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המעמד  לפני  מספר  בועות 
השמועות  החלו  כבר  הגדול, 
המתקרב.  האירוע  על  תורה  התלמוד  ברחבי 
אחר  ורק  המבוגרים,  לילדים  רק  הדבר  נודע  תחילה 
כל  בקרב  נודע  והדבר  הפרסום'  איסור  'צו  הוסר  כך 
התלמידים. מעמד גדול ומעניין עומד לקרות, וכל הילדים 
החלו להתכונן לקראתו בהתרגשות עזה ובמתח גואה...

המעמד.  יום  הוא  תשס"ט,  אב  י"ב  ראשון,  יום  הגיע 
כבר משעות הבוקר, הסתובבו הילדים בנשימה עצורה, 
כתבו  בהן  קטנות,  פיתקאות  באצבעותיהם  ממוללים 
ילד  כל  הש"ס.  קצוות  מכל  הגמרא,  מדברי  ציטוטים 
שמר את הפתק צמוד אליו, ולא גילה לאיש מהו המאמר 
שבחר לכתוב, מהו המאמר בו יבחן את הבחור הצעיר 

העומד לעלות על הבימה...
ונורא הוד. בפני קהל עצום  ואז החל המעמד, מרהיב 
על  וצנום  צעיר  בחור  ישב  תשב"ר,  ילדי   1,700 של 
במה גבוהה, במרכז אולם ת"ת חשוב באשדוד. השולחן 
שלפניו היה ריק מכל - לא ספר ולא גמרא, לא מחשב 

ולא תוכנה, רק מיקרופון קטן...
שם הבחור שישב על הבמה הוא ר' פנחס ב"א, שהיה 
אז כבן עשרים בלבד. מולו ניצב אחד מחשובי המחנכים, 
יקרים!  'ילדים  הנרגשים:  הילדים  מול  קולו  את  שנשא 
כעת נוכל לראות להיכן יכולה להגיע ידיעת התורה, עד 
בכל מכמני הש"ס.  לזכות בשליטה מוחלטת  ניתן  כמה 
שונים,  חז"ל  מאמרי  אספנו  האחרונים  בשבועות  הנה, 
וכל ילד מחזיק עכשיו פתק ובו מאמר חז"ל שבחר מכל 
אותם  ונקרא  הפתקים  את  נאסוף  כעת,  הש"ס.  פינות 
כל  של  המקור  את  יגלה  עימנו  היושב  פנחס  ור'  בקול, 

מאמר ופתגם מתוך זכרונו!'
כשניתן האות, עברו המחנכים בין התלמידים ואספו 
את הפתקים. הצטברו פיתקאות ובהן כאלף מאמרי חז"ל 
בלי  אך  מדוייק  כציטוט  שנכתבו  הש"ס,  מסכתות  מכל 

לציין להן מקור.
אל  עלה  המחנכים  אחד  מתוח.  שקט  השתרר  ואז, 
הבימה וקרא את הפתק הראשון: 'איזוהי עבודה שבלב, 
זוהי תפילה', נכתב בו. ר' פנחס ענה מיד: 'תענית דף ב'. 
'ארבעה דברים צריכים חיזוק',  נקרא הפתק השני:  מיד 
המקור:  את  מיד  ושלף  לא השתהה,  כאן  גם  פנחס  ור' 

'ברכות דף ל"ב'.
האמיר  באולם  המתח  הקלות.  השאלות  היו  אלה 
תחילה  בכוונה  מוכרים.  פחות  חז"ל  למאמרי  כשהגיעו 
הנוגעת  שאלה  כמו  מכשילות',  'שאלות  גם  הוכנסו 
במסכתות  פנחס  ר'  יחפש  בוודאי  שאותה  לקרבנות, 
זבחים ומנחות, ולא יעלה על דעתו את התשובה הנכונה. 
סדר  להם  'תיקנתי  חז"ל  מאמר  למקור  נשאל  הוא  וכך 
קרבנות בזמן שקוראין בהן לפני, מעלה אני עליהם כאילו 

הקריבום לפני' - - - 
הס השתרר באולם, הכל חשבו כי בפני האתגר הזה 
לחטט  אפילו  הוצרך  לא  פנחס  ר'  אך  יעמוד.  לא  הוא 
ממחשב  כמו  לרגע.  הסמיק  שלא  ובוודאי  בזכרונו, 
'מסכת מגילה, דף  אוטומטי שלף את התשובה ממוחו: 

ל"א'...
השולחן  על  נערמו  מהש"ס  ציטוטים  מאלף  למעלה 
ונשאלו, ור' פנחס מוצא את מקורם בשבריר שניה במוחו. 
אולי צריך לחזור ולהדגיש, כי ר' פנחס לא ידע על אלה 
מאמרים יישאל, וגם מחשב או ספר לא היו בסביבתו. על 
והוא כבן עשרים  ר' פנחס  ישב  ריק לחלוטין  יד שולחן 
והוא  מסודרת,  בצורה  מונח  הש"ס  כל  ובמוחו  בלבד, 

שולף את התשובות בזו אחר זו בלי מאמץ...
לצד  הת"ת,  תלמידי  ונדהמים  המומים  ישבו  באולם, 
וגם  הפלא,  את  לראות  באו  המנהלים  גם  מחנכיהם. 
כבן  צעיר  בחורצ'יק   - ייאמן  לא  מהסביבה.  אורחים 

עשרים, השולט שליטה כה מליאה בכל מכמני הש"ס! 
כל ציטוט וכל אמירה, כל פתגם וכל מושג מהתלמוד - 

הוא מוצא את המקור בשברירי שניה!
המעמד המרשים הסתיים בשקט של הלם, שהפך אחר 
כך למחיאות כפיים סוערות לגאון הצעיר. אך כל מי שהיה 
שם, וגם מי שרק שמע על המעמד הזה, נותר עם שאלה 
פתוחה. איך? איך מגיעים לבקיאות כזו? האם הוא ניחן 

בכשרון נדיר או בזכרון יוצא דופן?
ר' פנחס ניסה להיעלם אל דפי הגמרא האהובים, אך 
לזיכוי הרבים ניאות לשתף אותנו בסיפורו האישי, הנחשף 

כאן מפיו לראשונה:
כילד צעיר נחשב פנחס ככשרון בינוני. הוא ידע ללמוד 
חלש  היה  שלו  הזכרון  אך  למדי,  ממוצע  באופן  ולהבין 
צורך  כשהיה  ביטוי  לידי  הדברים  הגיעו  בייחוד  במיוחד. 
מוחו  אז   - מבחן  לקראת  ולסדרו  לימודי  חומר  לסכם 
היה מתבלבל ומסתחרר, ובתוך כמה רגעים נמחקו שעות 

לימוד רבות וידע תורני רחב.
ומשנן  לומד  הייתי  'כיצד  פנחס,  ר'  מספר  זוכר,'  'אני 
בקצב  החומר  את  להבין  הצלחתי  בחיידר.  הנלמד  את 
רגיל, הבעיה היתה כשהתחילו להצטבר יותר מדי נתונים 
בסוגיא אחת - ואז הזכרון היה בוגד בי, המוח לא קלט 

בצורה נאותה, ולא הצלחתי לזכור דבר...'
הוא נושם לרגע, ומיד ממשיך במבוכה: 'אני מתבייש 
להראות את תוצאות המבחנים שלי מאותם שנים - כי 
גם אחרי לילות כימים של השקעה בלימוד ושינון וחזרה, 

התוצאה היתה שלושים אחוזים, מקסימום ארבעים...'
תקופת  הגיעה  בת"ת,  לימודיו  שנות  סיום  לקראת 
המבחנים לקראת הישיבה הקטנה. פנחס השתדל מאוד, 
יגע ולמד אינסוף שעות, חזר ושינן בלי הפסקה, ולא עצם 

עין בלילה שלפני המבחן מרוב מתח וחרדה...
הוא  בדבקות.  להתפלל  והחל  קום  השכים  שחר,  עם 
שב   - שנותרו  ובשעות  ובתחינה,  בתפילה  דמעות  שפך 
כל  המבחן.  ברגע  אכזבתו  היתה  רבה  מה  אך  ושינן... 
לא   - והדמעות  התחנונים  והלילות,  הימים  השעות, 
הועילו מול זכרונו הבעייתי כל כך. ברגע הכניסה לחדר 
המבחן כאילו נמחק כל דיסק הזכרון במוח, כל המאמץ 

והחזרה ירדו לטמיון...
'לצערנו,  שקיבל:  מזו  אחרת  לתשובה  ציפה  לא  הוא 
בשנת  בישיבתנו  ללימוד  מתאים  נמצא  לא  בנכם 
ובריאות',  הצלחה  לכם  מאחלים  אנו  הבאה.  הלימודים 
שאביו  אחרי  רק  להוריו.  שמוען  הקצר  במכתב  נכתב 
אכזבה  מתוך  לישיבה,  פנחס  התקבל  פרוטקציה  הפעיל 
על הדרך בה הגיע אליה - למרות יכולותיו ולא בגללן, על 

אף זכרונו הבוגדני ולא בעטיו...
בקיץ שאחריו, נערכה שמחת ה'בר מצוה' של פנחס. 
רבות  שהה  היתר  ובין  בהתרגשות,  אליה  התכונן  פנחס 
ונערך  בבית הכנסת הסמוך לביתו, לומד הלכות תפילין 
חייו  את  ששינה  המפנה  קרה  ואז  הגדול.  היום  לקראת 

 - - -
'סגולות  נכתב  שבכותרתו  מודפס,  גיליון  מצא  לפתע 
לזכרון'. פנחס קפץ על המציאה כמוצא שלל רב - הן כל 
הבעיה שלו בחיים היא בתחום הזכרון, אולי כאן, בגיליון 
שתהפוך  סגולה  לאתר  יצליח  והוא  הפתרון  יימצא  זה, 
ופעיל? אולי כאן טמונה  זכרון חי  זוכר, עם  אותו לאדם 

ישועתו?
הוא הביט בשורה הראשונה, בה נכתב: 'אמר הרה"ק 
בקדושה  עיניו  השומר  זי"ע:  מקוצק  מנדל  מנחם  רבי 
יזכור  עיניו  ויראו  שילמד  מה  שכל  לו  מובטח  ובטהרה, 

ולא תשלוט בו השכחה כלל!'
פנחס קורא שוב ושוב, ואינו מאמין. הוא משפשף את 
עיניו, ונדהם. 'מה?!' מספר ר' פנחס על תחושתו באותה 

עת, 'אני אומר לעצמי הרי זאת הבעיה שלי, 
זה בדיוק הפתרון לבעיה שלי. אני סובל כל כך 

משכחה, אני לא מצליח לזכור כלום, היתכן כי כתוב 
לפניי הפיתרון? האם אני ניצב מול גילוי חיי?!'

הוא הוסיף לשבת, המום. בתוך תוכו התחוללה סערה 
שלו  המרכזי  הקושי  שלו,  המצוקה  הוא  הזכרון  הרי   -
בחיים, וכאן הוא עומד מול הפיתרון המובטח, מובטח, 
ועול ומסירות צריך כדי  מובטח!!! ומנגד, כמה אחריות 

להיות בדרגת שומר עיניו בקדושה ובטהרה...
למחצית  קרוב  ארוכות,  דקות  ארכה  ההתלבטות 
עיניים  יכול לקבל על עצמי עכשיו שמירת  'אני  השעה. 
מושלמת', אמר פנחס בלבו, 'אבל אני חייב לעמוד בזה, 
כל  זה  והרי  היום...  להיות קל בעולם של  הולך  וזה לא 
כך קשה, האם אני מסוגל? האם זה כדאי? האם אצליח 

לעמוד במשימה הזו?'
ההתלבטות היתה קשה, קורעת לב. הדבר משול לאדם 
טובע, שמישהו מושיט לו יד להצילו אך דורש סכום עתק 
בגין ההצלה שאין לו מהיכן לשלם... להתחייב לשמירת 
עיניים ולזכות בזכרון, או לוותר על הפתרון כי המשימה 

כה קשה?
חייו,  הצלת  לטובת  לבסוף,  הוכרעה  הדילמה 
במשמעות הכי עמוקה של המילה. פנחס קיבל על עצמו 
'אני מקבל על עצמי לשמור  וברורות:  במילים פשוטות 
בעיניים  אמר  ואילך',  זה  מרגע  ובטהרה  בקדושה  עיניי 
'עזרני  האמיצה.  ההחלטה  על  רב  סיפוק  ותוך  עצומות, 
בורא עולם שאצליח לעמוד במשימה הזו ולשמור עיניי 
אשכח  שלא  ההבטחה  במימוש  לראות  וזכני  בקדושה, 

דבר מלימודי!' התחנן בדמעות שליש...
כשההחלטה עברה לשלב היישום, גילה פנחס עד כמה 
היא קשה מצד אחד, אך ממלאת סיפוק ושמחה מהצד 
ליעד ללכת ברחוב בזהירות  זה לא קל להתמסר  השני. 
מתמדת, לא להביט בעיתון שספק אם רוח חכמים נוחה 
ליפול  ולא  נוצצת  לפרסומת  עיניים  לשאת  לא  הימנו, 

במלכודת מראות אסורים מזדמנים...
באומץ  בעוצמה,  בנחישות,  להיאבק,  בחר  הוא  אך 
חיפש  לא  דרך,  קיצורי  עשה  לא  ויתר,  לא  ובגבורה. 
הנחות... גם אם היו מי שהביטו בו במבט מוזר, גם אם 
היה נראה לו שהוא בעצמו כבר מגזים - הוא לא ניסה 
להתחמק ולעגל פינות. הוא שומר את עיניו בלהט, ויהי 

מה!
הנסיון  בהם  הקיץ  בימי  מאבק,  של  ימים  חודשיים 
קשה שבעתיים. חודשיים ימים של נסיון מתמיד ועקשני, 
אורך  לכל  ודוחה.  הודף  ופנחס  ומנסה,  מנסה  היצר  בו 
החודשיים הוא ניסה שוב ושוב לראות אם הסגולה כבר 
פועלת, ולא נואש גם כשראה שעדיין זכרונו מתעתע בו.

אבל אחרי חודשיים קרה המפנה. שוב הוא למד עמוד 
לו  אמרה  פנימית  תחושה  להיבחן.  ניגש  ושוב  גמרא, 

שמשהו השתנה...
בחייו,  לראשונה  רעם.  הלום  אותו  הותירו  התוצאות 
זכה לראות בשולי מבחן בכתב את הציון תשעים ושבעה 
אחוז! לראשונה בחייו זכרונו לא בגד בו, הוא זכר היטב 
את החומר וכתב אותו בנינוחות ובקלות! לראשונה בחייו 

השיג תוצאה שאפשר להתגאות בה!
הפכו  שלו  הזכרון  קשיי  כל  ואילך,  יום  מאותו 
בחור שלומד  לגאון,  הפך  פנחס  ר'  רחוקה.  להיסטוריה 
משהו  עצמו  על  שקיבל  יום  מאותו  דבר.  שוכח  ולא 
נקלט,  - כל מה שהוא לומד פעם אחת  והיום  השתנה, 

מסתדר, נרשם, וזכור היטב...
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בנות רווקות הסמוכות על שולחן הוריהן, א. 
ואם  שבת,  נרות  להדליק  חובה  כל  עליהן  אין 
שבת  נרות  ולהדליק  עצמן  על  להחמיר  ברצונן 
הנרות,  הדלקת  על  לברך  להן  אסור  בחדריהן, 
שמדליקה  בעת  האם  מפי  הברכה  ישמעו  אלא 
בחדר האוכל, ולאחר שיענו אמן ידליקו בחדריהן 

בלי ברכה.

יכולה הכלה ב.  כלה השובתת אצל חמותה. 
להדליק הנרות בברכה בחדר השינה שמייחדים 
שבחדר  ההדלקה  על  תברך  וחמותה  עבורה, 
אצל  השובתת  נשואה  לבת  הדין  והוא  האוכל, 
אמה. (ואם חוזרים לבתיהם, ראה בסעיף הבא), 
נרות  עמהן  לקחת  הכלה  או  הבת  וידקדקו 
מהבית שלהן, כיוון שהנרות צריך שיהיו שלהן, 
וצריך  גמורה.  במתנה  להן  יקנו  שההורים  או 
לחדר  בואם  עד  שידלקו  גדולים  יהיו  שהנרות 

שינה לישון כדי שיהנו מאורם.

בבית ג.  שבת  ליל  סעודת  את  הסועדים 
אחר  וחוזרים  וכדומה,  מכריהם  או  הוריהם 
מהבית  יוצאים  אם  בביתם,  לישון  הסעודה 
לפני פלג המנחה לא ידליקו נרות (אבל יכולים 
להדליק בלי ברכה), ואם יוצאים מהבית לאחר 
פלג המנחה (שעה ורבע לפני השקיעה), תדליק 

האשה את הנרות בברכה בביתה, ואחר כך 
ילכו לבית קרוביהם, וצריך שהנרות 

עד  דלוקים  ויהיו  גדולים  יהיו 
שיהנו  כדי  לביתם  שיחזרו 

איזה  ויטעמו  מהנרות. 
מאכל כגון עוגה או פירות 
שיהנו  כדי  בזה  וכיוצא 

מהנרות.

השובתות ד.  משפחות 
בבתי  או  הבראה  בבתי 

ואוכלים  בזה,  וכיוצא  מלון 
כל  וישנים  הכללי  האוכל  בחדר 

המשפחה בחדר שהקצו להם, תדליק 
להם.  המיוחד  שינה  בחדר  נרות  האשה 

וצריך שהנרות יהיו גדולים שיעור שכאשר יחזרו 
לחדרם יהיו דלוקים ויהנו לאורם. ואחת מהנשים 
תדליק  כך  ואחר  בברכה,  האוכל  בחדר  תדליק 
שכבר  כיוון  ברכה  בלי  לשינה  המיוחד  בחדר 

בירכה על ההדלקה שבחדר האוכל. 

בחורי ישיבה הדרים בפנימיה של הישיבה, ה. 
אחד  אחד,  בחדר  בחורים  כמה  שם  וישנים 
הבחורים ידליק בברכה וחבריו ישמעו ויצאו ידי 
חובה, וכן בכל חדר וחדר ידליק אחד מהבחורים 
שהנרות  וצריך  חובה.  ידי  ויצאו  ישמעו  וחבריו 
יהיו  לחדרם  יחזרו  שכאשר  שיעור  גדולים  יהיו 

דלוקים ויהנו לאורם.

אף מי שהוא נשוי ושובת לבדו בביתו, מפני ו. 
לשבות  לבדו  שנוסע  או  חולים,  בבית  שאשתו 
נרות  להדליק  חייב  בזה,  וכיוצא  מקום  באיזה 
שאשתו  אפילו  ששובת,  במקום  בברכה  שבת 
מדליקה גם היא נרות במקום שנמצאת בו. ואשה 
נשואה הנמצאת בבית חולים או בבית החלמה 
אם אוכלת ליד מטתה בחדרה, תדליק שם נרות 
בברכה, אפילו שבעלה כבר מדליק נרות בבית. 
ואם הקדימו אחרים והדליקו נרות בחדרה, אין 
המקום  הנהלת  ואם  בברכה.  שם  להדליק  לה 
מתנגדים שתדליק בחדרה, תדליק בברכה בחדר 
והדליקו  קדמו  אם  אבל  שם,  אוכלת  אם  אוכל 

כבר בחדר אוכל, אין לה להדליק שם בברכה.

כהורים  השקעתנו  על  נסתכל  משקל,  אותו  על  בדיוק 
בחינוך ילדינו. נבין, כי את עיקר המאמץ אנו חייבים להפנות 
לרכישת לב הילד, לצורך המטרה שאנו מחנכים אותו לה. לא 
נוכל להסתפק במעשים חיוביים שהוא עושה רק כדי לברוח 
מעולו של איום או להינצל מפגיעתו של עונש. מעשים כאלו, 
נחת  להרוות  כדי  בהם  יש  החיצונית שלהם  בצורה  אם  גם 
ולהציג חזות של הצלחה, אינם פועלים מאומה בנפש הילד. 
ובמקרים  רבים, אף פוגעים פגיעה אנושה ומכחידים כמעט 
מעטים  בכפיה,  שנעשה  מעשה  הרצון.  שבבי  את  לגמרי 

הסיכויים שעוד ייעשה מתוך חשק.
זהב  כביצי  הילד  של  החיוביים  מעשיו  את  רואים  אנו 
בעלות ערך רב. אך לבו של הילד ורצונו לקיים מצוות, הוא 
הכח המוליד את המעשים. וכפי שאמרנו- באמצעות כפיה 
לא נצליח להשיגם. החפץ לעורר את לב ילדו ולהניעו לקיים 
מעשים טובים מעצמו- ובעיקר, לעורר בו רצון לבחור בטוב, 
לשעה שהוא עצמו יצטרך להחליט על מעשיו לטוב ולרע- 
יצפה שכפיה תניעהו לכך. הורים שישתמשו בכוח כדי  בל 
"לסחוט" מילדים מעשים טובים בניגוד לרצונו, יצליחו אולי 
גם  יגרמו  אך  ועכשיו,  כאן  זהב,  ביצי  מספר  בסלם  לצבור 
לשחיטת ה"תרנגולת"- לבו של הילד. כתוצאה מן הסחיטה 
הכוחנית והכפייתית, יפתח הילד סלידה מהמעשים הטובים 

שהוכרח לבצע. בעתיד, כשרק יוכל, הוא ימנע מלבצעם. 
החשבון הזה, חייב לעמוד לנגד עיניהם של הורים. כאשר 
יזכרו, שיחד עם עובדת היותם חזקים מול חולשת הילדים, 
אין כל סיכוי שהכח ישרת את חינוכם העתידי של הילדים- 
בכל  שימוש,  בו  מלעשות  וימנעו  הכוח  מגבלות  את  יבינו 

הקשור לרצון לגרום להם לעשות טוב. אב יכול ברגע נתון 
ליטול "מקל" ולאלץ את ילדו לשבת ולברך ברכת המזון בקול 
להכריח  לרשותו-  העומד  הכוח  בכל  יצליח-  לא  הוא  רם; 
ומעשים  עושה.  הוא  אשר  את  לעשות  לרצות  הילד  את 
הם  רוב,  פי  על  אינם מבטיחים  המשך.  לב,  בלא  הנעשים 
מבטיחים את ההיפך הגמור. מה יקרה ביום שהאב "הגיבור" 
לא יהיה נוכח בשעת הארוחה? סביר להניח, שהילד ינצל את 

ההזדמנות כדי להמציא "ברכה מעין שלוש" משלו...
יכולות לשמש ככלים ראויים להבעיר  וחיבה,  רק אהבה 
נוכל  לא  בלעדיהן,  הטוב.  לעשיית  הילד את התשוקה  בלב 
לצפות לאהבת תורה ולחשק ללימוד. זאת, אף בשעה שנצליח 
לראות את הילד לומד ומביא ציונים טובים מה"חדר". העשיה 
והיא  הילד,  של  הפנימי  הרצון  עם  קשר  לה  אין  העכשוית, 
שהוכרחו  האברים,  של  המכנית  פעולתם  את  רק  מבטאת 
להנציח  אנו  מבקשים  אם  עושים.  הם  אשר  את  לעשות 
פעולות טובות ולהפוך אותן לקבועות, עלינו לזכור את דברי 
רבינו בחיי בהקדמתו לספרו "חובות הלבבות": "וידעתי דעת 
ברורה, כי חובות האיברים לא תשלמנה, כי אם ברצון הלב 

לעשותן ותאוות לבנו לפעול אותן..."
השלמת  תוך  כראוי  מצוות  לקיים  דרך  אין  אומר:  הוי 
בו  ונבעיר  הלב  את  נגייס  לא  אם  עלינו,  המוטלת  החובה 

תשוקה לכך.
לא נביט רק ברווח המיידי, אלא נזכור כי החשוב מכל הוא 
לעורר בילד את החשק לרצות ללמוד, להצית בו את החשק 
והרצון להרגיש מתיקות בתפילה, ולגרותו לחפוץ בתשוקה 

עזה בקיום חסד עם זולתו.  
ילדיהם.  פני  תפקידם של הורים הוא, להאיר את הנתיב 

וחובתנו כהורים להשיב את רגליו אל הנתיב הסלול.
פנים-  והארת  אהבה  על  מושתת  גישתנו  תהא  אם  אך 
ירגישו  והם  מצוא,  עת  בכל  הילדים  כלפי  מצדנו  שיוקרנו 
זאת, וכמים הפנים אל הפנים, יאהבו אותנו- נשמח לגלות, 
כי לבם של ילדינו פתוח ואזניהם כרויות לשמוע ולהקשיב, 
לא רק למסרים שנעביר להם בנוגע לחובתם בעולמם, אלא 

גם לדברי מוסר שישמע מפינו בשעת הצורך.
פירות  ישא  העכשווי  שחינוכנו  יותר,  בטוחים  נהיה  אז 

לטווח רחוק, בבחינת "גם כי יזקין לא יסור ממנה"...

האחת  נחוצות.  ידיעות  בב'  תלוי  בה'  הבטחון  מהות 
למצב  והשנית  האדם,  נתון  בו  ההוה  למצב  בה'  בטחון 

העתידי - לקוות לטוב, ונבאר.
ובהכרה  האחת, שיקבע האדם בלבו, בקביעה עמקה, 
ברורה ושרשית, שהנו תלוי אך ורק בה', ותלות זו תהא 
שפרנסתו,  שלמה  באמונה  יאמין  כאשר  באדם  מוחשית 
בריאותו, זווגו, גזורים מה', ואין לשום כח בעולם לשנות 
את אשר ירצה ה', וכל הסבות הטבעיות שבעולם שדרכן 
אינן   - לרע  ענשו  או את  לטוב,  האדם מקבל את שפעו 
וכל  על האדם,  ה' שגזר  גזרת  לבצע את  ה'  אלא שלוחי 
ההוה הנעשה עמו אינו אלא מאת ה', ואפס זולתו, והיטיב 
"המספיק  בספרו:  הרמב"ם  בן  אברהם  רבי  זאת  לבאר 

לעובדי ה'" שער הבטחון פרק א', ואלו דבריו:
המדות  אחת  הוא  שמו,  ויתברך  יתעלה  בה'  הבטחון 
חלק  לא  ולכן  התורה,  מיסודות  יסוד  ואפלו  התרומיות, 
על חיובו אף אחד ממחוקקי התורה, והוא שגור על לשון 
הכלל ונטוע בלב יחידי סגלה, ספרי הנביאים מלאים אותו 
מאמרו  את  נזכיר  אם  ודינו  עליו.  מורים  התורה  ופסוקי 

(דברים ח, ג): "כי על כל מוצא פי ה' יחיה האדם".
וגם צוויו יתעלה, להמנע מזריעה וקצירה ולהפקיר את 
יבול הארץ בשנה השביעית ובשנת היובל, משתת על יסוד 
הבטחון, ומפרש בלשון התורה (ויקרא כה, כ-כא): "וכי 
תאמרו מה נאכל בשנה השביעת הן לא נזרע ולא נאסף 

את תבואתנו, וצויתי את ברכתי לכם" וגו'.

הוא  יתעלה,  ה'  כי  האמונה,  חזוק  הוא  הבטחון  ועקר 
והמרפא,  והמחליא  והממית,  המחיה  והמפרנס,  הבורא 
המעשיר והמרושש, וכל מקרי העולם הכלליים והפרטיים 
חוזרים אליו, והוא היוצרם וגוזרם ומוציאם לפעל - מלבד 
וכמבאר  לכל  כידוע   - בידי שמים  יראת שמים, שאיננה 

להלן באחד מפרקי החלק הזה.
ויעקב אמר (בראשית מח, טו): "האלקים הרעה אותי 
מעודי עד היום הזה". וחנה אמרה (שמואל א ב, ו-ז) "ה' 
ממית ומחיה מוריד שאול ויעל, ה' מוריש ומעשיר משפיל 
אף מרומם". ואליפז אמר (איוב ה', יח): "כי הוא יכאיב 
ויחבש ימחץ וידיו תרפינה". ואסף אמר (תהילים עה, ח): 
"כי אלקים שפט זה ישפיל וזה ירים", והפסוקים בענין זה 

רבים מספר.
בדעתו  והתחזק  בברור  האדם  השיג  אם  מעתה  אמר 
יוצר הדברים הכלליים והפרטיים, וכל  כי ה' יתעלה הוא 
לידי שלמותם  ובאים  לרצונו  האמצעים הרגילים כפופים 
"ולו  ג):  ב,  א  (שמואל  חנה  שאמרה  כמו  חפצו,  פי  על 

נתכנו עללות" - ממילא יכון הבטחון על ידי כך.
בטחונו  נותן  הבוטח  שיהא  היא  הבטחון  ואמתות 
ואמונתו בכל הענינים בה' יתעלה, ולא בשום אמצעי מן 
האמצעים הרגילים. אם חלה ורפא לו, עליו לדעת בלבו 
ומחשבתו ומצפוניו, שהתרופה לא הועילתו אלא במאמרו 
יתעלה - ככתוב (דברים לב, לט): "מחצתי ואני ארפא", 
והסם הרפואי המזיק לא יזיקנו אלא ברצות הבורא. ואמר 
צדה  לא  "ואשר  יג):  כא,  (שמות  הנרצח  בענין  יתעלה, 

והאלקים אנה לידו".
ואם עסק במסחר ועשה עסקים ומכר וקנה, יודע הוא 
יבואנו רוח מן הפעלות הללו אלא בגזרתו  ומכיר, כי לא 
הוא  "כי  יח):  ח,  (דברים  בתורתו  שאמר  כמו   - יתעלה 
הוא  "ארי  אונקלוס:  חיל", שתרגם  לעשות  כח  לך  הנתן 
הריהו  אסון  קרהו  ואם  נכסין".  למקני  עצה  לך  דיהב 
יודע, שנתחיב הדבר במחשבתו יתעלה, כדרך שאים על 
השדה  תוציא  רב  "זרע  לח):  כח,  (דברים  בו  המורדים 

ומעט תאסף" - וכיוצא בזה.
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