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 וקווי ה' יחליפו כח

 רבי יוסף אלבו  / מאמר רביעי פרק מט  - ספר העקרים 

וראוי שישאל שואל ויאמר כי התקוה והתוחלת אינו דבר נאות לטבע האדם כי הם יטרידו המחשבה ויתישו הכח ויחליאו הנפש  

והתוחלת לדבר מה תהיה הנפש טרודה לחשוב מחשבות להשיג הדבר   חולי גדול עד אשר ישימוה סכלה וזה כי בסבת התקוה

ההוא המקווה ולא תחדל מלחשוב תמיד בזה עד אשר יכבה אור השכל מעליה ותשאר הנפש עמומה ע"ז אמר הכתוב תוחלת  

 ממושכה מחלה לב )משלי י"ג(  

ת דבר קשה ההשגה ותסתפק במה שתשיג  וע"כ ראוי לכל חכם לב להסיר מנפשו התקוה והתוחלת וזה כי כשתחדל הנפש מלקוו

לא הנפש טרודה בדבר ותחשוב בדברי מדע והשכל וענינים מרבים אור השכל ומזהירים אותו ואם כן איך נאמר כי התקוה והתוחלת  

אל המאמין טוב עד שנמצא הנביא מזהיר על התקוה יותר מכל הדברים כלם אמר ואתה באלהיך תשוב חסד ומשפט שמור וקוה  

 יך תמיד )הושע י"ב( שיראה שהתקוה דבר הכרחי אל המאמין כשמירת חסד ומשפט או יותר: אל אלה 

 והתשובה בזה כי התקוה לדבר שהמקוה מסופק בו אם יגיע אם לאו תטריד הנפש לחשוב מחשבות כדי להשיגו  

ה משערת הטוב ההוא  אבל התקוה לדבר שהאדם מובטח בו שיבא כמו שיקוה לאור הבקר לא יטריד הנפש אבל ישמחנה בהיות

 המבוקש והיותה בוטחת שיגיע  

וע"ז הדרך ראוי שתהיה התקוה להשם כשיהיה בוטח בו בטחון שלם שישלים תקותו בלי ספק אחר שיש יכולת בידו ואין מי שיעכב  

אמץ לבבכם  על ידו לא כמי שמקוה דבר שמסופק בו אם יגיע ואם לא יגיע והתקוה הזאת תחזק הלב ותשמחהו אמר הכתוב חזקו וי 

כל המיחלים לה' )תהלים ל"א( כי התקוה אליו לא די שלא תחליש הלב אלא שתחזק אותו כי המקוה אל הש"י בהיות לבו סמוך  

 ונשען על ה' קדוש ישראל באמת שימלא שאלתו יוסיף אומץ ויתחזק כחו  

רים שאין מדרכם ליעף וליגע והבחורים שדרכם  הוא שאמר הכתוב וייעפו נערים וגו' וקוי ה' יחליפו כח )ישעיה ל"א( ר"ל אפי' הנע

להחליף כח כלם כשול יכשלו וייעפו וייגעו ואולם קוי ה' יחליפו כח וירבו עצמה ומצד שירבו עצמה יוכלו לקוות ומצד היות התקוה  

 אל הש"י שהוא דבר קיים יתחזק יותר עד שהדברים הללו הם כמתגמלים התקוה סבת החוזק והחוזק סבת התקוה  

זה רמז המשורר באמרו קוה אל ה' חזק ויאמץ לבך וקוה אל ה' )תהלים כ"ז( הנה באר שהתקוה סבת החוזק והחוזק סבה   ואל

 לקוות יותר ועל התקוה הזאת היה מזהיר הנביא באמרו חסד ומשפט שמור וקוה אל אלהיך תמיד )הושע י"ב(: 

שר שישבח האדם להש"י אמר המשורר ואני תמיד איחל  כי התקוה והתוחלת אל הש"י הוא דבר יותר מעולה מכל התהלות שאפ

והוספתי על כל תהלתך )תהלים ע"ד( וזה יראה דבר זר מאד איך אמר שהוא יוסיף על כל תהלות הש"י והרי הכתוב אמר מי ימלל  

וסיף עליהם  גבורות ה' ישמיע כל תהלתו )שם ק"ו( והיאך אפשר שיוכל האדם לספר תהלות הש"י שהם בלתי בעל תכלית אף כי לה

אלא שפירוש הפסוק הוא כך כי בהיותו מיחל להש"י תמיד הוא מוסיף על כל התהלות שאפשר שיהלל האדם את הש"י וכן באר  

זה דוד במקום אחר אמר כי התקוה והתוחלת להש"י היא כמו התהלה ביותר מובחר שבמקומות וכמו היותר נבחר שבקרבנות  

 ונדבה   והוא הקרבן שאינו בא על חטא אלא בנדר

כמו דומו עד הגיענו אליכם שפירושו    אמר לך דומיה תהלה אלהים בציון ולך ישולם נדר )שם ס"ה( ונראה לי כי דומיה מלשון תקוה 

קוו וכן דמינו אלהים חסדך שפירושו קוינו ויהיה פירוש הפסוק כן הדומיה שהיא התקוה והתוחלת אליך אלהים הוא כמו התהלה  

נבחר שבמקומות והיא ג"כ כאלו ישולם לך נדר שהוא היותר נבחר שבקרבנות לפי שאינו בא על החטא    בציון שהוא המקום היותר

ומצד התקוה אתה שומע תפלה כי התפלה שהיא מצד התקוה אליו יתברך היא היותר נבחרת ומצד שאתה שומע התפלה עדיך  

אפי' הפשעים שהם המרדים אתה תכפרם וזה  כל בשר יבא להתפלל ומצד התפלה הבאה מצד התקווה דברי עונות גברו מני ו

 לגודל מעלת התקוה כמו שנתבאר למעלה  

ולגודל מעלת התקוה היה דוד מזהיר את העם לקוות אל ה' תמיד בלי הפסק אמר יחל ישראל אל ה' מעתה ועד עולם )תהלים  

לרשת ארץ )שם ל"ז( הרי שבאר   קל"א( וייעד על התקוה הגמול הרוחני שהוא העוה"ב אמר קוה אל ה' ושמור דרכו וירוממך

שבשכר התקוה בפרט ושמירת דרך ה' בכלל יירש ארץ החיים כי כפי דעת רז"ל ירושת הארץ היא ארץ החיים כמו שאמרו )סנהדרין  

 דף צ"א ע"א( כל ישראל יש להם חלק לעוה"ב שנאמר ועמך כלם צדיקים לעולם יירשו ארץ  

מר אם יתמהמה חכה לו כי בא יבא ולא יאחר )חבקוק ב'( ואחר שהוא מתמהמה וכן נמצא חבקוק מזהיר על התקוה והתוחלת א

איך אמר כי לא יאחר אבל פירושו שאע"פ שיתמהמה ראוי שיחכה תמיד לגאולה ויחכה שיבא בלי איחור וכן אמר ישעיה אשרי כל  

 ( חוכי לו )ישעיה ל' 


