו  ƒ‡ ∆ ׁ̆ ַמ‰  ים  ƒּוי‡ ָ‰ר¿  ˙ בו… ַ‰חו…

ם, ל…‡ ָ‰ָי‰  ∆‰ ָח„ מ≈ ∆‡ ׁ̆ י ƒ‡ ָלם ל¿ ˙ ָ‰עו… מו… ָכל י¿ י ָ‡ָ„ם ּב¿ נ≈ ּב¿

‡ ָעָליו.  ר≈ ˙ ַ‰ּבו… בו… ּטו… ƒָב‰ ַ‡ַח˙ מ מ…ל טו… ¿‚ ƒי˜ ַ‰ּכ…ל ל ƒּפ ַמס¿

ים  ƒ„ּ ¿̃ ּיַ ∆ ׁ̆  ‡ ר≈ ן ַ‰ּבו… ƒמ ׁ̆ ≈ּ̃ ַב ים ל¿ ƒנ ‰ ָ‰ַעז ּפָ ׁ̆ ז∆ ּי≈ ּבַ ¿̇ ƒיך¿ ל…‡ י ≈‡ ו¿

ב  „ ַ‰חו… ּבַ כ¿ ƒּי , ו¿ לו… ¿̂ ַ„ם לו… ‡∆ ָּ̃ ∆ ׁ̆ ˙ ַעל ַמ‰  לו… „ו… ¿‚ּ ˙ בו… טו…

 ‰„ָ ָ‰ֲעבו… ן  ƒמ לו…  ַ„ר  ּנָ ∆ ׁ̆ ַמ‰  לו…  ם  ּל≈ ַ ׁ̆ י¿ ל…‡   ‡ ּמָ ∆ ׁ̆ ו¿ ָעָליו, 

 . ו… ּ̂ ƒ̃  ‡ ˙ ָיָמיו ּובו… לו… ֲעבּור ּכ¿ ּבַ

ָ‡ָ„ם!  י  נ≈ ּב¿ ָ‡ָ„ם:  י  נ≈ ב¿ ƒל ר  מ≈ ים ‡ו… ƒ„י ƒֲחס‰ַ ן  ƒָח„ מ ָ‰ָי‰ ‡∆ ו¿

ם  ּיו… ָר˙ – ּבַ ˙ ָמח√ בו… חו… ‡ ּב¿ ר≈ ם ַ‰ּבו… כ∆ ¿̇ ע ‡∆ ּבַ ¿̇ ƒּי ∆ ׁ̆ ן  כ≈ ָּ̇ ƒי‰ֲ

ַע  ֵד ֹו י ַע  ֵב ֹו ּת ַה ְו  , ם י ִמ ָי ּו ס ְמ ת  ֹו ב ֹו ח ע  ּבָ ְת ּנִ ַל ב  ּיָ ַח כ  " ג ֹו  מ ְצ ַע א  ּו ה

 , ן ֶפ ֹא ם  ּו ׁש ּבְ ן  ֹו ּכ ׁשְ ַמ ּו  ּנ ּמֶ ִמ ׁש  ּקֵ ַב ְל ֹו  ל י  ּו א ָר ן  י ֵא ׁשֶ י  ֵר ֲה  , ְך ּכָ ִמ

י  ּו א ָר ן  י ֵא ן  ִי ַד ֲע  , ן ֹו ּכ ׁשְ ַמ ֹו  מ ְצ ַע ֵמ ע  ּבָ ְת ּנִ ַה ֹו  ל ן  ּתֵ ִי ם  ִא ּו  ל י ִפ ֲא ַו

ה  ּבֵ ְר ַה ם  ָד ָא ָה ל  ַע ׁש  ֵי י  ֵר ֲה ׁשֶ  , א ֵר ֹו ּב ַה י  ּפֵ ַל ּכְ ש  " כ  , ּו ּנ ּמֶ ִמ ֹו  ל טְּ ִל

ם  י ׂשִ ֲע ּמַ ַה ל  ּכָ ת  ֶא ם  י ִפ ְס ֹו א ּו  י ָה ם  ִא ם  ּגַ ׁשֶ ן  ֶפ ֹא ּבְ  , ו י ּפָ ַל ּכְ ת  ֹו ב ֹו ח

ן  ִי ַד ֲע  , ד ָח ֶא ׁש  י ִא ְל ם  ָל ֹו ע ָה ת  ַא י ִר ּבְ ז  ָא ֵמ  , ם ָד ָא ָה י  ֵנ ּבְ ל  ׁשֶ ם  י ִב ֹו ט

 , ֹו ּמ ִע ה  ׂשָ ָע ת  " י ש ה ש ת  ַח ַא ה  ָב ֹו ט ל  י ִב ׁשְ ּבִ ק  י ּפִ ְס ַמ ֹו  נ י ֵא ה  ֶז ל  ּכָ

ת  ֶת ָל ם  י ּדִ ְק ּיַ ׁשֶ  ' ה ֵמ ׁש  ּקֵ ַב ְל ם  י ִנ ּפָ ז  ַע ָה ׁש  ּיֵ ּבַ ְת ִי א  לֹ ְך  י ֵא כ  " א

ל  ּדַ ְג ִי ז  ָא ׁשֶ  , ּו ּנ ּמֶ ִמ ל  ּבֵ ִק ר  ָב ּכְ ׁשֶ ה  ַמ ְל ף  ָס ֹו נ ּבְ ת  ֹו ל ֹו ד ּגְ ת  ֹו ב ֹו ט ֹו  ל

ֹו  ת ָח ָט ְב ַה ם  ּיֵ ַק ְל ַח  י ִל ְצ ַי א  לֹ ל  ָל ּכְ ׁשֶ ן  ֵכ ּתָ ִי ְו  , א ֵר ֹו ּב ַה י  ּפֵ ַל ּכְ ֹו  ת ָב ֹו ח

. ם ֶד ּקֹ ִמ ֹו  ּצ ִק א  ֹו ב ָי ְו ת  ּו מ ָי א  ּמָ ׁשֶ ּדְ  , ' ה ן  ֹו צ ְר ם  ּיֵ ַק ְל

ֵרא  ֹו ּב ַה ׁשֶ ן  ֵכ ּתָ ִי ַהִאם  ָאָדם:  י  ֵנ ְב ִל ֵאל  ׁשֹו ַהֲחִסיִדים  ִמן  ֶאָחד  ָהָיה  ְו

יִכים  ִר ְצ ֶכם  ְנ ִה ׁשֶ ִבים  ּו ּי ִח ַה ְו ְצוֹות  ּמִ ַה ֶאת  ֹום  ּי ַה ם  ּיֵ ַק ְל ם  ּכֶ ִמ ׁש  ְדרֹו ִי



קעטפרק שישי  

ים?  ƒנ ָ ׁ̆ ו¿ ָנ‰  ָ ׁ̆ ּב¿ ַ‡ֲחָריו  ים  ƒב ַחּיָ ם  ∆ּ̇ ‡ַ ∆ ׁ̆ ַמ‰  ּב¿ ן  כ≈ ו¿  ,‰ ַ‰ּז∆

ים  ƒמ ˙ ַ‰ּיָ בו… חו… ים ּב¿ ƒע ּבָ ¿̇ ƒנ ‰ י∆ ¿‰ ƒּנ ∆ ׁ̆ ן  כ≈ ָּ̇ ƒיַ‡ך¿ י ≈‰ : רּו לו… ָ‡מ¿

נּו  יב≈ יַחּי¿ ƒם, ו י‰∆ יַע ֲ‡ל≈ ƒ‚ּ ּנַ ∆ ׁ̆ ‰ ַע„  י∆ ח¿ ƒם נ ƒ‡ ים ƒע ¿„ ין ָ‡נּו יו… ≈‡ ∆ ׁ̆

ָי„ּוַע,  ַמן  ז¿ ƒּב „ּוָע‰  י¿  ‰„ָ ֲעבו… ים  ƒב ַחּיָ ָ‡נּו  ֲ‡ָבל  ם.  ∆‰ ּבָ

 .‰„ָ ֲעבו… ב ּבָ ַחּי≈ ¿̇ ƒָמן, נ יַע ַלּז¿ ƒ‚ּר ַנ ∆ ׁ̆ ַכֲ‡ ו¿

ַמן ָי„ּוַע  ָכל ז¿ ַרך¿ ל¿ ּבָ ¿̇ ƒי ‡ ר≈ ם ַ‰ּבו… ן ָעַרב ָלכ∆ כ≈ ם: ו¿ ָ‡ַמר ָל‰∆

ּנּו  ינ∆ ≈‡ ר  ∆ ׁ̆ ַכֲ‡ ו¿ בּוָע‰,  ¿̃  ‰„ָ ֲעבו… ּבו…  ם  יכ∆ ַוֲעל≈ ָי„ּוַע,  ף  ר∆ ט∆

 ‰ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆ ָר‡ּוי  ן  ּכ≈  ,‰ ָּ̇ ƒע ם  ≈„ ˜ו…  ‰„ָ ֲעבו… ּבָ ם  כ∆ ¿̇ ∆‡ ַע  ב≈ ו… ּ̇

יַע  ƒ‚ּ ƒ‰ ‡…ּל ∆ ׁ̆ ף  ר∆ ׁ̆ ט∆ ≈ּ̃ ַב ּל¿ ƒם מ כ∆ ¿̇ ַנע ‡∆ מ¿ ƒּ̇  – ˙ ם ּב…˘�∆ יכ∆ נ≈ פ¿ ƒּב

י  ּפ≈ ַטר¿ ּנּו  ּמ∆ ƒמ ים  ƒ ׁ̆ ¿̃ ַב מ¿ ם  כ∆ ¿̇ ∆‡  ‰ ∆‡ רו… י  ƒנ‡ֲ ּוַמּ„ּוַע   . ו… ּ̇ ƒע

ם,  י‰∆ ֲ‡ל≈ יעּו  ƒ‚ַּי ם  יכ∆ מ≈ י¿ ם  ƒ‡ ים ƒע ¿„ יו… ם  כ∆ ינ¿ ≈‡  ,˙ ‡ו… ּבָ ים  ƒנ ָ ׁ̆

 ‰ ָ ּׁ̆ ƒ‡ ן מ≈ ƒָר‡ ֲעַ„י ב¿ ƒּל…‡ נ ∆ ׁ̆ י  ƒף מ ר∆ ם ט∆ ים ָלכ∆ ƒ„ּ ¿̃ ‰ַ ּו ל¿ ׁ̆ ¿ּ̃ ַב ¿̇ ּו

ם  ∆ּ̇ ‡ַ ∆ ׁ̆  ‡ ּלָ ∆‡  , ַבּ„ו… ל¿ ן  זו… ַ‰ּמָ ם  ָלכ∆ י˜  ƒּפ ַיס¿ ל…‡  ו¿ ים.  ƒּוָבנ

יַצד  ּכֵ  : לֹו ּו  נ ָע ים?  ִנ ׁשָ ה  ּמָ ּכַ ד  עֹו ּבְ אֹו  ָנה  ׁשָ ד  עֹו ּבְ אֹו  ָמָחר  ַלֲעׂשֹות 

ְדִעים  ֹו י ּו  ָאנ ֵאין  י  ֵר ֲה ָעִתיד,  ּלֶ ׁשֶ ִבים  ּו ּי ִח ַעל  ּו  נ ּתָ ֵמִא ׁשּו  ְר ְד ּיִ ׁשֶ ן  ֵכ ּתָ ִי

ִבים  ּיָ ַח ּו  ָאנ ֵאין  ְו ָלל,  ּכְ ֶהם  ּבָ ב  ּיֵ ְתַח ִנ ְבִאם  ּו ָאז  ַעד  ְחֶיה  ִנ ָלל  ְכ ּבִ ִאם 

ָמָחר  ל  ׁשֶ ַמן  ּזְ ַה ַע  י ּגִ ּיַ ׁשֶ ְכ ּו ֹום  ּי ַה ְל ִכים  ּיָ ַ ּשׁ ׁשֶ ִבים  ּו ּי ִח ַה ְו ִמְצוֹות  ּבְ א  ּלָ ֶא

ָהְלָאה. ן  ֵכ ְו ל ָמָחר  ׁשֶ ִמְצוֹות  ּבְ ב  ּיֵ ְתַח ִנ

ס  ֵנ ְר ַפ ְל ב  ּיֵ ַח ְת ִה ֵרא  ֹו ּב ַה ׁשֶ ָסה,  ָנ ְר ַפ ּבְ ם  ּגַ ְך  ּכָ ִסיד:  ָח ֶה ֶהם  ָל ָאַמר 

תֹו  אֹו ּבְ ֶכם  י ֵל ֲע ל  טָּ ּמֻ ׁשֶ ִקיד  ְפ ּתַ א  ּלֵ ַמ ְל ֶכם  י ֵל ֲע ַו  , ן ַמ ְז ל  ָכ ּבְ ְתֶכם  ֶא

 , ֹו ּנ ַמ ְז י  ֵנ ְפ ִל ר  ָב ָד ּבְ הּו  ְבדּו ַע ּתַ ׁשֶ ֶכם  ּמְ ִמ ׁש  ֵר ֹו ּד ֹו  נ י ֵא ׁשֶ ְכמֹו  ּו  , ן ַמ ְז

ֶטֶרם  ַסְתֶכם  ָנ ְר ּפַ ּו  ּנ ּמֶ ִמ ׁש  ּקֵ ַב ְל ּו  ׁש ּיְ ּבַ ְת ּתִ ם  ּתֶ ַא ם  ּגַ ׁשֶ י  ָראּו ָה ן  ִמ ְך  ּכָ

ן  ֹו ז ָמ ֵרא  ֹו ּב ַה ֵמ ים  ׁשִ ְק ַב ְמ ֶאְתֶכם  ֶאה  רֹו י  ִנ ֲא ַע  ּו ּד ַמ ּו  , ֹו ּנ ַמ ְז ַע  י ּגִ ִה

ם  ּתֶ ַא ן  ֵכ ְו  , ז ָא ַעד  ּו  י ְח ּתִ ִאם  ִעים  ְד ֹו י ֶכם  ְנ י ֵא ׁשֶ ַאף  ת  אֹו ּבָ ַה ים  ִנ ָ ּשׁ ַל

ל.  ָל אּו ּכְ ְר ְב א ִנ ן לֹ ִי ַד ֲע ים ׁשֶ ִנ ָב ה ּו ָ ּשׁ ר ִא ָסה ֲעבּו ָנ ְר ּו ּפַ ּנ ּמֶ ים ִמ ׁשִ ְק ַב ְמ

א  ּלָ ֶא ַבד,  ְל ֵעת  ּכָ ים  ִכ י ִר ְצ ם  ּתֶ ַא ׁשֶ ן  ֹו ז ּמָ ּבַ ִקים  ּפְ ּתַ ְס ִמ ם  ּתֶ ַא ן  י ֵא ְו
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ל…‡  ו¿ ים  ƒּוע„ י¿ יָנם  ≈‡ ∆ ׁ̆ ים  ƒַמּנ ז¿ ƒל ָריו  ָ̇ ּומו… ן  זו… ַ‰ּמָ ים  ƒימ ƒ„ּ ¿̃ ַמ

 ‰„ָ ים לו… ֲעבו… ƒימ ƒ„ּ ¿̃ ם ַמ כ∆ ינ¿ ≈‡ ∆ ׁ̆ ם  י ָלכ∆ ל…‡ ּ„ַ ם. ו¿ ים ָלכ∆ ƒֲערּוב

ם  יכ∆ ≈̇ ו… ׁ̆ ַנפ¿ ם  ƒע ים  ƒב ¿ ּׁ̆ ַח מ¿ ם  כ∆ ינ¿ ≈‡ ∆ ׁ̆  ‡ ּלָ ∆‡ י„,  ƒ̇ ָע ַמן  ז¿ ƒל

ים,  ƒמ ן ַ‰ּיָ ƒרּו מ ָעב¿ ∆ ׁ̆ ַמ‰  ָ„‰ ּב¿ ן ָ‰ֲעבו… ƒם מ ∆ּ̇ ַעַלמ¿ ¿̇ ƒ‰ ∆ ׁ̆ ַמ‰  ּב¿

ם.  ם ּבָ ּפָ ם ַטר¿ ים ָלכ∆ ƒל ¿ ׁ̆ ‰ַ ם מ≈ ַעּל≈ ¿̇ ƒ‰ ‡…ר ל ∆ ׁ̆ ‡ֲ

˙ו…  ‡ו… ן  ּכ≈ ¿ ׁ̆ ַמ מ¿ ‰ּו‡  רו…  ֲחב≈  ˙ ∆‡ ן  ּכ≈ ¿ ׁ̆ ַמ ַ‰ּמ¿ י  ƒּכ י,  ƒיע ƒב ָ‰ר¿ ו¿

י‚  ƒׂ ּ̆ ַ ּ̇ ל…‡  י ו¿ ƒָענ ‡ י≈ ּמָ ∆ ׁ̆ ן,  ∆‰ ˙: ַ‡ַח˙ מ≈ ּלו… ƒע � ל̆… ָ ּׁ̆ ƒַח˙ מ‡ַ ל¿

ל…‡  לו… ו¿ ¿̂ ∆‡ ׁ̆ ּי≈ ∆ ׁ̆ ּפ…ı ָי„ו… ַעל ַמ‰  ¿̃ ƒי ‡ ּמָ ∆ ׁ̆ י˙,  ƒנ ≈ ּׁ̆ ‰ַ . ו¿ ָי„ו…

 ‡ ּמָ ∆ ׁ̆  ,‡ ‰ּו‡ ָיר≈ ∆ ׁ̆ י  נ≈ ּפ¿ ƒי˙, מ ƒ ׁ̆ י ƒל ¿ ּׁ̆ ‰ַ ּנּו. ו¿ ּמ∆ ƒַרע מ ּפָ ƒ‰ יּוַכל ל¿

ים  ƒו ַ‰ַמ„¿ פּוַ‡˙  ר¿ ן  ּכו… ¿ ׁ̆ ַ‰ּמַ ו¿ ‰ּו.  ≈‡ ָ̂ מ¿ ƒי ּל…‡  ∆ ׁ̆ ‡ו…  ָימּו˙ 

ם  ָ̇ ָ̂ ¿̃ י ָ‡ָ„ם  נ≈ ים ּב¿ ƒטּוח ּלּו ָ‰יּו ּב¿ ƒ‡ י ָ‡ָ„ם. ו¿ נ≈ ין ּב¿ ‰ ּב≈ ּל∆ ≈‡‰ָ

ן  ּכ≈ ¿ ׁ̆ ַמ ם ל¿ ַנ‡י ָל‰∆ ˙, ָ‰ָי‰ ּ‚¿ ּ„ו… ƒמ � ל̆… ָ ּׁ̆ ‰ַ ‰ ּל∆ ≈‡ ם מ≈ ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒּב

ם  ָנ י ֵא ל  ָל ּכְ ׁשֶ ים  ּנִ ַמ ְז ִל ת  ָתרֹו מֹו ּו ן  ֹו ז ָמ ם  ּגַ מהשי"ת  ִצים  רֹו ם  ּתֶ ַא

ֹבד  ֲע ַל ִמים  י ּדִ ְק ַמ ֶכם  ְנ י ֵא ׁשֶ ְך  ָכ ּבְ י  ּדַ א  לֹ ְו ֶכם,  ָל ָטִחים  ְב ֻמ ּו ים  ִע דּו ְי

ַמה  ם  ּגַ א  ּלָ ֶא ִתיד,  ָע ּבְ לֹו  ים  ִב ּיָ ַח ם  ּתֶ ַא ׁשֶ ה  ּמַ ִמ ֵמֹראׁש  השי"ת  ֶאת 

א  הּו ׁשֶ ַאף  ל,  ָל ּכְ ם  ּתֶ ְמ ַל ׁשְ ִה א  לֹ ם  ֹו ּי ַה ַעד  ְבדֹו  ָע ְל ים  ִב ּיָ ַח יֶתם  ִי ֱה ֶ ּשׁ

ָסה. ָנ ְר ַפ ּו ן  ֹו ז ָמ ם  ֹו ּי ַה ַעד  ֶכם  ָל ֵתת  ּלָ ִמ ע  ַנ ְמ ִנ א  לֹ

ַהּלֶֹוה  יּוַכל  ּלֹא  ׁשֶ ׁש  חֹוׁשֵ ן  ּכֵ ִאם  א  ֶאּלָ ּכֹון  ַמׁשְ ׁש  ְלַבּקֵ ְך  ּיָ ׁשַ ּלֹא  ד) 
ָהב"  ֶסף ְוַהּזָ ֱאַמר ּבֹו: "ִלי ַהּכֶ ּנֶ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ִלְפרַֹע לֹו חֹובֹו, ֲאָבל ֵמַהּשׁ

ּכֹון. ׁש ַמׁשְ ְך ְלַבּקֵ ּיָ ַ לֹא ׁשּ

ת  ַמ ֲח ה ֵמ י ֶז ֵר , ֲה ֹו ר ֵב ת ֲח ן ֶא ּכֵ ׁשְ ַמ ְמ ַה , ׁשֶ ת י ִע י ִב ְר ה ָה ָב ּו ׁש ּתְ ַה

א  לֹ ְו י  ִנ ָע ֶל ְך  ֹפ ֲה ַי א  ּו ה א  ּמָ ׁשֶ ׁש  ׁשֵ ֹו ח ׁשֶ  ( א  , ת ֹו ּב ִס  ' ג ִמ ד  ָח ֶא

ה  ֶצ ְר ִי א  לֹ ְו ֹו  ד ָי ר  ּגֹ ְס ִי א  ּמָ ׁשֶ ׁש  ׁשֵ ֹו ח ׁשֶ  ( ב  . ם ּלֵ ׁשַ ְל ֹו  ל ה  ֶי ְה ִי

א  ָצ ְמ ִי א  לֹ ֹו  ת א ּו מ ָי א  ּמָ ׁשֶ ׁש  ׁשֵ ֹו ח ׁשֶ  ( ג  . ֹו ב ֹו ת ח ֶא ֹו  ל ַע  ֹר ְפ ִל

ם  ִא ְב ּו  , ּו ּל ֵא ת  ֹו ׁש ׁשָ ֲח ד  ֶג ֶנ ן  ֹו ח טָּ ּבִ ֹו  ן ל ֵת ֹו נ ן  ֹו ּכ ׁשְ ּמַ ַה ְו  , ֹו ת ֹו א

א  לֹ ְל י  ֵר ֲה  , ּו י ְה ִי א  לֹ ּו  ּל ֵא ת  ֹו ׁש ׁשָ ֲח  ' ג ׁשֶ ַח  ּו ט ּבָ ם  ָד ָא ָה ה  ָי ָה

א  ֵר ֹו ּב ַה כ  " א  , ן ֹו ּכ ׁשְ ַמ ֹו  ר ֵב ֲח ֵמ ׁש  ֹו ר ְד ִל ׁש  ּיֵ ּבַ ְת ִמ ה  ָי ָה ק  ֵפ ָס



קפאפרק שישי  

ּלּו  ≈‡ לו…  ˙ּו  ‡ו… י≈ ל…‡  ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ַרך¿  ּבָ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ו¿  .˜ ָספ≈ י  ƒל ּב¿ ƒמ

 , ˙ו… נּו ‡ו… ּכ¿ ¿ ׁ̆ ַמ ּי¿ ∆ ׁ̆ ָל‡  ל ּוֻמפ¿ „ו… ַנ‡י ּ‚ָ ר ‰ּו‡ ּ‚¿ ≈̇ ˙, יו… ּ„ו… ƒּמ‰ַ

ָ‡ַמר:  ָ‰ב, ו¿ י ַ‰ּזָ ƒל ף ו¿ ס∆ י ַ‰ּכ∆ ƒי ב, ח) ל ˙ּוב: (ַחּ‚ַ ָבר ָ‡ַמר ַ‰ּכָ ּוכ¿

יָך.  ָפנ∆ ּל¿ ƒמ „ בו… ַ‰ּכָ ר ו¿ ∆� ָ‰ע̆… ים-‡ כט, יב) ו¿ ƒמ י ַ‰ּיָ ר≈ ב¿ ƒ„ּ)

ו…  ׁ̆ ַנפ¿ נּוַח  ָּ̇ רו…  ֲחב≈  ˙ ∆‡ ן  ּכ≈ ¿ ׁ̆ ּמַ ַ‰ּמ¿ י  ƒּכ י,  ƒ ׁ̆ י ƒֲחמ‰ַ ו¿

˙ ּבו…  ָ‰נו… ל≈ ּנּו ו¿ ּמ∆ ƒַרע מ ּפָ ƒ‰ ‰ ל¿ ּו∆ ַ̃ ‰ּו‡ מ¿ ∆ ׁ̆ י  נ≈ ּפ¿ ƒן, מ ּכו… ¿ ׁ̆ ַמ ּבַ

לו…  ים  ƒ„ּ ¿̃ ַי ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ּכַ י  ƒּכ …ב  ׁ̆ ח¿ ּיַ ∆ ׁ̆ י  ƒמ ֲ‡ָבל   . מּוָר˙ו… ¿̇ ƒּב ‡ו… 

ַטֲעָנ˙ו…   – ָלם  ָ‰עו…  „ ַּ̂ ƒמ ו…  ׁ̆ ַנפ¿ נּוַח  ָּ̇ ˜ו…  פ¿ ƒׂ̆ י  ≈„ּ  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

 , לו… ¿̂ ∆‡ ן  מו… ַ‰ּמָ ר  ≈‡ ָ ּׁ̆ ƒ‰ ּב¿ טּוַח  ּבָ ּנּו  ינ∆ ≈‡ ∆ ׁ̆ י  נ≈ ּפ¿ ƒמ ר,  ∆̃ ∆ ׁ̆

ינו…  ּב≈ ים  ƒיל ƒ„ּ ב¿ ַ‰ּמַ ים  ƒע‚ָ ַ‰ּפ¿ ן  ƒמ ַ‚ע  ּפ∆ ‰ּו  ר≈ ¿̃ ƒּי ∆ ׁ̆ ר  ָ ׁ̆ פ¿ ∆‡ ∆ ׁ̆

ּנּו.  ב∆ י ָיָמו ַיַעז¿ ƒ̂ ֲח ָי‰ יז, י‡) ּבַ ƒמ ר¿ ƒּוב: (י˙ ָ‡ַמר ַ‰ּכָ ∆ ׁ̆ מו…  , ּכ¿ ינו… ב≈ ל¿

ן  ‰ו… ם מ≈ ָ̂ פ¿ ל ח∆ יָעם ‡∆ ƒ‚ּ‰ַ ם ּב¿ ָ ׁ̆ נּוַח˙ ַנפ¿ ּמ¿ ƒֲענּו מ ּטָ ∆ ׁ̆ ּוַמ‰ 

ה  ּזֶ ֻב ְמ ׁשֶ י  ֵר ֲה  , ל ַל ּכְ ֹו  ל ְצ ֶא ת  ֹו מ ּיָ ַק א  לֹ ּו  ּל ֵא ת  ֹו ׁש ׁשָ ֲח ׁשֶ  ' ת י

ל  ּכָ ׁשֶ ק  ּו ס ּפָ ַה ד  י ִע ֵה ר  ָב ְכ ּו  , ן ֹו ּכ ׁשְ ַמ ּו  ּנ ּמֶ ִמ ׁש  ֹו ר ְד ִל ר  ֵת ֹו י ּבְ

ד  ֹו ב ּכָ ַה ְו ר  ׁשֶ ֹע ָה ת  ּדַ ּמִ  : ב י ִת ְכ ּו  . ' ת י ֹו  ּל ׁשֶ ב  ָה ּזָ ַה ְו ף  ֶס ּכֶ ַה

. ְך ַר ּבָ ְת ִי ם  ׁשֵ ַה ֵמ ל  ּכֹ ַה ם  ָד ָא ָל ה  ֶי ְה ּיִ ׁשֶ

ֶאְצלֹו,  ּכֹון ׁשֶ ַמׁשְ ְלֶוה ּבַ ְהֶיה ָרגּוַע ַהּמַ ּיִ ֵדי ׁשֶ ּכֹון הּוא ּכְ ת ַמׁשְ ׁשַ ּקָ ה) ּבַ
ֶסף ִיְהֶיה  ְוָקא ַהּכֶ ּדַ ֵכן ׁשֶ ַרְך ֲהֵרי ִיּתָ ם ִיְתּבָ ֵ ת ָממֹון ֵמַהּשׁ ׁשַ ַבּקָ ֲאָבל ּבְ

ְרדֹות ּוְדָאגֹות. ה ְלּטִ ִסּבָ

א  ּו ה ֹו  ר ֵב ֲח ֵמ ן  ֹו ּכ ׁשְ ַמ ל  ֵט ֹו ּנ ַה ׁשֶ  , ת י ׁשִ י ִמ ֲח ַה ה  ָב ּו ׁש ּתְ ַה

ע  ַר ּפָ ִה ְל ל  ַכ ּו ּי ׁשֶ ַע  ֵד ֹו ּי ׁשֶ ן  ָו י ּכֵ ל  ַט ּנָ ׁשֶ ן  ֹו ּכ ׁשְ ַמ ּבַ ַע  ּו ג ָר

ֹו  ל ם  י ּדִ ְק ַי א  ֵר ֹו ּב ַה ם  ִא ׁשֶ ן  ֵע ֹו ּט ַה ל  ָב ֲא  , ֹו ּב ת  ֹו נ ָה ֵל ְו ּו  ּנ ּמֶ ִמ

 , ת ֹו ו ְצ ִמ ּו ה  ָר ֹו ּת ם  ּיֵ ַק ְל ה  ּנֶ ּפַ ְת ִי א  ּו ה ו  י ָמ ָי ל  ָכ ְל ֹו  ת ָס ָנ ְר ּפַ

ר  ֵא ָ ּשׁ ּיִ ׁשֶ ל  ָל ּכְ ַח  ּו ט ּבָ ֹו  נ י ֵא י  ֵר ֲה ׁשֶ ם  ּו ּשׁ ִמ  , ר ֶק ׁשֶ ֹו  ת ָנ ֲע ַט

ֹו  ת ָמ ֲח ֵמ ד  י ִס ְפ ּיַ ׁשֶ ק  ֶז ֶנ ֹו  ל ה  ֶר ְק ּיִ ׁשֶ ן  ֵכ ּתָ ּיִ ׁשֶ  , ן ֹו מ ּמָ ַה ֹו  ל ְצ ֶא

ק  ּלֵ ּתַ ְס ִי ם  ָד ָא ָה י  ֵמ ְי ע  ַצ ְמ ֶא ּבְ ׁשֶ ן  ֵכ ּתָ ּיִ  : ב י ִת ְכ ִד ּכְ  . ן ֹו מ ּמָ ַה

ֹו  ת ָס ָנ ְר ּפַ ׁש  ֵר ֹו ד ְו ן  ֵע ֹו ּט ׁשֶ ה  ַמ א  ָל י ּמֵ ִמ ּו  . ן ֹו מ ּמָ ַה ּו  ּנ ּמֶ ִמ



חובות הלבבות שער הבטחון קפב

ר  ָ ׁ̆ פ¿ ∆‡ י  ƒּכ ם,  ָ̇ ו… ׁ̆ ָ̃ ַב ּב¿  – ם  ∆‰ מ≈ לּו˙  כ¿ ƒס ו¿ ָזב  ּכָ ָלם,  ָ‰עו…

מו…  ּכ¿ ם,  ָ ׁ̆ ַנפ¿ ַער  ַ̂ ּול¿ ם  ּבָ ƒל  ˙ ַ„ּ ר¿ ƒט ל¿  ‰ ָ̃ ֲחָז  ‰ ּבָ ƒס  ‰ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆

 ‰ ּב∆ ַמר¿ ז)  ˙ ב,  ָ‡בו… ָנ‰  ¿ ׁ̆ ƒמ) ָרָכ‰:  ב¿ ƒל ָנם  רו… כ¿ ƒז ינּו  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ∆ ׁ̆

 .‰‚ָ‡ָ ¿„ּ ‰ ּב∆ ים ַמר¿ ƒָכס נ¿

רּור  ּבָ ָ‰ָי‰  ּלּו  ƒ‡  , רו… ֲחב≈ מ≈ ן  ּכו… ¿ ׁ̆ ַמ ל  ּב≈ ַ̃ ַ‰ּמ¿ י  ƒּכ י,  ƒ ּׁ̆ ƒ ּׁ̆ ‰ַ ו¿

ל  פ∆ ָנ˙ו… ּכ≈ ָּ̇ ַח˙ ַ‰מ¿ ַּ̇ ‰ּו  ל≈ מ¿ ¿‚ ƒי , ו¿ ַמּנו… ם ז¿ ‰ּו ˜…„∆ ָרע≈ פ¿ ƒי ∆ ׁ̆ לו… 

˙ו…  ן ‡ו… ּכ≈ ¿ ׁ̆ ַמ „ ָעָליו, ל…‡ ָ‰ָי‰ מ¿ ס∆ ח∆ , ל¿ לו… ¿̂ ׁ̆ לו… ‡∆ ּי≈ ∆ ׁ̆ ַמ‰ 

ב  ָ‰‚ו… ַ‰ּטו… נ¿ ƒנּו מ ר ָיַ„ע¿ ∆ ׁ̆ ‡ֲ , ַרך¿ ּבָ ¿̇ ƒי ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ים. ו¿ ƒנ ּום ּפָ ׁ̆ ּב¿

‰ּו‡  ∆ ׁ̆ ים, ו¿ ƒנ ָ ׁ̆ ם י¿ ים ּ‚ַ ƒ ׁ̆ ינּו, ֲחָ„ ל ָעל≈ „ו… טּובו… ַ‰ּ‚ָ נּו, ו¿ ּמָ ƒע

 ‰ ל∆ ינו… עו… ≈‡ ∆ ׁ̆ ַמ‰  ָ„‰ ּב¿ ָ‰ֲעבו… ‰ ו¿ ָ̃ „ָ ¿ּ̂ ‰ַ ‰ ≈ׂ̆ ל ַעל ַמֲע מ≈ ּ‚ו…

ן  ƒַעי ָי‰ ס„, ‚)  ע¿ ַ ׁ̆ (י¿ ˙ּוב:  ּכָ ∆ ׁ̆ מו…  ּכ¿ ר,  ֻסּפַ ּי¿ ∆ ׁ̆ ן  ּכ≈ ∆ ׁ̆ ל  ּכָ ַ„ַע˙,  ּבַ

ר ‰ּו‡  ≈̇ , יו… ‰ לו… ַחּכ≈ מ¿ ƒל ‰ ∆ׂ̆ ָך ַיֲע ¿̇ ים זּוָל ƒ‰…ל ¡‡ ‰ ָ̇ ל…‡ ָרָ‡

ן  ֵכ ּתָ ִי י  ֵר ֲה ׁשֶ  , ת ּו ׁש ּפְ ִט ְו ר  ֶק ׁשֶ ה  ֶז ּבָ ׁש  ֵי ֹו  ׁש ְפ ַנ ַח  ּו נ ּתָ ׁשֶ י  ֵד ּכְ

 . ֹו ר ֲע ַצ ְל ּו ֹו  ּב ִל ת  ֶא ד  י ִר ְט ַה ְל ה  ּבָ ִס ה  ֶי ְה ִי ן  ֹו מ ּמָ ַה א  ָק ְו ּדַ ׁשֶ

ל  ַע ה  ּבֶ ְר ַמ ם  י ִס ָכ ְנ ה  ּבֶ ְר ּמַ ׁשֶ י  ִמ  : ל " ז ח ּו  ר ְמ ָא ׁשֶ י  ִפ ּכְ

. ת ֹו ג ָא ּדְ ֹו  מ ְצ ַע

ִכְפֵלי  ַיְחִזיר לֹו ַהחֹוב ּבְ טּוַח ּבֹו ׁשֶ ּבָ ּכֹון ֵמֶאָחד ׁשֶ ׁש ַמׁשְ ַנאי ְלַבּקֵ ו) ּגְ
יִטיב  ּמֵ ֶ ּשׁ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ ן  ּכֵ ׁשֶ ְוָכל  ְזַמּנֹו,  יַע  ּגִ ּיַ ׁשֶ ִלְפֵני  עֹוד  ְפַלִים  ּכִ

ִעּמֹו.

לֹו  ר  רּו ּבָ ה  ָי ָה ִאם  ּבְ רֹו  ֵב ֲח ֵמ ן  ֹו ּכ ׁשְ ַמ ל  ּבֵ ַק ּמְ ַה ׁשֶ ית,  ׁשִ י ׁשִ ַה ָבה  ּו ׁש ּתְ ַה

ֶחֶסד,  לֹו  יר  ִז ְח ַי ַאף  ְו  , ן ַמ ּזְ ַה י  ֵנ ְפ ִל ד  עֹו ב  ַהחֹו לֹו  ַרע  ְפ ִי רֹו  ֵב ֲח ׁשֶ

ּו  ּנ ּמֶ ִמ ׁש  ֵר ֹו ּד ה  ָי ָה א  ּלֹ ׁשֶ אי  ּדַ ַו ּבְ  , ֹו ּמ ִע ה  ׂשָ ָע א  הּו ׁשֶ ה  ּמַ ִמ ם  ִי ַל ְפ ּכִ

 , ּו נ ּמָ ִע ִטיב  י ֵמ א  הּו ה  ּמָ ּכַ ּו  נ ָל ַע  דּו ָי י  ֵר ֲה ית'  ֵרא  ֹו ּב ַה ְו ל,  ָל ּכְ ן  ֹו ּכ ׁשְ ַמ

ל  ּכָ ַעל  ר  ָכ ׂשָ ם  ּלֵ ׁשַ ְמ א  הּו ׁשֶ ְו  , ּו נ ּמָ ִע ה  ׂשָ ָע ׁשֶ ְו ה  ׂשֶ עֹו ׁשֶ ת  בֹו ֹו ּט ה  ּמָ ַכ ְו

ר,  ָכ ּשָׂ ל ַה ֶד ּגֹ ן ֶאת  י ִב ָה ּו ְל נ ֵל ְכ ׂשִ ּבְ ן  י ֵא ן ׁשֶ ֶפ ֹא ּבְ ה  ָו ְצ ל ִמ ּכָ ַעל  ָקה ְו ָד ְצ

ֲאָתה ֶאת  א ָר ן לֹ ִי ם ַע ִתיב: ׁשּו ְכ ִד . ּכְ ּו נ י ִפ א ֹזאת ּבְ ַבטֵּ ּו ְל נ י ֵח ֹכ ן ּבְ י ֵא ְו

ל  דֹו ּגָ אי  ַנ ּגְ א  הּו אי ׁשֶ ּדַ ַו ּבְ . א"כ  ֹו ַח ּב ֵט ֹו ּב ן ה' ַל ּתֵ ּיִ ל ׁשֶ מּו ּגְ ַה ְו ר  ָכ ּשָׂ ַה



קפגפרק שישי  

 . ˙ו… ן ‡ו… ּכ≈ ¿ ׁ̆ ַמ ּנ¿ ∆ ׁ̆ ל  „ו… ַנ‡י ּ‚ָ ¿‚ּ

 ‡ ּלָ נו… ‡∆ ּכ¿ ¿ ׁ̆ ַמ ינו… מ¿ ≈‡ , רו… ˙ ֲחב≈ ן ‡∆ ּכ≈ ¿ ׁ̆ ַמ י ַ‰ּמ¿ ƒי, ּכ ƒיע ƒב ¿ ּׁ̆ ‰ַ ו¿

ן  ‰ו… ֲעבּורו… מ≈ נו… ּבַ ּכ¿ ¿ ׁ̆ ƒּמ ∆ ׁ̆ ַמּל…‡˙ ַמ‰  ל ל¿ ‰ּו‡ ָיכו… ∆ ׁ̆ ַ‡ַחר 

ַמ˙  ָ„ּ ¿̃ ‰ַ ּב¿ ַרך¿  ּבָ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ן  ּכ≈ ¿ ׁ̆ ַמ ַ‰ּמ¿ ֲ‡ָבל  ָלם,  ָ‰עו…

ן,  י‰∆ ֲעל≈  ‰„ָ ָ‰ֲעבו… ם  ּל≈ ַ ׁ̆ ל¿  ˙ כ…ל∆ י¿ לו…  ין  ≈‡ ָליו,  ≈‡  ˙ בו… ַ‰ּטו…

 ,˙ נו… ָ ׁ̆ ˙ ַ‰י¿ בו… ן ַ‰חו… ƒָעָליו מ ׁ̆ ּי≈ ∆ ׁ̆ ר…ַע ַמ‰  פ¿ ƒָטח ל ל…‡ ֻמב¿ ו¿

 ˙ בו… ַע חו… ר≈ ּנּו ּפו… ינ∆ י˜ ‡≈ ƒ„ּ ַּ̂ ָ‰ָ‡ָ„ם ַ‰ ∆ ׁ̆  ,˙ ו… ׁ̆ ן ַ‰ֲחָ„ ּכ≈ ∆ ׁ̆ ל  ּכָ

מו…  ּכ¿  , לו… ים  ƒ‰…ל ¡‡‰ָ ר  ז∆ ע≈ ּב¿  ‡ ּלָ ∆‡ ָעָליו  ים  ƒ‰…ל ¡‡‰ָ ַב˙  טו…

יל  ƒּכ ¿ׂ̆ ַ‡ף ַ‰ּמַ יו: ו¿ ָ̇ חו… ּב¿ ¿ ׁ̆ ƒ̇ ים ּב¿ ƒ„י ƒן ַ‰ֲחס ƒָח„ מ ָ‡ַמר ‡∆ ∆ ׁ̆

ָך  מ¿ ƒ ׁ̆ ּב¿ ם  ƒ‡ י  ƒּכ ל,  ַ‰ּלָ ¿̇ ƒי ‰ּו  ≈ׂ̆ ַמֲע ּב¿ ל…‡  ָך,  ¿̇ ‡ו… ַע  ≈„ ַ‰ּיו…

י  ƒּכ ָך,  ¿̇ ‡ו… ָלַ„ַע˙  ָבבו…  ל¿  ˙ ∆‡  ָ̇ ינו… ƒכ‰ֲ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ יָך,  ַרֲחמ∆ ּוב¿

ים מ„,  ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ) ‡מ…ר:  ל≈ ל,  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ַרע  ז∆ ל  ּכָ לּו  ַ‰ל¿ ¿̇ ƒי ו¿ ˜ּו  ¿„ּ ¿̂ ƒי ָך  ּב¿

. ן ֹו ּכ ׁשְ ַמ ּו  ּנ ּמֶ ִמ ׁש  רֹו ְד ִל

ּכֹון  ׁשְ ֶנֶגד ַהּמַ ַרְך ֲאִפּלּו ְמַעט ּכְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ כַֹח ָהָאָדם ָלֵתת ּלְ ז) ֵאין ּבְ
ּנּו. ּדֹוֵרׁש ִמּמֶ ׁשֶ

את  ֹז ה  ׂשֶ ֹו ע ֹו  נ י ֵא ֹו  ר ֵב ֲח ת  ֶא ן  ּכֵ ׁשְ ַמ ְמ ַה ׁשֶ ת,  י ִע י ִב ְ ּשׁ ַה ה  ָב ּו ׁש ּתְ ַה

ן  מֹו ָמ ן  ֹו ּכ ׁשְ ּמַ ַה ד  ֶג ֶנ ּכְ ֹו  ל ת  ֵת ָל ֹו  ּד ּצִ ִמ ל  ֹו כ ָי א  הּו ף  ַא כ  א" א  ּלָ ֶא

ל  ֵמ ֹו ּג ׁשֶ ת'  י א  ֵר ֹו ּב ַה ֵמ ן  ֹו ּכ ׁשְ ַמ ׁש  ֹו ר ְד ִל ל  ֹו כ ָי ד  ַצ י ּכֵ ל  ָב ֲא  . ' ֹו ּד ַכ ְו

ה  ֶז ד  ֶג ֶנ ּכְ ת  ֵת ָל ם  ָד ָא ָה ד  ַי ּבְ ן  י ֵא ׁשֶ ן  ֶפ ֹא ּבְ ת,  דּו י ִמ ְת ּבִ ם  י ִד ָס ֲח ֹו  ּמ ִע

כ"ש  ר ו ָב ּכְ ב ִמ ּיָ ַח ה ׁשֶ ּמַ ַע ִמ ֹר ְפ ַח ִל י ִל ְצ ּיַ ׁשֶ ַח  טּו ֹו ּבָ נ י ף ֵא ַא ם, ְו ּו ל ּכְ

ם  י ִח י ִל ְצ ַמ ם  ָנ י ֵא ם  י ִק י ּדִ ַצ  ' י אפי ֵר ֲה ׁשֶ  , ד י ִת ָע ּלֶ ׁשֶ ם  י ׁשִ ָד ֳח ת  בֹו חֹו

ד  י ִס ָח ׁשֶ י  ִפ ְכ ּו ם,  ֶה ָל ר  ֵז ֹו ע ׁשֶ א  ֵל ּו ל א  ֵר ֹו ּב ַה י  ּפֵ ַל ּכְ ם  ָת ָב חֹו ַע  ֹר ְפ ִל

ת  ֶא ר  י ּכִ ּמַ ַה ל  ֶכ ּשֵׂ ַה ל  ַע ּבַ ם  ָד ָא ָה ף  ַא  : ר ַמ ָא ְו ה'  ת  ֶא ַח  ּבֵ ׁשִ ד  ָח ֶא

ב  ֹר ּבְ  ' ה ׁשֶ ְך  ָכ ּבְ א  ּלָ ֶא  , ו י ׂשָ ֲע ַמ ּבְ ַח  ּבֵ ּתַ ׁשְ ִמ ֹו  נ י ֵא א,  ֵר ֹו ּב ַה ת  ּלַ ֻד ּגְ

ת  ֹו ּד ִמ ּבְ י  ֵר ֲה ׁשֶ  , ְך ַר ּבָ ְת ִי ּו  ּנ ּמֶ ִמ ע  ַד ּיֵ ׁשֶ ּו  ה ּכָ י ִז ְו ֹו  ּב ִל ּבְ ס  י ִנ ְכ ִה ו  י ָמ ֲח ַר

ּו  נ ּמָ ב ִע י ִט י ּמֵ ה' ׁשֶ : ּבַ ב י ִת ְכ ִד . ּכְ ל ֵא ָר ׂשְ ם ִי ל ַע ּו ּכָ ח ּבְ ּתַ ׁשְ ' ִי ָך ה ְב טּו



חובות הלבבות שער הבטחון קפד

ָל‰. ‰ ס∆ ∆„ ָלם נו… עו… ָך ל¿ מ¿ ƒ ׁ̆ ם ו¿ נּו ָכל ַ‰ּיו… ל¿ ּלַ ƒ‰ ים ƒ‰…ל‡ ט) ּב≈

 . ב ּצָ ַמ ל  ָכ ּבְ ד  י ִמ ּתָ ה  ֶד ֹו נ ָך  ְמ ׁשִ ְל ּו  , ד י ִמ ּתָ ם  י ִל ּלְ ַה ְת ִמ ּו  נ ָא

ן  ע≈ ּטו… ∆ ׁ̆  ,˙ נו… ּכו… ¿ ׁ̆ ַ‰ּמַ ַעל  ּבַ ַטֲעַנ˙  ל¿  ˙ ּובו… ׁ̆ ¿ּ̇ ָע‰  ב¿ ƒ ׁ ּ̆ ‰ַ ּכּום  ƒס
יּוַכל  ך¿  ּכָ ַ‡ַחר  ַר˜  ו¿ ָנָס˙ו…  ר¿ ּפַ  '‰ לו…  ן  ≈ּ̇ ƒי ם  ∆„… ּ̃ ∆ ׁ̆  ‰ ∆̂ רו… ‰ּו‡  ∆ ׁ̆

ָר‰. ו… ּ̇ ּמּו„ ַ‰ ƒל ˙ ּול¿ וו… ¿̂ ƒּיּום ַ‰ּמ ƒ̃ ˙ ל¿ ּנו… ּפַ ¿̇ ƒ‰ ל¿

יל  ƒח ¿̇ ƒ‰ ם  ר∆ ט∆ ּב¿ נו…  ֲ‡„ו…  ˙ ∆‡ ן  ּכ≈ ¿ ׁ̆ ַמ ל¿ ל  ָיכו…  „ ב∆ ָ‰ע∆ ין  ≈‡ ∆ ׁ̆ ם  ≈ ׁ̆ ּכ¿  (‡

ר  ַ̂ ּיָ ∆ ׁ̆ י  ƒמ  ˙ ∆‡ ן  ּכ≈ ¿ ׁ̆ ַמ ל¿ ל  ָיכו… ָ‰ָ‡ָ„ם  ין  ≈‡ ∆ ׁ ּ̆ ן  ּכ≈ ∆ ׁ̆ ל  ּכָ  , ָ„˙ו… ֲעבו… ּבַ

. ˙ו… ‡ו…

 '‰ מ≈ ן  ּכו… ¿ ׁ̆ ַמ יַע˙  ƒב ¿̇ ּו ָב‰,  ¿̂ ƒ̃ ל…‡  ל¿ ן  ּכו… ¿ ׁ̆ ַמ  ׁ̆ ≈ּ̃ ַב ל¿ ך¿  ּיָ ַ ׁ̆ ל…‡  ב) 

. ָנָס˙ו… ַפר¿ ך¿ ל¿ ָטר≈ ¿̂ ƒי ‰ ּמָ ַע ּכַ ≈„ ין ָ‰ָ‡ָ„ם יו… י ‡≈ ֲ‰ר≈ ∆ ׁ̆ בּול  י ּ‚¿ ƒל ‰ּו‡ ּב¿

ן  ּכ≈ ם  ַ‚ּ ב  ַחּיָ מו…  ¿̂ ַע ַע  ב≈ ו… ּ̇ ‰ַ ם  ƒ‡ ּב¿ ן  ּכו… ¿ ׁ̆ ַמ ּב…ַע  ¿̇ ƒל ר  ָ ׁ̆ פ¿ ∆‡ י  ƒ‡  (‚

 '‰ ן מ≈ ּכו… ¿ ׁ̆ ׁ̆ ַמ ≈ּ̃ ַב ל ל¿ ינו… ָיכו… ≈‡ ∆ ׁ̆ ן ָ‰ָ‡ָ„ם  ּכ≈ ∆ ׁ̆ ל  ן, ּכָ ּכו… ¿ ׁ̆ ַבַעל ַ‰ּמַ ל¿

. ך¿ ל ּכָ ˙ ּכָ ˙ ַרּבו… בו… ‰ ֲעבּורו… טו… ָׂ̆ ָע ∆ ׁ̆

 ‰ ּל…‡ יּוַכל ַ‰ּל…ו∆ ∆ ׁ̆  ׁ̆ ≈ ׁ̆ ן חו… ם ּכ≈ ƒ‡ ‡ ּלָ ן ‡∆ ּכו… ¿ ׁ̆ ׁ̆ ַמ ≈ּ̃ ַב ך¿ ל¿ ּיָ ַ ׁ̆ „) ּל…‡ 

ף  ס∆ ַ‰ּכ∆ י  ƒל"  : ּבו… ַמר  ¡‡ ּנ∆ ∆ ׁ̆ ַרך¿  ּבָ ¿̇ ƒי ם  ≈ ׁ ּ̆ ‰ַ מ≈ ֲ‡ָבל   , בו… חו… לו…  ר…ַע  פ¿ ƒל

ן. ּכו… ¿ ׁ̆ ׁ̆ ַמ ≈ּ̃ ַב ך¿ ל¿ ּיָ ַ ּׁ̆ ָ‰ב" ל…‡  ַ‰ּזָ ו¿

ן  ּכו… ¿ ׁ̆ ַמ ‰ ּבַ ו∆ ל¿ ‰ ָר‚ּוַע ַ‰ּמַ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆ י  ≈„ ן ‰ּו‡ ּכ¿ ּכו… ¿ ׁ̆ ˙ ַמ ַ ׁ̆ ָּ̃ ַר˙ ּבַ ּט¿ ‰) ּמַ

 ‡ ָ̃ ו¿ ַ„ּ ∆ ׁ̆ ן  כ≈ ָּ̇ ƒי י ַרך¿ ֲ‰ר≈ ּבָ ¿̇ ƒם י ≈ ׁ ּ̆ ‰ַ ן מ≈ ˙ ָממו… ַ ׁ̆ ָּ̃ ַב , ֲ‡ָבל ּב¿ לו… ¿̂ ∆‡ ∆ ׁ̆

.˙ ָ‡‚ו… ˙ ּו„¿ „ו… ר¿ ƒט ‰ ל¿ ּבָ ƒס ‰ י∆ ¿‰ ƒף י ס∆ ַ‰ּכ∆

‰ּו‡  ∆ ׁ̆  ‰ ו∆ ל¿ טּוַח ּבו… ַ‰ּמַ ּבָ ∆ ׁ̆ ָח„  ∆‡ ן מ≈ ּכו… ¿ ׁ̆ ׁ̆ ַמ ≈ּ̃ ַב ַנ‡י ל¿ ‰ּו‡ ּ‚¿ ∆ ׁ̆ ו) 

ן  ּכ≈ ∆ ׁ̆ ָכל  , ו¿ ַמּנו… יַע ז¿ ƒ‚ַּי ם  ר∆ ט∆ ם ּב¿ ƒַלי פ¿ ƒי ּכ ל≈ פ¿ ƒכ ב ּב¿ ˙ ַ‰חו… יר לו… ‡∆ ƒז ַיח¿

. ּמו… ƒיב ע ƒיט ּמ≈ ∆ ׁ ּ̆ ַרך¿  ּבָ ¿̇ ƒם י ≈ ׁ ּ̆ ‰ַ מ≈

ן  ּכו… ¿ ׁ̆ ַ‰ּמַ מּוַר˙  ¿ּ̇ לו…  ן  ≈̇ ּנו… ∆ ׁ̆ ּום  ׁ ּ̆ ƒמ  ‰ ז∆ רו…  ֲחב≈  ˙ ∆‡ ן  ּכ≈ ¿ ׁ̆ ַמ ַ‰מ¿ ז) 

 „ ∆‚ נ∆ ּכ¿ ַעט  ּלּו מ¿ ƒַרך¿ ֲ‡פ ּבָ ¿̇ ƒי ם  ≈ ׁ ּ̆ ‰ַ ˙ ל¿ ≈̇ ָל כ…ַח ָ‰ָ‡ָ„ם  ּב¿ ין  ≈‡ ן, ו¿ ָממו…

ּנּו. ּמ∆ ƒמ ׁ̆ ר≈ ּ„ו… ∆ ׁ̆ ן  ּכו… ¿ ׁ̆ ַ‰ּמַ



חֹון  ּטָ ַער ַהּבִ ׁשַ
ִביִעי ֶרק ׁשְ ּפֶ





קפזפרק שביעי  

ן  ƒמ לו…  ָר‡ּוי  ָ‰ָי‰  ∆ ׁ̆ ַמ‰   ‰ ַ‰ּז∆ ַער  ַ ּׁ̆ ּבַ נּו  ַלמ¿ ¿ ׁ̆ ƒ‰ ∆ ׁ̆ יָון  כ≈ ו¿

י  י„≈ ƒס ר ַמפ¿ ָב‡≈ ‰ ל¿ ָּ̇ נּו, ָר‡ּוי ָלנּו ַע ≈̇ ‚ָ ָׂ ּ̆ י ַ‰ ƒפ ים ּכ¿ ƒָבר ¿„ּ‰ַ

ים  ƒָער ¿ ּׁ̆ ‰ַ ˙ ∆� ל̆… ¿ ׁ̆ י  י„≈ ƒס י ַמפ¿ ƒים. ָו‡…ַמר, ּכ ƒ‰…ל‡ ן ּב≈ חו… ּטָ ƒּב‰ַ

ן.  חו… ּטָ ƒים ַ‰ּב ƒ„י ƒס ם ַמפ¿ ּלָ ‰ ּכֻ ר ַ‰ּז∆ פ∆ ּס≈ ים ּבַ ƒמ ¿„ ו… ּ̃ ‰ַ

יו  ָ̇ ּ„ו… ƒמ ּוב¿  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ַין  נ¿ ƒע ּב¿ לּו˙  כ¿ ƒּס‰ַ  :„ עו… יָ„יו  ƒס ּוַמפ¿

רּוָ‡יו,  ‡ ַעל ּב¿ ר≈ י ַ‰ּבו… ין ַרֲחמ≈ ƒב ינו… מ≈ ≈‡ ∆ ׁ̆ י  ƒי מ ƒּכ ,˙ בו… ַ‰ּטו…

ים  ƒּור ׁ̆ ¿̃ ם  ≈‰ ∆ ׁ̆ ם, ו¿ ∆‰ לו… ּבָ ¿ ׁ̆ ָח˙ו… ּוָמ ָ‚ּ ¿ ׁ̆ ‰ַ ם, ו¿ י‰∆ ַוֲ‰ָ‚ָנ˙ו… ֲעל≈

מ…ך¿ ָעָליו.  ס¿ ƒל…‡ י ּבו… ו¿ ƒסּוָריו, ל…‡ ָינּוַח ל‡ֲ ּבַ

ַמר  לו… י  ƒנ ˆו… ר¿  , ַרך¿ ּבָ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ַו˙  ¿̂ ƒמ ּב¿ לּו˙ו…  כ¿ ƒס ם,  ∆‰ ּומ≈

מו…  , ּכ¿ ט…ַח ּבו… ב¿ ƒל מ…ך¿ ָעָליו ו¿ ס¿ ƒל ‰ּ יר ּבָ ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ר ∆ ׁ̆ ‡ֲ , ָר˙ו… ו… ּ̇

ָי‰  כו, „)  ע¿ ַ ׁ̆ (י¿ ָ‡ַמר:  ו¿ ז…‡˙,  ּבָ ָנ‡  י  ƒָחנּונ ּוב¿ י)   ,‚ י  ƒכ‡ָ (ַמל¿ ָ‡ַמר:  ∆ ׁ̆

חֹון. ּטָ ת ַהּבִ ּדַ א ְלָבֵאר ַמה ּגֹוֵרם ָלָאָדם ִלְהיֹות ָרחֹוק ִמּמִ ֶפֶרק ֶזה ּבָ ּבְ

ִפי  ּכְ ְוִלְלֹמד  ְלָבֵאר  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ַמה  ה41  ַהּזֶ ַער  ׁשַ ּבְ ְלָבֵאר  ְמנּו  ִסּיַ ׁשֶ ְלַאַחר 

חֹון.  טָּ ַהּבִ ת  ִמּדַ ְלַהְפִסיד ֶאת  ּגֹוֵרם  ַמה  ֵעת  ּכָ ְלָבֵאר  ָהָראּוי  ִמן  ָגֵתנּו,  ַהּשָׂ

ּגֹוְרִמים  ֵהם  ֵסֶפר ֶזה42 ׁשֶ ּבְ ָעִרים ְלֵעיל  ְ ג' ַהּשׁ ּבְ ּמֹוִפיַע  ה ׁשֶ ּמַ ים, ׁשֶ ְוַאְקּדִ

חֹון. טָּ ְלַהְפִסיד ַמֲעלֹות ֵאּלּו, ֵהם ּגֹוְרִמים ג"כ ְלַהְפִסיד ַהּבִ

א  ֵר ֹו ּב ַה ת  ּלַ ֻד ְג ּבִ ת  ּו נ ְנ ֹו ּב ְת ִה ַה ר  ֶס ֹח  , ְך ָכ ְל ם  ֵר ֹו ּג ַה ר  ָב ּדָ ד  עֹו

ם  ֵח ַר א ְמ ֵר ֹו ּב ַה ֹו ׁשֶ ּת ְע ַד ן ּבְ י ִב ֹו ֵמ נ י ֵא י ׁשֶ י ִמ ת, ּכִ בֹו ֹו ּט ו ַה י ָת ֹו ּד ִמ ְב ּו

ם  י ִפ פּו ּכְ ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ְו ם,  ֶה י ֵל ֲע ל  ׁשֵ מֹו ּו ַח  י ּגִ ׁשְ ַמ ּו ן  ֵג ֵמ ּו ו  י ָא ּו ר ּבְ ל  ּכָ ל  ַע

. ו י ָל ָע ְך  ֹמ ְס ִל ְו ַח  ֹט ְב ִל ל  ַכ ּו י א  לֹ  , ו י ּתָ ְח ּתַ

ר  י ִה ְז ִה ְו ה  ּוָ ִצ ה  " ב ק ה ש ַע  ֵד ֹו י ֹו  נ י ֵא ר  ׁשֶ ֲא ׁש  ֵי ְו

ּו  ּס ַנ ּתְ  : ב י ִת ְכ ִד ּכְ  . ו י ָל ָע ַח  ֹט ְב ִל ְו ְך  ֹמ ְס ִל ה  ָר ֹו ּת ּבַ

ם  י ִח ְט ֹו ּב ּו  י ֱה  : ב י ִת ְכ ּו  . ר ׂשֵ ֲע ַמ ל  ׁשֶ ֹו  ז ה  ָו ְצ ִמ ּבְ י  ִת ֹו א

חֹון. טָּ ַער ַהּבִ 41.  ׁשַ

ַער ֲעבֹוַדת ָהא-לֹוִקים. ִחיָנה, ׁשַ ַער ַהּבְ חּוד, ׁשַ ַער ַהּיִ 42.  ׁשַ

פר˜ ˘ביעי



חובות הלבבות שער הבטחון קפח

י ַע„.  חּו ַביָי ֲע„≈ ט¿ ƒּב

 ‰ ∆‡ ר ‰ּו‡ רו… ∆ ׁ̆ ‡ֲ ˙ בו… רו… ¿ּ̃ ‰ַ  ˙ ּבו… ƒל ַ‰ּס ˙ו… ‡∆ טו… ם, נ¿ ∆‰ ּומ≈

ָנ‰  ַרב¿ ¿̃ ƒּ̇ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ל  ּכָ  ,˙ ּלו… ƒע‰ָ י  ƒּכ ַ„ע,  י≈ ל…‡  ו¿ ן,  ָ̇ ‡ו…

 . י˜ו… ƒּז‰ַ ּול¿ ָלל  עו… יל ַלמ¿ ƒע ‰ו… ם ל¿ ָּ̇ ָכל¿ י¿ ַעט  מ¿ ƒּ̇ ָלל,  עו… ַ‰מ≈ מ≈

י˜ו…  ƒּז‰ַ ילו… ּול¿ ƒע ‰ו… ם ל¿ ָּ̇ ָכל¿ ַח י¿ ‰ ּכ… י∆ ¿‰ ƒָנ‰, י ¿̃ ַח ר¿ ƒּ̇ ר  ∆ ׁ̆ ָכל ֲ‡ ו¿

 .‰ ∆‡ ר¿ ƒנ ר ָחָז˜ ו¿ ≈̇ יו…

 ‰ ּו∆ ַ̂ ֲעָבָ„יו, מ¿ ָח„ מ≈ ∆‡ ˙ ַעּנו… ‰ ל¿ ∆̂ ‰ּו‡ רו… ∆ ׁ̆ , ּכ¿ ך¿ ל∆ מו… ַ‰ּמ∆ ּכ¿

 ‰ ּו∆ ַ̂ מ¿ ר  ַׂ ּ̆ ‰ַ ו¿ ר,  ָׂ ּ̆ ‰ַ  ‰ ּו∆ ַ̂ מ¿  ‰ נ∆ ¿ ׁ̆ ƒּמ‰ַ ו¿  ,˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ‰ּו  נ≈ ¿ ׁ̆ ƒמ

 ‰ ּו∆ ַ̂ מ¿ ט  יו… ¿„ּ ַ‰ַסר¿ ו¿ ט,  ּיו… ¿„ּ ַלַסר¿  ‰ ּו∆ ַ̂ מ¿ ר  ט≈ ו… ּׁ̆ ‰ַ ו¿ ר,  ט≈ ו… ּׁ̆ ‰ַ

ים  ƒים מּוָכנ ƒל כ≈ ‰ ּב¿ ∆ׂ̆ ֲע ים ַ‰ּמַ ƒמ ּי¿ ַ̃ ים מ¿ ƒׂ̆ ¿‚ ַ‰ּנו… ים, ו¿ ƒׂ̆ ¿‚ ַ‰ּנו…

יף  ƒס ‰ו… ֲערו… ּול¿ ַּ̂ ƒל מ ≈̃ ‰ָ ם ל¿ ּלָ ּכֻ ƒעּוָט‰ מ ו… מ¿ ּ̇ ָכל¿ ר י¿ ∆ ׁ̆ . ַוֲ‡ לו…

. ד י ִמ ּתָ  ' ה ּבַ

ת  ּו ל ּדְ ּתַ ׁשְ ִה ַה ׁשֶ ב  ׁשֹ ְח ַל ה  ָט ֹו נ ם  ָד ָא ָה ת  ַע ּדַ ׁשֶ ם  ּו ּשׁ ִמ ם  י ִמ ָע ְפ ִל ְו

ם  י ִב ֹו ר ְק ּו  י ְה ּיִ ׁשֶ ל  ָכ ּכְ  , ת ֹו ּב סִּ ַה ׁשֶ ַע  ֵד ֹו י ֹו  נ י ֵא ְו  , ה ָס ָנ ְר ּפַ ה  ָא י ִב ְמ

ל  ָכ ְכ ּו  , ק י ּזִ ַה ְל ֹו  ל א י ִא ֹו ה ְל ם  ָח ֹו ּכ ט  ַע ְמ ִי ם  ָד י ִק ְפ ּתַ ַע  ּו ּצ ִב ְל ר  ֵת ֹו י

ק  ָז ָח ק  י ּזִ ַה ְל ֹו  א ל  י ִע ֹו ה ְל ם  ָח ּכֹ ה  ֶי ְה ִי  , ר ֵת ֹו י ם  י ִק ֹו ח ְר ּו  י ְה ּיִ ׁשֶ

. ר ֵת ֹו י ר  ּכָ ִנ ְו

ה  ּוֶ ְמַצ ֵמֲעָבָדיו,  ֶאָחד  ֶאת  ְלַהֲעִניׁש  רֹוֶצה  ִאם  ּבְ ֶמֶלְך  ֵאֶצל  ׁשֶ ּוְכמֹו 

ר  ַהּשַׂ ְו ר,  ַלּשַׂ ה  ּוֶ ְמַצ ְלֶמֶלְך  ֶנה  ׁשְ ַהּמִ ְו ֹזאת,  ַע  ּצֵ ְלַב ְלֶמֶלְך  ֶנה  ׁשְ ַהּמִ ֶאת 

ים,  ֻמּנִ ּמְ ַל ה  ּוֶ ְמַצ ׁשּוט  ַהּפָ ר  ַהּשַׂ ְו ׁשּוט,  ּפָ ר  43ְלׂשַ ֹוֵטר  ַהּשׁ ְו ֵטר,  ְלׁשֹו

ִמי  ּו ִלְרׁשּוָתם.  ְמִדים  ֵכִלים ָהעֹו ּבְ ֶלְך  ַהּמֶ ן  ִעים ֶאת ְרצֹו ים ְמַבּצְ ֻמּנִ ַהּמְ ְו

ּו  ִסיף ָעָליו, ֵאּל ְנׁשֹו אֹו ְלהֹו ְרׁשּות ְלָהֵקל ֵמעֹו ַח ּו חֹות ּכֹ ׁש לֹו ֲהִכי ּפָ ּיֵ ׁשֶ

ה ַעל ֶהְדיֹוטֹות, ְוִהיא ִמיָלה  ֻמּנֶ ר ָנמּוְך ַהּמְ ת ל"א:) ׂשַ ּבָ י' ביעב"ץ (ׁשַ 43.  'ַסְרְדיֹוט' ּפִ

ר ֶהְדיֹוט'. ֶבת 'ׂשַ ֻמְרּכֶ



קפטפרק שביעי  

ים  ƒׂ̆ ¿‚ ַ‰ּנו… ו¿  ,ı פ∆ ח≈ ם  ָל‰∆ ין  ≈‡ ∆ ׁ̆ י  נ≈ ּפ¿ ƒמ ים,  ƒל ַ‰ּכ≈ ם  ≈‰ ָעָליו, 

ים,  ƒׂ̆ ¿‚ ַ‰ּנו… ר מ≈ ≈̇ ט יו… יו… ¿„ ר¿ ן ַ‰ּסַ כ≈ ים, ו¿ ƒל ַ‰ּכ≈ ים מ≈ ƒל כו… ר י¿ ≈̇ יו…

ר,  ט≈ ו… ּׁ̆ ‰ַ ן  ƒר מ ≈̇ יו… ר  ַׂ ּ̆ ‰ַ ו¿ ט,  יו… ¿„ ר¿ ַ‰ּסַ ן  ƒר מ ≈̇ יו… ר  ט≈ ו… ּׁ̆ ‰ַ ו¿

ם  ƒ‡ ∆ ׁ̆ י  נ≈ ּפ¿ ƒם, מ ּלָ ּכֻ ƒר מ ≈̇ ך¿ יו… ל∆ ַ‰ּמ∆ ר, ו¿ ָׂ ּ̆ ‰ַ ר מ≈ ≈̇ ‰ יו… נ∆ ¿ ׁ̆ ƒּמ‰ַ ו¿

 . ַחל לו… מ¿ ƒי ‰ ∆̂ ר¿ ƒי

ם  ָ̇ ָ̃ ָחז¿ ו¿  ˙ ּלו… ƒע‰ָ ּו˙  ׁ̆ י ƒֲחל י  ƒּכ ָך,  ל¿  ‰‡ָ ר¿ ƒנ ָבר  ּוכ¿

ּנּו.  ּמ∆ ƒם מ ָ̃ ָרח√ ו¿ ם  ָ̇ ָב ר¿ ƒ̃ י  ƒפ ּכ¿ יָנ‰  י∆ ¿‰ ƒּ̇ ָלל  עו… ַלמ¿ יל  ƒע ‰ו… ל¿

ן  ƒר…ַח˜ מ ˙ ּב¿ ּלו… ƒי˙ ָ‰ע ƒל כ¿ ַּ̇ ר ‰ּו‡  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ,‰ ַעּל∆ ¿̇ ƒי ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ו¿

ו…  ּ̇ ָכל¿ ˜ י¿ ח…ז∆ מ…ך¿ ָעָליו ל¿ ס¿ ƒל ט…ַח ּבו… ו¿ ב¿ ƒים, ָר‡ּוי ל ƒָלל עו… ַ‰ּמ¿

ים.  ƒָבר ן ַ‰ּ„¿ ƒנּו מ מ¿ ַ„ּ ƒ̃ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ם, ּכַ ָ̃ ז¿ ƒנ ם ו¿ ָּ̇ ַעל¿ ו… ּ̇ ַעל 

ִלים  ים ְיכֹו ְגׂשִ ֹו ּנ ַה ִחיָרה, ְו ֵאין ָלֶהם ּבְ ן ׁשֶ יָו ֶהם, ּכֵ ים ּבָ יׁשִ ֲעִנ ּמַ ִלים ׁשֶ ַהּכֵ

ים,  ְגׂשִ ֹו ּנ ֵמַה יֹוֵתר  ָיכֹול  ׁשּוט  ַהּפָ ר  ַהּשַׂ ֵכן  ְו ִלים,  ֵמַהּכֵ יֹוֵתר  ֹות  ּנ ְלׁשַ

ֶנה  ׁשְ ַהּמִ ְו ֵטר,  ֹו ֵמַהּשׁ יֹוֵתר  ר  ַהּשַׂ ְו ׁשּוט,  ַהּפָ ר  ֵמַהּשַׂ יֹוֵתר  ֹוֵטר  ַהּשׁ ְו

ג"כ  ַכל  יּו ְרֶצה  ִי ִאם  ֲהֵרי  ׁשֶ ם,  ּלָ ִמּכֻ יֹוֵתר  ֶלְך  ַהּמֶ ְו ר,  ֵמַהּשָׂ יֹוֵתר  ְלֶמֶלְך 

. נֹו ִלְמחֹול לֹו ְלַגְמֵרי ַעל ֲעוֹו

י  ִמ ְל ר  ֵת ֹו י ֹו  א ת  ֹו ח ּפָ ל  י ִע ֹו ה ְל ת  ֹו י ּו ר ׁשָ ְפ ֶא ָה ׁשֶ ה  ֶא ֹו ר ָך  ּנְ ִה כ  " א

ִנְמָצא   , ם ָד ָא ָה ֵמ ק  ּו ח ִר ָה ְו ה  ָב ְר ּקִ ַה י  ִפ ּכְ ד  ּדָ ְמ ִנ  , ו י ָל ָע ר  ַז ְג ּנִ ׁשֶ

ְדלּויֹות,  ּתַ ל ַהִהׁשְ יֹוֵתר ִמן ּכָ ּבֹות ְוָרחֹוק ּבְ ר הּוא ְמקֹור ַהסִּ ַהּבֹוֵרא ית' ֲאׁשֶ ׁשֶ

ל  ִמּכָ יֹוֵתר  ָחָזק  הּוא  ְיכֹוְלּתֹו  ּבִ ׁשֶ ָעָליו  ַרק  ְוִלְסֹמְך  ּבֹו  ִלְבֹטַח  יֹוֵתר  ּבְ ָראּוי 

ַאְרנּו ְלֵעיל. ָבר ּבֵ ּכְ ִפי ׁשֶ יק ּכְ ּבֹות ְוַהּגֹוְרִמים ְלהֹוִעיל אֹו ְלַהּזִ ַהסִּ

חֹון.  ּטָ ת ַהּבִ ּדַ ִסּכּום ג' ִסּבֹות ַמּדּוַע ָהָאָדם ָרחֹוק ִמּמִ

ה  ִצּוָ ה'  ׁשֶ יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ׁשֶ ב)  ַהּבֹוֵרא.  ת  ְגֻדּלַ ּבִ ַהִהְתּבֹוְננּות  חֶֹסר  א) 
ְרָנָסתֹו. לּותֹו ְמִביָאה לֹו ֶאת ּפַ ּדְ ּתַ ִהׁשְ ב ׁשֶ חֹוׁשֵ ּתֹוָרה ִלְבטַֹח ּבֹו. ג) ׁשֶ ּבַ



חובות הלבבות שער הבטחון קצ

ן  חו… ּטָ ƒּב‰ַ ן  רו… ¿̇ ƒי י  ƒּכ ן,  חו… ּטָ ƒּב‰ַ ַין  נ¿ ƒע ּב¿ ָבר  ָ„ּ ל  ∆ ׁ̆ ָללו…  ּוכ¿

 , ˙ו… ‡ו… ם  ָ̇ יָע ƒ„ י¿ ן  רו… ¿̇ ƒי י  ƒפ ּכ¿ ים,  ƒ‰…ל‡ ּב≈ ים  ƒח ט¿ ַ‰ּבו… מ≈

ם.  ָ̇ ָב ָח˙ו… ַעל טו… ָ‚ּ ¿ ׁ̆ ב ַ‰ רו… ם, ו¿ י‰∆ ֲ‰ָ‚ָנ˙ו… ֲעל≈ ם ּבַ ָ̇ מּוָנ ¡‡ ו∆

מו…  ּכ¿  , ּמו… ƒ‡ י  ≈„ ¿ ׁ̆ ַעל  ַח  ט≈ ּבו… ָינו…  נ¿ ƒע  ˙ ּלַ ƒח ¿̇ ƒּב  „ ל∆ ַ‰ּי∆  ‰ ּנ≈ ƒ‰ ו¿

ַז˜  ח¡ ∆ּ̇ ר  ∆ ׁ̆ ַכֲ‡ י. ו¿ ƒּמ ƒ‡ י ≈„ ¿ ׁ̆ י ַעל  ƒיח ƒט ים כב, י) ַמב¿ ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ַמר: ( ¡‡ ּנ∆ ∆ ׁ̆

ּ‰ ָעָליו,  ָ̇ ָ‚ָח ¿ ׁ̆ ר…ב ַ‰ , ל¿ ּמו… ƒ‡ נו… ַעל חו… ט¿ ƒיב ּב ƒ ׁ̆ , מ≈ ָר˙ו… ַ‰ּכָ

י  ƒ ׁ̆ י ַנפ¿ ƒּ̇ ַממ¿ „ו… י ו¿ ƒ̇ י ƒּו ƒ ׁ̆ ם ל…‡  ƒ‡ (ים ˜ל‡, ב ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ַמר: ( ¡‡ ּנ∆ ∆ ׁ̆ מו…  ּכ¿

י.  ƒ ׁ̆ ֻמל ָעַלי ַנפ¿ ָ‚ּ ּמו… ּכַ ƒ‡ י ָ‚ֻמל ֲעל≈ ּכ¿

ל  ∆‡ ּמו…  ƒ‡  ˙‚ַ‰ָ ַ‰נ¿ י  ƒּכ  ,‰ ∆‡ רו… ו¿  ,„ עו… ָר˙ו…  ַ‰ּכָ ַז˜  ח¡ ∆ּ̇ ∆ ׁ̆ ּוכ¿

ַמֲעַל˙ ֲ‰ָ‚ָנ˙ו… ָעָליו.  ָליו ל¿ נו… ‡≈ חו… ט¿ ƒיב ּב ƒ ׁ̆ יו, מ≈ ƒב‡ָ

ְרגֹות ֵאּלּו  יל ּדַ חֹון, ּוַמְמׁשִ ּטָ ת ַהּבִ ִמּדַ ׁש ּבְ ּיֵ ְרגֹות ׁשֶ ֵעת ְמָפֵרט 10 ּדַ ּכָ
ת  ִמּדַ ה יֹוֵתר ּבְ ְתַעלֶּ ּמִ ר ֲהֵרי ׁשֶ ּגֵ ְתּבַ ּמִ ל ׁשֶ ּכָ ל ָהָאָדם, ׁשֶ יו ׁשֶ ִליֵמי ַחּיָ
ְטחֹונֹו  ת ּבִ ִמים ַאְך ֲעַדִין ִמּדַ ּיָ ר ּוָבא ּבַ ּגֵ ָאָדם ִהְתּבַ ֵכן ׁשֶ חֹון, ְדִיָתּ ּטָ ַהּבִ
ֹאף  י"ת, ְוָלֵכן ַעל ָהָאָדם ִלׁשְ ַ ַהּשׁ י ָצְרּכֹו ּבְ ל ֶיֶלד ָקָטן ְוֵאינֹו ּבֹוֵטַח ּדֵ ׁשֶ ּכְ
יֹוֵתר. יִרית ְוָהֶעְליֹוָנה ּבְ ה ָהֲעׂשִ ְרּגָ חֹון ַעד ַלּדַ ּטָ ת ַהּבִ ִמּדַ ְלִהְתַעּלֹות ּבְ

ר  ֵת ֹו י ַח  ֵט ֹו ּב ד  ָח ֶא ׁשֶ ה  ּמַ ׁשֶ  , ן ֹו ח טָּ ּבִ ַה ת  ּדַ ִמ ּבְ ר  ָב ּדָ ל  ׁשֶ ֹו  ל ָל ּכְ

ְך  ָכ ּבְ ר  ֵת ֹו י ן  י ִמ ֲא ַמ ּו ַע  ֵד ֹו י א  ּו ה ׁשֶ ם  ּו ּשׁ ִמ א  ּו ה ת  " י ש ה ב י  ִנ ֵ ּשׁ ַה ֵמ

. ֹו ת ָב ֹו ט ב  ֹר ּבְ ו  י ָל ָע ַח  י ּגִ ׁשְ ַמ ּו ו  י ָל ָע ן  ֵג ֵמ ת  " י ש ה ש

ֹיאַכל.  ּנּו  ּמֶ ּמִ ׁשֶ ִאּמֹו  ֵדי  ׁשְ ַעל  ּבֹוֵטַח  הּוא  ַקְטנּותֹו  ּבְ הּוא  ׁשֶ ּכְ ֶלד  ַהּיֶ ׁשֶ ּוְכמֹו 

יר יֹוֵתר ֶאת  גֹוֵדל ְקָצת ּוַמּכִ י. ּוְכׁשֶ ֵדי ִאּמִ ְ יֹוְנִקי ִמּשׁ ְחּתָ ַעל ְמזֹוִני ּבְ ּגַ ִדְכִתיב: ִהׁשְ ּכְ

יָחה ָעָליו.  ּגִ יַצד ִהיא ַמׁשְ רֹוֶאה ּכֵ ִאּמֹו ַעְצָמּה, ֵמַאַחר ׁשֶ ִאּמֹו ֲאַזי ַמְתִחיל ִלְבֹטַח ּבְ

טּוַח  ַהּבָ ּוְכִתינֹוק  ָך,  ּבְ ִלְבֹטַח  י  ַנְפׁשִ ֶאת  ִתיָקה  ׁשְ ּבִ י  ְחּתִ ִהּנַ ּוְכַמֲאַמר דהמע"ה: 

י. ם ַנְפׁשִ ְך ּגַ ֲאִכיֶלּנּו, ּכָ ִאּמֹו ּתַ ׁשֶ

ֶמת ְרצֹונֹו,  ַחת ָאִביו ּוְמַקּיֶ פּוָפה ּתַ יַצד ִאּמֹו ּכְ יך ִלְגדֹול ְויֹוֵדַע ְורֹוֶאה ּכֵ ַמְמׁשִ ּוְכׁשֶ

דֹול יֹוֵתר ְלָהֵגן ָעָליו. ּכֹחֹו ּגָ רֹוֶאה ׁשֶ ָאִביו ֵמַאַחר ׁשֶ ֲאַזי ַמְתִחיל ִלְבֹטַח ּבְ



קצאפרק שביעי  

ָי˙ו…  ח¿ ƒמ ּב¿ ּבּוָל‰  ח¿ ַּ̇ לו…  ן  כ≈ ָּ̇ ƒ̇ ו¿  , ּ‚ּופו… ַז˜  ח¡ י∆ ר  ∆ ׁ̆ ַכֲ‡ ו¿

נו…  חו… ט¿ ƒּב יב  ƒ ׁ̆ מ≈ ם,  ָל‰∆  ‰ מ∆ ַ‰ּ„ו… ו¿ ָר‰  חו… ס¿ ‡ו…  ָל‡ָכ‰  מ¿ ƒּב

ַ„ם  ָ̃ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ָכל  ּב¿ לּו˙ו…  כ¿ ƒס י  נ≈ ּפ¿ ƒמ  , ּבּוָל˙ו… ח¿ ַ̇ ו¿ ּכ…חו…  ל  ∆‡

ים.  ƒ‰…ל ¡‡‰ָ ˙‚ַ‰ָ ַב˙ ַ‰נ¿ טו… ּב¿

ר  פ≈ סו… ן  כ≈ ָ ׁ̆ לו…  ָ‰ָי‰  ∆ ׁ̆ ים,  ƒ„י ƒֲחס‰ַ ן  ƒמ ָח„  ∆‡ ַעל  רּו  ָ‡מ¿ ו¿

ם  יו… לו…  ָ‡ַמר   , רּו˙ו… פ¿ ƒס ַכר  ¿ׂ ּ̆ ƒמ ס  נ≈ ר¿ ּפַ ¿̇ ƒמ ָ‰ָי‰  ו¿ יר,  ƒ‰ָמ

ָמ‰,  ל≈ ¿ ׁ̆ י  ƒ„ָי „ עו… ב – ּב¿ טו… : ּב¿ ָך? ָ‡ַמר לו… ָינ¿ נ¿ ƒיַ‡ך¿ ע ָח„: ‰≈ ∆‡

ָ‡ר ָיָמיו,  ¿ ׁ̆  ‰ּ ב ּבָ ַ̇ ל…‡ ּכָ , ו¿ ָע‰ ָי„ו… ¿„ּ ¿‚ ƒם ַ‰‰ּו‡ נ ב ַ‰ּיו… ר∆ ָלע∆ ו¿

 . ַטח ַעל ָי„ו… ר ּבָ ∆ ׁ̆ ַרך¿ ַעל ֲ‡ ּבָ ¿̇ ƒל י ≈‡‰ָ ו… מ≈ ׁ̆ ‰ ָענ¿ ָ‰ָי‰ ז∆ ו¿

יב  ƒ ׁ̆ ָי  ,˙ ּיו… ƒר ַ‰ּב¿ ן  ƒמ זּוָל˙ו…  י  ≈„ י¿ ַעל  ּפו…  ַטר¿ לו…  ן  כ≈ ָּ̇ ƒי ם  ƒ‡ ו¿

ם.  י‰∆ ו… ֲעל≈ ׁ̆ נּוַח ַנפ¿ ָ̇ ם ו¿ י‰∆ נו… ֲ‡ל≈ חו… ט¿ ƒּב

 ‡ ר≈ ל ַ‰ּבו… ם ‡∆ ּכָ ר¿ ָ̂ ָנם ו¿ רו… ס¿ ‰ ח∆ ∆‡ ר¿ ƒי ָר˙ו… ו¿ ַז˜ ַ‰ּכָ ח¡ ∆ּ̇ ∆ ׁ̆ ּוכ¿

ה  ָד ֹו ב ֲע ג  י ּשִׂ ַה ְל ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ִה ְל ֹו  מ ְצ ַע ּבְ ל  י ִח ְת ַמ ּו ד  ֹו ע ל  ֵד ֹו ג ׁשֶ ְכ ּו

ֹו  ח ֹכ ּבְ ַח  ֹט ְב ִל ל  י ִח ְת ַמ י  ַז ֲא  , ' ֹו ּד ַכ ְו ֹו  ת ָס ָנ ְר ַפ ְל ה  ָר ֹו ח ְס ֹו  א

ה  ַמ ל  ּכָ ה  ֶא ֹו ר ֹו  נ י ֵא ֹו  ל ְכ ׂשִ ט  ּו ע ּמִ ּבְ ׁשֶ י  ֵנ ּפְ ִמ ֹו  ת ּו ל ּדְ ּתַ ׁשְ ִה ְב ּו

 . ם ֹו ּי ַה ד  ַע  ' ה ֹו  ּמ ִע ב  י ִט י ֵה ׁשֶ

ה  ֶח ְמ ֻמ ר  ֵפ ֹו ס ה  ָי ָה ׁשֶ ן  ֵכ ׁשָ ֹו  ל ה  ָי ָה ׁשֶ  , ד ָח ֶא ד  י ִס ָח ל  ַע ּו  ר ְמ ָא ְו

ד  ָח ֶא ם  ֹו י ד  י ִס ָח ֶה ל  " א ו  , ת ּו ר ְפ ֹו ס ַה ת  ַד ֹו ב ֲע ֵמ ס  ֵנ ְר ּפַ ְת ִמ ה  ָי ָה ְו

 ! י ִל ב  ֹו ט י  ַז ֲא ה  ָמ ֵל ׁשְ י  ִד ּיָ ׁשֶ ן  ַמ ְז ל  ּכָ  : ֹו ל ן  ַע ּיַ ַו  ? ָך ּמְ ִע ְך  ֵל ֹו ה ד  ַצ י ּכֵ

 , ו י ּיָ ַח י  ֵמ ְי ל  ּכָ ר  ֵת ֹו י ב  ּתֹ ְכ ִל ל  ַכ ָי א  לֹ ְו ֹו  ד ָי ה  ָע ְט ְק ִנ ב  ֶר ֶע ֹו  ת ֹו א ְב ּו

. ֹו ד ָי ּבְ ח  ַט ּבָ ר  ׁשֶ ֲא ל  ַע ת  " י ש ה מ ֹו  ר ּו ב ֲע ׁש  ֶנ ֹע ה  ֶז ה  ָי ָה ְו

ֹו  נ ְטחֹו ּבִ ים  ֵמׂשִ י  ַז ֲא ֲאֵחִרים,  ע"י  ָסתֹו  ָנ ְר ּפַ ל  ּבֵ ְמַק ָהָאָדם  ִאם  ְו

ֲעֵליֶהם.  ְפׁשֹו  ַנ ּבְ ְך  ֵמ ְוסֹו  , ּו ּל ֵא ים  ׁשִ ָנ ֲא ּבָ

ת  ֹו נ ֹו ר ְס ֶח י  ֵל ֲע ּבַ ם  ָמ ְצ ַע ם  ֵה ׁשֶ ה  ֶא ְר ִי ְו ע  ַד ֵי ְו ד  ֹו ע ל  ּדַ ְג ּיִ ׁשֶ ְכ ּו



חובות הלבבות שער הבטחון קצב

ים  ƒָינ נ¿ ƒע ּב¿ ָעָליו  מ…ך¿  ס¿ ƒי ו¿ ָליו,  ≈‡ נו…  חו… ט¿ ƒּב יב  ƒ ׁ̆ ָי  , ַרך¿ ּבָ ¿̇ ƒי

ם  ּבָ ר  ס≈ ּמָ ƒ‰ מ≈ ט  ל≈ ּמָ ƒ‰ ל¿ יּוַכל  ל…‡  ו¿ ם,  ∆‰ ּבָ  ˙ כ…ל∆ י¿ לו…  ין  ≈‡ ∆ ׁ̆

יָע‰,  ƒר ַ‰ּז¿ ַעל  ים  ƒמ ָ ׁ̆ ¿‚ּ‰ַ יַ„˙  ƒר י¿ מו…  ּכ¿  ,‡ ר≈ ַ‰ּבו… ַר˙  ז≈ ¿‚ּ ל  ∆‡

 ‡ בו… ּוב¿ ם,  ƒַמי ין  ≈‡ מ≈  ˙ רו… ּבָ ¿„ ƒּמ‰ַ יַכ˙  ƒַוֲ‰ל ם,  ַ‰ּיָ יַכ˙  ƒַוֲ‰ל

ים  ƒָינ נ¿ ƒע‰ָ ן  ƒמ  ‰ ָלז∆  ‰ מ∆ ַ‰ּ„ו… ו¿ ים,  ƒַחּי ּבַ ר  ב∆ ∆„ּ‰ַ פ…ל  נ¿ ƒּוב ף,  ט∆ ∆ ׁ̆

מו…  ים, ּכ¿ ƒנ ּום ּפָ ׁ̆ ּבּוָל‰ ּב¿ ח¿ ַּ̇ ּום  ׁ̆ ם ָלָ‡ָ„ם  ∆‰ ין ּבָ ר ‡≈ ∆ ׁ̆ ‡ֲ

נּו.  יע≈ ƒ ׁ̆ ‰ו… רּו ˜ּוָמ‰ ו¿ ם י…‡מ¿ ָ̇ ˙ ָרָע ע≈ ָי‰ ב, כז) ּוב¿ ƒמ ר¿ ƒַמר: (י ¡‡ ּנ∆ ∆ ׁ̆

ַמ‰  ן ּב¿ ם ּכ≈ ַטח ּבו… ּ‚ַ ב¿ ƒי ,„ ים עו… ƒ‰…ל‡ ָר˙ו… ּב≈ ַז˜ ַ‰ּכָ ח¡ ∆ּ̇ ם  ƒ‡ ו¿

 ˙ ּבו… ƒּס ף ּבַ ר∆ מו… ֲ‰ָבַ‡˙ ַ‰ּט∆ ּבּוָל‰, ּכ¿ ח¿ ַּ̇  ˙ ָ̂ ¿̃ ן לו… ּבו…  כ≈ ָּ̇ ƒּי ∆ ׁ̆

ן  יח≈ ƒַיּנ ו¿ ים,  ƒּופ‚ּ‰ַ  ˙ ∆‡  ˙ עו… ַיּ‚¿ ַ‰ּמ¿  ˙ ָל‡כו… ַ‰ּמ¿ ו¿  ˙ נו… ֻסּכָ ַ‰ּמ¿

 ˜ ַעּס≈ ¿̇ ƒ‰ ל ל¿ ַ̃  ‰ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆ ַמ‰  ‰ּו ּב¿ יפ≈ ƒר ט¿ ּיַ ∆ ׁ̆ ים  ƒ‰…ל‡ נו… ּב≈ חו… ט¿ ƒב ל¿

ן.  ∆‰ ר מ≈ ≈̇ ּבו… יו…

ָליו  נו… ‡≈ חו… ט¿ ƒיב ּב ƒ ׁ̆ ָי ר,  ≈̇ ים יו… ƒ‰…ל‡ ָר˙ו… ּב≈ ַז˜ ַ‰ּכָ ח¡ ∆ּ̇ ם  ƒ‡ ו¿

ְך  ֹו מ ְס ִי ְו  , ' ה ּבַ ַח  ֹט ְב ִל ל  י ִח ְת ַי י  ַז ֲא ת  " י ש ה ל ַע  י ּגִ ַה ְל ם  י ִכ י ִר ְצ ּו

ת  " י ש ה ל  ַע ְך  ֹמ ְס ִל ב  ּיָ ַח ְו ם  ָג י ּשִׂ ַה ְל ֹו  ח ֹכ ּבְ ן  י ֵא ׁשֶ ם  י ִר ָב ּדְ ּבִ ו  י ָל ָע

ם  ּיָ ּבַ ר  ֹב ֲע ַל ְו  , ם י ִע ָר ּזְ ַה ל  ַע ם  י ִמ ׁשָ ּגְ ת  ַד י ִר ְי ֹו  מ ְכ ּו  , ּו ּל ֵא ם  י ִר ָב ְד ּבִ

 , ן ֹו פ ָט ת ׁשִ ַנ ּכָ ו ַס י ָל ַע ֵא י ּגִ ם ַי ן ִא ֵכ ם ְו ִי ם ַמ ֶה ן ּבָ י ֵא ֶ ת ּשׁ ֹו ּי ִר ּבָ ְד ּמִ ַב ּו

ן  י ֵא ׁשֶ ם  י ִר ָב ּדְ ַה ר  ָא ׁשְ ה  ֶז ָל  ' ֹו ּד ַכ ְו ר  ֶב ּדֶ ת  ּכַ ַמ ו  " ח ה  ֶי ְה ּיִ ׁשֶ ֹו  א

ם  ָד ָא ָל ע  ַר א  ּבָ ׁשֶ ת  ֵע ּבְ  : ב י ִת ְכ ִד ּכְ  . ן ֹו ר ְת ּפִ ם  ּו ׁש ם  ָד ָא ָה ַח  ֹכ ּבְ

. ֹו ע י ׁשִ ֹו ּי ׁשֶ ּו  ּנ ּמֶ ִמ ׁש  ּקֵ ַב ְמ ּו  ' ה ַל ה  ֶנ ֹו ּפ י  ַז ֲא  , ן ֹו ר ְת ּפִ ֹו  ד ָי ּבְ ן  י ֵא ְו

ח  ַט ְב ִי י  ַז ֲא  , ר ֵת ֹו י א  ֵר ֹו ּב ַה ת  ֶא ר  י ּכִ ַי ְו ר  ֵת ֹו י ם  ָד ָא ָה ל  ּדַ ְג ּיִ ׁשֶ ְכ ּו

 , ם י ִע ָצ ְמ ֶא י  " ע ֹו  ג י ּשִׂ ַה ְל כ  " ג ל  ֹו כ ָי ם  ָד ָא ָה ׁשֶ ם  י ִר ָב ְד ּבִ ם  ּגַ  ' ה ּבַ

ת  ֹו כ א ָל ְמ ּו ם  י ִנ ּכָ ֻס ְמ ם  י ּנִ ַפ ֹו א י  " ע ה  ָס ָנ ְר ַפ ּו ן  ֹו ז ָמ ג  י ּשִׂ ַה ְל ן  ֹו ג ְכ ּו

י  " ע ּו  ה ֵס ְנ ְר ַפ ְי ׁשֶ  ' ה ּבַ ַח  ֵט ֹו ּב א  ּלָ ֶא  , ם ֶה ּבָ ק  ֵס ֹו ע ֹו  נ י ֵא ׁשֶ  , ת ֹו ׁש ָק

 . ר ֵת ֹו י ה  ּלָ ַק ה  ָכ א ָל ְמ

ּבֹות  ַהסִּ ָכל  ּבְ ה'  ּבַ ּבֹוֵטַח  ִיְהֶיה  ָבר  ּכְ ֲאַזי  ה',  ּבַ ָרתֹו  ַהּכָ יֹוֵתר  ל  ְגּדַ ּיִ ְכׁשֶ ּו



קצגפרק שביעי  

ן  ∆‰ ˜ו… ּבָ ַעּס¿ ¿̇ ƒ‰ ן ּב¿ יַכּו≈ ƒו ,‰ ּלָ ַּ̃ ‰ַ ן ו¿ ∆‰ ‰ מ≈ ָ ׁ̆ ָּ̃ ‰ַ ,˙ ּבו… ƒָכל ַ‰ּס ּב¿

יו.  ָ̇ וו… ¿̂ ƒמ…ר מ ¿ ׁ̆ ƒל ים ו¿ ƒ‰…ל ¡‡‰ָ ˙„ַ ַלֲעבו…

ַעל   ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ַל˙  מ¿ ח∆ ּב¿  ‰ ּז∆ ƒמ ר  ≈̇ יו… ָר˙ו…  ַ‰ּכָ ַז˜  ח¡ ∆ּ̇ ר  ∆ ׁ̆ ַכֲ‡ ו¿

ּבו…  ƒל ּב¿ לו…  ים  ƒ‰…ל ¡‡‰ָ ַר˙  ז≈ ¿‚ּ ƒמ  ‰ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆ ַמ‰  ּב¿  ‰ ∆̂ ר¿ ƒי רּוָ‡יו,  ּב¿

 ‰ ָׂ̆ ָע ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ָכל  ּב¿ ַמח  ¿ׂ̆ ƒי ו¿  , רו… ָּ̇ ס¿ ƒנ ּוב¿ ‰ּו  ≈‡ ר¿ ƒנ ּוב¿  , נו… ו… ׁ̆ ל¿ ƒּוב

י,  ƒח…ל י‡ּו˙ ו¿ ƒר ר, ּוב¿ ∆� ע̆… ׁ̆ ו¿ י ƒר ים, ו¿ ƒַחּי ˙ ו¿ ו∆ ּמָ ƒים מ ƒ‰…ל לו… ָ‰‡¡

 ‡ ּלָ ∆‡ ‰ ∆̂ ר¿ ƒל…‡ י ים, ו¿ ƒ‰…ל ַחר לו… ָ‰‡¡ ּבָ ∆ ׁ̆ זּוַל˙ ַמ‰  ס…ף ל¿ כ¿ ƒל…‡ י

‚ּופו…  ו… ו¿ ׁ̆ יך¿ ַנפ¿ ƒל ¿ ׁ̆ ים, ּוַמ ƒ‰…ל ל ָ‰‡¡ ַסר ‡∆ מ¿ ƒנ , ו¿ ‰ לו… ָ̂ ָר ∆ ׁ̆ ַמ‰ 

ַחר זּוַל˙ ַמ‰  ב¿ ƒל…‡ י ָין, ו¿ נ¿ ƒָין ַעל ע נ¿ ƒיר ע ƒּב ל…‡ ַי‚¿ , ו¿ ינו… ƒ„ּ ל ∆‡

ים:  ƒח ט¿ ן ַ‰ּבו… ƒָח„ מ ָ‡ַמר ‡∆ ∆ ׁ̆ מו…  , ּכ¿ ָלמו… י עו… ָינ≈ נ¿ ƒע ‰ּו‡ ּבו… מ≈ ∆ ׁ̆

 . זּוָל˙ו… י ל¿ ƒ̇ י ַ‡ּו≈ ¿̇ ƒ‰ ָין ו¿ נ¿ ƒע ָלם ּב¿ עו… י מ≈ ƒּ̇ מ¿ ּכַ ¿ ׁ̆ ƒ‰ ‡…ל

ָין  נ¿ ƒע ָ‰ע„ַ י≈ ‰, ו¿ ּז∆ ƒר מ ≈̇ ים יו… ƒ‰…ל‡ ָר˙ו… ּב≈ ַז˜ ַ‰ּכָ ח¡ ∆ּ̇ ר  ∆ ׁ̆ ַכֲ‡ ו¿

 –  ‰ ַ‰ּז∆ ָלם  ָ‰עו… ל  ∆‡ יָ‡˙ו…  ƒ̂ י ƒו יָ‡˙ו…  ƒר ב¿ ƒּב ָליו  ≈‡ ן  ֻכּוָ ַ‰ּמ¿

שעי"ז  ן  ַכּוֵ ְי ֶהם  ּבָ ִיְתַעֵסק  ְכׁשֶ ּו ּלֹות,  ַהּקַ ְוֵהן  ׁשֹות  ַהּקָ ֵהן  ָלאכֹות  ְוַהּמְ

מֹור ִמְצוֹוָתיו. יּוַכל ַלֲעבֹוד ֶאת ה' ְוִלׁשְ

ל  ּכָ ַעל  ְמַרֵחם  ּו חֹוֵמל  שהשי"ת  יֹוֵתר,  עֹוד  יר  ּכִ ַי ְו ֵתר  יֹו ל  ּדַ ְג ּיִ ׁשֶ ְכ ּו

ֹזר  ְג ּיִ ׁשֶ ָתיו  ֵזרֹו ּגְ ל  ּכָ ע"ע  ל  ְלַקּבֵ ים  ְסּכִ ַי ְו נֹו  ְטחֹו ּבִ ק  ְתַחּזֵ ִי ָתיו,  ֹו ּי ִר ּבְ

ַמה  ָכל  ּבְ ַמח  ׂשְ ִי ְו ר,  ְסּתָ ִנ ּבְ ׁשֶ ֵהן  ְו ְגָלה  ִנ ּבְ ׁשֶ ֵהן   , ְבַמֲאָמרֹו ּו ֹו  ּב ִל ּבְ ָעָליו 

ֳחִלי,  ָו ִריאּות  ּבְ ירּות,  ֲעׁשִ ַו ּות  ּי ִנ ֲע ים,  ּיִ ַח ַעד  ְו ֶות  ִמּמָ  , ה' ִעּמֹו  ה  ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ

ה' רֹוֶצה  א ַמה ׁשֶ ְרֶצה ֶאּלָ , ְולֹא ִי ֹו ַחר ּב ה' ּבָ א ְלָדָבר ׁשֶ ְולֹא ִיְכסֹוף ֶאּלָ

ל  ְהֶיה ַהּכֹ ּיִ ְפׁשֹו ְוגּופֹו להשי"ת ׁשֶ ַמְפִקיר ַנ , ּו , ּומֹוֵסר ַעְצמֹו ְהֶיה לֹו ּיִ ׁשֶ

ִלְבֹחר  נֹוֶטה  ֵאינֹו  ְו ם,  ְמֻסּיָ ָבר  ּדָ ְוָקא  ּדַ ַמֲעִדיף  ּו ב  ׁשֵ חֹו ֵאינֹו  ְו  , נֹו ְרצֹו ּכִ

ָלם  עֹו ּמֵ ן:  חֹו טָּ ּבִ ַעל  ּבַ ָאַמר  ׁשֶ ְכִפי  ּו ִנְמָצא,  ֹו  ּב ׁשֶ ב  ּצָ ֵמַהּמַ ַאֵחר  ָדָבר  ּבְ

ָהָיה ִלי ָאז. ה ׁשֶ י ַאֶחֶרת ִמּמַ ְהֶיה ִעּמִ ּיִ ׁשֶ ָרִציִתי  ְו י  לֹא ַקְמּתִ

ן  י ִב ָי ְו ע  ַד ֵי ְו  , ר ֵת ֹו י ּבְ  ' ה ּבַ ֹו  ת ָע י ִד ְי ק  ּזֵ ַח ְת ִי ְו  , ד ֹו ע ל  ּדַ ְג ּיִ ׁשֶ ְכ ּו

ג  י ּשִׂ ַי ְו  , י ּנִ ַמ ּזְ ַה ז  " ה ו ע ה ן  ִמ ת  א ֵצ ָל ו  י ָל ָע ף  ֹו ּס ַב ּלְ ׁשֶ ְו א  ָר ְב ִנ ַע  ּו ּד ַמ
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ָ‡ס  מ¿ ƒי ם,  ּיָ ַּ̃ ‰ַ  – ר  ָ‰ַ‡ח≈ ָלם  ָ‰עו… ַמֲעַל˙  יר  ƒַיּכ ו¿  ,‰ ל∆ ַ‰ּכָ

ו…  ׁ̆ ַנפ¿ ּוב¿ ו…  ּ̇ ב¿ ַ ׁ̆ ַמֲח ּב¿ ר  ָמס≈ ƒי ו¿ יו,  ָ̇ ּבו… ƒס ּוב¿  ‰ ַ‰ּז∆ ָלם  עו… ּבָ

י„ּו˙,  ƒ„ ב¿ ƒרו… ּב ָזכ¿ ַע ּב¿ ≈ ׁ̆ ֲע ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒי , ו¿ ַרך¿ ּבָ ¿̇ ƒים י ƒ‰…ל ל ָ‰‡¡ ‚ּופו… ‡∆ ו¿

 ‰ י∆ ¿‰ ƒי ם  ƒ‡ ו¿  , ˙ו… ֻ„ּלָ ¿‚ ƒּב ָב‰  ָ ׁ̆ ח¿ ַ‰ּמַ י  ƒּ̇ ל¿ ƒּב ƒמ ם  מ≈ ו… ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒי ו¿

י  ƒּכ ס…ף  כ¿ ƒי ל…‡  , ו¿ נו… ˆו… ר¿ ƒם ל ƒ‡ י ƒּכ  ‰ ַ‡ּו∆ ¿̇ ƒי ˙, ל…‡  לו… ≈‰ ¿̃ ַמ ּב¿

ַח˙  מ¿ ƒׂ ּ̆ ƒָב˙ו… – מ‰ֲ‡ַ ָח˙ו… ּב¿ מ¿ ƒׂ̆ ‰ּו  י„≈ ƒר ט¿ ַ̇ , ו¿ יָע˙ו… ƒ‚ פ¿ ƒם ל ƒ‡

 ‡ ַ‰ּבָ ָלם  ָ‰עו… י  ≈ ׁ̆ ַ‡נ¿ ַח˙  מ¿ ƒׂ̆ ו¿ ָלם,  עו… ּבָ ָלם  ָ‰עו… י  ≈ ׁ̆ ַ‡נ¿

ים  ƒח ט¿ ַ‰ּבו…  ˙ ‚ו… ר≈ ַמ„¿ ּב¿ ∆ ׁ̆ ָנ‰  יו… ל¿ ָ‰ע∆ ז…‡˙  ו¿  .‡ ַ‰ּבָ ָלם  עו… ּבָ

‰ּו‡ ַמ‰  ים, ו¿ ƒּכ ים ַ‰ּזַ ƒ‰…ל ¡‡‰ָ ˙ ֻ‚ּלַ ים ּוס¿ ƒ„י ƒים ַוֲחס ƒ‡י ƒב ַ‰ּנ¿ מ≈

ינּוָך  ƒּו ƒ̃ ָי  יָך י¿ ט∆ ּפָ ¿ ׁ̆ ƒָי‰ כו, ח) ַ‡ף ‡…ַרח מ ע¿ ַ ׁ̆ ˙ּוב: (י¿ ָ‡ַמר ַ‰ּכָ ∆ ׁ̆

 ‰‡ָ מ¿ ָ̂  (‚ מב,  ים  ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ) ָ‡ַמר:  ו¿  , ׁ̆ ָנפ∆ ֲ‡ַו˙  ַּ̇ ָך  ר¿ כ¿ ƒז ּול¿ ָך  מ¿ ƒ ׁ̆ ל¿

ל ָחי.  ≈‡ ים ל¿ ƒ‰…ל‡ י ל≈ ƒ ׁ̆ ַנפ¿

ל  ָכ ְב ּו ז  " ה ו ע ב ס  ֵא ֹו מ ה  ֶי ְה ִי י  ַז ֲא  , ד ַע ָל ם  ּיָ ּקַ ַה ב  " ה ו ע ת  ַל ֲע ַמ

ם  ׁשֵ ַה ַל ל  ּכֹ ַה ֹו  פ ּו ג ְו ֹו  ׁש ְפ ַנ ְו ֹו  ּת ְב ׁשַ ְח ַמ ת  ֶא ר  ֹס ְמ ִי ְו ת  ֹו י ּו ל ְד ּתַ ׁשְ ִה ַה

 , ד ֵד ֹו ּב ְת ִמ ֹו  ת ֹו י ְה ּבִ ְך  ַר ּבָ ְת ִי ֹו  ּב ר  ֵכ ּזָ ּיִ ׁשֶ ּכְ ַח  ֵמ ׂשָ ה  ֶי ְה ִי ְו ְך  ַר ּבָ ְת ִי

ה  ָר ּו ב ֲח ּבַ ה  ֶי ְה ּיִ ׁשֶ ְכ ּו  , ' ה ת  ּלַ ֻד ְג ּבִ ב  ׁשֹ ְח ַי א  ּלֹ ׁשֶ ּכְ ל  ֵה ּבַ ְת ִי ְך  ָד י ִא ֵמ ּו

ק  ֵק ֹו ּת ׁשְ ִמ ֹו  נ י ֵא ְו  , ְך ַר ּבָ ְת ִי ֹו  נ ֹו צ ְר א  ּו ה ׁשֶ ה  ַמ א  ּלָ ֶא ה  ֶצ ֹו ר ֹו  נ י ֵא

ה  ִמּמַ יֹוֵתר  ית',  ַאֲהָבתֹו  ֶדל  ִמּגֹ ְמָחתֹו  ׂשִ ק  ִיְתַחּזֵ ְו  , ֹו ּב ק  ּבֵ ּדַ ִה ְל א  ּלָ ֶא

ל ָהעֹוְבִדים ֶאת  ְמָחָתם ׁשֶ ֵני העוה"ז ְויֹוֵתר ִמּשִׂ ָי ִעְנ ֵמִחים ּבְ ֵני ָאָדם ׂשְ ּבְ ׁשֶ

ל  יֹוֵתר ִמּכָ ּבְ ָכר בעוה"ב, ּוַמְדֵרָגה זּו ִהיא ֶעְליֹוָנה  ל ׂשָ ה' ַעל ְמָנת ְלַקּבֵ

ִביִאים ְוַהֲחִסיִדים ּומּוְבָחֵרי ה'  חֹון ְוִהיא ַמְדֵרַגת ַהּנְ טָּ ֲעֵלי ַהּבִ ַמְדֵרגֹות ּבַ

מֹו  ְ ּשׁ ְוׁשֶ ים,  ְמַצּפִ ָאנּו  ה'  ֵטי  ּפְ ִמׁשְ ֶרְך  ּדֶ ִלְראֹות  ֶנֱאַמר:  וע"ז  הֹוִרים,  ַהטְּ

ּתֹוֶקֶקת  ִמׁשְ ּוְכִתיב:  ִלְראֹות.  נּו  ַנְפׁשֵ ה  ִמְתַאּוֶ עֹוָלם  ּבָ ְרֵסם  ִמְתּפַ דֹול  ַהּגָ

ם ָלַעד. ּיָ י ַלה' ַהּקַ ַנְפׁשִ



קצהפרק שביעי  

ל  ∆̂ ≈‡ יל  ƒח ¿̇ ּמַ ∆ ׁ̆ י  ƒפ ּכ¿ ן  חו… ּטָ ƒּב‰ַ  ˙ ַ„ּ ƒמ ּב¿  ˙ ‚ו… ר≈ ַמ„¿ ר  ∆ׂ̆ ע∆ ּכּום  ƒס
ך¿  ּכָ ר,  ≈‚ּ ּבַ ¿̇ ƒּומ ל  ≈„‚ָ ָ‰ָ‡ָ„ם  ∆ ׁ̆ י  ƒפ ּוכ¿  ,˜ ינו… ƒּ̇ ˙ו…  יו… ַמן ‰¡ ּז¿ ƒם מ„ָ‡ָ‰ָ

.‰ ַעּל∆ ¿̇ ƒך¿ ּומ ל≈ לו… ‰ו… ¿̂ ן ‡∆ חו… ּטָ ƒּב‰ַ ˙ ַ„ּ ƒם מ ַ‚ּ

ל. כ≈ ּנּו ‡ו… ּמ∆ ƒּמ ∆ ׁ̆ ּמו…  ƒ‡ י ≈„ ¿ ׁ̆ ƒַח ּב ט≈ ˜ ‰ּו‡ ּבו… ינו… ƒּ̇ ‰ּו‡  ∆ ׁ̆ ‡) ּכ¿

. ּמו… ƒ‡ ט…ַח ּב¿ ב¿ ƒיל ל ƒח ¿̇ , ַמ ּמו… ƒ‡ ˙ יר ‡∆ ƒּוַמּכ ˙ ָ̂ ¿̃ ל  ≈„‚ָ ∆ ׁ̆ ב) ּכ¿

יו,  ָּ̇ ח¿ ַּ̇ פּוָפ‰  ּמו… ּכ¿ ƒ‡ ‰ ∆‡ רו… יו ו¿ ƒב‡ָ ˙ יר ַ‡ף ‡∆ ƒּוַמּכ „ ל עו… ≈„‚ָ ∆ ׁ̆ ‚) ּכ¿

. ט…ַח ּבו… ב¿ ƒיל ל ƒח ¿̇ ַמ

 ,‰„ָ י‚ ֲעבו… ƒׂ ּ̆ ‰ַ ל ל¿ ≈„ּ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ מו… ל¿ ¿̂ ַע יל ּב¿ ƒח ¿̇ ˙ ּוַמ ָ̂ ¿̃  „ ל עו… ≈„‚ָ ∆ ׁ̆ „) ּכ¿

. ו… ּ̇ יָכל¿ ƒכ…חו… ו ַח ּב¿ ט≈ ֲ‡ַזי ּבו…

ים  ƒ ׁ̆ ם ֲ‡ָנ ָ̇ ‡ו… ַח ּב¿ ט≈ ם, ּבו… ∆‰ ס מ≈ נ≈ ר¿ ּפַ ¿̇ ƒים ּומ ƒר ל ֲ‡ח≈ ∆̂ ≈‡ „ ב≈ ם עו… ƒ‡ (‰

. ˙ו… ים ‡ו… ƒס נ¿ ַפר¿ ַ‰מ¿

יַע  ƒ‚ּ‰ַ ים ל¿ ƒיכ ƒר ¿̂ ם ּו ר ָל‰∆ ָמם ָחס≈ ¿̂ ם ַע ≈‰ ∆ ׁ̆  ‰ ∆‡ רו… „ ו¿ ל עו… ≈„‚ָ ∆ ׁ̆ ו) ּכ¿

. ַרך¿ ּבָ ¿̇ ƒם י ≈ ׁ ּ̆ ‰ַ ט…ַח ּב¿ ב¿ ƒיל ל ƒח ¿̇ י ‰', ֲ‡ַזי ַמ ≈„ ַחס¿ ל¿

ים  ƒָבר ¿„ ƒן ּב ם ּכ≈ ַח ּבו… ּ‚ַ ט≈ ר ּבו… ≈̇ ‡ יו… ר≈ ˙ ַ‰ּבו… יר ‡∆ ƒּוַמּכ „ ל עו… ≈„‚ָ ∆ ׁ̆ ז) ּכ¿

ן  ּכ≈ ַּ̇ ס¿ ƒינו… מ ≈‡ ים, ו¿ ƒנ ֻסּכָ ים ּומ¿ ƒ ׁ̆ ָ̃ ים  ƒע ָ̂ מ¿ י ‡∆ ≈„ י‚ ַעל י¿ ƒׂ ּ̆ ‰ַ ל ל¿ כו… ּיָ ∆ ׁ̆

.'‰ ַח ּבַ ט≈ ‡ ּבו… ּלָ ∆‡

ם,  ֻכּלָ ˜, ּב¿ ַעּס≈ ¿̇ ƒּמ ∆ ׁ̆ ָל‡ָכ‰  ל מ¿ ּכָ ∆ ׁ̆ ין  ƒב ָבר מ≈ „ ֲ‡ַזי ּכ¿ ל עו… ≈„‚ָ ∆ ׁ̆ ח) ּכ¿

‰ יּוַכל  י ז∆ ≈„ ַעל י¿ ∆ ׁ̆ ָר‰  ַמּטָ „ ּב¿ ב≈ יָל‡ עו… ּמ≈ ƒּומ , סו… נ¿ ַפר¿ ּמ¿ ∆ ׁ̆  ‰ ‰' ‰ּו‡ ז∆

„ו… י˙'. ָעב¿ ל¿

נו…  חו… ט¿ ƒּב ˜ ַחּז≈ ¿̇ ƒָמן, ֲ‡ַזי י ‰ּו‡ ַרח¿ ∆ ׁ̆ יר בו… י˙'  ƒּוַמּכ „ ל עו… ≈„‚ָ ∆ ׁ̆ ט) ּכ¿

ַ‰ּכ…ל  ∆ ׁ̆ עו…  ¿„ יו… ּב¿ ָעָליו  ז…ר  ¿‚ ƒּי ∆ ׁ̆ ַמ‰  ל  ּכָ מו…  ¿̂ ַע ַעל  ל  ּב≈ ַ̃ ּומ¿  , ּבו…

. ָב˙ו… טו… ל¿

ָלם  ר ָלעו… „ו… ז¿ רו… ‰ ‰ּו‡ ַר˜ ּפ¿ ָלם ַ‰ּז∆ ָ‰עו… ∆ ׁ̆ ין  ƒב „ ּומ≈ ל עו… ≈„‚ָ ∆ ׁ̆ ּכ¿ י) 

ס  ≈‡ ˙ ּומו… ָכל ע≈ ‰' ּב¿ בּו˜ ּבַ ָ„ּ ˙ יו… ¿‰ ƒל ‡ ּלָ ר ‡∆ ≈̇ ‰ יו… ∆̂ ר¿ ƒַזי ל…‡ י‡ֲ ,‡ ַ‰ּבָ

 ˙ ַ„ּ ƒמ ּב¿ ר  ≈̇ יו… ּב¿ ָנ‰  יו… ל¿ ָ‰ע∆  ‰ ָ„ּ ƒּמ‰ַ ‰ּו  ז∆ ו¿  .‰ ַ‰ּז∆ ָלם  עו… י  נ≈ י¿ נ¿ ƒע ָכל  ּב¿

ן. חו… ּטָ ƒּב‰ַ
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ַח  ט≈ ּבו… ט  ל≈ ּמָ ƒי ל…‡  ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ן,  חו… ּטָ ƒּב‰ַ  ˙ ‚ו… ר≈ ַמ„¿ ר  ∆ׂ̆ ע∆  ‰ ּל∆ ≈‡

 ׁ̆ ∆„ ו… ּ̃ ‰ַ ן  ו… ׁ̆ ל¿ ƒּב ן  חו… ּטָ ƒּב‰ַ ַין  נ¿ ƒע ‡נּו  ָ̂ ּוָמ  .‰ ּנָ ≈‰ מ≈ ַ‡ַח˙  מ≈

 ,‰ ּל∆ ≈‡‰ָ ˙ ‚ו… ר≈ ר ַמ„¿ ∆ׂ̆ „ ע∆ ∆‚ נ∆ ˙ ּכ¿ ּלו… ƒר מ ∆ׂ̆ ע∆ ֲע„ו… ּב¿ ים ּבַ ƒ̂ י ƒל מ¿

ּכּוי,  ƒח ˙, ו¿ ל∆ ח∆ ˙ו… ‰, ו¿ ס∆ ָו‰, ּוַמח¿ ¿̃ ƒ̇ ָען, ו¿ ¿ ׁ̆ ƒָטח, ּומ ב¿ ƒן: מ ≈‰ ו¿

ל.  ס∆ כ∆ ָע„, ו¿ ס¿ ƒר, ּומ ב∆ ≈ׂ̆ יָכ‰, ו¿ ƒמ ּוס¿

ינו…  ƒ„ ים ל¿ ƒָסר מ¿ ƒּנ‰ַ ָעָליו,  ים  ƒח ט¿ ַ‰ּבו… ן  ƒּנּו מ ימ≈ ƒׂ̆ י¿ ים  ƒ‰…ל ¡‡‰ָ

ן.  ַרֲחָמיו, ָ‡מ≈ ר, ּב¿ ָּ̇ ס¿ ƒּוַבּנ ‰ ∆‡ ר¿ ƒּנ ּבַ

ן.  ו… ׁ̆ ‡ ƒר ן ו¿ ל ַ‡ֲחרו… ≈‡ ן ל¿ חו… ּטָ ƒַער ַ‰ּב ַ ׁ̆ ַלם  ¿ ׁ̆ ƒנ

א  ָצ ְמ ִנ ן  חֹו טָּ ּבִ ל  ַע ּבַ ל  ּכָ ׁשֶ  , ן חֹו טָּ ּבִ י  ֵל ֲע ּבַ ל  ׁשֶ ת  ֹו ג ְר ּדַ ר  ׂשֶ ֶע ּו  ּל ֵא

ן  ֹו ׁש ְל ּבִ ַע  י ִפ מֹו ן  חֹו טָּ ּבִ ג  ּשָׂ ּמֻ ַה ׁשֶ ּו  אנ ָצ ָמ ּו  , ּו ּל ֵא ת  ֹו ג ֵר ְד ּמַ ִמ ַחת  ַא ּבְ

י  ֵל ֲע ּבַ ן  י ּבֵ ׁשֶ ת  ֹו ג ְר ּדַ ר  ׂשֶ ֶע ד  ֶג ֶנ ּכְ ת,  ֹו נ ֹו ׁש ים  ּלִ ִמ ר  ׂשֶ ֶע ּבְ ׁש  ֶד ּקֹ ַה

 , י ּו ּכ ת, ִח ֶל ֶח ֹו ֶסה, ּת ֲח ה, ַמ ָו ְק , ּתִ ן ָע ׁשְ ָטח, ִמ ְב : ִמ ן ּו ֵה ּל ֵא , ְו ן חֹו טָּ ּבִ ַה

ל. ֶס ּכֶ ד,  ָע ְס ִמ ר,  ֶב ׂשֵ ה,  ָכ י ִמ ְס

ְהֶיה ִמן ַהּבֹוְטִחים ּבֹו, ַהּמֹוְסִרים ַעְצֵמנּו ִלְגֵזרֹוָתיו  ּנִ ים ֶחְלֵקנּו ׁשֶ השי"ת ָיׂשִ

ֹרב ַרֲחָמיו, ָאֵמן. ר, ּבְ ִנְסּתָ ּבַ ְגֶלה ְוֶשׁ ּנִ ּבַ ׁשֶ
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ן חו… ָטּ ƒּב ƒמ ˙ ּיו… ƒׂ̆ ַמֲע

חֹון"  ּטָ ַער ַהּבִ ת ִלּמּוד "ׁשַ ִסּפּור ִנְפָלא ַעל ְסֻגּלַ

ִפי  ּכְ ָיְדָך'  ּבְ ִני  'ִהּנְ ְפָלא  ַהּנִ ֶפר  ַהּסֵ ִמּתֹוְך 

ל ּתֹוָרה'. ִגְליֹון 'ָעלֹון ׁשֶ ְרֵסם - ּבְ ִהְתּפַ ׁשֶ

זֹון  ַהּמָ ל ֵעֶסק  ְמעֹו ׁשֶ ׁשָ יִרים ֶאת  ַמּכִ ָלֶבַטח  יֵנינּו  ּבֵ ׁשֶ ְלִמים  ַהְירּוׁשַ

ֵלט  ְלִהּמָ כֹול  ּיָ ׁשֶ אַֹרח  עֹוֵבר  ֵאין  לֹמֹה.  ׁשְ ר'  ל  ׁשֶ ַבֲעלּותֹו  ּבְ ׁשֶ ָהֲעָנק 

ַתח  ִעיר, ֵמַעל ּפֶ ים ּבָ ִזּיִ ְרּכָ ֶאָחד ָהְרחֹובֹות ַהּמֶ ב ּבְ ּצָ ֶלט ָהֲעָנק ַהּנִ ֶ ֵמַהּשׁ

ים.  ֲהמֹוֵני ָלקֹוחֹות ְמֻרּצִ ֵלא ּבַ ית ָהֵעֶסק, ַהּמָ ּבֵ

לֹמֹה ֶאת  ְך – ְמגֹוָלל ר' ׁשְ ל ּכָ ִמיד ָהָיה ַהּכֹל ַמְזִהיר ּכָ ּלֹא ּתָ א ׁשֶ ֶאּלָ

ים.  ִקּיּוִמּיִ ִיים  ִלְקׁשָ י  ּלִ ׁשֶ ָהֵעֶסק  ִנְקַלע  תשס"ב  ַנת  ׁשְ ּבִ  – יו  ַחּיָ ִסּפּור 

י  ָבְקרֹו ֶנֱאַלְצּתִ י ּבֶֹקר ּבְ ל חֹובֹות, ְוִכְמַעט ִמּדֵ ַים ׁשֶ י ּבְ ְפּתִ ַבת ַאַחת ֻהּקַ ּבְ

י  ּבִ ם  ְלַקּיֵ ֲאגּו  ּדָ ׁשֶ עּוִסים,  ּכְ ְנק  ּבַ ִקיֵדי  ִמּפְ ֶטֶלפֹוִנּיֹות  יחֹות  ְלׂשִ ַלֲענֹות 

י. ר ְלַמּדַ אֶֹפן ְמֻהּדָ ִמְצַות "הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח" ּבְ

ִלית  ְלּכָ י ּוַבַעל ְיכֶֹלת ּכַ ּלִ ִעְנְיֵני ָהֲעָסִקים ׁשֶ ָהָיה ְמעֶֹרה ּבְ ָאִבי ז"ל, ׁשֶ

ָסִפים  ה ִלְראֹות ֶאת ְמצּוָקִתי, ְוֵהֵחל ְלַהְזִרים ִלי ּכְ ָ ל ַעְצמֹו, ִהְתַקּשׁ ֶ ִמּשׁ

ָיָפה.  ַעִין  ּבְ ל ָהַאִחים ָראּו זֹאת  ּכָ ְלצֶֹרְך ְסִתיַמת ּבֹורֹות ַהחֹובֹות. לֹא 

לֹמֹה ֵאין ׁשּוַלִים ְוֵאין  ל ׁשְ י ַלּבֹורֹות ׁשֶ ָאְזָניו ָחזֹור ְוָטעֹון ּכִ ֵהם ָטֲענּו ּבְ

ִמיָכה  י ֶאת ַהּתְ ְלּתִ ם, ַוֲאִני ִקּבַ ַדְעּתָ ב ּבְ ֵ א לֹא ִהְתַחּשׁ ית, ַאְך ַאּבָ ְחּתִ ּתַ

דֹוָלה. ְמָחה ּגְ ׂשִ ּבְ



חובות הלבבות שער הבטחון ר

תֹוְך  ִמים ִנְפַטר ָאִבי. ּבְ יֹום ִמן ַהּיָ ּבְ ִנים, ַעד ׁשֶ ה ׁשָ ּמָ ְך עֹוד ּכַ י ּכָ ַרְרּתִ ּגָ

ָהְיָתה  ֲעָסַקי,  ּבַ נֹוַדע  י  ְלּתִ ַהּבִ ֵני  ִמּפְ ַחד  ְוַהּפַ אֹוִתי,  ָאַפף  ׁשֶ ָהֵאֶבל  ֲעַנן 

ִהְתּגֹוֵרר בחו"ל  ִעיר ׁשֶ ַתב ָאִבי ְלָאִחי ַהּצָ ָאתֹו ּכָ ַצּוָ ת אֹור ַאַחת – ּבְ ְנֻקּדַ

ּיּוַכל  ׁשֶ לֹמֹה,  ִלׁשְ ַע  ְלַסּיֵ "ְרֵאה  ְמאֹד:  ר  ּפָ ְמׁשֻ ָהָיה  ִלי  ְלּכָ ַהּכַ ּוַמָצבֹו 

יִתי ְלטֹוב. מֹו ַהּטֹוב", ְוָאנִֹכי ִקּוִ מֹור ַעל ׁשְ יְך ִלׁשְ ְלַהְמׁשִ

ַאְך  ִרים,  ִנּכָ ֶסף  ּכֶ ְסכּוֵמי  ָאִחי  ִלי  ַלח  ׁשָ ן  ִמּכֵ ַאַחר  ּלְ ׁשֶ קּוָפה  ּתְ ּבַ

ֲעָסַקי  הּוא, ֵהֵחל ְלִהְתָעֵרב ִלי ּבַ ָסִפים ִנְבָלִעים ֵאיפֹה ׁשֶ ַהּכְ ִהְבִחין ׁשֶ ׁשֶ ּכְ

ּלֹא  ׁשֶ ַרק  לֹא  ַלל,  ּכְ ִלי  ִנְראּו  ּלֹא  ׁשֶ ָהֵעֶסק  ְלִיעּול  ֵעצֹות  ִלי  לַֹח  ְוִלׁשְ

ְך  ְחֶרֶצת, ּכָ י ַהּנֶ ְעּתִ י ֶאת ּדַ ַמְעּתִ עֹוד ִהׁשְ א ׁשֶ ם אֹוָתם, ֶאּלָ י ְלַיּשֵׂ ָטַרְחּתִ

ים. יֵנינּו ָהיּו ַרּבִ ַהִויּכּוִחים ּבֵ ׁשֶ

ָהֲעָסִקים  ב  ַמּצַ ַעל  ָאְזָניו  ּבְ י  ֱאַנְחּתִ ֶשּנֶ ּכְ תשס"ז,  ַנת  ׁשְ ְלֵהי  ׁשָ ּבְ

קֶֹצר רּוַח  ִמיָכה, ָעָנה ִלי ָאִחי ּבְ ּנּו עֹוד ְמַנת ּתְ ל ִמּמֶ ִתְקָוה ְלַקּבֵ רּוַע, ּבְ ַהּגָ

ְוָלֵכן ֵמֶרַגע ֶזה  י  ּלִ ת ַלהֹוָראֹות ׁשֶ ַמע ָנא, ֵאיְנָך ְמַצּיֵ לֹמֹה ׁשְ ן: "ׁשְ ֻמְפּגָ

ִיים  ׁשָ לּונֹות ַעל ַהּקְ ל ּתְ ה ַאַחת ׁשֶ ָך ֲאִפילּו ִמּלָ מֹוַע ִמּמְ ֵאיִני רֹוֶצה ִלׁשְ

ְוַהחֹובֹות".

ָלה  ַהַהּצָ ֶחֶבל  ֶאת  ָיַדי  מֹו  ּבְ י  ָחַתְכּתִ ׁשֶ י  ֵהַבְנּתִ ה  ַהּזֶ ַלב  ׁשְ ּבִ ַרק 

ְוִכי  ה  ָקׁשֶ ִבי  ַמּצָ י  ּכִ י  ָיַדְעּתִ י.  ּלִ ׁשֶ ָהֵעֶסק  ל  ׁשֶ ּגֹוָרלֹו  ֶאת  יִתי  ּכִ ּבִ י.  ּלִ ׁשֶ

ְוֶאת  ְרָנָסִתי  ּפַ ֶאת  ֶאָחד  ֶרַגע  ּבְ ד  ּוְלַאּבֵ ֶרֶגל  יַטת  ׁשִ ּפְ ִלְפֵני  עֹוֵמד  ֲאִני 

יַחת  ְלׂשִ ַלֲהפְֹך  עֹוֵמד  ֲאִני  ה.  ִמּבּוׁשָ ִלְבעֹר  ֵהֵחּלּו  ְלָחַיי  ַהּטֹוב,  ִמי  ׁשְ

י  ְך ִעּמִ ּדֵ ּתַ ים ְלִהׁשְ ְסּכִ ּיַ ֶ הּו ּשׁ ֵצא עֹוד ִמיׁשֶ ְלִמית. ַהִאם ִיּמָ רּוׁשַ ַהּיֹום ַהּיְ

ָאר ְיָלַדי? ּוֵאי ׁשְ ְקוֹות ִנּשׂ ָעִתיד? ַהִאם ֲאִני לֹא חֹוֵסם ֶאת ּתִ ּבְ

י ְלָפָניו ֶאת ְמצּוָקִתי. הּוא  ַפְכּתִ י ְוׁשָ י ְלמֹוִרי ְוַרּבִ ּתִ ׁשְ ֵריָרה ִנּגַ ֵלית ּבְ ּבְ

י ֵמָחָדׁש,  ה ִעּמֹו ֶנֱחַרְדּתִ ִגיׁשָ לֹוִני, ְלַאַחר ַהּפְ ת ְלַעְסָקן ּפְ הֹוָרה ִלי ָלֶגׁשֶ

ָמִעית:  ַמׁשְ ַחד  צּוָרה  ּבְ י  ּלִ ׁשֶ ַהחֹובֹות  ף  ֶהּקֵ ִלי  ֵרר  ִהְתּבָ ָלִראׁשֹוָנה 

ִבים  ַחּיָ ַעְסָקן,  אֹותֹו  ָפַני  ּבְ הֹוָרה  ֵריָרה  ּבְ ֵאין  ָקִלים.  ׁשְ ִמְליֹון  ה  לֹׁשָ ׁשְ

יַטת ֶרֶגל! ׁשִ ְלַהְכִריז ַעל ּפְ
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ה  ׂשֹוָרה ָקׁשָ י ּבְ ד ּכִ י ֵהִביָנה ִמּיַ ּתִ ָפִנים ִחְורֹות, ְוִאׁשְ ְיָתה ּבְ י ַהּבַ ְעּתִ ִהּגַ

ַעל  ְלַהְכִריז  ָהַעְסָקן  ל  ׁשֶ ַהְמָלָצתֹו  ּבְ י  ְמּתִ ְוִסּיַ ַהּכֹל  ָלּה  י  ְרּתִ ִסּפַ ִפי,  ּבְ

יַטת ֶרֶגל. ׁשִ ּפְ

ַמה  ֶרֶגל?  יַטת  ׁשִ ּפְ ּוִבְגבּוָרה:  עֹז  ּבְ י  ּתִ ִאׁשְ ָרה  ִהְתַאּזְ ֶזה  ַלב  ׁשְ ּבִ

אֶֹפן  ָכל  ּבְ ַמה  ְך!  ּכָ ִלְנהֹג  ְיהּוִדים  ל  ׁשֶ ם  ְרּכָ ּדַ ֵאין  ְלַטֲעָנָתּה  ְתאֹום?  ּפִ

ין  ּבֵ יֵמי  ּבִ ֱעַרְך  ּנֶ ׁשֶ ֶכֶנס  ּבְ ַעם  ּפַ ְמָעה  ׁשָ ִלְדָבֶריָה   – ִעְנָין?  ּבָ ֲעָצָתּה 

ַער  ר ׁשּורֹות ִמּתֹוְך ׁשַ ָכל יֹום ֶעׂשֶ ה ִנְפָלָאה: ִלְלמֹד ּבְ ָצִרים ַעל ְסֻגּלָ ַהּמְ

ד  ֶכף ּוִמּיַ ּורֹות ּתֵ ר ַהּשׁ ָבבֹות' ְוַלֲחזֹר ַעל ֶעׂשֶ ֵסֶפר 'חֹובֹות ַהּלְ חֹון ּבְ ּטָ ַהּבִ

ָעִמים. ע ּפְ ּמּוד ַאְרּבַ ַאַחר ַהּלִ

ַער  ַ ִמ"ּשׁ ׁשּורֹות  ר  ֶעׂשֶ ן  ּנֵ ּוְלׁשַ ִלְלמֹד  ִהְתַחְלנּו  יֹום  אֹותֹו  ּבְ עֹוד 

יֹום  ם ּבְ ּלּוִגים ָלַמְדנּו ּגַ ִלי ׁשּום ּדִ ינּו זֹאת יֹום ַאַחר יֹום ּבְ חֹון". ָעׂשִ ּטָ ַהּבִ

ֶעֶרב ֻסּכֹות. ּפּור ְוַגם ּבְ ּכִ

ֵהיָכֵלי  ּבְ ְלִהְסּתֹוֵבב  י  ְכּתִ ִהְמׁשַ ֲעַדִין  ִמיִמים.  ּתְ ִים  ָחְדׁשַ ָחְלפּו 

ָכל  ָרעֹון. ּבְ י ַהּפֵ ְזַמּנֵ ִמיד ּבִ י ּתָ ָכל זֹאת ָעַמְדּתִ ים, ּבְ ְלִמּיִ ַמ"ִחים ַהְירּוׁשַ ַהּגְ

ַלת  ַקּבָ ּבְ ָרִטית  ּפְ ָחה  ּגָ ַהׁשְ ָרִאיִתי  חֹוב,  ְלַהְחִזיר  ָצִריְך  ָהִייִתי  ׁשֶ ַעם  ּפַ

ַעִין ֶאת  ַמן ָזִכיִתי ִלְראֹות ַעִין ּבְ ל אֹותֹו ַהּזְ ְך ּכָ ֶמׁשֶ ְמקֹור ַהְלָוָאה ָזִמין. ּבְ

ְיׁשּוַעת ה'.

ֵעֶסק  ִנּיֹות ּבָ ף ַהּקְ ָבר ָרִאיִתי ְמַעט אֹור – ֶהּקֵ ָנה ּכְ ל אֹוָתה ׁשָ סֹופֹו ׁשֶ ּבְ

י עֹוֶלה  ּלִ ָסִפים ׁשֶ ּבֹון ַהּכְ ֶחׁשְ י ׁשֶ ּתִ י ַחׁשְ ַחּיַ ר. ָלִראׁשֹוָנה ּבְ אֶֹפן ִנּכָ ָעָלה ּבְ

ָלט. ַעל ַמְסלּול ְמַעט יֹוֵתר ֶהְגיֹוִני ְוִנׁשְ

ין.  ִטּפִ  – ין  ִטּפִ ׁש  ִמְתאֹוׁשֵ ְוָהֵעֶסק  חֶֹרף,  עֹוד  לֹו  ְוָכָלה  ַקִיץ  ָחַלף 

ָעִמים  ּבֹון ַהּפְ י ֶאת ֶחׁשְ ְדֵבקּות, ּוְכָבר ָאַבְדּתִ יְך ּבִ ּמּוד ַהּיֹוִמי ַמְמׁשִ ַהּלִ

תֹו ְוַעד סֹופֹו. ִחּלָ חֹון ִמּתְ ּטָ ַער ַהּבִ י ֶאת ׁשַ ֶהן ָלַמְדּתִ ּבָ ׁשֶ

י ִלּטֹל ׁשּום ַהְלָוָאה,  ה, לֹא ִנְזַקְקּתִ ַמֲהַלְך חֶֹרף תש"ע, ֵהֵחל ֵמֲחֻנּכָ ּבְ

ּבֹון  ֶחׁשְ ּבַ ָהָיה  חֶֹדׁש  סֹוף  ָכל  ּבְ ָהֵעֶסק.  ְלַהְפָעַלת  יֹוֵתר  ּבְ ה  ַטּנָ ַהּקְ ְולּו 
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ִקים,  ּפָ ּכֹורֹות ְוַלּסַ ׂשְ לּוֵמי ַהּמַ כּום ְלַתׁשְ ל ָהֵעֶסק ֶאת ְמלֹא ַהּסְ ְנק ׁשֶ ַהּבַ

מּור  ּגָ חֹון  ִבּטָ ּבְ ֶמת,  ה ָהרֹוׁשֶ ּפָ ַהּקֻ ֲאִני ְמרֹוֵקן ֶאת  הּו –  ֶ ַמּשׁ ְוִאם ָחֵסר 

ְתָרה. ם ִנְמֵצאת ַהּיִ ָ ּשׁ ׁשֶ

חֹוִבי  ֶאת  י  ֶהְחַזְרּתִ תשע"א,  ַנת  ׁשְ ִסּיּום  ִלְפֵני  ִמים  ּיָ ה  לֹׁשָ ׁשְ ּכִ

נֹוַדע  תשע"ב  ַנת  ׁשְ ל  ׁשֶ ַהּנֹוָרִאים  ִמים  ַהּיָ ִלְפֵני  ָקָצר  ְזַמן  ָהַאֲחרֹון. 

ֵאָליו  ר  ֵ ְלִהְתַקּשׁ י  ִמַהְרּתִ ַהּקֹוֶדׁש.  ְלֶאֶרץ  יַע  ְלַהּגִ ד  ִמְתַעּתֵ ָאִחי  י  ּכִ ִלי 

ִליָאה ַעל ֶעֶצם  ֵביִתי. הּוא לֹא ָיַדע ֶאת ַנְפׁשֹו ֵמרֹב ּפְ הֹות ּבְ ּוְלַהְזִמינֹו ִלׁשְ

ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ עּודֹות  ַהּסְ ַאַחת  ַמֲהַלְך  ּבְ ב.  ַהּלֵ ַרֲחבּות  ְוַעל  ַהַהְזָמָנה 

ֲאִני  ְפָלָאה ׁשֶ ֶפׁש ַהּנִ ְלַות ַהּנֶ ִמיָהתֹו ַעל ׁשַ ה ִלְכּבֹׁש ֶאת ּתְ ָ הּוא ִהְתַקּשׁ

ים  ַמְטַעּמִ ּבְ ְוָגדּוׁש  ָמֵלא  ָהָיה  ׁשֶ ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ְלֵעֶבר  ָרַמז  הּוא  ּה.  ּבָ רּוי  ׁשָ

ה  ּנּו ַאּתָ ר ִמּמֶ ָצאָת אֹוָצר ָסמּוי, ֲאׁשֶ ַאל: "ַהִאם ּמָ ְלָכבֹוד יֹום טֹוב ְוׁשָ

ַחי?"

ֲארֹון  ּבַ ָעַמד  ֶ ּשׁ ָבבֹות"  ַהּלְ "חֹובֹות  ֵסֶפר  ְלֵעֶבר  י  ְעּתִ ִהְצּבַ י.  ְכּתִ ִחּיַ

י"!  ּלִ י: "ֶזה ָהאֹוָצר ׁשֶ ּבֹו, ְוָאַמְרּתִ ָפִרים ֵמֲאחֹוֵרי ּגַ ַהּסְ

ל  ּלֹא ָטַעם ַטְעמֹו ׁשֶ יר. ִמי ׁשֶ י ְלַהְסּבִ הּוא לֹא ֵהִבין, ַוֲאִני לֹא הֹוַסְפּתִ

ִרים. ַעם – ֵאינֹו ָזקּוק ְלֶהְסּבֵ ּטָ ׁשּוט, ְלעֹוָלם לֹא ָיִבין, ּוִמי ׁשֶ חֹון ּפָ ּטָ ּבִ

חֹון' ּטָ ַער ַהּבִ ְזכּות 'ׁשַ ּבִ

ֶדר  ּסֵ ּכַ ּלֹוְמִדים  ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ַעל  ה  ַהְרּבֵ ׁשֹוְמִעים  ְוָלַאֲחרֹוָנה  ב"ה 

רּוָחִנּיּות  ּבְ ַרּבֹות  ְיׁשּועֹות  ְורֹוִאים  חֹון'  ּטָ ַהּבִ ַער  'ׁשַ דֹוׁש  ַהּקָ ִחּבּור  ּבַ

דֹול  ִמינּוס ּגָ ָהָיה ּבְ ִנים ׁשֶ ה ׁשָ ּזֶ ית ַאְבֵרְך ׁשֶ יר ִאיׁשִ ִמּיּות, ְוַאִני ַמּכִ ּוְבַגׁשְ

ַיְחֹזר  ּלֹא  ׁשֶ ְנק,  ּבַ ּבֹון  ַהֶחׁשְ ַמן ְסִביב  ַהּזְ ל  ּכָ ָהָיה ָטרּוד  ּלֹו  ּכֻ ְוָכל  ְנק  ּבַ ּבַ

רֹוֵדף  יֹום  ֶרְך  ַהּדֶ ֶזה  ַעל  ְוֵכן  ְנק,  ּבַ ּבַ ֶרת  ְסּגֶ ֵמַהּמִ ַיֲחרֹג  ּלֹא  ְוׁשֶ יק,  ׁשֵ לֹו 

ַאַחר  ְרִדיָפה  ל  ׁשֶ ים  ַחּיִ ִלְחיֹות  ל  ִהְתַרּגֵ ּוְכָבר  ָנה  ׁשָ ָנה רֹוֶדֶפת  ְוׁשָ יֹום 

ֶקל.  ֶ ַהּשׁ
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ֵהן  ַרּבֹות  לּויֹות  ּדְ ּתַ ִהׁשְ יִתי  ָעׂשִ ר:  ּוְמַסּפֵ ַאְבֵרְך  אֹותֹו  יְך  ַמְמׁשִ

ּתֹוָרִנית  ָרה  ִמׂשְ ַעְצִמי  ַעל  י  ָלַקְחּתִ ְוַאף  ים,  ַמֲעׂשִ ּבְ ְוֵהן  ְסֻגּלֹות  ּבִ

ה ַאְלֵפי  ּמָ עֹוד ּכַ ּכֶֹרת ַהחֹוְדִשית ּבְ ׂשְ יל ֶאת ַהּמַ ָהְיָתה ֲאמּוָרה ְלַהְגּדִ ׁשֶ

י,  ְסּפִ ר ַהּכַ ּבֵ ׁשְ ים ָלֵצאת ֵמַהּמַ ר חו ָֹדׁשִ אּוַכל ּתֹוְך ִמְסּפַ ְכֵדי ׁשֶ ָקִלים ּבִ ׁשְ

ָלל ְוַהֵגָרעֹון הֵֹלְך ְוָגֵדל. ה ּכְ ּנָ ּתַ ב לֹא ִהׁשְ ּצָ ַאְך, ַהּמַ

ִחּפּוׂש ַאַחר  ְך, ּבְ ְרֶאה ִנְגַזר ָעַלי ִלְחיֹות ּכָ ּנִ ּכַ י ְלֵיאּוׁש ׁשֶ ָבר ִנְכַנְסּתִ ּכְ

ל  ן ְלָיִדי ְסגּוָלה זֹו ׁשֶ ּמֵ ה יֹום ֶאָחד ִנְזּדַ ְנק, ְוִהּנֵ ּבַ ִמיִדי ּבַ ָממֹון ּוְבִמינּוס ּתְ

י  ְמּתִ ּיַ ּסִ י ִלְלמֹד ּבֹו ִמיֵדי יֹום ְוָהֱאֶמת ׁשֶ חֹון', ְוִהְתַחְלּתִ ּטָ ַער ַהּבִ ִלּמּוד 'ׁשַ

י  ֶהְחַלְטּתִ ִלי,  ְלּכָ ַהּכַ ב  ּצָ ּמַ ּבַ ּנּוי  ׁשִ ׁשּום  ָרִאיִתי  לֹא  ְוֲעַדִין  ּלֹו  ּכֻ ֶאת 

ֲאִני  ם ְלָהִבין ַמה ׁשֶ ּגַ יִתי  ִנּסִ ַעם  ְוַהּפַ ּוְלַהְתִחיל ִלְלמֹד ׁשּוב,  ק  ְלִהְתַחּזֵ

ל  ׁשֶ ִנים  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ ַאַחר  ּלְ ׁשֶ ֶלא,  ּפֶ ֶזה  ה  ְוִהּנֵ ִלְקרֹא,  ְסָתם  ְולֹא  לֹוֵמד 

ְסִביב  ַהִטְרדֹות  ל  ּוִמּכָ ינּוס  ַהּמִ ל  ִמּכָ ְוָיָצאִתי  ָהְרָוָחה  יָעה  ִהּגִ ְמצּוָקה 

ָמחֹות  ְמֻיָחד ִמׂשְ דֹולֹות ּבִ ָהיּו ִלי ָלַאֲחרֹוָנה הֹוָצאֹות ּגְ מֹון, ְוַאף ׁשֶ ַהּמָ

ָלל,  ּכְ ִלי ַהְלָואֹות  ּבְ ל ִהְצַטְרכּוִתי  ּכָ ֵביִתי ב"ה ָהָיה ִלי ֶאת  ּבְ יִתי  ָעׂשִ ׁשֶ

לּות  ּדְ ּתַ ִהׁשְ ּנּוי ּבַ ִהיא ּוְללֹא ׁשּום ׁשִ ל ׁשֶ ְוָכל ֶזה ְללֹא ּתֹוֶסֶפת ֲעבֹוָדה ּכָ

י  ִהְתַחְלּתִ ִכיִתי ֵמָאז ׁשֶ ּזָ דֹוָלה ׁשֶ ַהְיׁשּוָעה ַהּגְ ְרָנָסה, ְוָהֱאֶמת ִהיא ׁשֶ ַלּפַ

חֹון,  ּטָ ַהּבִ ת  ִמּדַ ִקְנַין  ֶעֶצם  הּוא  ּוְבַהָבָנה,  ְלַאט  חֹון  ּטָ ַהּבִ ַער  ׁשַ ִלְלמֹד 

לּות ַאֶחֶרת ַעל  ּכְ ל ִהְסּתַ ים ׁשֶ חֹון ֶוֱאמּוָנה, ַחּיִ ּטָ י ּבִ ַחּיֵ ל ִלְחיֹות ּבְ ְוַהֶהְרּגֵ

ְוַעל  ָהֱאֶמת  ַעל  לּות  ּכְ ּוְבִהְסּתַ רּוָחִני  תֶֹכן  ּבְ ְמֵלִאים  ים  ַחּיִ ים,  ַהַחּיִ ל  ּכָ

ים! ּיִ ר ֲאִמּתִ י אֹׁשֶ ְכִלית ָהָאָדם, ַחּיֵ ּתַ

חֹון  ּטָ ת ַהּבִ ַמִהי ִמּדַ

ם  ע ִלְכָפר ְמֻסּיָ ּסַ ּיִ ַמִים ׁשֶ ָ ם טֹוב זי"ע ִמן ַהּשׁ ַעל ׁשֵ ּוּו ַלּבַ ּצִ ה ׁשֶ ַמֲעׂשֶ

יר ִלְפׁשּוֵטי ָהָעם  ּיּוַכל ְלַהְסּבִ חֹון ַעל ְמָנת ׁשֶ ּטָ ת ַהּבִ ֵדי ִלְלמֹד ֶאת ִמּדַ ּכְ

ְלִמיָדיו  ל ּתַ ם טֹוב ְוָלַקח ֶאת ּכָ ַעל ׁשֵ ית, ִמֵהר ַהּבַ חֹון ֲאִמּתִ ּטָ ת ּבִ ַמִהי ִמּדַ

ָפר ְוִנְכְנסּו ָלַאְכַסְנָיה, ּוַבַעל  יעּו ַלּכְ ַפר, ֵהם ִהּגִ ם ֶאל אֹותֹו ּכְ ְוָנַסע ִאּתָ
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ִנים ָיפֹות ְמֹאד,  ּפָ ֵסֶבר  ּבְ ָלם  ִקּבְ ִנים  ּפָ ּוְנׂשּוא  ָזֵקן  ָהָיה ְיהּוִדי  ׁשֶ ִית  ַהּבָ

ַמח ְמאֹד ַעל ָהאֹוְרִחים  ֵקן ׂשָ ם טֹוב ְוַתְלִמיָדיו ָלנּו ֶאְצלֹו, ְוַהּזָ ַעל ׁשֵ ַהּבַ

ִדים.  ְכּבָ ַהּנִ

ל  ִליחּותֹו ׁשֶ ׁשְ ִית ׁשֹוֵטר ּבִ ָתם ִנְכַנס ֶאל ַהּבַ ִפּלָ ֶאְמַצע ּתְ ְלָמֳחָרת, ּבְ

ְלָחן  ַהׁשֻ ַעל  ָעִמים  ּפְ לֹׁש  ׁשָ ַפק  ּדָ הּוא  ָעֶבה,  ל  ַמּקֵ ּוְבָידֹו  ָפר  ַהּכְ ֲאדֹון 

ַפק  ּדָ ַמּדּוַע  ֵהִבינּו  לֹא  ְדָהִמים  ַהּנִ ְוַתְלִמיָדיו  טֹוב  ם  ׁשֵ ַעל  ַהּבַ ְוָהַלְך, 

ֵמַח  ׂשָ ָהָיה  ׁשֶ ֵקן,  ַהּזָ ִית  ַהּבַ ַעל  ּבַ ַעל  יטּו  ִהּבִ ֵהם  ְלָחן,  ַהׁשֻ ַעל  ֹוֵטר  ַהּשׁ

ָלל,  ּכְ ֹוֵטר  ַהּשׁ ל  ׁשֶ יו  ַמֲעׂשָ ּבְ ִמְתַעְנֵין  הּוא  ׁשֶ ִנְרֶאה  ָהָיה  ְולֹא  ְוָרגּוַע 

ָעִמים,  לֹׁש ּפְ ְלָחן ׁשָ ֹוֵטר ׁשּוב ְוָדַפק ַעל ַהׁשֻ יַע ַהּשׁ ה ִהּגִ ִפּלָ ְלַאַחר ַהּתְ

ם  ַעל ׁשֵ ַאל ַהּבַ יו, ׁשָ ִית ְלַמֲעׂשָ ַעל ַהּבַ ַעם ַהּזֹאת לֹא ִהְתַיֵחס ּבַ ּפַ ְוַגם ּבַ

לּו?".  ִפיקֹות ַהּלָ ר ַהּדְ ׁשֶ ִית: "ַמה ּפֵ ַעל ַהּבַ טֹוב ֶאת ּבַ

ַהּיֹום הּוא  ֶ ּשׁ ְלָכְך  ִסיָמן  ֵהן  לּו  ַהּלָ ִפיקֹות  ַהּדְ ׁשֶ ִית  ַהּבַ ַעל  ּבַ לֹו  ָעָנה 

ַעְצמֹו  ַעל  חֹוֵזר  ה  ַהּזֶ יָמן  ַהּסִ ָפר,  ַהּכְ ְלָאדֹון  ִכירּות  ׂשְ ם  ּלֵ ְלׁשַ ָצִריְך 

ֶסף ֵאינֹו מּוָכן ֲעבּור  ית ִאם ַהּכֶ ִליׁשִ ְ ַעם ַהּשׁ ָעִמים, ּוְלַאַחר ַהּפַ לֹׁש ּפְ ׁשָ

יתֹו. ֵני ּבֵ ל ּבְ ִבי ַיַחד ִעם ּכָ ֶ לּום, לֹוֵקַח ָהָאדֹון ֶאת ַהּמּוְכָסן ַלּשׁ ׁשְ ַהּתַ

ֵלוֹות ֲאִני ֵמִבין  ֶניָך ָהְרגּועֹות ְוַהׁשְ ם טֹוב: "ְלִפי ּפָ ַעל ׁשֵ ָאַמר לֹו ַהּבַ

ְך ֵלְך ִלְפֵני  ַלח ֶאל ָהָאדֹון, ִאם ּכָ ָ ֶסף ִנְמָצא ֶאְצְלָך ּוְכָבר מּוָכן ְלִהּשׁ ַהּכֶ ׁשֶ

ׁשּוב".  ּתָ ֶ ה ְלָך ַעד ּשׁ ֶסף ָלָאדֹון ְוָאנּו ְנַחּכֶ עּוָדה ְלָהִביא ֶאת ְצרֹור ַהּכֶ ַהּסְ

רּוָטה  ּפְ ֲאִפילּו  ֶרַגע  ּכָ ִלי  ֵאין  ׁשֶ ִהיא  "ָהֱאֶמת  ִית:  ַהּבַ ַעל  ּבַ לֹו  ָעָנה 

נֹאַכל  ְוָלֵכן  ֶסף,  ַהּכֶ ֶאת  ִלי  ן  ַזּמֵ ּיְ ׁשֶ ה'  ּבַ ּבֹוֵטַח  ֲאִני  ַאְך  ם,  ּלֵ ְלׁשַ ַאַחת 

ִליַח  ְ יַע ַהּשׁ עֹות ַיּגִ לֹׁש ׁשָ י ַרק עֹוד ׁשָ עּוָדה ְולֹא ְנַמֵהר ּכִ ו ֶאת ַהּסְ ַעְכׁשָ

ם  ּלָ בּו ּכֻ ְ ֶסף", ִהְתַיּשׁ ַרְך ֶאת ַהּכֶ ם ִיְתּבָ ֵ ן ִלי ַהּשׁ אי ְיַזּמֵ ַוּדַ ׁשּוב ְוַעד ָאז ּבְ

ִנְרָאה  ָהָיה  לֹא  ה  ַהּזֶ ַמן  ַהּזְ ָכל  ּבְ ְסעּוָדָתם,  ּבִ ה  ַהְרּבֵ ְוֶהֱאִריכּו  ֶלֱאכֹול 

ַעם  ּפַ ֹוֵטר  ַהּשׁ יַע  ִהּגִ עּוָדה  ַהּסְ ִסּיּום  ּבְ ר,  ְוִעּקָ ַלל  ּכְ ֻמְדָאג  ִית  ַהּבַ ַעל  ּבַ

ַעם ַהּזֹאת לֹא ִהְתַיֵחס  ּפַ ְלָחן, ְוַגם ּבַ ה ַעל ַהׁשֻ ית ְוַאֲחרֹוָנה ְוִהּכָ ִליׁשִ ׁשְ

ִית.  ַעל ַהּבַ ֵאָליו ּבַ
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ָלַבׁש  ַרב,  ְוִדְקּדּוק  ֲאִריכּות  ּבַ ת,  ּדָ ּכַ ּוְלָבֵרְך  ֶלֱאכֹול  מּו  ּיְ ּסִ ׁשֶ ַאֲחֵרי 

ו ֵאֵלְך  ת, ָחַגר ֶאת ֲחגֹוָרתֹו ָהְרָחָבה ְוָאַמר: "ַעְכׁשָ ּבָ ְגֵדי ׁשַ ִית ּבִ ַעל ַהּבַ ּבַ

ַאל  ׁשָ ְוׁשּוב  ִעּכּוִבים",  ִלי  ּוּבְ ְמִהירּות  ּבִ ָלָאדֹון  ִכירּות  ַהּשְׂ ֶאת  ם  ּלֵ ְלׁשַ

ַעל  ם?". ָעָנה לֹו ּבַ ּלֵ ֵדי ְלׁשַ ֶסף ּכְ ם טֹוב: "ַהִאם ֵיׁש ְלָך ּכֶ ַעל ׁשֵ אֹותֹו ַהּבַ

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ּבְ ּבֹוֵטַח  ֲאִני  רּוָטה ַאַחת, ֲאָבל  ּפְ ִלי ֲאִפילּו  ִית: "ֵאין  ַהּבַ

ִנְפָרד  ֵאּלּו  ים  ּוְבִמּלִ לּום",  ׁשְ ַהּתַ ֲעבּור  ֶסף  ַלּכֶ ִלי  ִיְדָאג  אי  ַוּדַ ּבְ ְוהּוא 

ִית  ַהּבַ ָחֵצר  ּבְ ְוַתְלִמיָדיו  טֹוב  ם  ׁשֵ ַעל  ַהּבַ ֶנֶעְמדּו  ְלַדְרּכֹו,  ְוָהַלְך  ֵמֶהם 

ְוִחּכּו ִלְראֹות ַמה ִיְקֶרה ִעּמֹו.

ֲעָגָלה  מּולֹו  יָעה  ַמּגִ ּוְלֶפַתע  ְמִהירּות,  ּבִ הֹוֵלְך  הּוא  ׁשֶ ְוָראּו  ָעְמדּו 

ַסע  ּנָ ׁשֶ ָהָאָדם  ִעם  ר  ּוְמַדּבֵ ָהֲעָגָלה  ְלַיד  עֹוֵמד  ֵקן  ַהּזָ ה  ְוִהּנֵ נֹוַסַעת, 

ית  ּבֵ ְלִכּוּון  ְלַאט  ָנְסָעה  ָהֲעָגָלה  ָלֶלֶכת,  יְך  ַמְמׁשִ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ֲעָגָלה,  ּבָ

ֶסף,  ּכֶ ְצרֹור  לֹו  ּוָמַסר  ֵקן  ַלּזָ ָקָרא  ְוַהּנֹוֵסַע  ֶנֶעְצָרה  ּוְלֶפַתע  לֹון,  ַהּמָ

ִלְנסַֹע  יָכה  ִהְמׁשִ ְוָהֲעָגָלה  ָפר,  ַהּכְ ָאדֹון  ְלִכּוּון  ָלֶלֶכת  יְך  ִהְמׁשִ ֵקן  ַהּזָ

ָעְצרּו  ְוַתְלִמיָדיו,  טֹוב  ם  ׁשֵ ַעל  ַהּבַ ָעְמדּו  ּבֹו  קֹום  ַלּמָ יָעה  ִהּגִ ׁשֶ ַעד 

יר  ְסּבִ ּיַ ׁשֶ ּה  ּבָ ב  ַהּיֹוׁשֵ ָהָאָדם  ִמן  ּוִבְקׁשּו  ָהֲעָגָלה  ֶאת  ְלִמיִדים  ַהּתַ

ָעָנה  ֶסף,  ּכֶ לֹו  ָנַתן  הּוא  ּוַמּדּוַע  ֵקן  ַהּזָ ִעם  ו  ַעְכׁשָ אן  ּכָ ָקָרה  ַמה  ָלֶהם 

ֵרב  חֶֹרף ַהּקָ ָיִכין ֲעבּוִרי ּבַ ָרף ׁשֶ ּנּו ַיִין ׂשָ י ִלְקנֹות ִמּמֶ ּתִ ׁשְ ּקַ ָלֶהם: "ֲאִני ּבִ

ֲעבּור  ַרׁש  ּדָ ׁשֶ כּום  ַהּסְ ל  ּכָ ֶאת  ם  ּלֵ ְלׁשַ י  ְמּתִ ִהְסּכַ לֹא  ה  ּוִבְתִחּלָ ּוָבא, 

ְזַמן  ֵאין לֹו  ׁשֶ ִלי  ָאַמר  ִחיר  ַהּמְ ַעל  ִאּתֹו  ַח  ְלִהְתַוּכֵ י  ְכּתִ ִהְמׁשַ ׁשְ ּוּכְ ִין  ַהּיַ

ד  י, ֲאָבל ִמּיַ י ְלַדְרּכִ ְכּתִ ֵעת ְוִכי הּוא ְמַמֵהר ְלֵבית ָהָאדֹון, ְוָלֵכן ִהְמׁשַ ּכָ

ר ְמאֹד ְוָלֵכן ָקָראִתי לֹו  הּוא ָאָדם ָיׁשָ ֲאִני יֹוֵדַע ׁשֶ יָון ׁשֶ י ִמּכֵ ִהְתֲחַרְטּתִ

ם טֹוב  ַעל ׁשֵ ׁש, ָאַמר ַהּבַ ּקֵ ּבִ כּום ׁשֶ ִין ֶאת ַהּסְ י לֹו ַעל ַהּיַ ְמּתִ ּלַ ׁשּוב ְוׁשִ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ חֹון ִאם ּבֹוְטִחים ּבְ ּטָ דֹול ּכַֹח ַהּבִ ה ּגָ ּמָ ְלַתְלִמיָדיו: ְראּו ּכַ

ֱאֶמת. ּבֶ
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חֹון ּטָ ַכר ַהּבִ ׂשְ

הֹוִכיַח  י ִמיְכל ִמְזָלאְטׁשֹוב זצ"ל ׁשֶ יק ַרּבִ ּדִ ָהָיה ֵאֶצל ַהּצַ ה ׁשֶ ַמֲעׂשֶ

ל ְלָפָניו  ְלִמיד ַההּוא ִהְתַנּצֵ חֹון, ְוַהּתַ ּטָ ת ַהּבִ ְלִמיָדיו ַעל ִמּדַ ֶאת ֶאָחד ִמּתַ

י ִמיְכל, ּבֹא  ְדָבֵעי, ָאַמר לֹו ַרּבִ ַרְך ּכְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ רּוְך ה' ּבֹוֵטַח ּבְ הּוא ּבָ ׁשֶ

חֹון ַמִהי, ְלַאַחר  ּטָ ת ַהּבִ ְלַמד ִמּדַ ּנּו ּתִ ׁשּוט ֶאָחד, ּוִמּמֶ ָלֲחָך ְלִאיׁש ּפָ ְוֶאׁשְ

ֶרְך  ַהּדֶ ַעל הֹוָצאֹות  ָמעֹות  ִמיְכל  ר'  לֹו  ָנַתן  ְלָכְך,  ְלִמיד  ַהּתַ ה  ְתַרּצָ ּנִ ׁשֶ

אְרִדיְטׁשֹוב,  ע ְלּבַ ּסַ ְלַבד ְוָאַמר לֹו ּתִ ִסיָעה ְלַצד ֶאָחד ּבִ יק לֹו ַלּנְ ְסּפִ ּיַ ׁשֶ

ֶאְצלֹו,  ְלִהְתַאְכֵסן  ִמי  ׁשְ ּבִ ּנּו  ִמּמֶ ׁש  ַבּקֵ ּוּתְ לֹוִני  ּפְ ְגִביר  ַאֲחֵרי  ְוַתְחקֹר 

ֵעין חֹוֶדֶרת,  יט ָעָליו ּבְ חֹון, ַאְך ְרֵאה ְלַהּבִ ּטָ ת ַהּבִ ְלַמד ַמִהי ִמּדַ ּנּו ּתִ ּוִמּמֶ

יר ֶאת אֹוְרחֹוָתיו. יו, ּוַמְסּתִ ַמֲעׂשָ ִביר ַההּוא ָצנּוַע ְמאֹד ּבְ ַהּגְ ֵמַאַחר ׁשֶ

ּנּו  ׁש ִמּמֶ ִביר הנ"ל ּוִבּקֵ יַע ְלֵבית ַהּגְ אְרִדיְטׁשֹוב ְוִהּגִ ְלִמיד ְלּבַ ָנַסע ַהּתַ

ִמיְכל  ר'  ַרּבֹו  הּו  ּוָ ּצִ ֶ ּשׁ ִפי  ּכְ ָיִמים,  ר  ִמְסּפַ ֵביתֹו  ּבְ ְלִהְתַאְכֵסן  רֹוֶצה  ׁשֶ

דֹול, ָנַתן לֹו ֶחֶדר ְמֻיָחד,  ָכבֹוד ּגָ ִביר ּבְ ָלהּו ַהּגְ ד ִקּבְ ִמְזָלאְטׁשֹוב זצ"ל, ִמּיַ

ֶאה,  ְוַכּיָ ָראּוי  ּכָ דֹו  ּוְלַכּבְ ַמְחסֹוָריו  ל  ּכָ ֶאת  לֹו  ָלֵתת  ַלֲעָבָדיו  ה  ִצּוָ ְוַאף 

ל  ְך ּכָ ֶמׁשֶ ּבְ ּמּוָבן ׁשֶ ֵלִמים, ּכַ ְבָעה ָיִמים ׁשְ ֵביתֹו ׁשִ ב אֹותֹו ָאָדם ּבְ ְוָכְך ָיׁשַ

ת  ּנּו ַמִהי ִמּדַ ִית ִלְראֹות ְוִלְלמֹד ִמּמֶ ַעל ַהּבַ יט ַאֲחֵרי ּבַ אֹוָתם ָיִמים ִהּבִ

ִביִרים ּוֵביתֹו ָמֵלא  ֶדֶרְך ַהּגְ ִית ִמְתַנֵהג ּכְ ַעל ַהּבַ יַצד ּבַ חֹון, ְוָרָאה ּכֵ ּטָ ַהּבִ

ְטֵרי  יֹומֹו ְמִביִאים ֵאָליו ׁשִ דֹול ְמאֹד, ּוִמיֵדי יֹום ּבְ ְרִתים ּוִמְסָחרֹו ּגָ ְמׁשָ ּבִ

ִביר  ּגְ ן ָרָאה ׁשֶ מֹו ּכֵ אֹותֹו יֹום ְללֹא ִעּכּוב, ּכְ ָרעֹון ְוהּוא ּפֹוֵרַע ְלכּוָלם ּבְ ּפֵ

ק ְצָדָקה ָלרֹוב,  ׁש לֹא ְיׁשַֹער, ּוְמַחּלֵ דֹול ְמאֹד ַמּמָ ַעל ְצָדָקה ּגָ ֶזה ִהּנֹו ּבַ

ָבר ְמֻיָחד  ְרִויַח ֵמֲעָסָקיו. ַאְך ְלִתְמהֹונֹו לֹא ָרָאה ֶאְצלֹו ׁשּום ּדָ ּמַ ֶ ה ּשׁ ִמּמַ

ָרָאה  ׁשֶ ֶלא ֶאָחד  ּפֶ ָבר  ּדָ חֹון, ְלַמֵעט  ּטָ ַהּבִ ת  ִמּדַ ּבְ ה ְמֻיֶחֶדת  ְוׁשּום ִמּדָ

ַח ְמֻיָחד  אֹותֹו ֶחֶדר ָהָיה ַמְפּתֵ ּלְ ֵביתֹו ֶחֶדר ֶאָחד ׁשֶ ָהָיה לֹו ּבְ ֶאְצלֹו, ׁשֶ

ְוַהֶחֶדר  ִביר ַעְצמֹו  ַלּגְ א  ֶאּלָ ִית  ּבָ ּבַ ֵרת  ְמׁשָ ְלׁשּום  ָהָיה  ַח ֶזה לֹא  ּוַמְפּתֵ

ַעל  ר ְולֹא ִנְכַנס ּבֹו ָאָדם ֵמעֹוָלם זּוַלת ּבַ ִמיד ָסגּור ּוְמֻסּגָ ַההּוא ָהָיה ּתָ

ְרִתים ַמה  ַאל ָהאֹוֵרַח ֶאת ַהְמׁשָ ַעם. ׁשָ ם ִמיֵדי ּפַ ָהָיה ִנְכַנס ׁשָ ִית ׁשֶ ַהּבַ
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ל ֲאדֹוָנם  ל ָהאֹוָצרֹות ׁשֶ ם ִנְמָצא ּכָ ָ ר? ָענּו לֹו: ּשׁ ֶחֶדר ַהְמֻסּגָ ם ּבַ ח ׁשָ ֻמּנָ

ֵלא ְמאֹד. ם ְוָהאֹוֵרַח ִהְתַפּ ֵנס ְלׁשָ ְוָלֵכן ֵאינֹו ֵמִניַח ְלׁשּום ָאָדם ְלִהּכָ

ַנת ּבֹוִאי  ּוָ ְרצֹוִני ְלַגּלֹות ָלֶכם ּכַ ּנּו ָאַמר לֹו, ּבִ ֵרד ִמּמֶ קֶֹדם ּבֹואֹו ְלִהּפָ

ַמִהי  ֵדִני  ְלַלּמְ ָרָצה  ִמְזָלאְטׁשֹוב  ִמיְכל  ר'  י  ְוַרּבִ ּמֹוִרי  ׁשֶ ֵמַאַחר  ֵאֶליָך, 

ה ְיִגיָעּה ְוִטְרָחה  ה ַהְרּבֵ ה ָעַלי ְלִהְתַאְכֵסן ֶאְצְלָך, ְוִהּנֵ חֹון, ִצּוָ ּטָ ת ַהּבִ ִמּדַ

ת  ִמּדַ ָבר ְמֻיָחד ּבְ ה, ְוֲעַדִין לֹא ָרִאיִתי ֶאְצְלָך ׁשּום ּדָ יַע ֵהּנָ י ְלַהּגִ ָטַרְחּתִ

ְסּגֹר  ר ַוּיִ י, ְוָלַקח אֹותֹו ַלֶחֶדר ַהְמֻסּגָ ִביר ּבֹא ִעּמִ חֹון. ָאַמר לֹו ַהּגְ ּטָ ַהּבִ

ִנְמָצא  אן  ּכַ י  ּכִ ה,  ַהּזֶ ַהֶחֶדר  ָכל  ּבְ ט  ְוַהּבֵ ְרֵאה  לֹו  ְוָאַמר  ֲעָדם  ּבַ ֶלת  ַהּדֶ

א  ֶאּלָ ּבֹו  ָרָאה  ְולֹא  ַהֶחֶדר  ָכל  ּבְ יט  ִהּבִ ְוָהאֹוֵרַח  י,  ּלִ ׁשֶ ָהאֹוָצרֹות  ל  ּכָ

ִביר ֶאת  ח ַהּגְ ְפּתַ ה ָהָיה ַהּכֹל ֵריק, ַוּיִ ז ָקָטן, ְוחּוץ ִמּזֶ ְלָחן ְוַאְרּגָ א ְוׁשֻ ּסֵ ּכִ

ּבֹו ָרׁשּום  ְטֵרי חֹובֹות ּוִפְנָקס ׁשֶ י ִאם ׁשִ ם ֵאין ּכִ ם ׁשָ ּגַ ז ְוָרָאה ׁשֶ ָהַאְרּגָ

דֹול ְמאֹד. ָעָלה ִלְסכּום ּגָ ּנֹוֵתן ׁשֶ ָדקֹות ׁשֶ ל ַהּצְ ּכָ

ה ֵיׁש  ֶחֶדר ַהּזֶ ּבַ יִתי ְסבּוִרים ׁשֶ ֵני ּבֵ ֲאִפילּו ּבְ ִביר, ְרֵאה ׁשֶ ָאַמר לֹו ַהּגְ

ָוֶכֶסף ָלרֹוב, ֲאָבל ָהֱאֶמת ֵעד  ּנּו ֲאִני ׁשֹוֵאב ָזָהב  ּמֶ ּמִ דֹול ׁשֶ ּגָ ִלי אֹוָצר 

ת  א ִמּדַ ל אֹוָצר, "ְוֵאין ִלי ֶאּלָ לּום ַוֲאִני ָרׁש ָוֵריק ִמּכָ ֵאין ִלי ּכְ ְלַעְצמֹו ׁשֶ

ְלֶחֶדר  ִנְכַנס  ֲאִני  ְלָמעֹות  ָצִריְך  ֲאִני  ׁשֶ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ְוָלֵכן  ה'"  ּבַ חֹון  ּטָ ַהּבִ

ְוָכְך  ְך  ּכָ עֹוָלם,  ל  ׁשֶ "ִרּבֹונֹו  ר,  ּבָ ִנׁשְ ֵלב  ּבְ ְואֹוֵמר  א  ּסֵ ַהּכִ ַעל  ב  ְויֹוׁשֵ ֶזה 

ן ִלי  ֲעזֹר ִלי ְוִתּתֵ ּתַ ָך ׁשֶ ְטחֹוִני ָחָזק ּבְ ָמעֹות ֲאִני ָצִריְך ַהּיֹום ְלֵפָרעֹון, ּבִ

עֹוָלם  ּמֵ ד, ְוֵתַדע עֹוד ׁשֶ ֶכף ּוִמּיַ ל ִהְצַטְרכּוִתי", ְוה' ַהּטֹוב עֹוֵזר ִלי ּתֵ ּכָ

ַאר ִלי  ׁשְ ּנִ ל ַמה ׁשֶ ק ֶאת ּכָ ְיָלה ֲאִני ְמַחּלֵ ּלַ י ּבַ רּוָטה, ּכִ לֹא ָלָנה ֶאְצִלי ּפְ

ל ִהְצַטְרכּוִתי. ִמְרָוַחי ִלְצָדָקה, ּוְלָמֳחָרת עֹוֵזר ִלי ה' ֵמָחָדׁש ְונֹוֵתן ִלי ּכָ

ֵרת ְוָאַמר לֹו  ׁשָ ַתח, ּוָבא ַהּמְ ּפֶ ְך ׁשֵֹמַע ָהאֹוֵרַח ֶאָחד ּדֹוֵפק ּבַ תֹוְך ּכָ ּבְ

ת ֲאָלִפים ְזהּוִבים  לֹׁשֶ ָרעֹון ַעל ַסְך ׁשְ ַטר ּפֵ ַלח ֵאָליו ׁשְ ֲאדֹון ֶאָחד ׁשָ ׁשֶ

ּיֹאַמר  ֶ ֵרת ּשׁ ׁשָ ִביר ַלּמְ עֹות, ָאַמר ַהּגְ ְפַרע לֹו ֶאת ַהּמָ ּיִ ין ׁשֶ ִליַח ַמְמּתִ ָ ְוַהּשׁ

ִביר ִנְכַנס  עֹות, ְוַהּגְ ִביא לֹו ַהּמָ ּיָ יְנַתִים ַעד ׁשֶ ֵביתֹו ּבֵ ין ּבְ ְמּתִ ּיַ ִליַח ׁשֶ ָ ַלּשׁ

ה ַרק ָיָצא  ִמים ָיִמיָמה, ְוִהּנֵ ִמְנָהגֹו ִמּיָ ל ַלה' ּכְ ּלֵ ר ְלִהְתּפַ ְלַחְדרֹו ַהְמֻסּגָ
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ׁש  ְמַבּקֵ ָאדֹון ֶאָחד  ׁשֶ ְרתֹו לֹוַמר לֹו  א ְמׁשָ ּבָ ד  ּוִמּיַ ִית ֵמַחְדרֹו  ַהּבַ ַעל  ּבַ

ִביר ְלַהְכִניסֹו, ְוָאַמר ָהָאדֹון ַההּוא ֵאָליו ֱהיֹות  ה ַהּגְ ֵנס ֵאָליו, ְוִצּוָ ְלִהּכָ

י  ְלּתִ ִקּבַ ְוָכֵעת  זּו,  ְמִדיָנה  ּבִ ים  ַרּבִ ֲחָיִלים  ְוַאֲחָרִאי ַעל  דֹול  ּגָ ַוֲאִני ָקִצין 

ים,  ֲאֻדּמִ ֲאָלִפים  ֶרת  ֲעׂשֶ ָיִדי  ּבְ ְוֵיׁש  ְלִמְלָחָמה,  ָלֵצאת  ָעַלי  ֶ ּשׁ קּוָדה  ּפְ

ְוָכל  ִלי  ֵאין  ְוֶזַרע  ם  ׁשָ ָאמּות  ן  ּפֶ ְלָחָמה  ַלּמִ י  ִעּמִ ם  ְלַקְחּתָ ְרצֹוִני  ְוֵאין 

עֹות ָהֵאּלּו  ל ַהּמָ ַקּבֵ ּתְ ֶ ָך ּשׁ ִתי ִמּמְ ׁשָ ּקָ ן ּבַ ה ֵיֶלְך ָלֲאַבּדֹון, ַעל ּכֵ ַההֹון ַהּזֶ

ֲאִני  ֶזה  ַוֲעבּור  ים,  ַחּיִ ּבַ ֶאְהֶיה  ִאם  ּבְ ְלָחָמה  ֵמַהּמִ ׁשּוִבי  ַעד  דֹון  ְלִפּקָ

י  ְסּפִ ן ֶאת ּכַ ּתֵ ְלָחָמה ּתִ ים, ְוִאם לֹא ָאׁשּוב ֵמַהּמִ ַמֲעִניק ְלָך ֶאֶלף ֲאֻדּמִ

ה  ְוִנְתַרּצָ ְמאֹד,  ְוֶנֱאָמן  ֱאֶמת  ִאיׁש  ה  ַאּתָ ׁשֶ י  ַדְעּתִ ּיָ ֶ ּשׁ יָון  ּכֵ ִלְצָדָקה, 

ַעת  ׁשְ ַטר ַעל ּתִ עֹות ְוָנַתן לֹו ׁשְ ּנּו ַהּמָ ל ִמּמֶ ת ָהָאדֹון ְוִקּבֵ ׁשַ ִביר ְלַבּקָ ַהּגְ

לֹום. ׁשָ ּנּו ּבְ ים ְוִנְפָטר ִמּמֶ ֲאָלִפים ֲאֻדּמִ

ֶהֶרף ַעִין,  ׁשּוַעת ה' ּכְ ּיְ ִביר ָלאֹוֵרַח ְוָאַמר לֹו: ֲהָרִאיָת ׁשֶ ָנה ַהּגְ ד ּפָ ִמּיַ

ת  ִמּדַ ְלָך  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ְלָך  ַיֲעזֹר  ַהּטֹוב  ְוה'  מֹוֵעד,  א  ּבָ י  ּכִ ְלֵביְתָך  ֵלְך  ה  ַעּתָ

ד  יַצד ִלְנסַֹע ְלֵביִתי! ִמּיַ רּוָטה ּכֵ ָיִדי ּפְ חֹון, ַוּיֹאֶמר לֹו ָהאֹוֵרַח: ֵאין ּבְ ּטָ ַהּבִ

ָלַמְדּתָ  ֲעַדִין לֹא  ׁשֶ ְלָך  ע  ּדַ ְוָאַמר לֹו:  ים,  ֲאֻדּמִ ִביר ָמאַתִים  ַהּגְ ָנַתן לֹו 

ל  ּלֵ חֹון ָהִייָת ִמְתּפַ ּטָ ת ַהּבִ ִאם ָהָיה ְלָך ִמּדַ יָון ׁשֶ חֹון, ּכֵ ּטָ ת ַהּבִ י ִמּדַ ּנִ ִמּמֶ

ֶרְך. ן ְלָך ָמעֹות ְלהֹוָצאֹות ַהּדֶ ֶאּתֵ ַלה' ְולֹא ָהִייָת ּפֹוֶנה ֵאַלי ׁשֶ

ׁשֹוֵמַע  הּוא  ֶרְך  ּדֶ ּבַ ה  ְוִהּנֵ ְלַדְרּכֹו,  ְוָיָצא  יר  ֵמֶהָעׁשִ ִנְפָרד  ָהאֹוֵרַח 

הּוא  ה  ְוִהּנֵ ַהּקֹול  ְלִכּוּון  ְרּכֹו  ּדַ ֶאת  ה  ִהּטָ ד  ִמּיַ ִויָלָלה,  ִכי  ּבֶ ל  ׁשֶ קֹולֹות 

ּוֵמַאֲחֵריֶהם  ַאִזיִקים,  ּבָ ְקׁשּורֹות  ֵהם  ׁשֶ ּכְ מּוָבלֹות  ים  ָנׁשִ י  ּתֵ ׁשְ רֹוֶאה 

ֹוְטִרים  ַהּשׁ ֶאת  ָהִאיׁש  ַאל  ׁשָ ִלים,  ּוְמַיּלְ ּבֹוִכים  ם  ְוֻכּלָ ים  ַטּנִ ַהּקְ ֵניֶהם  ּבְ

ִלְזרֹק  הֹוְלִכים  ׁשֶ ֹוְטִרים  ַהּשׁ ָלֶהם  ָענּו  אֹוָתם,  מֹוִביִלים  ם  ַאּתֶ ְלֵהיָכן 

ַפר ַעל  ֶסף ְלָאדֹון ַהּכְ ה ּכֶ ִבים ַהְרּבֵ ֵהם ַחּיָ יָון ׁשֶ אֹוָתם ְלבֹור ָעמֹוק ִמּכֵ

ְרחּו ְוִנְמְלטּו ָלֵכן ָאנּו הֹוְלִכים ְלַהֲעִניׁש  יֶהם, ּוַבֲעֵליֶהם ּבָ ּתֵ ִכירּות ּבָ ׂשְ

ם ֶאת  ּלֵ ד ִנְכְמרּו ַרֲחֵמי ָהִאיׁש ְוָאַמר ָלֶהם: ֲאִני ְיׁשַ חּוְמָרה, ִמּיַ אֹוָתם ּבְ

ם ְלֵבית ָהָאדֹון  ּלָ ד ָהְלכּו ּכֻ י, ִמּיַ ְחְררּו אֹוָתם ַלָחְפׁשִ ׁשַ ַהחֹוב ָלָאדֹון ַרק ּתְ

ָמאַתִים  ָהָאדֹון  לֹו  ָעָנה  ַהחֹוב?  ְסכּום  ַמה  ָהָאדֹון  ֶאת  ָהִאיׁש  ַאל  ְוׁשָ
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ל  ים ְלַקּבֵ ְסּכִ ּיַ ֶ ן ֵאָליו ּשׁ ים, ִהְתִחיל ָהִאיׁש ְלִהְתַחּנֵ ֵרה ֲאֻדּמִ ַוֲחֵמׁש ֶעׂשְ

ים ֵמַאַחר  ֵאינֹו ַמְסּכִ ים, ֲאָבל ָהָאדֹון ָאַמר ׁשֶ ים ֲאֻדּמִ ִ ַרק ֵמָאה ַוֲחִמּשׁ

ָנַתן  ֵריָרה  ּבְ ֵלית  ּבְ ְמאֹד,  ַרּבֹות  ָעִמים  ּפְ לּוִמים  ׁשְ ַהּתַ ֶאת  חּו  ּדָ ָבר  ּכְ ׁשֶ

ֶאת  ן  ּכֵ ִמׁשְ נֹוָסף  ּבְ ְרׁשּותֹו,  ּבִ ָהיּו  ׁשֶ ים  ֲאֻדּמִ אַתִים  ַהּמָ ל  ּכָ ֶאת  ָהִאיׁש 

ִביא עֹוד ֲחֵמׁש  ּיָ ל ִמיֵני ֲחָפִצים ַעד ׁשֶ ָהיּו לֹו ְועֹוד ּכָ ית ּוְתִפיִלין ׁשֶ ּלִ ַהּטַ

לֹום,  ְלׁשָ אֹוָתם  ּוָפַטר  בּוִיים  ְ ַהּשׁ ֶאת  ְחֵרר  ׁשִ ָהָאדֹון  ים,  ֲאֻדּמִ ֵרה  ֶעׂשְ

ְמָחה. ׂשִ ְוָהְלכּו ְלֵביָתם ּבְ

ָהֲעָגָלה  ַעל  ב  ָיׁשַ א  ֶאּלָ ָלל,  ּכְ ּתֹוָדה  ֵמֶהם  ל  ְלַקּבֵ ה  ִחּכָ לֹא  ָהִאיׁש 

ק  ְרׁשּותֹו ְוֶהְחִליט ְלִהְתַחּזֵ ֶסף ּבִ ל ֲחָפָציו ּוְללֹא ּכֶ ְוָנַסע ְלַדְרּכֹו ֵריק ִמּכָ

ִביר.  ֵבית ַהּגְ ַמד ּבְ ּלָ ִפי ׁשֶ ֵאִרית ּכֹחֹו, ּכְ ָכל ׁשְ חֹון ָחָזק ּבְ ִבּטָ ּבְ

יַע ְלִעיר ַחֶמעְלִניק, ְוִנְכַנס ְלֵבית ָמלֹון ֶאָחד ְוָנְתנּו לֹו  ְלֵעת ֶעֶרב ִהּגִ

ַלְיָלה  אֹותֹו  ּבְ הּוא  ַאף  יַע  ִהּגִ ׁשֶ ד  ִנְכּבָ סֹוֵחר  ִעם  ַיַחד  ָללּון  ֶחֶדר  ם  ׁשָ

ה?  ַאל אֹותֹו ַהּסֹוֵחר ֵמֵאיֶזה ִעיר ַאּתָ ׁשּו ׁשָ ְפּגְ ּנִ ׁשֶ ּכְ ית ָמלֹון,  ּבֵ ְלאֹותֹו 

אֹול אֹותֹו  יְך ַהּסֹוֵחר ִלׁשְ ט, ִהְמׁשִ מּוָכה ְלֶטעׁשְ לֹוִני ַהּסְ ָעָנה לֹו ֵמִעיר ּפְ

ְרּתָ  ּוִמי ָהָיה ָאִביָך? ָעָנה לֹו ְוִכי ַמה ַיֲעזֹר ְלָך ָלַדַעת ִמי ָהָיה ָאִבי ְוִכי ִהּכַ

ְוָחֵמׁש  ִרים  ֶעׂשְ ִלְפֵני  ֲהזֹאת  ִעיר  ּבָ י  ְרּתִ ּגַ ֲאִני  ַהּסֹוֵחר:  לֹו  ָעָנה  אֹותֹו? 

ַמח  ד ׂשָ ם ָאִביו, ּוִמּיַ י אֹותֹו, ָאַמר לֹו ָהִאיׁש ֶאת ׁשֵ ְרּתִ ִהּכַ ֵכן ׁשֶ ָנה ְוִיּתָ ׁשָ

י אֹותֹו ֵהיֵטב, ְוָהָיה ִאיׁש  ְרּתִ ִהּכַ אי ׁשֶ ַוּדַ ְמאֹד אֹותֹו סֹוֵחר ְוָאַמר לֹו ּבְ

ן  ִמּכֵ ְלַאַחר  ֶזה,  ִעם  ֶזה  ַרּבֹות  ר  ְלַדּבֵ יכּו  ִהְמׁשִ ְוָכְך  ְמאֹד,  ְוָהגּון  ר  ָיׁשָ

לֹו  ֵרט  ּפֵ ְוָהִאיׁש  אן,  ִמּכָ נֹוֵסַע  הּוא  ְלֵהיָכן  ָהִאיׁש  ֶאת  ַהּסֹוֵחר  ַאל  ׁשָ

ָנה  ּפָ ְלֵביתֹו.  ַדְרּכֹו  ּבְ ַלֲעבֹור  ָאמּור  ֶ ּשׁ ָהֲעָירֹות  ְוֶאת  ְנִסיָעתֹו  ֵסֶדר  ֶאת 

ְרׁשּוִתי  ָך, ֱהיֹות ְוֵיׁש ּבִ ה ִמּמְ ה ְקַטּנָ ׁשָ ּקָ ֵאָליו ַהּסֹוֵחר ְוָאַמר לֹו ֵיׁש ִלי ּבַ

ִעיר  ּבְ ר  ַהּדָ ִלְקרֹוִבי  ִלְמסֹר  ָאמּור  ֲאִני  אֹותֹו  ׁשֶ ֶסף  ּכֶ ל  ׁשֶ דֹול  ּגָ ְצרֹור 

י ֲאִני ּוְקרֹוִבי  ְלּתִ ָך ְלֵביְתָך ְוֶכֶסף ֶזה ִקּבַ ַדְרּכְ ּה ּבְ ה עֹוֵבר ּבָ ַאּתָ לֹוִני ׁשֶ ּפְ

ֶאת  לַֹח  ִלׁשְ רֹוֶצה  ְוֵאיִני  ֶזַרע,  ְללֹא  ְפַטר  ּנִ ׁשֶ ֵרנּו  ׂשָ ּבְ ֵאר  ְ ִמּשׁ ה  ירּוׁשָ ּבִ

ה ִנְרָאה ִלי ָאָדם ָהגּון  ֵאיִני סֹוֵמְך ֲעֵליֶהם, ְוַאּתָ יָון ׁשֶ דֹוַאר ּכֵ עֹות ּבַ ַהּמָ

ְך ְוָכְך ֶאת  מֹו ּכָ ְ ּשׁ י ׁשֶ ּלִ רֹוב ׁשֶ ָך ִלְמסֹר ַלּקָ ׁש ִמּמְ ר ְמאֹד, ָלֵכן ֲאַבּקֵ ְוָיׁשָ
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ד ָלַקח ָהִאיׁש  ִהּנֹו ָעִני ָוָרׁש ְוָצִריְך ְמאֹד ְלָמעֹות ֵאּלּו, ִמּיַ יָון ׁשֶ ֶסף ּכֵ ַהּכֶ

מּור ְמאֹד ְוַהּסֹוֵחר  ְהֶיה ׁשָ ּיִ ִבְגדֹו ַעל ְמַנת ׁשֶ ַפר אֹותֹו ּבְ ֶסף ְוּתָ ֶאת ַהּכֶ

ָכר ֲעבּור  ַכר ִטיְרָחא, ֲאָבל ָהִאיׁש ֵסֵרב ִלּטֹול ׂשָ ָנַתן לֹו ָמעֹות ֲעבּור ׂשְ

ְולֹא  ָנה  ַמּתָ ּבְ עֹות  ַהּמָ ֶאת  ּטֹול  ּיִ ׁשֶ ְמאֹד  ּבֹו  ִהְפִציר  ַהּסֹוֵחר  ְצָוה,  ַהּמִ

ֶסף. ַקח ֶאת ַהּכֶ ּלָ ְצָוה ַעד ׁשֶ ֲעבּור ַהּמִ

ְוִהְתִחיל ַלְחקֹור ַאַחר  לֹוִני  ּפְ יַע ְלִעיר  ְוִהּגִ ּבֶֹקר ָנַסע ָהִאיׁש הנ"ל  ּבַ

ם ֶאת  ַאל ּגַ יר ְוׁשָ עֹות ְוֵאין יֹוֵדַע ְוֵאין ַמּכִ ַלח ִעם ַהּמָ ֵאָליו ִנׁשְ ָהִאיׁש ׁשֶ

ִעיר ָאָדם  י ֵמעֹוָלם לֹא ִנְמָצא ּבָ ם ָאְמרּו לֹו, ָטִעיָת!, ּכִ ִזְקֵני ָהִעיר ְוֻכּלָ

ה ָיִמים ְולֹא ִהְצִליַח ִלְמצֹוא ֶאת  ּמָ ִעיר ּכַ ב ָהִאיׁש ּבָ ם ֶזה. ִהְתַעּכֵ ַעל ׁשֵ ּבַ

ָנַסע  ֵריָרה  ּבְ חֶֹסר  ּבְ ל,  ּבֵ ּקִ ׁשֶ ֶסף  ַהּכֶ ִעם  ַלֲעׂשֹות  ַמה  ָיַדע  ְולֹא  ָהִאיׁש 

יַע ְלֵביתֹו.  ִהּגִ ַפֵחי ֶנֶפׁש, ַעד ׁשֶ ם ּבְ ָ ִמּשׁ

דֹוׁש ר' ִמיְכל ִמְזָלאְטׁשֹוב זצ"ל  ר ָיִמים ָנַסע ְלַרּבֹו ַהּקָ ְלַאַחר ִמְסּפַ

ל  ּבֵ ּקִ ׁשֶ ֶסף  ַהּכֶ ת  ָרׁשַ ּפָ ר לֹו ֶאת  ְוֵכן ִסּפֵ ר ָקָרהּו,  ל ֲאׁשֶ ּכָ ר לֹו ֶאת  ְוִסּפֵ

ַמִים  ָ ָכר ִמּשׁ ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ְלִמי ְלָמְסרֹו, ָעָנה לֹו ָהַרב, ָמעֹות ֵאּלּו ֵהם ׂשָ

ַתן  ּנָ ַהּסֹוֵחר ׁשֶ ַרְך ְוֵתַדע ְלָך ׁשֶ ה' ִיְתּבָ חֹון ּבַ ִבּטָ ְקּתָ ּבְ ִהְתַחּזַ ְך ׁשֶ ֲעבּור ּכָ

בּוִיים  ְדיֹון ׁשְ ְצַות ּפִ ּנֹוַצר ִמּמִ א ַמְלָאְך ׁשֶ ָלל, ֶאּלָ ֶסף ֶזה ֵאינֹו ָאָדם ּכְ ְלָך ּכֶ

ְך  ְוַהְמׁשֵ ְרצֹוְנָך,  ּכִ ּבֹו  ה  ַוֲעׂשֵ ח  ּקַ ּתִ ֶסף  ַהּכֶ ְוֶאת  ַרב  ִהּדּור  ּבְ ְמּתָ  ּיַ ּקִ ׁשֶ

ר  ִביר ֲאׁשֶ ר ָרִאיָת ֵאֶצל ָהִאיׁש ַהּגְ ִפי ֲאׁשֶ ּכְ חֹון  ּטָ ת ַהּבִ ִמּדַ ק ּבְ ְלִהְתַחּזֵ

ם. יָך ְלׁשָ ַלְחּתִ ׁשְ

ַפע מּוָכן ַעל ָיד ָהָאָדם ֶ ַהּשׁ

אר,  ִמּבַ ֶמְנֶדל  י  ַרּבִ יד  ּגִ ַהּמַ דֹוׁש ִעם  ַהּקָ ם טֹוב  ׁשֵ ַעל  ַהּבַ ָנַסע  ַעם  ּפַ

ִאם  טֹוב:  ם  ׁשֵ ַעל  ַהּבַ לֹו  ָאַמר  ְלַמִים,  ֶמְנֶדל  ר'  ָצָמא  ֶרְך  ַהּדֶ ֶאְמַצע  ּבְ

ַרְך ֲאַזי ַיְזִמין ְלָך ה' ַמִים. ְוֵכן ָהָיה,  ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ י ּבְ חֹון ֲאִמּתִ ּטָ ִיְהֶיה ְלָך ּבִ

ּנּו  ֶאְבדּו ִמּמֶ ּנֶ ּסּוִסים ׁשֶ ְגעּו ּבַ ַאל ָלֶהם ִאם ּפָ ם ָעֵרל ֶאָחד ְוׁשָ ן ׁשָ ּמֵ ְוִנְזּדַ
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ַמִים,  ֵיׁש לֹו  ַאל לֹו ִאם  ְוׁשָ ׁש אֹוָתם,  ְמַבּקֵ הּוא  ׁשֶ ָיִמים  ה  לֹׁשָ ׁשְ ִלְפֵני 

ם  ַעל ׁשֵ ַאל ר' ֶמְנֶדל ְלַרּבֹו ַהּבַ ְך ׁשָ ת ַמִים ְלר' ֶמְנֶדל, ַאַחר ּכָ ִתּיַ ְוָנַתן ׁשְ

ה ָהָיה נֹוֵסַע  ֶהָעֵרל לֹא ָנַסע ַרק ְלַמֲעִני ְלַרּוֹות ִצְמאֹוִני, ָלּמָ יָון ׁשֶ טֹוב, ּכֵ

ַרְך ִהְזִמין ְלָך אֹותֹו  ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ם טֹוב, ׁשֶ ַעל ׁשֵ יב לֹו ַהּבַ ג' ָיִמים? ְוֵהׁשִ

ְלָך  א  ְיַמּלֵ ד  ִמּיַ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ּבְ י  חֹון ֲאִמּתִ ּטָ ּבִ ְלָך  ְיֵהא  ִאם  ִמּקֹוֵדם, ׁשֶ

א  ְלַמּלֵ ַמְזִמין  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ חֹון,  ּטָ ַהּבִ ּכַֹח  דֹול  ּגָ ׁשֶ ֲהֵרי  ַמְחסֹוְרָך, 

חֹון. (אמרי פנחס  ּטָ ְהֶיה ְלָך ּבִ ּיִ אֶֹפן ׁשֶ ְהֶיה, ּבְ ּיִ ֲאלֹות ָאָדם קֹוֵדם ׁשֶ ִמׁשְ

– פרשת מקץ)

י לֹא ַלֲחָכִמים ֶלֶחם ּכִ

ְוִהְתאֹוֵנן  זי"ע  ִמּקֹוְצק  הרה"ק  ִלְפֵני  יַע  ִהּגִ ֲעָסִקים,  ַעל  ּבַ ְיהּוִדי 

ֵמָהַרב  ׁש  ְמַבּקֵ הּוא  ְוָלֵכן  ֶלֱאכֹול  ֶלֶחם  לֹו  ֵאין  ׁשֶ ְדָמעֹות  ּבִ ְלָפָניו 

ּלֹא  ְוׁשֶ ַפְרָנָסה,  ּבְ ע  ִיָוׁשַ ׁשֶ ִמְלַמְעָלה  ְיׁשּוָעה  ֲעבּורֹו  ְוִיְפַעל  ל  ּלֵ ְתּפַ ּיִ ׁשֶ

ֲעָסָקיו. לֹונֹות ּבַ ׁשְ ִיְהיּו ּכִ

לֹֹמה  ׁשְ ָאַמר  ׁשֶ ַמה  ְלָך  ָידּוַע  אי  ַוּדַ ּבְ ה:  ֶרּבֶ ַהקֹוְצֶקער  ֵאָליו  ָנה  ּפָ

ֲהֵרי  ׁשֶ ְמאֹד,  מּוּהַ  ּתָ ֶזה  ְוִלְכאֹוָרה  ֶלֶחם".  ַלֲחָכִמים  לֹא  י  "ּכִ ֶלְך  ַהּמֶ

ִלְהיֹות  ָאמּור  ֲעָסִקים  ּבָ ִבין  ַהּמֵ ְוָחָכם  ר  ֻמְכׁשָ ִאיׁש  ׁשֶ אֹוֵמר  ֶכל  ַהּשֵׂ

ַרְך  ָאה ֵמַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ְרָנָסה ּבָ ַהּפַ ֵדנּו ׁשֶ א ְלַלּמְ יר ּוַבַעל ְנָכִסים? ֶאּלָ ָעׁשִ

ַעל הקב"ה  סֹוֵמְך  ִהּנֹו  ָבִרים  ַהּדְ ַבע  ִמּטֶ ָחָכם  ֵאינֹו  ׁשֶ ִמי  ְוָלֵכן  ְלַבד,  ּבִ

ָעָליו  ע  ּפַ ִנׁשְ יָלא  ִמּמֵ ְוָחְכָמתֹו,  ּכֹחֹו  ַעל  ְולֹא  רֹום,  ַלּמָ ֵעיָניו  ְותֹוֶלה 

ְלַבד  ר  ּדֵ ְלִהְסּתַ כֹול  ּיָ ׁשֶ ב  חֹוׁשֵ ַדְעּתֹו  ּבְ ֶהָחָכם  ֲאָבל  ַקּלּות.  ּבְ ְרָנָסה  ּפַ

ַח ּוְלַהְרִחיב ֶאת ֲעָסָקיו, ְוָלֵכן אֹוֵמר  יַצד ְלַפּתֵ תֹוְכִניֹות ּכֵ ְוהּוא ָמֵלא ּבְ

ר ְלַבד'! ּדֵ ְסּתַ לֹו הקב"ה 'ּתִ

חֹון'  ּטָ 'ּבִ ָך  ִלּבְ ּבְ יר  ּוְלַהְחּדִ ַלה'  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ י,  ָהַרּבִ ם  ִסּיֵ ָעֶליָך,  ן  ּכֵ ִאם 

ם  ּגַ ׁשֶ ְיִדיָעה  ִמּתֹוְך  ָחְכָמֶתָך  ַעל  ְסמְֹך  ּתִ ְוַאל  ה',  ֵמֵאת  א  ּבָ ַהּכֹל  ׁשֶ
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ַפְרָנָסְתָך  ּבְ ְמאֹד  ְצִליַח  ּתַ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ִהיא,  ַמִים  ׁשָ ַנת  ַמּתְ ַהָחְכָמה 

דֹוָלה. ַהְרָחָבה ּגְ ּבְ

חֹון ּטָ ר ַעל ִמְצַות ַהּבִ לֹא ְלַוּתֵ

ֶעֶרב רֹאׁש חֶֹדׁש ֶאָחד לֹא ָהָיה  ּבְ ר ַעל ָמָרן הגרי"ז זצוק"ל ׁשֶ ְמֻסּפָ

ִאם  ן ִעם ְמקָֹרָביו ּבְ עֹודֹו ּדָ ם ֲעבּור ַאְבְרֵכי ַהּכֹוֵלל, ּבְ ּלֵ לֹו ֲעַדִין ָמעֹות ְלׁשַ

ָצִריְך  ָהָיה  ׁשֶ ֵמַהּנֹוְכִחים  ֶאָחד  לֹו  ָאַמר  ַהְלָוָאה,  ִהיא  ׁשֶ ֵאיזֹו  ׂש  ְלַחּפֵ

ַאַחת ּוְלָתִמיד  ֵדי ׁשֶ ל ֶרַבע ִמְליֹון ִלירֹות, ּכְ ר ֲעבּור ַהּכֹוֵלל ֶקֶרן ׁשֶ ְלַסּדֵ

ם  ֱאֶמת ּגַ ּבֶ ִליל, ָעָנהּו ָמָרן הגרי"ז זצ"ל: ׁשֶ נּו ּכָ ל ַרּבֵ ֲאגֹוָתיו ׁשֶ ָיסּורּו ּדַ

ּום  ִמּשׁ ים,  ַמְסּכִ ָהִייִתי  לֹא  זֹאת  ּכָ ִלי  ְותֹוְרִמים  ִלי  יִעים  ַמּצִ ָהיּו  ִאם 

חֹון". ּטָ ִביל ֶרַבע ִמְליֹון ִלירֹות, ֶאְמּכֹר ֶאת ִמְצַות ַהּבִ ׁשְ "ַהִאם ּבִ ׁשֶ

ִביר חֹון' הּוא ּגְ ּטָ ַער ַהּבִ ׁש לֹו 'ׁשַ ִמי ׁשֶ ּיֵ

ַמע מהגרי"ד זצ"ל  ָ ּשׁ אֹון ר' ַאְבָרָהם ֶאְרַלְנֶגר שליט"א ׁשֶ ר ַהּגָ ִסּפֵ

תֹו ְנדּוְנָיה  ָמָרן הגרי"ז זצ"ל ָהְיָתה ַאַחר ֲחֻתּנָ ּלְ ן ָמָרן הגרי"ז זצ"ל, ׁשֶ ּבֶ

ָרה  ּקָ ׁשֶ ִמְקֶרה  ִעְקבֹות  ּבְ אּוָלם  א,  ַוְרׁשָ ּבְ ֵלם  ׁשָ ְנָיִנים  ּבִ לֹוק  ּבְ דֹוָלה,  ּגְ

חֹון  ּטָ ַער ַהּבִ ׁשַ ְנָיִנים, ְוָעַסק ָאז ּבְ ל ַהּבִ דּוְנָיה ְוֶאת ּכָ ל ַהּנְ ִהְפִסיד ֶאת ּכָ

יר הּוא  ָעׁשִ ׁשֶ ב  ָעה ָאַמר: ָהעֹוָלם חֹוׁשֵ ׁשָ אֹוָתּה  ּבְ ָבבֹות,  ַהּלְ חֹובֹות  ּבְ

ׁש  ּיֵ ִביר הּוא ִמי ׁשֶ ּגְ ְנָיִנים, אּוָלם ָהֱאֶמת ִהיא ׁשֶ לֹוק ּבִ ׁש לֹו ּבְ ּיֵ ָהָאָדם ׁשֶ

ָבבֹות. (ֵסֶפר ֻעְבּדֹות ְוַהְנָהגֹות ְלֵבית  חֹובֹות ַהּלְ חֹון ּבְ ּטָ ַער ַהּבִ לֹו ֶאת ׁשַ

ִריְסק ח"א עמ' ע"ג,) ּבְ
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ם ְלעֹוָלם ָך ַקּיָ ּלְ ם ׁשֶ ֵ ַהּשׁ

ָפָניו  ים זצ"ל ְוִהְתאֹוֵנן ּבְ ַעל ֲעָגָלה ֶאָחד ִלְפֵני ֶהָחֵפץ ַחּיִ א ּבַ ַעם ּבָ ּפַ

ְרֵנס ַעל ָידֹו ֵמת, ְוֵאין  ָהָיה ִמְתּפַ ַהּסּוס ׁשֶ יָון ׁשֶ ְרָנָסתֹו, ּכֵ ד ּפַ ִאּבֵ ַהֵאיְך ׁשֶ

אֹון  ַהּגָ ָאַמר לֹו  ה?  ֵמַעּתָ ְרֵנס  ִיְתּפַ ה  ּוַבּמֶ ַאֵחר,  ִלְקנֹות סּוס  לֹו ָמעֹות 

ְרֵנס אֹוְתָך? ֲהלֹא  ּפִ ַהּסּוס הּוא ֶזה ׁשֶ ב ׁשֶ ָך חֹוׁשֵ ים, ַהִאם ִהּנְ ֶהָחֵפץ ַחּיִ

ל  ּכָ ֶאת  ּוְמַפְרֵנס  ן  ּזָ ׁשֶ מֹו  ּכְ אֹוְתָך  ְרֵנס  ּפִ ׁשֶ הּוא  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ

ם  ַרְך הּוא ַחי ְוַקּיָ ם ִיְתּבָ ֵ ָך ֵמת, ֲהלֹא ַהּשׁ ּלְ ּלֹו, ְוִאם ַהּסּוס ׁשֶ ּכֻ ָהעֹוָלם 

יְתָך. ָרִכים ַהֵאיְך ְלַפְרֵנס אֹוְתָך ְוֶאת ּבֵ ה ּדְ ָלַעד, ְוֵיׁש לֹו ַהְרּבֵ





תפילות על 
בטחון
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ן  חו… ּטָ ƒּב מּוָנ‰,  ¡‡ ַעל   ˙ ּלו… ƒפ ¿ּ̇
ַפע. ∆ ׁ̆ ָנָס‰ ּב¿ ּוַפר¿

ָמ‰  ל≈ ¿ ׁ ּ̆ מּוָנ‰ ַ‰ ֲ‰„ּו˙ ‰ּו‡ ָ‰‡¡ „ ַ‰ּיַ יסו… ƒר ו ַּ̃ ƒי ע ƒנּו ּכ ם, ָיַ„ע¿ ƒַמי ָ ׁ ּ̆ ּבַ ∆ ׁ̆ ינּו  ƒב‡ָ

ָר‰  ‰ו… ַ‰ּט¿ מּוָנ˙ו…  ¡‡ ּב∆ ‰ּו‡   , ָלָח˙ו… ¿̂ ‰ַ ו¿ ָב˙ו…  טו… ל,  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ָך  ַעּמ¿ ּיּום  ƒ̃ ָכל  ו¿

י„  ƒמ ָּ̇ ּכ…ר  ז¿ ƒל ‰ּו‡  נּו  ≈̇ ָב חו…  . ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ו¿ ל  „ו… ָ‚ּ‰ַ ָך  מ¿ ƒ ׁ̆ ּב¿ ן  חו… ּטָ ƒּב‰ַ מּו˙  ל≈ ¿ ׁ̆ ƒּוב

ָך ַעל ַ‰ּכ…ל,  ¿̇ ָח ָ‚ּ ¿ ׁ̆ ‰ַ ּכ…ל ו¿ ל ּבַ ≈ ׁ̆ ן ַ‰ּכ…ל, ּומו… ר ַ‰ּכ…ל, ֲ‡„ו… ≈̂ ‰ ‰ּו‡ יו… ָּ̇ י ַ‡ ƒּכ

 ˜ ַחּז≈ ּומ¿ ל  ≈„ּ‚ַ ַ‰ּמ¿  ‰ ָּ̇ ‡ַ יָך.  ינ∆ ע≈  „ ∆‚ ּנ∆ ƒמ ר  ָּ̇ ס¿ ƒנ ין  ≈‡ ו¿ ָבר,  ָ„ּ ָך  ּמ¿ ƒמ  ‡ ל≈ ּפָ ƒי ל…‡ 

 , ך¿ מ≈ סו… ר ו¿ ז≈ ָך עו… ַבּ„∆ ‰ ל¿ ָּ̇ ָך, ַ‡ ָי„¿ ים ּב¿ ƒסּור נּו מ¿ ≈̇ ָלָח ¿̂ ‰ַ נּו ו¿ ≈̇ ָב ָכל טו… ַלּכ…ל, ו¿

 ‡ ַמּל≈ ל¿ ָך  ָי„¿ ּוב¿ ַלּכ…ל.  ל  ּכ≈ ַכל¿ ּומ¿ ס  נ≈ ַפר¿ ּומ¿ ָזן  ם,  ַרח≈ ּומ¿ יב  ƒיט יַע, מ≈ ƒ ׁ̆ ּומו… ל  ≈‡ ּ‚ו…

ּום ּכ…ַח  ׁ̆ ין  יָך ‡≈ י ַמֲ‡ָמר∆ ֲע„≈ ל¿ ּבַ ƒי מ ƒנּו ּכ נּו. ָיַ„ע¿ ≈̇ ַ‡לו… ¿ ׁ̆ ƒָכל מ נּו ו¿ ר≈ ל ַמֲחסו… ּכָ

 ‰ ָּ̇ יב. ַ‡ ƒיט ≈‰ ָ‰ַרע ּול¿ י˜, ל¿ ƒּז‰ַ יל ּול¿ ƒע ‰ו… ָר‡ ל¿ ב¿ ƒּום נ ׁ̆ ˙ ּב¿ כ…ל∆ ין י¿ ≈‡ ָלם ו¿ עו… ּבָ

ים. ƒׂ̆ ֲע ל ַ‰ּמַ ן ּכָ ˙, ָ‡„ו… ּבו… ƒל ַ‰ּס ˙ ּכָ ּבַ ƒס ˙ ו¿ ּלו… ƒל ָ‰ע ˙ ּכָ ּלַ ƒּו‡ ע‰

יָך, ָנ‡  ∆̇ ָל נּו ּ„¿ ¿̃ ַפ ים ּ„ָ ƒ ׁ̆ ָר ים ּוכ¿ ƒּל„ַ יָך, ּכ¿ ָפנ∆ ‰ ל¿ ּנָ ƒח ¿̇ יַח ּו ƒׂ̆ ך¿  ּפו… ¿ ׁ̆ ƒנּו ל‡ ן ּבָ ָלכ≈

ָך  ¿̇ ל ַ‡ֲ‰ָב ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי˙ י ָך ּב≈ ל ַעּמ¿ ב ּכָ ל≈ נּו ּוב¿ ּב≈ ƒל ַטע ּב¿ ƒ̇ ינּו ו¿ ם ָעל≈ ָ‡ב ָ‰ַרֲחָמן ַרח≈

ָך  ¿̇ כּו ַמל¿ ּוב¿ ָך  ¿̇ ַ‡ֲח„ּו ּב¿ ָך,  ּב¿ ָמ‰  ל≈ ¿ ׁ̆ מּוָנ‰  ¡‡ ּב∆ ין  ƒמ‡ֲ‰ַ ל¿ ּנּו  ַזּכ≈ ו¿ ָך.  ¿̇ ‡ָ ר¿ ƒי ו¿

 ˙ יו… ¿‰ ƒל נּו  ַזּכ≈ יָמ‰.  ƒמ ¿ּ̇ ‰ַ ו¿  ‰ ָ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ ָך  ¿̇ ָר ˙ו… ּוב¿ י˙  ƒָרט ַ‰ּפ¿ ָך  ¿̇ ָח ָ‚ּ ¿ ׁ̆ ‰ַ ּוב¿

י  ƒל ּב¿  ,„…‡ מ¿ ָחָז˜  ם,  ל≈ ָ ׁ̆ ו¿ מּור  ָ‚ּ ן  חו… ּטָ ƒּב ָבר,  ָ„ּ ל  ּכָ ַעל  י„  ƒמ ָּ̇ ָך  ּב¿ נּו  נ≈ חו… ט¿ ƒּב

 ,‰‡ָ נ¿ ƒּ̃ ƒנּו מ יל≈ ƒּ̂ ‰ַ נּו ו¿ ר≈ מ¿ ָ ׁ̆ ַלל.  „ ּכ¿ ַפח≈ ל…‡ נ¿ ַ‡‚ ו¿ ¿„ ƒל…‡ נ ‰, ו¿ ָ ׁ̆ ֻחל¿ ן ו¿ יו… פ¿ ƒּום ר ׁ̆

ל. ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ׁ̆ י ƒ‡ ˙ָלַח ¿̂ ‰ַ ַב˙ ו¿ טו… ‡…„ ּב¿ ים מ¿ ƒח מ≈ ¿ׂ̆  ‰ י∆ ¿‰ ƒנ ֲחרּו˙, ו¿ ַ̇ ָ‡‰ ו¿ נ¿ ƒׂ̆
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נּו  ≈̂ פ¿ ח∆ נּו.  ל≈ ּכ¿ ַכל¿ ¿ּ̇  ‰ ָּ̇ ‡ַ ָנ‡  נּו  ָ‰ב≈ י¿ יָך  ָעל∆ נּו  ַלכ¿ ¿ ׁ̆ ƒ‰ ם,  ƒַמי ָ ׁ ּ̆ ּבַ ∆ ׁ̆ ינּו  ƒב‡ָ

מּונּו.  ¿„ּ ַ̃ י¿ ָר‰  ≈‰ יָך מ¿ ַרֲחמ∆ נּו,  נ≈ חו… ט¿ ƒּב ינּו  ƒל ָּ̇ ָך  ּב¿ ים.  ƒַרֲחמ ּב¿  ‡ ַמּל≈ נּו  ≈̇ ָ ׁ̆ ָ̃ ּוַב

ים  ƒ̃ י ƒ„ּ ַּ̂ ל ַ‰ כּו˙ ּכָ ז¿ ƒַיֲע˜…ב, ּוב ָח˜ ו¿ ¿̂ ƒָרָ‰ם, י ים ַ‡ב¿ ƒ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ינּו ַ‰ ≈̇ כּו˙ ֲ‡בו… ז¿ ƒּוב

ם,  ָ ׁ̆ ַנפ¿ ם ו¿ ּבָ ƒָכל ל ָך ּב¿ חּו ּב¿ ינּו ּוָבט¿ ƒמ ¡‡ ∆‰ ∆ ׁ̆ ים,  ƒר ָ ׁ̆ ַ‰י¿ ים ו¿ ƒימ ƒמ ¿ּ̇ ‰ַ ים ו¿ ƒ„י ƒֲחס‰ַ ו¿

ינּו.  ‰ ָי„≈ ≈ׂ̆ ָכל ַמֲע ָלָח‰ ּב¿ ¿̂ ‰ַ ָרָכ‰ ו¿ ַלח ּב¿ ¿ ׁ̆ ƒ̇ נּו. ו¿ ≈̇ ּלָ ƒפ ¿ּ̇ ַמע  ¿ ׁ̆ נּו ּו נּו ַוֲענ≈ ָחּנ≈

ל  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי˙ י ָך ּב≈ כּו ַעּמ¿ ָטר¿ ¿̂ ƒל…‡ י ָ‡‰, ו¿ ל≈ ַ‰ּמ¿ ָחָב‰ ו¿ ָך ָ‰ר¿ ¿„ ּיָ ƒנּו מ ≈̇ ָנָס ר¿ ן ּפַ ָ‰כ≈ ו¿

 ‰ ּיָ ƒו ‰ ּו‚¿ ּיָ ƒו ָכל ּ‚¿ ָנָס˙ו… ּול¿ ר¿ י ּפַ ≈„ּ ׁ̆ י ƒ‡ ׁ̆ ו¿ י ƒ‡ ָכל ן ל¿ ≈̇ ר. ו¿ ַעם ַ‡ח≈ ל…‡ ל¿ ‰ ו¿ ‰ ָלז∆ ז∆

נּו  ≈ּ̇ ַ‡ר¿ פ¿ ƒ̇ ו¿ נּו  ≈ ׁ̆ ָ„ּ ¿̃ ƒמ י˙  ּב≈  ‰ נ∆ ב¿ ƒ̇ ו¿ נּו  ל≈ √‡‚ָ ל¿  ׁ̆ י ƒח ָ̇ ו¿ ר  ַמ‰≈ ¿̇ ּו ָרּ‰.  סו… י ַמח¿ ≈„ּ

 .˙ ּיו… ƒנ מו… ¿„ ַ̃ ים  ƒנ ָ ׁ̆ ָלם ּוכ¿ י עו… ימ≈ ƒּכ ‰‡ָ ר¿ ƒי ָך ּב¿ ם ַנֲעָב„¿ ָ ׁ̆ ָך ו¿ ∆̇ ָר ˙ו… נּו ּב¿ ≈̃ ל¿ ן ח∆ ∆̇ ו¿

ן) חו… ּטָ ƒַו˙ ַ‰ּב ¿̂ ƒר מ פ∆ י". (ס≈ ƒל‡ֲ ‚ו… י ו¿ ƒיָך, ‰' ˆּור ָפנ∆ י ל¿ ƒּב ƒן ל יו… ¿‚ ∆‰ י ו¿ ƒי פ ר≈ מ¿ ƒ‡ ן ָרˆו… יּו ל¿ ¿‰ ƒי"

י‰…ָו‰  ּבַ ַח  ט≈ ּבו…  ‰ י∆ ¿‰ ∆‡ ו¿ מּו˙  ל≈ ¿ ׁ̆ ƒּב  ˙ מ∆ ¡‡ ּב∆ ן  חו… ּטָ ƒּב‰ַ  ˙ ַ„ּ ƒמ י  ƒל  ‰ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆ י  ƒנ ַזּכ≈ ו¿

 ‰ ָ̂ י ע≈ ƒן ל ∆ּ̇ ƒּ̇ ∆ ׁ̆ י  ƒנ ל≈ ּכ¿ ַכל¿ ּ¿̇  ‰ ָּ̇ ‡ַ יָך ו¿ י ָעל∆ ƒב‰ָ ל י¿ ˙ ּכָ יך¿ ‡∆ ƒל ¿ ׁ̆ ‰ַ ‰ ל¿ ּכ∆ ז¿ ∆‡ י„. ו¿ ƒמ ָּ̇

 ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ יַ„ע ‡≈ ‰ ל≈ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ ׁ̆ ן,  ָּ̇ ‡ ּוַמ ָׂ ּ̆ י ַ‰ּמַ ָינ≈ נ¿ ƒָכל ע ַעם ּב¿ ָכל ּפַ ָב‰ ּב¿ טו…

 ˙ ∆‡ יַח  ƒל ¿̂ ַּ̇ ∆ ׁ̆ ן  ‡…פ∆ ּב¿ ר,  ּכו… מ¿ ƒל ו¿  ˙ נו… ¿̃ ƒל י  ַ̇ ּוָמ ַמ‰  ָלַ„ַע˙  ן,  ָּ̇ ּוַמ  ‡ ָׂ ּ̆ ַ‰ּמַ ּב¿

ּבּול  ל¿ ƒּוב ‡ ָ„ּ ר¿ ƒּום ט ׁ̆ י  ƒל ‰ ּב¿ ּלָ ַ̃  ‰ ּבָ ƒס ַוח ּב¿ ר∆ ּ י ב¿ ƒ̇ ָנָס ר¿ י ּפַ ƒין ל ƒמ ז¿ ַ̇ י ָיַ„י. ו¿ ≈ׂ̆ ַמֲע

י„: ƒמ ָ̇ ָך  ∆̇ „ָ ָך ּוַבֲעבו… ∆̇ ָר ˙ו… ַלֲעס̃… ּב¿ ָך ו¿ נ∆ ˆו… ˙ ר¿ ו… ׂ̆ ַמַען ‡ּוַכל ַלֲע ָלל, ל¿ ּכ¿

ינּו  ≈̇ מו… מ¿ ו… ׁ̆  ‰ ≈‡ יָך ּור¿ ינ∆ ח ע≈ ַ̃ ָמע ּפ¿ ¿ ׁ̆ ָך ּו נ¿ ל…ַ‰י ָ‡ז¿ ¡‡ ‰ ָלם, ַ‰ּט≈ ל עו… ∆ ׁ̆ נו…  ּבו… ƒר

ינּו  יַח ָעל≈ ƒ‚ּ ¿ ׁ̆ ַ̇ ים ו¿ ƒיָך ָ‰ַרּב ַרֲחמ∆ ינּו ּב¿ נּו ַוֲחמ…ל ָעל≈ ָּ̇ ƒ‡ יָך מ≈ ינ∆ ים ע≈ ƒל ע¿ ַּ̇ ַ‡ל  ו¿

ים  ƒ‡ָנ ָל‡  ¿„ יָח‡  ƒ̃ ּפ¿ יָנ‡  ע≈ י,  ַרֲחמ≈ ¿„ּ ַח„  יָנ‡  ע≈ ּב¿ יָנ‰,  ƒֲחנ‰ַ ו¿ ָל‰  מ¿ ַ‰ח∆ ין  ע≈ ּב¿

ך¿  ≈ ׁ̆ ּמָ ƒּי ∆ ׁ̆  ‰ ּכ∆ ז¿ ƒּנ ∆ ׁ̆ ים,  ƒיָך ָ‰ַרּב ַרֲחמ∆ ָמ‰ ּב¿ ל≈ ¿ ׁ̆ ָח‰  ָ‚ּ ¿ ׁ̆ ינּו ַ‰ יך¿ ָעל≈ ƒ ׁ̆ מ¿ ַ̇ יר. ו¿ ƒ„ ָּ̇

יַע  ƒּפ ¿ ׁ̆ ‰ ַמ ָּ̇ ר ַ‡ ∆ ׁ̆ ‡ֲ ‰ ָ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ָך ַ‰ ¿̇ ָר י ˙ו… ≈„ ינּו, ַעל י¿ יָך ָעל≈ ינ∆ ע≈ ‡ּו˙ מ≈ ּכ…ַח ָ‰ר¿

‡ּו˙  ל ּכ…ַח ָ‰ר¿ ∆‡ „…‡ ים מ¿ ƒב רו… ¿̃ ים ּו ƒמּוכ ‰ ס¿ י∆ ¿‰ ƒנ ˙. ו¿ מ∆ י ‡¡ ≈̃ י ƒ„ּ ַ̂ י  ≈„ ינּו ַעל י¿ ָעל≈

ים  ƒָלל כ¿ ƒנ ‰ י∆ ¿‰ ƒנ יָך ו¿ ינ∆ ע≈ ר ּב¿ ַטּי≈ ¿̂ ƒ‰ ּוב ּול¿ ׁ̆ ‰ ָל ּכ∆ ז¿ ƒּנ ∆ ׁ̆ ‰, ַע„  ָ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ָך ַ‰ ¿̇ ָח ָ‚ּ ¿ ׁ̆ ‰ַ ו¿

יַע  ƒּפ ¿ ׁ̆ ַ̇  ‰ י ז∆ ≈„ ַעל י¿ י„ ו¿ ƒמ ָ̇ ָמ‰  ל≈ ¿ ׁ̆ ָח‰  ָ‚ּ ¿ ׁ̆ יָך ַ‰ ַרֲחמ∆ ינּו ּב¿ יך¿ ָעל≈ ƒ ׁ̆ מ¿ ַ̇ ָך. ו¿ ּב¿
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יַח  ƒ‚ּ ¿ ׁ̆ ַ̇ ו¿ י˙.  ƒּ̇ ƒמ‡ֲ ָר‰  ָט‰√ ו¿  ‰ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ ּו ָרָכ‰  ּוב¿ ָב‰  טו… ַפע  ∆ ׁ̆ טּוב,  ל  ּכָ ינּו  ָעל≈

ּיּו˙.  ƒרּוָחנ ו¿ ּיּו˙  ƒמ ¿ ׁ̆ ‚ַ ּב¿ ן  ּוָממו…  ׁ̆ פ∆ ָונ∆ ‚ּוף  ּב¿ נּו  ≈̃ ָ„ח¿ ו¿ נּו  ַוֲעָמל≈ נּו  י≈ ָענ¿ ּב¿  ‰ ∆‡ ר¿ ƒ̇ ו¿

ּוב  ׁ̆ ָ̇ ו¿  ‰ ע∆ ם רו… ין ָל‰∆ ר ‡≈ ∆ ׁ̆ ‡ֲ …‡ן  ּ̂ ּכַ ים  ƒ̂ פו… ל ַ‰ּנ¿ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ָך  ם ַעל ַעּמ¿ ַרח≈ ¿̇ ּו

ינּו  ל≈ √‡‚ָ ׁ̆ ל¿ י ƒח ָ̇ ר ו¿ ַמ‰≈ ¿̇ ı ּו ˙ ָ‰ָ‡ר∆ פו… נ¿ ע ּכַ ּבַ ַ‡ר¿ ינּו מ≈ ח≈ ָ„ּ ƒנ ינּו ו¿ ≈̇ פּוˆו… ı נ¿ ּב≈ ַ̃ ¿̇ ּו

, ַע„  ׁ̆ פ∆ ‚ּוף ָונ∆ ‡…„ ּב¿ לּו˙ מ¿ ינּו ַ‰ּ‚ָ י ָ‡ַרך¿ ָעל≈ ƒנּו. ּכ ≈̃ ¿„ ƒ̂ יַח  ƒ ׁ̆ ˙ מ¿ י‡ ָלנּו ‡∆ ƒב ָ̇ ו¿

ינּו  ינּו. חּוס ַוֲחמ…ל ָעל≈ ל…‰≈ ‰…ָו‰ ‡¡ ָּ̇ י¿ ‰ ָיַ„ע¿ ָּ̇ ר ַ‡ ∆ ׁ̆ ‡ֲ ל ּכַ ּבָ ל ּכ…ַח ַ‰ּסַ ַ ׁ̆ ר ּכָ ∆ ׁ̆ ‡ֲ

 ˙ ∆‡ ‰ נ∆ ב¿ ƒ̇ נּו ו¿ ≈̃ ¿„ ƒ̂ יַח  ƒ ׁ̆ ˙ מ¿ ָר‰ ‡∆ ≈‰ י‡ ָלנּו מ¿ ƒב ָ̇ ינּו ו¿ יָך ָעל≈ יַע ֲחָס„∆ ƒּפ ¿ ׁ̆ ַ̇ ו¿

ָך  ¿„ּ ב ַחס¿ רו… י ּב¿ ƒּוב: "ַוֲ‡נ˙ ּכָ ∆ ׁ̆ ָר‡  ¿̃ ƒם מ ּיָ ֻ̃ י ƒינּו. ו ָימ≈ ָר‰ ּב¿ ≈‰ מ¿ ƒּב ׁ̆ ָ„ּ ¿̃ ƒי˙ ַ‰ּמ ּב≈

י  ƒי פ ר≈ מ¿ ƒ‡ ן ָרˆו… יּו ל¿ ¿‰ ƒָך". "י ∆̇ ‡ָ ר¿ ƒי ָך ּב¿ ∆ ׁ̆ ¿„ ָ̃ יַכל  ל ‰≈ ∆‡ ‰ ֲחו∆ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ָך ‡∆ ∆̇ י ‡ ב≈ ָ‡בו…

˙ – י"‚) ּלו… ƒפ ¿ּ̇ י  ּוט≈ ּ̃ ƒי": (ל ƒל‡ֲ ‚ו… י ו¿ ƒָו‰ ˆּור…‰ יָך י¿ ָפנ∆ י ל¿ ƒּב ƒן ל יו… ¿‚ ∆‰ ו¿

ֲ‡ַו˙  ַּ̇ ר  ּב≈ ַ ׁ̆ נּו ל¿ ַזּכ≈ ¿̇ ּו ים  ƒיָך ָ‰ֲעˆּומ ַוֲחָס„∆ ים  ƒיָך ָ‰ַרּב ַרֲחמ∆ ּב¿ נּו  ר≈ ַעז¿ ַּ̇ ן  כ≈ ּוב¿

˜ּו˙  ¿̃ ו… ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ ּום ׁ̆ ‰ ו¿ ָ„ּ מ¿ ּום ח∆ ׁ̆ ֲ‡ָו‰ ו¿ ַּ̇ ּום  ׁ̆ י  ƒל ‰ י∆ ¿‰ ƒּל…‡ י ∆ ׁ̆ נּו,  ָּ̇ ƒ‡ ן מ≈ ָממו…

 .‰‡ָ נ¿ ƒׂ ּ̆ ‰ַ י˙  ƒל כ¿ ַ̇ ּב¿ ן  מו… ַ‰ּמָ  ˙ נ…‡ ‡∆ ¿ׂ̆ ƒל ע  ַ̂ ּב∆  ‡ נ≈ ו… ׂ̆  ˙ יו… ¿‰ ƒל ‰ ּכ∆ ז¿ ƒנ ו¿ ן.  ָממו… ל¿

 ‰ ּכ∆ ז¿ ƒּנ ∆ ׁ̆ ן,  ָּ̇ ‡ ּוַמ ָׂ ּ̆ ˜ ּוַמ ס∆ ‰ ע≈ יז∆ ≈‡ ים ַלֲעס̃… ּב¿ ƒָרח ָ‡נּו ֻמכ¿ ∆ ׁ̆  ˙ ע≈ נּו ּבָ ר≈ ַעז¿ ַ̇ ו¿

יף  ƒל…‡ ַנֲחל י„ ו¿ ƒמ ָּ̇ ינּו  ָבר≈ ם ּ„¿ ּי≈ ַ̃ ָמ‰ ּונ¿ ל≈ ¿ ׁ̆ מּוָנ‰  ¡‡ ן ּב∆ ָּ̇ ‡ ּוַמ ָׂ ּ̆ ˙ ַ‰ּמַ ו… ׂ̆ ַלֲע

ָמ‡ ל…‡ יּוַכל  ַעל¿ ן ּ„¿ ָכל ‰ו… ן ָרב ו¿ יל ‰ו… ƒב ¿ ׁ̆ ƒּלּו ּב ƒָלם ֲ‡פ עו… נּו ל¿ ּבּור≈ ƒ„ּ ‰ ּנ∆ ַ ׁ̆ ל…‡ נ¿ ו¿

 ‰ יז∆ יף ‡≈ ƒֲחל‰ַ ˙ ‡ו… ל¿ ּנו… ַ ׁ̆ מּוָנ‰, ל¿ ¡‡‰ָ ˙ ו¿ מ∆ ן ָ‰‡¡ ƒם מ לו… ָ ׁ̆ נּו ַחס ו¿ ָבב≈ ˙ ל¿ ַ‰ּטו… ל¿

ן  ן ּכ≈ ָּ̇ ‡ ּוַמ ָׂ ּ̆ ַע˙ ַ‰ּמַ ¿ ׁ̆ ƒינּו ּב ƒּפ ƒמ ‡ ≈̂ ָכל ַ‰ּיו… ם, ּוכ¿ לו… ָ ׁ̆ ינּו ַחס ו¿ ָבר≈ ¿„ּ ƒּבּור מ ƒ„

ים,  ƒַרּב‰ָ יָך  ַרֲחמ∆ ּב¿ י  ƒנ יל≈ ƒּ̂ ַ̇ ו¿ ָלם.  עו… ּבָ ּנּוי  ƒ ׁ̆ ּום  ׁ̆ י  ƒל ּב¿ י„  ƒמ ָּ̇ ם  ּי≈ ַ̃ ּונ¿  ‰ ∆ׂ̆ ַנֲע

ָנָס‰ ַחס  ר¿ ּ„…ף ַ‡ַחר ַ‰ּפַ ר¿ ƒי ל ƒּ̇ ע¿ ַ„ּ ˙ י„ ‡∆ ƒר ל…‡ ַ‡ט¿ ן, ו¿ ‰ו… ָ‰ל ל¿ ב¿ ƒנ ‰ י∆ ¿‰ ּל…‡ ‡∆ ∆ ׁ̆

יַע ָעַלי  ƒּפ ¿ ׁ̆ ַּ̇ ם, ַר˜  לו… ָ ׁ̆ ˙ ַחס ו¿ ˙ ֲעˆּומו… חו… ר¿ ƒט ˙ ּוב¿ לו… „ו… ¿‚ּ ˙ יעו… ƒ‚י ƒם, ּב לו… ָ ׁ̆ ו¿

ַח  ט≈ ‰ ּבו… י∆ ¿‰ ∆‡ ˙ ו¿ מ∆ ¡‡ ם ּב∆ ל≈ ָ ׁ̆ ן  חו… ּטָ ƒמּוָנ‰ ּוב י ‡¡ ƒּב ƒל ע ּב¿ ּבַ ¿̃ ƒ̇ ע ו¿ ּטַ ƒ̇ יָך ו¿ ַרֲחמ∆ ּב¿

ר  ּבַ ¿„ ƒּמ ƒּומ ֲעָרב  ּמַ ƒּומ  ‡ ָ̂ ּמו… ƒמ ל…‡  י  ƒּכ  ,˙ מ∆ ¡‡ ּב∆ ין  ƒמ‡ֲ‡ַ ו¿ ַ„ע  ≈‡ ו¿ ַב„.  ל¿ י‰…ָו‰  ּבַ

 ˙ ו… ׂ̆ י ַלֲע ƒ„ם ָי ∆̂ ע… י ו¿ ƒכ…ח ַלל ּב¿ ˙ ּכ¿ ל∆ כו… ין י¿ ≈‡ ׁ̆ ו¿ י ƒ‡ ר ּבַ ¿‚ ƒכ…חו… י י ל…‡ ּב¿ ƒים ּכ ƒר‰ָ
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 ‰ ָּ̇ ‡ַ יָך ו¿ ָפנ∆ ּל¿ ƒמ „ בו… ַ‰ּכָ ר ו¿ ∆ ׁ̆ ָ‰ע ַב„ ו¿ ָך ל¿ ¿ּ̇ ƒ‡ ָלל, ַר˜ ַ‰ּכ…ל מ≈ ירּו˙ ּכ¿ ƒ ׁ̆ ל ַוֲע ƒַחי

י  ƒל ין  ƒמ ַ‰ז¿ ל¿ ָיכ…ל   ‰ ָּ̇ ‡ַ ∆ ׁ̆ ָמ‰,  ל≈ ¿ ׁ̆ מּוָנ‰  ¡‡ ּוב∆  ˙ מ∆ ¡‡ ּב∆ ין  ƒמ‡ֲ‡ַ ו¿ ּכ…ל.  ּבַ ל  ≈ ׁ̆ מו…

ָלל  ˙ ּכ¿ „ו… ר¿ ƒט ˙ ו¿ חו… ר¿ ƒט ˙ ו¿ יעו… ƒ‚ ּום י¿ ׁ̆ י  ƒל ‰, ּב¿ ּלָ ַ̃  ‰ ּבָ ƒס מּו˙ ּב¿ ל≈ ¿ ׁ̆ ƒי ּב ƒ̇ ָנָס ר¿ ַפּ

 ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ַר˜  ָלל,  ּכ¿ ָנָס‰  ר¿ ַ‰ּפַ  ˙ ַ„ּ ר¿ ƒט יל  ƒב ¿ ׁ̆ ƒּב י  ƒּ̇ ב¿ ַ ׁ̆ ַמֲח  ˙ ∆‡ ל  ּב≈ ֲ‡ַבל¿ ל…‡  ו¿

י„: ƒמ ָּ̇ ַרך¿  ּבָ ¿̇ ƒָך י ן ּב¿ חו… ּטָ ƒּב‰ַ מּוָנ‰ ו¿ ¡‡‰ָ ˙ ַ„ּ ƒמ ˙ ָחָז˜ ּב¿ יו… ¿‰ ƒל

ים  ƒ̃ ָ̇ ‰ ו¿ ֲעל∆ ַּ̇ ∆ ׁ̆ ֲחנּוָני.  ַּ̇ ל  ˜ו… ˙ ל¿ בו… ֻ ׁ ּ̆ ַ̃ יָך  נ∆ יָנ‰ ָ‡ז¿ י∆ ¿‰ ƒּ̇ י  ƒל ˜ו… ָע‰ ּב¿ מ¿ ƒ ׁ̆ ֲ‡„…ָני 

ין  ƒמ‡ֲ‰ַ ן ל¿ חו… ּטָ ƒּב‰ַ ו¿ מּוָנ‰  יı ַלֲעמ…„ ַעל ַמֲעַמ„ ָ‰‡¡ ƒּמ‡ַ ו¿ ˙ ָחָז˜  יו… ¿‰ ƒי ל ƒ̇ ‡ו…

ל…‡  י ו¿ ר≈ ַ‚מ¿ ן ל¿ ֲ‡ַו˙ ָממו… ַּ̇ ר  ּב≈ ַ ׁ̆ ‰ ל¿ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ ׁ̆ ָמ‰, ַע„  ל≈ ¿ ׁ̆ מּוָנ‰  ¡‡ ˙ ּוב∆ מ∆ ¡‡ ָך ּב∆ ּב¿

ּום  ׁ̆ ַעל  ‰ ו¿ ּבָ ƒּום ס ׁ̆ מ…ך¿ ַעל  ס¿ ל…‡ ‡∆ י ו¿ ƒ̇ ָנָס ַפר¿ ּב¿ ָלל  ּכ¿ י  ƒּ̇ ע¿ ַ„ּ  ˙ י„ ‡∆ ƒר ַ‡ט¿

ם  ≈ ׁ ּ̆ ‰ַ ּב¿ ן  חו… ּטָ ƒב ּב¿  ˜ ַחּז≈ ¿̇ ∆‡ ו¿ מ…ך¿  ס¿ ∆‡ ו¿ יָך  ָעל∆ י  ƒנ חו… ט¿ ƒּב ים  ƒׂ̆ ‡ָ ַר˜  ָלל,  ּכ¿  ˜ ס∆ ע≈

ָב‰  ַפע טו… ∆ ׁ̆ ל  „ו… ָך ַ‰ּ‚ָ טּוב¿ יַע ָעַלי ּב¿ ƒּפ ¿ ׁ̆ ַ̇ ם ָעַלי ו¿ ַרח≈ ¿̇  ‰ ָּ̇ ‡ַ ַב„. ו¿ ַרך¿ ל¿ ּבָ ¿̇ ƒי

ם  ∆„…˜ י  ƒ̇ ָנָס ר¿ ּפַ י  ƒל ין  ƒמ ז¿ ַ̇ ו¿  ‰ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ ƒּב ∆ ׁ̆  ˙ עו… ּפָ ¿ ׁ̆ ‰ַ‰ַ  ׁ̆ …ר∆ ׁ̆ ו¿ ר  ˜ו… ּמ¿ ƒמ ָרָכ‰  ּוב¿

ַפע  ∆ ׁ̆ ‰ ל¿ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ָלל. ו¿ בּו˙ ּכ¿ ¿̂ ַע יָע‰ ו¿ ƒ‚ ּום י¿ ׁ̆ י  ƒל ‰ ּב¿ ּלָ ַ̃  ‰ ּבָ ƒס ך¿ ָלּ‰ ּב¿ ָטר≈ ¿̂ ∆‡ ∆ ׁ̆

י  י„≈ ƒל ל…‡  י  ƒנ יכ≈ ƒר ¿̂ ַּ̇ ַ‡ל  ו¿ י„  ƒמ ָּ̇ י  ƒ̃ ל¿ ח∆ ּב¿ ַח  מ≈ ָׂ̆  ˙ יו… ¿‰ ƒל  ‰ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ ƒ„ּ ירּו˙  ƒ ׁ̆ ֲע

ַעל  ‰ ּבַ י∆ ¿‰ ּל…‡ ‡∆ ∆ ׁ̆ יָך  ַרֲחמ∆ י ּב¿ ƒנ יל≈ ƒּ̂ ַ̇ ם ו¿ ָ̇ ָוָ‡ י ַ‰ל¿ י„≈ ƒל…‡ ל ר ָוָ„ם ו¿ ָׂ̆ ַנ˙ ּבָ ¿ּ̇ ַמ

ַ‡ַחר  ּ„…ף  ר¿ ∆‡ ל…‡  ו¿ ָלל  ּכ¿ ים  ƒר ֲ‡ח≈ מ≈  ˙ וו… ל¿ ƒל ך¿  ָטר≈ ¿̂ ∆‡ ל…‡  ו¿ ָלם  עו… ל¿ ַלל  ּכ¿ ב  חו…

 ‡ ָׂ ּ̆ י‚ ַמ ƒ‰ ַ‰נ¿ יל ל¿ ƒב ¿ ׁ̆ ƒם, ּב לו… ָ ׁ̆ ים ַחס ו¿ ƒר ֲ‡ח≈ ˙ מ≈ וו… ל¿ ƒם, ל לו… ָ ׁ̆ ˙ ַחס ו¿ רו… ָ̇ מו…

י  ƒ̇ ָנָס ר¿ ּפַ י  ƒל ין  ƒמ ז¿ ַ̇ ו¿ יָך  ַרֲחמ∆ ּב¿ ָעַלי  יַע  ƒּפ ¿ ׁ̆ ַ̇ ו¿ ָעַלי  ם  ַרח≈ ¿ּ̇ ַר˜  ל,  „ו… ָ‚ּ ן  ָּ̇ ּוַמ

ָלָח‰  ¿̂ ‰ַ ו¿ ָרָכ‰  ּב¿ ַלח  ¿ ׁ̆ ƒ̇ ו¿ ָלל,  ּכ¿ ים  ƒר ֲ‡ח≈ ָוָ‡‰ מ≈ ּום ַ‰ל¿ ׁ̆ י  ƒל ּב¿  ‰ ּלָ ַ̃  ‰ ּבָ ƒס ּב¿

ָר‰  ו… ּ̇ ˜, ַר˜ ַלֲעס̃… ּבַ ס∆ ע≈ ט ּב¿ ַמע≈ ˙ מ¿ יו… ¿‰ ƒי ל ƒנ ַזּכ≈ ¿̇ י ָיַ„י. ּו ≈ׂ̆ ָכל ַמֲע ָוָח‰ ּב¿ ַ‰ר¿ ו¿

י˙  ּב≈ ָך  ַעּמ¿ ָכל  ו¿ י  ƒע ַזר¿ ַרע  ז∆ ו¿ י  ƒע ַזר¿ ו¿ י  ƒי, ֲ‡נ ַחּיַ י  מ≈ י¿ ל  ּכָ  ˙ מ∆ ¡‡ ּב∆ ‰…ָו‰  י¿  ˙„ַ ַוֲעבו…

˙ – כ"‚) ּלו… ƒפ ¿ּ̇ י  ּוט≈ ּ̃ ƒָלם: (ל ַע„ עו… ‰ ו¿ ָּ̇ ַע ל מ≈ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי

מּו˙  ל≈ ¿ ׁ̆ ƒּב ˙ מ∆ ¡‡ ן ּב∆ חו… ּטָ ƒּב‰ַ ˙ ַ„ּ ƒמ י ל¿ ƒנ ַזּכ≈ ¿̇ ים ּו ƒַרֲחמ ‡ ם ָעַלי ָמל≈ ַרח≈ ¿ּ̇ ן  כ≈ ּוב¿

ים,  ƒַרּב‰ָ יָך  ֲחָס„∆ ּבַ  ˙ מ∆ ¡‡ ּב∆ ט…ַח  ב¿ ƒל ן  חו… ּטָ ƒב ּב¿  ıי ƒּמ‡ַ ו¿ ָחָז˜   ‰ י∆ ¿‰ ∆‡ ו¿ ל.  „ו… ָ‚ּ
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ּיּו˙.  ƒרּוָחנ ּיּו˙ ּוב¿ ƒמ ¿ ׁ̆ ‚ַ י ּב¿ ƒּכ ר¿ ָ̂ ל  י ּכָ ƒן ל ∆ּ̇ ƒ̇ יַע ו¿ ƒּפ ¿ ׁ̆ ַ̇ ם ָעַלי ו¿ ַרח≈ ¿̇ ּוב ּו ׁ̆ ָּ̇ ∆ ׁ̆

 ‰ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ ƒּב ַ‰ּ‚ּוף  ָנַס˙  ּוַפר¿  ׁ̆ פ∆ ַ‰ּנ∆ ָנַס˙  ר¿ ּפַ מּו˙,  ל≈ ¿ ׁ̆ ƒּב י  ƒ̇ ָנָס ר¿ ּפַ י  ƒל ן  ∆ּ̇ ƒ̇ ו¿

˙ּוב,  ּכָ ∆ ׁ̆ מו…  ּכ¿  , ַמּנו… ז¿ ƒּוב ֲע„ו…  מו… ּב¿ י  ƒּכ ר¿ ָ̂ ל  ּכָ י  ƒל ן  ∆ּ̇ ƒ̇ ו¿ ָל‰,  „ו… ¿‚ּ ָר‰  ָט‰√ ּוב¿

י  ƒּפŒַעלŒף‡ַ ו¿  . ו… ּ̇ ƒע ּב¿ ָלם  ָ‡כ¿  ˙ ם ‡∆ ָל‰∆ ן  ≈̇ נו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿ רּו  ּב≈ ַׂ̆ י¿ יָך  ל∆ ≈‡ ל  כ…ּ י  ינ≈ ע≈

י  ƒּ̇ ַ‚מ¿ ּפָ ∆ ׁ̆ י ַמ‰  ƒּ̇ ּוָפַ‚מ¿ י  ƒּ̇ ל¿ ַ̃ ל¿ ƒּ̃ ∆ ׁ ּ̆ י ַמ‰  ƒּ̇ ל¿ ַ̃ ל¿ ƒ̃ ו¿ י  ƒ̇ י ƒׂ̆ ָע ∆ ׁ ּ̆ י ַמ‰  ƒ̇ י ƒׂ̆ ָע ∆ ׁ̆

י  ƒים ֲ‡נ ƒי ָ‰ָרע ַׂ̆ י ַמֲע ƒפ ר ל¿ ∆ ׁ̆ י, ֲ‡ ƒ̇ ָנָס ר¿ ˙ ּפַ י ‡∆ ƒּ̇ ח¿ ּפַ ƒ̃ י ו¿ ַׂ̆ ˙ ַמֲע י ‡∆ ƒ̇ עו… ַוֲ‰ר≈

ָלם  עו… י ל¿ ƒנ ב≈ ַעז¿ ַ̇ י ל…‡  ƒּכ ָך  ּב¿ ַטח  ב¿ ן ‡∆ יŒכ≈ ƒּפŒַעלŒָנָס‰, ַ‡ף ר¿ ּפַ ƒמ „…‡ ˜ מ¿ ָרחו…

יב  ƒט ב ּומ≈ ‰ טו… ָּ̇ ‡ַ ‡…„. ו¿ ים מ¿ ƒיָך ַרּב ‰…ָו‰, ַרֲחמ∆ ים י¿ ƒיָך ַרּב י ַרֲחמ∆ ƒיָך, ּכ ֲחָס„∆ ּבַ

ַרֲחָמיו ַעל  ‰…ָו‰ ַלּכ…ל ו¿ ב י¿ ˙ּוב: "טו… ּכָ ∆ ׁ̆ מו…  ב ַלּכ…ל, ּכ¿ ים, טו… ƒב ַלּטו… ים ו¿ ƒָלָרע

 „ ס∆ ח∆ ּוב¿ ן  ח≈ ּב¿ ּלו…  ּכֻ ָלם  ל ָ‰עו… ּכָ  ˙ ָזן ‡∆  ‰ ָּ̇ ‡ַ ל  „ו… ָ‚ּ‰ַ ָך  טּוב¿ ּוב¿ יו".  ָׂ̆ ַמֲע ל  ּכָ

יָך  ַרֲחמ∆ ‡ ּב¿ ָך. ָ‡ּנָ ∆„ּ ָלם ַחס¿ עו… י ל¿ ƒר ּכ ָׂ̆ ָכל ּבָ ם ל¿ ח∆ ן ל∆ ≈̇ ‰ נו… ָּ̇ ים, ַ‡ ƒַרֲחמ ּוב¿

י  ַ̇ יּו ֲעו…נו… ¿‰ ƒל י‡ַ ָעַלי. ו¿ פ¿ ƒמ י ּכ¿ ƒנ ל≈ מ¿ ¿‚ ƒּ̇ ַ‡ל  ֲחָטַ‡י ו¿ י ּכַ ƒּמ ƒע ‰ ∆ׂ̆ ֲע ַּ̇ ים, ַ‡ל  ƒַרּב‰ָ

 ‡ ָמל≈ י„,  ƒמ ָ̇ ינּו  ָעל≈  „ ר≈ ַ‰ּיו… ב  ַ‰ּטו… ֲעָך  פ¿ ƒ ׁ̆ ו¿ ָך  טּוב¿ ין  ּוב≈ י  ƒינ ּב≈ ים  ƒיל ƒ„ּ ַמב¿

ַ‡ל  ו¿ ַני  יו… ַרע¿ י  ƒַבֲ‰לּונ י¿ ַ‡ל  ו¿  .˙ מ∆ ¡‡ ּב∆ ָך  ּב¿ ט…ַח  ב¿ ƒל י  ƒנ ≈̂ ַ‡ּמ¿ ו¿ י  ƒנ ≈̃ ַחּז¿ ים,  ƒַרֲחמ

 ıי ƒּמ‡ַ ו¿ ָחָז˜  ן  חו… ּטָ ƒב ּב¿  ˜ ַחּז≈ ¿̇ ƒ‰ ּל¿ ƒמ ים,  ƒֲעˆּומ‰ָ ֲחָטַ‡י  ּבּוי  ƒר י  ƒּ̇ ע¿ ַ„ּ לּו  ּב¿ ַבל¿ י¿

ָיּ‰  י ּב¿ ƒי ַע„ ּכ י‰…ָו‰ ֲע„≈ חּו ַבּ ט¿ ƒּוב: "ּב˙ ּכָ ∆ ׁ̆ ָר‡  ¿̃ ƒם מ ּי≈ ַ̃ ‰ ל¿ ּכ∆ ז¿ ∆‡ י„, ו¿ ƒמ ָ̇ ָך  ּב¿

ָ‰ָי‰  ו¿ י‰…ָו‰  ּבַ ַטח  ב¿ ƒי ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ר  ב∆ ∆‚ּ‰ַ רּוך¿  "ּבָ ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿ ים".  ƒָלמ עו… ˆּור  ‰…ָו‰  י¿

ל  ּב≈ ַ̃ ר ַעלŒָי„ו… ל¿ ּנו… ƒ̂ י ו¿ ƒל ˙ ּכ¿ ו… ׂ̆ ן ַלֲע חו… ּטָ ƒי ַ‰ּב ≈„ ‰ ַעלŒי¿ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ". ו¿ ַטחו… ב¿ ƒָו‰ מ…‰ י¿

ך¿  ָטר≈ ¿̂ ∆‡ ∆ ׁ̆ ם  ∆„…˜ ם  ַמּנָ ז¿ ƒּוב ֲעָ„ם  מו… ּב¿ י,  ƒּכ ר¿ ָ̂ ָכל  ו¿ ָנָס‰  ר¿ ַ‰ּפַ ו¿ ָב‰  טו… ַפע  ∆ ׁ ּ̆ ‰ַ

ים  ƒמ ≈‡ י ר¿ נ≈ ר¿ ַּ̃ ƒל מ ּכ≈ ַכל¿ ס ּומ¿ נ≈ ַפר¿ ן ּומ¿ נּו, ַ‰ּזָ נּו, זּונ≈ ע≈ ינּו, ר¿ ƒינּו, ָ‡ב ל…‰≈ ם. ‡¡ ָל‰∆

 ˙ ∆‡ ו¿ י  ƒ̇ ם ‡ו… ּנָ ƒח ַנ˙  ¿ּ̇ ּוַמ  „ ס∆ ַב˙ ח∆ ¿„ ƒנ ּב¿ י  ƒנ ל≈ ּכ¿ ַכל¿ ו¿ י  ƒנ ס≈ נ¿ ר¿ ּפַ ים,  ƒּנ ּƒכ י  ≈̂ י ּב≈ ַע„ 

י  ƒּכ ר¿ ָ̂ ל  ּכָ י  ƒל ן  ≈̇ ו¿ ַלי,  ≈‡ ים  ƒו ל¿ ƒּנ‰ַ ל  ּכָ  ˙ ∆‡ ו¿ י  ƒּב ם  ƒלּוי ¿ּ̇ ‰ַ ל  ּכָ  ˙ ∆‡ ו¿ י  ƒ̇ י ּ ב≈ ל  ּכָ

ָנָס‰  ר¿ ַ‰ּפַ י  ƒ̇ ‡ו… ל  ּב≈ ַבל¿ ¿ּ̇ ּל…‡  ∆ ׁ̆ ן  ‡…פ∆ ּב¿ ָל‰,  „ו… ¿‚ּ ָחָב‰  ַ‰ר¿ ּוב¿ ר  ≈ּ̇ ∆‰ ּוב¿  „ ָכבו… ּב¿

ל…‡  ר ָוָ„ם ו¿ ָׂ̆ ּבָ ַנ˙  ¿ּ̇ י ַמ י„≈ ƒי ל…‡ ל ƒנ יכ≈ ƒר ¿̂ ַּ̇ ַ‡ל  ָלל. ו¿ ָך ּכ¿ ¿̇ „ָ ָך ַוֲעבו… ¿̇ ָר ו… ּ̇ ƒמ

ּל…‡  ∆ ׁ̆ ָחָב‰,  ָ‰ר¿ ‰ ו¿ ָ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ˙ּוָח‰ ַ‰ ָ‡‰ ַ‰ּפ¿ ל≈ ָך ַ‰ּמ¿ ָי„¿ ם ל¿ ƒ‡ י ƒם, ּכ ָ̇ ָוָ‡ י ַ‰ל¿ י„≈ ƒל
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ָך  ¿̇ ָר ˙ו… י„ ּב¿ ƒמ ָּ̇ ‰ ַלֲעס̃…  ּכ∆ ז¿ ∆‡ „. ו¿ ָלם ָוע∆ עו… ל ל¿ ≈ ׁ̆ ּכָ ƒל…‡ נ ם ו¿ ל≈ ּכָ ƒל…‡ נ ׁ̆ ו¿ בו… נ≈

ינּו  ≈̂ י ֲחָל ≈‡ ¿̂ ָכל יו… י ו¿ ƒע ַרע ַזר¿ ז∆ י ו¿ ƒע ַזר¿ י ו¿ ƒי, ֲ‡נ י ַחּיַ מ≈ ל י¿ ˙ ּכָ מ∆ ¡‡ ָך ּב∆ ¿̇ „ָ ּוַבֲעבו…

˙ – פ"ב) ּלו… ƒפ ¿ּ̇ י  ּוט≈ ּ̃ ƒָל‰: (ל ן ס∆ ָלם, ָ‡מ≈ ַע„ עו… ‰ ו¿ ָּ̇ ַע ל מ≈ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒיŒ˙י ָך ּב≈ ָכל ַעּמ¿ ו¿

י  ƒּ̇ ַ„ע¿ י ו¿ ƒל כ¿ ƒׂ̆  ‰ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆ י  ƒנ ַזּכ≈ ָך ו¿ ¿ּ̇ ƒ‡ י מ≈ ƒנ ַע˙, ָחּנ≈ ן ָלָ‡ָ„ם ּ„ַ נ≈ ים, חו… ƒַרֲחמ ‡ ָמל≈

 ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ ׁ̆ מּו˙,  ל≈ ¿ ׁ ּ̆ ‰ַ י˙  ƒל כ¿ ַ̇ ּב¿ ם  ל≈ ָ ׁ̆ ן  חו… ּטָ ƒב ל¿  ‰ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ∆ ׁ̆ ן  ‡…פ∆ ּב¿ מּו˙,  ל≈ ¿ ׁ̆ ƒּב

י„,  ƒמ ָ̇ י  ƒר סו… ל ַמח¿ י ּכָ ƒן ל ∆ּ̇ ƒ̇ י ו¿ ƒנ ל≈ ּכ¿ ַכל¿ ¿̇ י ּו ƒנ ס≈ נ¿ ַפר¿ ¿ּ̇  ‰ ָּ̇ ‡ַ ∆ ׁ̆ י„  ƒמ ָּ̇ ָך  ט…ַח ּב¿ ב¿ ƒל

י  ƒנ יע≈ ƒ ׁ̆ ו… ּ̇ ∆ ׁ̆ ָך  ¿„ּ ַחס¿ טּוַח ּב¿ ‰ ּבָ י∆ ¿‰ ∆‡ ר, ו¿ ≈̇ יו… ר ו¿ ≈̇ ˙ יו… ָכלŒע≈ ן ּב¿ חו… ּטָ ƒב ˜ ּב¿ ַחּז≈ ¿̇ ∆‡ ו¿

ן,  ׁ̆ ּוָממו… פ∆ ‚ּוף ָונ∆ ּיּו˙, ּב¿ ƒרּוָחנ ּיּו˙ ּוב¿ ƒמ ¿ ׁ̆ ‚ַ ַע ּב¿ ≈ ׁ̆ ּוָ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ י  ƒנ‡ֲ ∆ ׁ ּ̆ ָכל ַמ‰  ּב¿

ל  ּב≈ ַבל¿ ים ל¿ ƒי ָ‰ֲעˆּומ ַ̇ ּבּוי ֲעו…נו… ƒלּו ר ל…‡ יּוכ¿ ָלם, ו¿ עו… ן ל¿ חו… ּטָ ƒן ַ‰ּב ƒּפ…ל מ ל…‡ ‡∆ ו¿

ָכל  ָע‰ ּב¿ ָ ׁ̆ ָכל  ˙ ּוב¿ ָכלŒע≈ ˜ ּב¿ ַחּז≈ ¿̇ ƒ‰ ‰ ל¿ ּכ∆ ז¿ ם, ַר˜ ‡∆ לו… ָ ׁ̆ י ַחס ו¿ ƒּל ∆ ׁ̆ ן  חו… ּטָ ƒּב‰ַ

י˙,  ƒל כ¿ ַּ̇ ין  ַע„ ‡≈ ף ו¿ ין סו… ˙, ַע„ ‡≈ מ∆ ¡‡ י„ ּב∆ ƒמ ָ̇ ָך  ט…ַח ּב¿ ב¿ ƒַיֲעב…ר ָעַלי ל ∆ ׁ ּ̆ ַמ‰ 

 ‰ י∆ ¿‰ ∆‡ ים". ו¿ ƒָלמ ‰…ָו‰ ˆּור עו… ָיּ‰ י¿ י ב¿ ƒי ַע„ ּכ חּו ַבי‰…ָו‰ ֲע„≈ ט¿ ƒּוב: "ּב˙ ּכָ ∆ ׁ̆ מו…  ּכ¿

ָלם.  עו… ל¿ ים  ƒמ ָּ̇ יָנם  ≈‡ ו¿ ים  ƒל ּכָ יָנם  ≈‡ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ יָך  ַרֲחמ∆ ו¿ ָך  ¿„ּ ַחס¿ ם  ∆̂ ע… ּ ב¿ טּוַח  ּבָ

 ‰ ∆ׂ̆ ֲע ַּ̇ מ…ל ָעַלי, ַר˜  ¿‚ ƒּ̇ י  ַ̇ ֲעו…נו… ל…‡ ַכּ יָל‰, ו¿ ƒי ָחל ƒל ‰ ∆ׂ̆ ֲע ַּ̇ ֲחָטַ‡י  י ל…‡ ַכּ ƒּכ

ים  ƒ ׁ̆ ַ‰ֲחָ„ ו¿ ים  ƒנ ָ ׁ̆ ַ‰י¿ יָך  ֲחָס„∆ י  כ≈ ַ„ר¿ ּב¿ ים,  ƒֲעˆּומ‰ָ ו¿ ים  ƒֻרּב ַ‰ּמ¿ יָך  ∆̇ ‡ו… ל¿ פ¿ ƒנ ּב¿

ָכל  י ו¿ ƒ̇ ָנָס ר¿ ל ּפַ י ּכָ ƒן ל ∆ּ̇ ƒ̇ ָע‰. ו¿ ָ ׁ̆ ָכל  ˙ ּוב¿ ָכלŒע≈ ם ּוב¿ ָכל יו… ׁ̆ ּב¿ ַחּ„≈ ‰ מ¿ ָּ̇ ‡ַ ∆ ׁ̆

ָל‰  „ו… ָחָב‰ ּ‚¿ ַ‰ר¿ נּו ּב¿ ≈̇ כּו ָטר¿ ¿̂ ƒ‰ ָכל י ו¿ ƒם ּב ƒלּוי ¿ּ̇ ָכל ַ‰ י ו¿ ƒ̇ י ּ י ב≈ ≈ ׁ̆ ָנַס˙ ַ‡נ¿ ר¿ ּפַ

יך¿  ƒר ָ̂ י  ƒנ‡ֲ ∆ ׁ ּ̆ ָכל ַמ‰  ˙ ּב¿ ָכלŒע≈ י ּב¿ ƒנ יע≈ ƒ ׁ̆ ˙ו… י ו¿ ƒנ ר≈ ַעז¿ ַ̇ ם. ו¿ ך¿ ָל‰∆ ָטר≈ ¿̂ ƒּנ ∆ ׁ̆ ם  ∆„…˜

 ˙ ָכלŒע≈ ּב¿  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ƒּב  ˙ ּבו… ַ‰ר¿ ל¿ ן  חו… ּטָ ƒּב‰ַ ˜ּו˙  ַחּז¿ ¿̇ ƒ‰ י  ≈„ ַעלŒי¿ י  ƒנ ַזּכ≈ ¿̇ ּו ַע  ≈ ׁ̆ ּוָ ƒ‰ ל¿

ר  ם ֲ‡ַפּז≈ ָכל יו… י ּב¿ ƒיַע ל ƒּפ ¿ ׁ̆ ַּ̇ ∆ ׁ ּ̆ ל ַמ‰  ָלל, ַר˜ ּכָ רו… ּכ¿ ם ַלֲחב≈ ּיו… ƒב מ… ׁ̆ ח¿ ל…‡ ‡∆ ו¿

‰…ָו‰  י י¿ ≈‡ ר¿ ƒי˜ י ƒֲחז‰ַ ‰ ל¿ ּכ∆ ז¿ ∆‡ יָך. ו¿ ַרֲחמ∆ י ּב¿ ƒין ל ƒמ ז¿ ַּ̇ ∆ ׁ̆ ים  ƒים ֲ‰‚ּונ ƒּי ƒַלֲענ ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ƒל

ָכם  מ¿ ˙ו… ּול¿ ם  ָ̃ י ƒֲחז‰ַ ל¿  ,˙ מ∆ ¡‡ ּב∆ יָך  ∆̇ ו… ¿̂ ƒמ ּוב¿ ָך  ∆̇ ָר ˙ו… ּב¿ ים  ƒ̃ ס¿ ָ‰עו…  ˙ מ∆ ¡‡ ּב∆

ּום  ׁ̆  ‰ ּז∆ ƒי מ ƒ̇ ל ‡ו… ּב≈ ַבל¿ ל…‡ י¿ ם, ו¿ ַסר ָל‰∆ ח¿ ר י∆ ∆ ׁ̆ ָרם ֲ‡ סו… ל ַמח¿ ם ּכָ ָ̃ י ƒּפ ַ‰ס¿ ּול¿

ר  ַפּז≈ ים ּול¿ ƒים ֲ‰‚ּונ ƒּי ƒַלֲענ ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ƒּב ˙ ּבו… ַ‰ר¿ י„ ל¿ ƒמ ָּ̇  ˜ ַחּז≈ ¿̇ ב, ַר˜ ‡∆ ַעּכ≈ ַע ּומ¿ נ≈ מו…



רכגתפילות על בטחון  

ָבר  ָ„ּ ל  ּכָ ַעל  ָרט  פ¿ ƒּב ָר‰,  ו… ּ̇ מּו„  ל¿ ַ̇ ו¿ ָו‰  ¿̂ ƒמ י  כ≈ ר¿ ָ̂ ל  ּכָ ַעל   ‰ ּב≈ ַ‰ר¿ ן  ָממו…

 ׁ̆ „ו… ָּ̃ ל ַ‰ „ו… ָך ַ‰ּ‚ָ מ¿ ƒ ׁ̆ ן ּב¿ חו… ּטָ ƒב ‰ ָחָז˜ ּב¿ י∆ ¿‰ ∆‡ ˙. ו¿ רו… „ו… ים ל¿ ƒכּו˙ ָ‰ַרּב ‰ּו‡ ז¿ ∆ ׁ̆

ָלם,  עו… ל¿ י  ƒ̇ ‡ו… ֲעז…ב  ַּ̇ ל…‡  ו¿ י„  ƒמ ָּ̇ ָב‰  טו… ל¿ י  ƒ„ֲע ּבַ מ…ר  ¿‚ ƒּ̇  ‰ ָּ̇ ‡ַ ∆ ׁ̆ ָר‡,  ַ‰ּנו… ו¿

‰…ָו‰  י¿ ָ‰ָי‰  ו¿ י‰…ָו‰  ּבַ ַטח  ב¿ ƒי ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ר  ב∆ ∆‚ּ‰ַ רּוך¿  "ּבָ ˙ּוב:  ּכָ ∆ ׁ̆ ָר‡  ¿̃ ƒי מ ƒּב ם  ּיַ ֻ̃ י ƒו

˙ – ˜ל"ז) ּלו… ƒפ ¿ּ̇ י  ּוט≈ ּ̃ ƒל) :" ַטחו… ב¿ ƒמ





קונטרס 
פסוקי בטחון 
להגרי"מ שכטר שליט"א





רכזפסוקי בטחון  

ֶעְזִרי ֵמִעם ְיהָֹוה עֵֹׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ:

ַעּמּוד  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵנר  דֹורֹו  ּבְ מּוְפָלג  ֶהָחִסיד  אֹון  ַהּגָ ם  ׁשֵ ּבְ ָכתּוב  ִנְמָצא 

ָראג,  ם מהר"ל ִמּפְ ְקָרא ְבׁשֵ ָראג, ַהּנִ י ֵלייּב אב"ד ּפְ נּו ַרּבִ ַהְיִמיִני, מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ

ֶוֱאמּוָנה,  חֹון  ִבטָּ ּבְ ַעְצמֹו  יל  ְלַהְרּגִ ֵדי  ּכְ חֹון  ִבטָּ סּוֵקי  ּפְ ָאָדם  ל  ּכָ ּיֹאַמר  ׁשֶ

ֶזה ְמֹאד ְמֹאד, ְוַאַחר ֲאִמיַרת  ק ּבָ ְרֵאִלי, ְוָצִריְך ְלִהְתַחּזֵ ׂשְ ת ַהּיִ ר ּדַ ְוֹזאת ִעּקַ

ֱאמּוָנה  ּבֶ ְמֹאד  ָחָזק  ִלְהיֹות  הּו  ַזּכֵ ּיְ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵמַהׁשֵ ׁש  ְיַבּקֵ סּוִקים,  ַהּפְ

ה. ְרצֹונֹו ִיְתַעּלֶ חֹון ּכִ ּוִבטָּ

ָיֵדינּו  ל ּבְ ְמקּוּבָ ים, ׁשֶ י ַחּיִ אֹון ַרּבִ י ְזֵקנֹו ַהּגָ עֹוד ָהָיה אֹוֵמר המהר"ל ִמּפִ

ֵזרֹות ָקׁשֹות,  ל ּגְ ל ּכָ ִלים ְלַבטֵּ חֹון ְמֻסּגָ סּוֵקי ִבטָּ ֲאִמיַרת ּפְ ְדמֹוִנים, ׁשֶ ֵמַהּקַ

דֹוׁש  ַהּקָ מּו ִבְטחֹוָנם ּבְ ְלָחָמה ְוׂשָ ַמֲעְרכֹות ַהּמִ חֹון ּבְ סּוֵקי ִבטָּ ְוָהיּו אֹוְמִרים ּפְ

א  חֹון ִלְפֵני ַמׂשָ סּוֵקי ִבטָּ רּוְך הּוא ְוָהיּו ִנּצֹוִלים. ְוֵכן ְמסּוָגל הּוא לֹוַמר ּפְ ּבָ

הּוא. (מספר "משפט צדק" עם תהלים, אות רי"ד). ן ְוָכל ֵעֶסק ׁשֶ ּוַמּתָ

ְרצֹוְנֶכם ְּפַרְקִליט ֶׁשהּוא עֹוֵמד ְלעֹוָלם?

ֵאל  ׁשֶ ֵרי  ַאׁשְ (תהלים קמו)  ֶנֱאַמר  ׁשֶ עֹוְמִדים,  ם  ְוַאּתֶ ֵעת  ָכל  ּבְ בֹו  ְטחּו  ּבִ

ם ּבֹוְטִחים,  ִמי ַאּתֶ ם יֹוְדִעים ּבְ ְברֹו ַעל ְיֹהָוה ֱאלָֹהיו, ִאם ַאּתֶ ֶעְזרֹו ׂשִ ַיֲעֹקב ּבְ

י ֶאת ָהָאֶרץ,  ַמִים ְוִהְרַקְעּתִ י ֵאת ַהׁשָ ְחּתִ ָמּתַ ׁשֶ ַמִים ָוָאֶרץ, ּמִ ה ׁשָ ָעׂשָ ִמי ׁשֶ ּבְ

ְך  ָכרֹו ּפֹוֵסק ְלעֹוָלם, ְלּכַ י ֵאין ׂשְ הּוא ּבֹוֵטַח ּבִ ְך ִמי ׁשֶ קֹוָמן?, ּכָ זּו ִמּמְ ָמא ּזָ ׁשֶ

ַמִים ָוָאֶרץ" וגו', (מדרש  ה ׁשָ ֶעְזרֹו" וגו' "עֹוׂשֵ ֵאל ַיֲעֹקב ּבְ ֵרי ׁשֶ ֶנֱאַמר "ַאׁשְ

שוחר טוב תהלים קמו).

ה: (משלי כב יט) ִנְרֶאה ַעל  יָך ַהּיֹום ַאף ָאּתָ ְיֹהָוה ִמְבַטֶחָך הֹוַדְעּתִ ִלְהיֹות ּבַ

ָטחֹון, הבע"ד  ַהּבִ ַדת  ּמִ ֶאל  ָצִריְך  ׁשֶ ֵעת  ּבְ ָהָאָדם  י  ּכִ ה",  ַאּתָ "ַאף  ַהָלׁשֹון 

ֵאינֹו ָראּוי ִלְיׁשּוָעה ח"ו, אֹו  לֹוַמר ׁשֶ ְמטּות ִמֶזה, ּכְ ּתַ ל ִמיֵני ִהׁשְ ִלּבֹו ּכָ ם ּבְ ׂשָ

י הּוא ָחָלׁש  ֶוה ּכִ ְטחֹונֹו ֵאינֹו ׁשָ ּבִ ָמא ִיְגרֹום ַהֵחְטא, ַגם מֹוֵדד ַעְצמֹו ׁשֶ ׁשֶ

ה, וע"ז, ָאַמר  ֹזאת ַהְרּבֵ ל סֹוף ֵאינֹו ּבֹוֵטַח, ְוּכָ סֹוף ּכָ ַמְרִגיׁש ׁשְ ֶזה, אֹו ׁשֶ ּבָ



חובות הלבבות שער הבטחון רכח

ַמע ְלׁשּום  ׁשְ ְטחֹוְנָך ִנְרֶאה, לֹא ּתִ ּבִ ה ִנְרֶאה, ְוֵאיְך ׁשֶ ַאּתָ ה" ֵאיְך ׁשָ "ַאף ַאּתָ

ְיֹהָוה ֶחֶסד ְיסֹוְבֶבנּו,  ע ַהּבֹוֵטַח ּבַ י ַאִפילּו ָרׁשָ ְטחֹוְנָך, ּכִ ָך ּבִ ָדָבר ְלָהִסיר ִמּמְ

ְכַלל ַמֲאִמיִנים ֵהם, (כמ"ש  (כמובא במדרש, ילקוט תהלים תשי"ט), ְוַגם ְקַטֵני ֲאָמָנה ּבִ

בספר אמונה ובטחון לחזון איש  פ"ב).

ְיֹהָוה  ּבַ ַטח  ּבְ ָאַמר  "עֹוד  א')  פרק  והבטחון  האמונה  (בס'  הרמב"ן  ְלׁשֹון  ְוֶזה 

ה  ַאּתָ ַעְצְמָך ׁשֶ ַדע ּבְ ים ְוּתֵ ָיְדָך ַמֲעׂשִ ֵאין ּבְ י ׁשֶ לֹוַמר ַאף ַעל ּפִ ה טֹוב, ּכְ ַוֲעׂשֵ

(ֶעֶצם  ָעֶליָך,  ִוְיַרֵחם  ָהַרֲחִמים  ַעל  ּבַ י הּוא  ּכִ ְיֹהָוה  ּבַ ַטח  ּבְ ֶזה  ל  ּכָ ע, ִעם  ָרׁשָ

יִקים  יו ר"ל ַצּדִ ל ַמֲעׂשָ ֶנֱאַמר ְוַרֲחָמיו ַעל ּכָ מֹו ׁשֶ יְך ֶאת ַהְיׁשּוָעה) ּכְ חֹון ַמְמׁשִ טָּ ַהּבִ

י  ִכיָנה ָמה אֹוֶמֶרת ַקַלִני ֵמֹראׁשִ ַטֵער ׁשְ ָאָדם ִמּצְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ִעים, ְוָאְמרּו ּבְ ּוְרׁשָ

ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ין  ּבֵ לֹוַמר  ּכְ ְיֹהָוה,  ּבַ ַטח  ּבְ ִחיָלה  ּתְ ּבִ ָאַמר  ן  ּכֵ ַעל  ִמְזרֹוִעי,  ַקַלִני 

ְיֹהָוה" (מובא בס' שער הבטחון דף כד לבעל שומר  ּבַ ַטח  ּבְ ע  ְהֶיה ָרׁשָ ּתִ ין ׁשֶ ּבֵ יק  ַצּדִ

אמונים זצ"ל).

ַרק ֵאָליו ִיְתָּבֵר

ֶניָך ֵאֶליָך (מפיוטי רבי יהודה הלוי, מובא בספר בטחון  איש  ִדיֵנִני ֶאְבָרח ִמּפָ ִאם ּתְ

ד' נ').

ִּבָטחֹון ַעל ַצד ַהֶחֶסד

יו  ַמֲעׂשָ ָכל  ּבְ ְיֹהָוה  ֶאל  ִמְלַקוֹות  ִיְתָייֵאׁש  ְולֹא  וגו',  ְיֹהָוה  ֶאל  ַקֵוה 

ִמיד ֶאל ַהְמַייֲחִלים ֵאָליו  יְך ּתָ ְמׁשִ ָגַחת השי"ת ּתַ י ַהׁשְ ִמִיְרַאת ַעוֹונֹוָתיו ּכִ

ַעל ַצד ַהֶחֶסד ְולֹא ַעל ַצד ַהְגמּול, (ס' העיקרים פמ"ח).  

ְטחֹוְנֶכם, ִאם ִיְהיּו ַחָטֵאיֶכם  ִליֶתם ּבִ י ּתְ ּוּבִ ָאַמר ָלֶהם הקב"ה הֹוִאיל 

ינּו (ישעיהו א' יח) (ילקוט שמעוני ישעיהו א' רמז שפט) ֶלג ַיְלּבִ ׁשֶ ִנים ּכַ ׁשָ ּכַ
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ינּו  ִגיָלה ַרּבֵ ִעְנָין ׁשֶ סּוֵקי ִבָטחֹון ֵהן ֵהן ִבָטחֹון, ְוהּוא ַמָמׁש ּכְ ַוֲאִמיַרת ּפְ

ל ָאָדם,  ֶפה ׁשֶ ִעְנָין ָהֶאמּוָנה, ז"ל: "ָהֱאמּוָנה ּתֹוָלה ּבְ ִלקּו"מ (ח"ב סי' מ"ד), ּבְ ּבְ

ִרים ָהֱאמּוָנה  ּבְ ְמּדַ ִפי, ַהְיינּו ַעל ְיֵדי ׁשֶ ְבִחי' (תהלים פט) אֹוִדיַע ֱאמּוָנְתָך ּבְ ּבִ

ַעְצמֹו ֱאמּוָנה. ֶפה, ֶזה ּבְ ּבְ

ִּבָטחֹון, ְּכַלל ָּכל ַהִמְצוֹת

ְיֹהָוה,  ּבַ ִבְטחֹוָנם  ימּו  ָיׂשִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ הּוא  ָרֵאל,  ְלִיׂשְ ַהּתֹוָרה  ְנִתיַנת  ִעיַקר 

ר ַאַחר  ן ְלַסּפֵ ְסָלם וגו', ְוַגם ּכֵ ימּו ֵבאלִֹהים ּכִ ֶנֱאַמר (תהלים ע"ח ז') ְוָיׂשִ מֹו ׁשֶ ּכְ

ִעיָקר  ֶנֱאַמר (שם ו') ְלַמַען ֵיְדעּו ּדֹור ַאֲחרֹון, ְוהּוא, ְלִפי ׁשֶ מֹו ׁשֶ ְך ִלְבֵניֶהם, ּכְ ּכָ

ל ַהִמְצוֹות, (הגר"א על משלי כ"ב י"ט). ַלל ּכָ ֵלם ְוהּוא ּכְ ָטחֹון ַהׁשָ ַהּכֹל הּוא ַהּבִ

ְוַצִּדיק ֶּבֱאמּוָנתֹו ִיְחֶיה, ִהיא "ַהִּבָטחֹון"

א   ּבָ ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ַאַחת,  ּבְ ִנְכָללֹות  ְוֵהן  תרי"ג  ֵהָמה  ַהִמְצוֹות  ְוֵכן 

ֱאמּוָנתֹו  יק ּבֶ ֶנֱאַמר ְוַצּדִ מֹו ׁשֶ ָטחֹון" ּכְ קּוק ְוֶהֱעִמיָדן ַעל ַאַחת ְוִהיא "ַהּבִ ֲחּבַ

יַבת "ִיְחֶיה"  י ּתֵ ָטחֹון, ּכִ ֱאמּוָנתֹו" ַעל ִבּ אן "ּבֶ י' ּכַ ּפִ ִיְחֶיה, (פירוש הגר"א משלי לה), (ְוִנְרֶאה לע"ד ַמה ׁשֶ

ים). ל ָצְרֵכי טֹוַבת ַהַחּיִ ֵרׁש ַעל ּכָ ִמְתּפָ

ִבָטחֹון, ַהַמֲעָלה ַהיֹוֵתר ְגדֹוָלה

י ִבָטחֹון הּוא ַהַמֲעָלה ַהיֹוֵתר ְגדֹוָלה, (ביאור הגר"א ישעיה י' כ') ּכִ

ַעד ַּכָמה ָגבֹוַה ִמַּדת ִבָטחֹון

זֹוֶכה  ּבֹוֵטַח בהקב"ה  ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ֵלִוי  ן  ּבֶ ַע  ְיהֹוֻשׁ י  ַרּבִ ם  ׁשֵ ּבְ ִסימֹון  א"ר 

ְיֹהָוה.  ר ִיְבַטח ּבַ ֶבר ֲאׁשֶ רּוְך ַהּגֶ ֶנֱאַמר (ירמיה י"ז ז') ּבָ יֹוֵצא ּבֹו, ִמַנִין, ׁשֶ ִלְהיֹות ּכַ

יב  ִנְתַחּיָ ַעּכּו"ם  ּבְ ִיְבַטח  ׁשֶ ִמי  ֲאָבל  מהרז"ו),  פירוש  (עיין  ִמְבַטחֹו  ְיֹהָוה  ְוָהָיה 



חובות הלבבות שער הבטחון רל

יֶהם (תהלים קט"ו ח') ע"כ,  ְהיּו עֹוׂשֵ מֹוֶהם ּיִ ֶנֱאַמר ּכְ ּה ִמַנִין ׁשֶ יֹוֵצא ּבָ ִלְהיֹות ּכַ

(מדרש רבה דברים ה' ח')

ולענ"ד   ׁשּוטֹו,  ּפְ ּכִ ֵאינֹו  ׁשֶ ַאף  ָהַרֲעיֹון  ֶאת  ַמְבִהיל  ֶזה  חז"ל  [ַמֲאַמר 

נֹות ֶאת ַהֶטַבע ְוִלְפעֹול ְיׁשּועֹות  ַעל ִבָטחֹון ְלׁשַ ֹכַח ּבַ ֵיׁש ּבְ ר לֹוַמר ׁשֶ ֶאְפׁשָ

ֶזה  ַעל  ִנְפָלִאים  ים  ַרּבִ ִסיּפּוִרים  ָידּוַע  ְשׁ ִפי  ּכְ לֹוָתיו  ַמְמׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ ְבִחי'  ּבִ

ׁשּוִטים]. ים ּפְ ֲאִפילּו ֵמֲאָנׁשִ

ֵיׁש ַמְדֵריגֹות ַרּבֹות ְּבִבָטחֹון ַעד ֵאין סֹוף

ְטחּו  ּבִ ְבִחי'  ּבִ סֹוף,  ֵאין  ַעד  ִבָטחֹון  ּבְ ּוַמְדֵרגֹות  ַמֲעלֹות  ָמה  ּכַ ֵיׁש  י  ּכִ

ַבְיֹהָוה ֲעֵדי ַעד (ישעיה כ"ו), (לקו"מ ח"א רכ"ה).

יַע,  ּוְלהֹוׁשִ ְוָיכֹול ַלֲעזֹור  ָיכֹול  ל  ּכָ הּוא  [ְלדּוְגָמא, ְלַהֲאִמין בהשי"ת ׁשֶ

ָהָאָדם  הּוא  ַדאי  ּוּכְ ָטחֹון,  ִבּ ֶגֶדר  ּבְ ִנְכַנס  ֶזה  ַגם  יַע,  יֹוׁשִ ׁשֶ ֵאָליו  ּוְלַצּפֹות 

ע ַעבּור ְזכּות ֶזה ְלַבד, ֲאִפילּו ֵאין לֹו ׁשּום ְזכּות ַאֵחר]. וׁשַ ְלִהּוָ

ְוַהָּבָטה ִלְיׁשּוָעה ַגם ֶזה ִנְקָרא ִבָּטחֹון

ָטחֹון,  ִחי' ַמֲעַלת ַהִבּ ִליּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן (ח"א סי' עו), וז"ל: "ּבְ ינּו ְבּ כמ"ש ַרּבֵ

ֵעיָניו להשי"ת ְלַבד,  ל ְוצֹוֶפה ּבְ ּכֵ ִמְסּתַ לּות, ׁשֶ ּכְ ִחי' ִהְסּתַ ָטחֹון הּוא ּבְ י ַהּבִ ּכִ

לּות  ּכְ י ַעל ְיֵדי ִהְסּתַ רּו, ּכִ ּבֵ ְבִחי' (תהלים קמה) ֵעיֵני ֹכל ֵאֶליָך ְיׂשַ ּובֹוֵטַח בֹו ּבִ

ַתב (משלי ג' כו) "ְוַגם  ינּו יֹוָנה ָכּ ַרּבֵ ִלי וכו', עכ"ל. ְוֵכן ּבְ ה ּכְ ן עֹוׂשֶ ִבָטחֹון ַגם ּכֵ ּבְ

ְקָוה".  ַהּתֹוֶחֶלת ִנְקָרא "ִבָטחֹון", ְוֵכן ַגם ּתִ

ע  ָרׁשָ ֲאִפילּו  ִיְרִמָיה  י  ַרּבִ ם  ׁשֵ ּבְ ְנחּום  ּתַ י  ְוַרּבִ ֶאִליֶעֶזר  י  ּוְבִמְדָרׁש, ַרּבִ

ְיֹהָוה ֶחֶסד ְיסֹוְבֶבּנּו (ילקוט שמעוני, תהלים רמז תשיט). ּוֹבֵטַח ּבַ
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גֹוֶדל ּוַמֲעַלת ַאִמיַרת ְּפסּוֵקי ִּבָטחֹון
(מספר טהרת הקודש הקדמון)

ָגדֹול   ָאָדם  ם  ׁשֵ ּבְ ְוַגם  י,  ַעְנּתִ ִנׁשְ מּוָעה  ַהׁשְ ְוַעל  י  ַמְעּתִ ׁשָ ר  ַאׁשֶ ְוֹזאת 

ָכל יֹום ַמה  ר ּבְ אִתי, ִאם ֶאְפׁשָ ְטחֹונֹות ְלַהְזִהיר ּבָ סּוֵקי ּבִ ָמָצאִתי, ְולֹוַמר ּפְ

ר  ַאׁשֶ ֶהָחָכם  ִדְבֵרי  ְוֵאֶלה  ְלרֹוב.  בּוַע  ְלׁשָ ַאַחת  ַעם  ּפַ ֶהְכֵרַח  ועפ"י  טֹוב, 

ָכל יֹום ָויֹום  ְטחֹונֹות ּבְ סּוֵקי ּבִ מֹו, "ָראּוי ְוטֹוב לֹוַמר ּפְ ׁשְ תּוב ּבִ ָמָצאִתי ּכָ

ל  ּכָ ַעד  ַעֵדי  ְיֹהָוה  ּבַ ְטחּו  ּבִ ָדא  וז"ל:  ָוֵאָרא  ת  ְרׁשַ ּפַ ֵמַהזַׂהר  ָלֶזה  ּוְרָאָיה 

ָאַמר  ְדָהֵכי  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּבְ יה  ּבֵ ְקָפא  ְלִאְתּתַ ִעי  ּבָ ר–ַנׁש  ְדּבַ יֹוָמא 

ְווֵיה  ְדׁשַ ּוָמאן  ִלי',  ַיַעְלצּו אֹויַבי  ה ַאל  י ַאל ֵאבֹוׁשָ ַטְחּתִ ּבָ ָך  ּבְ 'ֶאלַֹקי  ָדִוד 

ֵני ַעְלָמא  ל ּבְ א ֵליה ּכָ ְדָקא ָיאּות לֹא ָיְכלּון ְלַאְבָאׁשָ ְטחֹוֵניה ְוּתּוְקֵפיה ּכִ ּבִ

ל יֹום  ָיּה ְיֹהָוה צּור עֹוָלִמים וכו' וגו', [פי': ּכָ י ּבְ וכו', ַהָדא הּוא ִדְכִתיב ּכִ

ְטחֹונֹו  ִבּ ים  ֵמִשׂ ְשׁ ּוִמי  וכו'  רּוְך הּוא  ּבָ ַהָקדֹוׁש  ּבְ ְלִהְתַחֵזק  ָאָדם  ן  ֶבּ ָצִריְך 

י  ַעל ּפִ ֵני ָאָדם ְלָהַרע לֹו], ְוִנְרֶאה ִלי ׁשְ ל ּבְ ָצִריְך לֹא יּוְכלּו ּכָ מֹו ׁשֶ ְוָחְזקֹו ּכְ

ָיָדם  ַאָחִדים ּבְ ְטחֹונֹות ְוָהיּו ּכַ סּוֵקי ַהּבִ ַמֲאַמר ַהָקדֹוׁש ַהֶזה ָיְסדּו לֹוַמר ּפְ

ַעל  (של החכם הנ"ל),  ְיֹהָוה" עכ"ל  ּבַ ְטחֹוָנם  ּבִ ְלַחֵזק  ֵדי  ּכְ יֹום  ָכל  ּבְ ִלְקרֹוָתם 

ֵקף  ִיְתַתּ ְוָאז  ְטחֹונֹות  ּבִ סּוֵקי  ּפְ ָאָדם  ל  ּכָ ֹיאַמר  ׁשֶ ְלַהְזִהיר  עֹוד  אנּו  ּבָ ן  ּכֵ

ם  תּוב עֹוד ׁשָ ָמָצאִתי ּכָ ִעי, ְוַגם ֵמַהַטַעם ׁשֶ ְדּבָ ִריְך הּוא ּכְ א ּבְ קּוְדׁשָ יה ּבְ ּבֵ

ְגֵזרֹות  ל  ּכָ ֶהם  ּבָ ְלַבֵטל  ְמסּוָגִלים  ֵהָמה  ׁשֶ ֵהִעידּו  ׁשֶ הנ"ל,  ֶהָחָכם  ִדְבֵרי  ּבְ

ָהיּו אֹוְמִרים  ָמה ַמֲעָרכֹות ִמְלָחָמה ׁשֶ ּכַ דּוק ּוְמנּוָסה ָהָיה ָלֶהם ּבְ ָרעֹות, ּוּבָ

ְמסּוָגִלים  ֵהם  ְוַגם  ִניצֹוִלים,  ְוָהיּו  ְיֹהָוה  ּבַ ְטחֹוָנם  ּבִ מּו  ְוׂשָ ַהָללּו,  סּוִקים  ּפְ

ֵביָתם קֹוֶדם ִעְסֵקיֶהם,  ן ְלאֹוְמָרם ַעל ַהְדָרִכים, ְוַגם ּבְ א ּוַמּתָ ֲעֵלי ַמׂשָ ְלּבַ

יֵקן לֹוַמר קֹוֶדם ַהִליַכת  ּתִ ם של"ה זללה"ה ַמה ׁשֶ ׁשֵ ר ָזַכְרנּו ְלֵעיל ּבְ ֲאׁשֶ ְוּכַ

ּכּוָלם  ִנְמָצא  ְיסֹוְבֶבנּו",  ֶחֶסד  ְיֹהָוה  ּבַ "ְוַהּבֹוֵטַח  ְדָבָריו  ְוסֹוף  ן,  ּוַמּתָ א  ַמׂשָ

ְיֹהָוה  ְטחֹוֵנינּו ּבַ ְוונּו ְלַהְזִהיָרנּו ּוְלַהֲחִזיק ּבִ ה ֶאָחד ָאְמרּו ּוְלָדָבר ֶאָחד ִנְתּכַ ּפֶ

ֲאָסֵמינּו" -  ָרָכה ּבַ ַלח ּבְ ִליְך ָעָליו ְיָהֵבינּו ְוהּוא ִיׁשְ ְוִלְהיֹות חֹוִסים ּבֹו ּוְלַהׁשְ

אכי"ר.
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פסוקי בטחון

(תהלים ג' ד') י:   בֹוִדי ּוֵמִרים ֹראׁשִ ֲעִדי, ּכְ ה ְיֹהָוה ָמֵגן ּבַ ְוַאּתָ

(ג' ו') י ְיֹהָוה ִיְסְמֵכִני:  ָנה, ֱהִקיצֹוִתי ּכִ י ָוִאיׁשָ ַכְבּתִ ֲאִני ׁשָ
י ה' ִיְסְמֵכִני. (רש"י) י ּכִ י ָבַטְחּתִ ְדָאָגה ָוַפַחד. ֱהִקיצֹוִתי, ִמַדֲאָגִתי ּכִ י ָאטּום ּבִ ָנה, ִלּבִ י ָוִאיׁשָ ַכְבּתִ ֲאִני ׁשָ

(ג' ט') ָלה:  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ַלְיֹהָוה ַהְיׁשּוָעה, ַעל ַעּמְ

(ד' ו') ִזְבחּו ִזְבֵחי ֶצֶדק, ּוִבְטחּו ֶאל ְיֹהָוה: 

יֵבִני:  ה ְיֹהָוה ְלָבָדד ָלֶבַטח ּתֹוׁשִ י ַאּתָ ן, ּכִ ָבה ְוִאיׁשָ ּכְ ו ֶאׁשְ לֹום ַיְחּדָ ׁשָ ּבְ
(ד' ט')

נּו, ְוָתֵסְך ָעֵלימֹו, ְוַיְעְלצּו ְבָך ֹאֲהֵבי  ְמחּו ָכל חֹוֵסי ָבְך, ְלעֹוָלם ְיַרּנֵ ְוִיֹשְ
(ה' י"ב) ֶמָך:  ׁשְ

יֵלִני:     (ז' ב') ל ֹרְדַפי ְוַהּצִ יֵעִני ִמּכָ ָך ָחִסיִתי, הֹוׁשִ ְיֹהָוה ֱאלַֹהי ּבְ

(ז' י"א) ֵרי ֵלב:     יַע ִיׁשְ י ַעל ֱאלִֹהים, מֹוׁשִ ָמִגּנִ
ֵרי ֵלב. יַע ִיׁשְ מֹוׁשִ ֶזה ׁשֶ

ָרה:        (ט י') ָצּ ב ְלִעּתֹות ּבַ ּגָ ְך, ִמֹשְ ב ַלּדָ ּגָ ִויִהי ְיֹהָוה ִמֹשְ

יָך ְיֹהָוה:     (ט' י"א) י לֹא ָעַזְבּתָ ֹדְרׁשֶ ֶמָך, ּכִ ְוִיְבְטחּו ְבָך יֹוְדֵעי ׁשְ

ַהְרֶכם  נּוִדי  י,  ְלַנְפׁשִ אְמרּו  ּתֹ ֵאיְך  ָחִסיִתי,  ְיֹהָוה  ּבַ ְלָדִוד,  ַח  ַלְמַנּצֵ
(תהלים י"א א') ִציּפֹור: 
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ָגַמל  י  ּכִ ַלְיֹהָוה  יָרה  ָאׁשִ יׁשּוָעֶתָך,  ּבִ י  ִלּבִ ָיֵגל  י,  ָבַטְחּתִ ָך  ַחְסּדְ ּבְ ַוֲאִני 
(י"ג ו') ָעָלי: 

(ט"ז א') י ָחִסיִתי ָבְך:  ְמֵרִני ֵאל ּכִ ם ְלָדִוד, ׁשָ ִמְכּתָ

ה ּתֹוִמיְך ּגֹוָרִלי:     (ט"ז ה') ְיֹהָוה ְמָנת ֶחְלִקי ְוכֹוִסי, ַאּתָ
ֶחְלִקי  י ְלַהֲחִזיק ּבְ ה ּתֹוִמיְך ּבִ ה ּתֹוִמיְך ּגֹוָרִלי, ַאּתָ ל טֹובֹוַתי ִמְמָך ֵהן. ַאּתָ ּכָ ְיהָֹוה ְמָנת ֶחְלִקי ְוכֹוִסי, ׁשֶ

ָך. (תהלים המבואר) י ּבְ ַחְרּתִ ּבָ ׁשֶ

(י"ז ז') יִמיֶנָך:  ְתקֹוְמִמים ּבִ יַע חֹוִסים ִמּמִ ַהְפֵלה ֲחָסֶדיָך, מֹוׁשִ
ָך ִמִמְתקֹוְמִמים ַעֵליֶהם (רש"י) יִמיְנָך ֶאת ַהחֹוִסים ּבְ יַע ּבִ מֹוׁשִ

(י"ח ב') אַמר, ֶאְרָחְמָך ְיֹהָוה ִחְזִקי:  ַוּיֹ
ֶאְרָחְמָך, ֶאֱאהֹוב אֹוְתָך

ִעי  י ְוֶקֶרן ִיׁשְ ְיֹהָוה ַסְלִעי ּוְמצּוָדִתי ּוְמַפְלִטי, ֵאִלי צּוִרי ֶאֱחֶסה ּבֹו, ָמִגּנִ
(י"ח ג') ָטחֹון)   ִמַדת ַהּבִ י: (ְוֵהם י' ְלׁשֹונֹות ִלְדבֹוק ּבְ ּבִ ּגַ ִמֹשְ

(י"ח ל') ג ׁשּור:   דּוד, ּוֵבאלַֹהי ֲאַדּלֶ י ְבָך ָאֻרץ ּגְ ּכִ
ָך). ַאִני בֹוֵטַח ּבְ ָטחֹון ׁשְ ִמְבַטֶחָך (ּבּכֹח ַהּבִ י ְבָך, פירש"י: ּבֶ ּכִ

ְרּכֹו, ִאְמַרת ְיֹהָוה ְצרּוָפה, ָמֵגן הּוא ְלֹכל ַהֹחִסים ּבֹו:   (י"ח  ִמים ּדַ ָהֵאל ּתָ
ל"א)

ים. ֵאיָנן ְראּוּיִ ים ּוְלׁשֶ א ְלַרּבֹות ִלְראּוּיִ י"ל "ְלכֹל" ּבָ

(י"ח מ"ז) ִעי:   ַחי ְיֹהָוה ּוָברּוְך צּוִרי, ְוָירּום ֱאלֹוֵהי ִיׁשְ

(י"ח ל"ו) ִני:  ֶעָך, ִויִמיְנָך ִתְסָעֵדִני, ְוַעְנָוְתָך ַתְרּבֵ ן ִלי ָמֵגן ִיׁשְ ּתֶ ַוּתִ
ֵעין ְלֵעיל ָפסּוק ג, ֵאִלי צּוִרי "ֶאְחֶסה ּבֹו" - "ָמִגיִני  ֶעָך ֶאת ֶזה ָנַתּתָ ִלי ְלָמֵגן, ְכּ ֲאִני ּבֹוֵטַח ַעל ִיׁשְ ֶזה ׁשֶ

ִעי". ְוֶקֶרן ִיׁשְ

(כ"א ח') ל ִיּמֹוט:  ְיֹהָוה, ּוְבֶחֶסד ֶעְליֹון ּבַ ֵטַח ּבַ ֶלְך ּבֹ י ַהּמֶ ּכִ
לֹא ִימֹוט (רש"י) ּוְבֶחֶסד ֶעְליֹון הּוא בֹוֵטַח ׁשְ
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(כ"ב ה') ֵטמֹו:   ַפּלְ ְטחּו ַוּתְ ְטחּו ֲאֹבֵתינּו, ּבָ ָך ּבָ ּבְ

(כ"ב ו') ָך ָבְטחּו ְולֹא בֹוׁשּו:  ֵאֶליָך ָזֲעקּו ְוִנְמָלטּו, ּבְ

(כ"ב ט') י ָחֵפץ ּבֹו:   יֵלהּו ּכִ ֵטהּו, ַיּצִ ל ֶאל ְיֹהָוה ְיַפּלְ ּגֹ
מֹו ְלגֹוֵלל,  ֵיׁש ָלָאָדם ְלגֹוֵלל ְיָהבֹו ּוַמָשאֹו ְליֹוְצרֹו ְלַמַען ְיַפְלֵטהּו. (רש"י) ּגֹל ֶאל ְיהָֹוה,ּכְ

(כ"ב י') י:  ֵדי ִאּמִ ֶטן, ַמְבִטיִחי ַעל ׁשְ ה ֹגִחי ִמּבָ י ַאּתָ ּכִ

(תהלים כ"ב י"א) ה:  ֶטן ִאִמי ֵאִלי ָאּתָ י ֵמָרֶחם, ִמּבֶ ַלְכּתִ ָעֶליָך ָהׁשְ

ְבְטָך  ׁשִ ִדי,  ִעּמָ ה  ַאּתָ י  ּכִ ָרע  ִאיָרא  לֹא  ַצְלָמֶות,  ֵגיא  ּבְ ֵאֵלְך  י  ּכִ ם  ַגּ
(כ"ג ד') ה ְיַנֲחֻמִני:  ָך ֵהּמָ ַעְנּתֶ ּוִמׁשְ

(כ"ה א') א:  י ֶאּשָֹ ְלָדִוד, ֵאֶליָך ְיֹהָוה ַנְפׁשִ
ל ַנְפׁשֹו ְתלּוָיה ְבָדָבר ֶזה. (מלבי"ם) ּכָ א ֶאת ַנְפׁשֹו, ׁשֶ מֹו ְוֵאָליו הּוא נֹושֵֹ א, ּכְ י ֶאּשָֹ ֵאֶליָך ַנְפׁשִ

(כ"ה ב') ה, ַאל ַיַעְלצּו אֹוְיַבי ִלי:  י ַאל ֵאבֹוׁשָ ָך ָבַטְחּתִ ֶאלַֹהי ּבְ

(כ"ה ג') ל ֹקֶויָך לֹא ֵיֹבׁשּו, ֵיֹבׁשּו ַהּבֹוְגִדים ֵריָקם:  ם ּכָ ּגַ

ל  ּכָ יִתי  ִקּוִ אֹוְתָך  ִעי,  ִיׁשְ ֱאלֵֹהי  ה  ַאּתָ י  ּכִ ֵדִני,  ְוַלּמְ ָך  ַבֲאִמּתֶ ַהְדִריֵכִני 
(כ"ה ה') ַהּיֹום: 

(כ"ה ט"ו) ת ַרְגָלי:  י הּוא יֹוִציא ֵמֶרׁשֶ ִמיד ֶאל ְיֹהָוה, ּכִ ֵעיַני ּתָ

(כ"ה כ') י ָחִסיִתי ָבְך:  יֵלִני, ַאל ֵאבֹוׁש ּכִ י ְוַהּצִ ְמָרה ַנְפׁשִ ׁשָ

(כ"ה כ"א) יִתיָך:  י ִקּוִ רּוִני, ּכִ ר ִיּצְ ם ָוֹיׁשֶ ּתֹ

י לֹא ֶאְמָעד:  ַטְחּתִ י, ּוַבְיֹהָוה ּבָ ֻתִמי ָהַלְכּתִ י ֲאִני ְבּ ְפֵטִני ְיֹהָוה ּכִ ְלָדִוד, ׁשָ
(כ"ו א')

י ֶאְפָחד: (כ"ז א') י ִמּמִ י ִאיָרא, ְיֹהָוה ָמעֹוז ַחּיַ ִעי ִמּמִ ְלָדִוד, ְיֹהָוה אֹוִרי ְוִיׁשְ
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ֹזאת ֲאִני  קּום ָעַלי ִמְלָחָמה ּבְ י, ִאם ּתָ ֲחֶנה ָעַלי ַמֲחֶנה לֹא ִייָרא ִלּבִ ִאם ּתַ
(כ"ז ג') בֹוֵטַח: 

י ְיהָֹוה ָמעֹוז ַחָיי. זֹאת" ֲאִני בֹוֵטַח, ּכִ "ּבְ

ִני  ׁשֵ ּטְ ָך, ֶעְזָרִתי ָהִייָת, ַאל ּתִ ַאף ַעְבּדֶ ט ּבְ י, ַאל ּתַ ּנִ ֶניָך ִמּמֶ ר ּפָ ְסּתֵ ַאל ּתַ
(כ"ז ט') ִעי:  ַעְזֵבִני ֱאלֵֹהי ִיׁשְ ְוַאל ּתַ

(כ"ז י"ד) ה ֶאל ְיֹהָוה:  ָך ְוַקּוֵ ה ֶאל ְיֹהָוה, ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלּבֶ ַקּוֵ
ַרְך ַיֲעזֹור ְלָך  ִפי ּכֹוֲחָך, ה' ִיְתּבָ ה ִמְתַחֵזק ּכְ ַאּתָ ַעל ְיֵדי ׁשָ ֲאִמין ׁשְ ֶאֶמת, ּתַ ֵאין ֲהִקיוּוי ּבֶ ְוִאם ִנְדֶמה ְלָך ׁשֶ

ָראּוי. ַקֵוה ֶאל ְיהָֹוה ּכָ ּתְ ָך ׁשֶ ַיֲאֵמץ ִלּבְ ׁשֶ

יִרי ֲאהֹוֶדּנּו:  ִ י ּוִמׁשּ ֲעלֹז ִלּבִ י, ַוּיַ י ְוֶנֱעָזְרּתִ י ּבֹו ָבַטח ִלּבִ י ּוָמִגּנִ ְיֹהָוה ֻעּזִ
(תהלים כ"ח ז')

(כ"ח ח') יחֹו הּוא:  ְיֹהָוה ֹעז ָלמֹו, ּוָמעֹוז ְיׁשּועֹות ְמׁשִ

ֵטִני:     (ל"א ב') ִצְדָקְתָך ַפּלְ ה ְלעֹוָלם, ּבְ ָך ְיֹהָוה ָחִסיִתי ַאל ֵאבֹוׁשָ ּבְ
י ְזכּות.          ֵאין ּבִ ִצְדָקִתי ֲאִפילּו ׁשֶ ִצְדָקְתָך, ְולֹא ּבְ ּבְ

ְמצּודֹות  ְלֵבית  ָמעֹוז  ְלצּור  ִלי  ֱהֵיה  יֵלִני,  ַהּצִ ְמֵהָרה  ָאְזְנָך  ֵאַלי  ה  ַהּטֵ
(ל"א ג') יֵעִני:   ְלהֹוׁשִ

ְנֵחִני ּוְתַנֲהֵלִני:    ְמָך ּתַ ה, ּוְלַמַען ׁשִ י ַסְלִעי ּוְמצּוָדִתי ָאּתָ ּכִ
(ל"א ד')

י:      (ל"א ה') ה ָמעּוּזִ י ַאּתָ ת זּו ָטְמנּו ִלי, ּכִ ּתֹוִציֵאִני ֵמֶרׁשֶ

(ל"א ו') ִדיָתה אֹוִתי ְיֹהָוה ֵאל ֱאֶמת:  ָיְדָך ַאְפִקיד רּוִחי, ּפָ ּבְ

י:      (ל"א ז') ָטְחּתִ ְוא, ַוֲאִני ֶאל ְיֹהָוה ּבָ ְמִרים ַהְבֵלי ׁשָ ֵנאִתי ַהּשֹׁ ֹשָ

י:  ָצרֹות ַנְפׁשִ ר ָרִאיָת ֶאת ָעְנִיי, ָיַדְעּתָ ּבְ ָך ֲאׁשֶ ַחְסּדֶ ְמָחה ּבְ ָאִגיָלה ְוֶאֹשְ
(ל"א ח')
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(ל"א ט"ו) ה:  י ֱאלַֹהי ָאּתָ י ְיֹהָוה, ָאַמְרּתִ ַוֲאִני ָעֶליָך ָבַטְחּתִ

ֵני ָאָדם:  ְך ֶנֶגד ּבְ ַעְלּתָ ַלֹחִסים ּבָ יֵרֶאיָך, ּפָ ר ָצַפְנּתָ ּלִ ָמה ַרב טּוְבָך ֲאׁשֶ
(ל"א כ')

הּוא ִנְרֶאה ַלּכֹל, ַגם  ל ֶזה ַהחֹוִסים ַבה' זֹוִכים ִלְשַֹכר ׁשֶ א, ִעם ּכָ ְשַֹכר ַהַצִדיִקים ָצפּון ְלעֹוָלם ַהּבָ ַאף ֶשׁ ׁשֶ
ָבעֹוָלם ַהֶזה (מלבי"ם, עיש"ב). 

(ל"א כ"ה) ל ַהְמַיֲחִלים ַלְיֹהָוה:  ִחְזקּו ְוַיֲאֵמץ ְלַבְבֶכם, ּכָ

(ל"ב ז') סֹוְבֵבִני ֶסָלה:  ט ּתְ י ַפּלֵ ֵרִני, ָרּנֵ ּצְ ר ּתִ ה ֵסֶתר ִליIִמּצַ ַאּתָ

ְיֹהָוה ֶחֶסד ְיסֹוְבֶבּנּו:   ע, ְוַהּבֹוֵטַח ּבַ ים ַמְכאֹוִבים ָלָרׁשָ ַרּבִ
(ל"ב י')

ְיהָֹוה ֶחֶסד ְיסֹוְבֶבּנּו. (ילקוט שמעוני,  ע ּובֵֹטַח ּבַ י ִיְרִמָיה: ֲאִפילּו ָרׁשָ ם ַרּבִ ׁשֵ ְנחּום ּבְ י ּתַ י ֶאִליֶעֶזר ְוַרּבִ ַרּבִ
תהלים רמז תשי"ט)

(ל"ג י"ח) ה ֵעין ְיֹהָוה ֶאל ְיֵרָאיו, ַלְמַיֲחִלים ְלַחְסּדֹו:  ִהּנֵ

(ל"ג כ') נּו הּוא:  ָתה ַלְיֹהָוה, ֶעְזֵרנּו ּוָמִגּנֵ נּו ִחּכְ ַנְפׁשֵ

(ל"ג כ"א) ם ָקְדׁשֹו ָבָטְחנּו:  י ְבׁשֵ נּו, ּכִ ַמח ִלּבֵ י בֹו ִיֹשְ ּכִ

(ל"ג כ"ב) ר ִיַחְלנּו ָלְך:  ֲאׁשֶ ָך ְיֹהָוה ָעֵלינּו, ּכַ ְיִהי ַחְסּדְ

(ל"ד ה') יָלִני:  ל ְמגּורֹוַתי ִהּצִ י ֶאת ְיֹהָוה ְוָעָנִני, ּוִמּכָ ּתִ ַרׁשְ ּדָ
ָחַדי. (מצודות) ְמגּורֹוַתי, פי' ְפּ

(ל"ד ו') רּו:  יטּו ֵאָליו ְוָנָהרּו, ּוְפֵניֶהם ַאל ֶיְחּפָ ִהּבִ
ִבְטחֹוָנם. (תהלים המבואר) ֵניֶהם ְולֹא בֹוׁשּו ּבְ אּו ֵעיֵניֶהם ַלָמרֹום, ֵהִאירּו ּפְ ּתֹוך ָצָרָתם ָנשְֹ ּמִ ל ֵאלּו ׁשֶ ּכָ

(ל"ד ט') ֶבר ֶיֱחֶסה ּבֹו:  ֵרי ַהּגֶ י טֹוב ְיֹהָוה, ַאׁשְ ַטֲעמּו ּוְראּו ּכִ

(ל"ד כ"ג) ל ַהֹחִסים ּבֹו:  מּו ּכָ ּפֹוֶדה ְיֹהָוה ֶנֶפׁש ֲעָבָדיו, ְולֹא ֶיְאׁשְ

(ל"ו ח') ָנֶפיָך ֶיֱחָסיּון:  ֵצל ּכְ ָך ֱאלִֹהים, ּוְבֵני ָאָדם ּבְ ָקר ַחְסּדְ ַמה ּיָ
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(ל"ז ג') ָכן ֶאֶרץ ּוְרֵעה ֱאמּוָנה:  ה טֹוב, ׁשְ ְיֹהָוה ַוֲעֹשֵ ַטח ּבַ ּבְ
יטּול ּכַֹח ַעְצִמי,  ַקת ַהִדיִנים ְוִלְיׁשּוָעה, ַעָנָוה ּבִ ָטחֹון, ְלַהְמּתָ ַדת ַהּבִ ֵני ִמדֹות ֵאלּו מֹוִעילֹות ְמאֹד ְלּמִ ׁשְ

ָכן ֶאֶרץ "ַעָנָוה" ּוְרֵעה "ֱאמּוָנה". ְיׁשּוָעתֹו ית'. ְוֶזה ׁשְ ֶוֱאמּוָנה ּבִ

(ל"ז ה') ה:  ָך, ּוְבַטח ָעָליו ְוהּוא ַיֲעֹשֶ ְרּכֶ ּגֹול ַעל ְיֹהָוה ּדַ
ה ָצְרְכָך. (מצודות) ּגֹול ַעל ְיהָֹוה, ַגְלֵגל ָצְרְכָך ַעל ה' ּוְבַטח ָעָליו ְוהּוא ַיֲעשֶֹ

(ל"ז ט') ה ִייְרׁשּו ָאֶרץ:  ֵרתּון, ְוֹקֵוי ְיֹהָוה ֵהּמָ י ְמֵרִעים ִיָכּ ּכִ

ִעים  ְרׁשָ ֵרת  ִהּכָ ּבְ ת ָאֶרץ,  ָלֶרׁשֶ ִוירֹוִמְמָך  ְרּכֹו,  ּדַ ֹמר  ּוׁשְ ְיֹהָוה  ה ֶאל  ַקּוֵ
(ל"ז ל"ד) ְרֶאה:  ּתִ

(ל"ז מ') י ָחסּו בֹו:  יֵעם ּכִ ִעים ְויֹוׁשִ ֵטם ֵמְרׁשָ ֵטם, ְיַפּלְ ְעְזֵרם ְיֹהָוה ַוְיַפּלְ ַוּיַ

(ל"ח ט"ז) ה ַתֲעֶנה ֲאֹדָני ֱאלָֹהי:  י, ַאּתָ י ְלָך ְיֹהָוה הֹוָחְלּתִ ּכִ

(ל"ח כ"ג) ׁשּוָעִתי:  ה ְלֶעְזָרִתי, ֲאֹדָני ּתְ חּוׁשָ

(תהלים ל"ט ח') י ְלָך ִהיא:  יִתי ֲאֹדָני, ּתֹוַחְלּתִ ּוִ ה ַמה ּקִ ְוַעּתָ
י ֶאָלא ְלָך ְולֹא ְלרֹוְפִאים. (רד"ק) ְקָוִתי ְוּתֹוַחְלּתִ ֵאין ּתִ

(מ' ב') ְוָעִתי:  ַמע ׁשַ ׁשְ ט ֵאַלי ַוּיִ יִתי ְיֹהָוה, ַוּיֵ ה ִקּוִ ַקּוֹ
ִמיד ֶאל  ּתָ יְך  ְמׁשִ ּתַ ָגַחת ְיהָֹוה  י ַהׁשְ ּכִ ֲעוֹונֹוָתיו  ִיְרַאת  ּמִ יו  ָכל ַמֲעשָֹ ּבְ ִיְתָייֵאׁש ִמְלַקוֹות ֶאל ְיהָֹוה  "ְולֹא 

ַהְמַייֲחִלים ֵאָליו ַעל ַצד ַהֶחֶסד ְולֹא ַעל ַהְמַייֲחִלים ַעל ַצד ַהְגמּול". (ספר העיקרים פמ"ח)

ְוִיְבְטחּו  ְוִייָראּו  ים  ַרּבִ ִיְראּו  ֵלאלֵֹהינּו,  ה  ִהּלָ ּתְ ָחָדׁש  יר  ׁשִ ִפי  ּבְ ן  ּתֵ ַוּיִ
(מ' ד') ְיֹהָוה:  ּבַ

ֵטי  ְוֹשָ ְרָהִבים  ֶאל  ָפָנה  ְולֹא  ִמְבַטחֹו,  ְיֹהָוה  ם  ֹשָ ר  ֲאׁשֶ ֶבר  ַהּגֶ ֵרי  ַאׁשְ
(תהלים מ' ה') ָכָזב: 

ֹאֲהֵבי  ְיֹהָוה  ל  ִיְגּדַ ָתִמיד  ֹיאְמרּו  יָך,  ְמַבְקׁשֶ ל  ּכָ ָך  ּבְ ְמחּו  ְוִיֹשְ יֹשּו  ָיֹשִ
(מ' י"ז) ׁשּוָעֶתָך:  ּתְ
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בֹוא ָלֶהם ַהְתשּוָעה  ָאֵכן ָתּ בֹוא ָלֶהם ַהְתׁשּוָעה ַעל ָיְדָך, יֹאְמרּו ָתִמיד "ִיְגַדל ה'". ר"ל ְשׁ ָתּ ָהאֹוַהִבים ְשׁ
ִויַהְללּו ֶאת ה'. (ע"פ מצודות)

אֹוֶדּנּו  עֹוד  י  ּכִ ֵלאלִֹהים  הֹוִחִלי  ָעָלי,  ֱהִמי  ַוּתֶ י  ַנְפׁשִ ּתֹוֲחִחי  ׁשְ ּתִ ַמה 
(מ"ב ו') ָניו:  ְיׁשּועֹות ּפָ

קֹול ְיָלָלה,  ֶהִמי ּבְ חֹוַח ְוָלָמה ֶתּ י ָלָמה ֵתֵלְך ׁשָ ה ַנְפׁשִ ִאלּו ְמַנֵחם ַנְפׁשֹו ְואֹוֵמר ַלה' ַאּתָ ּתֹוֲחִחי, ּכְ ׁשְ ַמה ּתִ
ָאה ִלי ֵמִעמֹו. (מצודות) אֹוֶדה לֹו ַעל ַהיׁשּוָעה ַהּבָ י עֹוד ָיבֹא ֵעת ׁשְ ַקֵוה ַלה' ּכִ

י עֹוד אֹוֶדּנּו  ֱהִמי ָעָלי, הֹוִחיִלי ֵלאלִֹהים ּכִ י ּוַמה ּתֶ ּתֹוֲחִחי ַנְפׁשִ ׁשְ ַמה ּתִ
(מ"ב י"ב - מ"ג ה') ַני ֵואלָֹהי:  ְיׁשּוֹעת ּפָ

(מ"ו ב') ֱאלִֹהים ָלנּו ַמֲחֶסה ָוֹעז, ֶעְזָרה ְבָצרֹות ִנְמָצא ְמֹאד: 

(מ"ו ח' י"ב) ב ָלנּו ֱאלֵֹהי ַיֲעֹקב ֶסָלה:  ּגָ נּו, ִמֹשְ ְיֹהָוה ְצָבאֹות ִעּמָ

י ְבֶחֶסד ֱאלִֹהים עֹוָלם ָוֶעד:  ַטְחּתִ ֵבית ֱאלִֹהים, ּבָ ַזִית ַרֲעָנן ּבְ ַוֲאִני ּכְ
(נ"ב י')

ְמָך ִכי טֹוב ֶנֶגד ֲחִסיֶדיָך:   ה ׁשִ יָת, ַוֲאַקּוֶ י ָעֹשִ אֹוְדָך ְלעֹוָלם ּכִ
(נ"ב י"א)

יק:  ּדִ ַלּצַ מֹוט  ְלעֹוָלם  ן  ִיּתֵ לֹא  ֶלָך,  ְיַכְלּכְ ְוהּוא  ְיָהְבָך  ְיֹהָוה  ַעל  ֵלְך  ַהׁשְ
ֶיֱחצּו  לֹא  ּוִמְרָמה  ָדִמים  י  ַאְנׁשֵ ַחת,  ׁשַ ִלְבֵאר  ּתֹוִרֵדם  ֱאלִֹהים  ה  ְוַאּתָ

(תהלים נ"ה כ"ג-כ"ד) ְך:  ְיֵמיֶהם, ַוֲאִני ֶאְבַטח ּבָ

(נ"ד ו') י:  ֹסְמֵכי ַנְפׁשִ ה ֱאלִֹהים ֹעֵזר ִלי, ֲאֹדָני ּבְ ִהּנֵ

(נ"ו ד') יֹום ִאיָרא, ֲאִני ֵאֶליָך ֶאְבָטח: 
י ְבָיְדָך ְלַהִציֵלִני ִמַיד ּכּוָלם. (מצודות) ְגַדל מֹוָרִאי ֶאְבַטח ֵאֶליָך ּכִ ּתִ יום ְשׁ ּבְ

ר  ָבֹשָ ה  ֲעֹשֶ ּיַ ַמה  ִאיָרא,  י לֹא  ַטְחּתִ ּבָ אלִֹהים  ּבֵ ָברֹו,  ּדְ ל  ֲאַהּלֵ אלִֹהים  ּבֵ
(נ"ו ה') ִלי: 

(נ"ו י"ב) ה ָאָדם ִלי:  ֲעֹשֶ י לֹא ִאיָרא, ַמה ּיַ ַטְחּתִ אלִֹהים ּבָ ּבֵ
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ַיֲעֹבר  ָנֶפיָך ֶאְחֶסה ַעד  ּכְ ּוְבֵצל  י,  ַנְפׁשִ י ְבָך ָחָסָיה  ּכִ ִני  ָחּנֵ ִני ֱאלִֹהים  ָחּנֵ
(נ"ז ב') ַהּוֹות:  

ֲעבֹור ָהָרָעה. (רש"י) ַעד ַיֲעבֹר ַהּוֹות, ַעד ּתַ

(נ"ז ג') ֵמר ָעָלי:  ֶאְקָרא ֵלאלִֹהים ֶעְליֹון ָלֵאל ּגֹ
ּגֹוֵמר, ַהַמְשִלים ִלְגמֹור ַמה ְשִהְבִטיַח ָעָלי (מצודות)

יֹום  ב ִלי ּוָמנֹוס ּבְ ּגָ י ָהִייָת ִמֹשְ ָך, ּכִ ֶקר ַחְסּדֶ ן ַלּבֹ ָך ַוֲאַרּנֵ יר ֻעּזֶ ַוֲאִני ָאׁשִ
(נ"ט י"ז) ַצר ִלי: 

ָאָדם ַהָנס ְלאֹוַהבֹו ְלִהָמֵלט. (ע"פ מצודות) ּוָמנֹוס, ּכְ

(נ"ט י') י:  ּבִ ּגַ י ֱאלִֹהים ִמֹשְ ֹמָרה, ּכִ ֻעּזֹו ֵאֶליָך ֶאׁשְ
ה ְלָעְזֵרִני ֵהיֶמנּו. (רש"י) מֹוָרה ָוַאַצּפֶ ל אֹוְיִבי ֶהָחָזק ָעַלי, ֵאֶליָך ֶאׁשְ ְקּפֹו ׁשֶ ֻעזֹו ְוָתַָ

(נ"ט י"ח) י:  י ֱאלֵֹהי ַחְסּדִ ּבִ ּגַ י ֱאלִֹהים ִמֹשְ ָרה, ּכִ י ֵאֶליָך ֲאַזּמֵ ֻעּזִ
ָרה (רש"י) י ּוָמעּוִזי, ֵאֶליָך ֲאַזּמֵ ה עּוִזּ ַאּתָ ֵאֶליָך ְשׁ

(ס' י"ד) ה ָחִיל, ְוהּוא ָיבּוס ָצֵרינּו:  אלִֹהים ַנֲעׁשֶ ּבֵ
רֹוב ָחִיל ַרק  ע ּבְ ׁשּוָעה, ְולֹא ִנָוׁשַ ְבלֹא ֵעֶזר ֶאלִֹהי ֵאין ָלנּו ּתְ ַעל ְיֵדי ֶזה ָרִאינּו ׁשְ ה ָחִיל, ׁשְ אלִֹהים ַנֲעׁשֶ ּבֵ

ה ָחִיל ְוהּוא ָיבּוס ָצֵרינּו אלִֹהים ַנֲעשֶֹ ּבֵ

(ס"א ד') ֵני אֹוֵיב:  ל ֹעז ִמּפְ י ָהִייָת ַמְחֶסה ִלי, ִמְגּדַ ּכִ
ל ָחָזק. (מצודות, ועי' משלי י"ח י', מובא להלן). ֵמעֹוָלם ָהִייָת ַמְחֶסה ִלי ְכִמְגּדַ

(ס"א ה') ָלה:  ָנֶפיָך ּסֶ ָאגּוָרה ְבָאָהְלָך עֹוָלִמים, ֶאֱחֶסה ְבֵסֶתר ּכְ
א. (רש"י) עֹוָלם ַהֶזה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ ִני ּבְ ָאגּוָרה ְבָאָהְלָך עֹוָלִמים, ַזּכֵ

ּנּו ְיׁשּוָעִתי:      (ס"ב ב') י, ִמּמֶ ה ַנְפׁשִ ַאְך ֶאל ֱאלִֹהים ּדּוִמּיָ

(ס"ב ג') ה:  י לֹא ֶאּמֹוט ַרּבָ ּבִ ּגַ ַאְך הּוא צּוִרי ִויׁשּוָעִתי, ִמֹשְ
ֶניָך ֵאֶליָך". ִדיֵנִני ֶאְבָרח ִמּפָ י ְיהּוָדה ַהֵלִוי: "ִאם ּתְ יּוט ַרּבִ בס' ִבָטחֹון ִאיׁש ַדף נ' ֵמִביא ָלׁשֹון ִמּפִ

(ס"ב ו') ְקָוִתי:  ּנּו ּתִ י ִמּמֶ י, ּכִ י ַנְפׁשִ ַאְך ֵלאלִֹהים ּדֹוּמִ
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(ס"ב ז') י לֹא ֶאּמֹוט:  ּבִ ּגַ ַאְך הּוא צּוִרי ִויׁשּוָעִתי, ִמֹשְ

(ס"ב ח') אלִֹהים:  י ַמְחִסי ּבֵ ִעי ּוְכבֹוִדי, צּור ֻעּזִ ַעל ֱאלִֹהים ִיׁשְ

נּו ֶסָלה:  ְפכּו ְלָפָניו ְלַבְבֶכם, ֱאלִֹהים ַמֲחֶסה ּלָ ְטחּו בֹו ְבָכל ֵעת ָעם ׁשִ ּבִ
(ס"ב ט')

י הּוא ַמֲחֶסה ָלנּו ֵמעֹוָלם. (מצודות) ְתִפָלה ּכִ ְפכּו ְלָפָניו ְלַבְבֶכם ּבִ ְטחּו בֹו ְבָכל ֵעת. ִשׁ ֵני ַעִמי ּבִ ם ּבְ ַאּתֶ

(ס"ג ח') ן:  ָנֶפיָך ֲאַרּנֵ י, ּוְבֵצל ּכְ י ָהִייָת ֶעְזָרָתה ּלִ ּכִ

(ס"ד י"א) ֵרי ֵלב:   ל ִיׁשְ ְיֹהָוה ְוָחָסה בֹו, ְוִיְתַהְללּו ּכָ יק ּבַ ַמח ַצּדִ ִיֹשְ

ל ַקְצֵוי ֶאֶרץ ְוָים ְרֹחִקים:  ֵענּו, ִמְבָטח ּכָ ֲעֵננּו ֱאלֵֹהי ִיׁשְ ֶצֶדק ּתַ נֹוָראֹות ּבְ
(ס"ה ו')

עּולֹות נֹוָראֹות ֶנֶגד אֹוְיֵבינּו. נֹוָראֹות, ַלֲעשֹֹות ּפְ

(ס"ח כ') רּוְך ְיֹהָוה יֹום יֹום, ַיֲעָמס ָלנּו ָהֵאל ְיׁשּוָעֵתנּו ֶסָלה:  ּבָ
את. ר נּוַכל ָלשֵֹ ֲאׁשֶ ה ּכַ ַפע ְיׁשּוָעה ַרּבָ ׁשֶ ן ּבְ ַיֲעָמס ָלנּו, ִיּתֵ

יָך ֱאלֵֹהי  ְלמּו ִבי ְמַבְקׁשֶ ַאל ֵיֹבׁשּו ִבי ֹקֶויָך ֲאֹדָני ֱאלִֹהים ְצָבאֹות, ַאל ִיּכָ
(ס"ט ז') ָרֵאל:  ִיֹשְ

(ע"א א') ה ְלעֹוָלם:  ָך ְיֹהָוה ָחִסיִתי, ַאל ֵאבֹוׁשָ ּבְ

יֵעִני:   ה ֵאַלי ָאְזְנָך ְוהֹוׁשִ ֵטִני, ַהּטֵ יֵלִני ּוְתַפּלְ ּצִ ִצְדָקְתָך ּתַ ּבְ
(ע"א ב')

ֵטִני. יֵלִני ּוְתַפּלְ ּצִ ִצְדָקְתָך" ּתַ י ֶאָלא "ּבְ ִצְדָקְתָך, לֹא ְלִפי ַמֲעשַֹ ּבְ

י ַסְלִעי ּוְמצּוָדִתי  יֵעִני, ּכִ יָת ְלהֹוׁשִ ִמיד, ִצּוִ ֱהֵיה ִלי ְלצּור ָמעֹון ָלבֹוא ּתָ
(ע"א ג) ה:  ָאּתָ

ְיֵדי  ַעל  ִני  ְעּתָ הֹוׁשַ ַרּבֹות  ָעִמים  ּפְ ַהלֹא  י  ּכִ ִמיד,  ּתָ תֹוכֹו  ּבְ ְלִהָסֵתר  ָלבֹוא  אּוַכל  ׁשֶ ָמדֹור  מֹו  ּכְ ִלי  ֶהֵיה 
ֶסַלע ּוְמצּוָדה ִמימֹות עֹוָלם, ָלֵכן ַגם ַעָתה הֹוִשיֵעִני. (ע"פ מפרשים) ה ִלי ְלָמעֹוז ּכְ לּוֶחיָך ֶשַהֵרי ַאּתָ ׁשְ
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(ע"א ה') עּוָרי:  ה ִתְקָוִתי, ֲאֹדָני ֱאלִֹהים ִמְבַטִחי ִמּנְ י ַאּתָ ּכִ

(ע"א י"ד) ֶתָך:     ִהּלָ ל ּתְ י ַעל ּכָ ִמיד ֲאַיֵחל, ְוהֹוַסְפּתִ ַוֲאִני ּתָ

ל  ּכָ ר  ְלַסּפֵ ַמְחִסי,  ֱאלִֹהים  אֹדָני  ּבַ י  ּתִ ׁשַ טֹוב,  ִלי  ֱאלִֹהים  ִקְרַבת  ַוֲאִני 
(ע"ג כ"ח) ַמְלֲאכֹוֶתיָך: 

יָך ַהִנְפָלִאים ְוַהנֹוָרִאים. (מצודות) ל ַמֲעשֶֹ ר ּכָ ל ַמְלֲאכֹוֶתיָך, ַהְיינּו ְלַסּפֵ ּכָ

(ע"ד י"ב) ֶקֶרב ָהָאֶרץ:  ֵעל ְיׁשּועֹות ּבְ ֶדם, ּפֹ י ִמּקֶ ֵואלִֹהים ַמְלּכִ
ֶדם. (רש"י) ה ְתׁשּוָעֵתנּו ִמֶקּ ֶדם, ַוֲהֵרי ַאָתּ י ִמּקֶ ֵואלִֹהים ַמְלּכִ

חּו ַמַעְלֵלי ֵאל ּוִמְצֹוָתיו ִיְנֹצרּו:   ּכְ ְסָלם, ְולֹא ִיׁשְ ימּו ֵבאלִֹהים ּכִ ְוָיֹשִ
(ע"ח ז')

ְטחֹוָנם. ְסָלם. פירש"י ּבִ ּכִ

(ע"ח נ"ג) ם:  ה ַהּיָ ּסָ ְנֵחם ָלֶבַטח ְולֹא ָפָחדּו, ְוֶאת אֹוְיֵביֶהם ּכִ ַוּיַ

ל ָהָאֶרץ:    ָך, ֶעְליֹון ַעל ּכָ ְמָך ְיֹהָוה ְלַבּדֶ ה ׁשִ י ַאּתָ ְוֵיְדעּו ּכִ
(פ"ג י"ט)

(פ"ד ו') ְלָבָבם:  ֵרי ָאָדם עֹוז לֹו ָבְך, ְמִסּלֹות ּבִ ַאׁשְ
ר ָשֹם אֹוְתָך עֹוז ִמְבַטחֹו. עֹוז לֹו ָבְך, פירש"י ַאֶשׁ

(פ"ד י"ג) ְך:  ֵטַח ּבָ ֵרי ָאָדם ּבֹ ְיֹהָוה ְצָבאֹות, ַאׁשְ

ה ֱאלַֹהי, ַהּבֹוֵטַח ֵאֶליָך:  ָך ַאּתָ ע ַעְבּדְ י ָחִסיד ָאִני, הֹוׁשַ י ּכִ ְמָרה ַנְפׁשִ ׁשָ
(פ"ו ב')

ה  ָך ַאּתָ ע ַעְבּדְ ָיִדי ְלִהָנֵקם ַוַאִני ׁשֹוֵתק (רש"י) הֹוׁשַ ִתי ִויכֹוֶלת ְבּ ַאִני ׁשֹוֵמַע ִגדּוִפי ְוֶחְרּפָ י ָחִסיד ָאִני, ׁשֶ ּכִ
ר ַאִני ּבֹוֵטַח ֵאֶליָך. (ע"פ תרגום יונתן) ֱאלַֹהי ַאֶשׁ

(פ"ו ד') א:  י ֶאּשָֹ י ֵאֶליָך ֲאֹדָני ַנְפׁשִ ָך, ּכִ ַח ֶנֶפׁש ַעְבּדֶ ּמֵ ֹשַ
ָך. (ע"פ מצודות) ֵען ּבְ י ְלִהָשׁ א ַנְפשִֹ ַאִני נֹושֵֹ
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(פ"ז ז') ְך:  ל ַמְעָיַני ּבָ ֹחְלִלים ּכָ ִרים ּכְ ְוׁשָ
י ֵהָמה ְבָך (מצודות) ָטִתי ְותֹוַחְלּתִ ל ִעיּוִני ְוַהּבָ ּכָ

(פ"ט י"ט) נּו:  ָרֵאל ַמְלּכֵ נּו, ְוִלְקדֹוׁש ִיֹשְ י ַליֹהָוה ָמִגּנֵ ּכִ

(פ"ט כ"ז) ה, ֵאִלי ְוצּור ְיׁשּוָעִתי:  הּוא ִיְקָרֵאִני ָאִבי ָאּתָ
ן ַעל ָהָאב. (מצודות) ְטחֹונֹו ִיְהֶיה ָעַלי ְכִבָטחֹון ַהּבֵ ל ּבִ ה, ּכָ ָאִבי ָאּתָ

(צ"א א') י ִיְתלֹוָנן:  ּדַ ֵצל ׁשַ ֵסֶתר ֶעְליֹון, ּבְ ב ּבְ ֹיׁשֵ
ֵצל ה' ֶהָחָזק. (תהלים המבואר) ֵסֶתר ָהֶעְליֹון, ֲהֵריהּו ּבְ ב ּובֹוֵטַח ּבְ ָהִאיׁש ַהיֹׁשֵ

(צ"א ב') ֹאַמר ַלְיֹהָוה ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי, ֱאלַֹהי ֶאְבַטח ּבֹו: 

ה ְוֹסֵחָרה ֲאִמּתֹו:   ְחֶסה, ִצּנָ ָנָפיו ּתֶ ֶאְבָרתֹו ָיֶסְך ָלְך ְוַתַחת ּכְ ּבְ
(צ"א ד')

(צ"א ט') ְמּתָ ְמעֹוֶנָך:  ה ְיֹהָוה ַמְחִסי, ֶעְליֹון ֹשַ י ַאּתָ ּכִ
ְמּתָ ִלְמעֹון ִמְבַטִחים, ָלֵכן לֹא ְתאּוֶנה ֵאֶליָך ָרָעה וגו'  ה ְיהָֹוה ַמְחִסי ְוֶאת ָהֵאל ָהֶעְליֹון שַֹ ַיַען ָאַמְרּתָ ַאּתָ

(תהלים המבואר)

(צ"א י"א) ָרֶכיָך:   ָכל ּדְ ָמְרָך ּבְ ְך, ִלׁשְ ה ּלָ י ַמְלָאָכיו ְיַצּוֶ ּכִ

(צ"א י"ד) ִמי:  י ָיַדע ׁשְ ֵבהּו ּכִ ּגְ ֵטהּו, ֲאֹשַ ק ַוֲאַפּלְ י ִבי ָחׁשַ ּכִ

ֵדהּו:   ֵצהּו ַוֲאַכּבְ ִיְקָרֵאִני ְוֶאֱעֵנהּו ִעּמֹו ָאֹנִכי ְבָצָרה, ֲאַחּלְ
(צ"א ט"ו)

(צ"א ט"ז) יׁשּוָעִתי:  יֵעהּו, ְוַאְרֵאהּו ּבִ ּבִ ֹאֶרְך ָיִמים ַאֹשְ

(צ"ד י"ד) ׁש ְיֹהָוה ַעּמֹו, ְוַנֲחָלתֹו לֹא ַיֲעֹזב:  י לֹא ִיּטֹ ּכִ

(תהלים צ"ד י"ח) ָך ְיֹהָוה ִיְסָעֵדִני:  י ָמָטה ַרְגִלי, ַחְסּדְ ִאם ָאַמְרּתִ
י. (תהלים המבואר) ָך ה' הּוא ַהּתֹוֵמך ְוסֹוֵעד ּבִ ַרְגִלי עֹוֶמֶדת ְלִהְתמֹוֵטט, ַחְסּדְ ֵעת ָצָרה ׁשֶ י ּבְ ִאם ָאַמְרּתִ

(צ"ד כ"ב) ב, ֵואלַֹהי ְלצּור ַמְחִסי:  ּגָ ַוְיִהי ְיֹהָוה ִלי ְלִמֹשְ
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(ק"ד כ"ז) ִעּתֹו:  רּון, ָלֵתת ָאְכָלם ּבְ ּבֵ ם ֵאֶליָך ְיֹשַ ּלָ ּכֻ
ָעה ַהְנכֹוָנה. ׁשָ ן ְלָכל ֶאָחד ֶאת ָאְכָלם ּבְ ּתֵ י ּתִ ִוים ּכִ ה ּוַבָים ֵאֶליָך ְמּקַ ׁשָ ּבָ ּיַ ל ְיצּוֶריָך ּבְ ּכָ

(ק"ח י"ד) ה ָחִיל, ְוהּוא ָיבּוס ָצֵרינּו:  אלִֹהים ַנֲעֹשֶ ּבֵ
ֵעֶזר ֱאלִֹהים ֶנֱאסֹוף ּכֲֹח אֹוֶמץ. ּבְ

(קי"ב ז') ְיֹהָוה:  ֻטַח ּבַ מּוָעה ָרָעה לֹא ִייָרא, ָנכֹון ִלּבֹו ּבָ ְ ִמׁשּ

(קי"ב ח') ר ִיְרֶאה ְבָצָריו:  ָסמּוְך ִלּבֹו לֹא ִייָרא, ַעד ֲאֹשֶ
רּוְך הּוא (רש"י). דֹוׁש ּבָ טּוַח ַעל ַהּקָ ָען ּוּבָ ָסמּוְך ִלּבֹו, ִנׁשְ

(קט"ו ט') ם הּוא:  ְיֹהָוה, ֶעְזָרם ּוָמִגּנָ ַטח ּבַ ָרֵאל ּבְ ִיֹשְ

(קט"ו י') ם הּוא:  ְטחּו ַבְיֹהָוה, ֶעְזָרם ּוָמִגּנָ ית ַאֲהֹרן ּבִ ּבֵ

(קט"ו י"א) ם הּוא:  ְטחּו ַבְיֹהָוה, ֶעְזָרם ּוָמִגּנָ ִיְרֵאי ְיֹהָוה ּבִ

(קי"ח ו') ה ִלי ָאָדם:  ֲעֹשֶ ְיֹהָוה ִלי לֹא ִאיָרא, ַמה ּיַ
ְיהָֹוה ִעִמי ּוַמה יּוַכל ָאָדם ַלֲעשֹֹות ִלי (אבן עזרא)

(קי"ח ח') ָאָדם:  ֹטַח ּבָ ְיֹהָוה, ִמּבְ טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ

(קי"ח ט') ְנִדיִבים:  ֹטַח ּבִ ְיֹהָוה, ִמּבְ טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ

(קי"ח י"ד) י ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה:  ָעּזִ
רּוְך הּוא ָהָיה ִלי ִליׁשּוָעה (רש"י) דֹוׁש ּבָ ְגבּוַרת ַהּקָ

(קי"ט י"ז) ְמָרה ְדָבֶרָך:  ָך, ֶאְחֶיה ְוֶאׁשְ ֹמל ַעל ַעְבּדְ ּגְ

(קי"ט קי"ד) י:  ה, ִלְדָבְרָך ִיָחְלּתִ י ָאּתָ ִסְתִרי ּוָמִגּנִ

(תהלים קי"ט קס"ו) יִתי:  י ִליׁשּוָעְתָך ְיֹהָוה, ּוִמְצֹוֶתיָך ָעֹשִ ְרּתִ ּבַ ֹשִ

ֵמִעם  ֶעְזִרי  ֶעְזִרי:  ָיֹבא  ֵמַאִין  ֶהָהִרים,  ֶאל  ֵעיַני  א  ֶאֹשָ ֲעלֹות,  ַלּמַ יר  ׁשִ
(קכ"א א-ב) ַמִים ָוָאֶרץ:  ה ׁשָ ְיֹהָוה, ֹעֹשֵ
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(קכ"א ה') ָך ַעל ַיד ְיִמיֶנָך:  ְמֶרָך, ְיֹהָוה ִצּלְ ְיֹהָוה ׁשֹ
ה ָחִיל. (מצודות) ן ָיֵגן ַעל ְיִמיְנָך ַלֲעשֹֹות ּבָ ֶמׁש, ּכֵ מֹו ַהֵצל ֵמִגין ֵמחֹום ַהֶשׁ ּכְ

ָמִים:   ָ ּשׁ ִבי ּבַ ׁשְ אִתי ֶאת ֵעיַני, ַהּיֹ ֲעלֹות, ֵאֶליָך ָנֹשָ יר ַהּמַ ׁשִ
(קכ"ג א')

(קכ"ד ח')  ַמִים ָוָאֶרץ:  ה ׁשָ ם ְיֹהָוה, ֹעׁשֵ ׁשֵ ֶעְזֵרנּו ּבְ
ּכַֹח ָיֵדינּו. ם ְיהָֹוה ְולֹא ּבְ ׁשֵ ָאה ּבְ ֶעְזָרֵתנּו ּבָ

ב:  ַהר ִצּיֹון לֹא ִיּמֹוט ְלעֹוָלם ֵיׁשֵ ְיֹהָוה, ּכְ ְטִחים ּבַ ֲעלֹות, ַהּבֹ יר ַהּמַ ׁשִ
(קכ"ה א')

נֹו (מצודות) ב ַעל ּכַ ר לֹא ִיְנֶטה ִמְמקֹומֹו ּוְלעֹוָלם ֵיֵשׁ ַהר ִציֹון ַאׁשֶ ה ּכְ ה' ֵהָמַ אֹוָתם ַהּבֹוְטִחים ּבַ

(ק"ל ה') י:  י, ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלּתִ ָתה ַנְפׁשִ יִתי ְיֹהָוה ִקּוְ ִקּוִ
ה. (לעיל כ"ז, רש"י) ָך ְוַקּוֵ ה ֶאל ְיהָֹוה ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלּבֶ ֵעין ַקּוֵ ִקוּוי ַאַחר ִקוּוי, ּכְ

ה ִעּמֹו ְפדּות:   (ק"ל ז') י ִעם ְיֹהָוה ַהֶחֶסד, ְוַהְרּבֵ ָרֵאל ֶאל ְיֹהָוה, ּכִ ַיֵחל ִיֹשְ

(קל"א ג') ה ְוַעד עֹוָלם:  ָרֵאל ֶאל ְיֹהָוה, ֵמַעּתָ ַיֵחל ִיֹשְ

(ק"מ ז') ֲחנּוָני:  ה, ַהֲאִזיָנה ְיֹהָוה קֹול ּתַ י ַליֹהָוה ֵאִלי ָאּתָ ָאַמְרּתִ
ֲחנּוָני. (מצודות) ה ְבקֹול ּתַ ה ֵאִלי ְוָחְזִקי, ַהֲאִזיָנה ַגם ַעּתָ ַהלֹא ֵמעֹוָלם ַאּתָ

(ק"מ ח') ק:   יֹום ָנׁשֶ י ּבְ ָתה ְלֹראׁשִ ֱיֹהִוה (ֱאלִֹהים קרי) ֲאֹדָני ֹעז ְיׁשּוָעִתי ַסּכֹ
ק. (מצודות) אּו ָעַלי ִבְכֵלי ָנׁשֶ ֵעת ּבָ י ּבְ ֵמעֹוָלם ָסַכְכּתָ ַעל רֹאׁשִ

י:  ַער ַנְפׁשִ ָכה ָחִסיִתי, ַאל ּתְ י ֵאֶליָך ֱיֹהִוה (ֱאלִֹהים קרי) ֲאֹדָני ֵעיָני, ּבְ ּכִ
(קמ"א  ח')

ְפָכה  ִנׁשְ ִאלּו  ְכּ ִהיא  ַהגּוף  ִמן  ַהֶנֶפׁש  את  צֵֹ ּבְ י  ּכִ ְמִליָצה  ִעְנַין  ְוהּוא  י,  ַנְפִשׁ ּפֹוְך  ׁשְ ּתִ ַאל  י,  ַנְפׁשִ ַער  ּתְ ַאל 
ִמֶמנּו. (מצודות)

(קמ"ב ו') ים:  ֶאֶרץ ַהַחּיִ ה ַמְחִסי, ֶחְלִקי ּבְ י ַאּתָ י ֵאֶליָך ְיֹהָוה, ָאַמְרּתִ ָזַעְקּתִ
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י ֵאֶליָך  ֶרְך זּו ֵאֵלְך, ּכִ י, הֹוִדיֵעִני ּדֶ י ְבָך ָבָטְחּתִ ָך ּכִ ֶקר ַחְסּדֶ ִמיֵעִני ַבּבֹ ַהׁשְ
(קמ"ג ח') י:  אִתי ַנְפׁשִ ָנֹשָ

ָך ְוִלְבטֹוַח ָעֶליָך. (מצודות) ל ּבְ ּכֵ י ְלַמְעָלה ְלִהְסּתַ א ַנְפׁשִ י, ַאִני נֹושֵֹ אִתי ַנְפׁשִ ָנשָֹ

י  ַעּמִ ָהרֹוֵדד  ָחִסיִתי,  ּובֹו  י  ָמִגּנִ ִלי,  ּוְמַפְלִטי  י  ּבִ ּגַ ִמֹשְ ּוְמצּוָדִתי  י  ַחְסּדִ
(קמ"ד ב') י:  ַתְחּתָ

(קמ"ה ב') ְמָך ְלעֹוָלם ָוֶעד:  , ַוֲאַהְלָלה ׁשִ ָכל יֹום ֲאָבְרֶכּךָ ּבְ

(קמ"ה ט') יו:  ל ַמֲעֹשָ ל, ְוַרֲחָמיו ַעל ּכָ טֹוב ְיֹהָוה ַלּכֹ
עֹוָלם. (מצודות) ּבָ ִריֹות ׁשְ ל ַהּבְ יו, ַעל ּכָ ל ַמֲעשָֹ טֹוב ְיהָֹוה ַלּכֹל, ָלָרִעים ְוַלטֹוִבים. ְוַרֲחָמיו ַעל ּכָ

ִעּתֹו:   ה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ּבְ רּו, ְוַאּתָ ּבֵ ֵעיֵני ֹכל ֵאֶליָך ְיֹשַ
(קמ"ה ט"ו)

(קמ"ה ט"ז) יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון:  ּבִ ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך, ּוַמֹשְ
ְרָכתֹו. (רש"י ומצודות) יַע ֶאת טּובֹו ְוֶאת ְרצֹונֹו ְוֶאת ּבִ ֵדי ַפְרָנָסתֹו הּוא ַמְשֹּבִ יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון, ּכְ ּוַמְשּבִ

(קמ"ו ה') ְברֹו ַעל ְיֹהָוה ֱאלָֹהיו:  ֶעְזרֹו, ֹשִ ֵאל ַיֲעֹקב ּבְ ֵרי ׁשֶ ַאׁשְ

(קמ"ז י"א) רֹוֶצה ְיֹהָוה ֶאת ְיֵרָאיו, ֶאת ַהְמַיֲחִלים ְלַחְסּדֹו: 

(בראשית מ"ט י"ח) יִתי ְיֹהָוה:  ִליׁשּוָעְתָך ִקּוִ

(שמואל-א יד ו) ַרב אֹו ִבְמָעט:  יַע ּבְ י ֵאין ַליֹהָוה ַמְעצֹור, ְלהֹוׁשִ ּכִ

(שמואל-ב כ"ב ב') אַמר, ְיֹהָוה ַסְלִעי ּוְמֻצָדִתי ּוְמַפְלִטי ִלי:  ַוּיֹ

ִעי ֵמָחָמס  י ּוְמנּוִסי, ֹמׁשִ ּבִ ּגַ ִעי ִמֹשְ י ְוֶקֶרן ִיׁשְ ֱאלֵֹהי צּוִרי ֶאֱחֶסה ּבֹו, ָמִגּנִ
(שמואל-ב כב ג') ֵעִני:  ׁשִ ּתֹ

נּו ֵאל:          (ישעיה ח' י') י ִעּמָ רּו ָדָבר ְולֹא ָיקּום, ּכִ ּבְ ֻעצּו ֵעָצה ְוֻתָפר, ּדַ
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י ְוִזְמָרת ָיּה ְיֹהָוה, ַוְיִהי ִלי  י ָעּזִ ה ֵאל ְיׁשּוָעִתי ֶאְבַטח ְולֹא ֶאְפָחד, ּכִ ִהּנֵ
(שם י"ב ב') ִליׁשּוָעה: 

ֶלא ֵעצֹות ֵמָרחֹוק  יָת ּפֶ י ָעֹשִ ְמָך ּכִ ה ֲארֹוִמְמָך, אֹוֶדה ׁשִ ְיֹהָוה ֱאלַֹהי ַאּתָ
(שם כ"ה א') ֱאמּוָנה ֹאֶמן: 

י  ֶרם, ֵצל ֵמֹחֶרב, ּכִ ר לֹו, ַמְחֶסה ִמּזֶ ּצַ ל, ָמעֹוז ָלֶאְביֹון ּבַ י ָהִייָת ָמעֹוז ַלּדָ ּכִ
(ישעיה כ"ה ד') ֶזֶרם ִקיר:  רּוַח ָעִריִצים ּכְ

ָרֵאל ַעם ַדל ְוֶאְביֹון. ַמְחֶסה, ָהִייָת ָלֶהם ְלַמְחֶסה  ֵעת ַצר ְלִישְֹ י ְבּכַֹח ְזרֹוַעָך ָהִייָת ְלָמעֹוז ּבְ ּכִ י ָהִייָת,  ּכִ
ָרֵאל: (מצודות).  ם ִמַיד ָהַעּכּו"ם ַהַמְכִאיִבים ְלִישְֹ ֶמׁש רֹוֶצה לֹוַמר ִהַצְלּתָ ִמֶזֶרם ַמִים ּוְלֵצל ֵמחֹום ַהׁשֶ
יל  ֶזֶרם ַמִים ַהַמּפִ ּכְ ָרֵאל ָהָיה ָלֶהם  ַעס ָעִריֵצי ַהגֹוִים ַעל ישְֹ ּכַ ֶזֶרם ִקיר, רֹוֶצה לֹוַמר  ּכְ י רּוַח ָעִריִצים  ּכִ

קּוָמה. (רד"ק)  ַהִקיר, ְולּוֵלי ַרֲחֵמי ָהֵאל לֹא ָהָיה ָלנּו ּתְ

ינּו  יֵענּו, ֶזה ְיֹהָוה ִקּוִ ינּו לֹו ְויֹוׁשִ ה ֱאלֵֹהינּו ֶזה ִקּוִ ּיֹום ַההּוא, ִהּנֵ ְוָאַמר ּבַ
(שם כ"ה ט') יׁשּוָעתֹו:  ְמָחה ּבִ לֹו, ָנִגיָלה ְוִנֹשְ

(שם כ"ו ג') טּוַח:  י ְבָך ּבָ לֹום, ּכִ לֹום ׁשָ ר ׁשָ ּצֹ ֵיֶצר ָסמּוְך ּתִ
יַע ָלֶהם  לֹום, ּוַמּגִ ִיְהֶיה ָלֶהם ׁשָ ָען ַעל השי"ת, הּוא ׁשֹוֵמר ׁשֶ הּוא ָסמּוְך ְוִנׁשְ ָרֵאל) ׁשֶ ל ִישְֹ בֹות (ׁשֶ ַמֲחׁשָ

ָך. טּוִחים ּבְ י ּבְ לֹום ּכִ ׁשָ

(שם כ"ו ד') ָיּה ְיֹהָוה צּור עֹוָלִמים:  י ּבְ ְטחּו ַבְיֹהָוה ֲעֵדי ַעד, ּכִ ּבִ
ה' ַהנֹוָרא, חֹוֶזק ָהעֹוָלִמים (ע"ד חי העולמים) ְטחּו בֹו ְלעֹוָלם, ּבַ ּבִ

(שם כ"ז ה') י:  ה ּלִ לֹום ַיֲעֹשֶ לֹום ִלי, ׁשָ ה ׁשָ י ַיֲעֹשֶ ָמעּוּזִ אֹו ַיֲחֵזק ּבְ
לֹא יּוַכל  ִמַדת ַהִדין, ׁשֶ ּמִ ה ִלי  לֹום ַיֲעשֶֹ י, ׁשָ ְיַבֵקׁש ָמעֹוז ֶאָלא ָמעּוּזִ לֹא  י ׁשֶ ָמעּוּזִ ּבְ ק  ְיַחּזֵ אֹו ָלׁשֹון ִאם 

נּו ֵאלּו ֵמֵאלּו. (רש"י) ּתַ ְלַקְטֵרג ְולֹוַמר ַמה ִנׁשְ

ט ְיֹהָוה,  ּפָ י ֱאלֵֹהי ִמׁשְ ה ְיֹהָוה ַלֲחַנְנֶכם, ְוָלֵכן ָירּום ְלַרֶחְמֶכם, ּכִ ְוָלֵכן ְיַחּכֶ
(שם ל' י"ח) ל חֹוֵכי לֹו:  ֵרי ּכָ ַאׁשְ

ה ִלְיׁשּוָעתֹו. (רש"י) י לֹא ִיּפֹול ָדָבר. חֹוֵכי, ְמַחּכֶ ר ִהְבִטיַח, ּכִ ל חֹוֵכי לֹו, ְלֶנָחמֹות ֲאׁשֶ ֵרי ּכָ ַאׁשְ

ֵעת ָצָרה:  ָקִרים, ַאף ְיׁשּוָעֵתנּו ּבְ ינּו, ֱהֵיה ְזֹרָעם ַלּבְ נּו ְלָך ִקּוִ ְיֹהָוה ָחּנֵ
(שם ל"ג ב')
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ַבר  ֵעת ָצָרה, ַאף ֱהֵיה ָלנּו ִליׁשּוָעה, ִאם ּכְ ים ְלָך. ַאף ְיׁשּוָעֵתנּו ּבְ ָכל יֹום ֱהֵיה ְלחֹוֶזק ְלַהְמַקּוִ ָקִרים, ּבְ ַלּבְ
ָאה ַהָצָרה. (מצודות) ּבָ

ִהיא  ְיֹהָוה  ִיְרַאת  ָוָדַעת,  ָחְכַמת  ְיׁשּוֹעת  ֹחֶסן  יָך  ִעּתֶ ֱאמּוַנת  ְוָהָיה 
(שם ל"ג ו') אֹוָצרֹו: 

ְלָך ְלחֹוֶסן [ְיׁשּועֹות  יָת ִליׁשּוָעה, ָהָיה  ְוִצּפִ ָעְברּו ָעֶליָך  ׁשֶ ים  ִעּתִ ּבָ רּוְך הּוא  ּבָ ַהָקדֹוׁש  ּבְ ֶהֱאַמְנּתָ  ׁשֶ ֵאת 
ָחְכַמת ָוָדַעת]. (רש"י)

ִרים, ָירּוצּו ְולֹא ִייָגעּו, ֵיְלכּו ְולֹא  ׁשָ ּנְ י ְיֹהָוה ַיֲחִליפּו ֹכַח, ַיֲעלּו ֵאֶבר ּכַ ְוקֹוֵ
(שם מ' ל"א) ִייָעפּו: 

ַעד  ְלמּו  ִתּכָ ְולֹא  ֵתבׁשּו  לֹא  עֹוָלִמים,  ׁשּוַעת  ּתְ ְיֹהָוה  ּבַ ע  נֹוׁשַ ָרֵאל  ִיֹשְ
(שם מ"ה י"ז) עֹוְלֵמי ַעד: 

י ֲאִני ֵאל ְוֵאין עֹוד:          (שם מ"ה כ"ב)  ל ַאְפֵסי ָאֶרץ, ּכִ עּו ּכָ ׁשְ נּו ֵאַלי ְוִהּוָ ּפְ

ָלְך  ֲחוּו  ּתָ ִיׁשְ ֶאֶרץ  ִיים  ַאּפַ ֵמיִניֹקַתִיְך,  רֹוֵתיֶהם  ְוֹשָ ֹאְמַנִיְך  ְמָלִכים  ְוָהיּו 
מ"ט  (שם  ר לֹא ֵיֹבׁשּו ֹקָוי:  י ֲאִני ְיֹהָוה ֲאׁשֶ ַוֲעַפר ַרְגַלִיְך ְיַלֵחכּו, ְוָיַדַעּתְ ּכִ

כ"ג)

ָפַני  י  ְמּתִ ֹשַ ן  ּכֵ ַעל  י,  ִנְכָלְמּתִ לֹא  ן  ּכֵ ַעל  ִלי  ַיֲעָזר  קרי)  (ֱאלִֹהים  ֱיֹהִוה  ַואֹדָני 
(שם נ' ז') י לֹא ֵאבֹוׁש:  ִמיׁש ָוֵאַדע ּכִ ַחּלָ ּכַ

ֶגד ִיְבלּו,  ּבֶ ם ּכַ ּלָ יֵעִני, ֵהן ּכֻ ֵהן ֲאֹדָני ֱיֹהִוה (ֱאלִֹהים קרי) ַיֲעָזר ִלי, ִמי הּוא ַיְרׁשִ
(שם נ' ט') ָעׁש ֹיאְכֵלם: 

ֶאֶמת  ּבְ ּכּוָלם,  ֵהן  ּוְלַחֵייב אֹוִתי.  יַע  ְלַהְרׁשִ יּוַכל  ר  ַאׁשֶ ן  ּכֵ ּוִמי הּוא ִאם  ִלי  ַיֲעזֹר  ֶאֶמת ה'  ּבְ וכו',  הן ה' 
ֶבֶגד.  יָלם ְלֶבֶגד ָאַמר ָלׁשֹון ַהנֹוֵפל ּבְ ִהְמׁשִ ֶגד ַהִנְרָקב. ָעׁש יֹאְכֵלם, ְלִפי ׁשֶ ל ָהעֹוְמִדים ָעַלי ִיְרְקבּו ַכּבֶ ּכָ

(מצודות)

מֹוַע:      (שם נ"ט א') ְ יַע, ְולֹא ָכְבָדה ָאְזנֹו ִמּשׁ ֵהן לֹא ָקְצָרה ַיד ְיֹהָוה ֵמהֹוׁשִ

(שם ס"ג א') יַע:  ְצָדָקה, ַרב ְלהֹוׁשִ ר ּבִ ֲאִני ְמַדּבֵ

(ירמיה י"ד כ"ב) ה ָלְך:  ה הּוא ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו, ּוְנַקּוֶ ֲהלֹא ַאּתָ
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ה:       (שם י"ז י"ד) ִתי ָאּתָ י ְתִהּלָ ָעה, ּכִ ׁשֵ יֵעִני ְוִאּוָ ְרָפֵאִני ְיֹהָוה ְוֵאָרֵפא, הֹוׁשִ

(שם י"ז ז') יֹהָוה, ְוָהָיה ְיֹהָוה ִמְבַטחֹו:   ר ִיְבַטח ּבַ ֶבר ֲאׁשֶ רּוְך ַהּגֶ ּבָ

ָמֵעִני ֱאלָֹהי:   ִעי, ִיׁשְ ה, אֹוִחיָלה ֵלאלֵֹהי ִיׁשְ יֹהָוה ֲאַצּפֶ ַוֲאִני ּבַ
(מיכה ז' ז')

ְיֹהָוה אֹור  ְך  חׁשֶ ּבַ ב  ֵאׁשֵ י  ּכִ י,  ָקְמּתִ י  ָנַפְלּתִ י  ּכִ ִלי,  י  ֹאַיְבּתִ ְמִחי  ֹשְ ּתִ ַאל 
(מיכה ז' ח') ִלי: 

(נחום א' ז') יֹום ָצָרה, ְוֹיֵדַע ֹחֵסי בֹו:  טֹוב ְיֹהָוה ְלָמעֹוז ּבְ

(חבקוק ג' י"ח) ִעי:  אלֵֹהי ִיׁשְ יֹהָוה ֶאֶעלֹוָזה, ָאִגיָלה ּבֵ ַוֲאִני ּבַ

ַיְדִרֵכִני,  מֹוַתי  ּבָ ְוַעל  לֹות  ַאּיָ ּכָ ַרְגַלי  ם  ֹשֶ ַוּיָ ֵחיִלי,  ֲאֹדָני  קרי)  (ֱאלִֹהים  ֱיֹהִוה 
(שם ג' י"ט) ְנִגינֹוָתי:   ַח ּבִ ַלְמַנּצֵ

(שם ט"ז כ') ָריו:    יֹהָוה ַאׁשְ ָבר ִיְמָצא טֹוב, ּובֹוֵטַח ּבַ יל ַעל ּדָ ּכִ ַמֹשְ

(משלי כ"ט כ"ה) ב:  ּגָ יֹהָוה ְיֹשֻ ּובֹוֵטַח ּבַ
ה' (ביאור הגר"א) עֹוָלם ַהֶזה ֵאין ְלַפֵחד ֶאָלא ִלְבטֹוח ּבַ י ּבָ ּכִ

(משלי ג' ה') ֵען:  ׁשָּ יָנְתָך ַאל ּתִ ָך, ְוֶאל ּבִ ָכל ִלּבֶ ַטח ֶאל ְיֹהָוה ּבְ ּבְ
ַיד ה' ְולֹא  י ַהּכֹל ּבְ ּכִ ִביָנה,  ה ַהָדָבר ּבְ ַוַדאי ַאְצִליַח הֹוִאיל ְוַנֲעשָֹ ּבְ ְחׁשֹוב  ֵען, ַאל תַּ ׁשָ יָנְתָך ַאל ּתִ ּבִ ְוֶאל 

יַנת ָאָדם. (מצודות דוד) ְבַיד ּבִ

י ָתֹבא:   (משלי ג' כ"ה) ִעים ּכִ ַאת ְרׁשָ ְתֹאם, ּוִמׁשֹּ ַחד ּפִ יָרא ִמּפַ ַאל ּתִ

(שם ג' כ"ו) ֶכד:  ַמר ַרְגְלָך ִמּלָ י ְיֹהָוה ִיְהֶיה ְבִכְסֶלָך, ְוׁשָ ּכִ
ִמְבַטֶחָך. ְבִכְסֶלָך פירש"י ּבְ

(שם י"ח י') ב:  ּגָ יק ְוִנֹשְ ם ְיֹהָוה, ּבֹו ָירּוץ ַצּדִ ל ֹעז ׁשֵ ִמְגּדַ
ל  ִמּכָ ֶיֱחֶסה  ּובֹו  ָדָבר ָרע  ְיַנְצֵחהּו שּום  לֹא  ׁשְ ְותֹוֶקף ַעד  ָלָאָדם  י בֹו עֹוז  ּכִ ל עֹז  ִמְגּדַ ם ה' הּוא  ִהֵנה ֵשׁ

ַמִזיק. (רלב"ג)
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(שם כ' כ"ב) ע ָלְך:  ה ַלְיֹהָוה ְוֹיׁשַ ָמה ָרע, ַקּוֵ ּלְ אַמר ֲאׁשַ ַאל ּתֹ

(כ"ב י"ט) ה:  יָך ַהּיֹום, ַאף ָאּתָ יֹהָוה ִמְבַטֶחָך, הֹוַדְעּתִ ִלְהיֹות ּבַ
הּוא  ׁשֶ ְבִלּבֹו  הּוא  חֹוֵשב  ָטחוׁן,  ַהּבִ ַדת  ּמִ ֶאל  ָצִריְך  ׁשֶ ֵעת  ּבְ ָהָאָדם  י  ּכִ ה",  ָאּתָ "ַאף  ַהָלׁשוׁן  ַעל  ִנְרֶאה 
ְטחוׁנוׁ ָחָלׁש ְוֵאינֹו ָשֶוה,  ּבִ ָמא ִיְגרוׁם ַהֵחְטא, ַגם מוֵׁדד ַעְצמוׁ ׁשֶ לֹום, אוׁ ׁשֶ ֵאינוׁ ָראּוי ִלְיׁשּוָעה ַחס ְוׁשָ
ְטחוְׁנָך ִנְרֶאה,  ּבִ ה ִנְרֶאה, ְוֵאיְך ׁשֶ ַאּתָ ה ֵאיְך ׁשָ לֹוַמר, ַגם ַאּתָ ה", ּכְ ה, ְוַעל ֶזה ָאַמר "ַאף ָאּתָ זֹאת ַהְרּבֵ ְוּכָ
ְיהָֹוה ֶחֶסד ְיסוְׁבֶבנּו, ְוַגם ְקַטֵני  ע ַהּבוֵׁטַח ּבַ י ַאִפילּו ָרׁשָ ְטחוְׁנָך, ּכִ ָך ּבִ ַמע ְלׁשּום ָדָבר ְלָהִסיר ִמּמְ ׁשְ לֹא ּתִ

ְכַלל ַמֲאִמיִנים ֵהם. ֲאָמָנה ּבִ

(איכה ג' כ"ה) ּנּו:  ְדְרׁשֶ טֹוב ְיֹהָוה ְלֹקָוו, ְלֶנֶפׁש ּתִ

(שם ג' כ"ו) טֹוב ְוָיִחיל ְודּוָמם, ִלְתׁשּוַעת ְיֹהָוה: 
ה ִלְתׁשּוַעת ה' (ע"פ רש"י) ְיַקֶוה ְוִידֹום, ִוְיַצּפֶ טֹוב ָלָאָדם ׁשְ

ִצְדָקְתָך  ַרֲחֵמי  ְרֵכם ַטֲהֵרם  ּבָ ְמֵרם:  ׁשָ ָבַבת  ּכְ ִיחּוְדָך  י  ּדֹוְרׁשֵ ִגּבֹור  ָנא 
(תפילת ר' נחוניה בן הקנה) ְמֵלם:  ִמיד ּגָ ּתָ

ֶהם,  ִעּמָ ֶחְלֵקנּו  ים  ְוֹשִ ֱאֶמת,  ּבֶ ְמָך  ׁשִ ּבְ ַהּבֹוְטִחים  ְלָכל  טֹוב  ָכר  ֹשָ ְוֵתן 
ָעְננּו:  ֱאֶמת ִנׁשְ דֹול ּבֶ ָך ַהּגָ י ְבָך ָבָטְחנּו ְוַעל ַחְסּדְ ּוְלעֹוָלם לֹא ֵנבֹוׁש ּכִ

(בברכת שמו"ע)

ִמיד) ִליׁשּוָעה:       (שמו"ע) ים (ּתָ ל ַהּיֹום, ּוְמַצּפִ ינּו ּכָ י ִליׁשּוָעְתָך ִקּוִ ּכִ

י ֵמעֹוָלם  ּכִ ֲחָסֶדיָך,  ַתּמּו  י לֹא  ּכִ ְוַהְמַרֵחם  ַרֲחֶמיָך,  י לֹא ָכלּו  ּכִ ַהּטֹוב 
(שמו"ע) ינּו ָלְך:  ִקּוִ

נּו:  ה ּוְתַעּנֵ ֱחׁשֶ ינּו, ְלָך ְיֹהָוה ְנַיֵחל, ַאל ּתֶ ינּו, ְלָך ְיֹהָוה ִקּוִ ְלָך ְיֹהָוה ִחּכִ
(תחנון לשני וחמישי)

יִתי, ְיֹהָוה עֹוז ְיׁשּוָעִתי:   ה ִתְקָוִתי, ְוִליׁשּוָעְתָך ִקּוִ ֵהן ַאּתָ
(זמירות למוצש"ק)
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א ֲאדֹון עֹוָלִמים:   ָטְחנּו, ֶמֶלְך ֵאל ָרם ְוִנֹשָ י ְבָך ְלַבד ּבָ ּכִ
(הקפות לש"ת)

ֱאָלָהא  ּבֶ א  ֶאלָּ ָסִמיְכָנא,  ֱאָלִהין  ר  ּבַ ַעל  ְוָלא  ָרִחיְצָנא  ֱאָנׁש  ַעל  ָלא 
ְקׁשֹוט,  ּוְנִביאֹוִהי  ְקׁשֹוט  ְואֹוַרְיֵתּה  ְקׁשֹוט  ֱאָלָהא  הּוא  ּדְ א,  ַמּיָ ִדׁשְ
בעת  (תפלה  יּה ֲאָנא ָרִחיץ (בו אני בוטח):  ד ַטְבָון ּוְקׁשֹוט, ּבֵ א ְלֶמְעּבַ ּוַמְסּגֵ

הוצאת ס"ת ע"פ זהר ח"ב דף ר"ו ע"א)

ְך:  ל ַהחֹוִסים ּבָ ְלמּו ָלֶנַצח ּכָ ל ֹקֶויָך לֹא ֵיֹבׁשּו, ְולֹא ִיּכָ ּכָ ְלהֹוִדיַע ׁשֶ
 (שושנת יעקב)

ֶחֶרב  ר  ַוֲאׁשֶ ֶעְזֶרָך  ָמֵגן  יֹהָוה,  ּבַ ע  נֹוׁשַ ַעם  ָכמֹוָך  ִמי  ָרֵאל,  ִיֹשְ ֶריָך  ַאׁשְ
ל"ג  (דברים  מֹוֵתימֹו ִתְדֹרְך:  ה ַעל ּבָ ֲחׁשּו ֹאְיֶביָך ָלְך, ְוַאּתָ ֲאָוֶתָך, ְוִיּכָ ּגַ

כ"ט)

ל ָיּה ַהְללּוָיּה: ַהּלֵ ָמה ּתְ ׁשָ ל ַהּנְ ּכֹ

מדרשים

ַאל  רּוְך הּוא ּגְ דֹוׁש ּבָ ָרֵאל ִנְכָנִסים ְלָצָרה, ֵהם אֹוְמִרים ְלַהּקָ ִיֹשְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ
ְוֵהם  ם.  ַמּיִ ׁשָ ְיֵרא  יֵניֶכם  ּבֵ ֵיׁש  רּוְך הּוא ֹאֵמר ָלֶהם:  ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ אֹוָתנּו, 
מּוֵאל,  יֵמי ׁשְ ִוד ּבִ יֵמי ּדָ ַע ּבִ יֵמי ְיהֹוׁשֻ ה ּבִ יֵמי ֹמׁשֶ ָעַבר ּבִ אֹוְמִרים: ְלׁשֶ
ֶנֱאַמר:  ׁשֶ ְוהֹוֶלֶכת,  ָלנּו  ֶכת  ַמֲחׁשֶ ִהיא  ָאנּו הֹוְלִכים  ׁשֶ ל  ּכָ ו  ֲעְכׁשָ ֲאָבל 
ִמי ְוהּוא  ׁשְ ְטחּו ּבִ רּוְך הּוא: ּבִ דֹוׁש ּבָ ִכים. ֹאֵמר ָלֶהם ַהּקָ ְך ֲחׁשֵ ר ָהּלַ ֲאׁשֶ
ּבֹוֵטַח  ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ׁשֶ ְוָלָמה,  ְיֹהָוה.  ם  ׁשֵ ּבְ ִיְבַטח  ֶנֱאַמר:  ׁשֶ ָלֶכם,  עֹוֵמד 

ה. ָך ְיֹהָוה ָחִסיִתי ַאל ֵאבֹוׁשָ ִוד אֹוֵמר: ּבְ ִמי ֲאִני ֲמִצילֹו, ְוֵכן ּדָ ׁשְ ּבִ

(ילקוט שמעוני ישעיהו פרק נ המשך רמז תעג)
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י יֹוָחָנן, ְלעֹוָלם ַאל  ם ַרּבִ י ֵיָסא ְבׁשֵ ר ַאָחא, ַרּבִ י ַיֲעֹקב ּבַ י ִחְזִקָיה ַרּבִ ַרּבִ
ָגב ָלנּו ֱאלֵֹהי  יָך: "ְיֹהָוה ְצָבאֹות ִעָמנּו ִמֹשְ ה ָזז ִמּתֹוְך ּפִ סּוק ַהּזֶ ְיֵהא ַהּפָ

ַיֲעֹקב ֶסָלה". 

 : (תהלים פד)  ְוֶחְבַרָיא  יֹוָחָנן  י  ַרּבִ ם  ְבׁשֵ הּו  ַאּבָ י  ַרּבִ ַאִבין  י  ַרּבִ ֶבן  יֹוֵסי  י  ַרּבִ
ְך"  (עין יעקב על ירושלמי, ברכות אות י') ֵרי ָאָדם ּבֹוֵטַח ּבָ "ְיֹהָוה ְצָבאֹות ֲאׁשְ

עֹוָלם ַהֶזה  רּוְך הּוא, ַהֵרי לֹו ַמְחֶסה ּבָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ְטחֹונֹו ּבְ ל ַהּתֹוֶלה ּבִ ּכָ
א: (מנחות דף כט ב) ּוְלעֹוָלם ַהּבָ

סגולה מהרמב"ן
לומר ע"ב פסוקים אלו

שמהם יוצא השם ע"ב מצירוף אותיות של הפסוקים "ויסע" "ויבא" "ויט" (כמובא ברש"י 
סוכה דף מה ע"א ד"ה אני והו)

(להזהר שלא תוציא השמות המופיעים בסוף כל פסוק מהשפה ולחוץ, רק במחשבה)

ְרָחק, ֱאָילּוִתי ְלֶעְזָרִתי  ה ְיהָֹוה ַאל ּתִ ְוַאּתָ וה"ו:  י  ּוֵמִרים רֹאׁשִ בֹוִדי  ּכְ ֲעִדי,  ּבַ ה ְיהָֹוה ָמֵגן  ְוַאּתָ
יִקים, ְוָאְזָניו  ה יל"י: אַֹמר ַלְיהָֹוה ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי, ֱאלַֹהי ֶאְבַטח ּבֹו סי"ט: ֵעיֵני ְיהָֹוה ֶאל ַצּדִ חּוׁשָ

י  ּכִ ֲאדָֹני,  ִני  ָחּנֵ מה"ש:  ָעה  ׁשֵ ְוִנּוָ ֶניָך  ּפָ ָהֵאר  יֵבנּו,  ֲהׁשִ ְצָבאֹות  ֱאלִֹהים  ְיהָֹוה  על"ם:  ְוָעָתם  ׁשַ ֶאל 

י  ָיַדְעּתִ אכ"א:  ִיְסְמֵכִני  ְיהָֹוה  י  ּכִ ָנה, ֱהִקיצֹוִתי  ָוִאיׁשָ י  ַכְבּתִ ׁשָ ֲאִני  לל"ה:  ַהּיֹום  ל  ּכָ ֵאֶליָך ֶאְקָרא 

י הז"י:  ּנִ ֶניָך ִמּמֶ יר ּפָ ְסּתִ י, ּתַ ְזַנח ַנְפׁשִ יָתִני כה"ת: ָלָמה ְיָי ּתִ ֶטיָך, ֶוֱאמּוָנה ִעּנִ ּפָ י ֶצֶדק ִמׁשְ ְיהָֹוה ּכִ

ְיהָֹוה  טּוב  ּבְ ִלְראֹות  י  ֶהֱאַמְנּתִ לּוֵלא  אל"ד:  ָך  ֶנְגּדֶ ְיָלה  ַבּלַ י  ָצַעְקּתִ יֹום  ְיׁשּוָעִתי,  ֱאלֵֹהי  ְיהָֹוה 

עּו ֲעֵצי ְיהָֹוה,  ּבְ ָך הה"ע: ִישְֹ יֵעִני ְלַמַען ַחְסּדֶ י, הֹוׁשִ ָצה ַנְפׁשִ ים לא"ו: ׁשּוָבה ְיהָֹוה ַחּלְ ֶאֶרץ ַחּיִ ּבְ

ה ִכי ֵכן ְיבַֹרְך  ָרהמב"ה: ִהּנֵ ּצָ ב ְלִעּתֹות ּבַ ּגָ ְך, ִמשְֹ ב ַלּדָ ּגָ ר ָנָטע יז"ל: ִויִהי ְיהָֹוה ִמשְֹ ַאְרֵזי ְלָבנֹון ֲאׁשֶ

ַליהָֹוה  הק"ם: הֹודּו  ָרה  ּצָ ּבַ ְלִעּתֹות  ְעִלים  ּתַ ָרחֹוק,  ּבְ ֲעמֹד  ּתַ ְיהָֹוה  ָלָמה  הר"י:  ְיהָֹוה  ְיֵרא  ֶבר,  ּגָ

י ְרצֹונֹו כל"י:  ְרָתיו עֹשֵֹ ל ְצָבָאיו, ְמׁשָ ְרכּו ְיהָֹוה ּכָ ים ֲעִלילֹוָתיו לא"ו: ּבָ מֹו, הֹוִדיעּו ָבַעּמִ ִקְראּו ִבׁשְ

ֵדִני  ַלּמְ ֶטיָך  ּפָ ּוִמׁשְ י ְרֵצה ָנא ְיהָֹוה,  ּפִ לו"ו: ִנְדבֹות  ְוָעִתי  ׁשַ ַמע  ׁשְ ט ֵאַלי ַוּיִ ַוּיֵ יִתי ְיהָֹוה,  ִקּוִ ה  ַקּוֹ

ַהְמַיֲחִלים  ֶאת  ְיֵרָאיו,  ֶאת  ְיהָֹוה  רֹוֶצה  נל"ך:  ָרה  ֲאַזּמֵ ְמָך  ּוְלׁשִ ְיהָֹוה,  ַבּגֹוִים  אֹוְדךָ  ן  ּכֵ ַעל  פה"ל: 



חובות הלבבות שער הבטחון רנב

ֲחֶוה ְוִנְכָרָעה, ִנְבְרָכה ִלְפֵני  ּתַ ְמָחה בֹו מל"ה: ּבֹאּו ִנׁשְ ה ְיהָֹוה, ָנִגיָלה ְוִנשְֹ ְלַחְסּדֹו יי"י: ֶזה ַהּיֹום ָעשָֹ

ֵגל ָהָאֶרץ,  יָלִני נת"ה: ְיהָֹוה ָמָלְך ּתָ ל ְמגּורֹוַתי ִהּצִ י ֶאת ְיהָֹוה ְוָעָנִני, ּוִמּכָ ּתִ ַרׁשְ נּו חה"ו: ּדָ ְיהָֹוה עֹשֵֹ

ְפֵטִני ְכִצְדְקָך  ְנְצֵרִני יר"ת: ׁשָ ֵצִני ְיהָֹוה ֵמָאָדם ָרע, ֵמִאיׁש ֲחָמִסים ּתִ ים הא"א: ַחּלְ ים ַרּבִ ְמחּו ִאּיִ ִישְֹ

ים ֲעִלילֹוָתיו רי"י: אֹוֶדה  ידּו ָבַעּמִ ב ִצּיֹון, ַהּגִ רּו ַליהָֹוה יֹׁשֵ ְמחּו ִלי שא"ה: ַזּמְ ְיהָֹוה ֱאלָֹהי, ְוַאל ִישְֹ

ה  ָאּתָ ֱאלַֹהי  י  ָאַמְרּתִ ְיהָֹוה,  י  ָבַטְחּתִ ָעֶליָך  ַוֲאִני  או"ם:  ֶעְליֹון  ְיהָֹוה  ם  ׁשֵ ָרה  ַוֲאַזּמְ ִצְדקֹו,  ּכְ ְיהָֹוה 

ְיהָֹוה, ְמאֹד ָעְמקּו  יָך  ְדלּו ַמֲעשֶֹ ּגָ וש"ר: ַמה  י  ַנְפׁשִ ָטה  ַמּלְ ְיהָֹוה  ה  ָאּנָ ֶאְקָרא,  ְיהָֹוה  ם  ּוְבׁשֵ לכ"ב: 

י,  ְעּתִ ּוַ ׁשִ ְיהָֹוה  ֵאֶליָך  ַוֲאִני  לה"ח:  רּו  ְוַזּמֵ נּו  ְוַרּנְ ְצחּו  ּפִ ָהָאֶרץ,  ל  ּכָ ַליהָֹוה  ָהִריעּו  יח"ו:  בֹוֶתיָך  ַמְחׁשְ

י  בֹוֶדָך מנ"ד: ִאם ָאַמְרּתִ ן ּכְ ּכַ יֶתָך, ּוְמקֹום ִמׁשְ י ְמעֹון ּבֵ ֶמךָּ כו"ק: ְיהָֹוה ָאַהְבּתִ ִתי ְתַקּדְ ִפּלָ ּוַבּבֶֹקר ּתְ

ְמּתָ ְמעֹוֶנָך חע"ם: ְיִמין ְיהָֹוה  ה ְיהָֹוה ַמְחִסי, ֶעְליֹון שַֹ י ַאּתָ ָך ְיהָֹוה ִיְסָעֵדִניאנ"י: ּכִ ָמָטה ַרְגִלי, ַחְסּדְ

יָלה  ם הּוא יי"ז: ְיהָֹוה ַהּצִ ְטחּו ַביהָֹוה, ֶעְזָרם ּוָמִגּנָ ה ָחִיל רה"ע: ִיְרֵאי ְיהָֹוה ּבִ רֹוֵמָמה, ְיִמין ְיהָֹוה עֹשָֹ
ְיהָֹוה  ָךמי"ך:  ַנְפׁשֶ ֶאת  מֹר  ִיׁשְ ָרע,  ל  ִמּכָ ָמְרךָ  ִיׁשְ ְיהָֹוה  ההה"ה:  ְרִמּיָ ׁשֹון  ִמּלָ ֶקר,  ׁשֶ ַפת  ִמשְֹ י  ַנְפׁשִ

תוֹ יל"ה: ְיִהי  ִהּלָ ל ּתְ ִמיַע ּכָ בּורֹות ְיהָֹוה, ַיׁשְ ל ּגְ ה ְוַעד עֹוָלם וו"ל: ִמי ְיַמלֵּ ָמר ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך, ֵמַעּתָ ִיׁשְ

יער"י: ִעְבדּו  ּנִ ְרַחק ִמּמֶ ַעְזֵבִני ְיהָֹוה ֱאלַֹהי ַאל ּתִ ר ִיַחְלנּו ָלְך סא"ל: ַאל ּתַ ֲאׁשֶ ָך ְיהָֹוה ָעֵלינּו, ּכַ ַחְסּדְ

ים ֲאַהְלֶלּנוּ מי"ה:  ִפי, ּוְבתֹוְך ַרּבִ ְרָנָנה עש"ל: אֹוֶדה ְיהָֹוה ְמאֹד ּבְ ְמָחה, ּבֹאּו ְלָפָניו ּבִ שִֹ ֶאת ְיהָֹוה ּבְ

ל ִנְפְלאֹוֶתיָך  ָרה ּכָ י, ֲאַסּפְ ָכל ִלּבִ תוֹ ֵאין ֵחֶקר וה"ו: אֹוֶדה ְיהָֹוה ּבְ ל ְמאֹד, ְוִלְגֻדּלָ דֹול ְיהָֹוה ּוְמֻהּלָ ּגָ

י ֵמעֹוָלם  יו הח"ש: ְזכֹר ַרֲחֶמיָך ְיהָֹוה, ַוֲחָסֶדיָך ּכִ ַמֲעשָֹ ַמח ְיהָֹוה ּבְ דנ"י: ְיִהי ְכבֹוד ְיהָֹוה ְלעֹוָלם, ִישְֹ

ה  ַאּתָ ְוכֹוִסי,  ֶחְלִקי  ְמָנת  ְיהָֹוה  ננ"א:  ְלַחְסּדֹו  ַלְמַיֲחִלים  ְיֵרָאיו,  ֶאל  ְיהָֹוה  ֵעין  ה  ִהּנֵ עמ"ם:  ה  ֵהּמָ

ַעּמֹו,  י רֹוֶצה ְיהָֹוה ּבְ ָלהמב"ה: ּכִ ּכֹל ָמׁשָ ְסאֹו, ּוַמְלכּותֹו ּבַ ַמִים ֵהִכין ּכִ ָ ׁשּ ּתֹוִמיךְ ּגֹוָרִלי ני"ת: ְיהָֹוה ּבַ
ם ְיהָֹוה  פּוִפיםנמ"ם: ְיִהי ׁשֵ ְיׁשּוָעה פו"י: סֹוֵמְך ְיהָֹוה ְלָכל ַהּנְֹפִלים, ְוזֹוֵקף ְלָכל ַהּכְ ְיָפֵאר ֲעָנִוים ּבִ

י  עֹשֵֹ ֵני ְיהָֹוה ּבְ ב, ֵואלַֹהי ְלצּור ַמְחִסי הר"ח: ּפְ ּגָ ה ְוַעד עֹוָלם יי"ל: ַוְיִהי ְיהָֹוה ִלי ְלִמשְֹ ְמבָֹרְך, ֵמַעּתָ

א ְבָרָכה  ָכל ָהָאֶרץ ומ"ב: ִישָֹ ְמָך ּבְ יר ׁשִ ָרע, ְלַהְכִרית ֵמֶאֶרץ ִזְכָרם מצ"ר: ְיהָֹוה ֲאדֵֹנינּו, ָמה ַאּדִ

ַמע  ָך ענ"ו: ׁשְ ֲאלֹות ִלּבֶ ן ְלָך ִמׁשְ ְוִיּתֶ ג ַעל ְיהָֹוה,  עֹו יה"ה: ְוִהְתַעּנַ ֵמֵאת ְיהָֹוה, ּוְצָדָקה ֵמֱאלֵֹהי ִיׁשְ

ֵחם ַעל ֲעָבֶדיָך דמ"ב: אֵֹהב ְיהָֹוה  ִני, ְיהָֹוה ֶהֵיה עֵֹזר ִלימח"י: ׁשּוָבה ְיהָֹוה ַעד ָמָתי, ְוִהּנָ ְוָחּנֵ ְיהָֹוה 

י ָבַחר  ִעי אי"ע: ּכִ נֹות ַיֲעקֹב מנ"ק: ַחי ְיהָֹוה ּוָברּוְך צּוִרי, ְוָירּום ֱאלֹוֵהי ִיׁשְ ּכְ ֲעֵרי ִצּיֹון ִמּכֹל ִמׁשְ ׁשַ

ָכל  יק ְיהָֹוה ּבְ יךָ ֶאּצָֹרהרא"ה: ַצּדִ ב לֹו חב"ו: ָקָראִתי ְבָכל ֵלב ֲעֵנִני ְיהָֹוה, ֻחּקֶ הּ ְלמֹוׁשָ ִצּיֹון, ִאּוָ ְיהָֹוה ּבְ

ָרֵאל ֶאל ְיהָֹוה  ָך ַעל ַיד ְיִמיֶנָך הי"י: ַיֵחל ִישְֹ יו יב"ם: ְיהָֹוה ׁשְמֶרָך ְיהָֹוה ִצלְּ ָכל ַמֲעשָֹ ָרָכיו, ְוָחִסיד ּבְ ּדְ

ה ְוַעד עֹוָלםמו"ם: ֵמַעּתָ

ָרֵאל ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ְיֹהָוה ֶאָחד ַמע ִיֹשְ  ׁשְ

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד ם ּכְ רּוְך ׁשֵ ּבָ
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ְסגּוָלה ְלַאִריכּות ָיִמים

מובא מהרב חיד"א זי"ע

בספר 'שומר ישראל' הנדפס בסוף ספר 'עבודת הקודש'

ר: ָ ּה, ְוֹתְמֶכיָה ְמֻאּשׁ ֲחִזיִקים ּבָ ים ִהיא ַלּמַ ֵעץ ַחּיִ

לֹום: ָרֶכיָה ַדְרֵכי ֹנַעם, ְוָכל ְנִתיבֹוֶתיָה ׁשָ ּדְ

ב: ּגָ יק ְוִנֹשְ ם ְיֹהָוה, ּבֹו ָירּוץ ַצּדִ ל ֹעז ׁשֵ ִמְגּדַ

ואח"כ יאמר תפלה זו:

ַרֲחִמים  א  ְתַמּלֵ ּתִ ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיֹהָוה  ִמְלָפֶניָך  ָרצֹון  ְיִהי 
ים, ַאְבָרָהם ִאיׁש ַהֶחֶסד, ִיְצָחק  דֹוׁשִ ה ְלַמַען ֲאבֹוֵתינּו ַהּקְ ָעֵלינּו, ַוֲעֵשֹ
ֵזירֹות ָקׁשֹות  ל ּגְ ל ֵמָעֵלינּו ּכָ ְפֶאֶרת. ּוְתַבּטֵ ִליל ּתִ ְגבּוָרה, ַיֲעֹקב ּכְ ֶנְאָזר ּבִ
ְוִגיֵדינּו,  ֵאָבֵרינּו  ָכל  ּבְ ִריִאים  ּבְ ְוִנְהֶיה  יֵרנּו,  ְסּתִ ּתַ ָנֶפיָך  ּכְ ּוְבֵצל  ְוָרעֹות, 
ִמיֵני  ל  ִמּכָ יֵלנּו  ְוַתּצִ חֹוִלי,  ל  ּוִמּכָ ַחד  ּפַ ל  ּוִמּכָ ָצָרה  ל  ִמּכָ ְמֵרנּו  ְוִתׁשְ
ְוִנְהֶיה  ֵעיֵנינּו,  כּו  ֶיְחׁשְ ְוַאל  נּו  ִלּבֵ ִיְדֶוה  ְוַאל  ַעת,  ַהּדַ ְלּבּול  ּוִמּבִ יׁשּוף  ּכִ
ּוְלִיְרָאֶתָך,  ַלֲעבֹוָדֶתיָך  ּוְבִריאּות  ֹכַח  נּו  ּבָ ְוֵתן  ינּו,  ַדְעּתֵ ּבְ ִבים  ְמיּוׁשָ
יל,  ּכִ ַנְשֹ ִנְפֶנה  ר  ֲאׁשֶ ּוְבָכל  ִעיִמים,  ּנְ ּבַ נֹוֵתינּו  ּוׁשְ ַבּטֹוב  ָיֵמינּו  ְוַתֲאִריְך 

ן ְיִהי ָרצֹון: ה ַנְצִליַח. ָאֵמן. ּכֵ ר ַנֲעֶשֹ ּוְבָכל ֲאׁשֶ

לאחר מכן יאמר פסוקים אלו,

(והם פסוקי בטחון בר"ת שם הוי'ה ב"ה)

ר ִיַחְלנּו ָלְך: ֲאׁשֶ ָך ְיֹהָוה ָעֵלינּו, ּכַ ְיִהי ַחְסּדְ

ן ָלנּו: ּתֶ ֲעָך ּתִ ָך, ְוֶיׁשְ ַהְרֵאנּו ְיֹהָוה ַחְסּדֶ
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יׁשּוָעֶתָך  י ּבִ י, ָיֵגל ִלּבִ ָך ָבַטְחּתִ ַחְסּדְ ַוֲאִני ּבְ
י ָגַמל ָעָלי: יָרה ַלְיֹהָוה ּכִ ָאׁשִ

ה ֵאל ְיׁשּוָעִתי, ֶאְבַטח ְולֹא ֶאְפָחד  ִהּנֵ
י ְוִזְמָרת ָיּה ְיֹהָוה,  ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה: י ָעּזִ ּכִ

אלו חמשה פסוקים הם מסוגלים וטוב 
לאדם להיות רגיל בהם

מספר שמוש תהלים מרב האי גאון

(תהלים קכ"א ב') ַמִים ָוָאֶרץ:  ה ׁשָ ֶעְזִרי ֵמִעם ְיהָֹוה, עֹשֵֹ

(שם נ"ה כ"ג)  ְלָך:  ֵלְך ַעל ְיהָֹוה ְיָהְבָך, ְוהּוא ְיַכְלּכְ ַהׁשְ

(שם ל"ז ל"ז) לֹום  י ַאֲחִרית ְלִאיׁש ׁשָ ר, ּכִ ם ּוְרֵאה ָיׁשָ ָמר ּתָ ׁשְ

(שם ל"ז ג') ָכן ֶאֶרץ ּוְרֵעה ֱאמּוָנה  ה טֹוב, ׁשְ ְיהָֹוה ַוֲעשֵֹ ַטח ּבַ ּבְ

(ישעיה י"ב ב') י ָעִזי ְוִזְמָרת ָיּה ְיהָֹוה ַוְיִהי ִלי ִלְיׁשּוָעה  ִהֵנה ֵאל ְיׁשּוָעִתי ֶאְבַטח ְולֹא ֶאְפָחד, ּכִ

מספר המידות - ערך בטחון

לֹום: א ׁשָ ָטחֹון ּבָ ַעל ְיֵדי ּבִ ב. 

ָטחֹון ֵאין ָאָדם ָצִריְך ְלַחֵברֹו ַגם ֵאין ָאָדם ַמְכִלימֹו: ַעל ְיֵדי ּבִ ח. 

ָטחֹון ָאָדם ִנצֹול ִמְדָאָגה: ַעל ְיֵדי ּבִ ט. 

מֹות ַהֹקֶדׁש: ה ֵליַדע ׁשֵ ָטחֹון ִיְזּכֶ ַעל ְיֵדי ּבִ י. 

לֹא ְלַבֵיׁש ׁשּום  ֹמר ֶאת ַעְצמֹו ׁשֶ ָטחֹון, ִיׁשְ ֵאין לֹו ִמַדת ַהּבִ ִמי ׁשֶ יא. 
ָוַנת ַהֵלב: ּכַ ֵלל ּבְ ָאָדם ַגם ִיָזֵהר ְלִהְתּפַ



רנהפסוקי בטחון  

ָטחֹון, לֹא ִיְתַקְצרּו ָיָמיו: ֵיׁש לֹו ּבִ ִמי ׁשֶ יב. 

ָטחֹון: ה ְלּבִ יָקה ִיְזּכֶ ּתִ ַעל ְיֵדי ׁשְ יד. 

ַרְך: ם ִיְתּבָ ָטחֹון ָהָאָדם ִנְתָקֵרב ְלַהׁשֵ ַעל ְיֵדי ַהּבִ יח. 

שיר על אמונה

מאת בעל עבודת פנים זצוק"ל

עט ִדיר ֵזייֶער ֶהעְלף ַאֶלע ִאיְדן אּון אֹויְך ִמיר, ל עֹוָלם ִאיְך ּבֶ ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ט ִאין ֵקייֶנעם ָנאר ִאין ִדיר, ִאיְך ַפאְרִזיֶכער ִזיְך ִניׁשְ

ט צּו ֵקייֶנעם ָנאר צּו ִדיר. ִאיְך ָהאף ִניׁשְ

ט פּון ֵקייֶנעם ָנאר פּון ִדיר, ַמיין ִהיְלף ִאיז ִניׁשְ

ֶוועל פּון ִטיְהר. ער ֵגיין ֶדעם ׁשְ ט ַאִריּבֶ ָאן ַדיין ִהיְלף ֶקען ֶמען ִניׁשְ

ן ֵקיין ִריר, ט ֶגעּבְ ַח ֶקען ֶמען ִזיְך ִניׁשְ ָאן ַדיין ּכֹ

ט אֹויף ֵקייֶנעם ָנאר אֹויף ִדיר, ִאיְך ַפאְרָלאז ִזיְך ִניׁשְ

יעּור. ַדיין ַרֲחָמנּות אּון ַדייֶנע ֲחָסִדים ֶזעֶנען ָאן ַא ׁשִ

ל עֹוָלם ֶמען ַדאְרף ָאְנקּוֶמען צּו ִדיר, ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ִריט, ֶיעֶדע ֶרַגע אּון ֶיעֶדע ִמינּוט, אֹויף ֶיעְדן ְטִריט אּון ֶיעְדן ׁשְ

ֶלעְכט אּון ַסיי ֶווען ְס'ִאיז גּוט. לֹום ׁשְ ַסיי ֶווען ְס'ִאיז ַחס ְוׁשָ
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עט ִדיר ֵזייֶער, ֶהעְלף ִמיר! ל עֹוָלם ִאיְך ּבֶ ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ִאיְך ָזאל ֶקעֶנען ִהיְטן ַמייֶנע אֹויְגן,

אּון ַמייֶנע ֵרייד פּון מֹויל ָזאְלן ַזיין ֶגעוֹוְאויְגן

אּון ַמיין ַהאְרץ, ָזאל ַזיין ַפאר ִדיר ֶגעּבֹויְגן,

ָראּוי ּוְכהֹוֶגן. ים ָזאְלן ַזיין ּכָ אּון ַאֶלע ַמייֶנע ַמֲעֹשִ



לעילוי נשמת 
אחינו האברך החשוב הרה"ח ר' יחיאל מאיר 

בן ר' אברהם זצ"ל

נלב"ע י"ב טבת תשס"ח

נפש נקי הבחור נתן צבי בן ר' אברהם זצ"ל

נלב"ע י"ד טבת תשס"ט

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת 
זקנינו הרה"ח רבי אליעזר דוד בן רבי יחיאל 

צבי עקשטיין זצ"ל
נלב"ע י' תמוז תשנ"ו

וזוגתו מרת שרה בת רבי יחזקאל גולדמן ע"ה

נלב"ע ט' סיון תשמ"ט

דודנו הרה"ח ר' שמחה בונים בן רבי אליעזר 
דוד עקשטיין זצ"ל

נלב"ע י"א אדר א' תשע"א

דודנו הרה"ר ר' נחמן בן רבי אליעזר דוד 
עקשטיין זצ"ל

נלב"ע כ' אייר תשע"ח

ת.נ.צ.ב.ה.



לעילוי נשמת 
זקנינו הגאון הצדיק רבי גמליאל בן רבי לוי הכהן 

רבינוביץ זצ"ל
נלב"ע כ"ב אדר ב' תרפ"ט

וזוגתו מרת אסתר מירל בת רבי יעקב עקיבא ע"ה

נלב"ע ט' תשרי תרפ"ט

דודנו ר' שבתי בן רבי גמליאל הכהן רבינוביץ 
זצ"ל

זקנינו הגאון הצדיק ר' לוי בן רבי גמליאל הכהן 
רבינוביץ זצ"ל

נלב"ע ב' אדר תשע"ה

וזוגתו מרת מיכלא איטא בת רבי יחיאל מאיר 
זילבר ע"ה

נלב"ע י"א ניסן תשנ"ז

דודנו הרה"ח ר' שלמה  בן רבי אברהם מן זצ"ל

נלב"ע כ"ט אב תשע"א

דודתנו מרת פרומא בת רבי לוי ויינשטיין ע"ה

נלב"ע כ"ד אלול תשע"ד

דודנו הר"ר שמואל שמחה הכהן בן ר' ישראל 
רוזנפלד זצ"ל 

נלב"ע כ"א טבת תש"פ

ת.נ.צ.ב.ה.



לעילוי נשמת 
זקנינו הרה"ח ר' דוד בן רבי חיים שמואל אינגבר 

זצ"ל

נלב"ע ח' סיון תשס"ט

וזוגתו מרת שושנה רייזל בת רבי אליעזר ע"ה

נלב"ע ה' תשרי תשס"ז

זקנינו הרה"ח ר' חיים בן רבי לוי יצחק מרקובסקי 
זצ"ל

נלב"ע כ"א כסלו תשנ"א

דודנו הרה"ח ר' יעקב זאב בן רבי אהרן דב בער 
זצ"ל 

נלב"ע ו' מנחם אב תש"ע

וזוגתו מרת ברוריה עזימה בת רבי משה ע"ה

נלב"ע ג' אדר א' תשע"ו

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת 
הר"ר גמליאל זצ"ל בן יבדלחט"א ר' חיים לייב 

ויינשטיין
וזוגתו מרת לאה ע"ה בת יבדלחט"א ר' שמואל 

רבינוביץ
נלב"ע י"ב אייר תשס"ב

ת.נ.צ.ב.ה.



לעילוי נשמת 

הרה"ח ר' יצחק מאיר צבי 

בן רבי חיים יעקב קלפהולץ זצ"ל

נלב"ע ז' ניסן תשפ"א

ת.נ.צ.ב.ה.


