
ִביִעת ֵהן ֹלא ִנְזָרע ְוֹלא ֶנֱאסֹף ֶאת־ְּתבּוָאֵתנּו",  ָנה ַהּׁשְ ַעל ַהָּפסּוק ֶׁשְּבָפָרָׁשֵתנּו: "ְוִכי תֹאְמרּו ַמה־ּנֹאַכל ַּבּׁשָ
ּכֹוֵתב ָהַרִּבי ר' ֱאִליֶמֶלְך ִמִּליֶז'ְנְסק ְּב"נַֹעם ֱאִליֶמֶלְך", ְּדָבִרים ְּכָדְרבֹנֹות ְּבֵׁשם "ָאִחי ֶהָחִסיד ַהְמֻפְרָסם", 
הּוא ָהַרִּבי ר' זּוָׁשא ֵמֲאִנּפֹוִלי, ְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָהְפכּו ְלַאְבֵני ְיסֹוד ְּבתֹוַרת ַהִּבָּטחֹון ְוָהֱאמּוָנה, ַוֲעֵליֶהם ָאַמר 
ם ִיְתָּבַרְך ֶאת ָהעֹוָלם,  ַהִחּדּוֵׁשי ָהִרי"מ ֶׁשֵּמֶהם ִנְרֵאית ְּגֻדָּלתֹו ְוִצְדקּותֹו ֶׁשל ָהַרִּבי ר' זּוָׁשא: "ְּכֶׁשָּבָרא ַהּׁשֵ
נֹוֵפל  ְּכֶׁשָהָאָדם  ֶאָּלא,  ְּכָלל.  ְלַהְפִסיק  ֶׁשֹּלא  ְּבֵני־ָאָדם  ְלָצְרֵכי  ֶׁשַפע  מֹוְׁשִכים  ִצּנֹורֹות  ִמּטּובֹו  ִהְׁשִּפיַע 
ְוֵאין לֹו ִּבָּטחֹון ַּבּבֹוֵרא ָּברּוְך הּוא, ַהַּמְׁשִּגיַח ֲאִמִּתי ַהָּזן ּוְמַפְרֵנס ְּבֶרַוח ְּבִלי ֶהְפֵסק ְּכָלל, ָאז  ִמַּמְדֵרָגתֹו 
ַפע ָחִליָלה ְוָצִריְך  עֹוֶׂשה ָהָאָדם ַההּוא ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו ַהִהיא ְּפָגם ָחִליָלה ָּבעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים, ְוָאז ִנְפָסק ַהּׁשֶ
ַפע ֶׁשֵּתֵלְך, ְּכמֹו ִמְּתִחַּלת ַהְּבִריָאה. ְוֶזה הּוא 'ְוִכי תֹאְמרּו',  ם ִיְתָּבַרְך ָּברּוְך הּוא ְלַצּוֹות ֵמָחָדׁש ַהּׁשֶ ַהּׁשֵ
ֶׁשַהּתֹוָרה ְמַלֶּמֶדת ָלָאָדם ֶׁשִּיְהֶיה ָׁשֵלם ְּבִבְּטחֹונֹו ַעל ֱאֹלֵקינּו ְוֹלא יֹאַמר ְּכָלל ַמה ּיֹאַכל, ְוִתְבְטחּו ַּבה' 

ַפע ְּבִלי ֶהְפֵסק ְּכָלל ָּתִמיד, ֹלא ֶיְחַסר ּכֹל־ָּבּה".  ְּבָכל־ְלַבְבֶכם, ְוָאז ֵיֵלְך ַהּׁשֶ
ַהָּסָבא  ֵאֶצל  ֵאֶליָה.  ְלַהִּגיַע  זֹוֶכה  ָהָאָדם ֲאֶׁשר  ְוַאְׁשֵרי  ְוַנֲעֵלית,  ְּגבֹוָהה  ַּדְרָּגה  ִהיא  ִּבָּטחֹון  זֹו ֶׁשל  ַּדְרָּגה 
ִמּנֹוְבַהְרּדֹוק, ָהְיָתה ִמַּדת ַהִּבָּטחֹון ֻמְׁשֶרֶׁשת ְּבִקְרּבֹו ֶּבֱאֶמת, ַעד ֶׁשַּפַעם ַאַחת ְּכֶׁשֹּלא ָהָיה לֹו ֵנר ִלְלמֹד 
ַמִים, ּוָבא ָאָדם ֶאָחד ִּבְלִּתי ֻמָּכר ְוֵהִביא לֹו ֵנר. ְּבֶמֶׁשְך  ְלאֹורֹו ִהְתַחֵּזק ְּבִבְּטחֹונֹו, ְוַנֲעָׂשה לֹו ֵנס ָּגלּוי ִמן־ַהּׁשָ
ֵרָפה ַהְּגדֹוָלה ֶׁשָּפְרָצה ְּבנֹוְבַהְרּדֹוק, ְוָאַמר  כ"ה ָׁשָנה ָׁשַמר ַעל ְׁשָיֵרי אֹותֹו ֵנר ְלֵזֶכר ַהֵּנס, ַעד ֶׁשִּנְׂשַרף ַּבּׂשְ

ַמִים ֶהְראּו לֹו ְּבָכְך, ֶׁשֵאין ְצִריִכים ְלמֹוֵפת ַעל ֲאִמּתּות ַהִּבָּטחֹון, ִּכי ְמִציאּות ִהיא.  ָאז ַהָּסָבא ֶׁשִּמן־ַהּׁשָ
יג ֶאת  ְּבִסְפרֹו "ַמְדֵרַגת ָהָאָדם", ַמְרִחיב ַהָּסָבא אֹודֹות ִמַּדת ַהִּבָּטחֹון, ְוכֹוֵתב ֶׁשַּבַעל ִּבָּטחֹון ֲאִמִּתי, ַיּׂשִ
ָּכל ְמֻבָּקׁשֹו. ּוַמְסִמיְך ְלָכְך ִסּפּור ִנְפָלא ֶׁשֵאַרע ְּבָיָמיו ֶׁשל ַרֵּבנּו ָהַאְלֵׁשיְך ַהָּקדֹוׁש. ִאיׁש ָּתִמים ֶאָחד ָהָיה 
ָאז ִּבְצַפת, ֶׁשִהְתַּפְרֵנס ִמְּכִרַּיית ֵחָמר ִמחּוץ ָלִעיר ּוְמִכיָרתֹו ַּבּשּׁוק. ַּפַעם ָׁשַמע ֶאת ָהַאְלֵׁשיְך ַהָּקדֹוׁש 
ַלֲעמֹל  ִּלי  "ָלָּמה  ְלַעְצמֹו:  ְוָאַמר  ִהְׁשַּתְּדלּות,  ִעָּמּה  ֵאין  ֶׁשַאף  ָהֶעְליֹוָנה  ַהִּבָּטחֹון  ִמַּדת  ִּבְׁשַבח  ַמֲאִריְך 
ַהְחָלָטה  ָהִאיׁש  ֶהְחִליט  ְמֻיֶּתֶרת".  ִהְׁשַּתְּדלּוִתי  ָּכל  ֲהֵרי  ָּכֶזה,  ִּבָּטחֹון  ִמין  ֶׁשֵּיׁש  ֵּכיָון  ַחַּיי?  ְיֵמי  ָּכל  ָקֶׁשה 
ְנחּוָׁשה ִלְבטַֹח ַּבה' ְּבָכל־ִלּבֹו, ְוָיַׁשב ָּכל ַהּיֹום ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ְלַיד ַהַּתּנּור ְוָאַמר ְּתִהִּלים. ָּבאּו ִאְׁשּתֹו ּוְבֵני 
ֵּביתֹו ִלְתּבַֹע ִמֶּמּנּו ֶׁשֵּיֵצא ִלְמַלאְכּתֹו ְּכִמָּיִמים ָיִמיָמה, אּוָלם הּוא ָּגַער ָּבֶהם ְוָאַמר: "ְוִכי ְמֻׁשָּגִעים ַאֶּתם? 
ַוֲהֹלא ָׁשַמְעִּתי ְּבֵפרּוׁש ֵמַרֵּבנּו ָהַאְלֵׁשיְך, ֶׁשִאם ָאָדם ּבֹוֵטַח ַּבה', ָּבָאה ֵאָליו ִמְחָיתֹו ְּבִלי ׁשּום ִסָּבה. ָלָּמה 
ִּלי ֵאפֹוא ַלֲעמֹל ְוִלְטרַֹח ְלֵׁשם ָּכְך? ֲעׂשּו ַאף ַאֶּתם ָּכמֹוִני ּוַפְרָנָסֵתנּו ָּתבֹוא ֵמֵאֶליָה". ְלָיִמים, ָמְכרּו ְּבֵני 
ַהַּבִית ֶאת ַהֲחמֹור ְוֶאת ָהֲעָגָלה ְלָנְכִרי ֶאָחד, ְוַהָּלה ָהַלְך ַלְחּפֹר ּוְלָהִביא ֵחָמר ִעם ָהֲעָגָלה. ְלֶפַתע, ָמָצא 
ַהָּנְכִרי אֹוָצר ָּגדֹול ֶׁשל ָזָהב ְוהּוא ִמֵהר ְלַהִּניַח ֶאת ָהאֹוָצר ַעל־ַּגֵּבי ַהֲחמֹור, ְוֵהֵחל ְלַכּסֹותֹו ְּבֵחָמר. ְלֶפַתע 
ִנַּתק ּגּוׁש ָּגדֹול ֶׁשל ֵחָמר ֵמרֹאׁש ָהָהר, ְוָקַבר ֶאת ַהּגֹוי ַּתְחָּתיו. ִהְמִּתין ַהֲחמֹור ַעד ּבֹוׁש, ּוְכֶׁשָרָאה ֶׁשֵאין 
ְּבֵני  ָּבְדקּו  ְלֶׁשָעַבר.  ְּבָעָליו  ֶׁשל  ַלֲחֵצרֹו  ְוִהִּגיַע  ָהְרִגיָלה,  ְּבַדְרּכֹו  ָלֶלֶכת  ֵהֵחל  אֹותֹו,  מֹוִביִלים  ַהְּבָעִלים 

ַהִּמְׁשָּפָחה ֶאת ַהִּמְטָען ֶׁשָּבֲעָגָלה, ּוְלִׂשְמָחָתם ִּגּלּו ֶאת ָהאֹוָצר ַהָּגדֹול ְוָאצּו ְלַסֵּפר זֹאת ַלֲאִביֶהם. 
ָהִאיׁש  ֶׁשל  ּכֹחֹו  ָּגדֹול  "ַּבֶּמה  ַרָּבם:  ֶאת  ְוָׁשֲאלּו  ַהָּקדֹוׁש  ָהַאְלֵׁשיְך  ַּתְלִמיֵדי  ָּבאּו  ָּבִעיר,  ַהָּדָבר  ְּכֶׁשּנֹוַדע 
ָּלנּו? ַּגם ָאנּו ְמַחְּפִׂשים ַוֲעֵמִלים ַאַחר ִמַּדת ַהִּבָּטחֹון, ְוֵאין ַהָּדָבר עֹוֶלה ְּבָיֵדינּו, ְוִאּלּו ָאָדם  ַהֶּזה יֹוֵתר ִמּׁשֶ
ב ְּבָסמּוְך ַלַּתּנּור, ּוְכָבר ָמָצא אֹוָצר ָּגדֹול ְוַנֲעָׂשה ָעִׁשיר  ָּפׁשּוט ֶזה ָׁשַמע ַּפַעם ַאַחת ֶאת ְּדָבֶריָך, ִהְתַיּׁשֵ
ֻמְפָלג"? ָאַמר ָלֶהם ַרָּבם: "ְראּו ָנא ַמה ֵּביֵניֶכם ְלֵבין מֹוִביל ַהֲחמֹור ַהָּתִמים. ַהָּלה, ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמע אֹודֹות 
ִמַּדת ַהִּבָּטחֹון, ָנַטל ֶאת ָהִעְנָין ִּבְתִמימּות ּוֶבֱאמּוָנה ֵאיָתָנה, ְוֹלא נֹוַתר ְּבִלּבֹו ׁשּום ָסֵפק ִּכי ָאְמָנם ָּכְך הּוא 
ַהָּדָבר, ְּכִאּלּו ֵאין ְמִציאּות ַאֶחֶרת ְּבעֹוָלם. אּוָלם ַאֶּתם, ֵּכיָון ֶׁשֵּיׁש ָלֶכם ְמַעט ִּפְקּפּוִקים ַוֲחָׁשׁשֹות, ֲעַדִין 

ֵלמּות ְּבִבָּטחֹון". ְלַלֶּמְדָך ּכָֹחּה ֶׁשל ִּבָּטחֹון ֶוֱאמּוָנה ְּתִמיָמה, ַמִהי.  ֲחֵסִרים ַאֶּתם ֶאת ַהּׁשְ

בס"ד

ֵמָהֱאמּוָנה  ִנְפָרד  ִּבְלִּתי  ֵחֶלק  ִהיא  ַהִּבָּטחֹון  ִמַּדת 
ֶׁשִהְגִּדיר  ּוְכִפי  ַעל־ָּכל־ְּברּוָאיו,  ּוְבַהְׁשָּגָחתֹו  ַּבָּקָּב"ה 
ַרק  ִהיא,  ַאַחת  ְוַהִּבָּטחֹון  "ָהֱאמּוָנה  ִאי"ׁש:  ַהֲחזֹון 
ְוַהִּבָּטחֹון  ְּבָעֶליָה,  ַהְּכָלִלי ֶׁשל  ַהַּמָּבט  ָהֱאמּוָנה ִהיא 
ִּבְבִחיַנת  ָהֱאמּוָנה  ַעל־ַעְצמֹו.  ַהַּמֲאִמין  ֶׁשל  ַהַּמָּבט 
ַמְדֵרגֹות  ְׁשֵּתי  ַמֲעֶׂשה".  ִּבְבִחיַנת  ְוַהִּבָּטחֹון  ֲהָלָכה, 
"חֹוַבת  ַּבַעל  ֶׁשְּמִביָאּה  ַאַחת  ַמְדֵרָגה  ְּבִבָּטחֹון,  ֵהן 
ַהְּלָבבֹות", ִּבָּטחֹון ֶׁשֵּיׁש ִעָּמּה ִהְׁשַּתְּדלּות, ִּכְלׁשֹונֹו: 
"ַמִהי ַמהּות ַהִּבָּטחֹון? ֱהֵוי אֹוֵמר, ְמנּוַחת ַנְפׁשֹו ֶׁשל 
ַהּבֹוֵטַח ּוְסִמיַכת ִלּבֹו ַעל־ֶזה ֶׁשהּוא ּבֹוֵטַח ּבֹו ֶׁשִּיְפַעל 
ָּבִעְנָין ֶׁשהּוא ּבֹוֵטַח ָעָליו, ְּבאֶֹפן ֶׁשּטֹוב ְוָיֶאה לֹו ְּכִפי 
ֶׁשָּטעּות  ִאי"ׁש,  ַהֲחזֹון  ּכֹוֵתב  ֶזה  ַעל־ִּפי  ַּדְעּתֹו". 
ָסמּוְך  ַהִּבָּטחֹון  ִמַּדת  ּבֹו  ֶׁשֶּיׁש  ֶׁשִּמי  ִהיא  ְנפֹוָצה 
ְּיַבֵּקׁש. ְוָטעּות ֵיׁש ַּבָּדָבר,  ּוָבטּוַח ֶׁשְּיַקֵּבל ָּכל ַמה ּׁשֶ
ָלנּו  ְוֵאין  ֶחְׁשּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם  יֹוְדִעים  ָאנּו  ֵאין  ֶׁשֲהֵרי 
ם ִיְתָּבַרְך, ּוְלִעִּתים ְמַצֶּפה ָהָאָדם  ְיִדיָעה ְּבַדְרֵכי ַהּׁשֵ
ֵיׁש  ַאְך  ָׁשַמִים.  ִּבְגֵזַרת  ְמַקְּבלֹו  ְוֵאינֹו  ִלְדַבר־ָמה 
ִּבָּטחֹון  ָהַרְמַּב"ן,  ִּדְבֵרי  ַעל־ִּפי  יֹוֵתר  ְּגבֹוָהה  ַמְדֵרָגה 
ֶעְליֹוָנה  ַמְדֵרָגה  ֶׁשִהיא  ִהְׁשַּתְּדלּות,  ָּכל  ְּבִלי  ָמֵלא 
ּוַבֲעֵלי  ַנֲעִלים  ֲאָנִׁשים  ֶׁשל  ַנֲחָלָתם  ְוִהיא  ְּביֹוֵתר 
ְלַׁשּנֹות  ַמְצִליִחים  ֲאֶׁשר  ּוְפׁשּוָטה,  ְּתִמיָמה  ֱאמּוָנה 
ְוָכְך  ַּבָּקָּב"ה.  ַהָּגדֹול  ִּבְטחֹוָנם  ְּברֹב  ְּבֵראִׁשית  ִסְדֵרי 
ָּכַתב ַה'ָּסָבא' ִמּנֹוְבַהְרּדֹוק, ֶׁשִּבָּטחֹון ֲאִמִּתי ַמְׁשָמעֹו 
לֹו  ְוִיְׁשַלח  אֹותֹו  יֹוִׁשיַע  ה'  ִּכי  ּוָבטּוַח  ָסמּוְך  ִלְהיֹות 
ַגת  ַהּׂשָ ְלֵׁשם  ַהָּנכֹון  ָהֶאְמָצִעי  ְוֶזהּו  ֶאת־ָּכל־ְצָרָכיו, 
יג ְּכֵדי  ְצָרִכים ֵאּלּו, ִּכי ַּבַעל ִּבָּטחֹון ֲאִמִּתי ָּבטּוַח ֶׁשַּיּׂשִ
ִמְחָיתֹו. ּוִמי ֶׁשֶּיׁש־לֹו ִּבָּטחֹון ֱאֶמת ִמּסּוג ֶזה, יֹוִׁשיעֹו 
ָּכְלֶׁשהּו  ַמֲעֶׂשה  ְּבִלי  ַאף  ֶאת־ָּכל־ְצָרָכיו,  ְוִיֶּתן־לֹו  ה' 
ְלַמֲעָלה ָרָמה  ְלַהִּגיַע  ָהָאָדם ֶׁשּזֹוֶכה  ְוַאְׁשֵרי  ִמִּצּדֹו. 

זֹו ֶׁשל ִּבָּטחֹון ַּבה'. 

ׁש ֻמְדּגָ
ח ּבָ ְמׁשֻ
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ִמּדֹות ַוֲהִליכֹות ִּבְרִאי ַהָּפָרָׁשה

ַמֲאַמר ְּפִתיָחה

ַמהּות ַהִּמָּדה

ת  ָרׁשַ ּפָ
ַהר ּבְ

ית   ִמּבֵ
ת ִטיׁש  ּבָ ַשׁ

בּוַע: ִּבָּטחֹון  נֹוֵׂשא ַהּׁשָ

"ְוַהּבֹוֵטַח ַּבה' - ֶחֶסד ְיסֹוְבֶבּנּו" 

ִמי ֶׁשּבֹוֵטַח ַּבה', ֲאַזי ַאף־ַעל־ִּפי ֶׁשֵאינֹו ָראּוי, 

ַהָּקָּב"ה נֹוֵתן לֹו ֶאת ְמֻבָּקׁשֹו ְּבֶחֶסד. 
)רבי יעקב מוצפי(



ל ִנְמׁשָ

ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה
ְׁשֵכִנים ְקרֹוִבים ָהיּו מּוִניׁש ְוַאְנִׁשיל. ָּבֵּתיֶהם ָעְמדּו ֶזה מּול ֶזה ִּבְרחֹוָבּה 
ֵכִנים. ְּבעֹוד מּוִניׁש  ָהָראִׁשי ֶׁשל ָהֲעָיָרה, אּוָלם ָּדָבר ְוִהּפּוכֹו ָהיּו ְׁשֵני ַהּׁשְ
ָהָיה ִאיׁש ְנִדיב־ֵלב, ֶׁשֵּביתֹו ָהָיה ָּפתּוַח ִלְרָוָחה ְלָכל עֹוֵבר אַֹרח, ְוָידֹו 
ַקְמָצן  ִאיׁש  ָהָיה  ֶׁשַאְנִׁשיל  ֲהֵרי  ֶׁשִּבְצָדָקה,  ָּדָבר  ְלָכל  ָהְיָתה ְּפתּוָחה 
ְוִכיַלי, ּוֵמעֹוָלם ֹלא ָּדְרָכה ַרְגלֹו ֶׁשל ָעִני ְּבֵביתֹו. ְׁשֵניֶהם ָהיּו ֲעִׁשיִרים 
ֻמְפָלִגים, ַאְך ְּבעֹוד ַאְנִׁשיל צֹוֵבר ֶאת ָממֹונֹו ְוׁשֹוְמרֹו ְלַעְצמֹו ְּכַעְכָּבר 
ַהּשֹׁוֵכב ַעל ִּדיָנָריו, ָהָיה מּוִניׁש ְמַפֵּזר ֶאת הֹונֹו ִלְצָדָקה ּוְמַקֵּבל ְּבֵסֶבר 
ָיפֹות ֶאת ָּכל ָהאֹוְרִחים ָהַרִּבים ֶׁשָּפְקדּו ֶאת ֵּביתֹו, ּוֵמעֹוָלם ֹלא ֵהִׁשיב 
ִהְתַרֵחב  ּוִמְסָחרֹו  ִּכְגמּולֹו ַהּטֹוב,  ֶהֱחִזיר לֹו  ַהָּקָּב"ה  ֵריָקם.  ַאף ֶאָחד 

ְוִׂשְגֵׂשג, ְּכֶׁשהּוא רֹוֶאה ְּבָרָכה ַּבֲעָמלֹו. 

"ַרְגַלי  ֲעָיָרה.  ֶׁשִּנְקַלע ְלאֹוָתּה  ָעִני  ֵהֶלְך  ִהְתלֹוֵנן  ַמִּתיׁש",  "ֵאיֶזה חֹם 
ְּכֶׁשָּפָניו  ְלַעְצמֹו,  ְלַלֵחׁש  ַהֵהֶלְך  ִהְמִׁשיְך  ּדֹוֵאב",  ּגּוִפי  ְוָכל  ּכֹוֲאבֹות 
ִחּוְרֹות ֵמרֹב ֻחְלָׁשה ּוְׂשָפָתיו ְסדּוקֹות ֵמָרָעב ְוָצָמא. "ָּכֵמַּה ֲאִני ִלְמַעט 
ֶׁשָּתִפיַח  ַמְׂשִּביָעה  ִלְסֻעָּדה  ְלָהֵסב  אּוַכל  ִאם  ֶאְהֶיה  ְוָׂשֵמַח  ְמנּוָחה, 
ָהֲעָיָרה  ָּבֵּתי  ֶאל  ַמִּביט  ְּבעֹודֹו  ְּבִלּבֹו,  ִהְרֵהר  ְּבַעְצמֹוַתי",  ַחִּיים  רּוַח 
ַהְּסמּוִכים. ַהֵהֶלְך ַהַּדל ֹלא ִהִּכיר ֶאת ָהֲעָיָרה ְוֹלא ֶאת ּתֹוָׁשֶביָה, אּוָלם 
עֹוד ְּבַדְרּכֹו ֻּגְּנָבה ְׁשמּוָעה ְלָאְזָניו, ִּכי ַּבֲעָיָרה זֹו ִמְתּגֹוֵרר ָאָדם ָעִׁשיר 
ֶאָחד, ֶׁשֵּביתֹו ָּפתּוַח ְלָכל אֹוֵרַח ְוָכל ֶאָחד ִמְתַקֵּבל ְּבֵביתֹו ְּבֵסֶבר ָּפִנים 
ָיפֹות. ֵהִרים ֶהָעִני ֶאת ֵעיָניו, ּוְכֶׁשָרָאה ֶאת ֵּביתֹו ַהָּגדֹול ֶׁשל ַאְנִׁשיל 
ַהְמֻפְרָסם,  ַהָּנִדיב  ֶׁשל  ֵּביתֹו  הּוא  ֶזה  ַּבִית  ִּכי  ְלֻתּמֹו  ָחַׁשב  ַהַּקְמָצן, 
ּוִבְתִמימּות ִהִּקיׁש ַעל־ֶּדֶלת ַהַּבִית. "ַרֶחם־ָנא ָעַלי, ַרִּבי ְיהּוִדי", ָאַמר 
ַהֵהֶלְך ְּבֵעיַנִים ֲעצּובֹות, ְּכֶׁשַהֶּדֶלת ִנְפְּתָחה ְלָפָניו ַעל־ְיֵדי ַּבַעל ַהַּבִית 
ְמַקְרֶקֶרת  ּוִבְטִני  ֶאל־ִּפי,  אֶֹכל  ָּבא  ֶׁשֹּלא  ִמְסָּפר  ָיִמים  "ֶזה  ַהִּכיַלי, 
ֵמָרָעב ְוֻחְלָׁשה". ְלֶרַגע, ָרָצה ַאְנִׁשיל ִלְטרֹק ֶאת ַהֶּדֶלת ַעל ַּפְרצּופֹו 
הּוא  ֵּבית־ָמלֹון  "ְוִכי  ְּבַכַעס:  ִמְתקֹוֵמם  הּוא  ְּכֶׁשְּבִלּבֹו  ַהֵהֶלְך,  ֶׁשל 
ֵּביִתי? ַמּדּוַע ִנְטַּפל ִאיׁש ֶזה ֵאַלי ְודֹוֵרׁש ִמֶּמִּני ְלַהִּגיׁש לֹו ְסֻעָּדה ְּכַיד־

ְזדֹוִני  ּוְבִחּיּוְך  ת,  ִהְתַעּׁשֵ ֶרַגע  ְלַאַחר  ַאְך  ַהֶּמֶלְך ְלֹלא ׁשּום ְּתמּוָרה"? 
ֶאל  ִלְגָזִרים  ִנְקָרע  "ִלִּבי  ֲחסּוָדה:  ַּבֲאֶרֶׁשת  ָלִאיׁש  ָאַמר  ִּפיו,  ֶׁשְּבִצֵּדי 
ְפֵרי  מּול ַרֲעבֹוְנָך ְוֻחְלָׁשְתָך, ּומּוָכן ֲאִני ְלַהִּגיׁש ְלָך ְסֻעָּדה ְּדֵׁשָנה ִמּׁשֻ
ְדֻׁשְפָרא, אּוָלם ַעל־ְמָנת ֵּכן ָעֶליָך ָלֵתת ִלי ְּתמּוָרה ָּכְלֶׁשִהי". ְּפִליָאה 
ֶׁשהּוא  ָהָיה  ָּבטּוַח  ֶׁשֵּכן  ַהְּדָבִרים,  ְלֵׁשַמע  ַהַּדל  ַהֵהֶלְך  ֶאת  ָאֲחָזה 
ֶׁשל  ּוְדִריָׁשתֹו  ְּתמּוָרה,  ָּכל  ְלֹלא  ַהָּדגּול  ַהָּנִדיב  ֶׁשל  ְּבֵביתֹו  ִיְתַקֵּבל 
ַהְמָאֵרַח ְלַקֵּבל ְּתמּוָרה ַלְּסֻעָּדה עֹוְרָרה ְּבִלּבֹו ְּתִמיָהה ְּגדֹוָלה, אּוָלם 

הּוא ָׁשַתק ְוִהְמִּתין ְלֶהְמֵׁשְך ְּדָבָריו ֶׁשל ַּבַעל־ַהַּבִית. 

"ּבֹוא ָנא ִעִּמי ֶאל ֲחַצר ַהַּבִית", ִהְמִׁשיְך ַאְנִׁשיל ִּבְדָבָריו, "ְוָׁשם ִּתְרֶאה 
ֲעֵרָמה ֶׁשל ֲעֵצי ַהָּסָקה ְּגדֹוִלים ֶׁשֹּלא ִנָּתן ְלַהְכִניָסם ֶאל ַּתּנּור ַהַהָּסָקה 
ֶׁשְּבֵביִתי, ֶאָּלא ִאם־ֵּכן ַיְחְטבּו אֹוָתם ִויַקְּצצּו אֹוָתם ִלְגָזִרים. ַהְתֵחל ָנא 
ֵאפֹוא ַּבְּמָלאָכה, ּוְכֶׁשְּתַסֵּים - ּתּוַכל ִלְסעֹד ֶאת־ִלְּבָך ָלׂשַֹבע ִּבְסֻעָּדה 
ְּדֵׁשָנה ְּכַיד־ַהֶּמֶלְך". ַרק ָׁשַמע ַהֵהֶלְך ָהָרֵעב ִּכי ְסֻעָּדה ְּדֵׁשָנה עֹוֶמֶדת 
ָהֵכן ִלְקָראתֹו, ְוהּוא ִהְתַמֵּלא ְּבכֹחֹות ֲעלּוִמים. ְּבֵעיֵני רּוחֹו ָרָאה ֶאת 
ּוַמֲאָכִלים  ַמֲעַדִּנים  ּוְלָפָניו  ְלִתְפֶאֶרת,  ָערּוְך  ֻׁשְלָחן  ְלַיד  יֹוֵׁשב  ַעְצמֹו 

הּוא  ֶאת־ַנְפׁשֹו.  ּוְמַחֶּיה  ְּבָכל־ֶּפה  אֹוֵכל  ְוהּוא  ַהִּמיִנים,  ִמָּכל  ֲעֵרִבים 
ֵהֵחל ַלֲעבֹד ִּבְמִהירּות ּוִביִגיָעה, ְּכֶׁשהּוא חֹוֵגר ֶאת ָמְתָניו ַלֲעׂשֹות ֶאת־

ְמַלאְכּתֹו ֶנֱאָמָנה, ְלַמַען יּוַכל ְלַקֵּבל ֶאת ְסֻעָּדתֹו ְּבַיד ְרָחָבה. ְּבעֹודֹו 
ַהְמָאֵרַח  ֶׁשל  ַהּמּוָזָרה  ְּדִריָׁשתֹו  ַעל  ְלַהְרֵהר  ֵהֵחל  ִּבְמַלאְכּתֹו,  עֹוֵסק 
ְוֵהֵחל ְלַהְרֵהר ֶׁשָּמא ַמֲעֶׂשה ֶחֶסד ֵיׁש  ְלִנְדַבת ִלּבֹו,  ֶׁשּדֹוֵרׁש ְּתמּוָרה 
ַאף ְּבָכְך, ֶׁשֵּכן ַּבַעל־ַהַּבִית ַהָּנִדיב ֵאינֹו ָחֵפץ ְלַהֲעִניק ְלאֹוְרָחיו 'ַנֲהָמא 
ְדִכּסּוָפא', ֶלֶחם ֶׁשל־ּבּוָׁשה, ְוֵאינֹו רֹוֶצה ֶׁשאֹוְרָחיו ִיְתַּבְּיׁשּו ְּבָכְך ֶׁשֵהם 
אֹוְכֵלי ֶלֶחם ִחָּנם, ְוָלֵכן הּוא ְמַבֵּקׁש ֵמֶהם ַלֲעׂשֹות לֹו ְמָלאָכה ָּכְלֶׁשִהי, 

ְּכֵדי ֶׁשְּיַקְּבלּו ֶאת ְמֻבָּקָׁשם ְּבֶדֶרְך ָּכבֹוד. 

ִּכי  ּוְכֶׁשָרָאה  ִמֵּביתֹו,  ַהִּכיַלי  ַאְנִׁשיל  ָיָצא  ַהָּקָׁשה,  ַהְּמָלאָכה  ִעם ּתֹם 
לֹו:  ְוָאַמר  ָרצֹון,  ִּבְׂשִביעּות  ִחֵּיְך  ֶנֱאָמָנה,  ְמַלאְכּתֹו  ֶאת  ָעָׂשה  ַהֵהֶלְך 
ְלַקֵּבל  ּתּוַכל  ָׁשם  מּוֵלנּו?  ֶׁשעֹוֵמד  ַהָּגדֹול  ַהַּבִית  ֶאת  ַאָּתה  "רֹוֶאה 
ִּבְמאּוָמה,  ָחַׁשד  ֹלא  ַהֵהֶלְך  ַהְּגדֹוָלה".  ִטְרָחְתָך  ִּכְׂשַכר  ְסֻעָּדְתָך  ֶאת 
ַהַּבִית  ֶאל  ָּפָנה  ְוִנְלָּבבֹות,  ַחּמֹות  ְּבִמִּלים  ְלַאְנִׁשיל  ֶׁשהֹוָדה  ּוְלַאַחר 
ֶׁשָעַמד ְלֶנְגּדֹו, ְוָׁשם ָאְמָנם ָרָאה ֲאָנִׁשים ַרִּבים יֹוְׁשִבים ְלַיד ֻׁשְלָחנֹות 
ב ַּגם  ֲערּוִכים, ְוִלְפֵניֶהם ַמֲאָכִלים ַרִּבים ְּכַיד־ַהֶּמֶלְך. ַעד ְמֵהָרה ִהְתַיּׁשֵ
ַרֲעבֹונֹו  ֶאת  ּוְלַהְׁשִקיט  ֶאת־ִלּבֹו  ִלְסעֹד  ֵהֵחל  ְוַאף הּוא  ִעָּמם,  ַהֵהֶלְך 
ְוַהָּלה  ַהּסֹוֲעִדים,  ֵּבין  ִמְסּתֹוֵבב  ֶאָחד  ָאָדם  ָרָאה  ָּכְך  ְּבתֹוְך  ַהָּגדֹול. 
אֹוָתם  ֲעמּוִסים,  ָמזֹון  ַמָּגֵׁשי  ּוְבָיָדיו  ָּכל־ֶאָחד,  ֶׁשל  ִלְׁשלֹומֹו  ִמְתַעְנֵין 
ַהֵהֶלְך  ָׁשַאל  ֶזה"?  ִאיׁש  "ִמי הּוא  ְלָכל ַהּסֹוֲעִדים ְּבטֹוַבת־ַעִין.  ִהִּגיׁש 
ְלָחן, ְוַהָּלה ִהִּביט ּבֹו ִּבְפִליָאה. "ֵאיְנָך יֹוֵדַע ִמי ֶזה? ֲהֵרי  ֶאת ְׁשֵכנֹו ַלּׁשֻ
ֶזהּו ר' מּוִניׁש ַהַּצִּדיק, ִאיׁש ַהֶחֶסד ַהְמֻפְרָסם, ֶׁשּנֹוֵתן ָלנּו ֶאת ְסֻעָּדֵתנּו 
ֶהָעִני  ַהֵהֶלְך  ִהְקָׁשה  ָאַמְרָּת"?  ְּתמּוָרה  ָּכל  "ְלֹלא  ְּתמּוָרה".  ָּכל  ְלֹלא 
ִּבְפִליָאה, "ַוֲהֵרי ָטַרְחִּתי ָׁשָעה ֲאֻרָּכה ַּבֲחִטיַבת ָהֵעִצים ַּבֲחַצר ַהַּבִית 
ַהָּמזֹון  ֶאת  ֶׁשְּמַחְּלִקים  אֹוֵמר  ְוַאָּתה  זֹו,  ִלְסֻעָּדה  ִּבְתמּוָרה  ֶׁשִּמּמּול, 
ִּבְצחֹוק.  ָּפַרץ  ֶרַגע  ּוְלַאַחר  ִּבְפִליָאה,  ַהָּלה  ּבֹו  ִהִּביט  ְּתמּוָרה"?  ְלֹלא 
ְלִמְׁשֵנהּו,  ְצחֹוק  ֶּפֶרץ  ֵּבין  ַהָּלה  לֹו  ָאַמר  ַהָּיָקר"!  ְיִדיִדי  אֹוְתָך,  "ִרּמּו 
ְוא ָטַרְחָּת ְוָעַמְלָּת, ּוְבַרָּמאּות ִהְכִריחּו אֹוְתָך ַלְחטֹב ֶאת ָהֵעִצים.  "ַלּׁשָ
ִאּלּו ָהִייָת ּפֹוֶנה ִמָּיד ְלַבִית ֶזה, ָהִייָת ְמַקֵּבל ֶאת ַהְּסֻעָּדה ְּבִחָּנם ּוְלֹלא 

ָּכל ִטְרָחה, ַוֲחָבל ַעל ּכֹחֹוֶתיָך ִויִגיֲעָך ֶׁשִּכִּליָת ָלִריק".  

ַהִּנְמָׁשל
ֵמרּוִז'ין,  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ַקִּדיָׁשא'  ַה'ָּסָבא  ִהְׁשַּתֵּמׁש  ֶזה,  ִנְפָלא  ְּבָמָׁשל 
ְּכֵדי ְלַהְמִׁשיל ָלנּו ַמִהי ִמַּדת ַהִּבָּטחֹון, ְוֵכיַצד ַהָּקָּב"ה ַמֲעִניק ֵמאֹוָצרֹו 
ַהּטֹוב ְלִמי ֶׁשֶּיׁש לֹו ִּבָּטחֹון ֶוֱאמּוָנה ְּתִמיָמה ּבֹו. ִמי ֶׁשִּמַּדת ַהִּבָּטחֹון 
ֶׁשִּנְקַלע  ָעִני  ֵהֶלְך  ְלאֹותֹו  הּוא  ּדֹוֶמה  ֲאַזי  ְּבִקְרּבֹו,  ַּדָּיּה  ֵאיָתָנה  ֵאיָנּה 
ֶאת  ְלַקֵּבל  ְּכֵדי  ּכֹחֹו  ְּבָכל  ַלֲעמֹל  ֶנֱאַלץ  ְוהּוא  ַהַּקְמָצן,  ֶׁשל  ְלֵביתֹו 
הּוא  ַהָּקָּב"ה  ִּכי  ְוָלַדַעת,  ְלָהִבין  ֶׁשּזֹוֶכה  ִמי  אּוָלם  ּוְצָרָכיו.  ְסֻעָּדתֹו 
ַהּנֹוֵתן ְלָך ּכַֹח ַלֲעׂשֹות ָחִיל, ְוַהּכֹל ָּבא ִמָּידֹו ֶׁשל ַהָּקָּב"ה ּוִמּכֹחֹו, ֲאַזי 
ֵאינֹו ָצִריְך ְלָכל אֹוָתּה ְיִגיָעה ְוִטְרָחה, ֶאָּלא ּפֹוֶנה ְיִׁשירֹות ֶאל ַהָּקָּב"ה 
ּוְמַקֵּבל ֶאת־ָּכל־ְצָרָכיו ִמָּידֹו ָהְרָחָבה ְוַהְמֵלָאה, ַהְּפתּוָחה ְוַהְּגדּוָׁשה.    
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ּוִמַּדת  ּבֹו,  ְוִלְבטַֹח  ַהָּקָּב"ה  ַעל  ִלְסמְֹך  ָהָאָדם  חֹוַבת   •
ִמיסֹוֵדי  ְיסֹוִדי  ַוֲאִפּלּו  ַהְּתרּוִמּיֹות  ַהִּמּדֹות  ַאַחת  ַהִּבָּטחֹון 
ְסֻגָּלה,  ְיִחיֵדי  ְּבֵלב  ְוָנטּוַע  ַהְּכָלל  ְלׁשֹון  ַעל  ְוָׁשגּור  ַהּתֹוָרה, 
ָעָליו.  מֹוִרים  ַהּתֹוָרה  ּוְפסּוֵקי  אֹותֹו  ְמֵלִאים  ְנִביִאים  ִסְפֵרי 

)רבי אברהם בן הרמב"ם(

ָמִצינּו  ְוָלֵכן  ַהּתֹוָרה,  ֵמִעְּקֵרי  ָּגדֹול  ִעָּקר  ַהִּבָּטחֹון  ִמַּדת   •

ִמַּדת  ַעל־ֵׁשם  ִּבָּטחֹון  ְוִנְקֵראת  ָעֶליָה,  ְמֻיֶּסֶדת  ֶׁשַהּתֹוָרה 
ַהִּבָּטחֹון. )רבנו בחיי ב"כד הקמח"( 

ֻמְזָהִרים ָעָליו, ֶׁשֶּנֱאַמר:  ִמְצַות ַהִּבָּטחֹון ִהיא ִחּיּוב ֶׁשָאנּו   •

אּוַכל  ֵאיָכה  ִמֶּמִּני  ָהֵאֶּלה  ַהּגֹוִים  ַרִּבים  ִּבְלָבְבָך  תֹאַמר  "ִּכי 
ַעל־ ַלִּמְלָחָמה  "ִּכי־ֵתֵצא  ְוֵכן  ֵמֶהם",  ִתיָרא  ֹלא  ְלהֹוִריָׁשם, 

אְֹיֶבָך ְוָרִאיָת סּוס ָוֶרֶכב ַעם ַרב ִמְּמָך ֹלא ִתיָרא ֵמֶהם ִּכי־ה' 
ִיְרֶאה  ֶׁשִאם  ָּבֶזה,  ְוֻהְזַהְרנּו  ָלַמְדנּו  ּוִמָּכאן  ִעָּמְך".  ֱאֹלֶקיָך 
ְוִיְבַטח  ִּבְלָבבֹו  ה'  ְיׁשּוַעת  ִּתְהֶיה  ְקרֹוָבה,  ָצָרה  ִּכי  ָהָאָדם 
ְּכִתיב  ְוֵכן  ִיְׁשעֹו",  ִליֵרָאיו  ָקרֹוב  ֶׁשֶּנֱאַמר "ַאְך  ָּכִעְנָין  ָעֶליָה, 
ָימּות  ֵמֱאנֹוׁש  ַוִּתיְרִאי  ִמי־ַאְּת  ְמַנֶחְמֶכם  הּוא  ָאנִֹכי  "ָאנִֹכי 

ּוִמֶּבן־ָאָדם ָחִציר ִיָּנֵתן". )רבנו יונה( 

ְּבִמְׁשֵלי  ֶּנֱאַמר  ּׁשֶ ַמה  ִהיא  ַּבה',  ַהִּבָּטחֹון  ִמן  ַהּתֹוָצָאה   •

ְׂשַכר  ִמְּלַבד  ִּכי  אְֹרחֶֹתיָך",  ר  ְיַיּׁשֵ ְוהּוא  ָדֵעהּו  "ְּבָכל־ְּדָרֶכיָך 
ַּבַּמֲעֶׂשה  ַּתְצִליַח  ַמִים,  ַהּׁשָ ֵמַעל  ָּגדֹול  הּוא  ֲאֶׁשר  ַהִּבָּטחֹון 

ם. )שם( ַההּוא ֲאֶׁשר ָזַכְרָּת ּבֹו ֶאת ַהּׁשֵ

ָהֱאמּוָנה  ִמן  ְותֹוָלָדה  ּתֹוָצָאה  ִהיא  ַּבָּקָּב"ה  ַהִּבָּטחֹון   •

ְּבעֹוָלֵמנּו,  ַעל־ָּכל־ַהּקֹוֶרה  ַהָּקָּב"ה  ֶׁשל  ְּפָרִטית  ְּבַהְׁשָּגָחה 
ִּבְבִחיַנת ִּדְבֵרי ֲחַז"ל ֶׁשֵאין ָאָדם נֹוֵקף ֶאְצָּבעֹו ִמְּלַמָּטה, ֶאָּלא 

ִאם־ֵּכן ַמְכִריִזים ָעָליו ִמְלָמְעָלה. )בטחון והשתדלות(

• ָטעּות נֹוָׁשָנה ִנְתַאְּזְרָחה ְּבֵלב ַרִּבים ַּבּמּוָׂשג 'ִּבָּטחֹון'. ֵׁשם 

'ִּבָּטחֹון' ַהְמַׁשֵּמׁש ְלִמָּדה ְמֻהָּלָלה ְוִעָּקִרית ְּבִפי ַהֲחִסיִדים, 
ֶׁשּפֹוֵגׁש  ִמְקֶרה  ְּבָכל  ְלַהֲאִמין  חֹוָבה  ַּבּמּוָׂשג  ִנְסּתֹוְבָבה 
ָהָאָדם ַוֲעִמיָדתֹו ִלְקַראת ָעִתיד ִּבְלִּתי ֻמְכָרע, ּוְׁשֵני ְּדָרִכים 
ְוִאם  ַהּטֹוב,  ִיְהֶיה  ֶּבַטח  ִּכי  ְׁשִנָּיה  ְוֹלא  ַאַחת טֹוָבה  ֶּבָעִתיד, 
ִּבָּטחֹון.  ְמֻחַּסר  הּוא  ַהּטֹוב  ִהּפּוְך  ַעל  ְוחֹוֵׁשׁש  ִמְסַּתֵּפק 
ְוֵאין הֹוָרָאה זֹו ַּבִּבָּטחֹון ְנכֹוָנה, ֶׁשָּכל ֶׁשֹּלא ִנְתָּבֵרר ַּבְּנבּוָאה 
ה'  ִמְׁשְּפֵטי  יֹוֵדַע  ִמי  ִּכי  ֻמְכָרע,  ֶהָעִתיד  ֵאין  ֶהָעִתיד,  ּגֹוַרל 
ִמְקֶרה  ֶׁשֵאין  הּוא  ַהִּבָּטחֹון  ִעְנַין  ֲאָבל  ִיְתָּבַרְך?  ּוְגמּולֹוָתיו 
ֵמִאּתֹו  ְּבַהְכָרָזה  ַהּכֹל  ֶמׁש,  ַהּׁשֶ ַּתַחת  ַהַּנֲעֶׂשה  ְוכֹל  ָּבעֹוָלם, 

ִיְתָּבַרְך. )החזון אי"ש(

•  ִעְנַין ַהִּבָּטחֹון ֵאינֹו ֶׁשִּיְבַטח ַּבּה' ֶׁשַּיֲעֶׂשה לֹו ָּכל ָצְרּכֹו ִּכְרצֹונֹו 
ִיְהֶיה ִמְבַטחֹו ִלְפָעִמים  ְוֶׁשֹּלא ְתֻאֶּנה ֵאָליו ָרָעה, ֶׁשִאם ּכֹה 
ִּתָּכֵזב ּתֹוַחְלּתֹו. ִּכי ַּכָּמה ַצִּדיִקים ְמֻעִּנים ּוְמֻדָּכִאים ְּבִיּסּוִרים 
ָלבֹוא  ַהִּמְתַרְּגׁשֹות  ְוָצרֹות  ַרּבֹות  ָרעֹות  ְוָכֵהָּנה  ְוכּו',  ָקִׁשים 
ָלעֹוָלם. ֶאָּלא ִעַּקר ַהִּבָּטחֹון, ֶׁשִּיְבַטח ַּבה' ֶׁשָּכל ַהַּנֲעֶׂשה ִמן 

ַמִים ְלטֹוב הּוא, ַוה' יֹוֵדַע ַמה ּטֹוב לֹו. )פלא יועץ( ַהּׁשָ

• ִעְנָין ָּגדֹול ּוְסֻגָּלה ִנְפָלָאה ְלָהִסיר ּוְלַבֵּטל ֵמָעָליו ָּכל ִּדיִנים 

ּוְרצֹונֹות ֲאֵחִרים, ֶׁשֹּלא יּוְכלּו ִלְׁשֹלט ּבֹו ְוֹלא ַיֲעׂשּו ּבֹו ׁשּום 
ם הּוא  רֶֹׁשם ְּכָלל, ְּכֶׁשָהָאָדם קֹוֵבַע ְּבִלּבֹו ֵלאמֹר, ֲהֹלא ַהּׁשֵ
ָהֱאֹלִקים ָהֲאִמִּתי, ְוֵאין עֹוד ִמְּלַבּדֹו ִיְתָּבַרְך ׁשּום ּכַֹח ָּבעֹוָלם 
ַהָּפׁשּוט  ַאְחדּותֹו  ַרק  ָמֵלא  ְוַהּכֹל  ְּכָלל,  ָהעֹוָלמֹות  ּוְבָכל 
ְּכָלל  ַמְׁשִּגיַח  ְוֵאינֹו  ָּגמּור  ְּבִלּבֹו ִּבּטּול  ּוְמַבֵּטל  ִיְתָּבַרְך ְׁשמֹו, 
ַעל ׁשּום ּכַֹח ְוָרצֹון ָּבעֹוָלם, ּוְמַׁשְעֵּבד ּוְמַדֵּבק טַֹהר ַמֲחַׁשְבּתֹו 
ְּבָידֹו  ִיְתָּבַרְך  הּוא  ַיְסִּפיק  ֵּכן  ָּברּוְך־הּוא,  ָיִחיד  ָלָאדֹון  ַרק 
ֶׁשִּמֵּמיָלא ִיְתַּבְּטלּו ֵמָעָליו ָּכל ַהּכֹחֹות ְוָהְרצֹונֹות ֶׁשָּבעֹוָלם, 

ֶׁשֹּלא יּוְכלּו ִלּפֹל לֹו ׁשּום ָּדָבר ְּכָלל. )רבי חיים מוולוז'ין(

•  ֵאין יֹוְצִאים ְיֵדי חֹוָבה ְּבִבָּטחֹון ִּבְלַבד, ֶאָּלא ָצִריְך ְלִהְתַּפֵּלל 
ֶאל ַהָּקָּב"ה ַעל־ָּכל־ָּדָבר ְוָדָבר, ִמְּפֵני ֶׁשִּנְצַטּוִינּו ַעל ַהְּתִפָּלה, 
ֵעיֵנינּו  ְוֵאָליו  ּוַמְלֵּכנּו,  ֵואֹלֵקינּו  ֲאדֹוֵננּו  ֶׁשהּוא  ַמְרִאים  ּוָבֶזה 

ְּתלּויֹות ַעד ֶׁשְּיָחֵּננּו ִויַמֵּלא ָּכל ְצָרֵכינּו ְלטֹוָבה. )עבד המלך( 

• ַרִּבי ִחְזִקָּיה ַרִּבי ַיֲעקֹב ַּבר־ַאָחא ְּבֵׁשם ַרִּבי יֹוָחָנן, ְלעֹוָלם 
ֹלא ְיֵהא ַהָּפסּוק ַהֶּזה ָזז ִמִּפיָך, "ה' ְצָבאֹות ִעָּמנּו ִמְׂשָּגב־ָלנּו 
ֱאֹלֵקי ַיֲעקֹב ֶסָלה". ַרִּבי יֹוִסי ֶּבן ַרִּבי ָאבּון, ַרִּבי ַאָּבהּו ְּבֵׁשם 
ַרִּבי יֹוָחָנן ְוַחְבַרָּיא: "ה' ְצָבאֹות ַאְׁשֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ָּבְך". ַרִּבי 
ֱאֹלֵקינּו  ה'  ִמְּלָפֶניָך  ָרצֹון  "ְיִהי  ַאָּבהּו,  ַרִּבי  ְּבֵׁשם  ִחְזִקָּיהּו 
ַהָּקׁשֹות  ַהֲחצּופֹות  עֹות  ִמּׁשָ ֶׁשַּתִּציֵלנּו  ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואֹלֵקי 
ָהָרעֹות ַהּיֹוְצאֹות ַהִּמְתַרְּגׁשֹות ָלבֹוא ָלעֹוָלם". )ירושלמי ברכות(

• יֹאַמר ָּכל ָאָדם ָּפסּוק ִּבָּטחֹון ְּכֵדי ְלַהְרִּגיל ַעְצמֹו ְּבִבָּטחֹון 

ָּבֶזה  ְלִהְתַחֵּזק  ְוָצִריְך  ַהִּיְׂשְרֵאִלי,  ָּדת  ִעַּקר  ְוזֹאת  ֶוֱאמּוָנה, 
ָחָזק ְמאֹד  ִלְהיֹות  ֶׁשְּיַזֵּכהּו  ִיְתָּבַרְך  ֵמה'  ִויַבֵּקׁש  ְמאֹד־ְמאֹד. 

ֶּבֱאמּוָנה ּוִבָּטחֹון ִּכְרצֹונֹו ִיְתַעֶּלה.  )המהר"ל מפראג(

ִּבָּטחֹון  ְּפסּוֵקי  ֶׁשֲאִמיַרת  ֵמַהַּקְדמֹוִנים,  ִהיא  ַקָּבָלה   •
ְמֻסֶּגֶלת ְלַבֵּטל ָּכל ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות, ְוָהיּו אֹוְמִרים ְּפסּוֵקי ִּבָּטחֹון 
ְּבַמַעְרֵכי ַהִּמְלָחָמה ְוָׂשמּו ִּבְּטחֹוָנם ַּבָּקָּב"ה ְוָהיּו ִנּצֹוִלים, ְוֵכן 
א ּוַמָּתן ְוָכל ֵעֶסק  ְמֻסָּגל הּוא לֹוַמר ְּפסּוֵקי ִּבָּטחֹון ִלְפֵני ַמּׂשָ

ֶׁשהּוא. )רבי חיים מוורמייזא( 

ל ֻמְרּגָ
ֲהָלכֹות ַוֲהִליכֹות
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אֹותֹו  ָׁשֲאלּו  ַּבר־יֹוַחאי  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ָהֱאֹלִקי  ַהַּתָּנא  ֶׁשל  ַּתְלִמיָדיו 
ָנה,  ַּפַעם: ִמְּפֵני ָמה ֹלא ָהָיה יֹוֵרד ָלֶהם ְלִיְׂשָרֵאל ָמן ַּפַעם ַאַחת ַּבּׁשָ
ָנה, ּוַמּדּוַע ָהָיה ַהָּקָּב"ה ָצִריְך ְלהֹוִריד  ּוִמֶּמּנּו ָהיּו ִמְתַּפְרְנִסים ָּכל ַהּׁשָ
ָלֶהם ָמן ְּבָכל יֹום ֵמָחָדׁש? ָאַמר ָלֶהם ַרִּבי ִׁשְמעֹון: ֶאְמׁשֹל ָלֶכם ָמָׁשל, 
ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה? ְלֶמֶלְך ָּבָׂשר ָוָדם ֶׁשָהָיה לֹו ֵּבן ְוָקַבע לֹו ַּפְרָנָסתֹו 
ָנה. ְּדַהְינּו, ִמֵּדי ָׁשָנה, ְּביֹום ָקבּוַע, ָהָיה ַהֵּבן ָּבא ְלָאִביו  ַּפַעם ַאַחת ַּבּׁשָ
ְוָהָיה ְמַקֵּבל ִמֶּמּנּו ְסכּום ָּגדֹול ֶׁשִהְסִּפיק ְלָכל  ֶאל ַאְרמֹון ַהְּמלּוָכה, 
ָנה ֻּכָּלּה. ָרָאה ַהֶּמֶלְך, ֶׁשַהֵּבן ֹלא ָּבא ְלַהְקִּביל ֶאת ָּפָניו  ְצָרָכיו ְלָכל ַהּׁשָ
ָנה, ַּבּיֹום ּבֹו הּוא ָצִריְך ְלַקֵּבל ֶאת ַּכְסּפֹו, ּוְבֶמֶׁשְך  ֶאָּלא ַּפַעם ַאַחת ַּבּׁשָ
ָנה ֻּכָּלּה הּוא ֹלא ָּבא ְלַבְּקרֹו ְּכָלל. ֵּכיָון ֶׁשָּכְך, ֶהְחִליט ַהֶּמֶלְך ִלְקּבַֹע  ַהּׁשָ
לֹו ֶאת ַּפְרָנָסתֹו ְּבָכל יֹום ָויֹום, ְּכֵדי ֶׁשַהֵּבן ָיבֹוא ְלַהְקִּביל ֶאת ָּפָניו ִמֵּדי 
ָהָיה  ָּבִנים,  ה  ַוֲחִמּׁשָ ַאְרָּבָעה  לֹו  ֶׁשֶּיׁש  ִמי  ִיְׂשָרֵאל,  ַעם  ַּגם  ְוָכְך  יֹום. 
ַהַּבִית'?  ְּבֵני  ּיֹאְכלּו  ּוַמה  יֹוֵרד?  ַהָּמן  ֵאין  ְלָמָחר  'ֶׁשָּמא  ְואֹוֵמר  ּדֹוֵאג 
ַמִים ּובֹוְטִחים ּבֹו  ַלֲאִביֶהם ֶׁשַּבּׁשָ ְמַכּוְִנים ֶאת ִלָּבם  ִיְׂשָרֵאל  ָהיּו  ְוָכְך 

ָּכל יֹום ֵמָחָדׁש. )מסכת יומא(

  

ָהְרחֹוקֹות  ֶּבָעִרים  ָּבֵּתיֶהם  ֶאת  עֹוְזִבים  ֶׁשָהיּו  ָהְרָגִלים,  עֹוֵלי 
ֶׁשֹּלא  ַּבָּקָּב"ה  ּבֹוְטִחים  ָהיּו  ַהַּבִית,  ְלַהר  ָלֶרֶגל  ְועֹוִלים  ִמירּוָׁשַלִים, 
ְוִנְפָלאֹות  ִנִּסים  ְוָהיּו רֹוִאים  ְּבֵביָתם,  ּוִמְכׁשֹול  ֶנֶזק  ָלֶהם ׁשּום  ֶיֱאַרע 
ִמָּפֶניָך  ּגֹוִים  "ִּכי־אֹוִריׁש  ַהְּקדֹוָׁשה:  ַּבּתֹוָרה  ַהַהְבָטָחה  ְּכִפי  ְּבָכְך, 
ֵלָראֹות  ַּבֲעֹלְתָך  ֶאת־ַאְרְצָך  ִאיׁש  ְוֹלא־ַיְחמֹד  ֶאת־ְּגֻבֶלָך  ְוִהְרַחְבִּתי 
ֶׁשִהִּניַח  ְּבֶאָחד  ַמֲעֶׂשה  ָנה".  ַּבּׁשָ ְּפָעִמים  ָׁשֹלׁש  ֱאֹלֶקיָך  ה'  ֶאת־ְּפֵני 
ָלֶרֶגל  ְוָעָלה  ְּבָׂשֵדהּו,  ַּבֲעֵרמֹות  ְמֻכֶּנֶסת  ֶׁשָהְיָתה  ְּתבּוָאתֹו  ָּכל  ֶאת 
לֹו.  ֶיֱאַרע  ֹלא  ֶׁשְּמאּוָמה  ַּבָּקָּב"ה  ּוָבטּוַח  ָסמּוְך  ְּכֶׁשהּוא  ִלירּוָׁשַלִים, 
ְוָאְמָנם, ְלַאַחר ְזַמן ָחַזר ְלֵביתֹו ֵמַהֶּדֶרְך ָהֲאֻרָּכה, ּוְלִׂשְמָחתֹו ָרָאה ִּכי 
ַוֲאָריֹות ָעְמדּו ִמָּסִביב ְוָׁשְמרּו ַעל  ָּכל ַהְּתבּוָאה נֹוְתָרה ִּבְׁשֵלמּוָתּה, 
ֲעֵרמֹות ַהְּתבּוָאה ֶׁשַאף ֶאָחד ֹלא ִיְתָקֵרב ִלּטֹל ֵמֶהם ְמאּוָמה. ָאָדם 
ִהְׁשּתֹוֵמם  ּוְכֶׁשָחַזר  ַּתְרְנגֹוִלים,  ֶׁשל  לּול  ִהִּניַח  ָלֶרֶגל,  ֶׁשָעָלה  ַאֵחר 
ִלְראֹות ַּכָּמה ֲחתּוִלים ֶׁשִּנּסּו ַלְחּדֹר ֶאל ַהּלּול ְוִלְטרֹף ֶאת ַהַּתְרְנגֹוִלים 
ְּכִפי ִמְנָהָגם, ֶאָּלא ֶׁשַהֲחתּוִלים ָׁשְכבּו ְּפָגִרים ֵמִתים ְלַמְרְּגלֹות ֶּפַתח 
ַהּלּול, ֶטֶרם ִהְצִליחּו ְלַהִּזיק ְלַתְרְנגֹוָליו. ְוֵכן ֵאַרע ִעם ָאָדם ְׁשִליִׁשי, 
ָלֶרֶגל, ּוֵמרֹב ִּבְּטחֹונֹו ַּבָּקָּב"ה הֹוִתיר  ְוָעָלה  ֶׁשִהִּניַח ֶאת ֵּביתֹו ָּפתּוַח 
ֶאת ֶּדֶלת ֵּביתֹו ְּפתּוָחה. ְּכֶׁשָחַזר, ָמָצא ָנָחׁש ָּכרּוְך ַעל ַמְנעּולֹו, ְוַאף 
ַעל  ְמֻסָּפר  ְוֵכן  ְּפִניָמה.  ּוְלִהָּכֵנס  ַהֶּדֶלת  ֶאת  ִלְפּתַֹח  ֵהֵעז  ֹלא  ֶאָחד 
ְׁשֵני ַאִחים ֶׁשִהְתּגֹוְררּו ָּבִעיר ַאְׁשְקלֹון ֶׁשִּבְדרֹוָמּה ֶׁשל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, 
ּוְבָסמּוְך ָלֶהם ִהְתּגֹוְררּו ַּכָּמה ָנְכִרים ַּגָּנִבים. ִעם ִהְתָקֵרב ָהֶרֶגל, ָחְׁשבּו 
ַהָּנְכִרים ְּבִלָּבם ְוָאְמרּו: "עֹוד ְמַעט ַיֲעלּו ְׁשֵכֵנינּו ַהְּיהּוִדים ִלירּוָׁשַלִים, 
ָהַאִחים  ָיְדעּו  ֶאת־ָּכל־ְרכּוָׁשם".  ְוִנְגנֹב  ַהִהְזַּדְּמנּות  ֶאת  ְנַנֵּצל  ְוָאנּו 
ַּבָּקָּב"ה  ְּבִבָּטחֹון  ִהְתַמְּלאּו  אּוָלם  ְיָׁשִרים,  ֲאָנִׁשים  ֵאיָנם  ֵכִנים  ֶׁשַהּׁשְ
ֶמה  ִלירּוָׁשַלִים.  ְוָעלּו  ִיָּנֵזק,  ָלֶרֶגל ֹלא  ִמי ֶׁשעֹוֶלה  ֶׁשָּכל  ּוְבַהְבָטָחתֹו 
ָהַאִחים,  ְׁשֵני  ִּבְדמּות  ַמִים  ִמן־ַהּׁשָ ַמְלָאִכים  הֹוִריד  ַהָּקָּב"ה?  ָעָׂשה 
ְוֵהם ָהיּו יֹוְצִאים ְוִנְכָנִסים ַּבַּבִית ְּכִאּלּו ֵהם ָּגִרים ָׁשם ֵמָאז ּוִמָּתִמיד. 
ָנְסעּו  ֹלא  ֶׁשָהַאִחים  ּוְכֶׁשָראּו  ַאֲחֵריֶהם,  ַהָּנְכִרִּיים  ֵכִנים  ַהּׁשְ ָעְקבּו 

ֶׁשָחְזרּו  ְלַאַחר  ִמֵּביָתם.  ְוִלְגנֹב  ָלבֹוא  ְרצֹוָנם  ֶאת  ִּבְּטלּו  ִלירּוָׁשַלִים, 
ְוהֹודּו  ִּכי ַהּכֹל נֹוַתר ַעל ְמקֹומֹו  ָהַאִחים ִמירּוָׁשַלִים, ָׂשְמחּו ִלְראֹות 
ֱהִייֶתם"?  "ֵהיָכן  אֹוָתם:  ְוָׁשֲאלּו  ֵכִנים  ַהּׁשְ ָּבאּו  ִּפְתאֹום  ַעל־ָּכְך.  ַלה' 
ָלֶרֶגל".  ָעִלינּו  ֵאֶליָה  ִמירּוָׁשַלִים,  ַעָּתה  ֶזה  "ָחַזְרנּו  ָהַאִחים:  ָאְמרּו 
ַעל  ִלְׁשמֹר  ַּבַּבִית  הֹוַתְרֶּתם  ִמי  "ְוֶאת  ְוָאְמרּו:  ֵכִנים  ַהּׁשְ ִהְתַּפְּלאּו 
ְרכּוְׁשֶכם"? ִהְתַּפְּלאּו ָהַאִחים ְוָאְמרּו: "ֹלא ֶהֱעַמְדנּו ַאף ֶאָחד ִלְׁשמֹר 
ִהְׁשּתֹוְממּו  ֵריק".  ַהַּבִית  ֶאת  ְוהֹוַתְרנּו  ֻּכָּלנּו  ָעִלינּו  ֶאָּלא  ֵּביֵתנּו,  ַעל 
ֵכִנים ְוָאְמרּו: "ָּברּוְך ֱאֹלֵקי ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשהּוא ֹלא עֹוֵזב ֶאת ָּבָניו ְוֵהם  ַהּׁשְ

ֹלא עֹוְזִבים אֹותֹו". )ירושלמי מסכת פאה( 

  

ַּפַעם ַאַחת, ִהְתַקּשּׁו ַהֲחָכִמים ְלָהִבין ֶאת ַהָּפסּוק ִּבְתִהִּלים "ַהְׁשֵלְך 
ַעל־ה' ְיָהְבָך ְוהּוא ְיַכְלְּכֶלָך ֹלא־ִיֵּתן ְלעֹוָלם מֹוט ַלַּצִּדיק", ִּכי ֹלא ֵהִבינּו 
ָחָנה  ַרָּבה ַּבר־ַּבר  ִּבְדָבִרים ֵאּלּו. ָקם  ַהַּכּוָָנה  'ְיָהְבָך' ּוָמה  ַהֵּתָבה  ֶאת 
ְוָאַמר: "יֹום ֶאָחד, ָהַלְכִּתי ַּבֶּדֶרְך, ּוְלֶפַתע ָהַלְכִּתי ַאַחר סֹוֵחר ֶאָחד 
אֹות.  ֶׁשּנֹוֵדד ַּבִּמְדָּבִרּיֹות, ְוהּוא הֹוִביל ִעּמֹו ַּכָּמה ְּגַמִּלים נֹוְׂשֵאי ַמּׂשָ
ִלְסחֹב  ה  ּוִמְתַקּׁשֶ ְּכֵבִדים  אֹות  ַמּׂשָ נֹוֵׂשא  ֶׁשֲאִני  ַהּסֹוֵחר  אֹוִתי  ָרָאה 
אֹוָתם, ּוְלֶפַתע ָּפָנה ֵאַלי ְוָאַמר: 'ְׁשקֹל ְיָהְבָך ְוַהַּנח ַעל ַהְּגַמִּלים ֶׁשִּלי'. 
ְּדַהְינּו  ֲאָך,  ַמּׂשָ ֵּפרּוָׁשּה  ְיָהְבָך  ֶׁשִּמַּלת  ְּדָבָריו  ִמּתֹוְך  ֵאפֹוא  ֵהַבְנִּתי 
ֶׁשָהָאָדם ָצִריְך ְלַהִּניַח ֶאת־ָּכל־ַמְחסֹוָריו ּוְקָׁשָייו ַעל ַהָּקָּב"ה ְוִלְבטַֹח 

ּבֹו ְּבִבָּטחֹון ֶוֱאמּוָנה". )מסכת ראש־השנה( 

  

ִמֵּכיָון  ְׁשִפיפֹון,  מֹו  ֶׁשּׁשְ ָקָטן  ִמָּנָחׁש  ְמאֹד  חֹוֵׁשׁש  ָהָיה  ַיַּנאי,  ַרִּבי 
ֶׁשהּוא ָקָטן ְּכַׂשֲעָרה ְוֵאינֹו ִנְרֶאה, ְוֶהֵּזקֹו ָּגדֹול. ְּכֵדי ְלִהָּנֵצל ִמָּנָחׁש ֶזה 
ֶׁשָהָיה ָמצּוי ָאז ַּבָּבִּתים, ָהָיה ַרִּבי ַיַּנאי ַמִּניַח ֶאת ַאְרַּבע ַרְגֵלי ִמָּטתֹו 
ְלַטֵּפס ַעל  יּוַכל  ְּכֵדי ֶׁשַהָּנָחׁש ֹלא  ַמִים,  ְסָפִלים ֶׁשל  ַאְרָּבָעה  ְּבתֹוְך 
ַהִּמָּטה ּוְלִהְתָקֵרב ֵאָליו. יֹום ֶאָחד, הֹוִׁשיט ַרִּבי ַיַּנאי ֶאת ָידֹו ַלְּצָדִדים 
ּוְלֶפַתע ִנְתַקל ְּבָנָחׁש ָקָטן ֶזה ֶׁשָּזַחל ְּבָסמּוְך לֹו. ָקָרא ַרִּבי ַיַּנאי ְוָאַמר: 
"הֹוִציאּו ָנא ֶאת ַהִּמָּטה ִמִּסְפֵלי ַהַּמִים, ֶׁשֵּכן ָצִריְך ֲאִני ִלְהיֹות ָסמּוְך 
ּוָבטּוַח ַּבָּקָּב"ה ֶׁשַּיִּציֵלִני ִמיֵדי ַהְּנָחִׁשים ְּבִלי ׁשּום ְּפֻעָּלה ִמִּצִּדי", ּוִמָּיד 
ם", ִּבְזכּות ַהִּבָּטחֹון  ָקָרא ַעל־ַעְצמֹו ֶאת ַהָּפסּוק: "ׁשֵֹמר ְּפָתאִים ַהּׁשֵ
ְוָהֱאמּוָנה ֶׁשהּוא ּבֹוֵטַח ַּבָּקָּב"ה, ׁשֹוֵמר הּוא אֹותֹו ֵמַהְּנָחִׁשים ֶׁשֹּלא 

ַיִּזיקּו לֹו ְּכָלל. )ירושלמי מסכת תרומות(

  

ָאָדם ֶאָחד ָּבא ִלְפֵני ַרִּבי ְנֶחְמָיה, ְוִנְׁשַאל ַעל־ָידֹו: "ַּבָּמה ַאָּתה סֹוֵעד, 
ּוָמה ַאָּתה ָרִגיל ֶלֱאכֹל ִּבְסֻעָּדְתָך"? ָאַמר לֹו ָהִאיׁש: "נֹוֵהג ֲאִני ֶלֱאכֹל 
ִלְסֻעָּדִתי ָּבָׂשר ָׁשֵמן ְוַיִין ָיָׁשן". ִהְתַּפֵּלא ָעָליו ַרִּבי ְנֶחְמָיה, ֶׁשֵּכן ָּבָׂשר 
ִעִּמי  ְלַגְלֵּגל  ְרצֹוְנָך  "ַהִאם  ָאָדם:  ְלאֹותֹו  ִהִּציַע  ְוָלֵכן  ַרב,  ָׁשְוָים  ְוַיִין 
ַּבֲעָדִׁשים"? ְּדַהְינּו, ַהִאם ַמְסִּכים ַאָּתה ֶלֱאכֹל ִעִּמי ֲעָדִׁשים ְּפׁשּוִטים 
ֶׁשֵהם ֲעֻגִּלים, ִּבְמקֹום ָּבָׂשר ָוַיִין? ִהְסִּכים ָהִאיׁש ֵמחֶֹסר ְּבֵרָרה, ִמֵּכיָון 
ֶׁשָהָיה ָרֵעב ְמאֹד ְוֹלא ָהָיה ְּבָידֹו ֶלֱאכֹל ָּבָׂשר ָוַיִין. אּוָלם, ְלַאַחר ְזַמן־

ָמה ֶׁשָאַכל ַרק ֲעָדִׁשים, ִנְפַטר ָהִאיׁש. ִהְתַעֵּצב ַרִּבי ְנֶחְמָיה ֶאל־ִלּבֹו, 
ְוקֹוֵנן ַעל ָהִאיׁש ְוָאַמר: "אֹוי לֹו ְלִאיׁש ֶזה, ֶׁשִּנְפַטר ְּבִקּצּור ָיִמים ִּבְגַלל 

ל ְמֻהּלָ
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ל ְמֻתּבָ

ְטחּו  ְכִתיב "ּבִ י ָאֵמי, ַמאי ּדִ יָאה ֵמַרּבִ י ְיהּוָדה ְנׂשִ ּה ַרּבִ ֵעי ִמּנֵ • ּבָ
ַהּתֹוֶלה  ל  ּכָ ָיּה ה' צּור עֹוָלִמים"? ָאַמר לֹו:  ּבְ י  ּכִ ֲעֵדי־ַעד  ַבה' 
א.  ַהּבָ ּוָבעֹוָלם  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ַמֲחֶסה,  לֹו  ֲהֵרי  "ה,  ּבָ ּקָ ּבַ ְטחֹונֹו  ּבִ

)מסכת מנחות( 

ֲאִמיִנים  ֵני ָאָדם ַהּמַ י ִיְצָחק, ֵאּלּו ּבְ י ֲאָמָנה, ָאַמר ַרּבִ ְסקּו ַאְנׁשֵ • ּפָ
ַסּלֹו  ת ּבְ ׁש לֹו ּפַ ּיֶ דֹול אֹוֵמר, ִמי ׁשֶ י ֱאִליֶעֶזר ַהּגָ ַתְנָיא ַרּבִ "ה. ּדְ ּבָ ּקָ ּבַ

י ֲאָמָנה. )מסכת סוטה(  ַטּנֵ א ִמּקְ ְואֹוֵמר ָמה אַֹכל ְלָמָחר, ֵאינֹו ֶאּלָ

ָכל־ ּבְ ה'  ּבַָ ְטחּו  ּבִ ְלעֹוָלם?  עֹוֵמד  הּוא  ׁשֶ ַרְקִליט  ּפְ ְרצֹוְנֶכם   •
ְברֹו  ֶעְזרֹו ׂשִ ֵאל ַיֲעקֹב ּבְ ֵרי ׁשֶ ֱאַמר "ַאׁשְ ּנֶ ם עֹוְמִדים, ׁשֶ ֵעת ְוַאּתֶ

ַעל־ה' ֱאלָֹקיו". )מדרש שוחר טוב(

ְפכּו־ְלָפָניו ְלַבְבֶכם ֱאלִֹקים ַמֲחֶסה־ ְטחּו בֹו ְבָכל־ֵעת ָעם ׁשִ • "ּבִ
אּו  חֹון, ַוֲאִפּלּו ִאם ָחִליָלה ּבָ ּטָ ֶזה ַעל ַהּבִ ינּו ּבָ נּו ֶסָלה". ִנְצַטּוִ ּלָ
ק  ִיְתַחּזֵ לֹו,  ָסִביב  ְורֹוְצִחים  אֹוְיִבים  ּוַפַחד  ַרּבֹות  ָצרֹות  ָעָליו 
ל ָצרֹוָתיו. )עבד המלך(  יַע אֹותֹו ִמּכָ ֲעזֹר לֹו ְויֹוׁשִ ּיַ "ה ׁשֶ ּבָ ּקָ חֹון ּבַ ִבּטָ ּבְ

ַמִים,  יֵדי ׁשָ ּבִ י ַהּכֹל  ּכִ ַדע ִעם ְלָבבֹו  ּיֵ חֹון הּוא ׁשֶ ּטָ • ִמְצַות ַהּבִ
ַמְעצֹור  ַלה'  ְוֵאין  ל,  ּזָ ַהּמַ ּוְלַהֲחִליף  ָבִעים  ַהּטְ ּנֹות  ְלׁשַ ה'  ּוְבַיד 
י ָצָרה ְקרֹוָבה, ְיׁשּוָעתֹו ְקרֹוָבה  ם ּכִ ַרב אֹו ִבְמָעט, ּגַ יַע ּבְ ְלהֹוׁשִ

ה. )רבנו יונה(  ֵצר ְמִזּמָ י ּכֹל יּוַכל ְולֹא ִיּבָ ָלבֹוא, ּכִ

הּוא ִנְרֶאה ֵהֶפְך ַהּטֹוב, ַאְך  ַבר־ָמה ַעל ָהָאָדם, ׁשֶ א ּדְ ר ּבָ ֲאׁשֶ • ּכַ
ד  ְך אֹוָתּה ְלטֹוָבה ִמּצַ "ה ְמַהּפֵ ּבָ ַרְך, ֲאַזי ַהּקָ ה' ִיְתּבָ הּוא ּבֹוֵטַח ּבַ

ַרְך. )המהר"ל מפראג(  חֹון ּבֹו ִיְתּבָ ּטָ ַהּבִ

"ה, ּובֹוֵטַח ּבֹו  ּבָ ַיד ַהּקָ ר לֹו ּבְ • ַהּבֹוֵטַח – מֹוֵסר ַעְצמֹו ְוכֹל ֲאׁשֶ
"ה ָעָליו,  ּבָ ֹוֵלַח ַהּקָ ּשׁ ֶ ל ַמה ּשׁ ַאֲהָבה ּכָ ל ּבְ מּוָרה, ּוְמַקּבֵ ַהְבָטָחה ּגְ
ִלְכאֹוָרה,  ַהּטֹוב  ֵהֶפְך  הּוא  ׁשֶ ְוַאף  ְלטֹוָבה,  זֹו  ם  ּגַ ׁשֶ ּבֹוֵטַח  י  ּכִ

ָבּה ְלטֹוָבה. )השל"ה הקדוש( ֱאלִֹקים ֲחׁשָ

ִליְך ַנְפׁשֹו ְוִיְמסֹר ַעְצמֹו ַעל ַרֲחָמיו  ׁשְ ּיַ חֹון ָהִראׁשֹון, ׁשֶ ּטָ • ַהּבִ
ְרׁשּותֹו ּוִבְגֵזָרתֹו.  א ּבִ ֵאין לֹו ֵעָצה ְוַהְנָהָגה ֶאּלָ דֹוִלים, ְוֵיַדע ׁשֶ ַהּגְ
ִאים לֹו ֵמֵאת  ֵאהּו, ְוָהרֹוֵפא ְוָהְרפּוָאה ּבָ ַרּפְ ּיְ אלִֹקים ׁשֶ ְוִיְבַטח ּבֵ
א ַעל ָהֱאלִֹקים ְלַבּדֹו  אֹו, ְולֹא ָיִניַח ִעְנָין ֶזה ֶאּלָ ַרְך ְלַרּפְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ן לֹו ַהְיכֶֹלת ְוַהּכַֹח. )אורחות צדיקים(  ּתֶ ּיִ ׁשֶ

ַאֲהָבה,  ָרצֹון,  חֹון,  ּטָ ּבִ בֹות  ּתֵ י  ָראׁשֵ ית  ֵראׁשִ ּבְ  •

ִזיל  ְוִאיָדְך  ַהּתֹוָרה,  ְיסֹודֹות  ֵאּלּו ֵהם  ּתֹוָרה -  ִיְרָאה,  ִתיָקה,  ׁשְ
מֹר. )הגר"א מווילנא(  ּגְ

ה' ְוָהָיה  ר ִיְבַטח ּבַ ֶבר ֲאׁשֶ רּוְך ַהּגֶ סּוק "ּבָ ּפָ ׁשֹון ּבַ ֶפל ַהּלָ • ַמהּו ּכֵ
טּוַח ָעָליו  ה', ַוה' ּבָ חֹון ּבַ ּטָ ׁש לֹו ּבִ ּיֶ ֶבר ׁשֶ רּוְך ַהּגֶ ה' ִמְבַטחֹו"? ּבָ

חֹון. )רבי ירחמיאל מפשיסחא(  ּטָ ת ַהּבִ ּדַ ּלֹא ִיּפֹל ִמּמִ ׁשֶ

ית יֹוֵסף",  יַבת "ּבֵ ְיׁשִ יר, רֹאׁש  ַזְלֶמְנ'ס ִמּמִ י ַאְבָרָהם ְצִבי  ַרּבִ  •
בֹוָתיו  ַמְחׁשְ ֶאת  ב  ֵ ּוְלַיּשׁ ר  ְלַסּדֵ יַצד  ּכֵ ְלַתְלִמידֹו  ַעם  ּפַ הֹוָרה 
י ְדַעְלָמא".  קּות, ְמַעט ִמּלֵ ּפְ חֹון, ְמַעט ִהְסּתַ ּטָ ים: "ְמַעט ּבִ ַחּיִ ּבַ

)המאורות הגדולים( 

ׂש  ָהָאָדם ְמַחּפֵ ל ְזַמן ׁשֶ י" – ּכָ ַנְפׁשִ ית ֵעצֹות ּבְ • "ַעד־ָאָנה ָאׁשִ
ַרְך, ֲאַזי "ָיגֹון  ֶעְזַרת ה' ִיְתּבָ טּוַח ּבְ ַעְצמֹו, ְוֵאינֹו ּבָ ֶאת ַהְצָלָחתֹו ּבְ

ָאָגה ְוָיגֹון. )רבי יעקב צבי מפוריסוב(  הּוא נֹוֵחל ּדְ ְלָבִבי" - סֹופֹו ׁשֶ ּבִ

ֵני  ּוִמּפְ ַצַער,  ׁשּום  ִלי  ּבְ ְלֵביתֹו  ָלבֹוא  ֶנת  ְמֻזּמֶ ָהָאָדם  ְרָנַסת  ּפַ  •
ְרָנָסה?   ָוִקים ּוָבְרחֹובֹות ַאַחר ַהּפַ ְ ּשׁ ה ָלנּוד ְוֵליֵלְך ּבַ ָמה ָצִריְך ַאּתָ
ִלְפעֹל  ה  ַאּתָ ָצִריְך  ְוָלֵכן  חֹון,  ּוִבּטָ ֱאמּוָנה  ְלָך  ֵאין  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ

ְלַפְרָנָסְתָך. )רבי שמעון מיערוסלאב( 

ַהַהְצָלָחה  ָאָדם.  יֵדי  ּבִ ְוָהרּוָחִנּיּות  ַמִים  ׁשָ יֵדי  ּבִ ִמּיּות  ׁשְ ַהּגַ  •
ֵאין  ּוְברּוָחִנּיּות  ה',  ּבַ חֹון  ּטָ ַהּבִ ת  ִמּדַ ְלִפי  ָאה  ּבָ ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ

ׁש. )רבי אלחנן וסרמן(  א ִלְפעֹל ַמּמָ חֹון, ֶאּלָ ּטָ ְך ַעל ּבִ ּמֵ ְלִהְסּתַ

ל  ׁשֶ חֹון  ּטָ ְוַהּבִ ׁשּוָטה  ַהּפְ ָהֱאמּוָנה  ֶאת  ְלַהְפִליא  ֵיׁש  ה  ּמָ ּכַ  •
ָאב  ּבְ ָעה  ִתׁשְ ּבְ יָתם  ּבֵ ֶאת  ד  ְלַסּיֵ ּנֹוֲהִגים  ׁשֶ ים  ָפַרּדִ ַהּסְ ְקִהּלֹות 
יַח  ְמׁשִ ָיבֹוא  אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ חֹון  ּוִבּטָ ֱאמּוָנה  ִמּתֹוְך  ֲחצֹות,  ְלַאַחר 

ִצְדֵקנּו. )רבי אהרן מבעלזא( 

פַֹעל.  ה ּבְ דֹול ַאּתָ יר ּגָ ָעׁשִ ֱאֶמת, ֲהֵרי ׁשֶ ה ּבֶ חֹון ַאּתָ ּטָ ַעל ּבִ • ִאם ּבַ
ַרק אֹוְמִרים  ִפי ׁשֶ ה ּכְ מּוָעה ִהיא ֵאֶליָך, ֲהֵרי ַאּתָ ַאְך ִאם ַרק ׁשְ

יר... )ה'סבא' מסלבודקא(  הּוא ָעׁשִ ָעָליו ׁשֶ

ֵאין לֹו  ֶלת, ְוִכְמַעט ׁשֶ ּכֶ ׂשְ ֶפׁש ַהּמַ ּנֶ חֹון, ַמְחסֹור ּבַ ּטָ ִליַלת ַהּבִ • ׁשְ
ֲהדּות. )החזון אי"ש(  ֵרי ַהּיַ ִעּקְ ֵחֶלק ּבְ

ֶדֶרְך  "ה ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלּכֹל, ֲאָבל ֶזהּו ּבְ ּבָ ַהּקָ ל ְיהּוִדי ַמֲאִמין ׁשֶ •ּכָ
ה', ֶחֶסד  ִניִמי. ְוַהּבֹוֵטַח ּבַ חֹון הּוא ֶרֶגׁש ּפְ ּטָ יף, ְוִאּלּו ּבִ ַמּקִ

ְיסֹוְבֶבּנּו. )הריי"צ מליובאוויטש( 

ֲאָמרֹות ּוִפְתָּגִמים

ִּפּנּוקֹו ַהָּגדֹול. ֹלא ָהָיה לֹו ְלַהְרִּגיל ֶאת־ַעְצמֹו ֶלֱאכֹל ַרק ַמֲאָכִלים 
ָהָיה ֵמת". ְועֹוד ְמַסֶּפֶרת  ֵּכן, ֹלא  ָהָיה עֹוֶׂשה  ְוִאם ֹלא  ְיָקִרים,  ּכֹה 
ַהְּגָמָרא, ַעל ָאָדם ֶאָחד ֶׁשָּבא ִלְפֵני ָרָבא, ְוַאף הּוא ָהָיה ָרֵעב ְּכמֹו 
אֹותֹו ָאָדם ֶׁשָּבא ִלְפֵני ַרִּבי ְנֶחְמָיה, ְוַגם הּוא ִנְׁשַאל ַעל־ְיֵדי ָרָבא: 
ֵהִׁשיב  ִּבְסֻעָּדְתָך"?  ֶלֱאכֹל  ָרִגיל  ַאָּתה  ּוָמה  סֹוֵעד,  ַאָּתה  "ַּבָּמה 
ָהִאיׁש ְוָאַמר: "ָרִגיל ֲאִני ֶלֱאכֹל ַּתְרְנגֶֹלת ְּפטּוָמה ְוִלְׁשּתֹות ַיִין ָיָׁשן". 
ִהְתַּפֵּלא ָעָליו ָרָבא ְוָׁשַאל ֶאת ָהִאיׁש: "ַהִאם ֵאיְנָך ָחס ַעל ַהְּבִרּיֹות 
ְוֵאיְנָך ּדֹוֵאג ַעל ּדַֹחק ַהִּצּבּור, ֶׁשַאָּתה ְמַבֵּקׁש ְודֹוֵרׁש ֵמֶהם ְלַפְרֵנס 
אֹוְתָך ְּבַמֲאָכִלים ּכֹה ְיָקִרים ֶׁשְּמִחיָרם ָּגבֹוַּה"? ָאַמר ָהִאיׁש ְלָרָבא: 
"ְוִכי ֲאִני אֹוֵכל ַעל ֶחְׁשּבֹונֹו ֶׁשל ַהִּצּבּור? ַוֲהֵרי ֵאיִני אֹוֵכל ֶאָּלא ִמַּמה 
ֶאת־ נֹוֵתן־ָלֶהם  'ְוַאָּתה  ִּבְתִהִּלים  ֶנֱאַמר  ֶׁשֲהֵרי  ַהָּקָּב"ה,  ִלי  ָּנַתן  ּׁשֶ

ַּפְרָנָסתֹו  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל  נֹוֵתן  ֶׁשַהָּקָּב"ה  ְמַלֵּמד  ְּבִעּתֹו',  ָאְכָלם 
ִמַּדת  מּול  ֶאל  ָרָבא  ִהְתַּפֵּלא  ֶהְרֵּגלֹו".  ְּכִפי  ֶאָחד  ּוְלָכל  ְּבִעּתֹו, 
ְוֶאל  ַהֶּדֶלת,  ִנְפְּתָחה  ְלֶפַתע  ְוָׁשַתק.  ָהִאיׁש  ֶׁשל  ַהְּגדֹוָלה  ַהִּבָּטחֹון 

ִנְכְנָסה ֲאחֹותֹו ֶׁשל ָרָבא, אֹוָתּה ֹלא ָרָאה ֶזה ְׁשֹלׁש ֶעְׂשֵרה  ַהַּבִית 
ָׁשִנים, ּוֶמה ָהָיה ָלּה ַּבָּיד? ַּתְרְנגֶֹלת ְּפטּוָמה ְוַיִין ָיָׁשן! ִהְתַּפֵּלא ָרָבא 
ִהִּגיָעה  ּוַמּדּוַע  ַהָּדָבר?  ֵאַרע  "ֵּכיַצד  ַעְצמֹו:  ֶאת  ְוָׁשַאל  ַהָּדָבר  ַעל 
ָּבָאה  ֶׁשֹּלא  ָׁשָנה  ֶעְׂשֵרה  ְׁשֹלׁש  ְלַאַחר  ַעְכָׁשו  ְּבִדּיּוק  ֲאחֹוִתי  ֵאַלי 
ַמִים ִסְּבבּו  ֵאַלי, ּוְבָיָדּה ַּדְוָקא ַמֲאָכִלים ֵאּלּו"? ֵהִבין ָרָבא ֶׁשִּמן ַהּׁשָ
ִּפְּיסֹו ַעל ֶׁשהֹוִכיַח  ֵאָליו,  ָהִאיׁש ֶׁשָּבא  ָקָרא ֶאת  ּוִמָּיד  ַהָּדָבר,  ֶאת 
ֶאת  לֹו  ִהִּגיׁש  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ּוִמָּיד  ְמִחיָלתֹו.  ֶאת  ִמֶּמּנּו  ּוִבֵּקׁש  אֹותֹו 
ָיִמיָמה.  ִמָּיִמים  ְּכֶהְרֵּגלֹו  ְוַהָּלה ָסַעד ֶאת ִלּבֹו  ָהֲעֵרִבים  ַהַּמֲאָכִלים 
ַהַּצִּדיק ַרִּבי מֶֹׁשה ִמיְדֶנר ָהָיה ְמַסֵּפר ְׁשֵני ִסּפּוִרים ֵאּלּו, ְוָהָיה ְמָבֵאר 
ָהָיה  ְנֶחְמָיה, ֹלא  ַרִּבי  ִלְפֵני  ֶׁשָּבא  ָהִאיׁש  ְׁשֵניֶהם.  ֵּבין  ַהֶהְבֵּדל  ֶאת 
ַּבַעל ִּבָּטחֹון ֲאִמִּתי, ִּכי ִאם ָהָיה ָׂשם ֶּבֱאֶמת ֶאת ִּבְּטחֹונֹו ַּבָּקָּב"ה, 
ָהָיה זֹוֶכה ָלֶזה ְּבָנֵקל. ַאְך ֶזה ֶׁשָּבא ֶאל ָרָבא, ָהָיה ַּבַעל ִּבָּטחֹון ֲאִמִּתי 

ַּבה', ְוָלֵכן ָזָכה ִמָּיד ִליׁשּוַעת ה' ְּבֶדֶרְך ֵנס. )מסכת כתובות( 
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ִּבְצִעירּותֹו ֶׁשל ַרִּבי ֵמִאיר 'ַהָּגדֹול' ִמְּפֶרִּמיְׁשַלן, ָמָצא ֶאת ַּפְרָנָסתֹו 
ּוַפְרָנַסת ַאְנֵׁשי ֵּביתֹו, ֵמִעְסֵקי ִּתּוּוְך ֵּבין ִאָּכֵרי ַהְּסִביָבה ֶׁשָהיּו ַמִּגיִעים 
ַהְּמקֹוִמִּיים  ַהּסֹוֲחִרים  ְלֵבין  ֵּביָנם  ְמַתּוְֵך  ָהָיה  ְוהּוא  ֶׁשְּבִעירֹו,  ַלּשּׁוק 
ָיָׁשר  ְּכִאיׁש  ְׁשמֹו  נֹוַדע  ַהְּזַמן,  ְּבֶמֶׁשְך  ִּתּוּוְך.  ִּכְדֵמי  ְמַעט  ּוַמְרִויַח 
'ֵמִאיְרקֹו  אֹותֹו  ְמַכִּנים  ָהיּו  ַהָּנְכִרִּיים  ֶׁשָהִאָּכִרים  ַעד  ְוֶנֱאָמן, 
ְסְּפַרּוְֶדִליִוי' – ֵמִאיר ַהֶּנֱאָמן, ְוָתִדיר ִחְּפׂשּו ַאֲחָריו ַּבּשּׁוק ְּכֵדי ִלְמּכֹר 
ַּדְרּכֹו ֶאת ְסחֹוָרָתם, ִּביִדיָעה ֶׁשהּוא ֹלא ְיַרֶּמה אֹוָתם ְוִיְתַנֵהג ִאָּתם 
ב ַרִּבי ֵמִאיר ְּבַדְעּתֹו ְוָאַמר, ִּכי ִאם עֹוֵסק  ְּביֶֹׁשר. ַּפַעם ַאַחת ִהְתַיּׁשֵ
ֹלא  ַהִּבָּטחֹון  ִמַּדת  ִּכי  הֹוָכָחה  ְּבָכְך  ֵיׁש  ֲהֵרי  ַהִּתּוּוְך,  ְּבִעְסֵקי  הּוא 
ֻמְׁשֶרֶׁשת ַּדָּיּה ְּבִקְרּבֹו, ְוֵאין הּוא סֹוֵמְך ַעל ַהָּקָּב"ה ֶׁשהּוא ָזן ּוְמַפְרֵנס 
ֶאת  ַלֲעזֹב  ְּבַדְעּתֹו  ֶהְחִליט  ְוָלֵכן  ִּכִּנים,  ֵּביֵצי  ְוַעד  ְרֵאִמים  ִמַּקְרֵני 
ְּתקּוָפה  ָעְבָרה  ָּכְך  ַהּתֹוָרה.  ְּבִלּמּוד  ַעְצמֹו  ֶאת  ּוְלַהְׁשִקיַע  ֲעָסָקיו 
ֲאֻרָּכה, ְּכֶׁשַרִּבי ֵמִאיר יֹוֵׁשב ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש ּוְבֵביתֹו נֹוְתרּו ְּבֵני ַהַּבִית 
ָהִעיר,  ֶאל  ֶאָחד  ִאָּכר  ִהִּגיַע  ַאַחת,  ַּפַעם  ַלֶּלֶחם.  ְרֵעִבים  ְּכֶׁשֵהם 
ֶׁשל  ְּבָידֹו  ַהֶּנֱאָמן.  ֵמִאיר  ַהֻּמָּכר  ַהְמַתּוְֵך  הּוא  ֵהיָכן  ְלִהְתַעְנֵין  ְוֵהֵחל 
ְוַכָּמה סֹוֲחִרים ִּבְקׁשּו ִלְקנֹות אֹוָתּה  ָהִאָּכר ָהְיָתה ַּכּוֶֶרת ֶׁשל ְּדַבׁש, 
ֵהיֶמּנּו, ַאְך הּוא ִהְתַעֵּקׁש ְוָאַמר ֶׁשהּוא מּוָכן ִלְמּכֹר אֹוָתּה ַרק ַלְּיהּוִדי 
ְּכָבר ַהָּיִמים,  ַהָּיָׁשר. ָּתר ַהָּנְכִרי ָּכל אֹותֹו ַהּיֹום ַּבּשּׁוק ַאַחר ַמִּכירֹו ִמּׁשֶ
ּוְכֶׁשֹּלא ְמָצאֹו ָחַזר ְלֵביתֹו ִעם ַּכּוֶֶרת ַהְּדבֹוִרים. ְלָמֳחָרת ִהִּגיַע ָהִאָּכר 
ׁשּוב ָהִעיָרה, ּוָפָנה ִמָּיד ֶאל ֵּביתֹו ֶׁשל ַרִּבי ֵמִאיר, ֶאָּלא ֶׁשהּוא ָׁשָהה 
ָאז ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש, ְוִאְׁשּתֹו ָאָצה ֵאָליו ְּכֵדי ְלַסֵּפר לֹו ַעל ַהְּמִציָאה 
ֶׁשִהְזַּדְּמָנה ְלֵביָתם. ִּבֵּקׁש ִמֶּמָּנה ַּבְעָלּה ַהַּצִּדיק ְלַהְמִּתין ַעד ֶׁשְּיַסֵּים 
ּוְבָידֹו  לֹו  ַמְמִּתין  ָהִאָּכר  ֶאת  ָמָצא  ְלֵביתֹו,  ּוְכֶׁשָּבא  ִלּמּודֹו,  ֶאת חֹק 
ַּכּוֶֶרת ְּגדֹוָלה ְמֵלָאה ִּבְדַבׁש ְּדבֹוִרים. ָׁשַאל ַרִּבי ֵמִאיר ֶאת ַהָּנְכִרי ַעל 
אֹותֹו,  ְיַרֶּמה  ֶׁשֹּלא  ָעָליו  הּוא  סֹוֵמְך  ִּכי  ַנֲעָנה  ְוַהָּלה  ַהַּכּוֶֶרת,  ְמִחיר 
ֵמִאיר  ַרִּבי  ָאַמד  ְלָנכֹון.  ֶׁשִּיְמָצא  ְמִחיר  ָּכל  ִמֶּמּנּו  ְלַקֵּבל  ּומּוָכן הּוא 
ַרְיִניׁש, ֶאָּלא ֶׁשַּגם ְסכּום  ְּבֶעְׂשִרים  ָׁשְוָיּה  ְוֶהֱעִריְך ֶאת  ַהַּכּוֶֶרת,  ֶאת 
ָׁשָעה  ֶׁשְּבאֹוָתּה  ָהִעְנָין  ֶאת  ִסְּבבּו  ַמִים  ַהּׁשָ ּוִמן  ְּבָידֹו,  ָהָיה  ֹלא  ֶזה 
ְּבַהְלָוָאה ַעד  ָלֶהם ֶאת ַהְּסכּום  ָנְתָנה  ְוִהיא  ֵכנֹות,  ַהּׁשְ ִנְכְנָסה ַאַחת 
ֶׁשִּיְמְּכרּו ֶאת ַהְּדַבׁש. ָנַטל ַהָּנְכִרי ֶאת ְמִחיר ַהַּכּוֶֶרת ְוָׁשב ְלֵביתֹו, ְוַאף 
ָּפְנָתה  ֵּביְנַתִים,  ַּבּקֶֹדׁש.  ַלֲעבֹוָדתֹו  ַהִּמְדָרׁש  ְלֵבית  ָׁשב  ֵמִאיר  ַרִּבי 
ַּתְרִמית  ַמֲעֶׂשה  ִּכי  ָרֲאָתה  ּוְלֶחְרָּדָתּה  ַהַּכּוֶֶרת,  ֶאת  ִלְפּתַֹח  ה  ָהִאּׁשָ
ֵעץ  לּוַח  ָעַמד  ְוַתְחֶּתיָה  ְמאֹד,  ַּדָּקה  ָהְיָתה  ַהְּדַבׁש  ִׁשְכַבת  ַּבָּדָבר. 
ה ְלקֹוֵנן, ְוָאָצה ְלַסֵּפר ֶאת  ֶׁשִּכָּסה ַעל־ְּפֵני ָּכל־ָהַאְרָּגז. ֵהֵחָּלה ָהִאּׁשָ
ַהָּדָבר ְלַבְעָלּה. ִקֵּבל ַרִּבי ֵמִאיר ֶאת ִיּסּוָריו ְּבַאֲהָבה, ְוָאַמר ְלִאְׁשּתֹו: 
"מּוֶטֶלת ָעֵלינּו ַהחֹוָבה ְלַׁשֵּלם ֶאת ַהחֹוב ֶׁשָּנַטְלנּו ִלְרִכיַׁשת ַהַּכּוֶֶרת, 
ּוִמֵּכיָון ֶׁשֵאין ְּדַבׁש ַּבַּכּוֶֶרת ֵנָאֵלץ ִלְמּכֹר ֶאת ֵּביֵתנּו, ּוִבְלַבד ֶׁשַּנֲעמֹד 
ַעל־ַמָּצבֹו,  קֹוֵנן  ְוֹלא  ַעל־ַמָּזלֹו  ֵמִאיר  ַרִּבי  ִהְתאֹוֵנן  ֹלא  ְּבִדּבּוֵרנּו". 
ַעל־ַהָּקָּב"ה  ֶאת־ְיָהבֹו  ְוִהְׁשִליְך  ְּבַאֲהָבה,  ָׁשַמִים  ִּדין  ֶאת  ִקֵּבל  ֶאָּלא 
ֵמִאיר  ַרִּבי  ָחַזר  ָּבֶעֶרב,  ַמִים.  ִמן־ַהּׁשָ ַהּטֹוב  אֹוָצרֹו  ֶאת  לֹו  ֶׁשִּיְפַּתח 
ֶאת  רֹוֶאה  הּוא  ְוִהֵּנה  ַהַּכּוֶֶרת.  ֶאת  ִלְבּדֹק  ְוִנְפָנה  ַהִּמְדָרׁש  ִמֵּבית 
ַאְך  ֵעץ,  לּוַח  ּוִמַּתְחֶּתיָה  ַהַּכּוֶֶרת,  ֶׁשַעל־ְּפֵני  ַהַּדָּקה  ַהְּדַבׁש  ִׁשְכַבת 
ִלְפִליָאתֹו ָהָיה ָהַאְרָּגז ָּכֵבד ְמאֹד. "ַמּדּוַע הּוא ּכֹה ָּכֵבד"? ָׁשַאל ֶאת 

ָנַטל  ָּכֵבד".  ּכֹה  ִלְהיֹות  ָעָליו  ָהָיה  ֹלא  ְמאּוָמה,  ּבֹו  ֵאין  "ִאם  ַעְצמֹו, 
ַּפִּטיׁש ְלָיָדיו, ּוָפַרץ ֶאת לּוַח ַהַּכּוֶֶרת ִמְּלַמָּטה, ְוִהֵּנה ִלְפִליָאָתם ִּגּלּו ִּכי 
ָהַאְרָּגז ָמֵלא ֻּכּלֹו ְּבַמְטְּבעֹות ָזָהב, אֹוָצר ָּבלּום ֶׁשל־ַמָּמׁש. ִנְפֲעמּו ְּבֵני 
ַהִּמְׁשָּפָחה, ּוְלַאַחר ַּכָּמה ָיִמים, ְּכֶׁשָהִאָּכר ִהִּגיַע ׁשּוב ְלֵביָתם ִלְמּכֹר 
ְּדַבר־ָמה, ְׁשָאלּוהּו ַעל־ְמקֹור ַהַּכּוֶֶרת, ְוהּוא ִסֵּפר ָלֶהם ֶׁשָּמָצא אֹוָתּה 
ְּבתֹוְך ִאיָלן ָחלּול ֶׁשָעַמד ַּבַּיַער. ָרָאה ְּבָכְך ַרִּבי ֵמִאיר ַמֲעֶׂשה ִנִּסים, 
ּוִמֵּכיָון ֶׁשֹּלא ָרָצה ֵליָהנֹות ִמַּמֲעֶׂשה ִנִּסים, ַּכְּמֻסָּפר ְּבַמֶּסֶכת ַּתֲעִנית, 

ַמִים. )שיחות צדיקים(  ִהְקִּדיׁש ֶאת ָהאֹוָצר ֻּכּלֹו ַלּׁשָ
  

ינֹוָבה ָהָיה ָּגדֹול ְּבִמַּדת ַהִּבָּטחֹון. ִּבְתקּוַפת  ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ְׁשַרָּגא ִמּׁשִ
ְלִהְתַּפֵּלל  ּוְכֶׁשֵהֵחל  ִלְתִפָּלה,  ַּפַעם  ֶנֱעַמד  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבֶאֶרץ  ְׁשהּותֹו 
ָחׁש ִּכי ַהְּתִפָּלה ֹלא עֹוָלה ְּבָידֹו ַּבִהְתַלֲהבּות ּוִבְפִתיַחת ַהֵּלב ְּכֶהְרֵּגלֹו. 
ְׁשָטר  ְּבָידֹו  ָמַסר  ֵמֲחִסיָדיו  ֶאָחד  ִּכי  ְוִנְזַּכר,  ַּבָּדָבר  ְלַהְרֵהר  ֵהֵחל 
ִּבְלְּבלֹו  ְוַהָּדָבר  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבֶאֶרץ  ְׁשהּותֹו  ְלהֹוָצאֹות  ָּגדֹול  ְסכּום  ִעם 
ִּבְתִפָּלתֹו, ִמּשּׁום ֶׁשָּגַרם לֹו ִלְבטַֹח ְּבִמַּדת־ָמה ָּבָאָדם ִּבְמקֹום ִלְבטַֹח 
ְּכִדין ִּבעּור ֲעבֹוָדה־ָזָרה,  ָטר  ַהּׁשְ ְוָׂשַרף ֶאת  ִמָּיד,  ָהַרִּבי  ָּפָנה  ְּבקֹונֹו. 
ּוְלַאַחר ִמֵּכן ָׁשב ִלְתִפָּלתֹו ִּבְמֹלא ָהִרּכּוז ְוַהַּכּוָָנה. ַּדְרּכֹו ָהְיָתה ָּתִמיד 
ִּכי  ַהְיִדיָעה  ְוֶאת  ְוַהִּבָּטחֹון,  ִיְׂשָרֵאל ֶאת ָהֱאמּוָנה  ְלַהְׁשִריׁש ְּבִלּבֹות 
ָה"אֹוֵהב  ְּבֵׁשם  אֹוֵמר  ָהָיה  ְלַפְרָנָסה  ִּכְסֻגָּלה  ָאָדם.  ְּתׁשּוַעת  ָׁשְוא 
"חֹוַבת  ַּבֵּסֶפר  ַהִּבָּטחֹון  ַׁשַער  ֶאת  ִלְלמֹד  ֶׁשֵּיׁש  ֵמַאְּפָטא,  ִיְׂשָרֵאל" 
ַהְּלָבבֹות". הּוא ֹלא ָהָיה ַרק ָנֶאה ּדֹוֵרׁש, ֶאָּלא ַּגם ָנֶאה ְמַקֵּים. ִסֵּפר 
ְּבנֹו ַרִּבי ַאְבָרָהם ָׁשלֹום ִמְּסְטרֹוְּפקֹוב, ִּכי ְלַאַחר ֶׁשָאִביו ִׁשֵּדְך ַּפַעם 
ִנְזַקק ִלְסכּום ָּגדֹול ְלהֹוָצאֹות ַהֲחֻתָּנה, ַאְך ֹלא  ֶאת ַאַחת ִמְּבנֹוָתיו, 
ָהְיָתה ְּבָידֹו ְּפרּוָטה. ְּפָעִמים ִמְסָּפר ָּבָאה ֵאָליו ָהַרָּבִנית ִלְׁשאֹל ַעל־

ָּכְך, ְוהּוא ִהְתַנֵּצל ְוָאַמר ֶׁשֵאין לֹו ְמאּוָמה, ּוַבד־ְּבַבד ִעם ֶזה, הֹוִסיף 
ַהְתָמָדה ַעל ַהְתָמָדתֹו ְוִׁשעּוִרים נֹוָסִפים ַעל ִׁשעּוָריו ַהְּקבּוִעים. יֹום 
ְוָהַרָּבִנית ִסְּפָרה לֹו ַעל־ָּכְך ֶׁשֵאין  ֶאָחד, ִהִּגיַע ֶאָחד ֵמֶאָחיו ְלַבְּקרֹו, 
ְוַתַחת זֹאת הּוא יֹוֵׁשב ְולֹוֵמד ּתֹוָרה  הּוא ּדֹוֵאג ְלהֹוָצאֹות ַהֲחֻתָּנה, 
ִהְסִּביר  ְוָהַרִּבי  ַעל־ָּכְך,  ָאִחיו  ְּבָפָניו  ָּתַמּה  ֵמֶהְרֵּגלֹו.  יֹוֵתר  ְּבַהְתָמָדה 
ַיִּקיִרי, ֶׁשֶּיְׁשָנה ָטעּות ְנפֹוָצה ָּבעֹוָלם,  ְּבֶמֶתק ְלׁשֹונֹו: "ַּדע ְלָך, ָאִחי 
ָלָאָדם  לֹו  ֶיׁש  ֶׁשִאם  ִהיא,  ַּדְעָּתם  ְועֹוְבָדיו.  ם  ַהּׁשֵ ִיְרֵאי  ֵּבין  ֲאִפּלּו 
ְּדָאָגה ְקַטָּנה, ֶאְפָׁשר ִלְבטַֹח ַּבה' ֶׁשָּיִסיר ִמֶּמּנּו ֶאת־ַהְּדָאָגה, ַאְך ִאם 
יג ְסכּום ָעצּום ֶׁשל ֶּכֶסף,  ֵיׁש ְּבָפָניו ְּדָאָגה ְּגדֹוָלה, ְּכגֹון ֶׁשָעָליו ְלַהּׂשִ
ָאז ֵהם ִמְתרֹוְצִצים ְסִביב ָהִעְנָין ּוְמַאְּבִדים ֶאת ִּבְּטחֹוָנם ַּבה'. ְוִאּלּו 
ְלִפי ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי ַּבַעל "חֹוַבת ַהְּלָבבֹות", ָצִריְך ְלִהְתַנֵהג ָּבֵהֶפְך ַהָּגמּור. 
ִאם ֵיׁש ָלָאָדם ְּדָאָגה ְקַטָּנה ַעל ִעְנָין ָקָטן, ֲאַזי ֵיׁש ְקָצת ֶאְפָׁשרּות 
ְלַנּסֹות ְלֵהָעֵזר ְּבֶדֶרְך ַהֶּטַבע ַעל־ְיֵדי ַמֲעֵׂשי ָאָדם, ְוָאז ָצִריְך ָהָאָדם 
ִלְנהֹג ֵּכן ְּבֶגֶדר ִהְׁשַּתְּדלּות, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ַּבָּפסּוק 'ּוֵבַרְכָך ה' ֱאֹלֶקיָך 
ִּביֵדי  ֶאְפָׁשרּות  ֶׁשֵאין  ָּגדֹול,  ִעְנָין  ֵיׁש  ִאם  ַאְך  ַּתֲעֶׂשה'.  ֲאֶׁשר  ְּבכֹל 
ֵמחֹוַבת  ָהִאיׁש  ָּפטּור  ָאז  ַהֶּטַבע,  ְּבֶדֶרְך  ַהָּדָבר  ֶאת  ְלַסֵּדר  ָהָאָדם 
ְלַהְׁשִליְך ֶאת־ָּכל־ ְוֵיׁש לֹו  ְוַתְחּבּולֹוָתיו,  ַהִהְׁשַּתְּדלּות ּוַמֲעֵׂשי ֱאנֹוׁש 

ְיָהבֹו ַעל ה' ִיְתָּבַרְך, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 'ּגֹול ַעל־ה' ַּדְרֶּכָך ּוְבַטח ָעָליו ְוהּוא 
ַיֲעֶׂשה'. ְוָכְך ֲאִני נֹוֵהג ַעָּתה, ֶׁשֵּכן הֹוָצאֹות ַהֲחֻתָּנה ּכֹה ְּגדֹולֹות, ַעד 

ר ְמֻסּפָ
ִסּפּוֵרי ַצִּדיִקים
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יָגן. ְוַאְדַרָּבה, ְּכָכל  ֶׁשֵאין ׁשּום ֶאְפָׁשרּות ְּבָיִדי ְּבֶדֶרְך ַהֶּטַבע ְלַהּׂשִ
ֶׁשָהַרָּבִנית ְמַבֶּקֶׁשת יֹוֵתר, ֵמִבין ֲאִני טֹוב יֹוֵתר ַּכָּמה ַהָּדָבר ֵאינֹו 
ַהָּקָּב"ה,  ַעל  ַלֲחלּוִטין  ְיָהִבי  ֶאת  ֲאִני  ַמְׁשִליְך  ְוָלֵכן  ַהֶּטַבע,  ְּבֶגֶדר 

ּוִמֵּמיָלא נֹוַתר ִלי ְזַמן ָּפנּוי ַלֲעסֹק ַּבּתֹוָרה"... )רבנו הקדוש משינאווא( 
  

ְׁשֹלמֹה",  "ִּתְפֶאֶרת  ַּבַעל  ֵמָרדֹוְמְסק  ַהּכֵֹהן  ְׁשֹלמֹה  ַרִּבי  ֶאל 
ַּפְרָנָסתֹו  ְלָפָניו ַעל  ְוִהְתאֹוֵנן  ִהִּגיַע ַּפַעם ָאָדם ֶאָחד ֶׁשָהָיה ּכֵֹהן, 
ְּכֶהְרֵּגלֹו,  ִחּדּוד  ְּבֶדֶרְך  ָהַרִּבי  לֹו  ֵהִׁשיב  ַהָּגדֹול.  ּוַמְחסֹורֹו  ַהְּלקּוָיה 
ְלָך  ִּתְהֶיה  ִאם  ִּבָּטחֹון.  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ְוכֵֹהן  ַאָּתה,  ּכֵֹהן  "ֲהֵרי  ְוָאַמר: 
ִמַּדת ַהִּבָּטחֹון, ּוִמֵּדי ָׁשבּוַע ַּתְׁשִלים לֹוַמר ֶאת ָּכל ֵסֶפר ַהְּתִהִּלים, 

ַמְבִטיַח ֲאִני ְלָך ַּפְרָנָסה". )הרבי מרדומסק(  
  

ְּבנֹו  ִּביֵדי  ְמתָֹאר  ֵאזֹוב",  "ֲאֻגַּדת  ַּבַעל  ִמִּבַּיאֶלא  ַנחּום  ְזֵאב  ַרִּבי 
ְּכ"ַבַעל  ֶׁשל־ָאִביו,  ַלֵּסֶפר  ְּבַהְקָּדָמתֹו  ִמּסֹוְכְטׁשֹוב  ֵנֶזר"  ָה"ַאְבֵני 
ִנְכַנס ֵאָליו ָאָדם  ִּבָּטחֹון ֶּבֱאֶמת", ּוַמֲעֶׂשה ֶׁשָהָיה ָּכְך ָהָיה. ַּפַעם 
ֶאת  לֹו  ָלֵתת  ָהַרב  ָקם  ִנְכָּבד.  ְסכּום  ִמֶּמּנּו  ִלְלוֹות  ּוִבֵּקׁש  ֶאָחד 
ְמֻבָּקׁשֹו, ַאְך ֹלא ָמָצא ְּבָידֹו ְמאּוָמה. ְּבִבָּטחֹון ָמֵלא, ָּפָנה ְלַחֵּפׂש 
ִהְמִׁשיְך  זֹאת,  ַלְמרֹות  ָמָצא.  ַּגם ָׁשם ֹלא  ַאְך  ֶׁשַּבַּבִית,  ָּבֲארֹונֹות 
ְלַהְמִּתין ְּבִבָּטחֹון ָמֵלא ִּכי ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר ַיֲעֶלה ְּבָידֹו ִלְמצֹא ֶאת 
ֲחָסִדים,  ְּגִמילּות  ְּבתֹוַרת  ַלּפֹוֶנה  ְלַהֲעִניקֹו  ְּכֵדי  ַהָּדרּוׁש,  ַהְּסכּום 
ְוִהֵּנה ּתֹוְך ְּכֵדי ִחּפּוָׂשיו, ִנְכַנס ֶאָחד ִמַּמֲעִריָציו ֶׁשל ָהַרב, ּוָמַסר לֹו 
ֶוה ְּבִדּיּוק ַלְּסכּום ַהָּנקּוב ֶׁשַהָּלה ִּבֵּקׁש ִלְלוֹות, ְוַעל־ֲאָתר  ְסכּום ַהּׁשָ

ֶהֱעִביר ָהַרב ַלּפֹוֶנה ֶאת ַהְּסכּום ֻּכּלֹו, ַוְיִהי ְלֶפֶלא. )בישישים חכמה( 
  

ַהְּמאָֹרעֹות  ִּבְתקּוַפת  ִמְּבִריְסק.  ַהְּגִרי"ז  ָהָיה  ָּגדֹול  ִּבָּטחֹון  ַּבַעל 
ּוִמחּוץ  ְירּוָׁשַלִים  ְּבֵני  ָּבֵּתי  ַעל  ְּפָגִזים  ָנְפלּו  ַּכֲאֶׁשר  ִּבירּוָׁשַלִים, 
ִׁשְּכָלה ֶחֶרב, ָאַמר ָהַרב: "ֵיׁש ְלַהְרִּגיׁש ִּבָּטחֹון ָמֵלא ַּבָּקָּב"ה, ְּכמֹו 
ֶׁשָאַמר ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ִּבְתִהִּלים 'יֹום ִאיָרא ֲאִני ֵאֶליָך ֶאְבָטח', ֶׁשַּגם 
ֵאֶליָך  'ֲאִני  ָאז  ַּגם  ּוְמעֹוֵרר מֹוָרא,  ְוַהַּמָּצב ָקֶׁשה  ִאיָרא'  'יֹום  ִאם 
יֹוֵדַע  ֹלא  הּוא  ַאְך  ִּבָּטחֹון,  לֹו  ֶׁשֶּיׁש  "ָאָדם  ְוִהְסִּביר:  ֶאְבָטח'". 
ֶאת ַמָּצבֹו ַהְמֻסָּכן, ֵאינֹו ֶנְחָׁשב ְּכ'ַבַעל ִּבָּטחֹון' ֲאִמִּתי. אּוָלם, ִמי 
ֶׁשּיֹוֵדַע ֶׁשהּוא ִנְמָצא ְּבַמָּצב ְמֻסָּכן ּוַמִּכיר ֶאת ַהְּדָבִרים ַלֲאׁשּוָרם, 
ְוהּוא עֹוֵמד  ָעָליו  ֶׁשָּיֵגן  ַּבָּקָּב"ה  ּוָבטּוַח  ָסמּוְך  ִלּבֹו  זֹאת  ְוַלְמרֹות 
ַּבַעל  ֶזהּו  ָהעֹוָלם,  ְּבבֹוֵרא  ְצרּוָפה  ֶּבֱאמּוָנה  ַחָּלִמיׁש  ְּכצּור  ֵאיָתן 
ִּבָּטחֹון ֲאִמִּתי, ְוָעָליו ֶנֱאַמר ָּפסּוק ֶזה". ְּבֶעֶרב רֹאׁש־חֶֹדׁש ֶאָחד, 
ֶגת ְלַׁשֵּלם ָלַאְבֵרִכים  ָיַׁשב ָהַרב ְּבֵביתֹו, ַּכֲאֶׁשר ֹלא ָהְיָתה ָידֹו ַמּׂשֶ
ַהְלָוָאה.  ַאַחר  ָלתּור  ְוִנָּסה  ֶהָחְדִׁשית,  ִמְלָּגָתם  ֶאת  ִּביִׁשיָבתֹו 
ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ָיַׁשב ֶאְצלֹו ָאָדם ֶאָחד, ּוְכֶׁשָרָאה ֶאת ָהַרב ְּכֶׁשהּוא 
ְוָהָיה  ֶאָחד,  ָאָדם  ְלָכאן  ָּבא  ָהָיה  "ַהְלַואי  ִהְתַּבֵּטא:  ְּבֵמַצר,  ָנתּון 
ָּכל  ָהיּו  ְוָאז  ִלירֹות,  ִמיְליֹון  ֶרַבע  ֶׁשל  ָעצּום  ְסכּום  ָלַרב  ַמֲעִניק 
ֶנֱחָרץ:  ְּבקֹול  ְוָאַמר  ָהַרב  ּבֹו  ִהִּביט  ִמֶּמּנּו".  ִמְסַּתְּלקֹות  ַהְּדָאגֹות 
"ַּגם ִאם ָהָיה ַעְכָׁשו ַמִּגיַע ָאָדם ָּכֶזה ִעם ְסכּום ּכֹה ָּגדֹול, ֹלא ָהִייִתי 
נֹוֵטל זֹאת ִמֶּמּנּו. ְוִכי ְּבַעד ֶרַבע ִמיְליֹון ִלירֹות ֶאְמּכֹר ֶאת ִמְצַות 

ַהִּבָּטחֹון"?! )עובדות והנהגות( 
  

ִּבְׁשנֹות ָּגלּותֹו ֶׁשל ַהְּגָר"א ִמּוִיְלָנא, ִנְקַלע ַּפַעם ְלֵביתֹו ֶׁשל ְיהּוִדי 
ַּכְפִרי ֶאָחד, ֶׁשָּמָצא ֶאת ַּפְרָנָסתֹו ֵמֲחִכיַרת ֵּבית ַמְרֵזַח ֶׁשל ַהָּפִריץ 
ַהְּמקֹוִמי. ְוִהֵּנה ִהִּגיַע ֶעֶרב יֹום ַּתְׁשלּום ְּדֵמי ַהֲחִכיָרה, ּוְבִכיסֹו ֹלא 
ָהְיָתה ֲאִפּלּו ְּפרּוָטה ַאַחת. ָׁשַמע ַהְּגָר"א, ִּכי ִאְׁשּתֹו ֶׁשל ַהחֹוֵכר 

ּוְבַׁשְלָוה  ָּגמּור  ְּבִבָּטחֹון  ָלּה  ֵהִׁשיב  ְוהּוא  ַעל־ָּכְך,  אֹותֹו  ׁשֹוֶאֶלת 
לֹו  ֶׁשַּיְמִציא  ַּבָּקָּב"ה  הּוא  ּוָבטּוַח  ְּבִלּבֹו,  ְּדָאָגה  ֵאין  ִּכי  ֻמְפָלָאה, 
ֶאת ָּכל ַהְּסכּום ַהָּדרּוׁש. ִהְׁשָּתָאה ַהְּגָר"א ֶאל מּול ִמַּדת ַהִּבָּטחֹון 
ַהֻּמְפָלָאה ֶׁשל ַהחֹוֵכר, ּוֶבֱאֶמת ָרָאהּו ֵּכיַצד הּוא עֹוֶלה ַעל ְיצּועֹו 
ַהחֹוֵכר  ִהְׁשִּכים  ַּבּבֶֹקר,  ְיָׁשִרים.  ְׁשַנת  ָיֵׁשן  ְוהּוא  ּוְבַׁשְלָוה,  ְּברַֹגע 
ִלְתִפַּלת ַׁשֲחִרית, ְוִלְפֵני ֶׁשָּיָצא ִּבְקָׁשה ִמֶּמּנּו ִאְׁשּתֹו ְלַנּסֹות ָלתּור 
ָׁשב  ַהְּתִפָּלה  ְלַאַחר  ַלָּפִריץ.  ְלִסּלּוק חֹובֹו  ָּכְלֶׁשִהי  ַהְלָוָאה  ַאַחר 
ְּבָידֹו  ָעָלה  ֹלא  ַמְׁשַמע  ְּכִמּקֶֹדם,  ֵריק  ָהָיה  ִּכיסֹו  אּוָלם  ָהִאיׁש, 
ָּפָנה  ַהָּצֳהַרִים,  ִּבְׁשעֹות  ַהָּגדֹול.  ַהחֹוב  ְלִכּסּוי  ְמאּוָמה  יג  ְלַהּׂשִ
ַהחֹוֵכר ְוָיָצא ִמֵּביתֹו, ְּכֶׁשָּפָניו מּוָעדֹות ֶאל ַהָּפִריץ ְלַתְׁשלּום חֹובֹו. 
ַלָּפִריץ?  ְלַׁשֵּלם  הֹוֵלְך  ַאָּתה  "ַּבָּמה  ְוָׁשֲאָלה:  ה  ָהִאּׁשָ ִהְתַּפְּלָאה 
ְוִכי ֵיׁש ְּבָיְדָך ֶאת ַהְּסכּום ַהָּדרּוׁש"? ָמַׁשְך ָהִאיׁש ִּבְכֵתָפיו ְוָאַמר 
ְּבַדְרִּכי  ִלי  ַיְמִציא  ֶׁשַהָּקָּב"ה  ְּבטּוַחִני  "ַאל־ְּדָאָגה,  ָּגמּור:  ְּבִבָּטחֹון 
ֶאת ַמְחסֹוִרי ְוַהּכֹל ִיְסַּתֵּדר ַעל־ַהַּצד ַהּטֹוב ְּביֹוֵתר". ַהְּגָר"א ָעַמד 
ְּבִצִּפָּיה  ְוִהְמִּתין  ִהְׁשָּתָאה  ּוְבִלּבֹו  ַהְּדָבִרים,  ַאַחר  ְוָעַקב  ִמן־ַהַּצד 
ֶאל  ַהְּיהּוִדי  ַהחֹוֵכר  ִהִּגיַע  ְוִהֵּנה  ָּדָבר.  ִיּפֹל  ֵּכיַצד  ִלְראֹות  ְּדרּוָכה 
ַאְרמֹונֹו ֶׁשל ַהָּפִריץ, ַאְך ְּכֶׁשִּבֵּקׁש ְלִהָּכֵנס ְּפִניָמה, ֲעָצרּוהּו ׁשֹוְמֵרי 
ַהַּסף ְוָאְמרּו לֹו, ִּכי ָּפִריץ ַאֵחר ׁשֹוֶהה ַעָּתה ִּבְפִנים ְוָעָליו ְלַהְמִּתין 
ְּבַסְבָלנּות ַעד ֶׁשַהָּלה ֵיֵצא ֵמֲאדֹון ַהְּכָפר, ְוָאז יּוַכל ְלִהָּכֵנס ֵאָליו. 
ָעַמד ַהְּיהּוִדי ְוִהְמִּתין ְזַמן־ָמה, ּוְכֶׁשַהָּפִריץ ָהאֹוֵרַח ָיָצא ֵמָהַאְרמֹון 
ְוָרָאה ֶאת ַהחֹוֵכר ַהְּיהּוִדי ֶׁשעֹוֵמד ְּבֶפַתח ַהַּבִית, ָּפָנה ֵאָליו ּוִבֵּקׁש 
ְוַהָּפִריץ  ָזִוית,  ְלֶקֶרן  ַנִים  ַהּׁשְ ָּפנּו  ְמֻסָּים.  ִעְנָין  ַעל  ִעּמֹו  ְלׂשֹוֵחַח 
ָיַדִים  ְרַחב  ִמְגָרׁש  ִלְרּכֹׁש  ְּבַמָּטָרה  ְלָכאן  ִהִּגיַע  ִּכי  ַלְּיהּוִדי,  ִסֵּפר 
ֵמַהָּפִריץ, ְוַאף ִהִּציַע לֹו ְלֵׁשם ָּכְך ְסכּום ְמֻסָּים, ַאְך ַהָּלה ִמְתַעֵּקׁש 
ַעל ְסכּום ָּגבֹוַּה יֹוֵתר. "ָהִייִתי ַמְסִּכים ְלַׁשֵּלם ֶאת ַהְּסכּום ַהָּגבֹוַּה 
ַהְמֻדָּבר,  ַהִּמְגָרׁש  ֶאת  ִלְרּכֹׁש  ְמאֹד  ֲאִני  ִמְׁשּתֹוֵקק  ֶׁשֵּכן  יֹוֵתר, 
ֶׁשל  ִלְדִריָׁשתֹו  ְלִהָּכַנע  ּוְכבֹוִדי  ַמֲעָמִדי  ִמְּפֵני  ִלי  ָנֶאה  ֹלא  אּוָלם 
ַהָּפִריץ, ְוָלֵכן ְמַבֵּקׁש ֲאִני ִמְּמָך ְלַׁשֵּמׁש ְּכִאיׁש ֵּביַנִים. ַאָּתה ִּתְרּכֹׁש 
ֶאת ַהַּקְרַקע ִמיֵדי ַהָּפִריץ ַּבְּמִחיר ַהָּגבֹוַּה, ַוֲאִני ֶאְקֶנה אֹוָתּה ִמָּיד 
ְצרֹור  ֶאת  ַלְּיהּוִדי  הֹוִׁשיט  ֶׁשַהָּפִריץ  מּוָבן  ּדֹוֶמה".  ִּבְסכּום  ִמְּמָך 
ְמֻפְלָּפל  ְמִחיר  לֹו  ְוַאף הֹוִסיף  ַהַּקְרַקע,  ִלְרִכיַׁשת  ַהָּמֵלא  ַהֶּכֶסף 
ִּכְדֵמי ִּתּוּוְך ְוִטְרָחה ַעל ָהִעְסָקה. ִהְסִּכים ַהְּיהּוִדי ְלִבּצּוַע ָהִעְסָקה, 
ְּבִדּיּוק  ָׁשֶוה  ָהָיה  ַהְּסכּום  ִּכי  ִּגָּלה,  ַהִּתּוּוְך  ְּדֵמי  ֶאת  ָּבַדק  ְוַכֲאֶׁשר 
ִלְסכּום ְּדֵמי ַהֲחִכיָרה ֶׁשָהָיה ָצִריְך ְלַׁשֵּלם ַלָּפִריץ. ְלַלֶּמְדָך, ּכָֹחּה 

ֶׁשל ִּבָּטחֹון ַמִהי. )שם( 
  

ְלַהְׁשִריׁש  ְּכֵדי  ַרִּבים  ַמֲאַמִּצים  ִהְׁשִקיַע  ִמֶּבְלז,  ּדֹב  ׂשָכר  ִיּׂשָ ַרִּבי 
ְּבֵלב ׁשֹוְמָעיו ֶאת ִמַּדת ַהִּבָּטחֹון ְוָהֱאמּוָנה ְּבבֹוֵרא ָּכל־ָהעֹוָלִמים, 
ַהָּזן ּוְמַפְרֵנס ַלּכֹל. ַאְך ָּתִדיר ָהָיה חֹוֵזר ְואֹוֵמר, ֶׁשִּמַּדת ַהִּבָּטחֹון 
ְמַחֶּיֶבת ַרק ֶאת ָהָאָדם ַעְצמֹו, ֲאָבל ֵאין לֹו ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבּה ְלַגֵּבי 
ַּבֲעִנִּיים,  ְוִלְתמְֹך  ַלּזּוַלת  ְלַסֵּיַע  ִמְתַּבֵּקׁש  ָהָאָדם  ַּכֲאֶׁשר  ֲאֵחִרים. 
ֹלא ְיַחְּזֵקם ְּבִמַּדת ַהִּבָּטחֹון ְויֹאַמר ָלֶהם: "ִחְזקּו ְוִאְמצּו ְוַהְׁשִליכּו 
ָהָאָדם לֹוַמר  ָצִריְך  ָהֵאּלּו  ַהְּדָבִרים  ֶאת  ִּכי  ַעל־ַהָּקָּב"ה",  ְיַהְבֶכם 
ָצִריְך  הּוא  ָאז  ַלֲאֵחִרים,  ְלַסֵּיַע  ִנְתָּבע  ְּכֶׁשהּוא  ְוִאּלּו  ְלַעְצמֹו, 
ַעל  לֹו  נֹוַדע  ַּפַעם  ַׁשַחת.  ֵמֶרֶדת  ּוְלַהִּציָלם  ִמִּכיסֹו  ָזָהב  ְלהֹוִזיל 
ָאָדם ֶאָחד ֶׁשִּנְמָצא ִּבְמצּוָקה ַּכְסִּפית, ְוֶיׁש לֹו ָיִדיד ֶאָחד, ֶׁשהּוא 
ִאיׁש ָאִמיד ַהְמֻיָחד ְּבִמַּדת ַהִּבָּטחֹון. ֵהִבין ָהַרִּבי, ִּכי ַהִּנְזָקק ָעִתיד 
ִלְפנֹות ֶאל ֲחֵברֹו ְּבַבָּקַׁשת ְּתִמיָכה, ְוָהַרִּבי ִהְקִּדים ְרפּוָאה ַלַּמָּכה, 
ְּבָכְך ֶׁשִּזֵּמן ֵאָליו ֶאת ָהִאיׁש ָהָאִמיד ְוִהְזִהירֹו ֶׁשֹּלא ְלַהִּטיף ַלֲחֵברֹו 
ַעל ַהּצֶֹרְך ְּבִהְתַחְּזקּות ְּבִמַּדת ַהִּבָּטחֹון, ֶאָּלא ַיֲעזֹר לֹו ְּבפַֹעל ְּבָכל 
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ָהֶאְמָצִעים ָהעֹוְמִדים ִלְרׁשּותֹו. "מּוָטב ֶׁשִּתְהֶיה ְּבאֹותֹו ֶרַגע ֶאִּפיקֹורֹוס 
ָהַרִּבי  לֹו  ָאַמר  ַמִים",  ִמן־ַהּׁשָ ֶׁשָּתבֹוא  ָּבֶעְזָרה  ָחִליָלה  ַמֲאִמין  ֶׁשֵאינֹו 
ֲאִפּלּו  ם  ַהּׁשֵ ַּבֲעבֹוַדת  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ָצִריְך  ֶׁשְּלִעִּתים  "ִמְּפֵני  ְּבֶנֱחָרצּות, 
ָעֶליָך  ַּכְלָּכִלית,  ִלְתִמיָכה  ָזקּוק  ֶׁשֲחֵבְרָך  ָּכֶזה  ּוְבִמְקֶרה  ָרעֹות,  ְּבִמּדֹות 
ּוִבָּטחֹון,  ְּבִעְנְיֵני ֱאמּוָנה  ְּדָבִרים  ָעָליו  ַּתְרִעיף  ְוַאל  זֹו  ְּבִמָּדה  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש 

ֶאת ֶזה ַהְׁשֵאר ְלַעְצְמָך"... )אדמו"רי בעלז( 
  

ִנְנֲעלּו  ַּפְרָנָסה  ַׁשֲעֵרי  ַּכֲאֶׁשר  ָהִראׁשֹוָנה,  ָהעֹוָלִמית  ִמְלֶחֶמת  ִּבְתקּוַפת 
ְוַהַהְכָנסֹות ִהְתַמֲעטּו, ָהָיה ַרִּבי ִיְחָיא ַאְדַהאן ִמָּמרֹוקֹו, ֶנְכּדֹו ֶׁשל ָה"ַאִּביר 
ַיֲעקֹב" ַרִּבי ַיֲעקֹב ֲאִביֲחֵציָרא, ָׁשרּוי ְּבַמְחסֹור ָּגדֹול ּוְבֵני ֵּביתֹו ִהְתאֹוְננּו 
ְלַנּסֹות  ִהִּציָעה לֹו ִאְׁשּתֹו  ַּבַּבִית ֶׁשהּוא ָקֶׁשה ִמְּנׂשֹא.  ְלָפָניו ַעל ַהַּמָּצב 
ַצֲערֹו  ְלהֹוִדיַע  ְּכֵדי  ַהְּסמּוכֹות,  ַּבֲעָירֹות  ּוְמֻיָּדָעיו  ַמִּכיָריו  ֶאל  ְוָלֵצאת 
ִלְדָבֶריָה  ָּגדֹול, ֹלא ִהָּטה אֶֹזן  ִּבָּטחֹון  ַּבַעל  ֶׁשָהָיה  ִיְחָיא  ַרִּבי  ָּבַרִּבים, ַאְך 
ְלָבָׂשר  ֶאְפֶנה  ְוֹלא  יֹוִׁשיֵענּו,  ֶׁשהּוא  ִיְתָּבַרְך  ַּבה'  ּבֹוֵטַח  "ֲאִני  ָלּה:  ְוָאַמר 
ְוָאְמָרה לֹו,  י ָּבָאה ִאְׁשּתֹו  ָיִמים ִמְסָּפר, ּוְכֶׁשִהִּגיַע יֹום ִׁשּׁשִ ָוָדם". ָעְברּו 
יג ְּבַהְלָוָאה  ֶׁשֵאין ָלּה ַּבַּבִית ְמאּוָמה ִלְכבֹוד ַׁשָּבת ְוֵאין ָלּה ֶאְפָׁשרּות ְלַהּׂשִ
ֲאִפּלּו ְמַעט ֶקַמח ְלַחּלֹות. ָׁשַקע ַרִּבי ִיְחָיא ְּבַמְחְׁשבֹוָתיו, ּוְלֶפַתע ִנְנַער 
ְמֵגַרת  ֶאת  ָנא  ִּפְתִחי  ַהַּמָּצב,  הּוא  ָּכְך  "ִאם  ְלִאְׁשּתֹו:  ְוָאַמר  ְרַעָּפיו  ִמּׂשַ
ה ַעל ְּדָבָריו ְוָאְמָרה:  ֵּיׁש ָׁשם". ִהְתַּפְּלָאה ָהִאּׁשָ ְלָחן ְוהֹוִציִאי ַמה ּׁשֶ ַהּׁשֻ
ָמָצאִתי  ְוֹלא  ִּפיָה,  ַעל  ֲהַפְכִּתיָה  ְוַאף  ַהְּמֵגָרה  ֶאת  הֹוֵצאִתי  ְּכָבר  "ַוֲהֵרי 
ְלַנּסֹות ׁשּוב ִלְפּתַֹח ֶאת  ּוִבֵּקׁש ִמֶּמָּנה  ִיְחָיא  ַרִּבי  ִהְמִׁשיְך  ָּבּה ְמאּוָמה". 
ַהְּמֵגָרה, ְוָאַמר ָלּה: "ִּבְטִחי ַּבָּקָּב"ה ֶׁשהּוא ַרחּום ְוַחּנּון, ְוהּוא ֹלא ַיַעְזֵבנּו 
ְוֹלא ִיְּטֵׁשנּו". ִהְתַמְּלָאה ָהַרְעָיה ְּבִבָּטחֹון ֶוֱאמּוָנה, ָּפְנָתה ׁשּוב ֶאל ַהְּמֵגָרה 
ּוְלַהְפָּתָעָתּה ָמְצָאה ּבֹו ְצרֹור ֶּכֶסף. ִנְרֲעָׁשה ּוָבָאה ְלַסֵּפר זֹאת ְלַבְעָלּה 
ַהַּצִּדיק, ְוהּוא ָיַעץ ָלּה ֶׁשֹּלא ְּתַגֶּלה ֶאת ַהָּדָבר ְלִאיׁש, ְוַאף ֹלא ִּתְסּפֹר ֶאת 

ָּבת. )ארזי הלבנון(  ַהֶּכֶסף ֶׁשֶּיׁש ַּבְּצרֹור, ְוָאז ִּתְׁשֶרה ּבֹו ִּבְרַּכת ַהּׁשַ
  

ַרִּבי  ָעַזב  ִנָּיה,  ַהּׁשְ ָהעֹוָלם  ִמְלֶחֶמת  ְּבֵעת  ְּבֵאירֹוָּפה  ַה'ְּבִליץ'  ִּבְתקּוַפת 
ֵאיֵמי  ֵמֲחַמת  ְלֵגְיְטְסֶהד  ְוָעַבר  לֹוְנדֹון  ֶאת  אץ  ִמּׁשַ מֹוְׂשקֹוִביץ  ָׁשלֹום 
ִהְתַרְבֵרב  ְוַהָּלה  ֶאָחד,  ְמקֹוִמי  ְיהּוִדי  אֹותֹו  ָּפַגׁש  ְּכֶׁשָחַזר,  ַהִּמְלָחָמה. 
ִּבְתקּוַפת  ְּבלֹוְנדֹון  ִנְׁשַאְרִּתי  זֹאת  ְוַלְמרֹות  ַרִּבי  ֹלא  "ֲאִני  ְּבָאְזָניו: 
ַהִּמְלָחָמה, ִמְּפֵני ֶׁשָהָיה ִלי ִּבָּטחֹון ַּבָּקָּב"ה, ְוִאּלּו ַאֶּתם ִמְתַנֲהִגים ָּבַרָּבנּות 

ֶׁשָּלֶכם"?  ַהִּבָּטחֹון  ִמַּדת  ִהיא  ֵאיפֹה  ֵמָהִעיר.  ְּבַרְחֶּתם  זֹאת  ְוַלְמרֹות 
ִהִּביט ּבֹו ַרִּבי ָׁשלֹום ְּבֵעיָניו ַהִּפְקִחּיֹות ְוֵהִׁשיב לֹו ִּכְגמּולֹו: "ָטעּות ְּבָיְדָך. 
ַאָּתה ֹלא ָנַסְעָּת ֵמָהִעיר, ֹלא ִּבְגַלל ַהִּבָּטחֹון, ֶאָּלא ִּבְגַלל ֶׁשָהָיה ְלָך ָקֶׁשה 
ַּבַהְפָּגָזה,  ָחִליָלה  ִנְפָּגע  ָהִייָת  ְוִאּלּו  ָּכאן,  ְלָך  ֶׁשֶּיׁש  ֵמַהּנֹוִחּיּות  ְלִהָּפֵרד 
ַמִים ַעל־ָּכְך ְוָדְמָך ָהָיה ְּברֹאְׁשָך. אּוָלם ֲאִני ָּפַעְלִּתי ַּדְוָקא  ָהִייָת ִנְתָּבע ַּבּׁשָ
ִמּתֹוְך ִּבָּטחֹון ְוָעִׂשיִתי ֶאת ַהִהְׁשַּתְּדלּות ַהְּנכֹוָנה ְוַהִּנְדֶרֶׁשת ְּכֵדי ְלַהִּציל 

ֶאת ַנְפִׁשי ְלָׁשָלל". )בית שלום( 

  

ְלַאַחר ֶׁשַה"ַּדֶּמֶׂשק ֱאִליֶעֶזר" ִמּוִיְז'ִניץ ָעָלה ַאְרָצה ְוִהְׁשַּתֵּקע ָּבִעיר ֵּתל־
ִּבְמקֹומֹו  ְוַיְצִליַח  'ִיּשּׁוב טֹוב"  לֹו  ֶׁשִּיְהֶיה  ָּבָאֶרץ  ַּכִּמְנָהג  לֹו  ִאֲחלּו  ָאִביב, 
ְלַרִּבי  ֵיׁש  ַׁשָּיכּות  "ֵאיזֹו  ְּבַצחּות:  ְוָאַמר  ֵמַהְּבָרָכה  ָהַרִּבי  ֶנֱהָנה  ֶהָחָדׁש. 
ְרכּוׁש,  ְלַבַעל  זֹאת  ְמַאֲחִלים  ִאם  ֵמיָלא  זֹו?  ְּבָרָכה  ִעם  ְקִהָּלה  ַהַּמְנִהיג 
ל ֲאֶׁשר ִיְפֶנה. ְוִאם ְמַאֲחִלים  ַהַּכּוָָנה ִהיא ֶׁשַּיְצִליַח ַּבֲעָסָקיו ְוַיֲעֶׂשה ַחִיל ְּבכַָ
ְלַרִּבי  זֹאת ְלַבַעל ְמָלאָכה, ֲהֵרי ְמַאֲחִלים לֹו ֶׁשַּיְצִליַח ַּבֲעבֹוָדתֹו, אּוָלם 
ֶאָּלא  זֹו?  ִלְבָרָכה  ָּזקּוק הּוא  ּוַמה  ָּתִמיד,  ּבֹו  ֶׁשִּיְתְמכּו  ֲחִסיִדים  ֵיׁש  ֲהֵרי 
ֵּתבֹות  ָראֵׁשי  ִהיא  ִיּשּׁו"ב  ֵּתַבת  ִּכי  טֹוב",  'ִיּשּׁו"ב  ָלַרִּבי  לֹו  ֶׁשאֹוְמִרים 
ַמְנִהיִגים ֵעָדה  יֹוְדֵעי ְׁשֶמָך, ֵאּלּו ֲאֶׁשר  יֹוְדֵעי ְׁשֶמָך", ֶׁשַּגם  "ְוִיְבְטחּו ְבָך 

ְּבִיְׂשָרֵאל, ַּגם ֵהם ְצִריִכים ִּבָּטחֹון ַּבה'"... )בעל דמשק אליעזר( 

  

ַרִּבי ִׂשְמָחה ִזיְסל ִזיו, ַה'ָּסָבא' ִמֶּקֶלם, ָנַפל ַּפַעם ְלִמְׁשָּכב ּוְבֵני ֵּביתֹו ִּבְקׁשּו 
ִלְדרֹׁש  ְוִהְסִּכים  ְּברֹוֵפא,  ְלֵהָעֵזר  ַה'ָּסָבא'  ֵסַרב  ָּברֹוְפִאים.  ִלְדרֹׁש  ִמֶּמּנּו 
ִּבָּטחֹון  ִלי  "ֶיׁש  ְוָאַמר:  ִהְסִּביר  ִלְפִליָאָתם  ָּפׁשּוט.  חֹוֵבׁש  ֶׁשל  ַּבֲעָצתֹו 
ָמֵלא ַּבָּקָּב"ה ֶׁשְּיַרְּפֵאִני ְּבַחְסּדֹו ַהָּגדֹול ְּבִלי ְלִהְזַּדֵּקק ְלָבָׂשר ָוָדם, ֶאָּלא 
ֶׁשחֹוֵׁשׁש ֲאִני ֶׁשָּמא ֵאין ִּבְּטחֹוִני ָׁשֵלם ְוֹלא ֶאְהֶיה ַזַּכאי ִלְרפּוָאה ָחִליָלה. 
ִמְבַטִחי  ָלִׂשים  רֹוֶצה  ֵאיִני  ֶׁשֵּכן  רֹוֶצה,  ֵאיִני  ְּברֹוֵפא  ְלֵהָעֵזר  ּוֵמִאיָדְך, 
ְּברֹוֵפא, ֶאָּלא ָּברֹוֵפא ָכל־ָּבָׂשר, ְוָלֵכן ָמָצאִתי ָלֶזה ֵעָצה ְוַתְחּבּוָלה. ּפֹוֶנה 
ֲאִני ְלחֹוֵבׁש ְּבֶגֶדר ִהְׁשַּתְּדלּות ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ָּתבֹוא ָהְרפּוָאה ְּבֶגֶדר ֵנס, ֶׁשֲהֵרי 
ַּגם ַהחֹוֵבׁש ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ֶאת ָהְרפּוָאה ַהִּנְדֶרֶׁשת, ּוֵמִאיָדְך ִּגיָסא ִמֵּכיָון 
ֶׁשְּבֵני ָאָדם ֵאיָנם סֹוְמִכים ַעל חֹוֵבׁש, ָצִריְך ֵאפֹוא ְלִהְתַּפֵּלל ַלה' ֶׁשהּוא 
ָיִחיׁש ֶאת ָהְרפּוָאה ָהֲאִמִּתית, ְוָכְך ָעלּו ְׁשֵני ַהְּדָבִרים ְּבָיִדי". )גדולי הדורות( 

  

ח ְמֻמּלָ
ָלם  י ֻמׁשְ ֵאר ְלָפָניו ּכִ ה ִהְתּפָ י ַעל ְמַלאְכּתֹו ּוַפְרָנָסתֹו, ְוַהּלָ ִהְתאֹוֵנן ַעל ָעְניֹו ּוַמְחסֹורֹו. ִהְתַעְנֵין ָהַרּבִ יַע ָאָדם ֶאָחד ׁשֶ ל ֵמִריִמינֹוב, ִהּגִ י ְמַנֵחם ֶמְנּדְ ֶאל ַרּבִ
י  י ְוָרָאה, ּכִ בֹוד. ֵהִציץ ּבֹו ָהַרּבִ ֶדֶרְך ּכָ "ה ָיזּון ִויַפְרֵנס אֹותֹו ּבְ ּבָ י ַהּקָ א ָסמּוְך ּוָבטּוַח הּוא ּכִ ָלאָכה, ֶאּלָ ּמְ חֹון, ְוָלֵכן ֵאין הּוא ׁשֹוֵלַח ָידֹו ּבַ ּטָ ת ַהּבִ ִמּדַ הּוא ּבְ
ה', ָעֶליָך  ה ִלְבטַֹח ּבַ ה־טֹוב', ִאם רֹוֶצה ַאּתָ ה' ַוֲעׂשֵ ַטח ּבַ ֶלְך 'ּבְ ִוד ַהּמֶ ְך ְוָאַמר: "ָעֶליָך ֶנֱאַמר ּדָ ָפה ְוַלחּוץ. ִחּיֵ א ִמן ַהּשָׂ ּבֹו ֵאיָנם ֶאּלָ חֹון ׁשֶ ּטָ ָבָריו ַעל ַהּבִ ּדְ

ָך"? ּלְ ה ׁשֶ חֹון ַהְמֻדּמָ ּטָ ת ַהּבִ ן, ַמה ּתֹוִעיל ְלָך ִמּדַ ה ּכֵ ֲעׂשֶ י ִאם לֹא ּתַ ר, ּכִ ֹאֶפן טֹוב ְוָיׁשָ ָך ּבְ ְמַלאְכּתְ ית־ּכֹל 'ַלֲעׂשֹות' טֹוב, ַלֲעֹסק ּבִ ֵראׁשִ
  

ְרגּו ַעל  ּתָ ִהׂשְ דֹולֹות ׁשֶ ן ֻמְדָאג ְמֹאד ֵמַההֹוָצאֹות ַהּגְ י ַהְמֻחּתָ י ּכִ ל ֶאָחד ֵמֲחִסיָדיו. ָרָאה ָהַרּבִ ַעם ִל'ְתָנִאים' ְלִבּתֹו ׁשֶ יֶגט, ֻהְזַמן ּפַ ת יֹום־טֹוב" ִמּסִ ַ ֻדּשׁ ַה"ּקְ
ָך  ַצחּות ְלׁשֹונֹו: "ַמה ּלְ ן", ְוָאַמר ּבְ ית ַאֲחִרית - הּוא ִיּתֵ יד ֵמֵראׁשִ ּגִ ֱאָמר ּבֹו: "ַהּמַ ָאְזָניו ֶאת ַהּנֶ ָנִאים ְוִהְקִריא ּבְ ַטר ַהּתְ ּתֹו, ָנַטל ֶאת ׁשְ ת ּבִ אָריו ַלֲחֻתּנַ ַצּוָ
ן"...  הּוא ַמְנִהיג ָהעֹוָלם ֵמרֹאׁשֹו ְוַעד סֹופֹו, הּוא ִיּתֵ "ה ׁשֶ ּבָ ית ַאֲחִרית, ַהּקָ יד ֵמֵראׁשִ ּגִ ַהּמַ ֵפרּוׁש, ׁשֶ אן ֶנֱאַמר ּבְ ּדֹוֵאג ַעל ַההֹוָצאֹות ַהְמֻרּבֹות? ַוֲהֵרי ּכָ

  
ָקה  אי ְצָדְ ּבַ א ֵאָליו ּגַ ּבָ ׁשֶ ַעם ַאַחת ּכְ ָבִרים, אּוָלם ּפַ ה ִהְכִחיׁש ֶאת ַהּדְ עֹות ִנְפָסדֹות. ַהּלָ ַעל ּדֵ יל ְוִהּנֹו ּבַ ּכִ ְך ְלַמׂשְ י ֶנְהּפַ נּו ָעָליו ּכִ ִרּנְ יר ֶאָחד, ׁשֶ ָעׁשִ ה ּבְ ַמֲעׂשֶ
ַלח לֹו ֶעְזָרתֹו  "ה ַיֲעזֹר ְלאֹותֹו ָעִני ְוִיׁשְ ּבָ ה, ְוָאַמר: "ַהּקָ רּוׁשָ חֹון ַהּדְ ּטָ ת ַהּבִ ים ַעל ִמּדַ יר ִמּלִ יר ְלַהְכּבִ ׁש ְלַהְתִרימֹו ְלַמַען ָעִני ָהגּון ֶאָחד, ֵהֵחל ֶהָעׁשִ ּוִבּקֵ
חֹון ֶוֱאמּוָנה,  ּטָ ּבִ יל' ַוֲחַסר  ּכִ ה 'ַמׂשְ ְפָעִמים הּוא ַנֲעׂשֶ ּלִ ֵרי ָהָאָדם ׁשֶ ל', ַאׁשְ יל ֶאל־ּדָ ִכּ ֵרי ַמׂשְ ָדָקה ְוָאַמר: "ָעֶליָך ֶנֱאַמר 'ַאׁשְ אי ַהּצְ ּבַ ּגַ ְך  ִמּקֶֹדׁש". ִחּיֵ

ׁש"... ל ַמּמָ ְתִמיָכה ׁשֶ א ּתֹוֵמְך ּבִ חֹון ֶאּלָ ּטָ ָבר ְלָדל, ְוָאז ֵאינֹו סֹוֵמְך ַעל ַהּבִ ּנֹוֵגַע ַהּדָ ׁשֶ ּכְ


