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Pélé Yoets

Emouna - La foi - Aleph

אמונה היא היתה לראש פנה. כי המאמין בה', אשר מלא כל
הארץ כבודו ועיניו פקוחות על כל דרכי בני אדם לתת לאיש
כדרכיו וכפרי מעלליו, צדיק באמונתו יחיה, כי בודאי יזהר

בקיום כל המצוות ובדקדוקי המצוות, ויהא זריז במצוות ויזהר
להיות נקי מכל חטא, ויתגבר כארי לעבודת בוראו, ולא

ישוב מפני כל. כי בעיניו יראה ולבבו יבין כי שם ה' נקרא עליו
ועיניו משוטטות בכל הארץ. עין רואה, ואזן שומעת, וכל

מעשיו בספר נכתבים. ויבוש מפניו ויעבד עבודתו עבודה שלמה
ביראה ואהבה ושמחה רבה, ויאמין באמונה שלמה כי יש שכר
טוב לצדיקים לפי רב המעשה ולפום צערא אגרא, וענש רע
ומר לרשעים על כל דבר פשע. ופלס ומאזני משפט ביד ה' לתת
לאיש כדרכיו כפי ערכו והשגתו ויכלתו ולפי הטרחה והשמחה
מערכה לקראת מערכה:

ויש עוד גדר אמונה אחרת, אשר ממנה נמשכות כמה מעלות
טובות, דהינו להאמין בהשגחתו יתברך בתחתונים על כל

פרט ופרט, ושאין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן גוזרין
עליו מלמעלה (חולין ז ב), ומפי עליון תצא הרעות והטוב,
בין הבאות בידי שמים בין הבאות בידי אדם, כי הרבה

שלוחים למקום הן לטוב והן למוטב, והוא הנותן כח לעשות חיל
(דברים ח יח), כי לא לחכמים לחם ולא לקלים המרוץ

(קהלת ט יא), ומתוך כך לא יחוס על חסרון ממונו במקום
עבודת קונו לעשות רצונו, ולא ייגע להעשיר במידי דאסיר, רק

יכלכל דבריו במשפט כהגן וכשורה על פי התורה, ולא יקפיד
ולא יחניף ולא ישנא את אחיו ולא יקם ולא יטר, כי ידע ויאמין כי
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ה' אמר לו קלל, והכל מאתו לנכות את מעותו לטובתו. אל
אמונה ואין עול, צדיק וישר הוא (דברים לב ד). צדיק ה' בכל
דרכיו וחסיד בכל מעשיו (תהלים קמה יז). וכל דעבד רחמנא,
לטב עבד (ברכות ם, ב). ומתוך כך יקבל עליו דין שמים
בשמחה, ולא יקוץ בתוכחתו:

ושרש הכל להאמין בכל דברי התורה ובכל דברי סופרים, ואם
אין דעתו סובלתו יתלה בחסרון ידיעתו וקצר השגתו, אמנם
יאמין באמונה שלמה שכל דבריהם חיים וקימים ונאמנים
לעד ולעולמי עולמים. בוא וראה כמה גדולים דברי חכמים,

שאמרו שכל התורה כלה כלולה וספונה במדת האמונה. ורבים
אומרים בפיהם שהם מאמינים בני מאמינים, אבל מעשיהם
משנים, ואתי מעשה ומפיק מידי דבור. ועל הכל יביא אלקים
במשפט לאשר הלך חשכים, מלבד ענש העברה עצמה, נוסף
גם הוא ענוש יענש על היותו ממחסרי אמנה. או אם מאמין ואף
על פי כן לא חס לילך בדרך נכונה, זהו עזות פנים ומצח אשה
זונה:

והנה גם מצוות אלו, להאמין במציאות ה' ולהאמין בהשגחתו,
הם ממנין תרי''ג מצוות, והם מצוות תדיריות שיכול לקימן בכל
עת ובכל רגע על ידי זכירה לבד. הנה כי כן טוב לגבר שיזכר

בפה ואל ישכח בלב, וכפעם בפעם אמור יאמר העבד
הישראלי מה לך יצרי, תמיד תרדפני. יגער ה' בך השטן, כי

אני יהודי בן יהודי, ואני מאמין באמונה שלמה במציאות
ה' לנגדי תמיד ובהשגחתו פרטית בפרטי פרטות, וכי הוא

משלם שכר טוב על כל דהוא דבר טוב מחשבה, דבור ומעשה
וענש רע ומר על כל דהוא דבר רע, אפלו על שיחה קלה

ועל כל מחשבה רעה. הנה כי כן ראוי לי לעשות כך וכך,
ולהתנהג בדרך זה באפן זה, ולמשך ידי ולהזהר ולהשמר מזה
וזה, עד שיהא זך וישר פעלי במחשבה דבור ומעשה, לא ימצא
בהם נפתל ועקש, כדי שלא תהא אמונתי כוזבת, ככה אעשה
ולא אשנה. וכזאת וכזאת החי יתן אל לבו, ויתמיד במחשבתו
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ויעמיק בה לארכה ולרחבה ללכת בשבילי אמונה, והיו ידיו
אמונה, ידים מוכיחות כאשר היתה באמנה. אז טוב אמנה,
לזכות לחיי העולם הבא למנוחה נכונה, ועקר הכל לעשות נחת
רוח לפני שוכן מעונה:
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