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 " דרוש בענין הקיווי"

שכל התחתונים מצפים לשפעת עליונים על ידי ,  ראשית הבריאה בתקוה   -"  לישועתך קיוויתי " 

 .'וכו. אין ראשית אלא תקוה, "בראשית ברא אלוקים“: כתיב. תפילה או שיר

 .הדשאים עמדו על פתח הקרקע ולא יצאו עד שהתפלל עליהם אדם הראשון

שהשפע נשקף מלמעלה וממתין ".  אמת מארץ תצמח וצדק משמים נשקף . " הלבנה מקבלת מן השמש 

וכל שאר .  תקוות אמת שהוא הבטחון של אמת שבוטחים בהשגחה .  לתקוה שתצמח מלמטה מין הארץ 

' וידעת כי אני ד : " שנאמר ,  הוא בטחון אמת '  ובטחון בד .  הם בטחונות של שקר ,  בטחונות בהשתדלות 

ואם אינו בעולם הזה הוא לעולם ".  ואם יתמהמה חכה לו ", "לא איש אל ויכזב", "אשר לא יבושו קווי

ק שהוא " לזה השם יקו ,  " ' לישועתך קויתי ד : " וזה .  זה אי אפשר ,  " תקות עניים תאבד לעד "   -הבא  

לא על ידי   , וכל המקווה תפילתו עולה בלי אמצעי .  ולא שום כנוי ,  צריך שתהיה התקווה , ראשית הכל

כי הוא קו הבוקע ונוקב ועולה ,  לא על ידי שליח ,  כמו שמדבר לנוכח , דייקא" לישועתך: "אלא, מלאך

 'וכו. ממש' עד ד

אבל מקוה . כי המצטער תמיד הוא ביגון ואנחה וחושב שאין לו תרופה. המקווה תמיד בשמחה בלי צער

ומי שאינו מקוה . נמצא התקוה מחיה אותו, ואפילו אם יתמהמה מחכה, אינו מצטער כי הוא מקוה תמיד

גם כי אשב : " ומי שהוא מקוה נאמר בו .  ' על שאינו מקוה לד [  ונענש ] ,  ונשאר רחוק מהשם ,  מיד מת 

 ".'לישועתך קויתי ד", דייקא' ד, "אור לי' בחשך ד

וזה ".  אשר לא יבשו קוי ' וידעת כי אני ד: "שנאמר, פ שיש לו מעט מעשים טובים לא יבוש"המקוה אע

. כי השם מתגלה עליו ומעביר כל פשעים , ומי שהוא דל ממעשים טובים יש לו תקוה, כי יש לדל תקוה

: וסוף התקוה .  מגודל תקות כל ישראל באורך הגלות ובוטחים באמונה שיגאלו   -וזה סוף התיקון  

בא חבקוק והעמידה .  כי זהו כבוד המלך שבוטחים בו". לישועתך קויתי: "וזה, "ומשתי את עון הארץ"

 .תקוה -אמונה  -על אחת 

. ק מאיר עליו " יקו ,  " יחליפו כח יעלו אבר '  וקווי ד : " שנאמר ,  המקוה אפילו נכנס בגהינם יוצא ממנו 

ותקותו ,  ומסתלקים עימו למעלה ,  " אבר כנשרים [ " וזה ] וכמה מלאכים עליונים מעלים אותו המקוה  

אם חטאת מה "   -כי הוא במדרגה עליונה שאין עושה בו פגם ,  ממש "  מקוה ישראל . " היא טהרתו 

שובה ישראל עד : " ונאמר ,  א לא יכלה לו " והס ,  וזהו סוד התשובה שהוא ממש שב אל מקורו ". תפעל

לישועתך : " וזה ,  ועושה נקב וסדק לעלות תחת כסא הכבוד , כן המקוה הוא ממש בוקע בקו תקותו ".'ד

ואין פגם ,  ק מתגלה חסד " במקום שמתגלה יקו ,  " החסד '  כי עם ד '  יחל ישראל אל ד : " וזה  ".  ' קויתי ד 

' הוא מתחזק בתקותו עד ד ,  כשמתגברים כנגדו הדינים [ מותו]כן לאחר ', וכמו שקיוה בחייו לד. מעכב

כן , בחיי -" קיויתי"אלא , אינו אומר לישועתך אקוה, "לישועתך קויתי"וזה . ומסתלק ברגע, ונקשר בו

 .אחר המות לא יבושו הקוים

וכביכול ,  הוא ,  ובכח התקוה יוצא מן הצרה . כביכול". עמו אנוכי בצרה: "בזמן שהצדיקים בצרה נאמר

 -"  לישועתך קויתי : " וזה .  עם השכינה ,  " ' יצאו כל צבאות ד : " כמו שנאמר במצרים .  יוצא עימו 

 .לישועתך' קויתי ד, שהיה עמו בצרה' ישועת ד, לישועתך ממש
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זהירות מביאה לידי , מכאן אמר רבי פנחס בן יאיר תורה מביאה לידי זהירות"
פרישות מביאה , נקיות מביאה לידי פרישות, זריזות מביאה לידי נקיות, זריזות

ענוה מביאה , קדושה מביאה לידי ענוה, טהרה מביאה לידי קדושה, לידי טהרה
חסידות מביאה לידי רוח ,  יראת חטא מביאה לידי חסידות ,  לידי יראת חטא 

 ".רוח הקודש מביאה לידי תחיית המתים, הקודש

 :('עבודה זרה כ)

 .א

ובודאי שדברי ,  כי יש בכלל מאתים מנה ,  ניתן לבאר ברייתא זו בענין הבטחון 
 .הברייתא כוללים גם ענין ביטחון

אך עבודתינו צריכה להיות ,  והנה ישנם פסוקים רבים המדברים במדת הבטחון 
 .י דוגמאות שימחישו לנו את הענין"ע, י שנקרב את הדבר אל החוש"ע

אין לך עשב ועשב  "ל "שאמר שלפי מה שאמרו חז, ל"ר זצ"ושמעתי מאדמו
לפי זה נתאר  ", מלמטה שאין עליו מלאך מלמעלה שמכה אותו ואומר לו גדל

,  כמה מלאכים עוסקים במלאכת ככר לחם אחת שיש בו כמה עשבים, לעצמנו
ועל כל כח , וגם הקצירה והטחינה והאפיה כל פעולה צריכה לכלים וכוחות

,  י כמה מלאכים"אם כן העסק של ככר לחם נעשה ע, ממונה מלאך שמחייהו
כמו  , ולפי זה יוצא בהכרח שהענין הגשמי נשלם ונגמר בלעדי השתדלות האדם

ל על אדם הראשון שהיה מיסב בגן עדן ומלאכי השרת עומדים  "שאמרו חז
ועבודת האדם צריכה להיות רק  . לפניו וצולים לו בשר ומצננים לו יין

.ברוחניות  
שכששואלים אדם מפני מה אינו קובע עתים בבית , אלא שלבסוף מתהפך הדבר

ואת המלאך ,  כי צריך לעסוק עבור ככר לחם ,  תשובתו כי אין לו פנאי ,  המוסר 
כיון שאין לו עסק , כי לפי דעתו רק המלאך יש לו פנאי, הוא שולח לבית המוסר

 .בגשמיות

כי המלאך אין לו פנאי כי הוא טרוד בהכנת מזונות ,  אולם הענין הוא להיפך 
וזהו תורת .  והאדם יש לו פנאי באמת וצריך לעסוק בדברי תורה ,  לבני אדם 

כי הענין הגשמי נקרא ,  שצריך האדם להבין שקמח טחון הוא טוחן ,  הבטחון 
ה " שעל פי דין חייב הקב (  ברכות ) ומבואר בתוספות יום טוב  ". ענין שאינו שלו"

, אין לאדם כלל מה לדאוג על מזונותיו ,  ואם כן .  במזונות האדם הואיל שבראו 
כל דאגת האדם צריכה ,  ה " רק האחראי על זה הוא הקב , כי הם אינם באחריותו

ולגבי הגשמיות צריך להשים מבטחו בהשם שהוא , להיות אודות הרוחניות שלו
 .המפרנס בריותיו והוא ידאג לפרנסתו

ובאו ימי החורף והיה צריך לבגד ,  למי שלא היה לו אלא בגד קיץ ,  דוגמא לדבר
כי עיקר ,  וחידש חידוש גדול ,  חשב מחשבות מה יוכל לעשות , חורף ולא היה לו

ההבדל בין בגד חורף לבגד קיץ הוא שבגד חורף משקלו וכובדו יתירים מבגד 
ואז יהיה משקלו ,  ואם כן עלה בדעתו עצה להניח אבן בכיס בגד הקיץ ,  קיץ 

שאינו מבין כי העיקר הוא ,  אך אדם זה חסר לב הוא ...  וכובדו שוה לבגד חורף 
כמו .  ואם כן מה ירוויח מהאבן שלא תתן לו אלא יגיעה בלי תועלת ,  החמימות

מאחר שמה ,  כי יגיעתו על הדבר הגשמי הוא יגיעה בלי תועלת ,  כן צריך להבין 
ואם כן השתדלות האדם הוא רק כמו ,  יתברך יבוא ממילא '  שנקצב לו מאת ה 

שגורם לעצמו רק יגיעה בלא ,  אותו אדם שהניח אבנים בתוך בגד הקיץ 
 .חמימות

 .ב

כגון אם אחד ,  הזהירות הקשורה למדת הביטחון ;  " תורה מביאה לידי זהירות " 
' ויבטח בה ,  יעביר על מדותיו ויתאפק מלריב עמו ,  בממונו או בכבודו ,  פגע בו 

למה ,  ל הביא על כך משל " החפץ חיים זצ .  שיזמין לו די סיפוקו ממקום אחר 
לאיש שבניו מסובים על שולחנו וחילק מנות לכל אחד ואחד ,  הדבר דומה 

ואמר ,  והלך הבן הנגזל אל אביו ,  וחטף אחד הבנים מיד אחיו את מנתו ,  מבניו 
ואני יודע שאין רצונך ,  אני בקשתי מאחי שיחזיר לי מנתי ולא רצה ,  אבי ,  לו 

. על כן בבקשה ממך תן לי מנה אחרת ,  ואף לא נריב יחד ,  שנכה איש את אחיו 
מצאת חן ,  ואמר לו ,  נשק אותו ונתן לו מנה אחרת ,  כשמוע אביו את הדבר 

ובוטח ,  כמו כן הזהיר ממחלוקת ואינו מחולל ריב ומדון עם מי שפגע בו . בעיני
כי ,  ה למחסה ולסעד " בודאי יהיה לו הקב ,  שיזמין לו די צרכו ממקום אחר '  בה 

 .שומר מצוה לא ידע דבר רע

 

 .ג

שיהא זריז ,  הזריזות הקשורה למדת הבטחון ;  " זהירות מביאה לידי זריזות " 
ולא ימנע להתחיל לקיים ,  להוציא לפועל כל הקבלות שקיבל על עצמו לעשות 

וכל שכן שלא יפסיק משום כך , כל מה שקבע וקבל על עצמו משום חשש הפסד
אלא ישלים לעשות את מה שקיבל על עצמו בלי פחד מהיזק , באמצע הקביעות

והוון " ,  על אחד שהיה לומד (  ג " ט הי " סוטה פ ) כמו שמסופר בירושלמי  ,  גשמי 
והוה אמר ,  [ היו הקונים צועקים שיבוא עם סחורתו למכור ] צווחין בפרגמטיא  

והיה : " ופירש הקרבן העדה ,  " אין חמי למיתי מיתי הוא ,  לית אנא מבטל ענתי 
אם ,  אומר אין אני מבטל שעה שקבעתי ללימוד התורה בשביל הרווחת ממון 

ה אף לאחר שאגמור קביעות " ראוי שיבוא לי ריוח יבוא הוא מעצמו מהקב 
ה יגרע " כי איך יתכן שהקב ,  והנה זה דבר שהשכל יחייבהו ודאי .  ל " עכ ,  "לימודי

 !?שלו" הקביעות"ממזונו שקבע לו בראש השנה עבור שלא רצה לבטל את 

 .ד

שיהא נקי ,  הנקיות הקשורה למדת הבטחון ;  " זריזות מביאה לידי נקיות " 
שלא יחשוב שבלעדי הסיבה , מלהיות קשור אל הסיבה שמתגלגל על ידה טובתו
שיכול להזמין לו '  ויבטח בה ,  הזאת אי אפשר להשיג את הטובה שרוצה להשיג 

 .טובתו ממקום אחר גם כן

, ה " ה לחזקיהו המלך ע " ומטעם זה מצינו במדרש שישנו הבדל בין דוד המלך ע 
וחזקיהו אמר אין בי כח ,  " ארדוף אויבי ואשיגם ( " לח ,  תהלים יח ) שדוד אמר  

ה מחמת חוזק בטחונו לא פחד שמא "שדוד המלך ע" היד הקטנה"ופירש , לרדוף
אולם חזקיהו ,  י השתדלותו " ו שהישועה באה ע " יזיק לו השתדלותו לחשוב ח 

ולכן מנע ,  חשד את עצמו אולי יכשל במחשבה רעה שהשתדלותו פעלה במקצת 
מער ווי " ,  " אני ישן במטה ואתה לוחם בעדי "את עצמו מהשתדלות לגמרי ואמר 

עד כמה ,  למדים אנו מזה (.  יותר מלישון איני יכול –" ) שלאפען קען איך נישט 
ושלא יעלה בדעתו שסיבה ,  צריך להרחיק מלהיות קשור אל סיבה טבעית 

ומתוך שיתחזק בזה וירחיק את ,  כלשהי או דבר פלוני הוא זה שגורם לטובתו 
ויצליח בבטחונו כמו שהצליח ',  יחוזק ויבורר בטחונו האמיתי בה ,  עצמו מכך 

 .חזקיהו

לעני המחזר על הפתחים שעשה מומים בכל בניו מיד כצאתם ,  והדוגמא לזה 
חוץ מבן אחד שלא עשה ,  מרחם אמם כדי שיהיו מסוגלים לחזר על הפתחים 

כי לכל ,  והסביר הדבר ,  וקודם מותו צוה לתת כל נכסיו לבן הזה, אותו בעל מום
אבל בן זה כיון שאין לו מום ,  י המומים שעשה בהם " בניו הבטיחם בפרנסה ע 

כמו כן האדם בהשתדלותו דומה .  על כן נתן לו כל נכסיו ?  אם כן ממה יתפרנס 
, כלומר ,  כאלו עושה מום בעצמו ובוחר להתפרנס ממה שיחזר על הפתחים 

לכן ,  אבל הבעל בטחון הוא אדם השלם בלי מום ,  לישא וליתן עם נבראים 
וזהו שכתב החובות הלבבות .  אליו עזרתו ממרום בלי השתדלותו '  ישלח ה 

ומניח אותו ,  מסיר האלקים השגחתו מעליו ',  מי שבוטח בזולת ה (: " ' שער ד ) 
 ".ביד מי שבטח עליו

 .ה

כמו שכתב ,  הפרישות הקשורה למדת הביטחון ;  " נקיות מביאה לידי פרישות " 
יש ,  כי יש שני מיני בטחון ,  שהפרישות זהו הביטחון (  ' שער ד ) בחובות הלבבות  

שמסלק את ,  ויש בטחון של סילוק החפץ ,  שיעשה חפצו '  בטחון שמקוה לה 
, שכל מה שיגזור עליו זהו הטוב האמיתי '  עצמו ומבטל את רצונו ובוטח בה 

שפורש עצמו מדעתו ומשליך נפשו ,  והבטחון של סילוק החפץ נקרא פרישות 
כמו החולה ,  :( ' ברכות ס " ) כל דעביד רחמנא לטב עביד " ו ,  על הליכות הגוזר 

שיש לו אמון שכל מה ,  שמשליך עצמו על הליכות גזירת הרופא המומחה 
 .וכמו בן שמשליך עצמו על גזירת אביו, שעושה עמו כוונתו לרפואתו

בנים " וסמיך ליה  "  לא תתגודדו " שנאמר  ,  וכן לימדה אותנו התורה 
אחר שתדעו שאתם בנים לשם והוא ": ופירש האבן עזרא, (א, דברים יד" )אתם

כי כל אשר יעשה , אל תתגודדו על כל מה שיעשה, אוהב אתכם יותר מהאב לבן
ואם לא תבינוהו כאשר לא יבינו הבנים הקטנים מעשה אביהם רק , לטוב הוא

 ".כן תעשו גם אתם, יסמכו עליו

ה ולתת בו אימון כמו הבן שיש לו אימון שכל מה " עלינו לסמוך על הקב 
לא תצטערו ,  וכמו כן הזהירה אותנו התורה ,  שעושה לו אביו מכווין לטובתו 

וכמו סומא שמשליך עצמו על הליכות הפיקח ,  אלקיכם '  מפני שבנים אתם לה 
כן צריך האדם להכיר כי הוא סומא בדבר ואינו יודע , המנהיג אותו וסומך עליו
, ה הוא הפיקח האמיתי שיודע מהו הטוב לו באמת " מהו הטוב לו ורק הקב 

 .וצריך לסמוך על גזירתו כי רק באופן זה יגיע אליו טובתו

 ד“ל הי"יצחק וולדשיין זצוק' צ ר"ר הגה"מו

 פ מדת הביטחון“ביאור הברייתא דרבי פינחס בן יאיר ע



 משךה-פ מדת הביטחון“ביאור הברייתא דרבי פינחס בן יאיר ע

 .ו

היינו שיהיה טהור ,  הטהרה הקשורה לבטחון ;  " פרישות מביאה לידי טהרה " 
ויותר יתפעל ממה ,  " כי הנס הוא טבע והטבע הוא נס " וירגיש  ,  מהתפעלות 

משיתפעל ממה שמתקיים הנס לעושי ,  שהטבע מתקיים לעוברי רצונו יתברך 
למה ( " יג ,  בראשית יח ) ה את שרה אמינו ואמר  "ולכן מצינו שהוכיח הקב. רצונו

למה זה תתפעל ,  שכוונת הכתוב לומר ,  ל " ר ז " וביאר אדמו "  ? זה צחקה שרה 
 ?הלא הנס הוא טבע לעושי רצונו של מקום, שרה מן הנס

 .ז

היינו שבוטח ,  הקדושה הקשורה למדת הביטחון ;  " טהרה מביאה לידי קדושה " 
 .לא מתוך הכרח כלשהו אלא מתוך קדושתו ודרגתו הגבוה במדת הביטחון' בה

כפי ,  אולם פעמים רבות בטחונו של האדם בא מתוך הכרח ומאורעות הזמן 
בשעה שכל הרכבות של המלוכה מלאים ,  כי בשעת מלחמה, ל"ר ז"שאמר אדמו

גם העני מוכרח לנסוע במדרגה הראשונה של הרכבת שבה נוסעים ,  צבא 
כי אם יכנס במדרגה השניה והשלישית שמלא ,  כי אין לו דרך אחרת , העשירים

פ שהוא " אע ,  כך הוא בענין הביטחון .  באנשי צבא יזרוקו אותו דרך החלון 
מכל מקום בעת חירום ,  במדרגה גבוהה והוא עשיר גדול ולא חסר לו כלום 

וגזירות רעות מוכרח גם כל אדם לתפוס בחבל הביטחון כי אין דרך אחרת כי 
 .כל הדמיונות בטלים ומבוטלים

, נקדימון בן גוריון ;  שאמרו שלשת העשירים ,  וכך היה בירושלים בזמן החורבן 
והכינו אוצרות לפרנסם ,  לפרנס את ישראל ,  ובן ציצית הכסת ,  ובן כלבא שבוע 

, למשך עשרים ואחד שנה ,  מלח ושמן ועצים להסקה ,  יין ,  בחיטים ושעורים 
ואז היו ,  .( כדאיתא בגיטין נו ) י הבריונים  " ואחר כך נשרפו אוצרותיהם ע 

 .'מוכרחים כולם לבטוח רק בה

ל " אולם הבטיחו חז , אך בטחון כזה בא מצד הכרח הזמן ולא מצד קדושת האדם
שסופו שיגיע ,  " אדם מקדש עצמו מעט מקדשין אותו הרבה .( " יומא לט ) 

, פ שהתחלת התקרבותו למדת הבטחון הוא מצד הכרח " ואע ,  לקדושת הבטחון 
כמו שאמר הכתוב ,  מכל מקום סופו שיגיע שיהיה לו את הרגש בעצם הבטחון 

ן שזהו המדרגה היותר גבוהה " ופירש הרמב ,  " ולדבקה בו ( " כב ,  דברים יא ) 
 .אלא בשביל הדביקות בו יתברך' שלא בשביל הכרח גשמי בוטח בה, בבטחון

 .ח

כמו שאמר הכתוב ,  הענוה הקשורה למדת הביטחון ; "קדושה מביאה לידי ענוה"
הוא האלקים בשמים '  וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה " (:  לט ,  דברים ד ) 

כי כל מה שיש בשמים ,  ופירש בעל התניא   , " ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד 
אלא כל הבריאה ,  ו ענין נוסף מלבד הבורא "כמו ח, "עוד"ובארץ אין זה בבחינת 

ה קללת שמעי בן " ולכן כששמע דוד המלך ע .  אין בה ממש זולת חיות הבורא 
כי ,  " אמר לו קלל את דוד '  ה ( " י ,  טז '  שמואל ב ) גירא לא כעס עליו אלא אמר  

שלא שייך "  גראמאפון " והרי זה דומה כאילו שמע קללה מן  ,  יותר מהבורא אין 
 .לכעוס על הגראמאפון

חכמתו ;  דברים '  שאמר בקשתי ג ,  .( ק כח " מ ) ה  " ועל מדרגה זו בקש רבא מהקב 
שתים נתנו לי ,  ענוותנותו דרבה בר רב הונא ,  עשירותו דרב חסדא ,  דרב הונא 

נדרים ) שאמר  ?  ומה היתה ענוותנותו. וענוותנותו דרבה בר רב הונא לא נתנו לי
רשע (  ד ,  תהלים י ) שנאמר  ,  כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו :( " כב 

דהיינו שהכועס הוא כאילו כופר , "כגובה אפו בל ידרוש אין אלקים כל מזמותיו
שהיה מכשול של כעס שוה לרבה בר רב הונא בדיוק נמרץ כמו מכשול , בעיקר

כי האדם הוא רק כמו ,  מפני שדבר אחד הוא ,  ל " של כפירה ואפיקורסות ר 
, ה גוזר עליו " ואין לו יכולת לפעול שום דבר מעצמו רק מה שהקב ,  גראמאפון 

 .ו הרי זה כפירה ממש"ח' ואם חושב שיש כח מבלעדי ה

 .ט

כמו ,  יראת חטא הקשורה למדת הביטחון ;  " ענוה מביאה לידי יראת חטא " 
ל שכל דבר היוצא לפועל שתי סיבות " י סלנטר זצ " שכתב הגאון החסיד מוהר 

הסיבה החושית ,  הארץ כאשר תוציא צמחה .  סיבה חושית וסיבה שכלית ;  לו 
והסיבה השכלית היא שבעבורה יתעורר האדם לעבוד ,  היא החרישה והזריעה 

והסיבה השכלית האמיתית היא השגחה ,  אדמתו ולהרוויח ממון וכיוצא 
וההשגחה העליונה באה בגלל , העליונה אשר גזרה להוציא את הדבר אל הפועל

 .ואם כן הרי שהאדם הוא בבחינת הסיבה האמיתית, מעשה האדם לפניו יתברך

מפי עליון , לא צוה' מי זה אמר ותהי ה"(: מא-לז, איכה ג)ובזה יש לבאר הכתוב 

נחפשה דרכינו ,  מה יתאונן אדם חי גבר על חטאיו ,  לא תצא הרעות והטוב 
כי אילו היתה   ". ל בשמים -נשא לבבנו אל כפים אל א ', ונחקורה ונשובה עד ה

ואם היה ,  ההשגחה סיבת כל המעשים היה מועיל תפלה לקרוע את הגזר דין 
, כלומר ) האדם עצמו סיבת כל המעשים היה מועיל תיקון של מילי דעלמא  

אולם עכשיו שסיבת כל המעשים הוא , (היתה מועילה השתדלות בעניני העולם
" פוק עיין במילך " לכן צריך האדם לקיים  ,  משמים לפי מצב מעשה האדם 

ואחר שישוב ויתקן חסרונו הרוחני רק אז מועילה תפלתו ,  ולבדוק במעשיו 
כי עיקר ,  אבל תיקון של מילי דעלמא אינו מועיל כלל ,  לקרוע את הגזר דין 

 .הסיבה הוא סיבה רוחנית

אך ,  כי באמת הכל בידי שמים , "לא צוה' מי זה אמר ותהי ה"וזהו שאמר הכתוב 
מפי עליון לא תצא " וזהו שאמר  ,  " הכל בידי אדם " תלוי ב "  הכל בידי שמים " ה 

העיקר ,  התאוננות של מילי דעלמא "  מה יתאונן אדם חי " ולכן  ,  " הרעות והטוב 
ולכן צריך קודם כל ,  שיש כאן סיבה של מילי דשמיא ,  " גבר על חטאיו " הוא  

נשא לבבינו " ואחר כך  ,  לבדוק מעשיו ולשוב ,  " נחפשה דרכינו ונחקורה " לקיים  
 .אז יועיל תפלה, "אל כפים

יודע ,  שכאשר באים עליו יסורים ומתרחשים עליו צרות ,  זהו יראת חטא 
ורק לאחר מכן נושא ,  ובודק ומפשפש במעשיו ,  ומאמין כי אין יסורים בלא עון 

 .ת שיסיר מעליו את היסורים והצרות"כפיו בתפילה להשי

 .י

כמו ,  חסידות הקשורה למדת הביטחון ;  " יראת חטא מביאה לידי חסידות " 
 .(:פסחים קיב ) ואיתא בגמרא  ,  " הוי עז כנמר ( " כ " ה מ " אבות פ ) ל  " שאמרו חז 

אף על פי שאמר רבי עקיבא עשה שבתך חול ואל תצטרך ,  תנא דבי אליהו " 
כסא , אמר רב פפא? מאי נינהו. אבל עושה הוא דבר מועט בתוך ביתו, לבריות

, כדתנן ,  ( קערה ובה דגים קטנים מטוגנים בשמן היוצא מהם עם קמח )דהרסנא 
הוי עז כנמר וקל כנשר רץ כצבי וגבור כארי לעשות , רבי יהודה בן תימא אומר

התחזק ;  הוי עז (: " ם שם " רשב '  וכן פי ,  ה הוי " ד ) י  " ופירש   , " רצון אביך שבשמים 
עשה שבתך חול ואל " ל  " פ שאמרו חז " אע ,  כלומר ".  במצוה יותר משיכולת בידך 

 .מכל מקום הוי עז כנמר לעשות יותר מכוחך" תצטרך לבריות

פ מדת הבטחון יש לאדם לקבל קבלות ולהחליט החלטות על דברים וענינים "ע
ן " וכמו שכתב הרמב ,  שיסייע לו על הגמר '  בתקוה לה ,  שהם יותר מכפי כוחו 

הנאמר "  ויבואו כל איש אשר נשאו לבו ( " כא ,  שמות לה ) בביאור הכתוב  
כי לא היה ,  וטעם אשר נשאו לבו לקרבה אל המלאכה ": ל"במלאכת המשכן וז

אבל מצא , בהם שלמד את המלאכות האלה ממלמד או מי שאימן בהן ידיו כלל
לבא לפני משה לאמר לו אני '  ויגבה לבו בדרכי ה ,  בטבעו שידע לעשות כן 

 ".אעשה כל אשר אדני דובר

, אנשים שלא היו אומנים במלאכה ומעולם לא למדו כיצד לעשות מלאכות אלו 
ויגבה לבו " מכל מקום התחילו לעסוק במלאכות ולעשות את המשכן בגדר  

כלומר שמתחיל לעשות דברים שהם למעלה מיכלתו ,  ( ו ,  יז '  ה ב " ד " ) ' בדרכי ה 
 .שיתן לו דעה ובינה לגמור הדבר' מתוך בטחון בה

שיתאמץ ,  " מּונג -אּונטערנע " מחמת מדת הבטחון צריך האדם להגיע לבחינת  
להתחיל דברים גדולים ולבנות בנינים רמים אף על פי שאינו רואה בשכלו איך 

ואמר .  שימציא לו כח ותבונה ותמיכה לגמור הדבר ' אלא יבטח בה, יגמור הדבר
שאילו שאל שאלה אם להוציא את הישיבה מנובהרדוק לגאמעל ,  ל " ר ז " אדמו 

אך הנסיון הראה כי פעולה זו ,  לא היו מתירים לו ,  בשעת המלחמה (  הומל ) 
והיה ',  בבטחונו החזק בה ,  לעשות למעלה משכל האדם "  עז כנמר " היתה בגדר  

 .מבטחו לגמור הפעולה הזאת בהצלחה גדולה למעלה מן ההשערה' ה

מערכת . א"ו עמוד תצ"מאמר ק“ תורת יצחק”מספר  

ל של הספר במהדורה חדשה “העלון מודה למו

מתוקנת ועם הוספות רבות משיחותיו של השרשבר 

כ הוסיף בסופו “כמו.  ד על מסירת החומר“ל הי“זצ

להזמנת . חומר היסטורי נדיר על תנועת נובהרדוק

 9254257550: הספר

 5050114053: לפרטים. כ לקבל עלונים לחלוקה“וכמו, שיש אפשרות למעוניינים לקבל את העלון באמצעות הדואר, הננו להודיע



 " תקופת הביטחון -עבודת התקופות "

 "הוראה מן השמיים"

א התגלה אליו מלאך מן " י קארו זיע " י ר " ע והב " אל מרן בעל השו 

חובות " השמים ובין היתר ציוהו שילמד כל יום קריאה אחת מספר  

מגיד " ספר  " ) להכניע היצר הרע ולהשפילו מתוקפו " " הלבבות 

 (פרשת בהר" מישרים

חד זמנא "  חובות הלבבות " והאי קיצורא ד : " ועוד ציוהו וזה לשונו 

" חובות הלבבות " פרוש תלמד קיצור    –"  בירחא בכל יום פורתא 

 (שם פרשת צו! )בכל יום מעט ותסיים הספר פעם בחודש

 

 "ל"י ז"חיוב לימודו מהאר"

" חובות הלבבות " הטיל חיוב על תלמידיו ללמוד בספר  " ל  " י ז " האר 

ל " חוה '  הקדמ " ) ל נורא ואיום -מידי יום ביומו לעורר ליבות לא 

 (ו"תע' משנת ה

 

  ..."העמקה בו יותר מלימוד נגעים"

אשר משם "  חובות הלבבות " וצריך האדם להתדבק מאוד בספר  " 

ברוך הוא וברוך שמו '  יקח פנימיות המידות המובחרים לעבודת ה 

וצריך להעמיק בו יותר ממה שיעמיק האדם בלימוד נגעים ושיטות 

ת " מתוך צוואת בעל שו " ) העמוקים לגודל פנימיותם וצדקותם 

 "( מעיל צדקה"

 
 ..."לימודו יותר מאלף פעם"

" חובות הלבבות "ח וספר "ע או"ציוה לומר לבני העולם שילמדו שו"

פ " לר "  אמרי פנחס" )"והזהיר את העולם ללמוד ספר חובות הלבבות

והעידו משמו שלמד .  ט " מקאריץ שהיה אחד מגדולי תלמידי הבעש 

 !(ל יותר מאלף פעם"חוה' וחזר על ס

 

 ..."מי הוא הגביר האמיתי"

, ( מראשי ישיבת קול תורה ) א  " א ארלנגר שליט " סיפר הגאון ר 

ל " ז זצ " הנה למרן הגרי ,  ל " ז זצ " ל בן מרן הגרי " ד זצ " ששמע מהגרי 

אולם ,  אחר חתונתו היתה נדוניה גדולה בלוק בנינים שלם בוורשה 

, בעקבות מקרה שקרה הפסיד את כל הנדוניה ואת כל הבניינים 

, ז " באותה שעה אמר הגרי ,  ועסק אז בשער הבטחון בחובת הלבבות 

אולם האמת ,  העולם חושב שעשיר הוא האדם שיש לו בלוק בנינים 

ואז   , היא שגביר הוא מי שיש לו את שער הבטחון בחובת הלבבות 

עובדות . ) אמר בעל פה את כל התוכחה המובאת בסוף חובת הלבבות 

 (ג"א עמוד ע"והנהגות לבית בריסק ח

 
 "י לימודו"רק ע -ראיית מאורות "

אמת העיקר הוא לזרז ליחד בכל יום איזה עת ללמוד פרי מוסר 

ספר חובת ',  וכו '  צדיקים וחסידים אשר מעולם אנשי ד '  מעבדי ד 

מי שלא למד שער הבטחון ושער ,  הלבבות משער הבטחון עד סופו 

ר " להג "  מנוחה וקדושה . )" היחוד המעשה לא ראה מאורות מימיו 

 ('ל דף כח"ישראל איסר מפוניבז זצ

 

 "סגולת לימודו לכל העניינים"

ללמוד בשער הבטחון ,  ל " א ז " סגולה על כל העניינים בשם הגר 

והלימוד בעצמו מסוגל להשיג ,  " חובת הלבבות " שבספר הקדוש  

י ששמע מהגאון החסיד המפורסם רבי נפתלי " ה נ " בקשתו מפי רצ 

' שהיה מגדולי תלמידי רבן ומאורן של ישראל ר ,  ל " אמשטרדם זצ 

 (.'דף עט' ספר זכרון יעקב יוסף מערכת ל. )ל"ישראל סאלאנטער זצ

 
 'א -" סגולה לפרנסה"

צ מאפטא " ל בשם הה " ר משינווא זצ " צ אדמו " נאמר בשם הה 

ן בחובת : " ה " זצללה  שסגולה לפרנסה ללמוד שער הבטחו

 (ספר ברכה שלמה ערך פרנסה" )הלבבות

 

 ' ב -" סגולה לפרנסה"

מספר "  שער הבטחון " ב (  פ " לכה ) ללמוד מדי יום ביומו עשר שורות  

בדוק   -!  וחזרה עליהם מיד ארבעה פעמים "  חובות הלבבות " קדוש  

 ! ומנוסה

מדבריו של המקובל המפורסם הגאון הצדיק רבי יהודה זרחיה ) 

אשר ,   ל " צ רבי שפטיה הלוי סגל זצוק " מרדכי ליב חיים בן הגה 

 (ל היה מקובל בידיו מדורות קודמים"הסגולה הנ

 
 "כדי לינסוך אמונה ובטחון אל ליבנו -לימודו "

ובכלל הזה ,  וצדיק באמונתו יחיה ,  בא חבקוק והעמידן על אחת " 

ואם כי נטועה בנו אמונה שלמה בפנימיות ,  חלושים אנו לפי ערכנו 

אבל חסרה ,  ויש איתנו נכונות למסור נפשנו על קדושת שמו , נפשינו

מתוך שמחה על אשר יש לנו אב ,  לנו אמונה מורגשת בחיי יום יום 

ומתוך כך לבא ,  בשמים החפץ בטובתינו לקיים אותנו באושר הנצחי 

לבלי לירא מבר ',  ולידי יראה ובטחון בד ',  לידי אהבה ודביקות בד 

כדי לנסוך את יסודות " ,  אנוש ולבטוח בבן אדם שאין לו תשועה 

, " יש לנו ללמוד את ספר חובת הלבבות ,  אמונה אלו אל נימי נפשינו 

 ולראות איך בעל הספר חש את האמונה הטהורה בכל פרטי מצעדי

וכמה רחוקים אנו ,  בעוד אשר לנו אין בכל אילו שום הרגש   , חייו 

, עד שכמו פלפול מוסרי נראו דברי חובת הלבבות בעינינו ,  מזה 

אמנם אליבא דאמת הן כך צריכים להראות חובות לבבנו וחובות 

ואולם העצה האמיתית אשר תביאנו לידי קירבה אל ,  מחשבתינו 

ומכח לימוד זה יעלה ,  היא רק לימוד המוסר בכל יום ,  האמת הלזו 

בידינו לתקן את הלב לעבודתו יתברך ולתקן את האמונה שבלב עד 

כפי המבואר בחובת ,  שתהיה מורגשת אצלנו באופן חי ומוחשי 

ממילא ,  ואז כאשר היסוד הכללי יהיה מבוסס כל צורכו   , הלבבות 

א " לקט שיחות מוסר לגרי . )יצאו גם הפרטים מתוקנים באורם הנכון

 (ב"ב עמוד קי"ל ח"שר זצ

 

 "דוגמא חיה לשער הבטחון –" הקהילות יעקב"בעל "
לא אוכל לשכוח מה שזכיתי פעם אחת בסייעתא דשמיא במוצאי 

, ל מבדיל על היין " ט לשמוע את רבינו זצוק " שבת קדש נח תשל 

כמובן שאי אפשר להעלות על הכתב את הרגשת השומע כשיצא 

, צבקות עמנו משגב לנו '  ד " התיבות  ,  ל " מפה קודשו של רבינו זצוק 

כשהוא מושך את התיבות ומשקיע בהם כוונה , "אשרי אדם בוטח בך

והיה להשומע ההרגשה כי הנה ממשש הוא בידיים את האושר , רבה

כל " והייתה ההרגשה כאלו  .  ' העצום הבלתי מוגבל של הבוטח בד 

ל הוא " ורבינו זצוק ,  ניצב נגד עיניך " שער הבטחון שבחובת הלבבות

. המאושר בביטחונו באלוקיו ,  דמות חיה של אשרי אדם בוטח בך 

 (.ז"עמוד י' פניני רבינו הקהילות יעקב חלק א)

 "בשער הבטחון"ובפרט " חובות הלבבות"ק "מעלת הלימוד בספה


