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 ד'שעת אייר                                 ד "בס

 ל"השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז
                      ' מהות מידת בטחון בה

    (כטנשטייןיעל פי שיעור של הרב משה ל)חוקותי בפרשת ל

 :(יד,יז -יט ,טז) ירמיה -הפטרת בחוקותי  .1
י ּו' ה טי ם ָיֹבאּו ֻעזִּ י ְביוֹם ָצָרה ֵאֶליָך ּגוֹיִּ י ּוְמנּוסִּ ָמֻעזִּ

ָבם -ֶשֶקר ָנֲחלּו ֲאבוֵֹתינּו ֶהֶבל ְוֵאין-ָאֶרץ ְוֹיאְמרּו ַאְך-ֵמַאְפֵסי

יל  כא  .יםקִּ ים ְוֵהָמה ֹלא ֱאֹלקִּ ּלוֹ ָאָדם ֱאֹל-ֲהַיֲעֶשה כ  .מוֹעִּ
יֵעם יָעם ַבַפַעם ַהֹזאת אוֹדִּ י מוֹדִּ ְננִּ י ְוֶאת-ֶאת ָלֵכן הִּ -ָידִּ

י י ְוָיְדעּו כִּ י -ְּגבּוָרתִּ  .'הְשמִּ
יר א ֹפֶרן ָשמִּ ֲחרּוָשה   ַחַטאת ְיהּוָדה ְכתּוָבה ְבֵעט ַבְרֶזל ְבצִּ

ְזְבחוֵֹתיֶכם-ַעל ָבם ּוְלַקְרנוֹת מִּ ְזֹכר ְבֵניֶהם  ב  .לּוַח לִּ כִּ

ְזְבחוָֹתם ַוֲאֵשֵריֶהם ַעל  ג  .וֹת ַהְּגֹבהוֹתֵעץ ַרֲעָנן ַעל ְּגָבע-מִּ
י ַבָשֶדה ֵחיְלָך ָכל אוְֹצרוֶֹתיָך ָלַבז ֶאֵתן ָבֹמֶתיָך ְבַחָטאת -ֲהָררִּ

י ָלְך  ד  .ְּגבּוֶליָך-ְבָכל ַנֲחָלְתָך ֲאֶשר ָנַתתִּ ְוָשַמְטָתה ּוְבָך מִּ
יָך ֶאת י  ָיָדְעָת -ֹאְיֶביָך ָבָאֶרץ ֲאֶשר ֹלא-ְוַהֲעַבְדתִּ ֵאש -כִּ

י ַעדֶת ְקַדְח  ָארּור ַהֶּגֶבר  'הֹכה ָאַמר  ה .עוָֹלם תּוָקד-ם ְבַאפִּ

ן ְבַטח ָבָאָדם ְוָשם ָבָשר ְזֹרעוֹ ּומִּ בוֹ ' ה-ֲאֶשר יִּ  ו  .ָיסּור לִּ
י ְרֶאה כִּ ים -ְוָהָיה ְכַעְרָער ָבֲעָרָבה ְוֹלא יִּ ָיבוֹא טוֹב ְוָשַכן ֲחֵררִּ

ְדָבר ֶאֶרץ ְמֵלָחה ְוֹלא תֵ  ְבַטח  ז .ֵשבַבמִּ ָברּוְך ַהֶּגֶבר ֲאֶשר יִּ

ְבַטחוֹ  'הְוָהָיה ' הבַ  ם ְוַעל-ְוָהָיה ְכֵעץ ָשתּול ַעל ח  .מִּ -ַמיִּ
ְרֶאה)יּוַבל ְיַשַּלח ָשָרָשיו ְוֹלא ירא  י( יִּ ָיֹבא ֹחם ְוָהָיה ָעֵלהּו -כִּ

יש ֵמֲעשוֹת פֶ  ְדָאג ְוֹלא ָימִּ ְשַנת ַבֹצֶרת ֹלא יִּ יַרֲעָנן ּובִּ  ט  .רִּ

י ֵיָדֶענּו ֹכל ְוָאנֻש הּוא מִּ י  י  .ָעֹקב ַהֵּלב מִּ ֹחֵקר ֵלב ֹבֵחן  'הֲאנִּ
י ַמֲעָלָליו  ְכָליוֹת ְפרִּ ְדָרָכו כִּ יש כִּ ֹקֵרא ָדַגר ְוֹלא  יא .ְוָלֵתת ְלאִּ

יתוֹ  י ָיָמו ַיַעְזֶבנּו ּוְבַאֲחרִּ ְשָפט ַבֲחצִּ ָיָלד ֹעֶשה ֹעֶשר ְוֹלא ְבמִּ

ְהיֶ  ְקָדֵשנּו יב  .ה ָנָבליִּ אשוֹן ְמקוֹם מִּ ֵסא ָכבוֹד ָמרוֹם ֵמרִּ   .כִּ

ְשָרֵאל ְיהָוה ָכל יג ְקֵוה יִּ ָבָאֶרץ ( ְוסּוַרי)ֹעְזֶביָך ֵיֹבשּו יסורי -מִּ
ם י ָעְזבּו ְמקוֹר ַמיִּ ָכֵתבּו כִּ ים ֶאת-יִּ   .'ה-ַחיִּ

י  יד ָּוֵשָעה 'הְרָפֵאנִּ י ְואִּ יֵענִּ י ָאָתה  ְוֵאָרֵפא הוֹשִּ ָּלתִּ י ְתהִּ   .כִּ

  :ז"פרק טירמיה  .2
י ֹכה ָאַמר ה" ים ַבָמקוֹם ' כִּ ּלוֹדִּ ים ְוַעל ַהָבנוֹת ַהיִּ ַעל ַהָבנִּ

ים אוָֹתם  דִּ ֹמָתם ַהֹיְלדוֹת אוָֹתם ְוַעל ֲאבוָֹתם ַהמוֹלִּ ַהֶזה ְוַעל אִּ
ָקֵברּו  .ָבָאֶרץ ַהֹזאת ָסְפדּו ְוֹלא יִּ ים ָיֻמתּו ֹלא יִּ ְממוֵֹתי ַתֲחֻלאִּ

ְכלּו ְוָהְיָתה  ְהיּו ּוַבֶחֶרב ּוָבָרָעב יִּ ְלֹדֶמן ַעל ְפֵני ָהֲאָדָמה יִּ
ם ּוְלֶבֱהַמת ָהָאֶרץ ְבָלָתם ְלַמֲאָכל ְלעוֹף ַהָשַמיִּ י ֹכה ָאַמר  .נִּ כִּ

י ַאל ָתבוֹא ֵבית ַמְרֵזַח ְוַאל ֵתֵלְך לִּ ' ה ְספוֹד ְוַאל ָתֹנד ָלֶהם כִּ

י ֵמֵאת ָהָעם ַהֶזה ְנֻאם ה י ֶאת ְשלוֹמִּ ֶאת ַהֶחֶסד  ְוֶאת ' ָאַסְפתִּ
ים ָקֵברּו ְוֹלא  .ָהַרֲחמִּ ים ָבָאֶרץ ַהֹזאת ֹלא יִּ ים ּוְקַטנִּ ּוֵמתּו ְגֹדלִּ

ָקֵרַח ָלֶהם ְתֹּגַדד ְוֹלא יִּ ְסְפדּו ָלֶהם ְוֹלא יִּ ְפְרסּו  .יִּ ָלֶהם ְוֹלא יִּ
ים ַעל  ַעל ֵאֶבל ְלַנֲחמוֹ ַעל ֵמת ְוֹלא ַיְשקּו אוָֹתם כוֹס ַתְנחּומִּ

מוֹ  יו ְוַעל אִּ ְשֶתה ֹלא ָתבוֹא ָלֶשֶבת אוָֹתם ֶלֱאֹכל  .ָאבִּ ּוֵבית מִּ
ְשתוֹת י ֹכה ָאַמר ה .ְולִּ ית ֵק ְצָבאוֹת ֱאֹל' כִּ י ַמְשבִּ ְננִּ ְשָרֵאל הִּ י יִּ

ן ַהָמקוֹם ַהֶזה ְלעֵ  ְמָחה מִּ יֵמיֶכם קוֹל ָששוֹן ְוקוֹל שִּ יֵניֶכם ּובִּ
 ".קוֹל ָחָתן ְוקוֹל ַכָּלה

 :החזון איש ביחס לטיב מידת הביטחון .3
שם . טעות נושנה נתאזרחה בלב רבים במושג ביטחון"

, ביטחון המשמש למדה מהוללה ועיקרית בפי החסידים
בכל מקרה שפוגש  -נסתובבה במושג חובה להאמין 

מידתו לקראת עתיד בלתי מוכרע ושני דרכים האדם והע
ואם , כי בטח יהיה הטוב -אחת טובה ולא שניה , בעתיד

ואין . מסתפק וחושש על היפוך הטוב הוא מחוסר ביטחון
שכל שלא נתברר בנבואה גורל , הוראה זו בביטחון נכונה

' כי מי יודע משפטי ד, העתיד אין העתיד מוכרע
ביטחון הוא האמון שאין אבל עניין ה. 'וגמולותיו ית
וכל הנעשה תחת השמש הכל בהכרזה , מקרה בעולם

 ". 'מאתו ית

 : (ג, הלכות תעניות א) ם"הרמב .4
ודבר זה מדרכי התשובה הוא שבזמן שתבוא צרה ויזעקו "

עליה ויריעו ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להן 
וזה הוא שיגרום להם להסיר ', ככתוב עונותיכם הטו וגו

אבל אם לא יזעקו ולא יריעו אלא יאמרו . ה מעליהםהצר
, דבר זה ממנהג העולם אירע לנו וצרה זו נקרה נקרית

הרי זו דרך אכזריות וגורמת להם להדבק במעשיהם 
הוא שכתוב בתורה , ותוסיף הצרה צרות אחרות, הרעים

כלומר , והלכתם עמי בקרי והלכתי עמכם בחמת קרי
אם תאמרו שהוא קרי  כשאביא עליכם צרה כדי שתשובו

 "אוסיף לכם חמת אותו קרי

 : 'תהילים א .5
 והיה כעץ שתול על פלגי מים

 אשר פריו יתן בעתו ועליהו לא יבול
 וכל אשר יעשה יצליח


