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  שער רביעי שער הבטחון 
  הקדמה 
  ך וזה פתח השער על האלהים יתברבבטחון

 ראיתי להביא אחריו מה שהוא , האלהיםא מפני שקדם מאמרנו בחיוב קבלת עבודת, המחבראמר
 בעבור מה שיש בו מן , והוא הבטחון עליו בכל דבריו,' יותר מכל הדברים לעובד האלהים יתבצריך

   .ין העולםנ ובעגהתועליות הגדולות בענין התורה
 כמו שהעבד חייב לבטוח , ובטחונו על אלהיו יתברךוחת נפש מהם מנו,דותועלותיו בו בתורתו

 מסיר האלהים השגחתו ,'ולת הז ומי שבוטח ב, מפני שאם איננו בוטח באלהים בוטח בזולתו,על אדוניו
ִּכי ְׁשַּתִים ָרעֹות ָעָׂשה ַעִּמי )  יגירמיה ב( שנאמר בו ו ויהיה כמי. ומניח אותו ביד מי שבטח עליו,המעליו
 ) כתהלים קו( ואמר .]ֲאֶׁשר א ָיִכלּו ַהָּמִים[ְזבּו ְמקֹור ַמִים ַחִּיים ַלְחֹצב ָלֶהם ֹּבארֹות ֹּבאֹרת ִנְׁשָּבִרים ֹאִתי ָע

 'ה ְוָהָיה 'הָּברּו ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ִיְבַטח ַּב)  זירמיה יז( ואמר הכתוב .ַוָּיִמירּו ֶאת ְּכבֹוָדם ְּבַתְבִנית ׁשֹור ֹאֵכל ֵעֶׂשב
ירמיה ( ואמר . ִמְבַטחֹו ְוא ָפָנה ֶאל ְרָהִבים ְוָׂשֵטי ָכָזב'הַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ָׂשם )  התהלים מ( ואמר .ַטחֹוִמְב

   . ָיסּור ִלּבֹו'ה ָארּור ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ִיְבַטח ָּבָאָדם ְוָׂשם ָּבָׂשר ְזֹרעֹו ּוִמן ]'הֹּכה ָאַמר [)  היז
 ויחלש כחו ותקצר ח ייגע לריק,שתדלותוהותיו וכח גופו ו ותחבולזואם יבטח על חכמתו

 ואמר .]ַוֲעַצת ִנְפָּתִלים ִנְמָהָרה[ ֵכד ֲחָכִמים ְּבָעְרָמם ) יגאיוב ה(ש הכתוב " כמ,תחבולתו מהשיג חפצו
ְוַגם א ַלֲחָכִמים [ַהִּמְלָחָמה  ַׁשְבִּתי ְוָרֹאה ַתַחת ַהֶּׁשֶמׁש ִּכי א ַלַּקִּלים ַהֵּמרֹוץ ְוא ַלִּגּבֹוִרים ) יאקהלת ט(

ְּכִפיִרים )  יאתהלים לד( ואמר .]ֶלֶחם ְוַגם א ַלְּנֹבִנים ֹעֶׁשר ְוַגם א ַלֹּיְדִעים ֵחן ִּכי ֵעת ָוֶפַגע ִיְקֶרה ֶאת ֻּכָּלם
ה " כמש,ר לזולתו יוסר ממנו וישא, ואם יבטח ברוב עשרו.]א ַיְחְסרּו ָכל טֹוב[ 'הָרׁשּו ְוָרֵעבּו ְוֹדְרֵׁשי 

 . ַאל ִּתיַגע ְלַהֲעִׁשיר ִמִּביָנְת ֲחָדל) דמשלי כג( ואמר .ָעִׁשיר ִיְׁשַּכב ְוא ֵיָאֵסף ֵעיָניו ָּפַקח ְוֵאיֶנּנּו) יט איוב כו(
 .]ַהָּׁשָמִים} ָיעּוף{עּיף ִּכי ָעׂשה ַיֲעֶׂשה ּלֹו ְכָנַפִים ְּכֶנֶׁשר ָו[ֵעיֶני ּבֹו ְוֵאיֶנּנּו } ֲהָתִעיף{ ֲהָתִעוף ) השם(ואמר 
ּוְבַאֲחִריתֹו [ַיַעְזֶבּנּו } ָיָמיו{ ַּבֲחִצי ָיָמו ] ֹעֶׂשה עֶׁשר ְוא ְבִמְׁשָּפטטֹקֵרא ָדַגר ְוא ָיָלד[) יא ירמיה יז(ואמר 

   .]ִיְהֶיה ָנָבל
ים ֹעֶׁשר ּוְנָכִסים ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיֶּתן לֹו ָהֱאִה[) ב  וקהלת( כאשר אמר החכם ,או תמנע ממנו הנאתו בו

ֶלֱאֹכל ִמֶּמּנּו ִּכי ִאיׁש ָנְכִרי ֹיאְכֶלּנּו ֶזה [ ְוא ַיְׁשִליֶטּנּו ָהֱאִהים ]ְוָכבֹוד ְוֵאיֶנּנּו ָחֵסר ְלַנְפׁשֹו ִמֹּכל ֲאֶׁשר ִיְתַאֶּוה
ש " כמ, לו ויהיה אצלו פקדון ששומר אותו מן הפגעים עד שישוב למי שהוא ראוי,]ֶהֶבל ָוֳחִלי ָרע הּוא

 ְוַלחֹוֶטא ָנַתן ִעְנָין ֶלֱאסֹוף ְוִלְכנֹוס ָלֵתת ְלטֹוב ]ִּכי ְלָאָדם ֶׁשּטֹוב ְלָפָניו ָנַתן ָחְכָמה ְוַדַעת ְוִׂשְמָחה[) כו שם ב(
   .ֲחקָיִכין ְוַצִּדיק ִיְלָּבׁש ְוֶכֶסף ָנִקי ַי) יז איוב כז( ואמר .]ַּגם ֶזה ֶהֶבל ּוְרעּות רּוַח[ִלְפֵני ָהֱאִהים 

ֵיׁש ָרָעה חֹוָלה ָרִאיִתי ַּתַחת ) יב קהלת ה(ה " כמ,ואפשר שיהיה הממון סיבת רעתו ואבדן נפשו
   .ַהָּׁשֶמׁש ֹעֶׁשר ָׁשמּור ִלְבָעָליו ְלָרָעתֹו

                                       
àúòîùî .  
áøåîçä .  
âúãä   
ãåúãá .  

  ).ירוחם' גיחים בשם רמהמש' א(עליו בפרטות הוא בסתר ולא בגלוי '  היינו שהשגחתו יתה
היינו שהאדם לא יזכה לניסים , )84ג "מכתב מאליהו ח(היינו הסעייתא דשמיא הוא רק כפי הבטחון 

שההנהגה עם האדם היא בדיוק לפי אותה הבחינה שבתוך תחום השגתו וכאשר מדרגתו , אלא רק לטבע
נס , )242ג עמוד "ו שם חמכתב מאליה(בבחינת עולם דלמטה מתנהגים עמו בהנהגה של אותה הבחינה 

גם במקום שידו מכוסה מבלי זה אי אפשר להגיע לגילוי של ' מתגלה רק למי שמדרגתו לראות את יד ה
  ).121ד "מכתב מאליהו ח(השגחה פרטית 

åúâøãá   
æ "åúîëç ìò çèáé íàå"÷çîð  , àúéà åîå÷îáå"áù éîåèåúöò ìò çå".  
ç" âéé÷éøì ò"÷çîð , å àúéà åîå÷îá"ä åäøñîé 'àå åîöò ãéáåòéâéî áæëàúé æ".  

 ציפצוף שמצפצף העוף בקולו -דגר .  הקורא הזה מושך אחריו אפרוחים שלא ילד-  ילד ולאי " רש'פי ט
ואלו שהקורא דגר לא ילכו אחריו משיגדלו שאינם מינו כך עושה עושר ולא למשוך אפרוחין אחריו 

 .במשפט
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 ולא ייחל , ושלא יקוה לאיש, זולתוב שהבוטח באלהים יביאנו הבטחתו עליו שלא יעבוד,אומהם
 ולא .ג ולא יחניף להם ולא יסכים עמהם בבלתי עבודת האלהים,צות אליהם ולא יעבדם להתר,לבני אדם

 . הודאתם וחובת תגמולםו טובותם וטורחגדי אבל יתפשט מב,הלקותםח ולא יירא ממ,דיפחידהו ענינם
ש הנביא " כמ,ח ולא ייפה להם השקר, ואם יכלימם לא יבוש מהם,זואם יוכיח אותם לא יזהר בכבודם

 ואמר . ַיֲעָזר ִלי ַעל ֵּכן א ִנְכָלְמִּתי ַעל ֵּכן ַׂשְמִּתי ָפַני ַּכַחָּלִמיׁש ָוֵאַדע ִּכי א ֵאבֹוׁשה"ִוֹהָני יֱ ַואֹד) זישעיה נ(
ִּכי ָסָרִבים ְוַסּלֹוִנים אֹוָת ְוֶאל ַעְקַרִּבים [ ַאל ִּתיָרא ֵמֶהם ּוִמִּדְבֵריֶהם ַאל ִּתיָרא ]ְוַאָּתה ֶבן ָאָדם[)  ויחזקאל ב(
 , אל תיראמדבירהם) שם( ואמר ,]ָּתה יֹוֵׁשב ִמִּדְבֵריֶהם ַאל ִּתיָרא ּוִמְּפֵניֶהם ַאל ֵּתָחת ִּכי ֵּבית ְמִרי ֵהָּמהַא

 ) יזשם( ואמר .]ה"ֹהָוִּכי ִאְּת ֲאִני ְלַהִּצֶל ְנֻאם ְי[ ַאל ִּתיָרא ִמְּפֵניֶהם ) חירמיה א( ואמר .ומפניהם אל תחת
 .]ֶּפן ֲאִחְּת ִלְפֵניֶהם[ ַאל ֵּתַחת ִמְּפֵניֶהם ]ָמְתֶני ְוַקְמָּת ְוִדַּבְרָּת ֲאֵליֶהם ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ֲאַצֶּוָּךְוַאָּתה ֶּתְאֹזר [

   .]א ִתיָרא אֹוָתם ְוא ֵתַחת ִמְּפֵניֶהם ִּכי ֵּבית ְמִרי ֵהָּמה[ְּכָׁשִמיר ָחָזק ִמֹּצר ָנַתִּתי ִמְצֶח )  טאל גקיחז(ואמר 
 מעניני העולם וליחד לבבו לעניני ט שהבוטח באלהים יביאהו בטחונו לפנות את לבו,ומהם

 ,ה"לבעל האלכימיא יג לעניני עולמוגתו ומעוט דאיב דומה במנוחת נפשו ורוחב לבויא ויהיה,יהעבודה
  ועוד כי הבוטח באלהים. על ידי חכמה ומעשה, והנחשת והבדיל לכסף,והוא היודע להפך הכסף לזהב

  .ידיש לו עליו יתרון בעשרה דברים
 ולא , זולתםטו לא יוגמר לו דבר,ה צריך לדברים מיוחדים למלאכה"אי שבעל הכימ,תחלתם

ש " כמ, מובטח לו מכל סיבה מסיבות העולםטז והבוטח באלהים טרפו.ימצאם בכל עת ובכל מקום
 ְלַמַען הֹוִדיֲע ִּכי א ]ן ֲאֶׁשר א ָיַדְעָּת ְוא ָיְדעּון ֲאֹבֶתיַוְיַעְּנ ַוַּיְרִעֶב ַוַּיֲאִכְל ֶאת ַהָּמ[)  גדברים ח(הכתוב 

 בכל מנו מיז כי הסיבות אינן נבצרות,' וגו] ִיְחֶיה ָהָאָדם'הִּכי ַעל ָּכל מֹוָצא ִפי [ַעל ַהֶּלֶחם ְלַבּדֹו ִיְחֶיה ָהָאָדם 
 וצפחת ,כב ועוגת רצים,כאשה האלמנה ועם הא,כיט אליהו עם העורביםיחעת ובכל מקום כאשר ידעת מדבר

                                       
  . היינו מעלה בבטחוןא

á òðëéäì 
â "íãà éðáì ìçéé àìå,íäéìà úåöøúäì íãáòé àìå , úãåáò éúìáá íäîò íéëñé àìå íäì óéðçé àìå 

íéäìàä"÷çîð  , àúéà åîå÷îáå" úãåáòá àìù íäîò äåìúé àìå íäéøçà øæçé àìå íäì òðëé àì ïëìå

ä'." 
ã "íðéðò åäãéçôé" àúéà åîå÷îáå ÷çîð "íäì ùåçé." 
ä íäéìò ÷åìçìî. 
å úáåçå. 
æ "íãåáëá øäæé"÷çîð  , àúéà åîå÷îáå"íäá øîùé." 
çø÷ùä íäì äôéé àìå ÷çîð  , àúéà åîå÷îáå"íãéáù àåùä úà íäéðéòá çáùé àìå" 
è åéúåáùçî 
éäãåáòä éðéðòì åááì ãçéìå ÷çîð  , àúéà åîå÷îáå"úòîùîä äùòîá åùôð úà øäèìå." 

àé äéäé æàå. 
áé îð åáì áçåøå àúéà åîå÷îáå ÷ç"åéúåáùçî úåìùå" 
âé äæä íìåò 
ãéáäæì óñëä êôäì òãåéä àåäå ,óñëì ìéãáäå úùçðäå ,äùòîå äîëç éãé ìò . ùé íéäìàá çèåáä éë ãåòå 

íéøáã äøùòá ïåøúé åéìò åì÷çîð  , àúéà åîå÷îáå" äéä íàå äùòîáå òãîá åúúîà ø÷çì òéâä øùà

ä ìò ÷æç åðåçèá ' åéìò óãòé æà éøäíéøáã äøùòá." 
åèøáã åì øîâåé ÷çîð  ,äîåàî åãéá äìòé àúéà åîå÷îáå. 
æè åðåæî. 
æé ÷çîð åðîî úåøöáð ,åì äðøãòéú àúéà åîå÷îåá. 
çé úùøôî. 

 .יז ד' מלכים א יט
  ).אחד מהמשגיחים( היינו שכל זה בזכות הבטחון שלו כ

 .שם יט כא
 .שם ט ו כב
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ֲהא ֻהַּגד ַלאֹדִני ֵאת ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ַּבֲהֹרג [ ) יגמלכים א יח( עובדיהו עם הנביאים שאמר ב ודבר,אהמים
 ,ֶלֶחם ָוָמִים ֵמָאה ִאיׁש ֲחִמִּׁשים ֲחִמִּׁשים ִאיׁש ַּבְּמָעָרה ָוֲאַכְלְּכֵלם 'ה ָוַאְחִּבא ִמְּנִביֵאי ]'הִאיֶזֶבל ֵאת ְנִביֵאי 

 ְקֹדָׁשיו ִּכי 'הְיראּו ֶאת )  ישם( ואמר , א ַיְחְסרּו ָכל טֹוב'הְּכִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעבּו ְוֹדְרֵׁשי )  יאתהלים לד(ואמר 
   .ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיו

 ואפשר ,גם לו חפצו זולתםִלְש לא ַי,ה צריך למעשים ולמלאכות" כי בעל הכימיא,והשני
ל בבטחה " והבוטח בא.חם ועשנם עם התמדת העבודה ואורך היגיעה בהם לילה ויומםירשימיתוהו 

 ז וטרפו. ולשמחהו מאת האלהים יהיה לו לששוןה וכל אשר יבואנו,ד ולבו בטוח ממצוא הרעות,מהפגעים
   .ְיַנֲהֵלִניִּבְנאֹות ֶּדֶׁשא ַיְרִּביֵצִני ַעל ֵמי ְמנֻחֹות )  בשם כג(ש " כמ,חבא אליו במנוחה וההשקט ושלוה

 והבוטח באלהים . מיראתו על נפשו,ות על סודו זולטה אינו מאמין" כי בעל הכימיא,והשלישי
) נו יבשם (ש דוד המלך עליו השלום " כמ, הוא מתפאר בויב אבל,יא משום אדם בבטחונויאיננו ירא

   .ֵּבאִהים ָּבַטְחִּתי א ִאיָרא ַמה ַּיֲעֶׂשה ָאָדם ִלי
 או שלא יזמין ,ה אינו נמלט מהזמין מהזהב והכסף הרבה לעת צרכו" הכימיא כי בעל,והרביעי

 יג ואם יזמין ממנו הרבה יהיה כל ימיו מפחד על נפשו שלא.מהם כלום אלא כפי שיספיק לזמן מועט
 ואם .נפשו מפחדו עליו מהמלך והעם טזוח לבו ולא תנטו ולא ישקוט. סיבות האבדהיד בעניני,יאבד ממנו

 יט ממנו המעשה בעת הצורך הגדול אליויח אפשר שיבצר, מועטיזלא למלאות מחסורו זמןלא יזמין מהם א
 אותו כרצונו בעת כ והבוטח באלהים בטחונו חזק באלהיו שיטריף.מפני המנע סיבות מסיבותיו ממנו

 אשר אין בה מקום , העובר ברחם אמו והאפרוח בתוך הביצהכא כאשר יטריף, ובמקום שירצה,שירצה
 , והעוף באויר והדגים במים והנמלה הקטנה עם חלישותה.כבאליו ממנו דבר מחוצהמפולש להכנס 

 א 'הְוֹדְרֵׁשי [ְּכִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעבּו )  יאשם לד(ש " כמ,כה בקצת הימיםכד מהארי עם תקפוכגויבצר הטרף

                                       
 .שם יח יג א

á úùøôå. 
  . לא יצליח להשלים רצונו ללא המעישם והמלאכות האלהג

ãúåòøä àåöîî çåèá åáìå úåøöä úåìçî äáùçî úåìùáå àúéà åîå÷îáå ÷çîð . 
ä åéìò àåáéù. 
å ùôð úåàúì 
æ åðåæîå. 
çè÷ùääå äçåðîá äåìùå ÷çîð  ,úçðå äçåðîå è÷ù áìá àúéà åîå÷îáå. 
è úåìâì ùùåç àúéà åîå÷îáå ÷çîð ïéîàî åðéà 
é  åðåçèá ìò)óñåð.( 

àé ÷çîð 
áé àìà 
âéàìù åùôð ìò ïô àúéà åîå÷îåá ç÷îð  
ãé éðéîá 
åè çåðé 
æè èå÷ùé 
æé ïîæì åëøö àúéà åîå÷îáå ÷çîð ïîæ åøåñçî 
çé ÷çîð øöáéù øùôà ,àîù àúéà åîå÷îáåøöáé  
èéåéìà ìåãâä êøåöä úòá äùòîä åì ÷å÷æà åäù øúåéá éçøëää øáãì úåùòì àúéà åîå÷îáå ÷çîð . 
ë ìëìëéù 

àë ìëìëî. 
áëäöåçî øáã åðîî åéìà ñðëäì ùìåôî íå÷î õåçáî åéìà øáòî àúéà åîå÷îáå ÷çîð  
âë ïåæîä. 
ãë ÷çîð åô÷ú íò 
äë  åçë óà ìò)óñåð.( 
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ַנַער ) כה תהלים לז( ואמר ,]ִעים ֶיְהֹּדףְוַהַּות ְרָׁש[ ֶנֶפׁש ַצִּדיק 'הא ַיְרִעיב )  גמשלי י( ואמר ,]ַיְחְסרּו ָכל טֹוב
   .ָהִייִתי ַּגם ָזַקְנִּתי ְוא ָרִאיִתי ַצִּדיק ֶנֱעָזב ְוַזְרעֹו ְמַבֶּקׁש ָלֶחם

 והבוטח . ועד הקטן שבעםאה תחת יראה ופחד על מלאכתו מן הגדול"והחמישי שבעל הכימיא
ש במזמור יושב " כמ, מבקשים רצונוגבנים אף החיות והא, ונכבדי בני אדםבבאלהים ייראוהו הגדולים

ְּבֵׁשׁש ָצרֹות ַיִּציֶלָּך ּוְבֶׁשַבע א ִיַּגע ְּב ָרע ְּבָרָעב ) כ- יטאיוב ה( ואמר ,עד אחריתו) שם צא(בסתר עליון 
   . עד סוף הענין,]ּוְבִמְלָחָמה ִמיֵדי ָחֶרב[ָּפְד ִמָּמֶות 

 , עליו שמחתו בעשרודוהמדוים שמערבביןה אינו בטוח מהחליים " שבעל הכימיא,והששי
בטוח מן המדוים '  והבוטח בה. ולא להתענג במה שהשיגה ידו, מניחין אותו ליהנות ממה שיש לוהואינם

ְוִיֲעפּו ְנָעִרים ְוִיָגעּו )  לישעיה מ( כמה שכתוב ,ו או על דרך התמורה,והחליים אלא על דרך הכפרה
י ה)  לאשם( ואמר ,ּוַבחּוִרים ָּכׁשֹול ִיָּכֵׁשלּו ַיֲעלּו ֵאֶבר ַּכְּנָׁשִרים ָירּוצּו ְוא ִייָגעּו ֵיְלכּו ְוא [ַיֲחִליפּו ֹכַח ' ְוקֹוֵ

   .]'ְוסֹוֵמ ַצִּדיִקים ה[ִּכי ְזרֹועֹות ְרָׁשִעים ִּתָּׁשַבְרָנה )  יזתהלים לז( ואמר ,]ִייָעפּו
שיש אצלו מן הזהב והכסף מפני ה אפשר שלא יגיע אל מזונו במה " שבעל הכימיא,והשביעי

ּוְזָהָבם [ַּכְסָּפם ַּבחּוצֹות ַיְׁשִליכּו )  יטזיחזקאל ( כמה שנאמר ,שלא יהיה האוכל נמצא בעירו בקצת העתים
ֵּלאּו ִּכי ִמְכׁשֹול  ַנְפָׁשם א ְיַׂשֵּבעּו ּוֵמֵעיֶהם א ְיַמ'הְלִנָּדה ִיְהֶיה ַּכְסָּפם ּוְזָהָבם א יּוַכל ְלַהִּציָלם ְּביֹום ֶעְבַרת 

 ּוְבֵאׁש ִקְנָאתֹו ֵּתָאֵכל 'הְּביֹום ֶעְבַרת [ַּגם ַּכְסָּפם ַּגם ְזָהָבם א יּוַכל ְלַהִּציָלם )  יחצפניה א( ואמר ,]ֲעֹוָנם ָהָיה
 מזונו בכל עת ובכל  ממנוזלא יבצר'  והבוטח בה.]ָּכל ָהָאֶרץ ִּכי ָכָלה ַא ִנְבָהָלה ַיֲעֶׂשה ֵאת ָּכל ֹיְׁשֵבי ָהָאֶרץ

) ב- אתהלים כג( ואמר ,]ּוְבִמְלָחָמה ִמיֵדי ָחֶרב[ְּבָרָעב ָּפְד ִמָּמֶות )  כאיוב ה(ש " כמ,מקום עד סוף ימיו
 ְּבֵעת א ֵיֹבׁשּו)  יטשם לז( ,]ִּבְנאֹות ֶּדֶׁשא ַיְרִּביֵצִני ַעל ֵמי ְמנֻחֹות ְיַנֲהֵלִני [ ֹרִעי א ֶאְחָסר'ה ]ִמְזמֹור ְלָדִוד[

   .ָרָעה ּוִביֵמי ְרָעבֹון ִיְׂשָּבעּו
 והבוטח .ה איננו מתעכב בשום מקום מיראתו שמא יתגלה סודו" הכימיאשבעלוהשמיני 

 ַוֲעֵׂשה טֹוב ְׁשָכן ֶאֶרץ ּוְרֵעה 'הְּבַטח ַּב)  גשם(ש " כמ,באלהים בבטחה בארצו ובמנוחת נפש במקומו
   .ְרׁשּו ָאֶרץ ְוִיְׁשְּכנּו ָלַעד ָעֶליָהַצִּדיִקים ִיי) כט שם( ואמר .ֱאמּוָנה

 ולא ישיג בה ,חתושלו באחרי) ה"א הכימיא"ס(ה לא תלוונו הרמיה " שבעל הכימיא,והתשיעי
ש " כמ,ב"ז ולעוה"ילוונו גמול בטחונו בעוה'  והבוטח בה. והצורך לבני אדםי מן הרישטזולת הבטחון

ָמה ַרב טּוְב ֲאֶׁשר ָצַפְנָּת )  כשם לא( ואמר , ֶחֶסד ְיסֹוְבֶבּנּו'הַהּבֹוֵטַח ַּב ְו]ַרִּבים ַמְכאֹוִבים ָלָרָׁשע[)  ישם לב(
 ֶנֶגד ְּבֵני ָאָדם[ִּליֵרֶאי ָּפַעְלָּת ַלֹחִסים ָּב[.   

 יג מפני שמה שהוא משתדל, תהיה סיבת מותו,יב ענינויאה אם יודע" שבעל הכימיא,והעשירי
 . להעלים את סודויד הכל ישליט עליו מי שימיתהו כשאינו יודע ומנהיג,וטורח בו הפך הנהגת העולם

 , ויתברכו בקרבתו ובראייתו,ני אדםע בטחונו יגדל בעיני הבריות ויכבדוהו בַדַוכאשר ִי' והבוטח בה
ַּכֲעבֹור סּוָפה ְוֵאין [) כה משלי י(ש " כמ, עירו ולדחות הפגעים מעל אנשי מקומוטוויהיה גורם לתקנת

   .ער וכענין לוט בצו,יק ְיסֹוד עֹוָלם ְוַצִּד]ָרָׁשע
                                       

à êìîä. 
á íéëìîä. 
â éâåä éúìáäíîåãä åìàëù ãò í. 
ã íéáöòîä. 
ä äðäé àì æàå. 
åäøåîúä êøã ìò ÷çîð  ,åì íìùì éãë àúéà åîå÷îáå. 
æ øãòé. 
ç äéîøä åðååìú àì )ñ"àéîéëä à"ä (éøçàá åìùåú÷çîð  ,àáä íìåòì åòåö÷î åäååìé àúéà åîå÷îáå. 
è ïåçèáäå åðåæî úìåæ äæä íìåòá àúéà åîå÷îáå ÷çîð ïåçèáä úìåæ. 
é ðòäúåé. 

àé íñøôúð. 
áé  åéùòîá)óñåð.( 
âé ÷ñòúî. 
ãéòãåé åðéàùë ÷çîð  ,çéìöé àì íàà úéà åîå÷îåá. 
åèúð÷úì íøåâ ÷çîð  ,úçìöä úáéñ àúéà åîå÷îáå. 
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אם הוא בעל ממון ימהר להוציא חובות '  כי הבוטח בה,אבענין התורה' ומתועלת הבטחון בה

 ואם איננו בעל ממון יראה כי חסרון הממון ,בהאלהים וחובות בני אדם מממונו בנפש חפצה ורוח נדיבה
ובות שהוא חייב בהם לאלהים ולבני אדם  מפני שנסתלקו מעליו הח,ה מטובות המקום עליובטו

 שהיה אומר המקום , כמו שנאמר על אחד מן החסידים. טרדת לבו בשמירתו והנהגתוד ומיעוט,גובעבור
 . אמר שיהיה לי ממון בראש כל נהר ובראש כל קריה. אמרו לו מה הוא פזור הנפש.יצילני מפזור הנפש

  ה .איזהו עשיר השמח בחלקו) &( ואמרו ,מרבה נכסים מרבה דאגה) &(ל "והוא מה שאמרו ז
 והוא , מפני שאינו סומך על הממון,' רב הממון מבטוח בהנעהולא ימ' ומהם כי הבוטח בה

מו ו ואם יתמיד קי. להשתמש בו על פנים מיוחדים ובענינים מיוחדים לזמן קצובו צווה,בעיניו כפקדון
 , ולא יבקש עליו גמול הודאה ושבח,תת לו ממנו למי שצווה לז ולא יזכור טובתו,אצלו לא יבעט בעבורו

ל ֵב לא ידאג ולא יַא, ואם יאבד הממון ממנו,הו סיבה לטובתוַמ ַשאשראבל הוא מודה לבוראו יתברך 
 ואיננו , וישמח בחלקו, אך הוא מודה לאלהיו בקחתו פקדונו מאתו כאשר הודה בנתינתו לו.לחסרונו

ּוֶבֶטן [ַצִּדיק ֹאֵכל ְלׂשַבע ַנְפׁשֹו )  כהשם יג(ש החכם " כמ,נו ולא יחמוד אדם בממו,מבקש היזק זולתו
  .]ְרָׁשִעים ֶּתְחָסר

 ,יא והשלוה מנדנוד הנפש,י הלב מן הדאגות העולמיותט מהם מנוחת,ח תועלת הבטחון בעולםאך
)  זירמיה יז( כמו שכתוב , בעולם הזהיב והוא בהשקט ובבטחה ובשלוה.וצערה לחסרון תאותיה הגופיות

ְוָהָיה ְּכֵעץ ָׁשתּול ַעל ַמִים ְוַעל יּוַבל ְיַׁשַּלח )  חשם( ואמר , ִמְבַטחֹו'ה ְוָהָיה 'הָּברּו ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ִיְבַטח ַּב
 .]ֹות ֶּפִריִּכי ָיֹבא ֹחם ְוָהָיה ָעֵלהּו ַרֲעָנן ּוִבְׁשַנת ַּבֹּצֶרת א ִיְדָאג ְוא ָיִמיׁש ֵמֲעֹש} ִיְרֶאה{ְוא ִיְרֶא [ָׁשָרָׁשיו 

 , אשר היא מכלה הגופות וממהרת השלמת ימי החיים,ידת בדרכים הרחוקיםֶכֶל ִמיגומהם מנוחת הנפש
   .ִקַּצר ָיָמי} ֹּכִחי{ִעָּנה ַבֶּדֶר כחו )  כדתהלים קב(ש "כמ

 ופגע אדם , בתחלת פרישותוטוונאמר על אחד מן הפרושים כי הלך אל ארץ רחוקה לבקש הטרף
ן ומעוט ההבנה רֹוָו כמה אתם בתכלית הִעש אמר לו הפרו,ים בעיר אשר הלך אליהמעובדי כוכב' א

 אני עובד הבורא היכול , אמר ליה הפרוש.טז ומה אתה עובד,ושיג אמר לו האמ,בעבודתכם לכוכבים
 , אמר ליה הפרוש. את דבריךיח פעלך סותר,ושיג אמר לו האמ. אשר אין כמוהויזהמכלכל האחד המטריף

 ולא היית , הנהגהטריפך כמו שהב בעירךא היה מטריפך, אמתיט אילו היה מה שאמרת,ו אמר ל.והיאך

                                       
àäøåúä ïéðòá ÷çîð  ,úãä éðéðòá øãäúéå íîåøúé àúéà åîå÷îáå 
áäáéãð çåøå äöôç áì áåèáå äáéãð àúàé åîå÷îáå ÷çîð . 
â ÷çîð. 
ã ììâáåèåòéî . 
ä ä ìò çåèáä äðäå ' åîë åéìò åúâàã áåøå ïåää ìòá áì úãøèî ìöðéå åúìëìë àåäå ïåää úåéìòåú âéùé

ïåùéì åì çéðî åððéà øéùòì òáùäå ìëàéä áøä íàå èòî íà ãáåòä úðù ä÷åúî íëçä øîàù. 
å äååèöð. 
æåúáåè øåëæé åá øàôúî àúéà åîå÷îáå ÷çîð . 
ç ä ìò 'äæä íìåòá. 
è ÷ùúèé. 
é íìåòä. 

àéùôðä ãåðãðî äåìùäå ùôðä óåøéèî äçåðîäå àúéà åîå÷îáå ÷çîð . 
áéäåìùáå äçèááå è÷ùäá ÷çîð  ,ïåçèáå äòéâøå úçð àúéà åîå÷îáå. 
âé óåâä. 

  .לות יתר שלא יעשה השתדיד
åè åúñðøô. 

 אור יחזקאל יראה ומוסר שכו טז
æéóéøèîä ãçàä ìëìëîä ìåëéä ÷çîð  ,ìëìëîä ãçàä àúéà åîå÷îáå. 
çéøúåñ êìòô ÷çîð  ,íéøúåñ êéùòî àúéà åîå÷îåá. 
èé êì äîãðù 
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 ונפסקה טענת הפרוש ושב לארצו וקבל הפרישות מן העת ההיא ולא .טורח לבא אל ארץ רחוקה כזאת
   .כ" אחדיצא מעירו

 ועזוב עבודת ,ומהם מנוחת הנפש והגוף מן המעשים הקשים והמלאכות המיגעות את הגופות
 שיש בו יותר מנוחה מה ,והוא תובע מסיבות הטרף'  והבוטח בה. וחמוס אנשיהם,הקיהםומלכים וחה

 כי הסיבה לא ,ח עם יותר אמונתו, לחובות תורתוז ומה שהוא מפיק יותר, ופנאי ללבו, ושם טוב לו,לגופו
י א ִמּמֹוָצא ִּכ) ז שם עה(ש "כמ'  אלא בגזרת האלהים ית, ולא תחסרהו ממנו מאומה,טהוסיף לו בחוקו

 ֹרִעי א 'הִמְזמֹור ְלָדִוד [) שם כג( ואמר . כי אלהים שופט זה ישפיל וזה ירים,ּוִמַּמֲעָרב ְוא ִמִּמְדַּבר ָהִרים
   .ִּבְנאֹות ֶּדֶׁשא ַיְרִּביֵצִני ַעל ֵמי ְמנֻחֹות ְיַנֲהֵלִני] ֶאְחָסר

 או , או אם לא יוכל לגבות חובו,יא אם יתעכב אצלו או פרקמט, נפשו במסחריומהם מיעוט צער
 ובוחר לו טוב יותר , יותר ממנויאופו מפני שהוא יודע כי הבורא יתברך מתקן ענינוגאם יפגעהו חולי 

   .ַא ֵלאִהים ּדֹוִּמי ַנְפִׁשי ִּכי ִמֶּמּנּו ִּתְקָוִתי)  ושם סב(ש " כמ,ממה שהוא בוחר לעצמו
 טבעו מפני בטחונו באלהים שלא יג יהיה כנגדיבואם .ומהם שמחתו בכל ענין שיעתיקהו אליו

 האם החומלת לבנה ברחיצתו וחתולו וקשירתו והתרתו יד כאשר תעשה, בכל עניןויעשה לו אלא הטוב ל
   .טוִאם א ִׁשִּויִתי ְודֹוַמְמִּתי ַנְפִׁשי ְּכָגֻמל ֲעֵלי ִאּמֹו ַּכָּגֻמל ָעַלי ַנְפִׁשי)  בשם קלא(ה "ש דוד ע" כמ,על כרחו

 אבאר עתה , ובעולם מה שנזדמן ליטזוכיון שבארתי מתועלות הבטחון באלהים והנאותיו בתורה
 , והשלישי. בסבות הבטחון על הברואים, והשני. מה הוא הבטחון, אחד מהם:דברים' מענין הבטחון ז

 דברים בבאור ה, והרביעי.הבטחון באלהים וחיוב העסק בסיבות בבאור ההקדמות אשר בעבורם יתחייבו
טח באלהים ו בהפרש שיש בין עסק הב, והחמישי.יחיזהםבאשר בהם יהיה הבטחון וחיוב שבחו וגנותו 

 בביאור אופני חיוב גנות דעת האומרים , והששי. ובין עסק מי שאינו בוטח באלהים בהםיטבסבות הטרף
  והם,כד לחפצם בוכג האלהים כשיגיעוכב נפשותם בקבלת עבודתכא ומיחלים, התאות בעולםכבאריכות

                                                                                                                       
à êñðøôî. 

 אור יחזקאל מכתבים קכח ריג רמג ב
â êñðøôéù 
ã ÷çîð. 
äçå íéëìîä úãåáò åíäé÷÷çîð  ,íäéñîá íéëìîä úåøù úìá÷ àúéà åîå÷îáå. 
åóøèä úåáéñî òáåú ÷çîð  ,àìà äñðøôä úåáñî ãçàì ìôèð àúéà åîå÷îáå. 
æåì áåè íùå ,åáìì éàðôå ,øúåé ÷éôî àåäù äîå ÷çîð  ,ì ì÷å åãîòî úà ãáëîå àúéà åîå÷îáå åúáùçî

íéé÷ìî åãéøèî åðéàå 
çåúðåîà øúåé ÷çîð  ,äøåøáä åúòéãé àúéà åîå÷îáå. 
è åúñðøôá 
é úãøè 

àé ÷çîð åðéðò ï÷úî ,åéðéðòá íëç àúéà åîå÷îåá 
   אפילויב

âéåéìà åä÷éúòéù ïéðò ìëá .íàå âéãâðë äéäé ÷çîð  ,òàå åéìà øáåò àåäù áöî ìëá àúéà åîå÷îáå" àåäù ô

ãâð. 
   כמו שיעשהיד
   לכן מתחילים בשער הבחינה כדי להכיר ואז מובן הבטחוןטו

æèäøåúá åéúåàðäå ÷çîð  ,úãä éðéðòá åéúåéìòåúå àúéà åîå÷îáå. 
   בדבריםיז

çé íäáù òøå øåè àúéà åîå÷îáå ÷çîð íäá åúåðâå åçáù 
èé äñðøôä. 
ëúåëéøàá íéøîåàä ÷çîð  ,úåëéùî íéøáåñä àúéà åîå÷îåá. 

   ומרגיעיםכא
 .משמעת כב

âë åâéùéùë. 
  . כאשר יקבלו התאוה אז יעבדוכד
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 וכל מה שצריך לדבר בענין הבטחון ולקצר , במפסידי הבטחון באלהים, והשביעי.כונותבעלי המש
  .בחלקיו

  
  פרק א 

 שיעשה ,לבו סמוך על מי שבטח עליו  ושיהיה,ב מהות הבטחון הוא מנוחת נפש הבוטחאאך
יקר אשר  אבל הע.ה במה שמפיק טובתו,ד והנכון לו בענין אשר יבטח עליו כפי יכלתו ודעתוגהטוב

 ו בטוח במי שיבטח בח הוא שיהיה לבו, ימצא הבטחוןז ולאובעבור יהיה הבטחון מן הבוטח ואם יפקד
 יביא במה שלא התנה לו ולא ערב עשוהוי ויחשוב עליו הטובטשיקיים מה שאמר ויעשה מה שערב

  : שיעשהו נדבה וחסד
  

  פרק ב 
  . ע הסיבות אשר בהן יתכן הבטחון מהבוטח על הברואים הן שבאך

 כי האדם כשהוא יודע בחבירו שהוא מרחם וחומל עליו , והאהבהיג מהן הרחמים והחמלה,אחת
  .  מעניניוטז עליו כל מה שיטריחהוטו בו ותנוח נפשוידיבטח

 בחפצו אבל הוא יודע בו צל שיהיה יודע בו עם אהבתו שאיננו מתעלם ממנו ולא מתע,והשנית
ני פ מיט עליו שלםיחה לא יהיה בטחונוז לו ממנו כל  כי אם לא יתברריזשותועשהוא משתדל ומסכים ל

 גודל ,מי שבטח בו שתי מדות אלהבח טצו וכאשר יתקבצו לבופע התעלומות ורפיונו בחדשהוא יו
  .  יבטח בו מבלי ספק,רחמנו עליו ורוב השגחתו על עניניו

 כבחט ולא ימנעהו מונע מעשות בקשת הבוכא ינוצח באשר הוא חפץא חזק לכ שיהיה,והשלישית
ברים ממנו דפ שנתברר שהוא מרחם ומשגיח מפני המנע " הבטחון עליו אעאכי אם יהיה חלש לא ישלם

  .בברוב הענינים וכאשר יתקבצו בו שלש המדות האלה יהיה הבטחון עליו יותר ראוי

                                       
à øùà )ð"î.(  

  בוחן לענין הבטחוןאבל מנוחת הנפש הוא ה,  יש הרבה שמדברים על זה שהם מאמיניםב
מנוחת ,  )א קצו"עלי שור ח(ואין דבר מבחוץ מפחידו ומדאיגו , במנוחת הנפש מאוחד האדם עם בוראו

ב "עלי שור ח(נפש הבוט ולבו סמוך היינו לא הערה שכלית אלא הנפש קלטה את הבטחון ולבו חי בזה 
  )עומד תרב

âáåè øúåéä .  
  אלא שזה טובה',  לא רק שהוא בוטח בהד

ä" åúáåè ÷éôîù äîá " àúéà åîå÷îáå"åì íéàúîù äî) "÷ä ìù åúìëé äæù òîùîá"ä?.(  
åøãòé   
æàì   
ç÷çîð .  
èåéìò ìáé÷ù .  
é íâ )óñåð.(  

  ??? בקשיא
áé" åäåùò áøò " àúéà åîå÷îáå ÷çîð"úåùòì ìá÷."  
âé äðéðçäå )óñåð.(  
ãéçåèá .  
åèúòâøð åùôðå àúéà åîå÷îáå ÷çîð åùôð çåðúå .  
æè÷çîð åäçéøèéù äî ìë  ,åéðéðòî åéìò ìéèéù äîá àúéà åîå÷îåá.  
æéîå÷îáå ÷çîð åúåùòì íéëñîå êëì âàåãå àúéà å  

çé çèáéù ïëúé àúéà åîå÷îáå ÷çîð åðåçèá äéäé  
èé÷çîð .  
ëåéìò çèáù åúåà àäéù .  

àëåðåöø ãâð çöåðî éúìá àúéà åîå÷îáå ÷çîð õôç àåä ùøàá çöåðé àì   
áë÷çîð çèåáä úù÷á  ,åéëøö àìîìî àúéà åîå÷îåá.  
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 לו בנסתר ד ממנו מה שהוא טוביעלםועלת הבוטח עליו ולא ת יודע באופני ג שיהיה,והרביעית
 וכאשר יתקבצו לו בו . כי אם לא ידע כל זה לא תנוח נפש הבוטח עליו.שייטב בו ענינוובנראה ומה 

  .  יחזק בטחונו בו מבלי ספק,דעתו בתועלותיו ויכלתו בהם ורוב השגחתו עליהם וחמלתו עליו
 בהנהגת הבוטח עליו מתחלת הויתו וגדולתו וינקותו ונערותו ויחדי מתהה שיהי,והחמישית
 נפשו עליו זה ממנו לבוטח יתחייב שתנוחז וכשיתברר כל . וזקנתו עד תכלית ענינוובחרותו וישישותו

 ויהיה זה מחייב , והתועליות המתמידותט הטובות העודפותחליו מןעוישען עליו בעבור מה שקדם לו 
  . חזקת בטחונו בו
ו ולא  ולהועילו ולא להטיב אליו שיהיה ענין הבוטח מסור בידו ולא יוכל אדם להזיק,והששית

 וכשיהיה הבוטח ברשות מי , כעבד האסור אשר הוא בבית הבור ברשות אדוניו. מעליו זולתוילדחות נזק
  .  לבטוח עליויא יהיה יותר ראוי,שבטח עליו על הענין הזה

 ולמי שאינו ראוי יב למי שראוי לו, שיהיה מי שבטח עליו בתכלית הנדיבות והחסד,והשביעית
   . ולא יפסקידחסדו נמשך לא יכרת מתמדת ויגיבותו ותהיה נד,לו

 , נשלמו תנאי הבטחון בו,כרנו קודם לזהז מה שהטוומי שנקבצו בו כל המדות האלה עם כל
 ולהמסר אליו , נפשו עליו בגלויו ובנסתרו בלבו ובאבריויז ושתנוח, לבטוח בוטזוהתחייב היודע ממנו

   .יח ולדון אותו לטוב בכל דיניו ומפעליו,ולרצות בגזרותיו
 , ונמצאם כולם בבורא יתעלה, על אלה השבעה תנאים לא נמצאם כלל בברואיםחקור נוכאשר

 יונה ד( ואמר ,]ֶאֶר ַאַּפִים ְוַרב ָחֶסד[ 'הַרחּום ְוַחּנּון )  חתהלים קג(שהוא מרחם על בריותיו כמו שכתוב 
ְרֵּבה ִמְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ִרּבֹו ָאָדם ֲאֶׁשר א ָיַדע ֵּבין ֲאֶׁשר ֶיׁש ָּבּה ַה[ַוֲאִני א ָאחּוס ַעל ִניְנֵוה ָהִעיר ַהְּגדֹוָלה ) יא

ִהֵּנה א ָינּום ְוא ִייָׁשן ׁשֹוֵמר )  דתהלים קכא( כמו שכתוב , ושאינו מתעלם.]ְיִמינֹו ִלְׂשֹמאלֹו ּוְבֵהָמה ַרָּבה
 ,ץ ֹּכַח ִמי ִהְקָׁשה ֵאָליו ַוִּיְׁשָלםֲחַכם ֵלָבב ְוַאִּמי)  דאיוב ט( ולא ינוצח כמו שכתוב יטחכם ושהוא ,ִיְׂשָרֵאל
 'הִּכי ֹכל ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ ְל [ ַהְּגֻדָּלה ְוַהְּגבּוָרה ְוַהִּתְפֶאֶרת ְוַהֵּנַצח ְוַההֹוד 'הְל )  יא כט'ה א"ד(ואמר 

ָיִׂשיׂש ָעַלִי ְּבִׂשְמָחה [ֵּב ִּגּבֹור יֹוִׁשיַע  ֱאַהִי ְּבִקְר'ה)  יזצפניה ג( וכתיב ,]ַהַּמְמָלָכה ְוַהִּמְתַנֵּׂשא ְלֹכל ְלֹראׁש
 ,ב מתחלת ענינו והתחלת גדולתוא האדםכא בהנהגתכ ושהוא מתיחד.]ַיֲחִריׁש ְּבַאֲהָבתֹו ָיִגיל ָעַלִי ְּבִרָּנה

                                                                                                                       
à ïëúé  
á úéáåéç  
â  åéìò íéçèåáù åúåà)óñåð.( 
ã íéàúî. 
ä åà åéìò íéçèåáù åú)óñåð.( 
å åì äøåñî. 
æ úòéâø. 

 משפע ח
è ÷çîð. 
é éåöø éúìá øáã. 

àé  ÷ãåöå)óñåð.( 
áé êëì. 
âé åáåè. 
ãé òè÷é. 
åè ÷åçîì. 
æèåðîî òãåéä ÷çîð  ,úàæ úòãåéù éî ìë ìò àúéà åîå÷îáå 
æé òâøéå. 
çéåéúåøæâá úåöøìå åéìà øñîäìå ,åéìòôîå åéðéã ìëá áåèì åúåà ïåãìå ÷çîð  ,îå÷îáå åðåöøì øñîúéå àúéà å

åéìòôå åéèôùî ìëáå áåè åéìò áåùçéå ïåöøá åèôùî ìá÷éå. 
èé àåäùå íëç÷çîð  ,øáã åðîî íìòé àìùå àúéà åîå÷îáå. 
ëãçéúî àåäùå -÷çîð  

àë úâäðäùå. 
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ואמר . ּוא ָעְׂש ַוְיֹכנֲֶנ ֲהלֹוא הּוא ָאִבי ָּקֶנ ה] ִּתְגְמלּו ֹזאת ַעם ָנָבל ְוא ָחָכם'הַהְל[) ודברים לב(ש "כמ
ֲהא ֶכָחָלב ) י איוב י(ואמר  .]ְּב ְתִהָּלִתי ָתִמיד[ָעֶלי ִנְסַמְכִּתי ִמֶּבֶטן ִמְּמֵעי ִאִּמי ַאָּתה גֹוִזי )  ותהלים עא(

ביד הבורא יתעלה  כי אם ו אינם ברשות אדםה הזיקודושתועלתו. ג ושאר הענין,ַּתִּתיֵכִני ְוַכְּגִבָּנה ַּתְקִּפיֵאִני
 ,ִמי ֶזה ָאַמר ַוֶּתִהי ֲאֹדָני א ִצָּוה ִמִּפי ֶעְליֹון א ֵתֵצא ָהָרעֹות ְוַהּטֹוב)  לח-  לז איכה ג( כמו שנאמר ,לבדו

י ָיֵבׁש ָחִציר ָנֵבל ִציץ ִּכ[)  זשם( ואמר ,ָיֵבׁש ָחִציר ָנֵבל ִציץ ּוְדַבר ֱאֵהינּו ָיקּום ְלעֹוָלם)  חישעיה מ( אמרו
  .  ָאֵכן ָחִציר ָהָעם]ָנְׁשָבה ּבֹו' רּוַח ה

 כוללת ח ושנדיבתו, הענין הזה במאמר השלישי מן הספר הזה במה שיש בו דיזוכבר התברר
ֹנֵתן ֶלֶחם )  כהשם קלו( ואמר ,ַלֹּכל ְוַרֲחָמיו ַעל ָּכל ַמֲעָׂשיו' טֹוב ה)  טתהלים קמה(ש " כמ,וחסדו סובב

 בהקבץ טוהשכל גוזר. ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶד ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון) טז שם קמה( אמר ו,ם ַחְסּדֹוְלָכל ָּבָׂשר ִּכי ְלעֹוָל
.  לכן הבאתי אלו הפסוקים מן הכתוב לזכרון בלבד, הנבראיםיאלה השבע ענינים בבורא יתעלה מבלתי

 , עליויב ויניח הנהגתו,ו יבטח בו וימסר אלי, הבוראיאוכאשר יתברר זה לאדם ויתחזק הכרתו באמתת חסד
ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאָּׂשא )  יגזטשם ק(ש דוד עליו השלום " כמ, על בחירתו לותקצףולא יחשדהו בדינו ולא י

'  ָצָרה ְוָיגֹון ֶאְמָצא ּוְבֵׁשם ה]ֲאָפפּוִני ֶחְבֵלי ָמֶות ּוְמָצֵרי ְׁשאֹול ְמָצאּוִני[)  ד- ג שם( ואמר ,ֶאְקָרא' ּוְבֵׁשם ה
  : ]ַמְּלָטה ַנְפִׁשי' ָאָּנה ה[ ֶאְקָרא

  
  פרק ג 

 יגאחת מהן שיאמין.  ההקדמות אשר בברורן ואמתתן ישלם לאדם הבטחון באלהים הן חמשאך
.  באלהים אשר בהתקבצם במי שבוטחין יתכן לבטוח עליוטו השבעה עניניםידויתברר אצלו התקבצות

   :ם וה,יז והעירותי עליהן במה שנזדמן לי מן הכתובטזוכבר זכרתים
 וכל רחמים וחמלה שיהיו מזולתו , האדם יותר מכל מרחםעל שהבורא יתברך מרחם ,הראשון

ְוא ִיְדַּבק ְּבָיְד ְמאּוָמה ִמן ַהֵחֶרם [)  יחדברים יג(ש הכתוב " כמ,עליו כולם הם מרחמי האל וחמלתו
  . ]ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאֹבֶתי[ִהְרֶּב  ְוָנַתן ְל ַרֲחִמים ְוִרַחְמ ְו]ֵמֲחרֹון ַאּפֹו' ְלַמַען ָיׁשּוב ה

 שהוא אחד יח והדין נותן זה מפני, כי הבורא יתעלה לא יעלמו ממנו אופני תועלת האדם,והשני
 ובאופני מחלתו ,כא המשיגים אותוכ ובפגעים, העשוי והפסדויט ואין מי שיודע באופני תקנות,ממעשיו

                                                                                                                       
à  åãáì åãéá)óñåð.( 
á åúåçúôúä. 
â äùøôä. 
ã åúìòåúù ïéðòìå. 
ä å÷æðå. 
åíãà úåùøá ÷çîð  , úàéà åîå÷îáåãçà óàì íéøåñî. 
æ øàáúð. 
ç åáåèù ïéðòìå. 
è áééçî. 
é éãòìá. 

àé ÷çîð. 
áéåúâäðä çéðéå  ÷çîð ,åáäé êìùéå àúéàå îå÷îáå. 
âé åúòéãé. 
ãéúåöá÷úä åìöà ÷çîð  ,ìë éë àúéà åîå÷îáå 
åè  íðùé)óñåð.( 
æè íéúøëæä. 
æé  ùãçä)óñåð.( 
çééðôî äæ ïúåð ÷çîð  ,êë úåéäì éçøëäå àúéà å îå÷îáå. 
èéúåð÷ú éðôåàá ç÷îð  ,úåéìòåú àúéà åîåî÷áå. 

 .והפגעים כ
àëåúåà íéâéùîä ÷çîð  ,åéìò íéòéâîä àúéà åîå÷îáå. 
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 אשר לא יחדשו במעשיהם זולתי צורה ,בבעושים מבני אדםואם יהיה זה נמצא .  יותר מעושהואוארוכתו
 ג ואשר חדש שרש, אך השורש והצורה עצמית אין להם בהם שום תחבולה ולא יכולת לחדשם,מקרית

 ונזקיו והטוב לו בעולמו ועלותיו בעניני תד הוא החכם היודע,האדם וצורתו ותכונתו וסדר חבורו
ֱאֶהי ְמַלֶּמְד ְלהֹוִעיל '  ֲאִני ה]ֹּגַאְל ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל' ֹּכה ָאַמר ה[ ) יזישעיה מח(ש " כמ,הואחריתו בלי ספק

ֵּתֵל ְּבֶדֶר ּוְכָאב ֶאת ֵּבן ִיְרֶצה[יֹוִכיַח ' ִּכי ֶאת ֲאֶׁשר ֶיֱאַהב ה)  יבמשלי ג( ואמר ,ַמְדִריְכ[ .  
ש "ואין משיב את דינו כמ מכל דבר ו כי הבורא יתברך חזק מכל חזק ודברו נגזר,והשלישי

ֵּכן ִיְהֶיה )  יאישעיה נה( ואמר ,]ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ ַּבַּיִּמים ְוָכל ְּתֹהמֹות[ ָעָׂשה 'הֹּכל ֲאֶׁשר ָחֵפץ ) לה ותהלים ק(
  . ]ֶׁשר ְׁשַלְחִּתיוִּכי ִאם ָעָׂשה ֶאת ֲאֶׁשר ָחַפְצִּתי ְוִהְצִליַח ֲא[ְדָבִרי ֲאֶׁשר ֵיֵצא ִמִּפי א ָיׁשּוב ֵאַלי ֵריָקם 

 ממנו ח ולא יתעלם מהם ולא יסתרז לא יניחם, כי הוא משגיח על הנהגת בני אדם כלם,והרביעי
ָלָּמה ֹתאַמר ַיֲעֹקב ) כז שם מ( כמו שכתוב ,ט ולא ישכיחהו דבר את דבר,דבר מהם מקטנם ועד גדולם
ֲהלֹוא ָיַדְעָּת ִאם א ָׁשַמְעָּת ֱאֵהי ) כח שם( ואמר .ִמְׁשָּפִטי ַיֲעבֹור ּוֵמֱאַהי 'הּוְתַדֵּבר ִיְׂשָרֵאל ִנְסְּתָרה ַדְרִּכי ֵמ

  .  ּבֹוֵרא ְקצֹות ָהָאֶרץ א ִייַעף ְוא ִייָגע ֵאין ֵחֶקר ִלְתבּוָנתֹו'העֹוָלם 
 שאין ביד אחד מהברואים להועיל את נפשו ולא להזיקה ולא לזולתו כי אם רשות ,והחמישי

 לו לבטוח על כן כל אחד מהם יכול להועילו לא ית, העבד כשיהיה לו יותר מאדון אחד כי,הבורא יתברך
 , יותר משאריתםיואם יהיה אחד מהם יכול על הגדלתו.  מפני שמקוה התועלת מכל אחד מהם,אחד מהם

 ואם לא יוכל להועילו ולהזיקו כי אם .פ שהוא בוטח בשאריתם" אע,יאיהיה חוזק בטחונו בו כפי יכלתו
 יב האדםכשירגישוכן .  מפני שאינו מקוה תועלת מזולתו, על כרחו יבטח עליו לבדו, מהם בלבדאחד

 לבו מיראתם ותקותם ויבטח על יג ישוב,'שלא יועילנו ולא יזיקנו אחד מהנבראים אלא ברשות הבורא ית
  . ְתׁשּוָעהַאל ִּתְבְטחּו ִבְנִדיִבים ְּבֶבן ָאָדם ֶׁשֵאין לֹו ) ו גתהלים קמ(ש " כמ,הבורא לבדו

 ומה שהתחיל אותו בו מרוב החסד והטובה מבלי , על האדםידשידע רב טוב האלהים ,והששי
 כאשר בארנו בשער הבחינה טז אך נדבה וטובה וחסד, ולא לצורך שיהיה אליו, לכךטולושיהיה ראוי אצ

ֹאֶתי ּוַמְחְׁשֹבֶתי ֵאֵלינּו ֵאין  ֱאַהי ִנְפְל'הַרּבֹות ָעִׂשיָת ַאָּתה ) ו שם מ(ה " וכמו שאמר דוד ע.מן הספר הזה
  . ֲעֹר ֵאֶלי ַאִּגיָדה ַוֲאַדֵּבָרה ָעְצמּו ִמַּסֵּפר

 ולא יוסיף ולא יזעז מעצם ומקרה גבול ידו" שיתברר אצלו כי יש לכל ההויות שבעוה,והשביעי
 ולא ממעט ,עוטו למה שגזר במיח אין מרבה,בכמותו ואיכותו וזמנו ומקומו' יגרע על מה שגזר הבורא ית

 ומה שיהיה מן . ולא מקדים למה שגזר לאחרו, ולא מאחר למה שגזר להקדימו,ממה שגזר ברבותו
                                       

à åúàåôøå. 
 שיוצרים יצירות ב

âíùãçì úìåëé àìå äìåáçú ,ùøù ùãç øùàå ÷çîð  , íàå äúåà øåöéì çë àìå äúåùòì äöò àúéà åîå÷îáå

úåãåñé àøá øùà ïë. 
ãòãåéä íëçä ÷çîð  ,çå úøåé òãåé àúéà åîå÷îáåøúåé íë. 

 אור יחזקאל מכתבים קכט ה
åøæâð åøáãå ÷çîð  ,åéúìòôåî åúãå÷ôå àúéà åîå÷îáå 
æíìë íãà éðá úâäðä ìò ,íçéðé àì ÷çîð  ,íäéðæî àì íãà éðá éáöî ìë ìåäéðá àúéà åîå÷îáå. 
ç íìòé. 
èøáã úà ÷çîð  , àúéà åîå÷îáå"øáãì." 
é êë. 

àéåúìëé éôë ÷çîð  ,êëì íúàäá àúéà åîå÷îáå. 
áé ùéâøéùëíãàä ÷çîð ,åáì ìò íãàä äìòä íà àúéà åîå÷îáå . 
âé äðôé. 
ãéíéäìàä áåè áø ÷çîð  ,åéîòðî íöåò òãéù àúéà åîå÷îáå. 

 .נמחק טו
æèåéìà äéäéù êøåöì àìå ,ãñçå äáåèå äáãð êà ÷çîð  , àúéà åîå÷îáå" äáåè àìà åì ÷å÷æ àåäù éðôî àìå

äáãðå ãñçå äìîç." 
æé íéåñî. 
çé äáøéù éî. 
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 בידיעת ת אלא שלכל הגזרות הקודמו, הוא הנגזר אשר קדם בתחלת הידיעה,אהדברים על הדרך הזה
 שנוי דשת מחייב כי הסיבה המתחדג עניני העולם יחשובבומי שאינו מבין.  ולסבות סבות,הבורא סבות

. ו שנוי או חלוף בעצמהה והסיבה חלושה ונקלה מהיותה ממנה,הענינים והתהפכותם מענין אל ענין
 ה ויהי, ובכל שבולת שלשים גרגרים, מן החטה מצמיח שלש מאות שבליםדכאשר נראה הגרגיר האח

 וכן שאר ,כמות זה היעלם כי כח הגרגיר חלוש מעשות ,הגרגיר האחד סיבה לעשרת אלפים או קרוב להם
 וכמו כן הוית הדג הגדול . האדם ושאר החיים מטפת הזרעזוכן נאמר בהוית. הגרגרים הנזרעים והנטועים

 , ולאחר מה שהקדים,וטרדת הנפש להקדים מה שאיחר הבורא יתעלה. חמביצת הדג עם קטנותה
מצות עבודתו וקבול  מבלי סבב אל קיום , העולםט ולהמעיט מה שהרבה בקניני, מה שהמעיטלהרבותו

  . יתורתו חלישות ההכרה באמתת ידיעתו וסכלות מהבין טובות הנהגתו
 .ַלֹּכל ְזָמן ְוֵעת ְלָכל ֵחֶפץ ַּתַחת ַהָּׁשָמִים)  אקהלת ג(וכבר רמז החכם אל הענין הזה במאמרו 

 מלחמה עת) &( עד אמרו ,' ועת למות וגולדתעת ל) &( והוא מה שאמר ,ח ענינים" מהם כיאכ זכר"ואח
ַׁשְבִּתי ְוָרֹאה ַתַחת ַהֶּׁשֶמׁש ִּכי א ַלַּקִּלים ַהֵּמרֹוץ ְוא ַלִּגּבֹוִרים ַהִּמְלָחָמה ְוַגם  [) יאשם ט( ואמר .ועת שלום

ִאם [)  זשם ה(  ואמר, ִּכי ֵעת ָוֶפַגע ִיְקֶרה ֶאת ֻּכָּלם]א ַלֲחָכִמים ֶלֶחם ְוַגם א ַלְּנֹבִנים ֹעֶׁשר ְוַגם א ַלֹּיְדִעים ֵחן
.  ִּכי ָגֹבַּה ֵמַעל ָּגֹבַּה ֹׁשֵמר ּוְגֹבִהים ֲעֵליֶהם]ֹעֶׁשק ָרׁש ְוֵגֶזל ִמְׁשָּפט ָוֶצֶדק ִּתְרֶאה ַבְּמִדיָנה ַאל ִּתְתַמּה ַעל ַהֵחֶפץ

 ,ש כללם" כ, אל ידיעת חלקיהםיג דיני הבורא יתעלה יותר נעלמות ועמוקות ועליונות מהגיעיבוהליכות
  :ִּכי ָגְבהּו ָׁשַמִים ֵמָאֶרץ ֵּכן ָּגְבהּו ְדָרַכי ִמַּדְרֵכיֶכם ּוַמְחְׁשֹבַתי ִמַּמְחְׁשֹבֵתיֶכם)  טישעיה נה(כתוב וכבר אמר ה

 ואין נעלם ממנו נגלה , שידע ויתברר אצלו כי הבורא יתברך משקיף עליו, השניתוהקדמה
 ֹיֵדַע 'ה)  יאתהלים צד( אמר הכתוב כאשר.  ונראהו ואם בטחונו באלהיו בלב שלם אם לאידונסתרו וצפונו

 ֲהא ֹתֵכן ִלּבֹות הּוא ָיִבין ]ִּכי ֹתאַמר ֵהן א ָיַדְענּו ֶזה[)  יבמשלי כד(ואמר  ,ַמְחְׁשבֹות ָאָדם ִּכי ֵהָּמה ָהֶבל
ַמע ַהָּׁשַמִים ְמכֹון ִׁשְבֶּת ְוַאָּתה ִּתְׁש[)  לט ח'אלכים מ( ואמר ,]ְוֹנֵצר ַנְפְׁש הּוא ֵיָדע ְוֵהִׁשיב ְלָאָדם ְּכָפֳעלֹו[

.  ִּכי ַאָּתה ָיַדְעָּת ְלַבְּד ֶאת ְלַבב ָּכל ְּבֵני ָהָאָדם]ְוָסַלְחָּת ְוָעִׂשיָת ְוָנַתָּת ָלִאיׁש ְּכָכל ְּדָרָכיו ֲאֶׁשר ֵּתַדע ֶאת ְלָבבֹו
יבטח עליו בלבו  שהוא בוטח באלהים יתעלה בדבורו מבלי שטו אין ראוי לו לטעון,וכשיתברר זה לבוטח

 ְּבִפיו ]ַוֹּיאֶמר ֲאֹדָני ַיַען ִּכי ִנַּגׁש ָהָעם ַהֶּזה[)  יגישעיה כט( ויהיה במעלת מי שנאמר עליהם ,ובמצפונו
  :]ַוְּתִהי ִיְרָאָתם ֹאִתי ִמְצַות ֲאָנִׁשים ְמֻלָּמָדה[ּוִבְׂשָפָתיו ִּכְּבדּוִני ְוִלּבֹו ִרַחק ִמֶּמִּני 

 ואל ישתף זולתו עמו , אלהיו בבטחונו בו במה שהוא חייב לבטוח בו שייחד, השלישיתוהקדמה
 וכבר ידעת מה שנאמר . זולתו עמוא בטחונו באלהיו בהשתתףטזויבטח עליו או על אחד מהברואים ויפסד

                                       
àäæä êøãä ìò íéøáãä ïî çîð ÷ , àúéà åîå÷îáå"äæ êôéä" 
á òãåé. 
â åì äîãð. 
ã úîøåâä. 
ääðîî äúåéäî äì÷ðå äùåìç äáéñäå ÷çîð  , àúéà åîå÷îáå" éãëî äôøå äùìç äîöòìùë äáñäù ãåòá

íåøâúù" 
å øáãä íöòá. 
æ  óåâ)óñåð.( 
çäúåðè÷ íò ÷çîð  , àúéà åîå÷îáå"äúùìåç óà ìò". 
è éðéðòá. 
éåöî íåé÷ ìà ááñ éìáî  úåáåè ïéáäî úåìëñå åúòéãé úúîàá äøëää úåùéìç åúøåú ìåá÷å åúãåáò ú

åúâäðä÷çîð  , äøëä øñåç àìà åðéà åúøåú íåé÷å åúòîùî úåáåçá ãåîòì úåìãúùäì èøô àúéà åîå÷îáå

åðéìò åúçâùä áåè úòéãé éàå åúòéãé úúîàá. 
àé øéëæä. 
áé éëìäîå. 
âé òéâðù éãëî 
ãéåðåôöå åøúñðå ÷çîð  ,å÷îáååèùôå ãåñå àúéà åî. 
åèïåòèì åì éåàø ïéà ÷çîð  ,åéôá øîåì ãåò ìëåé àì àúéà åîå÷îáå. 
æè ãñôé æà éë. 
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ַוֶּיֱחֶלא ָאָסא ִּבְׁשַנת ְׁשלֹוִׁשים [)  יב טז'ה ב"ד( דכתיב , עת שסמך על הרופאיםבשנאמר באסא עם חסידותו
 ונענש על זה ואמר , ִּכי ָּבֹרְפִאים'ה ְּבָחְליֹו א ָדַרׁש ֶאת ] ְלַמְלכּותֹו ְּבַרְגָליו ַעד ְלַמְעָלה ָחְליֹו ְוַגםָוֵתַׁשע

 ומן הידוע כי מי שימנה מבני אדם שני . ִמְבַטחֹו'ה ְוָהָיה 'ה ָּברּו ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ִיְבַטח ַּב) זירמיה יז(הכתוב 
 כל שכן מי שבטח על האלהים וזולתו שיסתר בטחונו ויהיה. גבר מנויו מופסדממונים או יותר לעשות ד

 ָארּור ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ִיְבַטח ]'הֹּכה ָאַמר [) השם (ש " כמ, להמנע ממנו מה שבטח עליו בודזה הסיבה החזקה
  : ה ָיסּור ִלּבֹו'הָּבָאָדם ְוָׂשם ָּבָׂשר ְזֹרעֹו ּוִמן 

 שחייבו בו הבורא וו חזקה והשתדלותו גדולה לקיים מה שתהיה השגחת, הרביעיתוהקדמה
 כדי שיהיה הבורא מסכים , כפי מה שהוא מבקש, ולעשות מצותיו ולהזהר מאשר הזהירו ממנו,מעבודתו

עשה רצונו ) &(ל "ש רז" כמ, בוטח עליו בוז שהוא במה,)א כפי מה שהוא מבקש שיהיה הבורא לו"ס(לו 
ואמר .  בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך,כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונו

 ְלֹקָוו ְלֶנֶפׁש 'הטֹוב ) כה איכה ג( ואמר , ַוֲעֵׂשה טֹוב ְׁשָכן ֶאֶרץ ּוְרֵעה ֱאמּוָנה'הְּבַטח ַּב)  גתהלים לז(הכתוב 
 כי ,הכרתו חלושה ועתוד כמה הוא סכל וכמה ,חאבל מי שיבטח על הבורא והוא ממרה אותו. ִּתְדְרֶׁשּנּו

 מצרכיו או מזהיר י מבני אדם על דבר כשהוא מצוה אותו להתעסק בצורךטה כי מי שנתמנה לואוהוא ר
 כי יהיה הסיבה החזקה להמנע ממנו ,נה עברו על מצותוו ויגיע לממ,אותו מדבר ויעבור על מצותיו

 עליהם שתהיה יאיעד והעיד אשר ,ש מי שעבר על חקי האלהים ומצותיו" כ.להעשות מה שבטח עליו בו
ש הכתוב "אך הוא כמ.  ולא יהיה ראוי להקרא בשם בוטח באלהים,תוחלת הבוטח עליו נכזבה כשימרהו

 ]ִּכי ָתבֹוא ָעָליו ָצָרה[ ֲהַצֲעָקתֹו ִיְׁשַמע ֵאל ,ִּכי ַמה ִּתְקַות ָחֵנף ִּכי ִיְבָצע ִּכי ֵיֶׁשל ֱאלֹוַּה ַנְפׁשֹו)  ט-  ח איוב כז(
ְוַקֵּטר ַלָּבַעל ְוָה ַאֲחֵרי ֱאִהים ֲאֵחִרים ֲאֶׁשר א [ֲהָגֹנב ָרֹצַח ְוָנֹאף ְוִהָּׁשֵבַע ַלֶּׁשֶקר  ) טה זירמי(ואמר 
ת ַוֲאַמְרֶּתם ִנַּצְלנּו ְלַמַען ֲעֹשֹו[ּוָבאֶתם ַוֲעַמְדֶּתם ְלָפַני ַּבַּבִית ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִנְקָרא ְׁשִמי ָעָליו )  ישם( ואמר ]ְיַדְעֶּתם

ְּבֵעיֵניֶכם ַּגם [ַהְמָעַרת ָּפִרִצים ָהָיה ַהַּבִית ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִנְקָרא ְׁשִמי ָעָליו ) יא שם( אמר ו]ֵאת ָּכל ַהּתֹוֵעבֹות ָהֵאֶּלה
  :]'ָאֹנִכי ִהֵּנה ָרִאיִתי ְנֻאם ה

ה לאחר היצירה זם בעולם הי הדברים המתחדשיב שיתבאר אצלו כי השלמת, החמישיתוהקדמה
 סבות ,והשני.  אל גבול ההויהיד הבורא יתעלה וחפצו ביציאתםיג גזרות, אחד מהם:י דבריםהוא בשנ
 מה שנגזר טזצים להשליםלם ַרו וכ, ומהם נגלים ומהם נסתרים, מהם קרובים ומהם רחוקיםטוומצועים

                                                                                                                       
à óúùù ïåéë. 
áåúåãéñç íò  –÷çîð  ,åú÷ãö óà ìò àúéà åî÷åîáå. 
âãñôåî åéåðî øáã úåùòì øúåé åà íéðåîî éðù íãà éðáî äðîéù éî éë ÷çîð  , çèåáä ìëù àúéàå îå÷îáå

 éðù ìòìèá åðåçèá äéäé íéåñî øáã ìòåôì àéöåäì êë ìò øúåé åà ãíà éðáî íéðåîî. 
ã éø÷éòä. 

 .אפילו סר לבו קצת ה
åäî íéé÷ì äìåãâ åúåìãúùäå ä÷æç åúçâùä äéäúù ÷çîð  , àúéà åîå÷îáå" ãàî ãàî ìãúùéå çéâùéù

äîá ãåîòì." 
æù÷áî , åì íéëñî àøåáä äéäéù éãë )ñ"åì àøåáä äéäéù ù÷áî àåäù äî éôë à(,–÷çîð  , àúéà åîå÷îáå

"ä åì äùòéù äöåø'." 
çåúåà äøîî  ,åá ãøåî úàéàå îå÷îáå ÷çîð. 
è ãå äùåìç åúòåúøëä,åø àåä éë àåì äðîúðù éî éë ä , éî éë åúåàøá åúøëäå åúòã äøñç àúéàå îå÷îáå

ãçà ìò çèáù. 
éêøåöá ÷ñòúäì ÷çîð  ,êøåö úåùòì àúéà åîå÷îáå. 

àéãéòäå ãòé ÷çîð  ,úéà åîå÷îáå ãòéå çéèáä à)íééàå.( 
áé òåöéá 
âé úìåëé. 
ãé  øãòää ïî)óñåð. 
åè íéòöîàå. 
æèÇø íéìùäì íéö÷çîð  ,òåöáì íéìòåô àúéà åîå÷îáå. 
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 ,ודמיון הסיבות הקרובות בהוצאת המים ממעמקי הארץ . בעזר האלהים להם על זהא והראותויתוהו
 , האדם שהוא קושר הבהמה אל הגלגל,ו הרחוקהת וסב,הכלים ההמעלים את המים מן הבארבגלגל 

 בין ב מצועים,ליםכאך הסיבות אשר בין האדם וה. ומניעתו להעלות המים מתחתיות הבאר על פני הארץ
 ואם יקרה פגע לאחת מן הסיבות . והחבל,גם את קצתםת הבהמה והעגולים שמגיע קצם וה,יםרשני הדב

  .  בהםד לא יגמר הענין המכוון,רותהנזכ
 וזולתו כי אם בגזרת ו לא יתקבצו מן האדם, ההויההוכן שאר המעשים היוצאים אל גבול

ַאל ַּתְרּבּו ְתַדְּברּו ְּגֹבָהה ְגֹבָהה [) ג  ב'שמואל א(ש " כמ,ח אשר בהם הגמרםז והסיבות,האלהים והזמנתו
ְוא ָׁשַמע ַהֶּמֶל ֶאל [) טו  יב'מלכים א( ואמר ,ִנְתְּכנּו ֲעִללֹות} ְולֹו{ ְוא ]'הֵיֵצא ָעָתק ִמִּפיֶכם ִּכי ֵאל ֵּדעֹות 

. ] ְּבַיד ֲאִחָּיה ַהִּׁשיִני ֶאל ָיָרְבָעם ֶּבן ְנָבט'הְלַמַען ָהִקים ֶאת ְּדָברֹו ֲאֶׁשר ִּדֶּבר [ 'ה ִּכי ָהְיָתה ִסָּבה ֵמִעם ]ָהָעם
  .  יציאת דבר מן הפעולות הטבעיות אל גדר ההויהי לא תגמר, בכללטואם תהיינה הסיבות נעדרות

 כי הצריך יגאהו בראות העין נמצ, עניניויב האדם לסבב ולהתגלגל ולגמוריאוכאשר נסתכל בצורך
 טו אם לא יתגלגל לאוכלו בהגבהתו אל פיו ולעסו לא ישבר, לוראוי לפניו המאכל כידן כשיושםאל המזו

 לתקנו בטחינה ולישה טז עד שיתגלגל,ש אם ימנע המאכל ממנו" וכ. וכן הצמא בצרכו אל המים,רעבונו
 ויותר מזה עוד אם לא יזדמנו , אם יצטרך לקנותו ולתקנויח וקשהיזהז ויותר גלגול מ,הזואפיה והדומה ל

 או , לגלגול ולסבוב גדול ממה שזכרנו קודם שישתכר בדמיםך ויצטר,בהםלו הדמים שיקנה אותו 
  . מחפצים וקנינים וכיוצא בהםשימכור מה שהוא צריך לו 

 ושאר מה שהוא ,והעילה אשר בעבורה חייב הבורא את האדם לחזר ולסבב על סיבות הטרף
 בחן ,תו מפני שחייבה החכמה בחינת הנפש בעבודת האלהים ובהמרו, אחד מהם:צריך אליו לשני פנים

 ומלבוש יטכל ומשתה ממא, והוא הצורך והחסרון אל מה שהוא חוץ לה,אותה במה שמראה זו ממנה
 להביאם בסיבות המוכנות להם על פנים מיוחדים ועתים כא וצוה אותם לחזר עליהם,כומעון ומשגל

 אשר לא גזר לו , יגמר וישלם בהשלמת הזדמנות הסיבות,ומה שגזר הבורא שיגמר לאדם מהם. ידועים

                                       
à åúåìâúäå. 
á íéòöîà. 
âö÷ òéâîù íéìåâòäå úíúö÷ úà í÷çîð  ,äæ úà äæ íéòéðîä íéìâìâäå àúéà åîå÷îáå 
ãïååëîä ïéðòä øîâé  ÷çîð ,öåáú àúéà åîå÷îáåäùåøãä äøèîä ò. 
äìåáâ ìà íéàöåéä ÷çîð  ,íåçúá úåùòðä àúéà åîå÷îáå. 
åíãàä ïî åöá÷úé ÷çîð  ,íãàì åðëúé àúéà åîå÷îáå. 
æåúðîæäå ,úåáéñäå ÷çîð  , úåáñä úà øùôàîä äìòúé àúéà åî÷åîáå 
ç ïòåöá 
èúåøãòð úåáéñä äðééäú íàå ÷çîð  ,ä àúéà åîå÷îáå 'úåáñä åøãòðù ïîæ ìëå. 
é ïëúú. 

àé úå÷é÷æ ìò. 
áé òöáì éãë. 
âéïéòä úåàøá ÷çîð  ,ìë ïéòì íéøåøá àúéà åîå÷îáå. 
ãé åîéùé íà. 
åè  úà àìîé 
æè ÷ñòúéù 
æéî ìåâìâæä÷çîð  ,øåîç àúéà åîå÷îáå. 
çé óñåð úåáñá. 
èé 201äæ úà àø÷ì éúìåëéàìå áø óã . 
ëìâùîå ïåòîå ÷çîð  ,êëéôì ùéîùúå øåãîå úàéà åîå÷îáå. 

àë øæçì íäéìò÷çîð  ,éãë íéîøåâá ÷ñòúäì àúéà åîå÷îáå. 
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ה ובבחירה לאחת ונ ונתברר ממנו העבודה והעבירה בכ.וימנעו ממנו הסיבות א בהם לא יגמררלהגמ
 כי אילו לא ,והשני. לא גמר בהם המעשים'  ואפי,ז הגמול והעונש"ויתחייב אח, מהנה מבלתי האחרת

 ולא היה משגיח על , היה בועט ורודף אחר העבירות,הוצרך האדם לטרוח ולחזר ולסבב להבאת טרפו
ּנֹור ָוֶנֶבל ֹּתף ְוָחִליל ָוַיִין ִמְׁשֵּתיֶהם ְוָהָיה ִכ) יב ישעיה ה(ש " כמ, בו על טובת האלהים עליוחייבמה שהוא 
ַוִּיְׁשַמן ְיֻׁשרּון ַוִּיְבָעט ָׁשַמְנָּת ָעִביָת ָּכִׂשיָת ) טו דברים לב( ואמר , א ַיִּביטּו ּוַמֲעֵׂשה ָיָדיו א ָראּו'הְוֵאת ֹּפַעל 

יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם ) &( ל" ואמרו ז,]ַוְיַנֵּבל צּור ְיֻׁשָעתֹו[ַוִּיּטׁש ֱאלֹוַּה ָעָׂשהּו 
וכל שכן מי שאין לו חלק באחת .  עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עוןןוכל תורה שאי) &( ,משכחת עון

 והיה מחמלת הבורא יתעלה על האדם שהטרידו בעניני עולמו ואחריתו , ולא שם לבו על אחת מהן,מהן
 כמו עניני ההתחלה , ולא יוכל להשיגו בשכלו, שאינו צריך לו ולא יבקש מה,להתעסק כל ימי חייו בזה

 ַּגם ֶאת ָהֹעָלם ָנַתן ְּבִלָּבם ִמְּבִלי ֲאֶׁשר ]ֶאת ַהֹּכל ָעָׂשה ָיֶפה ְבִעּתֹו[) יא קהלת ג( כמו שאמר החכם ,והתכלה
  . א ִיְמָצא ָהָאָדם ֶאת ַהַּמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָהֱאִהים ֵמֹראׁש ְוַעד סֹוף

ואם הוא מגביר עבודת האלהים ובוחר ביראתו ובוטח בו בעניני תורתו ועולמו וסר מן הדברים 
 ולא יפת , לא ישיאהו היצר, ולא יטה אל השלוה, לא יבעט במנוחה, וכוסף למדות הטובות,המגונים

 , מפני הסתלקות שני הפנים מעליו, יסתלק מעליו טורח הגלגול והסבוב בהבאת טרפו, העולםבכשפי
א ) ג משלי י(ש "מכ,  ויבואהו טרפו בלי טרח ובלי יגיעה כפי ספוקו ומזונו,הבחינה והבעיטה בטובה

ואם יאמר האומר הנה אנחנו רואים מקצת צדיקים לא יזדמן . ]ְוַהַּות ְרָׁשִעים ֶיְהֹּדף[ ֶנֶפׁש ַצִּדיק 'הַיְרִעיב 
נאמר כי . לוה וחייהם בטוב ובנעימים ורבים מאנשי העבירות בש, העמל והיגיעהרילהם טרפם אלא אח

 ִּכי ָאִריב 'הַצִּדיק ַאָּתה [) א ירמיה יב( מי שאמר ,מהם. ים לחקור על זה העניןדכבר קדמו הנביאים והחסי
ִמְׁשָּפִטים ֲאַדֵּבר אֹוָת ַא ֵאֶלי[ ְרָׁשִעים ָצֵלָחה ַמּדּוַע ֶּדֶר ]ג חבקוק א( ואמר האחר ,]ָׁשלּו ָּכל ֹּבְגֵדי ָבֶגד (

ַעל ֵּכן ָּתפּוג ּתֹוָרה ְוא [) ד שם( ואמר ,ָלָּמה ַתְרֵאִני ָאֶון ְוָעָמל ַּתִּביט ְוֹׁשד ְוָחָמס ְלֶנְגִּדי ַוְיִהי ִריב ּוָמדֹון ִיָּׂשא
ְטהֹור ֵעיַנִים [) יג שם( ואמר ,]ַעל ֵּכן ֵיֵצא ִמְׁשָּפט ְמֻעָּקל[ ִּכי ָרָׁשע ַמְכִּתיר ֶאת ַהַּצִּדיק ]ֵיֵצא ָלֶנַצח ִמְׁשָּפט

ואמר אחר .  ַּתֲחִריׁש ְּבַבַּלע ָרָׁשע ַצִּדיק ִמֶּמּנּו]ֵמְראֹות ָרע ְוַהִּביט ֶאל ָעָמל א תּוָכל ָלָּמה ַתִּביט ּבֹוְגִדים
יִתי ְלָבִבי ָוֶאְרַחץ ַא ִריק ִזִּכ)  יד-  יג שם( ואמר ,ִהֵּנה ֵאֶּלה ְרָׁשִעים ְוַׁשְלֵוי עֹוָלם ִהְׂשּגּו ָחִיל) יב תהלים עג(

ְוַעָּתה ֲאַנְחנּו [) טו מלאכי ג(ואמר אחר על פי אנשי דורו . ְּבִנָּקיֹון ַּכָּפי ָוֱאִהי ָנגּוַע ָּכל ַהּיֹום ְותֹוַכְחִּתי ַלְּבָקִרים
  . ה והרבה כז, ַּגם ָּבֲחנּו ֱאִהים ַוִּיָּמֵלטּו]ְמַאְּׁשִרים ֵזִדים ַּגם ִנְבנּו ֹעֵׂשי ִרְׁשָעה

 וכל , מפני שעילת כל אחד מן הצדיקים הנבחנים, זהב הנביא התשובה בבאור עילתיחאך הנ
) כח דברים כט( לכן העיר על זה באמרו ,ז זולת עילת האחר"אחד מן הרשעים שהם בטובה בעוה

ואמר החכם . ]ל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהֹּזאתַעד עֹוָלם ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכ[ֱאֵהינּו ְוַהִּנְגת ָלנּו ּוְלָבֵנינּו ' ַהִּנְסָּתֹרת ַלה
ַעל ַהֵחֶפץ ִּכי ָגֹבַּה ֵמַעל [ ִאם ֹעֶׁשק ָרׁש ְוֵגֶזל ִמְׁשָּפט ָוֶצֶדק ִּתְרֶאה ַבְּמִדיָנה ַאל ִּתְתַמּה) ז קהלת ה(בדומה לזה 

ֵאל ֱאמּוָנה [ ִּכי ָכל ְּדָרָכיו ִמְׁשָּפט ַהּצּור ָּתִמים ָּפֳעלֹו) ד דברים לב( ואמר הכתוב ,]ָּגֹבַּה ֹׁשֵמר ּוְגֹבִהים ֲעֵליֶהם
  . ]ְוֵאין ָעֶול ַצִּדיק ְוָיָׁשר הּוא

 ואומר כי הפנים אשר בעבורם ,ה ראיתי לבאר בענין הזה מה שיהיה בו מעט הספקהזועם כל 
 ויבחן בו אפשר שיהיה עון שקדם לו התחייב להפרע ממנו ,ימנעו מהצדיק הזמנות טרפו עד שיטרח עליו

ויש שיהיה על דרך התמורה . ]ַאף ִּכי ָרָׁשע ְוחֹוֵטא[ֵהן ַצִּדיק ָּבָאֶרץ ְיֻׁשָּלם ) לא משלי יא(ש "ו כמעלי
 ]ַהַּמֲאִכְל ָמן ַּבִּמְדָּבר ֲאֶׁשר א ָיְדעּון ֲאֹבֶתי ְלַמַען ַעֹּנְת ּוְלַמַען ַנֹּסֶת[)  ח טזדברים(ש "ב כמ"בעוה

ְּבַאֲחִריֶת א "כדי שילמדו ב'  ויש שיהיה להראות סבלו והסברתו הטובה בעבודת הבורא ית.ְלֵהיִטְב
ויש שיהיה לרשע אנשי דורו ויבחנהו הבורא יתעלה בעוני ובריש . ממנו כמו שידעת מענין איוב
ָאֵכן ֳחָלֵינּו הּוא ָנָׂשא ) ד ישעיה נג(ש " לאלהים מבלעדיהם כמבודתוובחלאים להראות חסידותו וע

ויש שיהיה מפני שאיננו מקנא לאלהים . ]ַוֲאַנְחנּו ֲחַׁשְבנֻהּו ָנגּוַע ֻמֵּכה ֱאִהים ּוְמֻעֶּנה[ינּו ְסָבָלם ּוַמְכֹאֵב
ְוָהָיה ָּכל ַהּנֹוָתר ) לו שמואל א ב( כמו שידעת מעין עלי ובניו שאמר בהם הכתוב ,לקחת הדין מאנשי דורו

. ]ַרת ֶּכֶסף ְוִכַּכר ָלֶחם ְוָאַמר ְסָפֵחִני ָנא ֶאל ַאַחת ַהְּכֻהּנֹות ֶלֱאֹכל ַּפת ָלֶחםַלֲאגֹו[ְּבֵביְת ָיבֹוא ְלִהְׁשַּתֲחֹות לֹו 
 בעבור טובה שקדמה לו יגמלהו האלהים עליה בעולם הזה האבל טובות האל יתברך על הרשע יש שתהי

 ותרגמו בו ]ֵחר ְלׂשְנאֹו ֶאל ָּפָניו ְיַׁשֶּלם לֹוא ְיַא[ּוְמַׁשֵּלם ְלׂשְנָאיו ֶאל ָּפָניו ְלַהֲאִבידֹו ) י דברים ז(כמו שאמר 
ויש שתהיה על . דאינון עבדין קדמוהי בחייהון לאובדיהון) א טבן"ס( ומשלם לשנאוהי זכוון גהראשונים

                                       
àúåáéñä úåðîãæä úîìùäá íìùéå øîâé ,îâäì åì øæâ àì øùà øøîâé àì íäá ÷çîð  , âùåé úàéà åîåî÷áå
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 .סיבה ב
 .שמתייחס לחכמי המשנה כראשונים' לקמן יחוד המעשה פרק ה' עי ג
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ִאם ִיְצֹּבר [)  יז- טז זכאיוב ( כמו שאמר להדרך הפקדון אצלו עד שיתן לו האל יתברך בן צדיק יהיה ראוי 
ִּכי ְלָאָדם ֶׁשּטֹוב [) כו קהלת ב( ואמר ,]ְוֶכֶסף ָנִקי ַיֲחק[ָיִכין ְוַצִּדיק ִיְלָּבׁש ] ף ְוַכֹחֶמר ָיִכין ַמְלּבּוׁשֶּכָעָפר ָּכֶס

ל ַּגם ֶזה ֶהֶב[ ְוַלחֹוֶטא ָנַתן ִעְנָין ֶלֱאסֹוף ְוִלְכנֹוס ָלֵתת ְלטֹוב ִלְפֵני ָהֱאִהים ]ְלָפָניו ָנַתן ָחְכָמה ְוַדַעת ְוִׂשְמָחה
ֵיׁש ָרָעה חֹוָלה [) יב שם ה( ואפשר שתהיה הסיבה הגדולה שבסיבות מותו ורעתו כמו שכתוב .]ּוְרעּות רּוַח

 עד שישוב ,ואפשר שתהיה להאריך הבורא יתעלה לו.  ֹעֶׁשר ָׁשמּור ִלְבָעָליו ְלָרָעתֹו]ָרִאיִתי ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש
 ,נו בעבורו והיה ראוי להטיב לב,יה לחסד שקדם אביוויש שתה.  מנשהנין כמו שידעת מע,ויהיה ראוי לה

ֶאל ֵיהּוא ַיַען ֲאֶׁשר ֱהִטיֹבָת ַלֲעֹשֹות ַהָּיָׁשר ְּבֵעיַני ְּכֹכל ֲאֶׁשר ' ַוֹּיאֶמר ה[) ל מלכים ב י(ש ליהוא בן נמשי "כמ
ִמְתַהֵּל ְּבֻתּמֹו ַצִּדיק ) ז משלי כ( ואמר ,ָרֵאל ְּבֵני ְרִבִעים ֵיְׁשבּו ְל ַעל ִּכֵּסא ִיְׂש]ִּבְלָבִבי ָעִׂשיָת ְלֵבית ַאְחָאב

ויש . ַנַער ָהִייִתי ַּגם ָזַקְנִּתי ְוא ָרִאיִתי ַצִּדיק ֶנֱעָזב ְוַזְרעֹו ְמַבֶּקׁש ָלֶחם) כה תהלים לז(ואמר , ַאְׁשֵרי ָבָניו ַאֲחָריו
ור מעבודת הבורא וחשים  ממהרים לס, כשהם רואים זה, אנשי התרמית והמצפונים הרעיםסותשתהיה לנ

 ויראה הנאמן בעבודתו בסבלו עת . ויתברר הגבר לאלהים,להתרצות אל אנשי הרשע וללמוד ממעשיהם
 , כמו שידעת מענין אליהו עם איזבל, ויקבל שכר מהבורא יתעלה עליה,ששולטין בו ומביישין אותו

  .  דורומלכיוירמיהו עם 
א נבאר עתה כי אין כל אדם חייב לחזר על כל "בוכיון שהתברר חיוב הגלגול על הסיבות על 

 מהן נקלות שטרחם מעט כסחורה בחנות או מלאכת יד שטרחה ,סיבה מסיבות הטרף כי הסיבות רבות
. הממעט כתפירה וכאחזי והספרות ואצור המסחרים ושכיר האריסים והפועלים והשמשים בעבודת האד

הוצאת הברזל והנחשת מן מוצאיהם וזקוק הכסף ומהן סיבות יש בהן יגיעה וטורח בעבוד העורות ו
. לכת בדרכים רחוקים תמיד ועבודת האדמה וחרישתה וכיוצא בההםלבעופרת ונשוא המשאות הכבדות ו

 .לסבול ראוי לו מהם מה שיש בו מן היגיעה כפי שיכול ,ומי שהוא מבני אדם חזק בגופו וחלש בהכרתו
מסיבות הטרף מה שמיגעע גופו אך טה אל מה שיהיה קל ומי שהוא חלש בגופו והכרתו חזקה אל יבקש 

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 

וכן יש מן העופות שיצדוו הדגים לבד וכן בטבע מין . שיםשראוי לו מן העוף ובטבע האיל צידת הנח
ומין ממיני החיים נטיה ותאוה אל מין ממיני הצמחים והחיים הוטבע עליו להיות סיבה למזונו ותכונת 

 וכשן והצפורן דגיםגופו ואבריו ראויין לדבר ההוא כפה הארוך והשוק הארוך לעוף שהוא צד את ה
ועל הדמיון . ל ואשר תוכן מזונו מן הצמח לא נתן לו כלי הציד והטרףהחזק לארי והקרנים לשור ולאי

ומי שמוצא במדותיו וטבעו כוסף אל . הזה תמצא מדות בני אדם וגופותם מוכנות לסחורות ולמלאכות
 ישים אותה סיבה להבאת יהמלאכה מהמלאכות ויהיה גופו ראוי לה ויוכל לסבול את טרחה יחזר על

רותה ואל יקוץ כשימנע ממנו הטרף בקצת העתים אך יבטח באלהים שיספיק לו מזונו ויסבול מתקה מרי
טרפו כל ימי חייו ויכוין בטרדת לבו וגופו בסיבה מן הסיבות והסבב עליה לעמוד במצות הבורא שצוה 

ַוִּיַּקח ) טו בראשית ב(האדם להתעסק בסיבות העולם בעבודת ההאדמה וחרישתה וזריעתה כמו שכתוב 
ולהשתמש בשאר בעלי חיים בתועלותיו ומזוניו . ם ֶאת ָהָאָדם ַוַּיִּנֵחהּו ְבַגן ֵעֶדן ְלָעְבָדּה ּוְלָׁשְמָרּהֱאִהי' ה

ר על כונתו כולהשתמש בנשים ולבעול אותן להרבות הזרע ויהיה הנש. ובנין המדינות והכנת המזונות
ְיִגיַע ) ב תהלים קכח(ש " חפצו כמ לוגמרבהם לאלהים בלבו ובמצפונו בין שיוגמר לו חפצו ובין שלא יו

ְוטֹוב ָל ִּכי ֹתאֵכל ַאְׁשֶרי וכל מעשיך יהיו לשם שמים ויהיה בטחונו באלהים שלם ) &(ל " וארזַּכֶּפי
ולא יזיקנו הסיבות על הסיבות להבאת טרפו בהם מאומה כשהוא מכוין בהם בלבו ובמצפונו לשם 

 ההיא ממנו לא יבא בסיבה יבהה ושאם תמנע הסה ידוע סיבואל יחשוב כי טרפו מועמד על. שמים
אבל יבטח על האלהים בטרפו וידע כי הסיבות כלן אצל הבורא שוות יטריפהו במה שירצה מהן . אחרת

ַוֹּיאֶמר ְיהֹוָנָתן ֶאל ַהַּנַער ֹנֵׂשא ֵכָליו [)  יד ו'שמואל א(ובעת שירצה מאיזה ענין שירצה כמו שאמר הכתוב 
 ואמר ,ַמְעצֹור ְלהֹוִׁשיַע ְּבַרב אֹו ִבְמָעט'  ִּכי ֵאין ַלה]ָלנּו' ָרה ֶאל ַמַּצב ָהֲעֵרִלים ָהֵאֶּלה אּוַלי ַיֲעֶׂשה הְלָכה ְוַנְעְּב

ע ְלַמַען ָהִקים ֶאת ְּבִריתֹו ֲאֶׁשר ִנְׁשַּב[ ִּכי הּוא ַהֹּנֵתן ְל ֹּכַח ַלֲעׂשֹות ָחִיל ]ֱאֶהי' ְוָזַכְרָּת ֶאת ה[) יח דברים ח(
 א ְבַחִיל ְוא ]ֶאל ְזֻרָּבֶבל ֵלאֹמר' ַוַּיַען ַוֹּיאֶמר ֵאַלי ֵלאֹמר ֶזה ְּדַבר ה[) ו  דיהזכר( ואמר ,]ַלֲאֹבֶתי ַּכּיֹום ַהֶּזה

  : ְצָבאֹות' ְבֹכַח ִּכי ִאם ְּברּוִחי ָאַמר ה


