חובות הלבבות
שער רביעי שער הבטחון
הקדמה
בבטחון על האלהים יתברך וזה פתח השער
אמר המחבר ,מפני שקדם מאמרנו בחיוב קבלת עבודתא האלהים ,ראיתי להביא אחריו מה שהוא
צריךב יותר מכל הדברים לעובד האלהים ית' ,והוא הבטחון עליו בכל דבריו ,בעבור מה שיש בו מן
התועליות הגדולות בענין התורהג ובענין העולם.
ותועלותיו בו בתורתוד ,מהם מנוחת נפשו ובטחונו על אלהיו יתברך ,כמו שהעבד חייב לבטוח
על אדוניו ,מפני שאם איננו בוטח באלהים בוטח בזולתו ,ומי שבוטח בזולת ה' ,מסיר האלהים השגחתו
מעליוה ,ומניח אותו ביד מי שבטח עליו .ויהיה כמיו שנאמר בו )ירמיה ב יג( כִּ י ְשׁתַּ יִם ָרעוֹת עָ שָׂ ה עַ ִמּי
אֹ תִ י עָ זְ בוּ ְמקוֹר מַ יִם חַ יִּ ים ל ְַחצֹב לָהֶ ם בֹּארוֹת בֹּארֹת נִשְׁ בָּ ִרים ]אֲשֶׁ ר א יָכִ לוּ הַ מָּ יִם[ .ואמר )תהלים קו כ(
וַ יּ ִָמירוּ אֶ ת כְּ בו ָֹדם בְּ תַ בְ נִית שׁוֹר אֹ כֵל עֵ שֶׂ ב .ואמר הכתוב )ירמיה יז ז( בָּ רוּ הַ גֶּבֶ ר אֲשֶׁ ר יִבְ טַ ח בַּ ה' וְ הָ יָה ה'
ִמבְ טַ ח ֹו .ואמר )תהלים מ ה( אַ ְשׁ ֵרי הַ גֶּבֶ ר אֲשֶׁ ר שָׂ ם ה' ִמבְ טַ ח ֹו וְ א פָ נָה אֶ ל ְרהָ בִ ים וְ שָׂ טֵ י ָכזָב .ואמר )ירמיה
וּמן ה' יָסוּר לִ בּ ֹו.
אָדם וְ שָׂ ם בָּ שָׂ ר זְ רֹע ֹו ִ
יז ה( ]כֹּ ה אָמַ ר ה'[ אָרוּר הַ גֶּבֶ ר אֲשֶׁ ר יִבְ טַ ח בָּ ָ
ח
ואם יבטח על חכמתוז ותחבולותיו וכח גופו והשתדלותו ,ייגע לריק ויחלש כחו ותקצר
תחבולתו מהשיג חפצו ,כמ"ש הכתוב )איוב ה יג( כֵד ֲחכ ִָמים בְּ עָ ְרמָ ם ]וַ עֲצַ ת נִפְ תָּ לִ ים נ ְִמהָ ָרה[ .ואמר
)קהלת ט יא( שַׁ בְ תִּ י וְ ָראֹ ה תַ חַ ת הַ שֶּׁ מֶ שׁ כִּ י א לַקַּ לִּ ים הַ מֵּ רוֹץ וְ א לַגִּ בּו ִֹרים הַ ִמּלְ חָ מָ ה ]וְ גַם א ַל ֲחכ ִָמים
לֶחֶ ם וְ גַם א ַל ְנּ ֹבנִים עֹ שֶׁ ר וְ גַם א ַליּ ְֹדעִ ים חֵ ן כִּ י עֵ ת וָ פֶ גַע י ְִק ֶרה אֶ ת ֻכּלָּם[ .ואמר )תהלים לד יא( כְּ פִ ִירים
ָרשׁוּ וְ ָרעֵ בוּ וְ ד ְֹרשֵׁ י ה' ]א י ְַחסְ רוּ כָל טוֹב[ .ואם יבטח ברוב עשרו ,יוסר ממנו וישאר לזולתו ,כמש"ה
)איוב כו יט( עָ ִשׁיר י ְִשׁכַּב וְ א יֵאָסֵ ף עֵ ינָיו פָּ קַ ח וְ אֵ ינֶנּוּ .ואמר )משלי כג ד( אַל תִּ יגַע לְ הַ ע ֲִשׁיר ִמבִּ ינָתְ  ח ֲָדל.
ואמר )שם ה( הֲתָ עִ וף }הֲתָ עִ יף{ עֵ ינֶי בּ ֹו וְ אֵ ינֶנּוּ ]כִּ י עָ שׂה ַיעֲשֶׂ ה לּ ֹו כְ נָפַ יִם כְּ נֶשֶׁ ר וָ עיּף }יָעוּף{ הַ שָּׁ מָ יִם[.
ואמר )ירמיה יז יא( ]קֹ ֵרא ָדגַר וְ א ָילָדט עֹ שֶׂ ה עשֶׁ ר וְ א בְ ִמ ְשׁפָּ ט[ בַּ חֲצִ י יָמָ ו }יָמָ יו{ יַעַ זְ בֶ נּוּ ]וּבְ אַח ֲִרית ֹו
יִהְ יֶה נָבָ ל[.
או תמנע ממנו הנאתו בו ,כאשר אמר החכם )קהלת ו ב( ]אִ ישׁ אֲשֶׁ ר יִתֶּ ן ל ֹו הָ אֱהִ ים עֹ שֶׁ ר וּ ְנכָסִ ים
וְ כָבוֹד וְ אֵ ינֶנּוּ חָ סֵ ר לְ נַפְ שׁ ֹו ִמכֹּ ל אֲשֶׁ ר יִתְ אַ וֶּ ה[ וְ א י ְַשׁלִ יטֶ נּוּ הָ אֱהִ ים ] ֶלאֱכֹ ל ִממֶּ נּוּ כִּ י אִ ישׁ נָכְ ִרי יֹאכְ לֶנּוּ זֶה
הֶ בֶ ל וָ חֳלִ י ָרע הוּא[ ,ויהיה אצלו פקדון ששומר אותו מן הפגעים עד שישוב למי שהוא ראוי לו ,כמ"ש
אָדם שֶׁ טּוֹב לְ פָ נָיו נָתַ ן חָ כְ מָ ה וְ ַדעַ ת וְ שִׂ ְמחָ ה[ וְ לַחוֹטֶ א נָתַ ן עִ ְניָן ֶלאֱסוֹף וְ לִ כְ נוֹס לָתֵ ת לְ טוֹב
)שם ב כו( ]כִּ י לְ ָ
לִ פְ נֵי הָ אֱהִ ים ]גַּם זֶה הֶ בֶ ל ְוּרעוּת רוּחַ [ .ואמר )איוב כז יז( יָכִ ין וְ צַ ִדּיק יִלְ בָּ שׁ וְ כֶסֶ ף נ ִָקי ַיחֲק.
ואפשר שיהיה הממון סיבת רעתו ואבדן נפשו ,כמ"ה )קהלת ה יב( יֵשׁ ָרעָ ה ח ֹולָה ָראִ יתִ י תַּ חַ ת
הַ שָּׁ מֶ שׁ עֹ שֶׁ ר שָׁ מוּר לִ בְ עָ לָיו לְ ָרעָ ת ֹו.
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ה היינו שהשגחתו ית' עליו בפרטות הוא בסתר ולא בגלוי )א' מהמשגיחים בשם ר' ירוחם(.
היינו הסעייתא דשמיא הוא רק כפי הבטחון )מכתב מאליהו ח"ג  ,(84היינו שהאדם לא יזכה לניסים
אלא רק לטבע ,שההנהגה עם האדם היא בדיוק לפי אותה הבחינה שבתוך תחום השגתו וכאשר מדרגתו
בבחינת עולם דלמטה מתנהגים עמו בהנהגה של אותה הבחינה )מכתב מאליהו שם ח"ג עמוד  ,(242נס
מתגלה רק למי שמדרגתו לראות את יד ה' גם במקום שידו מכוסה מבלי זה אי אפשר להגיע לגילוי של
השגחה פרטית )מכתב מאליהו ח"ד .(121
úâøãá å
."åúöò ìò çåèáù éîå" àúéà åîå÷îáå ,÷çîð "åúîëç ìò çèáé íàå" æ
."åòéâéî áæëàúé æàå åîöò ãéá 'ä åäøñîé" àúéà åîå÷îáå ,÷çîð "÷éøì òâéé" ç
ט פי' רש"י ולא ילד  -הקורא הזה מושך אחריו אפרוחים שלא ילד .דגר  -ציפצוף שמצפצף העוף בקולו
למשוך אפרוחין אחריו ואלו שהקורא דגר לא ילכו אחריו משיגדלו שאינם מינו כך עושה עושר ולא
במשפט.
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חובות הלבבות
ומהםא ,שהבוטח באלהים יביאנו הבטחתו עליו שלא יעבודב זולתו ,ושלא יקוה לאיש ,ולא ייחל
לבני אדם ,ולא יעבדם להתרצות אליהם ,ולא יחניף להם ולא יסכים עמהם בבלתי עבודת האלהיםג .ולא
יפחידהו ענינםד ,ולא יירא ממחלקותםה ,אבל יתפשט מבגדי טובותם וטורחו הודאתם וחובת תגמולם.
ואם יוכיח אותם לא יזהר בכבודםז ,ואם יכלימם לא יבוש מהם ,ולא ייפה להם השקרח ,כמ"ש הנביא
)ישעיה נ ז( וַ א ֹדנָי י ֱ ֹהוִ "ה ַי ֲעזָר לִ י עַ ל כֵּן א נִכְ ל ְָמתִּ י עַ ל כֵּן שַׂ ְמתִּ י פָ נַי כַּחַ לּ ִָמישׁ וָ אֵ ַדע כִּ י א אֵ בוֹשׁ .ואמר
וּמ ִדּבְ ֵריהֶ ם אַל תִּ ָירא ]כִּ י סָ ָרבִ ים וְ סַ לּ ֹונִים אוֹתָ  וְ אֶ ל עַ ְק ַרבִּ ים
אָדם[ אַל תִּ ָירא מֵ הֶ ם ִ
)יחזקאל ב ו( ]וְ אַ תָּ ה בֶ ן ָ
וּמפְּ נֵיהֶ ם אַל תֵּ חָ ת כִּ י בֵּ ית ְמ ִרי הֵ מָּ ה[ ,ואמר )שם( מדבירהם אל תירא,
אַ תָּ ה יוֹשֵׁ ב ִמ ִדּבְ ֵריהֶ ם אַל תִּ ָירא ִ
ומפניהם אל תחת .ואמר )ירמיה א ח( אַל תִּ ָירא ִמפְּ נֵיהֶ ם ]כִּ י אִ תְּ ֲ אנִי לְ הַ צִּ לְֶ נאֻם ְיהֹוָ "ה[ .ואמר )שם יז(
]וְ אַ תָּ ה תֶּ אְ זֹר מָ תְ נֶי וְ קַ ְמתָּ וְ ִדבַּ ְרתָּ ֲאלֵיהֶ ם אֵ ת כָּל אֲשֶׁ ר אָנֹ כִ י אֲצַ וֶּ ָךּ[ אַל תֵּ חַ ת מִ פְּ נֵיהֶ ם ]פֶּ ן א ֲִחתְּ  לִ פְ נֵיהֶ ם[.
ואמר )יחזקאל ג ט( כְּ שָׁ ִמיר חָ זָק ִמצֹּר נָתַ תִּ י ִמצְ חֶ ] א תִ ָירא אוֹתָ ם וְ א תֵ חַ ת ִמפְּ נֵיהֶ ם כִּ י בֵּ ית ְמ ִרי הֵ מָּ ה[.
ומהם ,שהבוטח באלהים יביאהו בטחונו לפנות את לבוט מעניני העולם וליחד לבבו לעניני
העבודהי ,ויהיהיא דומה במנוחת נפשו ורוחב לבויב ומעוט דאגתו לעניני עולמויג לבעל האלכימיא"ה,
והוא היודע להפך הכסף לזהב ,והנחשת והבדיל לכסף ,על ידי חכמה ומעשה .ועוד כי הבוטח באלהים
יש לו עליו יתרון בעשרה דבריםיד.
תחלתם ,שבעל הכימיא"ה צריך לדברים מיוחדים למלאכה ,לא יוגמר לו דברטו זולתם ,ולא
ימצאם בכל עת ובכל מקום .והבוטח באלהים טרפוטז מובטח לו מכל סיבה מסיבות העולם ,כמ"ש
הכתוב )דברים ח ג( ]וַ יְעַ נְּ וַ יּ ְַרעִ בֶ  וַ ַיּאֲכִ לְ  אֶ ת הַ מָּ ן אֲשֶׁ ר א י ַָדעְ תָּ וְ א י ְָדעוּן ֲאבֹתֶ י [לְ מַ עַ ן הו ִֹדיעֲ כִּ י א
אָדם[ וגו' ,כי הסיבות אינן נבצרותיז ממנו בכל
אָדם ]כִּ י עַ ל כָּל מוֹצָ א פִ י ה' י ְִחיֶה הָ ָ
עַ ל הַ לֶּחֶ ם לְ בַ דּ ֹו י ְִחיֶה הָ ָ
עת ובכל מקום כאשר ידעת מדבריח אליהו עם העורביםיטכ ,ועם האשה האלמנהכא ,ועוגת רציםכב ,וצפחת
א היינו מעלה בבטחון.
òðëéäì á
úãåáò éúìáá íäîò íéëñé àìå íäì óéðçé àìå ,íäéìà úåöøúäì íãáòé àìå ,íãà éðáì ìçéé àìå" â
úãåáòá àìù íäîò äåìúé àìå íäéøçà øæçé àìå íäì òðëé àì ïëìå" àúéà åîå÷îáå ,÷çîð "íéäìàä
."'ä
."íäì ùåçé" àúéà åîå÷îáå ÷çîð "íðéðò åäãéçôé" ã
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.úáåçå å
."íäá øîùé" àúéà åîå÷îáå ,÷çîð "íãåáëá øäæé" æ
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.úùøôî çé
יט מלכים א' יז ד.
כ היינו שכל זה בזכות הבטחון שלו )אחד מהמשגיחים(.
כא שם יט.
כב שם ט ו.
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חובות הלבבות
המיםא ,ודברב עובדיהו עם הנביאים שאמר )מלכים א יח יג( ]הֲא ֻהגַּד לַא ֹדנִי אֵ ת אֲשֶׁ ר עָ ִשׂיתִ י בַּ ֲהרֹג
אַחבִּ א ִמנְּבִ יאֵ י ה' מֵ אָה אִ ישׁ ח ֲִמ ִשּׁים ח ֲִמ ִשּׁים אִ ישׁ בַּ ְמּעָ ָרה וָ ֲאכַלְ כְּ לֵם לֶחֶ ם וָ מָ יִם,
אִ יזֶבֶ ל אֵ ת נְבִ יאֵ י ה'[ וָ ְ
ואמר )תהלים לד יא( כְּ פִ ִירים ָרשׁוּ וְ ָרעֵ בוּ וְ ד ְֹרשֵׁ י ה' א י ְַחסְ רוּ כָל טוֹב ,ואמר )שם י( יְראוּ אֶ ת ה' ְקדֹשָׁ יו כִּ י
אֵ ין מַ ְחסוֹר לִ ֵיראָיו.
והשני ,כי בעל הכימיא"ה צריך למעשים ולמלאכות ,לא ַי ְשלִ ם לו חפצו זולתםג ,ואפשר
שימיתוהו ריחם ועשנם עם התמדת העבודה ואורך היגיעה בהם לילה ויומם .והבוטח בא"ל בבטחה
ז
מהפגעים ,ולבו בטוח ממצוא הרעותד ,וכל אשר יבואנוה מאת האלהים יהיה לו לששוןו ולשמחה .וטרפו
בא אליו במנוחה וההשקט ושלוהח ,כמ"ש )שם כג ב( בִּ נְאוֹת ֶדּשֶׁ א י ְַרבִּ יצֵ נִי עַ ל מֵ י ְמנֻחוֹת ְי ַנ ֲה ֵלנִי.
והשלישי ,כי בעל הכימיא"ה אינו מאמיןט על סודו זולתו ,מיראתו על נפשו .והבוטח באלהים
איננו יראי משום אדם בבטחונויא ,אבליב הוא מתפאר בו ,כמ"ש דוד המלך עליו השלום )שם נו יב(
אָדם לִ י.
בֵּ אהִ ים בָּ טַ ְחתִּ י א אִ ָירא מַ ה ַיּעֲשֶׂ ה ָ
והרביעי ,כי בעל הכימיא"ה אינו נמלט מהזמין מהזהב והכסף הרבה לעת צרכו ,או שלא יזמין
יג
מהם כלום אלא כפי שיספיק לזמן מועט .ואם יזמין ממנו הרבה יהיה כל ימיו מפחד על נפשו שלא
יאבד ממנו ,בענינייד סיבות האבדה .ולא ישקוטטו לבו ולא תנוחטז נפשו מפחדו עליו מהמלך והעם .ואם
יט
לא יזמין מהם אלא למלאות מחסורו זמןיז מועט ,אפשר שיבצריח ממנו המעשה בעת הצורך הגדול אליו
מפני המנע סיבות מסיבותיו ממנו .והבוטח באלהים בטחונו חזק באלהיו שיטריףכ אותו כרצונו בעת
שירצה ,ובמקום שירצה ,כאשר יטריףכא העובר ברחם אמו והאפרוח בתוך הביצה ,אשר אין בה מקום
מפולש להכנס אליו ממנו דבר מחוצהכב .והעוף באויר והדגים במים והנמלה הקטנה עם חלישותה,
ויבצר הטרףכג מהארי עם תקפוכד בקצת הימיםכה ,כמ"ש )שם לד יא( כְּ פִ ִירים ָרשׁוּ וְ ָרעֵ בוּ ]וְ ד ְֹרשֵׁ י ה' א
א שם יח יג.
.úùøôå á
ג לא יצליח להשלים רצונו ללא המעישם והמלאכות האלה.
.úåøöä úåìçî äáùçî úåìùáå àúéà åîå÷îáå ÷çîð úåòøä àåöîî çåèá åáìå ã
.åéìò àåáéù ä
ùôð úåàúì å
.åðåæîå æ
.úçðå äçåðîå è÷ù áìá àúéà åîå÷îáå ,÷çîð äåìùå è÷ùääå äçåðîá ç
úåìâì ùùåç àúéà åîå÷îáå ÷çîð ïéîàî åðéà è
.(óñåð) åðåçèá ìò é
÷çîð àé
àìà áé
ïô àúéà åîå÷îåá ç÷îð àìù åùôð ìò âé
éðéîá ãé
çåðé åè
èå÷ùé æè
ïîæì åëøö àúéà åîå÷îáå ÷çîð ïîæ åøåñçî æé
øöáé àîù àúéà åîå÷îáå ,÷çîð øöáéù øùôà çé
.åì ÷å÷æà åäù øúåéá éçøëää øáãì úåùòì àúéà åîå÷îáå ÷çîð åéìà ìåãâä êøåöä úòá äùòîä èé
ìëìëéù ë
.ìëìëî àë
õåçáî åéìà øáòî àúéà åîå÷îáå ÷çîð äöåçî øáã åðîî åéìà ñðëäì ùìåôî íå÷î áë
.ïåæîä âë
÷çîð åô÷ú íò ãë
.(óñåð) åçë óà ìò äë
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חובות הלבבות
י ְַחסְ רוּ כָל טוֹב[ ,ואמר )משלי י ג( א י ְַרעִ יב ה' נֶפֶ שׁ צַ ִדּיק ]וְ הַ וַּ ת ְרשָׁ עִ ים יֶהְ דֹּף[ ,ואמר )תהלים לז כה( נַעַ ר
הָ יִיתִ י גַּם זָקַ נְתִּ י וְ א ָראִ יתִ י צַ ִדּיק ֶנ ֱעזָב וְ ז ְַרע ֹו ְמבַ קֶּ שׁ לָחֶ ם.
והחמישי שבעל הכימיא"ה תחת יראה ופחד על מלאכתו מן הגדולא ועד הקטן שבעם .והבוטח
באלהים ייראוהו הגדוליםב ונכבדי בני אדם ,אף החיות והאבניםג מבקשים רצונו ,כמ"ש במזמור יושב
בסתר עליון )שם צא( עד אחריתו ,ואמר )איוב ה יט-כ( בְּ שֵׁ שׁ צָ רוֹת יַצִּ י ֶל ָךּ וּבְ שֶׁ בַ ע א ִיגַּע בְּ ָ רע בְּ ָרעָ ב
פָּ ְדִ ממָּ וֶ ת ]וּבְ ִמלְ חָ מָ ה ִמ ֵידי חָ ֶרב[ ,עד סוף הענין.
והששי ,שבעל הכימיא"ה אינו בטוח מהחליים והמדוים שמערבביןד עליו שמחתו בעשרו,
ואינםה מניחין אותו ליהנות ממה שיש לו ,ולא להתענג במה שהשיגה ידו .והבוטח בה' בטוח מן המדוים
והחליים אלא על דרך הכפרה ,או על דרך התמורהו ,כמה שכתוב )ישעיה מ ל( וְ ִיעֲפוּ נְעָ ִרים וְ ִיגָעוּ
חוּרים כָּשׁוֹל ִיכָּשֵׁ לוּ ,ואמר )שם לא( וְ ק ֹוֵי ה' ַיחֲלִ יפוּ כֹ חַ ] ַיעֲלוּ אֵ בֶ ר ַכּנְּשָׁ ִרים יָרוּצוּ וְ א יִיגָעוּ יֵלְ כוּ וְ א
וּבַ ִ
יִיעָ פוּ[ ,ואמר )תהלים לז יז( כִּ י זְ רוֹעוֹת ְרשָׁ עִ ים תִּ שָּׁ בַ ְרנָה ]וְ סוֹמֵ  צַ ִדּ ִיקים ה'[.
והשביעי ,שבעל הכימיא"ה אפשר שלא יגיע אל מזונו במה שיש אצלו מן הזהב והכסף מפני
שלא יהיה האוכל נמצא בעירו בקצת העתים ,כמה שנאמר )יחזקאל ז יט( כַּסְ פָּ ם בַּ חוּצוֹת י ְַשׁלִ יכוּ ]וּזְ הָ בָ ם
לְ נ ִָדּה יִהְ יֶה כַּסְ פָּ ם וּזְ הָ בָ ם א יוּכַל לְ הַ צִּ ילָם בְּ יוֹם עֶ בְ ַרת ה' נַפְ שָׁ ם א יְשַׂ בֵּ עוּ וּמֵ עֵ יהֶ ם א יְמַ לֵּאוּ כִּ י מִ כְ שׁוֹל
ֲע ֹונָם הָ יָה[ ,ואמר )צפניה א יח( גַּם כַּסְ פָּ ם גַּם זְ הָ בָ ם א יוּכַל לְ הַ צִּ ילָם ]בְּ יוֹם עֶ בְ ַרת ה' וּבְ אֵ שׁ ִקנְאָת ֹו תֵּ אָכֵל
אָרץ[ .והבוטח בה' לא יבצרז ממנו מזונו בכל עת ובכל
אָרץ כִּ י ָכלָה אַ  נִבְ הָ לָה ַיעֲשֶׂ ה אֵ ת כָּל י ְֹשׁבֵ י הָ ֶ
כָּל הָ ֶ
מקום עד סוף ימיו ,כמ"ש )איוב ה כ( בְּ ָרעָ ב פָּ ְדִ ממָּ וֶת ]וּבְ ִמלְ חָ מָ ה ִמ ֵידי חָ ֶרב[ ,ואמר )תהלים כג א-ב(
] ִמזְ מוֹר לְ ָדוִ ד[ ה' רֹעִ י א אֶ ְחסָ ר ]בִּ נְאוֹת ֶדּשֶׁ א י ְַרבִּ יצֵ נִי עַ ל מֵ י ְמנֻחוֹת ְי ַנ ֲה ֵלנִי[) ,שם לז יט( א ֵיבֹשׁוּ בְּ עֵ ת
ָרעָ ה וּבִ ימֵ י ְרעָ בוֹן י ְִשׂבָּ עוּ.
והשמיני שבעל הכימיא"ה איננו מתעכב בשום מקום מיראתו שמא יתגלה סודו .והבוטח
באלהים בבטחה בארצו ובמנוחת נפש במקומו ,כמ"ש )שם ג( בְּ טַ ח בַּ ה' ַועֲשֵׂ ה טוֹב ְשׁכָן אֶ ֶרץ ְוּרעֵ ה
אָרץ וְ י ְִשׁכְּ נוּ לָעַ ד עָ לֶיהָ .
אֱמוּנָה .ואמר )שם כט( צַ ִדּ ִיקים יִי ְרשׁוּ ֶ
והתשיעי ,שבעל הכימיא"ה לא תלוונו הרמיה )ס"א הכימיא"ה( שלו באחריתוח ,ולא ישיג בה
זולת הבטחוןט מן הרישי והצורך לבני אדם .והבוטח בה' ילוונו גמול בטחונו בעוה"ז ולעוה"ב ,כמ"ש
)שם לב י( ] ַרבִּ ים מַ כְ אוֹבִ ים ל ָָרשָׁ ע[ וְ הַ בּוֹטֵ חַ בַּ ה' חֶ סֶ ד יְסוֹבְ בֶ נּוּ ,ואמר )שם לא כ( מָ ה ַרב טוּבְ  אֲשֶׁ ר צָ פַ נְתָּ
אָדם[.
לִּ ֵיראֶ י] פָּ עַ לְ תָּ לַחֹ סִ ים בָּ ֶ נגֶד בְּ נֵי ָ
יג
והעשירי ,שבעל הכימיא"ה אם יודעיא ענינויב ,תהיה סיבת מותו ,מפני שמה שהוא משתדל
וטורח בו הפך הנהגת העולם ,ומנהיג הכל ישליט עליו מי שימיתהו כשאינו יודעיד להעלים את סודו.
והבוטח בה' כאשר ִיוַ ַדע בטחונו יגדל בעיני הבריות ויכבדוהו בני אדם ,ויתברכו בקרבתו ובראייתו,
ויהיה גורם לתקנתטו עירו ולדחות הפגעים מעל אנשי מקומו ,כמ"ש )משלי י כה( ] ַכּעֲבוֹר סוּפָ ה וְ אֵ ין
ָרשָׁ ע[ וְ צַ ִדּיק יְסוֹד ע ֹולָם ,וכענין לוט בצוער.
.êìîä à
.íéëìîä á
.íîåãä åìàëù ãò íéâåä éúìáä â
.íéáöòîä ã
.äðäé àì æàå ä
.åì íìùì éãë àúéà åîå÷îáå ,÷çîð äøåîúä êøã ìò å
.øãòé æ
.àáä íìåòì åòåö÷î åäååìé àúéà åîå÷îáå ,÷çîð åúéøçàá åìù (ä"àéîéëä à"ñ) äéîøä åðååìú àì ç
.ïåçèáäå åðåæî úìåæ äæä íìåòá àúéà åîå÷îáå ÷çîð ïåçèáä úìåæ è
.úåéðòä é
.íñøôúð àé
.(óñåð) åéùòîá áé
.÷ñòúî âé
.çéìöé àì íàà úéà åîå÷îåá ,÷çîð òãåé åðéàùë ãé
.úçìöä úáéñ àúéà åîå÷îáå ,÷çîð úð÷úì íøåâ åè
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חובות הלבבות
ומתועלת הבטחון בה' בענין התורהא ,כי הבוטח בה' אם הוא בעל ממון ימהר להוציא חובות
האלהים וחובות בני אדם מממונו בנפש חפצה ורוח נדיבהב ,ואם איננו בעל ממון יראה כי חסרון הממון
טובה מטובות המקום עליו ,מפני שנסתלקו מעליו החובות שהוא חייב בהם לאלהים ולבני אדם
בעבורוג ,ומיעוטד טרדת לבו בשמירתו והנהגתו .כמו שנאמר על אחד מן החסידים ,שהיה אומר המקום
יצילני מפזור הנפש .אמרו לו מה הוא פזור הנפש .אמר שיהיה לי ממון בראש כל נהר ובראש כל קריה.
ה
והוא מה שאמרו ז"ל )&( מרבה נכסים מרבה דאגה ,ואמרו )&( איזהו עשיר השמח בחלקו.
ומהם כי הבוטח בה' לא ימנעהו רב הממון מבטוח בה' ,מפני שאינו סומך על הממון ,והוא
בעיניו כפקדון ,צווהו להשתמש בו על פנים מיוחדים ובענינים מיוחדים לזמן קצוב .ואם יתמיד קיומו
אצלו לא יבעט בעבורו ,ולא יזכור טובתוז למי שצווה לתת לו ממנו ,ולא יבקש עליו גמול הודאה ושבח,
אבל הוא מודה לבוראו יתברך אשר שַ מַ הו סיבה לטובתו ,ואם יאבד הממון ממנו ,לא ידאג ולא יאַבֵ ל
לחסרונו .אך הוא מודה לאלהיו בקחתו פקדונו מאתו כאשר הודה בנתינתו לו ,וישמח בחלקו ,ואיננו
מבקש היזק זולתו ,ולא יחמוד אדם בממונו ,כמ"ש החכם )שם יג כה( צַ ִדּיק אֹ כֵל לְ שׂבַ ע נַפְ שׁ ֹו ]וּבֶ טֶ ן
ְרשָׁ עִ ים תֶּ ְחסָ ר[.
אך תועלת הבטחון בעולםח ,מהם מנוחתט הלב מן הדאגות העולמיותי ,והשלוה מנדנוד הנפשיא,
וצערה לחסרון תאותיה הגופיות .והוא בהשקט ובבטחה ובשלוהיב בעולם הזה ,כמו שכתוב )ירמיה יז ז(
בָּ רוּ הַ גֶּבֶ ר אֲשֶׁ ר יִבְ טַ ח בַּ ה' וְ הָ יָה ה' ִמבְ טַ ח ֹו ,ואמר )שם ח( וְ הָ יָה כְּ עֵ ץ שָׁ תוּל עַ ל מַ יִם וְ עַ ל יוּבַ ל יְשַׁ לַּח
שוֹת פֶּ ִרי[.
שָׁ ָרשָׁ יו ]וְ א י ְִראֶ }י ְִראֶ ה{ כִּ י ָיבֹא חֹ ם וְ הָ יָה עָ לֵהוּ ַר ֲענָן וּבִ ְשׁנַת בַּ צּ ֶֹרת א י ְִדאָג וְ א י ִָמישׁ מֵ ֲע ֹ
ומהם מנוחת הנפשיג ִמ ֶל ֶכת בדרכים הרחוקיםיד ,אשר היא מכלה הגופות וממהרת השלמת ימי החיים,
כמ"ש )תהלים קב כד( עִ נָּה בַ ֶדּ ֶר כחו }כֹּ ִחי{ ִקצַּ ר יָמָ י.
ונאמר על אחד מן הפרושים כי הלך אל ארץ רחוקה לבקש הטרףטו בתחלת פרישותו ,ופגע אדם
א' מעובדי כוכבים בעיר אשר הלך אליה ,אמר לו הפרוש כמה אתם בתכלית העִ וָ ר ֹון ומעוט ההבנה
בעבודתכם לכוכבים ,אמר לו האמגושי ,ומה אתה עובדטז .אמר ליה הפרוש ,אני עובד הבורא היכול
המכלכל האחד המטריףיז אשר אין כמוהו .אמר לו האמגושי ,פעלך סותריח את דבריך .אמר ליה הפרוש,
והיאך .אמר לו ,אילו היה מה שאמרתיט אמת ,היה מטריפךא בעירךב כמו שההטריפךג הנה ,ולא היית
úãä éðéðòá øãäúéå íîåøúé àúéà åîå÷îáå ,÷çîð äøåúä ïéðòá à
.áì áåèáå äáéãð àúàé åîå÷îáå ÷çîð äáéãð çåøå äöôç á
.÷çîð â
.èåòéî ììâáå ã
åîë åéìò åúâàã áåøå ïåää ìòá áì úãøèî ìöðéå åúìëìë àåäå ïåää úåéìòåú âéùé 'ä ìò çåèáä äðäå ä
.ïåùéì åì çéðî åððéà øéùòì òáùäå ìëàéä áøä íàå èòî íà ãáåòä úðù ä÷åúî íëçä øîàù
.äååèöð å
.åá øàôúî àúéà åîå÷îáå ÷çîð åúáåè øåëæé æ
.äæä íìåòá 'ä ìò ç
.úèé÷ù è
.íìåòä é
.ùôðä óåøéèî äçåðîäå àúéà åîå÷îáå ÷çîð ùôðä ãåðãðî äåìùäå àé
.ïåçèáå äòéâøå úçð àúéà åîå÷îáå ,÷çîð äåìùáå äçèááå è÷ùäá áé
.óåâä âé
יד שלא יעשה השתדלות יתר.
.åúñðøô åè
טז אור יחזקאל יראה ומוסר שכו
.ìëìëîä ãçàä àúéà åîå÷îáå ,÷çîð óéøèîä ãçàä ìëìëîä ìåëéä æé
.íéøúåñ êéùòî àúéà åîå÷îåá ,÷çîð øúåñ êìòô çé
êì äîãðù èé
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חובות הלבבות
טורח לבא אל ארץ רחוקה כזאת .ונפסקה טענת הפרוש ושב לארצו וקבל הפרישות מן העת ההיא ולא
יצא מעירוד אח"כ.
ומהם מנוחת הנפש והגוף מן המעשים הקשים והמלאכות המיגעות את הגופות ,ועזוב עבודת
המלכים וחוקיהםה ,וחמוס אנשיהם .והבוטח בה' הוא תובע מסיבות הטרףו ,מה שיש בו יותר מנוחה
לגופו ,ושם טוב לו ,ופנאי ללבו ,ומה שהוא מפיק יותרז לחובות תורתו ,עם יותר אמונתוח ,כי הסיבה לא
הוסיף לו בחוקוט ,ולא תחסרהו ממנו מאומה ,אלא בגזרת האלהים ית' כמ"ש )שם עה ז( כִּ י א ִממּוֹצָ א
וּממַּ ע ֲָרב וְ א ִמ ִמּ ְדבַּ ר הָ ִרים ,כי אלהים שופט זה ישפיל וזה ירים .ואמר )שם כג( ] ִמזְ מוֹר לְ ָדוִ ד ה' רֹעִ י א
ִ
אֶ ְחסָ ר[ בִּ נְאוֹת ֶדּשֶׁ א י ְַרבִּ יצֵ נִי עַ ל מֵ י ְמנֻחוֹת ְי ַנ ֲה ֵלנִי.
ומהם מיעוט צערי נפשו במסחר ,אם יתעכב אצלו או פרקמטיא ,או אם לא יוכל לגבות חובו ,או
אם יפגעהו חולי גופו מפני שהוא יודע כי הבורא יתברך מתקן ענינויא יותר ממנו ,ובוחר לו טוב יותר
ממה שהוא בוחר לעצמו ,כמ"ש )שם סב ו( אַ  לֵאהִ ים דּו ִֹמּי נַפְ ִשׁי כִּ י ִממֶּ נּוּ תִּ ְקוָ תִ י.
ומהם שמחתו בכל ענין שיעתיקהו אליו .ואםיב יהיה כנגדיג טבעו מפני בטחונו באלהים שלא
יעשה לו אלא הטוב לו בכל ענין ,כאשר תעשהיד האם החומלת לבנה ברחיצתו וחתולו וקשירתו והתרתו
על כרחו ,כמ"ש דוד ע"ה )שם קלא ב( אִ ם א ִשׁוִּ יתִ י וְ דוֹמַ ְמתִּ י נַפְ ִשׁי כְּ גָמֻ ל ֲעלֵי אִ מּ ֹו ַכּגָּמֻ ל עָ לַי נַפְ ִשׁיטו.
וכיון שבארתי מתועלות הבטחון באלהים והנאותיו בתורהטז ובעולם מה שנזדמן לי ,אבאר עתה
מענין הבטחון ז' דברים :אחד מהם ,מה הוא הבטחון .והשני ,בסבות הבטחון על הברואים .והשלישי,
בבאור ההקדמות אשר בעבורם יתחייבו הבטחון באלהים וחיוב העסק בסיבות .והרביעי ,בבאור הדברים
אשר בהם יהיה הבטחון וחיוב שבחו וגנותו בהםיזיח .והחמישי ,בהפרש שיש בין עסק הבוטח באלהים
בסבות הטרףיט ובין עסק מי שאינו בוטח באלהים בהם .והששי ,בביאור אופני חיוב גנות דעת האומרים
באריכותכ התאות בעולם ,ומיחליםכא נפשותם בקבלת עבודתכב האלהים כשיגיעוכג לחפצם בוכד ,והם
.êñðøôî à
ב אור יחזקאל מכתבים קכח ריג רמג
êñðøôéù â
.÷çîð ã
.íäéñîá íéëìîä úåøù úìá÷ àúéà åîå÷îáå ,÷çîð íäé÷åçå íéëìîä úãåáò ä
.àìà äñðøôä úåáñî ãçàì ìôèð àúéà åîå÷îáå ,÷çîð óøèä úåáéñî òáåú å
åúáùçîì ì÷å åãîòî úà ãáëîå àúéà åîå÷îáå ,÷çîð øúåé ÷éôî àåäù äîå ,åáìì éàðôå ,åì áåè íùå æ
íéé÷ìî åãéøèî åðéàå
.äøåøáä åúòéãé àúéà åîå÷îáå ,÷çîð åúðåîà øúåé ç
åúñðøôá è
úãøè é
åéðéðòá íëç àúéà åîå÷îåá ,÷çîð åðéðò ï÷úî àé
יב אפילו
àåäù ô"òàå åéìà øáåò àåäù áöî ìëá àúéà åîå÷îáå ,÷çîð ãâðë äéäé âéíàå .åéìà åä÷éúòéù ïéðò ìëá âé
.ãâð
יד
כמו שיעשה
טו לכן מתחילים בשער הבחינה כדי להכיר ואז מובן הבטחון
.úãä éðéðòá åéúåéìòåúå àúéà åîå÷îáå ,÷çîð äøåúá åéúåàðäå æè
יז בדברים
íäáù òøå øåè àúéà åîå÷îáå ÷çîð íäá åúåðâå åçáù çé
.äñðøôä èé
.úåëéùî íéøáåñä àúéà åîå÷îåá ,÷çîð úåëéøàá íéøîåàä ë
כא ומרגיעים
כב משמעת.
.åâéùéùë âë
כד כאשר יקבלו התאוה אז יעבדו.
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חובות הלבבות
בעלי המשכונות .והשביעי ,במפסידי הבטחון באלהים ,וכל מה שצריך לדבר בענין הבטחון ולקצר
בחלקיו.
פרק א
אךא מהות הבטחון הוא מנוחת נפש הבוטחב ,ושיהיה לבו סמוך על מי שבטח עליו ,שיעשה
הטובג והנכון לו בענין אשר יבטח עליו כפי יכלתו ודעתוד ,במה שמפיק טובתוה .אבל העיקר אשר
בעבור יהיה הבטחון מן הבוטח ואם יפקדו ולאז ימצא הבטחון ,הוא שיהיה לבוח בטוח במי שיבטח בו
יאיב
שיקיים מה שאמר ויעשה מה שערבט ויחשוב עליו הטובי במה שלא התנה לו ולא ערב עשוהו
שיעשהו נדבה וחסד:
פרק ב
אך הסיבות אשר בהן יתכן הבטחון מהבוטח על הברואים הן שבע.
אחת ,מהן הרחמים והחמלהיג והאהבה ,כי האדם כשהוא יודע בחבירו שהוא מרחם וחומל עליו
יבטחיד בו ותנוח נפשוטו עליו כל מה שיטריחהוטז מעניניו.
והשנית ,שיהיה יודע בו עם אהבתו שאיננו מתעלם ממנו ולא מתעצל בחפצו אבל הוא יודע בו
שהוא משתדל ומסכים לעשותויז כי אם לא יתברר לו ממנו כל זה לא יהיה בטחונויח עליו שלםיט מפני
שהוא יודע התעלומות ורפיונו בחפצו וכאשר יתקבצו לבוטח במי שבטח בו שתי מדות אלה ,גודל
רחמנו עליו ורוב השגחתו על עניניו ,יבטח בו מבלי ספק.
כב
והשלישית ,שיהיהכ חזק לא ינוצח באשר הוא חפץכא ולא ימנעהו מונע מעשות בקשת הבוטח
כי אם יהיה חלש לא ישלםא הבטחון עליו אע"פ שנתברר שהוא מרחם ומשגיח מפני המנע דברים ממנו
ברוב הענינים וכאשר יתקבצו בו שלש המדות האלה יהיה הבטחון עליו יותר ראויב.
.(î"ð) øùà à
ב יש הרבה שמדברים על זה שהם מאמינים ,אבל מנוחת הנפש הוא הבוחן לענין הבטחון
במנוחת הנפש מאוחד האדם עם בוראו ,ואין דבר מבחוץ מפחידו ומדאיגו )עלי שור ח"א קצו( ,מנוחת
נפש הבוט ולבו סמוך היינו לא הערה שכלית אלא הנפש קלטה את הבטחון ולבו חי בזה )עלי שור ח"ב
עומד תרב(
.áåè øúåéä â
ד לא רק שהוא בוטח בה' ,אלא שזה טובה
.(?ä"á÷ä ìù åúìëé äæù òîùî) "åì íéàúîù äî" àúéà åîå÷îáå "åúáåè ÷éôîù äîá" ä
øãòé å
àì æ
.÷çîð ç
.åéìò ìáé÷ù è
.(óñåð) íâ é
יא בקש???
."úåùòì ìá÷" àúéà åîå÷îáå ÷çîð "åäåùò áøò" áé
.(óñåð) äðéðçäå âé
.çåèá ãé
.úòâøð åùôðå àúéà åîå÷îáå ÷çîð åùôð çåðúå åè
.åéðéðòî åéìò ìéèéù äîá àúéà åîå÷îåá ,÷çîð åäçéøèéù äî ìë æè
êëì âàåãå àúéà åîå÷îáå ÷çîð åúåùòì íéëñîå æé
çèáéù ïëúé àúéà åîå÷îáå ÷çîð åðåçèá äéäéçé
.÷çîð èé
.åéìò çèáù åúåà àäéù ë
åðåöø ãâð çöåðî éúìá àúéà åîå÷îáå ÷çîð õôç àåä ùøàá çöåðé àì àë
.åéëøö àìîìî àúéà åîå÷îåá ,÷çîð çèåáä úù÷á áë
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והרביעית ,שיהיהג יודע באופני תועלת הבוטח עליו ולא יעלם ממנו מה שהוא טובד לו בנסתר
ובנראה ומה שייטב בו ענינו .כי אם לא ידע כל זה לא תנוח נפש הבוטח עליו .וכאשר יתקבצו לו בו
דעתו בתועלותיו ויכלתו בהם ורוב השגחתו עליהם וחמלתו עליו ,יחזק בטחונו בו מבלי ספק.
והחמישית ,שיהיהה מתייחדו בהנהגת הבוטח עליו מתחלת הויתו וגדולתו וינקותו ונערותו
ובחרותו וישישותו וזקנתו עד תכלית ענינו .וכשיתברר כל זה ממנו לבוטח יתחייב שתנוחז נפשו עליו
וישען עליו בעבור מה שקדם לו עליו מןח הטובות העודפותט והתועליות המתמידות ,ויהיה זה מחייב
חזקת בטחונו בו.
והששית ,שיהיה ענין הבוטח מסור בידו ולא יוכל אדם להזיקו ולהועילו ולא להטיב אליו ולא
לדחות נזקי מעליו זולתו .כעבד האסור אשר הוא בבית הבור ברשות אדוניו ,וכשיהיה הבוטח ברשות מי
שבטח עליו על הענין הזה ,יהיה יותר ראוייא לבטוח עליו.
והשביעית ,שיהיה מי שבטח עליו בתכלית הנדיבות והחסד ,למי שראוי לויב ולמי שאינו ראוי
לו ,ותהיה נדיבותויג מתמדת וחסדו נמשך לא יכרתיד ולא יפסק.
ומי שנקבצו בו כל המדות האלה עם כלטו מה שהזכרנו קודם לזה ,נשלמו תנאי הבטחון בו,
והתחייב היודע ממנוטז לבטוח בו ,ושתנוחיז נפשו עליו בגלויו ובנסתרו בלבו ובאבריו ,ולהמסר אליו
ולרצות בגזרותיו ,ולדון אותו לטוב בכל דיניו ומפעליויח.
וכאשר נחקור על אלה השבעה תנאים לא נמצאם כלל בברואים ,ונמצאם כולם בבורא יתעלה,
שהוא מרחם על בריותיו כמו שכתוב )תהלים קג ח( ַרחוּם וְ חַ נּוּן ה' ]אֶ ֶר אַ פַּ יִם וְ ַרב חָ סֶ ד[ ,ואמר )יונה ד
אָדם אֲשֶׁ ר א י ַָדע בֵּ ין
יא( וַ ֲאנִי א אָחוּס עַ ל נִי ְנ ֵוה הָ עִ יר הַ גְּ ד ֹולָה ]אֲשֶׁ ר יֶשׁ בָּ הּ הַ ְרבֵּ ה ִמ ְשׁתֵּ ים עֶ ְשׂ ֵרה ִרבּ ֹו ָ
י ְִמינ ֹו לִ ְשׂמֹ אל ֹו וּבְ הֵ מָ ה ַרבָּ ה[ .ושאינו מתעלם ,כמו שכתוב )תהלים קכא ד( הִ נֵּה א יָנוּם וְ א יִישָׁ ן שׁוֹמֵ ר
י ְִשׂ ָראֵ ל ,ושהוא חכםיט ולא ינוצח כמו שכתוב )איוב ט ד( ֲחכַם לֵבָ ב וְ אַ ִמּיץ כֹּ חַ ִמי הִ ְקשָׁ ה אֵ לָיו וַ יִּ ְשׁלָם,
אָרץ לְ  ה'
בוּרה וְ הַ תִּ פְ אֶ ֶרת וְ הַ נֵּצַ ח וְ הַ הוֹד ]כִּ י כֹ ל בַּ שָּׁ מַ יִם וּבָ ֶ
ואמר )ד"ה א' כט יא( לְ  ה' הַ גְּ דֻ לָּה וְ הַ גְּ ָ
הַ מַּ ְמ ָלכָה וְ הַ ִמּתְ נַשֵּׂ א לְ כֹ ל לְ רֹאשׁ[ ,וכתיב )צפניה ג יז( ה' אֱהַ יִ בְּ ִק ְרבֵּ  גִּ בּוֹר יו ִֹשׁיעַ ]י ִָשׂישׂ עָ ַליִ בְּ ִשׂ ְמחָ ה
ַיח ֲִרישׁ בְּ אַהֲבָ ת ֹו יָגִ יל עָ ַליִ בְּ ִרנָּה[ .ושהוא מתיחדכ בהנהגתכא האדםא מתחלת ענינו והתחלת גדולתוב,
ïëúéà
úéáåéçá
.(óñåð) åéìò íéçèåáù åúåà â
.íéàúî ã
.(óñåð) åéìò íéçèåáù åúåà ä
.åì äøåñî å
.úòéâø æ
ח משפע
.÷çîð è
.éåöø éúìá øáã é
.(óñåð) ÷ãåöå àé
.êëì áé
.åáåè âé
.òè÷é ãé
.÷åçîì åè
úàæ úòãåéù éî ìë ìò àúéà åîå÷îáå ,÷çîð åðîî òãåéä æè
.òâøéå æé
åðåöøì øñîúéå àúéà åîå÷îáå ,÷çîð åéìòôîå åéðéã ìëá áåèì åúåà ïåãìå ,åéúåøæâá úåöøìå åéìà øñîäìå çé
.åéìòôå åéèôùî ìëáå áåè åéìò áåùçéå ïåöøá åèôùî ìá÷éå
.øáã åðîî íìòé àìùå àúéà åîå÷îáå ,÷çîð íëç àåäùå èé
÷çîð -ãçéúî àåäùå ë
.úâäðäùå àë
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כמ"ש )דברים לבו( ]הַ לְ ה' תִּ גְ ְמלוּ זֹאת עַ ם נָבָ ל וְ א חָ כָם[ הֲלוֹא הוּא אָבִ י קָּ נֶ הוּא עָ ְשׂ וַ יְכֹ נֲנֶ .ואמר
)תהלים עא ו( עָ לֶי נִסְ מַ כְ תִּ י ִמבֶּ טֶ ן ִמ ְמּעֵ י אִ ִמּי אַ תָּ ה גוֹזִ י ]בְּ  תְ הִ לָּתִ י תָ ִמיד[ .ואמר )איוב י י( הֲא כֶחָ לָב
תַּ תִּ י ֵכנִי וְ כַגְּ בִ נָּה תַּ ְקפִּ יאֵ נִי ,ושאר העניןג .ושתועלתוד הזיקוה אינם ברשות אדםו כי אם ביד הבורא יתעלה
לבדו ,כמו שנאמר )איכה ג לז  -לח( ִמי זֶה אָמַ ר וַ תֶּ הִ י ֲא ֹדנָי א צִ וָּ ה ִמפִּ י עֶ לְ יוֹן א תֵ צֵ א הָ ָרעוֹת וְ הַ טּוֹב,
ואמר )ישעיה מ ח( יָבֵ שׁ חָ צִ יר נָבֵ ל צִ יץ ְוּדבַ ר אֱהֵ ינוּ יָקוּם לְ ע ֹולָם ,ואמר )שם ז( ]יָבֵ שׁ חָ צִ יר נָבֵ ל צִ יץ כִּ י
רוּחַ ה' נ ְָשׁבָ ה בּ ֹו[ אָכֵן חָ צִ יר הָ עָ ם.
וכבר התבררז הענין הזה במאמר השלישי מן הספר הזה במה שיש בו די ,ושנדיבתוח כוללת
וחסדו סובב ,כמ"ש )תהלים קמה ט( טוֹב ה' לַכֹּ ל וְ ַרחֲמָ יו עַ ל כָּל מַ עֲשָׂ יו ,ואמר )שם קלו כה( נֹ תֵ ן לֶחֶ ם
לְ כָל בָּ שָׂ ר כִּ י לְ ע ֹו ָלם חַ סְ דּ ֹו ,ואמר )שם קמה טז( פּוֹתֵ חַ אֶ ת י ֶָד וּמַ שְׂ בִּ יעַ לְ כָל חַ י ָרצוֹן .והשכל גוזרט בהקבץ
אלה השבע ענינים בבורא יתעלה מבלתיי הנבראים ,לכן הבאתי אלו הפסוקים מן הכתוב לזכרון בלבד.
וכאשר יתברר זה לאדם ויתחזק הכרתו באמתת חסדיא הבורא ,יבטח בו וימסר אליו ,ויניח הנהגתויב עליו,
ולא יחשדהו בדינו ולא יתקצף על בחירתו לו ,כמ"ש דוד עליו השלום )שם קטז יג( כּוֹס יְשׁוּעוֹת אֶ שָּׂ א
וּמצָ ֵרי ְשׁאוֹל ְמצָ אוּנִי[ צָ ָרה וְ יָגוֹן אֶ ְמצָ א וּבְ שֵׁ ם ה'
וּבְ שֵׁ ם ה' אֶ ְק ָרא ,ואמר )שם ג  -ד( ]אֲפָ פוּנִי חֶ בְ לֵי מָ וֶ ת ְ
אֶ ְק ָרא ]אָ נָּה ה' מַ לְּ טָ ה נַפְ ִשׁי[:
פרק ג
אך ההקדמות אשר בברורן ואמתתן ישלם לאדם הבטחון באלהים הן חמש .אחת מהן שיאמין
ויתברר אצלו התקבצותיד השבעה עניניםטו באלהים אשר בהתקבצם במי שבוטחין יתכן לבטוח עליו.
וכבר זכרתיםטז והעירותי עליהן במה שנזדמן לי מן הכתוביז ,והם:
הראשון ,שהבורא יתברך מרחם על האדם יותר מכל מרחם ,וכל רחמים וחמלה שיהיו מזולתו
עליו כולם הם מרחמי האל וחמלתו ,כמ"ש הכתוב )דברים יג יח( ]וְ א י ְִדבַּ ק בְּ י ְָדְ מאוּמָ ה ִמן הַ חֵ ֶרם
לְ מַ עַ ן יָשׁוּב ה' מֵ חֲרוֹן אַ פּ ֹו[ וְ נָתַ ן לְ ַ רח ֲִמים וְ ִרחַ ְמ וְ הִ ְרבֶּ ַ ] כּאֲשֶׁ ר נ ְִשׁבַּ ע ַל ֲאבֹתֶ י.[
והשני ,כי הבורא יתעלה לא יעלמו ממנו אופני תועלת האדם ,והדין נותן זה מפנייח שהוא אחד
ממעשיו ,ואין מי שיודע באופני תקנותיט העשוי והפסדו ,ובפגעיםכ המשיגים אותוכא ,ובאופני מחלתו

יג

.(óñåð) åãáì åãéá à
.åúåçúôúä á
.äùøôä â
.åúìòåúù ïéðòìå ã
.å÷æðå ä
.ãçà óàì íéøåñî úàéà åîå÷îáå ,÷çîð íãà úåùøá å
.øàáúð æ
.åáåèù ïéðòìå ç
.áééçî è
.éãòìá é
.÷çîð àé
.åáäé êìùéå àúéàå îå÷îáå, ÷çîð åúâäðä çéðéå áé
.åúòéãé âé
ìë éë àúéà åîå÷îáå ,÷çîð úåöá÷úä åìöà ãé
.(óñåð) íðùé åè
.íéúøëæä æè
.(óñåð) ùãçä æé
.êë úåéäì éçøëäå àúéà å îå÷îáå ,÷çîð éðôî äæ ïúåð çé
.úåéìòåú àúéà åîåî÷áå ,ç÷îð úåð÷ú éðôåàá èé
כ והפגעים.
.åéìò íéòéâîä àúéà åîå÷îáå ,÷çîð åúåà íéâéùîä àë
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חובות הלבבות
וארוכתוא יותר מעושהו .ואם יהיה זה נמצא בעושים מבני אדםב ,אשר לא יחדשו במעשיהם זולתי צורה
מקרית ,אך השורש והצורה עצמית אין להם בהם שום תחבולה ולא יכולת לחדשם ,ואשר חדש שרש
האדם וצורתו ותכונתו וסדר חבורו ,הוא החכם היודעד בעניני תועלותיו ונזקיו והטוב לו בעולמו
ואחריתו בלי ספקה ,כמ"ש )ישעיה מח יז( ]כֹּ ה אָמַ ר ה' גֹּ אַלְ ְ קדוֹשׁ י ְִשׂ ָראֵ ל[ ֲאנִי ה' אֱהֶ יְ מלַמֶּ ְד לְ הוֹעִ יל
מַ ְד ִריכְ  בְּ ֶד ֶר תֵּ לֵ ,ואמר )משלי ג יב( כִּ י אֶ ת אֲשֶׁ ר ֶיאֱהַ ב ה' יוֹכִ יחַ ]וּכְ אָב אֶ ת בֵּ ן י ְִרצֶ ה[.
והשלישי ,כי הבורא יתברך חזק מכל חזק ודברו נגזרו מכל דבר ואין משיב את דינו כמ"ש
אָרץ בַּ יּ ִַמּים וְ כָל תְּ ֹהמוֹת[ ,ואמר )ישעיה נה יא( כֵּן יִהְ יֶה
)תהלים קלה ו( כֹּ ל אֲשֶׁ ר חָ פֵ ץ ה' עָ שָׂ ה ]בַּ שָּׁ מַ יִם וּבָ ֶ
ְדבָ ִרי אֲשֶׁ ר יֵצֵ א ִמפִּ י א יָשׁוּב אֵ לַי ֵריקָ ם ]כִּ י אִ ם עָ שָׂ ה אֶ ת אֲשֶׁ ר חָ פַ צְ תִּ י וְ הִ צְ לִ יחַ ֲאשֶׁ ר שְׁ ל ְַחתִּ יו[.
והרביעי ,כי הוא משגיח על הנהגת בני אדם כלם ,לא יניחםז ולא יתעלם מהם ולא יסתרח ממנו
דבר מהם מקטנם ועד גדולם ,ולא ישכיחהו דבר את דברט ,כמו שכתוב )שם מ כז( לָמָּ ה תֹ אמַ ר ַיעֲקֹ ב
וּתְ ַדבֵּ ר י ְִשׂ ָראֵ ל נִסְ תְּ ָרה ַד ְרכִּ י מֵ ה' וּמֵ אֱהַ י ִמ ְשׁפָּ ִטי ַיעֲבוֹר .ואמר )שם כח( הֲלוֹא י ַָדעְ תָּ אִ ם א שָׁ מַ עְ תָּ אֱהֵ י
אָרץ א יִיעַ ף וְ א יִיגָע אֵ ין חֵ קֶ ר לִ תְ בוּנָת ֹו.
ע ֹולָם ה' בּו ֵֹרא ְקצוֹת הָ ֶ
והחמישי ,שאין ביד אחד מהברואים להועיל את נפשו ולא להזיקה ולא לזולתו כי אם רשות
הבורא יתברך ,כי העבד כשיהיה לו יותר מאדון אחד ,כל אחד מהם יכול להועילו לא יתכן לו לבטוח על
אחד מהם ,מפני שמקוה התועלת מכל אחד מהם .ואם יהיה אחד מהם יכול על הגדלתוי יותר משאריתם,
יהיה חוזק בטחונו בו כפי יכלתויא ,אע"פ שהוא בוטח בשאריתם .ואם לא יוכל להועילו ולהזיקו כי אם
יב
אחד מהם בלבד ,על כרחו יבטח עליו לבדו ,מפני שאינו מקוה תועלת מזולתו .וכן כשירגיש האדם
שלא יועילנו ולא יזיקנו אחד מהנבראים אלא ברשות הבורא ית' ,ישוביג לבו מיראתם ותקותם ויבטח על
אָדם שֶׁ אֵ ין ל ֹו תְ שׁוּעָ ה.
הבורא לבדו ,כמ"ש )תהלים קמו ג( אַל תִּ בְ ְטחוּ בִ נ ְִדיבִ ים בְּ בֶ ן ָ
והששי ,שידע רב טוב האלהיםיד על האדם ,ומה שהתחיל אותו בו מרוב החסד והטובה מבלי
שיהיה ראוי אצלוטו לכך ,ולא לצורך שיהיה אליו ,אך נדבה וטובה וחסדטז כאשר בארנו בשער הבחינה
מן הספר הזה .וכמו שאמר דוד ע"ה )שם מ ו( ַרבּוֹת עָ ִשׂיתָ אַ תָּ ה ה' אֱהַ י נִפְ לְ אֹ תֶ י וּמַ ְח ְשׁבֹתֶ י אֵ לֵינוּ אֵ ין
ֲערֹ אֵ לֶי אַ גִּ ָידה וַ א ֲַדבֵּ ָרה עָ צְ מוּ ִמסַּ פֵּ ר.
יז
והשביעי ,שיתברר אצלו כי יש לכל ההויות שבעוה"ז מעצם ומקרה גבול ידוע ולא יוסיף ולא
יגרע על מה שגזר הבורא ית' בכמותו ואיכותו וזמנו ומקומו ,אין מרבהיח למה שגזר במעוטו ,ולא ממעט
ממה שגזר ברבותו ,ולא מאחר למה שגזר להקדימו ,ולא מקדים למה שגזר לאחרו .ומה שיהיה מן
ג

.åúàåôøå à
ב שיוצרים יצירות
íàå äúåà øåöéì çë àìå äúåùòì äöò àúéà åîå÷îáå ,÷çîð ùøù ùãç øùàå ,íùãçì úìåëé àìå äìåáçú â
.úåãåñé àøá øùà ïë
.øúåé íëçå úøåé òãåé àúéà åîå÷îáå ,÷çîð òãåéä íëçä ã
ה אור יחזקאל מכתבים קכט
åéúìòôåî åúãå÷ôå àúéà åîå÷îáå ,÷çîð øæâð åøáãå å
.íäéðæî àì íãà éðá éáöî ìë ìåäéðá àúéà åîå÷îáå ,÷çîð íçéðé àì ,íìë íãà éðá úâäðä ìò æ
.íìòé ç
."øáãì" àúéà åîå÷îáå ,÷çîð øáã úà è
.êë é
.êëì íúàäá àúéà åîå÷îáå ,÷çîð åúìëé éôë àé
.åáì ìò íãàä äìòä íà àúéà åîå÷îáå ,÷çîð íãàä ùéâøéùë áé
.äðôé âé
.åéîòðî íöåò òãéù àúéà åîå÷îáå ,÷çîð íéäìàä áåè áø ãé
טו נמחק.
äáåè àìà åì ÷å÷æ àåäù éðôî àìå" àúéà åîå÷îáå ,÷çîð ãñçå äáåèå äáãð êà ,åéìà äéäéù êøåöì àìå æè
."äáãðå ãñçå äìîç
.íéåñî æé
.äáøéù éî çé
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חובות הלבבות
הדברים על הדרך הזהא ,הוא הנגזר אשר קדם בתחלת הידיעה ,אלא שלכל הגזרות הקודמות בידיעת
הבורא סבות ,ולסבות סבות .ומי שאינו מביןב עניני העולם יחשובג כי הסיבה המתחדשת מחייבד שנוי
הענינים והתהפכותם מענין אל ענין ,והסיבה חלושה ונקלה מהיותה ממנהה שנוי או חלוף בעצמהו.
כאשר נראה הגרגיר האחד מן החטה מצמיח שלש מאות שבלים ,ובכל שבולת שלשים גרגרים ,ויהיה
הגרגיר האחד סיבה לעשרת אלפים או קרוב להם ,היעלם כי כח הגרגיר חלוש מעשות כמות זה ,וכן שאר
הגרגרים הנזרעים והנטועים .וכן נאמר בהויתז האדם ושאר החיים מטפת הזרע .וכמו כן הוית הדג הגדול
מביצת הדג עם קטנותהח .וטרדת הנפש להקדים מה שאיחר הבורא יתעלה ,ולאחר מה שהקדים,
ולהרבות מה שהמעיט ,ולהמעיט מה שהרבה בקניניט העולם ,מבלי סבב אל קיום מצות עבודתו וקבול
תורתו חלישות ההכרה באמתת ידיעתו וסכלות מהבין טובות הנהגתוי.
וכבר רמז החכם אל הענין הזה במאמרו )קהלת ג א( לַכֹּ ל זְ מָ ן וְ עֵ ת לְ כָל חֵ פֶ ץ תַּ חַ ת הַ שָּׁ מָ יִם.
ואח"כ זכריא מהם כ"ח ענינים ,והוא מה שאמר )&( עת ללדת ועת למות וגו' ,עד אמרו )&( עת מלחמה
ועת שלום .ואמר )שם ט יא( ]שַׁ בְ תִּ י וְ ָראֹ ה תַ חַ ת הַ שֶּׁ מֶ שׁ כִּ י א לַקַּ לִּ ים הַ מֵּ רוֹץ וְ א לַגִּ בּו ִֹרים הַ ִמּלְ חָ מָ ה וְ גַם
א ַל ֲחכ ִָמים לֶחֶ ם וְ גַם א ַל ְנּ ֹבנִים עֹ שֶׁ ר וְ גַם א ַליּ ְֹדעִ ים חֵ ן[ כִּ י עֵ ת וָ פֶ גַע י ְִק ֶרה אֶ ת ֻכּלָּם ,ואמר )שם ה ז( ]אִ ם
עֹ שֶׁ ק ָרשׁ וְ ֵגזֶל מִ ְשׁפָּ ט וָצֶ ֶדק תִּ ְראֶ ה בַ ְמּ ִדינָה אַל תִּ תְ מַ הּ עַ ל הַ חֵ פֶ ץ[ כִּ י ָגבֹהַּ מֵ עַ ל ָגּבֹהַּ שֹׁמֵ ר וּגְ בֹהִ ים ֲעלֵיהֶ ם.
והליכותיב דיני הבורא יתעלה יותר נעלמות ועמוקות ועליונות מהגיעיג אל ידיעת חלקיהם ,כ"ש כללם,
אָרץ כֵּן גָּבְ הוּ ְד ָרכַי ִמ ַדּ ְרכֵיכֶם וּמַ ְח ְשׁבֹתַ י ִממַּ ְח ְשׁבֹתֵ יכֶם:
וכבר אמר הכתוב )ישעיה נה ט( כִּ י גָבְ הוּ שָׁ מַ יִם מֵ ֶ
והקדמה השנית ,שידע ויתברר אצלו כי הבורא יתברך משקיף עליו ,ואין נעלם ממנו נגלה
ונסתרו וצפונויד ונראהו ואם בטחונו באלהיו בלב שלם אם לא .כאשר אמר הכתוב )תהלים צד יא( ה' יֹדֵ עַ
אָדם כִּ י הֵ מָּ ה הָ בֶ ל ,ואמר )משלי כד יב( ]כִּ י תֹ אמַ ר הֵ ן א י ַָדעְ נוּ זֶה[ הֲא תֹ כֵן לִ בּוֹת הוּא יָבִ ין
מַ ְח ְשׁבוֹת ָ
אָדם כְּ פָ עֳל ֹו[ ,ואמר )מלכים א' ח לט( ]וְ אַ תָּ ה תִּ ְשׁמַ ע הַ שָּׁ מַ יִם ְמכוֹן ִשׁבְ תֶּ 
]וְ נֹ צֵ ר נַפְ ְשׁ הוּא י ֵָדע וְ הֵ ִשׁיב לְ ָ
אָדם.
וְ סָ ל ְַחתָּ וְ עָ ִשׂיתָ וְ נָתַ תָּ לָאִ ישׁ כְּ כָל ְדּ ָרכָיו אֲשֶׁ ר תֵּ ַדע אֶ ת לְ בָ ב ֹו[ כִּ י אַ תָּ ה י ַָדעְ תָּ לְ בַ ְדּ אֶ ת לְ בַ ב כָּל בְּ נֵי הָ ָ
וכשיתברר זה לבוטח ,אין ראוי לו לטעוןטו שהוא בוטח באלהים יתעלה בדבורו מבלי שיבטח עליו בלבו
ובמצפונו ,ויהיה במעלת מי שנאמר עליהם )ישעיה כט יג( ]וַ יֹּאמֶ ר ֲא ֹדנָי יַעַ ן כִּ י ִנגַּשׁ הָ עָ ם הַ זֶּה[ בְּ פִ יו
וּבִ ְשׂפָ תָ יו כִּ בְּ דוּנִי וְ לִ בּ ֹו ִרחַ ק ִממֶּ נִּי ]וַ תְּ הִ י י ְִראָתָ ם אֹ תִ י ִמצְ וַ ת ֲאנ ִָשׁים ְמלֻמָּ ָדה[:
והקדמה השלישית ,שייחד אלהיו בבטחונו בו במה שהוא חייב לבטוח בו ,ואל ישתף זולתו עמו
ויבטח עליו או על אחד מהברואים ויפסדטז בטחונו באלהיו בהשתתףא זולתו עמו .וכבר ידעת מה שנאמר
"äæ êôéä" àúéà åîå÷îáå ,÷çîð äæä êøãä ìò íéøáãä ïî à
.òãåé á
.åì äîãð â
.úîøåâä ã
éãëî äôøå äùìç äîöòìùë äáñäù ãåòá" àúéà åîå÷îáå ,÷çîð äðîî äúåéäî äì÷ðå äùåìç äáéñäå ä
"íåøâúù
.øáãä íöòá å
.(óñåð) óåâ æ
".äúùìåç óà ìò" àúéà åîå÷îáå ,÷çîð äúåðè÷ íò ç
.éðéðòá è
úåáåè ïéáäî úåìëñå åúòéãé úúîàá äøëää úåùéìç åúøåú ìåá÷å åúãåáò úåöî íåé÷ ìà ááñ éìáî é
äøëä øñåç àìà åðéà åúøåú íåé÷å åúòîùî úåáåçá ãåîòì úåìãúùäì èøô àúéà åîå÷îáå ,÷çîð åúâäðä
.åðéìò åúçâùä áåè úòéãé éàå åúòéãé úúîàá
.øéëæä àé
.éëìäîå áé
òéâðù éãëî âé
.åèùôå ãåñå àúéà åîå÷îáå ,÷çîð åðåôöå åøúñðå ãé
.åéôá øîåì ãåò ìëåé àì àúéà åîå÷îáå ,÷çîð ïåòèì åì éåàø ïéà åè
.ãñôé æà éë æè
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שנאמר באסא עם חסידותוב עת שסמך על הרופאים ,דכתיב )ד"ה ב' טז יב( ]וַ ֶיּ ֱחלֶא אָסָ א בִּ ְשׁנַת שְׁ לו ִֹשׁים
וָ תֵ שַׁ ע לְ מַ לְ כוּת ֹו בְּ ַרגְ לָיו עַ ד לְ מַ עְ לָה חָ לְ י ֹו וְ גַם[ בְּ חָ לְ י ֹו א ָד ַרשׁ אֶ ת ה' כִּ י בָּ רֹפְ אִ ים ,ונענש על זה ואמר
הכתוב )ירמיה יז ז( בָּ רוּ הַ גֶּבֶ ר אֲשֶׁ ר יִבְ טַ ח בַּ ה' וְ הָ יָה ה' ִמבְ טַ ח ֹו .ומן הידוע כי מי שימנה מבני אדם שני
ממונים או יותר לעשות דבר מנויו מופסדג .כל שכן מי שבטח על האלהים וזולתו שיסתר בטחונו ויהיה
זה הסיבה החזקהד להמנע ממנו מה שבטח עליו בו ,כמ"ש )שם ה( ]כֹּ ה אָמַ ר ה'[ אָרוּר הַ גֶּבֶ ר אֲשֶׁ ר יִבְ טַ ח
וּמן ה' יָסוּר לִ בּ ֹוה:
אָדם וְ שָׂ ם בָּ שָׂ ר זְ רֹע ֹו ִ
בָּ ָ
והקדמה הרביעית ,שתהיה השגחתו חזקה והשתדלותו גדולה לקיים מהו שחייבו בו הבורא
מעבודתו ,ולעשות מצותיו ולהזהר מאשר הזהירו ממנו ,כפי מה שהוא מבקש ,כדי שיהיה הבורא מסכים
לו )ס"א כפי מה שהוא מבקש שיהיה הבורא לו( ,במה שהואז בוטח עליו בו ,כמ"ש רז"ל )&( עשה רצונו
כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונו ,בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך .ואמר
הכתוב )תהלים לז ג( בְּ טַ ח בַּ ה' וַ עֲשֵׂ ה טוֹב שְׁ כָן אֶ ֶרץ ְוּרעֵ ה אֱמוּנָה ,ואמר )איכה ג כה( טוֹב ה' לְ קֹ וָו לְ נֶפֶ שׁ
תִּ ְד ְרשֶׁ נּוּ .אבל מי שיבטח על הבורא והוא ממרה אותוח ,כמה הוא סכל וכמה דעתו חלושה והכרתו ,כי
הוא רואה כי מי שנתמנה לוט מבני אדם על דבר כשהוא מצוה אותו להתעסק בצורךי מצרכיו או מזהיר
אותו מדבר ויעבור על מצותיו ,ויגיע לממונה עברו על מצותו ,כי יהיה הסיבה החזקה להמנע ממנו
להעשות מה שבטח עליו בו .כ"ש מי שעבר על חקי האלהים ומצותיו ,אשר יעד והעידיא עליהם שתהיה
תוחלת הבוטח עליו נכזבה כשימרהו ,ולא יהיה ראוי להקרא בשם בוטח באלהים .אך הוא כמ"ש הכתוב
)איוב כז ח  -ט( כִּ י מַ ה תִּ ְקוַ ת חָ נֵף כִּ י יִבְ צָ ע כִּ י יֵשֶׁ ל אֱלוֹהַּ נַפְ שׁ ֹו ,הֲצַ עֲקָ ת ֹו י ְִשׁמַ ע אֵ ל ]כִּ י תָ בוֹא עָ לָיו צָ ָרה[
ואמר )ירמיה ז ט( ֲהגָנֹ ב ָרצֹחַ וְ נָאֹ ף וְ הִ שָּׁ בֵ עַ לַשֶּׁ קֶ ר ]וְ קַ טֵּ ר לַבָּ עַ ל וְ הָ  אַח ֲֵרי אֱהִ ים אֲחֵ ִרים אֲשֶׁ ר א
ש ֹות
י ְַדעְ תֶּ ם[ ואמר )שם י( וּבָ אתֶ ם וַ עֲמַ ְדתֶּ ם לְ פָ נַי בַּ בַּ יִת הַ זֶּה אֲשֶׁ ר נ ְִק ָרא ְשׁ ִמי עָ לָיו ]וַ אֲמַ ְרתֶּ ם נִצַּ לְ נוּ לְ מַ עַ ן ֲע ֹ
אֵ ת כָּל הַ תּוֹעֵ בוֹת הָ אֵ לֶּה[ ואמר )שם יא( הַ ְמעָ ַרת פָּ ִרצִ ים הָ יָה הַ בַּ יִת הַ זֶּה אֲשֶׁ ר נ ְִק ָרא ְשׁ ִמי עָ לָיו ]בְּ עֵ ינֵיכֶם גַּם
אָנֹ כִ י הִ נֵּה ָראִ יתִ י ְנאֻם ה'[:
יב
והקדמה החמישית ,שיתבאר אצלו כי השלמת הדברים המתחדשים בעולם הזה לאחר היצירה
הוא בשני דברים :אחד מהם ,גזרותיג הבורא יתעלה וחפצו ביציאתםיד אל גבול ההויה .והשני ,סבות
ומצועיםטו מהם קרובים ומהם רחוקים ,ומהם נגלים ומהם נסתרים ,וכולם ַרצים להשליםטז מה שנגזר

.óúùù ïåéë à
.åú÷ãö óà ìò àúéà åî÷åîáå ,÷çîð – åúåãéñç íò á
çèåáä ìëù àúéàå îå÷îáå ,÷çîð ãñôåî åéåðî øáã úåùòì øúåé åà íéðåîî éðù íãà éðáî äðîéù éî éë â
.ìèá åðåçèá äéäé íéåñî øáã ìòåôì àéöåäì êë ìò øúåé åà ãíà éðáî íéðåîî éðù ìò
.éø÷éòä ã
ה אפילו סר לבו קצת.
ãàî ãàî ìãúùéå çéâùéù" àúéà åîå÷îáå ,÷çîð äî íéé÷ì äìåãâ åúåìãúùäå ä÷æç åúçâùä äéäúù å
."äîá ãåîòì
àúéà åîå÷îáå ,÷çîð –,(åì àøåáä äéäéù ù÷áî àåäù äî éôë à"ñ) åì íéëñî àøåáä äéäéù éãë ,ù÷áî æ
"."'ä åì äùòéù äöåø
.åá ãøåî úàéàå îå÷îáå ÷çîð ,åúåà äøîî ç
éî éë åúåàøá åúøëäå åúòã äøñç àúéàå îå÷îáå ,åì äðîúðù éî éë äàåø àåä éë ,åúøëäå äùåìç åúòã è
.ãçà ìò çèáù
.êøåö úåùòì àúéà åîå÷îáå ,÷çîð êøåöá ÷ñòúäì é
.(íééàå) ãòéå çéèáä àúéà åîå÷îáå ,÷çîð ãéòäå ãòé àé
òåöéá áé
.úìåëé âé
.óñåð) øãòää ïî ãé
.íéòöîàå åè
.òåöáì íéìòåô àúéà åîå÷îáå ,÷çîð íéìùäì íéöøÇ æè
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הויתו והראותוא בעזר האלהים להם על זה .ודמיון הסיבות הקרובות בהוצאת המים ממעמקי הארץ,
בגלגל הכלים ההמעלים את המים מן הבאר ,וסבתו הרחוקה ,האדם שהוא קושר הבהמה אל הגלגל,
ומניעתו להעלות המים מתחתיות הבאר על פני הארץ .אך הסיבות אשר בין האדם והכלים ,מצועיםב בין
שני הדברים ,והם הבהמה והעגולים שמגיע קצתם את קצתםג ,והחבל .ואם יקרה פגע לאחת מן הסיבות
הנזכרות ,לא יגמר הענין המכווןד בהם.
ו
ה
וכן שאר המעשים היוצאים אל גבול ההויה ,לא יתקבצו מן האדם וזולתו כי אם בגזרת
האלהים והזמנתו ,והסיבותז אשר בהם הגמרםח ,כמ"ש )שמואל א' ב ג( ]אַל תַּ ְרבּוּ תְ ַדבְּ רוּ גְּ בֹהָ ה גְ בֹהָ ה
יֵצֵ א עָ תָ ק ִמפִּ יכֶם כִּ י אֵ ל דֵּ עוֹת ה'[ וְ א }וְ ל ֹו{ נִתְ כְּ נוּ עֲלִ לוֹת ,ואמר )מלכים א' יב טו( ]וְ א שָׁ מַ ע הַ מֶּ לֶ אֶ ל
הָ עָ ם[ כִּ י הָ יְתָ ה סִ בָּ ה מֵ עִ ם ה' ]לְ מַ עַ ן הָ ִקים אֶ ת ְדּבָ ר ֹו אֲשֶׁ ר ִדּבֶּ ר ה' בְּ יַד א ֲִחיָּה הַ ִשּׁינִי אֶ ל י ָָרבְ עָ ם בֶּ ן נְבָ ט[.
ואם תהיינה הסיבות נעדרותט בכלל ,לא תגמרי יציאת דבר מן הפעולות הטבעיות אל גדר ההויה.
וכאשר נסתכל בצורךיא האדם לסבב ולהתגלגל ולגמוריב עניניו ,נמצאהו בראות העיןיג כי הצריך
טו
אל המזון כשיושםיד לפניו המאכל כראוי לו ,אם לא יתגלגל לאוכלו בהגבהתו אל פיו ולעסו לא ישבר
רעבונו ,וכן הצמא בצרכו אל המים .וכ"ש אם ימנע המאכל ממנו ,עד שיתגלגלטז לתקנו בטחינה ולישה
ואפיה והדומה לזה ,ויותר גלגול מזהיז וקשהיח אם יצטרך לקנותו ולתקנו ,ויותר מזה עוד אם לא יזדמנו
לו הדמים שיקנה אותו בהם ,ויצטרך לגלגול ולסבוב גדול ממה שזכרנו קודם שישתכר בדמים ,או
שימכור מה שהוא צריך לו מחפצים וקנינים וכיוצא בהם.
והעילה אשר בעבורה חייב הבורא את האדם לחזר ולסבב על סיבות הטרף ,ושאר מה שהוא
צריך אליו לשני פנים :אחד מהם ,מפני שחייבה החכמה בחינת הנפש בעבודת האלהים ובהמרותו ,בחן
אותה במה שמראה זו ממנה ,והוא הצורך והחסרון אל מה שהוא חוץ לה ,ממאכל ומשתהיט ומלבוש
ומעון ומשגלכ ,וצוה אותם לחזר עליהםכא להביאם בסיבות המוכנות להם על פנים מיוחדים ועתים
ידועים .ומה שגזר הבורא שיגמר לאדם מהם ,יגמר וישלם בהשלמת הזדמנות הסיבות ,אשר לא גזר לו

.åúåìâúäå à
.íéòöîà á
äæ úà äæ íéòéðîä íéìâìâäå àúéà åîå÷îáå ,÷çîð íúö÷ úà íúö÷ òéâîù íéìåâòäå â
.äùåøãä äøèîä òöåáú àúéà åîå÷îáå, ÷çîð ïååëîä ïéðòä øîâé ã
.íåçúá úåùòðä àúéà åîå÷îáå ,÷çîð ìåáâ ìà íéàöåéä ä
.íãàì åðëúé àúéà åîå÷îáå ,÷çîð íãàä ïî åöá÷úé å
úåáñä úà øùôàîä äìòúé àúéà åî÷åîáå ,÷çîð úåáéñäå ,åúðîæäå æ
ïòåöá ç
.úåáñä åøãòðù ïîæ ìëå 'ä àúéà åîå÷îáå ,÷çîð úåøãòð úåáéñä äðééäú íàå è
.ïëúú é
.úå÷é÷æ ìò àé
.òöáì éãë áé
.ìë ïéòì íéøåøá àúéà åîå÷îáå ,÷çîð ïéòä úåàøá âé
.åîéùé íà ãé
úà àìîé åè
÷ñòúéù æè
.øåîç àúéà åîå÷îáå ,÷çîð äæî ìåâìâæé
.óñåð úåáñá çé
.äæ úà àø÷ì éúìåëéàìå áø óã 201 èé
.êëéôì ùéîùúå øåãîå úàéà åîå÷îáå ,÷çîð ìâùîå ïåòîå ë
.éãë íéîøåâá ÷ñòúäì àúéà åîå÷îáå ,÷çîð íäéìò øæçì àë
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להגמר בהם לא יגמרא וימנעו ממנו הסיבות .ונתברר ממנו העבודה והעבירה בכונה ובבחירה לאחת
מהנה מבלתי האחרת ,ויתחייב אח"ז הגמול והעונש ,ואפי' לא גמר בהם המעשים .והשני ,כי אילו לא
הוצרך האדם לטרוח ולחזר ולסבב להבאת טרפו ,היה בועט ורודף אחר העבירות ,ולא היה משגיח על
מה שהוא חייב בו על טובת האלהים עליו ,כמ"ש )ישעיה ה יב( וְ הָ יָה כִ נּוֹר וָ נֶבֶ ל תֹּ ף וְ חָ לִ יל וָ ַייִן ִמ ְשׁתֵּ יהֶ ם
וְ אֵ ת פֹּ עַ ל ה' א יַבִּ יטוּ וּמַ עֲשֵׂ ה י ָָדיו א ָראוּ ,ואמר )דברים לב טו( וַ יִּ ְשׁמַ ן יְשֻׁ רוּן וַ יִּ בְ עָ ט שָׁ מַ נְתָּ עָ בִ יתָ כּ ִָשׂיתָ
וַ יִּ טּשׁ אֱלוֹהַּ עָ שָׂ הוּ ]וַ ְינַבֵּ ל צוּר יְשֻׁ עָ ת ֹו[ ,ואמרו ז"ל )&( יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם
משכחת עון (&) ,וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עון .וכל שכן מי שאין לו חלק באחת
מהן ,ולא שם לבו על אחת מהן ,והיה מחמלת הבורא יתעלה על האדם שהטרידו בעניני עולמו ואחריתו
להתעסק כל ימי חייו בזה ,ולא יבקש מה שאינו צריך לו ,ולא יוכל להשיגו בשכלו ,כמו עניני ההתחלה
והתכלה ,כמו שאמר החכם )קהלת ג יא( ]אֶ ת הַ כֹּ ל עָ שָׂ ה יָפֶ ה בְ עִ תּ ֹו[ גַּם אֶ ת הָ עֹ לָם נָתַ ן בְּ לִ בָּ ם ִמבְּ לִ י אֲשֶׁ ר
אָדם אֶ ת הַ מַּ עֲשֶׂ ה אֲשֶׁ ר עָ שָׂ ה הָ אֱהִ ים מֵ רֹאשׁ וְ עַ ד סוֹף.
א י ְִמצָ א הָ ָ
ואם הוא מגביר עבודת האלהים ובוחר ביראתו ובוטח בו בעניני תורתו ועולמו וסר מן הדברים
המגונים ,וכוסף למדות הטובות ,לא יבעט במנוחה ,ולא יטה אל השלוה ,לא ישיאהו היצר ,ולא יפת
בכשפי העולם ,יסתלק מעליו טורח הגלגול והסבוב בהבאת טרפו ,מפני הסתלקות שני הפנים מעליו,
הבחינה והבעיטה בטובה ,ויבואהו טרפו בלי טרח ובלי יגיעה כפי ספוקו ומזונו ,כמ"ש )משלי י ג( א
י ְַרעִ יב ה' נֶפֶ שׁ צַ ִדּיק ]וְ הַ וַּ ת ְרשָׁ עִ ים יֶהְ דֹּף[ .ואם יאמר האומר הנה אנחנו רואים מקצת צדיקים לא יזדמן
להם טרפם אלא אחרי העמל והיגיעה ,ורבים מאנשי העבירות בשלוה וחייהם בטוב ובנעימים .נאמר כי
אָריב
כבר קדמו הנביאים והחסידים לחקור על זה הענין .מהם ,מי שאמר )ירמיה יב א( ]צַ ִדּיק אַ תָּ ה ה' כִּ י ִ
אֵ לֶי אַ ִ מ ְשׁפָּ ִטים א ֲַדבֵּ ר אוֹתָ  [מַ דּוּעַ ֶדּ ֶרְ רשָׁ עִ ים צָ לֵחָ ה ]שָׁ לוּ כָּל בֹּגְ ֵדי בָ גֶד[ ,ואמר האחר )חבקוק א ג(
לָמָּ ה תַ ְראֵ נִי אָוֶ ן וְ עָ מָ ל תַּ בִּ יט וְ שֹׁד וְ חָ מָ ס לְ נֶגְ ִדּי וַ יְהִ י ִריב וּמָ דוֹן יִשָּׂ א ,ואמר )שם ד( ]עַ ל כֵּן תָּ פוּג תּו ָֹרה וְ א
יֵצֵ א ָלנֶצַ ח ִמ ְשׁפָּ ט[ כִּ י ָרשָׁ ע מַ כְ תִּ יר אֶ ת הַ צַּ ִדּיק ]עַ ל כֵּן יֵצֵ א ִמ ְשׁפָּ ט ְמעֻקָּ ל[ ,ואמר )שם יג( ] ְטהוֹר עֵ י ַניִם
מֵ ְראוֹת ָרע וְ הַ בִּ יט אֶ ל עָ מָ ל א תוּכָל לָמָּ ה תַ בִּ יט בּוֹגְ ִדים[ תַּ ח ֲִרישׁ בְּ בַ לַּע ָרשָׁ ע צַ ִדּיק ִממֶּ נּוּ .ואמר אחר
)תהלים עג יב( הִ נֵּה אֵ לֶּה ְרשָׁ עִ ים וְ שַׁ לְ וֵי ע ֹולָם הִ ְשׂגּוּ חָ יִל ,ואמר )שם יג  -יד( אַ ִ ריק זִ כִּ יתִ י לְ בָ בִ י וָ אֶ ְרחַ ץ
בְּ נִקָּ יוֹן כַּפָּ י וָ אֱהִ י נָגוּעַ כָּל הַ יּוֹם וְ ת ֹוכ ְַחתִּ י לַבְּ קָ ִרים .ואמר אחר על פי אנשי דורו )מלאכי ג טו( ]וְ עַ תָּ ה ֲאנ ְַחנוּ
ְמאַ ְשּׁ ִרים ז ִֵדים גַּם נִבְ נוּ עֹ שֵׂ י ִר ְשׁעָ ה[ גַּם בָּ חֲנוּ אֱהִ ים וַ יִּ מָּ לֵטוּ ,והרבה כזה.
אך הניח הנביא התשובה בבאור עילתב זה ,מפני שעילת כל אחד מן הצדיקים הנבחנים ,וכל
אחד מן הרשעים שהם בטובה בעוה"ז זולת עילת האחר ,לכן העיר על זה באמרו )דברים כט כח(
הַ נִּסְ תָּ רֹת לַה' אֱהֵ ינוּ וְ הַ נִּגְ ת לָנוּ וּלְ בָ נֵינוּ ]עַ ד ע ֹולָם ַלעֲשׂוֹת אֶ ת ָכּל ִדּבְ ֵרי הַ תּו ָֹרה הַ זֹּאת[ .ואמר החכם
בדומה לזה )קהלת ה ז( אִ ם עֹ שֶׁ ק ָרשׁ וְ ֵגזֶל מִ ְשׁפָּ ט וָ צֶ ֶדק תִּ ְראֶ ה בַ ְמּ ִדינָה אַל תִּ תְ מַ הּ ]עַ ל הַ חֵ פֶ ץ כִּ י ָגבֹהַּ מֵ עַ ל
ָגּבֹהַּ שֹׁמֵ ר וּגְ בֹהִ ים ֲעלֵיהֶ ם[ ,ואמר הכתוב )דברים לב ד( הַ צּוּר תָּ ִמים פָּ עֳל ֹו כִּ י כָל ְדּ ָרכָיו ִמ ְשׁפָּ ט ]אֵ ל אֱמוּנָה
וְ אֵ ין עָ וֶ ל צַ ִדּיק וְ יָשָׁ ר הוּא[.
ועם כל זה ראיתי לבאר בענין הזה מה שיהיה בו מעט הספקה ,ואומר כי הפנים אשר בעבורם
ימנעו מהצדיק הזמנות טרפו עד שיטרח עליו ,ויבחן בו אפשר שיהיה עון שקדם לו התחייב להפרע ממנו
אָרץ יְשֻׁ לָּם ]אַף כִּ י ָרשָׁ ע וְ חוֹטֵ א[ .ויש שיהיה על דרך התמורה
עליו כמ"ש )משלי יא לא( הֵ ן צַ ִדּיק בָּ ֶ
בעוה"ב כמ"ש )דברים ח טז( ]הַ מַּ אֲכִ לְ  מָ ן בַּ מִּ ְדבָּ ר אֲשֶׁ ר א י ְָדעוּן ֲאבֹתֶ י לְ מַ עַ ן עַ נֹּ תְ  וּלְ מַ עַ ן נַסֹּתֶ [
יטבְ  בְּ אַח ֲִריתֶ  .ויש שיהיה להראות סבלו והסברתו הטובה בעבודת הבורא ית' כדי שילמדו ב"א
לְ הֵ ִ
ממנו כמו שידעת מענין איוב .ויש שיהיה לרשע אנשי דורו ויבחנהו הבורא יתעלה בעוני ובריש
ובחלאים להראות חסידותו ועבודתו לאלהים מבלעדיהם כמ"ש )ישעיה נג ד( אָכֵן ֳח ָליֵנוּ הוּא נָשָׂ א
וּמ ֻענֶּה[ .ויש שיהיה מפני שאיננו מקנא לאלהים
וּמַ כְ אֹ בֵ ינוּ סְ בָ לָם ]וַ ֲאנ ְַחנוּ חֲשַׁ בְ נֻהוּ נָגוּעַ מֻ כֵּה אֱהִ ים ְ
לקחת הדין מאנשי דורו ,כמו שידעת מעין עלי ובניו שאמר בהם הכתוב )שמואל א ב לו( וְ הָ יָה כָּל הַ נּוֹתָ ר
בְּ בֵ יתְ  יָבוֹא לְ הִ ְשׁתַּ ֲחוֹת ל ֹו ] ַלאֲג ֹו ַרת כֶּסֶ ף וְ כִ כַּר לָחֶ ם וְ אָמַ ר סְ פָ חֵ נִי נָא אֶ ל אַחַ ת הַ כְּ הֻנּוֹת ֶלאֱכֹ ל פַּ ת לָחֶ ם[.
אבל טובות האל יתברך על הרשע יש שתהיה בעבור טובה שקדמה לו יגמלהו האלהים עליה בעולם הזה
וּמשַׁ לֵּם לְ שׂנְאָיו אֶ ל פָּ נָיו לְ הַ אֲבִ יד ֹו ]א יְאַחֵ ר לְ שׂנְא ֹו אֶ ל פָּ נָיו יְשַׁ לֶּם ל ֹו[ ותרגמו בו
כמו שאמר )דברים ז י( ְ
הראשוניםג ומשלם לשנאוהי זכוון )ס"א טבן( דאינון עבדין קדמוהי בחייהון לאובדיהון .ויש שתהיה על
âùåé úàéà åîåî÷áå ,÷çîð øîâé àì íäá øîâäì åì øæâ àì øùà ,úåáéñä úåðîãæä úîìùäá íìùéå øîâé à
âùåé àìåúâùä 'ä åì øæâ àìù äîå úåì÷á úåáñä íåé÷á íéé÷úéå
ב סיבה.
ג עי' לקמן יחוד המעשה פרק ה' שמתייחס לחכמי המשנה כראשונים.
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חובות הלבבות
דרך הפקדון אצלו עד שיתן לו האל יתברך בן צדיק יהיה ראוי לה כמו שאמר )איוב כז טז  -יז( ]אִ ם יִצְ בֹּר
אָדם שֶׁ טּוֹב
כֶּעָ פָ ר כָּסֶ ף וְ כַחֹ מֶ ר יָכִ ין מַ לְ בּוּשׁ[ יָכִ ין וְ צַ ִדּיק יִלְ בָּ שׁ ]וְ כֶסֶ ף נ ִָקי ַיחֲק[ ,ואמר )קהלת ב כו( ]כִּ י לְ ָ
לְ פָ נָיו נָתַ ן חָ כְ מָ ה וְ ַדעַ ת וְ ִשׂ ְמחָ ה[ וְ לַחוֹטֶ א נָתַ ן עִ ְניָן ֶלאֱסוֹף וְ לִ כְ נוֹס לָתֵ ת לְ טוֹב לִ פְ נֵי הָ אֱהִ ים ]גַּם זֶה הֶ בֶ ל
ְוּרעוּת רוּחַ [ .ואפשר שתהיה הסיבה הגדולה שבסיבות מותו ורעתו כמו שכתוב )שם ה יב( ]יֵשׁ ָרעָ ה ח ֹולָה
ָראִ יתִ י תַּ חַ ת הַ שָּׁ מֶ שׁ[ עֹ שֶׁ ר שָׁ מוּר לִ בְ עָ לָיו לְ ָרעָ ת ֹו .ואפשר שתהיה להאריך הבורא יתעלה לו ,עד שישוב
ויהיה ראוי לה ,כמו שידעת מענין מנשה .ויש שתהיה לחסד שקדם אביו ,והיה ראוי להטיב לבנו בעבורו,
שוֹת הַ יָּשָׁ ר בְּ עֵ ינַי כְּ כֹ ל אֲשֶׁ ר
כמ"ש ליהוא בן נמשי )מלכים ב י ל( ]וַ יֹּאמֶ ר ה' אֶ ל יֵהוּא יַעַ ן אֲשֶׁ ר ה ֱִטיבֹתָ ַל ֲע ֹ
אַחאָב[ בְּ נֵי ְרבִ עִ ים י ְֵשׁבוּ לְ  עַ ל כִּ סֵּ א י ְִשׂ ָראֵ ל ,ואמר )משלי כ ז( ִמתְ הַ לֵּ בְּ תֻמּ ֹו צַ ִדּיק
בִּ לְ בָ בִ י עָ ִשׂיתָ לְ בֵ ית ְ
אַ ְשׁ ֵרי בָ נָיו אַח ֲָריו ,ואמר )תהלים לז כה( נַעַ ר הָ יִיתִ י גַּם זָקַ נְתִּ י וְ א ָראִ יתִ י צַ ִדּיק ֶנ ֱעזָב וְ ז ְַרע ֹו ְמבַ קֶּ שׁ לָחֶ ם .ויש
שתהיה לנסות אנשי התרמית והמצפונים הרעים ,כשהם רואים זה ,ממהרים לסור מעבודת הבורא וחשים
להתרצות אל אנשי הרשע וללמוד ממעשיהם ,ויתברר הגבר לאלהים .ויראה הנאמן בעבודתו בסבלו עת
ששולטין בו ומביישין אותו ,ויקבל שכר מהבורא יתעלה עליה ,כמו שידעת מענין אליהו עם איזבל,
וירמיהו עם מלכי דורו.
וכיון שהתברר חיוב הגלגול על הסיבות על ב"א נבאר עתה כי אין כל אדם חייב לחזר על כל
סיבה מסיבות הטרף כי הסיבות רבות ,מהן נקלות שטרחם מעט כסחורה בחנות או מלאכת יד שטרחה
מעט כתפירה וכאחזי והספרות ואצור המסחרים ושכיר האריסים והפועלים והשמשים בעבודת האדמה.
ומהן סיבות יש בהן יגיעה וטורח בעבוד העורות והוצאת הברזל והנחשת מן מוצאיהם וזקוק הכסף
בעופרת ונשוא המשאות הכבדות וללכת בדרכים רחוקים תמיד ועבודת האדמה וחרישתה וכיוצא בההם.
ומי שהוא מבני אדם חזק בגופו וחלש בהכרתו ,ראוי לו מהם מה שיש בו מן היגיעה כפי שיכול לסבול.
ומי שהוא חלש בגופו והכרתו חזקה אל יבקש מסיבות הטרף מה שמיגעע גופו אך טה אל מה שיהיה קל
על גופו ויוכל להתמיד עליו ולכל אדם יש חפץ במלאכה או סחורה מבלתי זולתה כבר הטביע האל לה
בטבעו אהבה וחבה וכן בשאר החיים כמו שהטביע בטבע החתול צידת העכברים ובטבע ההנץ צידת מה
שראוי לו מן העוף ובטבע האיל צידת הנחשים .וכן יש מן העופות שיצדוו הדגים לבד וכן בטבע מין
ומין ממיני החיים נטיה ותאוה אל מין ממיני הצמחים והחיים הוטבע עליו להיות סיבה למזונו ותכונת
גופו ואבריו ראויין לדבר ההוא כפה הארוך והשוק הארוך לעוף שהוא צד את הדגים וכשן והצפורן
החזק לארי והקרנים לשור ולאיל ואשר תוכן מזונו מן הצמח לא נתן לו כלי הציד והטרף .ועל הדמיון
הזה תמצא מדות בני אדם וגופותם מוכנות לסחורות ולמלאכות .ומי שמוצא במדותיו וטבעו כוסף אל
מלאכה מהמלאכות ויהיה גופו ראוי לה ויוכל לסבול את טרחה יחזר עליה ישים אותה סיבה להבאת
מזונו ויסבול מתקה מרירותה ואל יקוץ כשימנע ממנו הטרף בקצת העתים אך יבטח באלהים שיספיק לו
טרפו כל ימי חייו ויכוין בטרדת לבו וגופו בסיבה מן הסיבות והסבב עליה לעמוד במצות הבורא שצוה
האדם להתעסק בסיבות העולם בעבודת ההאדמה וחרישתה וזריעתה כמו שכתוב )בראשית ב טו( וַ יִּ קַּ ח
אָדם וַ ַיּנִּחֵ הוּ בְ גַן עֵ ֶדן לְ עָ בְ ָדהּ וּלְ שָׁ ְמ ָרהּ .ולהשתמש בשאר בעלי חיים בתועלותיו ומזוניו
ה' אֱהִ ים אֶ ת הָ ָ
ובנין המדינות והכנת המזונות .ולהשתמש בנשים ולבעול אותן להרבות הזרע ויהיה הנשכר על כונתו
בהם לאלהים בלבו ובמצפונו בין שיוגמר לו חפצו ובין שלא יוגמר לו חפצו כמ"ש )תהלים קכח ב( יְגִ יעַ
כַּפֶּ י כִּ י תֹ אכֵל אַ ְשׁ ֶרי וְ טוֹב לָ וארז"ל )&( וכל מעשיך יהיו לשם שמים ויהיה בטחונו באלהים שלם
ולא יזיקנו הסיבות על הסיבות להבאת טרפו בהם מאומה כשהוא מכוין בהם בלבו ובמצפונו לשם
שמים .ואל יחשוב כי טרפו מועמד על סיבה ידועה ושאם תמנע הסיבה ההיא ממנו לא יבא בסיבה
אחרת .אבל יבטח על האלהים בטרפו וידע כי הסיבות כלן אצל הבורא שוות יטריפהו במה שירצה מהן
ובעת שירצה מאיזה ענין שירצה כמו שאמר הכתוב )שמואל א' יד ו( ]וַ יֹּאמֶ ר יְה ֹונָתָ ן אֶ ל הַ נַּעַ ר נֹ שֵׂ א ֵכלָיו
לְ כָה וְ נַעְ בְּ ָרה אֶ ל מַ צַּ ב הָ ע ֲֵרלִ ים הָ אֵ לֶּה אוּלַי ַיעֲשֶׂ ה ה' לָנוּ[ כִּ י אֵ ין לַה' מַ עְ צוֹר לְ הו ִֹשׁיעַ בְּ ַרב א ֹו בִ ְמעָ ט ,ואמר
)דברים ח יח( ]וְ ָזכ ְַרתָּ אֶ ת ה' אֱהֶ י [כִּ י הוּא הַ נֹּ תֵ ן לְ  כֹּ חַ ַלעֲשׂוֹת חָ יִל ]לְ מַ עַ ן הָ ִקים אֶ ת בְּ ִרית ֹו אֲשֶׁ ר נ ְִשׁבַּ ע
ַל ֲאבֹתֶ י כַּיּוֹם הַ זֶּה[ ,ואמר )זכריה ד ו( ]וַ יַּעַ ן וַ יֹּאמֶ ר אֵ לַי לֵאמֹ ר זֶה ְדּבַ ר ה' אֶ ל זְ רֻ בָּ בֶ ל לֵאמֹ ר[ א בְ חַ יִל וְ א
רוּחי אָמַ ר ה' צְ בָ אוֹת:
בְ כֹ חַ כִּ י אִ ם בְּ ִ
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