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פ˙ח „בר

על כל פסיעה ופסיעה
למען תלך בדרך טובים וארחות צדיקים תשמור (משלי ב׳ פסוק כ׳)

יתברך הבורא, וישתבח היוצר, יתפאר העליון, ויתרומם המתנשא לכל 
הזה,  לזמן  והגיענו  וקיימנו  שהחיינו  המרובים,  בחסדיו  שזיכנו  לראש, 
ניתן למצוא את הדרך  דרכו  להכנס בפתח שער הקודש, השער אשר 
אמר  עליה  התורה,  וידיעת  המידות  לשלמות  מעלה  מעלה  המובילה 

החכם מכל אדם, למען תלך בדרך טובים, וארחות צדיקים תשמור.

על פי עצתו והוראתו של רבינו הגדול מורה דרכנו, מרן הגר״ח קניבסקי 
שליט״א, זכינו בחסדי השי״ת להחדיר את לימוד מוסרי ה׳, בתוך שיעורי 
לימוד התורה הקדושה, ובתום שנה לתחילת פעילותינו, סיימנו בחסדי 
רבנו  הנפלא של  ספרו  יומי את  לימוד  לסדר  ולחלק  לבאר  יתברך,  ה׳ 

שליט״א, ״ארחות יושר״.

יומי, כמעשינו  ולחלק ללימוד  מתחילים כעת לבאר,  ורעדה אנו  בחיל 
״ארחות צדיקים״, מיסודות ספרי המוסר  בראשונה, את הספר הקדוש 
בעם ישראל, הספר נכתב כפי המקובל אצלנו, בערך לפני כשבע מאות 
שנה, על ידי אחד מענקי הרוח בדור הראשונים כמלאכים, אשר לגודל 
ענוותנותו, לא חתם את שמו על הספר, אמנם כל מעיין בספר יגלה את 
נכתבו  כאילו  ממש  לדורנו,  מתאימים  וסגנונו  דבריו  כל  אשר  פלאו, 

בימינו והוא פלא גדול.

והנה גודל חשיבות, והכרחיות תיקון המידות, כבר ביאר מרן החזון איש 
בהרחבה, בספרו ״אמונה ובטחון״ (פרק ד׳), וכה כותב בין דבריו, כי תיקון 
המידות, הן יסוד המוסד למצוות החוקיים ולמצוות המשפטיים גם יחד, 

ומבאר שם בלשונו הזהב, אל יחשוב האדם, כי תיקון המידות מתייחס 
רק למצוות שבין אדם לחבירו, ואילו במצוות שבין אדם למקום, להם 
צריך רק יראת שמים, אין הדבר כן, כי זה האדם אשר מדותיו כברייתן, 
ואין יצרו  ולא הותקנו על פי המוסר והדעה, הרי הוא מסור ביד יצרו 
ואם  למקום,  אדם  שבין  במצוות  שלם  שיהא  יתכן  ולא  בידו,  מסור 
מקיימן במדה ידועה, הוא רק מפני שאינם נפגשים בהתנגדות מצד אחד 
תעמוד  לא  הרעות,  במידותיו  שיתנגשו  ברגע  אך  המגונות,  ממדותיו 

יראתו בפניהם, ומעשים בכל יום וכו׳ עיי״ש בדבריו המתוקים.

מה  ה״ג)  פ״א  שבת  (בירושלמי  לברכה  זכרונם  חכמינו  אמרו  וכבר 
שנאמר  לסולייתה,  עקב  ענוה  עשתה  לראשה,  עטרה  חכמה  שעשתה 
סדר  כי  למדנו,  ה׳,  יראת  ענוה  עקב  ונאמר  ה׳,  יראת  חכמה  ראשית 

הדברים הוא, תיקון המידות, יראת שמים, ותלמוד תורה. 

עינינו נשואות למרומים בתפילה ובתחינה, שלא נבוש ולא נכלם ולא 
בדרך  עינים  ולהאיר  לבאר  לאמת,  לכוון  שנזכה  ועד,  לעולם  נכשל 
כבוד  להרבות  ומיושרות,  נכונות  לבינו  והגיון  שפתינו  ויהיו  הנכונה, 
וברכותיו  זצוק״ל,  זכות רבנו המחבר  ולהאדירה,  שמים, להגדיל תורה 
של מרן שליט״א, יעמדו לנו, למצוא חן בעיני אלקים ואדם, ונזכה להפיץ 
ולהצית את נר האמת והצדק, להרבות האור בקדושה ובטהרת הלב בין 
כל עמו ישראל באהבה, ומלאה הארץ דעה את ה׳, כמים לים מכסים, 

בביאת המשיח ובבנית בית הבחירה, במהרה בימינו אמן.

בברכת התורה 
מערכת ״ארחות המוסר״
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לתועלת הלומדים:

חוברות ״ארחות המוסר״ מחולקות לקטעי לימוד יומיים, הנפרסים 
על פני כחודש - חמישה ימים בשבוע למשך ארבעה שבועות.

(חוברות ״ארחות המוסר״ נלמדות בשיעורי הגמרא הנמסרים בימי 
ראשון - חמישי ועל כן חולק החומר בהתאם.)

החומר המוקדש לכל יום מותאם ללימוד יומי הנמשך כעשר דקות.

תחילת כל קטע של לימוד יומי מסומנת באמצעות מילה צבועה.    
כשיום הלימוד מצויין בסימניה הקיימת באותו עמוד.

של  וקיומם  בריאתם 
היא  בני-אדם  רוב 
המלומד  ׳האדם  בשביל 
ופלאי, לא  נדיר  הפרוש 
באחד  יחיד  אלא  ימצא 
בני  כל  ושאר  הדורות׳. 
אלא  נבראו  לא  אדם 
זה, או כדי  לצורך אדם 
אם  שהרי  לשמשו, 
בעצמו  לטרוח  יצטרך 

ולהכין לו את צרכיו, לא יהיה לו פנאי ללימודו, או כדי להיות לו לחברה.

ָ‰ָ‡ָ„ם  י  ּƒכ ָר‰,  ָׁ̆ ַ‰י¿ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ˙ו…  רו… ‰ו… ל¿

י ָ‡נּו  ּƒם, כ ּׁ≈̆ ‰ַ י  נ≈ פ¿ ƒל „…‡ יב מ¿ ƒּו‡ ָחב‰

ים  ׁƒ̆ מ¿ּ ַׁ̆ מ¿ ים  ƒכ‡ָ ל¿ ַ‰ַמּ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ רו…

ינּו      ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ י˜,  ּ ƒ„ ַ̂ ָ‡ָ„ם  י  כ≈ ר¿ ָ̂ ב¿ּ

ַיֲע˜…ב:  ו¿ ָח˜  ¿̂ ƒי 19ו¿ ינּו  ƒב‡ָ ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ 18ב¿ּ

ָרע  ל  ָכּ ƒמ י  ƒ̇ …‡ ל  ≈‡ ּ…‚‰ַ ָ‡ך¿  ל¿ "‰ַ20ַמּ

בי‡ורים
את אדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו, ראה מעשי כמה 
שלא  דעתך  תן  בראתי,  בשבילך   - שבראתי  מה  וכל  הן,  ומשובחין  נאים 
כלום  [הקב״ה]  אמר  (קח.):  סנהדרין  ובמסכת  עולמי.  את  ותחריב  תקלקל 
בראתי בהמה וחיה אלא בשביל אדם. ובמשנה סוף קידושין (פב.): והלא לא 
נבראו אלא לשמשני. וברש״י (בראשית ו, ז): הכל נברא בשביל האדם וכיון 
שהוא כלה מה צורך באלו. 18. ב‡בר‰ם ‡בינו. שבאו אליו שלשת המלאכים 
כשחיפש אורחים, והמלאך רפאל בא לרפאותו והמלאך מיכאל לבשר לשרה 
על הולדת יצחק. גם אצל שרה מצינו כשלקחה פרעה, ״אומרת למלאך הך 
והוא מכה״ (רש״י בראשית יב, יז), וכן (שם כ, ד) ״ואבימלך לא קרב אליה״ – 
המלאך מנעו (רש״י).  והגר אמרה (שם טז, יג) ״הגם הלום ראיתי אחרי רואי״ 
– אחרי רואי אותם בביתו של אברהם ששם היתה רגילה לראות מלאכים 
(רש״י). 19. ויˆח˜ ויע˜ב. בעקידת יצחק נאמר (בראשית כב, יא-יב): ויקרא 
אליו מלאך ה׳ מן השמים... ויאמר אל תשלח ידך אל הנער (לשחוט אותו) ואל 
את  לעכב מלשלח  בתואל  שרצה  כן מצינו  מום).  (אפילו  מאומה  לו  תעש 
 – יעקב  ואצל  נה).  כד,  (רש״י שם  והמיתו  ובא מלאך  ליצחק  רבקה להנשא 
״והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו״ – מלאכים שליווהו בארץ אין יוצאים 
חוצה לארץ ועלו לרקיע, וירדו מלאכי חוצה לארץ ללוותו (רש״י שם כח, יב). 
וכן ״וישלח יעקב מלאכים״ – מלאכים ממש (רש״י). 20. ‰מל‡ך ‰‚ו‡ל ‡ו˙י 
(להצילני  בצרתי  ה׳)  (מאת  אלי  להשתלח  הרגיל  המלאך  אמר,  יעקב  ו‚ו'. 

ַלֲעס…˜  ין  ≈‡ ו¿ ב),   ,‡ (˜‰ל˙  ים"  ƒָבל‰ֲ

נּו  ‰ ַרב≈ּ ׁ∆̆ ן מ… כ≈ ם. ו¿ ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי ‡ ב¿ּ ָלּ ∆‡

 ‰ ָּ̇ ַע "13ו¿ ָ‡ַמר:  ם  לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו 

 , ך¿ ָמּ ƒע ל מ≈ ≈‡ יָך ˘…ׁ ל…‰∆ ל ָמ‰ ‰' ‡¡ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי

ך¿  ל∆ „ ַ‰מ∆ּ ƒו ן ָ„ּ כ≈ יָך" („ברים י, יב). ו¿ ל…‰∆ ¡‡ '‰ ˙ ∆‡ ‰‡ָ ר¿ ƒי ם ל¿ ƒ‡ י ּƒכ

ַ‡˙ ‰'" (˙‰לים  ר¿ ƒָמ‰ י י˙ ָחכ¿ ׁƒ̆ ‡ ר: "14ר≈ מ≈ ם ‡ו… לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו 

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… י  רּו‡≈ ב¿ּ ַחר  ב¿ ƒמ ָ‰ָ‡ָ„ם  ין  ƒ‡ רו… ָ‡נּו  ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ּ ƒּומ י).  ˜י‡, 

ָמ‰  ָׁ̆ ּ ׁ̆ ּבו… ַ‰נ¿ ּ י≈ ׁ∆̆  , ˆּוָר˙ו… ן ב¿ּ ָּ̃ ֻ̇ י ‰ּו‡ מ¿ ּƒן 15כ ו… ּ̇ ח¿ ַּ̇ ָלם ַ‰ עו… ָבּ

‰ּו‡  ׁ∆̆ 16  ‰ ז∆ ָכל  ו¿ ים,  ƒנ ו… ּ̇ ח¿ ַ̇ ו¿ ים  ƒנ יו… ל¿ ָ‰ע∆  „ סו…  ˙ נ∆ נ∆ ּבו… ¿̇ ּƒמ‰ַ

ָלם  עו… ָבּ ָר‡  ב¿ ּƒנ ּׁ∆̆ ָכל ַמ‰  ָלם, 17ו¿ ּ‰ ָ‰עו… ז∆ ƒמ ˙ נו… ָוּ ַ‰ַכּ ל  ָכּ ַין  נ¿ ƒע

 ˙ מ∆ ¡‡ ַר˙  ו… ּ̇ ָלָ‡ָ„ם  ָנ‰  ּ¿̇ ƒנ  ‰ ז∆ ַוֲעבּור   , ּכו… ר¿ ָ̂ ל¿ ל  (ב)ַ‰כ…ּ  ‰ּ ַ‰ז∆

יתרה  לˆרכו.  ‰כל  ב. 
הרמב״ם  כתב  מזו 
לפירוש  (בהקדמה 
בבני  שגם  המשניות), 
סיבת  עצמם  האדם 

בי‡ורים
מהם תכלית ראוי ויקר. (שם). [הבל – דבר שאין בו ממש, כמו הבל-פה, וכן 
וילכו אחרי ההבל (ירמיה ב, ה). (שם)]. 13. וע˙‰ י˘ר‡ל מ‰ ‰' ‡ל‰יך ˘ו‡ל 
מעמך. אחרי שהוכיח משה את בני ישראל על כל החטאים בהם הכעיסו את 
אוהב  שהקב״ה  האהבה  בגלל  להם:  אמר  במדבר,  שנה  ארבעים  הקב״ה 
אתכם, כיפר על חטאיכם. ועכשיו מה ה׳ אלוקיך מבקש ממך? רק שתפחד 
לימוד  שבתחילת  הוא  הנכון   .'‰ יר‡˙  חכמ‰  ר‡˘י˙   .14 אלוקיך.  מה׳ 
מ˙ו˜ן  ‰ו‡  כי   .15 דוד).  (מצודת  ה׳.  יראת  בלבו  האדם  ישריש  החכמה 
אותו  ועשה  אלוקים)  (בצלם  בצורה שלו  האדם  את  יצר  הקב״ה  בˆור˙ו. 
דומה לו, שהוא מבין וחושב, לא כמו כל החיות שאינן חושבות ואינן מבינות 
מאומה. 16. ˘‰ו‡ ענין כל ‰כונו˙. שהאדם הוא תכלית כל הבריאה, והוא 
נבר‡  הכונה העיקרית והמטרה המרכזית בבריאת העולם הזה. 17. וכל מ‰̆ 
בעולם ‰ז‰ ‰כל לˆרכו. כמובא במדרש קהלת על הפסוק ״ראה את מעשה 
האלהים כי מי יוכל לתקן את אשר עותו״ (קהלת ז, יג) בשעה שברא הקב״ה 

שדרכם  הם  ויודעים 
כן  פי  על  ואף  למיתה, 
ברשעותם  הם  נשארים 
(שבת לא, ב), ומדוע אין 
דרכם?  את  עוזבים  הם 
לפי שחסרה להם יראת 

שמים!
היא   - שמים  יראת 
על  המושלת  החכמה 
תאוותיו ומפקחת על כל 

חושיו של האדם.
ימיו  כל  ו‰ולך   .„
וממ˘˘  במח˘כים 
כעור ב‡פיל‰. ה״מסילת ישרים״ (פ״ג) מבאר בהרחבה, שהחושך גורם לשני 
וז״ל: ״כי היצר מסמא את עיניו (עיני-שכלו)  מיני טעויות: העלמה והחלפה. 
ממש, והנה הוא כהולך בחושך, שיש לפניו מכשולות ואין עיניו רואות אותם. 
והוא מה שאמרו זכרונם לברכה (ב״מ פג:) ״תשת חושך ויהי לילה״ (תהלים 
קד, כ) – זה העולם-הזה, שדומה ללילה. והבן כמה נפלא המאמר האמתי הזה 
לו  אפשר  טעויות  מיני  שני  הלילה,  חושך  הנה  כי  בו.  להבין  שמעמיק  למי 
שיגרום לעין האדם: או שיכסה את העין עד שלא יראה מה שלפניו כלל, או 
שיטעה אותו עד שיראה לו עמוד כאילו הוא אדם, ואדם כאילו הוא עמוד. כן 
חמריות וגשמיות העולם-הזה, הנה הוא [כ]חושך הלילה לעין השכל, וגורם 
לו שתי טעויות: אינו מניח לו שיראה המכשולות שבדרכי העולם, ונמצאים 
תחילה...  פחד  שהגיעם  מבלי  ואובדים  ונופלים  לבטח  הולכים  הפתאים 
והטעות השני, והוא קשה מן הראשון, הוא – שמטעה  ראיתם עד שרואים 
מתחזקים  כך  ומתוך  רע,  הוא  כאילו  והטוב  טוב  ממש  הוא  כאילו  הרע 
החושך  תחת  היותם  מפני  זה  וכל  הרעים...  מעשיהם  ומחזיקים  (בדרכם) 

וכבושים תחת ממשלת יצרם״. עכ״ל.  

 , ָמ˙ו… ָחכ¿ ַעל  ֲ‡ָו˙ו…  ַּ̇ יל  ׁƒ̆ מ¿ ƒ‰  ‰ ז∆ ו¿

ים  ּƒכ ַׁ̆ ַמח¿ ב¿ּ ָיָמיו  ל  ָכּ ך¿  ל≈ ‰ו… („)ו¿

ָל‰: ֲ‡פ≈ ר ָבּ ּ ו≈ ƒע ׁ̆ כ¿ּ ׁ ּ≈̆ ַמ ּומ¿

 

ָח„  ∆‡‰ָ ָ‡ָ„ם:  ָבּ  ׁ̆ י≈  ˙ חו… כ…ּ  ‰ ָּׁ̆ ƒֲחמ
י  ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ יָע‰,  ƒמ ּׁ¿̆ ‰ַ ַח  כ…ּ ‰ּו‡ 

ַח  כ…ּ ‰ּו‡  י  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ‰ַ ‡ּו˙,  ָ‰ר¿ ַח  כ…ּ ‰ּו‡ 

ַעם,  ַ‰ַטּ ַח  כ…ּ ‰ּו‡  י  ƒיע ƒב ָ‰ר¿ יַח,  ָ‰ר≈

בי‡ורים
שהיתה סמוכה לירושלים, יצא מלאך ה׳ והרג באות הלילה מאה ושמונים 

וחמישה אלף ראשי גייסות. 

ים" (בר‡˘י˙ מח, טו),  ƒָער ˙ ַ‰נ¿ּ ך¿ ‡∆ ָבר≈ י¿

יב,  (‰ו˘ע  ָכל"  ַוֻיּ ָ‡ך¿  ַמל¿ ל  ∆‡ ר  ׂ ַ̆ "21ַוָיּ

ָ‡ך¿  ַמל¿  ‡ ָבּ ׁ∆̆ ינּו  ƒ̂ ָמ  „ עו… ו¿  .(‰

ָל‰  י¿ ַלּ ַבּ י  ƒ‰ "22ַוי¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ם,  ָ̇ ָר ז¿ ע∆ ל¿

 ‰ ַמֲחנ≈ ב¿ּ ך¿  ַוַיּ  '‰ ַ‡ך¿  ַמל¿  ‡ ≈̂ ּ ַוי≈ ַ‰‰ּו‡ 

ים  ּƒַרב ו¿ ל‰),  יט,  ב  (מלכים  ּור"  ּׁ̆ ‡ַ

ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ י  ּƒכ נּו,  ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿  .‰ ל∆ּ ≈‡ ָכּ

ָ‡ר  ׁ¿̆ ַעל   ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ן  רו… ¿̇ ƒי לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆

מּו˙  ¿„ ּƒב ם  ≈‰ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ י-ָ‡ָ„ם,  נ≈ ב¿ּ

ו…  ׁ̆ פ¿ ַנּ ׁ∆̆  ‡ ָלּ ם, ‡∆ ָח„ ָל‰∆ ∆‡ „ יסו… ƒָח„ ו ∆‡

 ,˙ נו… יו… ל¿ ˙ ָ‰ע∆ ל ַמֲעלו… ∆‡ ‰ ָ̇ ‰ ָעל¿ ל ז∆ ׁ∆̆

 , ֲ‡ָו˙ו… ַּ̇ ָמ˙ו… ַעל  יל ָחכ¿ ׁƒ̆ מ¿ ƒ‰ ‰ י ז∆ ּƒכ(‚)

‚. כי ז‰ ‰מ˘יל חכמ˙ו 
משכן  ˙‡ו˙ו.  על 
במוח,  היא  החכמה 
היא  התאוות  משכן 
בלבו אדם. על ידי יראת 
האדם  מסוגל  שמים 
על  חכמתו  להשליט 
שביאר  וכמו  תאותו, 
רבי  הגאון  בהרחבה 
על  זצ״ל  לופיאן  אליהו 
״שופטים  הפסוק 
בכל  לך  תתן  ושוטרים 
שעריך״ (דברים טז, יח), 
לרמוז  הכתוב  שכוונת 
על חושי האדם, שקודם 
יחשוב  בהם  שישתמש 
לפני  הוא  עומד  כאילו 
שופט ומצפה לפסק דינו 
להשתמש  וכיצד  אם 

בהן. ומיהו אותו שופט? – השכל שנתן לנו הבורא, צלם אלקים הנקרא נשמה, 
כפי שנאמר: ״ויפח באפיו נשמת חיים״ (בראשית ב). הוא השופט את האדם 
על פי ציווי התורה ואזהרותיה. אמנם, עדיין זקוק ה״שופט״ ל״שוטר״ שהוא 
הממונה לבצע את פסק הדין. ומי הוא אותו שוטר? – יראת שמים, שבעזרתה 
יכול האדם להכריח את עצמו לציית לשכל. שהרי הרשעים יש להם שכל, 

בי‡ורים
ולגאלני), כענין שנאמר (בעת שהותו בבית לבן) ״ויאמר אלי מלאך האלהים 
בחלום יעקב וגו׳ אנכי האל בית אל״ (רש״י בראשית מח, טז). 21. וי˘ר ‡ל 
עליו  התחזק  יעקב,  עם  נאבק  עשו)  (שרו של  המלאך  כאשר  ויוכל.  מל‡ך 
יעקב ונצחו, וסוף היה שהודה לו המלאך על הברכות שברכו אביו לפני מותו 
ו‚ו'.  ‰‰ו‡  בליל‰  וי‰י   .22 שהן שלו).  וטען  בתחילה  עליהן  ערער  (שעשו 
לאחר שנלחם סנחריב בכוש, חזר ובא על ירושלים להלחם בה, וכשבא לנוב 

‰. לעולם יחמו„ לעלו˙ 
˘‰ו‡  מעל‰  ‡ל 
שלא  ממנ‰.  למעל‰ 
במעלות  יסתפק 
ישאף  אלא  שהשיג, 
ומי  ויותר.  יותר  לעלות 
לנו חכם כשלמה המלך 
ע״ה, שאמר עליו הכתוב ״וה׳ נתן חכמה לשלמה כאשר דבר״ (מלכים-א ה כו) 
וממנו נלמד את הדרך לזכות בחכמה, כשנתבונן מפני מה זכה לה שלמה. 
ומקרא מפורש למעלה ממנו (מלכים-א ג ה-יב): ״בגבעון נראה ה׳ אל שלמה 
וגו׳ ויאמר אלוקים שאל מה אתן לך וגו׳, ויאמר שלמה וגו׳, ונתת לעבדך לב 
שומע לשפוט את עמך להבין בין טוב לרע וגו׳, ויאמר אלוקים אליו יען אשר 
שאלת את הדבר הזה ולא שאלת לך ימים רבים ולא שאלת לך עושר וגו׳ 
ושאלת לך הבין לשמוע משפט, הנה עשיתי כדברך הנה נתתי לך לב חכם 

ונבון וגו׳״. 
אל  הרבה  תשוקתו  בעבור  ורק  אך  לחכמה  זכה  שלמה  כי  כאן  מתבאר 
החכמה, עד שלא ביקש דבר אחר זולתה, לא עושר ולא אריכות ימים, באשר 
הרמב״ם  שכתב  כמו  כלל,  ערך  להם  אין  חכמה  בלי  חיים  כי  שלמה  ידע 
 - תורה  תלמוד  בלא  ומבקשיה  חכמה  בעלי  ״וחיי  ה״א):  פ״ז  רוצח  (הלכות 
כמיתה חשובין״. על כן שאל שלמה אך ורק חכמה, ובעבור זה זכה לה, כי 
תשוקת החכמה היא המזכה את בעליה בחכמה. ומכאן נראה ללמוד ״חכם 
ויזכה  שמו,  יקרא  לב״  ״חכם  באמת  חכמה  ומבקש  השואף  אדם  מהו,  לב״ 

לחכמה כמו שכתוב: ״ובלב כל חכם לב נתתי חכמה״.    
ומצינו בתפילתו של עתניאל בן קנז: ״ויקרא יעבץ לאלקי ישראל לאמר אם 
ברך תברכני והרבית את גבולי והיתה ידך עמי ועשית מרעה לבלתי עצבי, 
ויבא אלקים את אשר שאל״ (דה״י-א ד, י). אם ברך תברכני – בתורה, והרבית 
את גבולי – בתלמידים, והיתה ידך עמי – שלא ישתכח תלמודי מלבי, ועשית 
הרע  יצר  ישגבני  שלא   – עצבי  לבלתי  כמותי,  רעים  לי  שיזדמנו   – מרעה 
לשאול  בנסיסי  הולך  הריני  לאו  ואם  מוטב,  כן,  עושה  אתה  אם  מלשנות, 

 ׁ̆ ׁ ּ≈̆ ַמ ‰ּו‡ מ¿ ׁ∆̆ ׁ̆ כ¿ּ י ּ ƒ‚ ָ‡ָ„ם ַמר¿ ׁ∆̆  , ׁ̆ ּו ׁ ּ̆ ּƒַח ַ‰מ י ‰ּו‡ כ…ּ ׁƒ̆ י ƒֲחמ‰ַ

ָ„ָבר. ב¿ּ

 

 ‰ ֻעָלּ ין פ¿ּ ≈‡ ו¿ ָ‰ָ‡ָ„ם,   ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע ם  ָלּ 23ֻכּ לּו  ַ‰ָלּ  ˙ חו… ‰ כ…ּ ָּׁ̆ ƒֲחמ
ב  ַ‰ל≈ּ 24ו¿  ,˙ חו… ַ‰כ…ּ  ˙ ׁ∆̆ ֲחמ≈ מ≈ ָח„  ∆‡ ל…‡  ב¿ּ י˙  ׂ ≈̆ ַנֲע  

ל  ב ָכּ ּ ים ַלל≈ ƒ‡י ƒב ּלּו מ¿ ≈‡‰ָ ˙ חו… ‰ כ…ּ ָּׁ̆ ƒי ֲחמ ּƒם, כ י‰∆ ≈„ ל ַעל י¿ ע≈ ּפו…

ׁ̆ ּבו…  ב י≈ ּ ם. ַ‰ל≈ י‰∆ ˙ ַ‡ֲחר≈ כ∆ ׁ∆̆ מ¿ ƒָב‰ נ ָׁ̆ ‰ ּוַמח¿ ׂ ∆̆ ָכל ַמֲע ָין, ו¿ נ¿ ƒע

ן  ‚ו… ָח‰, ַ‰ָיּ כ¿ ּׁƒ̆ ‰ַ ן ו¿ רו… ָכּ ּ ƒֲעָנָו‰, ַ‰ז‰ָ ֲ‡ָו‰ ו¿ ן ַ‰ַ‚ּ ‚ו… ˙, כ¿ּ ˙ ַרּבו… עו… ּ ≈„

ָכל  25ו¿  .˙ ַרּבו…  „ עו…  ׁ̆ י≈ ּלּו  ָכ‡≈ ו¿ ָ‰ַעּזּו˙,  ו¿  ˙ ׁ∆̆ ַ‰ב…ּ ָח‰,  מ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿

י ַ‰ּסּוָמ‡ ל…‡  ּƒכ ,˙ חו… ˙ ַ‰כ…ּ ׁ∆̆ ן ֲחמ≈ ƒמ ˙ ּ˜ו… ַחז¿ ¿̇ ƒמ ˙ עו… ּ ּלּו ַ‰„≈ ≈‡

.‰ ∆‡ ּלּו ָ‰ָי‰ רו… ƒ‡ ˙ כ¿ּ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ יּוַכל ל¿

 

י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ יַע 26ַל ּ ƒ‚‰ַ חו… ל¿ ָכל כ…ּ ל ב¿ּ ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒב י ָבּ ל¿ ּƒל ָ‡ָ„ם ַ‰נ ן ָכּ ָלכ≈
ָב‰,                       טו… ַמֲעָל‰  ל¿ ָ‡ָ„ם  יַע  ּ ƒ‚ ƒ‰ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ ָב‰,  ַ‰ּטו…

בי‡ורים
23. כולם מע˘‰ ‰‡„ם. חמשת הכוחות הללו כוללים את כל מעשה האדם. 
24. ו‰לב פועל על י„י‰ם. פירוש, הלב פועל על ידי אחד מחמשת הכוחות, 
ראתה.              שהעין  מה  חומד  הלב  אזי  ראתה  שהעין  לאחר  הראות,  כח  כגון 
25. וכל ‡לו ‰„עו˙ מ˙חז˜ו˙ מן חמ˘˙ ‰כוחו˙. לדוגמא, הלב מתגאה מכח 
השמיעה - ממה ששמע כיצד מהללים אותו, וכן מכח הראיה - ממה שרואה 
יוכל  לא  הסומא  כי  שממשיך,  (וזהו  הבריות.  בעיני  כבודו  ואת  עשרו  את 
‰טוב‰.         ל˙כלי˙   .26 הדרך.  זה  על  וכן  רואה),  היה  כאילו  להתגאות 
ששאיפתו תהיה להגיע לשלימות המעלות, דהיינו לקצה המדרגות העליונות 

ַ‰ר  ב¿ּ ן  כ…ּ ׁ¿̆ ƒי י  ƒמ ָך,  ל∆ √‰‡ָ ב¿ּ ָי‚ּור  י  ƒ31מ" ָ‡ַמר:  ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָלּ‰, 

ָין  נ¿ ƒר ָ‰ע‡ָ ׁ¿̆ ˜" (˘ם טו, ‡ ב) ּו ∆„ ∆̂ ל  ים ּופ…ע≈ ƒמ ָּ̇ ך¿  ל≈ ָך. ‰ו… ׁ∆̆ ¿„ ָ̃

˙ ָ‰ָ‡ָ„ם, ָר‡ּוי  ן ַמֲעלו… רו… ¿̇ ƒי נּו  ר¿ ַכּ ז¿ ƒ‰ ׁ∆̆ יָון  כ≈ ו¿ ם.  ָׁ̆ ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

 ‰ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ַע„   , ָרָע˙ו… ו¿ טּובו…   , נּו˙ו… ּו‚¿ יבּו˙ו…  ׁƒ̆ 32ֲח ר  ָב‡≈ ל¿ ָלנּו 

ַחר  ב¿ ƒי י ּƒכ , ך¿ ל∆ ר ַ‰מ∆ּ ַ̂ יַע ַלֲח ּ ƒ‚ַי ר, 33ו¿ ָׁ̆ ך¿ ַ‰ָיּ ר∆ ּ יל „∆ ּƒכ ׂ ¿̆ י ַ‰ַמּ נ≈ פ¿ ƒל

ָר‰           ר≈ ב¿ּ לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ יָון  כ≈ּ  ,˙ בו… ַ‰ּטו…  ˙ ּ„ו… ּƒמ ַבּ חו…  כ…ּ ָכל  ב¿ּ ו…  ׁ̆ ַנפ¿

.˙ ל∆ ח ַ‰ס…ּ ַּ̃ ƒי ˙ 35ו¿ ס…ל∆ ר̃… ַ‰פ¿ּ ז¿ ƒ34י

 

ׁ̆ ָ‡ָ„ם  י≈ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ס  ע≈ ָמ‰ ּכו… ַעל-ח≈ ‰ּו‡ ַבּ ׁ∆̆ ׁ̆ ָ‡ָ„ם  „? י≈ ַ̂ י כ≈ּ
ם  ƒ‡ י ּƒכ ָלל,  כ¿ּ ס  ע≈ ּכו… ינו…  ≈‡ ו¿ ָעָליו   ˙ ב∆ ּׁ∆̆ ֻי מ¿ ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ׁ∆̆  

 ׁ̆ י≈ ו¿ ר,  ≈̇ יו… ב ב¿ּ ַבּ‰-ל≈ ּ ¿‚ ‰ּו‡  ׁ∆̆ ׁ̆ ָ‡ָ„ם  י≈ ו¿ ים,  ƒנ ָׁ̆  ‰ ַכָמּ ַעט ל¿ מ¿

ל…‡  36ו¿ ֲ‡ָו‰  ַּ̇ ַעל  ַבּ ‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ו¿  ,„…‡ מ¿ רּוַח  ַפל  ׁ¿̆ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ר  ≈̇ יו… ר-ּ‚ּוף ב¿ּ ‰ו… ‰ּו‡ ט¿ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ , ו¿ ֲ‡ָו˙ו… ַ̇ ֲ‰ל…ך¿ ב¿ּ ו… מ≈ ׁ̆ ע ַנפ¿ ַבּ ׂ ¿̆ ּƒ̇

 ׁ̆ י≈ ו¿  , יך¿ ƒר ָ̂ ַ‰ּ‚ּוף  ׁ∆̆ ים  ƒמּוָעט ים  ƒָבר ¿„ ƒל ּלּו  ƒפ‡ֲ  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒי ל…‡  ו¿

בי‡ורים
31. מי י‚ור ב‡‰לך. מי הוא הראוי לגור במשכנך? מי ראוי לדור בירושלים 
בה.           יגור  אשר  הוא   - וביושר  כראוי  לב, מעשיו  בתום  המתנהג  קדשך?  הר 
32. ח˘יבו˙ו ו‚נו˙ו, טובו ורע˙ו. פירוש, את המדות והדעות שבלב האדם 
יוכל  הישר  בדרך  ידי שיבחר  על  לחˆר ‰מלך.  וי‚יע   .33 והרעות.  הטובות 
להגיע לעולם הבא זך ונקי. 34. יזרו˜ ‰פסול˙. את הדעות והמדות הרעות 
שבו.          הטובות  ומדות  בדעות  רק  להשתמש  שיבחר  ‰סול˙.  וי˜ח   .35 שבו. 
˘בע נפ˘ו מ‰לך ב˙‡ו˙ו. שהוא מתאוה וחפץ לכל דבר ללא גבול  36. ול‡̇ 

ומדה, אף לדברים שאינם הכרחיים לקיום גופו.

ָלם  ָ‰עו… טּוב  27ל¿ יַע  ּ ƒ‚‰ַ ל¿  „ ƒו ּ„ָ  ‰ ַ‡ָוּ ¿̇ ƒנ

ר  ׁ∆̆ ָך ֲ‡ : "28ָמ‰ ַרב טּוב¿ רו… ָ‡מ¿ ‡ ב¿ּ ַ‰ָבּ

כ),  ל‡,  (˙‰לים  יָך"  ∆‡ יר≈ ƒל  ָּ̇ ַפנ¿ ָ̂

ַנַחל  ו¿ ָך  ∆̇ י ב≈ּ ן  ׁ∆̆ ּ ∆„ ƒמ ֻין  ו¿ ר¿ ƒ29י" ר:  מ≈ ‡ו… ו¿

ֲעָל‰  ַ‰ַמּ ם" (˘ם לו, ט). ו¿ ≈̃ ׁ¿̆ ַ̇ יָך  ֲעָ„נ∆

ָ‰ָר‡ּוי  ל  ∆‡  ‡ ָלּ ∆‡30 יַע  ּ ƒ‚ ַּ̇ ל…‡  ַ‰ז…ּ‡˙ 

בעצבוני,  מת  (הריני 
ויבא   – מיד  רש״י), 
אלוקים את אשר שאל״ 

(תמורה טז.). 
תיבה  כאן  הוסיפו  חז״ל 
לא  אשר  ״מיד״,  אחת, 
נרמזה בכתוב, כי מאחר 
באופן  היתה  שהתפילה 
של: ״אם אתה עושה כן 
הריני  לאו  ואם  מוטב, 

ומות  חיים  ענין של  היא  החכמה  ששלימות  כלומר,  לשאול״,  בנסיסי  הולך 
בן  בקשתו של  להיות  צריכה  כך  ״מיד״.   – נענה  הקב״ה  כזו  לבקשה  עבורו, 
תורה מאת הקב״ה שיחונן אותו בתורה, עליו לחוש בכל נימי נפשו כי אם הוא 
זוכה לתורה – מוטב, ואם לאו, הרי הוא הולך חס ושלום לשאול בלי תקוה. המבקש 

רחמים בהרגשה כזאת נענה מיד.
ויסוד נוסף למדנו, שהבקשה צריכה להיות על המדרגה הגבוהה ביותר. על 
אף שהיה עתניאל משופטי ישראל, ושלושת אלפים הלכות שנשתכחו בימי 
אבלו של משה החזיר בפלפולו (תמורה שם), לא היה ״שבע״ ומסתפק במה 
שיש לו אלא היה ״רעב״ ומבקש הכל, ורעבונו היה באופן שאם אין לו ״הכל״ 
הרי הוא אומלל והולך לשאול, ומשום כך זכה שתתקבל תפלתו. וזהו שאמר 
הכתוב (תהלים פא, יא): ״אנכי ה׳ אלוקיך המעלך מארץ מצרים הרחב פיך 
ואמלאהו״, ופירשו רש״י והראב״ע שהכוונה לתפילה: ״הרחב פיך״ ושאל ככל 

אשר תוכל ובכל הכח, ״ואמלאהו״ מיד. (שיחות מוסר, מאמר נ״ט). 

בי‡ורים
27. לטוב ‰עולם ‰ב‡. פירוש, דוד המלך לא הסתפק להשיג רק איזשהו חלק 
המעלה  ולפיסגת  המושלם  הטוב  אל  להגיע  התאוה  אלא  הבא,  בעולם 
שבעולם הבא. 28. מ‰ רב טובך. מה מאוד רב הטוב אשר גנזת לתת ליראיך 
מן השמים,  להם  הבא  מהטוב  ישבעו  בי˙ך.  ירוין מ„˘ן   .29 הבא.  בעולם 
ומימי נחל היוצא מהעדן תשקה אותם והוא מדרך משל לרוב השפע (מצודת 
ועמלו היה להשיג  ל‰. אל האדם שכל שאיפתו  30. ‡ל‡ ‡ל ‰ר‡וי  דוד). 

ולהגיע אל תכלית המעלות הטובות. 

של  ברייתו  מתחלת 
או  צדיק  שיהיה  האדם 
רשע , וכן אין שום דבר 
האדם  את  שמושך 
(טבעו)  תולדתו  בעיקר 
כלומר,  מסוימת,  למדה 
אותו  תמשוך  שתולדתו 
לזוז  אפשר  שאי  לדבר 
ממנו, שאם כן אין מקום 
לא למצוות התורה ולא 
עי״ש.  ועונש  לשכר 
משנה׳  ה׳לחם  והקשה 
שבת  במסכת  מהגמרא 
מבואר  ששם  (קנו.) 
האדם  נולד  שבו  ש׳יום׳ 
בשעת  השולט  ׳מזל׳  או 
לידתו משפיע על טבעו 
ותירץ,  ותכונותיו, 
לומר  הגמרא  שכוונת 
נטייה  לאדם  שיהיה 
קצת לדברים אלו, אבל 
הנאמר  על  היעב״ץ  וכ״כ  טבעו.  לשנות  האדם  של  ובבחירתו  שבידו  ודאי 
דור  בכל  ושתלן  עמד  מועטים  שצדיקים  הקב״ה  ״ראה  (לח:)  יומא  במסכת 
ודור״, שלכאורה הרי הדבר תלוי בבחירת האדם, אלא שיש בני אדם שנולדו 
בטבעם להיות צדיקים, אף שגם להם עדיין יש בחירה. וכן מצינו להיפך אצל 
וסילקו  הקב״ה  מיהר  לפיכך  ולהרשיע  לשוב  בדעתו  וקל  היה  ״צדיק  חנוך, 

והמיתו קודם זמנו״ (רש״י בראשית ה, כב). 

ם  ָ̇ ‡ו… ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿ י„  ƒ̇ ָע 44ו¿ ן  ֻכָוּ מ¿  ‰ ז∆

 ׁ̆ י≈ ו¿  ,˙ עו… ּ ≈„ ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒמ ר  ≈̇ יו… ָר‰  ≈‰ מ¿

 ‡ ָלּ ∆‡ , ˙ו… ָיּ ƒר ˙ ב¿ּ ַלּ ƒח ¿̇ ּƒיָנם ָלָ‡ָ„ם ב ≈‡ ׁ∆̆

ּבו…  ƒל ‰ נ∆ ּפו… ׁ∆̆ ים ‡ו…  ƒר ֲ‡ח≈ ם מ≈ ָ̇ ָלַמ„ ‡ו…

 . ּבו… ƒל ‰ ב¿ּ ָ̇ ָעל¿ ׁ∆̆ ָב‰  ָׁ̆ י ַמח¿ ƒפ מו… ל¿ ¿̂ ַע מ≈

ר…ב  ּ‰ ב¿ּ ׁ̆ ָבּ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ ׁ̆ י≈

יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ  ׁ̆ י≈ ו¿  ,˙ מו… ˜ו… ַ‰מ¿ּ

 ‰ מ∆ ּ„ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ ַעט.  מ¿  ‰ּ ָבּ  ׁ̆ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ ל¿

ר  ׂ ָ̆ ּוָב ָיָר˜  יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ יל,  ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇  ‰ ׂ ∆̆ עו… ל¿

ּלּו  ≈‡ ָכל  ו¿ ין,  ƒל פ¿ּ ל¿ ƒּופ ַלח  ּומ∆ ם  ƒּוַמי

ָח„  ∆‡ ל  ָכּ ƒמ ח  ַּ̃ ƒל יך¿  ƒר ָ̂ ים  ƒינ ּƒמ‰ַ

ם  ƒ‡ .‰ ב≈ּ ּ‰ ַ‰ר¿ ז∆ ƒַעט ּומ ּ‰ מ¿ ז∆ ƒעּור: מ ׁƒ̆ כ¿ּ

 ‰ ב∆ּ ם ַיר¿ ƒ‡ ,‰ ‰ 45ָרז∆ י∆ ¿‰ ƒר י ׂ ָ̆ ט ַ‰ָבּ ַמע≈ י¿

בי‡ורים
נוטה במהרה  זה אלא  נולד עם טבע  כלומר, שלא  ‡ו˙ם.  ל˜בל  וע˙י„   .44
וביתר קלות לקבל תכונה זו. 45. רז‰. יחסר במאכל (והאוכלו לא ישבע עקב 

מיעוט הבשר שאכל).

ו…  ׁ̆ ַנפ¿ ע  ַבּ ׂ ¿̆ ƒ̇ ל…‡  ָחָב‰,  ר¿  ׁ̆ פ∆ נ∆ ַעל  ַבּ

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָלם,  עו… ָבּ ׁ∆̆ ן  ָממו… ל  ָכּ ƒמ

ף" (˜‰ל˙  ס∆ ע כ∆ּ ַבּ ׂ ¿̆ ƒף ל…‡ י ס∆ ב כ∆ּ ≈‰…‡37"

ּלּו  ƒפ‡ֲ לו…  י  ּ„ַ ׁ∆̆ ר-רּוַח  ַ̂ ¿̃  ׁ̆ י≈ ו¿ ט),   ,‰

‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ו¿ ָרָכיו;  ¿̂ ל  ָכּ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ף  ּ…„ ר¿ ƒי ל…‡  ו¿ מּוָעט  ָ„ָבר  ב¿ּ

רּוָט‰  פ¿ּ ל  כ≈ ‡ו… ינו…  ≈‡ ו¿ ַעל-ָי„   ı ב≈ ˜ו… 38ו¿ ָרָעב  ָבּ מו…  ¿̂ ַע ף  ַס‚≈ּ מ¿

ם  ƒי„ַ ָיּ ַבּ נו…  „ ָממו… ַ‡ב≈ּ ‰ּו‡ מ¿ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ל, ו¿ „ו… ּ‚ָ ַער  ַ̂ ‡ ב¿ּ ָלּ ּלו… ‡∆ ּׁ∆̆ ƒמ

ל     ל≈ ‰ו… 39מ¿ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ עו… ּ ≈„‰ַ ָ‡ר  ׁ¿̆ ּלּו  ≈‡‰ָ ים  ƒָרכ ּ ¿„ ַעל  ו¿  . ו… ּ̇ ַ„ע¿ ל¿

ָבב  -ל≈ 41ַרך¿ ָמן,  ַרח¿ ו¿ ָזר  ַ‡כ¿ יב,  ƒ„ָנ ו¿ ן  ƒר-ַעי ַ̂ ן,  נ≈ ‡ו… 40ו¿

ן.  ∆‰ ‡ ָבּ ≈̂ ּיו… ָכל ַכּ ב, ו¿ יı-ל≈ ּƒמ‡ַ ו¿

˙ו…  ָיּ ƒר ב¿ּ  ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇ ƒ43מ ָלָ‡ָ„ם  ָ‰יּו  ׁ∆̆ ן  ∆‰ מ≈  ׁ̆ י≈  ,˙ עו… ּ ≈„‰ַ42 ָכל  ו¿
ל ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆ עו…  ב¿ ּƒט ׁ∆̆  ˙ עו… ּ ן „≈ ∆‰ ׁ̆ מ≈ י≈ , (ו)ו¿ ַבע ּ‚ּופו… י ט∆ ƒפ ל¿

„עו˙  מ‰ן  וי˘  ו. 
ז‰  ‡„ם  ˘ל  ˘טבעו 
(הלכ׳  הרמב״ם  מכוון. 
כתב  ד)  ה,  תשובה 
גזר  לא  שהקב״ה 

בי‡ורים
37. ‡ו‰ב כסף ל‡ י˘בע כסף. מי שאוהב לאסוף כסף לא ישבע ממנו, כי 
לעולם אין די לו במה שקבץ ורוצה להרבות עוד (מצודת דוד). ואמרו חכמינו 
ז״ל (קהלת רבה פ״ג י׳): ״אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, מי שיש לו מנה רוצה 
הכתוב  דרך  על  י„.  על   ıו˜וב  .38 מאות״.  ארבע  רוצה  מאתים  מאתים, 
במשלי (יג, יא). ור״ל, שקובץ הון עם מלאכת היד. ולמרות שהונו מתרבה, עם 
כל זה אינו אוכל פרוטה משלו אלא בצער גדול. 39. מ‰ולל. ערבוב והוללות 
ושטות (רש״י קהלת ב, ב). 40. ו‡ונן. דואג. (עיין סנהדרין (ק:) ״לא תעיל דויא 
ג)              כ,  (דברים  דבר.  מכל  וירא  מבוהל  לבב.  רך   .41 בליבך״).  (=דאגה) 
43. מ˙חיל˙ ברי˙ו. שנולד עם  והתכונות של האדם.  42. ‰„עו˙. המדות 

תכונות אלו, והמה טבועות בו משעת לידתו. 

 ,˙ לו… ם חו… י‰∆ ≈̇ ו… ׁ̆ פ¿ ַנּ ׁ∆̆ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ׁ̆ ב¿ּ ך¿ י≈ י, ָכּ ƒי ר…ב ַ‰ח…ל ƒפ ל ל¿ ַ‰כ…ּ

ים  ƒל ּ ¿̂ ַע ¿̇ ƒּומ ָב‰  ַ‰ּטו… ך¿  ר∆ ּ ∆„ ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ו¿  ,˙ ‰ָ50ָרעו… ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ו¿

ן  כ≈ ו¿ ָים.  ָחל¿ י  ƒפ ל¿  „…‡ מ¿ ן  י‰∆ ֲעל≈  ‰„ָ ב≈ כ¿ּ י‡  ƒ‰ ו¿  ,‰ּ ָבּ  ˙ כ∆ ָלל∆

ב  ים ָלַרע טו… ƒר י ָ‰‡…מ¿ לּו: "‰51ו… ים ַ‰ָלּ ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ר ָבּ מ≈ ָי‰ּו ‡ו… ע¿ ַׁ̆ י¿

ַמר  ים  ƒמ ׂ ָ̆  , ך¿ ׁ∆̆ ח… ל¿ ר  ‡ו… ו¿ ר  ‡ו… ל¿ ך¿  ׁ∆̆ ח… ים  ƒמ ׂ ָ̆ ָרע,  ב  ַלּטו… ו¿

ַמר:             ¡‡ נ∆ ם  י‰∆ ַוֲעל≈ כ);   ,‰ (י˘עי‰  ַמר"  ל¿  ˜ ּוָמ˙ו…  ˜ ָמ˙ו… ל¿

" (מ˘לי ב, י‚).  ך¿ ׁ∆̆ י ח… כ≈ ַ„ר¿ ˙ ב¿ּ כ∆ ר ָלל∆ ׁ∆̆ ˙ י… חו… ים ָ‡ר¿ ƒב "‰ַ52ע…ז¿

ים,  ƒל ַ‰ֲחָכמ ∆̂ כּו ‡≈ ל¿ ? י≈ ׁ̆ פ∆ י ַ‰נ∆ּ ƒל ַנ˙ ח√ ָּ̃ ַּ̇ י‡  ƒ‰ ‰ּוַמ „ ַ̂ י כ≈ ו¿
ַע„  ם  ָ̇ ‡ו… ים  ƒ„ ַלמ¿ּ מ¿ּ ׁ∆̆  ,˙ ו… ׁ̆ ָפ ּ ַ‰נ¿ י  ≈‡ פ¿ רו… ם  ≈‰ ׁ∆̆

ם  ∆‰ ָלּ ׁ∆̆  ˙ ָרעו…  ˙ עו… ≈„ ב¿ּ ים  ƒיר ּƒכ ַ‰ַמּ ו¿ ָב‰.  ך¿ טו… ר∆ ∆„ ל¿ ירּום  ƒז ח¿ ַיּ ׁ∆̆

ָ‡ַמר  ם  י‰∆ ֲעל≈ ם,  ָ̇ ‡ו…  ‡ ַרפ≈ּ ל¿ ָחָכם  ל  ∆̂ ≈‡ ים  ƒכ ל¿ ‰ו… יָנם  ≈‡ ו¿

זּו" (מ˘לי ‡, ז).  ים ָבּ ƒיל ƒו ָמ‰ ּומּוָסר ‡¡ ל…מ…‰: "53ָחכ¿ ׁ¿̆

ב,         ַ‰ּטו… ך¿  ר∆ ּ ∆„  ׂ̆ פ…ּ ¿̇ ƒל ם  ָ̇ ֲ‡ָו ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ ָמּ ַכּ  ׁ̆ י≈

בי‡ורים
מזיק לבריאותו. 50. ‰רעו˙. הדעות והמדות הרעות. 51. ‰וי ‰‡ומרים לרע 
טוב. הוי לכם הרשעים, האומרים על ה״עבודה-זרה״ שהיא טוב, ועל עבודת 
ה׳ שהיא ״טוב״ – אומרים שהיא רע, על המעשים הרעים שיביאו עליהם חושך 
- אומרים שהם אור, ואת המעשים הטובים שה׳ עושה אור למקיימם אינם 
עושים, שמים מר למתוק ומתוק למר. 52. ‰עוזבים ‡רחו˙ יו˘ר. העוזבים 
את הדרך הישרה והנכונה כדי ללכת בדרכים חשוכות ועקלקלות. 53. חכמ‰ 

ומוסר ‡וילים בזו. בתורה ובמוסר הטיפשים פורקי העול מזלזלים.

ט  ַמע≈ ם י¿ ƒ‡ ,ם ָלּ ן ֻכּ כ≈ . 46ו¿ חו… ל¿ ƒֲחַמ˙ מ ָכל מ≈ ¡‡ ‰ נ∆ י∆ ¿‰ ƒַלח ל…‡ י מ∆

 ‡ ≈‰ י¿ ַעט,  מ¿ יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ ַבּ  ‰ ב∆ּ ַיר¿ ו¿  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ ַבּ

ל  ָ̃ ׁ¿̆ ƒָח„ מ ל ‡∆ ָכּ ƒח מ ַּ̃ ƒר י ׁ∆̆ י, ֲ‡ ƒ̃ ל. ֲ‡ָבל ַ‰ָבּ ָ̃ ל¿ ֻ̃ ֲ‡ָכל מ¿ ַ‰ַמּ

 ‰ּ ָין ַ‰ז∆ נ¿ ƒָכע ָליו. ו¿ כ¿ ‡ו… ˜ ל¿ ב ּוָמ˙ו… ֲ‡ָכל ָער≈ ‡ ַ‰ַמּ ≈‰ ָ‰ָר‡ּוי, ָ‡ז י¿

ן ָ‰ֲעָנָו‰  ‚ו… ‰, כ¿ּ ֻרב∆ּ ן מ¿ ∆‰ ח מ≈ ַּ̃ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ׁ̆ ˙: י≈ ּ„ו… ƒמ 47ב¿ּ

ן  ‚ו… ַעט, כ¿ּ ן מ¿ ∆‰ ח מ≈ ַּ̃ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ׁ̆ י≈ ן, ו¿ י‰∆ מ≈ „ו… ˙ ו¿ ׁ∆̆ ַ‰ב…ּ ו¿

ל  ≈̃ ו… ׁ̆ 48 ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ יו… ¿‰ ּƒב ן  ָלכ≈ ּיּו˙.  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ו¿ ָ‰ַעּזּו˙  ו¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ

ל…‡  ו¿ ַח˙  פ¿ ƒי עּוָרּ‰, ל…‡  ׁƒ̆  ‰ ּ„ָ ƒל מ ָכּ ƒח מ ַּ̃ ƒל ם  ƒַני ‡ז¿ ס ַ‰מ…ּ ל∆ פ∆ ב¿ּ

ָב‰. י˙ ַ‰ּטו… ƒל כ¿ ַ̇ יַע ל¿ ּ ƒ‚ַי ‰ ז∆ יף, ָבּ ƒס יו…

 

ל  ּ‚ַ ֻ‰ר¿ ׁ∆̆ ‡ו…  ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ ל¿  ‰ ט∆ נו… עו…  ב¿ ּƒט ׁ∆̆ י  ƒמ ין,  ƒב ָ̇ ו¿ ַ„ע  ּ≈̇
ַ‡ך¿   ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ּוב  ׁ̆ ָל ּבו…  ƒל ל  ∆‡ ן  ּ≈̇ ƒי ל…‡  ו¿ ָרָע‰,   ‰ ּ„ָ ƒמ ב¿ּ  

 ˙ ּ„ו… ƒמ ַעל ב¿ּ ¿‚ ƒי ַ‡ס ו¿ מ¿ ּ ƒי ׁ∆̆ ˙ו…  י‡ ‡ו… ƒב ‰ מ≈ ּ‰ - ז∆ ר ָבּ ב≈ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒי„ מ ƒמ ָּ̇

י  ƒל ח√ ‰ּו‡  ין  ƒּסּור ּ ƒי‰ַ ו¿ ַער  ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ב  ≈‡ ַ‰כ¿ּ ר…ב  ׁ∆̆ מו…  ּוכ¿  .˙ בו… טו…

י  ƒל ח√ ָבּ ׁ∆̆ מו…  ּוכ¿  ; ׁ̆ פ∆ ַ‰נ∆ּ י  ƒל ח√ ם  ≈‰  ˙ ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ ר…ב  ן  כ≈ּ ַ‰ּ‚ּוף, 

ים  ƒל ן ַ‰חו… ƒמ ׁ̆ י≈ ו¿ ˜ ַמר,  ˙ו… ַ‰ָמּ ˜ ו¿ ר ָמ˙ו… ים ַ‰ַמּ ƒֲעמ ַ‰ּ‚ּוף טו…

ב,  ַ‰ּטו… ַמֲ‡ָכל   ‡ נ≈ ו… ׂ̆ ו¿ לו…  ב  ינו… טו… ≈‡ ׁ∆̆ 49 ַמֲ‡ָכל  ל¿  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆

בי‡ורים
46. וכן כולם. שאר מיני המאכלים והתבלינים שבתבשיל כירק ומים ופלפלין, 
צריך  מהן  אחת  שבכל  ״מדות״,  בשם  נקראו  ולכן  במ„ו˙.   .47 ימעט...  אם 
ו˜ל בפלס ‰מ‡זניים. מתבונן  להשתמש במדה הנכונה ובמינון המדויק. 48.̆ 
ביושר שכלו וברוחב הבנתו. 49. ˘‡ינו טוב לו. שאינו בריא לו אלא אדרבה, 

ן,  עו… מ¿ ׁƒ̆  ׂ̆ ַחפ≈ּ מ¿ּ ׁ∆̆ ן  ‡ּוב≈ ר¿ ƒל  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ָר‡ּוי.  ָכּ  ˙ בו… ַ‰ּטו…

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ֲחַמ˙  מ≈  , ‡ו… ¿̂ מו… ינו…  ≈‡ ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿  , ירו… ּƒּוַמכ

ן  ו… ׁ̆ ל¿ ָחר  ב¿ ƒנ ף  ס∆ "כ∆ּ ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ָר‡ּוי.  ָכּ ˙ו…  ‡ו…  ׂ̆ ַחפ≈ּ מ¿

לו…  ם  ל≈ּ ַׁ̆ ל¿ ּוָב‡  רו…  ֲחב≈ ַבּ  ‰ ׁ∆̆ ּנו… ׁ∆̆ י  ƒ59מ  - כ)  י,  (מ˘לי  י˜"  ּ ƒ„ ַ̂

 ˜ ∆„ ∆̂ ל 61ו¿ ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ ˙ ַּ̇ ƒמ‡ֲ יר 60ַבּ ּƒינו… ַמכ ם ‡≈ ƒ‡ ,ל ָ̃ ׁ¿̆ ƒמ ף ב¿ּ ס∆ כ∆ּ

ף  ס∆ יַנ˙ ַ‰כ∆ּ ƒח ב¿ ּƒי 62ב ƒ̃ ינו… ָבּ ≈‡ ׁ∆̆ ל ַ‡ך¿  יר ַ‰כ…ּ ּƒם, ‡ו… ַמכ ƒַני ‡ז¿ ַ‰מ…ּ

י  ּƒכ ף,  ס∆ ַ‰כ∆ּ ו¿ ל  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ ַין  נ¿ ƒע ב¿ּ ָזּ˜  ƒנ  ˙ יו… ¿‰ ƒל ב  רו… ָ̃  ׁ̆ י ƒ‡‰ָ  ‰ ז∆  -

 ˙ חו… ָפּ ח  ַּ̃ ƒי ם  ּ‚ַ ים.  ƒ‚י ּƒ‰ַ64ס ח  ַּ̃ ƒי ו¿ ף  ס∆ כ∆ ב¿ּ ן  ָמ‡≈ 63י¿ ים  ƒָעמ פ¿ ƒל

ים  ׂ ƒ̆ ל ‡ו… ָי ַּ̃ ל ַ‰ ָ̃ ׁ¿̆ ƒח 65מ ַּ̃ ƒי ‡ ָמּ ׁ∆̆ י  ּƒכ , ל ָ‰ָר‡ּוי לו… ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ƒמ

בי‡ורים
לחפ˘ ‰מ„ו˙ ‰טובו˙ כר‡וי. כי כדי לזכות לתורה ולמידות טובות אפשרי 
(ב, ד-ה): ״אם תבקשנה  יעמול על כך, כנאמר במשלי  הדבר רק אם האדם 
הרי  תמצא״,  אלוקים  ודעת  ה׳  יראת  תבין  אז  תחפשנה;  וכמטמונים  ככסף 
שבשביל השגת התורה והחכמה חייבים לבקשם לפחות כבקשת הכסף, וכן 
להוציאו  שיטרח  למי  רק  ועומד  שמור  והוא  שהוטמן  מטמון  כמחפש 
״לא  יגיע אל היעד הרצוי, כאמרם:  – לעולם לא  יתעצל  ממחבואו. אך אם 
יגעתי ומצאתי – אל תאמין״. 59. מי ˘נו˘‰ בחבירו. מלוה התובע את חבירו 
– אם המלוה אינו  והלוה פורע למלוה כסף במשקל  הלוה שיחזיר לו חובו, 
60. ב‡מי˙˙ ‰מ˘˜ל. אם המשקל שבו שוקלים את הכסף מדוייק  מכיר... 
‰מ‡זניים. אם שתי  וˆ„˜   .61 אבני המשקולות.  באמיתת  וכן  מזייף.  ואינו 
אחת  כף  ואין  בשוה  שוה  שמשקלם  וכן  ומאוזנים,  ישרים  המאזניים  כפות 
הוא  מהלוה  שמקבל  הכסף  אם  ‰כסף.  בבחינ˙   .62 מחברתה.  יותר  כבדה 
בקי  ואינו  מאחר  ימ‡ן.   .63 (פסולת).  סיגים  בו  מעורב  שאין  ונקי,  צרוף 
בבחינת הכסף אם הוא כסף נקי ומזוקק או שמא מעורב בו סיגים, הרי יתכן 
שמבלי משים ידחה את הכסף הצרוף והמזוקק וימאן לקחתו, ותחת זה יקח 
את הכסף המעורב עם סיגים. 64. ‰סי‚ים. פסולת הכסף. 65. מ˘˜ל ‰˜ל. 

י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ם  יו… ָכל  ב¿ּ ים  ƒב ׁ¿̆ חו… ו¿ ם,  ָל‰∆ ב  ּטו… ַמ‰  ים  ƒע ¿„ יו… יָנם  ≈‡ ו¿

ָין  נ¿ ƒע‰ָ  ‰ ז∆ ו¿ ם.  י‰∆ מ≈ י¿ ל  ָכּ ים  ƒ‚י ׂ ּƒ̆ ַמ יָנם  ≈‡ ו¿ ָנ‰,  יו… ל¿ ָ‰ע∆ ַמֲעָל‰ 

נו…  רו… ס¿ יר ח∆ ּƒינו… ַמכ ≈‡ ׁ∆̆ ָח„ - 54 ים ‰ּו‡: ָ‰‡∆ ƒָבר ּ י „¿ נ≈ ׁ¿̆ ֲחַמ˙  מ≈

ן  ‡ּוב≈ ר¿ ƒל  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ים,  ּƒנ‚ֻ ַ‰מ¿ ָרָכיו  ¿„ ּƒב ין  ƒח ַמב¿ ינו…  ≈‡ ו¿

ל  ָכּ ˙ו…  ‡ו…  ׂ̆ ַחפ≈ּ י¿ ּלּו  ƒפ‡ֲ  , ירו… ּƒַמכ ינו…  ≈‡ ו¿ ן  עו… מ¿ ׁƒ̆ ל¿  ׂ̆ ַחפ≈ּ ַ‰מ¿

ל…‡  ו¿ לו…  ¿̂ ∆‡  ‡ 55ָיבו… ים  ƒָעמ פ¿ּ  ‰ ָמּ ַכּ י  ּƒכ ‰ּו,  ≈‡ ָ̂ מ¿ ƒי ל…‡  ם  ַ‰ּיו…

י„  ƒמ ָּ̇ ב  ׁ≈̆ ‰ּו‡ חו… ׁ∆̆ י 56 ּƒף-ַעל-פ‡ַ ,‰ּ ן ָ‰ָ‡ָ„ם ַ‰ז∆ ‰ּו; כ≈ּ יר≈ ּƒַיכ

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ יָון  , 57כ≈ּ י‚ו… ׂ ּƒ̆ ב, ל…‡ ַי ‰ ַ‰ּטו… ׂ ≈̆ ׂ̆ ַמֲע ַחפ≈ּ ‰ ּומ¿ ׂ ∆̆ ֲע ַמ‰ ַיּ

 . נו… רו… ס¿ יר ח∆ ּƒַמכ

ב  ׁ≈̆ חו… ו¿  , ּבו…  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ָ‰ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ ַע  ≈„ יו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ ו¿
י‚  ׂ ּƒ̆ ַ‚ם ‰ּו‡ ל…‡ ַי ˙, ו¿ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒמ ח…ז ב¿ּ ¡‡ ל∆ ם ו¿ ∆‰ ‡˙ מ≈ ≈̂ ָל

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ  ׂ̆ ַחפ≈ּ ל¿ ל  ּ ≈̂ ַע ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆ ֲחַמ˙  58מ≈ ר,  ָׁ̆ ַ‰ָיּ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ָיָמיו  ל  ָכּ

בי‡ורים
‡ינו מכיר חסרונו. אדם שחולה ואינו מודע לכך, הרי כל זמן שלא נודע   ̆.54
לו על חוליו - לא ילך לדרוש ברופאים, כמו כן אדם שאינו מכיר בחסרונותיו 
ובדרכיו המגונים, הרי לא יתקן את עצמו מאחר ואינו מודע שזקוק הוא לכך. 
55. יבו‡ ‡ˆלו ול‡ יכיר‰ו. כמה פעמים יעמוד שמעון סמוך לראובן ובכל 
56. ˘‰ו‡ חו˘ב ˙מי„ מ‰  ואינו מכירו.  יזהה אותו מאחר  זאת ראובן לא 
57. כיון  יע˘‰. הוא מתבונן תמיד מה עליו לעשות כדי להשיג את הטוב. 
˘‡ינו מכיר חסרונו. כי בכדי להשיג את הטוב המושלם אפשר רק לאחר 
שעקר והסיר את הרע שבו, בבחינת ׳סור מרע ועשה טוב׳, ולכך כל זמן שאינו 
לא  הרי  המגונות,  ובאורחותיו  הרעות  במידותיו  ואינו מבחין  חסרונו  מכיר 
58. מחמ˙ ˘מ˙עˆל  יעקרם ולא יסירם ממנו וממילא לא ישיג את הטוב. 

שתי  הם  הלשונות 
טובות  אזהרות 
הנה  כי  מאד.  ומועילות 
הוא  במעשים  הפשפוש 
כלל  על  לחקור 
בו,  ולהתבונן  המעשים 
מעשים  בהם  הנמצא 
אשר  יעשו  לא  אשר 
פי  על  הולכים  אינם 
כי כל  וחוקיו,  ה׳  מצוות 
 – מאלה  ימצא  אשר 
אך  העולם.  מן  יבערם 
החקירה  הוא  המשמוש 
אפילו במעשים הטובים 
ולראות  לחקור  עצמם, 
היש בענינם איזה פניה 
(כגון  טובה  לא  אשר 
שבח  להשיג  כוונה 
להרויח  או  מבני-אדם 
ממון) או איזה חלק רע 
(כגון מעשה טוב שעלול 
לצאת ממנו נזק בעתיד 
או שיש בו הפסד לזולת 
שיצטרך  וכדומה) 
חלש  או  הוא  וחזק  הטוב  לבחון  בבגד  כממשמש  זה  והרי  ולבערו.  להסירו 
ובלוי, כן ימשמש במעשיו לבחון תכונתם (ענינם ותוכנם) בתכלית ההבחנה 
(בהבחנה מדוקדקת עד קצה היכולת) עד שישאר (האדם בעל המעשים) זך 

ונקי (ללא פניות וחלקים רעים במעשיו)״.

ָמ˙ו…  ׁ¿̆ ƒנ  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ָ‡ז  ו¿ ּנּו,  מ∆ּ ƒמ ים  ƒ‚י ּƒס‰ַ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒ̃ ‡ל… ‰ ל≈ ָ̃ ּ ָ̃ ֻז רּוָפ‰ ּומ¿ ¿̂

ף  ר≈ ּ…̂ ַל  ‡ ≈̂ ּ ַוי≈ ף,  ס∆ ָכּ ƒמ ים  ƒ‚י ƒס "ָ‰‚ו… 

ים,  ƒ‚י ּƒירּו ַ‰ס ƒס ָיּ ׁ∆̆ י" (מ˘לי כ‰, „) כ¿ּ ƒל כ∆ּ

רּוף. ָ̂ י  ƒל ‰ ַ‰כ¿ּ י∆ ¿‰ ƒז י‡ָ

 

ינו…  ≈‡ ו¿ ָ‰ָ‚יו  נ¿ ƒמ ב¿ּ  ‰ נ∆ּ ַׁ̆ ַ‰מ¿ ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ ו¿
 ‚‰ָ נ¿ ƒמ ב¿ּ ז  ח≈ ‡ו… ָח„  ∆‡ ַמן  ז¿ בּוַע,  ָ̃  

 ‚‰ָ נ¿ ƒו… מ˙ ‡ו… ˜ מ≈ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒָח„ מ ַמן ‡∆ ּוז¿  ‰ ז∆

 ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ָכָכ‰  ו¿ ר,  ַ‡ח≈  ‚‰ָ נ¿ ƒמ ז  ח≈ ‡ו… ו¿

 ı ָחפ≈ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם  ל¿  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ָלם.  עו… ל¿

ל…‡  ּכו… ו¿ ר¿ ַע ַ„ּ ≈„ ינו… יו… ≈‡ יר ו¿ ƒל ע ∆‡ ˙ כ∆ ָלל∆

˙ו…  ‡ו… ים  ƒיכ ƒל ַ‰ּמו… ים  ƒיל ƒב ּׁ¿̆ ‰ַ יר  ּƒַיכ

ַעם  ַפּ ם,  מ≈ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒ69מ ‰ּו‡  ן  ָלכ≈ יָ‰,  ל∆ ≈‡

 ‰ ע∆ ¿̇ ƒי ו¿ ַיֲחז…ר  ו¿ ָח„,  ∆‡ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ך¿  ל≈ י≈ ַ‡ַח˙ 

בי‡ורים
69. מ˘˙ומם. מתבלבל בהליכתו ותועה בדרכו מאחר ואינו מכיר את הדרך 

הסלולה המובילה לעיר.

ל  ָכּ ƒם, מ ƒַני ‡ז¿ מ…ּ ַבּ ׁ∆̆  „ ב≈ ף ַ‰ָכּ ַכּ ף ַבּ ס∆ ַ‰כ∆ּ

ם  ƒ‡ ּלּו ƒי ָטעּו˙. ‡ו… ֲ‡פ י„≈ ƒל ‡ ּלּו ָיבו… ≈‡

ינו…  ≈‡ ם  ƒ‡ ל,  ָ̃ ׁ¿̆ ƒמ ּוב¿ ף  ס∆ כ∆ ב¿ּ י  ƒ̃ ָבּ ‰ּו‡ 

ב  ָער≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ָר‡ּוי, ‡∆ ל ּבו… ָכּ כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒמ

י  ƒ̃ ָבּ ‰ּו‡  ם  ƒ‡ ֲ‡ָבל  ים.  ƒ‚י ƒס ּפו…  ַכס¿ ב¿ּ

ל ּבו…  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒף, ּומ ס∆ ל ּוַבכ∆ּ ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ל - ַבּ כ…ּ ַבּ

ָר‡ּוי  ָכּ ם  ל≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ66מ ‰ּו‡  ָ‡ז   - ָר‡ּוי  ָכּ

 ‰ ָמּ ּ ƒ„ ן  ָלכ≈ ל.  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ַבּ ם  ל≈ ָׁ̆ ו¿ י  ƒ̃ ָנ ף  ס∆ כ∆ּ

י˜  ּ ƒ„ ּ ַ̂ י ַ‰ ּƒָחר, כ ב¿ ƒף נ ס∆ כ∆ י˜ ל¿ ּ ƒ„ ַ̂ ן  ו… ׁ̆ ל¿

ָכל  ו¿ ָ‰ָרע  ו¿ ב  ַ‰ּטו… יר  ּƒכ‰ַ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂

ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ּול¿ ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

‚ּופו…  67ב¿ּ ַח  ר≈ טו…  ˙ יו… ¿‰ ƒל ו¿ ָר‡ּוי,  ָכּ ן  ∆‰ ָבּ

ח…ז  ¡‡ ל∆ ו¿ ּו˙  ׁ̆ פ¿ּ ּƒט‰ַ ַלֲעז…ב  ָמ˙ו…  ָחכ¿ ּוב¿

 ˙ בו… ֲערו… ַּ̇ יר  ƒס‰ָ 68(ז)ּול¿ בּוָנ‰  ּ¿̇ ַבּ

˙ערובו˙  ול‰סיר  ז. 
‰סי‚ים ממנו. ה׳מסילת 
ג)  מבאר  (פרק  ישרים׳ 
בבדיקת  שלבים  שני 
לדחות  א.  המעשים: 
ב.  הרעים.  המעשים 
לזכך המעשים הטובים. 
וז״ל: ״הנה הרוצה לפקח 
הנה  שתים  עצמו,  על 
ההשקפות הצריכות לו: 
מהו  שיתבונן  האחת, 
שיבחר  האמיתי  הטוב 
בו האדם והרע האמיתי 
שינוס ממנו. והשניה, על 
הוא  אשר  המעשים 
הם  אם  לראות  עושה, 
מכלל  או  הטוב  מכלל 
הרע... ודבר זה הודיעונו 
באמרם  ז״ל  חכמינו 
לו  ״נוח  יג):  (ערובין 
יותר  נברא  לאדם שלא 
ועכשיו  משנברא, 

ששני  ותראה  במעשיו״.  ימשמש  לה:  ואמרי  במעשיו;  יפשפש   – שנברא 

בי‡ורים
אבן המשקולת ששוקלים כנגדה בשתי כפות המאזניים, האבן מכאן והכסף 
פחות.              ישקול  הכסף  גם   - הגדולה  במקום  הקטנה  האבן  יקח  ואם  מכאן, 
ב‚ופו   .67 נקי...  כסף  דהיינו  כראוי  תשלום  מקבל  כר‡וי.  מ˘˙לם   .66
יצרו  לכבוש  הרעות,  מידותיו  על  להתגבר  בגופו  להתאמץ  הן  ובחכמ˙ו. 
ולהכניע תאותו, והן להשתמש בחכמתו ולהבחין בשכלו במדות הרעות כדי 
אדם  צריך  טוב  במעשה  גם  ‰סי‚ים.  ˙ערובו˙  ול‰סיר   .68 מתוכו.  לבערן 

לבחון שהמעשה יהיה זך ונקי ושלא יהיה מעורב בו משהו מהרע.

הגאוה  כמדת  רעות 
שמים.  יראת  מונעות 
בל  אפו  כגובה  ״רשע 
ד)  י,  (תהלים  ידרוש״ 
אני  סבור  המתגאה 
ואפסי עוד, ואינו מסוגל 
מלכות  עול  עליו  לקבל 
מדת  כן  שמים. 
מדה  ה׳קשה-עורף׳ 
ועקשן  מאד,  עד  מגונה 
רצונותיו,  פי  על  רק  חי 
דבר  לשמוע  מוכן  ואינו 
אפילו  המפריע  חכמה 
להנחותיו  במעט 

ורצונותיו המוקדמות.
בשלח  בפרשת  ומצינו 
״וילונו העם  טו):  (שמות 
מה  לאמר  משה  על 
ה׳  על  ויצעק  נשתה, 
        - נסהו״  ״ושם  וברש״י  נסהו״,  ושם  ומשפט  חק  לו  שם  שם  עץ...  ה׳  ויורהו 
רחמים  עלינו  בקש  יפה  בלשון  במשה  נמלכו  שלא  ערפו  קשי  וראה  לעם 
ישראל             מכלל  התורה  תובעת  נתלוננו״.  אלא  לשתות  מים  לנו  שיהיה 
ואף           הקב״ה.  על  התלוננות  לכדי  אותם  הביאה  זו  מדה  ׳קשה-עורף׳,  מדת 
מכל          הקב״ה,  נסי  בעיניהם  הכל  וראו  סוף  ים  קריעת  לאחר  מיד  שהיו 
נותנת           וברורה, כי המדה אינה  מקום הקשיות מפריעה להתלמדות פשוטה 
שאפילו                  עצמו,  על  זאת  לראות  יכול  ואדם  רצונותיו.  על  לותר  לו 
מאשר  שונה  להתנהג  עליו  משפיעות  אינם  בעיניו  שראה  ברורים  דברים 

הורגל.
וכמו כן כל המדות כולם מפריעים ליראת שמים. ולכן כדי להשיג יראה חייב 

לעקור מקרבו את מדותיו הרעות. 
ט. ו‡ם ˙˙יר ˜˘ר ‰יר‡‰ יב„לו ממך כל ‰מ„ו˙ ‰טובו˙. מצאנו שיראת 
להשגת  והאמצעי  היסוד  היא   - עצמה  בפני  מצוה  היותה  מלבד   – שמים 

 ׁ̆ י ƒ‡ ל ָכּ י  ּƒל, כ ַלכ…ּ יַע  ƒ„ ‰ו… ׁ̆ ל¿ י≈ ן  ָלכ≈
י  י„≈ ƒל ו…  ׁ̆ ַנפ¿ י‡  ƒב‰ָ ל¿  ‰ ∆̂ ָ‰רו…

ב  ָער≈ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂  ,˙ בו… ַ‰ּטו…  ˙ ּ„ו… ƒמ

י  ּƒכ ,‰ ּ„ָ ƒּומ ‰ ּ„ָ ƒל מ ם ָכּ ƒם ע ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי

ל  ˙ ָכּ ∆̃ ז∆ ח¿ ר ַ‰ַמּ ׁ∆̆ ∆̃ י‡  ƒ‰ ם ּׁ≈̆ ‰ַ ˙‡ַ ר¿ ƒי

יסּו‰ּו  ƒנ כ¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ַלחּוט  ָמ‰  „ו… ו¿  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

רּו  ׁ¿̆ ָ̃ ו¿  ,˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ י  ר≈ חו… ך¿  ˙ו… ל¿

ל  ָכּ י˜  ƒז ַ‰ח¿ ל¿ י˙ו…  ּƒ̇ ח¿ ַ̇ ב¿ּ ים  ƒר ָׁ̆ ¿̃

 ˜ ≈̇ ָנּ ƒ‰ ב¿ּ י  ּƒכ  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡  -  ˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ

ך¿  ָכּ  ,˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ ל  ָכּ לּו  פ¿ּ ƒי ר  ׁ∆̆ ּ ∆̃ ‰ַ

 ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ  ˙ ∆̃ ז∆ ח¿ ַ‰ַמּ י‡  ƒ‰  ‰‡ָ ר¿ ּ ƒי‰ַ

לּו  ¿„ ָבּ ƒי  ,‰‡ָ ר¿ ּ ƒי‰ַ ר  ׁ∆̆ ∆̃ יר  ּƒ̇ ַּ̇ ם  ƒ‡ (ט)ו¿

ן  כ≈ ו¿ י  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ַבּ ן  כ≈ ו¿ ר,  ַ‡ח≈ ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ

ָחָכם:  ‡ ּבו… ָ‡ַמר ‰∆ ≈̂ ּיו… ַעל ַכּ י. ו¿ ƒיע ƒב ר¿ ָבּ

ר ל…‡  ׁ∆̆ ּנּו, ֲ‡ ע∆ ּ ַי‚¿ ּ¿̇ ים  ƒיל ƒס "70ֲעַמל ַ‰כ¿ּ

טו).  י,  (˜‰ל˙  יר"  ƒע ל  ∆‡  ˙ כ∆ ָלל∆ ָיַ„ע 

ים                    ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַעל  מ…ל  ַלח¿  ׁ̆ י≈ ָכך¿  ל¿

ָ„ם  ַלמ¿ּ ל¿  ,‡ ו¿ ָּׁ̆ ‰ַ י  ל≈ ַ‰ב¿ ב¿ּ ים  ƒבּוע ‰ַ71ט¿ּ

ם  ƒַני ‡ז¿ ַ‰מ…ּ ר  ׁ∆̆ י… ו¿ ל  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ  ˜ ∆„ ∆̂

ים,  ƒר ָׁ̆ ים ַ‰י¿ ƒָרכ ּ ם „¿ ˙ ָל‰∆ רו… ‰ו… ף ּול¿ ס∆ יַנ˙ ַ‰כ∆ּ ƒח יָעם ב¿ּ ƒ„ ‰ו… ּול¿

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ‰ ָלּ ƒס 72מ¿ ָחָנ˙ו…  ַ‰ב¿  ˙ ַלּ ƒח ¿̇ ּƒב ָ‰ָ‡ָ„ם  ר…ר  ב¿ ƒי ַמַען  ל¿

‰ּו‡  ו¿ ָב‰,  ַ‰ּטו… ל  ָכּ ם  ָׁ̆ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ן  ׁ≈̆ „ָ ו¿ ַרֲעָנן  ם  ָמ˜ו… ל¿ ‰ּו  י‡≈ ƒב ּ¿̇

‰ּו‡            ו¿ ים,  ׂ ƒ̆ ֲע ַ‰ַמּ ל  ָכּ ף  73סו… ‰ּו‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ם,  ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי

ָ‡ָ„ם,  ל  ָכּ ƒמ ל  ≈‡ ו… ׁ̆ מו…  ׁ¿̆ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ָל‰  ≈‡ ּׁ¿̆ ‰ַ74

 "‰‡ָ ר¿ ƒי ל¿ ם  ƒ‡ י  ּƒכ  , ך¿ ָמּ ƒע מ≈ ל  ≈‡ ׁ…˘ יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰ "ַמ‰  יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

 ‰‡ָ ר¿ ּ ƒ(ח)ַ‰י י  ּƒ̇ ל¿ ּƒב ב  ָׁ̆ ח¿ נ∆  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע ּום  ׁ̆ ין  ≈‡ ו¿ יב),  י,  („ברים 

ָר‰. ‰ו… ַ‰ט¿ּ

‰ט‰ור‰.  ‰יר‡‰  ח. 
יחזקאל׳  ׳אור  בספר 
עו)  עמוד  ומוסר,  (יראה 
יראת  להשיג  כדי  כתב: 
ראשית  חייב  שמים 
הענינים  מנפשו  לעקור 
ליראה.  המפריעים 
ורצונות  תאוות 
מתנגדות  עולם-הזה 
ליראת שמים, וכן מדות 

בי‡ורים
70. עמל ‰כסילים ˙י‚ענו. כסילותם גורם להם עמל המיגען, אשר לא למדו 
דרכי מבואות העיר (ללכת בדרך כבושה, וטורח הרבה) ומתיגע ליכנס דרך 
פחתים ובצעי המים ויגע בטביעות רגליו בבוץ (רש״י). 71. ‰טבועים ב‰בלי 
בהם  שאין  בהבלים  ושרויים  ממש,  בהם  שאין  בדברים  השקועים  ‰˘ו‡. 
73. סוף כל ‰מע˘ים. תכלית כל  72. מסיל‰. דרך סלולה וישרה.  תכלית. 
דבר ככתוב בסוף קהלת: ׳סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו 

שמור כי זה כל האדם׳. 74. ‰˘‡ל‰. הבקשה אשר ה׳ מבקש מכל אדם.

והדעה, והוא מסור בידי 
מסור  יצרו  ואין  יצרו 
שיהא  יתכן  לא  בידו, 
שבין  במצוות  שלם 
ואם  למקום,  אדם 
ידועה  במדה  מקיימן 
שאינו  מפני  רק  הוא 
התנגדות  בהן  פוגש 
המדות  אחת  מטעם 
בהפגשו  אבל  המגונות, 
לא  שלהן  בהתנגשות 
תעמוד יראתו בפניהן״!

 - מתוקנות  מדות  ללא 
אי אפשר להיות שלמים 
אדם  שבין  במצוות  אף 
למקום, ואם אם נראה לעין שמקיים מצוות בשלמות הוא רק מפני שלא בא 

לידי נסיון, ואילו בא לידי נסיון לא היה עומד בו!  
ואין  לתורה  לעלות  אותו  שמכבדים  חרד  דוגמא:  איש״  ה״חזון  לכך  ומביא 
הכיבוד מספיק לו לפי מעלתו ולכן הוא אינו עולה – מידת הכבוד שבו גרמה 

לו לעבור על: ״ועוזבי ה׳ יכלו״ – זה שקורין לו לעלות לתורה ואינו עולה.
האדם הזה מקולקל בשורשו שיצר הרע שופטו וכל עשיית מצוותיו הן פרי 
ההרגל המתאימות לכבודו ולתאוותיו ולהלך חייו, אך נסו לפגוע בו כי אז 

תתהפך הקערה על פיה! 

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ּון  ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿

ל                  ָיכו… ָחָכם  ∆‰  ,˙ ָרעו… ו¿  ˙ בו… טו…

יל  ƒס ַ‰כ¿ּ ו¿  ,˙ בו… טו… ל¿  ˙ ָ‰ָרעו…  ˙ ו… ׂ̆ 75ַלֲע

.˙ ָרעו… ˙ ל¿ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒ76מ ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע

ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒמ ינו…  ≈‡ ו¿ ך¿  ׁ∆̆ ח… ַבּ ך¿  ל≈ ‰ו… ׁ∆̆ י  ƒמ
 ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ∆‡  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ּון  ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿

ן  ‚ו… יו, כ¿ּ ָ̇ ֻכּיו… ל ז¿ ˙ ָכּ ∆„ ַ‡ב∆ּ ‰ ַ‰מ¿ ּ„ָ ƒּבו… מ

ר            ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ב¿ּ  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒ‰ַ77מ

בי‡ורים
75. לע˘ו˙ ‰רעו˙ לטובו˙. להשתמש עם המדות הרעות למטרה טובה, כגון 
הגאוה  במדת  וכן  חכמה׳.  תרבה  סופרים  ל׳קנאת  להשתמש  הקנאה  במדת 
במדת  כגון,  לרעו˙.  טובו˙  מ„ו˙   .76 ה׳׳.  בדרכי  לבו  ל׳ויגבה  להשתמש 
ובמדת אהבה, ישתמש לאהוב את  הרחמנות ישתמש לרחם על האכזרים. 
טובים,  ובמעשים  בתורה  אף שהוא מלא  במע˘יו.  ‰מ˙‚‡‰   .77 הרשעים. 
מכל מקום אסור לו להתגאות בכך, כשכל כוונתו בזה להתגדל ולהשתרר על 

בני אדם. 

ין  ≈‡ ׁ∆̆ ּוכ¿  ,˙ בו… טו…  ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ ָך  מ¿ּ ƒמ

ָר‰  ו… ּ̇ ָך  ָי„¿ ין ב¿ּ ≈‡ ,˙ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒָך מ ָי„¿ ב¿ּ

לּוָי‰  ּ¿̇ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ל  ָכּ י  ּƒ(י)כ  ,˙ וו… ¿̂ ƒּומ

״ותיראן  טובות.  מידות 
האלקים  את  המילדות 
דבר  כאשר  עשו  ולא 
מצרים  מלך  אליהן 
הילדים״  את  ותחיין 

(שמות א, יז). ובמסכת סוטה (יא:) דורשת הגמרא: ״ותחיין את הילדים – תנא 
לא דיין (למילדות) שלא המיתו אותן (את הילדים) אלא שהיו אף מספיקות 
להם מים ומזון״ (ומסייעות להחיותם, דהיינו שהיו מחביאות אותם בבתיהן 

ומגדלות אותם. רש״י).
מסירות נפשן של המילדות מוכיחה בלי ספק על מידותיהן הטובות ועל טוב 
ליבן. מדוע אין התורה מדגישה תכונות אלו? מדוע הזכירה התורה רק את 

יראת האלקים שלהן?
בספר ׳זכרון מאיר׳ מבאר, שמכח מידות טובות לבד לא היו המילדות יכולות 
הם  המלך  צו  הפרת  מתוך  כאלה  נפלאים  מעשים  שעשו.  מה  את  לעשות 
יכול  אלקים  ביראת  שספוג  מי  רק  אדם.  שבכח  ההטבה  מגבול  למעלה 
להתעלות להנהגה כזו ולהתעלם מן הסכנה הגדולה. לפיכך קבעה התורה 
את הגורם האמיתי: ״ותראין המילדות את האלקים״! ולכן - ״ולא עשו כאשר 

דבר אליהן מלך מצרים ותחיין את הילדים״.
נאמר  לא  כאן  גם  בתים״.  להם  ויעש  האלקים  את  המילדות  יראו  כי  ״ויהי 
״כאשר הטיבו עם הילדים״, אלא ״כי יראו״, ללמדך כי השכר של ״ויעש להם 
בתים״ בא עבור היראה.  הן יראו את ה׳ ולפיכך זכו לבתים של תורה ויראה, 
בתי  אמר  חד  ושמואל,  ״רב  (יא):  סוטה  במסכת  כדאיתא  מדה.  כנגד  מדה 
כהונה ולויה – אהרן ומשה. וחד אמר: בתי מלכות – דוד נמי ִמִמְרָים קאתי״. 

י. כי כל ‰˙ור‰ ˙לוי‰ ב˙י˜ון ‰מ„ו˙. כתב הגר״א (באבן שלמה פ״א): ״כל 
עבודת ה׳ תלוי בתיקון המדות, וכל החטאים מושרשים במדות, ועיקר חיות 

האדם הוא להתחזק תמיד בשבירת המדות, ואם לאו למה לו חיים״. 
כתב ה״חזון איש״ זצ״ל (אמונה ובטחון פ״ד אות ה-ו): ״מן המונחים הקיימים 
כי תיקון המדות מתיחס לאלה המצוות שהם בין אדם לחברו, וחובת היראה 
בשביל מצוות שבין אדם למקום יתברך, ומן המונח הזה קיימת הדעה כי יש 
בני אדם שלמים במצוות שבין אדם למקום יתברך וחסרים בתיקון המדות 
אל  לחודר  באמת  קיימת  זו  דעה  אין  אמנם  לחברו.  אדם  בין  רעים  והם 
פנימיות חזיון הזה. כי האמת, זה שמדותיו כברייתן ולא הותקנו על פי המוסר 

ר. ַ‡ח≈ ˙ ל¿ ƒי ר ַ‰ַבּ כ≈ ן, ּומו… מו… ט¿ ַע ַ‰ַמּ ≈„ ינו… יו… ≈‡ , ו¿ י˙ו… ב≈ ב¿ּ

 

 ‰ ּ„ָ ƒָכל מ , ו¿ ּזו… ƒמ ‰ ָנּ ֻׁ̆ יו זו… מ¿ ָ̇ ּ„ו… ƒר…ב מ י ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ ּƒן כ נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰
ָכ‡ן  ו… ל¿ ּ̇ כ¿ ַׁ̆ ַע˙ ָ‰ָ‡ָ„ם, זו… מו… ּ„ַ ˙ פ∆ ר∆ ‰ 81טו… ּ„ָ ƒּומ 

ַחר         ב¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ ָכל  ל¿ עו…  ּ ַסי¿ מ¿ ָ‰ָרע  ר  ∆̂ י≈ ו¿ ָכ‡ן,  ל¿ ו…  ּ̇ כ¿ ַׁ̆ מו… זו…  ו¿

ר,  ָבּ ¿„ ּƒמ ַבּ ך¿  ל≈ ‰ו… ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם  ל¿  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿  .‰ּ ָבּ ׁ∆̆ חּו˙  ‰ַ82ָפּ

 ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ו¿ ים  ƒב ≈‡ ּוז¿ ים  ƒר מ≈ ּונ¿  ˙ ַוֲ‡ָריו… ים  ּƒב ּ„ֻ ּבו…  ים  ƒע ¿‚ ּופו…

ל  ם ָכּ ƒם ע ח≈ ָלּ ƒ‰ יָניו ּול¿ ˜…ַח ע≈ פ¿ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂  ‰ּ ׁ̆ ַ‰ז∆ י ƒ‡‰ָ .ים ƒ̇ י ƒח ׁ¿̆ ַמ

פּו‰ּו  ר¿ ט¿ ƒי ָח„,  ∆‡ ַ‚ע  ר∆ יָניו  ע≈ ים  ƒַיֲעל ם  ƒ‡ ו¿ ָח„,  ∆‡ ו¿ ָח„  ∆‡

ֲ‡ָו‰  ַּ̇ ‰ַ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ ָ‰ָרעו… יו  ָ̇ ּ„ו… ƒמ ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ך¿  ָכּ ים.  ƒ̃ י ּ ƒז ַ‰ַמּ

ּבו…  ƒל ב¿ּ  ˙ לו… ּ ¿‚ ל¿ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ן,  ∆‰ ָבּ  ‡ ≈̂ ַכּיו… ו¿ ַעס  ַ‰ַכּ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ו¿

     ˙ מ∆ ר ָ‰‡¡ ּבו… ‡ו… ּ ƒל ƒר מ ≈̃ ָע ם, י≈ נ≈ ּ¿̃ ַ̇ י¿ ל…‡  ם ו¿ ַעל≈ּ ¿̇ ƒי ם  ƒ‡ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇

י„"  ƒמ ָ̇ י  ּ ƒ„ ¿‚ נ∆ ל¿ י ‰'  ƒ̇ י ּ ƒו ׁƒ̆ 84" ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿  . ך¿ ׁ∆̆ ח…  ׁ̆ ָימ≈ 83ו¿

(˙‰ילים טז, ח).

בי‡ורים
תמיד  שתלך  הגר״א:  פירש  רגליהם״,  בעפר  מתאבק  והוי  לחכמים,  ועד 
אחריהם, כמו שנאמר (משלי י״ג) הולך את חכמים יחכם, ומשלו לחנוני מוכר 
בשמים שנשאר האבק בו. ובפרקי דר״א (פכ״ה) מסיים על משל זה: כך כל מי 
שהולך עם הצדיקים לוקח מדרכיהם וממעשיהם הטובים. ובאדר״נ (ו׳): בזמן 
שתלמיד חכם נכנס לעיר אל תאמר איני צריך לו, אלא לך אצלו. 81. טורפ˙ 
ומושכתו אליה.                דעתו של האדם  ונוטלת את  חוטפת  כל מדה  „ע˙ ‰‡„ם. 
82. ‰פחו˙ ˘ב‰. שיבחר בצד השלילי ביותר שבה. 83. וימ˘ חו˘ך. יהיה 
לבו חשוך מאד. 84. ˘וי˙י ‰' לנ‚„י. תמיד אחשוב כאילו ה׳ עומד נגדי ורואה 
מעשי. ומסיים הפסוק ״כי מימיני בל אמוט״, כי בעבור זה יעמוד מימיני לעזור 

 . נו… לו… ¿̃ ּƒב  „ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒּומ רו…  ל ֲחב≈ ׁ∆̆ נּו˙  ¿‚ ּƒב י„  ƒמ ָּ̇ מו…  ¿̂ ַע  ‰ ַיפ∆ּ 78ּומ¿

 ׁ̆ י≈ ו¿ ח,  ָבּ ֻׁ̆ ן מ¿ ƒַיי י˙  ƒָחב  ‡ ַמל≈ּ מ¿ּ ׁ∆̆ י  ƒמ ‰ ל¿ מ∆ ּ„ו… ׁ̆ ַ‰‰ּו‡  י ƒ‡‰ָ ו¿

ן  ƒי ַ‰ַיּ ל  ָכּ ‡ַב„  י…ּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡ ָטן,  ָ̃ ב  ∆̃ נ∆ י˙  ƒָחב ∆‰ י˙  ּƒ̇ ח¿ ַ̇ ב¿ּ

 ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ ך¿  ָכּ  ; ˙ו… ‡ו… ם  ּ…̇ ס¿ ƒי ל…‡  ם  ƒ‡ ָטן  ָּ̃ ‰ַ ב  ∆̃ ּ נ∆ ַבּ ח  ָבּ ֻׁ̆ ַ‰מ¿

י  ≈„ ַעל-י¿ ל  ַ‰כ…ּ  „ ַ‡ב≈ּ י¿ ָר‰,  ו… ּ̇  ‡ ָמל≈ ‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,‰ּ ַ‰ז∆

ם  ≈‰ ים  ּƒַעט ּומ¿ ָנּ‰.  ּ ¿̃ ַ̇ ל¿  ׁ̆ ָיחּו ל…‡  ם  ƒ‡ ַ‰ז…ּ‡˙  ָ‰ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

מו…  יר, ּוכ¿ ּƒכ‰ַ ים ל¿ ƒין ֲחָכמ ≈‡ ׁ∆̆  ׁ̆ ˙. י≈ מ∆ ים ָ‰‡¡ ƒיר ּƒכ ָלם ַ‰ַמּ עו… ָבּ

ל…‡  ך¿  ָכּ ם,  ֻסָלּ ב¿ּ  ˙ ַלֲעלו… ל  ָיכו… ָליו  ַר‚¿ י  ּ≈̇ ׁ¿̆ טּוַע  ָּ̃ ‰ַ ין  ≈‡ ׁ∆̆

‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ בּוָנ‰.  ּ¿̇ ּבו…  ין  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿  ˙‚ַ ר≈ ַמ„¿ ב¿ּ  ‰ ַיֲעל∆

ל  ָכּ ים  ׂ ƒ̆ ָיּ ׁ∆̆ ַע„  עּוָריו  נ¿ּ ƒמ ָלם  ָ‰עו… ֲ‡ַו˙  ַ̇ ב¿ּ ע  ַבּ ט¿ ƒנ ו¿ ָחָכם, 

ל  ּ‚ַ י ֻ‰ר¿ ּƒרו… ָ‰ַרע, כ ¿̂ ƒן י ˆו… ˙ ר¿ ו… ׂ̆ ַלֲע ֲ‡ָו˙ו… ו¿ ַּ̇ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ָמ˙ו… ל¿ ָחכ¿

 , ו… ׁ̆ ַנפ¿ ב¿ּ ים  ƒבּוע ¿̃ ם  ≈‰ ׁ∆̆ ַע„  ים  ƒָרע‰ָ ים  ׂ ƒ̆ ֲע ַמּ ַבּ עּוָריו  נ¿ּ ƒמ

ׁ̆ ּבו…  ּ י≈ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ˙. ו¿ ׁ̆ ָ‰ֲעו…נו… ח ָי˜ּו ַפּ ƒט 79מ ל≈ ָמּ ƒ‰ ‡…„ ל¿ ‰ לו… מ¿ ׁ∆̆ ָ̃ ו¿

ים, ַ‡ך¿ ל…‡ ָ‰ָי‰  ƒב ים טו… ƒָרכ ¿„ ּƒך¿ ב יל≈ ı ל≈ ַ‚ם ָחפ≈ יר ו¿ ּƒכ‰ַ ָמ‰ ל¿ ָחכ¿

ים,  ƒר ָׁ̆ ים ַ‰י¿ ƒָרכ ּ ¿„‰ַ ָמ‰ ו¿ ם ַ‰ָחכ¿ ∆‰ מ…ַע מ≈ ׁ¿̆ ƒים ל ƒל ַ‰ֲחָכמ ∆̂ ≈‡80

ן  מו… ׁ̆ לו… ַמט¿ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ ‰ ל¿ מ∆ „ו… ים. ו¿ ּƒכ ַׁ̆ ַמֲח ך¿ ב¿ּ ל≈ ך¿ ‰ו… ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒּומ

בי‡ורים
78. ומיפ‰ עˆמו ˙מי„ ב‚נו˙ ˘ל חברו. עורך מעשיו הטובים וחכמתו למול 
מעשי חבירו או חכמתו כדי שמתוך כך יראה שהוא מכובד וחבירו בזוי, נמצא 
מתפאר בחסרונותיו של חברו ובסכלותו, וזהו ״מתכבד בקלון חברו״, שעל ידי 
השוואה זו מכבד את עצמו בגנות חברו. 79. מפח י˜ו˘. ממלכודת המוקש 
של רשת העוונות. 80. ‡ˆל ‰חכמים. במסכת אבות (א, ד): ״יהי ביתך בית 

יַע  ּ ƒ‚ַי ָניו, ו¿ ס ָבּ נ≈ יַפר¿ ƒל ו כ≈ּ ַכל¿ ך¿ ַ‰ּלּוַח י¿ ו… ּ̇ ƒיו, ּומ ָ̇ בו… חו… ָרָכיו ו¿ ¿̂ ּו

י  ּיּור≈ ƒ̂ רּו ּבו…  ּ י¿ ַ̂ ים י¿ ƒיל ƒס ב ָ‰ָ‡ָ„ם: ַ‰כ¿ּ ך¿ ל≈ ָל‰. ָכּ „ו… ּ ¿‚ ˙ ל∆ ע∆ ˙ו… ל¿

ם  ָבּ ƒּו ל‡ יַמל¿ּ ƒן, ו ל 92ָוָ‡ו∆ ב∆ י ‰∆ ≈̃ ּו ּ̃ ƒבּו ָעָליו ח ּ¿̇ כ¿ ƒי ר, ו¿ ∆̃ ׁ∆̆ ל ו¿ ב∆ ∆‰

ב  ַּ̇ כ¿ ƒם מ ָבּ ƒבּו ַעל ל ּ¿̇ כ¿ ƒי ים  ƒיל ּƒכ ׂ ¿̆ ַ‰ַמּ ו¿ י˜;  ƒָור ל  ב∆ ∆‰ ˙ בו… ָׁ̆ ַמֲח

˙, ַע„  ּ„ו… ּƒַמ˙ ַ‰מ ָחכ¿ ˙ ו¿ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ ‰ַ „ סו… ‰ּו‡ י¿ ׁ∆̆ ים,  ƒ‰…ל ¡‡

ַנ˙  ָוּ ַכּ  ‰ ָ̇ ָ‰י¿  ‰ ָלז∆ ו¿ יַע.  ƒ̃ ָ‰ָר ז…ַ‰ר  כ¿ּ ם  ָ̇ ו… ׁ̆ ַנפ¿ ירּו  ƒ‰ ַיז¿ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

ם ַעל לּוַח  ב≈ ¿̇ ָכּ יָך,  ∆̇ ע… ב¿ּ ¿̂ ם ַעל ‡∆ ר≈ ׁ¿̆ ָ̃ 93" : רו… ָ‡מ¿ ב¿ּ ל…מ…‰  ׁ¿̆

ָך" (מ˘לי ז, ‚).  ב∆ּ ƒל

ַזך¿  ם  ƒ‡ ָנַער,  ר  ַנכ∆ּ ¿̇ ƒי ַמֲעָלָליו  ב¿ּ ם  ּ‚ַ94" ל…מ…‰:  ׁ¿̆ ָ‡ַמר   „ עו…
ַעל  ַמר  ¡‡ נ∆ סּו˜  ַ‰ָפּ  ‰ ז∆ י‡).  כ,  (˘ם   " לו… ע√ ָפּ ר  ָׁ̆ ָי ם  ƒ‡ ו¿  

מו…  כ¿ּ ם.  י‰∆ ≈̇ ּ„ו… ƒמ ר  ָכּ ƒנ ם  י‰∆ עּור≈ נ¿ּ ƒמ י  ּƒ95כ ים,  ƒָער ַ‰נ¿ּ ָחַנ˙  ַ‰ב¿

ם  ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒּומ ,˙ ׁ∆̆ ˙ ב…ּ ּ„ַ ƒם מ ∆‰ ‰ ָבּ ∆‡ ר¿ ƒים נ ƒָער ˙ ַ‰נ¿ּ ָ̂ ¿̃ ƒמ ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ ׁ∆̆

ל  ים ‡∆ ƒט ם נו… ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒָו‰, ּומ‡ֲ ַּ̇ ל ַ‰ ים ‡∆ ƒט ם נו… ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒַעּזּו˙, ּומ‰ָ -

בי‡ורים
בהם  להתבונן  לבך  שים  ‡ˆבעו˙יך.  על  ˜˘רם   .93 ושקר.  עמל  ו‡ון.   .92
י˙נכר  במעלליו  ‚ם   .94 לבך.  במחשבות  היטב  לזכרם  אותם  וחקוק  תמיד, 
בהתנהגותו.                     הוא  תמים  והאם  טהור  האם  להכיר  ניתן  בנערותו  כבר  נער. 
95. כי מנעורי‰ם נכר מ„ו˙י‰ם. במסכת ברכות (מח.) מביאה הגמרא מאמר 
השגור בפי הבריות: ״בוצין בוצין מקטפיה ידיע״, פירוש, כל דלעת ודלעת כבר 
בקטנותה לפי השרף היוצא ממנה בשעת חניטה, ניתן להכיר את איכות הפרי 
כיצד  לדעת  ניתן  בקטנותם  ממעשיהם  אדם  בבני  כן  וכמו  טוב,  יהיה  אם 

יתנהגו לכשיגדלו.

ָ‡ר   ּׁ¿̆ ƒמ ׁ̆ ָמ˙ו… ַחָלּ ָחכ¿ ‚ּופו… ּוב¿ ַל„ ‰ּו‡ ב¿ּ ּנו… ׁ∆̆ ָע‰  ָׁ̆ ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ
ם  ָ„ם ‰≈ ל¿ ָוּ ƒ‰ ם יו… ˙ 86ב¿ּ ּיו… ƒר ל ַ‰ב¿ּ י ָכּ ּƒכ ,˙ ּיו… ƒר ל ‰ַ85ב¿ּ ָכּ

יך¿  ƒר ָ̂ ָמם, 87ֲ‡ָבל ָ‰ָ‡ָ„ם  ¿̂ ַע ים ל¿ ƒע ּ ַסי¿ ים ּומ¿ ƒל כ¿ ‡ו… ים ו¿ ƒכ ל¿ ‰ו…

ָמ˙ו…                ׁ¿̆ ƒנ ל¿ ּון  ּ̃ ּƒ̇ ר  ≈̇ יו… יך¿  ƒר ָ̂ ן  ַ‚ם-כ≈ּ ו¿  , ‚ּופו… ב¿ּ ל  „ו… ּ‚ָ ט…ַרח 

ָ‰ָ‡ָ„ם  י  ּƒכ ים,  ƒב טו… ים  ƒָרכ ּ ¿„ ין  ƒב‰ָ ּול¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿ ן  ּ≈̃ ַ̇ 88ל¿

 ‰ מ∆ 90ּ„ו… ּבו…  ƒל ַ‡ך¿  ָמ‰,  ≈‰ ב¿ ּƒכ  ‚ ≈‰ 89נו…  „ ַלמ≈ּ מ¿ ל…‡  ב¿ּ ˙ו…  ָלּ ƒח ¿̇ ּƒב

 - ׁ̆ פ≈ּ ƒַי„ ט ּ‰ ב¿ּ ם ַ‰ּלּוַח ַ‰ז∆ ƒ‡ ,ב ָעָליו ּ…̇ כ¿ ƒּו‡ מּוָכן ל‰ ׁ∆̆ לּוַח  ל¿

 ‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י ל ו¿ ≈̃ ל¿ ַ̃ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ ים ַע„  ƒי ‰ֲ91ָבל טּוט≈ ר¿ ׂ ƒ̆ ט ָעָליו  ט≈ ר¿ ׂ ַ̆ י¿

ָיָניו  נ¿ ƒע ר  ∆„ ס≈ ָעָליו  ב  ּ…̇ כ¿ ƒי ָחָכם  ∆‰ ֲ‡ָבל   ,„ עו…  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ּבו… 

בי‡ורים
לי ולא אהיה נוטה לנפול. (מצודת דוד). 85. ‰בריו˙. בעלי חיים. 86. ביום 
‰ול„ם ‰ם ‰ולכים. במסכת בבא קמא (סה:) אמר רבא: שור בן יומו (ביום 
שנולד, הרי הוא כבר) קרוי שור, איל בן יומו קרוי איל. והכוונה שעגל משעה 
ובדעתו.                  במהלכו  במאכלו,  עניניו,  בכל  גדול  שור  כמו  הוא  הרי  שנולד 
גדול  טורח  יש  כשנולד  האדם  כלומר,  ‚„ול.  טורח  ˆריך  ‰‡„ם  ‡בל   .87
להוריו בטיפול גופו ובגידולו. 88. ל˙˜ן ‰חכמ‰. ללמדו דרך הישר ולעלות 
במדרגות החכמה. 89. נו‰‚ כב‰מ‰. כאמור בפסוק (בראשית ח, כא) ״כי יצר 
לב האדם רע מנעוריו״. פירוש, כי הרצונות של לב האדם הם רעים מילדותו, 
מהרגע שנולד. ובאיוב (יא, יב) ״ועיר פרא אדם יולד״, ופירש ה׳מצודת דוד׳, כי 
כל אדם כאשר יולד הוא כעיר פרא מבלי חכמה, וכאשר יכין לבו הנה ישכיל. 
90. „ומ‰ ללוח ˘‰ו‡ מוכן לכ˙וב עליו. באבות (ד, כ): ״אלישע בן אבויה 
ניר חדש...״ כשם שדיו  על  לדיו כתובה  דומה,  הוא  ילד למה  אומר, הלומד 
הכתובה על ניר חדש - שעדיין לא כתבו בו - הדיו נבלע ונדבק בו היטב, ואינו 
נמחק לעולם, כמו כן הלומד בעודו צעיר כאשר עדיין לא נחקקו במוחו ענייני 
משתכח.                ואינו  היטב  בו  נחקק  לימודו  לקבל,  פנויים  וליבו  ודעתו  העולם, 

91. ‰בלים. דברים שאין בהם ממש.

שאז  הזה,  והדיבוק 
כשיהיה זמנה להתפרש, 
מכל  לגמרי  תתפרש 
הולך  הוא  ואם  וכל. 
בדרך טוב, הוא מרחיקה 
מעצמו. והנה בזמן הזה, 
הערלה,  הרחק  שהוא 
הוא  מפיו  היוצא  ההבל 
אחרא  סיטרא  מכניע 
גדולה,  שבירה  ושוברה 
וממשיך הכח של  וחוזר 
שקיבל  התורה 
שנולד.  קודם  בראשונה 
לקבל  שהשלים  וכיון 
לו לעשות,  יש  אז  הכח, 
ולכן הוא חייב במצוות.

מ„ו˙.  ספר  ז‰  י‚. 
ירוחם  רבי  המשגיח 
זצ״ל  ליבוביץ  הלוי 
ממיר כתב (ד״ת ד, לט): 
מאדמו״ר  שמעתי  ״פעם 
על  זצ״ל  מקלם  הסבא 
נזכר  לא  השאלה מדוע 
כל  בתורה  בפירוש 
הענין והחומר של מידות [וכבר עמד על זה רבי חיים ויטאל בשערי קדושה 
ח״א שער ב]. ואם כי מידת הגאוה אמנם נזכרת בתורה, כנאמר ״ורם לבבך 
וגו׳ ״ (דברים ח, יד) ועוד כאלה, אולם מידות הכעס והקנאה וכד׳, אשר הינם 

ים  ƒ̃ ָּ̇ ע¿ 98נ∆ יָנם  ≈‡ ָנ‰  ¿̃ ּ ƒז‰ַ י  ימ≈ ּƒב ֲ‡ָבל 

י  ימ≈ ּƒב ם  ∆‰ ָבּ ָ‰יּו  ּׁ∆̆  ‰ ַמּ ƒמ ל  ַ̃ ב¿ּ

ף,  ס∆ כ∆ּ ַטס  ל¿ ים  ƒמ ּ„ו… ם  ≈‰ ו¿ ֲחרּו˙.  ַ‰ַבּ

 ‰ ֲחֻלָ„ּ ָל‰  ע¡ ∆‰ ו¿ ע  ַ̃ ר¿ ַּ̃ ַבּ ָטמּון  ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

˙ו…  יך¿ ‡ו… ƒר ָ̂  , ָמָנ˙ו… ַ‰ט¿ ך¿  ‡…ר∆ 99ב¿ּ ָעָב‰ 

ַע„   ‰ ָ̃ י ƒר מ¿ ַ‡ַחר   ‰ ָ̃ י ƒר 100מ¿ ף  ס∆ ַ‰כ∆ּ

ך¿  ָכּ  .‰ ∆‡ ַ‰ָנּ ‰ּו  ≈‡ ַמר¿ ל¿ ף  ס∆ ַ‰כ∆ּ ּוב  ׁ̆ ָיּ ׁ∆̆

 , ָ‰‚ו… נ¿ ƒּכו… ּומ ר¿ י ַ„ּ ƒפ ר ָ‰ַלך¿ ל¿ ׁ∆̆ ָ‰ָ‡ָ„ם ֲ‡

 ,˙ רּועו… ּ¿‚‰ַ  ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ י  ≈̃ מ¿ ƒע ב¿ּ ע  ַ̃ ׁ¿̆ ƒנ ו¿

ין  ב≈ּ יל  ּ ƒ„ ַ‰ב¿ 101ל¿ לו…  כ¿ ׂ ƒ̆  § ט̆… ל¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂

יל  ּ ƒ‚ ַ‰ר¿ ּול¿ ר  ‰ו… ַ‰ָטּ ין  ּוב≈  ‡ מ≈ ַ‰ָטּ

 ˙ בּועו… ˙ ט¿ ּ„ו… ּƒיּו ַ‰מ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ָ„‰ ַע„  ֲעבו… ַבּ

. ּבו… ƒל ˙ ב¿ּ ּורו… ׁ̆ ¿̃ ּו

ם  ַּ̇ ח¿ נ∆ ו¿ ב  ַּ̇ כ¿ ƒנ  ˙ ּ„ו… ƒמ ר  פ∆ ס≈  ‰ (י‚)ז∆

בי‡ורים
טמון  שהיה  הזמן  מריבוי  ‰טמנ˙ו.  ב‡ורך   .99 משתנים.  נע˙˜ים.   .98
באדמה. 100. מרי˜‰. שפשוף וניקוי לסלק כל מה שנדבק בו. 101. ל‰ב„יל. 

לדעת לחלק. 

 ˙ ּ„ו… ƒמ ל  ָכּ י  ּƒכ ַ„ע,  ו¿  .˙ בו… טו…  ˙ ַמֲעלו…

י  ימ≈ ּƒב ּבו…   ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ָ‰ָ‡ָ„ם 

י  ימ≈ ּƒב ָ‰יּו  ם  ≈‰ נּו˙,  ¿̃ ּ ƒז‰ַ ו¿ ֲחרּו˙  ַ‰ַבּ

ַמן ַ‰‰ּו‡  ּ ז¿ ַבּ ֲחרּו˙, ַ‡ך¿  ַּׁ̆ ‰ַ ו¿ „ּו˙  ל¿ ַ‰ַיּ

יָ‡ם  ƒַלֲ‰ב ם ו¿ ָ̇ ‡ו… ַ‰ר¿ ַח ל¿ ל…‡ ָ‰ָי‰ ּבו… כ…ּ

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ƒָער ַ‰נ¿ּ 96ו¿  .‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ‰ַמּ י  י„≈ ƒל

ּיּוַכל  ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ לּו˙, ‡∆ ם ַנב¿ י‰∆ ָל‰ ֲעל≈ ¿„ ּ‚ָ

ָב‰,  ך¿ ַ‰ּטו… ר∆ ּ ל ַ‰„∆ ם ‡∆ ָ̃ י ּƒ̇ ַ‰ע¿ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿

ַח  ם כ…ּ ∆‰ ין ָבּ ≈‡ ל, ו¿ ב≈ּ ַ̃ ם ל¿ ַח ָל‰∆ י נו… ּƒ(י‡)כ

ַי„  ַח˙  ַּ̇ ƒמ ר…ַח  ב¿ ƒל ו¿  ˙‡ ≈̂ ָל ָמ‰  ָחכ¿ ו¿

ל,  ב…ּ ס¿ ƒל ים  ƒיכ ƒר ¿̂ ם  ≈‰ 97(יב)ו¿ ר,  ַיס≈ּ ַ‰מ¿

ל˜בל.  ל‰ם  נוח  כי  י‡. 
על הפסוק (משלי יג, כד) 
מוסר״,  שחרו  ״ואוהבו 
דוד׳:  ה׳מצודת  ביאר 
מייסרו  בנו  את  האוהב 
בעת השחר, רוצה לומר 
יוכל  עת  בילדותו, 
אשר  לכל  לנטותו 

יחפוץ.
(שער  השל״ה  כתב 
אות  האותיות 
והמשילו  דרך-ארץ): 
בעוד  לנטיעה  זה  דבר 
שהיא ילדה יוכל האדם 
כפי  ולישרה  לנטותה 
נתגדל  אם  אבל  רצונו, 
אי  בעקמימות  האילן 
לישרו  לו  אפשר 

אחר-כך, כן משפט הנער.
ובתחילה,  כתב:  להרמח״ל  חיים׳  עץ  ׳דרך  בספר  לסבול.  ˆריכים  ו‰ם  יב. 
הפנימית,  הערלה  אך  ימים.  שמונה  אחר  אותה  בגוף, מעבירים  כשהערלה 
שהיא ערלת הלב, אינה סרה אלא לאחר שלוש עשרה שנים ויום אחד, ולכן 
כל אותו הזמן הוא פטור מן המצוות. ועם כל זה באותו הזמן צריך לייסרו, 
פורשת  היא  ואז  היטב,  ממנו  הערלה  לו שתפרד  גורם  שזה  כמו שאמרתי, 
ממנו לגמרי בזמן המוכן כנאמר למעלה, ועל כן אמר ״ירחיקנה ממנו״, ולא 
אמר ״יסירנה ממנו״, כי אין זה להסירה, כי אם בזמנה תסור...והנה כן הדבר 
הקשר  מן  להרחיקה  כדי  חיבוט  וצריך  בו,  קשורה  האולת  כי  בנער,  הזה 

בי‡ורים
96. ו‰נערים. הצעירים אף אם גבר עליהם טבע הרע עדיין אפשר... 97. ו‰ם 
ˆריכים לסבול. את דברי המייסר, מאחר ואין בהם עדיין כח וחכמה לברוח 

מתחת ידיו, ועוד שאז עדיין נפשם רכה ונוחה לקבל דברי מוסר. 

י               ƒל כ¿ּ ח  ַ̃ ו¿ מּוָסר  ַמע  ׁ¿̆ ן  ָלכ≈ ‡ּוָמ‰.  מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע יּוַכל 

           ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ  ,‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇  ‡ ֲ‰לו… יָך.  ∆̇ ּ„ו… ƒמ ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ ָך  ָי„¿ ב¿ּ ָך  ¿̇ נּו ֻ‡ָמּ

ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ו¿  ,˙ לו… „ו… ּו‚¿  ˙ ַטּנו… ¿̃  ,˙ עו… ב¿ּ ַמט¿ י  ינ≈ ƒמ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ לו… 

ַ„ע  ּ י≈ ׁ∆̆ ַע„  ַ‡ַח˙,  ָכל  ב¿ּ  ˙ נו… ¿̃ ּ ƒל ַמ‰  ַ„ע  י≈ ל…‡  ָים,  ו¿ ָׁ̆ ו¿ ם  ָכּ ר¿ ע∆

ַע             ב≈ּ ַמט¿  ‰ יז∆ ≈‡ יַ„ע  ל≈ יך¿  ƒר ָ̂ ַ‚ם  ו¿ ַע.  ב≈ּ ַמט¿ ל  ָכּ ל  ׁ∆̆ ך¿  ר∆ ע≈

˜…ל  ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ ַ‡ַחר  יָ‡ּ‰.  ƒ̂ ‰ו… ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ 102 יָ‰  ָעל∆ ָ‚ַזר  ו¿ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ַסל  ָפּ

ַ‡ַח˙            ָכל  ב¿ּ ח  ַּ̃ ƒל ַ„ע  י≈ ָ‡ז   ,‰ָ כ∆ ַיַער¿ ו¿ ַע  ב≈ּ ּוַמט¿ ַע   ב≈ּ ַמט¿ ל  ָכּ

 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ַזר  ּ‚ָ ׁ∆̆ ַע  ב≈ּ ַמט¿ ּוב¿  ,‰ ו∆ ָׁ̆ ך¿  ר∆ ע≈ 103ב¿ּ ָרָכיו  ¿̂

ס.  נ≈ ָּ̃ ƒי  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע 104ב¿ּ  ‡ ָלּ יָ‡ּ‰ ‡∆ ƒ̂ יו…  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ר  ָזּ‰≈ ƒי יָ‡ּ‰  ƒ̂ ‰ו… ל¿

ַע               ב≈ּ ּוַמט¿ ַע  ב≈ּ ַמט¿ ָכל  ב¿ּ יַע  ּ ƒ‚ַמ  ׁ̆ י ƒ‡‰ָ  ‰ּ ז∆ ׁ∆̆  ,‡ ָ̂ מ¿ ƒנ

ל…‡           ו¿ ˜…ל  ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ׁ̆ פ≈ּ ּƒט‰ַ ֲ‡ָבל  ָח‰.  מ¿ ׂ ƒ̆ ּול¿ ָב‰  טו… ל¿

    ‰ ז∆ יַע  ּ ƒ‚ ַיּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡  , ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ַסל  ָפּ ּׁ∆̆ ַמ‰  י‡  ƒ̂ יו… ו¿  , יך¿ ƒַיֲער

ל. „ו… ּ‚ָ ˜ּ ז≈ ∆‰ ל¿

ָך,  ב¿ּ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ר…ב  ַעל  ל  ָׁ̆ מ¿ ƒנ  ‰ּ ַ‰ז∆ ל  ָׁ̆ ַ‰ָמּ ח  ַ̃ י,  ƒנ ב¿ּ  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ס  ל∆ פ∆ ‰ 105ב¿ּ ּ„ָ ƒּומ ‰ ּ„ָ ƒל מ ˜…ל ָכּ ׁ¿̆ ƒ̇ ˙, ו¿ ַטּנו… ¿̃ ˙ ּו לו… „ו… ּ ¿‚

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ַ„ע  ≈̇ ו¿  ,‰ ּ„ָ ƒּומ  ‰ ּ„ָ ƒמ ל  ָכּ ך¿  ר∆ ע≈ ַ„ע  ּ≈̇ ׁ∆̆ ַע„  ָך,  ¿̇ ָמ ָחכ¿

ל…‡  ָך ו¿ ‰ ב¿ּ ָר‡∆ ‡ י≈ ל…ּ ׁ∆̆ ם  ∆‰ ר ָבּ ָזּ‰≈ ƒ‰ ל ל¿ „ו… ך¿ ַ‰ָ‚ּ ל∆ ַסל ַ‰מ∆ּ ר ָפּ ׁ∆̆ ‡ֲ

בי‡ורים
בה.               יסחרו  ולא  זו  מטבע  יקבלו  שלא  המלך  שציוה  ל‰וˆי‡‰.  ˘ל‡   .102

103. בערך ˘ו‰. למטבע. 104. בענין. באופן. 105. בפלס. ביושר. 

ַע˙,  „ ָלָ‡ָ„ם ַ„ּ ַלמ≈ּ ָמ‰ ל¿ ַע˙ ַ‰ָחכ¿ ַטַבּ ב¿ּ

י  ƒל כ¿ ƒל ׁ̆ י ƒ‡ ל ָכּ י  י„≈ ּƒב  ‰ ז∆ ר  פ∆ ˙ ס≈ יו… ¿‰ ƒל

יו  ָ̇ ּ„ו… ƒמ כו…  ו… ּ̇ ƒמ ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ נּו˙  ֻ‡ָמּ

י  ל≈ כ¿ּ ָי„ו…  ב¿ּ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ן  ָ‰ֻ‡ָמּ י  ּƒכ יו,  ׂ ָ̆ ּוַמֲע

 , ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע יּוַכל  נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ

ל…‡  נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ י  ל≈ כ¿ּ ָי„ו…  ב¿ּ ין  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ ֲ‡ָבל 

היסודיים שבמידות, לא 
נזכרו כלל בתורה?

בתירוץ  דבריו  והיו 
של  במשל  השאלה, 
לא  כמובן  אשר  חייט, 
אומן  הוא  אחד  כל 
ולהיות  זה  במקצוע 
להתלמד  צריכים  חייט 
ואפילו  דברים,  בכמה 
ואיך  המחט  לאחוז  איך 

לחייט  בד  מביא  אשר  אדם  והנה  ללמוד.  צריכים  בבד  המחט  את  לתחוב 
לתפור לו בגד, הלא יאמר לו בקצרה, הנה הבד ותפור לי בגד כפי מידתי, ולא 
יאריך להגיד לו לחייט כי יקח מחט וכי יאחוז אותו ביד ימינו וכי יאחוז אותו 
רחוקות  ולא  סמוכות  בתפירות  בהבד  המחט  את  יתחוב  וכי  ישר  באופן 
הלא  לו:  באמור  מפניו,  יגרשנו  הלא  איתו  ידבר  ככה  אם  כי  לזה.  וכדומה 
לחייט באת ולא לסנדלר, עליך רק להגיד לי איזה בגד אתה רוצה, ואני כבר 

אעשה מה שצריך לעשיית הבגד, כי חייט אני!
שטיק  (=א  ׳מלאכה׳  לישראל  הביא  הוא  ברוך  הקדוש  בעניננו.  הוא  וככה 
הוא:  ברוך  הקדוש  אמר  ה׳מלאכה׳?  ומהי  כתיקונה.  לעשותה  ארבייט) 
מי  מחפש  שאני  ה׳מלאכה׳  זוהי  ו)  יט,  (שמות  קדוש״  וגוי  כהנים  ״ממלכת 
כדי לעשות  כי  ודאי  ישראל  הבינו  לה?  ויעשנה. האתם מקבלים  שיקבלנה 
תנאים  וישנם  גדול,  אומן  ואף  אומן,  מקודם  להיות  צריכים  כזו  מלאכה 
המכשירים את האדם לאומנות זאת ה׳מלאכה׳ – ללא כעס, ללא גאוה, ללא 

כל המידות הרעות הרבות למיניהם.
ועל זה באה תשובתם: ״ויאמרו כל אשר דיבר ה׳ נעשה״ (שם שם, ח). מקבלים 
אנחנו לעשות ה׳מלאכה׳ של ״ממלכת כהנים וגוי קדוש״, ויודעים אנו ודאי את 
לזו  קודמות  אשר  המידות  הכנת  כל  המלאכה,  זו  בעשיית  הקשור  כל 
אומנות  בגד ללא  כמו תפירות  זה  הנה  תיקון המידות  בלעדי  כי  המלאכה, 
החייטות, ללא המחט והחוטים, וכל שאר הכלים המכשירים פעולת התפירה.
וזהו הענין אשר לא נזכרו בתורה עניני המידות ולא באה כל אזהרה עליהן, 
כי כל התורה וכל דיניה מיוסדות עליהן, שהרי הן הכלים לכל מעשה התורה, 

וכשמקבלים את התורה – ודאי כרוכות עמה כל המידות״. עכ״ד.  

ˆ„י˜ים ‡רחו˙  ‰˜„מ‰עיונים

זקוק לשלשת אלו, כי אין 
ולפי  שוים  הזמנים  כל 
מצבו באותה העת צריך 
מסוגי  באחד  להשתמש 
יצר-הרע,  כנגד  היראה 
הרוממות  יראת  אמנם 
וכלשון  מכולם,  גדולה 
מיסודי  (פ״ב  הרמב״ם 
התורה ה״ב): ״והיאך היא 
ויראתו,  לאהבתו  הדרך 
האדם  שיתבונן  בשעה 
במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהם חכמתו שאין לה ערך ולא קץ, 
הגדול...  השם  לידע  גדולה  תאוה  ומתאוה  ומפאר  ומשבח  אוהב  הוא  מיד 
ויודע  ויפחד  וירא  לאחוריו  נרתע  הוא  מיד  עצמן  האלו  בדברים  וכשמחשב 

שהוא בריה קטנה שפלה אפלה עומד בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות...״

 ˙‡ַ ר¿ ƒי: "8י ל≈ ׁ¿̆ ƒמ יל ב¿ּ ƒח ¿̇ ƒ‰ ן כ≈ ו¿ ם.  ּׁ≈̆ ‰ַ

ם:  ּ ַסי≈ ַע˙: (מ˘לי ‡, ז), ּומ¿ י˙ ָ„ּ ׁƒ̆ ‡ ‰' ר≈

ל" (˘ם  ַ‰ָלּ ¿̇ ƒ̇ י‡  ƒ‰ '‰ ˙‡ַ ר¿ ƒי ‰ ָּׁ̆ ƒ‡9"

ל  ָכּ ƒמ יר  ׁƒ̆ ָע ָ‰ָי‰  ל…מ…‰  ׁ¿̆ 10ּו ל).  ל‡, 

כז):           י,   ‡ (מלכים  יב  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ָ‰ָ‡ָ„ם, 
ם  ƒַלי ָׁ̆ ירּו ּƒף ב ס∆ ˙ ַ‰כ∆ּ ך¿ ‡∆ ל∆ ן ַ‰מ∆ּ ּ≈̇ ּ ƒ11ַוי"

ל  "‰ֲ12ב≈ ַמר  לו…  ‰ ָנ‡∆ לו…  ים",  ƒָבנ‡ֲ ַכּ

בי‡ורים
הדיוט ומלך, טפש וחכם, עני ועשיר. כלומר, בטרם שמלך היה הדיוט, ובטרם 
זכה לחכמה הרבה ולעושר הרב שנתן לו הקדוש ברוך הוא היה כטפש וכעני 
לעומת מה שהיה בזמן שפע חכמתו ועשרו. 8. יר‡˙ ‰' ר‡˘י˙ „ע˙. פירוש, 
בראשית למוד הדעת יקנה יראת ה׳, כי הלא אוילים ורשעים בזו את החכמה 
והמוסר, ואם לא יקנה יראת ה׳ בראשיתה, מה תועלת בלמודה, הלא יבזה 
אותה וימאס בה (מצודת דוד). 9. ‡˘‰ יר‡˙ ‰' ‰י‡ ˙˙‰לל. רק אשה יראת 
ה׳ אותה ראוי להלל. 10. ו˘למ‰ ‰י‰ ע˘יר מכל ‰‡„ם. כלומר, אילו אדם 
אחר היה מזהיר על יראת-שמים, לא היו דבריו מקובלים על העולם, כי היו 
אומרים: מאחר ואין לו ענין בעושר ותענוגי העולם הזה, ולא טעם מטובת 
העולם הזה כלום, אלא כל פניותיו הוא רק בעניני יראת ה׳, לכך הוא מזהיר 
על יראת ה׳, כי כל תענוגי העולם הזה נחשבים אצלו להבל. 11. וי˙ן ‰מלך 
‡˙ ‰כסף בירו˘לים כ‡בנים. הניחם ברחוב העיר כאבנים, ובעבור כי היו 
‰בל   .12 דוד).  (מצודת  וללקחם  לגנבם  מהאפשר  היה  לא  המשקל,  רבי 
הזהירם  הבל״,  הכל  הבלים  ״הבל  לבני-אדם:  אמר  המלך  שלמה  ‰בלים. 
לההביל ולהמאיס את ההבלים, מה שהכל הבל, אשר בשום אופן לא יצמח 

ָמ‰ ָ„ּ ¿̃ ‰ַ

              ˙ ∆‡2 ָמע,  ׁ¿̆ ƒנ ל  ַ‰כ…ּ ָבר  ּ„ָ ף  1סו…

יו  ָ̇ ו… ¿̂ ƒמ  ˙ ∆‡ ו¿ ָר‡  י¿ ים  ƒ‰…ל ¡‡‰ָ

יב,  (˜‰ל˙  ָ‰ָ‡ָ„ם  ל  ָכּ  ‰ ז∆ י  ּƒ3כ ר,  מו… ׁ¿̆

ל  ָכּ ƒמ ָ‰ָי‰  ל  „ו… ּ‚ָ ָחָכם  ל…מ…‰  ׁ¿̆ 4 י‚). 

ַ‡ַחר     ים, ו¿ ƒנ יו… ל¿ ַעל ָ‰ע∆ ים ו¿ ƒנ ו… ּ̇ ח¿ ַּ̇ ך¿ ַעל ַ‰ ל∆ ָ‰ָי‰ 5מ∆ ָ‰ָ‡ָ„ם, ו¿

 , ָמ˙ו… יַע ָחכ¿ ƒ„ ‰ו… ים ו¿ ƒָבר ּ ל ַ‰„¿ ‰ ָכּ ָסּ ƒנ ים 7ו¿ ׂ ƒ̆ ֲע ל ַ‰ַמּ ָרָ‡‰ ָכּ ׁ∆̆ 6

 ˙‡ַ ר¿ ƒי ‰ּו‡  ָבר  ּ„ָ ל  ָכּ ל  ׁ∆̆ ף  (‡)סו… ָ‡ַמר:  ו¿ ָבָריו  ּ ¿„ ל  ָכּ ם  ַ̇ ָס

‡. סוף ˘ל כל „בר ‰ו‡ 
יראת  מהו  ‰˘ם.  יר‡˙ 
הלוי״  ״בית  בספר  השם? 
(פרשת בראשית) האריך 
שלשת  את  לבאר 
מדרגות היראה: א) יראת 
העונש. ב) יראה מאהבה. 
ג) יראת הרוממות. האדם 

בי‡ורים
1. סוף „בר. פסוק זה אמרו שלמה המלך - החכם מכל אדם. ופירושו, סוף 
דבר הכל נשמע -  כל מה שהאדם עושה נשמע הוא לפני הקב״ה ולא נכחד 
מה שהזהיר  שלא לעבור על דבריו  יר‡.  2. ‡˙ ‰‡ל˜ים  לכן...  ממנו דבר. 
שלא לעשות. ואת מצותיו שמור - לעשותם. 3. כי ז‰ כל ‰‡„ם. כי לדבר הזה 
ה,  (מלכים-א׳  כנאמר  ‰י‰.  ‚„ול  חכם  ˘למ‰   .4 (רש״י).  האדם  כל  נברא 
ט-י-יא): ״ויתן אלקים חכמה לשלמה ותבונה הרבה מאד ורוחב לב כחול על 
קדם...ויחכם  בני  כל  מחכמת  חכמת שלמה  רבוי)  (מלשון  ותרב  הים.  שפת 
היתה  ‰עליונים. מלכות שלמה  ועל  ‰˙ח˙ונים  על  מלך   .5 האדם...״  מכל 
שונה מזו של שאר מלכים, שמלך הן על הברואים העליונים, דהיינו הֵשדים 
– החיים בעולם הזה התחתון. בגמרא  והן על הברואים התחתונים  (רש״י), 
ה׳״.  כסא  על  ״וישב שלמה  כג):  כט,  הימים-א  (דברי  מהנאמר  זאת  למדים 
ומפרש המהרש״א ש״כסא ה׳ ״ רומז לשמים, והשדים שטים באויר שמתחת 
על  שולט  שהוא  באופן  בשמים,  כביכול  יושב  שכששלמה  ונמצא,  לשמים. 
כל  על  הזה  העולם  את  ראה  ‰מע˘ים.  כל  ˘ר‡‰   .6 שמתחתיו.  השדים 
תענוגותיו, וכמו שאמר (קהלת ז, טו): ״את הכל ראיתי בימי הבלי״. 7. ונס‰ כל 
‰„ברים. התנסה בכל המצבים, כמבואר במדרש (קהלת א, יג) ששלמה היה 
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בי‡ורים
אשר יוכל להגיע ולהשיג מהן, ושלא יסתפק בפחות מכן. 

ַמֲעָל‰  ל  ∆‡  ˙ ַלֲעלו… מ…„  ַיח¿ ָלם  עו… (‰)ל¿

יַע  ּ ƒ‚ ַיּ ׁ∆̆ ַע„   ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ָל‰  ַמע¿ ל¿ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ָלם  עו… ל¿ יַע  ּ ƒ‚ַי  ‰ ז∆ ָבּ ָב‰,  ַ‰ּטו… י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ ַל

ָבר  ּוכ¿  .‡ ַ‰ָבּ ָלם  עו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ מּול  ּ¿‚‰ַ



של  וקיומם  בריאתם 
היא  בני-אדם  רוב 
המלומד  ׳האדם  בשביל 
ופלאי, לא  נדיר  הפרוש 
באחד  יחיד  אלא  ימצא 
בני  כל  ושאר  הדורות׳. 
אלא  נבראו  לא  אדם 
זה, או כדי  לצורך אדם 
אם  שהרי  לשמשו, 
בעצמו  לטרוח  יצטרך 

ולהכין לו את צרכיו, לא יהיה לו פנאי ללימודו, או כדי להיות לו לחברה.

ָ‰ָ‡ָ„ם  י  ּƒכ ָר‰,  ָׁ̆ ַ‰י¿ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ˙ו…  רו… ‰ו… ל¿

י ָ‡נּו  ּƒם, כ ּׁ≈̆ ‰ַ י  נ≈ פ¿ ƒל „…‡ יב מ¿ ƒּו‡ ָחב‰

ים  ׁƒ̆ מ¿ּ ַׁ̆ מ¿ ים  ƒכ‡ָ ל¿ ַ‰ַמּ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ רו…

ינּו      ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ י˜,  ּ ƒ„ ַ̂ ָ‡ָ„ם  י  כ≈ ר¿ ָ̂ ב¿ּ

ַיֲע˜…ב:  ו¿ ָח˜  ¿̂ ƒי 19ו¿ ינּו  ƒב‡ָ ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ 18ב¿ּ

ָרע  ל  ָכּ ƒמ י  ƒ̇ …‡ ל  ≈‡ ּ…‚‰ַ ָ‡ך¿  ל¿ "‰ַ20ַמּ

בי‡ורים
את אדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו, ראה מעשי כמה 
שלא  דעתך  תן  בראתי,  בשבילך   - שבראתי  מה  וכל  הן,  ומשובחין  נאים 
כלום  [הקב״ה]  אמר  (קח.):  סנהדרין  ובמסכת  עולמי.  את  ותחריב  תקלקל 
בראתי בהמה וחיה אלא בשביל אדם. ובמשנה סוף קידושין (פב.): והלא לא 
נבראו אלא לשמשני. וברש״י (בראשית ו, ז): הכל נברא בשביל האדם וכיון 
שהוא כלה מה צורך באלו. 18. ב‡בר‰ם ‡בינו. שבאו אליו שלשת המלאכים 
כשחיפש אורחים, והמלאך רפאל בא לרפאותו והמלאך מיכאל לבשר לשרה 
על הולדת יצחק. גם אצל שרה מצינו כשלקחה פרעה, ״אומרת למלאך הך 
והוא מכה״ (רש״י בראשית יב, יז), וכן (שם כ, ד) ״ואבימלך לא קרב אליה״ – 
המלאך מנעו (רש״י).  והגר אמרה (שם טז, יג) ״הגם הלום ראיתי אחרי רואי״ 
– אחרי רואי אותם בביתו של אברהם ששם היתה רגילה לראות מלאכים 
(רש״י). 19. ויˆח˜ ויע˜ב. בעקידת יצחק נאמר (בראשית כב, יא-יב): ויקרא 
אליו מלאך ה׳ מן השמים... ויאמר אל תשלח ידך אל הנער (לשחוט אותו) ואל 
את  לעכב מלשלח  בתואל  שרצה  כן מצינו  מום).  (אפילו  מאומה  לו  תעש 
 – יעקב  ואצל  נה).  כד,  (רש״י שם  והמיתו  ובא מלאך  ליצחק  רבקה להנשא 
״והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו״ – מלאכים שליווהו בארץ אין יוצאים 
חוצה לארץ ועלו לרקיע, וירדו מלאכי חוצה לארץ ללוותו (רש״י שם כח, יב). 
וכן ״וישלח יעקב מלאכים״ – מלאכים ממש (רש״י). 20. ‰מל‡ך ‰‚ו‡ל ‡ו˙י 
(להצילני  בצרתי  ה׳)  (מאת  אלי  להשתלח  הרגיל  המלאך  אמר,  יעקב  ו‚ו'. 

ַלֲעס…˜  ין  ≈‡ ו¿ ב),   ,‡ (˜‰ל˙  ים"  ƒָבל‰ֲ

נּו  ‰ ַרב≈ּ ׁ∆̆ ן מ… כ≈ ם. ו¿ ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי ‡ ב¿ּ ָלּ ∆‡

 ‰ ָּ̇ ַע "13ו¿ ָ‡ַמר:  ם  לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו 

 , ך¿ ָמּ ƒע ל מ≈ ≈‡ יָך ˘…ׁ ל…‰∆ ל ָמ‰ ‰' ‡¡ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי

ך¿  ל∆ „ ַ‰מ∆ּ ƒו ן ָ„ּ כ≈ יָך" („ברים י, יב). ו¿ ל…‰∆ ¡‡ '‰ ˙ ∆‡ ‰‡ָ ר¿ ƒי ם ל¿ ƒ‡ י ּƒכ

ַ‡˙ ‰'" (˙‰לים  ר¿ ƒָמ‰ י י˙ ָחכ¿ ׁƒ̆ ‡ ר: "14ר≈ מ≈ ם ‡ו… לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו 

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… י  רּו‡≈ ב¿ּ ַחר  ב¿ ƒמ ָ‰ָ‡ָ„ם  ין  ƒ‡ רו… ָ‡נּו  ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ּ ƒּומ י).  ˜י‡, 

ָמ‰  ָׁ̆ ּ ׁ̆ ּבו… ַ‰נ¿ ּ י≈ ׁ∆̆  , ˆּוָר˙ו… ן ב¿ּ ָּ̃ ֻ̇ י ‰ּו‡ מ¿ ּƒן 15כ ו… ּ̇ ח¿ ַּ̇ ָלם ַ‰ עו… ָבּ

‰ּו‡  ׁ∆̆ 16  ‰ ז∆ ָכל  ו¿ ים,  ƒנ ו… ּ̇ ח¿ ַ̇ ו¿ ים  ƒנ יו… ל¿ ָ‰ע∆  „ סו…  ˙ נ∆ נ∆ ּבו… ¿̇ ּƒמ‰ַ

ָלם  עו… ָבּ ָר‡  ב¿ ּƒנ ּׁ∆̆ ָכל ַמ‰  ָלם, 17ו¿ ּ‰ ָ‰עו… ז∆ ƒמ ˙ נו… ָוּ ַ‰ַכּ ל  ָכּ ַין  נ¿ ƒע

 ˙ מ∆ ¡‡ ַר˙  ו… ּ̇ ָלָ‡ָ„ם  ָנ‰  ּ¿̇ ƒנ  ‰ ז∆ ַוֲעבּור   , ּכו… ר¿ ָ̂ ל¿ ל  (ב)ַ‰כ…ּ  ‰ּ ַ‰ז∆

יתרה  לˆרכו.  ‰כל  ב. 
הרמב״ם  כתב  מזו 
לפירוש  (בהקדמה 
בבני  שגם  המשניות), 
סיבת  עצמם  האדם 

בי‡ורים
מהם תכלית ראוי ויקר. (שם). [הבל – דבר שאין בו ממש, כמו הבל-פה, וכן 
וילכו אחרי ההבל (ירמיה ב, ה). (שם)]. 13. וע˙‰ י˘ר‡ל מ‰ ‰' ‡ל‰יך ˘ו‡ל 
מעמך. אחרי שהוכיח משה את בני ישראל על כל החטאים בהם הכעיסו את 
אוהב  שהקב״ה  האהבה  בגלל  להם:  אמר  במדבר,  שנה  ארבעים  הקב״ה 
אתכם, כיפר על חטאיכם. ועכשיו מה ה׳ אלוקיך מבקש ממך? רק שתפחד 
לימוד  שבתחילת  הוא  הנכון   .'‰ יר‡˙  חכמ‰  ר‡˘י˙   .14 אלוקיך.  מה׳ 
מ˙ו˜ן  ‰ו‡  כי   .15 דוד).  (מצודת  ה׳.  יראת  בלבו  האדם  ישריש  החכמה 
אותו  ועשה  אלוקים)  (בצלם  בצורה שלו  האדם  את  יצר  הקב״ה  בˆור˙ו. 
דומה לו, שהוא מבין וחושב, לא כמו כל החיות שאינן חושבות ואינן מבינות 
מאומה. 16. ˘‰ו‡ ענין כל ‰כונו˙. שהאדם הוא תכלית כל הבריאה, והוא 
נבר‡  הכונה העיקרית והמטרה המרכזית בבריאת העולם הזה. 17. וכל מ‰̆ 
בעולם ‰ז‰ ‰כל לˆרכו. כמובא במדרש קהלת על הפסוק ״ראה את מעשה 
האלהים כי מי יוכל לתקן את אשר עותו״ (קהלת ז, יג) בשעה שברא הקב״ה 

שדרכם  הם  ויודעים 
כן  פי  על  ואף  למיתה, 
ברשעותם  הם  נשארים 
(שבת לא, ב), ומדוע אין 
דרכם?  את  עוזבים  הם 
לפי שחסרה להם יראת 

שמים!
היא   - שמים  יראת 
על  המושלת  החכמה 
תאוותיו ומפקחת על כל 

חושיו של האדם.
ימיו  כל  ו‰ולך   .„
וממ˘˘  במח˘כים 
כעור ב‡פיל‰. ה״מסילת ישרים״ (פ״ג) מבאר בהרחבה, שהחושך גורם לשני 
וז״ל: ״כי היצר מסמא את עיניו (עיני-שכלו)  מיני טעויות: העלמה והחלפה. 
ממש, והנה הוא כהולך בחושך, שיש לפניו מכשולות ואין עיניו רואות אותם. 
והוא מה שאמרו זכרונם לברכה (ב״מ פג:) ״תשת חושך ויהי לילה״ (תהלים 
קד, כ) – זה העולם-הזה, שדומה ללילה. והבן כמה נפלא המאמר האמתי הזה 
לו  אפשר  טעויות  מיני  שני  הלילה,  חושך  הנה  כי  בו.  להבין  שמעמיק  למי 
שיגרום לעין האדם: או שיכסה את העין עד שלא יראה מה שלפניו כלל, או 
שיטעה אותו עד שיראה לו עמוד כאילו הוא אדם, ואדם כאילו הוא עמוד. כן 
חמריות וגשמיות העולם-הזה, הנה הוא [כ]חושך הלילה לעין השכל, וגורם 
לו שתי טעויות: אינו מניח לו שיראה המכשולות שבדרכי העולם, ונמצאים 
תחילה...  פחד  שהגיעם  מבלי  ואובדים  ונופלים  לבטח  הולכים  הפתאים 
והטעות השני, והוא קשה מן הראשון, הוא – שמטעה  ראיתם עד שרואים 
מתחזקים  כך  ומתוך  רע,  הוא  כאילו  והטוב  טוב  ממש  הוא  כאילו  הרע 
החושך  תחת  היותם  מפני  זה  וכל  הרעים...  מעשיהם  ומחזיקים  (בדרכם) 

וכבושים תחת ממשלת יצרם״. עכ״ל.  

 , ָמ˙ו… ָחכ¿ ַעל  ֲ‡ָו˙ו…  ַּ̇ יל  ׁƒ̆ מ¿ ƒ‰  ‰ ז∆ ו¿

ים  ּƒכ ַׁ̆ ַמח¿ ב¿ּ ָיָמיו  ל  ָכּ ך¿  ל≈ ‰ו… („)ו¿

ָל‰: ֲ‡פ≈ ר ָבּ ּ ו≈ ƒע ׁ̆ כ¿ּ ׁ ּ≈̆ ַמ ּומ¿

 

ָח„  ∆‡‰ָ ָ‡ָ„ם:  ָבּ  ׁ̆ י≈  ˙ חו… כ…ּ  ‰ ָּׁ̆ ƒֲחמ
י  ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ יָע‰,  ƒמ ּׁ¿̆ ‰ַ ַח  כ…ּ ‰ּו‡ 

ַח  כ…ּ ‰ּו‡  י  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ‰ַ ‡ּו˙,  ָ‰ר¿ ַח  כ…ּ ‰ּו‡ 

ַעם,  ַ‰ַטּ ַח  כ…ּ ‰ּו‡  י  ƒיע ƒב ָ‰ר¿ יַח,  ָ‰ר≈

בי‡ורים
שהיתה סמוכה לירושלים, יצא מלאך ה׳ והרג באות הלילה מאה ושמונים 

וחמישה אלף ראשי גייסות. 

ים" (בר‡˘י˙ מח, טו),  ƒָער ˙ ַ‰נ¿ּ ך¿ ‡∆ ָבר≈ י¿

יב,  (‰ו˘ע  ָכל"  ַוֻיּ ָ‡ך¿  ַמל¿ ל  ∆‡ ר  ׂ ַ̆ "21ַוָיּ

ָ‡ך¿  ַמל¿  ‡ ָבּ ׁ∆̆ ינּו  ƒ̂ ָמ  „ עו… ו¿  .(‰

ָל‰  י¿ ַלּ ַבּ י  ƒ‰ "22ַוי¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ם,  ָ̇ ָר ז¿ ע∆ ל¿

 ‰ ַמֲחנ≈ ב¿ּ ך¿  ַוַיּ  '‰ ַ‡ך¿  ַמל¿  ‡ ≈̂ ּ ַוי≈ ַ‰‰ּו‡ 

ים  ּƒַרב ו¿ ל‰),  יט,  ב  (מלכים  ּור"  ּׁ̆ ‡ַ

ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ י  ּƒכ נּו,  ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿  .‰ ל∆ּ ≈‡ ָכּ

ָ‡ר  ׁ¿̆ ַעל   ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ן  רו… ¿̇ ƒי לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆

מּו˙  ¿„ ּƒב ם  ≈‰ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ י-ָ‡ָ„ם,  נ≈ ב¿ּ

ו…  ׁ̆ פ¿ ַנּ ׁ∆̆  ‡ ָלּ ם, ‡∆ ָח„ ָל‰∆ ∆‡ „ יסו… ƒָח„ ו ∆‡

 ,˙ נו… יו… ל¿ ˙ ָ‰ע∆ ל ַמֲעלו… ∆‡ ‰ ָ̇ ‰ ָעל¿ ל ז∆ ׁ∆̆

 , ֲ‡ָו˙ו… ַּ̇ ָמ˙ו… ַעל  יל ָחכ¿ ׁƒ̆ מ¿ ƒ‰ ‰ י ז∆ ּƒכ(‚)

‚. כי ז‰ ‰מ˘יל חכמ˙ו 
משכן  ˙‡ו˙ו.  על 
במוח,  היא  החכמה 
היא  התאוות  משכן 
בלבו אדם. על ידי יראת 
האדם  מסוגל  שמים 
על  חכמתו  להשליט 
שביאר  וכמו  תאותו, 
רבי  הגאון  בהרחבה 
על  זצ״ל  לופיאן  אליהו 
״שופטים  הפסוק 
בכל  לך  תתן  ושוטרים 
שעריך״ (דברים טז, יח), 
לרמוז  הכתוב  שכוונת 
על חושי האדם, שקודם 
יחשוב  בהם  שישתמש 
לפני  הוא  עומד  כאילו 
שופט ומצפה לפסק דינו 
להשתמש  וכיצד  אם 

בהן. ומיהו אותו שופט? – השכל שנתן לנו הבורא, צלם אלקים הנקרא נשמה, 
כפי שנאמר: ״ויפח באפיו נשמת חיים״ (בראשית ב). הוא השופט את האדם 
על פי ציווי התורה ואזהרותיה. אמנם, עדיין זקוק ה״שופט״ ל״שוטר״ שהוא 
הממונה לבצע את פסק הדין. ומי הוא אותו שוטר? – יראת שמים, שבעזרתה 
יכול האדם להכריח את עצמו לציית לשכל. שהרי הרשעים יש להם שכל, 

בי‡ורים
ולגאלני), כענין שנאמר (בעת שהותו בבית לבן) ״ויאמר אלי מלאך האלהים 
בחלום יעקב וגו׳ אנכי האל בית אל״ (רש״י בראשית מח, טז). 21. וי˘ר ‡ל 
עליו  התחזק  יעקב,  עם  נאבק  עשו)  (שרו של  המלאך  כאשר  ויוכל.  מל‡ך 
יעקב ונצחו, וסוף היה שהודה לו המלאך על הברכות שברכו אביו לפני מותו 
ו‚ו'.  ‰‰ו‡  בליל‰  וי‰י   .22 שהן שלו).  וטען  בתחילה  עליהן  ערער  (שעשו 
לאחר שנלחם סנחריב בכוש, חזר ובא על ירושלים להלחם בה, וכשבא לנוב 

‰. לעולם יחמו„ לעלו˙ 
˘‰ו‡  מעל‰  ‡ל 
שלא  ממנ‰.  למעל‰ 
במעלות  יסתפק 
ישאף  אלא  שהשיג, 
ומי  ויותר.  יותר  לעלות 
לנו חכם כשלמה המלך 
ע״ה, שאמר עליו הכתוב ״וה׳ נתן חכמה לשלמה כאשר דבר״ (מלכים-א ה כו) 
וממנו נלמד את הדרך לזכות בחכמה, כשנתבונן מפני מה זכה לה שלמה. 
ומקרא מפורש למעלה ממנו (מלכים-א ג ה-יב): ״בגבעון נראה ה׳ אל שלמה 
וגו׳ ויאמר אלוקים שאל מה אתן לך וגו׳, ויאמר שלמה וגו׳, ונתת לעבדך לב 
שומע לשפוט את עמך להבין בין טוב לרע וגו׳, ויאמר אלוקים אליו יען אשר 
שאלת את הדבר הזה ולא שאלת לך ימים רבים ולא שאלת לך עושר וגו׳ 
ושאלת לך הבין לשמוע משפט, הנה עשיתי כדברך הנה נתתי לך לב חכם 

ונבון וגו׳״. 
אל  הרבה  תשוקתו  בעבור  ורק  אך  לחכמה  זכה  שלמה  כי  כאן  מתבאר 
החכמה, עד שלא ביקש דבר אחר זולתה, לא עושר ולא אריכות ימים, באשר 
הרמב״ם  שכתב  כמו  כלל,  ערך  להם  אין  חכמה  בלי  חיים  כי  שלמה  ידע 
 - תורה  תלמוד  בלא  ומבקשיה  חכמה  בעלי  ״וחיי  ה״א):  פ״ז  רוצח  (הלכות 
כמיתה חשובין״. על כן שאל שלמה אך ורק חכמה, ובעבור זה זכה לה, כי 
תשוקת החכמה היא המזכה את בעליה בחכמה. ומכאן נראה ללמוד ״חכם 
ויזכה  שמו,  יקרא  לב״  ״חכם  באמת  חכמה  ומבקש  השואף  אדם  מהו,  לב״ 

לחכמה כמו שכתוב: ״ובלב כל חכם לב נתתי חכמה״.    
ומצינו בתפילתו של עתניאל בן קנז: ״ויקרא יעבץ לאלקי ישראל לאמר אם 
ברך תברכני והרבית את גבולי והיתה ידך עמי ועשית מרעה לבלתי עצבי, 
ויבא אלקים את אשר שאל״ (דה״י-א ד, י). אם ברך תברכני – בתורה, והרבית 
את גבולי – בתלמידים, והיתה ידך עמי – שלא ישתכח תלמודי מלבי, ועשית 
הרע  יצר  ישגבני  שלא   – עצבי  לבלתי  כמותי,  רעים  לי  שיזדמנו   – מרעה 
לשאול  בנסיסי  הולך  הריני  לאו  ואם  מוטב,  כן,  עושה  אתה  אם  מלשנות, 

 ׁ̆ ׁ ּ≈̆ ַמ ‰ּו‡ מ¿ ׁ∆̆ ׁ̆ כ¿ּ י ּ ƒ‚ ָ‡ָ„ם ַמר¿ ׁ∆̆  , ׁ̆ ּו ׁ ּ̆ ּƒַח ַ‰מ י ‰ּו‡ כ…ּ ׁƒ̆ י ƒֲחמ‰ַ

ָ„ָבר. ב¿ּ

 

 ‰ ֻעָלּ ין פ¿ּ ≈‡ ו¿ ָ‰ָ‡ָ„ם,   ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע ם  ָלּ 23ֻכּ לּו  ַ‰ָלּ  ˙ חו… ‰ כ…ּ ָּׁ̆ ƒֲחמ
ב  ַ‰ל≈ּ 24ו¿  ,˙ חו… ַ‰כ…ּ  ˙ ׁ∆̆ ֲחמ≈ מ≈ ָח„  ∆‡ ל…‡  ב¿ּ י˙  ׂ ≈̆ ַנֲע  

ל  ב ָכּ ּ ים ַלל≈ ƒ‡י ƒב ּלּו מ¿ ≈‡‰ָ ˙ חו… ‰ כ…ּ ָּׁ̆ ƒי ֲחמ ּƒם, כ י‰∆ ≈„ ל ַעל י¿ ע≈ ּפו…

ׁ̆ ּבו…  ב י≈ ּ ם. ַ‰ל≈ י‰∆ ˙ ַ‡ֲחר≈ כ∆ ׁ∆̆ מ¿ ƒָב‰ נ ָׁ̆ ‰ ּוַמח¿ ׂ ∆̆ ָכל ַמֲע ָין, ו¿ נ¿ ƒע

ן  ‚ו… ָח‰, ַ‰ָיּ כ¿ ּׁƒ̆ ‰ַ ן ו¿ רו… ָכּ ּ ƒֲעָנָו‰, ַ‰ז‰ָ ֲ‡ָו‰ ו¿ ן ַ‰ַ‚ּ ‚ו… ˙, כ¿ּ ˙ ַרּבו… עו… ּ ≈„

ָכל  25ו¿  .˙ ַרּבו…  „ עו…  ׁ̆ י≈ ּלּו  ָכ‡≈ ו¿ ָ‰ַעּזּו˙,  ו¿  ˙ ׁ∆̆ ַ‰ב…ּ ָח‰,  מ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿

י ַ‰ּסּוָמ‡ ל…‡  ּƒכ ,˙ חו… ˙ ַ‰כ…ּ ׁ∆̆ ן ֲחמ≈ ƒמ ˙ ּ˜ו… ַחז¿ ¿̇ ƒמ ˙ עו… ּ ּלּו ַ‰„≈ ≈‡

.‰ ∆‡ ּלּו ָ‰ָי‰ רו… ƒ‡ ˙ כ¿ּ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ יּוַכל ל¿

 

י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ יַע 26ַל ּ ƒ‚‰ַ חו… ל¿ ָכל כ…ּ ל ב¿ּ ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒב י ָבּ ל¿ ּƒל ָ‡ָ„ם ַ‰נ ן ָכּ ָלכ≈
ָב‰,                       טו… ַמֲעָל‰  ל¿ ָ‡ָ„ם  יַע  ּ ƒ‚ ƒ‰ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ ָב‰,  ַ‰ּטו…

בי‡ורים
23. כולם מע˘‰ ‰‡„ם. חמשת הכוחות הללו כוללים את כל מעשה האדם. 
24. ו‰לב פועל על י„י‰ם. פירוש, הלב פועל על ידי אחד מחמשת הכוחות, 
ראתה.              שהעין  מה  חומד  הלב  אזי  ראתה  שהעין  לאחר  הראות,  כח  כגון 
25. וכל ‡לו ‰„עו˙ מ˙חז˜ו˙ מן חמ˘˙ ‰כוחו˙. לדוגמא, הלב מתגאה מכח 
השמיעה - ממה ששמע כיצד מהללים אותו, וכן מכח הראיה - ממה שרואה 
יוכל  לא  הסומא  כי  שממשיך,  (וזהו  הבריות.  בעיני  כבודו  ואת  עשרו  את 
‰טוב‰.         ל˙כלי˙   .26 הדרך.  זה  על  וכן  רואה),  היה  כאילו  להתגאות 
ששאיפתו תהיה להגיע לשלימות המעלות, דהיינו לקצה המדרגות העליונות 

ַ‰ר  ב¿ּ ן  כ…ּ ׁ¿̆ ƒי י  ƒמ ָך,  ל∆ √‰‡ָ ב¿ּ ָי‚ּור  י  ƒ31מ" ָ‡ַמר:  ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָלּ‰, 

ָין  נ¿ ƒר ָ‰ע‡ָ ׁ¿̆ ˜" (˘ם טו, ‡ ב) ּו ∆„ ∆̂ ל  ים ּופ…ע≈ ƒמ ָּ̇ ך¿  ל≈ ָך. ‰ו… ׁ∆̆ ¿„ ָ̃

˙ ָ‰ָ‡ָ„ם, ָר‡ּוי  ן ַמֲעלו… רו… ¿̇ ƒי נּו  ר¿ ַכּ ז¿ ƒ‰ ׁ∆̆ יָון  כ≈ ו¿ ם.  ָׁ̆ ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

 ‰ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ַע„   , ָרָע˙ו… ו¿ טּובו…   , נּו˙ו… ּו‚¿ יבּו˙ו…  ׁƒ̆ 32ֲח ר  ָב‡≈ ל¿ ָלנּו 

ַחר  ב¿ ƒי י ּƒכ , ך¿ ל∆ ר ַ‰מ∆ּ ַ̂ יַע ַלֲח ּ ƒ‚ַי ר, 33ו¿ ָׁ̆ ך¿ ַ‰ָיּ ר∆ ּ יל „∆ ּƒכ ׂ ¿̆ י ַ‰ַמּ נ≈ פ¿ ƒל

ָר‰           ר≈ ב¿ּ לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ יָון  כ≈ּ  ,˙ בו… ַ‰ּטו…  ˙ ּ„ו… ּƒמ ַבּ חו…  כ…ּ ָכל  ב¿ּ ו…  ׁ̆ ַנפ¿

.˙ ל∆ ח ַ‰ס…ּ ַּ̃ ƒי ˙ 35ו¿ ס…ל∆ ר̃… ַ‰פ¿ּ ז¿ ƒ34י

 

ׁ̆ ָ‡ָ„ם  י≈ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ס  ע≈ ָמ‰ ּכו… ַעל-ח≈ ‰ּו‡ ַבּ ׁ∆̆ ׁ̆ ָ‡ָ„ם  „? י≈ ַ̂ י כ≈ּ
ם  ƒ‡ י ּƒכ ָלל,  כ¿ּ ס  ע≈ ּכו… ינו…  ≈‡ ו¿ ָעָליו   ˙ ב∆ ּׁ∆̆ ֻי מ¿ ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ׁ∆̆  

 ׁ̆ י≈ ו¿ ר,  ≈̇ יו… ב ב¿ּ ַבּ‰-ל≈ ּ ¿‚ ‰ּו‡  ׁ∆̆ ׁ̆ ָ‡ָ„ם  י≈ ו¿ ים,  ƒנ ָׁ̆  ‰ ַכָמּ ַעט ל¿ מ¿

ל…‡  36ו¿ ֲ‡ָו‰  ַּ̇ ַעל  ַבּ ‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ו¿  ,„…‡ מ¿ רּוַח  ַפל  ׁ¿̆ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ר  ≈̇ יו… ר-ּ‚ּוף ב¿ּ ‰ו… ‰ּו‡ ט¿ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ , ו¿ ֲ‡ָו˙ו… ַ̇ ֲ‰ל…ך¿ ב¿ּ ו… מ≈ ׁ̆ ע ַנפ¿ ַבּ ׂ ¿̆ ּƒ̇

 ׁ̆ י≈ ו¿  , יך¿ ƒר ָ̂ ַ‰ּ‚ּוף  ׁ∆̆ ים  ƒמּוָעט ים  ƒָבר ¿„ ƒל ּלּו  ƒפ‡ֲ  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒי ל…‡  ו¿

בי‡ורים
31. מי י‚ור ב‡‰לך. מי הוא הראוי לגור במשכנך? מי ראוי לדור בירושלים 
בה.           יגור  אשר  הוא   - וביושר  כראוי  לב, מעשיו  בתום  המתנהג  קדשך?  הר 
32. ח˘יבו˙ו ו‚נו˙ו, טובו ורע˙ו. פירוש, את המדות והדעות שבלב האדם 
יוכל  הישר  בדרך  ידי שיבחר  על  לחˆר ‰מלך.  וי‚יע   .33 והרעות.  הטובות 
להגיע לעולם הבא זך ונקי. 34. יזרו˜ ‰פסול˙. את הדעות והמדות הרעות 
שבו.          הטובות  ומדות  בדעות  רק  להשתמש  שיבחר  ‰סול˙.  וי˜ח   .35 שבו. 
˘בע נפ˘ו מ‰לך ב˙‡ו˙ו. שהוא מתאוה וחפץ לכל דבר ללא גבול  36. ול‡̇ 

ומדה, אף לדברים שאינם הכרחיים לקיום גופו.

ָלם  ָ‰עו… טּוב  27ל¿ יַע  ּ ƒ‚‰ַ ל¿  „ ƒו ּ„ָ  ‰ ַ‡ָוּ ¿̇ ƒנ

ר  ׁ∆̆ ָך ֲ‡ : "28ָמ‰ ַרב טּוב¿ רו… ָ‡מ¿ ‡ ב¿ּ ַ‰ָבּ

כ),  ל‡,  (˙‰לים  יָך"  ∆‡ יר≈ ƒל  ָּ̇ ַפנ¿ ָ̂

ַנַחל  ו¿ ָך  ∆̇ י ב≈ּ ן  ׁ∆̆ ּ ∆„ ƒמ ֻין  ו¿ ר¿ ƒ29י" ר:  מ≈ ‡ו… ו¿

ֲעָל‰  ַ‰ַמּ ם" (˘ם לו, ט). ו¿ ≈̃ ׁ¿̆ ַ̇ יָך  ֲעָ„נ∆

ָ‰ָר‡ּוי  ל  ∆‡  ‡ ָלּ ∆‡30 יַע  ּ ƒ‚ ַּ̇ ל…‡  ַ‰ז…ּ‡˙ 

בעצבוני,  מת  (הריני 
ויבא   – מיד  רש״י), 
אלוקים את אשר שאל״ 

(תמורה טז.). 
תיבה  כאן  הוסיפו  חז״ל 
לא  אשר  ״מיד״,  אחת, 
נרמזה בכתוב, כי מאחר 
באופן  היתה  שהתפילה 
של: ״אם אתה עושה כן 
הריני  לאו  ואם  מוטב, 

ומות  חיים  ענין של  היא  החכמה  ששלימות  כלומר,  לשאול״,  בנסיסי  הולך 
בן  בקשתו של  להיות  צריכה  כך  ״מיד״.   – נענה  הקב״ה  כזו  לבקשה  עבורו, 
תורה מאת הקב״ה שיחונן אותו בתורה, עליו לחוש בכל נימי נפשו כי אם הוא 
זוכה לתורה – מוטב, ואם לאו, הרי הוא הולך חס ושלום לשאול בלי תקוה. המבקש 

רחמים בהרגשה כזאת נענה מיד.
ויסוד נוסף למדנו, שהבקשה צריכה להיות על המדרגה הגבוהה ביותר. על 
אף שהיה עתניאל משופטי ישראל, ושלושת אלפים הלכות שנשתכחו בימי 
אבלו של משה החזיר בפלפולו (תמורה שם), לא היה ״שבע״ ומסתפק במה 
שיש לו אלא היה ״רעב״ ומבקש הכל, ורעבונו היה באופן שאם אין לו ״הכל״ 
הרי הוא אומלל והולך לשאול, ומשום כך זכה שתתקבל תפלתו. וזהו שאמר 
הכתוב (תהלים פא, יא): ״אנכי ה׳ אלוקיך המעלך מארץ מצרים הרחב פיך 
ואמלאהו״, ופירשו רש״י והראב״ע שהכוונה לתפילה: ״הרחב פיך״ ושאל ככל 

אשר תוכל ובכל הכח, ״ואמלאהו״ מיד. (שיחות מוסר, מאמר נ״ט). 

בי‡ורים
27. לטוב ‰עולם ‰ב‡. פירוש, דוד המלך לא הסתפק להשיג רק איזשהו חלק 
המעלה  ולפיסגת  המושלם  הטוב  אל  להגיע  התאוה  אלא  הבא,  בעולם 
שבעולם הבא. 28. מ‰ רב טובך. מה מאוד רב הטוב אשר גנזת לתת ליראיך 
מן השמים,  להם  הבא  מהטוב  ישבעו  בי˙ך.  ירוין מ„˘ן   .29 הבא.  בעולם 
ומימי נחל היוצא מהעדן תשקה אותם והוא מדרך משל לרוב השפע (מצודת 
ועמלו היה להשיג  ל‰. אל האדם שכל שאיפתו  30. ‡ל‡ ‡ל ‰ר‡וי  דוד). 

ולהגיע אל תכלית המעלות הטובות. 

של  ברייתו  מתחלת 
או  צדיק  שיהיה  האדם 
רשע , וכן אין שום דבר 
האדם  את  שמושך 
(טבעו)  תולדתו  בעיקר 
כלומר,  מסוימת,  למדה 
אותו  תמשוך  שתולדתו 
לזוז  אפשר  שאי  לדבר 
ממנו, שאם כן אין מקום 
לא למצוות התורה ולא 
עי״ש.  ועונש  לשכר 
משנה׳  ה׳לחם  והקשה 
שבת  במסכת  מהגמרא 
מבואר  ששם  (קנו.) 
האדם  נולד  שבו  ש׳יום׳ 
בשעת  השולט  ׳מזל׳  או 
לידתו משפיע על טבעו 
ותירץ,  ותכונותיו, 
לומר  הגמרא  שכוונת 
נטייה  לאדם  שיהיה 
קצת לדברים אלו, אבל 
הנאמר  על  היעב״ץ  וכ״כ  טבעו.  לשנות  האדם  של  ובבחירתו  שבידו  ודאי 
דור  בכל  ושתלן  עמד  מועטים  שצדיקים  הקב״ה  ״ראה  (לח:)  יומא  במסכת 
ודור״, שלכאורה הרי הדבר תלוי בבחירת האדם, אלא שיש בני אדם שנולדו 
בטבעם להיות צדיקים, אף שגם להם עדיין יש בחירה. וכן מצינו להיפך אצל 
וסילקו  הקב״ה  מיהר  לפיכך  ולהרשיע  לשוב  בדעתו  וקל  היה  ״צדיק  חנוך, 

והמיתו קודם זמנו״ (רש״י בראשית ה, כב). 

ם  ָ̇ ‡ו… ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿ י„  ƒ̇ ָע 44ו¿ ן  ֻכָוּ מ¿  ‰ ז∆

 ׁ̆ י≈ ו¿  ,˙ עו… ּ ≈„ ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒמ ר  ≈̇ יו… ָר‰  ≈‰ מ¿

 ‡ ָלּ ∆‡ , ˙ו… ָיּ ƒר ˙ ב¿ּ ַלּ ƒח ¿̇ ּƒיָנם ָלָ‡ָ„ם ב ≈‡ ׁ∆̆

ּבו…  ƒל ‰ נ∆ ּפו… ׁ∆̆ ים ‡ו…  ƒר ֲ‡ח≈ ם מ≈ ָ̇ ָלַמ„ ‡ו…

 . ּבו… ƒל ‰ ב¿ּ ָ̇ ָעל¿ ׁ∆̆ ָב‰  ָׁ̆ י ַמח¿ ƒפ מו… ל¿ ¿̂ ַע מ≈

ר…ב  ּ‰ ב¿ּ ׁ̆ ָבּ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ ׁ̆ י≈

יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ  ׁ̆ י≈ ו¿  ,˙ מו… ˜ו… ַ‰מ¿ּ

 ‰ מ∆ ּ„ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ ַעט.  מ¿  ‰ּ ָבּ  ׁ̆ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ ל¿

ר  ׂ ָ̆ ּוָב ָיָר˜  יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ יל,  ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇  ‰ ׂ ∆̆ עו… ל¿

ּלּו  ≈‡ ָכל  ו¿ ין,  ƒל פ¿ּ ל¿ ƒּופ ַלח  ּומ∆ ם  ƒּוַמי

ָח„  ∆‡ ל  ָכּ ƒמ ח  ַּ̃ ƒל יך¿  ƒר ָ̂ ים  ƒינ ּƒמ‰ַ

ם  ƒ‡ .‰ ב≈ּ ּ‰ ַ‰ר¿ ז∆ ƒַעט ּומ ּ‰ מ¿ ז∆ ƒעּור: מ ׁƒ̆ כ¿ּ

 ‰ ב∆ּ ם ַיר¿ ƒ‡ ,‰ ‰ 45ָרז∆ י∆ ¿‰ ƒר י ׂ ָ̆ ט ַ‰ָבּ ַמע≈ י¿

בי‡ורים
נוטה במהרה  זה אלא  נולד עם טבע  כלומר, שלא  ‡ו˙ם.  ל˜בל  וע˙י„   .44
וביתר קלות לקבל תכונה זו. 45. רז‰. יחסר במאכל (והאוכלו לא ישבע עקב 

מיעוט הבשר שאכל).

ו…  ׁ̆ ַנפ¿ ע  ַבּ ׂ ¿̆ ƒ̇ ל…‡  ָחָב‰,  ר¿  ׁ̆ פ∆ נ∆ ַעל  ַבּ

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָלם,  עו… ָבּ ׁ∆̆ ן  ָממו… ל  ָכּ ƒמ

ף" (˜‰ל˙  ס∆ ע כ∆ּ ַבּ ׂ ¿̆ ƒף ל…‡ י ס∆ ב כ∆ּ ≈‰…‡37"

ּלּו  ƒפ‡ֲ לו…  י  ּ„ַ ׁ∆̆ ר-רּוַח  ַ̂ ¿̃  ׁ̆ י≈ ו¿ ט),   ,‰

‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ו¿ ָרָכיו;  ¿̂ ל  ָכּ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ף  ּ…„ ר¿ ƒי ל…‡  ו¿ מּוָעט  ָ„ָבר  ב¿ּ

רּוָט‰  פ¿ּ ל  כ≈ ‡ו… ינו…  ≈‡ ו¿ ַעל-ָי„   ı ב≈ ˜ו… 38ו¿ ָרָעב  ָבּ מו…  ¿̂ ַע ף  ַס‚≈ּ מ¿

ם  ƒי„ַ ָיּ ַבּ נו…  „ ָממו… ַ‡ב≈ּ ‰ּו‡ מ¿ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ל, ו¿ „ו… ּ‚ָ ַער  ַ̂ ‡ ב¿ּ ָלּ ּלו… ‡∆ ּׁ∆̆ ƒמ

ל     ל≈ ‰ו… 39מ¿ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ עו… ּ ≈„‰ַ ָ‡ר  ׁ¿̆ ּלּו  ≈‡‰ָ ים  ƒָרכ ּ ¿„ ַעל  ו¿  . ו… ּ̇ ַ„ע¿ ל¿

ָבב  -ל≈ 41ַרך¿ ָמן,  ַרח¿ ו¿ ָזר  ַ‡כ¿ יב,  ƒ„ָנ ו¿ ן  ƒר-ַעי ַ̂ ן,  נ≈ ‡ו… 40ו¿

ן.  ∆‰ ‡ ָבּ ≈̂ ּיו… ָכל ַכּ ב, ו¿ יı-ל≈ ּƒמ‡ַ ו¿

˙ו…  ָיּ ƒר ב¿ּ  ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇ ƒ43מ ָלָ‡ָ„ם  ָ‰יּו  ׁ∆̆ ן  ∆‰ מ≈  ׁ̆ י≈  ,˙ עו… ּ ≈„‰ַ42 ָכל  ו¿
ל ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆ עו…  ב¿ ּƒט ׁ∆̆  ˙ עו… ּ ן „≈ ∆‰ ׁ̆ מ≈ י≈ , (ו)ו¿ ַבע ּ‚ּופו… י ט∆ ƒפ ל¿

„עו˙  מ‰ן  וי˘  ו. 
ז‰  ‡„ם  ˘ל  ˘טבעו 
(הלכ׳  הרמב״ם  מכוון. 
כתב  ד)  ה,  תשובה 
גזר  לא  שהקב״ה 

בי‡ורים
37. ‡ו‰ב כסף ל‡ י˘בע כסף. מי שאוהב לאסוף כסף לא ישבע ממנו, כי 
לעולם אין די לו במה שקבץ ורוצה להרבות עוד (מצודת דוד). ואמרו חכמינו 
ז״ל (קהלת רבה פ״ג י׳): ״אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, מי שיש לו מנה רוצה 
הכתוב  דרך  על  י„.  על   ıו˜וב  .38 מאות״.  ארבע  רוצה  מאתים  מאתים, 
במשלי (יג, יא). ור״ל, שקובץ הון עם מלאכת היד. ולמרות שהונו מתרבה, עם 
כל זה אינו אוכל פרוטה משלו אלא בצער גדול. 39. מ‰ולל. ערבוב והוללות 
ושטות (רש״י קהלת ב, ב). 40. ו‡ונן. דואג. (עיין סנהדרין (ק:) ״לא תעיל דויא 
ג)              כ,  (דברים  דבר.  מכל  וירא  מבוהל  לבב.  רך   .41 בליבך״).  (=דאגה) 
43. מ˙חיל˙ ברי˙ו. שנולד עם  והתכונות של האדם.  42. ‰„עו˙. המדות 

תכונות אלו, והמה טבועות בו משעת לידתו. 

 ,˙ לו… ם חו… י‰∆ ≈̇ ו… ׁ̆ פ¿ ַנּ ׁ∆̆ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ׁ̆ ב¿ּ ך¿ י≈ י, ָכּ ƒי ר…ב ַ‰ח…ל ƒפ ל ל¿ ַ‰כ…ּ

ים  ƒל ּ ¿̂ ַע ¿̇ ƒּומ ָב‰  ַ‰ּטו… ך¿  ר∆ ּ ∆„ ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ו¿  ,˙ ‰ָ50ָרעו… ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ו¿

ן  כ≈ ו¿ ָים.  ָחל¿ י  ƒפ ל¿  „…‡ מ¿ ן  י‰∆ ֲעל≈  ‰„ָ ב≈ כ¿ּ י‡  ƒ‰ ו¿  ,‰ּ ָבּ  ˙ כ∆ ָלל∆

ב  ים ָלַרע טו… ƒר י ָ‰‡…מ¿ לּו: "‰51ו… ים ַ‰ָלּ ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ר ָבּ מ≈ ָי‰ּו ‡ו… ע¿ ַׁ̆ י¿

ַמר  ים  ƒמ ׂ ָ̆  , ך¿ ׁ∆̆ ח… ל¿ ר  ‡ו… ו¿ ר  ‡ו… ל¿ ך¿  ׁ∆̆ ח… ים  ƒמ ׂ ָ̆ ָרע,  ב  ַלּטו… ו¿

ַמר:             ¡‡ נ∆ ם  י‰∆ ַוֲעל≈ כ);   ,‰ (י˘עי‰  ַמר"  ל¿  ˜ ּוָמ˙ו…  ˜ ָמ˙ו… ל¿

" (מ˘לי ב, י‚).  ך¿ ׁ∆̆ י ח… כ≈ ַ„ר¿ ˙ ב¿ּ כ∆ ר ָלל∆ ׁ∆̆ ˙ י… חו… ים ָ‡ר¿ ƒב "‰ַ52ע…ז¿

ים,  ƒל ַ‰ֲחָכמ ∆̂ כּו ‡≈ ל¿ ? י≈ ׁ̆ פ∆ י ַ‰נ∆ּ ƒל ַנ˙ ח√ ָּ̃ ַּ̇ י‡  ƒ‰ ‰ּוַמ „ ַ̂ י כ≈ ו¿
ַע„  ם  ָ̇ ‡ו… ים  ƒ„ ַלמ¿ּ מ¿ּ ׁ∆̆  ,˙ ו… ׁ̆ ָפ ּ ַ‰נ¿ י  ≈‡ פ¿ רו… ם  ≈‰ ׁ∆̆

ם  ∆‰ ָלּ ׁ∆̆  ˙ ָרעו…  ˙ עו… ≈„ ב¿ּ ים  ƒיר ּƒכ ַ‰ַמּ ו¿ ָב‰.  ך¿ טו… ר∆ ∆„ ל¿ ירּום  ƒז ח¿ ַיּ ׁ∆̆

ָ‡ַמר  ם  י‰∆ ֲעל≈ ם,  ָ̇ ‡ו…  ‡ ַרפ≈ּ ל¿ ָחָכם  ל  ∆̂ ≈‡ ים  ƒכ ל¿ ‰ו… יָנם  ≈‡ ו¿

זּו" (מ˘לי ‡, ז).  ים ָבּ ƒיל ƒו ָמ‰ ּומּוָסר ‡¡ ל…מ…‰: "53ָחכ¿ ׁ¿̆

ב,         ַ‰ּטו… ך¿  ר∆ ּ ∆„  ׂ̆ פ…ּ ¿̇ ƒל ם  ָ̇ ֲ‡ָו ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ ָמּ ַכּ  ׁ̆ י≈

בי‡ורים
מזיק לבריאותו. 50. ‰רעו˙. הדעות והמדות הרעות. 51. ‰וי ‰‡ומרים לרע 
טוב. הוי לכם הרשעים, האומרים על ה״עבודה-זרה״ שהיא טוב, ועל עבודת 
ה׳ שהיא ״טוב״ – אומרים שהיא רע, על המעשים הרעים שיביאו עליהם חושך 
- אומרים שהם אור, ואת המעשים הטובים שה׳ עושה אור למקיימם אינם 
עושים, שמים מר למתוק ומתוק למר. 52. ‰עוזבים ‡רחו˙ יו˘ר. העוזבים 
את הדרך הישרה והנכונה כדי ללכת בדרכים חשוכות ועקלקלות. 53. חכמ‰ 

ומוסר ‡וילים בזו. בתורה ובמוסר הטיפשים פורקי העול מזלזלים.

ט  ַמע≈ ם י¿ ƒ‡ ,ם ָלּ ן ֻכּ כ≈ . 46ו¿ חו… ל¿ ƒֲחַמ˙ מ ָכל מ≈ ¡‡ ‰ נ∆ י∆ ¿‰ ƒַלח ל…‡ י מ∆

 ‡ ≈‰ י¿ ַעט,  מ¿ יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ ַבּ  ‰ ב∆ּ ַיר¿ ו¿  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ ַבּ

ל  ָ̃ ׁ¿̆ ƒָח„ מ ל ‡∆ ָכּ ƒח מ ַּ̃ ƒר י ׁ∆̆ י, ֲ‡ ƒ̃ ל. ֲ‡ָבל ַ‰ָבּ ָ̃ ל¿ ֻ̃ ֲ‡ָכל מ¿ ַ‰ַמּ

 ‰ּ ָין ַ‰ז∆ נ¿ ƒָכע ָליו. ו¿ כ¿ ‡ו… ˜ ל¿ ב ּוָמ˙ו… ֲ‡ָכל ָער≈ ‡ ַ‰ַמּ ≈‰ ָ‰ָר‡ּוי, ָ‡ז י¿

ן ָ‰ֲעָנָו‰  ‚ו… ‰, כ¿ּ ֻרב∆ּ ן מ¿ ∆‰ ח מ≈ ַּ̃ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ׁ̆ ˙: י≈ ּ„ו… ƒמ 47ב¿ּ

ן  ‚ו… ַעט, כ¿ּ ן מ¿ ∆‰ ח מ≈ ַּ̃ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ׁ̆ י≈ ן, ו¿ י‰∆ מ≈ „ו… ˙ ו¿ ׁ∆̆ ַ‰ב…ּ ו¿

ל  ≈̃ ו… ׁ̆ 48 ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ יו… ¿‰ ּƒב ן  ָלכ≈ ּיּו˙.  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ו¿ ָ‰ַעּזּו˙  ו¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ

ל…‡  ו¿ ַח˙  פ¿ ƒי עּוָרּ‰, ל…‡  ׁƒ̆  ‰ ּ„ָ ƒל מ ָכּ ƒח מ ַּ̃ ƒל ם  ƒַני ‡ז¿ ס ַ‰מ…ּ ל∆ פ∆ ב¿ּ

ָב‰. י˙ ַ‰ּטו… ƒל כ¿ ַ̇ יַע ל¿ ּ ƒ‚ַי ‰ ז∆ יף, ָבּ ƒס יו…

 

ל  ּ‚ַ ֻ‰ר¿ ׁ∆̆ ‡ו…  ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ ל¿  ‰ ט∆ נו… עו…  ב¿ ּƒט ׁ∆̆ י  ƒמ ין,  ƒב ָ̇ ו¿ ַ„ע  ּ≈̇
ַ‡ך¿   ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ּוב  ׁ̆ ָל ּבו…  ƒל ל  ∆‡ ן  ּ≈̇ ƒי ל…‡  ו¿ ָרָע‰,   ‰ ּ„ָ ƒמ ב¿ּ  

 ˙ ּ„ו… ƒמ ַעל ב¿ּ ¿‚ ƒי ַ‡ס ו¿ מ¿ ּ ƒי ׁ∆̆ ˙ו…  י‡ ‡ו… ƒב ‰ מ≈ ּ‰ - ז∆ ר ָבּ ב≈ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒי„ מ ƒמ ָּ̇

י  ƒל ח√ ‰ּו‡  ין  ƒּסּור ּ ƒי‰ַ ו¿ ַער  ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ב  ≈‡ ַ‰כ¿ּ ר…ב  ׁ∆̆ מו…  ּוכ¿  .˙ בו… טו…

י  ƒל ח√ ָבּ ׁ∆̆ מו…  ּוכ¿  ; ׁ̆ פ∆ ַ‰נ∆ּ י  ƒל ח√ ם  ≈‰  ˙ ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ ר…ב  ן  כ≈ּ ַ‰ּ‚ּוף, 

ים  ƒל ן ַ‰חו… ƒמ ׁ̆ י≈ ו¿ ˜ ַמר,  ˙ו… ַ‰ָמּ ˜ ו¿ ר ָמ˙ו… ים ַ‰ַמּ ƒֲעמ ַ‰ּ‚ּוף טו…

ב,  ַ‰ּטו… ַמֲ‡ָכל   ‡ נ≈ ו… ׂ̆ ו¿ לו…  ב  ינו… טו… ≈‡ ׁ∆̆ 49 ַמֲ‡ָכל  ל¿  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆

בי‡ורים
46. וכן כולם. שאר מיני המאכלים והתבלינים שבתבשיל כירק ומים ופלפלין, 
צריך  מהן  אחת  שבכל  ״מדות״,  בשם  נקראו  ולכן  במ„ו˙.   .47 ימעט...  אם 
ו˜ל בפלס ‰מ‡זניים. מתבונן  להשתמש במדה הנכונה ובמינון המדויק. 48.̆ 
ביושר שכלו וברוחב הבנתו. 49. ˘‡ינו טוב לו. שאינו בריא לו אלא אדרבה, 

ן,  עו… מ¿ ׁƒ̆  ׂ̆ ַחפ≈ּ מ¿ּ ׁ∆̆ ן  ‡ּוב≈ ר¿ ƒל  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ָר‡ּוי.  ָכּ  ˙ בו… ַ‰ּטו…

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ֲחַמ˙  מ≈  , ‡ו… ¿̂ מו… ינו…  ≈‡ ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿  , ירו… ּƒּוַמכ

ן  ו… ׁ̆ ל¿ ָחר  ב¿ ƒנ ף  ס∆ "כ∆ּ ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ָר‡ּוי.  ָכּ ˙ו…  ‡ו…  ׂ̆ ַחפ≈ּ מ¿

לו…  ם  ל≈ּ ַׁ̆ ל¿ ּוָב‡  רו…  ֲחב≈ ַבּ  ‰ ׁ∆̆ ּנו… ׁ∆̆ י  ƒ59מ  - כ)  י,  (מ˘לי  י˜"  ּ ƒ„ ַ̂

 ˜ ∆„ ∆̂ ל 61ו¿ ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ ˙ ַּ̇ ƒמ‡ֲ יר 60ַבּ ּƒינו… ַמכ ם ‡≈ ƒ‡ ,ל ָ̃ ׁ¿̆ ƒמ ף ב¿ּ ס∆ כ∆ּ

ף  ס∆ יַנ˙ ַ‰כ∆ּ ƒח ב¿ ּƒי 62ב ƒ̃ ינו… ָבּ ≈‡ ׁ∆̆ ל ַ‡ך¿  יר ַ‰כ…ּ ּƒם, ‡ו… ַמכ ƒַני ‡ז¿ ַ‰מ…ּ

י  ּƒכ ף,  ס∆ ַ‰כ∆ּ ו¿ ל  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ ַין  נ¿ ƒע ב¿ּ ָזּ˜  ƒנ  ˙ יו… ¿‰ ƒל ב  רו… ָ̃  ׁ̆ י ƒ‡‰ָ  ‰ ז∆  -

 ˙ חו… ָפּ ח  ַּ̃ ƒי ם  ּ‚ַ ים.  ƒ‚י ּƒ‰ַ64ס ח  ַּ̃ ƒי ו¿ ף  ס∆ כ∆ ב¿ּ ן  ָמ‡≈ 63י¿ ים  ƒָעמ פ¿ ƒל

ים  ׂ ƒ̆ ל ‡ו… ָי ַּ̃ ל ַ‰ ָ̃ ׁ¿̆ ƒח 65מ ַּ̃ ƒי ‡ ָמּ ׁ∆̆ י  ּƒכ , ל ָ‰ָר‡ּוי לו… ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ƒמ

בי‡ורים
לחפ˘ ‰מ„ו˙ ‰טובו˙ כר‡וי. כי כדי לזכות לתורה ולמידות טובות אפשרי 
(ב, ד-ה): ״אם תבקשנה  יעמול על כך, כנאמר במשלי  הדבר רק אם האדם 
הרי  תמצא״,  אלוקים  ודעת  ה׳  יראת  תבין  אז  תחפשנה;  וכמטמונים  ככסף 
שבשביל השגת התורה והחכמה חייבים לבקשם לפחות כבקשת הכסף, וכן 
להוציאו  שיטרח  למי  רק  ועומד  שמור  והוא  שהוטמן  מטמון  כמחפש 
״לא  יגיע אל היעד הרצוי, כאמרם:  – לעולם לא  יתעצל  ממחבואו. אך אם 
יגעתי ומצאתי – אל תאמין״. 59. מי ˘נו˘‰ בחבירו. מלוה התובע את חבירו 
– אם המלוה אינו  והלוה פורע למלוה כסף במשקל  הלוה שיחזיר לו חובו, 
60. ב‡מי˙˙ ‰מ˘˜ל. אם המשקל שבו שוקלים את הכסף מדוייק  מכיר... 
‰מ‡זניים. אם שתי  וˆ„˜   .61 אבני המשקולות.  באמיתת  וכן  מזייף.  ואינו 
אחת  כף  ואין  בשוה  שוה  שמשקלם  וכן  ומאוזנים,  ישרים  המאזניים  כפות 
הוא  מהלוה  שמקבל  הכסף  אם  ‰כסף.  בבחינ˙   .62 מחברתה.  יותר  כבדה 
בקי  ואינו  מאחר  ימ‡ן.   .63 (פסולת).  סיגים  בו  מעורב  שאין  ונקי,  צרוף 
בבחינת הכסף אם הוא כסף נקי ומזוקק או שמא מעורב בו סיגים, הרי יתכן 
שמבלי משים ידחה את הכסף הצרוף והמזוקק וימאן לקחתו, ותחת זה יקח 
את הכסף המעורב עם סיגים. 64. ‰סי‚ים. פסולת הכסף. 65. מ˘˜ל ‰˜ל. 

י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ם  יו… ָכל  ב¿ּ ים  ƒב ׁ¿̆ חו… ו¿ ם,  ָל‰∆ ב  ּטו… ַמ‰  ים  ƒע ¿„ יו… יָנם  ≈‡ ו¿

ָין  נ¿ ƒע‰ָ  ‰ ז∆ ו¿ ם.  י‰∆ מ≈ י¿ ל  ָכּ ים  ƒ‚י ׂ ּƒ̆ ַמ יָנם  ≈‡ ו¿ ָנ‰,  יו… ל¿ ָ‰ע∆ ַמֲעָל‰ 

נו…  רו… ס¿ יר ח∆ ּƒינו… ַמכ ≈‡ ׁ∆̆ ָח„ - 54 ים ‰ּו‡: ָ‰‡∆ ƒָבר ּ י „¿ נ≈ ׁ¿̆ ֲחַמ˙  מ≈

ן  ‡ּוב≈ ר¿ ƒל  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ים,  ּƒנ‚ֻ ַ‰מ¿ ָרָכיו  ¿„ ּƒב ין  ƒח ַמב¿ ינו…  ≈‡ ו¿

ל  ָכּ ˙ו…  ‡ו…  ׂ̆ ַחפ≈ּ י¿ ּלּו  ƒפ‡ֲ  , ירו… ּƒַמכ ינו…  ≈‡ ו¿ ן  עו… מ¿ ׁƒ̆ ל¿  ׂ̆ ַחפ≈ּ ַ‰מ¿

ל…‡  ו¿ לו…  ¿̂ ∆‡  ‡ 55ָיבו… ים  ƒָעמ פ¿ּ  ‰ ָמּ ַכּ י  ּƒכ ‰ּו,  ≈‡ ָ̂ מ¿ ƒי ל…‡  ם  ַ‰ּיו…

י„  ƒמ ָּ̇ ב  ׁ≈̆ ‰ּו‡ חו… ׁ∆̆ י 56 ּƒף-ַעל-פ‡ַ ,‰ּ ן ָ‰ָ‡ָ„ם ַ‰ז∆ ‰ּו; כ≈ּ יר≈ ּƒַיכ

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ יָון  , 57כ≈ּ י‚ו… ׂ ּƒ̆ ב, ל…‡ ַי ‰ ַ‰ּטו… ׂ ≈̆ ׂ̆ ַמֲע ַחפ≈ּ ‰ ּומ¿ ׂ ∆̆ ֲע ַמ‰ ַיּ

 . נו… רו… ס¿ יר ח∆ ּƒַמכ

ב  ׁ≈̆ חו… ו¿  , ּבו…  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ָ‰ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ ַע  ≈„ יו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ ו¿
י‚  ׂ ּƒ̆ ַ‚ם ‰ּו‡ ל…‡ ַי ˙, ו¿ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒמ ח…ז ב¿ּ ¡‡ ל∆ ם ו¿ ∆‰ ‡˙ מ≈ ≈̂ ָל

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ  ׂ̆ ַחפ≈ּ ל¿ ל  ּ ≈̂ ַע ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆ ֲחַמ˙  58מ≈ ר,  ָׁ̆ ַ‰ָיּ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ָיָמיו  ל  ָכּ

בי‡ורים
‡ינו מכיר חסרונו. אדם שחולה ואינו מודע לכך, הרי כל זמן שלא נודע   ̆.54
לו על חוליו - לא ילך לדרוש ברופאים, כמו כן אדם שאינו מכיר בחסרונותיו 
ובדרכיו המגונים, הרי לא יתקן את עצמו מאחר ואינו מודע שזקוק הוא לכך. 
55. יבו‡ ‡ˆלו ול‡ יכיר‰ו. כמה פעמים יעמוד שמעון סמוך לראובן ובכל 
56. ˘‰ו‡ חו˘ב ˙מי„ מ‰  ואינו מכירו.  יזהה אותו מאחר  זאת ראובן לא 
57. כיון  יע˘‰. הוא מתבונן תמיד מה עליו לעשות כדי להשיג את הטוב. 
˘‡ינו מכיר חסרונו. כי בכדי להשיג את הטוב המושלם אפשר רק לאחר 
שעקר והסיר את הרע שבו, בבחינת ׳סור מרע ועשה טוב׳, ולכך כל זמן שאינו 
לא  הרי  המגונות,  ובאורחותיו  הרעות  במידותיו  ואינו מבחין  חסרונו  מכיר 
58. מחמ˙ ˘מ˙עˆל  יעקרם ולא יסירם ממנו וממילא לא ישיג את הטוב. 

שתי  הם  הלשונות 
טובות  אזהרות 
הנה  כי  מאד.  ומועילות 
הוא  במעשים  הפשפוש 
כלל  על  לחקור 
בו,  ולהתבונן  המעשים 
מעשים  בהם  הנמצא 
אשר  יעשו  לא  אשר 
פי  על  הולכים  אינם 
כי כל  וחוקיו,  ה׳  מצוות 
 – מאלה  ימצא  אשר 
אך  העולם.  מן  יבערם 
החקירה  הוא  המשמוש 
אפילו במעשים הטובים 
ולראות  לחקור  עצמם, 
היש בענינם איזה פניה 
(כגון  טובה  לא  אשר 
שבח  להשיג  כוונה 
להרויח  או  מבני-אדם 
ממון) או איזה חלק רע 
(כגון מעשה טוב שעלול 
לצאת ממנו נזק בעתיד 
או שיש בו הפסד לזולת 
שיצטרך  וכדומה) 
חלש  או  הוא  וחזק  הטוב  לבחון  בבגד  כממשמש  זה  והרי  ולבערו.  להסירו 
ובלוי, כן ימשמש במעשיו לבחון תכונתם (ענינם ותוכנם) בתכלית ההבחנה 
(בהבחנה מדוקדקת עד קצה היכולת) עד שישאר (האדם בעל המעשים) זך 

ונקי (ללא פניות וחלקים רעים במעשיו)״.

ָמ˙ו…  ׁ¿̆ ƒנ  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ָ‡ז  ו¿ ּנּו,  מ∆ּ ƒמ ים  ƒ‚י ּƒס‰ַ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒ̃ ‡ל… ‰ ל≈ ָ̃ ּ ָ̃ ֻז רּוָפ‰ ּומ¿ ¿̂

ף  ר≈ ּ…̂ ַל  ‡ ≈̂ ּ ַוי≈ ף,  ס∆ ָכּ ƒמ ים  ƒ‚י ƒס "ָ‰‚ו… 

ים,  ƒ‚י ּƒירּו ַ‰ס ƒס ָיּ ׁ∆̆ י" (מ˘לי כ‰, „) כ¿ּ ƒל כ∆ּ

רּוף. ָ̂ י  ƒל ‰ ַ‰כ¿ּ י∆ ¿‰ ƒז י‡ָ

 

ינו…  ≈‡ ו¿ ָ‰ָ‚יו  נ¿ ƒמ ב¿ּ  ‰ נ∆ּ ַׁ̆ ַ‰מ¿ ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ ו¿
 ‚‰ָ נ¿ ƒמ ב¿ּ ז  ח≈ ‡ו… ָח„  ∆‡ ַמן  ז¿ בּוַע,  ָ̃  

 ‚‰ָ נ¿ ƒו… מ˙ ‡ו… ˜ מ≈ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒָח„ מ ַמן ‡∆ ּוז¿  ‰ ז∆

 ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ָכָכ‰  ו¿ ר,  ַ‡ח≈  ‚‰ָ נ¿ ƒמ ז  ח≈ ‡ו… ו¿

 ı ָחפ≈ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם  ל¿  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ָלם.  עו… ל¿

ל…‡  ּכו… ו¿ ר¿ ַע ַ„ּ ≈„ ינו… יו… ≈‡ יר ו¿ ƒל ע ∆‡ ˙ כ∆ ָלל∆

˙ו…  ‡ו… ים  ƒיכ ƒל ַ‰ּמו… ים  ƒיל ƒב ּׁ¿̆ ‰ַ יר  ּƒַיכ

ַעם  ַפּ ם,  מ≈ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒ69מ ‰ּו‡  ן  ָלכ≈ יָ‰,  ל∆ ≈‡

 ‰ ע∆ ¿̇ ƒי ו¿ ַיֲחז…ר  ו¿ ָח„,  ∆‡ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ך¿  ל≈ י≈ ַ‡ַח˙ 

בי‡ורים
69. מ˘˙ומם. מתבלבל בהליכתו ותועה בדרכו מאחר ואינו מכיר את הדרך 

הסלולה המובילה לעיר.

ל  ָכּ ƒם, מ ƒַני ‡ז¿ מ…ּ ַבּ ׁ∆̆  „ ב≈ ף ַ‰ָכּ ַכּ ף ַבּ ס∆ ַ‰כ∆ּ

ם  ƒ‡ ּלּו ƒי ָטעּו˙. ‡ו… ֲ‡פ י„≈ ƒל ‡ ּלּו ָיבו… ≈‡

ינו…  ≈‡ ם  ƒ‡ ל,  ָ̃ ׁ¿̆ ƒמ ּוב¿ ף  ס∆ כ∆ ב¿ּ י  ƒ̃ ָבּ ‰ּו‡ 

ב  ָער≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ָר‡ּוי, ‡∆ ל ּבו… ָכּ כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒמ

י  ƒ̃ ָבּ ‰ּו‡  ם  ƒ‡ ֲ‡ָבל  ים.  ƒ‚י ƒס ּפו…  ַכס¿ ב¿ּ

ל ּבו…  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒף, ּומ ס∆ ל ּוַבכ∆ּ ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ל - ַבּ כ…ּ ַבּ

ָר‡ּוי  ָכּ ם  ל≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ66מ ‰ּו‡  ָ‡ז   - ָר‡ּוי  ָכּ

 ‰ ָמּ ּ ƒ„ ן  ָלכ≈ ל.  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ַבּ ם  ל≈ ָׁ̆ ו¿ י  ƒ̃ ָנ ף  ס∆ כ∆ּ

י˜  ּ ƒ„ ּ ַ̂ י ַ‰ ּƒָחר, כ ב¿ ƒף נ ס∆ כ∆ י˜ ל¿ ּ ƒ„ ַ̂ ן  ו… ׁ̆ ל¿

ָכל  ו¿ ָ‰ָרע  ו¿ ב  ַ‰ּטו… יר  ּƒכ‰ַ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂

ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ּול¿ ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

‚ּופו…  67ב¿ּ ַח  ר≈ טו…  ˙ יו… ¿‰ ƒל ו¿ ָר‡ּוי,  ָכּ ן  ∆‰ ָבּ

ח…ז  ¡‡ ל∆ ו¿ ּו˙  ׁ̆ פ¿ּ ּƒט‰ַ ַלֲעז…ב  ָמ˙ו…  ָחכ¿ ּוב¿

 ˙ בו… ֲערו… ַּ̇ יר  ƒס‰ָ 68(ז)ּול¿ בּוָנ‰  ּ¿̇ ַבּ

˙ערובו˙  ול‰סיר  ז. 
‰סי‚ים ממנו. ה׳מסילת 
ג)  מבאר  (פרק  ישרים׳ 
בבדיקת  שלבים  שני 
לדחות  א.  המעשים: 
ב.  הרעים.  המעשים 
לזכך המעשים הטובים. 
וז״ל: ״הנה הרוצה לפקח 
הנה  שתים  עצמו,  על 
ההשקפות הצריכות לו: 
מהו  שיתבונן  האחת, 
שיבחר  האמיתי  הטוב 
בו האדם והרע האמיתי 
שינוס ממנו. והשניה, על 
הוא  אשר  המעשים 
הם  אם  לראות  עושה, 
מכלל  או  הטוב  מכלל 
הרע... ודבר זה הודיעונו 
באמרם  ז״ל  חכמינו 
לו  ״נוח  יג):  (ערובין 
יותר  נברא  לאדם שלא 
ועכשיו  משנברא, 

ששני  ותראה  במעשיו״.  ימשמש  לה:  ואמרי  במעשיו;  יפשפש   – שנברא 

בי‡ורים
אבן המשקולת ששוקלים כנגדה בשתי כפות המאזניים, האבן מכאן והכסף 
פחות.              ישקול  הכסף  גם   - הגדולה  במקום  הקטנה  האבן  יקח  ואם  מכאן, 
ב‚ופו   .67 נקי...  כסף  דהיינו  כראוי  תשלום  מקבל  כר‡וי.  מ˘˙לם   .66
יצרו  לכבוש  הרעות,  מידותיו  על  להתגבר  בגופו  להתאמץ  הן  ובחכמ˙ו. 
ולהכניע תאותו, והן להשתמש בחכמתו ולהבחין בשכלו במדות הרעות כדי 
אדם  צריך  טוב  במעשה  גם  ‰סי‚ים.  ˙ערובו˙  ול‰סיר   .68 מתוכו.  לבערן 

לבחון שהמעשה יהיה זך ונקי ושלא יהיה מעורב בו משהו מהרע.

הגאוה  כמדת  רעות 
שמים.  יראת  מונעות 
בל  אפו  כגובה  ״רשע 
ד)  י,  (תהלים  ידרוש״ 
אני  סבור  המתגאה 
ואפסי עוד, ואינו מסוגל 
מלכות  עול  עליו  לקבל 
מדת  כן  שמים. 
מדה  ה׳קשה-עורף׳ 
ועקשן  מאד,  עד  מגונה 
רצונותיו,  פי  על  רק  חי 
דבר  לשמוע  מוכן  ואינו 
אפילו  המפריע  חכמה 
להנחותיו  במעט 

ורצונותיו המוקדמות.
בשלח  בפרשת  ומצינו 
״וילונו העם  טו):  (שמות 
מה  לאמר  משה  על 
ה׳  על  ויצעק  נשתה, 
        - נסהו״  ״ושם  וברש״י  נסהו״,  ושם  ומשפט  חק  לו  שם  שם  עץ...  ה׳  ויורהו 
רחמים  עלינו  בקש  יפה  בלשון  במשה  נמלכו  שלא  ערפו  קשי  וראה  לעם 
ישראל             מכלל  התורה  תובעת  נתלוננו״.  אלא  לשתות  מים  לנו  שיהיה 
ואף           הקב״ה.  על  התלוננות  לכדי  אותם  הביאה  זו  מדה  ׳קשה-עורף׳,  מדת 
מכל          הקב״ה,  נסי  בעיניהם  הכל  וראו  סוף  ים  קריעת  לאחר  מיד  שהיו 
נותנת           וברורה, כי המדה אינה  מקום הקשיות מפריעה להתלמדות פשוטה 
שאפילו                  עצמו,  על  זאת  לראות  יכול  ואדם  רצונותיו.  על  לותר  לו 
מאשר  שונה  להתנהג  עליו  משפיעות  אינם  בעיניו  שראה  ברורים  דברים 

הורגל.
וכמו כן כל המדות כולם מפריעים ליראת שמים. ולכן כדי להשיג יראה חייב 

לעקור מקרבו את מדותיו הרעות. 
ט. ו‡ם ˙˙יר ˜˘ר ‰יר‡‰ יב„לו ממך כל ‰מ„ו˙ ‰טובו˙. מצאנו שיראת 
להשגת  והאמצעי  היסוד  היא   - עצמה  בפני  מצוה  היותה  מלבד   – שמים 

 ׁ̆ י ƒ‡ ל ָכּ י  ּƒל, כ ַלכ…ּ יַע  ƒ„ ‰ו… ׁ̆ ל¿ י≈ ן  ָלכ≈
י  י„≈ ƒל ו…  ׁ̆ ַנפ¿ י‡  ƒב‰ָ ל¿  ‰ ∆̂ ָ‰רו…

ב  ָער≈ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂  ,˙ בו… ַ‰ּטו…  ˙ ּ„ו… ƒמ

י  ּƒכ ,‰ ּ„ָ ƒּומ ‰ ּ„ָ ƒל מ ם ָכּ ƒם ע ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי

ל  ˙ ָכּ ∆̃ ז∆ ח¿ ר ַ‰ַמּ ׁ∆̆ ∆̃ י‡  ƒ‰ ם ּׁ≈̆ ‰ַ ˙‡ַ ר¿ ƒי

יסּו‰ּו  ƒנ כ¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ַלחּוט  ָמ‰  „ו… ו¿  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

רּו  ׁ¿̆ ָ̃ ו¿  ,˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ י  ר≈ חו… ך¿  ˙ו… ל¿

ל  ָכּ י˜  ƒז ַ‰ח¿ ל¿ י˙ו…  ּƒ̇ ח¿ ַ̇ ב¿ּ ים  ƒר ָׁ̆ ¿̃

 ˜ ≈̇ ָנּ ƒ‰ ב¿ּ י  ּƒכ  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡  -  ˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ

ך¿  ָכּ  ,˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ ל  ָכּ לּו  פ¿ּ ƒי ר  ׁ∆̆ ּ ∆̃ ‰ַ

 ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ  ˙ ∆̃ ז∆ ח¿ ַ‰ַמּ י‡  ƒ‰  ‰‡ָ ר¿ ּ ƒי‰ַ

לּו  ¿„ ָבּ ƒי  ,‰‡ָ ר¿ ּ ƒי‰ַ ר  ׁ∆̆ ∆̃ יר  ּƒ̇ ַּ̇ ם  ƒ‡ (ט)ו¿

ן  כ≈ ו¿ י  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ַבּ ן  כ≈ ו¿ ר,  ַ‡ח≈ ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ

ָחָכם:  ‡ ּבו… ָ‡ַמר ‰∆ ≈̂ ּיו… ַעל ַכּ י. ו¿ ƒיע ƒב ר¿ ָבּ

ר ל…‡  ׁ∆̆ ּנּו, ֲ‡ ע∆ ּ ַי‚¿ ּ¿̇ ים  ƒיל ƒס "70ֲעַמל ַ‰כ¿ּ

טו).  י,  (˜‰ל˙  יר"  ƒע ל  ∆‡  ˙ כ∆ ָלל∆ ָיַ„ע 

ים                    ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַעל  מ…ל  ַלח¿  ׁ̆ י≈ ָכך¿  ל¿

ָ„ם  ַלמ¿ּ ל¿  ,‡ ו¿ ָּׁ̆ ‰ַ י  ל≈ ַ‰ב¿ ב¿ּ ים  ƒבּוע ‰ַ71ט¿ּ

ם  ƒַני ‡ז¿ ַ‰מ…ּ ר  ׁ∆̆ י… ו¿ ל  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ  ˜ ∆„ ∆̂

ים,  ƒר ָׁ̆ ים ַ‰י¿ ƒָרכ ּ ם „¿ ˙ ָל‰∆ רו… ‰ו… ף ּול¿ ס∆ יַנ˙ ַ‰כ∆ּ ƒח יָעם ב¿ּ ƒ„ ‰ו… ּול¿

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ‰ ָלּ ƒס 72מ¿ ָחָנ˙ו…  ַ‰ב¿  ˙ ַלּ ƒח ¿̇ ּƒב ָ‰ָ‡ָ„ם  ר…ר  ב¿ ƒי ַמַען  ל¿

‰ּו‡  ו¿ ָב‰,  ַ‰ּטו… ל  ָכּ ם  ָׁ̆ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ן  ׁ≈̆ „ָ ו¿ ַרֲעָנן  ם  ָמ˜ו… ל¿ ‰ּו  י‡≈ ƒב ּ¿̇

‰ּו‡            ו¿ ים,  ׂ ƒ̆ ֲע ַ‰ַמּ ל  ָכּ ף  73סו… ‰ּו‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ם,  ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי

ָ‡ָ„ם,  ל  ָכּ ƒמ ל  ≈‡ ו… ׁ̆ מו…  ׁ¿̆ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ָל‰  ≈‡ ּׁ¿̆ ‰ַ74

 "‰‡ָ ר¿ ƒי ל¿ ם  ƒ‡ י  ּƒכ  , ך¿ ָמּ ƒע מ≈ ל  ≈‡ ׁ…˘ יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰ "ַמ‰  יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

 ‰‡ָ ר¿ ּ ƒ(ח)ַ‰י י  ּƒ̇ ל¿ ּƒב ב  ָׁ̆ ח¿ נ∆  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע ּום  ׁ̆ ין  ≈‡ ו¿ יב),  י,  („ברים 

ָר‰. ‰ו… ַ‰ט¿ּ

‰ט‰ור‰.  ‰יר‡‰  ח. 
יחזקאל׳  ׳אור  בספר 
עו)  עמוד  ומוסר,  (יראה 
יראת  להשיג  כדי  כתב: 
ראשית  חייב  שמים 
הענינים  מנפשו  לעקור 
ליראה.  המפריעים 
ורצונות  תאוות 
מתנגדות  עולם-הזה 
ליראת שמים, וכן מדות 

בי‡ורים
70. עמל ‰כסילים ˙י‚ענו. כסילותם גורם להם עמל המיגען, אשר לא למדו 
דרכי מבואות העיר (ללכת בדרך כבושה, וטורח הרבה) ומתיגע ליכנס דרך 
פחתים ובצעי המים ויגע בטביעות רגליו בבוץ (רש״י). 71. ‰טבועים ב‰בלי 
בהם  שאין  בהבלים  ושרויים  ממש,  בהם  שאין  בדברים  השקועים  ‰˘ו‡. 
73. סוף כל ‰מע˘ים. תכלית כל  72. מסיל‰. דרך סלולה וישרה.  תכלית. 
דבר ככתוב בסוף קהלת: ׳סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו 

שמור כי זה כל האדם׳. 74. ‰˘‡ל‰. הבקשה אשר ה׳ מבקש מכל אדם.

והדעה, והוא מסור בידי 
מסור  יצרו  ואין  יצרו 
שיהא  יתכן  לא  בידו, 
שבין  במצוות  שלם 
ואם  למקום,  אדם 
ידועה  במדה  מקיימן 
שאינו  מפני  רק  הוא 
התנגדות  בהן  פוגש 
המדות  אחת  מטעם 
בהפגשו  אבל  המגונות, 
לא  שלהן  בהתנגשות 
תעמוד יראתו בפניהן״!

 - מתוקנות  מדות  ללא 
אי אפשר להיות שלמים 
אדם  שבין  במצוות  אף 
למקום, ואם אם נראה לעין שמקיים מצוות בשלמות הוא רק מפני שלא בא 

לידי נסיון, ואילו בא לידי נסיון לא היה עומד בו!  
ואין  לתורה  לעלות  אותו  שמכבדים  חרד  דוגמא:  איש״  ה״חזון  לכך  ומביא 
הכיבוד מספיק לו לפי מעלתו ולכן הוא אינו עולה – מידת הכבוד שבו גרמה 

לו לעבור על: ״ועוזבי ה׳ יכלו״ – זה שקורין לו לעלות לתורה ואינו עולה.
האדם הזה מקולקל בשורשו שיצר הרע שופטו וכל עשיית מצוותיו הן פרי 
ההרגל המתאימות לכבודו ולתאוותיו ולהלך חייו, אך נסו לפגוע בו כי אז 

תתהפך הקערה על פיה! 

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ּון  ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿

ל                  ָיכו… ָחָכם  ∆‰  ,˙ ָרעו… ו¿  ˙ בו… טו…

יל  ƒס ַ‰כ¿ּ ו¿  ,˙ בו… טו… ל¿  ˙ ָ‰ָרעו…  ˙ ו… ׂ̆ 75ַלֲע

.˙ ָרעו… ˙ ל¿ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒ76מ ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע

ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒמ ינו…  ≈‡ ו¿ ך¿  ׁ∆̆ ח… ַבּ ך¿  ל≈ ‰ו… ׁ∆̆ י  ƒמ
 ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ∆‡  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ּון  ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿

ן  ‚ו… יו, כ¿ּ ָ̇ ֻכּיו… ל ז¿ ˙ ָכּ ∆„ ַ‡ב∆ּ ‰ ַ‰מ¿ ּ„ָ ƒּבו… מ

ר            ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ב¿ּ  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒ‰ַ77מ

בי‡ורים
75. לע˘ו˙ ‰רעו˙ לטובו˙. להשתמש עם המדות הרעות למטרה טובה, כגון 
הגאוה  במדת  וכן  חכמה׳.  תרבה  סופרים  ל׳קנאת  להשתמש  הקנאה  במדת 
במדת  כגון,  לרעו˙.  טובו˙  מ„ו˙   .76 ה׳׳.  בדרכי  לבו  ל׳ויגבה  להשתמש 
ובמדת אהבה, ישתמש לאהוב את  הרחמנות ישתמש לרחם על האכזרים. 
טובים,  ובמעשים  בתורה  אף שהוא מלא  במע˘יו.  ‰מ˙‚‡‰   .77 הרשעים. 
מכל מקום אסור לו להתגאות בכך, כשכל כוונתו בזה להתגדל ולהשתרר על 

בני אדם. 

ין  ≈‡ ׁ∆̆ ּוכ¿  ,˙ בו… טו…  ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ ָך  מ¿ּ ƒמ

ָר‰  ו… ּ̇ ָך  ָי„¿ ין ב¿ּ ≈‡ ,˙ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒָך מ ָי„¿ ב¿ּ

לּוָי‰  ּ¿̇ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ל  ָכּ י  ּƒ(י)כ  ,˙ וו… ¿̂ ƒּומ

״ותיראן  טובות.  מידות 
האלקים  את  המילדות 
דבר  כאשר  עשו  ולא 
מצרים  מלך  אליהן 
הילדים״  את  ותחיין 

(שמות א, יז). ובמסכת סוטה (יא:) דורשת הגמרא: ״ותחיין את הילדים – תנא 
לא דיין (למילדות) שלא המיתו אותן (את הילדים) אלא שהיו אף מספיקות 
להם מים ומזון״ (ומסייעות להחיותם, דהיינו שהיו מחביאות אותם בבתיהן 

ומגדלות אותם. רש״י).
מסירות נפשן של המילדות מוכיחה בלי ספק על מידותיהן הטובות ועל טוב 
ליבן. מדוע אין התורה מדגישה תכונות אלו? מדוע הזכירה התורה רק את 

יראת האלקים שלהן?
בספר ׳זכרון מאיר׳ מבאר, שמכח מידות טובות לבד לא היו המילדות יכולות 
הם  המלך  צו  הפרת  מתוך  כאלה  נפלאים  מעשים  שעשו.  מה  את  לעשות 
יכול  אלקים  ביראת  שספוג  מי  רק  אדם.  שבכח  ההטבה  מגבול  למעלה 
להתעלות להנהגה כזו ולהתעלם מן הסכנה הגדולה. לפיכך קבעה התורה 
את הגורם האמיתי: ״ותראין המילדות את האלקים״! ולכן - ״ולא עשו כאשר 

דבר אליהן מלך מצרים ותחיין את הילדים״.
נאמר  לא  כאן  גם  בתים״.  להם  ויעש  האלקים  את  המילדות  יראו  כי  ״ויהי 
״כאשר הטיבו עם הילדים״, אלא ״כי יראו״, ללמדך כי השכר של ״ויעש להם 
בתים״ בא עבור היראה.  הן יראו את ה׳ ולפיכך זכו לבתים של תורה ויראה, 
בתי  אמר  חד  ושמואל,  ״רב  (יא):  סוטה  במסכת  כדאיתא  מדה.  כנגד  מדה 
כהונה ולויה – אהרן ומשה. וחד אמר: בתי מלכות – דוד נמי ִמִמְרָים קאתי״. 

י. כי כל ‰˙ור‰ ˙לוי‰ ב˙י˜ון ‰מ„ו˙. כתב הגר״א (באבן שלמה פ״א): ״כל 
עבודת ה׳ תלוי בתיקון המדות, וכל החטאים מושרשים במדות, ועיקר חיות 

האדם הוא להתחזק תמיד בשבירת המדות, ואם לאו למה לו חיים״. 
כתב ה״חזון איש״ זצ״ל (אמונה ובטחון פ״ד אות ה-ו): ״מן המונחים הקיימים 
כי תיקון המדות מתיחס לאלה המצוות שהם בין אדם לחברו, וחובת היראה 
בשביל מצוות שבין אדם למקום יתברך, ומן המונח הזה קיימת הדעה כי יש 
בני אדם שלמים במצוות שבין אדם למקום יתברך וחסרים בתיקון המדות 
אל  לחודר  באמת  קיימת  זו  דעה  אין  אמנם  לחברו.  אדם  בין  רעים  והם 
פנימיות חזיון הזה. כי האמת, זה שמדותיו כברייתן ולא הותקנו על פי המוסר 

ר. ַ‡ח≈ ˙ ל¿ ƒי ר ַ‰ַבּ כ≈ ן, ּומו… מו… ט¿ ַע ַ‰ַמּ ≈„ ינו… יו… ≈‡ , ו¿ י˙ו… ב≈ ב¿ּ

 

 ‰ ּ„ָ ƒָכל מ , ו¿ ּזו… ƒמ ‰ ָנּ ֻׁ̆ יו זו… מ¿ ָ̇ ּ„ו… ƒר…ב מ י ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ ּƒן כ נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰
ָכ‡ן  ו… ל¿ ּ̇ כ¿ ַׁ̆ ַע˙ ָ‰ָ‡ָ„ם, זו… מו… ּ„ַ ˙ פ∆ ר∆ ‰ 81טו… ּ„ָ ƒּומ 

ַחר         ב¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ ָכל  ל¿ עו…  ּ ַסי¿ מ¿ ָ‰ָרע  ר  ∆̂ י≈ ו¿ ָכ‡ן,  ל¿ ו…  ּ̇ כ¿ ַׁ̆ מו… זו…  ו¿

ר,  ָבּ ¿„ ּƒמ ַבּ ך¿  ל≈ ‰ו… ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם  ל¿  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿  .‰ּ ָבּ ׁ∆̆ חּו˙  ‰ַ82ָפּ

 ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ו¿ ים  ƒב ≈‡ ּוז¿ ים  ƒר מ≈ ּונ¿  ˙ ַוֲ‡ָריו… ים  ּƒב ּ„ֻ ּבו…  ים  ƒע ¿‚ ּופו…

ל  ם ָכּ ƒם ע ח≈ ָלּ ƒ‰ יָניו ּול¿ ˜…ַח ע≈ פ¿ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂  ‰ּ ׁ̆ ַ‰ז∆ י ƒ‡‰ָ .ים ƒ̇ י ƒח ׁ¿̆ ַמ

פּו‰ּו  ר¿ ט¿ ƒי ָח„,  ∆‡ ַ‚ע  ר∆ יָניו  ע≈ ים  ƒַיֲעל ם  ƒ‡ ו¿ ָח„,  ∆‡ ו¿ ָח„  ∆‡

ֲ‡ָו‰  ַּ̇ ‰ַ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ ָ‰ָרעו… יו  ָ̇ ּ„ו… ƒמ ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ך¿  ָכּ ים.  ƒ̃ י ּ ƒז ַ‰ַמּ

ּבו…  ƒל ב¿ּ  ˙ לו… ּ ¿‚ ל¿ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ן,  ∆‰ ָבּ  ‡ ≈̂ ַכּיו… ו¿ ַעס  ַ‰ַכּ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ו¿

     ˙ מ∆ ר ָ‰‡¡ ּבו… ‡ו… ּ ƒל ƒר מ ≈̃ ָע ם, י≈ נ≈ ּ¿̃ ַ̇ י¿ ל…‡  ם ו¿ ַעל≈ּ ¿̇ ƒי ם  ƒ‡ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇

י„"  ƒמ ָ̇ י  ּ ƒ„ ¿‚ נ∆ ל¿ י ‰'  ƒ̇ י ּ ƒו ׁƒ̆ 84" ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿  . ך¿ ׁ∆̆ ח…  ׁ̆ ָימ≈ 83ו¿

(˙‰ילים טז, ח).

בי‡ורים
תמיד  שתלך  הגר״א:  פירש  רגליהם״,  בעפר  מתאבק  והוי  לחכמים,  ועד 
אחריהם, כמו שנאמר (משלי י״ג) הולך את חכמים יחכם, ומשלו לחנוני מוכר 
בשמים שנשאר האבק בו. ובפרקי דר״א (פכ״ה) מסיים על משל זה: כך כל מי 
שהולך עם הצדיקים לוקח מדרכיהם וממעשיהם הטובים. ובאדר״נ (ו׳): בזמן 
שתלמיד חכם נכנס לעיר אל תאמר איני צריך לו, אלא לך אצלו. 81. טורפ˙ 
ומושכתו אליה.                דעתו של האדם  ונוטלת את  חוטפת  כל מדה  „ע˙ ‰‡„ם. 
82. ‰פחו˙ ˘ב‰. שיבחר בצד השלילי ביותר שבה. 83. וימ˘ חו˘ך. יהיה 
לבו חשוך מאד. 84. ˘וי˙י ‰' לנ‚„י. תמיד אחשוב כאילו ה׳ עומד נגדי ורואה 
מעשי. ומסיים הפסוק ״כי מימיני בל אמוט״, כי בעבור זה יעמוד מימיני לעזור 

 . נו… לו… ¿̃ ּƒב  „ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒּומ רו…  ל ֲחב≈ ׁ∆̆ נּו˙  ¿‚ ּƒב י„  ƒמ ָּ̇ מו…  ¿̂ ַע  ‰ ַיפ∆ּ 78ּומ¿

 ׁ̆ י≈ ו¿ ח,  ָבּ ֻׁ̆ ן מ¿ ƒַיי י˙  ƒָחב  ‡ ַמל≈ּ מ¿ּ ׁ∆̆ י  ƒמ ‰ ל¿ מ∆ ּ„ו… ׁ̆ ַ‰‰ּו‡  י ƒ‡‰ָ ו¿

ן  ƒי ַ‰ַיּ ל  ָכּ ‡ַב„  י…ּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡ ָטן,  ָ̃ ב  ∆̃ נ∆ י˙  ƒָחב ∆‰ י˙  ּƒ̇ ח¿ ַ̇ ב¿ּ

 ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ ך¿  ָכּ  ; ˙ו… ‡ו… ם  ּ…̇ ס¿ ƒי ל…‡  ם  ƒ‡ ָטן  ָּ̃ ‰ַ ב  ∆̃ ּ נ∆ ַבּ ח  ָבּ ֻׁ̆ ַ‰מ¿

י  ≈„ ַעל-י¿ ל  ַ‰כ…ּ  „ ַ‡ב≈ּ י¿ ָר‰,  ו… ּ̇  ‡ ָמל≈ ‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,‰ּ ַ‰ז∆

ם  ≈‰ ים  ּƒַעט ּומ¿ ָנּ‰.  ּ ¿̃ ַ̇ ל¿  ׁ̆ ָיחּו ל…‡  ם  ƒ‡ ַ‰ז…ּ‡˙  ָ‰ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

מו…  יר, ּוכ¿ ּƒכ‰ַ ים ל¿ ƒין ֲחָכמ ≈‡ ׁ∆̆  ׁ̆ ˙. י≈ מ∆ ים ָ‰‡¡ ƒיר ּƒכ ָלם ַ‰ַמּ עו… ָבּ

ל…‡  ך¿  ָכּ ם,  ֻסָלּ ב¿ּ  ˙ ַלֲעלו… ל  ָיכו… ָליו  ַר‚¿ י  ּ≈̇ ׁ¿̆ טּוַע  ָּ̃ ‰ַ ין  ≈‡ ׁ∆̆

‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ בּוָנ‰.  ּ¿̇ ּבו…  ין  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿  ˙‚ַ ר≈ ַמ„¿ ב¿ּ  ‰ ַיֲעל∆

ל  ָכּ ים  ׂ ƒ̆ ָיּ ׁ∆̆ ַע„  עּוָריו  נ¿ּ ƒמ ָלם  ָ‰עו… ֲ‡ַו˙  ַ̇ ב¿ּ ע  ַבּ ט¿ ƒנ ו¿ ָחָכם, 

ל  ּ‚ַ י ֻ‰ר¿ ּƒרו… ָ‰ַרע, כ ¿̂ ƒן י ˆו… ˙ ר¿ ו… ׂ̆ ַלֲע ֲ‡ָו˙ו… ו¿ ַּ̇ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ָמ˙ו… ל¿ ָחכ¿

 , ו… ׁ̆ ַנפ¿ ב¿ּ ים  ƒבּוע ¿̃ ם  ≈‰ ׁ∆̆ ַע„  ים  ƒָרע‰ָ ים  ׂ ƒ̆ ֲע ַמּ ַבּ עּוָריו  נ¿ּ ƒמ

ׁ̆ ּבו…  ּ י≈ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ˙. ו¿ ׁ̆ ָ‰ֲעו…נו… ח ָי˜ּו ַפּ ƒט 79מ ל≈ ָמּ ƒ‰ ‡…„ ל¿ ‰ לו… מ¿ ׁ∆̆ ָ̃ ו¿

ים, ַ‡ך¿ ל…‡ ָ‰ָי‰  ƒב ים טו… ƒָרכ ¿„ ּƒך¿ ב יל≈ ı ל≈ ַ‚ם ָחפ≈ יר ו¿ ּƒכ‰ַ ָמ‰ ל¿ ָחכ¿

ים,  ƒר ָׁ̆ ים ַ‰י¿ ƒָרכ ּ ¿„‰ַ ָמ‰ ו¿ ם ַ‰ָחכ¿ ∆‰ מ…ַע מ≈ ׁ¿̆ ƒים ל ƒל ַ‰ֲחָכמ ∆̂ ≈‡80

ן  מו… ׁ̆ לו… ַמט¿ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ ‰ ל¿ מ∆ „ו… ים. ו¿ ּƒכ ַׁ̆ ַמֲח ך¿ ב¿ּ ל≈ ך¿ ‰ו… ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒּומ

בי‡ורים
78. ומיפ‰ עˆמו ˙מי„ ב‚נו˙ ˘ל חברו. עורך מעשיו הטובים וחכמתו למול 
מעשי חבירו או חכמתו כדי שמתוך כך יראה שהוא מכובד וחבירו בזוי, נמצא 
מתפאר בחסרונותיו של חברו ובסכלותו, וזהו ״מתכבד בקלון חברו״, שעל ידי 
השוואה זו מכבד את עצמו בגנות חברו. 79. מפח י˜ו˘. ממלכודת המוקש 
של רשת העוונות. 80. ‡ˆל ‰חכמים. במסכת אבות (א, ד): ״יהי ביתך בית 

יַע  ּ ƒ‚ַי ָניו, ו¿ ס ָבּ נ≈ יַפר¿ ƒל ו כ≈ּ ַכל¿ ך¿ ַ‰ּלּוַח י¿ ו… ּ̇ ƒיו, ּומ ָ̇ בו… חו… ָרָכיו ו¿ ¿̂ ּו

י  ּיּור≈ ƒ̂ רּו ּבו…  ּ י¿ ַ̂ ים י¿ ƒיל ƒס ב ָ‰ָ‡ָ„ם: ַ‰כ¿ּ ך¿ ל≈ ָל‰. ָכּ „ו… ּ ¿‚ ˙ ל∆ ע∆ ˙ו… ל¿

ם  ָבּ ƒּו ל‡ יַמל¿ּ ƒן, ו ל 92ָוָ‡ו∆ ב∆ י ‰∆ ≈̃ ּו ּ̃ ƒבּו ָעָליו ח ּ¿̇ כ¿ ƒי ר, ו¿ ∆̃ ׁ∆̆ ל ו¿ ב∆ ∆‰

ב  ַּ̇ כ¿ ƒם מ ָבּ ƒבּו ַעל ל ּ¿̇ כ¿ ƒי ים  ƒיל ּƒכ ׂ ¿̆ ַ‰ַמּ ו¿ י˜;  ƒָור ל  ב∆ ∆‰ ˙ בו… ָׁ̆ ַמֲח

˙, ַע„  ּ„ו… ּƒַמ˙ ַ‰מ ָחכ¿ ˙ ו¿ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ ‰ַ „ סו… ‰ּו‡ י¿ ׁ∆̆ ים,  ƒ‰…ל ¡‡

ַנ˙  ָוּ ַכּ  ‰ ָ̇ ָ‰י¿  ‰ ָלז∆ ו¿ יַע.  ƒ̃ ָ‰ָר ז…ַ‰ר  כ¿ּ ם  ָ̇ ו… ׁ̆ ַנפ¿ ירּו  ƒ‰ ַיז¿ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

ם ַעל לּוַח  ב≈ ¿̇ ָכּ יָך,  ∆̇ ע… ב¿ּ ¿̂ ם ַעל ‡∆ ר≈ ׁ¿̆ ָ̃ 93" : רו… ָ‡מ¿ ב¿ּ ל…מ…‰  ׁ¿̆

ָך" (מ˘לי ז, ‚).  ב∆ּ ƒל

ַזך¿  ם  ƒ‡ ָנַער,  ר  ַנכ∆ּ ¿̇ ƒי ַמֲעָלָליו  ב¿ּ ם  ּ‚ַ94" ל…מ…‰:  ׁ¿̆ ָ‡ַמר   „ עו…
ַעל  ַמר  ¡‡ נ∆ סּו˜  ַ‰ָפּ  ‰ ז∆ י‡).  כ,  (˘ם   " לו… ע√ ָפּ ר  ָׁ̆ ָי ם  ƒ‡ ו¿  

מו…  כ¿ּ ם.  י‰∆ ≈̇ ּ„ו… ƒמ ר  ָכּ ƒנ ם  י‰∆ עּור≈ נ¿ּ ƒמ י  ּƒ95כ ים,  ƒָער ַ‰נ¿ּ ָחַנ˙  ַ‰ב¿

ם  ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒּומ ,˙ ׁ∆̆ ˙ ב…ּ ּ„ַ ƒם מ ∆‰ ‰ ָבּ ∆‡ ר¿ ƒים נ ƒָער ˙ ַ‰נ¿ּ ָ̂ ¿̃ ƒמ ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ ׁ∆̆

ל  ים ‡∆ ƒט ם נו… ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒָו‰, ּומ‡ֲ ַּ̇ ל ַ‰ ים ‡∆ ƒט ם נו… ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒַעּזּו˙, ּומ‰ָ -

בי‡ורים
בהם  להתבונן  לבך  שים  ‡ˆבעו˙יך.  על  ˜˘רם   .93 ושקר.  עמל  ו‡ון.   .92
י˙נכר  במעלליו  ‚ם   .94 לבך.  במחשבות  היטב  לזכרם  אותם  וחקוק  תמיד, 
בהתנהגותו.                     הוא  תמים  והאם  טהור  האם  להכיר  ניתן  בנערותו  כבר  נער. 
95. כי מנעורי‰ם נכר מ„ו˙י‰ם. במסכת ברכות (מח.) מביאה הגמרא מאמר 
השגור בפי הבריות: ״בוצין בוצין מקטפיה ידיע״, פירוש, כל דלעת ודלעת כבר 
בקטנותה לפי השרף היוצא ממנה בשעת חניטה, ניתן להכיר את איכות הפרי 
כיצד  לדעת  ניתן  בקטנותם  ממעשיהם  אדם  בבני  כן  וכמו  טוב,  יהיה  אם 

יתנהגו לכשיגדלו.

ָ‡ר   ּׁ¿̆ ƒמ ׁ̆ ָמ˙ו… ַחָלּ ָחכ¿ ‚ּופו… ּוב¿ ַל„ ‰ּו‡ ב¿ּ ּנו… ׁ∆̆ ָע‰  ָׁ̆ ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ
ם  ָ„ם ‰≈ ל¿ ָוּ ƒ‰ ם יו… ˙ 86ב¿ּ ּיו… ƒר ל ַ‰ב¿ּ י ָכּ ּƒכ ,˙ ּיו… ƒר ל ‰ַ85ב¿ּ ָכּ

יך¿  ƒר ָ̂ ָמם, 87ֲ‡ָבל ָ‰ָ‡ָ„ם  ¿̂ ַע ים ל¿ ƒע ּ ַסי¿ ים ּומ¿ ƒל כ¿ ‡ו… ים ו¿ ƒכ ל¿ ‰ו…

ָמ˙ו…                ׁ¿̆ ƒנ ל¿ ּון  ּ̃ ּƒ̇ ר  ≈̇ יו… יך¿  ƒר ָ̂ ן  ַ‚ם-כ≈ּ ו¿  , ‚ּופו… ב¿ּ ל  „ו… ּ‚ָ ט…ַרח 

ָ‰ָ‡ָ„ם  י  ּƒכ ים,  ƒב טו… ים  ƒָרכ ּ ¿„ ין  ƒב‰ָ ּול¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿ ן  ּ≈̃ ַ̇ 88ל¿

 ‰ מ∆ 90ּ„ו… ּבו…  ƒל ַ‡ך¿  ָמ‰,  ≈‰ ב¿ ּƒכ  ‚ ≈‰ 89נו…  „ ַלמ≈ּ מ¿ ל…‡  ב¿ּ ˙ו…  ָלּ ƒח ¿̇ ּƒב

 - ׁ̆ פ≈ּ ƒַי„ ט ּ‰ ב¿ּ ם ַ‰ּלּוַח ַ‰ז∆ ƒ‡ ,ב ָעָליו ּ…̇ כ¿ ƒּו‡ מּוָכן ל‰ ׁ∆̆ לּוַח  ל¿

 ‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י ל ו¿ ≈̃ ל¿ ַ̃ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ ים ַע„  ƒי ‰ֲ91ָבל טּוט≈ ר¿ ׂ ƒ̆ ט ָעָליו  ט≈ ר¿ ׂ ַ̆ י¿

ָיָניו  נ¿ ƒע ר  ∆„ ס≈ ָעָליו  ב  ּ…̇ כ¿ ƒי ָחָכם  ∆‰ ֲ‡ָבל   ,„ עו…  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ּבו… 

בי‡ורים
לי ולא אהיה נוטה לנפול. (מצודת דוד). 85. ‰בריו˙. בעלי חיים. 86. ביום 
‰ול„ם ‰ם ‰ולכים. במסכת בבא קמא (סה:) אמר רבא: שור בן יומו (ביום 
שנולד, הרי הוא כבר) קרוי שור, איל בן יומו קרוי איל. והכוונה שעגל משעה 
ובדעתו.                  במהלכו  במאכלו,  עניניו,  בכל  גדול  שור  כמו  הוא  הרי  שנולד 
גדול  טורח  יש  כשנולד  האדם  כלומר,  ‚„ול.  טורח  ˆריך  ‰‡„ם  ‡בל   .87
להוריו בטיפול גופו ובגידולו. 88. ל˙˜ן ‰חכמ‰. ללמדו דרך הישר ולעלות 
במדרגות החכמה. 89. נו‰‚ כב‰מ‰. כאמור בפסוק (בראשית ח, כא) ״כי יצר 
לב האדם רע מנעוריו״. פירוש, כי הרצונות של לב האדם הם רעים מילדותו, 
מהרגע שנולד. ובאיוב (יא, יב) ״ועיר פרא אדם יולד״, ופירש ה׳מצודת דוד׳, כי 
כל אדם כאשר יולד הוא כעיר פרא מבלי חכמה, וכאשר יכין לבו הנה ישכיל. 
90. „ומ‰ ללוח ˘‰ו‡ מוכן לכ˙וב עליו. באבות (ד, כ): ״אלישע בן אבויה 
ניר חדש...״ כשם שדיו  על  לדיו כתובה  דומה,  הוא  ילד למה  אומר, הלומד 
הכתובה על ניר חדש - שעדיין לא כתבו בו - הדיו נבלע ונדבק בו היטב, ואינו 
נמחק לעולם, כמו כן הלומד בעודו צעיר כאשר עדיין לא נחקקו במוחו ענייני 
משתכח.                ואינו  היטב  בו  נחקק  לימודו  לקבל,  פנויים  וליבו  ודעתו  העולם, 

91. ‰בלים. דברים שאין בהם ממש.

שאז  הזה,  והדיבוק 
כשיהיה זמנה להתפרש, 
מכל  לגמרי  תתפרש 
הולך  הוא  ואם  וכל. 
בדרך טוב, הוא מרחיקה 
מעצמו. והנה בזמן הזה, 
הערלה,  הרחק  שהוא 
הוא  מפיו  היוצא  ההבל 
אחרא  סיטרא  מכניע 
גדולה,  שבירה  ושוברה 
וממשיך הכח של  וחוזר 
שקיבל  התורה 
שנולד.  קודם  בראשונה 
לקבל  שהשלים  וכיון 
לו לעשות,  יש  אז  הכח, 
ולכן הוא חייב במצוות.

מ„ו˙.  ספר  ז‰  י‚. 
ירוחם  רבי  המשגיח 
זצ״ל  ליבוביץ  הלוי 
ממיר כתב (ד״ת ד, לט): 
מאדמו״ר  שמעתי  ״פעם 
על  זצ״ל  מקלם  הסבא 
נזכר  לא  השאלה מדוע 
כל  בתורה  בפירוש 
הענין והחומר של מידות [וכבר עמד על זה רבי חיים ויטאל בשערי קדושה 
ח״א שער ב]. ואם כי מידת הגאוה אמנם נזכרת בתורה, כנאמר ״ורם לבבך 
וגו׳ ״ (דברים ח, יד) ועוד כאלה, אולם מידות הכעס והקנאה וכד׳, אשר הינם 

ים  ƒ̃ ָּ̇ ע¿ 98נ∆ יָנם  ≈‡ ָנ‰  ¿̃ ּ ƒז‰ַ י  ימ≈ ּƒב ֲ‡ָבל 

י  ימ≈ ּƒב ם  ∆‰ ָבּ ָ‰יּו  ּׁ∆̆  ‰ ַמּ ƒמ ל  ַ̃ ב¿ּ

ף,  ס∆ כ∆ּ ַטס  ל¿ ים  ƒמ ּ„ו… ם  ≈‰ ו¿ ֲחרּו˙.  ַ‰ַבּ

 ‰ ֲחֻלָ„ּ ָל‰  ע¡ ∆‰ ו¿ ע  ַ̃ ר¿ ַּ̃ ַבּ ָטמּון  ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

˙ו…  יך¿ ‡ו… ƒר ָ̂  , ָמָנ˙ו… ַ‰ט¿ ך¿  ‡…ר∆ 99ב¿ּ ָעָב‰ 

ַע„   ‰ ָ̃ י ƒר מ¿ ַ‡ַחר   ‰ ָ̃ י ƒר 100מ¿ ף  ס∆ ַ‰כ∆ּ

ך¿  ָכּ  .‰ ∆‡ ַ‰ָנּ ‰ּו  ≈‡ ַמר¿ ל¿ ף  ס∆ ַ‰כ∆ּ ּוב  ׁ̆ ָיּ ׁ∆̆

 , ָ‰‚ו… נ¿ ƒּכו… ּומ ר¿ י ַ„ּ ƒפ ר ָ‰ַלך¿ ל¿ ׁ∆̆ ָ‰ָ‡ָ„ם ֲ‡

 ,˙ רּועו… ּ¿‚‰ַ  ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ י  ≈̃ מ¿ ƒע ב¿ּ ע  ַ̃ ׁ¿̆ ƒנ ו¿

ין  ב≈ּ יל  ּ ƒ„ ַ‰ב¿ 101ל¿ לו…  כ¿ ׂ ƒ̆  § ט̆… ל¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂

יל  ּ ƒ‚ ַ‰ר¿ ּול¿ ר  ‰ו… ַ‰ָטּ ין  ּוב≈  ‡ מ≈ ַ‰ָטּ

 ˙ בּועו… ˙ ט¿ ּ„ו… ּƒיּו ַ‰מ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ָ„‰ ַע„  ֲעבו… ַבּ

. ּבו… ƒל ˙ ב¿ּ ּורו… ׁ̆ ¿̃ ּו

ם  ַּ̇ ח¿ נ∆ ו¿ ב  ַּ̇ כ¿ ƒנ  ˙ ּ„ו… ƒמ ר  פ∆ ס≈  ‰ (י‚)ז∆

בי‡ורים
טמון  שהיה  הזמן  מריבוי  ‰טמנ˙ו.  ב‡ורך   .99 משתנים.  נע˙˜ים.   .98
באדמה. 100. מרי˜‰. שפשוף וניקוי לסלק כל מה שנדבק בו. 101. ל‰ב„יל. 

לדעת לחלק. 

 ˙ ּ„ו… ƒמ ל  ָכּ י  ּƒכ ַ„ע,  ו¿  .˙ בו… טו…  ˙ ַמֲעלו…

י  ימ≈ ּƒב ּבו…   ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ָ‰ָ‡ָ„ם 

י  ימ≈ ּƒב ָ‰יּו  ם  ≈‰ נּו˙,  ¿̃ ּ ƒז‰ַ ו¿ ֲחרּו˙  ַ‰ַבּ

ַמן ַ‰‰ּו‡  ּ ז¿ ַבּ ֲחרּו˙, ַ‡ך¿  ַּׁ̆ ‰ַ ו¿ „ּו˙  ל¿ ַ‰ַיּ

יָ‡ם  ƒַלֲ‰ב ם ו¿ ָ̇ ‡ו… ַ‰ר¿ ַח ל¿ ל…‡ ָ‰ָי‰ ּבו… כ…ּ

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ƒָער ַ‰נ¿ּ 96ו¿  .‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ‰ַמּ י  י„≈ ƒל

ּיּוַכל  ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ לּו˙, ‡∆ ם ַנב¿ י‰∆ ָל‰ ֲעל≈ ¿„ ּ‚ָ

ָב‰,  ך¿ ַ‰ּטו… ר∆ ּ ל ַ‰„∆ ם ‡∆ ָ̃ י ּƒ̇ ַ‰ע¿ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿

ַח  ם כ…ּ ∆‰ ין ָבּ ≈‡ ל, ו¿ ב≈ּ ַ̃ ם ל¿ ַח ָל‰∆ י נו… ּƒ(י‡)כ

ַי„  ַח˙  ַּ̇ ƒמ ר…ַח  ב¿ ƒל ו¿  ˙‡ ≈̂ ָל ָמ‰  ָחכ¿ ו¿

ל,  ב…ּ ס¿ ƒל ים  ƒיכ ƒר ¿̂ ם  ≈‰ 97(יב)ו¿ ר,  ַיס≈ּ ַ‰מ¿

ל˜בל.  ל‰ם  נוח  כי  י‡. 
על הפסוק (משלי יג, כד) 
מוסר״,  שחרו  ״ואוהבו 
דוד׳:  ה׳מצודת  ביאר 
מייסרו  בנו  את  האוהב 
בעת השחר, רוצה לומר 
יוכל  עת  בילדותו, 
אשר  לכל  לנטותו 

יחפוץ.
(שער  השל״ה  כתב 
אות  האותיות 
והמשילו  דרך-ארץ): 
בעוד  לנטיעה  זה  דבר 
שהיא ילדה יוכל האדם 
כפי  ולישרה  לנטותה 
נתגדל  אם  אבל  רצונו, 
אי  בעקמימות  האילן 
לישרו  לו  אפשר 

אחר-כך, כן משפט הנער.
ובתחילה,  כתב:  להרמח״ל  חיים׳  עץ  ׳דרך  בספר  לסבול.  ˆריכים  ו‰ם  יב. 
הפנימית,  הערלה  אך  ימים.  שמונה  אחר  אותה  בגוף, מעבירים  כשהערלה 
שהיא ערלת הלב, אינה סרה אלא לאחר שלוש עשרה שנים ויום אחד, ולכן 
כל אותו הזמן הוא פטור מן המצוות. ועם כל זה באותו הזמן צריך לייסרו, 
פורשת  היא  ואז  היטב,  ממנו  הערלה  לו שתפרד  גורם  שזה  כמו שאמרתי, 
ממנו לגמרי בזמן המוכן כנאמר למעלה, ועל כן אמר ״ירחיקנה ממנו״, ולא 
אמר ״יסירנה ממנו״, כי אין זה להסירה, כי אם בזמנה תסור...והנה כן הדבר 
הקשר  מן  להרחיקה  כדי  חיבוט  וצריך  בו,  קשורה  האולת  כי  בנער,  הזה 

בי‡ורים
96. ו‰נערים. הצעירים אף אם גבר עליהם טבע הרע עדיין אפשר... 97. ו‰ם 
ˆריכים לסבול. את דברי המייסר, מאחר ואין בהם עדיין כח וחכמה לברוח 

מתחת ידיו, ועוד שאז עדיין נפשם רכה ונוחה לקבל דברי מוסר. 

י               ƒל כ¿ּ ח  ַ̃ ו¿ מּוָסר  ַמע  ׁ¿̆ ן  ָלכ≈ ‡ּוָמ‰.  מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע יּוַכל 

           ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ  ,‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇  ‡ ֲ‰לו… יָך.  ∆̇ ּ„ו… ƒמ ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ ָך  ָי„¿ ב¿ּ ָך  ¿̇ נּו ֻ‡ָמּ

ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ו¿  ,˙ לו… „ו… ּו‚¿  ˙ ַטּנו… ¿̃  ,˙ עו… ב¿ּ ַמט¿ י  ינ≈ ƒמ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ לו… 

ַ„ע  ּ י≈ ׁ∆̆ ַע„  ַ‡ַח˙,  ָכל  ב¿ּ  ˙ נו… ¿̃ ּ ƒל ַמ‰  ַ„ע  י≈ ל…‡  ָים,  ו¿ ָׁ̆ ו¿ ם  ָכּ ר¿ ע∆

ַע             ב≈ּ ַמט¿  ‰ יז∆ ≈‡ יַ„ע  ל≈ יך¿  ƒר ָ̂ ַ‚ם  ו¿ ַע.  ב≈ּ ַמט¿ ל  ָכּ ל  ׁ∆̆ ך¿  ר∆ ע≈

˜…ל  ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ ַ‡ַחר  יָ‡ּ‰.  ƒ̂ ‰ו… ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ 102 יָ‰  ָעל∆ ָ‚ַזר  ו¿ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ַסל  ָפּ

ַ‡ַח˙            ָכל  ב¿ּ ח  ַּ̃ ƒל ַ„ע  י≈ ָ‡ז   ,‰ָ כ∆ ַיַער¿ ו¿ ַע  ב≈ּ ּוַמט¿ ַע   ב≈ּ ַמט¿ ל  ָכּ

 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ַזר  ּ‚ָ ׁ∆̆ ַע  ב≈ּ ַמט¿ ּוב¿  ,‰ ו∆ ָׁ̆ ך¿  ר∆ ע≈ 103ב¿ּ ָרָכיו  ¿̂

ס.  נ≈ ָּ̃ ƒי  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע 104ב¿ּ  ‡ ָלּ יָ‡ּ‰ ‡∆ ƒ̂ יו…  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ר  ָזּ‰≈ ƒי יָ‡ּ‰  ƒ̂ ‰ו… ל¿

ַע               ב≈ּ ּוַמט¿ ַע  ב≈ּ ַמט¿ ָכל  ב¿ּ יַע  ּ ƒ‚ַמ  ׁ̆ י ƒ‡‰ָ  ‰ּ ז∆ ׁ∆̆  ,‡ ָ̂ מ¿ ƒנ

ל…‡           ו¿ ˜…ל  ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ׁ̆ פ≈ּ ּƒט‰ַ ֲ‡ָבל  ָח‰.  מ¿ ׂ ƒ̆ ּול¿ ָב‰  טו… ל¿

    ‰ ז∆ יַע  ּ ƒ‚ ַיּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡  , ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ַסל  ָפּ ּׁ∆̆ ַמ‰  י‡  ƒ̂ יו… ו¿  , יך¿ ƒַיֲער

ל. „ו… ּ‚ָ ˜ּ ז≈ ∆‰ ל¿

ָך,  ב¿ּ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ר…ב  ַעל  ל  ָׁ̆ מ¿ ƒנ  ‰ּ ַ‰ז∆ ל  ָׁ̆ ַ‰ָמּ ח  ַ̃ י,  ƒנ ב¿ּ  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ס  ל∆ פ∆ ‰ 105ב¿ּ ּ„ָ ƒּומ ‰ ּ„ָ ƒל מ ˜…ל ָכּ ׁ¿̆ ƒ̇ ˙, ו¿ ַטּנו… ¿̃ ˙ ּו לו… „ו… ּ ¿‚

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ַ„ע  ≈̇ ו¿  ,‰ ּ„ָ ƒּומ  ‰ ּ„ָ ƒמ ל  ָכּ ך¿  ר∆ ע≈ ַ„ע  ּ≈̇ ׁ∆̆ ַע„  ָך,  ¿̇ ָמ ָחכ¿

ל…‡  ָך ו¿ ‰ ב¿ּ ָר‡∆ ‡ י≈ ל…ּ ׁ∆̆ ם  ∆‰ ר ָבּ ָזּ‰≈ ƒ‰ ל ל¿ „ו… ך¿ ַ‰ָ‚ּ ל∆ ַסל ַ‰מ∆ּ ר ָפּ ׁ∆̆ ‡ֲ

בי‡ורים
בה.               יסחרו  ולא  זו  מטבע  יקבלו  שלא  המלך  שציוה  ל‰וˆי‡‰.  ˘ל‡   .102

103. בערך ˘ו‰. למטבע. 104. בענין. באופן. 105. בפלס. ביושר. 

ַע˙,  „ ָלָ‡ָ„ם ַ„ּ ַלמ≈ּ ָמ‰ ל¿ ַע˙ ַ‰ָחכ¿ ַטַבּ ב¿ּ

י  ƒל כ¿ ƒל ׁ̆ י ƒ‡ ל ָכּ י  י„≈ ּƒב  ‰ ז∆ ר  פ∆ ˙ ס≈ יו… ¿‰ ƒל

יו  ָ̇ ּ„ו… ƒמ כו…  ו… ּ̇ ƒמ ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ נּו˙  ֻ‡ָמּ

י  ל≈ כ¿ּ ָי„ו…  ב¿ּ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ן  ָ‰ֻ‡ָמּ י  ּƒכ יו,  ׂ ָ̆ ּוַמֲע

 , ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע יּוַכל  נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ

ל…‡  נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ י  ל≈ כ¿ּ ָי„ו…  ב¿ּ ין  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ ֲ‡ָבל 

היסודיים שבמידות, לא 
נזכרו כלל בתורה?

בתירוץ  דבריו  והיו 
של  במשל  השאלה, 
לא  כמובן  אשר  חייט, 
אומן  הוא  אחד  כל 
ולהיות  זה  במקצוע 
להתלמד  צריכים  חייט 
ואפילו  דברים,  בכמה 
ואיך  המחט  לאחוז  איך 

לחייט  בד  מביא  אשר  אדם  והנה  ללמוד.  צריכים  בבד  המחט  את  לתחוב 
לתפור לו בגד, הלא יאמר לו בקצרה, הנה הבד ותפור לי בגד כפי מידתי, ולא 
יאריך להגיד לו לחייט כי יקח מחט וכי יאחוז אותו ביד ימינו וכי יאחוז אותו 
רחוקות  ולא  סמוכות  בתפירות  בהבד  המחט  את  יתחוב  וכי  ישר  באופן 
הלא  לו:  באמור  מפניו,  יגרשנו  הלא  איתו  ידבר  ככה  אם  כי  לזה.  וכדומה 
לחייט באת ולא לסנדלר, עליך רק להגיד לי איזה בגד אתה רוצה, ואני כבר 

אעשה מה שצריך לעשיית הבגד, כי חייט אני!
שטיק  (=א  ׳מלאכה׳  לישראל  הביא  הוא  ברוך  הקדוש  בעניננו.  הוא  וככה 
הוא:  ברוך  הקדוש  אמר  ה׳מלאכה׳?  ומהי  כתיקונה.  לעשותה  ארבייט) 
מי  מחפש  שאני  ה׳מלאכה׳  זוהי  ו)  יט,  (שמות  קדוש״  וגוי  כהנים  ״ממלכת 
כדי לעשות  כי  ודאי  ישראל  הבינו  לה?  ויעשנה. האתם מקבלים  שיקבלנה 
תנאים  וישנם  גדול,  אומן  ואף  אומן,  מקודם  להיות  צריכים  כזו  מלאכה 
המכשירים את האדם לאומנות זאת ה׳מלאכה׳ – ללא כעס, ללא גאוה, ללא 

כל המידות הרעות הרבות למיניהם.
ועל זה באה תשובתם: ״ויאמרו כל אשר דיבר ה׳ נעשה״ (שם שם, ח). מקבלים 
אנחנו לעשות ה׳מלאכה׳ של ״ממלכת כהנים וגוי קדוש״, ויודעים אנו ודאי את 
לזו  קודמות  אשר  המידות  הכנת  כל  המלאכה,  זו  בעשיית  הקשור  כל 
אומנות  בגד ללא  כמו תפירות  זה  הנה  תיקון המידות  בלעדי  כי  המלאכה, 
החייטות, ללא המחט והחוטים, וכל שאר הכלים המכשירים פעולת התפירה.
וזהו הענין אשר לא נזכרו בתורה עניני המידות ולא באה כל אזהרה עליהן, 
כי כל התורה וכל דיניה מיוסדות עליהן, שהרי הן הכלים לכל מעשה התורה, 

וכשמקבלים את התורה – ודאי כרוכות עמה כל המידות״. עכ״ד.  

ˆ„י˜ים עיונים‡רחו˙  ‰˜„מ‰

זקוק לשלשת אלו, כי אין 
ולפי  שוים  הזמנים  כל 
מצבו באותה העת צריך 
מסוגי  באחד  להשתמש 
יצר-הרע,  כנגד  היראה 
הרוממות  יראת  אמנם 
וכלשון  מכולם,  גדולה 
מיסודי  (פ״ב  הרמב״ם 
התורה ה״ב): ״והיאך היא 
ויראתו,  לאהבתו  הדרך 
האדם  שיתבונן  בשעה 
במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהם חכמתו שאין לה ערך ולא קץ, 
הגדול...  השם  לידע  גדולה  תאוה  ומתאוה  ומפאר  ומשבח  אוהב  הוא  מיד 
ויודע  ויפחד  וירא  לאחוריו  נרתע  הוא  מיד  עצמן  האלו  בדברים  וכשמחשב 

שהוא בריה קטנה שפלה אפלה עומד בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות...״

 ˙‡ַ ר¿ ƒי: "8י ל≈ ׁ¿̆ ƒמ יל ב¿ּ ƒח ¿̇ ƒ‰ ן כ≈ ו¿ ם.  ּׁ≈̆ ‰ַ

ם:  ּ ַסי≈ ַע˙: (מ˘לי ‡, ז), ּומ¿ י˙ ָ„ּ ׁƒ̆ ‡ ‰' ר≈

ל" (˘ם  ַ‰ָלּ ¿̇ ƒ̇ י‡  ƒ‰ '‰ ˙‡ַ ר¿ ƒי ‰ ָּׁ̆ ƒ‡9"

ל  ָכּ ƒמ יר  ׁƒ̆ ָע ָ‰ָי‰  ל…מ…‰  ׁ¿̆ 10ּו ל).  ל‡, 

כז):           י,   ‡ (מלכים  יב  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ָ‰ָ‡ָ„ם, 
ם  ƒַלי ָׁ̆ ירּו ּƒף ב ס∆ ˙ ַ‰כ∆ּ ך¿ ‡∆ ל∆ ן ַ‰מ∆ּ ּ≈̇ ּ ƒ11ַוי"

ל  "‰ֲ12ב≈ ַמר  לו…  ‰ ָנ‡∆ לו…  ים",  ƒָבנ‡ֲ ַכּ

בי‡ורים
הדיוט ומלך, טפש וחכם, עני ועשיר. כלומר, בטרם שמלך היה הדיוט, ובטרם 
זכה לחכמה הרבה ולעושר הרב שנתן לו הקדוש ברוך הוא היה כטפש וכעני 
לעומת מה שהיה בזמן שפע חכמתו ועשרו. 8. יר‡˙ ‰' ר‡˘י˙ „ע˙. פירוש, 
בראשית למוד הדעת יקנה יראת ה׳, כי הלא אוילים ורשעים בזו את החכמה 
והמוסר, ואם לא יקנה יראת ה׳ בראשיתה, מה תועלת בלמודה, הלא יבזה 
אותה וימאס בה (מצודת דוד). 9. ‡˘‰ יר‡˙ ‰' ‰י‡ ˙˙‰לל. רק אשה יראת 
ה׳ אותה ראוי להלל. 10. ו˘למ‰ ‰י‰ ע˘יר מכל ‰‡„ם. כלומר, אילו אדם 
אחר היה מזהיר על יראת-שמים, לא היו דבריו מקובלים על העולם, כי היו 
אומרים: מאחר ואין לו ענין בעושר ותענוגי העולם הזה, ולא טעם מטובת 
העולם הזה כלום, אלא כל פניותיו הוא רק בעניני יראת ה׳, לכך הוא מזהיר 
על יראת ה׳, כי כל תענוגי העולם הזה נחשבים אצלו להבל. 11. וי˙ן ‰מלך 
‡˙ ‰כסף בירו˘לים כ‡בנים. הניחם ברחוב העיר כאבנים, ובעבור כי היו 
‰בל   .12 דוד).  (מצודת  וללקחם  לגנבם  מהאפשר  היה  לא  המשקל,  רבי 
הזהירם  הבל״,  הכל  הבלים  ״הבל  לבני-אדם:  אמר  המלך  שלמה  ‰בלים. 
לההביל ולהמאיס את ההבלים, מה שהכל הבל, אשר בשום אופן לא יצמח 

ָמ‰ ָ„ּ ¿̃ ‰ַ

              ˙ ∆‡2 ָמע,  ׁ¿̆ ƒנ ל  ַ‰כ…ּ ָבר  ּ„ָ ף  1סו…

יו  ָ̇ ו… ¿̂ ƒמ  ˙ ∆‡ ו¿ ָר‡  י¿ ים  ƒ‰…ל ¡‡‰ָ

יב,  (˜‰ל˙  ָ‰ָ‡ָ„ם  ל  ָכּ  ‰ ז∆ י  ּƒ3כ ר,  מו… ׁ¿̆

ל  ָכּ ƒמ ָ‰ָי‰  ל  „ו… ּ‚ָ ָחָכם  ל…מ…‰  ׁ¿̆ 4 י‚). 

ַ‡ַחר     ים, ו¿ ƒנ יו… ל¿ ַעל ָ‰ע∆ ים ו¿ ƒנ ו… ּ̇ ח¿ ַּ̇ ך¿ ַעל ַ‰ ל∆ ָ‰ָי‰ 5מ∆ ָ‰ָ‡ָ„ם, ו¿

 , ָמ˙ו… יַע ָחכ¿ ƒ„ ‰ו… ים ו¿ ƒָבר ּ ל ַ‰„¿ ‰ ָכּ ָסּ ƒנ ים 7ו¿ ׂ ƒ̆ ֲע ל ַ‰ַמּ ָרָ‡‰ ָכּ ׁ∆̆ 6

 ˙‡ַ ר¿ ƒי ‰ּו‡  ָבר  ּ„ָ ל  ָכּ ל  ׁ∆̆ ף  (‡)סו… ָ‡ַמר:  ו¿ ָבָריו  ּ ¿„ ל  ָכּ ם  ַ̇ ָס

‡. סוף ˘ל כל „בר ‰ו‡ 
יראת  מהו  ‰˘ם.  יר‡˙ 
הלוי״  ״בית  בספר  השם? 
(פרשת בראשית) האריך 
שלשת  את  לבאר 
מדרגות היראה: א) יראת 
העונש. ב) יראה מאהבה. 
ג) יראת הרוממות. האדם 

בי‡ורים
1. סוף „בר. פסוק זה אמרו שלמה המלך - החכם מכל אדם. ופירושו, סוף 
דבר הכל נשמע -  כל מה שהאדם עושה נשמע הוא לפני הקב״ה ולא נכחד 
מה שהזהיר  שלא לעבור על דבריו  יר‡.  2. ‡˙ ‰‡ל˜ים  לכן...  ממנו דבר. 
שלא לעשות. ואת מצותיו שמור - לעשותם. 3. כי ז‰ כל ‰‡„ם. כי לדבר הזה 
ה,  (מלכים-א׳  כנאמר  ‰י‰.  ‚„ול  חכם  ˘למ‰   .4 (רש״י).  האדם  כל  נברא 
ט-י-יא): ״ויתן אלקים חכמה לשלמה ותבונה הרבה מאד ורוחב לב כחול על 
קדם...ויחכם  בני  כל  מחכמת  חכמת שלמה  רבוי)  (מלשון  ותרב  הים.  שפת 
היתה  ‰עליונים. מלכות שלמה  ועל  ‰˙ח˙ונים  על  מלך   .5 האדם...״  מכל 
שונה מזו של שאר מלכים, שמלך הן על הברואים העליונים, דהיינו הֵשדים 
– החיים בעולם הזה התחתון. בגמרא  והן על הברואים התחתונים  (רש״י), 
ה׳״.  כסא  על  ״וישב שלמה  כג):  כט,  הימים-א  (דברי  מהנאמר  זאת  למדים 
ומפרש המהרש״א ש״כסא ה׳ ״ רומז לשמים, והשדים שטים באויר שמתחת 
על  שולט  שהוא  באופן  בשמים,  כביכול  יושב  שכששלמה  ונמצא,  לשמים. 
כל  על  הזה  העולם  את  ראה  ‰מע˘ים.  כל  ˘ר‡‰   .6 שמתחתיו.  השדים 
תענוגותיו, וכמו שאמר (קהלת ז, טו): ״את הכל ראיתי בימי הבלי״. 7. ונס‰ כל 
‰„ברים. התנסה בכל המצבים, כמבואר במדרש (קהלת א, יג) ששלמה היה 
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א' יו
ע 
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ש

בי‡ורים
אשר יוכל להגיע ולהשיג מהן, ושלא יסתפק בפחות מכן. 

ַמֲעָל‰  ל  ∆‡  ˙ ַלֲעלו… מ…„  ַיח¿ ָלם  עו… (‰)ל¿

יַע  ּ ƒ‚ ַיּ ׁ∆̆ ַע„   ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ָל‰  ַמע¿ ל¿ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ָלם  עו… ל¿ יַע  ּ ƒ‚ַי  ‰ ז∆ ָבּ ָב‰,  ַ‰ּטו… י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ ַל

ָבר  ּוכ¿  .‡ ַ‰ָבּ ָלם  עו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ מּול  ּ¿‚‰ַ

ˆ„י˜ים ‡רחו˙  ‰˜„מ‰עיונים

של  וקיומם  בריאתם 
היא  בני-אדם  רוב 
המלומד  ׳האדם  בשביל 
ופלאי, לא  נדיר  הפרוש 
באחד  יחיד  אלא  ימצא 
בני  כל  ושאר  הדורות׳. 
אלא  נבראו  לא  אדם 
זה, או כדי  לצורך אדם 
אם  שהרי  לשמשו, 
בעצמו  לטרוח  יצטרך 

ולהכין לו את צרכיו, לא יהיה לו פנאי ללימודו, או כדי להיות לו לחברה.

ָ‰ָ‡ָ„ם  י  ּƒכ ָר‰,  ָׁ̆ ַ‰י¿ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ˙ו…  רו… ‰ו… ל¿

י ָ‡נּו  ּƒם, כ ּׁ≈̆ ‰ַ י  נ≈ פ¿ ƒל „…‡ יב מ¿ ƒּו‡ ָחב‰

ים  ׁƒ̆ מ¿ּ ַׁ̆ מ¿ ים  ƒכ‡ָ ל¿ ַ‰ַמּ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ רו…

ינּו      ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ י˜,  ּ ƒ„ ַ̂ ָ‡ָ„ם  י  כ≈ ר¿ ָ̂ ב¿ּ

ַיֲע˜…ב:  ו¿ ָח˜  ¿̂ ƒי 19ו¿ ינּו  ƒב‡ָ ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ 18ב¿ּ

ָרע  ל  ָכּ ƒמ י  ƒ̇ …‡ ל  ≈‡ ּ…‚‰ַ ָ‡ך¿  ל¿ "‰ַ20ַמּ

בי‡ורים
את אדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו, ראה מעשי כמה 
שלא  דעתך  תן  בראתי,  בשבילך   - שבראתי  מה  וכל  הן,  ומשובחין  נאים 
כלום  [הקב״ה]  אמר  (קח.):  סנהדרין  ובמסכת  עולמי.  את  ותחריב  תקלקל 
בראתי בהמה וחיה אלא בשביל אדם. ובמשנה סוף קידושין (פב.): והלא לא 
נבראו אלא לשמשני. וברש״י (בראשית ו, ז): הכל נברא בשביל האדם וכיון 
שהוא כלה מה צורך באלו. 18. ב‡בר‰ם ‡בינו. שבאו אליו שלשת המלאכים 
כשחיפש אורחים, והמלאך רפאל בא לרפאותו והמלאך מיכאל לבשר לשרה 
על הולדת יצחק. גם אצל שרה מצינו כשלקחה פרעה, ״אומרת למלאך הך 
והוא מכה״ (רש״י בראשית יב, יז), וכן (שם כ, ד) ״ואבימלך לא קרב אליה״ – 
המלאך מנעו (רש״י).  והגר אמרה (שם טז, יג) ״הגם הלום ראיתי אחרי רואי״ 
– אחרי רואי אותם בביתו של אברהם ששם היתה רגילה לראות מלאכים 
(רש״י). 19. ויˆח˜ ויע˜ב. בעקידת יצחק נאמר (בראשית כב, יא-יב): ויקרא 
אליו מלאך ה׳ מן השמים... ויאמר אל תשלח ידך אל הנער (לשחוט אותו) ואל 
את  לעכב מלשלח  בתואל  שרצה  כן מצינו  מום).  (אפילו  מאומה  לו  תעש 
 – יעקב  ואצל  נה).  כד,  (רש״י שם  והמיתו  ובא מלאך  ליצחק  רבקה להנשא 
״והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו״ – מלאכים שליווהו בארץ אין יוצאים 
חוצה לארץ ועלו לרקיע, וירדו מלאכי חוצה לארץ ללוותו (רש״י שם כח, יב). 
וכן ״וישלח יעקב מלאכים״ – מלאכים ממש (רש״י). 20. ‰מל‡ך ‰‚ו‡ל ‡ו˙י 
(להצילני  בצרתי  ה׳)  (מאת  אלי  להשתלח  הרגיל  המלאך  אמר,  יעקב  ו‚ו'. 

ַלֲעס…˜  ין  ≈‡ ו¿ ב),   ,‡ (˜‰ל˙  ים"  ƒָבל‰ֲ

נּו  ‰ ַרב≈ּ ׁ∆̆ ן מ… כ≈ ם. ו¿ ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי ‡ ב¿ּ ָלּ ∆‡

 ‰ ָּ̇ ַע "13ו¿ ָ‡ַמר:  ם  לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו 

 , ך¿ ָמּ ƒע ל מ≈ ≈‡ יָך ˘…ׁ ל…‰∆ ל ָמ‰ ‰' ‡¡ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי

ך¿  ל∆ „ ַ‰מ∆ּ ƒו ן ָ„ּ כ≈ יָך" („ברים י, יב). ו¿ ל…‰∆ ¡‡ '‰ ˙ ∆‡ ‰‡ָ ר¿ ƒי ם ל¿ ƒ‡ י ּƒכ

ַ‡˙ ‰'" (˙‰לים  ר¿ ƒָמ‰ י י˙ ָחכ¿ ׁƒ̆ ‡ ר: "14ר≈ מ≈ ם ‡ו… לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו 

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… י  רּו‡≈ ב¿ּ ַחר  ב¿ ƒמ ָ‰ָ‡ָ„ם  ין  ƒ‡ רו… ָ‡נּו  ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ּ ƒּומ י).  ˜י‡, 

ָמ‰  ָׁ̆ ּ ׁ̆ ּבו… ַ‰נ¿ ּ י≈ ׁ∆̆  , ˆּוָר˙ו… ן ב¿ּ ָּ̃ ֻ̇ י ‰ּו‡ מ¿ ּƒן 15כ ו… ּ̇ ח¿ ַּ̇ ָלם ַ‰ עו… ָבּ

‰ּו‡  ׁ∆̆ 16  ‰ ז∆ ָכל  ו¿ ים,  ƒנ ו… ּ̇ ח¿ ַ̇ ו¿ ים  ƒנ יו… ל¿ ָ‰ע∆  „ סו…  ˙ נ∆ נ∆ ּבו… ¿̇ ּƒמ‰ַ

ָלם  עו… ָבּ ָר‡  ב¿ ּƒנ ּׁ∆̆ ָכל ַמ‰  ָלם, 17ו¿ ּ‰ ָ‰עו… ז∆ ƒמ ˙ נו… ָוּ ַ‰ַכּ ל  ָכּ ַין  נ¿ ƒע

 ˙ מ∆ ¡‡ ַר˙  ו… ּ̇ ָלָ‡ָ„ם  ָנ‰  ּ¿̇ ƒנ  ‰ ז∆ ַוֲעבּור   , ּכו… ר¿ ָ̂ ל¿ ל  (ב)ַ‰כ…ּ  ‰ּ ַ‰ז∆

יתרה  לˆרכו.  ‰כל  ב. 
הרמב״ם  כתב  מזו 
לפירוש  (בהקדמה 
בבני  שגם  המשניות), 
סיבת  עצמם  האדם 

בי‡ורים
מהם תכלית ראוי ויקר. (שם). [הבל – דבר שאין בו ממש, כמו הבל-פה, וכן 
וילכו אחרי ההבל (ירמיה ב, ה). (שם)]. 13. וע˙‰ י˘ר‡ל מ‰ ‰' ‡ל‰יך ˘ו‡ל 
מעמך. אחרי שהוכיח משה את בני ישראל על כל החטאים בהם הכעיסו את 
אוהב  שהקב״ה  האהבה  בגלל  להם:  אמר  במדבר,  שנה  ארבעים  הקב״ה 
אתכם, כיפר על חטאיכם. ועכשיו מה ה׳ אלוקיך מבקש ממך? רק שתפחד 
לימוד  שבתחילת  הוא  הנכון   .'‰ יר‡˙  חכמ‰  ר‡˘י˙   .14 אלוקיך.  מה׳ 
מ˙ו˜ן  ‰ו‡  כי   .15 דוד).  (מצודת  ה׳.  יראת  בלבו  האדם  ישריש  החכמה 
אותו  ועשה  אלוקים)  (בצלם  בצורה שלו  האדם  את  יצר  הקב״ה  בˆור˙ו. 
דומה לו, שהוא מבין וחושב, לא כמו כל החיות שאינן חושבות ואינן מבינות 
מאומה. 16. ˘‰ו‡ ענין כל ‰כונו˙. שהאדם הוא תכלית כל הבריאה, והוא 
נבר‡  הכונה העיקרית והמטרה המרכזית בבריאת העולם הזה. 17. וכל מ‰̆ 
בעולם ‰ז‰ ‰כל לˆרכו. כמובא במדרש קהלת על הפסוק ״ראה את מעשה 
האלהים כי מי יוכל לתקן את אשר עותו״ (קהלת ז, יג) בשעה שברא הקב״ה 
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שדרכם  הם  ויודעים 
כן  פי  על  ואף  למיתה, 
ברשעותם  הם  נשארים 
(שבת לא, ב), ומדוע אין 
דרכם?  את  עוזבים  הם 
לפי שחסרה להם יראת 

שמים!
היא   - שמים  יראת 
על  המושלת  החכמה 
תאוותיו ומפקחת על כל 

חושיו של האדם.
ימיו  כל  ו‰ולך   .„
וממ˘˘  במח˘כים 
כעור ב‡פיל‰. ה״מסילת ישרים״ (פ״ג) מבאר בהרחבה, שהחושך גורם לשני 
וז״ל: ״כי היצר מסמא את עיניו (עיני-שכלו)  מיני טעויות: העלמה והחלפה. 
ממש, והנה הוא כהולך בחושך, שיש לפניו מכשולות ואין עיניו רואות אותם. 
והוא מה שאמרו זכרונם לברכה (ב״מ פג:) ״תשת חושך ויהי לילה״ (תהלים 
קד, כ) – זה העולם-הזה, שדומה ללילה. והבן כמה נפלא המאמר האמתי הזה 
לו  אפשר  טעויות  מיני  שני  הלילה,  חושך  הנה  כי  בו.  להבין  שמעמיק  למי 
שיגרום לעין האדם: או שיכסה את העין עד שלא יראה מה שלפניו כלל, או 
שיטעה אותו עד שיראה לו עמוד כאילו הוא אדם, ואדם כאילו הוא עמוד. כן 
חמריות וגשמיות העולם-הזה, הנה הוא [כ]חושך הלילה לעין השכל, וגורם 
לו שתי טעויות: אינו מניח לו שיראה המכשולות שבדרכי העולם, ונמצאים 
תחילה...  פחד  שהגיעם  מבלי  ואובדים  ונופלים  לבטח  הולכים  הפתאים 
והטעות השני, והוא קשה מן הראשון, הוא – שמטעה  ראיתם עד שרואים 
מתחזקים  כך  ומתוך  רע,  הוא  כאילו  והטוב  טוב  ממש  הוא  כאילו  הרע 
החושך  תחת  היותם  מפני  זה  וכל  הרעים...  מעשיהם  ומחזיקים  (בדרכם) 

וכבושים תחת ממשלת יצרם״. עכ״ל.  

 , ָמ˙ו… ָחכ¿ ַעל  ֲ‡ָו˙ו…  ַּ̇ יל  ׁƒ̆ מ¿ ƒ‰  ‰ ז∆ ו¿

ים  ּƒכ ַׁ̆ ַמח¿ ב¿ּ ָיָמיו  ל  ָכּ ך¿  ל≈ ‰ו… („)ו¿

ָל‰: ֲ‡פ≈ ר ָבּ ּ ו≈ ƒע ׁ̆ כ¿ּ ׁ ּ≈̆ ַמ ּומ¿

 

ָח„  ∆‡‰ָ ָ‡ָ„ם:  ָבּ  ׁ̆ י≈  ˙ חו… כ…ּ  ‰ ָּׁ̆ ƒֲחמ
י  ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ יָע‰,  ƒמ ּׁ¿̆ ‰ַ ַח  כ…ּ ‰ּו‡ 

ַח  כ…ּ ‰ּו‡  י  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ‰ַ ‡ּו˙,  ָ‰ר¿ ַח  כ…ּ ‰ּו‡ 

ַעם,  ַ‰ַטּ ַח  כ…ּ ‰ּו‡  י  ƒיע ƒב ָ‰ר¿ יַח,  ָ‰ר≈

בי‡ורים
שהיתה סמוכה לירושלים, יצא מלאך ה׳ והרג באות הלילה מאה ושמונים 

וחמישה אלף ראשי גייסות. 

ים" (בר‡˘י˙ מח, טו),  ƒָער ˙ ַ‰נ¿ּ ך¿ ‡∆ ָבר≈ י¿

יב,  (‰ו˘ע  ָכל"  ַוֻיּ ָ‡ך¿  ַמל¿ ל  ∆‡ ר  ׂ ַ̆ "21ַוָיּ

ָ‡ך¿  ַמל¿  ‡ ָבּ ׁ∆̆ ינּו  ƒ̂ ָמ  „ עו… ו¿  .(‰

ָל‰  י¿ ַלּ ַבּ י  ƒ‰ "22ַוי¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ם,  ָ̇ ָר ז¿ ע∆ ל¿

 ‰ ַמֲחנ≈ ב¿ּ ך¿  ַוַיּ  '‰ ַ‡ך¿  ַמל¿  ‡ ≈̂ ּ ַוי≈ ַ‰‰ּו‡ 

ים  ּƒַרב ו¿ ל‰),  יט,  ב  (מלכים  ּור"  ּׁ̆ ‡ַ

ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ י  ּƒכ נּו,  ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿  .‰ ל∆ּ ≈‡ ָכּ

ָ‡ר  ׁ¿̆ ַעל   ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ן  רו… ¿̇ ƒי לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆

מּו˙  ¿„ ּƒב ם  ≈‰ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ י-ָ‡ָ„ם,  נ≈ ב¿ּ

ו…  ׁ̆ פ¿ ַנּ ׁ∆̆  ‡ ָלּ ם, ‡∆ ָח„ ָל‰∆ ∆‡ „ יסו… ƒָח„ ו ∆‡

 ,˙ נו… יו… ל¿ ˙ ָ‰ע∆ ל ַמֲעלו… ∆‡ ‰ ָ̇ ‰ ָעל¿ ל ז∆ ׁ∆̆

 , ֲ‡ָו˙ו… ַּ̇ ָמ˙ו… ַעל  יל ָחכ¿ ׁƒ̆ מ¿ ƒ‰ ‰ י ז∆ ּƒכ(‚)

‚. כי ז‰ ‰מ˘יל חכמ˙ו 
משכן  ˙‡ו˙ו.  על 
במוח,  היא  החכמה 
היא  התאוות  משכן 
בלבו אדם. על ידי יראת 
האדם  מסוגל  שמים 
על  חכמתו  להשליט 
שביאר  וכמו  תאותו, 
רבי  הגאון  בהרחבה 
על  זצ״ל  לופיאן  אליהו 
״שופטים  הפסוק 
בכל  לך  תתן  ושוטרים 
שעריך״ (דברים טז, יח), 
לרמוז  הכתוב  שכוונת 
על חושי האדם, שקודם 
יחשוב  בהם  שישתמש 
לפני  הוא  עומד  כאילו 
שופט ומצפה לפסק דינו 
להשתמש  וכיצד  אם 

בהן. ומיהו אותו שופט? – השכל שנתן לנו הבורא, צלם אלקים הנקרא נשמה, 
כפי שנאמר: ״ויפח באפיו נשמת חיים״ (בראשית ב). הוא השופט את האדם 
על פי ציווי התורה ואזהרותיה. אמנם, עדיין זקוק ה״שופט״ ל״שוטר״ שהוא 
הממונה לבצע את פסק הדין. ומי הוא אותו שוטר? – יראת שמים, שבעזרתה 
יכול האדם להכריח את עצמו לציית לשכל. שהרי הרשעים יש להם שכל, 

בי‡ורים
ולגאלני), כענין שנאמר (בעת שהותו בבית לבן) ״ויאמר אלי מלאך האלהים 
בחלום יעקב וגו׳ אנכי האל בית אל״ (רש״י בראשית מח, טז). 21. וי˘ר ‡ל 
עליו  התחזק  יעקב,  עם  נאבק  עשו)  (שרו של  המלאך  כאשר  ויוכל.  מל‡ך 
יעקב ונצחו, וסוף היה שהודה לו המלאך על הברכות שברכו אביו לפני מותו 
ו‚ו'.  ‰‰ו‡  בליל‰  וי‰י   .22 שהן שלו).  וטען  בתחילה  עליהן  ערער  (שעשו 
לאחר שנלחם סנחריב בכוש, חזר ובא על ירושלים להלחם בה, וכשבא לנוב 

‰. לעולם יחמו„ לעלו˙ 
˘‰ו‡  מעל‰  ‡ל 
שלא  ממנ‰.  למעל‰ 
במעלות  יסתפק 
ישאף  אלא  שהשיג, 
ומי  ויותר.  יותר  לעלות 
לנו חכם כשלמה המלך 
ע״ה, שאמר עליו הכתוב ״וה׳ נתן חכמה לשלמה כאשר דבר״ (מלכים-א ה כו) 
וממנו נלמד את הדרך לזכות בחכמה, כשנתבונן מפני מה זכה לה שלמה. 
ומקרא מפורש למעלה ממנו (מלכים-א ג ה-יב): ״בגבעון נראה ה׳ אל שלמה 
וגו׳ ויאמר אלוקים שאל מה אתן לך וגו׳, ויאמר שלמה וגו׳, ונתת לעבדך לב 
שומע לשפוט את עמך להבין בין טוב לרע וגו׳, ויאמר אלוקים אליו יען אשר 
שאלת את הדבר הזה ולא שאלת לך ימים רבים ולא שאלת לך עושר וגו׳ 
ושאלת לך הבין לשמוע משפט, הנה עשיתי כדברך הנה נתתי לך לב חכם 

ונבון וגו׳״. 
אל  הרבה  תשוקתו  בעבור  ורק  אך  לחכמה  זכה  שלמה  כי  כאן  מתבאר 
החכמה, עד שלא ביקש דבר אחר זולתה, לא עושר ולא אריכות ימים, באשר 
הרמב״ם  שכתב  כמו  כלל,  ערך  להם  אין  חכמה  בלי  חיים  כי  שלמה  ידע 
 - תורה  תלמוד  בלא  ומבקשיה  חכמה  בעלי  ״וחיי  ה״א):  פ״ז  רוצח  (הלכות 
כמיתה חשובין״. על כן שאל שלמה אך ורק חכמה, ובעבור זה זכה לה, כי 
תשוקת החכמה היא המזכה את בעליה בחכמה. ומכאן נראה ללמוד ״חכם 
ויזכה  שמו,  יקרא  לב״  ״חכם  באמת  חכמה  ומבקש  השואף  אדם  מהו,  לב״ 

לחכמה כמו שכתוב: ״ובלב כל חכם לב נתתי חכמה״.    
ומצינו בתפילתו של עתניאל בן קנז: ״ויקרא יעבץ לאלקי ישראל לאמר אם 
ברך תברכני והרבית את גבולי והיתה ידך עמי ועשית מרעה לבלתי עצבי, 
ויבא אלקים את אשר שאל״ (דה״י-א ד, י). אם ברך תברכני – בתורה, והרבית 
את גבולי – בתלמידים, והיתה ידך עמי – שלא ישתכח תלמודי מלבי, ועשית 
הרע  יצר  ישגבני  שלא   – עצבי  לבלתי  כמותי,  רעים  לי  שיזדמנו   – מרעה 
לשאול  בנסיסי  הולך  הריני  לאו  ואם  מוטב,  כן,  עושה  אתה  אם  מלשנות, 

 ׁ̆ ׁ ּ≈̆ ַמ ‰ּו‡ מ¿ ׁ∆̆ ׁ̆ כ¿ּ י ּ ƒ‚ ָ‡ָ„ם ַמר¿ ׁ∆̆  , ׁ̆ ּו ׁ ּ̆ ּƒַח ַ‰מ י ‰ּו‡ כ…ּ ׁƒ̆ י ƒֲחמ‰ַ

ָ„ָבר. ב¿ּ

 

 ‰ ֻעָלּ ין פ¿ּ ≈‡ ו¿ ָ‰ָ‡ָ„ם,   ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע ם  ָלּ 23ֻכּ לּו  ַ‰ָלּ  ˙ חו… ‰ כ…ּ ָּׁ̆ ƒֲחמ
ב  ַ‰ל≈ּ 24ו¿  ,˙ חו… ַ‰כ…ּ  ˙ ׁ∆̆ ֲחמ≈ מ≈ ָח„  ∆‡ ל…‡  ב¿ּ י˙  ׂ ≈̆ ַנֲע  

ל  ב ָכּ ּ ים ַלל≈ ƒ‡י ƒב ּלּו מ¿ ≈‡‰ָ ˙ חו… ‰ כ…ּ ָּׁ̆ ƒי ֲחמ ּƒם, כ י‰∆ ≈„ ל ַעל י¿ ע≈ ּפו…

ׁ̆ ּבו…  ב י≈ ּ ם. ַ‰ל≈ י‰∆ ˙ ַ‡ֲחר≈ כ∆ ׁ∆̆ מ¿ ƒָב‰ נ ָׁ̆ ‰ ּוַמח¿ ׂ ∆̆ ָכל ַמֲע ָין, ו¿ נ¿ ƒע

ן  ‚ו… ָח‰, ַ‰ָיּ כ¿ ּׁƒ̆ ‰ַ ן ו¿ רו… ָכּ ּ ƒֲעָנָו‰, ַ‰ז‰ָ ֲ‡ָו‰ ו¿ ן ַ‰ַ‚ּ ‚ו… ˙, כ¿ּ ˙ ַרּבו… עו… ּ ≈„

ָכל  25ו¿  .˙ ַרּבו…  „ עו…  ׁ̆ י≈ ּלּו  ָכ‡≈ ו¿ ָ‰ַעּזּו˙,  ו¿  ˙ ׁ∆̆ ַ‰ב…ּ ָח‰,  מ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿

י ַ‰ּסּוָמ‡ ל…‡  ּƒכ ,˙ חו… ˙ ַ‰כ…ּ ׁ∆̆ ן ֲחמ≈ ƒמ ˙ ּ˜ו… ַחז¿ ¿̇ ƒמ ˙ עו… ּ ּלּו ַ‰„≈ ≈‡

.‰ ∆‡ ּלּו ָ‰ָי‰ רו… ƒ‡ ˙ כ¿ּ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ יּוַכל ל¿

 

י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ יַע 26ַל ּ ƒ‚‰ַ חו… ל¿ ָכל כ…ּ ל ב¿ּ ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒב י ָבּ ל¿ ּƒל ָ‡ָ„ם ַ‰נ ן ָכּ ָלכ≈
ָב‰,                       טו… ַמֲעָל‰  ל¿ ָ‡ָ„ם  יַע  ּ ƒ‚ ƒ‰ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ ָב‰,  ַ‰ּטו…

בי‡ורים
23. כולם מע˘‰ ‰‡„ם. חמשת הכוחות הללו כוללים את כל מעשה האדם. 
24. ו‰לב פועל על י„י‰ם. פירוש, הלב פועל על ידי אחד מחמשת הכוחות, 
ראתה.              שהעין  מה  חומד  הלב  אזי  ראתה  שהעין  לאחר  הראות,  כח  כגון 
25. וכל ‡לו ‰„עו˙ מ˙חז˜ו˙ מן חמ˘˙ ‰כוחו˙. לדוגמא, הלב מתגאה מכח 
השמיעה - ממה ששמע כיצד מהללים אותו, וכן מכח הראיה - ממה שרואה 
יוכל  לא  הסומא  כי  שממשיך,  (וזהו  הבריות.  בעיני  כבודו  ואת  עשרו  את 
‰טוב‰.         ל˙כלי˙   .26 הדרך.  זה  על  וכן  רואה),  היה  כאילו  להתגאות 
ששאיפתו תהיה להגיע לשלימות המעלות, דהיינו לקצה המדרגות העליונות 

ַ‰ר  ב¿ּ ן  כ…ּ ׁ¿̆ ƒי י  ƒמ ָך,  ל∆ √‰‡ָ ב¿ּ ָי‚ּור  י  ƒ31מ" ָ‡ַמר:  ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָלּ‰, 

ָין  נ¿ ƒר ָ‰ע‡ָ ׁ¿̆ ˜" (˘ם טו, ‡ ב) ּו ∆„ ∆̂ ל  ים ּופ…ע≈ ƒמ ָּ̇ ך¿  ל≈ ָך. ‰ו… ׁ∆̆ ¿„ ָ̃

˙ ָ‰ָ‡ָ„ם, ָר‡ּוי  ן ַמֲעלו… רו… ¿̇ ƒי נּו  ר¿ ַכּ ז¿ ƒ‰ ׁ∆̆ יָון  כ≈ ו¿ ם.  ָׁ̆ ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

 ‰ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ַע„   , ָרָע˙ו… ו¿ טּובו…   , נּו˙ו… ּו‚¿ יבּו˙ו…  ׁƒ̆ 32ֲח ר  ָב‡≈ ל¿ ָלנּו 

ַחר  ב¿ ƒי י ּƒכ , ך¿ ל∆ ר ַ‰מ∆ּ ַ̂ יַע ַלֲח ּ ƒ‚ַי ר, 33ו¿ ָׁ̆ ך¿ ַ‰ָיּ ר∆ ּ יל „∆ ּƒכ ׂ ¿̆ י ַ‰ַמּ נ≈ פ¿ ƒל

ָר‰           ר≈ ב¿ּ לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ יָון  כ≈ּ  ,˙ בו… ַ‰ּטו…  ˙ ּ„ו… ּƒמ ַבּ חו…  כ…ּ ָכל  ב¿ּ ו…  ׁ̆ ַנפ¿

.˙ ל∆ ח ַ‰ס…ּ ַּ̃ ƒי ˙ 35ו¿ ס…ל∆ ר̃… ַ‰פ¿ּ ז¿ ƒ34י

 

ׁ̆ ָ‡ָ„ם  י≈ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ס  ע≈ ָמ‰ ּכו… ַעל-ח≈ ‰ּו‡ ַבּ ׁ∆̆ ׁ̆ ָ‡ָ„ם  „? י≈ ַ̂ י כ≈ּ
ם  ƒ‡ י ּƒכ ָלל,  כ¿ּ ס  ע≈ ּכו… ינו…  ≈‡ ו¿ ָעָליו   ˙ ב∆ ּׁ∆̆ ֻי מ¿ ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ׁ∆̆  

 ׁ̆ י≈ ו¿ ר,  ≈̇ יו… ב ב¿ּ ַבּ‰-ל≈ ּ ¿‚ ‰ּו‡  ׁ∆̆ ׁ̆ ָ‡ָ„ם  י≈ ו¿ ים,  ƒנ ָׁ̆  ‰ ַכָמּ ַעט ל¿ מ¿

ל…‡  36ו¿ ֲ‡ָו‰  ַּ̇ ַעל  ַבּ ‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ו¿  ,„…‡ מ¿ רּוַח  ַפל  ׁ¿̆ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ר  ≈̇ יו… ר-ּ‚ּוף ב¿ּ ‰ו… ‰ּו‡ ט¿ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ , ו¿ ֲ‡ָו˙ו… ַ̇ ֲ‰ל…ך¿ ב¿ּ ו… מ≈ ׁ̆ ע ַנפ¿ ַבּ ׂ ¿̆ ּƒ̇

 ׁ̆ י≈ ו¿  , יך¿ ƒר ָ̂ ַ‰ּ‚ּוף  ׁ∆̆ ים  ƒמּוָעט ים  ƒָבר ¿„ ƒל ּלּו  ƒפ‡ֲ  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒי ל…‡  ו¿

בי‡ורים
31. מי י‚ור ב‡‰לך. מי הוא הראוי לגור במשכנך? מי ראוי לדור בירושלים 
בה.           יגור  אשר  הוא   - וביושר  כראוי  לב, מעשיו  בתום  המתנהג  קדשך?  הר 
32. ח˘יבו˙ו ו‚נו˙ו, טובו ורע˙ו. פירוש, את המדות והדעות שבלב האדם 
יוכל  הישר  בדרך  ידי שיבחר  על  לחˆר ‰מלך.  וי‚יע   .33 והרעות.  הטובות 
להגיע לעולם הבא זך ונקי. 34. יזרו˜ ‰פסול˙. את הדעות והמדות הרעות 
שבו.          הטובות  ומדות  בדעות  רק  להשתמש  שיבחר  ‰סול˙.  וי˜ח   .35 שבו. 
˘בע נפ˘ו מ‰לך ב˙‡ו˙ו. שהוא מתאוה וחפץ לכל דבר ללא גבול  36. ול‡̇ 

ומדה, אף לדברים שאינם הכרחיים לקיום גופו.

ָלם  ָ‰עו… טּוב  27ל¿ יַע  ּ ƒ‚‰ַ ל¿  „ ƒו ּ„ָ  ‰ ַ‡ָוּ ¿̇ ƒנ

ר  ׁ∆̆ ָך ֲ‡ : "28ָמ‰ ַרב טּוב¿ רו… ָ‡מ¿ ‡ ב¿ּ ַ‰ָבּ

כ),  ל‡,  (˙‰לים  יָך"  ∆‡ יר≈ ƒל  ָּ̇ ַפנ¿ ָ̂

ַנַחל  ו¿ ָך  ∆̇ י ב≈ּ ן  ׁ∆̆ ּ ∆„ ƒמ ֻין  ו¿ ר¿ ƒ29י" ר:  מ≈ ‡ו… ו¿

ֲעָל‰  ַ‰ַמּ ם" (˘ם לו, ט). ו¿ ≈̃ ׁ¿̆ ַ̇ יָך  ֲעָ„נ∆

ָ‰ָר‡ּוי  ל  ∆‡  ‡ ָלּ ∆‡30 יַע  ּ ƒ‚ ַּ̇ ל…‡  ַ‰ז…ּ‡˙ 

בעצבוני,  מת  (הריני 
ויבא   – מיד  רש״י), 
אלוקים את אשר שאל״ 

(תמורה טז.). 
תיבה  כאן  הוסיפו  חז״ל 
לא  אשר  ״מיד״,  אחת, 
נרמזה בכתוב, כי מאחר 
באופן  היתה  שהתפילה 
של: ״אם אתה עושה כן 
הריני  לאו  ואם  מוטב, 

ומות  חיים  ענין של  היא  החכמה  ששלימות  כלומר,  לשאול״,  בנסיסי  הולך 
בן  בקשתו של  להיות  צריכה  כך  ״מיד״.   – נענה  הקב״ה  כזו  לבקשה  עבורו, 
תורה מאת הקב״ה שיחונן אותו בתורה, עליו לחוש בכל נימי נפשו כי אם הוא 
זוכה לתורה – מוטב, ואם לאו, הרי הוא הולך חס ושלום לשאול בלי תקוה. המבקש 

רחמים בהרגשה כזאת נענה מיד.
ויסוד נוסף למדנו, שהבקשה צריכה להיות על המדרגה הגבוהה ביותר. על 
אף שהיה עתניאל משופטי ישראל, ושלושת אלפים הלכות שנשתכחו בימי 
אבלו של משה החזיר בפלפולו (תמורה שם), לא היה ״שבע״ ומסתפק במה 
שיש לו אלא היה ״רעב״ ומבקש הכל, ורעבונו היה באופן שאם אין לו ״הכל״ 
הרי הוא אומלל והולך לשאול, ומשום כך זכה שתתקבל תפלתו. וזהו שאמר 
הכתוב (תהלים פא, יא): ״אנכי ה׳ אלוקיך המעלך מארץ מצרים הרחב פיך 
ואמלאהו״, ופירשו רש״י והראב״ע שהכוונה לתפילה: ״הרחב פיך״ ושאל ככל 

אשר תוכל ובכל הכח, ״ואמלאהו״ מיד. (שיחות מוסר, מאמר נ״ט). 

בי‡ורים
27. לטוב ‰עולם ‰ב‡. פירוש, דוד המלך לא הסתפק להשיג רק איזשהו חלק 
המעלה  ולפיסגת  המושלם  הטוב  אל  להגיע  התאוה  אלא  הבא,  בעולם 
שבעולם הבא. 28. מ‰ רב טובך. מה מאוד רב הטוב אשר גנזת לתת ליראיך 
מן השמים,  להם  הבא  מהטוב  ישבעו  בי˙ך.  ירוין מ„˘ן   .29 הבא.  בעולם 
ומימי נחל היוצא מהעדן תשקה אותם והוא מדרך משל לרוב השפע (מצודת 
ועמלו היה להשיג  ל‰. אל האדם שכל שאיפתו  30. ‡ל‡ ‡ל ‰ר‡וי  דוד). 

ולהגיע אל תכלית המעלות הטובות. 

של  ברייתו  מתחלת 
או  צדיק  שיהיה  האדם 
רשע , וכן אין שום דבר 
האדם  את  שמושך 
(טבעו)  תולדתו  בעיקר 
כלומר,  מסוימת,  למדה 
אותו  תמשוך  שתולדתו 
לזוז  אפשר  שאי  לדבר 
ממנו, שאם כן אין מקום 
לא למצוות התורה ולא 
עי״ש.  ועונש  לשכר 
משנה׳  ה׳לחם  והקשה 
שבת  במסכת  מהגמרא 
מבואר  ששם  (קנו.) 
האדם  נולד  שבו  ש׳יום׳ 
בשעת  השולט  ׳מזל׳  או 
לידתו משפיע על טבעו 
ותירץ,  ותכונותיו, 
לומר  הגמרא  שכוונת 
נטייה  לאדם  שיהיה 
קצת לדברים אלו, אבל 
הנאמר  על  היעב״ץ  וכ״כ  טבעו.  לשנות  האדם  של  ובבחירתו  שבידו  ודאי 
דור  בכל  ושתלן  עמד  מועטים  שצדיקים  הקב״ה  ״ראה  (לח:)  יומא  במסכת 
ודור״, שלכאורה הרי הדבר תלוי בבחירת האדם, אלא שיש בני אדם שנולדו 
בטבעם להיות צדיקים, אף שגם להם עדיין יש בחירה. וכן מצינו להיפך אצל 
וסילקו  הקב״ה  מיהר  לפיכך  ולהרשיע  לשוב  בדעתו  וקל  היה  ״צדיק  חנוך, 

והמיתו קודם זמנו״ (רש״י בראשית ה, כב). 

ם  ָ̇ ‡ו… ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿ י„  ƒ̇ ָע 44ו¿ ן  ֻכָוּ מ¿  ‰ ז∆

 ׁ̆ י≈ ו¿  ,˙ עו… ּ ≈„ ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒמ ר  ≈̇ יו… ָר‰  ≈‰ מ¿

 ‡ ָלּ ∆‡ , ˙ו… ָיּ ƒר ˙ ב¿ּ ַלּ ƒח ¿̇ ּƒיָנם ָלָ‡ָ„ם ב ≈‡ ׁ∆̆

ּבו…  ƒל ‰ נ∆ ּפו… ׁ∆̆ ים ‡ו…  ƒר ֲ‡ח≈ ם מ≈ ָ̇ ָלַמ„ ‡ו…

 . ּבו… ƒל ‰ ב¿ּ ָ̇ ָעל¿ ׁ∆̆ ָב‰  ָׁ̆ י ַמח¿ ƒפ מו… ל¿ ¿̂ ַע מ≈

ר…ב  ּ‰ ב¿ּ ׁ̆ ָבּ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ ׁ̆ י≈

יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ  ׁ̆ י≈ ו¿  ,˙ מו… ˜ו… ַ‰מ¿ּ

 ‰ מ∆ ּ„ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ ַעט.  מ¿  ‰ּ ָבּ  ׁ̆ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ ל¿

ר  ׂ ָ̆ ּוָב ָיָר˜  יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ יל,  ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇  ‰ ׂ ∆̆ עו… ל¿

ּלּו  ≈‡ ָכל  ו¿ ין,  ƒל פ¿ּ ל¿ ƒּופ ַלח  ּומ∆ ם  ƒּוַמי

ָח„  ∆‡ ל  ָכּ ƒמ ח  ַּ̃ ƒל יך¿  ƒר ָ̂ ים  ƒינ ּƒמ‰ַ

ם  ƒ‡ .‰ ב≈ּ ּ‰ ַ‰ר¿ ז∆ ƒַעט ּומ ּ‰ מ¿ ז∆ ƒעּור: מ ׁƒ̆ כ¿ּ

 ‰ ב∆ּ ם ַיר¿ ƒ‡ ,‰ ‰ 45ָרז∆ י∆ ¿‰ ƒר י ׂ ָ̆ ט ַ‰ָבּ ַמע≈ י¿

בי‡ורים
נוטה במהרה  זה אלא  נולד עם טבע  כלומר, שלא  ‡ו˙ם.  ל˜בל  וע˙י„   .44
וביתר קלות לקבל תכונה זו. 45. רז‰. יחסר במאכל (והאוכלו לא ישבע עקב 

מיעוט הבשר שאכל).

ו…  ׁ̆ ַנפ¿ ע  ַבּ ׂ ¿̆ ƒ̇ ל…‡  ָחָב‰,  ר¿  ׁ̆ פ∆ נ∆ ַעל  ַבּ

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָלם,  עו… ָבּ ׁ∆̆ ן  ָממו… ל  ָכּ ƒמ

ף" (˜‰ל˙  ס∆ ע כ∆ּ ַבּ ׂ ¿̆ ƒף ל…‡ י ס∆ ב כ∆ּ ≈‰…‡37"

ּלּו  ƒפ‡ֲ לו…  י  ּ„ַ ׁ∆̆ ר-רּוַח  ַ̂ ¿̃  ׁ̆ י≈ ו¿ ט),   ,‰

‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ו¿ ָרָכיו;  ¿̂ ל  ָכּ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ף  ּ…„ ר¿ ƒי ל…‡  ו¿ מּוָעט  ָ„ָבר  ב¿ּ

רּוָט‰  פ¿ּ ל  כ≈ ‡ו… ינו…  ≈‡ ו¿ ַעל-ָי„   ı ב≈ ˜ו… 38ו¿ ָרָעב  ָבּ מו…  ¿̂ ַע ף  ַס‚≈ּ מ¿

ם  ƒי„ַ ָיּ ַבּ נו…  „ ָממו… ַ‡ב≈ּ ‰ּו‡ מ¿ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ל, ו¿ „ו… ּ‚ָ ַער  ַ̂ ‡ ב¿ּ ָלּ ּלו… ‡∆ ּׁ∆̆ ƒמ

ל     ל≈ ‰ו… 39מ¿ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ עו… ּ ≈„‰ַ ָ‡ר  ׁ¿̆ ּלּו  ≈‡‰ָ ים  ƒָרכ ּ ¿„ ַעל  ו¿  . ו… ּ̇ ַ„ע¿ ל¿

ָבב  -ל≈ 41ַרך¿ ָמן,  ַרח¿ ו¿ ָזר  ַ‡כ¿ יב,  ƒ„ָנ ו¿ ן  ƒר-ַעי ַ̂ ן,  נ≈ ‡ו… 40ו¿

ן.  ∆‰ ‡ ָבּ ≈̂ ּיו… ָכל ַכּ ב, ו¿ יı-ל≈ ּƒמ‡ַ ו¿

˙ו…  ָיּ ƒר ב¿ּ  ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇ ƒ43מ ָלָ‡ָ„ם  ָ‰יּו  ׁ∆̆ ן  ∆‰ מ≈  ׁ̆ י≈  ,˙ עו… ּ ≈„‰ַ42 ָכל  ו¿
ל ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆ עו…  ב¿ ּƒט ׁ∆̆  ˙ עו… ּ ן „≈ ∆‰ ׁ̆ מ≈ י≈ , (ו)ו¿ ַבע ּ‚ּופו… י ט∆ ƒפ ל¿

„עו˙  מ‰ן  וי˘  ו. 
ז‰  ‡„ם  ˘ל  ˘טבעו 
(הלכ׳  הרמב״ם  מכוון. 
כתב  ד)  ה,  תשובה 
גזר  לא  שהקב״ה 

בי‡ורים
37. ‡ו‰ב כסף ל‡ י˘בע כסף. מי שאוהב לאסוף כסף לא ישבע ממנו, כי 
לעולם אין די לו במה שקבץ ורוצה להרבות עוד (מצודת דוד). ואמרו חכמינו 
ז״ל (קהלת רבה פ״ג י׳): ״אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, מי שיש לו מנה רוצה 
הכתוב  דרך  על  י„.  על   ıו˜וב  .38 מאות״.  ארבע  רוצה  מאתים  מאתים, 
במשלי (יג, יא). ור״ל, שקובץ הון עם מלאכת היד. ולמרות שהונו מתרבה, עם 
כל זה אינו אוכל פרוטה משלו אלא בצער גדול. 39. מ‰ולל. ערבוב והוללות 
ושטות (רש״י קהלת ב, ב). 40. ו‡ונן. דואג. (עיין סנהדרין (ק:) ״לא תעיל דויא 
ג)              כ,  (דברים  דבר.  מכל  וירא  מבוהל  לבב.  רך   .41 בליבך״).  (=דאגה) 
43. מ˙חיל˙ ברי˙ו. שנולד עם  והתכונות של האדם.  42. ‰„עו˙. המדות 

תכונות אלו, והמה טבועות בו משעת לידתו. 

 ,˙ לו… ם חו… י‰∆ ≈̇ ו… ׁ̆ פ¿ ַנּ ׁ∆̆ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ׁ̆ ב¿ּ ך¿ י≈ י, ָכּ ƒי ר…ב ַ‰ח…ל ƒפ ל ל¿ ַ‰כ…ּ

ים  ƒל ּ ¿̂ ַע ¿̇ ƒּומ ָב‰  ַ‰ּטו… ך¿  ר∆ ּ ∆„ ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ו¿  ,˙ ‰ָ50ָרעו… ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ו¿

ן  כ≈ ו¿ ָים.  ָחל¿ י  ƒפ ל¿  „…‡ מ¿ ן  י‰∆ ֲעל≈  ‰„ָ ב≈ כ¿ּ י‡  ƒ‰ ו¿  ,‰ּ ָבּ  ˙ כ∆ ָלל∆

ב  ים ָלַרע טו… ƒר י ָ‰‡…מ¿ לּו: "‰51ו… ים ַ‰ָלּ ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ר ָבּ מ≈ ָי‰ּו ‡ו… ע¿ ַׁ̆ י¿

ַמר  ים  ƒמ ׂ ָ̆  , ך¿ ׁ∆̆ ח… ל¿ ר  ‡ו… ו¿ ר  ‡ו… ל¿ ך¿  ׁ∆̆ ח… ים  ƒמ ׂ ָ̆ ָרע,  ב  ַלּטו… ו¿

ַמר:             ¡‡ נ∆ ם  י‰∆ ַוֲעל≈ כ);   ,‰ (י˘עי‰  ַמר"  ל¿  ˜ ּוָמ˙ו…  ˜ ָמ˙ו… ל¿

" (מ˘לי ב, י‚).  ך¿ ׁ∆̆ י ח… כ≈ ַ„ר¿ ˙ ב¿ּ כ∆ ר ָלל∆ ׁ∆̆ ˙ י… חו… ים ָ‡ר¿ ƒב "‰ַ52ע…ז¿

ים,  ƒל ַ‰ֲחָכמ ∆̂ כּו ‡≈ ל¿ ? י≈ ׁ̆ פ∆ י ַ‰נ∆ּ ƒל ַנ˙ ח√ ָּ̃ ַּ̇ י‡  ƒ‰ ‰ּוַמ „ ַ̂ י כ≈ ו¿
ַע„  ם  ָ̇ ‡ו… ים  ƒ„ ַלמ¿ּ מ¿ּ ׁ∆̆  ,˙ ו… ׁ̆ ָפ ּ ַ‰נ¿ י  ≈‡ פ¿ רו… ם  ≈‰ ׁ∆̆

ם  ∆‰ ָלּ ׁ∆̆  ˙ ָרעו…  ˙ עו… ≈„ ב¿ּ ים  ƒיר ּƒכ ַ‰ַמּ ו¿ ָב‰.  ך¿ טו… ר∆ ∆„ ל¿ ירּום  ƒז ח¿ ַיּ ׁ∆̆

ָ‡ַמר  ם  י‰∆ ֲעל≈ ם,  ָ̇ ‡ו…  ‡ ַרפ≈ּ ל¿ ָחָכם  ל  ∆̂ ≈‡ ים  ƒכ ל¿ ‰ו… יָנם  ≈‡ ו¿

זּו" (מ˘לי ‡, ז).  ים ָבּ ƒיל ƒו ָמ‰ ּומּוָסר ‡¡ ל…מ…‰: "53ָחכ¿ ׁ¿̆

ב,         ַ‰ּטו… ך¿  ר∆ ּ ∆„  ׂ̆ פ…ּ ¿̇ ƒל ם  ָ̇ ֲ‡ָו ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ ָמּ ַכּ  ׁ̆ י≈

בי‡ורים
מזיק לבריאותו. 50. ‰רעו˙. הדעות והמדות הרעות. 51. ‰וי ‰‡ומרים לרע 
טוב. הוי לכם הרשעים, האומרים על ה״עבודה-זרה״ שהיא טוב, ועל עבודת 
ה׳ שהיא ״טוב״ – אומרים שהיא רע, על המעשים הרעים שיביאו עליהם חושך 
- אומרים שהם אור, ואת המעשים הטובים שה׳ עושה אור למקיימם אינם 
עושים, שמים מר למתוק ומתוק למר. 52. ‰עוזבים ‡רחו˙ יו˘ר. העוזבים 
את הדרך הישרה והנכונה כדי ללכת בדרכים חשוכות ועקלקלות. 53. חכמ‰ 

ומוסר ‡וילים בזו. בתורה ובמוסר הטיפשים פורקי העול מזלזלים.

ט  ַמע≈ ם י¿ ƒ‡ ,ם ָלּ ן ֻכּ כ≈ . 46ו¿ חו… ל¿ ƒֲחַמ˙ מ ָכל מ≈ ¡‡ ‰ נ∆ י∆ ¿‰ ƒַלח ל…‡ י מ∆

 ‡ ≈‰ י¿ ַעט,  מ¿ יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ ַבּ  ‰ ב∆ּ ַיר¿ ו¿  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ ַבּ

ל  ָ̃ ׁ¿̆ ƒָח„ מ ל ‡∆ ָכּ ƒח מ ַּ̃ ƒר י ׁ∆̆ י, ֲ‡ ƒ̃ ל. ֲ‡ָבל ַ‰ָבּ ָ̃ ל¿ ֻ̃ ֲ‡ָכל מ¿ ַ‰ַמּ

 ‰ּ ָין ַ‰ז∆ נ¿ ƒָכע ָליו. ו¿ כ¿ ‡ו… ˜ ל¿ ב ּוָמ˙ו… ֲ‡ָכל ָער≈ ‡ ַ‰ַמּ ≈‰ ָ‰ָר‡ּוי, ָ‡ז י¿

ן ָ‰ֲעָנָו‰  ‚ו… ‰, כ¿ּ ֻרב∆ּ ן מ¿ ∆‰ ח מ≈ ַּ̃ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ׁ̆ ˙: י≈ ּ„ו… ƒמ 47ב¿ּ

ן  ‚ו… ַעט, כ¿ּ ן מ¿ ∆‰ ח מ≈ ַּ̃ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ׁ̆ י≈ ן, ו¿ י‰∆ מ≈ „ו… ˙ ו¿ ׁ∆̆ ַ‰ב…ּ ו¿

ל  ≈̃ ו… ׁ̆ 48 ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ יו… ¿‰ ּƒב ן  ָלכ≈ ּיּו˙.  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ו¿ ָ‰ַעּזּו˙  ו¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ

ל…‡  ו¿ ַח˙  פ¿ ƒי עּוָרּ‰, ל…‡  ׁƒ̆  ‰ ּ„ָ ƒל מ ָכּ ƒח מ ַּ̃ ƒל ם  ƒַני ‡ז¿ ס ַ‰מ…ּ ל∆ פ∆ ב¿ּ

ָב‰. י˙ ַ‰ּטו… ƒל כ¿ ַ̇ יַע ל¿ ּ ƒ‚ַי ‰ ז∆ יף, ָבּ ƒס יו…

 

ל  ּ‚ַ ֻ‰ר¿ ׁ∆̆ ‡ו…  ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ ל¿  ‰ ט∆ נו… עו…  ב¿ ּƒט ׁ∆̆ י  ƒמ ין,  ƒב ָ̇ ו¿ ַ„ע  ּ≈̇
ַ‡ך¿   ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ּוב  ׁ̆ ָל ּבו…  ƒל ל  ∆‡ ן  ּ≈̇ ƒי ל…‡  ו¿ ָרָע‰,   ‰ ּ„ָ ƒמ ב¿ּ  

 ˙ ּ„ו… ƒמ ַעל ב¿ּ ¿‚ ƒי ַ‡ס ו¿ מ¿ ּ ƒי ׁ∆̆ ˙ו…  י‡ ‡ו… ƒב ‰ מ≈ ּ‰ - ז∆ ר ָבּ ב≈ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒי„ מ ƒמ ָּ̇

י  ƒל ח√ ‰ּו‡  ין  ƒּסּור ּ ƒי‰ַ ו¿ ַער  ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ב  ≈‡ ַ‰כ¿ּ ר…ב  ׁ∆̆ מו…  ּוכ¿  .˙ בו… טו…

י  ƒל ח√ ָבּ ׁ∆̆ מו…  ּוכ¿  ; ׁ̆ פ∆ ַ‰נ∆ּ י  ƒל ח√ ם  ≈‰  ˙ ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ ר…ב  ן  כ≈ּ ַ‰ּ‚ּוף, 

ים  ƒל ן ַ‰חו… ƒמ ׁ̆ י≈ ו¿ ˜ ַמר,  ˙ו… ַ‰ָמּ ˜ ו¿ ר ָמ˙ו… ים ַ‰ַמּ ƒֲעמ ַ‰ּ‚ּוף טו…

ב,  ַ‰ּטו… ַמֲ‡ָכל   ‡ נ≈ ו… ׂ̆ ו¿ לו…  ב  ינו… טו… ≈‡ ׁ∆̆ 49 ַמֲ‡ָכל  ל¿  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆

בי‡ורים
46. וכן כולם. שאר מיני המאכלים והתבלינים שבתבשיל כירק ומים ופלפלין, 
צריך  מהן  אחת  שבכל  ״מדות״,  בשם  נקראו  ולכן  במ„ו˙.   .47 ימעט...  אם 
ו˜ל בפלס ‰מ‡זניים. מתבונן  להשתמש במדה הנכונה ובמינון המדויק. 48.̆ 
ביושר שכלו וברוחב הבנתו. 49. ˘‡ינו טוב לו. שאינו בריא לו אלא אדרבה, 

ן,  עו… מ¿ ׁƒ̆  ׂ̆ ַחפ≈ּ מ¿ּ ׁ∆̆ ן  ‡ּוב≈ ר¿ ƒל  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ָר‡ּוי.  ָכּ  ˙ בו… ַ‰ּטו…

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ֲחַמ˙  מ≈  , ‡ו… ¿̂ מו… ינו…  ≈‡ ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿  , ירו… ּƒּוַמכ

ן  ו… ׁ̆ ל¿ ָחר  ב¿ ƒנ ף  ס∆ "כ∆ּ ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ָר‡ּוי.  ָכּ ˙ו…  ‡ו…  ׂ̆ ַחפ≈ּ מ¿

לו…  ם  ל≈ּ ַׁ̆ ל¿ ּוָב‡  רו…  ֲחב≈ ַבּ  ‰ ׁ∆̆ ּנו… ׁ∆̆ י  ƒ59מ  - כ)  י,  (מ˘לי  י˜"  ּ ƒ„ ַ̂

 ˜ ∆„ ∆̂ ל 61ו¿ ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ ˙ ַּ̇ ƒמ‡ֲ יר 60ַבּ ּƒינו… ַמכ ם ‡≈ ƒ‡ ,ל ָ̃ ׁ¿̆ ƒמ ף ב¿ּ ס∆ כ∆ּ

ף  ס∆ יַנ˙ ַ‰כ∆ּ ƒח ב¿ ּƒי 62ב ƒ̃ ינו… ָבּ ≈‡ ׁ∆̆ ל ַ‡ך¿  יר ַ‰כ…ּ ּƒם, ‡ו… ַמכ ƒַני ‡ז¿ ַ‰מ…ּ

י  ּƒכ ף,  ס∆ ַ‰כ∆ּ ו¿ ל  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ ַין  נ¿ ƒע ב¿ּ ָזּ˜  ƒנ  ˙ יו… ¿‰ ƒל ב  רו… ָ̃  ׁ̆ י ƒ‡‰ָ  ‰ ז∆  -

 ˙ חו… ָפּ ח  ַּ̃ ƒי ם  ּ‚ַ ים.  ƒ‚י ּƒ‰ַ64ס ח  ַּ̃ ƒי ו¿ ף  ס∆ כ∆ ב¿ּ ן  ָמ‡≈ 63י¿ ים  ƒָעמ פ¿ ƒל

ים  ׂ ƒ̆ ל ‡ו… ָי ַּ̃ ל ַ‰ ָ̃ ׁ¿̆ ƒח 65מ ַּ̃ ƒי ‡ ָמּ ׁ∆̆ י  ּƒכ , ל ָ‰ָר‡ּוי לו… ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ƒמ

בי‡ורים
לחפ˘ ‰מ„ו˙ ‰טובו˙ כר‡וי. כי כדי לזכות לתורה ולמידות טובות אפשרי 
(ב, ד-ה): ״אם תבקשנה  יעמול על כך, כנאמר במשלי  הדבר רק אם האדם 
הרי  תמצא״,  אלוקים  ודעת  ה׳  יראת  תבין  אז  תחפשנה;  וכמטמונים  ככסף 
שבשביל השגת התורה והחכמה חייבים לבקשם לפחות כבקשת הכסף, וכן 
להוציאו  שיטרח  למי  רק  ועומד  שמור  והוא  שהוטמן  מטמון  כמחפש 
״לא  יגיע אל היעד הרצוי, כאמרם:  – לעולם לא  יתעצל  ממחבואו. אך אם 
יגעתי ומצאתי – אל תאמין״. 59. מי ˘נו˘‰ בחבירו. מלוה התובע את חבירו 
– אם המלוה אינו  והלוה פורע למלוה כסף במשקל  הלוה שיחזיר לו חובו, 
60. ב‡מי˙˙ ‰מ˘˜ל. אם המשקל שבו שוקלים את הכסף מדוייק  מכיר... 
‰מ‡זניים. אם שתי  וˆ„˜   .61 אבני המשקולות.  באמיתת  וכן  מזייף.  ואינו 
אחת  כף  ואין  בשוה  שוה  שמשקלם  וכן  ומאוזנים,  ישרים  המאזניים  כפות 
הוא  מהלוה  שמקבל  הכסף  אם  ‰כסף.  בבחינ˙   .62 מחברתה.  יותר  כבדה 
בקי  ואינו  מאחר  ימ‡ן.   .63 (פסולת).  סיגים  בו  מעורב  שאין  ונקי,  צרוף 
בבחינת הכסף אם הוא כסף נקי ומזוקק או שמא מעורב בו סיגים, הרי יתכן 
שמבלי משים ידחה את הכסף הצרוף והמזוקק וימאן לקחתו, ותחת זה יקח 
את הכסף המעורב עם סיגים. 64. ‰סי‚ים. פסולת הכסף. 65. מ˘˜ל ‰˜ל. 

י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ם  יו… ָכל  ב¿ּ ים  ƒב ׁ¿̆ חו… ו¿ ם,  ָל‰∆ ב  ּטו… ַמ‰  ים  ƒע ¿„ יו… יָנם  ≈‡ ו¿

ָין  נ¿ ƒע‰ָ  ‰ ז∆ ו¿ ם.  י‰∆ מ≈ י¿ ל  ָכּ ים  ƒ‚י ׂ ּƒ̆ ַמ יָנם  ≈‡ ו¿ ָנ‰,  יו… ל¿ ָ‰ע∆ ַמֲעָל‰ 

נו…  רו… ס¿ יר ח∆ ּƒינו… ַמכ ≈‡ ׁ∆̆ ָח„ - 54 ים ‰ּו‡: ָ‰‡∆ ƒָבר ּ י „¿ נ≈ ׁ¿̆ ֲחַמ˙  מ≈

ן  ‡ּוב≈ ר¿ ƒל  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ים,  ּƒנ‚ֻ ַ‰מ¿ ָרָכיו  ¿„ ּƒב ין  ƒח ַמב¿ ינו…  ≈‡ ו¿

ל  ָכּ ˙ו…  ‡ו…  ׂ̆ ַחפ≈ּ י¿ ּלּו  ƒפ‡ֲ  , ירו… ּƒַמכ ינו…  ≈‡ ו¿ ן  עו… מ¿ ׁƒ̆ ל¿  ׂ̆ ַחפ≈ּ ַ‰מ¿

ל…‡  ו¿ לו…  ¿̂ ∆‡  ‡ 55ָיבו… ים  ƒָעמ פ¿ּ  ‰ ָמּ ַכּ י  ּƒכ ‰ּו,  ≈‡ ָ̂ מ¿ ƒי ל…‡  ם  ַ‰ּיו…

י„  ƒמ ָּ̇ ב  ׁ≈̆ ‰ּו‡ חו… ׁ∆̆ י 56 ּƒף-ַעל-פ‡ַ ,‰ּ ן ָ‰ָ‡ָ„ם ַ‰ז∆ ‰ּו; כ≈ּ יר≈ ּƒַיכ

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ יָון  , 57כ≈ּ י‚ו… ׂ ּƒ̆ ב, ל…‡ ַי ‰ ַ‰ּטו… ׂ ≈̆ ׂ̆ ַמֲע ַחפ≈ּ ‰ ּומ¿ ׂ ∆̆ ֲע ַמ‰ ַיּ

 . נו… רו… ס¿ יר ח∆ ּƒַמכ

ב  ׁ≈̆ חו… ו¿  , ּבו…  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ָ‰ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ ַע  ≈„ יו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ ו¿
י‚  ׂ ּƒ̆ ַ‚ם ‰ּו‡ ל…‡ ַי ˙, ו¿ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒמ ח…ז ב¿ּ ¡‡ ל∆ ם ו¿ ∆‰ ‡˙ מ≈ ≈̂ ָל

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ  ׂ̆ ַחפ≈ּ ל¿ ל  ּ ≈̂ ַע ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆ ֲחַמ˙  58מ≈ ר,  ָׁ̆ ַ‰ָיּ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ָיָמיו  ל  ָכּ

בי‡ורים
‡ינו מכיר חסרונו. אדם שחולה ואינו מודע לכך, הרי כל זמן שלא נודע   ̆.54
לו על חוליו - לא ילך לדרוש ברופאים, כמו כן אדם שאינו מכיר בחסרונותיו 
ובדרכיו המגונים, הרי לא יתקן את עצמו מאחר ואינו מודע שזקוק הוא לכך. 
55. יבו‡ ‡ˆלו ול‡ יכיר‰ו. כמה פעמים יעמוד שמעון סמוך לראובן ובכל 
56. ˘‰ו‡ חו˘ב ˙מי„ מ‰  ואינו מכירו.  יזהה אותו מאחר  זאת ראובן לא 
57. כיון  יע˘‰. הוא מתבונן תמיד מה עליו לעשות כדי להשיג את הטוב. 
˘‡ינו מכיר חסרונו. כי בכדי להשיג את הטוב המושלם אפשר רק לאחר 
שעקר והסיר את הרע שבו, בבחינת ׳סור מרע ועשה טוב׳, ולכך כל זמן שאינו 
לא  הרי  המגונות,  ובאורחותיו  הרעות  במידותיו  ואינו מבחין  חסרונו  מכיר 
58. מחמ˙ ˘מ˙עˆל  יעקרם ולא יסירם ממנו וממילא לא ישיג את הטוב. 

שתי  הם  הלשונות 
טובות  אזהרות 
הנה  כי  מאד.  ומועילות 
הוא  במעשים  הפשפוש 
כלל  על  לחקור 
בו,  ולהתבונן  המעשים 
מעשים  בהם  הנמצא 
אשר  יעשו  לא  אשר 
פי  על  הולכים  אינם 
כי כל  וחוקיו,  ה׳  מצוות 
 – מאלה  ימצא  אשר 
אך  העולם.  מן  יבערם 
החקירה  הוא  המשמוש 
אפילו במעשים הטובים 
ולראות  לחקור  עצמם, 
היש בענינם איזה פניה 
(כגון  טובה  לא  אשר 
שבח  להשיג  כוונה 
להרויח  או  מבני-אדם 
ממון) או איזה חלק רע 
(כגון מעשה טוב שעלול 
לצאת ממנו נזק בעתיד 
או שיש בו הפסד לזולת 
שיצטרך  וכדומה) 
חלש  או  הוא  וחזק  הטוב  לבחון  בבגד  כממשמש  זה  והרי  ולבערו.  להסירו 
ובלוי, כן ימשמש במעשיו לבחון תכונתם (ענינם ותוכנם) בתכלית ההבחנה 
(בהבחנה מדוקדקת עד קצה היכולת) עד שישאר (האדם בעל המעשים) זך 

ונקי (ללא פניות וחלקים רעים במעשיו)״.

ָמ˙ו…  ׁ¿̆ ƒנ  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ָ‡ז  ו¿ ּנּו,  מ∆ּ ƒמ ים  ƒ‚י ּƒס‰ַ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒ̃ ‡ל… ‰ ל≈ ָ̃ ּ ָ̃ ֻז רּוָפ‰ ּומ¿ ¿̂

ף  ר≈ ּ…̂ ַל  ‡ ≈̂ ּ ַוי≈ ף,  ס∆ ָכּ ƒמ ים  ƒ‚י ƒס "ָ‰‚ו… 

ים,  ƒ‚י ּƒירּו ַ‰ס ƒס ָיּ ׁ∆̆ י" (מ˘לי כ‰, „) כ¿ּ ƒל כ∆ּ

רּוף. ָ̂ י  ƒל ‰ ַ‰כ¿ּ י∆ ¿‰ ƒז י‡ָ

 

ינו…  ≈‡ ו¿ ָ‰ָ‚יו  נ¿ ƒמ ב¿ּ  ‰ נ∆ּ ַׁ̆ ַ‰מ¿ ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ ו¿
 ‚‰ָ נ¿ ƒמ ב¿ּ ז  ח≈ ‡ו… ָח„  ∆‡ ַמן  ז¿ בּוַע,  ָ̃  

 ‚‰ָ נ¿ ƒו… מ˙ ‡ו… ˜ מ≈ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒָח„ מ ַמן ‡∆ ּוז¿  ‰ ז∆

 ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ָכָכ‰  ו¿ ר,  ַ‡ח≈  ‚‰ָ נ¿ ƒמ ז  ח≈ ‡ו… ו¿

 ı ָחפ≈ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם  ל¿  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ָלם.  עו… ל¿

ל…‡  ּכו… ו¿ ר¿ ַע ַ„ּ ≈„ ינו… יו… ≈‡ יר ו¿ ƒל ע ∆‡ ˙ כ∆ ָלל∆

˙ו…  ‡ו… ים  ƒיכ ƒל ַ‰ּמו… ים  ƒיל ƒב ּׁ¿̆ ‰ַ יר  ּƒַיכ

ַעם  ַפּ ם,  מ≈ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒ69מ ‰ּו‡  ן  ָלכ≈ יָ‰,  ל∆ ≈‡

 ‰ ע∆ ¿̇ ƒי ו¿ ַיֲחז…ר  ו¿ ָח„,  ∆‡ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ך¿  ל≈ י≈ ַ‡ַח˙ 

בי‡ורים
69. מ˘˙ומם. מתבלבל בהליכתו ותועה בדרכו מאחר ואינו מכיר את הדרך 

הסלולה המובילה לעיר.

ל  ָכּ ƒם, מ ƒַני ‡ז¿ מ…ּ ַבּ ׁ∆̆  „ ב≈ ף ַ‰ָכּ ַכּ ף ַבּ ס∆ ַ‰כ∆ּ

ם  ƒ‡ ּלּו ƒי ָטעּו˙. ‡ו… ֲ‡פ י„≈ ƒל ‡ ּלּו ָיבו… ≈‡

ינו…  ≈‡ ם  ƒ‡ ל,  ָ̃ ׁ¿̆ ƒמ ּוב¿ ף  ס∆ כ∆ ב¿ּ י  ƒ̃ ָבּ ‰ּו‡ 

ב  ָער≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ָר‡ּוי, ‡∆ ל ּבו… ָכּ כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒמ

י  ƒ̃ ָבּ ‰ּו‡  ם  ƒ‡ ֲ‡ָבל  ים.  ƒ‚י ƒס ּפו…  ַכס¿ ב¿ּ

ל ּבו…  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒף, ּומ ס∆ ל ּוַבכ∆ּ ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ל - ַבּ כ…ּ ַבּ

ָר‡ּוי  ָכּ ם  ל≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ66מ ‰ּו‡  ָ‡ז   - ָר‡ּוי  ָכּ

 ‰ ָמּ ּ ƒ„ ן  ָלכ≈ ל.  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ַבּ ם  ל≈ ָׁ̆ ו¿ י  ƒ̃ ָנ ף  ס∆ כ∆ּ

י˜  ּ ƒ„ ּ ַ̂ י ַ‰ ּƒָחר, כ ב¿ ƒף נ ס∆ כ∆ י˜ ל¿ ּ ƒ„ ַ̂ ן  ו… ׁ̆ ל¿

ָכל  ו¿ ָ‰ָרע  ו¿ ב  ַ‰ּטו… יר  ּƒכ‰ַ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂

ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ּול¿ ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

‚ּופו…  67ב¿ּ ַח  ר≈ טו…  ˙ יו… ¿‰ ƒל ו¿ ָר‡ּוי,  ָכּ ן  ∆‰ ָבּ

ח…ז  ¡‡ ל∆ ו¿ ּו˙  ׁ̆ פ¿ּ ּƒט‰ַ ַלֲעז…ב  ָמ˙ו…  ָחכ¿ ּוב¿

 ˙ בו… ֲערו… ַּ̇ יר  ƒס‰ָ 68(ז)ּול¿ בּוָנ‰  ּ¿̇ ַבּ

˙ערובו˙  ול‰סיר  ז. 
‰סי‚ים ממנו. ה׳מסילת 
ג)  מבאר  (פרק  ישרים׳ 
בבדיקת  שלבים  שני 
לדחות  א.  המעשים: 
ב.  הרעים.  המעשים 
לזכך המעשים הטובים. 
וז״ל: ״הנה הרוצה לפקח 
הנה  שתים  עצמו,  על 
ההשקפות הצריכות לו: 
מהו  שיתבונן  האחת, 
שיבחר  האמיתי  הטוב 
בו האדם והרע האמיתי 
שינוס ממנו. והשניה, על 
הוא  אשר  המעשים 
הם  אם  לראות  עושה, 
מכלל  או  הטוב  מכלל 
הרע... ודבר זה הודיעונו 
באמרם  ז״ל  חכמינו 
לו  ״נוח  יג):  (ערובין 
יותר  נברא  לאדם שלא 
ועכשיו  משנברא, 

ששני  ותראה  במעשיו״.  ימשמש  לה:  ואמרי  במעשיו;  יפשפש   – שנברא 

בי‡ורים
אבן המשקולת ששוקלים כנגדה בשתי כפות המאזניים, האבן מכאן והכסף 
פחות.              ישקול  הכסף  גם   - הגדולה  במקום  הקטנה  האבן  יקח  ואם  מכאן, 
ב‚ופו   .67 נקי...  כסף  דהיינו  כראוי  תשלום  מקבל  כר‡וי.  מ˘˙לם   .66
יצרו  לכבוש  הרעות,  מידותיו  על  להתגבר  בגופו  להתאמץ  הן  ובחכמ˙ו. 
ולהכניע תאותו, והן להשתמש בחכמתו ולהבחין בשכלו במדות הרעות כדי 
אדם  צריך  טוב  במעשה  גם  ‰סי‚ים.  ˙ערובו˙  ול‰סיר   .68 מתוכו.  לבערן 

לבחון שהמעשה יהיה זך ונקי ושלא יהיה מעורב בו משהו מהרע.

הגאוה  כמדת  רעות 
שמים.  יראת  מונעות 
בל  אפו  כגובה  ״רשע 
ד)  י,  (תהלים  ידרוש״ 
אני  סבור  המתגאה 
ואפסי עוד, ואינו מסוגל 
מלכות  עול  עליו  לקבל 
מדת  כן  שמים. 
מדה  ה׳קשה-עורף׳ 
ועקשן  מאד,  עד  מגונה 
רצונותיו,  פי  על  רק  חי 
דבר  לשמוע  מוכן  ואינו 
אפילו  המפריע  חכמה 
להנחותיו  במעט 

ורצונותיו המוקדמות.
בשלח  בפרשת  ומצינו 
״וילונו העם  טו):  (שמות 
מה  לאמר  משה  על 
ה׳  על  ויצעק  נשתה, 
        - נסהו״  ״ושם  וברש״י  נסהו״,  ושם  ומשפט  חק  לו  שם  שם  עץ...  ה׳  ויורהו 
רחמים  עלינו  בקש  יפה  בלשון  במשה  נמלכו  שלא  ערפו  קשי  וראה  לעם 
ישראל             מכלל  התורה  תובעת  נתלוננו״.  אלא  לשתות  מים  לנו  שיהיה 
ואף           הקב״ה.  על  התלוננות  לכדי  אותם  הביאה  זו  מדה  ׳קשה-עורף׳,  מדת 
מכל          הקב״ה,  נסי  בעיניהם  הכל  וראו  סוף  ים  קריעת  לאחר  מיד  שהיו 
נותנת           וברורה, כי המדה אינה  מקום הקשיות מפריעה להתלמדות פשוטה 
שאפילו                  עצמו,  על  זאת  לראות  יכול  ואדם  רצונותיו.  על  לותר  לו 
מאשר  שונה  להתנהג  עליו  משפיעות  אינם  בעיניו  שראה  ברורים  דברים 

הורגל.
וכמו כן כל המדות כולם מפריעים ליראת שמים. ולכן כדי להשיג יראה חייב 

לעקור מקרבו את מדותיו הרעות. 
ט. ו‡ם ˙˙יר ˜˘ר ‰יר‡‰ יב„לו ממך כל ‰מ„ו˙ ‰טובו˙. מצאנו שיראת 
להשגת  והאמצעי  היסוד  היא   - עצמה  בפני  מצוה  היותה  מלבד   – שמים 

 ׁ̆ י ƒ‡ ל ָכּ י  ּƒל, כ ַלכ…ּ יַע  ƒ„ ‰ו… ׁ̆ ל¿ י≈ ן  ָלכ≈
י  י„≈ ƒל ו…  ׁ̆ ַנפ¿ י‡  ƒב‰ָ ל¿  ‰ ∆̂ ָ‰רו…

ב  ָער≈ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂  ,˙ בו… ַ‰ּטו…  ˙ ּ„ו… ƒמ

י  ּƒכ ,‰ ּ„ָ ƒּומ ‰ ּ„ָ ƒל מ ם ָכּ ƒם ע ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי

ל  ˙ ָכּ ∆̃ ז∆ ח¿ ר ַ‰ַמּ ׁ∆̆ ∆̃ י‡  ƒ‰ ם ּׁ≈̆ ‰ַ ˙‡ַ ר¿ ƒי

יסּו‰ּו  ƒנ כ¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ַלחּוט  ָמ‰  „ו… ו¿  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

רּו  ׁ¿̆ ָ̃ ו¿  ,˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ י  ר≈ חו… ך¿  ˙ו… ל¿

ל  ָכּ י˜  ƒז ַ‰ח¿ ל¿ י˙ו…  ּƒ̇ ח¿ ַ̇ ב¿ּ ים  ƒר ָׁ̆ ¿̃

 ˜ ≈̇ ָנּ ƒ‰ ב¿ּ י  ּƒכ  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡  -  ˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ

ך¿  ָכּ  ,˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ ל  ָכּ לּו  פ¿ּ ƒי ר  ׁ∆̆ ּ ∆̃ ‰ַ

 ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ  ˙ ∆̃ ז∆ ח¿ ַ‰ַמּ י‡  ƒ‰  ‰‡ָ ר¿ ּ ƒי‰ַ

לּו  ¿„ ָבּ ƒי  ,‰‡ָ ר¿ ּ ƒי‰ַ ר  ׁ∆̆ ∆̃ יר  ּƒ̇ ַּ̇ ם  ƒ‡ (ט)ו¿

ן  כ≈ ו¿ י  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ַבּ ן  כ≈ ו¿ ר,  ַ‡ח≈ ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ

ָחָכם:  ‡ ּבו… ָ‡ַמר ‰∆ ≈̂ ּיו… ַעל ַכּ י. ו¿ ƒיע ƒב ר¿ ָבּ

ר ל…‡  ׁ∆̆ ּנּו, ֲ‡ ע∆ ּ ַי‚¿ ּ¿̇ ים  ƒיל ƒס "70ֲעַמל ַ‰כ¿ּ

טו).  י,  (˜‰ל˙  יר"  ƒע ל  ∆‡  ˙ כ∆ ָלל∆ ָיַ„ע 

ים                    ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַעל  מ…ל  ַלח¿  ׁ̆ י≈ ָכך¿  ל¿

ָ„ם  ַלמ¿ּ ל¿  ,‡ ו¿ ָּׁ̆ ‰ַ י  ל≈ ַ‰ב¿ ב¿ּ ים  ƒבּוע ‰ַ71ט¿ּ

ם  ƒַני ‡ז¿ ַ‰מ…ּ ר  ׁ∆̆ י… ו¿ ל  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ  ˜ ∆„ ∆̂

ים,  ƒר ָׁ̆ ים ַ‰י¿ ƒָרכ ּ ם „¿ ˙ ָל‰∆ רו… ‰ו… ף ּול¿ ס∆ יַנ˙ ַ‰כ∆ּ ƒח יָעם ב¿ּ ƒ„ ‰ו… ּול¿

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ‰ ָלּ ƒס 72מ¿ ָחָנ˙ו…  ַ‰ב¿  ˙ ַלּ ƒח ¿̇ ּƒב ָ‰ָ‡ָ„ם  ר…ר  ב¿ ƒי ַמַען  ל¿

‰ּו‡  ו¿ ָב‰,  ַ‰ּטו… ל  ָכּ ם  ָׁ̆ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ן  ׁ≈̆ „ָ ו¿ ַרֲעָנן  ם  ָמ˜ו… ל¿ ‰ּו  י‡≈ ƒב ּ¿̇

‰ּו‡            ו¿ ים,  ׂ ƒ̆ ֲע ַ‰ַמּ ל  ָכּ ף  73סו… ‰ּו‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ם,  ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי

ָ‡ָ„ם,  ל  ָכּ ƒמ ל  ≈‡ ו… ׁ̆ מו…  ׁ¿̆ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ָל‰  ≈‡ ּׁ¿̆ ‰ַ74

 "‰‡ָ ר¿ ƒי ל¿ ם  ƒ‡ י  ּƒכ  , ך¿ ָמּ ƒע מ≈ ל  ≈‡ ׁ…˘ יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰ "ַמ‰  יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

 ‰‡ָ ר¿ ּ ƒ(ח)ַ‰י י  ּƒ̇ ל¿ ּƒב ב  ָׁ̆ ח¿ נ∆  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע ּום  ׁ̆ ין  ≈‡ ו¿ יב),  י,  („ברים 

ָר‰. ‰ו… ַ‰ט¿ּ

‰ט‰ור‰.  ‰יר‡‰  ח. 
יחזקאל׳  ׳אור  בספר 
עו)  עמוד  ומוסר,  (יראה 
יראת  להשיג  כדי  כתב: 
ראשית  חייב  שמים 
הענינים  מנפשו  לעקור 
ליראה.  המפריעים 
ורצונות  תאוות 
מתנגדות  עולם-הזה 
ליראת שמים, וכן מדות 

בי‡ורים
70. עמל ‰כסילים ˙י‚ענו. כסילותם גורם להם עמל המיגען, אשר לא למדו 
דרכי מבואות העיר (ללכת בדרך כבושה, וטורח הרבה) ומתיגע ליכנס דרך 
פחתים ובצעי המים ויגע בטביעות רגליו בבוץ (רש״י). 71. ‰טבועים ב‰בלי 
בהם  שאין  בהבלים  ושרויים  ממש,  בהם  שאין  בדברים  השקועים  ‰˘ו‡. 
73. סוף כל ‰מע˘ים. תכלית כל  72. מסיל‰. דרך סלולה וישרה.  תכלית. 
דבר ככתוב בסוף קהלת: ׳סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו 

שמור כי זה כל האדם׳. 74. ‰˘‡ל‰. הבקשה אשר ה׳ מבקש מכל אדם.

והדעה, והוא מסור בידי 
מסור  יצרו  ואין  יצרו 
שיהא  יתכן  לא  בידו, 
שבין  במצוות  שלם 
ואם  למקום,  אדם 
ידועה  במדה  מקיימן 
שאינו  מפני  רק  הוא 
התנגדות  בהן  פוגש 
המדות  אחת  מטעם 
בהפגשו  אבל  המגונות, 
לא  שלהן  בהתנגשות 
תעמוד יראתו בפניהן״!

 - מתוקנות  מדות  ללא 
אי אפשר להיות שלמים 
אדם  שבין  במצוות  אף 
למקום, ואם אם נראה לעין שמקיים מצוות בשלמות הוא רק מפני שלא בא 

לידי נסיון, ואילו בא לידי נסיון לא היה עומד בו!  
ואין  לתורה  לעלות  אותו  שמכבדים  חרד  דוגמא:  איש״  ה״חזון  לכך  ומביא 
הכיבוד מספיק לו לפי מעלתו ולכן הוא אינו עולה – מידת הכבוד שבו גרמה 

לו לעבור על: ״ועוזבי ה׳ יכלו״ – זה שקורין לו לעלות לתורה ואינו עולה.
האדם הזה מקולקל בשורשו שיצר הרע שופטו וכל עשיית מצוותיו הן פרי 
ההרגל המתאימות לכבודו ולתאוותיו ולהלך חייו, אך נסו לפגוע בו כי אז 

תתהפך הקערה על פיה! 

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ּון  ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿

ל                  ָיכו… ָחָכם  ∆‰  ,˙ ָרעו… ו¿  ˙ בו… טו…

יל  ƒס ַ‰כ¿ּ ו¿  ,˙ בו… טו… ל¿  ˙ ָ‰ָרעו…  ˙ ו… ׂ̆ 75ַלֲע

.˙ ָרעו… ˙ ל¿ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒ76מ ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע

ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒמ ינו…  ≈‡ ו¿ ך¿  ׁ∆̆ ח… ַבּ ך¿  ל≈ ‰ו… ׁ∆̆ י  ƒמ
 ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ∆‡  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ּון  ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿

ן  ‚ו… יו, כ¿ּ ָ̇ ֻכּיו… ל ז¿ ˙ ָכּ ∆„ ַ‡ב∆ּ ‰ ַ‰מ¿ ּ„ָ ƒּבו… מ

ר            ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ב¿ּ  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒ‰ַ77מ

בי‡ורים
75. לע˘ו˙ ‰רעו˙ לטובו˙. להשתמש עם המדות הרעות למטרה טובה, כגון 
הגאוה  במדת  וכן  חכמה׳.  תרבה  סופרים  ל׳קנאת  להשתמש  הקנאה  במדת 
במדת  כגון,  לרעו˙.  טובו˙  מ„ו˙   .76 ה׳׳.  בדרכי  לבו  ל׳ויגבה  להשתמש 
ובמדת אהבה, ישתמש לאהוב את  הרחמנות ישתמש לרחם על האכזרים. 
טובים,  ובמעשים  בתורה  אף שהוא מלא  במע˘יו.  ‰מ˙‚‡‰   .77 הרשעים. 
מכל מקום אסור לו להתגאות בכך, כשכל כוונתו בזה להתגדל ולהשתרר על 

בני אדם. 

ין  ≈‡ ׁ∆̆ ּוכ¿  ,˙ בו… טו…  ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ ָך  מ¿ּ ƒמ

ָר‰  ו… ּ̇ ָך  ָי„¿ ין ב¿ּ ≈‡ ,˙ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒָך מ ָי„¿ ב¿ּ

לּוָי‰  ּ¿̇ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ל  ָכּ י  ּƒ(י)כ  ,˙ וו… ¿̂ ƒּומ

״ותיראן  טובות.  מידות 
האלקים  את  המילדות 
דבר  כאשר  עשו  ולא 
מצרים  מלך  אליהן 
הילדים״  את  ותחיין 

(שמות א, יז). ובמסכת סוטה (יא:) דורשת הגמרא: ״ותחיין את הילדים – תנא 
לא דיין (למילדות) שלא המיתו אותן (את הילדים) אלא שהיו אף מספיקות 
להם מים ומזון״ (ומסייעות להחיותם, דהיינו שהיו מחביאות אותם בבתיהן 

ומגדלות אותם. רש״י).
מסירות נפשן של המילדות מוכיחה בלי ספק על מידותיהן הטובות ועל טוב 
ליבן. מדוע אין התורה מדגישה תכונות אלו? מדוע הזכירה התורה רק את 

יראת האלקים שלהן?
בספר ׳זכרון מאיר׳ מבאר, שמכח מידות טובות לבד לא היו המילדות יכולות 
הם  המלך  צו  הפרת  מתוך  כאלה  נפלאים  מעשים  שעשו.  מה  את  לעשות 
יכול  אלקים  ביראת  שספוג  מי  רק  אדם.  שבכח  ההטבה  מגבול  למעלה 
להתעלות להנהגה כזו ולהתעלם מן הסכנה הגדולה. לפיכך קבעה התורה 
את הגורם האמיתי: ״ותראין המילדות את האלקים״! ולכן - ״ולא עשו כאשר 

דבר אליהן מלך מצרים ותחיין את הילדים״.
נאמר  לא  כאן  גם  בתים״.  להם  ויעש  האלקים  את  המילדות  יראו  כי  ״ויהי 
״כאשר הטיבו עם הילדים״, אלא ״כי יראו״, ללמדך כי השכר של ״ויעש להם 
בתים״ בא עבור היראה.  הן יראו את ה׳ ולפיכך זכו לבתים של תורה ויראה, 
בתי  אמר  חד  ושמואל,  ״רב  (יא):  סוטה  במסכת  כדאיתא  מדה.  כנגד  מדה 
כהונה ולויה – אהרן ומשה. וחד אמר: בתי מלכות – דוד נמי ִמִמְרָים קאתי״. 

י. כי כל ‰˙ור‰ ˙לוי‰ ב˙י˜ון ‰מ„ו˙. כתב הגר״א (באבן שלמה פ״א): ״כל 
עבודת ה׳ תלוי בתיקון המדות, וכל החטאים מושרשים במדות, ועיקר חיות 

האדם הוא להתחזק תמיד בשבירת המדות, ואם לאו למה לו חיים״. 
כתב ה״חזון איש״ זצ״ל (אמונה ובטחון פ״ד אות ה-ו): ״מן המונחים הקיימים 
כי תיקון המדות מתיחס לאלה המצוות שהם בין אדם לחברו, וחובת היראה 
בשביל מצוות שבין אדם למקום יתברך, ומן המונח הזה קיימת הדעה כי יש 
בני אדם שלמים במצוות שבין אדם למקום יתברך וחסרים בתיקון המדות 
אל  לחודר  באמת  קיימת  זו  דעה  אין  אמנם  לחברו.  אדם  בין  רעים  והם 
פנימיות חזיון הזה. כי האמת, זה שמדותיו כברייתן ולא הותקנו על פי המוסר 

ר. ַ‡ח≈ ˙ ל¿ ƒי ר ַ‰ַבּ כ≈ ן, ּומו… מו… ט¿ ַע ַ‰ַמּ ≈„ ינו… יו… ≈‡ , ו¿ י˙ו… ב≈ ב¿ּ

 

 ‰ ּ„ָ ƒָכל מ , ו¿ ּזו… ƒמ ‰ ָנּ ֻׁ̆ יו זו… מ¿ ָ̇ ּ„ו… ƒר…ב מ י ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ ּƒן כ נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰
ָכ‡ן  ו… ל¿ ּ̇ כ¿ ַׁ̆ ַע˙ ָ‰ָ‡ָ„ם, זו… מו… ּ„ַ ˙ פ∆ ר∆ ‰ 81טו… ּ„ָ ƒּומ 

ַחר         ב¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ ָכל  ל¿ עו…  ּ ַסי¿ מ¿ ָ‰ָרע  ר  ∆̂ י≈ ו¿ ָכ‡ן,  ל¿ ו…  ּ̇ כ¿ ַׁ̆ מו… זו…  ו¿

ר,  ָבּ ¿„ ּƒמ ַבּ ך¿  ל≈ ‰ו… ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם  ל¿  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿  .‰ּ ָבּ ׁ∆̆ חּו˙  ‰ַ82ָפּ

 ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ו¿ ים  ƒב ≈‡ ּוז¿ ים  ƒר מ≈ ּונ¿  ˙ ַוֲ‡ָריו… ים  ּƒב ּ„ֻ ּבו…  ים  ƒע ¿‚ ּופו…

ל  ם ָכּ ƒם ע ח≈ ָלּ ƒ‰ יָניו ּול¿ ˜…ַח ע≈ פ¿ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂  ‰ּ ׁ̆ ַ‰ז∆ י ƒ‡‰ָ .ים ƒ̇ י ƒח ׁ¿̆ ַמ

פּו‰ּו  ר¿ ט¿ ƒי ָח„,  ∆‡ ַ‚ע  ר∆ יָניו  ע≈ ים  ƒַיֲעל ם  ƒ‡ ו¿ ָח„,  ∆‡ ו¿ ָח„  ∆‡

ֲ‡ָו‰  ַּ̇ ‰ַ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ ָ‰ָרעו… יו  ָ̇ ּ„ו… ƒמ ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ך¿  ָכּ ים.  ƒ̃ י ּ ƒז ַ‰ַמּ

ּבו…  ƒל ב¿ּ  ˙ לו… ּ ¿‚ ל¿ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ן,  ∆‰ ָבּ  ‡ ≈̂ ַכּיו… ו¿ ַעס  ַ‰ַכּ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ו¿

     ˙ מ∆ ר ָ‰‡¡ ּבו… ‡ו… ּ ƒל ƒר מ ≈̃ ָע ם, י≈ נ≈ ּ¿̃ ַ̇ י¿ ל…‡  ם ו¿ ַעל≈ּ ¿̇ ƒי ם  ƒ‡ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇

י„"  ƒמ ָ̇ י  ּ ƒ„ ¿‚ נ∆ ל¿ י ‰'  ƒ̇ י ּ ƒו ׁƒ̆ 84" ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿  . ך¿ ׁ∆̆ ח…  ׁ̆ ָימ≈ 83ו¿

(˙‰ילים טז, ח).

בי‡ורים
תמיד  שתלך  הגר״א:  פירש  רגליהם״,  בעפר  מתאבק  והוי  לחכמים,  ועד 
אחריהם, כמו שנאמר (משלי י״ג) הולך את חכמים יחכם, ומשלו לחנוני מוכר 
בשמים שנשאר האבק בו. ובפרקי דר״א (פכ״ה) מסיים על משל זה: כך כל מי 
שהולך עם הצדיקים לוקח מדרכיהם וממעשיהם הטובים. ובאדר״נ (ו׳): בזמן 
שתלמיד חכם נכנס לעיר אל תאמר איני צריך לו, אלא לך אצלו. 81. טורפ˙ 
ומושכתו אליה.                דעתו של האדם  ונוטלת את  חוטפת  כל מדה  „ע˙ ‰‡„ם. 
82. ‰פחו˙ ˘ב‰. שיבחר בצד השלילי ביותר שבה. 83. וימ˘ חו˘ך. יהיה 
לבו חשוך מאד. 84. ˘וי˙י ‰' לנ‚„י. תמיד אחשוב כאילו ה׳ עומד נגדי ורואה 
מעשי. ומסיים הפסוק ״כי מימיני בל אמוט״, כי בעבור זה יעמוד מימיני לעזור 

 . נו… לו… ¿̃ ּƒב  „ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒּומ רו…  ל ֲחב≈ ׁ∆̆ נּו˙  ¿‚ ּƒב י„  ƒמ ָּ̇ מו…  ¿̂ ַע  ‰ ַיפ∆ּ 78ּומ¿

 ׁ̆ י≈ ו¿ ח,  ָבּ ֻׁ̆ ן מ¿ ƒַיי י˙  ƒָחב  ‡ ַמל≈ּ מ¿ּ ׁ∆̆ י  ƒמ ‰ ל¿ מ∆ ּ„ו… ׁ̆ ַ‰‰ּו‡  י ƒ‡‰ָ ו¿

ן  ƒי ַ‰ַיּ ל  ָכּ ‡ַב„  י…ּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡ ָטן,  ָ̃ ב  ∆̃ נ∆ י˙  ƒָחב ∆‰ י˙  ּƒ̇ ח¿ ַ̇ ב¿ּ

 ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ ך¿  ָכּ  ; ˙ו… ‡ו… ם  ּ…̇ ס¿ ƒי ל…‡  ם  ƒ‡ ָטן  ָּ̃ ‰ַ ב  ∆̃ ּ נ∆ ַבּ ח  ָבּ ֻׁ̆ ַ‰מ¿

י  ≈„ ַעל-י¿ ל  ַ‰כ…ּ  „ ַ‡ב≈ּ י¿ ָר‰,  ו… ּ̇  ‡ ָמל≈ ‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,‰ּ ַ‰ז∆

ם  ≈‰ ים  ּƒַעט ּומ¿ ָנּ‰.  ּ ¿̃ ַ̇ ל¿  ׁ̆ ָיחּו ל…‡  ם  ƒ‡ ַ‰ז…ּ‡˙  ָ‰ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

מו…  יר, ּוכ¿ ּƒכ‰ַ ים ל¿ ƒין ֲחָכמ ≈‡ ׁ∆̆  ׁ̆ ˙. י≈ מ∆ ים ָ‰‡¡ ƒיר ּƒכ ָלם ַ‰ַמּ עו… ָבּ

ל…‡  ך¿  ָכּ ם,  ֻסָלּ ב¿ּ  ˙ ַלֲעלו… ל  ָיכו… ָליו  ַר‚¿ י  ּ≈̇ ׁ¿̆ טּוַע  ָּ̃ ‰ַ ין  ≈‡ ׁ∆̆

‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ בּוָנ‰.  ּ¿̇ ּבו…  ין  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿  ˙‚ַ ר≈ ַמ„¿ ב¿ּ  ‰ ַיֲעל∆

ל  ָכּ ים  ׂ ƒ̆ ָיּ ׁ∆̆ ַע„  עּוָריו  נ¿ּ ƒמ ָלם  ָ‰עו… ֲ‡ַו˙  ַ̇ ב¿ּ ע  ַבּ ט¿ ƒנ ו¿ ָחָכם, 

ל  ּ‚ַ י ֻ‰ר¿ ּƒרו… ָ‰ַרע, כ ¿̂ ƒן י ˆו… ˙ ר¿ ו… ׂ̆ ַלֲע ֲ‡ָו˙ו… ו¿ ַּ̇ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ָמ˙ו… ל¿ ָחכ¿

 , ו… ׁ̆ ַנפ¿ ב¿ּ ים  ƒבּוע ¿̃ ם  ≈‰ ׁ∆̆ ַע„  ים  ƒָרע‰ָ ים  ׂ ƒ̆ ֲע ַמּ ַבּ עּוָריו  נ¿ּ ƒמ

ׁ̆ ּבו…  ּ י≈ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ˙. ו¿ ׁ̆ ָ‰ֲעו…נו… ח ָי˜ּו ַפּ ƒט 79מ ל≈ ָמּ ƒ‰ ‡…„ ל¿ ‰ לו… מ¿ ׁ∆̆ ָ̃ ו¿

ים, ַ‡ך¿ ל…‡ ָ‰ָי‰  ƒב ים טו… ƒָרכ ¿„ ּƒך¿ ב יל≈ ı ל≈ ַ‚ם ָחפ≈ יר ו¿ ּƒכ‰ַ ָמ‰ ל¿ ָחכ¿

ים,  ƒר ָׁ̆ ים ַ‰י¿ ƒָרכ ּ ¿„‰ַ ָמ‰ ו¿ ם ַ‰ָחכ¿ ∆‰ מ…ַע מ≈ ׁ¿̆ ƒים ל ƒל ַ‰ֲחָכמ ∆̂ ≈‡80

ן  מו… ׁ̆ לו… ַמט¿ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ ‰ ל¿ מ∆ „ו… ים. ו¿ ּƒכ ַׁ̆ ַמֲח ך¿ ב¿ּ ל≈ ך¿ ‰ו… ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒּומ

בי‡ורים
78. ומיפ‰ עˆמו ˙מי„ ב‚נו˙ ˘ל חברו. עורך מעשיו הטובים וחכמתו למול 
מעשי חבירו או חכמתו כדי שמתוך כך יראה שהוא מכובד וחבירו בזוי, נמצא 
מתפאר בחסרונותיו של חברו ובסכלותו, וזהו ״מתכבד בקלון חברו״, שעל ידי 
השוואה זו מכבד את עצמו בגנות חברו. 79. מפח י˜ו˘. ממלכודת המוקש 
של רשת העוונות. 80. ‡ˆל ‰חכמים. במסכת אבות (א, ד): ״יהי ביתך בית 

יַע  ּ ƒ‚ַי ָניו, ו¿ ס ָבּ נ≈ יַפר¿ ƒל ו כ≈ּ ַכל¿ ך¿ ַ‰ּלּוַח י¿ ו… ּ̇ ƒיו, ּומ ָ̇ בו… חו… ָרָכיו ו¿ ¿̂ ּו

י  ּיּור≈ ƒ̂ רּו ּבו…  ּ י¿ ַ̂ ים י¿ ƒיל ƒס ב ָ‰ָ‡ָ„ם: ַ‰כ¿ּ ך¿ ל≈ ָל‰. ָכּ „ו… ּ ¿‚ ˙ ל∆ ע∆ ˙ו… ל¿

ם  ָבּ ƒּו ל‡ יַמל¿ּ ƒן, ו ל 92ָוָ‡ו∆ ב∆ י ‰∆ ≈̃ ּו ּ̃ ƒבּו ָעָליו ח ּ¿̇ כ¿ ƒי ר, ו¿ ∆̃ ׁ∆̆ ל ו¿ ב∆ ∆‰

ב  ַּ̇ כ¿ ƒם מ ָבּ ƒבּו ַעל ל ּ¿̇ כ¿ ƒי ים  ƒיל ּƒכ ׂ ¿̆ ַ‰ַמּ ו¿ י˜;  ƒָור ל  ב∆ ∆‰ ˙ בו… ָׁ̆ ַמֲח

˙, ַע„  ּ„ו… ּƒַמ˙ ַ‰מ ָחכ¿ ˙ ו¿ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ ‰ַ „ סו… ‰ּו‡ י¿ ׁ∆̆ ים,  ƒ‰…ל ¡‡

ַנ˙  ָוּ ַכּ  ‰ ָ̇ ָ‰י¿  ‰ ָלז∆ ו¿ יַע.  ƒ̃ ָ‰ָר ז…ַ‰ר  כ¿ּ ם  ָ̇ ו… ׁ̆ ַנפ¿ ירּו  ƒ‰ ַיז¿ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

ם ַעל לּוַח  ב≈ ¿̇ ָכּ יָך,  ∆̇ ע… ב¿ּ ¿̂ ם ַעל ‡∆ ר≈ ׁ¿̆ ָ̃ 93" : רו… ָ‡מ¿ ב¿ּ ל…מ…‰  ׁ¿̆

ָך" (מ˘לי ז, ‚).  ב∆ּ ƒל

ַזך¿  ם  ƒ‡ ָנַער,  ר  ַנכ∆ּ ¿̇ ƒי ַמֲעָלָליו  ב¿ּ ם  ּ‚ַ94" ל…מ…‰:  ׁ¿̆ ָ‡ַמר   „ עו…
ַעל  ַמר  ¡‡ נ∆ סּו˜  ַ‰ָפּ  ‰ ז∆ י‡).  כ,  (˘ם   " לו… ע√ ָפּ ר  ָׁ̆ ָי ם  ƒ‡ ו¿  

מו…  כ¿ּ ם.  י‰∆ ≈̇ ּ„ו… ƒמ ר  ָכּ ƒנ ם  י‰∆ עּור≈ נ¿ּ ƒמ י  ּƒ95כ ים,  ƒָער ַ‰נ¿ּ ָחַנ˙  ַ‰ב¿

ם  ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒּומ ,˙ ׁ∆̆ ˙ ב…ּ ּ„ַ ƒם מ ∆‰ ‰ ָבּ ∆‡ ר¿ ƒים נ ƒָער ˙ ַ‰נ¿ּ ָ̂ ¿̃ ƒמ ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ ׁ∆̆

ל  ים ‡∆ ƒט ם נו… ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒָו‰, ּומ‡ֲ ַּ̇ ל ַ‰ ים ‡∆ ƒט ם נו… ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒַעּזּו˙, ּומ‰ָ -

בי‡ורים
בהם  להתבונן  לבך  שים  ‡ˆבעו˙יך.  על  ˜˘רם   .93 ושקר.  עמל  ו‡ון.   .92
י˙נכר  במעלליו  ‚ם   .94 לבך.  במחשבות  היטב  לזכרם  אותם  וחקוק  תמיד, 
בהתנהגותו.                     הוא  תמים  והאם  טהור  האם  להכיר  ניתן  בנערותו  כבר  נער. 
95. כי מנעורי‰ם נכר מ„ו˙י‰ם. במסכת ברכות (מח.) מביאה הגמרא מאמר 
השגור בפי הבריות: ״בוצין בוצין מקטפיה ידיע״, פירוש, כל דלעת ודלעת כבר 
בקטנותה לפי השרף היוצא ממנה בשעת חניטה, ניתן להכיר את איכות הפרי 
כיצד  לדעת  ניתן  בקטנותם  ממעשיהם  אדם  בבני  כן  וכמו  טוב,  יהיה  אם 

יתנהגו לכשיגדלו.

ָ‡ר   ּׁ¿̆ ƒמ ׁ̆ ָמ˙ו… ַחָלּ ָחכ¿ ‚ּופו… ּוב¿ ַל„ ‰ּו‡ ב¿ּ ּנו… ׁ∆̆ ָע‰  ָׁ̆ ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ
ם  ָ„ם ‰≈ ל¿ ָוּ ƒ‰ ם יו… ˙ 86ב¿ּ ּיו… ƒר ל ַ‰ב¿ּ י ָכּ ּƒכ ,˙ ּיו… ƒר ל ‰ַ85ב¿ּ ָכּ

יך¿  ƒר ָ̂ ָמם, 87ֲ‡ָבל ָ‰ָ‡ָ„ם  ¿̂ ַע ים ל¿ ƒע ּ ַסי¿ ים ּומ¿ ƒל כ¿ ‡ו… ים ו¿ ƒכ ל¿ ‰ו…

ָמ˙ו…                ׁ¿̆ ƒנ ל¿ ּון  ּ̃ ּƒ̇ ר  ≈̇ יו… יך¿  ƒר ָ̂ ן  ַ‚ם-כ≈ּ ו¿  , ‚ּופו… ב¿ּ ל  „ו… ּ‚ָ ט…ַרח 

ָ‰ָ‡ָ„ם  י  ּƒכ ים,  ƒב טו… ים  ƒָרכ ּ ¿„ ין  ƒב‰ָ ּול¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿ ן  ּ≈̃ ַ̇ 88ל¿

 ‰ מ∆ 90ּ„ו… ּבו…  ƒל ַ‡ך¿  ָמ‰,  ≈‰ ב¿ ּƒכ  ‚ ≈‰ 89נו…  „ ַלמ≈ּ מ¿ ל…‡  ב¿ּ ˙ו…  ָלּ ƒח ¿̇ ּƒב

 - ׁ̆ פ≈ּ ƒַי„ ט ּ‰ ב¿ּ ם ַ‰ּלּוַח ַ‰ז∆ ƒ‡ ,ב ָעָליו ּ…̇ כ¿ ƒּו‡ מּוָכן ל‰ ׁ∆̆ לּוַח  ל¿

 ‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י ל ו¿ ≈̃ ל¿ ַ̃ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ ים ַע„  ƒי ‰ֲ91ָבל טּוט≈ ר¿ ׂ ƒ̆ ט ָעָליו  ט≈ ר¿ ׂ ַ̆ י¿

ָיָניו  נ¿ ƒע ר  ∆„ ס≈ ָעָליו  ב  ּ…̇ כ¿ ƒי ָחָכם  ∆‰ ֲ‡ָבל   ,„ עו…  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ּבו… 

בי‡ורים
לי ולא אהיה נוטה לנפול. (מצודת דוד). 85. ‰בריו˙. בעלי חיים. 86. ביום 
‰ול„ם ‰ם ‰ולכים. במסכת בבא קמא (סה:) אמר רבא: שור בן יומו (ביום 
שנולד, הרי הוא כבר) קרוי שור, איל בן יומו קרוי איל. והכוונה שעגל משעה 
ובדעתו.                  במהלכו  במאכלו,  עניניו,  בכל  גדול  שור  כמו  הוא  הרי  שנולד 
גדול  טורח  יש  כשנולד  האדם  כלומר,  ‚„ול.  טורח  ˆריך  ‰‡„ם  ‡בל   .87
להוריו בטיפול גופו ובגידולו. 88. ל˙˜ן ‰חכמ‰. ללמדו דרך הישר ולעלות 
במדרגות החכמה. 89. נו‰‚ כב‰מ‰. כאמור בפסוק (בראשית ח, כא) ״כי יצר 
לב האדם רע מנעוריו״. פירוש, כי הרצונות של לב האדם הם רעים מילדותו, 
מהרגע שנולד. ובאיוב (יא, יב) ״ועיר פרא אדם יולד״, ופירש ה׳מצודת דוד׳, כי 
כל אדם כאשר יולד הוא כעיר פרא מבלי חכמה, וכאשר יכין לבו הנה ישכיל. 
90. „ומ‰ ללוח ˘‰ו‡ מוכן לכ˙וב עליו. באבות (ד, כ): ״אלישע בן אבויה 
ניר חדש...״ כשם שדיו  על  לדיו כתובה  דומה,  הוא  ילד למה  אומר, הלומד 
הכתובה על ניר חדש - שעדיין לא כתבו בו - הדיו נבלע ונדבק בו היטב, ואינו 
נמחק לעולם, כמו כן הלומד בעודו צעיר כאשר עדיין לא נחקקו במוחו ענייני 
משתכח.                ואינו  היטב  בו  נחקק  לימודו  לקבל,  פנויים  וליבו  ודעתו  העולם, 

91. ‰בלים. דברים שאין בהם ממש.

שאז  הזה,  והדיבוק 
כשיהיה זמנה להתפרש, 
מכל  לגמרי  תתפרש 
הולך  הוא  ואם  וכל. 
בדרך טוב, הוא מרחיקה 
מעצמו. והנה בזמן הזה, 
הערלה,  הרחק  שהוא 
הוא  מפיו  היוצא  ההבל 
אחרא  סיטרא  מכניע 
גדולה,  שבירה  ושוברה 
וממשיך הכח של  וחוזר 
שקיבל  התורה 
שנולד.  קודם  בראשונה 
לקבל  שהשלים  וכיון 
לו לעשות,  יש  אז  הכח, 
ולכן הוא חייב במצוות.

מ„ו˙.  ספר  ז‰  י‚. 
ירוחם  רבי  המשגיח 
זצ״ל  ליבוביץ  הלוי 
ממיר כתב (ד״ת ד, לט): 
מאדמו״ר  שמעתי  ״פעם 
על  זצ״ל  מקלם  הסבא 
נזכר  לא  השאלה מדוע 
כל  בתורה  בפירוש 
הענין והחומר של מידות [וכבר עמד על זה רבי חיים ויטאל בשערי קדושה 
ח״א שער ב]. ואם כי מידת הגאוה אמנם נזכרת בתורה, כנאמר ״ורם לבבך 
וגו׳ ״ (דברים ח, יד) ועוד כאלה, אולם מידות הכעס והקנאה וכד׳, אשר הינם 

ים  ƒ̃ ָּ̇ ע¿ 98נ∆ יָנם  ≈‡ ָנ‰  ¿̃ ּ ƒז‰ַ י  ימ≈ ּƒב ֲ‡ָבל 

י  ימ≈ ּƒב ם  ∆‰ ָבּ ָ‰יּו  ּׁ∆̆  ‰ ַמּ ƒמ ל  ַ̃ ב¿ּ

ף,  ס∆ כ∆ּ ַטס  ל¿ ים  ƒמ ּ„ו… ם  ≈‰ ו¿ ֲחרּו˙.  ַ‰ַבּ

 ‰ ֲחֻלָ„ּ ָל‰  ע¡ ∆‰ ו¿ ע  ַ̃ ר¿ ַּ̃ ַבּ ָטמּון  ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

˙ו…  יך¿ ‡ו… ƒר ָ̂  , ָמָנ˙ו… ַ‰ט¿ ך¿  ‡…ר∆ 99ב¿ּ ָעָב‰ 

ַע„   ‰ ָ̃ י ƒר מ¿ ַ‡ַחר   ‰ ָ̃ י ƒר 100מ¿ ף  ס∆ ַ‰כ∆ּ

ך¿  ָכּ  .‰ ∆‡ ַ‰ָנּ ‰ּו  ≈‡ ַמר¿ ל¿ ף  ס∆ ַ‰כ∆ּ ּוב  ׁ̆ ָיּ ׁ∆̆

 , ָ‰‚ו… נ¿ ƒּכו… ּומ ר¿ י ַ„ּ ƒפ ר ָ‰ַלך¿ ל¿ ׁ∆̆ ָ‰ָ‡ָ„ם ֲ‡

 ,˙ רּועו… ּ¿‚‰ַ  ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ י  ≈̃ מ¿ ƒע ב¿ּ ע  ַ̃ ׁ¿̆ ƒנ ו¿

ין  ב≈ּ יל  ּ ƒ„ ַ‰ב¿ 101ל¿ לו…  כ¿ ׂ ƒ̆  § ט̆… ל¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂

יל  ּ ƒ‚ ַ‰ר¿ ּול¿ ר  ‰ו… ַ‰ָטּ ין  ּוב≈  ‡ מ≈ ַ‰ָטּ

 ˙ בּועו… ˙ ט¿ ּ„ו… ּƒיּו ַ‰מ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ָ„‰ ַע„  ֲעבו… ַבּ

. ּבו… ƒל ˙ ב¿ּ ּורו… ׁ̆ ¿̃ ּו

ם  ַּ̇ ח¿ נ∆ ו¿ ב  ַּ̇ כ¿ ƒנ  ˙ ּ„ו… ƒמ ר  פ∆ ס≈  ‰ (י‚)ז∆

בי‡ורים
טמון  שהיה  הזמן  מריבוי  ‰טמנ˙ו.  ב‡ורך   .99 משתנים.  נע˙˜ים.   .98
באדמה. 100. מרי˜‰. שפשוף וניקוי לסלק כל מה שנדבק בו. 101. ל‰ב„יל. 

לדעת לחלק. 

 ˙ ּ„ו… ƒמ ל  ָכּ י  ּƒכ ַ„ע,  ו¿  .˙ בו… טו…  ˙ ַמֲעלו…

י  ימ≈ ּƒב ּבו…   ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ָ‰ָ‡ָ„ם 

י  ימ≈ ּƒב ָ‰יּו  ם  ≈‰ נּו˙,  ¿̃ ּ ƒז‰ַ ו¿ ֲחרּו˙  ַ‰ַבּ

ַמן ַ‰‰ּו‡  ּ ז¿ ַבּ ֲחרּו˙, ַ‡ך¿  ַּׁ̆ ‰ַ ו¿ „ּו˙  ל¿ ַ‰ַיּ

יָ‡ם  ƒַלֲ‰ב ם ו¿ ָ̇ ‡ו… ַ‰ר¿ ַח ל¿ ל…‡ ָ‰ָי‰ ּבו… כ…ּ

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ƒָער ַ‰נ¿ּ 96ו¿  .‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ‰ַמּ י  י„≈ ƒל

ּיּוַכל  ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ לּו˙, ‡∆ ם ַנב¿ י‰∆ ָל‰ ֲעל≈ ¿„ ּ‚ָ

ָב‰,  ך¿ ַ‰ּטו… ר∆ ּ ל ַ‰„∆ ם ‡∆ ָ̃ י ּƒ̇ ַ‰ע¿ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿

ַח  ם כ…ּ ∆‰ ין ָבּ ≈‡ ל, ו¿ ב≈ּ ַ̃ ם ל¿ ַח ָל‰∆ י נו… ּƒ(י‡)כ

ַי„  ַח˙  ַּ̇ ƒמ ר…ַח  ב¿ ƒל ו¿  ˙‡ ≈̂ ָל ָמ‰  ָחכ¿ ו¿

ל,  ב…ּ ס¿ ƒל ים  ƒיכ ƒר ¿̂ ם  ≈‰ 97(יב)ו¿ ר,  ַיס≈ּ ַ‰מ¿

ל˜בל.  ל‰ם  נוח  כי  י‡. 
על הפסוק (משלי יג, כד) 
מוסר״,  שחרו  ״ואוהבו 
דוד׳:  ה׳מצודת  ביאר 
מייסרו  בנו  את  האוהב 
בעת השחר, רוצה לומר 
יוכל  עת  בילדותו, 
אשר  לכל  לנטותו 

יחפוץ.
(שער  השל״ה  כתב 
אות  האותיות 
והמשילו  דרך-ארץ): 
בעוד  לנטיעה  זה  דבר 
שהיא ילדה יוכל האדם 
כפי  ולישרה  לנטותה 
נתגדל  אם  אבל  רצונו, 
אי  בעקמימות  האילן 
לישרו  לו  אפשר 

אחר-כך, כן משפט הנער.
ובתחילה,  כתב:  להרמח״ל  חיים׳  עץ  ׳דרך  בספר  לסבול.  ˆריכים  ו‰ם  יב. 
הפנימית,  הערלה  אך  ימים.  שמונה  אחר  אותה  בגוף, מעבירים  כשהערלה 
שהיא ערלת הלב, אינה סרה אלא לאחר שלוש עשרה שנים ויום אחד, ולכן 
כל אותו הזמן הוא פטור מן המצוות. ועם כל זה באותו הזמן צריך לייסרו, 
פורשת  היא  ואז  היטב,  ממנו  הערלה  לו שתפרד  גורם  שזה  כמו שאמרתי, 
ממנו לגמרי בזמן המוכן כנאמר למעלה, ועל כן אמר ״ירחיקנה ממנו״, ולא 
אמר ״יסירנה ממנו״, כי אין זה להסירה, כי אם בזמנה תסור...והנה כן הדבר 
הקשר  מן  להרחיקה  כדי  חיבוט  וצריך  בו,  קשורה  האולת  כי  בנער,  הזה 

בי‡ורים
96. ו‰נערים. הצעירים אף אם גבר עליהם טבע הרע עדיין אפשר... 97. ו‰ם 
ˆריכים לסבול. את דברי המייסר, מאחר ואין בהם עדיין כח וחכמה לברוח 

מתחת ידיו, ועוד שאז עדיין נפשם רכה ונוחה לקבל דברי מוסר. 

י               ƒל כ¿ּ ח  ַ̃ ו¿ מּוָסר  ַמע  ׁ¿̆ ן  ָלכ≈ ‡ּוָמ‰.  מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע יּוַכל 

           ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ  ,‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇  ‡ ֲ‰לו… יָך.  ∆̇ ּ„ו… ƒמ ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ ָך  ָי„¿ ב¿ּ ָך  ¿̇ נּו ֻ‡ָמּ

ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ו¿  ,˙ לו… „ו… ּו‚¿  ˙ ַטּנו… ¿̃  ,˙ עו… ב¿ּ ַמט¿ י  ינ≈ ƒמ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ לו… 

ַ„ע  ּ י≈ ׁ∆̆ ַע„  ַ‡ַח˙,  ָכל  ב¿ּ  ˙ נו… ¿̃ ּ ƒל ַמ‰  ַ„ע  י≈ ל…‡  ָים,  ו¿ ָׁ̆ ו¿ ם  ָכּ ר¿ ע∆

ַע             ב≈ּ ַמט¿  ‰ יז∆ ≈‡ יַ„ע  ל≈ יך¿  ƒר ָ̂ ַ‚ם  ו¿ ַע.  ב≈ּ ַמט¿ ל  ָכּ ל  ׁ∆̆ ך¿  ר∆ ע≈

˜…ל  ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ ַ‡ַחר  יָ‡ּ‰.  ƒ̂ ‰ו… ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ 102 יָ‰  ָעל∆ ָ‚ַזר  ו¿ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ַסל  ָפּ

ַ‡ַח˙            ָכל  ב¿ּ ח  ַּ̃ ƒל ַ„ע  י≈ ָ‡ז   ,‰ָ כ∆ ַיַער¿ ו¿ ַע  ב≈ּ ּוַמט¿ ַע   ב≈ּ ַמט¿ ל  ָכּ

 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ַזר  ּ‚ָ ׁ∆̆ ַע  ב≈ּ ַמט¿ ּוב¿  ,‰ ו∆ ָׁ̆ ך¿  ר∆ ע≈ 103ב¿ּ ָרָכיו  ¿̂

ס.  נ≈ ָּ̃ ƒי  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע 104ב¿ּ  ‡ ָלּ יָ‡ּ‰ ‡∆ ƒ̂ יו…  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ר  ָזּ‰≈ ƒי יָ‡ּ‰  ƒ̂ ‰ו… ל¿

ַע               ב≈ּ ּוַמט¿ ַע  ב≈ּ ַמט¿ ָכל  ב¿ּ יַע  ּ ƒ‚ַמ  ׁ̆ י ƒ‡‰ָ  ‰ּ ז∆ ׁ∆̆  ,‡ ָ̂ מ¿ ƒנ

ל…‡           ו¿ ˜…ל  ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ׁ̆ פ≈ּ ּƒט‰ַ ֲ‡ָבל  ָח‰.  מ¿ ׂ ƒ̆ ּול¿ ָב‰  טו… ל¿

    ‰ ז∆ יַע  ּ ƒ‚ ַיּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡  , ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ַסל  ָפּ ּׁ∆̆ ַמ‰  י‡  ƒ̂ יו… ו¿  , יך¿ ƒַיֲער

ל. „ו… ּ‚ָ ˜ּ ז≈ ∆‰ ל¿

ָך,  ב¿ּ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ר…ב  ַעל  ל  ָׁ̆ מ¿ ƒנ  ‰ּ ַ‰ז∆ ל  ָׁ̆ ַ‰ָמּ ח  ַ̃ י,  ƒנ ב¿ּ  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ס  ל∆ פ∆ ‰ 105ב¿ּ ּ„ָ ƒּומ ‰ ּ„ָ ƒל מ ˜…ל ָכּ ׁ¿̆ ƒ̇ ˙, ו¿ ַטּנו… ¿̃ ˙ ּו לו… „ו… ּ ¿‚

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ַ„ע  ≈̇ ו¿  ,‰ ּ„ָ ƒּומ  ‰ ּ„ָ ƒמ ל  ָכּ ך¿  ר∆ ע≈ ַ„ע  ּ≈̇ ׁ∆̆ ַע„  ָך,  ¿̇ ָמ ָחכ¿

ל…‡  ָך ו¿ ‰ ב¿ּ ָר‡∆ ‡ י≈ ל…ּ ׁ∆̆ ם  ∆‰ ר ָבּ ָזּ‰≈ ƒ‰ ל ל¿ „ו… ך¿ ַ‰ָ‚ּ ל∆ ַסל ַ‰מ∆ּ ר ָפּ ׁ∆̆ ‡ֲ

בי‡ורים
בה.               יסחרו  ולא  זו  מטבע  יקבלו  שלא  המלך  שציוה  ל‰וˆי‡‰.  ˘ל‡   .102

103. בערך ˘ו‰. למטבע. 104. בענין. באופן. 105. בפלס. ביושר. 

ַע˙,  „ ָלָ‡ָ„ם ַ„ּ ַלמ≈ּ ָמ‰ ל¿ ַע˙ ַ‰ָחכ¿ ַטַבּ ב¿ּ

י  ƒל כ¿ ƒל ׁ̆ י ƒ‡ ל ָכּ י  י„≈ ּƒב  ‰ ז∆ ר  פ∆ ˙ ס≈ יו… ¿‰ ƒל

יו  ָ̇ ּ„ו… ƒמ כו…  ו… ּ̇ ƒמ ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ נּו˙  ֻ‡ָמּ

י  ל≈ כ¿ּ ָי„ו…  ב¿ּ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ן  ָ‰ֻ‡ָמּ י  ּƒכ יו,  ׂ ָ̆ ּוַמֲע

 , ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע יּוַכל  נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ

ל…‡  נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ י  ל≈ כ¿ּ ָי„ו…  ב¿ּ ין  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ ֲ‡ָבל 

היסודיים שבמידות, לא 
נזכרו כלל בתורה?

בתירוץ  דבריו  והיו 
של  במשל  השאלה, 
לא  כמובן  אשר  חייט, 
אומן  הוא  אחד  כל 
ולהיות  זה  במקצוע 
להתלמד  צריכים  חייט 
ואפילו  דברים,  בכמה 
ואיך  המחט  לאחוז  איך 

לחייט  בד  מביא  אשר  אדם  והנה  ללמוד.  צריכים  בבד  המחט  את  לתחוב 
לתפור לו בגד, הלא יאמר לו בקצרה, הנה הבד ותפור לי בגד כפי מידתי, ולא 
יאריך להגיד לו לחייט כי יקח מחט וכי יאחוז אותו ביד ימינו וכי יאחוז אותו 
רחוקות  ולא  סמוכות  בתפירות  בהבד  המחט  את  יתחוב  וכי  ישר  באופן 
הלא  לו:  באמור  מפניו,  יגרשנו  הלא  איתו  ידבר  ככה  אם  כי  לזה.  וכדומה 
לחייט באת ולא לסנדלר, עליך רק להגיד לי איזה בגד אתה רוצה, ואני כבר 

אעשה מה שצריך לעשיית הבגד, כי חייט אני!
שטיק  (=א  ׳מלאכה׳  לישראל  הביא  הוא  ברוך  הקדוש  בעניננו.  הוא  וככה 
הוא:  ברוך  הקדוש  אמר  ה׳מלאכה׳?  ומהי  כתיקונה.  לעשותה  ארבייט) 
מי  מחפש  שאני  ה׳מלאכה׳  זוהי  ו)  יט,  (שמות  קדוש״  וגוי  כהנים  ״ממלכת 
כדי לעשות  כי  ודאי  ישראל  הבינו  לה?  ויעשנה. האתם מקבלים  שיקבלנה 
תנאים  וישנם  גדול,  אומן  ואף  אומן,  מקודם  להיות  צריכים  כזו  מלאכה 
המכשירים את האדם לאומנות זאת ה׳מלאכה׳ – ללא כעס, ללא גאוה, ללא 

כל המידות הרעות הרבות למיניהם.
ועל זה באה תשובתם: ״ויאמרו כל אשר דיבר ה׳ נעשה״ (שם שם, ח). מקבלים 
אנחנו לעשות ה׳מלאכה׳ של ״ממלכת כהנים וגוי קדוש״, ויודעים אנו ודאי את 
לזו  קודמות  אשר  המידות  הכנת  כל  המלאכה,  זו  בעשיית  הקשור  כל 
אומנות  בגד ללא  כמו תפירות  זה  הנה  תיקון המידות  בלעדי  כי  המלאכה, 
החייטות, ללא המחט והחוטים, וכל שאר הכלים המכשירים פעולת התפירה.
וזהו הענין אשר לא נזכרו בתורה עניני המידות ולא באה כל אזהרה עליהן, 
כי כל התורה וכל דיניה מיוסדות עליהן, שהרי הן הכלים לכל מעשה התורה, 

וכשמקבלים את התורה – ודאי כרוכות עמה כל המידות״. עכ״ד.  

א'
ם 

יו
א' 

ע 
בו

ש

זקוק לשלשת אלו, כי אין 
ולפי  שוים  הזמנים  כל 
מצבו באותה העת צריך 
מסוגי  באחד  להשתמש 
יצר-הרע,  כנגד  היראה 
הרוממות  יראת  אמנם 
וכלשון  מכולם,  גדולה 
מיסודי  (פ״ב  הרמב״ם 
התורה ה״ב): ״והיאך היא 
ויראתו,  לאהבתו  הדרך 
האדם  שיתבונן  בשעה 
במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהם חכמתו שאין לה ערך ולא קץ, 
הגדול...  השם  לידע  גדולה  תאוה  ומתאוה  ומפאר  ומשבח  אוהב  הוא  מיד 
ויודע  ויפחד  וירא  לאחוריו  נרתע  הוא  מיד  עצמן  האלו  בדברים  וכשמחשב 

שהוא בריה קטנה שפלה אפלה עומד בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות...״

 ˙‡ַ ר¿ ƒי: "8י ל≈ ׁ¿̆ ƒמ יל ב¿ּ ƒח ¿̇ ƒ‰ ן כ≈ ו¿ ם.  ּׁ≈̆ ‰ַ

ם:  ּ ַסי≈ ַע˙: (מ˘לי ‡, ז), ּומ¿ י˙ ָ„ּ ׁƒ̆ ‡ ‰' ר≈

ל" (˘ם  ַ‰ָלּ ¿̇ ƒ̇ י‡  ƒ‰ '‰ ˙‡ַ ר¿ ƒי ‰ ָּׁ̆ ƒ‡9"

ל  ָכּ ƒמ יר  ׁƒ̆ ָע ָ‰ָי‰  ל…מ…‰  ׁ¿̆ 10ּו ל).  ל‡, 

כז):           י,   ‡ (מלכים  יב  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ָ‰ָ‡ָ„ם, 
ם  ƒַלי ָׁ̆ ירּו ּƒף ב ס∆ ˙ ַ‰כ∆ּ ך¿ ‡∆ ל∆ ן ַ‰מ∆ּ ּ≈̇ ּ ƒ11ַוי"

ל  "‰ֲ12ב≈ ַמר  לו…  ‰ ָנ‡∆ לו…  ים",  ƒָבנ‡ֲ ַכּ

בי‡ורים
הדיוט ומלך, טפש וחכם, עני ועשיר. כלומר, בטרם שמלך היה הדיוט, ובטרם 
זכה לחכמה הרבה ולעושר הרב שנתן לו הקדוש ברוך הוא היה כטפש וכעני 
לעומת מה שהיה בזמן שפע חכמתו ועשרו. 8. יר‡˙ ‰' ר‡˘י˙ „ע˙. פירוש, 
בראשית למוד הדעת יקנה יראת ה׳, כי הלא אוילים ורשעים בזו את החכמה 
והמוסר, ואם לא יקנה יראת ה׳ בראשיתה, מה תועלת בלמודה, הלא יבזה 
אותה וימאס בה (מצודת דוד). 9. ‡˘‰ יר‡˙ ‰' ‰י‡ ˙˙‰לל. רק אשה יראת 
ה׳ אותה ראוי להלל. 10. ו˘למ‰ ‰י‰ ע˘יר מכל ‰‡„ם. כלומר, אילו אדם 
אחר היה מזהיר על יראת-שמים, לא היו דבריו מקובלים על העולם, כי היו 
אומרים: מאחר ואין לו ענין בעושר ותענוגי העולם הזה, ולא טעם מטובת 
העולם הזה כלום, אלא כל פניותיו הוא רק בעניני יראת ה׳, לכך הוא מזהיר 
על יראת ה׳, כי כל תענוגי העולם הזה נחשבים אצלו להבל. 11. וי˙ן ‰מלך 
‡˙ ‰כסף בירו˘לים כ‡בנים. הניחם ברחוב העיר כאבנים, ובעבור כי היו 
‰בל   .12 דוד).  (מצודת  וללקחם  לגנבם  מהאפשר  היה  לא  המשקל,  רבי 
הזהירם  הבל״,  הכל  הבלים  ״הבל  לבני-אדם:  אמר  המלך  שלמה  ‰בלים. 
לההביל ולהמאיס את ההבלים, מה שהכל הבל, אשר בשום אופן לא יצמח 

ָמ‰ ָ„ּ ¿̃ ‰ַ

              ˙ ∆‡2 ָמע,  ׁ¿̆ ƒנ ל  ַ‰כ…ּ ָבר  ּ„ָ ף  1סו…

יו  ָ̇ ו… ¿̂ ƒמ  ˙ ∆‡ ו¿ ָר‡  י¿ ים  ƒ‰…ל ¡‡‰ָ

יב,  (˜‰ל˙  ָ‰ָ‡ָ„ם  ל  ָכּ  ‰ ז∆ י  ּƒ3כ ר,  מו… ׁ¿̆

ל  ָכּ ƒמ ָ‰ָי‰  ל  „ו… ּ‚ָ ָחָכם  ל…מ…‰  ׁ¿̆ 4 י‚). 

ַ‡ַחר     ים, ו¿ ƒנ יו… ל¿ ַעל ָ‰ע∆ ים ו¿ ƒנ ו… ּ̇ ח¿ ַּ̇ ך¿ ַעל ַ‰ ל∆ ָ‰ָי‰ 5מ∆ ָ‰ָ‡ָ„ם, ו¿

 , ָמ˙ו… יַע ָחכ¿ ƒ„ ‰ו… ים ו¿ ƒָבר ּ ל ַ‰„¿ ‰ ָכּ ָסּ ƒנ ים 7ו¿ ׂ ƒ̆ ֲע ל ַ‰ַמּ ָרָ‡‰ ָכּ ׁ∆̆ 6

 ˙‡ַ ר¿ ƒי ‰ּו‡  ָבר  ּ„ָ ל  ָכּ ל  ׁ∆̆ ף  (‡)סו… ָ‡ַמר:  ו¿ ָבָריו  ּ ¿„ ל  ָכּ ם  ַ̇ ָס

‡. סוף ˘ל כל „בר ‰ו‡ 
יראת  מהו  ‰˘ם.  יר‡˙ 
הלוי״  ״בית  בספר  השם? 
(פרשת בראשית) האריך 
שלשת  את  לבאר 
מדרגות היראה: א) יראת 
העונש. ב) יראה מאהבה. 
ג) יראת הרוממות. האדם 

בי‡ורים
1. סוף „בר. פסוק זה אמרו שלמה המלך - החכם מכל אדם. ופירושו, סוף 
דבר הכל נשמע -  כל מה שהאדם עושה נשמע הוא לפני הקב״ה ולא נכחד 
מה שהזהיר  שלא לעבור על דבריו  יר‡.  2. ‡˙ ‰‡ל˜ים  לכן...  ממנו דבר. 
שלא לעשות. ואת מצותיו שמור - לעשותם. 3. כי ז‰ כל ‰‡„ם. כי לדבר הזה 
ה,  (מלכים-א׳  כנאמר  ‰י‰.  ‚„ול  חכם  ˘למ‰   .4 (רש״י).  האדם  כל  נברא 
ט-י-יא): ״ויתן אלקים חכמה לשלמה ותבונה הרבה מאד ורוחב לב כחול על 
קדם...ויחכם  בני  כל  מחכמת  חכמת שלמה  רבוי)  (מלשון  ותרב  הים.  שפת 
היתה  ‰עליונים. מלכות שלמה  ועל  ‰˙ח˙ונים  על  מלך   .5 האדם...״  מכל 
שונה מזו של שאר מלכים, שמלך הן על הברואים העליונים, דהיינו הֵשדים 
– החיים בעולם הזה התחתון. בגמרא  והן על הברואים התחתונים  (רש״י), 
ה׳״.  כסא  על  ״וישב שלמה  כג):  כט,  הימים-א  (דברי  מהנאמר  זאת  למדים 
ומפרש המהרש״א ש״כסא ה׳ ״ רומז לשמים, והשדים שטים באויר שמתחת 
על  שולט  שהוא  באופן  בשמים,  כביכול  יושב  שכששלמה  ונמצא,  לשמים. 
כל  על  הזה  העולם  את  ראה  ‰מע˘ים.  כל  ˘ר‡‰   .6 שמתחתיו.  השדים 
תענוגותיו, וכמו שאמר (קהלת ז, טו): ״את הכל ראיתי בימי הבלי״. 7. ונס‰ כל 
‰„ברים. התנסה בכל המצבים, כמבואר במדרש (קהלת א, יג) ששלמה היה 

בי‡ורים
אשר יוכל להגיע ולהשיג מהן, ושלא יסתפק בפחות מכן. 

ַמֲעָל‰  ל  ∆‡  ˙ ַלֲעלו… מ…„  ַיח¿ ָלם  עו… (‰)ל¿

יַע  ּ ƒ‚ ַיּ ׁ∆̆ ַע„   ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ָל‰  ַמע¿ ל¿ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ָלם  עו… ל¿ יַע  ּ ƒ‚ַי  ‰ ז∆ ָבּ ָב‰,  ַ‰ּטו… י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ ַל

ָבר  ּוכ¿  .‡ ַ‰ָבּ ָלם  עו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ מּול  ּ¿‚‰ַ



ˆ„י˜ים עיונים‡רחו˙  ‰˜„מ‰

של  וקיומם  בריאתם 
היא  בני-אדם  רוב 
המלומד  ׳האדם  בשביל 
ופלאי, לא  נדיר  הפרוש 
באחד  יחיד  אלא  ימצא 
בני  כל  ושאר  הדורות׳. 
אלא  נבראו  לא  אדם 
זה, או כדי  לצורך אדם 
אם  שהרי  לשמשו, 
בעצמו  לטרוח  יצטרך 

ולהכין לו את צרכיו, לא יהיה לו פנאי ללימודו, או כדי להיות לו לחברה.

ָ‰ָ‡ָ„ם  י  ּƒכ ָר‰,  ָׁ̆ ַ‰י¿ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ˙ו…  רו… ‰ו… ל¿

י ָ‡נּו  ּƒם, כ ּׁ≈̆ ‰ַ י  נ≈ פ¿ ƒל „…‡ יב מ¿ ƒּו‡ ָחב‰

ים  ׁƒ̆ מ¿ּ ַׁ̆ מ¿ ים  ƒכ‡ָ ל¿ ַ‰ַמּ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ רו…

ינּו      ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ י˜,  ּ ƒ„ ַ̂ ָ‡ָ„ם  י  כ≈ ר¿ ָ̂ ב¿ּ

ַיֲע˜…ב:  ו¿ ָח˜  ¿̂ ƒי 19ו¿ ינּו  ƒב‡ָ ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ 18ב¿ּ

ָרע  ל  ָכּ ƒמ י  ƒ̇ …‡ ל  ≈‡ ּ…‚‰ַ ָ‡ך¿  ל¿ "‰ַ20ַמּ

בי‡ורים
את אדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו, ראה מעשי כמה 
שלא  דעתך  תן  בראתי,  בשבילך   - שבראתי  מה  וכל  הן,  ומשובחין  נאים 
כלום  [הקב״ה]  אמר  (קח.):  סנהדרין  ובמסכת  עולמי.  את  ותחריב  תקלקל 
בראתי בהמה וחיה אלא בשביל אדם. ובמשנה סוף קידושין (פב.): והלא לא 
נבראו אלא לשמשני. וברש״י (בראשית ו, ז): הכל נברא בשביל האדם וכיון 
שהוא כלה מה צורך באלו. 18. ב‡בר‰ם ‡בינו. שבאו אליו שלשת המלאכים 
כשחיפש אורחים, והמלאך רפאל בא לרפאותו והמלאך מיכאל לבשר לשרה 
על הולדת יצחק. גם אצל שרה מצינו כשלקחה פרעה, ״אומרת למלאך הך 
והוא מכה״ (רש״י בראשית יב, יז), וכן (שם כ, ד) ״ואבימלך לא קרב אליה״ – 
המלאך מנעו (רש״י).  והגר אמרה (שם טז, יג) ״הגם הלום ראיתי אחרי רואי״ 
– אחרי רואי אותם בביתו של אברהם ששם היתה רגילה לראות מלאכים 
(רש״י). 19. ויˆח˜ ויע˜ב. בעקידת יצחק נאמר (בראשית כב, יא-יב): ויקרא 
אליו מלאך ה׳ מן השמים... ויאמר אל תשלח ידך אל הנער (לשחוט אותו) ואל 
את  לעכב מלשלח  בתואל  שרצה  כן מצינו  מום).  (אפילו  מאומה  לו  תעש 
 – יעקב  ואצל  נה).  כד,  (רש״י שם  והמיתו  ובא מלאך  ליצחק  רבקה להנשא 
״והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו״ – מלאכים שליווהו בארץ אין יוצאים 
חוצה לארץ ועלו לרקיע, וירדו מלאכי חוצה לארץ ללוותו (רש״י שם כח, יב). 
וכן ״וישלח יעקב מלאכים״ – מלאכים ממש (רש״י). 20. ‰מל‡ך ‰‚ו‡ל ‡ו˙י 
(להצילני  בצרתי  ה׳)  (מאת  אלי  להשתלח  הרגיל  המלאך  אמר,  יעקב  ו‚ו'. 

ַלֲעס…˜  ין  ≈‡ ו¿ ב),   ,‡ (˜‰ל˙  ים"  ƒָבל‰ֲ

נּו  ‰ ַרב≈ּ ׁ∆̆ ן מ… כ≈ ם. ו¿ ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי ‡ ב¿ּ ָלּ ∆‡

 ‰ ָּ̇ ַע "13ו¿ ָ‡ַמר:  ם  לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו 

 , ך¿ ָמּ ƒע ל מ≈ ≈‡ יָך ˘…ׁ ל…‰∆ ל ָמ‰ ‰' ‡¡ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי

ך¿  ל∆ „ ַ‰מ∆ּ ƒו ן ָ„ּ כ≈ יָך" („ברים י, יב). ו¿ ל…‰∆ ¡‡ '‰ ˙ ∆‡ ‰‡ָ ר¿ ƒי ם ל¿ ƒ‡ י ּƒכ

ַ‡˙ ‰'" (˙‰לים  ר¿ ƒָמ‰ י י˙ ָחכ¿ ׁƒ̆ ‡ ר: "14ר≈ מ≈ ם ‡ו… לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו 

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… י  רּו‡≈ ב¿ּ ַחר  ב¿ ƒמ ָ‰ָ‡ָ„ם  ין  ƒ‡ רו… ָ‡נּו  ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ּ ƒּומ י).  ˜י‡, 

ָמ‰  ָׁ̆ ּ ׁ̆ ּבו… ַ‰נ¿ ּ י≈ ׁ∆̆  , ˆּוָר˙ו… ן ב¿ּ ָּ̃ ֻ̇ י ‰ּו‡ מ¿ ּƒן 15כ ו… ּ̇ ח¿ ַּ̇ ָלם ַ‰ עו… ָבּ

‰ּו‡  ׁ∆̆ 16  ‰ ז∆ ָכל  ו¿ ים,  ƒנ ו… ּ̇ ח¿ ַ̇ ו¿ ים  ƒנ יו… ל¿ ָ‰ע∆  „ סו…  ˙ נ∆ נ∆ ּבו… ¿̇ ּƒמ‰ַ

ָלם  עו… ָבּ ָר‡  ב¿ ּƒנ ּׁ∆̆ ָכל ַמ‰  ָלם, 17ו¿ ּ‰ ָ‰עו… ז∆ ƒמ ˙ נו… ָוּ ַ‰ַכּ ל  ָכּ ַין  נ¿ ƒע

 ˙ מ∆ ¡‡ ַר˙  ו… ּ̇ ָלָ‡ָ„ם  ָנ‰  ּ¿̇ ƒנ  ‰ ז∆ ַוֲעבּור   , ּכו… ר¿ ָ̂ ל¿ ל  (ב)ַ‰כ…ּ  ‰ּ ַ‰ז∆

יתרה  לˆרכו.  ‰כל  ב. 
הרמב״ם  כתב  מזו 
לפירוש  (בהקדמה 
בבני  שגם  המשניות), 
סיבת  עצמם  האדם 

בי‡ורים
מהם תכלית ראוי ויקר. (שם). [הבל – דבר שאין בו ממש, כמו הבל-פה, וכן 
וילכו אחרי ההבל (ירמיה ב, ה). (שם)]. 13. וע˙‰ י˘ר‡ל מ‰ ‰' ‡ל‰יך ˘ו‡ל 
מעמך. אחרי שהוכיח משה את בני ישראל על כל החטאים בהם הכעיסו את 
אוהב  שהקב״ה  האהבה  בגלל  להם:  אמר  במדבר,  שנה  ארבעים  הקב״ה 
אתכם, כיפר על חטאיכם. ועכשיו מה ה׳ אלוקיך מבקש ממך? רק שתפחד 
לימוד  שבתחילת  הוא  הנכון   .'‰ יר‡˙  חכמ‰  ר‡˘י˙   .14 אלוקיך.  מה׳ 
מ˙ו˜ן  ‰ו‡  כי   .15 דוד).  (מצודת  ה׳.  יראת  בלבו  האדם  ישריש  החכמה 
אותו  ועשה  אלוקים)  (בצלם  בצורה שלו  האדם  את  יצר  הקב״ה  בˆור˙ו. 
דומה לו, שהוא מבין וחושב, לא כמו כל החיות שאינן חושבות ואינן מבינות 
מאומה. 16. ˘‰ו‡ ענין כל ‰כונו˙. שהאדם הוא תכלית כל הבריאה, והוא 
נבר‡  הכונה העיקרית והמטרה המרכזית בבריאת העולם הזה. 17. וכל מ‰̆ 
בעולם ‰ז‰ ‰כל לˆרכו. כמובא במדרש קהלת על הפסוק ״ראה את מעשה 
האלהים כי מי יוכל לתקן את אשר עותו״ (קהלת ז, יג) בשעה שברא הקב״ה 
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שדרכם  הם  ויודעים 
כן  פי  על  ואף  למיתה, 
ברשעותם  הם  נשארים 
(שבת לא, ב), ומדוע אין 
דרכם?  את  עוזבים  הם 
לפי שחסרה להם יראת 

שמים!
היא   - שמים  יראת 
על  המושלת  החכמה 
תאוותיו ומפקחת על כל 

חושיו של האדם.
ימיו  כל  ו‰ולך   .„
וממ˘˘  במח˘כים 
כעור ב‡פיל‰. ה״מסילת ישרים״ (פ״ג) מבאר בהרחבה, שהחושך גורם לשני 
וז״ל: ״כי היצר מסמא את עיניו (עיני-שכלו)  מיני טעויות: העלמה והחלפה. 
ממש, והנה הוא כהולך בחושך, שיש לפניו מכשולות ואין עיניו רואות אותם. 
והוא מה שאמרו זכרונם לברכה (ב״מ פג:) ״תשת חושך ויהי לילה״ (תהלים 
קד, כ) – זה העולם-הזה, שדומה ללילה. והבן כמה נפלא המאמר האמתי הזה 
לו  אפשר  טעויות  מיני  שני  הלילה,  חושך  הנה  כי  בו.  להבין  שמעמיק  למי 
שיגרום לעין האדם: או שיכסה את העין עד שלא יראה מה שלפניו כלל, או 
שיטעה אותו עד שיראה לו עמוד כאילו הוא אדם, ואדם כאילו הוא עמוד. כן 
חמריות וגשמיות העולם-הזה, הנה הוא [כ]חושך הלילה לעין השכל, וגורם 
לו שתי טעויות: אינו מניח לו שיראה המכשולות שבדרכי העולם, ונמצאים 
תחילה...  פחד  שהגיעם  מבלי  ואובדים  ונופלים  לבטח  הולכים  הפתאים 
והטעות השני, והוא קשה מן הראשון, הוא – שמטעה  ראיתם עד שרואים 
מתחזקים  כך  ומתוך  רע,  הוא  כאילו  והטוב  טוב  ממש  הוא  כאילו  הרע 
החושך  תחת  היותם  מפני  זה  וכל  הרעים...  מעשיהם  ומחזיקים  (בדרכם) 

וכבושים תחת ממשלת יצרם״. עכ״ל.  

 , ָמ˙ו… ָחכ¿ ַעל  ֲ‡ָו˙ו…  ַּ̇ יל  ׁƒ̆ מ¿ ƒ‰  ‰ ז∆ ו¿

ים  ּƒכ ַׁ̆ ַמח¿ ב¿ּ ָיָמיו  ל  ָכּ ך¿  ל≈ ‰ו… („)ו¿

ָל‰: ֲ‡פ≈ ר ָבּ ּ ו≈ ƒע ׁ̆ כ¿ּ ׁ ּ≈̆ ַמ ּומ¿

 

ָח„  ∆‡‰ָ ָ‡ָ„ם:  ָבּ  ׁ̆ י≈  ˙ חו… כ…ּ  ‰ ָּׁ̆ ƒֲחמ
י  ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ יָע‰,  ƒמ ּׁ¿̆ ‰ַ ַח  כ…ּ ‰ּו‡ 

ַח  כ…ּ ‰ּו‡  י  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ‰ַ ‡ּו˙,  ָ‰ר¿ ַח  כ…ּ ‰ּו‡ 

ַעם,  ַ‰ַטּ ַח  כ…ּ ‰ּו‡  י  ƒיע ƒב ָ‰ר¿ יַח,  ָ‰ר≈

בי‡ורים
שהיתה סמוכה לירושלים, יצא מלאך ה׳ והרג באות הלילה מאה ושמונים 

וחמישה אלף ראשי גייסות. 

ים" (בר‡˘י˙ מח, טו),  ƒָער ˙ ַ‰נ¿ּ ך¿ ‡∆ ָבר≈ י¿

יב,  (‰ו˘ע  ָכל"  ַוֻיּ ָ‡ך¿  ַמל¿ ל  ∆‡ ר  ׂ ַ̆ "21ַוָיּ

ָ‡ך¿  ַמל¿  ‡ ָבּ ׁ∆̆ ינּו  ƒ̂ ָמ  „ עו… ו¿  .(‰

ָל‰  י¿ ַלּ ַבּ י  ƒ‰ "22ַוי¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ם,  ָ̇ ָר ז¿ ע∆ ל¿

 ‰ ַמֲחנ≈ ב¿ּ ך¿  ַוַיּ  '‰ ַ‡ך¿  ַמל¿  ‡ ≈̂ ּ ַוי≈ ַ‰‰ּו‡ 

ים  ּƒַרב ו¿ ל‰),  יט,  ב  (מלכים  ּור"  ּׁ̆ ‡ַ

ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ י  ּƒכ נּו,  ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿  .‰ ל∆ּ ≈‡ ָכּ

ָ‡ר  ׁ¿̆ ַעל   ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ן  רו… ¿̇ ƒי לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆

מּו˙  ¿„ ּƒב ם  ≈‰ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ י-ָ‡ָ„ם,  נ≈ ב¿ּ

ו…  ׁ̆ פ¿ ַנּ ׁ∆̆  ‡ ָלּ ם, ‡∆ ָח„ ָל‰∆ ∆‡ „ יסו… ƒָח„ ו ∆‡

 ,˙ נו… יו… ל¿ ˙ ָ‰ע∆ ל ַמֲעלו… ∆‡ ‰ ָ̇ ‰ ָעל¿ ל ז∆ ׁ∆̆

 , ֲ‡ָו˙ו… ַּ̇ ָמ˙ו… ַעל  יל ָחכ¿ ׁƒ̆ מ¿ ƒ‰ ‰ י ז∆ ּƒכ(‚)

‚. כי ז‰ ‰מ˘יל חכמ˙ו 
משכן  ˙‡ו˙ו.  על 
במוח,  היא  החכמה 
היא  התאוות  משכן 
בלבו אדם. על ידי יראת 
האדם  מסוגל  שמים 
על  חכמתו  להשליט 
שביאר  וכמו  תאותו, 
רבי  הגאון  בהרחבה 
על  זצ״ל  לופיאן  אליהו 
״שופטים  הפסוק 
בכל  לך  תתן  ושוטרים 
שעריך״ (דברים טז, יח), 
לרמוז  הכתוב  שכוונת 
על חושי האדם, שקודם 
יחשוב  בהם  שישתמש 
לפני  הוא  עומד  כאילו 
שופט ומצפה לפסק דינו 
להשתמש  וכיצד  אם 

בהן. ומיהו אותו שופט? – השכל שנתן לנו הבורא, צלם אלקים הנקרא נשמה, 
כפי שנאמר: ״ויפח באפיו נשמת חיים״ (בראשית ב). הוא השופט את האדם 
על פי ציווי התורה ואזהרותיה. אמנם, עדיין זקוק ה״שופט״ ל״שוטר״ שהוא 
הממונה לבצע את פסק הדין. ומי הוא אותו שוטר? – יראת שמים, שבעזרתה 
יכול האדם להכריח את עצמו לציית לשכל. שהרי הרשעים יש להם שכל, 

בי‡ורים
ולגאלני), כענין שנאמר (בעת שהותו בבית לבן) ״ויאמר אלי מלאך האלהים 
בחלום יעקב וגו׳ אנכי האל בית אל״ (רש״י בראשית מח, טז). 21. וי˘ר ‡ל 
עליו  התחזק  יעקב,  עם  נאבק  עשו)  (שרו של  המלאך  כאשר  ויוכל.  מל‡ך 
יעקב ונצחו, וסוף היה שהודה לו המלאך על הברכות שברכו אביו לפני מותו 
ו‚ו'.  ‰‰ו‡  בליל‰  וי‰י   .22 שהן שלו).  וטען  בתחילה  עליהן  ערער  (שעשו 
לאחר שנלחם סנחריב בכוש, חזר ובא על ירושלים להלחם בה, וכשבא לנוב 

‰. לעולם יחמו„ לעלו˙ 
˘‰ו‡  מעל‰  ‡ל 
שלא  ממנ‰.  למעל‰ 
במעלות  יסתפק 
ישאף  אלא  שהשיג, 
ומי  ויותר.  יותר  לעלות 
לנו חכם כשלמה המלך 
ע״ה, שאמר עליו הכתוב ״וה׳ נתן חכמה לשלמה כאשר דבר״ (מלכים-א ה כו) 
וממנו נלמד את הדרך לזכות בחכמה, כשנתבונן מפני מה זכה לה שלמה. 
ומקרא מפורש למעלה ממנו (מלכים-א ג ה-יב): ״בגבעון נראה ה׳ אל שלמה 
וגו׳ ויאמר אלוקים שאל מה אתן לך וגו׳, ויאמר שלמה וגו׳, ונתת לעבדך לב 
שומע לשפוט את עמך להבין בין טוב לרע וגו׳, ויאמר אלוקים אליו יען אשר 
שאלת את הדבר הזה ולא שאלת לך ימים רבים ולא שאלת לך עושר וגו׳ 
ושאלת לך הבין לשמוע משפט, הנה עשיתי כדברך הנה נתתי לך לב חכם 

ונבון וגו׳״. 
אל  הרבה  תשוקתו  בעבור  ורק  אך  לחכמה  זכה  שלמה  כי  כאן  מתבאר 
החכמה, עד שלא ביקש דבר אחר זולתה, לא עושר ולא אריכות ימים, באשר 
הרמב״ם  שכתב  כמו  כלל,  ערך  להם  אין  חכמה  בלי  חיים  כי  שלמה  ידע 
 - תורה  תלמוד  בלא  ומבקשיה  חכמה  בעלי  ״וחיי  ה״א):  פ״ז  רוצח  (הלכות 
כמיתה חשובין״. על כן שאל שלמה אך ורק חכמה, ובעבור זה זכה לה, כי 
תשוקת החכמה היא המזכה את בעליה בחכמה. ומכאן נראה ללמוד ״חכם 
ויזכה  שמו,  יקרא  לב״  ״חכם  באמת  חכמה  ומבקש  השואף  אדם  מהו,  לב״ 

לחכמה כמו שכתוב: ״ובלב כל חכם לב נתתי חכמה״.    
ומצינו בתפילתו של עתניאל בן קנז: ״ויקרא יעבץ לאלקי ישראל לאמר אם 
ברך תברכני והרבית את גבולי והיתה ידך עמי ועשית מרעה לבלתי עצבי, 
ויבא אלקים את אשר שאל״ (דה״י-א ד, י). אם ברך תברכני – בתורה, והרבית 
את גבולי – בתלמידים, והיתה ידך עמי – שלא ישתכח תלמודי מלבי, ועשית 
הרע  יצר  ישגבני  שלא   – עצבי  לבלתי  כמותי,  רעים  לי  שיזדמנו   – מרעה 
לשאול  בנסיסי  הולך  הריני  לאו  ואם  מוטב,  כן,  עושה  אתה  אם  מלשנות, 

 ׁ̆ ׁ ּ≈̆ ַמ ‰ּו‡ מ¿ ׁ∆̆ ׁ̆ כ¿ּ י ּ ƒ‚ ָ‡ָ„ם ַמר¿ ׁ∆̆  , ׁ̆ ּו ׁ ּ̆ ּƒַח ַ‰מ י ‰ּו‡ כ…ּ ׁƒ̆ י ƒֲחמ‰ַ

ָ„ָבר. ב¿ּ

 

 ‰ ֻעָלּ ין פ¿ּ ≈‡ ו¿ ָ‰ָ‡ָ„ם,   ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע ם  ָלּ 23ֻכּ לּו  ַ‰ָלּ  ˙ חו… ‰ כ…ּ ָּׁ̆ ƒֲחמ
ב  ַ‰ל≈ּ 24ו¿  ,˙ חו… ַ‰כ…ּ  ˙ ׁ∆̆ ֲחמ≈ מ≈ ָח„  ∆‡ ל…‡  ב¿ּ י˙  ׂ ≈̆ ַנֲע  

ל  ב ָכּ ּ ים ַלל≈ ƒ‡י ƒב ּלּו מ¿ ≈‡‰ָ ˙ חו… ‰ כ…ּ ָּׁ̆ ƒי ֲחמ ּƒם, כ י‰∆ ≈„ ל ַעל י¿ ע≈ ּפו…

ׁ̆ ּבו…  ב י≈ ּ ם. ַ‰ל≈ י‰∆ ˙ ַ‡ֲחר≈ כ∆ ׁ∆̆ מ¿ ƒָב‰ נ ָׁ̆ ‰ ּוַמח¿ ׂ ∆̆ ָכל ַמֲע ָין, ו¿ נ¿ ƒע

ן  ‚ו… ָח‰, ַ‰ָיּ כ¿ ּׁƒ̆ ‰ַ ן ו¿ רו… ָכּ ּ ƒֲעָנָו‰, ַ‰ז‰ָ ֲ‡ָו‰ ו¿ ן ַ‰ַ‚ּ ‚ו… ˙, כ¿ּ ˙ ַרּבו… עו… ּ ≈„

ָכל  25ו¿  .˙ ַרּבו…  „ עו…  ׁ̆ י≈ ּלּו  ָכ‡≈ ו¿ ָ‰ַעּזּו˙,  ו¿  ˙ ׁ∆̆ ַ‰ב…ּ ָח‰,  מ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿

י ַ‰ּסּוָמ‡ ל…‡  ּƒכ ,˙ חו… ˙ ַ‰כ…ּ ׁ∆̆ ן ֲחמ≈ ƒמ ˙ ּ˜ו… ַחז¿ ¿̇ ƒמ ˙ עו… ּ ּלּו ַ‰„≈ ≈‡

.‰ ∆‡ ּלּו ָ‰ָי‰ רו… ƒ‡ ˙ כ¿ּ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ יּוַכל ל¿

 

י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ יַע 26ַל ּ ƒ‚‰ַ חו… ל¿ ָכל כ…ּ ל ב¿ּ ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒב י ָבּ ל¿ ּƒל ָ‡ָ„ם ַ‰נ ן ָכּ ָלכ≈
ָב‰,                       טו… ַמֲעָל‰  ל¿ ָ‡ָ„ם  יַע  ּ ƒ‚ ƒ‰ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ ָב‰,  ַ‰ּטו…

בי‡ורים
23. כולם מע˘‰ ‰‡„ם. חמשת הכוחות הללו כוללים את כל מעשה האדם. 
24. ו‰לב פועל על י„י‰ם. פירוש, הלב פועל על ידי אחד מחמשת הכוחות, 
ראתה.              שהעין  מה  חומד  הלב  אזי  ראתה  שהעין  לאחר  הראות,  כח  כגון 
25. וכל ‡לו ‰„עו˙ מ˙חז˜ו˙ מן חמ˘˙ ‰כוחו˙. לדוגמא, הלב מתגאה מכח 
השמיעה - ממה ששמע כיצד מהללים אותו, וכן מכח הראיה - ממה שרואה 
יוכל  לא  הסומא  כי  שממשיך,  (וזהו  הבריות.  בעיני  כבודו  ואת  עשרו  את 
‰טוב‰.         ל˙כלי˙   .26 הדרך.  זה  על  וכן  רואה),  היה  כאילו  להתגאות 
ששאיפתו תהיה להגיע לשלימות המעלות, דהיינו לקצה המדרגות העליונות 

ַ‰ר  ב¿ּ ן  כ…ּ ׁ¿̆ ƒי י  ƒמ ָך,  ל∆ √‰‡ָ ב¿ּ ָי‚ּור  י  ƒ31מ" ָ‡ַמר:  ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָלּ‰, 

ָין  נ¿ ƒר ָ‰ע‡ָ ׁ¿̆ ˜" (˘ם טו, ‡ ב) ּו ∆„ ∆̂ ל  ים ּופ…ע≈ ƒמ ָּ̇ ך¿  ל≈ ָך. ‰ו… ׁ∆̆ ¿„ ָ̃

˙ ָ‰ָ‡ָ„ם, ָר‡ּוי  ן ַמֲעלו… רו… ¿̇ ƒי נּו  ר¿ ַכּ ז¿ ƒ‰ ׁ∆̆ יָון  כ≈ ו¿ ם.  ָׁ̆ ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

 ‰ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ַע„   , ָרָע˙ו… ו¿ טּובו…   , נּו˙ו… ּו‚¿ יבּו˙ו…  ׁƒ̆ 32ֲח ר  ָב‡≈ ל¿ ָלנּו 

ַחר  ב¿ ƒי י ּƒכ , ך¿ ל∆ ר ַ‰מ∆ּ ַ̂ יַע ַלֲח ּ ƒ‚ַי ר, 33ו¿ ָׁ̆ ך¿ ַ‰ָיּ ר∆ ּ יל „∆ ּƒכ ׂ ¿̆ י ַ‰ַמּ נ≈ פ¿ ƒל

ָר‰           ר≈ ב¿ּ לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ יָון  כ≈ּ  ,˙ בו… ַ‰ּטו…  ˙ ּ„ו… ּƒמ ַבּ חו…  כ…ּ ָכל  ב¿ּ ו…  ׁ̆ ַנפ¿

.˙ ל∆ ח ַ‰ס…ּ ַּ̃ ƒי ˙ 35ו¿ ס…ל∆ ר̃… ַ‰פ¿ּ ז¿ ƒ34י

 

ׁ̆ ָ‡ָ„ם  י≈ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ס  ע≈ ָמ‰ ּכו… ַעל-ח≈ ‰ּו‡ ַבּ ׁ∆̆ ׁ̆ ָ‡ָ„ם  „? י≈ ַ̂ י כ≈ּ
ם  ƒ‡ י ּƒכ ָלל,  כ¿ּ ס  ע≈ ּכו… ינו…  ≈‡ ו¿ ָעָליו   ˙ ב∆ ּׁ∆̆ ֻי מ¿ ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ׁ∆̆  

 ׁ̆ י≈ ו¿ ר,  ≈̇ יו… ב ב¿ּ ַבּ‰-ל≈ ּ ¿‚ ‰ּו‡  ׁ∆̆ ׁ̆ ָ‡ָ„ם  י≈ ו¿ ים,  ƒנ ָׁ̆  ‰ ַכָמּ ַעט ל¿ מ¿

ל…‡  36ו¿ ֲ‡ָו‰  ַּ̇ ַעל  ַבּ ‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ו¿  ,„…‡ מ¿ רּוַח  ַפל  ׁ¿̆ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ר  ≈̇ יו… ר-ּ‚ּוף ב¿ּ ‰ו… ‰ּו‡ ט¿ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ , ו¿ ֲ‡ָו˙ו… ַ̇ ֲ‰ל…ך¿ ב¿ּ ו… מ≈ ׁ̆ ע ַנפ¿ ַבּ ׂ ¿̆ ּƒ̇

 ׁ̆ י≈ ו¿  , יך¿ ƒר ָ̂ ַ‰ּ‚ּוף  ׁ∆̆ ים  ƒמּוָעט ים  ƒָבר ¿„ ƒל ּלּו  ƒפ‡ֲ  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒי ל…‡  ו¿

בי‡ורים
31. מי י‚ור ב‡‰לך. מי הוא הראוי לגור במשכנך? מי ראוי לדור בירושלים 
בה.           יגור  אשר  הוא   - וביושר  כראוי  לב, מעשיו  בתום  המתנהג  קדשך?  הר 
32. ח˘יבו˙ו ו‚נו˙ו, טובו ורע˙ו. פירוש, את המדות והדעות שבלב האדם 
יוכל  הישר  בדרך  ידי שיבחר  על  לחˆר ‰מלך.  וי‚יע   .33 והרעות.  הטובות 
להגיע לעולם הבא זך ונקי. 34. יזרו˜ ‰פסול˙. את הדעות והמדות הרעות 
שבו.          הטובות  ומדות  בדעות  רק  להשתמש  שיבחר  ‰סול˙.  וי˜ח   .35 שבו. 
˘בע נפ˘ו מ‰לך ב˙‡ו˙ו. שהוא מתאוה וחפץ לכל דבר ללא גבול  36. ול‡̇ 

ומדה, אף לדברים שאינם הכרחיים לקיום גופו.

ָלם  ָ‰עו… טּוב  27ל¿ יַע  ּ ƒ‚‰ַ ל¿  „ ƒו ּ„ָ  ‰ ַ‡ָוּ ¿̇ ƒנ

ר  ׁ∆̆ ָך ֲ‡ : "28ָמ‰ ַרב טּוב¿ רו… ָ‡מ¿ ‡ ב¿ּ ַ‰ָבּ

כ),  ל‡,  (˙‰לים  יָך"  ∆‡ יר≈ ƒל  ָּ̇ ַפנ¿ ָ̂

ַנַחל  ו¿ ָך  ∆̇ י ב≈ּ ן  ׁ∆̆ ּ ∆„ ƒמ ֻין  ו¿ ר¿ ƒ29י" ר:  מ≈ ‡ו… ו¿

ֲעָל‰  ַ‰ַמּ ם" (˘ם לו, ט). ו¿ ≈̃ ׁ¿̆ ַ̇ יָך  ֲעָ„נ∆

ָ‰ָר‡ּוי  ל  ∆‡  ‡ ָלּ ∆‡30 יַע  ּ ƒ‚ ַּ̇ ל…‡  ַ‰ז…ּ‡˙ 

בעצבוני,  מת  (הריני 
ויבא   – מיד  רש״י), 
אלוקים את אשר שאל״ 

(תמורה טז.). 
תיבה  כאן  הוסיפו  חז״ל 
לא  אשר  ״מיד״,  אחת, 
נרמזה בכתוב, כי מאחר 
באופן  היתה  שהתפילה 
של: ״אם אתה עושה כן 
הריני  לאו  ואם  מוטב, 

ומות  חיים  ענין של  היא  החכמה  ששלימות  כלומר,  לשאול״,  בנסיסי  הולך 
בן  בקשתו של  להיות  צריכה  כך  ״מיד״.   – נענה  הקב״ה  כזו  לבקשה  עבורו, 
תורה מאת הקב״ה שיחונן אותו בתורה, עליו לחוש בכל נימי נפשו כי אם הוא 
זוכה לתורה – מוטב, ואם לאו, הרי הוא הולך חס ושלום לשאול בלי תקוה. המבקש 

רחמים בהרגשה כזאת נענה מיד.
ויסוד נוסף למדנו, שהבקשה צריכה להיות על המדרגה הגבוהה ביותר. על 
אף שהיה עתניאל משופטי ישראל, ושלושת אלפים הלכות שנשתכחו בימי 
אבלו של משה החזיר בפלפולו (תמורה שם), לא היה ״שבע״ ומסתפק במה 
שיש לו אלא היה ״רעב״ ומבקש הכל, ורעבונו היה באופן שאם אין לו ״הכל״ 
הרי הוא אומלל והולך לשאול, ומשום כך זכה שתתקבל תפלתו. וזהו שאמר 
הכתוב (תהלים פא, יא): ״אנכי ה׳ אלוקיך המעלך מארץ מצרים הרחב פיך 
ואמלאהו״, ופירשו רש״י והראב״ע שהכוונה לתפילה: ״הרחב פיך״ ושאל ככל 

אשר תוכל ובכל הכח, ״ואמלאהו״ מיד. (שיחות מוסר, מאמר נ״ט). 

בי‡ורים
27. לטוב ‰עולם ‰ב‡. פירוש, דוד המלך לא הסתפק להשיג רק איזשהו חלק 
המעלה  ולפיסגת  המושלם  הטוב  אל  להגיע  התאוה  אלא  הבא,  בעולם 
שבעולם הבא. 28. מ‰ רב טובך. מה מאוד רב הטוב אשר גנזת לתת ליראיך 
מן השמים,  להם  הבא  מהטוב  ישבעו  בי˙ך.  ירוין מ„˘ן   .29 הבא.  בעולם 
ומימי נחל היוצא מהעדן תשקה אותם והוא מדרך משל לרוב השפע (מצודת 
ועמלו היה להשיג  ל‰. אל האדם שכל שאיפתו  30. ‡ל‡ ‡ל ‰ר‡וי  דוד). 

ולהגיע אל תכלית המעלות הטובות. 

של  ברייתו  מתחלת 
או  צדיק  שיהיה  האדם 
רשע , וכן אין שום דבר 
האדם  את  שמושך 
(טבעו)  תולדתו  בעיקר 
כלומר,  מסוימת,  למדה 
אותו  תמשוך  שתולדתו 
לזוז  אפשר  שאי  לדבר 
ממנו, שאם כן אין מקום 
לא למצוות התורה ולא 
עי״ש.  ועונש  לשכר 
משנה׳  ה׳לחם  והקשה 
שבת  במסכת  מהגמרא 
מבואר  ששם  (קנו.) 
האדם  נולד  שבו  ש׳יום׳ 
בשעת  השולט  ׳מזל׳  או 
לידתו משפיע על טבעו 
ותירץ,  ותכונותיו, 
לומר  הגמרא  שכוונת 
נטייה  לאדם  שיהיה 
קצת לדברים אלו, אבל 
הנאמר  על  היעב״ץ  וכ״כ  טבעו.  לשנות  האדם  של  ובבחירתו  שבידו  ודאי 
דור  בכל  ושתלן  עמד  מועטים  שצדיקים  הקב״ה  ״ראה  (לח:)  יומא  במסכת 
ודור״, שלכאורה הרי הדבר תלוי בבחירת האדם, אלא שיש בני אדם שנולדו 
בטבעם להיות צדיקים, אף שגם להם עדיין יש בחירה. וכן מצינו להיפך אצל 
וסילקו  הקב״ה  מיהר  לפיכך  ולהרשיע  לשוב  בדעתו  וקל  היה  ״צדיק  חנוך, 

והמיתו קודם זמנו״ (רש״י בראשית ה, כב). 

ם  ָ̇ ‡ו… ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿ י„  ƒ̇ ָע 44ו¿ ן  ֻכָוּ מ¿  ‰ ז∆

 ׁ̆ י≈ ו¿  ,˙ עו… ּ ≈„ ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒמ ר  ≈̇ יו… ָר‰  ≈‰ מ¿

 ‡ ָלּ ∆‡ , ˙ו… ָיּ ƒר ˙ ב¿ּ ַלּ ƒח ¿̇ ּƒיָנם ָלָ‡ָ„ם ב ≈‡ ׁ∆̆

ּבו…  ƒל ‰ נ∆ ּפו… ׁ∆̆ ים ‡ו…  ƒר ֲ‡ח≈ ם מ≈ ָ̇ ָלַמ„ ‡ו…

 . ּבו… ƒל ‰ ב¿ּ ָ̇ ָעל¿ ׁ∆̆ ָב‰  ָׁ̆ י ַמח¿ ƒפ מו… ל¿ ¿̂ ַע מ≈

ר…ב  ּ‰ ב¿ּ ׁ̆ ָבּ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ ׁ̆ י≈

יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ  ׁ̆ י≈ ו¿  ,˙ מו… ˜ו… ַ‰מ¿ּ

 ‰ מ∆ ּ„ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ ַעט.  מ¿  ‰ּ ָבּ  ׁ̆ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ ל¿

ר  ׂ ָ̆ ּוָב ָיָר˜  יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ יל,  ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇  ‰ ׂ ∆̆ עו… ל¿

ּלּו  ≈‡ ָכל  ו¿ ין,  ƒל פ¿ּ ל¿ ƒּופ ַלח  ּומ∆ ם  ƒּוַמי

ָח„  ∆‡ ל  ָכּ ƒמ ח  ַּ̃ ƒל יך¿  ƒר ָ̂ ים  ƒינ ּƒמ‰ַ

ם  ƒ‡ .‰ ב≈ּ ּ‰ ַ‰ר¿ ז∆ ƒַעט ּומ ּ‰ מ¿ ז∆ ƒעּור: מ ׁƒ̆ כ¿ּ

 ‰ ב∆ּ ם ַיר¿ ƒ‡ ,‰ ‰ 45ָרז∆ י∆ ¿‰ ƒר י ׂ ָ̆ ט ַ‰ָבּ ַמע≈ י¿

בי‡ורים
נוטה במהרה  זה אלא  נולד עם טבע  כלומר, שלא  ‡ו˙ם.  ל˜בל  וע˙י„   .44
וביתר קלות לקבל תכונה זו. 45. רז‰. יחסר במאכל (והאוכלו לא ישבע עקב 

מיעוט הבשר שאכל).

ו…  ׁ̆ ַנפ¿ ע  ַבּ ׂ ¿̆ ƒ̇ ל…‡  ָחָב‰,  ר¿  ׁ̆ פ∆ נ∆ ַעל  ַבּ

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָלם,  עו… ָבּ ׁ∆̆ ן  ָממו… ל  ָכּ ƒמ

ף" (˜‰ל˙  ס∆ ע כ∆ּ ַבּ ׂ ¿̆ ƒף ל…‡ י ס∆ ב כ∆ּ ≈‰…‡37"

ּלּו  ƒפ‡ֲ לו…  י  ּ„ַ ׁ∆̆ ר-רּוַח  ַ̂ ¿̃  ׁ̆ י≈ ו¿ ט),   ,‰

‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ו¿ ָרָכיו;  ¿̂ ל  ָכּ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ף  ּ…„ ר¿ ƒי ל…‡  ו¿ מּוָעט  ָ„ָבר  ב¿ּ

רּוָט‰  פ¿ּ ל  כ≈ ‡ו… ינו…  ≈‡ ו¿ ַעל-ָי„   ı ב≈ ˜ו… 38ו¿ ָרָעב  ָבּ מו…  ¿̂ ַע ף  ַס‚≈ּ מ¿

ם  ƒי„ַ ָיּ ַבּ נו…  „ ָממו… ַ‡ב≈ּ ‰ּו‡ מ¿ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ל, ו¿ „ו… ּ‚ָ ַער  ַ̂ ‡ ב¿ּ ָלּ ּלו… ‡∆ ּׁ∆̆ ƒמ

ל     ל≈ ‰ו… 39מ¿ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ עו… ּ ≈„‰ַ ָ‡ר  ׁ¿̆ ּלּו  ≈‡‰ָ ים  ƒָרכ ּ ¿„ ַעל  ו¿  . ו… ּ̇ ַ„ע¿ ל¿

ָבב  -ל≈ 41ַרך¿ ָמן,  ַרח¿ ו¿ ָזר  ַ‡כ¿ יב,  ƒ„ָנ ו¿ ן  ƒר-ַעי ַ̂ ן,  נ≈ ‡ו… 40ו¿

ן.  ∆‰ ‡ ָבּ ≈̂ ּיו… ָכל ַכּ ב, ו¿ יı-ל≈ ּƒמ‡ַ ו¿

˙ו…  ָיּ ƒר ב¿ּ  ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇ ƒ43מ ָלָ‡ָ„ם  ָ‰יּו  ׁ∆̆ ן  ∆‰ מ≈  ׁ̆ י≈  ,˙ עו… ּ ≈„‰ַ42 ָכל  ו¿
ל ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆ עו…  ב¿ ּƒט ׁ∆̆  ˙ עו… ּ ן „≈ ∆‰ ׁ̆ מ≈ י≈ , (ו)ו¿ ַבע ּ‚ּופו… י ט∆ ƒפ ל¿

„עו˙  מ‰ן  וי˘  ו. 
ז‰  ‡„ם  ˘ל  ˘טבעו 
(הלכ׳  הרמב״ם  מכוון. 
כתב  ד)  ה,  תשובה 
גזר  לא  שהקב״ה 

בי‡ורים
37. ‡ו‰ב כסף ל‡ י˘בע כסף. מי שאוהב לאסוף כסף לא ישבע ממנו, כי 
לעולם אין די לו במה שקבץ ורוצה להרבות עוד (מצודת דוד). ואמרו חכמינו 
ז״ל (קהלת רבה פ״ג י׳): ״אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, מי שיש לו מנה רוצה 
הכתוב  דרך  על  י„.  על   ıו˜וב  .38 מאות״.  ארבע  רוצה  מאתים  מאתים, 
במשלי (יג, יא). ור״ל, שקובץ הון עם מלאכת היד. ולמרות שהונו מתרבה, עם 
כל זה אינו אוכל פרוטה משלו אלא בצער גדול. 39. מ‰ולל. ערבוב והוללות 
ושטות (רש״י קהלת ב, ב). 40. ו‡ונן. דואג. (עיין סנהדרין (ק:) ״לא תעיל דויא 
ג)              כ,  (דברים  דבר.  מכל  וירא  מבוהל  לבב.  רך   .41 בליבך״).  (=דאגה) 
43. מ˙חיל˙ ברי˙ו. שנולד עם  והתכונות של האדם.  42. ‰„עו˙. המדות 

תכונות אלו, והמה טבועות בו משעת לידתו. 

 ,˙ לו… ם חו… י‰∆ ≈̇ ו… ׁ̆ פ¿ ַנּ ׁ∆̆ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ׁ̆ ב¿ּ ך¿ י≈ י, ָכּ ƒי ר…ב ַ‰ח…ל ƒפ ל ל¿ ַ‰כ…ּ

ים  ƒל ּ ¿̂ ַע ¿̇ ƒּומ ָב‰  ַ‰ּטו… ך¿  ר∆ ּ ∆„ ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ו¿  ,˙ ‰ָ50ָרעו… ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ו¿

ן  כ≈ ו¿ ָים.  ָחל¿ י  ƒפ ל¿  „…‡ מ¿ ן  י‰∆ ֲעל≈  ‰„ָ ב≈ כ¿ּ י‡  ƒ‰ ו¿  ,‰ּ ָבּ  ˙ כ∆ ָלל∆

ב  ים ָלַרע טו… ƒר י ָ‰‡…מ¿ לּו: "‰51ו… ים ַ‰ָלּ ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ר ָבּ מ≈ ָי‰ּו ‡ו… ע¿ ַׁ̆ י¿

ַמר  ים  ƒמ ׂ ָ̆  , ך¿ ׁ∆̆ ח… ל¿ ר  ‡ו… ו¿ ר  ‡ו… ל¿ ך¿  ׁ∆̆ ח… ים  ƒמ ׂ ָ̆ ָרע,  ב  ַלּטו… ו¿

ַמר:             ¡‡ נ∆ ם  י‰∆ ַוֲעל≈ כ);   ,‰ (י˘עי‰  ַמר"  ל¿  ˜ ּוָמ˙ו…  ˜ ָמ˙ו… ל¿

" (מ˘לי ב, י‚).  ך¿ ׁ∆̆ י ח… כ≈ ַ„ר¿ ˙ ב¿ּ כ∆ ר ָלל∆ ׁ∆̆ ˙ י… חו… ים ָ‡ר¿ ƒב "‰ַ52ע…ז¿

ים,  ƒל ַ‰ֲחָכמ ∆̂ כּו ‡≈ ל¿ ? י≈ ׁ̆ פ∆ י ַ‰נ∆ּ ƒל ַנ˙ ח√ ָּ̃ ַּ̇ י‡  ƒ‰ ‰ּוַמ „ ַ̂ י כ≈ ו¿
ַע„  ם  ָ̇ ‡ו… ים  ƒ„ ַלמ¿ּ מ¿ּ ׁ∆̆  ,˙ ו… ׁ̆ ָפ ּ ַ‰נ¿ י  ≈‡ פ¿ רו… ם  ≈‰ ׁ∆̆

ם  ∆‰ ָלּ ׁ∆̆  ˙ ָרעו…  ˙ עו… ≈„ ב¿ּ ים  ƒיר ּƒכ ַ‰ַמּ ו¿ ָב‰.  ך¿ טו… ר∆ ∆„ ל¿ ירּום  ƒז ח¿ ַיּ ׁ∆̆

ָ‡ַמר  ם  י‰∆ ֲעל≈ ם,  ָ̇ ‡ו…  ‡ ַרפ≈ּ ל¿ ָחָכם  ל  ∆̂ ≈‡ ים  ƒכ ל¿ ‰ו… יָנם  ≈‡ ו¿

זּו" (מ˘לי ‡, ז).  ים ָבּ ƒיל ƒו ָמ‰ ּומּוָסר ‡¡ ל…מ…‰: "53ָחכ¿ ׁ¿̆

ב,         ַ‰ּטו… ך¿  ר∆ ּ ∆„  ׂ̆ פ…ּ ¿̇ ƒל ם  ָ̇ ֲ‡ָו ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ ָמּ ַכּ  ׁ̆ י≈

בי‡ורים
מזיק לבריאותו. 50. ‰רעו˙. הדעות והמדות הרעות. 51. ‰וי ‰‡ומרים לרע 
טוב. הוי לכם הרשעים, האומרים על ה״עבודה-זרה״ שהיא טוב, ועל עבודת 
ה׳ שהיא ״טוב״ – אומרים שהיא רע, על המעשים הרעים שיביאו עליהם חושך 
- אומרים שהם אור, ואת המעשים הטובים שה׳ עושה אור למקיימם אינם 
עושים, שמים מר למתוק ומתוק למר. 52. ‰עוזבים ‡רחו˙ יו˘ר. העוזבים 
את הדרך הישרה והנכונה כדי ללכת בדרכים חשוכות ועקלקלות. 53. חכמ‰ 

ומוסר ‡וילים בזו. בתורה ובמוסר הטיפשים פורקי העול מזלזלים.

ט  ַמע≈ ם י¿ ƒ‡ ,ם ָלּ ן ֻכּ כ≈ . 46ו¿ חו… ל¿ ƒֲחַמ˙ מ ָכל מ≈ ¡‡ ‰ נ∆ י∆ ¿‰ ƒַלח ל…‡ י מ∆

 ‡ ≈‰ י¿ ַעט,  מ¿ יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ ַבּ  ‰ ב∆ּ ַיר¿ ו¿  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ ַבּ

ל  ָ̃ ׁ¿̆ ƒָח„ מ ל ‡∆ ָכּ ƒח מ ַּ̃ ƒר י ׁ∆̆ י, ֲ‡ ƒ̃ ל. ֲ‡ָבל ַ‰ָבּ ָ̃ ל¿ ֻ̃ ֲ‡ָכל מ¿ ַ‰ַמּ

 ‰ּ ָין ַ‰ז∆ נ¿ ƒָכע ָליו. ו¿ כ¿ ‡ו… ˜ ל¿ ב ּוָמ˙ו… ֲ‡ָכל ָער≈ ‡ ַ‰ַמּ ≈‰ ָ‰ָר‡ּוי, ָ‡ז י¿

ן ָ‰ֲעָנָו‰  ‚ו… ‰, כ¿ּ ֻרב∆ּ ן מ¿ ∆‰ ח מ≈ ַּ̃ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ׁ̆ ˙: י≈ ּ„ו… ƒמ 47ב¿ּ

ן  ‚ו… ַעט, כ¿ּ ן מ¿ ∆‰ ח מ≈ ַּ̃ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ׁ̆ י≈ ן, ו¿ י‰∆ מ≈ „ו… ˙ ו¿ ׁ∆̆ ַ‰ב…ּ ו¿

ל  ≈̃ ו… ׁ̆ 48 ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ יו… ¿‰ ּƒב ן  ָלכ≈ ּיּו˙.  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ו¿ ָ‰ַעּזּו˙  ו¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ

ל…‡  ו¿ ַח˙  פ¿ ƒי עּוָרּ‰, ל…‡  ׁƒ̆  ‰ ּ„ָ ƒל מ ָכּ ƒח מ ַּ̃ ƒל ם  ƒַני ‡ז¿ ס ַ‰מ…ּ ל∆ פ∆ ב¿ּ

ָב‰. י˙ ַ‰ּטו… ƒל כ¿ ַ̇ יַע ל¿ ּ ƒ‚ַי ‰ ז∆ יף, ָבּ ƒס יו…

 

ל  ּ‚ַ ֻ‰ר¿ ׁ∆̆ ‡ו…  ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ ל¿  ‰ ט∆ נו… עו…  ב¿ ּƒט ׁ∆̆ י  ƒמ ין,  ƒב ָ̇ ו¿ ַ„ע  ּ≈̇
ַ‡ך¿   ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ּוב  ׁ̆ ָל ּבו…  ƒל ל  ∆‡ ן  ּ≈̇ ƒי ל…‡  ו¿ ָרָע‰,   ‰ ּ„ָ ƒמ ב¿ּ  

 ˙ ּ„ו… ƒמ ַעל ב¿ּ ¿‚ ƒי ַ‡ס ו¿ מ¿ ּ ƒי ׁ∆̆ ˙ו…  י‡ ‡ו… ƒב ‰ מ≈ ּ‰ - ז∆ ר ָבּ ב≈ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒי„ מ ƒמ ָּ̇

י  ƒל ח√ ‰ּו‡  ין  ƒּסּור ּ ƒי‰ַ ו¿ ַער  ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ב  ≈‡ ַ‰כ¿ּ ר…ב  ׁ∆̆ מו…  ּוכ¿  .˙ בו… טו…

י  ƒל ח√ ָבּ ׁ∆̆ מו…  ּוכ¿  ; ׁ̆ פ∆ ַ‰נ∆ּ י  ƒל ח√ ם  ≈‰  ˙ ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ ר…ב  ן  כ≈ּ ַ‰ּ‚ּוף, 

ים  ƒל ן ַ‰חו… ƒמ ׁ̆ י≈ ו¿ ˜ ַמר,  ˙ו… ַ‰ָמּ ˜ ו¿ ר ָמ˙ו… ים ַ‰ַמּ ƒֲעמ ַ‰ּ‚ּוף טו…

ב,  ַ‰ּטו… ַמֲ‡ָכל   ‡ נ≈ ו… ׂ̆ ו¿ לו…  ב  ינו… טו… ≈‡ ׁ∆̆ 49 ַמֲ‡ָכל  ל¿  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆

בי‡ורים
46. וכן כולם. שאר מיני המאכלים והתבלינים שבתבשיל כירק ומים ופלפלין, 
צריך  מהן  אחת  שבכל  ״מדות״,  בשם  נקראו  ולכן  במ„ו˙.   .47 ימעט...  אם 
ו˜ל בפלס ‰מ‡זניים. מתבונן  להשתמש במדה הנכונה ובמינון המדויק. 48.̆ 
ביושר שכלו וברוחב הבנתו. 49. ˘‡ינו טוב לו. שאינו בריא לו אלא אדרבה, 

ן,  עו… מ¿ ׁƒ̆  ׂ̆ ַחפ≈ּ מ¿ּ ׁ∆̆ ן  ‡ּוב≈ ר¿ ƒל  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ָר‡ּוי.  ָכּ  ˙ בו… ַ‰ּטו…

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ֲחַמ˙  מ≈  , ‡ו… ¿̂ מו… ינו…  ≈‡ ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿  , ירו… ּƒּוַמכ

ן  ו… ׁ̆ ל¿ ָחר  ב¿ ƒנ ף  ס∆ "כ∆ּ ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ָר‡ּוי.  ָכּ ˙ו…  ‡ו…  ׂ̆ ַחפ≈ּ מ¿

לו…  ם  ל≈ּ ַׁ̆ ל¿ ּוָב‡  רו…  ֲחב≈ ַבּ  ‰ ׁ∆̆ ּנו… ׁ∆̆ י  ƒ59מ  - כ)  י,  (מ˘לי  י˜"  ּ ƒ„ ַ̂

 ˜ ∆„ ∆̂ ל 61ו¿ ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ ˙ ַּ̇ ƒמ‡ֲ יר 60ַבּ ּƒינו… ַמכ ם ‡≈ ƒ‡ ,ל ָ̃ ׁ¿̆ ƒמ ף ב¿ּ ס∆ כ∆ּ

ף  ס∆ יַנ˙ ַ‰כ∆ּ ƒח ב¿ ּƒי 62ב ƒ̃ ינו… ָבּ ≈‡ ׁ∆̆ ל ַ‡ך¿  יר ַ‰כ…ּ ּƒם, ‡ו… ַמכ ƒַני ‡ז¿ ַ‰מ…ּ

י  ּƒכ ף,  ס∆ ַ‰כ∆ּ ו¿ ל  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ ַין  נ¿ ƒע ב¿ּ ָזּ˜  ƒנ  ˙ יו… ¿‰ ƒל ב  רו… ָ̃  ׁ̆ י ƒ‡‰ָ  ‰ ז∆  -

 ˙ חו… ָפּ ח  ַּ̃ ƒי ם  ּ‚ַ ים.  ƒ‚י ּƒ‰ַ64ס ח  ַּ̃ ƒי ו¿ ף  ס∆ כ∆ ב¿ּ ן  ָמ‡≈ 63י¿ ים  ƒָעמ פ¿ ƒל

ים  ׂ ƒ̆ ל ‡ו… ָי ַּ̃ ל ַ‰ ָ̃ ׁ¿̆ ƒח 65מ ַּ̃ ƒי ‡ ָמּ ׁ∆̆ י  ּƒכ , ל ָ‰ָר‡ּוי לו… ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ƒמ

בי‡ורים
לחפ˘ ‰מ„ו˙ ‰טובו˙ כר‡וי. כי כדי לזכות לתורה ולמידות טובות אפשרי 
(ב, ד-ה): ״אם תבקשנה  יעמול על כך, כנאמר במשלי  הדבר רק אם האדם 
הרי  תמצא״,  אלוקים  ודעת  ה׳  יראת  תבין  אז  תחפשנה;  וכמטמונים  ככסף 
שבשביל השגת התורה והחכמה חייבים לבקשם לפחות כבקשת הכסף, וכן 
להוציאו  שיטרח  למי  רק  ועומד  שמור  והוא  שהוטמן  מטמון  כמחפש 
״לא  יגיע אל היעד הרצוי, כאמרם:  – לעולם לא  יתעצל  ממחבואו. אך אם 
יגעתי ומצאתי – אל תאמין״. 59. מי ˘נו˘‰ בחבירו. מלוה התובע את חבירו 
– אם המלוה אינו  והלוה פורע למלוה כסף במשקל  הלוה שיחזיר לו חובו, 
60. ב‡מי˙˙ ‰מ˘˜ל. אם המשקל שבו שוקלים את הכסף מדוייק  מכיר... 
‰מ‡זניים. אם שתי  וˆ„˜   .61 אבני המשקולות.  באמיתת  וכן  מזייף.  ואינו 
אחת  כף  ואין  בשוה  שוה  שמשקלם  וכן  ומאוזנים,  ישרים  המאזניים  כפות 
הוא  מהלוה  שמקבל  הכסף  אם  ‰כסף.  בבחינ˙   .62 מחברתה.  יותר  כבדה 
בקי  ואינו  מאחר  ימ‡ן.   .63 (פסולת).  סיגים  בו  מעורב  שאין  ונקי,  צרוף 
בבחינת הכסף אם הוא כסף נקי ומזוקק או שמא מעורב בו סיגים, הרי יתכן 
שמבלי משים ידחה את הכסף הצרוף והמזוקק וימאן לקחתו, ותחת זה יקח 
את הכסף המעורב עם סיגים. 64. ‰סי‚ים. פסולת הכסף. 65. מ˘˜ל ‰˜ל. 

י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ם  יו… ָכל  ב¿ּ ים  ƒב ׁ¿̆ חו… ו¿ ם,  ָל‰∆ ב  ּטו… ַמ‰  ים  ƒע ¿„ יו… יָנם  ≈‡ ו¿

ָין  נ¿ ƒע‰ָ  ‰ ז∆ ו¿ ם.  י‰∆ מ≈ י¿ ל  ָכּ ים  ƒ‚י ׂ ּƒ̆ ַמ יָנם  ≈‡ ו¿ ָנ‰,  יו… ל¿ ָ‰ע∆ ַמֲעָל‰ 

נו…  רו… ס¿ יר ח∆ ּƒינו… ַמכ ≈‡ ׁ∆̆ ָח„ - 54 ים ‰ּו‡: ָ‰‡∆ ƒָבר ּ י „¿ נ≈ ׁ¿̆ ֲחַמ˙  מ≈

ן  ‡ּוב≈ ר¿ ƒל  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ים,  ּƒנ‚ֻ ַ‰מ¿ ָרָכיו  ¿„ ּƒב ין  ƒח ַמב¿ ינו…  ≈‡ ו¿

ל  ָכּ ˙ו…  ‡ו…  ׂ̆ ַחפ≈ּ י¿ ּלּו  ƒפ‡ֲ  , ירו… ּƒַמכ ינו…  ≈‡ ו¿ ן  עו… מ¿ ׁƒ̆ ל¿  ׂ̆ ַחפ≈ּ ַ‰מ¿

ל…‡  ו¿ לו…  ¿̂ ∆‡  ‡ 55ָיבו… ים  ƒָעמ פ¿ּ  ‰ ָמּ ַכּ י  ּƒכ ‰ּו,  ≈‡ ָ̂ מ¿ ƒי ל…‡  ם  ַ‰ּיו…

י„  ƒמ ָּ̇ ב  ׁ≈̆ ‰ּו‡ חו… ׁ∆̆ י 56 ּƒף-ַעל-פ‡ַ ,‰ּ ן ָ‰ָ‡ָ„ם ַ‰ז∆ ‰ּו; כ≈ּ יר≈ ּƒַיכ

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ יָון  , 57כ≈ּ י‚ו… ׂ ּƒ̆ ב, ל…‡ ַי ‰ ַ‰ּטו… ׂ ≈̆ ׂ̆ ַמֲע ַחפ≈ּ ‰ ּומ¿ ׂ ∆̆ ֲע ַמ‰ ַיּ

 . נו… רו… ס¿ יר ח∆ ּƒַמכ

ב  ׁ≈̆ חו… ו¿  , ּבו…  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ָ‰ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ ַע  ≈„ יו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ ו¿
י‚  ׂ ּƒ̆ ַ‚ם ‰ּו‡ ל…‡ ַי ˙, ו¿ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒמ ח…ז ב¿ּ ¡‡ ל∆ ם ו¿ ∆‰ ‡˙ מ≈ ≈̂ ָל

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ  ׂ̆ ַחפ≈ּ ל¿ ל  ּ ≈̂ ַע ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆ ֲחַמ˙  58מ≈ ר,  ָׁ̆ ַ‰ָיּ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ָיָמיו  ל  ָכּ

בי‡ורים
‡ינו מכיר חסרונו. אדם שחולה ואינו מודע לכך, הרי כל זמן שלא נודע   ̆.54
לו על חוליו - לא ילך לדרוש ברופאים, כמו כן אדם שאינו מכיר בחסרונותיו 
ובדרכיו המגונים, הרי לא יתקן את עצמו מאחר ואינו מודע שזקוק הוא לכך. 
55. יבו‡ ‡ˆלו ול‡ יכיר‰ו. כמה פעמים יעמוד שמעון סמוך לראובן ובכל 
56. ˘‰ו‡ חו˘ב ˙מי„ מ‰  ואינו מכירו.  יזהה אותו מאחר  זאת ראובן לא 
57. כיון  יע˘‰. הוא מתבונן תמיד מה עליו לעשות כדי להשיג את הטוב. 
˘‡ינו מכיר חסרונו. כי בכדי להשיג את הטוב המושלם אפשר רק לאחר 
שעקר והסיר את הרע שבו, בבחינת ׳סור מרע ועשה טוב׳, ולכך כל זמן שאינו 
לא  הרי  המגונות,  ובאורחותיו  הרעות  במידותיו  ואינו מבחין  חסרונו  מכיר 
58. מחמ˙ ˘מ˙עˆל  יעקרם ולא יסירם ממנו וממילא לא ישיג את הטוב. 

שתי  הם  הלשונות 
טובות  אזהרות 
הנה  כי  מאד.  ומועילות 
הוא  במעשים  הפשפוש 
כלל  על  לחקור 
בו,  ולהתבונן  המעשים 
מעשים  בהם  הנמצא 
אשר  יעשו  לא  אשר 
פי  על  הולכים  אינם 
כי כל  וחוקיו,  ה׳  מצוות 
 – מאלה  ימצא  אשר 
אך  העולם.  מן  יבערם 
החקירה  הוא  המשמוש 
אפילו במעשים הטובים 
ולראות  לחקור  עצמם, 
היש בענינם איזה פניה 
(כגון  טובה  לא  אשר 
שבח  להשיג  כוונה 
להרויח  או  מבני-אדם 
ממון) או איזה חלק רע 
(כגון מעשה טוב שעלול 
לצאת ממנו נזק בעתיד 
או שיש בו הפסד לזולת 
שיצטרך  וכדומה) 
חלש  או  הוא  וחזק  הטוב  לבחון  בבגד  כממשמש  זה  והרי  ולבערו.  להסירו 
ובלוי, כן ימשמש במעשיו לבחון תכונתם (ענינם ותוכנם) בתכלית ההבחנה 
(בהבחנה מדוקדקת עד קצה היכולת) עד שישאר (האדם בעל המעשים) זך 

ונקי (ללא פניות וחלקים רעים במעשיו)״.

ָמ˙ו…  ׁ¿̆ ƒנ  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ָ‡ז  ו¿ ּנּו,  מ∆ּ ƒמ ים  ƒ‚י ּƒס‰ַ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒ̃ ‡ל… ‰ ל≈ ָ̃ ּ ָ̃ ֻז רּוָפ‰ ּומ¿ ¿̂

ף  ר≈ ּ…̂ ַל  ‡ ≈̂ ּ ַוי≈ ף,  ס∆ ָכּ ƒמ ים  ƒ‚י ƒס "ָ‰‚ו… 

ים,  ƒ‚י ּƒירּו ַ‰ס ƒס ָיּ ׁ∆̆ י" (מ˘לי כ‰, „) כ¿ּ ƒל כ∆ּ

רּוף. ָ̂ י  ƒל ‰ ַ‰כ¿ּ י∆ ¿‰ ƒז י‡ָ

 

ינו…  ≈‡ ו¿ ָ‰ָ‚יו  נ¿ ƒמ ב¿ּ  ‰ נ∆ּ ַׁ̆ ַ‰מ¿ ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ ו¿
 ‚‰ָ נ¿ ƒמ ב¿ּ ז  ח≈ ‡ו… ָח„  ∆‡ ַמן  ז¿ בּוַע,  ָ̃  

 ‚‰ָ נ¿ ƒו… מ˙ ‡ו… ˜ מ≈ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒָח„ מ ַמן ‡∆ ּוז¿  ‰ ז∆

 ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ָכָכ‰  ו¿ ר,  ַ‡ח≈  ‚‰ָ נ¿ ƒמ ז  ח≈ ‡ו… ו¿

 ı ָחפ≈ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם  ל¿  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ָלם.  עו… ל¿

ל…‡  ּכו… ו¿ ר¿ ַע ַ„ּ ≈„ ינו… יו… ≈‡ יר ו¿ ƒל ע ∆‡ ˙ כ∆ ָלל∆

˙ו…  ‡ו… ים  ƒיכ ƒל ַ‰ּמו… ים  ƒיל ƒב ּׁ¿̆ ‰ַ יר  ּƒַיכ

ַעם  ַפּ ם,  מ≈ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒ69מ ‰ּו‡  ן  ָלכ≈ יָ‰,  ל∆ ≈‡

 ‰ ע∆ ¿̇ ƒי ו¿ ַיֲחז…ר  ו¿ ָח„,  ∆‡ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ך¿  ל≈ י≈ ַ‡ַח˙ 

בי‡ורים
69. מ˘˙ומם. מתבלבל בהליכתו ותועה בדרכו מאחר ואינו מכיר את הדרך 

הסלולה המובילה לעיר.

ל  ָכּ ƒם, מ ƒַני ‡ז¿ מ…ּ ַבּ ׁ∆̆  „ ב≈ ף ַ‰ָכּ ַכּ ף ַבּ ס∆ ַ‰כ∆ּ

ם  ƒ‡ ּלּו ƒי ָטעּו˙. ‡ו… ֲ‡פ י„≈ ƒל ‡ ּלּו ָיבו… ≈‡

ינו…  ≈‡ ם  ƒ‡ ל,  ָ̃ ׁ¿̆ ƒמ ּוב¿ ף  ס∆ כ∆ ב¿ּ י  ƒ̃ ָבּ ‰ּו‡ 

ב  ָער≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ָר‡ּוי, ‡∆ ל ּבו… ָכּ כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒמ

י  ƒ̃ ָבּ ‰ּו‡  ם  ƒ‡ ֲ‡ָבל  ים.  ƒ‚י ƒס ּפו…  ַכס¿ ב¿ּ

ל ּבו…  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒף, ּומ ס∆ ל ּוַבכ∆ּ ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ל - ַבּ כ…ּ ַבּ

ָר‡ּוי  ָכּ ם  ל≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ66מ ‰ּו‡  ָ‡ז   - ָר‡ּוי  ָכּ

 ‰ ָמּ ּ ƒ„ ן  ָלכ≈ ל.  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ַבּ ם  ל≈ ָׁ̆ ו¿ י  ƒ̃ ָנ ף  ס∆ כ∆ּ

י˜  ּ ƒ„ ּ ַ̂ י ַ‰ ּƒָחר, כ ב¿ ƒף נ ס∆ כ∆ י˜ ל¿ ּ ƒ„ ַ̂ ן  ו… ׁ̆ ל¿

ָכל  ו¿ ָ‰ָרע  ו¿ ב  ַ‰ּטו… יר  ּƒכ‰ַ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂

ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ּול¿ ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

‚ּופו…  67ב¿ּ ַח  ר≈ טו…  ˙ יו… ¿‰ ƒל ו¿ ָר‡ּוי,  ָכּ ן  ∆‰ ָבּ

ח…ז  ¡‡ ל∆ ו¿ ּו˙  ׁ̆ פ¿ּ ּƒט‰ַ ַלֲעז…ב  ָמ˙ו…  ָחכ¿ ּוב¿

 ˙ בו… ֲערו… ַּ̇ יר  ƒס‰ָ 68(ז)ּול¿ בּוָנ‰  ּ¿̇ ַבּ

˙ערובו˙  ול‰סיר  ז. 
‰סי‚ים ממנו. ה׳מסילת 
ג)  מבאר  (פרק  ישרים׳ 
בבדיקת  שלבים  שני 
לדחות  א.  המעשים: 
ב.  הרעים.  המעשים 
לזכך המעשים הטובים. 
וז״ל: ״הנה הרוצה לפקח 
הנה  שתים  עצמו,  על 
ההשקפות הצריכות לו: 
מהו  שיתבונן  האחת, 
שיבחר  האמיתי  הטוב 
בו האדם והרע האמיתי 
שינוס ממנו. והשניה, על 
הוא  אשר  המעשים 
הם  אם  לראות  עושה, 
מכלל  או  הטוב  מכלל 
הרע... ודבר זה הודיעונו 
באמרם  ז״ל  חכמינו 
לו  ״נוח  יג):  (ערובין 
יותר  נברא  לאדם שלא 
ועכשיו  משנברא, 

ששני  ותראה  במעשיו״.  ימשמש  לה:  ואמרי  במעשיו;  יפשפש   – שנברא 

בי‡ורים
אבן המשקולת ששוקלים כנגדה בשתי כפות המאזניים, האבן מכאן והכסף 
פחות.              ישקול  הכסף  גם   - הגדולה  במקום  הקטנה  האבן  יקח  ואם  מכאן, 
ב‚ופו   .67 נקי...  כסף  דהיינו  כראוי  תשלום  מקבל  כר‡וי.  מ˘˙לם   .66
יצרו  לכבוש  הרעות,  מידותיו  על  להתגבר  בגופו  להתאמץ  הן  ובחכמ˙ו. 
ולהכניע תאותו, והן להשתמש בחכמתו ולהבחין בשכלו במדות הרעות כדי 
אדם  צריך  טוב  במעשה  גם  ‰סי‚ים.  ˙ערובו˙  ול‰סיר   .68 מתוכו.  לבערן 

לבחון שהמעשה יהיה זך ונקי ושלא יהיה מעורב בו משהו מהרע.

הגאוה  כמדת  רעות 
שמים.  יראת  מונעות 
בל  אפו  כגובה  ״רשע 
ד)  י,  (תהלים  ידרוש״ 
אני  סבור  המתגאה 
ואפסי עוד, ואינו מסוגל 
מלכות  עול  עליו  לקבל 
מדת  כן  שמים. 
מדה  ה׳קשה-עורף׳ 
ועקשן  מאד,  עד  מגונה 
רצונותיו,  פי  על  רק  חי 
דבר  לשמוע  מוכן  ואינו 
אפילו  המפריע  חכמה 
להנחותיו  במעט 

ורצונותיו המוקדמות.
בשלח  בפרשת  ומצינו 
״וילונו העם  טו):  (שמות 
מה  לאמר  משה  על 
ה׳  על  ויצעק  נשתה, 
        - נסהו״  ״ושם  וברש״י  נסהו״,  ושם  ומשפט  חק  לו  שם  שם  עץ...  ה׳  ויורהו 
רחמים  עלינו  בקש  יפה  בלשון  במשה  נמלכו  שלא  ערפו  קשי  וראה  לעם 
ישראל             מכלל  התורה  תובעת  נתלוננו״.  אלא  לשתות  מים  לנו  שיהיה 
ואף           הקב״ה.  על  התלוננות  לכדי  אותם  הביאה  זו  מדה  ׳קשה-עורף׳,  מדת 
מכל          הקב״ה,  נסי  בעיניהם  הכל  וראו  סוף  ים  קריעת  לאחר  מיד  שהיו 
נותנת           וברורה, כי המדה אינה  מקום הקשיות מפריעה להתלמדות פשוטה 
שאפילו                  עצמו,  על  זאת  לראות  יכול  ואדם  רצונותיו.  על  לותר  לו 
מאשר  שונה  להתנהג  עליו  משפיעות  אינם  בעיניו  שראה  ברורים  דברים 

הורגל.
וכמו כן כל המדות כולם מפריעים ליראת שמים. ולכן כדי להשיג יראה חייב 

לעקור מקרבו את מדותיו הרעות. 
ט. ו‡ם ˙˙יר ˜˘ר ‰יר‡‰ יב„לו ממך כל ‰מ„ו˙ ‰טובו˙. מצאנו שיראת 
להשגת  והאמצעי  היסוד  היא   - עצמה  בפני  מצוה  היותה  מלבד   – שמים 

 ׁ̆ י ƒ‡ ל ָכּ י  ּƒל, כ ַלכ…ּ יַע  ƒ„ ‰ו… ׁ̆ ל¿ י≈ ן  ָלכ≈
י  י„≈ ƒל ו…  ׁ̆ ַנפ¿ י‡  ƒב‰ָ ל¿  ‰ ∆̂ ָ‰רו…

ב  ָער≈ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂  ,˙ בו… ַ‰ּטו…  ˙ ּ„ו… ƒמ

י  ּƒכ ,‰ ּ„ָ ƒּומ ‰ ּ„ָ ƒל מ ם ָכּ ƒם ע ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי

ל  ˙ ָכּ ∆̃ ז∆ ח¿ ר ַ‰ַמּ ׁ∆̆ ∆̃ י‡  ƒ‰ ם ּׁ≈̆ ‰ַ ˙‡ַ ר¿ ƒי

יסּו‰ּו  ƒנ כ¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ַלחּוט  ָמ‰  „ו… ו¿  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

רּו  ׁ¿̆ ָ̃ ו¿  ,˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ י  ר≈ חו… ך¿  ˙ו… ל¿

ל  ָכּ י˜  ƒז ַ‰ח¿ ל¿ י˙ו…  ּƒ̇ ח¿ ַ̇ ב¿ּ ים  ƒר ָׁ̆ ¿̃

 ˜ ≈̇ ָנּ ƒ‰ ב¿ּ י  ּƒכ  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡  -  ˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ

ך¿  ָכּ  ,˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ ל  ָכּ לּו  פ¿ּ ƒי ר  ׁ∆̆ ּ ∆̃ ‰ַ

 ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ  ˙ ∆̃ ז∆ ח¿ ַ‰ַמּ י‡  ƒ‰  ‰‡ָ ר¿ ּ ƒי‰ַ

לּו  ¿„ ָבּ ƒי  ,‰‡ָ ר¿ ּ ƒי‰ַ ר  ׁ∆̆ ∆̃ יר  ּƒ̇ ַּ̇ ם  ƒ‡ (ט)ו¿

ן  כ≈ ו¿ י  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ַבּ ן  כ≈ ו¿ ר,  ַ‡ח≈ ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ

ָחָכם:  ‡ ּבו… ָ‡ַמר ‰∆ ≈̂ ּיו… ַעל ַכּ י. ו¿ ƒיע ƒב ר¿ ָבּ

ר ל…‡  ׁ∆̆ ּנּו, ֲ‡ ע∆ ּ ַי‚¿ ּ¿̇ ים  ƒיל ƒס "70ֲעַמל ַ‰כ¿ּ

טו).  י,  (˜‰ל˙  יר"  ƒע ל  ∆‡  ˙ כ∆ ָלל∆ ָיַ„ע 

ים                    ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַעל  מ…ל  ַלח¿  ׁ̆ י≈ ָכך¿  ל¿

ָ„ם  ַלמ¿ּ ל¿  ,‡ ו¿ ָּׁ̆ ‰ַ י  ל≈ ַ‰ב¿ ב¿ּ ים  ƒבּוע ‰ַ71ט¿ּ

ם  ƒַני ‡ז¿ ַ‰מ…ּ ר  ׁ∆̆ י… ו¿ ל  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ  ˜ ∆„ ∆̂

ים,  ƒר ָׁ̆ ים ַ‰י¿ ƒָרכ ּ ם „¿ ˙ ָל‰∆ רו… ‰ו… ף ּול¿ ס∆ יַנ˙ ַ‰כ∆ּ ƒח יָעם ב¿ּ ƒ„ ‰ו… ּול¿

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ‰ ָלּ ƒס 72מ¿ ָחָנ˙ו…  ַ‰ב¿  ˙ ַלּ ƒח ¿̇ ּƒב ָ‰ָ‡ָ„ם  ר…ר  ב¿ ƒי ַמַען  ל¿

‰ּו‡  ו¿ ָב‰,  ַ‰ּטו… ל  ָכּ ם  ָׁ̆ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ן  ׁ≈̆ „ָ ו¿ ַרֲעָנן  ם  ָמ˜ו… ל¿ ‰ּו  י‡≈ ƒב ּ¿̇

‰ּו‡            ו¿ ים,  ׂ ƒ̆ ֲע ַ‰ַמּ ל  ָכּ ף  73סו… ‰ּו‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ם,  ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי

ָ‡ָ„ם,  ל  ָכּ ƒמ ל  ≈‡ ו… ׁ̆ מו…  ׁ¿̆ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ָל‰  ≈‡ ּׁ¿̆ ‰ַ74

 "‰‡ָ ר¿ ƒי ל¿ ם  ƒ‡ י  ּƒכ  , ך¿ ָמּ ƒע מ≈ ל  ≈‡ ׁ…˘ יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰ "ַמ‰  יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

 ‰‡ָ ר¿ ּ ƒ(ח)ַ‰י י  ּƒ̇ ל¿ ּƒב ב  ָׁ̆ ח¿ נ∆  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע ּום  ׁ̆ ין  ≈‡ ו¿ יב),  י,  („ברים 

ָר‰. ‰ו… ַ‰ט¿ּ

‰ט‰ור‰.  ‰יר‡‰  ח. 
יחזקאל׳  ׳אור  בספר 
עו)  עמוד  ומוסר,  (יראה 
יראת  להשיג  כדי  כתב: 
ראשית  חייב  שמים 
הענינים  מנפשו  לעקור 
ליראה.  המפריעים 
ורצונות  תאוות 
מתנגדות  עולם-הזה 
ליראת שמים, וכן מדות 

בי‡ורים
70. עמל ‰כסילים ˙י‚ענו. כסילותם גורם להם עמל המיגען, אשר לא למדו 
דרכי מבואות העיר (ללכת בדרך כבושה, וטורח הרבה) ומתיגע ליכנס דרך 
פחתים ובצעי המים ויגע בטביעות רגליו בבוץ (רש״י). 71. ‰טבועים ב‰בלי 
בהם  שאין  בהבלים  ושרויים  ממש,  בהם  שאין  בדברים  השקועים  ‰˘ו‡. 
73. סוף כל ‰מע˘ים. תכלית כל  72. מסיל‰. דרך סלולה וישרה.  תכלית. 
דבר ככתוב בסוף קהלת: ׳סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו 

שמור כי זה כל האדם׳. 74. ‰˘‡ל‰. הבקשה אשר ה׳ מבקש מכל אדם.

והדעה, והוא מסור בידי 
מסור  יצרו  ואין  יצרו 
שיהא  יתכן  לא  בידו, 
שבין  במצוות  שלם 
ואם  למקום,  אדם 
ידועה  במדה  מקיימן 
שאינו  מפני  רק  הוא 
התנגדות  בהן  פוגש 
המדות  אחת  מטעם 
בהפגשו  אבל  המגונות, 
לא  שלהן  בהתנגשות 
תעמוד יראתו בפניהן״!

 - מתוקנות  מדות  ללא 
אי אפשר להיות שלמים 
אדם  שבין  במצוות  אף 
למקום, ואם אם נראה לעין שמקיים מצוות בשלמות הוא רק מפני שלא בא 

לידי נסיון, ואילו בא לידי נסיון לא היה עומד בו!  
ואין  לתורה  לעלות  אותו  שמכבדים  חרד  דוגמא:  איש״  ה״חזון  לכך  ומביא 
הכיבוד מספיק לו לפי מעלתו ולכן הוא אינו עולה – מידת הכבוד שבו גרמה 

לו לעבור על: ״ועוזבי ה׳ יכלו״ – זה שקורין לו לעלות לתורה ואינו עולה.
האדם הזה מקולקל בשורשו שיצר הרע שופטו וכל עשיית מצוותיו הן פרי 
ההרגל המתאימות לכבודו ולתאוותיו ולהלך חייו, אך נסו לפגוע בו כי אז 

תתהפך הקערה על פיה! 

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ּון  ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿

ל                  ָיכו… ָחָכם  ∆‰  ,˙ ָרעו… ו¿  ˙ בו… טו…

יל  ƒס ַ‰כ¿ּ ו¿  ,˙ בו… טו… ל¿  ˙ ָ‰ָרעו…  ˙ ו… ׂ̆ 75ַלֲע

.˙ ָרעו… ˙ ל¿ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒ76מ ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע

ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒמ ינו…  ≈‡ ו¿ ך¿  ׁ∆̆ ח… ַבּ ך¿  ל≈ ‰ו… ׁ∆̆ י  ƒמ
 ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ∆‡  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ּון  ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿

ן  ‚ו… יו, כ¿ּ ָ̇ ֻכּיו… ל ז¿ ˙ ָכּ ∆„ ַ‡ב∆ּ ‰ ַ‰מ¿ ּ„ָ ƒּבו… מ

ר            ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ב¿ּ  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒ‰ַ77מ

בי‡ורים
75. לע˘ו˙ ‰רעו˙ לטובו˙. להשתמש עם המדות הרעות למטרה טובה, כגון 
הגאוה  במדת  וכן  חכמה׳.  תרבה  סופרים  ל׳קנאת  להשתמש  הקנאה  במדת 
במדת  כגון,  לרעו˙.  טובו˙  מ„ו˙   .76 ה׳׳.  בדרכי  לבו  ל׳ויגבה  להשתמש 
ובמדת אהבה, ישתמש לאהוב את  הרחמנות ישתמש לרחם על האכזרים. 
טובים,  ובמעשים  בתורה  אף שהוא מלא  במע˘יו.  ‰מ˙‚‡‰   .77 הרשעים. 
מכל מקום אסור לו להתגאות בכך, כשכל כוונתו בזה להתגדל ולהשתרר על 

בני אדם. 

ין  ≈‡ ׁ∆̆ ּוכ¿  ,˙ בו… טו…  ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ ָך  מ¿ּ ƒמ

ָר‰  ו… ּ̇ ָך  ָי„¿ ין ב¿ּ ≈‡ ,˙ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒָך מ ָי„¿ ב¿ּ

לּוָי‰  ּ¿̇ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ל  ָכּ י  ּƒ(י)כ  ,˙ וו… ¿̂ ƒּומ

״ותיראן  טובות.  מידות 
האלקים  את  המילדות 
דבר  כאשר  עשו  ולא 
מצרים  מלך  אליהן 
הילדים״  את  ותחיין 

(שמות א, יז). ובמסכת סוטה (יא:) דורשת הגמרא: ״ותחיין את הילדים – תנא 
לא דיין (למילדות) שלא המיתו אותן (את הילדים) אלא שהיו אף מספיקות 
להם מים ומזון״ (ומסייעות להחיותם, דהיינו שהיו מחביאות אותם בבתיהן 

ומגדלות אותם. רש״י).
מסירות נפשן של המילדות מוכיחה בלי ספק על מידותיהן הטובות ועל טוב 
ליבן. מדוע אין התורה מדגישה תכונות אלו? מדוע הזכירה התורה רק את 

יראת האלקים שלהן?
בספר ׳זכרון מאיר׳ מבאר, שמכח מידות טובות לבד לא היו המילדות יכולות 
הם  המלך  צו  הפרת  מתוך  כאלה  נפלאים  מעשים  שעשו.  מה  את  לעשות 
יכול  אלקים  ביראת  שספוג  מי  רק  אדם.  שבכח  ההטבה  מגבול  למעלה 
להתעלות להנהגה כזו ולהתעלם מן הסכנה הגדולה. לפיכך קבעה התורה 
את הגורם האמיתי: ״ותראין המילדות את האלקים״! ולכן - ״ולא עשו כאשר 

דבר אליהן מלך מצרים ותחיין את הילדים״.
נאמר  לא  כאן  גם  בתים״.  להם  ויעש  האלקים  את  המילדות  יראו  כי  ״ויהי 
״כאשר הטיבו עם הילדים״, אלא ״כי יראו״, ללמדך כי השכר של ״ויעש להם 
בתים״ בא עבור היראה.  הן יראו את ה׳ ולפיכך זכו לבתים של תורה ויראה, 
בתי  אמר  חד  ושמואל,  ״רב  (יא):  סוטה  במסכת  כדאיתא  מדה.  כנגד  מדה 
כהונה ולויה – אהרן ומשה. וחד אמר: בתי מלכות – דוד נמי ִמִמְרָים קאתי״. 

י. כי כל ‰˙ור‰ ˙לוי‰ ב˙י˜ון ‰מ„ו˙. כתב הגר״א (באבן שלמה פ״א): ״כל 
עבודת ה׳ תלוי בתיקון המדות, וכל החטאים מושרשים במדות, ועיקר חיות 

האדם הוא להתחזק תמיד בשבירת המדות, ואם לאו למה לו חיים״. 
כתב ה״חזון איש״ זצ״ל (אמונה ובטחון פ״ד אות ה-ו): ״מן המונחים הקיימים 
כי תיקון המדות מתיחס לאלה המצוות שהם בין אדם לחברו, וחובת היראה 
בשביל מצוות שבין אדם למקום יתברך, ומן המונח הזה קיימת הדעה כי יש 
בני אדם שלמים במצוות שבין אדם למקום יתברך וחסרים בתיקון המדות 
אל  לחודר  באמת  קיימת  זו  דעה  אין  אמנם  לחברו.  אדם  בין  רעים  והם 
פנימיות חזיון הזה. כי האמת, זה שמדותיו כברייתן ולא הותקנו על פי המוסר 

ר. ַ‡ח≈ ˙ ל¿ ƒי ר ַ‰ַבּ כ≈ ן, ּומו… מו… ט¿ ַע ַ‰ַמּ ≈„ ינו… יו… ≈‡ , ו¿ י˙ו… ב≈ ב¿ּ

 

 ‰ ּ„ָ ƒָכל מ , ו¿ ּזו… ƒמ ‰ ָנּ ֻׁ̆ יו זו… מ¿ ָ̇ ּ„ו… ƒר…ב מ י ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ ּƒן כ נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰
ָכ‡ן  ו… ל¿ ּ̇ כ¿ ַׁ̆ ַע˙ ָ‰ָ‡ָ„ם, זו… מו… ּ„ַ ˙ פ∆ ר∆ ‰ 81טו… ּ„ָ ƒּומ 

ַחר         ב¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ ָכל  ל¿ עו…  ּ ַסי¿ מ¿ ָ‰ָרע  ר  ∆̂ י≈ ו¿ ָכ‡ן,  ל¿ ו…  ּ̇ כ¿ ַׁ̆ מו… זו…  ו¿

ר,  ָבּ ¿„ ּƒמ ַבּ ך¿  ל≈ ‰ו… ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם  ל¿  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿  .‰ּ ָבּ ׁ∆̆ חּו˙  ‰ַ82ָפּ

 ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ו¿ ים  ƒב ≈‡ ּוז¿ ים  ƒר מ≈ ּונ¿  ˙ ַוֲ‡ָריו… ים  ּƒב ּ„ֻ ּבו…  ים  ƒע ¿‚ ּופו…

ל  ם ָכּ ƒם ע ח≈ ָלּ ƒ‰ יָניו ּול¿ ˜…ַח ע≈ פ¿ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂  ‰ּ ׁ̆ ַ‰ז∆ י ƒ‡‰ָ .ים ƒ̇ י ƒח ׁ¿̆ ַמ

פּו‰ּו  ר¿ ט¿ ƒי ָח„,  ∆‡ ַ‚ע  ר∆ יָניו  ע≈ ים  ƒַיֲעל ם  ƒ‡ ו¿ ָח„,  ∆‡ ו¿ ָח„  ∆‡

ֲ‡ָו‰  ַּ̇ ‰ַ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ ָ‰ָרעו… יו  ָ̇ ּ„ו… ƒמ ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ך¿  ָכּ ים.  ƒ̃ י ּ ƒז ַ‰ַמּ

ּבו…  ƒל ב¿ּ  ˙ לו… ּ ¿‚ ל¿ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ן,  ∆‰ ָבּ  ‡ ≈̂ ַכּיו… ו¿ ַעס  ַ‰ַכּ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ו¿

     ˙ מ∆ ר ָ‰‡¡ ּבו… ‡ו… ּ ƒל ƒר מ ≈̃ ָע ם, י≈ נ≈ ּ¿̃ ַ̇ י¿ ל…‡  ם ו¿ ַעל≈ּ ¿̇ ƒי ם  ƒ‡ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇

י„"  ƒמ ָ̇ י  ּ ƒ„ ¿‚ נ∆ ל¿ י ‰'  ƒ̇ י ּ ƒו ׁƒ̆ 84" ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿  . ך¿ ׁ∆̆ ח…  ׁ̆ ָימ≈ 83ו¿

(˙‰ילים טז, ח).

בי‡ורים
תמיד  שתלך  הגר״א:  פירש  רגליהם״,  בעפר  מתאבק  והוי  לחכמים,  ועד 
אחריהם, כמו שנאמר (משלי י״ג) הולך את חכמים יחכם, ומשלו לחנוני מוכר 
בשמים שנשאר האבק בו. ובפרקי דר״א (פכ״ה) מסיים על משל זה: כך כל מי 
שהולך עם הצדיקים לוקח מדרכיהם וממעשיהם הטובים. ובאדר״נ (ו׳): בזמן 
שתלמיד חכם נכנס לעיר אל תאמר איני צריך לו, אלא לך אצלו. 81. טורפ˙ 
ומושכתו אליה.                דעתו של האדם  ונוטלת את  חוטפת  כל מדה  „ע˙ ‰‡„ם. 
82. ‰פחו˙ ˘ב‰. שיבחר בצד השלילי ביותר שבה. 83. וימ˘ חו˘ך. יהיה 
לבו חשוך מאד. 84. ˘וי˙י ‰' לנ‚„י. תמיד אחשוב כאילו ה׳ עומד נגדי ורואה 
מעשי. ומסיים הפסוק ״כי מימיני בל אמוט״, כי בעבור זה יעמוד מימיני לעזור 

 . נו… לו… ¿̃ ּƒב  „ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒּומ רו…  ל ֲחב≈ ׁ∆̆ נּו˙  ¿‚ ּƒב י„  ƒמ ָּ̇ מו…  ¿̂ ַע  ‰ ַיפ∆ּ 78ּומ¿

 ׁ̆ י≈ ו¿ ח,  ָבּ ֻׁ̆ ן מ¿ ƒַיי י˙  ƒָחב  ‡ ַמל≈ּ מ¿ּ ׁ∆̆ י  ƒמ ‰ ל¿ מ∆ ּ„ו… ׁ̆ ַ‰‰ּו‡  י ƒ‡‰ָ ו¿

ן  ƒי ַ‰ַיּ ל  ָכּ ‡ַב„  י…ּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡ ָטן,  ָ̃ ב  ∆̃ נ∆ י˙  ƒָחב ∆‰ י˙  ּƒ̇ ח¿ ַ̇ ב¿ּ

 ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ ך¿  ָכּ  ; ˙ו… ‡ו… ם  ּ…̇ ס¿ ƒי ל…‡  ם  ƒ‡ ָטן  ָּ̃ ‰ַ ב  ∆̃ ּ נ∆ ַבּ ח  ָבּ ֻׁ̆ ַ‰מ¿

י  ≈„ ַעל-י¿ ל  ַ‰כ…ּ  „ ַ‡ב≈ּ י¿ ָר‰,  ו… ּ̇  ‡ ָמל≈ ‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,‰ּ ַ‰ז∆

ם  ≈‰ ים  ּƒַעט ּומ¿ ָנּ‰.  ּ ¿̃ ַ̇ ל¿  ׁ̆ ָיחּו ל…‡  ם  ƒ‡ ַ‰ז…ּ‡˙  ָ‰ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

מו…  יר, ּוכ¿ ּƒכ‰ַ ים ל¿ ƒין ֲחָכמ ≈‡ ׁ∆̆  ׁ̆ ˙. י≈ מ∆ ים ָ‰‡¡ ƒיר ּƒכ ָלם ַ‰ַמּ עו… ָבּ

ל…‡  ך¿  ָכּ ם,  ֻסָלּ ב¿ּ  ˙ ַלֲעלו… ל  ָיכו… ָליו  ַר‚¿ י  ּ≈̇ ׁ¿̆ טּוַע  ָּ̃ ‰ַ ין  ≈‡ ׁ∆̆

‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ בּוָנ‰.  ּ¿̇ ּבו…  ין  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿  ˙‚ַ ר≈ ַמ„¿ ב¿ּ  ‰ ַיֲעל∆

ל  ָכּ ים  ׂ ƒ̆ ָיּ ׁ∆̆ ַע„  עּוָריו  נ¿ּ ƒמ ָלם  ָ‰עו… ֲ‡ַו˙  ַ̇ ב¿ּ ע  ַבּ ט¿ ƒנ ו¿ ָחָכם, 

ל  ּ‚ַ י ֻ‰ר¿ ּƒרו… ָ‰ַרע, כ ¿̂ ƒן י ˆו… ˙ ר¿ ו… ׂ̆ ַלֲע ֲ‡ָו˙ו… ו¿ ַּ̇ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ָמ˙ו… ל¿ ָחכ¿

 , ו… ׁ̆ ַנפ¿ ב¿ּ ים  ƒבּוע ¿̃ ם  ≈‰ ׁ∆̆ ַע„  ים  ƒָרע‰ָ ים  ׂ ƒ̆ ֲע ַמּ ַבּ עּוָריו  נ¿ּ ƒמ

ׁ̆ ּבו…  ּ י≈ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ˙. ו¿ ׁ̆ ָ‰ֲעו…נו… ח ָי˜ּו ַפּ ƒט 79מ ל≈ ָמּ ƒ‰ ‡…„ ל¿ ‰ לו… מ¿ ׁ∆̆ ָ̃ ו¿

ים, ַ‡ך¿ ל…‡ ָ‰ָי‰  ƒב ים טו… ƒָרכ ¿„ ּƒך¿ ב יל≈ ı ל≈ ַ‚ם ָחפ≈ יר ו¿ ּƒכ‰ַ ָמ‰ ל¿ ָחכ¿

ים,  ƒר ָׁ̆ ים ַ‰י¿ ƒָרכ ּ ¿„‰ַ ָמ‰ ו¿ ם ַ‰ָחכ¿ ∆‰ מ…ַע מ≈ ׁ¿̆ ƒים ל ƒל ַ‰ֲחָכמ ∆̂ ≈‡80

ן  מו… ׁ̆ לו… ַמט¿ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ ‰ ל¿ מ∆ „ו… ים. ו¿ ּƒכ ַׁ̆ ַמֲח ך¿ ב¿ּ ל≈ ך¿ ‰ו… ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒּומ

בי‡ורים
78. ומיפ‰ עˆמו ˙מי„ ב‚נו˙ ˘ל חברו. עורך מעשיו הטובים וחכמתו למול 
מעשי חבירו או חכמתו כדי שמתוך כך יראה שהוא מכובד וחבירו בזוי, נמצא 
מתפאר בחסרונותיו של חברו ובסכלותו, וזהו ״מתכבד בקלון חברו״, שעל ידי 
השוואה זו מכבד את עצמו בגנות חברו. 79. מפח י˜ו˘. ממלכודת המוקש 
של רשת העוונות. 80. ‡ˆל ‰חכמים. במסכת אבות (א, ד): ״יהי ביתך בית 

יַע  ּ ƒ‚ַי ָניו, ו¿ ס ָבּ נ≈ יַפר¿ ƒל ו כ≈ּ ַכל¿ ך¿ ַ‰ּלּוַח י¿ ו… ּ̇ ƒיו, ּומ ָ̇ בו… חו… ָרָכיו ו¿ ¿̂ ּו

י  ּיּור≈ ƒ̂ רּו ּבו…  ּ י¿ ַ̂ ים י¿ ƒיל ƒס ב ָ‰ָ‡ָ„ם: ַ‰כ¿ּ ך¿ ל≈ ָל‰. ָכּ „ו… ּ ¿‚ ˙ ל∆ ע∆ ˙ו… ל¿

ם  ָבּ ƒּו ל‡ יַמל¿ּ ƒן, ו ל 92ָוָ‡ו∆ ב∆ י ‰∆ ≈̃ ּו ּ̃ ƒבּו ָעָליו ח ּ¿̇ כ¿ ƒי ר, ו¿ ∆̃ ׁ∆̆ ל ו¿ ב∆ ∆‰

ב  ַּ̇ כ¿ ƒם מ ָבּ ƒבּו ַעל ל ּ¿̇ כ¿ ƒי ים  ƒיל ּƒכ ׂ ¿̆ ַ‰ַמּ ו¿ י˜;  ƒָור ל  ב∆ ∆‰ ˙ בו… ָׁ̆ ַמֲח

˙, ַע„  ּ„ו… ּƒַמ˙ ַ‰מ ָחכ¿ ˙ ו¿ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ ‰ַ „ סו… ‰ּו‡ י¿ ׁ∆̆ ים,  ƒ‰…ל ¡‡

ַנ˙  ָוּ ַכּ  ‰ ָ̇ ָ‰י¿  ‰ ָלז∆ ו¿ יַע.  ƒ̃ ָ‰ָר ז…ַ‰ר  כ¿ּ ם  ָ̇ ו… ׁ̆ ַנפ¿ ירּו  ƒ‰ ַיז¿ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

ם ַעל לּוַח  ב≈ ¿̇ ָכּ יָך,  ∆̇ ע… ב¿ּ ¿̂ ם ַעל ‡∆ ר≈ ׁ¿̆ ָ̃ 93" : רו… ָ‡מ¿ ב¿ּ ל…מ…‰  ׁ¿̆

ָך" (מ˘לי ז, ‚).  ב∆ּ ƒל

ַזך¿  ם  ƒ‡ ָנַער,  ר  ַנכ∆ּ ¿̇ ƒי ַמֲעָלָליו  ב¿ּ ם  ּ‚ַ94" ל…מ…‰:  ׁ¿̆ ָ‡ַמר   „ עו…
ַעל  ַמר  ¡‡ נ∆ סּו˜  ַ‰ָפּ  ‰ ז∆ י‡).  כ,  (˘ם   " לו… ע√ ָפּ ר  ָׁ̆ ָי ם  ƒ‡ ו¿  

מו…  כ¿ּ ם.  י‰∆ ≈̇ ּ„ו… ƒמ ר  ָכּ ƒנ ם  י‰∆ עּור≈ נ¿ּ ƒמ י  ּƒ95כ ים,  ƒָער ַ‰נ¿ּ ָחַנ˙  ַ‰ב¿

ם  ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒּומ ,˙ ׁ∆̆ ˙ ב…ּ ּ„ַ ƒם מ ∆‰ ‰ ָבּ ∆‡ ר¿ ƒים נ ƒָער ˙ ַ‰נ¿ּ ָ̂ ¿̃ ƒמ ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ ׁ∆̆

ל  ים ‡∆ ƒט ם נו… ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒָו‰, ּומ‡ֲ ַּ̇ ל ַ‰ ים ‡∆ ƒט ם נו… ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒַעּזּו˙, ּומ‰ָ -

בי‡ורים
בהם  להתבונן  לבך  שים  ‡ˆבעו˙יך.  על  ˜˘רם   .93 ושקר.  עמל  ו‡ון.   .92
י˙נכר  במעלליו  ‚ם   .94 לבך.  במחשבות  היטב  לזכרם  אותם  וחקוק  תמיד, 
בהתנהגותו.                     הוא  תמים  והאם  טהור  האם  להכיר  ניתן  בנערותו  כבר  נער. 
95. כי מנעורי‰ם נכר מ„ו˙י‰ם. במסכת ברכות (מח.) מביאה הגמרא מאמר 
השגור בפי הבריות: ״בוצין בוצין מקטפיה ידיע״, פירוש, כל דלעת ודלעת כבר 
בקטנותה לפי השרף היוצא ממנה בשעת חניטה, ניתן להכיר את איכות הפרי 
כיצד  לדעת  ניתן  בקטנותם  ממעשיהם  אדם  בבני  כן  וכמו  טוב,  יהיה  אם 

יתנהגו לכשיגדלו.

ָ‡ר   ּׁ¿̆ ƒמ ׁ̆ ָמ˙ו… ַחָלּ ָחכ¿ ‚ּופו… ּוב¿ ַל„ ‰ּו‡ ב¿ּ ּנו… ׁ∆̆ ָע‰  ָׁ̆ ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ
ם  ָ„ם ‰≈ ל¿ ָוּ ƒ‰ ם יו… ˙ 86ב¿ּ ּיו… ƒר ל ַ‰ב¿ּ י ָכּ ּƒכ ,˙ ּיו… ƒר ל ‰ַ85ב¿ּ ָכּ

יך¿  ƒר ָ̂ ָמם, 87ֲ‡ָבל ָ‰ָ‡ָ„ם  ¿̂ ַע ים ל¿ ƒע ּ ַסי¿ ים ּומ¿ ƒל כ¿ ‡ו… ים ו¿ ƒכ ל¿ ‰ו…

ָמ˙ו…                ׁ¿̆ ƒנ ל¿ ּון  ּ̃ ּƒ̇ ר  ≈̇ יו… יך¿  ƒר ָ̂ ן  ַ‚ם-כ≈ּ ו¿  , ‚ּופו… ב¿ּ ל  „ו… ּ‚ָ ט…ַרח 

ָ‰ָ‡ָ„ם  י  ּƒכ ים,  ƒב טו… ים  ƒָרכ ּ ¿„ ין  ƒב‰ָ ּול¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿ ן  ּ≈̃ ַ̇ 88ל¿

 ‰ מ∆ 90ּ„ו… ּבו…  ƒל ַ‡ך¿  ָמ‰,  ≈‰ ב¿ ּƒכ  ‚ ≈‰ 89נו…  „ ַלמ≈ּ מ¿ ל…‡  ב¿ּ ˙ו…  ָלּ ƒח ¿̇ ּƒב

 - ׁ̆ פ≈ּ ƒַי„ ט ּ‰ ב¿ּ ם ַ‰ּלּוַח ַ‰ז∆ ƒ‡ ,ב ָעָליו ּ…̇ כ¿ ƒּו‡ מּוָכן ל‰ ׁ∆̆ לּוַח  ל¿

 ‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י ל ו¿ ≈̃ ל¿ ַ̃ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ ים ַע„  ƒי ‰ֲ91ָבל טּוט≈ ר¿ ׂ ƒ̆ ט ָעָליו  ט≈ ר¿ ׂ ַ̆ י¿

ָיָניו  נ¿ ƒע ר  ∆„ ס≈ ָעָליו  ב  ּ…̇ כ¿ ƒי ָחָכם  ∆‰ ֲ‡ָבל   ,„ עו…  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ּבו… 

בי‡ורים
לי ולא אהיה נוטה לנפול. (מצודת דוד). 85. ‰בריו˙. בעלי חיים. 86. ביום 
‰ול„ם ‰ם ‰ולכים. במסכת בבא קמא (סה:) אמר רבא: שור בן יומו (ביום 
שנולד, הרי הוא כבר) קרוי שור, איל בן יומו קרוי איל. והכוונה שעגל משעה 
ובדעתו.                  במהלכו  במאכלו,  עניניו,  בכל  גדול  שור  כמו  הוא  הרי  שנולד 
גדול  טורח  יש  כשנולד  האדם  כלומר,  ‚„ול.  טורח  ˆריך  ‰‡„ם  ‡בל   .87
להוריו בטיפול גופו ובגידולו. 88. ל˙˜ן ‰חכמ‰. ללמדו דרך הישר ולעלות 
במדרגות החכמה. 89. נו‰‚ כב‰מ‰. כאמור בפסוק (בראשית ח, כא) ״כי יצר 
לב האדם רע מנעוריו״. פירוש, כי הרצונות של לב האדם הם רעים מילדותו, 
מהרגע שנולד. ובאיוב (יא, יב) ״ועיר פרא אדם יולד״, ופירש ה׳מצודת דוד׳, כי 
כל אדם כאשר יולד הוא כעיר פרא מבלי חכמה, וכאשר יכין לבו הנה ישכיל. 
90. „ומ‰ ללוח ˘‰ו‡ מוכן לכ˙וב עליו. באבות (ד, כ): ״אלישע בן אבויה 
ניר חדש...״ כשם שדיו  על  לדיו כתובה  דומה,  הוא  ילד למה  אומר, הלומד 
הכתובה על ניר חדש - שעדיין לא כתבו בו - הדיו נבלע ונדבק בו היטב, ואינו 
נמחק לעולם, כמו כן הלומד בעודו צעיר כאשר עדיין לא נחקקו במוחו ענייני 
משתכח.                ואינו  היטב  בו  נחקק  לימודו  לקבל,  פנויים  וליבו  ודעתו  העולם, 

91. ‰בלים. דברים שאין בהם ממש.

שאז  הזה,  והדיבוק 
כשיהיה זמנה להתפרש, 
מכל  לגמרי  תתפרש 
הולך  הוא  ואם  וכל. 
בדרך טוב, הוא מרחיקה 
מעצמו. והנה בזמן הזה, 
הערלה,  הרחק  שהוא 
הוא  מפיו  היוצא  ההבל 
אחרא  סיטרא  מכניע 
גדולה,  שבירה  ושוברה 
וממשיך הכח של  וחוזר 
שקיבל  התורה 
שנולד.  קודם  בראשונה 
לקבל  שהשלים  וכיון 
לו לעשות,  יש  אז  הכח, 
ולכן הוא חייב במצוות.

מ„ו˙.  ספר  ז‰  י‚. 
ירוחם  רבי  המשגיח 
זצ״ל  ליבוביץ  הלוי 
ממיר כתב (ד״ת ד, לט): 
מאדמו״ר  שמעתי  ״פעם 
על  זצ״ל  מקלם  הסבא 
נזכר  לא  השאלה מדוע 
כל  בתורה  בפירוש 
הענין והחומר של מידות [וכבר עמד על זה רבי חיים ויטאל בשערי קדושה 
ח״א שער ב]. ואם כי מידת הגאוה אמנם נזכרת בתורה, כנאמר ״ורם לבבך 
וגו׳ ״ (דברים ח, יד) ועוד כאלה, אולם מידות הכעס והקנאה וכד׳, אשר הינם 

ים  ƒ̃ ָּ̇ ע¿ 98נ∆ יָנם  ≈‡ ָנ‰  ¿̃ ּ ƒז‰ַ י  ימ≈ ּƒב ֲ‡ָבל 

י  ימ≈ ּƒב ם  ∆‰ ָבּ ָ‰יּו  ּׁ∆̆  ‰ ַמּ ƒמ ל  ַ̃ ב¿ּ

ף,  ס∆ כ∆ּ ַטס  ל¿ ים  ƒמ ּ„ו… ם  ≈‰ ו¿ ֲחרּו˙.  ַ‰ַבּ

 ‰ ֲחֻלָ„ּ ָל‰  ע¡ ∆‰ ו¿ ע  ַ̃ ר¿ ַּ̃ ַבּ ָטמּון  ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

˙ו…  יך¿ ‡ו… ƒר ָ̂  , ָמָנ˙ו… ַ‰ט¿ ך¿  ‡…ר∆ 99ב¿ּ ָעָב‰ 

ַע„   ‰ ָ̃ י ƒר מ¿ ַ‡ַחר   ‰ ָ̃ י ƒר 100מ¿ ף  ס∆ ַ‰כ∆ּ

ך¿  ָכּ  .‰ ∆‡ ַ‰ָנּ ‰ּו  ≈‡ ַמר¿ ל¿ ף  ס∆ ַ‰כ∆ּ ּוב  ׁ̆ ָיּ ׁ∆̆

 , ָ‰‚ו… נ¿ ƒּכו… ּומ ר¿ י ַ„ּ ƒפ ר ָ‰ַלך¿ ל¿ ׁ∆̆ ָ‰ָ‡ָ„ם ֲ‡

 ,˙ רּועו… ּ¿‚‰ַ  ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ י  ≈̃ מ¿ ƒע ב¿ּ ע  ַ̃ ׁ¿̆ ƒנ ו¿

ין  ב≈ּ יל  ּ ƒ„ ַ‰ב¿ 101ל¿ לו…  כ¿ ׂ ƒ̆  § ט̆… ל¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂

יל  ּ ƒ‚ ַ‰ר¿ ּול¿ ר  ‰ו… ַ‰ָטּ ין  ּוב≈  ‡ מ≈ ַ‰ָטּ

 ˙ בּועו… ˙ ט¿ ּ„ו… ּƒיּו ַ‰מ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ָ„‰ ַע„  ֲעבו… ַבּ

. ּבו… ƒל ˙ ב¿ּ ּורו… ׁ̆ ¿̃ ּו

ם  ַּ̇ ח¿ נ∆ ו¿ ב  ַּ̇ כ¿ ƒנ  ˙ ּ„ו… ƒמ ר  פ∆ ס≈  ‰ (י‚)ז∆

בי‡ורים
טמון  שהיה  הזמן  מריבוי  ‰טמנ˙ו.  ב‡ורך   .99 משתנים.  נע˙˜ים.   .98
באדמה. 100. מרי˜‰. שפשוף וניקוי לסלק כל מה שנדבק בו. 101. ל‰ב„יל. 

לדעת לחלק. 

 ˙ ּ„ו… ƒמ ל  ָכּ י  ּƒכ ַ„ע,  ו¿  .˙ בו… טו…  ˙ ַמֲעלו…

י  ימ≈ ּƒב ּבו…   ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ָ‰ָ‡ָ„ם 

י  ימ≈ ּƒב ָ‰יּו  ם  ≈‰ נּו˙,  ¿̃ ּ ƒז‰ַ ו¿ ֲחרּו˙  ַ‰ַבּ

ַמן ַ‰‰ּו‡  ּ ז¿ ַבּ ֲחרּו˙, ַ‡ך¿  ַּׁ̆ ‰ַ ו¿ „ּו˙  ל¿ ַ‰ַיּ

יָ‡ם  ƒַלֲ‰ב ם ו¿ ָ̇ ‡ו… ַ‰ר¿ ַח ל¿ ל…‡ ָ‰ָי‰ ּבו… כ…ּ

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ƒָער ַ‰נ¿ּ 96ו¿  .‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ‰ַמּ י  י„≈ ƒל

ּיּוַכל  ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ לּו˙, ‡∆ ם ַנב¿ י‰∆ ָל‰ ֲעל≈ ¿„ ּ‚ָ

ָב‰,  ך¿ ַ‰ּטו… ר∆ ּ ל ַ‰„∆ ם ‡∆ ָ̃ י ּƒ̇ ַ‰ע¿ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿

ַח  ם כ…ּ ∆‰ ין ָבּ ≈‡ ל, ו¿ ב≈ּ ַ̃ ם ל¿ ַח ָל‰∆ י נו… ּƒ(י‡)כ

ַי„  ַח˙  ַּ̇ ƒמ ר…ַח  ב¿ ƒל ו¿  ˙‡ ≈̂ ָל ָמ‰  ָחכ¿ ו¿

ל,  ב…ּ ס¿ ƒל ים  ƒיכ ƒר ¿̂ ם  ≈‰ 97(יב)ו¿ ר,  ַיס≈ּ ַ‰מ¿

ל˜בל.  ל‰ם  נוח  כי  י‡. 
על הפסוק (משלי יג, כד) 
מוסר״,  שחרו  ״ואוהבו 
דוד׳:  ה׳מצודת  ביאר 
מייסרו  בנו  את  האוהב 
בעת השחר, רוצה לומר 
יוכל  עת  בילדותו, 
אשר  לכל  לנטותו 

יחפוץ.
(שער  השל״ה  כתב 
אות  האותיות 
והמשילו  דרך-ארץ): 
בעוד  לנטיעה  זה  דבר 
שהיא ילדה יוכל האדם 
כפי  ולישרה  לנטותה 
נתגדל  אם  אבל  רצונו, 
אי  בעקמימות  האילן 
לישרו  לו  אפשר 

אחר-כך, כן משפט הנער.
ובתחילה,  כתב:  להרמח״ל  חיים׳  עץ  ׳דרך  בספר  לסבול.  ˆריכים  ו‰ם  יב. 
הפנימית,  הערלה  אך  ימים.  שמונה  אחר  אותה  בגוף, מעבירים  כשהערלה 
שהיא ערלת הלב, אינה סרה אלא לאחר שלוש עשרה שנים ויום אחד, ולכן 
כל אותו הזמן הוא פטור מן המצוות. ועם כל זה באותו הזמן צריך לייסרו, 
פורשת  היא  ואז  היטב,  ממנו  הערלה  לו שתפרד  גורם  שזה  כמו שאמרתי, 
ממנו לגמרי בזמן המוכן כנאמר למעלה, ועל כן אמר ״ירחיקנה ממנו״, ולא 
אמר ״יסירנה ממנו״, כי אין זה להסירה, כי אם בזמנה תסור...והנה כן הדבר 
הקשר  מן  להרחיקה  כדי  חיבוט  וצריך  בו,  קשורה  האולת  כי  בנער,  הזה 

בי‡ורים
96. ו‰נערים. הצעירים אף אם גבר עליהם טבע הרע עדיין אפשר... 97. ו‰ם 
ˆריכים לסבול. את דברי המייסר, מאחר ואין בהם עדיין כח וחכמה לברוח 

מתחת ידיו, ועוד שאז עדיין נפשם רכה ונוחה לקבל דברי מוסר. 

י               ƒל כ¿ּ ח  ַ̃ ו¿ מּוָסר  ַמע  ׁ¿̆ ן  ָלכ≈ ‡ּוָמ‰.  מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע יּוַכל 

           ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ  ,‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇  ‡ ֲ‰לו… יָך.  ∆̇ ּ„ו… ƒמ ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ ָך  ָי„¿ ב¿ּ ָך  ¿̇ נּו ֻ‡ָמּ

ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ו¿  ,˙ לו… „ו… ּו‚¿  ˙ ַטּנו… ¿̃  ,˙ עו… ב¿ּ ַמט¿ י  ינ≈ ƒמ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ לו… 

ַ„ע  ּ י≈ ׁ∆̆ ַע„  ַ‡ַח˙,  ָכל  ב¿ּ  ˙ נו… ¿̃ ּ ƒל ַמ‰  ַ„ע  י≈ ל…‡  ָים,  ו¿ ָׁ̆ ו¿ ם  ָכּ ר¿ ע∆

ַע             ב≈ּ ַמט¿  ‰ יז∆ ≈‡ יַ„ע  ל≈ יך¿  ƒר ָ̂ ַ‚ם  ו¿ ַע.  ב≈ּ ַמט¿ ל  ָכּ ל  ׁ∆̆ ך¿  ר∆ ע≈

˜…ל  ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ ַ‡ַחר  יָ‡ּ‰.  ƒ̂ ‰ו… ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ 102 יָ‰  ָעל∆ ָ‚ַזר  ו¿ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ַסל  ָפּ

ַ‡ַח˙            ָכל  ב¿ּ ח  ַּ̃ ƒל ַ„ע  י≈ ָ‡ז   ,‰ָ כ∆ ַיַער¿ ו¿ ַע  ב≈ּ ּוַמט¿ ַע   ב≈ּ ַמט¿ ל  ָכּ

 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ַזר  ּ‚ָ ׁ∆̆ ַע  ב≈ּ ַמט¿ ּוב¿  ,‰ ו∆ ָׁ̆ ך¿  ר∆ ע≈ 103ב¿ּ ָרָכיו  ¿̂

ס.  נ≈ ָּ̃ ƒי  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע 104ב¿ּ  ‡ ָלּ יָ‡ּ‰ ‡∆ ƒ̂ יו…  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ר  ָזּ‰≈ ƒי יָ‡ּ‰  ƒ̂ ‰ו… ל¿

ַע               ב≈ּ ּוַמט¿ ַע  ב≈ּ ַמט¿ ָכל  ב¿ּ יַע  ּ ƒ‚ַמ  ׁ̆ י ƒ‡‰ָ  ‰ּ ז∆ ׁ∆̆  ,‡ ָ̂ מ¿ ƒנ

ל…‡           ו¿ ˜…ל  ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ׁ̆ פ≈ּ ּƒט‰ַ ֲ‡ָבל  ָח‰.  מ¿ ׂ ƒ̆ ּול¿ ָב‰  טו… ל¿

    ‰ ז∆ יַע  ּ ƒ‚ ַיּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡  , ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ַסל  ָפּ ּׁ∆̆ ַמ‰  י‡  ƒ̂ יו… ו¿  , יך¿ ƒַיֲער

ל. „ו… ּ‚ָ ˜ּ ז≈ ∆‰ ל¿

ָך,  ב¿ּ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ר…ב  ַעל  ל  ָׁ̆ מ¿ ƒנ  ‰ּ ַ‰ז∆ ל  ָׁ̆ ַ‰ָמּ ח  ַ̃ י,  ƒנ ב¿ּ  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ס  ל∆ פ∆ ‰ 105ב¿ּ ּ„ָ ƒּומ ‰ ּ„ָ ƒל מ ˜…ל ָכּ ׁ¿̆ ƒ̇ ˙, ו¿ ַטּנו… ¿̃ ˙ ּו לו… „ו… ּ ¿‚

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ַ„ע  ≈̇ ו¿  ,‰ ּ„ָ ƒּומ  ‰ ּ„ָ ƒמ ל  ָכּ ך¿  ר∆ ע≈ ַ„ע  ּ≈̇ ׁ∆̆ ַע„  ָך,  ¿̇ ָמ ָחכ¿

ל…‡  ָך ו¿ ‰ ב¿ּ ָר‡∆ ‡ י≈ ל…ּ ׁ∆̆ ם  ∆‰ ר ָבּ ָזּ‰≈ ƒ‰ ל ל¿ „ו… ך¿ ַ‰ָ‚ּ ל∆ ַסל ַ‰מ∆ּ ר ָפּ ׁ∆̆ ‡ֲ

בי‡ורים
בה.               יסחרו  ולא  זו  מטבע  יקבלו  שלא  המלך  שציוה  ל‰וˆי‡‰.  ˘ל‡   .102

103. בערך ˘ו‰. למטבע. 104. בענין. באופן. 105. בפלס. ביושר. 

ַע˙,  „ ָלָ‡ָ„ם ַ„ּ ַלמ≈ּ ָמ‰ ל¿ ַע˙ ַ‰ָחכ¿ ַטַבּ ב¿ּ

י  ƒל כ¿ ƒל ׁ̆ י ƒ‡ ל ָכּ י  י„≈ ּƒב  ‰ ז∆ ר  פ∆ ˙ ס≈ יו… ¿‰ ƒל

יו  ָ̇ ּ„ו… ƒמ כו…  ו… ּ̇ ƒמ ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ נּו˙  ֻ‡ָמּ

י  ל≈ כ¿ּ ָי„ו…  ב¿ּ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ן  ָ‰ֻ‡ָמּ י  ּƒכ יו,  ׂ ָ̆ ּוַמֲע

 , ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע יּוַכל  נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ

ל…‡  נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ י  ל≈ כ¿ּ ָי„ו…  ב¿ּ ין  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ ֲ‡ָבל 

היסודיים שבמידות, לא 
נזכרו כלל בתורה?

בתירוץ  דבריו  והיו 
של  במשל  השאלה, 
לא  כמובן  אשר  חייט, 
אומן  הוא  אחד  כל 
ולהיות  זה  במקצוע 
להתלמד  צריכים  חייט 
ואפילו  דברים,  בכמה 
ואיך  המחט  לאחוז  איך 

לחייט  בד  מביא  אשר  אדם  והנה  ללמוד.  צריכים  בבד  המחט  את  לתחוב 
לתפור לו בגד, הלא יאמר לו בקצרה, הנה הבד ותפור לי בגד כפי מידתי, ולא 
יאריך להגיד לו לחייט כי יקח מחט וכי יאחוז אותו ביד ימינו וכי יאחוז אותו 
רחוקות  ולא  סמוכות  בתפירות  בהבד  המחט  את  יתחוב  וכי  ישר  באופן 
הלא  לו:  באמור  מפניו,  יגרשנו  הלא  איתו  ידבר  ככה  אם  כי  לזה.  וכדומה 
לחייט באת ולא לסנדלר, עליך רק להגיד לי איזה בגד אתה רוצה, ואני כבר 

אעשה מה שצריך לעשיית הבגד, כי חייט אני!
שטיק  (=א  ׳מלאכה׳  לישראל  הביא  הוא  ברוך  הקדוש  בעניננו.  הוא  וככה 
הוא:  ברוך  הקדוש  אמר  ה׳מלאכה׳?  ומהי  כתיקונה.  לעשותה  ארבייט) 
מי  מחפש  שאני  ה׳מלאכה׳  זוהי  ו)  יט,  (שמות  קדוש״  וגוי  כהנים  ״ממלכת 
כדי לעשות  כי  ודאי  ישראל  הבינו  לה?  ויעשנה. האתם מקבלים  שיקבלנה 
תנאים  וישנם  גדול,  אומן  ואף  אומן,  מקודם  להיות  צריכים  כזו  מלאכה 
המכשירים את האדם לאומנות זאת ה׳מלאכה׳ – ללא כעס, ללא גאוה, ללא 

כל המידות הרעות הרבות למיניהם.
ועל זה באה תשובתם: ״ויאמרו כל אשר דיבר ה׳ נעשה״ (שם שם, ח). מקבלים 
אנחנו לעשות ה׳מלאכה׳ של ״ממלכת כהנים וגוי קדוש״, ויודעים אנו ודאי את 
לזו  קודמות  אשר  המידות  הכנת  כל  המלאכה,  זו  בעשיית  הקשור  כל 
אומנות  בגד ללא  כמו תפירות  זה  הנה  תיקון המידות  בלעדי  כי  המלאכה, 
החייטות, ללא המחט והחוטים, וכל שאר הכלים המכשירים פעולת התפירה.
וזהו הענין אשר לא נזכרו בתורה עניני המידות ולא באה כל אזהרה עליהן, 
כי כל התורה וכל דיניה מיוסדות עליהן, שהרי הן הכלים לכל מעשה התורה, 

וכשמקבלים את התורה – ודאי כרוכות עמה כל המידות״. עכ״ד.  

ב'
ם 

א' יו
ע 

בו
ש

זקוק לשלשת אלו, כי אין 
ולפי  שוים  הזמנים  כל 
מצבו באותה העת צריך 
מסוגי  באחד  להשתמש 
יצר-הרע,  כנגד  היראה 
הרוממות  יראת  אמנם 
וכלשון  מכולם,  גדולה 
מיסודי  (פ״ב  הרמב״ם 
התורה ה״ב): ״והיאך היא 
ויראתו,  לאהבתו  הדרך 
האדם  שיתבונן  בשעה 
במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהם חכמתו שאין לה ערך ולא קץ, 
הגדול...  השם  לידע  גדולה  תאוה  ומתאוה  ומפאר  ומשבח  אוהב  הוא  מיד 
ויודע  ויפחד  וירא  לאחוריו  נרתע  הוא  מיד  עצמן  האלו  בדברים  וכשמחשב 

שהוא בריה קטנה שפלה אפלה עומד בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות...״

 ˙‡ַ ר¿ ƒי: "8י ל≈ ׁ¿̆ ƒמ יל ב¿ּ ƒח ¿̇ ƒ‰ ן כ≈ ו¿ ם.  ּׁ≈̆ ‰ַ

ם:  ּ ַסי≈ ַע˙: (מ˘לי ‡, ז), ּומ¿ י˙ ָ„ּ ׁƒ̆ ‡ ‰' ר≈

ל" (˘ם  ַ‰ָלּ ¿̇ ƒ̇ י‡  ƒ‰ '‰ ˙‡ַ ר¿ ƒי ‰ ָּׁ̆ ƒ‡9"

ל  ָכּ ƒמ יר  ׁƒ̆ ָע ָ‰ָי‰  ל…מ…‰  ׁ¿̆ 10ּו ל).  ל‡, 

כז):           י,   ‡ (מלכים  יב  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ָ‰ָ‡ָ„ם, 
ם  ƒַלי ָׁ̆ ירּו ּƒף ב ס∆ ˙ ַ‰כ∆ּ ך¿ ‡∆ ל∆ ן ַ‰מ∆ּ ּ≈̇ ּ ƒ11ַוי"

ל  "‰ֲ12ב≈ ַמר  לו…  ‰ ָנ‡∆ לו…  ים",  ƒָבנ‡ֲ ַכּ

בי‡ורים
הדיוט ומלך, טפש וחכם, עני ועשיר. כלומר, בטרם שמלך היה הדיוט, ובטרם 
זכה לחכמה הרבה ולעושר הרב שנתן לו הקדוש ברוך הוא היה כטפש וכעני 
לעומת מה שהיה בזמן שפע חכמתו ועשרו. 8. יר‡˙ ‰' ר‡˘י˙ „ע˙. פירוש, 
בראשית למוד הדעת יקנה יראת ה׳, כי הלא אוילים ורשעים בזו את החכמה 
והמוסר, ואם לא יקנה יראת ה׳ בראשיתה, מה תועלת בלמודה, הלא יבזה 
אותה וימאס בה (מצודת דוד). 9. ‡˘‰ יר‡˙ ‰' ‰י‡ ˙˙‰לל. רק אשה יראת 
ה׳ אותה ראוי להלל. 10. ו˘למ‰ ‰י‰ ע˘יר מכל ‰‡„ם. כלומר, אילו אדם 
אחר היה מזהיר על יראת-שמים, לא היו דבריו מקובלים על העולם, כי היו 
אומרים: מאחר ואין לו ענין בעושר ותענוגי העולם הזה, ולא טעם מטובת 
העולם הזה כלום, אלא כל פניותיו הוא רק בעניני יראת ה׳, לכך הוא מזהיר 
על יראת ה׳, כי כל תענוגי העולם הזה נחשבים אצלו להבל. 11. וי˙ן ‰מלך 
‡˙ ‰כסף בירו˘לים כ‡בנים. הניחם ברחוב העיר כאבנים, ובעבור כי היו 
‰בל   .12 דוד).  (מצודת  וללקחם  לגנבם  מהאפשר  היה  לא  המשקל,  רבי 
הזהירם  הבל״,  הכל  הבלים  ״הבל  לבני-אדם:  אמר  המלך  שלמה  ‰בלים. 
לההביל ולהמאיס את ההבלים, מה שהכל הבל, אשר בשום אופן לא יצמח 

ָמ‰ ָ„ּ ¿̃ ‰ַ

              ˙ ∆‡2 ָמע,  ׁ¿̆ ƒנ ל  ַ‰כ…ּ ָבר  ּ„ָ ף  1סו…

יו  ָ̇ ו… ¿̂ ƒמ  ˙ ∆‡ ו¿ ָר‡  י¿ ים  ƒ‰…ל ¡‡‰ָ

יב,  (˜‰ל˙  ָ‰ָ‡ָ„ם  ל  ָכּ  ‰ ז∆ י  ּƒ3כ ר,  מו… ׁ¿̆

ל  ָכּ ƒמ ָ‰ָי‰  ל  „ו… ּ‚ָ ָחָכם  ל…מ…‰  ׁ¿̆ 4 י‚). 

ַ‡ַחר     ים, ו¿ ƒנ יו… ל¿ ַעל ָ‰ע∆ ים ו¿ ƒנ ו… ּ̇ ח¿ ַּ̇ ך¿ ַעל ַ‰ ל∆ ָ‰ָי‰ 5מ∆ ָ‰ָ‡ָ„ם, ו¿

 , ָמ˙ו… יַע ָחכ¿ ƒ„ ‰ו… ים ו¿ ƒָבר ּ ל ַ‰„¿ ‰ ָכּ ָסּ ƒנ ים 7ו¿ ׂ ƒ̆ ֲע ל ַ‰ַמּ ָרָ‡‰ ָכּ ׁ∆̆ 6

 ˙‡ַ ר¿ ƒי ‰ּו‡  ָבר  ּ„ָ ל  ָכּ ל  ׁ∆̆ ף  (‡)סו… ָ‡ַמר:  ו¿ ָבָריו  ּ ¿„ ל  ָכּ ם  ַ̇ ָס

‡. סוף ˘ל כל „בר ‰ו‡ 
יראת  מהו  ‰˘ם.  יר‡˙ 
הלוי״  ״בית  בספר  השם? 
(פרשת בראשית) האריך 
שלשת  את  לבאר 
מדרגות היראה: א) יראת 
העונש. ב) יראה מאהבה. 
ג) יראת הרוממות. האדם 

בי‡ורים
1. סוף „בר. פסוק זה אמרו שלמה המלך - החכם מכל אדם. ופירושו, סוף 
דבר הכל נשמע -  כל מה שהאדם עושה נשמע הוא לפני הקב״ה ולא נכחד 
מה שהזהיר  שלא לעבור על דבריו  יר‡.  2. ‡˙ ‰‡ל˜ים  לכן...  ממנו דבר. 
שלא לעשות. ואת מצותיו שמור - לעשותם. 3. כי ז‰ כל ‰‡„ם. כי לדבר הזה 
ה,  (מלכים-א׳  כנאמר  ‰י‰.  ‚„ול  חכם  ˘למ‰   .4 (רש״י).  האדם  כל  נברא 
ט-י-יא): ״ויתן אלקים חכמה לשלמה ותבונה הרבה מאד ורוחב לב כחול על 
קדם...ויחכם  בני  כל  מחכמת  חכמת שלמה  רבוי)  (מלשון  ותרב  הים.  שפת 
היתה  ‰עליונים. מלכות שלמה  ועל  ‰˙ח˙ונים  על  מלך   .5 האדם...״  מכל 
שונה מזו של שאר מלכים, שמלך הן על הברואים העליונים, דהיינו הֵשדים 
– החיים בעולם הזה התחתון. בגמרא  והן על הברואים התחתונים  (רש״י), 
ה׳״.  כסא  על  ״וישב שלמה  כג):  כט,  הימים-א  (דברי  מהנאמר  זאת  למדים 
ומפרש המהרש״א ש״כסא ה׳ ״ רומז לשמים, והשדים שטים באויר שמתחת 
על  שולט  שהוא  באופן  בשמים,  כביכול  יושב  שכששלמה  ונמצא,  לשמים. 
כל  על  הזה  העולם  את  ראה  ‰מע˘ים.  כל  ˘ר‡‰   .6 שמתחתיו.  השדים 
תענוגותיו, וכמו שאמר (קהלת ז, טו): ״את הכל ראיתי בימי הבלי״. 7. ונס‰ כל 
‰„ברים. התנסה בכל המצבים, כמבואר במדרש (קהלת א, יג) ששלמה היה 

בי‡ורים
אשר יוכל להגיע ולהשיג מהן, ושלא יסתפק בפחות מכן. 

ַמֲעָל‰  ל  ∆‡  ˙ ַלֲעלו… מ…„  ַיח¿ ָלם  עו… (‰)ל¿

יַע  ּ ƒ‚ ַיּ ׁ∆̆ ַע„   ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ָל‰  ַמע¿ ל¿ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ָלם  עו… ל¿ יַע  ּ ƒ‚ַי  ‰ ז∆ ָבּ ָב‰,  ַ‰ּטו… י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ ַל

ָבר  ּוכ¿  .‡ ַ‰ָבּ ָלם  עו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ מּול  ּ¿‚‰ַ

ˆ„י˜ים ‡רחו˙  ‰˜„מ‰עיונים

של  וקיומם  בריאתם 
היא  בני-אדם  רוב 
המלומד  ׳האדם  בשביל 
ופלאי, לא  נדיר  הפרוש 
באחד  יחיד  אלא  ימצא 
בני  כל  ושאר  הדורות׳. 
אלא  נבראו  לא  אדם 
זה, או כדי  לצורך אדם 
אם  שהרי  לשמשו, 
בעצמו  לטרוח  יצטרך 

ולהכין לו את צרכיו, לא יהיה לו פנאי ללימודו, או כדי להיות לו לחברה.

ָ‰ָ‡ָ„ם  י  ּƒכ ָר‰,  ָׁ̆ ַ‰י¿ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ˙ו…  רו… ‰ו… ל¿

י ָ‡נּו  ּƒם, כ ּׁ≈̆ ‰ַ י  נ≈ פ¿ ƒל „…‡ יב מ¿ ƒּו‡ ָחב‰

ים  ׁƒ̆ מ¿ּ ַׁ̆ מ¿ ים  ƒכ‡ָ ל¿ ַ‰ַמּ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ רו…

ינּו      ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ י˜,  ּ ƒ„ ַ̂ ָ‡ָ„ם  י  כ≈ ר¿ ָ̂ ב¿ּ

ַיֲע˜…ב:  ו¿ ָח˜  ¿̂ ƒי 19ו¿ ינּו  ƒב‡ָ ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ 18ב¿ּ

ָרע  ל  ָכּ ƒמ י  ƒ̇ …‡ ל  ≈‡ ּ…‚‰ַ ָ‡ך¿  ל¿ "‰ַ20ַמּ

בי‡ורים
את אדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו, ראה מעשי כמה 
שלא  דעתך  תן  בראתי,  בשבילך   - שבראתי  מה  וכל  הן,  ומשובחין  נאים 
כלום  [הקב״ה]  אמר  (קח.):  סנהדרין  ובמסכת  עולמי.  את  ותחריב  תקלקל 
בראתי בהמה וחיה אלא בשביל אדם. ובמשנה סוף קידושין (פב.): והלא לא 
נבראו אלא לשמשני. וברש״י (בראשית ו, ז): הכל נברא בשביל האדם וכיון 
שהוא כלה מה צורך באלו. 18. ב‡בר‰ם ‡בינו. שבאו אליו שלשת המלאכים 
כשחיפש אורחים, והמלאך רפאל בא לרפאותו והמלאך מיכאל לבשר לשרה 
על הולדת יצחק. גם אצל שרה מצינו כשלקחה פרעה, ״אומרת למלאך הך 
והוא מכה״ (רש״י בראשית יב, יז), וכן (שם כ, ד) ״ואבימלך לא קרב אליה״ – 
המלאך מנעו (רש״י).  והגר אמרה (שם טז, יג) ״הגם הלום ראיתי אחרי רואי״ 
– אחרי רואי אותם בביתו של אברהם ששם היתה רגילה לראות מלאכים 
(רש״י). 19. ויˆח˜ ויע˜ב. בעקידת יצחק נאמר (בראשית כב, יא-יב): ויקרא 
אליו מלאך ה׳ מן השמים... ויאמר אל תשלח ידך אל הנער (לשחוט אותו) ואל 
את  לעכב מלשלח  בתואל  שרצה  כן מצינו  מום).  (אפילו  מאומה  לו  תעש 
 – יעקב  ואצל  נה).  כד,  (רש״י שם  והמיתו  ובא מלאך  ליצחק  רבקה להנשא 
״והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו״ – מלאכים שליווהו בארץ אין יוצאים 
חוצה לארץ ועלו לרקיע, וירדו מלאכי חוצה לארץ ללוותו (רש״י שם כח, יב). 
וכן ״וישלח יעקב מלאכים״ – מלאכים ממש (רש״י). 20. ‰מל‡ך ‰‚ו‡ל ‡ו˙י 
(להצילני  בצרתי  ה׳)  (מאת  אלי  להשתלח  הרגיל  המלאך  אמר,  יעקב  ו‚ו'. 

ַלֲעס…˜  ין  ≈‡ ו¿ ב),   ,‡ (˜‰ל˙  ים"  ƒָבל‰ֲ

נּו  ‰ ַרב≈ּ ׁ∆̆ ן מ… כ≈ ם. ו¿ ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי ‡ ב¿ּ ָלּ ∆‡

 ‰ ָּ̇ ַע "13ו¿ ָ‡ַמר:  ם  לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו 

 , ך¿ ָמּ ƒע ל מ≈ ≈‡ יָך ˘…ׁ ל…‰∆ ל ָמ‰ ‰' ‡¡ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי

ך¿  ל∆ „ ַ‰מ∆ּ ƒו ן ָ„ּ כ≈ יָך" („ברים י, יב). ו¿ ל…‰∆ ¡‡ '‰ ˙ ∆‡ ‰‡ָ ר¿ ƒי ם ל¿ ƒ‡ י ּƒכ

ַ‡˙ ‰'" (˙‰לים  ר¿ ƒָמ‰ י י˙ ָחכ¿ ׁƒ̆ ‡ ר: "14ר≈ מ≈ ם ‡ו… לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו 

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… י  רּו‡≈ ב¿ּ ַחר  ב¿ ƒמ ָ‰ָ‡ָ„ם  ין  ƒ‡ רו… ָ‡נּו  ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ּ ƒּומ י).  ˜י‡, 

ָמ‰  ָׁ̆ ּ ׁ̆ ּבו… ַ‰נ¿ ּ י≈ ׁ∆̆  , ˆּוָר˙ו… ן ב¿ּ ָּ̃ ֻ̇ י ‰ּו‡ מ¿ ּƒן 15כ ו… ּ̇ ח¿ ַּ̇ ָלם ַ‰ עו… ָבּ

‰ּו‡  ׁ∆̆ 16  ‰ ז∆ ָכל  ו¿ ים,  ƒנ ו… ּ̇ ח¿ ַ̇ ו¿ ים  ƒנ יו… ל¿ ָ‰ע∆  „ סו…  ˙ נ∆ נ∆ ּבו… ¿̇ ּƒמ‰ַ

ָלם  עו… ָבּ ָר‡  ב¿ ּƒנ ּׁ∆̆ ָכל ַמ‰  ָלם, 17ו¿ ּ‰ ָ‰עו… ז∆ ƒמ ˙ נו… ָוּ ַ‰ַכּ ל  ָכּ ַין  נ¿ ƒע

 ˙ מ∆ ¡‡ ַר˙  ו… ּ̇ ָלָ‡ָ„ם  ָנ‰  ּ¿̇ ƒנ  ‰ ז∆ ַוֲעבּור   , ּכו… ר¿ ָ̂ ל¿ ל  (ב)ַ‰כ…ּ  ‰ּ ַ‰ז∆

יתרה  לˆרכו.  ‰כל  ב. 
הרמב״ם  כתב  מזו 
לפירוש  (בהקדמה 
בבני  שגם  המשניות), 
סיבת  עצמם  האדם 

בי‡ורים
מהם תכלית ראוי ויקר. (שם). [הבל – דבר שאין בו ממש, כמו הבל-פה, וכן 
וילכו אחרי ההבל (ירמיה ב, ה). (שם)]. 13. וע˙‰ י˘ר‡ל מ‰ ‰' ‡ל‰יך ˘ו‡ל 
מעמך. אחרי שהוכיח משה את בני ישראל על כל החטאים בהם הכעיסו את 
אוהב  שהקב״ה  האהבה  בגלל  להם:  אמר  במדבר,  שנה  ארבעים  הקב״ה 
אתכם, כיפר על חטאיכם. ועכשיו מה ה׳ אלוקיך מבקש ממך? רק שתפחד 
לימוד  שבתחילת  הוא  הנכון   .'‰ יר‡˙  חכמ‰  ר‡˘י˙   .14 אלוקיך.  מה׳ 
מ˙ו˜ן  ‰ו‡  כי   .15 דוד).  (מצודת  ה׳.  יראת  בלבו  האדם  ישריש  החכמה 
אותו  ועשה  אלוקים)  (בצלם  בצורה שלו  האדם  את  יצר  הקב״ה  בˆור˙ו. 
דומה לו, שהוא מבין וחושב, לא כמו כל החיות שאינן חושבות ואינן מבינות 
מאומה. 16. ˘‰ו‡ ענין כל ‰כונו˙. שהאדם הוא תכלית כל הבריאה, והוא 
נבר‡  הכונה העיקרית והמטרה המרכזית בבריאת העולם הזה. 17. וכל מ‰̆ 
בעולם ‰ז‰ ‰כל לˆרכו. כמובא במדרש קהלת על הפסוק ״ראה את מעשה 
האלהים כי מי יוכל לתקן את אשר עותו״ (קהלת ז, יג) בשעה שברא הקב״ה 

שדרכם  הם  ויודעים 
כן  פי  על  ואף  למיתה, 
ברשעותם  הם  נשארים 
(שבת לא, ב), ומדוע אין 
דרכם?  את  עוזבים  הם 
לפי שחסרה להם יראת 

שמים!
היא   - שמים  יראת 
על  המושלת  החכמה 
תאוותיו ומפקחת על כל 

חושיו של האדם.
ימיו  כל  ו‰ולך   .„
וממ˘˘  במח˘כים 
כעור ב‡פיל‰. ה״מסילת ישרים״ (פ״ג) מבאר בהרחבה, שהחושך גורם לשני 
וז״ל: ״כי היצר מסמא את עיניו (עיני-שכלו)  מיני טעויות: העלמה והחלפה. 
ממש, והנה הוא כהולך בחושך, שיש לפניו מכשולות ואין עיניו רואות אותם. 
והוא מה שאמרו זכרונם לברכה (ב״מ פג:) ״תשת חושך ויהי לילה״ (תהלים 
קד, כ) – זה העולם-הזה, שדומה ללילה. והבן כמה נפלא המאמר האמתי הזה 
לו  אפשר  טעויות  מיני  שני  הלילה,  חושך  הנה  כי  בו.  להבין  שמעמיק  למי 
שיגרום לעין האדם: או שיכסה את העין עד שלא יראה מה שלפניו כלל, או 
שיטעה אותו עד שיראה לו עמוד כאילו הוא אדם, ואדם כאילו הוא עמוד. כן 
חמריות וגשמיות העולם-הזה, הנה הוא [כ]חושך הלילה לעין השכל, וגורם 
לו שתי טעויות: אינו מניח לו שיראה המכשולות שבדרכי העולם, ונמצאים 
תחילה...  פחד  שהגיעם  מבלי  ואובדים  ונופלים  לבטח  הולכים  הפתאים 
והטעות השני, והוא קשה מן הראשון, הוא – שמטעה  ראיתם עד שרואים 
מתחזקים  כך  ומתוך  רע,  הוא  כאילו  והטוב  טוב  ממש  הוא  כאילו  הרע 
החושך  תחת  היותם  מפני  זה  וכל  הרעים...  מעשיהם  ומחזיקים  (בדרכם) 

וכבושים תחת ממשלת יצרם״. עכ״ל.  

 , ָמ˙ו… ָחכ¿ ַעל  ֲ‡ָו˙ו…  ַּ̇ יל  ׁƒ̆ מ¿ ƒ‰  ‰ ז∆ ו¿

ים  ּƒכ ַׁ̆ ַמח¿ ב¿ּ ָיָמיו  ל  ָכּ ך¿  ל≈ ‰ו… („)ו¿

ָל‰: ֲ‡פ≈ ר ָבּ ּ ו≈ ƒע ׁ̆ כ¿ּ ׁ ּ≈̆ ַמ ּומ¿

 

ָח„  ∆‡‰ָ ָ‡ָ„ם:  ָבּ  ׁ̆ י≈  ˙ חו… כ…ּ  ‰ ָּׁ̆ ƒֲחמ
י  ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ יָע‰,  ƒמ ּׁ¿̆ ‰ַ ַח  כ…ּ ‰ּו‡ 

ַח  כ…ּ ‰ּו‡  י  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ‰ַ ‡ּו˙,  ָ‰ר¿ ַח  כ…ּ ‰ּו‡ 

ַעם,  ַ‰ַטּ ַח  כ…ּ ‰ּו‡  י  ƒיע ƒב ָ‰ר¿ יַח,  ָ‰ר≈

בי‡ורים
שהיתה סמוכה לירושלים, יצא מלאך ה׳ והרג באות הלילה מאה ושמונים 

וחמישה אלף ראשי גייסות. 

ים" (בר‡˘י˙ מח, טו),  ƒָער ˙ ַ‰נ¿ּ ך¿ ‡∆ ָבר≈ י¿

יב,  (‰ו˘ע  ָכל"  ַוֻיּ ָ‡ך¿  ַמל¿ ל  ∆‡ ר  ׂ ַ̆ "21ַוָיּ

ָ‡ך¿  ַמל¿  ‡ ָבּ ׁ∆̆ ינּו  ƒ̂ ָמ  „ עו… ו¿  .(‰

ָל‰  י¿ ַלּ ַבּ י  ƒ‰ "22ַוי¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ם,  ָ̇ ָר ז¿ ע∆ ל¿

 ‰ ַמֲחנ≈ ב¿ּ ך¿  ַוַיּ  '‰ ַ‡ך¿  ַמל¿  ‡ ≈̂ ּ ַוי≈ ַ‰‰ּו‡ 

ים  ּƒַרב ו¿ ל‰),  יט,  ב  (מלכים  ּור"  ּׁ̆ ‡ַ

ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ י  ּƒכ נּו,  ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿  .‰ ל∆ּ ≈‡ ָכּ

ָ‡ר  ׁ¿̆ ַעל   ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ן  רו… ¿̇ ƒי לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆

מּו˙  ¿„ ּƒב ם  ≈‰ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ י-ָ‡ָ„ם,  נ≈ ב¿ּ

ו…  ׁ̆ פ¿ ַנּ ׁ∆̆  ‡ ָלּ ם, ‡∆ ָח„ ָל‰∆ ∆‡ „ יסו… ƒָח„ ו ∆‡

 ,˙ נו… יו… ל¿ ˙ ָ‰ע∆ ל ַמֲעלו… ∆‡ ‰ ָ̇ ‰ ָעל¿ ל ז∆ ׁ∆̆

 , ֲ‡ָו˙ו… ַּ̇ ָמ˙ו… ַעל  יל ָחכ¿ ׁƒ̆ מ¿ ƒ‰ ‰ י ז∆ ּƒכ(‚)

‚. כי ז‰ ‰מ˘יל חכמ˙ו 
משכן  ˙‡ו˙ו.  על 
במוח,  היא  החכמה 
היא  התאוות  משכן 
בלבו אדם. על ידי יראת 
האדם  מסוגל  שמים 
על  חכמתו  להשליט 
שביאר  וכמו  תאותו, 
רבי  הגאון  בהרחבה 
על  זצ״ל  לופיאן  אליהו 
״שופטים  הפסוק 
בכל  לך  תתן  ושוטרים 
שעריך״ (דברים טז, יח), 
לרמוז  הכתוב  שכוונת 
על חושי האדם, שקודם 
יחשוב  בהם  שישתמש 
לפני  הוא  עומד  כאילו 
שופט ומצפה לפסק דינו 
להשתמש  וכיצד  אם 

בהן. ומיהו אותו שופט? – השכל שנתן לנו הבורא, צלם אלקים הנקרא נשמה, 
כפי שנאמר: ״ויפח באפיו נשמת חיים״ (בראשית ב). הוא השופט את האדם 
על פי ציווי התורה ואזהרותיה. אמנם, עדיין זקוק ה״שופט״ ל״שוטר״ שהוא 
הממונה לבצע את פסק הדין. ומי הוא אותו שוטר? – יראת שמים, שבעזרתה 
יכול האדם להכריח את עצמו לציית לשכל. שהרי הרשעים יש להם שכל, 

בי‡ורים
ולגאלני), כענין שנאמר (בעת שהותו בבית לבן) ״ויאמר אלי מלאך האלהים 
בחלום יעקב וגו׳ אנכי האל בית אל״ (רש״י בראשית מח, טז). 21. וי˘ר ‡ל 
עליו  התחזק  יעקב,  עם  נאבק  עשו)  (שרו של  המלאך  כאשר  ויוכל.  מל‡ך 
יעקב ונצחו, וסוף היה שהודה לו המלאך על הברכות שברכו אביו לפני מותו 
ו‚ו'.  ‰‰ו‡  בליל‰  וי‰י   .22 שהן שלו).  וטען  בתחילה  עליהן  ערער  (שעשו 
לאחר שנלחם סנחריב בכוש, חזר ובא על ירושלים להלחם בה, וכשבא לנוב 
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‰. לעולם יחמו„ לעלו˙ 
˘‰ו‡  מעל‰  ‡ל 
שלא  ממנ‰.  למעל‰ 
במעלות  יסתפק 
ישאף  אלא  שהשיג, 
ומי  ויותר.  יותר  לעלות 
לנו חכם כשלמה המלך 
ע״ה, שאמר עליו הכתוב ״וה׳ נתן חכמה לשלמה כאשר דבר״ (מלכים-א ה כו) 
וממנו נלמד את הדרך לזכות בחכמה, כשנתבונן מפני מה זכה לה שלמה. 
ומקרא מפורש למעלה ממנו (מלכים-א ג ה-יב): ״בגבעון נראה ה׳ אל שלמה 
וגו׳ ויאמר אלוקים שאל מה אתן לך וגו׳, ויאמר שלמה וגו׳, ונתת לעבדך לב 
שומע לשפוט את עמך להבין בין טוב לרע וגו׳, ויאמר אלוקים אליו יען אשר 
שאלת את הדבר הזה ולא שאלת לך ימים רבים ולא שאלת לך עושר וגו׳ 
ושאלת לך הבין לשמוע משפט, הנה עשיתי כדברך הנה נתתי לך לב חכם 

ונבון וגו׳״. 
אל  הרבה  תשוקתו  בעבור  ורק  אך  לחכמה  זכה  שלמה  כי  כאן  מתבאר 
החכמה, עד שלא ביקש דבר אחר זולתה, לא עושר ולא אריכות ימים, באשר 
הרמב״ם  שכתב  כמו  כלל,  ערך  להם  אין  חכמה  בלי  חיים  כי  שלמה  ידע 
 - תורה  תלמוד  בלא  ומבקשיה  חכמה  בעלי  ״וחיי  ה״א):  פ״ז  רוצח  (הלכות 
כמיתה חשובין״. על כן שאל שלמה אך ורק חכמה, ובעבור זה זכה לה, כי 
תשוקת החכמה היא המזכה את בעליה בחכמה. ומכאן נראה ללמוד ״חכם 
ויזכה  שמו,  יקרא  לב״  ״חכם  באמת  חכמה  ומבקש  השואף  אדם  מהו,  לב״ 

לחכמה כמו שכתוב: ״ובלב כל חכם לב נתתי חכמה״.    
ומצינו בתפילתו של עתניאל בן קנז: ״ויקרא יעבץ לאלקי ישראל לאמר אם 
ברך תברכני והרבית את גבולי והיתה ידך עמי ועשית מרעה לבלתי עצבי, 
ויבא אלקים את אשר שאל״ (דה״י-א ד, י). אם ברך תברכני – בתורה, והרבית 
את גבולי – בתלמידים, והיתה ידך עמי – שלא ישתכח תלמודי מלבי, ועשית 
הרע  יצר  ישגבני  שלא   – עצבי  לבלתי  כמותי,  רעים  לי  שיזדמנו   – מרעה 
לשאול  בנסיסי  הולך  הריני  לאו  ואם  מוטב,  כן,  עושה  אתה  אם  מלשנות, 

 ׁ̆ ׁ ּ≈̆ ַמ ‰ּו‡ מ¿ ׁ∆̆ ׁ̆ כ¿ּ י ּ ƒ‚ ָ‡ָ„ם ַמר¿ ׁ∆̆  , ׁ̆ ּו ׁ ּ̆ ּƒַח ַ‰מ י ‰ּו‡ כ…ּ ׁƒ̆ י ƒֲחמ‰ַ

ָ„ָבר. ב¿ּ

 

 ‰ ֻעָלּ ין פ¿ּ ≈‡ ו¿ ָ‰ָ‡ָ„ם,   ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע ם  ָלּ 23ֻכּ לּו  ַ‰ָלּ  ˙ חו… ‰ כ…ּ ָּׁ̆ ƒֲחמ
ב  ַ‰ל≈ּ 24ו¿  ,˙ חו… ַ‰כ…ּ  ˙ ׁ∆̆ ֲחמ≈ מ≈ ָח„  ∆‡ ל…‡  ב¿ּ י˙  ׂ ≈̆ ַנֲע  

ל  ב ָכּ ּ ים ַלל≈ ƒ‡י ƒב ּלּו מ¿ ≈‡‰ָ ˙ חו… ‰ כ…ּ ָּׁ̆ ƒי ֲחמ ּƒם, כ י‰∆ ≈„ ל ַעל י¿ ע≈ ּפו…

ׁ̆ ּבו…  ב י≈ ּ ם. ַ‰ל≈ י‰∆ ˙ ַ‡ֲחר≈ כ∆ ׁ∆̆ מ¿ ƒָב‰ נ ָׁ̆ ‰ ּוַמח¿ ׂ ∆̆ ָכל ַמֲע ָין, ו¿ נ¿ ƒע

ן  ‚ו… ָח‰, ַ‰ָיּ כ¿ ּׁƒ̆ ‰ַ ן ו¿ רו… ָכּ ּ ƒֲעָנָו‰, ַ‰ז‰ָ ֲ‡ָו‰ ו¿ ן ַ‰ַ‚ּ ‚ו… ˙, כ¿ּ ˙ ַרּבו… עו… ּ ≈„

ָכל  25ו¿  .˙ ַרּבו…  „ עו…  ׁ̆ י≈ ּלּו  ָכ‡≈ ו¿ ָ‰ַעּזּו˙,  ו¿  ˙ ׁ∆̆ ַ‰ב…ּ ָח‰,  מ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿

י ַ‰ּסּוָמ‡ ל…‡  ּƒכ ,˙ חו… ˙ ַ‰כ…ּ ׁ∆̆ ן ֲחמ≈ ƒמ ˙ ּ˜ו… ַחז¿ ¿̇ ƒמ ˙ עו… ּ ּלּו ַ‰„≈ ≈‡

.‰ ∆‡ ּלּו ָ‰ָי‰ רו… ƒ‡ ˙ כ¿ּ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ יּוַכל ל¿

 

י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ יַע 26ַל ּ ƒ‚‰ַ חו… ל¿ ָכל כ…ּ ל ב¿ּ ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒב י ָבּ ל¿ ּƒל ָ‡ָ„ם ַ‰נ ן ָכּ ָלכ≈
ָב‰,                       טו… ַמֲעָל‰  ל¿ ָ‡ָ„ם  יַע  ּ ƒ‚ ƒ‰ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ ָב‰,  ַ‰ּטו…

בי‡ורים
23. כולם מע˘‰ ‰‡„ם. חמשת הכוחות הללו כוללים את כל מעשה האדם. 
24. ו‰לב פועל על י„י‰ם. פירוש, הלב פועל על ידי אחד מחמשת הכוחות, 
ראתה.              שהעין  מה  חומד  הלב  אזי  ראתה  שהעין  לאחר  הראות,  כח  כגון 
25. וכל ‡לו ‰„עו˙ מ˙חז˜ו˙ מן חמ˘˙ ‰כוחו˙. לדוגמא, הלב מתגאה מכח 
השמיעה - ממה ששמע כיצד מהללים אותו, וכן מכח הראיה - ממה שרואה 
יוכל  לא  הסומא  כי  שממשיך,  (וזהו  הבריות.  בעיני  כבודו  ואת  עשרו  את 
‰טוב‰.         ל˙כלי˙   .26 הדרך.  זה  על  וכן  רואה),  היה  כאילו  להתגאות 
ששאיפתו תהיה להגיע לשלימות המעלות, דהיינו לקצה המדרגות העליונות 

ַ‰ר  ב¿ּ ן  כ…ּ ׁ¿̆ ƒי י  ƒמ ָך,  ל∆ √‰‡ָ ב¿ּ ָי‚ּור  י  ƒ31מ" ָ‡ַמר:  ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָלּ‰, 

ָין  נ¿ ƒר ָ‰ע‡ָ ׁ¿̆ ˜" (˘ם טו, ‡ ב) ּו ∆„ ∆̂ ל  ים ּופ…ע≈ ƒמ ָּ̇ ך¿  ל≈ ָך. ‰ו… ׁ∆̆ ¿„ ָ̃

˙ ָ‰ָ‡ָ„ם, ָר‡ּוי  ן ַמֲעלו… רו… ¿̇ ƒי נּו  ר¿ ַכּ ז¿ ƒ‰ ׁ∆̆ יָון  כ≈ ו¿ ם.  ָׁ̆ ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

 ‰ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ַע„   , ָרָע˙ו… ו¿ טּובו…   , נּו˙ו… ּו‚¿ יבּו˙ו…  ׁƒ̆ 32ֲח ר  ָב‡≈ ל¿ ָלנּו 

ַחר  ב¿ ƒי י ּƒכ , ך¿ ל∆ ר ַ‰מ∆ּ ַ̂ יַע ַלֲח ּ ƒ‚ַי ר, 33ו¿ ָׁ̆ ך¿ ַ‰ָיּ ר∆ ּ יל „∆ ּƒכ ׂ ¿̆ י ַ‰ַמּ נ≈ פ¿ ƒל

ָר‰           ר≈ ב¿ּ לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ יָון  כ≈ּ  ,˙ בו… ַ‰ּטו…  ˙ ּ„ו… ּƒמ ַבּ חו…  כ…ּ ָכל  ב¿ּ ו…  ׁ̆ ַנפ¿

.˙ ל∆ ח ַ‰ס…ּ ַּ̃ ƒי ˙ 35ו¿ ס…ל∆ ר̃… ַ‰פ¿ּ ז¿ ƒ34י

 

ׁ̆ ָ‡ָ„ם  י≈ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ס  ע≈ ָמ‰ ּכו… ַעל-ח≈ ‰ּו‡ ַבּ ׁ∆̆ ׁ̆ ָ‡ָ„ם  „? י≈ ַ̂ י כ≈ּ
ם  ƒ‡ י ּƒכ ָלל,  כ¿ּ ס  ע≈ ּכו… ינו…  ≈‡ ו¿ ָעָליו   ˙ ב∆ ּׁ∆̆ ֻי מ¿ ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ׁ∆̆  

 ׁ̆ י≈ ו¿ ר,  ≈̇ יו… ב ב¿ּ ַבּ‰-ל≈ ּ ¿‚ ‰ּו‡  ׁ∆̆ ׁ̆ ָ‡ָ„ם  י≈ ו¿ ים,  ƒנ ָׁ̆  ‰ ַכָמּ ַעט ל¿ מ¿

ל…‡  36ו¿ ֲ‡ָו‰  ַּ̇ ַעל  ַבּ ‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ו¿  ,„…‡ מ¿ רּוַח  ַפל  ׁ¿̆ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ר  ≈̇ יו… ר-ּ‚ּוף ב¿ּ ‰ו… ‰ּו‡ ט¿ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ , ו¿ ֲ‡ָו˙ו… ַ̇ ֲ‰ל…ך¿ ב¿ּ ו… מ≈ ׁ̆ ע ַנפ¿ ַבּ ׂ ¿̆ ּƒ̇

 ׁ̆ י≈ ו¿  , יך¿ ƒר ָ̂ ַ‰ּ‚ּוף  ׁ∆̆ ים  ƒמּוָעט ים  ƒָבר ¿„ ƒל ּלּו  ƒפ‡ֲ  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒי ל…‡  ו¿

בי‡ורים
31. מי י‚ור ב‡‰לך. מי הוא הראוי לגור במשכנך? מי ראוי לדור בירושלים 
בה.           יגור  אשר  הוא   - וביושר  כראוי  לב, מעשיו  בתום  המתנהג  קדשך?  הר 
32. ח˘יבו˙ו ו‚נו˙ו, טובו ורע˙ו. פירוש, את המדות והדעות שבלב האדם 
יוכל  הישר  בדרך  ידי שיבחר  על  לחˆר ‰מלך.  וי‚יע   .33 והרעות.  הטובות 
להגיע לעולם הבא זך ונקי. 34. יזרו˜ ‰פסול˙. את הדעות והמדות הרעות 
שבו.          הטובות  ומדות  בדעות  רק  להשתמש  שיבחר  ‰סול˙.  וי˜ח   .35 שבו. 
˘בע נפ˘ו מ‰לך ב˙‡ו˙ו. שהוא מתאוה וחפץ לכל דבר ללא גבול  36. ול‡̇ 

ומדה, אף לדברים שאינם הכרחיים לקיום גופו.

ָלם  ָ‰עו… טּוב  27ל¿ יַע  ּ ƒ‚‰ַ ל¿  „ ƒו ּ„ָ  ‰ ַ‡ָוּ ¿̇ ƒנ

ר  ׁ∆̆ ָך ֲ‡ : "28ָמ‰ ַרב טּוב¿ רו… ָ‡מ¿ ‡ ב¿ּ ַ‰ָבּ

כ),  ל‡,  (˙‰לים  יָך"  ∆‡ יר≈ ƒל  ָּ̇ ַפנ¿ ָ̂

ַנַחל  ו¿ ָך  ∆̇ י ב≈ּ ן  ׁ∆̆ ּ ∆„ ƒמ ֻין  ו¿ ר¿ ƒ29י" ר:  מ≈ ‡ו… ו¿

ֲעָל‰  ַ‰ַמּ ם" (˘ם לו, ט). ו¿ ≈̃ ׁ¿̆ ַ̇ יָך  ֲעָ„נ∆

ָ‰ָר‡ּוי  ל  ∆‡  ‡ ָלּ ∆‡30 יַע  ּ ƒ‚ ַּ̇ ל…‡  ַ‰ז…ּ‡˙ 

בעצבוני,  מת  (הריני 
ויבא   – מיד  רש״י), 
אלוקים את אשר שאל״ 

(תמורה טז.). 
תיבה  כאן  הוסיפו  חז״ל 
לא  אשר  ״מיד״,  אחת, 
נרמזה בכתוב, כי מאחר 
באופן  היתה  שהתפילה 
של: ״אם אתה עושה כן 
הריני  לאו  ואם  מוטב, 

ומות  חיים  ענין של  היא  החכמה  ששלימות  כלומר,  לשאול״,  בנסיסי  הולך 
בן  בקשתו של  להיות  צריכה  כך  ״מיד״.   – נענה  הקב״ה  כזו  לבקשה  עבורו, 
תורה מאת הקב״ה שיחונן אותו בתורה, עליו לחוש בכל נימי נפשו כי אם הוא 
זוכה לתורה – מוטב, ואם לאו, הרי הוא הולך חס ושלום לשאול בלי תקוה. המבקש 

רחמים בהרגשה כזאת נענה מיד.
ויסוד נוסף למדנו, שהבקשה צריכה להיות על המדרגה הגבוהה ביותר. על 
אף שהיה עתניאל משופטי ישראל, ושלושת אלפים הלכות שנשתכחו בימי 
אבלו של משה החזיר בפלפולו (תמורה שם), לא היה ״שבע״ ומסתפק במה 
שיש לו אלא היה ״רעב״ ומבקש הכל, ורעבונו היה באופן שאם אין לו ״הכל״ 
הרי הוא אומלל והולך לשאול, ומשום כך זכה שתתקבל תפלתו. וזהו שאמר 
הכתוב (תהלים פא, יא): ״אנכי ה׳ אלוקיך המעלך מארץ מצרים הרחב פיך 
ואמלאהו״, ופירשו רש״י והראב״ע שהכוונה לתפילה: ״הרחב פיך״ ושאל ככל 

אשר תוכל ובכל הכח, ״ואמלאהו״ מיד. (שיחות מוסר, מאמר נ״ט). 

בי‡ורים
27. לטוב ‰עולם ‰ב‡. פירוש, דוד המלך לא הסתפק להשיג רק איזשהו חלק 
המעלה  ולפיסגת  המושלם  הטוב  אל  להגיע  התאוה  אלא  הבא,  בעולם 
שבעולם הבא. 28. מ‰ רב טובך. מה מאוד רב הטוב אשר גנזת לתת ליראיך 
מן השמים,  להם  הבא  מהטוב  ישבעו  בי˙ך.  ירוין מ„˘ן   .29 הבא.  בעולם 
ומימי נחל היוצא מהעדן תשקה אותם והוא מדרך משל לרוב השפע (מצודת 
ועמלו היה להשיג  ל‰. אל האדם שכל שאיפתו  30. ‡ל‡ ‡ל ‰ר‡וי  דוד). 

ולהגיע אל תכלית המעלות הטובות. 

של  ברייתו  מתחלת 
או  צדיק  שיהיה  האדם 
רשע , וכן אין שום דבר 
האדם  את  שמושך 
(טבעו)  תולדתו  בעיקר 
כלומר,  מסוימת,  למדה 
אותו  תמשוך  שתולדתו 
לזוז  אפשר  שאי  לדבר 
ממנו, שאם כן אין מקום 
לא למצוות התורה ולא 
עי״ש.  ועונש  לשכר 
משנה׳  ה׳לחם  והקשה 
שבת  במסכת  מהגמרא 
מבואר  ששם  (קנו.) 
האדם  נולד  שבו  ש׳יום׳ 
בשעת  השולט  ׳מזל׳  או 
לידתו משפיע על טבעו 
ותירץ,  ותכונותיו, 
לומר  הגמרא  שכוונת 
נטייה  לאדם  שיהיה 
קצת לדברים אלו, אבל 
הנאמר  על  היעב״ץ  וכ״כ  טבעו.  לשנות  האדם  של  ובבחירתו  שבידו  ודאי 
דור  בכל  ושתלן  עמד  מועטים  שצדיקים  הקב״ה  ״ראה  (לח:)  יומא  במסכת 
ודור״, שלכאורה הרי הדבר תלוי בבחירת האדם, אלא שיש בני אדם שנולדו 
בטבעם להיות צדיקים, אף שגם להם עדיין יש בחירה. וכן מצינו להיפך אצל 
וסילקו  הקב״ה  מיהר  לפיכך  ולהרשיע  לשוב  בדעתו  וקל  היה  ״צדיק  חנוך, 

והמיתו קודם זמנו״ (רש״י בראשית ה, כב). 

ם  ָ̇ ‡ו… ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿ י„  ƒ̇ ָע 44ו¿ ן  ֻכָוּ מ¿  ‰ ז∆

 ׁ̆ י≈ ו¿  ,˙ עו… ּ ≈„ ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒמ ר  ≈̇ יו… ָר‰  ≈‰ מ¿

 ‡ ָלּ ∆‡ , ˙ו… ָיּ ƒר ˙ ב¿ּ ַלּ ƒח ¿̇ ּƒיָנם ָלָ‡ָ„ם ב ≈‡ ׁ∆̆

ּבו…  ƒל ‰ נ∆ ּפו… ׁ∆̆ ים ‡ו…  ƒר ֲ‡ח≈ ם מ≈ ָ̇ ָלַמ„ ‡ו…

 . ּבו… ƒל ‰ ב¿ּ ָ̇ ָעל¿ ׁ∆̆ ָב‰  ָׁ̆ י ַמח¿ ƒפ מו… ל¿ ¿̂ ַע מ≈

ר…ב  ּ‰ ב¿ּ ׁ̆ ָבּ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ ׁ̆ י≈

יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ  ׁ̆ י≈ ו¿  ,˙ מו… ˜ו… ַ‰מ¿ּ

 ‰ מ∆ ּ„ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ ַעט.  מ¿  ‰ּ ָבּ  ׁ̆ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ ל¿

ר  ׂ ָ̆ ּוָב ָיָר˜  יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ יל,  ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇  ‰ ׂ ∆̆ עו… ל¿

ּלּו  ≈‡ ָכל  ו¿ ין,  ƒל פ¿ּ ל¿ ƒּופ ַלח  ּומ∆ ם  ƒּוַמי

ָח„  ∆‡ ל  ָכּ ƒמ ח  ַּ̃ ƒל יך¿  ƒר ָ̂ ים  ƒינ ּƒמ‰ַ

ם  ƒ‡ .‰ ב≈ּ ּ‰ ַ‰ר¿ ז∆ ƒַעט ּומ ּ‰ מ¿ ז∆ ƒעּור: מ ׁƒ̆ כ¿ּ

 ‰ ב∆ּ ם ַיר¿ ƒ‡ ,‰ ‰ 45ָרז∆ י∆ ¿‰ ƒר י ׂ ָ̆ ט ַ‰ָבּ ַמע≈ י¿

בי‡ורים
נוטה במהרה  זה אלא  נולד עם טבע  כלומר, שלא  ‡ו˙ם.  ל˜בל  וע˙י„   .44
וביתר קלות לקבל תכונה זו. 45. רז‰. יחסר במאכל (והאוכלו לא ישבע עקב 

מיעוט הבשר שאכל).

ו…  ׁ̆ ַנפ¿ ע  ַבּ ׂ ¿̆ ƒ̇ ל…‡  ָחָב‰,  ר¿  ׁ̆ פ∆ נ∆ ַעל  ַבּ

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָלם,  עו… ָבּ ׁ∆̆ ן  ָממו… ל  ָכּ ƒמ

ף" (˜‰ל˙  ס∆ ע כ∆ּ ַבּ ׂ ¿̆ ƒף ל…‡ י ס∆ ב כ∆ּ ≈‰…‡37"

ּלּו  ƒפ‡ֲ לו…  י  ּ„ַ ׁ∆̆ ר-רּוַח  ַ̂ ¿̃  ׁ̆ י≈ ו¿ ט),   ,‰

‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ו¿ ָרָכיו;  ¿̂ ל  ָכּ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ף  ּ…„ ר¿ ƒי ל…‡  ו¿ מּוָעט  ָ„ָבר  ב¿ּ

רּוָט‰  פ¿ּ ל  כ≈ ‡ו… ינו…  ≈‡ ו¿ ַעל-ָי„   ı ב≈ ˜ו… 38ו¿ ָרָעב  ָבּ מו…  ¿̂ ַע ף  ַס‚≈ּ מ¿

ם  ƒי„ַ ָיּ ַבּ נו…  „ ָממו… ַ‡ב≈ּ ‰ּו‡ מ¿ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ל, ו¿ „ו… ּ‚ָ ַער  ַ̂ ‡ ב¿ּ ָלּ ּלו… ‡∆ ּׁ∆̆ ƒמ

ל     ל≈ ‰ו… 39מ¿ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ עו… ּ ≈„‰ַ ָ‡ר  ׁ¿̆ ּלּו  ≈‡‰ָ ים  ƒָרכ ּ ¿„ ַעל  ו¿  . ו… ּ̇ ַ„ע¿ ל¿

ָבב  -ל≈ 41ַרך¿ ָמן,  ַרח¿ ו¿ ָזר  ַ‡כ¿ יב,  ƒ„ָנ ו¿ ן  ƒר-ַעי ַ̂ ן,  נ≈ ‡ו… 40ו¿

ן.  ∆‰ ‡ ָבּ ≈̂ ּיו… ָכל ַכּ ב, ו¿ יı-ל≈ ּƒמ‡ַ ו¿

˙ו…  ָיּ ƒר ב¿ּ  ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇ ƒ43מ ָלָ‡ָ„ם  ָ‰יּו  ׁ∆̆ ן  ∆‰ מ≈  ׁ̆ י≈  ,˙ עו… ּ ≈„‰ַ42 ָכל  ו¿
ל ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆ עו…  ב¿ ּƒט ׁ∆̆  ˙ עו… ּ ן „≈ ∆‰ ׁ̆ מ≈ י≈ , (ו)ו¿ ַבע ּ‚ּופו… י ט∆ ƒפ ל¿

„עו˙  מ‰ן  וי˘  ו. 
ז‰  ‡„ם  ˘ל  ˘טבעו 
(הלכ׳  הרמב״ם  מכוון. 
כתב  ד)  ה,  תשובה 
גזר  לא  שהקב״ה 

בי‡ורים
37. ‡ו‰ב כסף ל‡ י˘בע כסף. מי שאוהב לאסוף כסף לא ישבע ממנו, כי 
לעולם אין די לו במה שקבץ ורוצה להרבות עוד (מצודת דוד). ואמרו חכמינו 
ז״ל (קהלת רבה פ״ג י׳): ״אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, מי שיש לו מנה רוצה 
הכתוב  דרך  על  י„.  על   ıו˜וב  .38 מאות״.  ארבע  רוצה  מאתים  מאתים, 
במשלי (יג, יא). ור״ל, שקובץ הון עם מלאכת היד. ולמרות שהונו מתרבה, עם 
כל זה אינו אוכל פרוטה משלו אלא בצער גדול. 39. מ‰ולל. ערבוב והוללות 
ושטות (רש״י קהלת ב, ב). 40. ו‡ונן. דואג. (עיין סנהדרין (ק:) ״לא תעיל דויא 
ג)              כ,  (דברים  דבר.  מכל  וירא  מבוהל  לבב.  רך   .41 בליבך״).  (=דאגה) 
43. מ˙חיל˙ ברי˙ו. שנולד עם  והתכונות של האדם.  42. ‰„עו˙. המדות 

תכונות אלו, והמה טבועות בו משעת לידתו. 

 ,˙ לו… ם חו… י‰∆ ≈̇ ו… ׁ̆ פ¿ ַנּ ׁ∆̆ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ׁ̆ ב¿ּ ך¿ י≈ י, ָכּ ƒי ר…ב ַ‰ח…ל ƒפ ל ל¿ ַ‰כ…ּ

ים  ƒל ּ ¿̂ ַע ¿̇ ƒּומ ָב‰  ַ‰ּטו… ך¿  ר∆ ּ ∆„ ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ו¿  ,˙ ‰ָ50ָרעו… ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ו¿

ן  כ≈ ו¿ ָים.  ָחל¿ י  ƒפ ל¿  „…‡ מ¿ ן  י‰∆ ֲעל≈  ‰„ָ ב≈ כ¿ּ י‡  ƒ‰ ו¿  ,‰ּ ָבּ  ˙ כ∆ ָלל∆

ב  ים ָלַרע טו… ƒר י ָ‰‡…מ¿ לּו: "‰51ו… ים ַ‰ָלּ ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ר ָבּ מ≈ ָי‰ּו ‡ו… ע¿ ַׁ̆ י¿

ַמר  ים  ƒמ ׂ ָ̆  , ך¿ ׁ∆̆ ח… ל¿ ר  ‡ו… ו¿ ר  ‡ו… ל¿ ך¿  ׁ∆̆ ח… ים  ƒמ ׂ ָ̆ ָרע,  ב  ַלּטו… ו¿

ַמר:             ¡‡ נ∆ ם  י‰∆ ַוֲעל≈ כ);   ,‰ (י˘עי‰  ַמר"  ל¿  ˜ ּוָמ˙ו…  ˜ ָמ˙ו… ל¿

" (מ˘לי ב, י‚).  ך¿ ׁ∆̆ י ח… כ≈ ַ„ר¿ ˙ ב¿ּ כ∆ ר ָלל∆ ׁ∆̆ ˙ י… חו… ים ָ‡ר¿ ƒב "‰ַ52ע…ז¿

ים,  ƒל ַ‰ֲחָכמ ∆̂ כּו ‡≈ ל¿ ? י≈ ׁ̆ פ∆ י ַ‰נ∆ּ ƒל ַנ˙ ח√ ָּ̃ ַּ̇ י‡  ƒ‰ ‰ּוַמ „ ַ̂ י כ≈ ו¿
ַע„  ם  ָ̇ ‡ו… ים  ƒ„ ַלמ¿ּ מ¿ּ ׁ∆̆  ,˙ ו… ׁ̆ ָפ ּ ַ‰נ¿ י  ≈‡ פ¿ רו… ם  ≈‰ ׁ∆̆

ם  ∆‰ ָלּ ׁ∆̆  ˙ ָרעו…  ˙ עו… ≈„ ב¿ּ ים  ƒיר ּƒכ ַ‰ַמּ ו¿ ָב‰.  ך¿ טו… ר∆ ∆„ ל¿ ירּום  ƒז ח¿ ַיּ ׁ∆̆

ָ‡ַמר  ם  י‰∆ ֲעל≈ ם,  ָ̇ ‡ו…  ‡ ַרפ≈ּ ל¿ ָחָכם  ל  ∆̂ ≈‡ ים  ƒכ ל¿ ‰ו… יָנם  ≈‡ ו¿

זּו" (מ˘לי ‡, ז).  ים ָבּ ƒיל ƒו ָמ‰ ּומּוָסר ‡¡ ל…מ…‰: "53ָחכ¿ ׁ¿̆

ב,         ַ‰ּטו… ך¿  ר∆ ּ ∆„  ׂ̆ פ…ּ ¿̇ ƒל ם  ָ̇ ֲ‡ָו ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ ָמּ ַכּ  ׁ̆ י≈

בי‡ורים
מזיק לבריאותו. 50. ‰רעו˙. הדעות והמדות הרעות. 51. ‰וי ‰‡ומרים לרע 
טוב. הוי לכם הרשעים, האומרים על ה״עבודה-זרה״ שהיא טוב, ועל עבודת 
ה׳ שהיא ״טוב״ – אומרים שהיא רע, על המעשים הרעים שיביאו עליהם חושך 
- אומרים שהם אור, ואת המעשים הטובים שה׳ עושה אור למקיימם אינם 
עושים, שמים מר למתוק ומתוק למר. 52. ‰עוזבים ‡רחו˙ יו˘ר. העוזבים 
את הדרך הישרה והנכונה כדי ללכת בדרכים חשוכות ועקלקלות. 53. חכמ‰ 

ומוסר ‡וילים בזו. בתורה ובמוסר הטיפשים פורקי העול מזלזלים.

ט  ַמע≈ ם י¿ ƒ‡ ,ם ָלּ ן ֻכּ כ≈ . 46ו¿ חו… ל¿ ƒֲחַמ˙ מ ָכל מ≈ ¡‡ ‰ נ∆ י∆ ¿‰ ƒַלח ל…‡ י מ∆

 ‡ ≈‰ י¿ ַעט,  מ¿ יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ ַבּ  ‰ ב∆ּ ַיר¿ ו¿  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ ַבּ

ל  ָ̃ ׁ¿̆ ƒָח„ מ ל ‡∆ ָכּ ƒח מ ַּ̃ ƒר י ׁ∆̆ י, ֲ‡ ƒ̃ ל. ֲ‡ָבל ַ‰ָבּ ָ̃ ל¿ ֻ̃ ֲ‡ָכל מ¿ ַ‰ַמּ

 ‰ּ ָין ַ‰ז∆ נ¿ ƒָכע ָליו. ו¿ כ¿ ‡ו… ˜ ל¿ ב ּוָמ˙ו… ֲ‡ָכל ָער≈ ‡ ַ‰ַמּ ≈‰ ָ‰ָר‡ּוי, ָ‡ז י¿

ן ָ‰ֲעָנָו‰  ‚ו… ‰, כ¿ּ ֻרב∆ּ ן מ¿ ∆‰ ח מ≈ ַּ̃ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ׁ̆ ˙: י≈ ּ„ו… ƒמ 47ב¿ּ

ן  ‚ו… ַעט, כ¿ּ ן מ¿ ∆‰ ח מ≈ ַּ̃ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ׁ̆ י≈ ן, ו¿ י‰∆ מ≈ „ו… ˙ ו¿ ׁ∆̆ ַ‰ב…ּ ו¿

ל  ≈̃ ו… ׁ̆ 48 ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ יו… ¿‰ ּƒב ן  ָלכ≈ ּיּו˙.  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ו¿ ָ‰ַעּזּו˙  ו¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ

ל…‡  ו¿ ַח˙  פ¿ ƒי עּוָרּ‰, ל…‡  ׁƒ̆  ‰ ּ„ָ ƒל מ ָכּ ƒח מ ַּ̃ ƒל ם  ƒַני ‡ז¿ ס ַ‰מ…ּ ל∆ פ∆ ב¿ּ

ָב‰. י˙ ַ‰ּטו… ƒל כ¿ ַ̇ יַע ל¿ ּ ƒ‚ַי ‰ ז∆ יף, ָבּ ƒס יו…

 

ל  ּ‚ַ ֻ‰ר¿ ׁ∆̆ ‡ו…  ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ ל¿  ‰ ט∆ נו… עו…  ב¿ ּƒט ׁ∆̆ י  ƒמ ין,  ƒב ָ̇ ו¿ ַ„ע  ּ≈̇
ַ‡ך¿   ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ּוב  ׁ̆ ָל ּבו…  ƒל ל  ∆‡ ן  ּ≈̇ ƒי ל…‡  ו¿ ָרָע‰,   ‰ ּ„ָ ƒמ ב¿ּ  

 ˙ ּ„ו… ƒמ ַעל ב¿ּ ¿‚ ƒי ַ‡ס ו¿ מ¿ ּ ƒי ׁ∆̆ ˙ו…  י‡ ‡ו… ƒב ‰ מ≈ ּ‰ - ז∆ ר ָבּ ב≈ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒי„ מ ƒמ ָּ̇

י  ƒל ח√ ‰ּו‡  ין  ƒּסּור ּ ƒי‰ַ ו¿ ַער  ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ב  ≈‡ ַ‰כ¿ּ ר…ב  ׁ∆̆ מו…  ּוכ¿  .˙ בו… טו…

י  ƒל ח√ ָבּ ׁ∆̆ מו…  ּוכ¿  ; ׁ̆ פ∆ ַ‰נ∆ּ י  ƒל ח√ ם  ≈‰  ˙ ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ ר…ב  ן  כ≈ּ ַ‰ּ‚ּוף, 

ים  ƒל ן ַ‰חו… ƒמ ׁ̆ י≈ ו¿ ˜ ַמר,  ˙ו… ַ‰ָמּ ˜ ו¿ ר ָמ˙ו… ים ַ‰ַמּ ƒֲעמ ַ‰ּ‚ּוף טו…

ב,  ַ‰ּטו… ַמֲ‡ָכל   ‡ נ≈ ו… ׂ̆ ו¿ לו…  ב  ינו… טו… ≈‡ ׁ∆̆ 49 ַמֲ‡ָכל  ל¿  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆

בי‡ורים
46. וכן כולם. שאר מיני המאכלים והתבלינים שבתבשיל כירק ומים ופלפלין, 
צריך  מהן  אחת  שבכל  ״מדות״,  בשם  נקראו  ולכן  במ„ו˙.   .47 ימעט...  אם 
ו˜ל בפלס ‰מ‡זניים. מתבונן  להשתמש במדה הנכונה ובמינון המדויק. 48.̆ 
ביושר שכלו וברוחב הבנתו. 49. ˘‡ינו טוב לו. שאינו בריא לו אלא אדרבה, 

ן,  עו… מ¿ ׁƒ̆  ׂ̆ ַחפ≈ּ מ¿ּ ׁ∆̆ ן  ‡ּוב≈ ר¿ ƒל  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ָר‡ּוי.  ָכּ  ˙ בו… ַ‰ּטו…

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ֲחַמ˙  מ≈  , ‡ו… ¿̂ מו… ינו…  ≈‡ ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿  , ירו… ּƒּוַמכ

ן  ו… ׁ̆ ל¿ ָחר  ב¿ ƒנ ף  ס∆ "כ∆ּ ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ָר‡ּוי.  ָכּ ˙ו…  ‡ו…  ׂ̆ ַחפ≈ּ מ¿

לו…  ם  ל≈ּ ַׁ̆ ל¿ ּוָב‡  רו…  ֲחב≈ ַבּ  ‰ ׁ∆̆ ּנו… ׁ∆̆ י  ƒ59מ  - כ)  י,  (מ˘לי  י˜"  ּ ƒ„ ַ̂

 ˜ ∆„ ∆̂ ל 61ו¿ ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ ˙ ַּ̇ ƒמ‡ֲ יר 60ַבּ ּƒינו… ַמכ ם ‡≈ ƒ‡ ,ל ָ̃ ׁ¿̆ ƒמ ף ב¿ּ ס∆ כ∆ּ

ף  ס∆ יַנ˙ ַ‰כ∆ּ ƒח ב¿ ּƒי 62ב ƒ̃ ינו… ָבּ ≈‡ ׁ∆̆ ל ַ‡ך¿  יר ַ‰כ…ּ ּƒם, ‡ו… ַמכ ƒַני ‡ז¿ ַ‰מ…ּ

י  ּƒכ ף,  ס∆ ַ‰כ∆ּ ו¿ ל  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ ַין  נ¿ ƒע ב¿ּ ָזּ˜  ƒנ  ˙ יו… ¿‰ ƒל ב  רו… ָ̃  ׁ̆ י ƒ‡‰ָ  ‰ ז∆  -

 ˙ חו… ָפּ ח  ַּ̃ ƒי ם  ּ‚ַ ים.  ƒ‚י ּƒ‰ַ64ס ח  ַּ̃ ƒי ו¿ ף  ס∆ כ∆ ב¿ּ ן  ָמ‡≈ 63י¿ ים  ƒָעמ פ¿ ƒל

ים  ׂ ƒ̆ ל ‡ו… ָי ַּ̃ ל ַ‰ ָ̃ ׁ¿̆ ƒח 65מ ַּ̃ ƒי ‡ ָמּ ׁ∆̆ י  ּƒכ , ל ָ‰ָר‡ּוי לו… ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ƒמ

בי‡ורים
לחפ˘ ‰מ„ו˙ ‰טובו˙ כר‡וי. כי כדי לזכות לתורה ולמידות טובות אפשרי 
(ב, ד-ה): ״אם תבקשנה  יעמול על כך, כנאמר במשלי  הדבר רק אם האדם 
הרי  תמצא״,  אלוקים  ודעת  ה׳  יראת  תבין  אז  תחפשנה;  וכמטמונים  ככסף 
שבשביל השגת התורה והחכמה חייבים לבקשם לפחות כבקשת הכסף, וכן 
להוציאו  שיטרח  למי  רק  ועומד  שמור  והוא  שהוטמן  מטמון  כמחפש 
״לא  יגיע אל היעד הרצוי, כאמרם:  – לעולם לא  יתעצל  ממחבואו. אך אם 
יגעתי ומצאתי – אל תאמין״. 59. מי ˘נו˘‰ בחבירו. מלוה התובע את חבירו 
– אם המלוה אינו  והלוה פורע למלוה כסף במשקל  הלוה שיחזיר לו חובו, 
60. ב‡מי˙˙ ‰מ˘˜ל. אם המשקל שבו שוקלים את הכסף מדוייק  מכיר... 
‰מ‡זניים. אם שתי  וˆ„˜   .61 אבני המשקולות.  באמיתת  וכן  מזייף.  ואינו 
אחת  כף  ואין  בשוה  שוה  שמשקלם  וכן  ומאוזנים,  ישרים  המאזניים  כפות 
הוא  מהלוה  שמקבל  הכסף  אם  ‰כסף.  בבחינ˙   .62 מחברתה.  יותר  כבדה 
בקי  ואינו  מאחר  ימ‡ן.   .63 (פסולת).  סיגים  בו  מעורב  שאין  ונקי,  צרוף 
בבחינת הכסף אם הוא כסף נקי ומזוקק או שמא מעורב בו סיגים, הרי יתכן 
שמבלי משים ידחה את הכסף הצרוף והמזוקק וימאן לקחתו, ותחת זה יקח 
את הכסף המעורב עם סיגים. 64. ‰סי‚ים. פסולת הכסף. 65. מ˘˜ל ‰˜ל. 

י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ם  יו… ָכל  ב¿ּ ים  ƒב ׁ¿̆ חו… ו¿ ם,  ָל‰∆ ב  ּטו… ַמ‰  ים  ƒע ¿„ יו… יָנם  ≈‡ ו¿

ָין  נ¿ ƒע‰ָ  ‰ ז∆ ו¿ ם.  י‰∆ מ≈ י¿ ל  ָכּ ים  ƒ‚י ׂ ּƒ̆ ַמ יָנם  ≈‡ ו¿ ָנ‰,  יו… ל¿ ָ‰ע∆ ַמֲעָל‰ 

נו…  רו… ס¿ יר ח∆ ּƒינו… ַמכ ≈‡ ׁ∆̆ ָח„ - 54 ים ‰ּו‡: ָ‰‡∆ ƒָבר ּ י „¿ נ≈ ׁ¿̆ ֲחַמ˙  מ≈

ן  ‡ּוב≈ ר¿ ƒל  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ים,  ּƒנ‚ֻ ַ‰מ¿ ָרָכיו  ¿„ ּƒב ין  ƒח ַמב¿ ינו…  ≈‡ ו¿

ל  ָכּ ˙ו…  ‡ו…  ׂ̆ ַחפ≈ּ י¿ ּלּו  ƒפ‡ֲ  , ירו… ּƒַמכ ינו…  ≈‡ ו¿ ן  עו… מ¿ ׁƒ̆ ל¿  ׂ̆ ַחפ≈ּ ַ‰מ¿

ל…‡  ו¿ לו…  ¿̂ ∆‡  ‡ 55ָיבו… ים  ƒָעמ פ¿ּ  ‰ ָמּ ַכּ י  ּƒכ ‰ּו,  ≈‡ ָ̂ מ¿ ƒי ל…‡  ם  ַ‰ּיו…

י„  ƒמ ָּ̇ ב  ׁ≈̆ ‰ּו‡ חו… ׁ∆̆ י 56 ּƒף-ַעל-פ‡ַ ,‰ּ ן ָ‰ָ‡ָ„ם ַ‰ז∆ ‰ּו; כ≈ּ יר≈ ּƒַיכ

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ יָון  , 57כ≈ּ י‚ו… ׂ ּƒ̆ ב, ל…‡ ַי ‰ ַ‰ּטו… ׂ ≈̆ ׂ̆ ַמֲע ַחפ≈ּ ‰ ּומ¿ ׂ ∆̆ ֲע ַמ‰ ַיּ

 . נו… רו… ס¿ יר ח∆ ּƒַמכ

ב  ׁ≈̆ חו… ו¿  , ּבו…  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ָ‰ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ ַע  ≈„ יו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ ו¿
י‚  ׂ ּƒ̆ ַ‚ם ‰ּו‡ ל…‡ ַי ˙, ו¿ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒמ ח…ז ב¿ּ ¡‡ ל∆ ם ו¿ ∆‰ ‡˙ מ≈ ≈̂ ָל

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ  ׂ̆ ַחפ≈ּ ל¿ ל  ּ ≈̂ ַע ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆ ֲחַמ˙  58מ≈ ר,  ָׁ̆ ַ‰ָיּ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ָיָמיו  ל  ָכּ

בי‡ורים
‡ינו מכיר חסרונו. אדם שחולה ואינו מודע לכך, הרי כל זמן שלא נודע   ̆.54
לו על חוליו - לא ילך לדרוש ברופאים, כמו כן אדם שאינו מכיר בחסרונותיו 
ובדרכיו המגונים, הרי לא יתקן את עצמו מאחר ואינו מודע שזקוק הוא לכך. 
55. יבו‡ ‡ˆלו ול‡ יכיר‰ו. כמה פעמים יעמוד שמעון סמוך לראובן ובכל 
56. ˘‰ו‡ חו˘ב ˙מי„ מ‰  ואינו מכירו.  יזהה אותו מאחר  זאת ראובן לא 
57. כיון  יע˘‰. הוא מתבונן תמיד מה עליו לעשות כדי להשיג את הטוב. 
˘‡ינו מכיר חסרונו. כי בכדי להשיג את הטוב המושלם אפשר רק לאחר 
שעקר והסיר את הרע שבו, בבחינת ׳סור מרע ועשה טוב׳, ולכך כל זמן שאינו 
לא  הרי  המגונות,  ובאורחותיו  הרעות  במידותיו  ואינו מבחין  חסרונו  מכיר 
58. מחמ˙ ˘מ˙עˆל  יעקרם ולא יסירם ממנו וממילא לא ישיג את הטוב. 

שתי  הם  הלשונות 
טובות  אזהרות 
הנה  כי  מאד.  ומועילות 
הוא  במעשים  הפשפוש 
כלל  על  לחקור 
בו,  ולהתבונן  המעשים 
מעשים  בהם  הנמצא 
אשר  יעשו  לא  אשר 
פי  על  הולכים  אינם 
כי כל  וחוקיו,  ה׳  מצוות 
 – מאלה  ימצא  אשר 
אך  העולם.  מן  יבערם 
החקירה  הוא  המשמוש 
אפילו במעשים הטובים 
ולראות  לחקור  עצמם, 
היש בענינם איזה פניה 
(כגון  טובה  לא  אשר 
שבח  להשיג  כוונה 
להרויח  או  מבני-אדם 
ממון) או איזה חלק רע 
(כגון מעשה טוב שעלול 
לצאת ממנו נזק בעתיד 
או שיש בו הפסד לזולת 
שיצטרך  וכדומה) 
חלש  או  הוא  וחזק  הטוב  לבחון  בבגד  כממשמש  זה  והרי  ולבערו.  להסירו 
ובלוי, כן ימשמש במעשיו לבחון תכונתם (ענינם ותוכנם) בתכלית ההבחנה 
(בהבחנה מדוקדקת עד קצה היכולת) עד שישאר (האדם בעל המעשים) זך 

ונקי (ללא פניות וחלקים רעים במעשיו)״.

ָמ˙ו…  ׁ¿̆ ƒנ  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ָ‡ז  ו¿ ּנּו,  מ∆ּ ƒמ ים  ƒ‚י ּƒס‰ַ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒ̃ ‡ל… ‰ ל≈ ָ̃ ּ ָ̃ ֻז רּוָפ‰ ּומ¿ ¿̂

ף  ר≈ ּ…̂ ַל  ‡ ≈̂ ּ ַוי≈ ף,  ס∆ ָכּ ƒמ ים  ƒ‚י ƒס "ָ‰‚ו… 

ים,  ƒ‚י ּƒירּו ַ‰ס ƒס ָיּ ׁ∆̆ י" (מ˘לי כ‰, „) כ¿ּ ƒל כ∆ּ

רּוף. ָ̂ י  ƒל ‰ ַ‰כ¿ּ י∆ ¿‰ ƒז י‡ָ

 

ינו…  ≈‡ ו¿ ָ‰ָ‚יו  נ¿ ƒמ ב¿ּ  ‰ נ∆ּ ַׁ̆ ַ‰מ¿ ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ ו¿
 ‚‰ָ נ¿ ƒמ ב¿ּ ז  ח≈ ‡ו… ָח„  ∆‡ ַמן  ז¿ בּוַע,  ָ̃  

 ‚‰ָ נ¿ ƒו… מ˙ ‡ו… ˜ מ≈ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒָח„ מ ַמן ‡∆ ּוז¿  ‰ ז∆

 ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ָכָכ‰  ו¿ ר,  ַ‡ח≈  ‚‰ָ נ¿ ƒמ ז  ח≈ ‡ו… ו¿

 ı ָחפ≈ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם  ל¿  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ָלם.  עו… ל¿

ל…‡  ּכו… ו¿ ר¿ ַע ַ„ּ ≈„ ינו… יו… ≈‡ יר ו¿ ƒל ע ∆‡ ˙ כ∆ ָלל∆

˙ו…  ‡ו… ים  ƒיכ ƒל ַ‰ּמו… ים  ƒיל ƒב ּׁ¿̆ ‰ַ יר  ּƒַיכ

ַעם  ַפּ ם,  מ≈ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒ69מ ‰ּו‡  ן  ָלכ≈ יָ‰,  ל∆ ≈‡

 ‰ ע∆ ¿̇ ƒי ו¿ ַיֲחז…ר  ו¿ ָח„,  ∆‡ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ך¿  ל≈ י≈ ַ‡ַח˙ 

בי‡ורים
69. מ˘˙ומם. מתבלבל בהליכתו ותועה בדרכו מאחר ואינו מכיר את הדרך 

הסלולה המובילה לעיר.

ל  ָכּ ƒם, מ ƒַני ‡ז¿ מ…ּ ַבּ ׁ∆̆  „ ב≈ ף ַ‰ָכּ ַכּ ף ַבּ ס∆ ַ‰כ∆ּ

ם  ƒ‡ ּלּו ƒי ָטעּו˙. ‡ו… ֲ‡פ י„≈ ƒל ‡ ּלּו ָיבו… ≈‡

ינו…  ≈‡ ם  ƒ‡ ל,  ָ̃ ׁ¿̆ ƒמ ּוב¿ ף  ס∆ כ∆ ב¿ּ י  ƒ̃ ָבּ ‰ּו‡ 

ב  ָער≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ָר‡ּוי, ‡∆ ל ּבו… ָכּ כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒמ

י  ƒ̃ ָבּ ‰ּו‡  ם  ƒ‡ ֲ‡ָבל  ים.  ƒ‚י ƒס ּפו…  ַכס¿ ב¿ּ

ל ּבו…  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒף, ּומ ס∆ ל ּוַבכ∆ּ ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ל - ַבּ כ…ּ ַבּ

ָר‡ּוי  ָכּ ם  ל≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ66מ ‰ּו‡  ָ‡ז   - ָר‡ּוי  ָכּ

 ‰ ָמּ ּ ƒ„ ן  ָלכ≈ ל.  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ַבּ ם  ל≈ ָׁ̆ ו¿ י  ƒ̃ ָנ ף  ס∆ כ∆ּ

י˜  ּ ƒ„ ּ ַ̂ י ַ‰ ּƒָחר, כ ב¿ ƒף נ ס∆ כ∆ י˜ ל¿ ּ ƒ„ ַ̂ ן  ו… ׁ̆ ל¿

ָכל  ו¿ ָ‰ָרע  ו¿ ב  ַ‰ּטו… יר  ּƒכ‰ַ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂

ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ּול¿ ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

‚ּופו…  67ב¿ּ ַח  ר≈ טו…  ˙ יו… ¿‰ ƒל ו¿ ָר‡ּוי,  ָכּ ן  ∆‰ ָבּ

ח…ז  ¡‡ ל∆ ו¿ ּו˙  ׁ̆ פ¿ּ ּƒט‰ַ ַלֲעז…ב  ָמ˙ו…  ָחכ¿ ּוב¿

 ˙ בו… ֲערו… ַּ̇ יר  ƒס‰ָ 68(ז)ּול¿ בּוָנ‰  ּ¿̇ ַבּ

˙ערובו˙  ול‰סיר  ז. 
‰סי‚ים ממנו. ה׳מסילת 
ג)  מבאר  (פרק  ישרים׳ 
בבדיקת  שלבים  שני 
לדחות  א.  המעשים: 
ב.  הרעים.  המעשים 
לזכך המעשים הטובים. 
וז״ל: ״הנה הרוצה לפקח 
הנה  שתים  עצמו,  על 
ההשקפות הצריכות לו: 
מהו  שיתבונן  האחת, 
שיבחר  האמיתי  הטוב 
בו האדם והרע האמיתי 
שינוס ממנו. והשניה, על 
הוא  אשר  המעשים 
הם  אם  לראות  עושה, 
מכלל  או  הטוב  מכלל 
הרע... ודבר זה הודיעונו 
באמרם  ז״ל  חכמינו 
לו  ״נוח  יג):  (ערובין 
יותר  נברא  לאדם שלא 
ועכשיו  משנברא, 

ששני  ותראה  במעשיו״.  ימשמש  לה:  ואמרי  במעשיו;  יפשפש   – שנברא 

בי‡ורים
אבן המשקולת ששוקלים כנגדה בשתי כפות המאזניים, האבן מכאן והכסף 
פחות.              ישקול  הכסף  גם   - הגדולה  במקום  הקטנה  האבן  יקח  ואם  מכאן, 
ב‚ופו   .67 נקי...  כסף  דהיינו  כראוי  תשלום  מקבל  כר‡וי.  מ˘˙לם   .66
יצרו  לכבוש  הרעות,  מידותיו  על  להתגבר  בגופו  להתאמץ  הן  ובחכמ˙ו. 
ולהכניע תאותו, והן להשתמש בחכמתו ולהבחין בשכלו במדות הרעות כדי 
אדם  צריך  טוב  במעשה  גם  ‰סי‚ים.  ˙ערובו˙  ול‰סיר   .68 מתוכו.  לבערן 

לבחון שהמעשה יהיה זך ונקי ושלא יהיה מעורב בו משהו מהרע.

הגאוה  כמדת  רעות 
שמים.  יראת  מונעות 
בל  אפו  כגובה  ״רשע 
ד)  י,  (תהלים  ידרוש״ 
אני  סבור  המתגאה 
ואפסי עוד, ואינו מסוגל 
מלכות  עול  עליו  לקבל 
מדת  כן  שמים. 
מדה  ה׳קשה-עורף׳ 
ועקשן  מאד,  עד  מגונה 
רצונותיו,  פי  על  רק  חי 
דבר  לשמוע  מוכן  ואינו 
אפילו  המפריע  חכמה 
להנחותיו  במעט 

ורצונותיו המוקדמות.
בשלח  בפרשת  ומצינו 
״וילונו העם  טו):  (שמות 
מה  לאמר  משה  על 
ה׳  על  ויצעק  נשתה, 
        - נסהו״  ״ושם  וברש״י  נסהו״,  ושם  ומשפט  חק  לו  שם  שם  עץ...  ה׳  ויורהו 
רחמים  עלינו  בקש  יפה  בלשון  במשה  נמלכו  שלא  ערפו  קשי  וראה  לעם 
ישראל             מכלל  התורה  תובעת  נתלוננו״.  אלא  לשתות  מים  לנו  שיהיה 
ואף           הקב״ה.  על  התלוננות  לכדי  אותם  הביאה  זו  מדה  ׳קשה-עורף׳,  מדת 
מכל          הקב״ה,  נסי  בעיניהם  הכל  וראו  סוף  ים  קריעת  לאחר  מיד  שהיו 
נותנת           וברורה, כי המדה אינה  מקום הקשיות מפריעה להתלמדות פשוטה 
שאפילו                  עצמו,  על  זאת  לראות  יכול  ואדם  רצונותיו.  על  לותר  לו 
מאשר  שונה  להתנהג  עליו  משפיעות  אינם  בעיניו  שראה  ברורים  דברים 

הורגל.
וכמו כן כל המדות כולם מפריעים ליראת שמים. ולכן כדי להשיג יראה חייב 

לעקור מקרבו את מדותיו הרעות. 
ט. ו‡ם ˙˙יר ˜˘ר ‰יר‡‰ יב„לו ממך כל ‰מ„ו˙ ‰טובו˙. מצאנו שיראת 
להשגת  והאמצעי  היסוד  היא   - עצמה  בפני  מצוה  היותה  מלבד   – שמים 

 ׁ̆ י ƒ‡ ל ָכּ י  ּƒל, כ ַלכ…ּ יַע  ƒ„ ‰ו… ׁ̆ ל¿ י≈ ן  ָלכ≈
י  י„≈ ƒל ו…  ׁ̆ ַנפ¿ י‡  ƒב‰ָ ל¿  ‰ ∆̂ ָ‰רו…

ב  ָער≈ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂  ,˙ בו… ַ‰ּטו…  ˙ ּ„ו… ƒמ

י  ּƒכ ,‰ ּ„ָ ƒּומ ‰ ּ„ָ ƒל מ ם ָכּ ƒם ע ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי

ל  ˙ ָכּ ∆̃ ז∆ ח¿ ר ַ‰ַמּ ׁ∆̆ ∆̃ י‡  ƒ‰ ם ּׁ≈̆ ‰ַ ˙‡ַ ר¿ ƒי

יסּו‰ּו  ƒנ כ¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ַלחּוט  ָמ‰  „ו… ו¿  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

רּו  ׁ¿̆ ָ̃ ו¿  ,˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ י  ר≈ חו… ך¿  ˙ו… ל¿

ל  ָכּ י˜  ƒז ַ‰ח¿ ל¿ י˙ו…  ּƒ̇ ח¿ ַ̇ ב¿ּ ים  ƒר ָׁ̆ ¿̃

 ˜ ≈̇ ָנּ ƒ‰ ב¿ּ י  ּƒכ  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡  -  ˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ

ך¿  ָכּ  ,˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ ל  ָכּ לּו  פ¿ּ ƒי ר  ׁ∆̆ ּ ∆̃ ‰ַ

 ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ  ˙ ∆̃ ז∆ ח¿ ַ‰ַמּ י‡  ƒ‰  ‰‡ָ ר¿ ּ ƒי‰ַ

לּו  ¿„ ָבּ ƒי  ,‰‡ָ ר¿ ּ ƒי‰ַ ר  ׁ∆̆ ∆̃ יר  ּƒ̇ ַּ̇ ם  ƒ‡ (ט)ו¿

ן  כ≈ ו¿ י  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ַבּ ן  כ≈ ו¿ ר,  ַ‡ח≈ ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ

ָחָכם:  ‡ ּבו… ָ‡ַמר ‰∆ ≈̂ ּיו… ַעל ַכּ י. ו¿ ƒיע ƒב ר¿ ָבּ

ר ל…‡  ׁ∆̆ ּנּו, ֲ‡ ע∆ ּ ַי‚¿ ּ¿̇ ים  ƒיל ƒס "70ֲעַמל ַ‰כ¿ּ

טו).  י,  (˜‰ל˙  יר"  ƒע ל  ∆‡  ˙ כ∆ ָלל∆ ָיַ„ע 

ים                    ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַעל  מ…ל  ַלח¿  ׁ̆ י≈ ָכך¿  ל¿

ָ„ם  ַלמ¿ּ ל¿  ,‡ ו¿ ָּׁ̆ ‰ַ י  ל≈ ַ‰ב¿ ב¿ּ ים  ƒבּוע ‰ַ71ט¿ּ

ם  ƒַני ‡ז¿ ַ‰מ…ּ ר  ׁ∆̆ י… ו¿ ל  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ  ˜ ∆„ ∆̂

ים,  ƒר ָׁ̆ ים ַ‰י¿ ƒָרכ ּ ם „¿ ˙ ָל‰∆ רו… ‰ו… ף ּול¿ ס∆ יַנ˙ ַ‰כ∆ּ ƒח יָעם ב¿ּ ƒ„ ‰ו… ּול¿

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ‰ ָלּ ƒס 72מ¿ ָחָנ˙ו…  ַ‰ב¿  ˙ ַלּ ƒח ¿̇ ּƒב ָ‰ָ‡ָ„ם  ר…ר  ב¿ ƒי ַמַען  ל¿

‰ּו‡  ו¿ ָב‰,  ַ‰ּטו… ל  ָכּ ם  ָׁ̆ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ן  ׁ≈̆ „ָ ו¿ ַרֲעָנן  ם  ָמ˜ו… ל¿ ‰ּו  י‡≈ ƒב ּ¿̇

‰ּו‡            ו¿ ים,  ׂ ƒ̆ ֲע ַ‰ַמּ ל  ָכּ ף  73סו… ‰ּו‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ם,  ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי

ָ‡ָ„ם,  ל  ָכּ ƒמ ל  ≈‡ ו… ׁ̆ מו…  ׁ¿̆ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ָל‰  ≈‡ ּׁ¿̆ ‰ַ74

 "‰‡ָ ר¿ ƒי ל¿ ם  ƒ‡ י  ּƒכ  , ך¿ ָמּ ƒע מ≈ ל  ≈‡ ׁ…˘ יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰ "ַמ‰  יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

 ‰‡ָ ר¿ ּ ƒ(ח)ַ‰י י  ּƒ̇ ל¿ ּƒב ב  ָׁ̆ ח¿ נ∆  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע ּום  ׁ̆ ין  ≈‡ ו¿ יב),  י,  („ברים 

ָר‰. ‰ו… ַ‰ט¿ּ

‰ט‰ור‰.  ‰יר‡‰  ח. 
יחזקאל׳  ׳אור  בספר 
עו)  עמוד  ומוסר,  (יראה 
יראת  להשיג  כדי  כתב: 
ראשית  חייב  שמים 
הענינים  מנפשו  לעקור 
ליראה.  המפריעים 
ורצונות  תאוות 
מתנגדות  עולם-הזה 
ליראת שמים, וכן מדות 

בי‡ורים
70. עמל ‰כסילים ˙י‚ענו. כסילותם גורם להם עמל המיגען, אשר לא למדו 
דרכי מבואות העיר (ללכת בדרך כבושה, וטורח הרבה) ומתיגע ליכנס דרך 
פחתים ובצעי המים ויגע בטביעות רגליו בבוץ (רש״י). 71. ‰טבועים ב‰בלי 
בהם  שאין  בהבלים  ושרויים  ממש,  בהם  שאין  בדברים  השקועים  ‰˘ו‡. 
73. סוף כל ‰מע˘ים. תכלית כל  72. מסיל‰. דרך סלולה וישרה.  תכלית. 
דבר ככתוב בסוף קהלת: ׳סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו 

שמור כי זה כל האדם׳. 74. ‰˘‡ל‰. הבקשה אשר ה׳ מבקש מכל אדם.

והדעה, והוא מסור בידי 
מסור  יצרו  ואין  יצרו 
שיהא  יתכן  לא  בידו, 
שבין  במצוות  שלם 
ואם  למקום,  אדם 
ידועה  במדה  מקיימן 
שאינו  מפני  רק  הוא 
התנגדות  בהן  פוגש 
המדות  אחת  מטעם 
בהפגשו  אבל  המגונות, 
לא  שלהן  בהתנגשות 
תעמוד יראתו בפניהן״!

 - מתוקנות  מדות  ללא 
אי אפשר להיות שלמים 
אדם  שבין  במצוות  אף 
למקום, ואם אם נראה לעין שמקיים מצוות בשלמות הוא רק מפני שלא בא 

לידי נסיון, ואילו בא לידי נסיון לא היה עומד בו!  
ואין  לתורה  לעלות  אותו  שמכבדים  חרד  דוגמא:  איש״  ה״חזון  לכך  ומביא 
הכיבוד מספיק לו לפי מעלתו ולכן הוא אינו עולה – מידת הכבוד שבו גרמה 

לו לעבור על: ״ועוזבי ה׳ יכלו״ – זה שקורין לו לעלות לתורה ואינו עולה.
האדם הזה מקולקל בשורשו שיצר הרע שופטו וכל עשיית מצוותיו הן פרי 
ההרגל המתאימות לכבודו ולתאוותיו ולהלך חייו, אך נסו לפגוע בו כי אז 

תתהפך הקערה על פיה! 

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ּון  ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿

ל                  ָיכו… ָחָכם  ∆‰  ,˙ ָרעו… ו¿  ˙ בו… טו…

יל  ƒס ַ‰כ¿ּ ו¿  ,˙ בו… טו… ל¿  ˙ ָ‰ָרעו…  ˙ ו… ׂ̆ 75ַלֲע

.˙ ָרעו… ˙ ל¿ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒ76מ ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע

ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒמ ינו…  ≈‡ ו¿ ך¿  ׁ∆̆ ח… ַבּ ך¿  ל≈ ‰ו… ׁ∆̆ י  ƒמ
 ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ∆‡  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ּון  ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿

ן  ‚ו… יו, כ¿ּ ָ̇ ֻכּיו… ל ז¿ ˙ ָכּ ∆„ ַ‡ב∆ּ ‰ ַ‰מ¿ ּ„ָ ƒּבו… מ

ר            ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ב¿ּ  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒ‰ַ77מ

בי‡ורים
75. לע˘ו˙ ‰רעו˙ לטובו˙. להשתמש עם המדות הרעות למטרה טובה, כגון 
הגאוה  במדת  וכן  חכמה׳.  תרבה  סופרים  ל׳קנאת  להשתמש  הקנאה  במדת 
במדת  כגון,  לרעו˙.  טובו˙  מ„ו˙   .76 ה׳׳.  בדרכי  לבו  ל׳ויגבה  להשתמש 
ובמדת אהבה, ישתמש לאהוב את  הרחמנות ישתמש לרחם על האכזרים. 
טובים,  ובמעשים  בתורה  אף שהוא מלא  במע˘יו.  ‰מ˙‚‡‰   .77 הרשעים. 
מכל מקום אסור לו להתגאות בכך, כשכל כוונתו בזה להתגדל ולהשתרר על 

בני אדם. 

ין  ≈‡ ׁ∆̆ ּוכ¿  ,˙ בו… טו…  ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ ָך  מ¿ּ ƒמ

ָר‰  ו… ּ̇ ָך  ָי„¿ ין ב¿ּ ≈‡ ,˙ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒָך מ ָי„¿ ב¿ּ

לּוָי‰  ּ¿̇ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ל  ָכּ י  ּƒ(י)כ  ,˙ וו… ¿̂ ƒּומ

״ותיראן  טובות.  מידות 
האלקים  את  המילדות 
דבר  כאשר  עשו  ולא 
מצרים  מלך  אליהן 
הילדים״  את  ותחיין 

(שמות א, יז). ובמסכת סוטה (יא:) דורשת הגמרא: ״ותחיין את הילדים – תנא 
לא דיין (למילדות) שלא המיתו אותן (את הילדים) אלא שהיו אף מספיקות 
להם מים ומזון״ (ומסייעות להחיותם, דהיינו שהיו מחביאות אותם בבתיהן 

ומגדלות אותם. רש״י).
מסירות נפשן של המילדות מוכיחה בלי ספק על מידותיהן הטובות ועל טוב 
ליבן. מדוע אין התורה מדגישה תכונות אלו? מדוע הזכירה התורה רק את 

יראת האלקים שלהן?
בספר ׳זכרון מאיר׳ מבאר, שמכח מידות טובות לבד לא היו המילדות יכולות 
הם  המלך  צו  הפרת  מתוך  כאלה  נפלאים  מעשים  שעשו.  מה  את  לעשות 
יכול  אלקים  ביראת  שספוג  מי  רק  אדם.  שבכח  ההטבה  מגבול  למעלה 
להתעלות להנהגה כזו ולהתעלם מן הסכנה הגדולה. לפיכך קבעה התורה 
את הגורם האמיתי: ״ותראין המילדות את האלקים״! ולכן - ״ולא עשו כאשר 

דבר אליהן מלך מצרים ותחיין את הילדים״.
נאמר  לא  כאן  גם  בתים״.  להם  ויעש  האלקים  את  המילדות  יראו  כי  ״ויהי 
״כאשר הטיבו עם הילדים״, אלא ״כי יראו״, ללמדך כי השכר של ״ויעש להם 
בתים״ בא עבור היראה.  הן יראו את ה׳ ולפיכך זכו לבתים של תורה ויראה, 
בתי  אמר  חד  ושמואל,  ״רב  (יא):  סוטה  במסכת  כדאיתא  מדה.  כנגד  מדה 
כהונה ולויה – אהרן ומשה. וחד אמר: בתי מלכות – דוד נמי ִמִמְרָים קאתי״. 

י. כי כל ‰˙ור‰ ˙לוי‰ ב˙י˜ון ‰מ„ו˙. כתב הגר״א (באבן שלמה פ״א): ״כל 
עבודת ה׳ תלוי בתיקון המדות, וכל החטאים מושרשים במדות, ועיקר חיות 

האדם הוא להתחזק תמיד בשבירת המדות, ואם לאו למה לו חיים״. 
כתב ה״חזון איש״ זצ״ל (אמונה ובטחון פ״ד אות ה-ו): ״מן המונחים הקיימים 
כי תיקון המדות מתיחס לאלה המצוות שהם בין אדם לחברו, וחובת היראה 
בשביל מצוות שבין אדם למקום יתברך, ומן המונח הזה קיימת הדעה כי יש 
בני אדם שלמים במצוות שבין אדם למקום יתברך וחסרים בתיקון המדות 
אל  לחודר  באמת  קיימת  זו  דעה  אין  אמנם  לחברו.  אדם  בין  רעים  והם 
פנימיות חזיון הזה. כי האמת, זה שמדותיו כברייתן ולא הותקנו על פי המוסר 

ר. ַ‡ח≈ ˙ ל¿ ƒי ר ַ‰ַבּ כ≈ ן, ּומו… מו… ט¿ ַע ַ‰ַמּ ≈„ ינו… יו… ≈‡ , ו¿ י˙ו… ב≈ ב¿ּ

 

 ‰ ּ„ָ ƒָכל מ , ו¿ ּזו… ƒמ ‰ ָנּ ֻׁ̆ יו זו… מ¿ ָ̇ ּ„ו… ƒר…ב מ י ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ ּƒן כ נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰
ָכ‡ן  ו… ל¿ ּ̇ כ¿ ַׁ̆ ַע˙ ָ‰ָ‡ָ„ם, זו… מו… ּ„ַ ˙ פ∆ ר∆ ‰ 81טו… ּ„ָ ƒּומ 

ַחר         ב¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ ָכל  ל¿ עו…  ּ ַסי¿ מ¿ ָ‰ָרע  ר  ∆̂ י≈ ו¿ ָכ‡ן,  ל¿ ו…  ּ̇ כ¿ ַׁ̆ מו… זו…  ו¿

ר,  ָבּ ¿„ ּƒמ ַבּ ך¿  ל≈ ‰ו… ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם  ל¿  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿  .‰ּ ָבּ ׁ∆̆ חּו˙  ‰ַ82ָפּ

 ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ו¿ ים  ƒב ≈‡ ּוז¿ ים  ƒר מ≈ ּונ¿  ˙ ַוֲ‡ָריו… ים  ּƒב ּ„ֻ ּבו…  ים  ƒע ¿‚ ּופו…

ל  ם ָכּ ƒם ע ח≈ ָלּ ƒ‰ יָניו ּול¿ ˜…ַח ע≈ פ¿ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂  ‰ּ ׁ̆ ַ‰ז∆ י ƒ‡‰ָ .ים ƒ̇ י ƒח ׁ¿̆ ַמ

פּו‰ּו  ר¿ ט¿ ƒי ָח„,  ∆‡ ַ‚ע  ר∆ יָניו  ע≈ ים  ƒַיֲעל ם  ƒ‡ ו¿ ָח„,  ∆‡ ו¿ ָח„  ∆‡

ֲ‡ָו‰  ַּ̇ ‰ַ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ ָ‰ָרעו… יו  ָ̇ ּ„ו… ƒמ ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ך¿  ָכּ ים.  ƒ̃ י ּ ƒז ַ‰ַמּ

ּבו…  ƒל ב¿ּ  ˙ לו… ּ ¿‚ ל¿ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ן,  ∆‰ ָבּ  ‡ ≈̂ ַכּיו… ו¿ ַעס  ַ‰ַכּ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ו¿

     ˙ מ∆ ר ָ‰‡¡ ּבו… ‡ו… ּ ƒל ƒר מ ≈̃ ָע ם, י≈ נ≈ ּ¿̃ ַ̇ י¿ ל…‡  ם ו¿ ַעל≈ּ ¿̇ ƒי ם  ƒ‡ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇

י„"  ƒמ ָ̇ י  ּ ƒ„ ¿‚ נ∆ ל¿ י ‰'  ƒ̇ י ּ ƒו ׁƒ̆ 84" ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿  . ך¿ ׁ∆̆ ח…  ׁ̆ ָימ≈ 83ו¿

(˙‰ילים טז, ח).

בי‡ורים
תמיד  שתלך  הגר״א:  פירש  רגליהם״,  בעפר  מתאבק  והוי  לחכמים,  ועד 
אחריהם, כמו שנאמר (משלי י״ג) הולך את חכמים יחכם, ומשלו לחנוני מוכר 
בשמים שנשאר האבק בו. ובפרקי דר״א (פכ״ה) מסיים על משל זה: כך כל מי 
שהולך עם הצדיקים לוקח מדרכיהם וממעשיהם הטובים. ובאדר״נ (ו׳): בזמן 
שתלמיד חכם נכנס לעיר אל תאמר איני צריך לו, אלא לך אצלו. 81. טורפ˙ 
ומושכתו אליה.                דעתו של האדם  ונוטלת את  חוטפת  כל מדה  „ע˙ ‰‡„ם. 
82. ‰פחו˙ ˘ב‰. שיבחר בצד השלילי ביותר שבה. 83. וימ˘ חו˘ך. יהיה 
לבו חשוך מאד. 84. ˘וי˙י ‰' לנ‚„י. תמיד אחשוב כאילו ה׳ עומד נגדי ורואה 
מעשי. ומסיים הפסוק ״כי מימיני בל אמוט״, כי בעבור זה יעמוד מימיני לעזור 

 . נו… לו… ¿̃ ּƒב  „ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒּומ רו…  ל ֲחב≈ ׁ∆̆ נּו˙  ¿‚ ּƒב י„  ƒמ ָּ̇ מו…  ¿̂ ַע  ‰ ַיפ∆ּ 78ּומ¿

 ׁ̆ י≈ ו¿ ח,  ָבּ ֻׁ̆ ן מ¿ ƒַיי י˙  ƒָחב  ‡ ַמל≈ּ מ¿ּ ׁ∆̆ י  ƒמ ‰ ל¿ מ∆ ּ„ו… ׁ̆ ַ‰‰ּו‡  י ƒ‡‰ָ ו¿

ן  ƒי ַ‰ַיּ ל  ָכּ ‡ַב„  י…ּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡ ָטן,  ָ̃ ב  ∆̃ נ∆ י˙  ƒָחב ∆‰ י˙  ּƒ̇ ח¿ ַ̇ ב¿ּ

 ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ ך¿  ָכּ  ; ˙ו… ‡ו… ם  ּ…̇ ס¿ ƒי ל…‡  ם  ƒ‡ ָטן  ָּ̃ ‰ַ ב  ∆̃ ּ נ∆ ַבּ ח  ָבּ ֻׁ̆ ַ‰מ¿

י  ≈„ ַעל-י¿ ל  ַ‰כ…ּ  „ ַ‡ב≈ּ י¿ ָר‰,  ו… ּ̇  ‡ ָמל≈ ‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,‰ּ ַ‰ז∆

ם  ≈‰ ים  ּƒַעט ּומ¿ ָנּ‰.  ּ ¿̃ ַ̇ ל¿  ׁ̆ ָיחּו ל…‡  ם  ƒ‡ ַ‰ז…ּ‡˙  ָ‰ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

מו…  יר, ּוכ¿ ּƒכ‰ַ ים ל¿ ƒין ֲחָכמ ≈‡ ׁ∆̆  ׁ̆ ˙. י≈ מ∆ ים ָ‰‡¡ ƒיר ּƒכ ָלם ַ‰ַמּ עו… ָבּ

ל…‡  ך¿  ָכּ ם,  ֻסָלּ ב¿ּ  ˙ ַלֲעלו… ל  ָיכו… ָליו  ַר‚¿ י  ּ≈̇ ׁ¿̆ טּוַע  ָּ̃ ‰ַ ין  ≈‡ ׁ∆̆

‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ בּוָנ‰.  ּ¿̇ ּבו…  ין  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿  ˙‚ַ ר≈ ַמ„¿ ב¿ּ  ‰ ַיֲעל∆

ל  ָכּ ים  ׂ ƒ̆ ָיּ ׁ∆̆ ַע„  עּוָריו  נ¿ּ ƒמ ָלם  ָ‰עו… ֲ‡ַו˙  ַ̇ ב¿ּ ע  ַבּ ט¿ ƒנ ו¿ ָחָכם, 

ל  ּ‚ַ י ֻ‰ר¿ ּƒרו… ָ‰ַרע, כ ¿̂ ƒן י ˆו… ˙ ר¿ ו… ׂ̆ ַלֲע ֲ‡ָו˙ו… ו¿ ַּ̇ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ָמ˙ו… ל¿ ָחכ¿

 , ו… ׁ̆ ַנפ¿ ב¿ּ ים  ƒבּוע ¿̃ ם  ≈‰ ׁ∆̆ ַע„  ים  ƒָרע‰ָ ים  ׂ ƒ̆ ֲע ַמּ ַבּ עּוָריו  נ¿ּ ƒמ

ׁ̆ ּבו…  ּ י≈ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ˙. ו¿ ׁ̆ ָ‰ֲעו…נו… ח ָי˜ּו ַפּ ƒט 79מ ל≈ ָמּ ƒ‰ ‡…„ ל¿ ‰ לו… מ¿ ׁ∆̆ ָ̃ ו¿

ים, ַ‡ך¿ ל…‡ ָ‰ָי‰  ƒב ים טו… ƒָרכ ¿„ ּƒך¿ ב יל≈ ı ל≈ ַ‚ם ָחפ≈ יר ו¿ ּƒכ‰ַ ָמ‰ ל¿ ָחכ¿

ים,  ƒר ָׁ̆ ים ַ‰י¿ ƒָרכ ּ ¿„‰ַ ָמ‰ ו¿ ם ַ‰ָחכ¿ ∆‰ מ…ַע מ≈ ׁ¿̆ ƒים ל ƒל ַ‰ֲחָכמ ∆̂ ≈‡80

ן  מו… ׁ̆ לו… ַמט¿ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ ‰ ל¿ מ∆ „ו… ים. ו¿ ּƒכ ַׁ̆ ַמֲח ך¿ ב¿ּ ל≈ ך¿ ‰ו… ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒּומ

בי‡ורים
78. ומיפ‰ עˆמו ˙מי„ ב‚נו˙ ˘ל חברו. עורך מעשיו הטובים וחכמתו למול 
מעשי חבירו או חכמתו כדי שמתוך כך יראה שהוא מכובד וחבירו בזוי, נמצא 
מתפאר בחסרונותיו של חברו ובסכלותו, וזהו ״מתכבד בקלון חברו״, שעל ידי 
השוואה זו מכבד את עצמו בגנות חברו. 79. מפח י˜ו˘. ממלכודת המוקש 
של רשת העוונות. 80. ‡ˆל ‰חכמים. במסכת אבות (א, ד): ״יהי ביתך בית 

יַע  ּ ƒ‚ַי ָניו, ו¿ ס ָבּ נ≈ יַפר¿ ƒל ו כ≈ּ ַכל¿ ך¿ ַ‰ּלּוַח י¿ ו… ּ̇ ƒיו, ּומ ָ̇ בו… חו… ָרָכיו ו¿ ¿̂ ּו

י  ּיּור≈ ƒ̂ רּו ּבו…  ּ י¿ ַ̂ ים י¿ ƒיל ƒס ב ָ‰ָ‡ָ„ם: ַ‰כ¿ּ ך¿ ל≈ ָל‰. ָכּ „ו… ּ ¿‚ ˙ ל∆ ע∆ ˙ו… ל¿

ם  ָבּ ƒּו ל‡ יַמל¿ּ ƒן, ו ל 92ָוָ‡ו∆ ב∆ י ‰∆ ≈̃ ּו ּ̃ ƒבּו ָעָליו ח ּ¿̇ כ¿ ƒי ר, ו¿ ∆̃ ׁ∆̆ ל ו¿ ב∆ ∆‰

ב  ַּ̇ כ¿ ƒם מ ָבּ ƒבּו ַעל ל ּ¿̇ כ¿ ƒי ים  ƒיל ּƒכ ׂ ¿̆ ַ‰ַמּ ו¿ י˜;  ƒָור ל  ב∆ ∆‰ ˙ בו… ָׁ̆ ַמֲח

˙, ַע„  ּ„ו… ּƒַמ˙ ַ‰מ ָחכ¿ ˙ ו¿ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ ‰ַ „ סו… ‰ּו‡ י¿ ׁ∆̆ ים,  ƒ‰…ל ¡‡

ַנ˙  ָוּ ַכּ  ‰ ָ̇ ָ‰י¿  ‰ ָלז∆ ו¿ יַע.  ƒ̃ ָ‰ָר ז…ַ‰ר  כ¿ּ ם  ָ̇ ו… ׁ̆ ַנפ¿ ירּו  ƒ‰ ַיז¿ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

ם ַעל לּוַח  ב≈ ¿̇ ָכּ יָך,  ∆̇ ע… ב¿ּ ¿̂ ם ַעל ‡∆ ר≈ ׁ¿̆ ָ̃ 93" : רו… ָ‡מ¿ ב¿ּ ל…מ…‰  ׁ¿̆

ָך" (מ˘לי ז, ‚).  ב∆ּ ƒל

ַזך¿  ם  ƒ‡ ָנַער,  ר  ַנכ∆ּ ¿̇ ƒי ַמֲעָלָליו  ב¿ּ ם  ּ‚ַ94" ל…מ…‰:  ׁ¿̆ ָ‡ַמר   „ עו…
ַעל  ַמר  ¡‡ נ∆ סּו˜  ַ‰ָפּ  ‰ ז∆ י‡).  כ,  (˘ם   " לו… ע√ ָפּ ר  ָׁ̆ ָי ם  ƒ‡ ו¿  

מו…  כ¿ּ ם.  י‰∆ ≈̇ ּ„ו… ƒמ ר  ָכּ ƒנ ם  י‰∆ עּור≈ נ¿ּ ƒמ י  ּƒ95כ ים,  ƒָער ַ‰נ¿ּ ָחַנ˙  ַ‰ב¿

ם  ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒּומ ,˙ ׁ∆̆ ˙ ב…ּ ּ„ַ ƒם מ ∆‰ ‰ ָבּ ∆‡ ר¿ ƒים נ ƒָער ˙ ַ‰נ¿ּ ָ̂ ¿̃ ƒמ ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ ׁ∆̆

ל  ים ‡∆ ƒט ם נו… ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒָו‰, ּומ‡ֲ ַּ̇ ל ַ‰ ים ‡∆ ƒט ם נו… ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒַעּזּו˙, ּומ‰ָ -

בי‡ורים
בהם  להתבונן  לבך  שים  ‡ˆבעו˙יך.  על  ˜˘רם   .93 ושקר.  עמל  ו‡ון.   .92
י˙נכר  במעלליו  ‚ם   .94 לבך.  במחשבות  היטב  לזכרם  אותם  וחקוק  תמיד, 
בהתנהגותו.                     הוא  תמים  והאם  טהור  האם  להכיר  ניתן  בנערותו  כבר  נער. 
95. כי מנעורי‰ם נכר מ„ו˙י‰ם. במסכת ברכות (מח.) מביאה הגמרא מאמר 
השגור בפי הבריות: ״בוצין בוצין מקטפיה ידיע״, פירוש, כל דלעת ודלעת כבר 
בקטנותה לפי השרף היוצא ממנה בשעת חניטה, ניתן להכיר את איכות הפרי 
כיצד  לדעת  ניתן  בקטנותם  ממעשיהם  אדם  בבני  כן  וכמו  טוב,  יהיה  אם 

יתנהגו לכשיגדלו.

ָ‡ר   ּׁ¿̆ ƒמ ׁ̆ ָמ˙ו… ַחָלּ ָחכ¿ ‚ּופו… ּוב¿ ַל„ ‰ּו‡ ב¿ּ ּנו… ׁ∆̆ ָע‰  ָׁ̆ ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ
ם  ָ„ם ‰≈ ל¿ ָוּ ƒ‰ ם יו… ˙ 86ב¿ּ ּיו… ƒר ל ַ‰ב¿ּ י ָכּ ּƒכ ,˙ ּיו… ƒר ל ‰ַ85ב¿ּ ָכּ

יך¿  ƒר ָ̂ ָמם, 87ֲ‡ָבל ָ‰ָ‡ָ„ם  ¿̂ ַע ים ל¿ ƒע ּ ַסי¿ ים ּומ¿ ƒל כ¿ ‡ו… ים ו¿ ƒכ ל¿ ‰ו…

ָמ˙ו…                ׁ¿̆ ƒנ ל¿ ּון  ּ̃ ּƒ̇ ר  ≈̇ יו… יך¿  ƒר ָ̂ ן  ַ‚ם-כ≈ּ ו¿  , ‚ּופו… ב¿ּ ל  „ו… ּ‚ָ ט…ַרח 

ָ‰ָ‡ָ„ם  י  ּƒכ ים,  ƒב טו… ים  ƒָרכ ּ ¿„ ין  ƒב‰ָ ּול¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿ ן  ּ≈̃ ַ̇ 88ל¿

 ‰ מ∆ 90ּ„ו… ּבו…  ƒל ַ‡ך¿  ָמ‰,  ≈‰ ב¿ ּƒכ  ‚ ≈‰ 89נו…  „ ַלמ≈ּ מ¿ ל…‡  ב¿ּ ˙ו…  ָלּ ƒח ¿̇ ּƒב

 - ׁ̆ פ≈ּ ƒַי„ ט ּ‰ ב¿ּ ם ַ‰ּלּוַח ַ‰ז∆ ƒ‡ ,ב ָעָליו ּ…̇ כ¿ ƒּו‡ מּוָכן ל‰ ׁ∆̆ לּוַח  ל¿

 ‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י ל ו¿ ≈̃ ל¿ ַ̃ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ ים ַע„  ƒי ‰ֲ91ָבל טּוט≈ ר¿ ׂ ƒ̆ ט ָעָליו  ט≈ ר¿ ׂ ַ̆ י¿

ָיָניו  נ¿ ƒע ר  ∆„ ס≈ ָעָליו  ב  ּ…̇ כ¿ ƒי ָחָכם  ∆‰ ֲ‡ָבל   ,„ עו…  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ּבו… 

בי‡ורים
לי ולא אהיה נוטה לנפול. (מצודת דוד). 85. ‰בריו˙. בעלי חיים. 86. ביום 
‰ול„ם ‰ם ‰ולכים. במסכת בבא קמא (סה:) אמר רבא: שור בן יומו (ביום 
שנולד, הרי הוא כבר) קרוי שור, איל בן יומו קרוי איל. והכוונה שעגל משעה 
ובדעתו.                  במהלכו  במאכלו,  עניניו,  בכל  גדול  שור  כמו  הוא  הרי  שנולד 
גדול  טורח  יש  כשנולד  האדם  כלומר,  ‚„ול.  טורח  ˆריך  ‰‡„ם  ‡בל   .87
להוריו בטיפול גופו ובגידולו. 88. ל˙˜ן ‰חכמ‰. ללמדו דרך הישר ולעלות 
במדרגות החכמה. 89. נו‰‚ כב‰מ‰. כאמור בפסוק (בראשית ח, כא) ״כי יצר 
לב האדם רע מנעוריו״. פירוש, כי הרצונות של לב האדם הם רעים מילדותו, 
מהרגע שנולד. ובאיוב (יא, יב) ״ועיר פרא אדם יולד״, ופירש ה׳מצודת דוד׳, כי 
כל אדם כאשר יולד הוא כעיר פרא מבלי חכמה, וכאשר יכין לבו הנה ישכיל. 
90. „ומ‰ ללוח ˘‰ו‡ מוכן לכ˙וב עליו. באבות (ד, כ): ״אלישע בן אבויה 
ניר חדש...״ כשם שדיו  על  לדיו כתובה  דומה,  הוא  ילד למה  אומר, הלומד 
הכתובה על ניר חדש - שעדיין לא כתבו בו - הדיו נבלע ונדבק בו היטב, ואינו 
נמחק לעולם, כמו כן הלומד בעודו צעיר כאשר עדיין לא נחקקו במוחו ענייני 
משתכח.                ואינו  היטב  בו  נחקק  לימודו  לקבל,  פנויים  וליבו  ודעתו  העולם, 

91. ‰בלים. דברים שאין בהם ממש.

שאז  הזה,  והדיבוק 
כשיהיה זמנה להתפרש, 
מכל  לגמרי  תתפרש 
הולך  הוא  ואם  וכל. 
בדרך טוב, הוא מרחיקה 
מעצמו. והנה בזמן הזה, 
הערלה,  הרחק  שהוא 
הוא  מפיו  היוצא  ההבל 
אחרא  סיטרא  מכניע 
גדולה,  שבירה  ושוברה 
וממשיך הכח של  וחוזר 
שקיבל  התורה 
שנולד.  קודם  בראשונה 
לקבל  שהשלים  וכיון 
לו לעשות,  יש  אז  הכח, 
ולכן הוא חייב במצוות.

מ„ו˙.  ספר  ז‰  י‚. 
ירוחם  רבי  המשגיח 
זצ״ל  ליבוביץ  הלוי 
ממיר כתב (ד״ת ד, לט): 
מאדמו״ר  שמעתי  ״פעם 
על  זצ״ל  מקלם  הסבא 
נזכר  לא  השאלה מדוע 
כל  בתורה  בפירוש 
הענין והחומר של מידות [וכבר עמד על זה רבי חיים ויטאל בשערי קדושה 
ח״א שער ב]. ואם כי מידת הגאוה אמנם נזכרת בתורה, כנאמר ״ורם לבבך 
וגו׳ ״ (דברים ח, יד) ועוד כאלה, אולם מידות הכעס והקנאה וכד׳, אשר הינם 

ים  ƒ̃ ָּ̇ ע¿ 98נ∆ יָנם  ≈‡ ָנ‰  ¿̃ ּ ƒז‰ַ י  ימ≈ ּƒב ֲ‡ָבל 

י  ימ≈ ּƒב ם  ∆‰ ָבּ ָ‰יּו  ּׁ∆̆  ‰ ַמּ ƒמ ל  ַ̃ ב¿ּ

ף,  ס∆ כ∆ּ ַטס  ל¿ ים  ƒמ ּ„ו… ם  ≈‰ ו¿ ֲחרּו˙.  ַ‰ַבּ

 ‰ ֲחֻלָ„ּ ָל‰  ע¡ ∆‰ ו¿ ע  ַ̃ ר¿ ַּ̃ ַבּ ָטמּון  ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

˙ו…  יך¿ ‡ו… ƒר ָ̂  , ָמָנ˙ו… ַ‰ט¿ ך¿  ‡…ר∆ 99ב¿ּ ָעָב‰ 

ַע„   ‰ ָ̃ י ƒר מ¿ ַ‡ַחר   ‰ ָ̃ י ƒר 100מ¿ ף  ס∆ ַ‰כ∆ּ

ך¿  ָכּ  .‰ ∆‡ ַ‰ָנּ ‰ּו  ≈‡ ַמר¿ ל¿ ף  ס∆ ַ‰כ∆ּ ּוב  ׁ̆ ָיּ ׁ∆̆

 , ָ‰‚ו… נ¿ ƒּכו… ּומ ר¿ י ַ„ּ ƒפ ר ָ‰ַלך¿ ל¿ ׁ∆̆ ָ‰ָ‡ָ„ם ֲ‡

 ,˙ רּועו… ּ¿‚‰ַ  ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ י  ≈̃ מ¿ ƒע ב¿ּ ע  ַ̃ ׁ¿̆ ƒנ ו¿

ין  ב≈ּ יל  ּ ƒ„ ַ‰ב¿ 101ל¿ לו…  כ¿ ׂ ƒ̆  § ט̆… ל¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂

יל  ּ ƒ‚ ַ‰ר¿ ּול¿ ר  ‰ו… ַ‰ָטּ ין  ּוב≈  ‡ מ≈ ַ‰ָטּ

 ˙ בּועו… ˙ ט¿ ּ„ו… ּƒיּו ַ‰מ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ָ„‰ ַע„  ֲעבו… ַבּ

. ּבו… ƒל ˙ ב¿ּ ּורו… ׁ̆ ¿̃ ּו

ם  ַּ̇ ח¿ נ∆ ו¿ ב  ַּ̇ כ¿ ƒנ  ˙ ּ„ו… ƒמ ר  פ∆ ס≈  ‰ (י‚)ז∆

בי‡ורים
טמון  שהיה  הזמן  מריבוי  ‰טמנ˙ו.  ב‡ורך   .99 משתנים.  נע˙˜ים.   .98
באדמה. 100. מרי˜‰. שפשוף וניקוי לסלק כל מה שנדבק בו. 101. ל‰ב„יל. 

לדעת לחלק. 

 ˙ ּ„ו… ƒמ ל  ָכּ י  ּƒכ ַ„ע,  ו¿  .˙ בו… טו…  ˙ ַמֲעלו…

י  ימ≈ ּƒב ּבו…   ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ָ‰ָ‡ָ„ם 

י  ימ≈ ּƒב ָ‰יּו  ם  ≈‰ נּו˙,  ¿̃ ּ ƒז‰ַ ו¿ ֲחרּו˙  ַ‰ַבּ

ַמן ַ‰‰ּו‡  ּ ז¿ ַבּ ֲחרּו˙, ַ‡ך¿  ַּׁ̆ ‰ַ ו¿ „ּו˙  ל¿ ַ‰ַיּ

יָ‡ם  ƒַלֲ‰ב ם ו¿ ָ̇ ‡ו… ַ‰ר¿ ַח ל¿ ל…‡ ָ‰ָי‰ ּבו… כ…ּ

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ƒָער ַ‰נ¿ּ 96ו¿  .‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ‰ַמּ י  י„≈ ƒל

ּיּוַכל  ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ לּו˙, ‡∆ ם ַנב¿ י‰∆ ָל‰ ֲעל≈ ¿„ ּ‚ָ

ָב‰,  ך¿ ַ‰ּטו… ר∆ ּ ל ַ‰„∆ ם ‡∆ ָ̃ י ּƒ̇ ַ‰ע¿ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿

ַח  ם כ…ּ ∆‰ ין ָבּ ≈‡ ל, ו¿ ב≈ּ ַ̃ ם ל¿ ַח ָל‰∆ י נו… ּƒ(י‡)כ

ַי„  ַח˙  ַּ̇ ƒמ ר…ַח  ב¿ ƒל ו¿  ˙‡ ≈̂ ָל ָמ‰  ָחכ¿ ו¿

ל,  ב…ּ ס¿ ƒל ים  ƒיכ ƒר ¿̂ ם  ≈‰ 97(יב)ו¿ ר,  ַיס≈ּ ַ‰מ¿

ל˜בל.  ל‰ם  נוח  כי  י‡. 
על הפסוק (משלי יג, כד) 
מוסר״,  שחרו  ״ואוהבו 
דוד׳:  ה׳מצודת  ביאר 
מייסרו  בנו  את  האוהב 
בעת השחר, רוצה לומר 
יוכל  עת  בילדותו, 
אשר  לכל  לנטותו 

יחפוץ.
(שער  השל״ה  כתב 
אות  האותיות 
והמשילו  דרך-ארץ): 
בעוד  לנטיעה  זה  דבר 
שהיא ילדה יוכל האדם 
כפי  ולישרה  לנטותה 
נתגדל  אם  אבל  רצונו, 
אי  בעקמימות  האילן 
לישרו  לו  אפשר 

אחר-כך, כן משפט הנער.
ובתחילה,  כתב:  להרמח״ל  חיים׳  עץ  ׳דרך  בספר  לסבול.  ˆריכים  ו‰ם  יב. 
הפנימית,  הערלה  אך  ימים.  שמונה  אחר  אותה  בגוף, מעבירים  כשהערלה 
שהיא ערלת הלב, אינה סרה אלא לאחר שלוש עשרה שנים ויום אחד, ולכן 
כל אותו הזמן הוא פטור מן המצוות. ועם כל זה באותו הזמן צריך לייסרו, 
פורשת  היא  ואז  היטב,  ממנו  הערלה  לו שתפרד  גורם  שזה  כמו שאמרתי, 
ממנו לגמרי בזמן המוכן כנאמר למעלה, ועל כן אמר ״ירחיקנה ממנו״, ולא 
אמר ״יסירנה ממנו״, כי אין זה להסירה, כי אם בזמנה תסור...והנה כן הדבר 
הקשר  מן  להרחיקה  כדי  חיבוט  וצריך  בו,  קשורה  האולת  כי  בנער,  הזה 

בי‡ורים
96. ו‰נערים. הצעירים אף אם גבר עליהם טבע הרע עדיין אפשר... 97. ו‰ם 
ˆריכים לסבול. את דברי המייסר, מאחר ואין בהם עדיין כח וחכמה לברוח 

מתחת ידיו, ועוד שאז עדיין נפשם רכה ונוחה לקבל דברי מוסר. 

י               ƒל כ¿ּ ח  ַ̃ ו¿ מּוָסר  ַמע  ׁ¿̆ ן  ָלכ≈ ‡ּוָמ‰.  מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע יּוַכל 

           ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ  ,‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇  ‡ ֲ‰לו… יָך.  ∆̇ ּ„ו… ƒמ ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ ָך  ָי„¿ ב¿ּ ָך  ¿̇ נּו ֻ‡ָמּ

ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ו¿  ,˙ לו… „ו… ּו‚¿  ˙ ַטּנו… ¿̃  ,˙ עו… ב¿ּ ַמט¿ י  ינ≈ ƒמ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ לו… 

ַ„ע  ּ י≈ ׁ∆̆ ַע„  ַ‡ַח˙,  ָכל  ב¿ּ  ˙ נו… ¿̃ ּ ƒל ַמ‰  ַ„ע  י≈ ל…‡  ָים,  ו¿ ָׁ̆ ו¿ ם  ָכּ ר¿ ע∆

ַע             ב≈ּ ַמט¿  ‰ יז∆ ≈‡ יַ„ע  ל≈ יך¿  ƒר ָ̂ ַ‚ם  ו¿ ַע.  ב≈ּ ַמט¿ ל  ָכּ ל  ׁ∆̆ ך¿  ר∆ ע≈

˜…ל  ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ ַ‡ַחר  יָ‡ּ‰.  ƒ̂ ‰ו… ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ 102 יָ‰  ָעל∆ ָ‚ַזר  ו¿ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ַסל  ָפּ

ַ‡ַח˙            ָכל  ב¿ּ ח  ַּ̃ ƒל ַ„ע  י≈ ָ‡ז   ,‰ָ כ∆ ַיַער¿ ו¿ ַע  ב≈ּ ּוַמט¿ ַע   ב≈ּ ַמט¿ ל  ָכּ

 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ַזר  ּ‚ָ ׁ∆̆ ַע  ב≈ּ ַמט¿ ּוב¿  ,‰ ו∆ ָׁ̆ ך¿  ר∆ ע≈ 103ב¿ּ ָרָכיו  ¿̂

ס.  נ≈ ָּ̃ ƒי  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע 104ב¿ּ  ‡ ָלּ יָ‡ּ‰ ‡∆ ƒ̂ יו…  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ר  ָזּ‰≈ ƒי יָ‡ּ‰  ƒ̂ ‰ו… ל¿

ַע               ב≈ּ ּוַמט¿ ַע  ב≈ּ ַמט¿ ָכל  ב¿ּ יַע  ּ ƒ‚ַמ  ׁ̆ י ƒ‡‰ָ  ‰ּ ז∆ ׁ∆̆  ,‡ ָ̂ מ¿ ƒנ

ל…‡           ו¿ ˜…ל  ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ׁ̆ פ≈ּ ּƒט‰ַ ֲ‡ָבל  ָח‰.  מ¿ ׂ ƒ̆ ּול¿ ָב‰  טו… ל¿

    ‰ ז∆ יַע  ּ ƒ‚ ַיּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡  , ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ַסל  ָפּ ּׁ∆̆ ַמ‰  י‡  ƒ̂ יו… ו¿  , יך¿ ƒַיֲער

ל. „ו… ּ‚ָ ˜ּ ז≈ ∆‰ ל¿

ָך,  ב¿ּ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ר…ב  ַעל  ל  ָׁ̆ מ¿ ƒנ  ‰ּ ַ‰ז∆ ל  ָׁ̆ ַ‰ָמּ ח  ַ̃ י,  ƒנ ב¿ּ  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ס  ל∆ פ∆ ‰ 105ב¿ּ ּ„ָ ƒּומ ‰ ּ„ָ ƒל מ ˜…ל ָכּ ׁ¿̆ ƒ̇ ˙, ו¿ ַטּנו… ¿̃ ˙ ּו לו… „ו… ּ ¿‚

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ַ„ע  ≈̇ ו¿  ,‰ ּ„ָ ƒּומ  ‰ ּ„ָ ƒמ ל  ָכּ ך¿  ר∆ ע≈ ַ„ע  ּ≈̇ ׁ∆̆ ַע„  ָך,  ¿̇ ָמ ָחכ¿

ל…‡  ָך ו¿ ‰ ב¿ּ ָר‡∆ ‡ י≈ ל…ּ ׁ∆̆ ם  ∆‰ ר ָבּ ָזּ‰≈ ƒ‰ ל ל¿ „ו… ך¿ ַ‰ָ‚ּ ל∆ ַסל ַ‰מ∆ּ ר ָפּ ׁ∆̆ ‡ֲ

בי‡ורים
בה.               יסחרו  ולא  זו  מטבע  יקבלו  שלא  המלך  שציוה  ל‰וˆי‡‰.  ˘ל‡   .102

103. בערך ˘ו‰. למטבע. 104. בענין. באופן. 105. בפלס. ביושר. 

ַע˙,  „ ָלָ‡ָ„ם ַ„ּ ַלמ≈ּ ָמ‰ ל¿ ַע˙ ַ‰ָחכ¿ ַטַבּ ב¿ּ

י  ƒל כ¿ ƒל ׁ̆ י ƒ‡ ל ָכּ י  י„≈ ּƒב  ‰ ז∆ ר  פ∆ ˙ ס≈ יו… ¿‰ ƒל

יו  ָ̇ ּ„ו… ƒמ כו…  ו… ּ̇ ƒמ ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ נּו˙  ֻ‡ָמּ

י  ל≈ כ¿ּ ָי„ו…  ב¿ּ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ן  ָ‰ֻ‡ָמּ י  ּƒכ יו,  ׂ ָ̆ ּוַמֲע

 , ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע יּוַכל  נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ

ל…‡  נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ י  ל≈ כ¿ּ ָי„ו…  ב¿ּ ין  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ ֲ‡ָבל 

היסודיים שבמידות, לא 
נזכרו כלל בתורה?

בתירוץ  דבריו  והיו 
של  במשל  השאלה, 
לא  כמובן  אשר  חייט, 
אומן  הוא  אחד  כל 
ולהיות  זה  במקצוע 
להתלמד  צריכים  חייט 
ואפילו  דברים,  בכמה 
ואיך  המחט  לאחוז  איך 

לחייט  בד  מביא  אשר  אדם  והנה  ללמוד.  צריכים  בבד  המחט  את  לתחוב 
לתפור לו בגד, הלא יאמר לו בקצרה, הנה הבד ותפור לי בגד כפי מידתי, ולא 
יאריך להגיד לו לחייט כי יקח מחט וכי יאחוז אותו ביד ימינו וכי יאחוז אותו 
רחוקות  ולא  סמוכות  בתפירות  בהבד  המחט  את  יתחוב  וכי  ישר  באופן 
הלא  לו:  באמור  מפניו,  יגרשנו  הלא  איתו  ידבר  ככה  אם  כי  לזה.  וכדומה 
לחייט באת ולא לסנדלר, עליך רק להגיד לי איזה בגד אתה רוצה, ואני כבר 

אעשה מה שצריך לעשיית הבגד, כי חייט אני!
שטיק  (=א  ׳מלאכה׳  לישראל  הביא  הוא  ברוך  הקדוש  בעניננו.  הוא  וככה 
הוא:  ברוך  הקדוש  אמר  ה׳מלאכה׳?  ומהי  כתיקונה.  לעשותה  ארבייט) 
מי  מחפש  שאני  ה׳מלאכה׳  זוהי  ו)  יט,  (שמות  קדוש״  וגוי  כהנים  ״ממלכת 
כדי לעשות  כי  ודאי  ישראל  הבינו  לה?  ויעשנה. האתם מקבלים  שיקבלנה 
תנאים  וישנם  גדול,  אומן  ואף  אומן,  מקודם  להיות  צריכים  כזו  מלאכה 
המכשירים את האדם לאומנות זאת ה׳מלאכה׳ – ללא כעס, ללא גאוה, ללא 

כל המידות הרעות הרבות למיניהם.
ועל זה באה תשובתם: ״ויאמרו כל אשר דיבר ה׳ נעשה״ (שם שם, ח). מקבלים 
אנחנו לעשות ה׳מלאכה׳ של ״ממלכת כהנים וגוי קדוש״, ויודעים אנו ודאי את 
לזו  קודמות  אשר  המידות  הכנת  כל  המלאכה,  זו  בעשיית  הקשור  כל 
אומנות  בגד ללא  כמו תפירות  זה  הנה  תיקון המידות  בלעדי  כי  המלאכה, 
החייטות, ללא המחט והחוטים, וכל שאר הכלים המכשירים פעולת התפירה.
וזהו הענין אשר לא נזכרו בתורה עניני המידות ולא באה כל אזהרה עליהן, 
כי כל התורה וכל דיניה מיוסדות עליהן, שהרי הן הכלים לכל מעשה התורה, 

וכשמקבלים את התורה – ודאי כרוכות עמה כל המידות״. עכ״ד.  

זקוק לשלשת אלו, כי אין 
ולפי  שוים  הזמנים  כל 
מצבו באותה העת צריך 
מסוגי  באחד  להשתמש 
יצר-הרע,  כנגד  היראה 
הרוממות  יראת  אמנם 
וכלשון  מכולם,  גדולה 
מיסודי  (פ״ב  הרמב״ם 
התורה ה״ב): ״והיאך היא 
ויראתו,  לאהבתו  הדרך 
האדם  שיתבונן  בשעה 
במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהם חכמתו שאין לה ערך ולא קץ, 
הגדול...  השם  לידע  גדולה  תאוה  ומתאוה  ומפאר  ומשבח  אוהב  הוא  מיד 
ויודע  ויפחד  וירא  לאחוריו  נרתע  הוא  מיד  עצמן  האלו  בדברים  וכשמחשב 

שהוא בריה קטנה שפלה אפלה עומד בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות...״

 ˙‡ַ ר¿ ƒי: "8י ל≈ ׁ¿̆ ƒמ יל ב¿ּ ƒח ¿̇ ƒ‰ ן כ≈ ו¿ ם.  ּׁ≈̆ ‰ַ

ם:  ּ ַסי≈ ַע˙: (מ˘לי ‡, ז), ּומ¿ י˙ ָ„ּ ׁƒ̆ ‡ ‰' ר≈

ל" (˘ם  ַ‰ָלּ ¿̇ ƒ̇ י‡  ƒ‰ '‰ ˙‡ַ ר¿ ƒי ‰ ָּׁ̆ ƒ‡9"

ל  ָכּ ƒמ יר  ׁƒ̆ ָע ָ‰ָי‰  ל…מ…‰  ׁ¿̆ 10ּו ל).  ל‡, 

כז):           י,   ‡ (מלכים  יב  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ָ‰ָ‡ָ„ם, 
ם  ƒַלי ָׁ̆ ירּו ּƒף ב ס∆ ˙ ַ‰כ∆ּ ך¿ ‡∆ ל∆ ן ַ‰מ∆ּ ּ≈̇ ּ ƒ11ַוי"

ל  "‰ֲ12ב≈ ַמר  לו…  ‰ ָנ‡∆ לו…  ים",  ƒָבנ‡ֲ ַכּ

בי‡ורים
הדיוט ומלך, טפש וחכם, עני ועשיר. כלומר, בטרם שמלך היה הדיוט, ובטרם 
זכה לחכמה הרבה ולעושר הרב שנתן לו הקדוש ברוך הוא היה כטפש וכעני 
לעומת מה שהיה בזמן שפע חכמתו ועשרו. 8. יר‡˙ ‰' ר‡˘י˙ „ע˙. פירוש, 
בראשית למוד הדעת יקנה יראת ה׳, כי הלא אוילים ורשעים בזו את החכמה 
והמוסר, ואם לא יקנה יראת ה׳ בראשיתה, מה תועלת בלמודה, הלא יבזה 
אותה וימאס בה (מצודת דוד). 9. ‡˘‰ יר‡˙ ‰' ‰י‡ ˙˙‰לל. רק אשה יראת 
ה׳ אותה ראוי להלל. 10. ו˘למ‰ ‰י‰ ע˘יר מכל ‰‡„ם. כלומר, אילו אדם 
אחר היה מזהיר על יראת-שמים, לא היו דבריו מקובלים על העולם, כי היו 
אומרים: מאחר ואין לו ענין בעושר ותענוגי העולם הזה, ולא טעם מטובת 
העולם הזה כלום, אלא כל פניותיו הוא רק בעניני יראת ה׳, לכך הוא מזהיר 
על יראת ה׳, כי כל תענוגי העולם הזה נחשבים אצלו להבל. 11. וי˙ן ‰מלך 
‡˙ ‰כסף בירו˘לים כ‡בנים. הניחם ברחוב העיר כאבנים, ובעבור כי היו 
‰בל   .12 דוד).  (מצודת  וללקחם  לגנבם  מהאפשר  היה  לא  המשקל,  רבי 
הזהירם  הבל״,  הכל  הבלים  ״הבל  לבני-אדם:  אמר  המלך  שלמה  ‰בלים. 
לההביל ולהמאיס את ההבלים, מה שהכל הבל, אשר בשום אופן לא יצמח 

ָמ‰ ָ„ּ ¿̃ ‰ַ

              ˙ ∆‡2 ָמע,  ׁ¿̆ ƒנ ל  ַ‰כ…ּ ָבר  ּ„ָ ף  1סו…

יו  ָ̇ ו… ¿̂ ƒמ  ˙ ∆‡ ו¿ ָר‡  י¿ ים  ƒ‰…ל ¡‡‰ָ

יב,  (˜‰ל˙  ָ‰ָ‡ָ„ם  ל  ָכּ  ‰ ז∆ י  ּƒ3כ ר,  מו… ׁ¿̆

ל  ָכּ ƒמ ָ‰ָי‰  ל  „ו… ּ‚ָ ָחָכם  ל…מ…‰  ׁ¿̆ 4 י‚). 

ַ‡ַחר     ים, ו¿ ƒנ יו… ל¿ ַעל ָ‰ע∆ ים ו¿ ƒנ ו… ּ̇ ח¿ ַּ̇ ך¿ ַעל ַ‰ ל∆ ָ‰ָי‰ 5מ∆ ָ‰ָ‡ָ„ם, ו¿

 , ָמ˙ו… יַע ָחכ¿ ƒ„ ‰ו… ים ו¿ ƒָבר ּ ל ַ‰„¿ ‰ ָכּ ָסּ ƒנ ים 7ו¿ ׂ ƒ̆ ֲע ל ַ‰ַמּ ָרָ‡‰ ָכּ ׁ∆̆ 6

 ˙‡ַ ר¿ ƒי ‰ּו‡  ָבר  ּ„ָ ל  ָכּ ל  ׁ∆̆ ף  (‡)סו… ָ‡ַמר:  ו¿ ָבָריו  ּ ¿„ ל  ָכּ ם  ַ̇ ָס

‡. סוף ˘ל כל „בר ‰ו‡ 
יראת  מהו  ‰˘ם.  יר‡˙ 
הלוי״  ״בית  בספר  השם? 
(פרשת בראשית) האריך 
שלשת  את  לבאר 
מדרגות היראה: א) יראת 
העונש. ב) יראה מאהבה. 
ג) יראת הרוממות. האדם 

בי‡ורים
1. סוף „בר. פסוק זה אמרו שלמה המלך - החכם מכל אדם. ופירושו, סוף 
דבר הכל נשמע -  כל מה שהאדם עושה נשמע הוא לפני הקב״ה ולא נכחד 
מה שהזהיר  שלא לעבור על דבריו  יר‡.  2. ‡˙ ‰‡ל˜ים  לכן...  ממנו דבר. 
שלא לעשות. ואת מצותיו שמור - לעשותם. 3. כי ז‰ כל ‰‡„ם. כי לדבר הזה 
ה,  (מלכים-א׳  כנאמר  ‰י‰.  ‚„ול  חכם  ˘למ‰   .4 (רש״י).  האדם  כל  נברא 
ט-י-יא): ״ויתן אלקים חכמה לשלמה ותבונה הרבה מאד ורוחב לב כחול על 
קדם...ויחכם  בני  כל  מחכמת  חכמת שלמה  רבוי)  (מלשון  ותרב  הים.  שפת 
היתה  ‰עליונים. מלכות שלמה  ועל  ‰˙ח˙ונים  על  מלך   .5 האדם...״  מכל 
שונה מזו של שאר מלכים, שמלך הן על הברואים העליונים, דהיינו הֵשדים 
– החיים בעולם הזה התחתון. בגמרא  והן על הברואים התחתונים  (רש״י), 
ה׳״.  כסא  על  ״וישב שלמה  כג):  כט,  הימים-א  (דברי  מהנאמר  זאת  למדים 
ומפרש המהרש״א ש״כסא ה׳ ״ רומז לשמים, והשדים שטים באויר שמתחת 
על  שולט  שהוא  באופן  בשמים,  כביכול  יושב  שכששלמה  ונמצא,  לשמים. 
כל  על  הזה  העולם  את  ראה  ‰מע˘ים.  כל  ˘ר‡‰   .6 שמתחתיו.  השדים 
תענוגותיו, וכמו שאמר (קהלת ז, טו): ״את הכל ראיתי בימי הבלי״. 7. ונס‰ כל 
‰„ברים. התנסה בכל המצבים, כמבואר במדרש (קהלת א, יג) ששלמה היה 

ב'
ם 

יו
א' 

ע 
בו

ש

בי‡ורים
אשר יוכל להגיע ולהשיג מהן, ושלא יסתפק בפחות מכן. 

ַמֲעָל‰  ל  ∆‡  ˙ ַלֲעלו… מ…„  ַיח¿ ָלם  עו… (‰)ל¿

יַע  ּ ƒ‚ ַיּ ׁ∆̆ ַע„   ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ָל‰  ַמע¿ ל¿ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ָלם  עו… ל¿ יַע  ּ ƒ‚ַי  ‰ ז∆ ָבּ ָב‰,  ַ‰ּטו… י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ ַל

ָבר  ּוכ¿  .‡ ַ‰ָבּ ָלם  עו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ מּול  ּ¿‚‰ַ



ˆ„י˜ים עיונים‡רחו˙  ‰˜„מ‰

של  וקיומם  בריאתם 
היא  בני-אדם  רוב 
המלומד  ׳האדם  בשביל 
ופלאי, לא  נדיר  הפרוש 
באחד  יחיד  אלא  ימצא 
בני  כל  ושאר  הדורות׳. 
אלא  נבראו  לא  אדם 
זה, או כדי  לצורך אדם 
אם  שהרי  לשמשו, 
בעצמו  לטרוח  יצטרך 

ולהכין לו את צרכיו, לא יהיה לו פנאי ללימודו, או כדי להיות לו לחברה.

ָ‰ָ‡ָ„ם  י  ּƒכ ָר‰,  ָׁ̆ ַ‰י¿ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ˙ו…  רו… ‰ו… ל¿

י ָ‡נּו  ּƒם, כ ּׁ≈̆ ‰ַ י  נ≈ פ¿ ƒל „…‡ יב מ¿ ƒּו‡ ָחב‰

ים  ׁƒ̆ מ¿ּ ַׁ̆ מ¿ ים  ƒכ‡ָ ל¿ ַ‰ַמּ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ רו…

ינּו      ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ י˜,  ּ ƒ„ ַ̂ ָ‡ָ„ם  י  כ≈ ר¿ ָ̂ ב¿ּ

ַיֲע˜…ב:  ו¿ ָח˜  ¿̂ ƒי 19ו¿ ינּו  ƒב‡ָ ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ 18ב¿ּ

ָרע  ל  ָכּ ƒמ י  ƒ̇ …‡ ל  ≈‡ ּ…‚‰ַ ָ‡ך¿  ל¿ "‰ַ20ַמּ

בי‡ורים
את אדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו, ראה מעשי כמה 
שלא  דעתך  תן  בראתי,  בשבילך   - שבראתי  מה  וכל  הן,  ומשובחין  נאים 
כלום  [הקב״ה]  אמר  (קח.):  סנהדרין  ובמסכת  עולמי.  את  ותחריב  תקלקל 
בראתי בהמה וחיה אלא בשביל אדם. ובמשנה סוף קידושין (פב.): והלא לא 
נבראו אלא לשמשני. וברש״י (בראשית ו, ז): הכל נברא בשביל האדם וכיון 
שהוא כלה מה צורך באלו. 18. ב‡בר‰ם ‡בינו. שבאו אליו שלשת המלאכים 
כשחיפש אורחים, והמלאך רפאל בא לרפאותו והמלאך מיכאל לבשר לשרה 
על הולדת יצחק. גם אצל שרה מצינו כשלקחה פרעה, ״אומרת למלאך הך 
והוא מכה״ (רש״י בראשית יב, יז), וכן (שם כ, ד) ״ואבימלך לא קרב אליה״ – 
המלאך מנעו (רש״י).  והגר אמרה (שם טז, יג) ״הגם הלום ראיתי אחרי רואי״ 
– אחרי רואי אותם בביתו של אברהם ששם היתה רגילה לראות מלאכים 
(רש״י). 19. ויˆח˜ ויע˜ב. בעקידת יצחק נאמר (בראשית כב, יא-יב): ויקרא 
אליו מלאך ה׳ מן השמים... ויאמר אל תשלח ידך אל הנער (לשחוט אותו) ואל 
את  לעכב מלשלח  בתואל  שרצה  כן מצינו  מום).  (אפילו  מאומה  לו  תעש 
 – יעקב  ואצל  נה).  כד,  (רש״י שם  והמיתו  ובא מלאך  ליצחק  רבקה להנשא 
״והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו״ – מלאכים שליווהו בארץ אין יוצאים 
חוצה לארץ ועלו לרקיע, וירדו מלאכי חוצה לארץ ללוותו (רש״י שם כח, יב). 
וכן ״וישלח יעקב מלאכים״ – מלאכים ממש (רש״י). 20. ‰מל‡ך ‰‚ו‡ל ‡ו˙י 
(להצילני  בצרתי  ה׳)  (מאת  אלי  להשתלח  הרגיל  המלאך  אמר,  יעקב  ו‚ו'. 

ַלֲעס…˜  ין  ≈‡ ו¿ ב),   ,‡ (˜‰ל˙  ים"  ƒָבל‰ֲ

נּו  ‰ ַרב≈ּ ׁ∆̆ ן מ… כ≈ ם. ו¿ ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי ‡ ב¿ּ ָלּ ∆‡

 ‰ ָּ̇ ַע "13ו¿ ָ‡ַמר:  ם  לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו 

 , ך¿ ָמּ ƒע ל מ≈ ≈‡ יָך ˘…ׁ ל…‰∆ ל ָמ‰ ‰' ‡¡ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי

ך¿  ל∆ „ ַ‰מ∆ּ ƒו ן ָ„ּ כ≈ יָך" („ברים י, יב). ו¿ ל…‰∆ ¡‡ '‰ ˙ ∆‡ ‰‡ָ ר¿ ƒי ם ל¿ ƒ‡ י ּƒכ

ַ‡˙ ‰'" (˙‰לים  ר¿ ƒָמ‰ י י˙ ָחכ¿ ׁƒ̆ ‡ ר: "14ר≈ מ≈ ם ‡ו… לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו 

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… י  רּו‡≈ ב¿ּ ַחר  ב¿ ƒמ ָ‰ָ‡ָ„ם  ין  ƒ‡ רו… ָ‡נּו  ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ּ ƒּומ י).  ˜י‡, 

ָמ‰  ָׁ̆ ּ ׁ̆ ּבו… ַ‰נ¿ ּ י≈ ׁ∆̆  , ˆּוָר˙ו… ן ב¿ּ ָּ̃ ֻ̇ י ‰ּו‡ מ¿ ּƒן 15כ ו… ּ̇ ח¿ ַּ̇ ָלם ַ‰ עו… ָבּ

‰ּו‡  ׁ∆̆ 16  ‰ ז∆ ָכל  ו¿ ים,  ƒנ ו… ּ̇ ח¿ ַ̇ ו¿ ים  ƒנ יו… ל¿ ָ‰ע∆  „ סו…  ˙ נ∆ נ∆ ּבו… ¿̇ ּƒמ‰ַ

ָלם  עו… ָבּ ָר‡  ב¿ ּƒנ ּׁ∆̆ ָכל ַמ‰  ָלם, 17ו¿ ּ‰ ָ‰עו… ז∆ ƒמ ˙ נו… ָוּ ַ‰ַכּ ל  ָכּ ַין  נ¿ ƒע

 ˙ מ∆ ¡‡ ַר˙  ו… ּ̇ ָלָ‡ָ„ם  ָנ‰  ּ¿̇ ƒנ  ‰ ז∆ ַוֲעבּור   , ּכו… ר¿ ָ̂ ל¿ ל  (ב)ַ‰כ…ּ  ‰ּ ַ‰ז∆

יתרה  לˆרכו.  ‰כל  ב. 
הרמב״ם  כתב  מזו 
לפירוש  (בהקדמה 
בבני  שגם  המשניות), 
סיבת  עצמם  האדם 

בי‡ורים
מהם תכלית ראוי ויקר. (שם). [הבל – דבר שאין בו ממש, כמו הבל-פה, וכן 
וילכו אחרי ההבל (ירמיה ב, ה). (שם)]. 13. וע˙‰ י˘ר‡ל מ‰ ‰' ‡ל‰יך ˘ו‡ל 
מעמך. אחרי שהוכיח משה את בני ישראל על כל החטאים בהם הכעיסו את 
אוהב  שהקב״ה  האהבה  בגלל  להם:  אמר  במדבר,  שנה  ארבעים  הקב״ה 
אתכם, כיפר על חטאיכם. ועכשיו מה ה׳ אלוקיך מבקש ממך? רק שתפחד 
לימוד  שבתחילת  הוא  הנכון   .'‰ יר‡˙  חכמ‰  ר‡˘י˙   .14 אלוקיך.  מה׳ 
מ˙ו˜ן  ‰ו‡  כי   .15 דוד).  (מצודת  ה׳.  יראת  בלבו  האדם  ישריש  החכמה 
אותו  ועשה  אלוקים)  (בצלם  בצורה שלו  האדם  את  יצר  הקב״ה  בˆור˙ו. 
דומה לו, שהוא מבין וחושב, לא כמו כל החיות שאינן חושבות ואינן מבינות 
מאומה. 16. ˘‰ו‡ ענין כל ‰כונו˙. שהאדם הוא תכלית כל הבריאה, והוא 
נבר‡  הכונה העיקרית והמטרה המרכזית בבריאת העולם הזה. 17. וכל מ‰̆ 
בעולם ‰ז‰ ‰כל לˆרכו. כמובא במדרש קהלת על הפסוק ״ראה את מעשה 
האלהים כי מי יוכל לתקן את אשר עותו״ (קהלת ז, יג) בשעה שברא הקב״ה 

שדרכם  הם  ויודעים 
כן  פי  על  ואף  למיתה, 
ברשעותם  הם  נשארים 
(שבת לא, ב), ומדוע אין 
דרכם?  את  עוזבים  הם 
לפי שחסרה להם יראת 

שמים!
היא   - שמים  יראת 
על  המושלת  החכמה 
תאוותיו ומפקחת על כל 

חושיו של האדם.
ימיו  כל  ו‰ולך   .„
וממ˘˘  במח˘כים 
כעור ב‡פיל‰. ה״מסילת ישרים״ (פ״ג) מבאר בהרחבה, שהחושך גורם לשני 
וז״ל: ״כי היצר מסמא את עיניו (עיני-שכלו)  מיני טעויות: העלמה והחלפה. 
ממש, והנה הוא כהולך בחושך, שיש לפניו מכשולות ואין עיניו רואות אותם. 
והוא מה שאמרו זכרונם לברכה (ב״מ פג:) ״תשת חושך ויהי לילה״ (תהלים 
קד, כ) – זה העולם-הזה, שדומה ללילה. והבן כמה נפלא המאמר האמתי הזה 
לו  אפשר  טעויות  מיני  שני  הלילה,  חושך  הנה  כי  בו.  להבין  שמעמיק  למי 
שיגרום לעין האדם: או שיכסה את העין עד שלא יראה מה שלפניו כלל, או 
שיטעה אותו עד שיראה לו עמוד כאילו הוא אדם, ואדם כאילו הוא עמוד. כן 
חמריות וגשמיות העולם-הזה, הנה הוא [כ]חושך הלילה לעין השכל, וגורם 
לו שתי טעויות: אינו מניח לו שיראה המכשולות שבדרכי העולם, ונמצאים 
תחילה...  פחד  שהגיעם  מבלי  ואובדים  ונופלים  לבטח  הולכים  הפתאים 
והטעות השני, והוא קשה מן הראשון, הוא – שמטעה  ראיתם עד שרואים 
מתחזקים  כך  ומתוך  רע,  הוא  כאילו  והטוב  טוב  ממש  הוא  כאילו  הרע 
החושך  תחת  היותם  מפני  זה  וכל  הרעים...  מעשיהם  ומחזיקים  (בדרכם) 

וכבושים תחת ממשלת יצרם״. עכ״ל.  

 , ָמ˙ו… ָחכ¿ ַעל  ֲ‡ָו˙ו…  ַּ̇ יל  ׁƒ̆ מ¿ ƒ‰  ‰ ז∆ ו¿

ים  ּƒכ ַׁ̆ ַמח¿ ב¿ּ ָיָמיו  ל  ָכּ ך¿  ל≈ ‰ו… („)ו¿

ָל‰: ֲ‡פ≈ ר ָבּ ּ ו≈ ƒע ׁ̆ כ¿ּ ׁ ּ≈̆ ַמ ּומ¿

 

ָח„  ∆‡‰ָ ָ‡ָ„ם:  ָבּ  ׁ̆ י≈  ˙ חו… כ…ּ  ‰ ָּׁ̆ ƒֲחמ
י  ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ יָע‰,  ƒמ ּׁ¿̆ ‰ַ ַח  כ…ּ ‰ּו‡ 

ַח  כ…ּ ‰ּו‡  י  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ‰ַ ‡ּו˙,  ָ‰ר¿ ַח  כ…ּ ‰ּו‡ 

ַעם,  ַ‰ַטּ ַח  כ…ּ ‰ּו‡  י  ƒיע ƒב ָ‰ר¿ יַח,  ָ‰ר≈

בי‡ורים
שהיתה סמוכה לירושלים, יצא מלאך ה׳ והרג באות הלילה מאה ושמונים 

וחמישה אלף ראשי גייסות. 

ים" (בר‡˘י˙ מח, טו),  ƒָער ˙ ַ‰נ¿ּ ך¿ ‡∆ ָבר≈ י¿

יב,  (‰ו˘ע  ָכל"  ַוֻיּ ָ‡ך¿  ַמל¿ ל  ∆‡ ר  ׂ ַ̆ "21ַוָיּ

ָ‡ך¿  ַמל¿  ‡ ָבּ ׁ∆̆ ינּו  ƒ̂ ָמ  „ עו… ו¿  .(‰

ָל‰  י¿ ַלּ ַבּ י  ƒ‰ "22ַוי¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ם,  ָ̇ ָר ז¿ ע∆ ל¿

 ‰ ַמֲחנ≈ ב¿ּ ך¿  ַוַיּ  '‰ ַ‡ך¿  ַמל¿  ‡ ≈̂ ּ ַוי≈ ַ‰‰ּו‡ 

ים  ּƒַרב ו¿ ל‰),  יט,  ב  (מלכים  ּור"  ּׁ̆ ‡ַ

ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ י  ּƒכ נּו,  ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿  .‰ ל∆ּ ≈‡ ָכּ

ָ‡ר  ׁ¿̆ ַעל   ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ן  רו… ¿̇ ƒי לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆

מּו˙  ¿„ ּƒב ם  ≈‰ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ י-ָ‡ָ„ם,  נ≈ ב¿ּ

ו…  ׁ̆ פ¿ ַנּ ׁ∆̆  ‡ ָלּ ם, ‡∆ ָח„ ָל‰∆ ∆‡ „ יסו… ƒָח„ ו ∆‡

 ,˙ נו… יו… ל¿ ˙ ָ‰ע∆ ל ַמֲעלו… ∆‡ ‰ ָ̇ ‰ ָעל¿ ל ז∆ ׁ∆̆

 , ֲ‡ָו˙ו… ַּ̇ ָמ˙ו… ַעל  יל ָחכ¿ ׁƒ̆ מ¿ ƒ‰ ‰ י ז∆ ּƒכ(‚)

‚. כי ז‰ ‰מ˘יל חכמ˙ו 
משכן  ˙‡ו˙ו.  על 
במוח,  היא  החכמה 
היא  התאוות  משכן 
בלבו אדם. על ידי יראת 
האדם  מסוגל  שמים 
על  חכמתו  להשליט 
שביאר  וכמו  תאותו, 
רבי  הגאון  בהרחבה 
על  זצ״ל  לופיאן  אליהו 
״שופטים  הפסוק 
בכל  לך  תתן  ושוטרים 
שעריך״ (דברים טז, יח), 
לרמוז  הכתוב  שכוונת 
על חושי האדם, שקודם 
יחשוב  בהם  שישתמש 
לפני  הוא  עומד  כאילו 
שופט ומצפה לפסק דינו 
להשתמש  וכיצד  אם 

בהן. ומיהו אותו שופט? – השכל שנתן לנו הבורא, צלם אלקים הנקרא נשמה, 
כפי שנאמר: ״ויפח באפיו נשמת חיים״ (בראשית ב). הוא השופט את האדם 
על פי ציווי התורה ואזהרותיה. אמנם, עדיין זקוק ה״שופט״ ל״שוטר״ שהוא 
הממונה לבצע את פסק הדין. ומי הוא אותו שוטר? – יראת שמים, שבעזרתה 
יכול האדם להכריח את עצמו לציית לשכל. שהרי הרשעים יש להם שכל, 

בי‡ורים
ולגאלני), כענין שנאמר (בעת שהותו בבית לבן) ״ויאמר אלי מלאך האלהים 
בחלום יעקב וגו׳ אנכי האל בית אל״ (רש״י בראשית מח, טז). 21. וי˘ר ‡ל 
עליו  התחזק  יעקב,  עם  נאבק  עשו)  (שרו של  המלאך  כאשר  ויוכל.  מל‡ך 
יעקב ונצחו, וסוף היה שהודה לו המלאך על הברכות שברכו אביו לפני מותו 
ו‚ו'.  ‰‰ו‡  בליל‰  וי‰י   .22 שהן שלו).  וטען  בתחילה  עליהן  ערער  (שעשו 
לאחר שנלחם סנחריב בכוש, חזר ובא על ירושלים להלחם בה, וכשבא לנוב 
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‰. לעולם יחמו„ לעלו˙ 
˘‰ו‡  מעל‰  ‡ל 
שלא  ממנ‰.  למעל‰ 
במעלות  יסתפק 
ישאף  אלא  שהשיג, 
ומי  ויותר.  יותר  לעלות 
לנו חכם כשלמה המלך 
ע״ה, שאמר עליו הכתוב ״וה׳ נתן חכמה לשלמה כאשר דבר״ (מלכים-א ה כו) 
וממנו נלמד את הדרך לזכות בחכמה, כשנתבונן מפני מה זכה לה שלמה. 
ומקרא מפורש למעלה ממנו (מלכים-א ג ה-יב): ״בגבעון נראה ה׳ אל שלמה 
וגו׳ ויאמר אלוקים שאל מה אתן לך וגו׳, ויאמר שלמה וגו׳, ונתת לעבדך לב 
שומע לשפוט את עמך להבין בין טוב לרע וגו׳, ויאמר אלוקים אליו יען אשר 
שאלת את הדבר הזה ולא שאלת לך ימים רבים ולא שאלת לך עושר וגו׳ 
ושאלת לך הבין לשמוע משפט, הנה עשיתי כדברך הנה נתתי לך לב חכם 

ונבון וגו׳״. 
אל  הרבה  תשוקתו  בעבור  ורק  אך  לחכמה  זכה  שלמה  כי  כאן  מתבאר 
החכמה, עד שלא ביקש דבר אחר זולתה, לא עושר ולא אריכות ימים, באשר 
הרמב״ם  שכתב  כמו  כלל,  ערך  להם  אין  חכמה  בלי  חיים  כי  שלמה  ידע 
 - תורה  תלמוד  בלא  ומבקשיה  חכמה  בעלי  ״וחיי  ה״א):  פ״ז  רוצח  (הלכות 
כמיתה חשובין״. על כן שאל שלמה אך ורק חכמה, ובעבור זה זכה לה, כי 
תשוקת החכמה היא המזכה את בעליה בחכמה. ומכאן נראה ללמוד ״חכם 
ויזכה  שמו,  יקרא  לב״  ״חכם  באמת  חכמה  ומבקש  השואף  אדם  מהו,  לב״ 

לחכמה כמו שכתוב: ״ובלב כל חכם לב נתתי חכמה״.    
ומצינו בתפילתו של עתניאל בן קנז: ״ויקרא יעבץ לאלקי ישראל לאמר אם 
ברך תברכני והרבית את גבולי והיתה ידך עמי ועשית מרעה לבלתי עצבי, 
ויבא אלקים את אשר שאל״ (דה״י-א ד, י). אם ברך תברכני – בתורה, והרבית 
את גבולי – בתלמידים, והיתה ידך עמי – שלא ישתכח תלמודי מלבי, ועשית 
הרע  יצר  ישגבני  שלא   – עצבי  לבלתי  כמותי,  רעים  לי  שיזדמנו   – מרעה 
לשאול  בנסיסי  הולך  הריני  לאו  ואם  מוטב,  כן,  עושה  אתה  אם  מלשנות, 

 ׁ̆ ׁ ּ≈̆ ַמ ‰ּו‡ מ¿ ׁ∆̆ ׁ̆ כ¿ּ י ּ ƒ‚ ָ‡ָ„ם ַמר¿ ׁ∆̆  , ׁ̆ ּו ׁ ּ̆ ּƒַח ַ‰מ י ‰ּו‡ כ…ּ ׁƒ̆ י ƒֲחמ‰ַ

ָ„ָבר. ב¿ּ

 

 ‰ ֻעָלּ ין פ¿ּ ≈‡ ו¿ ָ‰ָ‡ָ„ם,   ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע ם  ָלּ 23ֻכּ לּו  ַ‰ָלּ  ˙ חו… ‰ כ…ּ ָּׁ̆ ƒֲחמ
ב  ַ‰ל≈ּ 24ו¿  ,˙ חו… ַ‰כ…ּ  ˙ ׁ∆̆ ֲחמ≈ מ≈ ָח„  ∆‡ ל…‡  ב¿ּ י˙  ׂ ≈̆ ַנֲע  

ל  ב ָכּ ּ ים ַלל≈ ƒ‡י ƒב ּלּו מ¿ ≈‡‰ָ ˙ חו… ‰ כ…ּ ָּׁ̆ ƒי ֲחמ ּƒם, כ י‰∆ ≈„ ל ַעל י¿ ע≈ ּפו…

ׁ̆ ּבו…  ב י≈ ּ ם. ַ‰ל≈ י‰∆ ˙ ַ‡ֲחר≈ כ∆ ׁ∆̆ מ¿ ƒָב‰ נ ָׁ̆ ‰ ּוַמח¿ ׂ ∆̆ ָכל ַמֲע ָין, ו¿ נ¿ ƒע

ן  ‚ו… ָח‰, ַ‰ָיּ כ¿ ּׁƒ̆ ‰ַ ן ו¿ רו… ָכּ ּ ƒֲעָנָו‰, ַ‰ז‰ָ ֲ‡ָו‰ ו¿ ן ַ‰ַ‚ּ ‚ו… ˙, כ¿ּ ˙ ַרּבו… עו… ּ ≈„

ָכל  25ו¿  .˙ ַרּבו…  „ עו…  ׁ̆ י≈ ּלּו  ָכ‡≈ ו¿ ָ‰ַעּזּו˙,  ו¿  ˙ ׁ∆̆ ַ‰ב…ּ ָח‰,  מ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿

י ַ‰ּסּוָמ‡ ל…‡  ּƒכ ,˙ חו… ˙ ַ‰כ…ּ ׁ∆̆ ן ֲחמ≈ ƒמ ˙ ּ˜ו… ַחז¿ ¿̇ ƒמ ˙ עו… ּ ּלּו ַ‰„≈ ≈‡

.‰ ∆‡ ּלּו ָ‰ָי‰ רו… ƒ‡ ˙ כ¿ּ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ יּוַכל ל¿

 

י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ יַע 26ַל ּ ƒ‚‰ַ חו… ל¿ ָכל כ…ּ ל ב¿ּ ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒב י ָבּ ל¿ ּƒל ָ‡ָ„ם ַ‰נ ן ָכּ ָלכ≈
ָב‰,                       טו… ַמֲעָל‰  ל¿ ָ‡ָ„ם  יַע  ּ ƒ‚ ƒ‰ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ ָב‰,  ַ‰ּטו…

בי‡ורים
23. כולם מע˘‰ ‰‡„ם. חמשת הכוחות הללו כוללים את כל מעשה האדם. 
24. ו‰לב פועל על י„י‰ם. פירוש, הלב פועל על ידי אחד מחמשת הכוחות, 
ראתה.              שהעין  מה  חומד  הלב  אזי  ראתה  שהעין  לאחר  הראות,  כח  כגון 
25. וכל ‡לו ‰„עו˙ מ˙חז˜ו˙ מן חמ˘˙ ‰כוחו˙. לדוגמא, הלב מתגאה מכח 
השמיעה - ממה ששמע כיצד מהללים אותו, וכן מכח הראיה - ממה שרואה 
יוכל  לא  הסומא  כי  שממשיך,  (וזהו  הבריות.  בעיני  כבודו  ואת  עשרו  את 
‰טוב‰.         ל˙כלי˙   .26 הדרך.  זה  על  וכן  רואה),  היה  כאילו  להתגאות 
ששאיפתו תהיה להגיע לשלימות המעלות, דהיינו לקצה המדרגות העליונות 

ַ‰ר  ב¿ּ ן  כ…ּ ׁ¿̆ ƒי י  ƒמ ָך,  ל∆ √‰‡ָ ב¿ּ ָי‚ּור  י  ƒ31מ" ָ‡ַמר:  ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָלּ‰, 

ָין  נ¿ ƒר ָ‰ע‡ָ ׁ¿̆ ˜" (˘ם טו, ‡ ב) ּו ∆„ ∆̂ ל  ים ּופ…ע≈ ƒמ ָּ̇ ך¿  ל≈ ָך. ‰ו… ׁ∆̆ ¿„ ָ̃

˙ ָ‰ָ‡ָ„ם, ָר‡ּוי  ן ַמֲעלו… רו… ¿̇ ƒי נּו  ר¿ ַכּ ז¿ ƒ‰ ׁ∆̆ יָון  כ≈ ו¿ ם.  ָׁ̆ ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

 ‰ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ַע„   , ָרָע˙ו… ו¿ טּובו…   , נּו˙ו… ּו‚¿ יבּו˙ו…  ׁƒ̆ 32ֲח ר  ָב‡≈ ל¿ ָלנּו 

ַחר  ב¿ ƒי י ּƒכ , ך¿ ל∆ ר ַ‰מ∆ּ ַ̂ יַע ַלֲח ּ ƒ‚ַי ר, 33ו¿ ָׁ̆ ך¿ ַ‰ָיּ ר∆ ּ יל „∆ ּƒכ ׂ ¿̆ י ַ‰ַמּ נ≈ פ¿ ƒל

ָר‰           ר≈ ב¿ּ לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ יָון  כ≈ּ  ,˙ בו… ַ‰ּטו…  ˙ ּ„ו… ּƒמ ַבּ חו…  כ…ּ ָכל  ב¿ּ ו…  ׁ̆ ַנפ¿

.˙ ל∆ ח ַ‰ס…ּ ַּ̃ ƒי ˙ 35ו¿ ס…ל∆ ר̃… ַ‰פ¿ּ ז¿ ƒ34י

 

ׁ̆ ָ‡ָ„ם  י≈ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ס  ע≈ ָמ‰ ּכו… ַעל-ח≈ ‰ּו‡ ַבּ ׁ∆̆ ׁ̆ ָ‡ָ„ם  „? י≈ ַ̂ י כ≈ּ
ם  ƒ‡ י ּƒכ ָלל,  כ¿ּ ס  ע≈ ּכו… ינו…  ≈‡ ו¿ ָעָליו   ˙ ב∆ ּׁ∆̆ ֻי מ¿ ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ׁ∆̆  

 ׁ̆ י≈ ו¿ ר,  ≈̇ יו… ב ב¿ּ ַבּ‰-ל≈ ּ ¿‚ ‰ּו‡  ׁ∆̆ ׁ̆ ָ‡ָ„ם  י≈ ו¿ ים,  ƒנ ָׁ̆  ‰ ַכָמּ ַעט ל¿ מ¿

ל…‡  36ו¿ ֲ‡ָו‰  ַּ̇ ַעל  ַבּ ‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ו¿  ,„…‡ מ¿ רּוַח  ַפל  ׁ¿̆ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ר  ≈̇ יו… ר-ּ‚ּוף ב¿ּ ‰ו… ‰ּו‡ ט¿ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ , ו¿ ֲ‡ָו˙ו… ַ̇ ֲ‰ל…ך¿ ב¿ּ ו… מ≈ ׁ̆ ע ַנפ¿ ַבּ ׂ ¿̆ ּƒ̇

 ׁ̆ י≈ ו¿  , יך¿ ƒר ָ̂ ַ‰ּ‚ּוף  ׁ∆̆ ים  ƒמּוָעט ים  ƒָבר ¿„ ƒל ּלּו  ƒפ‡ֲ  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒי ל…‡  ו¿

בי‡ורים
31. מי י‚ור ב‡‰לך. מי הוא הראוי לגור במשכנך? מי ראוי לדור בירושלים 
בה.           יגור  אשר  הוא   - וביושר  כראוי  לב, מעשיו  בתום  המתנהג  קדשך?  הר 
32. ח˘יבו˙ו ו‚נו˙ו, טובו ורע˙ו. פירוש, את המדות והדעות שבלב האדם 
יוכל  הישר  בדרך  ידי שיבחר  על  לחˆר ‰מלך.  וי‚יע   .33 והרעות.  הטובות 
להגיע לעולם הבא זך ונקי. 34. יזרו˜ ‰פסול˙. את הדעות והמדות הרעות 
שבו.          הטובות  ומדות  בדעות  רק  להשתמש  שיבחר  ‰סול˙.  וי˜ח   .35 שבו. 
˘בע נפ˘ו מ‰לך ב˙‡ו˙ו. שהוא מתאוה וחפץ לכל דבר ללא גבול  36. ול‡̇ 

ומדה, אף לדברים שאינם הכרחיים לקיום גופו.

ָלם  ָ‰עו… טּוב  27ל¿ יַע  ּ ƒ‚‰ַ ל¿  „ ƒו ּ„ָ  ‰ ַ‡ָוּ ¿̇ ƒנ

ר  ׁ∆̆ ָך ֲ‡ : "28ָמ‰ ַרב טּוב¿ רו… ָ‡מ¿ ‡ ב¿ּ ַ‰ָבּ

כ),  ל‡,  (˙‰לים  יָך"  ∆‡ יר≈ ƒל  ָּ̇ ַפנ¿ ָ̂

ַנַחל  ו¿ ָך  ∆̇ י ב≈ּ ן  ׁ∆̆ ּ ∆„ ƒמ ֻין  ו¿ ר¿ ƒ29י" ר:  מ≈ ‡ו… ו¿

ֲעָל‰  ַ‰ַמּ ם" (˘ם לו, ט). ו¿ ≈̃ ׁ¿̆ ַ̇ יָך  ֲעָ„נ∆

ָ‰ָר‡ּוי  ל  ∆‡  ‡ ָלּ ∆‡30 יַע  ּ ƒ‚ ַּ̇ ל…‡  ַ‰ז…ּ‡˙ 

בעצבוני,  מת  (הריני 
ויבא   – מיד  רש״י), 
אלוקים את אשר שאל״ 

(תמורה טז.). 
תיבה  כאן  הוסיפו  חז״ל 
לא  אשר  ״מיד״,  אחת, 
נרמזה בכתוב, כי מאחר 
באופן  היתה  שהתפילה 
של: ״אם אתה עושה כן 
הריני  לאו  ואם  מוטב, 

ומות  חיים  ענין של  היא  החכמה  ששלימות  כלומר,  לשאול״,  בנסיסי  הולך 
בן  בקשתו של  להיות  צריכה  כך  ״מיד״.   – נענה  הקב״ה  כזו  לבקשה  עבורו, 
תורה מאת הקב״ה שיחונן אותו בתורה, עליו לחוש בכל נימי נפשו כי אם הוא 
זוכה לתורה – מוטב, ואם לאו, הרי הוא הולך חס ושלום לשאול בלי תקוה. המבקש 

רחמים בהרגשה כזאת נענה מיד.
ויסוד נוסף למדנו, שהבקשה צריכה להיות על המדרגה הגבוהה ביותר. על 
אף שהיה עתניאל משופטי ישראל, ושלושת אלפים הלכות שנשתכחו בימי 
אבלו של משה החזיר בפלפולו (תמורה שם), לא היה ״שבע״ ומסתפק במה 
שיש לו אלא היה ״רעב״ ומבקש הכל, ורעבונו היה באופן שאם אין לו ״הכל״ 
הרי הוא אומלל והולך לשאול, ומשום כך זכה שתתקבל תפלתו. וזהו שאמר 
הכתוב (תהלים פא, יא): ״אנכי ה׳ אלוקיך המעלך מארץ מצרים הרחב פיך 
ואמלאהו״, ופירשו רש״י והראב״ע שהכוונה לתפילה: ״הרחב פיך״ ושאל ככל 

אשר תוכל ובכל הכח, ״ואמלאהו״ מיד. (שיחות מוסר, מאמר נ״ט). 

בי‡ורים
27. לטוב ‰עולם ‰ב‡. פירוש, דוד המלך לא הסתפק להשיג רק איזשהו חלק 
המעלה  ולפיסגת  המושלם  הטוב  אל  להגיע  התאוה  אלא  הבא,  בעולם 
שבעולם הבא. 28. מ‰ רב טובך. מה מאוד רב הטוב אשר גנזת לתת ליראיך 
מן השמים,  להם  הבא  מהטוב  ישבעו  בי˙ך.  ירוין מ„˘ן   .29 הבא.  בעולם 
ומימי נחל היוצא מהעדן תשקה אותם והוא מדרך משל לרוב השפע (מצודת 
ועמלו היה להשיג  ל‰. אל האדם שכל שאיפתו  30. ‡ל‡ ‡ל ‰ר‡וי  דוד). 

ולהגיע אל תכלית המעלות הטובות. 

של  ברייתו  מתחלת 
או  צדיק  שיהיה  האדם 
רשע , וכן אין שום דבר 
האדם  את  שמושך 
(טבעו)  תולדתו  בעיקר 
כלומר,  מסוימת,  למדה 
אותו  תמשוך  שתולדתו 
לזוז  אפשר  שאי  לדבר 
ממנו, שאם כן אין מקום 
לא למצוות התורה ולא 
עי״ש.  ועונש  לשכר 
משנה׳  ה׳לחם  והקשה 
שבת  במסכת  מהגמרא 
מבואר  ששם  (קנו.) 
האדם  נולד  שבו  ש׳יום׳ 
בשעת  השולט  ׳מזל׳  או 
לידתו משפיע על טבעו 
ותירץ,  ותכונותיו, 
לומר  הגמרא  שכוונת 
נטייה  לאדם  שיהיה 
קצת לדברים אלו, אבל 
הנאמר  על  היעב״ץ  וכ״כ  טבעו.  לשנות  האדם  של  ובבחירתו  שבידו  ודאי 
דור  בכל  ושתלן  עמד  מועטים  שצדיקים  הקב״ה  ״ראה  (לח:)  יומא  במסכת 
ודור״, שלכאורה הרי הדבר תלוי בבחירת האדם, אלא שיש בני אדם שנולדו 
בטבעם להיות צדיקים, אף שגם להם עדיין יש בחירה. וכן מצינו להיפך אצל 
וסילקו  הקב״ה  מיהר  לפיכך  ולהרשיע  לשוב  בדעתו  וקל  היה  ״צדיק  חנוך, 

והמיתו קודם זמנו״ (רש״י בראשית ה, כב). 

ם  ָ̇ ‡ו… ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿ י„  ƒ̇ ָע 44ו¿ ן  ֻכָוּ מ¿  ‰ ז∆

 ׁ̆ י≈ ו¿  ,˙ עו… ּ ≈„ ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒמ ר  ≈̇ יו… ָר‰  ≈‰ מ¿

 ‡ ָלּ ∆‡ , ˙ו… ָיּ ƒר ˙ ב¿ּ ַלּ ƒח ¿̇ ּƒיָנם ָלָ‡ָ„ם ב ≈‡ ׁ∆̆

ּבו…  ƒל ‰ נ∆ ּפו… ׁ∆̆ ים ‡ו…  ƒר ֲ‡ח≈ ם מ≈ ָ̇ ָלַמ„ ‡ו…

 . ּבו… ƒל ‰ ב¿ּ ָ̇ ָעל¿ ׁ∆̆ ָב‰  ָׁ̆ י ַמח¿ ƒפ מו… ל¿ ¿̂ ַע מ≈

ר…ב  ּ‰ ב¿ּ ׁ̆ ָבּ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ ׁ̆ י≈

יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ  ׁ̆ י≈ ו¿  ,˙ מו… ˜ו… ַ‰מ¿ּ

 ‰ מ∆ ּ„ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ ַעט.  מ¿  ‰ּ ָבּ  ׁ̆ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ ל¿

ר  ׂ ָ̆ ּוָב ָיָר˜  יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ יל,  ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇  ‰ ׂ ∆̆ עו… ל¿

ּלּו  ≈‡ ָכל  ו¿ ין,  ƒל פ¿ּ ל¿ ƒּופ ַלח  ּומ∆ ם  ƒּוַמי

ָח„  ∆‡ ל  ָכּ ƒמ ח  ַּ̃ ƒל יך¿  ƒר ָ̂ ים  ƒינ ּƒמ‰ַ

ם  ƒ‡ .‰ ב≈ּ ּ‰ ַ‰ר¿ ז∆ ƒַעט ּומ ּ‰ מ¿ ז∆ ƒעּור: מ ׁƒ̆ כ¿ּ

 ‰ ב∆ּ ם ַיר¿ ƒ‡ ,‰ ‰ 45ָרז∆ י∆ ¿‰ ƒר י ׂ ָ̆ ט ַ‰ָבּ ַמע≈ י¿

בי‡ורים
נוטה במהרה  זה אלא  נולד עם טבע  כלומר, שלא  ‡ו˙ם.  ל˜בל  וע˙י„   .44
וביתר קלות לקבל תכונה זו. 45. רז‰. יחסר במאכל (והאוכלו לא ישבע עקב 

מיעוט הבשר שאכל).

ו…  ׁ̆ ַנפ¿ ע  ַבּ ׂ ¿̆ ƒ̇ ל…‡  ָחָב‰,  ר¿  ׁ̆ פ∆ נ∆ ַעל  ַבּ

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָלם,  עו… ָבּ ׁ∆̆ ן  ָממו… ל  ָכּ ƒמ

ף" (˜‰ל˙  ס∆ ע כ∆ּ ַבּ ׂ ¿̆ ƒף ל…‡ י ס∆ ב כ∆ּ ≈‰…‡37"

ּלּו  ƒפ‡ֲ לו…  י  ּ„ַ ׁ∆̆ ר-רּוַח  ַ̂ ¿̃  ׁ̆ י≈ ו¿ ט),   ,‰

‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ו¿ ָרָכיו;  ¿̂ ל  ָכּ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ף  ּ…„ ר¿ ƒי ל…‡  ו¿ מּוָעט  ָ„ָבר  ב¿ּ

רּוָט‰  פ¿ּ ל  כ≈ ‡ו… ינו…  ≈‡ ו¿ ַעל-ָי„   ı ב≈ ˜ו… 38ו¿ ָרָעב  ָבּ מו…  ¿̂ ַע ף  ַס‚≈ּ מ¿

ם  ƒי„ַ ָיּ ַבּ נו…  „ ָממו… ַ‡ב≈ּ ‰ּו‡ מ¿ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ל, ו¿ „ו… ּ‚ָ ַער  ַ̂ ‡ ב¿ּ ָלּ ּלו… ‡∆ ּׁ∆̆ ƒמ

ל     ל≈ ‰ו… 39מ¿ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ עו… ּ ≈„‰ַ ָ‡ר  ׁ¿̆ ּלּו  ≈‡‰ָ ים  ƒָרכ ּ ¿„ ַעל  ו¿  . ו… ּ̇ ַ„ע¿ ל¿

ָבב  -ל≈ 41ַרך¿ ָמן,  ַרח¿ ו¿ ָזר  ַ‡כ¿ יב,  ƒ„ָנ ו¿ ן  ƒר-ַעי ַ̂ ן,  נ≈ ‡ו… 40ו¿

ן.  ∆‰ ‡ ָבּ ≈̂ ּיו… ָכל ַכּ ב, ו¿ יı-ל≈ ּƒמ‡ַ ו¿

˙ו…  ָיּ ƒר ב¿ּ  ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇ ƒ43מ ָלָ‡ָ„ם  ָ‰יּו  ׁ∆̆ ן  ∆‰ מ≈  ׁ̆ י≈  ,˙ עו… ּ ≈„‰ַ42 ָכל  ו¿
ל ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆ עו…  ב¿ ּƒט ׁ∆̆  ˙ עו… ּ ן „≈ ∆‰ ׁ̆ מ≈ י≈ , (ו)ו¿ ַבע ּ‚ּופו… י ט∆ ƒפ ל¿

„עו˙  מ‰ן  וי˘  ו. 
ז‰  ‡„ם  ˘ל  ˘טבעו 
(הלכ׳  הרמב״ם  מכוון. 
כתב  ד)  ה,  תשובה 
גזר  לא  שהקב״ה 

בי‡ורים
37. ‡ו‰ב כסף ל‡ י˘בע כסף. מי שאוהב לאסוף כסף לא ישבע ממנו, כי 
לעולם אין די לו במה שקבץ ורוצה להרבות עוד (מצודת דוד). ואמרו חכמינו 
ז״ל (קהלת רבה פ״ג י׳): ״אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, מי שיש לו מנה רוצה 
הכתוב  דרך  על  י„.  על   ıו˜וב  .38 מאות״.  ארבע  רוצה  מאתים  מאתים, 
במשלי (יג, יא). ור״ל, שקובץ הון עם מלאכת היד. ולמרות שהונו מתרבה, עם 
כל זה אינו אוכל פרוטה משלו אלא בצער גדול. 39. מ‰ולל. ערבוב והוללות 
ושטות (רש״י קהלת ב, ב). 40. ו‡ונן. דואג. (עיין סנהדרין (ק:) ״לא תעיל דויא 
ג)              כ,  (דברים  דבר.  מכל  וירא  מבוהל  לבב.  רך   .41 בליבך״).  (=דאגה) 
43. מ˙חיל˙ ברי˙ו. שנולד עם  והתכונות של האדם.  42. ‰„עו˙. המדות 

תכונות אלו, והמה טבועות בו משעת לידתו. 

 ,˙ לו… ם חו… י‰∆ ≈̇ ו… ׁ̆ פ¿ ַנּ ׁ∆̆ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ׁ̆ ב¿ּ ך¿ י≈ י, ָכּ ƒי ר…ב ַ‰ח…ל ƒפ ל ל¿ ַ‰כ…ּ

ים  ƒל ּ ¿̂ ַע ¿̇ ƒּומ ָב‰  ַ‰ּטו… ך¿  ר∆ ּ ∆„ ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ו¿  ,˙ ‰ָ50ָרעו… ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ו¿

ן  כ≈ ו¿ ָים.  ָחל¿ י  ƒפ ל¿  „…‡ מ¿ ן  י‰∆ ֲעל≈  ‰„ָ ב≈ כ¿ּ י‡  ƒ‰ ו¿  ,‰ּ ָבּ  ˙ כ∆ ָלל∆

ב  ים ָלַרע טו… ƒר י ָ‰‡…מ¿ לּו: "‰51ו… ים ַ‰ָלּ ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ר ָבּ מ≈ ָי‰ּו ‡ו… ע¿ ַׁ̆ י¿

ַמר  ים  ƒמ ׂ ָ̆  , ך¿ ׁ∆̆ ח… ל¿ ר  ‡ו… ו¿ ר  ‡ו… ל¿ ך¿  ׁ∆̆ ח… ים  ƒמ ׂ ָ̆ ָרע,  ב  ַלּטו… ו¿

ַמר:             ¡‡ נ∆ ם  י‰∆ ַוֲעל≈ כ);   ,‰ (י˘עי‰  ַמר"  ל¿  ˜ ּוָמ˙ו…  ˜ ָמ˙ו… ל¿

" (מ˘לי ב, י‚).  ך¿ ׁ∆̆ י ח… כ≈ ַ„ר¿ ˙ ב¿ּ כ∆ ר ָלל∆ ׁ∆̆ ˙ י… חו… ים ָ‡ר¿ ƒב "‰ַ52ע…ז¿

ים,  ƒל ַ‰ֲחָכמ ∆̂ כּו ‡≈ ל¿ ? י≈ ׁ̆ פ∆ י ַ‰נ∆ּ ƒל ַנ˙ ח√ ָּ̃ ַּ̇ י‡  ƒ‰ ‰ּוַמ „ ַ̂ י כ≈ ו¿
ַע„  ם  ָ̇ ‡ו… ים  ƒ„ ַלמ¿ּ מ¿ּ ׁ∆̆  ,˙ ו… ׁ̆ ָפ ּ ַ‰נ¿ י  ≈‡ פ¿ רו… ם  ≈‰ ׁ∆̆

ם  ∆‰ ָלּ ׁ∆̆  ˙ ָרעו…  ˙ עו… ≈„ ב¿ּ ים  ƒיר ּƒכ ַ‰ַמּ ו¿ ָב‰.  ך¿ טו… ר∆ ∆„ ל¿ ירּום  ƒז ח¿ ַיּ ׁ∆̆

ָ‡ַמר  ם  י‰∆ ֲעל≈ ם,  ָ̇ ‡ו…  ‡ ַרפ≈ּ ל¿ ָחָכם  ל  ∆̂ ≈‡ ים  ƒכ ל¿ ‰ו… יָנם  ≈‡ ו¿

זּו" (מ˘לי ‡, ז).  ים ָבּ ƒיל ƒו ָמ‰ ּומּוָסר ‡¡ ל…מ…‰: "53ָחכ¿ ׁ¿̆

ב,         ַ‰ּטו… ך¿  ר∆ ּ ∆„  ׂ̆ פ…ּ ¿̇ ƒל ם  ָ̇ ֲ‡ָו ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ ָמּ ַכּ  ׁ̆ י≈

בי‡ורים
מזיק לבריאותו. 50. ‰רעו˙. הדעות והמדות הרעות. 51. ‰וי ‰‡ומרים לרע 
טוב. הוי לכם הרשעים, האומרים על ה״עבודה-זרה״ שהיא טוב, ועל עבודת 
ה׳ שהיא ״טוב״ – אומרים שהיא רע, על המעשים הרעים שיביאו עליהם חושך 
- אומרים שהם אור, ואת המעשים הטובים שה׳ עושה אור למקיימם אינם 
עושים, שמים מר למתוק ומתוק למר. 52. ‰עוזבים ‡רחו˙ יו˘ר. העוזבים 
את הדרך הישרה והנכונה כדי ללכת בדרכים חשוכות ועקלקלות. 53. חכמ‰ 

ומוסר ‡וילים בזו. בתורה ובמוסר הטיפשים פורקי העול מזלזלים.

ט  ַמע≈ ם י¿ ƒ‡ ,ם ָלּ ן ֻכּ כ≈ . 46ו¿ חו… ל¿ ƒֲחַמ˙ מ ָכל מ≈ ¡‡ ‰ נ∆ י∆ ¿‰ ƒַלח ל…‡ י מ∆

 ‡ ≈‰ י¿ ַעט,  מ¿ יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ ַבּ  ‰ ב∆ּ ַיר¿ ו¿  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ ַבּ

ל  ָ̃ ׁ¿̆ ƒָח„ מ ל ‡∆ ָכּ ƒח מ ַּ̃ ƒר י ׁ∆̆ י, ֲ‡ ƒ̃ ל. ֲ‡ָבל ַ‰ָבּ ָ̃ ל¿ ֻ̃ ֲ‡ָכל מ¿ ַ‰ַמּ

 ‰ּ ָין ַ‰ז∆ נ¿ ƒָכע ָליו. ו¿ כ¿ ‡ו… ˜ ל¿ ב ּוָמ˙ו… ֲ‡ָכל ָער≈ ‡ ַ‰ַמּ ≈‰ ָ‰ָר‡ּוי, ָ‡ז י¿

ן ָ‰ֲעָנָו‰  ‚ו… ‰, כ¿ּ ֻרב∆ּ ן מ¿ ∆‰ ח מ≈ ַּ̃ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ׁ̆ ˙: י≈ ּ„ו… ƒמ 47ב¿ּ

ן  ‚ו… ַעט, כ¿ּ ן מ¿ ∆‰ ח מ≈ ַּ̃ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ׁ̆ י≈ ן, ו¿ י‰∆ מ≈ „ו… ˙ ו¿ ׁ∆̆ ַ‰ב…ּ ו¿

ל  ≈̃ ו… ׁ̆ 48 ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ יו… ¿‰ ּƒב ן  ָלכ≈ ּיּו˙.  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ו¿ ָ‰ַעּזּו˙  ו¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ

ל…‡  ו¿ ַח˙  פ¿ ƒי עּוָרּ‰, ל…‡  ׁƒ̆  ‰ ּ„ָ ƒל מ ָכּ ƒח מ ַּ̃ ƒל ם  ƒַני ‡ז¿ ס ַ‰מ…ּ ל∆ פ∆ ב¿ּ

ָב‰. י˙ ַ‰ּטו… ƒל כ¿ ַ̇ יַע ל¿ ּ ƒ‚ַי ‰ ז∆ יף, ָבּ ƒס יו…

 

ל  ּ‚ַ ֻ‰ר¿ ׁ∆̆ ‡ו…  ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ ל¿  ‰ ט∆ נו… עו…  ב¿ ּƒט ׁ∆̆ י  ƒמ ין,  ƒב ָ̇ ו¿ ַ„ע  ּ≈̇
ַ‡ך¿   ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ּוב  ׁ̆ ָל ּבו…  ƒל ל  ∆‡ ן  ּ≈̇ ƒי ל…‡  ו¿ ָרָע‰,   ‰ ּ„ָ ƒמ ב¿ּ  

 ˙ ּ„ו… ƒמ ַעל ב¿ּ ¿‚ ƒי ַ‡ס ו¿ מ¿ ּ ƒי ׁ∆̆ ˙ו…  י‡ ‡ו… ƒב ‰ מ≈ ּ‰ - ז∆ ר ָבּ ב≈ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒי„ מ ƒמ ָּ̇

י  ƒל ח√ ‰ּו‡  ין  ƒּסּור ּ ƒי‰ַ ו¿ ַער  ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ב  ≈‡ ַ‰כ¿ּ ר…ב  ׁ∆̆ מו…  ּוכ¿  .˙ בו… טו…

י  ƒל ח√ ָבּ ׁ∆̆ מו…  ּוכ¿  ; ׁ̆ פ∆ ַ‰נ∆ּ י  ƒל ח√ ם  ≈‰  ˙ ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ ר…ב  ן  כ≈ּ ַ‰ּ‚ּוף, 

ים  ƒל ן ַ‰חו… ƒמ ׁ̆ י≈ ו¿ ˜ ַמר,  ˙ו… ַ‰ָמּ ˜ ו¿ ר ָמ˙ו… ים ַ‰ַמּ ƒֲעמ ַ‰ּ‚ּוף טו…

ב,  ַ‰ּטו… ַמֲ‡ָכל   ‡ נ≈ ו… ׂ̆ ו¿ לו…  ב  ינו… טו… ≈‡ ׁ∆̆ 49 ַמֲ‡ָכל  ל¿  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆

בי‡ורים
46. וכן כולם. שאר מיני המאכלים והתבלינים שבתבשיל כירק ומים ופלפלין, 
צריך  מהן  אחת  שבכל  ״מדות״,  בשם  נקראו  ולכן  במ„ו˙.   .47 ימעט...  אם 
ו˜ל בפלס ‰מ‡זניים. מתבונן  להשתמש במדה הנכונה ובמינון המדויק. 48.̆ 
ביושר שכלו וברוחב הבנתו. 49. ˘‡ינו טוב לו. שאינו בריא לו אלא אדרבה, 

ן,  עו… מ¿ ׁƒ̆  ׂ̆ ַחפ≈ּ מ¿ּ ׁ∆̆ ן  ‡ּוב≈ ר¿ ƒל  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ָר‡ּוי.  ָכּ  ˙ בו… ַ‰ּטו…

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ֲחַמ˙  מ≈  , ‡ו… ¿̂ מו… ינו…  ≈‡ ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿  , ירו… ּƒּוַמכ

ן  ו… ׁ̆ ל¿ ָחר  ב¿ ƒנ ף  ס∆ "כ∆ּ ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ָר‡ּוי.  ָכּ ˙ו…  ‡ו…  ׂ̆ ַחפ≈ּ מ¿

לו…  ם  ל≈ּ ַׁ̆ ל¿ ּוָב‡  רו…  ֲחב≈ ַבּ  ‰ ׁ∆̆ ּנו… ׁ∆̆ י  ƒ59מ  - כ)  י,  (מ˘לי  י˜"  ּ ƒ„ ַ̂

 ˜ ∆„ ∆̂ ל 61ו¿ ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ ˙ ַּ̇ ƒמ‡ֲ יר 60ַבּ ּƒינו… ַמכ ם ‡≈ ƒ‡ ,ל ָ̃ ׁ¿̆ ƒמ ף ב¿ּ ס∆ כ∆ּ

ף  ס∆ יַנ˙ ַ‰כ∆ּ ƒח ב¿ ּƒי 62ב ƒ̃ ינו… ָבּ ≈‡ ׁ∆̆ ל ַ‡ך¿  יר ַ‰כ…ּ ּƒם, ‡ו… ַמכ ƒַני ‡ז¿ ַ‰מ…ּ

י  ּƒכ ף,  ס∆ ַ‰כ∆ּ ו¿ ל  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ ַין  נ¿ ƒע ב¿ּ ָזּ˜  ƒנ  ˙ יו… ¿‰ ƒל ב  רו… ָ̃  ׁ̆ י ƒ‡‰ָ  ‰ ז∆  -

 ˙ חו… ָפּ ח  ַּ̃ ƒי ם  ּ‚ַ ים.  ƒ‚י ּƒ‰ַ64ס ח  ַּ̃ ƒי ו¿ ף  ס∆ כ∆ ב¿ּ ן  ָמ‡≈ 63י¿ ים  ƒָעמ פ¿ ƒל

ים  ׂ ƒ̆ ל ‡ו… ָי ַּ̃ ל ַ‰ ָ̃ ׁ¿̆ ƒח 65מ ַּ̃ ƒי ‡ ָמּ ׁ∆̆ י  ּƒכ , ל ָ‰ָר‡ּוי לו… ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ƒמ

בי‡ורים
לחפ˘ ‰מ„ו˙ ‰טובו˙ כר‡וי. כי כדי לזכות לתורה ולמידות טובות אפשרי 
(ב, ד-ה): ״אם תבקשנה  יעמול על כך, כנאמר במשלי  הדבר רק אם האדם 
הרי  תמצא״,  אלוקים  ודעת  ה׳  יראת  תבין  אז  תחפשנה;  וכמטמונים  ככסף 
שבשביל השגת התורה והחכמה חייבים לבקשם לפחות כבקשת הכסף, וכן 
להוציאו  שיטרח  למי  רק  ועומד  שמור  והוא  שהוטמן  מטמון  כמחפש 
״לא  יגיע אל היעד הרצוי, כאמרם:  – לעולם לא  יתעצל  ממחבואו. אך אם 
יגעתי ומצאתי – אל תאמין״. 59. מי ˘נו˘‰ בחבירו. מלוה התובע את חבירו 
– אם המלוה אינו  והלוה פורע למלוה כסף במשקל  הלוה שיחזיר לו חובו, 
60. ב‡מי˙˙ ‰מ˘˜ל. אם המשקל שבו שוקלים את הכסף מדוייק  מכיר... 
‰מ‡זניים. אם שתי  וˆ„˜   .61 אבני המשקולות.  באמיתת  וכן  מזייף.  ואינו 
אחת  כף  ואין  בשוה  שוה  שמשקלם  וכן  ומאוזנים,  ישרים  המאזניים  כפות 
הוא  מהלוה  שמקבל  הכסף  אם  ‰כסף.  בבחינ˙   .62 מחברתה.  יותר  כבדה 
בקי  ואינו  מאחר  ימ‡ן.   .63 (פסולת).  סיגים  בו  מעורב  שאין  ונקי,  צרוף 
בבחינת הכסף אם הוא כסף נקי ומזוקק או שמא מעורב בו סיגים, הרי יתכן 
שמבלי משים ידחה את הכסף הצרוף והמזוקק וימאן לקחתו, ותחת זה יקח 
את הכסף המעורב עם סיגים. 64. ‰סי‚ים. פסולת הכסף. 65. מ˘˜ל ‰˜ל. 

י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ם  יו… ָכל  ב¿ּ ים  ƒב ׁ¿̆ חו… ו¿ ם,  ָל‰∆ ב  ּטו… ַמ‰  ים  ƒע ¿„ יו… יָנם  ≈‡ ו¿

ָין  נ¿ ƒע‰ָ  ‰ ז∆ ו¿ ם.  י‰∆ מ≈ י¿ ל  ָכּ ים  ƒ‚י ׂ ּƒ̆ ַמ יָנם  ≈‡ ו¿ ָנ‰,  יו… ל¿ ָ‰ע∆ ַמֲעָל‰ 

נו…  רו… ס¿ יר ח∆ ּƒינו… ַמכ ≈‡ ׁ∆̆ ָח„ - 54 ים ‰ּו‡: ָ‰‡∆ ƒָבר ּ י „¿ נ≈ ׁ¿̆ ֲחַמ˙  מ≈

ן  ‡ּוב≈ ר¿ ƒל  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ים,  ּƒנ‚ֻ ַ‰מ¿ ָרָכיו  ¿„ ּƒב ין  ƒח ַמב¿ ינו…  ≈‡ ו¿

ל  ָכּ ˙ו…  ‡ו…  ׂ̆ ַחפ≈ּ י¿ ּלּו  ƒפ‡ֲ  , ירו… ּƒַמכ ינו…  ≈‡ ו¿ ן  עו… מ¿ ׁƒ̆ ל¿  ׂ̆ ַחפ≈ּ ַ‰מ¿

ל…‡  ו¿ לו…  ¿̂ ∆‡  ‡ 55ָיבו… ים  ƒָעמ פ¿ּ  ‰ ָמּ ַכּ י  ּƒכ ‰ּו,  ≈‡ ָ̂ מ¿ ƒי ל…‡  ם  ַ‰ּיו…

י„  ƒמ ָּ̇ ב  ׁ≈̆ ‰ּו‡ חו… ׁ∆̆ י 56 ּƒף-ַעל-פ‡ַ ,‰ּ ן ָ‰ָ‡ָ„ם ַ‰ז∆ ‰ּו; כ≈ּ יר≈ ּƒַיכ

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ יָון  , 57כ≈ּ י‚ו… ׂ ּƒ̆ ב, ל…‡ ַי ‰ ַ‰ּטו… ׂ ≈̆ ׂ̆ ַמֲע ַחפ≈ּ ‰ ּומ¿ ׂ ∆̆ ֲע ַמ‰ ַיּ

 . נו… רו… ס¿ יר ח∆ ּƒַמכ

ב  ׁ≈̆ חו… ו¿  , ּבו…  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ָ‰ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ ַע  ≈„ יו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ ו¿
י‚  ׂ ּƒ̆ ַ‚ם ‰ּו‡ ל…‡ ַי ˙, ו¿ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒמ ח…ז ב¿ּ ¡‡ ל∆ ם ו¿ ∆‰ ‡˙ מ≈ ≈̂ ָל

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ  ׂ̆ ַחפ≈ּ ל¿ ל  ּ ≈̂ ַע ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆ ֲחַמ˙  58מ≈ ר,  ָׁ̆ ַ‰ָיּ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ָיָמיו  ל  ָכּ

בי‡ורים
‡ינו מכיר חסרונו. אדם שחולה ואינו מודע לכך, הרי כל זמן שלא נודע   ̆.54
לו על חוליו - לא ילך לדרוש ברופאים, כמו כן אדם שאינו מכיר בחסרונותיו 
ובדרכיו המגונים, הרי לא יתקן את עצמו מאחר ואינו מודע שזקוק הוא לכך. 
55. יבו‡ ‡ˆלו ול‡ יכיר‰ו. כמה פעמים יעמוד שמעון סמוך לראובן ובכל 
56. ˘‰ו‡ חו˘ב ˙מי„ מ‰  ואינו מכירו.  יזהה אותו מאחר  זאת ראובן לא 
57. כיון  יע˘‰. הוא מתבונן תמיד מה עליו לעשות כדי להשיג את הטוב. 
˘‡ינו מכיר חסרונו. כי בכדי להשיג את הטוב המושלם אפשר רק לאחר 
שעקר והסיר את הרע שבו, בבחינת ׳סור מרע ועשה טוב׳, ולכך כל זמן שאינו 
לא  הרי  המגונות,  ובאורחותיו  הרעות  במידותיו  ואינו מבחין  חסרונו  מכיר 
58. מחמ˙ ˘מ˙עˆל  יעקרם ולא יסירם ממנו וממילא לא ישיג את הטוב. 

שתי  הם  הלשונות 
טובות  אזהרות 
הנה  כי  מאד.  ומועילות 
הוא  במעשים  הפשפוש 
כלל  על  לחקור 
בו,  ולהתבונן  המעשים 
מעשים  בהם  הנמצא 
אשר  יעשו  לא  אשר 
פי  על  הולכים  אינם 
כי כל  וחוקיו,  ה׳  מצוות 
 – מאלה  ימצא  אשר 
אך  העולם.  מן  יבערם 
החקירה  הוא  המשמוש 
אפילו במעשים הטובים 
ולראות  לחקור  עצמם, 
היש בענינם איזה פניה 
(כגון  טובה  לא  אשר 
שבח  להשיג  כוונה 
להרויח  או  מבני-אדם 
ממון) או איזה חלק רע 
(כגון מעשה טוב שעלול 
לצאת ממנו נזק בעתיד 
או שיש בו הפסד לזולת 
שיצטרך  וכדומה) 
חלש  או  הוא  וחזק  הטוב  לבחון  בבגד  כממשמש  זה  והרי  ולבערו.  להסירו 
ובלוי, כן ימשמש במעשיו לבחון תכונתם (ענינם ותוכנם) בתכלית ההבחנה 
(בהבחנה מדוקדקת עד קצה היכולת) עד שישאר (האדם בעל המעשים) זך 

ונקי (ללא פניות וחלקים רעים במעשיו)״.

ָמ˙ו…  ׁ¿̆ ƒנ  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ָ‡ז  ו¿ ּנּו,  מ∆ּ ƒמ ים  ƒ‚י ּƒס‰ַ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒ̃ ‡ל… ‰ ל≈ ָ̃ ּ ָ̃ ֻז רּוָפ‰ ּומ¿ ¿̂

ף  ר≈ ּ…̂ ַל  ‡ ≈̂ ּ ַוי≈ ף,  ס∆ ָכּ ƒמ ים  ƒ‚י ƒס "ָ‰‚ו… 

ים,  ƒ‚י ּƒירּו ַ‰ס ƒס ָיּ ׁ∆̆ י" (מ˘לי כ‰, „) כ¿ּ ƒל כ∆ּ

רּוף. ָ̂ י  ƒל ‰ ַ‰כ¿ּ י∆ ¿‰ ƒז י‡ָ

 

ינו…  ≈‡ ו¿ ָ‰ָ‚יו  נ¿ ƒמ ב¿ּ  ‰ נ∆ּ ַׁ̆ ַ‰מ¿ ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ ו¿
 ‚‰ָ נ¿ ƒמ ב¿ּ ז  ח≈ ‡ו… ָח„  ∆‡ ַמן  ז¿ בּוַע,  ָ̃  

 ‚‰ָ נ¿ ƒו… מ˙ ‡ו… ˜ מ≈ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒָח„ מ ַמן ‡∆ ּוז¿  ‰ ז∆

 ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ָכָכ‰  ו¿ ר,  ַ‡ח≈  ‚‰ָ נ¿ ƒמ ז  ח≈ ‡ו… ו¿

 ı ָחפ≈ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם  ל¿  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ָלם.  עו… ל¿

ל…‡  ּכו… ו¿ ר¿ ַע ַ„ּ ≈„ ינו… יו… ≈‡ יר ו¿ ƒל ע ∆‡ ˙ כ∆ ָלל∆

˙ו…  ‡ו… ים  ƒיכ ƒל ַ‰ּמו… ים  ƒיל ƒב ּׁ¿̆ ‰ַ יר  ּƒַיכ

ַעם  ַפּ ם,  מ≈ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒ69מ ‰ּו‡  ן  ָלכ≈ יָ‰,  ל∆ ≈‡

 ‰ ע∆ ¿̇ ƒי ו¿ ַיֲחז…ר  ו¿ ָח„,  ∆‡ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ך¿  ל≈ י≈ ַ‡ַח˙ 

בי‡ורים
69. מ˘˙ומם. מתבלבל בהליכתו ותועה בדרכו מאחר ואינו מכיר את הדרך 

הסלולה המובילה לעיר.

ל  ָכּ ƒם, מ ƒַני ‡ז¿ מ…ּ ַבּ ׁ∆̆  „ ב≈ ף ַ‰ָכּ ַכּ ף ַבּ ס∆ ַ‰כ∆ּ

ם  ƒ‡ ּלּו ƒי ָטעּו˙. ‡ו… ֲ‡פ י„≈ ƒל ‡ ּלּו ָיבו… ≈‡

ינו…  ≈‡ ם  ƒ‡ ל,  ָ̃ ׁ¿̆ ƒמ ּוב¿ ף  ס∆ כ∆ ב¿ּ י  ƒ̃ ָבּ ‰ּו‡ 

ב  ָער≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ָר‡ּוי, ‡∆ ל ּבו… ָכּ כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒמ

י  ƒ̃ ָבּ ‰ּו‡  ם  ƒ‡ ֲ‡ָבל  ים.  ƒ‚י ƒס ּפו…  ַכס¿ ב¿ּ

ל ּבו…  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒף, ּומ ס∆ ל ּוַבכ∆ּ ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ל - ַבּ כ…ּ ַבּ

ָר‡ּוי  ָכּ ם  ל≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ66מ ‰ּו‡  ָ‡ז   - ָר‡ּוי  ָכּ

 ‰ ָמּ ּ ƒ„ ן  ָלכ≈ ל.  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ַבּ ם  ל≈ ָׁ̆ ו¿ י  ƒ̃ ָנ ף  ס∆ כ∆ּ

י˜  ּ ƒ„ ּ ַ̂ י ַ‰ ּƒָחר, כ ב¿ ƒף נ ס∆ כ∆ י˜ ל¿ ּ ƒ„ ַ̂ ן  ו… ׁ̆ ל¿

ָכל  ו¿ ָ‰ָרע  ו¿ ב  ַ‰ּטו… יר  ּƒכ‰ַ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂

ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ּול¿ ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

‚ּופו…  67ב¿ּ ַח  ר≈ טו…  ˙ יו… ¿‰ ƒל ו¿ ָר‡ּוי,  ָכּ ן  ∆‰ ָבּ

ח…ז  ¡‡ ל∆ ו¿ ּו˙  ׁ̆ פ¿ּ ּƒט‰ַ ַלֲעז…ב  ָמ˙ו…  ָחכ¿ ּוב¿

 ˙ בו… ֲערו… ַּ̇ יר  ƒס‰ָ 68(ז)ּול¿ בּוָנ‰  ּ¿̇ ַבּ

˙ערובו˙  ול‰סיר  ז. 
‰סי‚ים ממנו. ה׳מסילת 
ג)  מבאר  (פרק  ישרים׳ 
בבדיקת  שלבים  שני 
לדחות  א.  המעשים: 
ב.  הרעים.  המעשים 
לזכך המעשים הטובים. 
וז״ל: ״הנה הרוצה לפקח 
הנה  שתים  עצמו,  על 
ההשקפות הצריכות לו: 
מהו  שיתבונן  האחת, 
שיבחר  האמיתי  הטוב 
בו האדם והרע האמיתי 
שינוס ממנו. והשניה, על 
הוא  אשר  המעשים 
הם  אם  לראות  עושה, 
מכלל  או  הטוב  מכלל 
הרע... ודבר זה הודיעונו 
באמרם  ז״ל  חכמינו 
לו  ״נוח  יג):  (ערובין 
יותר  נברא  לאדם שלא 
ועכשיו  משנברא, 

ששני  ותראה  במעשיו״.  ימשמש  לה:  ואמרי  במעשיו;  יפשפש   – שנברא 

בי‡ורים
אבן המשקולת ששוקלים כנגדה בשתי כפות המאזניים, האבן מכאן והכסף 
פחות.              ישקול  הכסף  גם   - הגדולה  במקום  הקטנה  האבן  יקח  ואם  מכאן, 
ב‚ופו   .67 נקי...  כסף  דהיינו  כראוי  תשלום  מקבל  כר‡וי.  מ˘˙לם   .66
יצרו  לכבוש  הרעות,  מידותיו  על  להתגבר  בגופו  להתאמץ  הן  ובחכמ˙ו. 
ולהכניע תאותו, והן להשתמש בחכמתו ולהבחין בשכלו במדות הרעות כדי 
אדם  צריך  טוב  במעשה  גם  ‰סי‚ים.  ˙ערובו˙  ול‰סיר   .68 מתוכו.  לבערן 

לבחון שהמעשה יהיה זך ונקי ושלא יהיה מעורב בו משהו מהרע.

הגאוה  כמדת  רעות 
שמים.  יראת  מונעות 
בל  אפו  כגובה  ״רשע 
ד)  י,  (תהלים  ידרוש״ 
אני  סבור  המתגאה 
ואפסי עוד, ואינו מסוגל 
מלכות  עול  עליו  לקבל 
מדת  כן  שמים. 
מדה  ה׳קשה-עורף׳ 
ועקשן  מאד,  עד  מגונה 
רצונותיו,  פי  על  רק  חי 
דבר  לשמוע  מוכן  ואינו 
אפילו  המפריע  חכמה 
להנחותיו  במעט 

ורצונותיו המוקדמות.
בשלח  בפרשת  ומצינו 
״וילונו העם  טו):  (שמות 
מה  לאמר  משה  על 
ה׳  על  ויצעק  נשתה, 
        - נסהו״  ״ושם  וברש״י  נסהו״,  ושם  ומשפט  חק  לו  שם  שם  עץ...  ה׳  ויורהו 
רחמים  עלינו  בקש  יפה  בלשון  במשה  נמלכו  שלא  ערפו  קשי  וראה  לעם 
ישראל             מכלל  התורה  תובעת  נתלוננו״.  אלא  לשתות  מים  לנו  שיהיה 
ואף           הקב״ה.  על  התלוננות  לכדי  אותם  הביאה  זו  מדה  ׳קשה-עורף׳,  מדת 
מכל          הקב״ה,  נסי  בעיניהם  הכל  וראו  סוף  ים  קריעת  לאחר  מיד  שהיו 
נותנת           וברורה, כי המדה אינה  מקום הקשיות מפריעה להתלמדות פשוטה 
שאפילו                  עצמו,  על  זאת  לראות  יכול  ואדם  רצונותיו.  על  לותר  לו 
מאשר  שונה  להתנהג  עליו  משפיעות  אינם  בעיניו  שראה  ברורים  דברים 

הורגל.
וכמו כן כל המדות כולם מפריעים ליראת שמים. ולכן כדי להשיג יראה חייב 

לעקור מקרבו את מדותיו הרעות. 
ט. ו‡ם ˙˙יר ˜˘ר ‰יר‡‰ יב„לו ממך כל ‰מ„ו˙ ‰טובו˙. מצאנו שיראת 
להשגת  והאמצעי  היסוד  היא   - עצמה  בפני  מצוה  היותה  מלבד   – שמים 

 ׁ̆ י ƒ‡ ל ָכּ י  ּƒל, כ ַלכ…ּ יַע  ƒ„ ‰ו… ׁ̆ ל¿ י≈ ן  ָלכ≈
י  י„≈ ƒל ו…  ׁ̆ ַנפ¿ י‡  ƒב‰ָ ל¿  ‰ ∆̂ ָ‰רו…

ב  ָער≈ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂  ,˙ בו… ַ‰ּטו…  ˙ ּ„ו… ƒמ

י  ּƒכ ,‰ ּ„ָ ƒּומ ‰ ּ„ָ ƒל מ ם ָכּ ƒם ע ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי

ל  ˙ ָכּ ∆̃ ז∆ ח¿ ר ַ‰ַמּ ׁ∆̆ ∆̃ י‡  ƒ‰ ם ּׁ≈̆ ‰ַ ˙‡ַ ר¿ ƒי

יסּו‰ּו  ƒנ כ¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ַלחּוט  ָמ‰  „ו… ו¿  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

רּו  ׁ¿̆ ָ̃ ו¿  ,˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ י  ר≈ חו… ך¿  ˙ו… ל¿

ל  ָכּ י˜  ƒז ַ‰ח¿ ל¿ י˙ו…  ּƒ̇ ח¿ ַ̇ ב¿ּ ים  ƒר ָׁ̆ ¿̃

 ˜ ≈̇ ָנּ ƒ‰ ב¿ּ י  ּƒכ  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡  -  ˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ

ך¿  ָכּ  ,˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ ל  ָכּ לּו  פ¿ּ ƒי ר  ׁ∆̆ ּ ∆̃ ‰ַ

 ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ  ˙ ∆̃ ז∆ ח¿ ַ‰ַמּ י‡  ƒ‰  ‰‡ָ ר¿ ּ ƒי‰ַ

לּו  ¿„ ָבּ ƒי  ,‰‡ָ ר¿ ּ ƒי‰ַ ר  ׁ∆̆ ∆̃ יר  ּƒ̇ ַּ̇ ם  ƒ‡ (ט)ו¿

ן  כ≈ ו¿ י  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ַבּ ן  כ≈ ו¿ ר,  ַ‡ח≈ ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ

ָחָכם:  ‡ ּבו… ָ‡ַמר ‰∆ ≈̂ ּיו… ַעל ַכּ י. ו¿ ƒיע ƒב ר¿ ָבּ

ר ל…‡  ׁ∆̆ ּנּו, ֲ‡ ע∆ ּ ַי‚¿ ּ¿̇ ים  ƒיל ƒס "70ֲעַמל ַ‰כ¿ּ

טו).  י,  (˜‰ל˙  יר"  ƒע ל  ∆‡  ˙ כ∆ ָלל∆ ָיַ„ע 

ים                    ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַעל  מ…ל  ַלח¿  ׁ̆ י≈ ָכך¿  ל¿

ָ„ם  ַלמ¿ּ ל¿  ,‡ ו¿ ָּׁ̆ ‰ַ י  ל≈ ַ‰ב¿ ב¿ּ ים  ƒבּוע ‰ַ71ט¿ּ

ם  ƒַני ‡ז¿ ַ‰מ…ּ ר  ׁ∆̆ י… ו¿ ל  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ  ˜ ∆„ ∆̂

ים,  ƒר ָׁ̆ ים ַ‰י¿ ƒָרכ ּ ם „¿ ˙ ָל‰∆ רו… ‰ו… ף ּול¿ ס∆ יַנ˙ ַ‰כ∆ּ ƒח יָעם ב¿ּ ƒ„ ‰ו… ּול¿

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ‰ ָלּ ƒס 72מ¿ ָחָנ˙ו…  ַ‰ב¿  ˙ ַלּ ƒח ¿̇ ּƒב ָ‰ָ‡ָ„ם  ר…ר  ב¿ ƒי ַמַען  ל¿

‰ּו‡  ו¿ ָב‰,  ַ‰ּטו… ל  ָכּ ם  ָׁ̆ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ן  ׁ≈̆ „ָ ו¿ ַרֲעָנן  ם  ָמ˜ו… ל¿ ‰ּו  י‡≈ ƒב ּ¿̇

‰ּו‡            ו¿ ים,  ׂ ƒ̆ ֲע ַ‰ַמּ ל  ָכּ ף  73סו… ‰ּו‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ם,  ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי

ָ‡ָ„ם,  ל  ָכּ ƒמ ל  ≈‡ ו… ׁ̆ מו…  ׁ¿̆ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ָל‰  ≈‡ ּׁ¿̆ ‰ַ74

 "‰‡ָ ר¿ ƒי ל¿ ם  ƒ‡ י  ּƒכ  , ך¿ ָמּ ƒע מ≈ ל  ≈‡ ׁ…˘ יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰ "ַמ‰  יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

 ‰‡ָ ר¿ ּ ƒ(ח)ַ‰י י  ּƒ̇ ל¿ ּƒב ב  ָׁ̆ ח¿ נ∆  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע ּום  ׁ̆ ין  ≈‡ ו¿ יב),  י,  („ברים 

ָר‰. ‰ו… ַ‰ט¿ּ

‰ט‰ור‰.  ‰יר‡‰  ח. 
יחזקאל׳  ׳אור  בספר 
עו)  עמוד  ומוסר,  (יראה 
יראת  להשיג  כדי  כתב: 
ראשית  חייב  שמים 
הענינים  מנפשו  לעקור 
ליראה.  המפריעים 
ורצונות  תאוות 
מתנגדות  עולם-הזה 
ליראת שמים, וכן מדות 

בי‡ורים
70. עמל ‰כסילים ˙י‚ענו. כסילותם גורם להם עמל המיגען, אשר לא למדו 
דרכי מבואות העיר (ללכת בדרך כבושה, וטורח הרבה) ומתיגע ליכנס דרך 
פחתים ובצעי המים ויגע בטביעות רגליו בבוץ (רש״י). 71. ‰טבועים ב‰בלי 
בהם  שאין  בהבלים  ושרויים  ממש,  בהם  שאין  בדברים  השקועים  ‰˘ו‡. 
73. סוף כל ‰מע˘ים. תכלית כל  72. מסיל‰. דרך סלולה וישרה.  תכלית. 
דבר ככתוב בסוף קהלת: ׳סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו 

שמור כי זה כל האדם׳. 74. ‰˘‡ל‰. הבקשה אשר ה׳ מבקש מכל אדם.

והדעה, והוא מסור בידי 
מסור  יצרו  ואין  יצרו 
שיהא  יתכן  לא  בידו, 
שבין  במצוות  שלם 
ואם  למקום,  אדם 
ידועה  במדה  מקיימן 
שאינו  מפני  רק  הוא 
התנגדות  בהן  פוגש 
המדות  אחת  מטעם 
בהפגשו  אבל  המגונות, 
לא  שלהן  בהתנגשות 
תעמוד יראתו בפניהן״!

 - מתוקנות  מדות  ללא 
אי אפשר להיות שלמים 
אדם  שבין  במצוות  אף 
למקום, ואם אם נראה לעין שמקיים מצוות בשלמות הוא רק מפני שלא בא 

לידי נסיון, ואילו בא לידי נסיון לא היה עומד בו!  
ואין  לתורה  לעלות  אותו  שמכבדים  חרד  דוגמא:  איש״  ה״חזון  לכך  ומביא 
הכיבוד מספיק לו לפי מעלתו ולכן הוא אינו עולה – מידת הכבוד שבו גרמה 

לו לעבור על: ״ועוזבי ה׳ יכלו״ – זה שקורין לו לעלות לתורה ואינו עולה.
האדם הזה מקולקל בשורשו שיצר הרע שופטו וכל עשיית מצוותיו הן פרי 
ההרגל המתאימות לכבודו ולתאוותיו ולהלך חייו, אך נסו לפגוע בו כי אז 

תתהפך הקערה על פיה! 

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ּון  ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿

ל                  ָיכו… ָחָכם  ∆‰  ,˙ ָרעו… ו¿  ˙ בו… טו…

יל  ƒס ַ‰כ¿ּ ו¿  ,˙ בו… טו… ל¿  ˙ ָ‰ָרעו…  ˙ ו… ׂ̆ 75ַלֲע

.˙ ָרעו… ˙ ל¿ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒ76מ ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע

ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒמ ינו…  ≈‡ ו¿ ך¿  ׁ∆̆ ח… ַבּ ך¿  ל≈ ‰ו… ׁ∆̆ י  ƒמ
 ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ∆‡  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ּון  ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿

ן  ‚ו… יו, כ¿ּ ָ̇ ֻכּיו… ל ז¿ ˙ ָכּ ∆„ ַ‡ב∆ּ ‰ ַ‰מ¿ ּ„ָ ƒּבו… מ

ר            ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ב¿ּ  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒ‰ַ77מ

בי‡ורים
75. לע˘ו˙ ‰רעו˙ לטובו˙. להשתמש עם המדות הרעות למטרה טובה, כגון 
הגאוה  במדת  וכן  חכמה׳.  תרבה  סופרים  ל׳קנאת  להשתמש  הקנאה  במדת 
במדת  כגון,  לרעו˙.  טובו˙  מ„ו˙   .76 ה׳׳.  בדרכי  לבו  ל׳ויגבה  להשתמש 
ובמדת אהבה, ישתמש לאהוב את  הרחמנות ישתמש לרחם על האכזרים. 
טובים,  ובמעשים  בתורה  אף שהוא מלא  במע˘יו.  ‰מ˙‚‡‰   .77 הרשעים. 
מכל מקום אסור לו להתגאות בכך, כשכל כוונתו בזה להתגדל ולהשתרר על 

בני אדם. 

ין  ≈‡ ׁ∆̆ ּוכ¿  ,˙ בו… טו…  ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ ָך  מ¿ּ ƒמ

ָר‰  ו… ּ̇ ָך  ָי„¿ ין ב¿ּ ≈‡ ,˙ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒָך מ ָי„¿ ב¿ּ

לּוָי‰  ּ¿̇ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ל  ָכּ י  ּƒ(י)כ  ,˙ וו… ¿̂ ƒּומ

״ותיראן  טובות.  מידות 
האלקים  את  המילדות 
דבר  כאשר  עשו  ולא 
מצרים  מלך  אליהן 
הילדים״  את  ותחיין 

(שמות א, יז). ובמסכת סוטה (יא:) דורשת הגמרא: ״ותחיין את הילדים – תנא 
לא דיין (למילדות) שלא המיתו אותן (את הילדים) אלא שהיו אף מספיקות 
להם מים ומזון״ (ומסייעות להחיותם, דהיינו שהיו מחביאות אותם בבתיהן 

ומגדלות אותם. רש״י).
מסירות נפשן של המילדות מוכיחה בלי ספק על מידותיהן הטובות ועל טוב 
ליבן. מדוע אין התורה מדגישה תכונות אלו? מדוע הזכירה התורה רק את 

יראת האלקים שלהן?
בספר ׳זכרון מאיר׳ מבאר, שמכח מידות טובות לבד לא היו המילדות יכולות 
הם  המלך  צו  הפרת  מתוך  כאלה  נפלאים  מעשים  שעשו.  מה  את  לעשות 
יכול  אלקים  ביראת  שספוג  מי  רק  אדם.  שבכח  ההטבה  מגבול  למעלה 
להתעלות להנהגה כזו ולהתעלם מן הסכנה הגדולה. לפיכך קבעה התורה 
את הגורם האמיתי: ״ותראין המילדות את האלקים״! ולכן - ״ולא עשו כאשר 

דבר אליהן מלך מצרים ותחיין את הילדים״.
נאמר  לא  כאן  גם  בתים״.  להם  ויעש  האלקים  את  המילדות  יראו  כי  ״ויהי 
״כאשר הטיבו עם הילדים״, אלא ״כי יראו״, ללמדך כי השכר של ״ויעש להם 
בתים״ בא עבור היראה.  הן יראו את ה׳ ולפיכך זכו לבתים של תורה ויראה, 
בתי  אמר  חד  ושמואל,  ״רב  (יא):  סוטה  במסכת  כדאיתא  מדה.  כנגד  מדה 
כהונה ולויה – אהרן ומשה. וחד אמר: בתי מלכות – דוד נמי ִמִמְרָים קאתי״. 

י. כי כל ‰˙ור‰ ˙לוי‰ ב˙י˜ון ‰מ„ו˙. כתב הגר״א (באבן שלמה פ״א): ״כל 
עבודת ה׳ תלוי בתיקון המדות, וכל החטאים מושרשים במדות, ועיקר חיות 

האדם הוא להתחזק תמיד בשבירת המדות, ואם לאו למה לו חיים״. 
כתב ה״חזון איש״ זצ״ל (אמונה ובטחון פ״ד אות ה-ו): ״מן המונחים הקיימים 
כי תיקון המדות מתיחס לאלה המצוות שהם בין אדם לחברו, וחובת היראה 
בשביל מצוות שבין אדם למקום יתברך, ומן המונח הזה קיימת הדעה כי יש 
בני אדם שלמים במצוות שבין אדם למקום יתברך וחסרים בתיקון המדות 
אל  לחודר  באמת  קיימת  זו  דעה  אין  אמנם  לחברו.  אדם  בין  רעים  והם 
פנימיות חזיון הזה. כי האמת, זה שמדותיו כברייתן ולא הותקנו על פי המוסר 

ר. ַ‡ח≈ ˙ ל¿ ƒי ר ַ‰ַבּ כ≈ ן, ּומו… מו… ט¿ ַע ַ‰ַמּ ≈„ ינו… יו… ≈‡ , ו¿ י˙ו… ב≈ ב¿ּ

 

 ‰ ּ„ָ ƒָכל מ , ו¿ ּזו… ƒמ ‰ ָנּ ֻׁ̆ יו זו… מ¿ ָ̇ ּ„ו… ƒר…ב מ י ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ ּƒן כ נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰
ָכ‡ן  ו… ל¿ ּ̇ כ¿ ַׁ̆ ַע˙ ָ‰ָ‡ָ„ם, זו… מו… ּ„ַ ˙ פ∆ ר∆ ‰ 81טו… ּ„ָ ƒּומ 

ַחר         ב¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ ָכל  ל¿ עו…  ּ ַסי¿ מ¿ ָ‰ָרע  ר  ∆̂ י≈ ו¿ ָכ‡ן,  ל¿ ו…  ּ̇ כ¿ ַׁ̆ מו… זו…  ו¿

ר,  ָבּ ¿„ ּƒמ ַבּ ך¿  ל≈ ‰ו… ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם  ל¿  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿  .‰ּ ָבּ ׁ∆̆ חּו˙  ‰ַ82ָפּ

 ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ו¿ ים  ƒב ≈‡ ּוז¿ ים  ƒר מ≈ ּונ¿  ˙ ַוֲ‡ָריו… ים  ּƒב ּ„ֻ ּבו…  ים  ƒע ¿‚ ּופו…

ל  ם ָכּ ƒם ע ח≈ ָלּ ƒ‰ יָניו ּול¿ ˜…ַח ע≈ פ¿ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂  ‰ּ ׁ̆ ַ‰ז∆ י ƒ‡‰ָ .ים ƒ̇ י ƒח ׁ¿̆ ַמ

פּו‰ּו  ר¿ ט¿ ƒי ָח„,  ∆‡ ַ‚ע  ר∆ יָניו  ע≈ ים  ƒַיֲעל ם  ƒ‡ ו¿ ָח„,  ∆‡ ו¿ ָח„  ∆‡

ֲ‡ָו‰  ַּ̇ ‰ַ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ ָ‰ָרעו… יו  ָ̇ ּ„ו… ƒמ ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ך¿  ָכּ ים.  ƒ̃ י ּ ƒז ַ‰ַמּ

ּבו…  ƒל ב¿ּ  ˙ לו… ּ ¿‚ ל¿ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ן,  ∆‰ ָבּ  ‡ ≈̂ ַכּיו… ו¿ ַעס  ַ‰ַכּ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ו¿

     ˙ מ∆ ר ָ‰‡¡ ּבו… ‡ו… ּ ƒל ƒר מ ≈̃ ָע ם, י≈ נ≈ ּ¿̃ ַ̇ י¿ ל…‡  ם ו¿ ַעל≈ּ ¿̇ ƒי ם  ƒ‡ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇

י„"  ƒמ ָ̇ י  ּ ƒ„ ¿‚ נ∆ ל¿ י ‰'  ƒ̇ י ּ ƒו ׁƒ̆ 84" ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿  . ך¿ ׁ∆̆ ח…  ׁ̆ ָימ≈ 83ו¿

(˙‰ילים טז, ח).

בי‡ורים
תמיד  שתלך  הגר״א:  פירש  רגליהם״,  בעפר  מתאבק  והוי  לחכמים,  ועד 
אחריהם, כמו שנאמר (משלי י״ג) הולך את חכמים יחכם, ומשלו לחנוני מוכר 
בשמים שנשאר האבק בו. ובפרקי דר״א (פכ״ה) מסיים על משל זה: כך כל מי 
שהולך עם הצדיקים לוקח מדרכיהם וממעשיהם הטובים. ובאדר״נ (ו׳): בזמן 
שתלמיד חכם נכנס לעיר אל תאמר איני צריך לו, אלא לך אצלו. 81. טורפ˙ 
ומושכתו אליה.                דעתו של האדם  ונוטלת את  חוטפת  כל מדה  „ע˙ ‰‡„ם. 
82. ‰פחו˙ ˘ב‰. שיבחר בצד השלילי ביותר שבה. 83. וימ˘ חו˘ך. יהיה 
לבו חשוך מאד. 84. ˘וי˙י ‰' לנ‚„י. תמיד אחשוב כאילו ה׳ עומד נגדי ורואה 
מעשי. ומסיים הפסוק ״כי מימיני בל אמוט״, כי בעבור זה יעמוד מימיני לעזור 

 . נו… לו… ¿̃ ּƒב  „ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒּומ רו…  ל ֲחב≈ ׁ∆̆ נּו˙  ¿‚ ּƒב י„  ƒמ ָּ̇ מו…  ¿̂ ַע  ‰ ַיפ∆ּ 78ּומ¿

 ׁ̆ י≈ ו¿ ח,  ָבּ ֻׁ̆ ן מ¿ ƒַיי י˙  ƒָחב  ‡ ַמל≈ּ מ¿ּ ׁ∆̆ י  ƒמ ‰ ל¿ מ∆ ּ„ו… ׁ̆ ַ‰‰ּו‡  י ƒ‡‰ָ ו¿

ן  ƒי ַ‰ַיּ ל  ָכּ ‡ַב„  י…ּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡ ָטן,  ָ̃ ב  ∆̃ נ∆ י˙  ƒָחב ∆‰ י˙  ּƒ̇ ח¿ ַ̇ ב¿ּ

 ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ ך¿  ָכּ  ; ˙ו… ‡ו… ם  ּ…̇ ס¿ ƒי ל…‡  ם  ƒ‡ ָטן  ָּ̃ ‰ַ ב  ∆̃ ּ נ∆ ַבּ ח  ָבּ ֻׁ̆ ַ‰מ¿

י  ≈„ ַעל-י¿ ל  ַ‰כ…ּ  „ ַ‡ב≈ּ י¿ ָר‰,  ו… ּ̇  ‡ ָמל≈ ‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,‰ּ ַ‰ז∆

ם  ≈‰ ים  ּƒַעט ּומ¿ ָנּ‰.  ּ ¿̃ ַ̇ ל¿  ׁ̆ ָיחּו ל…‡  ם  ƒ‡ ַ‰ז…ּ‡˙  ָ‰ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

מו…  יר, ּוכ¿ ּƒכ‰ַ ים ל¿ ƒין ֲחָכמ ≈‡ ׁ∆̆  ׁ̆ ˙. י≈ מ∆ ים ָ‰‡¡ ƒיר ּƒכ ָלם ַ‰ַמּ עו… ָבּ

ל…‡  ך¿  ָכּ ם,  ֻסָלּ ב¿ּ  ˙ ַלֲעלו… ל  ָיכו… ָליו  ַר‚¿ י  ּ≈̇ ׁ¿̆ טּוַע  ָּ̃ ‰ַ ין  ≈‡ ׁ∆̆

‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ בּוָנ‰.  ּ¿̇ ּבו…  ין  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿  ˙‚ַ ר≈ ַמ„¿ ב¿ּ  ‰ ַיֲעל∆

ל  ָכּ ים  ׂ ƒ̆ ָיּ ׁ∆̆ ַע„  עּוָריו  נ¿ּ ƒמ ָלם  ָ‰עו… ֲ‡ַו˙  ַ̇ ב¿ּ ע  ַבּ ט¿ ƒנ ו¿ ָחָכם, 

ל  ּ‚ַ י ֻ‰ר¿ ּƒרו… ָ‰ַרע, כ ¿̂ ƒן י ˆו… ˙ ר¿ ו… ׂ̆ ַלֲע ֲ‡ָו˙ו… ו¿ ַּ̇ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ָמ˙ו… ל¿ ָחכ¿

 , ו… ׁ̆ ַנפ¿ ב¿ּ ים  ƒבּוע ¿̃ ם  ≈‰ ׁ∆̆ ַע„  ים  ƒָרע‰ָ ים  ׂ ƒ̆ ֲע ַמּ ַבּ עּוָריו  נ¿ּ ƒמ

ׁ̆ ּבו…  ּ י≈ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ˙. ו¿ ׁ̆ ָ‰ֲעו…נו… ח ָי˜ּו ַפּ ƒט 79מ ל≈ ָמּ ƒ‰ ‡…„ ל¿ ‰ לו… מ¿ ׁ∆̆ ָ̃ ו¿

ים, ַ‡ך¿ ל…‡ ָ‰ָי‰  ƒב ים טו… ƒָרכ ¿„ ּƒך¿ ב יל≈ ı ל≈ ַ‚ם ָחפ≈ יר ו¿ ּƒכ‰ַ ָמ‰ ל¿ ָחכ¿

ים,  ƒר ָׁ̆ ים ַ‰י¿ ƒָרכ ּ ¿„‰ַ ָמ‰ ו¿ ם ַ‰ָחכ¿ ∆‰ מ…ַע מ≈ ׁ¿̆ ƒים ל ƒל ַ‰ֲחָכמ ∆̂ ≈‡80

ן  מו… ׁ̆ לו… ַמט¿ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ ‰ ל¿ מ∆ „ו… ים. ו¿ ּƒכ ַׁ̆ ַמֲח ך¿ ב¿ּ ל≈ ך¿ ‰ו… ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒּומ

בי‡ורים
78. ומיפ‰ עˆמו ˙מי„ ב‚נו˙ ˘ל חברו. עורך מעשיו הטובים וחכמתו למול 
מעשי חבירו או חכמתו כדי שמתוך כך יראה שהוא מכובד וחבירו בזוי, נמצא 
מתפאר בחסרונותיו של חברו ובסכלותו, וזהו ״מתכבד בקלון חברו״, שעל ידי 
השוואה זו מכבד את עצמו בגנות חברו. 79. מפח י˜ו˘. ממלכודת המוקש 
של רשת העוונות. 80. ‡ˆל ‰חכמים. במסכת אבות (א, ד): ״יהי ביתך בית 

יַע  ּ ƒ‚ַי ָניו, ו¿ ס ָבּ נ≈ יַפר¿ ƒל ו כ≈ּ ַכל¿ ך¿ ַ‰ּלּוַח י¿ ו… ּ̇ ƒיו, ּומ ָ̇ בו… חו… ָרָכיו ו¿ ¿̂ ּו

י  ּיּור≈ ƒ̂ רּו ּבו…  ּ י¿ ַ̂ ים י¿ ƒיל ƒס ב ָ‰ָ‡ָ„ם: ַ‰כ¿ּ ך¿ ל≈ ָל‰. ָכּ „ו… ּ ¿‚ ˙ ל∆ ע∆ ˙ו… ל¿

ם  ָבּ ƒּו ל‡ יַמל¿ּ ƒן, ו ל 92ָוָ‡ו∆ ב∆ י ‰∆ ≈̃ ּו ּ̃ ƒבּו ָעָליו ח ּ¿̇ כ¿ ƒי ר, ו¿ ∆̃ ׁ∆̆ ל ו¿ ב∆ ∆‰

ב  ַּ̇ כ¿ ƒם מ ָבּ ƒבּו ַעל ל ּ¿̇ כ¿ ƒי ים  ƒיל ּƒכ ׂ ¿̆ ַ‰ַמּ ו¿ י˜;  ƒָור ל  ב∆ ∆‰ ˙ בו… ָׁ̆ ַמֲח

˙, ַע„  ּ„ו… ּƒַמ˙ ַ‰מ ָחכ¿ ˙ ו¿ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ ‰ַ „ סו… ‰ּו‡ י¿ ׁ∆̆ ים,  ƒ‰…ל ¡‡

ַנ˙  ָוּ ַכּ  ‰ ָ̇ ָ‰י¿  ‰ ָלז∆ ו¿ יַע.  ƒ̃ ָ‰ָר ז…ַ‰ר  כ¿ּ ם  ָ̇ ו… ׁ̆ ַנפ¿ ירּו  ƒ‰ ַיז¿ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

ם ַעל לּוַח  ב≈ ¿̇ ָכּ יָך,  ∆̇ ע… ב¿ּ ¿̂ ם ַעל ‡∆ ר≈ ׁ¿̆ ָ̃ 93" : רו… ָ‡מ¿ ב¿ּ ל…מ…‰  ׁ¿̆

ָך" (מ˘לי ז, ‚).  ב∆ּ ƒל

ַזך¿  ם  ƒ‡ ָנַער,  ר  ַנכ∆ּ ¿̇ ƒי ַמֲעָלָליו  ב¿ּ ם  ּ‚ַ94" ל…מ…‰:  ׁ¿̆ ָ‡ַמר   „ עו…
ַעל  ַמר  ¡‡ נ∆ סּו˜  ַ‰ָפּ  ‰ ז∆ י‡).  כ,  (˘ם   " לו… ע√ ָפּ ר  ָׁ̆ ָי ם  ƒ‡ ו¿  

מו…  כ¿ּ ם.  י‰∆ ≈̇ ּ„ו… ƒמ ר  ָכּ ƒנ ם  י‰∆ עּור≈ נ¿ּ ƒמ י  ּƒ95כ ים,  ƒָער ַ‰נ¿ּ ָחַנ˙  ַ‰ב¿

ם  ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒּומ ,˙ ׁ∆̆ ˙ ב…ּ ּ„ַ ƒם מ ∆‰ ‰ ָבּ ∆‡ ר¿ ƒים נ ƒָער ˙ ַ‰נ¿ּ ָ̂ ¿̃ ƒמ ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ ׁ∆̆

ל  ים ‡∆ ƒט ם נו… ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒָו‰, ּומ‡ֲ ַּ̇ ל ַ‰ ים ‡∆ ƒט ם נו… ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒַעּזּו˙, ּומ‰ָ -

בי‡ורים
בהם  להתבונן  לבך  שים  ‡ˆבעו˙יך.  על  ˜˘רם   .93 ושקר.  עמל  ו‡ון.   .92
י˙נכר  במעלליו  ‚ם   .94 לבך.  במחשבות  היטב  לזכרם  אותם  וחקוק  תמיד, 
בהתנהגותו.                     הוא  תמים  והאם  טהור  האם  להכיר  ניתן  בנערותו  כבר  נער. 
95. כי מנעורי‰ם נכר מ„ו˙י‰ם. במסכת ברכות (מח.) מביאה הגמרא מאמר 
השגור בפי הבריות: ״בוצין בוצין מקטפיה ידיע״, פירוש, כל דלעת ודלעת כבר 
בקטנותה לפי השרף היוצא ממנה בשעת חניטה, ניתן להכיר את איכות הפרי 
כיצד  לדעת  ניתן  בקטנותם  ממעשיהם  אדם  בבני  כן  וכמו  טוב,  יהיה  אם 

יתנהגו לכשיגדלו.

ָ‡ר   ּׁ¿̆ ƒמ ׁ̆ ָמ˙ו… ַחָלּ ָחכ¿ ‚ּופו… ּוב¿ ַל„ ‰ּו‡ ב¿ּ ּנו… ׁ∆̆ ָע‰  ָׁ̆ ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ
ם  ָ„ם ‰≈ ל¿ ָוּ ƒ‰ ם יו… ˙ 86ב¿ּ ּיו… ƒר ל ַ‰ב¿ּ י ָכּ ּƒכ ,˙ ּיו… ƒר ל ‰ַ85ב¿ּ ָכּ

יך¿  ƒר ָ̂ ָמם, 87ֲ‡ָבל ָ‰ָ‡ָ„ם  ¿̂ ַע ים ל¿ ƒע ּ ַסי¿ ים ּומ¿ ƒל כ¿ ‡ו… ים ו¿ ƒכ ל¿ ‰ו…

ָמ˙ו…                ׁ¿̆ ƒנ ל¿ ּון  ּ̃ ּƒ̇ ר  ≈̇ יו… יך¿  ƒר ָ̂ ן  ַ‚ם-כ≈ּ ו¿  , ‚ּופו… ב¿ּ ל  „ו… ּ‚ָ ט…ַרח 

ָ‰ָ‡ָ„ם  י  ּƒכ ים,  ƒב טו… ים  ƒָרכ ּ ¿„ ין  ƒב‰ָ ּול¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿ ן  ּ≈̃ ַ̇ 88ל¿

 ‰ מ∆ 90ּ„ו… ּבו…  ƒל ַ‡ך¿  ָמ‰,  ≈‰ ב¿ ּƒכ  ‚ ≈‰ 89נו…  „ ַלמ≈ּ מ¿ ל…‡  ב¿ּ ˙ו…  ָלּ ƒח ¿̇ ּƒב

 - ׁ̆ פ≈ּ ƒַי„ ט ּ‰ ב¿ּ ם ַ‰ּלּוַח ַ‰ז∆ ƒ‡ ,ב ָעָליו ּ…̇ כ¿ ƒּו‡ מּוָכן ל‰ ׁ∆̆ לּוַח  ל¿

 ‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י ל ו¿ ≈̃ ל¿ ַ̃ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ ים ַע„  ƒי ‰ֲ91ָבל טּוט≈ ר¿ ׂ ƒ̆ ט ָעָליו  ט≈ ר¿ ׂ ַ̆ י¿

ָיָניו  נ¿ ƒע ר  ∆„ ס≈ ָעָליו  ב  ּ…̇ כ¿ ƒי ָחָכם  ∆‰ ֲ‡ָבל   ,„ עו…  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ּבו… 

בי‡ורים
לי ולא אהיה נוטה לנפול. (מצודת דוד). 85. ‰בריו˙. בעלי חיים. 86. ביום 
‰ול„ם ‰ם ‰ולכים. במסכת בבא קמא (סה:) אמר רבא: שור בן יומו (ביום 
שנולד, הרי הוא כבר) קרוי שור, איל בן יומו קרוי איל. והכוונה שעגל משעה 
ובדעתו.                  במהלכו  במאכלו,  עניניו,  בכל  גדול  שור  כמו  הוא  הרי  שנולד 
גדול  טורח  יש  כשנולד  האדם  כלומר,  ‚„ול.  טורח  ˆריך  ‰‡„ם  ‡בל   .87
להוריו בטיפול גופו ובגידולו. 88. ל˙˜ן ‰חכמ‰. ללמדו דרך הישר ולעלות 
במדרגות החכמה. 89. נו‰‚ כב‰מ‰. כאמור בפסוק (בראשית ח, כא) ״כי יצר 
לב האדם רע מנעוריו״. פירוש, כי הרצונות של לב האדם הם רעים מילדותו, 
מהרגע שנולד. ובאיוב (יא, יב) ״ועיר פרא אדם יולד״, ופירש ה׳מצודת דוד׳, כי 
כל אדם כאשר יולד הוא כעיר פרא מבלי חכמה, וכאשר יכין לבו הנה ישכיל. 
90. „ומ‰ ללוח ˘‰ו‡ מוכן לכ˙וב עליו. באבות (ד, כ): ״אלישע בן אבויה 
ניר חדש...״ כשם שדיו  על  לדיו כתובה  דומה,  הוא  ילד למה  אומר, הלומד 
הכתובה על ניר חדש - שעדיין לא כתבו בו - הדיו נבלע ונדבק בו היטב, ואינו 
נמחק לעולם, כמו כן הלומד בעודו צעיר כאשר עדיין לא נחקקו במוחו ענייני 
משתכח.                ואינו  היטב  בו  נחקק  לימודו  לקבל,  פנויים  וליבו  ודעתו  העולם, 

91. ‰בלים. דברים שאין בהם ממש.

שאז  הזה,  והדיבוק 
כשיהיה זמנה להתפרש, 
מכל  לגמרי  תתפרש 
הולך  הוא  ואם  וכל. 
בדרך טוב, הוא מרחיקה 
מעצמו. והנה בזמן הזה, 
הערלה,  הרחק  שהוא 
הוא  מפיו  היוצא  ההבל 
אחרא  סיטרא  מכניע 
גדולה,  שבירה  ושוברה 
וממשיך הכח של  וחוזר 
שקיבל  התורה 
שנולד.  קודם  בראשונה 
לקבל  שהשלים  וכיון 
לו לעשות,  יש  אז  הכח, 
ולכן הוא חייב במצוות.

מ„ו˙.  ספר  ז‰  י‚. 
ירוחם  רבי  המשגיח 
זצ״ל  ליבוביץ  הלוי 
ממיר כתב (ד״ת ד, לט): 
מאדמו״ר  שמעתי  ״פעם 
על  זצ״ל  מקלם  הסבא 
נזכר  לא  השאלה מדוע 
כל  בתורה  בפירוש 
הענין והחומר של מידות [וכבר עמד על זה רבי חיים ויטאל בשערי קדושה 
ח״א שער ב]. ואם כי מידת הגאוה אמנם נזכרת בתורה, כנאמר ״ורם לבבך 
וגו׳ ״ (דברים ח, יד) ועוד כאלה, אולם מידות הכעס והקנאה וכד׳, אשר הינם 

ים  ƒ̃ ָּ̇ ע¿ 98נ∆ יָנם  ≈‡ ָנ‰  ¿̃ ּ ƒז‰ַ י  ימ≈ ּƒב ֲ‡ָבל 

י  ימ≈ ּƒב ם  ∆‰ ָבּ ָ‰יּו  ּׁ∆̆  ‰ ַמּ ƒמ ל  ַ̃ ב¿ּ

ף,  ס∆ כ∆ּ ַטס  ל¿ ים  ƒמ ּ„ו… ם  ≈‰ ו¿ ֲחרּו˙.  ַ‰ַבּ

 ‰ ֲחֻלָ„ּ ָל‰  ע¡ ∆‰ ו¿ ע  ַ̃ ר¿ ַּ̃ ַבּ ָטמּון  ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

˙ו…  יך¿ ‡ו… ƒר ָ̂  , ָמָנ˙ו… ַ‰ט¿ ך¿  ‡…ר∆ 99ב¿ּ ָעָב‰ 

ַע„   ‰ ָ̃ י ƒר מ¿ ַ‡ַחר   ‰ ָ̃ י ƒר 100מ¿ ף  ס∆ ַ‰כ∆ּ

ך¿  ָכּ  .‰ ∆‡ ַ‰ָנּ ‰ּו  ≈‡ ַמר¿ ל¿ ף  ס∆ ַ‰כ∆ּ ּוב  ׁ̆ ָיּ ׁ∆̆

 , ָ‰‚ו… נ¿ ƒּכו… ּומ ר¿ י ַ„ּ ƒפ ר ָ‰ַלך¿ ל¿ ׁ∆̆ ָ‰ָ‡ָ„ם ֲ‡

 ,˙ רּועו… ּ¿‚‰ַ  ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ י  ≈̃ מ¿ ƒע ב¿ּ ע  ַ̃ ׁ¿̆ ƒנ ו¿

ין  ב≈ּ יל  ּ ƒ„ ַ‰ב¿ 101ל¿ לו…  כ¿ ׂ ƒ̆  § ט̆… ל¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂

יל  ּ ƒ‚ ַ‰ר¿ ּול¿ ר  ‰ו… ַ‰ָטּ ין  ּוב≈  ‡ מ≈ ַ‰ָטּ

 ˙ בּועו… ˙ ט¿ ּ„ו… ּƒיּו ַ‰מ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ָ„‰ ַע„  ֲעבו… ַבּ

. ּבו… ƒל ˙ ב¿ּ ּורו… ׁ̆ ¿̃ ּו

ם  ַּ̇ ח¿ נ∆ ו¿ ב  ַּ̇ כ¿ ƒנ  ˙ ּ„ו… ƒמ ר  פ∆ ס≈  ‰ (י‚)ז∆

בי‡ורים
טמון  שהיה  הזמן  מריבוי  ‰טמנ˙ו.  ב‡ורך   .99 משתנים.  נע˙˜ים.   .98
באדמה. 100. מרי˜‰. שפשוף וניקוי לסלק כל מה שנדבק בו. 101. ל‰ב„יל. 

לדעת לחלק. 

 ˙ ּ„ו… ƒמ ל  ָכּ י  ּƒכ ַ„ע,  ו¿  .˙ בו… טו…  ˙ ַמֲעלו…

י  ימ≈ ּƒב ּבו…   ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ָ‰ָ‡ָ„ם 

י  ימ≈ ּƒב ָ‰יּו  ם  ≈‰ נּו˙,  ¿̃ ּ ƒז‰ַ ו¿ ֲחרּו˙  ַ‰ַבּ

ַמן ַ‰‰ּו‡  ּ ז¿ ַבּ ֲחרּו˙, ַ‡ך¿  ַּׁ̆ ‰ַ ו¿ „ּו˙  ל¿ ַ‰ַיּ

יָ‡ם  ƒַלֲ‰ב ם ו¿ ָ̇ ‡ו… ַ‰ר¿ ַח ל¿ ל…‡ ָ‰ָי‰ ּבו… כ…ּ

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ƒָער ַ‰נ¿ּ 96ו¿  .‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ‰ַמּ י  י„≈ ƒל

ּיּוַכל  ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ לּו˙, ‡∆ ם ַנב¿ י‰∆ ָל‰ ֲעל≈ ¿„ ּ‚ָ

ָב‰,  ך¿ ַ‰ּטו… ר∆ ּ ל ַ‰„∆ ם ‡∆ ָ̃ י ּƒ̇ ַ‰ע¿ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿

ַח  ם כ…ּ ∆‰ ין ָבּ ≈‡ ל, ו¿ ב≈ּ ַ̃ ם ל¿ ַח ָל‰∆ י נו… ּƒ(י‡)כ

ַי„  ַח˙  ַּ̇ ƒמ ר…ַח  ב¿ ƒל ו¿  ˙‡ ≈̂ ָל ָמ‰  ָחכ¿ ו¿

ל,  ב…ּ ס¿ ƒל ים  ƒיכ ƒר ¿̂ ם  ≈‰ 97(יב)ו¿ ר,  ַיס≈ּ ַ‰מ¿

ל˜בל.  ל‰ם  נוח  כי  י‡. 
על הפסוק (משלי יג, כד) 
מוסר״,  שחרו  ״ואוהבו 
דוד׳:  ה׳מצודת  ביאר 
מייסרו  בנו  את  האוהב 
בעת השחר, רוצה לומר 
יוכל  עת  בילדותו, 
אשר  לכל  לנטותו 

יחפוץ.
(שער  השל״ה  כתב 
אות  האותיות 
והמשילו  דרך-ארץ): 
בעוד  לנטיעה  זה  דבר 
שהיא ילדה יוכל האדם 
כפי  ולישרה  לנטותה 
נתגדל  אם  אבל  רצונו, 
אי  בעקמימות  האילן 
לישרו  לו  אפשר 

אחר-כך, כן משפט הנער.
ובתחילה,  כתב:  להרמח״ל  חיים׳  עץ  ׳דרך  בספר  לסבול.  ˆריכים  ו‰ם  יב. 
הפנימית,  הערלה  אך  ימים.  שמונה  אחר  אותה  בגוף, מעבירים  כשהערלה 
שהיא ערלת הלב, אינה סרה אלא לאחר שלוש עשרה שנים ויום אחד, ולכן 
כל אותו הזמן הוא פטור מן המצוות. ועם כל זה באותו הזמן צריך לייסרו, 
פורשת  היא  ואז  היטב,  ממנו  הערלה  לו שתפרד  גורם  שזה  כמו שאמרתי, 
ממנו לגמרי בזמן המוכן כנאמר למעלה, ועל כן אמר ״ירחיקנה ממנו״, ולא 
אמר ״יסירנה ממנו״, כי אין זה להסירה, כי אם בזמנה תסור...והנה כן הדבר 
הקשר  מן  להרחיקה  כדי  חיבוט  וצריך  בו,  קשורה  האולת  כי  בנער,  הזה 

בי‡ורים
96. ו‰נערים. הצעירים אף אם גבר עליהם טבע הרע עדיין אפשר... 97. ו‰ם 
ˆריכים לסבול. את דברי המייסר, מאחר ואין בהם עדיין כח וחכמה לברוח 

מתחת ידיו, ועוד שאז עדיין נפשם רכה ונוחה לקבל דברי מוסר. 

י               ƒל כ¿ּ ח  ַ̃ ו¿ מּוָסר  ַמע  ׁ¿̆ ן  ָלכ≈ ‡ּוָמ‰.  מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע יּוַכל 

           ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ  ,‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇  ‡ ֲ‰לו… יָך.  ∆̇ ּ„ו… ƒמ ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ ָך  ָי„¿ ב¿ּ ָך  ¿̇ נּו ֻ‡ָמּ

ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ו¿  ,˙ לו… „ו… ּו‚¿  ˙ ַטּנו… ¿̃  ,˙ עו… ב¿ּ ַמט¿ י  ינ≈ ƒמ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ לו… 

ַ„ע  ּ י≈ ׁ∆̆ ַע„  ַ‡ַח˙,  ָכל  ב¿ּ  ˙ נו… ¿̃ ּ ƒל ַמ‰  ַ„ע  י≈ ל…‡  ָים,  ו¿ ָׁ̆ ו¿ ם  ָכּ ר¿ ע∆

ַע             ב≈ּ ַמט¿  ‰ יז∆ ≈‡ יַ„ע  ל≈ יך¿  ƒר ָ̂ ַ‚ם  ו¿ ַע.  ב≈ּ ַמט¿ ל  ָכּ ל  ׁ∆̆ ך¿  ר∆ ע≈

˜…ל  ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ ַ‡ַחר  יָ‡ּ‰.  ƒ̂ ‰ו… ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ 102 יָ‰  ָעל∆ ָ‚ַזר  ו¿ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ַסל  ָפּ

ַ‡ַח˙            ָכל  ב¿ּ ח  ַּ̃ ƒל ַ„ע  י≈ ָ‡ז   ,‰ָ כ∆ ַיַער¿ ו¿ ַע  ב≈ּ ּוַמט¿ ַע   ב≈ּ ַמט¿ ל  ָכּ

 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ַזר  ּ‚ָ ׁ∆̆ ַע  ב≈ּ ַמט¿ ּוב¿  ,‰ ו∆ ָׁ̆ ך¿  ר∆ ע≈ 103ב¿ּ ָרָכיו  ¿̂

ס.  נ≈ ָּ̃ ƒי  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע 104ב¿ּ  ‡ ָלּ יָ‡ּ‰ ‡∆ ƒ̂ יו…  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ר  ָזּ‰≈ ƒי יָ‡ּ‰  ƒ̂ ‰ו… ל¿

ַע               ב≈ּ ּוַמט¿ ַע  ב≈ּ ַמט¿ ָכל  ב¿ּ יַע  ּ ƒ‚ַמ  ׁ̆ י ƒ‡‰ָ  ‰ּ ז∆ ׁ∆̆  ,‡ ָ̂ מ¿ ƒנ

ל…‡           ו¿ ˜…ל  ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ׁ̆ פ≈ּ ּƒט‰ַ ֲ‡ָבל  ָח‰.  מ¿ ׂ ƒ̆ ּול¿ ָב‰  טו… ל¿

    ‰ ז∆ יַע  ּ ƒ‚ ַיּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡  , ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ַסל  ָפּ ּׁ∆̆ ַמ‰  י‡  ƒ̂ יו… ו¿  , יך¿ ƒַיֲער

ל. „ו… ּ‚ָ ˜ּ ז≈ ∆‰ ל¿

ָך,  ב¿ּ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ר…ב  ַעל  ל  ָׁ̆ מ¿ ƒנ  ‰ּ ַ‰ז∆ ל  ָׁ̆ ַ‰ָמּ ח  ַ̃ י,  ƒנ ב¿ּ  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ס  ל∆ פ∆ ‰ 105ב¿ּ ּ„ָ ƒּומ ‰ ּ„ָ ƒל מ ˜…ל ָכּ ׁ¿̆ ƒ̇ ˙, ו¿ ַטּנו… ¿̃ ˙ ּו לו… „ו… ּ ¿‚

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ַ„ע  ≈̇ ו¿  ,‰ ּ„ָ ƒּומ  ‰ ּ„ָ ƒמ ל  ָכּ ך¿  ר∆ ע≈ ַ„ע  ּ≈̇ ׁ∆̆ ַע„  ָך,  ¿̇ ָמ ָחכ¿

ל…‡  ָך ו¿ ‰ ב¿ּ ָר‡∆ ‡ י≈ ל…ּ ׁ∆̆ ם  ∆‰ ר ָבּ ָזּ‰≈ ƒ‰ ל ל¿ „ו… ך¿ ַ‰ָ‚ּ ל∆ ַסל ַ‰מ∆ּ ר ָפּ ׁ∆̆ ‡ֲ

בי‡ורים
בה.               יסחרו  ולא  זו  מטבע  יקבלו  שלא  המלך  שציוה  ל‰וˆי‡‰.  ˘ל‡   .102

103. בערך ˘ו‰. למטבע. 104. בענין. באופן. 105. בפלס. ביושר. 

ַע˙,  „ ָלָ‡ָ„ם ַ„ּ ַלמ≈ּ ָמ‰ ל¿ ַע˙ ַ‰ָחכ¿ ַטַבּ ב¿ּ

י  ƒל כ¿ ƒל ׁ̆ י ƒ‡ ל ָכּ י  י„≈ ּƒב  ‰ ז∆ ר  פ∆ ˙ ס≈ יו… ¿‰ ƒל

יו  ָ̇ ּ„ו… ƒמ כו…  ו… ּ̇ ƒמ ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ נּו˙  ֻ‡ָמּ

י  ל≈ כ¿ּ ָי„ו…  ב¿ּ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ן  ָ‰ֻ‡ָמּ י  ּƒכ יו,  ׂ ָ̆ ּוַמֲע

 , ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע יּוַכל  נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ

ל…‡  נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ י  ל≈ כ¿ּ ָי„ו…  ב¿ּ ין  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ ֲ‡ָבל 

היסודיים שבמידות, לא 
נזכרו כלל בתורה?

בתירוץ  דבריו  והיו 
של  במשל  השאלה, 
לא  כמובן  אשר  חייט, 
אומן  הוא  אחד  כל 
ולהיות  זה  במקצוע 
להתלמד  צריכים  חייט 
ואפילו  דברים,  בכמה 
ואיך  המחט  לאחוז  איך 

לחייט  בד  מביא  אשר  אדם  והנה  ללמוד.  צריכים  בבד  המחט  את  לתחוב 
לתפור לו בגד, הלא יאמר לו בקצרה, הנה הבד ותפור לי בגד כפי מידתי, ולא 
יאריך להגיד לו לחייט כי יקח מחט וכי יאחוז אותו ביד ימינו וכי יאחוז אותו 
רחוקות  ולא  סמוכות  בתפירות  בהבד  המחט  את  יתחוב  וכי  ישר  באופן 
הלא  לו:  באמור  מפניו,  יגרשנו  הלא  איתו  ידבר  ככה  אם  כי  לזה.  וכדומה 
לחייט באת ולא לסנדלר, עליך רק להגיד לי איזה בגד אתה רוצה, ואני כבר 

אעשה מה שצריך לעשיית הבגד, כי חייט אני!
שטיק  (=א  ׳מלאכה׳  לישראל  הביא  הוא  ברוך  הקדוש  בעניננו.  הוא  וככה 
הוא:  ברוך  הקדוש  אמר  ה׳מלאכה׳?  ומהי  כתיקונה.  לעשותה  ארבייט) 
מי  מחפש  שאני  ה׳מלאכה׳  זוהי  ו)  יט,  (שמות  קדוש״  וגוי  כהנים  ״ממלכת 
כדי לעשות  כי  ודאי  ישראל  הבינו  לה?  ויעשנה. האתם מקבלים  שיקבלנה 
תנאים  וישנם  גדול,  אומן  ואף  אומן,  מקודם  להיות  צריכים  כזו  מלאכה 
המכשירים את האדם לאומנות זאת ה׳מלאכה׳ – ללא כעס, ללא גאוה, ללא 

כל המידות הרעות הרבות למיניהם.
ועל זה באה תשובתם: ״ויאמרו כל אשר דיבר ה׳ נעשה״ (שם שם, ח). מקבלים 
אנחנו לעשות ה׳מלאכה׳ של ״ממלכת כהנים וגוי קדוש״, ויודעים אנו ודאי את 
לזו  קודמות  אשר  המידות  הכנת  כל  המלאכה,  זו  בעשיית  הקשור  כל 
אומנות  בגד ללא  כמו תפירות  זה  הנה  תיקון המידות  בלעדי  כי  המלאכה, 
החייטות, ללא המחט והחוטים, וכל שאר הכלים המכשירים פעולת התפירה.
וזהו הענין אשר לא נזכרו בתורה עניני המידות ולא באה כל אזהרה עליהן, 
כי כל התורה וכל דיניה מיוסדות עליהן, שהרי הן הכלים לכל מעשה התורה, 

וכשמקבלים את התורה – ודאי כרוכות עמה כל המידות״. עכ״ד.  

זקוק לשלשת אלו, כי אין 
ולפי  שוים  הזמנים  כל 
מצבו באותה העת צריך 
מסוגי  באחד  להשתמש 
יצר-הרע,  כנגד  היראה 
הרוממות  יראת  אמנם 
וכלשון  מכולם,  גדולה 
מיסודי  (פ״ב  הרמב״ם 
התורה ה״ב): ״והיאך היא 
ויראתו,  לאהבתו  הדרך 
האדם  שיתבונן  בשעה 
במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהם חכמתו שאין לה ערך ולא קץ, 
הגדול...  השם  לידע  גדולה  תאוה  ומתאוה  ומפאר  ומשבח  אוהב  הוא  מיד 
ויודע  ויפחד  וירא  לאחוריו  נרתע  הוא  מיד  עצמן  האלו  בדברים  וכשמחשב 

שהוא בריה קטנה שפלה אפלה עומד בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות...״

 ˙‡ַ ר¿ ƒי: "8י ל≈ ׁ¿̆ ƒמ יל ב¿ּ ƒח ¿̇ ƒ‰ ן כ≈ ו¿ ם.  ּׁ≈̆ ‰ַ

ם:  ּ ַסי≈ ַע˙: (מ˘לי ‡, ז), ּומ¿ י˙ ָ„ּ ׁƒ̆ ‡ ‰' ר≈

ל" (˘ם  ַ‰ָלּ ¿̇ ƒ̇ י‡  ƒ‰ '‰ ˙‡ַ ר¿ ƒי ‰ ָּׁ̆ ƒ‡9"

ל  ָכּ ƒמ יר  ׁƒ̆ ָע ָ‰ָי‰  ל…מ…‰  ׁ¿̆ 10ּו ל).  ל‡, 

כז):           י,   ‡ (מלכים  יב  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ָ‰ָ‡ָ„ם, 
ם  ƒַלי ָׁ̆ ירּו ּƒף ב ס∆ ˙ ַ‰כ∆ּ ך¿ ‡∆ ל∆ ן ַ‰מ∆ּ ּ≈̇ ּ ƒ11ַוי"

ל  "‰ֲ12ב≈ ַמר  לו…  ‰ ָנ‡∆ לו…  ים",  ƒָבנ‡ֲ ַכּ

בי‡ורים
הדיוט ומלך, טפש וחכם, עני ועשיר. כלומר, בטרם שמלך היה הדיוט, ובטרם 
זכה לחכמה הרבה ולעושר הרב שנתן לו הקדוש ברוך הוא היה כטפש וכעני 
לעומת מה שהיה בזמן שפע חכמתו ועשרו. 8. יר‡˙ ‰' ר‡˘י˙ „ע˙. פירוש, 
בראשית למוד הדעת יקנה יראת ה׳, כי הלא אוילים ורשעים בזו את החכמה 
והמוסר, ואם לא יקנה יראת ה׳ בראשיתה, מה תועלת בלמודה, הלא יבזה 
אותה וימאס בה (מצודת דוד). 9. ‡˘‰ יר‡˙ ‰' ‰י‡ ˙˙‰לל. רק אשה יראת 
ה׳ אותה ראוי להלל. 10. ו˘למ‰ ‰י‰ ע˘יר מכל ‰‡„ם. כלומר, אילו אדם 
אחר היה מזהיר על יראת-שמים, לא היו דבריו מקובלים על העולם, כי היו 
אומרים: מאחר ואין לו ענין בעושר ותענוגי העולם הזה, ולא טעם מטובת 
העולם הזה כלום, אלא כל פניותיו הוא רק בעניני יראת ה׳, לכך הוא מזהיר 
על יראת ה׳, כי כל תענוגי העולם הזה נחשבים אצלו להבל. 11. וי˙ן ‰מלך 
‡˙ ‰כסף בירו˘לים כ‡בנים. הניחם ברחוב העיר כאבנים, ובעבור כי היו 
‰בל   .12 דוד).  (מצודת  וללקחם  לגנבם  מהאפשר  היה  לא  המשקל,  רבי 
הזהירם  הבל״,  הכל  הבלים  ״הבל  לבני-אדם:  אמר  המלך  שלמה  ‰בלים. 
לההביל ולהמאיס את ההבלים, מה שהכל הבל, אשר בשום אופן לא יצמח 

ָמ‰ ָ„ּ ¿̃ ‰ַ

              ˙ ∆‡2 ָמע,  ׁ¿̆ ƒנ ל  ַ‰כ…ּ ָבר  ּ„ָ ף  1סו…

יו  ָ̇ ו… ¿̂ ƒמ  ˙ ∆‡ ו¿ ָר‡  י¿ ים  ƒ‰…ל ¡‡‰ָ

יב,  (˜‰ל˙  ָ‰ָ‡ָ„ם  ל  ָכּ  ‰ ז∆ י  ּƒ3כ ר,  מו… ׁ¿̆

ל  ָכּ ƒמ ָ‰ָי‰  ל  „ו… ּ‚ָ ָחָכם  ל…מ…‰  ׁ¿̆ 4 י‚). 

ַ‡ַחר     ים, ו¿ ƒנ יו… ל¿ ַעל ָ‰ע∆ ים ו¿ ƒנ ו… ּ̇ ח¿ ַּ̇ ך¿ ַעל ַ‰ ל∆ ָ‰ָי‰ 5מ∆ ָ‰ָ‡ָ„ם, ו¿

 , ָמ˙ו… יַע ָחכ¿ ƒ„ ‰ו… ים ו¿ ƒָבר ּ ל ַ‰„¿ ‰ ָכּ ָסּ ƒנ ים 7ו¿ ׂ ƒ̆ ֲע ל ַ‰ַמּ ָרָ‡‰ ָכּ ׁ∆̆ 6

 ˙‡ַ ר¿ ƒי ‰ּו‡  ָבר  ּ„ָ ל  ָכּ ל  ׁ∆̆ ף  (‡)סו… ָ‡ַמר:  ו¿ ָבָריו  ּ ¿„ ל  ָכּ ם  ַ̇ ָס

‡. סוף ˘ל כל „בר ‰ו‡ 
יראת  מהו  ‰˘ם.  יר‡˙ 
הלוי״  ״בית  בספר  השם? 
(פרשת בראשית) האריך 
שלשת  את  לבאר 
מדרגות היראה: א) יראת 
העונש. ב) יראה מאהבה. 
ג) יראת הרוממות. האדם 

בי‡ורים
1. סוף „בר. פסוק זה אמרו שלמה המלך - החכם מכל אדם. ופירושו, סוף 
דבר הכל נשמע -  כל מה שהאדם עושה נשמע הוא לפני הקב״ה ולא נכחד 
מה שהזהיר  שלא לעבור על דבריו  יר‡.  2. ‡˙ ‰‡ל˜ים  לכן...  ממנו דבר. 
שלא לעשות. ואת מצותיו שמור - לעשותם. 3. כי ז‰ כל ‰‡„ם. כי לדבר הזה 
ה,  (מלכים-א׳  כנאמר  ‰י‰.  ‚„ול  חכם  ˘למ‰   .4 (רש״י).  האדם  כל  נברא 
ט-י-יא): ״ויתן אלקים חכמה לשלמה ותבונה הרבה מאד ורוחב לב כחול על 
קדם...ויחכם  בני  כל  מחכמת  חכמת שלמה  רבוי)  (מלשון  ותרב  הים.  שפת 
היתה  ‰עליונים. מלכות שלמה  ועל  ‰˙ח˙ונים  על  מלך   .5 האדם...״  מכל 
שונה מזו של שאר מלכים, שמלך הן על הברואים העליונים, דהיינו הֵשדים 
– החיים בעולם הזה התחתון. בגמרא  והן על הברואים התחתונים  (רש״י), 
ה׳״.  כסא  על  ״וישב שלמה  כג):  כט,  הימים-א  (דברי  מהנאמר  זאת  למדים 
ומפרש המהרש״א ש״כסא ה׳ ״ רומז לשמים, והשדים שטים באויר שמתחת 
על  שולט  שהוא  באופן  בשמים,  כביכול  יושב  שכששלמה  ונמצא,  לשמים. 
כל  על  הזה  העולם  את  ראה  ‰מע˘ים.  כל  ˘ר‡‰   .6 שמתחתיו.  השדים 
תענוגותיו, וכמו שאמר (קהלת ז, טו): ״את הכל ראיתי בימי הבלי״. 7. ונס‰ כל 
‰„ברים. התנסה בכל המצבים, כמבואר במדרש (קהלת א, יג) ששלמה היה 

ב'
ם 

א' יו
ע 

בו
ש

בי‡ורים
אשר יוכל להגיע ולהשיג מהן, ושלא יסתפק בפחות מכן. 

ַמֲעָל‰  ל  ∆‡  ˙ ַלֲעלו… מ…„  ַיח¿ ָלם  עו… (‰)ל¿

יַע  ּ ƒ‚ ַיּ ׁ∆̆ ַע„   ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ָל‰  ַמע¿ ל¿ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ָלם  עו… ל¿ יַע  ּ ƒ‚ַי  ‰ ז∆ ָבּ ָב‰,  ַ‰ּטו… י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ ַל

ָבר  ּוכ¿  .‡ ַ‰ָבּ ָלם  עו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ מּול  ּ¿‚‰ַ

ˆ„י˜ים ‰˜„מ‰‡רחו˙ 

של  וקיומם  בריאתם 
היא  בני-אדם  רוב 
המלומד  ׳האדם  בשביל 
ופלאי, לא  נדיר  הפרוש 
באחד  יחיד  אלא  ימצא 
בני  כל  ושאר  הדורות׳. 
אלא  נבראו  לא  אדם 
זה, או כדי  לצורך אדם 
אם  שהרי  לשמשו, 
בעצמו  לטרוח  יצטרך 

ולהכין לו את צרכיו, לא יהיה לו פנאי ללימודו, או כדי להיות לו לחברה.

ָ‰ָ‡ָ„ם  י  ּƒכ ָר‰,  ָׁ̆ ַ‰י¿ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ˙ו…  רו… ‰ו… ל¿

י ָ‡נּו  ּƒם, כ ּׁ≈̆ ‰ַ י  נ≈ פ¿ ƒל „…‡ יב מ¿ ƒּו‡ ָחב‰

ים  ׁƒ̆ מ¿ּ ַׁ̆ מ¿ ים  ƒכ‡ָ ל¿ ַ‰ַמּ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ רו…

ינּו      ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ י˜,  ּ ƒ„ ַ̂ ָ‡ָ„ם  י  כ≈ ר¿ ָ̂ ב¿ּ

ַיֲע˜…ב:  ו¿ ָח˜  ¿̂ ƒי 19ו¿ ינּו  ƒב‡ָ ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ 18ב¿ּ

ָרע  ל  ָכּ ƒמ י  ƒ̇ …‡ ל  ≈‡ ּ…‚‰ַ ָ‡ך¿  ל¿ "‰ַ20ַמּ

בי‡ורים
את אדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו, ראה מעשי כמה 
שלא  דעתך  תן  בראתי,  בשבילך   - שבראתי  מה  וכל  הן,  ומשובחין  נאים 
כלום  [הקב״ה]  אמר  (קח.):  סנהדרין  ובמסכת  עולמי.  את  ותחריב  תקלקל 
בראתי בהמה וחיה אלא בשביל אדם. ובמשנה סוף קידושין (פב.): והלא לא 
נבראו אלא לשמשני. וברש״י (בראשית ו, ז): הכל נברא בשביל האדם וכיון 
שהוא כלה מה צורך באלו. 18. ב‡בר‰ם ‡בינו. שבאו אליו שלשת המלאכים 
כשחיפש אורחים, והמלאך רפאל בא לרפאותו והמלאך מיכאל לבשר לשרה 
על הולדת יצחק. גם אצל שרה מצינו כשלקחה פרעה, ״אומרת למלאך הך 
והוא מכה״ (רש״י בראשית יב, יז), וכן (שם כ, ד) ״ואבימלך לא קרב אליה״ – 
המלאך מנעו (רש״י).  והגר אמרה (שם טז, יג) ״הגם הלום ראיתי אחרי רואי״ 
– אחרי רואי אותם בביתו של אברהם ששם היתה רגילה לראות מלאכים 
(רש״י). 19. ויˆח˜ ויע˜ב. בעקידת יצחק נאמר (בראשית כב, יא-יב): ויקרא 
אליו מלאך ה׳ מן השמים... ויאמר אל תשלח ידך אל הנער (לשחוט אותו) ואל 
את  לעכב מלשלח  בתואל  שרצה  כן מצינו  מום).  (אפילו  מאומה  לו  תעש 
 – יעקב  ואצל  נה).  כד,  (רש״י שם  והמיתו  ובא מלאך  ליצחק  רבקה להנשא 
״והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו״ – מלאכים שליווהו בארץ אין יוצאים 
חוצה לארץ ועלו לרקיע, וירדו מלאכי חוצה לארץ ללוותו (רש״י שם כח, יב). 
וכן ״וישלח יעקב מלאכים״ – מלאכים ממש (רש״י). 20. ‰מל‡ך ‰‚ו‡ל ‡ו˙י 
(להצילני  בצרתי  ה׳)  (מאת  אלי  להשתלח  הרגיל  המלאך  אמר,  יעקב  ו‚ו'. 

ַלֲעס…˜  ין  ≈‡ ו¿ ב),   ,‡ (˜‰ל˙  ים"  ƒָבל‰ֲ

נּו  ‰ ַרב≈ּ ׁ∆̆ ן מ… כ≈ ם. ו¿ ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי ‡ ב¿ּ ָלּ ∆‡

 ‰ ָּ̇ ַע "13ו¿ ָ‡ַמר:  ם  לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו 

 , ך¿ ָמּ ƒע ל מ≈ ≈‡ יָך ˘…ׁ ל…‰∆ ל ָמ‰ ‰' ‡¡ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי

ך¿  ל∆ „ ַ‰מ∆ּ ƒו ן ָ„ּ כ≈ יָך" („ברים י, יב). ו¿ ל…‰∆ ¡‡ '‰ ˙ ∆‡ ‰‡ָ ר¿ ƒי ם ל¿ ƒ‡ י ּƒכ

ַ‡˙ ‰'" (˙‰לים  ר¿ ƒָמ‰ י י˙ ָחכ¿ ׁƒ̆ ‡ ר: "14ר≈ מ≈ ם ‡ו… לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו 

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… י  רּו‡≈ ב¿ּ ַחר  ב¿ ƒמ ָ‰ָ‡ָ„ם  ין  ƒ‡ רו… ָ‡נּו  ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ּ ƒּומ י).  ˜י‡, 

ָמ‰  ָׁ̆ ּ ׁ̆ ּבו… ַ‰נ¿ ּ י≈ ׁ∆̆  , ˆּוָר˙ו… ן ב¿ּ ָּ̃ ֻ̇ י ‰ּו‡ מ¿ ּƒן 15כ ו… ּ̇ ח¿ ַּ̇ ָלם ַ‰ עו… ָבּ

‰ּו‡  ׁ∆̆ 16  ‰ ז∆ ָכל  ו¿ ים,  ƒנ ו… ּ̇ ח¿ ַ̇ ו¿ ים  ƒנ יו… ל¿ ָ‰ע∆  „ סו…  ˙ נ∆ נ∆ ּבו… ¿̇ ּƒמ‰ַ

ָלם  עו… ָבּ ָר‡  ב¿ ּƒנ ּׁ∆̆ ָכל ַמ‰  ָלם, 17ו¿ ּ‰ ָ‰עו… ז∆ ƒמ ˙ נו… ָוּ ַ‰ַכּ ל  ָכּ ַין  נ¿ ƒע

 ˙ מ∆ ¡‡ ַר˙  ו… ּ̇ ָלָ‡ָ„ם  ָנ‰  ּ¿̇ ƒנ  ‰ ז∆ ַוֲעבּור   , ּכו… ר¿ ָ̂ ל¿ ל  (ב)ַ‰כ…ּ  ‰ּ ַ‰ז∆

יתרה  לˆרכו.  ‰כל  ב. 
הרמב״ם  כתב  מזו 
לפירוש  (בהקדמה 
בבני  שגם  המשניות), 
סיבת  עצמם  האדם 

בי‡ורים
מהם תכלית ראוי ויקר. (שם). [הבל – דבר שאין בו ממש, כמו הבל-פה, וכן 
וילכו אחרי ההבל (ירמיה ב, ה). (שם)]. 13. וע˙‰ י˘ר‡ל מ‰ ‰' ‡ל‰יך ˘ו‡ל 
מעמך. אחרי שהוכיח משה את בני ישראל על כל החטאים בהם הכעיסו את 
אוהב  שהקב״ה  האהבה  בגלל  להם:  אמר  במדבר,  שנה  ארבעים  הקב״ה 
אתכם, כיפר על חטאיכם. ועכשיו מה ה׳ אלוקיך מבקש ממך? רק שתפחד 
לימוד  שבתחילת  הוא  הנכון   .'‰ יר‡˙  חכמ‰  ר‡˘י˙   .14 אלוקיך.  מה׳ 
מ˙ו˜ן  ‰ו‡  כי   .15 דוד).  (מצודת  ה׳.  יראת  בלבו  האדם  ישריש  החכמה 
אותו  ועשה  אלוקים)  (בצלם  בצורה שלו  האדם  את  יצר  הקב״ה  בˆור˙ו. 
דומה לו, שהוא מבין וחושב, לא כמו כל החיות שאינן חושבות ואינן מבינות 
מאומה. 16. ˘‰ו‡ ענין כל ‰כונו˙. שהאדם הוא תכלית כל הבריאה, והוא 
נבר‡  הכונה העיקרית והמטרה המרכזית בבריאת העולם הזה. 17. וכל מ‰̆ 
בעולם ‰ז‰ ‰כל לˆרכו. כמובא במדרש קהלת על הפסוק ״ראה את מעשה 
האלהים כי מי יוכל לתקן את אשר עותו״ (קהלת ז, יג) בשעה שברא הקב״ה 

שדרכם  הם  ויודעים 
כן  פי  על  ואף  למיתה, 
ברשעותם  הם  נשארים 
(שבת לא, ב), ומדוע אין 
דרכם?  את  עוזבים  הם 
לפי שחסרה להם יראת 

שמים!
היא   - שמים  יראת 
על  המושלת  החכמה 
תאוותיו ומפקחת על כל 

חושיו של האדם.
ימיו  כל  ו‰ולך   .„
וממ˘˘  במח˘כים 
כעור ב‡פיל‰. ה״מסילת ישרים״ (פ״ג) מבאר בהרחבה, שהחושך גורם לשני 
וז״ל: ״כי היצר מסמא את עיניו (עיני-שכלו)  מיני טעויות: העלמה והחלפה. 
ממש, והנה הוא כהולך בחושך, שיש לפניו מכשולות ואין עיניו רואות אותם. 
והוא מה שאמרו זכרונם לברכה (ב״מ פג:) ״תשת חושך ויהי לילה״ (תהלים 
קד, כ) – זה העולם-הזה, שדומה ללילה. והבן כמה נפלא המאמר האמתי הזה 
לו  אפשר  טעויות  מיני  שני  הלילה,  חושך  הנה  כי  בו.  להבין  שמעמיק  למי 
שיגרום לעין האדם: או שיכסה את העין עד שלא יראה מה שלפניו כלל, או 
שיטעה אותו עד שיראה לו עמוד כאילו הוא אדם, ואדם כאילו הוא עמוד. כן 
חמריות וגשמיות העולם-הזה, הנה הוא [כ]חושך הלילה לעין השכל, וגורם 
לו שתי טעויות: אינו מניח לו שיראה המכשולות שבדרכי העולם, ונמצאים 
תחילה...  פחד  שהגיעם  מבלי  ואובדים  ונופלים  לבטח  הולכים  הפתאים 
והטעות השני, והוא קשה מן הראשון, הוא – שמטעה  ראיתם עד שרואים 
מתחזקים  כך  ומתוך  רע,  הוא  כאילו  והטוב  טוב  ממש  הוא  כאילו  הרע 
החושך  תחת  היותם  מפני  זה  וכל  הרעים...  מעשיהם  ומחזיקים  (בדרכם) 

וכבושים תחת ממשלת יצרם״. עכ״ל.  

 , ָמ˙ו… ָחכ¿ ַעל  ֲ‡ָו˙ו…  ַּ̇ יל  ׁƒ̆ מ¿ ƒ‰  ‰ ז∆ ו¿

ים  ּƒכ ַׁ̆ ַמח¿ ב¿ּ ָיָמיו  ל  ָכּ ך¿  ל≈ ‰ו… („)ו¿

ָל‰: ֲ‡פ≈ ר ָבּ ּ ו≈ ƒע ׁ̆ כ¿ּ ׁ ּ≈̆ ַמ ּומ¿

 

ָח„  ∆‡‰ָ ָ‡ָ„ם:  ָבּ  ׁ̆ י≈  ˙ חו… כ…ּ  ‰ ָּׁ̆ ƒֲחמ
י  ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ יָע‰,  ƒמ ּׁ¿̆ ‰ַ ַח  כ…ּ ‰ּו‡ 

ַח  כ…ּ ‰ּו‡  י  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ‰ַ ‡ּו˙,  ָ‰ר¿ ַח  כ…ּ ‰ּו‡ 

ַעם,  ַ‰ַטּ ַח  כ…ּ ‰ּו‡  י  ƒיע ƒב ָ‰ר¿ יַח,  ָ‰ר≈

בי‡ורים
שהיתה סמוכה לירושלים, יצא מלאך ה׳ והרג באות הלילה מאה ושמונים 

וחמישה אלף ראשי גייסות. 

ים" (בר‡˘י˙ מח, טו),  ƒָער ˙ ַ‰נ¿ּ ך¿ ‡∆ ָבר≈ י¿

יב,  (‰ו˘ע  ָכל"  ַוֻיּ ָ‡ך¿  ַמל¿ ל  ∆‡ ר  ׂ ַ̆ "21ַוָיּ

ָ‡ך¿  ַמל¿  ‡ ָבּ ׁ∆̆ ינּו  ƒ̂ ָמ  „ עו… ו¿  .(‰

ָל‰  י¿ ַלּ ַבּ י  ƒ‰ "22ַוי¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ם,  ָ̇ ָר ז¿ ע∆ ל¿

 ‰ ַמֲחנ≈ ב¿ּ ך¿  ַוַיּ  '‰ ַ‡ך¿  ַמל¿  ‡ ≈̂ ּ ַוי≈ ַ‰‰ּו‡ 

ים  ּƒַרב ו¿ ל‰),  יט,  ב  (מלכים  ּור"  ּׁ̆ ‡ַ

ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ י  ּƒכ נּו,  ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿  .‰ ל∆ּ ≈‡ ָכּ

ָ‡ר  ׁ¿̆ ַעל   ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ן  רו… ¿̇ ƒי לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆

מּו˙  ¿„ ּƒב ם  ≈‰ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ י-ָ‡ָ„ם,  נ≈ ב¿ּ

ו…  ׁ̆ פ¿ ַנּ ׁ∆̆  ‡ ָלּ ם, ‡∆ ָח„ ָל‰∆ ∆‡ „ יסו… ƒָח„ ו ∆‡

 ,˙ נו… יו… ל¿ ˙ ָ‰ע∆ ל ַמֲעלו… ∆‡ ‰ ָ̇ ‰ ָעל¿ ל ז∆ ׁ∆̆

 , ֲ‡ָו˙ו… ַּ̇ ָמ˙ו… ַעל  יל ָחכ¿ ׁƒ̆ מ¿ ƒ‰ ‰ י ז∆ ּƒכ(‚)

‚. כי ז‰ ‰מ˘יל חכמ˙ו 
משכן  ˙‡ו˙ו.  על 
במוח,  היא  החכמה 
היא  התאוות  משכן 
בלבו אדם. על ידי יראת 
האדם  מסוגל  שמים 
על  חכמתו  להשליט 
שביאר  וכמו  תאותו, 
רבי  הגאון  בהרחבה 
על  זצ״ל  לופיאן  אליהו 
״שופטים  הפסוק 
בכל  לך  תתן  ושוטרים 
שעריך״ (דברים טז, יח), 
לרמוז  הכתוב  שכוונת 
על חושי האדם, שקודם 
יחשוב  בהם  שישתמש 
לפני  הוא  עומד  כאילו 
שופט ומצפה לפסק דינו 
להשתמש  וכיצד  אם 

בהן. ומיהו אותו שופט? – השכל שנתן לנו הבורא, צלם אלקים הנקרא נשמה, 
כפי שנאמר: ״ויפח באפיו נשמת חיים״ (בראשית ב). הוא השופט את האדם 
על פי ציווי התורה ואזהרותיה. אמנם, עדיין זקוק ה״שופט״ ל״שוטר״ שהוא 
הממונה לבצע את פסק הדין. ומי הוא אותו שוטר? – יראת שמים, שבעזרתה 
יכול האדם להכריח את עצמו לציית לשכל. שהרי הרשעים יש להם שכל, 

בי‡ורים
ולגאלני), כענין שנאמר (בעת שהותו בבית לבן) ״ויאמר אלי מלאך האלהים 
בחלום יעקב וגו׳ אנכי האל בית אל״ (רש״י בראשית מח, טז). 21. וי˘ר ‡ל 
עליו  התחזק  יעקב,  עם  נאבק  עשו)  (שרו של  המלאך  כאשר  ויוכל.  מל‡ך 
יעקב ונצחו, וסוף היה שהודה לו המלאך על הברכות שברכו אביו לפני מותו 
ו‚ו'.  ‰‰ו‡  בליל‰  וי‰י   .22 שהן שלו).  וטען  בתחילה  עליהן  ערער  (שעשו 
לאחר שנלחם סנחריב בכוש, חזר ובא על ירושלים להלחם בה, וכשבא לנוב 

‰. לעולם יחמו„ לעלו˙ 
˘‰ו‡  מעל‰  ‡ל 
שלא  ממנ‰.  למעל‰ 
במעלות  יסתפק 
ישאף  אלא  שהשיג, 
ומי  ויותר.  יותר  לעלות 
לנו חכם כשלמה המלך 
ע״ה, שאמר עליו הכתוב ״וה׳ נתן חכמה לשלמה כאשר דבר״ (מלכים-א ה כו) 
וממנו נלמד את הדרך לזכות בחכמה, כשנתבונן מפני מה זכה לה שלמה. 
ומקרא מפורש למעלה ממנו (מלכים-א ג ה-יב): ״בגבעון נראה ה׳ אל שלמה 
וגו׳ ויאמר אלוקים שאל מה אתן לך וגו׳, ויאמר שלמה וגו׳, ונתת לעבדך לב 
שומע לשפוט את עמך להבין בין טוב לרע וגו׳, ויאמר אלוקים אליו יען אשר 
שאלת את הדבר הזה ולא שאלת לך ימים רבים ולא שאלת לך עושר וגו׳ 
ושאלת לך הבין לשמוע משפט, הנה עשיתי כדברך הנה נתתי לך לב חכם 

ונבון וגו׳״. 
אל  הרבה  תשוקתו  בעבור  ורק  אך  לחכמה  זכה  שלמה  כי  כאן  מתבאר 
החכמה, עד שלא ביקש דבר אחר זולתה, לא עושר ולא אריכות ימים, באשר 
הרמב״ם  שכתב  כמו  כלל,  ערך  להם  אין  חכמה  בלי  חיים  כי  שלמה  ידע 
 - תורה  תלמוד  בלא  ומבקשיה  חכמה  בעלי  ״וחיי  ה״א):  פ״ז  רוצח  (הלכות 
כמיתה חשובין״. על כן שאל שלמה אך ורק חכמה, ובעבור זה זכה לה, כי 
תשוקת החכמה היא המזכה את בעליה בחכמה. ומכאן נראה ללמוד ״חכם 
ויזכה  שמו,  יקרא  לב״  ״חכם  באמת  חכמה  ומבקש  השואף  אדם  מהו,  לב״ 

לחכמה כמו שכתוב: ״ובלב כל חכם לב נתתי חכמה״.    
ומצינו בתפילתו של עתניאל בן קנז: ״ויקרא יעבץ לאלקי ישראל לאמר אם 
ברך תברכני והרבית את גבולי והיתה ידך עמי ועשית מרעה לבלתי עצבי, 
ויבא אלקים את אשר שאל״ (דה״י-א ד, י). אם ברך תברכני – בתורה, והרבית 
את גבולי – בתלמידים, והיתה ידך עמי – שלא ישתכח תלמודי מלבי, ועשית 
הרע  יצר  ישגבני  שלא   – עצבי  לבלתי  כמותי,  רעים  לי  שיזדמנו   – מרעה 
לשאול  בנסיסי  הולך  הריני  לאו  ואם  מוטב,  כן,  עושה  אתה  אם  מלשנות, 

 ׁ̆ ׁ ּ≈̆ ַמ ‰ּו‡ מ¿ ׁ∆̆ ׁ̆ כ¿ּ י ּ ƒ‚ ָ‡ָ„ם ַמר¿ ׁ∆̆  , ׁ̆ ּו ׁ ּ̆ ּƒַח ַ‰מ י ‰ּו‡ כ…ּ ׁƒ̆ י ƒֲחמ‰ַ

ָ„ָבר. ב¿ּ

 

 ‰ ֻעָלּ ין פ¿ּ ≈‡ ו¿ ָ‰ָ‡ָ„ם,   ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע ם  ָלּ 23ֻכּ לּו  ַ‰ָלּ  ˙ חו… ‰ כ…ּ ָּׁ̆ ƒֲחמ
ב  ַ‰ל≈ּ 24ו¿  ,˙ חו… ַ‰כ…ּ  ˙ ׁ∆̆ ֲחמ≈ מ≈ ָח„  ∆‡ ל…‡  ב¿ּ י˙  ׂ ≈̆ ַנֲע  

ל  ב ָכּ ּ ים ַלל≈ ƒ‡י ƒב ּלּו מ¿ ≈‡‰ָ ˙ חו… ‰ כ…ּ ָּׁ̆ ƒי ֲחמ ּƒם, כ י‰∆ ≈„ ל ַעל י¿ ע≈ ּפו…

ׁ̆ ּבו…  ב י≈ ּ ם. ַ‰ל≈ י‰∆ ˙ ַ‡ֲחר≈ כ∆ ׁ∆̆ מ¿ ƒָב‰ נ ָׁ̆ ‰ ּוַמח¿ ׂ ∆̆ ָכל ַמֲע ָין, ו¿ נ¿ ƒע

ן  ‚ו… ָח‰, ַ‰ָיּ כ¿ ּׁƒ̆ ‰ַ ן ו¿ רו… ָכּ ּ ƒֲעָנָו‰, ַ‰ז‰ָ ֲ‡ָו‰ ו¿ ן ַ‰ַ‚ּ ‚ו… ˙, כ¿ּ ˙ ַרּבו… עו… ּ ≈„

ָכל  25ו¿  .˙ ַרּבו…  „ עו…  ׁ̆ י≈ ּלּו  ָכ‡≈ ו¿ ָ‰ַעּזּו˙,  ו¿  ˙ ׁ∆̆ ַ‰ב…ּ ָח‰,  מ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿

י ַ‰ּסּוָמ‡ ל…‡  ּƒכ ,˙ חו… ˙ ַ‰כ…ּ ׁ∆̆ ן ֲחמ≈ ƒמ ˙ ּ˜ו… ַחז¿ ¿̇ ƒמ ˙ עו… ּ ּלּו ַ‰„≈ ≈‡

.‰ ∆‡ ּלּו ָ‰ָי‰ רו… ƒ‡ ˙ כ¿ּ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ יּוַכל ל¿

 

י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ יַע 26ַל ּ ƒ‚‰ַ חו… ל¿ ָכל כ…ּ ל ב¿ּ ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒב י ָבּ ל¿ ּƒל ָ‡ָ„ם ַ‰נ ן ָכּ ָלכ≈
ָב‰,                       טו… ַמֲעָל‰  ל¿ ָ‡ָ„ם  יַע  ּ ƒ‚ ƒ‰ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ ָב‰,  ַ‰ּטו…

בי‡ורים
23. כולם מע˘‰ ‰‡„ם. חמשת הכוחות הללו כוללים את כל מעשה האדם. 
24. ו‰לב פועל על י„י‰ם. פירוש, הלב פועל על ידי אחד מחמשת הכוחות, 
ראתה.              שהעין  מה  חומד  הלב  אזי  ראתה  שהעין  לאחר  הראות,  כח  כגון 
25. וכל ‡לו ‰„עו˙ מ˙חז˜ו˙ מן חמ˘˙ ‰כוחו˙. לדוגמא, הלב מתגאה מכח 
השמיעה - ממה ששמע כיצד מהללים אותו, וכן מכח הראיה - ממה שרואה 
יוכל  לא  הסומא  כי  שממשיך,  (וזהו  הבריות.  בעיני  כבודו  ואת  עשרו  את 
‰טוב‰.         ל˙כלי˙   .26 הדרך.  זה  על  וכן  רואה),  היה  כאילו  להתגאות 
ששאיפתו תהיה להגיע לשלימות המעלות, דהיינו לקצה המדרגות העליונות 
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ַ‰ר  ב¿ּ ן  כ…ּ ׁ¿̆ ƒי י  ƒמ ָך,  ל∆ √‰‡ָ ב¿ּ ָי‚ּור  י  ƒ31מ" ָ‡ַמר:  ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָלּ‰, 

ָין  נ¿ ƒר ָ‰ע‡ָ ׁ¿̆ ˜" (˘ם טו, ‡ ב) ּו ∆„ ∆̂ ל  ים ּופ…ע≈ ƒמ ָּ̇ ך¿  ל≈ ָך. ‰ו… ׁ∆̆ ¿„ ָ̃

˙ ָ‰ָ‡ָ„ם, ָר‡ּוי  ן ַמֲעלו… רו… ¿̇ ƒי נּו  ר¿ ַכּ ז¿ ƒ‰ ׁ∆̆ יָון  כ≈ ו¿ ם.  ָׁ̆ ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

 ‰ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ַע„   , ָרָע˙ו… ו¿ טּובו…   , נּו˙ו… ּו‚¿ יבּו˙ו…  ׁƒ̆ 32ֲח ר  ָב‡≈ ל¿ ָלנּו 

ַחר  ב¿ ƒי י ּƒכ , ך¿ ל∆ ר ַ‰מ∆ּ ַ̂ יַע ַלֲח ּ ƒ‚ַי ר, 33ו¿ ָׁ̆ ך¿ ַ‰ָיּ ר∆ ּ יל „∆ ּƒכ ׂ ¿̆ י ַ‰ַמּ נ≈ פ¿ ƒל

ָר‰           ר≈ ב¿ּ לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ יָון  כ≈ּ  ,˙ בו… ַ‰ּטו…  ˙ ּ„ו… ּƒמ ַבּ חו…  כ…ּ ָכל  ב¿ּ ו…  ׁ̆ ַנפ¿

.˙ ל∆ ח ַ‰ס…ּ ַּ̃ ƒי ˙ 35ו¿ ס…ל∆ ר̃… ַ‰פ¿ּ ז¿ ƒ34י

 

ׁ̆ ָ‡ָ„ם  י≈ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ס  ע≈ ָמ‰ ּכו… ַעל-ח≈ ‰ּו‡ ַבּ ׁ∆̆ ׁ̆ ָ‡ָ„ם  „? י≈ ַ̂ י כ≈ּ
ם  ƒ‡ י ּƒכ ָלל,  כ¿ּ ס  ע≈ ּכו… ינו…  ≈‡ ו¿ ָעָליו   ˙ ב∆ ּׁ∆̆ ֻי מ¿ ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ׁ∆̆  

 ׁ̆ י≈ ו¿ ר,  ≈̇ יו… ב ב¿ּ ַבּ‰-ל≈ ּ ¿‚ ‰ּו‡  ׁ∆̆ ׁ̆ ָ‡ָ„ם  י≈ ו¿ ים,  ƒנ ָׁ̆  ‰ ַכָמּ ַעט ל¿ מ¿

ל…‡  36ו¿ ֲ‡ָו‰  ַּ̇ ַעל  ַבּ ‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ו¿  ,„…‡ מ¿ רּוַח  ַפל  ׁ¿̆ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ר  ≈̇ יו… ר-ּ‚ּוף ב¿ּ ‰ו… ‰ּו‡ ט¿ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ , ו¿ ֲ‡ָו˙ו… ַ̇ ֲ‰ל…ך¿ ב¿ּ ו… מ≈ ׁ̆ ע ַנפ¿ ַבּ ׂ ¿̆ ּƒ̇

 ׁ̆ י≈ ו¿  , יך¿ ƒר ָ̂ ַ‰ּ‚ּוף  ׁ∆̆ ים  ƒמּוָעט ים  ƒָבר ¿„ ƒל ּלּו  ƒפ‡ֲ  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒי ל…‡  ו¿

בי‡ורים
31. מי י‚ור ב‡‰לך. מי הוא הראוי לגור במשכנך? מי ראוי לדור בירושלים 
בה.           יגור  אשר  הוא   - וביושר  כראוי  לב, מעשיו  בתום  המתנהג  קדשך?  הר 
32. ח˘יבו˙ו ו‚נו˙ו, טובו ורע˙ו. פירוש, את המדות והדעות שבלב האדם 
יוכל  הישר  בדרך  ידי שיבחר  על  לחˆר ‰מלך.  וי‚יע   .33 והרעות.  הטובות 
להגיע לעולם הבא זך ונקי. 34. יזרו˜ ‰פסול˙. את הדעות והמדות הרעות 
שבו.          הטובות  ומדות  בדעות  רק  להשתמש  שיבחר  ‰סול˙.  וי˜ח   .35 שבו. 
˘בע נפ˘ו מ‰לך ב˙‡ו˙ו. שהוא מתאוה וחפץ לכל דבר ללא גבול  36. ול‡̇ 

ומדה, אף לדברים שאינם הכרחיים לקיום גופו.

ָלם  ָ‰עו… טּוב  27ל¿ יַע  ּ ƒ‚‰ַ ל¿  „ ƒו ּ„ָ  ‰ ַ‡ָוּ ¿̇ ƒנ

ר  ׁ∆̆ ָך ֲ‡ : "28ָמ‰ ַרב טּוב¿ רו… ָ‡מ¿ ‡ ב¿ּ ַ‰ָבּ

כ),  ל‡,  (˙‰לים  יָך"  ∆‡ יר≈ ƒל  ָּ̇ ַפנ¿ ָ̂

ַנַחל  ו¿ ָך  ∆̇ י ב≈ּ ן  ׁ∆̆ ּ ∆„ ƒמ ֻין  ו¿ ר¿ ƒ29י" ר:  מ≈ ‡ו… ו¿

ֲעָל‰  ַ‰ַמּ ם" (˘ם לו, ט). ו¿ ≈̃ ׁ¿̆ ַ̇ יָך  ֲעָ„נ∆

ָ‰ָר‡ּוי  ל  ∆‡  ‡ ָלּ ∆‡30 יַע  ּ ƒ‚ ַּ̇ ל…‡  ַ‰ז…ּ‡˙ 

בעצבוני,  מת  (הריני 
ויבא   – מיד  רש״י), 
אלוקים את אשר שאל״ 

(תמורה טז.). 
תיבה  כאן  הוסיפו  חז״ל 
לא  אשר  ״מיד״,  אחת, 
נרמזה בכתוב, כי מאחר 
באופן  היתה  שהתפילה 
של: ״אם אתה עושה כן 
הריני  לאו  ואם  מוטב, 

ומות  חיים  ענין של  היא  החכמה  ששלימות  כלומר,  לשאול״,  בנסיסי  הולך 
בן  בקשתו של  להיות  צריכה  כך  ״מיד״.   – נענה  הקב״ה  כזו  לבקשה  עבורו, 
תורה מאת הקב״ה שיחונן אותו בתורה, עליו לחוש בכל נימי נפשו כי אם הוא 
זוכה לתורה – מוטב, ואם לאו, הרי הוא הולך חס ושלום לשאול בלי תקוה. המבקש 

רחמים בהרגשה כזאת נענה מיד.
ויסוד נוסף למדנו, שהבקשה צריכה להיות על המדרגה הגבוהה ביותר. על 
אף שהיה עתניאל משופטי ישראל, ושלושת אלפים הלכות שנשתכחו בימי 
אבלו של משה החזיר בפלפולו (תמורה שם), לא היה ״שבע״ ומסתפק במה 
שיש לו אלא היה ״רעב״ ומבקש הכל, ורעבונו היה באופן שאם אין לו ״הכל״ 
הרי הוא אומלל והולך לשאול, ומשום כך זכה שתתקבל תפלתו. וזהו שאמר 
הכתוב (תהלים פא, יא): ״אנכי ה׳ אלוקיך המעלך מארץ מצרים הרחב פיך 
ואמלאהו״, ופירשו רש״י והראב״ע שהכוונה לתפילה: ״הרחב פיך״ ושאל ככל 

אשר תוכל ובכל הכח, ״ואמלאהו״ מיד. (שיחות מוסר, מאמר נ״ט). 

בי‡ורים
27. לטוב ‰עולם ‰ב‡. פירוש, דוד המלך לא הסתפק להשיג רק איזשהו חלק 
המעלה  ולפיסגת  המושלם  הטוב  אל  להגיע  התאוה  אלא  הבא,  בעולם 
שבעולם הבא. 28. מ‰ רב טובך. מה מאוד רב הטוב אשר גנזת לתת ליראיך 
מן השמים,  להם  הבא  מהטוב  ישבעו  בי˙ך.  ירוין מ„˘ן   .29 הבא.  בעולם 
ומימי נחל היוצא מהעדן תשקה אותם והוא מדרך משל לרוב השפע (מצודת 
ועמלו היה להשיג  ל‰. אל האדם שכל שאיפתו  30. ‡ל‡ ‡ל ‰ר‡וי  דוד). 

ולהגיע אל תכלית המעלות הטובות. 

של  ברייתו  מתחלת 
או  צדיק  שיהיה  האדם 
רשע , וכן אין שום דבר 
האדם  את  שמושך 
(טבעו)  תולדתו  בעיקר 
כלומר,  מסוימת,  למדה 
אותו  תמשוך  שתולדתו 
לזוז  אפשר  שאי  לדבר 
ממנו, שאם כן אין מקום 
לא למצוות התורה ולא 
עי״ש.  ועונש  לשכר 
משנה׳  ה׳לחם  והקשה 
שבת  במסכת  מהגמרא 
מבואר  ששם  (קנו.) 
האדם  נולד  שבו  ש׳יום׳ 
בשעת  השולט  ׳מזל׳  או 
לידתו משפיע על טבעו 
ותירץ,  ותכונותיו, 
לומר  הגמרא  שכוונת 
נטייה  לאדם  שיהיה 
קצת לדברים אלו, אבל 
הנאמר  על  היעב״ץ  וכ״כ  טבעו.  לשנות  האדם  של  ובבחירתו  שבידו  ודאי 
דור  בכל  ושתלן  עמד  מועטים  שצדיקים  הקב״ה  ״ראה  (לח:)  יומא  במסכת 
ודור״, שלכאורה הרי הדבר תלוי בבחירת האדם, אלא שיש בני אדם שנולדו 
בטבעם להיות צדיקים, אף שגם להם עדיין יש בחירה. וכן מצינו להיפך אצל 
וסילקו  הקב״ה  מיהר  לפיכך  ולהרשיע  לשוב  בדעתו  וקל  היה  ״צדיק  חנוך, 

והמיתו קודם זמנו״ (רש״י בראשית ה, כב). 

ם  ָ̇ ‡ו… ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿ י„  ƒ̇ ָע 44ו¿ ן  ֻכָוּ מ¿  ‰ ז∆

 ׁ̆ י≈ ו¿  ,˙ עו… ּ ≈„ ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒמ ר  ≈̇ יו… ָר‰  ≈‰ מ¿

 ‡ ָלּ ∆‡ , ˙ו… ָיּ ƒר ˙ ב¿ּ ַלּ ƒח ¿̇ ּƒיָנם ָלָ‡ָ„ם ב ≈‡ ׁ∆̆

ּבו…  ƒל ‰ נ∆ ּפו… ׁ∆̆ ים ‡ו…  ƒר ֲ‡ח≈ ם מ≈ ָ̇ ָלַמ„ ‡ו…

 . ּבו… ƒל ‰ ב¿ּ ָ̇ ָעל¿ ׁ∆̆ ָב‰  ָׁ̆ י ַמח¿ ƒפ מו… ל¿ ¿̂ ַע מ≈

ר…ב  ּ‰ ב¿ּ ׁ̆ ָבּ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ ׁ̆ י≈

יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ  ׁ̆ י≈ ו¿  ,˙ מו… ˜ו… ַ‰מ¿ּ

 ‰ מ∆ ּ„ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ ַעט.  מ¿  ‰ּ ָבּ  ׁ̆ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ ל¿

ר  ׂ ָ̆ ּוָב ָיָר˜  יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ יל,  ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇  ‰ ׂ ∆̆ עו… ל¿

ּלּו  ≈‡ ָכל  ו¿ ין,  ƒל פ¿ּ ל¿ ƒּופ ַלח  ּומ∆ ם  ƒּוַמי

ָח„  ∆‡ ל  ָכּ ƒמ ח  ַּ̃ ƒל יך¿  ƒר ָ̂ ים  ƒינ ּƒמ‰ַ

ם  ƒ‡ .‰ ב≈ּ ּ‰ ַ‰ר¿ ז∆ ƒַעט ּומ ּ‰ מ¿ ז∆ ƒעּור: מ ׁƒ̆ כ¿ּ

 ‰ ב∆ּ ם ַיר¿ ƒ‡ ,‰ ‰ 45ָרז∆ י∆ ¿‰ ƒר י ׂ ָ̆ ט ַ‰ָבּ ַמע≈ י¿

בי‡ורים
נוטה במהרה  זה אלא  נולד עם טבע  כלומר, שלא  ‡ו˙ם.  ל˜בל  וע˙י„   .44
וביתר קלות לקבל תכונה זו. 45. רז‰. יחסר במאכל (והאוכלו לא ישבע עקב 

מיעוט הבשר שאכל).

ו…  ׁ̆ ַנפ¿ ע  ַבּ ׂ ¿̆ ƒ̇ ל…‡  ָחָב‰,  ר¿  ׁ̆ פ∆ נ∆ ַעל  ַבּ

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָלם,  עו… ָבּ ׁ∆̆ ן  ָממו… ל  ָכּ ƒמ

ף" (˜‰ל˙  ס∆ ע כ∆ּ ַבּ ׂ ¿̆ ƒף ל…‡ י ס∆ ב כ∆ּ ≈‰…‡37"

ּלּו  ƒפ‡ֲ לו…  י  ּ„ַ ׁ∆̆ ר-רּוַח  ַ̂ ¿̃  ׁ̆ י≈ ו¿ ט),   ,‰

‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ו¿ ָרָכיו;  ¿̂ ל  ָכּ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ף  ּ…„ ר¿ ƒי ל…‡  ו¿ מּוָעט  ָ„ָבר  ב¿ּ

רּוָט‰  פ¿ּ ל  כ≈ ‡ו… ינו…  ≈‡ ו¿ ַעל-ָי„   ı ב≈ ˜ו… 38ו¿ ָרָעב  ָבּ מו…  ¿̂ ַע ף  ַס‚≈ּ מ¿

ם  ƒי„ַ ָיּ ַבּ נו…  „ ָממו… ַ‡ב≈ּ ‰ּו‡ מ¿ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ל, ו¿ „ו… ּ‚ָ ַער  ַ̂ ‡ ב¿ּ ָלּ ּלו… ‡∆ ּׁ∆̆ ƒמ

ל     ל≈ ‰ו… 39מ¿ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ עו… ּ ≈„‰ַ ָ‡ר  ׁ¿̆ ּלּו  ≈‡‰ָ ים  ƒָרכ ּ ¿„ ַעל  ו¿  . ו… ּ̇ ַ„ע¿ ל¿

ָבב  -ל≈ 41ַרך¿ ָמן,  ַרח¿ ו¿ ָזר  ַ‡כ¿ יב,  ƒ„ָנ ו¿ ן  ƒר-ַעי ַ̂ ן,  נ≈ ‡ו… 40ו¿

ן.  ∆‰ ‡ ָבּ ≈̂ ּיו… ָכל ַכּ ב, ו¿ יı-ל≈ ּƒמ‡ַ ו¿

˙ו…  ָיּ ƒר ב¿ּ  ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇ ƒ43מ ָלָ‡ָ„ם  ָ‰יּו  ׁ∆̆ ן  ∆‰ מ≈  ׁ̆ י≈  ,˙ עו… ּ ≈„‰ַ42 ָכל  ו¿
ל ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆ עו…  ב¿ ּƒט ׁ∆̆  ˙ עו… ּ ן „≈ ∆‰ ׁ̆ מ≈ י≈ , (ו)ו¿ ַבע ּ‚ּופו… י ט∆ ƒפ ל¿

„עו˙  מ‰ן  וי˘  ו. 
ז‰  ‡„ם  ˘ל  ˘טבעו 
(הלכ׳  הרמב״ם  מכוון. 
כתב  ד)  ה,  תשובה 
גזר  לא  שהקב״ה 

בי‡ורים
37. ‡ו‰ב כסף ל‡ י˘בע כסף. מי שאוהב לאסוף כסף לא ישבע ממנו, כי 
לעולם אין די לו במה שקבץ ורוצה להרבות עוד (מצודת דוד). ואמרו חכמינו 
ז״ל (קהלת רבה פ״ג י׳): ״אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, מי שיש לו מנה רוצה 
הכתוב  דרך  על  י„.  על   ıו˜וב  .38 מאות״.  ארבע  רוצה  מאתים  מאתים, 
במשלי (יג, יא). ור״ל, שקובץ הון עם מלאכת היד. ולמרות שהונו מתרבה, עם 
כל זה אינו אוכל פרוטה משלו אלא בצער גדול. 39. מ‰ולל. ערבוב והוללות 
ושטות (רש״י קהלת ב, ב). 40. ו‡ונן. דואג. (עיין סנהדרין (ק:) ״לא תעיל דויא 
ג)              כ,  (דברים  דבר.  מכל  וירא  מבוהל  לבב.  רך   .41 בליבך״).  (=דאגה) 
43. מ˙חיל˙ ברי˙ו. שנולד עם  והתכונות של האדם.  42. ‰„עו˙. המדות 

תכונות אלו, והמה טבועות בו משעת לידתו. 

 ,˙ לו… ם חו… י‰∆ ≈̇ ו… ׁ̆ פ¿ ַנּ ׁ∆̆ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ׁ̆ ב¿ּ ך¿ י≈ י, ָכּ ƒי ר…ב ַ‰ח…ל ƒפ ל ל¿ ַ‰כ…ּ

ים  ƒל ּ ¿̂ ַע ¿̇ ƒּומ ָב‰  ַ‰ּטו… ך¿  ר∆ ּ ∆„ ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ו¿  ,˙ ‰ָ50ָרעו… ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ו¿

ן  כ≈ ו¿ ָים.  ָחל¿ י  ƒפ ל¿  „…‡ מ¿ ן  י‰∆ ֲעל≈  ‰„ָ ב≈ כ¿ּ י‡  ƒ‰ ו¿  ,‰ּ ָבּ  ˙ כ∆ ָלל∆

ב  ים ָלַרע טו… ƒר י ָ‰‡…מ¿ לּו: "‰51ו… ים ַ‰ָלּ ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ר ָבּ מ≈ ָי‰ּו ‡ו… ע¿ ַׁ̆ י¿

ַמר  ים  ƒמ ׂ ָ̆  , ך¿ ׁ∆̆ ח… ל¿ ר  ‡ו… ו¿ ר  ‡ו… ל¿ ך¿  ׁ∆̆ ח… ים  ƒמ ׂ ָ̆ ָרע,  ב  ַלּטו… ו¿

ַמר:             ¡‡ נ∆ ם  י‰∆ ַוֲעל≈ כ);   ,‰ (י˘עי‰  ַמר"  ל¿  ˜ ּוָמ˙ו…  ˜ ָמ˙ו… ל¿

" (מ˘לי ב, י‚).  ך¿ ׁ∆̆ י ח… כ≈ ַ„ר¿ ˙ ב¿ּ כ∆ ר ָלל∆ ׁ∆̆ ˙ י… חו… ים ָ‡ר¿ ƒב "‰ַ52ע…ז¿

ים,  ƒל ַ‰ֲחָכמ ∆̂ כּו ‡≈ ל¿ ? י≈ ׁ̆ פ∆ י ַ‰נ∆ּ ƒל ַנ˙ ח√ ָּ̃ ַּ̇ י‡  ƒ‰ ‰ּוַמ „ ַ̂ י כ≈ ו¿
ַע„  ם  ָ̇ ‡ו… ים  ƒ„ ַלמ¿ּ מ¿ּ ׁ∆̆  ,˙ ו… ׁ̆ ָפ ּ ַ‰נ¿ י  ≈‡ פ¿ רו… ם  ≈‰ ׁ∆̆

ם  ∆‰ ָלּ ׁ∆̆  ˙ ָרעו…  ˙ עו… ≈„ ב¿ּ ים  ƒיר ּƒכ ַ‰ַמּ ו¿ ָב‰.  ך¿ טו… ר∆ ∆„ ל¿ ירּום  ƒז ח¿ ַיּ ׁ∆̆

ָ‡ַמר  ם  י‰∆ ֲעל≈ ם,  ָ̇ ‡ו…  ‡ ַרפ≈ּ ל¿ ָחָכם  ל  ∆̂ ≈‡ ים  ƒכ ל¿ ‰ו… יָנם  ≈‡ ו¿

זּו" (מ˘לי ‡, ז).  ים ָבּ ƒיל ƒו ָמ‰ ּומּוָסר ‡¡ ל…מ…‰: "53ָחכ¿ ׁ¿̆

ב,         ַ‰ּטו… ך¿  ר∆ ּ ∆„  ׂ̆ פ…ּ ¿̇ ƒל ם  ָ̇ ֲ‡ָו ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ ָמּ ַכּ  ׁ̆ י≈

בי‡ורים
מזיק לבריאותו. 50. ‰רעו˙. הדעות והמדות הרעות. 51. ‰וי ‰‡ומרים לרע 
טוב. הוי לכם הרשעים, האומרים על ה״עבודה-זרה״ שהיא טוב, ועל עבודת 
ה׳ שהיא ״טוב״ – אומרים שהיא רע, על המעשים הרעים שיביאו עליהם חושך 
- אומרים שהם אור, ואת המעשים הטובים שה׳ עושה אור למקיימם אינם 
עושים, שמים מר למתוק ומתוק למר. 52. ‰עוזבים ‡רחו˙ יו˘ר. העוזבים 
את הדרך הישרה והנכונה כדי ללכת בדרכים חשוכות ועקלקלות. 53. חכמ‰ 

ומוסר ‡וילים בזו. בתורה ובמוסר הטיפשים פורקי העול מזלזלים.

ט  ַמע≈ ם י¿ ƒ‡ ,ם ָלּ ן ֻכּ כ≈ . 46ו¿ חו… ל¿ ƒֲחַמ˙ מ ָכל מ≈ ¡‡ ‰ נ∆ י∆ ¿‰ ƒַלח ל…‡ י מ∆

 ‡ ≈‰ י¿ ַעט,  מ¿ יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ ַבּ  ‰ ב∆ּ ַיר¿ ו¿  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ ַבּ

ל  ָ̃ ׁ¿̆ ƒָח„ מ ל ‡∆ ָכּ ƒח מ ַּ̃ ƒר י ׁ∆̆ י, ֲ‡ ƒ̃ ל. ֲ‡ָבל ַ‰ָבּ ָ̃ ל¿ ֻ̃ ֲ‡ָכל מ¿ ַ‰ַמּ

 ‰ּ ָין ַ‰ז∆ נ¿ ƒָכע ָליו. ו¿ כ¿ ‡ו… ˜ ל¿ ב ּוָמ˙ו… ֲ‡ָכל ָער≈ ‡ ַ‰ַמּ ≈‰ ָ‰ָר‡ּוי, ָ‡ז י¿

ן ָ‰ֲעָנָו‰  ‚ו… ‰, כ¿ּ ֻרב∆ּ ן מ¿ ∆‰ ח מ≈ ַּ̃ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ׁ̆ ˙: י≈ ּ„ו… ƒמ 47ב¿ּ

ן  ‚ו… ַעט, כ¿ּ ן מ¿ ∆‰ ח מ≈ ַּ̃ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ׁ̆ י≈ ן, ו¿ י‰∆ מ≈ „ו… ˙ ו¿ ׁ∆̆ ַ‰ב…ּ ו¿

ל  ≈̃ ו… ׁ̆ 48 ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ יו… ¿‰ ּƒב ן  ָלכ≈ ּיּו˙.  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ו¿ ָ‰ַעּזּו˙  ו¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ

ל…‡  ו¿ ַח˙  פ¿ ƒי עּוָרּ‰, ל…‡  ׁƒ̆  ‰ ּ„ָ ƒל מ ָכּ ƒח מ ַּ̃ ƒל ם  ƒַני ‡ז¿ ס ַ‰מ…ּ ל∆ פ∆ ב¿ּ

ָב‰. י˙ ַ‰ּטו… ƒל כ¿ ַ̇ יַע ל¿ ּ ƒ‚ַי ‰ ז∆ יף, ָבּ ƒס יו…

 

ל  ּ‚ַ ֻ‰ר¿ ׁ∆̆ ‡ו…  ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ ל¿  ‰ ט∆ נו… עו…  ב¿ ּƒט ׁ∆̆ י  ƒמ ין,  ƒב ָ̇ ו¿ ַ„ע  ּ≈̇
ַ‡ך¿   ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ּוב  ׁ̆ ָל ּבו…  ƒל ל  ∆‡ ן  ּ≈̇ ƒי ל…‡  ו¿ ָרָע‰,   ‰ ּ„ָ ƒמ ב¿ּ  

 ˙ ּ„ו… ƒמ ַעל ב¿ּ ¿‚ ƒי ַ‡ס ו¿ מ¿ ּ ƒי ׁ∆̆ ˙ו…  י‡ ‡ו… ƒב ‰ מ≈ ּ‰ - ז∆ ר ָבּ ב≈ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒי„ מ ƒמ ָּ̇

י  ƒל ח√ ‰ּו‡  ין  ƒּסּור ּ ƒי‰ַ ו¿ ַער  ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ב  ≈‡ ַ‰כ¿ּ ר…ב  ׁ∆̆ מו…  ּוכ¿  .˙ בו… טו…

י  ƒל ח√ ָבּ ׁ∆̆ מו…  ּוכ¿  ; ׁ̆ פ∆ ַ‰נ∆ּ י  ƒל ח√ ם  ≈‰  ˙ ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ ר…ב  ן  כ≈ּ ַ‰ּ‚ּוף, 

ים  ƒל ן ַ‰חו… ƒמ ׁ̆ י≈ ו¿ ˜ ַמר,  ˙ו… ַ‰ָמּ ˜ ו¿ ר ָמ˙ו… ים ַ‰ַמּ ƒֲעמ ַ‰ּ‚ּוף טו…

ב,  ַ‰ּטו… ַמֲ‡ָכל   ‡ נ≈ ו… ׂ̆ ו¿ לו…  ב  ינו… טו… ≈‡ ׁ∆̆ 49 ַמֲ‡ָכל  ל¿  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆

בי‡ורים
46. וכן כולם. שאר מיני המאכלים והתבלינים שבתבשיל כירק ומים ופלפלין, 
צריך  מהן  אחת  שבכל  ״מדות״,  בשם  נקראו  ולכן  במ„ו˙.   .47 ימעט...  אם 
ו˜ל בפלס ‰מ‡זניים. מתבונן  להשתמש במדה הנכונה ובמינון המדויק. 48.̆ 
ביושר שכלו וברוחב הבנתו. 49. ˘‡ינו טוב לו. שאינו בריא לו אלא אדרבה, 

ן,  עו… מ¿ ׁƒ̆  ׂ̆ ַחפ≈ּ מ¿ּ ׁ∆̆ ן  ‡ּוב≈ ר¿ ƒל  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ָר‡ּוי.  ָכּ  ˙ בו… ַ‰ּטו…

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ֲחַמ˙  מ≈  , ‡ו… ¿̂ מו… ינו…  ≈‡ ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿  , ירו… ּƒּוַמכ

ן  ו… ׁ̆ ל¿ ָחר  ב¿ ƒנ ף  ס∆ "כ∆ּ ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ָר‡ּוי.  ָכּ ˙ו…  ‡ו…  ׂ̆ ַחפ≈ּ מ¿

לו…  ם  ל≈ּ ַׁ̆ ל¿ ּוָב‡  רו…  ֲחב≈ ַבּ  ‰ ׁ∆̆ ּנו… ׁ∆̆ י  ƒ59מ  - כ)  י,  (מ˘לי  י˜"  ּ ƒ„ ַ̂

 ˜ ∆„ ∆̂ ל 61ו¿ ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ ˙ ַּ̇ ƒמ‡ֲ יר 60ַבּ ּƒינו… ַמכ ם ‡≈ ƒ‡ ,ל ָ̃ ׁ¿̆ ƒמ ף ב¿ּ ס∆ כ∆ּ

ף  ס∆ יַנ˙ ַ‰כ∆ּ ƒח ב¿ ּƒי 62ב ƒ̃ ינו… ָבּ ≈‡ ׁ∆̆ ל ַ‡ך¿  יר ַ‰כ…ּ ּƒם, ‡ו… ַמכ ƒַני ‡ז¿ ַ‰מ…ּ

י  ּƒכ ף,  ס∆ ַ‰כ∆ּ ו¿ ל  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ ַין  נ¿ ƒע ב¿ּ ָזּ˜  ƒנ  ˙ יו… ¿‰ ƒל ב  רו… ָ̃  ׁ̆ י ƒ‡‰ָ  ‰ ז∆  -

 ˙ חו… ָפּ ח  ַּ̃ ƒי ם  ּ‚ַ ים.  ƒ‚י ּƒ‰ַ64ס ח  ַּ̃ ƒי ו¿ ף  ס∆ כ∆ ב¿ּ ן  ָמ‡≈ 63י¿ ים  ƒָעמ פ¿ ƒל

ים  ׂ ƒ̆ ל ‡ו… ָי ַּ̃ ל ַ‰ ָ̃ ׁ¿̆ ƒח 65מ ַּ̃ ƒי ‡ ָמּ ׁ∆̆ י  ּƒכ , ל ָ‰ָר‡ּוי לו… ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ƒמ

בי‡ורים
לחפ˘ ‰מ„ו˙ ‰טובו˙ כר‡וי. כי כדי לזכות לתורה ולמידות טובות אפשרי 
(ב, ד-ה): ״אם תבקשנה  יעמול על כך, כנאמר במשלי  הדבר רק אם האדם 
הרי  תמצא״,  אלוקים  ודעת  ה׳  יראת  תבין  אז  תחפשנה;  וכמטמונים  ככסף 
שבשביל השגת התורה והחכמה חייבים לבקשם לפחות כבקשת הכסף, וכן 
להוציאו  שיטרח  למי  רק  ועומד  שמור  והוא  שהוטמן  מטמון  כמחפש 
״לא  יגיע אל היעד הרצוי, כאמרם:  – לעולם לא  יתעצל  ממחבואו. אך אם 
יגעתי ומצאתי – אל תאמין״. 59. מי ˘נו˘‰ בחבירו. מלוה התובע את חבירו 
– אם המלוה אינו  והלוה פורע למלוה כסף במשקל  הלוה שיחזיר לו חובו, 
60. ב‡מי˙˙ ‰מ˘˜ל. אם המשקל שבו שוקלים את הכסף מדוייק  מכיר... 
‰מ‡זניים. אם שתי  וˆ„˜   .61 אבני המשקולות.  באמיתת  וכן  מזייף.  ואינו 
אחת  כף  ואין  בשוה  שוה  שמשקלם  וכן  ומאוזנים,  ישרים  המאזניים  כפות 
הוא  מהלוה  שמקבל  הכסף  אם  ‰כסף.  בבחינ˙   .62 מחברתה.  יותר  כבדה 
בקי  ואינו  מאחר  ימ‡ן.   .63 (פסולת).  סיגים  בו  מעורב  שאין  ונקי,  צרוף 
בבחינת הכסף אם הוא כסף נקי ומזוקק או שמא מעורב בו סיגים, הרי יתכן 
שמבלי משים ידחה את הכסף הצרוף והמזוקק וימאן לקחתו, ותחת זה יקח 
את הכסף המעורב עם סיגים. 64. ‰סי‚ים. פסולת הכסף. 65. מ˘˜ל ‰˜ל. 

י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ם  יו… ָכל  ב¿ּ ים  ƒב ׁ¿̆ חו… ו¿ ם,  ָל‰∆ ב  ּטו… ַמ‰  ים  ƒע ¿„ יו… יָנם  ≈‡ ו¿

ָין  נ¿ ƒע‰ָ  ‰ ז∆ ו¿ ם.  י‰∆ מ≈ י¿ ל  ָכּ ים  ƒ‚י ׂ ּƒ̆ ַמ יָנם  ≈‡ ו¿ ָנ‰,  יו… ל¿ ָ‰ע∆ ַמֲעָל‰ 

נו…  רו… ס¿ יר ח∆ ּƒינו… ַמכ ≈‡ ׁ∆̆ ָח„ - 54 ים ‰ּו‡: ָ‰‡∆ ƒָבר ּ י „¿ נ≈ ׁ¿̆ ֲחַמ˙  מ≈

ן  ‡ּוב≈ ר¿ ƒל  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ים,  ּƒנ‚ֻ ַ‰מ¿ ָרָכיו  ¿„ ּƒב ין  ƒח ַמב¿ ינו…  ≈‡ ו¿

ל  ָכּ ˙ו…  ‡ו…  ׂ̆ ַחפ≈ּ י¿ ּלּו  ƒפ‡ֲ  , ירו… ּƒַמכ ינו…  ≈‡ ו¿ ן  עו… מ¿ ׁƒ̆ ל¿  ׂ̆ ַחפ≈ּ ַ‰מ¿

ל…‡  ו¿ לו…  ¿̂ ∆‡  ‡ 55ָיבו… ים  ƒָעמ פ¿ּ  ‰ ָמּ ַכּ י  ּƒכ ‰ּו,  ≈‡ ָ̂ מ¿ ƒי ל…‡  ם  ַ‰ּיו…

י„  ƒמ ָּ̇ ב  ׁ≈̆ ‰ּו‡ חו… ׁ∆̆ י 56 ּƒף-ַעל-פ‡ַ ,‰ּ ן ָ‰ָ‡ָ„ם ַ‰ז∆ ‰ּו; כ≈ּ יר≈ ּƒַיכ

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ יָון  , 57כ≈ּ י‚ו… ׂ ּƒ̆ ב, ל…‡ ַי ‰ ַ‰ּטו… ׂ ≈̆ ׂ̆ ַמֲע ַחפ≈ּ ‰ ּומ¿ ׂ ∆̆ ֲע ַמ‰ ַיּ

 . נו… רו… ס¿ יר ח∆ ּƒַמכ

ב  ׁ≈̆ חו… ו¿  , ּבו…  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ָ‰ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ ַע  ≈„ יו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ ו¿
י‚  ׂ ּƒ̆ ַ‚ם ‰ּו‡ ל…‡ ַי ˙, ו¿ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒמ ח…ז ב¿ּ ¡‡ ל∆ ם ו¿ ∆‰ ‡˙ מ≈ ≈̂ ָל

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ  ׂ̆ ַחפ≈ּ ל¿ ל  ּ ≈̂ ַע ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆ ֲחַמ˙  58מ≈ ר,  ָׁ̆ ַ‰ָיּ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ָיָמיו  ל  ָכּ

בי‡ורים
‡ינו מכיר חסרונו. אדם שחולה ואינו מודע לכך, הרי כל זמן שלא נודע   ̆.54
לו על חוליו - לא ילך לדרוש ברופאים, כמו כן אדם שאינו מכיר בחסרונותיו 
ובדרכיו המגונים, הרי לא יתקן את עצמו מאחר ואינו מודע שזקוק הוא לכך. 
55. יבו‡ ‡ˆלו ול‡ יכיר‰ו. כמה פעמים יעמוד שמעון סמוך לראובן ובכל 
56. ˘‰ו‡ חו˘ב ˙מי„ מ‰  ואינו מכירו.  יזהה אותו מאחר  זאת ראובן לא 
57. כיון  יע˘‰. הוא מתבונן תמיד מה עליו לעשות כדי להשיג את הטוב. 
˘‡ינו מכיר חסרונו. כי בכדי להשיג את הטוב המושלם אפשר רק לאחר 
שעקר והסיר את הרע שבו, בבחינת ׳סור מרע ועשה טוב׳, ולכך כל זמן שאינו 
לא  הרי  המגונות,  ובאורחותיו  הרעות  במידותיו  ואינו מבחין  חסרונו  מכיר 
58. מחמ˙ ˘מ˙עˆל  יעקרם ולא יסירם ממנו וממילא לא ישיג את הטוב. 

שתי  הם  הלשונות 
טובות  אזהרות 
הנה  כי  מאד.  ומועילות 
הוא  במעשים  הפשפוש 
כלל  על  לחקור 
בו,  ולהתבונן  המעשים 
מעשים  בהם  הנמצא 
אשר  יעשו  לא  אשר 
פי  על  הולכים  אינם 
כי כל  וחוקיו,  ה׳  מצוות 
 – מאלה  ימצא  אשר 
אך  העולם.  מן  יבערם 
החקירה  הוא  המשמוש 
אפילו במעשים הטובים 
ולראות  לחקור  עצמם, 
היש בענינם איזה פניה 
(כגון  טובה  לא  אשר 
שבח  להשיג  כוונה 
להרויח  או  מבני-אדם 
ממון) או איזה חלק רע 
(כגון מעשה טוב שעלול 
לצאת ממנו נזק בעתיד 
או שיש בו הפסד לזולת 
שיצטרך  וכדומה) 
חלש  או  הוא  וחזק  הטוב  לבחון  בבגד  כממשמש  זה  והרי  ולבערו.  להסירו 
ובלוי, כן ימשמש במעשיו לבחון תכונתם (ענינם ותוכנם) בתכלית ההבחנה 
(בהבחנה מדוקדקת עד קצה היכולת) עד שישאר (האדם בעל המעשים) זך 

ונקי (ללא פניות וחלקים רעים במעשיו)״.

ָמ˙ו…  ׁ¿̆ ƒנ  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ָ‡ז  ו¿ ּנּו,  מ∆ּ ƒמ ים  ƒ‚י ּƒס‰ַ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒ̃ ‡ל… ‰ ל≈ ָ̃ ּ ָ̃ ֻז רּוָפ‰ ּומ¿ ¿̂

ף  ר≈ ּ…̂ ַל  ‡ ≈̂ ּ ַוי≈ ף,  ס∆ ָכּ ƒמ ים  ƒ‚י ƒס "ָ‰‚ו… 

ים,  ƒ‚י ּƒירּו ַ‰ס ƒס ָיּ ׁ∆̆ י" (מ˘לי כ‰, „) כ¿ּ ƒל כ∆ּ

רּוף. ָ̂ י  ƒל ‰ ַ‰כ¿ּ י∆ ¿‰ ƒז י‡ָ

 

ינו…  ≈‡ ו¿ ָ‰ָ‚יו  נ¿ ƒמ ב¿ּ  ‰ נ∆ּ ַׁ̆ ַ‰מ¿ ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ ו¿
 ‚‰ָ נ¿ ƒמ ב¿ּ ז  ח≈ ‡ו… ָח„  ∆‡ ַמן  ז¿ בּוַע,  ָ̃  

 ‚‰ָ נ¿ ƒו… מ˙ ‡ו… ˜ מ≈ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒָח„ מ ַמן ‡∆ ּוז¿  ‰ ז∆

 ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ָכָכ‰  ו¿ ר,  ַ‡ח≈  ‚‰ָ נ¿ ƒמ ז  ח≈ ‡ו… ו¿

 ı ָחפ≈ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם  ל¿  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ָלם.  עו… ל¿

ל…‡  ּכו… ו¿ ר¿ ַע ַ„ּ ≈„ ינו… יו… ≈‡ יר ו¿ ƒל ע ∆‡ ˙ כ∆ ָלל∆

˙ו…  ‡ו… ים  ƒיכ ƒל ַ‰ּמו… ים  ƒיל ƒב ּׁ¿̆ ‰ַ יר  ּƒַיכ

ַעם  ַפּ ם,  מ≈ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒ69מ ‰ּו‡  ן  ָלכ≈ יָ‰,  ל∆ ≈‡

 ‰ ע∆ ¿̇ ƒי ו¿ ַיֲחז…ר  ו¿ ָח„,  ∆‡ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ך¿  ל≈ י≈ ַ‡ַח˙ 

בי‡ורים
69. מ˘˙ומם. מתבלבל בהליכתו ותועה בדרכו מאחר ואינו מכיר את הדרך 

הסלולה המובילה לעיר.

ל  ָכּ ƒם, מ ƒַני ‡ז¿ מ…ּ ַבּ ׁ∆̆  „ ב≈ ף ַ‰ָכּ ַכּ ף ַבּ ס∆ ַ‰כ∆ּ

ם  ƒ‡ ּלּו ƒי ָטעּו˙. ‡ו… ֲ‡פ י„≈ ƒל ‡ ּלּו ָיבו… ≈‡

ינו…  ≈‡ ם  ƒ‡ ל,  ָ̃ ׁ¿̆ ƒמ ּוב¿ ף  ס∆ כ∆ ב¿ּ י  ƒ̃ ָבּ ‰ּו‡ 

ב  ָער≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ָר‡ּוי, ‡∆ ל ּבו… ָכּ כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒמ

י  ƒ̃ ָבּ ‰ּו‡  ם  ƒ‡ ֲ‡ָבל  ים.  ƒ‚י ƒס ּפו…  ַכס¿ ב¿ּ

ל ּבו…  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒף, ּומ ס∆ ל ּוַבכ∆ּ ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ל - ַבּ כ…ּ ַבּ

ָר‡ּוי  ָכּ ם  ל≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ66מ ‰ּו‡  ָ‡ז   - ָר‡ּוי  ָכּ

 ‰ ָמּ ּ ƒ„ ן  ָלכ≈ ל.  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ַבּ ם  ל≈ ָׁ̆ ו¿ י  ƒ̃ ָנ ף  ס∆ כ∆ּ

י˜  ּ ƒ„ ּ ַ̂ י ַ‰ ּƒָחר, כ ב¿ ƒף נ ס∆ כ∆ י˜ ל¿ ּ ƒ„ ַ̂ ן  ו… ׁ̆ ל¿

ָכל  ו¿ ָ‰ָרע  ו¿ ב  ַ‰ּטו… יר  ּƒכ‰ַ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂

ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ּול¿ ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

‚ּופו…  67ב¿ּ ַח  ר≈ טו…  ˙ יו… ¿‰ ƒל ו¿ ָר‡ּוי,  ָכּ ן  ∆‰ ָבּ

ח…ז  ¡‡ ל∆ ו¿ ּו˙  ׁ̆ פ¿ּ ּƒט‰ַ ַלֲעז…ב  ָמ˙ו…  ָחכ¿ ּוב¿

 ˙ בו… ֲערו… ַּ̇ יר  ƒס‰ָ 68(ז)ּול¿ בּוָנ‰  ּ¿̇ ַבּ

˙ערובו˙  ול‰סיר  ז. 
‰סי‚ים ממנו. ה׳מסילת 
ג)  מבאר  (פרק  ישרים׳ 
בבדיקת  שלבים  שני 
לדחות  א.  המעשים: 
ב.  הרעים.  המעשים 
לזכך המעשים הטובים. 
וז״ל: ״הנה הרוצה לפקח 
הנה  שתים  עצמו,  על 
ההשקפות הצריכות לו: 
מהו  שיתבונן  האחת, 
שיבחר  האמיתי  הטוב 
בו האדם והרע האמיתי 
שינוס ממנו. והשניה, על 
הוא  אשר  המעשים 
הם  אם  לראות  עושה, 
מכלל  או  הטוב  מכלל 
הרע... ודבר זה הודיעונו 
באמרם  ז״ל  חכמינו 
לו  ״נוח  יג):  (ערובין 
יותר  נברא  לאדם שלא 
ועכשיו  משנברא, 

ששני  ותראה  במעשיו״.  ימשמש  לה:  ואמרי  במעשיו;  יפשפש   – שנברא 

בי‡ורים
אבן המשקולת ששוקלים כנגדה בשתי כפות המאזניים, האבן מכאן והכסף 
פחות.              ישקול  הכסף  גם   - הגדולה  במקום  הקטנה  האבן  יקח  ואם  מכאן, 
ב‚ופו   .67 נקי...  כסף  דהיינו  כראוי  תשלום  מקבל  כר‡וי.  מ˘˙לם   .66
יצרו  לכבוש  הרעות,  מידותיו  על  להתגבר  בגופו  להתאמץ  הן  ובחכמ˙ו. 
ולהכניע תאותו, והן להשתמש בחכמתו ולהבחין בשכלו במדות הרעות כדי 
אדם  צריך  טוב  במעשה  גם  ‰סי‚ים.  ˙ערובו˙  ול‰סיר   .68 מתוכו.  לבערן 

לבחון שהמעשה יהיה זך ונקי ושלא יהיה מעורב בו משהו מהרע.

הגאוה  כמדת  רעות 
שמים.  יראת  מונעות 
בל  אפו  כגובה  ״רשע 
ד)  י,  (תהלים  ידרוש״ 
אני  סבור  המתגאה 
ואפסי עוד, ואינו מסוגל 
מלכות  עול  עליו  לקבל 
מדת  כן  שמים. 
מדה  ה׳קשה-עורף׳ 
ועקשן  מאד,  עד  מגונה 
רצונותיו,  פי  על  רק  חי 
דבר  לשמוע  מוכן  ואינו 
אפילו  המפריע  חכמה 
להנחותיו  במעט 

ורצונותיו המוקדמות.
בשלח  בפרשת  ומצינו 
״וילונו העם  טו):  (שמות 
מה  לאמר  משה  על 
ה׳  על  ויצעק  נשתה, 
        - נסהו״  ״ושם  וברש״י  נסהו״,  ושם  ומשפט  חק  לו  שם  שם  עץ...  ה׳  ויורהו 
רחמים  עלינו  בקש  יפה  בלשון  במשה  נמלכו  שלא  ערפו  קשי  וראה  לעם 
ישראל             מכלל  התורה  תובעת  נתלוננו״.  אלא  לשתות  מים  לנו  שיהיה 
ואף           הקב״ה.  על  התלוננות  לכדי  אותם  הביאה  זו  מדה  ׳קשה-עורף׳,  מדת 
מכל          הקב״ה,  נסי  בעיניהם  הכל  וראו  סוף  ים  קריעת  לאחר  מיד  שהיו 
נותנת           וברורה, כי המדה אינה  מקום הקשיות מפריעה להתלמדות פשוטה 
שאפילו                  עצמו,  על  זאת  לראות  יכול  ואדם  רצונותיו.  על  לותר  לו 
מאשר  שונה  להתנהג  עליו  משפיעות  אינם  בעיניו  שראה  ברורים  דברים 

הורגל.
וכמו כן כל המדות כולם מפריעים ליראת שמים. ולכן כדי להשיג יראה חייב 

לעקור מקרבו את מדותיו הרעות. 
ט. ו‡ם ˙˙יר ˜˘ר ‰יר‡‰ יב„לו ממך כל ‰מ„ו˙ ‰טובו˙. מצאנו שיראת 
להשגת  והאמצעי  היסוד  היא   - עצמה  בפני  מצוה  היותה  מלבד   – שמים 

 ׁ̆ י ƒ‡ ל ָכּ י  ּƒל, כ ַלכ…ּ יַע  ƒ„ ‰ו… ׁ̆ ל¿ י≈ ן  ָלכ≈
י  י„≈ ƒל ו…  ׁ̆ ַנפ¿ י‡  ƒב‰ָ ל¿  ‰ ∆̂ ָ‰רו…

ב  ָער≈ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂  ,˙ בו… ַ‰ּטו…  ˙ ּ„ו… ƒמ

י  ּƒכ ,‰ ּ„ָ ƒּומ ‰ ּ„ָ ƒל מ ם ָכּ ƒם ע ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי

ל  ˙ ָכּ ∆̃ ז∆ ח¿ ר ַ‰ַמּ ׁ∆̆ ∆̃ י‡  ƒ‰ ם ּׁ≈̆ ‰ַ ˙‡ַ ר¿ ƒי

יסּו‰ּו  ƒנ כ¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ַלחּוט  ָמ‰  „ו… ו¿  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

רּו  ׁ¿̆ ָ̃ ו¿  ,˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ י  ר≈ חו… ך¿  ˙ו… ל¿

ל  ָכּ י˜  ƒז ַ‰ח¿ ל¿ י˙ו…  ּƒ̇ ח¿ ַ̇ ב¿ּ ים  ƒר ָׁ̆ ¿̃

 ˜ ≈̇ ָנּ ƒ‰ ב¿ּ י  ּƒכ  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡  -  ˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ

ך¿  ָכּ  ,˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ ל  ָכּ לּו  פ¿ּ ƒי ר  ׁ∆̆ ּ ∆̃ ‰ַ

 ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ  ˙ ∆̃ ז∆ ח¿ ַ‰ַמּ י‡  ƒ‰  ‰‡ָ ר¿ ּ ƒי‰ַ

לּו  ¿„ ָבּ ƒי  ,‰‡ָ ר¿ ּ ƒי‰ַ ר  ׁ∆̆ ∆̃ יר  ּƒ̇ ַּ̇ ם  ƒ‡ (ט)ו¿

ן  כ≈ ו¿ י  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ַבּ ן  כ≈ ו¿ ר,  ַ‡ח≈ ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ

ָחָכם:  ‡ ּבו… ָ‡ַמר ‰∆ ≈̂ ּיו… ַעל ַכּ י. ו¿ ƒיע ƒב ר¿ ָבּ

ר ל…‡  ׁ∆̆ ּנּו, ֲ‡ ע∆ ּ ַי‚¿ ּ¿̇ ים  ƒיל ƒס "70ֲעַמל ַ‰כ¿ּ

טו).  י,  (˜‰ל˙  יר"  ƒע ל  ∆‡  ˙ כ∆ ָלל∆ ָיַ„ע 

ים                    ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַעל  מ…ל  ַלח¿  ׁ̆ י≈ ָכך¿  ל¿

ָ„ם  ַלמ¿ּ ל¿  ,‡ ו¿ ָּׁ̆ ‰ַ י  ל≈ ַ‰ב¿ ב¿ּ ים  ƒבּוע ‰ַ71ט¿ּ

ם  ƒַני ‡ז¿ ַ‰מ…ּ ר  ׁ∆̆ י… ו¿ ל  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ  ˜ ∆„ ∆̂

ים,  ƒר ָׁ̆ ים ַ‰י¿ ƒָרכ ּ ם „¿ ˙ ָל‰∆ רו… ‰ו… ף ּול¿ ס∆ יַנ˙ ַ‰כ∆ּ ƒח יָעם ב¿ּ ƒ„ ‰ו… ּול¿

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ‰ ָלּ ƒס 72מ¿ ָחָנ˙ו…  ַ‰ב¿  ˙ ַלּ ƒח ¿̇ ּƒב ָ‰ָ‡ָ„ם  ר…ר  ב¿ ƒי ַמַען  ל¿

‰ּו‡  ו¿ ָב‰,  ַ‰ּטו… ל  ָכּ ם  ָׁ̆ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ן  ׁ≈̆ „ָ ו¿ ַרֲעָנן  ם  ָמ˜ו… ל¿ ‰ּו  י‡≈ ƒב ּ¿̇

‰ּו‡            ו¿ ים,  ׂ ƒ̆ ֲע ַ‰ַמּ ל  ָכּ ף  73סו… ‰ּו‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ם,  ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי

ָ‡ָ„ם,  ל  ָכּ ƒמ ל  ≈‡ ו… ׁ̆ מו…  ׁ¿̆ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ָל‰  ≈‡ ּׁ¿̆ ‰ַ74

 "‰‡ָ ר¿ ƒי ל¿ ם  ƒ‡ י  ּƒכ  , ך¿ ָמּ ƒע מ≈ ל  ≈‡ ׁ…˘ יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰ "ַמ‰  יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

 ‰‡ָ ר¿ ּ ƒ(ח)ַ‰י י  ּƒ̇ ל¿ ּƒב ב  ָׁ̆ ח¿ נ∆  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע ּום  ׁ̆ ין  ≈‡ ו¿ יב),  י,  („ברים 

ָר‰. ‰ו… ַ‰ט¿ּ

‰ט‰ור‰.  ‰יר‡‰  ח. 
יחזקאל׳  ׳אור  בספר 
עו)  עמוד  ומוסר,  (יראה 
יראת  להשיג  כדי  כתב: 
ראשית  חייב  שמים 
הענינים  מנפשו  לעקור 
ליראה.  המפריעים 
ורצונות  תאוות 
מתנגדות  עולם-הזה 
ליראת שמים, וכן מדות 

בי‡ורים
70. עמל ‰כסילים ˙י‚ענו. כסילותם גורם להם עמל המיגען, אשר לא למדו 
דרכי מבואות העיר (ללכת בדרך כבושה, וטורח הרבה) ומתיגע ליכנס דרך 
פחתים ובצעי המים ויגע בטביעות רגליו בבוץ (רש״י). 71. ‰טבועים ב‰בלי 
בהם  שאין  בהבלים  ושרויים  ממש,  בהם  שאין  בדברים  השקועים  ‰˘ו‡. 
73. סוף כל ‰מע˘ים. תכלית כל  72. מסיל‰. דרך סלולה וישרה.  תכלית. 
דבר ככתוב בסוף קהלת: ׳סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו 

שמור כי זה כל האדם׳. 74. ‰˘‡ל‰. הבקשה אשר ה׳ מבקש מכל אדם.

והדעה, והוא מסור בידי 
מסור  יצרו  ואין  יצרו 
שיהא  יתכן  לא  בידו, 
שבין  במצוות  שלם 
ואם  למקום,  אדם 
ידועה  במדה  מקיימן 
שאינו  מפני  רק  הוא 
התנגדות  בהן  פוגש 
המדות  אחת  מטעם 
בהפגשו  אבל  המגונות, 
לא  שלהן  בהתנגשות 
תעמוד יראתו בפניהן״!

 - מתוקנות  מדות  ללא 
אי אפשר להיות שלמים 
אדם  שבין  במצוות  אף 
למקום, ואם אם נראה לעין שמקיים מצוות בשלמות הוא רק מפני שלא בא 

לידי נסיון, ואילו בא לידי נסיון לא היה עומד בו!  
ואין  לתורה  לעלות  אותו  שמכבדים  חרד  דוגמא:  איש״  ה״חזון  לכך  ומביא 
הכיבוד מספיק לו לפי מעלתו ולכן הוא אינו עולה – מידת הכבוד שבו גרמה 

לו לעבור על: ״ועוזבי ה׳ יכלו״ – זה שקורין לו לעלות לתורה ואינו עולה.
האדם הזה מקולקל בשורשו שיצר הרע שופטו וכל עשיית מצוותיו הן פרי 
ההרגל המתאימות לכבודו ולתאוותיו ולהלך חייו, אך נסו לפגוע בו כי אז 

תתהפך הקערה על פיה! 

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ּון  ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿

ל                  ָיכו… ָחָכם  ∆‰  ,˙ ָרעו… ו¿  ˙ בו… טו…

יל  ƒס ַ‰כ¿ּ ו¿  ,˙ בו… טו… ל¿  ˙ ָ‰ָרעו…  ˙ ו… ׂ̆ 75ַלֲע

.˙ ָרעו… ˙ ל¿ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒ76מ ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע

ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒמ ינו…  ≈‡ ו¿ ך¿  ׁ∆̆ ח… ַבּ ך¿  ל≈ ‰ו… ׁ∆̆ י  ƒמ
 ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ∆‡  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ּון  ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿

ן  ‚ו… יו, כ¿ּ ָ̇ ֻכּיו… ל ז¿ ˙ ָכּ ∆„ ַ‡ב∆ּ ‰ ַ‰מ¿ ּ„ָ ƒּבו… מ

ר            ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ב¿ּ  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒ‰ַ77מ

בי‡ורים
75. לע˘ו˙ ‰רעו˙ לטובו˙. להשתמש עם המדות הרעות למטרה טובה, כגון 
הגאוה  במדת  וכן  חכמה׳.  תרבה  סופרים  ל׳קנאת  להשתמש  הקנאה  במדת 
במדת  כגון,  לרעו˙.  טובו˙  מ„ו˙   .76 ה׳׳.  בדרכי  לבו  ל׳ויגבה  להשתמש 
ובמדת אהבה, ישתמש לאהוב את  הרחמנות ישתמש לרחם על האכזרים. 
טובים,  ובמעשים  בתורה  אף שהוא מלא  במע˘יו.  ‰מ˙‚‡‰   .77 הרשעים. 
מכל מקום אסור לו להתגאות בכך, כשכל כוונתו בזה להתגדל ולהשתרר על 

בני אדם. 

ין  ≈‡ ׁ∆̆ ּוכ¿  ,˙ בו… טו…  ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ ָך  מ¿ּ ƒמ

ָר‰  ו… ּ̇ ָך  ָי„¿ ין ב¿ּ ≈‡ ,˙ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒָך מ ָי„¿ ב¿ּ

לּוָי‰  ּ¿̇ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ל  ָכּ י  ּƒ(י)כ  ,˙ וו… ¿̂ ƒּומ

״ותיראן  טובות.  מידות 
האלקים  את  המילדות 
דבר  כאשר  עשו  ולא 
מצרים  מלך  אליהן 
הילדים״  את  ותחיין 

(שמות א, יז). ובמסכת סוטה (יא:) דורשת הגמרא: ״ותחיין את הילדים – תנא 
לא דיין (למילדות) שלא המיתו אותן (את הילדים) אלא שהיו אף מספיקות 
להם מים ומזון״ (ומסייעות להחיותם, דהיינו שהיו מחביאות אותם בבתיהן 

ומגדלות אותם. רש״י).
מסירות נפשן של המילדות מוכיחה בלי ספק על מידותיהן הטובות ועל טוב 
ליבן. מדוע אין התורה מדגישה תכונות אלו? מדוע הזכירה התורה רק את 

יראת האלקים שלהן?
בספר ׳זכרון מאיר׳ מבאר, שמכח מידות טובות לבד לא היו המילדות יכולות 
הם  המלך  צו  הפרת  מתוך  כאלה  נפלאים  מעשים  שעשו.  מה  את  לעשות 
יכול  אלקים  ביראת  שספוג  מי  רק  אדם.  שבכח  ההטבה  מגבול  למעלה 
להתעלות להנהגה כזו ולהתעלם מן הסכנה הגדולה. לפיכך קבעה התורה 
את הגורם האמיתי: ״ותראין המילדות את האלקים״! ולכן - ״ולא עשו כאשר 

דבר אליהן מלך מצרים ותחיין את הילדים״.
נאמר  לא  כאן  גם  בתים״.  להם  ויעש  האלקים  את  המילדות  יראו  כי  ״ויהי 
״כאשר הטיבו עם הילדים״, אלא ״כי יראו״, ללמדך כי השכר של ״ויעש להם 
בתים״ בא עבור היראה.  הן יראו את ה׳ ולפיכך זכו לבתים של תורה ויראה, 
בתי  אמר  חד  ושמואל,  ״רב  (יא):  סוטה  במסכת  כדאיתא  מדה.  כנגד  מדה 
כהונה ולויה – אהרן ומשה. וחד אמר: בתי מלכות – דוד נמי ִמִמְרָים קאתי״. 

י. כי כל ‰˙ור‰ ˙לוי‰ ב˙י˜ון ‰מ„ו˙. כתב הגר״א (באבן שלמה פ״א): ״כל 
עבודת ה׳ תלוי בתיקון המדות, וכל החטאים מושרשים במדות, ועיקר חיות 

האדם הוא להתחזק תמיד בשבירת המדות, ואם לאו למה לו חיים״. 
כתב ה״חזון איש״ זצ״ל (אמונה ובטחון פ״ד אות ה-ו): ״מן המונחים הקיימים 
כי תיקון המדות מתיחס לאלה המצוות שהם בין אדם לחברו, וחובת היראה 
בשביל מצוות שבין אדם למקום יתברך, ומן המונח הזה קיימת הדעה כי יש 
בני אדם שלמים במצוות שבין אדם למקום יתברך וחסרים בתיקון המדות 
אל  לחודר  באמת  קיימת  זו  דעה  אין  אמנם  לחברו.  אדם  בין  רעים  והם 
פנימיות חזיון הזה. כי האמת, זה שמדותיו כברייתן ולא הותקנו על פי המוסר 

ר. ַ‡ח≈ ˙ ל¿ ƒי ר ַ‰ַבּ כ≈ ן, ּומו… מו… ט¿ ַע ַ‰ַמּ ≈„ ינו… יו… ≈‡ , ו¿ י˙ו… ב≈ ב¿ּ

 

 ‰ ּ„ָ ƒָכל מ , ו¿ ּזו… ƒמ ‰ ָנּ ֻׁ̆ יו זו… מ¿ ָ̇ ּ„ו… ƒר…ב מ י ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ ּƒן כ נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰
ָכ‡ן  ו… ל¿ ּ̇ כ¿ ַׁ̆ ַע˙ ָ‰ָ‡ָ„ם, זו… מו… ּ„ַ ˙ פ∆ ר∆ ‰ 81טו… ּ„ָ ƒּומ 

ַחר         ב¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ ָכל  ל¿ עו…  ּ ַסי¿ מ¿ ָ‰ָרע  ר  ∆̂ י≈ ו¿ ָכ‡ן,  ל¿ ו…  ּ̇ כ¿ ַׁ̆ מו… זו…  ו¿

ר,  ָבּ ¿„ ּƒמ ַבּ ך¿  ל≈ ‰ו… ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם  ל¿  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿  .‰ּ ָבּ ׁ∆̆ חּו˙  ‰ַ82ָפּ

 ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ו¿ ים  ƒב ≈‡ ּוז¿ ים  ƒר מ≈ ּונ¿  ˙ ַוֲ‡ָריו… ים  ּƒב ּ„ֻ ּבו…  ים  ƒע ¿‚ ּופו…

ל  ם ָכּ ƒם ע ח≈ ָלּ ƒ‰ יָניו ּול¿ ˜…ַח ע≈ פ¿ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂  ‰ּ ׁ̆ ַ‰ז∆ י ƒ‡‰ָ .ים ƒ̇ י ƒח ׁ¿̆ ַמ

פּו‰ּו  ר¿ ט¿ ƒי ָח„,  ∆‡ ַ‚ע  ר∆ יָניו  ע≈ ים  ƒַיֲעל ם  ƒ‡ ו¿ ָח„,  ∆‡ ו¿ ָח„  ∆‡

ֲ‡ָו‰  ַּ̇ ‰ַ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ ָ‰ָרעו… יו  ָ̇ ּ„ו… ƒמ ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ך¿  ָכּ ים.  ƒ̃ י ּ ƒז ַ‰ַמּ

ּבו…  ƒל ב¿ּ  ˙ לו… ּ ¿‚ ל¿ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ן,  ∆‰ ָבּ  ‡ ≈̂ ַכּיו… ו¿ ַעס  ַ‰ַכּ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ו¿

     ˙ מ∆ ר ָ‰‡¡ ּבו… ‡ו… ּ ƒל ƒר מ ≈̃ ָע ם, י≈ נ≈ ּ¿̃ ַ̇ י¿ ל…‡  ם ו¿ ַעל≈ּ ¿̇ ƒי ם  ƒ‡ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇

י„"  ƒמ ָ̇ י  ּ ƒ„ ¿‚ נ∆ ל¿ י ‰'  ƒ̇ י ּ ƒו ׁƒ̆ 84" ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿  . ך¿ ׁ∆̆ ח…  ׁ̆ ָימ≈ 83ו¿

(˙‰ילים טז, ח).

בי‡ורים
תמיד  שתלך  הגר״א:  פירש  רגליהם״,  בעפר  מתאבק  והוי  לחכמים,  ועד 
אחריהם, כמו שנאמר (משלי י״ג) הולך את חכמים יחכם, ומשלו לחנוני מוכר 
בשמים שנשאר האבק בו. ובפרקי דר״א (פכ״ה) מסיים על משל זה: כך כל מי 
שהולך עם הצדיקים לוקח מדרכיהם וממעשיהם הטובים. ובאדר״נ (ו׳): בזמן 
שתלמיד חכם נכנס לעיר אל תאמר איני צריך לו, אלא לך אצלו. 81. טורפ˙ 
ומושכתו אליה.                דעתו של האדם  ונוטלת את  חוטפת  כל מדה  „ע˙ ‰‡„ם. 
82. ‰פחו˙ ˘ב‰. שיבחר בצד השלילי ביותר שבה. 83. וימ˘ חו˘ך. יהיה 
לבו חשוך מאד. 84. ˘וי˙י ‰' לנ‚„י. תמיד אחשוב כאילו ה׳ עומד נגדי ורואה 
מעשי. ומסיים הפסוק ״כי מימיני בל אמוט״, כי בעבור זה יעמוד מימיני לעזור 

 . נו… לו… ¿̃ ּƒב  „ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒּומ רו…  ל ֲחב≈ ׁ∆̆ נּו˙  ¿‚ ּƒב י„  ƒמ ָּ̇ מו…  ¿̂ ַע  ‰ ַיפ∆ּ 78ּומ¿

 ׁ̆ י≈ ו¿ ח,  ָבּ ֻׁ̆ ן מ¿ ƒַיי י˙  ƒָחב  ‡ ַמל≈ּ מ¿ּ ׁ∆̆ י  ƒמ ‰ ל¿ מ∆ ּ„ו… ׁ̆ ַ‰‰ּו‡  י ƒ‡‰ָ ו¿

ן  ƒי ַ‰ַיּ ל  ָכּ ‡ַב„  י…ּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡ ָטן,  ָ̃ ב  ∆̃ נ∆ י˙  ƒָחב ∆‰ י˙  ּƒ̇ ח¿ ַ̇ ב¿ּ

 ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ ך¿  ָכּ  ; ˙ו… ‡ו… ם  ּ…̇ ס¿ ƒי ל…‡  ם  ƒ‡ ָטן  ָּ̃ ‰ַ ב  ∆̃ ּ נ∆ ַבּ ח  ָבּ ֻׁ̆ ַ‰מ¿

י  ≈„ ַעל-י¿ ל  ַ‰כ…ּ  „ ַ‡ב≈ּ י¿ ָר‰,  ו… ּ̇  ‡ ָמל≈ ‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,‰ּ ַ‰ז∆

ם  ≈‰ ים  ּƒַעט ּומ¿ ָנּ‰.  ּ ¿̃ ַ̇ ל¿  ׁ̆ ָיחּו ל…‡  ם  ƒ‡ ַ‰ז…ּ‡˙  ָ‰ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

מו…  יר, ּוכ¿ ּƒכ‰ַ ים ל¿ ƒין ֲחָכמ ≈‡ ׁ∆̆  ׁ̆ ˙. י≈ מ∆ ים ָ‰‡¡ ƒיר ּƒכ ָלם ַ‰ַמּ עו… ָבּ

ל…‡  ך¿  ָכּ ם,  ֻסָלּ ב¿ּ  ˙ ַלֲעלו… ל  ָיכו… ָליו  ַר‚¿ י  ּ≈̇ ׁ¿̆ טּוַע  ָּ̃ ‰ַ ין  ≈‡ ׁ∆̆

‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ בּוָנ‰.  ּ¿̇ ּבו…  ין  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿  ˙‚ַ ר≈ ַמ„¿ ב¿ּ  ‰ ַיֲעל∆

ל  ָכּ ים  ׂ ƒ̆ ָיּ ׁ∆̆ ַע„  עּוָריו  נ¿ּ ƒמ ָלם  ָ‰עו… ֲ‡ַו˙  ַ̇ ב¿ּ ע  ַבּ ט¿ ƒנ ו¿ ָחָכם, 

ל  ּ‚ַ י ֻ‰ר¿ ּƒרו… ָ‰ַרע, כ ¿̂ ƒן י ˆו… ˙ ר¿ ו… ׂ̆ ַלֲע ֲ‡ָו˙ו… ו¿ ַּ̇ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ָמ˙ו… ל¿ ָחכ¿

 , ו… ׁ̆ ַנפ¿ ב¿ּ ים  ƒבּוע ¿̃ ם  ≈‰ ׁ∆̆ ַע„  ים  ƒָרע‰ָ ים  ׂ ƒ̆ ֲע ַמּ ַבּ עּוָריו  נ¿ּ ƒמ

ׁ̆ ּבו…  ּ י≈ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ˙. ו¿ ׁ̆ ָ‰ֲעו…נו… ח ָי˜ּו ַפּ ƒט 79מ ל≈ ָמּ ƒ‰ ‡…„ ל¿ ‰ לו… מ¿ ׁ∆̆ ָ̃ ו¿

ים, ַ‡ך¿ ל…‡ ָ‰ָי‰  ƒב ים טו… ƒָרכ ¿„ ּƒך¿ ב יל≈ ı ל≈ ַ‚ם ָחפ≈ יר ו¿ ּƒכ‰ַ ָמ‰ ל¿ ָחכ¿

ים,  ƒר ָׁ̆ ים ַ‰י¿ ƒָרכ ּ ¿„‰ַ ָמ‰ ו¿ ם ַ‰ָחכ¿ ∆‰ מ…ַע מ≈ ׁ¿̆ ƒים ל ƒל ַ‰ֲחָכמ ∆̂ ≈‡80

ן  מו… ׁ̆ לו… ַמט¿ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ ‰ ל¿ מ∆ „ו… ים. ו¿ ּƒכ ַׁ̆ ַמֲח ך¿ ב¿ּ ל≈ ך¿ ‰ו… ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒּומ

בי‡ורים
78. ומיפ‰ עˆמו ˙מי„ ב‚נו˙ ˘ל חברו. עורך מעשיו הטובים וחכמתו למול 
מעשי חבירו או חכמתו כדי שמתוך כך יראה שהוא מכובד וחבירו בזוי, נמצא 
מתפאר בחסרונותיו של חברו ובסכלותו, וזהו ״מתכבד בקלון חברו״, שעל ידי 
השוואה זו מכבד את עצמו בגנות חברו. 79. מפח י˜ו˘. ממלכודת המוקש 
של רשת העוונות. 80. ‡ˆל ‰חכמים. במסכת אבות (א, ד): ״יהי ביתך בית 

יַע  ּ ƒ‚ַי ָניו, ו¿ ס ָבּ נ≈ יַפר¿ ƒל ו כ≈ּ ַכל¿ ך¿ ַ‰ּלּוַח י¿ ו… ּ̇ ƒיו, ּומ ָ̇ בו… חו… ָרָכיו ו¿ ¿̂ ּו

י  ּיּור≈ ƒ̂ רּו ּבו…  ּ י¿ ַ̂ ים י¿ ƒיל ƒס ב ָ‰ָ‡ָ„ם: ַ‰כ¿ּ ך¿ ל≈ ָל‰. ָכּ „ו… ּ ¿‚ ˙ ל∆ ע∆ ˙ו… ל¿

ם  ָבּ ƒּו ל‡ יַמל¿ּ ƒן, ו ל 92ָוָ‡ו∆ ב∆ י ‰∆ ≈̃ ּו ּ̃ ƒבּו ָעָליו ח ּ¿̇ כ¿ ƒי ר, ו¿ ∆̃ ׁ∆̆ ל ו¿ ב∆ ∆‰

ב  ַּ̇ כ¿ ƒם מ ָבּ ƒבּו ַעל ל ּ¿̇ כ¿ ƒי ים  ƒיל ּƒכ ׂ ¿̆ ַ‰ַמּ ו¿ י˜;  ƒָור ל  ב∆ ∆‰ ˙ בו… ָׁ̆ ַמֲח

˙, ַע„  ּ„ו… ּƒַמ˙ ַ‰מ ָחכ¿ ˙ ו¿ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ ‰ַ „ סו… ‰ּו‡ י¿ ׁ∆̆ ים,  ƒ‰…ל ¡‡

ַנ˙  ָוּ ַכּ  ‰ ָ̇ ָ‰י¿  ‰ ָלז∆ ו¿ יַע.  ƒ̃ ָ‰ָר ז…ַ‰ר  כ¿ּ ם  ָ̇ ו… ׁ̆ ַנפ¿ ירּו  ƒ‰ ַיז¿ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

ם ַעל לּוַח  ב≈ ¿̇ ָכּ יָך,  ∆̇ ע… ב¿ּ ¿̂ ם ַעל ‡∆ ר≈ ׁ¿̆ ָ̃ 93" : רו… ָ‡מ¿ ב¿ּ ל…מ…‰  ׁ¿̆

ָך" (מ˘לי ז, ‚).  ב∆ּ ƒל

ַזך¿  ם  ƒ‡ ָנַער,  ר  ַנכ∆ּ ¿̇ ƒי ַמֲעָלָליו  ב¿ּ ם  ּ‚ַ94" ל…מ…‰:  ׁ¿̆ ָ‡ַמר   „ עו…
ַעל  ַמר  ¡‡ נ∆ סּו˜  ַ‰ָפּ  ‰ ז∆ י‡).  כ,  (˘ם   " לו… ע√ ָפּ ר  ָׁ̆ ָי ם  ƒ‡ ו¿  

מו…  כ¿ּ ם.  י‰∆ ≈̇ ּ„ו… ƒמ ר  ָכּ ƒנ ם  י‰∆ עּור≈ נ¿ּ ƒמ י  ּƒ95כ ים,  ƒָער ַ‰נ¿ּ ָחַנ˙  ַ‰ב¿

ם  ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒּומ ,˙ ׁ∆̆ ˙ ב…ּ ּ„ַ ƒם מ ∆‰ ‰ ָבּ ∆‡ ר¿ ƒים נ ƒָער ˙ ַ‰נ¿ּ ָ̂ ¿̃ ƒמ ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ ׁ∆̆

ל  ים ‡∆ ƒט ם נו… ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒָו‰, ּומ‡ֲ ַּ̇ ל ַ‰ ים ‡∆ ƒט ם נו… ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒַעּזּו˙, ּומ‰ָ -

בי‡ורים
בהם  להתבונן  לבך  שים  ‡ˆבעו˙יך.  על  ˜˘רם   .93 ושקר.  עמל  ו‡ון.   .92
י˙נכר  במעלליו  ‚ם   .94 לבך.  במחשבות  היטב  לזכרם  אותם  וחקוק  תמיד, 
בהתנהגותו.                     הוא  תמים  והאם  טהור  האם  להכיר  ניתן  בנערותו  כבר  נער. 
95. כי מנעורי‰ם נכר מ„ו˙י‰ם. במסכת ברכות (מח.) מביאה הגמרא מאמר 
השגור בפי הבריות: ״בוצין בוצין מקטפיה ידיע״, פירוש, כל דלעת ודלעת כבר 
בקטנותה לפי השרף היוצא ממנה בשעת חניטה, ניתן להכיר את איכות הפרי 
כיצד  לדעת  ניתן  בקטנותם  ממעשיהם  אדם  בבני  כן  וכמו  טוב,  יהיה  אם 

יתנהגו לכשיגדלו.

ָ‡ר   ּׁ¿̆ ƒמ ׁ̆ ָמ˙ו… ַחָלּ ָחכ¿ ‚ּופו… ּוב¿ ַל„ ‰ּו‡ ב¿ּ ּנו… ׁ∆̆ ָע‰  ָׁ̆ ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ
ם  ָ„ם ‰≈ ל¿ ָוּ ƒ‰ ם יו… ˙ 86ב¿ּ ּיו… ƒר ל ַ‰ב¿ּ י ָכּ ּƒכ ,˙ ּיו… ƒר ל ‰ַ85ב¿ּ ָכּ

יך¿  ƒר ָ̂ ָמם, 87ֲ‡ָבל ָ‰ָ‡ָ„ם  ¿̂ ַע ים ל¿ ƒע ּ ַסי¿ ים ּומ¿ ƒל כ¿ ‡ו… ים ו¿ ƒכ ל¿ ‰ו…

ָמ˙ו…                ׁ¿̆ ƒנ ל¿ ּון  ּ̃ ּƒ̇ ר  ≈̇ יו… יך¿  ƒר ָ̂ ן  ַ‚ם-כ≈ּ ו¿  , ‚ּופו… ב¿ּ ל  „ו… ּ‚ָ ט…ַרח 

ָ‰ָ‡ָ„ם  י  ּƒכ ים,  ƒב טו… ים  ƒָרכ ּ ¿„ ין  ƒב‰ָ ּול¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿ ן  ּ≈̃ ַ̇ 88ל¿

 ‰ מ∆ 90ּ„ו… ּבו…  ƒל ַ‡ך¿  ָמ‰,  ≈‰ ב¿ ּƒכ  ‚ ≈‰ 89נו…  „ ַלמ≈ּ מ¿ ל…‡  ב¿ּ ˙ו…  ָלּ ƒח ¿̇ ּƒב

 - ׁ̆ פ≈ּ ƒַי„ ט ּ‰ ב¿ּ ם ַ‰ּלּוַח ַ‰ז∆ ƒ‡ ,ב ָעָליו ּ…̇ כ¿ ƒּו‡ מּוָכן ל‰ ׁ∆̆ לּוַח  ל¿

 ‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י ל ו¿ ≈̃ ל¿ ַ̃ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ ים ַע„  ƒי ‰ֲ91ָבל טּוט≈ ר¿ ׂ ƒ̆ ט ָעָליו  ט≈ ר¿ ׂ ַ̆ י¿

ָיָניו  נ¿ ƒע ר  ∆„ ס≈ ָעָליו  ב  ּ…̇ כ¿ ƒי ָחָכם  ∆‰ ֲ‡ָבל   ,„ עו…  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ּבו… 

בי‡ורים
לי ולא אהיה נוטה לנפול. (מצודת דוד). 85. ‰בריו˙. בעלי חיים. 86. ביום 
‰ול„ם ‰ם ‰ולכים. במסכת בבא קמא (סה:) אמר רבא: שור בן יומו (ביום 
שנולד, הרי הוא כבר) קרוי שור, איל בן יומו קרוי איל. והכוונה שעגל משעה 
ובדעתו.                  במהלכו  במאכלו,  עניניו,  בכל  גדול  שור  כמו  הוא  הרי  שנולד 
גדול  טורח  יש  כשנולד  האדם  כלומר,  ‚„ול.  טורח  ˆריך  ‰‡„ם  ‡בל   .87
להוריו בטיפול גופו ובגידולו. 88. ל˙˜ן ‰חכמ‰. ללמדו דרך הישר ולעלות 
במדרגות החכמה. 89. נו‰‚ כב‰מ‰. כאמור בפסוק (בראשית ח, כא) ״כי יצר 
לב האדם רע מנעוריו״. פירוש, כי הרצונות של לב האדם הם רעים מילדותו, 
מהרגע שנולד. ובאיוב (יא, יב) ״ועיר פרא אדם יולד״, ופירש ה׳מצודת דוד׳, כי 
כל אדם כאשר יולד הוא כעיר פרא מבלי חכמה, וכאשר יכין לבו הנה ישכיל. 
90. „ומ‰ ללוח ˘‰ו‡ מוכן לכ˙וב עליו. באבות (ד, כ): ״אלישע בן אבויה 
ניר חדש...״ כשם שדיו  על  לדיו כתובה  דומה,  הוא  ילד למה  אומר, הלומד 
הכתובה על ניר חדש - שעדיין לא כתבו בו - הדיו נבלע ונדבק בו היטב, ואינו 
נמחק לעולם, כמו כן הלומד בעודו צעיר כאשר עדיין לא נחקקו במוחו ענייני 
משתכח.                ואינו  היטב  בו  נחקק  לימודו  לקבל,  פנויים  וליבו  ודעתו  העולם, 

91. ‰בלים. דברים שאין בהם ממש.

שאז  הזה,  והדיבוק 
כשיהיה זמנה להתפרש, 
מכל  לגמרי  תתפרש 
הולך  הוא  ואם  וכל. 
בדרך טוב, הוא מרחיקה 
מעצמו. והנה בזמן הזה, 
הערלה,  הרחק  שהוא 
הוא  מפיו  היוצא  ההבל 
אחרא  סיטרא  מכניע 
גדולה,  שבירה  ושוברה 
וממשיך הכח של  וחוזר 
שקיבל  התורה 
שנולד.  קודם  בראשונה 
לקבל  שהשלים  וכיון 
לו לעשות,  יש  אז  הכח, 
ולכן הוא חייב במצוות.

מ„ו˙.  ספר  ז‰  י‚. 
ירוחם  רבי  המשגיח 
זצ״ל  ליבוביץ  הלוי 
ממיר כתב (ד״ת ד, לט): 
מאדמו״ר  שמעתי  ״פעם 
על  זצ״ל  מקלם  הסבא 
נזכר  לא  השאלה מדוע 
כל  בתורה  בפירוש 
הענין והחומר של מידות [וכבר עמד על זה רבי חיים ויטאל בשערי קדושה 
ח״א שער ב]. ואם כי מידת הגאוה אמנם נזכרת בתורה, כנאמר ״ורם לבבך 
וגו׳ ״ (דברים ח, יד) ועוד כאלה, אולם מידות הכעס והקנאה וכד׳, אשר הינם 

ים  ƒ̃ ָּ̇ ע¿ 98נ∆ יָנם  ≈‡ ָנ‰  ¿̃ ּ ƒז‰ַ י  ימ≈ ּƒב ֲ‡ָבל 

י  ימ≈ ּƒב ם  ∆‰ ָבּ ָ‰יּו  ּׁ∆̆  ‰ ַמּ ƒמ ל  ַ̃ ב¿ּ

ף,  ס∆ כ∆ּ ַטס  ל¿ ים  ƒמ ּ„ו… ם  ≈‰ ו¿ ֲחרּו˙.  ַ‰ַבּ

 ‰ ֲחֻלָ„ּ ָל‰  ע¡ ∆‰ ו¿ ע  ַ̃ ר¿ ַּ̃ ַבּ ָטמּון  ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

˙ו…  יך¿ ‡ו… ƒר ָ̂  , ָמָנ˙ו… ַ‰ט¿ ך¿  ‡…ר∆ 99ב¿ּ ָעָב‰ 

ַע„   ‰ ָ̃ י ƒר מ¿ ַ‡ַחר   ‰ ָ̃ י ƒר 100מ¿ ף  ס∆ ַ‰כ∆ּ

ך¿  ָכּ  .‰ ∆‡ ַ‰ָנּ ‰ּו  ≈‡ ַמר¿ ל¿ ף  ס∆ ַ‰כ∆ּ ּוב  ׁ̆ ָיּ ׁ∆̆

 , ָ‰‚ו… נ¿ ƒּכו… ּומ ר¿ י ַ„ּ ƒפ ר ָ‰ַלך¿ ל¿ ׁ∆̆ ָ‰ָ‡ָ„ם ֲ‡

 ,˙ רּועו… ּ¿‚‰ַ  ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ י  ≈̃ מ¿ ƒע ב¿ּ ע  ַ̃ ׁ¿̆ ƒנ ו¿

ין  ב≈ּ יל  ּ ƒ„ ַ‰ב¿ 101ל¿ לו…  כ¿ ׂ ƒ̆  § ט̆… ל¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂

יל  ּ ƒ‚ ַ‰ר¿ ּול¿ ר  ‰ו… ַ‰ָטּ ין  ּוב≈  ‡ מ≈ ַ‰ָטּ

 ˙ בּועו… ˙ ט¿ ּ„ו… ּƒיּו ַ‰מ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ָ„‰ ַע„  ֲעבו… ַבּ

. ּבו… ƒל ˙ ב¿ּ ּורו… ׁ̆ ¿̃ ּו

ם  ַּ̇ ח¿ נ∆ ו¿ ב  ַּ̇ כ¿ ƒנ  ˙ ּ„ו… ƒמ ר  פ∆ ס≈  ‰ (י‚)ז∆

בי‡ורים
טמון  שהיה  הזמן  מריבוי  ‰טמנ˙ו.  ב‡ורך   .99 משתנים.  נע˙˜ים.   .98
באדמה. 100. מרי˜‰. שפשוף וניקוי לסלק כל מה שנדבק בו. 101. ל‰ב„יל. 

לדעת לחלק. 

 ˙ ּ„ו… ƒמ ל  ָכּ י  ּƒכ ַ„ע,  ו¿  .˙ בו… טו…  ˙ ַמֲעלו…

י  ימ≈ ּƒב ּבו…   ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ָ‰ָ‡ָ„ם 

י  ימ≈ ּƒב ָ‰יּו  ם  ≈‰ נּו˙,  ¿̃ ּ ƒז‰ַ ו¿ ֲחרּו˙  ַ‰ַבּ

ַמן ַ‰‰ּו‡  ּ ז¿ ַבּ ֲחרּו˙, ַ‡ך¿  ַּׁ̆ ‰ַ ו¿ „ּו˙  ל¿ ַ‰ַיּ

יָ‡ם  ƒַלֲ‰ב ם ו¿ ָ̇ ‡ו… ַ‰ר¿ ַח ל¿ ל…‡ ָ‰ָי‰ ּבו… כ…ּ

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ƒָער ַ‰נ¿ּ 96ו¿  .‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ‰ַמּ י  י„≈ ƒל

ּיּוַכל  ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ לּו˙, ‡∆ ם ַנב¿ י‰∆ ָל‰ ֲעל≈ ¿„ ּ‚ָ

ָב‰,  ך¿ ַ‰ּטו… ר∆ ּ ל ַ‰„∆ ם ‡∆ ָ̃ י ּƒ̇ ַ‰ע¿ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿

ַח  ם כ…ּ ∆‰ ין ָבּ ≈‡ ל, ו¿ ב≈ּ ַ̃ ם ל¿ ַח ָל‰∆ י נו… ּƒ(י‡)כ

ַי„  ַח˙  ַּ̇ ƒמ ר…ַח  ב¿ ƒל ו¿  ˙‡ ≈̂ ָל ָמ‰  ָחכ¿ ו¿

ל,  ב…ּ ס¿ ƒל ים  ƒיכ ƒר ¿̂ ם  ≈‰ 97(יב)ו¿ ר,  ַיס≈ּ ַ‰מ¿

ל˜בל.  ל‰ם  נוח  כי  י‡. 
על הפסוק (משלי יג, כד) 
מוסר״,  שחרו  ״ואוהבו 
דוד׳:  ה׳מצודת  ביאר 
מייסרו  בנו  את  האוהב 
בעת השחר, רוצה לומר 
יוכל  עת  בילדותו, 
אשר  לכל  לנטותו 

יחפוץ.
(שער  השל״ה  כתב 
אות  האותיות 
והמשילו  דרך-ארץ): 
בעוד  לנטיעה  זה  דבר 
שהיא ילדה יוכל האדם 
כפי  ולישרה  לנטותה 
נתגדל  אם  אבל  רצונו, 
אי  בעקמימות  האילן 
לישרו  לו  אפשר 

אחר-כך, כן משפט הנער.
ובתחילה,  כתב:  להרמח״ל  חיים׳  עץ  ׳דרך  בספר  לסבול.  ˆריכים  ו‰ם  יב. 
הפנימית,  הערלה  אך  ימים.  שמונה  אחר  אותה  בגוף, מעבירים  כשהערלה 
שהיא ערלת הלב, אינה סרה אלא לאחר שלוש עשרה שנים ויום אחד, ולכן 
כל אותו הזמן הוא פטור מן המצוות. ועם כל זה באותו הזמן צריך לייסרו, 
פורשת  היא  ואז  היטב,  ממנו  הערלה  לו שתפרד  גורם  שזה  כמו שאמרתי, 
ממנו לגמרי בזמן המוכן כנאמר למעלה, ועל כן אמר ״ירחיקנה ממנו״, ולא 
אמר ״יסירנה ממנו״, כי אין זה להסירה, כי אם בזמנה תסור...והנה כן הדבר 
הקשר  מן  להרחיקה  כדי  חיבוט  וצריך  בו,  קשורה  האולת  כי  בנער,  הזה 

בי‡ורים
96. ו‰נערים. הצעירים אף אם גבר עליהם טבע הרע עדיין אפשר... 97. ו‰ם 
ˆריכים לסבול. את דברי המייסר, מאחר ואין בהם עדיין כח וחכמה לברוח 

מתחת ידיו, ועוד שאז עדיין נפשם רכה ונוחה לקבל דברי מוסר. 

י               ƒל כ¿ּ ח  ַ̃ ו¿ מּוָסר  ַמע  ׁ¿̆ ן  ָלכ≈ ‡ּוָמ‰.  מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע יּוַכל 

           ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ  ,‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇  ‡ ֲ‰לו… יָך.  ∆̇ ּ„ו… ƒמ ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ ָך  ָי„¿ ב¿ּ ָך  ¿̇ נּו ֻ‡ָמּ

ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ו¿  ,˙ לו… „ו… ּו‚¿  ˙ ַטּנו… ¿̃  ,˙ עו… ב¿ּ ַמט¿ י  ינ≈ ƒמ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ לו… 

ַ„ע  ּ י≈ ׁ∆̆ ַע„  ַ‡ַח˙,  ָכל  ב¿ּ  ˙ נו… ¿̃ ּ ƒל ַמ‰  ַ„ע  י≈ ל…‡  ָים,  ו¿ ָׁ̆ ו¿ ם  ָכּ ר¿ ע∆

ַע             ב≈ּ ַמט¿  ‰ יז∆ ≈‡ יַ„ע  ל≈ יך¿  ƒר ָ̂ ַ‚ם  ו¿ ַע.  ב≈ּ ַמט¿ ל  ָכּ ל  ׁ∆̆ ך¿  ר∆ ע≈

˜…ל  ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ ַ‡ַחר  יָ‡ּ‰.  ƒ̂ ‰ו… ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ 102 יָ‰  ָעל∆ ָ‚ַזר  ו¿ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ַסל  ָפּ

ַ‡ַח˙            ָכל  ב¿ּ ח  ַּ̃ ƒל ַ„ע  י≈ ָ‡ז   ,‰ָ כ∆ ַיַער¿ ו¿ ַע  ב≈ּ ּוַמט¿ ַע   ב≈ּ ַמט¿ ל  ָכּ

 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ַזר  ּ‚ָ ׁ∆̆ ַע  ב≈ּ ַמט¿ ּוב¿  ,‰ ו∆ ָׁ̆ ך¿  ר∆ ע≈ 103ב¿ּ ָרָכיו  ¿̂

ס.  נ≈ ָּ̃ ƒי  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע 104ב¿ּ  ‡ ָלּ יָ‡ּ‰ ‡∆ ƒ̂ יו…  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ר  ָזּ‰≈ ƒי יָ‡ּ‰  ƒ̂ ‰ו… ל¿

ַע               ב≈ּ ּוַמט¿ ַע  ב≈ּ ַמט¿ ָכל  ב¿ּ יַע  ּ ƒ‚ַמ  ׁ̆ י ƒ‡‰ָ  ‰ּ ז∆ ׁ∆̆  ,‡ ָ̂ מ¿ ƒנ

ל…‡           ו¿ ˜…ל  ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ׁ̆ פ≈ּ ּƒט‰ַ ֲ‡ָבל  ָח‰.  מ¿ ׂ ƒ̆ ּול¿ ָב‰  טו… ל¿

    ‰ ז∆ יַע  ּ ƒ‚ ַיּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡  , ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ַסל  ָפּ ּׁ∆̆ ַמ‰  י‡  ƒ̂ יו… ו¿  , יך¿ ƒַיֲער

ל. „ו… ּ‚ָ ˜ּ ז≈ ∆‰ ל¿

ָך,  ב¿ּ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ר…ב  ַעל  ל  ָׁ̆ מ¿ ƒנ  ‰ּ ַ‰ז∆ ל  ָׁ̆ ַ‰ָמּ ח  ַ̃ י,  ƒנ ב¿ּ  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ס  ל∆ פ∆ ‰ 105ב¿ּ ּ„ָ ƒּומ ‰ ּ„ָ ƒל מ ˜…ל ָכּ ׁ¿̆ ƒ̇ ˙, ו¿ ַטּנו… ¿̃ ˙ ּו לו… „ו… ּ ¿‚

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ַ„ע  ≈̇ ו¿  ,‰ ּ„ָ ƒּומ  ‰ ּ„ָ ƒמ ל  ָכּ ך¿  ר∆ ע≈ ַ„ע  ּ≈̇ ׁ∆̆ ַע„  ָך,  ¿̇ ָמ ָחכ¿

ל…‡  ָך ו¿ ‰ ב¿ּ ָר‡∆ ‡ י≈ ל…ּ ׁ∆̆ ם  ∆‰ ר ָבּ ָזּ‰≈ ƒ‰ ל ל¿ „ו… ך¿ ַ‰ָ‚ּ ל∆ ַסל ַ‰מ∆ּ ר ָפּ ׁ∆̆ ‡ֲ

בי‡ורים
בה.               יסחרו  ולא  זו  מטבע  יקבלו  שלא  המלך  שציוה  ל‰וˆי‡‰.  ˘ל‡   .102

103. בערך ˘ו‰. למטבע. 104. בענין. באופן. 105. בפלס. ביושר. 

ַע˙,  „ ָלָ‡ָ„ם ַ„ּ ַלמ≈ּ ָמ‰ ל¿ ַע˙ ַ‰ָחכ¿ ַטַבּ ב¿ּ

י  ƒל כ¿ ƒל ׁ̆ י ƒ‡ ל ָכּ י  י„≈ ּƒב  ‰ ז∆ ר  פ∆ ˙ ס≈ יו… ¿‰ ƒל

יו  ָ̇ ּ„ו… ƒמ כו…  ו… ּ̇ ƒמ ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ נּו˙  ֻ‡ָמּ

י  ל≈ כ¿ּ ָי„ו…  ב¿ּ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ן  ָ‰ֻ‡ָמּ י  ּƒכ יו,  ׂ ָ̆ ּוַמֲע

 , ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע יּוַכל  נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ

ל…‡  נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ י  ל≈ כ¿ּ ָי„ו…  ב¿ּ ין  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ ֲ‡ָבל 

היסודיים שבמידות, לא 
נזכרו כלל בתורה?

בתירוץ  דבריו  והיו 
של  במשל  השאלה, 
לא  כמובן  אשר  חייט, 
אומן  הוא  אחד  כל 
ולהיות  זה  במקצוע 
להתלמד  צריכים  חייט 
ואפילו  דברים,  בכמה 
ואיך  המחט  לאחוז  איך 

לחייט  בד  מביא  אשר  אדם  והנה  ללמוד.  צריכים  בבד  המחט  את  לתחוב 
לתפור לו בגד, הלא יאמר לו בקצרה, הנה הבד ותפור לי בגד כפי מידתי, ולא 
יאריך להגיד לו לחייט כי יקח מחט וכי יאחוז אותו ביד ימינו וכי יאחוז אותו 
רחוקות  ולא  סמוכות  בתפירות  בהבד  המחט  את  יתחוב  וכי  ישר  באופן 
הלא  לו:  באמור  מפניו,  יגרשנו  הלא  איתו  ידבר  ככה  אם  כי  לזה.  וכדומה 
לחייט באת ולא לסנדלר, עליך רק להגיד לי איזה בגד אתה רוצה, ואני כבר 

אעשה מה שצריך לעשיית הבגד, כי חייט אני!
שטיק  (=א  ׳מלאכה׳  לישראל  הביא  הוא  ברוך  הקדוש  בעניננו.  הוא  וככה 
הוא:  ברוך  הקדוש  אמר  ה׳מלאכה׳?  ומהי  כתיקונה.  לעשותה  ארבייט) 
מי  מחפש  שאני  ה׳מלאכה׳  זוהי  ו)  יט,  (שמות  קדוש״  וגוי  כהנים  ״ממלכת 
כדי לעשות  כי  ודאי  ישראל  הבינו  לה?  ויעשנה. האתם מקבלים  שיקבלנה 
תנאים  וישנם  גדול,  אומן  ואף  אומן,  מקודם  להיות  צריכים  כזו  מלאכה 
המכשירים את האדם לאומנות זאת ה׳מלאכה׳ – ללא כעס, ללא גאוה, ללא 

כל המידות הרעות הרבות למיניהם.
ועל זה באה תשובתם: ״ויאמרו כל אשר דיבר ה׳ נעשה״ (שם שם, ח). מקבלים 
אנחנו לעשות ה׳מלאכה׳ של ״ממלכת כהנים וגוי קדוש״, ויודעים אנו ודאי את 
לזו  קודמות  אשר  המידות  הכנת  כל  המלאכה,  זו  בעשיית  הקשור  כל 
אומנות  בגד ללא  כמו תפירות  זה  הנה  תיקון המידות  בלעדי  כי  המלאכה, 
החייטות, ללא המחט והחוטים, וכל שאר הכלים המכשירים פעולת התפירה.
וזהו הענין אשר לא נזכרו בתורה עניני המידות ולא באה כל אזהרה עליהן, 
כי כל התורה וכל דיניה מיוסדות עליהן, שהרי הן הכלים לכל מעשה התורה, 

וכשמקבלים את התורה – ודאי כרוכות עמה כל המידות״. עכ״ד.  

זקוק לשלשת אלו, כי אין 
ולפי  שוים  הזמנים  כל 
מצבו באותה העת צריך 
מסוגי  באחד  להשתמש 
יצר-הרע,  כנגד  היראה 
הרוממות  יראת  אמנם 
וכלשון  מכולם,  גדולה 
מיסודי  (פ״ב  הרמב״ם 
התורה ה״ב): ״והיאך היא 
ויראתו,  לאהבתו  הדרך 
האדם  שיתבונן  בשעה 
במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהם חכמתו שאין לה ערך ולא קץ, 
הגדול...  השם  לידע  גדולה  תאוה  ומתאוה  ומפאר  ומשבח  אוהב  הוא  מיד 
ויודע  ויפחד  וירא  לאחוריו  נרתע  הוא  מיד  עצמן  האלו  בדברים  וכשמחשב 

שהוא בריה קטנה שפלה אפלה עומד בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות...״

 ˙‡ַ ר¿ ƒי: "8י ל≈ ׁ¿̆ ƒמ יל ב¿ּ ƒח ¿̇ ƒ‰ ן כ≈ ו¿ ם.  ּׁ≈̆ ‰ַ

ם:  ּ ַסי≈ ַע˙: (מ˘לי ‡, ז), ּומ¿ י˙ ָ„ּ ׁƒ̆ ‡ ‰' ר≈

ל" (˘ם  ַ‰ָלּ ¿̇ ƒ̇ י‡  ƒ‰ '‰ ˙‡ַ ר¿ ƒי ‰ ָּׁ̆ ƒ‡9"

ל  ָכּ ƒמ יר  ׁƒ̆ ָע ָ‰ָי‰  ל…מ…‰  ׁ¿̆ 10ּו ל).  ל‡, 

כז):           י,   ‡ (מלכים  יב  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ָ‰ָ‡ָ„ם, 
ם  ƒַלי ָׁ̆ ירּו ּƒף ב ס∆ ˙ ַ‰כ∆ּ ך¿ ‡∆ ל∆ ן ַ‰מ∆ּ ּ≈̇ ּ ƒ11ַוי"

ל  "‰ֲ12ב≈ ַמר  לו…  ‰ ָנ‡∆ לו…  ים",  ƒָבנ‡ֲ ַכּ

בי‡ורים
הדיוט ומלך, טפש וחכם, עני ועשיר. כלומר, בטרם שמלך היה הדיוט, ובטרם 
זכה לחכמה הרבה ולעושר הרב שנתן לו הקדוש ברוך הוא היה כטפש וכעני 
לעומת מה שהיה בזמן שפע חכמתו ועשרו. 8. יר‡˙ ‰' ר‡˘י˙ „ע˙. פירוש, 
בראשית למוד הדעת יקנה יראת ה׳, כי הלא אוילים ורשעים בזו את החכמה 
והמוסר, ואם לא יקנה יראת ה׳ בראשיתה, מה תועלת בלמודה, הלא יבזה 
אותה וימאס בה (מצודת דוד). 9. ‡˘‰ יר‡˙ ‰' ‰י‡ ˙˙‰לל. רק אשה יראת 
ה׳ אותה ראוי להלל. 10. ו˘למ‰ ‰י‰ ע˘יר מכל ‰‡„ם. כלומר, אילו אדם 
אחר היה מזהיר על יראת-שמים, לא היו דבריו מקובלים על העולם, כי היו 
אומרים: מאחר ואין לו ענין בעושר ותענוגי העולם הזה, ולא טעם מטובת 
העולם הזה כלום, אלא כל פניותיו הוא רק בעניני יראת ה׳, לכך הוא מזהיר 
על יראת ה׳, כי כל תענוגי העולם הזה נחשבים אצלו להבל. 11. וי˙ן ‰מלך 
‡˙ ‰כסף בירו˘לים כ‡בנים. הניחם ברחוב העיר כאבנים, ובעבור כי היו 
‰בל   .12 דוד).  (מצודת  וללקחם  לגנבם  מהאפשר  היה  לא  המשקל,  רבי 
הזהירם  הבל״,  הכל  הבלים  ״הבל  לבני-אדם:  אמר  המלך  שלמה  ‰בלים. 
לההביל ולהמאיס את ההבלים, מה שהכל הבל, אשר בשום אופן לא יצמח 

ָמ‰ ָ„ּ ¿̃ ‰ַ

              ˙ ∆‡2 ָמע,  ׁ¿̆ ƒנ ל  ַ‰כ…ּ ָבר  ּ„ָ ף  1סו…

יו  ָ̇ ו… ¿̂ ƒמ  ˙ ∆‡ ו¿ ָר‡  י¿ ים  ƒ‰…ל ¡‡‰ָ

יב,  (˜‰ל˙  ָ‰ָ‡ָ„ם  ל  ָכּ  ‰ ז∆ י  ּƒ3כ ר,  מו… ׁ¿̆

ל  ָכּ ƒמ ָ‰ָי‰  ל  „ו… ּ‚ָ ָחָכם  ל…מ…‰  ׁ¿̆ 4 י‚). 

ַ‡ַחר     ים, ו¿ ƒנ יו… ל¿ ַעל ָ‰ע∆ ים ו¿ ƒנ ו… ּ̇ ח¿ ַּ̇ ך¿ ַעל ַ‰ ל∆ ָ‰ָי‰ 5מ∆ ָ‰ָ‡ָ„ם, ו¿

 , ָמ˙ו… יַע ָחכ¿ ƒ„ ‰ו… ים ו¿ ƒָבר ּ ל ַ‰„¿ ‰ ָכּ ָסּ ƒנ ים 7ו¿ ׂ ƒ̆ ֲע ל ַ‰ַמּ ָרָ‡‰ ָכּ ׁ∆̆ 6

 ˙‡ַ ר¿ ƒי ‰ּו‡  ָבר  ּ„ָ ל  ָכּ ל  ׁ∆̆ ף  (‡)סו… ָ‡ַמר:  ו¿ ָבָריו  ּ ¿„ ל  ָכּ ם  ַ̇ ָס

‡. סוף ˘ל כל „בר ‰ו‡ 
יראת  מהו  ‰˘ם.  יר‡˙ 
הלוי״  ״בית  בספר  השם? 
(פרשת בראשית) האריך 
שלשת  את  לבאר 
מדרגות היראה: א) יראת 
העונש. ב) יראה מאהבה. 
ג) יראת הרוממות. האדם 

בי‡ורים
1. סוף „בר. פסוק זה אמרו שלמה המלך - החכם מכל אדם. ופירושו, סוף 
דבר הכל נשמע -  כל מה שהאדם עושה נשמע הוא לפני הקב״ה ולא נכחד 
מה שהזהיר  שלא לעבור על דבריו  יר‡.  2. ‡˙ ‰‡ל˜ים  לכן...  ממנו דבר. 
שלא לעשות. ואת מצותיו שמור - לעשותם. 3. כי ז‰ כל ‰‡„ם. כי לדבר הזה 
ה,  (מלכים-א׳  כנאמר  ‰י‰.  ‚„ול  חכם  ˘למ‰   .4 (רש״י).  האדם  כל  נברא 
ט-י-יא): ״ויתן אלקים חכמה לשלמה ותבונה הרבה מאד ורוחב לב כחול על 
קדם...ויחכם  בני  כל  מחכמת  חכמת שלמה  רבוי)  (מלשון  ותרב  הים.  שפת 
היתה  ‰עליונים. מלכות שלמה  ועל  ‰˙ח˙ונים  על  מלך   .5 האדם...״  מכל 
שונה מזו של שאר מלכים, שמלך הן על הברואים העליונים, דהיינו הֵשדים 
– החיים בעולם הזה התחתון. בגמרא  והן על הברואים התחתונים  (רש״י), 
ה׳״.  כסא  על  ״וישב שלמה  כג):  כט,  הימים-א  (דברי  מהנאמר  זאת  למדים 
ומפרש המהרש״א ש״כסא ה׳ ״ רומז לשמים, והשדים שטים באויר שמתחת 
על  שולט  שהוא  באופן  בשמים,  כביכול  יושב  שכששלמה  ונמצא,  לשמים. 
כל  על  הזה  העולם  את  ראה  ‰מע˘ים.  כל  ˘ר‡‰   .6 שמתחתיו.  השדים 
תענוגותיו, וכמו שאמר (קהלת ז, טו): ״את הכל ראיתי בימי הבלי״. 7. ונס‰ כל 
‰„ברים. התנסה בכל המצבים, כמבואר במדרש (קהלת א, יג) ששלמה היה 

ג'
ם 

יו
א' 

ע 
בו

ש

בי‡ורים
אשר יוכל להגיע ולהשיג מהן, ושלא יסתפק בפחות מכן. 

ַמֲעָל‰  ל  ∆‡  ˙ ַלֲעלו… מ…„  ַיח¿ ָלם  עו… (‰)ל¿

יַע  ּ ƒ‚ ַיּ ׁ∆̆ ַע„   ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ָל‰  ַמע¿ ל¿ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ָלם  עו… ל¿ יַע  ּ ƒ‚ַי  ‰ ז∆ ָבּ ָב‰,  ַ‰ּטו… י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ ַל

ָבר  ּוכ¿  .‡ ַ‰ָבּ ָלם  עו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ מּול  ּ¿‚‰ַ



ˆ„י˜ים עיונים‡רחו˙  ‰˜„מ‰

של  וקיומם  בריאתם 
היא  בני-אדם  רוב 
המלומד  ׳האדם  בשביל 
ופלאי, לא  נדיר  הפרוש 
באחד  יחיד  אלא  ימצא 
בני  כל  ושאר  הדורות׳. 
אלא  נבראו  לא  אדם 
זה, או כדי  לצורך אדם 
אם  שהרי  לשמשו, 
בעצמו  לטרוח  יצטרך 

ולהכין לו את צרכיו, לא יהיה לו פנאי ללימודו, או כדי להיות לו לחברה.

ָ‰ָ‡ָ„ם  י  ּƒכ ָר‰,  ָׁ̆ ַ‰י¿ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ˙ו…  רו… ‰ו… ל¿

י ָ‡נּו  ּƒם, כ ּׁ≈̆ ‰ַ י  נ≈ פ¿ ƒל „…‡ יב מ¿ ƒּו‡ ָחב‰

ים  ׁƒ̆ מ¿ּ ַׁ̆ מ¿ ים  ƒכ‡ָ ל¿ ַ‰ַמּ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ רו…

ינּו      ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ י˜,  ּ ƒ„ ַ̂ ָ‡ָ„ם  י  כ≈ ר¿ ָ̂ ב¿ּ

ַיֲע˜…ב:  ו¿ ָח˜  ¿̂ ƒי 19ו¿ ינּו  ƒב‡ָ ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ 18ב¿ּ

ָרע  ל  ָכּ ƒמ י  ƒ̇ …‡ ל  ≈‡ ּ…‚‰ַ ָ‡ך¿  ל¿ "‰ַ20ַמּ

בי‡ורים
את אדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו, ראה מעשי כמה 
שלא  דעתך  תן  בראתי,  בשבילך   - שבראתי  מה  וכל  הן,  ומשובחין  נאים 
כלום  [הקב״ה]  אמר  (קח.):  סנהדרין  ובמסכת  עולמי.  את  ותחריב  תקלקל 
בראתי בהמה וחיה אלא בשביל אדם. ובמשנה סוף קידושין (פב.): והלא לא 
נבראו אלא לשמשני. וברש״י (בראשית ו, ז): הכל נברא בשביל האדם וכיון 
שהוא כלה מה צורך באלו. 18. ב‡בר‰ם ‡בינו. שבאו אליו שלשת המלאכים 
כשחיפש אורחים, והמלאך רפאל בא לרפאותו והמלאך מיכאל לבשר לשרה 
על הולדת יצחק. גם אצל שרה מצינו כשלקחה פרעה, ״אומרת למלאך הך 
והוא מכה״ (רש״י בראשית יב, יז), וכן (שם כ, ד) ״ואבימלך לא קרב אליה״ – 
המלאך מנעו (רש״י).  והגר אמרה (שם טז, יג) ״הגם הלום ראיתי אחרי רואי״ 
– אחרי רואי אותם בביתו של אברהם ששם היתה רגילה לראות מלאכים 
(רש״י). 19. ויˆח˜ ויע˜ב. בעקידת יצחק נאמר (בראשית כב, יא-יב): ויקרא 
אליו מלאך ה׳ מן השמים... ויאמר אל תשלח ידך אל הנער (לשחוט אותו) ואל 
את  לעכב מלשלח  בתואל  שרצה  כן מצינו  מום).  (אפילו  מאומה  לו  תעש 
 – יעקב  ואצל  נה).  כד,  (רש״י שם  והמיתו  ובא מלאך  ליצחק  רבקה להנשא 
״והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו״ – מלאכים שליווהו בארץ אין יוצאים 
חוצה לארץ ועלו לרקיע, וירדו מלאכי חוצה לארץ ללוותו (רש״י שם כח, יב). 
וכן ״וישלח יעקב מלאכים״ – מלאכים ממש (רש״י). 20. ‰מל‡ך ‰‚ו‡ל ‡ו˙י 
(להצילני  בצרתי  ה׳)  (מאת  אלי  להשתלח  הרגיל  המלאך  אמר,  יעקב  ו‚ו'. 

ַלֲעס…˜  ין  ≈‡ ו¿ ב),   ,‡ (˜‰ל˙  ים"  ƒָבל‰ֲ

נּו  ‰ ַרב≈ּ ׁ∆̆ ן מ… כ≈ ם. ו¿ ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי ‡ ב¿ּ ָלּ ∆‡

 ‰ ָּ̇ ַע "13ו¿ ָ‡ַמר:  ם  לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו 

 , ך¿ ָמּ ƒע ל מ≈ ≈‡ יָך ˘…ׁ ל…‰∆ ל ָמ‰ ‰' ‡¡ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי

ך¿  ל∆ „ ַ‰מ∆ּ ƒו ן ָ„ּ כ≈ יָך" („ברים י, יב). ו¿ ל…‰∆ ¡‡ '‰ ˙ ∆‡ ‰‡ָ ר¿ ƒי ם ל¿ ƒ‡ י ּƒכ

ַ‡˙ ‰'" (˙‰לים  ר¿ ƒָמ‰ י י˙ ָחכ¿ ׁƒ̆ ‡ ר: "14ר≈ מ≈ ם ‡ו… לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו 

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… י  רּו‡≈ ב¿ּ ַחר  ב¿ ƒמ ָ‰ָ‡ָ„ם  ין  ƒ‡ רו… ָ‡נּו  ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ּ ƒּומ י).  ˜י‡, 

ָמ‰  ָׁ̆ ּ ׁ̆ ּבו… ַ‰נ¿ ּ י≈ ׁ∆̆  , ˆּוָר˙ו… ן ב¿ּ ָּ̃ ֻ̇ י ‰ּו‡ מ¿ ּƒן 15כ ו… ּ̇ ח¿ ַּ̇ ָלם ַ‰ עו… ָבּ

‰ּו‡  ׁ∆̆ 16  ‰ ז∆ ָכל  ו¿ ים,  ƒנ ו… ּ̇ ח¿ ַ̇ ו¿ ים  ƒנ יו… ל¿ ָ‰ע∆  „ סו…  ˙ נ∆ נ∆ ּבו… ¿̇ ּƒמ‰ַ

ָלם  עו… ָבּ ָר‡  ב¿ ּƒנ ּׁ∆̆ ָכל ַמ‰  ָלם, 17ו¿ ּ‰ ָ‰עו… ז∆ ƒמ ˙ נו… ָוּ ַ‰ַכּ ל  ָכּ ַין  נ¿ ƒע

 ˙ מ∆ ¡‡ ַר˙  ו… ּ̇ ָלָ‡ָ„ם  ָנ‰  ּ¿̇ ƒנ  ‰ ז∆ ַוֲעבּור   , ּכו… ר¿ ָ̂ ל¿ ל  (ב)ַ‰כ…ּ  ‰ּ ַ‰ז∆

יתרה  לˆרכו.  ‰כל  ב. 
הרמב״ם  כתב  מזו 
לפירוש  (בהקדמה 
בבני  שגם  המשניות), 
סיבת  עצמם  האדם 

בי‡ורים
מהם תכלית ראוי ויקר. (שם). [הבל – דבר שאין בו ממש, כמו הבל-פה, וכן 
וילכו אחרי ההבל (ירמיה ב, ה). (שם)]. 13. וע˙‰ י˘ר‡ל מ‰ ‰' ‡ל‰יך ˘ו‡ל 
מעמך. אחרי שהוכיח משה את בני ישראל על כל החטאים בהם הכעיסו את 
אוהב  שהקב״ה  האהבה  בגלל  להם:  אמר  במדבר,  שנה  ארבעים  הקב״ה 
אתכם, כיפר על חטאיכם. ועכשיו מה ה׳ אלוקיך מבקש ממך? רק שתפחד 
לימוד  שבתחילת  הוא  הנכון   .'‰ יר‡˙  חכמ‰  ר‡˘י˙   .14 אלוקיך.  מה׳ 
מ˙ו˜ן  ‰ו‡  כי   .15 דוד).  (מצודת  ה׳.  יראת  בלבו  האדם  ישריש  החכמה 
אותו  ועשה  אלוקים)  (בצלם  בצורה שלו  האדם  את  יצר  הקב״ה  בˆור˙ו. 
דומה לו, שהוא מבין וחושב, לא כמו כל החיות שאינן חושבות ואינן מבינות 
מאומה. 16. ˘‰ו‡ ענין כל ‰כונו˙. שהאדם הוא תכלית כל הבריאה, והוא 
נבר‡  הכונה העיקרית והמטרה המרכזית בבריאת העולם הזה. 17. וכל מ‰̆ 
בעולם ‰ז‰ ‰כל לˆרכו. כמובא במדרש קהלת על הפסוק ״ראה את מעשה 
האלהים כי מי יוכל לתקן את אשר עותו״ (קהלת ז, יג) בשעה שברא הקב״ה 

שדרכם  הם  ויודעים 
כן  פי  על  ואף  למיתה, 
ברשעותם  הם  נשארים 
(שבת לא, ב), ומדוע אין 
דרכם?  את  עוזבים  הם 
לפי שחסרה להם יראת 

שמים!
היא   - שמים  יראת 
על  המושלת  החכמה 
תאוותיו ומפקחת על כל 

חושיו של האדם.
ימיו  כל  ו‰ולך   .„
וממ˘˘  במח˘כים 
כעור ב‡פיל‰. ה״מסילת ישרים״ (פ״ג) מבאר בהרחבה, שהחושך גורם לשני 
וז״ל: ״כי היצר מסמא את עיניו (עיני-שכלו)  מיני טעויות: העלמה והחלפה. 
ממש, והנה הוא כהולך בחושך, שיש לפניו מכשולות ואין עיניו רואות אותם. 
והוא מה שאמרו זכרונם לברכה (ב״מ פג:) ״תשת חושך ויהי לילה״ (תהלים 
קד, כ) – זה העולם-הזה, שדומה ללילה. והבן כמה נפלא המאמר האמתי הזה 
לו  אפשר  טעויות  מיני  שני  הלילה,  חושך  הנה  כי  בו.  להבין  שמעמיק  למי 
שיגרום לעין האדם: או שיכסה את העין עד שלא יראה מה שלפניו כלל, או 
שיטעה אותו עד שיראה לו עמוד כאילו הוא אדם, ואדם כאילו הוא עמוד. כן 
חמריות וגשמיות העולם-הזה, הנה הוא [כ]חושך הלילה לעין השכל, וגורם 
לו שתי טעויות: אינו מניח לו שיראה המכשולות שבדרכי העולם, ונמצאים 
תחילה...  פחד  שהגיעם  מבלי  ואובדים  ונופלים  לבטח  הולכים  הפתאים 
והטעות השני, והוא קשה מן הראשון, הוא – שמטעה  ראיתם עד שרואים 
מתחזקים  כך  ומתוך  רע,  הוא  כאילו  והטוב  טוב  ממש  הוא  כאילו  הרע 
החושך  תחת  היותם  מפני  זה  וכל  הרעים...  מעשיהם  ומחזיקים  (בדרכם) 

וכבושים תחת ממשלת יצרם״. עכ״ל.  

 , ָמ˙ו… ָחכ¿ ַעל  ֲ‡ָו˙ו…  ַּ̇ יל  ׁƒ̆ מ¿ ƒ‰  ‰ ז∆ ו¿

ים  ּƒכ ַׁ̆ ַמח¿ ב¿ּ ָיָמיו  ל  ָכּ ך¿  ל≈ ‰ו… („)ו¿

ָל‰: ֲ‡פ≈ ר ָבּ ּ ו≈ ƒע ׁ̆ כ¿ּ ׁ ּ≈̆ ַמ ּומ¿

 

ָח„  ∆‡‰ָ ָ‡ָ„ם:  ָבּ  ׁ̆ י≈  ˙ חו… כ…ּ  ‰ ָּׁ̆ ƒֲחמ
י  ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ יָע‰,  ƒמ ּׁ¿̆ ‰ַ ַח  כ…ּ ‰ּו‡ 

ַח  כ…ּ ‰ּו‡  י  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ‰ַ ‡ּו˙,  ָ‰ר¿ ַח  כ…ּ ‰ּו‡ 

ַעם,  ַ‰ַטּ ַח  כ…ּ ‰ּו‡  י  ƒיע ƒב ָ‰ר¿ יַח,  ָ‰ר≈

בי‡ורים
שהיתה סמוכה לירושלים, יצא מלאך ה׳ והרג באות הלילה מאה ושמונים 

וחמישה אלף ראשי גייסות. 

ים" (בר‡˘י˙ מח, טו),  ƒָער ˙ ַ‰נ¿ּ ך¿ ‡∆ ָבר≈ י¿

יב,  (‰ו˘ע  ָכל"  ַוֻיּ ָ‡ך¿  ַמל¿ ל  ∆‡ ר  ׂ ַ̆ "21ַוָיּ

ָ‡ך¿  ַמל¿  ‡ ָבּ ׁ∆̆ ינּו  ƒ̂ ָמ  „ עו… ו¿  .(‰

ָל‰  י¿ ַלּ ַבּ י  ƒ‰ "22ַוי¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ם,  ָ̇ ָר ז¿ ע∆ ל¿

 ‰ ַמֲחנ≈ ב¿ּ ך¿  ַוַיּ  '‰ ַ‡ך¿  ַמל¿  ‡ ≈̂ ּ ַוי≈ ַ‰‰ּו‡ 

ים  ּƒַרב ו¿ ל‰),  יט,  ב  (מלכים  ּור"  ּׁ̆ ‡ַ

ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ י  ּƒכ נּו,  ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿  .‰ ל∆ּ ≈‡ ָכּ

ָ‡ר  ׁ¿̆ ַעל   ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ן  רו… ¿̇ ƒי לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆

מּו˙  ¿„ ּƒב ם  ≈‰ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ י-ָ‡ָ„ם,  נ≈ ב¿ּ

ו…  ׁ̆ פ¿ ַנּ ׁ∆̆  ‡ ָלּ ם, ‡∆ ָח„ ָל‰∆ ∆‡ „ יסו… ƒָח„ ו ∆‡

 ,˙ נו… יו… ל¿ ˙ ָ‰ע∆ ל ַמֲעלו… ∆‡ ‰ ָ̇ ‰ ָעל¿ ל ז∆ ׁ∆̆

 , ֲ‡ָו˙ו… ַּ̇ ָמ˙ו… ַעל  יל ָחכ¿ ׁƒ̆ מ¿ ƒ‰ ‰ י ז∆ ּƒכ(‚)

‚. כי ז‰ ‰מ˘יל חכמ˙ו 
משכן  ˙‡ו˙ו.  על 
במוח,  היא  החכמה 
היא  התאוות  משכן 
בלבו אדם. על ידי יראת 
האדם  מסוגל  שמים 
על  חכמתו  להשליט 
שביאר  וכמו  תאותו, 
רבי  הגאון  בהרחבה 
על  זצ״ל  לופיאן  אליהו 
״שופטים  הפסוק 
בכל  לך  תתן  ושוטרים 
שעריך״ (דברים טז, יח), 
לרמוז  הכתוב  שכוונת 
על חושי האדם, שקודם 
יחשוב  בהם  שישתמש 
לפני  הוא  עומד  כאילו 
שופט ומצפה לפסק דינו 
להשתמש  וכיצד  אם 

בהן. ומיהו אותו שופט? – השכל שנתן לנו הבורא, צלם אלקים הנקרא נשמה, 
כפי שנאמר: ״ויפח באפיו נשמת חיים״ (בראשית ב). הוא השופט את האדם 
על פי ציווי התורה ואזהרותיה. אמנם, עדיין זקוק ה״שופט״ ל״שוטר״ שהוא 
הממונה לבצע את פסק הדין. ומי הוא אותו שוטר? – יראת שמים, שבעזרתה 
יכול האדם להכריח את עצמו לציית לשכל. שהרי הרשעים יש להם שכל, 

בי‡ורים
ולגאלני), כענין שנאמר (בעת שהותו בבית לבן) ״ויאמר אלי מלאך האלהים 
בחלום יעקב וגו׳ אנכי האל בית אל״ (רש״י בראשית מח, טז). 21. וי˘ר ‡ל 
עליו  התחזק  יעקב,  עם  נאבק  עשו)  (שרו של  המלאך  כאשר  ויוכל.  מל‡ך 
יעקב ונצחו, וסוף היה שהודה לו המלאך על הברכות שברכו אביו לפני מותו 
ו‚ו'.  ‰‰ו‡  בליל‰  וי‰י   .22 שהן שלו).  וטען  בתחילה  עליהן  ערער  (שעשו 
לאחר שנלחם סנחריב בכוש, חזר ובא על ירושלים להלחם בה, וכשבא לנוב 

‰. לעולם יחמו„ לעלו˙ 
˘‰ו‡  מעל‰  ‡ל 
שלא  ממנ‰.  למעל‰ 
במעלות  יסתפק 
ישאף  אלא  שהשיג, 
ומי  ויותר.  יותר  לעלות 
לנו חכם כשלמה המלך 
ע״ה, שאמר עליו הכתוב ״וה׳ נתן חכמה לשלמה כאשר דבר״ (מלכים-א ה כו) 
וממנו נלמד את הדרך לזכות בחכמה, כשנתבונן מפני מה זכה לה שלמה. 
ומקרא מפורש למעלה ממנו (מלכים-א ג ה-יב): ״בגבעון נראה ה׳ אל שלמה 
וגו׳ ויאמר אלוקים שאל מה אתן לך וגו׳, ויאמר שלמה וגו׳, ונתת לעבדך לב 
שומע לשפוט את עמך להבין בין טוב לרע וגו׳, ויאמר אלוקים אליו יען אשר 
שאלת את הדבר הזה ולא שאלת לך ימים רבים ולא שאלת לך עושר וגו׳ 
ושאלת לך הבין לשמוע משפט, הנה עשיתי כדברך הנה נתתי לך לב חכם 

ונבון וגו׳״. 
אל  הרבה  תשוקתו  בעבור  ורק  אך  לחכמה  זכה  שלמה  כי  כאן  מתבאר 
החכמה, עד שלא ביקש דבר אחר זולתה, לא עושר ולא אריכות ימים, באשר 
הרמב״ם  שכתב  כמו  כלל,  ערך  להם  אין  חכמה  בלי  חיים  כי  שלמה  ידע 
 - תורה  תלמוד  בלא  ומבקשיה  חכמה  בעלי  ״וחיי  ה״א):  פ״ז  רוצח  (הלכות 
כמיתה חשובין״. על כן שאל שלמה אך ורק חכמה, ובעבור זה זכה לה, כי 
תשוקת החכמה היא המזכה את בעליה בחכמה. ומכאן נראה ללמוד ״חכם 
ויזכה  שמו,  יקרא  לב״  ״חכם  באמת  חכמה  ומבקש  השואף  אדם  מהו,  לב״ 

לחכמה כמו שכתוב: ״ובלב כל חכם לב נתתי חכמה״.    
ומצינו בתפילתו של עתניאל בן קנז: ״ויקרא יעבץ לאלקי ישראל לאמר אם 
ברך תברכני והרבית את גבולי והיתה ידך עמי ועשית מרעה לבלתי עצבי, 
ויבא אלקים את אשר שאל״ (דה״י-א ד, י). אם ברך תברכני – בתורה, והרבית 
את גבולי – בתלמידים, והיתה ידך עמי – שלא ישתכח תלמודי מלבי, ועשית 
הרע  יצר  ישגבני  שלא   – עצבי  לבלתי  כמותי,  רעים  לי  שיזדמנו   – מרעה 
לשאול  בנסיסי  הולך  הריני  לאו  ואם  מוטב,  כן,  עושה  אתה  אם  מלשנות, 

 ׁ̆ ׁ ּ≈̆ ַמ ‰ּו‡ מ¿ ׁ∆̆ ׁ̆ כ¿ּ י ּ ƒ‚ ָ‡ָ„ם ַמר¿ ׁ∆̆  , ׁ̆ ּו ׁ ּ̆ ּƒַח ַ‰מ י ‰ּו‡ כ…ּ ׁƒ̆ י ƒֲחמ‰ַ

ָ„ָבר. ב¿ּ

 

 ‰ ֻעָלּ ין פ¿ּ ≈‡ ו¿ ָ‰ָ‡ָ„ם,   ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע ם  ָלּ 23ֻכּ לּו  ַ‰ָלּ  ˙ חו… ‰ כ…ּ ָּׁ̆ ƒֲחמ
ב  ַ‰ל≈ּ 24ו¿  ,˙ חו… ַ‰כ…ּ  ˙ ׁ∆̆ ֲחמ≈ מ≈ ָח„  ∆‡ ל…‡  ב¿ּ י˙  ׂ ≈̆ ַנֲע  

ל  ב ָכּ ּ ים ַלל≈ ƒ‡י ƒב ּלּו מ¿ ≈‡‰ָ ˙ חו… ‰ כ…ּ ָּׁ̆ ƒי ֲחמ ּƒם, כ י‰∆ ≈„ ל ַעל י¿ ע≈ ּפו…

ׁ̆ ּבו…  ב י≈ ּ ם. ַ‰ל≈ י‰∆ ˙ ַ‡ֲחר≈ כ∆ ׁ∆̆ מ¿ ƒָב‰ נ ָׁ̆ ‰ ּוַמח¿ ׂ ∆̆ ָכל ַמֲע ָין, ו¿ נ¿ ƒע

ן  ‚ו… ָח‰, ַ‰ָיּ כ¿ ּׁƒ̆ ‰ַ ן ו¿ רו… ָכּ ּ ƒֲעָנָו‰, ַ‰ז‰ָ ֲ‡ָו‰ ו¿ ן ַ‰ַ‚ּ ‚ו… ˙, כ¿ּ ˙ ַרּבו… עו… ּ ≈„

ָכל  25ו¿  .˙ ַרּבו…  „ עו…  ׁ̆ י≈ ּלּו  ָכ‡≈ ו¿ ָ‰ַעּזּו˙,  ו¿  ˙ ׁ∆̆ ַ‰ב…ּ ָח‰,  מ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿

י ַ‰ּסּוָמ‡ ל…‡  ּƒכ ,˙ חו… ˙ ַ‰כ…ּ ׁ∆̆ ן ֲחמ≈ ƒמ ˙ ּ˜ו… ַחז¿ ¿̇ ƒמ ˙ עו… ּ ּלּו ַ‰„≈ ≈‡

.‰ ∆‡ ּלּו ָ‰ָי‰ רו… ƒ‡ ˙ כ¿ּ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ יּוַכל ל¿

 

י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ יַע 26ַל ּ ƒ‚‰ַ חו… ל¿ ָכל כ…ּ ל ב¿ּ ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒב י ָבּ ל¿ ּƒל ָ‡ָ„ם ַ‰נ ן ָכּ ָלכ≈
ָב‰,                       טו… ַמֲעָל‰  ל¿ ָ‡ָ„ם  יַע  ּ ƒ‚ ƒ‰ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ ָב‰,  ַ‰ּטו…

בי‡ורים
23. כולם מע˘‰ ‰‡„ם. חמשת הכוחות הללו כוללים את כל מעשה האדם. 
24. ו‰לב פועל על י„י‰ם. פירוש, הלב פועל על ידי אחד מחמשת הכוחות, 
ראתה.              שהעין  מה  חומד  הלב  אזי  ראתה  שהעין  לאחר  הראות,  כח  כגון 
25. וכל ‡לו ‰„עו˙ מ˙חז˜ו˙ מן חמ˘˙ ‰כוחו˙. לדוגמא, הלב מתגאה מכח 
השמיעה - ממה ששמע כיצד מהללים אותו, וכן מכח הראיה - ממה שרואה 
יוכל  לא  הסומא  כי  שממשיך,  (וזהו  הבריות.  בעיני  כבודו  ואת  עשרו  את 
‰טוב‰.         ל˙כלי˙   .26 הדרך.  זה  על  וכן  רואה),  היה  כאילו  להתגאות 
ששאיפתו תהיה להגיע לשלימות המעלות, דהיינו לקצה המדרגות העליונות 
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ַ‰ר  ב¿ּ ן  כ…ּ ׁ¿̆ ƒי י  ƒמ ָך,  ל∆ √‰‡ָ ב¿ּ ָי‚ּור  י  ƒ31מ" ָ‡ַמר:  ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָלּ‰, 

ָין  נ¿ ƒר ָ‰ע‡ָ ׁ¿̆ ˜" (˘ם טו, ‡ ב) ּו ∆„ ∆̂ ל  ים ּופ…ע≈ ƒמ ָּ̇ ך¿  ל≈ ָך. ‰ו… ׁ∆̆ ¿„ ָ̃

˙ ָ‰ָ‡ָ„ם, ָר‡ּוי  ן ַמֲעלו… רו… ¿̇ ƒי נּו  ר¿ ַכּ ז¿ ƒ‰ ׁ∆̆ יָון  כ≈ ו¿ ם.  ָׁ̆ ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

 ‰ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ַע„   , ָרָע˙ו… ו¿ טּובו…   , נּו˙ו… ּו‚¿ יבּו˙ו…  ׁƒ̆ 32ֲח ר  ָב‡≈ ל¿ ָלנּו 

ַחר  ב¿ ƒי י ּƒכ , ך¿ ל∆ ר ַ‰מ∆ּ ַ̂ יַע ַלֲח ּ ƒ‚ַי ר, 33ו¿ ָׁ̆ ך¿ ַ‰ָיּ ר∆ ּ יל „∆ ּƒכ ׂ ¿̆ י ַ‰ַמּ נ≈ פ¿ ƒל

ָר‰           ר≈ ב¿ּ לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ יָון  כ≈ּ  ,˙ בו… ַ‰ּטו…  ˙ ּ„ו… ּƒמ ַבּ חו…  כ…ּ ָכל  ב¿ּ ו…  ׁ̆ ַנפ¿

.˙ ל∆ ח ַ‰ס…ּ ַּ̃ ƒי ˙ 35ו¿ ס…ל∆ ר̃… ַ‰פ¿ּ ז¿ ƒ34י

 

ׁ̆ ָ‡ָ„ם  י≈ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ס  ע≈ ָמ‰ ּכו… ַעל-ח≈ ‰ּו‡ ַבּ ׁ∆̆ ׁ̆ ָ‡ָ„ם  „? י≈ ַ̂ י כ≈ּ
ם  ƒ‡ י ּƒכ ָלל,  כ¿ּ ס  ע≈ ּכו… ינו…  ≈‡ ו¿ ָעָליו   ˙ ב∆ ּׁ∆̆ ֻי מ¿ ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ׁ∆̆  

 ׁ̆ י≈ ו¿ ר,  ≈̇ יו… ב ב¿ּ ַבּ‰-ל≈ ּ ¿‚ ‰ּו‡  ׁ∆̆ ׁ̆ ָ‡ָ„ם  י≈ ו¿ ים,  ƒנ ָׁ̆  ‰ ַכָמּ ַעט ל¿ מ¿

ל…‡  36ו¿ ֲ‡ָו‰  ַּ̇ ַעל  ַבּ ‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ו¿  ,„…‡ מ¿ רּוַח  ַפל  ׁ¿̆ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ר  ≈̇ יו… ר-ּ‚ּוף ב¿ּ ‰ו… ‰ּו‡ ט¿ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ , ו¿ ֲ‡ָו˙ו… ַ̇ ֲ‰ל…ך¿ ב¿ּ ו… מ≈ ׁ̆ ע ַנפ¿ ַבּ ׂ ¿̆ ּƒ̇

 ׁ̆ י≈ ו¿  , יך¿ ƒר ָ̂ ַ‰ּ‚ּוף  ׁ∆̆ ים  ƒמּוָעט ים  ƒָבר ¿„ ƒל ּלּו  ƒפ‡ֲ  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒי ל…‡  ו¿

בי‡ורים
31. מי י‚ור ב‡‰לך. מי הוא הראוי לגור במשכנך? מי ראוי לדור בירושלים 
בה.           יגור  אשר  הוא   - וביושר  כראוי  לב, מעשיו  בתום  המתנהג  קדשך?  הר 
32. ח˘יבו˙ו ו‚נו˙ו, טובו ורע˙ו. פירוש, את המדות והדעות שבלב האדם 
יוכל  הישר  בדרך  ידי שיבחר  על  לחˆר ‰מלך.  וי‚יע   .33 והרעות.  הטובות 
להגיע לעולם הבא זך ונקי. 34. יזרו˜ ‰פסול˙. את הדעות והמדות הרעות 
שבו.          הטובות  ומדות  בדעות  רק  להשתמש  שיבחר  ‰סול˙.  וי˜ח   .35 שבו. 
˘בע נפ˘ו מ‰לך ב˙‡ו˙ו. שהוא מתאוה וחפץ לכל דבר ללא גבול  36. ול‡̇ 

ומדה, אף לדברים שאינם הכרחיים לקיום גופו.

ָלם  ָ‰עו… טּוב  27ל¿ יַע  ּ ƒ‚‰ַ ל¿  „ ƒו ּ„ָ  ‰ ַ‡ָוּ ¿̇ ƒנ

ר  ׁ∆̆ ָך ֲ‡ : "28ָמ‰ ַרב טּוב¿ רו… ָ‡מ¿ ‡ ב¿ּ ַ‰ָבּ

כ),  ל‡,  (˙‰לים  יָך"  ∆‡ יר≈ ƒל  ָּ̇ ַפנ¿ ָ̂

ַנַחל  ו¿ ָך  ∆̇ י ב≈ּ ן  ׁ∆̆ ּ ∆„ ƒמ ֻין  ו¿ ר¿ ƒ29י" ר:  מ≈ ‡ו… ו¿

ֲעָל‰  ַ‰ַמּ ם" (˘ם לו, ט). ו¿ ≈̃ ׁ¿̆ ַ̇ יָך  ֲעָ„נ∆

ָ‰ָר‡ּוי  ל  ∆‡  ‡ ָלּ ∆‡30 יַע  ּ ƒ‚ ַּ̇ ל…‡  ַ‰ז…ּ‡˙ 

בעצבוני,  מת  (הריני 
ויבא   – מיד  רש״י), 
אלוקים את אשר שאל״ 

(תמורה טז.). 
תיבה  כאן  הוסיפו  חז״ל 
לא  אשר  ״מיד״,  אחת, 
נרמזה בכתוב, כי מאחר 
באופן  היתה  שהתפילה 
של: ״אם אתה עושה כן 
הריני  לאו  ואם  מוטב, 

ומות  חיים  ענין של  היא  החכמה  ששלימות  כלומר,  לשאול״,  בנסיסי  הולך 
בן  בקשתו של  להיות  צריכה  כך  ״מיד״.   – נענה  הקב״ה  כזו  לבקשה  עבורו, 
תורה מאת הקב״ה שיחונן אותו בתורה, עליו לחוש בכל נימי נפשו כי אם הוא 
זוכה לתורה – מוטב, ואם לאו, הרי הוא הולך חס ושלום לשאול בלי תקוה. המבקש 

רחמים בהרגשה כזאת נענה מיד.
ויסוד נוסף למדנו, שהבקשה צריכה להיות על המדרגה הגבוהה ביותר. על 
אף שהיה עתניאל משופטי ישראל, ושלושת אלפים הלכות שנשתכחו בימי 
אבלו של משה החזיר בפלפולו (תמורה שם), לא היה ״שבע״ ומסתפק במה 
שיש לו אלא היה ״רעב״ ומבקש הכל, ורעבונו היה באופן שאם אין לו ״הכל״ 
הרי הוא אומלל והולך לשאול, ומשום כך זכה שתתקבל תפלתו. וזהו שאמר 
הכתוב (תהלים פא, יא): ״אנכי ה׳ אלוקיך המעלך מארץ מצרים הרחב פיך 
ואמלאהו״, ופירשו רש״י והראב״ע שהכוונה לתפילה: ״הרחב פיך״ ושאל ככל 

אשר תוכל ובכל הכח, ״ואמלאהו״ מיד. (שיחות מוסר, מאמר נ״ט). 

בי‡ורים
27. לטוב ‰עולם ‰ב‡. פירוש, דוד המלך לא הסתפק להשיג רק איזשהו חלק 
המעלה  ולפיסגת  המושלם  הטוב  אל  להגיע  התאוה  אלא  הבא,  בעולם 
שבעולם הבא. 28. מ‰ רב טובך. מה מאוד רב הטוב אשר גנזת לתת ליראיך 
מן השמים,  להם  הבא  מהטוב  ישבעו  בי˙ך.  ירוין מ„˘ן   .29 הבא.  בעולם 
ומימי נחל היוצא מהעדן תשקה אותם והוא מדרך משל לרוב השפע (מצודת 
ועמלו היה להשיג  ל‰. אל האדם שכל שאיפתו  30. ‡ל‡ ‡ל ‰ר‡וי  דוד). 

ולהגיע אל תכלית המעלות הטובות. 

של  ברייתו  מתחלת 
או  צדיק  שיהיה  האדם 
רשע , וכן אין שום דבר 
האדם  את  שמושך 
(טבעו)  תולדתו  בעיקר 
כלומר,  מסוימת,  למדה 
אותו  תמשוך  שתולדתו 
לזוז  אפשר  שאי  לדבר 
ממנו, שאם כן אין מקום 
לא למצוות התורה ולא 
עי״ש.  ועונש  לשכר 
משנה׳  ה׳לחם  והקשה 
שבת  במסכת  מהגמרא 
מבואר  ששם  (קנו.) 
האדם  נולד  שבו  ש׳יום׳ 
בשעת  השולט  ׳מזל׳  או 
לידתו משפיע על טבעו 
ותירץ,  ותכונותיו, 
לומר  הגמרא  שכוונת 
נטייה  לאדם  שיהיה 
קצת לדברים אלו, אבל 
הנאמר  על  היעב״ץ  וכ״כ  טבעו.  לשנות  האדם  של  ובבחירתו  שבידו  ודאי 
דור  בכל  ושתלן  עמד  מועטים  שצדיקים  הקב״ה  ״ראה  (לח:)  יומא  במסכת 
ודור״, שלכאורה הרי הדבר תלוי בבחירת האדם, אלא שיש בני אדם שנולדו 
בטבעם להיות צדיקים, אף שגם להם עדיין יש בחירה. וכן מצינו להיפך אצל 
וסילקו  הקב״ה  מיהר  לפיכך  ולהרשיע  לשוב  בדעתו  וקל  היה  ״צדיק  חנוך, 

והמיתו קודם זמנו״ (רש״י בראשית ה, כב). 

ם  ָ̇ ‡ו… ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿ י„  ƒ̇ ָע 44ו¿ ן  ֻכָוּ מ¿  ‰ ז∆

 ׁ̆ י≈ ו¿  ,˙ עו… ּ ≈„ ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒמ ר  ≈̇ יו… ָר‰  ≈‰ מ¿

 ‡ ָלּ ∆‡ , ˙ו… ָיּ ƒר ˙ ב¿ּ ַלּ ƒח ¿̇ ּƒיָנם ָלָ‡ָ„ם ב ≈‡ ׁ∆̆

ּבו…  ƒל ‰ נ∆ ּפו… ׁ∆̆ ים ‡ו…  ƒר ֲ‡ח≈ ם מ≈ ָ̇ ָלַמ„ ‡ו…

 . ּבו… ƒל ‰ ב¿ּ ָ̇ ָעל¿ ׁ∆̆ ָב‰  ָׁ̆ י ַמח¿ ƒפ מו… ל¿ ¿̂ ַע מ≈

ר…ב  ּ‰ ב¿ּ ׁ̆ ָבּ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ ׁ̆ י≈

יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ  ׁ̆ י≈ ו¿  ,˙ מו… ˜ו… ַ‰מ¿ּ

 ‰ מ∆ ּ„ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ ַעט.  מ¿  ‰ּ ָבּ  ׁ̆ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ ל¿

ר  ׂ ָ̆ ּוָב ָיָר˜  יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ יל,  ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇  ‰ ׂ ∆̆ עו… ל¿

ּלּו  ≈‡ ָכל  ו¿ ין,  ƒל פ¿ּ ל¿ ƒּופ ַלח  ּומ∆ ם  ƒּוַמי

ָח„  ∆‡ ל  ָכּ ƒמ ח  ַּ̃ ƒל יך¿  ƒר ָ̂ ים  ƒינ ּƒמ‰ַ

ם  ƒ‡ .‰ ב≈ּ ּ‰ ַ‰ר¿ ז∆ ƒַעט ּומ ּ‰ מ¿ ז∆ ƒעּור: מ ׁƒ̆ כ¿ּ

 ‰ ב∆ּ ם ַיר¿ ƒ‡ ,‰ ‰ 45ָרז∆ י∆ ¿‰ ƒר י ׂ ָ̆ ט ַ‰ָבּ ַמע≈ י¿

בי‡ורים
נוטה במהרה  זה אלא  נולד עם טבע  כלומר, שלא  ‡ו˙ם.  ל˜בל  וע˙י„   .44
וביתר קלות לקבל תכונה זו. 45. רז‰. יחסר במאכל (והאוכלו לא ישבע עקב 

מיעוט הבשר שאכל).

ו…  ׁ̆ ַנפ¿ ע  ַבּ ׂ ¿̆ ƒ̇ ל…‡  ָחָב‰,  ר¿  ׁ̆ פ∆ נ∆ ַעל  ַבּ

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָלם,  עו… ָבּ ׁ∆̆ ן  ָממו… ל  ָכּ ƒמ

ף" (˜‰ל˙  ס∆ ע כ∆ּ ַבּ ׂ ¿̆ ƒף ל…‡ י ס∆ ב כ∆ּ ≈‰…‡37"

ּלּו  ƒפ‡ֲ לו…  י  ּ„ַ ׁ∆̆ ר-רּוַח  ַ̂ ¿̃  ׁ̆ י≈ ו¿ ט),   ,‰

‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ו¿ ָרָכיו;  ¿̂ ל  ָכּ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ף  ּ…„ ר¿ ƒי ל…‡  ו¿ מּוָעט  ָ„ָבר  ב¿ּ

רּוָט‰  פ¿ּ ל  כ≈ ‡ו… ינו…  ≈‡ ו¿ ַעל-ָי„   ı ב≈ ˜ו… 38ו¿ ָרָעב  ָבּ מו…  ¿̂ ַע ף  ַס‚≈ּ מ¿

ם  ƒי„ַ ָיּ ַבּ נו…  „ ָממו… ַ‡ב≈ּ ‰ּו‡ מ¿ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ל, ו¿ „ו… ּ‚ָ ַער  ַ̂ ‡ ב¿ּ ָלּ ּלו… ‡∆ ּׁ∆̆ ƒמ

ל     ל≈ ‰ו… 39מ¿ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ עו… ּ ≈„‰ַ ָ‡ר  ׁ¿̆ ּלּו  ≈‡‰ָ ים  ƒָרכ ּ ¿„ ַעל  ו¿  . ו… ּ̇ ַ„ע¿ ל¿

ָבב  -ל≈ 41ַרך¿ ָמן,  ַרח¿ ו¿ ָזר  ַ‡כ¿ יב,  ƒ„ָנ ו¿ ן  ƒר-ַעי ַ̂ ן,  נ≈ ‡ו… 40ו¿

ן.  ∆‰ ‡ ָבּ ≈̂ ּיו… ָכל ַכּ ב, ו¿ יı-ל≈ ּƒמ‡ַ ו¿

˙ו…  ָיּ ƒר ב¿ּ  ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇ ƒ43מ ָלָ‡ָ„ם  ָ‰יּו  ׁ∆̆ ן  ∆‰ מ≈  ׁ̆ י≈  ,˙ עו… ּ ≈„‰ַ42 ָכל  ו¿
ל ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆ עו…  ב¿ ּƒט ׁ∆̆  ˙ עו… ּ ן „≈ ∆‰ ׁ̆ מ≈ י≈ , (ו)ו¿ ַבע ּ‚ּופו… י ט∆ ƒפ ל¿

„עו˙  מ‰ן  וי˘  ו. 
ז‰  ‡„ם  ˘ל  ˘טבעו 
(הלכ׳  הרמב״ם  מכוון. 
כתב  ד)  ה,  תשובה 
גזר  לא  שהקב״ה 

בי‡ורים
37. ‡ו‰ב כסף ל‡ י˘בע כסף. מי שאוהב לאסוף כסף לא ישבע ממנו, כי 
לעולם אין די לו במה שקבץ ורוצה להרבות עוד (מצודת דוד). ואמרו חכמינו 
ז״ל (קהלת רבה פ״ג י׳): ״אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, מי שיש לו מנה רוצה 
הכתוב  דרך  על  י„.  על   ıו˜וב  .38 מאות״.  ארבע  רוצה  מאתים  מאתים, 
במשלי (יג, יא). ור״ל, שקובץ הון עם מלאכת היד. ולמרות שהונו מתרבה, עם 
כל זה אינו אוכל פרוטה משלו אלא בצער גדול. 39. מ‰ולל. ערבוב והוללות 
ושטות (רש״י קהלת ב, ב). 40. ו‡ונן. דואג. (עיין סנהדרין (ק:) ״לא תעיל דויא 
ג)              כ,  (דברים  דבר.  מכל  וירא  מבוהל  לבב.  רך   .41 בליבך״).  (=דאגה) 
43. מ˙חיל˙ ברי˙ו. שנולד עם  והתכונות של האדם.  42. ‰„עו˙. המדות 

תכונות אלו, והמה טבועות בו משעת לידתו. 

 ,˙ לו… ם חו… י‰∆ ≈̇ ו… ׁ̆ פ¿ ַנּ ׁ∆̆ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ׁ̆ ב¿ּ ך¿ י≈ י, ָכּ ƒי ר…ב ַ‰ח…ל ƒפ ל ל¿ ַ‰כ…ּ

ים  ƒל ּ ¿̂ ַע ¿̇ ƒּומ ָב‰  ַ‰ּטו… ך¿  ר∆ ּ ∆„ ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ו¿  ,˙ ‰ָ50ָרעו… ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ו¿

ן  כ≈ ו¿ ָים.  ָחל¿ י  ƒפ ל¿  „…‡ מ¿ ן  י‰∆ ֲעל≈  ‰„ָ ב≈ כ¿ּ י‡  ƒ‰ ו¿  ,‰ּ ָבּ  ˙ כ∆ ָלל∆

ב  ים ָלַרע טו… ƒר י ָ‰‡…מ¿ לּו: "‰51ו… ים ַ‰ָלּ ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ר ָבּ מ≈ ָי‰ּו ‡ו… ע¿ ַׁ̆ י¿

ַמר  ים  ƒמ ׂ ָ̆  , ך¿ ׁ∆̆ ח… ל¿ ר  ‡ו… ו¿ ר  ‡ו… ל¿ ך¿  ׁ∆̆ ח… ים  ƒמ ׂ ָ̆ ָרע,  ב  ַלּטו… ו¿

ַמר:             ¡‡ נ∆ ם  י‰∆ ַוֲעל≈ כ);   ,‰ (י˘עי‰  ַמר"  ל¿  ˜ ּוָמ˙ו…  ˜ ָמ˙ו… ל¿

" (מ˘לי ב, י‚).  ך¿ ׁ∆̆ י ח… כ≈ ַ„ר¿ ˙ ב¿ּ כ∆ ר ָלל∆ ׁ∆̆ ˙ י… חו… ים ָ‡ר¿ ƒב "‰ַ52ע…ז¿

ים,  ƒל ַ‰ֲחָכמ ∆̂ כּו ‡≈ ל¿ ? י≈ ׁ̆ פ∆ י ַ‰נ∆ּ ƒל ַנ˙ ח√ ָּ̃ ַּ̇ י‡  ƒ‰ ‰ּוַמ „ ַ̂ י כ≈ ו¿
ַע„  ם  ָ̇ ‡ו… ים  ƒ„ ַלמ¿ּ מ¿ּ ׁ∆̆  ,˙ ו… ׁ̆ ָפ ּ ַ‰נ¿ י  ≈‡ פ¿ רו… ם  ≈‰ ׁ∆̆

ם  ∆‰ ָלּ ׁ∆̆  ˙ ָרעו…  ˙ עו… ≈„ ב¿ּ ים  ƒיר ּƒכ ַ‰ַמּ ו¿ ָב‰.  ך¿ טו… ר∆ ∆„ ל¿ ירּום  ƒז ח¿ ַיּ ׁ∆̆

ָ‡ַמר  ם  י‰∆ ֲעל≈ ם,  ָ̇ ‡ו…  ‡ ַרפ≈ּ ל¿ ָחָכם  ל  ∆̂ ≈‡ ים  ƒכ ל¿ ‰ו… יָנם  ≈‡ ו¿

זּו" (מ˘לי ‡, ז).  ים ָבּ ƒיל ƒו ָמ‰ ּומּוָסר ‡¡ ל…מ…‰: "53ָחכ¿ ׁ¿̆

ב,         ַ‰ּטו… ך¿  ר∆ ּ ∆„  ׂ̆ פ…ּ ¿̇ ƒל ם  ָ̇ ֲ‡ָו ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ ָמּ ַכּ  ׁ̆ י≈

בי‡ורים
מזיק לבריאותו. 50. ‰רעו˙. הדעות והמדות הרעות. 51. ‰וי ‰‡ומרים לרע 
טוב. הוי לכם הרשעים, האומרים על ה״עבודה-זרה״ שהיא טוב, ועל עבודת 
ה׳ שהיא ״טוב״ – אומרים שהיא רע, על המעשים הרעים שיביאו עליהם חושך 
- אומרים שהם אור, ואת המעשים הטובים שה׳ עושה אור למקיימם אינם 
עושים, שמים מר למתוק ומתוק למר. 52. ‰עוזבים ‡רחו˙ יו˘ר. העוזבים 
את הדרך הישרה והנכונה כדי ללכת בדרכים חשוכות ועקלקלות. 53. חכמ‰ 

ומוסר ‡וילים בזו. בתורה ובמוסר הטיפשים פורקי העול מזלזלים.

ט  ַמע≈ ם י¿ ƒ‡ ,ם ָלּ ן ֻכּ כ≈ . 46ו¿ חו… ל¿ ƒֲחַמ˙ מ ָכל מ≈ ¡‡ ‰ נ∆ י∆ ¿‰ ƒַלח ל…‡ י מ∆

 ‡ ≈‰ י¿ ַעט,  מ¿ יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ ַבּ  ‰ ב∆ּ ַיר¿ ו¿  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ ַבּ

ל  ָ̃ ׁ¿̆ ƒָח„ מ ל ‡∆ ָכּ ƒח מ ַּ̃ ƒר י ׁ∆̆ י, ֲ‡ ƒ̃ ל. ֲ‡ָבל ַ‰ָבּ ָ̃ ל¿ ֻ̃ ֲ‡ָכל מ¿ ַ‰ַמּ

 ‰ּ ָין ַ‰ז∆ נ¿ ƒָכע ָליו. ו¿ כ¿ ‡ו… ˜ ל¿ ב ּוָמ˙ו… ֲ‡ָכל ָער≈ ‡ ַ‰ַמּ ≈‰ ָ‰ָר‡ּוי, ָ‡ז י¿

ן ָ‰ֲעָנָו‰  ‚ו… ‰, כ¿ּ ֻרב∆ּ ן מ¿ ∆‰ ח מ≈ ַּ̃ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ׁ̆ ˙: י≈ ּ„ו… ƒמ 47ב¿ּ

ן  ‚ו… ַעט, כ¿ּ ן מ¿ ∆‰ ח מ≈ ַּ̃ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ׁ̆ י≈ ן, ו¿ י‰∆ מ≈ „ו… ˙ ו¿ ׁ∆̆ ַ‰ב…ּ ו¿

ל  ≈̃ ו… ׁ̆ 48 ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ יו… ¿‰ ּƒב ן  ָלכ≈ ּיּו˙.  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ו¿ ָ‰ַעּזּו˙  ו¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ

ל…‡  ו¿ ַח˙  פ¿ ƒי עּוָרּ‰, ל…‡  ׁƒ̆  ‰ ּ„ָ ƒל מ ָכּ ƒח מ ַּ̃ ƒל ם  ƒַני ‡ז¿ ס ַ‰מ…ּ ל∆ פ∆ ב¿ּ

ָב‰. י˙ ַ‰ּטו… ƒל כ¿ ַ̇ יַע ל¿ ּ ƒ‚ַי ‰ ז∆ יף, ָבּ ƒס יו…

 

ל  ּ‚ַ ֻ‰ר¿ ׁ∆̆ ‡ו…  ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ ל¿  ‰ ט∆ נו… עו…  ב¿ ּƒט ׁ∆̆ י  ƒמ ין,  ƒב ָ̇ ו¿ ַ„ע  ּ≈̇
ַ‡ך¿   ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ּוב  ׁ̆ ָל ּבו…  ƒל ל  ∆‡ ן  ּ≈̇ ƒי ל…‡  ו¿ ָרָע‰,   ‰ ּ„ָ ƒמ ב¿ּ  

 ˙ ּ„ו… ƒמ ַעל ב¿ּ ¿‚ ƒי ַ‡ס ו¿ מ¿ ּ ƒי ׁ∆̆ ˙ו…  י‡ ‡ו… ƒב ‰ מ≈ ּ‰ - ז∆ ר ָבּ ב≈ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒי„ מ ƒמ ָּ̇

י  ƒל ח√ ‰ּו‡  ין  ƒּסּור ּ ƒי‰ַ ו¿ ַער  ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ב  ≈‡ ַ‰כ¿ּ ר…ב  ׁ∆̆ מו…  ּוכ¿  .˙ בו… טו…

י  ƒל ח√ ָבּ ׁ∆̆ מו…  ּוכ¿  ; ׁ̆ פ∆ ַ‰נ∆ּ י  ƒל ח√ ם  ≈‰  ˙ ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ ר…ב  ן  כ≈ּ ַ‰ּ‚ּוף, 

ים  ƒל ן ַ‰חו… ƒמ ׁ̆ י≈ ו¿ ˜ ַמר,  ˙ו… ַ‰ָמּ ˜ ו¿ ר ָמ˙ו… ים ַ‰ַמּ ƒֲעמ ַ‰ּ‚ּוף טו…

ב,  ַ‰ּטו… ַמֲ‡ָכל   ‡ נ≈ ו… ׂ̆ ו¿ לו…  ב  ינו… טו… ≈‡ ׁ∆̆ 49 ַמֲ‡ָכל  ל¿  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆

בי‡ורים
46. וכן כולם. שאר מיני המאכלים והתבלינים שבתבשיל כירק ומים ופלפלין, 
צריך  מהן  אחת  שבכל  ״מדות״,  בשם  נקראו  ולכן  במ„ו˙.   .47 ימעט...  אם 
ו˜ל בפלס ‰מ‡זניים. מתבונן  להשתמש במדה הנכונה ובמינון המדויק. 48.̆ 
ביושר שכלו וברוחב הבנתו. 49. ˘‡ינו טוב לו. שאינו בריא לו אלא אדרבה, 

ן,  עו… מ¿ ׁƒ̆  ׂ̆ ַחפ≈ּ מ¿ּ ׁ∆̆ ן  ‡ּוב≈ ר¿ ƒל  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ָר‡ּוי.  ָכּ  ˙ בו… ַ‰ּטו…

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ֲחַמ˙  מ≈  , ‡ו… ¿̂ מו… ינו…  ≈‡ ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿  , ירו… ּƒּוַמכ

ן  ו… ׁ̆ ל¿ ָחר  ב¿ ƒנ ף  ס∆ "כ∆ּ ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ָר‡ּוי.  ָכּ ˙ו…  ‡ו…  ׂ̆ ַחפ≈ּ מ¿

לו…  ם  ל≈ּ ַׁ̆ ל¿ ּוָב‡  רו…  ֲחב≈ ַבּ  ‰ ׁ∆̆ ּנו… ׁ∆̆ י  ƒ59מ  - כ)  י,  (מ˘לי  י˜"  ּ ƒ„ ַ̂

 ˜ ∆„ ∆̂ ל 61ו¿ ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ ˙ ַּ̇ ƒמ‡ֲ יר 60ַבּ ּƒינו… ַמכ ם ‡≈ ƒ‡ ,ל ָ̃ ׁ¿̆ ƒמ ף ב¿ּ ס∆ כ∆ּ

ף  ס∆ יַנ˙ ַ‰כ∆ּ ƒח ב¿ ּƒי 62ב ƒ̃ ינו… ָבּ ≈‡ ׁ∆̆ ל ַ‡ך¿  יר ַ‰כ…ּ ּƒם, ‡ו… ַמכ ƒַני ‡ז¿ ַ‰מ…ּ

י  ּƒכ ף,  ס∆ ַ‰כ∆ּ ו¿ ל  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ ַין  נ¿ ƒע ב¿ּ ָזּ˜  ƒנ  ˙ יו… ¿‰ ƒל ב  רו… ָ̃  ׁ̆ י ƒ‡‰ָ  ‰ ז∆  -

 ˙ חו… ָפּ ח  ַּ̃ ƒי ם  ּ‚ַ ים.  ƒ‚י ּƒ‰ַ64ס ח  ַּ̃ ƒי ו¿ ף  ס∆ כ∆ ב¿ּ ן  ָמ‡≈ 63י¿ ים  ƒָעמ פ¿ ƒל

ים  ׂ ƒ̆ ל ‡ו… ָי ַּ̃ ל ַ‰ ָ̃ ׁ¿̆ ƒח 65מ ַּ̃ ƒי ‡ ָמּ ׁ∆̆ י  ּƒכ , ל ָ‰ָר‡ּוי לו… ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ƒמ

בי‡ורים
לחפ˘ ‰מ„ו˙ ‰טובו˙ כר‡וי. כי כדי לזכות לתורה ולמידות טובות אפשרי 
(ב, ד-ה): ״אם תבקשנה  יעמול על כך, כנאמר במשלי  הדבר רק אם האדם 
הרי  תמצא״,  אלוקים  ודעת  ה׳  יראת  תבין  אז  תחפשנה;  וכמטמונים  ככסף 
שבשביל השגת התורה והחכמה חייבים לבקשם לפחות כבקשת הכסף, וכן 
להוציאו  שיטרח  למי  רק  ועומד  שמור  והוא  שהוטמן  מטמון  כמחפש 
״לא  יגיע אל היעד הרצוי, כאמרם:  – לעולם לא  יתעצל  ממחבואו. אך אם 
יגעתי ומצאתי – אל תאמין״. 59. מי ˘נו˘‰ בחבירו. מלוה התובע את חבירו 
– אם המלוה אינו  והלוה פורע למלוה כסף במשקל  הלוה שיחזיר לו חובו, 
60. ב‡מי˙˙ ‰מ˘˜ל. אם המשקל שבו שוקלים את הכסף מדוייק  מכיר... 
‰מ‡זניים. אם שתי  וˆ„˜   .61 אבני המשקולות.  באמיתת  וכן  מזייף.  ואינו 
אחת  כף  ואין  בשוה  שוה  שמשקלם  וכן  ומאוזנים,  ישרים  המאזניים  כפות 
הוא  מהלוה  שמקבל  הכסף  אם  ‰כסף.  בבחינ˙   .62 מחברתה.  יותר  כבדה 
בקי  ואינו  מאחר  ימ‡ן.   .63 (פסולת).  סיגים  בו  מעורב  שאין  ונקי,  צרוף 
בבחינת הכסף אם הוא כסף נקי ומזוקק או שמא מעורב בו סיגים, הרי יתכן 
שמבלי משים ידחה את הכסף הצרוף והמזוקק וימאן לקחתו, ותחת זה יקח 
את הכסף המעורב עם סיגים. 64. ‰סי‚ים. פסולת הכסף. 65. מ˘˜ל ‰˜ל. 

י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ם  יו… ָכל  ב¿ּ ים  ƒב ׁ¿̆ חו… ו¿ ם,  ָל‰∆ ב  ּטו… ַמ‰  ים  ƒע ¿„ יו… יָנם  ≈‡ ו¿

ָין  נ¿ ƒע‰ָ  ‰ ז∆ ו¿ ם.  י‰∆ מ≈ י¿ ל  ָכּ ים  ƒ‚י ׂ ּƒ̆ ַמ יָנם  ≈‡ ו¿ ָנ‰,  יו… ל¿ ָ‰ע∆ ַמֲעָל‰ 

נו…  רו… ס¿ יר ח∆ ּƒינו… ַמכ ≈‡ ׁ∆̆ ָח„ - 54 ים ‰ּו‡: ָ‰‡∆ ƒָבר ּ י „¿ נ≈ ׁ¿̆ ֲחַמ˙  מ≈

ן  ‡ּוב≈ ר¿ ƒל  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ים,  ּƒנ‚ֻ ַ‰מ¿ ָרָכיו  ¿„ ּƒב ין  ƒח ַמב¿ ינו…  ≈‡ ו¿

ל  ָכּ ˙ו…  ‡ו…  ׂ̆ ַחפ≈ּ י¿ ּלּו  ƒפ‡ֲ  , ירו… ּƒַמכ ינו…  ≈‡ ו¿ ן  עו… מ¿ ׁƒ̆ ל¿  ׂ̆ ַחפ≈ּ ַ‰מ¿

ל…‡  ו¿ לו…  ¿̂ ∆‡  ‡ 55ָיבו… ים  ƒָעמ פ¿ּ  ‰ ָמּ ַכּ י  ּƒכ ‰ּו,  ≈‡ ָ̂ מ¿ ƒי ל…‡  ם  ַ‰ּיו…

י„  ƒמ ָּ̇ ב  ׁ≈̆ ‰ּו‡ חו… ׁ∆̆ י 56 ּƒף-ַעל-פ‡ַ ,‰ּ ן ָ‰ָ‡ָ„ם ַ‰ז∆ ‰ּו; כ≈ּ יר≈ ּƒַיכ

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ יָון  , 57כ≈ּ י‚ו… ׂ ּƒ̆ ב, ל…‡ ַי ‰ ַ‰ּטו… ׂ ≈̆ ׂ̆ ַמֲע ַחפ≈ּ ‰ ּומ¿ ׂ ∆̆ ֲע ַמ‰ ַיּ

 . נו… רו… ס¿ יר ח∆ ּƒַמכ

ב  ׁ≈̆ חו… ו¿  , ּבו…  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ָ‰ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ ַע  ≈„ יו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ ו¿
י‚  ׂ ּƒ̆ ַ‚ם ‰ּו‡ ל…‡ ַי ˙, ו¿ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒמ ח…ז ב¿ּ ¡‡ ל∆ ם ו¿ ∆‰ ‡˙ מ≈ ≈̂ ָל

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ  ׂ̆ ַחפ≈ּ ל¿ ל  ּ ≈̂ ַע ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆ ֲחַמ˙  58מ≈ ר,  ָׁ̆ ַ‰ָיּ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ָיָמיו  ל  ָכּ

בי‡ורים
‡ינו מכיר חסרונו. אדם שחולה ואינו מודע לכך, הרי כל זמן שלא נודע   ̆.54
לו על חוליו - לא ילך לדרוש ברופאים, כמו כן אדם שאינו מכיר בחסרונותיו 
ובדרכיו המגונים, הרי לא יתקן את עצמו מאחר ואינו מודע שזקוק הוא לכך. 
55. יבו‡ ‡ˆלו ול‡ יכיר‰ו. כמה פעמים יעמוד שמעון סמוך לראובן ובכל 
56. ˘‰ו‡ חו˘ב ˙מי„ מ‰  ואינו מכירו.  יזהה אותו מאחר  זאת ראובן לא 
57. כיון  יע˘‰. הוא מתבונן תמיד מה עליו לעשות כדי להשיג את הטוב. 
˘‡ינו מכיר חסרונו. כי בכדי להשיג את הטוב המושלם אפשר רק לאחר 
שעקר והסיר את הרע שבו, בבחינת ׳סור מרע ועשה טוב׳, ולכך כל זמן שאינו 
לא  הרי  המגונות,  ובאורחותיו  הרעות  במידותיו  ואינו מבחין  חסרונו  מכיר 
58. מחמ˙ ˘מ˙עˆל  יעקרם ולא יסירם ממנו וממילא לא ישיג את הטוב. 

שתי  הם  הלשונות 
טובות  אזהרות 
הנה  כי  מאד.  ומועילות 
הוא  במעשים  הפשפוש 
כלל  על  לחקור 
בו,  ולהתבונן  המעשים 
מעשים  בהם  הנמצא 
אשר  יעשו  לא  אשר 
פי  על  הולכים  אינם 
כי כל  וחוקיו,  ה׳  מצוות 
 – מאלה  ימצא  אשר 
אך  העולם.  מן  יבערם 
החקירה  הוא  המשמוש 
אפילו במעשים הטובים 
ולראות  לחקור  עצמם, 
היש בענינם איזה פניה 
(כגון  טובה  לא  אשר 
שבח  להשיג  כוונה 
להרויח  או  מבני-אדם 
ממון) או איזה חלק רע 
(כגון מעשה טוב שעלול 
לצאת ממנו נזק בעתיד 
או שיש בו הפסד לזולת 
שיצטרך  וכדומה) 
חלש  או  הוא  וחזק  הטוב  לבחון  בבגד  כממשמש  זה  והרי  ולבערו.  להסירו 
ובלוי, כן ימשמש במעשיו לבחון תכונתם (ענינם ותוכנם) בתכלית ההבחנה 
(בהבחנה מדוקדקת עד קצה היכולת) עד שישאר (האדם בעל המעשים) זך 

ונקי (ללא פניות וחלקים רעים במעשיו)״.

ָמ˙ו…  ׁ¿̆ ƒנ  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ָ‡ז  ו¿ ּנּו,  מ∆ּ ƒמ ים  ƒ‚י ּƒס‰ַ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒ̃ ‡ל… ‰ ל≈ ָ̃ ּ ָ̃ ֻז רּוָפ‰ ּומ¿ ¿̂

ף  ר≈ ּ…̂ ַל  ‡ ≈̂ ּ ַוי≈ ף,  ס∆ ָכּ ƒמ ים  ƒ‚י ƒס "ָ‰‚ו… 

ים,  ƒ‚י ּƒירּו ַ‰ס ƒס ָיּ ׁ∆̆ י" (מ˘לי כ‰, „) כ¿ּ ƒל כ∆ּ

רּוף. ָ̂ י  ƒל ‰ ַ‰כ¿ּ י∆ ¿‰ ƒז י‡ָ

 

ינו…  ≈‡ ו¿ ָ‰ָ‚יו  נ¿ ƒמ ב¿ּ  ‰ נ∆ּ ַׁ̆ ַ‰מ¿ ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ ו¿
 ‚‰ָ נ¿ ƒמ ב¿ּ ז  ח≈ ‡ו… ָח„  ∆‡ ַמן  ז¿ בּוַע,  ָ̃  

 ‚‰ָ נ¿ ƒו… מ˙ ‡ו… ˜ מ≈ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒָח„ מ ַמן ‡∆ ּוז¿  ‰ ז∆

 ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ָכָכ‰  ו¿ ר,  ַ‡ח≈  ‚‰ָ נ¿ ƒמ ז  ח≈ ‡ו… ו¿

 ı ָחפ≈ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם  ל¿  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ָלם.  עו… ל¿

ל…‡  ּכו… ו¿ ר¿ ַע ַ„ּ ≈„ ינו… יו… ≈‡ יר ו¿ ƒל ע ∆‡ ˙ כ∆ ָלל∆

˙ו…  ‡ו… ים  ƒיכ ƒל ַ‰ּמו… ים  ƒיל ƒב ּׁ¿̆ ‰ַ יר  ּƒַיכ

ַעם  ַפּ ם,  מ≈ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒ69מ ‰ּו‡  ן  ָלכ≈ יָ‰,  ל∆ ≈‡

 ‰ ע∆ ¿̇ ƒי ו¿ ַיֲחז…ר  ו¿ ָח„,  ∆‡ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ך¿  ל≈ י≈ ַ‡ַח˙ 

בי‡ורים
69. מ˘˙ומם. מתבלבל בהליכתו ותועה בדרכו מאחר ואינו מכיר את הדרך 

הסלולה המובילה לעיר.

ל  ָכּ ƒם, מ ƒַני ‡ז¿ מ…ּ ַבּ ׁ∆̆  „ ב≈ ף ַ‰ָכּ ַכּ ף ַבּ ס∆ ַ‰כ∆ּ

ם  ƒ‡ ּלּו ƒי ָטעּו˙. ‡ו… ֲ‡פ י„≈ ƒל ‡ ּלּו ָיבו… ≈‡

ינו…  ≈‡ ם  ƒ‡ ל,  ָ̃ ׁ¿̆ ƒמ ּוב¿ ף  ס∆ כ∆ ב¿ּ י  ƒ̃ ָבּ ‰ּו‡ 

ב  ָער≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ָר‡ּוי, ‡∆ ל ּבו… ָכּ כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒמ

י  ƒ̃ ָבּ ‰ּו‡  ם  ƒ‡ ֲ‡ָבל  ים.  ƒ‚י ƒס ּפו…  ַכס¿ ב¿ּ

ל ּבו…  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒף, ּומ ס∆ ל ּוַבכ∆ּ ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ל - ַבּ כ…ּ ַבּ

ָר‡ּוי  ָכּ ם  ל≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ66מ ‰ּו‡  ָ‡ז   - ָר‡ּוי  ָכּ

 ‰ ָמּ ּ ƒ„ ן  ָלכ≈ ל.  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ַבּ ם  ל≈ ָׁ̆ ו¿ י  ƒ̃ ָנ ף  ס∆ כ∆ּ

י˜  ּ ƒ„ ּ ַ̂ י ַ‰ ּƒָחר, כ ב¿ ƒף נ ס∆ כ∆ י˜ ל¿ ּ ƒ„ ַ̂ ן  ו… ׁ̆ ל¿

ָכל  ו¿ ָ‰ָרע  ו¿ ב  ַ‰ּטו… יר  ּƒכ‰ַ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂

ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ּול¿ ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

‚ּופו…  67ב¿ּ ַח  ר≈ טו…  ˙ יו… ¿‰ ƒל ו¿ ָר‡ּוי,  ָכּ ן  ∆‰ ָבּ

ח…ז  ¡‡ ל∆ ו¿ ּו˙  ׁ̆ פ¿ּ ּƒט‰ַ ַלֲעז…ב  ָמ˙ו…  ָחכ¿ ּוב¿

 ˙ בו… ֲערו… ַּ̇ יר  ƒס‰ָ 68(ז)ּול¿ בּוָנ‰  ּ¿̇ ַבּ

˙ערובו˙  ול‰סיר  ז. 
‰סי‚ים ממנו. ה׳מסילת 
ג)  מבאר  (פרק  ישרים׳ 
בבדיקת  שלבים  שני 
לדחות  א.  המעשים: 
ב.  הרעים.  המעשים 
לזכך המעשים הטובים. 
וז״ל: ״הנה הרוצה לפקח 
הנה  שתים  עצמו,  על 
ההשקפות הצריכות לו: 
מהו  שיתבונן  האחת, 
שיבחר  האמיתי  הטוב 
בו האדם והרע האמיתי 
שינוס ממנו. והשניה, על 
הוא  אשר  המעשים 
הם  אם  לראות  עושה, 
מכלל  או  הטוב  מכלל 
הרע... ודבר זה הודיעונו 
באמרם  ז״ל  חכמינו 
לו  ״נוח  יג):  (ערובין 
יותר  נברא  לאדם שלא 
ועכשיו  משנברא, 

ששני  ותראה  במעשיו״.  ימשמש  לה:  ואמרי  במעשיו;  יפשפש   – שנברא 

בי‡ורים
אבן המשקולת ששוקלים כנגדה בשתי כפות המאזניים, האבן מכאן והכסף 
פחות.              ישקול  הכסף  גם   - הגדולה  במקום  הקטנה  האבן  יקח  ואם  מכאן, 
ב‚ופו   .67 נקי...  כסף  דהיינו  כראוי  תשלום  מקבל  כר‡וי.  מ˘˙לם   .66
יצרו  לכבוש  הרעות,  מידותיו  על  להתגבר  בגופו  להתאמץ  הן  ובחכמ˙ו. 
ולהכניע תאותו, והן להשתמש בחכמתו ולהבחין בשכלו במדות הרעות כדי 
אדם  צריך  טוב  במעשה  גם  ‰סי‚ים.  ˙ערובו˙  ול‰סיר   .68 מתוכו.  לבערן 

לבחון שהמעשה יהיה זך ונקי ושלא יהיה מעורב בו משהו מהרע.

הגאוה  כמדת  רעות 
שמים.  יראת  מונעות 
בל  אפו  כגובה  ״רשע 
ד)  י,  (תהלים  ידרוש״ 
אני  סבור  המתגאה 
ואפסי עוד, ואינו מסוגל 
מלכות  עול  עליו  לקבל 
מדת  כן  שמים. 
מדה  ה׳קשה-עורף׳ 
ועקשן  מאד,  עד  מגונה 
רצונותיו,  פי  על  רק  חי 
דבר  לשמוע  מוכן  ואינו 
אפילו  המפריע  חכמה 
להנחותיו  במעט 

ורצונותיו המוקדמות.
בשלח  בפרשת  ומצינו 
״וילונו העם  טו):  (שמות 
מה  לאמר  משה  על 
ה׳  על  ויצעק  נשתה, 
        - נסהו״  ״ושם  וברש״י  נסהו״,  ושם  ומשפט  חק  לו  שם  שם  עץ...  ה׳  ויורהו 
רחמים  עלינו  בקש  יפה  בלשון  במשה  נמלכו  שלא  ערפו  קשי  וראה  לעם 
ישראל             מכלל  התורה  תובעת  נתלוננו״.  אלא  לשתות  מים  לנו  שיהיה 
ואף           הקב״ה.  על  התלוננות  לכדי  אותם  הביאה  זו  מדה  ׳קשה-עורף׳,  מדת 
מכל          הקב״ה,  נסי  בעיניהם  הכל  וראו  סוף  ים  קריעת  לאחר  מיד  שהיו 
נותנת           וברורה, כי המדה אינה  מקום הקשיות מפריעה להתלמדות פשוטה 
שאפילו                  עצמו,  על  זאת  לראות  יכול  ואדם  רצונותיו.  על  לותר  לו 
מאשר  שונה  להתנהג  עליו  משפיעות  אינם  בעיניו  שראה  ברורים  דברים 

הורגל.
וכמו כן כל המדות כולם מפריעים ליראת שמים. ולכן כדי להשיג יראה חייב 

לעקור מקרבו את מדותיו הרעות. 
ט. ו‡ם ˙˙יר ˜˘ר ‰יר‡‰ יב„לו ממך כל ‰מ„ו˙ ‰טובו˙. מצאנו שיראת 
להשגת  והאמצעי  היסוד  היא   - עצמה  בפני  מצוה  היותה  מלבד   – שמים 

 ׁ̆ י ƒ‡ ל ָכּ י  ּƒל, כ ַלכ…ּ יַע  ƒ„ ‰ו… ׁ̆ ל¿ י≈ ן  ָלכ≈
י  י„≈ ƒל ו…  ׁ̆ ַנפ¿ י‡  ƒב‰ָ ל¿  ‰ ∆̂ ָ‰רו…

ב  ָער≈ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂  ,˙ בו… ַ‰ּטו…  ˙ ּ„ו… ƒמ

י  ּƒכ ,‰ ּ„ָ ƒּומ ‰ ּ„ָ ƒל מ ם ָכּ ƒם ע ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי

ל  ˙ ָכּ ∆̃ ז∆ ח¿ ר ַ‰ַמּ ׁ∆̆ ∆̃ י‡  ƒ‰ ם ּׁ≈̆ ‰ַ ˙‡ַ ר¿ ƒי

יסּו‰ּו  ƒנ כ¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ַלחּוט  ָמ‰  „ו… ו¿  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

רּו  ׁ¿̆ ָ̃ ו¿  ,˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ י  ר≈ חו… ך¿  ˙ו… ל¿

ל  ָכּ י˜  ƒז ַ‰ח¿ ל¿ י˙ו…  ּƒ̇ ח¿ ַ̇ ב¿ּ ים  ƒר ָׁ̆ ¿̃

 ˜ ≈̇ ָנּ ƒ‰ ב¿ּ י  ּƒכ  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡  -  ˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ

ך¿  ָכּ  ,˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ ל  ָכּ לּו  פ¿ּ ƒי ר  ׁ∆̆ ּ ∆̃ ‰ַ

 ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ  ˙ ∆̃ ז∆ ח¿ ַ‰ַמּ י‡  ƒ‰  ‰‡ָ ר¿ ּ ƒי‰ַ

לּו  ¿„ ָבּ ƒי  ,‰‡ָ ר¿ ּ ƒי‰ַ ר  ׁ∆̆ ∆̃ יר  ּƒ̇ ַּ̇ ם  ƒ‡ (ט)ו¿

ן  כ≈ ו¿ י  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ַבּ ן  כ≈ ו¿ ר,  ַ‡ח≈ ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ

ָחָכם:  ‡ ּבו… ָ‡ַמר ‰∆ ≈̂ ּיו… ַעל ַכּ י. ו¿ ƒיע ƒב ר¿ ָבּ

ר ל…‡  ׁ∆̆ ּנּו, ֲ‡ ע∆ ּ ַי‚¿ ּ¿̇ ים  ƒיל ƒס "70ֲעַמל ַ‰כ¿ּ

טו).  י,  (˜‰ל˙  יר"  ƒע ל  ∆‡  ˙ כ∆ ָלל∆ ָיַ„ע 

ים                    ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַעל  מ…ל  ַלח¿  ׁ̆ י≈ ָכך¿  ל¿

ָ„ם  ַלמ¿ּ ל¿  ,‡ ו¿ ָּׁ̆ ‰ַ י  ל≈ ַ‰ב¿ ב¿ּ ים  ƒבּוע ‰ַ71ט¿ּ

ם  ƒַני ‡ז¿ ַ‰מ…ּ ר  ׁ∆̆ י… ו¿ ל  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ  ˜ ∆„ ∆̂

ים,  ƒר ָׁ̆ ים ַ‰י¿ ƒָרכ ּ ם „¿ ˙ ָל‰∆ רו… ‰ו… ף ּול¿ ס∆ יַנ˙ ַ‰כ∆ּ ƒח יָעם ב¿ּ ƒ„ ‰ו… ּול¿

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ‰ ָלּ ƒס 72מ¿ ָחָנ˙ו…  ַ‰ב¿  ˙ ַלּ ƒח ¿̇ ּƒב ָ‰ָ‡ָ„ם  ר…ר  ב¿ ƒי ַמַען  ל¿

‰ּו‡  ו¿ ָב‰,  ַ‰ּטו… ל  ָכּ ם  ָׁ̆ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ן  ׁ≈̆ „ָ ו¿ ַרֲעָנן  ם  ָמ˜ו… ל¿ ‰ּו  י‡≈ ƒב ּ¿̇

‰ּו‡            ו¿ ים,  ׂ ƒ̆ ֲע ַ‰ַמּ ל  ָכּ ף  73סו… ‰ּו‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ם,  ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי

ָ‡ָ„ם,  ל  ָכּ ƒמ ל  ≈‡ ו… ׁ̆ מו…  ׁ¿̆ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ָל‰  ≈‡ ּׁ¿̆ ‰ַ74

 "‰‡ָ ר¿ ƒי ל¿ ם  ƒ‡ י  ּƒכ  , ך¿ ָמּ ƒע מ≈ ל  ≈‡ ׁ…˘ יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰ "ַמ‰  יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

 ‰‡ָ ר¿ ּ ƒ(ח)ַ‰י י  ּƒ̇ ל¿ ּƒב ב  ָׁ̆ ח¿ נ∆  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע ּום  ׁ̆ ין  ≈‡ ו¿ יב),  י,  („ברים 

ָר‰. ‰ו… ַ‰ט¿ּ

‰ט‰ור‰.  ‰יר‡‰  ח. 
יחזקאל׳  ׳אור  בספר 
עו)  עמוד  ומוסר,  (יראה 
יראת  להשיג  כדי  כתב: 
ראשית  חייב  שמים 
הענינים  מנפשו  לעקור 
ליראה.  המפריעים 
ורצונות  תאוות 
מתנגדות  עולם-הזה 
ליראת שמים, וכן מדות 

בי‡ורים
70. עמל ‰כסילים ˙י‚ענו. כסילותם גורם להם עמל המיגען, אשר לא למדו 
דרכי מבואות העיר (ללכת בדרך כבושה, וטורח הרבה) ומתיגע ליכנס דרך 
פחתים ובצעי המים ויגע בטביעות רגליו בבוץ (רש״י). 71. ‰טבועים ב‰בלי 
בהם  שאין  בהבלים  ושרויים  ממש,  בהם  שאין  בדברים  השקועים  ‰˘ו‡. 
73. סוף כל ‰מע˘ים. תכלית כל  72. מסיל‰. דרך סלולה וישרה.  תכלית. 
דבר ככתוב בסוף קהלת: ׳סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו 

שמור כי זה כל האדם׳. 74. ‰˘‡ל‰. הבקשה אשר ה׳ מבקש מכל אדם.

והדעה, והוא מסור בידי 
מסור  יצרו  ואין  יצרו 
שיהא  יתכן  לא  בידו, 
שבין  במצוות  שלם 
ואם  למקום,  אדם 
ידועה  במדה  מקיימן 
שאינו  מפני  רק  הוא 
התנגדות  בהן  פוגש 
המדות  אחת  מטעם 
בהפגשו  אבל  המגונות, 
לא  שלהן  בהתנגשות 
תעמוד יראתו בפניהן״!

 - מתוקנות  מדות  ללא 
אי אפשר להיות שלמים 
אדם  שבין  במצוות  אף 
למקום, ואם אם נראה לעין שמקיים מצוות בשלמות הוא רק מפני שלא בא 

לידי נסיון, ואילו בא לידי נסיון לא היה עומד בו!  
ואין  לתורה  לעלות  אותו  שמכבדים  חרד  דוגמא:  איש״  ה״חזון  לכך  ומביא 
הכיבוד מספיק לו לפי מעלתו ולכן הוא אינו עולה – מידת הכבוד שבו גרמה 

לו לעבור על: ״ועוזבי ה׳ יכלו״ – זה שקורין לו לעלות לתורה ואינו עולה.
האדם הזה מקולקל בשורשו שיצר הרע שופטו וכל עשיית מצוותיו הן פרי 
ההרגל המתאימות לכבודו ולתאוותיו ולהלך חייו, אך נסו לפגוע בו כי אז 

תתהפך הקערה על פיה! 

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ּון  ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿

ל                  ָיכו… ָחָכם  ∆‰  ,˙ ָרעו… ו¿  ˙ בו… טו…

יל  ƒס ַ‰כ¿ּ ו¿  ,˙ בו… טו… ל¿  ˙ ָ‰ָרעו…  ˙ ו… ׂ̆ 75ַלֲע

.˙ ָרעו… ˙ ל¿ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒ76מ ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע

ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒמ ינו…  ≈‡ ו¿ ך¿  ׁ∆̆ ח… ַבּ ך¿  ל≈ ‰ו… ׁ∆̆ י  ƒמ
 ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ∆‡  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ּון  ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿

ן  ‚ו… יו, כ¿ּ ָ̇ ֻכּיו… ל ז¿ ˙ ָכּ ∆„ ַ‡ב∆ּ ‰ ַ‰מ¿ ּ„ָ ƒּבו… מ

ר            ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ב¿ּ  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒ‰ַ77מ

בי‡ורים
75. לע˘ו˙ ‰רעו˙ לטובו˙. להשתמש עם המדות הרעות למטרה טובה, כגון 
הגאוה  במדת  וכן  חכמה׳.  תרבה  סופרים  ל׳קנאת  להשתמש  הקנאה  במדת 
במדת  כגון,  לרעו˙.  טובו˙  מ„ו˙   .76 ה׳׳.  בדרכי  לבו  ל׳ויגבה  להשתמש 
ובמדת אהבה, ישתמש לאהוב את  הרחמנות ישתמש לרחם על האכזרים. 
טובים,  ובמעשים  בתורה  אף שהוא מלא  במע˘יו.  ‰מ˙‚‡‰   .77 הרשעים. 
מכל מקום אסור לו להתגאות בכך, כשכל כוונתו בזה להתגדל ולהשתרר על 

בני אדם. 

ין  ≈‡ ׁ∆̆ ּוכ¿  ,˙ בו… טו…  ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ ָך  מ¿ּ ƒמ

ָר‰  ו… ּ̇ ָך  ָי„¿ ין ב¿ּ ≈‡ ,˙ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒָך מ ָי„¿ ב¿ּ

לּוָי‰  ּ¿̇ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ל  ָכּ י  ּƒ(י)כ  ,˙ וו… ¿̂ ƒּומ

״ותיראן  טובות.  מידות 
האלקים  את  המילדות 
דבר  כאשר  עשו  ולא 
מצרים  מלך  אליהן 
הילדים״  את  ותחיין 

(שמות א, יז). ובמסכת סוטה (יא:) דורשת הגמרא: ״ותחיין את הילדים – תנא 
לא דיין (למילדות) שלא המיתו אותן (את הילדים) אלא שהיו אף מספיקות 
להם מים ומזון״ (ומסייעות להחיותם, דהיינו שהיו מחביאות אותם בבתיהן 

ומגדלות אותם. רש״י).
מסירות נפשן של המילדות מוכיחה בלי ספק על מידותיהן הטובות ועל טוב 
ליבן. מדוע אין התורה מדגישה תכונות אלו? מדוע הזכירה התורה רק את 

יראת האלקים שלהן?
בספר ׳זכרון מאיר׳ מבאר, שמכח מידות טובות לבד לא היו המילדות יכולות 
הם  המלך  צו  הפרת  מתוך  כאלה  נפלאים  מעשים  שעשו.  מה  את  לעשות 
יכול  אלקים  ביראת  שספוג  מי  רק  אדם.  שבכח  ההטבה  מגבול  למעלה 
להתעלות להנהגה כזו ולהתעלם מן הסכנה הגדולה. לפיכך קבעה התורה 
את הגורם האמיתי: ״ותראין המילדות את האלקים״! ולכן - ״ולא עשו כאשר 

דבר אליהן מלך מצרים ותחיין את הילדים״.
נאמר  לא  כאן  גם  בתים״.  להם  ויעש  האלקים  את  המילדות  יראו  כי  ״ויהי 
״כאשר הטיבו עם הילדים״, אלא ״כי יראו״, ללמדך כי השכר של ״ויעש להם 
בתים״ בא עבור היראה.  הן יראו את ה׳ ולפיכך זכו לבתים של תורה ויראה, 
בתי  אמר  חד  ושמואל,  ״רב  (יא):  סוטה  במסכת  כדאיתא  מדה.  כנגד  מדה 
כהונה ולויה – אהרן ומשה. וחד אמר: בתי מלכות – דוד נמי ִמִמְרָים קאתי״. 

י. כי כל ‰˙ור‰ ˙לוי‰ ב˙י˜ון ‰מ„ו˙. כתב הגר״א (באבן שלמה פ״א): ״כל 
עבודת ה׳ תלוי בתיקון המדות, וכל החטאים מושרשים במדות, ועיקר חיות 

האדם הוא להתחזק תמיד בשבירת המדות, ואם לאו למה לו חיים״. 
כתב ה״חזון איש״ זצ״ל (אמונה ובטחון פ״ד אות ה-ו): ״מן המונחים הקיימים 
כי תיקון המדות מתיחס לאלה המצוות שהם בין אדם לחברו, וחובת היראה 
בשביל מצוות שבין אדם למקום יתברך, ומן המונח הזה קיימת הדעה כי יש 
בני אדם שלמים במצוות שבין אדם למקום יתברך וחסרים בתיקון המדות 
אל  לחודר  באמת  קיימת  זו  דעה  אין  אמנם  לחברו.  אדם  בין  רעים  והם 
פנימיות חזיון הזה. כי האמת, זה שמדותיו כברייתן ולא הותקנו על פי המוסר 

ר. ַ‡ח≈ ˙ ל¿ ƒי ר ַ‰ַבּ כ≈ ן, ּומו… מו… ט¿ ַע ַ‰ַמּ ≈„ ינו… יו… ≈‡ , ו¿ י˙ו… ב≈ ב¿ּ

 

 ‰ ּ„ָ ƒָכל מ , ו¿ ּזו… ƒמ ‰ ָנּ ֻׁ̆ יו זו… מ¿ ָ̇ ּ„ו… ƒר…ב מ י ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ ּƒן כ נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰
ָכ‡ן  ו… ל¿ ּ̇ כ¿ ַׁ̆ ַע˙ ָ‰ָ‡ָ„ם, זו… מו… ּ„ַ ˙ פ∆ ר∆ ‰ 81טו… ּ„ָ ƒּומ 

ַחר         ב¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ ָכל  ל¿ עו…  ּ ַסי¿ מ¿ ָ‰ָרע  ר  ∆̂ י≈ ו¿ ָכ‡ן,  ל¿ ו…  ּ̇ כ¿ ַׁ̆ מו… זו…  ו¿

ר,  ָבּ ¿„ ּƒמ ַבּ ך¿  ל≈ ‰ו… ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם  ל¿  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿  .‰ּ ָבּ ׁ∆̆ חּו˙  ‰ַ82ָפּ

 ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ו¿ ים  ƒב ≈‡ ּוז¿ ים  ƒר מ≈ ּונ¿  ˙ ַוֲ‡ָריו… ים  ּƒב ּ„ֻ ּבו…  ים  ƒע ¿‚ ּופו…

ל  ם ָכּ ƒם ע ח≈ ָלּ ƒ‰ יָניו ּול¿ ˜…ַח ע≈ פ¿ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂  ‰ּ ׁ̆ ַ‰ז∆ י ƒ‡‰ָ .ים ƒ̇ י ƒח ׁ¿̆ ַמ

פּו‰ּו  ר¿ ט¿ ƒי ָח„,  ∆‡ ַ‚ע  ר∆ יָניו  ע≈ ים  ƒַיֲעל ם  ƒ‡ ו¿ ָח„,  ∆‡ ו¿ ָח„  ∆‡

ֲ‡ָו‰  ַּ̇ ‰ַ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ ָ‰ָרעו… יו  ָ̇ ּ„ו… ƒמ ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ך¿  ָכּ ים.  ƒ̃ י ּ ƒז ַ‰ַמּ

ּבו…  ƒל ב¿ּ  ˙ לו… ּ ¿‚ ל¿ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ן,  ∆‰ ָבּ  ‡ ≈̂ ַכּיו… ו¿ ַעס  ַ‰ַכּ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ו¿

     ˙ מ∆ ר ָ‰‡¡ ּבו… ‡ו… ּ ƒל ƒר מ ≈̃ ָע ם, י≈ נ≈ ּ¿̃ ַ̇ י¿ ל…‡  ם ו¿ ַעל≈ּ ¿̇ ƒי ם  ƒ‡ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇

י„"  ƒמ ָ̇ י  ּ ƒ„ ¿‚ נ∆ ל¿ י ‰'  ƒ̇ י ּ ƒו ׁƒ̆ 84" ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿  . ך¿ ׁ∆̆ ח…  ׁ̆ ָימ≈ 83ו¿

(˙‰ילים טז, ח).

בי‡ורים
תמיד  שתלך  הגר״א:  פירש  רגליהם״,  בעפר  מתאבק  והוי  לחכמים,  ועד 
אחריהם, כמו שנאמר (משלי י״ג) הולך את חכמים יחכם, ומשלו לחנוני מוכר 
בשמים שנשאר האבק בו. ובפרקי דר״א (פכ״ה) מסיים על משל זה: כך כל מי 
שהולך עם הצדיקים לוקח מדרכיהם וממעשיהם הטובים. ובאדר״נ (ו׳): בזמן 
שתלמיד חכם נכנס לעיר אל תאמר איני צריך לו, אלא לך אצלו. 81. טורפ˙ 
ומושכתו אליה.                דעתו של האדם  ונוטלת את  חוטפת  כל מדה  „ע˙ ‰‡„ם. 
82. ‰פחו˙ ˘ב‰. שיבחר בצד השלילי ביותר שבה. 83. וימ˘ חו˘ך. יהיה 
לבו חשוך מאד. 84. ˘וי˙י ‰' לנ‚„י. תמיד אחשוב כאילו ה׳ עומד נגדי ורואה 
מעשי. ומסיים הפסוק ״כי מימיני בל אמוט״, כי בעבור זה יעמוד מימיני לעזור 

 . נו… לו… ¿̃ ּƒב  „ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒּומ רו…  ל ֲחב≈ ׁ∆̆ נּו˙  ¿‚ ּƒב י„  ƒמ ָּ̇ מו…  ¿̂ ַע  ‰ ַיפ∆ּ 78ּומ¿

 ׁ̆ י≈ ו¿ ח,  ָבּ ֻׁ̆ ן מ¿ ƒַיי י˙  ƒָחב  ‡ ַמל≈ּ מ¿ּ ׁ∆̆ י  ƒמ ‰ ל¿ מ∆ ּ„ו… ׁ̆ ַ‰‰ּו‡  י ƒ‡‰ָ ו¿

ן  ƒי ַ‰ַיּ ל  ָכּ ‡ַב„  י…ּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡ ָטן,  ָ̃ ב  ∆̃ נ∆ י˙  ƒָחב ∆‰ י˙  ּƒ̇ ח¿ ַ̇ ב¿ּ

 ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ ך¿  ָכּ  ; ˙ו… ‡ו… ם  ּ…̇ ס¿ ƒי ל…‡  ם  ƒ‡ ָטן  ָּ̃ ‰ַ ב  ∆̃ ּ נ∆ ַבּ ח  ָבּ ֻׁ̆ ַ‰מ¿

י  ≈„ ַעל-י¿ ל  ַ‰כ…ּ  „ ַ‡ב≈ּ י¿ ָר‰,  ו… ּ̇  ‡ ָמל≈ ‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,‰ּ ַ‰ז∆

ם  ≈‰ ים  ּƒַעט ּומ¿ ָנּ‰.  ּ ¿̃ ַ̇ ל¿  ׁ̆ ָיחּו ל…‡  ם  ƒ‡ ַ‰ז…ּ‡˙  ָ‰ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

מו…  יר, ּוכ¿ ּƒכ‰ַ ים ל¿ ƒין ֲחָכמ ≈‡ ׁ∆̆  ׁ̆ ˙. י≈ מ∆ ים ָ‰‡¡ ƒיר ּƒכ ָלם ַ‰ַמּ עו… ָבּ

ל…‡  ך¿  ָכּ ם,  ֻסָלּ ב¿ּ  ˙ ַלֲעלו… ל  ָיכו… ָליו  ַר‚¿ י  ּ≈̇ ׁ¿̆ טּוַע  ָּ̃ ‰ַ ין  ≈‡ ׁ∆̆

‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ בּוָנ‰.  ּ¿̇ ּבו…  ין  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿  ˙‚ַ ר≈ ַמ„¿ ב¿ּ  ‰ ַיֲעל∆

ל  ָכּ ים  ׂ ƒ̆ ָיּ ׁ∆̆ ַע„  עּוָריו  נ¿ּ ƒמ ָלם  ָ‰עו… ֲ‡ַו˙  ַ̇ ב¿ּ ע  ַבּ ט¿ ƒנ ו¿ ָחָכם, 

ל  ּ‚ַ י ֻ‰ר¿ ּƒרו… ָ‰ַרע, כ ¿̂ ƒן י ˆו… ˙ ר¿ ו… ׂ̆ ַלֲע ֲ‡ָו˙ו… ו¿ ַּ̇ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ָמ˙ו… ל¿ ָחכ¿

 , ו… ׁ̆ ַנפ¿ ב¿ּ ים  ƒבּוע ¿̃ ם  ≈‰ ׁ∆̆ ַע„  ים  ƒָרע‰ָ ים  ׂ ƒ̆ ֲע ַמּ ַבּ עּוָריו  נ¿ּ ƒמ

ׁ̆ ּבו…  ּ י≈ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ˙. ו¿ ׁ̆ ָ‰ֲעו…נו… ח ָי˜ּו ַפּ ƒט 79מ ל≈ ָמּ ƒ‰ ‡…„ ל¿ ‰ לו… מ¿ ׁ∆̆ ָ̃ ו¿

ים, ַ‡ך¿ ל…‡ ָ‰ָי‰  ƒב ים טו… ƒָרכ ¿„ ּƒך¿ ב יל≈ ı ל≈ ַ‚ם ָחפ≈ יר ו¿ ּƒכ‰ַ ָמ‰ ל¿ ָחכ¿

ים,  ƒר ָׁ̆ ים ַ‰י¿ ƒָרכ ּ ¿„‰ַ ָמ‰ ו¿ ם ַ‰ָחכ¿ ∆‰ מ…ַע מ≈ ׁ¿̆ ƒים ל ƒל ַ‰ֲחָכמ ∆̂ ≈‡80

ן  מו… ׁ̆ לו… ַמט¿ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ ‰ ל¿ מ∆ „ו… ים. ו¿ ּƒכ ַׁ̆ ַמֲח ך¿ ב¿ּ ל≈ ך¿ ‰ו… ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒּומ

בי‡ורים
78. ומיפ‰ עˆמו ˙מי„ ב‚נו˙ ˘ל חברו. עורך מעשיו הטובים וחכמתו למול 
מעשי חבירו או חכמתו כדי שמתוך כך יראה שהוא מכובד וחבירו בזוי, נמצא 
מתפאר בחסרונותיו של חברו ובסכלותו, וזהו ״מתכבד בקלון חברו״, שעל ידי 
השוואה זו מכבד את עצמו בגנות חברו. 79. מפח י˜ו˘. ממלכודת המוקש 
של רשת העוונות. 80. ‡ˆל ‰חכמים. במסכת אבות (א, ד): ״יהי ביתך בית 

יַע  ּ ƒ‚ַי ָניו, ו¿ ס ָבּ נ≈ יַפר¿ ƒל ו כ≈ּ ַכל¿ ך¿ ַ‰ּלּוַח י¿ ו… ּ̇ ƒיו, ּומ ָ̇ בו… חו… ָרָכיו ו¿ ¿̂ ּו

י  ּיּור≈ ƒ̂ רּו ּבו…  ּ י¿ ַ̂ ים י¿ ƒיל ƒס ב ָ‰ָ‡ָ„ם: ַ‰כ¿ּ ך¿ ל≈ ָל‰. ָכּ „ו… ּ ¿‚ ˙ ל∆ ע∆ ˙ו… ל¿

ם  ָבּ ƒּו ל‡ יַמל¿ּ ƒן, ו ל 92ָוָ‡ו∆ ב∆ י ‰∆ ≈̃ ּו ּ̃ ƒבּו ָעָליו ח ּ¿̇ כ¿ ƒי ר, ו¿ ∆̃ ׁ∆̆ ל ו¿ ב∆ ∆‰

ב  ַּ̇ כ¿ ƒם מ ָבּ ƒבּו ַעל ל ּ¿̇ כ¿ ƒי ים  ƒיל ּƒכ ׂ ¿̆ ַ‰ַמּ ו¿ י˜;  ƒָור ל  ב∆ ∆‰ ˙ בו… ָׁ̆ ַמֲח

˙, ַע„  ּ„ו… ּƒַמ˙ ַ‰מ ָחכ¿ ˙ ו¿ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ ‰ַ „ סו… ‰ּו‡ י¿ ׁ∆̆ ים,  ƒ‰…ל ¡‡

ַנ˙  ָוּ ַכּ  ‰ ָ̇ ָ‰י¿  ‰ ָלז∆ ו¿ יַע.  ƒ̃ ָ‰ָר ז…ַ‰ר  כ¿ּ ם  ָ̇ ו… ׁ̆ ַנפ¿ ירּו  ƒ‰ ַיז¿ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

ם ַעל לּוַח  ב≈ ¿̇ ָכּ יָך,  ∆̇ ע… ב¿ּ ¿̂ ם ַעל ‡∆ ר≈ ׁ¿̆ ָ̃ 93" : רו… ָ‡מ¿ ב¿ּ ל…מ…‰  ׁ¿̆

ָך" (מ˘לי ז, ‚).  ב∆ּ ƒל

ַזך¿  ם  ƒ‡ ָנַער,  ר  ַנכ∆ּ ¿̇ ƒי ַמֲעָלָליו  ב¿ּ ם  ּ‚ַ94" ל…מ…‰:  ׁ¿̆ ָ‡ַמר   „ עו…
ַעל  ַמר  ¡‡ נ∆ סּו˜  ַ‰ָפּ  ‰ ז∆ י‡).  כ,  (˘ם   " לו… ע√ ָפּ ר  ָׁ̆ ָי ם  ƒ‡ ו¿  

מו…  כ¿ּ ם.  י‰∆ ≈̇ ּ„ו… ƒמ ר  ָכּ ƒנ ם  י‰∆ עּור≈ נ¿ּ ƒמ י  ּƒ95כ ים,  ƒָער ַ‰נ¿ּ ָחַנ˙  ַ‰ב¿

ם  ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒּומ ,˙ ׁ∆̆ ˙ ב…ּ ּ„ַ ƒם מ ∆‰ ‰ ָבּ ∆‡ ר¿ ƒים נ ƒָער ˙ ַ‰נ¿ּ ָ̂ ¿̃ ƒמ ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ ׁ∆̆

ל  ים ‡∆ ƒט ם נו… ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒָו‰, ּומ‡ֲ ַּ̇ ל ַ‰ ים ‡∆ ƒט ם נו… ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒַעּזּו˙, ּומ‰ָ -

בי‡ורים
בהם  להתבונן  לבך  שים  ‡ˆבעו˙יך.  על  ˜˘רם   .93 ושקר.  עמל  ו‡ון.   .92
י˙נכר  במעלליו  ‚ם   .94 לבך.  במחשבות  היטב  לזכרם  אותם  וחקוק  תמיד, 
בהתנהגותו.                     הוא  תמים  והאם  טהור  האם  להכיר  ניתן  בנערותו  כבר  נער. 
95. כי מנעורי‰ם נכר מ„ו˙י‰ם. במסכת ברכות (מח.) מביאה הגמרא מאמר 
השגור בפי הבריות: ״בוצין בוצין מקטפיה ידיע״, פירוש, כל דלעת ודלעת כבר 
בקטנותה לפי השרף היוצא ממנה בשעת חניטה, ניתן להכיר את איכות הפרי 
כיצד  לדעת  ניתן  בקטנותם  ממעשיהם  אדם  בבני  כן  וכמו  טוב,  יהיה  אם 

יתנהגו לכשיגדלו.

ָ‡ר   ּׁ¿̆ ƒמ ׁ̆ ָמ˙ו… ַחָלּ ָחכ¿ ‚ּופו… ּוב¿ ַל„ ‰ּו‡ ב¿ּ ּנו… ׁ∆̆ ָע‰  ָׁ̆ ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ
ם  ָ„ם ‰≈ ל¿ ָוּ ƒ‰ ם יו… ˙ 86ב¿ּ ּיו… ƒר ל ַ‰ב¿ּ י ָכּ ּƒכ ,˙ ּיו… ƒר ל ‰ַ85ב¿ּ ָכּ

יך¿  ƒר ָ̂ ָמם, 87ֲ‡ָבל ָ‰ָ‡ָ„ם  ¿̂ ַע ים ל¿ ƒע ּ ַסי¿ ים ּומ¿ ƒל כ¿ ‡ו… ים ו¿ ƒכ ל¿ ‰ו…

ָמ˙ו…                ׁ¿̆ ƒנ ל¿ ּון  ּ̃ ּƒ̇ ר  ≈̇ יו… יך¿  ƒר ָ̂ ן  ַ‚ם-כ≈ּ ו¿  , ‚ּופו… ב¿ּ ל  „ו… ּ‚ָ ט…ַרח 

ָ‰ָ‡ָ„ם  י  ּƒכ ים,  ƒב טו… ים  ƒָרכ ּ ¿„ ין  ƒב‰ָ ּול¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿ ן  ּ≈̃ ַ̇ 88ל¿

 ‰ מ∆ 90ּ„ו… ּבו…  ƒל ַ‡ך¿  ָמ‰,  ≈‰ ב¿ ּƒכ  ‚ ≈‰ 89נו…  „ ַלמ≈ּ מ¿ ל…‡  ב¿ּ ˙ו…  ָלּ ƒח ¿̇ ּƒב

 - ׁ̆ פ≈ּ ƒַי„ ט ּ‰ ב¿ּ ם ַ‰ּלּוַח ַ‰ז∆ ƒ‡ ,ב ָעָליו ּ…̇ כ¿ ƒּו‡ מּוָכן ל‰ ׁ∆̆ לּוַח  ל¿

 ‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י ל ו¿ ≈̃ ל¿ ַ̃ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ ים ַע„  ƒי ‰ֲ91ָבל טּוט≈ ר¿ ׂ ƒ̆ ט ָעָליו  ט≈ ר¿ ׂ ַ̆ י¿

ָיָניו  נ¿ ƒע ר  ∆„ ס≈ ָעָליו  ב  ּ…̇ כ¿ ƒי ָחָכם  ∆‰ ֲ‡ָבל   ,„ עו…  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ּבו… 

בי‡ורים
לי ולא אהיה נוטה לנפול. (מצודת דוד). 85. ‰בריו˙. בעלי חיים. 86. ביום 
‰ול„ם ‰ם ‰ולכים. במסכת בבא קמא (סה:) אמר רבא: שור בן יומו (ביום 
שנולד, הרי הוא כבר) קרוי שור, איל בן יומו קרוי איל. והכוונה שעגל משעה 
ובדעתו.                  במהלכו  במאכלו,  עניניו,  בכל  גדול  שור  כמו  הוא  הרי  שנולד 
גדול  טורח  יש  כשנולד  האדם  כלומר,  ‚„ול.  טורח  ˆריך  ‰‡„ם  ‡בל   .87
להוריו בטיפול גופו ובגידולו. 88. ל˙˜ן ‰חכמ‰. ללמדו דרך הישר ולעלות 
במדרגות החכמה. 89. נו‰‚ כב‰מ‰. כאמור בפסוק (בראשית ח, כא) ״כי יצר 
לב האדם רע מנעוריו״. פירוש, כי הרצונות של לב האדם הם רעים מילדותו, 
מהרגע שנולד. ובאיוב (יא, יב) ״ועיר פרא אדם יולד״, ופירש ה׳מצודת דוד׳, כי 
כל אדם כאשר יולד הוא כעיר פרא מבלי חכמה, וכאשר יכין לבו הנה ישכיל. 
90. „ומ‰ ללוח ˘‰ו‡ מוכן לכ˙וב עליו. באבות (ד, כ): ״אלישע בן אבויה 
ניר חדש...״ כשם שדיו  על  לדיו כתובה  דומה,  הוא  ילד למה  אומר, הלומד 
הכתובה על ניר חדש - שעדיין לא כתבו בו - הדיו נבלע ונדבק בו היטב, ואינו 
נמחק לעולם, כמו כן הלומד בעודו צעיר כאשר עדיין לא נחקקו במוחו ענייני 
משתכח.                ואינו  היטב  בו  נחקק  לימודו  לקבל,  פנויים  וליבו  ודעתו  העולם, 

91. ‰בלים. דברים שאין בהם ממש.

שאז  הזה,  והדיבוק 
כשיהיה זמנה להתפרש, 
מכל  לגמרי  תתפרש 
הולך  הוא  ואם  וכל. 
בדרך טוב, הוא מרחיקה 
מעצמו. והנה בזמן הזה, 
הערלה,  הרחק  שהוא 
הוא  מפיו  היוצא  ההבל 
אחרא  סיטרא  מכניע 
גדולה,  שבירה  ושוברה 
וממשיך הכח של  וחוזר 
שקיבל  התורה 
שנולד.  קודם  בראשונה 
לקבל  שהשלים  וכיון 
לו לעשות,  יש  אז  הכח, 
ולכן הוא חייב במצוות.

מ„ו˙.  ספר  ז‰  י‚. 
ירוחם  רבי  המשגיח 
זצ״ל  ליבוביץ  הלוי 
ממיר כתב (ד״ת ד, לט): 
מאדמו״ר  שמעתי  ״פעם 
על  זצ״ל  מקלם  הסבא 
נזכר  לא  השאלה מדוע 
כל  בתורה  בפירוש 
הענין והחומר של מידות [וכבר עמד על זה רבי חיים ויטאל בשערי קדושה 
ח״א שער ב]. ואם כי מידת הגאוה אמנם נזכרת בתורה, כנאמר ״ורם לבבך 
וגו׳ ״ (דברים ח, יד) ועוד כאלה, אולם מידות הכעס והקנאה וכד׳, אשר הינם 

ים  ƒ̃ ָּ̇ ע¿ 98נ∆ יָנם  ≈‡ ָנ‰  ¿̃ ּ ƒז‰ַ י  ימ≈ ּƒב ֲ‡ָבל 

י  ימ≈ ּƒב ם  ∆‰ ָבּ ָ‰יּו  ּׁ∆̆  ‰ ַמּ ƒמ ל  ַ̃ ב¿ּ

ף,  ס∆ כ∆ּ ַטס  ל¿ ים  ƒמ ּ„ו… ם  ≈‰ ו¿ ֲחרּו˙.  ַ‰ַבּ

 ‰ ֲחֻלָ„ּ ָל‰  ע¡ ∆‰ ו¿ ע  ַ̃ ר¿ ַּ̃ ַבּ ָטמּון  ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

˙ו…  יך¿ ‡ו… ƒר ָ̂  , ָמָנ˙ו… ַ‰ט¿ ך¿  ‡…ר∆ 99ב¿ּ ָעָב‰ 

ַע„   ‰ ָ̃ י ƒר מ¿ ַ‡ַחר   ‰ ָ̃ י ƒר 100מ¿ ף  ס∆ ַ‰כ∆ּ

ך¿  ָכּ  .‰ ∆‡ ַ‰ָנּ ‰ּו  ≈‡ ַמר¿ ל¿ ף  ס∆ ַ‰כ∆ּ ּוב  ׁ̆ ָיּ ׁ∆̆

 , ָ‰‚ו… נ¿ ƒּכו… ּומ ר¿ י ַ„ּ ƒפ ר ָ‰ַלך¿ ל¿ ׁ∆̆ ָ‰ָ‡ָ„ם ֲ‡

 ,˙ רּועו… ּ¿‚‰ַ  ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ י  ≈̃ מ¿ ƒע ב¿ּ ע  ַ̃ ׁ¿̆ ƒנ ו¿

ין  ב≈ּ יל  ּ ƒ„ ַ‰ב¿ 101ל¿ לו…  כ¿ ׂ ƒ̆  § ט̆… ל¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂

יל  ּ ƒ‚ ַ‰ר¿ ּול¿ ר  ‰ו… ַ‰ָטּ ין  ּוב≈  ‡ מ≈ ַ‰ָטּ

 ˙ בּועו… ˙ ט¿ ּ„ו… ּƒיּו ַ‰מ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ָ„‰ ַע„  ֲעבו… ַבּ

. ּבו… ƒל ˙ ב¿ּ ּורו… ׁ̆ ¿̃ ּו

ם  ַּ̇ ח¿ נ∆ ו¿ ב  ַּ̇ כ¿ ƒנ  ˙ ּ„ו… ƒמ ר  פ∆ ס≈  ‰ (י‚)ז∆
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לדעת לחלק. 

 ˙ ּ„ו… ƒמ ל  ָכּ י  ּƒכ ַ„ע,  ו¿  .˙ בו… טו…  ˙ ַמֲעלו…

י  ימ≈ ּƒב ּבו…   ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ָ‰ָ‡ָ„ם 

י  ימ≈ ּƒב ָ‰יּו  ם  ≈‰ נּו˙,  ¿̃ ּ ƒז‰ַ ו¿ ֲחרּו˙  ַ‰ַבּ

ַמן ַ‰‰ּו‡  ּ ז¿ ַבּ ֲחרּו˙, ַ‡ך¿  ַּׁ̆ ‰ַ ו¿ „ּו˙  ל¿ ַ‰ַיּ

יָ‡ם  ƒַלֲ‰ב ם ו¿ ָ̇ ‡ו… ַ‰ר¿ ַח ל¿ ל…‡ ָ‰ָי‰ ּבו… כ…ּ

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ƒָער ַ‰נ¿ּ 96ו¿  .‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ‰ַמּ י  י„≈ ƒל

ּיּוַכל  ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ לּו˙, ‡∆ ם ַנב¿ י‰∆ ָל‰ ֲעל≈ ¿„ ּ‚ָ

ָב‰,  ך¿ ַ‰ּטו… ר∆ ּ ל ַ‰„∆ ם ‡∆ ָ̃ י ּƒ̇ ַ‰ע¿ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿

ַח  ם כ…ּ ∆‰ ין ָבּ ≈‡ ל, ו¿ ב≈ּ ַ̃ ם ל¿ ַח ָל‰∆ י נו… ּƒ(י‡)כ

ַי„  ַח˙  ַּ̇ ƒמ ר…ַח  ב¿ ƒל ו¿  ˙‡ ≈̂ ָל ָמ‰  ָחכ¿ ו¿

ל,  ב…ּ ס¿ ƒל ים  ƒיכ ƒר ¿̂ ם  ≈‰ 97(יב)ו¿ ר,  ַיס≈ּ ַ‰מ¿

ל˜בל.  ל‰ם  נוח  כי  י‡. 
על הפסוק (משלי יג, כד) 
מוסר״,  שחרו  ״ואוהבו 
דוד׳:  ה׳מצודת  ביאר 
מייסרו  בנו  את  האוהב 
בעת השחר, רוצה לומר 
יוכל  עת  בילדותו, 
אשר  לכל  לנטותו 

יחפוץ.
(שער  השל״ה  כתב 
אות  האותיות 
והמשילו  דרך-ארץ): 
בעוד  לנטיעה  זה  דבר 
שהיא ילדה יוכל האדם 
כפי  ולישרה  לנטותה 
נתגדל  אם  אבל  רצונו, 
אי  בעקמימות  האילן 
לישרו  לו  אפשר 

אחר-כך, כן משפט הנער.
ובתחילה,  כתב:  להרמח״ל  חיים׳  עץ  ׳דרך  בספר  לסבול.  ˆריכים  ו‰ם  יב. 
הפנימית,  הערלה  אך  ימים.  שמונה  אחר  אותה  בגוף, מעבירים  כשהערלה 
שהיא ערלת הלב, אינה סרה אלא לאחר שלוש עשרה שנים ויום אחד, ולכן 
כל אותו הזמן הוא פטור מן המצוות. ועם כל זה באותו הזמן צריך לייסרו, 
פורשת  היא  ואז  היטב,  ממנו  הערלה  לו שתפרד  גורם  שזה  כמו שאמרתי, 
ממנו לגמרי בזמן המוכן כנאמר למעלה, ועל כן אמר ״ירחיקנה ממנו״, ולא 
אמר ״יסירנה ממנו״, כי אין זה להסירה, כי אם בזמנה תסור...והנה כן הדבר 
הקשר  מן  להרחיקה  כדי  חיבוט  וצריך  בו,  קשורה  האולת  כי  בנער,  הזה 
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96. ו‰נערים. הצעירים אף אם גבר עליהם טבע הרע עדיין אפשר... 97. ו‰ם 
ˆריכים לסבול. את דברי המייסר, מאחר ואין בהם עדיין כח וחכמה לברוח 

מתחת ידיו, ועוד שאז עדיין נפשם רכה ונוחה לקבל דברי מוסר. 

י               ƒל כ¿ּ ח  ַ̃ ו¿ מּוָסר  ַמע  ׁ¿̆ ן  ָלכ≈ ‡ּוָמ‰.  מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע יּוַכל 

           ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ  ,‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇  ‡ ֲ‰לו… יָך.  ∆̇ ּ„ו… ƒמ ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ ָך  ָי„¿ ב¿ּ ָך  ¿̇ נּו ֻ‡ָמּ

ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ו¿  ,˙ לו… „ו… ּו‚¿  ˙ ַטּנו… ¿̃  ,˙ עו… ב¿ּ ַמט¿ י  ינ≈ ƒמ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ לו… 

ַ„ע  ּ י≈ ׁ∆̆ ַע„  ַ‡ַח˙,  ָכל  ב¿ּ  ˙ נו… ¿̃ ּ ƒל ַמ‰  ַ„ע  י≈ ל…‡  ָים,  ו¿ ָׁ̆ ו¿ ם  ָכּ ר¿ ע∆

ַע             ב≈ּ ַמט¿  ‰ יז∆ ≈‡ יַ„ע  ל≈ יך¿  ƒר ָ̂ ַ‚ם  ו¿ ַע.  ב≈ּ ַמט¿ ל  ָכּ ל  ׁ∆̆ ך¿  ר∆ ע≈

˜…ל  ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ ַ‡ַחר  יָ‡ּ‰.  ƒ̂ ‰ו… ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ 102 יָ‰  ָעל∆ ָ‚ַזר  ו¿ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ַסל  ָפּ

ַ‡ַח˙            ָכל  ב¿ּ ח  ַּ̃ ƒל ַ„ע  י≈ ָ‡ז   ,‰ָ כ∆ ַיַער¿ ו¿ ַע  ב≈ּ ּוַמט¿ ַע   ב≈ּ ַמט¿ ל  ָכּ

 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ַזר  ּ‚ָ ׁ∆̆ ַע  ב≈ּ ַמט¿ ּוב¿  ,‰ ו∆ ָׁ̆ ך¿  ר∆ ע≈ 103ב¿ּ ָרָכיו  ¿̂

ס.  נ≈ ָּ̃ ƒי  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע 104ב¿ּ  ‡ ָלּ יָ‡ּ‰ ‡∆ ƒ̂ יו…  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ר  ָזּ‰≈ ƒי יָ‡ּ‰  ƒ̂ ‰ו… ל¿

ַע               ב≈ּ ּוַמט¿ ַע  ב≈ּ ַמט¿ ָכל  ב¿ּ יַע  ּ ƒ‚ַמ  ׁ̆ י ƒ‡‰ָ  ‰ּ ז∆ ׁ∆̆  ,‡ ָ̂ מ¿ ƒנ

ל…‡           ו¿ ˜…ל  ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ׁ̆ פ≈ּ ּƒט‰ַ ֲ‡ָבל  ָח‰.  מ¿ ׂ ƒ̆ ּול¿ ָב‰  טו… ל¿

    ‰ ז∆ יַע  ּ ƒ‚ ַיּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡  , ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ַסל  ָפּ ּׁ∆̆ ַמ‰  י‡  ƒ̂ יו… ו¿  , יך¿ ƒַיֲער

ל. „ו… ּ‚ָ ˜ּ ז≈ ∆‰ ל¿

ָך,  ב¿ּ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ר…ב  ַעל  ל  ָׁ̆ מ¿ ƒנ  ‰ּ ַ‰ז∆ ל  ָׁ̆ ַ‰ָמּ ח  ַ̃ י,  ƒנ ב¿ּ  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ס  ל∆ פ∆ ‰ 105ב¿ּ ּ„ָ ƒּומ ‰ ּ„ָ ƒל מ ˜…ל ָכּ ׁ¿̆ ƒ̇ ˙, ו¿ ַטּנו… ¿̃ ˙ ּו לו… „ו… ּ ¿‚

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ַ„ע  ≈̇ ו¿  ,‰ ּ„ָ ƒּומ  ‰ ּ„ָ ƒמ ל  ָכּ ך¿  ר∆ ע≈ ַ„ע  ּ≈̇ ׁ∆̆ ַע„  ָך,  ¿̇ ָמ ָחכ¿

ל…‡  ָך ו¿ ‰ ב¿ּ ָר‡∆ ‡ י≈ ל…ּ ׁ∆̆ ם  ∆‰ ר ָבּ ָזּ‰≈ ƒ‰ ל ל¿ „ו… ך¿ ַ‰ָ‚ּ ל∆ ַסל ַ‰מ∆ּ ר ָפּ ׁ∆̆ ‡ֲ
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ַע˙,  „ ָלָ‡ָ„ם ַ„ּ ַלמ≈ּ ָמ‰ ל¿ ַע˙ ַ‰ָחכ¿ ַטַבּ ב¿ּ

י  ƒל כ¿ ƒל ׁ̆ י ƒ‡ ל ָכּ י  י„≈ ּƒב  ‰ ז∆ ר  פ∆ ˙ ס≈ יו… ¿‰ ƒל

יו  ָ̇ ּ„ו… ƒמ כו…  ו… ּ̇ ƒמ ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ נּו˙  ֻ‡ָמּ

י  ל≈ כ¿ּ ָי„ו…  ב¿ּ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ן  ָ‰ֻ‡ָמּ י  ּƒכ יו,  ׂ ָ̆ ּוַמֲע

 , ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע יּוַכל  נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ

ל…‡  נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ י  ל≈ כ¿ּ ָי„ו…  ב¿ּ ין  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ ֲ‡ָבל 

היסודיים שבמידות, לא 
נזכרו כלל בתורה?

בתירוץ  דבריו  והיו 
של  במשל  השאלה, 
לא  כמובן  אשר  חייט, 
אומן  הוא  אחד  כל 
ולהיות  זה  במקצוע 
להתלמד  צריכים  חייט 
ואפילו  דברים,  בכמה 
ואיך  המחט  לאחוז  איך 

לחייט  בד  מביא  אשר  אדם  והנה  ללמוד.  צריכים  בבד  המחט  את  לתחוב 
לתפור לו בגד, הלא יאמר לו בקצרה, הנה הבד ותפור לי בגד כפי מידתי, ולא 
יאריך להגיד לו לחייט כי יקח מחט וכי יאחוז אותו ביד ימינו וכי יאחוז אותו 
רחוקות  ולא  סמוכות  בתפירות  בהבד  המחט  את  יתחוב  וכי  ישר  באופן 
הלא  לו:  באמור  מפניו,  יגרשנו  הלא  איתו  ידבר  ככה  אם  כי  לזה.  וכדומה 
לחייט באת ולא לסנדלר, עליך רק להגיד לי איזה בגד אתה רוצה, ואני כבר 

אעשה מה שצריך לעשיית הבגד, כי חייט אני!
שטיק  (=א  ׳מלאכה׳  לישראל  הביא  הוא  ברוך  הקדוש  בעניננו.  הוא  וככה 
הוא:  ברוך  הקדוש  אמר  ה׳מלאכה׳?  ומהי  כתיקונה.  לעשותה  ארבייט) 
מי  מחפש  שאני  ה׳מלאכה׳  זוהי  ו)  יט,  (שמות  קדוש״  וגוי  כהנים  ״ממלכת 
כדי לעשות  כי  ודאי  ישראל  הבינו  לה?  ויעשנה. האתם מקבלים  שיקבלנה 
תנאים  וישנם  גדול,  אומן  ואף  אומן,  מקודם  להיות  צריכים  כזו  מלאכה 
המכשירים את האדם לאומנות זאת ה׳מלאכה׳ – ללא כעס, ללא גאוה, ללא 

כל המידות הרעות הרבות למיניהם.
ועל זה באה תשובתם: ״ויאמרו כל אשר דיבר ה׳ נעשה״ (שם שם, ח). מקבלים 
אנחנו לעשות ה׳מלאכה׳ של ״ממלכת כהנים וגוי קדוש״, ויודעים אנו ודאי את 
לזו  קודמות  אשר  המידות  הכנת  כל  המלאכה,  זו  בעשיית  הקשור  כל 
אומנות  בגד ללא  כמו תפירות  זה  הנה  תיקון המידות  בלעדי  כי  המלאכה, 
החייטות, ללא המחט והחוטים, וכל שאר הכלים המכשירים פעולת התפירה.
וזהו הענין אשר לא נזכרו בתורה עניני המידות ולא באה כל אזהרה עליהן, 
כי כל התורה וכל דיניה מיוסדות עליהן, שהרי הן הכלים לכל מעשה התורה, 

וכשמקבלים את התורה – ודאי כרוכות עמה כל המידות״. עכ״ד.  

זקוק לשלשת אלו, כי אין 
ולפי  שוים  הזמנים  כל 
מצבו באותה העת צריך 
מסוגי  באחד  להשתמש 
יצר-הרע,  כנגד  היראה 
הרוממות  יראת  אמנם 
וכלשון  מכולם,  גדולה 
מיסודי  (פ״ב  הרמב״ם 
התורה ה״ב): ״והיאך היא 
ויראתו,  לאהבתו  הדרך 
האדם  שיתבונן  בשעה 
במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהם חכמתו שאין לה ערך ולא קץ, 
הגדול...  השם  לידע  גדולה  תאוה  ומתאוה  ומפאר  ומשבח  אוהב  הוא  מיד 
ויודע  ויפחד  וירא  לאחוריו  נרתע  הוא  מיד  עצמן  האלו  בדברים  וכשמחשב 

שהוא בריה קטנה שפלה אפלה עומד בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות...״

 ˙‡ַ ר¿ ƒי: "8י ל≈ ׁ¿̆ ƒמ יל ב¿ּ ƒח ¿̇ ƒ‰ ן כ≈ ו¿ ם.  ּׁ≈̆ ‰ַ

ם:  ּ ַסי≈ ַע˙: (מ˘לי ‡, ז), ּומ¿ י˙ ָ„ּ ׁƒ̆ ‡ ‰' ר≈

ל" (˘ם  ַ‰ָלּ ¿̇ ƒ̇ י‡  ƒ‰ '‰ ˙‡ַ ר¿ ƒי ‰ ָּׁ̆ ƒ‡9"

ל  ָכּ ƒמ יר  ׁƒ̆ ָע ָ‰ָי‰  ל…מ…‰  ׁ¿̆ 10ּו ל).  ל‡, 

כז):           י,   ‡ (מלכים  יב  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ָ‰ָ‡ָ„ם, 
ם  ƒַלי ָׁ̆ ירּו ּƒף ב ס∆ ˙ ַ‰כ∆ּ ך¿ ‡∆ ל∆ ן ַ‰מ∆ּ ּ≈̇ ּ ƒ11ַוי"

ל  "‰ֲ12ב≈ ַמר  לו…  ‰ ָנ‡∆ לו…  ים",  ƒָבנ‡ֲ ַכּ
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הדיוט ומלך, טפש וחכם, עני ועשיר. כלומר, בטרם שמלך היה הדיוט, ובטרם 
זכה לחכמה הרבה ולעושר הרב שנתן לו הקדוש ברוך הוא היה כטפש וכעני 
לעומת מה שהיה בזמן שפע חכמתו ועשרו. 8. יר‡˙ ‰' ר‡˘י˙ „ע˙. פירוש, 
בראשית למוד הדעת יקנה יראת ה׳, כי הלא אוילים ורשעים בזו את החכמה 
והמוסר, ואם לא יקנה יראת ה׳ בראשיתה, מה תועלת בלמודה, הלא יבזה 
אותה וימאס בה (מצודת דוד). 9. ‡˘‰ יר‡˙ ‰' ‰י‡ ˙˙‰לל. רק אשה יראת 
ה׳ אותה ראוי להלל. 10. ו˘למ‰ ‰י‰ ע˘יר מכל ‰‡„ם. כלומר, אילו אדם 
אחר היה מזהיר על יראת-שמים, לא היו דבריו מקובלים על העולם, כי היו 
אומרים: מאחר ואין לו ענין בעושר ותענוגי העולם הזה, ולא טעם מטובת 
העולם הזה כלום, אלא כל פניותיו הוא רק בעניני יראת ה׳, לכך הוא מזהיר 
על יראת ה׳, כי כל תענוגי העולם הזה נחשבים אצלו להבל. 11. וי˙ן ‰מלך 
‡˙ ‰כסף בירו˘לים כ‡בנים. הניחם ברחוב העיר כאבנים, ובעבור כי היו 
‰בל   .12 דוד).  (מצודת  וללקחם  לגנבם  מהאפשר  היה  לא  המשקל,  רבי 
הזהירם  הבל״,  הכל  הבלים  ״הבל  לבני-אדם:  אמר  המלך  שלמה  ‰בלים. 
לההביל ולהמאיס את ההבלים, מה שהכל הבל, אשר בשום אופן לא יצמח 

ָמ‰ ָ„ּ ¿̃ ‰ַ

              ˙ ∆‡2 ָמע,  ׁ¿̆ ƒנ ל  ַ‰כ…ּ ָבר  ּ„ָ ף  1סו…

יו  ָ̇ ו… ¿̂ ƒמ  ˙ ∆‡ ו¿ ָר‡  י¿ ים  ƒ‰…ל ¡‡‰ָ

יב,  (˜‰ל˙  ָ‰ָ‡ָ„ם  ל  ָכּ  ‰ ז∆ י  ּƒ3כ ר,  מו… ׁ¿̆

ל  ָכּ ƒמ ָ‰ָי‰  ל  „ו… ּ‚ָ ָחָכם  ל…מ…‰  ׁ¿̆ 4 י‚). 

ַ‡ַחר     ים, ו¿ ƒנ יו… ל¿ ַעל ָ‰ע∆ ים ו¿ ƒנ ו… ּ̇ ח¿ ַּ̇ ך¿ ַעל ַ‰ ל∆ ָ‰ָי‰ 5מ∆ ָ‰ָ‡ָ„ם, ו¿

 , ָמ˙ו… יַע ָחכ¿ ƒ„ ‰ו… ים ו¿ ƒָבר ּ ל ַ‰„¿ ‰ ָכּ ָסּ ƒנ ים 7ו¿ ׂ ƒ̆ ֲע ל ַ‰ַמּ ָרָ‡‰ ָכּ ׁ∆̆ 6

 ˙‡ַ ר¿ ƒי ‰ּו‡  ָבר  ּ„ָ ל  ָכּ ל  ׁ∆̆ ף  (‡)סו… ָ‡ַמר:  ו¿ ָבָריו  ּ ¿„ ל  ָכּ ם  ַ̇ ָס

‡. סוף ˘ל כל „בר ‰ו‡ 
יראת  מהו  ‰˘ם.  יר‡˙ 
הלוי״  ״בית  בספר  השם? 
(פרשת בראשית) האריך 
שלשת  את  לבאר 
מדרגות היראה: א) יראת 
העונש. ב) יראה מאהבה. 
ג) יראת הרוממות. האדם 

בי‡ורים
1. סוף „בר. פסוק זה אמרו שלמה המלך - החכם מכל אדם. ופירושו, סוף 
דבר הכל נשמע -  כל מה שהאדם עושה נשמע הוא לפני הקב״ה ולא נכחד 
מה שהזהיר  שלא לעבור על דבריו  יר‡.  2. ‡˙ ‰‡ל˜ים  לכן...  ממנו דבר. 
שלא לעשות. ואת מצותיו שמור - לעשותם. 3. כי ז‰ כל ‰‡„ם. כי לדבר הזה 
ה,  (מלכים-א׳  כנאמר  ‰י‰.  ‚„ול  חכם  ˘למ‰   .4 (רש״י).  האדם  כל  נברא 
ט-י-יא): ״ויתן אלקים חכמה לשלמה ותבונה הרבה מאד ורוחב לב כחול על 
קדם...ויחכם  בני  כל  מחכמת  חכמת שלמה  רבוי)  (מלשון  ותרב  הים.  שפת 
היתה  ‰עליונים. מלכות שלמה  ועל  ‰˙ח˙ונים  על  מלך   .5 האדם...״  מכל 
שונה מזו של שאר מלכים, שמלך הן על הברואים העליונים, דהיינו הֵשדים 
– החיים בעולם הזה התחתון. בגמרא  והן על הברואים התחתונים  (רש״י), 
ה׳״.  כסא  על  ״וישב שלמה  כג):  כט,  הימים-א  (דברי  מהנאמר  זאת  למדים 
ומפרש המהרש״א ש״כסא ה׳ ״ רומז לשמים, והשדים שטים באויר שמתחת 
על  שולט  שהוא  באופן  בשמים,  כביכול  יושב  שכששלמה  ונמצא,  לשמים. 
כל  על  הזה  העולם  את  ראה  ‰מע˘ים.  כל  ˘ר‡‰   .6 שמתחתיו.  השדים 
תענוגותיו, וכמו שאמר (קהלת ז, טו): ״את הכל ראיתי בימי הבלי״. 7. ונס‰ כל 
‰„ברים. התנסה בכל המצבים, כמבואר במדרש (קהלת א, יג) ששלמה היה 

ם ג'
א' יו

ע 
בו

ש

בי‡ורים
אשר יוכל להגיע ולהשיג מהן, ושלא יסתפק בפחות מכן. 

ַמֲעָל‰  ל  ∆‡  ˙ ַלֲעלו… מ…„  ַיח¿ ָלם  עו… (‰)ל¿

יַע  ּ ƒ‚ ַיּ ׁ∆̆ ַע„   ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ָל‰  ַמע¿ ל¿ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ָלם  עו… ל¿ יַע  ּ ƒ‚ַי  ‰ ז∆ ָבּ ָב‰,  ַ‰ּטו… י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ ַל

ָבר  ּוכ¿  .‡ ַ‰ָבּ ָלם  עו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ מּול  ּ¿‚‰ַ

ˆ„י˜ים ‡רחו˙  ‰˜„מ‰עיונים

של  וקיומם  בריאתם 
היא  בני-אדם  רוב 
המלומד  ׳האדם  בשביל 
ופלאי, לא  נדיר  הפרוש 
באחד  יחיד  אלא  ימצא 
בני  כל  ושאר  הדורות׳. 
אלא  נבראו  לא  אדם 
זה, או כדי  לצורך אדם 
אם  שהרי  לשמשו, 
בעצמו  לטרוח  יצטרך 

ולהכין לו את צרכיו, לא יהיה לו פנאי ללימודו, או כדי להיות לו לחברה.

ָ‰ָ‡ָ„ם  י  ּƒכ ָר‰,  ָׁ̆ ַ‰י¿ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ˙ו…  רו… ‰ו… ל¿

י ָ‡נּו  ּƒם, כ ּׁ≈̆ ‰ַ י  נ≈ פ¿ ƒל „…‡ יב מ¿ ƒּו‡ ָחב‰

ים  ׁƒ̆ מ¿ּ ַׁ̆ מ¿ ים  ƒכ‡ָ ל¿ ַ‰ַמּ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ רו…

ינּו      ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ י˜,  ּ ƒ„ ַ̂ ָ‡ָ„ם  י  כ≈ ר¿ ָ̂ ב¿ּ

ַיֲע˜…ב:  ו¿ ָח˜  ¿̂ ƒי 19ו¿ ינּו  ƒב‡ָ ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ 18ב¿ּ

ָרע  ל  ָכּ ƒמ י  ƒ̇ …‡ ל  ≈‡ ּ…‚‰ַ ָ‡ך¿  ל¿ "‰ַ20ַמּ

בי‡ורים
את אדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו, ראה מעשי כמה 
שלא  דעתך  תן  בראתי,  בשבילך   - שבראתי  מה  וכל  הן,  ומשובחין  נאים 
כלום  [הקב״ה]  אמר  (קח.):  סנהדרין  ובמסכת  עולמי.  את  ותחריב  תקלקל 
בראתי בהמה וחיה אלא בשביל אדם. ובמשנה סוף קידושין (פב.): והלא לא 
נבראו אלא לשמשני. וברש״י (בראשית ו, ז): הכל נברא בשביל האדם וכיון 
שהוא כלה מה צורך באלו. 18. ב‡בר‰ם ‡בינו. שבאו אליו שלשת המלאכים 
כשחיפש אורחים, והמלאך רפאל בא לרפאותו והמלאך מיכאל לבשר לשרה 
על הולדת יצחק. גם אצל שרה מצינו כשלקחה פרעה, ״אומרת למלאך הך 
והוא מכה״ (רש״י בראשית יב, יז), וכן (שם כ, ד) ״ואבימלך לא קרב אליה״ – 
המלאך מנעו (רש״י).  והגר אמרה (שם טז, יג) ״הגם הלום ראיתי אחרי רואי״ 
– אחרי רואי אותם בביתו של אברהם ששם היתה רגילה לראות מלאכים 
(רש״י). 19. ויˆח˜ ויע˜ב. בעקידת יצחק נאמר (בראשית כב, יא-יב): ויקרא 
אליו מלאך ה׳ מן השמים... ויאמר אל תשלח ידך אל הנער (לשחוט אותו) ואל 
את  לעכב מלשלח  בתואל  שרצה  כן מצינו  מום).  (אפילו  מאומה  לו  תעש 
 – יעקב  ואצל  נה).  כד,  (רש״י שם  והמיתו  ובא מלאך  ליצחק  רבקה להנשא 
״והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו״ – מלאכים שליווהו בארץ אין יוצאים 
חוצה לארץ ועלו לרקיע, וירדו מלאכי חוצה לארץ ללוותו (רש״י שם כח, יב). 
וכן ״וישלח יעקב מלאכים״ – מלאכים ממש (רש״י). 20. ‰מל‡ך ‰‚ו‡ל ‡ו˙י 
(להצילני  בצרתי  ה׳)  (מאת  אלי  להשתלח  הרגיל  המלאך  אמר,  יעקב  ו‚ו'. 

ַלֲעס…˜  ין  ≈‡ ו¿ ב),   ,‡ (˜‰ל˙  ים"  ƒָבל‰ֲ

נּו  ‰ ַרב≈ּ ׁ∆̆ ן מ… כ≈ ם. ו¿ ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי ‡ ב¿ּ ָלּ ∆‡

 ‰ ָּ̇ ַע "13ו¿ ָ‡ַמר:  ם  לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו 

 , ך¿ ָמּ ƒע ל מ≈ ≈‡ יָך ˘…ׁ ל…‰∆ ל ָמ‰ ‰' ‡¡ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי

ך¿  ל∆ „ ַ‰מ∆ּ ƒו ן ָ„ּ כ≈ יָך" („ברים י, יב). ו¿ ל…‰∆ ¡‡ '‰ ˙ ∆‡ ‰‡ָ ר¿ ƒי ם ל¿ ƒ‡ י ּƒכ

ַ‡˙ ‰'" (˙‰לים  ר¿ ƒָמ‰ י י˙ ָחכ¿ ׁƒ̆ ‡ ר: "14ר≈ מ≈ ם ‡ו… לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו 

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… י  רּו‡≈ ב¿ּ ַחר  ב¿ ƒמ ָ‰ָ‡ָ„ם  ין  ƒ‡ רו… ָ‡נּו  ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ּ ƒּומ י).  ˜י‡, 

ָמ‰  ָׁ̆ ּ ׁ̆ ּבו… ַ‰נ¿ ּ י≈ ׁ∆̆  , ˆּוָר˙ו… ן ב¿ּ ָּ̃ ֻ̇ י ‰ּו‡ מ¿ ּƒן 15כ ו… ּ̇ ח¿ ַּ̇ ָלם ַ‰ עו… ָבּ

‰ּו‡  ׁ∆̆ 16  ‰ ז∆ ָכל  ו¿ ים,  ƒנ ו… ּ̇ ח¿ ַ̇ ו¿ ים  ƒנ יו… ל¿ ָ‰ע∆  „ סו…  ˙ נ∆ נ∆ ּבו… ¿̇ ּƒמ‰ַ

ָלם  עו… ָבּ ָר‡  ב¿ ּƒנ ּׁ∆̆ ָכל ַמ‰  ָלם, 17ו¿ ּ‰ ָ‰עו… ז∆ ƒמ ˙ נו… ָוּ ַ‰ַכּ ל  ָכּ ַין  נ¿ ƒע

 ˙ מ∆ ¡‡ ַר˙  ו… ּ̇ ָלָ‡ָ„ם  ָנ‰  ּ¿̇ ƒנ  ‰ ז∆ ַוֲעבּור   , ּכו… ר¿ ָ̂ ל¿ ל  (ב)ַ‰כ…ּ  ‰ּ ַ‰ז∆

יתרה  לˆרכו.  ‰כל  ב. 
הרמב״ם  כתב  מזו 
לפירוש  (בהקדמה 
בבני  שגם  המשניות), 
סיבת  עצמם  האדם 

בי‡ורים
מהם תכלית ראוי ויקר. (שם). [הבל – דבר שאין בו ממש, כמו הבל-פה, וכן 
וילכו אחרי ההבל (ירמיה ב, ה). (שם)]. 13. וע˙‰ י˘ר‡ל מ‰ ‰' ‡ל‰יך ˘ו‡ל 
מעמך. אחרי שהוכיח משה את בני ישראל על כל החטאים בהם הכעיסו את 
אוהב  שהקב״ה  האהבה  בגלל  להם:  אמר  במדבר,  שנה  ארבעים  הקב״ה 
אתכם, כיפר על חטאיכם. ועכשיו מה ה׳ אלוקיך מבקש ממך? רק שתפחד 
לימוד  שבתחילת  הוא  הנכון   .'‰ יר‡˙  חכמ‰  ר‡˘י˙   .14 אלוקיך.  מה׳ 
מ˙ו˜ן  ‰ו‡  כי   .15 דוד).  (מצודת  ה׳.  יראת  בלבו  האדם  ישריש  החכמה 
אותו  ועשה  אלוקים)  (בצלם  בצורה שלו  האדם  את  יצר  הקב״ה  בˆור˙ו. 
דומה לו, שהוא מבין וחושב, לא כמו כל החיות שאינן חושבות ואינן מבינות 
מאומה. 16. ˘‰ו‡ ענין כל ‰כונו˙. שהאדם הוא תכלית כל הבריאה, והוא 
נבר‡  הכונה העיקרית והמטרה המרכזית בבריאת העולם הזה. 17. וכל מ‰̆ 
בעולם ‰ז‰ ‰כל לˆרכו. כמובא במדרש קהלת על הפסוק ״ראה את מעשה 
האלהים כי מי יוכל לתקן את אשר עותו״ (קהלת ז, יג) בשעה שברא הקב״ה 

שדרכם  הם  ויודעים 
כן  פי  על  ואף  למיתה, 
ברשעותם  הם  נשארים 
(שבת לא, ב), ומדוע אין 
דרכם?  את  עוזבים  הם 
לפי שחסרה להם יראת 

שמים!
היא   - שמים  יראת 
על  המושלת  החכמה 
תאוותיו ומפקחת על כל 

חושיו של האדם.
ימיו  כל  ו‰ולך   .„
וממ˘˘  במח˘כים 
כעור ב‡פיל‰. ה״מסילת ישרים״ (פ״ג) מבאר בהרחבה, שהחושך גורם לשני 
וז״ל: ״כי היצר מסמא את עיניו (עיני-שכלו)  מיני טעויות: העלמה והחלפה. 
ממש, והנה הוא כהולך בחושך, שיש לפניו מכשולות ואין עיניו רואות אותם. 
והוא מה שאמרו זכרונם לברכה (ב״מ פג:) ״תשת חושך ויהי לילה״ (תהלים 
קד, כ) – זה העולם-הזה, שדומה ללילה. והבן כמה נפלא המאמר האמתי הזה 
לו  אפשר  טעויות  מיני  שני  הלילה,  חושך  הנה  כי  בו.  להבין  שמעמיק  למי 
שיגרום לעין האדם: או שיכסה את העין עד שלא יראה מה שלפניו כלל, או 
שיטעה אותו עד שיראה לו עמוד כאילו הוא אדם, ואדם כאילו הוא עמוד. כן 
חמריות וגשמיות העולם-הזה, הנה הוא [כ]חושך הלילה לעין השכל, וגורם 
לו שתי טעויות: אינו מניח לו שיראה המכשולות שבדרכי העולם, ונמצאים 
תחילה...  פחד  שהגיעם  מבלי  ואובדים  ונופלים  לבטח  הולכים  הפתאים 
והטעות השני, והוא קשה מן הראשון, הוא – שמטעה  ראיתם עד שרואים 
מתחזקים  כך  ומתוך  רע,  הוא  כאילו  והטוב  טוב  ממש  הוא  כאילו  הרע 
החושך  תחת  היותם  מפני  זה  וכל  הרעים...  מעשיהם  ומחזיקים  (בדרכם) 

וכבושים תחת ממשלת יצרם״. עכ״ל.  

 , ָמ˙ו… ָחכ¿ ַעל  ֲ‡ָו˙ו…  ַּ̇ יל  ׁƒ̆ מ¿ ƒ‰  ‰ ז∆ ו¿

ים  ּƒכ ַׁ̆ ַמח¿ ב¿ּ ָיָמיו  ל  ָכּ ך¿  ל≈ ‰ו… („)ו¿

ָל‰: ֲ‡פ≈ ר ָבּ ּ ו≈ ƒע ׁ̆ כ¿ּ ׁ ּ≈̆ ַמ ּומ¿

 

ָח„  ∆‡‰ָ ָ‡ָ„ם:  ָבּ  ׁ̆ י≈  ˙ חו… כ…ּ  ‰ ָּׁ̆ ƒֲחמ
י  ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ יָע‰,  ƒמ ּׁ¿̆ ‰ַ ַח  כ…ּ ‰ּו‡ 

ַח  כ…ּ ‰ּו‡  י  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ‰ַ ‡ּו˙,  ָ‰ר¿ ַח  כ…ּ ‰ּו‡ 

ַעם,  ַ‰ַטּ ַח  כ…ּ ‰ּו‡  י  ƒיע ƒב ָ‰ר¿ יַח,  ָ‰ר≈

בי‡ורים
שהיתה סמוכה לירושלים, יצא מלאך ה׳ והרג באות הלילה מאה ושמונים 

וחמישה אלף ראשי גייסות. 

ים" (בר‡˘י˙ מח, טו),  ƒָער ˙ ַ‰נ¿ּ ך¿ ‡∆ ָבר≈ י¿

יב,  (‰ו˘ע  ָכל"  ַוֻיּ ָ‡ך¿  ַמל¿ ל  ∆‡ ר  ׂ ַ̆ "21ַוָיּ

ָ‡ך¿  ַמל¿  ‡ ָבּ ׁ∆̆ ינּו  ƒ̂ ָמ  „ עו… ו¿  .(‰

ָל‰  י¿ ַלּ ַבּ י  ƒ‰ "22ַוי¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ם,  ָ̇ ָר ז¿ ע∆ ל¿

 ‰ ַמֲחנ≈ ב¿ּ ך¿  ַוַיּ  '‰ ַ‡ך¿  ַמל¿  ‡ ≈̂ ּ ַוי≈ ַ‰‰ּו‡ 

ים  ּƒַרב ו¿ ל‰),  יט,  ב  (מלכים  ּור"  ּׁ̆ ‡ַ

ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ י  ּƒכ נּו,  ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿  .‰ ל∆ּ ≈‡ ָכּ

ָ‡ר  ׁ¿̆ ַעל   ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ן  רו… ¿̇ ƒי לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆

מּו˙  ¿„ ּƒב ם  ≈‰ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ י-ָ‡ָ„ם,  נ≈ ב¿ּ

ו…  ׁ̆ פ¿ ַנּ ׁ∆̆  ‡ ָלּ ם, ‡∆ ָח„ ָל‰∆ ∆‡ „ יסו… ƒָח„ ו ∆‡

 ,˙ נו… יו… ל¿ ˙ ָ‰ע∆ ל ַמֲעלו… ∆‡ ‰ ָ̇ ‰ ָעל¿ ל ז∆ ׁ∆̆

 , ֲ‡ָו˙ו… ַּ̇ ָמ˙ו… ַעל  יל ָחכ¿ ׁƒ̆ מ¿ ƒ‰ ‰ י ז∆ ּƒכ(‚)

‚. כי ז‰ ‰מ˘יל חכמ˙ו 
משכן  ˙‡ו˙ו.  על 
במוח,  היא  החכמה 
היא  התאוות  משכן 
בלבו אדם. על ידי יראת 
האדם  מסוגל  שמים 
על  חכמתו  להשליט 
שביאר  וכמו  תאותו, 
רבי  הגאון  בהרחבה 
על  זצ״ל  לופיאן  אליהו 
״שופטים  הפסוק 
בכל  לך  תתן  ושוטרים 
שעריך״ (דברים טז, יח), 
לרמוז  הכתוב  שכוונת 
על חושי האדם, שקודם 
יחשוב  בהם  שישתמש 
לפני  הוא  עומד  כאילו 
שופט ומצפה לפסק דינו 
להשתמש  וכיצד  אם 

בהן. ומיהו אותו שופט? – השכל שנתן לנו הבורא, צלם אלקים הנקרא נשמה, 
כפי שנאמר: ״ויפח באפיו נשמת חיים״ (בראשית ב). הוא השופט את האדם 
על פי ציווי התורה ואזהרותיה. אמנם, עדיין זקוק ה״שופט״ ל״שוטר״ שהוא 
הממונה לבצע את פסק הדין. ומי הוא אותו שוטר? – יראת שמים, שבעזרתה 
יכול האדם להכריח את עצמו לציית לשכל. שהרי הרשעים יש להם שכל, 

בי‡ורים
ולגאלני), כענין שנאמר (בעת שהותו בבית לבן) ״ויאמר אלי מלאך האלהים 
בחלום יעקב וגו׳ אנכי האל בית אל״ (רש״י בראשית מח, טז). 21. וי˘ר ‡ל 
עליו  התחזק  יעקב,  עם  נאבק  עשו)  (שרו של  המלאך  כאשר  ויוכל.  מל‡ך 
יעקב ונצחו, וסוף היה שהודה לו המלאך על הברכות שברכו אביו לפני מותו 
ו‚ו'.  ‰‰ו‡  בליל‰  וי‰י   .22 שהן שלו).  וטען  בתחילה  עליהן  ערער  (שעשו 
לאחר שנלחם סנחריב בכוש, חזר ובא על ירושלים להלחם בה, וכשבא לנוב 

‰. לעולם יחמו„ לעלו˙ 
˘‰ו‡  מעל‰  ‡ל 
שלא  ממנ‰.  למעל‰ 
במעלות  יסתפק 
ישאף  אלא  שהשיג, 
ומי  ויותר.  יותר  לעלות 
לנו חכם כשלמה המלך 
ע״ה, שאמר עליו הכתוב ״וה׳ נתן חכמה לשלמה כאשר דבר״ (מלכים-א ה כו) 
וממנו נלמד את הדרך לזכות בחכמה, כשנתבונן מפני מה זכה לה שלמה. 
ומקרא מפורש למעלה ממנו (מלכים-א ג ה-יב): ״בגבעון נראה ה׳ אל שלמה 
וגו׳ ויאמר אלוקים שאל מה אתן לך וגו׳, ויאמר שלמה וגו׳, ונתת לעבדך לב 
שומע לשפוט את עמך להבין בין טוב לרע וגו׳, ויאמר אלוקים אליו יען אשר 
שאלת את הדבר הזה ולא שאלת לך ימים רבים ולא שאלת לך עושר וגו׳ 
ושאלת לך הבין לשמוע משפט, הנה עשיתי כדברך הנה נתתי לך לב חכם 

ונבון וגו׳״. 
אל  הרבה  תשוקתו  בעבור  ורק  אך  לחכמה  זכה  שלמה  כי  כאן  מתבאר 
החכמה, עד שלא ביקש דבר אחר זולתה, לא עושר ולא אריכות ימים, באשר 
הרמב״ם  שכתב  כמו  כלל,  ערך  להם  אין  חכמה  בלי  חיים  כי  שלמה  ידע 
 - תורה  תלמוד  בלא  ומבקשיה  חכמה  בעלי  ״וחיי  ה״א):  פ״ז  רוצח  (הלכות 
כמיתה חשובין״. על כן שאל שלמה אך ורק חכמה, ובעבור זה זכה לה, כי 
תשוקת החכמה היא המזכה את בעליה בחכמה. ומכאן נראה ללמוד ״חכם 
ויזכה  שמו,  יקרא  לב״  ״חכם  באמת  חכמה  ומבקש  השואף  אדם  מהו,  לב״ 

לחכמה כמו שכתוב: ״ובלב כל חכם לב נתתי חכמה״.    
ומצינו בתפילתו של עתניאל בן קנז: ״ויקרא יעבץ לאלקי ישראל לאמר אם 
ברך תברכני והרבית את גבולי והיתה ידך עמי ועשית מרעה לבלתי עצבי, 
ויבא אלקים את אשר שאל״ (דה״י-א ד, י). אם ברך תברכני – בתורה, והרבית 
את גבולי – בתלמידים, והיתה ידך עמי – שלא ישתכח תלמודי מלבי, ועשית 
הרע  יצר  ישגבני  שלא   – עצבי  לבלתי  כמותי,  רעים  לי  שיזדמנו   – מרעה 
לשאול  בנסיסי  הולך  הריני  לאו  ואם  מוטב,  כן,  עושה  אתה  אם  מלשנות, 

 ׁ̆ ׁ ּ≈̆ ַמ ‰ּו‡ מ¿ ׁ∆̆ ׁ̆ כ¿ּ י ּ ƒ‚ ָ‡ָ„ם ַמר¿ ׁ∆̆  , ׁ̆ ּו ׁ ּ̆ ּƒַח ַ‰מ י ‰ּו‡ כ…ּ ׁƒ̆ י ƒֲחמ‰ַ

ָ„ָבר. ב¿ּ

 

 ‰ ֻעָלּ ין פ¿ּ ≈‡ ו¿ ָ‰ָ‡ָ„ם,   ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע ם  ָלּ 23ֻכּ לּו  ַ‰ָלּ  ˙ חו… ‰ כ…ּ ָּׁ̆ ƒֲחמ
ב  ַ‰ל≈ּ 24ו¿  ,˙ חו… ַ‰כ…ּ  ˙ ׁ∆̆ ֲחמ≈ מ≈ ָח„  ∆‡ ל…‡  ב¿ּ י˙  ׂ ≈̆ ַנֲע  

ל  ב ָכּ ּ ים ַלל≈ ƒ‡י ƒב ּלּו מ¿ ≈‡‰ָ ˙ חו… ‰ כ…ּ ָּׁ̆ ƒי ֲחמ ּƒם, כ י‰∆ ≈„ ל ַעל י¿ ע≈ ּפו…

ׁ̆ ּבו…  ב י≈ ּ ם. ַ‰ל≈ י‰∆ ˙ ַ‡ֲחר≈ כ∆ ׁ∆̆ מ¿ ƒָב‰ נ ָׁ̆ ‰ ּוַמח¿ ׂ ∆̆ ָכל ַמֲע ָין, ו¿ נ¿ ƒע

ן  ‚ו… ָח‰, ַ‰ָיּ כ¿ ּׁƒ̆ ‰ַ ן ו¿ רו… ָכּ ּ ƒֲעָנָו‰, ַ‰ז‰ָ ֲ‡ָו‰ ו¿ ן ַ‰ַ‚ּ ‚ו… ˙, כ¿ּ ˙ ַרּבו… עו… ּ ≈„

ָכל  25ו¿  .˙ ַרּבו…  „ עו…  ׁ̆ י≈ ּלּו  ָכ‡≈ ו¿ ָ‰ַעּזּו˙,  ו¿  ˙ ׁ∆̆ ַ‰ב…ּ ָח‰,  מ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿

י ַ‰ּסּוָמ‡ ל…‡  ּƒכ ,˙ חו… ˙ ַ‰כ…ּ ׁ∆̆ ן ֲחמ≈ ƒמ ˙ ּ˜ו… ַחז¿ ¿̇ ƒמ ˙ עו… ּ ּלּו ַ‰„≈ ≈‡

.‰ ∆‡ ּלּו ָ‰ָי‰ רו… ƒ‡ ˙ כ¿ּ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ יּוַכל ל¿

 

י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ יַע 26ַל ּ ƒ‚‰ַ חו… ל¿ ָכל כ…ּ ל ב¿ּ ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒב י ָבּ ל¿ ּƒל ָ‡ָ„ם ַ‰נ ן ָכּ ָלכ≈
ָב‰,                       טו… ַמֲעָל‰  ל¿ ָ‡ָ„ם  יַע  ּ ƒ‚ ƒ‰ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ ָב‰,  ַ‰ּטו…

בי‡ורים
23. כולם מע˘‰ ‰‡„ם. חמשת הכוחות הללו כוללים את כל מעשה האדם. 
24. ו‰לב פועל על י„י‰ם. פירוש, הלב פועל על ידי אחד מחמשת הכוחות, 
ראתה.              שהעין  מה  חומד  הלב  אזי  ראתה  שהעין  לאחר  הראות,  כח  כגון 
25. וכל ‡לו ‰„עו˙ מ˙חז˜ו˙ מן חמ˘˙ ‰כוחו˙. לדוגמא, הלב מתגאה מכח 
השמיעה - ממה ששמע כיצד מהללים אותו, וכן מכח הראיה - ממה שרואה 
יוכל  לא  הסומא  כי  שממשיך,  (וזהו  הבריות.  בעיני  כבודו  ואת  עשרו  את 
‰טוב‰.         ל˙כלי˙   .26 הדרך.  זה  על  וכן  רואה),  היה  כאילו  להתגאות 
ששאיפתו תהיה להגיע לשלימות המעלות, דהיינו לקצה המדרגות העליונות 

ַ‰ר  ב¿ּ ן  כ…ּ ׁ¿̆ ƒי י  ƒמ ָך,  ל∆ √‰‡ָ ב¿ּ ָי‚ּור  י  ƒ31מ" ָ‡ַמר:  ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָלּ‰, 

ָין  נ¿ ƒר ָ‰ע‡ָ ׁ¿̆ ˜" (˘ם טו, ‡ ב) ּו ∆„ ∆̂ ל  ים ּופ…ע≈ ƒמ ָּ̇ ך¿  ל≈ ָך. ‰ו… ׁ∆̆ ¿„ ָ̃

˙ ָ‰ָ‡ָ„ם, ָר‡ּוי  ן ַמֲעלו… רו… ¿̇ ƒי נּו  ר¿ ַכּ ז¿ ƒ‰ ׁ∆̆ יָון  כ≈ ו¿ ם.  ָׁ̆ ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

 ‰ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ַע„   , ָרָע˙ו… ו¿ טּובו…   , נּו˙ו… ּו‚¿ יבּו˙ו…  ׁƒ̆ 32ֲח ר  ָב‡≈ ל¿ ָלנּו 

ַחר  ב¿ ƒי י ּƒכ , ך¿ ל∆ ר ַ‰מ∆ּ ַ̂ יַע ַלֲח ּ ƒ‚ַי ר, 33ו¿ ָׁ̆ ך¿ ַ‰ָיּ ר∆ ּ יל „∆ ּƒכ ׂ ¿̆ י ַ‰ַמּ נ≈ פ¿ ƒל

ָר‰           ר≈ ב¿ּ לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ יָון  כ≈ּ  ,˙ בו… ַ‰ּטו…  ˙ ּ„ו… ּƒמ ַבּ חו…  כ…ּ ָכל  ב¿ּ ו…  ׁ̆ ַנפ¿

.˙ ל∆ ח ַ‰ס…ּ ַּ̃ ƒי ˙ 35ו¿ ס…ל∆ ר̃… ַ‰פ¿ּ ז¿ ƒ34י

 

ׁ̆ ָ‡ָ„ם  י≈ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ס  ע≈ ָמ‰ ּכו… ַעל-ח≈ ‰ּו‡ ַבּ ׁ∆̆ ׁ̆ ָ‡ָ„ם  „? י≈ ַ̂ י כ≈ּ
ם  ƒ‡ י ּƒכ ָלל,  כ¿ּ ס  ע≈ ּכו… ינו…  ≈‡ ו¿ ָעָליו   ˙ ב∆ ּׁ∆̆ ֻי מ¿ ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ׁ∆̆  

 ׁ̆ י≈ ו¿ ר,  ≈̇ יו… ב ב¿ּ ַבּ‰-ל≈ ּ ¿‚ ‰ּו‡  ׁ∆̆ ׁ̆ ָ‡ָ„ם  י≈ ו¿ ים,  ƒנ ָׁ̆  ‰ ַכָמּ ַעט ל¿ מ¿

ל…‡  36ו¿ ֲ‡ָו‰  ַּ̇ ַעל  ַבּ ‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ו¿  ,„…‡ מ¿ רּוַח  ַפל  ׁ¿̆ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ר  ≈̇ יו… ר-ּ‚ּוף ב¿ּ ‰ו… ‰ּו‡ ט¿ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ , ו¿ ֲ‡ָו˙ו… ַ̇ ֲ‰ל…ך¿ ב¿ּ ו… מ≈ ׁ̆ ע ַנפ¿ ַבּ ׂ ¿̆ ּƒ̇

 ׁ̆ י≈ ו¿  , יך¿ ƒר ָ̂ ַ‰ּ‚ּוף  ׁ∆̆ ים  ƒמּוָעט ים  ƒָבר ¿„ ƒל ּלּו  ƒפ‡ֲ  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒי ל…‡  ו¿

בי‡ורים
31. מי י‚ור ב‡‰לך. מי הוא הראוי לגור במשכנך? מי ראוי לדור בירושלים 
בה.           יגור  אשר  הוא   - וביושר  כראוי  לב, מעשיו  בתום  המתנהג  קדשך?  הר 
32. ח˘יבו˙ו ו‚נו˙ו, טובו ורע˙ו. פירוש, את המדות והדעות שבלב האדם 
יוכל  הישר  בדרך  ידי שיבחר  על  לחˆר ‰מלך.  וי‚יע   .33 והרעות.  הטובות 
להגיע לעולם הבא זך ונקי. 34. יזרו˜ ‰פסול˙. את הדעות והמדות הרעות 
שבו.          הטובות  ומדות  בדעות  רק  להשתמש  שיבחר  ‰סול˙.  וי˜ח   .35 שבו. 
˘בע נפ˘ו מ‰לך ב˙‡ו˙ו. שהוא מתאוה וחפץ לכל דבר ללא גבול  36. ול‡̇ 

ומדה, אף לדברים שאינם הכרחיים לקיום גופו.

ָלם  ָ‰עו… טּוב  27ל¿ יַע  ּ ƒ‚‰ַ ל¿  „ ƒו ּ„ָ  ‰ ַ‡ָוּ ¿̇ ƒנ

ר  ׁ∆̆ ָך ֲ‡ : "28ָמ‰ ַרב טּוב¿ רו… ָ‡מ¿ ‡ ב¿ּ ַ‰ָבּ

כ),  ל‡,  (˙‰לים  יָך"  ∆‡ יר≈ ƒל  ָּ̇ ַפנ¿ ָ̂

ַנַחל  ו¿ ָך  ∆̇ י ב≈ּ ן  ׁ∆̆ ּ ∆„ ƒמ ֻין  ו¿ ר¿ ƒ29י" ר:  מ≈ ‡ו… ו¿

ֲעָל‰  ַ‰ַמּ ם" (˘ם לו, ט). ו¿ ≈̃ ׁ¿̆ ַ̇ יָך  ֲעָ„נ∆

ָ‰ָר‡ּוי  ל  ∆‡  ‡ ָלּ ∆‡30 יַע  ּ ƒ‚ ַּ̇ ל…‡  ַ‰ז…ּ‡˙ 

בעצבוני,  מת  (הריני 
ויבא   – מיד  רש״י), 
אלוקים את אשר שאל״ 

(תמורה טז.). 
תיבה  כאן  הוסיפו  חז״ל 
לא  אשר  ״מיד״,  אחת, 
נרמזה בכתוב, כי מאחר 
באופן  היתה  שהתפילה 
של: ״אם אתה עושה כן 
הריני  לאו  ואם  מוטב, 

ומות  חיים  ענין של  היא  החכמה  ששלימות  כלומר,  לשאול״,  בנסיסי  הולך 
בן  בקשתו של  להיות  צריכה  כך  ״מיד״.   – נענה  הקב״ה  כזו  לבקשה  עבורו, 
תורה מאת הקב״ה שיחונן אותו בתורה, עליו לחוש בכל נימי נפשו כי אם הוא 
זוכה לתורה – מוטב, ואם לאו, הרי הוא הולך חס ושלום לשאול בלי תקוה. המבקש 

רחמים בהרגשה כזאת נענה מיד.
ויסוד נוסף למדנו, שהבקשה צריכה להיות על המדרגה הגבוהה ביותר. על 
אף שהיה עתניאל משופטי ישראל, ושלושת אלפים הלכות שנשתכחו בימי 
אבלו של משה החזיר בפלפולו (תמורה שם), לא היה ״שבע״ ומסתפק במה 
שיש לו אלא היה ״רעב״ ומבקש הכל, ורעבונו היה באופן שאם אין לו ״הכל״ 
הרי הוא אומלל והולך לשאול, ומשום כך זכה שתתקבל תפלתו. וזהו שאמר 
הכתוב (תהלים פא, יא): ״אנכי ה׳ אלוקיך המעלך מארץ מצרים הרחב פיך 
ואמלאהו״, ופירשו רש״י והראב״ע שהכוונה לתפילה: ״הרחב פיך״ ושאל ככל 

אשר תוכל ובכל הכח, ״ואמלאהו״ מיד. (שיחות מוסר, מאמר נ״ט). 

בי‡ורים
27. לטוב ‰עולם ‰ב‡. פירוש, דוד המלך לא הסתפק להשיג רק איזשהו חלק 
המעלה  ולפיסגת  המושלם  הטוב  אל  להגיע  התאוה  אלא  הבא,  בעולם 
שבעולם הבא. 28. מ‰ רב טובך. מה מאוד רב הטוב אשר גנזת לתת ליראיך 
מן השמים,  להם  הבא  מהטוב  ישבעו  בי˙ך.  ירוין מ„˘ן   .29 הבא.  בעולם 
ומימי נחל היוצא מהעדן תשקה אותם והוא מדרך משל לרוב השפע (מצודת 
ועמלו היה להשיג  ל‰. אל האדם שכל שאיפתו  30. ‡ל‡ ‡ל ‰ר‡וי  דוד). 

ולהגיע אל תכלית המעלות הטובות. 
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של  ברייתו  מתחלת 
או  צדיק  שיהיה  האדם 
רשע , וכן אין שום דבר 
האדם  את  שמושך 
(טבעו)  תולדתו  בעיקר 
כלומר,  מסוימת,  למדה 
אותו  תמשוך  שתולדתו 
לזוז  אפשר  שאי  לדבר 
ממנו, שאם כן אין מקום 
לא למצוות התורה ולא 
עי״ש.  ועונש  לשכר 
משנה׳  ה׳לחם  והקשה 
שבת  במסכת  מהגמרא 
מבואר  ששם  (קנו.) 
האדם  נולד  שבו  ש׳יום׳ 
בשעת  השולט  ׳מזל׳  או 
לידתו משפיע על טבעו 
ותירץ,  ותכונותיו, 
לומר  הגמרא  שכוונת 
נטייה  לאדם  שיהיה 
קצת לדברים אלו, אבל 
הנאמר  על  היעב״ץ  וכ״כ  טבעו.  לשנות  האדם  של  ובבחירתו  שבידו  ודאי 
דור  בכל  ושתלן  עמד  מועטים  שצדיקים  הקב״ה  ״ראה  (לח:)  יומא  במסכת 
ודור״, שלכאורה הרי הדבר תלוי בבחירת האדם, אלא שיש בני אדם שנולדו 
בטבעם להיות צדיקים, אף שגם להם עדיין יש בחירה. וכן מצינו להיפך אצל 
וסילקו  הקב״ה  מיהר  לפיכך  ולהרשיע  לשוב  בדעתו  וקל  היה  ״צדיק  חנוך, 

והמיתו קודם זמנו״ (רש״י בראשית ה, כב). 

ם  ָ̇ ‡ו… ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿ י„  ƒ̇ ָע 44ו¿ ן  ֻכָוּ מ¿  ‰ ז∆

 ׁ̆ י≈ ו¿  ,˙ עו… ּ ≈„ ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒמ ר  ≈̇ יו… ָר‰  ≈‰ מ¿

 ‡ ָלּ ∆‡ , ˙ו… ָיּ ƒר ˙ ב¿ּ ַלּ ƒח ¿̇ ּƒיָנם ָלָ‡ָ„ם ב ≈‡ ׁ∆̆

ּבו…  ƒל ‰ נ∆ ּפו… ׁ∆̆ ים ‡ו…  ƒר ֲ‡ח≈ ם מ≈ ָ̇ ָלַמ„ ‡ו…

 . ּבו… ƒל ‰ ב¿ּ ָ̇ ָעל¿ ׁ∆̆ ָב‰  ָׁ̆ י ַמח¿ ƒפ מו… ל¿ ¿̂ ַע מ≈

ר…ב  ּ‰ ב¿ּ ׁ̆ ָבּ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ ׁ̆ י≈

יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ  ׁ̆ י≈ ו¿  ,˙ מו… ˜ו… ַ‰מ¿ּ

 ‰ מ∆ ּ„ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ ַעט.  מ¿  ‰ּ ָבּ  ׁ̆ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ ל¿

ר  ׂ ָ̆ ּוָב ָיָר˜  יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ יל,  ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇  ‰ ׂ ∆̆ עו… ל¿

ּלּו  ≈‡ ָכל  ו¿ ין,  ƒל פ¿ּ ל¿ ƒּופ ַלח  ּומ∆ ם  ƒּוַמי

ָח„  ∆‡ ל  ָכּ ƒמ ח  ַּ̃ ƒל יך¿  ƒר ָ̂ ים  ƒינ ּƒמ‰ַ

ם  ƒ‡ .‰ ב≈ּ ּ‰ ַ‰ר¿ ז∆ ƒַעט ּומ ּ‰ מ¿ ז∆ ƒעּור: מ ׁƒ̆ כ¿ּ

 ‰ ב∆ּ ם ַיר¿ ƒ‡ ,‰ ‰ 45ָרז∆ י∆ ¿‰ ƒר י ׂ ָ̆ ט ַ‰ָבּ ַמע≈ י¿

בי‡ורים
נוטה במהרה  זה אלא  נולד עם טבע  כלומר, שלא  ‡ו˙ם.  ל˜בל  וע˙י„   .44
וביתר קלות לקבל תכונה זו. 45. רז‰. יחסר במאכל (והאוכלו לא ישבע עקב 

מיעוט הבשר שאכל).

ו…  ׁ̆ ַנפ¿ ע  ַבּ ׂ ¿̆ ƒ̇ ל…‡  ָחָב‰,  ר¿  ׁ̆ פ∆ נ∆ ַעל  ַבּ

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָלם,  עו… ָבּ ׁ∆̆ ן  ָממו… ל  ָכּ ƒמ

ף" (˜‰ל˙  ס∆ ע כ∆ּ ַבּ ׂ ¿̆ ƒף ל…‡ י ס∆ ב כ∆ּ ≈‰…‡37"

ּלּו  ƒפ‡ֲ לו…  י  ּ„ַ ׁ∆̆ ר-רּוַח  ַ̂ ¿̃  ׁ̆ י≈ ו¿ ט),   ,‰

‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ו¿ ָרָכיו;  ¿̂ ל  ָכּ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ף  ּ…„ ר¿ ƒי ל…‡  ו¿ מּוָעט  ָ„ָבר  ב¿ּ

רּוָט‰  פ¿ּ ל  כ≈ ‡ו… ינו…  ≈‡ ו¿ ַעל-ָי„   ı ב≈ ˜ו… 38ו¿ ָרָעב  ָבּ מו…  ¿̂ ַע ף  ַס‚≈ּ מ¿

ם  ƒי„ַ ָיּ ַבּ נו…  „ ָממו… ַ‡ב≈ּ ‰ּו‡ מ¿ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ל, ו¿ „ו… ּ‚ָ ַער  ַ̂ ‡ ב¿ּ ָלּ ּלו… ‡∆ ּׁ∆̆ ƒמ

ל     ל≈ ‰ו… 39מ¿ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ עו… ּ ≈„‰ַ ָ‡ר  ׁ¿̆ ּלּו  ≈‡‰ָ ים  ƒָרכ ּ ¿„ ַעל  ו¿  . ו… ּ̇ ַ„ע¿ ל¿

ָבב  -ל≈ 41ַרך¿ ָמן,  ַרח¿ ו¿ ָזר  ַ‡כ¿ יב,  ƒ„ָנ ו¿ ן  ƒר-ַעי ַ̂ ן,  נ≈ ‡ו… 40ו¿

ן.  ∆‰ ‡ ָבּ ≈̂ ּיו… ָכל ַכּ ב, ו¿ יı-ל≈ ּƒמ‡ַ ו¿

˙ו…  ָיּ ƒר ב¿ּ  ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇ ƒ43מ ָלָ‡ָ„ם  ָ‰יּו  ׁ∆̆ ן  ∆‰ מ≈  ׁ̆ י≈  ,˙ עו… ּ ≈„‰ַ42 ָכל  ו¿
ל ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆ עו…  ב¿ ּƒט ׁ∆̆  ˙ עו… ּ ן „≈ ∆‰ ׁ̆ מ≈ י≈ , (ו)ו¿ ַבע ּ‚ּופו… י ט∆ ƒפ ל¿

„עו˙  מ‰ן  וי˘  ו. 
ז‰  ‡„ם  ˘ל  ˘טבעו 
(הלכ׳  הרמב״ם  מכוון. 
כתב  ד)  ה,  תשובה 
גזר  לא  שהקב״ה 

בי‡ורים
37. ‡ו‰ב כסף ל‡ י˘בע כסף. מי שאוהב לאסוף כסף לא ישבע ממנו, כי 
לעולם אין די לו במה שקבץ ורוצה להרבות עוד (מצודת דוד). ואמרו חכמינו 
ז״ל (קהלת רבה פ״ג י׳): ״אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, מי שיש לו מנה רוצה 
הכתוב  דרך  על  י„.  על   ıו˜וב  .38 מאות״.  ארבע  רוצה  מאתים  מאתים, 
במשלי (יג, יא). ור״ל, שקובץ הון עם מלאכת היד. ולמרות שהונו מתרבה, עם 
כל זה אינו אוכל פרוטה משלו אלא בצער גדול. 39. מ‰ולל. ערבוב והוללות 
ושטות (רש״י קהלת ב, ב). 40. ו‡ונן. דואג. (עיין סנהדרין (ק:) ״לא תעיל דויא 
ג)              כ,  (דברים  דבר.  מכל  וירא  מבוהל  לבב.  רך   .41 בליבך״).  (=דאגה) 
43. מ˙חיל˙ ברי˙ו. שנולד עם  והתכונות של האדם.  42. ‰„עו˙. המדות 

תכונות אלו, והמה טבועות בו משעת לידתו. 

 ,˙ לו… ם חו… י‰∆ ≈̇ ו… ׁ̆ פ¿ ַנּ ׁ∆̆ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ׁ̆ ב¿ּ ך¿ י≈ י, ָכּ ƒי ר…ב ַ‰ח…ל ƒפ ל ל¿ ַ‰כ…ּ

ים  ƒל ּ ¿̂ ַע ¿̇ ƒּומ ָב‰  ַ‰ּטו… ך¿  ר∆ ּ ∆„ ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ו¿  ,˙ ‰ָ50ָרעו… ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ו¿

ן  כ≈ ו¿ ָים.  ָחל¿ י  ƒפ ל¿  „…‡ מ¿ ן  י‰∆ ֲעל≈  ‰„ָ ב≈ כ¿ּ י‡  ƒ‰ ו¿  ,‰ּ ָבּ  ˙ כ∆ ָלל∆

ב  ים ָלַרע טו… ƒר י ָ‰‡…מ¿ לּו: "‰51ו… ים ַ‰ָלּ ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ר ָבּ מ≈ ָי‰ּו ‡ו… ע¿ ַׁ̆ י¿

ַמר  ים  ƒמ ׂ ָ̆  , ך¿ ׁ∆̆ ח… ל¿ ר  ‡ו… ו¿ ר  ‡ו… ל¿ ך¿  ׁ∆̆ ח… ים  ƒמ ׂ ָ̆ ָרע,  ב  ַלּטו… ו¿

ַמר:             ¡‡ נ∆ ם  י‰∆ ַוֲעל≈ כ);   ,‰ (י˘עי‰  ַמר"  ל¿  ˜ ּוָמ˙ו…  ˜ ָמ˙ו… ל¿

" (מ˘לי ב, י‚).  ך¿ ׁ∆̆ י ח… כ≈ ַ„ר¿ ˙ ב¿ּ כ∆ ר ָלל∆ ׁ∆̆ ˙ י… חו… ים ָ‡ר¿ ƒב "‰ַ52ע…ז¿

ים,  ƒל ַ‰ֲחָכמ ∆̂ כּו ‡≈ ל¿ ? י≈ ׁ̆ פ∆ י ַ‰נ∆ּ ƒל ַנ˙ ח√ ָּ̃ ַּ̇ י‡  ƒ‰ ‰ּוַמ „ ַ̂ י כ≈ ו¿
ַע„  ם  ָ̇ ‡ו… ים  ƒ„ ַלמ¿ּ מ¿ּ ׁ∆̆  ,˙ ו… ׁ̆ ָפ ּ ַ‰נ¿ י  ≈‡ פ¿ רו… ם  ≈‰ ׁ∆̆

ם  ∆‰ ָלּ ׁ∆̆  ˙ ָרעו…  ˙ עו… ≈„ ב¿ּ ים  ƒיר ּƒכ ַ‰ַמּ ו¿ ָב‰.  ך¿ טו… ר∆ ∆„ ל¿ ירּום  ƒז ח¿ ַיּ ׁ∆̆

ָ‡ַמר  ם  י‰∆ ֲעל≈ ם,  ָ̇ ‡ו…  ‡ ַרפ≈ּ ל¿ ָחָכם  ל  ∆̂ ≈‡ ים  ƒכ ל¿ ‰ו… יָנם  ≈‡ ו¿

זּו" (מ˘לי ‡, ז).  ים ָבּ ƒיל ƒו ָמ‰ ּומּוָסר ‡¡ ל…מ…‰: "53ָחכ¿ ׁ¿̆

ב,         ַ‰ּטו… ך¿  ר∆ ּ ∆„  ׂ̆ פ…ּ ¿̇ ƒל ם  ָ̇ ֲ‡ָו ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ ָמּ ַכּ  ׁ̆ י≈

בי‡ורים
מזיק לבריאותו. 50. ‰רעו˙. הדעות והמדות הרעות. 51. ‰וי ‰‡ומרים לרע 
טוב. הוי לכם הרשעים, האומרים על ה״עבודה-זרה״ שהיא טוב, ועל עבודת 
ה׳ שהיא ״טוב״ – אומרים שהיא רע, על המעשים הרעים שיביאו עליהם חושך 
- אומרים שהם אור, ואת המעשים הטובים שה׳ עושה אור למקיימם אינם 
עושים, שמים מר למתוק ומתוק למר. 52. ‰עוזבים ‡רחו˙ יו˘ר. העוזבים 
את הדרך הישרה והנכונה כדי ללכת בדרכים חשוכות ועקלקלות. 53. חכמ‰ 

ומוסר ‡וילים בזו. בתורה ובמוסר הטיפשים פורקי העול מזלזלים.

ט  ַמע≈ ם י¿ ƒ‡ ,ם ָלּ ן ֻכּ כ≈ . 46ו¿ חו… ל¿ ƒֲחַמ˙ מ ָכל מ≈ ¡‡ ‰ נ∆ י∆ ¿‰ ƒַלח ל…‡ י מ∆

 ‡ ≈‰ י¿ ַעט,  מ¿ יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ ַבּ  ‰ ב∆ּ ַיר¿ ו¿  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ ַבּ

ל  ָ̃ ׁ¿̆ ƒָח„ מ ל ‡∆ ָכּ ƒח מ ַּ̃ ƒר י ׁ∆̆ י, ֲ‡ ƒ̃ ל. ֲ‡ָבל ַ‰ָבּ ָ̃ ל¿ ֻ̃ ֲ‡ָכל מ¿ ַ‰ַמּ

 ‰ּ ָין ַ‰ז∆ נ¿ ƒָכע ָליו. ו¿ כ¿ ‡ו… ˜ ל¿ ב ּוָמ˙ו… ֲ‡ָכל ָער≈ ‡ ַ‰ַמּ ≈‰ ָ‰ָר‡ּוי, ָ‡ז י¿

ן ָ‰ֲעָנָו‰  ‚ו… ‰, כ¿ּ ֻרב∆ּ ן מ¿ ∆‰ ח מ≈ ַּ̃ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ׁ̆ ˙: י≈ ּ„ו… ƒמ 47ב¿ּ

ן  ‚ו… ַעט, כ¿ּ ן מ¿ ∆‰ ח מ≈ ַּ̃ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ׁ̆ י≈ ן, ו¿ י‰∆ מ≈ „ו… ˙ ו¿ ׁ∆̆ ַ‰ב…ּ ו¿

ל  ≈̃ ו… ׁ̆ 48 ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ יו… ¿‰ ּƒב ן  ָלכ≈ ּיּו˙.  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ו¿ ָ‰ַעּזּו˙  ו¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ

ל…‡  ו¿ ַח˙  פ¿ ƒי עּוָרּ‰, ל…‡  ׁƒ̆  ‰ ּ„ָ ƒל מ ָכּ ƒח מ ַּ̃ ƒל ם  ƒַני ‡ז¿ ס ַ‰מ…ּ ל∆ פ∆ ב¿ּ

ָב‰. י˙ ַ‰ּטו… ƒל כ¿ ַ̇ יַע ל¿ ּ ƒ‚ַי ‰ ז∆ יף, ָבּ ƒס יו…

 

ל  ּ‚ַ ֻ‰ר¿ ׁ∆̆ ‡ו…  ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ ל¿  ‰ ט∆ נו… עו…  ב¿ ּƒט ׁ∆̆ י  ƒמ ין,  ƒב ָ̇ ו¿ ַ„ע  ּ≈̇
ַ‡ך¿   ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ּוב  ׁ̆ ָל ּבו…  ƒל ל  ∆‡ ן  ּ≈̇ ƒי ל…‡  ו¿ ָרָע‰,   ‰ ּ„ָ ƒמ ב¿ּ  

 ˙ ּ„ו… ƒמ ַעל ב¿ּ ¿‚ ƒי ַ‡ס ו¿ מ¿ ּ ƒי ׁ∆̆ ˙ו…  י‡ ‡ו… ƒב ‰ מ≈ ּ‰ - ז∆ ר ָבּ ב≈ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒי„ מ ƒמ ָּ̇

י  ƒל ח√ ‰ּו‡  ין  ƒּסּור ּ ƒי‰ַ ו¿ ַער  ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ב  ≈‡ ַ‰כ¿ּ ר…ב  ׁ∆̆ מו…  ּוכ¿  .˙ בו… טו…

י  ƒל ח√ ָבּ ׁ∆̆ מו…  ּוכ¿  ; ׁ̆ פ∆ ַ‰נ∆ּ י  ƒל ח√ ם  ≈‰  ˙ ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ ר…ב  ן  כ≈ּ ַ‰ּ‚ּוף, 

ים  ƒל ן ַ‰חו… ƒמ ׁ̆ י≈ ו¿ ˜ ַמר,  ˙ו… ַ‰ָמּ ˜ ו¿ ר ָמ˙ו… ים ַ‰ַמּ ƒֲעמ ַ‰ּ‚ּוף טו…

ב,  ַ‰ּטו… ַמֲ‡ָכל   ‡ נ≈ ו… ׂ̆ ו¿ לו…  ב  ינו… טו… ≈‡ ׁ∆̆ 49 ַמֲ‡ָכל  ל¿  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆

בי‡ורים
46. וכן כולם. שאר מיני המאכלים והתבלינים שבתבשיל כירק ומים ופלפלין, 
צריך  מהן  אחת  שבכל  ״מדות״,  בשם  נקראו  ולכן  במ„ו˙.   .47 ימעט...  אם 
ו˜ל בפלס ‰מ‡זניים. מתבונן  להשתמש במדה הנכונה ובמינון המדויק. 48.̆ 
ביושר שכלו וברוחב הבנתו. 49. ˘‡ינו טוב לו. שאינו בריא לו אלא אדרבה, 

ן,  עו… מ¿ ׁƒ̆  ׂ̆ ַחפ≈ּ מ¿ּ ׁ∆̆ ן  ‡ּוב≈ ר¿ ƒל  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ָר‡ּוי.  ָכּ  ˙ בו… ַ‰ּטו…

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ֲחַמ˙  מ≈  , ‡ו… ¿̂ מו… ינו…  ≈‡ ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿  , ירו… ּƒּוַמכ

ן  ו… ׁ̆ ל¿ ָחר  ב¿ ƒנ ף  ס∆ "כ∆ּ ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ָר‡ּוי.  ָכּ ˙ו…  ‡ו…  ׂ̆ ַחפ≈ּ מ¿

לו…  ם  ל≈ּ ַׁ̆ ל¿ ּוָב‡  רו…  ֲחב≈ ַבּ  ‰ ׁ∆̆ ּנו… ׁ∆̆ י  ƒ59מ  - כ)  י,  (מ˘לי  י˜"  ּ ƒ„ ַ̂

 ˜ ∆„ ∆̂ ל 61ו¿ ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ ˙ ַּ̇ ƒמ‡ֲ יר 60ַבּ ּƒינו… ַמכ ם ‡≈ ƒ‡ ,ל ָ̃ ׁ¿̆ ƒמ ף ב¿ּ ס∆ כ∆ּ

ף  ס∆ יַנ˙ ַ‰כ∆ּ ƒח ב¿ ּƒי 62ב ƒ̃ ינו… ָבּ ≈‡ ׁ∆̆ ל ַ‡ך¿  יר ַ‰כ…ּ ּƒם, ‡ו… ַמכ ƒַני ‡ז¿ ַ‰מ…ּ

י  ּƒכ ף,  ס∆ ַ‰כ∆ּ ו¿ ל  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ ַין  נ¿ ƒע ב¿ּ ָזּ˜  ƒנ  ˙ יו… ¿‰ ƒל ב  רו… ָ̃  ׁ̆ י ƒ‡‰ָ  ‰ ז∆  -

 ˙ חו… ָפּ ח  ַּ̃ ƒי ם  ּ‚ַ ים.  ƒ‚י ּƒ‰ַ64ס ח  ַּ̃ ƒי ו¿ ף  ס∆ כ∆ ב¿ּ ן  ָמ‡≈ 63י¿ ים  ƒָעמ פ¿ ƒל

ים  ׂ ƒ̆ ל ‡ו… ָי ַּ̃ ל ַ‰ ָ̃ ׁ¿̆ ƒח 65מ ַּ̃ ƒי ‡ ָמּ ׁ∆̆ י  ּƒכ , ל ָ‰ָר‡ּוי לו… ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ƒמ

בי‡ורים
לחפ˘ ‰מ„ו˙ ‰טובו˙ כר‡וי. כי כדי לזכות לתורה ולמידות טובות אפשרי 
(ב, ד-ה): ״אם תבקשנה  יעמול על כך, כנאמר במשלי  הדבר רק אם האדם 
הרי  תמצא״,  אלוקים  ודעת  ה׳  יראת  תבין  אז  תחפשנה;  וכמטמונים  ככסף 
שבשביל השגת התורה והחכמה חייבים לבקשם לפחות כבקשת הכסף, וכן 
להוציאו  שיטרח  למי  רק  ועומד  שמור  והוא  שהוטמן  מטמון  כמחפש 
״לא  יגיע אל היעד הרצוי, כאמרם:  – לעולם לא  יתעצל  ממחבואו. אך אם 
יגעתי ומצאתי – אל תאמין״. 59. מי ˘נו˘‰ בחבירו. מלוה התובע את חבירו 
– אם המלוה אינו  והלוה פורע למלוה כסף במשקל  הלוה שיחזיר לו חובו, 
60. ב‡מי˙˙ ‰מ˘˜ל. אם המשקל שבו שוקלים את הכסף מדוייק  מכיר... 
‰מ‡זניים. אם שתי  וˆ„˜   .61 אבני המשקולות.  באמיתת  וכן  מזייף.  ואינו 
אחת  כף  ואין  בשוה  שוה  שמשקלם  וכן  ומאוזנים,  ישרים  המאזניים  כפות 
הוא  מהלוה  שמקבל  הכסף  אם  ‰כסף.  בבחינ˙   .62 מחברתה.  יותר  כבדה 
בקי  ואינו  מאחר  ימ‡ן.   .63 (פסולת).  סיגים  בו  מעורב  שאין  ונקי,  צרוף 
בבחינת הכסף אם הוא כסף נקי ומזוקק או שמא מעורב בו סיגים, הרי יתכן 
שמבלי משים ידחה את הכסף הצרוף והמזוקק וימאן לקחתו, ותחת זה יקח 
את הכסף המעורב עם סיגים. 64. ‰סי‚ים. פסולת הכסף. 65. מ˘˜ל ‰˜ל. 

י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ם  יו… ָכל  ב¿ּ ים  ƒב ׁ¿̆ חו… ו¿ ם,  ָל‰∆ ב  ּטו… ַמ‰  ים  ƒע ¿„ יו… יָנם  ≈‡ ו¿

ָין  נ¿ ƒע‰ָ  ‰ ז∆ ו¿ ם.  י‰∆ מ≈ י¿ ל  ָכּ ים  ƒ‚י ׂ ּƒ̆ ַמ יָנם  ≈‡ ו¿ ָנ‰,  יו… ל¿ ָ‰ע∆ ַמֲעָל‰ 

נו…  רו… ס¿ יר ח∆ ּƒינו… ַמכ ≈‡ ׁ∆̆ ָח„ - 54 ים ‰ּו‡: ָ‰‡∆ ƒָבר ּ י „¿ נ≈ ׁ¿̆ ֲחַמ˙  מ≈

ן  ‡ּוב≈ ר¿ ƒל  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ים,  ּƒנ‚ֻ ַ‰מ¿ ָרָכיו  ¿„ ּƒב ין  ƒח ַמב¿ ינו…  ≈‡ ו¿

ל  ָכּ ˙ו…  ‡ו…  ׂ̆ ַחפ≈ּ י¿ ּלּו  ƒפ‡ֲ  , ירו… ּƒַמכ ינו…  ≈‡ ו¿ ן  עו… מ¿ ׁƒ̆ ל¿  ׂ̆ ַחפ≈ּ ַ‰מ¿

ל…‡  ו¿ לו…  ¿̂ ∆‡  ‡ 55ָיבו… ים  ƒָעמ פ¿ּ  ‰ ָמּ ַכּ י  ּƒכ ‰ּו,  ≈‡ ָ̂ מ¿ ƒי ל…‡  ם  ַ‰ּיו…

י„  ƒמ ָּ̇ ב  ׁ≈̆ ‰ּו‡ חו… ׁ∆̆ י 56 ּƒף-ַעל-פ‡ַ ,‰ּ ן ָ‰ָ‡ָ„ם ַ‰ז∆ ‰ּו; כ≈ּ יר≈ ּƒַיכ

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ יָון  , 57כ≈ּ י‚ו… ׂ ּƒ̆ ב, ל…‡ ַי ‰ ַ‰ּטו… ׂ ≈̆ ׂ̆ ַמֲע ַחפ≈ּ ‰ ּומ¿ ׂ ∆̆ ֲע ַמ‰ ַיּ

 . נו… רו… ס¿ יר ח∆ ּƒַמכ

ב  ׁ≈̆ חו… ו¿  , ּבו…  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ָ‰ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ ַע  ≈„ יו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ ו¿
י‚  ׂ ּƒ̆ ַ‚ם ‰ּו‡ ל…‡ ַי ˙, ו¿ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒמ ח…ז ב¿ּ ¡‡ ל∆ ם ו¿ ∆‰ ‡˙ מ≈ ≈̂ ָל

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ  ׂ̆ ַחפ≈ּ ל¿ ל  ּ ≈̂ ַע ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆ ֲחַמ˙  58מ≈ ר,  ָׁ̆ ַ‰ָיּ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ָיָמיו  ל  ָכּ

בי‡ורים
‡ינו מכיר חסרונו. אדם שחולה ואינו מודע לכך, הרי כל זמן שלא נודע   ̆.54
לו על חוליו - לא ילך לדרוש ברופאים, כמו כן אדם שאינו מכיר בחסרונותיו 
ובדרכיו המגונים, הרי לא יתקן את עצמו מאחר ואינו מודע שזקוק הוא לכך. 
55. יבו‡ ‡ˆלו ול‡ יכיר‰ו. כמה פעמים יעמוד שמעון סמוך לראובן ובכל 
56. ˘‰ו‡ חו˘ב ˙מי„ מ‰  ואינו מכירו.  יזהה אותו מאחר  זאת ראובן לא 
57. כיון  יע˘‰. הוא מתבונן תמיד מה עליו לעשות כדי להשיג את הטוב. 
˘‡ינו מכיר חסרונו. כי בכדי להשיג את הטוב המושלם אפשר רק לאחר 
שעקר והסיר את הרע שבו, בבחינת ׳סור מרע ועשה טוב׳, ולכך כל זמן שאינו 
לא  הרי  המגונות,  ובאורחותיו  הרעות  במידותיו  ואינו מבחין  חסרונו  מכיר 
58. מחמ˙ ˘מ˙עˆל  יעקרם ולא יסירם ממנו וממילא לא ישיג את הטוב. 

שתי  הם  הלשונות 
טובות  אזהרות 
הנה  כי  מאד.  ומועילות 
הוא  במעשים  הפשפוש 
כלל  על  לחקור 
בו,  ולהתבונן  המעשים 
מעשים  בהם  הנמצא 
אשר  יעשו  לא  אשר 
פי  על  הולכים  אינם 
כי כל  וחוקיו,  ה׳  מצוות 
 – מאלה  ימצא  אשר 
אך  העולם.  מן  יבערם 
החקירה  הוא  המשמוש 
אפילו במעשים הטובים 
ולראות  לחקור  עצמם, 
היש בענינם איזה פניה 
(כגון  טובה  לא  אשר 
שבח  להשיג  כוונה 
להרויח  או  מבני-אדם 
ממון) או איזה חלק רע 
(כגון מעשה טוב שעלול 
לצאת ממנו נזק בעתיד 
או שיש בו הפסד לזולת 
שיצטרך  וכדומה) 
חלש  או  הוא  וחזק  הטוב  לבחון  בבגד  כממשמש  זה  והרי  ולבערו.  להסירו 
ובלוי, כן ימשמש במעשיו לבחון תכונתם (ענינם ותוכנם) בתכלית ההבחנה 
(בהבחנה מדוקדקת עד קצה היכולת) עד שישאר (האדם בעל המעשים) זך 

ונקי (ללא פניות וחלקים רעים במעשיו)״.

ָמ˙ו…  ׁ¿̆ ƒנ  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ָ‡ז  ו¿ ּנּו,  מ∆ּ ƒמ ים  ƒ‚י ּƒס‰ַ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒ̃ ‡ל… ‰ ל≈ ָ̃ ּ ָ̃ ֻז רּוָפ‰ ּומ¿ ¿̂

ף  ר≈ ּ…̂ ַל  ‡ ≈̂ ּ ַוי≈ ף,  ס∆ ָכּ ƒמ ים  ƒ‚י ƒס "ָ‰‚ו… 

ים,  ƒ‚י ּƒירּו ַ‰ס ƒס ָיּ ׁ∆̆ י" (מ˘לי כ‰, „) כ¿ּ ƒל כ∆ּ

רּוף. ָ̂ י  ƒל ‰ ַ‰כ¿ּ י∆ ¿‰ ƒז י‡ָ

 

ינו…  ≈‡ ו¿ ָ‰ָ‚יו  נ¿ ƒמ ב¿ּ  ‰ נ∆ּ ַׁ̆ ַ‰מ¿ ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ ו¿
 ‚‰ָ נ¿ ƒמ ב¿ּ ז  ח≈ ‡ו… ָח„  ∆‡ ַמן  ז¿ בּוַע,  ָ̃  

 ‚‰ָ נ¿ ƒו… מ˙ ‡ו… ˜ מ≈ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒָח„ מ ַמן ‡∆ ּוז¿  ‰ ז∆

 ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ָכָכ‰  ו¿ ר,  ַ‡ח≈  ‚‰ָ נ¿ ƒמ ז  ח≈ ‡ו… ו¿

 ı ָחפ≈ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם  ל¿  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ָלם.  עו… ל¿

ל…‡  ּכו… ו¿ ר¿ ַע ַ„ּ ≈„ ינו… יו… ≈‡ יר ו¿ ƒל ע ∆‡ ˙ כ∆ ָלל∆

˙ו…  ‡ו… ים  ƒיכ ƒל ַ‰ּמו… ים  ƒיל ƒב ּׁ¿̆ ‰ַ יר  ּƒַיכ

ַעם  ַפּ ם,  מ≈ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒ69מ ‰ּו‡  ן  ָלכ≈ יָ‰,  ל∆ ≈‡

 ‰ ע∆ ¿̇ ƒי ו¿ ַיֲחז…ר  ו¿ ָח„,  ∆‡ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ך¿  ל≈ י≈ ַ‡ַח˙ 

בי‡ורים
69. מ˘˙ומם. מתבלבל בהליכתו ותועה בדרכו מאחר ואינו מכיר את הדרך 

הסלולה המובילה לעיר.

ל  ָכּ ƒם, מ ƒַני ‡ז¿ מ…ּ ַבּ ׁ∆̆  „ ב≈ ף ַ‰ָכּ ַכּ ף ַבּ ס∆ ַ‰כ∆ּ

ם  ƒ‡ ּלּו ƒי ָטעּו˙. ‡ו… ֲ‡פ י„≈ ƒל ‡ ּלּו ָיבו… ≈‡

ינו…  ≈‡ ם  ƒ‡ ל,  ָ̃ ׁ¿̆ ƒמ ּוב¿ ף  ס∆ כ∆ ב¿ּ י  ƒ̃ ָבּ ‰ּו‡ 

ב  ָער≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ָר‡ּוי, ‡∆ ל ּבו… ָכּ כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒמ

י  ƒ̃ ָבּ ‰ּו‡  ם  ƒ‡ ֲ‡ָבל  ים.  ƒ‚י ƒס ּפו…  ַכס¿ ב¿ּ

ל ּבו…  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒף, ּומ ס∆ ל ּוַבכ∆ּ ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ל - ַבּ כ…ּ ַבּ

ָר‡ּוי  ָכּ ם  ל≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ66מ ‰ּו‡  ָ‡ז   - ָר‡ּוי  ָכּ

 ‰ ָמּ ּ ƒ„ ן  ָלכ≈ ל.  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ַבּ ם  ל≈ ָׁ̆ ו¿ י  ƒ̃ ָנ ף  ס∆ כ∆ּ

י˜  ּ ƒ„ ּ ַ̂ י ַ‰ ּƒָחר, כ ב¿ ƒף נ ס∆ כ∆ י˜ ל¿ ּ ƒ„ ַ̂ ן  ו… ׁ̆ ל¿

ָכל  ו¿ ָ‰ָרע  ו¿ ב  ַ‰ּטו… יר  ּƒכ‰ַ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂

ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ּול¿ ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

‚ּופו…  67ב¿ּ ַח  ר≈ טו…  ˙ יו… ¿‰ ƒל ו¿ ָר‡ּוי,  ָכּ ן  ∆‰ ָבּ

ח…ז  ¡‡ ל∆ ו¿ ּו˙  ׁ̆ פ¿ּ ּƒט‰ַ ַלֲעז…ב  ָמ˙ו…  ָחכ¿ ּוב¿

 ˙ בו… ֲערו… ַּ̇ יר  ƒס‰ָ 68(ז)ּול¿ בּוָנ‰  ּ¿̇ ַבּ

˙ערובו˙  ול‰סיר  ז. 
‰סי‚ים ממנו. ה׳מסילת 
ג)  מבאר  (פרק  ישרים׳ 
בבדיקת  שלבים  שני 
לדחות  א.  המעשים: 
ב.  הרעים.  המעשים 
לזכך המעשים הטובים. 
וז״ל: ״הנה הרוצה לפקח 
הנה  שתים  עצמו,  על 
ההשקפות הצריכות לו: 
מהו  שיתבונן  האחת, 
שיבחר  האמיתי  הטוב 
בו האדם והרע האמיתי 
שינוס ממנו. והשניה, על 
הוא  אשר  המעשים 
הם  אם  לראות  עושה, 
מכלל  או  הטוב  מכלל 
הרע... ודבר זה הודיעונו 
באמרם  ז״ל  חכמינו 
לו  ״נוח  יג):  (ערובין 
יותר  נברא  לאדם שלא 
ועכשיו  משנברא, 

ששני  ותראה  במעשיו״.  ימשמש  לה:  ואמרי  במעשיו;  יפשפש   – שנברא 

בי‡ורים
אבן המשקולת ששוקלים כנגדה בשתי כפות המאזניים, האבן מכאן והכסף 
פחות.              ישקול  הכסף  גם   - הגדולה  במקום  הקטנה  האבן  יקח  ואם  מכאן, 
ב‚ופו   .67 נקי...  כסף  דהיינו  כראוי  תשלום  מקבל  כר‡וי.  מ˘˙לם   .66
יצרו  לכבוש  הרעות,  מידותיו  על  להתגבר  בגופו  להתאמץ  הן  ובחכמ˙ו. 
ולהכניע תאותו, והן להשתמש בחכמתו ולהבחין בשכלו במדות הרעות כדי 
אדם  צריך  טוב  במעשה  גם  ‰סי‚ים.  ˙ערובו˙  ול‰סיר   .68 מתוכו.  לבערן 

לבחון שהמעשה יהיה זך ונקי ושלא יהיה מעורב בו משהו מהרע.

הגאוה  כמדת  רעות 
שמים.  יראת  מונעות 
בל  אפו  כגובה  ״רשע 
ד)  י,  (תהלים  ידרוש״ 
אני  סבור  המתגאה 
ואפסי עוד, ואינו מסוגל 
מלכות  עול  עליו  לקבל 
מדת  כן  שמים. 
מדה  ה׳קשה-עורף׳ 
ועקשן  מאד,  עד  מגונה 
רצונותיו,  פי  על  רק  חי 
דבר  לשמוע  מוכן  ואינו 
אפילו  המפריע  חכמה 
להנחותיו  במעט 

ורצונותיו המוקדמות.
בשלח  בפרשת  ומצינו 
״וילונו העם  טו):  (שמות 
מה  לאמר  משה  על 
ה׳  על  ויצעק  נשתה, 
        - נסהו״  ״ושם  וברש״י  נסהו״,  ושם  ומשפט  חק  לו  שם  שם  עץ...  ה׳  ויורהו 
רחמים  עלינו  בקש  יפה  בלשון  במשה  נמלכו  שלא  ערפו  קשי  וראה  לעם 
ישראל             מכלל  התורה  תובעת  נתלוננו״.  אלא  לשתות  מים  לנו  שיהיה 
ואף           הקב״ה.  על  התלוננות  לכדי  אותם  הביאה  זו  מדה  ׳קשה-עורף׳,  מדת 
מכל          הקב״ה,  נסי  בעיניהם  הכל  וראו  סוף  ים  קריעת  לאחר  מיד  שהיו 
נותנת           וברורה, כי המדה אינה  מקום הקשיות מפריעה להתלמדות פשוטה 
שאפילו                  עצמו,  על  זאת  לראות  יכול  ואדם  רצונותיו.  על  לותר  לו 
מאשר  שונה  להתנהג  עליו  משפיעות  אינם  בעיניו  שראה  ברורים  דברים 

הורגל.
וכמו כן כל המדות כולם מפריעים ליראת שמים. ולכן כדי להשיג יראה חייב 

לעקור מקרבו את מדותיו הרעות. 
ט. ו‡ם ˙˙יר ˜˘ר ‰יר‡‰ יב„לו ממך כל ‰מ„ו˙ ‰טובו˙. מצאנו שיראת 
להשגת  והאמצעי  היסוד  היא   - עצמה  בפני  מצוה  היותה  מלבד   – שמים 

 ׁ̆ י ƒ‡ ל ָכּ י  ּƒל, כ ַלכ…ּ יַע  ƒ„ ‰ו… ׁ̆ ל¿ י≈ ן  ָלכ≈
י  י„≈ ƒל ו…  ׁ̆ ַנפ¿ י‡  ƒב‰ָ ל¿  ‰ ∆̂ ָ‰רו…

ב  ָער≈ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂  ,˙ בו… ַ‰ּטו…  ˙ ּ„ו… ƒמ

י  ּƒכ ,‰ ּ„ָ ƒּומ ‰ ּ„ָ ƒל מ ם ָכּ ƒם ע ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי

ל  ˙ ָכּ ∆̃ ז∆ ח¿ ר ַ‰ַמּ ׁ∆̆ ∆̃ י‡  ƒ‰ ם ּׁ≈̆ ‰ַ ˙‡ַ ר¿ ƒי

יסּו‰ּו  ƒנ כ¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ַלחּוט  ָמ‰  „ו… ו¿  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

רּו  ׁ¿̆ ָ̃ ו¿  ,˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ י  ר≈ חו… ך¿  ˙ו… ל¿

ל  ָכּ י˜  ƒז ַ‰ח¿ ל¿ י˙ו…  ּƒ̇ ח¿ ַ̇ ב¿ּ ים  ƒר ָׁ̆ ¿̃

 ˜ ≈̇ ָנּ ƒ‰ ב¿ּ י  ּƒכ  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡  -  ˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ

ך¿  ָכּ  ,˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ ל  ָכּ לּו  פ¿ּ ƒי ר  ׁ∆̆ ּ ∆̃ ‰ַ

 ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ  ˙ ∆̃ ז∆ ח¿ ַ‰ַמּ י‡  ƒ‰  ‰‡ָ ר¿ ּ ƒי‰ַ

לּו  ¿„ ָבּ ƒי  ,‰‡ָ ר¿ ּ ƒי‰ַ ר  ׁ∆̆ ∆̃ יר  ּƒ̇ ַּ̇ ם  ƒ‡ (ט)ו¿

ן  כ≈ ו¿ י  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ַבּ ן  כ≈ ו¿ ר,  ַ‡ח≈ ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ

ָחָכם:  ‡ ּבו… ָ‡ַמר ‰∆ ≈̂ ּיו… ַעל ַכּ י. ו¿ ƒיע ƒב ר¿ ָבּ

ר ל…‡  ׁ∆̆ ּנּו, ֲ‡ ע∆ ּ ַי‚¿ ּ¿̇ ים  ƒיל ƒס "70ֲעַמל ַ‰כ¿ּ

טו).  י,  (˜‰ל˙  יר"  ƒע ל  ∆‡  ˙ כ∆ ָלל∆ ָיַ„ע 

ים                    ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַעל  מ…ל  ַלח¿  ׁ̆ י≈ ָכך¿  ל¿

ָ„ם  ַלמ¿ּ ל¿  ,‡ ו¿ ָּׁ̆ ‰ַ י  ל≈ ַ‰ב¿ ב¿ּ ים  ƒבּוע ‰ַ71ט¿ּ

ם  ƒַני ‡ז¿ ַ‰מ…ּ ר  ׁ∆̆ י… ו¿ ל  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ  ˜ ∆„ ∆̂

ים,  ƒר ָׁ̆ ים ַ‰י¿ ƒָרכ ּ ם „¿ ˙ ָל‰∆ רו… ‰ו… ף ּול¿ ס∆ יַנ˙ ַ‰כ∆ּ ƒח יָעם ב¿ּ ƒ„ ‰ו… ּול¿

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ‰ ָלּ ƒס 72מ¿ ָחָנ˙ו…  ַ‰ב¿  ˙ ַלּ ƒח ¿̇ ּƒב ָ‰ָ‡ָ„ם  ר…ר  ב¿ ƒי ַמַען  ל¿

‰ּו‡  ו¿ ָב‰,  ַ‰ּטו… ל  ָכּ ם  ָׁ̆ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ן  ׁ≈̆ „ָ ו¿ ַרֲעָנן  ם  ָמ˜ו… ל¿ ‰ּו  י‡≈ ƒב ּ¿̇

‰ּו‡            ו¿ ים,  ׂ ƒ̆ ֲע ַ‰ַמּ ל  ָכּ ף  73סו… ‰ּו‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ם,  ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי

ָ‡ָ„ם,  ל  ָכּ ƒמ ל  ≈‡ ו… ׁ̆ מו…  ׁ¿̆ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ָל‰  ≈‡ ּׁ¿̆ ‰ַ74

 "‰‡ָ ר¿ ƒי ל¿ ם  ƒ‡ י  ּƒכ  , ך¿ ָמּ ƒע מ≈ ל  ≈‡ ׁ…˘ יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰ "ַמ‰  יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

 ‰‡ָ ר¿ ּ ƒ(ח)ַ‰י י  ּƒ̇ ל¿ ּƒב ב  ָׁ̆ ח¿ נ∆  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע ּום  ׁ̆ ין  ≈‡ ו¿ יב),  י,  („ברים 

ָר‰. ‰ו… ַ‰ט¿ּ

‰ט‰ור‰.  ‰יר‡‰  ח. 
יחזקאל׳  ׳אור  בספר 
עו)  עמוד  ומוסר,  (יראה 
יראת  להשיג  כדי  כתב: 
ראשית  חייב  שמים 
הענינים  מנפשו  לעקור 
ליראה.  המפריעים 
ורצונות  תאוות 
מתנגדות  עולם-הזה 
ליראת שמים, וכן מדות 

בי‡ורים
70. עמל ‰כסילים ˙י‚ענו. כסילותם גורם להם עמל המיגען, אשר לא למדו 
דרכי מבואות העיר (ללכת בדרך כבושה, וטורח הרבה) ומתיגע ליכנס דרך 
פחתים ובצעי המים ויגע בטביעות רגליו בבוץ (רש״י). 71. ‰טבועים ב‰בלי 
בהם  שאין  בהבלים  ושרויים  ממש,  בהם  שאין  בדברים  השקועים  ‰˘ו‡. 
73. סוף כל ‰מע˘ים. תכלית כל  72. מסיל‰. דרך סלולה וישרה.  תכלית. 
דבר ככתוב בסוף קהלת: ׳סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו 

שמור כי זה כל האדם׳. 74. ‰˘‡ל‰. הבקשה אשר ה׳ מבקש מכל אדם.

והדעה, והוא מסור בידי 
מסור  יצרו  ואין  יצרו 
שיהא  יתכן  לא  בידו, 
שבין  במצוות  שלם 
ואם  למקום,  אדם 
ידועה  במדה  מקיימן 
שאינו  מפני  רק  הוא 
התנגדות  בהן  פוגש 
המדות  אחת  מטעם 
בהפגשו  אבל  המגונות, 
לא  שלהן  בהתנגשות 
תעמוד יראתו בפניהן״!

 - מתוקנות  מדות  ללא 
אי אפשר להיות שלמים 
אדם  שבין  במצוות  אף 
למקום, ואם אם נראה לעין שמקיים מצוות בשלמות הוא רק מפני שלא בא 

לידי נסיון, ואילו בא לידי נסיון לא היה עומד בו!  
ואין  לתורה  לעלות  אותו  שמכבדים  חרד  דוגמא:  איש״  ה״חזון  לכך  ומביא 
הכיבוד מספיק לו לפי מעלתו ולכן הוא אינו עולה – מידת הכבוד שבו גרמה 

לו לעבור על: ״ועוזבי ה׳ יכלו״ – זה שקורין לו לעלות לתורה ואינו עולה.
האדם הזה מקולקל בשורשו שיצר הרע שופטו וכל עשיית מצוותיו הן פרי 
ההרגל המתאימות לכבודו ולתאוותיו ולהלך חייו, אך נסו לפגוע בו כי אז 

תתהפך הקערה על פיה! 

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ּון  ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿

ל                  ָיכו… ָחָכם  ∆‰  ,˙ ָרעו… ו¿  ˙ בו… טו…

יל  ƒס ַ‰כ¿ּ ו¿  ,˙ בו… טו… ל¿  ˙ ָ‰ָרעו…  ˙ ו… ׂ̆ 75ַלֲע

.˙ ָרעו… ˙ ל¿ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒ76מ ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע

ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒמ ינו…  ≈‡ ו¿ ך¿  ׁ∆̆ ח… ַבּ ך¿  ל≈ ‰ו… ׁ∆̆ י  ƒמ
 ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ∆‡  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ּון  ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿

ן  ‚ו… יו, כ¿ּ ָ̇ ֻכּיו… ל ז¿ ˙ ָכּ ∆„ ַ‡ב∆ּ ‰ ַ‰מ¿ ּ„ָ ƒּבו… מ

ר            ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ב¿ּ  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒ‰ַ77מ

בי‡ורים
75. לע˘ו˙ ‰רעו˙ לטובו˙. להשתמש עם המדות הרעות למטרה טובה, כגון 
הגאוה  במדת  וכן  חכמה׳.  תרבה  סופרים  ל׳קנאת  להשתמש  הקנאה  במדת 
במדת  כגון,  לרעו˙.  טובו˙  מ„ו˙   .76 ה׳׳.  בדרכי  לבו  ל׳ויגבה  להשתמש 
ובמדת אהבה, ישתמש לאהוב את  הרחמנות ישתמש לרחם על האכזרים. 
טובים,  ובמעשים  בתורה  אף שהוא מלא  במע˘יו.  ‰מ˙‚‡‰   .77 הרשעים. 
מכל מקום אסור לו להתגאות בכך, כשכל כוונתו בזה להתגדל ולהשתרר על 

בני אדם. 

ין  ≈‡ ׁ∆̆ ּוכ¿  ,˙ בו… טו…  ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ ָך  מ¿ּ ƒמ

ָר‰  ו… ּ̇ ָך  ָי„¿ ין ב¿ּ ≈‡ ,˙ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒָך מ ָי„¿ ב¿ּ

לּוָי‰  ּ¿̇ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ל  ָכּ י  ּƒ(י)כ  ,˙ וו… ¿̂ ƒּומ

״ותיראן  טובות.  מידות 
האלקים  את  המילדות 
דבר  כאשר  עשו  ולא 
מצרים  מלך  אליהן 
הילדים״  את  ותחיין 

(שמות א, יז). ובמסכת סוטה (יא:) דורשת הגמרא: ״ותחיין את הילדים – תנא 
לא דיין (למילדות) שלא המיתו אותן (את הילדים) אלא שהיו אף מספיקות 
להם מים ומזון״ (ומסייעות להחיותם, דהיינו שהיו מחביאות אותם בבתיהן 

ומגדלות אותם. רש״י).
מסירות נפשן של המילדות מוכיחה בלי ספק על מידותיהן הטובות ועל טוב 
ליבן. מדוע אין התורה מדגישה תכונות אלו? מדוע הזכירה התורה רק את 

יראת האלקים שלהן?
בספר ׳זכרון מאיר׳ מבאר, שמכח מידות טובות לבד לא היו המילדות יכולות 
הם  המלך  צו  הפרת  מתוך  כאלה  נפלאים  מעשים  שעשו.  מה  את  לעשות 
יכול  אלקים  ביראת  שספוג  מי  רק  אדם.  שבכח  ההטבה  מגבול  למעלה 
להתעלות להנהגה כזו ולהתעלם מן הסכנה הגדולה. לפיכך קבעה התורה 
את הגורם האמיתי: ״ותראין המילדות את האלקים״! ולכן - ״ולא עשו כאשר 

דבר אליהן מלך מצרים ותחיין את הילדים״.
נאמר  לא  כאן  גם  בתים״.  להם  ויעש  האלקים  את  המילדות  יראו  כי  ״ויהי 
״כאשר הטיבו עם הילדים״, אלא ״כי יראו״, ללמדך כי השכר של ״ויעש להם 
בתים״ בא עבור היראה.  הן יראו את ה׳ ולפיכך זכו לבתים של תורה ויראה, 
בתי  אמר  חד  ושמואל,  ״רב  (יא):  סוטה  במסכת  כדאיתא  מדה.  כנגד  מדה 
כהונה ולויה – אהרן ומשה. וחד אמר: בתי מלכות – דוד נמי ִמִמְרָים קאתי״. 

י. כי כל ‰˙ור‰ ˙לוי‰ ב˙י˜ון ‰מ„ו˙. כתב הגר״א (באבן שלמה פ״א): ״כל 
עבודת ה׳ תלוי בתיקון המדות, וכל החטאים מושרשים במדות, ועיקר חיות 

האדם הוא להתחזק תמיד בשבירת המדות, ואם לאו למה לו חיים״. 
כתב ה״חזון איש״ זצ״ל (אמונה ובטחון פ״ד אות ה-ו): ״מן המונחים הקיימים 
כי תיקון המדות מתיחס לאלה המצוות שהם בין אדם לחברו, וחובת היראה 
בשביל מצוות שבין אדם למקום יתברך, ומן המונח הזה קיימת הדעה כי יש 
בני אדם שלמים במצוות שבין אדם למקום יתברך וחסרים בתיקון המדות 
אל  לחודר  באמת  קיימת  זו  דעה  אין  אמנם  לחברו.  אדם  בין  רעים  והם 
פנימיות חזיון הזה. כי האמת, זה שמדותיו כברייתן ולא הותקנו על פי המוסר 

ר. ַ‡ח≈ ˙ ל¿ ƒי ר ַ‰ַבּ כ≈ ן, ּומו… מו… ט¿ ַע ַ‰ַמּ ≈„ ינו… יו… ≈‡ , ו¿ י˙ו… ב≈ ב¿ּ

 

 ‰ ּ„ָ ƒָכל מ , ו¿ ּזו… ƒמ ‰ ָנּ ֻׁ̆ יו זו… מ¿ ָ̇ ּ„ו… ƒר…ב מ י ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ ּƒן כ נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰
ָכ‡ן  ו… ל¿ ּ̇ כ¿ ַׁ̆ ַע˙ ָ‰ָ‡ָ„ם, זו… מו… ּ„ַ ˙ פ∆ ר∆ ‰ 81טו… ּ„ָ ƒּומ 

ַחר         ב¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ ָכל  ל¿ עו…  ּ ַסי¿ מ¿ ָ‰ָרע  ר  ∆̂ י≈ ו¿ ָכ‡ן,  ל¿ ו…  ּ̇ כ¿ ַׁ̆ מו… זו…  ו¿

ר,  ָבּ ¿„ ּƒמ ַבּ ך¿  ל≈ ‰ו… ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם  ל¿  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿  .‰ּ ָבּ ׁ∆̆ חּו˙  ‰ַ82ָפּ

 ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ו¿ ים  ƒב ≈‡ ּוז¿ ים  ƒר מ≈ ּונ¿  ˙ ַוֲ‡ָריו… ים  ּƒב ּ„ֻ ּבו…  ים  ƒע ¿‚ ּופו…

ל  ם ָכּ ƒם ע ח≈ ָלּ ƒ‰ יָניו ּול¿ ˜…ַח ע≈ פ¿ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂  ‰ּ ׁ̆ ַ‰ז∆ י ƒ‡‰ָ .ים ƒ̇ י ƒח ׁ¿̆ ַמ

פּו‰ּו  ר¿ ט¿ ƒי ָח„,  ∆‡ ַ‚ע  ר∆ יָניו  ע≈ ים  ƒַיֲעל ם  ƒ‡ ו¿ ָח„,  ∆‡ ו¿ ָח„  ∆‡

ֲ‡ָו‰  ַּ̇ ‰ַ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ ָ‰ָרעו… יו  ָ̇ ּ„ו… ƒמ ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ך¿  ָכּ ים.  ƒ̃ י ּ ƒז ַ‰ַמּ

ּבו…  ƒל ב¿ּ  ˙ לו… ּ ¿‚ ל¿ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ן,  ∆‰ ָבּ  ‡ ≈̂ ַכּיו… ו¿ ַעס  ַ‰ַכּ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ו¿

     ˙ מ∆ ר ָ‰‡¡ ּבו… ‡ו… ּ ƒל ƒר מ ≈̃ ָע ם, י≈ נ≈ ּ¿̃ ַ̇ י¿ ל…‡  ם ו¿ ַעל≈ּ ¿̇ ƒי ם  ƒ‡ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇

י„"  ƒמ ָ̇ י  ּ ƒ„ ¿‚ נ∆ ל¿ י ‰'  ƒ̇ י ּ ƒו ׁƒ̆ 84" ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿  . ך¿ ׁ∆̆ ח…  ׁ̆ ָימ≈ 83ו¿

(˙‰ילים טז, ח).

בי‡ורים
תמיד  שתלך  הגר״א:  פירש  רגליהם״,  בעפר  מתאבק  והוי  לחכמים,  ועד 
אחריהם, כמו שנאמר (משלי י״ג) הולך את חכמים יחכם, ומשלו לחנוני מוכר 
בשמים שנשאר האבק בו. ובפרקי דר״א (פכ״ה) מסיים על משל זה: כך כל מי 
שהולך עם הצדיקים לוקח מדרכיהם וממעשיהם הטובים. ובאדר״נ (ו׳): בזמן 
שתלמיד חכם נכנס לעיר אל תאמר איני צריך לו, אלא לך אצלו. 81. טורפ˙ 
ומושכתו אליה.                דעתו של האדם  ונוטלת את  חוטפת  כל מדה  „ע˙ ‰‡„ם. 
82. ‰פחו˙ ˘ב‰. שיבחר בצד השלילי ביותר שבה. 83. וימ˘ חו˘ך. יהיה 
לבו חשוך מאד. 84. ˘וי˙י ‰' לנ‚„י. תמיד אחשוב כאילו ה׳ עומד נגדי ורואה 
מעשי. ומסיים הפסוק ״כי מימיני בל אמוט״, כי בעבור זה יעמוד מימיני לעזור 

 . נו… לו… ¿̃ ּƒב  „ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒּומ רו…  ל ֲחב≈ ׁ∆̆ נּו˙  ¿‚ ּƒב י„  ƒמ ָּ̇ מו…  ¿̂ ַע  ‰ ַיפ∆ּ 78ּומ¿

 ׁ̆ י≈ ו¿ ח,  ָבּ ֻׁ̆ ן מ¿ ƒַיי י˙  ƒָחב  ‡ ַמל≈ּ מ¿ּ ׁ∆̆ י  ƒמ ‰ ל¿ מ∆ ּ„ו… ׁ̆ ַ‰‰ּו‡  י ƒ‡‰ָ ו¿

ן  ƒי ַ‰ַיּ ל  ָכּ ‡ַב„  י…ּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡ ָטן,  ָ̃ ב  ∆̃ נ∆ י˙  ƒָחב ∆‰ י˙  ּƒ̇ ח¿ ַ̇ ב¿ּ

 ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ ך¿  ָכּ  ; ˙ו… ‡ו… ם  ּ…̇ ס¿ ƒי ל…‡  ם  ƒ‡ ָטן  ָּ̃ ‰ַ ב  ∆̃ ּ נ∆ ַבּ ח  ָבּ ֻׁ̆ ַ‰מ¿

י  ≈„ ַעל-י¿ ל  ַ‰כ…ּ  „ ַ‡ב≈ּ י¿ ָר‰,  ו… ּ̇  ‡ ָמל≈ ‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,‰ּ ַ‰ז∆

ם  ≈‰ ים  ּƒַעט ּומ¿ ָנּ‰.  ּ ¿̃ ַ̇ ל¿  ׁ̆ ָיחּו ל…‡  ם  ƒ‡ ַ‰ז…ּ‡˙  ָ‰ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

מו…  יר, ּוכ¿ ּƒכ‰ַ ים ל¿ ƒין ֲחָכמ ≈‡ ׁ∆̆  ׁ̆ ˙. י≈ מ∆ ים ָ‰‡¡ ƒיר ּƒכ ָלם ַ‰ַמּ עו… ָבּ

ל…‡  ך¿  ָכּ ם,  ֻסָלּ ב¿ּ  ˙ ַלֲעלו… ל  ָיכו… ָליו  ַר‚¿ י  ּ≈̇ ׁ¿̆ טּוַע  ָּ̃ ‰ַ ין  ≈‡ ׁ∆̆

‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ בּוָנ‰.  ּ¿̇ ּבו…  ין  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿  ˙‚ַ ר≈ ַמ„¿ ב¿ּ  ‰ ַיֲעל∆

ל  ָכּ ים  ׂ ƒ̆ ָיּ ׁ∆̆ ַע„  עּוָריו  נ¿ּ ƒמ ָלם  ָ‰עו… ֲ‡ַו˙  ַ̇ ב¿ּ ע  ַבּ ט¿ ƒנ ו¿ ָחָכם, 

ל  ּ‚ַ י ֻ‰ר¿ ּƒרו… ָ‰ַרע, כ ¿̂ ƒן י ˆו… ˙ ר¿ ו… ׂ̆ ַלֲע ֲ‡ָו˙ו… ו¿ ַּ̇ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ָמ˙ו… ל¿ ָחכ¿

 , ו… ׁ̆ ַנפ¿ ב¿ּ ים  ƒבּוע ¿̃ ם  ≈‰ ׁ∆̆ ַע„  ים  ƒָרע‰ָ ים  ׂ ƒ̆ ֲע ַמּ ַבּ עּוָריו  נ¿ּ ƒמ

ׁ̆ ּבו…  ּ י≈ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ˙. ו¿ ׁ̆ ָ‰ֲעו…נו… ח ָי˜ּו ַפּ ƒט 79מ ל≈ ָמּ ƒ‰ ‡…„ ל¿ ‰ לו… מ¿ ׁ∆̆ ָ̃ ו¿

ים, ַ‡ך¿ ל…‡ ָ‰ָי‰  ƒב ים טו… ƒָרכ ¿„ ּƒך¿ ב יל≈ ı ל≈ ַ‚ם ָחפ≈ יר ו¿ ּƒכ‰ַ ָמ‰ ל¿ ָחכ¿

ים,  ƒר ָׁ̆ ים ַ‰י¿ ƒָרכ ּ ¿„‰ַ ָמ‰ ו¿ ם ַ‰ָחכ¿ ∆‰ מ…ַע מ≈ ׁ¿̆ ƒים ל ƒל ַ‰ֲחָכמ ∆̂ ≈‡80

ן  מו… ׁ̆ לו… ַמט¿ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ ‰ ל¿ מ∆ „ו… ים. ו¿ ּƒכ ַׁ̆ ַמֲח ך¿ ב¿ּ ל≈ ך¿ ‰ו… ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒּומ

בי‡ורים
78. ומיפ‰ עˆמו ˙מי„ ב‚נו˙ ˘ל חברו. עורך מעשיו הטובים וחכמתו למול 
מעשי חבירו או חכמתו כדי שמתוך כך יראה שהוא מכובד וחבירו בזוי, נמצא 
מתפאר בחסרונותיו של חברו ובסכלותו, וזהו ״מתכבד בקלון חברו״, שעל ידי 
השוואה זו מכבד את עצמו בגנות חברו. 79. מפח י˜ו˘. ממלכודת המוקש 
של רשת העוונות. 80. ‡ˆל ‰חכמים. במסכת אבות (א, ד): ״יהי ביתך בית 

יַע  ּ ƒ‚ַי ָניו, ו¿ ס ָבּ נ≈ יַפר¿ ƒל ו כ≈ּ ַכל¿ ך¿ ַ‰ּלּוַח י¿ ו… ּ̇ ƒיו, ּומ ָ̇ בו… חו… ָרָכיו ו¿ ¿̂ ּו

י  ּיּור≈ ƒ̂ רּו ּבו…  ּ י¿ ַ̂ ים י¿ ƒיל ƒס ב ָ‰ָ‡ָ„ם: ַ‰כ¿ּ ך¿ ל≈ ָל‰. ָכּ „ו… ּ ¿‚ ˙ ל∆ ע∆ ˙ו… ל¿

ם  ָבּ ƒּו ל‡ יַמל¿ּ ƒן, ו ל 92ָוָ‡ו∆ ב∆ י ‰∆ ≈̃ ּו ּ̃ ƒבּו ָעָליו ח ּ¿̇ כ¿ ƒי ר, ו¿ ∆̃ ׁ∆̆ ל ו¿ ב∆ ∆‰

ב  ַּ̇ כ¿ ƒם מ ָבּ ƒבּו ַעל ל ּ¿̇ כ¿ ƒי ים  ƒיל ּƒכ ׂ ¿̆ ַ‰ַמּ ו¿ י˜;  ƒָור ל  ב∆ ∆‰ ˙ בו… ָׁ̆ ַמֲח

˙, ַע„  ּ„ו… ּƒַמ˙ ַ‰מ ָחכ¿ ˙ ו¿ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ ‰ַ „ סו… ‰ּו‡ י¿ ׁ∆̆ ים,  ƒ‰…ל ¡‡

ַנ˙  ָוּ ַכּ  ‰ ָ̇ ָ‰י¿  ‰ ָלז∆ ו¿ יַע.  ƒ̃ ָ‰ָר ז…ַ‰ר  כ¿ּ ם  ָ̇ ו… ׁ̆ ַנפ¿ ירּו  ƒ‰ ַיז¿ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

ם ַעל לּוַח  ב≈ ¿̇ ָכּ יָך,  ∆̇ ע… ב¿ּ ¿̂ ם ַעל ‡∆ ר≈ ׁ¿̆ ָ̃ 93" : רו… ָ‡מ¿ ב¿ּ ל…מ…‰  ׁ¿̆

ָך" (מ˘לי ז, ‚).  ב∆ּ ƒל

ַזך¿  ם  ƒ‡ ָנַער,  ר  ַנכ∆ּ ¿̇ ƒי ַמֲעָלָליו  ב¿ּ ם  ּ‚ַ94" ל…מ…‰:  ׁ¿̆ ָ‡ַמר   „ עו…
ַעל  ַמר  ¡‡ נ∆ סּו˜  ַ‰ָפּ  ‰ ז∆ י‡).  כ,  (˘ם   " לו… ע√ ָפּ ר  ָׁ̆ ָי ם  ƒ‡ ו¿  

מו…  כ¿ּ ם.  י‰∆ ≈̇ ּ„ו… ƒמ ר  ָכּ ƒנ ם  י‰∆ עּור≈ נ¿ּ ƒמ י  ּƒ95כ ים,  ƒָער ַ‰נ¿ּ ָחַנ˙  ַ‰ב¿

ם  ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒּומ ,˙ ׁ∆̆ ˙ ב…ּ ּ„ַ ƒם מ ∆‰ ‰ ָבּ ∆‡ ר¿ ƒים נ ƒָער ˙ ַ‰נ¿ּ ָ̂ ¿̃ ƒמ ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ ׁ∆̆

ל  ים ‡∆ ƒט ם נו… ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒָו‰, ּומ‡ֲ ַּ̇ ל ַ‰ ים ‡∆ ƒט ם נו… ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒַעּזּו˙, ּומ‰ָ -

בי‡ורים
בהם  להתבונן  לבך  שים  ‡ˆבעו˙יך.  על  ˜˘רם   .93 ושקר.  עמל  ו‡ון.   .92
י˙נכר  במעלליו  ‚ם   .94 לבך.  במחשבות  היטב  לזכרם  אותם  וחקוק  תמיד, 
בהתנהגותו.                     הוא  תמים  והאם  טהור  האם  להכיר  ניתן  בנערותו  כבר  נער. 
95. כי מנעורי‰ם נכר מ„ו˙י‰ם. במסכת ברכות (מח.) מביאה הגמרא מאמר 
השגור בפי הבריות: ״בוצין בוצין מקטפיה ידיע״, פירוש, כל דלעת ודלעת כבר 
בקטנותה לפי השרף היוצא ממנה בשעת חניטה, ניתן להכיר את איכות הפרי 
כיצד  לדעת  ניתן  בקטנותם  ממעשיהם  אדם  בבני  כן  וכמו  טוב,  יהיה  אם 

יתנהגו לכשיגדלו.

ָ‡ר   ּׁ¿̆ ƒמ ׁ̆ ָמ˙ו… ַחָלּ ָחכ¿ ‚ּופו… ּוב¿ ַל„ ‰ּו‡ ב¿ּ ּנו… ׁ∆̆ ָע‰  ָׁ̆ ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ
ם  ָ„ם ‰≈ ל¿ ָוּ ƒ‰ ם יו… ˙ 86ב¿ּ ּיו… ƒר ל ַ‰ב¿ּ י ָכּ ּƒכ ,˙ ּיו… ƒר ל ‰ַ85ב¿ּ ָכּ

יך¿  ƒר ָ̂ ָמם, 87ֲ‡ָבל ָ‰ָ‡ָ„ם  ¿̂ ַע ים ל¿ ƒע ּ ַסי¿ ים ּומ¿ ƒל כ¿ ‡ו… ים ו¿ ƒכ ל¿ ‰ו…

ָמ˙ו…                ׁ¿̆ ƒנ ל¿ ּון  ּ̃ ּƒ̇ ר  ≈̇ יו… יך¿  ƒר ָ̂ ן  ַ‚ם-כ≈ּ ו¿  , ‚ּופו… ב¿ּ ל  „ו… ּ‚ָ ט…ַרח 

ָ‰ָ‡ָ„ם  י  ּƒכ ים,  ƒב טו… ים  ƒָרכ ּ ¿„ ין  ƒב‰ָ ּול¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿ ן  ּ≈̃ ַ̇ 88ל¿

 ‰ מ∆ 90ּ„ו… ּבו…  ƒל ַ‡ך¿  ָמ‰,  ≈‰ ב¿ ּƒכ  ‚ ≈‰ 89נו…  „ ַלמ≈ּ מ¿ ל…‡  ב¿ּ ˙ו…  ָלּ ƒח ¿̇ ּƒב

 - ׁ̆ פ≈ּ ƒַי„ ט ּ‰ ב¿ּ ם ַ‰ּלּוַח ַ‰ז∆ ƒ‡ ,ב ָעָליו ּ…̇ כ¿ ƒּו‡ מּוָכן ל‰ ׁ∆̆ לּוַח  ל¿

 ‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י ל ו¿ ≈̃ ל¿ ַ̃ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ ים ַע„  ƒי ‰ֲ91ָבל טּוט≈ ר¿ ׂ ƒ̆ ט ָעָליו  ט≈ ר¿ ׂ ַ̆ י¿

ָיָניו  נ¿ ƒע ר  ∆„ ס≈ ָעָליו  ב  ּ…̇ כ¿ ƒי ָחָכם  ∆‰ ֲ‡ָבל   ,„ עו…  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ּבו… 

בי‡ורים
לי ולא אהיה נוטה לנפול. (מצודת דוד). 85. ‰בריו˙. בעלי חיים. 86. ביום 
‰ול„ם ‰ם ‰ולכים. במסכת בבא קמא (סה:) אמר רבא: שור בן יומו (ביום 
שנולד, הרי הוא כבר) קרוי שור, איל בן יומו קרוי איל. והכוונה שעגל משעה 
ובדעתו.                  במהלכו  במאכלו,  עניניו,  בכל  גדול  שור  כמו  הוא  הרי  שנולד 
גדול  טורח  יש  כשנולד  האדם  כלומר,  ‚„ול.  טורח  ˆריך  ‰‡„ם  ‡בל   .87
להוריו בטיפול גופו ובגידולו. 88. ל˙˜ן ‰חכמ‰. ללמדו דרך הישר ולעלות 
במדרגות החכמה. 89. נו‰‚ כב‰מ‰. כאמור בפסוק (בראשית ח, כא) ״כי יצר 
לב האדם רע מנעוריו״. פירוש, כי הרצונות של לב האדם הם רעים מילדותו, 
מהרגע שנולד. ובאיוב (יא, יב) ״ועיר פרא אדם יולד״, ופירש ה׳מצודת דוד׳, כי 
כל אדם כאשר יולד הוא כעיר פרא מבלי חכמה, וכאשר יכין לבו הנה ישכיל. 
90. „ומ‰ ללוח ˘‰ו‡ מוכן לכ˙וב עליו. באבות (ד, כ): ״אלישע בן אבויה 
ניר חדש...״ כשם שדיו  על  לדיו כתובה  דומה,  הוא  ילד למה  אומר, הלומד 
הכתובה על ניר חדש - שעדיין לא כתבו בו - הדיו נבלע ונדבק בו היטב, ואינו 
נמחק לעולם, כמו כן הלומד בעודו צעיר כאשר עדיין לא נחקקו במוחו ענייני 
משתכח.                ואינו  היטב  בו  נחקק  לימודו  לקבל,  פנויים  וליבו  ודעתו  העולם, 

91. ‰בלים. דברים שאין בהם ממש.

שאז  הזה,  והדיבוק 
כשיהיה זמנה להתפרש, 
מכל  לגמרי  תתפרש 
הולך  הוא  ואם  וכל. 
בדרך טוב, הוא מרחיקה 
מעצמו. והנה בזמן הזה, 
הערלה,  הרחק  שהוא 
הוא  מפיו  היוצא  ההבל 
אחרא  סיטרא  מכניע 
גדולה,  שבירה  ושוברה 
וממשיך הכח של  וחוזר 
שקיבל  התורה 
שנולד.  קודם  בראשונה 
לקבל  שהשלים  וכיון 
לו לעשות,  יש  אז  הכח, 
ולכן הוא חייב במצוות.

מ„ו˙.  ספר  ז‰  י‚. 
ירוחם  רבי  המשגיח 
זצ״ל  ליבוביץ  הלוי 
ממיר כתב (ד״ת ד, לט): 
מאדמו״ר  שמעתי  ״פעם 
על  זצ״ל  מקלם  הסבא 
נזכר  לא  השאלה מדוע 
כל  בתורה  בפירוש 
הענין והחומר של מידות [וכבר עמד על זה רבי חיים ויטאל בשערי קדושה 
ח״א שער ב]. ואם כי מידת הגאוה אמנם נזכרת בתורה, כנאמר ״ורם לבבך 
וגו׳ ״ (דברים ח, יד) ועוד כאלה, אולם מידות הכעס והקנאה וכד׳, אשר הינם 

ים  ƒ̃ ָּ̇ ע¿ 98נ∆ יָנם  ≈‡ ָנ‰  ¿̃ ּ ƒז‰ַ י  ימ≈ ּƒב ֲ‡ָבל 

י  ימ≈ ּƒב ם  ∆‰ ָבּ ָ‰יּו  ּׁ∆̆  ‰ ַמּ ƒמ ל  ַ̃ ב¿ּ

ף,  ס∆ כ∆ּ ַטס  ל¿ ים  ƒמ ּ„ו… ם  ≈‰ ו¿ ֲחרּו˙.  ַ‰ַבּ

 ‰ ֲחֻלָ„ּ ָל‰  ע¡ ∆‰ ו¿ ע  ַ̃ ר¿ ַּ̃ ַבּ ָטמּון  ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

˙ו…  יך¿ ‡ו… ƒר ָ̂  , ָמָנ˙ו… ַ‰ט¿ ך¿  ‡…ר∆ 99ב¿ּ ָעָב‰ 

ַע„   ‰ ָ̃ י ƒר מ¿ ַ‡ַחר   ‰ ָ̃ י ƒר 100מ¿ ף  ס∆ ַ‰כ∆ּ

ך¿  ָכּ  .‰ ∆‡ ַ‰ָנּ ‰ּו  ≈‡ ַמר¿ ל¿ ף  ס∆ ַ‰כ∆ּ ּוב  ׁ̆ ָיּ ׁ∆̆

 , ָ‰‚ו… נ¿ ƒּכו… ּומ ר¿ י ַ„ּ ƒפ ר ָ‰ַלך¿ ל¿ ׁ∆̆ ָ‰ָ‡ָ„ם ֲ‡

 ,˙ רּועו… ּ¿‚‰ַ  ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ י  ≈̃ מ¿ ƒע ב¿ּ ע  ַ̃ ׁ¿̆ ƒנ ו¿

ין  ב≈ּ יל  ּ ƒ„ ַ‰ב¿ 101ל¿ לו…  כ¿ ׂ ƒ̆  § ט̆… ל¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂

יל  ּ ƒ‚ ַ‰ר¿ ּול¿ ר  ‰ו… ַ‰ָטּ ין  ּוב≈  ‡ מ≈ ַ‰ָטּ

 ˙ בּועו… ˙ ט¿ ּ„ו… ּƒיּו ַ‰מ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ָ„‰ ַע„  ֲעבו… ַבּ

. ּבו… ƒל ˙ ב¿ּ ּורו… ׁ̆ ¿̃ ּו

ם  ַּ̇ ח¿ נ∆ ו¿ ב  ַּ̇ כ¿ ƒנ  ˙ ּ„ו… ƒמ ר  פ∆ ס≈  ‰ (י‚)ז∆
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לדעת לחלק. 

 ˙ ּ„ו… ƒמ ל  ָכּ י  ּƒכ ַ„ע,  ו¿  .˙ בו… טו…  ˙ ַמֲעלו…

י  ימ≈ ּƒב ּבו…   ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ָ‰ָ‡ָ„ם 

י  ימ≈ ּƒב ָ‰יּו  ם  ≈‰ נּו˙,  ¿̃ ּ ƒז‰ַ ו¿ ֲחרּו˙  ַ‰ַבּ

ַמן ַ‰‰ּו‡  ּ ז¿ ַבּ ֲחרּו˙, ַ‡ך¿  ַּׁ̆ ‰ַ ו¿ „ּו˙  ל¿ ַ‰ַיּ

יָ‡ם  ƒַלֲ‰ב ם ו¿ ָ̇ ‡ו… ַ‰ר¿ ַח ל¿ ל…‡ ָ‰ָי‰ ּבו… כ…ּ

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ƒָער ַ‰נ¿ּ 96ו¿  .‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ‰ַמּ י  י„≈ ƒל

ּיּוַכל  ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ לּו˙, ‡∆ ם ַנב¿ י‰∆ ָל‰ ֲעל≈ ¿„ ּ‚ָ

ָב‰,  ך¿ ַ‰ּטו… ר∆ ּ ל ַ‰„∆ ם ‡∆ ָ̃ י ּƒ̇ ַ‰ע¿ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿

ַח  ם כ…ּ ∆‰ ין ָבּ ≈‡ ל, ו¿ ב≈ּ ַ̃ ם ל¿ ַח ָל‰∆ י נו… ּƒ(י‡)כ

ַי„  ַח˙  ַּ̇ ƒמ ר…ַח  ב¿ ƒל ו¿  ˙‡ ≈̂ ָל ָמ‰  ָחכ¿ ו¿

ל,  ב…ּ ס¿ ƒל ים  ƒיכ ƒר ¿̂ ם  ≈‰ 97(יב)ו¿ ר,  ַיס≈ּ ַ‰מ¿

ל˜בל.  ל‰ם  נוח  כי  י‡. 
על הפסוק (משלי יג, כד) 
מוסר״,  שחרו  ״ואוהבו 
דוד׳:  ה׳מצודת  ביאר 
מייסרו  בנו  את  האוהב 
בעת השחר, רוצה לומר 
יוכל  עת  בילדותו, 
אשר  לכל  לנטותו 

יחפוץ.
(שער  השל״ה  כתב 
אות  האותיות 
והמשילו  דרך-ארץ): 
בעוד  לנטיעה  זה  דבר 
שהיא ילדה יוכל האדם 
כפי  ולישרה  לנטותה 
נתגדל  אם  אבל  רצונו, 
אי  בעקמימות  האילן 
לישרו  לו  אפשר 

אחר-כך, כן משפט הנער.
ובתחילה,  כתב:  להרמח״ל  חיים׳  עץ  ׳דרך  בספר  לסבול.  ˆריכים  ו‰ם  יב. 
הפנימית,  הערלה  אך  ימים.  שמונה  אחר  אותה  בגוף, מעבירים  כשהערלה 
שהיא ערלת הלב, אינה סרה אלא לאחר שלוש עשרה שנים ויום אחד, ולכן 
כל אותו הזמן הוא פטור מן המצוות. ועם כל זה באותו הזמן צריך לייסרו, 
פורשת  היא  ואז  היטב,  ממנו  הערלה  לו שתפרד  גורם  שזה  כמו שאמרתי, 
ממנו לגמרי בזמן המוכן כנאמר למעלה, ועל כן אמר ״ירחיקנה ממנו״, ולא 
אמר ״יסירנה ממנו״, כי אין זה להסירה, כי אם בזמנה תסור...והנה כן הדבר 
הקשר  מן  להרחיקה  כדי  חיבוט  וצריך  בו,  קשורה  האולת  כי  בנער,  הזה 
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מתחת ידיו, ועוד שאז עדיין נפשם רכה ונוחה לקבל דברי מוסר. 

י               ƒל כ¿ּ ח  ַ̃ ו¿ מּוָסר  ַמע  ׁ¿̆ ן  ָלכ≈ ‡ּוָמ‰.  מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע יּוַכל 

           ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ  ,‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇  ‡ ֲ‰לו… יָך.  ∆̇ ּ„ו… ƒמ ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ ָך  ָי„¿ ב¿ּ ָך  ¿̇ נּו ֻ‡ָמּ

ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ו¿  ,˙ לו… „ו… ּו‚¿  ˙ ַטּנו… ¿̃  ,˙ עו… ב¿ּ ַמט¿ י  ינ≈ ƒמ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ לו… 

ַ„ע  ּ י≈ ׁ∆̆ ַע„  ַ‡ַח˙,  ָכל  ב¿ּ  ˙ נו… ¿̃ ּ ƒל ַמ‰  ַ„ע  י≈ ל…‡  ָים,  ו¿ ָׁ̆ ו¿ ם  ָכּ ר¿ ע∆

ַע             ב≈ּ ַמט¿  ‰ יז∆ ≈‡ יַ„ע  ל≈ יך¿  ƒר ָ̂ ַ‚ם  ו¿ ַע.  ב≈ּ ַמט¿ ל  ָכּ ל  ׁ∆̆ ך¿  ר∆ ע≈

˜…ל  ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ ַ‡ַחר  יָ‡ּ‰.  ƒ̂ ‰ו… ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ 102 יָ‰  ָעל∆ ָ‚ַזר  ו¿ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ַסל  ָפּ

ַ‡ַח˙            ָכל  ב¿ּ ח  ַּ̃ ƒל ַ„ע  י≈ ָ‡ז   ,‰ָ כ∆ ַיַער¿ ו¿ ַע  ב≈ּ ּוַמט¿ ַע   ב≈ּ ַמט¿ ל  ָכּ

 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ַזר  ּ‚ָ ׁ∆̆ ַע  ב≈ּ ַמט¿ ּוב¿  ,‰ ו∆ ָׁ̆ ך¿  ר∆ ע≈ 103ב¿ּ ָרָכיו  ¿̂

ס.  נ≈ ָּ̃ ƒי  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע 104ב¿ּ  ‡ ָלּ יָ‡ּ‰ ‡∆ ƒ̂ יו…  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ר  ָזּ‰≈ ƒי יָ‡ּ‰  ƒ̂ ‰ו… ל¿

ַע               ב≈ּ ּוַמט¿ ַע  ב≈ּ ַמט¿ ָכל  ב¿ּ יַע  ּ ƒ‚ַמ  ׁ̆ י ƒ‡‰ָ  ‰ּ ז∆ ׁ∆̆  ,‡ ָ̂ מ¿ ƒנ

ל…‡           ו¿ ˜…ל  ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ׁ̆ פ≈ּ ּƒט‰ַ ֲ‡ָבל  ָח‰.  מ¿ ׂ ƒ̆ ּול¿ ָב‰  טו… ל¿

    ‰ ז∆ יַע  ּ ƒ‚ ַיּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡  , ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ַסל  ָפּ ּׁ∆̆ ַמ‰  י‡  ƒ̂ יו… ו¿  , יך¿ ƒַיֲער

ל. „ו… ּ‚ָ ˜ּ ז≈ ∆‰ ל¿

ָך,  ב¿ּ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ר…ב  ַעל  ל  ָׁ̆ מ¿ ƒנ  ‰ּ ַ‰ז∆ ל  ָׁ̆ ַ‰ָמּ ח  ַ̃ י,  ƒנ ב¿ּ  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ס  ל∆ פ∆ ‰ 105ב¿ּ ּ„ָ ƒּומ ‰ ּ„ָ ƒל מ ˜…ל ָכּ ׁ¿̆ ƒ̇ ˙, ו¿ ַטּנו… ¿̃ ˙ ּו לו… „ו… ּ ¿‚

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ַ„ע  ≈̇ ו¿  ,‰ ּ„ָ ƒּומ  ‰ ּ„ָ ƒמ ל  ָכּ ך¿  ר∆ ע≈ ַ„ע  ּ≈̇ ׁ∆̆ ַע„  ָך,  ¿̇ ָמ ָחכ¿

ל…‡  ָך ו¿ ‰ ב¿ּ ָר‡∆ ‡ י≈ ל…ּ ׁ∆̆ ם  ∆‰ ר ָבּ ָזּ‰≈ ƒ‰ ל ל¿ „ו… ך¿ ַ‰ָ‚ּ ל∆ ַסל ַ‰מ∆ּ ר ָפּ ׁ∆̆ ‡ֲ
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ַע˙,  „ ָלָ‡ָ„ם ַ„ּ ַלמ≈ּ ָמ‰ ל¿ ַע˙ ַ‰ָחכ¿ ַטַבּ ב¿ּ

י  ƒל כ¿ ƒל ׁ̆ י ƒ‡ ל ָכּ י  י„≈ ּƒב  ‰ ז∆ ר  פ∆ ˙ ס≈ יו… ¿‰ ƒל

יו  ָ̇ ּ„ו… ƒמ כו…  ו… ּ̇ ƒמ ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ נּו˙  ֻ‡ָמּ

י  ל≈ כ¿ּ ָי„ו…  ב¿ּ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ן  ָ‰ֻ‡ָמּ י  ּƒכ יו,  ׂ ָ̆ ּוַמֲע

 , ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע יּוַכל  נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ

ל…‡  נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ י  ל≈ כ¿ּ ָי„ו…  ב¿ּ ין  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ ֲ‡ָבל 

היסודיים שבמידות, לא 
נזכרו כלל בתורה?

בתירוץ  דבריו  והיו 
של  במשל  השאלה, 
לא  כמובן  אשר  חייט, 
אומן  הוא  אחד  כל 
ולהיות  זה  במקצוע 
להתלמד  צריכים  חייט 
ואפילו  דברים,  בכמה 
ואיך  המחט  לאחוז  איך 

לחייט  בד  מביא  אשר  אדם  והנה  ללמוד.  צריכים  בבד  המחט  את  לתחוב 
לתפור לו בגד, הלא יאמר לו בקצרה, הנה הבד ותפור לי בגד כפי מידתי, ולא 
יאריך להגיד לו לחייט כי יקח מחט וכי יאחוז אותו ביד ימינו וכי יאחוז אותו 
רחוקות  ולא  סמוכות  בתפירות  בהבד  המחט  את  יתחוב  וכי  ישר  באופן 
הלא  לו:  באמור  מפניו,  יגרשנו  הלא  איתו  ידבר  ככה  אם  כי  לזה.  וכדומה 
לחייט באת ולא לסנדלר, עליך רק להגיד לי איזה בגד אתה רוצה, ואני כבר 

אעשה מה שצריך לעשיית הבגד, כי חייט אני!
שטיק  (=א  ׳מלאכה׳  לישראל  הביא  הוא  ברוך  הקדוש  בעניננו.  הוא  וככה 
הוא:  ברוך  הקדוש  אמר  ה׳מלאכה׳?  ומהי  כתיקונה.  לעשותה  ארבייט) 
מי  מחפש  שאני  ה׳מלאכה׳  זוהי  ו)  יט,  (שמות  קדוש״  וגוי  כהנים  ״ממלכת 
כדי לעשות  כי  ודאי  ישראל  הבינו  לה?  ויעשנה. האתם מקבלים  שיקבלנה 
תנאים  וישנם  גדול,  אומן  ואף  אומן,  מקודם  להיות  צריכים  כזו  מלאכה 
המכשירים את האדם לאומנות זאת ה׳מלאכה׳ – ללא כעס, ללא גאוה, ללא 

כל המידות הרעות הרבות למיניהם.
ועל זה באה תשובתם: ״ויאמרו כל אשר דיבר ה׳ נעשה״ (שם שם, ח). מקבלים 
אנחנו לעשות ה׳מלאכה׳ של ״ממלכת כהנים וגוי קדוש״, ויודעים אנו ודאי את 
לזו  קודמות  אשר  המידות  הכנת  כל  המלאכה,  זו  בעשיית  הקשור  כל 
אומנות  בגד ללא  כמו תפירות  זה  הנה  תיקון המידות  בלעדי  כי  המלאכה, 
החייטות, ללא המחט והחוטים, וכל שאר הכלים המכשירים פעולת התפירה.
וזהו הענין אשר לא נזכרו בתורה עניני המידות ולא באה כל אזהרה עליהן, 
כי כל התורה וכל דיניה מיוסדות עליהן, שהרי הן הכלים לכל מעשה התורה, 

וכשמקבלים את התורה – ודאי כרוכות עמה כל המידות״. עכ״ד.  

זקוק לשלשת אלו, כי אין 
ולפי  שוים  הזמנים  כל 
מצבו באותה העת צריך 
מסוגי  באחד  להשתמש 
יצר-הרע,  כנגד  היראה 
הרוממות  יראת  אמנם 
וכלשון  מכולם,  גדולה 
מיסודי  (פ״ב  הרמב״ם 
התורה ה״ב): ״והיאך היא 
ויראתו,  לאהבתו  הדרך 
האדם  שיתבונן  בשעה 
במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהם חכמתו שאין לה ערך ולא קץ, 
הגדול...  השם  לידע  גדולה  תאוה  ומתאוה  ומפאר  ומשבח  אוהב  הוא  מיד 
ויודע  ויפחד  וירא  לאחוריו  נרתע  הוא  מיד  עצמן  האלו  בדברים  וכשמחשב 

שהוא בריה קטנה שפלה אפלה עומד בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות...״

 ˙‡ַ ר¿ ƒי: "8י ל≈ ׁ¿̆ ƒמ יל ב¿ּ ƒח ¿̇ ƒ‰ ן כ≈ ו¿ ם.  ּׁ≈̆ ‰ַ

ם:  ּ ַסי≈ ַע˙: (מ˘לי ‡, ז), ּומ¿ י˙ ָ„ּ ׁƒ̆ ‡ ‰' ר≈

ל" (˘ם  ַ‰ָלּ ¿̇ ƒ̇ י‡  ƒ‰ '‰ ˙‡ַ ר¿ ƒי ‰ ָּׁ̆ ƒ‡9"

ל  ָכּ ƒמ יר  ׁƒ̆ ָע ָ‰ָי‰  ל…מ…‰  ׁ¿̆ 10ּו ל).  ל‡, 

כז):           י,   ‡ (מלכים  יב  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ָ‰ָ‡ָ„ם, 
ם  ƒַלי ָׁ̆ ירּו ּƒף ב ס∆ ˙ ַ‰כ∆ּ ך¿ ‡∆ ל∆ ן ַ‰מ∆ּ ּ≈̇ ּ ƒ11ַוי"

ל  "‰ֲ12ב≈ ַמר  לו…  ‰ ָנ‡∆ לו…  ים",  ƒָבנ‡ֲ ַכּ

בי‡ורים
הדיוט ומלך, טפש וחכם, עני ועשיר. כלומר, בטרם שמלך היה הדיוט, ובטרם 
זכה לחכמה הרבה ולעושר הרב שנתן לו הקדוש ברוך הוא היה כטפש וכעני 
לעומת מה שהיה בזמן שפע חכמתו ועשרו. 8. יר‡˙ ‰' ר‡˘י˙ „ע˙. פירוש, 
בראשית למוד הדעת יקנה יראת ה׳, כי הלא אוילים ורשעים בזו את החכמה 
והמוסר, ואם לא יקנה יראת ה׳ בראשיתה, מה תועלת בלמודה, הלא יבזה 
אותה וימאס בה (מצודת דוד). 9. ‡˘‰ יר‡˙ ‰' ‰י‡ ˙˙‰לל. רק אשה יראת 
ה׳ אותה ראוי להלל. 10. ו˘למ‰ ‰י‰ ע˘יר מכל ‰‡„ם. כלומר, אילו אדם 
אחר היה מזהיר על יראת-שמים, לא היו דבריו מקובלים על העולם, כי היו 
אומרים: מאחר ואין לו ענין בעושר ותענוגי העולם הזה, ולא טעם מטובת 
העולם הזה כלום, אלא כל פניותיו הוא רק בעניני יראת ה׳, לכך הוא מזהיר 
על יראת ה׳, כי כל תענוגי העולם הזה נחשבים אצלו להבל. 11. וי˙ן ‰מלך 
‡˙ ‰כסף בירו˘לים כ‡בנים. הניחם ברחוב העיר כאבנים, ובעבור כי היו 
‰בל   .12 דוד).  (מצודת  וללקחם  לגנבם  מהאפשר  היה  לא  המשקל,  רבי 
הזהירם  הבל״,  הכל  הבלים  ״הבל  לבני-אדם:  אמר  המלך  שלמה  ‰בלים. 
לההביל ולהמאיס את ההבלים, מה שהכל הבל, אשר בשום אופן לא יצמח 

ָמ‰ ָ„ּ ¿̃ ‰ַ

              ˙ ∆‡2 ָמע,  ׁ¿̆ ƒנ ל  ַ‰כ…ּ ָבר  ּ„ָ ף  1סו…

יו  ָ̇ ו… ¿̂ ƒמ  ˙ ∆‡ ו¿ ָר‡  י¿ ים  ƒ‰…ל ¡‡‰ָ

יב,  (˜‰ל˙  ָ‰ָ‡ָ„ם  ל  ָכּ  ‰ ז∆ י  ּƒ3כ ר,  מו… ׁ¿̆

ל  ָכּ ƒמ ָ‰ָי‰  ל  „ו… ּ‚ָ ָחָכם  ל…מ…‰  ׁ¿̆ 4 י‚). 

ַ‡ַחר     ים, ו¿ ƒנ יו… ל¿ ַעל ָ‰ע∆ ים ו¿ ƒנ ו… ּ̇ ח¿ ַּ̇ ך¿ ַעל ַ‰ ל∆ ָ‰ָי‰ 5מ∆ ָ‰ָ‡ָ„ם, ו¿

 , ָמ˙ו… יַע ָחכ¿ ƒ„ ‰ו… ים ו¿ ƒָבר ּ ל ַ‰„¿ ‰ ָכּ ָסּ ƒנ ים 7ו¿ ׂ ƒ̆ ֲע ל ַ‰ַמּ ָרָ‡‰ ָכּ ׁ∆̆ 6

 ˙‡ַ ר¿ ƒי ‰ּו‡  ָבר  ּ„ָ ל  ָכּ ל  ׁ∆̆ ף  (‡)סו… ָ‡ַמר:  ו¿ ָבָריו  ּ ¿„ ל  ָכּ ם  ַ̇ ָס

‡. סוף ˘ל כל „בר ‰ו‡ 
יראת  מהו  ‰˘ם.  יר‡˙ 
הלוי״  ״בית  בספר  השם? 
(פרשת בראשית) האריך 
שלשת  את  לבאר 
מדרגות היראה: א) יראת 
העונש. ב) יראה מאהבה. 
ג) יראת הרוממות. האדם 

בי‡ורים
1. סוף „בר. פסוק זה אמרו שלמה המלך - החכם מכל אדם. ופירושו, סוף 
דבר הכל נשמע -  כל מה שהאדם עושה נשמע הוא לפני הקב״ה ולא נכחד 
מה שהזהיר  שלא לעבור על דבריו  יר‡.  2. ‡˙ ‰‡ל˜ים  לכן...  ממנו דבר. 
שלא לעשות. ואת מצותיו שמור - לעשותם. 3. כי ז‰ כל ‰‡„ם. כי לדבר הזה 
ה,  (מלכים-א׳  כנאמר  ‰י‰.  ‚„ול  חכם  ˘למ‰   .4 (רש״י).  האדם  כל  נברא 
ט-י-יא): ״ויתן אלקים חכמה לשלמה ותבונה הרבה מאד ורוחב לב כחול על 
קדם...ויחכם  בני  כל  מחכמת  חכמת שלמה  רבוי)  (מלשון  ותרב  הים.  שפת 
היתה  ‰עליונים. מלכות שלמה  ועל  ‰˙ח˙ונים  על  מלך   .5 האדם...״  מכל 
שונה מזו של שאר מלכים, שמלך הן על הברואים העליונים, דהיינו הֵשדים 
– החיים בעולם הזה התחתון. בגמרא  והן על הברואים התחתונים  (רש״י), 
ה׳״.  כסא  על  ״וישב שלמה  כג):  כט,  הימים-א  (דברי  מהנאמר  זאת  למדים 
ומפרש המהרש״א ש״כסא ה׳ ״ רומז לשמים, והשדים שטים באויר שמתחת 
על  שולט  שהוא  באופן  בשמים,  כביכול  יושב  שכששלמה  ונמצא,  לשמים. 
כל  על  הזה  העולם  את  ראה  ‰מע˘ים.  כל  ˘ר‡‰   .6 שמתחתיו.  השדים 
תענוגותיו, וכמו שאמר (קהלת ז, טו): ״את הכל ראיתי בימי הבלי״. 7. ונס‰ כל 
‰„ברים. התנסה בכל המצבים, כמבואר במדרש (קהלת א, יג) ששלמה היה 

ג'
ם 

יו
א' 

ע 
בו

ש

בי‡ורים
אשר יוכל להגיע ולהשיג מהן, ושלא יסתפק בפחות מכן. 

ַמֲעָל‰  ל  ∆‡  ˙ ַלֲעלו… מ…„  ַיח¿ ָלם  עו… (‰)ל¿

יַע  ּ ƒ‚ ַיּ ׁ∆̆ ַע„   ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ָל‰  ַמע¿ ל¿ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ָלם  עו… ל¿ יַע  ּ ƒ‚ַי  ‰ ז∆ ָבּ ָב‰,  ַ‰ּטו… י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ ַל

ָבר  ּוכ¿  .‡ ַ‰ָבּ ָלם  עו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ מּול  ּ¿‚‰ַ



ˆ„י˜ים ‰˜„מ‰‡רחו˙ 

של  וקיומם  בריאתם 
היא  בני-אדם  רוב 
המלומד  ׳האדם  בשביל 
ופלאי, לא  נדיר  הפרוש 
באחד  יחיד  אלא  ימצא 
בני  כל  ושאר  הדורות׳. 
אלא  נבראו  לא  אדם 
זה, או כדי  לצורך אדם 
אם  שהרי  לשמשו, 
בעצמו  לטרוח  יצטרך 

ולהכין לו את צרכיו, לא יהיה לו פנאי ללימודו, או כדי להיות לו לחברה.

ָ‰ָ‡ָ„ם  י  ּƒכ ָר‰,  ָׁ̆ ַ‰י¿ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ˙ו…  רו… ‰ו… ל¿

י ָ‡נּו  ּƒם, כ ּׁ≈̆ ‰ַ י  נ≈ פ¿ ƒל „…‡ יב מ¿ ƒּו‡ ָחב‰

ים  ׁƒ̆ מ¿ּ ַׁ̆ מ¿ ים  ƒכ‡ָ ל¿ ַ‰ַמּ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ רו…

ינּו      ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ י˜,  ּ ƒ„ ַ̂ ָ‡ָ„ם  י  כ≈ ר¿ ָ̂ ב¿ּ

ַיֲע˜…ב:  ו¿ ָח˜  ¿̂ ƒי 19ו¿ ינּו  ƒב‡ָ ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ 18ב¿ּ

ָרע  ל  ָכּ ƒמ י  ƒ̇ …‡ ל  ≈‡ ּ…‚‰ַ ָ‡ך¿  ל¿ "‰ַ20ַמּ

בי‡ורים
את אדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו, ראה מעשי כמה 
שלא  דעתך  תן  בראתי,  בשבילך   - שבראתי  מה  וכל  הן,  ומשובחין  נאים 
כלום  [הקב״ה]  אמר  (קח.):  סנהדרין  ובמסכת  עולמי.  את  ותחריב  תקלקל 
בראתי בהמה וחיה אלא בשביל אדם. ובמשנה סוף קידושין (פב.): והלא לא 
נבראו אלא לשמשני. וברש״י (בראשית ו, ז): הכל נברא בשביל האדם וכיון 
שהוא כלה מה צורך באלו. 18. ב‡בר‰ם ‡בינו. שבאו אליו שלשת המלאכים 
כשחיפש אורחים, והמלאך רפאל בא לרפאותו והמלאך מיכאל לבשר לשרה 
על הולדת יצחק. גם אצל שרה מצינו כשלקחה פרעה, ״אומרת למלאך הך 
והוא מכה״ (רש״י בראשית יב, יז), וכן (שם כ, ד) ״ואבימלך לא קרב אליה״ – 
המלאך מנעו (רש״י).  והגר אמרה (שם טז, יג) ״הגם הלום ראיתי אחרי רואי״ 
– אחרי רואי אותם בביתו של אברהם ששם היתה רגילה לראות מלאכים 
(רש״י). 19. ויˆח˜ ויע˜ב. בעקידת יצחק נאמר (בראשית כב, יא-יב): ויקרא 
אליו מלאך ה׳ מן השמים... ויאמר אל תשלח ידך אל הנער (לשחוט אותו) ואל 
את  לעכב מלשלח  בתואל  שרצה  כן מצינו  מום).  (אפילו  מאומה  לו  תעש 
 – יעקב  ואצל  נה).  כד,  (רש״י שם  והמיתו  ובא מלאך  ליצחק  רבקה להנשא 
״והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו״ – מלאכים שליווהו בארץ אין יוצאים 
חוצה לארץ ועלו לרקיע, וירדו מלאכי חוצה לארץ ללוותו (רש״י שם כח, יב). 
וכן ״וישלח יעקב מלאכים״ – מלאכים ממש (רש״י). 20. ‰מל‡ך ‰‚ו‡ל ‡ו˙י 
(להצילני  בצרתי  ה׳)  (מאת  אלי  להשתלח  הרגיל  המלאך  אמר,  יעקב  ו‚ו'. 

ַלֲעס…˜  ין  ≈‡ ו¿ ב),   ,‡ (˜‰ל˙  ים"  ƒָבל‰ֲ

נּו  ‰ ַרב≈ּ ׁ∆̆ ן מ… כ≈ ם. ו¿ ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי ‡ ב¿ּ ָלּ ∆‡

 ‰ ָּ̇ ַע "13ו¿ ָ‡ַמר:  ם  לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו 

 , ך¿ ָמּ ƒע ל מ≈ ≈‡ יָך ˘…ׁ ל…‰∆ ל ָמ‰ ‰' ‡¡ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי

ך¿  ל∆ „ ַ‰מ∆ּ ƒו ן ָ„ּ כ≈ יָך" („ברים י, יב). ו¿ ל…‰∆ ¡‡ '‰ ˙ ∆‡ ‰‡ָ ר¿ ƒי ם ל¿ ƒ‡ י ּƒכ

ַ‡˙ ‰'" (˙‰לים  ר¿ ƒָמ‰ י י˙ ָחכ¿ ׁƒ̆ ‡ ר: "14ר≈ מ≈ ם ‡ו… לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו 

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… י  רּו‡≈ ב¿ּ ַחר  ב¿ ƒמ ָ‰ָ‡ָ„ם  ין  ƒ‡ רו… ָ‡נּו  ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ּ ƒּומ י).  ˜י‡, 

ָמ‰  ָׁ̆ ּ ׁ̆ ּבו… ַ‰נ¿ ּ י≈ ׁ∆̆  , ˆּוָר˙ו… ן ב¿ּ ָּ̃ ֻ̇ י ‰ּו‡ מ¿ ּƒן 15כ ו… ּ̇ ח¿ ַּ̇ ָלם ַ‰ עו… ָבּ

‰ּו‡  ׁ∆̆ 16  ‰ ז∆ ָכל  ו¿ ים,  ƒנ ו… ּ̇ ח¿ ַ̇ ו¿ ים  ƒנ יו… ל¿ ָ‰ע∆  „ סו…  ˙ נ∆ נ∆ ּבו… ¿̇ ּƒמ‰ַ

ָלם  עו… ָבּ ָר‡  ב¿ ּƒנ ּׁ∆̆ ָכל ַמ‰  ָלם, 17ו¿ ּ‰ ָ‰עו… ז∆ ƒמ ˙ נו… ָוּ ַ‰ַכּ ל  ָכּ ַין  נ¿ ƒע

 ˙ מ∆ ¡‡ ַר˙  ו… ּ̇ ָלָ‡ָ„ם  ָנ‰  ּ¿̇ ƒנ  ‰ ז∆ ַוֲעבּור   , ּכו… ר¿ ָ̂ ל¿ ל  (ב)ַ‰כ…ּ  ‰ּ ַ‰ז∆

יתרה  לˆרכו.  ‰כל  ב. 
הרמב״ם  כתב  מזו 
לפירוש  (בהקדמה 
בבני  שגם  המשניות), 
סיבת  עצמם  האדם 

בי‡ורים
מהם תכלית ראוי ויקר. (שם). [הבל – דבר שאין בו ממש, כמו הבל-פה, וכן 
וילכו אחרי ההבל (ירמיה ב, ה). (שם)]. 13. וע˙‰ י˘ר‡ל מ‰ ‰' ‡ל‰יך ˘ו‡ל 
מעמך. אחרי שהוכיח משה את בני ישראל על כל החטאים בהם הכעיסו את 
אוהב  שהקב״ה  האהבה  בגלל  להם:  אמר  במדבר,  שנה  ארבעים  הקב״ה 
אתכם, כיפר על חטאיכם. ועכשיו מה ה׳ אלוקיך מבקש ממך? רק שתפחד 
לימוד  שבתחילת  הוא  הנכון   .'‰ יר‡˙  חכמ‰  ר‡˘י˙   .14 אלוקיך.  מה׳ 
מ˙ו˜ן  ‰ו‡  כי   .15 דוד).  (מצודת  ה׳.  יראת  בלבו  האדם  ישריש  החכמה 
אותו  ועשה  אלוקים)  (בצלם  בצורה שלו  האדם  את  יצר  הקב״ה  בˆור˙ו. 
דומה לו, שהוא מבין וחושב, לא כמו כל החיות שאינן חושבות ואינן מבינות 
מאומה. 16. ˘‰ו‡ ענין כל ‰כונו˙. שהאדם הוא תכלית כל הבריאה, והוא 
נבר‡  הכונה העיקרית והמטרה המרכזית בבריאת העולם הזה. 17. וכל מ‰̆ 
בעולם ‰ז‰ ‰כל לˆרכו. כמובא במדרש קהלת על הפסוק ״ראה את מעשה 
האלהים כי מי יוכל לתקן את אשר עותו״ (קהלת ז, יג) בשעה שברא הקב״ה 

שדרכם  הם  ויודעים 
כן  פי  על  ואף  למיתה, 
ברשעותם  הם  נשארים 
(שבת לא, ב), ומדוע אין 
דרכם?  את  עוזבים  הם 
לפי שחסרה להם יראת 

שמים!
היא   - שמים  יראת 
על  המושלת  החכמה 
תאוותיו ומפקחת על כל 

חושיו של האדם.
ימיו  כל  ו‰ולך   .„
וממ˘˘  במח˘כים 
כעור ב‡פיל‰. ה״מסילת ישרים״ (פ״ג) מבאר בהרחבה, שהחושך גורם לשני 
וז״ל: ״כי היצר מסמא את עיניו (עיני-שכלו)  מיני טעויות: העלמה והחלפה. 
ממש, והנה הוא כהולך בחושך, שיש לפניו מכשולות ואין עיניו רואות אותם. 
והוא מה שאמרו זכרונם לברכה (ב״מ פג:) ״תשת חושך ויהי לילה״ (תהלים 
קד, כ) – זה העולם-הזה, שדומה ללילה. והבן כמה נפלא המאמר האמתי הזה 
לו  אפשר  טעויות  מיני  שני  הלילה,  חושך  הנה  כי  בו.  להבין  שמעמיק  למי 
שיגרום לעין האדם: או שיכסה את העין עד שלא יראה מה שלפניו כלל, או 
שיטעה אותו עד שיראה לו עמוד כאילו הוא אדם, ואדם כאילו הוא עמוד. כן 
חמריות וגשמיות העולם-הזה, הנה הוא [כ]חושך הלילה לעין השכל, וגורם 
לו שתי טעויות: אינו מניח לו שיראה המכשולות שבדרכי העולם, ונמצאים 
תחילה...  פחד  שהגיעם  מבלי  ואובדים  ונופלים  לבטח  הולכים  הפתאים 
והטעות השני, והוא קשה מן הראשון, הוא – שמטעה  ראיתם עד שרואים 
מתחזקים  כך  ומתוך  רע,  הוא  כאילו  והטוב  טוב  ממש  הוא  כאילו  הרע 
החושך  תחת  היותם  מפני  זה  וכל  הרעים...  מעשיהם  ומחזיקים  (בדרכם) 

וכבושים תחת ממשלת יצרם״. עכ״ל.  

 , ָמ˙ו… ָחכ¿ ַעל  ֲ‡ָו˙ו…  ַּ̇ יל  ׁƒ̆ מ¿ ƒ‰  ‰ ז∆ ו¿

ים  ּƒכ ַׁ̆ ַמח¿ ב¿ּ ָיָמיו  ל  ָכּ ך¿  ל≈ ‰ו… („)ו¿

ָל‰: ֲ‡פ≈ ר ָבּ ּ ו≈ ƒע ׁ̆ כ¿ּ ׁ ּ≈̆ ַמ ּומ¿

 

ָח„  ∆‡‰ָ ָ‡ָ„ם:  ָבּ  ׁ̆ י≈  ˙ חו… כ…ּ  ‰ ָּׁ̆ ƒֲחמ
י  ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ יָע‰,  ƒמ ּׁ¿̆ ‰ַ ַח  כ…ּ ‰ּו‡ 

ַח  כ…ּ ‰ּו‡  י  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ‰ַ ‡ּו˙,  ָ‰ר¿ ַח  כ…ּ ‰ּו‡ 

ַעם,  ַ‰ַטּ ַח  כ…ּ ‰ּו‡  י  ƒיע ƒב ָ‰ר¿ יַח,  ָ‰ר≈

בי‡ורים
שהיתה סמוכה לירושלים, יצא מלאך ה׳ והרג באות הלילה מאה ושמונים 

וחמישה אלף ראשי גייסות. 

ים" (בר‡˘י˙ מח, טו),  ƒָער ˙ ַ‰נ¿ּ ך¿ ‡∆ ָבר≈ י¿

יב,  (‰ו˘ע  ָכל"  ַוֻיּ ָ‡ך¿  ַמל¿ ל  ∆‡ ר  ׂ ַ̆ "21ַוָיּ

ָ‡ך¿  ַמל¿  ‡ ָבּ ׁ∆̆ ינּו  ƒ̂ ָמ  „ עו… ו¿  .(‰

ָל‰  י¿ ַלּ ַבּ י  ƒ‰ "22ַוי¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ם,  ָ̇ ָר ז¿ ע∆ ל¿

 ‰ ַמֲחנ≈ ב¿ּ ך¿  ַוַיּ  '‰ ַ‡ך¿  ַמל¿  ‡ ≈̂ ּ ַוי≈ ַ‰‰ּו‡ 

ים  ּƒַרב ו¿ ל‰),  יט,  ב  (מלכים  ּור"  ּׁ̆ ‡ַ

ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ י  ּƒכ נּו,  ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿  .‰ ל∆ּ ≈‡ ָכּ

ָ‡ר  ׁ¿̆ ַעל   ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ן  רו… ¿̇ ƒי לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆

מּו˙  ¿„ ּƒב ם  ≈‰ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ י-ָ‡ָ„ם,  נ≈ ב¿ּ

ו…  ׁ̆ פ¿ ַנּ ׁ∆̆  ‡ ָלּ ם, ‡∆ ָח„ ָל‰∆ ∆‡ „ יסו… ƒָח„ ו ∆‡

 ,˙ נו… יו… ל¿ ˙ ָ‰ע∆ ל ַמֲעלו… ∆‡ ‰ ָ̇ ‰ ָעל¿ ל ז∆ ׁ∆̆

 , ֲ‡ָו˙ו… ַּ̇ ָמ˙ו… ַעל  יל ָחכ¿ ׁƒ̆ מ¿ ƒ‰ ‰ י ז∆ ּƒכ(‚)

‚. כי ז‰ ‰מ˘יל חכמ˙ו 
משכן  ˙‡ו˙ו.  על 
במוח,  היא  החכמה 
היא  התאוות  משכן 
בלבו אדם. על ידי יראת 
האדם  מסוגל  שמים 
על  חכמתו  להשליט 
שביאר  וכמו  תאותו, 
רבי  הגאון  בהרחבה 
על  זצ״ל  לופיאן  אליהו 
״שופטים  הפסוק 
בכל  לך  תתן  ושוטרים 
שעריך״ (דברים טז, יח), 
לרמוז  הכתוב  שכוונת 
על חושי האדם, שקודם 
יחשוב  בהם  שישתמש 
לפני  הוא  עומד  כאילו 
שופט ומצפה לפסק דינו 
להשתמש  וכיצד  אם 

בהן. ומיהו אותו שופט? – השכל שנתן לנו הבורא, צלם אלקים הנקרא נשמה, 
כפי שנאמר: ״ויפח באפיו נשמת חיים״ (בראשית ב). הוא השופט את האדם 
על פי ציווי התורה ואזהרותיה. אמנם, עדיין זקוק ה״שופט״ ל״שוטר״ שהוא 
הממונה לבצע את פסק הדין. ומי הוא אותו שוטר? – יראת שמים, שבעזרתה 
יכול האדם להכריח את עצמו לציית לשכל. שהרי הרשעים יש להם שכל, 

בי‡ורים
ולגאלני), כענין שנאמר (בעת שהותו בבית לבן) ״ויאמר אלי מלאך האלהים 
בחלום יעקב וגו׳ אנכי האל בית אל״ (רש״י בראשית מח, טז). 21. וי˘ר ‡ל 
עליו  התחזק  יעקב,  עם  נאבק  עשו)  (שרו של  המלאך  כאשר  ויוכל.  מל‡ך 
יעקב ונצחו, וסוף היה שהודה לו המלאך על הברכות שברכו אביו לפני מותו 
ו‚ו'.  ‰‰ו‡  בליל‰  וי‰י   .22 שהן שלו).  וטען  בתחילה  עליהן  ערער  (שעשו 
לאחר שנלחם סנחריב בכוש, חזר ובא על ירושלים להלחם בה, וכשבא לנוב 

‰. לעולם יחמו„ לעלו˙ 
˘‰ו‡  מעל‰  ‡ל 
שלא  ממנ‰.  למעל‰ 
במעלות  יסתפק 
ישאף  אלא  שהשיג, 
ומי  ויותר.  יותר  לעלות 
לנו חכם כשלמה המלך 
ע״ה, שאמר עליו הכתוב ״וה׳ נתן חכמה לשלמה כאשר דבר״ (מלכים-א ה כו) 
וממנו נלמד את הדרך לזכות בחכמה, כשנתבונן מפני מה זכה לה שלמה. 
ומקרא מפורש למעלה ממנו (מלכים-א ג ה-יב): ״בגבעון נראה ה׳ אל שלמה 
וגו׳ ויאמר אלוקים שאל מה אתן לך וגו׳, ויאמר שלמה וגו׳, ונתת לעבדך לב 
שומע לשפוט את עמך להבין בין טוב לרע וגו׳, ויאמר אלוקים אליו יען אשר 
שאלת את הדבר הזה ולא שאלת לך ימים רבים ולא שאלת לך עושר וגו׳ 
ושאלת לך הבין לשמוע משפט, הנה עשיתי כדברך הנה נתתי לך לב חכם 

ונבון וגו׳״. 
אל  הרבה  תשוקתו  בעבור  ורק  אך  לחכמה  זכה  שלמה  כי  כאן  מתבאר 
החכמה, עד שלא ביקש דבר אחר זולתה, לא עושר ולא אריכות ימים, באשר 
הרמב״ם  שכתב  כמו  כלל,  ערך  להם  אין  חכמה  בלי  חיים  כי  שלמה  ידע 
 - תורה  תלמוד  בלא  ומבקשיה  חכמה  בעלי  ״וחיי  ה״א):  פ״ז  רוצח  (הלכות 
כמיתה חשובין״. על כן שאל שלמה אך ורק חכמה, ובעבור זה זכה לה, כי 
תשוקת החכמה היא המזכה את בעליה בחכמה. ומכאן נראה ללמוד ״חכם 
ויזכה  שמו,  יקרא  לב״  ״חכם  באמת  חכמה  ומבקש  השואף  אדם  מהו,  לב״ 

לחכמה כמו שכתוב: ״ובלב כל חכם לב נתתי חכמה״.    
ומצינו בתפילתו של עתניאל בן קנז: ״ויקרא יעבץ לאלקי ישראל לאמר אם 
ברך תברכני והרבית את גבולי והיתה ידך עמי ועשית מרעה לבלתי עצבי, 
ויבא אלקים את אשר שאל״ (דה״י-א ד, י). אם ברך תברכני – בתורה, והרבית 
את גבולי – בתלמידים, והיתה ידך עמי – שלא ישתכח תלמודי מלבי, ועשית 
הרע  יצר  ישגבני  שלא   – עצבי  לבלתי  כמותי,  רעים  לי  שיזדמנו   – מרעה 
לשאול  בנסיסי  הולך  הריני  לאו  ואם  מוטב,  כן,  עושה  אתה  אם  מלשנות, 

 ׁ̆ ׁ ּ≈̆ ַמ ‰ּו‡ מ¿ ׁ∆̆ ׁ̆ כ¿ּ י ּ ƒ‚ ָ‡ָ„ם ַמר¿ ׁ∆̆  , ׁ̆ ּו ׁ ּ̆ ּƒַח ַ‰מ י ‰ּו‡ כ…ּ ׁƒ̆ י ƒֲחמ‰ַ

ָ„ָבר. ב¿ּ

 

 ‰ ֻעָלּ ין פ¿ּ ≈‡ ו¿ ָ‰ָ‡ָ„ם,   ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע ם  ָלּ 23ֻכּ לּו  ַ‰ָלּ  ˙ חו… ‰ כ…ּ ָּׁ̆ ƒֲחמ
ב  ַ‰ל≈ּ 24ו¿  ,˙ חו… ַ‰כ…ּ  ˙ ׁ∆̆ ֲחמ≈ מ≈ ָח„  ∆‡ ל…‡  ב¿ּ י˙  ׂ ≈̆ ַנֲע  

ל  ב ָכּ ּ ים ַלל≈ ƒ‡י ƒב ּלּו מ¿ ≈‡‰ָ ˙ חו… ‰ כ…ּ ָּׁ̆ ƒי ֲחמ ּƒם, כ י‰∆ ≈„ ל ַעל י¿ ע≈ ּפו…

ׁ̆ ּבו…  ב י≈ ּ ם. ַ‰ל≈ י‰∆ ˙ ַ‡ֲחר≈ כ∆ ׁ∆̆ מ¿ ƒָב‰ נ ָׁ̆ ‰ ּוַמח¿ ׂ ∆̆ ָכל ַמֲע ָין, ו¿ נ¿ ƒע

ן  ‚ו… ָח‰, ַ‰ָיּ כ¿ ּׁƒ̆ ‰ַ ן ו¿ רו… ָכּ ּ ƒֲעָנָו‰, ַ‰ז‰ָ ֲ‡ָו‰ ו¿ ן ַ‰ַ‚ּ ‚ו… ˙, כ¿ּ ˙ ַרּבו… עו… ּ ≈„

ָכל  25ו¿  .˙ ַרּבו…  „ עו…  ׁ̆ י≈ ּלּו  ָכ‡≈ ו¿ ָ‰ַעּזּו˙,  ו¿  ˙ ׁ∆̆ ַ‰ב…ּ ָח‰,  מ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿

י ַ‰ּסּוָמ‡ ל…‡  ּƒכ ,˙ חו… ˙ ַ‰כ…ּ ׁ∆̆ ן ֲחמ≈ ƒמ ˙ ּ˜ו… ַחז¿ ¿̇ ƒמ ˙ עו… ּ ּלּו ַ‰„≈ ≈‡

.‰ ∆‡ ּלּו ָ‰ָי‰ רו… ƒ‡ ˙ כ¿ּ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ יּוַכל ל¿

 

י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ יַע 26ַל ּ ƒ‚‰ַ חו… ל¿ ָכל כ…ּ ל ב¿ּ ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒב י ָבּ ל¿ ּƒל ָ‡ָ„ם ַ‰נ ן ָכּ ָלכ≈
ָב‰,                       טו… ַמֲעָל‰  ל¿ ָ‡ָ„ם  יַע  ּ ƒ‚ ƒ‰ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ ָב‰,  ַ‰ּטו…

בי‡ורים
23. כולם מע˘‰ ‰‡„ם. חמשת הכוחות הללו כוללים את כל מעשה האדם. 
24. ו‰לב פועל על י„י‰ם. פירוש, הלב פועל על ידי אחד מחמשת הכוחות, 
ראתה.              שהעין  מה  חומד  הלב  אזי  ראתה  שהעין  לאחר  הראות,  כח  כגון 
25. וכל ‡לו ‰„עו˙ מ˙חז˜ו˙ מן חמ˘˙ ‰כוחו˙. לדוגמא, הלב מתגאה מכח 
השמיעה - ממה ששמע כיצד מהללים אותו, וכן מכח הראיה - ממה שרואה 
יוכל  לא  הסומא  כי  שממשיך,  (וזהו  הבריות.  בעיני  כבודו  ואת  עשרו  את 
‰טוב‰.         ל˙כלי˙   .26 הדרך.  זה  על  וכן  רואה),  היה  כאילו  להתגאות 
ששאיפתו תהיה להגיע לשלימות המעלות, דהיינו לקצה המדרגות העליונות 

ַ‰ר  ב¿ּ ן  כ…ּ ׁ¿̆ ƒי י  ƒמ ָך,  ל∆ √‰‡ָ ב¿ּ ָי‚ּור  י  ƒ31מ" ָ‡ַמר:  ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָלּ‰, 

ָין  נ¿ ƒר ָ‰ע‡ָ ׁ¿̆ ˜" (˘ם טו, ‡ ב) ּו ∆„ ∆̂ ל  ים ּופ…ע≈ ƒמ ָּ̇ ך¿  ל≈ ָך. ‰ו… ׁ∆̆ ¿„ ָ̃

˙ ָ‰ָ‡ָ„ם, ָר‡ּוי  ן ַמֲעלו… רו… ¿̇ ƒי נּו  ר¿ ַכּ ז¿ ƒ‰ ׁ∆̆ יָון  כ≈ ו¿ ם.  ָׁ̆ ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

 ‰ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ַע„   , ָרָע˙ו… ו¿ טּובו…   , נּו˙ו… ּו‚¿ יבּו˙ו…  ׁƒ̆ 32ֲח ר  ָב‡≈ ל¿ ָלנּו 

ַחר  ב¿ ƒי י ּƒכ , ך¿ ל∆ ר ַ‰מ∆ּ ַ̂ יַע ַלֲח ּ ƒ‚ַי ר, 33ו¿ ָׁ̆ ך¿ ַ‰ָיּ ר∆ ּ יל „∆ ּƒכ ׂ ¿̆ י ַ‰ַמּ נ≈ פ¿ ƒל

ָר‰           ר≈ ב¿ּ לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ יָון  כ≈ּ  ,˙ בו… ַ‰ּטו…  ˙ ּ„ו… ּƒמ ַבּ חו…  כ…ּ ָכל  ב¿ּ ו…  ׁ̆ ַנפ¿

.˙ ל∆ ח ַ‰ס…ּ ַּ̃ ƒי ˙ 35ו¿ ס…ל∆ ר̃… ַ‰פ¿ּ ז¿ ƒ34י

 

ׁ̆ ָ‡ָ„ם  י≈ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ס  ע≈ ָמ‰ ּכו… ַעל-ח≈ ‰ּו‡ ַבּ ׁ∆̆ ׁ̆ ָ‡ָ„ם  „? י≈ ַ̂ י כ≈ּ
ם  ƒ‡ י ּƒכ ָלל,  כ¿ּ ס  ע≈ ּכו… ינו…  ≈‡ ו¿ ָעָליו   ˙ ב∆ ּׁ∆̆ ֻי מ¿ ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ׁ∆̆  

 ׁ̆ י≈ ו¿ ר,  ≈̇ יו… ב ב¿ּ ַבּ‰-ל≈ ּ ¿‚ ‰ּו‡  ׁ∆̆ ׁ̆ ָ‡ָ„ם  י≈ ו¿ ים,  ƒנ ָׁ̆  ‰ ַכָמּ ַעט ל¿ מ¿

ל…‡  36ו¿ ֲ‡ָו‰  ַּ̇ ַעל  ַבּ ‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ו¿  ,„…‡ מ¿ רּוַח  ַפל  ׁ¿̆ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ר  ≈̇ יו… ר-ּ‚ּוף ב¿ּ ‰ו… ‰ּו‡ ט¿ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ , ו¿ ֲ‡ָו˙ו… ַ̇ ֲ‰ל…ך¿ ב¿ּ ו… מ≈ ׁ̆ ע ַנפ¿ ַבּ ׂ ¿̆ ּƒ̇

 ׁ̆ י≈ ו¿  , יך¿ ƒר ָ̂ ַ‰ּ‚ּוף  ׁ∆̆ ים  ƒמּוָעט ים  ƒָבר ¿„ ƒל ּלּו  ƒפ‡ֲ  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒי ל…‡  ו¿

בי‡ורים
31. מי י‚ור ב‡‰לך. מי הוא הראוי לגור במשכנך? מי ראוי לדור בירושלים 
בה.           יגור  אשר  הוא   - וביושר  כראוי  לב, מעשיו  בתום  המתנהג  קדשך?  הר 
32. ח˘יבו˙ו ו‚נו˙ו, טובו ורע˙ו. פירוש, את המדות והדעות שבלב האדם 
יוכל  הישר  בדרך  ידי שיבחר  על  לחˆר ‰מלך.  וי‚יע   .33 והרעות.  הטובות 
להגיע לעולם הבא זך ונקי. 34. יזרו˜ ‰פסול˙. את הדעות והמדות הרעות 
שבו.          הטובות  ומדות  בדעות  רק  להשתמש  שיבחר  ‰סול˙.  וי˜ח   .35 שבו. 
˘בע נפ˘ו מ‰לך ב˙‡ו˙ו. שהוא מתאוה וחפץ לכל דבר ללא גבול  36. ול‡̇ 

ומדה, אף לדברים שאינם הכרחיים לקיום גופו.

ָלם  ָ‰עו… טּוב  27ל¿ יַע  ּ ƒ‚‰ַ ל¿  „ ƒו ּ„ָ  ‰ ַ‡ָוּ ¿̇ ƒנ

ר  ׁ∆̆ ָך ֲ‡ : "28ָמ‰ ַרב טּוב¿ רו… ָ‡מ¿ ‡ ב¿ּ ַ‰ָבּ

כ),  ל‡,  (˙‰לים  יָך"  ∆‡ יר≈ ƒל  ָּ̇ ַפנ¿ ָ̂

ַנַחל  ו¿ ָך  ∆̇ י ב≈ּ ן  ׁ∆̆ ּ ∆„ ƒמ ֻין  ו¿ ר¿ ƒ29י" ר:  מ≈ ‡ו… ו¿

ֲעָל‰  ַ‰ַמּ ם" (˘ם לו, ט). ו¿ ≈̃ ׁ¿̆ ַ̇ יָך  ֲעָ„נ∆

ָ‰ָר‡ּוי  ל  ∆‡  ‡ ָלּ ∆‡30 יַע  ּ ƒ‚ ַּ̇ ל…‡  ַ‰ז…ּ‡˙ 

בעצבוני,  מת  (הריני 
ויבא   – מיד  רש״י), 
אלוקים את אשר שאל״ 

(תמורה טז.). 
תיבה  כאן  הוסיפו  חז״ל 
לא  אשר  ״מיד״,  אחת, 
נרמזה בכתוב, כי מאחר 
באופן  היתה  שהתפילה 
של: ״אם אתה עושה כן 
הריני  לאו  ואם  מוטב, 

ומות  חיים  ענין של  היא  החכמה  ששלימות  כלומר,  לשאול״,  בנסיסי  הולך 
בן  בקשתו של  להיות  צריכה  כך  ״מיד״.   – נענה  הקב״ה  כזו  לבקשה  עבורו, 
תורה מאת הקב״ה שיחונן אותו בתורה, עליו לחוש בכל נימי נפשו כי אם הוא 
זוכה לתורה – מוטב, ואם לאו, הרי הוא הולך חס ושלום לשאול בלי תקוה. המבקש 

רחמים בהרגשה כזאת נענה מיד.
ויסוד נוסף למדנו, שהבקשה צריכה להיות על המדרגה הגבוהה ביותר. על 
אף שהיה עתניאל משופטי ישראל, ושלושת אלפים הלכות שנשתכחו בימי 
אבלו של משה החזיר בפלפולו (תמורה שם), לא היה ״שבע״ ומסתפק במה 
שיש לו אלא היה ״רעב״ ומבקש הכל, ורעבונו היה באופן שאם אין לו ״הכל״ 
הרי הוא אומלל והולך לשאול, ומשום כך זכה שתתקבל תפלתו. וזהו שאמר 
הכתוב (תהלים פא, יא): ״אנכי ה׳ אלוקיך המעלך מארץ מצרים הרחב פיך 
ואמלאהו״, ופירשו רש״י והראב״ע שהכוונה לתפילה: ״הרחב פיך״ ושאל ככל 

אשר תוכל ובכל הכח, ״ואמלאהו״ מיד. (שיחות מוסר, מאמר נ״ט). 

בי‡ורים
27. לטוב ‰עולם ‰ב‡. פירוש, דוד המלך לא הסתפק להשיג רק איזשהו חלק 
המעלה  ולפיסגת  המושלם  הטוב  אל  להגיע  התאוה  אלא  הבא,  בעולם 
שבעולם הבא. 28. מ‰ רב טובך. מה מאוד רב הטוב אשר גנזת לתת ליראיך 
מן השמים,  להם  הבא  מהטוב  ישבעו  בי˙ך.  ירוין מ„˘ן   .29 הבא.  בעולם 
ומימי נחל היוצא מהעדן תשקה אותם והוא מדרך משל לרוב השפע (מצודת 
ועמלו היה להשיג  ל‰. אל האדם שכל שאיפתו  30. ‡ל‡ ‡ל ‰ר‡וי  דוד). 

ולהגיע אל תכלית המעלות הטובות. 
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של  ברייתו  מתחלת 
או  צדיק  שיהיה  האדם 
רשע , וכן אין שום דבר 
האדם  את  שמושך 
(טבעו)  תולדתו  בעיקר 
כלומר,  מסוימת,  למדה 
אותו  תמשוך  שתולדתו 
לזוז  אפשר  שאי  לדבר 
ממנו, שאם כן אין מקום 
לא למצוות התורה ולא 
עי״ש.  ועונש  לשכר 
משנה׳  ה׳לחם  והקשה 
שבת  במסכת  מהגמרא 
מבואר  ששם  (קנו.) 
האדם  נולד  שבו  ש׳יום׳ 
בשעת  השולט  ׳מזל׳  או 
לידתו משפיע על טבעו 
ותירץ,  ותכונותיו, 
לומר  הגמרא  שכוונת 
נטייה  לאדם  שיהיה 
קצת לדברים אלו, אבל 
הנאמר  על  היעב״ץ  וכ״כ  טבעו.  לשנות  האדם  של  ובבחירתו  שבידו  ודאי 
דור  בכל  ושתלן  עמד  מועטים  שצדיקים  הקב״ה  ״ראה  (לח:)  יומא  במסכת 
ודור״, שלכאורה הרי הדבר תלוי בבחירת האדם, אלא שיש בני אדם שנולדו 
בטבעם להיות צדיקים, אף שגם להם עדיין יש בחירה. וכן מצינו להיפך אצל 
וסילקו  הקב״ה  מיהר  לפיכך  ולהרשיע  לשוב  בדעתו  וקל  היה  ״צדיק  חנוך, 

והמיתו קודם זמנו״ (רש״י בראשית ה, כב). 

ם  ָ̇ ‡ו… ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿ י„  ƒ̇ ָע 44ו¿ ן  ֻכָוּ מ¿  ‰ ז∆

 ׁ̆ י≈ ו¿  ,˙ עו… ּ ≈„ ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒמ ר  ≈̇ יו… ָר‰  ≈‰ מ¿

 ‡ ָלּ ∆‡ , ˙ו… ָיּ ƒר ˙ ב¿ּ ַלּ ƒח ¿̇ ּƒיָנם ָלָ‡ָ„ם ב ≈‡ ׁ∆̆

ּבו…  ƒל ‰ נ∆ ּפו… ׁ∆̆ ים ‡ו…  ƒר ֲ‡ח≈ ם מ≈ ָ̇ ָלַמ„ ‡ו…

 . ּבו… ƒל ‰ ב¿ּ ָ̇ ָעל¿ ׁ∆̆ ָב‰  ָׁ̆ י ַמח¿ ƒפ מו… ל¿ ¿̂ ַע מ≈

ר…ב  ּ‰ ב¿ּ ׁ̆ ָבּ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ ׁ̆ י≈

יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ  ׁ̆ י≈ ו¿  ,˙ מו… ˜ו… ַ‰מ¿ּ

 ‰ מ∆ ּ„ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ ַעט.  מ¿  ‰ּ ָבּ  ׁ̆ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ ל¿

ר  ׂ ָ̆ ּוָב ָיָר˜  יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ יל,  ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇  ‰ ׂ ∆̆ עו… ל¿

ּלּו  ≈‡ ָכל  ו¿ ין,  ƒל פ¿ּ ל¿ ƒּופ ַלח  ּומ∆ ם  ƒּוַמי

ָח„  ∆‡ ל  ָכּ ƒמ ח  ַּ̃ ƒל יך¿  ƒר ָ̂ ים  ƒינ ּƒמ‰ַ

ם  ƒ‡ .‰ ב≈ּ ּ‰ ַ‰ר¿ ז∆ ƒַעט ּומ ּ‰ מ¿ ז∆ ƒעּור: מ ׁƒ̆ כ¿ּ

 ‰ ב∆ּ ם ַיר¿ ƒ‡ ,‰ ‰ 45ָרז∆ י∆ ¿‰ ƒר י ׂ ָ̆ ט ַ‰ָבּ ַמע≈ י¿

בי‡ורים
נוטה במהרה  זה אלא  נולד עם טבע  כלומר, שלא  ‡ו˙ם.  ל˜בל  וע˙י„   .44
וביתר קלות לקבל תכונה זו. 45. רז‰. יחסר במאכל (והאוכלו לא ישבע עקב 

מיעוט הבשר שאכל).

ו…  ׁ̆ ַנפ¿ ע  ַבּ ׂ ¿̆ ƒ̇ ל…‡  ָחָב‰,  ר¿  ׁ̆ פ∆ נ∆ ַעל  ַבּ

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָלם,  עו… ָבּ ׁ∆̆ ן  ָממו… ל  ָכּ ƒמ

ף" (˜‰ל˙  ס∆ ע כ∆ּ ַבּ ׂ ¿̆ ƒף ל…‡ י ס∆ ב כ∆ּ ≈‰…‡37"

ּלּו  ƒפ‡ֲ לו…  י  ּ„ַ ׁ∆̆ ר-רּוַח  ַ̂ ¿̃  ׁ̆ י≈ ו¿ ט),   ,‰

‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ו¿ ָרָכיו;  ¿̂ ל  ָכּ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ף  ּ…„ ר¿ ƒי ל…‡  ו¿ מּוָעט  ָ„ָבר  ב¿ּ

רּוָט‰  פ¿ּ ל  כ≈ ‡ו… ינו…  ≈‡ ו¿ ַעל-ָי„   ı ב≈ ˜ו… 38ו¿ ָרָעב  ָבּ מו…  ¿̂ ַע ף  ַס‚≈ּ מ¿

ם  ƒי„ַ ָיּ ַבּ נו…  „ ָממו… ַ‡ב≈ּ ‰ּו‡ מ¿ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ל, ו¿ „ו… ּ‚ָ ַער  ַ̂ ‡ ב¿ּ ָלּ ּלו… ‡∆ ּׁ∆̆ ƒמ

ל     ל≈ ‰ו… 39מ¿ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ עו… ּ ≈„‰ַ ָ‡ר  ׁ¿̆ ּלּו  ≈‡‰ָ ים  ƒָרכ ּ ¿„ ַעל  ו¿  . ו… ּ̇ ַ„ע¿ ל¿

ָבב  -ל≈ 41ַרך¿ ָמן,  ַרח¿ ו¿ ָזר  ַ‡כ¿ יב,  ƒ„ָנ ו¿ ן  ƒר-ַעי ַ̂ ן,  נ≈ ‡ו… 40ו¿

ן.  ∆‰ ‡ ָבּ ≈̂ ּיו… ָכל ַכּ ב, ו¿ יı-ל≈ ּƒמ‡ַ ו¿

˙ו…  ָיּ ƒר ב¿ּ  ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇ ƒ43מ ָלָ‡ָ„ם  ָ‰יּו  ׁ∆̆ ן  ∆‰ מ≈  ׁ̆ י≈  ,˙ עו… ּ ≈„‰ַ42 ָכל  ו¿
ל ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆ עו…  ב¿ ּƒט ׁ∆̆  ˙ עו… ּ ן „≈ ∆‰ ׁ̆ מ≈ י≈ , (ו)ו¿ ַבע ּ‚ּופו… י ט∆ ƒפ ל¿

„עו˙  מ‰ן  וי˘  ו. 
ז‰  ‡„ם  ˘ל  ˘טבעו 
(הלכ׳  הרמב״ם  מכוון. 
כתב  ד)  ה,  תשובה 
גזר  לא  שהקב״ה 

בי‡ורים
37. ‡ו‰ב כסף ל‡ י˘בע כסף. מי שאוהב לאסוף כסף לא ישבע ממנו, כי 
לעולם אין די לו במה שקבץ ורוצה להרבות עוד (מצודת דוד). ואמרו חכמינו 
ז״ל (קהלת רבה פ״ג י׳): ״אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, מי שיש לו מנה רוצה 
הכתוב  דרך  על  י„.  על   ıו˜וב  .38 מאות״.  ארבע  רוצה  מאתים  מאתים, 
במשלי (יג, יא). ור״ל, שקובץ הון עם מלאכת היד. ולמרות שהונו מתרבה, עם 
כל זה אינו אוכל פרוטה משלו אלא בצער גדול. 39. מ‰ולל. ערבוב והוללות 
ושטות (רש״י קהלת ב, ב). 40. ו‡ונן. דואג. (עיין סנהדרין (ק:) ״לא תעיל דויא 
ג)              כ,  (דברים  דבר.  מכל  וירא  מבוהל  לבב.  רך   .41 בליבך״).  (=דאגה) 
43. מ˙חיל˙ ברי˙ו. שנולד עם  והתכונות של האדם.  42. ‰„עו˙. המדות 

תכונות אלו, והמה טבועות בו משעת לידתו. 

 ,˙ לו… ם חו… י‰∆ ≈̇ ו… ׁ̆ פ¿ ַנּ ׁ∆̆ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ׁ̆ ב¿ּ ך¿ י≈ י, ָכּ ƒי ר…ב ַ‰ח…ל ƒפ ל ל¿ ַ‰כ…ּ

ים  ƒל ּ ¿̂ ַע ¿̇ ƒּומ ָב‰  ַ‰ּטו… ך¿  ר∆ ּ ∆„ ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ו¿  ,˙ ‰ָ50ָרעו… ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ו¿

ן  כ≈ ו¿ ָים.  ָחל¿ י  ƒפ ל¿  „…‡ מ¿ ן  י‰∆ ֲעל≈  ‰„ָ ב≈ כ¿ּ י‡  ƒ‰ ו¿  ,‰ּ ָבּ  ˙ כ∆ ָלל∆

ב  ים ָלַרע טו… ƒר י ָ‰‡…מ¿ לּו: "‰51ו… ים ַ‰ָלּ ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ר ָבּ מ≈ ָי‰ּו ‡ו… ע¿ ַׁ̆ י¿

ַמר  ים  ƒמ ׂ ָ̆  , ך¿ ׁ∆̆ ח… ל¿ ר  ‡ו… ו¿ ר  ‡ו… ל¿ ך¿  ׁ∆̆ ח… ים  ƒמ ׂ ָ̆ ָרע,  ב  ַלּטו… ו¿

ַמר:             ¡‡ נ∆ ם  י‰∆ ַוֲעל≈ כ);   ,‰ (י˘עי‰  ַמר"  ל¿  ˜ ּוָמ˙ו…  ˜ ָמ˙ו… ל¿

" (מ˘לי ב, י‚).  ך¿ ׁ∆̆ י ח… כ≈ ַ„ר¿ ˙ ב¿ּ כ∆ ר ָלל∆ ׁ∆̆ ˙ י… חו… ים ָ‡ר¿ ƒב "‰ַ52ע…ז¿

ים,  ƒל ַ‰ֲחָכמ ∆̂ כּו ‡≈ ל¿ ? י≈ ׁ̆ פ∆ י ַ‰נ∆ּ ƒל ַנ˙ ח√ ָּ̃ ַּ̇ י‡  ƒ‰ ‰ּוַמ „ ַ̂ י כ≈ ו¿
ַע„  ם  ָ̇ ‡ו… ים  ƒ„ ַלמ¿ּ מ¿ּ ׁ∆̆  ,˙ ו… ׁ̆ ָפ ּ ַ‰נ¿ י  ≈‡ פ¿ רו… ם  ≈‰ ׁ∆̆

ם  ∆‰ ָלּ ׁ∆̆  ˙ ָרעו…  ˙ עו… ≈„ ב¿ּ ים  ƒיר ּƒכ ַ‰ַמּ ו¿ ָב‰.  ך¿ טו… ר∆ ∆„ ל¿ ירּום  ƒז ח¿ ַיּ ׁ∆̆

ָ‡ַמר  ם  י‰∆ ֲעל≈ ם,  ָ̇ ‡ו…  ‡ ַרפ≈ּ ל¿ ָחָכם  ל  ∆̂ ≈‡ ים  ƒכ ל¿ ‰ו… יָנם  ≈‡ ו¿

זּו" (מ˘לי ‡, ז).  ים ָבּ ƒיל ƒו ָמ‰ ּומּוָסר ‡¡ ל…מ…‰: "53ָחכ¿ ׁ¿̆

ב,         ַ‰ּטו… ך¿  ר∆ ּ ∆„  ׂ̆ פ…ּ ¿̇ ƒל ם  ָ̇ ֲ‡ָו ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ ָמּ ַכּ  ׁ̆ י≈

בי‡ורים
מזיק לבריאותו. 50. ‰רעו˙. הדעות והמדות הרעות. 51. ‰וי ‰‡ומרים לרע 
טוב. הוי לכם הרשעים, האומרים על ה״עבודה-זרה״ שהיא טוב, ועל עבודת 
ה׳ שהיא ״טוב״ – אומרים שהיא רע, על המעשים הרעים שיביאו עליהם חושך 
- אומרים שהם אור, ואת המעשים הטובים שה׳ עושה אור למקיימם אינם 
עושים, שמים מר למתוק ומתוק למר. 52. ‰עוזבים ‡רחו˙ יו˘ר. העוזבים 
את הדרך הישרה והנכונה כדי ללכת בדרכים חשוכות ועקלקלות. 53. חכמ‰ 

ומוסר ‡וילים בזו. בתורה ובמוסר הטיפשים פורקי העול מזלזלים.

ט  ַמע≈ ם י¿ ƒ‡ ,ם ָלּ ן ֻכּ כ≈ . 46ו¿ חו… ל¿ ƒֲחַמ˙ מ ָכל מ≈ ¡‡ ‰ נ∆ י∆ ¿‰ ƒַלח ל…‡ י מ∆

 ‡ ≈‰ י¿ ַעט,  מ¿ יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ ַבּ  ‰ ב∆ּ ַיר¿ ו¿  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ ַבּ

ל  ָ̃ ׁ¿̆ ƒָח„ מ ל ‡∆ ָכּ ƒח מ ַּ̃ ƒר י ׁ∆̆ י, ֲ‡ ƒ̃ ל. ֲ‡ָבל ַ‰ָבּ ָ̃ ל¿ ֻ̃ ֲ‡ָכל מ¿ ַ‰ַמּ

 ‰ּ ָין ַ‰ז∆ נ¿ ƒָכע ָליו. ו¿ כ¿ ‡ו… ˜ ל¿ ב ּוָמ˙ו… ֲ‡ָכל ָער≈ ‡ ַ‰ַמּ ≈‰ ָ‰ָר‡ּוי, ָ‡ז י¿

ן ָ‰ֲעָנָו‰  ‚ו… ‰, כ¿ּ ֻרב∆ּ ן מ¿ ∆‰ ח מ≈ ַּ̃ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ׁ̆ ˙: י≈ ּ„ו… ƒמ 47ב¿ּ

ן  ‚ו… ַעט, כ¿ּ ן מ¿ ∆‰ ח מ≈ ַּ̃ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ׁ̆ י≈ ן, ו¿ י‰∆ מ≈ „ו… ˙ ו¿ ׁ∆̆ ַ‰ב…ּ ו¿

ל  ≈̃ ו… ׁ̆ 48 ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ יו… ¿‰ ּƒב ן  ָלכ≈ ּיּו˙.  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ו¿ ָ‰ַעּזּו˙  ו¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ

ל…‡  ו¿ ַח˙  פ¿ ƒי עּוָרּ‰, ל…‡  ׁƒ̆  ‰ ּ„ָ ƒל מ ָכּ ƒח מ ַּ̃ ƒל ם  ƒַני ‡ז¿ ס ַ‰מ…ּ ל∆ פ∆ ב¿ּ

ָב‰. י˙ ַ‰ּטו… ƒל כ¿ ַ̇ יַע ל¿ ּ ƒ‚ַי ‰ ז∆ יף, ָבּ ƒס יו…

 

ל  ּ‚ַ ֻ‰ר¿ ׁ∆̆ ‡ו…  ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ ל¿  ‰ ט∆ נו… עו…  ב¿ ּƒט ׁ∆̆ י  ƒמ ין,  ƒב ָ̇ ו¿ ַ„ע  ּ≈̇
ַ‡ך¿   ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ּוב  ׁ̆ ָל ּבו…  ƒל ל  ∆‡ ן  ּ≈̇ ƒי ל…‡  ו¿ ָרָע‰,   ‰ ּ„ָ ƒמ ב¿ּ  

 ˙ ּ„ו… ƒמ ַעל ב¿ּ ¿‚ ƒי ַ‡ס ו¿ מ¿ ּ ƒי ׁ∆̆ ˙ו…  י‡ ‡ו… ƒב ‰ מ≈ ּ‰ - ז∆ ר ָבּ ב≈ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒי„ מ ƒמ ָּ̇

י  ƒל ח√ ‰ּו‡  ין  ƒּסּור ּ ƒי‰ַ ו¿ ַער  ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ב  ≈‡ ַ‰כ¿ּ ר…ב  ׁ∆̆ מו…  ּוכ¿  .˙ בו… טו…

י  ƒל ח√ ָבּ ׁ∆̆ מו…  ּוכ¿  ; ׁ̆ פ∆ ַ‰נ∆ּ י  ƒל ח√ ם  ≈‰  ˙ ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ ר…ב  ן  כ≈ּ ַ‰ּ‚ּוף, 

ים  ƒל ן ַ‰חו… ƒמ ׁ̆ י≈ ו¿ ˜ ַמר,  ˙ו… ַ‰ָמּ ˜ ו¿ ר ָמ˙ו… ים ַ‰ַמּ ƒֲעמ ַ‰ּ‚ּוף טו…

ב,  ַ‰ּטו… ַמֲ‡ָכל   ‡ נ≈ ו… ׂ̆ ו¿ לו…  ב  ינו… טו… ≈‡ ׁ∆̆ 49 ַמֲ‡ָכל  ל¿  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆

בי‡ורים
46. וכן כולם. שאר מיני המאכלים והתבלינים שבתבשיל כירק ומים ופלפלין, 
צריך  מהן  אחת  שבכל  ״מדות״,  בשם  נקראו  ולכן  במ„ו˙.   .47 ימעט...  אם 
ו˜ל בפלס ‰מ‡זניים. מתבונן  להשתמש במדה הנכונה ובמינון המדויק. 48.̆ 
ביושר שכלו וברוחב הבנתו. 49. ˘‡ינו טוב לו. שאינו בריא לו אלא אדרבה, 

ן,  עו… מ¿ ׁƒ̆  ׂ̆ ַחפ≈ּ מ¿ּ ׁ∆̆ ן  ‡ּוב≈ ר¿ ƒל  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ָר‡ּוי.  ָכּ  ˙ בו… ַ‰ּטו…

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ֲחַמ˙  מ≈  , ‡ו… ¿̂ מו… ינו…  ≈‡ ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿  , ירו… ּƒּוַמכ

ן  ו… ׁ̆ ל¿ ָחר  ב¿ ƒנ ף  ס∆ "כ∆ּ ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ָר‡ּוי.  ָכּ ˙ו…  ‡ו…  ׂ̆ ַחפ≈ּ מ¿

לו…  ם  ל≈ּ ַׁ̆ ל¿ ּוָב‡  רו…  ֲחב≈ ַבּ  ‰ ׁ∆̆ ּנו… ׁ∆̆ י  ƒ59מ  - כ)  י,  (מ˘לי  י˜"  ּ ƒ„ ַ̂

 ˜ ∆„ ∆̂ ל 61ו¿ ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ ˙ ַּ̇ ƒמ‡ֲ יר 60ַבּ ּƒינו… ַמכ ם ‡≈ ƒ‡ ,ל ָ̃ ׁ¿̆ ƒמ ף ב¿ּ ס∆ כ∆ּ

ף  ס∆ יַנ˙ ַ‰כ∆ּ ƒח ב¿ ּƒי 62ב ƒ̃ ינו… ָבּ ≈‡ ׁ∆̆ ל ַ‡ך¿  יר ַ‰כ…ּ ּƒם, ‡ו… ַמכ ƒַני ‡ז¿ ַ‰מ…ּ

י  ּƒכ ף,  ס∆ ַ‰כ∆ּ ו¿ ל  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ ַין  נ¿ ƒע ב¿ּ ָזּ˜  ƒנ  ˙ יו… ¿‰ ƒל ב  רו… ָ̃  ׁ̆ י ƒ‡‰ָ  ‰ ז∆  -

 ˙ חו… ָפּ ח  ַּ̃ ƒי ם  ּ‚ַ ים.  ƒ‚י ּƒ‰ַ64ס ח  ַּ̃ ƒי ו¿ ף  ס∆ כ∆ ב¿ּ ן  ָמ‡≈ 63י¿ ים  ƒָעמ פ¿ ƒל

ים  ׂ ƒ̆ ל ‡ו… ָי ַּ̃ ל ַ‰ ָ̃ ׁ¿̆ ƒח 65מ ַּ̃ ƒי ‡ ָמּ ׁ∆̆ י  ּƒכ , ל ָ‰ָר‡ּוי לו… ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ƒמ

בי‡ורים
לחפ˘ ‰מ„ו˙ ‰טובו˙ כר‡וי. כי כדי לזכות לתורה ולמידות טובות אפשרי 
(ב, ד-ה): ״אם תבקשנה  יעמול על כך, כנאמר במשלי  הדבר רק אם האדם 
הרי  תמצא״,  אלוקים  ודעת  ה׳  יראת  תבין  אז  תחפשנה;  וכמטמונים  ככסף 
שבשביל השגת התורה והחכמה חייבים לבקשם לפחות כבקשת הכסף, וכן 
להוציאו  שיטרח  למי  רק  ועומד  שמור  והוא  שהוטמן  מטמון  כמחפש 
״לא  יגיע אל היעד הרצוי, כאמרם:  – לעולם לא  יתעצל  ממחבואו. אך אם 
יגעתי ומצאתי – אל תאמין״. 59. מי ˘נו˘‰ בחבירו. מלוה התובע את חבירו 
– אם המלוה אינו  והלוה פורע למלוה כסף במשקל  הלוה שיחזיר לו חובו, 
60. ב‡מי˙˙ ‰מ˘˜ל. אם המשקל שבו שוקלים את הכסף מדוייק  מכיר... 
‰מ‡זניים. אם שתי  וˆ„˜   .61 אבני המשקולות.  באמיתת  וכן  מזייף.  ואינו 
אחת  כף  ואין  בשוה  שוה  שמשקלם  וכן  ומאוזנים,  ישרים  המאזניים  כפות 
הוא  מהלוה  שמקבל  הכסף  אם  ‰כסף.  בבחינ˙   .62 מחברתה.  יותר  כבדה 
בקי  ואינו  מאחר  ימ‡ן.   .63 (פסולת).  סיגים  בו  מעורב  שאין  ונקי,  צרוף 
בבחינת הכסף אם הוא כסף נקי ומזוקק או שמא מעורב בו סיגים, הרי יתכן 
שמבלי משים ידחה את הכסף הצרוף והמזוקק וימאן לקחתו, ותחת זה יקח 
את הכסף המעורב עם סיגים. 64. ‰סי‚ים. פסולת הכסף. 65. מ˘˜ל ‰˜ל. 

י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ם  יו… ָכל  ב¿ּ ים  ƒב ׁ¿̆ חו… ו¿ ם,  ָל‰∆ ב  ּטו… ַמ‰  ים  ƒע ¿„ יו… יָנם  ≈‡ ו¿

ָין  נ¿ ƒע‰ָ  ‰ ז∆ ו¿ ם.  י‰∆ מ≈ י¿ ל  ָכּ ים  ƒ‚י ׂ ּƒ̆ ַמ יָנם  ≈‡ ו¿ ָנ‰,  יו… ל¿ ָ‰ע∆ ַמֲעָל‰ 

נו…  רו… ס¿ יר ח∆ ּƒינו… ַמכ ≈‡ ׁ∆̆ ָח„ - 54 ים ‰ּו‡: ָ‰‡∆ ƒָבר ּ י „¿ נ≈ ׁ¿̆ ֲחַמ˙  מ≈

ן  ‡ּוב≈ ר¿ ƒל  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ים,  ּƒנ‚ֻ ַ‰מ¿ ָרָכיו  ¿„ ּƒב ין  ƒח ַמב¿ ינו…  ≈‡ ו¿

ל  ָכּ ˙ו…  ‡ו…  ׂ̆ ַחפ≈ּ י¿ ּלּו  ƒפ‡ֲ  , ירו… ּƒַמכ ינו…  ≈‡ ו¿ ן  עו… מ¿ ׁƒ̆ ל¿  ׂ̆ ַחפ≈ּ ַ‰מ¿

ל…‡  ו¿ לו…  ¿̂ ∆‡  ‡ 55ָיבו… ים  ƒָעמ פ¿ּ  ‰ ָמּ ַכּ י  ּƒכ ‰ּו,  ≈‡ ָ̂ מ¿ ƒי ל…‡  ם  ַ‰ּיו…

י„  ƒמ ָּ̇ ב  ׁ≈̆ ‰ּו‡ חו… ׁ∆̆ י 56 ּƒף-ַעל-פ‡ַ ,‰ּ ן ָ‰ָ‡ָ„ם ַ‰ז∆ ‰ּו; כ≈ּ יר≈ ּƒַיכ

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ יָון  , 57כ≈ּ י‚ו… ׂ ּƒ̆ ב, ל…‡ ַי ‰ ַ‰ּטו… ׂ ≈̆ ׂ̆ ַמֲע ַחפ≈ּ ‰ ּומ¿ ׂ ∆̆ ֲע ַמ‰ ַיּ

 . נו… רו… ס¿ יר ח∆ ּƒַמכ

ב  ׁ≈̆ חו… ו¿  , ּבו…  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ָ‰ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ ַע  ≈„ יו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ ו¿
י‚  ׂ ּƒ̆ ַ‚ם ‰ּו‡ ל…‡ ַי ˙, ו¿ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒמ ח…ז ב¿ּ ¡‡ ל∆ ם ו¿ ∆‰ ‡˙ מ≈ ≈̂ ָל

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ  ׂ̆ ַחפ≈ּ ל¿ ל  ּ ≈̂ ַע ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆ ֲחַמ˙  58מ≈ ר,  ָׁ̆ ַ‰ָיּ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ָיָמיו  ל  ָכּ

בי‡ורים
‡ינו מכיר חסרונו. אדם שחולה ואינו מודע לכך, הרי כל זמן שלא נודע   ̆.54
לו על חוליו - לא ילך לדרוש ברופאים, כמו כן אדם שאינו מכיר בחסרונותיו 
ובדרכיו המגונים, הרי לא יתקן את עצמו מאחר ואינו מודע שזקוק הוא לכך. 
55. יבו‡ ‡ˆלו ול‡ יכיר‰ו. כמה פעמים יעמוד שמעון סמוך לראובן ובכל 
56. ˘‰ו‡ חו˘ב ˙מי„ מ‰  ואינו מכירו.  יזהה אותו מאחר  זאת ראובן לא 
57. כיון  יע˘‰. הוא מתבונן תמיד מה עליו לעשות כדי להשיג את הטוב. 
˘‡ינו מכיר חסרונו. כי בכדי להשיג את הטוב המושלם אפשר רק לאחר 
שעקר והסיר את הרע שבו, בבחינת ׳סור מרע ועשה טוב׳, ולכך כל זמן שאינו 
לא  הרי  המגונות,  ובאורחותיו  הרעות  במידותיו  ואינו מבחין  חסרונו  מכיר 
58. מחמ˙ ˘מ˙עˆל  יעקרם ולא יסירם ממנו וממילא לא ישיג את הטוב. 

שתי  הם  הלשונות 
טובות  אזהרות 
הנה  כי  מאד.  ומועילות 
הוא  במעשים  הפשפוש 
כלל  על  לחקור 
בו,  ולהתבונן  המעשים 
מעשים  בהם  הנמצא 
אשר  יעשו  לא  אשר 
פי  על  הולכים  אינם 
כי כל  וחוקיו,  ה׳  מצוות 
 – מאלה  ימצא  אשר 
אך  העולם.  מן  יבערם 
החקירה  הוא  המשמוש 
אפילו במעשים הטובים 
ולראות  לחקור  עצמם, 
היש בענינם איזה פניה 
(כגון  טובה  לא  אשר 
שבח  להשיג  כוונה 
להרויח  או  מבני-אדם 
ממון) או איזה חלק רע 
(כגון מעשה טוב שעלול 
לצאת ממנו נזק בעתיד 
או שיש בו הפסד לזולת 
שיצטרך  וכדומה) 
חלש  או  הוא  וחזק  הטוב  לבחון  בבגד  כממשמש  זה  והרי  ולבערו.  להסירו 
ובלוי, כן ימשמש במעשיו לבחון תכונתם (ענינם ותוכנם) בתכלית ההבחנה 
(בהבחנה מדוקדקת עד קצה היכולת) עד שישאר (האדם בעל המעשים) זך 

ונקי (ללא פניות וחלקים רעים במעשיו)״.

ָמ˙ו…  ׁ¿̆ ƒנ  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ָ‡ז  ו¿ ּנּו,  מ∆ּ ƒמ ים  ƒ‚י ּƒס‰ַ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒ̃ ‡ל… ‰ ל≈ ָ̃ ּ ָ̃ ֻז רּוָפ‰ ּומ¿ ¿̂

ף  ר≈ ּ…̂ ַל  ‡ ≈̂ ּ ַוי≈ ף,  ס∆ ָכּ ƒמ ים  ƒ‚י ƒס "ָ‰‚ו… 

ים,  ƒ‚י ּƒירּו ַ‰ס ƒס ָיּ ׁ∆̆ י" (מ˘לי כ‰, „) כ¿ּ ƒל כ∆ּ

רּוף. ָ̂ י  ƒל ‰ ַ‰כ¿ּ י∆ ¿‰ ƒז י‡ָ

 

ינו…  ≈‡ ו¿ ָ‰ָ‚יו  נ¿ ƒמ ב¿ּ  ‰ נ∆ּ ַׁ̆ ַ‰מ¿ ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ ו¿
 ‚‰ָ נ¿ ƒמ ב¿ּ ז  ח≈ ‡ו… ָח„  ∆‡ ַמן  ז¿ בּוַע,  ָ̃  

 ‚‰ָ נ¿ ƒו… מ˙ ‡ו… ˜ מ≈ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒָח„ מ ַמן ‡∆ ּוז¿  ‰ ז∆

 ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ָכָכ‰  ו¿ ר,  ַ‡ח≈  ‚‰ָ נ¿ ƒמ ז  ח≈ ‡ו… ו¿

 ı ָחפ≈ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם  ל¿  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ָלם.  עו… ל¿

ל…‡  ּכו… ו¿ ר¿ ַע ַ„ּ ≈„ ינו… יו… ≈‡ יר ו¿ ƒל ע ∆‡ ˙ כ∆ ָלל∆

˙ו…  ‡ו… ים  ƒיכ ƒל ַ‰ּמו… ים  ƒיל ƒב ּׁ¿̆ ‰ַ יר  ּƒַיכ

ַעם  ַפּ ם,  מ≈ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒ69מ ‰ּו‡  ן  ָלכ≈ יָ‰,  ל∆ ≈‡

 ‰ ע∆ ¿̇ ƒי ו¿ ַיֲחז…ר  ו¿ ָח„,  ∆‡ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ך¿  ל≈ י≈ ַ‡ַח˙ 

בי‡ורים
69. מ˘˙ומם. מתבלבל בהליכתו ותועה בדרכו מאחר ואינו מכיר את הדרך 

הסלולה המובילה לעיר.

ל  ָכּ ƒם, מ ƒַני ‡ז¿ מ…ּ ַבּ ׁ∆̆  „ ב≈ ף ַ‰ָכּ ַכּ ף ַבּ ס∆ ַ‰כ∆ּ

ם  ƒ‡ ּלּו ƒי ָטעּו˙. ‡ו… ֲ‡פ י„≈ ƒל ‡ ּלּו ָיבו… ≈‡

ינו…  ≈‡ ם  ƒ‡ ל,  ָ̃ ׁ¿̆ ƒמ ּוב¿ ף  ס∆ כ∆ ב¿ּ י  ƒ̃ ָבּ ‰ּו‡ 

ב  ָער≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ָר‡ּוי, ‡∆ ל ּבו… ָכּ כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒמ

י  ƒ̃ ָבּ ‰ּו‡  ם  ƒ‡ ֲ‡ָבל  ים.  ƒ‚י ƒס ּפו…  ַכס¿ ב¿ּ

ל ּבו…  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒף, ּומ ס∆ ל ּוַבכ∆ּ ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ל - ַבּ כ…ּ ַבּ

ָר‡ּוי  ָכּ ם  ל≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ66מ ‰ּו‡  ָ‡ז   - ָר‡ּוי  ָכּ

 ‰ ָמּ ּ ƒ„ ן  ָלכ≈ ל.  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ַבּ ם  ל≈ ָׁ̆ ו¿ י  ƒ̃ ָנ ף  ס∆ כ∆ּ

י˜  ּ ƒ„ ּ ַ̂ י ַ‰ ּƒָחר, כ ב¿ ƒף נ ס∆ כ∆ י˜ ל¿ ּ ƒ„ ַ̂ ן  ו… ׁ̆ ל¿

ָכל  ו¿ ָ‰ָרע  ו¿ ב  ַ‰ּטו… יר  ּƒכ‰ַ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂

ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ּול¿ ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

‚ּופו…  67ב¿ּ ַח  ר≈ טו…  ˙ יו… ¿‰ ƒל ו¿ ָר‡ּוי,  ָכּ ן  ∆‰ ָבּ

ח…ז  ¡‡ ל∆ ו¿ ּו˙  ׁ̆ פ¿ּ ּƒט‰ַ ַלֲעז…ב  ָמ˙ו…  ָחכ¿ ּוב¿

 ˙ בו… ֲערו… ַּ̇ יר  ƒס‰ָ 68(ז)ּול¿ בּוָנ‰  ּ¿̇ ַבּ

˙ערובו˙  ול‰סיר  ז. 
‰סי‚ים ממנו. ה׳מסילת 
ג)  מבאר  (פרק  ישרים׳ 
בבדיקת  שלבים  שני 
לדחות  א.  המעשים: 
ב.  הרעים.  המעשים 
לזכך המעשים הטובים. 
וז״ל: ״הנה הרוצה לפקח 
הנה  שתים  עצמו,  על 
ההשקפות הצריכות לו: 
מהו  שיתבונן  האחת, 
שיבחר  האמיתי  הטוב 
בו האדם והרע האמיתי 
שינוס ממנו. והשניה, על 
הוא  אשר  המעשים 
הם  אם  לראות  עושה, 
מכלל  או  הטוב  מכלל 
הרע... ודבר זה הודיעונו 
באמרם  ז״ל  חכמינו 
לו  ״נוח  יג):  (ערובין 
יותר  נברא  לאדם שלא 
ועכשיו  משנברא, 

ששני  ותראה  במעשיו״.  ימשמש  לה:  ואמרי  במעשיו;  יפשפש   – שנברא 

בי‡ורים
אבן המשקולת ששוקלים כנגדה בשתי כפות המאזניים, האבן מכאן והכסף 
פחות.              ישקול  הכסף  גם   - הגדולה  במקום  הקטנה  האבן  יקח  ואם  מכאן, 
ב‚ופו   .67 נקי...  כסף  דהיינו  כראוי  תשלום  מקבל  כר‡וי.  מ˘˙לם   .66
יצרו  לכבוש  הרעות,  מידותיו  על  להתגבר  בגופו  להתאמץ  הן  ובחכמ˙ו. 
ולהכניע תאותו, והן להשתמש בחכמתו ולהבחין בשכלו במדות הרעות כדי 
אדם  צריך  טוב  במעשה  גם  ‰סי‚ים.  ˙ערובו˙  ול‰סיר   .68 מתוכו.  לבערן 

לבחון שהמעשה יהיה זך ונקי ושלא יהיה מעורב בו משהו מהרע.

הגאוה  כמדת  רעות 
שמים.  יראת  מונעות 
בל  אפו  כגובה  ״רשע 
ד)  י,  (תהלים  ידרוש״ 
אני  סבור  המתגאה 
ואפסי עוד, ואינו מסוגל 
מלכות  עול  עליו  לקבל 
מדת  כן  שמים. 
מדה  ה׳קשה-עורף׳ 
ועקשן  מאד,  עד  מגונה 
רצונותיו,  פי  על  רק  חי 
דבר  לשמוע  מוכן  ואינו 
אפילו  המפריע  חכמה 
להנחותיו  במעט 

ורצונותיו המוקדמות.
בשלח  בפרשת  ומצינו 
״וילונו העם  טו):  (שמות 
מה  לאמר  משה  על 
ה׳  על  ויצעק  נשתה, 
        - נסהו״  ״ושם  וברש״י  נסהו״,  ושם  ומשפט  חק  לו  שם  שם  עץ...  ה׳  ויורהו 
רחמים  עלינו  בקש  יפה  בלשון  במשה  נמלכו  שלא  ערפו  קשי  וראה  לעם 
ישראל             מכלל  התורה  תובעת  נתלוננו״.  אלא  לשתות  מים  לנו  שיהיה 
ואף           הקב״ה.  על  התלוננות  לכדי  אותם  הביאה  זו  מדה  ׳קשה-עורף׳,  מדת 
מכל          הקב״ה,  נסי  בעיניהם  הכל  וראו  סוף  ים  קריעת  לאחר  מיד  שהיו 
נותנת           וברורה, כי המדה אינה  מקום הקשיות מפריעה להתלמדות פשוטה 
שאפילו                  עצמו,  על  זאת  לראות  יכול  ואדם  רצונותיו.  על  לותר  לו 
מאשר  שונה  להתנהג  עליו  משפיעות  אינם  בעיניו  שראה  ברורים  דברים 

הורגל.
וכמו כן כל המדות כולם מפריעים ליראת שמים. ולכן כדי להשיג יראה חייב 

לעקור מקרבו את מדותיו הרעות. 
ט. ו‡ם ˙˙יר ˜˘ר ‰יר‡‰ יב„לו ממך כל ‰מ„ו˙ ‰טובו˙. מצאנו שיראת 
להשגת  והאמצעי  היסוד  היא   - עצמה  בפני  מצוה  היותה  מלבד   – שמים 

 ׁ̆ י ƒ‡ ל ָכּ י  ּƒל, כ ַלכ…ּ יַע  ƒ„ ‰ו… ׁ̆ ל¿ י≈ ן  ָלכ≈
י  י„≈ ƒל ו…  ׁ̆ ַנפ¿ י‡  ƒב‰ָ ל¿  ‰ ∆̂ ָ‰רו…

ב  ָער≈ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂  ,˙ בו… ַ‰ּטו…  ˙ ּ„ו… ƒמ

י  ּƒכ ,‰ ּ„ָ ƒּומ ‰ ּ„ָ ƒל מ ם ָכּ ƒם ע ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי

ל  ˙ ָכּ ∆̃ ז∆ ח¿ ר ַ‰ַמּ ׁ∆̆ ∆̃ י‡  ƒ‰ ם ּׁ≈̆ ‰ַ ˙‡ַ ר¿ ƒי

יסּו‰ּו  ƒנ כ¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ַלחּוט  ָמ‰  „ו… ו¿  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

רּו  ׁ¿̆ ָ̃ ו¿  ,˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ י  ר≈ חו… ך¿  ˙ו… ל¿

ל  ָכּ י˜  ƒז ַ‰ח¿ ל¿ י˙ו…  ּƒ̇ ח¿ ַ̇ ב¿ּ ים  ƒר ָׁ̆ ¿̃

 ˜ ≈̇ ָנּ ƒ‰ ב¿ּ י  ּƒכ  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡  -  ˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ

ך¿  ָכּ  ,˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ ל  ָכּ לּו  פ¿ּ ƒי ר  ׁ∆̆ ּ ∆̃ ‰ַ

 ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ  ˙ ∆̃ ז∆ ח¿ ַ‰ַמּ י‡  ƒ‰  ‰‡ָ ר¿ ּ ƒי‰ַ

לּו  ¿„ ָבּ ƒי  ,‰‡ָ ר¿ ּ ƒי‰ַ ר  ׁ∆̆ ∆̃ יר  ּƒ̇ ַּ̇ ם  ƒ‡ (ט)ו¿

ן  כ≈ ו¿ י  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ַבּ ן  כ≈ ו¿ ר,  ַ‡ח≈ ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ

ָחָכם:  ‡ ּבו… ָ‡ַמר ‰∆ ≈̂ ּיו… ַעל ַכּ י. ו¿ ƒיע ƒב ר¿ ָבּ

ר ל…‡  ׁ∆̆ ּנּו, ֲ‡ ע∆ ּ ַי‚¿ ּ¿̇ ים  ƒיל ƒס "70ֲעַמל ַ‰כ¿ּ

טו).  י,  (˜‰ל˙  יר"  ƒע ל  ∆‡  ˙ כ∆ ָלל∆ ָיַ„ע 

ים                    ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַעל  מ…ל  ַלח¿  ׁ̆ י≈ ָכך¿  ל¿

ָ„ם  ַלמ¿ּ ל¿  ,‡ ו¿ ָּׁ̆ ‰ַ י  ל≈ ַ‰ב¿ ב¿ּ ים  ƒבּוע ‰ַ71ט¿ּ

ם  ƒַני ‡ז¿ ַ‰מ…ּ ר  ׁ∆̆ י… ו¿ ל  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ  ˜ ∆„ ∆̂

ים,  ƒר ָׁ̆ ים ַ‰י¿ ƒָרכ ּ ם „¿ ˙ ָל‰∆ רו… ‰ו… ף ּול¿ ס∆ יַנ˙ ַ‰כ∆ּ ƒח יָעם ב¿ּ ƒ„ ‰ו… ּול¿

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ‰ ָלּ ƒס 72מ¿ ָחָנ˙ו…  ַ‰ב¿  ˙ ַלּ ƒח ¿̇ ּƒב ָ‰ָ‡ָ„ם  ר…ר  ב¿ ƒי ַמַען  ל¿

‰ּו‡  ו¿ ָב‰,  ַ‰ּטו… ל  ָכּ ם  ָׁ̆ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ן  ׁ≈̆ „ָ ו¿ ַרֲעָנן  ם  ָמ˜ו… ל¿ ‰ּו  י‡≈ ƒב ּ¿̇

‰ּו‡            ו¿ ים,  ׂ ƒ̆ ֲע ַ‰ַמּ ל  ָכּ ף  73סו… ‰ּו‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ם,  ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי

ָ‡ָ„ם,  ל  ָכּ ƒמ ל  ≈‡ ו… ׁ̆ מו…  ׁ¿̆ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ָל‰  ≈‡ ּׁ¿̆ ‰ַ74

 "‰‡ָ ר¿ ƒי ל¿ ם  ƒ‡ י  ּƒכ  , ך¿ ָמּ ƒע מ≈ ל  ≈‡ ׁ…˘ יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰ "ַמ‰  יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

 ‰‡ָ ר¿ ּ ƒ(ח)ַ‰י י  ּƒ̇ ל¿ ּƒב ב  ָׁ̆ ח¿ נ∆  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע ּום  ׁ̆ ין  ≈‡ ו¿ יב),  י,  („ברים 

ָר‰. ‰ו… ַ‰ט¿ּ

‰ט‰ור‰.  ‰יר‡‰  ח. 
יחזקאל׳  ׳אור  בספר 
עו)  עמוד  ומוסר,  (יראה 
יראת  להשיג  כדי  כתב: 
ראשית  חייב  שמים 
הענינים  מנפשו  לעקור 
ליראה.  המפריעים 
ורצונות  תאוות 
מתנגדות  עולם-הזה 
ליראת שמים, וכן מדות 

בי‡ורים
70. עמל ‰כסילים ˙י‚ענו. כסילותם גורם להם עמל המיגען, אשר לא למדו 
דרכי מבואות העיר (ללכת בדרך כבושה, וטורח הרבה) ומתיגע ליכנס דרך 
פחתים ובצעי המים ויגע בטביעות רגליו בבוץ (רש״י). 71. ‰טבועים ב‰בלי 
בהם  שאין  בהבלים  ושרויים  ממש,  בהם  שאין  בדברים  השקועים  ‰˘ו‡. 
73. סוף כל ‰מע˘ים. תכלית כל  72. מסיל‰. דרך סלולה וישרה.  תכלית. 
דבר ככתוב בסוף קהלת: ׳סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו 

שמור כי זה כל האדם׳. 74. ‰˘‡ל‰. הבקשה אשר ה׳ מבקש מכל אדם.

והדעה, והוא מסור בידי 
מסור  יצרו  ואין  יצרו 
שיהא  יתכן  לא  בידו, 
שבין  במצוות  שלם 
ואם  למקום,  אדם 
ידועה  במדה  מקיימן 
שאינו  מפני  רק  הוא 
התנגדות  בהן  פוגש 
המדות  אחת  מטעם 
בהפגשו  אבל  המגונות, 
לא  שלהן  בהתנגשות 
תעמוד יראתו בפניהן״!

 - מתוקנות  מדות  ללא 
אי אפשר להיות שלמים 
אדם  שבין  במצוות  אף 
למקום, ואם אם נראה לעין שמקיים מצוות בשלמות הוא רק מפני שלא בא 

לידי נסיון, ואילו בא לידי נסיון לא היה עומד בו!  
ואין  לתורה  לעלות  אותו  שמכבדים  חרד  דוגמא:  איש״  ה״חזון  לכך  ומביא 
הכיבוד מספיק לו לפי מעלתו ולכן הוא אינו עולה – מידת הכבוד שבו גרמה 

לו לעבור על: ״ועוזבי ה׳ יכלו״ – זה שקורין לו לעלות לתורה ואינו עולה.
האדם הזה מקולקל בשורשו שיצר הרע שופטו וכל עשיית מצוותיו הן פרי 
ההרגל המתאימות לכבודו ולתאוותיו ולהלך חייו, אך נסו לפגוע בו כי אז 

תתהפך הקערה על פיה! 

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ּון  ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿

ל                  ָיכו… ָחָכם  ∆‰  ,˙ ָרעו… ו¿  ˙ בו… טו…

יל  ƒס ַ‰כ¿ּ ו¿  ,˙ בו… טו… ל¿  ˙ ָ‰ָרעו…  ˙ ו… ׂ̆ 75ַלֲע

.˙ ָרעו… ˙ ל¿ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒ76מ ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע

ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒמ ינו…  ≈‡ ו¿ ך¿  ׁ∆̆ ח… ַבּ ך¿  ל≈ ‰ו… ׁ∆̆ י  ƒמ
 ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ∆‡  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ּון  ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿

ן  ‚ו… יו, כ¿ּ ָ̇ ֻכּיו… ל ז¿ ˙ ָכּ ∆„ ַ‡ב∆ּ ‰ ַ‰מ¿ ּ„ָ ƒּבו… מ

ר            ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ב¿ּ  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒ‰ַ77מ

בי‡ורים
75. לע˘ו˙ ‰רעו˙ לטובו˙. להשתמש עם המדות הרעות למטרה טובה, כגון 
הגאוה  במדת  וכן  חכמה׳.  תרבה  סופרים  ל׳קנאת  להשתמש  הקנאה  במדת 
במדת  כגון,  לרעו˙.  טובו˙  מ„ו˙   .76 ה׳׳.  בדרכי  לבו  ל׳ויגבה  להשתמש 
ובמדת אהבה, ישתמש לאהוב את  הרחמנות ישתמש לרחם על האכזרים. 
טובים,  ובמעשים  בתורה  אף שהוא מלא  במע˘יו.  ‰מ˙‚‡‰   .77 הרשעים. 
מכל מקום אסור לו להתגאות בכך, כשכל כוונתו בזה להתגדל ולהשתרר על 

בני אדם. 

ין  ≈‡ ׁ∆̆ ּוכ¿  ,˙ בו… טו…  ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ ָך  מ¿ּ ƒמ

ָר‰  ו… ּ̇ ָך  ָי„¿ ין ב¿ּ ≈‡ ,˙ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒָך מ ָי„¿ ב¿ּ

לּוָי‰  ּ¿̇ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ל  ָכּ י  ּƒ(י)כ  ,˙ וו… ¿̂ ƒּומ

״ותיראן  טובות.  מידות 
האלקים  את  המילדות 
דבר  כאשר  עשו  ולא 
מצרים  מלך  אליהן 
הילדים״  את  ותחיין 

(שמות א, יז). ובמסכת סוטה (יא:) דורשת הגמרא: ״ותחיין את הילדים – תנא 
לא דיין (למילדות) שלא המיתו אותן (את הילדים) אלא שהיו אף מספיקות 
להם מים ומזון״ (ומסייעות להחיותם, דהיינו שהיו מחביאות אותם בבתיהן 

ומגדלות אותם. רש״י).
מסירות נפשן של המילדות מוכיחה בלי ספק על מידותיהן הטובות ועל טוב 
ליבן. מדוע אין התורה מדגישה תכונות אלו? מדוע הזכירה התורה רק את 

יראת האלקים שלהן?
בספר ׳זכרון מאיר׳ מבאר, שמכח מידות טובות לבד לא היו המילדות יכולות 
הם  המלך  צו  הפרת  מתוך  כאלה  נפלאים  מעשים  שעשו.  מה  את  לעשות 
יכול  אלקים  ביראת  שספוג  מי  רק  אדם.  שבכח  ההטבה  מגבול  למעלה 
להתעלות להנהגה כזו ולהתעלם מן הסכנה הגדולה. לפיכך קבעה התורה 
את הגורם האמיתי: ״ותראין המילדות את האלקים״! ולכן - ״ולא עשו כאשר 

דבר אליהן מלך מצרים ותחיין את הילדים״.
נאמר  לא  כאן  גם  בתים״.  להם  ויעש  האלקים  את  המילדות  יראו  כי  ״ויהי 
״כאשר הטיבו עם הילדים״, אלא ״כי יראו״, ללמדך כי השכר של ״ויעש להם 
בתים״ בא עבור היראה.  הן יראו את ה׳ ולפיכך זכו לבתים של תורה ויראה, 
בתי  אמר  חד  ושמואל,  ״רב  (יא):  סוטה  במסכת  כדאיתא  מדה.  כנגד  מדה 
כהונה ולויה – אהרן ומשה. וחד אמר: בתי מלכות – דוד נמי ִמִמְרָים קאתי״. 

י. כי כל ‰˙ור‰ ˙לוי‰ ב˙י˜ון ‰מ„ו˙. כתב הגר״א (באבן שלמה פ״א): ״כל 
עבודת ה׳ תלוי בתיקון המדות, וכל החטאים מושרשים במדות, ועיקר חיות 

האדם הוא להתחזק תמיד בשבירת המדות, ואם לאו למה לו חיים״. 
כתב ה״חזון איש״ זצ״ל (אמונה ובטחון פ״ד אות ה-ו): ״מן המונחים הקיימים 
כי תיקון המדות מתיחס לאלה המצוות שהם בין אדם לחברו, וחובת היראה 
בשביל מצוות שבין אדם למקום יתברך, ומן המונח הזה קיימת הדעה כי יש 
בני אדם שלמים במצוות שבין אדם למקום יתברך וחסרים בתיקון המדות 
אל  לחודר  באמת  קיימת  זו  דעה  אין  אמנם  לחברו.  אדם  בין  רעים  והם 
פנימיות חזיון הזה. כי האמת, זה שמדותיו כברייתן ולא הותקנו על פי המוסר 

ר. ַ‡ח≈ ˙ ל¿ ƒי ר ַ‰ַבּ כ≈ ן, ּומו… מו… ט¿ ַע ַ‰ַמּ ≈„ ינו… יו… ≈‡ , ו¿ י˙ו… ב≈ ב¿ּ

 

 ‰ ּ„ָ ƒָכל מ , ו¿ ּזו… ƒמ ‰ ָנּ ֻׁ̆ יו זו… מ¿ ָ̇ ּ„ו… ƒר…ב מ י ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ ּƒן כ נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰
ָכ‡ן  ו… ל¿ ּ̇ כ¿ ַׁ̆ ַע˙ ָ‰ָ‡ָ„ם, זו… מו… ּ„ַ ˙ פ∆ ר∆ ‰ 81טו… ּ„ָ ƒּומ 

ַחר         ב¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ ָכל  ל¿ עו…  ּ ַסי¿ מ¿ ָ‰ָרע  ר  ∆̂ י≈ ו¿ ָכ‡ן,  ל¿ ו…  ּ̇ כ¿ ַׁ̆ מו… זו…  ו¿

ר,  ָבּ ¿„ ּƒמ ַבּ ך¿  ל≈ ‰ו… ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם  ל¿  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿  .‰ּ ָבּ ׁ∆̆ חּו˙  ‰ַ82ָפּ

 ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ו¿ ים  ƒב ≈‡ ּוז¿ ים  ƒר מ≈ ּונ¿  ˙ ַוֲ‡ָריו… ים  ּƒב ּ„ֻ ּבו…  ים  ƒע ¿‚ ּופו…

ל  ם ָכּ ƒם ע ח≈ ָלּ ƒ‰ יָניו ּול¿ ˜…ַח ע≈ פ¿ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂  ‰ּ ׁ̆ ַ‰ז∆ י ƒ‡‰ָ .ים ƒ̇ י ƒח ׁ¿̆ ַמ

פּו‰ּו  ר¿ ט¿ ƒי ָח„,  ∆‡ ַ‚ע  ר∆ יָניו  ע≈ ים  ƒַיֲעל ם  ƒ‡ ו¿ ָח„,  ∆‡ ו¿ ָח„  ∆‡

ֲ‡ָו‰  ַּ̇ ‰ַ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ ָ‰ָרעו… יו  ָ̇ ּ„ו… ƒמ ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ך¿  ָכּ ים.  ƒ̃ י ּ ƒז ַ‰ַמּ

ּבו…  ƒל ב¿ּ  ˙ לו… ּ ¿‚ ל¿ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ן,  ∆‰ ָבּ  ‡ ≈̂ ַכּיו… ו¿ ַעס  ַ‰ַכּ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ו¿

     ˙ מ∆ ר ָ‰‡¡ ּבו… ‡ו… ּ ƒל ƒר מ ≈̃ ָע ם, י≈ נ≈ ּ¿̃ ַ̇ י¿ ל…‡  ם ו¿ ַעל≈ּ ¿̇ ƒי ם  ƒ‡ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇

י„"  ƒמ ָ̇ י  ּ ƒ„ ¿‚ נ∆ ל¿ י ‰'  ƒ̇ י ּ ƒו ׁƒ̆ 84" ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿  . ך¿ ׁ∆̆ ח…  ׁ̆ ָימ≈ 83ו¿

(˙‰ילים טז, ח).

בי‡ורים
תמיד  שתלך  הגר״א:  פירש  רגליהם״,  בעפר  מתאבק  והוי  לחכמים,  ועד 
אחריהם, כמו שנאמר (משלי י״ג) הולך את חכמים יחכם, ומשלו לחנוני מוכר 
בשמים שנשאר האבק בו. ובפרקי דר״א (פכ״ה) מסיים על משל זה: כך כל מי 
שהולך עם הצדיקים לוקח מדרכיהם וממעשיהם הטובים. ובאדר״נ (ו׳): בזמן 
שתלמיד חכם נכנס לעיר אל תאמר איני צריך לו, אלא לך אצלו. 81. טורפ˙ 
ומושכתו אליה.                דעתו של האדם  ונוטלת את  חוטפת  כל מדה  „ע˙ ‰‡„ם. 
82. ‰פחו˙ ˘ב‰. שיבחר בצד השלילי ביותר שבה. 83. וימ˘ חו˘ך. יהיה 
לבו חשוך מאד. 84. ˘וי˙י ‰' לנ‚„י. תמיד אחשוב כאילו ה׳ עומד נגדי ורואה 
מעשי. ומסיים הפסוק ״כי מימיני בל אמוט״, כי בעבור זה יעמוד מימיני לעזור 

 . נו… לו… ¿̃ ּƒב  „ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒּומ רו…  ל ֲחב≈ ׁ∆̆ נּו˙  ¿‚ ּƒב י„  ƒמ ָּ̇ מו…  ¿̂ ַע  ‰ ַיפ∆ּ 78ּומ¿

 ׁ̆ י≈ ו¿ ח,  ָבּ ֻׁ̆ ן מ¿ ƒַיי י˙  ƒָחב  ‡ ַמל≈ּ מ¿ּ ׁ∆̆ י  ƒמ ‰ ל¿ מ∆ ּ„ו… ׁ̆ ַ‰‰ּו‡  י ƒ‡‰ָ ו¿

ן  ƒי ַ‰ַיּ ל  ָכּ ‡ַב„  י…ּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡ ָטן,  ָ̃ ב  ∆̃ נ∆ י˙  ƒָחב ∆‰ י˙  ּƒ̇ ח¿ ַ̇ ב¿ּ

 ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ ך¿  ָכּ  ; ˙ו… ‡ו… ם  ּ…̇ ס¿ ƒי ל…‡  ם  ƒ‡ ָטן  ָּ̃ ‰ַ ב  ∆̃ ּ נ∆ ַבּ ח  ָבּ ֻׁ̆ ַ‰מ¿

י  ≈„ ַעל-י¿ ל  ַ‰כ…ּ  „ ַ‡ב≈ּ י¿ ָר‰,  ו… ּ̇  ‡ ָמל≈ ‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,‰ּ ַ‰ז∆

ם  ≈‰ ים  ּƒַעט ּומ¿ ָנּ‰.  ּ ¿̃ ַ̇ ל¿  ׁ̆ ָיחּו ל…‡  ם  ƒ‡ ַ‰ז…ּ‡˙  ָ‰ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

מו…  יר, ּוכ¿ ּƒכ‰ַ ים ל¿ ƒין ֲחָכמ ≈‡ ׁ∆̆  ׁ̆ ˙. י≈ מ∆ ים ָ‰‡¡ ƒיר ּƒכ ָלם ַ‰ַמּ עו… ָבּ

ל…‡  ך¿  ָכּ ם,  ֻסָלּ ב¿ּ  ˙ ַלֲעלו… ל  ָיכו… ָליו  ַר‚¿ י  ּ≈̇ ׁ¿̆ טּוַע  ָּ̃ ‰ַ ין  ≈‡ ׁ∆̆

‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ בּוָנ‰.  ּ¿̇ ּבו…  ין  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿  ˙‚ַ ר≈ ַמ„¿ ב¿ּ  ‰ ַיֲעל∆

ל  ָכּ ים  ׂ ƒ̆ ָיּ ׁ∆̆ ַע„  עּוָריו  נ¿ּ ƒמ ָלם  ָ‰עו… ֲ‡ַו˙  ַ̇ ב¿ּ ע  ַבּ ט¿ ƒנ ו¿ ָחָכם, 

ל  ּ‚ַ י ֻ‰ר¿ ּƒרו… ָ‰ַרע, כ ¿̂ ƒן י ˆו… ˙ ר¿ ו… ׂ̆ ַלֲע ֲ‡ָו˙ו… ו¿ ַּ̇ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ָמ˙ו… ל¿ ָחכ¿

 , ו… ׁ̆ ַנפ¿ ב¿ּ ים  ƒבּוע ¿̃ ם  ≈‰ ׁ∆̆ ַע„  ים  ƒָרע‰ָ ים  ׂ ƒ̆ ֲע ַמּ ַבּ עּוָריו  נ¿ּ ƒמ

ׁ̆ ּבו…  ּ י≈ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ˙. ו¿ ׁ̆ ָ‰ֲעו…נו… ח ָי˜ּו ַפּ ƒט 79מ ל≈ ָמּ ƒ‰ ‡…„ ל¿ ‰ לו… מ¿ ׁ∆̆ ָ̃ ו¿

ים, ַ‡ך¿ ל…‡ ָ‰ָי‰  ƒב ים טו… ƒָרכ ¿„ ּƒך¿ ב יל≈ ı ל≈ ַ‚ם ָחפ≈ יר ו¿ ּƒכ‰ַ ָמ‰ ל¿ ָחכ¿

ים,  ƒר ָׁ̆ ים ַ‰י¿ ƒָרכ ּ ¿„‰ַ ָמ‰ ו¿ ם ַ‰ָחכ¿ ∆‰ מ…ַע מ≈ ׁ¿̆ ƒים ל ƒל ַ‰ֲחָכמ ∆̂ ≈‡80

ן  מו… ׁ̆ לו… ַמט¿ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ ‰ ל¿ מ∆ „ו… ים. ו¿ ּƒכ ַׁ̆ ַמֲח ך¿ ב¿ּ ל≈ ך¿ ‰ו… ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒּומ

בי‡ורים
78. ומיפ‰ עˆמו ˙מי„ ב‚נו˙ ˘ל חברו. עורך מעשיו הטובים וחכמתו למול 
מעשי חבירו או חכמתו כדי שמתוך כך יראה שהוא מכובד וחבירו בזוי, נמצא 
מתפאר בחסרונותיו של חברו ובסכלותו, וזהו ״מתכבד בקלון חברו״, שעל ידי 
השוואה זו מכבד את עצמו בגנות חברו. 79. מפח י˜ו˘. ממלכודת המוקש 
של רשת העוונות. 80. ‡ˆל ‰חכמים. במסכת אבות (א, ד): ״יהי ביתך בית 

יַע  ּ ƒ‚ַי ָניו, ו¿ ס ָבּ נ≈ יַפר¿ ƒל ו כ≈ּ ַכל¿ ך¿ ַ‰ּלּוַח י¿ ו… ּ̇ ƒיו, ּומ ָ̇ בו… חו… ָרָכיו ו¿ ¿̂ ּו

י  ּיּור≈ ƒ̂ רּו ּבו…  ּ י¿ ַ̂ ים י¿ ƒיל ƒס ב ָ‰ָ‡ָ„ם: ַ‰כ¿ּ ך¿ ל≈ ָל‰. ָכּ „ו… ּ ¿‚ ˙ ל∆ ע∆ ˙ו… ל¿

ם  ָבּ ƒּו ל‡ יַמל¿ּ ƒן, ו ל 92ָוָ‡ו∆ ב∆ י ‰∆ ≈̃ ּו ּ̃ ƒבּו ָעָליו ח ּ¿̇ כ¿ ƒי ר, ו¿ ∆̃ ׁ∆̆ ל ו¿ ב∆ ∆‰

ב  ַּ̇ כ¿ ƒם מ ָבּ ƒבּו ַעל ל ּ¿̇ כ¿ ƒי ים  ƒיל ּƒכ ׂ ¿̆ ַ‰ַמּ ו¿ י˜;  ƒָור ל  ב∆ ∆‰ ˙ בו… ָׁ̆ ַמֲח

˙, ַע„  ּ„ו… ּƒַמ˙ ַ‰מ ָחכ¿ ˙ ו¿ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ ‰ַ „ סו… ‰ּו‡ י¿ ׁ∆̆ ים,  ƒ‰…ל ¡‡

ַנ˙  ָוּ ַכּ  ‰ ָ̇ ָ‰י¿  ‰ ָלז∆ ו¿ יַע.  ƒ̃ ָ‰ָר ז…ַ‰ר  כ¿ּ ם  ָ̇ ו… ׁ̆ ַנפ¿ ירּו  ƒ‰ ַיז¿ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

ם ַעל לּוַח  ב≈ ¿̇ ָכּ יָך,  ∆̇ ע… ב¿ּ ¿̂ ם ַעל ‡∆ ר≈ ׁ¿̆ ָ̃ 93" : רו… ָ‡מ¿ ב¿ּ ל…מ…‰  ׁ¿̆

ָך" (מ˘לי ז, ‚).  ב∆ּ ƒל

ַזך¿  ם  ƒ‡ ָנַער,  ר  ַנכ∆ּ ¿̇ ƒי ַמֲעָלָליו  ב¿ּ ם  ּ‚ַ94" ל…מ…‰:  ׁ¿̆ ָ‡ַמר   „ עו…
ַעל  ַמר  ¡‡ נ∆ סּו˜  ַ‰ָפּ  ‰ ז∆ י‡).  כ,  (˘ם   " לו… ע√ ָפּ ר  ָׁ̆ ָי ם  ƒ‡ ו¿  

מו…  כ¿ּ ם.  י‰∆ ≈̇ ּ„ו… ƒמ ר  ָכּ ƒנ ם  י‰∆ עּור≈ נ¿ּ ƒמ י  ּƒ95כ ים,  ƒָער ַ‰נ¿ּ ָחַנ˙  ַ‰ב¿

ם  ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒּומ ,˙ ׁ∆̆ ˙ ב…ּ ּ„ַ ƒם מ ∆‰ ‰ ָבּ ∆‡ ר¿ ƒים נ ƒָער ˙ ַ‰נ¿ּ ָ̂ ¿̃ ƒמ ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ ׁ∆̆

ל  ים ‡∆ ƒט ם נו… ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒָו‰, ּומ‡ֲ ַּ̇ ל ַ‰ ים ‡∆ ƒט ם נו… ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒַעּזּו˙, ּומ‰ָ -

בי‡ורים
בהם  להתבונן  לבך  שים  ‡ˆבעו˙יך.  על  ˜˘רם   .93 ושקר.  עמל  ו‡ון.   .92
י˙נכר  במעלליו  ‚ם   .94 לבך.  במחשבות  היטב  לזכרם  אותם  וחקוק  תמיד, 
בהתנהגותו.                     הוא  תמים  והאם  טהור  האם  להכיר  ניתן  בנערותו  כבר  נער. 
95. כי מנעורי‰ם נכר מ„ו˙י‰ם. במסכת ברכות (מח.) מביאה הגמרא מאמר 
השגור בפי הבריות: ״בוצין בוצין מקטפיה ידיע״, פירוש, כל דלעת ודלעת כבר 
בקטנותה לפי השרף היוצא ממנה בשעת חניטה, ניתן להכיר את איכות הפרי 
כיצד  לדעת  ניתן  בקטנותם  ממעשיהם  אדם  בבני  כן  וכמו  טוב,  יהיה  אם 

יתנהגו לכשיגדלו.

ָ‡ר   ּׁ¿̆ ƒמ ׁ̆ ָמ˙ו… ַחָלּ ָחכ¿ ‚ּופו… ּוב¿ ַל„ ‰ּו‡ ב¿ּ ּנו… ׁ∆̆ ָע‰  ָׁ̆ ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ
ם  ָ„ם ‰≈ ל¿ ָוּ ƒ‰ ם יו… ˙ 86ב¿ּ ּיו… ƒר ל ַ‰ב¿ּ י ָכּ ּƒכ ,˙ ּיו… ƒר ל ‰ַ85ב¿ּ ָכּ

יך¿  ƒר ָ̂ ָמם, 87ֲ‡ָבל ָ‰ָ‡ָ„ם  ¿̂ ַע ים ל¿ ƒע ּ ַסי¿ ים ּומ¿ ƒל כ¿ ‡ו… ים ו¿ ƒכ ל¿ ‰ו…

ָמ˙ו…                ׁ¿̆ ƒנ ל¿ ּון  ּ̃ ּƒ̇ ר  ≈̇ יו… יך¿  ƒר ָ̂ ן  ַ‚ם-כ≈ּ ו¿  , ‚ּופו… ב¿ּ ל  „ו… ּ‚ָ ט…ַרח 

ָ‰ָ‡ָ„ם  י  ּƒכ ים,  ƒב טו… ים  ƒָרכ ּ ¿„ ין  ƒב‰ָ ּול¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿ ן  ּ≈̃ ַ̇ 88ל¿

 ‰ מ∆ 90ּ„ו… ּבו…  ƒל ַ‡ך¿  ָמ‰,  ≈‰ ב¿ ּƒכ  ‚ ≈‰ 89נו…  „ ַלמ≈ּ מ¿ ל…‡  ב¿ּ ˙ו…  ָלּ ƒח ¿̇ ּƒב

 - ׁ̆ פ≈ּ ƒַי„ ט ּ‰ ב¿ּ ם ַ‰ּלּוַח ַ‰ז∆ ƒ‡ ,ב ָעָליו ּ…̇ כ¿ ƒּו‡ מּוָכן ל‰ ׁ∆̆ לּוַח  ל¿

 ‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י ל ו¿ ≈̃ ל¿ ַ̃ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ ים ַע„  ƒי ‰ֲ91ָבל טּוט≈ ר¿ ׂ ƒ̆ ט ָעָליו  ט≈ ר¿ ׂ ַ̆ י¿

ָיָניו  נ¿ ƒע ר  ∆„ ס≈ ָעָליו  ב  ּ…̇ כ¿ ƒי ָחָכם  ∆‰ ֲ‡ָבל   ,„ עו…  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ּבו… 

בי‡ורים
לי ולא אהיה נוטה לנפול. (מצודת דוד). 85. ‰בריו˙. בעלי חיים. 86. ביום 
‰ול„ם ‰ם ‰ולכים. במסכת בבא קמא (סה:) אמר רבא: שור בן יומו (ביום 
שנולד, הרי הוא כבר) קרוי שור, איל בן יומו קרוי איל. והכוונה שעגל משעה 
ובדעתו.                  במהלכו  במאכלו,  עניניו,  בכל  גדול  שור  כמו  הוא  הרי  שנולד 
גדול  טורח  יש  כשנולד  האדם  כלומר,  ‚„ול.  טורח  ˆריך  ‰‡„ם  ‡בל   .87
להוריו בטיפול גופו ובגידולו. 88. ל˙˜ן ‰חכמ‰. ללמדו דרך הישר ולעלות 
במדרגות החכמה. 89. נו‰‚ כב‰מ‰. כאמור בפסוק (בראשית ח, כא) ״כי יצר 
לב האדם רע מנעוריו״. פירוש, כי הרצונות של לב האדם הם רעים מילדותו, 
מהרגע שנולד. ובאיוב (יא, יב) ״ועיר פרא אדם יולד״, ופירש ה׳מצודת דוד׳, כי 
כל אדם כאשר יולד הוא כעיר פרא מבלי חכמה, וכאשר יכין לבו הנה ישכיל. 
90. „ומ‰ ללוח ˘‰ו‡ מוכן לכ˙וב עליו. באבות (ד, כ): ״אלישע בן אבויה 
ניר חדש...״ כשם שדיו  על  לדיו כתובה  דומה,  הוא  ילד למה  אומר, הלומד 
הכתובה על ניר חדש - שעדיין לא כתבו בו - הדיו נבלע ונדבק בו היטב, ואינו 
נמחק לעולם, כמו כן הלומד בעודו צעיר כאשר עדיין לא נחקקו במוחו ענייני 
משתכח.                ואינו  היטב  בו  נחקק  לימודו  לקבל,  פנויים  וליבו  ודעתו  העולם, 

91. ‰בלים. דברים שאין בהם ממש.

שאז  הזה,  והדיבוק 
כשיהיה זמנה להתפרש, 
מכל  לגמרי  תתפרש 
הולך  הוא  ואם  וכל. 
בדרך טוב, הוא מרחיקה 
מעצמו. והנה בזמן הזה, 
הערלה,  הרחק  שהוא 
הוא  מפיו  היוצא  ההבל 
אחרא  סיטרא  מכניע 
גדולה,  שבירה  ושוברה 
וממשיך הכח של  וחוזר 
שקיבל  התורה 
שנולד.  קודם  בראשונה 
לקבל  שהשלים  וכיון 
לו לעשות,  יש  אז  הכח, 
ולכן הוא חייב במצוות.

מ„ו˙.  ספר  ז‰  י‚. 
ירוחם  רבי  המשגיח 
זצ״ל  ליבוביץ  הלוי 
ממיר כתב (ד״ת ד, לט): 
מאדמו״ר  שמעתי  ״פעם 
על  זצ״ל  מקלם  הסבא 
נזכר  לא  השאלה מדוע 
כל  בתורה  בפירוש 
הענין והחומר של מידות [וכבר עמד על זה רבי חיים ויטאל בשערי קדושה 
ח״א שער ב]. ואם כי מידת הגאוה אמנם נזכרת בתורה, כנאמר ״ורם לבבך 
וגו׳ ״ (דברים ח, יד) ועוד כאלה, אולם מידות הכעס והקנאה וכד׳, אשר הינם 

ים  ƒ̃ ָּ̇ ע¿ 98נ∆ יָנם  ≈‡ ָנ‰  ¿̃ ּ ƒז‰ַ י  ימ≈ ּƒב ֲ‡ָבל 

י  ימ≈ ּƒב ם  ∆‰ ָבּ ָ‰יּו  ּׁ∆̆  ‰ ַמּ ƒמ ל  ַ̃ ב¿ּ

ף,  ס∆ כ∆ּ ַטס  ל¿ ים  ƒמ ּ„ו… ם  ≈‰ ו¿ ֲחרּו˙.  ַ‰ַבּ

 ‰ ֲחֻלָ„ּ ָל‰  ע¡ ∆‰ ו¿ ע  ַ̃ ר¿ ַּ̃ ַבּ ָטמּון  ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

˙ו…  יך¿ ‡ו… ƒר ָ̂  , ָמָנ˙ו… ַ‰ט¿ ך¿  ‡…ר∆ 99ב¿ּ ָעָב‰ 

ַע„   ‰ ָ̃ י ƒר מ¿ ַ‡ַחר   ‰ ָ̃ י ƒר 100מ¿ ף  ס∆ ַ‰כ∆ּ

ך¿  ָכּ  .‰ ∆‡ ַ‰ָנּ ‰ּו  ≈‡ ַמר¿ ל¿ ף  ס∆ ַ‰כ∆ּ ּוב  ׁ̆ ָיּ ׁ∆̆

 , ָ‰‚ו… נ¿ ƒּכו… ּומ ר¿ י ַ„ּ ƒפ ר ָ‰ַלך¿ ל¿ ׁ∆̆ ָ‰ָ‡ָ„ם ֲ‡

 ,˙ רּועו… ּ¿‚‰ַ  ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ י  ≈̃ מ¿ ƒע ב¿ּ ע  ַ̃ ׁ¿̆ ƒנ ו¿

ין  ב≈ּ יל  ּ ƒ„ ַ‰ב¿ 101ל¿ לו…  כ¿ ׂ ƒ̆  § ט̆… ל¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂

יל  ּ ƒ‚ ַ‰ר¿ ּול¿ ר  ‰ו… ַ‰ָטּ ין  ּוב≈  ‡ מ≈ ַ‰ָטּ

 ˙ בּועו… ˙ ט¿ ּ„ו… ּƒיּו ַ‰מ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ָ„‰ ַע„  ֲעבו… ַבּ

. ּבו… ƒל ˙ ב¿ּ ּורו… ׁ̆ ¿̃ ּו

ם  ַּ̇ ח¿ נ∆ ו¿ ב  ַּ̇ כ¿ ƒנ  ˙ ּ„ו… ƒמ ר  פ∆ ס≈  ‰ (י‚)ז∆
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לדעת לחלק. 

 ˙ ּ„ו… ƒמ ל  ָכּ י  ּƒכ ַ„ע,  ו¿  .˙ בו… טו…  ˙ ַמֲעלו…

י  ימ≈ ּƒב ּבו…   ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ָ‰ָ‡ָ„ם 

י  ימ≈ ּƒב ָ‰יּו  ם  ≈‰ נּו˙,  ¿̃ ּ ƒז‰ַ ו¿ ֲחרּו˙  ַ‰ַבּ

ַמן ַ‰‰ּו‡  ּ ז¿ ַבּ ֲחרּו˙, ַ‡ך¿  ַּׁ̆ ‰ַ ו¿ „ּו˙  ל¿ ַ‰ַיּ

יָ‡ם  ƒַלֲ‰ב ם ו¿ ָ̇ ‡ו… ַ‰ר¿ ַח ל¿ ל…‡ ָ‰ָי‰ ּבו… כ…ּ

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ƒָער ַ‰נ¿ּ 96ו¿  .‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ‰ַמּ י  י„≈ ƒל

ּיּוַכל  ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ לּו˙, ‡∆ ם ַנב¿ י‰∆ ָל‰ ֲעל≈ ¿„ ּ‚ָ

ָב‰,  ך¿ ַ‰ּטו… ר∆ ּ ל ַ‰„∆ ם ‡∆ ָ̃ י ּƒ̇ ַ‰ע¿ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿

ַח  ם כ…ּ ∆‰ ין ָבּ ≈‡ ל, ו¿ ב≈ּ ַ̃ ם ל¿ ַח ָל‰∆ י נו… ּƒ(י‡)כ

ַי„  ַח˙  ַּ̇ ƒמ ר…ַח  ב¿ ƒל ו¿  ˙‡ ≈̂ ָל ָמ‰  ָחכ¿ ו¿

ל,  ב…ּ ס¿ ƒל ים  ƒיכ ƒר ¿̂ ם  ≈‰ 97(יב)ו¿ ר,  ַיס≈ּ ַ‰מ¿

ל˜בל.  ל‰ם  נוח  כי  י‡. 
על הפסוק (משלי יג, כד) 
מוסר״,  שחרו  ״ואוהבו 
דוד׳:  ה׳מצודת  ביאר 
מייסרו  בנו  את  האוהב 
בעת השחר, רוצה לומר 
יוכל  עת  בילדותו, 
אשר  לכל  לנטותו 

יחפוץ.
(שער  השל״ה  כתב 
אות  האותיות 
והמשילו  דרך-ארץ): 
בעוד  לנטיעה  זה  דבר 
שהיא ילדה יוכל האדם 
כפי  ולישרה  לנטותה 
נתגדל  אם  אבל  רצונו, 
אי  בעקמימות  האילן 
לישרו  לו  אפשר 

אחר-כך, כן משפט הנער.
ובתחילה,  כתב:  להרמח״ל  חיים׳  עץ  ׳דרך  בספר  לסבול.  ˆריכים  ו‰ם  יב. 
הפנימית,  הערלה  אך  ימים.  שמונה  אחר  אותה  בגוף, מעבירים  כשהערלה 
שהיא ערלת הלב, אינה סרה אלא לאחר שלוש עשרה שנים ויום אחד, ולכן 
כל אותו הזמן הוא פטור מן המצוות. ועם כל זה באותו הזמן צריך לייסרו, 
פורשת  היא  ואז  היטב,  ממנו  הערלה  לו שתפרד  גורם  שזה  כמו שאמרתי, 
ממנו לגמרי בזמן המוכן כנאמר למעלה, ועל כן אמר ״ירחיקנה ממנו״, ולא 
אמר ״יסירנה ממנו״, כי אין זה להסירה, כי אם בזמנה תסור...והנה כן הדבר 
הקשר  מן  להרחיקה  כדי  חיבוט  וצריך  בו,  קשורה  האולת  כי  בנער,  הזה 
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96. ו‰נערים. הצעירים אף אם גבר עליהם טבע הרע עדיין אפשר... 97. ו‰ם 
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מתחת ידיו, ועוד שאז עדיין נפשם רכה ונוחה לקבל דברי מוסר. 

י               ƒל כ¿ּ ח  ַ̃ ו¿ מּוָסר  ַמע  ׁ¿̆ ן  ָלכ≈ ‡ּוָמ‰.  מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע יּוַכל 

           ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ  ,‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇  ‡ ֲ‰לו… יָך.  ∆̇ ּ„ו… ƒמ ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ ָך  ָי„¿ ב¿ּ ָך  ¿̇ נּו ֻ‡ָמּ

ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ו¿  ,˙ לו… „ו… ּו‚¿  ˙ ַטּנו… ¿̃  ,˙ עו… ב¿ּ ַמט¿ י  ינ≈ ƒמ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ לו… 

ַ„ע  ּ י≈ ׁ∆̆ ַע„  ַ‡ַח˙,  ָכל  ב¿ּ  ˙ נו… ¿̃ ּ ƒל ַמ‰  ַ„ע  י≈ ל…‡  ָים,  ו¿ ָׁ̆ ו¿ ם  ָכּ ר¿ ע∆

ַע             ב≈ּ ַמט¿  ‰ יז∆ ≈‡ יַ„ע  ל≈ יך¿  ƒר ָ̂ ַ‚ם  ו¿ ַע.  ב≈ּ ַמט¿ ל  ָכּ ל  ׁ∆̆ ך¿  ר∆ ע≈

˜…ל  ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ ַ‡ַחר  יָ‡ּ‰.  ƒ̂ ‰ו… ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ 102 יָ‰  ָעל∆ ָ‚ַזר  ו¿ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ַסל  ָפּ

ַ‡ַח˙            ָכל  ב¿ּ ח  ַּ̃ ƒל ַ„ע  י≈ ָ‡ז   ,‰ָ כ∆ ַיַער¿ ו¿ ַע  ב≈ּ ּוַמט¿ ַע   ב≈ּ ַמט¿ ל  ָכּ

 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ַזר  ּ‚ָ ׁ∆̆ ַע  ב≈ּ ַמט¿ ּוב¿  ,‰ ו∆ ָׁ̆ ך¿  ר∆ ע≈ 103ב¿ּ ָרָכיו  ¿̂

ס.  נ≈ ָּ̃ ƒי  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע 104ב¿ּ  ‡ ָלּ יָ‡ּ‰ ‡∆ ƒ̂ יו…  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ר  ָזּ‰≈ ƒי יָ‡ּ‰  ƒ̂ ‰ו… ל¿

ַע               ב≈ּ ּוַמט¿ ַע  ב≈ּ ַמט¿ ָכל  ב¿ּ יַע  ּ ƒ‚ַמ  ׁ̆ י ƒ‡‰ָ  ‰ּ ז∆ ׁ∆̆  ,‡ ָ̂ מ¿ ƒנ

ל…‡           ו¿ ˜…ל  ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ׁ̆ פ≈ּ ּƒט‰ַ ֲ‡ָבל  ָח‰.  מ¿ ׂ ƒ̆ ּול¿ ָב‰  טו… ל¿

    ‰ ז∆ יַע  ּ ƒ‚ ַיּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡  , ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ַסל  ָפּ ּׁ∆̆ ַמ‰  י‡  ƒ̂ יו… ו¿  , יך¿ ƒַיֲער

ל. „ו… ּ‚ָ ˜ּ ז≈ ∆‰ ל¿

ָך,  ב¿ּ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ר…ב  ַעל  ל  ָׁ̆ מ¿ ƒנ  ‰ּ ַ‰ז∆ ל  ָׁ̆ ַ‰ָמּ ח  ַ̃ י,  ƒנ ב¿ּ  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ס  ל∆ פ∆ ‰ 105ב¿ּ ּ„ָ ƒּומ ‰ ּ„ָ ƒל מ ˜…ל ָכּ ׁ¿̆ ƒ̇ ˙, ו¿ ַטּנו… ¿̃ ˙ ּו לו… „ו… ּ ¿‚

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ַ„ע  ≈̇ ו¿  ,‰ ּ„ָ ƒּומ  ‰ ּ„ָ ƒמ ל  ָכּ ך¿  ר∆ ע≈ ַ„ע  ּ≈̇ ׁ∆̆ ַע„  ָך,  ¿̇ ָמ ָחכ¿

ל…‡  ָך ו¿ ‰ ב¿ּ ָר‡∆ ‡ י≈ ל…ּ ׁ∆̆ ם  ∆‰ ר ָבּ ָזּ‰≈ ƒ‰ ל ל¿ „ו… ך¿ ַ‰ָ‚ּ ל∆ ַסל ַ‰מ∆ּ ר ָפּ ׁ∆̆ ‡ֲ

בי‡ורים
בה.               יסחרו  ולא  זו  מטבע  יקבלו  שלא  המלך  שציוה  ל‰וˆי‡‰.  ˘ל‡   .102

103. בערך ˘ו‰. למטבע. 104. בענין. באופן. 105. בפלס. ביושר. 

ַע˙,  „ ָלָ‡ָ„ם ַ„ּ ַלמ≈ּ ָמ‰ ל¿ ַע˙ ַ‰ָחכ¿ ַטַבּ ב¿ּ

י  ƒל כ¿ ƒל ׁ̆ י ƒ‡ ל ָכּ י  י„≈ ּƒב  ‰ ז∆ ר  פ∆ ˙ ס≈ יו… ¿‰ ƒל

יו  ָ̇ ּ„ו… ƒמ כו…  ו… ּ̇ ƒמ ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ נּו˙  ֻ‡ָמּ

י  ל≈ כ¿ּ ָי„ו…  ב¿ּ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ן  ָ‰ֻ‡ָמּ י  ּƒכ יו,  ׂ ָ̆ ּוַמֲע

 , ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע יּוַכל  נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ

ל…‡  נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ י  ל≈ כ¿ּ ָי„ו…  ב¿ּ ין  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ ֲ‡ָבל 

היסודיים שבמידות, לא 
נזכרו כלל בתורה?

בתירוץ  דבריו  והיו 
של  במשל  השאלה, 
לא  כמובן  אשר  חייט, 
אומן  הוא  אחד  כל 
ולהיות  זה  במקצוע 
להתלמד  צריכים  חייט 
ואפילו  דברים,  בכמה 
ואיך  המחט  לאחוז  איך 

לחייט  בד  מביא  אשר  אדם  והנה  ללמוד.  צריכים  בבד  המחט  את  לתחוב 
לתפור לו בגד, הלא יאמר לו בקצרה, הנה הבד ותפור לי בגד כפי מידתי, ולא 
יאריך להגיד לו לחייט כי יקח מחט וכי יאחוז אותו ביד ימינו וכי יאחוז אותו 
רחוקות  ולא  סמוכות  בתפירות  בהבד  המחט  את  יתחוב  וכי  ישר  באופן 
הלא  לו:  באמור  מפניו,  יגרשנו  הלא  איתו  ידבר  ככה  אם  כי  לזה.  וכדומה 
לחייט באת ולא לסנדלר, עליך רק להגיד לי איזה בגד אתה רוצה, ואני כבר 

אעשה מה שצריך לעשיית הבגד, כי חייט אני!
שטיק  (=א  ׳מלאכה׳  לישראל  הביא  הוא  ברוך  הקדוש  בעניננו.  הוא  וככה 
הוא:  ברוך  הקדוש  אמר  ה׳מלאכה׳?  ומהי  כתיקונה.  לעשותה  ארבייט) 
מי  מחפש  שאני  ה׳מלאכה׳  זוהי  ו)  יט,  (שמות  קדוש״  וגוי  כהנים  ״ממלכת 
כדי לעשות  כי  ודאי  ישראל  הבינו  לה?  ויעשנה. האתם מקבלים  שיקבלנה 
תנאים  וישנם  גדול,  אומן  ואף  אומן,  מקודם  להיות  צריכים  כזו  מלאכה 
המכשירים את האדם לאומנות זאת ה׳מלאכה׳ – ללא כעס, ללא גאוה, ללא 

כל המידות הרעות הרבות למיניהם.
ועל זה באה תשובתם: ״ויאמרו כל אשר דיבר ה׳ נעשה״ (שם שם, ח). מקבלים 
אנחנו לעשות ה׳מלאכה׳ של ״ממלכת כהנים וגוי קדוש״, ויודעים אנו ודאי את 
לזו  קודמות  אשר  המידות  הכנת  כל  המלאכה,  זו  בעשיית  הקשור  כל 
אומנות  בגד ללא  כמו תפירות  זה  הנה  תיקון המידות  בלעדי  כי  המלאכה, 
החייטות, ללא המחט והחוטים, וכל שאר הכלים המכשירים פעולת התפירה.
וזהו הענין אשר לא נזכרו בתורה עניני המידות ולא באה כל אזהרה עליהן, 
כי כל התורה וכל דיניה מיוסדות עליהן, שהרי הן הכלים לכל מעשה התורה, 

וכשמקבלים את התורה – ודאי כרוכות עמה כל המידות״. עכ״ד.  

זקוק לשלשת אלו, כי אין 
ולפי  שוים  הזמנים  כל 
מצבו באותה העת צריך 
מסוגי  באחד  להשתמש 
יצר-הרע,  כנגד  היראה 
הרוממות  יראת  אמנם 
וכלשון  מכולם,  גדולה 
מיסודי  (פ״ב  הרמב״ם 
התורה ה״ב): ״והיאך היא 
ויראתו,  לאהבתו  הדרך 
האדם  שיתבונן  בשעה 
במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהם חכמתו שאין לה ערך ולא קץ, 
הגדול...  השם  לידע  גדולה  תאוה  ומתאוה  ומפאר  ומשבח  אוהב  הוא  מיד 
ויודע  ויפחד  וירא  לאחוריו  נרתע  הוא  מיד  עצמן  האלו  בדברים  וכשמחשב 

שהוא בריה קטנה שפלה אפלה עומד בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות...״

 ˙‡ַ ר¿ ƒי: "8י ל≈ ׁ¿̆ ƒמ יל ב¿ּ ƒח ¿̇ ƒ‰ ן כ≈ ו¿ ם.  ּׁ≈̆ ‰ַ

ם:  ּ ַסי≈ ַע˙: (מ˘לי ‡, ז), ּומ¿ י˙ ָ„ּ ׁƒ̆ ‡ ‰' ר≈

ל" (˘ם  ַ‰ָלּ ¿̇ ƒ̇ י‡  ƒ‰ '‰ ˙‡ַ ר¿ ƒי ‰ ָּׁ̆ ƒ‡9"

ל  ָכּ ƒמ יר  ׁƒ̆ ָע ָ‰ָי‰  ל…מ…‰  ׁ¿̆ 10ּו ל).  ל‡, 

כז):           י,   ‡ (מלכים  יב  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ָ‰ָ‡ָ„ם, 
ם  ƒַלי ָׁ̆ ירּו ּƒף ב ס∆ ˙ ַ‰כ∆ּ ך¿ ‡∆ ל∆ ן ַ‰מ∆ּ ּ≈̇ ּ ƒ11ַוי"

ל  "‰ֲ12ב≈ ַמר  לו…  ‰ ָנ‡∆ לו…  ים",  ƒָבנ‡ֲ ַכּ

בי‡ורים
הדיוט ומלך, טפש וחכם, עני ועשיר. כלומר, בטרם שמלך היה הדיוט, ובטרם 
זכה לחכמה הרבה ולעושר הרב שנתן לו הקדוש ברוך הוא היה כטפש וכעני 
לעומת מה שהיה בזמן שפע חכמתו ועשרו. 8. יר‡˙ ‰' ר‡˘י˙ „ע˙. פירוש, 
בראשית למוד הדעת יקנה יראת ה׳, כי הלא אוילים ורשעים בזו את החכמה 
והמוסר, ואם לא יקנה יראת ה׳ בראשיתה, מה תועלת בלמודה, הלא יבזה 
אותה וימאס בה (מצודת דוד). 9. ‡˘‰ יר‡˙ ‰' ‰י‡ ˙˙‰לל. רק אשה יראת 
ה׳ אותה ראוי להלל. 10. ו˘למ‰ ‰י‰ ע˘יר מכל ‰‡„ם. כלומר, אילו אדם 
אחר היה מזהיר על יראת-שמים, לא היו דבריו מקובלים על העולם, כי היו 
אומרים: מאחר ואין לו ענין בעושר ותענוגי העולם הזה, ולא טעם מטובת 
העולם הזה כלום, אלא כל פניותיו הוא רק בעניני יראת ה׳, לכך הוא מזהיר 
על יראת ה׳, כי כל תענוגי העולם הזה נחשבים אצלו להבל. 11. וי˙ן ‰מלך 
‡˙ ‰כסף בירו˘לים כ‡בנים. הניחם ברחוב העיר כאבנים, ובעבור כי היו 
‰בל   .12 דוד).  (מצודת  וללקחם  לגנבם  מהאפשר  היה  לא  המשקל,  רבי 
הזהירם  הבל״,  הכל  הבלים  ״הבל  לבני-אדם:  אמר  המלך  שלמה  ‰בלים. 
לההביל ולהמאיס את ההבלים, מה שהכל הבל, אשר בשום אופן לא יצמח 

ָמ‰ ָ„ּ ¿̃ ‰ַ

              ˙ ∆‡2 ָמע,  ׁ¿̆ ƒנ ל  ַ‰כ…ּ ָבר  ּ„ָ ף  1סו…

יו  ָ̇ ו… ¿̂ ƒמ  ˙ ∆‡ ו¿ ָר‡  י¿ ים  ƒ‰…ל ¡‡‰ָ

יב,  (˜‰ל˙  ָ‰ָ‡ָ„ם  ל  ָכּ  ‰ ז∆ י  ּƒ3כ ר,  מו… ׁ¿̆

ל  ָכּ ƒמ ָ‰ָי‰  ל  „ו… ּ‚ָ ָחָכם  ל…מ…‰  ׁ¿̆ 4 י‚). 

ַ‡ַחר     ים, ו¿ ƒנ יו… ל¿ ַעל ָ‰ע∆ ים ו¿ ƒנ ו… ּ̇ ח¿ ַּ̇ ך¿ ַעל ַ‰ ל∆ ָ‰ָי‰ 5מ∆ ָ‰ָ‡ָ„ם, ו¿

 , ָמ˙ו… יַע ָחכ¿ ƒ„ ‰ו… ים ו¿ ƒָבר ּ ל ַ‰„¿ ‰ ָכּ ָסּ ƒנ ים 7ו¿ ׂ ƒ̆ ֲע ל ַ‰ַמּ ָרָ‡‰ ָכּ ׁ∆̆ 6

 ˙‡ַ ר¿ ƒי ‰ּו‡  ָבר  ּ„ָ ל  ָכּ ל  ׁ∆̆ ף  (‡)סו… ָ‡ַמר:  ו¿ ָבָריו  ּ ¿„ ל  ָכּ ם  ַ̇ ָס

‡. סוף ˘ל כל „בר ‰ו‡ 
יראת  מהו  ‰˘ם.  יר‡˙ 
הלוי״  ״בית  בספר  השם? 
(פרשת בראשית) האריך 
שלשת  את  לבאר 
מדרגות היראה: א) יראת 
העונש. ב) יראה מאהבה. 
ג) יראת הרוממות. האדם 

בי‡ורים
1. סוף „בר. פסוק זה אמרו שלמה המלך - החכם מכל אדם. ופירושו, סוף 
דבר הכל נשמע -  כל מה שהאדם עושה נשמע הוא לפני הקב״ה ולא נכחד 
מה שהזהיר  שלא לעבור על דבריו  יר‡.  2. ‡˙ ‰‡ל˜ים  לכן...  ממנו דבר. 
שלא לעשות. ואת מצותיו שמור - לעשותם. 3. כי ז‰ כל ‰‡„ם. כי לדבר הזה 
ה,  (מלכים-א׳  כנאמר  ‰י‰.  ‚„ול  חכם  ˘למ‰   .4 (רש״י).  האדם  כל  נברא 
ט-י-יא): ״ויתן אלקים חכמה לשלמה ותבונה הרבה מאד ורוחב לב כחול על 
קדם...ויחכם  בני  כל  מחכמת  חכמת שלמה  רבוי)  (מלשון  ותרב  הים.  שפת 
היתה  ‰עליונים. מלכות שלמה  ועל  ‰˙ח˙ונים  על  מלך   .5 האדם...״  מכל 
שונה מזו של שאר מלכים, שמלך הן על הברואים העליונים, דהיינו הֵשדים 
– החיים בעולם הזה התחתון. בגמרא  והן על הברואים התחתונים  (רש״י), 
ה׳״.  כסא  על  ״וישב שלמה  כג):  כט,  הימים-א  (דברי  מהנאמר  זאת  למדים 
ומפרש המהרש״א ש״כסא ה׳ ״ רומז לשמים, והשדים שטים באויר שמתחת 
על  שולט  שהוא  באופן  בשמים,  כביכול  יושב  שכששלמה  ונמצא,  לשמים. 
כל  על  הזה  העולם  את  ראה  ‰מע˘ים.  כל  ˘ר‡‰   .6 שמתחתיו.  השדים 
תענוגותיו, וכמו שאמר (קהלת ז, טו): ״את הכל ראיתי בימי הבלי״. 7. ונס‰ כל 
‰„ברים. התנסה בכל המצבים, כמבואר במדרש (קהלת א, יג) ששלמה היה 

ם ג'
א' יו

ע 
בו

ש

בי‡ורים
אשר יוכל להגיע ולהשיג מהן, ושלא יסתפק בפחות מכן. 

ַמֲעָל‰  ל  ∆‡  ˙ ַלֲעלו… מ…„  ַיח¿ ָלם  עו… (‰)ל¿

יַע  ּ ƒ‚ ַיּ ׁ∆̆ ַע„   ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ָל‰  ַמע¿ ל¿ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ָלם  עו… ל¿ יַע  ּ ƒ‚ַי  ‰ ז∆ ָבּ ָב‰,  ַ‰ּטו… י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ ַל

ָבר  ּוכ¿  .‡ ַ‰ָבּ ָלם  עו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ מּול  ּ¿‚‰ַ

ˆ„י˜ים ‡רחו˙  ‰˜„מ‰עיונים

של  וקיומם  בריאתם 
היא  בני-אדם  רוב 
המלומד  ׳האדם  בשביל 
ופלאי, לא  נדיר  הפרוש 
באחד  יחיד  אלא  ימצא 
בני  כל  ושאר  הדורות׳. 
אלא  נבראו  לא  אדם 
זה, או כדי  לצורך אדם 
אם  שהרי  לשמשו, 
בעצמו  לטרוח  יצטרך 

ולהכין לו את צרכיו, לא יהיה לו פנאי ללימודו, או כדי להיות לו לחברה.

ָ‰ָ‡ָ„ם  י  ּƒכ ָר‰,  ָׁ̆ ַ‰י¿ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ˙ו…  רו… ‰ו… ל¿

י ָ‡נּו  ּƒם, כ ּׁ≈̆ ‰ַ י  נ≈ פ¿ ƒל „…‡ יב מ¿ ƒּו‡ ָחב‰

ים  ׁƒ̆ מ¿ּ ַׁ̆ מ¿ ים  ƒכ‡ָ ל¿ ַ‰ַמּ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ רו…

ינּו      ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ י˜,  ּ ƒ„ ַ̂ ָ‡ָ„ם  י  כ≈ ר¿ ָ̂ ב¿ּ

ַיֲע˜…ב:  ו¿ ָח˜  ¿̂ ƒי 19ו¿ ינּו  ƒב‡ָ ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ 18ב¿ּ

ָרע  ל  ָכּ ƒמ י  ƒ̇ …‡ ל  ≈‡ ּ…‚‰ַ ָ‡ך¿  ל¿ "‰ַ20ַמּ

בי‡ורים
את אדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו, ראה מעשי כמה 
שלא  דעתך  תן  בראתי,  בשבילך   - שבראתי  מה  וכל  הן,  ומשובחין  נאים 
כלום  [הקב״ה]  אמר  (קח.):  סנהדרין  ובמסכת  עולמי.  את  ותחריב  תקלקל 
בראתי בהמה וחיה אלא בשביל אדם. ובמשנה סוף קידושין (פב.): והלא לא 
נבראו אלא לשמשני. וברש״י (בראשית ו, ז): הכל נברא בשביל האדם וכיון 
שהוא כלה מה צורך באלו. 18. ב‡בר‰ם ‡בינו. שבאו אליו שלשת המלאכים 
כשחיפש אורחים, והמלאך רפאל בא לרפאותו והמלאך מיכאל לבשר לשרה 
על הולדת יצחק. גם אצל שרה מצינו כשלקחה פרעה, ״אומרת למלאך הך 
והוא מכה״ (רש״י בראשית יב, יז), וכן (שם כ, ד) ״ואבימלך לא קרב אליה״ – 
המלאך מנעו (רש״י).  והגר אמרה (שם טז, יג) ״הגם הלום ראיתי אחרי רואי״ 
– אחרי רואי אותם בביתו של אברהם ששם היתה רגילה לראות מלאכים 
(רש״י). 19. ויˆח˜ ויע˜ב. בעקידת יצחק נאמר (בראשית כב, יא-יב): ויקרא 
אליו מלאך ה׳ מן השמים... ויאמר אל תשלח ידך אל הנער (לשחוט אותו) ואל 
את  לעכב מלשלח  בתואל  שרצה  כן מצינו  מום).  (אפילו  מאומה  לו  תעש 
 – יעקב  ואצל  נה).  כד,  (רש״י שם  והמיתו  ובא מלאך  ליצחק  רבקה להנשא 
״והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו״ – מלאכים שליווהו בארץ אין יוצאים 
חוצה לארץ ועלו לרקיע, וירדו מלאכי חוצה לארץ ללוותו (רש״י שם כח, יב). 
וכן ״וישלח יעקב מלאכים״ – מלאכים ממש (רש״י). 20. ‰מל‡ך ‰‚ו‡ל ‡ו˙י 
(להצילני  בצרתי  ה׳)  (מאת  אלי  להשתלח  הרגיל  המלאך  אמר,  יעקב  ו‚ו'. 

ַלֲעס…˜  ין  ≈‡ ו¿ ב),   ,‡ (˜‰ל˙  ים"  ƒָבל‰ֲ

נּו  ‰ ַרב≈ּ ׁ∆̆ ן מ… כ≈ ם. ו¿ ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי ‡ ב¿ּ ָלּ ∆‡

 ‰ ָּ̇ ַע "13ו¿ ָ‡ַמר:  ם  לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו 

 , ך¿ ָמּ ƒע ל מ≈ ≈‡ יָך ˘…ׁ ל…‰∆ ל ָמ‰ ‰' ‡¡ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי

ך¿  ל∆ „ ַ‰מ∆ּ ƒו ן ָ„ּ כ≈ יָך" („ברים י, יב). ו¿ ל…‰∆ ¡‡ '‰ ˙ ∆‡ ‰‡ָ ר¿ ƒי ם ל¿ ƒ‡ י ּƒכ

ַ‡˙ ‰'" (˙‰לים  ר¿ ƒָמ‰ י י˙ ָחכ¿ ׁƒ̆ ‡ ר: "14ר≈ מ≈ ם ‡ו… לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו 

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… י  רּו‡≈ ב¿ּ ַחר  ב¿ ƒמ ָ‰ָ‡ָ„ם  ין  ƒ‡ רו… ָ‡נּו  ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ּ ƒּומ י).  ˜י‡, 

ָמ‰  ָׁ̆ ּ ׁ̆ ּבו… ַ‰נ¿ ּ י≈ ׁ∆̆  , ˆּוָר˙ו… ן ב¿ּ ָּ̃ ֻ̇ י ‰ּו‡ מ¿ ּƒן 15כ ו… ּ̇ ח¿ ַּ̇ ָלם ַ‰ עו… ָבּ

‰ּו‡  ׁ∆̆ 16  ‰ ז∆ ָכל  ו¿ ים,  ƒנ ו… ּ̇ ח¿ ַ̇ ו¿ ים  ƒנ יו… ל¿ ָ‰ע∆  „ סו…  ˙ נ∆ נ∆ ּבו… ¿̇ ּƒמ‰ַ

ָלם  עו… ָבּ ָר‡  ב¿ ּƒנ ּׁ∆̆ ָכל ַמ‰  ָלם, 17ו¿ ּ‰ ָ‰עו… ז∆ ƒמ ˙ נו… ָוּ ַ‰ַכּ ל  ָכּ ַין  נ¿ ƒע

 ˙ מ∆ ¡‡ ַר˙  ו… ּ̇ ָלָ‡ָ„ם  ָנ‰  ּ¿̇ ƒנ  ‰ ז∆ ַוֲעבּור   , ּכו… ר¿ ָ̂ ל¿ ל  (ב)ַ‰כ…ּ  ‰ּ ַ‰ז∆

יתרה  לˆרכו.  ‰כל  ב. 
הרמב״ם  כתב  מזו 
לפירוש  (בהקדמה 
בבני  שגם  המשניות), 
סיבת  עצמם  האדם 

בי‡ורים
מהם תכלית ראוי ויקר. (שם). [הבל – דבר שאין בו ממש, כמו הבל-פה, וכן 
וילכו אחרי ההבל (ירמיה ב, ה). (שם)]. 13. וע˙‰ י˘ר‡ל מ‰ ‰' ‡ל‰יך ˘ו‡ל 
מעמך. אחרי שהוכיח משה את בני ישראל על כל החטאים בהם הכעיסו את 
אוהב  שהקב״ה  האהבה  בגלל  להם:  אמר  במדבר,  שנה  ארבעים  הקב״ה 
אתכם, כיפר על חטאיכם. ועכשיו מה ה׳ אלוקיך מבקש ממך? רק שתפחד 
לימוד  שבתחילת  הוא  הנכון   .'‰ יר‡˙  חכמ‰  ר‡˘י˙   .14 אלוקיך.  מה׳ 
מ˙ו˜ן  ‰ו‡  כי   .15 דוד).  (מצודת  ה׳.  יראת  בלבו  האדם  ישריש  החכמה 
אותו  ועשה  אלוקים)  (בצלם  בצורה שלו  האדם  את  יצר  הקב״ה  בˆור˙ו. 
דומה לו, שהוא מבין וחושב, לא כמו כל החיות שאינן חושבות ואינן מבינות 
מאומה. 16. ˘‰ו‡ ענין כל ‰כונו˙. שהאדם הוא תכלית כל הבריאה, והוא 
נבר‡  הכונה העיקרית והמטרה המרכזית בבריאת העולם הזה. 17. וכל מ‰̆ 
בעולם ‰ז‰ ‰כל לˆרכו. כמובא במדרש קהלת על הפסוק ״ראה את מעשה 
האלהים כי מי יוכל לתקן את אשר עותו״ (קהלת ז, יג) בשעה שברא הקב״ה 

שדרכם  הם  ויודעים 
כן  פי  על  ואף  למיתה, 
ברשעותם  הם  נשארים 
(שבת לא, ב), ומדוע אין 
דרכם?  את  עוזבים  הם 
לפי שחסרה להם יראת 

שמים!
היא   - שמים  יראת 
על  המושלת  החכמה 
תאוותיו ומפקחת על כל 

חושיו של האדם.
ימיו  כל  ו‰ולך   .„
וממ˘˘  במח˘כים 
כעור ב‡פיל‰. ה״מסילת ישרים״ (פ״ג) מבאר בהרחבה, שהחושך גורם לשני 
וז״ל: ״כי היצר מסמא את עיניו (עיני-שכלו)  מיני טעויות: העלמה והחלפה. 
ממש, והנה הוא כהולך בחושך, שיש לפניו מכשולות ואין עיניו רואות אותם. 
והוא מה שאמרו זכרונם לברכה (ב״מ פג:) ״תשת חושך ויהי לילה״ (תהלים 
קד, כ) – זה העולם-הזה, שדומה ללילה. והבן כמה נפלא המאמר האמתי הזה 
לו  אפשר  טעויות  מיני  שני  הלילה,  חושך  הנה  כי  בו.  להבין  שמעמיק  למי 
שיגרום לעין האדם: או שיכסה את העין עד שלא יראה מה שלפניו כלל, או 
שיטעה אותו עד שיראה לו עמוד כאילו הוא אדם, ואדם כאילו הוא עמוד. כן 
חמריות וגשמיות העולם-הזה, הנה הוא [כ]חושך הלילה לעין השכל, וגורם 
לו שתי טעויות: אינו מניח לו שיראה המכשולות שבדרכי העולם, ונמצאים 
תחילה...  פחד  שהגיעם  מבלי  ואובדים  ונופלים  לבטח  הולכים  הפתאים 
והטעות השני, והוא קשה מן הראשון, הוא – שמטעה  ראיתם עד שרואים 
מתחזקים  כך  ומתוך  רע,  הוא  כאילו  והטוב  טוב  ממש  הוא  כאילו  הרע 
החושך  תחת  היותם  מפני  זה  וכל  הרעים...  מעשיהם  ומחזיקים  (בדרכם) 

וכבושים תחת ממשלת יצרם״. עכ״ל.  

 , ָמ˙ו… ָחכ¿ ַעל  ֲ‡ָו˙ו…  ַּ̇ יל  ׁƒ̆ מ¿ ƒ‰  ‰ ז∆ ו¿

ים  ּƒכ ַׁ̆ ַמח¿ ב¿ּ ָיָמיו  ל  ָכּ ך¿  ל≈ ‰ו… („)ו¿

ָל‰: ֲ‡פ≈ ר ָבּ ּ ו≈ ƒע ׁ̆ כ¿ּ ׁ ּ≈̆ ַמ ּומ¿

 

ָח„  ∆‡‰ָ ָ‡ָ„ם:  ָבּ  ׁ̆ י≈  ˙ חו… כ…ּ  ‰ ָּׁ̆ ƒֲחמ
י  ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ יָע‰,  ƒמ ּׁ¿̆ ‰ַ ַח  כ…ּ ‰ּו‡ 

ַח  כ…ּ ‰ּו‡  י  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ‰ַ ‡ּו˙,  ָ‰ר¿ ַח  כ…ּ ‰ּו‡ 

ַעם,  ַ‰ַטּ ַח  כ…ּ ‰ּו‡  י  ƒיע ƒב ָ‰ר¿ יַח,  ָ‰ר≈

בי‡ורים
שהיתה סמוכה לירושלים, יצא מלאך ה׳ והרג באות הלילה מאה ושמונים 

וחמישה אלף ראשי גייסות. 

ים" (בר‡˘י˙ מח, טו),  ƒָער ˙ ַ‰נ¿ּ ך¿ ‡∆ ָבר≈ י¿

יב,  (‰ו˘ע  ָכל"  ַוֻיּ ָ‡ך¿  ַמל¿ ל  ∆‡ ר  ׂ ַ̆ "21ַוָיּ

ָ‡ך¿  ַמל¿  ‡ ָבּ ׁ∆̆ ינּו  ƒ̂ ָמ  „ עו… ו¿  .(‰

ָל‰  י¿ ַלּ ַבּ י  ƒ‰ "22ַוי¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ם,  ָ̇ ָר ז¿ ע∆ ל¿

 ‰ ַמֲחנ≈ ב¿ּ ך¿  ַוַיּ  '‰ ַ‡ך¿  ַמל¿  ‡ ≈̂ ּ ַוי≈ ַ‰‰ּו‡ 

ים  ּƒַרב ו¿ ל‰),  יט,  ב  (מלכים  ּור"  ּׁ̆ ‡ַ

ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ י  ּƒכ נּו,  ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿  .‰ ל∆ּ ≈‡ ָכּ

ָ‡ר  ׁ¿̆ ַעל   ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ן  רו… ¿̇ ƒי לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆

מּו˙  ¿„ ּƒב ם  ≈‰ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ י-ָ‡ָ„ם,  נ≈ ב¿ּ

ו…  ׁ̆ פ¿ ַנּ ׁ∆̆  ‡ ָלּ ם, ‡∆ ָח„ ָל‰∆ ∆‡ „ יסו… ƒָח„ ו ∆‡

 ,˙ נו… יו… ל¿ ˙ ָ‰ע∆ ל ַמֲעלו… ∆‡ ‰ ָ̇ ‰ ָעל¿ ל ז∆ ׁ∆̆

 , ֲ‡ָו˙ו… ַּ̇ ָמ˙ו… ַעל  יל ָחכ¿ ׁƒ̆ מ¿ ƒ‰ ‰ י ז∆ ּƒכ(‚)

‚. כי ז‰ ‰מ˘יל חכמ˙ו 
משכן  ˙‡ו˙ו.  על 
במוח,  היא  החכמה 
היא  התאוות  משכן 
בלבו אדם. על ידי יראת 
האדם  מסוגל  שמים 
על  חכמתו  להשליט 
שביאר  וכמו  תאותו, 
רבי  הגאון  בהרחבה 
על  זצ״ל  לופיאן  אליהו 
״שופטים  הפסוק 
בכל  לך  תתן  ושוטרים 
שעריך״ (דברים טז, יח), 
לרמוז  הכתוב  שכוונת 
על חושי האדם, שקודם 
יחשוב  בהם  שישתמש 
לפני  הוא  עומד  כאילו 
שופט ומצפה לפסק דינו 
להשתמש  וכיצד  אם 

בהן. ומיהו אותו שופט? – השכל שנתן לנו הבורא, צלם אלקים הנקרא נשמה, 
כפי שנאמר: ״ויפח באפיו נשמת חיים״ (בראשית ב). הוא השופט את האדם 
על פי ציווי התורה ואזהרותיה. אמנם, עדיין זקוק ה״שופט״ ל״שוטר״ שהוא 
הממונה לבצע את פסק הדין. ומי הוא אותו שוטר? – יראת שמים, שבעזרתה 
יכול האדם להכריח את עצמו לציית לשכל. שהרי הרשעים יש להם שכל, 

בי‡ורים
ולגאלני), כענין שנאמר (בעת שהותו בבית לבן) ״ויאמר אלי מלאך האלהים 
בחלום יעקב וגו׳ אנכי האל בית אל״ (רש״י בראשית מח, טז). 21. וי˘ר ‡ל 
עליו  התחזק  יעקב,  עם  נאבק  עשו)  (שרו של  המלאך  כאשר  ויוכל.  מל‡ך 
יעקב ונצחו, וסוף היה שהודה לו המלאך על הברכות שברכו אביו לפני מותו 
ו‚ו'.  ‰‰ו‡  בליל‰  וי‰י   .22 שהן שלו).  וטען  בתחילה  עליהן  ערער  (שעשו 
לאחר שנלחם סנחריב בכוש, חזר ובא על ירושלים להלחם בה, וכשבא לנוב 

‰. לעולם יחמו„ לעלו˙ 
˘‰ו‡  מעל‰  ‡ל 
שלא  ממנ‰.  למעל‰ 
במעלות  יסתפק 
ישאף  אלא  שהשיג, 
ומי  ויותר.  יותר  לעלות 
לנו חכם כשלמה המלך 
ע״ה, שאמר עליו הכתוב ״וה׳ נתן חכמה לשלמה כאשר דבר״ (מלכים-א ה כו) 
וממנו נלמד את הדרך לזכות בחכמה, כשנתבונן מפני מה זכה לה שלמה. 
ומקרא מפורש למעלה ממנו (מלכים-א ג ה-יב): ״בגבעון נראה ה׳ אל שלמה 
וגו׳ ויאמר אלוקים שאל מה אתן לך וגו׳, ויאמר שלמה וגו׳, ונתת לעבדך לב 
שומע לשפוט את עמך להבין בין טוב לרע וגו׳, ויאמר אלוקים אליו יען אשר 
שאלת את הדבר הזה ולא שאלת לך ימים רבים ולא שאלת לך עושר וגו׳ 
ושאלת לך הבין לשמוע משפט, הנה עשיתי כדברך הנה נתתי לך לב חכם 

ונבון וגו׳״. 
אל  הרבה  תשוקתו  בעבור  ורק  אך  לחכמה  זכה  שלמה  כי  כאן  מתבאר 
החכמה, עד שלא ביקש דבר אחר זולתה, לא עושר ולא אריכות ימים, באשר 
הרמב״ם  שכתב  כמו  כלל,  ערך  להם  אין  חכמה  בלי  חיים  כי  שלמה  ידע 
 - תורה  תלמוד  בלא  ומבקשיה  חכמה  בעלי  ״וחיי  ה״א):  פ״ז  רוצח  (הלכות 
כמיתה חשובין״. על כן שאל שלמה אך ורק חכמה, ובעבור זה זכה לה, כי 
תשוקת החכמה היא המזכה את בעליה בחכמה. ומכאן נראה ללמוד ״חכם 
ויזכה  שמו,  יקרא  לב״  ״חכם  באמת  חכמה  ומבקש  השואף  אדם  מהו,  לב״ 

לחכמה כמו שכתוב: ״ובלב כל חכם לב נתתי חכמה״.    
ומצינו בתפילתו של עתניאל בן קנז: ״ויקרא יעבץ לאלקי ישראל לאמר אם 
ברך תברכני והרבית את גבולי והיתה ידך עמי ועשית מרעה לבלתי עצבי, 
ויבא אלקים את אשר שאל״ (דה״י-א ד, י). אם ברך תברכני – בתורה, והרבית 
את גבולי – בתלמידים, והיתה ידך עמי – שלא ישתכח תלמודי מלבי, ועשית 
הרע  יצר  ישגבני  שלא   – עצבי  לבלתי  כמותי,  רעים  לי  שיזדמנו   – מרעה 
לשאול  בנסיסי  הולך  הריני  לאו  ואם  מוטב,  כן,  עושה  אתה  אם  מלשנות, 

 ׁ̆ ׁ ּ≈̆ ַמ ‰ּו‡ מ¿ ׁ∆̆ ׁ̆ כ¿ּ י ּ ƒ‚ ָ‡ָ„ם ַמר¿ ׁ∆̆  , ׁ̆ ּו ׁ ּ̆ ּƒַח ַ‰מ י ‰ּו‡ כ…ּ ׁƒ̆ י ƒֲחמ‰ַ

ָ„ָבר. ב¿ּ

 

 ‰ ֻעָלּ ין פ¿ּ ≈‡ ו¿ ָ‰ָ‡ָ„ם,   ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע ם  ָלּ 23ֻכּ לּו  ַ‰ָלּ  ˙ חו… ‰ כ…ּ ָּׁ̆ ƒֲחמ
ב  ַ‰ל≈ּ 24ו¿  ,˙ חו… ַ‰כ…ּ  ˙ ׁ∆̆ ֲחמ≈ מ≈ ָח„  ∆‡ ל…‡  ב¿ּ י˙  ׂ ≈̆ ַנֲע  

ל  ב ָכּ ּ ים ַלל≈ ƒ‡י ƒב ּלּו מ¿ ≈‡‰ָ ˙ חו… ‰ כ…ּ ָּׁ̆ ƒי ֲחמ ּƒם, כ י‰∆ ≈„ ל ַעל י¿ ע≈ ּפו…

ׁ̆ ּבו…  ב י≈ ּ ם. ַ‰ל≈ י‰∆ ˙ ַ‡ֲחר≈ כ∆ ׁ∆̆ מ¿ ƒָב‰ נ ָׁ̆ ‰ ּוַמח¿ ׂ ∆̆ ָכל ַמֲע ָין, ו¿ נ¿ ƒע

ן  ‚ו… ָח‰, ַ‰ָיּ כ¿ ּׁƒ̆ ‰ַ ן ו¿ רו… ָכּ ּ ƒֲעָנָו‰, ַ‰ז‰ָ ֲ‡ָו‰ ו¿ ן ַ‰ַ‚ּ ‚ו… ˙, כ¿ּ ˙ ַרּבו… עו… ּ ≈„

ָכל  25ו¿  .˙ ַרּבו…  „ עו…  ׁ̆ י≈ ּלּו  ָכ‡≈ ו¿ ָ‰ַעּזּו˙,  ו¿  ˙ ׁ∆̆ ַ‰ב…ּ ָח‰,  מ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿

י ַ‰ּסּוָמ‡ ל…‡  ּƒכ ,˙ חו… ˙ ַ‰כ…ּ ׁ∆̆ ן ֲחמ≈ ƒמ ˙ ּ˜ו… ַחז¿ ¿̇ ƒמ ˙ עו… ּ ּלּו ַ‰„≈ ≈‡

.‰ ∆‡ ּלּו ָ‰ָי‰ רו… ƒ‡ ˙ כ¿ּ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ יּוַכל ל¿

 

י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ יַע 26ַל ּ ƒ‚‰ַ חו… ל¿ ָכל כ…ּ ל ב¿ּ ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒב י ָבּ ל¿ ּƒל ָ‡ָ„ם ַ‰נ ן ָכּ ָלכ≈
ָב‰,                       טו… ַמֲעָל‰  ל¿ ָ‡ָ„ם  יַע  ּ ƒ‚ ƒ‰ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ ָב‰,  ַ‰ּטו…

בי‡ורים
23. כולם מע˘‰ ‰‡„ם. חמשת הכוחות הללו כוללים את כל מעשה האדם. 
24. ו‰לב פועל על י„י‰ם. פירוש, הלב פועל על ידי אחד מחמשת הכוחות, 
ראתה.              שהעין  מה  חומד  הלב  אזי  ראתה  שהעין  לאחר  הראות,  כח  כגון 
25. וכל ‡לו ‰„עו˙ מ˙חז˜ו˙ מן חמ˘˙ ‰כוחו˙. לדוגמא, הלב מתגאה מכח 
השמיעה - ממה ששמע כיצד מהללים אותו, וכן מכח הראיה - ממה שרואה 
יוכל  לא  הסומא  כי  שממשיך,  (וזהו  הבריות.  בעיני  כבודו  ואת  עשרו  את 
‰טוב‰.         ל˙כלי˙   .26 הדרך.  זה  על  וכן  רואה),  היה  כאילו  להתגאות 
ששאיפתו תהיה להגיע לשלימות המעלות, דהיינו לקצה המדרגות העליונות 

ַ‰ר  ב¿ּ ן  כ…ּ ׁ¿̆ ƒי י  ƒמ ָך,  ל∆ √‰‡ָ ב¿ּ ָי‚ּור  י  ƒ31מ" ָ‡ַמר:  ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָלּ‰, 

ָין  נ¿ ƒר ָ‰ע‡ָ ׁ¿̆ ˜" (˘ם טו, ‡ ב) ּו ∆„ ∆̂ ל  ים ּופ…ע≈ ƒמ ָּ̇ ך¿  ל≈ ָך. ‰ו… ׁ∆̆ ¿„ ָ̃

˙ ָ‰ָ‡ָ„ם, ָר‡ּוי  ן ַמֲעלו… רו… ¿̇ ƒי נּו  ר¿ ַכּ ז¿ ƒ‰ ׁ∆̆ יָון  כ≈ ו¿ ם.  ָׁ̆ ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

 ‰ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ַע„   , ָרָע˙ו… ו¿ טּובו…   , נּו˙ו… ּו‚¿ יבּו˙ו…  ׁƒ̆ 32ֲח ר  ָב‡≈ ל¿ ָלנּו 

ַחר  ב¿ ƒי י ּƒכ , ך¿ ל∆ ר ַ‰מ∆ּ ַ̂ יַע ַלֲח ּ ƒ‚ַי ר, 33ו¿ ָׁ̆ ך¿ ַ‰ָיּ ר∆ ּ יל „∆ ּƒכ ׂ ¿̆ י ַ‰ַמּ נ≈ פ¿ ƒל

ָר‰           ר≈ ב¿ּ לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ יָון  כ≈ּ  ,˙ בו… ַ‰ּטו…  ˙ ּ„ו… ּƒמ ַבּ חו…  כ…ּ ָכל  ב¿ּ ו…  ׁ̆ ַנפ¿

.˙ ל∆ ח ַ‰ס…ּ ַּ̃ ƒי ˙ 35ו¿ ס…ל∆ ר̃… ַ‰פ¿ּ ז¿ ƒ34י

 

ׁ̆ ָ‡ָ„ם  י≈ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ס  ע≈ ָמ‰ ּכו… ַעל-ח≈ ‰ּו‡ ַבּ ׁ∆̆ ׁ̆ ָ‡ָ„ם  „? י≈ ַ̂ י כ≈ּ
ם  ƒ‡ י ּƒכ ָלל,  כ¿ּ ס  ע≈ ּכו… ינו…  ≈‡ ו¿ ָעָליו   ˙ ב∆ ּׁ∆̆ ֻי מ¿ ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ׁ∆̆  

 ׁ̆ י≈ ו¿ ר,  ≈̇ יו… ב ב¿ּ ַבּ‰-ל≈ ּ ¿‚ ‰ּו‡  ׁ∆̆ ׁ̆ ָ‡ָ„ם  י≈ ו¿ ים,  ƒנ ָׁ̆  ‰ ַכָמּ ַעט ל¿ מ¿

ל…‡  36ו¿ ֲ‡ָו‰  ַּ̇ ַעל  ַבּ ‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ו¿  ,„…‡ מ¿ רּוַח  ַפל  ׁ¿̆ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ר  ≈̇ יו… ר-ּ‚ּוף ב¿ּ ‰ו… ‰ּו‡ ט¿ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ , ו¿ ֲ‡ָו˙ו… ַ̇ ֲ‰ל…ך¿ ב¿ּ ו… מ≈ ׁ̆ ע ַנפ¿ ַבּ ׂ ¿̆ ּƒ̇

 ׁ̆ י≈ ו¿  , יך¿ ƒר ָ̂ ַ‰ּ‚ּוף  ׁ∆̆ ים  ƒמּוָעט ים  ƒָבר ¿„ ƒל ּלּו  ƒפ‡ֲ  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒי ל…‡  ו¿

בי‡ורים
31. מי י‚ור ב‡‰לך. מי הוא הראוי לגור במשכנך? מי ראוי לדור בירושלים 
בה.           יגור  אשר  הוא   - וביושר  כראוי  לב, מעשיו  בתום  המתנהג  קדשך?  הר 
32. ח˘יבו˙ו ו‚נו˙ו, טובו ורע˙ו. פירוש, את המדות והדעות שבלב האדם 
יוכל  הישר  בדרך  ידי שיבחר  על  לחˆר ‰מלך.  וי‚יע   .33 והרעות.  הטובות 
להגיע לעולם הבא זך ונקי. 34. יזרו˜ ‰פסול˙. את הדעות והמדות הרעות 
שבו.          הטובות  ומדות  בדעות  רק  להשתמש  שיבחר  ‰סול˙.  וי˜ח   .35 שבו. 
˘בע נפ˘ו מ‰לך ב˙‡ו˙ו. שהוא מתאוה וחפץ לכל דבר ללא גבול  36. ול‡̇ 

ומדה, אף לדברים שאינם הכרחיים לקיום גופו.

ָלם  ָ‰עו… טּוב  27ל¿ יַע  ּ ƒ‚‰ַ ל¿  „ ƒו ּ„ָ  ‰ ַ‡ָוּ ¿̇ ƒנ

ר  ׁ∆̆ ָך ֲ‡ : "28ָמ‰ ַרב טּוב¿ רו… ָ‡מ¿ ‡ ב¿ּ ַ‰ָבּ

כ),  ל‡,  (˙‰לים  יָך"  ∆‡ יר≈ ƒל  ָּ̇ ַפנ¿ ָ̂

ַנַחל  ו¿ ָך  ∆̇ י ב≈ּ ן  ׁ∆̆ ּ ∆„ ƒמ ֻין  ו¿ ר¿ ƒ29י" ר:  מ≈ ‡ו… ו¿

ֲעָל‰  ַ‰ַמּ ם" (˘ם לו, ט). ו¿ ≈̃ ׁ¿̆ ַ̇ יָך  ֲעָ„נ∆

ָ‰ָר‡ּוי  ל  ∆‡  ‡ ָלּ ∆‡30 יַע  ּ ƒ‚ ַּ̇ ל…‡  ַ‰ז…ּ‡˙ 

בעצבוני,  מת  (הריני 
ויבא   – מיד  רש״י), 
אלוקים את אשר שאל״ 

(תמורה טז.). 
תיבה  כאן  הוסיפו  חז״ל 
לא  אשר  ״מיד״,  אחת, 
נרמזה בכתוב, כי מאחר 
באופן  היתה  שהתפילה 
של: ״אם אתה עושה כן 
הריני  לאו  ואם  מוטב, 

ומות  חיים  ענין של  היא  החכמה  ששלימות  כלומר,  לשאול״,  בנסיסי  הולך 
בן  בקשתו של  להיות  צריכה  כך  ״מיד״.   – נענה  הקב״ה  כזו  לבקשה  עבורו, 
תורה מאת הקב״ה שיחונן אותו בתורה, עליו לחוש בכל נימי נפשו כי אם הוא 
זוכה לתורה – מוטב, ואם לאו, הרי הוא הולך חס ושלום לשאול בלי תקוה. המבקש 

רחמים בהרגשה כזאת נענה מיד.
ויסוד נוסף למדנו, שהבקשה צריכה להיות על המדרגה הגבוהה ביותר. על 
אף שהיה עתניאל משופטי ישראל, ושלושת אלפים הלכות שנשתכחו בימי 
אבלו של משה החזיר בפלפולו (תמורה שם), לא היה ״שבע״ ומסתפק במה 
שיש לו אלא היה ״רעב״ ומבקש הכל, ורעבונו היה באופן שאם אין לו ״הכל״ 
הרי הוא אומלל והולך לשאול, ומשום כך זכה שתתקבל תפלתו. וזהו שאמר 
הכתוב (תהלים פא, יא): ״אנכי ה׳ אלוקיך המעלך מארץ מצרים הרחב פיך 
ואמלאהו״, ופירשו רש״י והראב״ע שהכוונה לתפילה: ״הרחב פיך״ ושאל ככל 

אשר תוכל ובכל הכח, ״ואמלאהו״ מיד. (שיחות מוסר, מאמר נ״ט). 

בי‡ורים
27. לטוב ‰עולם ‰ב‡. פירוש, דוד המלך לא הסתפק להשיג רק איזשהו חלק 
המעלה  ולפיסגת  המושלם  הטוב  אל  להגיע  התאוה  אלא  הבא,  בעולם 
שבעולם הבא. 28. מ‰ רב טובך. מה מאוד רב הטוב אשר גנזת לתת ליראיך 
מן השמים,  להם  הבא  מהטוב  ישבעו  בי˙ך.  ירוין מ„˘ן   .29 הבא.  בעולם 
ומימי נחל היוצא מהעדן תשקה אותם והוא מדרך משל לרוב השפע (מצודת 
ועמלו היה להשיג  ל‰. אל האדם שכל שאיפתו  30. ‡ל‡ ‡ל ‰ר‡וי  דוד). 

ולהגיע אל תכלית המעלות הטובות. 

של  ברייתו  מתחלת 
או  צדיק  שיהיה  האדם 
רשע , וכן אין שום דבר 
האדם  את  שמושך 
(טבעו)  תולדתו  בעיקר 
כלומר,  מסוימת,  למדה 
אותו  תמשוך  שתולדתו 
לזוז  אפשר  שאי  לדבר 
ממנו, שאם כן אין מקום 
לא למצוות התורה ולא 
עי״ש.  ועונש  לשכר 
משנה׳  ה׳לחם  והקשה 
שבת  במסכת  מהגמרא 
מבואר  ששם  (קנו.) 
האדם  נולד  שבו  ש׳יום׳ 
בשעת  השולט  ׳מזל׳  או 
לידתו משפיע על טבעו 
ותירץ,  ותכונותיו, 
לומר  הגמרא  שכוונת 
נטייה  לאדם  שיהיה 
קצת לדברים אלו, אבל 
הנאמר  על  היעב״ץ  וכ״כ  טבעו.  לשנות  האדם  של  ובבחירתו  שבידו  ודאי 
דור  בכל  ושתלן  עמד  מועטים  שצדיקים  הקב״ה  ״ראה  (לח:)  יומא  במסכת 
ודור״, שלכאורה הרי הדבר תלוי בבחירת האדם, אלא שיש בני אדם שנולדו 
בטבעם להיות צדיקים, אף שגם להם עדיין יש בחירה. וכן מצינו להיפך אצל 
וסילקו  הקב״ה  מיהר  לפיכך  ולהרשיע  לשוב  בדעתו  וקל  היה  ״צדיק  חנוך, 

והמיתו קודם זמנו״ (רש״י בראשית ה, כב). 

ם  ָ̇ ‡ו… ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿ י„  ƒ̇ ָע 44ו¿ ן  ֻכָוּ מ¿  ‰ ז∆

 ׁ̆ י≈ ו¿  ,˙ עו… ּ ≈„ ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒמ ר  ≈̇ יו… ָר‰  ≈‰ מ¿

 ‡ ָלּ ∆‡ , ˙ו… ָיּ ƒר ˙ ב¿ּ ַלּ ƒח ¿̇ ּƒיָנם ָלָ‡ָ„ם ב ≈‡ ׁ∆̆

ּבו…  ƒל ‰ נ∆ ּפו… ׁ∆̆ ים ‡ו…  ƒר ֲ‡ח≈ ם מ≈ ָ̇ ָלַמ„ ‡ו…

 . ּבו… ƒל ‰ ב¿ּ ָ̇ ָעל¿ ׁ∆̆ ָב‰  ָׁ̆ י ַמח¿ ƒפ מו… ל¿ ¿̂ ַע מ≈

ר…ב  ּ‰ ב¿ּ ׁ̆ ָבּ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ ׁ̆ י≈

יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ  ׁ̆ י≈ ו¿  ,˙ מו… ˜ו… ַ‰מ¿ּ

 ‰ מ∆ ּ„ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ ַעט.  מ¿  ‰ּ ָבּ  ׁ̆ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ ל¿

ר  ׂ ָ̆ ּוָב ָיָר˜  יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ יל,  ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇  ‰ ׂ ∆̆ עו… ל¿

ּלּו  ≈‡ ָכל  ו¿ ין,  ƒל פ¿ּ ל¿ ƒּופ ַלח  ּומ∆ ם  ƒּוַמי

ָח„  ∆‡ ל  ָכּ ƒמ ח  ַּ̃ ƒל יך¿  ƒר ָ̂ ים  ƒינ ּƒמ‰ַ

ם  ƒ‡ .‰ ב≈ּ ּ‰ ַ‰ר¿ ז∆ ƒַעט ּומ ּ‰ מ¿ ז∆ ƒעּור: מ ׁƒ̆ כ¿ּ

 ‰ ב∆ּ ם ַיר¿ ƒ‡ ,‰ ‰ 45ָרז∆ י∆ ¿‰ ƒר י ׂ ָ̆ ט ַ‰ָבּ ַמע≈ י¿

בי‡ורים
נוטה במהרה  זה אלא  נולד עם טבע  כלומר, שלא  ‡ו˙ם.  ל˜בל  וע˙י„   .44
וביתר קלות לקבל תכונה זו. 45. רז‰. יחסר במאכל (והאוכלו לא ישבע עקב 

מיעוט הבשר שאכל).

ו…  ׁ̆ ַנפ¿ ע  ַבּ ׂ ¿̆ ƒ̇ ל…‡  ָחָב‰,  ר¿  ׁ̆ פ∆ נ∆ ַעל  ַבּ

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָלם,  עו… ָבּ ׁ∆̆ ן  ָממו… ל  ָכּ ƒמ

ף" (˜‰ל˙  ס∆ ע כ∆ּ ַבּ ׂ ¿̆ ƒף ל…‡ י ס∆ ב כ∆ּ ≈‰…‡37"

ּלּו  ƒפ‡ֲ לו…  י  ּ„ַ ׁ∆̆ ר-רּוַח  ַ̂ ¿̃  ׁ̆ י≈ ו¿ ט),   ,‰

‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ו¿ ָרָכיו;  ¿̂ ל  ָכּ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ף  ּ…„ ר¿ ƒי ל…‡  ו¿ מּוָעט  ָ„ָבר  ב¿ּ

רּוָט‰  פ¿ּ ל  כ≈ ‡ו… ינו…  ≈‡ ו¿ ַעל-ָי„   ı ב≈ ˜ו… 38ו¿ ָרָעב  ָבּ מו…  ¿̂ ַע ף  ַס‚≈ּ מ¿

ם  ƒי„ַ ָיּ ַבּ נו…  „ ָממו… ַ‡ב≈ּ ‰ּו‡ מ¿ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ל, ו¿ „ו… ּ‚ָ ַער  ַ̂ ‡ ב¿ּ ָלּ ּלו… ‡∆ ּׁ∆̆ ƒמ

ל     ל≈ ‰ו… 39מ¿ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ עו… ּ ≈„‰ַ ָ‡ר  ׁ¿̆ ּלּו  ≈‡‰ָ ים  ƒָרכ ּ ¿„ ַעל  ו¿  . ו… ּ̇ ַ„ע¿ ל¿

ָבב  -ל≈ 41ַרך¿ ָמן,  ַרח¿ ו¿ ָזר  ַ‡כ¿ יב,  ƒ„ָנ ו¿ ן  ƒר-ַעי ַ̂ ן,  נ≈ ‡ו… 40ו¿

ן.  ∆‰ ‡ ָבּ ≈̂ ּיו… ָכל ַכּ ב, ו¿ יı-ל≈ ּƒמ‡ַ ו¿

˙ו…  ָיּ ƒר ב¿ּ  ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇ ƒ43מ ָלָ‡ָ„ם  ָ‰יּו  ׁ∆̆ ן  ∆‰ מ≈  ׁ̆ י≈  ,˙ עו… ּ ≈„‰ַ42 ָכל  ו¿
ל ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆ עו…  ב¿ ּƒט ׁ∆̆  ˙ עו… ּ ן „≈ ∆‰ ׁ̆ מ≈ י≈ , (ו)ו¿ ַבע ּ‚ּופו… י ט∆ ƒפ ל¿

„עו˙  מ‰ן  וי˘  ו. 
ז‰  ‡„ם  ˘ל  ˘טבעו 
(הלכ׳  הרמב״ם  מכוון. 
כתב  ד)  ה,  תשובה 
גזר  לא  שהקב״ה 

בי‡ורים
37. ‡ו‰ב כסף ל‡ י˘בע כסף. מי שאוהב לאסוף כסף לא ישבע ממנו, כי 
לעולם אין די לו במה שקבץ ורוצה להרבות עוד (מצודת דוד). ואמרו חכמינו 
ז״ל (קהלת רבה פ״ג י׳): ״אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, מי שיש לו מנה רוצה 
הכתוב  דרך  על  י„.  על   ıו˜וב  .38 מאות״.  ארבע  רוצה  מאתים  מאתים, 
במשלי (יג, יא). ור״ל, שקובץ הון עם מלאכת היד. ולמרות שהונו מתרבה, עם 
כל זה אינו אוכל פרוטה משלו אלא בצער גדול. 39. מ‰ולל. ערבוב והוללות 
ושטות (רש״י קהלת ב, ב). 40. ו‡ונן. דואג. (עיין סנהדרין (ק:) ״לא תעיל דויא 
ג)              כ,  (דברים  דבר.  מכל  וירא  מבוהל  לבב.  רך   .41 בליבך״).  (=דאגה) 
43. מ˙חיל˙ ברי˙ו. שנולד עם  והתכונות של האדם.  42. ‰„עו˙. המדות 

תכונות אלו, והמה טבועות בו משעת לידתו. 
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 ,˙ לו… ם חו… י‰∆ ≈̇ ו… ׁ̆ פ¿ ַנּ ׁ∆̆ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ׁ̆ ב¿ּ ך¿ י≈ י, ָכּ ƒי ר…ב ַ‰ח…ל ƒפ ל ל¿ ַ‰כ…ּ

ים  ƒל ּ ¿̂ ַע ¿̇ ƒּומ ָב‰  ַ‰ּטו… ך¿  ר∆ ּ ∆„ ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ו¿  ,˙ ‰ָ50ָרעו… ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ו¿

ן  כ≈ ו¿ ָים.  ָחל¿ י  ƒפ ל¿  „…‡ מ¿ ן  י‰∆ ֲעל≈  ‰„ָ ב≈ כ¿ּ י‡  ƒ‰ ו¿  ,‰ּ ָבּ  ˙ כ∆ ָלל∆

ב  ים ָלַרע טו… ƒר י ָ‰‡…מ¿ לּו: "‰51ו… ים ַ‰ָלּ ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ר ָבּ מ≈ ָי‰ּו ‡ו… ע¿ ַׁ̆ י¿

ַמר  ים  ƒמ ׂ ָ̆  , ך¿ ׁ∆̆ ח… ל¿ ר  ‡ו… ו¿ ר  ‡ו… ל¿ ך¿  ׁ∆̆ ח… ים  ƒמ ׂ ָ̆ ָרע,  ב  ַלּטו… ו¿

ַמר:             ¡‡ נ∆ ם  י‰∆ ַוֲעל≈ כ);   ,‰ (י˘עי‰  ַמר"  ל¿  ˜ ּוָמ˙ו…  ˜ ָמ˙ו… ל¿

" (מ˘לי ב, י‚).  ך¿ ׁ∆̆ י ח… כ≈ ַ„ר¿ ˙ ב¿ּ כ∆ ר ָלל∆ ׁ∆̆ ˙ י… חו… ים ָ‡ר¿ ƒב "‰ַ52ע…ז¿

ים,  ƒל ַ‰ֲחָכמ ∆̂ כּו ‡≈ ל¿ ? י≈ ׁ̆ פ∆ י ַ‰נ∆ּ ƒל ַנ˙ ח√ ָּ̃ ַּ̇ י‡  ƒ‰ ‰ּוַמ „ ַ̂ י כ≈ ו¿
ַע„  ם  ָ̇ ‡ו… ים  ƒ„ ַלמ¿ּ מ¿ּ ׁ∆̆  ,˙ ו… ׁ̆ ָפ ּ ַ‰נ¿ י  ≈‡ פ¿ רו… ם  ≈‰ ׁ∆̆

ם  ∆‰ ָלּ ׁ∆̆  ˙ ָרעו…  ˙ עו… ≈„ ב¿ּ ים  ƒיר ּƒכ ַ‰ַמּ ו¿ ָב‰.  ך¿ טו… ר∆ ∆„ ל¿ ירּום  ƒז ח¿ ַיּ ׁ∆̆

ָ‡ַמר  ם  י‰∆ ֲעל≈ ם,  ָ̇ ‡ו…  ‡ ַרפ≈ּ ל¿ ָחָכם  ל  ∆̂ ≈‡ ים  ƒכ ל¿ ‰ו… יָנם  ≈‡ ו¿

זּו" (מ˘לי ‡, ז).  ים ָבּ ƒיל ƒו ָמ‰ ּומּוָסר ‡¡ ל…מ…‰: "53ָחכ¿ ׁ¿̆

ב,         ַ‰ּטו… ך¿  ר∆ ּ ∆„  ׂ̆ פ…ּ ¿̇ ƒל ם  ָ̇ ֲ‡ָו ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ ָמּ ַכּ  ׁ̆ י≈

בי‡ורים
מזיק לבריאותו. 50. ‰רעו˙. הדעות והמדות הרעות. 51. ‰וי ‰‡ומרים לרע 
טוב. הוי לכם הרשעים, האומרים על ה״עבודה-זרה״ שהיא טוב, ועל עבודת 
ה׳ שהיא ״טוב״ – אומרים שהיא רע, על המעשים הרעים שיביאו עליהם חושך 
- אומרים שהם אור, ואת המעשים הטובים שה׳ עושה אור למקיימם אינם 
עושים, שמים מר למתוק ומתוק למר. 52. ‰עוזבים ‡רחו˙ יו˘ר. העוזבים 
את הדרך הישרה והנכונה כדי ללכת בדרכים חשוכות ועקלקלות. 53. חכמ‰ 

ומוסר ‡וילים בזו. בתורה ובמוסר הטיפשים פורקי העול מזלזלים.

ט  ַמע≈ ם י¿ ƒ‡ ,ם ָלּ ן ֻכּ כ≈ . 46ו¿ חו… ל¿ ƒֲחַמ˙ מ ָכל מ≈ ¡‡ ‰ נ∆ י∆ ¿‰ ƒַלח ל…‡ י מ∆

 ‡ ≈‰ י¿ ַעט,  מ¿ יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ ַבּ  ‰ ב∆ּ ַיר¿ ו¿  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ ַבּ

ל  ָ̃ ׁ¿̆ ƒָח„ מ ל ‡∆ ָכּ ƒח מ ַּ̃ ƒר י ׁ∆̆ י, ֲ‡ ƒ̃ ל. ֲ‡ָבל ַ‰ָבּ ָ̃ ל¿ ֻ̃ ֲ‡ָכל מ¿ ַ‰ַמּ

 ‰ּ ָין ַ‰ז∆ נ¿ ƒָכע ָליו. ו¿ כ¿ ‡ו… ˜ ל¿ ב ּוָמ˙ו… ֲ‡ָכל ָער≈ ‡ ַ‰ַמּ ≈‰ ָ‰ָר‡ּוי, ָ‡ז י¿

ן ָ‰ֲעָנָו‰  ‚ו… ‰, כ¿ּ ֻרב∆ּ ן מ¿ ∆‰ ח מ≈ ַּ̃ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ׁ̆ ˙: י≈ ּ„ו… ƒמ 47ב¿ּ

ן  ‚ו… ַעט, כ¿ּ ן מ¿ ∆‰ ח מ≈ ַּ̃ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ׁ̆ י≈ ן, ו¿ י‰∆ מ≈ „ו… ˙ ו¿ ׁ∆̆ ַ‰ב…ּ ו¿

ל  ≈̃ ו… ׁ̆ 48 ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ יו… ¿‰ ּƒב ן  ָלכ≈ ּיּו˙.  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ו¿ ָ‰ַעּזּו˙  ו¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ

ל…‡  ו¿ ַח˙  פ¿ ƒי עּוָרּ‰, ל…‡  ׁƒ̆  ‰ ּ„ָ ƒל מ ָכּ ƒח מ ַּ̃ ƒל ם  ƒַני ‡ז¿ ס ַ‰מ…ּ ל∆ פ∆ ב¿ּ

ָב‰. י˙ ַ‰ּטו… ƒל כ¿ ַ̇ יַע ל¿ ּ ƒ‚ַי ‰ ז∆ יף, ָבּ ƒס יו…

 

ל  ּ‚ַ ֻ‰ר¿ ׁ∆̆ ‡ו…  ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ ל¿  ‰ ט∆ נו… עו…  ב¿ ּƒט ׁ∆̆ י  ƒמ ין,  ƒב ָ̇ ו¿ ַ„ע  ּ≈̇
ַ‡ך¿   ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ּוב  ׁ̆ ָל ּבו…  ƒל ל  ∆‡ ן  ּ≈̇ ƒי ל…‡  ו¿ ָרָע‰,   ‰ ּ„ָ ƒמ ב¿ּ  

 ˙ ּ„ו… ƒמ ַעל ב¿ּ ¿‚ ƒי ַ‡ס ו¿ מ¿ ּ ƒי ׁ∆̆ ˙ו…  י‡ ‡ו… ƒב ‰ מ≈ ּ‰ - ז∆ ר ָבּ ב≈ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒי„ מ ƒמ ָּ̇

י  ƒל ח√ ‰ּו‡  ין  ƒּסּור ּ ƒי‰ַ ו¿ ַער  ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ב  ≈‡ ַ‰כ¿ּ ר…ב  ׁ∆̆ מו…  ּוכ¿  .˙ בו… טו…

י  ƒל ח√ ָבּ ׁ∆̆ מו…  ּוכ¿  ; ׁ̆ פ∆ ַ‰נ∆ּ י  ƒל ח√ ם  ≈‰  ˙ ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ ר…ב  ן  כ≈ּ ַ‰ּ‚ּוף, 

ים  ƒל ן ַ‰חו… ƒמ ׁ̆ י≈ ו¿ ˜ ַמר,  ˙ו… ַ‰ָמּ ˜ ו¿ ר ָמ˙ו… ים ַ‰ַמּ ƒֲעמ ַ‰ּ‚ּוף טו…

ב,  ַ‰ּטו… ַמֲ‡ָכל   ‡ נ≈ ו… ׂ̆ ו¿ לו…  ב  ינו… טו… ≈‡ ׁ∆̆ 49 ַמֲ‡ָכל  ל¿  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆

בי‡ורים
46. וכן כולם. שאר מיני המאכלים והתבלינים שבתבשיל כירק ומים ופלפלין, 
צריך  מהן  אחת  שבכל  ״מדות״,  בשם  נקראו  ולכן  במ„ו˙.   .47 ימעט...  אם 
ו˜ל בפלס ‰מ‡זניים. מתבונן  להשתמש במדה הנכונה ובמינון המדויק. 48.̆ 
ביושר שכלו וברוחב הבנתו. 49. ˘‡ינו טוב לו. שאינו בריא לו אלא אדרבה, 

ן,  עו… מ¿ ׁƒ̆  ׂ̆ ַחפ≈ּ מ¿ּ ׁ∆̆ ן  ‡ּוב≈ ר¿ ƒל  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ָר‡ּוי.  ָכּ  ˙ בו… ַ‰ּטו…

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ֲחַמ˙  מ≈  , ‡ו… ¿̂ מו… ינו…  ≈‡ ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿  , ירו… ּƒּוַמכ

ן  ו… ׁ̆ ל¿ ָחר  ב¿ ƒנ ף  ס∆ "כ∆ּ ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ָר‡ּוי.  ָכּ ˙ו…  ‡ו…  ׂ̆ ַחפ≈ּ מ¿

לו…  ם  ל≈ּ ַׁ̆ ל¿ ּוָב‡  רו…  ֲחב≈ ַבּ  ‰ ׁ∆̆ ּנו… ׁ∆̆ י  ƒ59מ  - כ)  י,  (מ˘לי  י˜"  ּ ƒ„ ַ̂

 ˜ ∆„ ∆̂ ל 61ו¿ ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ ˙ ַּ̇ ƒמ‡ֲ יר 60ַבּ ּƒינו… ַמכ ם ‡≈ ƒ‡ ,ל ָ̃ ׁ¿̆ ƒמ ף ב¿ּ ס∆ כ∆ּ

ף  ס∆ יַנ˙ ַ‰כ∆ּ ƒח ב¿ ּƒי 62ב ƒ̃ ינו… ָבּ ≈‡ ׁ∆̆ ל ַ‡ך¿  יר ַ‰כ…ּ ּƒם, ‡ו… ַמכ ƒַני ‡ז¿ ַ‰מ…ּ

י  ּƒכ ף,  ס∆ ַ‰כ∆ּ ו¿ ל  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ ַין  נ¿ ƒע ב¿ּ ָזּ˜  ƒנ  ˙ יו… ¿‰ ƒל ב  רו… ָ̃  ׁ̆ י ƒ‡‰ָ  ‰ ז∆  -

 ˙ חו… ָפּ ח  ַּ̃ ƒי ם  ּ‚ַ ים.  ƒ‚י ּƒ‰ַ64ס ח  ַּ̃ ƒי ו¿ ף  ס∆ כ∆ ב¿ּ ן  ָמ‡≈ 63י¿ ים  ƒָעמ פ¿ ƒל

ים  ׂ ƒ̆ ל ‡ו… ָי ַּ̃ ל ַ‰ ָ̃ ׁ¿̆ ƒח 65מ ַּ̃ ƒי ‡ ָמּ ׁ∆̆ י  ּƒכ , ל ָ‰ָר‡ּוי לו… ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ƒמ

בי‡ורים
לחפ˘ ‰מ„ו˙ ‰טובו˙ כר‡וי. כי כדי לזכות לתורה ולמידות טובות אפשרי 
(ב, ד-ה): ״אם תבקשנה  יעמול על כך, כנאמר במשלי  הדבר רק אם האדם 
הרי  תמצא״,  אלוקים  ודעת  ה׳  יראת  תבין  אז  תחפשנה;  וכמטמונים  ככסף 
שבשביל השגת התורה והחכמה חייבים לבקשם לפחות כבקשת הכסף, וכן 
להוציאו  שיטרח  למי  רק  ועומד  שמור  והוא  שהוטמן  מטמון  כמחפש 
״לא  יגיע אל היעד הרצוי, כאמרם:  – לעולם לא  יתעצל  ממחבואו. אך אם 
יגעתי ומצאתי – אל תאמין״. 59. מי ˘נו˘‰ בחבירו. מלוה התובע את חבירו 
– אם המלוה אינו  והלוה פורע למלוה כסף במשקל  הלוה שיחזיר לו חובו, 
60. ב‡מי˙˙ ‰מ˘˜ל. אם המשקל שבו שוקלים את הכסף מדוייק  מכיר... 
‰מ‡זניים. אם שתי  וˆ„˜   .61 אבני המשקולות.  באמיתת  וכן  מזייף.  ואינו 
אחת  כף  ואין  בשוה  שוה  שמשקלם  וכן  ומאוזנים,  ישרים  המאזניים  כפות 
הוא  מהלוה  שמקבל  הכסף  אם  ‰כסף.  בבחינ˙   .62 מחברתה.  יותר  כבדה 
בקי  ואינו  מאחר  ימ‡ן.   .63 (פסולת).  סיגים  בו  מעורב  שאין  ונקי,  צרוף 
בבחינת הכסף אם הוא כסף נקי ומזוקק או שמא מעורב בו סיגים, הרי יתכן 
שמבלי משים ידחה את הכסף הצרוף והמזוקק וימאן לקחתו, ותחת זה יקח 
את הכסף המעורב עם סיגים. 64. ‰סי‚ים. פסולת הכסף. 65. מ˘˜ל ‰˜ל. 

י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ם  יו… ָכל  ב¿ּ ים  ƒב ׁ¿̆ חו… ו¿ ם,  ָל‰∆ ב  ּטו… ַמ‰  ים  ƒע ¿„ יו… יָנם  ≈‡ ו¿

ָין  נ¿ ƒע‰ָ  ‰ ז∆ ו¿ ם.  י‰∆ מ≈ י¿ ל  ָכּ ים  ƒ‚י ׂ ּƒ̆ ַמ יָנם  ≈‡ ו¿ ָנ‰,  יו… ל¿ ָ‰ע∆ ַמֲעָל‰ 

נו…  רו… ס¿ יר ח∆ ּƒינו… ַמכ ≈‡ ׁ∆̆ ָח„ - 54 ים ‰ּו‡: ָ‰‡∆ ƒָבר ּ י „¿ נ≈ ׁ¿̆ ֲחַמ˙  מ≈

ן  ‡ּוב≈ ר¿ ƒל  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ים,  ּƒנ‚ֻ ַ‰מ¿ ָרָכיו  ¿„ ּƒב ין  ƒח ַמב¿ ינו…  ≈‡ ו¿

ל  ָכּ ˙ו…  ‡ו…  ׂ̆ ַחפ≈ּ י¿ ּלּו  ƒפ‡ֲ  , ירו… ּƒַמכ ינו…  ≈‡ ו¿ ן  עו… מ¿ ׁƒ̆ ל¿  ׂ̆ ַחפ≈ּ ַ‰מ¿

ל…‡  ו¿ לו…  ¿̂ ∆‡  ‡ 55ָיבו… ים  ƒָעמ פ¿ּ  ‰ ָמּ ַכּ י  ּƒכ ‰ּו,  ≈‡ ָ̂ מ¿ ƒי ל…‡  ם  ַ‰ּיו…

י„  ƒמ ָּ̇ ב  ׁ≈̆ ‰ּו‡ חו… ׁ∆̆ י 56 ּƒף-ַעל-פ‡ַ ,‰ּ ן ָ‰ָ‡ָ„ם ַ‰ז∆ ‰ּו; כ≈ּ יר≈ ּƒַיכ

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ יָון  , 57כ≈ּ י‚ו… ׂ ּƒ̆ ב, ל…‡ ַי ‰ ַ‰ּטו… ׂ ≈̆ ׂ̆ ַמֲע ַחפ≈ּ ‰ ּומ¿ ׂ ∆̆ ֲע ַמ‰ ַיּ

 . נו… רו… ס¿ יר ח∆ ּƒַמכ

ב  ׁ≈̆ חו… ו¿  , ּבו…  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ָ‰ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ ַע  ≈„ יו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ ו¿
י‚  ׂ ּƒ̆ ַ‚ם ‰ּו‡ ל…‡ ַי ˙, ו¿ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒמ ח…ז ב¿ּ ¡‡ ל∆ ם ו¿ ∆‰ ‡˙ מ≈ ≈̂ ָל

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ  ׂ̆ ַחפ≈ּ ל¿ ל  ּ ≈̂ ַע ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆ ֲחַמ˙  58מ≈ ר,  ָׁ̆ ַ‰ָיּ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ָיָמיו  ל  ָכּ

בי‡ורים
‡ינו מכיר חסרונו. אדם שחולה ואינו מודע לכך, הרי כל זמן שלא נודע   ̆.54
לו על חוליו - לא ילך לדרוש ברופאים, כמו כן אדם שאינו מכיר בחסרונותיו 
ובדרכיו המגונים, הרי לא יתקן את עצמו מאחר ואינו מודע שזקוק הוא לכך. 
55. יבו‡ ‡ˆלו ול‡ יכיר‰ו. כמה פעמים יעמוד שמעון סמוך לראובן ובכל 
56. ˘‰ו‡ חו˘ב ˙מי„ מ‰  ואינו מכירו.  יזהה אותו מאחר  זאת ראובן לא 
57. כיון  יע˘‰. הוא מתבונן תמיד מה עליו לעשות כדי להשיג את הטוב. 
˘‡ינו מכיר חסרונו. כי בכדי להשיג את הטוב המושלם אפשר רק לאחר 
שעקר והסיר את הרע שבו, בבחינת ׳סור מרע ועשה טוב׳, ולכך כל זמן שאינו 
לא  הרי  המגונות,  ובאורחותיו  הרעות  במידותיו  ואינו מבחין  חסרונו  מכיר 
58. מחמ˙ ˘מ˙עˆל  יעקרם ולא יסירם ממנו וממילא לא ישיג את הטוב. 

שתי  הם  הלשונות 
טובות  אזהרות 
הנה  כי  מאד.  ומועילות 
הוא  במעשים  הפשפוש 
כלל  על  לחקור 
בו,  ולהתבונן  המעשים 
מעשים  בהם  הנמצא 
אשר  יעשו  לא  אשר 
פי  על  הולכים  אינם 
כי כל  וחוקיו,  ה׳  מצוות 
 – מאלה  ימצא  אשר 
אך  העולם.  מן  יבערם 
החקירה  הוא  המשמוש 
אפילו במעשים הטובים 
ולראות  לחקור  עצמם, 
היש בענינם איזה פניה 
(כגון  טובה  לא  אשר 
שבח  להשיג  כוונה 
להרויח  או  מבני-אדם 
ממון) או איזה חלק רע 
(כגון מעשה טוב שעלול 
לצאת ממנו נזק בעתיד 
או שיש בו הפסד לזולת 
שיצטרך  וכדומה) 
חלש  או  הוא  וחזק  הטוב  לבחון  בבגד  כממשמש  זה  והרי  ולבערו.  להסירו 
ובלוי, כן ימשמש במעשיו לבחון תכונתם (ענינם ותוכנם) בתכלית ההבחנה 
(בהבחנה מדוקדקת עד קצה היכולת) עד שישאר (האדם בעל המעשים) זך 

ונקי (ללא פניות וחלקים רעים במעשיו)״.

ָמ˙ו…  ׁ¿̆ ƒנ  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ָ‡ז  ו¿ ּנּו,  מ∆ּ ƒמ ים  ƒ‚י ּƒס‰ַ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒ̃ ‡ל… ‰ ל≈ ָ̃ ּ ָ̃ ֻז רּוָפ‰ ּומ¿ ¿̂

ף  ר≈ ּ…̂ ַל  ‡ ≈̂ ּ ַוי≈ ף,  ס∆ ָכּ ƒמ ים  ƒ‚י ƒס "ָ‰‚ו… 

ים,  ƒ‚י ּƒירּו ַ‰ס ƒס ָיּ ׁ∆̆ י" (מ˘לי כ‰, „) כ¿ּ ƒל כ∆ּ

רּוף. ָ̂ י  ƒל ‰ ַ‰כ¿ּ י∆ ¿‰ ƒז י‡ָ

 

ינו…  ≈‡ ו¿ ָ‰ָ‚יו  נ¿ ƒמ ב¿ּ  ‰ נ∆ּ ַׁ̆ ַ‰מ¿ ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ ו¿
 ‚‰ָ נ¿ ƒמ ב¿ּ ז  ח≈ ‡ו… ָח„  ∆‡ ַמן  ז¿ בּוַע,  ָ̃  

 ‚‰ָ נ¿ ƒו… מ˙ ‡ו… ˜ מ≈ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒָח„ מ ַמן ‡∆ ּוז¿  ‰ ז∆

 ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ָכָכ‰  ו¿ ר,  ַ‡ח≈  ‚‰ָ נ¿ ƒמ ז  ח≈ ‡ו… ו¿

 ı ָחפ≈ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם  ל¿  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ָלם.  עו… ל¿

ל…‡  ּכו… ו¿ ר¿ ַע ַ„ּ ≈„ ינו… יו… ≈‡ יר ו¿ ƒל ע ∆‡ ˙ כ∆ ָלל∆

˙ו…  ‡ו… ים  ƒיכ ƒל ַ‰ּמו… ים  ƒיל ƒב ּׁ¿̆ ‰ַ יר  ּƒַיכ

ַעם  ַפּ ם,  מ≈ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒ69מ ‰ּו‡  ן  ָלכ≈ יָ‰,  ל∆ ≈‡

 ‰ ע∆ ¿̇ ƒי ו¿ ַיֲחז…ר  ו¿ ָח„,  ∆‡ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ך¿  ל≈ י≈ ַ‡ַח˙ 

בי‡ורים
69. מ˘˙ומם. מתבלבל בהליכתו ותועה בדרכו מאחר ואינו מכיר את הדרך 

הסלולה המובילה לעיר.

ל  ָכּ ƒם, מ ƒַני ‡ז¿ מ…ּ ַבּ ׁ∆̆  „ ב≈ ף ַ‰ָכּ ַכּ ף ַבּ ס∆ ַ‰כ∆ּ

ם  ƒ‡ ּלּו ƒי ָטעּו˙. ‡ו… ֲ‡פ י„≈ ƒל ‡ ּלּו ָיבו… ≈‡

ינו…  ≈‡ ם  ƒ‡ ל,  ָ̃ ׁ¿̆ ƒמ ּוב¿ ף  ס∆ כ∆ ב¿ּ י  ƒ̃ ָבּ ‰ּו‡ 

ב  ָער≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ָר‡ּוי, ‡∆ ל ּבו… ָכּ כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒמ

י  ƒ̃ ָבּ ‰ּו‡  ם  ƒ‡ ֲ‡ָבל  ים.  ƒ‚י ƒס ּפו…  ַכס¿ ב¿ּ

ל ּבו…  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒף, ּומ ס∆ ל ּוַבכ∆ּ ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ל - ַבּ כ…ּ ַבּ

ָר‡ּוי  ָכּ ם  ל≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ66מ ‰ּו‡  ָ‡ז   - ָר‡ּוי  ָכּ

 ‰ ָמּ ּ ƒ„ ן  ָלכ≈ ל.  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ַבּ ם  ל≈ ָׁ̆ ו¿ י  ƒ̃ ָנ ף  ס∆ כ∆ּ

י˜  ּ ƒ„ ּ ַ̂ י ַ‰ ּƒָחר, כ ב¿ ƒף נ ס∆ כ∆ י˜ ל¿ ּ ƒ„ ַ̂ ן  ו… ׁ̆ ל¿

ָכל  ו¿ ָ‰ָרע  ו¿ ב  ַ‰ּטו… יר  ּƒכ‰ַ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂

ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ּול¿ ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

‚ּופו…  67ב¿ּ ַח  ר≈ טו…  ˙ יו… ¿‰ ƒל ו¿ ָר‡ּוי,  ָכּ ן  ∆‰ ָבּ

ח…ז  ¡‡ ל∆ ו¿ ּו˙  ׁ̆ פ¿ּ ּƒט‰ַ ַלֲעז…ב  ָמ˙ו…  ָחכ¿ ּוב¿

 ˙ בו… ֲערו… ַּ̇ יר  ƒס‰ָ 68(ז)ּול¿ בּוָנ‰  ּ¿̇ ַבּ

˙ערובו˙  ול‰סיר  ז. 
‰סי‚ים ממנו. ה׳מסילת 
ג)  מבאר  (פרק  ישרים׳ 
בבדיקת  שלבים  שני 
לדחות  א.  המעשים: 
ב.  הרעים.  המעשים 
לזכך המעשים הטובים. 
וז״ל: ״הנה הרוצה לפקח 
הנה  שתים  עצמו,  על 
ההשקפות הצריכות לו: 
מהו  שיתבונן  האחת, 
שיבחר  האמיתי  הטוב 
בו האדם והרע האמיתי 
שינוס ממנו. והשניה, על 
הוא  אשר  המעשים 
הם  אם  לראות  עושה, 
מכלל  או  הטוב  מכלל 
הרע... ודבר זה הודיעונו 
באמרם  ז״ל  חכמינו 
לו  ״נוח  יג):  (ערובין 
יותר  נברא  לאדם שלא 
ועכשיו  משנברא, 

ששני  ותראה  במעשיו״.  ימשמש  לה:  ואמרי  במעשיו;  יפשפש   – שנברא 

בי‡ורים
אבן המשקולת ששוקלים כנגדה בשתי כפות המאזניים, האבן מכאן והכסף 
פחות.              ישקול  הכסף  גם   - הגדולה  במקום  הקטנה  האבן  יקח  ואם  מכאן, 
ב‚ופו   .67 נקי...  כסף  דהיינו  כראוי  תשלום  מקבל  כר‡וי.  מ˘˙לם   .66
יצרו  לכבוש  הרעות,  מידותיו  על  להתגבר  בגופו  להתאמץ  הן  ובחכמ˙ו. 
ולהכניע תאותו, והן להשתמש בחכמתו ולהבחין בשכלו במדות הרעות כדי 
אדם  צריך  טוב  במעשה  גם  ‰סי‚ים.  ˙ערובו˙  ול‰סיר   .68 מתוכו.  לבערן 

לבחון שהמעשה יהיה זך ונקי ושלא יהיה מעורב בו משהו מהרע.

הגאוה  כמדת  רעות 
שמים.  יראת  מונעות 
בל  אפו  כגובה  ״רשע 
ד)  י,  (תהלים  ידרוש״ 
אני  סבור  המתגאה 
ואפסי עוד, ואינו מסוגל 
מלכות  עול  עליו  לקבל 
מדת  כן  שמים. 
מדה  ה׳קשה-עורף׳ 
ועקשן  מאד,  עד  מגונה 
רצונותיו,  פי  על  רק  חי 
דבר  לשמוע  מוכן  ואינו 
אפילו  המפריע  חכמה 
להנחותיו  במעט 

ורצונותיו המוקדמות.
בשלח  בפרשת  ומצינו 
״וילונו העם  טו):  (שמות 
מה  לאמר  משה  על 
ה׳  על  ויצעק  נשתה, 
        - נסהו״  ״ושם  וברש״י  נסהו״,  ושם  ומשפט  חק  לו  שם  שם  עץ...  ה׳  ויורהו 
רחמים  עלינו  בקש  יפה  בלשון  במשה  נמלכו  שלא  ערפו  קשי  וראה  לעם 
ישראל             מכלל  התורה  תובעת  נתלוננו״.  אלא  לשתות  מים  לנו  שיהיה 
ואף           הקב״ה.  על  התלוננות  לכדי  אותם  הביאה  זו  מדה  ׳קשה-עורף׳,  מדת 
מכל          הקב״ה,  נסי  בעיניהם  הכל  וראו  סוף  ים  קריעת  לאחר  מיד  שהיו 
נותנת           וברורה, כי המדה אינה  מקום הקשיות מפריעה להתלמדות פשוטה 
שאפילו                  עצמו,  על  זאת  לראות  יכול  ואדם  רצונותיו.  על  לותר  לו 
מאשר  שונה  להתנהג  עליו  משפיעות  אינם  בעיניו  שראה  ברורים  דברים 

הורגל.
וכמו כן כל המדות כולם מפריעים ליראת שמים. ולכן כדי להשיג יראה חייב 

לעקור מקרבו את מדותיו הרעות. 
ט. ו‡ם ˙˙יר ˜˘ר ‰יר‡‰ יב„לו ממך כל ‰מ„ו˙ ‰טובו˙. מצאנו שיראת 
להשגת  והאמצעי  היסוד  היא   - עצמה  בפני  מצוה  היותה  מלבד   – שמים 

 ׁ̆ י ƒ‡ ל ָכּ י  ּƒל, כ ַלכ…ּ יַע  ƒ„ ‰ו… ׁ̆ ל¿ י≈ ן  ָלכ≈
י  י„≈ ƒל ו…  ׁ̆ ַנפ¿ י‡  ƒב‰ָ ל¿  ‰ ∆̂ ָ‰רו…

ב  ָער≈ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂  ,˙ בו… ַ‰ּטו…  ˙ ּ„ו… ƒמ

י  ּƒכ ,‰ ּ„ָ ƒּומ ‰ ּ„ָ ƒל מ ם ָכּ ƒם ע ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי

ל  ˙ ָכּ ∆̃ ז∆ ח¿ ר ַ‰ַמּ ׁ∆̆ ∆̃ י‡  ƒ‰ ם ּׁ≈̆ ‰ַ ˙‡ַ ר¿ ƒי

יסּו‰ּו  ƒנ כ¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ַלחּוט  ָמ‰  „ו… ו¿  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

רּו  ׁ¿̆ ָ̃ ו¿  ,˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ י  ר≈ חו… ך¿  ˙ו… ל¿

ל  ָכּ י˜  ƒז ַ‰ח¿ ל¿ י˙ו…  ּƒ̇ ח¿ ַ̇ ב¿ּ ים  ƒר ָׁ̆ ¿̃

 ˜ ≈̇ ָנּ ƒ‰ ב¿ּ י  ּƒכ  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡  -  ˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ

ך¿  ָכּ  ,˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ ל  ָכּ לּו  פ¿ּ ƒי ר  ׁ∆̆ ּ ∆̃ ‰ַ

 ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ  ˙ ∆̃ ז∆ ח¿ ַ‰ַמּ י‡  ƒ‰  ‰‡ָ ר¿ ּ ƒי‰ַ

לּו  ¿„ ָבּ ƒי  ,‰‡ָ ר¿ ּ ƒי‰ַ ר  ׁ∆̆ ∆̃ יר  ּƒ̇ ַּ̇ ם  ƒ‡ (ט)ו¿

ן  כ≈ ו¿ י  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ַבּ ן  כ≈ ו¿ ר,  ַ‡ח≈ ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ

ָחָכם:  ‡ ּבו… ָ‡ַמר ‰∆ ≈̂ ּיו… ַעל ַכּ י. ו¿ ƒיע ƒב ר¿ ָבּ

ר ל…‡  ׁ∆̆ ּנּו, ֲ‡ ע∆ ּ ַי‚¿ ּ¿̇ ים  ƒיל ƒס "70ֲעַמל ַ‰כ¿ּ

טו).  י,  (˜‰ל˙  יר"  ƒע ל  ∆‡  ˙ כ∆ ָלל∆ ָיַ„ע 

ים                    ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַעל  מ…ל  ַלח¿  ׁ̆ י≈ ָכך¿  ל¿

ָ„ם  ַלמ¿ּ ל¿  ,‡ ו¿ ָּׁ̆ ‰ַ י  ל≈ ַ‰ב¿ ב¿ּ ים  ƒבּוע ‰ַ71ט¿ּ

ם  ƒַני ‡ז¿ ַ‰מ…ּ ר  ׁ∆̆ י… ו¿ ל  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ  ˜ ∆„ ∆̂

ים,  ƒר ָׁ̆ ים ַ‰י¿ ƒָרכ ּ ם „¿ ˙ ָל‰∆ רו… ‰ו… ף ּול¿ ס∆ יַנ˙ ַ‰כ∆ּ ƒח יָעם ב¿ּ ƒ„ ‰ו… ּול¿

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ‰ ָלּ ƒס 72מ¿ ָחָנ˙ו…  ַ‰ב¿  ˙ ַלּ ƒח ¿̇ ּƒב ָ‰ָ‡ָ„ם  ר…ר  ב¿ ƒי ַמַען  ל¿

‰ּו‡  ו¿ ָב‰,  ַ‰ּטו… ל  ָכּ ם  ָׁ̆ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ן  ׁ≈̆ „ָ ו¿ ַרֲעָנן  ם  ָמ˜ו… ל¿ ‰ּו  י‡≈ ƒב ּ¿̇

‰ּו‡            ו¿ ים,  ׂ ƒ̆ ֲע ַ‰ַמּ ל  ָכּ ף  73סו… ‰ּו‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ם,  ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי

ָ‡ָ„ם,  ל  ָכּ ƒמ ל  ≈‡ ו… ׁ̆ מו…  ׁ¿̆ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ָל‰  ≈‡ ּׁ¿̆ ‰ַ74

 "‰‡ָ ר¿ ƒי ל¿ ם  ƒ‡ י  ּƒכ  , ך¿ ָמּ ƒע מ≈ ל  ≈‡ ׁ…˘ יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰ "ַמ‰  יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

 ‰‡ָ ר¿ ּ ƒ(ח)ַ‰י י  ּƒ̇ ל¿ ּƒב ב  ָׁ̆ ח¿ נ∆  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע ּום  ׁ̆ ין  ≈‡ ו¿ יב),  י,  („ברים 

ָר‰. ‰ו… ַ‰ט¿ּ

‰ט‰ור‰.  ‰יר‡‰  ח. 
יחזקאל׳  ׳אור  בספר 
עו)  עמוד  ומוסר,  (יראה 
יראת  להשיג  כדי  כתב: 
ראשית  חייב  שמים 
הענינים  מנפשו  לעקור 
ליראה.  המפריעים 
ורצונות  תאוות 
מתנגדות  עולם-הזה 
ליראת שמים, וכן מדות 

בי‡ורים
70. עמל ‰כסילים ˙י‚ענו. כסילותם גורם להם עמל המיגען, אשר לא למדו 
דרכי מבואות העיר (ללכת בדרך כבושה, וטורח הרבה) ומתיגע ליכנס דרך 
פחתים ובצעי המים ויגע בטביעות רגליו בבוץ (רש״י). 71. ‰טבועים ב‰בלי 
בהם  שאין  בהבלים  ושרויים  ממש,  בהם  שאין  בדברים  השקועים  ‰˘ו‡. 
73. סוף כל ‰מע˘ים. תכלית כל  72. מסיל‰. דרך סלולה וישרה.  תכלית. 
דבר ככתוב בסוף קהלת: ׳סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו 

שמור כי זה כל האדם׳. 74. ‰˘‡ל‰. הבקשה אשר ה׳ מבקש מכל אדם.

והדעה, והוא מסור בידי 
מסור  יצרו  ואין  יצרו 
שיהא  יתכן  לא  בידו, 
שבין  במצוות  שלם 
ואם  למקום,  אדם 
ידועה  במדה  מקיימן 
שאינו  מפני  רק  הוא 
התנגדות  בהן  פוגש 
המדות  אחת  מטעם 
בהפגשו  אבל  המגונות, 
לא  שלהן  בהתנגשות 
תעמוד יראתו בפניהן״!

 - מתוקנות  מדות  ללא 
אי אפשר להיות שלמים 
אדם  שבין  במצוות  אף 
למקום, ואם אם נראה לעין שמקיים מצוות בשלמות הוא רק מפני שלא בא 

לידי נסיון, ואילו בא לידי נסיון לא היה עומד בו!  
ואין  לתורה  לעלות  אותו  שמכבדים  חרד  דוגמא:  איש״  ה״חזון  לכך  ומביא 
הכיבוד מספיק לו לפי מעלתו ולכן הוא אינו עולה – מידת הכבוד שבו גרמה 

לו לעבור על: ״ועוזבי ה׳ יכלו״ – זה שקורין לו לעלות לתורה ואינו עולה.
האדם הזה מקולקל בשורשו שיצר הרע שופטו וכל עשיית מצוותיו הן פרי 
ההרגל המתאימות לכבודו ולתאוותיו ולהלך חייו, אך נסו לפגוע בו כי אז 

תתהפך הקערה על פיה! 

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ּון  ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿

ל                  ָיכו… ָחָכם  ∆‰  ,˙ ָרעו… ו¿  ˙ בו… טו…

יל  ƒס ַ‰כ¿ּ ו¿  ,˙ בו… טו… ל¿  ˙ ָ‰ָרעו…  ˙ ו… ׂ̆ 75ַלֲע

.˙ ָרעו… ˙ ל¿ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒ76מ ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע

ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒמ ינו…  ≈‡ ו¿ ך¿  ׁ∆̆ ח… ַבּ ך¿  ל≈ ‰ו… ׁ∆̆ י  ƒמ
 ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ∆‡  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ּון  ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿

ן  ‚ו… יו, כ¿ּ ָ̇ ֻכּיו… ל ז¿ ˙ ָכּ ∆„ ַ‡ב∆ּ ‰ ַ‰מ¿ ּ„ָ ƒּבו… מ

ר            ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ב¿ּ  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒ‰ַ77מ

בי‡ורים
75. לע˘ו˙ ‰רעו˙ לטובו˙. להשתמש עם המדות הרעות למטרה טובה, כגון 
הגאוה  במדת  וכן  חכמה׳.  תרבה  סופרים  ל׳קנאת  להשתמש  הקנאה  במדת 
במדת  כגון,  לרעו˙.  טובו˙  מ„ו˙   .76 ה׳׳.  בדרכי  לבו  ל׳ויגבה  להשתמש 
ובמדת אהבה, ישתמש לאהוב את  הרחמנות ישתמש לרחם על האכזרים. 
טובים,  ובמעשים  בתורה  אף שהוא מלא  במע˘יו.  ‰מ˙‚‡‰   .77 הרשעים. 
מכל מקום אסור לו להתגאות בכך, כשכל כוונתו בזה להתגדל ולהשתרר על 

בני אדם. 

ין  ≈‡ ׁ∆̆ ּוכ¿  ,˙ בו… טו…  ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ ָך  מ¿ּ ƒמ

ָר‰  ו… ּ̇ ָך  ָי„¿ ין ב¿ּ ≈‡ ,˙ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒָך מ ָי„¿ ב¿ּ

לּוָי‰  ּ¿̇ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ל  ָכּ י  ּƒ(י)כ  ,˙ וו… ¿̂ ƒּומ

״ותיראן  טובות.  מידות 
האלקים  את  המילדות 
דבר  כאשר  עשו  ולא 
מצרים  מלך  אליהן 
הילדים״  את  ותחיין 

(שמות א, יז). ובמסכת סוטה (יא:) דורשת הגמרא: ״ותחיין את הילדים – תנא 
לא דיין (למילדות) שלא המיתו אותן (את הילדים) אלא שהיו אף מספיקות 
להם מים ומזון״ (ומסייעות להחיותם, דהיינו שהיו מחביאות אותם בבתיהן 

ומגדלות אותם. רש״י).
מסירות נפשן של המילדות מוכיחה בלי ספק על מידותיהן הטובות ועל טוב 
ליבן. מדוע אין התורה מדגישה תכונות אלו? מדוע הזכירה התורה רק את 

יראת האלקים שלהן?
בספר ׳זכרון מאיר׳ מבאר, שמכח מידות טובות לבד לא היו המילדות יכולות 
הם  המלך  צו  הפרת  מתוך  כאלה  נפלאים  מעשים  שעשו.  מה  את  לעשות 
יכול  אלקים  ביראת  שספוג  מי  רק  אדם.  שבכח  ההטבה  מגבול  למעלה 
להתעלות להנהגה כזו ולהתעלם מן הסכנה הגדולה. לפיכך קבעה התורה 
את הגורם האמיתי: ״ותראין המילדות את האלקים״! ולכן - ״ולא עשו כאשר 

דבר אליהן מלך מצרים ותחיין את הילדים״.
נאמר  לא  כאן  גם  בתים״.  להם  ויעש  האלקים  את  המילדות  יראו  כי  ״ויהי 
״כאשר הטיבו עם הילדים״, אלא ״כי יראו״, ללמדך כי השכר של ״ויעש להם 
בתים״ בא עבור היראה.  הן יראו את ה׳ ולפיכך זכו לבתים של תורה ויראה, 
בתי  אמר  חד  ושמואל,  ״רב  (יא):  סוטה  במסכת  כדאיתא  מדה.  כנגד  מדה 
כהונה ולויה – אהרן ומשה. וחד אמר: בתי מלכות – דוד נמי ִמִמְרָים קאתי״. 

י. כי כל ‰˙ור‰ ˙לוי‰ ב˙י˜ון ‰מ„ו˙. כתב הגר״א (באבן שלמה פ״א): ״כל 
עבודת ה׳ תלוי בתיקון המדות, וכל החטאים מושרשים במדות, ועיקר חיות 

האדם הוא להתחזק תמיד בשבירת המדות, ואם לאו למה לו חיים״. 
כתב ה״חזון איש״ זצ״ל (אמונה ובטחון פ״ד אות ה-ו): ״מן המונחים הקיימים 
כי תיקון המדות מתיחס לאלה המצוות שהם בין אדם לחברו, וחובת היראה 
בשביל מצוות שבין אדם למקום יתברך, ומן המונח הזה קיימת הדעה כי יש 
בני אדם שלמים במצוות שבין אדם למקום יתברך וחסרים בתיקון המדות 
אל  לחודר  באמת  קיימת  זו  דעה  אין  אמנם  לחברו.  אדם  בין  רעים  והם 
פנימיות חזיון הזה. כי האמת, זה שמדותיו כברייתן ולא הותקנו על פי המוסר 

ר. ַ‡ח≈ ˙ ל¿ ƒי ר ַ‰ַבּ כ≈ ן, ּומו… מו… ט¿ ַע ַ‰ַמּ ≈„ ינו… יו… ≈‡ , ו¿ י˙ו… ב≈ ב¿ּ

 

 ‰ ּ„ָ ƒָכל מ , ו¿ ּזו… ƒמ ‰ ָנּ ֻׁ̆ יו זו… מ¿ ָ̇ ּ„ו… ƒר…ב מ י ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ ּƒן כ נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰
ָכ‡ן  ו… ל¿ ּ̇ כ¿ ַׁ̆ ַע˙ ָ‰ָ‡ָ„ם, זו… מו… ּ„ַ ˙ פ∆ ר∆ ‰ 81טו… ּ„ָ ƒּומ 

ַחר         ב¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ ָכל  ל¿ עו…  ּ ַסי¿ מ¿ ָ‰ָרע  ר  ∆̂ י≈ ו¿ ָכ‡ן,  ל¿ ו…  ּ̇ כ¿ ַׁ̆ מו… זו…  ו¿

ר,  ָבּ ¿„ ּƒמ ַבּ ך¿  ל≈ ‰ו… ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם  ל¿  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿  .‰ּ ָבּ ׁ∆̆ חּו˙  ‰ַ82ָפּ

 ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ו¿ ים  ƒב ≈‡ ּוז¿ ים  ƒר מ≈ ּונ¿  ˙ ַוֲ‡ָריו… ים  ּƒב ּ„ֻ ּבו…  ים  ƒע ¿‚ ּופו…

ל  ם ָכּ ƒם ע ח≈ ָלּ ƒ‰ יָניו ּול¿ ˜…ַח ע≈ פ¿ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂  ‰ּ ׁ̆ ַ‰ז∆ י ƒ‡‰ָ .ים ƒ̇ י ƒח ׁ¿̆ ַמ

פּו‰ּו  ר¿ ט¿ ƒי ָח„,  ∆‡ ַ‚ע  ר∆ יָניו  ע≈ ים  ƒַיֲעל ם  ƒ‡ ו¿ ָח„,  ∆‡ ו¿ ָח„  ∆‡

ֲ‡ָו‰  ַּ̇ ‰ַ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ ָ‰ָרעו… יו  ָ̇ ּ„ו… ƒמ ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ך¿  ָכּ ים.  ƒ̃ י ּ ƒז ַ‰ַמּ

ּבו…  ƒל ב¿ּ  ˙ לו… ּ ¿‚ ל¿ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ן,  ∆‰ ָבּ  ‡ ≈̂ ַכּיו… ו¿ ַעס  ַ‰ַכּ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ו¿

     ˙ מ∆ ר ָ‰‡¡ ּבו… ‡ו… ּ ƒל ƒר מ ≈̃ ָע ם, י≈ נ≈ ּ¿̃ ַ̇ י¿ ל…‡  ם ו¿ ַעל≈ּ ¿̇ ƒי ם  ƒ‡ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇

י„"  ƒמ ָ̇ י  ּ ƒ„ ¿‚ נ∆ ל¿ י ‰'  ƒ̇ י ּ ƒו ׁƒ̆ 84" ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿  . ך¿ ׁ∆̆ ח…  ׁ̆ ָימ≈ 83ו¿

(˙‰ילים טז, ח).

בי‡ורים
תמיד  שתלך  הגר״א:  פירש  רגליהם״,  בעפר  מתאבק  והוי  לחכמים,  ועד 
אחריהם, כמו שנאמר (משלי י״ג) הולך את חכמים יחכם, ומשלו לחנוני מוכר 
בשמים שנשאר האבק בו. ובפרקי דר״א (פכ״ה) מסיים על משל זה: כך כל מי 
שהולך עם הצדיקים לוקח מדרכיהם וממעשיהם הטובים. ובאדר״נ (ו׳): בזמן 
שתלמיד חכם נכנס לעיר אל תאמר איני צריך לו, אלא לך אצלו. 81. טורפ˙ 
ומושכתו אליה.                דעתו של האדם  ונוטלת את  חוטפת  כל מדה  „ע˙ ‰‡„ם. 
82. ‰פחו˙ ˘ב‰. שיבחר בצד השלילי ביותר שבה. 83. וימ˘ חו˘ך. יהיה 
לבו חשוך מאד. 84. ˘וי˙י ‰' לנ‚„י. תמיד אחשוב כאילו ה׳ עומד נגדי ורואה 
מעשי. ומסיים הפסוק ״כי מימיני בל אמוט״, כי בעבור זה יעמוד מימיני לעזור 

 . נו… לו… ¿̃ ּƒב  „ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒּומ רו…  ל ֲחב≈ ׁ∆̆ נּו˙  ¿‚ ּƒב י„  ƒמ ָּ̇ מו…  ¿̂ ַע  ‰ ַיפ∆ּ 78ּומ¿

 ׁ̆ י≈ ו¿ ח,  ָבּ ֻׁ̆ ן מ¿ ƒַיי י˙  ƒָחב  ‡ ַמל≈ּ מ¿ּ ׁ∆̆ י  ƒמ ‰ ל¿ מ∆ ּ„ו… ׁ̆ ַ‰‰ּו‡  י ƒ‡‰ָ ו¿

ן  ƒי ַ‰ַיּ ל  ָכּ ‡ַב„  י…ּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡ ָטן,  ָ̃ ב  ∆̃ נ∆ י˙  ƒָחב ∆‰ י˙  ּƒ̇ ח¿ ַ̇ ב¿ּ

 ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ ך¿  ָכּ  ; ˙ו… ‡ו… ם  ּ…̇ ס¿ ƒי ל…‡  ם  ƒ‡ ָטן  ָּ̃ ‰ַ ב  ∆̃ ּ נ∆ ַבּ ח  ָבּ ֻׁ̆ ַ‰מ¿

י  ≈„ ַעל-י¿ ל  ַ‰כ…ּ  „ ַ‡ב≈ּ י¿ ָר‰,  ו… ּ̇  ‡ ָמל≈ ‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,‰ּ ַ‰ז∆

ם  ≈‰ ים  ּƒַעט ּומ¿ ָנּ‰.  ּ ¿̃ ַ̇ ל¿  ׁ̆ ָיחּו ל…‡  ם  ƒ‡ ַ‰ז…ּ‡˙  ָ‰ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

מו…  יר, ּוכ¿ ּƒכ‰ַ ים ל¿ ƒין ֲחָכמ ≈‡ ׁ∆̆  ׁ̆ ˙. י≈ מ∆ ים ָ‰‡¡ ƒיר ּƒכ ָלם ַ‰ַמּ עו… ָבּ

ל…‡  ך¿  ָכּ ם,  ֻסָלּ ב¿ּ  ˙ ַלֲעלו… ל  ָיכו… ָליו  ַר‚¿ י  ּ≈̇ ׁ¿̆ טּוַע  ָּ̃ ‰ַ ין  ≈‡ ׁ∆̆

‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ בּוָנ‰.  ּ¿̇ ּבו…  ין  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿  ˙‚ַ ר≈ ַמ„¿ ב¿ּ  ‰ ַיֲעל∆

ל  ָכּ ים  ׂ ƒ̆ ָיּ ׁ∆̆ ַע„  עּוָריו  נ¿ּ ƒמ ָלם  ָ‰עו… ֲ‡ַו˙  ַ̇ ב¿ּ ע  ַבּ ט¿ ƒנ ו¿ ָחָכם, 

ל  ּ‚ַ י ֻ‰ר¿ ּƒרו… ָ‰ַרע, כ ¿̂ ƒן י ˆו… ˙ ר¿ ו… ׂ̆ ַלֲע ֲ‡ָו˙ו… ו¿ ַּ̇ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ָמ˙ו… ל¿ ָחכ¿

 , ו… ׁ̆ ַנפ¿ ב¿ּ ים  ƒבּוע ¿̃ ם  ≈‰ ׁ∆̆ ַע„  ים  ƒָרע‰ָ ים  ׂ ƒ̆ ֲע ַמּ ַבּ עּוָריו  נ¿ּ ƒמ

ׁ̆ ּבו…  ּ י≈ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ˙. ו¿ ׁ̆ ָ‰ֲעו…נו… ח ָי˜ּו ַפּ ƒט 79מ ל≈ ָמּ ƒ‰ ‡…„ ל¿ ‰ לו… מ¿ ׁ∆̆ ָ̃ ו¿

ים, ַ‡ך¿ ל…‡ ָ‰ָי‰  ƒב ים טו… ƒָרכ ¿„ ּƒך¿ ב יל≈ ı ל≈ ַ‚ם ָחפ≈ יר ו¿ ּƒכ‰ַ ָמ‰ ל¿ ָחכ¿

ים,  ƒר ָׁ̆ ים ַ‰י¿ ƒָרכ ּ ¿„‰ַ ָמ‰ ו¿ ם ַ‰ָחכ¿ ∆‰ מ…ַע מ≈ ׁ¿̆ ƒים ל ƒל ַ‰ֲחָכמ ∆̂ ≈‡80

ן  מו… ׁ̆ לו… ַמט¿ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ ‰ ל¿ מ∆ „ו… ים. ו¿ ּƒכ ַׁ̆ ַמֲח ך¿ ב¿ּ ל≈ ך¿ ‰ו… ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒּומ

בי‡ורים
78. ומיפ‰ עˆמו ˙מי„ ב‚נו˙ ˘ל חברו. עורך מעשיו הטובים וחכמתו למול 
מעשי חבירו או חכמתו כדי שמתוך כך יראה שהוא מכובד וחבירו בזוי, נמצא 
מתפאר בחסרונותיו של חברו ובסכלותו, וזהו ״מתכבד בקלון חברו״, שעל ידי 
השוואה זו מכבד את עצמו בגנות חברו. 79. מפח י˜ו˘. ממלכודת המוקש 
של רשת העוונות. 80. ‡ˆל ‰חכמים. במסכת אבות (א, ד): ״יהי ביתך בית 

יַע  ּ ƒ‚ַי ָניו, ו¿ ס ָבּ נ≈ יַפר¿ ƒל ו כ≈ּ ַכל¿ ך¿ ַ‰ּלּוַח י¿ ו… ּ̇ ƒיו, ּומ ָ̇ בו… חו… ָרָכיו ו¿ ¿̂ ּו

י  ּיּור≈ ƒ̂ רּו ּבו…  ּ י¿ ַ̂ ים י¿ ƒיל ƒס ב ָ‰ָ‡ָ„ם: ַ‰כ¿ּ ך¿ ל≈ ָל‰. ָכּ „ו… ּ ¿‚ ˙ ל∆ ע∆ ˙ו… ל¿

ם  ָבּ ƒּו ל‡ יַמל¿ּ ƒן, ו ל 92ָוָ‡ו∆ ב∆ י ‰∆ ≈̃ ּו ּ̃ ƒבּו ָעָליו ח ּ¿̇ כ¿ ƒי ר, ו¿ ∆̃ ׁ∆̆ ל ו¿ ב∆ ∆‰

ב  ַּ̇ כ¿ ƒם מ ָבּ ƒבּו ַעל ל ּ¿̇ כ¿ ƒי ים  ƒיל ּƒכ ׂ ¿̆ ַ‰ַמּ ו¿ י˜;  ƒָור ל  ב∆ ∆‰ ˙ בו… ָׁ̆ ַמֲח

˙, ַע„  ּ„ו… ּƒַמ˙ ַ‰מ ָחכ¿ ˙ ו¿ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ ‰ַ „ סו… ‰ּו‡ י¿ ׁ∆̆ ים,  ƒ‰…ל ¡‡

ַנ˙  ָוּ ַכּ  ‰ ָ̇ ָ‰י¿  ‰ ָלז∆ ו¿ יַע.  ƒ̃ ָ‰ָר ז…ַ‰ר  כ¿ּ ם  ָ̇ ו… ׁ̆ ַנפ¿ ירּו  ƒ‰ ַיז¿ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

ם ַעל לּוַח  ב≈ ¿̇ ָכּ יָך,  ∆̇ ע… ב¿ּ ¿̂ ם ַעל ‡∆ ר≈ ׁ¿̆ ָ̃ 93" : רו… ָ‡מ¿ ב¿ּ ל…מ…‰  ׁ¿̆

ָך" (מ˘לי ז, ‚).  ב∆ּ ƒל

ַזך¿  ם  ƒ‡ ָנַער,  ר  ַנכ∆ּ ¿̇ ƒי ַמֲעָלָליו  ב¿ּ ם  ּ‚ַ94" ל…מ…‰:  ׁ¿̆ ָ‡ַמר   „ עו…
ַעל  ַמר  ¡‡ נ∆ סּו˜  ַ‰ָפּ  ‰ ז∆ י‡).  כ,  (˘ם   " לו… ע√ ָפּ ר  ָׁ̆ ָי ם  ƒ‡ ו¿  

מו…  כ¿ּ ם.  י‰∆ ≈̇ ּ„ו… ƒמ ר  ָכּ ƒנ ם  י‰∆ עּור≈ נ¿ּ ƒמ י  ּƒ95כ ים,  ƒָער ַ‰נ¿ּ ָחַנ˙  ַ‰ב¿

ם  ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒּומ ,˙ ׁ∆̆ ˙ ב…ּ ּ„ַ ƒם מ ∆‰ ‰ ָבּ ∆‡ ר¿ ƒים נ ƒָער ˙ ַ‰נ¿ּ ָ̂ ¿̃ ƒמ ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ ׁ∆̆

ל  ים ‡∆ ƒט ם נו… ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒָו‰, ּומ‡ֲ ַּ̇ ל ַ‰ ים ‡∆ ƒט ם נו… ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒַעּזּו˙, ּומ‰ָ -

בי‡ורים
בהם  להתבונן  לבך  שים  ‡ˆבעו˙יך.  על  ˜˘רם   .93 ושקר.  עמל  ו‡ון.   .92
י˙נכר  במעלליו  ‚ם   .94 לבך.  במחשבות  היטב  לזכרם  אותם  וחקוק  תמיד, 
בהתנהגותו.                     הוא  תמים  והאם  טהור  האם  להכיר  ניתן  בנערותו  כבר  נער. 
95. כי מנעורי‰ם נכר מ„ו˙י‰ם. במסכת ברכות (מח.) מביאה הגמרא מאמר 
השגור בפי הבריות: ״בוצין בוצין מקטפיה ידיע״, פירוש, כל דלעת ודלעת כבר 
בקטנותה לפי השרף היוצא ממנה בשעת חניטה, ניתן להכיר את איכות הפרי 
כיצד  לדעת  ניתן  בקטנותם  ממעשיהם  אדם  בבני  כן  וכמו  טוב,  יהיה  אם 

יתנהגו לכשיגדלו.

ָ‡ר   ּׁ¿̆ ƒמ ׁ̆ ָמ˙ו… ַחָלּ ָחכ¿ ‚ּופו… ּוב¿ ַל„ ‰ּו‡ ב¿ּ ּנו… ׁ∆̆ ָע‰  ָׁ̆ ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ
ם  ָ„ם ‰≈ ל¿ ָוּ ƒ‰ ם יו… ˙ 86ב¿ּ ּיו… ƒר ל ַ‰ב¿ּ י ָכּ ּƒכ ,˙ ּיו… ƒר ל ‰ַ85ב¿ּ ָכּ

יך¿  ƒר ָ̂ ָמם, 87ֲ‡ָבל ָ‰ָ‡ָ„ם  ¿̂ ַע ים ל¿ ƒע ּ ַסי¿ ים ּומ¿ ƒל כ¿ ‡ו… ים ו¿ ƒכ ל¿ ‰ו…

ָמ˙ו…                ׁ¿̆ ƒנ ל¿ ּון  ּ̃ ּƒ̇ ר  ≈̇ יו… יך¿  ƒר ָ̂ ן  ַ‚ם-כ≈ּ ו¿  , ‚ּופו… ב¿ּ ל  „ו… ּ‚ָ ט…ַרח 

ָ‰ָ‡ָ„ם  י  ּƒכ ים,  ƒב טו… ים  ƒָרכ ּ ¿„ ין  ƒב‰ָ ּול¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿ ן  ּ≈̃ ַ̇ 88ל¿

 ‰ מ∆ 90ּ„ו… ּבו…  ƒל ַ‡ך¿  ָמ‰,  ≈‰ ב¿ ּƒכ  ‚ ≈‰ 89נו…  „ ַלמ≈ּ מ¿ ל…‡  ב¿ּ ˙ו…  ָלּ ƒח ¿̇ ּƒב

 - ׁ̆ פ≈ּ ƒַי„ ט ּ‰ ב¿ּ ם ַ‰ּלּוַח ַ‰ז∆ ƒ‡ ,ב ָעָליו ּ…̇ כ¿ ƒּו‡ מּוָכן ל‰ ׁ∆̆ לּוַח  ל¿

 ‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י ל ו¿ ≈̃ ל¿ ַ̃ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ ים ַע„  ƒי ‰ֲ91ָבל טּוט≈ ר¿ ׂ ƒ̆ ט ָעָליו  ט≈ ר¿ ׂ ַ̆ י¿

ָיָניו  נ¿ ƒע ר  ∆„ ס≈ ָעָליו  ב  ּ…̇ כ¿ ƒי ָחָכם  ∆‰ ֲ‡ָבל   ,„ עו…  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ּבו… 

בי‡ורים
לי ולא אהיה נוטה לנפול. (מצודת דוד). 85. ‰בריו˙. בעלי חיים. 86. ביום 
‰ול„ם ‰ם ‰ולכים. במסכת בבא קמא (סה:) אמר רבא: שור בן יומו (ביום 
שנולד, הרי הוא כבר) קרוי שור, איל בן יומו קרוי איל. והכוונה שעגל משעה 
ובדעתו.                  במהלכו  במאכלו,  עניניו,  בכל  גדול  שור  כמו  הוא  הרי  שנולד 
גדול  טורח  יש  כשנולד  האדם  כלומר,  ‚„ול.  טורח  ˆריך  ‰‡„ם  ‡בל   .87
להוריו בטיפול גופו ובגידולו. 88. ל˙˜ן ‰חכמ‰. ללמדו דרך הישר ולעלות 
במדרגות החכמה. 89. נו‰‚ כב‰מ‰. כאמור בפסוק (בראשית ח, כא) ״כי יצר 
לב האדם רע מנעוריו״. פירוש, כי הרצונות של לב האדם הם רעים מילדותו, 
מהרגע שנולד. ובאיוב (יא, יב) ״ועיר פרא אדם יולד״, ופירש ה׳מצודת דוד׳, כי 
כל אדם כאשר יולד הוא כעיר פרא מבלי חכמה, וכאשר יכין לבו הנה ישכיל. 
90. „ומ‰ ללוח ˘‰ו‡ מוכן לכ˙וב עליו. באבות (ד, כ): ״אלישע בן אבויה 
ניר חדש...״ כשם שדיו  על  לדיו כתובה  דומה,  הוא  ילד למה  אומר, הלומד 
הכתובה על ניר חדש - שעדיין לא כתבו בו - הדיו נבלע ונדבק בו היטב, ואינו 
נמחק לעולם, כמו כן הלומד בעודו צעיר כאשר עדיין לא נחקקו במוחו ענייני 
משתכח.                ואינו  היטב  בו  נחקק  לימודו  לקבל,  פנויים  וליבו  ודעתו  העולם, 

91. ‰בלים. דברים שאין בהם ממש.

שאז  הזה,  והדיבוק 
כשיהיה זמנה להתפרש, 
מכל  לגמרי  תתפרש 
הולך  הוא  ואם  וכל. 
בדרך טוב, הוא מרחיקה 
מעצמו. והנה בזמן הזה, 
הערלה,  הרחק  שהוא 
הוא  מפיו  היוצא  ההבל 
אחרא  סיטרא  מכניע 
גדולה,  שבירה  ושוברה 
וממשיך הכח של  וחוזר 
שקיבל  התורה 
שנולד.  קודם  בראשונה 
לקבל  שהשלים  וכיון 
לו לעשות,  יש  אז  הכח, 
ולכן הוא חייב במצוות.

מ„ו˙.  ספר  ז‰  י‚. 
ירוחם  רבי  המשגיח 
זצ״ל  ליבוביץ  הלוי 
ממיר כתב (ד״ת ד, לט): 
מאדמו״ר  שמעתי  ״פעם 
על  זצ״ל  מקלם  הסבא 
נזכר  לא  השאלה מדוע 
כל  בתורה  בפירוש 
הענין והחומר של מידות [וכבר עמד על זה רבי חיים ויטאל בשערי קדושה 
ח״א שער ב]. ואם כי מידת הגאוה אמנם נזכרת בתורה, כנאמר ״ורם לבבך 
וגו׳ ״ (דברים ח, יד) ועוד כאלה, אולם מידות הכעס והקנאה וכד׳, אשר הינם 

ים  ƒ̃ ָּ̇ ע¿ 98נ∆ יָנם  ≈‡ ָנ‰  ¿̃ ּ ƒז‰ַ י  ימ≈ ּƒב ֲ‡ָבל 

י  ימ≈ ּƒב ם  ∆‰ ָבּ ָ‰יּו  ּׁ∆̆  ‰ ַמּ ƒמ ל  ַ̃ ב¿ּ

ף,  ס∆ כ∆ּ ַטס  ל¿ ים  ƒמ ּ„ו… ם  ≈‰ ו¿ ֲחרּו˙.  ַ‰ַבּ

 ‰ ֲחֻלָ„ּ ָל‰  ע¡ ∆‰ ו¿ ע  ַ̃ ר¿ ַּ̃ ַבּ ָטמּון  ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

˙ו…  יך¿ ‡ו… ƒר ָ̂  , ָמָנ˙ו… ַ‰ט¿ ך¿  ‡…ר∆ 99ב¿ּ ָעָב‰ 

ַע„   ‰ ָ̃ י ƒר מ¿ ַ‡ַחר   ‰ ָ̃ י ƒר 100מ¿ ף  ס∆ ַ‰כ∆ּ

ך¿  ָכּ  .‰ ∆‡ ַ‰ָנּ ‰ּו  ≈‡ ַמר¿ ל¿ ף  ס∆ ַ‰כ∆ּ ּוב  ׁ̆ ָיּ ׁ∆̆

 , ָ‰‚ו… נ¿ ƒּכו… ּומ ר¿ י ַ„ּ ƒפ ר ָ‰ַלך¿ ל¿ ׁ∆̆ ָ‰ָ‡ָ„ם ֲ‡

 ,˙ רּועו… ּ¿‚‰ַ  ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ י  ≈̃ מ¿ ƒע ב¿ּ ע  ַ̃ ׁ¿̆ ƒנ ו¿

ין  ב≈ּ יל  ּ ƒ„ ַ‰ב¿ 101ל¿ לו…  כ¿ ׂ ƒ̆  § ט̆… ל¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂

יל  ּ ƒ‚ ַ‰ר¿ ּול¿ ר  ‰ו… ַ‰ָטּ ין  ּוב≈  ‡ מ≈ ַ‰ָטּ

 ˙ בּועו… ˙ ט¿ ּ„ו… ּƒיּו ַ‰מ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ָ„‰ ַע„  ֲעבו… ַבּ

. ּבו… ƒל ˙ ב¿ּ ּורו… ׁ̆ ¿̃ ּו

ם  ַּ̇ ח¿ נ∆ ו¿ ב  ַּ̇ כ¿ ƒנ  ˙ ּ„ו… ƒמ ר  פ∆ ס≈  ‰ (י‚)ז∆

בי‡ורים
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לדעת לחלק. 

 ˙ ּ„ו… ƒמ ל  ָכּ י  ּƒכ ַ„ע,  ו¿  .˙ בו… טו…  ˙ ַמֲעלו…

י  ימ≈ ּƒב ּבו…   ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ָ‰ָ‡ָ„ם 

י  ימ≈ ּƒב ָ‰יּו  ם  ≈‰ נּו˙,  ¿̃ ּ ƒז‰ַ ו¿ ֲחרּו˙  ַ‰ַבּ

ַמן ַ‰‰ּו‡  ּ ז¿ ַבּ ֲחרּו˙, ַ‡ך¿  ַּׁ̆ ‰ַ ו¿ „ּו˙  ל¿ ַ‰ַיּ

יָ‡ם  ƒַלֲ‰ב ם ו¿ ָ̇ ‡ו… ַ‰ר¿ ַח ל¿ ל…‡ ָ‰ָי‰ ּבו… כ…ּ

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ƒָער ַ‰נ¿ּ 96ו¿  .‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ‰ַמּ י  י„≈ ƒל

ּיּוַכל  ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ לּו˙, ‡∆ ם ַנב¿ י‰∆ ָל‰ ֲעל≈ ¿„ ּ‚ָ

ָב‰,  ך¿ ַ‰ּטו… ר∆ ּ ל ַ‰„∆ ם ‡∆ ָ̃ י ּƒ̇ ַ‰ע¿ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿

ַח  ם כ…ּ ∆‰ ין ָבּ ≈‡ ל, ו¿ ב≈ּ ַ̃ ם ל¿ ַח ָל‰∆ י נו… ּƒ(י‡)כ

ַי„  ַח˙  ַּ̇ ƒמ ר…ַח  ב¿ ƒל ו¿  ˙‡ ≈̂ ָל ָמ‰  ָחכ¿ ו¿

ל,  ב…ּ ס¿ ƒל ים  ƒיכ ƒר ¿̂ ם  ≈‰ 97(יב)ו¿ ר,  ַיס≈ּ ַ‰מ¿

ל˜בל.  ל‰ם  נוח  כי  י‡. 
על הפסוק (משלי יג, כד) 
מוסר״,  שחרו  ״ואוהבו 
דוד׳:  ה׳מצודת  ביאר 
מייסרו  בנו  את  האוהב 
בעת השחר, רוצה לומר 
יוכל  עת  בילדותו, 
אשר  לכל  לנטותו 

יחפוץ.
(שער  השל״ה  כתב 
אות  האותיות 
והמשילו  דרך-ארץ): 
בעוד  לנטיעה  זה  דבר 
שהיא ילדה יוכל האדם 
כפי  ולישרה  לנטותה 
נתגדל  אם  אבל  רצונו, 
אי  בעקמימות  האילן 
לישרו  לו  אפשר 

אחר-כך, כן משפט הנער.
ובתחילה,  כתב:  להרמח״ל  חיים׳  עץ  ׳דרך  בספר  לסבול.  ˆריכים  ו‰ם  יב. 
הפנימית,  הערלה  אך  ימים.  שמונה  אחר  אותה  בגוף, מעבירים  כשהערלה 
שהיא ערלת הלב, אינה סרה אלא לאחר שלוש עשרה שנים ויום אחד, ולכן 
כל אותו הזמן הוא פטור מן המצוות. ועם כל זה באותו הזמן צריך לייסרו, 
פורשת  היא  ואז  היטב,  ממנו  הערלה  לו שתפרד  גורם  שזה  כמו שאמרתי, 
ממנו לגמרי בזמן המוכן כנאמר למעלה, ועל כן אמר ״ירחיקנה ממנו״, ולא 
אמר ״יסירנה ממנו״, כי אין זה להסירה, כי אם בזמנה תסור...והנה כן הדבר 
הקשר  מן  להרחיקה  כדי  חיבוט  וצריך  בו,  קשורה  האולת  כי  בנער,  הזה 

בי‡ורים
96. ו‰נערים. הצעירים אף אם גבר עליהם טבע הרע עדיין אפשר... 97. ו‰ם 
ˆריכים לסבול. את דברי המייסר, מאחר ואין בהם עדיין כח וחכמה לברוח 

מתחת ידיו, ועוד שאז עדיין נפשם רכה ונוחה לקבל דברי מוסר. 

י               ƒל כ¿ּ ח  ַ̃ ו¿ מּוָסר  ַמע  ׁ¿̆ ן  ָלכ≈ ‡ּוָמ‰.  מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע יּוַכל 

           ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ  ,‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇  ‡ ֲ‰לו… יָך.  ∆̇ ּ„ו… ƒמ ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ ָך  ָי„¿ ב¿ּ ָך  ¿̇ נּו ֻ‡ָמּ

ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ו¿  ,˙ לו… „ו… ּו‚¿  ˙ ַטּנו… ¿̃  ,˙ עו… ב¿ּ ַמט¿ י  ינ≈ ƒמ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ לו… 

ַ„ע  ּ י≈ ׁ∆̆ ַע„  ַ‡ַח˙,  ָכל  ב¿ּ  ˙ נו… ¿̃ ּ ƒל ַמ‰  ַ„ע  י≈ ל…‡  ָים,  ו¿ ָׁ̆ ו¿ ם  ָכּ ר¿ ע∆

ַע             ב≈ּ ַמט¿  ‰ יז∆ ≈‡ יַ„ע  ל≈ יך¿  ƒר ָ̂ ַ‚ם  ו¿ ַע.  ב≈ּ ַמט¿ ל  ָכּ ל  ׁ∆̆ ך¿  ר∆ ע≈

˜…ל  ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ ַ‡ַחר  יָ‡ּ‰.  ƒ̂ ‰ו… ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ 102 יָ‰  ָעל∆ ָ‚ַזר  ו¿ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ַסל  ָפּ

ַ‡ַח˙            ָכל  ב¿ּ ח  ַּ̃ ƒל ַ„ע  י≈ ָ‡ז   ,‰ָ כ∆ ַיַער¿ ו¿ ַע  ב≈ּ ּוַמט¿ ַע   ב≈ּ ַמט¿ ל  ָכּ

 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ַזר  ּ‚ָ ׁ∆̆ ַע  ב≈ּ ַמט¿ ּוב¿  ,‰ ו∆ ָׁ̆ ך¿  ר∆ ע≈ 103ב¿ּ ָרָכיו  ¿̂

ס.  נ≈ ָּ̃ ƒי  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע 104ב¿ּ  ‡ ָלּ יָ‡ּ‰ ‡∆ ƒ̂ יו…  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ר  ָזּ‰≈ ƒי יָ‡ּ‰  ƒ̂ ‰ו… ל¿

ַע               ב≈ּ ּוַמט¿ ַע  ב≈ּ ַמט¿ ָכל  ב¿ּ יַע  ּ ƒ‚ַמ  ׁ̆ י ƒ‡‰ָ  ‰ּ ז∆ ׁ∆̆  ,‡ ָ̂ מ¿ ƒנ

ל…‡           ו¿ ˜…ל  ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ׁ̆ פ≈ּ ּƒט‰ַ ֲ‡ָבל  ָח‰.  מ¿ ׂ ƒ̆ ּול¿ ָב‰  טו… ל¿

    ‰ ז∆ יַע  ּ ƒ‚ ַיּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡  , ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ַסל  ָפּ ּׁ∆̆ ַמ‰  י‡  ƒ̂ יו… ו¿  , יך¿ ƒַיֲער

ל. „ו… ּ‚ָ ˜ּ ז≈ ∆‰ ל¿

ָך,  ב¿ּ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ר…ב  ַעל  ל  ָׁ̆ מ¿ ƒנ  ‰ּ ַ‰ז∆ ל  ָׁ̆ ַ‰ָמּ ח  ַ̃ י,  ƒנ ב¿ּ  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ס  ל∆ פ∆ ‰ 105ב¿ּ ּ„ָ ƒּומ ‰ ּ„ָ ƒל מ ˜…ל ָכּ ׁ¿̆ ƒ̇ ˙, ו¿ ַטּנו… ¿̃ ˙ ּו לו… „ו… ּ ¿‚

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ַ„ע  ≈̇ ו¿  ,‰ ּ„ָ ƒּומ  ‰ ּ„ָ ƒמ ל  ָכּ ך¿  ר∆ ע≈ ַ„ע  ּ≈̇ ׁ∆̆ ַע„  ָך,  ¿̇ ָמ ָחכ¿

ל…‡  ָך ו¿ ‰ ב¿ּ ָר‡∆ ‡ י≈ ל…ּ ׁ∆̆ ם  ∆‰ ר ָבּ ָזּ‰≈ ƒ‰ ל ל¿ „ו… ך¿ ַ‰ָ‚ּ ל∆ ַסל ַ‰מ∆ּ ר ָפּ ׁ∆̆ ‡ֲ

בי‡ורים
בה.               יסחרו  ולא  זו  מטבע  יקבלו  שלא  המלך  שציוה  ל‰וˆי‡‰.  ˘ל‡   .102

103. בערך ˘ו‰. למטבע. 104. בענין. באופן. 105. בפלס. ביושר. 

ַע˙,  „ ָלָ‡ָ„ם ַ„ּ ַלמ≈ּ ָמ‰ ל¿ ַע˙ ַ‰ָחכ¿ ַטַבּ ב¿ּ

י  ƒל כ¿ ƒל ׁ̆ י ƒ‡ ל ָכּ י  י„≈ ּƒב  ‰ ז∆ ר  פ∆ ˙ ס≈ יו… ¿‰ ƒל

יו  ָ̇ ּ„ו… ƒמ כו…  ו… ּ̇ ƒמ ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ נּו˙  ֻ‡ָמּ

י  ל≈ כ¿ּ ָי„ו…  ב¿ּ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ן  ָ‰ֻ‡ָמּ י  ּƒכ יו,  ׂ ָ̆ ּוַמֲע

 , ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע יּוַכל  נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ

ל…‡  נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ י  ל≈ כ¿ּ ָי„ו…  ב¿ּ ין  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ ֲ‡ָבל 

היסודיים שבמידות, לא 
נזכרו כלל בתורה?

בתירוץ  דבריו  והיו 
של  במשל  השאלה, 
לא  כמובן  אשר  חייט, 
אומן  הוא  אחד  כל 
ולהיות  זה  במקצוע 
להתלמד  צריכים  חייט 
ואפילו  דברים,  בכמה 
ואיך  המחט  לאחוז  איך 

לחייט  בד  מביא  אשר  אדם  והנה  ללמוד.  צריכים  בבד  המחט  את  לתחוב 
לתפור לו בגד, הלא יאמר לו בקצרה, הנה הבד ותפור לי בגד כפי מידתי, ולא 
יאריך להגיד לו לחייט כי יקח מחט וכי יאחוז אותו ביד ימינו וכי יאחוז אותו 
רחוקות  ולא  סמוכות  בתפירות  בהבד  המחט  את  יתחוב  וכי  ישר  באופן 
הלא  לו:  באמור  מפניו,  יגרשנו  הלא  איתו  ידבר  ככה  אם  כי  לזה.  וכדומה 
לחייט באת ולא לסנדלר, עליך רק להגיד לי איזה בגד אתה רוצה, ואני כבר 

אעשה מה שצריך לעשיית הבגד, כי חייט אני!
שטיק  (=א  ׳מלאכה׳  לישראל  הביא  הוא  ברוך  הקדוש  בעניננו.  הוא  וככה 
הוא:  ברוך  הקדוש  אמר  ה׳מלאכה׳?  ומהי  כתיקונה.  לעשותה  ארבייט) 
מי  מחפש  שאני  ה׳מלאכה׳  זוהי  ו)  יט,  (שמות  קדוש״  וגוי  כהנים  ״ממלכת 
כדי לעשות  כי  ודאי  ישראל  הבינו  לה?  ויעשנה. האתם מקבלים  שיקבלנה 
תנאים  וישנם  גדול,  אומן  ואף  אומן,  מקודם  להיות  צריכים  כזו  מלאכה 
המכשירים את האדם לאומנות זאת ה׳מלאכה׳ – ללא כעס, ללא גאוה, ללא 

כל המידות הרעות הרבות למיניהם.
ועל זה באה תשובתם: ״ויאמרו כל אשר דיבר ה׳ נעשה״ (שם שם, ח). מקבלים 
אנחנו לעשות ה׳מלאכה׳ של ״ממלכת כהנים וגוי קדוש״, ויודעים אנו ודאי את 
לזו  קודמות  אשר  המידות  הכנת  כל  המלאכה,  זו  בעשיית  הקשור  כל 
אומנות  בגד ללא  כמו תפירות  זה  הנה  תיקון המידות  בלעדי  כי  המלאכה, 
החייטות, ללא המחט והחוטים, וכל שאר הכלים המכשירים פעולת התפירה.
וזהו הענין אשר לא נזכרו בתורה עניני המידות ולא באה כל אזהרה עליהן, 
כי כל התורה וכל דיניה מיוסדות עליהן, שהרי הן הכלים לכל מעשה התורה, 

וכשמקבלים את התורה – ודאי כרוכות עמה כל המידות״. עכ״ד.  

זקוק לשלשת אלו, כי אין 
ולפי  שוים  הזמנים  כל 
מצבו באותה העת צריך 
מסוגי  באחד  להשתמש 
יצר-הרע,  כנגד  היראה 
הרוממות  יראת  אמנם 
וכלשון  מכולם,  גדולה 
מיסודי  (פ״ב  הרמב״ם 
התורה ה״ב): ״והיאך היא 
ויראתו,  לאהבתו  הדרך 
האדם  שיתבונן  בשעה 
במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהם חכמתו שאין לה ערך ולא קץ, 
הגדול...  השם  לידע  גדולה  תאוה  ומתאוה  ומפאר  ומשבח  אוהב  הוא  מיד 
ויודע  ויפחד  וירא  לאחוריו  נרתע  הוא  מיד  עצמן  האלו  בדברים  וכשמחשב 

שהוא בריה קטנה שפלה אפלה עומד בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות...״

 ˙‡ַ ר¿ ƒי: "8י ל≈ ׁ¿̆ ƒמ יל ב¿ּ ƒח ¿̇ ƒ‰ ן כ≈ ו¿ ם.  ּׁ≈̆ ‰ַ

ם:  ּ ַסי≈ ַע˙: (מ˘לי ‡, ז), ּומ¿ י˙ ָ„ּ ׁƒ̆ ‡ ‰' ר≈

ל" (˘ם  ַ‰ָלּ ¿̇ ƒ̇ י‡  ƒ‰ '‰ ˙‡ַ ר¿ ƒי ‰ ָּׁ̆ ƒ‡9"

ל  ָכּ ƒמ יר  ׁƒ̆ ָע ָ‰ָי‰  ל…מ…‰  ׁ¿̆ 10ּו ל).  ל‡, 

כז):           י,   ‡ (מלכים  יב  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ָ‰ָ‡ָ„ם, 
ם  ƒַלי ָׁ̆ ירּו ּƒף ב ס∆ ˙ ַ‰כ∆ּ ך¿ ‡∆ ל∆ ן ַ‰מ∆ּ ּ≈̇ ּ ƒ11ַוי"

ל  "‰ֲ12ב≈ ַמר  לו…  ‰ ָנ‡∆ לו…  ים",  ƒָבנ‡ֲ ַכּ

בי‡ורים
הדיוט ומלך, טפש וחכם, עני ועשיר. כלומר, בטרם שמלך היה הדיוט, ובטרם 
זכה לחכמה הרבה ולעושר הרב שנתן לו הקדוש ברוך הוא היה כטפש וכעני 
לעומת מה שהיה בזמן שפע חכמתו ועשרו. 8. יר‡˙ ‰' ר‡˘י˙ „ע˙. פירוש, 
בראשית למוד הדעת יקנה יראת ה׳, כי הלא אוילים ורשעים בזו את החכמה 
והמוסר, ואם לא יקנה יראת ה׳ בראשיתה, מה תועלת בלמודה, הלא יבזה 
אותה וימאס בה (מצודת דוד). 9. ‡˘‰ יר‡˙ ‰' ‰י‡ ˙˙‰לל. רק אשה יראת 
ה׳ אותה ראוי להלל. 10. ו˘למ‰ ‰י‰ ע˘יר מכל ‰‡„ם. כלומר, אילו אדם 
אחר היה מזהיר על יראת-שמים, לא היו דבריו מקובלים על העולם, כי היו 
אומרים: מאחר ואין לו ענין בעושר ותענוגי העולם הזה, ולא טעם מטובת 
העולם הזה כלום, אלא כל פניותיו הוא רק בעניני יראת ה׳, לכך הוא מזהיר 
על יראת ה׳, כי כל תענוגי העולם הזה נחשבים אצלו להבל. 11. וי˙ן ‰מלך 
‡˙ ‰כסף בירו˘לים כ‡בנים. הניחם ברחוב העיר כאבנים, ובעבור כי היו 
‰בל   .12 דוד).  (מצודת  וללקחם  לגנבם  מהאפשר  היה  לא  המשקל,  רבי 
הזהירם  הבל״,  הכל  הבלים  ״הבל  לבני-אדם:  אמר  המלך  שלמה  ‰בלים. 
לההביל ולהמאיס את ההבלים, מה שהכל הבל, אשר בשום אופן לא יצמח 

ָמ‰ ָ„ּ ¿̃ ‰ַ

              ˙ ∆‡2 ָמע,  ׁ¿̆ ƒנ ל  ַ‰כ…ּ ָבר  ּ„ָ ף  1סו…

יו  ָ̇ ו… ¿̂ ƒמ  ˙ ∆‡ ו¿ ָר‡  י¿ ים  ƒ‰…ל ¡‡‰ָ

יב,  (˜‰ל˙  ָ‰ָ‡ָ„ם  ל  ָכּ  ‰ ז∆ י  ּƒ3כ ר,  מו… ׁ¿̆

ל  ָכּ ƒמ ָ‰ָי‰  ל  „ו… ּ‚ָ ָחָכם  ל…מ…‰  ׁ¿̆ 4 י‚). 

ַ‡ַחר     ים, ו¿ ƒנ יו… ל¿ ַעל ָ‰ע∆ ים ו¿ ƒנ ו… ּ̇ ח¿ ַּ̇ ך¿ ַעל ַ‰ ל∆ ָ‰ָי‰ 5מ∆ ָ‰ָ‡ָ„ם, ו¿

 , ָמ˙ו… יַע ָחכ¿ ƒ„ ‰ו… ים ו¿ ƒָבר ּ ל ַ‰„¿ ‰ ָכּ ָסּ ƒנ ים 7ו¿ ׂ ƒ̆ ֲע ל ַ‰ַמּ ָרָ‡‰ ָכּ ׁ∆̆ 6

 ˙‡ַ ר¿ ƒי ‰ּו‡  ָבר  ּ„ָ ל  ָכּ ל  ׁ∆̆ ף  (‡)סו… ָ‡ַמר:  ו¿ ָבָריו  ּ ¿„ ל  ָכּ ם  ַ̇ ָס

‡. סוף ˘ל כל „בר ‰ו‡ 
יראת  מהו  ‰˘ם.  יר‡˙ 
הלוי״  ״בית  בספר  השם? 
(פרשת בראשית) האריך 
שלשת  את  לבאר 
מדרגות היראה: א) יראת 
העונש. ב) יראה מאהבה. 
ג) יראת הרוממות. האדם 

בי‡ורים
1. סוף „בר. פסוק זה אמרו שלמה המלך - החכם מכל אדם. ופירושו, סוף 
דבר הכל נשמע -  כל מה שהאדם עושה נשמע הוא לפני הקב״ה ולא נכחד 
מה שהזהיר  שלא לעבור על דבריו  יר‡.  2. ‡˙ ‰‡ל˜ים  לכן...  ממנו דבר. 
שלא לעשות. ואת מצותיו שמור - לעשותם. 3. כי ז‰ כל ‰‡„ם. כי לדבר הזה 
ה,  (מלכים-א׳  כנאמר  ‰י‰.  ‚„ול  חכם  ˘למ‰   .4 (רש״י).  האדם  כל  נברא 
ט-י-יא): ״ויתן אלקים חכמה לשלמה ותבונה הרבה מאד ורוחב לב כחול על 
קדם...ויחכם  בני  כל  מחכמת  חכמת שלמה  רבוי)  (מלשון  ותרב  הים.  שפת 
היתה  ‰עליונים. מלכות שלמה  ועל  ‰˙ח˙ונים  על  מלך   .5 האדם...״  מכל 
שונה מזו של שאר מלכים, שמלך הן על הברואים העליונים, דהיינו הֵשדים 
– החיים בעולם הזה התחתון. בגמרא  והן על הברואים התחתונים  (רש״י), 
ה׳״.  כסא  על  ״וישב שלמה  כג):  כט,  הימים-א  (דברי  מהנאמר  זאת  למדים 
ומפרש המהרש״א ש״כסא ה׳ ״ רומז לשמים, והשדים שטים באויר שמתחת 
על  שולט  שהוא  באופן  בשמים,  כביכול  יושב  שכששלמה  ונמצא,  לשמים. 
כל  על  הזה  העולם  את  ראה  ‰מע˘ים.  כל  ˘ר‡‰   .6 שמתחתיו.  השדים 
תענוגותיו, וכמו שאמר (קהלת ז, טו): ״את הכל ראיתי בימי הבלי״. 7. ונס‰ כל 
‰„ברים. התנסה בכל המצבים, כמבואר במדרש (קהלת א, יג) ששלמה היה 

ד'
ם 

יו
א' 

ע 
בו

ש

בי‡ורים
אשר יוכל להגיע ולהשיג מהן, ושלא יסתפק בפחות מכן. 

ַמֲעָל‰  ל  ∆‡  ˙ ַלֲעלו… מ…„  ַיח¿ ָלם  עו… (‰)ל¿

יַע  ּ ƒ‚ ַיּ ׁ∆̆ ַע„   ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ָל‰  ַמע¿ ל¿ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ָלם  עו… ל¿ יַע  ּ ƒ‚ַי  ‰ ז∆ ָבּ ָב‰,  ַ‰ּטו… י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ ַל

ָבר  ּוכ¿  .‡ ַ‰ָבּ ָלם  עו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ מּול  ּ¿‚‰ַ



ˆ„י˜ים עיונים‡רחו˙  ‰˜„מ‰

של  וקיומם  בריאתם 
היא  בני-אדם  רוב 
המלומד  ׳האדם  בשביל 
ופלאי, לא  נדיר  הפרוש 
באחד  יחיד  אלא  ימצא 
בני  כל  ושאר  הדורות׳. 
אלא  נבראו  לא  אדם 
זה, או כדי  לצורך אדם 
אם  שהרי  לשמשו, 
בעצמו  לטרוח  יצטרך 

ולהכין לו את צרכיו, לא יהיה לו פנאי ללימודו, או כדי להיות לו לחברה.

ָ‰ָ‡ָ„ם  י  ּƒכ ָר‰,  ָׁ̆ ַ‰י¿ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ˙ו…  רו… ‰ו… ל¿

י ָ‡נּו  ּƒם, כ ּׁ≈̆ ‰ַ י  נ≈ פ¿ ƒל „…‡ יב מ¿ ƒּו‡ ָחב‰

ים  ׁƒ̆ מ¿ּ ַׁ̆ מ¿ ים  ƒכ‡ָ ל¿ ַ‰ַמּ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ רו…

ינּו      ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ י˜,  ּ ƒ„ ַ̂ ָ‡ָ„ם  י  כ≈ ר¿ ָ̂ ב¿ּ

ַיֲע˜…ב:  ו¿ ָח˜  ¿̂ ƒי 19ו¿ ינּו  ƒב‡ָ ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ 18ב¿ּ

ָרע  ל  ָכּ ƒמ י  ƒ̇ …‡ ל  ≈‡ ּ…‚‰ַ ָ‡ך¿  ל¿ "‰ַ20ַמּ

בי‡ורים
את אדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו, ראה מעשי כמה 
שלא  דעתך  תן  בראתי,  בשבילך   - שבראתי  מה  וכל  הן,  ומשובחין  נאים 
כלום  [הקב״ה]  אמר  (קח.):  סנהדרין  ובמסכת  עולמי.  את  ותחריב  תקלקל 
בראתי בהמה וחיה אלא בשביל אדם. ובמשנה סוף קידושין (פב.): והלא לא 
נבראו אלא לשמשני. וברש״י (בראשית ו, ז): הכל נברא בשביל האדם וכיון 
שהוא כלה מה צורך באלו. 18. ב‡בר‰ם ‡בינו. שבאו אליו שלשת המלאכים 
כשחיפש אורחים, והמלאך רפאל בא לרפאותו והמלאך מיכאל לבשר לשרה 
על הולדת יצחק. גם אצל שרה מצינו כשלקחה פרעה, ״אומרת למלאך הך 
והוא מכה״ (רש״י בראשית יב, יז), וכן (שם כ, ד) ״ואבימלך לא קרב אליה״ – 
המלאך מנעו (רש״י).  והגר אמרה (שם טז, יג) ״הגם הלום ראיתי אחרי רואי״ 
– אחרי רואי אותם בביתו של אברהם ששם היתה רגילה לראות מלאכים 
(רש״י). 19. ויˆח˜ ויע˜ב. בעקידת יצחק נאמר (בראשית כב, יא-יב): ויקרא 
אליו מלאך ה׳ מן השמים... ויאמר אל תשלח ידך אל הנער (לשחוט אותו) ואל 
את  לעכב מלשלח  בתואל  שרצה  כן מצינו  מום).  (אפילו  מאומה  לו  תעש 
 – יעקב  ואצל  נה).  כד,  (רש״י שם  והמיתו  ובא מלאך  ליצחק  רבקה להנשא 
״והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו״ – מלאכים שליווהו בארץ אין יוצאים 
חוצה לארץ ועלו לרקיע, וירדו מלאכי חוצה לארץ ללוותו (רש״י שם כח, יב). 
וכן ״וישלח יעקב מלאכים״ – מלאכים ממש (רש״י). 20. ‰מל‡ך ‰‚ו‡ל ‡ו˙י 
(להצילני  בצרתי  ה׳)  (מאת  אלי  להשתלח  הרגיל  המלאך  אמר,  יעקב  ו‚ו'. 

ַלֲעס…˜  ין  ≈‡ ו¿ ב),   ,‡ (˜‰ל˙  ים"  ƒָבל‰ֲ

נּו  ‰ ַרב≈ּ ׁ∆̆ ן מ… כ≈ ם. ו¿ ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי ‡ ב¿ּ ָלּ ∆‡

 ‰ ָּ̇ ַע "13ו¿ ָ‡ַמר:  ם  לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו 

 , ך¿ ָמּ ƒע ל מ≈ ≈‡ יָך ˘…ׁ ל…‰∆ ל ָמ‰ ‰' ‡¡ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי

ך¿  ל∆ „ ַ‰מ∆ּ ƒו ן ָ„ּ כ≈ יָך" („ברים י, יב). ו¿ ל…‰∆ ¡‡ '‰ ˙ ∆‡ ‰‡ָ ר¿ ƒי ם ל¿ ƒ‡ י ּƒכ

ַ‡˙ ‰'" (˙‰לים  ר¿ ƒָמ‰ י י˙ ָחכ¿ ׁƒ̆ ‡ ר: "14ר≈ מ≈ ם ‡ו… לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו 

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… י  רּו‡≈ ב¿ּ ַחר  ב¿ ƒמ ָ‰ָ‡ָ„ם  ין  ƒ‡ רו… ָ‡נּו  ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ּ ƒּומ י).  ˜י‡, 

ָמ‰  ָׁ̆ ּ ׁ̆ ּבו… ַ‰נ¿ ּ י≈ ׁ∆̆  , ˆּוָר˙ו… ן ב¿ּ ָּ̃ ֻ̇ י ‰ּו‡ מ¿ ּƒן 15כ ו… ּ̇ ח¿ ַּ̇ ָלם ַ‰ עו… ָבּ

‰ּו‡  ׁ∆̆ 16  ‰ ז∆ ָכל  ו¿ ים,  ƒנ ו… ּ̇ ח¿ ַ̇ ו¿ ים  ƒנ יו… ל¿ ָ‰ע∆  „ סו…  ˙ נ∆ נ∆ ּבו… ¿̇ ּƒמ‰ַ

ָלם  עו… ָבּ ָר‡  ב¿ ּƒנ ּׁ∆̆ ָכל ַמ‰  ָלם, 17ו¿ ּ‰ ָ‰עו… ז∆ ƒמ ˙ נו… ָוּ ַ‰ַכּ ל  ָכּ ַין  נ¿ ƒע

 ˙ מ∆ ¡‡ ַר˙  ו… ּ̇ ָלָ‡ָ„ם  ָנ‰  ּ¿̇ ƒנ  ‰ ז∆ ַוֲעבּור   , ּכו… ר¿ ָ̂ ל¿ ל  (ב)ַ‰כ…ּ  ‰ּ ַ‰ז∆

יתרה  לˆרכו.  ‰כל  ב. 
הרמב״ם  כתב  מזו 
לפירוש  (בהקדמה 
בבני  שגם  המשניות), 
סיבת  עצמם  האדם 

בי‡ורים
מהם תכלית ראוי ויקר. (שם). [הבל – דבר שאין בו ממש, כמו הבל-פה, וכן 
וילכו אחרי ההבל (ירמיה ב, ה). (שם)]. 13. וע˙‰ י˘ר‡ל מ‰ ‰' ‡ל‰יך ˘ו‡ל 
מעמך. אחרי שהוכיח משה את בני ישראל על כל החטאים בהם הכעיסו את 
אוהב  שהקב״ה  האהבה  בגלל  להם:  אמר  במדבר,  שנה  ארבעים  הקב״ה 
אתכם, כיפר על חטאיכם. ועכשיו מה ה׳ אלוקיך מבקש ממך? רק שתפחד 
לימוד  שבתחילת  הוא  הנכון   .'‰ יר‡˙  חכמ‰  ר‡˘י˙   .14 אלוקיך.  מה׳ 
מ˙ו˜ן  ‰ו‡  כי   .15 דוד).  (מצודת  ה׳.  יראת  בלבו  האדם  ישריש  החכמה 
אותו  ועשה  אלוקים)  (בצלם  בצורה שלו  האדם  את  יצר  הקב״ה  בˆור˙ו. 
דומה לו, שהוא מבין וחושב, לא כמו כל החיות שאינן חושבות ואינן מבינות 
מאומה. 16. ˘‰ו‡ ענין כל ‰כונו˙. שהאדם הוא תכלית כל הבריאה, והוא 
נבר‡  הכונה העיקרית והמטרה המרכזית בבריאת העולם הזה. 17. וכל מ‰̆ 
בעולם ‰ז‰ ‰כל לˆרכו. כמובא במדרש קהלת על הפסוק ״ראה את מעשה 
האלהים כי מי יוכל לתקן את אשר עותו״ (קהלת ז, יג) בשעה שברא הקב״ה 

שדרכם  הם  ויודעים 
כן  פי  על  ואף  למיתה, 
ברשעותם  הם  נשארים 
(שבת לא, ב), ומדוע אין 
דרכם?  את  עוזבים  הם 
לפי שחסרה להם יראת 

שמים!
היא   - שמים  יראת 
על  המושלת  החכמה 
תאוותיו ומפקחת על כל 

חושיו של האדם.
ימיו  כל  ו‰ולך   .„
וממ˘˘  במח˘כים 
כעור ב‡פיל‰. ה״מסילת ישרים״ (פ״ג) מבאר בהרחבה, שהחושך גורם לשני 
וז״ל: ״כי היצר מסמא את עיניו (עיני-שכלו)  מיני טעויות: העלמה והחלפה. 
ממש, והנה הוא כהולך בחושך, שיש לפניו מכשולות ואין עיניו רואות אותם. 
והוא מה שאמרו זכרונם לברכה (ב״מ פג:) ״תשת חושך ויהי לילה״ (תהלים 
קד, כ) – זה העולם-הזה, שדומה ללילה. והבן כמה נפלא המאמר האמתי הזה 
לו  אפשר  טעויות  מיני  שני  הלילה,  חושך  הנה  כי  בו.  להבין  שמעמיק  למי 
שיגרום לעין האדם: או שיכסה את העין עד שלא יראה מה שלפניו כלל, או 
שיטעה אותו עד שיראה לו עמוד כאילו הוא אדם, ואדם כאילו הוא עמוד. כן 
חמריות וגשמיות העולם-הזה, הנה הוא [כ]חושך הלילה לעין השכל, וגורם 
לו שתי טעויות: אינו מניח לו שיראה המכשולות שבדרכי העולם, ונמצאים 
תחילה...  פחד  שהגיעם  מבלי  ואובדים  ונופלים  לבטח  הולכים  הפתאים 
והטעות השני, והוא קשה מן הראשון, הוא – שמטעה  ראיתם עד שרואים 
מתחזקים  כך  ומתוך  רע,  הוא  כאילו  והטוב  טוב  ממש  הוא  כאילו  הרע 
החושך  תחת  היותם  מפני  זה  וכל  הרעים...  מעשיהם  ומחזיקים  (בדרכם) 

וכבושים תחת ממשלת יצרם״. עכ״ל.  

 , ָמ˙ו… ָחכ¿ ַעל  ֲ‡ָו˙ו…  ַּ̇ יל  ׁƒ̆ מ¿ ƒ‰  ‰ ז∆ ו¿

ים  ּƒכ ַׁ̆ ַמח¿ ב¿ּ ָיָמיו  ל  ָכּ ך¿  ל≈ ‰ו… („)ו¿

ָל‰: ֲ‡פ≈ ר ָבּ ּ ו≈ ƒע ׁ̆ כ¿ּ ׁ ּ≈̆ ַמ ּומ¿

 

ָח„  ∆‡‰ָ ָ‡ָ„ם:  ָבּ  ׁ̆ י≈  ˙ חו… כ…ּ  ‰ ָּׁ̆ ƒֲחמ
י  ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ יָע‰,  ƒמ ּׁ¿̆ ‰ַ ַח  כ…ּ ‰ּו‡ 

ַח  כ…ּ ‰ּו‡  י  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ‰ַ ‡ּו˙,  ָ‰ר¿ ַח  כ…ּ ‰ּו‡ 

ַעם,  ַ‰ַטּ ַח  כ…ּ ‰ּו‡  י  ƒיע ƒב ָ‰ר¿ יַח,  ָ‰ר≈

בי‡ורים
שהיתה סמוכה לירושלים, יצא מלאך ה׳ והרג באות הלילה מאה ושמונים 

וחמישה אלף ראשי גייסות. 

ים" (בר‡˘י˙ מח, טו),  ƒָער ˙ ַ‰נ¿ּ ך¿ ‡∆ ָבר≈ י¿

יב,  (‰ו˘ע  ָכל"  ַוֻיּ ָ‡ך¿  ַמל¿ ל  ∆‡ ר  ׂ ַ̆ "21ַוָיּ

ָ‡ך¿  ַמל¿  ‡ ָבּ ׁ∆̆ ינּו  ƒ̂ ָמ  „ עו… ו¿  .(‰

ָל‰  י¿ ַלּ ַבּ י  ƒ‰ "22ַוי¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ם,  ָ̇ ָר ז¿ ע∆ ל¿

 ‰ ַמֲחנ≈ ב¿ּ ך¿  ַוַיּ  '‰ ַ‡ך¿  ַמל¿  ‡ ≈̂ ּ ַוי≈ ַ‰‰ּו‡ 

ים  ּƒַרב ו¿ ל‰),  יט,  ב  (מלכים  ּור"  ּׁ̆ ‡ַ

ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ י  ּƒכ נּו,  ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿  .‰ ל∆ּ ≈‡ ָכּ

ָ‡ר  ׁ¿̆ ַעל   ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ן  רו… ¿̇ ƒי לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆

מּו˙  ¿„ ּƒב ם  ≈‰ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ י-ָ‡ָ„ם,  נ≈ ב¿ּ

ו…  ׁ̆ פ¿ ַנּ ׁ∆̆  ‡ ָלּ ם, ‡∆ ָח„ ָל‰∆ ∆‡ „ יסו… ƒָח„ ו ∆‡

 ,˙ נו… יו… ל¿ ˙ ָ‰ע∆ ל ַמֲעלו… ∆‡ ‰ ָ̇ ‰ ָעל¿ ל ז∆ ׁ∆̆

 , ֲ‡ָו˙ו… ַּ̇ ָמ˙ו… ַעל  יל ָחכ¿ ׁƒ̆ מ¿ ƒ‰ ‰ י ז∆ ּƒכ(‚)

‚. כי ז‰ ‰מ˘יל חכמ˙ו 
משכן  ˙‡ו˙ו.  על 
במוח,  היא  החכמה 
היא  התאוות  משכן 
בלבו אדם. על ידי יראת 
האדם  מסוגל  שמים 
על  חכמתו  להשליט 
שביאר  וכמו  תאותו, 
רבי  הגאון  בהרחבה 
על  זצ״ל  לופיאן  אליהו 
״שופטים  הפסוק 
בכל  לך  תתן  ושוטרים 
שעריך״ (דברים טז, יח), 
לרמוז  הכתוב  שכוונת 
על חושי האדם, שקודם 
יחשוב  בהם  שישתמש 
לפני  הוא  עומד  כאילו 
שופט ומצפה לפסק דינו 
להשתמש  וכיצד  אם 

בהן. ומיהו אותו שופט? – השכל שנתן לנו הבורא, צלם אלקים הנקרא נשמה, 
כפי שנאמר: ״ויפח באפיו נשמת חיים״ (בראשית ב). הוא השופט את האדם 
על פי ציווי התורה ואזהרותיה. אמנם, עדיין זקוק ה״שופט״ ל״שוטר״ שהוא 
הממונה לבצע את פסק הדין. ומי הוא אותו שוטר? – יראת שמים, שבעזרתה 
יכול האדם להכריח את עצמו לציית לשכל. שהרי הרשעים יש להם שכל, 
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ולגאלני), כענין שנאמר (בעת שהותו בבית לבן) ״ויאמר אלי מלאך האלהים 
בחלום יעקב וגו׳ אנכי האל בית אל״ (רש״י בראשית מח, טז). 21. וי˘ר ‡ל 
עליו  התחזק  יעקב,  עם  נאבק  עשו)  (שרו של  המלאך  כאשר  ויוכל.  מל‡ך 
יעקב ונצחו, וסוף היה שהודה לו המלאך על הברכות שברכו אביו לפני מותו 
ו‚ו'.  ‰‰ו‡  בליל‰  וי‰י   .22 שהן שלו).  וטען  בתחילה  עליהן  ערער  (שעשו 
לאחר שנלחם סנחריב בכוש, חזר ובא על ירושלים להלחם בה, וכשבא לנוב 

‰. לעולם יחמו„ לעלו˙ 
˘‰ו‡  מעל‰  ‡ל 
שלא  ממנ‰.  למעל‰ 
במעלות  יסתפק 
ישאף  אלא  שהשיג, 
ומי  ויותר.  יותר  לעלות 
לנו חכם כשלמה המלך 
ע״ה, שאמר עליו הכתוב ״וה׳ נתן חכמה לשלמה כאשר דבר״ (מלכים-א ה כו) 
וממנו נלמד את הדרך לזכות בחכמה, כשנתבונן מפני מה זכה לה שלמה. 
ומקרא מפורש למעלה ממנו (מלכים-א ג ה-יב): ״בגבעון נראה ה׳ אל שלמה 
וגו׳ ויאמר אלוקים שאל מה אתן לך וגו׳, ויאמר שלמה וגו׳, ונתת לעבדך לב 
שומע לשפוט את עמך להבין בין טוב לרע וגו׳, ויאמר אלוקים אליו יען אשר 
שאלת את הדבר הזה ולא שאלת לך ימים רבים ולא שאלת לך עושר וגו׳ 
ושאלת לך הבין לשמוע משפט, הנה עשיתי כדברך הנה נתתי לך לב חכם 

ונבון וגו׳״. 
אל  הרבה  תשוקתו  בעבור  ורק  אך  לחכמה  זכה  שלמה  כי  כאן  מתבאר 
החכמה, עד שלא ביקש דבר אחר זולתה, לא עושר ולא אריכות ימים, באשר 
הרמב״ם  שכתב  כמו  כלל,  ערך  להם  אין  חכמה  בלי  חיים  כי  שלמה  ידע 
 - תורה  תלמוד  בלא  ומבקשיה  חכמה  בעלי  ״וחיי  ה״א):  פ״ז  רוצח  (הלכות 
כמיתה חשובין״. על כן שאל שלמה אך ורק חכמה, ובעבור זה זכה לה, כי 
תשוקת החכמה היא המזכה את בעליה בחכמה. ומכאן נראה ללמוד ״חכם 
ויזכה  שמו,  יקרא  לב״  ״חכם  באמת  חכמה  ומבקש  השואף  אדם  מהו,  לב״ 

לחכמה כמו שכתוב: ״ובלב כל חכם לב נתתי חכמה״.    
ומצינו בתפילתו של עתניאל בן קנז: ״ויקרא יעבץ לאלקי ישראל לאמר אם 
ברך תברכני והרבית את גבולי והיתה ידך עמי ועשית מרעה לבלתי עצבי, 
ויבא אלקים את אשר שאל״ (דה״י-א ד, י). אם ברך תברכני – בתורה, והרבית 
את גבולי – בתלמידים, והיתה ידך עמי – שלא ישתכח תלמודי מלבי, ועשית 
הרע  יצר  ישגבני  שלא   – עצבי  לבלתי  כמותי,  רעים  לי  שיזדמנו   – מרעה 
לשאול  בנסיסי  הולך  הריני  לאו  ואם  מוטב,  כן,  עושה  אתה  אם  מלשנות, 

 ׁ̆ ׁ ּ≈̆ ַמ ‰ּו‡ מ¿ ׁ∆̆ ׁ̆ כ¿ּ י ּ ƒ‚ ָ‡ָ„ם ַמר¿ ׁ∆̆  , ׁ̆ ּו ׁ ּ̆ ּƒַח ַ‰מ י ‰ּו‡ כ…ּ ׁƒ̆ י ƒֲחמ‰ַ

ָ„ָבר. ב¿ּ

 

 ‰ ֻעָלּ ין פ¿ּ ≈‡ ו¿ ָ‰ָ‡ָ„ם,   ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע ם  ָלּ 23ֻכּ לּו  ַ‰ָלּ  ˙ חו… ‰ כ…ּ ָּׁ̆ ƒֲחמ
ב  ַ‰ל≈ּ 24ו¿  ,˙ חו… ַ‰כ…ּ  ˙ ׁ∆̆ ֲחמ≈ מ≈ ָח„  ∆‡ ל…‡  ב¿ּ י˙  ׂ ≈̆ ַנֲע  

ל  ב ָכּ ּ ים ַלל≈ ƒ‡י ƒב ּלּו מ¿ ≈‡‰ָ ˙ חו… ‰ כ…ּ ָּׁ̆ ƒי ֲחמ ּƒם, כ י‰∆ ≈„ ל ַעל י¿ ע≈ ּפו…

ׁ̆ ּבו…  ב י≈ ּ ם. ַ‰ל≈ י‰∆ ˙ ַ‡ֲחר≈ כ∆ ׁ∆̆ מ¿ ƒָב‰ נ ָׁ̆ ‰ ּוַמח¿ ׂ ∆̆ ָכל ַמֲע ָין, ו¿ נ¿ ƒע

ן  ‚ו… ָח‰, ַ‰ָיּ כ¿ ּׁƒ̆ ‰ַ ן ו¿ רו… ָכּ ּ ƒֲעָנָו‰, ַ‰ז‰ָ ֲ‡ָו‰ ו¿ ן ַ‰ַ‚ּ ‚ו… ˙, כ¿ּ ˙ ַרּבו… עו… ּ ≈„

ָכל  25ו¿  .˙ ַרּבו…  „ עו…  ׁ̆ י≈ ּלּו  ָכ‡≈ ו¿ ָ‰ַעּזּו˙,  ו¿  ˙ ׁ∆̆ ַ‰ב…ּ ָח‰,  מ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿

י ַ‰ּסּוָמ‡ ל…‡  ּƒכ ,˙ חו… ˙ ַ‰כ…ּ ׁ∆̆ ן ֲחמ≈ ƒמ ˙ ּ˜ו… ַחז¿ ¿̇ ƒמ ˙ עו… ּ ּלּו ַ‰„≈ ≈‡

.‰ ∆‡ ּלּו ָ‰ָי‰ רו… ƒ‡ ˙ כ¿ּ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ יּוַכל ל¿

 

י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ יַע 26ַל ּ ƒ‚‰ַ חו… ל¿ ָכל כ…ּ ל ב¿ּ ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒב י ָבּ ל¿ ּƒל ָ‡ָ„ם ַ‰נ ן ָכּ ָלכ≈
ָב‰,                       טו… ַמֲעָל‰  ל¿ ָ‡ָ„ם  יַע  ּ ƒ‚ ƒ‰ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ ָב‰,  ַ‰ּטו…
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23. כולם מע˘‰ ‰‡„ם. חמשת הכוחות הללו כוללים את כל מעשה האדם. 
24. ו‰לב פועל על י„י‰ם. פירוש, הלב פועל על ידי אחד מחמשת הכוחות, 
ראתה.              שהעין  מה  חומד  הלב  אזי  ראתה  שהעין  לאחר  הראות,  כח  כגון 
25. וכל ‡לו ‰„עו˙ מ˙חז˜ו˙ מן חמ˘˙ ‰כוחו˙. לדוגמא, הלב מתגאה מכח 
השמיעה - ממה ששמע כיצד מהללים אותו, וכן מכח הראיה - ממה שרואה 
יוכל  לא  הסומא  כי  שממשיך,  (וזהו  הבריות.  בעיני  כבודו  ואת  עשרו  את 
‰טוב‰.         ל˙כלי˙   .26 הדרך.  זה  על  וכן  רואה),  היה  כאילו  להתגאות 
ששאיפתו תהיה להגיע לשלימות המעלות, דהיינו לקצה המדרגות העליונות 

ַ‰ר  ב¿ּ ן  כ…ּ ׁ¿̆ ƒי י  ƒמ ָך,  ל∆ √‰‡ָ ב¿ּ ָי‚ּור  י  ƒ31מ" ָ‡ַמר:  ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָלּ‰, 

ָין  נ¿ ƒר ָ‰ע‡ָ ׁ¿̆ ˜" (˘ם טו, ‡ ב) ּו ∆„ ∆̂ ל  ים ּופ…ע≈ ƒמ ָּ̇ ך¿  ל≈ ָך. ‰ו… ׁ∆̆ ¿„ ָ̃

˙ ָ‰ָ‡ָ„ם, ָר‡ּוי  ן ַמֲעלו… רו… ¿̇ ƒי נּו  ר¿ ַכּ ז¿ ƒ‰ ׁ∆̆ יָון  כ≈ ו¿ ם.  ָׁ̆ ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

 ‰ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ַע„   , ָרָע˙ו… ו¿ טּובו…   , נּו˙ו… ּו‚¿ יבּו˙ו…  ׁƒ̆ 32ֲח ר  ָב‡≈ ל¿ ָלנּו 

ַחר  ב¿ ƒי י ּƒכ , ך¿ ל∆ ר ַ‰מ∆ּ ַ̂ יַע ַלֲח ּ ƒ‚ַי ר, 33ו¿ ָׁ̆ ך¿ ַ‰ָיּ ר∆ ּ יל „∆ ּƒכ ׂ ¿̆ י ַ‰ַמּ נ≈ פ¿ ƒל

ָר‰           ר≈ ב¿ּ לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ יָון  כ≈ּ  ,˙ בו… ַ‰ּטו…  ˙ ּ„ו… ּƒמ ַבּ חו…  כ…ּ ָכל  ב¿ּ ו…  ׁ̆ ַנפ¿

.˙ ל∆ ח ַ‰ס…ּ ַּ̃ ƒי ˙ 35ו¿ ס…ל∆ ר̃… ַ‰פ¿ּ ז¿ ƒ34י

 

ׁ̆ ָ‡ָ„ם  י≈ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ס  ע≈ ָמ‰ ּכו… ַעל-ח≈ ‰ּו‡ ַבּ ׁ∆̆ ׁ̆ ָ‡ָ„ם  „? י≈ ַ̂ י כ≈ּ
ם  ƒ‡ י ּƒכ ָלל,  כ¿ּ ס  ע≈ ּכו… ינו…  ≈‡ ו¿ ָעָליו   ˙ ב∆ ּׁ∆̆ ֻי מ¿ ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ׁ∆̆  

 ׁ̆ י≈ ו¿ ר,  ≈̇ יו… ב ב¿ּ ַבּ‰-ל≈ ּ ¿‚ ‰ּו‡  ׁ∆̆ ׁ̆ ָ‡ָ„ם  י≈ ו¿ ים,  ƒנ ָׁ̆  ‰ ַכָמּ ַעט ל¿ מ¿

ל…‡  36ו¿ ֲ‡ָו‰  ַּ̇ ַעל  ַבּ ‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ו¿  ,„…‡ מ¿ רּוַח  ַפל  ׁ¿̆ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ר  ≈̇ יו… ר-ּ‚ּוף ב¿ּ ‰ו… ‰ּו‡ ט¿ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ , ו¿ ֲ‡ָו˙ו… ַ̇ ֲ‰ל…ך¿ ב¿ּ ו… מ≈ ׁ̆ ע ַנפ¿ ַבּ ׂ ¿̆ ּƒ̇

 ׁ̆ י≈ ו¿  , יך¿ ƒר ָ̂ ַ‰ּ‚ּוף  ׁ∆̆ ים  ƒמּוָעט ים  ƒָבר ¿„ ƒל ּלּו  ƒפ‡ֲ  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒי ל…‡  ו¿

בי‡ורים
31. מי י‚ור ב‡‰לך. מי הוא הראוי לגור במשכנך? מי ראוי לדור בירושלים 
בה.           יגור  אשר  הוא   - וביושר  כראוי  לב, מעשיו  בתום  המתנהג  קדשך?  הר 
32. ח˘יבו˙ו ו‚נו˙ו, טובו ורע˙ו. פירוש, את המדות והדעות שבלב האדם 
יוכל  הישר  בדרך  ידי שיבחר  על  לחˆר ‰מלך.  וי‚יע   .33 והרעות.  הטובות 
להגיע לעולם הבא זך ונקי. 34. יזרו˜ ‰פסול˙. את הדעות והמדות הרעות 
שבו.          הטובות  ומדות  בדעות  רק  להשתמש  שיבחר  ‰סול˙.  וי˜ח   .35 שבו. 
˘בע נפ˘ו מ‰לך ב˙‡ו˙ו. שהוא מתאוה וחפץ לכל דבר ללא גבול  36. ול‡̇ 

ומדה, אף לדברים שאינם הכרחיים לקיום גופו.

ָלם  ָ‰עו… טּוב  27ל¿ יַע  ּ ƒ‚‰ַ ל¿  „ ƒו ּ„ָ  ‰ ַ‡ָוּ ¿̇ ƒנ

ר  ׁ∆̆ ָך ֲ‡ : "28ָמ‰ ַרב טּוב¿ רו… ָ‡מ¿ ‡ ב¿ּ ַ‰ָבּ

כ),  ל‡,  (˙‰לים  יָך"  ∆‡ יר≈ ƒל  ָּ̇ ַפנ¿ ָ̂

ַנַחל  ו¿ ָך  ∆̇ י ב≈ּ ן  ׁ∆̆ ּ ∆„ ƒמ ֻין  ו¿ ר¿ ƒ29י" ר:  מ≈ ‡ו… ו¿

ֲעָל‰  ַ‰ַמּ ם" (˘ם לו, ט). ו¿ ≈̃ ׁ¿̆ ַ̇ יָך  ֲעָ„נ∆

ָ‰ָר‡ּוי  ל  ∆‡  ‡ ָלּ ∆‡30 יַע  ּ ƒ‚ ַּ̇ ל…‡  ַ‰ז…ּ‡˙ 

בעצבוני,  מת  (הריני 
ויבא   – מיד  רש״י), 
אלוקים את אשר שאל״ 

(תמורה טז.). 
תיבה  כאן  הוסיפו  חז״ל 
לא  אשר  ״מיד״,  אחת, 
נרמזה בכתוב, כי מאחר 
באופן  היתה  שהתפילה 
של: ״אם אתה עושה כן 
הריני  לאו  ואם  מוטב, 

ומות  חיים  ענין של  היא  החכמה  ששלימות  כלומר,  לשאול״,  בנסיסי  הולך 
בן  בקשתו של  להיות  צריכה  כך  ״מיד״.   – נענה  הקב״ה  כזו  לבקשה  עבורו, 
תורה מאת הקב״ה שיחונן אותו בתורה, עליו לחוש בכל נימי נפשו כי אם הוא 
זוכה לתורה – מוטב, ואם לאו, הרי הוא הולך חס ושלום לשאול בלי תקוה. המבקש 

רחמים בהרגשה כזאת נענה מיד.
ויסוד נוסף למדנו, שהבקשה צריכה להיות על המדרגה הגבוהה ביותר. על 
אף שהיה עתניאל משופטי ישראל, ושלושת אלפים הלכות שנשתכחו בימי 
אבלו של משה החזיר בפלפולו (תמורה שם), לא היה ״שבע״ ומסתפק במה 
שיש לו אלא היה ״רעב״ ומבקש הכל, ורעבונו היה באופן שאם אין לו ״הכל״ 
הרי הוא אומלל והולך לשאול, ומשום כך זכה שתתקבל תפלתו. וזהו שאמר 
הכתוב (תהלים פא, יא): ״אנכי ה׳ אלוקיך המעלך מארץ מצרים הרחב פיך 
ואמלאהו״, ופירשו רש״י והראב״ע שהכוונה לתפילה: ״הרחב פיך״ ושאל ככל 

אשר תוכל ובכל הכח, ״ואמלאהו״ מיד. (שיחות מוסר, מאמר נ״ט). 

בי‡ורים
27. לטוב ‰עולם ‰ב‡. פירוש, דוד המלך לא הסתפק להשיג רק איזשהו חלק 
המעלה  ולפיסגת  המושלם  הטוב  אל  להגיע  התאוה  אלא  הבא,  בעולם 
שבעולם הבא. 28. מ‰ רב טובך. מה מאוד רב הטוב אשר גנזת לתת ליראיך 
מן השמים,  להם  הבא  מהטוב  ישבעו  בי˙ך.  ירוין מ„˘ן   .29 הבא.  בעולם 
ומימי נחל היוצא מהעדן תשקה אותם והוא מדרך משל לרוב השפע (מצודת 
ועמלו היה להשיג  ל‰. אל האדם שכל שאיפתו  30. ‡ל‡ ‡ל ‰ר‡וי  דוד). 

ולהגיע אל תכלית המעלות הטובות. 

של  ברייתו  מתחלת 
או  צדיק  שיהיה  האדם 
רשע , וכן אין שום דבר 
האדם  את  שמושך 
(טבעו)  תולדתו  בעיקר 
כלומר,  מסוימת,  למדה 
אותו  תמשוך  שתולדתו 
לזוז  אפשר  שאי  לדבר 
ממנו, שאם כן אין מקום 
לא למצוות התורה ולא 
עי״ש.  ועונש  לשכר 
משנה׳  ה׳לחם  והקשה 
שבת  במסכת  מהגמרא 
מבואר  ששם  (קנו.) 
האדם  נולד  שבו  ש׳יום׳ 
בשעת  השולט  ׳מזל׳  או 
לידתו משפיע על טבעו 
ותירץ,  ותכונותיו, 
לומר  הגמרא  שכוונת 
נטייה  לאדם  שיהיה 
קצת לדברים אלו, אבל 
הנאמר  על  היעב״ץ  וכ״כ  טבעו.  לשנות  האדם  של  ובבחירתו  שבידו  ודאי 
דור  בכל  ושתלן  עמד  מועטים  שצדיקים  הקב״ה  ״ראה  (לח:)  יומא  במסכת 
ודור״, שלכאורה הרי הדבר תלוי בבחירת האדם, אלא שיש בני אדם שנולדו 
בטבעם להיות צדיקים, אף שגם להם עדיין יש בחירה. וכן מצינו להיפך אצל 
וסילקו  הקב״ה  מיהר  לפיכך  ולהרשיע  לשוב  בדעתו  וקל  היה  ״צדיק  חנוך, 

והמיתו קודם זמנו״ (רש״י בראשית ה, כב). 

ם  ָ̇ ‡ו… ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿ י„  ƒ̇ ָע 44ו¿ ן  ֻכָוּ מ¿  ‰ ז∆

 ׁ̆ י≈ ו¿  ,˙ עו… ּ ≈„ ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒמ ר  ≈̇ יו… ָר‰  ≈‰ מ¿

 ‡ ָלּ ∆‡ , ˙ו… ָיּ ƒר ˙ ב¿ּ ַלּ ƒח ¿̇ ּƒיָנם ָלָ‡ָ„ם ב ≈‡ ׁ∆̆

ּבו…  ƒל ‰ נ∆ ּפו… ׁ∆̆ ים ‡ו…  ƒר ֲ‡ח≈ ם מ≈ ָ̇ ָלַמ„ ‡ו…

 . ּבו… ƒל ‰ ב¿ּ ָ̇ ָעל¿ ׁ∆̆ ָב‰  ָׁ̆ י ַמח¿ ƒפ מו… ל¿ ¿̂ ַע מ≈

ר…ב  ּ‰ ב¿ּ ׁ̆ ָבּ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ ׁ̆ י≈

יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ  ׁ̆ י≈ ו¿  ,˙ מו… ˜ו… ַ‰מ¿ּ

 ‰ מ∆ ּ„ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ ַעט.  מ¿  ‰ּ ָבּ  ׁ̆ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ ל¿

ר  ׂ ָ̆ ּוָב ָיָר˜  יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ יל,  ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇  ‰ ׂ ∆̆ עו… ל¿

ּלּו  ≈‡ ָכל  ו¿ ין,  ƒל פ¿ּ ל¿ ƒּופ ַלח  ּומ∆ ם  ƒּוַמי

ָח„  ∆‡ ל  ָכּ ƒמ ח  ַּ̃ ƒל יך¿  ƒר ָ̂ ים  ƒינ ּƒמ‰ַ

ם  ƒ‡ .‰ ב≈ּ ּ‰ ַ‰ר¿ ז∆ ƒַעט ּומ ּ‰ מ¿ ז∆ ƒעּור: מ ׁƒ̆ כ¿ּ

 ‰ ב∆ּ ם ַיר¿ ƒ‡ ,‰ ‰ 45ָרז∆ י∆ ¿‰ ƒר י ׂ ָ̆ ט ַ‰ָבּ ַמע≈ י¿

בי‡ורים
נוטה במהרה  זה אלא  נולד עם טבע  כלומר, שלא  ‡ו˙ם.  ל˜בל  וע˙י„   .44
וביתר קלות לקבל תכונה זו. 45. רז‰. יחסר במאכל (והאוכלו לא ישבע עקב 

מיעוט הבשר שאכל).

ו…  ׁ̆ ַנפ¿ ע  ַבּ ׂ ¿̆ ƒ̇ ל…‡  ָחָב‰,  ר¿  ׁ̆ פ∆ נ∆ ַעל  ַבּ

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָלם,  עו… ָבּ ׁ∆̆ ן  ָממו… ל  ָכּ ƒמ

ף" (˜‰ל˙  ס∆ ע כ∆ּ ַבּ ׂ ¿̆ ƒף ל…‡ י ס∆ ב כ∆ּ ≈‰…‡37"

ּלּו  ƒפ‡ֲ לו…  י  ּ„ַ ׁ∆̆ ר-רּוַח  ַ̂ ¿̃  ׁ̆ י≈ ו¿ ט),   ,‰

‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ו¿ ָרָכיו;  ¿̂ ל  ָכּ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ף  ּ…„ ר¿ ƒי ל…‡  ו¿ מּוָעט  ָ„ָבר  ב¿ּ

רּוָט‰  פ¿ּ ל  כ≈ ‡ו… ינו…  ≈‡ ו¿ ַעל-ָי„   ı ב≈ ˜ו… 38ו¿ ָרָעב  ָבּ מו…  ¿̂ ַע ף  ַס‚≈ּ מ¿

ם  ƒי„ַ ָיּ ַבּ נו…  „ ָממו… ַ‡ב≈ּ ‰ּו‡ מ¿ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ל, ו¿ „ו… ּ‚ָ ַער  ַ̂ ‡ ב¿ּ ָלּ ּלו… ‡∆ ּׁ∆̆ ƒמ

ל     ל≈ ‰ו… 39מ¿ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ עו… ּ ≈„‰ַ ָ‡ר  ׁ¿̆ ּלּו  ≈‡‰ָ ים  ƒָרכ ּ ¿„ ַעל  ו¿  . ו… ּ̇ ַ„ע¿ ל¿

ָבב  -ל≈ 41ַרך¿ ָמן,  ַרח¿ ו¿ ָזר  ַ‡כ¿ יב,  ƒ„ָנ ו¿ ן  ƒר-ַעי ַ̂ ן,  נ≈ ‡ו… 40ו¿

ן.  ∆‰ ‡ ָבּ ≈̂ ּיו… ָכל ַכּ ב, ו¿ יı-ל≈ ּƒמ‡ַ ו¿

˙ו…  ָיּ ƒר ב¿ּ  ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇ ƒ43מ ָלָ‡ָ„ם  ָ‰יּו  ׁ∆̆ ן  ∆‰ מ≈  ׁ̆ י≈  ,˙ עו… ּ ≈„‰ַ42 ָכל  ו¿
ל ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆ עו…  ב¿ ּƒט ׁ∆̆  ˙ עו… ּ ן „≈ ∆‰ ׁ̆ מ≈ י≈ , (ו)ו¿ ַבע ּ‚ּופו… י ט∆ ƒפ ל¿

„עו˙  מ‰ן  וי˘  ו. 
ז‰  ‡„ם  ˘ל  ˘טבעו 
(הלכ׳  הרמב״ם  מכוון. 
כתב  ד)  ה,  תשובה 
גזר  לא  שהקב״ה 

בי‡ורים
37. ‡ו‰ב כסף ל‡ י˘בע כסף. מי שאוהב לאסוף כסף לא ישבע ממנו, כי 
לעולם אין די לו במה שקבץ ורוצה להרבות עוד (מצודת דוד). ואמרו חכמינו 
ז״ל (קהלת רבה פ״ג י׳): ״אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, מי שיש לו מנה רוצה 
הכתוב  דרך  על  י„.  על   ıו˜וב  .38 מאות״.  ארבע  רוצה  מאתים  מאתים, 
במשלי (יג, יא). ור״ל, שקובץ הון עם מלאכת היד. ולמרות שהונו מתרבה, עם 
כל זה אינו אוכל פרוטה משלו אלא בצער גדול. 39. מ‰ולל. ערבוב והוללות 
ושטות (רש״י קהלת ב, ב). 40. ו‡ונן. דואג. (עיין סנהדרין (ק:) ״לא תעיל דויא 
ג)              כ,  (דברים  דבר.  מכל  וירא  מבוהל  לבב.  רך   .41 בליבך״).  (=דאגה) 
43. מ˙חיל˙ ברי˙ו. שנולד עם  והתכונות של האדם.  42. ‰„עו˙. המדות 

תכונות אלו, והמה טבועות בו משעת לידתו. 
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 ,˙ לו… ם חו… י‰∆ ≈̇ ו… ׁ̆ פ¿ ַנּ ׁ∆̆ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ׁ̆ ב¿ּ ך¿ י≈ י, ָכּ ƒי ר…ב ַ‰ח…ל ƒפ ל ל¿ ַ‰כ…ּ

ים  ƒל ּ ¿̂ ַע ¿̇ ƒּומ ָב‰  ַ‰ּטו… ך¿  ר∆ ּ ∆„ ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ו¿  ,˙ ‰ָ50ָרעו… ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ו¿

ן  כ≈ ו¿ ָים.  ָחל¿ י  ƒפ ל¿  „…‡ מ¿ ן  י‰∆ ֲעל≈  ‰„ָ ב≈ כ¿ּ י‡  ƒ‰ ו¿  ,‰ּ ָבּ  ˙ כ∆ ָלל∆

ב  ים ָלַרע טו… ƒר י ָ‰‡…מ¿ לּו: "‰51ו… ים ַ‰ָלּ ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ר ָבּ מ≈ ָי‰ּו ‡ו… ע¿ ַׁ̆ י¿

ַמר  ים  ƒמ ׂ ָ̆  , ך¿ ׁ∆̆ ח… ל¿ ר  ‡ו… ו¿ ר  ‡ו… ל¿ ך¿  ׁ∆̆ ח… ים  ƒמ ׂ ָ̆ ָרע,  ב  ַלּטו… ו¿

ַמר:             ¡‡ נ∆ ם  י‰∆ ַוֲעל≈ כ);   ,‰ (י˘עי‰  ַמר"  ל¿  ˜ ּוָמ˙ו…  ˜ ָמ˙ו… ל¿

" (מ˘לי ב, י‚).  ך¿ ׁ∆̆ י ח… כ≈ ַ„ר¿ ˙ ב¿ּ כ∆ ר ָלל∆ ׁ∆̆ ˙ י… חו… ים ָ‡ר¿ ƒב "‰ַ52ע…ז¿

ים,  ƒל ַ‰ֲחָכמ ∆̂ כּו ‡≈ ל¿ ? י≈ ׁ̆ פ∆ י ַ‰נ∆ּ ƒל ַנ˙ ח√ ָּ̃ ַּ̇ י‡  ƒ‰ ‰ּוַמ „ ַ̂ י כ≈ ו¿
ַע„  ם  ָ̇ ‡ו… ים  ƒ„ ַלמ¿ּ מ¿ּ ׁ∆̆  ,˙ ו… ׁ̆ ָפ ּ ַ‰נ¿ י  ≈‡ פ¿ רו… ם  ≈‰ ׁ∆̆

ם  ∆‰ ָלּ ׁ∆̆  ˙ ָרעו…  ˙ עו… ≈„ ב¿ּ ים  ƒיר ּƒכ ַ‰ַמּ ו¿ ָב‰.  ך¿ טו… ר∆ ∆„ ל¿ ירּום  ƒז ח¿ ַיּ ׁ∆̆

ָ‡ַמר  ם  י‰∆ ֲעל≈ ם,  ָ̇ ‡ו…  ‡ ַרפ≈ּ ל¿ ָחָכם  ל  ∆̂ ≈‡ ים  ƒכ ל¿ ‰ו… יָנם  ≈‡ ו¿

זּו" (מ˘לי ‡, ז).  ים ָבּ ƒיל ƒו ָמ‰ ּומּוָסר ‡¡ ל…מ…‰: "53ָחכ¿ ׁ¿̆

ב,         ַ‰ּטו… ך¿  ר∆ ּ ∆„  ׂ̆ פ…ּ ¿̇ ƒל ם  ָ̇ ֲ‡ָו ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ ָמּ ַכּ  ׁ̆ י≈

בי‡ורים
מזיק לבריאותו. 50. ‰רעו˙. הדעות והמדות הרעות. 51. ‰וי ‰‡ומרים לרע 
טוב. הוי לכם הרשעים, האומרים על ה״עבודה-זרה״ שהיא טוב, ועל עבודת 
ה׳ שהיא ״טוב״ – אומרים שהיא רע, על המעשים הרעים שיביאו עליהם חושך 
- אומרים שהם אור, ואת המעשים הטובים שה׳ עושה אור למקיימם אינם 
עושים, שמים מר למתוק ומתוק למר. 52. ‰עוזבים ‡רחו˙ יו˘ר. העוזבים 
את הדרך הישרה והנכונה כדי ללכת בדרכים חשוכות ועקלקלות. 53. חכמ‰ 

ומוסר ‡וילים בזו. בתורה ובמוסר הטיפשים פורקי העול מזלזלים.

ט  ַמע≈ ם י¿ ƒ‡ ,ם ָלּ ן ֻכּ כ≈ . 46ו¿ חו… ל¿ ƒֲחַמ˙ מ ָכל מ≈ ¡‡ ‰ נ∆ י∆ ¿‰ ƒַלח ל…‡ י מ∆

 ‡ ≈‰ י¿ ַעט,  מ¿ יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ ַבּ  ‰ ב∆ּ ַיר¿ ו¿  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ ַבּ

ל  ָ̃ ׁ¿̆ ƒָח„ מ ל ‡∆ ָכּ ƒח מ ַּ̃ ƒר י ׁ∆̆ י, ֲ‡ ƒ̃ ל. ֲ‡ָבל ַ‰ָבּ ָ̃ ל¿ ֻ̃ ֲ‡ָכל מ¿ ַ‰ַמּ

 ‰ּ ָין ַ‰ז∆ נ¿ ƒָכע ָליו. ו¿ כ¿ ‡ו… ˜ ל¿ ב ּוָמ˙ו… ֲ‡ָכל ָער≈ ‡ ַ‰ַמּ ≈‰ ָ‰ָר‡ּוי, ָ‡ז י¿

ן ָ‰ֲעָנָו‰  ‚ו… ‰, כ¿ּ ֻרב∆ּ ן מ¿ ∆‰ ח מ≈ ַּ̃ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ׁ̆ ˙: י≈ ּ„ו… ƒמ 47ב¿ּ

ן  ‚ו… ַעט, כ¿ּ ן מ¿ ∆‰ ח מ≈ ַּ̃ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ׁ̆ י≈ ן, ו¿ י‰∆ מ≈ „ו… ˙ ו¿ ׁ∆̆ ַ‰ב…ּ ו¿

ל  ≈̃ ו… ׁ̆ 48 ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ יו… ¿‰ ּƒב ן  ָלכ≈ ּיּו˙.  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ו¿ ָ‰ַעּזּו˙  ו¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ

ל…‡  ו¿ ַח˙  פ¿ ƒי עּוָרּ‰, ל…‡  ׁƒ̆  ‰ ּ„ָ ƒל מ ָכּ ƒח מ ַּ̃ ƒל ם  ƒַני ‡ז¿ ס ַ‰מ…ּ ל∆ פ∆ ב¿ּ

ָב‰. י˙ ַ‰ּטו… ƒל כ¿ ַ̇ יַע ל¿ ּ ƒ‚ַי ‰ ז∆ יף, ָבּ ƒס יו…

 

ל  ּ‚ַ ֻ‰ר¿ ׁ∆̆ ‡ו…  ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ ל¿  ‰ ט∆ נו… עו…  ב¿ ּƒט ׁ∆̆ י  ƒמ ין,  ƒב ָ̇ ו¿ ַ„ע  ּ≈̇
ַ‡ך¿   ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ּוב  ׁ̆ ָל ּבו…  ƒל ל  ∆‡ ן  ּ≈̇ ƒי ל…‡  ו¿ ָרָע‰,   ‰ ּ„ָ ƒמ ב¿ּ  

 ˙ ּ„ו… ƒמ ַעל ב¿ּ ¿‚ ƒי ַ‡ס ו¿ מ¿ ּ ƒי ׁ∆̆ ˙ו…  י‡ ‡ו… ƒב ‰ מ≈ ּ‰ - ז∆ ר ָבּ ב≈ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒי„ מ ƒמ ָּ̇

י  ƒל ח√ ‰ּו‡  ין  ƒּסּור ּ ƒי‰ַ ו¿ ַער  ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ב  ≈‡ ַ‰כ¿ּ ר…ב  ׁ∆̆ מו…  ּוכ¿  .˙ בו… טו…

י  ƒל ח√ ָבּ ׁ∆̆ מו…  ּוכ¿  ; ׁ̆ פ∆ ַ‰נ∆ּ י  ƒל ח√ ם  ≈‰  ˙ ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ ר…ב  ן  כ≈ּ ַ‰ּ‚ּוף, 

ים  ƒל ן ַ‰חו… ƒמ ׁ̆ י≈ ו¿ ˜ ַמר,  ˙ו… ַ‰ָמּ ˜ ו¿ ר ָמ˙ו… ים ַ‰ַמּ ƒֲעמ ַ‰ּ‚ּוף טו…

ב,  ַ‰ּטו… ַמֲ‡ָכל   ‡ נ≈ ו… ׂ̆ ו¿ לו…  ב  ינו… טו… ≈‡ ׁ∆̆ 49 ַמֲ‡ָכל  ל¿  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆

בי‡ורים
46. וכן כולם. שאר מיני המאכלים והתבלינים שבתבשיל כירק ומים ופלפלין, 
צריך  מהן  אחת  שבכל  ״מדות״,  בשם  נקראו  ולכן  במ„ו˙.   .47 ימעט...  אם 
ו˜ל בפלס ‰מ‡זניים. מתבונן  להשתמש במדה הנכונה ובמינון המדויק. 48.̆ 
ביושר שכלו וברוחב הבנתו. 49. ˘‡ינו טוב לו. שאינו בריא לו אלא אדרבה, 

ן,  עו… מ¿ ׁƒ̆  ׂ̆ ַחפ≈ּ מ¿ּ ׁ∆̆ ן  ‡ּוב≈ ר¿ ƒל  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ָר‡ּוי.  ָכּ  ˙ בו… ַ‰ּטו…

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ֲחַמ˙  מ≈  , ‡ו… ¿̂ מו… ינו…  ≈‡ ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿  , ירו… ּƒּוַמכ

ן  ו… ׁ̆ ל¿ ָחר  ב¿ ƒנ ף  ס∆ "כ∆ּ ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ָר‡ּוי.  ָכּ ˙ו…  ‡ו…  ׂ̆ ַחפ≈ּ מ¿

לו…  ם  ל≈ּ ַׁ̆ ל¿ ּוָב‡  רו…  ֲחב≈ ַבּ  ‰ ׁ∆̆ ּנו… ׁ∆̆ י  ƒ59מ  - כ)  י,  (מ˘לי  י˜"  ּ ƒ„ ַ̂

 ˜ ∆„ ∆̂ ל 61ו¿ ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ ˙ ַּ̇ ƒמ‡ֲ יר 60ַבּ ּƒינו… ַמכ ם ‡≈ ƒ‡ ,ל ָ̃ ׁ¿̆ ƒמ ף ב¿ּ ס∆ כ∆ּ

ף  ס∆ יַנ˙ ַ‰כ∆ּ ƒח ב¿ ּƒי 62ב ƒ̃ ינו… ָבּ ≈‡ ׁ∆̆ ל ַ‡ך¿  יר ַ‰כ…ּ ּƒם, ‡ו… ַמכ ƒַני ‡ז¿ ַ‰מ…ּ

י  ּƒכ ף,  ס∆ ַ‰כ∆ּ ו¿ ל  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ ַין  נ¿ ƒע ב¿ּ ָזּ˜  ƒנ  ˙ יו… ¿‰ ƒל ב  רו… ָ̃  ׁ̆ י ƒ‡‰ָ  ‰ ז∆  -

 ˙ חו… ָפּ ח  ַּ̃ ƒי ם  ּ‚ַ ים.  ƒ‚י ּƒ‰ַ64ס ח  ַּ̃ ƒי ו¿ ף  ס∆ כ∆ ב¿ּ ן  ָמ‡≈ 63י¿ ים  ƒָעמ פ¿ ƒל

ים  ׂ ƒ̆ ל ‡ו… ָי ַּ̃ ל ַ‰ ָ̃ ׁ¿̆ ƒח 65מ ַּ̃ ƒי ‡ ָמּ ׁ∆̆ י  ּƒכ , ל ָ‰ָר‡ּוי לו… ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ƒמ

בי‡ורים
לחפ˘ ‰מ„ו˙ ‰טובו˙ כר‡וי. כי כדי לזכות לתורה ולמידות טובות אפשרי 
(ב, ד-ה): ״אם תבקשנה  יעמול על כך, כנאמר במשלי  הדבר רק אם האדם 
הרי  תמצא״,  אלוקים  ודעת  ה׳  יראת  תבין  אז  תחפשנה;  וכמטמונים  ככסף 
שבשביל השגת התורה והחכמה חייבים לבקשם לפחות כבקשת הכסף, וכן 
להוציאו  שיטרח  למי  רק  ועומד  שמור  והוא  שהוטמן  מטמון  כמחפש 
״לא  יגיע אל היעד הרצוי, כאמרם:  – לעולם לא  יתעצל  ממחבואו. אך אם 
יגעתי ומצאתי – אל תאמין״. 59. מי ˘נו˘‰ בחבירו. מלוה התובע את חבירו 
– אם המלוה אינו  והלוה פורע למלוה כסף במשקל  הלוה שיחזיר לו חובו, 
60. ב‡מי˙˙ ‰מ˘˜ל. אם המשקל שבו שוקלים את הכסף מדוייק  מכיר... 
‰מ‡זניים. אם שתי  וˆ„˜   .61 אבני המשקולות.  באמיתת  וכן  מזייף.  ואינו 
אחת  כף  ואין  בשוה  שוה  שמשקלם  וכן  ומאוזנים,  ישרים  המאזניים  כפות 
הוא  מהלוה  שמקבל  הכסף  אם  ‰כסף.  בבחינ˙   .62 מחברתה.  יותר  כבדה 
בקי  ואינו  מאחר  ימ‡ן.   .63 (פסולת).  סיגים  בו  מעורב  שאין  ונקי,  צרוף 
בבחינת הכסף אם הוא כסף נקי ומזוקק או שמא מעורב בו סיגים, הרי יתכן 
שמבלי משים ידחה את הכסף הצרוף והמזוקק וימאן לקחתו, ותחת זה יקח 
את הכסף המעורב עם סיגים. 64. ‰סי‚ים. פסולת הכסף. 65. מ˘˜ל ‰˜ל. 

י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ם  יו… ָכל  ב¿ּ ים  ƒב ׁ¿̆ חו… ו¿ ם,  ָל‰∆ ב  ּטו… ַמ‰  ים  ƒע ¿„ יו… יָנם  ≈‡ ו¿

ָין  נ¿ ƒע‰ָ  ‰ ז∆ ו¿ ם.  י‰∆ מ≈ י¿ ל  ָכּ ים  ƒ‚י ׂ ּƒ̆ ַמ יָנם  ≈‡ ו¿ ָנ‰,  יו… ל¿ ָ‰ע∆ ַמֲעָל‰ 

נו…  רו… ס¿ יר ח∆ ּƒינו… ַמכ ≈‡ ׁ∆̆ ָח„ - 54 ים ‰ּו‡: ָ‰‡∆ ƒָבר ּ י „¿ נ≈ ׁ¿̆ ֲחַמ˙  מ≈

ן  ‡ּוב≈ ר¿ ƒל  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ים,  ּƒנ‚ֻ ַ‰מ¿ ָרָכיו  ¿„ ּƒב ין  ƒח ַמב¿ ינו…  ≈‡ ו¿

ל  ָכּ ˙ו…  ‡ו…  ׂ̆ ַחפ≈ּ י¿ ּלּו  ƒפ‡ֲ  , ירו… ּƒַמכ ינו…  ≈‡ ו¿ ן  עו… מ¿ ׁƒ̆ ל¿  ׂ̆ ַחפ≈ּ ַ‰מ¿

ל…‡  ו¿ לו…  ¿̂ ∆‡  ‡ 55ָיבו… ים  ƒָעמ פ¿ּ  ‰ ָמּ ַכּ י  ּƒכ ‰ּו,  ≈‡ ָ̂ מ¿ ƒי ל…‡  ם  ַ‰ּיו…

י„  ƒמ ָּ̇ ב  ׁ≈̆ ‰ּו‡ חו… ׁ∆̆ י 56 ּƒף-ַעל-פ‡ַ ,‰ּ ן ָ‰ָ‡ָ„ם ַ‰ז∆ ‰ּו; כ≈ּ יר≈ ּƒַיכ

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ יָון  , 57כ≈ּ י‚ו… ׂ ּƒ̆ ב, ל…‡ ַי ‰ ַ‰ּטו… ׂ ≈̆ ׂ̆ ַמֲע ַחפ≈ּ ‰ ּומ¿ ׂ ∆̆ ֲע ַמ‰ ַיּ

 . נו… רו… ס¿ יר ח∆ ּƒַמכ

ב  ׁ≈̆ חו… ו¿  , ּבו…  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ָ‰ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ ַע  ≈„ יו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ ו¿
י‚  ׂ ּƒ̆ ַ‚ם ‰ּו‡ ל…‡ ַי ˙, ו¿ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒמ ח…ז ב¿ּ ¡‡ ל∆ ם ו¿ ∆‰ ‡˙ מ≈ ≈̂ ָל

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ  ׂ̆ ַחפ≈ּ ל¿ ל  ּ ≈̂ ַע ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆ ֲחַמ˙  58מ≈ ר,  ָׁ̆ ַ‰ָיּ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ָיָמיו  ל  ָכּ

בי‡ורים
‡ינו מכיר חסרונו. אדם שחולה ואינו מודע לכך, הרי כל זמן שלא נודע   ̆.54
לו על חוליו - לא ילך לדרוש ברופאים, כמו כן אדם שאינו מכיר בחסרונותיו 
ובדרכיו המגונים, הרי לא יתקן את עצמו מאחר ואינו מודע שזקוק הוא לכך. 
55. יבו‡ ‡ˆלו ול‡ יכיר‰ו. כמה פעמים יעמוד שמעון סמוך לראובן ובכל 
56. ˘‰ו‡ חו˘ב ˙מי„ מ‰  ואינו מכירו.  יזהה אותו מאחר  זאת ראובן לא 
57. כיון  יע˘‰. הוא מתבונן תמיד מה עליו לעשות כדי להשיג את הטוב. 
˘‡ינו מכיר חסרונו. כי בכדי להשיג את הטוב המושלם אפשר רק לאחר 
שעקר והסיר את הרע שבו, בבחינת ׳סור מרע ועשה טוב׳, ולכך כל זמן שאינו 
לא  הרי  המגונות,  ובאורחותיו  הרעות  במידותיו  ואינו מבחין  חסרונו  מכיר 
58. מחמ˙ ˘מ˙עˆל  יעקרם ולא יסירם ממנו וממילא לא ישיג את הטוב. 

שתי  הם  הלשונות 
טובות  אזהרות 
הנה  כי  מאד.  ומועילות 
הוא  במעשים  הפשפוש 
כלל  על  לחקור 
בו,  ולהתבונן  המעשים 
מעשים  בהם  הנמצא 
אשר  יעשו  לא  אשר 
פי  על  הולכים  אינם 
כי כל  וחוקיו,  ה׳  מצוות 
 – מאלה  ימצא  אשר 
אך  העולם.  מן  יבערם 
החקירה  הוא  המשמוש 
אפילו במעשים הטובים 
ולראות  לחקור  עצמם, 
היש בענינם איזה פניה 
(כגון  טובה  לא  אשר 
שבח  להשיג  כוונה 
להרויח  או  מבני-אדם 
ממון) או איזה חלק רע 
(כגון מעשה טוב שעלול 
לצאת ממנו נזק בעתיד 
או שיש בו הפסד לזולת 
שיצטרך  וכדומה) 
חלש  או  הוא  וחזק  הטוב  לבחון  בבגד  כממשמש  זה  והרי  ולבערו.  להסירו 
ובלוי, כן ימשמש במעשיו לבחון תכונתם (ענינם ותוכנם) בתכלית ההבחנה 
(בהבחנה מדוקדקת עד קצה היכולת) עד שישאר (האדם בעל המעשים) זך 

ונקי (ללא פניות וחלקים רעים במעשיו)״.

ָמ˙ו…  ׁ¿̆ ƒנ  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ָ‡ז  ו¿ ּנּו,  מ∆ּ ƒמ ים  ƒ‚י ּƒס‰ַ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒ̃ ‡ל… ‰ ל≈ ָ̃ ּ ָ̃ ֻז רּוָפ‰ ּומ¿ ¿̂

ף  ר≈ ּ…̂ ַל  ‡ ≈̂ ּ ַוי≈ ף,  ס∆ ָכּ ƒמ ים  ƒ‚י ƒס "ָ‰‚ו… 

ים,  ƒ‚י ּƒירּו ַ‰ס ƒס ָיּ ׁ∆̆ י" (מ˘לי כ‰, „) כ¿ּ ƒל כ∆ּ

רּוף. ָ̂ י  ƒל ‰ ַ‰כ¿ּ י∆ ¿‰ ƒז י‡ָ

 

ינו…  ≈‡ ו¿ ָ‰ָ‚יו  נ¿ ƒמ ב¿ּ  ‰ נ∆ּ ַׁ̆ ַ‰מ¿ ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ ו¿
 ‚‰ָ נ¿ ƒמ ב¿ּ ז  ח≈ ‡ו… ָח„  ∆‡ ַמן  ז¿ בּוַע,  ָ̃  

 ‚‰ָ נ¿ ƒו… מ˙ ‡ו… ˜ מ≈ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒָח„ מ ַמן ‡∆ ּוז¿  ‰ ז∆

 ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ָכָכ‰  ו¿ ר,  ַ‡ח≈  ‚‰ָ נ¿ ƒמ ז  ח≈ ‡ו… ו¿

 ı ָחפ≈ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם  ל¿  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ָלם.  עו… ל¿

ל…‡  ּכו… ו¿ ר¿ ַע ַ„ּ ≈„ ינו… יו… ≈‡ יר ו¿ ƒל ע ∆‡ ˙ כ∆ ָלל∆

˙ו…  ‡ו… ים  ƒיכ ƒל ַ‰ּמו… ים  ƒיל ƒב ּׁ¿̆ ‰ַ יר  ּƒַיכ

ַעם  ַפּ ם,  מ≈ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒ69מ ‰ּו‡  ן  ָלכ≈ יָ‰,  ל∆ ≈‡

 ‰ ע∆ ¿̇ ƒי ו¿ ַיֲחז…ר  ו¿ ָח„,  ∆‡ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ך¿  ל≈ י≈ ַ‡ַח˙ 

בי‡ורים
69. מ˘˙ומם. מתבלבל בהליכתו ותועה בדרכו מאחר ואינו מכיר את הדרך 

הסלולה המובילה לעיר.

ל  ָכּ ƒם, מ ƒַני ‡ז¿ מ…ּ ַבּ ׁ∆̆  „ ב≈ ף ַ‰ָכּ ַכּ ף ַבּ ס∆ ַ‰כ∆ּ

ם  ƒ‡ ּלּו ƒי ָטעּו˙. ‡ו… ֲ‡פ י„≈ ƒל ‡ ּלּו ָיבו… ≈‡

ינו…  ≈‡ ם  ƒ‡ ל,  ָ̃ ׁ¿̆ ƒמ ּוב¿ ף  ס∆ כ∆ ב¿ּ י  ƒ̃ ָבּ ‰ּו‡ 

ב  ָער≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ָר‡ּוי, ‡∆ ל ּבו… ָכּ כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒמ

י  ƒ̃ ָבּ ‰ּו‡  ם  ƒ‡ ֲ‡ָבל  ים.  ƒ‚י ƒס ּפו…  ַכס¿ ב¿ּ

ל ּבו…  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒף, ּומ ס∆ ל ּוַבכ∆ּ ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ל - ַבּ כ…ּ ַבּ

ָר‡ּוי  ָכּ ם  ל≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ66מ ‰ּו‡  ָ‡ז   - ָר‡ּוי  ָכּ

 ‰ ָמּ ּ ƒ„ ן  ָלכ≈ ל.  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ַבּ ם  ל≈ ָׁ̆ ו¿ י  ƒ̃ ָנ ף  ס∆ כ∆ּ

י˜  ּ ƒ„ ּ ַ̂ י ַ‰ ּƒָחר, כ ב¿ ƒף נ ס∆ כ∆ י˜ ל¿ ּ ƒ„ ַ̂ ן  ו… ׁ̆ ל¿

ָכל  ו¿ ָ‰ָרע  ו¿ ב  ַ‰ּטו… יר  ּƒכ‰ַ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂

ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ּול¿ ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

‚ּופו…  67ב¿ּ ַח  ר≈ טו…  ˙ יו… ¿‰ ƒל ו¿ ָר‡ּוי,  ָכּ ן  ∆‰ ָבּ

ח…ז  ¡‡ ל∆ ו¿ ּו˙  ׁ̆ פ¿ּ ּƒט‰ַ ַלֲעז…ב  ָמ˙ו…  ָחכ¿ ּוב¿

 ˙ בו… ֲערו… ַּ̇ יר  ƒס‰ָ 68(ז)ּול¿ בּוָנ‰  ּ¿̇ ַבּ

˙ערובו˙  ול‰סיר  ז. 
‰סי‚ים ממנו. ה׳מסילת 
ג)  מבאר  (פרק  ישרים׳ 
בבדיקת  שלבים  שני 
לדחות  א.  המעשים: 
ב.  הרעים.  המעשים 
לזכך המעשים הטובים. 
וז״ל: ״הנה הרוצה לפקח 
הנה  שתים  עצמו,  על 
ההשקפות הצריכות לו: 
מהו  שיתבונן  האחת, 
שיבחר  האמיתי  הטוב 
בו האדם והרע האמיתי 
שינוס ממנו. והשניה, על 
הוא  אשר  המעשים 
הם  אם  לראות  עושה, 
מכלל  או  הטוב  מכלל 
הרע... ודבר זה הודיעונו 
באמרם  ז״ל  חכמינו 
לו  ״נוח  יג):  (ערובין 
יותר  נברא  לאדם שלא 
ועכשיו  משנברא, 

ששני  ותראה  במעשיו״.  ימשמש  לה:  ואמרי  במעשיו;  יפשפש   – שנברא 

בי‡ורים
אבן המשקולת ששוקלים כנגדה בשתי כפות המאזניים, האבן מכאן והכסף 
פחות.              ישקול  הכסף  גם   - הגדולה  במקום  הקטנה  האבן  יקח  ואם  מכאן, 
ב‚ופו   .67 נקי...  כסף  דהיינו  כראוי  תשלום  מקבל  כר‡וי.  מ˘˙לם   .66
יצרו  לכבוש  הרעות,  מידותיו  על  להתגבר  בגופו  להתאמץ  הן  ובחכמ˙ו. 
ולהכניע תאותו, והן להשתמש בחכמתו ולהבחין בשכלו במדות הרעות כדי 
אדם  צריך  טוב  במעשה  גם  ‰סי‚ים.  ˙ערובו˙  ול‰סיר   .68 מתוכו.  לבערן 

לבחון שהמעשה יהיה זך ונקי ושלא יהיה מעורב בו משהו מהרע.

הגאוה  כמדת  רעות 
שמים.  יראת  מונעות 
בל  אפו  כגובה  ״רשע 
ד)  י,  (תהלים  ידרוש״ 
אני  סבור  המתגאה 
ואפסי עוד, ואינו מסוגל 
מלכות  עול  עליו  לקבל 
מדת  כן  שמים. 
מדה  ה׳קשה-עורף׳ 
ועקשן  מאד,  עד  מגונה 
רצונותיו,  פי  על  רק  חי 
דבר  לשמוע  מוכן  ואינו 
אפילו  המפריע  חכמה 
להנחותיו  במעט 

ורצונותיו המוקדמות.
בשלח  בפרשת  ומצינו 
״וילונו העם  טו):  (שמות 
מה  לאמר  משה  על 
ה׳  על  ויצעק  נשתה, 
        - נסהו״  ״ושם  וברש״י  נסהו״,  ושם  ומשפט  חק  לו  שם  שם  עץ...  ה׳  ויורהו 
רחמים  עלינו  בקש  יפה  בלשון  במשה  נמלכו  שלא  ערפו  קשי  וראה  לעם 
ישראל             מכלל  התורה  תובעת  נתלוננו״.  אלא  לשתות  מים  לנו  שיהיה 
ואף           הקב״ה.  על  התלוננות  לכדי  אותם  הביאה  זו  מדה  ׳קשה-עורף׳,  מדת 
מכל          הקב״ה,  נסי  בעיניהם  הכל  וראו  סוף  ים  קריעת  לאחר  מיד  שהיו 
נותנת           וברורה, כי המדה אינה  מקום הקשיות מפריעה להתלמדות פשוטה 
שאפילו                  עצמו,  על  זאת  לראות  יכול  ואדם  רצונותיו.  על  לותר  לו 
מאשר  שונה  להתנהג  עליו  משפיעות  אינם  בעיניו  שראה  ברורים  דברים 

הורגל.
וכמו כן כל המדות כולם מפריעים ליראת שמים. ולכן כדי להשיג יראה חייב 

לעקור מקרבו את מדותיו הרעות. 
ט. ו‡ם ˙˙יר ˜˘ר ‰יר‡‰ יב„לו ממך כל ‰מ„ו˙ ‰טובו˙. מצאנו שיראת 
להשגת  והאמצעי  היסוד  היא   - עצמה  בפני  מצוה  היותה  מלבד   – שמים 

 ׁ̆ י ƒ‡ ל ָכּ י  ּƒל, כ ַלכ…ּ יַע  ƒ„ ‰ו… ׁ̆ ל¿ י≈ ן  ָלכ≈
י  י„≈ ƒל ו…  ׁ̆ ַנפ¿ י‡  ƒב‰ָ ל¿  ‰ ∆̂ ָ‰רו…

ב  ָער≈ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂  ,˙ בו… ַ‰ּטו…  ˙ ּ„ו… ƒמ

י  ּƒכ ,‰ ּ„ָ ƒּומ ‰ ּ„ָ ƒל מ ם ָכּ ƒם ע ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי

ל  ˙ ָכּ ∆̃ ז∆ ח¿ ר ַ‰ַמּ ׁ∆̆ ∆̃ י‡  ƒ‰ ם ּׁ≈̆ ‰ַ ˙‡ַ ר¿ ƒי

יסּו‰ּו  ƒנ כ¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ַלחּוט  ָמ‰  „ו… ו¿  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

רּו  ׁ¿̆ ָ̃ ו¿  ,˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ י  ר≈ חו… ך¿  ˙ו… ל¿

ל  ָכּ י˜  ƒז ַ‰ח¿ ל¿ י˙ו…  ּƒ̇ ח¿ ַ̇ ב¿ּ ים  ƒר ָׁ̆ ¿̃

 ˜ ≈̇ ָנּ ƒ‰ ב¿ּ י  ּƒכ  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡  -  ˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ

ך¿  ָכּ  ,˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ ל  ָכּ לּו  פ¿ּ ƒי ר  ׁ∆̆ ּ ∆̃ ‰ַ

 ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ  ˙ ∆̃ ז∆ ח¿ ַ‰ַמּ י‡  ƒ‰  ‰‡ָ ר¿ ּ ƒי‰ַ

לּו  ¿„ ָבּ ƒי  ,‰‡ָ ר¿ ּ ƒי‰ַ ר  ׁ∆̆ ∆̃ יר  ּƒ̇ ַּ̇ ם  ƒ‡ (ט)ו¿

ן  כ≈ ו¿ י  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ַבּ ן  כ≈ ו¿ ר,  ַ‡ח≈ ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ

ָחָכם:  ‡ ּבו… ָ‡ַמר ‰∆ ≈̂ ּיו… ַעל ַכּ י. ו¿ ƒיע ƒב ר¿ ָבּ

ר ל…‡  ׁ∆̆ ּנּו, ֲ‡ ע∆ ּ ַי‚¿ ּ¿̇ ים  ƒיל ƒס "70ֲעַמל ַ‰כ¿ּ

טו).  י,  (˜‰ל˙  יר"  ƒע ל  ∆‡  ˙ כ∆ ָלל∆ ָיַ„ע 

ים                    ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַעל  מ…ל  ַלח¿  ׁ̆ י≈ ָכך¿  ל¿

ָ„ם  ַלמ¿ּ ל¿  ,‡ ו¿ ָּׁ̆ ‰ַ י  ל≈ ַ‰ב¿ ב¿ּ ים  ƒבּוע ‰ַ71ט¿ּ

ם  ƒַני ‡ז¿ ַ‰מ…ּ ר  ׁ∆̆ י… ו¿ ל  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ  ˜ ∆„ ∆̂

ים,  ƒר ָׁ̆ ים ַ‰י¿ ƒָרכ ּ ם „¿ ˙ ָל‰∆ רו… ‰ו… ף ּול¿ ס∆ יַנ˙ ַ‰כ∆ּ ƒח יָעם ב¿ּ ƒ„ ‰ו… ּול¿

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ‰ ָלּ ƒס 72מ¿ ָחָנ˙ו…  ַ‰ב¿  ˙ ַלּ ƒח ¿̇ ּƒב ָ‰ָ‡ָ„ם  ר…ר  ב¿ ƒי ַמַען  ל¿

‰ּו‡  ו¿ ָב‰,  ַ‰ּטו… ל  ָכּ ם  ָׁ̆ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ן  ׁ≈̆ „ָ ו¿ ַרֲעָנן  ם  ָמ˜ו… ל¿ ‰ּו  י‡≈ ƒב ּ¿̇

‰ּו‡            ו¿ ים,  ׂ ƒ̆ ֲע ַ‰ַמּ ל  ָכּ ף  73סו… ‰ּו‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ם,  ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי

ָ‡ָ„ם,  ל  ָכּ ƒמ ל  ≈‡ ו… ׁ̆ מו…  ׁ¿̆ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ָל‰  ≈‡ ּׁ¿̆ ‰ַ74

 "‰‡ָ ר¿ ƒי ל¿ ם  ƒ‡ י  ּƒכ  , ך¿ ָמּ ƒע מ≈ ל  ≈‡ ׁ…˘ יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰ "ַמ‰  יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

 ‰‡ָ ר¿ ּ ƒ(ח)ַ‰י י  ּƒ̇ ל¿ ּƒב ב  ָׁ̆ ח¿ נ∆  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע ּום  ׁ̆ ין  ≈‡ ו¿ יב),  י,  („ברים 

ָר‰. ‰ו… ַ‰ט¿ּ

‰ט‰ור‰.  ‰יר‡‰  ח. 
יחזקאל׳  ׳אור  בספר 
עו)  עמוד  ומוסר,  (יראה 
יראת  להשיג  כדי  כתב: 
ראשית  חייב  שמים 
הענינים  מנפשו  לעקור 
ליראה.  המפריעים 
ורצונות  תאוות 
מתנגדות  עולם-הזה 
ליראת שמים, וכן מדות 

בי‡ורים
70. עמל ‰כסילים ˙י‚ענו. כסילותם גורם להם עמל המיגען, אשר לא למדו 
דרכי מבואות העיר (ללכת בדרך כבושה, וטורח הרבה) ומתיגע ליכנס דרך 
פחתים ובצעי המים ויגע בטביעות רגליו בבוץ (רש״י). 71. ‰טבועים ב‰בלי 
בהם  שאין  בהבלים  ושרויים  ממש,  בהם  שאין  בדברים  השקועים  ‰˘ו‡. 
73. סוף כל ‰מע˘ים. תכלית כל  72. מסיל‰. דרך סלולה וישרה.  תכלית. 
דבר ככתוב בסוף קהלת: ׳סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו 

שמור כי זה כל האדם׳. 74. ‰˘‡ל‰. הבקשה אשר ה׳ מבקש מכל אדם.

והדעה, והוא מסור בידי 
מסור  יצרו  ואין  יצרו 
שיהא  יתכן  לא  בידו, 
שבין  במצוות  שלם 
ואם  למקום,  אדם 
ידועה  במדה  מקיימן 
שאינו  מפני  רק  הוא 
התנגדות  בהן  פוגש 
המדות  אחת  מטעם 
בהפגשו  אבל  המגונות, 
לא  שלהן  בהתנגשות 
תעמוד יראתו בפניהן״!

 - מתוקנות  מדות  ללא 
אי אפשר להיות שלמים 
אדם  שבין  במצוות  אף 
למקום, ואם אם נראה לעין שמקיים מצוות בשלמות הוא רק מפני שלא בא 

לידי נסיון, ואילו בא לידי נסיון לא היה עומד בו!  
ואין  לתורה  לעלות  אותו  שמכבדים  חרד  דוגמא:  איש״  ה״חזון  לכך  ומביא 
הכיבוד מספיק לו לפי מעלתו ולכן הוא אינו עולה – מידת הכבוד שבו גרמה 

לו לעבור על: ״ועוזבי ה׳ יכלו״ – זה שקורין לו לעלות לתורה ואינו עולה.
האדם הזה מקולקל בשורשו שיצר הרע שופטו וכל עשיית מצוותיו הן פרי 
ההרגל המתאימות לכבודו ולתאוותיו ולהלך חייו, אך נסו לפגוע בו כי אז 

תתהפך הקערה על פיה! 

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ּון  ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿

ל                  ָיכו… ָחָכם  ∆‰  ,˙ ָרעו… ו¿  ˙ בו… טו…

יל  ƒס ַ‰כ¿ּ ו¿  ,˙ בו… טו… ל¿  ˙ ָ‰ָרעו…  ˙ ו… ׂ̆ 75ַלֲע

.˙ ָרעו… ˙ ל¿ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒ76מ ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע

ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒמ ינו…  ≈‡ ו¿ ך¿  ׁ∆̆ ח… ַבּ ך¿  ל≈ ‰ו… ׁ∆̆ י  ƒמ
 ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ∆‡  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ּון  ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿

ן  ‚ו… יו, כ¿ּ ָ̇ ֻכּיו… ל ז¿ ˙ ָכּ ∆„ ַ‡ב∆ּ ‰ ַ‰מ¿ ּ„ָ ƒּבו… מ

ר            ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ב¿ּ  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒ‰ַ77מ

בי‡ורים
75. לע˘ו˙ ‰רעו˙ לטובו˙. להשתמש עם המדות הרעות למטרה טובה, כגון 
הגאוה  במדת  וכן  חכמה׳.  תרבה  סופרים  ל׳קנאת  להשתמש  הקנאה  במדת 
במדת  כגון,  לרעו˙.  טובו˙  מ„ו˙   .76 ה׳׳.  בדרכי  לבו  ל׳ויגבה  להשתמש 
ובמדת אהבה, ישתמש לאהוב את  הרחמנות ישתמש לרחם על האכזרים. 
טובים,  ובמעשים  בתורה  אף שהוא מלא  במע˘יו.  ‰מ˙‚‡‰   .77 הרשעים. 
מכל מקום אסור לו להתגאות בכך, כשכל כוונתו בזה להתגדל ולהשתרר על 

בני אדם. 

ין  ≈‡ ׁ∆̆ ּוכ¿  ,˙ בו… טו…  ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ ָך  מ¿ּ ƒמ

ָר‰  ו… ּ̇ ָך  ָי„¿ ין ב¿ּ ≈‡ ,˙ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒָך מ ָי„¿ ב¿ּ

לּוָי‰  ּ¿̇ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ל  ָכּ י  ּƒ(י)כ  ,˙ וו… ¿̂ ƒּומ

״ותיראן  טובות.  מידות 
האלקים  את  המילדות 
דבר  כאשר  עשו  ולא 
מצרים  מלך  אליהן 
הילדים״  את  ותחיין 

(שמות א, יז). ובמסכת סוטה (יא:) דורשת הגמרא: ״ותחיין את הילדים – תנא 
לא דיין (למילדות) שלא המיתו אותן (את הילדים) אלא שהיו אף מספיקות 
להם מים ומזון״ (ומסייעות להחיותם, דהיינו שהיו מחביאות אותם בבתיהן 

ומגדלות אותם. רש״י).
מסירות נפשן של המילדות מוכיחה בלי ספק על מידותיהן הטובות ועל טוב 
ליבן. מדוע אין התורה מדגישה תכונות אלו? מדוע הזכירה התורה רק את 

יראת האלקים שלהן?
בספר ׳זכרון מאיר׳ מבאר, שמכח מידות טובות לבד לא היו המילדות יכולות 
הם  המלך  צו  הפרת  מתוך  כאלה  נפלאים  מעשים  שעשו.  מה  את  לעשות 
יכול  אלקים  ביראת  שספוג  מי  רק  אדם.  שבכח  ההטבה  מגבול  למעלה 
להתעלות להנהגה כזו ולהתעלם מן הסכנה הגדולה. לפיכך קבעה התורה 
את הגורם האמיתי: ״ותראין המילדות את האלקים״! ולכן - ״ולא עשו כאשר 

דבר אליהן מלך מצרים ותחיין את הילדים״.
נאמר  לא  כאן  גם  בתים״.  להם  ויעש  האלקים  את  המילדות  יראו  כי  ״ויהי 
״כאשר הטיבו עם הילדים״, אלא ״כי יראו״, ללמדך כי השכר של ״ויעש להם 
בתים״ בא עבור היראה.  הן יראו את ה׳ ולפיכך זכו לבתים של תורה ויראה, 
בתי  אמר  חד  ושמואל,  ״רב  (יא):  סוטה  במסכת  כדאיתא  מדה.  כנגד  מדה 
כהונה ולויה – אהרן ומשה. וחד אמר: בתי מלכות – דוד נמי ִמִמְרָים קאתי״. 

י. כי כל ‰˙ור‰ ˙לוי‰ ב˙י˜ון ‰מ„ו˙. כתב הגר״א (באבן שלמה פ״א): ״כל 
עבודת ה׳ תלוי בתיקון המדות, וכל החטאים מושרשים במדות, ועיקר חיות 

האדם הוא להתחזק תמיד בשבירת המדות, ואם לאו למה לו חיים״. 
כתב ה״חזון איש״ זצ״ל (אמונה ובטחון פ״ד אות ה-ו): ״מן המונחים הקיימים 
כי תיקון המדות מתיחס לאלה המצוות שהם בין אדם לחברו, וחובת היראה 
בשביל מצוות שבין אדם למקום יתברך, ומן המונח הזה קיימת הדעה כי יש 
בני אדם שלמים במצוות שבין אדם למקום יתברך וחסרים בתיקון המדות 
אל  לחודר  באמת  קיימת  זו  דעה  אין  אמנם  לחברו.  אדם  בין  רעים  והם 
פנימיות חזיון הזה. כי האמת, זה שמדותיו כברייתן ולא הותקנו על פי המוסר 

ר. ַ‡ח≈ ˙ ל¿ ƒי ר ַ‰ַבּ כ≈ ן, ּומו… מו… ט¿ ַע ַ‰ַמּ ≈„ ינו… יו… ≈‡ , ו¿ י˙ו… ב≈ ב¿ּ

 

 ‰ ּ„ָ ƒָכל מ , ו¿ ּזו… ƒמ ‰ ָנּ ֻׁ̆ יו זו… מ¿ ָ̇ ּ„ו… ƒר…ב מ י ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ ּƒן כ נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰
ָכ‡ן  ו… ל¿ ּ̇ כ¿ ַׁ̆ ַע˙ ָ‰ָ‡ָ„ם, זו… מו… ּ„ַ ˙ פ∆ ר∆ ‰ 81טו… ּ„ָ ƒּומ 

ַחר         ב¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ ָכל  ל¿ עו…  ּ ַסי¿ מ¿ ָ‰ָרע  ר  ∆̂ י≈ ו¿ ָכ‡ן,  ל¿ ו…  ּ̇ כ¿ ַׁ̆ מו… זו…  ו¿

ר,  ָבּ ¿„ ּƒמ ַבּ ך¿  ל≈ ‰ו… ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם  ל¿  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿  .‰ּ ָבּ ׁ∆̆ חּו˙  ‰ַ82ָפּ

 ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ו¿ ים  ƒב ≈‡ ּוז¿ ים  ƒר מ≈ ּונ¿  ˙ ַוֲ‡ָריו… ים  ּƒב ּ„ֻ ּבו…  ים  ƒע ¿‚ ּופו…

ל  ם ָכּ ƒם ע ח≈ ָלּ ƒ‰ יָניו ּול¿ ˜…ַח ע≈ פ¿ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂  ‰ּ ׁ̆ ַ‰ז∆ י ƒ‡‰ָ .ים ƒ̇ י ƒח ׁ¿̆ ַמ

פּו‰ּו  ר¿ ט¿ ƒי ָח„,  ∆‡ ַ‚ע  ר∆ יָניו  ע≈ ים  ƒַיֲעל ם  ƒ‡ ו¿ ָח„,  ∆‡ ו¿ ָח„  ∆‡

ֲ‡ָו‰  ַּ̇ ‰ַ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ ָ‰ָרעו… יו  ָ̇ ּ„ו… ƒמ ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ך¿  ָכּ ים.  ƒ̃ י ּ ƒז ַ‰ַמּ

ּבו…  ƒל ב¿ּ  ˙ לו… ּ ¿‚ ל¿ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ן,  ∆‰ ָבּ  ‡ ≈̂ ַכּיו… ו¿ ַעס  ַ‰ַכּ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ו¿

     ˙ מ∆ ר ָ‰‡¡ ּבו… ‡ו… ּ ƒל ƒר מ ≈̃ ָע ם, י≈ נ≈ ּ¿̃ ַ̇ י¿ ל…‡  ם ו¿ ַעל≈ּ ¿̇ ƒי ם  ƒ‡ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇

י„"  ƒמ ָ̇ י  ּ ƒ„ ¿‚ נ∆ ל¿ י ‰'  ƒ̇ י ּ ƒו ׁƒ̆ 84" ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿  . ך¿ ׁ∆̆ ח…  ׁ̆ ָימ≈ 83ו¿

(˙‰ילים טז, ח).

בי‡ורים
תמיד  שתלך  הגר״א:  פירש  רגליהם״,  בעפר  מתאבק  והוי  לחכמים,  ועד 
אחריהם, כמו שנאמר (משלי י״ג) הולך את חכמים יחכם, ומשלו לחנוני מוכר 
בשמים שנשאר האבק בו. ובפרקי דר״א (פכ״ה) מסיים על משל זה: כך כל מי 
שהולך עם הצדיקים לוקח מדרכיהם וממעשיהם הטובים. ובאדר״נ (ו׳): בזמן 
שתלמיד חכם נכנס לעיר אל תאמר איני צריך לו, אלא לך אצלו. 81. טורפ˙ 
ומושכתו אליה.                דעתו של האדם  ונוטלת את  חוטפת  כל מדה  „ע˙ ‰‡„ם. 
82. ‰פחו˙ ˘ב‰. שיבחר בצד השלילי ביותר שבה. 83. וימ˘ חו˘ך. יהיה 
לבו חשוך מאד. 84. ˘וי˙י ‰' לנ‚„י. תמיד אחשוב כאילו ה׳ עומד נגדי ורואה 
מעשי. ומסיים הפסוק ״כי מימיני בל אמוט״, כי בעבור זה יעמוד מימיני לעזור 

 . נו… לו… ¿̃ ּƒב  „ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒּומ רו…  ל ֲחב≈ ׁ∆̆ נּו˙  ¿‚ ּƒב י„  ƒמ ָּ̇ מו…  ¿̂ ַע  ‰ ַיפ∆ּ 78ּומ¿

 ׁ̆ י≈ ו¿ ח,  ָבּ ֻׁ̆ ן מ¿ ƒַיי י˙  ƒָחב  ‡ ַמל≈ּ מ¿ּ ׁ∆̆ י  ƒמ ‰ ל¿ מ∆ ּ„ו… ׁ̆ ַ‰‰ּו‡  י ƒ‡‰ָ ו¿

ן  ƒי ַ‰ַיּ ל  ָכּ ‡ַב„  י…ּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡ ָטן,  ָ̃ ב  ∆̃ נ∆ י˙  ƒָחב ∆‰ י˙  ּƒ̇ ח¿ ַ̇ ב¿ּ

 ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ ך¿  ָכּ  ; ˙ו… ‡ו… ם  ּ…̇ ס¿ ƒי ל…‡  ם  ƒ‡ ָטן  ָּ̃ ‰ַ ב  ∆̃ ּ נ∆ ַבּ ח  ָבּ ֻׁ̆ ַ‰מ¿

י  ≈„ ַעל-י¿ ל  ַ‰כ…ּ  „ ַ‡ב≈ּ י¿ ָר‰,  ו… ּ̇  ‡ ָמל≈ ‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,‰ּ ַ‰ז∆

ם  ≈‰ ים  ּƒַעט ּומ¿ ָנּ‰.  ּ ¿̃ ַ̇ ל¿  ׁ̆ ָיחּו ל…‡  ם  ƒ‡ ַ‰ז…ּ‡˙  ָ‰ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

מו…  יר, ּוכ¿ ּƒכ‰ַ ים ל¿ ƒין ֲחָכמ ≈‡ ׁ∆̆  ׁ̆ ˙. י≈ מ∆ ים ָ‰‡¡ ƒיר ּƒכ ָלם ַ‰ַמּ עו… ָבּ

ל…‡  ך¿  ָכּ ם,  ֻסָלּ ב¿ּ  ˙ ַלֲעלו… ל  ָיכו… ָליו  ַר‚¿ י  ּ≈̇ ׁ¿̆ טּוַע  ָּ̃ ‰ַ ין  ≈‡ ׁ∆̆

‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ בּוָנ‰.  ּ¿̇ ּבו…  ין  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿  ˙‚ַ ר≈ ַמ„¿ ב¿ּ  ‰ ַיֲעל∆

ל  ָכּ ים  ׂ ƒ̆ ָיּ ׁ∆̆ ַע„  עּוָריו  נ¿ּ ƒמ ָלם  ָ‰עו… ֲ‡ַו˙  ַ̇ ב¿ּ ע  ַבּ ט¿ ƒנ ו¿ ָחָכם, 

ל  ּ‚ַ י ֻ‰ר¿ ּƒרו… ָ‰ַרע, כ ¿̂ ƒן י ˆו… ˙ ר¿ ו… ׂ̆ ַלֲע ֲ‡ָו˙ו… ו¿ ַּ̇ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ָמ˙ו… ל¿ ָחכ¿

 , ו… ׁ̆ ַנפ¿ ב¿ּ ים  ƒבּוע ¿̃ ם  ≈‰ ׁ∆̆ ַע„  ים  ƒָרע‰ָ ים  ׂ ƒ̆ ֲע ַמּ ַבּ עּוָריו  נ¿ּ ƒמ

ׁ̆ ּבו…  ּ י≈ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ˙. ו¿ ׁ̆ ָ‰ֲעו…נו… ח ָי˜ּו ַפּ ƒט 79מ ל≈ ָמּ ƒ‰ ‡…„ ל¿ ‰ לו… מ¿ ׁ∆̆ ָ̃ ו¿

ים, ַ‡ך¿ ל…‡ ָ‰ָי‰  ƒב ים טו… ƒָרכ ¿„ ּƒך¿ ב יל≈ ı ל≈ ַ‚ם ָחפ≈ יר ו¿ ּƒכ‰ַ ָמ‰ ל¿ ָחכ¿

ים,  ƒר ָׁ̆ ים ַ‰י¿ ƒָרכ ּ ¿„‰ַ ָמ‰ ו¿ ם ַ‰ָחכ¿ ∆‰ מ…ַע מ≈ ׁ¿̆ ƒים ל ƒל ַ‰ֲחָכמ ∆̂ ≈‡80

ן  מו… ׁ̆ לו… ַמט¿ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ ‰ ל¿ מ∆ „ו… ים. ו¿ ּƒכ ַׁ̆ ַמֲח ך¿ ב¿ּ ל≈ ך¿ ‰ו… ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒּומ

בי‡ורים
78. ומיפ‰ עˆמו ˙מי„ ב‚נו˙ ˘ל חברו. עורך מעשיו הטובים וחכמתו למול 
מעשי חבירו או חכמתו כדי שמתוך כך יראה שהוא מכובד וחבירו בזוי, נמצא 
מתפאר בחסרונותיו של חברו ובסכלותו, וזהו ״מתכבד בקלון חברו״, שעל ידי 
השוואה זו מכבד את עצמו בגנות חברו. 79. מפח י˜ו˘. ממלכודת המוקש 
של רשת העוונות. 80. ‡ˆל ‰חכמים. במסכת אבות (א, ד): ״יהי ביתך בית 

יַע  ּ ƒ‚ַי ָניו, ו¿ ס ָבּ נ≈ יַפר¿ ƒל ו כ≈ּ ַכל¿ ך¿ ַ‰ּלּוַח י¿ ו… ּ̇ ƒיו, ּומ ָ̇ בו… חו… ָרָכיו ו¿ ¿̂ ּו

י  ּיּור≈ ƒ̂ רּו ּבו…  ּ י¿ ַ̂ ים י¿ ƒיל ƒס ב ָ‰ָ‡ָ„ם: ַ‰כ¿ּ ך¿ ל≈ ָל‰. ָכּ „ו… ּ ¿‚ ˙ ל∆ ע∆ ˙ו… ל¿

ם  ָבּ ƒּו ל‡ יַמל¿ּ ƒן, ו ל 92ָוָ‡ו∆ ב∆ י ‰∆ ≈̃ ּו ּ̃ ƒבּו ָעָליו ח ּ¿̇ כ¿ ƒי ר, ו¿ ∆̃ ׁ∆̆ ל ו¿ ב∆ ∆‰

ב  ַּ̇ כ¿ ƒם מ ָבּ ƒבּו ַעל ל ּ¿̇ כ¿ ƒי ים  ƒיל ּƒכ ׂ ¿̆ ַ‰ַמּ ו¿ י˜;  ƒָור ל  ב∆ ∆‰ ˙ בו… ָׁ̆ ַמֲח

˙, ַע„  ּ„ו… ּƒַמ˙ ַ‰מ ָחכ¿ ˙ ו¿ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ ‰ַ „ סו… ‰ּו‡ י¿ ׁ∆̆ ים,  ƒ‰…ל ¡‡

ַנ˙  ָוּ ַכּ  ‰ ָ̇ ָ‰י¿  ‰ ָלז∆ ו¿ יַע.  ƒ̃ ָ‰ָר ז…ַ‰ר  כ¿ּ ם  ָ̇ ו… ׁ̆ ַנפ¿ ירּו  ƒ‰ ַיז¿ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

ם ַעל לּוַח  ב≈ ¿̇ ָכּ יָך,  ∆̇ ע… ב¿ּ ¿̂ ם ַעל ‡∆ ר≈ ׁ¿̆ ָ̃ 93" : רו… ָ‡מ¿ ב¿ּ ל…מ…‰  ׁ¿̆

ָך" (מ˘לי ז, ‚).  ב∆ּ ƒל

ַזך¿  ם  ƒ‡ ָנַער,  ר  ַנכ∆ּ ¿̇ ƒי ַמֲעָלָליו  ב¿ּ ם  ּ‚ַ94" ל…מ…‰:  ׁ¿̆ ָ‡ַמר   „ עו…
ַעל  ַמר  ¡‡ נ∆ סּו˜  ַ‰ָפּ  ‰ ז∆ י‡).  כ,  (˘ם   " לו… ע√ ָפּ ר  ָׁ̆ ָי ם  ƒ‡ ו¿  

מו…  כ¿ּ ם.  י‰∆ ≈̇ ּ„ו… ƒמ ר  ָכּ ƒנ ם  י‰∆ עּור≈ נ¿ּ ƒמ י  ּƒ95כ ים,  ƒָער ַ‰נ¿ּ ָחַנ˙  ַ‰ב¿

ם  ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒּומ ,˙ ׁ∆̆ ˙ ב…ּ ּ„ַ ƒם מ ∆‰ ‰ ָבּ ∆‡ ר¿ ƒים נ ƒָער ˙ ַ‰נ¿ּ ָ̂ ¿̃ ƒמ ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ ׁ∆̆

ל  ים ‡∆ ƒט ם נו… ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒָו‰, ּומ‡ֲ ַּ̇ ל ַ‰ ים ‡∆ ƒט ם נו… ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒַעּזּו˙, ּומ‰ָ -

בי‡ורים
בהם  להתבונן  לבך  שים  ‡ˆבעו˙יך.  על  ˜˘רם   .93 ושקר.  עמל  ו‡ון.   .92
י˙נכר  במעלליו  ‚ם   .94 לבך.  במחשבות  היטב  לזכרם  אותם  וחקוק  תמיד, 
בהתנהגותו.                     הוא  תמים  והאם  טהור  האם  להכיר  ניתן  בנערותו  כבר  נער. 
95. כי מנעורי‰ם נכר מ„ו˙י‰ם. במסכת ברכות (מח.) מביאה הגמרא מאמר 
השגור בפי הבריות: ״בוצין בוצין מקטפיה ידיע״, פירוש, כל דלעת ודלעת כבר 
בקטנותה לפי השרף היוצא ממנה בשעת חניטה, ניתן להכיר את איכות הפרי 
כיצד  לדעת  ניתן  בקטנותם  ממעשיהם  אדם  בבני  כן  וכמו  טוב,  יהיה  אם 

יתנהגו לכשיגדלו.

ָ‡ר   ּׁ¿̆ ƒמ ׁ̆ ָמ˙ו… ַחָלּ ָחכ¿ ‚ּופו… ּוב¿ ַל„ ‰ּו‡ ב¿ּ ּנו… ׁ∆̆ ָע‰  ָׁ̆ ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ
ם  ָ„ם ‰≈ ל¿ ָוּ ƒ‰ ם יו… ˙ 86ב¿ּ ּיו… ƒר ל ַ‰ב¿ּ י ָכּ ּƒכ ,˙ ּיו… ƒר ל ‰ַ85ב¿ּ ָכּ

יך¿  ƒר ָ̂ ָמם, 87ֲ‡ָבל ָ‰ָ‡ָ„ם  ¿̂ ַע ים ל¿ ƒע ּ ַסי¿ ים ּומ¿ ƒל כ¿ ‡ו… ים ו¿ ƒכ ל¿ ‰ו…

ָמ˙ו…                ׁ¿̆ ƒנ ל¿ ּון  ּ̃ ּƒ̇ ר  ≈̇ יו… יך¿  ƒר ָ̂ ן  ַ‚ם-כ≈ּ ו¿  , ‚ּופו… ב¿ּ ל  „ו… ּ‚ָ ט…ַרח 

ָ‰ָ‡ָ„ם  י  ּƒכ ים,  ƒב טו… ים  ƒָרכ ּ ¿„ ין  ƒב‰ָ ּול¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿ ן  ּ≈̃ ַ̇ 88ל¿

 ‰ מ∆ 90ּ„ו… ּבו…  ƒל ַ‡ך¿  ָמ‰,  ≈‰ ב¿ ּƒכ  ‚ ≈‰ 89נו…  „ ַלמ≈ּ מ¿ ל…‡  ב¿ּ ˙ו…  ָלּ ƒח ¿̇ ּƒב

 - ׁ̆ פ≈ּ ƒַי„ ט ּ‰ ב¿ּ ם ַ‰ּלּוַח ַ‰ז∆ ƒ‡ ,ב ָעָליו ּ…̇ כ¿ ƒּו‡ מּוָכן ל‰ ׁ∆̆ לּוַח  ל¿

 ‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י ל ו¿ ≈̃ ל¿ ַ̃ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ ים ַע„  ƒי ‰ֲ91ָבל טּוט≈ ר¿ ׂ ƒ̆ ט ָעָליו  ט≈ ר¿ ׂ ַ̆ י¿

ָיָניו  נ¿ ƒע ר  ∆„ ס≈ ָעָליו  ב  ּ…̇ כ¿ ƒי ָחָכם  ∆‰ ֲ‡ָבל   ,„ עו…  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ּבו… 

בי‡ורים
לי ולא אהיה נוטה לנפול. (מצודת דוד). 85. ‰בריו˙. בעלי חיים. 86. ביום 
‰ול„ם ‰ם ‰ולכים. במסכת בבא קמא (סה:) אמר רבא: שור בן יומו (ביום 
שנולד, הרי הוא כבר) קרוי שור, איל בן יומו קרוי איל. והכוונה שעגל משעה 
ובדעתו.                  במהלכו  במאכלו,  עניניו,  בכל  גדול  שור  כמו  הוא  הרי  שנולד 
גדול  טורח  יש  כשנולד  האדם  כלומר,  ‚„ול.  טורח  ˆריך  ‰‡„ם  ‡בל   .87
להוריו בטיפול גופו ובגידולו. 88. ל˙˜ן ‰חכמ‰. ללמדו דרך הישר ולעלות 
במדרגות החכמה. 89. נו‰‚ כב‰מ‰. כאמור בפסוק (בראשית ח, כא) ״כי יצר 
לב האדם רע מנעוריו״. פירוש, כי הרצונות של לב האדם הם רעים מילדותו, 
מהרגע שנולד. ובאיוב (יא, יב) ״ועיר פרא אדם יולד״, ופירש ה׳מצודת דוד׳, כי 
כל אדם כאשר יולד הוא כעיר פרא מבלי חכמה, וכאשר יכין לבו הנה ישכיל. 
90. „ומ‰ ללוח ˘‰ו‡ מוכן לכ˙וב עליו. באבות (ד, כ): ״אלישע בן אבויה 
ניר חדש...״ כשם שדיו  על  לדיו כתובה  דומה,  הוא  ילד למה  אומר, הלומד 
הכתובה על ניר חדש - שעדיין לא כתבו בו - הדיו נבלע ונדבק בו היטב, ואינו 
נמחק לעולם, כמו כן הלומד בעודו צעיר כאשר עדיין לא נחקקו במוחו ענייני 
משתכח.                ואינו  היטב  בו  נחקק  לימודו  לקבל,  פנויים  וליבו  ודעתו  העולם, 

91. ‰בלים. דברים שאין בהם ממש.

שאז  הזה,  והדיבוק 
כשיהיה זמנה להתפרש, 
מכל  לגמרי  תתפרש 
הולך  הוא  ואם  וכל. 
בדרך טוב, הוא מרחיקה 
מעצמו. והנה בזמן הזה, 
הערלה,  הרחק  שהוא 
הוא  מפיו  היוצא  ההבל 
אחרא  סיטרא  מכניע 
גדולה,  שבירה  ושוברה 
וממשיך הכח של  וחוזר 
שקיבל  התורה 
שנולד.  קודם  בראשונה 
לקבל  שהשלים  וכיון 
לו לעשות,  יש  אז  הכח, 
ולכן הוא חייב במצוות.

מ„ו˙.  ספר  ז‰  י‚. 
ירוחם  רבי  המשגיח 
זצ״ל  ליבוביץ  הלוי 
ממיר כתב (ד״ת ד, לט): 
מאדמו״ר  שמעתי  ״פעם 
על  זצ״ל  מקלם  הסבא 
נזכר  לא  השאלה מדוע 
כל  בתורה  בפירוש 
הענין והחומר של מידות [וכבר עמד על זה רבי חיים ויטאל בשערי קדושה 
ח״א שער ב]. ואם כי מידת הגאוה אמנם נזכרת בתורה, כנאמר ״ורם לבבך 
וגו׳ ״ (דברים ח, יד) ועוד כאלה, אולם מידות הכעס והקנאה וכד׳, אשר הינם 

ים  ƒ̃ ָּ̇ ע¿ 98נ∆ יָנם  ≈‡ ָנ‰  ¿̃ ּ ƒז‰ַ י  ימ≈ ּƒב ֲ‡ָבל 

י  ימ≈ ּƒב ם  ∆‰ ָבּ ָ‰יּו  ּׁ∆̆  ‰ ַמּ ƒמ ל  ַ̃ ב¿ּ

ף,  ס∆ כ∆ּ ַטס  ל¿ ים  ƒמ ּ„ו… ם  ≈‰ ו¿ ֲחרּו˙.  ַ‰ַבּ

 ‰ ֲחֻלָ„ּ ָל‰  ע¡ ∆‰ ו¿ ע  ַ̃ ר¿ ַּ̃ ַבּ ָטמּון  ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

˙ו…  יך¿ ‡ו… ƒר ָ̂  , ָמָנ˙ו… ַ‰ט¿ ך¿  ‡…ר∆ 99ב¿ּ ָעָב‰ 

ַע„   ‰ ָ̃ י ƒר מ¿ ַ‡ַחר   ‰ ָ̃ י ƒר 100מ¿ ף  ס∆ ַ‰כ∆ּ

ך¿  ָכּ  .‰ ∆‡ ַ‰ָנּ ‰ּו  ≈‡ ַמר¿ ל¿ ף  ס∆ ַ‰כ∆ּ ּוב  ׁ̆ ָיּ ׁ∆̆

 , ָ‰‚ו… נ¿ ƒּכו… ּומ ר¿ י ַ„ּ ƒפ ר ָ‰ַלך¿ ל¿ ׁ∆̆ ָ‰ָ‡ָ„ם ֲ‡

 ,˙ רּועו… ּ¿‚‰ַ  ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ י  ≈̃ מ¿ ƒע ב¿ּ ע  ַ̃ ׁ¿̆ ƒנ ו¿

ין  ב≈ּ יל  ּ ƒ„ ַ‰ב¿ 101ל¿ לו…  כ¿ ׂ ƒ̆  § ט̆… ל¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂

יל  ּ ƒ‚ ַ‰ר¿ ּול¿ ר  ‰ו… ַ‰ָטּ ין  ּוב≈  ‡ מ≈ ַ‰ָטּ

 ˙ בּועו… ˙ ט¿ ּ„ו… ּƒיּו ַ‰מ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ָ„‰ ַע„  ֲעבו… ַבּ

. ּבו… ƒל ˙ ב¿ּ ּורו… ׁ̆ ¿̃ ּו

ם  ַּ̇ ח¿ נ∆ ו¿ ב  ַּ̇ כ¿ ƒנ  ˙ ּ„ו… ƒמ ר  פ∆ ס≈  ‰ (י‚)ז∆

בי‡ורים
טמון  שהיה  הזמן  מריבוי  ‰טמנ˙ו.  ב‡ורך   .99 משתנים.  נע˙˜ים.   .98
באדמה. 100. מרי˜‰. שפשוף וניקוי לסלק כל מה שנדבק בו. 101. ל‰ב„יל. 

לדעת לחלק. 

 ˙ ּ„ו… ƒמ ל  ָכּ י  ּƒכ ַ„ע,  ו¿  .˙ בו… טו…  ˙ ַמֲעלו…

י  ימ≈ ּƒב ּבו…   ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ָ‰ָ‡ָ„ם 

י  ימ≈ ּƒב ָ‰יּו  ם  ≈‰ נּו˙,  ¿̃ ּ ƒז‰ַ ו¿ ֲחרּו˙  ַ‰ַבּ

ַמן ַ‰‰ּו‡  ּ ז¿ ַבּ ֲחרּו˙, ַ‡ך¿  ַּׁ̆ ‰ַ ו¿ „ּו˙  ל¿ ַ‰ַיּ

יָ‡ם  ƒַלֲ‰ב ם ו¿ ָ̇ ‡ו… ַ‰ר¿ ַח ל¿ ל…‡ ָ‰ָי‰ ּבו… כ…ּ

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ƒָער ַ‰נ¿ּ 96ו¿  .‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ‰ַמּ י  י„≈ ƒל

ּיּוַכל  ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ לּו˙, ‡∆ ם ַנב¿ י‰∆ ָל‰ ֲעל≈ ¿„ ּ‚ָ

ָב‰,  ך¿ ַ‰ּטו… ר∆ ּ ל ַ‰„∆ ם ‡∆ ָ̃ י ּƒ̇ ַ‰ע¿ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿

ַח  ם כ…ּ ∆‰ ין ָבּ ≈‡ ל, ו¿ ב≈ּ ַ̃ ם ל¿ ַח ָל‰∆ י נו… ּƒ(י‡)כ

ַי„  ַח˙  ַּ̇ ƒמ ר…ַח  ב¿ ƒל ו¿  ˙‡ ≈̂ ָל ָמ‰  ָחכ¿ ו¿

ל,  ב…ּ ס¿ ƒל ים  ƒיכ ƒר ¿̂ ם  ≈‰ 97(יב)ו¿ ר,  ַיס≈ּ ַ‰מ¿

ל˜בל.  ל‰ם  נוח  כי  י‡. 
על הפסוק (משלי יג, כד) 
מוסר״,  שחרו  ״ואוהבו 
דוד׳:  ה׳מצודת  ביאר 
מייסרו  בנו  את  האוהב 
בעת השחר, רוצה לומר 
יוכל  עת  בילדותו, 
אשר  לכל  לנטותו 

יחפוץ.
(שער  השל״ה  כתב 
אות  האותיות 
והמשילו  דרך-ארץ): 
בעוד  לנטיעה  זה  דבר 
שהיא ילדה יוכל האדם 
כפי  ולישרה  לנטותה 
נתגדל  אם  אבל  רצונו, 
אי  בעקמימות  האילן 
לישרו  לו  אפשר 

אחר-כך, כן משפט הנער.
ובתחילה,  כתב:  להרמח״ל  חיים׳  עץ  ׳דרך  בספר  לסבול.  ˆריכים  ו‰ם  יב. 
הפנימית,  הערלה  אך  ימים.  שמונה  אחר  אותה  בגוף, מעבירים  כשהערלה 
שהיא ערלת הלב, אינה סרה אלא לאחר שלוש עשרה שנים ויום אחד, ולכן 
כל אותו הזמן הוא פטור מן המצוות. ועם כל זה באותו הזמן צריך לייסרו, 
פורשת  היא  ואז  היטב,  ממנו  הערלה  לו שתפרד  גורם  שזה  כמו שאמרתי, 
ממנו לגמרי בזמן המוכן כנאמר למעלה, ועל כן אמר ״ירחיקנה ממנו״, ולא 
אמר ״יסירנה ממנו״, כי אין זה להסירה, כי אם בזמנה תסור...והנה כן הדבר 
הקשר  מן  להרחיקה  כדי  חיבוט  וצריך  בו,  קשורה  האולת  כי  בנער,  הזה 

בי‡ורים
96. ו‰נערים. הצעירים אף אם גבר עליהם טבע הרע עדיין אפשר... 97. ו‰ם 
ˆריכים לסבול. את דברי המייסר, מאחר ואין בהם עדיין כח וחכמה לברוח 

מתחת ידיו, ועוד שאז עדיין נפשם רכה ונוחה לקבל דברי מוסר. 

י               ƒל כ¿ּ ח  ַ̃ ו¿ מּוָסר  ַמע  ׁ¿̆ ן  ָלכ≈ ‡ּוָמ‰.  מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע יּוַכל 

           ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ  ,‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇  ‡ ֲ‰לו… יָך.  ∆̇ ּ„ו… ƒמ ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ ָך  ָי„¿ ב¿ּ ָך  ¿̇ נּו ֻ‡ָמּ

ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ו¿  ,˙ לו… „ו… ּו‚¿  ˙ ַטּנו… ¿̃  ,˙ עו… ב¿ּ ַמט¿ י  ינ≈ ƒמ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ לו… 

ַ„ע  ּ י≈ ׁ∆̆ ַע„  ַ‡ַח˙,  ָכל  ב¿ּ  ˙ נו… ¿̃ ּ ƒל ַמ‰  ַ„ע  י≈ ל…‡  ָים,  ו¿ ָׁ̆ ו¿ ם  ָכּ ר¿ ע∆

ַע             ב≈ּ ַמט¿  ‰ יז∆ ≈‡ יַ„ע  ל≈ יך¿  ƒר ָ̂ ַ‚ם  ו¿ ַע.  ב≈ּ ַמט¿ ל  ָכּ ל  ׁ∆̆ ך¿  ר∆ ע≈

˜…ל  ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ ַ‡ַחר  יָ‡ּ‰.  ƒ̂ ‰ו… ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ 102 יָ‰  ָעל∆ ָ‚ַזר  ו¿ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ַסל  ָפּ

ַ‡ַח˙            ָכל  ב¿ּ ח  ַּ̃ ƒל ַ„ע  י≈ ָ‡ז   ,‰ָ כ∆ ַיַער¿ ו¿ ַע  ב≈ּ ּוַמט¿ ַע   ב≈ּ ַמט¿ ל  ָכּ

 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ַזר  ּ‚ָ ׁ∆̆ ַע  ב≈ּ ַמט¿ ּוב¿  ,‰ ו∆ ָׁ̆ ך¿  ר∆ ע≈ 103ב¿ּ ָרָכיו  ¿̂

ס.  נ≈ ָּ̃ ƒי  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע 104ב¿ּ  ‡ ָלּ יָ‡ּ‰ ‡∆ ƒ̂ יו…  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ר  ָזּ‰≈ ƒי יָ‡ּ‰  ƒ̂ ‰ו… ל¿

ַע               ב≈ּ ּוַמט¿ ַע  ב≈ּ ַמט¿ ָכל  ב¿ּ יַע  ּ ƒ‚ַמ  ׁ̆ י ƒ‡‰ָ  ‰ּ ז∆ ׁ∆̆  ,‡ ָ̂ מ¿ ƒנ

ל…‡           ו¿ ˜…ל  ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ׁ̆ פ≈ּ ּƒט‰ַ ֲ‡ָבל  ָח‰.  מ¿ ׂ ƒ̆ ּול¿ ָב‰  טו… ל¿

    ‰ ז∆ יַע  ּ ƒ‚ ַיּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡  , ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ַסל  ָפּ ּׁ∆̆ ַמ‰  י‡  ƒ̂ יו… ו¿  , יך¿ ƒַיֲער

ל. „ו… ּ‚ָ ˜ּ ז≈ ∆‰ ל¿

ָך,  ב¿ּ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ר…ב  ַעל  ל  ָׁ̆ מ¿ ƒנ  ‰ּ ַ‰ז∆ ל  ָׁ̆ ַ‰ָמּ ח  ַ̃ י,  ƒנ ב¿ּ  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ס  ל∆ פ∆ ‰ 105ב¿ּ ּ„ָ ƒּומ ‰ ּ„ָ ƒל מ ˜…ל ָכּ ׁ¿̆ ƒ̇ ˙, ו¿ ַטּנו… ¿̃ ˙ ּו לו… „ו… ּ ¿‚

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ַ„ע  ≈̇ ו¿  ,‰ ּ„ָ ƒּומ  ‰ ּ„ָ ƒמ ל  ָכּ ך¿  ר∆ ע≈ ַ„ע  ּ≈̇ ׁ∆̆ ַע„  ָך,  ¿̇ ָמ ָחכ¿

ל…‡  ָך ו¿ ‰ ב¿ּ ָר‡∆ ‡ י≈ ל…ּ ׁ∆̆ ם  ∆‰ ר ָבּ ָזּ‰≈ ƒ‰ ל ל¿ „ו… ך¿ ַ‰ָ‚ּ ל∆ ַסל ַ‰מ∆ּ ר ָפּ ׁ∆̆ ‡ֲ

בי‡ורים
בה.               יסחרו  ולא  זו  מטבע  יקבלו  שלא  המלך  שציוה  ל‰וˆי‡‰.  ˘ל‡   .102

103. בערך ˘ו‰. למטבע. 104. בענין. באופן. 105. בפלס. ביושר. 

ַע˙,  „ ָלָ‡ָ„ם ַ„ּ ַלמ≈ּ ָמ‰ ל¿ ַע˙ ַ‰ָחכ¿ ַטַבּ ב¿ּ

י  ƒל כ¿ ƒל ׁ̆ י ƒ‡ ל ָכּ י  י„≈ ּƒב  ‰ ז∆ ר  פ∆ ˙ ס≈ יו… ¿‰ ƒל

יו  ָ̇ ּ„ו… ƒמ כו…  ו… ּ̇ ƒמ ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ נּו˙  ֻ‡ָמּ

י  ל≈ כ¿ּ ָי„ו…  ב¿ּ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ן  ָ‰ֻ‡ָמּ י  ּƒכ יו,  ׂ ָ̆ ּוַמֲע

 , ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע יּוַכל  נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ

ל…‡  נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ י  ל≈ כ¿ּ ָי„ו…  ב¿ּ ין  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ ֲ‡ָבל 

היסודיים שבמידות, לא 
נזכרו כלל בתורה?

בתירוץ  דבריו  והיו 
של  במשל  השאלה, 
לא  כמובן  אשר  חייט, 
אומן  הוא  אחד  כל 
ולהיות  זה  במקצוע 
להתלמד  צריכים  חייט 
ואפילו  דברים,  בכמה 
ואיך  המחט  לאחוז  איך 

לחייט  בד  מביא  אשר  אדם  והנה  ללמוד.  צריכים  בבד  המחט  את  לתחוב 
לתפור לו בגד, הלא יאמר לו בקצרה, הנה הבד ותפור לי בגד כפי מידתי, ולא 
יאריך להגיד לו לחייט כי יקח מחט וכי יאחוז אותו ביד ימינו וכי יאחוז אותו 
רחוקות  ולא  סמוכות  בתפירות  בהבד  המחט  את  יתחוב  וכי  ישר  באופן 
הלא  לו:  באמור  מפניו,  יגרשנו  הלא  איתו  ידבר  ככה  אם  כי  לזה.  וכדומה 
לחייט באת ולא לסנדלר, עליך רק להגיד לי איזה בגד אתה רוצה, ואני כבר 

אעשה מה שצריך לעשיית הבגד, כי חייט אני!
שטיק  (=א  ׳מלאכה׳  לישראל  הביא  הוא  ברוך  הקדוש  בעניננו.  הוא  וככה 
הוא:  ברוך  הקדוש  אמר  ה׳מלאכה׳?  ומהי  כתיקונה.  לעשותה  ארבייט) 
מי  מחפש  שאני  ה׳מלאכה׳  זוהי  ו)  יט,  (שמות  קדוש״  וגוי  כהנים  ״ממלכת 
כדי לעשות  כי  ודאי  ישראל  הבינו  לה?  ויעשנה. האתם מקבלים  שיקבלנה 
תנאים  וישנם  גדול,  אומן  ואף  אומן,  מקודם  להיות  צריכים  כזו  מלאכה 
המכשירים את האדם לאומנות זאת ה׳מלאכה׳ – ללא כעס, ללא גאוה, ללא 

כל המידות הרעות הרבות למיניהם.
ועל זה באה תשובתם: ״ויאמרו כל אשר דיבר ה׳ נעשה״ (שם שם, ח). מקבלים 
אנחנו לעשות ה׳מלאכה׳ של ״ממלכת כהנים וגוי קדוש״, ויודעים אנו ודאי את 
לזו  קודמות  אשר  המידות  הכנת  כל  המלאכה,  זו  בעשיית  הקשור  כל 
אומנות  בגד ללא  כמו תפירות  זה  הנה  תיקון המידות  בלעדי  כי  המלאכה, 
החייטות, ללא המחט והחוטים, וכל שאר הכלים המכשירים פעולת התפירה.
וזהו הענין אשר לא נזכרו בתורה עניני המידות ולא באה כל אזהרה עליהן, 
כי כל התורה וכל דיניה מיוסדות עליהן, שהרי הן הכלים לכל מעשה התורה, 

וכשמקבלים את התורה – ודאי כרוכות עמה כל המידות״. עכ״ד.  

זקוק לשלשת אלו, כי אין 
ולפי  שוים  הזמנים  כל 
מצבו באותה העת צריך 
מסוגי  באחד  להשתמש 
יצר-הרע,  כנגד  היראה 
הרוממות  יראת  אמנם 
וכלשון  מכולם,  גדולה 
מיסודי  (פ״ב  הרמב״ם 
התורה ה״ב): ״והיאך היא 
ויראתו,  לאהבתו  הדרך 
האדם  שיתבונן  בשעה 
במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהם חכמתו שאין לה ערך ולא קץ, 
הגדול...  השם  לידע  גדולה  תאוה  ומתאוה  ומפאר  ומשבח  אוהב  הוא  מיד 
ויודע  ויפחד  וירא  לאחוריו  נרתע  הוא  מיד  עצמן  האלו  בדברים  וכשמחשב 

שהוא בריה קטנה שפלה אפלה עומד בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות...״

 ˙‡ַ ר¿ ƒי: "8י ל≈ ׁ¿̆ ƒמ יל ב¿ּ ƒח ¿̇ ƒ‰ ן כ≈ ו¿ ם.  ּׁ≈̆ ‰ַ

ם:  ּ ַסי≈ ַע˙: (מ˘לי ‡, ז), ּומ¿ י˙ ָ„ּ ׁƒ̆ ‡ ‰' ר≈

ל" (˘ם  ַ‰ָלּ ¿̇ ƒ̇ י‡  ƒ‰ '‰ ˙‡ַ ר¿ ƒי ‰ ָּׁ̆ ƒ‡9"

ל  ָכּ ƒמ יר  ׁƒ̆ ָע ָ‰ָי‰  ל…מ…‰  ׁ¿̆ 10ּו ל).  ל‡, 

כז):           י,   ‡ (מלכים  יב  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ָ‰ָ‡ָ„ם, 
ם  ƒַלי ָׁ̆ ירּו ּƒף ב ס∆ ˙ ַ‰כ∆ּ ך¿ ‡∆ ל∆ ן ַ‰מ∆ּ ּ≈̇ ּ ƒ11ַוי"

ל  "‰ֲ12ב≈ ַמר  לו…  ‰ ָנ‡∆ לו…  ים",  ƒָבנ‡ֲ ַכּ

בי‡ורים
הדיוט ומלך, טפש וחכם, עני ועשיר. כלומר, בטרם שמלך היה הדיוט, ובטרם 
זכה לחכמה הרבה ולעושר הרב שנתן לו הקדוש ברוך הוא היה כטפש וכעני 
לעומת מה שהיה בזמן שפע חכמתו ועשרו. 8. יר‡˙ ‰' ר‡˘י˙ „ע˙. פירוש, 
בראשית למוד הדעת יקנה יראת ה׳, כי הלא אוילים ורשעים בזו את החכמה 
והמוסר, ואם לא יקנה יראת ה׳ בראשיתה, מה תועלת בלמודה, הלא יבזה 
אותה וימאס בה (מצודת דוד). 9. ‡˘‰ יר‡˙ ‰' ‰י‡ ˙˙‰לל. רק אשה יראת 
ה׳ אותה ראוי להלל. 10. ו˘למ‰ ‰י‰ ע˘יר מכל ‰‡„ם. כלומר, אילו אדם 
אחר היה מזהיר על יראת-שמים, לא היו דבריו מקובלים על העולם, כי היו 
אומרים: מאחר ואין לו ענין בעושר ותענוגי העולם הזה, ולא טעם מטובת 
העולם הזה כלום, אלא כל פניותיו הוא רק בעניני יראת ה׳, לכך הוא מזהיר 
על יראת ה׳, כי כל תענוגי העולם הזה נחשבים אצלו להבל. 11. וי˙ן ‰מלך 
‡˙ ‰כסף בירו˘לים כ‡בנים. הניחם ברחוב העיר כאבנים, ובעבור כי היו 
‰בל   .12 דוד).  (מצודת  וללקחם  לגנבם  מהאפשר  היה  לא  המשקל,  רבי 
הזהירם  הבל״,  הכל  הבלים  ״הבל  לבני-אדם:  אמר  המלך  שלמה  ‰בלים. 
לההביל ולהמאיס את ההבלים, מה שהכל הבל, אשר בשום אופן לא יצמח 

ָמ‰ ָ„ּ ¿̃ ‰ַ

              ˙ ∆‡2 ָמע,  ׁ¿̆ ƒנ ל  ַ‰כ…ּ ָבר  ּ„ָ ף  1סו…

יו  ָ̇ ו… ¿̂ ƒמ  ˙ ∆‡ ו¿ ָר‡  י¿ ים  ƒ‰…ל ¡‡‰ָ

יב,  (˜‰ל˙  ָ‰ָ‡ָ„ם  ל  ָכּ  ‰ ז∆ י  ּƒ3כ ר,  מו… ׁ¿̆

ל  ָכּ ƒמ ָ‰ָי‰  ל  „ו… ּ‚ָ ָחָכם  ל…מ…‰  ׁ¿̆ 4 י‚). 

ַ‡ַחר     ים, ו¿ ƒנ יו… ל¿ ַעל ָ‰ע∆ ים ו¿ ƒנ ו… ּ̇ ח¿ ַּ̇ ך¿ ַעל ַ‰ ל∆ ָ‰ָי‰ 5מ∆ ָ‰ָ‡ָ„ם, ו¿

 , ָמ˙ו… יַע ָחכ¿ ƒ„ ‰ו… ים ו¿ ƒָבר ּ ל ַ‰„¿ ‰ ָכּ ָסּ ƒנ ים 7ו¿ ׂ ƒ̆ ֲע ל ַ‰ַמּ ָרָ‡‰ ָכּ ׁ∆̆ 6

 ˙‡ַ ר¿ ƒי ‰ּו‡  ָבר  ּ„ָ ל  ָכּ ל  ׁ∆̆ ף  (‡)סו… ָ‡ַמר:  ו¿ ָבָריו  ּ ¿„ ל  ָכּ ם  ַ̇ ָס

‡. סוף ˘ל כל „בר ‰ו‡ 
יראת  מהו  ‰˘ם.  יר‡˙ 
הלוי״  ״בית  בספר  השם? 
(פרשת בראשית) האריך 
שלשת  את  לבאר 
מדרגות היראה: א) יראת 
העונש. ב) יראה מאהבה. 
ג) יראת הרוממות. האדם 

בי‡ורים
1. סוף „בר. פסוק זה אמרו שלמה המלך - החכם מכל אדם. ופירושו, סוף 
דבר הכל נשמע -  כל מה שהאדם עושה נשמע הוא לפני הקב״ה ולא נכחד 
מה שהזהיר  שלא לעבור על דבריו  יר‡.  2. ‡˙ ‰‡ל˜ים  לכן...  ממנו דבר. 
שלא לעשות. ואת מצותיו שמור - לעשותם. 3. כי ז‰ כל ‰‡„ם. כי לדבר הזה 
ה,  (מלכים-א׳  כנאמר  ‰י‰.  ‚„ול  חכם  ˘למ‰   .4 (רש״י).  האדם  כל  נברא 
ט-י-יא): ״ויתן אלקים חכמה לשלמה ותבונה הרבה מאד ורוחב לב כחול על 
קדם...ויחכם  בני  כל  מחכמת  חכמת שלמה  רבוי)  (מלשון  ותרב  הים.  שפת 
היתה  ‰עליונים. מלכות שלמה  ועל  ‰˙ח˙ונים  על  מלך   .5 האדם...״  מכל 
שונה מזו של שאר מלכים, שמלך הן על הברואים העליונים, דהיינו הֵשדים 
– החיים בעולם הזה התחתון. בגמרא  והן על הברואים התחתונים  (רש״י), 
ה׳״.  כסא  על  ״וישב שלמה  כג):  כט,  הימים-א  (דברי  מהנאמר  זאת  למדים 
ומפרש המהרש״א ש״כסא ה׳ ״ רומז לשמים, והשדים שטים באויר שמתחת 
על  שולט  שהוא  באופן  בשמים,  כביכול  יושב  שכששלמה  ונמצא,  לשמים. 
כל  על  הזה  העולם  את  ראה  ‰מע˘ים.  כל  ˘ר‡‰   .6 שמתחתיו.  השדים 
תענוגותיו, וכמו שאמר (קהלת ז, טו): ״את הכל ראיתי בימי הבלי״. 7. ונס‰ כל 
‰„ברים. התנסה בכל המצבים, כמבואר במדרש (קהלת א, יג) ששלמה היה 

ד'
ם 

א' יו
ע 

בו
ש

בי‡ורים
אשר יוכל להגיע ולהשיג מהן, ושלא יסתפק בפחות מכן. 

ַמֲעָל‰  ל  ∆‡  ˙ ַלֲעלו… מ…„  ַיח¿ ָלם  עו… (‰)ל¿

יַע  ּ ƒ‚ ַיּ ׁ∆̆ ַע„   ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ָל‰  ַמע¿ ל¿ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ָלם  עו… ל¿ יַע  ּ ƒ‚ַי  ‰ ז∆ ָבּ ָב‰,  ַ‰ּטו… י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ ַל

ָבר  ּוכ¿  .‡ ַ‰ָבּ ָלם  עו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ מּול  ּ¿‚‰ַ

ˆ„י˜ים ‰˜„מ‰‡רחו˙ 

של  וקיומם  בריאתם 
היא  בני-אדם  רוב 
המלומד  ׳האדם  בשביל 
ופלאי, לא  נדיר  הפרוש 
באחד  יחיד  אלא  ימצא 
בני  כל  ושאר  הדורות׳. 
אלא  נבראו  לא  אדם 
זה, או כדי  לצורך אדם 
אם  שהרי  לשמשו, 
בעצמו  לטרוח  יצטרך 

ולהכין לו את צרכיו, לא יהיה לו פנאי ללימודו, או כדי להיות לו לחברה.

ָ‰ָ‡ָ„ם  י  ּƒכ ָר‰,  ָׁ̆ ַ‰י¿ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ˙ו…  רו… ‰ו… ל¿

י ָ‡נּו  ּƒם, כ ּׁ≈̆ ‰ַ י  נ≈ פ¿ ƒל „…‡ יב מ¿ ƒּו‡ ָחב‰

ים  ׁƒ̆ מ¿ּ ַׁ̆ מ¿ ים  ƒכ‡ָ ל¿ ַ‰ַמּ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ רו…

ינּו      ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ י˜,  ּ ƒ„ ַ̂ ָ‡ָ„ם  י  כ≈ ר¿ ָ̂ ב¿ּ

ַיֲע˜…ב:  ו¿ ָח˜  ¿̂ ƒי 19ו¿ ינּו  ƒב‡ָ ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ 18ב¿ּ

ָרע  ל  ָכּ ƒמ י  ƒ̇ …‡ ל  ≈‡ ּ…‚‰ַ ָ‡ך¿  ל¿ "‰ַ20ַמּ

בי‡ורים
את אדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו, ראה מעשי כמה 
שלא  דעתך  תן  בראתי,  בשבילך   - שבראתי  מה  וכל  הן,  ומשובחין  נאים 
כלום  [הקב״ה]  אמר  (קח.):  סנהדרין  ובמסכת  עולמי.  את  ותחריב  תקלקל 
בראתי בהמה וחיה אלא בשביל אדם. ובמשנה סוף קידושין (פב.): והלא לא 
נבראו אלא לשמשני. וברש״י (בראשית ו, ז): הכל נברא בשביל האדם וכיון 
שהוא כלה מה צורך באלו. 18. ב‡בר‰ם ‡בינו. שבאו אליו שלשת המלאכים 
כשחיפש אורחים, והמלאך רפאל בא לרפאותו והמלאך מיכאל לבשר לשרה 
על הולדת יצחק. גם אצל שרה מצינו כשלקחה פרעה, ״אומרת למלאך הך 
והוא מכה״ (רש״י בראשית יב, יז), וכן (שם כ, ד) ״ואבימלך לא קרב אליה״ – 
המלאך מנעו (רש״י).  והגר אמרה (שם טז, יג) ״הגם הלום ראיתי אחרי רואי״ 
– אחרי רואי אותם בביתו של אברהם ששם היתה רגילה לראות מלאכים 
(רש״י). 19. ויˆח˜ ויע˜ב. בעקידת יצחק נאמר (בראשית כב, יא-יב): ויקרא 
אליו מלאך ה׳ מן השמים... ויאמר אל תשלח ידך אל הנער (לשחוט אותו) ואל 
את  לעכב מלשלח  בתואל  שרצה  כן מצינו  מום).  (אפילו  מאומה  לו  תעש 
 – יעקב  ואצל  נה).  כד,  (רש״י שם  והמיתו  ובא מלאך  ליצחק  רבקה להנשא 
״והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו״ – מלאכים שליווהו בארץ אין יוצאים 
חוצה לארץ ועלו לרקיע, וירדו מלאכי חוצה לארץ ללוותו (רש״י שם כח, יב). 
וכן ״וישלח יעקב מלאכים״ – מלאכים ממש (רש״י). 20. ‰מל‡ך ‰‚ו‡ל ‡ו˙י 
(להצילני  בצרתי  ה׳)  (מאת  אלי  להשתלח  הרגיל  המלאך  אמר,  יעקב  ו‚ו'. 

ַלֲעס…˜  ין  ≈‡ ו¿ ב),   ,‡ (˜‰ל˙  ים"  ƒָבל‰ֲ

נּו  ‰ ַרב≈ּ ׁ∆̆ ן מ… כ≈ ם. ו¿ ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי ‡ ב¿ּ ָלּ ∆‡

 ‰ ָּ̇ ַע "13ו¿ ָ‡ַמר:  ם  לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו 

 , ך¿ ָמּ ƒע ל מ≈ ≈‡ יָך ˘…ׁ ל…‰∆ ל ָמ‰ ‰' ‡¡ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי

ך¿  ל∆ „ ַ‰מ∆ּ ƒו ן ָ„ּ כ≈ יָך" („ברים י, יב). ו¿ ל…‰∆ ¡‡ '‰ ˙ ∆‡ ‰‡ָ ר¿ ƒי ם ל¿ ƒ‡ י ּƒכ

ַ‡˙ ‰'" (˙‰לים  ר¿ ƒָמ‰ י י˙ ָחכ¿ ׁƒ̆ ‡ ר: "14ר≈ מ≈ ם ‡ו… לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו 

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… י  רּו‡≈ ב¿ּ ַחר  ב¿ ƒמ ָ‰ָ‡ָ„ם  ין  ƒ‡ רו… ָ‡נּו  ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ּ ƒּומ י).  ˜י‡, 

ָמ‰  ָׁ̆ ּ ׁ̆ ּבו… ַ‰נ¿ ּ י≈ ׁ∆̆  , ˆּוָר˙ו… ן ב¿ּ ָּ̃ ֻ̇ י ‰ּו‡ מ¿ ּƒן 15כ ו… ּ̇ ח¿ ַּ̇ ָלם ַ‰ עו… ָבּ

‰ּו‡  ׁ∆̆ 16  ‰ ז∆ ָכל  ו¿ ים,  ƒנ ו… ּ̇ ח¿ ַ̇ ו¿ ים  ƒנ יו… ל¿ ָ‰ע∆  „ סו…  ˙ נ∆ נ∆ ּבו… ¿̇ ּƒמ‰ַ

ָלם  עו… ָבּ ָר‡  ב¿ ּƒנ ּׁ∆̆ ָכל ַמ‰  ָלם, 17ו¿ ּ‰ ָ‰עו… ז∆ ƒמ ˙ נו… ָוּ ַ‰ַכּ ל  ָכּ ַין  נ¿ ƒע

 ˙ מ∆ ¡‡ ַר˙  ו… ּ̇ ָלָ‡ָ„ם  ָנ‰  ּ¿̇ ƒנ  ‰ ז∆ ַוֲעבּור   , ּכו… ר¿ ָ̂ ל¿ ל  (ב)ַ‰כ…ּ  ‰ּ ַ‰ז∆

יתרה  לˆרכו.  ‰כל  ב. 
הרמב״ם  כתב  מזו 
לפירוש  (בהקדמה 
בבני  שגם  המשניות), 
סיבת  עצמם  האדם 

בי‡ורים
מהם תכלית ראוי ויקר. (שם). [הבל – דבר שאין בו ממש, כמו הבל-פה, וכן 
וילכו אחרי ההבל (ירמיה ב, ה). (שם)]. 13. וע˙‰ י˘ר‡ל מ‰ ‰' ‡ל‰יך ˘ו‡ל 
מעמך. אחרי שהוכיח משה את בני ישראל על כל החטאים בהם הכעיסו את 
אוהב  שהקב״ה  האהבה  בגלל  להם:  אמר  במדבר,  שנה  ארבעים  הקב״ה 
אתכם, כיפר על חטאיכם. ועכשיו מה ה׳ אלוקיך מבקש ממך? רק שתפחד 
לימוד  שבתחילת  הוא  הנכון   .'‰ יר‡˙  חכמ‰  ר‡˘י˙   .14 אלוקיך.  מה׳ 
מ˙ו˜ן  ‰ו‡  כי   .15 דוד).  (מצודת  ה׳.  יראת  בלבו  האדם  ישריש  החכמה 
אותו  ועשה  אלוקים)  (בצלם  בצורה שלו  האדם  את  יצר  הקב״ה  בˆור˙ו. 
דומה לו, שהוא מבין וחושב, לא כמו כל החיות שאינן חושבות ואינן מבינות 
מאומה. 16. ˘‰ו‡ ענין כל ‰כונו˙. שהאדם הוא תכלית כל הבריאה, והוא 
נבר‡  הכונה העיקרית והמטרה המרכזית בבריאת העולם הזה. 17. וכל מ‰̆ 
בעולם ‰ז‰ ‰כל לˆרכו. כמובא במדרש קהלת על הפסוק ״ראה את מעשה 
האלהים כי מי יוכל לתקן את אשר עותו״ (קהלת ז, יג) בשעה שברא הקב״ה 

שדרכם  הם  ויודעים 
כן  פי  על  ואף  למיתה, 
ברשעותם  הם  נשארים 
(שבת לא, ב), ומדוע אין 
דרכם?  את  עוזבים  הם 
לפי שחסרה להם יראת 

שמים!
היא   - שמים  יראת 
על  המושלת  החכמה 
תאוותיו ומפקחת על כל 

חושיו של האדם.
ימיו  כל  ו‰ולך   .„
וממ˘˘  במח˘כים 
כעור ב‡פיל‰. ה״מסילת ישרים״ (פ״ג) מבאר בהרחבה, שהחושך גורם לשני 
וז״ל: ״כי היצר מסמא את עיניו (עיני-שכלו)  מיני טעויות: העלמה והחלפה. 
ממש, והנה הוא כהולך בחושך, שיש לפניו מכשולות ואין עיניו רואות אותם. 
והוא מה שאמרו זכרונם לברכה (ב״מ פג:) ״תשת חושך ויהי לילה״ (תהלים 
קד, כ) – זה העולם-הזה, שדומה ללילה. והבן כמה נפלא המאמר האמתי הזה 
לו  אפשר  טעויות  מיני  שני  הלילה,  חושך  הנה  כי  בו.  להבין  שמעמיק  למי 
שיגרום לעין האדם: או שיכסה את העין עד שלא יראה מה שלפניו כלל, או 
שיטעה אותו עד שיראה לו עמוד כאילו הוא אדם, ואדם כאילו הוא עמוד. כן 
חמריות וגשמיות העולם-הזה, הנה הוא [כ]חושך הלילה לעין השכל, וגורם 
לו שתי טעויות: אינו מניח לו שיראה המכשולות שבדרכי העולם, ונמצאים 
תחילה...  פחד  שהגיעם  מבלי  ואובדים  ונופלים  לבטח  הולכים  הפתאים 
והטעות השני, והוא קשה מן הראשון, הוא – שמטעה  ראיתם עד שרואים 
מתחזקים  כך  ומתוך  רע,  הוא  כאילו  והטוב  טוב  ממש  הוא  כאילו  הרע 
החושך  תחת  היותם  מפני  זה  וכל  הרעים...  מעשיהם  ומחזיקים  (בדרכם) 

וכבושים תחת ממשלת יצרם״. עכ״ל.  

 , ָמ˙ו… ָחכ¿ ַעל  ֲ‡ָו˙ו…  ַּ̇ יל  ׁƒ̆ מ¿ ƒ‰  ‰ ז∆ ו¿

ים  ּƒכ ַׁ̆ ַמח¿ ב¿ּ ָיָמיו  ל  ָכּ ך¿  ל≈ ‰ו… („)ו¿

ָל‰: ֲ‡פ≈ ר ָבּ ּ ו≈ ƒע ׁ̆ כ¿ּ ׁ ּ≈̆ ַמ ּומ¿

 

ָח„  ∆‡‰ָ ָ‡ָ„ם:  ָבּ  ׁ̆ י≈  ˙ חו… כ…ּ  ‰ ָּׁ̆ ƒֲחמ
י  ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ יָע‰,  ƒמ ּׁ¿̆ ‰ַ ַח  כ…ּ ‰ּו‡ 

ַח  כ…ּ ‰ּו‡  י  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ‰ַ ‡ּו˙,  ָ‰ר¿ ַח  כ…ּ ‰ּו‡ 

ַעם,  ַ‰ַטּ ַח  כ…ּ ‰ּו‡  י  ƒיע ƒב ָ‰ר¿ יַח,  ָ‰ר≈

בי‡ורים
שהיתה סמוכה לירושלים, יצא מלאך ה׳ והרג באות הלילה מאה ושמונים 

וחמישה אלף ראשי גייסות. 

ים" (בר‡˘י˙ מח, טו),  ƒָער ˙ ַ‰נ¿ּ ך¿ ‡∆ ָבר≈ י¿

יב,  (‰ו˘ע  ָכל"  ַוֻיּ ָ‡ך¿  ַמל¿ ל  ∆‡ ר  ׂ ַ̆ "21ַוָיּ

ָ‡ך¿  ַמל¿  ‡ ָבּ ׁ∆̆ ינּו  ƒ̂ ָמ  „ עו… ו¿  .(‰

ָל‰  י¿ ַלּ ַבּ י  ƒ‰ "22ַוי¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ם,  ָ̇ ָר ז¿ ע∆ ל¿

 ‰ ַמֲחנ≈ ב¿ּ ך¿  ַוַיּ  '‰ ַ‡ך¿  ַמל¿  ‡ ≈̂ ּ ַוי≈ ַ‰‰ּו‡ 

ים  ּƒַרב ו¿ ל‰),  יט,  ב  (מלכים  ּור"  ּׁ̆ ‡ַ

ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ י  ּƒכ נּו,  ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿  .‰ ל∆ּ ≈‡ ָכּ

ָ‡ר  ׁ¿̆ ַעל   ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ן  רו… ¿̇ ƒי לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆

מּו˙  ¿„ ּƒב ם  ≈‰ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ י-ָ‡ָ„ם,  נ≈ ב¿ּ

ו…  ׁ̆ פ¿ ַנּ ׁ∆̆  ‡ ָלּ ם, ‡∆ ָח„ ָל‰∆ ∆‡ „ יסו… ƒָח„ ו ∆‡

 ,˙ נו… יו… ל¿ ˙ ָ‰ע∆ ל ַמֲעלו… ∆‡ ‰ ָ̇ ‰ ָעל¿ ל ז∆ ׁ∆̆

 , ֲ‡ָו˙ו… ַּ̇ ָמ˙ו… ַעל  יל ָחכ¿ ׁƒ̆ מ¿ ƒ‰ ‰ י ז∆ ּƒכ(‚)

‚. כי ז‰ ‰מ˘יל חכמ˙ו 
משכן  ˙‡ו˙ו.  על 
במוח,  היא  החכמה 
היא  התאוות  משכן 
בלבו אדם. על ידי יראת 
האדם  מסוגל  שמים 
על  חכמתו  להשליט 
שביאר  וכמו  תאותו, 
רבי  הגאון  בהרחבה 
על  זצ״ל  לופיאן  אליהו 
״שופטים  הפסוק 
בכל  לך  תתן  ושוטרים 
שעריך״ (דברים טז, יח), 
לרמוז  הכתוב  שכוונת 
על חושי האדם, שקודם 
יחשוב  בהם  שישתמש 
לפני  הוא  עומד  כאילו 
שופט ומצפה לפסק דינו 
להשתמש  וכיצד  אם 

בהן. ומיהו אותו שופט? – השכל שנתן לנו הבורא, צלם אלקים הנקרא נשמה, 
כפי שנאמר: ״ויפח באפיו נשמת חיים״ (בראשית ב). הוא השופט את האדם 
על פי ציווי התורה ואזהרותיה. אמנם, עדיין זקוק ה״שופט״ ל״שוטר״ שהוא 
הממונה לבצע את פסק הדין. ומי הוא אותו שוטר? – יראת שמים, שבעזרתה 
יכול האדם להכריח את עצמו לציית לשכל. שהרי הרשעים יש להם שכל, 

בי‡ורים
ולגאלני), כענין שנאמר (בעת שהותו בבית לבן) ״ויאמר אלי מלאך האלהים 
בחלום יעקב וגו׳ אנכי האל בית אל״ (רש״י בראשית מח, טז). 21. וי˘ר ‡ל 
עליו  התחזק  יעקב,  עם  נאבק  עשו)  (שרו של  המלאך  כאשר  ויוכל.  מל‡ך 
יעקב ונצחו, וסוף היה שהודה לו המלאך על הברכות שברכו אביו לפני מותו 
ו‚ו'.  ‰‰ו‡  בליל‰  וי‰י   .22 שהן שלו).  וטען  בתחילה  עליהן  ערער  (שעשו 
לאחר שנלחם סנחריב בכוש, חזר ובא על ירושלים להלחם בה, וכשבא לנוב 

‰. לעולם יחמו„ לעלו˙ 
˘‰ו‡  מעל‰  ‡ל 
שלא  ממנ‰.  למעל‰ 
במעלות  יסתפק 
ישאף  אלא  שהשיג, 
ומי  ויותר.  יותר  לעלות 
לנו חכם כשלמה המלך 
ע״ה, שאמר עליו הכתוב ״וה׳ נתן חכמה לשלמה כאשר דבר״ (מלכים-א ה כו) 
וממנו נלמד את הדרך לזכות בחכמה, כשנתבונן מפני מה זכה לה שלמה. 
ומקרא מפורש למעלה ממנו (מלכים-א ג ה-יב): ״בגבעון נראה ה׳ אל שלמה 
וגו׳ ויאמר אלוקים שאל מה אתן לך וגו׳, ויאמר שלמה וגו׳, ונתת לעבדך לב 
שומע לשפוט את עמך להבין בין טוב לרע וגו׳, ויאמר אלוקים אליו יען אשר 
שאלת את הדבר הזה ולא שאלת לך ימים רבים ולא שאלת לך עושר וגו׳ 
ושאלת לך הבין לשמוע משפט, הנה עשיתי כדברך הנה נתתי לך לב חכם 

ונבון וגו׳״. 
אל  הרבה  תשוקתו  בעבור  ורק  אך  לחכמה  זכה  שלמה  כי  כאן  מתבאר 
החכמה, עד שלא ביקש דבר אחר זולתה, לא עושר ולא אריכות ימים, באשר 
הרמב״ם  שכתב  כמו  כלל,  ערך  להם  אין  חכמה  בלי  חיים  כי  שלמה  ידע 
 - תורה  תלמוד  בלא  ומבקשיה  חכמה  בעלי  ״וחיי  ה״א):  פ״ז  רוצח  (הלכות 
כמיתה חשובין״. על כן שאל שלמה אך ורק חכמה, ובעבור זה זכה לה, כי 
תשוקת החכמה היא המזכה את בעליה בחכמה. ומכאן נראה ללמוד ״חכם 
ויזכה  שמו,  יקרא  לב״  ״חכם  באמת  חכמה  ומבקש  השואף  אדם  מהו,  לב״ 

לחכמה כמו שכתוב: ״ובלב כל חכם לב נתתי חכמה״.    
ומצינו בתפילתו של עתניאל בן קנז: ״ויקרא יעבץ לאלקי ישראל לאמר אם 
ברך תברכני והרבית את גבולי והיתה ידך עמי ועשית מרעה לבלתי עצבי, 
ויבא אלקים את אשר שאל״ (דה״י-א ד, י). אם ברך תברכני – בתורה, והרבית 
את גבולי – בתלמידים, והיתה ידך עמי – שלא ישתכח תלמודי מלבי, ועשית 
הרע  יצר  ישגבני  שלא   – עצבי  לבלתי  כמותי,  רעים  לי  שיזדמנו   – מרעה 
לשאול  בנסיסי  הולך  הריני  לאו  ואם  מוטב,  כן,  עושה  אתה  אם  מלשנות, 

 ׁ̆ ׁ ּ≈̆ ַמ ‰ּו‡ מ¿ ׁ∆̆ ׁ̆ כ¿ּ י ּ ƒ‚ ָ‡ָ„ם ַמר¿ ׁ∆̆  , ׁ̆ ּו ׁ ּ̆ ּƒַח ַ‰מ י ‰ּו‡ כ…ּ ׁƒ̆ י ƒֲחמ‰ַ

ָ„ָבר. ב¿ּ

 

 ‰ ֻעָלּ ין פ¿ּ ≈‡ ו¿ ָ‰ָ‡ָ„ם,   ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע ם  ָלּ 23ֻכּ לּו  ַ‰ָלּ  ˙ חו… ‰ כ…ּ ָּׁ̆ ƒֲחמ
ב  ַ‰ל≈ּ 24ו¿  ,˙ חו… ַ‰כ…ּ  ˙ ׁ∆̆ ֲחמ≈ מ≈ ָח„  ∆‡ ל…‡  ב¿ּ י˙  ׂ ≈̆ ַנֲע  

ל  ב ָכּ ּ ים ַלל≈ ƒ‡י ƒב ּלּו מ¿ ≈‡‰ָ ˙ חו… ‰ כ…ּ ָּׁ̆ ƒי ֲחמ ּƒם, כ י‰∆ ≈„ ל ַעל י¿ ע≈ ּפו…

ׁ̆ ּבו…  ב י≈ ּ ם. ַ‰ל≈ י‰∆ ˙ ַ‡ֲחר≈ כ∆ ׁ∆̆ מ¿ ƒָב‰ נ ָׁ̆ ‰ ּוַמח¿ ׂ ∆̆ ָכל ַמֲע ָין, ו¿ נ¿ ƒע

ן  ‚ו… ָח‰, ַ‰ָיּ כ¿ ּׁƒ̆ ‰ַ ן ו¿ רו… ָכּ ּ ƒֲעָנָו‰, ַ‰ז‰ָ ֲ‡ָו‰ ו¿ ן ַ‰ַ‚ּ ‚ו… ˙, כ¿ּ ˙ ַרּבו… עו… ּ ≈„

ָכל  25ו¿  .˙ ַרּבו…  „ עו…  ׁ̆ י≈ ּלּו  ָכ‡≈ ו¿ ָ‰ַעּזּו˙,  ו¿  ˙ ׁ∆̆ ַ‰ב…ּ ָח‰,  מ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿

י ַ‰ּסּוָמ‡ ל…‡  ּƒכ ,˙ חו… ˙ ַ‰כ…ּ ׁ∆̆ ן ֲחמ≈ ƒמ ˙ ּ˜ו… ַחז¿ ¿̇ ƒמ ˙ עו… ּ ּלּו ַ‰„≈ ≈‡

.‰ ∆‡ ּלּו ָ‰ָי‰ רו… ƒ‡ ˙ כ¿ּ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ יּוַכל ל¿

 

י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ יַע 26ַל ּ ƒ‚‰ַ חו… ל¿ ָכל כ…ּ ל ב¿ּ ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒב י ָבּ ל¿ ּƒל ָ‡ָ„ם ַ‰נ ן ָכּ ָלכ≈
ָב‰,                       טו… ַמֲעָל‰  ל¿ ָ‡ָ„ם  יַע  ּ ƒ‚ ƒ‰ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ ָב‰,  ַ‰ּטו…

בי‡ורים
23. כולם מע˘‰ ‰‡„ם. חמשת הכוחות הללו כוללים את כל מעשה האדם. 
24. ו‰לב פועל על י„י‰ם. פירוש, הלב פועל על ידי אחד מחמשת הכוחות, 
ראתה.              שהעין  מה  חומד  הלב  אזי  ראתה  שהעין  לאחר  הראות,  כח  כגון 
25. וכל ‡לו ‰„עו˙ מ˙חז˜ו˙ מן חמ˘˙ ‰כוחו˙. לדוגמא, הלב מתגאה מכח 
השמיעה - ממה ששמע כיצד מהללים אותו, וכן מכח הראיה - ממה שרואה 
יוכל  לא  הסומא  כי  שממשיך,  (וזהו  הבריות.  בעיני  כבודו  ואת  עשרו  את 
‰טוב‰.         ל˙כלי˙   .26 הדרך.  זה  על  וכן  רואה),  היה  כאילו  להתגאות 
ששאיפתו תהיה להגיע לשלימות המעלות, דהיינו לקצה המדרגות העליונות 

ַ‰ר  ב¿ּ ן  כ…ּ ׁ¿̆ ƒי י  ƒמ ָך,  ל∆ √‰‡ָ ב¿ּ ָי‚ּור  י  ƒ31מ" ָ‡ַמר:  ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָלּ‰, 

ָין  נ¿ ƒר ָ‰ע‡ָ ׁ¿̆ ˜" (˘ם טו, ‡ ב) ּו ∆„ ∆̂ ל  ים ּופ…ע≈ ƒמ ָּ̇ ך¿  ל≈ ָך. ‰ו… ׁ∆̆ ¿„ ָ̃

˙ ָ‰ָ‡ָ„ם, ָר‡ּוי  ן ַמֲעלו… רו… ¿̇ ƒי נּו  ר¿ ַכּ ז¿ ƒ‰ ׁ∆̆ יָון  כ≈ ו¿ ם.  ָׁ̆ ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

 ‰ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ַע„   , ָרָע˙ו… ו¿ טּובו…   , נּו˙ו… ּו‚¿ יבּו˙ו…  ׁƒ̆ 32ֲח ר  ָב‡≈ ל¿ ָלנּו 

ַחר  ב¿ ƒי י ּƒכ , ך¿ ל∆ ר ַ‰מ∆ּ ַ̂ יַע ַלֲח ּ ƒ‚ַי ר, 33ו¿ ָׁ̆ ך¿ ַ‰ָיּ ר∆ ּ יל „∆ ּƒכ ׂ ¿̆ י ַ‰ַמּ נ≈ פ¿ ƒל

ָר‰           ר≈ ב¿ּ לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ יָון  כ≈ּ  ,˙ בו… ַ‰ּטו…  ˙ ּ„ו… ּƒמ ַבּ חו…  כ…ּ ָכל  ב¿ּ ו…  ׁ̆ ַנפ¿

.˙ ל∆ ח ַ‰ס…ּ ַּ̃ ƒי ˙ 35ו¿ ס…ל∆ ר̃… ַ‰פ¿ּ ז¿ ƒ34י

 

ׁ̆ ָ‡ָ„ם  י≈ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ס  ע≈ ָמ‰ ּכו… ַעל-ח≈ ‰ּו‡ ַבּ ׁ∆̆ ׁ̆ ָ‡ָ„ם  „? י≈ ַ̂ י כ≈ּ
ם  ƒ‡ י ּƒכ ָלל,  כ¿ּ ס  ע≈ ּכו… ינו…  ≈‡ ו¿ ָעָליו   ˙ ב∆ ּׁ∆̆ ֻי מ¿ ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ׁ∆̆  

 ׁ̆ י≈ ו¿ ר,  ≈̇ יו… ב ב¿ּ ַבּ‰-ל≈ ּ ¿‚ ‰ּו‡  ׁ∆̆ ׁ̆ ָ‡ָ„ם  י≈ ו¿ ים,  ƒנ ָׁ̆  ‰ ַכָמּ ַעט ל¿ מ¿

ל…‡  36ו¿ ֲ‡ָו‰  ַּ̇ ַעל  ַבּ ‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ו¿  ,„…‡ מ¿ רּוַח  ַפל  ׁ¿̆ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ר  ≈̇ יו… ר-ּ‚ּוף ב¿ּ ‰ו… ‰ּו‡ ט¿ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ , ו¿ ֲ‡ָו˙ו… ַ̇ ֲ‰ל…ך¿ ב¿ּ ו… מ≈ ׁ̆ ע ַנפ¿ ַבּ ׂ ¿̆ ּƒ̇

 ׁ̆ י≈ ו¿  , יך¿ ƒר ָ̂ ַ‰ּ‚ּוף  ׁ∆̆ ים  ƒמּוָעט ים  ƒָבר ¿„ ƒל ּלּו  ƒפ‡ֲ  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒי ל…‡  ו¿

בי‡ורים
31. מי י‚ור ב‡‰לך. מי הוא הראוי לגור במשכנך? מי ראוי לדור בירושלים 
בה.           יגור  אשר  הוא   - וביושר  כראוי  לב, מעשיו  בתום  המתנהג  קדשך?  הר 
32. ח˘יבו˙ו ו‚נו˙ו, טובו ורע˙ו. פירוש, את המדות והדעות שבלב האדם 
יוכל  הישר  בדרך  ידי שיבחר  על  לחˆר ‰מלך.  וי‚יע   .33 והרעות.  הטובות 
להגיע לעולם הבא זך ונקי. 34. יזרו˜ ‰פסול˙. את הדעות והמדות הרעות 
שבו.          הטובות  ומדות  בדעות  רק  להשתמש  שיבחר  ‰סול˙.  וי˜ח   .35 שבו. 
˘בע נפ˘ו מ‰לך ב˙‡ו˙ו. שהוא מתאוה וחפץ לכל דבר ללא גבול  36. ול‡̇ 

ומדה, אף לדברים שאינם הכרחיים לקיום גופו.

ָלם  ָ‰עו… טּוב  27ל¿ יַע  ּ ƒ‚‰ַ ל¿  „ ƒו ּ„ָ  ‰ ַ‡ָוּ ¿̇ ƒנ

ר  ׁ∆̆ ָך ֲ‡ : "28ָמ‰ ַרב טּוב¿ רו… ָ‡מ¿ ‡ ב¿ּ ַ‰ָבּ

כ),  ל‡,  (˙‰לים  יָך"  ∆‡ יר≈ ƒל  ָּ̇ ַפנ¿ ָ̂

ַנַחל  ו¿ ָך  ∆̇ י ב≈ּ ן  ׁ∆̆ ּ ∆„ ƒמ ֻין  ו¿ ר¿ ƒ29י" ר:  מ≈ ‡ו… ו¿

ֲעָל‰  ַ‰ַמּ ם" (˘ם לו, ט). ו¿ ≈̃ ׁ¿̆ ַ̇ יָך  ֲעָ„נ∆

ָ‰ָר‡ּוי  ל  ∆‡  ‡ ָלּ ∆‡30 יַע  ּ ƒ‚ ַּ̇ ל…‡  ַ‰ז…ּ‡˙ 

בעצבוני,  מת  (הריני 
ויבא   – מיד  רש״י), 
אלוקים את אשר שאל״ 

(תמורה טז.). 
תיבה  כאן  הוסיפו  חז״ל 
לא  אשר  ״מיד״,  אחת, 
נרמזה בכתוב, כי מאחר 
באופן  היתה  שהתפילה 
של: ״אם אתה עושה כן 
הריני  לאו  ואם  מוטב, 

ומות  חיים  ענין של  היא  החכמה  ששלימות  כלומר,  לשאול״,  בנסיסי  הולך 
בן  בקשתו של  להיות  צריכה  כך  ״מיד״.   – נענה  הקב״ה  כזו  לבקשה  עבורו, 
תורה מאת הקב״ה שיחונן אותו בתורה, עליו לחוש בכל נימי נפשו כי אם הוא 
זוכה לתורה – מוטב, ואם לאו, הרי הוא הולך חס ושלום לשאול בלי תקוה. המבקש 

רחמים בהרגשה כזאת נענה מיד.
ויסוד נוסף למדנו, שהבקשה צריכה להיות על המדרגה הגבוהה ביותר. על 
אף שהיה עתניאל משופטי ישראל, ושלושת אלפים הלכות שנשתכחו בימי 
אבלו של משה החזיר בפלפולו (תמורה שם), לא היה ״שבע״ ומסתפק במה 
שיש לו אלא היה ״רעב״ ומבקש הכל, ורעבונו היה באופן שאם אין לו ״הכל״ 
הרי הוא אומלל והולך לשאול, ומשום כך זכה שתתקבל תפלתו. וזהו שאמר 
הכתוב (תהלים פא, יא): ״אנכי ה׳ אלוקיך המעלך מארץ מצרים הרחב פיך 
ואמלאהו״, ופירשו רש״י והראב״ע שהכוונה לתפילה: ״הרחב פיך״ ושאל ככל 

אשר תוכל ובכל הכח, ״ואמלאהו״ מיד. (שיחות מוסר, מאמר נ״ט). 

בי‡ורים
27. לטוב ‰עולם ‰ב‡. פירוש, דוד המלך לא הסתפק להשיג רק איזשהו חלק 
המעלה  ולפיסגת  המושלם  הטוב  אל  להגיע  התאוה  אלא  הבא,  בעולם 
שבעולם הבא. 28. מ‰ רב טובך. מה מאוד רב הטוב אשר גנזת לתת ליראיך 
מן השמים,  להם  הבא  מהטוב  ישבעו  בי˙ך.  ירוין מ„˘ן   .29 הבא.  בעולם 
ומימי נחל היוצא מהעדן תשקה אותם והוא מדרך משל לרוב השפע (מצודת 
ועמלו היה להשיג  ל‰. אל האדם שכל שאיפתו  30. ‡ל‡ ‡ל ‰ר‡וי  דוד). 

ולהגיע אל תכלית המעלות הטובות. 

של  ברייתו  מתחלת 
או  צדיק  שיהיה  האדם 
רשע , וכן אין שום דבר 
האדם  את  שמושך 
(טבעו)  תולדתו  בעיקר 
כלומר,  מסוימת,  למדה 
אותו  תמשוך  שתולדתו 
לזוז  אפשר  שאי  לדבר 
ממנו, שאם כן אין מקום 
לא למצוות התורה ולא 
עי״ש.  ועונש  לשכר 
משנה׳  ה׳לחם  והקשה 
שבת  במסכת  מהגמרא 
מבואר  ששם  (קנו.) 
האדם  נולד  שבו  ש׳יום׳ 
בשעת  השולט  ׳מזל׳  או 
לידתו משפיע על טבעו 
ותירץ,  ותכונותיו, 
לומר  הגמרא  שכוונת 
נטייה  לאדם  שיהיה 
קצת לדברים אלו, אבל 
הנאמר  על  היעב״ץ  וכ״כ  טבעו.  לשנות  האדם  של  ובבחירתו  שבידו  ודאי 
דור  בכל  ושתלן  עמד  מועטים  שצדיקים  הקב״ה  ״ראה  (לח:)  יומא  במסכת 
ודור״, שלכאורה הרי הדבר תלוי בבחירת האדם, אלא שיש בני אדם שנולדו 
בטבעם להיות צדיקים, אף שגם להם עדיין יש בחירה. וכן מצינו להיפך אצל 
וסילקו  הקב״ה  מיהר  לפיכך  ולהרשיע  לשוב  בדעתו  וקל  היה  ״צדיק  חנוך, 

והמיתו קודם זמנו״ (רש״י בראשית ה, כב). 

ם  ָ̇ ‡ו… ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿ י„  ƒ̇ ָע 44ו¿ ן  ֻכָוּ מ¿  ‰ ז∆

 ׁ̆ י≈ ו¿  ,˙ עו… ּ ≈„ ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒמ ר  ≈̇ יו… ָר‰  ≈‰ מ¿

 ‡ ָלּ ∆‡ , ˙ו… ָיּ ƒר ˙ ב¿ּ ַלּ ƒח ¿̇ ּƒיָנם ָלָ‡ָ„ם ב ≈‡ ׁ∆̆

ּבו…  ƒל ‰ נ∆ ּפו… ׁ∆̆ ים ‡ו…  ƒר ֲ‡ח≈ ם מ≈ ָ̇ ָלַמ„ ‡ו…

 . ּבו… ƒל ‰ ב¿ּ ָ̇ ָעל¿ ׁ∆̆ ָב‰  ָׁ̆ י ַמח¿ ƒפ מו… ל¿ ¿̂ ַע מ≈

ר…ב  ּ‰ ב¿ּ ׁ̆ ָבּ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ ׁ̆ י≈

יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ  ׁ̆ י≈ ו¿  ,˙ מו… ˜ו… ַ‰מ¿ּ

 ‰ מ∆ ּ„ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ ַעט.  מ¿  ‰ּ ָבּ  ׁ̆ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ ל¿

ר  ׂ ָ̆ ּוָב ָיָר˜  יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ יל,  ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇  ‰ ׂ ∆̆ עו… ל¿

ּלּו  ≈‡ ָכל  ו¿ ין,  ƒל פ¿ּ ל¿ ƒּופ ַלח  ּומ∆ ם  ƒּוַמי

ָח„  ∆‡ ל  ָכּ ƒמ ח  ַּ̃ ƒל יך¿  ƒר ָ̂ ים  ƒינ ּƒמ‰ַ

ם  ƒ‡ .‰ ב≈ּ ּ‰ ַ‰ר¿ ז∆ ƒַעט ּומ ּ‰ מ¿ ז∆ ƒעּור: מ ׁƒ̆ כ¿ּ

 ‰ ב∆ּ ם ַיר¿ ƒ‡ ,‰ ‰ 45ָרז∆ י∆ ¿‰ ƒר י ׂ ָ̆ ט ַ‰ָבּ ַמע≈ י¿

בי‡ורים
נוטה במהרה  זה אלא  נולד עם טבע  כלומר, שלא  ‡ו˙ם.  ל˜בל  וע˙י„   .44
וביתר קלות לקבל תכונה זו. 45. רז‰. יחסר במאכל (והאוכלו לא ישבע עקב 

מיעוט הבשר שאכל).

ו…  ׁ̆ ַנפ¿ ע  ַבּ ׂ ¿̆ ƒ̇ ל…‡  ָחָב‰,  ר¿  ׁ̆ פ∆ נ∆ ַעל  ַבּ

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָלם,  עו… ָבּ ׁ∆̆ ן  ָממו… ל  ָכּ ƒמ

ף" (˜‰ל˙  ס∆ ע כ∆ּ ַבּ ׂ ¿̆ ƒף ל…‡ י ס∆ ב כ∆ּ ≈‰…‡37"

ּלּו  ƒפ‡ֲ לו…  י  ּ„ַ ׁ∆̆ ר-רּוַח  ַ̂ ¿̃  ׁ̆ י≈ ו¿ ט),   ,‰

‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ו¿ ָרָכיו;  ¿̂ ל  ָכּ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ף  ּ…„ ר¿ ƒי ל…‡  ו¿ מּוָעט  ָ„ָבר  ב¿ּ

רּוָט‰  פ¿ּ ל  כ≈ ‡ו… ינו…  ≈‡ ו¿ ַעל-ָי„   ı ב≈ ˜ו… 38ו¿ ָרָעב  ָבּ מו…  ¿̂ ַע ף  ַס‚≈ּ מ¿

ם  ƒי„ַ ָיּ ַבּ נו…  „ ָממו… ַ‡ב≈ּ ‰ּו‡ מ¿ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ל, ו¿ „ו… ּ‚ָ ַער  ַ̂ ‡ ב¿ּ ָלּ ּלו… ‡∆ ּׁ∆̆ ƒמ

ל     ל≈ ‰ו… 39מ¿ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ עו… ּ ≈„‰ַ ָ‡ר  ׁ¿̆ ּלּו  ≈‡‰ָ ים  ƒָרכ ּ ¿„ ַעל  ו¿  . ו… ּ̇ ַ„ע¿ ל¿

ָבב  -ל≈ 41ַרך¿ ָמן,  ַרח¿ ו¿ ָזר  ַ‡כ¿ יב,  ƒ„ָנ ו¿ ן  ƒר-ַעי ַ̂ ן,  נ≈ ‡ו… 40ו¿

ן.  ∆‰ ‡ ָבּ ≈̂ ּיו… ָכל ַכּ ב, ו¿ יı-ל≈ ּƒמ‡ַ ו¿

˙ו…  ָיּ ƒר ב¿ּ  ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇ ƒ43מ ָלָ‡ָ„ם  ָ‰יּו  ׁ∆̆ ן  ∆‰ מ≈  ׁ̆ י≈  ,˙ עו… ּ ≈„‰ַ42 ָכל  ו¿
ל ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆ עו…  ב¿ ּƒט ׁ∆̆  ˙ עו… ּ ן „≈ ∆‰ ׁ̆ מ≈ י≈ , (ו)ו¿ ַבע ּ‚ּופו… י ט∆ ƒפ ל¿

„עו˙  מ‰ן  וי˘  ו. 
ז‰  ‡„ם  ˘ל  ˘טבעו 
(הלכ׳  הרמב״ם  מכוון. 
כתב  ד)  ה,  תשובה 
גזר  לא  שהקב״ה 

בי‡ורים
37. ‡ו‰ב כסף ל‡ י˘בע כסף. מי שאוהב לאסוף כסף לא ישבע ממנו, כי 
לעולם אין די לו במה שקבץ ורוצה להרבות עוד (מצודת דוד). ואמרו חכמינו 
ז״ל (קהלת רבה פ״ג י׳): ״אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, מי שיש לו מנה רוצה 
הכתוב  דרך  על  י„.  על   ıו˜וב  .38 מאות״.  ארבע  רוצה  מאתים  מאתים, 
במשלי (יג, יא). ור״ל, שקובץ הון עם מלאכת היד. ולמרות שהונו מתרבה, עם 
כל זה אינו אוכל פרוטה משלו אלא בצער גדול. 39. מ‰ולל. ערבוב והוללות 
ושטות (רש״י קהלת ב, ב). 40. ו‡ונן. דואג. (עיין סנהדרין (ק:) ״לא תעיל דויא 
ג)              כ,  (דברים  דבר.  מכל  וירא  מבוהל  לבב.  רך   .41 בליבך״).  (=דאגה) 
43. מ˙חיל˙ ברי˙ו. שנולד עם  והתכונות של האדם.  42. ‰„עו˙. המדות 

תכונות אלו, והמה טבועות בו משעת לידתו. 

 ,˙ לו… ם חו… י‰∆ ≈̇ ו… ׁ̆ פ¿ ַנּ ׁ∆̆ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ׁ̆ ב¿ּ ך¿ י≈ י, ָכּ ƒי ר…ב ַ‰ח…ל ƒפ ל ל¿ ַ‰כ…ּ

ים  ƒל ּ ¿̂ ַע ¿̇ ƒּומ ָב‰  ַ‰ּטו… ך¿  ר∆ ּ ∆„ ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ו¿  ,˙ ‰ָ50ָרעו… ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ו¿

ן  כ≈ ו¿ ָים.  ָחל¿ י  ƒפ ל¿  „…‡ מ¿ ן  י‰∆ ֲעל≈  ‰„ָ ב≈ כ¿ּ י‡  ƒ‰ ו¿  ,‰ּ ָבּ  ˙ כ∆ ָלל∆

ב  ים ָלַרע טו… ƒר י ָ‰‡…מ¿ לּו: "‰51ו… ים ַ‰ָלּ ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ר ָבּ מ≈ ָי‰ּו ‡ו… ע¿ ַׁ̆ י¿

ַמר  ים  ƒמ ׂ ָ̆  , ך¿ ׁ∆̆ ח… ל¿ ר  ‡ו… ו¿ ר  ‡ו… ל¿ ך¿  ׁ∆̆ ח… ים  ƒמ ׂ ָ̆ ָרע,  ב  ַלּטו… ו¿

ַמר:             ¡‡ נ∆ ם  י‰∆ ַוֲעל≈ כ);   ,‰ (י˘עי‰  ַמר"  ל¿  ˜ ּוָמ˙ו…  ˜ ָמ˙ו… ל¿

" (מ˘לי ב, י‚).  ך¿ ׁ∆̆ י ח… כ≈ ַ„ר¿ ˙ ב¿ּ כ∆ ר ָלל∆ ׁ∆̆ ˙ י… חו… ים ָ‡ר¿ ƒב "‰ַ52ע…ז¿

ים,  ƒל ַ‰ֲחָכמ ∆̂ כּו ‡≈ ל¿ ? י≈ ׁ̆ פ∆ י ַ‰נ∆ּ ƒל ַנ˙ ח√ ָּ̃ ַּ̇ י‡  ƒ‰ ‰ּוַמ „ ַ̂ י כ≈ ו¿
ַע„  ם  ָ̇ ‡ו… ים  ƒ„ ַלמ¿ּ מ¿ּ ׁ∆̆  ,˙ ו… ׁ̆ ָפ ּ ַ‰נ¿ י  ≈‡ פ¿ רו… ם  ≈‰ ׁ∆̆

ם  ∆‰ ָלּ ׁ∆̆  ˙ ָרעו…  ˙ עו… ≈„ ב¿ּ ים  ƒיר ּƒכ ַ‰ַמּ ו¿ ָב‰.  ך¿ טו… ר∆ ∆„ ל¿ ירּום  ƒז ח¿ ַיּ ׁ∆̆

ָ‡ַמר  ם  י‰∆ ֲעל≈ ם,  ָ̇ ‡ו…  ‡ ַרפ≈ּ ל¿ ָחָכם  ל  ∆̂ ≈‡ ים  ƒכ ל¿ ‰ו… יָנם  ≈‡ ו¿

זּו" (מ˘לי ‡, ז).  ים ָבּ ƒיל ƒו ָמ‰ ּומּוָסר ‡¡ ל…מ…‰: "53ָחכ¿ ׁ¿̆

ב,         ַ‰ּטו… ך¿  ר∆ ּ ∆„  ׂ̆ פ…ּ ¿̇ ƒל ם  ָ̇ ֲ‡ָו ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ ָמּ ַכּ  ׁ̆ י≈

בי‡ורים
מזיק לבריאותו. 50. ‰רעו˙. הדעות והמדות הרעות. 51. ‰וי ‰‡ומרים לרע 
טוב. הוי לכם הרשעים, האומרים על ה״עבודה-זרה״ שהיא טוב, ועל עבודת 
ה׳ שהיא ״טוב״ – אומרים שהיא רע, על המעשים הרעים שיביאו עליהם חושך 
- אומרים שהם אור, ואת המעשים הטובים שה׳ עושה אור למקיימם אינם 
עושים, שמים מר למתוק ומתוק למר. 52. ‰עוזבים ‡רחו˙ יו˘ר. העוזבים 
את הדרך הישרה והנכונה כדי ללכת בדרכים חשוכות ועקלקלות. 53. חכמ‰ 

ומוסר ‡וילים בזו. בתורה ובמוסר הטיפשים פורקי העול מזלזלים.

ט  ַמע≈ ם י¿ ƒ‡ ,ם ָלּ ן ֻכּ כ≈ . 46ו¿ חו… ל¿ ƒֲחַמ˙ מ ָכל מ≈ ¡‡ ‰ נ∆ י∆ ¿‰ ƒַלח ל…‡ י מ∆

 ‡ ≈‰ י¿ ַעט,  מ¿ יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ ַבּ  ‰ ב∆ּ ַיר¿ ו¿  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ ַבּ

ל  ָ̃ ׁ¿̆ ƒָח„ מ ל ‡∆ ָכּ ƒח מ ַּ̃ ƒר י ׁ∆̆ י, ֲ‡ ƒ̃ ל. ֲ‡ָבל ַ‰ָבּ ָ̃ ל¿ ֻ̃ ֲ‡ָכל מ¿ ַ‰ַמּ

 ‰ּ ָין ַ‰ז∆ נ¿ ƒָכע ָליו. ו¿ כ¿ ‡ו… ˜ ל¿ ב ּוָמ˙ו… ֲ‡ָכל ָער≈ ‡ ַ‰ַמּ ≈‰ ָ‰ָר‡ּוי, ָ‡ז י¿

ן ָ‰ֲעָנָו‰  ‚ו… ‰, כ¿ּ ֻרב∆ּ ן מ¿ ∆‰ ח מ≈ ַּ̃ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ׁ̆ ˙: י≈ ּ„ו… ƒמ 47ב¿ּ

ן  ‚ו… ַעט, כ¿ּ ן מ¿ ∆‰ ח מ≈ ַּ̃ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ׁ̆ י≈ ן, ו¿ י‰∆ מ≈ „ו… ˙ ו¿ ׁ∆̆ ַ‰ב…ּ ו¿

ל  ≈̃ ו… ׁ̆ 48 ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ יו… ¿‰ ּƒב ן  ָלכ≈ ּיּו˙.  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ו¿ ָ‰ַעּזּו˙  ו¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ

ל…‡  ו¿ ַח˙  פ¿ ƒי עּוָרּ‰, ל…‡  ׁƒ̆  ‰ ּ„ָ ƒל מ ָכּ ƒח מ ַּ̃ ƒל ם  ƒַני ‡ז¿ ס ַ‰מ…ּ ל∆ פ∆ ב¿ּ

ָב‰. י˙ ַ‰ּטו… ƒל כ¿ ַ̇ יַע ל¿ ּ ƒ‚ַי ‰ ז∆ יף, ָבּ ƒס יו…

 

ל  ּ‚ַ ֻ‰ר¿ ׁ∆̆ ‡ו…  ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ ל¿  ‰ ט∆ נו… עו…  ב¿ ּƒט ׁ∆̆ י  ƒמ ין,  ƒב ָ̇ ו¿ ַ„ע  ּ≈̇
ַ‡ך¿   ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ּוב  ׁ̆ ָל ּבו…  ƒל ל  ∆‡ ן  ּ≈̇ ƒי ל…‡  ו¿ ָרָע‰,   ‰ ּ„ָ ƒמ ב¿ּ  

 ˙ ּ„ו… ƒמ ַעל ב¿ּ ¿‚ ƒי ַ‡ס ו¿ מ¿ ּ ƒי ׁ∆̆ ˙ו…  י‡ ‡ו… ƒב ‰ מ≈ ּ‰ - ז∆ ר ָבּ ב≈ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒי„ מ ƒמ ָּ̇

י  ƒל ח√ ‰ּו‡  ין  ƒּסּור ּ ƒי‰ַ ו¿ ַער  ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ב  ≈‡ ַ‰כ¿ּ ר…ב  ׁ∆̆ מו…  ּוכ¿  .˙ בו… טו…

י  ƒל ח√ ָבּ ׁ∆̆ מו…  ּוכ¿  ; ׁ̆ פ∆ ַ‰נ∆ּ י  ƒל ח√ ם  ≈‰  ˙ ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ ר…ב  ן  כ≈ּ ַ‰ּ‚ּוף, 

ים  ƒל ן ַ‰חו… ƒמ ׁ̆ י≈ ו¿ ˜ ַמר,  ˙ו… ַ‰ָמּ ˜ ו¿ ר ָמ˙ו… ים ַ‰ַמּ ƒֲעמ ַ‰ּ‚ּוף טו…

ב,  ַ‰ּטו… ַמֲ‡ָכל   ‡ נ≈ ו… ׂ̆ ו¿ לו…  ב  ינו… טו… ≈‡ ׁ∆̆ 49 ַמֲ‡ָכל  ל¿  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆

בי‡ורים
46. וכן כולם. שאר מיני המאכלים והתבלינים שבתבשיל כירק ומים ופלפלין, 
צריך  מהן  אחת  שבכל  ״מדות״,  בשם  נקראו  ולכן  במ„ו˙.   .47 ימעט...  אם 
ו˜ל בפלס ‰מ‡זניים. מתבונן  להשתמש במדה הנכונה ובמינון המדויק. 48.̆ 
ביושר שכלו וברוחב הבנתו. 49. ˘‡ינו טוב לו. שאינו בריא לו אלא אדרבה, 
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ן,  עו… מ¿ ׁƒ̆  ׂ̆ ַחפ≈ּ מ¿ּ ׁ∆̆ ן  ‡ּוב≈ ר¿ ƒל  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ָר‡ּוי.  ָכּ  ˙ בו… ַ‰ּטו…

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ֲחַמ˙  מ≈  , ‡ו… ¿̂ מו… ינו…  ≈‡ ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿  , ירו… ּƒּוַמכ

ן  ו… ׁ̆ ל¿ ָחר  ב¿ ƒנ ף  ס∆ "כ∆ּ ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ָר‡ּוי.  ָכּ ˙ו…  ‡ו…  ׂ̆ ַחפ≈ּ מ¿

לו…  ם  ל≈ּ ַׁ̆ ל¿ ּוָב‡  רו…  ֲחב≈ ַבּ  ‰ ׁ∆̆ ּנו… ׁ∆̆ י  ƒ59מ  - כ)  י,  (מ˘לי  י˜"  ּ ƒ„ ַ̂

 ˜ ∆„ ∆̂ ל 61ו¿ ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ ˙ ַּ̇ ƒמ‡ֲ יר 60ַבּ ּƒינו… ַמכ ם ‡≈ ƒ‡ ,ל ָ̃ ׁ¿̆ ƒמ ף ב¿ּ ס∆ כ∆ּ

ף  ס∆ יַנ˙ ַ‰כ∆ּ ƒח ב¿ ּƒי 62ב ƒ̃ ינו… ָבּ ≈‡ ׁ∆̆ ל ַ‡ך¿  יר ַ‰כ…ּ ּƒם, ‡ו… ַמכ ƒַני ‡ז¿ ַ‰מ…ּ

י  ּƒכ ף,  ס∆ ַ‰כ∆ּ ו¿ ל  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ ַין  נ¿ ƒע ב¿ּ ָזּ˜  ƒנ  ˙ יו… ¿‰ ƒל ב  רו… ָ̃  ׁ̆ י ƒ‡‰ָ  ‰ ז∆  -

 ˙ חו… ָפּ ח  ַּ̃ ƒי ם  ּ‚ַ ים.  ƒ‚י ּƒ‰ַ64ס ח  ַּ̃ ƒי ו¿ ף  ס∆ כ∆ ב¿ּ ן  ָמ‡≈ 63י¿ ים  ƒָעמ פ¿ ƒל

ים  ׂ ƒ̆ ל ‡ו… ָי ַּ̃ ל ַ‰ ָ̃ ׁ¿̆ ƒח 65מ ַּ̃ ƒי ‡ ָמּ ׁ∆̆ י  ּƒכ , ל ָ‰ָר‡ּוי לו… ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ƒמ

בי‡ורים
לחפ˘ ‰מ„ו˙ ‰טובו˙ כר‡וי. כי כדי לזכות לתורה ולמידות טובות אפשרי 
(ב, ד-ה): ״אם תבקשנה  יעמול על כך, כנאמר במשלי  הדבר רק אם האדם 
הרי  תמצא״,  אלוקים  ודעת  ה׳  יראת  תבין  אז  תחפשנה;  וכמטמונים  ככסף 
שבשביל השגת התורה והחכמה חייבים לבקשם לפחות כבקשת הכסף, וכן 
להוציאו  שיטרח  למי  רק  ועומד  שמור  והוא  שהוטמן  מטמון  כמחפש 
״לא  יגיע אל היעד הרצוי, כאמרם:  – לעולם לא  יתעצל  ממחבואו. אך אם 
יגעתי ומצאתי – אל תאמין״. 59. מי ˘נו˘‰ בחבירו. מלוה התובע את חבירו 
– אם המלוה אינו  והלוה פורע למלוה כסף במשקל  הלוה שיחזיר לו חובו, 
60. ב‡מי˙˙ ‰מ˘˜ל. אם המשקל שבו שוקלים את הכסף מדוייק  מכיר... 
‰מ‡זניים. אם שתי  וˆ„˜   .61 אבני המשקולות.  באמיתת  וכן  מזייף.  ואינו 
אחת  כף  ואין  בשוה  שוה  שמשקלם  וכן  ומאוזנים,  ישרים  המאזניים  כפות 
הוא  מהלוה  שמקבל  הכסף  אם  ‰כסף.  בבחינ˙   .62 מחברתה.  יותר  כבדה 
בקי  ואינו  מאחר  ימ‡ן.   .63 (פסולת).  סיגים  בו  מעורב  שאין  ונקי,  צרוף 
בבחינת הכסף אם הוא כסף נקי ומזוקק או שמא מעורב בו סיגים, הרי יתכן 
שמבלי משים ידחה את הכסף הצרוף והמזוקק וימאן לקחתו, ותחת זה יקח 
את הכסף המעורב עם סיגים. 64. ‰סי‚ים. פסולת הכסף. 65. מ˘˜ל ‰˜ל. 

י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ם  יו… ָכל  ב¿ּ ים  ƒב ׁ¿̆ חו… ו¿ ם,  ָל‰∆ ב  ּטו… ַמ‰  ים  ƒע ¿„ יו… יָנם  ≈‡ ו¿

ָין  נ¿ ƒע‰ָ  ‰ ז∆ ו¿ ם.  י‰∆ מ≈ י¿ ל  ָכּ ים  ƒ‚י ׂ ּƒ̆ ַמ יָנם  ≈‡ ו¿ ָנ‰,  יו… ל¿ ָ‰ע∆ ַמֲעָל‰ 

נו…  רו… ס¿ יר ח∆ ּƒינו… ַמכ ≈‡ ׁ∆̆ ָח„ - 54 ים ‰ּו‡: ָ‰‡∆ ƒָבר ּ י „¿ נ≈ ׁ¿̆ ֲחַמ˙  מ≈

ן  ‡ּוב≈ ר¿ ƒל  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ים,  ּƒנ‚ֻ ַ‰מ¿ ָרָכיו  ¿„ ּƒב ין  ƒח ַמב¿ ינו…  ≈‡ ו¿

ל  ָכּ ˙ו…  ‡ו…  ׂ̆ ַחפ≈ּ י¿ ּלּו  ƒפ‡ֲ  , ירו… ּƒַמכ ינו…  ≈‡ ו¿ ן  עו… מ¿ ׁƒ̆ ל¿  ׂ̆ ַחפ≈ּ ַ‰מ¿

ל…‡  ו¿ לו…  ¿̂ ∆‡  ‡ 55ָיבו… ים  ƒָעמ פ¿ּ  ‰ ָמּ ַכּ י  ּƒכ ‰ּו,  ≈‡ ָ̂ מ¿ ƒי ל…‡  ם  ַ‰ּיו…

י„  ƒמ ָּ̇ ב  ׁ≈̆ ‰ּו‡ חו… ׁ∆̆ י 56 ּƒף-ַעל-פ‡ַ ,‰ּ ן ָ‰ָ‡ָ„ם ַ‰ז∆ ‰ּו; כ≈ּ יר≈ ּƒַיכ

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ יָון  , 57כ≈ּ י‚ו… ׂ ּƒ̆ ב, ל…‡ ַי ‰ ַ‰ּטו… ׂ ≈̆ ׂ̆ ַמֲע ַחפ≈ּ ‰ ּומ¿ ׂ ∆̆ ֲע ַמ‰ ַיּ

 . נו… רו… ס¿ יר ח∆ ּƒַמכ

ב  ׁ≈̆ חו… ו¿  , ּבו…  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ָ‰ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ ַע  ≈„ יו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ ו¿
י‚  ׂ ּƒ̆ ַ‚ם ‰ּו‡ ל…‡ ַי ˙, ו¿ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒמ ח…ז ב¿ּ ¡‡ ל∆ ם ו¿ ∆‰ ‡˙ מ≈ ≈̂ ָל

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ  ׂ̆ ַחפ≈ּ ל¿ ל  ּ ≈̂ ַע ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆ ֲחַמ˙  58מ≈ ר,  ָׁ̆ ַ‰ָיּ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ָיָמיו  ל  ָכּ

בי‡ורים
‡ינו מכיר חסרונו. אדם שחולה ואינו מודע לכך, הרי כל זמן שלא נודע   ̆.54
לו על חוליו - לא ילך לדרוש ברופאים, כמו כן אדם שאינו מכיר בחסרונותיו 
ובדרכיו המגונים, הרי לא יתקן את עצמו מאחר ואינו מודע שזקוק הוא לכך. 
55. יבו‡ ‡ˆלו ול‡ יכיר‰ו. כמה פעמים יעמוד שמעון סמוך לראובן ובכל 
56. ˘‰ו‡ חו˘ב ˙מי„ מ‰  ואינו מכירו.  יזהה אותו מאחר  זאת ראובן לא 
57. כיון  יע˘‰. הוא מתבונן תמיד מה עליו לעשות כדי להשיג את הטוב. 
˘‡ינו מכיר חסרונו. כי בכדי להשיג את הטוב המושלם אפשר רק לאחר 
שעקר והסיר את הרע שבו, בבחינת ׳סור מרע ועשה טוב׳, ולכך כל זמן שאינו 
לא  הרי  המגונות,  ובאורחותיו  הרעות  במידותיו  ואינו מבחין  חסרונו  מכיר 
58. מחמ˙ ˘מ˙עˆל  יעקרם ולא יסירם ממנו וממילא לא ישיג את הטוב. 

שתי  הם  הלשונות 
טובות  אזהרות 
הנה  כי  מאד.  ומועילות 
הוא  במעשים  הפשפוש 
כלל  על  לחקור 
בו,  ולהתבונן  המעשים 
מעשים  בהם  הנמצא 
אשר  יעשו  לא  אשר 
פי  על  הולכים  אינם 
כי כל  וחוקיו,  ה׳  מצוות 
 – מאלה  ימצא  אשר 
אך  העולם.  מן  יבערם 
החקירה  הוא  המשמוש 
אפילו במעשים הטובים 
ולראות  לחקור  עצמם, 
היש בענינם איזה פניה 
(כגון  טובה  לא  אשר 
שבח  להשיג  כוונה 
להרויח  או  מבני-אדם 
ממון) או איזה חלק רע 
(כגון מעשה טוב שעלול 
לצאת ממנו נזק בעתיד 
או שיש בו הפסד לזולת 
שיצטרך  וכדומה) 
חלש  או  הוא  וחזק  הטוב  לבחון  בבגד  כממשמש  זה  והרי  ולבערו.  להסירו 
ובלוי, כן ימשמש במעשיו לבחון תכונתם (ענינם ותוכנם) בתכלית ההבחנה 
(בהבחנה מדוקדקת עד קצה היכולת) עד שישאר (האדם בעל המעשים) זך 

ונקי (ללא פניות וחלקים רעים במעשיו)״.

ָמ˙ו…  ׁ¿̆ ƒנ  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ָ‡ז  ו¿ ּנּו,  מ∆ּ ƒמ ים  ƒ‚י ּƒס‰ַ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒ̃ ‡ל… ‰ ל≈ ָ̃ ּ ָ̃ ֻז רּוָפ‰ ּומ¿ ¿̂

ף  ר≈ ּ…̂ ַל  ‡ ≈̂ ּ ַוי≈ ף,  ס∆ ָכּ ƒמ ים  ƒ‚י ƒס "ָ‰‚ו… 

ים,  ƒ‚י ּƒירּו ַ‰ס ƒס ָיּ ׁ∆̆ י" (מ˘לי כ‰, „) כ¿ּ ƒל כ∆ּ

רּוף. ָ̂ י  ƒל ‰ ַ‰כ¿ּ י∆ ¿‰ ƒז י‡ָ

 

ינו…  ≈‡ ו¿ ָ‰ָ‚יו  נ¿ ƒמ ב¿ּ  ‰ נ∆ּ ַׁ̆ ַ‰מ¿ ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ ו¿
 ‚‰ָ נ¿ ƒמ ב¿ּ ז  ח≈ ‡ו… ָח„  ∆‡ ַמן  ז¿ בּוַע,  ָ̃  

 ‚‰ָ נ¿ ƒו… מ˙ ‡ו… ˜ מ≈ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒָח„ מ ַמן ‡∆ ּוז¿  ‰ ז∆

 ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ָכָכ‰  ו¿ ר,  ַ‡ח≈  ‚‰ָ נ¿ ƒמ ז  ח≈ ‡ו… ו¿

 ı ָחפ≈ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם  ל¿  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ָלם.  עו… ל¿

ל…‡  ּכו… ו¿ ר¿ ַע ַ„ּ ≈„ ינו… יו… ≈‡ יר ו¿ ƒל ע ∆‡ ˙ כ∆ ָלל∆

˙ו…  ‡ו… ים  ƒיכ ƒל ַ‰ּמו… ים  ƒיל ƒב ּׁ¿̆ ‰ַ יר  ּƒַיכ

ַעם  ַפּ ם,  מ≈ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒ69מ ‰ּו‡  ן  ָלכ≈ יָ‰,  ל∆ ≈‡

 ‰ ע∆ ¿̇ ƒי ו¿ ַיֲחז…ר  ו¿ ָח„,  ∆‡ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ך¿  ל≈ י≈ ַ‡ַח˙ 

בי‡ורים
69. מ˘˙ומם. מתבלבל בהליכתו ותועה בדרכו מאחר ואינו מכיר את הדרך 

הסלולה המובילה לעיר.

ל  ָכּ ƒם, מ ƒַני ‡ז¿ מ…ּ ַבּ ׁ∆̆  „ ב≈ ף ַ‰ָכּ ַכּ ף ַבּ ס∆ ַ‰כ∆ּ

ם  ƒ‡ ּלּו ƒי ָטעּו˙. ‡ו… ֲ‡פ י„≈ ƒל ‡ ּלּו ָיבו… ≈‡

ינו…  ≈‡ ם  ƒ‡ ל,  ָ̃ ׁ¿̆ ƒמ ּוב¿ ף  ס∆ כ∆ ב¿ּ י  ƒ̃ ָבּ ‰ּו‡ 

ב  ָער≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ָר‡ּוי, ‡∆ ל ּבו… ָכּ כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒמ

י  ƒ̃ ָבּ ‰ּו‡  ם  ƒ‡ ֲ‡ָבל  ים.  ƒ‚י ƒס ּפו…  ַכס¿ ב¿ּ

ל ּבו…  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒף, ּומ ס∆ ל ּוַבכ∆ּ ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ל - ַבּ כ…ּ ַבּ

ָר‡ּוי  ָכּ ם  ל≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ66מ ‰ּו‡  ָ‡ז   - ָר‡ּוי  ָכּ

 ‰ ָמּ ּ ƒ„ ן  ָלכ≈ ל.  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ַבּ ם  ל≈ ָׁ̆ ו¿ י  ƒ̃ ָנ ף  ס∆ כ∆ּ

י˜  ּ ƒ„ ּ ַ̂ י ַ‰ ּƒָחר, כ ב¿ ƒף נ ס∆ כ∆ י˜ ל¿ ּ ƒ„ ַ̂ ן  ו… ׁ̆ ל¿

ָכל  ו¿ ָ‰ָרע  ו¿ ב  ַ‰ּטו… יר  ּƒכ‰ַ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂

ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ּול¿ ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

‚ּופו…  67ב¿ּ ַח  ר≈ טו…  ˙ יו… ¿‰ ƒל ו¿ ָר‡ּוי,  ָכּ ן  ∆‰ ָבּ

ח…ז  ¡‡ ל∆ ו¿ ּו˙  ׁ̆ פ¿ּ ּƒט‰ַ ַלֲעז…ב  ָמ˙ו…  ָחכ¿ ּוב¿

 ˙ בו… ֲערו… ַּ̇ יר  ƒס‰ָ 68(ז)ּול¿ בּוָנ‰  ּ¿̇ ַבּ

˙ערובו˙  ול‰סיר  ז. 
‰סי‚ים ממנו. ה׳מסילת 
ג)  מבאר  (פרק  ישרים׳ 
בבדיקת  שלבים  שני 
לדחות  א.  המעשים: 
ב.  הרעים.  המעשים 
לזכך המעשים הטובים. 
וז״ל: ״הנה הרוצה לפקח 
הנה  שתים  עצמו,  על 
ההשקפות הצריכות לו: 
מהו  שיתבונן  האחת, 
שיבחר  האמיתי  הטוב 
בו האדם והרע האמיתי 
שינוס ממנו. והשניה, על 
הוא  אשר  המעשים 
הם  אם  לראות  עושה, 
מכלל  או  הטוב  מכלל 
הרע... ודבר זה הודיעונו 
באמרם  ז״ל  חכמינו 
לו  ״נוח  יג):  (ערובין 
יותר  נברא  לאדם שלא 
ועכשיו  משנברא, 

ששני  ותראה  במעשיו״.  ימשמש  לה:  ואמרי  במעשיו;  יפשפש   – שנברא 

בי‡ורים
אבן המשקולת ששוקלים כנגדה בשתי כפות המאזניים, האבן מכאן והכסף 
פחות.              ישקול  הכסף  גם   - הגדולה  במקום  הקטנה  האבן  יקח  ואם  מכאן, 
ב‚ופו   .67 נקי...  כסף  דהיינו  כראוי  תשלום  מקבל  כר‡וי.  מ˘˙לם   .66
יצרו  לכבוש  הרעות,  מידותיו  על  להתגבר  בגופו  להתאמץ  הן  ובחכמ˙ו. 
ולהכניע תאותו, והן להשתמש בחכמתו ולהבחין בשכלו במדות הרעות כדי 
אדם  צריך  טוב  במעשה  גם  ‰סי‚ים.  ˙ערובו˙  ול‰סיר   .68 מתוכו.  לבערן 

לבחון שהמעשה יהיה זך ונקי ושלא יהיה מעורב בו משהו מהרע.

הגאוה  כמדת  רעות 
שמים.  יראת  מונעות 
בל  אפו  כגובה  ״רשע 
ד)  י,  (תהלים  ידרוש״ 
אני  סבור  המתגאה 
ואפסי עוד, ואינו מסוגל 
מלכות  עול  עליו  לקבל 
מדת  כן  שמים. 
מדה  ה׳קשה-עורף׳ 
ועקשן  מאד,  עד  מגונה 
רצונותיו,  פי  על  רק  חי 
דבר  לשמוע  מוכן  ואינו 
אפילו  המפריע  חכמה 
להנחותיו  במעט 

ורצונותיו המוקדמות.
בשלח  בפרשת  ומצינו 
״וילונו העם  טו):  (שמות 
מה  לאמר  משה  על 
ה׳  על  ויצעק  נשתה, 
        - נסהו״  ״ושם  וברש״י  נסהו״,  ושם  ומשפט  חק  לו  שם  שם  עץ...  ה׳  ויורהו 
רחמים  עלינו  בקש  יפה  בלשון  במשה  נמלכו  שלא  ערפו  קשי  וראה  לעם 
ישראל             מכלל  התורה  תובעת  נתלוננו״.  אלא  לשתות  מים  לנו  שיהיה 
ואף           הקב״ה.  על  התלוננות  לכדי  אותם  הביאה  זו  מדה  ׳קשה-עורף׳,  מדת 
מכל          הקב״ה,  נסי  בעיניהם  הכל  וראו  סוף  ים  קריעת  לאחר  מיד  שהיו 
נותנת           וברורה, כי המדה אינה  מקום הקשיות מפריעה להתלמדות פשוטה 
שאפילו                  עצמו,  על  זאת  לראות  יכול  ואדם  רצונותיו.  על  לותר  לו 
מאשר  שונה  להתנהג  עליו  משפיעות  אינם  בעיניו  שראה  ברורים  דברים 

הורגל.
וכמו כן כל המדות כולם מפריעים ליראת שמים. ולכן כדי להשיג יראה חייב 

לעקור מקרבו את מדותיו הרעות. 
ט. ו‡ם ˙˙יר ˜˘ר ‰יר‡‰ יב„לו ממך כל ‰מ„ו˙ ‰טובו˙. מצאנו שיראת 
להשגת  והאמצעי  היסוד  היא   - עצמה  בפני  מצוה  היותה  מלבד   – שמים 

 ׁ̆ י ƒ‡ ל ָכּ י  ּƒל, כ ַלכ…ּ יַע  ƒ„ ‰ו… ׁ̆ ל¿ י≈ ן  ָלכ≈
י  י„≈ ƒל ו…  ׁ̆ ַנפ¿ י‡  ƒב‰ָ ל¿  ‰ ∆̂ ָ‰רו…

ב  ָער≈ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂  ,˙ בו… ַ‰ּטו…  ˙ ּ„ו… ƒמ

י  ּƒכ ,‰ ּ„ָ ƒּומ ‰ ּ„ָ ƒל מ ם ָכּ ƒם ע ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי

ל  ˙ ָכּ ∆̃ ז∆ ח¿ ר ַ‰ַמּ ׁ∆̆ ∆̃ י‡  ƒ‰ ם ּׁ≈̆ ‰ַ ˙‡ַ ר¿ ƒי

יסּו‰ּו  ƒנ כ¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ַלחּוט  ָמ‰  „ו… ו¿  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

רּו  ׁ¿̆ ָ̃ ו¿  ,˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ י  ר≈ חו… ך¿  ˙ו… ל¿

ל  ָכּ י˜  ƒז ַ‰ח¿ ל¿ י˙ו…  ּƒ̇ ח¿ ַ̇ ב¿ּ ים  ƒר ָׁ̆ ¿̃

 ˜ ≈̇ ָנּ ƒ‰ ב¿ּ י  ּƒכ  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡  -  ˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ

ך¿  ָכּ  ,˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ ל  ָכּ לּו  פ¿ּ ƒי ר  ׁ∆̆ ּ ∆̃ ‰ַ

 ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ  ˙ ∆̃ ז∆ ח¿ ַ‰ַמּ י‡  ƒ‰  ‰‡ָ ר¿ ּ ƒי‰ַ

לּו  ¿„ ָבּ ƒי  ,‰‡ָ ר¿ ּ ƒי‰ַ ר  ׁ∆̆ ∆̃ יר  ּƒ̇ ַּ̇ ם  ƒ‡ (ט)ו¿

ן  כ≈ ו¿ י  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ַבּ ן  כ≈ ו¿ ר,  ַ‡ח≈ ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ

ָחָכם:  ‡ ּבו… ָ‡ַמר ‰∆ ≈̂ ּיו… ַעל ַכּ י. ו¿ ƒיע ƒב ר¿ ָבּ

ר ל…‡  ׁ∆̆ ּנּו, ֲ‡ ע∆ ּ ַי‚¿ ּ¿̇ ים  ƒיל ƒס "70ֲעַמל ַ‰כ¿ּ

טו).  י,  (˜‰ל˙  יר"  ƒע ל  ∆‡  ˙ כ∆ ָלל∆ ָיַ„ע 

ים                    ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַעל  מ…ל  ַלח¿  ׁ̆ י≈ ָכך¿  ל¿

ָ„ם  ַלמ¿ּ ל¿  ,‡ ו¿ ָּׁ̆ ‰ַ י  ל≈ ַ‰ב¿ ב¿ּ ים  ƒבּוע ‰ַ71ט¿ּ

ם  ƒַני ‡ז¿ ַ‰מ…ּ ר  ׁ∆̆ י… ו¿ ל  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ  ˜ ∆„ ∆̂

ים,  ƒר ָׁ̆ ים ַ‰י¿ ƒָרכ ּ ם „¿ ˙ ָל‰∆ רו… ‰ו… ף ּול¿ ס∆ יַנ˙ ַ‰כ∆ּ ƒח יָעם ב¿ּ ƒ„ ‰ו… ּול¿

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ‰ ָלּ ƒס 72מ¿ ָחָנ˙ו…  ַ‰ב¿  ˙ ַלּ ƒח ¿̇ ּƒב ָ‰ָ‡ָ„ם  ר…ר  ב¿ ƒי ַמַען  ל¿

‰ּו‡  ו¿ ָב‰,  ַ‰ּטו… ל  ָכּ ם  ָׁ̆ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ן  ׁ≈̆ „ָ ו¿ ַרֲעָנן  ם  ָמ˜ו… ל¿ ‰ּו  י‡≈ ƒב ּ¿̇

‰ּו‡            ו¿ ים,  ׂ ƒ̆ ֲע ַ‰ַמּ ל  ָכּ ף  73סו… ‰ּו‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ם,  ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי

ָ‡ָ„ם,  ל  ָכּ ƒמ ל  ≈‡ ו… ׁ̆ מו…  ׁ¿̆ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ָל‰  ≈‡ ּׁ¿̆ ‰ַ74

 "‰‡ָ ר¿ ƒי ל¿ ם  ƒ‡ י  ּƒכ  , ך¿ ָמּ ƒע מ≈ ל  ≈‡ ׁ…˘ יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰ "ַמ‰  יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

 ‰‡ָ ר¿ ּ ƒ(ח)ַ‰י י  ּƒ̇ ל¿ ּƒב ב  ָׁ̆ ח¿ נ∆  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע ּום  ׁ̆ ין  ≈‡ ו¿ יב),  י,  („ברים 

ָר‰. ‰ו… ַ‰ט¿ּ

‰ט‰ור‰.  ‰יר‡‰  ח. 
יחזקאל׳  ׳אור  בספר 
עו)  עמוד  ומוסר,  (יראה 
יראת  להשיג  כדי  כתב: 
ראשית  חייב  שמים 
הענינים  מנפשו  לעקור 
ליראה.  המפריעים 
ורצונות  תאוות 
מתנגדות  עולם-הזה 
ליראת שמים, וכן מדות 

בי‡ורים
70. עמל ‰כסילים ˙י‚ענו. כסילותם גורם להם עמל המיגען, אשר לא למדו 
דרכי מבואות העיר (ללכת בדרך כבושה, וטורח הרבה) ומתיגע ליכנס דרך 
פחתים ובצעי המים ויגע בטביעות רגליו בבוץ (רש״י). 71. ‰טבועים ב‰בלי 
בהם  שאין  בהבלים  ושרויים  ממש,  בהם  שאין  בדברים  השקועים  ‰˘ו‡. 
73. סוף כל ‰מע˘ים. תכלית כל  72. מסיל‰. דרך סלולה וישרה.  תכלית. 
דבר ככתוב בסוף קהלת: ׳סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו 

שמור כי זה כל האדם׳. 74. ‰˘‡ל‰. הבקשה אשר ה׳ מבקש מכל אדם.

והדעה, והוא מסור בידי 
מסור  יצרו  ואין  יצרו 
שיהא  יתכן  לא  בידו, 
שבין  במצוות  שלם 
ואם  למקום,  אדם 
ידועה  במדה  מקיימן 
שאינו  מפני  רק  הוא 
התנגדות  בהן  פוגש 
המדות  אחת  מטעם 
בהפגשו  אבל  המגונות, 
לא  שלהן  בהתנגשות 
תעמוד יראתו בפניהן״!

 - מתוקנות  מדות  ללא 
אי אפשר להיות שלמים 
אדם  שבין  במצוות  אף 
למקום, ואם אם נראה לעין שמקיים מצוות בשלמות הוא רק מפני שלא בא 

לידי נסיון, ואילו בא לידי נסיון לא היה עומד בו!  
ואין  לתורה  לעלות  אותו  שמכבדים  חרד  דוגמא:  איש״  ה״חזון  לכך  ומביא 
הכיבוד מספיק לו לפי מעלתו ולכן הוא אינו עולה – מידת הכבוד שבו גרמה 

לו לעבור על: ״ועוזבי ה׳ יכלו״ – זה שקורין לו לעלות לתורה ואינו עולה.
האדם הזה מקולקל בשורשו שיצר הרע שופטו וכל עשיית מצוותיו הן פרי 
ההרגל המתאימות לכבודו ולתאוותיו ולהלך חייו, אך נסו לפגוע בו כי אז 

תתהפך הקערה על פיה! 

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ּון  ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿

ל                  ָיכו… ָחָכם  ∆‰  ,˙ ָרעו… ו¿  ˙ בו… טו…

יל  ƒס ַ‰כ¿ּ ו¿  ,˙ בו… טו… ל¿  ˙ ָ‰ָרעו…  ˙ ו… ׂ̆ 75ַלֲע

.˙ ָרעו… ˙ ל¿ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒ76מ ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע

ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒמ ינו…  ≈‡ ו¿ ך¿  ׁ∆̆ ח… ַבּ ך¿  ל≈ ‰ו… ׁ∆̆ י  ƒמ
 ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ∆‡  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ּון  ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿

ן  ‚ו… יו, כ¿ּ ָ̇ ֻכּיו… ל ז¿ ˙ ָכּ ∆„ ַ‡ב∆ּ ‰ ַ‰מ¿ ּ„ָ ƒּבו… מ

ר            ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ב¿ּ  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒ‰ַ77מ

בי‡ורים
75. לע˘ו˙ ‰רעו˙ לטובו˙. להשתמש עם המדות הרעות למטרה טובה, כגון 
הגאוה  במדת  וכן  חכמה׳.  תרבה  סופרים  ל׳קנאת  להשתמש  הקנאה  במדת 
במדת  כגון,  לרעו˙.  טובו˙  מ„ו˙   .76 ה׳׳.  בדרכי  לבו  ל׳ויגבה  להשתמש 
ובמדת אהבה, ישתמש לאהוב את  הרחמנות ישתמש לרחם על האכזרים. 
טובים,  ובמעשים  בתורה  אף שהוא מלא  במע˘יו.  ‰מ˙‚‡‰   .77 הרשעים. 
מכל מקום אסור לו להתגאות בכך, כשכל כוונתו בזה להתגדל ולהשתרר על 

בני אדם. 

ין  ≈‡ ׁ∆̆ ּוכ¿  ,˙ בו… טו…  ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ ָך  מ¿ּ ƒמ

ָר‰  ו… ּ̇ ָך  ָי„¿ ין ב¿ּ ≈‡ ,˙ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒָך מ ָי„¿ ב¿ּ

לּוָי‰  ּ¿̇ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ל  ָכּ י  ּƒ(י)כ  ,˙ וו… ¿̂ ƒּומ

״ותיראן  טובות.  מידות 
האלקים  את  המילדות 
דבר  כאשר  עשו  ולא 
מצרים  מלך  אליהן 
הילדים״  את  ותחיין 

(שמות א, יז). ובמסכת סוטה (יא:) דורשת הגמרא: ״ותחיין את הילדים – תנא 
לא דיין (למילדות) שלא המיתו אותן (את הילדים) אלא שהיו אף מספיקות 
להם מים ומזון״ (ומסייעות להחיותם, דהיינו שהיו מחביאות אותם בבתיהן 

ומגדלות אותם. רש״י).
מסירות נפשן של המילדות מוכיחה בלי ספק על מידותיהן הטובות ועל טוב 
ליבן. מדוע אין התורה מדגישה תכונות אלו? מדוע הזכירה התורה רק את 

יראת האלקים שלהן?
בספר ׳זכרון מאיר׳ מבאר, שמכח מידות טובות לבד לא היו המילדות יכולות 
הם  המלך  צו  הפרת  מתוך  כאלה  נפלאים  מעשים  שעשו.  מה  את  לעשות 
יכול  אלקים  ביראת  שספוג  מי  רק  אדם.  שבכח  ההטבה  מגבול  למעלה 
להתעלות להנהגה כזו ולהתעלם מן הסכנה הגדולה. לפיכך קבעה התורה 
את הגורם האמיתי: ״ותראין המילדות את האלקים״! ולכן - ״ולא עשו כאשר 

דבר אליהן מלך מצרים ותחיין את הילדים״.
נאמר  לא  כאן  גם  בתים״.  להם  ויעש  האלקים  את  המילדות  יראו  כי  ״ויהי 
״כאשר הטיבו עם הילדים״, אלא ״כי יראו״, ללמדך כי השכר של ״ויעש להם 
בתים״ בא עבור היראה.  הן יראו את ה׳ ולפיכך זכו לבתים של תורה ויראה, 
בתי  אמר  חד  ושמואל,  ״רב  (יא):  סוטה  במסכת  כדאיתא  מדה.  כנגד  מדה 
כהונה ולויה – אהרן ומשה. וחד אמר: בתי מלכות – דוד נמי ִמִמְרָים קאתי״. 

י. כי כל ‰˙ור‰ ˙לוי‰ ב˙י˜ון ‰מ„ו˙. כתב הגר״א (באבן שלמה פ״א): ״כל 
עבודת ה׳ תלוי בתיקון המדות, וכל החטאים מושרשים במדות, ועיקר חיות 

האדם הוא להתחזק תמיד בשבירת המדות, ואם לאו למה לו חיים״. 
כתב ה״חזון איש״ זצ״ל (אמונה ובטחון פ״ד אות ה-ו): ״מן המונחים הקיימים 
כי תיקון המדות מתיחס לאלה המצוות שהם בין אדם לחברו, וחובת היראה 
בשביל מצוות שבין אדם למקום יתברך, ומן המונח הזה קיימת הדעה כי יש 
בני אדם שלמים במצוות שבין אדם למקום יתברך וחסרים בתיקון המדות 
אל  לחודר  באמת  קיימת  זו  דעה  אין  אמנם  לחברו.  אדם  בין  רעים  והם 
פנימיות חזיון הזה. כי האמת, זה שמדותיו כברייתן ולא הותקנו על פי המוסר 

ר. ַ‡ח≈ ˙ ל¿ ƒי ר ַ‰ַבּ כ≈ ן, ּומו… מו… ט¿ ַע ַ‰ַמּ ≈„ ינו… יו… ≈‡ , ו¿ י˙ו… ב≈ ב¿ּ

 

 ‰ ּ„ָ ƒָכל מ , ו¿ ּזו… ƒמ ‰ ָנּ ֻׁ̆ יו זו… מ¿ ָ̇ ּ„ו… ƒר…ב מ י ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ ּƒן כ נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰
ָכ‡ן  ו… ל¿ ּ̇ כ¿ ַׁ̆ ַע˙ ָ‰ָ‡ָ„ם, זו… מו… ּ„ַ ˙ פ∆ ר∆ ‰ 81טו… ּ„ָ ƒּומ 

ַחר         ב¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ ָכל  ל¿ עו…  ּ ַסי¿ מ¿ ָ‰ָרע  ר  ∆̂ י≈ ו¿ ָכ‡ן,  ל¿ ו…  ּ̇ כ¿ ַׁ̆ מו… זו…  ו¿

ר,  ָבּ ¿„ ּƒמ ַבּ ך¿  ל≈ ‰ו… ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם  ל¿  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿  .‰ּ ָבּ ׁ∆̆ חּו˙  ‰ַ82ָפּ

 ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ו¿ ים  ƒב ≈‡ ּוז¿ ים  ƒר מ≈ ּונ¿  ˙ ַוֲ‡ָריו… ים  ּƒב ּ„ֻ ּבו…  ים  ƒע ¿‚ ּופו…

ל  ם ָכּ ƒם ע ח≈ ָלּ ƒ‰ יָניו ּול¿ ˜…ַח ע≈ פ¿ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂  ‰ּ ׁ̆ ַ‰ז∆ י ƒ‡‰ָ .ים ƒ̇ י ƒח ׁ¿̆ ַמ

פּו‰ּו  ר¿ ט¿ ƒי ָח„,  ∆‡ ַ‚ע  ר∆ יָניו  ע≈ ים  ƒַיֲעל ם  ƒ‡ ו¿ ָח„,  ∆‡ ו¿ ָח„  ∆‡

ֲ‡ָו‰  ַּ̇ ‰ַ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ ָ‰ָרעו… יו  ָ̇ ּ„ו… ƒמ ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ך¿  ָכּ ים.  ƒ̃ י ּ ƒז ַ‰ַמּ

ּבו…  ƒל ב¿ּ  ˙ לו… ּ ¿‚ ל¿ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ן,  ∆‰ ָבּ  ‡ ≈̂ ַכּיו… ו¿ ַעס  ַ‰ַכּ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ו¿

     ˙ מ∆ ר ָ‰‡¡ ּבו… ‡ו… ּ ƒל ƒר מ ≈̃ ָע ם, י≈ נ≈ ּ¿̃ ַ̇ י¿ ל…‡  ם ו¿ ַעל≈ּ ¿̇ ƒי ם  ƒ‡ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇

י„"  ƒמ ָ̇ י  ּ ƒ„ ¿‚ נ∆ ל¿ י ‰'  ƒ̇ י ּ ƒו ׁƒ̆ 84" ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿  . ך¿ ׁ∆̆ ח…  ׁ̆ ָימ≈ 83ו¿

(˙‰ילים טז, ח).

בי‡ורים
תמיד  שתלך  הגר״א:  פירש  רגליהם״,  בעפר  מתאבק  והוי  לחכמים,  ועד 
אחריהם, כמו שנאמר (משלי י״ג) הולך את חכמים יחכם, ומשלו לחנוני מוכר 
בשמים שנשאר האבק בו. ובפרקי דר״א (פכ״ה) מסיים על משל זה: כך כל מי 
שהולך עם הצדיקים לוקח מדרכיהם וממעשיהם הטובים. ובאדר״נ (ו׳): בזמן 
שתלמיד חכם נכנס לעיר אל תאמר איני צריך לו, אלא לך אצלו. 81. טורפ˙ 
ומושכתו אליה.                דעתו של האדם  ונוטלת את  חוטפת  כל מדה  „ע˙ ‰‡„ם. 
82. ‰פחו˙ ˘ב‰. שיבחר בצד השלילי ביותר שבה. 83. וימ˘ חו˘ך. יהיה 
לבו חשוך מאד. 84. ˘וי˙י ‰' לנ‚„י. תמיד אחשוב כאילו ה׳ עומד נגדי ורואה 
מעשי. ומסיים הפסוק ״כי מימיני בל אמוט״, כי בעבור זה יעמוד מימיני לעזור 

 . נו… לו… ¿̃ ּƒב  „ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒּומ רו…  ל ֲחב≈ ׁ∆̆ נּו˙  ¿‚ ּƒב י„  ƒמ ָּ̇ מו…  ¿̂ ַע  ‰ ַיפ∆ּ 78ּומ¿

 ׁ̆ י≈ ו¿ ח,  ָבּ ֻׁ̆ ן מ¿ ƒַיי י˙  ƒָחב  ‡ ַמל≈ּ מ¿ּ ׁ∆̆ י  ƒמ ‰ ל¿ מ∆ ּ„ו… ׁ̆ ַ‰‰ּו‡  י ƒ‡‰ָ ו¿

ן  ƒי ַ‰ַיּ ל  ָכּ ‡ַב„  י…ּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡ ָטן,  ָ̃ ב  ∆̃ נ∆ י˙  ƒָחב ∆‰ י˙  ּƒ̇ ח¿ ַ̇ ב¿ּ

 ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ ך¿  ָכּ  ; ˙ו… ‡ו… ם  ּ…̇ ס¿ ƒי ל…‡  ם  ƒ‡ ָטן  ָּ̃ ‰ַ ב  ∆̃ ּ נ∆ ַבּ ח  ָבּ ֻׁ̆ ַ‰מ¿

י  ≈„ ַעל-י¿ ל  ַ‰כ…ּ  „ ַ‡ב≈ּ י¿ ָר‰,  ו… ּ̇  ‡ ָמל≈ ‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,‰ּ ַ‰ז∆

ם  ≈‰ ים  ּƒַעט ּומ¿ ָנּ‰.  ּ ¿̃ ַ̇ ל¿  ׁ̆ ָיחּו ל…‡  ם  ƒ‡ ַ‰ז…ּ‡˙  ָ‰ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

מו…  יר, ּוכ¿ ּƒכ‰ַ ים ל¿ ƒין ֲחָכמ ≈‡ ׁ∆̆  ׁ̆ ˙. י≈ מ∆ ים ָ‰‡¡ ƒיר ּƒכ ָלם ַ‰ַמּ עו… ָבּ

ל…‡  ך¿  ָכּ ם,  ֻסָלּ ב¿ּ  ˙ ַלֲעלו… ל  ָיכו… ָליו  ַר‚¿ י  ּ≈̇ ׁ¿̆ טּוַע  ָּ̃ ‰ַ ין  ≈‡ ׁ∆̆

‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ בּוָנ‰.  ּ¿̇ ּבו…  ין  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿  ˙‚ַ ר≈ ַמ„¿ ב¿ּ  ‰ ַיֲעל∆

ל  ָכּ ים  ׂ ƒ̆ ָיּ ׁ∆̆ ַע„  עּוָריו  נ¿ּ ƒמ ָלם  ָ‰עו… ֲ‡ַו˙  ַ̇ ב¿ּ ע  ַבּ ט¿ ƒנ ו¿ ָחָכם, 

ל  ּ‚ַ י ֻ‰ר¿ ּƒרו… ָ‰ַרע, כ ¿̂ ƒן י ˆו… ˙ ר¿ ו… ׂ̆ ַלֲע ֲ‡ָו˙ו… ו¿ ַּ̇ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ָמ˙ו… ל¿ ָחכ¿

 , ו… ׁ̆ ַנפ¿ ב¿ּ ים  ƒבּוע ¿̃ ם  ≈‰ ׁ∆̆ ַע„  ים  ƒָרע‰ָ ים  ׂ ƒ̆ ֲע ַמּ ַבּ עּוָריו  נ¿ּ ƒמ

ׁ̆ ּבו…  ּ י≈ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ˙. ו¿ ׁ̆ ָ‰ֲעו…נו… ח ָי˜ּו ַפּ ƒט 79מ ל≈ ָמּ ƒ‰ ‡…„ ל¿ ‰ לו… מ¿ ׁ∆̆ ָ̃ ו¿

ים, ַ‡ך¿ ל…‡ ָ‰ָי‰  ƒב ים טו… ƒָרכ ¿„ ּƒך¿ ב יל≈ ı ל≈ ַ‚ם ָחפ≈ יר ו¿ ּƒכ‰ַ ָמ‰ ל¿ ָחכ¿

ים,  ƒר ָׁ̆ ים ַ‰י¿ ƒָרכ ּ ¿„‰ַ ָמ‰ ו¿ ם ַ‰ָחכ¿ ∆‰ מ…ַע מ≈ ׁ¿̆ ƒים ל ƒל ַ‰ֲחָכמ ∆̂ ≈‡80

ן  מו… ׁ̆ לו… ַמט¿ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ ‰ ל¿ מ∆ „ו… ים. ו¿ ּƒכ ַׁ̆ ַמֲח ך¿ ב¿ּ ל≈ ך¿ ‰ו… ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒּומ

בי‡ורים
78. ומיפ‰ עˆמו ˙מי„ ב‚נו˙ ˘ל חברו. עורך מעשיו הטובים וחכמתו למול 
מעשי חבירו או חכמתו כדי שמתוך כך יראה שהוא מכובד וחבירו בזוי, נמצא 
מתפאר בחסרונותיו של חברו ובסכלותו, וזהו ״מתכבד בקלון חברו״, שעל ידי 
השוואה זו מכבד את עצמו בגנות חברו. 79. מפח י˜ו˘. ממלכודת המוקש 
של רשת העוונות. 80. ‡ˆל ‰חכמים. במסכת אבות (א, ד): ״יהי ביתך בית 

יַע  ּ ƒ‚ַי ָניו, ו¿ ס ָבּ נ≈ יַפר¿ ƒל ו כ≈ּ ַכל¿ ך¿ ַ‰ּלּוַח י¿ ו… ּ̇ ƒיו, ּומ ָ̇ בו… חו… ָרָכיו ו¿ ¿̂ ּו

י  ּיּור≈ ƒ̂ רּו ּבו…  ּ י¿ ַ̂ ים י¿ ƒיל ƒס ב ָ‰ָ‡ָ„ם: ַ‰כ¿ּ ך¿ ל≈ ָל‰. ָכּ „ו… ּ ¿‚ ˙ ל∆ ע∆ ˙ו… ל¿

ם  ָבּ ƒּו ל‡ יַמל¿ּ ƒן, ו ל 92ָוָ‡ו∆ ב∆ י ‰∆ ≈̃ ּו ּ̃ ƒבּו ָעָליו ח ּ¿̇ כ¿ ƒי ר, ו¿ ∆̃ ׁ∆̆ ל ו¿ ב∆ ∆‰

ב  ַּ̇ כ¿ ƒם מ ָבּ ƒבּו ַעל ל ּ¿̇ כ¿ ƒי ים  ƒיל ּƒכ ׂ ¿̆ ַ‰ַמּ ו¿ י˜;  ƒָור ל  ב∆ ∆‰ ˙ בו… ָׁ̆ ַמֲח

˙, ַע„  ּ„ו… ּƒַמ˙ ַ‰מ ָחכ¿ ˙ ו¿ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ ‰ַ „ סו… ‰ּו‡ י¿ ׁ∆̆ ים,  ƒ‰…ל ¡‡

ַנ˙  ָוּ ַכּ  ‰ ָ̇ ָ‰י¿  ‰ ָלז∆ ו¿ יַע.  ƒ̃ ָ‰ָר ז…ַ‰ר  כ¿ּ ם  ָ̇ ו… ׁ̆ ַנפ¿ ירּו  ƒ‰ ַיז¿ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

ם ַעל לּוַח  ב≈ ¿̇ ָכּ יָך,  ∆̇ ע… ב¿ּ ¿̂ ם ַעל ‡∆ ר≈ ׁ¿̆ ָ̃ 93" : רו… ָ‡מ¿ ב¿ּ ל…מ…‰  ׁ¿̆

ָך" (מ˘לי ז, ‚).  ב∆ּ ƒל

ַזך¿  ם  ƒ‡ ָנַער,  ר  ַנכ∆ּ ¿̇ ƒי ַמֲעָלָליו  ב¿ּ ם  ּ‚ַ94" ל…מ…‰:  ׁ¿̆ ָ‡ַמר   „ עו…
ַעל  ַמר  ¡‡ נ∆ סּו˜  ַ‰ָפּ  ‰ ז∆ י‡).  כ,  (˘ם   " לו… ע√ ָפּ ר  ָׁ̆ ָי ם  ƒ‡ ו¿  

מו…  כ¿ּ ם.  י‰∆ ≈̇ ּ„ו… ƒמ ר  ָכּ ƒנ ם  י‰∆ עּור≈ נ¿ּ ƒמ י  ּƒ95כ ים,  ƒָער ַ‰נ¿ּ ָחַנ˙  ַ‰ב¿

ם  ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒּומ ,˙ ׁ∆̆ ˙ ב…ּ ּ„ַ ƒם מ ∆‰ ‰ ָבּ ∆‡ ר¿ ƒים נ ƒָער ˙ ַ‰נ¿ּ ָ̂ ¿̃ ƒמ ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ ׁ∆̆

ל  ים ‡∆ ƒט ם נו… ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒָו‰, ּומ‡ֲ ַּ̇ ל ַ‰ ים ‡∆ ƒט ם נו… ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒַעּזּו˙, ּומ‰ָ -

בי‡ורים
בהם  להתבונן  לבך  שים  ‡ˆבעו˙יך.  על  ˜˘רם   .93 ושקר.  עמל  ו‡ון.   .92
י˙נכר  במעלליו  ‚ם   .94 לבך.  במחשבות  היטב  לזכרם  אותם  וחקוק  תמיד, 
בהתנהגותו.                     הוא  תמים  והאם  טהור  האם  להכיר  ניתן  בנערותו  כבר  נער. 
95. כי מנעורי‰ם נכר מ„ו˙י‰ם. במסכת ברכות (מח.) מביאה הגמרא מאמר 
השגור בפי הבריות: ״בוצין בוצין מקטפיה ידיע״, פירוש, כל דלעת ודלעת כבר 
בקטנותה לפי השרף היוצא ממנה בשעת חניטה, ניתן להכיר את איכות הפרי 
כיצד  לדעת  ניתן  בקטנותם  ממעשיהם  אדם  בבני  כן  וכמו  טוב,  יהיה  אם 

יתנהגו לכשיגדלו.

ָ‡ר   ּׁ¿̆ ƒמ ׁ̆ ָמ˙ו… ַחָלּ ָחכ¿ ‚ּופו… ּוב¿ ַל„ ‰ּו‡ ב¿ּ ּנו… ׁ∆̆ ָע‰  ָׁ̆ ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ
ם  ָ„ם ‰≈ ל¿ ָוּ ƒ‰ ם יו… ˙ 86ב¿ּ ּיו… ƒר ל ַ‰ב¿ּ י ָכּ ּƒכ ,˙ ּיו… ƒר ל ‰ַ85ב¿ּ ָכּ

יך¿  ƒר ָ̂ ָמם, 87ֲ‡ָבל ָ‰ָ‡ָ„ם  ¿̂ ַע ים ל¿ ƒע ּ ַסי¿ ים ּומ¿ ƒל כ¿ ‡ו… ים ו¿ ƒכ ל¿ ‰ו…

ָמ˙ו…                ׁ¿̆ ƒנ ל¿ ּון  ּ̃ ּƒ̇ ר  ≈̇ יו… יך¿  ƒר ָ̂ ן  ַ‚ם-כ≈ּ ו¿  , ‚ּופו… ב¿ּ ל  „ו… ּ‚ָ ט…ַרח 

ָ‰ָ‡ָ„ם  י  ּƒכ ים,  ƒב טו… ים  ƒָרכ ּ ¿„ ין  ƒב‰ָ ּול¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿ ן  ּ≈̃ ַ̇ 88ל¿

 ‰ מ∆ 90ּ„ו… ּבו…  ƒל ַ‡ך¿  ָמ‰,  ≈‰ ב¿ ּƒכ  ‚ ≈‰ 89נו…  „ ַלמ≈ּ מ¿ ל…‡  ב¿ּ ˙ו…  ָלּ ƒח ¿̇ ּƒב

 - ׁ̆ פ≈ּ ƒַי„ ט ּ‰ ב¿ּ ם ַ‰ּלּוַח ַ‰ז∆ ƒ‡ ,ב ָעָליו ּ…̇ כ¿ ƒּו‡ מּוָכן ל‰ ׁ∆̆ לּוַח  ל¿

 ‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י ל ו¿ ≈̃ ל¿ ַ̃ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ ים ַע„  ƒי ‰ֲ91ָבל טּוט≈ ר¿ ׂ ƒ̆ ט ָעָליו  ט≈ ר¿ ׂ ַ̆ י¿

ָיָניו  נ¿ ƒע ר  ∆„ ס≈ ָעָליו  ב  ּ…̇ כ¿ ƒי ָחָכם  ∆‰ ֲ‡ָבל   ,„ עו…  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ּבו… 

בי‡ורים
לי ולא אהיה נוטה לנפול. (מצודת דוד). 85. ‰בריו˙. בעלי חיים. 86. ביום 
‰ול„ם ‰ם ‰ולכים. במסכת בבא קמא (סה:) אמר רבא: שור בן יומו (ביום 
שנולד, הרי הוא כבר) קרוי שור, איל בן יומו קרוי איל. והכוונה שעגל משעה 
ובדעתו.                  במהלכו  במאכלו,  עניניו,  בכל  גדול  שור  כמו  הוא  הרי  שנולד 
גדול  טורח  יש  כשנולד  האדם  כלומר,  ‚„ול.  טורח  ˆריך  ‰‡„ם  ‡בל   .87
להוריו בטיפול גופו ובגידולו. 88. ל˙˜ן ‰חכמ‰. ללמדו דרך הישר ולעלות 
במדרגות החכמה. 89. נו‰‚ כב‰מ‰. כאמור בפסוק (בראשית ח, כא) ״כי יצר 
לב האדם רע מנעוריו״. פירוש, כי הרצונות של לב האדם הם רעים מילדותו, 
מהרגע שנולד. ובאיוב (יא, יב) ״ועיר פרא אדם יולד״, ופירש ה׳מצודת דוד׳, כי 
כל אדם כאשר יולד הוא כעיר פרא מבלי חכמה, וכאשר יכין לבו הנה ישכיל. 
90. „ומ‰ ללוח ˘‰ו‡ מוכן לכ˙וב עליו. באבות (ד, כ): ״אלישע בן אבויה 
ניר חדש...״ כשם שדיו  על  לדיו כתובה  דומה,  הוא  ילד למה  אומר, הלומד 
הכתובה על ניר חדש - שעדיין לא כתבו בו - הדיו נבלע ונדבק בו היטב, ואינו 
נמחק לעולם, כמו כן הלומד בעודו צעיר כאשר עדיין לא נחקקו במוחו ענייני 
משתכח.                ואינו  היטב  בו  נחקק  לימודו  לקבל,  פנויים  וליבו  ודעתו  העולם, 

91. ‰בלים. דברים שאין בהם ממש.

שאז  הזה,  והדיבוק 
כשיהיה זמנה להתפרש, 
מכל  לגמרי  תתפרש 
הולך  הוא  ואם  וכל. 
בדרך טוב, הוא מרחיקה 
מעצמו. והנה בזמן הזה, 
הערלה,  הרחק  שהוא 
הוא  מפיו  היוצא  ההבל 
אחרא  סיטרא  מכניע 
גדולה,  שבירה  ושוברה 
וממשיך הכח של  וחוזר 
שקיבל  התורה 
שנולד.  קודם  בראשונה 
לקבל  שהשלים  וכיון 
לו לעשות,  יש  אז  הכח, 
ולכן הוא חייב במצוות.

מ„ו˙.  ספר  ז‰  י‚. 
ירוחם  רבי  המשגיח 
זצ״ל  ליבוביץ  הלוי 
ממיר כתב (ד״ת ד, לט): 
מאדמו״ר  שמעתי  ״פעם 
על  זצ״ל  מקלם  הסבא 
נזכר  לא  השאלה מדוע 
כל  בתורה  בפירוש 
הענין והחומר של מידות [וכבר עמד על זה רבי חיים ויטאל בשערי קדושה 
ח״א שער ב]. ואם כי מידת הגאוה אמנם נזכרת בתורה, כנאמר ״ורם לבבך 
וגו׳ ״ (דברים ח, יד) ועוד כאלה, אולם מידות הכעס והקנאה וכד׳, אשר הינם 

ים  ƒ̃ ָּ̇ ע¿ 98נ∆ יָנם  ≈‡ ָנ‰  ¿̃ ּ ƒז‰ַ י  ימ≈ ּƒב ֲ‡ָבל 

י  ימ≈ ּƒב ם  ∆‰ ָבּ ָ‰יּו  ּׁ∆̆  ‰ ַמּ ƒמ ל  ַ̃ ב¿ּ

ף,  ס∆ כ∆ּ ַטס  ל¿ ים  ƒמ ּ„ו… ם  ≈‰ ו¿ ֲחרּו˙.  ַ‰ַבּ

 ‰ ֲחֻלָ„ּ ָל‰  ע¡ ∆‰ ו¿ ע  ַ̃ ר¿ ַּ̃ ַבּ ָטמּון  ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

˙ו…  יך¿ ‡ו… ƒר ָ̂  , ָמָנ˙ו… ַ‰ט¿ ך¿  ‡…ר∆ 99ב¿ּ ָעָב‰ 

ַע„   ‰ ָ̃ י ƒר מ¿ ַ‡ַחר   ‰ ָ̃ י ƒר 100מ¿ ף  ס∆ ַ‰כ∆ּ

ך¿  ָכּ  .‰ ∆‡ ַ‰ָנּ ‰ּו  ≈‡ ַמר¿ ל¿ ף  ס∆ ַ‰כ∆ּ ּוב  ׁ̆ ָיּ ׁ∆̆

 , ָ‰‚ו… נ¿ ƒּכו… ּומ ר¿ י ַ„ּ ƒפ ר ָ‰ַלך¿ ל¿ ׁ∆̆ ָ‰ָ‡ָ„ם ֲ‡

 ,˙ רּועו… ּ¿‚‰ַ  ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ י  ≈̃ מ¿ ƒע ב¿ּ ע  ַ̃ ׁ¿̆ ƒנ ו¿

ין  ב≈ּ יל  ּ ƒ„ ַ‰ב¿ 101ל¿ לו…  כ¿ ׂ ƒ̆  § ט̆… ל¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂

יל  ּ ƒ‚ ַ‰ר¿ ּול¿ ר  ‰ו… ַ‰ָטּ ין  ּוב≈  ‡ מ≈ ַ‰ָטּ

 ˙ בּועו… ˙ ט¿ ּ„ו… ּƒיּו ַ‰מ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ָ„‰ ַע„  ֲעבו… ַבּ

. ּבו… ƒל ˙ ב¿ּ ּורו… ׁ̆ ¿̃ ּו

ם  ַּ̇ ח¿ נ∆ ו¿ ב  ַּ̇ כ¿ ƒנ  ˙ ּ„ו… ƒמ ר  פ∆ ס≈  ‰ (י‚)ז∆

בי‡ורים
טמון  שהיה  הזמן  מריבוי  ‰טמנ˙ו.  ב‡ורך   .99 משתנים.  נע˙˜ים.   .98
באדמה. 100. מרי˜‰. שפשוף וניקוי לסלק כל מה שנדבק בו. 101. ל‰ב„יל. 

לדעת לחלק. 

 ˙ ּ„ו… ƒמ ל  ָכּ י  ּƒכ ַ„ע,  ו¿  .˙ בו… טו…  ˙ ַמֲעלו…

י  ימ≈ ּƒב ּבו…   ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ָ‰ָ‡ָ„ם 

י  ימ≈ ּƒב ָ‰יּו  ם  ≈‰ נּו˙,  ¿̃ ּ ƒז‰ַ ו¿ ֲחרּו˙  ַ‰ַבּ

ַמן ַ‰‰ּו‡  ּ ז¿ ַבּ ֲחרּו˙, ַ‡ך¿  ַּׁ̆ ‰ַ ו¿ „ּו˙  ל¿ ַ‰ַיּ

יָ‡ם  ƒַלֲ‰ב ם ו¿ ָ̇ ‡ו… ַ‰ר¿ ַח ל¿ ל…‡ ָ‰ָי‰ ּבו… כ…ּ

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ƒָער ַ‰נ¿ּ 96ו¿  .‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ‰ַמּ י  י„≈ ƒל

ּיּוַכל  ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ לּו˙, ‡∆ ם ַנב¿ י‰∆ ָל‰ ֲעל≈ ¿„ ּ‚ָ

ָב‰,  ך¿ ַ‰ּטו… ר∆ ּ ל ַ‰„∆ ם ‡∆ ָ̃ י ּƒ̇ ַ‰ע¿ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿

ַח  ם כ…ּ ∆‰ ין ָבּ ≈‡ ל, ו¿ ב≈ּ ַ̃ ם ל¿ ַח ָל‰∆ י נו… ּƒ(י‡)כ

ַי„  ַח˙  ַּ̇ ƒמ ר…ַח  ב¿ ƒל ו¿  ˙‡ ≈̂ ָל ָמ‰  ָחכ¿ ו¿

ל,  ב…ּ ס¿ ƒל ים  ƒיכ ƒר ¿̂ ם  ≈‰ 97(יב)ו¿ ר,  ַיס≈ּ ַ‰מ¿

ל˜בל.  ל‰ם  נוח  כי  י‡. 
על הפסוק (משלי יג, כד) 
מוסר״,  שחרו  ״ואוהבו 
דוד׳:  ה׳מצודת  ביאר 
מייסרו  בנו  את  האוהב 
בעת השחר, רוצה לומר 
יוכל  עת  בילדותו, 
אשר  לכל  לנטותו 

יחפוץ.
(שער  השל״ה  כתב 
אות  האותיות 
והמשילו  דרך-ארץ): 
בעוד  לנטיעה  זה  דבר 
שהיא ילדה יוכל האדם 
כפי  ולישרה  לנטותה 
נתגדל  אם  אבל  רצונו, 
אי  בעקמימות  האילן 
לישרו  לו  אפשר 

אחר-כך, כן משפט הנער.
ובתחילה,  כתב:  להרמח״ל  חיים׳  עץ  ׳דרך  בספר  לסבול.  ˆריכים  ו‰ם  יב. 
הפנימית,  הערלה  אך  ימים.  שמונה  אחר  אותה  בגוף, מעבירים  כשהערלה 
שהיא ערלת הלב, אינה סרה אלא לאחר שלוש עשרה שנים ויום אחד, ולכן 
כל אותו הזמן הוא פטור מן המצוות. ועם כל זה באותו הזמן צריך לייסרו, 
פורשת  היא  ואז  היטב,  ממנו  הערלה  לו שתפרד  גורם  שזה  כמו שאמרתי, 
ממנו לגמרי בזמן המוכן כנאמר למעלה, ועל כן אמר ״ירחיקנה ממנו״, ולא 
אמר ״יסירנה ממנו״, כי אין זה להסירה, כי אם בזמנה תסור...והנה כן הדבר 
הקשר  מן  להרחיקה  כדי  חיבוט  וצריך  בו,  קשורה  האולת  כי  בנער,  הזה 

בי‡ורים
96. ו‰נערים. הצעירים אף אם גבר עליהם טבע הרע עדיין אפשר... 97. ו‰ם 
ˆריכים לסבול. את דברי המייסר, מאחר ואין בהם עדיין כח וחכמה לברוח 

מתחת ידיו, ועוד שאז עדיין נפשם רכה ונוחה לקבל דברי מוסר. 

י               ƒל כ¿ּ ח  ַ̃ ו¿ מּוָסר  ַמע  ׁ¿̆ ן  ָלכ≈ ‡ּוָמ‰.  מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע יּוַכל 

           ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ  ,‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇  ‡ ֲ‰לו… יָך.  ∆̇ ּ„ו… ƒמ ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ ָך  ָי„¿ ב¿ּ ָך  ¿̇ נּו ֻ‡ָמּ

ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ו¿  ,˙ לו… „ו… ּו‚¿  ˙ ַטּנו… ¿̃  ,˙ עו… ב¿ּ ַמט¿ י  ינ≈ ƒמ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ לו… 

ַ„ע  ּ י≈ ׁ∆̆ ַע„  ַ‡ַח˙,  ָכל  ב¿ּ  ˙ נו… ¿̃ ּ ƒל ַמ‰  ַ„ע  י≈ ל…‡  ָים,  ו¿ ָׁ̆ ו¿ ם  ָכּ ר¿ ע∆

ַע             ב≈ּ ַמט¿  ‰ יז∆ ≈‡ יַ„ע  ל≈ יך¿  ƒר ָ̂ ַ‚ם  ו¿ ַע.  ב≈ּ ַמט¿ ל  ָכּ ל  ׁ∆̆ ך¿  ר∆ ע≈

˜…ל  ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ ַ‡ַחר  יָ‡ּ‰.  ƒ̂ ‰ו… ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ 102 יָ‰  ָעל∆ ָ‚ַזר  ו¿ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ַסל  ָפּ

ַ‡ַח˙            ָכל  ב¿ּ ח  ַּ̃ ƒל ַ„ע  י≈ ָ‡ז   ,‰ָ כ∆ ַיַער¿ ו¿ ַע  ב≈ּ ּוַמט¿ ַע   ב≈ּ ַמט¿ ל  ָכּ

 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ַזר  ּ‚ָ ׁ∆̆ ַע  ב≈ּ ַמט¿ ּוב¿  ,‰ ו∆ ָׁ̆ ך¿  ר∆ ע≈ 103ב¿ּ ָרָכיו  ¿̂

ס.  נ≈ ָּ̃ ƒי  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע 104ב¿ּ  ‡ ָלּ יָ‡ּ‰ ‡∆ ƒ̂ יו…  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ר  ָזּ‰≈ ƒי יָ‡ּ‰  ƒ̂ ‰ו… ל¿

ַע               ב≈ּ ּוַמט¿ ַע  ב≈ּ ַמט¿ ָכל  ב¿ּ יַע  ּ ƒ‚ַמ  ׁ̆ י ƒ‡‰ָ  ‰ּ ז∆ ׁ∆̆  ,‡ ָ̂ מ¿ ƒנ

ל…‡           ו¿ ˜…ל  ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ׁ̆ פ≈ּ ּƒט‰ַ ֲ‡ָבל  ָח‰.  מ¿ ׂ ƒ̆ ּול¿ ָב‰  טו… ל¿

    ‰ ז∆ יַע  ּ ƒ‚ ַיּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡  , ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ַסל  ָפּ ּׁ∆̆ ַמ‰  י‡  ƒ̂ יו… ו¿  , יך¿ ƒַיֲער

ל. „ו… ּ‚ָ ˜ּ ז≈ ∆‰ ל¿

ָך,  ב¿ּ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ר…ב  ַעל  ל  ָׁ̆ מ¿ ƒנ  ‰ּ ַ‰ז∆ ל  ָׁ̆ ַ‰ָמּ ח  ַ̃ י,  ƒנ ב¿ּ  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ס  ל∆ פ∆ ‰ 105ב¿ּ ּ„ָ ƒּומ ‰ ּ„ָ ƒל מ ˜…ל ָכּ ׁ¿̆ ƒ̇ ˙, ו¿ ַטּנו… ¿̃ ˙ ּו לו… „ו… ּ ¿‚

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ַ„ע  ≈̇ ו¿  ,‰ ּ„ָ ƒּומ  ‰ ּ„ָ ƒמ ל  ָכּ ך¿  ר∆ ע≈ ַ„ע  ּ≈̇ ׁ∆̆ ַע„  ָך,  ¿̇ ָמ ָחכ¿

ל…‡  ָך ו¿ ‰ ב¿ּ ָר‡∆ ‡ י≈ ל…ּ ׁ∆̆ ם  ∆‰ ר ָבּ ָזּ‰≈ ƒ‰ ל ל¿ „ו… ך¿ ַ‰ָ‚ּ ל∆ ַסל ַ‰מ∆ּ ר ָפּ ׁ∆̆ ‡ֲ

בי‡ורים
בה.               יסחרו  ולא  זו  מטבע  יקבלו  שלא  המלך  שציוה  ל‰וˆי‡‰.  ˘ל‡   .102

103. בערך ˘ו‰. למטבע. 104. בענין. באופן. 105. בפלס. ביושר. 

ַע˙,  „ ָלָ‡ָ„ם ַ„ּ ַלמ≈ּ ָמ‰ ל¿ ַע˙ ַ‰ָחכ¿ ַטַבּ ב¿ּ

י  ƒל כ¿ ƒל ׁ̆ י ƒ‡ ל ָכּ י  י„≈ ּƒב  ‰ ז∆ ר  פ∆ ˙ ס≈ יו… ¿‰ ƒל

יו  ָ̇ ּ„ו… ƒמ כו…  ו… ּ̇ ƒמ ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ נּו˙  ֻ‡ָמּ

י  ל≈ כ¿ּ ָי„ו…  ב¿ּ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ן  ָ‰ֻ‡ָמּ י  ּƒכ יו,  ׂ ָ̆ ּוַמֲע

 , ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע יּוַכל  נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ

ל…‡  נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ י  ל≈ כ¿ּ ָי„ו…  ב¿ּ ין  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ ֲ‡ָבל 

היסודיים שבמידות, לא 
נזכרו כלל בתורה?

בתירוץ  דבריו  והיו 
של  במשל  השאלה, 
לא  כמובן  אשר  חייט, 
אומן  הוא  אחד  כל 
ולהיות  זה  במקצוע 
להתלמד  צריכים  חייט 
ואפילו  דברים,  בכמה 
ואיך  המחט  לאחוז  איך 

לחייט  בד  מביא  אשר  אדם  והנה  ללמוד.  צריכים  בבד  המחט  את  לתחוב 
לתפור לו בגד, הלא יאמר לו בקצרה, הנה הבד ותפור לי בגד כפי מידתי, ולא 
יאריך להגיד לו לחייט כי יקח מחט וכי יאחוז אותו ביד ימינו וכי יאחוז אותו 
רחוקות  ולא  סמוכות  בתפירות  בהבד  המחט  את  יתחוב  וכי  ישר  באופן 
הלא  לו:  באמור  מפניו,  יגרשנו  הלא  איתו  ידבר  ככה  אם  כי  לזה.  וכדומה 
לחייט באת ולא לסנדלר, עליך רק להגיד לי איזה בגד אתה רוצה, ואני כבר 

אעשה מה שצריך לעשיית הבגד, כי חייט אני!
שטיק  (=א  ׳מלאכה׳  לישראל  הביא  הוא  ברוך  הקדוש  בעניננו.  הוא  וככה 
הוא:  ברוך  הקדוש  אמר  ה׳מלאכה׳?  ומהי  כתיקונה.  לעשותה  ארבייט) 
מי  מחפש  שאני  ה׳מלאכה׳  זוהי  ו)  יט,  (שמות  קדוש״  וגוי  כהנים  ״ממלכת 
כדי לעשות  כי  ודאי  ישראל  הבינו  לה?  ויעשנה. האתם מקבלים  שיקבלנה 
תנאים  וישנם  גדול,  אומן  ואף  אומן,  מקודם  להיות  צריכים  כזו  מלאכה 
המכשירים את האדם לאומנות זאת ה׳מלאכה׳ – ללא כעס, ללא גאוה, ללא 

כל המידות הרעות הרבות למיניהם.
ועל זה באה תשובתם: ״ויאמרו כל אשר דיבר ה׳ נעשה״ (שם שם, ח). מקבלים 
אנחנו לעשות ה׳מלאכה׳ של ״ממלכת כהנים וגוי קדוש״, ויודעים אנו ודאי את 
לזו  קודמות  אשר  המידות  הכנת  כל  המלאכה,  זו  בעשיית  הקשור  כל 
אומנות  בגד ללא  כמו תפירות  זה  הנה  תיקון המידות  בלעדי  כי  המלאכה, 
החייטות, ללא המחט והחוטים, וכל שאר הכלים המכשירים פעולת התפירה.
וזהו הענין אשר לא נזכרו בתורה עניני המידות ולא באה כל אזהרה עליהן, 
כי כל התורה וכל דיניה מיוסדות עליהן, שהרי הן הכלים לכל מעשה התורה, 

וכשמקבלים את התורה – ודאי כרוכות עמה כל המידות״. עכ״ד.  

זקוק לשלשת אלו, כי אין 
ולפי  שוים  הזמנים  כל 
מצבו באותה העת צריך 
מסוגי  באחד  להשתמש 
יצר-הרע,  כנגד  היראה 
הרוממות  יראת  אמנם 
וכלשון  מכולם,  גדולה 
מיסודי  (פ״ב  הרמב״ם 
התורה ה״ב): ״והיאך היא 
ויראתו,  לאהבתו  הדרך 
האדם  שיתבונן  בשעה 
במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהם חכמתו שאין לה ערך ולא קץ, 
הגדול...  השם  לידע  גדולה  תאוה  ומתאוה  ומפאר  ומשבח  אוהב  הוא  מיד 
ויודע  ויפחד  וירא  לאחוריו  נרתע  הוא  מיד  עצמן  האלו  בדברים  וכשמחשב 

שהוא בריה קטנה שפלה אפלה עומד בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות...״

 ˙‡ַ ר¿ ƒי: "8י ל≈ ׁ¿̆ ƒמ יל ב¿ּ ƒח ¿̇ ƒ‰ ן כ≈ ו¿ ם.  ּׁ≈̆ ‰ַ

ם:  ּ ַסי≈ ַע˙: (מ˘לי ‡, ז), ּומ¿ י˙ ָ„ּ ׁƒ̆ ‡ ‰' ר≈

ל" (˘ם  ַ‰ָלּ ¿̇ ƒ̇ י‡  ƒ‰ '‰ ˙‡ַ ר¿ ƒי ‰ ָּׁ̆ ƒ‡9"

ל  ָכּ ƒמ יר  ׁƒ̆ ָע ָ‰ָי‰  ל…מ…‰  ׁ¿̆ 10ּו ל).  ל‡, 

כז):           י,   ‡ (מלכים  יב  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ָ‰ָ‡ָ„ם, 
ם  ƒַלי ָׁ̆ ירּו ּƒף ב ס∆ ˙ ַ‰כ∆ּ ך¿ ‡∆ ל∆ ן ַ‰מ∆ּ ּ≈̇ ּ ƒ11ַוי"

ל  "‰ֲ12ב≈ ַמר  לו…  ‰ ָנ‡∆ לו…  ים",  ƒָבנ‡ֲ ַכּ

בי‡ורים
הדיוט ומלך, טפש וחכם, עני ועשיר. כלומר, בטרם שמלך היה הדיוט, ובטרם 
זכה לחכמה הרבה ולעושר הרב שנתן לו הקדוש ברוך הוא היה כטפש וכעני 
לעומת מה שהיה בזמן שפע חכמתו ועשרו. 8. יר‡˙ ‰' ר‡˘י˙ „ע˙. פירוש, 
בראשית למוד הדעת יקנה יראת ה׳, כי הלא אוילים ורשעים בזו את החכמה 
והמוסר, ואם לא יקנה יראת ה׳ בראשיתה, מה תועלת בלמודה, הלא יבזה 
אותה וימאס בה (מצודת דוד). 9. ‡˘‰ יר‡˙ ‰' ‰י‡ ˙˙‰לל. רק אשה יראת 
ה׳ אותה ראוי להלל. 10. ו˘למ‰ ‰י‰ ע˘יר מכל ‰‡„ם. כלומר, אילו אדם 
אחר היה מזהיר על יראת-שמים, לא היו דבריו מקובלים על העולם, כי היו 
אומרים: מאחר ואין לו ענין בעושר ותענוגי העולם הזה, ולא טעם מטובת 
העולם הזה כלום, אלא כל פניותיו הוא רק בעניני יראת ה׳, לכך הוא מזהיר 
על יראת ה׳, כי כל תענוגי העולם הזה נחשבים אצלו להבל. 11. וי˙ן ‰מלך 
‡˙ ‰כסף בירו˘לים כ‡בנים. הניחם ברחוב העיר כאבנים, ובעבור כי היו 
‰בל   .12 דוד).  (מצודת  וללקחם  לגנבם  מהאפשר  היה  לא  המשקל,  רבי 
הזהירם  הבל״,  הכל  הבלים  ״הבל  לבני-אדם:  אמר  המלך  שלמה  ‰בלים. 
לההביל ולהמאיס את ההבלים, מה שהכל הבל, אשר בשום אופן לא יצמח 

ָמ‰ ָ„ּ ¿̃ ‰ַ

              ˙ ∆‡2 ָמע,  ׁ¿̆ ƒנ ל  ַ‰כ…ּ ָבר  ּ„ָ ף  1סו…

יו  ָ̇ ו… ¿̂ ƒמ  ˙ ∆‡ ו¿ ָר‡  י¿ ים  ƒ‰…ל ¡‡‰ָ

יב,  (˜‰ל˙  ָ‰ָ‡ָ„ם  ל  ָכּ  ‰ ז∆ י  ּƒ3כ ר,  מו… ׁ¿̆

ל  ָכּ ƒמ ָ‰ָי‰  ל  „ו… ּ‚ָ ָחָכם  ל…מ…‰  ׁ¿̆ 4 י‚). 

ַ‡ַחר     ים, ו¿ ƒנ יו… ל¿ ַעל ָ‰ע∆ ים ו¿ ƒנ ו… ּ̇ ח¿ ַּ̇ ך¿ ַעל ַ‰ ל∆ ָ‰ָי‰ 5מ∆ ָ‰ָ‡ָ„ם, ו¿

 , ָמ˙ו… יַע ָחכ¿ ƒ„ ‰ו… ים ו¿ ƒָבר ּ ל ַ‰„¿ ‰ ָכּ ָסּ ƒנ ים 7ו¿ ׂ ƒ̆ ֲע ל ַ‰ַמּ ָרָ‡‰ ָכּ ׁ∆̆ 6

 ˙‡ַ ר¿ ƒי ‰ּו‡  ָבר  ּ„ָ ל  ָכּ ל  ׁ∆̆ ף  (‡)סו… ָ‡ַמר:  ו¿ ָבָריו  ּ ¿„ ל  ָכּ ם  ַ̇ ָס

‡. סוף ˘ל כל „בר ‰ו‡ 
יראת  מהו  ‰˘ם.  יר‡˙ 
הלוי״  ״בית  בספר  השם? 
(פרשת בראשית) האריך 
שלשת  את  לבאר 
מדרגות היראה: א) יראת 
העונש. ב) יראה מאהבה. 
ג) יראת הרוממות. האדם 

בי‡ורים
1. סוף „בר. פסוק זה אמרו שלמה המלך - החכם מכל אדם. ופירושו, סוף 
דבר הכל נשמע -  כל מה שהאדם עושה נשמע הוא לפני הקב״ה ולא נכחד 
מה שהזהיר  שלא לעבור על דבריו  יר‡.  2. ‡˙ ‰‡ל˜ים  לכן...  ממנו דבר. 
שלא לעשות. ואת מצותיו שמור - לעשותם. 3. כי ז‰ כל ‰‡„ם. כי לדבר הזה 
ה,  (מלכים-א׳  כנאמר  ‰י‰.  ‚„ול  חכם  ˘למ‰   .4 (רש״י).  האדם  כל  נברא 
ט-י-יא): ״ויתן אלקים חכמה לשלמה ותבונה הרבה מאד ורוחב לב כחול על 
קדם...ויחכם  בני  כל  מחכמת  חכמת שלמה  רבוי)  (מלשון  ותרב  הים.  שפת 
היתה  ‰עליונים. מלכות שלמה  ועל  ‰˙ח˙ונים  על  מלך   .5 האדם...״  מכל 
שונה מזו של שאר מלכים, שמלך הן על הברואים העליונים, דהיינו הֵשדים 
– החיים בעולם הזה התחתון. בגמרא  והן על הברואים התחתונים  (רש״י), 
ה׳״.  כסא  על  ״וישב שלמה  כג):  כט,  הימים-א  (דברי  מהנאמר  זאת  למדים 
ומפרש המהרש״א ש״כסא ה׳ ״ רומז לשמים, והשדים שטים באויר שמתחת 
על  שולט  שהוא  באופן  בשמים,  כביכול  יושב  שכששלמה  ונמצא,  לשמים. 
כל  על  הזה  העולם  את  ראה  ‰מע˘ים.  כל  ˘ר‡‰   .6 שמתחתיו.  השדים 
תענוגותיו, וכמו שאמר (קהלת ז, טו): ״את הכל ראיתי בימי הבלי״. 7. ונס‰ כל 
‰„ברים. התנסה בכל המצבים, כמבואר במדרש (קהלת א, יג) ששלמה היה 

ד'
ם 

יו
א' 

ע 
בו

ש

בי‡ורים
אשר יוכל להגיע ולהשיג מהן, ושלא יסתפק בפחות מכן. 

ַמֲעָל‰  ל  ∆‡  ˙ ַלֲעלו… מ…„  ַיח¿ ָלם  עו… (‰)ל¿

יַע  ּ ƒ‚ ַיּ ׁ∆̆ ַע„   ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ָל‰  ַמע¿ ל¿ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ָלם  עו… ל¿ יַע  ּ ƒ‚ַי  ‰ ז∆ ָבּ ָב‰,  ַ‰ּטו… י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ ַל

ָבר  ּוכ¿  .‡ ַ‰ָבּ ָלם  עו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ מּול  ּ¿‚‰ַ



ˆ„י˜ים ‰˜„מ‰‡רחו˙ 

של  וקיומם  בריאתם 
היא  בני-אדם  רוב 
המלומד  ׳האדם  בשביל 
ופלאי, לא  נדיר  הפרוש 
באחד  יחיד  אלא  ימצא 
בני  כל  ושאר  הדורות׳. 
אלא  נבראו  לא  אדם 
זה, או כדי  לצורך אדם 
אם  שהרי  לשמשו, 
בעצמו  לטרוח  יצטרך 

ולהכין לו את צרכיו, לא יהיה לו פנאי ללימודו, או כדי להיות לו לחברה.

ָ‰ָ‡ָ„ם  י  ּƒכ ָר‰,  ָׁ̆ ַ‰י¿ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ˙ו…  רו… ‰ו… ל¿

י ָ‡נּו  ּƒם, כ ּׁ≈̆ ‰ַ י  נ≈ פ¿ ƒל „…‡ יב מ¿ ƒּו‡ ָחב‰

ים  ׁƒ̆ מ¿ּ ַׁ̆ מ¿ ים  ƒכ‡ָ ל¿ ַ‰ַמּ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ רו…

ינּו      ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ י˜,  ּ ƒ„ ַ̂ ָ‡ָ„ם  י  כ≈ ר¿ ָ̂ ב¿ּ

ַיֲע˜…ב:  ו¿ ָח˜  ¿̂ ƒי 19ו¿ ינּו  ƒב‡ָ ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ 18ב¿ּ

ָרע  ל  ָכּ ƒמ י  ƒ̇ …‡ ל  ≈‡ ּ…‚‰ַ ָ‡ך¿  ל¿ "‰ַ20ַמּ

בי‡ורים
את אדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו, ראה מעשי כמה 
שלא  דעתך  תן  בראתי,  בשבילך   - שבראתי  מה  וכל  הן,  ומשובחין  נאים 
כלום  [הקב״ה]  אמר  (קח.):  סנהדרין  ובמסכת  עולמי.  את  ותחריב  תקלקל 
בראתי בהמה וחיה אלא בשביל אדם. ובמשנה סוף קידושין (פב.): והלא לא 
נבראו אלא לשמשני. וברש״י (בראשית ו, ז): הכל נברא בשביל האדם וכיון 
שהוא כלה מה צורך באלו. 18. ב‡בר‰ם ‡בינו. שבאו אליו שלשת המלאכים 
כשחיפש אורחים, והמלאך רפאל בא לרפאותו והמלאך מיכאל לבשר לשרה 
על הולדת יצחק. גם אצל שרה מצינו כשלקחה פרעה, ״אומרת למלאך הך 
והוא מכה״ (רש״י בראשית יב, יז), וכן (שם כ, ד) ״ואבימלך לא קרב אליה״ – 
המלאך מנעו (רש״י).  והגר אמרה (שם טז, יג) ״הגם הלום ראיתי אחרי רואי״ 
– אחרי רואי אותם בביתו של אברהם ששם היתה רגילה לראות מלאכים 
(רש״י). 19. ויˆח˜ ויע˜ב. בעקידת יצחק נאמר (בראשית כב, יא-יב): ויקרא 
אליו מלאך ה׳ מן השמים... ויאמר אל תשלח ידך אל הנער (לשחוט אותו) ואל 
את  לעכב מלשלח  בתואל  שרצה  כן מצינו  מום).  (אפילו  מאומה  לו  תעש 
 – יעקב  ואצל  נה).  כד,  (רש״י שם  והמיתו  ובא מלאך  ליצחק  רבקה להנשא 
״והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו״ – מלאכים שליווהו בארץ אין יוצאים 
חוצה לארץ ועלו לרקיע, וירדו מלאכי חוצה לארץ ללוותו (רש״י שם כח, יב). 
וכן ״וישלח יעקב מלאכים״ – מלאכים ממש (רש״י). 20. ‰מל‡ך ‰‚ו‡ל ‡ו˙י 
(להצילני  בצרתי  ה׳)  (מאת  אלי  להשתלח  הרגיל  המלאך  אמר,  יעקב  ו‚ו'. 

ַלֲעס…˜  ין  ≈‡ ו¿ ב),   ,‡ (˜‰ל˙  ים"  ƒָבל‰ֲ

נּו  ‰ ַרב≈ּ ׁ∆̆ ן מ… כ≈ ם. ו¿ ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי ‡ ב¿ּ ָלּ ∆‡

 ‰ ָּ̇ ַע "13ו¿ ָ‡ַמר:  ם  לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו 

 , ך¿ ָמּ ƒע ל מ≈ ≈‡ יָך ˘…ׁ ל…‰∆ ל ָמ‰ ‰' ‡¡ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי

ך¿  ל∆ „ ַ‰מ∆ּ ƒו ן ָ„ּ כ≈ יָך" („ברים י, יב). ו¿ ל…‰∆ ¡‡ '‰ ˙ ∆‡ ‰‡ָ ר¿ ƒי ם ל¿ ƒ‡ י ּƒכ

ַ‡˙ ‰'" (˙‰לים  ר¿ ƒָמ‰ י י˙ ָחכ¿ ׁƒ̆ ‡ ר: "14ר≈ מ≈ ם ‡ו… לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו 

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… י  רּו‡≈ ב¿ּ ַחר  ב¿ ƒמ ָ‰ָ‡ָ„ם  ין  ƒ‡ רו… ָ‡נּו  ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ּ ƒּומ י).  ˜י‡, 

ָמ‰  ָׁ̆ ּ ׁ̆ ּבו… ַ‰נ¿ ּ י≈ ׁ∆̆  , ˆּוָר˙ו… ן ב¿ּ ָּ̃ ֻ̇ י ‰ּו‡ מ¿ ּƒן 15כ ו… ּ̇ ח¿ ַּ̇ ָלם ַ‰ עו… ָבּ

‰ּו‡  ׁ∆̆ 16  ‰ ז∆ ָכל  ו¿ ים,  ƒנ ו… ּ̇ ח¿ ַ̇ ו¿ ים  ƒנ יו… ל¿ ָ‰ע∆  „ סו…  ˙ נ∆ נ∆ ּבו… ¿̇ ּƒמ‰ַ

ָלם  עו… ָבּ ָר‡  ב¿ ּƒנ ּׁ∆̆ ָכל ַמ‰  ָלם, 17ו¿ ּ‰ ָ‰עו… ז∆ ƒמ ˙ נו… ָוּ ַ‰ַכּ ל  ָכּ ַין  נ¿ ƒע

 ˙ מ∆ ¡‡ ַר˙  ו… ּ̇ ָלָ‡ָ„ם  ָנ‰  ּ¿̇ ƒנ  ‰ ז∆ ַוֲעבּור   , ּכו… ר¿ ָ̂ ל¿ ל  (ב)ַ‰כ…ּ  ‰ּ ַ‰ז∆

יתרה  לˆרכו.  ‰כל  ב. 
הרמב״ם  כתב  מזו 
לפירוש  (בהקדמה 
בבני  שגם  המשניות), 
סיבת  עצמם  האדם 

בי‡ורים
מהם תכלית ראוי ויקר. (שם). [הבל – דבר שאין בו ממש, כמו הבל-פה, וכן 
וילכו אחרי ההבל (ירמיה ב, ה). (שם)]. 13. וע˙‰ י˘ר‡ל מ‰ ‰' ‡ל‰יך ˘ו‡ל 
מעמך. אחרי שהוכיח משה את בני ישראל על כל החטאים בהם הכעיסו את 
אוהב  שהקב״ה  האהבה  בגלל  להם:  אמר  במדבר,  שנה  ארבעים  הקב״ה 
אתכם, כיפר על חטאיכם. ועכשיו מה ה׳ אלוקיך מבקש ממך? רק שתפחד 
לימוד  שבתחילת  הוא  הנכון   .'‰ יר‡˙  חכמ‰  ר‡˘י˙   .14 אלוקיך.  מה׳ 
מ˙ו˜ן  ‰ו‡  כי   .15 דוד).  (מצודת  ה׳.  יראת  בלבו  האדם  ישריש  החכמה 
אותו  ועשה  אלוקים)  (בצלם  בצורה שלו  האדם  את  יצר  הקב״ה  בˆור˙ו. 
דומה לו, שהוא מבין וחושב, לא כמו כל החיות שאינן חושבות ואינן מבינות 
מאומה. 16. ˘‰ו‡ ענין כל ‰כונו˙. שהאדם הוא תכלית כל הבריאה, והוא 
נבר‡  הכונה העיקרית והמטרה המרכזית בבריאת העולם הזה. 17. וכל מ‰̆ 
בעולם ‰ז‰ ‰כל לˆרכו. כמובא במדרש קהלת על הפסוק ״ראה את מעשה 
האלהים כי מי יוכל לתקן את אשר עותו״ (קהלת ז, יג) בשעה שברא הקב״ה 

שדרכם  הם  ויודעים 
כן  פי  על  ואף  למיתה, 
ברשעותם  הם  נשארים 
(שבת לא, ב), ומדוע אין 
דרכם?  את  עוזבים  הם 
לפי שחסרה להם יראת 

שמים!
היא   - שמים  יראת 
על  המושלת  החכמה 
תאוותיו ומפקחת על כל 

חושיו של האדם.
ימיו  כל  ו‰ולך   .„
וממ˘˘  במח˘כים 
כעור ב‡פיל‰. ה״מסילת ישרים״ (פ״ג) מבאר בהרחבה, שהחושך גורם לשני 
וז״ל: ״כי היצר מסמא את עיניו (עיני-שכלו)  מיני טעויות: העלמה והחלפה. 
ממש, והנה הוא כהולך בחושך, שיש לפניו מכשולות ואין עיניו רואות אותם. 
והוא מה שאמרו זכרונם לברכה (ב״מ פג:) ״תשת חושך ויהי לילה״ (תהלים 
קד, כ) – זה העולם-הזה, שדומה ללילה. והבן כמה נפלא המאמר האמתי הזה 
לו  אפשר  טעויות  מיני  שני  הלילה,  חושך  הנה  כי  בו.  להבין  שמעמיק  למי 
שיגרום לעין האדם: או שיכסה את העין עד שלא יראה מה שלפניו כלל, או 
שיטעה אותו עד שיראה לו עמוד כאילו הוא אדם, ואדם כאילו הוא עמוד. כן 
חמריות וגשמיות העולם-הזה, הנה הוא [כ]חושך הלילה לעין השכל, וגורם 
לו שתי טעויות: אינו מניח לו שיראה המכשולות שבדרכי העולם, ונמצאים 
תחילה...  פחד  שהגיעם  מבלי  ואובדים  ונופלים  לבטח  הולכים  הפתאים 
והטעות השני, והוא קשה מן הראשון, הוא – שמטעה  ראיתם עד שרואים 
מתחזקים  כך  ומתוך  רע,  הוא  כאילו  והטוב  טוב  ממש  הוא  כאילו  הרע 
החושך  תחת  היותם  מפני  זה  וכל  הרעים...  מעשיהם  ומחזיקים  (בדרכם) 

וכבושים תחת ממשלת יצרם״. עכ״ל.  

 , ָמ˙ו… ָחכ¿ ַעל  ֲ‡ָו˙ו…  ַּ̇ יל  ׁƒ̆ מ¿ ƒ‰  ‰ ז∆ ו¿

ים  ּƒכ ַׁ̆ ַמח¿ ב¿ּ ָיָמיו  ל  ָכּ ך¿  ל≈ ‰ו… („)ו¿

ָל‰: ֲ‡פ≈ ר ָבּ ּ ו≈ ƒע ׁ̆ כ¿ּ ׁ ּ≈̆ ַמ ּומ¿

 

ָח„  ∆‡‰ָ ָ‡ָ„ם:  ָבּ  ׁ̆ י≈  ˙ חו… כ…ּ  ‰ ָּׁ̆ ƒֲחמ
י  ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ יָע‰,  ƒמ ּׁ¿̆ ‰ַ ַח  כ…ּ ‰ּו‡ 

ַח  כ…ּ ‰ּו‡  י  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ‰ַ ‡ּו˙,  ָ‰ר¿ ַח  כ…ּ ‰ּו‡ 

ַעם,  ַ‰ַטּ ַח  כ…ּ ‰ּו‡  י  ƒיע ƒב ָ‰ר¿ יַח,  ָ‰ר≈

בי‡ורים
שהיתה סמוכה לירושלים, יצא מלאך ה׳ והרג באות הלילה מאה ושמונים 

וחמישה אלף ראשי גייסות. 

ים" (בר‡˘י˙ מח, טו),  ƒָער ˙ ַ‰נ¿ּ ך¿ ‡∆ ָבר≈ י¿

יב,  (‰ו˘ע  ָכל"  ַוֻיּ ָ‡ך¿  ַמל¿ ל  ∆‡ ר  ׂ ַ̆ "21ַוָיּ

ָ‡ך¿  ַמל¿  ‡ ָבּ ׁ∆̆ ינּו  ƒ̂ ָמ  „ עו… ו¿  .(‰

ָל‰  י¿ ַלּ ַבּ י  ƒ‰ "22ַוי¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ם,  ָ̇ ָר ז¿ ע∆ ל¿

 ‰ ַמֲחנ≈ ב¿ּ ך¿  ַוַיּ  '‰ ַ‡ך¿  ַמל¿  ‡ ≈̂ ּ ַוי≈ ַ‰‰ּו‡ 

ים  ּƒַרב ו¿ ל‰),  יט,  ב  (מלכים  ּור"  ּׁ̆ ‡ַ

ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ י  ּƒכ נּו,  ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿  .‰ ל∆ּ ≈‡ ָכּ

ָ‡ר  ׁ¿̆ ַעל   ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ן  רו… ¿̇ ƒי לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆

מּו˙  ¿„ ּƒב ם  ≈‰ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ י-ָ‡ָ„ם,  נ≈ ב¿ּ

ו…  ׁ̆ פ¿ ַנּ ׁ∆̆  ‡ ָלּ ם, ‡∆ ָח„ ָל‰∆ ∆‡ „ יסו… ƒָח„ ו ∆‡

 ,˙ נו… יו… ל¿ ˙ ָ‰ע∆ ל ַמֲעלו… ∆‡ ‰ ָ̇ ‰ ָעל¿ ל ז∆ ׁ∆̆

 , ֲ‡ָו˙ו… ַּ̇ ָמ˙ו… ַעל  יל ָחכ¿ ׁƒ̆ מ¿ ƒ‰ ‰ י ז∆ ּƒכ(‚)

‚. כי ז‰ ‰מ˘יל חכמ˙ו 
משכן  ˙‡ו˙ו.  על 
במוח,  היא  החכמה 
היא  התאוות  משכן 
בלבו אדם. על ידי יראת 
האדם  מסוגל  שמים 
על  חכמתו  להשליט 
שביאר  וכמו  תאותו, 
רבי  הגאון  בהרחבה 
על  זצ״ל  לופיאן  אליהו 
״שופטים  הפסוק 
בכל  לך  תתן  ושוטרים 
שעריך״ (דברים טז, יח), 
לרמוז  הכתוב  שכוונת 
על חושי האדם, שקודם 
יחשוב  בהם  שישתמש 
לפני  הוא  עומד  כאילו 
שופט ומצפה לפסק דינו 
להשתמש  וכיצד  אם 

בהן. ומיהו אותו שופט? – השכל שנתן לנו הבורא, צלם אלקים הנקרא נשמה, 
כפי שנאמר: ״ויפח באפיו נשמת חיים״ (בראשית ב). הוא השופט את האדם 
על פי ציווי התורה ואזהרותיה. אמנם, עדיין זקוק ה״שופט״ ל״שוטר״ שהוא 
הממונה לבצע את פסק הדין. ומי הוא אותו שוטר? – יראת שמים, שבעזרתה 
יכול האדם להכריח את עצמו לציית לשכל. שהרי הרשעים יש להם שכל, 

בי‡ורים
ולגאלני), כענין שנאמר (בעת שהותו בבית לבן) ״ויאמר אלי מלאך האלהים 
בחלום יעקב וגו׳ אנכי האל בית אל״ (רש״י בראשית מח, טז). 21. וי˘ר ‡ל 
עליו  התחזק  יעקב,  עם  נאבק  עשו)  (שרו של  המלאך  כאשר  ויוכל.  מל‡ך 
יעקב ונצחו, וסוף היה שהודה לו המלאך על הברכות שברכו אביו לפני מותו 
ו‚ו'.  ‰‰ו‡  בליל‰  וי‰י   .22 שהן שלו).  וטען  בתחילה  עליהן  ערער  (שעשו 
לאחר שנלחם סנחריב בכוש, חזר ובא על ירושלים להלחם בה, וכשבא לנוב 

‰. לעולם יחמו„ לעלו˙ 
˘‰ו‡  מעל‰  ‡ל 
שלא  ממנ‰.  למעל‰ 
במעלות  יסתפק 
ישאף  אלא  שהשיג, 
ומי  ויותר.  יותר  לעלות 
לנו חכם כשלמה המלך 
ע״ה, שאמר עליו הכתוב ״וה׳ נתן חכמה לשלמה כאשר דבר״ (מלכים-א ה כו) 
וממנו נלמד את הדרך לזכות בחכמה, כשנתבונן מפני מה זכה לה שלמה. 
ומקרא מפורש למעלה ממנו (מלכים-א ג ה-יב): ״בגבעון נראה ה׳ אל שלמה 
וגו׳ ויאמר אלוקים שאל מה אתן לך וגו׳, ויאמר שלמה וגו׳, ונתת לעבדך לב 
שומע לשפוט את עמך להבין בין טוב לרע וגו׳, ויאמר אלוקים אליו יען אשר 
שאלת את הדבר הזה ולא שאלת לך ימים רבים ולא שאלת לך עושר וגו׳ 
ושאלת לך הבין לשמוע משפט, הנה עשיתי כדברך הנה נתתי לך לב חכם 

ונבון וגו׳״. 
אל  הרבה  תשוקתו  בעבור  ורק  אך  לחכמה  זכה  שלמה  כי  כאן  מתבאר 
החכמה, עד שלא ביקש דבר אחר זולתה, לא עושר ולא אריכות ימים, באשר 
הרמב״ם  שכתב  כמו  כלל,  ערך  להם  אין  חכמה  בלי  חיים  כי  שלמה  ידע 
 - תורה  תלמוד  בלא  ומבקשיה  חכמה  בעלי  ״וחיי  ה״א):  פ״ז  רוצח  (הלכות 
כמיתה חשובין״. על כן שאל שלמה אך ורק חכמה, ובעבור זה זכה לה, כי 
תשוקת החכמה היא המזכה את בעליה בחכמה. ומכאן נראה ללמוד ״חכם 
ויזכה  שמו,  יקרא  לב״  ״חכם  באמת  חכמה  ומבקש  השואף  אדם  מהו,  לב״ 

לחכמה כמו שכתוב: ״ובלב כל חכם לב נתתי חכמה״.    
ומצינו בתפילתו של עתניאל בן קנז: ״ויקרא יעבץ לאלקי ישראל לאמר אם 
ברך תברכני והרבית את גבולי והיתה ידך עמי ועשית מרעה לבלתי עצבי, 
ויבא אלקים את אשר שאל״ (דה״י-א ד, י). אם ברך תברכני – בתורה, והרבית 
את גבולי – בתלמידים, והיתה ידך עמי – שלא ישתכח תלמודי מלבי, ועשית 
הרע  יצר  ישגבני  שלא   – עצבי  לבלתי  כמותי,  רעים  לי  שיזדמנו   – מרעה 
לשאול  בנסיסי  הולך  הריני  לאו  ואם  מוטב,  כן,  עושה  אתה  אם  מלשנות, 

 ׁ̆ ׁ ּ≈̆ ַמ ‰ּו‡ מ¿ ׁ∆̆ ׁ̆ כ¿ּ י ּ ƒ‚ ָ‡ָ„ם ַמר¿ ׁ∆̆  , ׁ̆ ּו ׁ ּ̆ ּƒַח ַ‰מ י ‰ּו‡ כ…ּ ׁƒ̆ י ƒֲחמ‰ַ

ָ„ָבר. ב¿ּ

 

 ‰ ֻעָלּ ין פ¿ּ ≈‡ ו¿ ָ‰ָ‡ָ„ם,   ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע ם  ָלּ 23ֻכּ לּו  ַ‰ָלּ  ˙ חו… ‰ כ…ּ ָּׁ̆ ƒֲחמ
ב  ַ‰ל≈ּ 24ו¿  ,˙ חו… ַ‰כ…ּ  ˙ ׁ∆̆ ֲחמ≈ מ≈ ָח„  ∆‡ ל…‡  ב¿ּ י˙  ׂ ≈̆ ַנֲע  

ל  ב ָכּ ּ ים ַלל≈ ƒ‡י ƒב ּלּו מ¿ ≈‡‰ָ ˙ חו… ‰ כ…ּ ָּׁ̆ ƒי ֲחמ ּƒם, כ י‰∆ ≈„ ל ַעל י¿ ע≈ ּפו…

ׁ̆ ּבו…  ב י≈ ּ ם. ַ‰ל≈ י‰∆ ˙ ַ‡ֲחר≈ כ∆ ׁ∆̆ מ¿ ƒָב‰ נ ָׁ̆ ‰ ּוַמח¿ ׂ ∆̆ ָכל ַמֲע ָין, ו¿ נ¿ ƒע

ן  ‚ו… ָח‰, ַ‰ָיּ כ¿ ּׁƒ̆ ‰ַ ן ו¿ רו… ָכּ ּ ƒֲעָנָו‰, ַ‰ז‰ָ ֲ‡ָו‰ ו¿ ן ַ‰ַ‚ּ ‚ו… ˙, כ¿ּ ˙ ַרּבו… עו… ּ ≈„

ָכל  25ו¿  .˙ ַרּבו…  „ עו…  ׁ̆ י≈ ּלּו  ָכ‡≈ ו¿ ָ‰ַעּזּו˙,  ו¿  ˙ ׁ∆̆ ַ‰ב…ּ ָח‰,  מ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿

י ַ‰ּסּוָמ‡ ל…‡  ּƒכ ,˙ חו… ˙ ַ‰כ…ּ ׁ∆̆ ן ֲחמ≈ ƒמ ˙ ּ˜ו… ַחז¿ ¿̇ ƒמ ˙ עו… ּ ּלּו ַ‰„≈ ≈‡

.‰ ∆‡ ּלּו ָ‰ָי‰ רו… ƒ‡ ˙ כ¿ּ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ יּוַכל ל¿

 

י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ יַע 26ַל ּ ƒ‚‰ַ חו… ל¿ ָכל כ…ּ ל ב¿ּ ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒב י ָבּ ל¿ ּƒל ָ‡ָ„ם ַ‰נ ן ָכּ ָלכ≈
ָב‰,                       טו… ַמֲעָל‰  ל¿ ָ‡ָ„ם  יַע  ּ ƒ‚ ƒ‰ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ ָב‰,  ַ‰ּטו…

בי‡ורים
23. כולם מע˘‰ ‰‡„ם. חמשת הכוחות הללו כוללים את כל מעשה האדם. 
24. ו‰לב פועל על י„י‰ם. פירוש, הלב פועל על ידי אחד מחמשת הכוחות, 
ראתה.              שהעין  מה  חומד  הלב  אזי  ראתה  שהעין  לאחר  הראות,  כח  כגון 
25. וכל ‡לו ‰„עו˙ מ˙חז˜ו˙ מן חמ˘˙ ‰כוחו˙. לדוגמא, הלב מתגאה מכח 
השמיעה - ממה ששמע כיצד מהללים אותו, וכן מכח הראיה - ממה שרואה 
יוכל  לא  הסומא  כי  שממשיך,  (וזהו  הבריות.  בעיני  כבודו  ואת  עשרו  את 
‰טוב‰.         ל˙כלי˙   .26 הדרך.  זה  על  וכן  רואה),  היה  כאילו  להתגאות 
ששאיפתו תהיה להגיע לשלימות המעלות, דהיינו לקצה המדרגות העליונות 

ַ‰ר  ב¿ּ ן  כ…ּ ׁ¿̆ ƒי י  ƒמ ָך,  ל∆ √‰‡ָ ב¿ּ ָי‚ּור  י  ƒ31מ" ָ‡ַמר:  ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָלּ‰, 

ָין  נ¿ ƒר ָ‰ע‡ָ ׁ¿̆ ˜" (˘ם טו, ‡ ב) ּו ∆„ ∆̂ ל  ים ּופ…ע≈ ƒמ ָּ̇ ך¿  ל≈ ָך. ‰ו… ׁ∆̆ ¿„ ָ̃

˙ ָ‰ָ‡ָ„ם, ָר‡ּוי  ן ַמֲעלו… רו… ¿̇ ƒי נּו  ר¿ ַכּ ז¿ ƒ‰ ׁ∆̆ יָון  כ≈ ו¿ ם.  ָׁ̆ ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

 ‰ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ַע„   , ָרָע˙ו… ו¿ טּובו…   , נּו˙ו… ּו‚¿ יבּו˙ו…  ׁƒ̆ 32ֲח ר  ָב‡≈ ל¿ ָלנּו 

ַחר  ב¿ ƒי י ּƒכ , ך¿ ל∆ ר ַ‰מ∆ּ ַ̂ יַע ַלֲח ּ ƒ‚ַי ר, 33ו¿ ָׁ̆ ך¿ ַ‰ָיּ ר∆ ּ יל „∆ ּƒכ ׂ ¿̆ י ַ‰ַמּ נ≈ פ¿ ƒל

ָר‰           ר≈ ב¿ּ לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ יָון  כ≈ּ  ,˙ בו… ַ‰ּטו…  ˙ ּ„ו… ּƒמ ַבּ חו…  כ…ּ ָכל  ב¿ּ ו…  ׁ̆ ַנפ¿

.˙ ל∆ ח ַ‰ס…ּ ַּ̃ ƒי ˙ 35ו¿ ס…ל∆ ר̃… ַ‰פ¿ּ ז¿ ƒ34י

 

ׁ̆ ָ‡ָ„ם  י≈ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ס  ע≈ ָמ‰ ּכו… ַעל-ח≈ ‰ּו‡ ַבּ ׁ∆̆ ׁ̆ ָ‡ָ„ם  „? י≈ ַ̂ י כ≈ּ
ם  ƒ‡ י ּƒכ ָלל,  כ¿ּ ס  ע≈ ּכו… ינו…  ≈‡ ו¿ ָעָליו   ˙ ב∆ ּׁ∆̆ ֻי מ¿ ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ׁ∆̆  

 ׁ̆ י≈ ו¿ ר,  ≈̇ יו… ב ב¿ּ ַבּ‰-ל≈ ּ ¿‚ ‰ּו‡  ׁ∆̆ ׁ̆ ָ‡ָ„ם  י≈ ו¿ ים,  ƒנ ָׁ̆  ‰ ַכָמּ ַעט ל¿ מ¿

ל…‡  36ו¿ ֲ‡ָו‰  ַּ̇ ַעל  ַבּ ‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ו¿  ,„…‡ מ¿ רּוַח  ַפל  ׁ¿̆ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ר  ≈̇ יו… ר-ּ‚ּוף ב¿ּ ‰ו… ‰ּו‡ ט¿ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ , ו¿ ֲ‡ָו˙ו… ַ̇ ֲ‰ל…ך¿ ב¿ּ ו… מ≈ ׁ̆ ע ַנפ¿ ַבּ ׂ ¿̆ ּƒ̇

 ׁ̆ י≈ ו¿  , יך¿ ƒר ָ̂ ַ‰ּ‚ּוף  ׁ∆̆ ים  ƒמּוָעט ים  ƒָבר ¿„ ƒל ּלּו  ƒפ‡ֲ  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒי ל…‡  ו¿

בי‡ורים
31. מי י‚ור ב‡‰לך. מי הוא הראוי לגור במשכנך? מי ראוי לדור בירושלים 
בה.           יגור  אשר  הוא   - וביושר  כראוי  לב, מעשיו  בתום  המתנהג  קדשך?  הר 
32. ח˘יבו˙ו ו‚נו˙ו, טובו ורע˙ו. פירוש, את המדות והדעות שבלב האדם 
יוכל  הישר  בדרך  ידי שיבחר  על  לחˆר ‰מלך.  וי‚יע   .33 והרעות.  הטובות 
להגיע לעולם הבא זך ונקי. 34. יזרו˜ ‰פסול˙. את הדעות והמדות הרעות 
שבו.          הטובות  ומדות  בדעות  רק  להשתמש  שיבחר  ‰סול˙.  וי˜ח   .35 שבו. 
˘בע נפ˘ו מ‰לך ב˙‡ו˙ו. שהוא מתאוה וחפץ לכל דבר ללא גבול  36. ול‡̇ 

ומדה, אף לדברים שאינם הכרחיים לקיום גופו.

ָלם  ָ‰עו… טּוב  27ל¿ יַע  ּ ƒ‚‰ַ ל¿  „ ƒו ּ„ָ  ‰ ַ‡ָוּ ¿̇ ƒנ

ר  ׁ∆̆ ָך ֲ‡ : "28ָמ‰ ַרב טּוב¿ רו… ָ‡מ¿ ‡ ב¿ּ ַ‰ָבּ

כ),  ל‡,  (˙‰לים  יָך"  ∆‡ יר≈ ƒל  ָּ̇ ַפנ¿ ָ̂

ַנַחל  ו¿ ָך  ∆̇ י ב≈ּ ן  ׁ∆̆ ּ ∆„ ƒמ ֻין  ו¿ ר¿ ƒ29י" ר:  מ≈ ‡ו… ו¿

ֲעָל‰  ַ‰ַמּ ם" (˘ם לו, ט). ו¿ ≈̃ ׁ¿̆ ַ̇ יָך  ֲעָ„נ∆

ָ‰ָר‡ּוי  ל  ∆‡  ‡ ָלּ ∆‡30 יַע  ּ ƒ‚ ַּ̇ ל…‡  ַ‰ז…ּ‡˙ 

בעצבוני,  מת  (הריני 
ויבא   – מיד  רש״י), 
אלוקים את אשר שאל״ 

(תמורה טז.). 
תיבה  כאן  הוסיפו  חז״ל 
לא  אשר  ״מיד״,  אחת, 
נרמזה בכתוב, כי מאחר 
באופן  היתה  שהתפילה 
של: ״אם אתה עושה כן 
הריני  לאו  ואם  מוטב, 

ומות  חיים  ענין של  היא  החכמה  ששלימות  כלומר,  לשאול״,  בנסיסי  הולך 
בן  בקשתו של  להיות  צריכה  כך  ״מיד״.   – נענה  הקב״ה  כזו  לבקשה  עבורו, 
תורה מאת הקב״ה שיחונן אותו בתורה, עליו לחוש בכל נימי נפשו כי אם הוא 
זוכה לתורה – מוטב, ואם לאו, הרי הוא הולך חס ושלום לשאול בלי תקוה. המבקש 

רחמים בהרגשה כזאת נענה מיד.
ויסוד נוסף למדנו, שהבקשה צריכה להיות על המדרגה הגבוהה ביותר. על 
אף שהיה עתניאל משופטי ישראל, ושלושת אלפים הלכות שנשתכחו בימי 
אבלו של משה החזיר בפלפולו (תמורה שם), לא היה ״שבע״ ומסתפק במה 
שיש לו אלא היה ״רעב״ ומבקש הכל, ורעבונו היה באופן שאם אין לו ״הכל״ 
הרי הוא אומלל והולך לשאול, ומשום כך זכה שתתקבל תפלתו. וזהו שאמר 
הכתוב (תהלים פא, יא): ״אנכי ה׳ אלוקיך המעלך מארץ מצרים הרחב פיך 
ואמלאהו״, ופירשו רש״י והראב״ע שהכוונה לתפילה: ״הרחב פיך״ ושאל ככל 

אשר תוכל ובכל הכח, ״ואמלאהו״ מיד. (שיחות מוסר, מאמר נ״ט). 

בי‡ורים
27. לטוב ‰עולם ‰ב‡. פירוש, דוד המלך לא הסתפק להשיג רק איזשהו חלק 
המעלה  ולפיסגת  המושלם  הטוב  אל  להגיע  התאוה  אלא  הבא,  בעולם 
שבעולם הבא. 28. מ‰ רב טובך. מה מאוד רב הטוב אשר גנזת לתת ליראיך 
מן השמים,  להם  הבא  מהטוב  ישבעו  בי˙ך.  ירוין מ„˘ן   .29 הבא.  בעולם 
ומימי נחל היוצא מהעדן תשקה אותם והוא מדרך משל לרוב השפע (מצודת 
ועמלו היה להשיג  ל‰. אל האדם שכל שאיפתו  30. ‡ל‡ ‡ל ‰ר‡וי  דוד). 

ולהגיע אל תכלית המעלות הטובות. 

של  ברייתו  מתחלת 
או  צדיק  שיהיה  האדם 
רשע , וכן אין שום דבר 
האדם  את  שמושך 
(טבעו)  תולדתו  בעיקר 
כלומר,  מסוימת,  למדה 
אותו  תמשוך  שתולדתו 
לזוז  אפשר  שאי  לדבר 
ממנו, שאם כן אין מקום 
לא למצוות התורה ולא 
עי״ש.  ועונש  לשכר 
משנה׳  ה׳לחם  והקשה 
שבת  במסכת  מהגמרא 
מבואר  ששם  (קנו.) 
האדם  נולד  שבו  ש׳יום׳ 
בשעת  השולט  ׳מזל׳  או 
לידתו משפיע על טבעו 
ותירץ,  ותכונותיו, 
לומר  הגמרא  שכוונת 
נטייה  לאדם  שיהיה 
קצת לדברים אלו, אבל 
הנאמר  על  היעב״ץ  וכ״כ  טבעו.  לשנות  האדם  של  ובבחירתו  שבידו  ודאי 
דור  בכל  ושתלן  עמד  מועטים  שצדיקים  הקב״ה  ״ראה  (לח:)  יומא  במסכת 
ודור״, שלכאורה הרי הדבר תלוי בבחירת האדם, אלא שיש בני אדם שנולדו 
בטבעם להיות צדיקים, אף שגם להם עדיין יש בחירה. וכן מצינו להיפך אצל 
וסילקו  הקב״ה  מיהר  לפיכך  ולהרשיע  לשוב  בדעתו  וקל  היה  ״צדיק  חנוך, 

והמיתו קודם זמנו״ (רש״י בראשית ה, כב). 

ם  ָ̇ ‡ו… ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿ י„  ƒ̇ ָע 44ו¿ ן  ֻכָוּ מ¿  ‰ ז∆

 ׁ̆ י≈ ו¿  ,˙ עו… ּ ≈„ ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒמ ר  ≈̇ יו… ָר‰  ≈‰ מ¿

 ‡ ָלּ ∆‡ , ˙ו… ָיּ ƒר ˙ ב¿ּ ַלּ ƒח ¿̇ ּƒיָנם ָלָ‡ָ„ם ב ≈‡ ׁ∆̆

ּבו…  ƒל ‰ נ∆ ּפו… ׁ∆̆ ים ‡ו…  ƒר ֲ‡ח≈ ם מ≈ ָ̇ ָלַמ„ ‡ו…

 . ּבו… ƒל ‰ ב¿ּ ָ̇ ָעל¿ ׁ∆̆ ָב‰  ָׁ̆ י ַמח¿ ƒפ מו… ל¿ ¿̂ ַע מ≈

ר…ב  ּ‰ ב¿ּ ׁ̆ ָבּ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ ׁ̆ י≈

יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ  ׁ̆ י≈ ו¿  ,˙ מו… ˜ו… ַ‰מ¿ּ

 ‰ מ∆ ּ„ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ ַעט.  מ¿  ‰ּ ָבּ  ׁ̆ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ ל¿

ר  ׂ ָ̆ ּוָב ָיָר˜  יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ יל,  ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇  ‰ ׂ ∆̆ עו… ל¿

ּלּו  ≈‡ ָכל  ו¿ ין,  ƒל פ¿ּ ל¿ ƒּופ ַלח  ּומ∆ ם  ƒּוַמי

ָח„  ∆‡ ל  ָכּ ƒמ ח  ַּ̃ ƒל יך¿  ƒר ָ̂ ים  ƒינ ּƒמ‰ַ

ם  ƒ‡ .‰ ב≈ּ ּ‰ ַ‰ר¿ ז∆ ƒַעט ּומ ּ‰ מ¿ ז∆ ƒעּור: מ ׁƒ̆ כ¿ּ

 ‰ ב∆ּ ם ַיר¿ ƒ‡ ,‰ ‰ 45ָרז∆ י∆ ¿‰ ƒר י ׂ ָ̆ ט ַ‰ָבּ ַמע≈ י¿

בי‡ורים
נוטה במהרה  זה אלא  נולד עם טבע  כלומר, שלא  ‡ו˙ם.  ל˜בל  וע˙י„   .44
וביתר קלות לקבל תכונה זו. 45. רז‰. יחסר במאכל (והאוכלו לא ישבע עקב 

מיעוט הבשר שאכל).

ו…  ׁ̆ ַנפ¿ ע  ַבּ ׂ ¿̆ ƒ̇ ל…‡  ָחָב‰,  ר¿  ׁ̆ פ∆ נ∆ ַעל  ַבּ

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָלם,  עו… ָבּ ׁ∆̆ ן  ָממו… ל  ָכּ ƒמ

ף" (˜‰ל˙  ס∆ ע כ∆ּ ַבּ ׂ ¿̆ ƒף ל…‡ י ס∆ ב כ∆ּ ≈‰…‡37"

ּלּו  ƒפ‡ֲ לו…  י  ּ„ַ ׁ∆̆ ר-רּוַח  ַ̂ ¿̃  ׁ̆ י≈ ו¿ ט),   ,‰

‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ו¿ ָרָכיו;  ¿̂ ל  ָכּ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ף  ּ…„ ר¿ ƒי ל…‡  ו¿ מּוָעט  ָ„ָבר  ב¿ּ

רּוָט‰  פ¿ּ ל  כ≈ ‡ו… ינו…  ≈‡ ו¿ ַעל-ָי„   ı ב≈ ˜ו… 38ו¿ ָרָעב  ָבּ מו…  ¿̂ ַע ף  ַס‚≈ּ מ¿

ם  ƒי„ַ ָיּ ַבּ נו…  „ ָממו… ַ‡ב≈ּ ‰ּו‡ מ¿ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ל, ו¿ „ו… ּ‚ָ ַער  ַ̂ ‡ ב¿ּ ָלּ ּלו… ‡∆ ּׁ∆̆ ƒמ

ל     ל≈ ‰ו… 39מ¿ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ עו… ּ ≈„‰ַ ָ‡ר  ׁ¿̆ ּלּו  ≈‡‰ָ ים  ƒָרכ ּ ¿„ ַעל  ו¿  . ו… ּ̇ ַ„ע¿ ל¿

ָבב  -ל≈ 41ַרך¿ ָמן,  ַרח¿ ו¿ ָזר  ַ‡כ¿ יב,  ƒ„ָנ ו¿ ן  ƒר-ַעי ַ̂ ן,  נ≈ ‡ו… 40ו¿

ן.  ∆‰ ‡ ָבּ ≈̂ ּיו… ָכל ַכּ ב, ו¿ יı-ל≈ ּƒמ‡ַ ו¿

˙ו…  ָיּ ƒר ב¿ּ  ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇ ƒ43מ ָלָ‡ָ„ם  ָ‰יּו  ׁ∆̆ ן  ∆‰ מ≈  ׁ̆ י≈  ,˙ עו… ּ ≈„‰ַ42 ָכל  ו¿
ל ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆ עו…  ב¿ ּƒט ׁ∆̆  ˙ עו… ּ ן „≈ ∆‰ ׁ̆ מ≈ י≈ , (ו)ו¿ ַבע ּ‚ּופו… י ט∆ ƒפ ל¿

„עו˙  מ‰ן  וי˘  ו. 
ז‰  ‡„ם  ˘ל  ˘טבעו 
(הלכ׳  הרמב״ם  מכוון. 
כתב  ד)  ה,  תשובה 
גזר  לא  שהקב״ה 

בי‡ורים
37. ‡ו‰ב כסף ל‡ י˘בע כסף. מי שאוהב לאסוף כסף לא ישבע ממנו, כי 
לעולם אין די לו במה שקבץ ורוצה להרבות עוד (מצודת דוד). ואמרו חכמינו 
ז״ל (קהלת רבה פ״ג י׳): ״אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, מי שיש לו מנה רוצה 
הכתוב  דרך  על  י„.  על   ıו˜וב  .38 מאות״.  ארבע  רוצה  מאתים  מאתים, 
במשלי (יג, יא). ור״ל, שקובץ הון עם מלאכת היד. ולמרות שהונו מתרבה, עם 
כל זה אינו אוכל פרוטה משלו אלא בצער גדול. 39. מ‰ולל. ערבוב והוללות 
ושטות (רש״י קהלת ב, ב). 40. ו‡ונן. דואג. (עיין סנהדרין (ק:) ״לא תעיל דויא 
ג)              כ,  (דברים  דבר.  מכל  וירא  מבוהל  לבב.  רך   .41 בליבך״).  (=דאגה) 
43. מ˙חיל˙ ברי˙ו. שנולד עם  והתכונות של האדם.  42. ‰„עו˙. המדות 

תכונות אלו, והמה טבועות בו משעת לידתו. 

 ,˙ לו… ם חו… י‰∆ ≈̇ ו… ׁ̆ פ¿ ַנּ ׁ∆̆ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ׁ̆ ב¿ּ ך¿ י≈ י, ָכּ ƒי ר…ב ַ‰ח…ל ƒפ ל ל¿ ַ‰כ…ּ

ים  ƒל ּ ¿̂ ַע ¿̇ ƒּומ ָב‰  ַ‰ּטו… ך¿  ר∆ ּ ∆„ ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ו¿  ,˙ ‰ָ50ָרעו… ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ו¿

ן  כ≈ ו¿ ָים.  ָחל¿ י  ƒפ ל¿  „…‡ מ¿ ן  י‰∆ ֲעל≈  ‰„ָ ב≈ כ¿ּ י‡  ƒ‰ ו¿  ,‰ּ ָבּ  ˙ כ∆ ָלל∆

ב  ים ָלַרע טו… ƒר י ָ‰‡…מ¿ לּו: "‰51ו… ים ַ‰ָלּ ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ר ָבּ מ≈ ָי‰ּו ‡ו… ע¿ ַׁ̆ י¿

ַמר  ים  ƒמ ׂ ָ̆  , ך¿ ׁ∆̆ ח… ל¿ ר  ‡ו… ו¿ ר  ‡ו… ל¿ ך¿  ׁ∆̆ ח… ים  ƒמ ׂ ָ̆ ָרע,  ב  ַלּטו… ו¿

ַמר:             ¡‡ נ∆ ם  י‰∆ ַוֲעל≈ כ);   ,‰ (י˘עי‰  ַמר"  ל¿  ˜ ּוָמ˙ו…  ˜ ָמ˙ו… ל¿

" (מ˘לי ב, י‚).  ך¿ ׁ∆̆ י ח… כ≈ ַ„ר¿ ˙ ב¿ּ כ∆ ר ָלל∆ ׁ∆̆ ˙ י… חו… ים ָ‡ר¿ ƒב "‰ַ52ע…ז¿

ים,  ƒל ַ‰ֲחָכמ ∆̂ כּו ‡≈ ל¿ ? י≈ ׁ̆ פ∆ י ַ‰נ∆ּ ƒל ַנ˙ ח√ ָּ̃ ַּ̇ י‡  ƒ‰ ‰ּוַמ „ ַ̂ י כ≈ ו¿
ַע„  ם  ָ̇ ‡ו… ים  ƒ„ ַלמ¿ּ מ¿ּ ׁ∆̆  ,˙ ו… ׁ̆ ָפ ּ ַ‰נ¿ י  ≈‡ פ¿ רו… ם  ≈‰ ׁ∆̆

ם  ∆‰ ָלּ ׁ∆̆  ˙ ָרעו…  ˙ עו… ≈„ ב¿ּ ים  ƒיר ּƒכ ַ‰ַמּ ו¿ ָב‰.  ך¿ טו… ר∆ ∆„ ל¿ ירּום  ƒז ח¿ ַיּ ׁ∆̆

ָ‡ַמר  ם  י‰∆ ֲעל≈ ם,  ָ̇ ‡ו…  ‡ ַרפ≈ּ ל¿ ָחָכם  ל  ∆̂ ≈‡ ים  ƒכ ל¿ ‰ו… יָנם  ≈‡ ו¿

זּו" (מ˘לי ‡, ז).  ים ָבּ ƒיל ƒו ָמ‰ ּומּוָסר ‡¡ ל…מ…‰: "53ָחכ¿ ׁ¿̆

ב,         ַ‰ּטו… ך¿  ר∆ ּ ∆„  ׂ̆ פ…ּ ¿̇ ƒל ם  ָ̇ ֲ‡ָו ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ ָמּ ַכּ  ׁ̆ י≈

בי‡ורים
מזיק לבריאותו. 50. ‰רעו˙. הדעות והמדות הרעות. 51. ‰וי ‰‡ומרים לרע 
טוב. הוי לכם הרשעים, האומרים על ה״עבודה-זרה״ שהיא טוב, ועל עבודת 
ה׳ שהיא ״טוב״ – אומרים שהיא רע, על המעשים הרעים שיביאו עליהם חושך 
- אומרים שהם אור, ואת המעשים הטובים שה׳ עושה אור למקיימם אינם 
עושים, שמים מר למתוק ומתוק למר. 52. ‰עוזבים ‡רחו˙ יו˘ר. העוזבים 
את הדרך הישרה והנכונה כדי ללכת בדרכים חשוכות ועקלקלות. 53. חכמ‰ 

ומוסר ‡וילים בזו. בתורה ובמוסר הטיפשים פורקי העול מזלזלים.

ט  ַמע≈ ם י¿ ƒ‡ ,ם ָלּ ן ֻכּ כ≈ . 46ו¿ חו… ל¿ ƒֲחַמ˙ מ ָכל מ≈ ¡‡ ‰ נ∆ י∆ ¿‰ ƒַלח ל…‡ י מ∆

 ‡ ≈‰ י¿ ַעט,  מ¿ יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ ַבּ  ‰ ב∆ּ ַיר¿ ו¿  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ ַבּ

ל  ָ̃ ׁ¿̆ ƒָח„ מ ל ‡∆ ָכּ ƒח מ ַּ̃ ƒר י ׁ∆̆ י, ֲ‡ ƒ̃ ל. ֲ‡ָבל ַ‰ָבּ ָ̃ ל¿ ֻ̃ ֲ‡ָכל מ¿ ַ‰ַמּ

 ‰ּ ָין ַ‰ז∆ נ¿ ƒָכע ָליו. ו¿ כ¿ ‡ו… ˜ ל¿ ב ּוָמ˙ו… ֲ‡ָכל ָער≈ ‡ ַ‰ַמּ ≈‰ ָ‰ָר‡ּוי, ָ‡ז י¿

ן ָ‰ֲעָנָו‰  ‚ו… ‰, כ¿ּ ֻרב∆ּ ן מ¿ ∆‰ ח מ≈ ַּ̃ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ׁ̆ ˙: י≈ ּ„ו… ƒמ 47ב¿ּ

ן  ‚ו… ַעט, כ¿ּ ן מ¿ ∆‰ ח מ≈ ַּ̃ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ׁ̆ י≈ ן, ו¿ י‰∆ מ≈ „ו… ˙ ו¿ ׁ∆̆ ַ‰ב…ּ ו¿

ל  ≈̃ ו… ׁ̆ 48 ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ יו… ¿‰ ּƒב ן  ָלכ≈ ּיּו˙.  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ו¿ ָ‰ַעּזּו˙  ו¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ

ל…‡  ו¿ ַח˙  פ¿ ƒי עּוָרּ‰, ל…‡  ׁƒ̆  ‰ ּ„ָ ƒל מ ָכּ ƒח מ ַּ̃ ƒל ם  ƒַני ‡ז¿ ס ַ‰מ…ּ ל∆ פ∆ ב¿ּ

ָב‰. י˙ ַ‰ּטו… ƒל כ¿ ַ̇ יַע ל¿ ּ ƒ‚ַי ‰ ז∆ יף, ָבּ ƒס יו…

 

ל  ּ‚ַ ֻ‰ר¿ ׁ∆̆ ‡ו…  ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ ל¿  ‰ ט∆ נו… עו…  ב¿ ּƒט ׁ∆̆ י  ƒמ ין,  ƒב ָ̇ ו¿ ַ„ע  ּ≈̇
ַ‡ך¿   ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ּוב  ׁ̆ ָל ּבו…  ƒל ל  ∆‡ ן  ּ≈̇ ƒי ל…‡  ו¿ ָרָע‰,   ‰ ּ„ָ ƒמ ב¿ּ  

 ˙ ּ„ו… ƒמ ַעל ב¿ּ ¿‚ ƒי ַ‡ס ו¿ מ¿ ּ ƒי ׁ∆̆ ˙ו…  י‡ ‡ו… ƒב ‰ מ≈ ּ‰ - ז∆ ר ָבּ ב≈ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒי„ מ ƒמ ָּ̇

י  ƒל ח√ ‰ּו‡  ין  ƒּסּור ּ ƒי‰ַ ו¿ ַער  ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ב  ≈‡ ַ‰כ¿ּ ר…ב  ׁ∆̆ מו…  ּוכ¿  .˙ בו… טו…

י  ƒל ח√ ָבּ ׁ∆̆ מו…  ּוכ¿  ; ׁ̆ פ∆ ַ‰נ∆ּ י  ƒל ח√ ם  ≈‰  ˙ ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ ר…ב  ן  כ≈ּ ַ‰ּ‚ּוף, 

ים  ƒל ן ַ‰חו… ƒמ ׁ̆ י≈ ו¿ ˜ ַמר,  ˙ו… ַ‰ָמּ ˜ ו¿ ר ָמ˙ו… ים ַ‰ַמּ ƒֲעמ ַ‰ּ‚ּוף טו…

ב,  ַ‰ּטו… ַמֲ‡ָכל   ‡ נ≈ ו… ׂ̆ ו¿ לו…  ב  ינו… טו… ≈‡ ׁ∆̆ 49 ַמֲ‡ָכל  ל¿  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆

בי‡ורים
46. וכן כולם. שאר מיני המאכלים והתבלינים שבתבשיל כירק ומים ופלפלין, 
צריך  מהן  אחת  שבכל  ״מדות״,  בשם  נקראו  ולכן  במ„ו˙.   .47 ימעט...  אם 
ו˜ל בפלס ‰מ‡זניים. מתבונן  להשתמש במדה הנכונה ובמינון המדויק. 48.̆ 
ביושר שכלו וברוחב הבנתו. 49. ˘‡ינו טוב לו. שאינו בריא לו אלא אדרבה, 
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ן,  עו… מ¿ ׁƒ̆  ׂ̆ ַחפ≈ּ מ¿ּ ׁ∆̆ ן  ‡ּוב≈ ר¿ ƒל  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ָר‡ּוי.  ָכּ  ˙ בו… ַ‰ּטו…

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ֲחַמ˙  מ≈  , ‡ו… ¿̂ מו… ינו…  ≈‡ ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿  , ירו… ּƒּוַמכ

ן  ו… ׁ̆ ל¿ ָחר  ב¿ ƒנ ף  ס∆ "כ∆ּ ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ָר‡ּוי.  ָכּ ˙ו…  ‡ו…  ׂ̆ ַחפ≈ּ מ¿

לו…  ם  ל≈ּ ַׁ̆ ל¿ ּוָב‡  רו…  ֲחב≈ ַבּ  ‰ ׁ∆̆ ּנו… ׁ∆̆ י  ƒ59מ  - כ)  י,  (מ˘לי  י˜"  ּ ƒ„ ַ̂

 ˜ ∆„ ∆̂ ל 61ו¿ ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ ˙ ַּ̇ ƒמ‡ֲ יר 60ַבּ ּƒינו… ַמכ ם ‡≈ ƒ‡ ,ל ָ̃ ׁ¿̆ ƒמ ף ב¿ּ ס∆ כ∆ּ

ף  ס∆ יַנ˙ ַ‰כ∆ּ ƒח ב¿ ּƒי 62ב ƒ̃ ינו… ָבּ ≈‡ ׁ∆̆ ל ַ‡ך¿  יר ַ‰כ…ּ ּƒם, ‡ו… ַמכ ƒַני ‡ז¿ ַ‰מ…ּ

י  ּƒכ ף,  ס∆ ַ‰כ∆ּ ו¿ ל  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ ַין  נ¿ ƒע ב¿ּ ָזּ˜  ƒנ  ˙ יו… ¿‰ ƒל ב  רו… ָ̃  ׁ̆ י ƒ‡‰ָ  ‰ ז∆  -

 ˙ חו… ָפּ ח  ַּ̃ ƒי ם  ּ‚ַ ים.  ƒ‚י ּƒ‰ַ64ס ח  ַּ̃ ƒי ו¿ ף  ס∆ כ∆ ב¿ּ ן  ָמ‡≈ 63י¿ ים  ƒָעמ פ¿ ƒל

ים  ׂ ƒ̆ ל ‡ו… ָי ַּ̃ ל ַ‰ ָ̃ ׁ¿̆ ƒח 65מ ַּ̃ ƒי ‡ ָמּ ׁ∆̆ י  ּƒכ , ל ָ‰ָר‡ּוי לו… ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ƒמ

בי‡ורים
לחפ˘ ‰מ„ו˙ ‰טובו˙ כר‡וי. כי כדי לזכות לתורה ולמידות טובות אפשרי 
(ב, ד-ה): ״אם תבקשנה  יעמול על כך, כנאמר במשלי  הדבר רק אם האדם 
הרי  תמצא״,  אלוקים  ודעת  ה׳  יראת  תבין  אז  תחפשנה;  וכמטמונים  ככסף 
שבשביל השגת התורה והחכמה חייבים לבקשם לפחות כבקשת הכסף, וכן 
להוציאו  שיטרח  למי  רק  ועומד  שמור  והוא  שהוטמן  מטמון  כמחפש 
״לא  יגיע אל היעד הרצוי, כאמרם:  – לעולם לא  יתעצל  ממחבואו. אך אם 
יגעתי ומצאתי – אל תאמין״. 59. מי ˘נו˘‰ בחבירו. מלוה התובע את חבירו 
– אם המלוה אינו  והלוה פורע למלוה כסף במשקל  הלוה שיחזיר לו חובו, 
60. ב‡מי˙˙ ‰מ˘˜ל. אם המשקל שבו שוקלים את הכסף מדוייק  מכיר... 
‰מ‡זניים. אם שתי  וˆ„˜   .61 אבני המשקולות.  באמיתת  וכן  מזייף.  ואינו 
אחת  כף  ואין  בשוה  שוה  שמשקלם  וכן  ומאוזנים,  ישרים  המאזניים  כפות 
הוא  מהלוה  שמקבל  הכסף  אם  ‰כסף.  בבחינ˙   .62 מחברתה.  יותר  כבדה 
בקי  ואינו  מאחר  ימ‡ן.   .63 (פסולת).  סיגים  בו  מעורב  שאין  ונקי,  צרוף 
בבחינת הכסף אם הוא כסף נקי ומזוקק או שמא מעורב בו סיגים, הרי יתכן 
שמבלי משים ידחה את הכסף הצרוף והמזוקק וימאן לקחתו, ותחת זה יקח 
את הכסף המעורב עם סיגים. 64. ‰סי‚ים. פסולת הכסף. 65. מ˘˜ל ‰˜ל. 

י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ם  יו… ָכל  ב¿ּ ים  ƒב ׁ¿̆ חו… ו¿ ם,  ָל‰∆ ב  ּטו… ַמ‰  ים  ƒע ¿„ יו… יָנם  ≈‡ ו¿

ָין  נ¿ ƒע‰ָ  ‰ ז∆ ו¿ ם.  י‰∆ מ≈ י¿ ל  ָכּ ים  ƒ‚י ׂ ּƒ̆ ַמ יָנם  ≈‡ ו¿ ָנ‰,  יו… ל¿ ָ‰ע∆ ַמֲעָל‰ 

נו…  רו… ס¿ יר ח∆ ּƒינו… ַמכ ≈‡ ׁ∆̆ ָח„ - 54 ים ‰ּו‡: ָ‰‡∆ ƒָבר ּ י „¿ נ≈ ׁ¿̆ ֲחַמ˙  מ≈

ן  ‡ּוב≈ ר¿ ƒל  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ים,  ּƒנ‚ֻ ַ‰מ¿ ָרָכיו  ¿„ ּƒב ין  ƒח ַמב¿ ינו…  ≈‡ ו¿

ל  ָכּ ˙ו…  ‡ו…  ׂ̆ ַחפ≈ּ י¿ ּלּו  ƒפ‡ֲ  , ירו… ּƒַמכ ינו…  ≈‡ ו¿ ן  עו… מ¿ ׁƒ̆ ל¿  ׂ̆ ַחפ≈ּ ַ‰מ¿

ל…‡  ו¿ לו…  ¿̂ ∆‡  ‡ 55ָיבו… ים  ƒָעמ פ¿ּ  ‰ ָמּ ַכּ י  ּƒכ ‰ּו,  ≈‡ ָ̂ מ¿ ƒי ל…‡  ם  ַ‰ּיו…

י„  ƒמ ָּ̇ ב  ׁ≈̆ ‰ּו‡ חו… ׁ∆̆ י 56 ּƒף-ַעל-פ‡ַ ,‰ּ ן ָ‰ָ‡ָ„ם ַ‰ז∆ ‰ּו; כ≈ּ יר≈ ּƒַיכ

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ יָון  , 57כ≈ּ י‚ו… ׂ ּƒ̆ ב, ל…‡ ַי ‰ ַ‰ּטו… ׂ ≈̆ ׂ̆ ַמֲע ַחפ≈ּ ‰ ּומ¿ ׂ ∆̆ ֲע ַמ‰ ַיּ

 . נו… רו… ס¿ יר ח∆ ּƒַמכ

ב  ׁ≈̆ חו… ו¿  , ּבו…  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ָ‰ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ ַע  ≈„ יו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ ו¿
י‚  ׂ ּƒ̆ ַ‚ם ‰ּו‡ ל…‡ ַי ˙, ו¿ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒמ ח…ז ב¿ּ ¡‡ ל∆ ם ו¿ ∆‰ ‡˙ מ≈ ≈̂ ָל

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ  ׂ̆ ַחפ≈ּ ל¿ ל  ּ ≈̂ ַע ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆ ֲחַמ˙  58מ≈ ר,  ָׁ̆ ַ‰ָיּ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ָיָמיו  ל  ָכּ

בי‡ורים
‡ינו מכיר חסרונו. אדם שחולה ואינו מודע לכך, הרי כל זמן שלא נודע   ̆.54
לו על חוליו - לא ילך לדרוש ברופאים, כמו כן אדם שאינו מכיר בחסרונותיו 
ובדרכיו המגונים, הרי לא יתקן את עצמו מאחר ואינו מודע שזקוק הוא לכך. 
55. יבו‡ ‡ˆלו ול‡ יכיר‰ו. כמה פעמים יעמוד שמעון סמוך לראובן ובכל 
56. ˘‰ו‡ חו˘ב ˙מי„ מ‰  ואינו מכירו.  יזהה אותו מאחר  זאת ראובן לא 
57. כיון  יע˘‰. הוא מתבונן תמיד מה עליו לעשות כדי להשיג את הטוב. 
˘‡ינו מכיר חסרונו. כי בכדי להשיג את הטוב המושלם אפשר רק לאחר 
שעקר והסיר את הרע שבו, בבחינת ׳סור מרע ועשה טוב׳, ולכך כל זמן שאינו 
לא  הרי  המגונות,  ובאורחותיו  הרעות  במידותיו  ואינו מבחין  חסרונו  מכיר 
58. מחמ˙ ˘מ˙עˆל  יעקרם ולא יסירם ממנו וממילא לא ישיג את הטוב. 

שתי  הם  הלשונות 
טובות  אזהרות 
הנה  כי  מאד.  ומועילות 
הוא  במעשים  הפשפוש 
כלל  על  לחקור 
בו,  ולהתבונן  המעשים 
מעשים  בהם  הנמצא 
אשר  יעשו  לא  אשר 
פי  על  הולכים  אינם 
כי כל  וחוקיו,  ה׳  מצוות 
 – מאלה  ימצא  אשר 
אך  העולם.  מן  יבערם 
החקירה  הוא  המשמוש 
אפילו במעשים הטובים 
ולראות  לחקור  עצמם, 
היש בענינם איזה פניה 
(כגון  טובה  לא  אשר 
שבח  להשיג  כוונה 
להרויח  או  מבני-אדם 
ממון) או איזה חלק רע 
(כגון מעשה טוב שעלול 
לצאת ממנו נזק בעתיד 
או שיש בו הפסד לזולת 
שיצטרך  וכדומה) 
חלש  או  הוא  וחזק  הטוב  לבחון  בבגד  כממשמש  זה  והרי  ולבערו.  להסירו 
ובלוי, כן ימשמש במעשיו לבחון תכונתם (ענינם ותוכנם) בתכלית ההבחנה 
(בהבחנה מדוקדקת עד קצה היכולת) עד שישאר (האדם בעל המעשים) זך 

ונקי (ללא פניות וחלקים רעים במעשיו)״.

ָמ˙ו…  ׁ¿̆ ƒנ  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ָ‡ז  ו¿ ּנּו,  מ∆ּ ƒמ ים  ƒ‚י ּƒס‰ַ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒ̃ ‡ל… ‰ ל≈ ָ̃ ּ ָ̃ ֻז רּוָפ‰ ּומ¿ ¿̂

ף  ר≈ ּ…̂ ַל  ‡ ≈̂ ּ ַוי≈ ף,  ס∆ ָכּ ƒמ ים  ƒ‚י ƒס "ָ‰‚ו… 

ים,  ƒ‚י ּƒירּו ַ‰ס ƒס ָיּ ׁ∆̆ י" (מ˘לי כ‰, „) כ¿ּ ƒל כ∆ּ

רּוף. ָ̂ י  ƒל ‰ ַ‰כ¿ּ י∆ ¿‰ ƒז י‡ָ

 

ינו…  ≈‡ ו¿ ָ‰ָ‚יו  נ¿ ƒמ ב¿ּ  ‰ נ∆ּ ַׁ̆ ַ‰מ¿ ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ ו¿
 ‚‰ָ נ¿ ƒמ ב¿ּ ז  ח≈ ‡ו… ָח„  ∆‡ ַמן  ז¿ בּוַע,  ָ̃  

 ‚‰ָ נ¿ ƒו… מ˙ ‡ו… ˜ מ≈ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒָח„ מ ַמן ‡∆ ּוז¿  ‰ ז∆

 ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ָכָכ‰  ו¿ ר,  ַ‡ח≈  ‚‰ָ נ¿ ƒמ ז  ח≈ ‡ו… ו¿

 ı ָחפ≈ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם  ל¿  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ָלם.  עו… ל¿

ל…‡  ּכו… ו¿ ר¿ ַע ַ„ּ ≈„ ינו… יו… ≈‡ יר ו¿ ƒל ע ∆‡ ˙ כ∆ ָלל∆

˙ו…  ‡ו… ים  ƒיכ ƒל ַ‰ּמו… ים  ƒיל ƒב ּׁ¿̆ ‰ַ יר  ּƒַיכ

ַעם  ַפּ ם,  מ≈ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒ69מ ‰ּו‡  ן  ָלכ≈ יָ‰,  ל∆ ≈‡

 ‰ ע∆ ¿̇ ƒי ו¿ ַיֲחז…ר  ו¿ ָח„,  ∆‡ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ך¿  ל≈ י≈ ַ‡ַח˙ 

בי‡ורים
69. מ˘˙ומם. מתבלבל בהליכתו ותועה בדרכו מאחר ואינו מכיר את הדרך 

הסלולה המובילה לעיר.

ל  ָכּ ƒם, מ ƒַני ‡ז¿ מ…ּ ַבּ ׁ∆̆  „ ב≈ ף ַ‰ָכּ ַכּ ף ַבּ ס∆ ַ‰כ∆ּ

ם  ƒ‡ ּלּו ƒי ָטעּו˙. ‡ו… ֲ‡פ י„≈ ƒל ‡ ּלּו ָיבו… ≈‡

ינו…  ≈‡ ם  ƒ‡ ל,  ָ̃ ׁ¿̆ ƒמ ּוב¿ ף  ס∆ כ∆ ב¿ּ י  ƒ̃ ָבּ ‰ּו‡ 

ב  ָער≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ָר‡ּוי, ‡∆ ל ּבו… ָכּ כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒמ

י  ƒ̃ ָבּ ‰ּו‡  ם  ƒ‡ ֲ‡ָבל  ים.  ƒ‚י ƒס ּפו…  ַכס¿ ב¿ּ

ל ּבו…  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒף, ּומ ס∆ ל ּוַבכ∆ּ ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ל - ַבּ כ…ּ ַבּ

ָר‡ּוי  ָכּ ם  ל≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ66מ ‰ּו‡  ָ‡ז   - ָר‡ּוי  ָכּ

 ‰ ָמּ ּ ƒ„ ן  ָלכ≈ ל.  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ַבּ ם  ל≈ ָׁ̆ ו¿ י  ƒ̃ ָנ ף  ס∆ כ∆ּ

י˜  ּ ƒ„ ּ ַ̂ י ַ‰ ּƒָחר, כ ב¿ ƒף נ ס∆ כ∆ י˜ ל¿ ּ ƒ„ ַ̂ ן  ו… ׁ̆ ל¿

ָכל  ו¿ ָ‰ָרע  ו¿ ב  ַ‰ּטו… יר  ּƒכ‰ַ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂

ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ּול¿ ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

‚ּופו…  67ב¿ּ ַח  ר≈ טו…  ˙ יו… ¿‰ ƒל ו¿ ָר‡ּוי,  ָכּ ן  ∆‰ ָבּ

ח…ז  ¡‡ ל∆ ו¿ ּו˙  ׁ̆ פ¿ּ ּƒט‰ַ ַלֲעז…ב  ָמ˙ו…  ָחכ¿ ּוב¿

 ˙ בו… ֲערו… ַּ̇ יר  ƒס‰ָ 68(ז)ּול¿ בּוָנ‰  ּ¿̇ ַבּ

˙ערובו˙  ול‰סיר  ז. 
‰סי‚ים ממנו. ה׳מסילת 
ג)  מבאר  (פרק  ישרים׳ 
בבדיקת  שלבים  שני 
לדחות  א.  המעשים: 
ב.  הרעים.  המעשים 
לזכך המעשים הטובים. 
וז״ל: ״הנה הרוצה לפקח 
הנה  שתים  עצמו,  על 
ההשקפות הצריכות לו: 
מהו  שיתבונן  האחת, 
שיבחר  האמיתי  הטוב 
בו האדם והרע האמיתי 
שינוס ממנו. והשניה, על 
הוא  אשר  המעשים 
הם  אם  לראות  עושה, 
מכלל  או  הטוב  מכלל 
הרע... ודבר זה הודיעונו 
באמרם  ז״ל  חכמינו 
לו  ״נוח  יג):  (ערובין 
יותר  נברא  לאדם שלא 
ועכשיו  משנברא, 

ששני  ותראה  במעשיו״.  ימשמש  לה:  ואמרי  במעשיו;  יפשפש   – שנברא 

בי‡ורים
אבן המשקולת ששוקלים כנגדה בשתי כפות המאזניים, האבן מכאן והכסף 
פחות.              ישקול  הכסף  גם   - הגדולה  במקום  הקטנה  האבן  יקח  ואם  מכאן, 
ב‚ופו   .67 נקי...  כסף  דהיינו  כראוי  תשלום  מקבל  כר‡וי.  מ˘˙לם   .66
יצרו  לכבוש  הרעות,  מידותיו  על  להתגבר  בגופו  להתאמץ  הן  ובחכמ˙ו. 
ולהכניע תאותו, והן להשתמש בחכמתו ולהבחין בשכלו במדות הרעות כדי 
אדם  צריך  טוב  במעשה  גם  ‰סי‚ים.  ˙ערובו˙  ול‰סיר   .68 מתוכו.  לבערן 

לבחון שהמעשה יהיה זך ונקי ושלא יהיה מעורב בו משהו מהרע.

הגאוה  כמדת  רעות 
שמים.  יראת  מונעות 
בל  אפו  כגובה  ״רשע 
ד)  י,  (תהלים  ידרוש״ 
אני  סבור  המתגאה 
ואפסי עוד, ואינו מסוגל 
מלכות  עול  עליו  לקבל 
מדת  כן  שמים. 
מדה  ה׳קשה-עורף׳ 
ועקשן  מאד,  עד  מגונה 
רצונותיו,  פי  על  רק  חי 
דבר  לשמוע  מוכן  ואינו 
אפילו  המפריע  חכמה 
להנחותיו  במעט 

ורצונותיו המוקדמות.
בשלח  בפרשת  ומצינו 
״וילונו העם  טו):  (שמות 
מה  לאמר  משה  על 
ה׳  על  ויצעק  נשתה, 
        - נסהו״  ״ושם  וברש״י  נסהו״,  ושם  ומשפט  חק  לו  שם  שם  עץ...  ה׳  ויורהו 
רחמים  עלינו  בקש  יפה  בלשון  במשה  נמלכו  שלא  ערפו  קשי  וראה  לעם 
ישראל             מכלל  התורה  תובעת  נתלוננו״.  אלא  לשתות  מים  לנו  שיהיה 
ואף           הקב״ה.  על  התלוננות  לכדי  אותם  הביאה  זו  מדה  ׳קשה-עורף׳,  מדת 
מכל          הקב״ה,  נסי  בעיניהם  הכל  וראו  סוף  ים  קריעת  לאחר  מיד  שהיו 
נותנת           וברורה, כי המדה אינה  מקום הקשיות מפריעה להתלמדות פשוטה 
שאפילו                  עצמו,  על  זאת  לראות  יכול  ואדם  רצונותיו.  על  לותר  לו 
מאשר  שונה  להתנהג  עליו  משפיעות  אינם  בעיניו  שראה  ברורים  דברים 

הורגל.
וכמו כן כל המדות כולם מפריעים ליראת שמים. ולכן כדי להשיג יראה חייב 

לעקור מקרבו את מדותיו הרעות. 
ט. ו‡ם ˙˙יר ˜˘ר ‰יר‡‰ יב„לו ממך כל ‰מ„ו˙ ‰טובו˙. מצאנו שיראת 
להשגת  והאמצעי  היסוד  היא   - עצמה  בפני  מצוה  היותה  מלבד   – שמים 

 ׁ̆ י ƒ‡ ל ָכּ י  ּƒל, כ ַלכ…ּ יַע  ƒ„ ‰ו… ׁ̆ ל¿ י≈ ן  ָלכ≈
י  י„≈ ƒל ו…  ׁ̆ ַנפ¿ י‡  ƒב‰ָ ל¿  ‰ ∆̂ ָ‰רו…

ב  ָער≈ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂  ,˙ בו… ַ‰ּטו…  ˙ ּ„ו… ƒמ

י  ּƒכ ,‰ ּ„ָ ƒּומ ‰ ּ„ָ ƒל מ ם ָכּ ƒם ע ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי

ל  ˙ ָכּ ∆̃ ז∆ ח¿ ר ַ‰ַמּ ׁ∆̆ ∆̃ י‡  ƒ‰ ם ּׁ≈̆ ‰ַ ˙‡ַ ר¿ ƒי

יסּו‰ּו  ƒנ כ¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ַלחּוט  ָמ‰  „ו… ו¿  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

רּו  ׁ¿̆ ָ̃ ו¿  ,˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ י  ר≈ חו… ך¿  ˙ו… ל¿

ל  ָכּ י˜  ƒז ַ‰ח¿ ל¿ י˙ו…  ּƒ̇ ח¿ ַ̇ ב¿ּ ים  ƒר ָׁ̆ ¿̃

 ˜ ≈̇ ָנּ ƒ‰ ב¿ּ י  ּƒכ  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡  -  ˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ

ך¿  ָכּ  ,˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ ל  ָכּ לּו  פ¿ּ ƒי ר  ׁ∆̆ ּ ∆̃ ‰ַ

 ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ  ˙ ∆̃ ז∆ ח¿ ַ‰ַמּ י‡  ƒ‰  ‰‡ָ ר¿ ּ ƒי‰ַ

לּו  ¿„ ָבּ ƒי  ,‰‡ָ ר¿ ּ ƒי‰ַ ר  ׁ∆̆ ∆̃ יר  ּƒ̇ ַּ̇ ם  ƒ‡ (ט)ו¿

ן  כ≈ ו¿ י  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ַבּ ן  כ≈ ו¿ ר,  ַ‡ח≈ ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ

ָחָכם:  ‡ ּבו… ָ‡ַמר ‰∆ ≈̂ ּיו… ַעל ַכּ י. ו¿ ƒיע ƒב ר¿ ָבּ

ר ל…‡  ׁ∆̆ ּנּו, ֲ‡ ע∆ ּ ַי‚¿ ּ¿̇ ים  ƒיל ƒס "70ֲעַמל ַ‰כ¿ּ

טו).  י,  (˜‰ל˙  יר"  ƒע ל  ∆‡  ˙ כ∆ ָלל∆ ָיַ„ע 

ים                    ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַעל  מ…ל  ַלח¿  ׁ̆ י≈ ָכך¿  ל¿

ָ„ם  ַלמ¿ּ ל¿  ,‡ ו¿ ָּׁ̆ ‰ַ י  ל≈ ַ‰ב¿ ב¿ּ ים  ƒבּוע ‰ַ71ט¿ּ

ם  ƒַני ‡ז¿ ַ‰מ…ּ ר  ׁ∆̆ י… ו¿ ל  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ  ˜ ∆„ ∆̂

ים,  ƒר ָׁ̆ ים ַ‰י¿ ƒָרכ ּ ם „¿ ˙ ָל‰∆ רו… ‰ו… ף ּול¿ ס∆ יַנ˙ ַ‰כ∆ּ ƒח יָעם ב¿ּ ƒ„ ‰ו… ּול¿

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ‰ ָלּ ƒס 72מ¿ ָחָנ˙ו…  ַ‰ב¿  ˙ ַלּ ƒח ¿̇ ּƒב ָ‰ָ‡ָ„ם  ר…ר  ב¿ ƒי ַמַען  ל¿

‰ּו‡  ו¿ ָב‰,  ַ‰ּטו… ל  ָכּ ם  ָׁ̆ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ן  ׁ≈̆ „ָ ו¿ ַרֲעָנן  ם  ָמ˜ו… ל¿ ‰ּו  י‡≈ ƒב ּ¿̇

‰ּו‡            ו¿ ים,  ׂ ƒ̆ ֲע ַ‰ַמּ ל  ָכּ ף  73סו… ‰ּו‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ם,  ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי

ָ‡ָ„ם,  ל  ָכּ ƒמ ל  ≈‡ ו… ׁ̆ מו…  ׁ¿̆ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ָל‰  ≈‡ ּׁ¿̆ ‰ַ74

 "‰‡ָ ר¿ ƒי ל¿ ם  ƒ‡ י  ּƒכ  , ך¿ ָמּ ƒע מ≈ ל  ≈‡ ׁ…˘ יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰ "ַמ‰  יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

 ‰‡ָ ר¿ ּ ƒ(ח)ַ‰י י  ּƒ̇ ל¿ ּƒב ב  ָׁ̆ ח¿ נ∆  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע ּום  ׁ̆ ין  ≈‡ ו¿ יב),  י,  („ברים 

ָר‰. ‰ו… ַ‰ט¿ּ

‰ט‰ור‰.  ‰יר‡‰  ח. 
יחזקאל׳  ׳אור  בספר 
עו)  עמוד  ומוסר,  (יראה 
יראת  להשיג  כדי  כתב: 
ראשית  חייב  שמים 
הענינים  מנפשו  לעקור 
ליראה.  המפריעים 
ורצונות  תאוות 
מתנגדות  עולם-הזה 
ליראת שמים, וכן מדות 

בי‡ורים
70. עמל ‰כסילים ˙י‚ענו. כסילותם גורם להם עמל המיגען, אשר לא למדו 
דרכי מבואות העיר (ללכת בדרך כבושה, וטורח הרבה) ומתיגע ליכנס דרך 
פחתים ובצעי המים ויגע בטביעות רגליו בבוץ (רש״י). 71. ‰טבועים ב‰בלי 
בהם  שאין  בהבלים  ושרויים  ממש,  בהם  שאין  בדברים  השקועים  ‰˘ו‡. 
73. סוף כל ‰מע˘ים. תכלית כל  72. מסיל‰. דרך סלולה וישרה.  תכלית. 
דבר ככתוב בסוף קהלת: ׳סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו 

שמור כי זה כל האדם׳. 74. ‰˘‡ל‰. הבקשה אשר ה׳ מבקש מכל אדם.

והדעה, והוא מסור בידי 
מסור  יצרו  ואין  יצרו 
שיהא  יתכן  לא  בידו, 
שבין  במצוות  שלם 
ואם  למקום,  אדם 
ידועה  במדה  מקיימן 
שאינו  מפני  רק  הוא 
התנגדות  בהן  פוגש 
המדות  אחת  מטעם 
בהפגשו  אבל  המגונות, 
לא  שלהן  בהתנגשות 
תעמוד יראתו בפניהן״!

 - מתוקנות  מדות  ללא 
אי אפשר להיות שלמים 
אדם  שבין  במצוות  אף 
למקום, ואם אם נראה לעין שמקיים מצוות בשלמות הוא רק מפני שלא בא 

לידי נסיון, ואילו בא לידי נסיון לא היה עומד בו!  
ואין  לתורה  לעלות  אותו  שמכבדים  חרד  דוגמא:  איש״  ה״חזון  לכך  ומביא 
הכיבוד מספיק לו לפי מעלתו ולכן הוא אינו עולה – מידת הכבוד שבו גרמה 

לו לעבור על: ״ועוזבי ה׳ יכלו״ – זה שקורין לו לעלות לתורה ואינו עולה.
האדם הזה מקולקל בשורשו שיצר הרע שופטו וכל עשיית מצוותיו הן פרי 
ההרגל המתאימות לכבודו ולתאוותיו ולהלך חייו, אך נסו לפגוע בו כי אז 

תתהפך הקערה על פיה! 

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ּון  ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿

ל                  ָיכו… ָחָכם  ∆‰  ,˙ ָרעו… ו¿  ˙ בו… טו…

יל  ƒס ַ‰כ¿ּ ו¿  ,˙ בו… טו… ל¿  ˙ ָ‰ָרעו…  ˙ ו… ׂ̆ 75ַלֲע

.˙ ָרעו… ˙ ל¿ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒ76מ ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע

ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒמ ינו…  ≈‡ ו¿ ך¿  ׁ∆̆ ח… ַבּ ך¿  ל≈ ‰ו… ׁ∆̆ י  ƒמ
 ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ∆‡  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ּון  ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿

ן  ‚ו… יו, כ¿ּ ָ̇ ֻכּיו… ל ז¿ ˙ ָכּ ∆„ ַ‡ב∆ּ ‰ ַ‰מ¿ ּ„ָ ƒּבו… מ

ר            ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ב¿ּ  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒ‰ַ77מ

בי‡ורים
75. לע˘ו˙ ‰רעו˙ לטובו˙. להשתמש עם המדות הרעות למטרה טובה, כגון 
הגאוה  במדת  וכן  חכמה׳.  תרבה  סופרים  ל׳קנאת  להשתמש  הקנאה  במדת 
במדת  כגון,  לרעו˙.  טובו˙  מ„ו˙   .76 ה׳׳.  בדרכי  לבו  ל׳ויגבה  להשתמש 
ובמדת אהבה, ישתמש לאהוב את  הרחמנות ישתמש לרחם על האכזרים. 
טובים,  ובמעשים  בתורה  אף שהוא מלא  במע˘יו.  ‰מ˙‚‡‰   .77 הרשעים. 
מכל מקום אסור לו להתגאות בכך, כשכל כוונתו בזה להתגדל ולהשתרר על 

בני אדם. 

ין  ≈‡ ׁ∆̆ ּוכ¿  ,˙ בו… טו…  ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ ָך  מ¿ּ ƒמ

ָר‰  ו… ּ̇ ָך  ָי„¿ ין ב¿ּ ≈‡ ,˙ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒָך מ ָי„¿ ב¿ּ

לּוָי‰  ּ¿̇ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ל  ָכּ י  ּƒ(י)כ  ,˙ וו… ¿̂ ƒּומ

״ותיראן  טובות.  מידות 
האלקים  את  המילדות 
דבר  כאשר  עשו  ולא 
מצרים  מלך  אליהן 
הילדים״  את  ותחיין 

(שמות א, יז). ובמסכת סוטה (יא:) דורשת הגמרא: ״ותחיין את הילדים – תנא 
לא דיין (למילדות) שלא המיתו אותן (את הילדים) אלא שהיו אף מספיקות 
להם מים ומזון״ (ומסייעות להחיותם, דהיינו שהיו מחביאות אותם בבתיהן 

ומגדלות אותם. רש״י).
מסירות נפשן של המילדות מוכיחה בלי ספק על מידותיהן הטובות ועל טוב 
ליבן. מדוע אין התורה מדגישה תכונות אלו? מדוע הזכירה התורה רק את 

יראת האלקים שלהן?
בספר ׳זכרון מאיר׳ מבאר, שמכח מידות טובות לבד לא היו המילדות יכולות 
הם  המלך  צו  הפרת  מתוך  כאלה  נפלאים  מעשים  שעשו.  מה  את  לעשות 
יכול  אלקים  ביראת  שספוג  מי  רק  אדם.  שבכח  ההטבה  מגבול  למעלה 
להתעלות להנהגה כזו ולהתעלם מן הסכנה הגדולה. לפיכך קבעה התורה 
את הגורם האמיתי: ״ותראין המילדות את האלקים״! ולכן - ״ולא עשו כאשר 

דבר אליהן מלך מצרים ותחיין את הילדים״.
נאמר  לא  כאן  גם  בתים״.  להם  ויעש  האלקים  את  המילדות  יראו  כי  ״ויהי 
״כאשר הטיבו עם הילדים״, אלא ״כי יראו״, ללמדך כי השכר של ״ויעש להם 
בתים״ בא עבור היראה.  הן יראו את ה׳ ולפיכך זכו לבתים של תורה ויראה, 
בתי  אמר  חד  ושמואל,  ״רב  (יא):  סוטה  במסכת  כדאיתא  מדה.  כנגד  מדה 
כהונה ולויה – אהרן ומשה. וחד אמר: בתי מלכות – דוד נמי ִמִמְרָים קאתי״. 

י. כי כל ‰˙ור‰ ˙לוי‰ ב˙י˜ון ‰מ„ו˙. כתב הגר״א (באבן שלמה פ״א): ״כל 
עבודת ה׳ תלוי בתיקון המדות, וכל החטאים מושרשים במדות, ועיקר חיות 

האדם הוא להתחזק תמיד בשבירת המדות, ואם לאו למה לו חיים״. 
כתב ה״חזון איש״ זצ״ל (אמונה ובטחון פ״ד אות ה-ו): ״מן המונחים הקיימים 
כי תיקון המדות מתיחס לאלה המצוות שהם בין אדם לחברו, וחובת היראה 
בשביל מצוות שבין אדם למקום יתברך, ומן המונח הזה קיימת הדעה כי יש 
בני אדם שלמים במצוות שבין אדם למקום יתברך וחסרים בתיקון המדות 
אל  לחודר  באמת  קיימת  זו  דעה  אין  אמנם  לחברו.  אדם  בין  רעים  והם 
פנימיות חזיון הזה. כי האמת, זה שמדותיו כברייתן ולא הותקנו על פי המוסר 

ר. ַ‡ח≈ ˙ ל¿ ƒי ר ַ‰ַבּ כ≈ ן, ּומו… מו… ט¿ ַע ַ‰ַמּ ≈„ ינו… יו… ≈‡ , ו¿ י˙ו… ב≈ ב¿ּ

 

 ‰ ּ„ָ ƒָכל מ , ו¿ ּזו… ƒמ ‰ ָנּ ֻׁ̆ יו זו… מ¿ ָ̇ ּ„ו… ƒר…ב מ י ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ ּƒן כ נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰
ָכ‡ן  ו… ל¿ ּ̇ כ¿ ַׁ̆ ַע˙ ָ‰ָ‡ָ„ם, זו… מו… ּ„ַ ˙ פ∆ ר∆ ‰ 81טו… ּ„ָ ƒּומ 

ַחר         ב¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ ָכל  ל¿ עו…  ּ ַסי¿ מ¿ ָ‰ָרע  ר  ∆̂ י≈ ו¿ ָכ‡ן,  ל¿ ו…  ּ̇ כ¿ ַׁ̆ מו… זו…  ו¿

ר,  ָבּ ¿„ ּƒמ ַבּ ך¿  ל≈ ‰ו… ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם  ל¿  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿  .‰ּ ָבּ ׁ∆̆ חּו˙  ‰ַ82ָפּ

 ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ו¿ ים  ƒב ≈‡ ּוז¿ ים  ƒר מ≈ ּונ¿  ˙ ַוֲ‡ָריו… ים  ּƒב ּ„ֻ ּבו…  ים  ƒע ¿‚ ּופו…

ל  ם ָכּ ƒם ע ח≈ ָלּ ƒ‰ יָניו ּול¿ ˜…ַח ע≈ פ¿ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂  ‰ּ ׁ̆ ַ‰ז∆ י ƒ‡‰ָ .ים ƒ̇ י ƒח ׁ¿̆ ַמ

פּו‰ּו  ר¿ ט¿ ƒי ָח„,  ∆‡ ַ‚ע  ר∆ יָניו  ע≈ ים  ƒַיֲעל ם  ƒ‡ ו¿ ָח„,  ∆‡ ו¿ ָח„  ∆‡

ֲ‡ָו‰  ַּ̇ ‰ַ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ ָ‰ָרעו… יו  ָ̇ ּ„ו… ƒמ ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ך¿  ָכּ ים.  ƒ̃ י ּ ƒז ַ‰ַמּ

ּבו…  ƒל ב¿ּ  ˙ לו… ּ ¿‚ ל¿ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ן,  ∆‰ ָבּ  ‡ ≈̂ ַכּיו… ו¿ ַעס  ַ‰ַכּ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ו¿

     ˙ מ∆ ר ָ‰‡¡ ּבו… ‡ו… ּ ƒל ƒר מ ≈̃ ָע ם, י≈ נ≈ ּ¿̃ ַ̇ י¿ ל…‡  ם ו¿ ַעל≈ּ ¿̇ ƒי ם  ƒ‡ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇

י„"  ƒמ ָ̇ י  ּ ƒ„ ¿‚ נ∆ ל¿ י ‰'  ƒ̇ י ּ ƒו ׁƒ̆ 84" ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿  . ך¿ ׁ∆̆ ח…  ׁ̆ ָימ≈ 83ו¿

(˙‰ילים טז, ח).

בי‡ורים
תמיד  שתלך  הגר״א:  פירש  רגליהם״,  בעפר  מתאבק  והוי  לחכמים,  ועד 
אחריהם, כמו שנאמר (משלי י״ג) הולך את חכמים יחכם, ומשלו לחנוני מוכר 
בשמים שנשאר האבק בו. ובפרקי דר״א (פכ״ה) מסיים על משל זה: כך כל מי 
שהולך עם הצדיקים לוקח מדרכיהם וממעשיהם הטובים. ובאדר״נ (ו׳): בזמן 
שתלמיד חכם נכנס לעיר אל תאמר איני צריך לו, אלא לך אצלו. 81. טורפ˙ 
ומושכתו אליה.                דעתו של האדם  ונוטלת את  חוטפת  כל מדה  „ע˙ ‰‡„ם. 
82. ‰פחו˙ ˘ב‰. שיבחר בצד השלילי ביותר שבה. 83. וימ˘ חו˘ך. יהיה 
לבו חשוך מאד. 84. ˘וי˙י ‰' לנ‚„י. תמיד אחשוב כאילו ה׳ עומד נגדי ורואה 
מעשי. ומסיים הפסוק ״כי מימיני בל אמוט״, כי בעבור זה יעמוד מימיני לעזור 

 . נו… לו… ¿̃ ּƒב  „ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒּומ רו…  ל ֲחב≈ ׁ∆̆ נּו˙  ¿‚ ּƒב י„  ƒמ ָּ̇ מו…  ¿̂ ַע  ‰ ַיפ∆ּ 78ּומ¿

 ׁ̆ י≈ ו¿ ח,  ָבּ ֻׁ̆ ן מ¿ ƒַיי י˙  ƒָחב  ‡ ַמל≈ּ מ¿ּ ׁ∆̆ י  ƒמ ‰ ל¿ מ∆ ּ„ו… ׁ̆ ַ‰‰ּו‡  י ƒ‡‰ָ ו¿

ן  ƒי ַ‰ַיּ ל  ָכּ ‡ַב„  י…ּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡ ָטן,  ָ̃ ב  ∆̃ נ∆ י˙  ƒָחב ∆‰ י˙  ּƒ̇ ח¿ ַ̇ ב¿ּ

 ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ ך¿  ָכּ  ; ˙ו… ‡ו… ם  ּ…̇ ס¿ ƒי ל…‡  ם  ƒ‡ ָטן  ָּ̃ ‰ַ ב  ∆̃ ּ נ∆ ַבּ ח  ָבּ ֻׁ̆ ַ‰מ¿

י  ≈„ ַעל-י¿ ל  ַ‰כ…ּ  „ ַ‡ב≈ּ י¿ ָר‰,  ו… ּ̇  ‡ ָמל≈ ‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,‰ּ ַ‰ז∆

ם  ≈‰ ים  ּƒַעט ּומ¿ ָנּ‰.  ּ ¿̃ ַ̇ ל¿  ׁ̆ ָיחּו ל…‡  ם  ƒ‡ ַ‰ז…ּ‡˙  ָ‰ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

מו…  יר, ּוכ¿ ּƒכ‰ַ ים ל¿ ƒין ֲחָכמ ≈‡ ׁ∆̆  ׁ̆ ˙. י≈ מ∆ ים ָ‰‡¡ ƒיר ּƒכ ָלם ַ‰ַמּ עו… ָבּ

ל…‡  ך¿  ָכּ ם,  ֻסָלּ ב¿ּ  ˙ ַלֲעלו… ל  ָיכו… ָליו  ַר‚¿ י  ּ≈̇ ׁ¿̆ טּוַע  ָּ̃ ‰ַ ין  ≈‡ ׁ∆̆

‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ בּוָנ‰.  ּ¿̇ ּבו…  ין  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿  ˙‚ַ ר≈ ַמ„¿ ב¿ּ  ‰ ַיֲעל∆

ל  ָכּ ים  ׂ ƒ̆ ָיּ ׁ∆̆ ַע„  עּוָריו  נ¿ּ ƒמ ָלם  ָ‰עו… ֲ‡ַו˙  ַ̇ ב¿ּ ע  ַבּ ט¿ ƒנ ו¿ ָחָכם, 

ל  ּ‚ַ י ֻ‰ר¿ ּƒרו… ָ‰ַרע, כ ¿̂ ƒן י ˆו… ˙ ר¿ ו… ׂ̆ ַלֲע ֲ‡ָו˙ו… ו¿ ַּ̇ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ָמ˙ו… ל¿ ָחכ¿

 , ו… ׁ̆ ַנפ¿ ב¿ּ ים  ƒבּוע ¿̃ ם  ≈‰ ׁ∆̆ ַע„  ים  ƒָרע‰ָ ים  ׂ ƒ̆ ֲע ַמּ ַבּ עּוָריו  נ¿ּ ƒמ

ׁ̆ ּבו…  ּ י≈ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ˙. ו¿ ׁ̆ ָ‰ֲעו…נו… ח ָי˜ּו ַפּ ƒט 79מ ל≈ ָמּ ƒ‰ ‡…„ ל¿ ‰ לו… מ¿ ׁ∆̆ ָ̃ ו¿

ים, ַ‡ך¿ ל…‡ ָ‰ָי‰  ƒב ים טו… ƒָרכ ¿„ ּƒך¿ ב יל≈ ı ל≈ ַ‚ם ָחפ≈ יר ו¿ ּƒכ‰ַ ָמ‰ ל¿ ָחכ¿

ים,  ƒר ָׁ̆ ים ַ‰י¿ ƒָרכ ּ ¿„‰ַ ָמ‰ ו¿ ם ַ‰ָחכ¿ ∆‰ מ…ַע מ≈ ׁ¿̆ ƒים ל ƒל ַ‰ֲחָכמ ∆̂ ≈‡80

ן  מו… ׁ̆ לו… ַמט¿ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ ‰ ל¿ מ∆ „ו… ים. ו¿ ּƒכ ַׁ̆ ַמֲח ך¿ ב¿ּ ל≈ ך¿ ‰ו… ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒּומ

בי‡ורים
78. ומיפ‰ עˆמו ˙מי„ ב‚נו˙ ˘ל חברו. עורך מעשיו הטובים וחכמתו למול 
מעשי חבירו או חכמתו כדי שמתוך כך יראה שהוא מכובד וחבירו בזוי, נמצא 
מתפאר בחסרונותיו של חברו ובסכלותו, וזהו ״מתכבד בקלון חברו״, שעל ידי 
השוואה זו מכבד את עצמו בגנות חברו. 79. מפח י˜ו˘. ממלכודת המוקש 
של רשת העוונות. 80. ‡ˆל ‰חכמים. במסכת אבות (א, ד): ״יהי ביתך בית 

יַע  ּ ƒ‚ַי ָניו, ו¿ ס ָבּ נ≈ יַפר¿ ƒל ו כ≈ּ ַכל¿ ך¿ ַ‰ּלּוַח י¿ ו… ּ̇ ƒיו, ּומ ָ̇ בו… חו… ָרָכיו ו¿ ¿̂ ּו

י  ּיּור≈ ƒ̂ רּו ּבו…  ּ י¿ ַ̂ ים י¿ ƒיל ƒס ב ָ‰ָ‡ָ„ם: ַ‰כ¿ּ ך¿ ל≈ ָל‰. ָכּ „ו… ּ ¿‚ ˙ ל∆ ע∆ ˙ו… ל¿

ם  ָבּ ƒּו ל‡ יַמל¿ּ ƒן, ו ל 92ָוָ‡ו∆ ב∆ י ‰∆ ≈̃ ּו ּ̃ ƒבּו ָעָליו ח ּ¿̇ כ¿ ƒי ר, ו¿ ∆̃ ׁ∆̆ ל ו¿ ב∆ ∆‰

ב  ַּ̇ כ¿ ƒם מ ָבּ ƒבּו ַעל ל ּ¿̇ כ¿ ƒי ים  ƒיל ּƒכ ׂ ¿̆ ַ‰ַמּ ו¿ י˜;  ƒָור ל  ב∆ ∆‰ ˙ בו… ָׁ̆ ַמֲח

˙, ַע„  ּ„ו… ּƒַמ˙ ַ‰מ ָחכ¿ ˙ ו¿ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ ‰ַ „ סו… ‰ּו‡ י¿ ׁ∆̆ ים,  ƒ‰…ל ¡‡

ַנ˙  ָוּ ַכּ  ‰ ָ̇ ָ‰י¿  ‰ ָלז∆ ו¿ יַע.  ƒ̃ ָ‰ָר ז…ַ‰ר  כ¿ּ ם  ָ̇ ו… ׁ̆ ַנפ¿ ירּו  ƒ‰ ַיז¿ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

ם ַעל לּוַח  ב≈ ¿̇ ָכּ יָך,  ∆̇ ע… ב¿ּ ¿̂ ם ַעל ‡∆ ר≈ ׁ¿̆ ָ̃ 93" : רו… ָ‡מ¿ ב¿ּ ל…מ…‰  ׁ¿̆

ָך" (מ˘לי ז, ‚).  ב∆ּ ƒל

ַזך¿  ם  ƒ‡ ָנַער,  ר  ַנכ∆ּ ¿̇ ƒי ַמֲעָלָליו  ב¿ּ ם  ּ‚ַ94" ל…מ…‰:  ׁ¿̆ ָ‡ַמר   „ עו…
ַעל  ַמר  ¡‡ נ∆ סּו˜  ַ‰ָפּ  ‰ ז∆ י‡).  כ,  (˘ם   " לו… ע√ ָפּ ר  ָׁ̆ ָי ם  ƒ‡ ו¿  

מו…  כ¿ּ ם.  י‰∆ ≈̇ ּ„ו… ƒמ ר  ָכּ ƒנ ם  י‰∆ עּור≈ נ¿ּ ƒמ י  ּƒ95כ ים,  ƒָער ַ‰נ¿ּ ָחַנ˙  ַ‰ב¿

ם  ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒּומ ,˙ ׁ∆̆ ˙ ב…ּ ּ„ַ ƒם מ ∆‰ ‰ ָבּ ∆‡ ר¿ ƒים נ ƒָער ˙ ַ‰נ¿ּ ָ̂ ¿̃ ƒמ ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ ׁ∆̆

ל  ים ‡∆ ƒט ם נו… ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒָו‰, ּומ‡ֲ ַּ̇ ל ַ‰ ים ‡∆ ƒט ם נו… ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒַעּזּו˙, ּומ‰ָ -

בי‡ורים
בהם  להתבונן  לבך  שים  ‡ˆבעו˙יך.  על  ˜˘רם   .93 ושקר.  עמל  ו‡ון.   .92
י˙נכר  במעלליו  ‚ם   .94 לבך.  במחשבות  היטב  לזכרם  אותם  וחקוק  תמיד, 
בהתנהגותו.                     הוא  תמים  והאם  טהור  האם  להכיר  ניתן  בנערותו  כבר  נער. 
95. כי מנעורי‰ם נכר מ„ו˙י‰ם. במסכת ברכות (מח.) מביאה הגמרא מאמר 
השגור בפי הבריות: ״בוצין בוצין מקטפיה ידיע״, פירוש, כל דלעת ודלעת כבר 
בקטנותה לפי השרף היוצא ממנה בשעת חניטה, ניתן להכיר את איכות הפרי 
כיצד  לדעת  ניתן  בקטנותם  ממעשיהם  אדם  בבני  כן  וכמו  טוב,  יהיה  אם 

יתנהגו לכשיגדלו.

ָ‡ר   ּׁ¿̆ ƒמ ׁ̆ ָמ˙ו… ַחָלּ ָחכ¿ ‚ּופו… ּוב¿ ַל„ ‰ּו‡ ב¿ּ ּנו… ׁ∆̆ ָע‰  ָׁ̆ ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ
ם  ָ„ם ‰≈ ל¿ ָוּ ƒ‰ ם יו… ˙ 86ב¿ּ ּיו… ƒר ל ַ‰ב¿ּ י ָכּ ּƒכ ,˙ ּיו… ƒר ל ‰ַ85ב¿ּ ָכּ

יך¿  ƒר ָ̂ ָמם, 87ֲ‡ָבל ָ‰ָ‡ָ„ם  ¿̂ ַע ים ל¿ ƒע ּ ַסי¿ ים ּומ¿ ƒל כ¿ ‡ו… ים ו¿ ƒכ ל¿ ‰ו…

ָמ˙ו…                ׁ¿̆ ƒנ ל¿ ּון  ּ̃ ּƒ̇ ר  ≈̇ יו… יך¿  ƒר ָ̂ ן  ַ‚ם-כ≈ּ ו¿  , ‚ּופו… ב¿ּ ל  „ו… ּ‚ָ ט…ַרח 

ָ‰ָ‡ָ„ם  י  ּƒכ ים,  ƒב טו… ים  ƒָרכ ּ ¿„ ין  ƒב‰ָ ּול¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿ ן  ּ≈̃ ַ̇ 88ל¿

 ‰ מ∆ 90ּ„ו… ּבו…  ƒל ַ‡ך¿  ָמ‰,  ≈‰ ב¿ ּƒכ  ‚ ≈‰ 89נו…  „ ַלמ≈ּ מ¿ ל…‡  ב¿ּ ˙ו…  ָלּ ƒח ¿̇ ּƒב

 - ׁ̆ פ≈ּ ƒַי„ ט ּ‰ ב¿ּ ם ַ‰ּלּוַח ַ‰ז∆ ƒ‡ ,ב ָעָליו ּ…̇ כ¿ ƒּו‡ מּוָכן ל‰ ׁ∆̆ לּוַח  ל¿

 ‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י ל ו¿ ≈̃ ל¿ ַ̃ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ ים ַע„  ƒי ‰ֲ91ָבל טּוט≈ ר¿ ׂ ƒ̆ ט ָעָליו  ט≈ ר¿ ׂ ַ̆ י¿

ָיָניו  נ¿ ƒע ר  ∆„ ס≈ ָעָליו  ב  ּ…̇ כ¿ ƒי ָחָכם  ∆‰ ֲ‡ָבל   ,„ עו…  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ּבו… 

בי‡ורים
לי ולא אהיה נוטה לנפול. (מצודת דוד). 85. ‰בריו˙. בעלי חיים. 86. ביום 
‰ול„ם ‰ם ‰ולכים. במסכת בבא קמא (סה:) אמר רבא: שור בן יומו (ביום 
שנולד, הרי הוא כבר) קרוי שור, איל בן יומו קרוי איל. והכוונה שעגל משעה 
ובדעתו.                  במהלכו  במאכלו,  עניניו,  בכל  גדול  שור  כמו  הוא  הרי  שנולד 
גדול  טורח  יש  כשנולד  האדם  כלומר,  ‚„ול.  טורח  ˆריך  ‰‡„ם  ‡בל   .87
להוריו בטיפול גופו ובגידולו. 88. ל˙˜ן ‰חכמ‰. ללמדו דרך הישר ולעלות 
במדרגות החכמה. 89. נו‰‚ כב‰מ‰. כאמור בפסוק (בראשית ח, כא) ״כי יצר 
לב האדם רע מנעוריו״. פירוש, כי הרצונות של לב האדם הם רעים מילדותו, 
מהרגע שנולד. ובאיוב (יא, יב) ״ועיר פרא אדם יולד״, ופירש ה׳מצודת דוד׳, כי 
כל אדם כאשר יולד הוא כעיר פרא מבלי חכמה, וכאשר יכין לבו הנה ישכיל. 
90. „ומ‰ ללוח ˘‰ו‡ מוכן לכ˙וב עליו. באבות (ד, כ): ״אלישע בן אבויה 
ניר חדש...״ כשם שדיו  על  לדיו כתובה  דומה,  הוא  ילד למה  אומר, הלומד 
הכתובה על ניר חדש - שעדיין לא כתבו בו - הדיו נבלע ונדבק בו היטב, ואינו 
נמחק לעולם, כמו כן הלומד בעודו צעיר כאשר עדיין לא נחקקו במוחו ענייני 
משתכח.                ואינו  היטב  בו  נחקק  לימודו  לקבל,  פנויים  וליבו  ודעתו  העולם, 

91. ‰בלים. דברים שאין בהם ממש.

שאז  הזה,  והדיבוק 
כשיהיה זמנה להתפרש, 
מכל  לגמרי  תתפרש 
הולך  הוא  ואם  וכל. 
בדרך טוב, הוא מרחיקה 
מעצמו. והנה בזמן הזה, 
הערלה,  הרחק  שהוא 
הוא  מפיו  היוצא  ההבל 
אחרא  סיטרא  מכניע 
גדולה,  שבירה  ושוברה 
וממשיך הכח של  וחוזר 
שקיבל  התורה 
שנולד.  קודם  בראשונה 
לקבל  שהשלים  וכיון 
לו לעשות,  יש  אז  הכח, 
ולכן הוא חייב במצוות.

מ„ו˙.  ספר  ז‰  י‚. 
ירוחם  רבי  המשגיח 
זצ״ל  ליבוביץ  הלוי 
ממיר כתב (ד״ת ד, לט): 
מאדמו״ר  שמעתי  ״פעם 
על  זצ״ל  מקלם  הסבא 
נזכר  לא  השאלה מדוע 
כל  בתורה  בפירוש 
הענין והחומר של מידות [וכבר עמד על זה רבי חיים ויטאל בשערי קדושה 
ח״א שער ב]. ואם כי מידת הגאוה אמנם נזכרת בתורה, כנאמר ״ורם לבבך 
וגו׳ ״ (דברים ח, יד) ועוד כאלה, אולם מידות הכעס והקנאה וכד׳, אשר הינם 

ים  ƒ̃ ָּ̇ ע¿ 98נ∆ יָנם  ≈‡ ָנ‰  ¿̃ ּ ƒז‰ַ י  ימ≈ ּƒב ֲ‡ָבל 

י  ימ≈ ּƒב ם  ∆‰ ָבּ ָ‰יּו  ּׁ∆̆  ‰ ַמּ ƒמ ל  ַ̃ ב¿ּ

ף,  ס∆ כ∆ּ ַטס  ל¿ ים  ƒמ ּ„ו… ם  ≈‰ ו¿ ֲחרּו˙.  ַ‰ַבּ

 ‰ ֲחֻלָ„ּ ָל‰  ע¡ ∆‰ ו¿ ע  ַ̃ ר¿ ַּ̃ ַבּ ָטמּון  ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

˙ו…  יך¿ ‡ו… ƒר ָ̂  , ָמָנ˙ו… ַ‰ט¿ ך¿  ‡…ר∆ 99ב¿ּ ָעָב‰ 

ַע„   ‰ ָ̃ י ƒר מ¿ ַ‡ַחר   ‰ ָ̃ י ƒר 100מ¿ ף  ס∆ ַ‰כ∆ּ

ך¿  ָכּ  .‰ ∆‡ ַ‰ָנּ ‰ּו  ≈‡ ַמר¿ ל¿ ף  ס∆ ַ‰כ∆ּ ּוב  ׁ̆ ָיּ ׁ∆̆

 , ָ‰‚ו… נ¿ ƒּכו… ּומ ר¿ י ַ„ּ ƒפ ר ָ‰ַלך¿ ל¿ ׁ∆̆ ָ‰ָ‡ָ„ם ֲ‡

 ,˙ רּועו… ּ¿‚‰ַ  ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ י  ≈̃ מ¿ ƒע ב¿ּ ע  ַ̃ ׁ¿̆ ƒנ ו¿

ין  ב≈ּ יל  ּ ƒ„ ַ‰ב¿ 101ל¿ לו…  כ¿ ׂ ƒ̆  § ט̆… ל¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂

יל  ּ ƒ‚ ַ‰ר¿ ּול¿ ר  ‰ו… ַ‰ָטּ ין  ּוב≈  ‡ מ≈ ַ‰ָטּ

 ˙ בּועו… ˙ ט¿ ּ„ו… ּƒיּו ַ‰מ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ָ„‰ ַע„  ֲעבו… ַבּ

. ּבו… ƒל ˙ ב¿ּ ּורו… ׁ̆ ¿̃ ּו

ם  ַּ̇ ח¿ נ∆ ו¿ ב  ַּ̇ כ¿ ƒנ  ˙ ּ„ו… ƒמ ר  פ∆ ס≈  ‰ (י‚)ז∆

בי‡ורים
טמון  שהיה  הזמן  מריבוי  ‰טמנ˙ו.  ב‡ורך   .99 משתנים.  נע˙˜ים.   .98
באדמה. 100. מרי˜‰. שפשוף וניקוי לסלק כל מה שנדבק בו. 101. ל‰ב„יל. 

לדעת לחלק. 

 ˙ ּ„ו… ƒמ ל  ָכּ י  ּƒכ ַ„ע,  ו¿  .˙ בו… טו…  ˙ ַמֲעלו…

י  ימ≈ ּƒב ּבו…   ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ָ‰ָ‡ָ„ם 

י  ימ≈ ּƒב ָ‰יּו  ם  ≈‰ נּו˙,  ¿̃ ּ ƒז‰ַ ו¿ ֲחרּו˙  ַ‰ַבּ

ַמן ַ‰‰ּו‡  ּ ז¿ ַבּ ֲחרּו˙, ַ‡ך¿  ַּׁ̆ ‰ַ ו¿ „ּו˙  ל¿ ַ‰ַיּ

יָ‡ם  ƒַלֲ‰ב ם ו¿ ָ̇ ‡ו… ַ‰ר¿ ַח ל¿ ל…‡ ָ‰ָי‰ ּבו… כ…ּ

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ƒָער ַ‰נ¿ּ 96ו¿  .‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ‰ַמּ י  י„≈ ƒל

ּיּוַכל  ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ לּו˙, ‡∆ ם ַנב¿ י‰∆ ָל‰ ֲעל≈ ¿„ ּ‚ָ

ָב‰,  ך¿ ַ‰ּטו… ר∆ ּ ל ַ‰„∆ ם ‡∆ ָ̃ י ּƒ̇ ַ‰ע¿ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿

ַח  ם כ…ּ ∆‰ ין ָבּ ≈‡ ל, ו¿ ב≈ּ ַ̃ ם ל¿ ַח ָל‰∆ י נו… ּƒ(י‡)כ

ַי„  ַח˙  ַּ̇ ƒמ ר…ַח  ב¿ ƒל ו¿  ˙‡ ≈̂ ָל ָמ‰  ָחכ¿ ו¿

ל,  ב…ּ ס¿ ƒל ים  ƒיכ ƒר ¿̂ ם  ≈‰ 97(יב)ו¿ ר,  ַיס≈ּ ַ‰מ¿

ל˜בל.  ל‰ם  נוח  כי  י‡. 
על הפסוק (משלי יג, כד) 
מוסר״,  שחרו  ״ואוהבו 
דוד׳:  ה׳מצודת  ביאר 
מייסרו  בנו  את  האוהב 
בעת השחר, רוצה לומר 
יוכל  עת  בילדותו, 
אשר  לכל  לנטותו 

יחפוץ.
(שער  השל״ה  כתב 
אות  האותיות 
והמשילו  דרך-ארץ): 
בעוד  לנטיעה  זה  דבר 
שהיא ילדה יוכל האדם 
כפי  ולישרה  לנטותה 
נתגדל  אם  אבל  רצונו, 
אי  בעקמימות  האילן 
לישרו  לו  אפשר 

אחר-כך, כן משפט הנער.
ובתחילה,  כתב:  להרמח״ל  חיים׳  עץ  ׳דרך  בספר  לסבול.  ˆריכים  ו‰ם  יב. 
הפנימית,  הערלה  אך  ימים.  שמונה  אחר  אותה  בגוף, מעבירים  כשהערלה 
שהיא ערלת הלב, אינה סרה אלא לאחר שלוש עשרה שנים ויום אחד, ולכן 
כל אותו הזמן הוא פטור מן המצוות. ועם כל זה באותו הזמן צריך לייסרו, 
פורשת  היא  ואז  היטב,  ממנו  הערלה  לו שתפרד  גורם  שזה  כמו שאמרתי, 
ממנו לגמרי בזמן המוכן כנאמר למעלה, ועל כן אמר ״ירחיקנה ממנו״, ולא 
אמר ״יסירנה ממנו״, כי אין זה להסירה, כי אם בזמנה תסור...והנה כן הדבר 
הקשר  מן  להרחיקה  כדי  חיבוט  וצריך  בו,  קשורה  האולת  כי  בנער,  הזה 

בי‡ורים
96. ו‰נערים. הצעירים אף אם גבר עליהם טבע הרע עדיין אפשר... 97. ו‰ם 
ˆריכים לסבול. את דברי המייסר, מאחר ואין בהם עדיין כח וחכמה לברוח 

מתחת ידיו, ועוד שאז עדיין נפשם רכה ונוחה לקבל דברי מוסר. 

י               ƒל כ¿ּ ח  ַ̃ ו¿ מּוָסר  ַמע  ׁ¿̆ ן  ָלכ≈ ‡ּוָמ‰.  מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע יּוַכל 

           ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ  ,‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇  ‡ ֲ‰לו… יָך.  ∆̇ ּ„ו… ƒמ ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ ָך  ָי„¿ ב¿ּ ָך  ¿̇ נּו ֻ‡ָמּ

ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ו¿  ,˙ לו… „ו… ּו‚¿  ˙ ַטּנו… ¿̃  ,˙ עו… ב¿ּ ַמט¿ י  ינ≈ ƒמ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ לו… 

ַ„ע  ּ י≈ ׁ∆̆ ַע„  ַ‡ַח˙,  ָכל  ב¿ּ  ˙ נו… ¿̃ ּ ƒל ַמ‰  ַ„ע  י≈ ל…‡  ָים,  ו¿ ָׁ̆ ו¿ ם  ָכּ ר¿ ע∆

ַע             ב≈ּ ַמט¿  ‰ יז∆ ≈‡ יַ„ע  ל≈ יך¿  ƒר ָ̂ ַ‚ם  ו¿ ַע.  ב≈ּ ַמט¿ ל  ָכּ ל  ׁ∆̆ ך¿  ר∆ ע≈

˜…ל  ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ ַ‡ַחר  יָ‡ּ‰.  ƒ̂ ‰ו… ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ 102 יָ‰  ָעל∆ ָ‚ַזר  ו¿ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ַסל  ָפּ

ַ‡ַח˙            ָכל  ב¿ּ ח  ַּ̃ ƒל ַ„ע  י≈ ָ‡ז   ,‰ָ כ∆ ַיַער¿ ו¿ ַע  ב≈ּ ּוַמט¿ ַע   ב≈ּ ַמט¿ ל  ָכּ

 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ַזר  ּ‚ָ ׁ∆̆ ַע  ב≈ּ ַמט¿ ּוב¿  ,‰ ו∆ ָׁ̆ ך¿  ר∆ ע≈ 103ב¿ּ ָרָכיו  ¿̂

ס.  נ≈ ָּ̃ ƒי  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע 104ב¿ּ  ‡ ָלּ יָ‡ּ‰ ‡∆ ƒ̂ יו…  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ר  ָזּ‰≈ ƒי יָ‡ּ‰  ƒ̂ ‰ו… ל¿

ַע               ב≈ּ ּוַמט¿ ַע  ב≈ּ ַמט¿ ָכל  ב¿ּ יַע  ּ ƒ‚ַמ  ׁ̆ י ƒ‡‰ָ  ‰ּ ז∆ ׁ∆̆  ,‡ ָ̂ מ¿ ƒנ

ל…‡           ו¿ ˜…ל  ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ׁ̆ פ≈ּ ּƒט‰ַ ֲ‡ָבל  ָח‰.  מ¿ ׂ ƒ̆ ּול¿ ָב‰  טו… ל¿

    ‰ ז∆ יַע  ּ ƒ‚ ַיּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡  , ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ַסל  ָפּ ּׁ∆̆ ַמ‰  י‡  ƒ̂ יו… ו¿  , יך¿ ƒַיֲער

ל. „ו… ּ‚ָ ˜ּ ז≈ ∆‰ ל¿

ָך,  ב¿ּ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ר…ב  ַעל  ל  ָׁ̆ מ¿ ƒנ  ‰ּ ַ‰ז∆ ל  ָׁ̆ ַ‰ָמּ ח  ַ̃ י,  ƒנ ב¿ּ  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ס  ל∆ פ∆ ‰ 105ב¿ּ ּ„ָ ƒּומ ‰ ּ„ָ ƒל מ ˜…ל ָכּ ׁ¿̆ ƒ̇ ˙, ו¿ ַטּנו… ¿̃ ˙ ּו לו… „ו… ּ ¿‚

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ַ„ע  ≈̇ ו¿  ,‰ ּ„ָ ƒּומ  ‰ ּ„ָ ƒמ ל  ָכּ ך¿  ר∆ ע≈ ַ„ע  ּ≈̇ ׁ∆̆ ַע„  ָך,  ¿̇ ָמ ָחכ¿

ל…‡  ָך ו¿ ‰ ב¿ּ ָר‡∆ ‡ י≈ ל…ּ ׁ∆̆ ם  ∆‰ ר ָבּ ָזּ‰≈ ƒ‰ ל ל¿ „ו… ך¿ ַ‰ָ‚ּ ל∆ ַסל ַ‰מ∆ּ ר ָפּ ׁ∆̆ ‡ֲ

בי‡ורים
בה.               יסחרו  ולא  זו  מטבע  יקבלו  שלא  המלך  שציוה  ל‰וˆי‡‰.  ˘ל‡   .102

103. בערך ˘ו‰. למטבע. 104. בענין. באופן. 105. בפלס. ביושר. 

ַע˙,  „ ָלָ‡ָ„ם ַ„ּ ַלמ≈ּ ָמ‰ ל¿ ַע˙ ַ‰ָחכ¿ ַטַבּ ב¿ּ

י  ƒל כ¿ ƒל ׁ̆ י ƒ‡ ל ָכּ י  י„≈ ּƒב  ‰ ז∆ ר  פ∆ ˙ ס≈ יו… ¿‰ ƒל

יו  ָ̇ ּ„ו… ƒמ כו…  ו… ּ̇ ƒמ ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ נּו˙  ֻ‡ָמּ

י  ל≈ כ¿ּ ָי„ו…  ב¿ּ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ן  ָ‰ֻ‡ָמּ י  ּƒכ יו,  ׂ ָ̆ ּוַמֲע

 , ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע יּוַכל  נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ

ל…‡  נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ י  ל≈ כ¿ּ ָי„ו…  ב¿ּ ין  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ ֲ‡ָבל 

היסודיים שבמידות, לא 
נזכרו כלל בתורה?

בתירוץ  דבריו  והיו 
של  במשל  השאלה, 
לא  כמובן  אשר  חייט, 
אומן  הוא  אחד  כל 
ולהיות  זה  במקצוע 
להתלמד  צריכים  חייט 
ואפילו  דברים,  בכמה 
ואיך  המחט  לאחוז  איך 

לחייט  בד  מביא  אשר  אדם  והנה  ללמוד.  צריכים  בבד  המחט  את  לתחוב 
לתפור לו בגד, הלא יאמר לו בקצרה, הנה הבד ותפור לי בגד כפי מידתי, ולא 
יאריך להגיד לו לחייט כי יקח מחט וכי יאחוז אותו ביד ימינו וכי יאחוז אותו 
רחוקות  ולא  סמוכות  בתפירות  בהבד  המחט  את  יתחוב  וכי  ישר  באופן 
הלא  לו:  באמור  מפניו,  יגרשנו  הלא  איתו  ידבר  ככה  אם  כי  לזה.  וכדומה 
לחייט באת ולא לסנדלר, עליך רק להגיד לי איזה בגד אתה רוצה, ואני כבר 

אעשה מה שצריך לעשיית הבגד, כי חייט אני!
שטיק  (=א  ׳מלאכה׳  לישראל  הביא  הוא  ברוך  הקדוש  בעניננו.  הוא  וככה 
הוא:  ברוך  הקדוש  אמר  ה׳מלאכה׳?  ומהי  כתיקונה.  לעשותה  ארבייט) 
מי  מחפש  שאני  ה׳מלאכה׳  זוהי  ו)  יט,  (שמות  קדוש״  וגוי  כהנים  ״ממלכת 
כדי לעשות  כי  ודאי  ישראל  הבינו  לה?  ויעשנה. האתם מקבלים  שיקבלנה 
תנאים  וישנם  גדול,  אומן  ואף  אומן,  מקודם  להיות  צריכים  כזו  מלאכה 
המכשירים את האדם לאומנות זאת ה׳מלאכה׳ – ללא כעס, ללא גאוה, ללא 

כל המידות הרעות הרבות למיניהם.
ועל זה באה תשובתם: ״ויאמרו כל אשר דיבר ה׳ נעשה״ (שם שם, ח). מקבלים 
אנחנו לעשות ה׳מלאכה׳ של ״ממלכת כהנים וגוי קדוש״, ויודעים אנו ודאי את 
לזו  קודמות  אשר  המידות  הכנת  כל  המלאכה,  זו  בעשיית  הקשור  כל 
אומנות  בגד ללא  כמו תפירות  זה  הנה  תיקון המידות  בלעדי  כי  המלאכה, 
החייטות, ללא המחט והחוטים, וכל שאר הכלים המכשירים פעולת התפירה.
וזהו הענין אשר לא נזכרו בתורה עניני המידות ולא באה כל אזהרה עליהן, 
כי כל התורה וכל דיניה מיוסדות עליהן, שהרי הן הכלים לכל מעשה התורה, 

וכשמקבלים את התורה – ודאי כרוכות עמה כל המידות״. עכ״ד.  

זקוק לשלשת אלו, כי אין 
ולפי  שוים  הזמנים  כל 
מצבו באותה העת צריך 
מסוגי  באחד  להשתמש 
יצר-הרע,  כנגד  היראה 
הרוממות  יראת  אמנם 
וכלשון  מכולם,  גדולה 
מיסודי  (פ״ב  הרמב״ם 
התורה ה״ב): ״והיאך היא 
ויראתו,  לאהבתו  הדרך 
האדם  שיתבונן  בשעה 
במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהם חכמתו שאין לה ערך ולא קץ, 
הגדול...  השם  לידע  גדולה  תאוה  ומתאוה  ומפאר  ומשבח  אוהב  הוא  מיד 
ויודע  ויפחד  וירא  לאחוריו  נרתע  הוא  מיד  עצמן  האלו  בדברים  וכשמחשב 

שהוא בריה קטנה שפלה אפלה עומד בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות...״

 ˙‡ַ ר¿ ƒי: "8י ל≈ ׁ¿̆ ƒמ יל ב¿ּ ƒח ¿̇ ƒ‰ ן כ≈ ו¿ ם.  ּׁ≈̆ ‰ַ

ם:  ּ ַסי≈ ַע˙: (מ˘לי ‡, ז), ּומ¿ י˙ ָ„ּ ׁƒ̆ ‡ ‰' ר≈

ל" (˘ם  ַ‰ָלּ ¿̇ ƒ̇ י‡  ƒ‰ '‰ ˙‡ַ ר¿ ƒי ‰ ָּׁ̆ ƒ‡9"

ל  ָכּ ƒמ יר  ׁƒ̆ ָע ָ‰ָי‰  ל…מ…‰  ׁ¿̆ 10ּו ל).  ל‡, 

כז):           י,   ‡ (מלכים  יב  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ָ‰ָ‡ָ„ם, 
ם  ƒַלי ָׁ̆ ירּו ּƒף ב ס∆ ˙ ַ‰כ∆ּ ך¿ ‡∆ ל∆ ן ַ‰מ∆ּ ּ≈̇ ּ ƒ11ַוי"

ל  "‰ֲ12ב≈ ַמר  לו…  ‰ ָנ‡∆ לו…  ים",  ƒָבנ‡ֲ ַכּ

בי‡ורים
הדיוט ומלך, טפש וחכם, עני ועשיר. כלומר, בטרם שמלך היה הדיוט, ובטרם 
זכה לחכמה הרבה ולעושר הרב שנתן לו הקדוש ברוך הוא היה כטפש וכעני 
לעומת מה שהיה בזמן שפע חכמתו ועשרו. 8. יר‡˙ ‰' ר‡˘י˙ „ע˙. פירוש, 
בראשית למוד הדעת יקנה יראת ה׳, כי הלא אוילים ורשעים בזו את החכמה 
והמוסר, ואם לא יקנה יראת ה׳ בראשיתה, מה תועלת בלמודה, הלא יבזה 
אותה וימאס בה (מצודת דוד). 9. ‡˘‰ יר‡˙ ‰' ‰י‡ ˙˙‰לל. רק אשה יראת 
ה׳ אותה ראוי להלל. 10. ו˘למ‰ ‰י‰ ע˘יר מכל ‰‡„ם. כלומר, אילו אדם 
אחר היה מזהיר על יראת-שמים, לא היו דבריו מקובלים על העולם, כי היו 
אומרים: מאחר ואין לו ענין בעושר ותענוגי העולם הזה, ולא טעם מטובת 
העולם הזה כלום, אלא כל פניותיו הוא רק בעניני יראת ה׳, לכך הוא מזהיר 
על יראת ה׳, כי כל תענוגי העולם הזה נחשבים אצלו להבל. 11. וי˙ן ‰מלך 
‡˙ ‰כסף בירו˘לים כ‡בנים. הניחם ברחוב העיר כאבנים, ובעבור כי היו 
‰בל   .12 דוד).  (מצודת  וללקחם  לגנבם  מהאפשר  היה  לא  המשקל,  רבי 
הזהירם  הבל״,  הכל  הבלים  ״הבל  לבני-אדם:  אמר  המלך  שלמה  ‰בלים. 
לההביל ולהמאיס את ההבלים, מה שהכל הבל, אשר בשום אופן לא יצמח 

ָמ‰ ָ„ּ ¿̃ ‰ַ

              ˙ ∆‡2 ָמע,  ׁ¿̆ ƒנ ל  ַ‰כ…ּ ָבר  ּ„ָ ף  1סו…

יו  ָ̇ ו… ¿̂ ƒמ  ˙ ∆‡ ו¿ ָר‡  י¿ ים  ƒ‰…ל ¡‡‰ָ

יב,  (˜‰ל˙  ָ‰ָ‡ָ„ם  ל  ָכּ  ‰ ז∆ י  ּƒ3כ ר,  מו… ׁ¿̆

ל  ָכּ ƒמ ָ‰ָי‰  ל  „ו… ּ‚ָ ָחָכם  ל…מ…‰  ׁ¿̆ 4 י‚). 

ַ‡ַחר     ים, ו¿ ƒנ יו… ל¿ ַעל ָ‰ע∆ ים ו¿ ƒנ ו… ּ̇ ח¿ ַּ̇ ך¿ ַעל ַ‰ ל∆ ָ‰ָי‰ 5מ∆ ָ‰ָ‡ָ„ם, ו¿

 , ָמ˙ו… יַע ָחכ¿ ƒ„ ‰ו… ים ו¿ ƒָבר ּ ל ַ‰„¿ ‰ ָכּ ָסּ ƒנ ים 7ו¿ ׂ ƒ̆ ֲע ל ַ‰ַמּ ָרָ‡‰ ָכּ ׁ∆̆ 6

 ˙‡ַ ר¿ ƒי ‰ּו‡  ָבר  ּ„ָ ל  ָכּ ל  ׁ∆̆ ף  (‡)סו… ָ‡ַמר:  ו¿ ָבָריו  ּ ¿„ ל  ָכּ ם  ַ̇ ָס

‡. סוף ˘ל כל „בר ‰ו‡ 
יראת  מהו  ‰˘ם.  יר‡˙ 
הלוי״  ״בית  בספר  השם? 
(פרשת בראשית) האריך 
שלשת  את  לבאר 
מדרגות היראה: א) יראת 
העונש. ב) יראה מאהבה. 
ג) יראת הרוממות. האדם 

בי‡ורים
1. סוף „בר. פסוק זה אמרו שלמה המלך - החכם מכל אדם. ופירושו, סוף 
דבר הכל נשמע -  כל מה שהאדם עושה נשמע הוא לפני הקב״ה ולא נכחד 
מה שהזהיר  שלא לעבור על דבריו  יר‡.  2. ‡˙ ‰‡ל˜ים  לכן...  ממנו דבר. 
שלא לעשות. ואת מצותיו שמור - לעשותם. 3. כי ז‰ כל ‰‡„ם. כי לדבר הזה 
ה,  (מלכים-א׳  כנאמר  ‰י‰.  ‚„ול  חכם  ˘למ‰   .4 (רש״י).  האדם  כל  נברא 
ט-י-יא): ״ויתן אלקים חכמה לשלמה ותבונה הרבה מאד ורוחב לב כחול על 
קדם...ויחכם  בני  כל  מחכמת  חכמת שלמה  רבוי)  (מלשון  ותרב  הים.  שפת 
היתה  ‰עליונים. מלכות שלמה  ועל  ‰˙ח˙ונים  על  מלך   .5 האדם...״  מכל 
שונה מזו של שאר מלכים, שמלך הן על הברואים העליונים, דהיינו הֵשדים 
– החיים בעולם הזה התחתון. בגמרא  והן על הברואים התחתונים  (רש״י), 
ה׳״.  כסא  על  ״וישב שלמה  כג):  כט,  הימים-א  (דברי  מהנאמר  זאת  למדים 
ומפרש המהרש״א ש״כסא ה׳ ״ רומז לשמים, והשדים שטים באויר שמתחת 
על  שולט  שהוא  באופן  בשמים,  כביכול  יושב  שכששלמה  ונמצא,  לשמים. 
כל  על  הזה  העולם  את  ראה  ‰מע˘ים.  כל  ˘ר‡‰   .6 שמתחתיו.  השדים 
תענוגותיו, וכמו שאמר (קהלת ז, טו): ״את הכל ראיתי בימי הבלי״. 7. ונס‰ כל 
‰„ברים. התנסה בכל המצבים, כמבואר במדרש (קהלת א, יג) ששלמה היה 

ה'
ם 

א' יו
ע 

בו
ש

בי‡ורים
אשר יוכל להגיע ולהשיג מהן, ושלא יסתפק בפחות מכן. 

ַמֲעָל‰  ל  ∆‡  ˙ ַלֲעלו… מ…„  ַיח¿ ָלם  עו… (‰)ל¿

יַע  ּ ƒ‚ ַיּ ׁ∆̆ ַע„   ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ָל‰  ַמע¿ ל¿ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ָלם  עו… ל¿ יַע  ּ ƒ‚ַי  ‰ ז∆ ָבּ ָב‰,  ַ‰ּטו… י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ ַל

ָבר  ּוכ¿  .‡ ַ‰ָבּ ָלם  עו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ מּול  ּ¿‚‰ַ

ˆ„י˜ים ‰˜„מ‰‡רחו˙ 

של  וקיומם  בריאתם 
היא  בני-אדם  רוב 
המלומד  ׳האדם  בשביל 
ופלאי, לא  נדיר  הפרוש 
באחד  יחיד  אלא  ימצא 
בני  כל  ושאר  הדורות׳. 
אלא  נבראו  לא  אדם 
זה, או כדי  לצורך אדם 
אם  שהרי  לשמשו, 
בעצמו  לטרוח  יצטרך 

ולהכין לו את צרכיו, לא יהיה לו פנאי ללימודו, או כדי להיות לו לחברה.

ָ‰ָ‡ָ„ם  י  ּƒכ ָר‰,  ָׁ̆ ַ‰י¿ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ˙ו…  רו… ‰ו… ל¿

י ָ‡נּו  ּƒם, כ ּׁ≈̆ ‰ַ י  נ≈ פ¿ ƒל „…‡ יב מ¿ ƒּו‡ ָחב‰

ים  ׁƒ̆ מ¿ּ ַׁ̆ מ¿ ים  ƒכ‡ָ ל¿ ַ‰ַמּ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ רו…

ינּו      ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ י˜,  ּ ƒ„ ַ̂ ָ‡ָ„ם  י  כ≈ ר¿ ָ̂ ב¿ּ

ַיֲע˜…ב:  ו¿ ָח˜  ¿̂ ƒי 19ו¿ ינּו  ƒב‡ָ ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ 18ב¿ּ

ָרע  ל  ָכּ ƒמ י  ƒ̇ …‡ ל  ≈‡ ּ…‚‰ַ ָ‡ך¿  ל¿ "‰ַ20ַמּ

בי‡ורים
את אדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו, ראה מעשי כמה 
שלא  דעתך  תן  בראתי,  בשבילך   - שבראתי  מה  וכל  הן,  ומשובחין  נאים 
כלום  [הקב״ה]  אמר  (קח.):  סנהדרין  ובמסכת  עולמי.  את  ותחריב  תקלקל 
בראתי בהמה וחיה אלא בשביל אדם. ובמשנה סוף קידושין (פב.): והלא לא 
נבראו אלא לשמשני. וברש״י (בראשית ו, ז): הכל נברא בשביל האדם וכיון 
שהוא כלה מה צורך באלו. 18. ב‡בר‰ם ‡בינו. שבאו אליו שלשת המלאכים 
כשחיפש אורחים, והמלאך רפאל בא לרפאותו והמלאך מיכאל לבשר לשרה 
על הולדת יצחק. גם אצל שרה מצינו כשלקחה פרעה, ״אומרת למלאך הך 
והוא מכה״ (רש״י בראשית יב, יז), וכן (שם כ, ד) ״ואבימלך לא קרב אליה״ – 
המלאך מנעו (רש״י).  והגר אמרה (שם טז, יג) ״הגם הלום ראיתי אחרי רואי״ 
– אחרי רואי אותם בביתו של אברהם ששם היתה רגילה לראות מלאכים 
(רש״י). 19. ויˆח˜ ויע˜ב. בעקידת יצחק נאמר (בראשית כב, יא-יב): ויקרא 
אליו מלאך ה׳ מן השמים... ויאמר אל תשלח ידך אל הנער (לשחוט אותו) ואל 
את  לעכב מלשלח  בתואל  שרצה  כן מצינו  מום).  (אפילו  מאומה  לו  תעש 
 – יעקב  ואצל  נה).  כד,  (רש״י שם  והמיתו  ובא מלאך  ליצחק  רבקה להנשא 
״והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו״ – מלאכים שליווהו בארץ אין יוצאים 
חוצה לארץ ועלו לרקיע, וירדו מלאכי חוצה לארץ ללוותו (רש״י שם כח, יב). 
וכן ״וישלח יעקב מלאכים״ – מלאכים ממש (רש״י). 20. ‰מל‡ך ‰‚ו‡ל ‡ו˙י 
(להצילני  בצרתי  ה׳)  (מאת  אלי  להשתלח  הרגיל  המלאך  אמר,  יעקב  ו‚ו'. 

ַלֲעס…˜  ין  ≈‡ ו¿ ב),   ,‡ (˜‰ל˙  ים"  ƒָבל‰ֲ

נּו  ‰ ַרב≈ּ ׁ∆̆ ן מ… כ≈ ם. ו¿ ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי ‡ ב¿ּ ָלּ ∆‡

 ‰ ָּ̇ ַע "13ו¿ ָ‡ַמר:  ם  לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו 

 , ך¿ ָמּ ƒע ל מ≈ ≈‡ יָך ˘…ׁ ל…‰∆ ל ָמ‰ ‰' ‡¡ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי

ך¿  ל∆ „ ַ‰מ∆ּ ƒו ן ָ„ּ כ≈ יָך" („ברים י, יב). ו¿ ל…‰∆ ¡‡ '‰ ˙ ∆‡ ‰‡ָ ר¿ ƒי ם ל¿ ƒ‡ י ּƒכ

ַ‡˙ ‰'" (˙‰לים  ר¿ ƒָמ‰ י י˙ ָחכ¿ ׁƒ̆ ‡ ר: "14ר≈ מ≈ ם ‡ו… לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו 

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… י  רּו‡≈ ב¿ּ ַחר  ב¿ ƒמ ָ‰ָ‡ָ„ם  ין  ƒ‡ רו… ָ‡נּו  ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ּ ƒּומ י).  ˜י‡, 

ָמ‰  ָׁ̆ ּ ׁ̆ ּבו… ַ‰נ¿ ּ י≈ ׁ∆̆  , ˆּוָר˙ו… ן ב¿ּ ָּ̃ ֻ̇ י ‰ּו‡ מ¿ ּƒן 15כ ו… ּ̇ ח¿ ַּ̇ ָלם ַ‰ עו… ָבּ

‰ּו‡  ׁ∆̆ 16  ‰ ז∆ ָכל  ו¿ ים,  ƒנ ו… ּ̇ ח¿ ַ̇ ו¿ ים  ƒנ יו… ל¿ ָ‰ע∆  „ סו…  ˙ נ∆ נ∆ ּבו… ¿̇ ּƒמ‰ַ

ָלם  עו… ָבּ ָר‡  ב¿ ּƒנ ּׁ∆̆ ָכל ַמ‰  ָלם, 17ו¿ ּ‰ ָ‰עו… ז∆ ƒמ ˙ נו… ָוּ ַ‰ַכּ ל  ָכּ ַין  נ¿ ƒע

 ˙ מ∆ ¡‡ ַר˙  ו… ּ̇ ָלָ‡ָ„ם  ָנ‰  ּ¿̇ ƒנ  ‰ ז∆ ַוֲעבּור   , ּכו… ר¿ ָ̂ ל¿ ל  (ב)ַ‰כ…ּ  ‰ּ ַ‰ז∆

יתרה  לˆרכו.  ‰כל  ב. 
הרמב״ם  כתב  מזו 
לפירוש  (בהקדמה 
בבני  שגם  המשניות), 
סיבת  עצמם  האדם 

בי‡ורים
מהם תכלית ראוי ויקר. (שם). [הבל – דבר שאין בו ממש, כמו הבל-פה, וכן 
וילכו אחרי ההבל (ירמיה ב, ה). (שם)]. 13. וע˙‰ י˘ר‡ל מ‰ ‰' ‡ל‰יך ˘ו‡ל 
מעמך. אחרי שהוכיח משה את בני ישראל על כל החטאים בהם הכעיסו את 
אוהב  שהקב״ה  האהבה  בגלל  להם:  אמר  במדבר,  שנה  ארבעים  הקב״ה 
אתכם, כיפר על חטאיכם. ועכשיו מה ה׳ אלוקיך מבקש ממך? רק שתפחד 
לימוד  שבתחילת  הוא  הנכון   .'‰ יר‡˙  חכמ‰  ר‡˘י˙   .14 אלוקיך.  מה׳ 
מ˙ו˜ן  ‰ו‡  כי   .15 דוד).  (מצודת  ה׳.  יראת  בלבו  האדם  ישריש  החכמה 
אותו  ועשה  אלוקים)  (בצלם  בצורה שלו  האדם  את  יצר  הקב״ה  בˆור˙ו. 
דומה לו, שהוא מבין וחושב, לא כמו כל החיות שאינן חושבות ואינן מבינות 
מאומה. 16. ˘‰ו‡ ענין כל ‰כונו˙. שהאדם הוא תכלית כל הבריאה, והוא 
נבר‡  הכונה העיקרית והמטרה המרכזית בבריאת העולם הזה. 17. וכל מ‰̆ 
בעולם ‰ז‰ ‰כל לˆרכו. כמובא במדרש קהלת על הפסוק ״ראה את מעשה 
האלהים כי מי יוכל לתקן את אשר עותו״ (קהלת ז, יג) בשעה שברא הקב״ה 

שדרכם  הם  ויודעים 
כן  פי  על  ואף  למיתה, 
ברשעותם  הם  נשארים 
(שבת לא, ב), ומדוע אין 
דרכם?  את  עוזבים  הם 
לפי שחסרה להם יראת 

שמים!
היא   - שמים  יראת 
על  המושלת  החכמה 
תאוותיו ומפקחת על כל 

חושיו של האדם.
ימיו  כל  ו‰ולך   .„
וממ˘˘  במח˘כים 
כעור ב‡פיל‰. ה״מסילת ישרים״ (פ״ג) מבאר בהרחבה, שהחושך גורם לשני 
וז״ל: ״כי היצר מסמא את עיניו (עיני-שכלו)  מיני טעויות: העלמה והחלפה. 
ממש, והנה הוא כהולך בחושך, שיש לפניו מכשולות ואין עיניו רואות אותם. 
והוא מה שאמרו זכרונם לברכה (ב״מ פג:) ״תשת חושך ויהי לילה״ (תהלים 
קד, כ) – זה העולם-הזה, שדומה ללילה. והבן כמה נפלא המאמר האמתי הזה 
לו  אפשר  טעויות  מיני  שני  הלילה,  חושך  הנה  כי  בו.  להבין  שמעמיק  למי 
שיגרום לעין האדם: או שיכסה את העין עד שלא יראה מה שלפניו כלל, או 
שיטעה אותו עד שיראה לו עמוד כאילו הוא אדם, ואדם כאילו הוא עמוד. כן 
חמריות וגשמיות העולם-הזה, הנה הוא [כ]חושך הלילה לעין השכל, וגורם 
לו שתי טעויות: אינו מניח לו שיראה המכשולות שבדרכי העולם, ונמצאים 
תחילה...  פחד  שהגיעם  מבלי  ואובדים  ונופלים  לבטח  הולכים  הפתאים 
והטעות השני, והוא קשה מן הראשון, הוא – שמטעה  ראיתם עד שרואים 
מתחזקים  כך  ומתוך  רע,  הוא  כאילו  והטוב  טוב  ממש  הוא  כאילו  הרע 
החושך  תחת  היותם  מפני  זה  וכל  הרעים...  מעשיהם  ומחזיקים  (בדרכם) 

וכבושים תחת ממשלת יצרם״. עכ״ל.  

 , ָמ˙ו… ָחכ¿ ַעל  ֲ‡ָו˙ו…  ַּ̇ יל  ׁƒ̆ מ¿ ƒ‰  ‰ ז∆ ו¿

ים  ּƒכ ַׁ̆ ַמח¿ ב¿ּ ָיָמיו  ל  ָכּ ך¿  ל≈ ‰ו… („)ו¿

ָל‰: ֲ‡פ≈ ר ָבּ ּ ו≈ ƒע ׁ̆ כ¿ּ ׁ ּ≈̆ ַמ ּומ¿

 

ָח„  ∆‡‰ָ ָ‡ָ„ם:  ָבּ  ׁ̆ י≈  ˙ חו… כ…ּ  ‰ ָּׁ̆ ƒֲחמ
י  ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ יָע‰,  ƒמ ּׁ¿̆ ‰ַ ַח  כ…ּ ‰ּו‡ 

ַח  כ…ּ ‰ּו‡  י  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ‰ַ ‡ּו˙,  ָ‰ר¿ ַח  כ…ּ ‰ּו‡ 

ַעם,  ַ‰ַטּ ַח  כ…ּ ‰ּו‡  י  ƒיע ƒב ָ‰ר¿ יַח,  ָ‰ר≈

בי‡ורים
שהיתה סמוכה לירושלים, יצא מלאך ה׳ והרג באות הלילה מאה ושמונים 

וחמישה אלף ראשי גייסות. 

ים" (בר‡˘י˙ מח, טו),  ƒָער ˙ ַ‰נ¿ּ ך¿ ‡∆ ָבר≈ י¿

יב,  (‰ו˘ע  ָכל"  ַוֻיּ ָ‡ך¿  ַמל¿ ל  ∆‡ ר  ׂ ַ̆ "21ַוָיּ

ָ‡ך¿  ַמל¿  ‡ ָבּ ׁ∆̆ ינּו  ƒ̂ ָמ  „ עו… ו¿  .(‰

ָל‰  י¿ ַלּ ַבּ י  ƒ‰ "22ַוי¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ם,  ָ̇ ָר ז¿ ע∆ ל¿

 ‰ ַמֲחנ≈ ב¿ּ ך¿  ַוַיּ  '‰ ַ‡ך¿  ַמל¿  ‡ ≈̂ ּ ַוי≈ ַ‰‰ּו‡ 

ים  ּƒַרב ו¿ ל‰),  יט,  ב  (מלכים  ּור"  ּׁ̆ ‡ַ

ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ י  ּƒכ נּו,  ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿  .‰ ל∆ּ ≈‡ ָכּ

ָ‡ר  ׁ¿̆ ַעל   ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ן  רו… ¿̇ ƒי לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆

מּו˙  ¿„ ּƒב ם  ≈‰ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ י-ָ‡ָ„ם,  נ≈ ב¿ּ

ו…  ׁ̆ פ¿ ַנּ ׁ∆̆  ‡ ָלּ ם, ‡∆ ָח„ ָל‰∆ ∆‡ „ יסו… ƒָח„ ו ∆‡

 ,˙ נו… יו… ל¿ ˙ ָ‰ע∆ ל ַמֲעלו… ∆‡ ‰ ָ̇ ‰ ָעל¿ ל ז∆ ׁ∆̆

 , ֲ‡ָו˙ו… ַּ̇ ָמ˙ו… ַעל  יל ָחכ¿ ׁƒ̆ מ¿ ƒ‰ ‰ י ז∆ ּƒכ(‚)

‚. כי ז‰ ‰מ˘יל חכמ˙ו 
משכן  ˙‡ו˙ו.  על 
במוח,  היא  החכמה 
היא  התאוות  משכן 
בלבו אדם. על ידי יראת 
האדם  מסוגל  שמים 
על  חכמתו  להשליט 
שביאר  וכמו  תאותו, 
רבי  הגאון  בהרחבה 
על  זצ״ל  לופיאן  אליהו 
״שופטים  הפסוק 
בכל  לך  תתן  ושוטרים 
שעריך״ (דברים טז, יח), 
לרמוז  הכתוב  שכוונת 
על חושי האדם, שקודם 
יחשוב  בהם  שישתמש 
לפני  הוא  עומד  כאילו 
שופט ומצפה לפסק דינו 
להשתמש  וכיצד  אם 

בהן. ומיהו אותו שופט? – השכל שנתן לנו הבורא, צלם אלקים הנקרא נשמה, 
כפי שנאמר: ״ויפח באפיו נשמת חיים״ (בראשית ב). הוא השופט את האדם 
על פי ציווי התורה ואזהרותיה. אמנם, עדיין זקוק ה״שופט״ ל״שוטר״ שהוא 
הממונה לבצע את פסק הדין. ומי הוא אותו שוטר? – יראת שמים, שבעזרתה 
יכול האדם להכריח את עצמו לציית לשכל. שהרי הרשעים יש להם שכל, 

בי‡ורים
ולגאלני), כענין שנאמר (בעת שהותו בבית לבן) ״ויאמר אלי מלאך האלהים 
בחלום יעקב וגו׳ אנכי האל בית אל״ (רש״י בראשית מח, טז). 21. וי˘ר ‡ל 
עליו  התחזק  יעקב,  עם  נאבק  עשו)  (שרו של  המלאך  כאשר  ויוכל.  מל‡ך 
יעקב ונצחו, וסוף היה שהודה לו המלאך על הברכות שברכו אביו לפני מותו 
ו‚ו'.  ‰‰ו‡  בליל‰  וי‰י   .22 שהן שלו).  וטען  בתחילה  עליהן  ערער  (שעשו 
לאחר שנלחם סנחריב בכוש, חזר ובא על ירושלים להלחם בה, וכשבא לנוב 

‰. לעולם יחמו„ לעלו˙ 
˘‰ו‡  מעל‰  ‡ל 
שלא  ממנ‰.  למעל‰ 
במעלות  יסתפק 
ישאף  אלא  שהשיג, 
ומי  ויותר.  יותר  לעלות 
לנו חכם כשלמה המלך 
ע״ה, שאמר עליו הכתוב ״וה׳ נתן חכמה לשלמה כאשר דבר״ (מלכים-א ה כו) 
וממנו נלמד את הדרך לזכות בחכמה, כשנתבונן מפני מה זכה לה שלמה. 
ומקרא מפורש למעלה ממנו (מלכים-א ג ה-יב): ״בגבעון נראה ה׳ אל שלמה 
וגו׳ ויאמר אלוקים שאל מה אתן לך וגו׳, ויאמר שלמה וגו׳, ונתת לעבדך לב 
שומע לשפוט את עמך להבין בין טוב לרע וגו׳, ויאמר אלוקים אליו יען אשר 
שאלת את הדבר הזה ולא שאלת לך ימים רבים ולא שאלת לך עושר וגו׳ 
ושאלת לך הבין לשמוע משפט, הנה עשיתי כדברך הנה נתתי לך לב חכם 

ונבון וגו׳״. 
אל  הרבה  תשוקתו  בעבור  ורק  אך  לחכמה  זכה  שלמה  כי  כאן  מתבאר 
החכמה, עד שלא ביקש דבר אחר זולתה, לא עושר ולא אריכות ימים, באשר 
הרמב״ם  שכתב  כמו  כלל,  ערך  להם  אין  חכמה  בלי  חיים  כי  שלמה  ידע 
 - תורה  תלמוד  בלא  ומבקשיה  חכמה  בעלי  ״וחיי  ה״א):  פ״ז  רוצח  (הלכות 
כמיתה חשובין״. על כן שאל שלמה אך ורק חכמה, ובעבור זה זכה לה, כי 
תשוקת החכמה היא המזכה את בעליה בחכמה. ומכאן נראה ללמוד ״חכם 
ויזכה  שמו,  יקרא  לב״  ״חכם  באמת  חכמה  ומבקש  השואף  אדם  מהו,  לב״ 

לחכמה כמו שכתוב: ״ובלב כל חכם לב נתתי חכמה״.    
ומצינו בתפילתו של עתניאל בן קנז: ״ויקרא יעבץ לאלקי ישראל לאמר אם 
ברך תברכני והרבית את גבולי והיתה ידך עמי ועשית מרעה לבלתי עצבי, 
ויבא אלקים את אשר שאל״ (דה״י-א ד, י). אם ברך תברכני – בתורה, והרבית 
את גבולי – בתלמידים, והיתה ידך עמי – שלא ישתכח תלמודי מלבי, ועשית 
הרע  יצר  ישגבני  שלא   – עצבי  לבלתי  כמותי,  רעים  לי  שיזדמנו   – מרעה 
לשאול  בנסיסי  הולך  הריני  לאו  ואם  מוטב,  כן,  עושה  אתה  אם  מלשנות, 

 ׁ̆ ׁ ּ≈̆ ַמ ‰ּו‡ מ¿ ׁ∆̆ ׁ̆ כ¿ּ י ּ ƒ‚ ָ‡ָ„ם ַמר¿ ׁ∆̆  , ׁ̆ ּו ׁ ּ̆ ּƒַח ַ‰מ י ‰ּו‡ כ…ּ ׁƒ̆ י ƒֲחמ‰ַ

ָ„ָבר. ב¿ּ

 

 ‰ ֻעָלּ ין פ¿ּ ≈‡ ו¿ ָ‰ָ‡ָ„ם,   ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע ם  ָלּ 23ֻכּ לּו  ַ‰ָלּ  ˙ חו… ‰ כ…ּ ָּׁ̆ ƒֲחמ
ב  ַ‰ל≈ּ 24ו¿  ,˙ חו… ַ‰כ…ּ  ˙ ׁ∆̆ ֲחמ≈ מ≈ ָח„  ∆‡ ל…‡  ב¿ּ י˙  ׂ ≈̆ ַנֲע  

ל  ב ָכּ ּ ים ַלל≈ ƒ‡י ƒב ּלּו מ¿ ≈‡‰ָ ˙ חו… ‰ כ…ּ ָּׁ̆ ƒי ֲחמ ּƒם, כ י‰∆ ≈„ ל ַעל י¿ ע≈ ּפו…

ׁ̆ ּבו…  ב י≈ ּ ם. ַ‰ל≈ י‰∆ ˙ ַ‡ֲחר≈ כ∆ ׁ∆̆ מ¿ ƒָב‰ נ ָׁ̆ ‰ ּוַמח¿ ׂ ∆̆ ָכל ַמֲע ָין, ו¿ נ¿ ƒע

ן  ‚ו… ָח‰, ַ‰ָיּ כ¿ ּׁƒ̆ ‰ַ ן ו¿ רו… ָכּ ּ ƒֲעָנָו‰, ַ‰ז‰ָ ֲ‡ָו‰ ו¿ ן ַ‰ַ‚ּ ‚ו… ˙, כ¿ּ ˙ ַרּבו… עו… ּ ≈„

ָכל  25ו¿  .˙ ַרּבו…  „ עו…  ׁ̆ י≈ ּלּו  ָכ‡≈ ו¿ ָ‰ַעּזּו˙,  ו¿  ˙ ׁ∆̆ ַ‰ב…ּ ָח‰,  מ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿

י ַ‰ּסּוָמ‡ ל…‡  ּƒכ ,˙ חו… ˙ ַ‰כ…ּ ׁ∆̆ ן ֲחמ≈ ƒמ ˙ ּ˜ו… ַחז¿ ¿̇ ƒמ ˙ עו… ּ ּלּו ַ‰„≈ ≈‡

.‰ ∆‡ ּלּו ָ‰ָי‰ רו… ƒ‡ ˙ כ¿ּ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ יּוַכל ל¿

 

י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ יַע 26ַל ּ ƒ‚‰ַ חו… ל¿ ָכל כ…ּ ל ב¿ּ ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒב י ָבּ ל¿ ּƒל ָ‡ָ„ם ַ‰נ ן ָכּ ָלכ≈
ָב‰,                       טו… ַמֲעָל‰  ל¿ ָ‡ָ„ם  יַע  ּ ƒ‚ ƒ‰ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ ָב‰,  ַ‰ּטו…

בי‡ורים
23. כולם מע˘‰ ‰‡„ם. חמשת הכוחות הללו כוללים את כל מעשה האדם. 
24. ו‰לב פועל על י„י‰ם. פירוש, הלב פועל על ידי אחד מחמשת הכוחות, 
ראתה.              שהעין  מה  חומד  הלב  אזי  ראתה  שהעין  לאחר  הראות,  כח  כגון 
25. וכל ‡לו ‰„עו˙ מ˙חז˜ו˙ מן חמ˘˙ ‰כוחו˙. לדוגמא, הלב מתגאה מכח 
השמיעה - ממה ששמע כיצד מהללים אותו, וכן מכח הראיה - ממה שרואה 
יוכל  לא  הסומא  כי  שממשיך,  (וזהו  הבריות.  בעיני  כבודו  ואת  עשרו  את 
‰טוב‰.         ל˙כלי˙   .26 הדרך.  זה  על  וכן  רואה),  היה  כאילו  להתגאות 
ששאיפתו תהיה להגיע לשלימות המעלות, דהיינו לקצה המדרגות העליונות 

ַ‰ר  ב¿ּ ן  כ…ּ ׁ¿̆ ƒי י  ƒמ ָך,  ל∆ √‰‡ָ ב¿ּ ָי‚ּור  י  ƒ31מ" ָ‡ַמר:  ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָלּ‰, 

ָין  נ¿ ƒר ָ‰ע‡ָ ׁ¿̆ ˜" (˘ם טו, ‡ ב) ּו ∆„ ∆̂ ל  ים ּופ…ע≈ ƒמ ָּ̇ ך¿  ל≈ ָך. ‰ו… ׁ∆̆ ¿„ ָ̃

˙ ָ‰ָ‡ָ„ם, ָר‡ּוי  ן ַמֲעלו… רו… ¿̇ ƒי נּו  ר¿ ַכּ ז¿ ƒ‰ ׁ∆̆ יָון  כ≈ ו¿ ם.  ָׁ̆ ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

 ‰ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ַע„   , ָרָע˙ו… ו¿ טּובו…   , נּו˙ו… ּו‚¿ יבּו˙ו…  ׁƒ̆ 32ֲח ר  ָב‡≈ ל¿ ָלנּו 

ַחר  ב¿ ƒי י ּƒכ , ך¿ ל∆ ר ַ‰מ∆ּ ַ̂ יַע ַלֲח ּ ƒ‚ַי ר, 33ו¿ ָׁ̆ ך¿ ַ‰ָיּ ר∆ ּ יל „∆ ּƒכ ׂ ¿̆ י ַ‰ַמּ נ≈ פ¿ ƒל

ָר‰           ר≈ ב¿ּ לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ יָון  כ≈ּ  ,˙ בו… ַ‰ּטו…  ˙ ּ„ו… ּƒמ ַבּ חו…  כ…ּ ָכל  ב¿ּ ו…  ׁ̆ ַנפ¿

.˙ ל∆ ח ַ‰ס…ּ ַּ̃ ƒי ˙ 35ו¿ ס…ל∆ ר̃… ַ‰פ¿ּ ז¿ ƒ34י

 

ׁ̆ ָ‡ָ„ם  י≈ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ס  ע≈ ָמ‰ ּכו… ַעל-ח≈ ‰ּו‡ ַבּ ׁ∆̆ ׁ̆ ָ‡ָ„ם  „? י≈ ַ̂ י כ≈ּ
ם  ƒ‡ י ּƒכ ָלל,  כ¿ּ ס  ע≈ ּכו… ינו…  ≈‡ ו¿ ָעָליו   ˙ ב∆ ּׁ∆̆ ֻי מ¿ ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ׁ∆̆  

 ׁ̆ י≈ ו¿ ר,  ≈̇ יו… ב ב¿ּ ַבּ‰-ל≈ ּ ¿‚ ‰ּו‡  ׁ∆̆ ׁ̆ ָ‡ָ„ם  י≈ ו¿ ים,  ƒנ ָׁ̆  ‰ ַכָמּ ַעט ל¿ מ¿

ל…‡  36ו¿ ֲ‡ָו‰  ַּ̇ ַעל  ַבּ ‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ו¿  ,„…‡ מ¿ רּוַח  ַפל  ׁ¿̆ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ר  ≈̇ יו… ר-ּ‚ּוף ב¿ּ ‰ו… ‰ּו‡ ט¿ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ , ו¿ ֲ‡ָו˙ו… ַ̇ ֲ‰ל…ך¿ ב¿ּ ו… מ≈ ׁ̆ ע ַנפ¿ ַבּ ׂ ¿̆ ּƒ̇

 ׁ̆ י≈ ו¿  , יך¿ ƒר ָ̂ ַ‰ּ‚ּוף  ׁ∆̆ ים  ƒמּוָעט ים  ƒָבר ¿„ ƒל ּלּו  ƒפ‡ֲ  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒי ל…‡  ו¿

בי‡ורים
31. מי י‚ור ב‡‰לך. מי הוא הראוי לגור במשכנך? מי ראוי לדור בירושלים 
בה.           יגור  אשר  הוא   - וביושר  כראוי  לב, מעשיו  בתום  המתנהג  קדשך?  הר 
32. ח˘יבו˙ו ו‚נו˙ו, טובו ורע˙ו. פירוש, את המדות והדעות שבלב האדם 
יוכל  הישר  בדרך  ידי שיבחר  על  לחˆר ‰מלך.  וי‚יע   .33 והרעות.  הטובות 
להגיע לעולם הבא זך ונקי. 34. יזרו˜ ‰פסול˙. את הדעות והמדות הרעות 
שבו.          הטובות  ומדות  בדעות  רק  להשתמש  שיבחר  ‰סול˙.  וי˜ח   .35 שבו. 
˘בע נפ˘ו מ‰לך ב˙‡ו˙ו. שהוא מתאוה וחפץ לכל דבר ללא גבול  36. ול‡̇ 

ומדה, אף לדברים שאינם הכרחיים לקיום גופו.

ָלם  ָ‰עו… טּוב  27ל¿ יַע  ּ ƒ‚‰ַ ל¿  „ ƒו ּ„ָ  ‰ ַ‡ָוּ ¿̇ ƒנ

ר  ׁ∆̆ ָך ֲ‡ : "28ָמ‰ ַרב טּוב¿ רו… ָ‡מ¿ ‡ ב¿ּ ַ‰ָבּ

כ),  ל‡,  (˙‰לים  יָך"  ∆‡ יר≈ ƒל  ָּ̇ ַפנ¿ ָ̂

ַנַחל  ו¿ ָך  ∆̇ י ב≈ּ ן  ׁ∆̆ ּ ∆„ ƒמ ֻין  ו¿ ר¿ ƒ29י" ר:  מ≈ ‡ו… ו¿

ֲעָל‰  ַ‰ַמּ ם" (˘ם לו, ט). ו¿ ≈̃ ׁ¿̆ ַ̇ יָך  ֲעָ„נ∆

ָ‰ָר‡ּוי  ל  ∆‡  ‡ ָלּ ∆‡30 יַע  ּ ƒ‚ ַּ̇ ל…‡  ַ‰ז…ּ‡˙ 

בעצבוני,  מת  (הריני 
ויבא   – מיד  רש״י), 
אלוקים את אשר שאל״ 

(תמורה טז.). 
תיבה  כאן  הוסיפו  חז״ל 
לא  אשר  ״מיד״,  אחת, 
נרמזה בכתוב, כי מאחר 
באופן  היתה  שהתפילה 
של: ״אם אתה עושה כן 
הריני  לאו  ואם  מוטב, 

ומות  חיים  ענין של  היא  החכמה  ששלימות  כלומר,  לשאול״,  בנסיסי  הולך 
בן  בקשתו של  להיות  צריכה  כך  ״מיד״.   – נענה  הקב״ה  כזו  לבקשה  עבורו, 
תורה מאת הקב״ה שיחונן אותו בתורה, עליו לחוש בכל נימי נפשו כי אם הוא 
זוכה לתורה – מוטב, ואם לאו, הרי הוא הולך חס ושלום לשאול בלי תקוה. המבקש 

רחמים בהרגשה כזאת נענה מיד.
ויסוד נוסף למדנו, שהבקשה צריכה להיות על המדרגה הגבוהה ביותר. על 
אף שהיה עתניאל משופטי ישראל, ושלושת אלפים הלכות שנשתכחו בימי 
אבלו של משה החזיר בפלפולו (תמורה שם), לא היה ״שבע״ ומסתפק במה 
שיש לו אלא היה ״רעב״ ומבקש הכל, ורעבונו היה באופן שאם אין לו ״הכל״ 
הרי הוא אומלל והולך לשאול, ומשום כך זכה שתתקבל תפלתו. וזהו שאמר 
הכתוב (תהלים פא, יא): ״אנכי ה׳ אלוקיך המעלך מארץ מצרים הרחב פיך 
ואמלאהו״, ופירשו רש״י והראב״ע שהכוונה לתפילה: ״הרחב פיך״ ושאל ככל 

אשר תוכל ובכל הכח, ״ואמלאהו״ מיד. (שיחות מוסר, מאמר נ״ט). 

בי‡ורים
27. לטוב ‰עולם ‰ב‡. פירוש, דוד המלך לא הסתפק להשיג רק איזשהו חלק 
המעלה  ולפיסגת  המושלם  הטוב  אל  להגיע  התאוה  אלא  הבא,  בעולם 
שבעולם הבא. 28. מ‰ רב טובך. מה מאוד רב הטוב אשר גנזת לתת ליראיך 
מן השמים,  להם  הבא  מהטוב  ישבעו  בי˙ך.  ירוין מ„˘ן   .29 הבא.  בעולם 
ומימי נחל היוצא מהעדן תשקה אותם והוא מדרך משל לרוב השפע (מצודת 
ועמלו היה להשיג  ל‰. אל האדם שכל שאיפתו  30. ‡ל‡ ‡ל ‰ר‡וי  דוד). 

ולהגיע אל תכלית המעלות הטובות. 

של  ברייתו  מתחלת 
או  צדיק  שיהיה  האדם 
רשע , וכן אין שום דבר 
האדם  את  שמושך 
(טבעו)  תולדתו  בעיקר 
כלומר,  מסוימת,  למדה 
אותו  תמשוך  שתולדתו 
לזוז  אפשר  שאי  לדבר 
ממנו, שאם כן אין מקום 
לא למצוות התורה ולא 
עי״ש.  ועונש  לשכר 
משנה׳  ה׳לחם  והקשה 
שבת  במסכת  מהגמרא 
מבואר  ששם  (קנו.) 
האדם  נולד  שבו  ש׳יום׳ 
בשעת  השולט  ׳מזל׳  או 
לידתו משפיע על טבעו 
ותירץ,  ותכונותיו, 
לומר  הגמרא  שכוונת 
נטייה  לאדם  שיהיה 
קצת לדברים אלו, אבל 
הנאמר  על  היעב״ץ  וכ״כ  טבעו.  לשנות  האדם  של  ובבחירתו  שבידו  ודאי 
דור  בכל  ושתלן  עמד  מועטים  שצדיקים  הקב״ה  ״ראה  (לח:)  יומא  במסכת 
ודור״, שלכאורה הרי הדבר תלוי בבחירת האדם, אלא שיש בני אדם שנולדו 
בטבעם להיות צדיקים, אף שגם להם עדיין יש בחירה. וכן מצינו להיפך אצל 
וסילקו  הקב״ה  מיהר  לפיכך  ולהרשיע  לשוב  בדעתו  וקל  היה  ״צדיק  חנוך, 

והמיתו קודם זמנו״ (רש״י בראשית ה, כב). 

ם  ָ̇ ‡ו… ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿ י„  ƒ̇ ָע 44ו¿ ן  ֻכָוּ מ¿  ‰ ז∆

 ׁ̆ י≈ ו¿  ,˙ עו… ּ ≈„ ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒמ ר  ≈̇ יו… ָר‰  ≈‰ מ¿

 ‡ ָלּ ∆‡ , ˙ו… ָיּ ƒר ˙ ב¿ּ ַלּ ƒח ¿̇ ּƒיָנם ָלָ‡ָ„ם ב ≈‡ ׁ∆̆

ּבו…  ƒל ‰ נ∆ ּפו… ׁ∆̆ ים ‡ו…  ƒר ֲ‡ח≈ ם מ≈ ָ̇ ָלַמ„ ‡ו…

 . ּבו… ƒל ‰ ב¿ּ ָ̇ ָעל¿ ׁ∆̆ ָב‰  ָׁ̆ י ַמח¿ ƒפ מו… ל¿ ¿̂ ַע מ≈

ר…ב  ּ‰ ב¿ּ ׁ̆ ָבּ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ ׁ̆ י≈

יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ  ׁ̆ י≈ ו¿  ,˙ מו… ˜ו… ַ‰מ¿ּ

 ‰ מ∆ ּ„ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ ַעט.  מ¿  ‰ּ ָבּ  ׁ̆ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ ל¿

ר  ׂ ָ̆ ּוָב ָיָר˜  יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ יל,  ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇  ‰ ׂ ∆̆ עו… ל¿

ּלּו  ≈‡ ָכל  ו¿ ין,  ƒל פ¿ּ ל¿ ƒּופ ַלח  ּומ∆ ם  ƒּוַמי

ָח„  ∆‡ ל  ָכּ ƒמ ח  ַּ̃ ƒל יך¿  ƒר ָ̂ ים  ƒינ ּƒמ‰ַ

ם  ƒ‡ .‰ ב≈ּ ּ‰ ַ‰ר¿ ז∆ ƒַעט ּומ ּ‰ מ¿ ז∆ ƒעּור: מ ׁƒ̆ כ¿ּ

 ‰ ב∆ּ ם ַיר¿ ƒ‡ ,‰ ‰ 45ָרז∆ י∆ ¿‰ ƒר י ׂ ָ̆ ט ַ‰ָבּ ַמע≈ י¿

בי‡ורים
נוטה במהרה  זה אלא  נולד עם טבע  כלומר, שלא  ‡ו˙ם.  ל˜בל  וע˙י„   .44
וביתר קלות לקבל תכונה זו. 45. רז‰. יחסר במאכל (והאוכלו לא ישבע עקב 

מיעוט הבשר שאכל).

ו…  ׁ̆ ַנפ¿ ע  ַבּ ׂ ¿̆ ƒ̇ ל…‡  ָחָב‰,  ר¿  ׁ̆ פ∆ נ∆ ַעל  ַבּ

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָלם,  עו… ָבּ ׁ∆̆ ן  ָממו… ל  ָכּ ƒמ

ף" (˜‰ל˙  ס∆ ע כ∆ּ ַבּ ׂ ¿̆ ƒף ל…‡ י ס∆ ב כ∆ּ ≈‰…‡37"

ּלּו  ƒפ‡ֲ לו…  י  ּ„ַ ׁ∆̆ ר-רּוַח  ַ̂ ¿̃  ׁ̆ י≈ ו¿ ט),   ,‰

‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ו¿ ָרָכיו;  ¿̂ ל  ָכּ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ף  ּ…„ ר¿ ƒי ל…‡  ו¿ מּוָעט  ָ„ָבר  ב¿ּ

רּוָט‰  פ¿ּ ל  כ≈ ‡ו… ינו…  ≈‡ ו¿ ַעל-ָי„   ı ב≈ ˜ו… 38ו¿ ָרָעב  ָבּ מו…  ¿̂ ַע ף  ַס‚≈ּ מ¿

ם  ƒי„ַ ָיּ ַבּ נו…  „ ָממו… ַ‡ב≈ּ ‰ּו‡ מ¿ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ל, ו¿ „ו… ּ‚ָ ַער  ַ̂ ‡ ב¿ּ ָלּ ּלו… ‡∆ ּׁ∆̆ ƒמ

ל     ל≈ ‰ו… 39מ¿ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ עו… ּ ≈„‰ַ ָ‡ר  ׁ¿̆ ּלּו  ≈‡‰ָ ים  ƒָרכ ּ ¿„ ַעל  ו¿  . ו… ּ̇ ַ„ע¿ ל¿

ָבב  -ל≈ 41ַרך¿ ָמן,  ַרח¿ ו¿ ָזר  ַ‡כ¿ יב,  ƒ„ָנ ו¿ ן  ƒר-ַעי ַ̂ ן,  נ≈ ‡ו… 40ו¿

ן.  ∆‰ ‡ ָבּ ≈̂ ּיו… ָכל ַכּ ב, ו¿ יı-ל≈ ּƒמ‡ַ ו¿

˙ו…  ָיּ ƒר ב¿ּ  ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇ ƒ43מ ָלָ‡ָ„ם  ָ‰יּו  ׁ∆̆ ן  ∆‰ מ≈  ׁ̆ י≈  ,˙ עו… ּ ≈„‰ַ42 ָכל  ו¿
ל ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆ עו…  ב¿ ּƒט ׁ∆̆  ˙ עו… ּ ן „≈ ∆‰ ׁ̆ מ≈ י≈ , (ו)ו¿ ַבע ּ‚ּופו… י ט∆ ƒפ ל¿

„עו˙  מ‰ן  וי˘  ו. 
ז‰  ‡„ם  ˘ל  ˘טבעו 
(הלכ׳  הרמב״ם  מכוון. 
כתב  ד)  ה,  תשובה 
גזר  לא  שהקב״ה 

בי‡ורים
37. ‡ו‰ב כסף ל‡ י˘בע כסף. מי שאוהב לאסוף כסף לא ישבע ממנו, כי 
לעולם אין די לו במה שקבץ ורוצה להרבות עוד (מצודת דוד). ואמרו חכמינו 
ז״ל (קהלת רבה פ״ג י׳): ״אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, מי שיש לו מנה רוצה 
הכתוב  דרך  על  י„.  על   ıו˜וב  .38 מאות״.  ארבע  רוצה  מאתים  מאתים, 
במשלי (יג, יא). ור״ל, שקובץ הון עם מלאכת היד. ולמרות שהונו מתרבה, עם 
כל זה אינו אוכל פרוטה משלו אלא בצער גדול. 39. מ‰ולל. ערבוב והוללות 
ושטות (רש״י קהלת ב, ב). 40. ו‡ונן. דואג. (עיין סנהדרין (ק:) ״לא תעיל דויא 
ג)              כ,  (דברים  דבר.  מכל  וירא  מבוהל  לבב.  רך   .41 בליבך״).  (=דאגה) 
43. מ˙חיל˙ ברי˙ו. שנולד עם  והתכונות של האדם.  42. ‰„עו˙. המדות 

תכונות אלו, והמה טבועות בו משעת לידתו. 

 ,˙ לו… ם חו… י‰∆ ≈̇ ו… ׁ̆ פ¿ ַנּ ׁ∆̆ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ׁ̆ ב¿ּ ך¿ י≈ י, ָכּ ƒי ר…ב ַ‰ח…ל ƒפ ל ל¿ ַ‰כ…ּ

ים  ƒל ּ ¿̂ ַע ¿̇ ƒּומ ָב‰  ַ‰ּטו… ך¿  ר∆ ּ ∆„ ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ו¿  ,˙ ‰ָ50ָרעו… ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ו¿

ן  כ≈ ו¿ ָים.  ָחל¿ י  ƒפ ל¿  „…‡ מ¿ ן  י‰∆ ֲעל≈  ‰„ָ ב≈ כ¿ּ י‡  ƒ‰ ו¿  ,‰ּ ָבּ  ˙ כ∆ ָלל∆

ב  ים ָלַרע טו… ƒר י ָ‰‡…מ¿ לּו: "‰51ו… ים ַ‰ָלּ ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ר ָבּ מ≈ ָי‰ּו ‡ו… ע¿ ַׁ̆ י¿

ַמר  ים  ƒמ ׂ ָ̆  , ך¿ ׁ∆̆ ח… ל¿ ר  ‡ו… ו¿ ר  ‡ו… ל¿ ך¿  ׁ∆̆ ח… ים  ƒמ ׂ ָ̆ ָרע,  ב  ַלּטו… ו¿

ַמר:             ¡‡ נ∆ ם  י‰∆ ַוֲעל≈ כ);   ,‰ (י˘עי‰  ַמר"  ל¿  ˜ ּוָמ˙ו…  ˜ ָמ˙ו… ל¿

" (מ˘לי ב, י‚).  ך¿ ׁ∆̆ י ח… כ≈ ַ„ר¿ ˙ ב¿ּ כ∆ ר ָלל∆ ׁ∆̆ ˙ י… חו… ים ָ‡ר¿ ƒב "‰ַ52ע…ז¿

ים,  ƒל ַ‰ֲחָכמ ∆̂ כּו ‡≈ ל¿ ? י≈ ׁ̆ פ∆ י ַ‰נ∆ּ ƒל ַנ˙ ח√ ָּ̃ ַּ̇ י‡  ƒ‰ ‰ּוַמ „ ַ̂ י כ≈ ו¿
ַע„  ם  ָ̇ ‡ו… ים  ƒ„ ַלמ¿ּ מ¿ּ ׁ∆̆  ,˙ ו… ׁ̆ ָפ ּ ַ‰נ¿ י  ≈‡ פ¿ רו… ם  ≈‰ ׁ∆̆

ם  ∆‰ ָלּ ׁ∆̆  ˙ ָרעו…  ˙ עו… ≈„ ב¿ּ ים  ƒיר ּƒכ ַ‰ַמּ ו¿ ָב‰.  ך¿ טו… ר∆ ∆„ ל¿ ירּום  ƒז ח¿ ַיּ ׁ∆̆

ָ‡ַמר  ם  י‰∆ ֲעל≈ ם,  ָ̇ ‡ו…  ‡ ַרפ≈ּ ל¿ ָחָכם  ל  ∆̂ ≈‡ ים  ƒכ ל¿ ‰ו… יָנם  ≈‡ ו¿

זּו" (מ˘לי ‡, ז).  ים ָבּ ƒיל ƒו ָמ‰ ּומּוָסר ‡¡ ל…מ…‰: "53ָחכ¿ ׁ¿̆

ב,         ַ‰ּטו… ך¿  ר∆ ּ ∆„  ׂ̆ פ…ּ ¿̇ ƒל ם  ָ̇ ֲ‡ָו ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ ָמּ ַכּ  ׁ̆ י≈

בי‡ורים
מזיק לבריאותו. 50. ‰רעו˙. הדעות והמדות הרעות. 51. ‰וי ‰‡ומרים לרע 
טוב. הוי לכם הרשעים, האומרים על ה״עבודה-זרה״ שהיא טוב, ועל עבודת 
ה׳ שהיא ״טוב״ – אומרים שהיא רע, על המעשים הרעים שיביאו עליהם חושך 
- אומרים שהם אור, ואת המעשים הטובים שה׳ עושה אור למקיימם אינם 
עושים, שמים מר למתוק ומתוק למר. 52. ‰עוזבים ‡רחו˙ יו˘ר. העוזבים 
את הדרך הישרה והנכונה כדי ללכת בדרכים חשוכות ועקלקלות. 53. חכמ‰ 

ומוסר ‡וילים בזו. בתורה ובמוסר הטיפשים פורקי העול מזלזלים.

ט  ַמע≈ ם י¿ ƒ‡ ,ם ָלּ ן ֻכּ כ≈ . 46ו¿ חו… ל¿ ƒֲחַמ˙ מ ָכל מ≈ ¡‡ ‰ נ∆ י∆ ¿‰ ƒַלח ל…‡ י מ∆

 ‡ ≈‰ י¿ ַעט,  מ¿ יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ ַבּ  ‰ ב∆ּ ַיר¿ ו¿  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ ַבּ

ל  ָ̃ ׁ¿̆ ƒָח„ מ ל ‡∆ ָכּ ƒח מ ַּ̃ ƒר י ׁ∆̆ י, ֲ‡ ƒ̃ ל. ֲ‡ָבל ַ‰ָבּ ָ̃ ל¿ ֻ̃ ֲ‡ָכל מ¿ ַ‰ַמּ

 ‰ּ ָין ַ‰ז∆ נ¿ ƒָכע ָליו. ו¿ כ¿ ‡ו… ˜ ל¿ ב ּוָמ˙ו… ֲ‡ָכל ָער≈ ‡ ַ‰ַמּ ≈‰ ָ‰ָר‡ּוי, ָ‡ז י¿

ן ָ‰ֲעָנָו‰  ‚ו… ‰, כ¿ּ ֻרב∆ּ ן מ¿ ∆‰ ח מ≈ ַּ̃ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ׁ̆ ˙: י≈ ּ„ו… ƒמ 47ב¿ּ

ן  ‚ו… ַעט, כ¿ּ ן מ¿ ∆‰ ח מ≈ ַּ̃ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ׁ̆ י≈ ן, ו¿ י‰∆ מ≈ „ו… ˙ ו¿ ׁ∆̆ ַ‰ב…ּ ו¿

ל  ≈̃ ו… ׁ̆ 48 ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ יו… ¿‰ ּƒב ן  ָלכ≈ ּיּו˙.  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ו¿ ָ‰ַעּזּו˙  ו¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ

ל…‡  ו¿ ַח˙  פ¿ ƒי עּוָרּ‰, ל…‡  ׁƒ̆  ‰ ּ„ָ ƒל מ ָכּ ƒח מ ַּ̃ ƒל ם  ƒַני ‡ז¿ ס ַ‰מ…ּ ל∆ פ∆ ב¿ּ

ָב‰. י˙ ַ‰ּטו… ƒל כ¿ ַ̇ יַע ל¿ ּ ƒ‚ַי ‰ ז∆ יף, ָבּ ƒס יו…

 

ל  ּ‚ַ ֻ‰ר¿ ׁ∆̆ ‡ו…  ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ ל¿  ‰ ט∆ נו… עו…  ב¿ ּƒט ׁ∆̆ י  ƒמ ין,  ƒב ָ̇ ו¿ ַ„ע  ּ≈̇
ַ‡ך¿   ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ּוב  ׁ̆ ָל ּבו…  ƒל ל  ∆‡ ן  ּ≈̇ ƒי ל…‡  ו¿ ָרָע‰,   ‰ ּ„ָ ƒמ ב¿ּ  

 ˙ ּ„ו… ƒמ ַעל ב¿ּ ¿‚ ƒי ַ‡ס ו¿ מ¿ ּ ƒי ׁ∆̆ ˙ו…  י‡ ‡ו… ƒב ‰ מ≈ ּ‰ - ז∆ ר ָבּ ב≈ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒי„ מ ƒמ ָּ̇

י  ƒל ח√ ‰ּו‡  ין  ƒּסּור ּ ƒי‰ַ ו¿ ַער  ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ב  ≈‡ ַ‰כ¿ּ ר…ב  ׁ∆̆ מו…  ּוכ¿  .˙ בו… טו…

י  ƒל ח√ ָבּ ׁ∆̆ מו…  ּוכ¿  ; ׁ̆ פ∆ ַ‰נ∆ּ י  ƒל ח√ ם  ≈‰  ˙ ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ ר…ב  ן  כ≈ּ ַ‰ּ‚ּוף, 

ים  ƒל ן ַ‰חו… ƒמ ׁ̆ י≈ ו¿ ˜ ַמר,  ˙ו… ַ‰ָמּ ˜ ו¿ ר ָמ˙ו… ים ַ‰ַמּ ƒֲעמ ַ‰ּ‚ּוף טו…

ב,  ַ‰ּטו… ַמֲ‡ָכל   ‡ נ≈ ו… ׂ̆ ו¿ לו…  ב  ינו… טו… ≈‡ ׁ∆̆ 49 ַמֲ‡ָכל  ל¿  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆

בי‡ורים
46. וכן כולם. שאר מיני המאכלים והתבלינים שבתבשיל כירק ומים ופלפלין, 
צריך  מהן  אחת  שבכל  ״מדות״,  בשם  נקראו  ולכן  במ„ו˙.   .47 ימעט...  אם 
ו˜ל בפלס ‰מ‡זניים. מתבונן  להשתמש במדה הנכונה ובמינון המדויק. 48.̆ 
ביושר שכלו וברוחב הבנתו. 49. ˘‡ינו טוב לו. שאינו בריא לו אלא אדרבה, 

ן,  עו… מ¿ ׁƒ̆  ׂ̆ ַחפ≈ּ מ¿ּ ׁ∆̆ ן  ‡ּוב≈ ר¿ ƒל  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ָר‡ּוי.  ָכּ  ˙ בו… ַ‰ּטו…

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ֲחַמ˙  מ≈  , ‡ו… ¿̂ מו… ינו…  ≈‡ ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿  , ירו… ּƒּוַמכ

ן  ו… ׁ̆ ל¿ ָחר  ב¿ ƒנ ף  ס∆ "כ∆ּ ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ָר‡ּוי.  ָכּ ˙ו…  ‡ו…  ׂ̆ ַחפ≈ּ מ¿

לו…  ם  ל≈ּ ַׁ̆ ל¿ ּוָב‡  רו…  ֲחב≈ ַבּ  ‰ ׁ∆̆ ּנו… ׁ∆̆ י  ƒ59מ  - כ)  י,  (מ˘לי  י˜"  ּ ƒ„ ַ̂

 ˜ ∆„ ∆̂ ל 61ו¿ ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ ˙ ַּ̇ ƒמ‡ֲ יר 60ַבּ ּƒינו… ַמכ ם ‡≈ ƒ‡ ,ל ָ̃ ׁ¿̆ ƒמ ף ב¿ּ ס∆ כ∆ּ

ף  ס∆ יַנ˙ ַ‰כ∆ּ ƒח ב¿ ּƒי 62ב ƒ̃ ינו… ָבּ ≈‡ ׁ∆̆ ל ַ‡ך¿  יר ַ‰כ…ּ ּƒם, ‡ו… ַמכ ƒַני ‡ז¿ ַ‰מ…ּ

י  ּƒכ ף,  ס∆ ַ‰כ∆ּ ו¿ ל  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ ַין  נ¿ ƒע ב¿ּ ָזּ˜  ƒנ  ˙ יו… ¿‰ ƒל ב  רו… ָ̃  ׁ̆ י ƒ‡‰ָ  ‰ ז∆  -

 ˙ חו… ָפּ ח  ַּ̃ ƒי ם  ּ‚ַ ים.  ƒ‚י ּƒ‰ַ64ס ח  ַּ̃ ƒי ו¿ ף  ס∆ כ∆ ב¿ּ ן  ָמ‡≈ 63י¿ ים  ƒָעמ פ¿ ƒל

ים  ׂ ƒ̆ ל ‡ו… ָי ַּ̃ ל ַ‰ ָ̃ ׁ¿̆ ƒח 65מ ַּ̃ ƒי ‡ ָמּ ׁ∆̆ י  ּƒכ , ל ָ‰ָר‡ּוי לו… ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ƒמ

בי‡ורים
לחפ˘ ‰מ„ו˙ ‰טובו˙ כר‡וי. כי כדי לזכות לתורה ולמידות טובות אפשרי 
(ב, ד-ה): ״אם תבקשנה  יעמול על כך, כנאמר במשלי  הדבר רק אם האדם 
הרי  תמצא״,  אלוקים  ודעת  ה׳  יראת  תבין  אז  תחפשנה;  וכמטמונים  ככסף 
שבשביל השגת התורה והחכמה חייבים לבקשם לפחות כבקשת הכסף, וכן 
להוציאו  שיטרח  למי  רק  ועומד  שמור  והוא  שהוטמן  מטמון  כמחפש 
״לא  יגיע אל היעד הרצוי, כאמרם:  – לעולם לא  יתעצל  ממחבואו. אך אם 
יגעתי ומצאתי – אל תאמין״. 59. מי ˘נו˘‰ בחבירו. מלוה התובע את חבירו 
– אם המלוה אינו  והלוה פורע למלוה כסף במשקל  הלוה שיחזיר לו חובו, 
60. ב‡מי˙˙ ‰מ˘˜ל. אם המשקל שבו שוקלים את הכסף מדוייק  מכיר... 
‰מ‡זניים. אם שתי  וˆ„˜   .61 אבני המשקולות.  באמיתת  וכן  מזייף.  ואינו 
אחת  כף  ואין  בשוה  שוה  שמשקלם  וכן  ומאוזנים,  ישרים  המאזניים  כפות 
הוא  מהלוה  שמקבל  הכסף  אם  ‰כסף.  בבחינ˙   .62 מחברתה.  יותר  כבדה 
בקי  ואינו  מאחר  ימ‡ן.   .63 (פסולת).  סיגים  בו  מעורב  שאין  ונקי,  צרוף 
בבחינת הכסף אם הוא כסף נקי ומזוקק או שמא מעורב בו סיגים, הרי יתכן 
שמבלי משים ידחה את הכסף הצרוף והמזוקק וימאן לקחתו, ותחת זה יקח 
את הכסף המעורב עם סיגים. 64. ‰סי‚ים. פסולת הכסף. 65. מ˘˜ל ‰˜ל. 

י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ם  יו… ָכל  ב¿ּ ים  ƒב ׁ¿̆ חו… ו¿ ם,  ָל‰∆ ב  ּטו… ַמ‰  ים  ƒע ¿„ יו… יָנם  ≈‡ ו¿

ָין  נ¿ ƒע‰ָ  ‰ ז∆ ו¿ ם.  י‰∆ מ≈ י¿ ל  ָכּ ים  ƒ‚י ׂ ּƒ̆ ַמ יָנם  ≈‡ ו¿ ָנ‰,  יו… ל¿ ָ‰ע∆ ַמֲעָל‰ 

נו…  רו… ס¿ יר ח∆ ּƒינו… ַמכ ≈‡ ׁ∆̆ ָח„ - 54 ים ‰ּו‡: ָ‰‡∆ ƒָבר ּ י „¿ נ≈ ׁ¿̆ ֲחַמ˙  מ≈

ן  ‡ּוב≈ ר¿ ƒל  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ים,  ּƒנ‚ֻ ַ‰מ¿ ָרָכיו  ¿„ ּƒב ין  ƒח ַמב¿ ינו…  ≈‡ ו¿

ל  ָכּ ˙ו…  ‡ו…  ׂ̆ ַחפ≈ּ י¿ ּלּו  ƒפ‡ֲ  , ירו… ּƒַמכ ינו…  ≈‡ ו¿ ן  עו… מ¿ ׁƒ̆ ל¿  ׂ̆ ַחפ≈ּ ַ‰מ¿

ל…‡  ו¿ לו…  ¿̂ ∆‡  ‡ 55ָיבו… ים  ƒָעמ פ¿ּ  ‰ ָמּ ַכּ י  ּƒכ ‰ּו,  ≈‡ ָ̂ מ¿ ƒי ל…‡  ם  ַ‰ּיו…

י„  ƒמ ָּ̇ ב  ׁ≈̆ ‰ּו‡ חו… ׁ∆̆ י 56 ּƒף-ַעל-פ‡ַ ,‰ּ ן ָ‰ָ‡ָ„ם ַ‰ז∆ ‰ּו; כ≈ּ יר≈ ּƒַיכ

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ יָון  , 57כ≈ּ י‚ו… ׂ ּƒ̆ ב, ל…‡ ַי ‰ ַ‰ּטו… ׂ ≈̆ ׂ̆ ַמֲע ַחפ≈ּ ‰ ּומ¿ ׂ ∆̆ ֲע ַמ‰ ַיּ

 . נו… רו… ס¿ יר ח∆ ּƒַמכ

ב  ׁ≈̆ חו… ו¿  , ּבו…  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ָ‰ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ ַע  ≈„ יו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ ו¿
י‚  ׂ ּƒ̆ ַ‚ם ‰ּו‡ ל…‡ ַי ˙, ו¿ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒמ ח…ז ב¿ּ ¡‡ ל∆ ם ו¿ ∆‰ ‡˙ מ≈ ≈̂ ָל

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ  ׂ̆ ַחפ≈ּ ל¿ ל  ּ ≈̂ ַע ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆ ֲחַמ˙  58מ≈ ר,  ָׁ̆ ַ‰ָיּ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ָיָמיו  ל  ָכּ

בי‡ורים
‡ינו מכיר חסרונו. אדם שחולה ואינו מודע לכך, הרי כל זמן שלא נודע   ̆.54
לו על חוליו - לא ילך לדרוש ברופאים, כמו כן אדם שאינו מכיר בחסרונותיו 
ובדרכיו המגונים, הרי לא יתקן את עצמו מאחר ואינו מודע שזקוק הוא לכך. 
55. יבו‡ ‡ˆלו ול‡ יכיר‰ו. כמה פעמים יעמוד שמעון סמוך לראובן ובכל 
56. ˘‰ו‡ חו˘ב ˙מי„ מ‰  ואינו מכירו.  יזהה אותו מאחר  זאת ראובן לא 
57. כיון  יע˘‰. הוא מתבונן תמיד מה עליו לעשות כדי להשיג את הטוב. 
˘‡ינו מכיר חסרונו. כי בכדי להשיג את הטוב המושלם אפשר רק לאחר 
שעקר והסיר את הרע שבו, בבחינת ׳סור מרע ועשה טוב׳, ולכך כל זמן שאינו 
לא  הרי  המגונות,  ובאורחותיו  הרעות  במידותיו  ואינו מבחין  חסרונו  מכיר 
58. מחמ˙ ˘מ˙עˆל  יעקרם ולא יסירם ממנו וממילא לא ישיג את הטוב. 
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שתי  הם  הלשונות 
טובות  אזהרות 
הנה  כי  מאד.  ומועילות 
הוא  במעשים  הפשפוש 
כלל  על  לחקור 
בו,  ולהתבונן  המעשים 
מעשים  בהם  הנמצא 
אשר  יעשו  לא  אשר 
פי  על  הולכים  אינם 
כי כל  וחוקיו,  ה׳  מצוות 
 – מאלה  ימצא  אשר 
אך  העולם.  מן  יבערם 
החקירה  הוא  המשמוש 
אפילו במעשים הטובים 
ולראות  לחקור  עצמם, 
היש בענינם איזה פניה 
(כגון  טובה  לא  אשר 
שבח  להשיג  כוונה 
להרויח  או  מבני-אדם 
ממון) או איזה חלק רע 
(כגון מעשה טוב שעלול 
לצאת ממנו נזק בעתיד 
או שיש בו הפסד לזולת 
שיצטרך  וכדומה) 
חלש  או  הוא  וחזק  הטוב  לבחון  בבגד  כממשמש  זה  והרי  ולבערו.  להסירו 
ובלוי, כן ימשמש במעשיו לבחון תכונתם (ענינם ותוכנם) בתכלית ההבחנה 
(בהבחנה מדוקדקת עד קצה היכולת) עד שישאר (האדם בעל המעשים) זך 

ונקי (ללא פניות וחלקים רעים במעשיו)״.

ָמ˙ו…  ׁ¿̆ ƒנ  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ָ‡ז  ו¿ ּנּו,  מ∆ּ ƒמ ים  ƒ‚י ּƒס‰ַ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒ̃ ‡ל… ‰ ל≈ ָ̃ ּ ָ̃ ֻז רּוָפ‰ ּומ¿ ¿̂

ף  ר≈ ּ…̂ ַל  ‡ ≈̂ ּ ַוי≈ ף,  ס∆ ָכּ ƒמ ים  ƒ‚י ƒס "ָ‰‚ו… 

ים,  ƒ‚י ּƒירּו ַ‰ס ƒס ָיּ ׁ∆̆ י" (מ˘לי כ‰, „) כ¿ּ ƒל כ∆ּ

רּוף. ָ̂ י  ƒל ‰ ַ‰כ¿ּ י∆ ¿‰ ƒז י‡ָ

 

ינו…  ≈‡ ו¿ ָ‰ָ‚יו  נ¿ ƒמ ב¿ּ  ‰ נ∆ּ ַׁ̆ ַ‰מ¿ ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ ו¿
 ‚‰ָ נ¿ ƒמ ב¿ּ ז  ח≈ ‡ו… ָח„  ∆‡ ַמן  ז¿ בּוַע,  ָ̃  

 ‚‰ָ נ¿ ƒו… מ˙ ‡ו… ˜ מ≈ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒָח„ מ ַמן ‡∆ ּוז¿  ‰ ז∆

 ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ָכָכ‰  ו¿ ר,  ַ‡ח≈  ‚‰ָ נ¿ ƒמ ז  ח≈ ‡ו… ו¿

 ı ָחפ≈ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם  ל¿  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ָלם.  עו… ל¿

ל…‡  ּכו… ו¿ ר¿ ַע ַ„ּ ≈„ ינו… יו… ≈‡ יר ו¿ ƒל ע ∆‡ ˙ כ∆ ָלל∆

˙ו…  ‡ו… ים  ƒיכ ƒל ַ‰ּמו… ים  ƒיל ƒב ּׁ¿̆ ‰ַ יר  ּƒַיכ

ַעם  ַפּ ם,  מ≈ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒ69מ ‰ּו‡  ן  ָלכ≈ יָ‰,  ל∆ ≈‡

 ‰ ע∆ ¿̇ ƒי ו¿ ַיֲחז…ר  ו¿ ָח„,  ∆‡ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ך¿  ל≈ י≈ ַ‡ַח˙ 

בי‡ורים
69. מ˘˙ומם. מתבלבל בהליכתו ותועה בדרכו מאחר ואינו מכיר את הדרך 

הסלולה המובילה לעיר.

ל  ָכּ ƒם, מ ƒַני ‡ז¿ מ…ּ ַבּ ׁ∆̆  „ ב≈ ף ַ‰ָכּ ַכּ ף ַבּ ס∆ ַ‰כ∆ּ

ם  ƒ‡ ּלּו ƒי ָטעּו˙. ‡ו… ֲ‡פ י„≈ ƒל ‡ ּלּו ָיבו… ≈‡

ינו…  ≈‡ ם  ƒ‡ ל,  ָ̃ ׁ¿̆ ƒמ ּוב¿ ף  ס∆ כ∆ ב¿ּ י  ƒ̃ ָבּ ‰ּו‡ 

ב  ָער≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ָר‡ּוי, ‡∆ ל ּבו… ָכּ כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒמ

י  ƒ̃ ָבּ ‰ּו‡  ם  ƒ‡ ֲ‡ָבל  ים.  ƒ‚י ƒס ּפו…  ַכס¿ ב¿ּ

ל ּבו…  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒף, ּומ ס∆ ל ּוַבכ∆ּ ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ל - ַבּ כ…ּ ַבּ

ָר‡ּוי  ָכּ ם  ל≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ66מ ‰ּו‡  ָ‡ז   - ָר‡ּוי  ָכּ

 ‰ ָמּ ּ ƒ„ ן  ָלכ≈ ל.  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ַבּ ם  ל≈ ָׁ̆ ו¿ י  ƒ̃ ָנ ף  ס∆ כ∆ּ

י˜  ּ ƒ„ ּ ַ̂ י ַ‰ ּƒָחר, כ ב¿ ƒף נ ס∆ כ∆ י˜ ל¿ ּ ƒ„ ַ̂ ן  ו… ׁ̆ ל¿

ָכל  ו¿ ָ‰ָרע  ו¿ ב  ַ‰ּטו… יר  ּƒכ‰ַ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂

ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ּול¿ ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

‚ּופו…  67ב¿ּ ַח  ר≈ טו…  ˙ יו… ¿‰ ƒל ו¿ ָר‡ּוי,  ָכּ ן  ∆‰ ָבּ

ח…ז  ¡‡ ל∆ ו¿ ּו˙  ׁ̆ פ¿ּ ּƒט‰ַ ַלֲעז…ב  ָמ˙ו…  ָחכ¿ ּוב¿

 ˙ בו… ֲערו… ַּ̇ יר  ƒס‰ָ 68(ז)ּול¿ בּוָנ‰  ּ¿̇ ַבּ

˙ערובו˙  ול‰סיר  ז. 
‰סי‚ים ממנו. ה׳מסילת 
ג)  מבאר  (פרק  ישרים׳ 
בבדיקת  שלבים  שני 
לדחות  א.  המעשים: 
ב.  הרעים.  המעשים 
לזכך המעשים הטובים. 
וז״ל: ״הנה הרוצה לפקח 
הנה  שתים  עצמו,  על 
ההשקפות הצריכות לו: 
מהו  שיתבונן  האחת, 
שיבחר  האמיתי  הטוב 
בו האדם והרע האמיתי 
שינוס ממנו. והשניה, על 
הוא  אשר  המעשים 
הם  אם  לראות  עושה, 
מכלל  או  הטוב  מכלל 
הרע... ודבר זה הודיעונו 
באמרם  ז״ל  חכמינו 
לו  ״נוח  יג):  (ערובין 
יותר  נברא  לאדם שלא 
ועכשיו  משנברא, 

ששני  ותראה  במעשיו״.  ימשמש  לה:  ואמרי  במעשיו;  יפשפש   – שנברא 

בי‡ורים
אבן המשקולת ששוקלים כנגדה בשתי כפות המאזניים, האבן מכאן והכסף 
פחות.              ישקול  הכסף  גם   - הגדולה  במקום  הקטנה  האבן  יקח  ואם  מכאן, 
ב‚ופו   .67 נקי...  כסף  דהיינו  כראוי  תשלום  מקבל  כר‡וי.  מ˘˙לם   .66
יצרו  לכבוש  הרעות,  מידותיו  על  להתגבר  בגופו  להתאמץ  הן  ובחכמ˙ו. 
ולהכניע תאותו, והן להשתמש בחכמתו ולהבחין בשכלו במדות הרעות כדי 
אדם  צריך  טוב  במעשה  גם  ‰סי‚ים.  ˙ערובו˙  ול‰סיר   .68 מתוכו.  לבערן 

לבחון שהמעשה יהיה זך ונקי ושלא יהיה מעורב בו משהו מהרע.

הגאוה  כמדת  רעות 
שמים.  יראת  מונעות 
בל  אפו  כגובה  ״רשע 
ד)  י,  (תהלים  ידרוש״ 
אני  סבור  המתגאה 
ואפסי עוד, ואינו מסוגל 
מלכות  עול  עליו  לקבל 
מדת  כן  שמים. 
מדה  ה׳קשה-עורף׳ 
ועקשן  מאד,  עד  מגונה 
רצונותיו,  פי  על  רק  חי 
דבר  לשמוע  מוכן  ואינו 
אפילו  המפריע  חכמה 
להנחותיו  במעט 

ורצונותיו המוקדמות.
בשלח  בפרשת  ומצינו 
״וילונו העם  טו):  (שמות 
מה  לאמר  משה  על 
ה׳  על  ויצעק  נשתה, 
        - נסהו״  ״ושם  וברש״י  נסהו״,  ושם  ומשפט  חק  לו  שם  שם  עץ...  ה׳  ויורהו 
רחמים  עלינו  בקש  יפה  בלשון  במשה  נמלכו  שלא  ערפו  קשי  וראה  לעם 
ישראל             מכלל  התורה  תובעת  נתלוננו״.  אלא  לשתות  מים  לנו  שיהיה 
ואף           הקב״ה.  על  התלוננות  לכדי  אותם  הביאה  זו  מדה  ׳קשה-עורף׳,  מדת 
מכל          הקב״ה,  נסי  בעיניהם  הכל  וראו  סוף  ים  קריעת  לאחר  מיד  שהיו 
נותנת           וברורה, כי המדה אינה  מקום הקשיות מפריעה להתלמדות פשוטה 
שאפילו                  עצמו,  על  זאת  לראות  יכול  ואדם  רצונותיו.  על  לותר  לו 
מאשר  שונה  להתנהג  עליו  משפיעות  אינם  בעיניו  שראה  ברורים  דברים 

הורגל.
וכמו כן כל המדות כולם מפריעים ליראת שמים. ולכן כדי להשיג יראה חייב 

לעקור מקרבו את מדותיו הרעות. 
ט. ו‡ם ˙˙יר ˜˘ר ‰יר‡‰ יב„לו ממך כל ‰מ„ו˙ ‰טובו˙. מצאנו שיראת 
להשגת  והאמצעי  היסוד  היא   - עצמה  בפני  מצוה  היותה  מלבד   – שמים 

 ׁ̆ י ƒ‡ ל ָכּ י  ּƒל, כ ַלכ…ּ יַע  ƒ„ ‰ו… ׁ̆ ל¿ י≈ ן  ָלכ≈
י  י„≈ ƒל ו…  ׁ̆ ַנפ¿ י‡  ƒב‰ָ ל¿  ‰ ∆̂ ָ‰רו…

ב  ָער≈ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂  ,˙ בו… ַ‰ּטו…  ˙ ּ„ו… ƒמ

י  ּƒכ ,‰ ּ„ָ ƒּומ ‰ ּ„ָ ƒל מ ם ָכּ ƒם ע ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי

ל  ˙ ָכּ ∆̃ ז∆ ח¿ ר ַ‰ַמּ ׁ∆̆ ∆̃ י‡  ƒ‰ ם ּׁ≈̆ ‰ַ ˙‡ַ ר¿ ƒי

יסּו‰ּו  ƒנ כ¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ַלחּוט  ָמ‰  „ו… ו¿  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

רּו  ׁ¿̆ ָ̃ ו¿  ,˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ י  ר≈ חו… ך¿  ˙ו… ל¿

ל  ָכּ י˜  ƒז ַ‰ח¿ ל¿ י˙ו…  ּƒ̇ ח¿ ַ̇ ב¿ּ ים  ƒר ָׁ̆ ¿̃

 ˜ ≈̇ ָנּ ƒ‰ ב¿ּ י  ּƒכ  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡  -  ˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ

ך¿  ָכּ  ,˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ ל  ָכּ לּו  פ¿ּ ƒי ר  ׁ∆̆ ּ ∆̃ ‰ַ

 ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ  ˙ ∆̃ ז∆ ח¿ ַ‰ַמּ י‡  ƒ‰  ‰‡ָ ר¿ ּ ƒי‰ַ

לּו  ¿„ ָבּ ƒי  ,‰‡ָ ר¿ ּ ƒי‰ַ ר  ׁ∆̆ ∆̃ יר  ּƒ̇ ַּ̇ ם  ƒ‡ (ט)ו¿

ן  כ≈ ו¿ י  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ַבּ ן  כ≈ ו¿ ר,  ַ‡ח≈ ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ

ָחָכם:  ‡ ּבו… ָ‡ַמר ‰∆ ≈̂ ּיו… ַעל ַכּ י. ו¿ ƒיע ƒב ר¿ ָבּ

ר ל…‡  ׁ∆̆ ּנּו, ֲ‡ ע∆ ּ ַי‚¿ ּ¿̇ ים  ƒיל ƒס "70ֲעַמל ַ‰כ¿ּ

טו).  י,  (˜‰ל˙  יר"  ƒע ל  ∆‡  ˙ כ∆ ָלל∆ ָיַ„ע 

ים                    ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַעל  מ…ל  ַלח¿  ׁ̆ י≈ ָכך¿  ל¿

ָ„ם  ַלמ¿ּ ל¿  ,‡ ו¿ ָּׁ̆ ‰ַ י  ל≈ ַ‰ב¿ ב¿ּ ים  ƒבּוע ‰ַ71ט¿ּ

ם  ƒַני ‡ז¿ ַ‰מ…ּ ר  ׁ∆̆ י… ו¿ ל  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ  ˜ ∆„ ∆̂

ים,  ƒר ָׁ̆ ים ַ‰י¿ ƒָרכ ּ ם „¿ ˙ ָל‰∆ רו… ‰ו… ף ּול¿ ס∆ יַנ˙ ַ‰כ∆ּ ƒח יָעם ב¿ּ ƒ„ ‰ו… ּול¿

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ‰ ָלּ ƒס 72מ¿ ָחָנ˙ו…  ַ‰ב¿  ˙ ַלּ ƒח ¿̇ ּƒב ָ‰ָ‡ָ„ם  ר…ר  ב¿ ƒי ַמַען  ל¿

‰ּו‡  ו¿ ָב‰,  ַ‰ּטו… ל  ָכּ ם  ָׁ̆ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ן  ׁ≈̆ „ָ ו¿ ַרֲעָנן  ם  ָמ˜ו… ל¿ ‰ּו  י‡≈ ƒב ּ¿̇

‰ּו‡            ו¿ ים,  ׂ ƒ̆ ֲע ַ‰ַמּ ל  ָכּ ף  73סו… ‰ּו‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ם,  ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי

ָ‡ָ„ם,  ל  ָכּ ƒמ ל  ≈‡ ו… ׁ̆ מו…  ׁ¿̆ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ָל‰  ≈‡ ּׁ¿̆ ‰ַ74

 "‰‡ָ ר¿ ƒי ל¿ ם  ƒ‡ י  ּƒכ  , ך¿ ָמּ ƒע מ≈ ל  ≈‡ ׁ…˘ יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰ "ַמ‰  יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

 ‰‡ָ ר¿ ּ ƒ(ח)ַ‰י י  ּƒ̇ ל¿ ּƒב ב  ָׁ̆ ח¿ נ∆  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע ּום  ׁ̆ ין  ≈‡ ו¿ יב),  י,  („ברים 

ָר‰. ‰ו… ַ‰ט¿ּ

‰ט‰ור‰.  ‰יר‡‰  ח. 
יחזקאל׳  ׳אור  בספר 
עו)  עמוד  ומוסר,  (יראה 
יראת  להשיג  כדי  כתב: 
ראשית  חייב  שמים 
הענינים  מנפשו  לעקור 
ליראה.  המפריעים 
ורצונות  תאוות 
מתנגדות  עולם-הזה 
ליראת שמים, וכן מדות 

בי‡ורים
70. עמל ‰כסילים ˙י‚ענו. כסילותם גורם להם עמל המיגען, אשר לא למדו 
דרכי מבואות העיר (ללכת בדרך כבושה, וטורח הרבה) ומתיגע ליכנס דרך 
פחתים ובצעי המים ויגע בטביעות רגליו בבוץ (רש״י). 71. ‰טבועים ב‰בלי 
בהם  שאין  בהבלים  ושרויים  ממש,  בהם  שאין  בדברים  השקועים  ‰˘ו‡. 
73. סוף כל ‰מע˘ים. תכלית כל  72. מסיל‰. דרך סלולה וישרה.  תכלית. 
דבר ככתוב בסוף קהלת: ׳סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו 

שמור כי זה כל האדם׳. 74. ‰˘‡ל‰. הבקשה אשר ה׳ מבקש מכל אדם.

והדעה, והוא מסור בידי 
מסור  יצרו  ואין  יצרו 
שיהא  יתכן  לא  בידו, 
שבין  במצוות  שלם 
ואם  למקום,  אדם 
ידועה  במדה  מקיימן 
שאינו  מפני  רק  הוא 
התנגדות  בהן  פוגש 
המדות  אחת  מטעם 
בהפגשו  אבל  המגונות, 
לא  שלהן  בהתנגשות 
תעמוד יראתו בפניהן״!

 - מתוקנות  מדות  ללא 
אי אפשר להיות שלמים 
אדם  שבין  במצוות  אף 
למקום, ואם אם נראה לעין שמקיים מצוות בשלמות הוא רק מפני שלא בא 

לידי נסיון, ואילו בא לידי נסיון לא היה עומד בו!  
ואין  לתורה  לעלות  אותו  שמכבדים  חרד  דוגמא:  איש״  ה״חזון  לכך  ומביא 
הכיבוד מספיק לו לפי מעלתו ולכן הוא אינו עולה – מידת הכבוד שבו גרמה 

לו לעבור על: ״ועוזבי ה׳ יכלו״ – זה שקורין לו לעלות לתורה ואינו עולה.
האדם הזה מקולקל בשורשו שיצר הרע שופטו וכל עשיית מצוותיו הן פרי 
ההרגל המתאימות לכבודו ולתאוותיו ולהלך חייו, אך נסו לפגוע בו כי אז 

תתהפך הקערה על פיה! 

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ּון  ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿

ל                  ָיכו… ָחָכם  ∆‰  ,˙ ָרעו… ו¿  ˙ בו… טו…

יל  ƒס ַ‰כ¿ּ ו¿  ,˙ בו… טו… ל¿  ˙ ָ‰ָרעו…  ˙ ו… ׂ̆ 75ַלֲע

.˙ ָרעו… ˙ ל¿ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒ76מ ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע

ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒמ ינו…  ≈‡ ו¿ ך¿  ׁ∆̆ ח… ַבּ ך¿  ל≈ ‰ו… ׁ∆̆ י  ƒמ
 ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ∆‡  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ּון  ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿

ן  ‚ו… יו, כ¿ּ ָ̇ ֻכּיו… ל ז¿ ˙ ָכּ ∆„ ַ‡ב∆ּ ‰ ַ‰מ¿ ּ„ָ ƒּבו… מ

ר            ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ב¿ּ  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒ‰ַ77מ

בי‡ורים
75. לע˘ו˙ ‰רעו˙ לטובו˙. להשתמש עם המדות הרעות למטרה טובה, כגון 
הגאוה  במדת  וכן  חכמה׳.  תרבה  סופרים  ל׳קנאת  להשתמש  הקנאה  במדת 
במדת  כגון,  לרעו˙.  טובו˙  מ„ו˙   .76 ה׳׳.  בדרכי  לבו  ל׳ויגבה  להשתמש 
ובמדת אהבה, ישתמש לאהוב את  הרחמנות ישתמש לרחם על האכזרים. 
טובים,  ובמעשים  בתורה  אף שהוא מלא  במע˘יו.  ‰מ˙‚‡‰   .77 הרשעים. 
מכל מקום אסור לו להתגאות בכך, כשכל כוונתו בזה להתגדל ולהשתרר על 

בני אדם. 

ין  ≈‡ ׁ∆̆ ּוכ¿  ,˙ בו… טו…  ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ ָך  מ¿ּ ƒמ

ָר‰  ו… ּ̇ ָך  ָי„¿ ין ב¿ּ ≈‡ ,˙ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒָך מ ָי„¿ ב¿ּ

לּוָי‰  ּ¿̇ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ל  ָכּ י  ּƒ(י)כ  ,˙ וו… ¿̂ ƒּומ

״ותיראן  טובות.  מידות 
האלקים  את  המילדות 
דבר  כאשר  עשו  ולא 
מצרים  מלך  אליהן 
הילדים״  את  ותחיין 

(שמות א, יז). ובמסכת סוטה (יא:) דורשת הגמרא: ״ותחיין את הילדים – תנא 
לא דיין (למילדות) שלא המיתו אותן (את הילדים) אלא שהיו אף מספיקות 
להם מים ומזון״ (ומסייעות להחיותם, דהיינו שהיו מחביאות אותם בבתיהן 

ומגדלות אותם. רש״י).
מסירות נפשן של המילדות מוכיחה בלי ספק על מידותיהן הטובות ועל טוב 
ליבן. מדוע אין התורה מדגישה תכונות אלו? מדוע הזכירה התורה רק את 

יראת האלקים שלהן?
בספר ׳זכרון מאיר׳ מבאר, שמכח מידות טובות לבד לא היו המילדות יכולות 
הם  המלך  צו  הפרת  מתוך  כאלה  נפלאים  מעשים  שעשו.  מה  את  לעשות 
יכול  אלקים  ביראת  שספוג  מי  רק  אדם.  שבכח  ההטבה  מגבול  למעלה 
להתעלות להנהגה כזו ולהתעלם מן הסכנה הגדולה. לפיכך קבעה התורה 
את הגורם האמיתי: ״ותראין המילדות את האלקים״! ולכן - ״ולא עשו כאשר 

דבר אליהן מלך מצרים ותחיין את הילדים״.
נאמר  לא  כאן  גם  בתים״.  להם  ויעש  האלקים  את  המילדות  יראו  כי  ״ויהי 
״כאשר הטיבו עם הילדים״, אלא ״כי יראו״, ללמדך כי השכר של ״ויעש להם 
בתים״ בא עבור היראה.  הן יראו את ה׳ ולפיכך זכו לבתים של תורה ויראה, 
בתי  אמר  חד  ושמואל,  ״רב  (יא):  סוטה  במסכת  כדאיתא  מדה.  כנגד  מדה 
כהונה ולויה – אהרן ומשה. וחד אמר: בתי מלכות – דוד נמי ִמִמְרָים קאתי״. 

י. כי כל ‰˙ור‰ ˙לוי‰ ב˙י˜ון ‰מ„ו˙. כתב הגר״א (באבן שלמה פ״א): ״כל 
עבודת ה׳ תלוי בתיקון המדות, וכל החטאים מושרשים במדות, ועיקר חיות 

האדם הוא להתחזק תמיד בשבירת המדות, ואם לאו למה לו חיים״. 
כתב ה״חזון איש״ זצ״ל (אמונה ובטחון פ״ד אות ה-ו): ״מן המונחים הקיימים 
כי תיקון המדות מתיחס לאלה המצוות שהם בין אדם לחברו, וחובת היראה 
בשביל מצוות שבין אדם למקום יתברך, ומן המונח הזה קיימת הדעה כי יש 
בני אדם שלמים במצוות שבין אדם למקום יתברך וחסרים בתיקון המדות 
אל  לחודר  באמת  קיימת  זו  דעה  אין  אמנם  לחברו.  אדם  בין  רעים  והם 
פנימיות חזיון הזה. כי האמת, זה שמדותיו כברייתן ולא הותקנו על פי המוסר 

ר. ַ‡ח≈ ˙ ל¿ ƒי ר ַ‰ַבּ כ≈ ן, ּומו… מו… ט¿ ַע ַ‰ַמּ ≈„ ינו… יו… ≈‡ , ו¿ י˙ו… ב≈ ב¿ּ

 

 ‰ ּ„ָ ƒָכל מ , ו¿ ּזו… ƒמ ‰ ָנּ ֻׁ̆ יו זו… מ¿ ָ̇ ּ„ו… ƒר…ב מ י ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ ּƒן כ נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰
ָכ‡ן  ו… ל¿ ּ̇ כ¿ ַׁ̆ ַע˙ ָ‰ָ‡ָ„ם, זו… מו… ּ„ַ ˙ פ∆ ר∆ ‰ 81טו… ּ„ָ ƒּומ 

ַחר         ב¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ ָכל  ל¿ עו…  ּ ַסי¿ מ¿ ָ‰ָרע  ר  ∆̂ י≈ ו¿ ָכ‡ן,  ל¿ ו…  ּ̇ כ¿ ַׁ̆ מו… זו…  ו¿

ר,  ָבּ ¿„ ּƒמ ַבּ ך¿  ל≈ ‰ו… ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם  ל¿  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿  .‰ּ ָבּ ׁ∆̆ חּו˙  ‰ַ82ָפּ

 ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ו¿ ים  ƒב ≈‡ ּוז¿ ים  ƒר מ≈ ּונ¿  ˙ ַוֲ‡ָריו… ים  ּƒב ּ„ֻ ּבו…  ים  ƒע ¿‚ ּופו…

ל  ם ָכּ ƒם ע ח≈ ָלּ ƒ‰ יָניו ּול¿ ˜…ַח ע≈ פ¿ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂  ‰ּ ׁ̆ ַ‰ז∆ י ƒ‡‰ָ .ים ƒ̇ י ƒח ׁ¿̆ ַמ

פּו‰ּו  ר¿ ט¿ ƒי ָח„,  ∆‡ ַ‚ע  ר∆ יָניו  ע≈ ים  ƒַיֲעל ם  ƒ‡ ו¿ ָח„,  ∆‡ ו¿ ָח„  ∆‡

ֲ‡ָו‰  ַּ̇ ‰ַ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ ָ‰ָרעו… יו  ָ̇ ּ„ו… ƒמ ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ך¿  ָכּ ים.  ƒ̃ י ּ ƒז ַ‰ַמּ

ּבו…  ƒל ב¿ּ  ˙ לו… ּ ¿‚ ל¿ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ן,  ∆‰ ָבּ  ‡ ≈̂ ַכּיו… ו¿ ַעס  ַ‰ַכּ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ו¿

     ˙ מ∆ ר ָ‰‡¡ ּבו… ‡ו… ּ ƒל ƒר מ ≈̃ ָע ם, י≈ נ≈ ּ¿̃ ַ̇ י¿ ל…‡  ם ו¿ ַעל≈ּ ¿̇ ƒי ם  ƒ‡ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇

י„"  ƒמ ָ̇ י  ּ ƒ„ ¿‚ נ∆ ל¿ י ‰'  ƒ̇ י ּ ƒו ׁƒ̆ 84" ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿  . ך¿ ׁ∆̆ ח…  ׁ̆ ָימ≈ 83ו¿

(˙‰ילים טז, ח).

בי‡ורים
תמיד  שתלך  הגר״א:  פירש  רגליהם״,  בעפר  מתאבק  והוי  לחכמים,  ועד 
אחריהם, כמו שנאמר (משלי י״ג) הולך את חכמים יחכם, ומשלו לחנוני מוכר 
בשמים שנשאר האבק בו. ובפרקי דר״א (פכ״ה) מסיים על משל זה: כך כל מי 
שהולך עם הצדיקים לוקח מדרכיהם וממעשיהם הטובים. ובאדר״נ (ו׳): בזמן 
שתלמיד חכם נכנס לעיר אל תאמר איני צריך לו, אלא לך אצלו. 81. טורפ˙ 
ומושכתו אליה.                דעתו של האדם  ונוטלת את  חוטפת  כל מדה  „ע˙ ‰‡„ם. 
82. ‰פחו˙ ˘ב‰. שיבחר בצד השלילי ביותר שבה. 83. וימ˘ חו˘ך. יהיה 
לבו חשוך מאד. 84. ˘וי˙י ‰' לנ‚„י. תמיד אחשוב כאילו ה׳ עומד נגדי ורואה 
מעשי. ומסיים הפסוק ״כי מימיני בל אמוט״, כי בעבור זה יעמוד מימיני לעזור 

 . נו… לו… ¿̃ ּƒב  „ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒּומ רו…  ל ֲחב≈ ׁ∆̆ נּו˙  ¿‚ ּƒב י„  ƒמ ָּ̇ מו…  ¿̂ ַע  ‰ ַיפ∆ּ 78ּומ¿

 ׁ̆ י≈ ו¿ ח,  ָבּ ֻׁ̆ ן מ¿ ƒַיי י˙  ƒָחב  ‡ ַמל≈ּ מ¿ּ ׁ∆̆ י  ƒמ ‰ ל¿ מ∆ ּ„ו… ׁ̆ ַ‰‰ּו‡  י ƒ‡‰ָ ו¿

ן  ƒי ַ‰ַיּ ל  ָכּ ‡ַב„  י…ּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡ ָטן,  ָ̃ ב  ∆̃ נ∆ י˙  ƒָחב ∆‰ י˙  ּƒ̇ ח¿ ַ̇ ב¿ּ

 ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ ך¿  ָכּ  ; ˙ו… ‡ו… ם  ּ…̇ ס¿ ƒי ל…‡  ם  ƒ‡ ָטן  ָּ̃ ‰ַ ב  ∆̃ ּ נ∆ ַבּ ח  ָבּ ֻׁ̆ ַ‰מ¿

י  ≈„ ַעל-י¿ ל  ַ‰כ…ּ  „ ַ‡ב≈ּ י¿ ָר‰,  ו… ּ̇  ‡ ָמל≈ ‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,‰ּ ַ‰ז∆

ם  ≈‰ ים  ּƒַעט ּומ¿ ָנּ‰.  ּ ¿̃ ַ̇ ל¿  ׁ̆ ָיחּו ל…‡  ם  ƒ‡ ַ‰ז…ּ‡˙  ָ‰ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

מו…  יר, ּוכ¿ ּƒכ‰ַ ים ל¿ ƒין ֲחָכמ ≈‡ ׁ∆̆  ׁ̆ ˙. י≈ מ∆ ים ָ‰‡¡ ƒיר ּƒכ ָלם ַ‰ַמּ עו… ָבּ

ל…‡  ך¿  ָכּ ם,  ֻסָלּ ב¿ּ  ˙ ַלֲעלו… ל  ָיכו… ָליו  ַר‚¿ י  ּ≈̇ ׁ¿̆ טּוַע  ָּ̃ ‰ַ ין  ≈‡ ׁ∆̆

‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ בּוָנ‰.  ּ¿̇ ּבו…  ין  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿  ˙‚ַ ר≈ ַמ„¿ ב¿ּ  ‰ ַיֲעל∆

ל  ָכּ ים  ׂ ƒ̆ ָיּ ׁ∆̆ ַע„  עּוָריו  נ¿ּ ƒמ ָלם  ָ‰עו… ֲ‡ַו˙  ַ̇ ב¿ּ ע  ַבּ ט¿ ƒנ ו¿ ָחָכם, 

ל  ּ‚ַ י ֻ‰ר¿ ּƒרו… ָ‰ַרע, כ ¿̂ ƒן י ˆו… ˙ ר¿ ו… ׂ̆ ַלֲע ֲ‡ָו˙ו… ו¿ ַּ̇ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ָמ˙ו… ל¿ ָחכ¿

 , ו… ׁ̆ ַנפ¿ ב¿ּ ים  ƒבּוע ¿̃ ם  ≈‰ ׁ∆̆ ַע„  ים  ƒָרע‰ָ ים  ׂ ƒ̆ ֲע ַמּ ַבּ עּוָריו  נ¿ּ ƒמ

ׁ̆ ּבו…  ּ י≈ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ˙. ו¿ ׁ̆ ָ‰ֲעו…נו… ח ָי˜ּו ַפּ ƒט 79מ ל≈ ָמּ ƒ‰ ‡…„ ל¿ ‰ לו… מ¿ ׁ∆̆ ָ̃ ו¿

ים, ַ‡ך¿ ל…‡ ָ‰ָי‰  ƒב ים טו… ƒָרכ ¿„ ּƒך¿ ב יל≈ ı ל≈ ַ‚ם ָחפ≈ יר ו¿ ּƒכ‰ַ ָמ‰ ל¿ ָחכ¿

ים,  ƒר ָׁ̆ ים ַ‰י¿ ƒָרכ ּ ¿„‰ַ ָמ‰ ו¿ ם ַ‰ָחכ¿ ∆‰ מ…ַע מ≈ ׁ¿̆ ƒים ל ƒל ַ‰ֲחָכמ ∆̂ ≈‡80

ן  מו… ׁ̆ לו… ַמט¿ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ ‰ ל¿ מ∆ „ו… ים. ו¿ ּƒכ ַׁ̆ ַמֲח ך¿ ב¿ּ ל≈ ך¿ ‰ו… ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒּומ

בי‡ורים
78. ומיפ‰ עˆמו ˙מי„ ב‚נו˙ ˘ל חברו. עורך מעשיו הטובים וחכמתו למול 
מעשי חבירו או חכמתו כדי שמתוך כך יראה שהוא מכובד וחבירו בזוי, נמצא 
מתפאר בחסרונותיו של חברו ובסכלותו, וזהו ״מתכבד בקלון חברו״, שעל ידי 
השוואה זו מכבד את עצמו בגנות חברו. 79. מפח י˜ו˘. ממלכודת המוקש 
של רשת העוונות. 80. ‡ˆל ‰חכמים. במסכת אבות (א, ד): ״יהי ביתך בית 

יַע  ּ ƒ‚ַי ָניו, ו¿ ס ָבּ נ≈ יַפר¿ ƒל ו כ≈ּ ַכל¿ ך¿ ַ‰ּלּוַח י¿ ו… ּ̇ ƒיו, ּומ ָ̇ בו… חו… ָרָכיו ו¿ ¿̂ ּו

י  ּיּור≈ ƒ̂ רּו ּבו…  ּ י¿ ַ̂ ים י¿ ƒיל ƒס ב ָ‰ָ‡ָ„ם: ַ‰כ¿ּ ך¿ ל≈ ָל‰. ָכּ „ו… ּ ¿‚ ˙ ל∆ ע∆ ˙ו… ל¿

ם  ָבּ ƒּו ל‡ יַמל¿ּ ƒן, ו ל 92ָוָ‡ו∆ ב∆ י ‰∆ ≈̃ ּו ּ̃ ƒבּו ָעָליו ח ּ¿̇ כ¿ ƒי ר, ו¿ ∆̃ ׁ∆̆ ל ו¿ ב∆ ∆‰

ב  ַּ̇ כ¿ ƒם מ ָבּ ƒבּו ַעל ל ּ¿̇ כ¿ ƒי ים  ƒיל ּƒכ ׂ ¿̆ ַ‰ַמּ ו¿ י˜;  ƒָור ל  ב∆ ∆‰ ˙ בו… ָׁ̆ ַמֲח

˙, ַע„  ּ„ו… ּƒַמ˙ ַ‰מ ָחכ¿ ˙ ו¿ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ ‰ַ „ סו… ‰ּו‡ י¿ ׁ∆̆ ים,  ƒ‰…ל ¡‡

ַנ˙  ָוּ ַכּ  ‰ ָ̇ ָ‰י¿  ‰ ָלז∆ ו¿ יַע.  ƒ̃ ָ‰ָר ז…ַ‰ר  כ¿ּ ם  ָ̇ ו… ׁ̆ ַנפ¿ ירּו  ƒ‰ ַיז¿ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

ם ַעל לּוַח  ב≈ ¿̇ ָכּ יָך,  ∆̇ ע… ב¿ּ ¿̂ ם ַעל ‡∆ ר≈ ׁ¿̆ ָ̃ 93" : רו… ָ‡מ¿ ב¿ּ ל…מ…‰  ׁ¿̆

ָך" (מ˘לי ז, ‚).  ב∆ּ ƒל

ַזך¿  ם  ƒ‡ ָנַער,  ר  ַנכ∆ּ ¿̇ ƒי ַמֲעָלָליו  ב¿ּ ם  ּ‚ַ94" ל…מ…‰:  ׁ¿̆ ָ‡ַמר   „ עו…
ַעל  ַמר  ¡‡ נ∆ סּו˜  ַ‰ָפּ  ‰ ז∆ י‡).  כ,  (˘ם   " לו… ע√ ָפּ ר  ָׁ̆ ָי ם  ƒ‡ ו¿  

מו…  כ¿ּ ם.  י‰∆ ≈̇ ּ„ו… ƒמ ר  ָכּ ƒנ ם  י‰∆ עּור≈ נ¿ּ ƒמ י  ּƒ95כ ים,  ƒָער ַ‰נ¿ּ ָחַנ˙  ַ‰ב¿

ם  ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒּומ ,˙ ׁ∆̆ ˙ ב…ּ ּ„ַ ƒם מ ∆‰ ‰ ָבּ ∆‡ ר¿ ƒים נ ƒָער ˙ ַ‰נ¿ּ ָ̂ ¿̃ ƒמ ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ ׁ∆̆

ל  ים ‡∆ ƒט ם נו… ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒָו‰, ּומ‡ֲ ַּ̇ ל ַ‰ ים ‡∆ ƒט ם נו… ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒַעּזּו˙, ּומ‰ָ -

בי‡ורים
בהם  להתבונן  לבך  שים  ‡ˆבעו˙יך.  על  ˜˘רם   .93 ושקר.  עמל  ו‡ון.   .92
י˙נכר  במעלליו  ‚ם   .94 לבך.  במחשבות  היטב  לזכרם  אותם  וחקוק  תמיד, 
בהתנהגותו.                     הוא  תמים  והאם  טהור  האם  להכיר  ניתן  בנערותו  כבר  נער. 
95. כי מנעורי‰ם נכר מ„ו˙י‰ם. במסכת ברכות (מח.) מביאה הגמרא מאמר 
השגור בפי הבריות: ״בוצין בוצין מקטפיה ידיע״, פירוש, כל דלעת ודלעת כבר 
בקטנותה לפי השרף היוצא ממנה בשעת חניטה, ניתן להכיר את איכות הפרי 
כיצד  לדעת  ניתן  בקטנותם  ממעשיהם  אדם  בבני  כן  וכמו  טוב,  יהיה  אם 

יתנהגו לכשיגדלו.

ָ‡ר   ּׁ¿̆ ƒמ ׁ̆ ָמ˙ו… ַחָלּ ָחכ¿ ‚ּופו… ּוב¿ ַל„ ‰ּו‡ ב¿ּ ּנו… ׁ∆̆ ָע‰  ָׁ̆ ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ
ם  ָ„ם ‰≈ ל¿ ָוּ ƒ‰ ם יו… ˙ 86ב¿ּ ּיו… ƒר ל ַ‰ב¿ּ י ָכּ ּƒכ ,˙ ּיו… ƒר ל ‰ַ85ב¿ּ ָכּ

יך¿  ƒר ָ̂ ָמם, 87ֲ‡ָבל ָ‰ָ‡ָ„ם  ¿̂ ַע ים ל¿ ƒע ּ ַסי¿ ים ּומ¿ ƒל כ¿ ‡ו… ים ו¿ ƒכ ל¿ ‰ו…

ָמ˙ו…                ׁ¿̆ ƒנ ל¿ ּון  ּ̃ ּƒ̇ ר  ≈̇ יו… יך¿  ƒר ָ̂ ן  ַ‚ם-כ≈ּ ו¿  , ‚ּופו… ב¿ּ ל  „ו… ּ‚ָ ט…ַרח 

ָ‰ָ‡ָ„ם  י  ּƒכ ים,  ƒב טו… ים  ƒָרכ ּ ¿„ ין  ƒב‰ָ ּול¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿ ן  ּ≈̃ ַ̇ 88ל¿

 ‰ מ∆ 90ּ„ו… ּבו…  ƒל ַ‡ך¿  ָמ‰,  ≈‰ ב¿ ּƒכ  ‚ ≈‰ 89נו…  „ ַלמ≈ּ מ¿ ל…‡  ב¿ּ ˙ו…  ָלּ ƒח ¿̇ ּƒב

 - ׁ̆ פ≈ּ ƒַי„ ט ּ‰ ב¿ּ ם ַ‰ּלּוַח ַ‰ז∆ ƒ‡ ,ב ָעָליו ּ…̇ כ¿ ƒּו‡ מּוָכן ל‰ ׁ∆̆ לּוַח  ל¿

 ‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י ל ו¿ ≈̃ ל¿ ַ̃ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ ים ַע„  ƒי ‰ֲ91ָבל טּוט≈ ר¿ ׂ ƒ̆ ט ָעָליו  ט≈ ר¿ ׂ ַ̆ י¿

ָיָניו  נ¿ ƒע ר  ∆„ ס≈ ָעָליו  ב  ּ…̇ כ¿ ƒי ָחָכם  ∆‰ ֲ‡ָבל   ,„ עו…  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ּבו… 

בי‡ורים
לי ולא אהיה נוטה לנפול. (מצודת דוד). 85. ‰בריו˙. בעלי חיים. 86. ביום 
‰ול„ם ‰ם ‰ולכים. במסכת בבא קמא (סה:) אמר רבא: שור בן יומו (ביום 
שנולד, הרי הוא כבר) קרוי שור, איל בן יומו קרוי איל. והכוונה שעגל משעה 
ובדעתו.                  במהלכו  במאכלו,  עניניו,  בכל  גדול  שור  כמו  הוא  הרי  שנולד 
גדול  טורח  יש  כשנולד  האדם  כלומר,  ‚„ול.  טורח  ˆריך  ‰‡„ם  ‡בל   .87
להוריו בטיפול גופו ובגידולו. 88. ל˙˜ן ‰חכמ‰. ללמדו דרך הישר ולעלות 
במדרגות החכמה. 89. נו‰‚ כב‰מ‰. כאמור בפסוק (בראשית ח, כא) ״כי יצר 
לב האדם רע מנעוריו״. פירוש, כי הרצונות של לב האדם הם רעים מילדותו, 
מהרגע שנולד. ובאיוב (יא, יב) ״ועיר פרא אדם יולד״, ופירש ה׳מצודת דוד׳, כי 
כל אדם כאשר יולד הוא כעיר פרא מבלי חכמה, וכאשר יכין לבו הנה ישכיל. 
90. „ומ‰ ללוח ˘‰ו‡ מוכן לכ˙וב עליו. באבות (ד, כ): ״אלישע בן אבויה 
ניר חדש...״ כשם שדיו  על  לדיו כתובה  דומה,  הוא  ילד למה  אומר, הלומד 
הכתובה על ניר חדש - שעדיין לא כתבו בו - הדיו נבלע ונדבק בו היטב, ואינו 
נמחק לעולם, כמו כן הלומד בעודו צעיר כאשר עדיין לא נחקקו במוחו ענייני 
משתכח.                ואינו  היטב  בו  נחקק  לימודו  לקבל,  פנויים  וליבו  ודעתו  העולם, 

91. ‰בלים. דברים שאין בהם ממש.

שאז  הזה,  והדיבוק 
כשיהיה זמנה להתפרש, 
מכל  לגמרי  תתפרש 
הולך  הוא  ואם  וכל. 
בדרך טוב, הוא מרחיקה 
מעצמו. והנה בזמן הזה, 
הערלה,  הרחק  שהוא 
הוא  מפיו  היוצא  ההבל 
אחרא  סיטרא  מכניע 
גדולה,  שבירה  ושוברה 
וממשיך הכח של  וחוזר 
שקיבל  התורה 
שנולד.  קודם  בראשונה 
לקבל  שהשלים  וכיון 
לו לעשות,  יש  אז  הכח, 
ולכן הוא חייב במצוות.

מ„ו˙.  ספר  ז‰  י‚. 
ירוחם  רבי  המשגיח 
זצ״ל  ליבוביץ  הלוי 
ממיר כתב (ד״ת ד, לט): 
מאדמו״ר  שמעתי  ״פעם 
על  זצ״ל  מקלם  הסבא 
נזכר  לא  השאלה מדוע 
כל  בתורה  בפירוש 
הענין והחומר של מידות [וכבר עמד על זה רבי חיים ויטאל בשערי קדושה 
ח״א שער ב]. ואם כי מידת הגאוה אמנם נזכרת בתורה, כנאמר ״ורם לבבך 
וגו׳ ״ (דברים ח, יד) ועוד כאלה, אולם מידות הכעס והקנאה וכד׳, אשר הינם 

ים  ƒ̃ ָּ̇ ע¿ 98נ∆ יָנם  ≈‡ ָנ‰  ¿̃ ּ ƒז‰ַ י  ימ≈ ּƒב ֲ‡ָבל 

י  ימ≈ ּƒב ם  ∆‰ ָבּ ָ‰יּו  ּׁ∆̆  ‰ ַמּ ƒמ ל  ַ̃ ב¿ּ

ף,  ס∆ כ∆ּ ַטס  ל¿ ים  ƒמ ּ„ו… ם  ≈‰ ו¿ ֲחרּו˙.  ַ‰ַבּ

 ‰ ֲחֻלָ„ּ ָל‰  ע¡ ∆‰ ו¿ ע  ַ̃ ר¿ ַּ̃ ַבּ ָטמּון  ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

˙ו…  יך¿ ‡ו… ƒר ָ̂  , ָמָנ˙ו… ַ‰ט¿ ך¿  ‡…ר∆ 99ב¿ּ ָעָב‰ 

ַע„   ‰ ָ̃ י ƒר מ¿ ַ‡ַחר   ‰ ָ̃ י ƒר 100מ¿ ף  ס∆ ַ‰כ∆ּ

ך¿  ָכּ  .‰ ∆‡ ַ‰ָנּ ‰ּו  ≈‡ ַמר¿ ל¿ ף  ס∆ ַ‰כ∆ּ ּוב  ׁ̆ ָיּ ׁ∆̆

 , ָ‰‚ו… נ¿ ƒּכו… ּומ ר¿ י ַ„ּ ƒפ ר ָ‰ַלך¿ ל¿ ׁ∆̆ ָ‰ָ‡ָ„ם ֲ‡

 ,˙ רּועו… ּ¿‚‰ַ  ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ י  ≈̃ מ¿ ƒע ב¿ּ ע  ַ̃ ׁ¿̆ ƒנ ו¿

ין  ב≈ּ יל  ּ ƒ„ ַ‰ב¿ 101ל¿ לו…  כ¿ ׂ ƒ̆  § ט̆… ל¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂

יל  ּ ƒ‚ ַ‰ר¿ ּול¿ ר  ‰ו… ַ‰ָטּ ין  ּוב≈  ‡ מ≈ ַ‰ָטּ

 ˙ בּועו… ˙ ט¿ ּ„ו… ּƒיּו ַ‰מ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ָ„‰ ַע„  ֲעבו… ַבּ

. ּבו… ƒל ˙ ב¿ּ ּורו… ׁ̆ ¿̃ ּו

ם  ַּ̇ ח¿ נ∆ ו¿ ב  ַּ̇ כ¿ ƒנ  ˙ ּ„ו… ƒמ ר  פ∆ ס≈  ‰ (י‚)ז∆

בי‡ורים
טמון  שהיה  הזמן  מריבוי  ‰טמנ˙ו.  ב‡ורך   .99 משתנים.  נע˙˜ים.   .98
באדמה. 100. מרי˜‰. שפשוף וניקוי לסלק כל מה שנדבק בו. 101. ל‰ב„יל. 

לדעת לחלק. 

 ˙ ּ„ו… ƒמ ל  ָכּ י  ּƒכ ַ„ע,  ו¿  .˙ בו… טו…  ˙ ַמֲעלו…

י  ימ≈ ּƒב ּבו…   ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ָ‰ָ‡ָ„ם 

י  ימ≈ ּƒב ָ‰יּו  ם  ≈‰ נּו˙,  ¿̃ ּ ƒז‰ַ ו¿ ֲחרּו˙  ַ‰ַבּ

ַמן ַ‰‰ּו‡  ּ ז¿ ַבּ ֲחרּו˙, ַ‡ך¿  ַּׁ̆ ‰ַ ו¿ „ּו˙  ל¿ ַ‰ַיּ

יָ‡ם  ƒַלֲ‰ב ם ו¿ ָ̇ ‡ו… ַ‰ר¿ ַח ל¿ ל…‡ ָ‰ָי‰ ּבו… כ…ּ

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ƒָער ַ‰נ¿ּ 96ו¿  .‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ‰ַמּ י  י„≈ ƒל

ּיּוַכל  ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ לּו˙, ‡∆ ם ַנב¿ י‰∆ ָל‰ ֲעל≈ ¿„ ּ‚ָ

ָב‰,  ך¿ ַ‰ּטו… ר∆ ּ ל ַ‰„∆ ם ‡∆ ָ̃ י ּƒ̇ ַ‰ע¿ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿

ַח  ם כ…ּ ∆‰ ין ָבּ ≈‡ ל, ו¿ ב≈ּ ַ̃ ם ל¿ ַח ָל‰∆ י נו… ּƒ(י‡)כ

ַי„  ַח˙  ַּ̇ ƒמ ר…ַח  ב¿ ƒל ו¿  ˙‡ ≈̂ ָל ָמ‰  ָחכ¿ ו¿

ל,  ב…ּ ס¿ ƒל ים  ƒיכ ƒר ¿̂ ם  ≈‰ 97(יב)ו¿ ר,  ַיס≈ּ ַ‰מ¿

ל˜בל.  ל‰ם  נוח  כי  י‡. 
על הפסוק (משלי יג, כד) 
מוסר״,  שחרו  ״ואוהבו 
דוד׳:  ה׳מצודת  ביאר 
מייסרו  בנו  את  האוהב 
בעת השחר, רוצה לומר 
יוכל  עת  בילדותו, 
אשר  לכל  לנטותו 

יחפוץ.
(שער  השל״ה  כתב 
אות  האותיות 
והמשילו  דרך-ארץ): 
בעוד  לנטיעה  זה  דבר 
שהיא ילדה יוכל האדם 
כפי  ולישרה  לנטותה 
נתגדל  אם  אבל  רצונו, 
אי  בעקמימות  האילן 
לישרו  לו  אפשר 

אחר-כך, כן משפט הנער.
ובתחילה,  כתב:  להרמח״ל  חיים׳  עץ  ׳דרך  בספר  לסבול.  ˆריכים  ו‰ם  יב. 
הפנימית,  הערלה  אך  ימים.  שמונה  אחר  אותה  בגוף, מעבירים  כשהערלה 
שהיא ערלת הלב, אינה סרה אלא לאחר שלוש עשרה שנים ויום אחד, ולכן 
כל אותו הזמן הוא פטור מן המצוות. ועם כל זה באותו הזמן צריך לייסרו, 
פורשת  היא  ואז  היטב,  ממנו  הערלה  לו שתפרד  גורם  שזה  כמו שאמרתי, 
ממנו לגמרי בזמן המוכן כנאמר למעלה, ועל כן אמר ״ירחיקנה ממנו״, ולא 
אמר ״יסירנה ממנו״, כי אין זה להסירה, כי אם בזמנה תסור...והנה כן הדבר 
הקשר  מן  להרחיקה  כדי  חיבוט  וצריך  בו,  קשורה  האולת  כי  בנער,  הזה 

בי‡ורים
96. ו‰נערים. הצעירים אף אם גבר עליהם טבע הרע עדיין אפשר... 97. ו‰ם 
ˆריכים לסבול. את דברי המייסר, מאחר ואין בהם עדיין כח וחכמה לברוח 

מתחת ידיו, ועוד שאז עדיין נפשם רכה ונוחה לקבל דברי מוסר. 

י               ƒל כ¿ּ ח  ַ̃ ו¿ מּוָסר  ַמע  ׁ¿̆ ן  ָלכ≈ ‡ּוָמ‰.  מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע יּוַכל 

           ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ  ,‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇  ‡ ֲ‰לו… יָך.  ∆̇ ּ„ו… ƒמ ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ ָך  ָי„¿ ב¿ּ ָך  ¿̇ נּו ֻ‡ָמּ

ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ו¿  ,˙ לו… „ו… ּו‚¿  ˙ ַטּנו… ¿̃  ,˙ עו… ב¿ּ ַמט¿ י  ינ≈ ƒמ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ לו… 

ַ„ע  ּ י≈ ׁ∆̆ ַע„  ַ‡ַח˙,  ָכל  ב¿ּ  ˙ נו… ¿̃ ּ ƒל ַמ‰  ַ„ע  י≈ ל…‡  ָים,  ו¿ ָׁ̆ ו¿ ם  ָכּ ר¿ ע∆

ַע             ב≈ּ ַמט¿  ‰ יז∆ ≈‡ יַ„ע  ל≈ יך¿  ƒר ָ̂ ַ‚ם  ו¿ ַע.  ב≈ּ ַמט¿ ל  ָכּ ל  ׁ∆̆ ך¿  ר∆ ע≈

˜…ל  ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ ַ‡ַחר  יָ‡ּ‰.  ƒ̂ ‰ו… ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ 102 יָ‰  ָעל∆ ָ‚ַזר  ו¿ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ַסל  ָפּ

ַ‡ַח˙            ָכל  ב¿ּ ח  ַּ̃ ƒל ַ„ע  י≈ ָ‡ז   ,‰ָ כ∆ ַיַער¿ ו¿ ַע  ב≈ּ ּוַמט¿ ַע   ב≈ּ ַמט¿ ל  ָכּ

 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ַזר  ּ‚ָ ׁ∆̆ ַע  ב≈ּ ַמט¿ ּוב¿  ,‰ ו∆ ָׁ̆ ך¿  ר∆ ע≈ 103ב¿ּ ָרָכיו  ¿̂

ס.  נ≈ ָּ̃ ƒי  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע 104ב¿ּ  ‡ ָלּ יָ‡ּ‰ ‡∆ ƒ̂ יו…  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ר  ָזּ‰≈ ƒי יָ‡ּ‰  ƒ̂ ‰ו… ל¿

ַע               ב≈ּ ּוַמט¿ ַע  ב≈ּ ַמט¿ ָכל  ב¿ּ יַע  ּ ƒ‚ַמ  ׁ̆ י ƒ‡‰ָ  ‰ּ ז∆ ׁ∆̆  ,‡ ָ̂ מ¿ ƒנ

ל…‡           ו¿ ˜…ל  ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ׁ̆ פ≈ּ ּƒט‰ַ ֲ‡ָבל  ָח‰.  מ¿ ׂ ƒ̆ ּול¿ ָב‰  טו… ל¿

    ‰ ז∆ יַע  ּ ƒ‚ ַיּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡  , ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ַסל  ָפּ ּׁ∆̆ ַמ‰  י‡  ƒ̂ יו… ו¿  , יך¿ ƒַיֲער

ל. „ו… ּ‚ָ ˜ּ ז≈ ∆‰ ל¿

ָך,  ב¿ּ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ר…ב  ַעל  ל  ָׁ̆ מ¿ ƒנ  ‰ּ ַ‰ז∆ ל  ָׁ̆ ַ‰ָמּ ח  ַ̃ י,  ƒנ ב¿ּ  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ס  ל∆ פ∆ ‰ 105ב¿ּ ּ„ָ ƒּומ ‰ ּ„ָ ƒל מ ˜…ל ָכּ ׁ¿̆ ƒ̇ ˙, ו¿ ַטּנו… ¿̃ ˙ ּו לו… „ו… ּ ¿‚

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ַ„ע  ≈̇ ו¿  ,‰ ּ„ָ ƒּומ  ‰ ּ„ָ ƒמ ל  ָכּ ך¿  ר∆ ע≈ ַ„ע  ּ≈̇ ׁ∆̆ ַע„  ָך,  ¿̇ ָמ ָחכ¿

ל…‡  ָך ו¿ ‰ ב¿ּ ָר‡∆ ‡ י≈ ל…ּ ׁ∆̆ ם  ∆‰ ר ָבּ ָזּ‰≈ ƒ‰ ל ל¿ „ו… ך¿ ַ‰ָ‚ּ ל∆ ַסל ַ‰מ∆ּ ר ָפּ ׁ∆̆ ‡ֲ

בי‡ורים
בה.               יסחרו  ולא  זו  מטבע  יקבלו  שלא  המלך  שציוה  ל‰וˆי‡‰.  ˘ל‡   .102

103. בערך ˘ו‰. למטבע. 104. בענין. באופן. 105. בפלס. ביושר. 

ַע˙,  „ ָלָ‡ָ„ם ַ„ּ ַלמ≈ּ ָמ‰ ל¿ ַע˙ ַ‰ָחכ¿ ַטַבּ ב¿ּ

י  ƒל כ¿ ƒל ׁ̆ י ƒ‡ ל ָכּ י  י„≈ ּƒב  ‰ ז∆ ר  פ∆ ˙ ס≈ יו… ¿‰ ƒל

יו  ָ̇ ּ„ו… ƒמ כו…  ו… ּ̇ ƒמ ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ נּו˙  ֻ‡ָמּ

י  ל≈ כ¿ּ ָי„ו…  ב¿ּ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ן  ָ‰ֻ‡ָמּ י  ּƒכ יו,  ׂ ָ̆ ּוַמֲע

 , ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע יּוַכל  נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ

ל…‡  נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ י  ל≈ כ¿ּ ָי„ו…  ב¿ּ ין  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ ֲ‡ָבל 

היסודיים שבמידות, לא 
נזכרו כלל בתורה?

בתירוץ  דבריו  והיו 
של  במשל  השאלה, 
לא  כמובן  אשר  חייט, 
אומן  הוא  אחד  כל 
ולהיות  זה  במקצוע 
להתלמד  צריכים  חייט 
ואפילו  דברים,  בכמה 
ואיך  המחט  לאחוז  איך 

לחייט  בד  מביא  אשר  אדם  והנה  ללמוד.  צריכים  בבד  המחט  את  לתחוב 
לתפור לו בגד, הלא יאמר לו בקצרה, הנה הבד ותפור לי בגד כפי מידתי, ולא 
יאריך להגיד לו לחייט כי יקח מחט וכי יאחוז אותו ביד ימינו וכי יאחוז אותו 
רחוקות  ולא  סמוכות  בתפירות  בהבד  המחט  את  יתחוב  וכי  ישר  באופן 
הלא  לו:  באמור  מפניו,  יגרשנו  הלא  איתו  ידבר  ככה  אם  כי  לזה.  וכדומה 
לחייט באת ולא לסנדלר, עליך רק להגיד לי איזה בגד אתה רוצה, ואני כבר 

אעשה מה שצריך לעשיית הבגד, כי חייט אני!
שטיק  (=א  ׳מלאכה׳  לישראל  הביא  הוא  ברוך  הקדוש  בעניננו.  הוא  וככה 
הוא:  ברוך  הקדוש  אמר  ה׳מלאכה׳?  ומהי  כתיקונה.  לעשותה  ארבייט) 
מי  מחפש  שאני  ה׳מלאכה׳  זוהי  ו)  יט,  (שמות  קדוש״  וגוי  כהנים  ״ממלכת 
כדי לעשות  כי  ודאי  ישראל  הבינו  לה?  ויעשנה. האתם מקבלים  שיקבלנה 
תנאים  וישנם  גדול,  אומן  ואף  אומן,  מקודם  להיות  צריכים  כזו  מלאכה 
המכשירים את האדם לאומנות זאת ה׳מלאכה׳ – ללא כעס, ללא גאוה, ללא 

כל המידות הרעות הרבות למיניהם.
ועל זה באה תשובתם: ״ויאמרו כל אשר דיבר ה׳ נעשה״ (שם שם, ח). מקבלים 
אנחנו לעשות ה׳מלאכה׳ של ״ממלכת כהנים וגוי קדוש״, ויודעים אנו ודאי את 
לזו  קודמות  אשר  המידות  הכנת  כל  המלאכה,  זו  בעשיית  הקשור  כל 
אומנות  בגד ללא  כמו תפירות  זה  הנה  תיקון המידות  בלעדי  כי  המלאכה, 
החייטות, ללא המחט והחוטים, וכל שאר הכלים המכשירים פעולת התפירה.
וזהו הענין אשר לא נזכרו בתורה עניני המידות ולא באה כל אזהרה עליהן, 
כי כל התורה וכל דיניה מיוסדות עליהן, שהרי הן הכלים לכל מעשה התורה, 

וכשמקבלים את התורה – ודאי כרוכות עמה כל המידות״. עכ״ד.  

זקוק לשלשת אלו, כי אין 
ולפי  שוים  הזמנים  כל 
מצבו באותה העת צריך 
מסוגי  באחד  להשתמש 
יצר-הרע,  כנגד  היראה 
הרוממות  יראת  אמנם 
וכלשון  מכולם,  גדולה 
מיסודי  (פ״ב  הרמב״ם 
התורה ה״ב): ״והיאך היא 
ויראתו,  לאהבתו  הדרך 
האדם  שיתבונן  בשעה 
במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהם חכמתו שאין לה ערך ולא קץ, 
הגדול...  השם  לידע  גדולה  תאוה  ומתאוה  ומפאר  ומשבח  אוהב  הוא  מיד 
ויודע  ויפחד  וירא  לאחוריו  נרתע  הוא  מיד  עצמן  האלו  בדברים  וכשמחשב 

שהוא בריה קטנה שפלה אפלה עומד בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות...״

 ˙‡ַ ר¿ ƒי: "8י ל≈ ׁ¿̆ ƒמ יל ב¿ּ ƒח ¿̇ ƒ‰ ן כ≈ ו¿ ם.  ּׁ≈̆ ‰ַ

ם:  ּ ַסי≈ ַע˙: (מ˘לי ‡, ז), ּומ¿ י˙ ָ„ּ ׁƒ̆ ‡ ‰' ר≈

ל" (˘ם  ַ‰ָלּ ¿̇ ƒ̇ י‡  ƒ‰ '‰ ˙‡ַ ר¿ ƒי ‰ ָּׁ̆ ƒ‡9"

ל  ָכּ ƒמ יר  ׁƒ̆ ָע ָ‰ָי‰  ל…מ…‰  ׁ¿̆ 10ּו ל).  ל‡, 

כז):           י,   ‡ (מלכים  יב  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ָ‰ָ‡ָ„ם, 
ם  ƒַלי ָׁ̆ ירּו ּƒף ב ס∆ ˙ ַ‰כ∆ּ ך¿ ‡∆ ל∆ ן ַ‰מ∆ּ ּ≈̇ ּ ƒ11ַוי"

ל  "‰ֲ12ב≈ ַמר  לו…  ‰ ָנ‡∆ לו…  ים",  ƒָבנ‡ֲ ַכּ

בי‡ורים
הדיוט ומלך, טפש וחכם, עני ועשיר. כלומר, בטרם שמלך היה הדיוט, ובטרם 
זכה לחכמה הרבה ולעושר הרב שנתן לו הקדוש ברוך הוא היה כטפש וכעני 
לעומת מה שהיה בזמן שפע חכמתו ועשרו. 8. יר‡˙ ‰' ר‡˘י˙ „ע˙. פירוש, 
בראשית למוד הדעת יקנה יראת ה׳, כי הלא אוילים ורשעים בזו את החכמה 
והמוסר, ואם לא יקנה יראת ה׳ בראשיתה, מה תועלת בלמודה, הלא יבזה 
אותה וימאס בה (מצודת דוד). 9. ‡˘‰ יר‡˙ ‰' ‰י‡ ˙˙‰לל. רק אשה יראת 
ה׳ אותה ראוי להלל. 10. ו˘למ‰ ‰י‰ ע˘יר מכל ‰‡„ם. כלומר, אילו אדם 
אחר היה מזהיר על יראת-שמים, לא היו דבריו מקובלים על העולם, כי היו 
אומרים: מאחר ואין לו ענין בעושר ותענוגי העולם הזה, ולא טעם מטובת 
העולם הזה כלום, אלא כל פניותיו הוא רק בעניני יראת ה׳, לכך הוא מזהיר 
על יראת ה׳, כי כל תענוגי העולם הזה נחשבים אצלו להבל. 11. וי˙ן ‰מלך 
‡˙ ‰כסף בירו˘לים כ‡בנים. הניחם ברחוב העיר כאבנים, ובעבור כי היו 
‰בל   .12 דוד).  (מצודת  וללקחם  לגנבם  מהאפשר  היה  לא  המשקל,  רבי 
הזהירם  הבל״,  הכל  הבלים  ״הבל  לבני-אדם:  אמר  המלך  שלמה  ‰בלים. 
לההביל ולהמאיס את ההבלים, מה שהכל הבל, אשר בשום אופן לא יצמח 

ָמ‰ ָ„ּ ¿̃ ‰ַ

              ˙ ∆‡2 ָמע,  ׁ¿̆ ƒנ ל  ַ‰כ…ּ ָבר  ּ„ָ ף  1סו…

יו  ָ̇ ו… ¿̂ ƒמ  ˙ ∆‡ ו¿ ָר‡  י¿ ים  ƒ‰…ל ¡‡‰ָ

יב,  (˜‰ל˙  ָ‰ָ‡ָ„ם  ל  ָכּ  ‰ ז∆ י  ּƒ3כ ר,  מו… ׁ¿̆

ל  ָכּ ƒמ ָ‰ָי‰  ל  „ו… ּ‚ָ ָחָכם  ל…מ…‰  ׁ¿̆ 4 י‚). 

ַ‡ַחר     ים, ו¿ ƒנ יו… ל¿ ַעל ָ‰ע∆ ים ו¿ ƒנ ו… ּ̇ ח¿ ַּ̇ ך¿ ַעל ַ‰ ל∆ ָ‰ָי‰ 5מ∆ ָ‰ָ‡ָ„ם, ו¿

 , ָמ˙ו… יַע ָחכ¿ ƒ„ ‰ו… ים ו¿ ƒָבר ּ ל ַ‰„¿ ‰ ָכּ ָסּ ƒנ ים 7ו¿ ׂ ƒ̆ ֲע ל ַ‰ַמּ ָרָ‡‰ ָכּ ׁ∆̆ 6

 ˙‡ַ ר¿ ƒי ‰ּו‡  ָבר  ּ„ָ ל  ָכּ ל  ׁ∆̆ ף  (‡)סו… ָ‡ַמר:  ו¿ ָבָריו  ּ ¿„ ל  ָכּ ם  ַ̇ ָס

‡. סוף ˘ל כל „בר ‰ו‡ 
יראת  מהו  ‰˘ם.  יר‡˙ 
הלוי״  ״בית  בספר  השם? 
(פרשת בראשית) האריך 
שלשת  את  לבאר 
מדרגות היראה: א) יראת 
העונש. ב) יראה מאהבה. 
ג) יראת הרוממות. האדם 

בי‡ורים
1. סוף „בר. פסוק זה אמרו שלמה המלך - החכם מכל אדם. ופירושו, סוף 
דבר הכל נשמע -  כל מה שהאדם עושה נשמע הוא לפני הקב״ה ולא נכחד 
מה שהזהיר  שלא לעבור על דבריו  יר‡.  2. ‡˙ ‰‡ל˜ים  לכן...  ממנו דבר. 
שלא לעשות. ואת מצותיו שמור - לעשותם. 3. כי ז‰ כל ‰‡„ם. כי לדבר הזה 
ה,  (מלכים-א׳  כנאמר  ‰י‰.  ‚„ול  חכם  ˘למ‰   .4 (רש״י).  האדם  כל  נברא 
ט-י-יא): ״ויתן אלקים חכמה לשלמה ותבונה הרבה מאד ורוחב לב כחול על 
קדם...ויחכם  בני  כל  מחכמת  חכמת שלמה  רבוי)  (מלשון  ותרב  הים.  שפת 
היתה  ‰עליונים. מלכות שלמה  ועל  ‰˙ח˙ונים  על  מלך   .5 האדם...״  מכל 
שונה מזו של שאר מלכים, שמלך הן על הברואים העליונים, דהיינו הֵשדים 
– החיים בעולם הזה התחתון. בגמרא  והן על הברואים התחתונים  (רש״י), 
ה׳״.  כסא  על  ״וישב שלמה  כג):  כט,  הימים-א  (דברי  מהנאמר  זאת  למדים 
ומפרש המהרש״א ש״כסא ה׳ ״ רומז לשמים, והשדים שטים באויר שמתחת 
על  שולט  שהוא  באופן  בשמים,  כביכול  יושב  שכששלמה  ונמצא,  לשמים. 
כל  על  הזה  העולם  את  ראה  ‰מע˘ים.  כל  ˘ר‡‰   .6 שמתחתיו.  השדים 
תענוגותיו, וכמו שאמר (קהלת ז, טו): ״את הכל ראיתי בימי הבלי״. 7. ונס‰ כל 
‰„ברים. התנסה בכל המצבים, כמבואר במדרש (קהלת א, יג) ששלמה היה 

ה'
ם 

יו
א' 

ע 
בו

ש

בי‡ורים
אשר יוכל להגיע ולהשיג מהן, ושלא יסתפק בפחות מכן. 

ַמֲעָל‰  ל  ∆‡  ˙ ַלֲעלו… מ…„  ַיח¿ ָלם  עו… (‰)ל¿

יַע  ּ ƒ‚ ַיּ ׁ∆̆ ַע„   ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ָל‰  ַמע¿ ל¿ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ָלם  עו… ל¿ יַע  ּ ƒ‚ַי  ‰ ז∆ ָבּ ָב‰,  ַ‰ּטו… י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ ַל

ָבר  ּוכ¿  .‡ ַ‰ָבּ ָלם  עו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ מּול  ּ¿‚‰ַ



ˆ„י˜ים ‰˜„מ‰‡רחו˙ 

של  וקיומם  בריאתם 
היא  בני-אדם  רוב 
המלומד  ׳האדם  בשביל 
ופלאי, לא  נדיר  הפרוש 
באחד  יחיד  אלא  ימצא 
בני  כל  ושאר  הדורות׳. 
אלא  נבראו  לא  אדם 
זה, או כדי  לצורך אדם 
אם  שהרי  לשמשו, 
בעצמו  לטרוח  יצטרך 

ולהכין לו את צרכיו, לא יהיה לו פנאי ללימודו, או כדי להיות לו לחברה.

ָ‰ָ‡ָ„ם  י  ּƒכ ָר‰,  ָׁ̆ ַ‰י¿ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ˙ו…  רו… ‰ו… ל¿

י ָ‡נּו  ּƒם, כ ּׁ≈̆ ‰ַ י  נ≈ פ¿ ƒל „…‡ יב מ¿ ƒּו‡ ָחב‰

ים  ׁƒ̆ מ¿ּ ַׁ̆ מ¿ ים  ƒכ‡ָ ל¿ ַ‰ַמּ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ רו…

ינּו      ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ י˜,  ּ ƒ„ ַ̂ ָ‡ָ„ם  י  כ≈ ר¿ ָ̂ ב¿ּ

ַיֲע˜…ב:  ו¿ ָח˜  ¿̂ ƒי 19ו¿ ינּו  ƒב‡ָ ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ 18ב¿ּ

ָרע  ל  ָכּ ƒמ י  ƒ̇ …‡ ל  ≈‡ ּ…‚‰ַ ָ‡ך¿  ל¿ "‰ַ20ַמּ

בי‡ורים
את אדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו, ראה מעשי כמה 
שלא  דעתך  תן  בראתי,  בשבילך   - שבראתי  מה  וכל  הן,  ומשובחין  נאים 
כלום  [הקב״ה]  אמר  (קח.):  סנהדרין  ובמסכת  עולמי.  את  ותחריב  תקלקל 
בראתי בהמה וחיה אלא בשביל אדם. ובמשנה סוף קידושין (פב.): והלא לא 
נבראו אלא לשמשני. וברש״י (בראשית ו, ז): הכל נברא בשביל האדם וכיון 
שהוא כלה מה צורך באלו. 18. ב‡בר‰ם ‡בינו. שבאו אליו שלשת המלאכים 
כשחיפש אורחים, והמלאך רפאל בא לרפאותו והמלאך מיכאל לבשר לשרה 
על הולדת יצחק. גם אצל שרה מצינו כשלקחה פרעה, ״אומרת למלאך הך 
והוא מכה״ (רש״י בראשית יב, יז), וכן (שם כ, ד) ״ואבימלך לא קרב אליה״ – 
המלאך מנעו (רש״י).  והגר אמרה (שם טז, יג) ״הגם הלום ראיתי אחרי רואי״ 
– אחרי רואי אותם בביתו של אברהם ששם היתה רגילה לראות מלאכים 
(רש״י). 19. ויˆח˜ ויע˜ב. בעקידת יצחק נאמר (בראשית כב, יא-יב): ויקרא 
אליו מלאך ה׳ מן השמים... ויאמר אל תשלח ידך אל הנער (לשחוט אותו) ואל 
את  לעכב מלשלח  בתואל  שרצה  כן מצינו  מום).  (אפילו  מאומה  לו  תעש 
 – יעקב  ואצל  נה).  כד,  (רש״י שם  והמיתו  ובא מלאך  ליצחק  רבקה להנשא 
״והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו״ – מלאכים שליווהו בארץ אין יוצאים 
חוצה לארץ ועלו לרקיע, וירדו מלאכי חוצה לארץ ללוותו (רש״י שם כח, יב). 
וכן ״וישלח יעקב מלאכים״ – מלאכים ממש (רש״י). 20. ‰מל‡ך ‰‚ו‡ל ‡ו˙י 
(להצילני  בצרתי  ה׳)  (מאת  אלי  להשתלח  הרגיל  המלאך  אמר,  יעקב  ו‚ו'. 

ַלֲעס…˜  ין  ≈‡ ו¿ ב),   ,‡ (˜‰ל˙  ים"  ƒָבל‰ֲ

נּו  ‰ ַרב≈ּ ׁ∆̆ ן מ… כ≈ ם. ו¿ ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי ‡ ב¿ּ ָלּ ∆‡

 ‰ ָּ̇ ַע "13ו¿ ָ‡ַמר:  ם  לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו 

 , ך¿ ָמּ ƒע ל מ≈ ≈‡ יָך ˘…ׁ ל…‰∆ ל ָמ‰ ‰' ‡¡ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי

ך¿  ל∆ „ ַ‰מ∆ּ ƒו ן ָ„ּ כ≈ יָך" („ברים י, יב). ו¿ ל…‰∆ ¡‡ '‰ ˙ ∆‡ ‰‡ָ ר¿ ƒי ם ל¿ ƒ‡ י ּƒכ

ַ‡˙ ‰'" (˙‰לים  ר¿ ƒָמ‰ י י˙ ָחכ¿ ׁƒ̆ ‡ ר: "14ר≈ מ≈ ם ‡ו… לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו 

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… י  רּו‡≈ ב¿ּ ַחר  ב¿ ƒמ ָ‰ָ‡ָ„ם  ין  ƒ‡ רו… ָ‡נּו  ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ּ ƒּומ י).  ˜י‡, 

ָמ‰  ָׁ̆ ּ ׁ̆ ּבו… ַ‰נ¿ ּ י≈ ׁ∆̆  , ˆּוָר˙ו… ן ב¿ּ ָּ̃ ֻ̇ י ‰ּו‡ מ¿ ּƒן 15כ ו… ּ̇ ח¿ ַּ̇ ָלם ַ‰ עו… ָבּ

‰ּו‡  ׁ∆̆ 16  ‰ ז∆ ָכל  ו¿ ים,  ƒנ ו… ּ̇ ח¿ ַ̇ ו¿ ים  ƒנ יו… ל¿ ָ‰ע∆  „ סו…  ˙ נ∆ נ∆ ּבו… ¿̇ ּƒמ‰ַ

ָלם  עו… ָבּ ָר‡  ב¿ ּƒנ ּׁ∆̆ ָכל ַמ‰  ָלם, 17ו¿ ּ‰ ָ‰עו… ז∆ ƒמ ˙ נו… ָוּ ַ‰ַכּ ל  ָכּ ַין  נ¿ ƒע

 ˙ מ∆ ¡‡ ַר˙  ו… ּ̇ ָלָ‡ָ„ם  ָנ‰  ּ¿̇ ƒנ  ‰ ז∆ ַוֲעבּור   , ּכו… ר¿ ָ̂ ל¿ ל  (ב)ַ‰כ…ּ  ‰ּ ַ‰ז∆

יתרה  לˆרכו.  ‰כל  ב. 
הרמב״ם  כתב  מזו 
לפירוש  (בהקדמה 
בבני  שגם  המשניות), 
סיבת  עצמם  האדם 

בי‡ורים
מהם תכלית ראוי ויקר. (שם). [הבל – דבר שאין בו ממש, כמו הבל-פה, וכן 
וילכו אחרי ההבל (ירמיה ב, ה). (שם)]. 13. וע˙‰ י˘ר‡ל מ‰ ‰' ‡ל‰יך ˘ו‡ל 
מעמך. אחרי שהוכיח משה את בני ישראל על כל החטאים בהם הכעיסו את 
אוהב  שהקב״ה  האהבה  בגלל  להם:  אמר  במדבר,  שנה  ארבעים  הקב״ה 
אתכם, כיפר על חטאיכם. ועכשיו מה ה׳ אלוקיך מבקש ממך? רק שתפחד 
לימוד  שבתחילת  הוא  הנכון   .'‰ יר‡˙  חכמ‰  ר‡˘י˙   .14 אלוקיך.  מה׳ 
מ˙ו˜ן  ‰ו‡  כי   .15 דוד).  (מצודת  ה׳.  יראת  בלבו  האדם  ישריש  החכמה 
אותו  ועשה  אלוקים)  (בצלם  בצורה שלו  האדם  את  יצר  הקב״ה  בˆור˙ו. 
דומה לו, שהוא מבין וחושב, לא כמו כל החיות שאינן חושבות ואינן מבינות 
מאומה. 16. ˘‰ו‡ ענין כל ‰כונו˙. שהאדם הוא תכלית כל הבריאה, והוא 
נבר‡  הכונה העיקרית והמטרה המרכזית בבריאת העולם הזה. 17. וכל מ‰̆ 
בעולם ‰ז‰ ‰כל לˆרכו. כמובא במדרש קהלת על הפסוק ״ראה את מעשה 
האלהים כי מי יוכל לתקן את אשר עותו״ (קהלת ז, יג) בשעה שברא הקב״ה 

שדרכם  הם  ויודעים 
כן  פי  על  ואף  למיתה, 
ברשעותם  הם  נשארים 
(שבת לא, ב), ומדוע אין 
דרכם?  את  עוזבים  הם 
לפי שחסרה להם יראת 

שמים!
היא   - שמים  יראת 
על  המושלת  החכמה 
תאוותיו ומפקחת על כל 

חושיו של האדם.
ימיו  כל  ו‰ולך   .„
וממ˘˘  במח˘כים 
כעור ב‡פיל‰. ה״מסילת ישרים״ (פ״ג) מבאר בהרחבה, שהחושך גורם לשני 
וז״ל: ״כי היצר מסמא את עיניו (עיני-שכלו)  מיני טעויות: העלמה והחלפה. 
ממש, והנה הוא כהולך בחושך, שיש לפניו מכשולות ואין עיניו רואות אותם. 
והוא מה שאמרו זכרונם לברכה (ב״מ פג:) ״תשת חושך ויהי לילה״ (תהלים 
קד, כ) – זה העולם-הזה, שדומה ללילה. והבן כמה נפלא המאמר האמתי הזה 
לו  אפשר  טעויות  מיני  שני  הלילה,  חושך  הנה  כי  בו.  להבין  שמעמיק  למי 
שיגרום לעין האדם: או שיכסה את העין עד שלא יראה מה שלפניו כלל, או 
שיטעה אותו עד שיראה לו עמוד כאילו הוא אדם, ואדם כאילו הוא עמוד. כן 
חמריות וגשמיות העולם-הזה, הנה הוא [כ]חושך הלילה לעין השכל, וגורם 
לו שתי טעויות: אינו מניח לו שיראה המכשולות שבדרכי העולם, ונמצאים 
תחילה...  פחד  שהגיעם  מבלי  ואובדים  ונופלים  לבטח  הולכים  הפתאים 
והטעות השני, והוא קשה מן הראשון, הוא – שמטעה  ראיתם עד שרואים 
מתחזקים  כך  ומתוך  רע,  הוא  כאילו  והטוב  טוב  ממש  הוא  כאילו  הרע 
החושך  תחת  היותם  מפני  זה  וכל  הרעים...  מעשיהם  ומחזיקים  (בדרכם) 

וכבושים תחת ממשלת יצרם״. עכ״ל.  

 , ָמ˙ו… ָחכ¿ ַעל  ֲ‡ָו˙ו…  ַּ̇ יל  ׁƒ̆ מ¿ ƒ‰  ‰ ז∆ ו¿

ים  ּƒכ ַׁ̆ ַמח¿ ב¿ּ ָיָמיו  ל  ָכּ ך¿  ל≈ ‰ו… („)ו¿

ָל‰: ֲ‡פ≈ ר ָבּ ּ ו≈ ƒע ׁ̆ כ¿ּ ׁ ּ≈̆ ַמ ּומ¿

 

ָח„  ∆‡‰ָ ָ‡ָ„ם:  ָבּ  ׁ̆ י≈  ˙ חו… כ…ּ  ‰ ָּׁ̆ ƒֲחמ
י  ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ יָע‰,  ƒמ ּׁ¿̆ ‰ַ ַח  כ…ּ ‰ּו‡ 

ַח  כ…ּ ‰ּו‡  י  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ‰ַ ‡ּו˙,  ָ‰ר¿ ַח  כ…ּ ‰ּו‡ 

ַעם,  ַ‰ַטּ ַח  כ…ּ ‰ּו‡  י  ƒיע ƒב ָ‰ר¿ יַח,  ָ‰ר≈

בי‡ורים
שהיתה סמוכה לירושלים, יצא מלאך ה׳ והרג באות הלילה מאה ושמונים 

וחמישה אלף ראשי גייסות. 

ים" (בר‡˘י˙ מח, טו),  ƒָער ˙ ַ‰נ¿ּ ך¿ ‡∆ ָבר≈ י¿

יב,  (‰ו˘ע  ָכל"  ַוֻיּ ָ‡ך¿  ַמל¿ ל  ∆‡ ר  ׂ ַ̆ "21ַוָיּ

ָ‡ך¿  ַמל¿  ‡ ָבּ ׁ∆̆ ינּו  ƒ̂ ָמ  „ עו… ו¿  .(‰

ָל‰  י¿ ַלּ ַבּ י  ƒ‰ "22ַוי¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ם,  ָ̇ ָר ז¿ ע∆ ל¿

 ‰ ַמֲחנ≈ ב¿ּ ך¿  ַוַיּ  '‰ ַ‡ך¿  ַמל¿  ‡ ≈̂ ּ ַוי≈ ַ‰‰ּו‡ 

ים  ּƒַרב ו¿ ל‰),  יט,  ב  (מלכים  ּור"  ּׁ̆ ‡ַ

ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ י  ּƒכ נּו,  ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿  .‰ ל∆ּ ≈‡ ָכּ

ָ‡ר  ׁ¿̆ ַעל   ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ן  רו… ¿̇ ƒי לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆

מּו˙  ¿„ ּƒב ם  ≈‰ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ י-ָ‡ָ„ם,  נ≈ ב¿ּ

ו…  ׁ̆ פ¿ ַנּ ׁ∆̆  ‡ ָלּ ם, ‡∆ ָח„ ָל‰∆ ∆‡ „ יסו… ƒָח„ ו ∆‡

 ,˙ נו… יו… ל¿ ˙ ָ‰ע∆ ל ַמֲעלו… ∆‡ ‰ ָ̇ ‰ ָעל¿ ל ז∆ ׁ∆̆

 , ֲ‡ָו˙ו… ַּ̇ ָמ˙ו… ַעל  יל ָחכ¿ ׁƒ̆ מ¿ ƒ‰ ‰ י ז∆ ּƒכ(‚)

‚. כי ז‰ ‰מ˘יל חכמ˙ו 
משכן  ˙‡ו˙ו.  על 
במוח,  היא  החכמה 
היא  התאוות  משכן 
בלבו אדם. על ידי יראת 
האדם  מסוגל  שמים 
על  חכמתו  להשליט 
שביאר  וכמו  תאותו, 
רבי  הגאון  בהרחבה 
על  זצ״ל  לופיאן  אליהו 
״שופטים  הפסוק 
בכל  לך  תתן  ושוטרים 
שעריך״ (דברים טז, יח), 
לרמוז  הכתוב  שכוונת 
על חושי האדם, שקודם 
יחשוב  בהם  שישתמש 
לפני  הוא  עומד  כאילו 
שופט ומצפה לפסק דינו 
להשתמש  וכיצד  אם 

בהן. ומיהו אותו שופט? – השכל שנתן לנו הבורא, צלם אלקים הנקרא נשמה, 
כפי שנאמר: ״ויפח באפיו נשמת חיים״ (בראשית ב). הוא השופט את האדם 
על פי ציווי התורה ואזהרותיה. אמנם, עדיין זקוק ה״שופט״ ל״שוטר״ שהוא 
הממונה לבצע את פסק הדין. ומי הוא אותו שוטר? – יראת שמים, שבעזרתה 
יכול האדם להכריח את עצמו לציית לשכל. שהרי הרשעים יש להם שכל, 

בי‡ורים
ולגאלני), כענין שנאמר (בעת שהותו בבית לבן) ״ויאמר אלי מלאך האלהים 
בחלום יעקב וגו׳ אנכי האל בית אל״ (רש״י בראשית מח, טז). 21. וי˘ר ‡ל 
עליו  התחזק  יעקב,  עם  נאבק  עשו)  (שרו של  המלאך  כאשר  ויוכל.  מל‡ך 
יעקב ונצחו, וסוף היה שהודה לו המלאך על הברכות שברכו אביו לפני מותו 
ו‚ו'.  ‰‰ו‡  בליל‰  וי‰י   .22 שהן שלו).  וטען  בתחילה  עליהן  ערער  (שעשו 
לאחר שנלחם סנחריב בכוש, חזר ובא על ירושלים להלחם בה, וכשבא לנוב 

‰. לעולם יחמו„ לעלו˙ 
˘‰ו‡  מעל‰  ‡ל 
שלא  ממנ‰.  למעל‰ 
במעלות  יסתפק 
ישאף  אלא  שהשיג, 
ומי  ויותר.  יותר  לעלות 
לנו חכם כשלמה המלך 
ע״ה, שאמר עליו הכתוב ״וה׳ נתן חכמה לשלמה כאשר דבר״ (מלכים-א ה כו) 
וממנו נלמד את הדרך לזכות בחכמה, כשנתבונן מפני מה זכה לה שלמה. 
ומקרא מפורש למעלה ממנו (מלכים-א ג ה-יב): ״בגבעון נראה ה׳ אל שלמה 
וגו׳ ויאמר אלוקים שאל מה אתן לך וגו׳, ויאמר שלמה וגו׳, ונתת לעבדך לב 
שומע לשפוט את עמך להבין בין טוב לרע וגו׳, ויאמר אלוקים אליו יען אשר 
שאלת את הדבר הזה ולא שאלת לך ימים רבים ולא שאלת לך עושר וגו׳ 
ושאלת לך הבין לשמוע משפט, הנה עשיתי כדברך הנה נתתי לך לב חכם 

ונבון וגו׳״. 
אל  הרבה  תשוקתו  בעבור  ורק  אך  לחכמה  זכה  שלמה  כי  כאן  מתבאר 
החכמה, עד שלא ביקש דבר אחר זולתה, לא עושר ולא אריכות ימים, באשר 
הרמב״ם  שכתב  כמו  כלל,  ערך  להם  אין  חכמה  בלי  חיים  כי  שלמה  ידע 
 - תורה  תלמוד  בלא  ומבקשיה  חכמה  בעלי  ״וחיי  ה״א):  פ״ז  רוצח  (הלכות 
כמיתה חשובין״. על כן שאל שלמה אך ורק חכמה, ובעבור זה זכה לה, כי 
תשוקת החכמה היא המזכה את בעליה בחכמה. ומכאן נראה ללמוד ״חכם 
ויזכה  שמו,  יקרא  לב״  ״חכם  באמת  חכמה  ומבקש  השואף  אדם  מהו,  לב״ 

לחכמה כמו שכתוב: ״ובלב כל חכם לב נתתי חכמה״.    
ומצינו בתפילתו של עתניאל בן קנז: ״ויקרא יעבץ לאלקי ישראל לאמר אם 
ברך תברכני והרבית את גבולי והיתה ידך עמי ועשית מרעה לבלתי עצבי, 
ויבא אלקים את אשר שאל״ (דה״י-א ד, י). אם ברך תברכני – בתורה, והרבית 
את גבולי – בתלמידים, והיתה ידך עמי – שלא ישתכח תלמודי מלבי, ועשית 
הרע  יצר  ישגבני  שלא   – עצבי  לבלתי  כמותי,  רעים  לי  שיזדמנו   – מרעה 
לשאול  בנסיסי  הולך  הריני  לאו  ואם  מוטב,  כן,  עושה  אתה  אם  מלשנות, 

 ׁ̆ ׁ ּ≈̆ ַמ ‰ּו‡ מ¿ ׁ∆̆ ׁ̆ כ¿ּ י ּ ƒ‚ ָ‡ָ„ם ַמר¿ ׁ∆̆  , ׁ̆ ּו ׁ ּ̆ ּƒַח ַ‰מ י ‰ּו‡ כ…ּ ׁƒ̆ י ƒֲחמ‰ַ

ָ„ָבר. ב¿ּ

 

 ‰ ֻעָלּ ין פ¿ּ ≈‡ ו¿ ָ‰ָ‡ָ„ם,   ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע ם  ָלּ 23ֻכּ לּו  ַ‰ָלּ  ˙ חו… ‰ כ…ּ ָּׁ̆ ƒֲחמ
ב  ַ‰ל≈ּ 24ו¿  ,˙ חו… ַ‰כ…ּ  ˙ ׁ∆̆ ֲחמ≈ מ≈ ָח„  ∆‡ ל…‡  ב¿ּ י˙  ׂ ≈̆ ַנֲע  

ל  ב ָכּ ּ ים ַלל≈ ƒ‡י ƒב ּלּו מ¿ ≈‡‰ָ ˙ חו… ‰ כ…ּ ָּׁ̆ ƒי ֲחמ ּƒם, כ י‰∆ ≈„ ל ַעל י¿ ע≈ ּפו…

ׁ̆ ּבו…  ב י≈ ּ ם. ַ‰ל≈ י‰∆ ˙ ַ‡ֲחר≈ כ∆ ׁ∆̆ מ¿ ƒָב‰ נ ָׁ̆ ‰ ּוַמח¿ ׂ ∆̆ ָכל ַמֲע ָין, ו¿ נ¿ ƒע

ן  ‚ו… ָח‰, ַ‰ָיּ כ¿ ּׁƒ̆ ‰ַ ן ו¿ רו… ָכּ ּ ƒֲעָנָו‰, ַ‰ז‰ָ ֲ‡ָו‰ ו¿ ן ַ‰ַ‚ּ ‚ו… ˙, כ¿ּ ˙ ַרּבו… עו… ּ ≈„

ָכל  25ו¿  .˙ ַרּבו…  „ עו…  ׁ̆ י≈ ּלּו  ָכ‡≈ ו¿ ָ‰ַעּזּו˙,  ו¿  ˙ ׁ∆̆ ַ‰ב…ּ ָח‰,  מ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿

י ַ‰ּסּוָמ‡ ל…‡  ּƒכ ,˙ חו… ˙ ַ‰כ…ּ ׁ∆̆ ן ֲחמ≈ ƒמ ˙ ּ˜ו… ַחז¿ ¿̇ ƒמ ˙ עו… ּ ּלּו ַ‰„≈ ≈‡

.‰ ∆‡ ּלּו ָ‰ָי‰ רו… ƒ‡ ˙ כ¿ּ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ יּוַכל ל¿

 

י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ יַע 26ַל ּ ƒ‚‰ַ חו… ל¿ ָכל כ…ּ ל ב¿ּ ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒב י ָבּ ל¿ ּƒל ָ‡ָ„ם ַ‰נ ן ָכּ ָלכ≈
ָב‰,                       טו… ַמֲעָל‰  ל¿ ָ‡ָ„ם  יַע  ּ ƒ‚ ƒ‰ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ ָב‰,  ַ‰ּטו…

בי‡ורים
23. כולם מע˘‰ ‰‡„ם. חמשת הכוחות הללו כוללים את כל מעשה האדם. 
24. ו‰לב פועל על י„י‰ם. פירוש, הלב פועל על ידי אחד מחמשת הכוחות, 
ראתה.              שהעין  מה  חומד  הלב  אזי  ראתה  שהעין  לאחר  הראות,  כח  כגון 
25. וכל ‡לו ‰„עו˙ מ˙חז˜ו˙ מן חמ˘˙ ‰כוחו˙. לדוגמא, הלב מתגאה מכח 
השמיעה - ממה ששמע כיצד מהללים אותו, וכן מכח הראיה - ממה שרואה 
יוכל  לא  הסומא  כי  שממשיך,  (וזהו  הבריות.  בעיני  כבודו  ואת  עשרו  את 
‰טוב‰.         ל˙כלי˙   .26 הדרך.  זה  על  וכן  רואה),  היה  כאילו  להתגאות 
ששאיפתו תהיה להגיע לשלימות המעלות, דהיינו לקצה המדרגות העליונות 

ַ‰ר  ב¿ּ ן  כ…ּ ׁ¿̆ ƒי י  ƒמ ָך,  ל∆ √‰‡ָ ב¿ּ ָי‚ּור  י  ƒ31מ" ָ‡ַמר:  ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָלּ‰, 

ָין  נ¿ ƒר ָ‰ע‡ָ ׁ¿̆ ˜" (˘ם טו, ‡ ב) ּו ∆„ ∆̂ ל  ים ּופ…ע≈ ƒמ ָּ̇ ך¿  ל≈ ָך. ‰ו… ׁ∆̆ ¿„ ָ̃

˙ ָ‰ָ‡ָ„ם, ָר‡ּוי  ן ַמֲעלו… רו… ¿̇ ƒי נּו  ר¿ ַכּ ז¿ ƒ‰ ׁ∆̆ יָון  כ≈ ו¿ ם.  ָׁ̆ ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

 ‰ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ַע„   , ָרָע˙ו… ו¿ טּובו…   , נּו˙ו… ּו‚¿ יבּו˙ו…  ׁƒ̆ 32ֲח ר  ָב‡≈ ל¿ ָלנּו 

ַחר  ב¿ ƒי י ּƒכ , ך¿ ל∆ ר ַ‰מ∆ּ ַ̂ יַע ַלֲח ּ ƒ‚ַי ר, 33ו¿ ָׁ̆ ך¿ ַ‰ָיּ ר∆ ּ יל „∆ ּƒכ ׂ ¿̆ י ַ‰ַמּ נ≈ פ¿ ƒל

ָר‰           ר≈ ב¿ּ לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ יָון  כ≈ּ  ,˙ בו… ַ‰ּטו…  ˙ ּ„ו… ּƒמ ַבּ חו…  כ…ּ ָכל  ב¿ּ ו…  ׁ̆ ַנפ¿

.˙ ל∆ ח ַ‰ס…ּ ַּ̃ ƒי ˙ 35ו¿ ס…ל∆ ר̃… ַ‰פ¿ּ ז¿ ƒ34י

 

ׁ̆ ָ‡ָ„ם  י≈ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ס  ע≈ ָמ‰ ּכו… ַעל-ח≈ ‰ּו‡ ַבּ ׁ∆̆ ׁ̆ ָ‡ָ„ם  „? י≈ ַ̂ י כ≈ּ
ם  ƒ‡ י ּƒכ ָלל,  כ¿ּ ס  ע≈ ּכו… ינו…  ≈‡ ו¿ ָעָליו   ˙ ב∆ ּׁ∆̆ ֻי מ¿ ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ׁ∆̆  

 ׁ̆ י≈ ו¿ ר,  ≈̇ יו… ב ב¿ּ ַבּ‰-ל≈ ּ ¿‚ ‰ּו‡  ׁ∆̆ ׁ̆ ָ‡ָ„ם  י≈ ו¿ ים,  ƒנ ָׁ̆  ‰ ַכָמּ ַעט ל¿ מ¿

ל…‡  36ו¿ ֲ‡ָו‰  ַּ̇ ַעל  ַבּ ‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ו¿  ,„…‡ מ¿ רּוַח  ַפל  ׁ¿̆ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ר  ≈̇ יו… ר-ּ‚ּוף ב¿ּ ‰ו… ‰ּו‡ ט¿ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ , ו¿ ֲ‡ָו˙ו… ַ̇ ֲ‰ל…ך¿ ב¿ּ ו… מ≈ ׁ̆ ע ַנפ¿ ַבּ ׂ ¿̆ ּƒ̇

 ׁ̆ י≈ ו¿  , יך¿ ƒר ָ̂ ַ‰ּ‚ּוף  ׁ∆̆ ים  ƒמּוָעט ים  ƒָבר ¿„ ƒל ּלּו  ƒפ‡ֲ  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒי ל…‡  ו¿

בי‡ורים
31. מי י‚ור ב‡‰לך. מי הוא הראוי לגור במשכנך? מי ראוי לדור בירושלים 
בה.           יגור  אשר  הוא   - וביושר  כראוי  לב, מעשיו  בתום  המתנהג  קדשך?  הר 
32. ח˘יבו˙ו ו‚נו˙ו, טובו ורע˙ו. פירוש, את המדות והדעות שבלב האדם 
יוכל  הישר  בדרך  ידי שיבחר  על  לחˆר ‰מלך.  וי‚יע   .33 והרעות.  הטובות 
להגיע לעולם הבא זך ונקי. 34. יזרו˜ ‰פסול˙. את הדעות והמדות הרעות 
שבו.          הטובות  ומדות  בדעות  רק  להשתמש  שיבחר  ‰סול˙.  וי˜ח   .35 שבו. 
˘בע נפ˘ו מ‰לך ב˙‡ו˙ו. שהוא מתאוה וחפץ לכל דבר ללא גבול  36. ול‡̇ 

ומדה, אף לדברים שאינם הכרחיים לקיום גופו.

ָלם  ָ‰עו… טּוב  27ל¿ יַע  ּ ƒ‚‰ַ ל¿  „ ƒו ּ„ָ  ‰ ַ‡ָוּ ¿̇ ƒנ

ר  ׁ∆̆ ָך ֲ‡ : "28ָמ‰ ַרב טּוב¿ רו… ָ‡מ¿ ‡ ב¿ּ ַ‰ָבּ

כ),  ל‡,  (˙‰לים  יָך"  ∆‡ יר≈ ƒל  ָּ̇ ַפנ¿ ָ̂

ַנַחל  ו¿ ָך  ∆̇ י ב≈ּ ן  ׁ∆̆ ּ ∆„ ƒמ ֻין  ו¿ ר¿ ƒ29י" ר:  מ≈ ‡ו… ו¿

ֲעָל‰  ַ‰ַמּ ם" (˘ם לו, ט). ו¿ ≈̃ ׁ¿̆ ַ̇ יָך  ֲעָ„נ∆

ָ‰ָר‡ּוי  ל  ∆‡  ‡ ָלּ ∆‡30 יַע  ּ ƒ‚ ַּ̇ ל…‡  ַ‰ז…ּ‡˙ 

בעצבוני,  מת  (הריני 
ויבא   – מיד  רש״י), 
אלוקים את אשר שאל״ 

(תמורה טז.). 
תיבה  כאן  הוסיפו  חז״ל 
לא  אשר  ״מיד״,  אחת, 
נרמזה בכתוב, כי מאחר 
באופן  היתה  שהתפילה 
של: ״אם אתה עושה כן 
הריני  לאו  ואם  מוטב, 

ומות  חיים  ענין של  היא  החכמה  ששלימות  כלומר,  לשאול״,  בנסיסי  הולך 
בן  בקשתו של  להיות  צריכה  כך  ״מיד״.   – נענה  הקב״ה  כזו  לבקשה  עבורו, 
תורה מאת הקב״ה שיחונן אותו בתורה, עליו לחוש בכל נימי נפשו כי אם הוא 
זוכה לתורה – מוטב, ואם לאו, הרי הוא הולך חס ושלום לשאול בלי תקוה. המבקש 

רחמים בהרגשה כזאת נענה מיד.
ויסוד נוסף למדנו, שהבקשה צריכה להיות על המדרגה הגבוהה ביותר. על 
אף שהיה עתניאל משופטי ישראל, ושלושת אלפים הלכות שנשתכחו בימי 
אבלו של משה החזיר בפלפולו (תמורה שם), לא היה ״שבע״ ומסתפק במה 
שיש לו אלא היה ״רעב״ ומבקש הכל, ורעבונו היה באופן שאם אין לו ״הכל״ 
הרי הוא אומלל והולך לשאול, ומשום כך זכה שתתקבל תפלתו. וזהו שאמר 
הכתוב (תהלים פא, יא): ״אנכי ה׳ אלוקיך המעלך מארץ מצרים הרחב פיך 
ואמלאהו״, ופירשו רש״י והראב״ע שהכוונה לתפילה: ״הרחב פיך״ ושאל ככל 

אשר תוכל ובכל הכח, ״ואמלאהו״ מיד. (שיחות מוסר, מאמר נ״ט). 

בי‡ורים
27. לטוב ‰עולם ‰ב‡. פירוש, דוד המלך לא הסתפק להשיג רק איזשהו חלק 
המעלה  ולפיסגת  המושלם  הטוב  אל  להגיע  התאוה  אלא  הבא,  בעולם 
שבעולם הבא. 28. מ‰ רב טובך. מה מאוד רב הטוב אשר גנזת לתת ליראיך 
מן השמים,  להם  הבא  מהטוב  ישבעו  בי˙ך.  ירוין מ„˘ן   .29 הבא.  בעולם 
ומימי נחל היוצא מהעדן תשקה אותם והוא מדרך משל לרוב השפע (מצודת 
ועמלו היה להשיג  ל‰. אל האדם שכל שאיפתו  30. ‡ל‡ ‡ל ‰ר‡וי  דוד). 

ולהגיע אל תכלית המעלות הטובות. 

של  ברייתו  מתחלת 
או  צדיק  שיהיה  האדם 
רשע , וכן אין שום דבר 
האדם  את  שמושך 
(טבעו)  תולדתו  בעיקר 
כלומר,  מסוימת,  למדה 
אותו  תמשוך  שתולדתו 
לזוז  אפשר  שאי  לדבר 
ממנו, שאם כן אין מקום 
לא למצוות התורה ולא 
עי״ש.  ועונש  לשכר 
משנה׳  ה׳לחם  והקשה 
שבת  במסכת  מהגמרא 
מבואר  ששם  (קנו.) 
האדם  נולד  שבו  ש׳יום׳ 
בשעת  השולט  ׳מזל׳  או 
לידתו משפיע על טבעו 
ותירץ,  ותכונותיו, 
לומר  הגמרא  שכוונת 
נטייה  לאדם  שיהיה 
קצת לדברים אלו, אבל 
הנאמר  על  היעב״ץ  וכ״כ  טבעו.  לשנות  האדם  של  ובבחירתו  שבידו  ודאי 
דור  בכל  ושתלן  עמד  מועטים  שצדיקים  הקב״ה  ״ראה  (לח:)  יומא  במסכת 
ודור״, שלכאורה הרי הדבר תלוי בבחירת האדם, אלא שיש בני אדם שנולדו 
בטבעם להיות צדיקים, אף שגם להם עדיין יש בחירה. וכן מצינו להיפך אצל 
וסילקו  הקב״ה  מיהר  לפיכך  ולהרשיע  לשוב  בדעתו  וקל  היה  ״צדיק  חנוך, 

והמיתו קודם זמנו״ (רש״י בראשית ה, כב). 

ם  ָ̇ ‡ו… ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿ י„  ƒ̇ ָע 44ו¿ ן  ֻכָוּ מ¿  ‰ ז∆

 ׁ̆ י≈ ו¿  ,˙ עו… ּ ≈„ ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒמ ר  ≈̇ יו… ָר‰  ≈‰ מ¿

 ‡ ָלּ ∆‡ , ˙ו… ָיּ ƒר ˙ ב¿ּ ַלּ ƒח ¿̇ ּƒיָנם ָלָ‡ָ„ם ב ≈‡ ׁ∆̆

ּבו…  ƒל ‰ נ∆ ּפו… ׁ∆̆ ים ‡ו…  ƒר ֲ‡ח≈ ם מ≈ ָ̇ ָלַמ„ ‡ו…

 . ּבו… ƒל ‰ ב¿ּ ָ̇ ָעל¿ ׁ∆̆ ָב‰  ָׁ̆ י ַמח¿ ƒפ מו… ל¿ ¿̂ ַע מ≈

ר…ב  ּ‰ ב¿ּ ׁ̆ ָבּ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ ׁ̆ י≈

יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ  ׁ̆ י≈ ו¿  ,˙ מו… ˜ו… ַ‰מ¿ּ

 ‰ מ∆ ּ„ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ ַעט.  מ¿  ‰ּ ָבּ  ׁ̆ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ ל¿

ר  ׂ ָ̆ ּוָב ָיָר˜  יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ יל,  ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇  ‰ ׂ ∆̆ עו… ל¿

ּלּו  ≈‡ ָכל  ו¿ ין,  ƒל פ¿ּ ל¿ ƒּופ ַלח  ּומ∆ ם  ƒּוַמי

ָח„  ∆‡ ל  ָכּ ƒמ ח  ַּ̃ ƒל יך¿  ƒר ָ̂ ים  ƒינ ּƒמ‰ַ

ם  ƒ‡ .‰ ב≈ּ ּ‰ ַ‰ר¿ ז∆ ƒַעט ּומ ּ‰ מ¿ ז∆ ƒעּור: מ ׁƒ̆ כ¿ּ

 ‰ ב∆ּ ם ַיר¿ ƒ‡ ,‰ ‰ 45ָרז∆ י∆ ¿‰ ƒר י ׂ ָ̆ ט ַ‰ָבּ ַמע≈ י¿

בי‡ורים
נוטה במהרה  זה אלא  נולד עם טבע  כלומר, שלא  ‡ו˙ם.  ל˜בל  וע˙י„   .44
וביתר קלות לקבל תכונה זו. 45. רז‰. יחסר במאכל (והאוכלו לא ישבע עקב 

מיעוט הבשר שאכל).

ו…  ׁ̆ ַנפ¿ ע  ַבּ ׂ ¿̆ ƒ̇ ל…‡  ָחָב‰,  ר¿  ׁ̆ פ∆ נ∆ ַעל  ַבּ

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָלם,  עו… ָבּ ׁ∆̆ ן  ָממו… ל  ָכּ ƒמ

ף" (˜‰ל˙  ס∆ ע כ∆ּ ַבּ ׂ ¿̆ ƒף ל…‡ י ס∆ ב כ∆ּ ≈‰…‡37"

ּלּו  ƒפ‡ֲ לו…  י  ּ„ַ ׁ∆̆ ר-רּוַח  ַ̂ ¿̃  ׁ̆ י≈ ו¿ ט),   ,‰

‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ו¿ ָרָכיו;  ¿̂ ל  ָכּ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ף  ּ…„ ר¿ ƒי ל…‡  ו¿ מּוָעט  ָ„ָבר  ב¿ּ

רּוָט‰  פ¿ּ ל  כ≈ ‡ו… ינו…  ≈‡ ו¿ ַעל-ָי„   ı ב≈ ˜ו… 38ו¿ ָרָעב  ָבּ מו…  ¿̂ ַע ף  ַס‚≈ּ מ¿

ם  ƒי„ַ ָיּ ַבּ נו…  „ ָממו… ַ‡ב≈ּ ‰ּו‡ מ¿ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ל, ו¿ „ו… ּ‚ָ ַער  ַ̂ ‡ ב¿ּ ָלּ ּלו… ‡∆ ּׁ∆̆ ƒמ

ל     ל≈ ‰ו… 39מ¿ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ עו… ּ ≈„‰ַ ָ‡ר  ׁ¿̆ ּלּו  ≈‡‰ָ ים  ƒָרכ ּ ¿„ ַעל  ו¿  . ו… ּ̇ ַ„ע¿ ל¿

ָבב  -ל≈ 41ַרך¿ ָמן,  ַרח¿ ו¿ ָזר  ַ‡כ¿ יב,  ƒ„ָנ ו¿ ן  ƒר-ַעי ַ̂ ן,  נ≈ ‡ו… 40ו¿

ן.  ∆‰ ‡ ָבּ ≈̂ ּיו… ָכל ַכּ ב, ו¿ יı-ל≈ ּƒמ‡ַ ו¿

˙ו…  ָיּ ƒר ב¿ּ  ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇ ƒ43מ ָלָ‡ָ„ם  ָ‰יּו  ׁ∆̆ ן  ∆‰ מ≈  ׁ̆ י≈  ,˙ עו… ּ ≈„‰ַ42 ָכל  ו¿
ל ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆ עו…  ב¿ ּƒט ׁ∆̆  ˙ עו… ּ ן „≈ ∆‰ ׁ̆ מ≈ י≈ , (ו)ו¿ ַבע ּ‚ּופו… י ט∆ ƒפ ל¿

„עו˙  מ‰ן  וי˘  ו. 
ז‰  ‡„ם  ˘ל  ˘טבעו 
(הלכ׳  הרמב״ם  מכוון. 
כתב  ד)  ה,  תשובה 
גזר  לא  שהקב״ה 

בי‡ורים
37. ‡ו‰ב כסף ל‡ י˘בע כסף. מי שאוהב לאסוף כסף לא ישבע ממנו, כי 
לעולם אין די לו במה שקבץ ורוצה להרבות עוד (מצודת דוד). ואמרו חכמינו 
ז״ל (קהלת רבה פ״ג י׳): ״אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, מי שיש לו מנה רוצה 
הכתוב  דרך  על  י„.  על   ıו˜וב  .38 מאות״.  ארבע  רוצה  מאתים  מאתים, 
במשלי (יג, יא). ור״ל, שקובץ הון עם מלאכת היד. ולמרות שהונו מתרבה, עם 
כל זה אינו אוכל פרוטה משלו אלא בצער גדול. 39. מ‰ולל. ערבוב והוללות 
ושטות (רש״י קהלת ב, ב). 40. ו‡ונן. דואג. (עיין סנהדרין (ק:) ״לא תעיל דויא 
ג)              כ,  (דברים  דבר.  מכל  וירא  מבוהל  לבב.  רך   .41 בליבך״).  (=דאגה) 
43. מ˙חיל˙ ברי˙ו. שנולד עם  והתכונות של האדם.  42. ‰„עו˙. המדות 

תכונות אלו, והמה טבועות בו משעת לידתו. 

 ,˙ לו… ם חו… י‰∆ ≈̇ ו… ׁ̆ פ¿ ַנּ ׁ∆̆ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ׁ̆ ב¿ּ ך¿ י≈ י, ָכּ ƒי ר…ב ַ‰ח…ל ƒפ ל ל¿ ַ‰כ…ּ

ים  ƒל ּ ¿̂ ַע ¿̇ ƒּומ ָב‰  ַ‰ּטו… ך¿  ר∆ ּ ∆„ ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ו¿  ,˙ ‰ָ50ָרעו… ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ו¿

ן  כ≈ ו¿ ָים.  ָחל¿ י  ƒפ ל¿  „…‡ מ¿ ן  י‰∆ ֲעל≈  ‰„ָ ב≈ כ¿ּ י‡  ƒ‰ ו¿  ,‰ּ ָבּ  ˙ כ∆ ָלל∆

ב  ים ָלַרע טו… ƒר י ָ‰‡…מ¿ לּו: "‰51ו… ים ַ‰ָלּ ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ר ָבּ מ≈ ָי‰ּו ‡ו… ע¿ ַׁ̆ י¿

ַמר  ים  ƒמ ׂ ָ̆  , ך¿ ׁ∆̆ ח… ל¿ ר  ‡ו… ו¿ ר  ‡ו… ל¿ ך¿  ׁ∆̆ ח… ים  ƒמ ׂ ָ̆ ָרע,  ב  ַלּטו… ו¿

ַמר:             ¡‡ נ∆ ם  י‰∆ ַוֲעל≈ כ);   ,‰ (י˘עי‰  ַמר"  ל¿  ˜ ּוָמ˙ו…  ˜ ָמ˙ו… ל¿

" (מ˘לי ב, י‚).  ך¿ ׁ∆̆ י ח… כ≈ ַ„ר¿ ˙ ב¿ּ כ∆ ר ָלל∆ ׁ∆̆ ˙ י… חו… ים ָ‡ר¿ ƒב "‰ַ52ע…ז¿

ים,  ƒל ַ‰ֲחָכמ ∆̂ כּו ‡≈ ל¿ ? י≈ ׁ̆ פ∆ י ַ‰נ∆ּ ƒל ַנ˙ ח√ ָּ̃ ַּ̇ י‡  ƒ‰ ‰ּוַמ „ ַ̂ י כ≈ ו¿
ַע„  ם  ָ̇ ‡ו… ים  ƒ„ ַלמ¿ּ מ¿ּ ׁ∆̆  ,˙ ו… ׁ̆ ָפ ּ ַ‰נ¿ י  ≈‡ פ¿ רו… ם  ≈‰ ׁ∆̆

ם  ∆‰ ָלּ ׁ∆̆  ˙ ָרעו…  ˙ עו… ≈„ ב¿ּ ים  ƒיר ּƒכ ַ‰ַמּ ו¿ ָב‰.  ך¿ טו… ר∆ ∆„ ל¿ ירּום  ƒז ח¿ ַיּ ׁ∆̆

ָ‡ַמר  ם  י‰∆ ֲעל≈ ם,  ָ̇ ‡ו…  ‡ ַרפ≈ּ ל¿ ָחָכם  ל  ∆̂ ≈‡ ים  ƒכ ל¿ ‰ו… יָנם  ≈‡ ו¿

זּו" (מ˘לי ‡, ז).  ים ָבּ ƒיל ƒו ָמ‰ ּומּוָסר ‡¡ ל…מ…‰: "53ָחכ¿ ׁ¿̆

ב,         ַ‰ּטו… ך¿  ר∆ ּ ∆„  ׂ̆ פ…ּ ¿̇ ƒל ם  ָ̇ ֲ‡ָו ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ ָמּ ַכּ  ׁ̆ י≈

בי‡ורים
מזיק לבריאותו. 50. ‰רעו˙. הדעות והמדות הרעות. 51. ‰וי ‰‡ומרים לרע 
טוב. הוי לכם הרשעים, האומרים על ה״עבודה-זרה״ שהיא טוב, ועל עבודת 
ה׳ שהיא ״טוב״ – אומרים שהיא רע, על המעשים הרעים שיביאו עליהם חושך 
- אומרים שהם אור, ואת המעשים הטובים שה׳ עושה אור למקיימם אינם 
עושים, שמים מר למתוק ומתוק למר. 52. ‰עוזבים ‡רחו˙ יו˘ר. העוזבים 
את הדרך הישרה והנכונה כדי ללכת בדרכים חשוכות ועקלקלות. 53. חכמ‰ 

ומוסר ‡וילים בזו. בתורה ובמוסר הטיפשים פורקי העול מזלזלים.

ט  ַמע≈ ם י¿ ƒ‡ ,ם ָלּ ן ֻכּ כ≈ . 46ו¿ חו… ל¿ ƒֲחַמ˙ מ ָכל מ≈ ¡‡ ‰ נ∆ י∆ ¿‰ ƒַלח ל…‡ י מ∆

 ‡ ≈‰ י¿ ַעט,  מ¿ יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ ַבּ  ‰ ב∆ּ ַיר¿ ו¿  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ ַבּ

ל  ָ̃ ׁ¿̆ ƒָח„ מ ל ‡∆ ָכּ ƒח מ ַּ̃ ƒר י ׁ∆̆ י, ֲ‡ ƒ̃ ל. ֲ‡ָבל ַ‰ָבּ ָ̃ ל¿ ֻ̃ ֲ‡ָכל מ¿ ַ‰ַמּ

 ‰ּ ָין ַ‰ז∆ נ¿ ƒָכע ָליו. ו¿ כ¿ ‡ו… ˜ ל¿ ב ּוָמ˙ו… ֲ‡ָכל ָער≈ ‡ ַ‰ַמּ ≈‰ ָ‰ָר‡ּוי, ָ‡ז י¿

ן ָ‰ֲעָנָו‰  ‚ו… ‰, כ¿ּ ֻרב∆ּ ן מ¿ ∆‰ ח מ≈ ַּ̃ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ׁ̆ ˙: י≈ ּ„ו… ƒמ 47ב¿ּ

ן  ‚ו… ַעט, כ¿ּ ן מ¿ ∆‰ ח מ≈ ַּ̃ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ׁ̆ י≈ ן, ו¿ י‰∆ מ≈ „ו… ˙ ו¿ ׁ∆̆ ַ‰ב…ּ ו¿

ל  ≈̃ ו… ׁ̆ 48 ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ יו… ¿‰ ּƒב ן  ָלכ≈ ּיּו˙.  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ו¿ ָ‰ַעּזּו˙  ו¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ

ל…‡  ו¿ ַח˙  פ¿ ƒי עּוָרּ‰, ל…‡  ׁƒ̆  ‰ ּ„ָ ƒל מ ָכּ ƒח מ ַּ̃ ƒל ם  ƒַני ‡ז¿ ס ַ‰מ…ּ ל∆ פ∆ ב¿ּ

ָב‰. י˙ ַ‰ּטו… ƒל כ¿ ַ̇ יַע ל¿ ּ ƒ‚ַי ‰ ז∆ יף, ָבּ ƒס יו…

 

ל  ּ‚ַ ֻ‰ר¿ ׁ∆̆ ‡ו…  ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ ל¿  ‰ ט∆ נו… עו…  ב¿ ּƒט ׁ∆̆ י  ƒמ ין,  ƒב ָ̇ ו¿ ַ„ע  ּ≈̇
ַ‡ך¿   ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ּוב  ׁ̆ ָל ּבו…  ƒל ל  ∆‡ ן  ּ≈̇ ƒי ל…‡  ו¿ ָרָע‰,   ‰ ּ„ָ ƒמ ב¿ּ  

 ˙ ּ„ו… ƒמ ַעל ב¿ּ ¿‚ ƒי ַ‡ס ו¿ מ¿ ּ ƒי ׁ∆̆ ˙ו…  י‡ ‡ו… ƒב ‰ מ≈ ּ‰ - ז∆ ר ָבּ ב≈ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒי„ מ ƒמ ָּ̇

י  ƒל ח√ ‰ּו‡  ין  ƒּסּור ּ ƒי‰ַ ו¿ ַער  ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ב  ≈‡ ַ‰כ¿ּ ר…ב  ׁ∆̆ מו…  ּוכ¿  .˙ בו… טו…

י  ƒל ח√ ָבּ ׁ∆̆ מו…  ּוכ¿  ; ׁ̆ פ∆ ַ‰נ∆ּ י  ƒל ח√ ם  ≈‰  ˙ ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ ר…ב  ן  כ≈ּ ַ‰ּ‚ּוף, 

ים  ƒל ן ַ‰חו… ƒמ ׁ̆ י≈ ו¿ ˜ ַמר,  ˙ו… ַ‰ָמּ ˜ ו¿ ר ָמ˙ו… ים ַ‰ַמּ ƒֲעמ ַ‰ּ‚ּוף טו…

ב,  ַ‰ּטו… ַמֲ‡ָכל   ‡ נ≈ ו… ׂ̆ ו¿ לו…  ב  ינו… טו… ≈‡ ׁ∆̆ 49 ַמֲ‡ָכל  ל¿  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆

בי‡ורים
46. וכן כולם. שאר מיני המאכלים והתבלינים שבתבשיל כירק ומים ופלפלין, 
צריך  מהן  אחת  שבכל  ״מדות״,  בשם  נקראו  ולכן  במ„ו˙.   .47 ימעט...  אם 
ו˜ל בפלס ‰מ‡זניים. מתבונן  להשתמש במדה הנכונה ובמינון המדויק. 48.̆ 
ביושר שכלו וברוחב הבנתו. 49. ˘‡ינו טוב לו. שאינו בריא לו אלא אדרבה, 

ן,  עו… מ¿ ׁƒ̆  ׂ̆ ַחפ≈ּ מ¿ּ ׁ∆̆ ן  ‡ּוב≈ ר¿ ƒל  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ָר‡ּוי.  ָכּ  ˙ בו… ַ‰ּטו…

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ֲחַמ˙  מ≈  , ‡ו… ¿̂ מו… ינו…  ≈‡ ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿  , ירו… ּƒּוַמכ

ן  ו… ׁ̆ ל¿ ָחר  ב¿ ƒנ ף  ס∆ "כ∆ּ ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ָר‡ּוי.  ָכּ ˙ו…  ‡ו…  ׂ̆ ַחפ≈ּ מ¿

לו…  ם  ל≈ּ ַׁ̆ ל¿ ּוָב‡  רו…  ֲחב≈ ַבּ  ‰ ׁ∆̆ ּנו… ׁ∆̆ י  ƒ59מ  - כ)  י,  (מ˘לי  י˜"  ּ ƒ„ ַ̂

 ˜ ∆„ ∆̂ ל 61ו¿ ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ ˙ ַּ̇ ƒמ‡ֲ יר 60ַבּ ּƒינו… ַמכ ם ‡≈ ƒ‡ ,ל ָ̃ ׁ¿̆ ƒמ ף ב¿ּ ס∆ כ∆ּ

ף  ס∆ יַנ˙ ַ‰כ∆ּ ƒח ב¿ ּƒי 62ב ƒ̃ ינו… ָבּ ≈‡ ׁ∆̆ ל ַ‡ך¿  יר ַ‰כ…ּ ּƒם, ‡ו… ַמכ ƒַני ‡ז¿ ַ‰מ…ּ

י  ּƒכ ף,  ס∆ ַ‰כ∆ּ ו¿ ל  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ ַין  נ¿ ƒע ב¿ּ ָזּ˜  ƒנ  ˙ יו… ¿‰ ƒל ב  רו… ָ̃  ׁ̆ י ƒ‡‰ָ  ‰ ז∆  -

 ˙ חו… ָפּ ח  ַּ̃ ƒי ם  ּ‚ַ ים.  ƒ‚י ּƒ‰ַ64ס ח  ַּ̃ ƒי ו¿ ף  ס∆ כ∆ ב¿ּ ן  ָמ‡≈ 63י¿ ים  ƒָעמ פ¿ ƒל

ים  ׂ ƒ̆ ל ‡ו… ָי ַּ̃ ל ַ‰ ָ̃ ׁ¿̆ ƒח 65מ ַּ̃ ƒי ‡ ָמּ ׁ∆̆ י  ּƒכ , ל ָ‰ָר‡ּוי לו… ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ƒמ

בי‡ורים
לחפ˘ ‰מ„ו˙ ‰טובו˙ כר‡וי. כי כדי לזכות לתורה ולמידות טובות אפשרי 
(ב, ד-ה): ״אם תבקשנה  יעמול על כך, כנאמר במשלי  הדבר רק אם האדם 
הרי  תמצא״,  אלוקים  ודעת  ה׳  יראת  תבין  אז  תחפשנה;  וכמטמונים  ככסף 
שבשביל השגת התורה והחכמה חייבים לבקשם לפחות כבקשת הכסף, וכן 
להוציאו  שיטרח  למי  רק  ועומד  שמור  והוא  שהוטמן  מטמון  כמחפש 
״לא  יגיע אל היעד הרצוי, כאמרם:  – לעולם לא  יתעצל  ממחבואו. אך אם 
יגעתי ומצאתי – אל תאמין״. 59. מי ˘נו˘‰ בחבירו. מלוה התובע את חבירו 
– אם המלוה אינו  והלוה פורע למלוה כסף במשקל  הלוה שיחזיר לו חובו, 
60. ב‡מי˙˙ ‰מ˘˜ל. אם המשקל שבו שוקלים את הכסף מדוייק  מכיר... 
‰מ‡זניים. אם שתי  וˆ„˜   .61 אבני המשקולות.  באמיתת  וכן  מזייף.  ואינו 
אחת  כף  ואין  בשוה  שוה  שמשקלם  וכן  ומאוזנים,  ישרים  המאזניים  כפות 
הוא  מהלוה  שמקבל  הכסף  אם  ‰כסף.  בבחינ˙   .62 מחברתה.  יותר  כבדה 
בקי  ואינו  מאחר  ימ‡ן.   .63 (פסולת).  סיגים  בו  מעורב  שאין  ונקי,  צרוף 
בבחינת הכסף אם הוא כסף נקי ומזוקק או שמא מעורב בו סיגים, הרי יתכן 
שמבלי משים ידחה את הכסף הצרוף והמזוקק וימאן לקחתו, ותחת זה יקח 
את הכסף המעורב עם סיגים. 64. ‰סי‚ים. פסולת הכסף. 65. מ˘˜ל ‰˜ל. 

י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ם  יו… ָכל  ב¿ּ ים  ƒב ׁ¿̆ חו… ו¿ ם,  ָל‰∆ ב  ּטו… ַמ‰  ים  ƒע ¿„ יו… יָנם  ≈‡ ו¿

ָין  נ¿ ƒע‰ָ  ‰ ז∆ ו¿ ם.  י‰∆ מ≈ י¿ ל  ָכּ ים  ƒ‚י ׂ ּƒ̆ ַמ יָנם  ≈‡ ו¿ ָנ‰,  יו… ל¿ ָ‰ע∆ ַמֲעָל‰ 

נו…  רו… ס¿ יר ח∆ ּƒינו… ַמכ ≈‡ ׁ∆̆ ָח„ - 54 ים ‰ּו‡: ָ‰‡∆ ƒָבר ּ י „¿ נ≈ ׁ¿̆ ֲחַמ˙  מ≈

ן  ‡ּוב≈ ר¿ ƒל  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ים,  ּƒנ‚ֻ ַ‰מ¿ ָרָכיו  ¿„ ּƒב ין  ƒח ַמב¿ ינו…  ≈‡ ו¿

ל  ָכּ ˙ו…  ‡ו…  ׂ̆ ַחפ≈ּ י¿ ּלּו  ƒפ‡ֲ  , ירו… ּƒַמכ ינו…  ≈‡ ו¿ ן  עו… מ¿ ׁƒ̆ ל¿  ׂ̆ ַחפ≈ּ ַ‰מ¿

ל…‡  ו¿ לו…  ¿̂ ∆‡  ‡ 55ָיבו… ים  ƒָעמ פ¿ּ  ‰ ָמּ ַכּ י  ּƒכ ‰ּו,  ≈‡ ָ̂ מ¿ ƒי ל…‡  ם  ַ‰ּיו…

י„  ƒמ ָּ̇ ב  ׁ≈̆ ‰ּו‡ חו… ׁ∆̆ י 56 ּƒף-ַעל-פ‡ַ ,‰ּ ן ָ‰ָ‡ָ„ם ַ‰ז∆ ‰ּו; כ≈ּ יר≈ ּƒַיכ

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ יָון  , 57כ≈ּ י‚ו… ׂ ּƒ̆ ב, ל…‡ ַי ‰ ַ‰ּטו… ׂ ≈̆ ׂ̆ ַמֲע ַחפ≈ּ ‰ ּומ¿ ׂ ∆̆ ֲע ַמ‰ ַיּ

 . נו… רו… ס¿ יר ח∆ ּƒַמכ

ב  ׁ≈̆ חו… ו¿  , ּבו…  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ָ‰ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ ַע  ≈„ יו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ ו¿
י‚  ׂ ּƒ̆ ַ‚ם ‰ּו‡ ל…‡ ַי ˙, ו¿ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒמ ח…ז ב¿ּ ¡‡ ל∆ ם ו¿ ∆‰ ‡˙ מ≈ ≈̂ ָל

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ  ׂ̆ ַחפ≈ּ ל¿ ל  ּ ≈̂ ַע ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆ ֲחַמ˙  58מ≈ ר,  ָׁ̆ ַ‰ָיּ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ָיָמיו  ל  ָכּ

בי‡ורים
‡ינו מכיר חסרונו. אדם שחולה ואינו מודע לכך, הרי כל זמן שלא נודע   ̆.54
לו על חוליו - לא ילך לדרוש ברופאים, כמו כן אדם שאינו מכיר בחסרונותיו 
ובדרכיו המגונים, הרי לא יתקן את עצמו מאחר ואינו מודע שזקוק הוא לכך. 
55. יבו‡ ‡ˆלו ול‡ יכיר‰ו. כמה פעמים יעמוד שמעון סמוך לראובן ובכל 
56. ˘‰ו‡ חו˘ב ˙מי„ מ‰  ואינו מכירו.  יזהה אותו מאחר  זאת ראובן לא 
57. כיון  יע˘‰. הוא מתבונן תמיד מה עליו לעשות כדי להשיג את הטוב. 
˘‡ינו מכיר חסרונו. כי בכדי להשיג את הטוב המושלם אפשר רק לאחר 
שעקר והסיר את הרע שבו, בבחינת ׳סור מרע ועשה טוב׳, ולכך כל זמן שאינו 
לא  הרי  המגונות,  ובאורחותיו  הרעות  במידותיו  ואינו מבחין  חסרונו  מכיר 
58. מחמ˙ ˘מ˙עˆל  יעקרם ולא יסירם ממנו וממילא לא ישיג את הטוב. 
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שתי  הם  הלשונות 
טובות  אזהרות 
הנה  כי  מאד.  ומועילות 
הוא  במעשים  הפשפוש 
כלל  על  לחקור 
בו,  ולהתבונן  המעשים 
מעשים  בהם  הנמצא 
אשר  יעשו  לא  אשר 
פי  על  הולכים  אינם 
כי כל  וחוקיו,  ה׳  מצוות 
 – מאלה  ימצא  אשר 
אך  העולם.  מן  יבערם 
החקירה  הוא  המשמוש 
אפילו במעשים הטובים 
ולראות  לחקור  עצמם, 
היש בענינם איזה פניה 
(כגון  טובה  לא  אשר 
שבח  להשיג  כוונה 
להרויח  או  מבני-אדם 
ממון) או איזה חלק רע 
(כגון מעשה טוב שעלול 
לצאת ממנו נזק בעתיד 
או שיש בו הפסד לזולת 
שיצטרך  וכדומה) 
חלש  או  הוא  וחזק  הטוב  לבחון  בבגד  כממשמש  זה  והרי  ולבערו.  להסירו 
ובלוי, כן ימשמש במעשיו לבחון תכונתם (ענינם ותוכנם) בתכלית ההבחנה 
(בהבחנה מדוקדקת עד קצה היכולת) עד שישאר (האדם בעל המעשים) זך 

ונקי (ללא פניות וחלקים רעים במעשיו)״.

ָמ˙ו…  ׁ¿̆ ƒנ  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ָ‡ז  ו¿ ּנּו,  מ∆ּ ƒמ ים  ƒ‚י ּƒס‰ַ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒ̃ ‡ל… ‰ ל≈ ָ̃ ּ ָ̃ ֻז רּוָפ‰ ּומ¿ ¿̂

ף  ר≈ ּ…̂ ַל  ‡ ≈̂ ּ ַוי≈ ף,  ס∆ ָכּ ƒמ ים  ƒ‚י ƒס "ָ‰‚ו… 

ים,  ƒ‚י ּƒירּו ַ‰ס ƒס ָיּ ׁ∆̆ י" (מ˘לי כ‰, „) כ¿ּ ƒל כ∆ּ

רּוף. ָ̂ י  ƒל ‰ ַ‰כ¿ּ י∆ ¿‰ ƒז י‡ָ

 

ינו…  ≈‡ ו¿ ָ‰ָ‚יו  נ¿ ƒמ ב¿ּ  ‰ נ∆ּ ַׁ̆ ַ‰מ¿ ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ ו¿
 ‚‰ָ נ¿ ƒמ ב¿ּ ז  ח≈ ‡ו… ָח„  ∆‡ ַמן  ז¿ בּוַע,  ָ̃  

 ‚‰ָ נ¿ ƒו… מ˙ ‡ו… ˜ מ≈ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒָח„ מ ַמן ‡∆ ּוז¿  ‰ ז∆

 ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ָכָכ‰  ו¿ ר,  ַ‡ח≈  ‚‰ָ נ¿ ƒמ ז  ח≈ ‡ו… ו¿

 ı ָחפ≈ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם  ל¿  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ָלם.  עו… ל¿

ל…‡  ּכו… ו¿ ר¿ ַע ַ„ּ ≈„ ינו… יו… ≈‡ יר ו¿ ƒל ע ∆‡ ˙ כ∆ ָלל∆

˙ו…  ‡ו… ים  ƒיכ ƒל ַ‰ּמו… ים  ƒיל ƒב ּׁ¿̆ ‰ַ יר  ּƒַיכ

ַעם  ַפּ ם,  מ≈ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒ69מ ‰ּו‡  ן  ָלכ≈ יָ‰,  ל∆ ≈‡

 ‰ ע∆ ¿̇ ƒי ו¿ ַיֲחז…ר  ו¿ ָח„,  ∆‡ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ך¿  ל≈ י≈ ַ‡ַח˙ 

בי‡ורים
69. מ˘˙ומם. מתבלבל בהליכתו ותועה בדרכו מאחר ואינו מכיר את הדרך 

הסלולה המובילה לעיר.

ל  ָכּ ƒם, מ ƒַני ‡ז¿ מ…ּ ַבּ ׁ∆̆  „ ב≈ ף ַ‰ָכּ ַכּ ף ַבּ ס∆ ַ‰כ∆ּ

ם  ƒ‡ ּלּו ƒי ָטעּו˙. ‡ו… ֲ‡פ י„≈ ƒל ‡ ּלּו ָיבו… ≈‡

ינו…  ≈‡ ם  ƒ‡ ל,  ָ̃ ׁ¿̆ ƒמ ּוב¿ ף  ס∆ כ∆ ב¿ּ י  ƒ̃ ָבּ ‰ּו‡ 

ב  ָער≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ָר‡ּוי, ‡∆ ל ּבו… ָכּ כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒמ

י  ƒ̃ ָבּ ‰ּו‡  ם  ƒ‡ ֲ‡ָבל  ים.  ƒ‚י ƒס ּפו…  ַכס¿ ב¿ּ

ל ּבו…  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒף, ּומ ס∆ ל ּוַבכ∆ּ ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ל - ַבּ כ…ּ ַבּ

ָר‡ּוי  ָכּ ם  ל≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ66מ ‰ּו‡  ָ‡ז   - ָר‡ּוי  ָכּ

 ‰ ָמּ ּ ƒ„ ן  ָלכ≈ ל.  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ַבּ ם  ל≈ ָׁ̆ ו¿ י  ƒ̃ ָנ ף  ס∆ כ∆ּ

י˜  ּ ƒ„ ּ ַ̂ י ַ‰ ּƒָחר, כ ב¿ ƒף נ ס∆ כ∆ י˜ ל¿ ּ ƒ„ ַ̂ ן  ו… ׁ̆ ל¿

ָכל  ו¿ ָ‰ָרע  ו¿ ב  ַ‰ּטו… יר  ּƒכ‰ַ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂

ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ּול¿ ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

‚ּופו…  67ב¿ּ ַח  ר≈ טו…  ˙ יו… ¿‰ ƒל ו¿ ָר‡ּוי,  ָכּ ן  ∆‰ ָבּ

ח…ז  ¡‡ ל∆ ו¿ ּו˙  ׁ̆ פ¿ּ ּƒט‰ַ ַלֲעז…ב  ָמ˙ו…  ָחכ¿ ּוב¿

 ˙ בו… ֲערו… ַּ̇ יר  ƒס‰ָ 68(ז)ּול¿ בּוָנ‰  ּ¿̇ ַבּ

˙ערובו˙  ול‰סיר  ז. 
‰סי‚ים ממנו. ה׳מסילת 
ג)  מבאר  (פרק  ישרים׳ 
בבדיקת  שלבים  שני 
לדחות  א.  המעשים: 
ב.  הרעים.  המעשים 
לזכך המעשים הטובים. 
וז״ל: ״הנה הרוצה לפקח 
הנה  שתים  עצמו,  על 
ההשקפות הצריכות לו: 
מהו  שיתבונן  האחת, 
שיבחר  האמיתי  הטוב 
בו האדם והרע האמיתי 
שינוס ממנו. והשניה, על 
הוא  אשר  המעשים 
הם  אם  לראות  עושה, 
מכלל  או  הטוב  מכלל 
הרע... ודבר זה הודיעונו 
באמרם  ז״ל  חכמינו 
לו  ״נוח  יג):  (ערובין 
יותר  נברא  לאדם שלא 
ועכשיו  משנברא, 

ששני  ותראה  במעשיו״.  ימשמש  לה:  ואמרי  במעשיו;  יפשפש   – שנברא 

בי‡ורים
אבן המשקולת ששוקלים כנגדה בשתי כפות המאזניים, האבן מכאן והכסף 
פחות.              ישקול  הכסף  גם   - הגדולה  במקום  הקטנה  האבן  יקח  ואם  מכאן, 
ב‚ופו   .67 נקי...  כסף  דהיינו  כראוי  תשלום  מקבל  כר‡וי.  מ˘˙לם   .66
יצרו  לכבוש  הרעות,  מידותיו  על  להתגבר  בגופו  להתאמץ  הן  ובחכמ˙ו. 
ולהכניע תאותו, והן להשתמש בחכמתו ולהבחין בשכלו במדות הרעות כדי 
אדם  צריך  טוב  במעשה  גם  ‰סי‚ים.  ˙ערובו˙  ול‰סיר   .68 מתוכו.  לבערן 

לבחון שהמעשה יהיה זך ונקי ושלא יהיה מעורב בו משהו מהרע.

הגאוה  כמדת  רעות 
שמים.  יראת  מונעות 
בל  אפו  כגובה  ״רשע 
ד)  י,  (תהלים  ידרוש״ 
אני  סבור  המתגאה 
ואפסי עוד, ואינו מסוגל 
מלכות  עול  עליו  לקבל 
מדת  כן  שמים. 
מדה  ה׳קשה-עורף׳ 
ועקשן  מאד,  עד  מגונה 
רצונותיו,  פי  על  רק  חי 
דבר  לשמוע  מוכן  ואינו 
אפילו  המפריע  חכמה 
להנחותיו  במעט 

ורצונותיו המוקדמות.
בשלח  בפרשת  ומצינו 
״וילונו העם  טו):  (שמות 
מה  לאמר  משה  על 
ה׳  על  ויצעק  נשתה, 
        - נסהו״  ״ושם  וברש״י  נסהו״,  ושם  ומשפט  חק  לו  שם  שם  עץ...  ה׳  ויורהו 
רחמים  עלינו  בקש  יפה  בלשון  במשה  נמלכו  שלא  ערפו  קשי  וראה  לעם 
ישראל             מכלל  התורה  תובעת  נתלוננו״.  אלא  לשתות  מים  לנו  שיהיה 
ואף           הקב״ה.  על  התלוננות  לכדי  אותם  הביאה  זו  מדה  ׳קשה-עורף׳,  מדת 
מכל          הקב״ה,  נסי  בעיניהם  הכל  וראו  סוף  ים  קריעת  לאחר  מיד  שהיו 
נותנת           וברורה, כי המדה אינה  מקום הקשיות מפריעה להתלמדות פשוטה 
שאפילו                  עצמו,  על  זאת  לראות  יכול  ואדם  רצונותיו.  על  לותר  לו 
מאשר  שונה  להתנהג  עליו  משפיעות  אינם  בעיניו  שראה  ברורים  דברים 

הורגל.
וכמו כן כל המדות כולם מפריעים ליראת שמים. ולכן כדי להשיג יראה חייב 

לעקור מקרבו את מדותיו הרעות. 
ט. ו‡ם ˙˙יר ˜˘ר ‰יר‡‰ יב„לו ממך כל ‰מ„ו˙ ‰טובו˙. מצאנו שיראת 
להשגת  והאמצעי  היסוד  היא   - עצמה  בפני  מצוה  היותה  מלבד   – שמים 

 ׁ̆ י ƒ‡ ל ָכּ י  ּƒל, כ ַלכ…ּ יַע  ƒ„ ‰ו… ׁ̆ ל¿ י≈ ן  ָלכ≈
י  י„≈ ƒל ו…  ׁ̆ ַנפ¿ י‡  ƒב‰ָ ל¿  ‰ ∆̂ ָ‰רו…

ב  ָער≈ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂  ,˙ בו… ַ‰ּטו…  ˙ ּ„ו… ƒמ

י  ּƒכ ,‰ ּ„ָ ƒּומ ‰ ּ„ָ ƒל מ ם ָכּ ƒם ע ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי

ל  ˙ ָכּ ∆̃ ז∆ ח¿ ר ַ‰ַמּ ׁ∆̆ ∆̃ י‡  ƒ‰ ם ּׁ≈̆ ‰ַ ˙‡ַ ר¿ ƒי

יסּו‰ּו  ƒנ כ¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ַלחּוט  ָמ‰  „ו… ו¿  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

רּו  ׁ¿̆ ָ̃ ו¿  ,˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ י  ר≈ חו… ך¿  ˙ו… ל¿

ל  ָכּ י˜  ƒז ַ‰ח¿ ל¿ י˙ו…  ּƒ̇ ח¿ ַ̇ ב¿ּ ים  ƒר ָׁ̆ ¿̃

 ˜ ≈̇ ָנּ ƒ‰ ב¿ּ י  ּƒכ  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡  -  ˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ

ך¿  ָכּ  ,˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ ל  ָכּ לּו  פ¿ּ ƒי ר  ׁ∆̆ ּ ∆̃ ‰ַ

 ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ  ˙ ∆̃ ז∆ ח¿ ַ‰ַמּ י‡  ƒ‰  ‰‡ָ ר¿ ּ ƒי‰ַ

לּו  ¿„ ָבּ ƒי  ,‰‡ָ ר¿ ּ ƒי‰ַ ר  ׁ∆̆ ∆̃ יר  ּƒ̇ ַּ̇ ם  ƒ‡ (ט)ו¿

ן  כ≈ ו¿ י  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ַבּ ן  כ≈ ו¿ ר,  ַ‡ח≈ ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ

ָחָכם:  ‡ ּבו… ָ‡ַמר ‰∆ ≈̂ ּיו… ַעל ַכּ י. ו¿ ƒיע ƒב ר¿ ָבּ

ר ל…‡  ׁ∆̆ ּנּו, ֲ‡ ע∆ ּ ַי‚¿ ּ¿̇ ים  ƒיל ƒס "70ֲעַמל ַ‰כ¿ּ

טו).  י,  (˜‰ל˙  יר"  ƒע ל  ∆‡  ˙ כ∆ ָלל∆ ָיַ„ע 

ים                    ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַעל  מ…ל  ַלח¿  ׁ̆ י≈ ָכך¿  ל¿

ָ„ם  ַלמ¿ּ ל¿  ,‡ ו¿ ָּׁ̆ ‰ַ י  ל≈ ַ‰ב¿ ב¿ּ ים  ƒבּוע ‰ַ71ט¿ּ

ם  ƒַני ‡ז¿ ַ‰מ…ּ ר  ׁ∆̆ י… ו¿ ל  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ  ˜ ∆„ ∆̂

ים,  ƒר ָׁ̆ ים ַ‰י¿ ƒָרכ ּ ם „¿ ˙ ָל‰∆ רו… ‰ו… ף ּול¿ ס∆ יַנ˙ ַ‰כ∆ּ ƒח יָעם ב¿ּ ƒ„ ‰ו… ּול¿

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ‰ ָלּ ƒס 72מ¿ ָחָנ˙ו…  ַ‰ב¿  ˙ ַלּ ƒח ¿̇ ּƒב ָ‰ָ‡ָ„ם  ר…ר  ב¿ ƒי ַמַען  ל¿

‰ּו‡  ו¿ ָב‰,  ַ‰ּטו… ל  ָכּ ם  ָׁ̆ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ן  ׁ≈̆ „ָ ו¿ ַרֲעָנן  ם  ָמ˜ו… ל¿ ‰ּו  י‡≈ ƒב ּ¿̇

‰ּו‡            ו¿ ים,  ׂ ƒ̆ ֲע ַ‰ַמּ ל  ָכּ ף  73סו… ‰ּו‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ם,  ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי

ָ‡ָ„ם,  ל  ָכּ ƒמ ל  ≈‡ ו… ׁ̆ מו…  ׁ¿̆ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ָל‰  ≈‡ ּׁ¿̆ ‰ַ74

 "‰‡ָ ר¿ ƒי ל¿ ם  ƒ‡ י  ּƒכ  , ך¿ ָמּ ƒע מ≈ ל  ≈‡ ׁ…˘ יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰ "ַמ‰  יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

 ‰‡ָ ר¿ ּ ƒ(ח)ַ‰י י  ּƒ̇ ל¿ ּƒב ב  ָׁ̆ ח¿ נ∆  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע ּום  ׁ̆ ין  ≈‡ ו¿ יב),  י,  („ברים 

ָר‰. ‰ו… ַ‰ט¿ּ

‰ט‰ור‰.  ‰יר‡‰  ח. 
יחזקאל׳  ׳אור  בספר 
עו)  עמוד  ומוסר,  (יראה 
יראת  להשיג  כדי  כתב: 
ראשית  חייב  שמים 
הענינים  מנפשו  לעקור 
ליראה.  המפריעים 
ורצונות  תאוות 
מתנגדות  עולם-הזה 
ליראת שמים, וכן מדות 

בי‡ורים
70. עמל ‰כסילים ˙י‚ענו. כסילותם גורם להם עמל המיגען, אשר לא למדו 
דרכי מבואות העיר (ללכת בדרך כבושה, וטורח הרבה) ומתיגע ליכנס דרך 
פחתים ובצעי המים ויגע בטביעות רגליו בבוץ (רש״י). 71. ‰טבועים ב‰בלי 
בהם  שאין  בהבלים  ושרויים  ממש,  בהם  שאין  בדברים  השקועים  ‰˘ו‡. 
73. סוף כל ‰מע˘ים. תכלית כל  72. מסיל‰. דרך סלולה וישרה.  תכלית. 
דבר ככתוב בסוף קהלת: ׳סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו 

שמור כי זה כל האדם׳. 74. ‰˘‡ל‰. הבקשה אשר ה׳ מבקש מכל אדם.

והדעה, והוא מסור בידי 
מסור  יצרו  ואין  יצרו 
שיהא  יתכן  לא  בידו, 
שבין  במצוות  שלם 
ואם  למקום,  אדם 
ידועה  במדה  מקיימן 
שאינו  מפני  רק  הוא 
התנגדות  בהן  פוגש 
המדות  אחת  מטעם 
בהפגשו  אבל  המגונות, 
לא  שלהן  בהתנגשות 
תעמוד יראתו בפניהן״!

 - מתוקנות  מדות  ללא 
אי אפשר להיות שלמים 
אדם  שבין  במצוות  אף 
למקום, ואם אם נראה לעין שמקיים מצוות בשלמות הוא רק מפני שלא בא 

לידי נסיון, ואילו בא לידי נסיון לא היה עומד בו!  
ואין  לתורה  לעלות  אותו  שמכבדים  חרד  דוגמא:  איש״  ה״חזון  לכך  ומביא 
הכיבוד מספיק לו לפי מעלתו ולכן הוא אינו עולה – מידת הכבוד שבו גרמה 

לו לעבור על: ״ועוזבי ה׳ יכלו״ – זה שקורין לו לעלות לתורה ואינו עולה.
האדם הזה מקולקל בשורשו שיצר הרע שופטו וכל עשיית מצוותיו הן פרי 
ההרגל המתאימות לכבודו ולתאוותיו ולהלך חייו, אך נסו לפגוע בו כי אז 

תתהפך הקערה על פיה! 

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ּון  ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿

ל                  ָיכו… ָחָכם  ∆‰  ,˙ ָרעו… ו¿  ˙ בו… טו…

יל  ƒס ַ‰כ¿ּ ו¿  ,˙ בו… טו… ל¿  ˙ ָ‰ָרעו…  ˙ ו… ׂ̆ 75ַלֲע

.˙ ָרעו… ˙ ל¿ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒ76מ ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע

ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒמ ינו…  ≈‡ ו¿ ך¿  ׁ∆̆ ח… ַבּ ך¿  ל≈ ‰ו… ׁ∆̆ י  ƒמ
 ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ∆‡  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ּון  ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿

ן  ‚ו… יו, כ¿ּ ָ̇ ֻכּיו… ל ז¿ ˙ ָכּ ∆„ ַ‡ב∆ּ ‰ ַ‰מ¿ ּ„ָ ƒּבו… מ

ר            ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ב¿ּ  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒ‰ַ77מ

בי‡ורים
75. לע˘ו˙ ‰רעו˙ לטובו˙. להשתמש עם המדות הרעות למטרה טובה, כגון 
הגאוה  במדת  וכן  חכמה׳.  תרבה  סופרים  ל׳קנאת  להשתמש  הקנאה  במדת 
במדת  כגון,  לרעו˙.  טובו˙  מ„ו˙   .76 ה׳׳.  בדרכי  לבו  ל׳ויגבה  להשתמש 
ובמדת אהבה, ישתמש לאהוב את  הרחמנות ישתמש לרחם על האכזרים. 
טובים,  ובמעשים  בתורה  אף שהוא מלא  במע˘יו.  ‰מ˙‚‡‰   .77 הרשעים. 
מכל מקום אסור לו להתגאות בכך, כשכל כוונתו בזה להתגדל ולהשתרר על 

בני אדם. 

ין  ≈‡ ׁ∆̆ ּוכ¿  ,˙ בו… טו…  ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ ָך  מ¿ּ ƒמ

ָר‰  ו… ּ̇ ָך  ָי„¿ ין ב¿ּ ≈‡ ,˙ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒָך מ ָי„¿ ב¿ּ

לּוָי‰  ּ¿̇ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ל  ָכּ י  ּƒ(י)כ  ,˙ וו… ¿̂ ƒּומ

״ותיראן  טובות.  מידות 
האלקים  את  המילדות 
דבר  כאשר  עשו  ולא 
מצרים  מלך  אליהן 
הילדים״  את  ותחיין 

(שמות א, יז). ובמסכת סוטה (יא:) דורשת הגמרא: ״ותחיין את הילדים – תנא 
לא דיין (למילדות) שלא המיתו אותן (את הילדים) אלא שהיו אף מספיקות 
להם מים ומזון״ (ומסייעות להחיותם, דהיינו שהיו מחביאות אותם בבתיהן 

ומגדלות אותם. רש״י).
מסירות נפשן של המילדות מוכיחה בלי ספק על מידותיהן הטובות ועל טוב 
ליבן. מדוע אין התורה מדגישה תכונות אלו? מדוע הזכירה התורה רק את 

יראת האלקים שלהן?
בספר ׳זכרון מאיר׳ מבאר, שמכח מידות טובות לבד לא היו המילדות יכולות 
הם  המלך  צו  הפרת  מתוך  כאלה  נפלאים  מעשים  שעשו.  מה  את  לעשות 
יכול  אלקים  ביראת  שספוג  מי  רק  אדם.  שבכח  ההטבה  מגבול  למעלה 
להתעלות להנהגה כזו ולהתעלם מן הסכנה הגדולה. לפיכך קבעה התורה 
את הגורם האמיתי: ״ותראין המילדות את האלקים״! ולכן - ״ולא עשו כאשר 

דבר אליהן מלך מצרים ותחיין את הילדים״.
נאמר  לא  כאן  גם  בתים״.  להם  ויעש  האלקים  את  המילדות  יראו  כי  ״ויהי 
״כאשר הטיבו עם הילדים״, אלא ״כי יראו״, ללמדך כי השכר של ״ויעש להם 
בתים״ בא עבור היראה.  הן יראו את ה׳ ולפיכך זכו לבתים של תורה ויראה, 
בתי  אמר  חד  ושמואל,  ״רב  (יא):  סוטה  במסכת  כדאיתא  מדה.  כנגד  מדה 
כהונה ולויה – אהרן ומשה. וחד אמר: בתי מלכות – דוד נמי ִמִמְרָים קאתי״. 

י. כי כל ‰˙ור‰ ˙לוי‰ ב˙י˜ון ‰מ„ו˙. כתב הגר״א (באבן שלמה פ״א): ״כל 
עבודת ה׳ תלוי בתיקון המדות, וכל החטאים מושרשים במדות, ועיקר חיות 

האדם הוא להתחזק תמיד בשבירת המדות, ואם לאו למה לו חיים״. 
כתב ה״חזון איש״ זצ״ל (אמונה ובטחון פ״ד אות ה-ו): ״מן המונחים הקיימים 
כי תיקון המדות מתיחס לאלה המצוות שהם בין אדם לחברו, וחובת היראה 
בשביל מצוות שבין אדם למקום יתברך, ומן המונח הזה קיימת הדעה כי יש 
בני אדם שלמים במצוות שבין אדם למקום יתברך וחסרים בתיקון המדות 
אל  לחודר  באמת  קיימת  זו  דעה  אין  אמנם  לחברו.  אדם  בין  רעים  והם 
פנימיות חזיון הזה. כי האמת, זה שמדותיו כברייתן ולא הותקנו על פי המוסר 

ר. ַ‡ח≈ ˙ ל¿ ƒי ר ַ‰ַבּ כ≈ ן, ּומו… מו… ט¿ ַע ַ‰ַמּ ≈„ ינו… יו… ≈‡ , ו¿ י˙ו… ב≈ ב¿ּ

 

 ‰ ּ„ָ ƒָכל מ , ו¿ ּזו… ƒמ ‰ ָנּ ֻׁ̆ יו זו… מ¿ ָ̇ ּ„ו… ƒר…ב מ י ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ ּƒן כ נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰
ָכ‡ן  ו… ל¿ ּ̇ כ¿ ַׁ̆ ַע˙ ָ‰ָ‡ָ„ם, זו… מו… ּ„ַ ˙ פ∆ ר∆ ‰ 81טו… ּ„ָ ƒּומ 

ַחר         ב¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ ָכל  ל¿ עו…  ּ ַסי¿ מ¿ ָ‰ָרע  ר  ∆̂ י≈ ו¿ ָכ‡ן,  ל¿ ו…  ּ̇ כ¿ ַׁ̆ מו… זו…  ו¿

ר,  ָבּ ¿„ ּƒמ ַבּ ך¿  ל≈ ‰ו… ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם  ל¿  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿  .‰ּ ָבּ ׁ∆̆ חּו˙  ‰ַ82ָפּ

 ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ו¿ ים  ƒב ≈‡ ּוז¿ ים  ƒר מ≈ ּונ¿  ˙ ַוֲ‡ָריו… ים  ּƒב ּ„ֻ ּבו…  ים  ƒע ¿‚ ּופו…

ל  ם ָכּ ƒם ע ח≈ ָלּ ƒ‰ יָניו ּול¿ ˜…ַח ע≈ פ¿ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂  ‰ּ ׁ̆ ַ‰ז∆ י ƒ‡‰ָ .ים ƒ̇ י ƒח ׁ¿̆ ַמ

פּו‰ּו  ר¿ ט¿ ƒי ָח„,  ∆‡ ַ‚ע  ר∆ יָניו  ע≈ ים  ƒַיֲעל ם  ƒ‡ ו¿ ָח„,  ∆‡ ו¿ ָח„  ∆‡

ֲ‡ָו‰  ַּ̇ ‰ַ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ ָ‰ָרעו… יו  ָ̇ ּ„ו… ƒמ ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ך¿  ָכּ ים.  ƒ̃ י ּ ƒז ַ‰ַמּ

ּבו…  ƒל ב¿ּ  ˙ לו… ּ ¿‚ ל¿ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ן,  ∆‰ ָבּ  ‡ ≈̂ ַכּיו… ו¿ ַעס  ַ‰ַכּ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ו¿

     ˙ מ∆ ר ָ‰‡¡ ּבו… ‡ו… ּ ƒל ƒר מ ≈̃ ָע ם, י≈ נ≈ ּ¿̃ ַ̇ י¿ ל…‡  ם ו¿ ַעל≈ּ ¿̇ ƒי ם  ƒ‡ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇

י„"  ƒמ ָ̇ י  ּ ƒ„ ¿‚ נ∆ ל¿ י ‰'  ƒ̇ י ּ ƒו ׁƒ̆ 84" ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿  . ך¿ ׁ∆̆ ח…  ׁ̆ ָימ≈ 83ו¿

(˙‰ילים טז, ח).

בי‡ורים
תמיד  שתלך  הגר״א:  פירש  רגליהם״,  בעפר  מתאבק  והוי  לחכמים,  ועד 
אחריהם, כמו שנאמר (משלי י״ג) הולך את חכמים יחכם, ומשלו לחנוני מוכר 
בשמים שנשאר האבק בו. ובפרקי דר״א (פכ״ה) מסיים על משל זה: כך כל מי 
שהולך עם הצדיקים לוקח מדרכיהם וממעשיהם הטובים. ובאדר״נ (ו׳): בזמן 
שתלמיד חכם נכנס לעיר אל תאמר איני צריך לו, אלא לך אצלו. 81. טורפ˙ 
ומושכתו אליה.                דעתו של האדם  ונוטלת את  חוטפת  כל מדה  „ע˙ ‰‡„ם. 
82. ‰פחו˙ ˘ב‰. שיבחר בצד השלילי ביותר שבה. 83. וימ˘ חו˘ך. יהיה 
לבו חשוך מאד. 84. ˘וי˙י ‰' לנ‚„י. תמיד אחשוב כאילו ה׳ עומד נגדי ורואה 
מעשי. ומסיים הפסוק ״כי מימיני בל אמוט״, כי בעבור זה יעמוד מימיני לעזור 

 . נו… לו… ¿̃ ּƒב  „ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒּומ רו…  ל ֲחב≈ ׁ∆̆ נּו˙  ¿‚ ּƒב י„  ƒמ ָּ̇ מו…  ¿̂ ַע  ‰ ַיפ∆ּ 78ּומ¿

 ׁ̆ י≈ ו¿ ח,  ָבּ ֻׁ̆ ן מ¿ ƒַיי י˙  ƒָחב  ‡ ַמל≈ּ מ¿ּ ׁ∆̆ י  ƒמ ‰ ל¿ מ∆ ּ„ו… ׁ̆ ַ‰‰ּו‡  י ƒ‡‰ָ ו¿

ן  ƒי ַ‰ַיּ ל  ָכּ ‡ַב„  י…ּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡ ָטן,  ָ̃ ב  ∆̃ נ∆ י˙  ƒָחב ∆‰ י˙  ּƒ̇ ח¿ ַ̇ ב¿ּ

 ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ ך¿  ָכּ  ; ˙ו… ‡ו… ם  ּ…̇ ס¿ ƒי ל…‡  ם  ƒ‡ ָטן  ָּ̃ ‰ַ ב  ∆̃ ּ נ∆ ַבּ ח  ָבּ ֻׁ̆ ַ‰מ¿

י  ≈„ ַעל-י¿ ל  ַ‰כ…ּ  „ ַ‡ב≈ּ י¿ ָר‰,  ו… ּ̇  ‡ ָמל≈ ‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,‰ּ ַ‰ז∆

ם  ≈‰ ים  ּƒַעט ּומ¿ ָנּ‰.  ּ ¿̃ ַ̇ ל¿  ׁ̆ ָיחּו ל…‡  ם  ƒ‡ ַ‰ז…ּ‡˙  ָ‰ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

מו…  יר, ּוכ¿ ּƒכ‰ַ ים ל¿ ƒין ֲחָכמ ≈‡ ׁ∆̆  ׁ̆ ˙. י≈ מ∆ ים ָ‰‡¡ ƒיר ּƒכ ָלם ַ‰ַמּ עו… ָבּ

ל…‡  ך¿  ָכּ ם,  ֻסָלּ ב¿ּ  ˙ ַלֲעלו… ל  ָיכו… ָליו  ַר‚¿ י  ּ≈̇ ׁ¿̆ טּוַע  ָּ̃ ‰ַ ין  ≈‡ ׁ∆̆

‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ בּוָנ‰.  ּ¿̇ ּבו…  ין  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿  ˙‚ַ ר≈ ַמ„¿ ב¿ּ  ‰ ַיֲעל∆

ל  ָכּ ים  ׂ ƒ̆ ָיּ ׁ∆̆ ַע„  עּוָריו  נ¿ּ ƒמ ָלם  ָ‰עו… ֲ‡ַו˙  ַ̇ ב¿ּ ע  ַבּ ט¿ ƒנ ו¿ ָחָכם, 

ל  ּ‚ַ י ֻ‰ר¿ ּƒרו… ָ‰ַרע, כ ¿̂ ƒן י ˆו… ˙ ר¿ ו… ׂ̆ ַלֲע ֲ‡ָו˙ו… ו¿ ַּ̇ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ָמ˙ו… ל¿ ָחכ¿

 , ו… ׁ̆ ַנפ¿ ב¿ּ ים  ƒבּוע ¿̃ ם  ≈‰ ׁ∆̆ ַע„  ים  ƒָרע‰ָ ים  ׂ ƒ̆ ֲע ַמּ ַבּ עּוָריו  נ¿ּ ƒמ

ׁ̆ ּבו…  ּ י≈ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ˙. ו¿ ׁ̆ ָ‰ֲעו…נו… ח ָי˜ּו ַפּ ƒט 79מ ל≈ ָמּ ƒ‰ ‡…„ ל¿ ‰ לו… מ¿ ׁ∆̆ ָ̃ ו¿

ים, ַ‡ך¿ ל…‡ ָ‰ָי‰  ƒב ים טו… ƒָרכ ¿„ ּƒך¿ ב יל≈ ı ל≈ ַ‚ם ָחפ≈ יר ו¿ ּƒכ‰ַ ָמ‰ ל¿ ָחכ¿

ים,  ƒר ָׁ̆ ים ַ‰י¿ ƒָרכ ּ ¿„‰ַ ָמ‰ ו¿ ם ַ‰ָחכ¿ ∆‰ מ…ַע מ≈ ׁ¿̆ ƒים ל ƒל ַ‰ֲחָכמ ∆̂ ≈‡80

ן  מו… ׁ̆ לו… ַמט¿ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ ‰ ל¿ מ∆ „ו… ים. ו¿ ּƒכ ַׁ̆ ַמֲח ך¿ ב¿ּ ל≈ ך¿ ‰ו… ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒּומ

בי‡ורים
78. ומיפ‰ עˆמו ˙מי„ ב‚נו˙ ˘ל חברו. עורך מעשיו הטובים וחכמתו למול 
מעשי חבירו או חכמתו כדי שמתוך כך יראה שהוא מכובד וחבירו בזוי, נמצא 
מתפאר בחסרונותיו של חברו ובסכלותו, וזהו ״מתכבד בקלון חברו״, שעל ידי 
השוואה זו מכבד את עצמו בגנות חברו. 79. מפח י˜ו˘. ממלכודת המוקש 
של רשת העוונות. 80. ‡ˆל ‰חכמים. במסכת אבות (א, ד): ״יהי ביתך בית 

יַע  ּ ƒ‚ַי ָניו, ו¿ ס ָבּ נ≈ יַפר¿ ƒל ו כ≈ּ ַכל¿ ך¿ ַ‰ּלּוַח י¿ ו… ּ̇ ƒיו, ּומ ָ̇ בו… חו… ָרָכיו ו¿ ¿̂ ּו

י  ּיּור≈ ƒ̂ רּו ּבו…  ּ י¿ ַ̂ ים י¿ ƒיל ƒס ב ָ‰ָ‡ָ„ם: ַ‰כ¿ּ ך¿ ל≈ ָל‰. ָכּ „ו… ּ ¿‚ ˙ ל∆ ע∆ ˙ו… ל¿

ם  ָבּ ƒּו ל‡ יַמל¿ּ ƒן, ו ל 92ָוָ‡ו∆ ב∆ י ‰∆ ≈̃ ּו ּ̃ ƒבּו ָעָליו ח ּ¿̇ כ¿ ƒי ר, ו¿ ∆̃ ׁ∆̆ ל ו¿ ב∆ ∆‰

ב  ַּ̇ כ¿ ƒם מ ָבּ ƒבּו ַעל ל ּ¿̇ כ¿ ƒי ים  ƒיל ּƒכ ׂ ¿̆ ַ‰ַמּ ו¿ י˜;  ƒָור ל  ב∆ ∆‰ ˙ בו… ָׁ̆ ַמֲח

˙, ַע„  ּ„ו… ּƒַמ˙ ַ‰מ ָחכ¿ ˙ ו¿ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ ‰ַ „ סו… ‰ּו‡ י¿ ׁ∆̆ ים,  ƒ‰…ל ¡‡

ַנ˙  ָוּ ַכּ  ‰ ָ̇ ָ‰י¿  ‰ ָלז∆ ו¿ יַע.  ƒ̃ ָ‰ָר ז…ַ‰ר  כ¿ּ ם  ָ̇ ו… ׁ̆ ַנפ¿ ירּו  ƒ‰ ַיז¿ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

ם ַעל לּוַח  ב≈ ¿̇ ָכּ יָך,  ∆̇ ע… ב¿ּ ¿̂ ם ַעל ‡∆ ר≈ ׁ¿̆ ָ̃ 93" : רו… ָ‡מ¿ ב¿ּ ל…מ…‰  ׁ¿̆

ָך" (מ˘לי ז, ‚).  ב∆ּ ƒל

ַזך¿  ם  ƒ‡ ָנַער,  ר  ַנכ∆ּ ¿̇ ƒי ַמֲעָלָליו  ב¿ּ ם  ּ‚ַ94" ל…מ…‰:  ׁ¿̆ ָ‡ַמר   „ עו…
ַעל  ַמר  ¡‡ נ∆ סּו˜  ַ‰ָפּ  ‰ ז∆ י‡).  כ,  (˘ם   " לו… ע√ ָפּ ר  ָׁ̆ ָי ם  ƒ‡ ו¿  

מו…  כ¿ּ ם.  י‰∆ ≈̇ ּ„ו… ƒמ ר  ָכּ ƒנ ם  י‰∆ עּור≈ נ¿ּ ƒמ י  ּƒ95כ ים,  ƒָער ַ‰נ¿ּ ָחַנ˙  ַ‰ב¿

ם  ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒּומ ,˙ ׁ∆̆ ˙ ב…ּ ּ„ַ ƒם מ ∆‰ ‰ ָבּ ∆‡ ר¿ ƒים נ ƒָער ˙ ַ‰נ¿ּ ָ̂ ¿̃ ƒמ ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ ׁ∆̆

ל  ים ‡∆ ƒט ם נו… ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒָו‰, ּומ‡ֲ ַּ̇ ל ַ‰ ים ‡∆ ƒט ם נו… ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒַעּזּו˙, ּומ‰ָ -

בי‡ורים
בהם  להתבונן  לבך  שים  ‡ˆבעו˙יך.  על  ˜˘רם   .93 ושקר.  עמל  ו‡ון.   .92
י˙נכר  במעלליו  ‚ם   .94 לבך.  במחשבות  היטב  לזכרם  אותם  וחקוק  תמיד, 
בהתנהגותו.                     הוא  תמים  והאם  טהור  האם  להכיר  ניתן  בנערותו  כבר  נער. 
95. כי מנעורי‰ם נכר מ„ו˙י‰ם. במסכת ברכות (מח.) מביאה הגמרא מאמר 
השגור בפי הבריות: ״בוצין בוצין מקטפיה ידיע״, פירוש, כל דלעת ודלעת כבר 
בקטנותה לפי השרף היוצא ממנה בשעת חניטה, ניתן להכיר את איכות הפרי 
כיצד  לדעת  ניתן  בקטנותם  ממעשיהם  אדם  בבני  כן  וכמו  טוב,  יהיה  אם 

יתנהגו לכשיגדלו.

ָ‡ר   ּׁ¿̆ ƒמ ׁ̆ ָמ˙ו… ַחָלּ ָחכ¿ ‚ּופו… ּוב¿ ַל„ ‰ּו‡ ב¿ּ ּנו… ׁ∆̆ ָע‰  ָׁ̆ ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ
ם  ָ„ם ‰≈ ל¿ ָוּ ƒ‰ ם יו… ˙ 86ב¿ּ ּיו… ƒר ל ַ‰ב¿ּ י ָכּ ּƒכ ,˙ ּיו… ƒר ל ‰ַ85ב¿ּ ָכּ

יך¿  ƒר ָ̂ ָמם, 87ֲ‡ָבל ָ‰ָ‡ָ„ם  ¿̂ ַע ים ל¿ ƒע ּ ַסי¿ ים ּומ¿ ƒל כ¿ ‡ו… ים ו¿ ƒכ ל¿ ‰ו…

ָמ˙ו…                ׁ¿̆ ƒנ ל¿ ּון  ּ̃ ּƒ̇ ר  ≈̇ יו… יך¿  ƒר ָ̂ ן  ַ‚ם-כ≈ּ ו¿  , ‚ּופו… ב¿ּ ל  „ו… ּ‚ָ ט…ַרח 

ָ‰ָ‡ָ„ם  י  ּƒכ ים,  ƒב טו… ים  ƒָרכ ּ ¿„ ין  ƒב‰ָ ּול¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿ ן  ּ≈̃ ַ̇ 88ל¿

 ‰ מ∆ 90ּ„ו… ּבו…  ƒל ַ‡ך¿  ָמ‰,  ≈‰ ב¿ ּƒכ  ‚ ≈‰ 89נו…  „ ַלמ≈ּ מ¿ ל…‡  ב¿ּ ˙ו…  ָלּ ƒח ¿̇ ּƒב

 - ׁ̆ פ≈ּ ƒַי„ ט ּ‰ ב¿ּ ם ַ‰ּלּוַח ַ‰ז∆ ƒ‡ ,ב ָעָליו ּ…̇ כ¿ ƒּו‡ מּוָכן ל‰ ׁ∆̆ לּוַח  ל¿

 ‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י ל ו¿ ≈̃ ל¿ ַ̃ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ ים ַע„  ƒי ‰ֲ91ָבל טּוט≈ ר¿ ׂ ƒ̆ ט ָעָליו  ט≈ ר¿ ׂ ַ̆ י¿

ָיָניו  נ¿ ƒע ר  ∆„ ס≈ ָעָליו  ב  ּ…̇ כ¿ ƒי ָחָכם  ∆‰ ֲ‡ָבל   ,„ עו…  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ּבו… 

בי‡ורים
לי ולא אהיה נוטה לנפול. (מצודת דוד). 85. ‰בריו˙. בעלי חיים. 86. ביום 
‰ול„ם ‰ם ‰ולכים. במסכת בבא קמא (סה:) אמר רבא: שור בן יומו (ביום 
שנולד, הרי הוא כבר) קרוי שור, איל בן יומו קרוי איל. והכוונה שעגל משעה 
ובדעתו.                  במהלכו  במאכלו,  עניניו,  בכל  גדול  שור  כמו  הוא  הרי  שנולד 
גדול  טורח  יש  כשנולד  האדם  כלומר,  ‚„ול.  טורח  ˆריך  ‰‡„ם  ‡בל   .87
להוריו בטיפול גופו ובגידולו. 88. ל˙˜ן ‰חכמ‰. ללמדו דרך הישר ולעלות 
במדרגות החכמה. 89. נו‰‚ כב‰מ‰. כאמור בפסוק (בראשית ח, כא) ״כי יצר 
לב האדם רע מנעוריו״. פירוש, כי הרצונות של לב האדם הם רעים מילדותו, 
מהרגע שנולד. ובאיוב (יא, יב) ״ועיר פרא אדם יולד״, ופירש ה׳מצודת דוד׳, כי 
כל אדם כאשר יולד הוא כעיר פרא מבלי חכמה, וכאשר יכין לבו הנה ישכיל. 
90. „ומ‰ ללוח ˘‰ו‡ מוכן לכ˙וב עליו. באבות (ד, כ): ״אלישע בן אבויה 
ניר חדש...״ כשם שדיו  על  לדיו כתובה  דומה,  הוא  ילד למה  אומר, הלומד 
הכתובה על ניר חדש - שעדיין לא כתבו בו - הדיו נבלע ונדבק בו היטב, ואינו 
נמחק לעולם, כמו כן הלומד בעודו צעיר כאשר עדיין לא נחקקו במוחו ענייני 
משתכח.                ואינו  היטב  בו  נחקק  לימודו  לקבל,  פנויים  וליבו  ודעתו  העולם, 

91. ‰בלים. דברים שאין בהם ממש.

שאז  הזה,  והדיבוק 
כשיהיה זמנה להתפרש, 
מכל  לגמרי  תתפרש 
הולך  הוא  ואם  וכל. 
בדרך טוב, הוא מרחיקה 
מעצמו. והנה בזמן הזה, 
הערלה,  הרחק  שהוא 
הוא  מפיו  היוצא  ההבל 
אחרא  סיטרא  מכניע 
גדולה,  שבירה  ושוברה 
וממשיך הכח של  וחוזר 
שקיבל  התורה 
שנולד.  קודם  בראשונה 
לקבל  שהשלים  וכיון 
לו לעשות,  יש  אז  הכח, 
ולכן הוא חייב במצוות.

מ„ו˙.  ספר  ז‰  י‚. 
ירוחם  רבי  המשגיח 
זצ״ל  ליבוביץ  הלוי 
ממיר כתב (ד״ת ד, לט): 
מאדמו״ר  שמעתי  ״פעם 
על  זצ״ל  מקלם  הסבא 
נזכר  לא  השאלה מדוע 
כל  בתורה  בפירוש 
הענין והחומר של מידות [וכבר עמד על זה רבי חיים ויטאל בשערי קדושה 
ח״א שער ב]. ואם כי מידת הגאוה אמנם נזכרת בתורה, כנאמר ״ורם לבבך 
וגו׳ ״ (דברים ח, יד) ועוד כאלה, אולם מידות הכעס והקנאה וכד׳, אשר הינם 

ים  ƒ̃ ָּ̇ ע¿ 98נ∆ יָנם  ≈‡ ָנ‰  ¿̃ ּ ƒז‰ַ י  ימ≈ ּƒב ֲ‡ָבל 

י  ימ≈ ּƒב ם  ∆‰ ָבּ ָ‰יּו  ּׁ∆̆  ‰ ַמּ ƒמ ל  ַ̃ ב¿ּ

ף,  ס∆ כ∆ּ ַטס  ל¿ ים  ƒמ ּ„ו… ם  ≈‰ ו¿ ֲחרּו˙.  ַ‰ַבּ

 ‰ ֲחֻלָ„ּ ָל‰  ע¡ ∆‰ ו¿ ע  ַ̃ ר¿ ַּ̃ ַבּ ָטמּון  ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

˙ו…  יך¿ ‡ו… ƒר ָ̂  , ָמָנ˙ו… ַ‰ט¿ ך¿  ‡…ר∆ 99ב¿ּ ָעָב‰ 

ַע„   ‰ ָ̃ י ƒר מ¿ ַ‡ַחר   ‰ ָ̃ י ƒר 100מ¿ ף  ס∆ ַ‰כ∆ּ

ך¿  ָכּ  .‰ ∆‡ ַ‰ָנּ ‰ּו  ≈‡ ַמר¿ ל¿ ף  ס∆ ַ‰כ∆ּ ּוב  ׁ̆ ָיּ ׁ∆̆

 , ָ‰‚ו… נ¿ ƒּכו… ּומ ר¿ י ַ„ּ ƒפ ר ָ‰ַלך¿ ל¿ ׁ∆̆ ָ‰ָ‡ָ„ם ֲ‡

 ,˙ רּועו… ּ¿‚‰ַ  ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ י  ≈̃ מ¿ ƒע ב¿ּ ע  ַ̃ ׁ¿̆ ƒנ ו¿

ין  ב≈ּ יל  ּ ƒ„ ַ‰ב¿ 101ל¿ לו…  כ¿ ׂ ƒ̆  § ט̆… ל¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂

יל  ּ ƒ‚ ַ‰ר¿ ּול¿ ר  ‰ו… ַ‰ָטּ ין  ּוב≈  ‡ מ≈ ַ‰ָטּ

 ˙ בּועו… ˙ ט¿ ּ„ו… ּƒיּו ַ‰מ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ָ„‰ ַע„  ֲעבו… ַבּ

. ּבו… ƒל ˙ ב¿ּ ּורו… ׁ̆ ¿̃ ּו

ם  ַּ̇ ח¿ נ∆ ו¿ ב  ַּ̇ כ¿ ƒנ  ˙ ּ„ו… ƒמ ר  פ∆ ס≈  ‰ (י‚)ז∆

בי‡ורים
טמון  שהיה  הזמן  מריבוי  ‰טמנ˙ו.  ב‡ורך   .99 משתנים.  נע˙˜ים.   .98
באדמה. 100. מרי˜‰. שפשוף וניקוי לסלק כל מה שנדבק בו. 101. ל‰ב„יל. 

לדעת לחלק. 

 ˙ ּ„ו… ƒמ ל  ָכּ י  ּƒכ ַ„ע,  ו¿  .˙ בו… טו…  ˙ ַמֲעלו…

י  ימ≈ ּƒב ּבו…   ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ָ‰ָ‡ָ„ם 

י  ימ≈ ּƒב ָ‰יּו  ם  ≈‰ נּו˙,  ¿̃ ּ ƒז‰ַ ו¿ ֲחרּו˙  ַ‰ַבּ

ַמן ַ‰‰ּו‡  ּ ז¿ ַבּ ֲחרּו˙, ַ‡ך¿  ַּׁ̆ ‰ַ ו¿ „ּו˙  ל¿ ַ‰ַיּ

יָ‡ם  ƒַלֲ‰ב ם ו¿ ָ̇ ‡ו… ַ‰ר¿ ַח ל¿ ל…‡ ָ‰ָי‰ ּבו… כ…ּ

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ƒָער ַ‰נ¿ּ 96ו¿  .‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ‰ַמּ י  י„≈ ƒל

ּיּוַכל  ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ לּו˙, ‡∆ ם ַנב¿ י‰∆ ָל‰ ֲעל≈ ¿„ ּ‚ָ

ָב‰,  ך¿ ַ‰ּטו… ר∆ ּ ל ַ‰„∆ ם ‡∆ ָ̃ י ּƒ̇ ַ‰ע¿ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿

ַח  ם כ…ּ ∆‰ ין ָבּ ≈‡ ל, ו¿ ב≈ּ ַ̃ ם ל¿ ַח ָל‰∆ י נו… ּƒ(י‡)כ

ַי„  ַח˙  ַּ̇ ƒמ ר…ַח  ב¿ ƒל ו¿  ˙‡ ≈̂ ָל ָמ‰  ָחכ¿ ו¿

ל,  ב…ּ ס¿ ƒל ים  ƒיכ ƒר ¿̂ ם  ≈‰ 97(יב)ו¿ ר,  ַיס≈ּ ַ‰מ¿

ל˜בל.  ל‰ם  נוח  כי  י‡. 
על הפסוק (משלי יג, כד) 
מוסר״,  שחרו  ״ואוהבו 
דוד׳:  ה׳מצודת  ביאר 
מייסרו  בנו  את  האוהב 
בעת השחר, רוצה לומר 
יוכל  עת  בילדותו, 
אשר  לכל  לנטותו 

יחפוץ.
(שער  השל״ה  כתב 
אות  האותיות 
והמשילו  דרך-ארץ): 
בעוד  לנטיעה  זה  דבר 
שהיא ילדה יוכל האדם 
כפי  ולישרה  לנטותה 
נתגדל  אם  אבל  רצונו, 
אי  בעקמימות  האילן 
לישרו  לו  אפשר 

אחר-כך, כן משפט הנער.
ובתחילה,  כתב:  להרמח״ל  חיים׳  עץ  ׳דרך  בספר  לסבול.  ˆריכים  ו‰ם  יב. 
הפנימית,  הערלה  אך  ימים.  שמונה  אחר  אותה  בגוף, מעבירים  כשהערלה 
שהיא ערלת הלב, אינה סרה אלא לאחר שלוש עשרה שנים ויום אחד, ולכן 
כל אותו הזמן הוא פטור מן המצוות. ועם כל זה באותו הזמן צריך לייסרו, 
פורשת  היא  ואז  היטב,  ממנו  הערלה  לו שתפרד  גורם  שזה  כמו שאמרתי, 
ממנו לגמרי בזמן המוכן כנאמר למעלה, ועל כן אמר ״ירחיקנה ממנו״, ולא 
אמר ״יסירנה ממנו״, כי אין זה להסירה, כי אם בזמנה תסור...והנה כן הדבר 
הקשר  מן  להרחיקה  כדי  חיבוט  וצריך  בו,  קשורה  האולת  כי  בנער,  הזה 

בי‡ורים
96. ו‰נערים. הצעירים אף אם גבר עליהם טבע הרע עדיין אפשר... 97. ו‰ם 
ˆריכים לסבול. את דברי המייסר, מאחר ואין בהם עדיין כח וחכמה לברוח 

מתחת ידיו, ועוד שאז עדיין נפשם רכה ונוחה לקבל דברי מוסר. 

י               ƒל כ¿ּ ח  ַ̃ ו¿ מּוָסר  ַמע  ׁ¿̆ ן  ָלכ≈ ‡ּוָמ‰.  מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע יּוַכל 

           ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ  ,‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇  ‡ ֲ‰לו… יָך.  ∆̇ ּ„ו… ƒמ ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ ָך  ָי„¿ ב¿ּ ָך  ¿̇ נּו ֻ‡ָמּ

ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ו¿  ,˙ לו… „ו… ּו‚¿  ˙ ַטּנו… ¿̃  ,˙ עו… ב¿ּ ַמט¿ י  ינ≈ ƒמ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ לו… 

ַ„ע  ּ י≈ ׁ∆̆ ַע„  ַ‡ַח˙,  ָכל  ב¿ּ  ˙ נו… ¿̃ ּ ƒל ַמ‰  ַ„ע  י≈ ל…‡  ָים,  ו¿ ָׁ̆ ו¿ ם  ָכּ ר¿ ע∆

ַע             ב≈ּ ַמט¿  ‰ יז∆ ≈‡ יַ„ע  ל≈ יך¿  ƒר ָ̂ ַ‚ם  ו¿ ַע.  ב≈ּ ַמט¿ ל  ָכּ ל  ׁ∆̆ ך¿  ר∆ ע≈

˜…ל  ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ ַ‡ַחר  יָ‡ּ‰.  ƒ̂ ‰ו… ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ 102 יָ‰  ָעל∆ ָ‚ַזר  ו¿ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ַסל  ָפּ

ַ‡ַח˙            ָכל  ב¿ּ ח  ַּ̃ ƒל ַ„ע  י≈ ָ‡ז   ,‰ָ כ∆ ַיַער¿ ו¿ ַע  ב≈ּ ּוַמט¿ ַע   ב≈ּ ַמט¿ ל  ָכּ

 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ַזר  ּ‚ָ ׁ∆̆ ַע  ב≈ּ ַמט¿ ּוב¿  ,‰ ו∆ ָׁ̆ ך¿  ר∆ ע≈ 103ב¿ּ ָרָכיו  ¿̂

ס.  נ≈ ָּ̃ ƒי  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע 104ב¿ּ  ‡ ָלּ יָ‡ּ‰ ‡∆ ƒ̂ יו…  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ר  ָזּ‰≈ ƒי יָ‡ּ‰  ƒ̂ ‰ו… ל¿

ַע               ב≈ּ ּוַמט¿ ַע  ב≈ּ ַמט¿ ָכל  ב¿ּ יַע  ּ ƒ‚ַמ  ׁ̆ י ƒ‡‰ָ  ‰ּ ז∆ ׁ∆̆  ,‡ ָ̂ מ¿ ƒנ

ל…‡           ו¿ ˜…ל  ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ׁ̆ פ≈ּ ּƒט‰ַ ֲ‡ָבל  ָח‰.  מ¿ ׂ ƒ̆ ּול¿ ָב‰  טו… ל¿

    ‰ ז∆ יַע  ּ ƒ‚ ַיּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡  , ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ַסל  ָפּ ּׁ∆̆ ַמ‰  י‡  ƒ̂ יו… ו¿  , יך¿ ƒַיֲער

ל. „ו… ּ‚ָ ˜ּ ז≈ ∆‰ ל¿

ָך,  ב¿ּ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ר…ב  ַעל  ל  ָׁ̆ מ¿ ƒנ  ‰ּ ַ‰ז∆ ל  ָׁ̆ ַ‰ָמּ ח  ַ̃ י,  ƒנ ב¿ּ  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ס  ל∆ פ∆ ‰ 105ב¿ּ ּ„ָ ƒּומ ‰ ּ„ָ ƒל מ ˜…ל ָכּ ׁ¿̆ ƒ̇ ˙, ו¿ ַטּנו… ¿̃ ˙ ּו לו… „ו… ּ ¿‚

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ַ„ע  ≈̇ ו¿  ,‰ ּ„ָ ƒּומ  ‰ ּ„ָ ƒמ ל  ָכּ ך¿  ר∆ ע≈ ַ„ע  ּ≈̇ ׁ∆̆ ַע„  ָך,  ¿̇ ָמ ָחכ¿

ל…‡  ָך ו¿ ‰ ב¿ּ ָר‡∆ ‡ י≈ ל…ּ ׁ∆̆ ם  ∆‰ ר ָבּ ָזּ‰≈ ƒ‰ ל ל¿ „ו… ך¿ ַ‰ָ‚ּ ל∆ ַסל ַ‰מ∆ּ ר ָפּ ׁ∆̆ ‡ֲ

בי‡ורים
בה.               יסחרו  ולא  זו  מטבע  יקבלו  שלא  המלך  שציוה  ל‰וˆי‡‰.  ˘ל‡   .102

103. בערך ˘ו‰. למטבע. 104. בענין. באופן. 105. בפלס. ביושר. 

ַע˙,  „ ָלָ‡ָ„ם ַ„ּ ַלמ≈ּ ָמ‰ ל¿ ַע˙ ַ‰ָחכ¿ ַטַבּ ב¿ּ

י  ƒל כ¿ ƒל ׁ̆ י ƒ‡ ל ָכּ י  י„≈ ּƒב  ‰ ז∆ ר  פ∆ ˙ ס≈ יו… ¿‰ ƒל

יו  ָ̇ ּ„ו… ƒמ כו…  ו… ּ̇ ƒמ ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ נּו˙  ֻ‡ָמּ

י  ל≈ כ¿ּ ָי„ו…  ב¿ּ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ן  ָ‰ֻ‡ָמּ י  ּƒכ יו,  ׂ ָ̆ ּוַמֲע

 , ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע יּוַכל  נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ

ל…‡  נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ י  ל≈ כ¿ּ ָי„ו…  ב¿ּ ין  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ ֲ‡ָבל 

היסודיים שבמידות, לא 
נזכרו כלל בתורה?

בתירוץ  דבריו  והיו 
של  במשל  השאלה, 
לא  כמובן  אשר  חייט, 
אומן  הוא  אחד  כל 
ולהיות  זה  במקצוע 
להתלמד  צריכים  חייט 
ואפילו  דברים,  בכמה 
ואיך  המחט  לאחוז  איך 

לחייט  בד  מביא  אשר  אדם  והנה  ללמוד.  צריכים  בבד  המחט  את  לתחוב 
לתפור לו בגד, הלא יאמר לו בקצרה, הנה הבד ותפור לי בגד כפי מידתי, ולא 
יאריך להגיד לו לחייט כי יקח מחט וכי יאחוז אותו ביד ימינו וכי יאחוז אותו 
רחוקות  ולא  סמוכות  בתפירות  בהבד  המחט  את  יתחוב  וכי  ישר  באופן 
הלא  לו:  באמור  מפניו,  יגרשנו  הלא  איתו  ידבר  ככה  אם  כי  לזה.  וכדומה 
לחייט באת ולא לסנדלר, עליך רק להגיד לי איזה בגד אתה רוצה, ואני כבר 

אעשה מה שצריך לעשיית הבגד, כי חייט אני!
שטיק  (=א  ׳מלאכה׳  לישראל  הביא  הוא  ברוך  הקדוש  בעניננו.  הוא  וככה 
הוא:  ברוך  הקדוש  אמר  ה׳מלאכה׳?  ומהי  כתיקונה.  לעשותה  ארבייט) 
מי  מחפש  שאני  ה׳מלאכה׳  זוהי  ו)  יט,  (שמות  קדוש״  וגוי  כהנים  ״ממלכת 
כדי לעשות  כי  ודאי  ישראל  הבינו  לה?  ויעשנה. האתם מקבלים  שיקבלנה 
תנאים  וישנם  גדול,  אומן  ואף  אומן,  מקודם  להיות  צריכים  כזו  מלאכה 
המכשירים את האדם לאומנות זאת ה׳מלאכה׳ – ללא כעס, ללא גאוה, ללא 

כל המידות הרעות הרבות למיניהם.
ועל זה באה תשובתם: ״ויאמרו כל אשר דיבר ה׳ נעשה״ (שם שם, ח). מקבלים 
אנחנו לעשות ה׳מלאכה׳ של ״ממלכת כהנים וגוי קדוש״, ויודעים אנו ודאי את 
לזו  קודמות  אשר  המידות  הכנת  כל  המלאכה,  זו  בעשיית  הקשור  כל 
אומנות  בגד ללא  כמו תפירות  זה  הנה  תיקון המידות  בלעדי  כי  המלאכה, 
החייטות, ללא המחט והחוטים, וכל שאר הכלים המכשירים פעולת התפירה.
וזהו הענין אשר לא נזכרו בתורה עניני המידות ולא באה כל אזהרה עליהן, 
כי כל התורה וכל דיניה מיוסדות עליהן, שהרי הן הכלים לכל מעשה התורה, 

וכשמקבלים את התורה – ודאי כרוכות עמה כל המידות״. עכ״ד.  

זקוק לשלשת אלו, כי אין 
ולפי  שוים  הזמנים  כל 
מצבו באותה העת צריך 
מסוגי  באחד  להשתמש 
יצר-הרע,  כנגד  היראה 
הרוממות  יראת  אמנם 
וכלשון  מכולם,  גדולה 
מיסודי  (פ״ב  הרמב״ם 
התורה ה״ב): ״והיאך היא 
ויראתו,  לאהבתו  הדרך 
האדם  שיתבונן  בשעה 
במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהם חכמתו שאין לה ערך ולא קץ, 
הגדול...  השם  לידע  גדולה  תאוה  ומתאוה  ומפאר  ומשבח  אוהב  הוא  מיד 
ויודע  ויפחד  וירא  לאחוריו  נרתע  הוא  מיד  עצמן  האלו  בדברים  וכשמחשב 

שהוא בריה קטנה שפלה אפלה עומד בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות...״

 ˙‡ַ ר¿ ƒי: "8י ל≈ ׁ¿̆ ƒמ יל ב¿ּ ƒח ¿̇ ƒ‰ ן כ≈ ו¿ ם.  ּׁ≈̆ ‰ַ

ם:  ּ ַסי≈ ַע˙: (מ˘לי ‡, ז), ּומ¿ י˙ ָ„ּ ׁƒ̆ ‡ ‰' ר≈

ל" (˘ם  ַ‰ָלּ ¿̇ ƒ̇ י‡  ƒ‰ '‰ ˙‡ַ ר¿ ƒי ‰ ָּׁ̆ ƒ‡9"

ל  ָכּ ƒמ יר  ׁƒ̆ ָע ָ‰ָי‰  ל…מ…‰  ׁ¿̆ 10ּו ל).  ל‡, 

כז):           י,   ‡ (מלכים  יב  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ָ‰ָ‡ָ„ם, 
ם  ƒַלי ָׁ̆ ירּו ּƒף ב ס∆ ˙ ַ‰כ∆ּ ך¿ ‡∆ ל∆ ן ַ‰מ∆ּ ּ≈̇ ּ ƒ11ַוי"

ל  "‰ֲ12ב≈ ַמר  לו…  ‰ ָנ‡∆ לו…  ים",  ƒָבנ‡ֲ ַכּ

בי‡ורים
הדיוט ומלך, טפש וחכם, עני ועשיר. כלומר, בטרם שמלך היה הדיוט, ובטרם 
זכה לחכמה הרבה ולעושר הרב שנתן לו הקדוש ברוך הוא היה כטפש וכעני 
לעומת מה שהיה בזמן שפע חכמתו ועשרו. 8. יר‡˙ ‰' ר‡˘י˙ „ע˙. פירוש, 
בראשית למוד הדעת יקנה יראת ה׳, כי הלא אוילים ורשעים בזו את החכמה 
והמוסר, ואם לא יקנה יראת ה׳ בראשיתה, מה תועלת בלמודה, הלא יבזה 
אותה וימאס בה (מצודת דוד). 9. ‡˘‰ יר‡˙ ‰' ‰י‡ ˙˙‰לל. רק אשה יראת 
ה׳ אותה ראוי להלל. 10. ו˘למ‰ ‰י‰ ע˘יר מכל ‰‡„ם. כלומר, אילו אדם 
אחר היה מזהיר על יראת-שמים, לא היו דבריו מקובלים על העולם, כי היו 
אומרים: מאחר ואין לו ענין בעושר ותענוגי העולם הזה, ולא טעם מטובת 
העולם הזה כלום, אלא כל פניותיו הוא רק בעניני יראת ה׳, לכך הוא מזהיר 
על יראת ה׳, כי כל תענוגי העולם הזה נחשבים אצלו להבל. 11. וי˙ן ‰מלך 
‡˙ ‰כסף בירו˘לים כ‡בנים. הניחם ברחוב העיר כאבנים, ובעבור כי היו 
‰בל   .12 דוד).  (מצודת  וללקחם  לגנבם  מהאפשר  היה  לא  המשקל,  רבי 
הזהירם  הבל״,  הכל  הבלים  ״הבל  לבני-אדם:  אמר  המלך  שלמה  ‰בלים. 
לההביל ולהמאיס את ההבלים, מה שהכל הבל, אשר בשום אופן לא יצמח 

ָמ‰ ָ„ּ ¿̃ ‰ַ

              ˙ ∆‡2 ָמע,  ׁ¿̆ ƒנ ל  ַ‰כ…ּ ָבר  ּ„ָ ף  1סו…

יו  ָ̇ ו… ¿̂ ƒמ  ˙ ∆‡ ו¿ ָר‡  י¿ ים  ƒ‰…ל ¡‡‰ָ

יב,  (˜‰ל˙  ָ‰ָ‡ָ„ם  ל  ָכּ  ‰ ז∆ י  ּƒ3כ ר,  מו… ׁ¿̆

ל  ָכּ ƒמ ָ‰ָי‰  ל  „ו… ּ‚ָ ָחָכם  ל…מ…‰  ׁ¿̆ 4 י‚). 

ַ‡ַחר     ים, ו¿ ƒנ יו… ל¿ ַעל ָ‰ע∆ ים ו¿ ƒנ ו… ּ̇ ח¿ ַּ̇ ך¿ ַעל ַ‰ ל∆ ָ‰ָי‰ 5מ∆ ָ‰ָ‡ָ„ם, ו¿

 , ָמ˙ו… יַע ָחכ¿ ƒ„ ‰ו… ים ו¿ ƒָבר ּ ל ַ‰„¿ ‰ ָכּ ָסּ ƒנ ים 7ו¿ ׂ ƒ̆ ֲע ל ַ‰ַמּ ָרָ‡‰ ָכּ ׁ∆̆ 6

 ˙‡ַ ר¿ ƒי ‰ּו‡  ָבר  ּ„ָ ל  ָכּ ל  ׁ∆̆ ף  (‡)סו… ָ‡ַמר:  ו¿ ָבָריו  ּ ¿„ ל  ָכּ ם  ַ̇ ָס

‡. סוף ˘ל כל „בר ‰ו‡ 
יראת  מהו  ‰˘ם.  יר‡˙ 
הלוי״  ״בית  בספר  השם? 
(פרשת בראשית) האריך 
שלשת  את  לבאר 
מדרגות היראה: א) יראת 
העונש. ב) יראה מאהבה. 
ג) יראת הרוממות. האדם 

בי‡ורים
1. סוף „בר. פסוק זה אמרו שלמה המלך - החכם מכל אדם. ופירושו, סוף 
דבר הכל נשמע -  כל מה שהאדם עושה נשמע הוא לפני הקב״ה ולא נכחד 
מה שהזהיר  שלא לעבור על דבריו  יר‡.  2. ‡˙ ‰‡ל˜ים  לכן...  ממנו דבר. 
שלא לעשות. ואת מצותיו שמור - לעשותם. 3. כי ז‰ כל ‰‡„ם. כי לדבר הזה 
ה,  (מלכים-א׳  כנאמר  ‰י‰.  ‚„ול  חכם  ˘למ‰   .4 (רש״י).  האדם  כל  נברא 
ט-י-יא): ״ויתן אלקים חכמה לשלמה ותבונה הרבה מאד ורוחב לב כחול על 
קדם...ויחכם  בני  כל  מחכמת  חכמת שלמה  רבוי)  (מלשון  ותרב  הים.  שפת 
היתה  ‰עליונים. מלכות שלמה  ועל  ‰˙ח˙ונים  על  מלך   .5 האדם...״  מכל 
שונה מזו של שאר מלכים, שמלך הן על הברואים העליונים, דהיינו הֵשדים 
– החיים בעולם הזה התחתון. בגמרא  והן על הברואים התחתונים  (רש״י), 
ה׳״.  כסא  על  ״וישב שלמה  כג):  כט,  הימים-א  (דברי  מהנאמר  זאת  למדים 
ומפרש המהרש״א ש״כסא ה׳ ״ רומז לשמים, והשדים שטים באויר שמתחת 
על  שולט  שהוא  באופן  בשמים,  כביכול  יושב  שכששלמה  ונמצא,  לשמים. 
כל  על  הזה  העולם  את  ראה  ‰מע˘ים.  כל  ˘ר‡‰   .6 שמתחתיו.  השדים 
תענוגותיו, וכמו שאמר (קהלת ז, טו): ״את הכל ראיתי בימי הבלי״. 7. ונס‰ כל 
‰„ברים. התנסה בכל המצבים, כמבואר במדרש (קהלת א, יג) ששלמה היה 

ה'
ם 

א' יו
ע 

בו
ש

בי‡ורים
אשר יוכל להגיע ולהשיג מהן, ושלא יסתפק בפחות מכן. 

ַמֲעָל‰  ל  ∆‡  ˙ ַלֲעלו… מ…„  ַיח¿ ָלם  עו… (‰)ל¿

יַע  ּ ƒ‚ ַיּ ׁ∆̆ ַע„   ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ָל‰  ַמע¿ ל¿ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ָלם  עו… ל¿ יַע  ּ ƒ‚ַי  ‰ ז∆ ָבּ ָב‰,  ַ‰ּטו… י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ ַל

ָבר  ּוכ¿  .‡ ַ‰ָבּ ָלם  עו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ מּול  ּ¿‚‰ַ

ˆ„י˜ים ‡רחו˙  ‰˜„מ‰עיונים

של  וקיומם  בריאתם 
היא  בני-אדם  רוב 
המלומד  ׳האדם  בשביל 
ופלאי, לא  נדיר  הפרוש 
באחד  יחיד  אלא  ימצא 
בני  כל  ושאר  הדורות׳. 
אלא  נבראו  לא  אדם 
זה, או כדי  לצורך אדם 
אם  שהרי  לשמשו, 
בעצמו  לטרוח  יצטרך 

ולהכין לו את צרכיו, לא יהיה לו פנאי ללימודו, או כדי להיות לו לחברה.

ָ‰ָ‡ָ„ם  י  ּƒכ ָר‰,  ָׁ̆ ַ‰י¿ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ˙ו…  רו… ‰ו… ל¿

י ָ‡נּו  ּƒם, כ ּׁ≈̆ ‰ַ י  נ≈ פ¿ ƒל „…‡ יב מ¿ ƒּו‡ ָחב‰

ים  ׁƒ̆ מ¿ּ ַׁ̆ מ¿ ים  ƒכ‡ָ ל¿ ַ‰ַמּ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ רו…

ינּו      ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ י˜,  ּ ƒ„ ַ̂ ָ‡ָ„ם  י  כ≈ ר¿ ָ̂ ב¿ּ

ַיֲע˜…ב:  ו¿ ָח˜  ¿̂ ƒי 19ו¿ ינּו  ƒב‡ָ ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ 18ב¿ּ

ָרע  ל  ָכּ ƒמ י  ƒ̇ …‡ ל  ≈‡ ּ…‚‰ַ ָ‡ך¿  ל¿ "‰ַ20ַמּ

בי‡ורים
את אדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו, ראה מעשי כמה 
שלא  דעתך  תן  בראתי,  בשבילך   - שבראתי  מה  וכל  הן,  ומשובחין  נאים 
כלום  [הקב״ה]  אמר  (קח.):  סנהדרין  ובמסכת  עולמי.  את  ותחריב  תקלקל 
בראתי בהמה וחיה אלא בשביל אדם. ובמשנה סוף קידושין (פב.): והלא לא 
נבראו אלא לשמשני. וברש״י (בראשית ו, ז): הכל נברא בשביל האדם וכיון 
שהוא כלה מה צורך באלו. 18. ב‡בר‰ם ‡בינו. שבאו אליו שלשת המלאכים 
כשחיפש אורחים, והמלאך רפאל בא לרפאותו והמלאך מיכאל לבשר לשרה 
על הולדת יצחק. גם אצל שרה מצינו כשלקחה פרעה, ״אומרת למלאך הך 
והוא מכה״ (רש״י בראשית יב, יז), וכן (שם כ, ד) ״ואבימלך לא קרב אליה״ – 
המלאך מנעו (רש״י).  והגר אמרה (שם טז, יג) ״הגם הלום ראיתי אחרי רואי״ 
– אחרי רואי אותם בביתו של אברהם ששם היתה רגילה לראות מלאכים 
(רש״י). 19. ויˆח˜ ויע˜ב. בעקידת יצחק נאמר (בראשית כב, יא-יב): ויקרא 
אליו מלאך ה׳ מן השמים... ויאמר אל תשלח ידך אל הנער (לשחוט אותו) ואל 
את  לעכב מלשלח  בתואל  שרצה  כן מצינו  מום).  (אפילו  מאומה  לו  תעש 
 – יעקב  ואצל  נה).  כד,  (רש״י שם  והמיתו  ובא מלאך  ליצחק  רבקה להנשא 
״והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו״ – מלאכים שליווהו בארץ אין יוצאים 
חוצה לארץ ועלו לרקיע, וירדו מלאכי חוצה לארץ ללוותו (רש״י שם כח, יב). 
וכן ״וישלח יעקב מלאכים״ – מלאכים ממש (רש״י). 20. ‰מל‡ך ‰‚ו‡ל ‡ו˙י 
(להצילני  בצרתי  ה׳)  (מאת  אלי  להשתלח  הרגיל  המלאך  אמר,  יעקב  ו‚ו'. 

ַלֲעס…˜  ין  ≈‡ ו¿ ב),   ,‡ (˜‰ל˙  ים"  ƒָבל‰ֲ

נּו  ‰ ַרב≈ּ ׁ∆̆ ן מ… כ≈ ם. ו¿ ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי ‡ ב¿ּ ָלּ ∆‡

 ‰ ָּ̇ ַע "13ו¿ ָ‡ַמר:  ם  לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו 

 , ך¿ ָמּ ƒע ל מ≈ ≈‡ יָך ˘…ׁ ל…‰∆ ל ָמ‰ ‰' ‡¡ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי

ך¿  ל∆ „ ַ‰מ∆ּ ƒו ן ָ„ּ כ≈ יָך" („ברים י, יב). ו¿ ל…‰∆ ¡‡ '‰ ˙ ∆‡ ‰‡ָ ר¿ ƒי ם ל¿ ƒ‡ י ּƒכ

ַ‡˙ ‰'" (˙‰לים  ר¿ ƒָמ‰ י י˙ ָחכ¿ ׁƒ̆ ‡ ר: "14ר≈ מ≈ ם ‡ו… לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו 

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… י  רּו‡≈ ב¿ּ ַחר  ב¿ ƒמ ָ‰ָ‡ָ„ם  ין  ƒ‡ רו… ָ‡נּו  ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ּ ƒּומ י).  ˜י‡, 

ָמ‰  ָׁ̆ ּ ׁ̆ ּבו… ַ‰נ¿ ּ י≈ ׁ∆̆  , ˆּוָר˙ו… ן ב¿ּ ָּ̃ ֻ̇ י ‰ּו‡ מ¿ ּƒן 15כ ו… ּ̇ ח¿ ַּ̇ ָלם ַ‰ עו… ָבּ

‰ּו‡  ׁ∆̆ 16  ‰ ז∆ ָכל  ו¿ ים,  ƒנ ו… ּ̇ ח¿ ַ̇ ו¿ ים  ƒנ יו… ל¿ ָ‰ע∆  „ סו…  ˙ נ∆ נ∆ ּבו… ¿̇ ּƒמ‰ַ

ָלם  עו… ָבּ ָר‡  ב¿ ּƒנ ּׁ∆̆ ָכל ַמ‰  ָלם, 17ו¿ ּ‰ ָ‰עו… ז∆ ƒמ ˙ נו… ָוּ ַ‰ַכּ ל  ָכּ ַין  נ¿ ƒע

 ˙ מ∆ ¡‡ ַר˙  ו… ּ̇ ָלָ‡ָ„ם  ָנ‰  ּ¿̇ ƒנ  ‰ ז∆ ַוֲעבּור   , ּכו… ר¿ ָ̂ ל¿ ל  (ב)ַ‰כ…ּ  ‰ּ ַ‰ז∆

יתרה  לˆרכו.  ‰כל  ב. 
הרמב״ם  כתב  מזו 
לפירוש  (בהקדמה 
בבני  שגם  המשניות), 
סיבת  עצמם  האדם 

בי‡ורים
מהם תכלית ראוי ויקר. (שם). [הבל – דבר שאין בו ממש, כמו הבל-פה, וכן 
וילכו אחרי ההבל (ירמיה ב, ה). (שם)]. 13. וע˙‰ י˘ר‡ל מ‰ ‰' ‡ל‰יך ˘ו‡ל 
מעמך. אחרי שהוכיח משה את בני ישראל על כל החטאים בהם הכעיסו את 
אוהב  שהקב״ה  האהבה  בגלל  להם:  אמר  במדבר,  שנה  ארבעים  הקב״ה 
אתכם, כיפר על חטאיכם. ועכשיו מה ה׳ אלוקיך מבקש ממך? רק שתפחד 
לימוד  שבתחילת  הוא  הנכון   .'‰ יר‡˙  חכמ‰  ר‡˘י˙   .14 אלוקיך.  מה׳ 
מ˙ו˜ן  ‰ו‡  כי   .15 דוד).  (מצודת  ה׳.  יראת  בלבו  האדם  ישריש  החכמה 
אותו  ועשה  אלוקים)  (בצלם  בצורה שלו  האדם  את  יצר  הקב״ה  בˆור˙ו. 
דומה לו, שהוא מבין וחושב, לא כמו כל החיות שאינן חושבות ואינן מבינות 
מאומה. 16. ˘‰ו‡ ענין כל ‰כונו˙. שהאדם הוא תכלית כל הבריאה, והוא 
נבר‡  הכונה העיקרית והמטרה המרכזית בבריאת העולם הזה. 17. וכל מ‰̆ 
בעולם ‰ז‰ ‰כל לˆרכו. כמובא במדרש קהלת על הפסוק ״ראה את מעשה 
האלהים כי מי יוכל לתקן את אשר עותו״ (קהלת ז, יג) בשעה שברא הקב״ה 

שדרכם  הם  ויודעים 
כן  פי  על  ואף  למיתה, 
ברשעותם  הם  נשארים 
(שבת לא, ב), ומדוע אין 
דרכם?  את  עוזבים  הם 
לפי שחסרה להם יראת 

שמים!
היא   - שמים  יראת 
על  המושלת  החכמה 
תאוותיו ומפקחת על כל 

חושיו של האדם.
ימיו  כל  ו‰ולך   .„
וממ˘˘  במח˘כים 
כעור ב‡פיל‰. ה״מסילת ישרים״ (פ״ג) מבאר בהרחבה, שהחושך גורם לשני 
וז״ל: ״כי היצר מסמא את עיניו (עיני-שכלו)  מיני טעויות: העלמה והחלפה. 
ממש, והנה הוא כהולך בחושך, שיש לפניו מכשולות ואין עיניו רואות אותם. 
והוא מה שאמרו זכרונם לברכה (ב״מ פג:) ״תשת חושך ויהי לילה״ (תהלים 
קד, כ) – זה העולם-הזה, שדומה ללילה. והבן כמה נפלא המאמר האמתי הזה 
לו  אפשר  טעויות  מיני  שני  הלילה,  חושך  הנה  כי  בו.  להבין  שמעמיק  למי 
שיגרום לעין האדם: או שיכסה את העין עד שלא יראה מה שלפניו כלל, או 
שיטעה אותו עד שיראה לו עמוד כאילו הוא אדם, ואדם כאילו הוא עמוד. כן 
חמריות וגשמיות העולם-הזה, הנה הוא [כ]חושך הלילה לעין השכל, וגורם 
לו שתי טעויות: אינו מניח לו שיראה המכשולות שבדרכי העולם, ונמצאים 
תחילה...  פחד  שהגיעם  מבלי  ואובדים  ונופלים  לבטח  הולכים  הפתאים 
והטעות השני, והוא קשה מן הראשון, הוא – שמטעה  ראיתם עד שרואים 
מתחזקים  כך  ומתוך  רע,  הוא  כאילו  והטוב  טוב  ממש  הוא  כאילו  הרע 
החושך  תחת  היותם  מפני  זה  וכל  הרעים...  מעשיהם  ומחזיקים  (בדרכם) 

וכבושים תחת ממשלת יצרם״. עכ״ל.  

 , ָמ˙ו… ָחכ¿ ַעל  ֲ‡ָו˙ו…  ַּ̇ יל  ׁƒ̆ מ¿ ƒ‰  ‰ ז∆ ו¿

ים  ּƒכ ַׁ̆ ַמח¿ ב¿ּ ָיָמיו  ל  ָכּ ך¿  ל≈ ‰ו… („)ו¿

ָל‰: ֲ‡פ≈ ר ָבּ ּ ו≈ ƒע ׁ̆ כ¿ּ ׁ ּ≈̆ ַמ ּומ¿

 

ָח„  ∆‡‰ָ ָ‡ָ„ם:  ָבּ  ׁ̆ י≈  ˙ חו… כ…ּ  ‰ ָּׁ̆ ƒֲחמ
י  ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ יָע‰,  ƒמ ּׁ¿̆ ‰ַ ַח  כ…ּ ‰ּו‡ 

ַח  כ…ּ ‰ּו‡  י  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ‰ַ ‡ּו˙,  ָ‰ר¿ ַח  כ…ּ ‰ּו‡ 

ַעם,  ַ‰ַטּ ַח  כ…ּ ‰ּו‡  י  ƒיע ƒב ָ‰ר¿ יַח,  ָ‰ר≈

בי‡ורים
שהיתה סמוכה לירושלים, יצא מלאך ה׳ והרג באות הלילה מאה ושמונים 

וחמישה אלף ראשי גייסות. 

ים" (בר‡˘י˙ מח, טו),  ƒָער ˙ ַ‰נ¿ּ ך¿ ‡∆ ָבר≈ י¿

יב,  (‰ו˘ע  ָכל"  ַוֻיּ ָ‡ך¿  ַמל¿ ל  ∆‡ ר  ׂ ַ̆ "21ַוָיּ

ָ‡ך¿  ַמל¿  ‡ ָבּ ׁ∆̆ ינּו  ƒ̂ ָמ  „ עו… ו¿  .(‰

ָל‰  י¿ ַלּ ַבּ י  ƒ‰ "22ַוי¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ם,  ָ̇ ָר ז¿ ע∆ ל¿

 ‰ ַמֲחנ≈ ב¿ּ ך¿  ַוַיּ  '‰ ַ‡ך¿  ַמל¿  ‡ ≈̂ ּ ַוי≈ ַ‰‰ּו‡ 

ים  ּƒַרב ו¿ ל‰),  יט,  ב  (מלכים  ּור"  ּׁ̆ ‡ַ

ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ י  ּƒכ נּו,  ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿  .‰ ל∆ּ ≈‡ ָכּ

ָ‡ר  ׁ¿̆ ַעל   ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ן  רו… ¿̇ ƒי לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆

מּו˙  ¿„ ּƒב ם  ≈‰ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ י-ָ‡ָ„ם,  נ≈ ב¿ּ

ו…  ׁ̆ פ¿ ַנּ ׁ∆̆  ‡ ָלּ ם, ‡∆ ָח„ ָל‰∆ ∆‡ „ יסו… ƒָח„ ו ∆‡

 ,˙ נו… יו… ל¿ ˙ ָ‰ע∆ ל ַמֲעלו… ∆‡ ‰ ָ̇ ‰ ָעל¿ ל ז∆ ׁ∆̆

 , ֲ‡ָו˙ו… ַּ̇ ָמ˙ו… ַעל  יל ָחכ¿ ׁƒ̆ מ¿ ƒ‰ ‰ י ז∆ ּƒכ(‚)

‚. כי ז‰ ‰מ˘יל חכמ˙ו 
משכן  ˙‡ו˙ו.  על 
במוח,  היא  החכמה 
היא  התאוות  משכן 
בלבו אדם. על ידי יראת 
האדם  מסוגל  שמים 
על  חכמתו  להשליט 
שביאר  וכמו  תאותו, 
רבי  הגאון  בהרחבה 
על  זצ״ל  לופיאן  אליהו 
״שופטים  הפסוק 
בכל  לך  תתן  ושוטרים 
שעריך״ (דברים טז, יח), 
לרמוז  הכתוב  שכוונת 
על חושי האדם, שקודם 
יחשוב  בהם  שישתמש 
לפני  הוא  עומד  כאילו 
שופט ומצפה לפסק דינו 
להשתמש  וכיצד  אם 

בהן. ומיהו אותו שופט? – השכל שנתן לנו הבורא, צלם אלקים הנקרא נשמה, 
כפי שנאמר: ״ויפח באפיו נשמת חיים״ (בראשית ב). הוא השופט את האדם 
על פי ציווי התורה ואזהרותיה. אמנם, עדיין זקוק ה״שופט״ ל״שוטר״ שהוא 
הממונה לבצע את פסק הדין. ומי הוא אותו שוטר? – יראת שמים, שבעזרתה 
יכול האדם להכריח את עצמו לציית לשכל. שהרי הרשעים יש להם שכל, 

בי‡ורים
ולגאלני), כענין שנאמר (בעת שהותו בבית לבן) ״ויאמר אלי מלאך האלהים 
בחלום יעקב וגו׳ אנכי האל בית אל״ (רש״י בראשית מח, טז). 21. וי˘ר ‡ל 
עליו  התחזק  יעקב,  עם  נאבק  עשו)  (שרו של  המלאך  כאשר  ויוכל.  מל‡ך 
יעקב ונצחו, וסוף היה שהודה לו המלאך על הברכות שברכו אביו לפני מותו 
ו‚ו'.  ‰‰ו‡  בליל‰  וי‰י   .22 שהן שלו).  וטען  בתחילה  עליהן  ערער  (שעשו 
לאחר שנלחם סנחריב בכוש, חזר ובא על ירושלים להלחם בה, וכשבא לנוב 

‰. לעולם יחמו„ לעלו˙ 
˘‰ו‡  מעל‰  ‡ל 
שלא  ממנ‰.  למעל‰ 
במעלות  יסתפק 
ישאף  אלא  שהשיג, 
ומי  ויותר.  יותר  לעלות 
לנו חכם כשלמה המלך 
ע״ה, שאמר עליו הכתוב ״וה׳ נתן חכמה לשלמה כאשר דבר״ (מלכים-א ה כו) 
וממנו נלמד את הדרך לזכות בחכמה, כשנתבונן מפני מה זכה לה שלמה. 
ומקרא מפורש למעלה ממנו (מלכים-א ג ה-יב): ״בגבעון נראה ה׳ אל שלמה 
וגו׳ ויאמר אלוקים שאל מה אתן לך וגו׳, ויאמר שלמה וגו׳, ונתת לעבדך לב 
שומע לשפוט את עמך להבין בין טוב לרע וגו׳, ויאמר אלוקים אליו יען אשר 
שאלת את הדבר הזה ולא שאלת לך ימים רבים ולא שאלת לך עושר וגו׳ 
ושאלת לך הבין לשמוע משפט, הנה עשיתי כדברך הנה נתתי לך לב חכם 

ונבון וגו׳״. 
אל  הרבה  תשוקתו  בעבור  ורק  אך  לחכמה  זכה  שלמה  כי  כאן  מתבאר 
החכמה, עד שלא ביקש דבר אחר זולתה, לא עושר ולא אריכות ימים, באשר 
הרמב״ם  שכתב  כמו  כלל,  ערך  להם  אין  חכמה  בלי  חיים  כי  שלמה  ידע 
 - תורה  תלמוד  בלא  ומבקשיה  חכמה  בעלי  ״וחיי  ה״א):  פ״ז  רוצח  (הלכות 
כמיתה חשובין״. על כן שאל שלמה אך ורק חכמה, ובעבור זה זכה לה, כי 
תשוקת החכמה היא המזכה את בעליה בחכמה. ומכאן נראה ללמוד ״חכם 
ויזכה  שמו,  יקרא  לב״  ״חכם  באמת  חכמה  ומבקש  השואף  אדם  מהו,  לב״ 

לחכמה כמו שכתוב: ״ובלב כל חכם לב נתתי חכמה״.    
ומצינו בתפילתו של עתניאל בן קנז: ״ויקרא יעבץ לאלקי ישראל לאמר אם 
ברך תברכני והרבית את גבולי והיתה ידך עמי ועשית מרעה לבלתי עצבי, 
ויבא אלקים את אשר שאל״ (דה״י-א ד, י). אם ברך תברכני – בתורה, והרבית 
את גבולי – בתלמידים, והיתה ידך עמי – שלא ישתכח תלמודי מלבי, ועשית 
הרע  יצר  ישגבני  שלא   – עצבי  לבלתי  כמותי,  רעים  לי  שיזדמנו   – מרעה 
לשאול  בנסיסי  הולך  הריני  לאו  ואם  מוטב,  כן,  עושה  אתה  אם  מלשנות, 

 ׁ̆ ׁ ּ≈̆ ַמ ‰ּו‡ מ¿ ׁ∆̆ ׁ̆ כ¿ּ י ּ ƒ‚ ָ‡ָ„ם ַמר¿ ׁ∆̆  , ׁ̆ ּו ׁ ּ̆ ּƒַח ַ‰מ י ‰ּו‡ כ…ּ ׁƒ̆ י ƒֲחמ‰ַ

ָ„ָבר. ב¿ּ

 

 ‰ ֻעָלּ ין פ¿ּ ≈‡ ו¿ ָ‰ָ‡ָ„ם,   ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע ם  ָלּ 23ֻכּ לּו  ַ‰ָלּ  ˙ חו… ‰ כ…ּ ָּׁ̆ ƒֲחמ
ב  ַ‰ל≈ּ 24ו¿  ,˙ חו… ַ‰כ…ּ  ˙ ׁ∆̆ ֲחמ≈ מ≈ ָח„  ∆‡ ל…‡  ב¿ּ י˙  ׂ ≈̆ ַנֲע  

ל  ב ָכּ ּ ים ַלל≈ ƒ‡י ƒב ּלּו מ¿ ≈‡‰ָ ˙ חו… ‰ כ…ּ ָּׁ̆ ƒי ֲחמ ּƒם, כ י‰∆ ≈„ ל ַעל י¿ ע≈ ּפו…

ׁ̆ ּבו…  ב י≈ ּ ם. ַ‰ל≈ י‰∆ ˙ ַ‡ֲחר≈ כ∆ ׁ∆̆ מ¿ ƒָב‰ נ ָׁ̆ ‰ ּוַמח¿ ׂ ∆̆ ָכל ַמֲע ָין, ו¿ נ¿ ƒע

ן  ‚ו… ָח‰, ַ‰ָיּ כ¿ ּׁƒ̆ ‰ַ ן ו¿ רו… ָכּ ּ ƒֲעָנָו‰, ַ‰ז‰ָ ֲ‡ָו‰ ו¿ ן ַ‰ַ‚ּ ‚ו… ˙, כ¿ּ ˙ ַרּבו… עו… ּ ≈„

ָכל  25ו¿  .˙ ַרּבו…  „ עו…  ׁ̆ י≈ ּלּו  ָכ‡≈ ו¿ ָ‰ַעּזּו˙,  ו¿  ˙ ׁ∆̆ ַ‰ב…ּ ָח‰,  מ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿

י ַ‰ּסּוָמ‡ ל…‡  ּƒכ ,˙ חו… ˙ ַ‰כ…ּ ׁ∆̆ ן ֲחמ≈ ƒמ ˙ ּ˜ו… ַחז¿ ¿̇ ƒמ ˙ עו… ּ ּלּו ַ‰„≈ ≈‡

.‰ ∆‡ ּלּו ָ‰ָי‰ רו… ƒ‡ ˙ כ¿ּ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ יּוַכל ל¿

 

י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ יַע 26ַל ּ ƒ‚‰ַ חו… ל¿ ָכל כ…ּ ל ב¿ּ ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒב י ָבּ ל¿ ּƒל ָ‡ָ„ם ַ‰נ ן ָכּ ָלכ≈
ָב‰,                       טו… ַמֲעָל‰  ל¿ ָ‡ָ„ם  יַע  ּ ƒ‚ ƒ‰ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ ָב‰,  ַ‰ּטו…

בי‡ורים
23. כולם מע˘‰ ‰‡„ם. חמשת הכוחות הללו כוללים את כל מעשה האדם. 
24. ו‰לב פועל על י„י‰ם. פירוש, הלב פועל על ידי אחד מחמשת הכוחות, 
ראתה.              שהעין  מה  חומד  הלב  אזי  ראתה  שהעין  לאחר  הראות,  כח  כגון 
25. וכל ‡לו ‰„עו˙ מ˙חז˜ו˙ מן חמ˘˙ ‰כוחו˙. לדוגמא, הלב מתגאה מכח 
השמיעה - ממה ששמע כיצד מהללים אותו, וכן מכח הראיה - ממה שרואה 
יוכל  לא  הסומא  כי  שממשיך,  (וזהו  הבריות.  בעיני  כבודו  ואת  עשרו  את 
‰טוב‰.         ל˙כלי˙   .26 הדרך.  זה  על  וכן  רואה),  היה  כאילו  להתגאות 
ששאיפתו תהיה להגיע לשלימות המעלות, דהיינו לקצה המדרגות העליונות 

ַ‰ר  ב¿ּ ן  כ…ּ ׁ¿̆ ƒי י  ƒמ ָך,  ל∆ √‰‡ָ ב¿ּ ָי‚ּור  י  ƒ31מ" ָ‡ַמר:  ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָלּ‰, 

ָין  נ¿ ƒר ָ‰ע‡ָ ׁ¿̆ ˜" (˘ם טו, ‡ ב) ּו ∆„ ∆̂ ל  ים ּופ…ע≈ ƒמ ָּ̇ ך¿  ל≈ ָך. ‰ו… ׁ∆̆ ¿„ ָ̃

˙ ָ‰ָ‡ָ„ם, ָר‡ּוי  ן ַמֲעלו… רו… ¿̇ ƒי נּו  ר¿ ַכּ ז¿ ƒ‰ ׁ∆̆ יָון  כ≈ ו¿ ם.  ָׁ̆ ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

 ‰ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ַע„   , ָרָע˙ו… ו¿ טּובו…   , נּו˙ו… ּו‚¿ יבּו˙ו…  ׁƒ̆ 32ֲח ר  ָב‡≈ ל¿ ָלנּו 

ַחר  ב¿ ƒי י ּƒכ , ך¿ ל∆ ר ַ‰מ∆ּ ַ̂ יַע ַלֲח ּ ƒ‚ַי ר, 33ו¿ ָׁ̆ ך¿ ַ‰ָיּ ר∆ ּ יל „∆ ּƒכ ׂ ¿̆ י ַ‰ַמּ נ≈ פ¿ ƒל

ָר‰           ר≈ ב¿ּ לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ יָון  כ≈ּ  ,˙ בו… ַ‰ּטו…  ˙ ּ„ו… ּƒמ ַבּ חו…  כ…ּ ָכל  ב¿ּ ו…  ׁ̆ ַנפ¿

.˙ ל∆ ח ַ‰ס…ּ ַּ̃ ƒי ˙ 35ו¿ ס…ל∆ ר̃… ַ‰פ¿ּ ז¿ ƒ34י

 

ׁ̆ ָ‡ָ„ם  י≈ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ס  ע≈ ָמ‰ ּכו… ַעל-ח≈ ‰ּו‡ ַבּ ׁ∆̆ ׁ̆ ָ‡ָ„ם  „? י≈ ַ̂ י כ≈ּ
ם  ƒ‡ י ּƒכ ָלל,  כ¿ּ ס  ע≈ ּכו… ינו…  ≈‡ ו¿ ָעָליו   ˙ ב∆ ּׁ∆̆ ֻי מ¿ ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ׁ∆̆  

 ׁ̆ י≈ ו¿ ר,  ≈̇ יו… ב ב¿ּ ַבּ‰-ל≈ ּ ¿‚ ‰ּו‡  ׁ∆̆ ׁ̆ ָ‡ָ„ם  י≈ ו¿ ים,  ƒנ ָׁ̆  ‰ ַכָמּ ַעט ל¿ מ¿

ל…‡  36ו¿ ֲ‡ָו‰  ַּ̇ ַעל  ַבּ ‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ו¿  ,„…‡ מ¿ רּוַח  ַפל  ׁ¿̆ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ר  ≈̇ יו… ר-ּ‚ּוף ב¿ּ ‰ו… ‰ּו‡ ט¿ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ , ו¿ ֲ‡ָו˙ו… ַ̇ ֲ‰ל…ך¿ ב¿ּ ו… מ≈ ׁ̆ ע ַנפ¿ ַבּ ׂ ¿̆ ּƒ̇

 ׁ̆ י≈ ו¿  , יך¿ ƒר ָ̂ ַ‰ּ‚ּוף  ׁ∆̆ ים  ƒמּוָעט ים  ƒָבר ¿„ ƒל ּלּו  ƒפ‡ֲ  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒי ל…‡  ו¿

בי‡ורים
31. מי י‚ור ב‡‰לך. מי הוא הראוי לגור במשכנך? מי ראוי לדור בירושלים 
בה.           יגור  אשר  הוא   - וביושר  כראוי  לב, מעשיו  בתום  המתנהג  קדשך?  הר 
32. ח˘יבו˙ו ו‚נו˙ו, טובו ורע˙ו. פירוש, את המדות והדעות שבלב האדם 
יוכל  הישר  בדרך  ידי שיבחר  על  לחˆר ‰מלך.  וי‚יע   .33 והרעות.  הטובות 
להגיע לעולם הבא זך ונקי. 34. יזרו˜ ‰פסול˙. את הדעות והמדות הרעות 
שבו.          הטובות  ומדות  בדעות  רק  להשתמש  שיבחר  ‰סול˙.  וי˜ח   .35 שבו. 
˘בע נפ˘ו מ‰לך ב˙‡ו˙ו. שהוא מתאוה וחפץ לכל דבר ללא גבול  36. ול‡̇ 

ומדה, אף לדברים שאינם הכרחיים לקיום גופו.

ָלם  ָ‰עו… טּוב  27ל¿ יַע  ּ ƒ‚‰ַ ל¿  „ ƒו ּ„ָ  ‰ ַ‡ָוּ ¿̇ ƒנ

ר  ׁ∆̆ ָך ֲ‡ : "28ָמ‰ ַרב טּוב¿ רו… ָ‡מ¿ ‡ ב¿ּ ַ‰ָבּ

כ),  ל‡,  (˙‰לים  יָך"  ∆‡ יר≈ ƒל  ָּ̇ ַפנ¿ ָ̂

ַנַחל  ו¿ ָך  ∆̇ י ב≈ּ ן  ׁ∆̆ ּ ∆„ ƒמ ֻין  ו¿ ר¿ ƒ29י" ר:  מ≈ ‡ו… ו¿

ֲעָל‰  ַ‰ַמּ ם" (˘ם לו, ט). ו¿ ≈̃ ׁ¿̆ ַ̇ יָך  ֲעָ„נ∆

ָ‰ָר‡ּוי  ל  ∆‡  ‡ ָלּ ∆‡30 יַע  ּ ƒ‚ ַּ̇ ל…‡  ַ‰ז…ּ‡˙ 

בעצבוני,  מת  (הריני 
ויבא   – מיד  רש״י), 
אלוקים את אשר שאל״ 

(תמורה טז.). 
תיבה  כאן  הוסיפו  חז״ל 
לא  אשר  ״מיד״,  אחת, 
נרמזה בכתוב, כי מאחר 
באופן  היתה  שהתפילה 
של: ״אם אתה עושה כן 
הריני  לאו  ואם  מוטב, 

ומות  חיים  ענין של  היא  החכמה  ששלימות  כלומר,  לשאול״,  בנסיסי  הולך 
בן  בקשתו של  להיות  צריכה  כך  ״מיד״.   – נענה  הקב״ה  כזו  לבקשה  עבורו, 
תורה מאת הקב״ה שיחונן אותו בתורה, עליו לחוש בכל נימי נפשו כי אם הוא 
זוכה לתורה – מוטב, ואם לאו, הרי הוא הולך חס ושלום לשאול בלי תקוה. המבקש 

רחמים בהרגשה כזאת נענה מיד.
ויסוד נוסף למדנו, שהבקשה צריכה להיות על המדרגה הגבוהה ביותר. על 
אף שהיה עתניאל משופטי ישראל, ושלושת אלפים הלכות שנשתכחו בימי 
אבלו של משה החזיר בפלפולו (תמורה שם), לא היה ״שבע״ ומסתפק במה 
שיש לו אלא היה ״רעב״ ומבקש הכל, ורעבונו היה באופן שאם אין לו ״הכל״ 
הרי הוא אומלל והולך לשאול, ומשום כך זכה שתתקבל תפלתו. וזהו שאמר 
הכתוב (תהלים פא, יא): ״אנכי ה׳ אלוקיך המעלך מארץ מצרים הרחב פיך 
ואמלאהו״, ופירשו רש״י והראב״ע שהכוונה לתפילה: ״הרחב פיך״ ושאל ככל 

אשר תוכל ובכל הכח, ״ואמלאהו״ מיד. (שיחות מוסר, מאמר נ״ט). 

בי‡ורים
27. לטוב ‰עולם ‰ב‡. פירוש, דוד המלך לא הסתפק להשיג רק איזשהו חלק 
המעלה  ולפיסגת  המושלם  הטוב  אל  להגיע  התאוה  אלא  הבא,  בעולם 
שבעולם הבא. 28. מ‰ רב טובך. מה מאוד רב הטוב אשר גנזת לתת ליראיך 
מן השמים,  להם  הבא  מהטוב  ישבעו  בי˙ך.  ירוין מ„˘ן   .29 הבא.  בעולם 
ומימי נחל היוצא מהעדן תשקה אותם והוא מדרך משל לרוב השפע (מצודת 
ועמלו היה להשיג  ל‰. אל האדם שכל שאיפתו  30. ‡ל‡ ‡ל ‰ר‡וי  דוד). 

ולהגיע אל תכלית המעלות הטובות. 

של  ברייתו  מתחלת 
או  צדיק  שיהיה  האדם 
רשע , וכן אין שום דבר 
האדם  את  שמושך 
(טבעו)  תולדתו  בעיקר 
כלומר,  מסוימת,  למדה 
אותו  תמשוך  שתולדתו 
לזוז  אפשר  שאי  לדבר 
ממנו, שאם כן אין מקום 
לא למצוות התורה ולא 
עי״ש.  ועונש  לשכר 
משנה׳  ה׳לחם  והקשה 
שבת  במסכת  מהגמרא 
מבואר  ששם  (קנו.) 
האדם  נולד  שבו  ש׳יום׳ 
בשעת  השולט  ׳מזל׳  או 
לידתו משפיע על טבעו 
ותירץ,  ותכונותיו, 
לומר  הגמרא  שכוונת 
נטייה  לאדם  שיהיה 
קצת לדברים אלו, אבל 
הנאמר  על  היעב״ץ  וכ״כ  טבעו.  לשנות  האדם  של  ובבחירתו  שבידו  ודאי 
דור  בכל  ושתלן  עמד  מועטים  שצדיקים  הקב״ה  ״ראה  (לח:)  יומא  במסכת 
ודור״, שלכאורה הרי הדבר תלוי בבחירת האדם, אלא שיש בני אדם שנולדו 
בטבעם להיות צדיקים, אף שגם להם עדיין יש בחירה. וכן מצינו להיפך אצל 
וסילקו  הקב״ה  מיהר  לפיכך  ולהרשיע  לשוב  בדעתו  וקל  היה  ״צדיק  חנוך, 

והמיתו קודם זמנו״ (רש״י בראשית ה, כב). 

ם  ָ̇ ‡ו… ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿ י„  ƒ̇ ָע 44ו¿ ן  ֻכָוּ מ¿  ‰ ז∆

 ׁ̆ י≈ ו¿  ,˙ עו… ּ ≈„ ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒמ ר  ≈̇ יו… ָר‰  ≈‰ מ¿

 ‡ ָלּ ∆‡ , ˙ו… ָיּ ƒר ˙ ב¿ּ ַלּ ƒח ¿̇ ּƒיָנם ָלָ‡ָ„ם ב ≈‡ ׁ∆̆

ּבו…  ƒל ‰ נ∆ ּפו… ׁ∆̆ ים ‡ו…  ƒר ֲ‡ח≈ ם מ≈ ָ̇ ָלַמ„ ‡ו…

 . ּבו… ƒל ‰ ב¿ּ ָ̇ ָעל¿ ׁ∆̆ ָב‰  ָׁ̆ י ַמח¿ ƒפ מו… ל¿ ¿̂ ַע מ≈

ר…ב  ּ‰ ב¿ּ ׁ̆ ָבּ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ ׁ̆ י≈

יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ  ׁ̆ י≈ ו¿  ,˙ מו… ˜ו… ַ‰מ¿ּ

 ‰ מ∆ ּ„ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ ַעט.  מ¿  ‰ּ ָבּ  ׁ̆ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ ל¿

ר  ׂ ָ̆ ּוָב ָיָר˜  יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ יל,  ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇  ‰ ׂ ∆̆ עו… ל¿

ּלּו  ≈‡ ָכל  ו¿ ין,  ƒל פ¿ּ ל¿ ƒּופ ַלח  ּומ∆ ם  ƒּוַמי

ָח„  ∆‡ ל  ָכּ ƒמ ח  ַּ̃ ƒל יך¿  ƒר ָ̂ ים  ƒינ ּƒמ‰ַ

ם  ƒ‡ .‰ ב≈ּ ּ‰ ַ‰ר¿ ז∆ ƒַעט ּומ ּ‰ מ¿ ז∆ ƒעּור: מ ׁƒ̆ כ¿ּ

 ‰ ב∆ּ ם ַיר¿ ƒ‡ ,‰ ‰ 45ָרז∆ י∆ ¿‰ ƒר י ׂ ָ̆ ט ַ‰ָבּ ַמע≈ י¿

בי‡ורים
נוטה במהרה  זה אלא  נולד עם טבע  כלומר, שלא  ‡ו˙ם.  ל˜בל  וע˙י„   .44
וביתר קלות לקבל תכונה זו. 45. רז‰. יחסר במאכל (והאוכלו לא ישבע עקב 

מיעוט הבשר שאכל).

ו…  ׁ̆ ַנפ¿ ע  ַבּ ׂ ¿̆ ƒ̇ ל…‡  ָחָב‰,  ר¿  ׁ̆ פ∆ נ∆ ַעל  ַבּ

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָלם,  עו… ָבּ ׁ∆̆ ן  ָממו… ל  ָכּ ƒמ

ף" (˜‰ל˙  ס∆ ע כ∆ּ ַבּ ׂ ¿̆ ƒף ל…‡ י ס∆ ב כ∆ּ ≈‰…‡37"

ּלּו  ƒפ‡ֲ לו…  י  ּ„ַ ׁ∆̆ ר-רּוַח  ַ̂ ¿̃  ׁ̆ י≈ ו¿ ט),   ,‰

‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ו¿ ָרָכיו;  ¿̂ ל  ָכּ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ף  ּ…„ ר¿ ƒי ל…‡  ו¿ מּוָעט  ָ„ָבר  ב¿ּ

רּוָט‰  פ¿ּ ל  כ≈ ‡ו… ינו…  ≈‡ ו¿ ַעל-ָי„   ı ב≈ ˜ו… 38ו¿ ָרָעב  ָבּ מו…  ¿̂ ַע ף  ַס‚≈ּ מ¿

ם  ƒי„ַ ָיּ ַבּ נו…  „ ָממו… ַ‡ב≈ּ ‰ּו‡ מ¿ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ל, ו¿ „ו… ּ‚ָ ַער  ַ̂ ‡ ב¿ּ ָלּ ּלו… ‡∆ ּׁ∆̆ ƒמ

ל     ל≈ ‰ו… 39מ¿ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ עו… ּ ≈„‰ַ ָ‡ר  ׁ¿̆ ּלּו  ≈‡‰ָ ים  ƒָרכ ּ ¿„ ַעל  ו¿  . ו… ּ̇ ַ„ע¿ ל¿

ָבב  -ל≈ 41ַרך¿ ָמן,  ַרח¿ ו¿ ָזר  ַ‡כ¿ יב,  ƒ„ָנ ו¿ ן  ƒר-ַעי ַ̂ ן,  נ≈ ‡ו… 40ו¿

ן.  ∆‰ ‡ ָבּ ≈̂ ּיו… ָכל ַכּ ב, ו¿ יı-ל≈ ּƒמ‡ַ ו¿

˙ו…  ָיּ ƒר ב¿ּ  ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇ ƒ43מ ָלָ‡ָ„ם  ָ‰יּו  ׁ∆̆ ן  ∆‰ מ≈  ׁ̆ י≈  ,˙ עו… ּ ≈„‰ַ42 ָכל  ו¿
ל ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆ עו…  ב¿ ּƒט ׁ∆̆  ˙ עו… ּ ן „≈ ∆‰ ׁ̆ מ≈ י≈ , (ו)ו¿ ַבע ּ‚ּופו… י ט∆ ƒפ ל¿

„עו˙  מ‰ן  וי˘  ו. 
ז‰  ‡„ם  ˘ל  ˘טבעו 
(הלכ׳  הרמב״ם  מכוון. 
כתב  ד)  ה,  תשובה 
גזר  לא  שהקב״ה 

בי‡ורים
37. ‡ו‰ב כסף ל‡ י˘בע כסף. מי שאוהב לאסוף כסף לא ישבע ממנו, כי 
לעולם אין די לו במה שקבץ ורוצה להרבות עוד (מצודת דוד). ואמרו חכמינו 
ז״ל (קהלת רבה פ״ג י׳): ״אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, מי שיש לו מנה רוצה 
הכתוב  דרך  על  י„.  על   ıו˜וב  .38 מאות״.  ארבע  רוצה  מאתים  מאתים, 
במשלי (יג, יא). ור״ל, שקובץ הון עם מלאכת היד. ולמרות שהונו מתרבה, עם 
כל זה אינו אוכל פרוטה משלו אלא בצער גדול. 39. מ‰ולל. ערבוב והוללות 
ושטות (רש״י קהלת ב, ב). 40. ו‡ונן. דואג. (עיין סנהדרין (ק:) ״לא תעיל דויא 
ג)              כ,  (דברים  דבר.  מכל  וירא  מבוהל  לבב.  רך   .41 בליבך״).  (=דאגה) 
43. מ˙חיל˙ ברי˙ו. שנולד עם  והתכונות של האדם.  42. ‰„עו˙. המדות 

תכונות אלו, והמה טבועות בו משעת לידתו. 

 ,˙ לו… ם חו… י‰∆ ≈̇ ו… ׁ̆ פ¿ ַנּ ׁ∆̆ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ׁ̆ ב¿ּ ך¿ י≈ י, ָכּ ƒי ר…ב ַ‰ח…ל ƒפ ל ל¿ ַ‰כ…ּ

ים  ƒל ּ ¿̂ ַע ¿̇ ƒּומ ָב‰  ַ‰ּטו… ך¿  ר∆ ּ ∆„ ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ו¿  ,˙ ‰ָ50ָרעו… ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ו¿

ן  כ≈ ו¿ ָים.  ָחל¿ י  ƒפ ל¿  „…‡ מ¿ ן  י‰∆ ֲעל≈  ‰„ָ ב≈ כ¿ּ י‡  ƒ‰ ו¿  ,‰ּ ָבּ  ˙ כ∆ ָלל∆

ב  ים ָלַרע טו… ƒר י ָ‰‡…מ¿ לּו: "‰51ו… ים ַ‰ָלּ ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ר ָבּ מ≈ ָי‰ּו ‡ו… ע¿ ַׁ̆ י¿

ַמר  ים  ƒמ ׂ ָ̆  , ך¿ ׁ∆̆ ח… ל¿ ר  ‡ו… ו¿ ר  ‡ו… ל¿ ך¿  ׁ∆̆ ח… ים  ƒמ ׂ ָ̆ ָרע,  ב  ַלּטו… ו¿

ַמר:             ¡‡ נ∆ ם  י‰∆ ַוֲעל≈ כ);   ,‰ (י˘עי‰  ַמר"  ל¿  ˜ ּוָמ˙ו…  ˜ ָמ˙ו… ל¿

" (מ˘לי ב, י‚).  ך¿ ׁ∆̆ י ח… כ≈ ַ„ר¿ ˙ ב¿ּ כ∆ ר ָלל∆ ׁ∆̆ ˙ י… חו… ים ָ‡ר¿ ƒב "‰ַ52ע…ז¿

ים,  ƒל ַ‰ֲחָכמ ∆̂ כּו ‡≈ ל¿ ? י≈ ׁ̆ פ∆ י ַ‰נ∆ּ ƒל ַנ˙ ח√ ָּ̃ ַּ̇ י‡  ƒ‰ ‰ּוַמ „ ַ̂ י כ≈ ו¿
ַע„  ם  ָ̇ ‡ו… ים  ƒ„ ַלמ¿ּ מ¿ּ ׁ∆̆  ,˙ ו… ׁ̆ ָפ ּ ַ‰נ¿ י  ≈‡ פ¿ רו… ם  ≈‰ ׁ∆̆

ם  ∆‰ ָלּ ׁ∆̆  ˙ ָרעו…  ˙ עו… ≈„ ב¿ּ ים  ƒיר ּƒכ ַ‰ַמּ ו¿ ָב‰.  ך¿ טו… ר∆ ∆„ ל¿ ירּום  ƒז ח¿ ַיּ ׁ∆̆

ָ‡ַמר  ם  י‰∆ ֲעל≈ ם,  ָ̇ ‡ו…  ‡ ַרפ≈ּ ל¿ ָחָכם  ל  ∆̂ ≈‡ ים  ƒכ ל¿ ‰ו… יָנם  ≈‡ ו¿

זּו" (מ˘לי ‡, ז).  ים ָבּ ƒיל ƒו ָמ‰ ּומּוָסר ‡¡ ל…מ…‰: "53ָחכ¿ ׁ¿̆

ב,         ַ‰ּטו… ך¿  ר∆ ּ ∆„  ׂ̆ פ…ּ ¿̇ ƒל ם  ָ̇ ֲ‡ָו ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ ָמּ ַכּ  ׁ̆ י≈

בי‡ורים
מזיק לבריאותו. 50. ‰רעו˙. הדעות והמדות הרעות. 51. ‰וי ‰‡ומרים לרע 
טוב. הוי לכם הרשעים, האומרים על ה״עבודה-זרה״ שהיא טוב, ועל עבודת 
ה׳ שהיא ״טוב״ – אומרים שהיא רע, על המעשים הרעים שיביאו עליהם חושך 
- אומרים שהם אור, ואת המעשים הטובים שה׳ עושה אור למקיימם אינם 
עושים, שמים מר למתוק ומתוק למר. 52. ‰עוזבים ‡רחו˙ יו˘ר. העוזבים 
את הדרך הישרה והנכונה כדי ללכת בדרכים חשוכות ועקלקלות. 53. חכמ‰ 

ומוסר ‡וילים בזו. בתורה ובמוסר הטיפשים פורקי העול מזלזלים.

ט  ַמע≈ ם י¿ ƒ‡ ,ם ָלּ ן ֻכּ כ≈ . 46ו¿ חו… ל¿ ƒֲחַמ˙ מ ָכל מ≈ ¡‡ ‰ נ∆ י∆ ¿‰ ƒַלח ל…‡ י מ∆

 ‡ ≈‰ י¿ ַעט,  מ¿ יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ ַבּ  ‰ ב∆ּ ַיר¿ ו¿  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ ַבּ

ל  ָ̃ ׁ¿̆ ƒָח„ מ ל ‡∆ ָכּ ƒח מ ַּ̃ ƒר י ׁ∆̆ י, ֲ‡ ƒ̃ ל. ֲ‡ָבל ַ‰ָבּ ָ̃ ל¿ ֻ̃ ֲ‡ָכל מ¿ ַ‰ַמּ

 ‰ּ ָין ַ‰ז∆ נ¿ ƒָכע ָליו. ו¿ כ¿ ‡ו… ˜ ל¿ ב ּוָמ˙ו… ֲ‡ָכל ָער≈ ‡ ַ‰ַמּ ≈‰ ָ‰ָר‡ּוי, ָ‡ז י¿

ן ָ‰ֲעָנָו‰  ‚ו… ‰, כ¿ּ ֻרב∆ּ ן מ¿ ∆‰ ח מ≈ ַּ̃ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ׁ̆ ˙: י≈ ּ„ו… ƒמ 47ב¿ּ

ן  ‚ו… ַעט, כ¿ּ ן מ¿ ∆‰ ח מ≈ ַּ̃ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ׁ̆ י≈ ן, ו¿ י‰∆ מ≈ „ו… ˙ ו¿ ׁ∆̆ ַ‰ב…ּ ו¿

ל  ≈̃ ו… ׁ̆ 48 ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ יו… ¿‰ ּƒב ן  ָלכ≈ ּיּו˙.  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ו¿ ָ‰ַעּזּו˙  ו¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ

ל…‡  ו¿ ַח˙  פ¿ ƒי עּוָרּ‰, ל…‡  ׁƒ̆  ‰ ּ„ָ ƒל מ ָכּ ƒח מ ַּ̃ ƒל ם  ƒַני ‡ז¿ ס ַ‰מ…ּ ל∆ פ∆ ב¿ּ

ָב‰. י˙ ַ‰ּטו… ƒל כ¿ ַ̇ יַע ל¿ ּ ƒ‚ַי ‰ ז∆ יף, ָבּ ƒס יו…

 

ל  ּ‚ַ ֻ‰ר¿ ׁ∆̆ ‡ו…  ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ ל¿  ‰ ט∆ נו… עו…  ב¿ ּƒט ׁ∆̆ י  ƒמ ין,  ƒב ָ̇ ו¿ ַ„ע  ּ≈̇
ַ‡ך¿   ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ּוב  ׁ̆ ָל ּבו…  ƒל ל  ∆‡ ן  ּ≈̇ ƒי ל…‡  ו¿ ָרָע‰,   ‰ ּ„ָ ƒמ ב¿ּ  

 ˙ ּ„ו… ƒמ ַעל ב¿ּ ¿‚ ƒי ַ‡ס ו¿ מ¿ ּ ƒי ׁ∆̆ ˙ו…  י‡ ‡ו… ƒב ‰ מ≈ ּ‰ - ז∆ ר ָבּ ב≈ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒי„ מ ƒמ ָּ̇

י  ƒל ח√ ‰ּו‡  ין  ƒּסּור ּ ƒי‰ַ ו¿ ַער  ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ב  ≈‡ ַ‰כ¿ּ ר…ב  ׁ∆̆ מו…  ּוכ¿  .˙ בו… טו…

י  ƒל ח√ ָבּ ׁ∆̆ מו…  ּוכ¿  ; ׁ̆ פ∆ ַ‰נ∆ּ י  ƒל ח√ ם  ≈‰  ˙ ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ ר…ב  ן  כ≈ּ ַ‰ּ‚ּוף, 

ים  ƒל ן ַ‰חו… ƒמ ׁ̆ י≈ ו¿ ˜ ַמר,  ˙ו… ַ‰ָמּ ˜ ו¿ ר ָמ˙ו… ים ַ‰ַמּ ƒֲעמ ַ‰ּ‚ּוף טו…

ב,  ַ‰ּטו… ַמֲ‡ָכל   ‡ נ≈ ו… ׂ̆ ו¿ לו…  ב  ינו… טו… ≈‡ ׁ∆̆ 49 ַמֲ‡ָכל  ל¿  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆

בי‡ורים
46. וכן כולם. שאר מיני המאכלים והתבלינים שבתבשיל כירק ומים ופלפלין, 
צריך  מהן  אחת  שבכל  ״מדות״,  בשם  נקראו  ולכן  במ„ו˙.   .47 ימעט...  אם 
ו˜ל בפלס ‰מ‡זניים. מתבונן  להשתמש במדה הנכונה ובמינון המדויק. 48.̆ 
ביושר שכלו וברוחב הבנתו. 49. ˘‡ינו טוב לו. שאינו בריא לו אלא אדרבה, 

ן,  עו… מ¿ ׁƒ̆  ׂ̆ ַחפ≈ּ מ¿ּ ׁ∆̆ ן  ‡ּוב≈ ר¿ ƒל  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ָר‡ּוי.  ָכּ  ˙ בו… ַ‰ּטו…

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ֲחַמ˙  מ≈  , ‡ו… ¿̂ מו… ינו…  ≈‡ ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿  , ירו… ּƒּוַמכ

ן  ו… ׁ̆ ל¿ ָחר  ב¿ ƒנ ף  ס∆ "כ∆ּ ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ָר‡ּוי.  ָכּ ˙ו…  ‡ו…  ׂ̆ ַחפ≈ּ מ¿

לו…  ם  ל≈ּ ַׁ̆ ל¿ ּוָב‡  רו…  ֲחב≈ ַבּ  ‰ ׁ∆̆ ּנו… ׁ∆̆ י  ƒ59מ  - כ)  י,  (מ˘לי  י˜"  ּ ƒ„ ַ̂

 ˜ ∆„ ∆̂ ל 61ו¿ ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ ˙ ַּ̇ ƒמ‡ֲ יר 60ַבּ ּƒינו… ַמכ ם ‡≈ ƒ‡ ,ל ָ̃ ׁ¿̆ ƒמ ף ב¿ּ ס∆ כ∆ּ

ף  ס∆ יַנ˙ ַ‰כ∆ּ ƒח ב¿ ּƒי 62ב ƒ̃ ינו… ָבּ ≈‡ ׁ∆̆ ל ַ‡ך¿  יר ַ‰כ…ּ ּƒם, ‡ו… ַמכ ƒַני ‡ז¿ ַ‰מ…ּ

י  ּƒכ ף,  ס∆ ַ‰כ∆ּ ו¿ ל  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ ַין  נ¿ ƒע ב¿ּ ָזּ˜  ƒנ  ˙ יו… ¿‰ ƒל ב  רו… ָ̃  ׁ̆ י ƒ‡‰ָ  ‰ ז∆  -

 ˙ חו… ָפּ ח  ַּ̃ ƒי ם  ּ‚ַ ים.  ƒ‚י ּƒ‰ַ64ס ח  ַּ̃ ƒי ו¿ ף  ס∆ כ∆ ב¿ּ ן  ָמ‡≈ 63י¿ ים  ƒָעמ פ¿ ƒל

ים  ׂ ƒ̆ ל ‡ו… ָי ַּ̃ ל ַ‰ ָ̃ ׁ¿̆ ƒח 65מ ַּ̃ ƒי ‡ ָמּ ׁ∆̆ י  ּƒכ , ל ָ‰ָר‡ּוי לו… ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ƒמ

בי‡ורים
לחפ˘ ‰מ„ו˙ ‰טובו˙ כר‡וי. כי כדי לזכות לתורה ולמידות טובות אפשרי 
(ב, ד-ה): ״אם תבקשנה  יעמול על כך, כנאמר במשלי  הדבר רק אם האדם 
הרי  תמצא״,  אלוקים  ודעת  ה׳  יראת  תבין  אז  תחפשנה;  וכמטמונים  ככסף 
שבשביל השגת התורה והחכמה חייבים לבקשם לפחות כבקשת הכסף, וכן 
להוציאו  שיטרח  למי  רק  ועומד  שמור  והוא  שהוטמן  מטמון  כמחפש 
״לא  יגיע אל היעד הרצוי, כאמרם:  – לעולם לא  יתעצל  ממחבואו. אך אם 
יגעתי ומצאתי – אל תאמין״. 59. מי ˘נו˘‰ בחבירו. מלוה התובע את חבירו 
– אם המלוה אינו  והלוה פורע למלוה כסף במשקל  הלוה שיחזיר לו חובו, 
60. ב‡מי˙˙ ‰מ˘˜ל. אם המשקל שבו שוקלים את הכסף מדוייק  מכיר... 
‰מ‡זניים. אם שתי  וˆ„˜   .61 אבני המשקולות.  באמיתת  וכן  מזייף.  ואינו 
אחת  כף  ואין  בשוה  שוה  שמשקלם  וכן  ומאוזנים,  ישרים  המאזניים  כפות 
הוא  מהלוה  שמקבל  הכסף  אם  ‰כסף.  בבחינ˙   .62 מחברתה.  יותר  כבדה 
בקי  ואינו  מאחר  ימ‡ן.   .63 (פסולת).  סיגים  בו  מעורב  שאין  ונקי,  צרוף 
בבחינת הכסף אם הוא כסף נקי ומזוקק או שמא מעורב בו סיגים, הרי יתכן 
שמבלי משים ידחה את הכסף הצרוף והמזוקק וימאן לקחתו, ותחת זה יקח 
את הכסף המעורב עם סיגים. 64. ‰סי‚ים. פסולת הכסף. 65. מ˘˜ל ‰˜ל. 

י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ם  יו… ָכל  ב¿ּ ים  ƒב ׁ¿̆ חו… ו¿ ם,  ָל‰∆ ב  ּטו… ַמ‰  ים  ƒע ¿„ יו… יָנם  ≈‡ ו¿

ָין  נ¿ ƒע‰ָ  ‰ ז∆ ו¿ ם.  י‰∆ מ≈ י¿ ל  ָכּ ים  ƒ‚י ׂ ּƒ̆ ַמ יָנם  ≈‡ ו¿ ָנ‰,  יו… ל¿ ָ‰ע∆ ַמֲעָל‰ 

נו…  רו… ס¿ יר ח∆ ּƒינו… ַמכ ≈‡ ׁ∆̆ ָח„ - 54 ים ‰ּו‡: ָ‰‡∆ ƒָבר ּ י „¿ נ≈ ׁ¿̆ ֲחַמ˙  מ≈

ן  ‡ּוב≈ ר¿ ƒל  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ים,  ּƒנ‚ֻ ַ‰מ¿ ָרָכיו  ¿„ ּƒב ין  ƒח ַמב¿ ינו…  ≈‡ ו¿

ל  ָכּ ˙ו…  ‡ו…  ׂ̆ ַחפ≈ּ י¿ ּלּו  ƒפ‡ֲ  , ירו… ּƒַמכ ינו…  ≈‡ ו¿ ן  עו… מ¿ ׁƒ̆ ל¿  ׂ̆ ַחפ≈ּ ַ‰מ¿

ל…‡  ו¿ לו…  ¿̂ ∆‡  ‡ 55ָיבו… ים  ƒָעמ פ¿ּ  ‰ ָמּ ַכּ י  ּƒכ ‰ּו,  ≈‡ ָ̂ מ¿ ƒי ל…‡  ם  ַ‰ּיו…

י„  ƒמ ָּ̇ ב  ׁ≈̆ ‰ּו‡ חו… ׁ∆̆ י 56 ּƒף-ַעל-פ‡ַ ,‰ּ ן ָ‰ָ‡ָ„ם ַ‰ז∆ ‰ּו; כ≈ּ יר≈ ּƒַיכ

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ יָון  , 57כ≈ּ י‚ו… ׂ ּƒ̆ ב, ל…‡ ַי ‰ ַ‰ּטו… ׂ ≈̆ ׂ̆ ַמֲע ַחפ≈ּ ‰ ּומ¿ ׂ ∆̆ ֲע ַמ‰ ַיּ

 . נו… רו… ס¿ יר ח∆ ּƒַמכ

ב  ׁ≈̆ חו… ו¿  , ּבו…  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ָ‰ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ ַע  ≈„ יו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ ו¿
י‚  ׂ ּƒ̆ ַ‚ם ‰ּו‡ ל…‡ ַי ˙, ו¿ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒמ ח…ז ב¿ּ ¡‡ ל∆ ם ו¿ ∆‰ ‡˙ מ≈ ≈̂ ָל

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ  ׂ̆ ַחפ≈ּ ל¿ ל  ּ ≈̂ ַע ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆ ֲחַמ˙  58מ≈ ר,  ָׁ̆ ַ‰ָיּ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ָיָמיו  ל  ָכּ

בי‡ורים
‡ינו מכיר חסרונו. אדם שחולה ואינו מודע לכך, הרי כל זמן שלא נודע   ̆.54
לו על חוליו - לא ילך לדרוש ברופאים, כמו כן אדם שאינו מכיר בחסרונותיו 
ובדרכיו המגונים, הרי לא יתקן את עצמו מאחר ואינו מודע שזקוק הוא לכך. 
55. יבו‡ ‡ˆלו ול‡ יכיר‰ו. כמה פעמים יעמוד שמעון סמוך לראובן ובכל 
56. ˘‰ו‡ חו˘ב ˙מי„ מ‰  ואינו מכירו.  יזהה אותו מאחר  זאת ראובן לא 
57. כיון  יע˘‰. הוא מתבונן תמיד מה עליו לעשות כדי להשיג את הטוב. 
˘‡ינו מכיר חסרונו. כי בכדי להשיג את הטוב המושלם אפשר רק לאחר 
שעקר והסיר את הרע שבו, בבחינת ׳סור מרע ועשה טוב׳, ולכך כל זמן שאינו 
לא  הרי  המגונות,  ובאורחותיו  הרעות  במידותיו  ואינו מבחין  חסרונו  מכיר 
58. מחמ˙ ˘מ˙עˆל  יעקרם ולא יסירם ממנו וממילא לא ישיג את הטוב. 

שתי  הם  הלשונות 
טובות  אזהרות 
הנה  כי  מאד.  ומועילות 
הוא  במעשים  הפשפוש 
כלל  על  לחקור 
בו,  ולהתבונן  המעשים 
מעשים  בהם  הנמצא 
אשר  יעשו  לא  אשר 
פי  על  הולכים  אינם 
כי כל  וחוקיו,  ה׳  מצוות 
 – מאלה  ימצא  אשר 
אך  העולם.  מן  יבערם 
החקירה  הוא  המשמוש 
אפילו במעשים הטובים 
ולראות  לחקור  עצמם, 
היש בענינם איזה פניה 
(כגון  טובה  לא  אשר 
שבח  להשיג  כוונה 
להרויח  או  מבני-אדם 
ממון) או איזה חלק רע 
(כגון מעשה טוב שעלול 
לצאת ממנו נזק בעתיד 
או שיש בו הפסד לזולת 
שיצטרך  וכדומה) 
חלש  או  הוא  וחזק  הטוב  לבחון  בבגד  כממשמש  זה  והרי  ולבערו.  להסירו 
ובלוי, כן ימשמש במעשיו לבחון תכונתם (ענינם ותוכנם) בתכלית ההבחנה 
(בהבחנה מדוקדקת עד קצה היכולת) עד שישאר (האדם בעל המעשים) זך 

ונקי (ללא פניות וחלקים רעים במעשיו)״.

ָמ˙ו…  ׁ¿̆ ƒנ  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ָ‡ז  ו¿ ּנּו,  מ∆ּ ƒמ ים  ƒ‚י ּƒס‰ַ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒ̃ ‡ל… ‰ ל≈ ָ̃ ּ ָ̃ ֻז רּוָפ‰ ּומ¿ ¿̂

ף  ר≈ ּ…̂ ַל  ‡ ≈̂ ּ ַוי≈ ף,  ס∆ ָכּ ƒמ ים  ƒ‚י ƒס "ָ‰‚ו… 

ים,  ƒ‚י ּƒירּו ַ‰ס ƒס ָיּ ׁ∆̆ י" (מ˘לי כ‰, „) כ¿ּ ƒל כ∆ּ

רּוף. ָ̂ י  ƒל ‰ ַ‰כ¿ּ י∆ ¿‰ ƒז י‡ָ

 

ינו…  ≈‡ ו¿ ָ‰ָ‚יו  נ¿ ƒמ ב¿ּ  ‰ נ∆ּ ַׁ̆ ַ‰מ¿ ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ ו¿
 ‚‰ָ נ¿ ƒמ ב¿ּ ז  ח≈ ‡ו… ָח„  ∆‡ ַמן  ז¿ בּוַע,  ָ̃  

 ‚‰ָ נ¿ ƒו… מ˙ ‡ו… ˜ מ≈ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒָח„ מ ַמן ‡∆ ּוז¿  ‰ ז∆

 ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ָכָכ‰  ו¿ ר,  ַ‡ח≈  ‚‰ָ נ¿ ƒמ ז  ח≈ ‡ו… ו¿

 ı ָחפ≈ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם  ל¿  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ָלם.  עו… ל¿

ל…‡  ּכו… ו¿ ר¿ ַע ַ„ּ ≈„ ינו… יו… ≈‡ יר ו¿ ƒל ע ∆‡ ˙ כ∆ ָלל∆

˙ו…  ‡ו… ים  ƒיכ ƒל ַ‰ּמו… ים  ƒיל ƒב ּׁ¿̆ ‰ַ יר  ּƒַיכ

ַעם  ַפּ ם,  מ≈ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒ69מ ‰ּו‡  ן  ָלכ≈ יָ‰,  ל∆ ≈‡

 ‰ ע∆ ¿̇ ƒי ו¿ ַיֲחז…ר  ו¿ ָח„,  ∆‡ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ך¿  ל≈ י≈ ַ‡ַח˙ 

בי‡ורים
69. מ˘˙ומם. מתבלבל בהליכתו ותועה בדרכו מאחר ואינו מכיר את הדרך 

הסלולה המובילה לעיר.

ל  ָכּ ƒם, מ ƒַני ‡ז¿ מ…ּ ַבּ ׁ∆̆  „ ב≈ ף ַ‰ָכּ ַכּ ף ַבּ ס∆ ַ‰כ∆ּ

ם  ƒ‡ ּלּו ƒי ָטעּו˙. ‡ו… ֲ‡פ י„≈ ƒל ‡ ּלּו ָיבו… ≈‡

ינו…  ≈‡ ם  ƒ‡ ל,  ָ̃ ׁ¿̆ ƒמ ּוב¿ ף  ס∆ כ∆ ב¿ּ י  ƒ̃ ָבּ ‰ּו‡ 

ב  ָער≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ָר‡ּוי, ‡∆ ל ּבו… ָכּ כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒמ

י  ƒ̃ ָבּ ‰ּו‡  ם  ƒ‡ ֲ‡ָבל  ים.  ƒ‚י ƒס ּפו…  ַכס¿ ב¿ּ

ל ּבו…  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒף, ּומ ס∆ ל ּוַבכ∆ּ ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ל - ַבּ כ…ּ ַבּ

ָר‡ּוי  ָכּ ם  ל≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ66מ ‰ּו‡  ָ‡ז   - ָר‡ּוי  ָכּ

 ‰ ָמּ ּ ƒ„ ן  ָלכ≈ ל.  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ַבּ ם  ל≈ ָׁ̆ ו¿ י  ƒ̃ ָנ ף  ס∆ כ∆ּ

י˜  ּ ƒ„ ּ ַ̂ י ַ‰ ּƒָחר, כ ב¿ ƒף נ ס∆ כ∆ י˜ ל¿ ּ ƒ„ ַ̂ ן  ו… ׁ̆ ל¿

ָכל  ו¿ ָ‰ָרע  ו¿ ב  ַ‰ּטו… יר  ּƒכ‰ַ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂

ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ּול¿ ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

‚ּופו…  67ב¿ּ ַח  ר≈ טו…  ˙ יו… ¿‰ ƒל ו¿ ָר‡ּוי,  ָכּ ן  ∆‰ ָבּ

ח…ז  ¡‡ ל∆ ו¿ ּו˙  ׁ̆ פ¿ּ ּƒט‰ַ ַלֲעז…ב  ָמ˙ו…  ָחכ¿ ּוב¿

 ˙ בו… ֲערו… ַּ̇ יר  ƒס‰ָ 68(ז)ּול¿ בּוָנ‰  ּ¿̇ ַבּ

˙ערובו˙  ול‰סיר  ז. 
‰סי‚ים ממנו. ה׳מסילת 
ג)  מבאר  (פרק  ישרים׳ 
בבדיקת  שלבים  שני 
לדחות  א.  המעשים: 
ב.  הרעים.  המעשים 
לזכך המעשים הטובים. 
וז״ל: ״הנה הרוצה לפקח 
הנה  שתים  עצמו,  על 
ההשקפות הצריכות לו: 
מהו  שיתבונן  האחת, 
שיבחר  האמיתי  הטוב 
בו האדם והרע האמיתי 
שינוס ממנו. והשניה, על 
הוא  אשר  המעשים 
הם  אם  לראות  עושה, 
מכלל  או  הטוב  מכלל 
הרע... ודבר זה הודיעונו 
באמרם  ז״ל  חכמינו 
לו  ״נוח  יג):  (ערובין 
יותר  נברא  לאדם שלא 
ועכשיו  משנברא, 

ששני  ותראה  במעשיו״.  ימשמש  לה:  ואמרי  במעשיו;  יפשפש   – שנברא 

בי‡ורים
אבן המשקולת ששוקלים כנגדה בשתי כפות המאזניים, האבן מכאן והכסף 
פחות.              ישקול  הכסף  גם   - הגדולה  במקום  הקטנה  האבן  יקח  ואם  מכאן, 
ב‚ופו   .67 נקי...  כסף  דהיינו  כראוי  תשלום  מקבל  כר‡וי.  מ˘˙לם   .66
יצרו  לכבוש  הרעות,  מידותיו  על  להתגבר  בגופו  להתאמץ  הן  ובחכמ˙ו. 
ולהכניע תאותו, והן להשתמש בחכמתו ולהבחין בשכלו במדות הרעות כדי 
אדם  צריך  טוב  במעשה  גם  ‰סי‚ים.  ˙ערובו˙  ול‰סיר   .68 מתוכו.  לבערן 

לבחון שהמעשה יהיה זך ונקי ושלא יהיה מעורב בו משהו מהרע.
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הגאוה  כמדת  רעות 
שמים.  יראת  מונעות 
בל  אפו  כגובה  ״רשע 
ד)  י,  (תהלים  ידרוש״ 
אני  סבור  המתגאה 
ואפסי עוד, ואינו מסוגל 
מלכות  עול  עליו  לקבל 
מדת  כן  שמים. 
מדה  ה׳קשה-עורף׳ 
ועקשן  מאד,  עד  מגונה 
רצונותיו,  פי  על  רק  חי 
דבר  לשמוע  מוכן  ואינו 
אפילו  המפריע  חכמה 
להנחותיו  במעט 

ורצונותיו המוקדמות.
בשלח  בפרשת  ומצינו 
״וילונו העם  טו):  (שמות 
מה  לאמר  משה  על 
ה׳  על  ויצעק  נשתה, 
        - נסהו״  ״ושם  וברש״י  נסהו״,  ושם  ומשפט  חק  לו  שם  שם  עץ...  ה׳  ויורהו 
רחמים  עלינו  בקש  יפה  בלשון  במשה  נמלכו  שלא  ערפו  קשי  וראה  לעם 
ישראל             מכלל  התורה  תובעת  נתלוננו״.  אלא  לשתות  מים  לנו  שיהיה 
ואף           הקב״ה.  על  התלוננות  לכדי  אותם  הביאה  זו  מדה  ׳קשה-עורף׳,  מדת 
מכל          הקב״ה,  נסי  בעיניהם  הכל  וראו  סוף  ים  קריעת  לאחר  מיד  שהיו 
נותנת           וברורה, כי המדה אינה  מקום הקשיות מפריעה להתלמדות פשוטה 
שאפילו                  עצמו,  על  זאת  לראות  יכול  ואדם  רצונותיו.  על  לותר  לו 
מאשר  שונה  להתנהג  עליו  משפיעות  אינם  בעיניו  שראה  ברורים  דברים 

הורגל.
וכמו כן כל המדות כולם מפריעים ליראת שמים. ולכן כדי להשיג יראה חייב 

לעקור מקרבו את מדותיו הרעות. 
ט. ו‡ם ˙˙יר ˜˘ר ‰יר‡‰ יב„לו ממך כל ‰מ„ו˙ ‰טובו˙. מצאנו שיראת 
להשגת  והאמצעי  היסוד  היא   - עצמה  בפני  מצוה  היותה  מלבד   – שמים 

 ׁ̆ י ƒ‡ ל ָכּ י  ּƒל, כ ַלכ…ּ יַע  ƒ„ ‰ו… ׁ̆ ל¿ י≈ ן  ָלכ≈
י  י„≈ ƒל ו…  ׁ̆ ַנפ¿ י‡  ƒב‰ָ ל¿  ‰ ∆̂ ָ‰רו…

ב  ָער≈ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂  ,˙ בו… ַ‰ּטו…  ˙ ּ„ו… ƒמ

י  ּƒכ ,‰ ּ„ָ ƒּומ ‰ ּ„ָ ƒל מ ם ָכּ ƒם ע ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי

ל  ˙ ָכּ ∆̃ ז∆ ח¿ ר ַ‰ַמּ ׁ∆̆ ∆̃ י‡  ƒ‰ ם ּׁ≈̆ ‰ַ ˙‡ַ ר¿ ƒי

יסּו‰ּו  ƒנ כ¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ַלחּוט  ָמ‰  „ו… ו¿  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

רּו  ׁ¿̆ ָ̃ ו¿  ,˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ י  ר≈ חו… ך¿  ˙ו… ל¿

ל  ָכּ י˜  ƒז ַ‰ח¿ ל¿ י˙ו…  ּƒ̇ ח¿ ַ̇ ב¿ּ ים  ƒר ָׁ̆ ¿̃

 ˜ ≈̇ ָנּ ƒ‰ ב¿ּ י  ּƒכ  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡  -  ˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ

ך¿  ָכּ  ,˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ ל  ָכּ לּו  פ¿ּ ƒי ר  ׁ∆̆ ּ ∆̃ ‰ַ

 ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ  ˙ ∆̃ ז∆ ח¿ ַ‰ַמּ י‡  ƒ‰  ‰‡ָ ר¿ ּ ƒי‰ַ

לּו  ¿„ ָבּ ƒי  ,‰‡ָ ר¿ ּ ƒי‰ַ ר  ׁ∆̆ ∆̃ יר  ּƒ̇ ַּ̇ ם  ƒ‡ (ט)ו¿

ן  כ≈ ו¿ י  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ַבּ ן  כ≈ ו¿ ר,  ַ‡ח≈ ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ

ָחָכם:  ‡ ּבו… ָ‡ַמר ‰∆ ≈̂ ּיו… ַעל ַכּ י. ו¿ ƒיע ƒב ר¿ ָבּ

ר ל…‡  ׁ∆̆ ּנּו, ֲ‡ ע∆ ּ ַי‚¿ ּ¿̇ ים  ƒיל ƒס "70ֲעַמל ַ‰כ¿ּ

טו).  י,  (˜‰ל˙  יר"  ƒע ל  ∆‡  ˙ כ∆ ָלל∆ ָיַ„ע 

ים                    ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַעל  מ…ל  ַלח¿  ׁ̆ י≈ ָכך¿  ל¿

ָ„ם  ַלמ¿ּ ל¿  ,‡ ו¿ ָּׁ̆ ‰ַ י  ל≈ ַ‰ב¿ ב¿ּ ים  ƒבּוע ‰ַ71ט¿ּ

ם  ƒַני ‡ז¿ ַ‰מ…ּ ר  ׁ∆̆ י… ו¿ ל  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ  ˜ ∆„ ∆̂

ים,  ƒר ָׁ̆ ים ַ‰י¿ ƒָרכ ּ ם „¿ ˙ ָל‰∆ רו… ‰ו… ף ּול¿ ס∆ יַנ˙ ַ‰כ∆ּ ƒח יָעם ב¿ּ ƒ„ ‰ו… ּול¿

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ‰ ָלּ ƒס 72מ¿ ָחָנ˙ו…  ַ‰ב¿  ˙ ַלּ ƒח ¿̇ ּƒב ָ‰ָ‡ָ„ם  ר…ר  ב¿ ƒי ַמַען  ל¿

‰ּו‡  ו¿ ָב‰,  ַ‰ּטו… ל  ָכּ ם  ָׁ̆ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ן  ׁ≈̆ „ָ ו¿ ַרֲעָנן  ם  ָמ˜ו… ל¿ ‰ּו  י‡≈ ƒב ּ¿̇

‰ּו‡            ו¿ ים,  ׂ ƒ̆ ֲע ַ‰ַמּ ל  ָכּ ף  73סו… ‰ּו‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ם,  ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי

ָ‡ָ„ם,  ל  ָכּ ƒמ ל  ≈‡ ו… ׁ̆ מו…  ׁ¿̆ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ָל‰  ≈‡ ּׁ¿̆ ‰ַ74

 "‰‡ָ ר¿ ƒי ל¿ ם  ƒ‡ י  ּƒכ  , ך¿ ָמּ ƒע מ≈ ל  ≈‡ ׁ…˘ יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰ "ַמ‰  יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

 ‰‡ָ ר¿ ּ ƒ(ח)ַ‰י י  ּƒ̇ ל¿ ּƒב ב  ָׁ̆ ח¿ נ∆  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע ּום  ׁ̆ ין  ≈‡ ו¿ יב),  י,  („ברים 

ָר‰. ‰ו… ַ‰ט¿ּ

‰ט‰ור‰.  ‰יר‡‰  ח. 
יחזקאל׳  ׳אור  בספר 
עו)  עמוד  ומוסר,  (יראה 
יראת  להשיג  כדי  כתב: 
ראשית  חייב  שמים 
הענינים  מנפשו  לעקור 
ליראה.  המפריעים 
ורצונות  תאוות 
מתנגדות  עולם-הזה 
ליראת שמים, וכן מדות 

בי‡ורים
70. עמל ‰כסילים ˙י‚ענו. כסילותם גורם להם עמל המיגען, אשר לא למדו 
דרכי מבואות העיר (ללכת בדרך כבושה, וטורח הרבה) ומתיגע ליכנס דרך 
פחתים ובצעי המים ויגע בטביעות רגליו בבוץ (רש״י). 71. ‰טבועים ב‰בלי 
בהם  שאין  בהבלים  ושרויים  ממש,  בהם  שאין  בדברים  השקועים  ‰˘ו‡. 
73. סוף כל ‰מע˘ים. תכלית כל  72. מסיל‰. דרך סלולה וישרה.  תכלית. 
דבר ככתוב בסוף קהלת: ׳סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו 

שמור כי זה כל האדם׳. 74. ‰˘‡ל‰. הבקשה אשר ה׳ מבקש מכל אדם.

והדעה, והוא מסור בידי 
מסור  יצרו  ואין  יצרו 
שיהא  יתכן  לא  בידו, 
שבין  במצוות  שלם 
ואם  למקום,  אדם 
ידועה  במדה  מקיימן 
שאינו  מפני  רק  הוא 
התנגדות  בהן  פוגש 
המדות  אחת  מטעם 
בהפגשו  אבל  המגונות, 
לא  שלהן  בהתנגשות 
תעמוד יראתו בפניהן״!

 - מתוקנות  מדות  ללא 
אי אפשר להיות שלמים 
אדם  שבין  במצוות  אף 
למקום, ואם אם נראה לעין שמקיים מצוות בשלמות הוא רק מפני שלא בא 

לידי נסיון, ואילו בא לידי נסיון לא היה עומד בו!  
ואין  לתורה  לעלות  אותו  שמכבדים  חרד  דוגמא:  איש״  ה״חזון  לכך  ומביא 
הכיבוד מספיק לו לפי מעלתו ולכן הוא אינו עולה – מידת הכבוד שבו גרמה 

לו לעבור על: ״ועוזבי ה׳ יכלו״ – זה שקורין לו לעלות לתורה ואינו עולה.
האדם הזה מקולקל בשורשו שיצר הרע שופטו וכל עשיית מצוותיו הן פרי 
ההרגל המתאימות לכבודו ולתאוותיו ולהלך חייו, אך נסו לפגוע בו כי אז 

תתהפך הקערה על פיה! 

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ּון  ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿

ל                  ָיכו… ָחָכם  ∆‰  ,˙ ָרעו… ו¿  ˙ בו… טו…

יל  ƒס ַ‰כ¿ּ ו¿  ,˙ בו… טו… ל¿  ˙ ָ‰ָרעו…  ˙ ו… ׂ̆ 75ַלֲע

.˙ ָרעו… ˙ ל¿ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒ76מ ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע

ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒמ ינו…  ≈‡ ו¿ ך¿  ׁ∆̆ ח… ַבּ ך¿  ל≈ ‰ו… ׁ∆̆ י  ƒמ
 ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ∆‡  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ּון  ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿

ן  ‚ו… יו, כ¿ּ ָ̇ ֻכּיו… ל ז¿ ˙ ָכּ ∆„ ַ‡ב∆ּ ‰ ַ‰מ¿ ּ„ָ ƒּבו… מ

ר            ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ב¿ּ  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒ‰ַ77מ

בי‡ורים
75. לע˘ו˙ ‰רעו˙ לטובו˙. להשתמש עם המדות הרעות למטרה טובה, כגון 
הגאוה  במדת  וכן  חכמה׳.  תרבה  סופרים  ל׳קנאת  להשתמש  הקנאה  במדת 
במדת  כגון,  לרעו˙.  טובו˙  מ„ו˙   .76 ה׳׳.  בדרכי  לבו  ל׳ויגבה  להשתמש 
ובמדת אהבה, ישתמש לאהוב את  הרחמנות ישתמש לרחם על האכזרים. 
טובים,  ובמעשים  בתורה  אף שהוא מלא  במע˘יו.  ‰מ˙‚‡‰   .77 הרשעים. 
מכל מקום אסור לו להתגאות בכך, כשכל כוונתו בזה להתגדל ולהשתרר על 

בני אדם. 

ין  ≈‡ ׁ∆̆ ּוכ¿  ,˙ בו… טו…  ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ ָך  מ¿ּ ƒמ

ָר‰  ו… ּ̇ ָך  ָי„¿ ין ב¿ּ ≈‡ ,˙ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒָך מ ָי„¿ ב¿ּ

לּוָי‰  ּ¿̇ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ל  ָכּ י  ּƒ(י)כ  ,˙ וו… ¿̂ ƒּומ

״ותיראן  טובות.  מידות 
האלקים  את  המילדות 
דבר  כאשר  עשו  ולא 
מצרים  מלך  אליהן 
הילדים״  את  ותחיין 

(שמות א, יז). ובמסכת סוטה (יא:) דורשת הגמרא: ״ותחיין את הילדים – תנא 
לא דיין (למילדות) שלא המיתו אותן (את הילדים) אלא שהיו אף מספיקות 
להם מים ומזון״ (ומסייעות להחיותם, דהיינו שהיו מחביאות אותם בבתיהן 

ומגדלות אותם. רש״י).
מסירות נפשן של המילדות מוכיחה בלי ספק על מידותיהן הטובות ועל טוב 
ליבן. מדוע אין התורה מדגישה תכונות אלו? מדוע הזכירה התורה רק את 

יראת האלקים שלהן?
בספר ׳זכרון מאיר׳ מבאר, שמכח מידות טובות לבד לא היו המילדות יכולות 
הם  המלך  צו  הפרת  מתוך  כאלה  נפלאים  מעשים  שעשו.  מה  את  לעשות 
יכול  אלקים  ביראת  שספוג  מי  רק  אדם.  שבכח  ההטבה  מגבול  למעלה 
להתעלות להנהגה כזו ולהתעלם מן הסכנה הגדולה. לפיכך קבעה התורה 
את הגורם האמיתי: ״ותראין המילדות את האלקים״! ולכן - ״ולא עשו כאשר 

דבר אליהן מלך מצרים ותחיין את הילדים״.
נאמר  לא  כאן  גם  בתים״.  להם  ויעש  האלקים  את  המילדות  יראו  כי  ״ויהי 
״כאשר הטיבו עם הילדים״, אלא ״כי יראו״, ללמדך כי השכר של ״ויעש להם 
בתים״ בא עבור היראה.  הן יראו את ה׳ ולפיכך זכו לבתים של תורה ויראה, 
בתי  אמר  חד  ושמואל,  ״רב  (יא):  סוטה  במסכת  כדאיתא  מדה.  כנגד  מדה 
כהונה ולויה – אהרן ומשה. וחד אמר: בתי מלכות – דוד נמי ִמִמְרָים קאתי״. 

י. כי כל ‰˙ור‰ ˙לוי‰ ב˙י˜ון ‰מ„ו˙. כתב הגר״א (באבן שלמה פ״א): ״כל 
עבודת ה׳ תלוי בתיקון המדות, וכל החטאים מושרשים במדות, ועיקר חיות 

האדם הוא להתחזק תמיד בשבירת המדות, ואם לאו למה לו חיים״. 
כתב ה״חזון איש״ זצ״ל (אמונה ובטחון פ״ד אות ה-ו): ״מן המונחים הקיימים 
כי תיקון המדות מתיחס לאלה המצוות שהם בין אדם לחברו, וחובת היראה 
בשביל מצוות שבין אדם למקום יתברך, ומן המונח הזה קיימת הדעה כי יש 
בני אדם שלמים במצוות שבין אדם למקום יתברך וחסרים בתיקון המדות 
אל  לחודר  באמת  קיימת  זו  דעה  אין  אמנם  לחברו.  אדם  בין  רעים  והם 
פנימיות חזיון הזה. כי האמת, זה שמדותיו כברייתן ולא הותקנו על פי המוסר 

ר. ַ‡ח≈ ˙ ל¿ ƒי ר ַ‰ַבּ כ≈ ן, ּומו… מו… ט¿ ַע ַ‰ַמּ ≈„ ינו… יו… ≈‡ , ו¿ י˙ו… ב≈ ב¿ּ

 

 ‰ ּ„ָ ƒָכל מ , ו¿ ּזו… ƒמ ‰ ָנּ ֻׁ̆ יו זו… מ¿ ָ̇ ּ„ו… ƒר…ב מ י ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ ּƒן כ נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰
ָכ‡ן  ו… ל¿ ּ̇ כ¿ ַׁ̆ ַע˙ ָ‰ָ‡ָ„ם, זו… מו… ּ„ַ ˙ פ∆ ר∆ ‰ 81טו… ּ„ָ ƒּומ 

ַחר         ב¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ ָכל  ל¿ עו…  ּ ַסי¿ מ¿ ָ‰ָרע  ר  ∆̂ י≈ ו¿ ָכ‡ן,  ל¿ ו…  ּ̇ כ¿ ַׁ̆ מו… זו…  ו¿

ר,  ָבּ ¿„ ּƒמ ַבּ ך¿  ל≈ ‰ו… ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם  ל¿  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿  .‰ּ ָבּ ׁ∆̆ חּו˙  ‰ַ82ָפּ

 ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ו¿ ים  ƒב ≈‡ ּוז¿ ים  ƒר מ≈ ּונ¿  ˙ ַוֲ‡ָריו… ים  ּƒב ּ„ֻ ּבו…  ים  ƒע ¿‚ ּופו…

ל  ם ָכּ ƒם ע ח≈ ָלּ ƒ‰ יָניו ּול¿ ˜…ַח ע≈ פ¿ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂  ‰ּ ׁ̆ ַ‰ז∆ י ƒ‡‰ָ .ים ƒ̇ י ƒח ׁ¿̆ ַמ

פּו‰ּו  ר¿ ט¿ ƒי ָח„,  ∆‡ ַ‚ע  ר∆ יָניו  ע≈ ים  ƒַיֲעל ם  ƒ‡ ו¿ ָח„,  ∆‡ ו¿ ָח„  ∆‡

ֲ‡ָו‰  ַּ̇ ‰ַ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ ָ‰ָרעו… יו  ָ̇ ּ„ו… ƒמ ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ך¿  ָכּ ים.  ƒ̃ י ּ ƒז ַ‰ַמּ

ּבו…  ƒל ב¿ּ  ˙ לו… ּ ¿‚ ל¿ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ן,  ∆‰ ָבּ  ‡ ≈̂ ַכּיו… ו¿ ַעס  ַ‰ַכּ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ו¿

     ˙ מ∆ ר ָ‰‡¡ ּבו… ‡ו… ּ ƒל ƒר מ ≈̃ ָע ם, י≈ נ≈ ּ¿̃ ַ̇ י¿ ל…‡  ם ו¿ ַעל≈ּ ¿̇ ƒי ם  ƒ‡ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇

י„"  ƒמ ָ̇ י  ּ ƒ„ ¿‚ נ∆ ל¿ י ‰'  ƒ̇ י ּ ƒו ׁƒ̆ 84" ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿  . ך¿ ׁ∆̆ ח…  ׁ̆ ָימ≈ 83ו¿

(˙‰ילים טז, ח).

בי‡ורים
תמיד  שתלך  הגר״א:  פירש  רגליהם״,  בעפר  מתאבק  והוי  לחכמים,  ועד 
אחריהם, כמו שנאמר (משלי י״ג) הולך את חכמים יחכם, ומשלו לחנוני מוכר 
בשמים שנשאר האבק בו. ובפרקי דר״א (פכ״ה) מסיים על משל זה: כך כל מי 
שהולך עם הצדיקים לוקח מדרכיהם וממעשיהם הטובים. ובאדר״נ (ו׳): בזמן 
שתלמיד חכם נכנס לעיר אל תאמר איני צריך לו, אלא לך אצלו. 81. טורפ˙ 
ומושכתו אליה.                דעתו של האדם  ונוטלת את  חוטפת  כל מדה  „ע˙ ‰‡„ם. 
82. ‰פחו˙ ˘ב‰. שיבחר בצד השלילי ביותר שבה. 83. וימ˘ חו˘ך. יהיה 
לבו חשוך מאד. 84. ˘וי˙י ‰' לנ‚„י. תמיד אחשוב כאילו ה׳ עומד נגדי ורואה 
מעשי. ומסיים הפסוק ״כי מימיני בל אמוט״, כי בעבור זה יעמוד מימיני לעזור 

 . נו… לו… ¿̃ ּƒב  „ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒּומ רו…  ל ֲחב≈ ׁ∆̆ נּו˙  ¿‚ ּƒב י„  ƒמ ָּ̇ מו…  ¿̂ ַע  ‰ ַיפ∆ּ 78ּומ¿

 ׁ̆ י≈ ו¿ ח,  ָבּ ֻׁ̆ ן מ¿ ƒַיי י˙  ƒָחב  ‡ ַמל≈ּ מ¿ּ ׁ∆̆ י  ƒמ ‰ ל¿ מ∆ ּ„ו… ׁ̆ ַ‰‰ּו‡  י ƒ‡‰ָ ו¿

ן  ƒי ַ‰ַיּ ל  ָכּ ‡ַב„  י…ּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡ ָטן,  ָ̃ ב  ∆̃ נ∆ י˙  ƒָחב ∆‰ י˙  ּƒ̇ ח¿ ַ̇ ב¿ּ

 ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ ך¿  ָכּ  ; ˙ו… ‡ו… ם  ּ…̇ ס¿ ƒי ל…‡  ם  ƒ‡ ָטן  ָּ̃ ‰ַ ב  ∆̃ ּ נ∆ ַבּ ח  ָבּ ֻׁ̆ ַ‰מ¿

י  ≈„ ַעל-י¿ ל  ַ‰כ…ּ  „ ַ‡ב≈ּ י¿ ָר‰,  ו… ּ̇  ‡ ָמל≈ ‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,‰ּ ַ‰ז∆

ם  ≈‰ ים  ּƒַעט ּומ¿ ָנּ‰.  ּ ¿̃ ַ̇ ל¿  ׁ̆ ָיחּו ל…‡  ם  ƒ‡ ַ‰ז…ּ‡˙  ָ‰ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

מו…  יר, ּוכ¿ ּƒכ‰ַ ים ל¿ ƒין ֲחָכמ ≈‡ ׁ∆̆  ׁ̆ ˙. י≈ מ∆ ים ָ‰‡¡ ƒיר ּƒכ ָלם ַ‰ַמּ עו… ָבּ

ל…‡  ך¿  ָכּ ם,  ֻסָלּ ב¿ּ  ˙ ַלֲעלו… ל  ָיכו… ָליו  ַר‚¿ י  ּ≈̇ ׁ¿̆ טּוַע  ָּ̃ ‰ַ ין  ≈‡ ׁ∆̆

‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ בּוָנ‰.  ּ¿̇ ּבו…  ין  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿  ˙‚ַ ר≈ ַמ„¿ ב¿ּ  ‰ ַיֲעל∆

ל  ָכּ ים  ׂ ƒ̆ ָיּ ׁ∆̆ ַע„  עּוָריו  נ¿ּ ƒמ ָלם  ָ‰עו… ֲ‡ַו˙  ַ̇ ב¿ּ ע  ַבּ ט¿ ƒנ ו¿ ָחָכם, 

ל  ּ‚ַ י ֻ‰ר¿ ּƒרו… ָ‰ַרע, כ ¿̂ ƒן י ˆו… ˙ ר¿ ו… ׂ̆ ַלֲע ֲ‡ָו˙ו… ו¿ ַּ̇ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ָמ˙ו… ל¿ ָחכ¿

 , ו… ׁ̆ ַנפ¿ ב¿ּ ים  ƒבּוע ¿̃ ם  ≈‰ ׁ∆̆ ַע„  ים  ƒָרע‰ָ ים  ׂ ƒ̆ ֲע ַמּ ַבּ עּוָריו  נ¿ּ ƒמ

ׁ̆ ּבו…  ּ י≈ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ˙. ו¿ ׁ̆ ָ‰ֲעו…נו… ח ָי˜ּו ַפּ ƒט 79מ ל≈ ָמּ ƒ‰ ‡…„ ל¿ ‰ לו… מ¿ ׁ∆̆ ָ̃ ו¿

ים, ַ‡ך¿ ל…‡ ָ‰ָי‰  ƒב ים טו… ƒָרכ ¿„ ּƒך¿ ב יל≈ ı ל≈ ַ‚ם ָחפ≈ יר ו¿ ּƒכ‰ַ ָמ‰ ל¿ ָחכ¿

ים,  ƒר ָׁ̆ ים ַ‰י¿ ƒָרכ ּ ¿„‰ַ ָמ‰ ו¿ ם ַ‰ָחכ¿ ∆‰ מ…ַע מ≈ ׁ¿̆ ƒים ל ƒל ַ‰ֲחָכמ ∆̂ ≈‡80

ן  מו… ׁ̆ לו… ַמט¿ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ ‰ ל¿ מ∆ „ו… ים. ו¿ ּƒכ ַׁ̆ ַמֲח ך¿ ב¿ּ ל≈ ך¿ ‰ו… ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒּומ

בי‡ורים
78. ומיפ‰ עˆמו ˙מי„ ב‚נו˙ ˘ל חברו. עורך מעשיו הטובים וחכמתו למול 
מעשי חבירו או חכמתו כדי שמתוך כך יראה שהוא מכובד וחבירו בזוי, נמצא 
מתפאר בחסרונותיו של חברו ובסכלותו, וזהו ״מתכבד בקלון חברו״, שעל ידי 
השוואה זו מכבד את עצמו בגנות חברו. 79. מפח י˜ו˘. ממלכודת המוקש 
של רשת העוונות. 80. ‡ˆל ‰חכמים. במסכת אבות (א, ד): ״יהי ביתך בית 

יַע  ּ ƒ‚ַי ָניו, ו¿ ס ָבּ נ≈ יַפר¿ ƒל ו כ≈ּ ַכל¿ ך¿ ַ‰ּלּוַח י¿ ו… ּ̇ ƒיו, ּומ ָ̇ בו… חו… ָרָכיו ו¿ ¿̂ ּו

י  ּיּור≈ ƒ̂ רּו ּבו…  ּ י¿ ַ̂ ים י¿ ƒיל ƒס ב ָ‰ָ‡ָ„ם: ַ‰כ¿ּ ך¿ ל≈ ָל‰. ָכּ „ו… ּ ¿‚ ˙ ל∆ ע∆ ˙ו… ל¿

ם  ָבּ ƒּו ל‡ יַמל¿ּ ƒן, ו ל 92ָוָ‡ו∆ ב∆ י ‰∆ ≈̃ ּו ּ̃ ƒבּו ָעָליו ח ּ¿̇ כ¿ ƒי ר, ו¿ ∆̃ ׁ∆̆ ל ו¿ ב∆ ∆‰

ב  ַּ̇ כ¿ ƒם מ ָבּ ƒבּו ַעל ל ּ¿̇ כ¿ ƒי ים  ƒיל ּƒכ ׂ ¿̆ ַ‰ַמּ ו¿ י˜;  ƒָור ל  ב∆ ∆‰ ˙ בו… ָׁ̆ ַמֲח

˙, ַע„  ּ„ו… ּƒַמ˙ ַ‰מ ָחכ¿ ˙ ו¿ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ ‰ַ „ סו… ‰ּו‡ י¿ ׁ∆̆ ים,  ƒ‰…ל ¡‡

ַנ˙  ָוּ ַכּ  ‰ ָ̇ ָ‰י¿  ‰ ָלז∆ ו¿ יַע.  ƒ̃ ָ‰ָר ז…ַ‰ר  כ¿ּ ם  ָ̇ ו… ׁ̆ ַנפ¿ ירּו  ƒ‰ ַיז¿ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

ם ַעל לּוַח  ב≈ ¿̇ ָכּ יָך,  ∆̇ ע… ב¿ּ ¿̂ ם ַעל ‡∆ ר≈ ׁ¿̆ ָ̃ 93" : רו… ָ‡מ¿ ב¿ּ ל…מ…‰  ׁ¿̆

ָך" (מ˘לי ז, ‚).  ב∆ּ ƒל

ַזך¿  ם  ƒ‡ ָנַער,  ר  ַנכ∆ּ ¿̇ ƒי ַמֲעָלָליו  ב¿ּ ם  ּ‚ַ94" ל…מ…‰:  ׁ¿̆ ָ‡ַמר   „ עו…
ַעל  ַמר  ¡‡ נ∆ סּו˜  ַ‰ָפּ  ‰ ז∆ י‡).  כ,  (˘ם   " לו… ע√ ָפּ ר  ָׁ̆ ָי ם  ƒ‡ ו¿  

מו…  כ¿ּ ם.  י‰∆ ≈̇ ּ„ו… ƒמ ר  ָכּ ƒנ ם  י‰∆ עּור≈ נ¿ּ ƒמ י  ּƒ95כ ים,  ƒָער ַ‰נ¿ּ ָחַנ˙  ַ‰ב¿

ם  ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒּומ ,˙ ׁ∆̆ ˙ ב…ּ ּ„ַ ƒם מ ∆‰ ‰ ָבּ ∆‡ ר¿ ƒים נ ƒָער ˙ ַ‰נ¿ּ ָ̂ ¿̃ ƒמ ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ ׁ∆̆

ל  ים ‡∆ ƒט ם נו… ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒָו‰, ּומ‡ֲ ַּ̇ ל ַ‰ ים ‡∆ ƒט ם נו… ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒַעּזּו˙, ּומ‰ָ -

בי‡ורים
בהם  להתבונן  לבך  שים  ‡ˆבעו˙יך.  על  ˜˘רם   .93 ושקר.  עמל  ו‡ון.   .92
י˙נכר  במעלליו  ‚ם   .94 לבך.  במחשבות  היטב  לזכרם  אותם  וחקוק  תמיד, 
בהתנהגותו.                     הוא  תמים  והאם  טהור  האם  להכיר  ניתן  בנערותו  כבר  נער. 
95. כי מנעורי‰ם נכר מ„ו˙י‰ם. במסכת ברכות (מח.) מביאה הגמרא מאמר 
השגור בפי הבריות: ״בוצין בוצין מקטפיה ידיע״, פירוש, כל דלעת ודלעת כבר 
בקטנותה לפי השרף היוצא ממנה בשעת חניטה, ניתן להכיר את איכות הפרי 
כיצד  לדעת  ניתן  בקטנותם  ממעשיהם  אדם  בבני  כן  וכמו  טוב,  יהיה  אם 

יתנהגו לכשיגדלו.

ָ‡ר   ּׁ¿̆ ƒמ ׁ̆ ָמ˙ו… ַחָלּ ָחכ¿ ‚ּופו… ּוב¿ ַל„ ‰ּו‡ ב¿ּ ּנו… ׁ∆̆ ָע‰  ָׁ̆ ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ
ם  ָ„ם ‰≈ ל¿ ָוּ ƒ‰ ם יו… ˙ 86ב¿ּ ּיו… ƒר ל ַ‰ב¿ּ י ָכּ ּƒכ ,˙ ּיו… ƒר ל ‰ַ85ב¿ּ ָכּ

יך¿  ƒר ָ̂ ָמם, 87ֲ‡ָבל ָ‰ָ‡ָ„ם  ¿̂ ַע ים ל¿ ƒע ּ ַסי¿ ים ּומ¿ ƒל כ¿ ‡ו… ים ו¿ ƒכ ל¿ ‰ו…

ָמ˙ו…                ׁ¿̆ ƒנ ל¿ ּון  ּ̃ ּƒ̇ ר  ≈̇ יו… יך¿  ƒר ָ̂ ן  ַ‚ם-כ≈ּ ו¿  , ‚ּופו… ב¿ּ ל  „ו… ּ‚ָ ט…ַרח 

ָ‰ָ‡ָ„ם  י  ּƒכ ים,  ƒב טו… ים  ƒָרכ ּ ¿„ ין  ƒב‰ָ ּול¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿ ן  ּ≈̃ ַ̇ 88ל¿

 ‰ מ∆ 90ּ„ו… ּבו…  ƒל ַ‡ך¿  ָמ‰,  ≈‰ ב¿ ּƒכ  ‚ ≈‰ 89נו…  „ ַלמ≈ּ מ¿ ל…‡  ב¿ּ ˙ו…  ָלּ ƒח ¿̇ ּƒב

 - ׁ̆ פ≈ּ ƒַי„ ט ּ‰ ב¿ּ ם ַ‰ּלּוַח ַ‰ז∆ ƒ‡ ,ב ָעָליו ּ…̇ כ¿ ƒּו‡ מּוָכן ל‰ ׁ∆̆ לּוַח  ל¿

 ‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י ל ו¿ ≈̃ ל¿ ַ̃ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ ים ַע„  ƒי ‰ֲ91ָבל טּוט≈ ר¿ ׂ ƒ̆ ט ָעָליו  ט≈ ר¿ ׂ ַ̆ י¿

ָיָניו  נ¿ ƒע ר  ∆„ ס≈ ָעָליו  ב  ּ…̇ כ¿ ƒי ָחָכם  ∆‰ ֲ‡ָבל   ,„ עו…  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ּבו… 

בי‡ורים
לי ולא אהיה נוטה לנפול. (מצודת דוד). 85. ‰בריו˙. בעלי חיים. 86. ביום 
‰ול„ם ‰ם ‰ולכים. במסכת בבא קמא (סה:) אמר רבא: שור בן יומו (ביום 
שנולד, הרי הוא כבר) קרוי שור, איל בן יומו קרוי איל. והכוונה שעגל משעה 
ובדעתו.                  במהלכו  במאכלו,  עניניו,  בכל  גדול  שור  כמו  הוא  הרי  שנולד 
גדול  טורח  יש  כשנולד  האדם  כלומר,  ‚„ול.  טורח  ˆריך  ‰‡„ם  ‡בל   .87
להוריו בטיפול גופו ובגידולו. 88. ל˙˜ן ‰חכמ‰. ללמדו דרך הישר ולעלות 
במדרגות החכמה. 89. נו‰‚ כב‰מ‰. כאמור בפסוק (בראשית ח, כא) ״כי יצר 
לב האדם רע מנעוריו״. פירוש, כי הרצונות של לב האדם הם רעים מילדותו, 
מהרגע שנולד. ובאיוב (יא, יב) ״ועיר פרא אדם יולד״, ופירש ה׳מצודת דוד׳, כי 
כל אדם כאשר יולד הוא כעיר פרא מבלי חכמה, וכאשר יכין לבו הנה ישכיל. 
90. „ומ‰ ללוח ˘‰ו‡ מוכן לכ˙וב עליו. באבות (ד, כ): ״אלישע בן אבויה 
ניר חדש...״ כשם שדיו  על  לדיו כתובה  דומה,  הוא  ילד למה  אומר, הלומד 
הכתובה על ניר חדש - שעדיין לא כתבו בו - הדיו נבלע ונדבק בו היטב, ואינו 
נמחק לעולם, כמו כן הלומד בעודו צעיר כאשר עדיין לא נחקקו במוחו ענייני 
משתכח.                ואינו  היטב  בו  נחקק  לימודו  לקבל,  פנויים  וליבו  ודעתו  העולם, 

91. ‰בלים. דברים שאין בהם ממש.

שאז  הזה,  והדיבוק 
כשיהיה זמנה להתפרש, 
מכל  לגמרי  תתפרש 
הולך  הוא  ואם  וכל. 
בדרך טוב, הוא מרחיקה 
מעצמו. והנה בזמן הזה, 
הערלה,  הרחק  שהוא 
הוא  מפיו  היוצא  ההבל 
אחרא  סיטרא  מכניע 
גדולה,  שבירה  ושוברה 
וממשיך הכח של  וחוזר 
שקיבל  התורה 
שנולד.  קודם  בראשונה 
לקבל  שהשלים  וכיון 
לו לעשות,  יש  אז  הכח, 
ולכן הוא חייב במצוות.

מ„ו˙.  ספר  ז‰  י‚. 
ירוחם  רבי  המשגיח 
זצ״ל  ליבוביץ  הלוי 
ממיר כתב (ד״ת ד, לט): 
מאדמו״ר  שמעתי  ״פעם 
על  זצ״ל  מקלם  הסבא 
נזכר  לא  השאלה מדוע 
כל  בתורה  בפירוש 
הענין והחומר של מידות [וכבר עמד על זה רבי חיים ויטאל בשערי קדושה 
ח״א שער ב]. ואם כי מידת הגאוה אמנם נזכרת בתורה, כנאמר ״ורם לבבך 
וגו׳ ״ (דברים ח, יד) ועוד כאלה, אולם מידות הכעס והקנאה וכד׳, אשר הינם 

ים  ƒ̃ ָּ̇ ע¿ 98נ∆ יָנם  ≈‡ ָנ‰  ¿̃ ּ ƒז‰ַ י  ימ≈ ּƒב ֲ‡ָבל 

י  ימ≈ ּƒב ם  ∆‰ ָבּ ָ‰יּו  ּׁ∆̆  ‰ ַמּ ƒמ ל  ַ̃ ב¿ּ

ף,  ס∆ כ∆ּ ַטס  ל¿ ים  ƒמ ּ„ו… ם  ≈‰ ו¿ ֲחרּו˙.  ַ‰ַבּ

 ‰ ֲחֻלָ„ּ ָל‰  ע¡ ∆‰ ו¿ ע  ַ̃ ר¿ ַּ̃ ַבּ ָטמּון  ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

˙ו…  יך¿ ‡ו… ƒר ָ̂  , ָמָנ˙ו… ַ‰ט¿ ך¿  ‡…ר∆ 99ב¿ּ ָעָב‰ 

ַע„   ‰ ָ̃ י ƒר מ¿ ַ‡ַחר   ‰ ָ̃ י ƒר 100מ¿ ף  ס∆ ַ‰כ∆ּ

ך¿  ָכּ  .‰ ∆‡ ַ‰ָנּ ‰ּו  ≈‡ ַמר¿ ל¿ ף  ס∆ ַ‰כ∆ּ ּוב  ׁ̆ ָיּ ׁ∆̆

 , ָ‰‚ו… נ¿ ƒּכו… ּומ ר¿ י ַ„ּ ƒפ ר ָ‰ַלך¿ ל¿ ׁ∆̆ ָ‰ָ‡ָ„ם ֲ‡

 ,˙ רּועו… ּ¿‚‰ַ  ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ י  ≈̃ מ¿ ƒע ב¿ּ ע  ַ̃ ׁ¿̆ ƒנ ו¿

ין  ב≈ּ יל  ּ ƒ„ ַ‰ב¿ 101ל¿ לו…  כ¿ ׂ ƒ̆  § ט̆… ל¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂

יל  ּ ƒ‚ ַ‰ר¿ ּול¿ ר  ‰ו… ַ‰ָטּ ין  ּוב≈  ‡ מ≈ ַ‰ָטּ

 ˙ בּועו… ˙ ט¿ ּ„ו… ּƒיּו ַ‰מ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ָ„‰ ַע„  ֲעבו… ַבּ

. ּבו… ƒל ˙ ב¿ּ ּורו… ׁ̆ ¿̃ ּו

ם  ַּ̇ ח¿ נ∆ ו¿ ב  ַּ̇ כ¿ ƒנ  ˙ ּ„ו… ƒמ ר  פ∆ ס≈  ‰ (י‚)ז∆

בי‡ורים
טמון  שהיה  הזמן  מריבוי  ‰טמנ˙ו.  ב‡ורך   .99 משתנים.  נע˙˜ים.   .98
באדמה. 100. מרי˜‰. שפשוף וניקוי לסלק כל מה שנדבק בו. 101. ל‰ב„יל. 

לדעת לחלק. 

 ˙ ּ„ו… ƒמ ל  ָכּ י  ּƒכ ַ„ע,  ו¿  .˙ בו… טו…  ˙ ַמֲעלו…

י  ימ≈ ּƒב ּבו…   ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ָ‰ָ‡ָ„ם 

י  ימ≈ ּƒב ָ‰יּו  ם  ≈‰ נּו˙,  ¿̃ ּ ƒז‰ַ ו¿ ֲחרּו˙  ַ‰ַבּ

ַמן ַ‰‰ּו‡  ּ ז¿ ַבּ ֲחרּו˙, ַ‡ך¿  ַּׁ̆ ‰ַ ו¿ „ּו˙  ל¿ ַ‰ַיּ

יָ‡ם  ƒַלֲ‰ב ם ו¿ ָ̇ ‡ו… ַ‰ר¿ ַח ל¿ ל…‡ ָ‰ָי‰ ּבו… כ…ּ

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ƒָער ַ‰נ¿ּ 96ו¿  .‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ‰ַמּ י  י„≈ ƒל

ּיּוַכל  ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ לּו˙, ‡∆ ם ַנב¿ י‰∆ ָל‰ ֲעל≈ ¿„ ּ‚ָ

ָב‰,  ך¿ ַ‰ּטו… ר∆ ּ ל ַ‰„∆ ם ‡∆ ָ̃ י ּƒ̇ ַ‰ע¿ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿

ַח  ם כ…ּ ∆‰ ין ָבּ ≈‡ ל, ו¿ ב≈ּ ַ̃ ם ל¿ ַח ָל‰∆ י נו… ּƒ(י‡)כ

ַי„  ַח˙  ַּ̇ ƒמ ר…ַח  ב¿ ƒל ו¿  ˙‡ ≈̂ ָל ָמ‰  ָחכ¿ ו¿

ל,  ב…ּ ס¿ ƒל ים  ƒיכ ƒר ¿̂ ם  ≈‰ 97(יב)ו¿ ר,  ַיס≈ּ ַ‰מ¿

ל˜בל.  ל‰ם  נוח  כי  י‡. 
על הפסוק (משלי יג, כד) 
מוסר״,  שחרו  ״ואוהבו 
דוד׳:  ה׳מצודת  ביאר 
מייסרו  בנו  את  האוהב 
בעת השחר, רוצה לומר 
יוכל  עת  בילדותו, 
אשר  לכל  לנטותו 

יחפוץ.
(שער  השל״ה  כתב 
אות  האותיות 
והמשילו  דרך-ארץ): 
בעוד  לנטיעה  זה  דבר 
שהיא ילדה יוכל האדם 
כפי  ולישרה  לנטותה 
נתגדל  אם  אבל  רצונו, 
אי  בעקמימות  האילן 
לישרו  לו  אפשר 

אחר-כך, כן משפט הנער.
ובתחילה,  כתב:  להרמח״ל  חיים׳  עץ  ׳דרך  בספר  לסבול.  ˆריכים  ו‰ם  יב. 
הפנימית,  הערלה  אך  ימים.  שמונה  אחר  אותה  בגוף, מעבירים  כשהערלה 
שהיא ערלת הלב, אינה סרה אלא לאחר שלוש עשרה שנים ויום אחד, ולכן 
כל אותו הזמן הוא פטור מן המצוות. ועם כל זה באותו הזמן צריך לייסרו, 
פורשת  היא  ואז  היטב,  ממנו  הערלה  לו שתפרד  גורם  שזה  כמו שאמרתי, 
ממנו לגמרי בזמן המוכן כנאמר למעלה, ועל כן אמר ״ירחיקנה ממנו״, ולא 
אמר ״יסירנה ממנו״, כי אין זה להסירה, כי אם בזמנה תסור...והנה כן הדבר 
הקשר  מן  להרחיקה  כדי  חיבוט  וצריך  בו,  קשורה  האולת  כי  בנער,  הזה 

בי‡ורים
96. ו‰נערים. הצעירים אף אם גבר עליהם טבע הרע עדיין אפשר... 97. ו‰ם 
ˆריכים לסבול. את דברי המייסר, מאחר ואין בהם עדיין כח וחכמה לברוח 

מתחת ידיו, ועוד שאז עדיין נפשם רכה ונוחה לקבל דברי מוסר. 

י               ƒל כ¿ּ ח  ַ̃ ו¿ מּוָסר  ַמע  ׁ¿̆ ן  ָלכ≈ ‡ּוָמ‰.  מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע יּוַכל 

           ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ  ,‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇  ‡ ֲ‰לו… יָך.  ∆̇ ּ„ו… ƒמ ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ ָך  ָי„¿ ב¿ּ ָך  ¿̇ נּו ֻ‡ָמּ

ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ו¿  ,˙ לו… „ו… ּו‚¿  ˙ ַטּנו… ¿̃  ,˙ עו… ב¿ּ ַמט¿ י  ינ≈ ƒמ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ לו… 

ַ„ע  ּ י≈ ׁ∆̆ ַע„  ַ‡ַח˙,  ָכל  ב¿ּ  ˙ נו… ¿̃ ּ ƒל ַמ‰  ַ„ע  י≈ ל…‡  ָים,  ו¿ ָׁ̆ ו¿ ם  ָכּ ר¿ ע∆

ַע             ב≈ּ ַמט¿  ‰ יז∆ ≈‡ יַ„ע  ל≈ יך¿  ƒר ָ̂ ַ‚ם  ו¿ ַע.  ב≈ּ ַמט¿ ל  ָכּ ל  ׁ∆̆ ך¿  ר∆ ע≈

˜…ל  ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ ַ‡ַחר  יָ‡ּ‰.  ƒ̂ ‰ו… ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ 102 יָ‰  ָעל∆ ָ‚ַזר  ו¿ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ַסל  ָפּ

ַ‡ַח˙            ָכל  ב¿ּ ח  ַּ̃ ƒל ַ„ע  י≈ ָ‡ז   ,‰ָ כ∆ ַיַער¿ ו¿ ַע  ב≈ּ ּוַמט¿ ַע   ב≈ּ ַמט¿ ל  ָכּ

 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ַזר  ּ‚ָ ׁ∆̆ ַע  ב≈ּ ַמט¿ ּוב¿  ,‰ ו∆ ָׁ̆ ך¿  ר∆ ע≈ 103ב¿ּ ָרָכיו  ¿̂

ס.  נ≈ ָּ̃ ƒי  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע 104ב¿ּ  ‡ ָלּ יָ‡ּ‰ ‡∆ ƒ̂ יו…  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ר  ָזּ‰≈ ƒי יָ‡ּ‰  ƒ̂ ‰ו… ל¿

ַע               ב≈ּ ּוַמט¿ ַע  ב≈ּ ַמט¿ ָכל  ב¿ּ יַע  ּ ƒ‚ַמ  ׁ̆ י ƒ‡‰ָ  ‰ּ ז∆ ׁ∆̆  ,‡ ָ̂ מ¿ ƒנ

ל…‡           ו¿ ˜…ל  ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ׁ̆ פ≈ּ ּƒט‰ַ ֲ‡ָבל  ָח‰.  מ¿ ׂ ƒ̆ ּול¿ ָב‰  טו… ל¿

    ‰ ז∆ יַע  ּ ƒ‚ ַיּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡  , ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ַסל  ָפּ ּׁ∆̆ ַמ‰  י‡  ƒ̂ יו… ו¿  , יך¿ ƒַיֲער

ל. „ו… ּ‚ָ ˜ּ ז≈ ∆‰ ל¿

ָך,  ב¿ּ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ר…ב  ַעל  ל  ָׁ̆ מ¿ ƒנ  ‰ּ ַ‰ז∆ ל  ָׁ̆ ַ‰ָמּ ח  ַ̃ י,  ƒנ ב¿ּ  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ס  ל∆ פ∆ ‰ 105ב¿ּ ּ„ָ ƒּומ ‰ ּ„ָ ƒל מ ˜…ל ָכּ ׁ¿̆ ƒ̇ ˙, ו¿ ַטּנו… ¿̃ ˙ ּו לו… „ו… ּ ¿‚

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ַ„ע  ≈̇ ו¿  ,‰ ּ„ָ ƒּומ  ‰ ּ„ָ ƒמ ל  ָכּ ך¿  ר∆ ע≈ ַ„ע  ּ≈̇ ׁ∆̆ ַע„  ָך,  ¿̇ ָמ ָחכ¿

ל…‡  ָך ו¿ ‰ ב¿ּ ָר‡∆ ‡ י≈ ל…ּ ׁ∆̆ ם  ∆‰ ר ָבּ ָזּ‰≈ ƒ‰ ל ל¿ „ו… ך¿ ַ‰ָ‚ּ ל∆ ַסל ַ‰מ∆ּ ר ָפּ ׁ∆̆ ‡ֲ

בי‡ורים
בה.               יסחרו  ולא  זו  מטבע  יקבלו  שלא  המלך  שציוה  ל‰וˆי‡‰.  ˘ל‡   .102

103. בערך ˘ו‰. למטבע. 104. בענין. באופן. 105. בפלס. ביושר. 

ַע˙,  „ ָלָ‡ָ„ם ַ„ּ ַלמ≈ּ ָמ‰ ל¿ ַע˙ ַ‰ָחכ¿ ַטַבּ ב¿ּ

י  ƒל כ¿ ƒל ׁ̆ י ƒ‡ ל ָכּ י  י„≈ ּƒב  ‰ ז∆ ר  פ∆ ˙ ס≈ יו… ¿‰ ƒל

יו  ָ̇ ּ„ו… ƒמ כו…  ו… ּ̇ ƒמ ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ נּו˙  ֻ‡ָמּ

י  ל≈ כ¿ּ ָי„ו…  ב¿ּ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ן  ָ‰ֻ‡ָמּ י  ּƒכ יו,  ׂ ָ̆ ּוַמֲע

 , ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע יּוַכל  נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ

ל…‡  נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ י  ל≈ כ¿ּ ָי„ו…  ב¿ּ ין  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ ֲ‡ָבל 

היסודיים שבמידות, לא 
נזכרו כלל בתורה?

בתירוץ  דבריו  והיו 
של  במשל  השאלה, 
לא  כמובן  אשר  חייט, 
אומן  הוא  אחד  כל 
ולהיות  זה  במקצוע 
להתלמד  צריכים  חייט 
ואפילו  דברים,  בכמה 
ואיך  המחט  לאחוז  איך 

לחייט  בד  מביא  אשר  אדם  והנה  ללמוד.  צריכים  בבד  המחט  את  לתחוב 
לתפור לו בגד, הלא יאמר לו בקצרה, הנה הבד ותפור לי בגד כפי מידתי, ולא 
יאריך להגיד לו לחייט כי יקח מחט וכי יאחוז אותו ביד ימינו וכי יאחוז אותו 
רחוקות  ולא  סמוכות  בתפירות  בהבד  המחט  את  יתחוב  וכי  ישר  באופן 
הלא  לו:  באמור  מפניו,  יגרשנו  הלא  איתו  ידבר  ככה  אם  כי  לזה.  וכדומה 
לחייט באת ולא לסנדלר, עליך רק להגיד לי איזה בגד אתה רוצה, ואני כבר 

אעשה מה שצריך לעשיית הבגד, כי חייט אני!
שטיק  (=א  ׳מלאכה׳  לישראל  הביא  הוא  ברוך  הקדוש  בעניננו.  הוא  וככה 
הוא:  ברוך  הקדוש  אמר  ה׳מלאכה׳?  ומהי  כתיקונה.  לעשותה  ארבייט) 
מי  מחפש  שאני  ה׳מלאכה׳  זוהי  ו)  יט,  (שמות  קדוש״  וגוי  כהנים  ״ממלכת 
כדי לעשות  כי  ודאי  ישראל  הבינו  לה?  ויעשנה. האתם מקבלים  שיקבלנה 
תנאים  וישנם  גדול,  אומן  ואף  אומן,  מקודם  להיות  צריכים  כזו  מלאכה 
המכשירים את האדם לאומנות זאת ה׳מלאכה׳ – ללא כעס, ללא גאוה, ללא 

כל המידות הרעות הרבות למיניהם.
ועל זה באה תשובתם: ״ויאמרו כל אשר דיבר ה׳ נעשה״ (שם שם, ח). מקבלים 
אנחנו לעשות ה׳מלאכה׳ של ״ממלכת כהנים וגוי קדוש״, ויודעים אנו ודאי את 
לזו  קודמות  אשר  המידות  הכנת  כל  המלאכה,  זו  בעשיית  הקשור  כל 
אומנות  בגד ללא  כמו תפירות  זה  הנה  תיקון המידות  בלעדי  כי  המלאכה, 
החייטות, ללא המחט והחוטים, וכל שאר הכלים המכשירים פעולת התפירה.
וזהו הענין אשר לא נזכרו בתורה עניני המידות ולא באה כל אזהרה עליהן, 
כי כל התורה וכל דיניה מיוסדות עליהן, שהרי הן הכלים לכל מעשה התורה, 

וכשמקבלים את התורה – ודאי כרוכות עמה כל המידות״. עכ״ד.  

זקוק לשלשת אלו, כי אין 
ולפי  שוים  הזמנים  כל 
מצבו באותה העת צריך 
מסוגי  באחד  להשתמש 
יצר-הרע,  כנגד  היראה 
הרוממות  יראת  אמנם 
וכלשון  מכולם,  גדולה 
מיסודי  (פ״ב  הרמב״ם 
התורה ה״ב): ״והיאך היא 
ויראתו,  לאהבתו  הדרך 
האדם  שיתבונן  בשעה 
במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהם חכמתו שאין לה ערך ולא קץ, 
הגדול...  השם  לידע  גדולה  תאוה  ומתאוה  ומפאר  ומשבח  אוהב  הוא  מיד 
ויודע  ויפחד  וירא  לאחוריו  נרתע  הוא  מיד  עצמן  האלו  בדברים  וכשמחשב 

שהוא בריה קטנה שפלה אפלה עומד בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות...״

 ˙‡ַ ר¿ ƒי: "8י ל≈ ׁ¿̆ ƒמ יל ב¿ּ ƒח ¿̇ ƒ‰ ן כ≈ ו¿ ם.  ּׁ≈̆ ‰ַ

ם:  ּ ַסי≈ ַע˙: (מ˘לי ‡, ז), ּומ¿ י˙ ָ„ּ ׁƒ̆ ‡ ‰' ר≈

ל" (˘ם  ַ‰ָלּ ¿̇ ƒ̇ י‡  ƒ‰ '‰ ˙‡ַ ר¿ ƒי ‰ ָּׁ̆ ƒ‡9"

ל  ָכּ ƒמ יר  ׁƒ̆ ָע ָ‰ָי‰  ל…מ…‰  ׁ¿̆ 10ּו ל).  ל‡, 

כז):           י,   ‡ (מלכים  יב  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ָ‰ָ‡ָ„ם, 
ם  ƒַלי ָׁ̆ ירּו ּƒף ב ס∆ ˙ ַ‰כ∆ּ ך¿ ‡∆ ל∆ ן ַ‰מ∆ּ ּ≈̇ ּ ƒ11ַוי"

ל  "‰ֲ12ב≈ ַמר  לו…  ‰ ָנ‡∆ לו…  ים",  ƒָבנ‡ֲ ַכּ

בי‡ורים
הדיוט ומלך, טפש וחכם, עני ועשיר. כלומר, בטרם שמלך היה הדיוט, ובטרם 
זכה לחכמה הרבה ולעושר הרב שנתן לו הקדוש ברוך הוא היה כטפש וכעני 
לעומת מה שהיה בזמן שפע חכמתו ועשרו. 8. יר‡˙ ‰' ר‡˘י˙ „ע˙. פירוש, 
בראשית למוד הדעת יקנה יראת ה׳, כי הלא אוילים ורשעים בזו את החכמה 
והמוסר, ואם לא יקנה יראת ה׳ בראשיתה, מה תועלת בלמודה, הלא יבזה 
אותה וימאס בה (מצודת דוד). 9. ‡˘‰ יר‡˙ ‰' ‰י‡ ˙˙‰לל. רק אשה יראת 
ה׳ אותה ראוי להלל. 10. ו˘למ‰ ‰י‰ ע˘יר מכל ‰‡„ם. כלומר, אילו אדם 
אחר היה מזהיר על יראת-שמים, לא היו דבריו מקובלים על העולם, כי היו 
אומרים: מאחר ואין לו ענין בעושר ותענוגי העולם הזה, ולא טעם מטובת 
העולם הזה כלום, אלא כל פניותיו הוא רק בעניני יראת ה׳, לכך הוא מזהיר 
על יראת ה׳, כי כל תענוגי העולם הזה נחשבים אצלו להבל. 11. וי˙ן ‰מלך 
‡˙ ‰כסף בירו˘לים כ‡בנים. הניחם ברחוב העיר כאבנים, ובעבור כי היו 
‰בל   .12 דוד).  (מצודת  וללקחם  לגנבם  מהאפשר  היה  לא  המשקל,  רבי 
הזהירם  הבל״,  הכל  הבלים  ״הבל  לבני-אדם:  אמר  המלך  שלמה  ‰בלים. 
לההביל ולהמאיס את ההבלים, מה שהכל הבל, אשר בשום אופן לא יצמח 

ָמ‰ ָ„ּ ¿̃ ‰ַ

              ˙ ∆‡2 ָמע,  ׁ¿̆ ƒנ ל  ַ‰כ…ּ ָבר  ּ„ָ ף  1סו…

יו  ָ̇ ו… ¿̂ ƒמ  ˙ ∆‡ ו¿ ָר‡  י¿ ים  ƒ‰…ל ¡‡‰ָ

יב,  (˜‰ל˙  ָ‰ָ‡ָ„ם  ל  ָכּ  ‰ ז∆ י  ּƒ3כ ר,  מו… ׁ¿̆

ל  ָכּ ƒמ ָ‰ָי‰  ל  „ו… ּ‚ָ ָחָכם  ל…מ…‰  ׁ¿̆ 4 י‚). 

ַ‡ַחר     ים, ו¿ ƒנ יו… ל¿ ַעל ָ‰ע∆ ים ו¿ ƒנ ו… ּ̇ ח¿ ַּ̇ ך¿ ַעל ַ‰ ל∆ ָ‰ָי‰ 5מ∆ ָ‰ָ‡ָ„ם, ו¿

 , ָמ˙ו… יַע ָחכ¿ ƒ„ ‰ו… ים ו¿ ƒָבר ּ ל ַ‰„¿ ‰ ָכּ ָסּ ƒנ ים 7ו¿ ׂ ƒ̆ ֲע ל ַ‰ַמּ ָרָ‡‰ ָכּ ׁ∆̆ 6

 ˙‡ַ ר¿ ƒי ‰ּו‡  ָבר  ּ„ָ ל  ָכּ ל  ׁ∆̆ ף  (‡)סו… ָ‡ַמר:  ו¿ ָבָריו  ּ ¿„ ל  ָכּ ם  ַ̇ ָס

‡. סוף ˘ל כל „בר ‰ו‡ 
יראת  מהו  ‰˘ם.  יר‡˙ 
הלוי״  ״בית  בספר  השם? 
(פרשת בראשית) האריך 
שלשת  את  לבאר 
מדרגות היראה: א) יראת 
העונש. ב) יראה מאהבה. 
ג) יראת הרוממות. האדם 

בי‡ורים
1. סוף „בר. פסוק זה אמרו שלמה המלך - החכם מכל אדם. ופירושו, סוף 
דבר הכל נשמע -  כל מה שהאדם עושה נשמע הוא לפני הקב״ה ולא נכחד 
מה שהזהיר  שלא לעבור על דבריו  יר‡.  2. ‡˙ ‰‡ל˜ים  לכן...  ממנו דבר. 
שלא לעשות. ואת מצותיו שמור - לעשותם. 3. כי ז‰ כל ‰‡„ם. כי לדבר הזה 
ה,  (מלכים-א׳  כנאמר  ‰י‰.  ‚„ול  חכם  ˘למ‰   .4 (רש״י).  האדם  כל  נברא 
ט-י-יא): ״ויתן אלקים חכמה לשלמה ותבונה הרבה מאד ורוחב לב כחול על 
קדם...ויחכם  בני  כל  מחכמת  חכמת שלמה  רבוי)  (מלשון  ותרב  הים.  שפת 
היתה  ‰עליונים. מלכות שלמה  ועל  ‰˙ח˙ונים  על  מלך   .5 האדם...״  מכל 
שונה מזו של שאר מלכים, שמלך הן על הברואים העליונים, דהיינו הֵשדים 
– החיים בעולם הזה התחתון. בגמרא  והן על הברואים התחתונים  (רש״י), 
ה׳״.  כסא  על  ״וישב שלמה  כג):  כט,  הימים-א  (דברי  מהנאמר  זאת  למדים 
ומפרש המהרש״א ש״כסא ה׳ ״ רומז לשמים, והשדים שטים באויר שמתחת 
על  שולט  שהוא  באופן  בשמים,  כביכול  יושב  שכששלמה  ונמצא,  לשמים. 
כל  על  הזה  העולם  את  ראה  ‰מע˘ים.  כל  ˘ר‡‰   .6 שמתחתיו.  השדים 
תענוגותיו, וכמו שאמר (קהלת ז, טו): ״את הכל ראיתי בימי הבלי״. 7. ונס‰ כל 
‰„ברים. התנסה בכל המצבים, כמבואר במדרש (קהלת א, יג) ששלמה היה 
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ם 
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א' 

ע 
בו

ש

בי‡ורים
אשר יוכל להגיע ולהשיג מהן, ושלא יסתפק בפחות מכן. 

ַמֲעָל‰  ל  ∆‡  ˙ ַלֲעלו… מ…„  ַיח¿ ָלם  עו… (‰)ל¿

יַע  ּ ƒ‚ ַיּ ׁ∆̆ ַע„   ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ָל‰  ַמע¿ ל¿ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ָלם  עו… ל¿ יַע  ּ ƒ‚ַי  ‰ ז∆ ָבּ ָב‰,  ַ‰ּטו… י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ ַל

ָבר  ּוכ¿  .‡ ַ‰ָבּ ָלם  עו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ מּול  ּ¿‚‰ַ



ˆ„י˜ים עיונים‡רחו˙  ‰˜„מ‰

של  וקיומם  בריאתם 
היא  בני-אדם  רוב 
המלומד  ׳האדם  בשביל 
ופלאי, לא  נדיר  הפרוש 
באחד  יחיד  אלא  ימצא 
בני  כל  ושאר  הדורות׳. 
אלא  נבראו  לא  אדם 
זה, או כדי  לצורך אדם 
אם  שהרי  לשמשו, 
בעצמו  לטרוח  יצטרך 

ולהכין לו את צרכיו, לא יהיה לו פנאי ללימודו, או כדי להיות לו לחברה.

ָ‰ָ‡ָ„ם  י  ּƒכ ָר‰,  ָׁ̆ ַ‰י¿ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ˙ו…  רו… ‰ו… ל¿

י ָ‡נּו  ּƒם, כ ּׁ≈̆ ‰ַ י  נ≈ פ¿ ƒל „…‡ יב מ¿ ƒּו‡ ָחב‰

ים  ׁƒ̆ מ¿ּ ַׁ̆ מ¿ ים  ƒכ‡ָ ל¿ ַ‰ַמּ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ רו…

ינּו      ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ י˜,  ּ ƒ„ ַ̂ ָ‡ָ„ם  י  כ≈ ר¿ ָ̂ ב¿ּ

ַיֲע˜…ב:  ו¿ ָח˜  ¿̂ ƒי 19ו¿ ינּו  ƒב‡ָ ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ 18ב¿ּ

ָרע  ל  ָכּ ƒמ י  ƒ̇ …‡ ל  ≈‡ ּ…‚‰ַ ָ‡ך¿  ל¿ "‰ַ20ַמּ

בי‡ורים
את אדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו, ראה מעשי כמה 
שלא  דעתך  תן  בראתי,  בשבילך   - שבראתי  מה  וכל  הן,  ומשובחין  נאים 
כלום  [הקב״ה]  אמר  (קח.):  סנהדרין  ובמסכת  עולמי.  את  ותחריב  תקלקל 
בראתי בהמה וחיה אלא בשביל אדם. ובמשנה סוף קידושין (פב.): והלא לא 
נבראו אלא לשמשני. וברש״י (בראשית ו, ז): הכל נברא בשביל האדם וכיון 
שהוא כלה מה צורך באלו. 18. ב‡בר‰ם ‡בינו. שבאו אליו שלשת המלאכים 
כשחיפש אורחים, והמלאך רפאל בא לרפאותו והמלאך מיכאל לבשר לשרה 
על הולדת יצחק. גם אצל שרה מצינו כשלקחה פרעה, ״אומרת למלאך הך 
והוא מכה״ (רש״י בראשית יב, יז), וכן (שם כ, ד) ״ואבימלך לא קרב אליה״ – 
המלאך מנעו (רש״י).  והגר אמרה (שם טז, יג) ״הגם הלום ראיתי אחרי רואי״ 
– אחרי רואי אותם בביתו של אברהם ששם היתה רגילה לראות מלאכים 
(רש״י). 19. ויˆח˜ ויע˜ב. בעקידת יצחק נאמר (בראשית כב, יא-יב): ויקרא 
אליו מלאך ה׳ מן השמים... ויאמר אל תשלח ידך אל הנער (לשחוט אותו) ואל 
את  לעכב מלשלח  בתואל  שרצה  כן מצינו  מום).  (אפילו  מאומה  לו  תעש 
 – יעקב  ואצל  נה).  כד,  (רש״י שם  והמיתו  ובא מלאך  ליצחק  רבקה להנשא 
״והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו״ – מלאכים שליווהו בארץ אין יוצאים 
חוצה לארץ ועלו לרקיע, וירדו מלאכי חוצה לארץ ללוותו (רש״י שם כח, יב). 
וכן ״וישלח יעקב מלאכים״ – מלאכים ממש (רש״י). 20. ‰מל‡ך ‰‚ו‡ל ‡ו˙י 
(להצילני  בצרתי  ה׳)  (מאת  אלי  להשתלח  הרגיל  המלאך  אמר,  יעקב  ו‚ו'. 

ַלֲעס…˜  ין  ≈‡ ו¿ ב),   ,‡ (˜‰ל˙  ים"  ƒָבל‰ֲ

נּו  ‰ ַרב≈ּ ׁ∆̆ ן מ… כ≈ ם. ו¿ ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי ‡ ב¿ּ ָלּ ∆‡

 ‰ ָּ̇ ַע "13ו¿ ָ‡ַמר:  ם  לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו 

 , ך¿ ָמּ ƒע ל מ≈ ≈‡ יָך ˘…ׁ ל…‰∆ ל ָמ‰ ‰' ‡¡ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי

ך¿  ל∆ „ ַ‰מ∆ּ ƒו ן ָ„ּ כ≈ יָך" („ברים י, יב). ו¿ ל…‰∆ ¡‡ '‰ ˙ ∆‡ ‰‡ָ ר¿ ƒי ם ל¿ ƒ‡ י ּƒכ

ַ‡˙ ‰'" (˙‰לים  ר¿ ƒָמ‰ י י˙ ָחכ¿ ׁƒ̆ ‡ ר: "14ר≈ מ≈ ם ‡ו… לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו 

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… י  רּו‡≈ ב¿ּ ַחר  ב¿ ƒמ ָ‰ָ‡ָ„ם  ין  ƒ‡ רו… ָ‡נּו  ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ּ ƒּומ י).  ˜י‡, 

ָמ‰  ָׁ̆ ּ ׁ̆ ּבו… ַ‰נ¿ ּ י≈ ׁ∆̆  , ˆּוָר˙ו… ן ב¿ּ ָּ̃ ֻ̇ י ‰ּו‡ מ¿ ּƒן 15כ ו… ּ̇ ח¿ ַּ̇ ָלם ַ‰ עו… ָבּ

‰ּו‡  ׁ∆̆ 16  ‰ ז∆ ָכל  ו¿ ים,  ƒנ ו… ּ̇ ח¿ ַ̇ ו¿ ים  ƒנ יו… ל¿ ָ‰ע∆  „ סו…  ˙ נ∆ נ∆ ּבו… ¿̇ ּƒמ‰ַ

ָלם  עו… ָבּ ָר‡  ב¿ ּƒנ ּׁ∆̆ ָכל ַמ‰  ָלם, 17ו¿ ּ‰ ָ‰עו… ז∆ ƒמ ˙ נו… ָוּ ַ‰ַכּ ל  ָכּ ַין  נ¿ ƒע

 ˙ מ∆ ¡‡ ַר˙  ו… ּ̇ ָלָ‡ָ„ם  ָנ‰  ּ¿̇ ƒנ  ‰ ז∆ ַוֲעבּור   , ּכו… ר¿ ָ̂ ל¿ ל  (ב)ַ‰כ…ּ  ‰ּ ַ‰ז∆

יתרה  לˆרכו.  ‰כל  ב. 
הרמב״ם  כתב  מזו 
לפירוש  (בהקדמה 
בבני  שגם  המשניות), 
סיבת  עצמם  האדם 

בי‡ורים
מהם תכלית ראוי ויקר. (שם). [הבל – דבר שאין בו ממש, כמו הבל-פה, וכן 
וילכו אחרי ההבל (ירמיה ב, ה). (שם)]. 13. וע˙‰ י˘ר‡ל מ‰ ‰' ‡ל‰יך ˘ו‡ל 
מעמך. אחרי שהוכיח משה את בני ישראל על כל החטאים בהם הכעיסו את 
אוהב  שהקב״ה  האהבה  בגלל  להם:  אמר  במדבר,  שנה  ארבעים  הקב״ה 
אתכם, כיפר על חטאיכם. ועכשיו מה ה׳ אלוקיך מבקש ממך? רק שתפחד 
לימוד  שבתחילת  הוא  הנכון   .'‰ יר‡˙  חכמ‰  ר‡˘י˙   .14 אלוקיך.  מה׳ 
מ˙ו˜ן  ‰ו‡  כי   .15 דוד).  (מצודת  ה׳.  יראת  בלבו  האדם  ישריש  החכמה 
אותו  ועשה  אלוקים)  (בצלם  בצורה שלו  האדם  את  יצר  הקב״ה  בˆור˙ו. 
דומה לו, שהוא מבין וחושב, לא כמו כל החיות שאינן חושבות ואינן מבינות 
מאומה. 16. ˘‰ו‡ ענין כל ‰כונו˙. שהאדם הוא תכלית כל הבריאה, והוא 
נבר‡  הכונה העיקרית והמטרה המרכזית בבריאת העולם הזה. 17. וכל מ‰̆ 
בעולם ‰ז‰ ‰כל לˆרכו. כמובא במדרש קהלת על הפסוק ״ראה את מעשה 
האלהים כי מי יוכל לתקן את אשר עותו״ (קהלת ז, יג) בשעה שברא הקב״ה 

שדרכם  הם  ויודעים 
כן  פי  על  ואף  למיתה, 
ברשעותם  הם  נשארים 
(שבת לא, ב), ומדוע אין 
דרכם?  את  עוזבים  הם 
לפי שחסרה להם יראת 

שמים!
היא   - שמים  יראת 
על  המושלת  החכמה 
תאוותיו ומפקחת על כל 

חושיו של האדם.
ימיו  כל  ו‰ולך   .„
וממ˘˘  במח˘כים 
כעור ב‡פיל‰. ה״מסילת ישרים״ (פ״ג) מבאר בהרחבה, שהחושך גורם לשני 
וז״ל: ״כי היצר מסמא את עיניו (עיני-שכלו)  מיני טעויות: העלמה והחלפה. 
ממש, והנה הוא כהולך בחושך, שיש לפניו מכשולות ואין עיניו רואות אותם. 
והוא מה שאמרו זכרונם לברכה (ב״מ פג:) ״תשת חושך ויהי לילה״ (תהלים 
קד, כ) – זה העולם-הזה, שדומה ללילה. והבן כמה נפלא המאמר האמתי הזה 
לו  אפשר  טעויות  מיני  שני  הלילה,  חושך  הנה  כי  בו.  להבין  שמעמיק  למי 
שיגרום לעין האדם: או שיכסה את העין עד שלא יראה מה שלפניו כלל, או 
שיטעה אותו עד שיראה לו עמוד כאילו הוא אדם, ואדם כאילו הוא עמוד. כן 
חמריות וגשמיות העולם-הזה, הנה הוא [כ]חושך הלילה לעין השכל, וגורם 
לו שתי טעויות: אינו מניח לו שיראה המכשולות שבדרכי העולם, ונמצאים 
תחילה...  פחד  שהגיעם  מבלי  ואובדים  ונופלים  לבטח  הולכים  הפתאים 
והטעות השני, והוא קשה מן הראשון, הוא – שמטעה  ראיתם עד שרואים 
מתחזקים  כך  ומתוך  רע,  הוא  כאילו  והטוב  טוב  ממש  הוא  כאילו  הרע 
החושך  תחת  היותם  מפני  זה  וכל  הרעים...  מעשיהם  ומחזיקים  (בדרכם) 

וכבושים תחת ממשלת יצרם״. עכ״ל.  

 , ָמ˙ו… ָחכ¿ ַעל  ֲ‡ָו˙ו…  ַּ̇ יל  ׁƒ̆ מ¿ ƒ‰  ‰ ז∆ ו¿

ים  ּƒכ ַׁ̆ ַמח¿ ב¿ּ ָיָמיו  ל  ָכּ ך¿  ל≈ ‰ו… („)ו¿

ָל‰: ֲ‡פ≈ ר ָבּ ּ ו≈ ƒע ׁ̆ כ¿ּ ׁ ּ≈̆ ַמ ּומ¿

 

ָח„  ∆‡‰ָ ָ‡ָ„ם:  ָבּ  ׁ̆ י≈  ˙ חו… כ…ּ  ‰ ָּׁ̆ ƒֲחמ
י  ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ יָע‰,  ƒמ ּׁ¿̆ ‰ַ ַח  כ…ּ ‰ּו‡ 

ַח  כ…ּ ‰ּו‡  י  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ‰ַ ‡ּו˙,  ָ‰ר¿ ַח  כ…ּ ‰ּו‡ 

ַעם,  ַ‰ַטּ ַח  כ…ּ ‰ּו‡  י  ƒיע ƒב ָ‰ר¿ יַח,  ָ‰ר≈

בי‡ורים
שהיתה סמוכה לירושלים, יצא מלאך ה׳ והרג באות הלילה מאה ושמונים 

וחמישה אלף ראשי גייסות. 

ים" (בר‡˘י˙ מח, טו),  ƒָער ˙ ַ‰נ¿ּ ך¿ ‡∆ ָבר≈ י¿

יב,  (‰ו˘ע  ָכל"  ַוֻיּ ָ‡ך¿  ַמל¿ ל  ∆‡ ר  ׂ ַ̆ "21ַוָיּ

ָ‡ך¿  ַמל¿  ‡ ָבּ ׁ∆̆ ינּו  ƒ̂ ָמ  „ עו… ו¿  .(‰

ָל‰  י¿ ַלּ ַבּ י  ƒ‰ "22ַוי¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ם,  ָ̇ ָר ז¿ ע∆ ל¿

 ‰ ַמֲחנ≈ ב¿ּ ך¿  ַוַיּ  '‰ ַ‡ך¿  ַמל¿  ‡ ≈̂ ּ ַוי≈ ַ‰‰ּו‡ 

ים  ּƒַרב ו¿ ל‰),  יט,  ב  (מלכים  ּור"  ּׁ̆ ‡ַ

ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ י  ּƒכ נּו,  ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿  .‰ ל∆ּ ≈‡ ָכּ

ָ‡ר  ׁ¿̆ ַעל   ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ן  רו… ¿̇ ƒי לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆

מּו˙  ¿„ ּƒב ם  ≈‰ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ י-ָ‡ָ„ם,  נ≈ ב¿ּ

ו…  ׁ̆ פ¿ ַנּ ׁ∆̆  ‡ ָלּ ם, ‡∆ ָח„ ָל‰∆ ∆‡ „ יסו… ƒָח„ ו ∆‡

 ,˙ נו… יו… ל¿ ˙ ָ‰ע∆ ל ַמֲעלו… ∆‡ ‰ ָ̇ ‰ ָעל¿ ל ז∆ ׁ∆̆

 , ֲ‡ָו˙ו… ַּ̇ ָמ˙ו… ַעל  יל ָחכ¿ ׁƒ̆ מ¿ ƒ‰ ‰ י ז∆ ּƒכ(‚)

‚. כי ז‰ ‰מ˘יל חכמ˙ו 
משכן  ˙‡ו˙ו.  על 
במוח,  היא  החכמה 
היא  התאוות  משכן 
בלבו אדם. על ידי יראת 
האדם  מסוגל  שמים 
על  חכמתו  להשליט 
שביאר  וכמו  תאותו, 
רבי  הגאון  בהרחבה 
על  זצ״ל  לופיאן  אליהו 
״שופטים  הפסוק 
בכל  לך  תתן  ושוטרים 
שעריך״ (דברים טז, יח), 
לרמוז  הכתוב  שכוונת 
על חושי האדם, שקודם 
יחשוב  בהם  שישתמש 
לפני  הוא  עומד  כאילו 
שופט ומצפה לפסק דינו 
להשתמש  וכיצד  אם 

בהן. ומיהו אותו שופט? – השכל שנתן לנו הבורא, צלם אלקים הנקרא נשמה, 
כפי שנאמר: ״ויפח באפיו נשמת חיים״ (בראשית ב). הוא השופט את האדם 
על פי ציווי התורה ואזהרותיה. אמנם, עדיין זקוק ה״שופט״ ל״שוטר״ שהוא 
הממונה לבצע את פסק הדין. ומי הוא אותו שוטר? – יראת שמים, שבעזרתה 
יכול האדם להכריח את עצמו לציית לשכל. שהרי הרשעים יש להם שכל, 

בי‡ורים
ולגאלני), כענין שנאמר (בעת שהותו בבית לבן) ״ויאמר אלי מלאך האלהים 
בחלום יעקב וגו׳ אנכי האל בית אל״ (רש״י בראשית מח, טז). 21. וי˘ר ‡ל 
עליו  התחזק  יעקב,  עם  נאבק  עשו)  (שרו של  המלאך  כאשר  ויוכל.  מל‡ך 
יעקב ונצחו, וסוף היה שהודה לו המלאך על הברכות שברכו אביו לפני מותו 
ו‚ו'.  ‰‰ו‡  בליל‰  וי‰י   .22 שהן שלו).  וטען  בתחילה  עליהן  ערער  (שעשו 
לאחר שנלחם סנחריב בכוש, חזר ובא על ירושלים להלחם בה, וכשבא לנוב 

‰. לעולם יחמו„ לעלו˙ 
˘‰ו‡  מעל‰  ‡ל 
שלא  ממנ‰.  למעל‰ 
במעלות  יסתפק 
ישאף  אלא  שהשיג, 
ומי  ויותר.  יותר  לעלות 
לנו חכם כשלמה המלך 
ע״ה, שאמר עליו הכתוב ״וה׳ נתן חכמה לשלמה כאשר דבר״ (מלכים-א ה כו) 
וממנו נלמד את הדרך לזכות בחכמה, כשנתבונן מפני מה זכה לה שלמה. 
ומקרא מפורש למעלה ממנו (מלכים-א ג ה-יב): ״בגבעון נראה ה׳ אל שלמה 
וגו׳ ויאמר אלוקים שאל מה אתן לך וגו׳, ויאמר שלמה וגו׳, ונתת לעבדך לב 
שומע לשפוט את עמך להבין בין טוב לרע וגו׳, ויאמר אלוקים אליו יען אשר 
שאלת את הדבר הזה ולא שאלת לך ימים רבים ולא שאלת לך עושר וגו׳ 
ושאלת לך הבין לשמוע משפט, הנה עשיתי כדברך הנה נתתי לך לב חכם 

ונבון וגו׳״. 
אל  הרבה  תשוקתו  בעבור  ורק  אך  לחכמה  זכה  שלמה  כי  כאן  מתבאר 
החכמה, עד שלא ביקש דבר אחר זולתה, לא עושר ולא אריכות ימים, באשר 
הרמב״ם  שכתב  כמו  כלל,  ערך  להם  אין  חכמה  בלי  חיים  כי  שלמה  ידע 
 - תורה  תלמוד  בלא  ומבקשיה  חכמה  בעלי  ״וחיי  ה״א):  פ״ז  רוצח  (הלכות 
כמיתה חשובין״. על כן שאל שלמה אך ורק חכמה, ובעבור זה זכה לה, כי 
תשוקת החכמה היא המזכה את בעליה בחכמה. ומכאן נראה ללמוד ״חכם 
ויזכה  שמו,  יקרא  לב״  ״חכם  באמת  חכמה  ומבקש  השואף  אדם  מהו,  לב״ 

לחכמה כמו שכתוב: ״ובלב כל חכם לב נתתי חכמה״.    
ומצינו בתפילתו של עתניאל בן קנז: ״ויקרא יעבץ לאלקי ישראל לאמר אם 
ברך תברכני והרבית את גבולי והיתה ידך עמי ועשית מרעה לבלתי עצבי, 
ויבא אלקים את אשר שאל״ (דה״י-א ד, י). אם ברך תברכני – בתורה, והרבית 
את גבולי – בתלמידים, והיתה ידך עמי – שלא ישתכח תלמודי מלבי, ועשית 
הרע  יצר  ישגבני  שלא   – עצבי  לבלתי  כמותי,  רעים  לי  שיזדמנו   – מרעה 
לשאול  בנסיסי  הולך  הריני  לאו  ואם  מוטב,  כן,  עושה  אתה  אם  מלשנות, 

 ׁ̆ ׁ ּ≈̆ ַמ ‰ּו‡ מ¿ ׁ∆̆ ׁ̆ כ¿ּ י ּ ƒ‚ ָ‡ָ„ם ַמר¿ ׁ∆̆  , ׁ̆ ּו ׁ ּ̆ ּƒַח ַ‰מ י ‰ּו‡ כ…ּ ׁƒ̆ י ƒֲחמ‰ַ

ָ„ָבר. ב¿ּ

 

 ‰ ֻעָלּ ין פ¿ּ ≈‡ ו¿ ָ‰ָ‡ָ„ם,   ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע ם  ָלּ 23ֻכּ לּו  ַ‰ָלּ  ˙ חו… ‰ כ…ּ ָּׁ̆ ƒֲחמ
ב  ַ‰ל≈ּ 24ו¿  ,˙ חו… ַ‰כ…ּ  ˙ ׁ∆̆ ֲחמ≈ מ≈ ָח„  ∆‡ ל…‡  ב¿ּ י˙  ׂ ≈̆ ַנֲע  

ל  ב ָכּ ּ ים ַלל≈ ƒ‡י ƒב ּלּו מ¿ ≈‡‰ָ ˙ חו… ‰ כ…ּ ָּׁ̆ ƒי ֲחמ ּƒם, כ י‰∆ ≈„ ל ַעל י¿ ע≈ ּפו…

ׁ̆ ּבו…  ב י≈ ּ ם. ַ‰ל≈ י‰∆ ˙ ַ‡ֲחר≈ כ∆ ׁ∆̆ מ¿ ƒָב‰ נ ָׁ̆ ‰ ּוַמח¿ ׂ ∆̆ ָכל ַמֲע ָין, ו¿ נ¿ ƒע

ן  ‚ו… ָח‰, ַ‰ָיּ כ¿ ּׁƒ̆ ‰ַ ן ו¿ רו… ָכּ ּ ƒֲעָנָו‰, ַ‰ז‰ָ ֲ‡ָו‰ ו¿ ן ַ‰ַ‚ּ ‚ו… ˙, כ¿ּ ˙ ַרּבו… עו… ּ ≈„

ָכל  25ו¿  .˙ ַרּבו…  „ עו…  ׁ̆ י≈ ּלּו  ָכ‡≈ ו¿ ָ‰ַעּזּו˙,  ו¿  ˙ ׁ∆̆ ַ‰ב…ּ ָח‰,  מ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿

י ַ‰ּסּוָמ‡ ל…‡  ּƒכ ,˙ חו… ˙ ַ‰כ…ּ ׁ∆̆ ן ֲחמ≈ ƒמ ˙ ּ˜ו… ַחז¿ ¿̇ ƒמ ˙ עו… ּ ּלּו ַ‰„≈ ≈‡

.‰ ∆‡ ּלּו ָ‰ָי‰ רו… ƒ‡ ˙ כ¿ּ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ יּוַכל ל¿

 

י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ יַע 26ַל ּ ƒ‚‰ַ חו… ל¿ ָכל כ…ּ ל ב¿ּ ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒב י ָבּ ל¿ ּƒל ָ‡ָ„ם ַ‰נ ן ָכּ ָלכ≈
ָב‰,                       טו… ַמֲעָל‰  ל¿ ָ‡ָ„ם  יַע  ּ ƒ‚ ƒ‰ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ ָב‰,  ַ‰ּטו…

בי‡ורים
23. כולם מע˘‰ ‰‡„ם. חמשת הכוחות הללו כוללים את כל מעשה האדם. 
24. ו‰לב פועל על י„י‰ם. פירוש, הלב פועל על ידי אחד מחמשת הכוחות, 
ראתה.              שהעין  מה  חומד  הלב  אזי  ראתה  שהעין  לאחר  הראות,  כח  כגון 
25. וכל ‡לו ‰„עו˙ מ˙חז˜ו˙ מן חמ˘˙ ‰כוחו˙. לדוגמא, הלב מתגאה מכח 
השמיעה - ממה ששמע כיצד מהללים אותו, וכן מכח הראיה - ממה שרואה 
יוכל  לא  הסומא  כי  שממשיך,  (וזהו  הבריות.  בעיני  כבודו  ואת  עשרו  את 
‰טוב‰.         ל˙כלי˙   .26 הדרך.  זה  על  וכן  רואה),  היה  כאילו  להתגאות 
ששאיפתו תהיה להגיע לשלימות המעלות, דהיינו לקצה המדרגות העליונות 

ַ‰ר  ב¿ּ ן  כ…ּ ׁ¿̆ ƒי י  ƒמ ָך,  ל∆ √‰‡ָ ב¿ּ ָי‚ּור  י  ƒ31מ" ָ‡ַמר:  ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָלּ‰, 

ָין  נ¿ ƒר ָ‰ע‡ָ ׁ¿̆ ˜" (˘ם טו, ‡ ב) ּו ∆„ ∆̂ ל  ים ּופ…ע≈ ƒמ ָּ̇ ך¿  ל≈ ָך. ‰ו… ׁ∆̆ ¿„ ָ̃

˙ ָ‰ָ‡ָ„ם, ָר‡ּוי  ן ַמֲעלו… רו… ¿̇ ƒי נּו  ר¿ ַכּ ז¿ ƒ‰ ׁ∆̆ יָון  כ≈ ו¿ ם.  ָׁ̆ ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

 ‰ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ַע„   , ָרָע˙ו… ו¿ טּובו…   , נּו˙ו… ּו‚¿ יבּו˙ו…  ׁƒ̆ 32ֲח ר  ָב‡≈ ל¿ ָלנּו 

ַחר  ב¿ ƒי י ּƒכ , ך¿ ל∆ ר ַ‰מ∆ּ ַ̂ יַע ַלֲח ּ ƒ‚ַי ר, 33ו¿ ָׁ̆ ך¿ ַ‰ָיּ ר∆ ּ יל „∆ ּƒכ ׂ ¿̆ י ַ‰ַמּ נ≈ פ¿ ƒל

ָר‰           ר≈ ב¿ּ לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ יָון  כ≈ּ  ,˙ בו… ַ‰ּטו…  ˙ ּ„ו… ּƒמ ַבּ חו…  כ…ּ ָכל  ב¿ּ ו…  ׁ̆ ַנפ¿

.˙ ל∆ ח ַ‰ס…ּ ַּ̃ ƒי ˙ 35ו¿ ס…ל∆ ר̃… ַ‰פ¿ּ ז¿ ƒ34י

 

ׁ̆ ָ‡ָ„ם  י≈ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ס  ע≈ ָמ‰ ּכו… ַעל-ח≈ ‰ּו‡ ַבּ ׁ∆̆ ׁ̆ ָ‡ָ„ם  „? י≈ ַ̂ י כ≈ּ
ם  ƒ‡ י ּƒכ ָלל,  כ¿ּ ס  ע≈ ּכו… ינו…  ≈‡ ו¿ ָעָליו   ˙ ב∆ ּׁ∆̆ ֻי מ¿ ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ׁ∆̆  

 ׁ̆ י≈ ו¿ ר,  ≈̇ יו… ב ב¿ּ ַבּ‰-ל≈ ּ ¿‚ ‰ּו‡  ׁ∆̆ ׁ̆ ָ‡ָ„ם  י≈ ו¿ ים,  ƒנ ָׁ̆  ‰ ַכָמּ ַעט ל¿ מ¿

ל…‡  36ו¿ ֲ‡ָו‰  ַּ̇ ַעל  ַבּ ‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ו¿  ,„…‡ מ¿ רּוַח  ַפל  ׁ¿̆ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ר  ≈̇ יו… ר-ּ‚ּוף ב¿ּ ‰ו… ‰ּו‡ ט¿ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ , ו¿ ֲ‡ָו˙ו… ַ̇ ֲ‰ל…ך¿ ב¿ּ ו… מ≈ ׁ̆ ע ַנפ¿ ַבּ ׂ ¿̆ ּƒ̇

 ׁ̆ י≈ ו¿  , יך¿ ƒר ָ̂ ַ‰ּ‚ּוף  ׁ∆̆ ים  ƒמּוָעט ים  ƒָבר ¿„ ƒל ּלּו  ƒפ‡ֲ  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒי ל…‡  ו¿

בי‡ורים
31. מי י‚ור ב‡‰לך. מי הוא הראוי לגור במשכנך? מי ראוי לדור בירושלים 
בה.           יגור  אשר  הוא   - וביושר  כראוי  לב, מעשיו  בתום  המתנהג  קדשך?  הר 
32. ח˘יבו˙ו ו‚נו˙ו, טובו ורע˙ו. פירוש, את המדות והדעות שבלב האדם 
יוכל  הישר  בדרך  ידי שיבחר  על  לחˆר ‰מלך.  וי‚יע   .33 והרעות.  הטובות 
להגיע לעולם הבא זך ונקי. 34. יזרו˜ ‰פסול˙. את הדעות והמדות הרעות 
שבו.          הטובות  ומדות  בדעות  רק  להשתמש  שיבחר  ‰סול˙.  וי˜ח   .35 שבו. 
˘בע נפ˘ו מ‰לך ב˙‡ו˙ו. שהוא מתאוה וחפץ לכל דבר ללא גבול  36. ול‡̇ 

ומדה, אף לדברים שאינם הכרחיים לקיום גופו.

ָלם  ָ‰עו… טּוב  27ל¿ יַע  ּ ƒ‚‰ַ ל¿  „ ƒו ּ„ָ  ‰ ַ‡ָוּ ¿̇ ƒנ

ר  ׁ∆̆ ָך ֲ‡ : "28ָמ‰ ַרב טּוב¿ רו… ָ‡מ¿ ‡ ב¿ּ ַ‰ָבּ

כ),  ל‡,  (˙‰לים  יָך"  ∆‡ יר≈ ƒל  ָּ̇ ַפנ¿ ָ̂

ַנַחל  ו¿ ָך  ∆̇ י ב≈ּ ן  ׁ∆̆ ּ ∆„ ƒמ ֻין  ו¿ ר¿ ƒ29י" ר:  מ≈ ‡ו… ו¿

ֲעָל‰  ַ‰ַמּ ם" (˘ם לו, ט). ו¿ ≈̃ ׁ¿̆ ַ̇ יָך  ֲעָ„נ∆

ָ‰ָר‡ּוי  ל  ∆‡  ‡ ָלּ ∆‡30 יַע  ּ ƒ‚ ַּ̇ ל…‡  ַ‰ז…ּ‡˙ 

בעצבוני,  מת  (הריני 
ויבא   – מיד  רש״י), 
אלוקים את אשר שאל״ 

(תמורה טז.). 
תיבה  כאן  הוסיפו  חז״ל 
לא  אשר  ״מיד״,  אחת, 
נרמזה בכתוב, כי מאחר 
באופן  היתה  שהתפילה 
של: ״אם אתה עושה כן 
הריני  לאו  ואם  מוטב, 

ומות  חיים  ענין של  היא  החכמה  ששלימות  כלומר,  לשאול״,  בנסיסי  הולך 
בן  בקשתו של  להיות  צריכה  כך  ״מיד״.   – נענה  הקב״ה  כזו  לבקשה  עבורו, 
תורה מאת הקב״ה שיחונן אותו בתורה, עליו לחוש בכל נימי נפשו כי אם הוא 
זוכה לתורה – מוטב, ואם לאו, הרי הוא הולך חס ושלום לשאול בלי תקוה. המבקש 

רחמים בהרגשה כזאת נענה מיד.
ויסוד נוסף למדנו, שהבקשה צריכה להיות על המדרגה הגבוהה ביותר. על 
אף שהיה עתניאל משופטי ישראל, ושלושת אלפים הלכות שנשתכחו בימי 
אבלו של משה החזיר בפלפולו (תמורה שם), לא היה ״שבע״ ומסתפק במה 
שיש לו אלא היה ״רעב״ ומבקש הכל, ורעבונו היה באופן שאם אין לו ״הכל״ 
הרי הוא אומלל והולך לשאול, ומשום כך זכה שתתקבל תפלתו. וזהו שאמר 
הכתוב (תהלים פא, יא): ״אנכי ה׳ אלוקיך המעלך מארץ מצרים הרחב פיך 
ואמלאהו״, ופירשו רש״י והראב״ע שהכוונה לתפילה: ״הרחב פיך״ ושאל ככל 

אשר תוכל ובכל הכח, ״ואמלאהו״ מיד. (שיחות מוסר, מאמר נ״ט). 

בי‡ורים
27. לטוב ‰עולם ‰ב‡. פירוש, דוד המלך לא הסתפק להשיג רק איזשהו חלק 
המעלה  ולפיסגת  המושלם  הטוב  אל  להגיע  התאוה  אלא  הבא,  בעולם 
שבעולם הבא. 28. מ‰ רב טובך. מה מאוד רב הטוב אשר גנזת לתת ליראיך 
מן השמים,  להם  הבא  מהטוב  ישבעו  בי˙ך.  ירוין מ„˘ן   .29 הבא.  בעולם 
ומימי נחל היוצא מהעדן תשקה אותם והוא מדרך משל לרוב השפע (מצודת 
ועמלו היה להשיג  ל‰. אל האדם שכל שאיפתו  30. ‡ל‡ ‡ל ‰ר‡וי  דוד). 

ולהגיע אל תכלית המעלות הטובות. 

של  ברייתו  מתחלת 
או  צדיק  שיהיה  האדם 
רשע , וכן אין שום דבר 
האדם  את  שמושך 
(טבעו)  תולדתו  בעיקר 
כלומר,  מסוימת,  למדה 
אותו  תמשוך  שתולדתו 
לזוז  אפשר  שאי  לדבר 
ממנו, שאם כן אין מקום 
לא למצוות התורה ולא 
עי״ש.  ועונש  לשכר 
משנה׳  ה׳לחם  והקשה 
שבת  במסכת  מהגמרא 
מבואר  ששם  (קנו.) 
האדם  נולד  שבו  ש׳יום׳ 
בשעת  השולט  ׳מזל׳  או 
לידתו משפיע על טבעו 
ותירץ,  ותכונותיו, 
לומר  הגמרא  שכוונת 
נטייה  לאדם  שיהיה 
קצת לדברים אלו, אבל 
הנאמר  על  היעב״ץ  וכ״כ  טבעו.  לשנות  האדם  של  ובבחירתו  שבידו  ודאי 
דור  בכל  ושתלן  עמד  מועטים  שצדיקים  הקב״ה  ״ראה  (לח:)  יומא  במסכת 
ודור״, שלכאורה הרי הדבר תלוי בבחירת האדם, אלא שיש בני אדם שנולדו 
בטבעם להיות צדיקים, אף שגם להם עדיין יש בחירה. וכן מצינו להיפך אצל 
וסילקו  הקב״ה  מיהר  לפיכך  ולהרשיע  לשוב  בדעתו  וקל  היה  ״צדיק  חנוך, 

והמיתו קודם זמנו״ (רש״י בראשית ה, כב). 

ם  ָ̇ ‡ו… ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿ י„  ƒ̇ ָע 44ו¿ ן  ֻכָוּ מ¿  ‰ ז∆

 ׁ̆ י≈ ו¿  ,˙ עו… ּ ≈„ ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒמ ר  ≈̇ יו… ָר‰  ≈‰ מ¿

 ‡ ָלּ ∆‡ , ˙ו… ָיּ ƒר ˙ ב¿ּ ַלּ ƒח ¿̇ ּƒיָנם ָלָ‡ָ„ם ב ≈‡ ׁ∆̆

ּבו…  ƒל ‰ נ∆ ּפו… ׁ∆̆ ים ‡ו…  ƒר ֲ‡ח≈ ם מ≈ ָ̇ ָלַמ„ ‡ו…

 . ּבו… ƒל ‰ ב¿ּ ָ̇ ָעל¿ ׁ∆̆ ָב‰  ָׁ̆ י ַמח¿ ƒפ מו… ל¿ ¿̂ ַע מ≈

ר…ב  ּ‰ ב¿ּ ׁ̆ ָבּ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ ׁ̆ י≈

יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ  ׁ̆ י≈ ו¿  ,˙ מו… ˜ו… ַ‰מ¿ּ

 ‰ מ∆ ּ„ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ ַעט.  מ¿  ‰ּ ָבּ  ׁ̆ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ ל¿

ר  ׂ ָ̆ ּוָב ָיָר˜  יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ יל,  ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇  ‰ ׂ ∆̆ עו… ל¿

ּלּו  ≈‡ ָכל  ו¿ ין,  ƒל פ¿ּ ל¿ ƒּופ ַלח  ּומ∆ ם  ƒּוַמי

ָח„  ∆‡ ל  ָכּ ƒמ ח  ַּ̃ ƒל יך¿  ƒר ָ̂ ים  ƒינ ּƒמ‰ַ

ם  ƒ‡ .‰ ב≈ּ ּ‰ ַ‰ר¿ ז∆ ƒַעט ּומ ּ‰ מ¿ ז∆ ƒעּור: מ ׁƒ̆ כ¿ּ

 ‰ ב∆ּ ם ַיר¿ ƒ‡ ,‰ ‰ 45ָרז∆ י∆ ¿‰ ƒר י ׂ ָ̆ ט ַ‰ָבּ ַמע≈ י¿

בי‡ורים
נוטה במהרה  זה אלא  נולד עם טבע  כלומר, שלא  ‡ו˙ם.  ל˜בל  וע˙י„   .44
וביתר קלות לקבל תכונה זו. 45. רז‰. יחסר במאכל (והאוכלו לא ישבע עקב 

מיעוט הבשר שאכל).

ו…  ׁ̆ ַנפ¿ ע  ַבּ ׂ ¿̆ ƒ̇ ל…‡  ָחָב‰,  ר¿  ׁ̆ פ∆ נ∆ ַעל  ַבּ

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָלם,  עו… ָבּ ׁ∆̆ ן  ָממו… ל  ָכּ ƒמ

ף" (˜‰ל˙  ס∆ ע כ∆ּ ַבּ ׂ ¿̆ ƒף ל…‡ י ס∆ ב כ∆ּ ≈‰…‡37"

ּלּו  ƒפ‡ֲ לו…  י  ּ„ַ ׁ∆̆ ר-רּוַח  ַ̂ ¿̃  ׁ̆ י≈ ו¿ ט),   ,‰

‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ו¿ ָרָכיו;  ¿̂ ל  ָכּ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ף  ּ…„ ר¿ ƒי ל…‡  ו¿ מּוָעט  ָ„ָבר  ב¿ּ

רּוָט‰  פ¿ּ ל  כ≈ ‡ו… ינו…  ≈‡ ו¿ ַעל-ָי„   ı ב≈ ˜ו… 38ו¿ ָרָעב  ָבּ מו…  ¿̂ ַע ף  ַס‚≈ּ מ¿

ם  ƒי„ַ ָיּ ַבּ נו…  „ ָממו… ַ‡ב≈ּ ‰ּו‡ מ¿ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ל, ו¿ „ו… ּ‚ָ ַער  ַ̂ ‡ ב¿ּ ָלּ ּלו… ‡∆ ּׁ∆̆ ƒמ

ל     ל≈ ‰ו… 39מ¿ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ עו… ּ ≈„‰ַ ָ‡ר  ׁ¿̆ ּלּו  ≈‡‰ָ ים  ƒָרכ ּ ¿„ ַעל  ו¿  . ו… ּ̇ ַ„ע¿ ל¿

ָבב  -ל≈ 41ַרך¿ ָמן,  ַרח¿ ו¿ ָזר  ַ‡כ¿ יב,  ƒ„ָנ ו¿ ן  ƒר-ַעי ַ̂ ן,  נ≈ ‡ו… 40ו¿

ן.  ∆‰ ‡ ָבּ ≈̂ ּיו… ָכל ַכּ ב, ו¿ יı-ל≈ ּƒמ‡ַ ו¿

˙ו…  ָיּ ƒר ב¿ּ  ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇ ƒ43מ ָלָ‡ָ„ם  ָ‰יּו  ׁ∆̆ ן  ∆‰ מ≈  ׁ̆ י≈  ,˙ עו… ּ ≈„‰ַ42 ָכל  ו¿
ל ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆ עו…  ב¿ ּƒט ׁ∆̆  ˙ עו… ּ ן „≈ ∆‰ ׁ̆ מ≈ י≈ , (ו)ו¿ ַבע ּ‚ּופו… י ט∆ ƒפ ל¿

„עו˙  מ‰ן  וי˘  ו. 
ז‰  ‡„ם  ˘ל  ˘טבעו 
(הלכ׳  הרמב״ם  מכוון. 
כתב  ד)  ה,  תשובה 
גזר  לא  שהקב״ה 

בי‡ורים
37. ‡ו‰ב כסף ל‡ י˘בע כסף. מי שאוהב לאסוף כסף לא ישבע ממנו, כי 
לעולם אין די לו במה שקבץ ורוצה להרבות עוד (מצודת דוד). ואמרו חכמינו 
ז״ל (קהלת רבה פ״ג י׳): ״אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, מי שיש לו מנה רוצה 
הכתוב  דרך  על  י„.  על   ıו˜וב  .38 מאות״.  ארבע  רוצה  מאתים  מאתים, 
במשלי (יג, יא). ור״ל, שקובץ הון עם מלאכת היד. ולמרות שהונו מתרבה, עם 
כל זה אינו אוכל פרוטה משלו אלא בצער גדול. 39. מ‰ולל. ערבוב והוללות 
ושטות (רש״י קהלת ב, ב). 40. ו‡ונן. דואג. (עיין סנהדרין (ק:) ״לא תעיל דויא 
ג)              כ,  (דברים  דבר.  מכל  וירא  מבוהל  לבב.  רך   .41 בליבך״).  (=דאגה) 
43. מ˙חיל˙ ברי˙ו. שנולד עם  והתכונות של האדם.  42. ‰„עו˙. המדות 

תכונות אלו, והמה טבועות בו משעת לידתו. 

 ,˙ לו… ם חו… י‰∆ ≈̇ ו… ׁ̆ פ¿ ַנּ ׁ∆̆ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ׁ̆ ב¿ּ ך¿ י≈ י, ָכּ ƒי ר…ב ַ‰ח…ל ƒפ ל ל¿ ַ‰כ…ּ

ים  ƒל ּ ¿̂ ַע ¿̇ ƒּומ ָב‰  ַ‰ּטו… ך¿  ר∆ ּ ∆„ ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ו¿  ,˙ ‰ָ50ָרעו… ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ו¿

ן  כ≈ ו¿ ָים.  ָחל¿ י  ƒפ ל¿  „…‡ מ¿ ן  י‰∆ ֲעל≈  ‰„ָ ב≈ כ¿ּ י‡  ƒ‰ ו¿  ,‰ּ ָבּ  ˙ כ∆ ָלל∆

ב  ים ָלַרע טו… ƒר י ָ‰‡…מ¿ לּו: "‰51ו… ים ַ‰ָלּ ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ר ָבּ מ≈ ָי‰ּו ‡ו… ע¿ ַׁ̆ י¿

ַמר  ים  ƒמ ׂ ָ̆  , ך¿ ׁ∆̆ ח… ל¿ ר  ‡ו… ו¿ ר  ‡ו… ל¿ ך¿  ׁ∆̆ ח… ים  ƒמ ׂ ָ̆ ָרע,  ב  ַלּטו… ו¿

ַמר:             ¡‡ נ∆ ם  י‰∆ ַוֲעל≈ כ);   ,‰ (י˘עי‰  ַמר"  ל¿  ˜ ּוָמ˙ו…  ˜ ָמ˙ו… ל¿

" (מ˘לי ב, י‚).  ך¿ ׁ∆̆ י ח… כ≈ ַ„ר¿ ˙ ב¿ּ כ∆ ר ָלל∆ ׁ∆̆ ˙ י… חו… ים ָ‡ר¿ ƒב "‰ַ52ע…ז¿

ים,  ƒל ַ‰ֲחָכמ ∆̂ כּו ‡≈ ל¿ ? י≈ ׁ̆ פ∆ י ַ‰נ∆ּ ƒל ַנ˙ ח√ ָּ̃ ַּ̇ י‡  ƒ‰ ‰ּוַמ „ ַ̂ י כ≈ ו¿
ַע„  ם  ָ̇ ‡ו… ים  ƒ„ ַלמ¿ּ מ¿ּ ׁ∆̆  ,˙ ו… ׁ̆ ָפ ּ ַ‰נ¿ י  ≈‡ פ¿ רו… ם  ≈‰ ׁ∆̆

ם  ∆‰ ָלּ ׁ∆̆  ˙ ָרעו…  ˙ עו… ≈„ ב¿ּ ים  ƒיר ּƒכ ַ‰ַמּ ו¿ ָב‰.  ך¿ טו… ר∆ ∆„ ל¿ ירּום  ƒז ח¿ ַיּ ׁ∆̆

ָ‡ַמר  ם  י‰∆ ֲעל≈ ם,  ָ̇ ‡ו…  ‡ ַרפ≈ּ ל¿ ָחָכם  ל  ∆̂ ≈‡ ים  ƒכ ל¿ ‰ו… יָנם  ≈‡ ו¿

זּו" (מ˘לי ‡, ז).  ים ָבּ ƒיל ƒו ָמ‰ ּומּוָסר ‡¡ ל…מ…‰: "53ָחכ¿ ׁ¿̆

ב,         ַ‰ּטו… ך¿  ר∆ ּ ∆„  ׂ̆ פ…ּ ¿̇ ƒל ם  ָ̇ ֲ‡ָו ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ ָמּ ַכּ  ׁ̆ י≈

בי‡ורים
מזיק לבריאותו. 50. ‰רעו˙. הדעות והמדות הרעות. 51. ‰וי ‰‡ומרים לרע 
טוב. הוי לכם הרשעים, האומרים על ה״עבודה-זרה״ שהיא טוב, ועל עבודת 
ה׳ שהיא ״טוב״ – אומרים שהיא רע, על המעשים הרעים שיביאו עליהם חושך 
- אומרים שהם אור, ואת המעשים הטובים שה׳ עושה אור למקיימם אינם 
עושים, שמים מר למתוק ומתוק למר. 52. ‰עוזבים ‡רחו˙ יו˘ר. העוזבים 
את הדרך הישרה והנכונה כדי ללכת בדרכים חשוכות ועקלקלות. 53. חכמ‰ 

ומוסר ‡וילים בזו. בתורה ובמוסר הטיפשים פורקי העול מזלזלים.

ט  ַמע≈ ם י¿ ƒ‡ ,ם ָלּ ן ֻכּ כ≈ . 46ו¿ חו… ל¿ ƒֲחַמ˙ מ ָכל מ≈ ¡‡ ‰ נ∆ י∆ ¿‰ ƒַלח ל…‡ י מ∆

 ‡ ≈‰ י¿ ַעט,  מ¿ יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ ַבּ  ‰ ב∆ּ ַיר¿ ו¿  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ ַבּ

ל  ָ̃ ׁ¿̆ ƒָח„ מ ל ‡∆ ָכּ ƒח מ ַּ̃ ƒר י ׁ∆̆ י, ֲ‡ ƒ̃ ל. ֲ‡ָבל ַ‰ָבּ ָ̃ ל¿ ֻ̃ ֲ‡ָכל מ¿ ַ‰ַמּ

 ‰ּ ָין ַ‰ז∆ נ¿ ƒָכע ָליו. ו¿ כ¿ ‡ו… ˜ ל¿ ב ּוָמ˙ו… ֲ‡ָכל ָער≈ ‡ ַ‰ַמּ ≈‰ ָ‰ָר‡ּוי, ָ‡ז י¿

ן ָ‰ֲעָנָו‰  ‚ו… ‰, כ¿ּ ֻרב∆ּ ן מ¿ ∆‰ ח מ≈ ַּ̃ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ׁ̆ ˙: י≈ ּ„ו… ƒמ 47ב¿ּ

ן  ‚ו… ַעט, כ¿ּ ן מ¿ ∆‰ ח מ≈ ַּ̃ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ׁ̆ י≈ ן, ו¿ י‰∆ מ≈ „ו… ˙ ו¿ ׁ∆̆ ַ‰ב…ּ ו¿

ל  ≈̃ ו… ׁ̆ 48 ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ יו… ¿‰ ּƒב ן  ָלכ≈ ּיּו˙.  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ו¿ ָ‰ַעּזּו˙  ו¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ

ל…‡  ו¿ ַח˙  פ¿ ƒי עּוָרּ‰, ל…‡  ׁƒ̆  ‰ ּ„ָ ƒל מ ָכּ ƒח מ ַּ̃ ƒל ם  ƒַני ‡ז¿ ס ַ‰מ…ּ ל∆ פ∆ ב¿ּ

ָב‰. י˙ ַ‰ּטו… ƒל כ¿ ַ̇ יַע ל¿ ּ ƒ‚ַי ‰ ז∆ יף, ָבּ ƒס יו…

 

ל  ּ‚ַ ֻ‰ר¿ ׁ∆̆ ‡ו…  ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ ל¿  ‰ ט∆ נו… עו…  ב¿ ּƒט ׁ∆̆ י  ƒמ ין,  ƒב ָ̇ ו¿ ַ„ע  ּ≈̇
ַ‡ך¿   ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ּוב  ׁ̆ ָל ּבו…  ƒל ל  ∆‡ ן  ּ≈̇ ƒי ל…‡  ו¿ ָרָע‰,   ‰ ּ„ָ ƒמ ב¿ּ  

 ˙ ּ„ו… ƒמ ַעל ב¿ּ ¿‚ ƒי ַ‡ס ו¿ מ¿ ּ ƒי ׁ∆̆ ˙ו…  י‡ ‡ו… ƒב ‰ מ≈ ּ‰ - ז∆ ר ָבּ ב≈ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒי„ מ ƒמ ָּ̇

י  ƒל ח√ ‰ּו‡  ין  ƒּסּור ּ ƒי‰ַ ו¿ ַער  ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ב  ≈‡ ַ‰כ¿ּ ר…ב  ׁ∆̆ מו…  ּוכ¿  .˙ בו… טו…

י  ƒל ח√ ָבּ ׁ∆̆ מו…  ּוכ¿  ; ׁ̆ פ∆ ַ‰נ∆ּ י  ƒל ח√ ם  ≈‰  ˙ ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ ר…ב  ן  כ≈ּ ַ‰ּ‚ּוף, 

ים  ƒל ן ַ‰חו… ƒמ ׁ̆ י≈ ו¿ ˜ ַמר,  ˙ו… ַ‰ָמּ ˜ ו¿ ר ָמ˙ו… ים ַ‰ַמּ ƒֲעמ ַ‰ּ‚ּוף טו…

ב,  ַ‰ּטו… ַמֲ‡ָכל   ‡ נ≈ ו… ׂ̆ ו¿ לו…  ב  ינו… טו… ≈‡ ׁ∆̆ 49 ַמֲ‡ָכל  ל¿  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆

בי‡ורים
46. וכן כולם. שאר מיני המאכלים והתבלינים שבתבשיל כירק ומים ופלפלין, 
צריך  מהן  אחת  שבכל  ״מדות״,  בשם  נקראו  ולכן  במ„ו˙.   .47 ימעט...  אם 
ו˜ל בפלס ‰מ‡זניים. מתבונן  להשתמש במדה הנכונה ובמינון המדויק. 48.̆ 
ביושר שכלו וברוחב הבנתו. 49. ˘‡ינו טוב לו. שאינו בריא לו אלא אדרבה, 

ן,  עו… מ¿ ׁƒ̆  ׂ̆ ַחפ≈ּ מ¿ּ ׁ∆̆ ן  ‡ּוב≈ ר¿ ƒל  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ָר‡ּוי.  ָכּ  ˙ בו… ַ‰ּטו…

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ֲחַמ˙  מ≈  , ‡ו… ¿̂ מו… ינו…  ≈‡ ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿  , ירו… ּƒּוַמכ

ן  ו… ׁ̆ ל¿ ָחר  ב¿ ƒנ ף  ס∆ "כ∆ּ ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ָר‡ּוי.  ָכּ ˙ו…  ‡ו…  ׂ̆ ַחפ≈ּ מ¿

לו…  ם  ל≈ּ ַׁ̆ ל¿ ּוָב‡  רו…  ֲחב≈ ַבּ  ‰ ׁ∆̆ ּנו… ׁ∆̆ י  ƒ59מ  - כ)  י,  (מ˘לי  י˜"  ּ ƒ„ ַ̂

 ˜ ∆„ ∆̂ ל 61ו¿ ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ ˙ ַּ̇ ƒמ‡ֲ יר 60ַבּ ּƒינו… ַמכ ם ‡≈ ƒ‡ ,ל ָ̃ ׁ¿̆ ƒמ ף ב¿ּ ס∆ כ∆ּ

ף  ס∆ יַנ˙ ַ‰כ∆ּ ƒח ב¿ ּƒי 62ב ƒ̃ ינו… ָבּ ≈‡ ׁ∆̆ ל ַ‡ך¿  יר ַ‰כ…ּ ּƒם, ‡ו… ַמכ ƒַני ‡ז¿ ַ‰מ…ּ

י  ּƒכ ף,  ס∆ ַ‰כ∆ּ ו¿ ל  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ ַין  נ¿ ƒע ב¿ּ ָזּ˜  ƒנ  ˙ יו… ¿‰ ƒל ב  רו… ָ̃  ׁ̆ י ƒ‡‰ָ  ‰ ז∆  -

 ˙ חו… ָפּ ח  ַּ̃ ƒי ם  ּ‚ַ ים.  ƒ‚י ּƒ‰ַ64ס ח  ַּ̃ ƒי ו¿ ף  ס∆ כ∆ ב¿ּ ן  ָמ‡≈ 63י¿ ים  ƒָעמ פ¿ ƒל

ים  ׂ ƒ̆ ל ‡ו… ָי ַּ̃ ל ַ‰ ָ̃ ׁ¿̆ ƒח 65מ ַּ̃ ƒי ‡ ָמּ ׁ∆̆ י  ּƒכ , ל ָ‰ָר‡ּוי לו… ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ƒמ

בי‡ורים
לחפ˘ ‰מ„ו˙ ‰טובו˙ כר‡וי. כי כדי לזכות לתורה ולמידות טובות אפשרי 
(ב, ד-ה): ״אם תבקשנה  יעמול על כך, כנאמר במשלי  הדבר רק אם האדם 
הרי  תמצא״,  אלוקים  ודעת  ה׳  יראת  תבין  אז  תחפשנה;  וכמטמונים  ככסף 
שבשביל השגת התורה והחכמה חייבים לבקשם לפחות כבקשת הכסף, וכן 
להוציאו  שיטרח  למי  רק  ועומד  שמור  והוא  שהוטמן  מטמון  כמחפש 
״לא  יגיע אל היעד הרצוי, כאמרם:  – לעולם לא  יתעצל  ממחבואו. אך אם 
יגעתי ומצאתי – אל תאמין״. 59. מי ˘נו˘‰ בחבירו. מלוה התובע את חבירו 
– אם המלוה אינו  והלוה פורע למלוה כסף במשקל  הלוה שיחזיר לו חובו, 
60. ב‡מי˙˙ ‰מ˘˜ל. אם המשקל שבו שוקלים את הכסף מדוייק  מכיר... 
‰מ‡זניים. אם שתי  וˆ„˜   .61 אבני המשקולות.  באמיתת  וכן  מזייף.  ואינו 
אחת  כף  ואין  בשוה  שוה  שמשקלם  וכן  ומאוזנים,  ישרים  המאזניים  כפות 
הוא  מהלוה  שמקבל  הכסף  אם  ‰כסף.  בבחינ˙   .62 מחברתה.  יותר  כבדה 
בקי  ואינו  מאחר  ימ‡ן.   .63 (פסולת).  סיגים  בו  מעורב  שאין  ונקי,  צרוף 
בבחינת הכסף אם הוא כסף נקי ומזוקק או שמא מעורב בו סיגים, הרי יתכן 
שמבלי משים ידחה את הכסף הצרוף והמזוקק וימאן לקחתו, ותחת זה יקח 
את הכסף המעורב עם סיגים. 64. ‰סי‚ים. פסולת הכסף. 65. מ˘˜ל ‰˜ל. 

י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ם  יו… ָכל  ב¿ּ ים  ƒב ׁ¿̆ חו… ו¿ ם,  ָל‰∆ ב  ּטו… ַמ‰  ים  ƒע ¿„ יו… יָנם  ≈‡ ו¿

ָין  נ¿ ƒע‰ָ  ‰ ז∆ ו¿ ם.  י‰∆ מ≈ י¿ ל  ָכּ ים  ƒ‚י ׂ ּƒ̆ ַמ יָנם  ≈‡ ו¿ ָנ‰,  יו… ל¿ ָ‰ע∆ ַמֲעָל‰ 

נו…  רו… ס¿ יר ח∆ ּƒינו… ַמכ ≈‡ ׁ∆̆ ָח„ - 54 ים ‰ּו‡: ָ‰‡∆ ƒָבר ּ י „¿ נ≈ ׁ¿̆ ֲחַמ˙  מ≈

ן  ‡ּוב≈ ר¿ ƒל  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ים,  ּƒנ‚ֻ ַ‰מ¿ ָרָכיו  ¿„ ּƒב ין  ƒח ַמב¿ ינו…  ≈‡ ו¿

ל  ָכּ ˙ו…  ‡ו…  ׂ̆ ַחפ≈ּ י¿ ּלּו  ƒפ‡ֲ  , ירו… ּƒַמכ ינו…  ≈‡ ו¿ ן  עו… מ¿ ׁƒ̆ ל¿  ׂ̆ ַחפ≈ּ ַ‰מ¿

ל…‡  ו¿ לו…  ¿̂ ∆‡  ‡ 55ָיבו… ים  ƒָעמ פ¿ּ  ‰ ָמּ ַכּ י  ּƒכ ‰ּו,  ≈‡ ָ̂ מ¿ ƒי ל…‡  ם  ַ‰ּיו…

י„  ƒמ ָּ̇ ב  ׁ≈̆ ‰ּו‡ חו… ׁ∆̆ י 56 ּƒף-ַעל-פ‡ַ ,‰ּ ן ָ‰ָ‡ָ„ם ַ‰ז∆ ‰ּו; כ≈ּ יר≈ ּƒַיכ

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ יָון  , 57כ≈ּ י‚ו… ׂ ּƒ̆ ב, ל…‡ ַי ‰ ַ‰ּטו… ׂ ≈̆ ׂ̆ ַמֲע ַחפ≈ּ ‰ ּומ¿ ׂ ∆̆ ֲע ַמ‰ ַיּ

 . נו… רו… ס¿ יר ח∆ ּƒַמכ

ב  ׁ≈̆ חו… ו¿  , ּבו…  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ָ‰ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ ַע  ≈„ יו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ ו¿
י‚  ׂ ּƒ̆ ַ‚ם ‰ּו‡ ל…‡ ַי ˙, ו¿ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒמ ח…ז ב¿ּ ¡‡ ל∆ ם ו¿ ∆‰ ‡˙ מ≈ ≈̂ ָל

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ  ׂ̆ ַחפ≈ּ ל¿ ל  ּ ≈̂ ַע ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆ ֲחַמ˙  58מ≈ ר,  ָׁ̆ ַ‰ָיּ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ָיָמיו  ל  ָכּ

בי‡ורים
‡ינו מכיר חסרונו. אדם שחולה ואינו מודע לכך, הרי כל זמן שלא נודע   ̆.54
לו על חוליו - לא ילך לדרוש ברופאים, כמו כן אדם שאינו מכיר בחסרונותיו 
ובדרכיו המגונים, הרי לא יתקן את עצמו מאחר ואינו מודע שזקוק הוא לכך. 
55. יבו‡ ‡ˆלו ול‡ יכיר‰ו. כמה פעמים יעמוד שמעון סמוך לראובן ובכל 
56. ˘‰ו‡ חו˘ב ˙מי„ מ‰  ואינו מכירו.  יזהה אותו מאחר  זאת ראובן לא 
57. כיון  יע˘‰. הוא מתבונן תמיד מה עליו לעשות כדי להשיג את הטוב. 
˘‡ינו מכיר חסרונו. כי בכדי להשיג את הטוב המושלם אפשר רק לאחר 
שעקר והסיר את הרע שבו, בבחינת ׳סור מרע ועשה טוב׳, ולכך כל זמן שאינו 
לא  הרי  המגונות,  ובאורחותיו  הרעות  במידותיו  ואינו מבחין  חסרונו  מכיר 
58. מחמ˙ ˘מ˙עˆל  יעקרם ולא יסירם ממנו וממילא לא ישיג את הטוב. 

שתי  הם  הלשונות 
טובות  אזהרות 
הנה  כי  מאד.  ומועילות 
הוא  במעשים  הפשפוש 
כלל  על  לחקור 
בו,  ולהתבונן  המעשים 
מעשים  בהם  הנמצא 
אשר  יעשו  לא  אשר 
פי  על  הולכים  אינם 
כי כל  וחוקיו,  ה׳  מצוות 
 – מאלה  ימצא  אשר 
אך  העולם.  מן  יבערם 
החקירה  הוא  המשמוש 
אפילו במעשים הטובים 
ולראות  לחקור  עצמם, 
היש בענינם איזה פניה 
(כגון  טובה  לא  אשר 
שבח  להשיג  כוונה 
להרויח  או  מבני-אדם 
ממון) או איזה חלק רע 
(כגון מעשה טוב שעלול 
לצאת ממנו נזק בעתיד 
או שיש בו הפסד לזולת 
שיצטרך  וכדומה) 
חלש  או  הוא  וחזק  הטוב  לבחון  בבגד  כממשמש  זה  והרי  ולבערו.  להסירו 
ובלוי, כן ימשמש במעשיו לבחון תכונתם (ענינם ותוכנם) בתכלית ההבחנה 
(בהבחנה מדוקדקת עד קצה היכולת) עד שישאר (האדם בעל המעשים) זך 

ונקי (ללא פניות וחלקים רעים במעשיו)״.

ָמ˙ו…  ׁ¿̆ ƒנ  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ָ‡ז  ו¿ ּנּו,  מ∆ּ ƒמ ים  ƒ‚י ּƒס‰ַ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒ̃ ‡ל… ‰ ל≈ ָ̃ ּ ָ̃ ֻז רּוָפ‰ ּומ¿ ¿̂

ף  ר≈ ּ…̂ ַל  ‡ ≈̂ ּ ַוי≈ ף,  ס∆ ָכּ ƒמ ים  ƒ‚י ƒס "ָ‰‚ו… 

ים,  ƒ‚י ּƒירּו ַ‰ס ƒס ָיּ ׁ∆̆ י" (מ˘לי כ‰, „) כ¿ּ ƒל כ∆ּ

רּוף. ָ̂ י  ƒל ‰ ַ‰כ¿ּ י∆ ¿‰ ƒז י‡ָ

 

ינו…  ≈‡ ו¿ ָ‰ָ‚יו  נ¿ ƒמ ב¿ּ  ‰ נ∆ּ ַׁ̆ ַ‰מ¿ ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ ו¿
 ‚‰ָ נ¿ ƒמ ב¿ּ ז  ח≈ ‡ו… ָח„  ∆‡ ַמן  ז¿ בּוַע,  ָ̃  

 ‚‰ָ נ¿ ƒו… מ˙ ‡ו… ˜ מ≈ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒָח„ מ ַמן ‡∆ ּוז¿  ‰ ז∆

 ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ָכָכ‰  ו¿ ר,  ַ‡ח≈  ‚‰ָ נ¿ ƒמ ז  ח≈ ‡ו… ו¿

 ı ָחפ≈ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם  ל¿  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ָלם.  עו… ל¿

ל…‡  ּכו… ו¿ ר¿ ַע ַ„ּ ≈„ ינו… יו… ≈‡ יר ו¿ ƒל ע ∆‡ ˙ כ∆ ָלל∆

˙ו…  ‡ו… ים  ƒיכ ƒל ַ‰ּמו… ים  ƒיל ƒב ּׁ¿̆ ‰ַ יר  ּƒַיכ

ַעם  ַפּ ם,  מ≈ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒ69מ ‰ּו‡  ן  ָלכ≈ יָ‰,  ל∆ ≈‡

 ‰ ע∆ ¿̇ ƒי ו¿ ַיֲחז…ר  ו¿ ָח„,  ∆‡ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ך¿  ל≈ י≈ ַ‡ַח˙ 

בי‡ורים
69. מ˘˙ומם. מתבלבל בהליכתו ותועה בדרכו מאחר ואינו מכיר את הדרך 

הסלולה המובילה לעיר.

ל  ָכּ ƒם, מ ƒַני ‡ז¿ מ…ּ ַבּ ׁ∆̆  „ ב≈ ף ַ‰ָכּ ַכּ ף ַבּ ס∆ ַ‰כ∆ּ

ם  ƒ‡ ּלּו ƒי ָטעּו˙. ‡ו… ֲ‡פ י„≈ ƒל ‡ ּלּו ָיבו… ≈‡

ינו…  ≈‡ ם  ƒ‡ ל,  ָ̃ ׁ¿̆ ƒמ ּוב¿ ף  ס∆ כ∆ ב¿ּ י  ƒ̃ ָבּ ‰ּו‡ 

ב  ָער≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ָר‡ּוי, ‡∆ ל ּבו… ָכּ כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒמ

י  ƒ̃ ָבּ ‰ּו‡  ם  ƒ‡ ֲ‡ָבל  ים.  ƒ‚י ƒס ּפו…  ַכס¿ ב¿ּ

ל ּבו…  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒף, ּומ ס∆ ל ּוַבכ∆ּ ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ל - ַבּ כ…ּ ַבּ

ָר‡ּוי  ָכּ ם  ל≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ66מ ‰ּו‡  ָ‡ז   - ָר‡ּוי  ָכּ

 ‰ ָמּ ּ ƒ„ ן  ָלכ≈ ל.  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ַבּ ם  ל≈ ָׁ̆ ו¿ י  ƒ̃ ָנ ף  ס∆ כ∆ּ

י˜  ּ ƒ„ ּ ַ̂ י ַ‰ ּƒָחר, כ ב¿ ƒף נ ס∆ כ∆ י˜ ל¿ ּ ƒ„ ַ̂ ן  ו… ׁ̆ ל¿

ָכל  ו¿ ָ‰ָרע  ו¿ ב  ַ‰ּטו… יר  ּƒכ‰ַ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂

ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ּול¿ ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

‚ּופו…  67ב¿ּ ַח  ר≈ טו…  ˙ יו… ¿‰ ƒל ו¿ ָר‡ּוי,  ָכּ ן  ∆‰ ָבּ

ח…ז  ¡‡ ל∆ ו¿ ּו˙  ׁ̆ פ¿ּ ּƒט‰ַ ַלֲעז…ב  ָמ˙ו…  ָחכ¿ ּוב¿

 ˙ בו… ֲערו… ַּ̇ יר  ƒס‰ָ 68(ז)ּול¿ בּוָנ‰  ּ¿̇ ַבּ

˙ערובו˙  ול‰סיר  ז. 
‰סי‚ים ממנו. ה׳מסילת 
ג)  מבאר  (פרק  ישרים׳ 
בבדיקת  שלבים  שני 
לדחות  א.  המעשים: 
ב.  הרעים.  המעשים 
לזכך המעשים הטובים. 
וז״ל: ״הנה הרוצה לפקח 
הנה  שתים  עצמו,  על 
ההשקפות הצריכות לו: 
מהו  שיתבונן  האחת, 
שיבחר  האמיתי  הטוב 
בו האדם והרע האמיתי 
שינוס ממנו. והשניה, על 
הוא  אשר  המעשים 
הם  אם  לראות  עושה, 
מכלל  או  הטוב  מכלל 
הרע... ודבר זה הודיעונו 
באמרם  ז״ל  חכמינו 
לו  ״נוח  יג):  (ערובין 
יותר  נברא  לאדם שלא 
ועכשיו  משנברא, 

ששני  ותראה  במעשיו״.  ימשמש  לה:  ואמרי  במעשיו;  יפשפש   – שנברא 

בי‡ורים
אבן המשקולת ששוקלים כנגדה בשתי כפות המאזניים, האבן מכאן והכסף 
פחות.              ישקול  הכסף  גם   - הגדולה  במקום  הקטנה  האבן  יקח  ואם  מכאן, 
ב‚ופו   .67 נקי...  כסף  דהיינו  כראוי  תשלום  מקבל  כר‡וי.  מ˘˙לם   .66
יצרו  לכבוש  הרעות,  מידותיו  על  להתגבר  בגופו  להתאמץ  הן  ובחכמ˙ו. 
ולהכניע תאותו, והן להשתמש בחכמתו ולהבחין בשכלו במדות הרעות כדי 
אדם  צריך  טוב  במעשה  גם  ‰סי‚ים.  ˙ערובו˙  ול‰סיר   .68 מתוכו.  לבערן 

לבחון שהמעשה יהיה זך ונקי ושלא יהיה מעורב בו משהו מהרע.
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הגאוה  כמדת  רעות 
שמים.  יראת  מונעות 
בל  אפו  כגובה  ״רשע 
ד)  י,  (תהלים  ידרוש״ 
אני  סבור  המתגאה 
ואפסי עוד, ואינו מסוגל 
מלכות  עול  עליו  לקבל 
מדת  כן  שמים. 
מדה  ה׳קשה-עורף׳ 
ועקשן  מאד,  עד  מגונה 
רצונותיו,  פי  על  רק  חי 
דבר  לשמוע  מוכן  ואינו 
אפילו  המפריע  חכמה 
להנחותיו  במעט 

ורצונותיו המוקדמות.
בשלח  בפרשת  ומצינו 
״וילונו העם  טו):  (שמות 
מה  לאמר  משה  על 
ה׳  על  ויצעק  נשתה, 
        - נסהו״  ״ושם  וברש״י  נסהו״,  ושם  ומשפט  חק  לו  שם  שם  עץ...  ה׳  ויורהו 
רחמים  עלינו  בקש  יפה  בלשון  במשה  נמלכו  שלא  ערפו  קשי  וראה  לעם 
ישראל             מכלל  התורה  תובעת  נתלוננו״.  אלא  לשתות  מים  לנו  שיהיה 
ואף           הקב״ה.  על  התלוננות  לכדי  אותם  הביאה  זו  מדה  ׳קשה-עורף׳,  מדת 
מכל          הקב״ה,  נסי  בעיניהם  הכל  וראו  סוף  ים  קריעת  לאחר  מיד  שהיו 
נותנת           וברורה, כי המדה אינה  מקום הקשיות מפריעה להתלמדות פשוטה 
שאפילו                  עצמו,  על  זאת  לראות  יכול  ואדם  רצונותיו.  על  לותר  לו 
מאשר  שונה  להתנהג  עליו  משפיעות  אינם  בעיניו  שראה  ברורים  דברים 

הורגל.
וכמו כן כל המדות כולם מפריעים ליראת שמים. ולכן כדי להשיג יראה חייב 

לעקור מקרבו את מדותיו הרעות. 
ט. ו‡ם ˙˙יר ˜˘ר ‰יר‡‰ יב„לו ממך כל ‰מ„ו˙ ‰טובו˙. מצאנו שיראת 
להשגת  והאמצעי  היסוד  היא   - עצמה  בפני  מצוה  היותה  מלבד   – שמים 

 ׁ̆ י ƒ‡ ל ָכּ י  ּƒל, כ ַלכ…ּ יַע  ƒ„ ‰ו… ׁ̆ ל¿ י≈ ן  ָלכ≈
י  י„≈ ƒל ו…  ׁ̆ ַנפ¿ י‡  ƒב‰ָ ל¿  ‰ ∆̂ ָ‰רו…

ב  ָער≈ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂  ,˙ בו… ַ‰ּטו…  ˙ ּ„ו… ƒמ

י  ּƒכ ,‰ ּ„ָ ƒּומ ‰ ּ„ָ ƒל מ ם ָכּ ƒם ע ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי

ל  ˙ ָכּ ∆̃ ז∆ ח¿ ר ַ‰ַמּ ׁ∆̆ ∆̃ י‡  ƒ‰ ם ּׁ≈̆ ‰ַ ˙‡ַ ר¿ ƒי

יסּו‰ּו  ƒנ כ¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ַלחּוט  ָמ‰  „ו… ו¿  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

רּו  ׁ¿̆ ָ̃ ו¿  ,˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ י  ר≈ חו… ך¿  ˙ו… ל¿

ל  ָכּ י˜  ƒז ַ‰ח¿ ל¿ י˙ו…  ּƒ̇ ח¿ ַ̇ ב¿ּ ים  ƒר ָׁ̆ ¿̃

 ˜ ≈̇ ָנּ ƒ‰ ב¿ּ י  ּƒכ  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡  -  ˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ

ך¿  ָכּ  ,˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ ל  ָכּ לּו  פ¿ּ ƒי ר  ׁ∆̆ ּ ∆̃ ‰ַ

 ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ  ˙ ∆̃ ז∆ ח¿ ַ‰ַמּ י‡  ƒ‰  ‰‡ָ ר¿ ּ ƒי‰ַ

לּו  ¿„ ָבּ ƒי  ,‰‡ָ ר¿ ּ ƒי‰ַ ר  ׁ∆̆ ∆̃ יר  ּƒ̇ ַּ̇ ם  ƒ‡ (ט)ו¿

ן  כ≈ ו¿ י  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ַבּ ן  כ≈ ו¿ ר,  ַ‡ח≈ ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ

ָחָכם:  ‡ ּבו… ָ‡ַמר ‰∆ ≈̂ ּיו… ַעל ַכּ י. ו¿ ƒיע ƒב ר¿ ָבּ

ר ל…‡  ׁ∆̆ ּנּו, ֲ‡ ע∆ ּ ַי‚¿ ּ¿̇ ים  ƒיל ƒס "70ֲעַמל ַ‰כ¿ּ

טו).  י,  (˜‰ל˙  יר"  ƒע ל  ∆‡  ˙ כ∆ ָלל∆ ָיַ„ע 

ים                    ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַעל  מ…ל  ַלח¿  ׁ̆ י≈ ָכך¿  ל¿

ָ„ם  ַלמ¿ּ ל¿  ,‡ ו¿ ָּׁ̆ ‰ַ י  ל≈ ַ‰ב¿ ב¿ּ ים  ƒבּוע ‰ַ71ט¿ּ

ם  ƒַני ‡ז¿ ַ‰מ…ּ ר  ׁ∆̆ י… ו¿ ל  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ  ˜ ∆„ ∆̂

ים,  ƒר ָׁ̆ ים ַ‰י¿ ƒָרכ ּ ם „¿ ˙ ָל‰∆ רו… ‰ו… ף ּול¿ ס∆ יַנ˙ ַ‰כ∆ּ ƒח יָעם ב¿ּ ƒ„ ‰ו… ּול¿

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ‰ ָלּ ƒס 72מ¿ ָחָנ˙ו…  ַ‰ב¿  ˙ ַלּ ƒח ¿̇ ּƒב ָ‰ָ‡ָ„ם  ר…ר  ב¿ ƒי ַמַען  ל¿

‰ּו‡  ו¿ ָב‰,  ַ‰ּטו… ל  ָכּ ם  ָׁ̆ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ן  ׁ≈̆ „ָ ו¿ ַרֲעָנן  ם  ָמ˜ו… ל¿ ‰ּו  י‡≈ ƒב ּ¿̇

‰ּו‡            ו¿ ים,  ׂ ƒ̆ ֲע ַ‰ַמּ ל  ָכּ ף  73סו… ‰ּו‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ם,  ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי

ָ‡ָ„ם,  ל  ָכּ ƒמ ל  ≈‡ ו… ׁ̆ מו…  ׁ¿̆ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ָל‰  ≈‡ ּׁ¿̆ ‰ַ74

 "‰‡ָ ר¿ ƒי ל¿ ם  ƒ‡ י  ּƒכ  , ך¿ ָמּ ƒע מ≈ ל  ≈‡ ׁ…˘ יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰ "ַמ‰  יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

 ‰‡ָ ר¿ ּ ƒ(ח)ַ‰י י  ּƒ̇ ל¿ ּƒב ב  ָׁ̆ ח¿ נ∆  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע ּום  ׁ̆ ין  ≈‡ ו¿ יב),  י,  („ברים 

ָר‰. ‰ו… ַ‰ט¿ּ

‰ט‰ור‰.  ‰יר‡‰  ח. 
יחזקאל׳  ׳אור  בספר 
עו)  עמוד  ומוסר,  (יראה 
יראת  להשיג  כדי  כתב: 
ראשית  חייב  שמים 
הענינים  מנפשו  לעקור 
ליראה.  המפריעים 
ורצונות  תאוות 
מתנגדות  עולם-הזה 
ליראת שמים, וכן מדות 

בי‡ורים
70. עמל ‰כסילים ˙י‚ענו. כסילותם גורם להם עמל המיגען, אשר לא למדו 
דרכי מבואות העיר (ללכת בדרך כבושה, וטורח הרבה) ומתיגע ליכנס דרך 
פחתים ובצעי המים ויגע בטביעות רגליו בבוץ (רש״י). 71. ‰טבועים ב‰בלי 
בהם  שאין  בהבלים  ושרויים  ממש,  בהם  שאין  בדברים  השקועים  ‰˘ו‡. 
73. סוף כל ‰מע˘ים. תכלית כל  72. מסיל‰. דרך סלולה וישרה.  תכלית. 
דבר ככתוב בסוף קהלת: ׳סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו 

שמור כי זה כל האדם׳. 74. ‰˘‡ל‰. הבקשה אשר ה׳ מבקש מכל אדם.

והדעה, והוא מסור בידי 
מסור  יצרו  ואין  יצרו 
שיהא  יתכן  לא  בידו, 
שבין  במצוות  שלם 
ואם  למקום,  אדם 
ידועה  במדה  מקיימן 
שאינו  מפני  רק  הוא 
התנגדות  בהן  פוגש 
המדות  אחת  מטעם 
בהפגשו  אבל  המגונות, 
לא  שלהן  בהתנגשות 
תעמוד יראתו בפניהן״!

 - מתוקנות  מדות  ללא 
אי אפשר להיות שלמים 
אדם  שבין  במצוות  אף 
למקום, ואם אם נראה לעין שמקיים מצוות בשלמות הוא רק מפני שלא בא 

לידי נסיון, ואילו בא לידי נסיון לא היה עומד בו!  
ואין  לתורה  לעלות  אותו  שמכבדים  חרד  דוגמא:  איש״  ה״חזון  לכך  ומביא 
הכיבוד מספיק לו לפי מעלתו ולכן הוא אינו עולה – מידת הכבוד שבו גרמה 

לו לעבור על: ״ועוזבי ה׳ יכלו״ – זה שקורין לו לעלות לתורה ואינו עולה.
האדם הזה מקולקל בשורשו שיצר הרע שופטו וכל עשיית מצוותיו הן פרי 
ההרגל המתאימות לכבודו ולתאוותיו ולהלך חייו, אך נסו לפגוע בו כי אז 

תתהפך הקערה על פיה! 

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ּון  ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿

ל                  ָיכו… ָחָכם  ∆‰  ,˙ ָרעו… ו¿  ˙ בו… טו…

יל  ƒס ַ‰כ¿ּ ו¿  ,˙ בו… טו… ל¿  ˙ ָ‰ָרעו…  ˙ ו… ׂ̆ 75ַלֲע

.˙ ָרעו… ˙ ל¿ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒ76מ ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע

ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒמ ינו…  ≈‡ ו¿ ך¿  ׁ∆̆ ח… ַבּ ך¿  ל≈ ‰ו… ׁ∆̆ י  ƒמ
 ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ∆‡  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ּון  ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿

ן  ‚ו… יו, כ¿ּ ָ̇ ֻכּיו… ל ז¿ ˙ ָכּ ∆„ ַ‡ב∆ּ ‰ ַ‰מ¿ ּ„ָ ƒּבו… מ

ר            ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ב¿ּ  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒ‰ַ77מ

בי‡ורים
75. לע˘ו˙ ‰רעו˙ לטובו˙. להשתמש עם המדות הרעות למטרה טובה, כגון 
הגאוה  במדת  וכן  חכמה׳.  תרבה  סופרים  ל׳קנאת  להשתמש  הקנאה  במדת 
במדת  כגון,  לרעו˙.  טובו˙  מ„ו˙   .76 ה׳׳.  בדרכי  לבו  ל׳ויגבה  להשתמש 
ובמדת אהבה, ישתמש לאהוב את  הרחמנות ישתמש לרחם על האכזרים. 
טובים,  ובמעשים  בתורה  אף שהוא מלא  במע˘יו.  ‰מ˙‚‡‰   .77 הרשעים. 
מכל מקום אסור לו להתגאות בכך, כשכל כוונתו בזה להתגדל ולהשתרר על 

בני אדם. 

ין  ≈‡ ׁ∆̆ ּוכ¿  ,˙ בו… טו…  ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ ָך  מ¿ּ ƒמ

ָר‰  ו… ּ̇ ָך  ָי„¿ ין ב¿ּ ≈‡ ,˙ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒָך מ ָי„¿ ב¿ּ

לּוָי‰  ּ¿̇ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ל  ָכּ י  ּƒ(י)כ  ,˙ וו… ¿̂ ƒּומ

״ותיראן  טובות.  מידות 
האלקים  את  המילדות 
דבר  כאשר  עשו  ולא 
מצרים  מלך  אליהן 
הילדים״  את  ותחיין 

(שמות א, יז). ובמסכת סוטה (יא:) דורשת הגמרא: ״ותחיין את הילדים – תנא 
לא דיין (למילדות) שלא המיתו אותן (את הילדים) אלא שהיו אף מספיקות 
להם מים ומזון״ (ומסייעות להחיותם, דהיינו שהיו מחביאות אותם בבתיהן 

ומגדלות אותם. רש״י).
מסירות נפשן של המילדות מוכיחה בלי ספק על מידותיהן הטובות ועל טוב 
ליבן. מדוע אין התורה מדגישה תכונות אלו? מדוע הזכירה התורה רק את 

יראת האלקים שלהן?
בספר ׳זכרון מאיר׳ מבאר, שמכח מידות טובות לבד לא היו המילדות יכולות 
הם  המלך  צו  הפרת  מתוך  כאלה  נפלאים  מעשים  שעשו.  מה  את  לעשות 
יכול  אלקים  ביראת  שספוג  מי  רק  אדם.  שבכח  ההטבה  מגבול  למעלה 
להתעלות להנהגה כזו ולהתעלם מן הסכנה הגדולה. לפיכך קבעה התורה 
את הגורם האמיתי: ״ותראין המילדות את האלקים״! ולכן - ״ולא עשו כאשר 

דבר אליהן מלך מצרים ותחיין את הילדים״.
נאמר  לא  כאן  גם  בתים״.  להם  ויעש  האלקים  את  המילדות  יראו  כי  ״ויהי 
״כאשר הטיבו עם הילדים״, אלא ״כי יראו״, ללמדך כי השכר של ״ויעש להם 
בתים״ בא עבור היראה.  הן יראו את ה׳ ולפיכך זכו לבתים של תורה ויראה, 
בתי  אמר  חד  ושמואל,  ״רב  (יא):  סוטה  במסכת  כדאיתא  מדה.  כנגד  מדה 
כהונה ולויה – אהרן ומשה. וחד אמר: בתי מלכות – דוד נמי ִמִמְרָים קאתי״. 

י. כי כל ‰˙ור‰ ˙לוי‰ ב˙י˜ון ‰מ„ו˙. כתב הגר״א (באבן שלמה פ״א): ״כל 
עבודת ה׳ תלוי בתיקון המדות, וכל החטאים מושרשים במדות, ועיקר חיות 

האדם הוא להתחזק תמיד בשבירת המדות, ואם לאו למה לו חיים״. 
כתב ה״חזון איש״ זצ״ל (אמונה ובטחון פ״ד אות ה-ו): ״מן המונחים הקיימים 
כי תיקון המדות מתיחס לאלה המצוות שהם בין אדם לחברו, וחובת היראה 
בשביל מצוות שבין אדם למקום יתברך, ומן המונח הזה קיימת הדעה כי יש 
בני אדם שלמים במצוות שבין אדם למקום יתברך וחסרים בתיקון המדות 
אל  לחודר  באמת  קיימת  זו  דעה  אין  אמנם  לחברו.  אדם  בין  רעים  והם 
פנימיות חזיון הזה. כי האמת, זה שמדותיו כברייתן ולא הותקנו על פי המוסר 

ר. ַ‡ח≈ ˙ ל¿ ƒי ר ַ‰ַבּ כ≈ ן, ּומו… מו… ט¿ ַע ַ‰ַמּ ≈„ ינו… יו… ≈‡ , ו¿ י˙ו… ב≈ ב¿ּ

 

 ‰ ּ„ָ ƒָכל מ , ו¿ ּזו… ƒמ ‰ ָנּ ֻׁ̆ יו זו… מ¿ ָ̇ ּ„ו… ƒר…ב מ י ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ ּƒן כ נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰
ָכ‡ן  ו… ל¿ ּ̇ כ¿ ַׁ̆ ַע˙ ָ‰ָ‡ָ„ם, זו… מו… ּ„ַ ˙ פ∆ ר∆ ‰ 81טו… ּ„ָ ƒּומ 

ַחר         ב¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ ָכל  ל¿ עו…  ּ ַסי¿ מ¿ ָ‰ָרע  ר  ∆̂ י≈ ו¿ ָכ‡ן,  ל¿ ו…  ּ̇ כ¿ ַׁ̆ מו… זו…  ו¿

ר,  ָבּ ¿„ ּƒמ ַבּ ך¿  ל≈ ‰ו… ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם  ל¿  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿  .‰ּ ָבּ ׁ∆̆ חּו˙  ‰ַ82ָפּ

 ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ו¿ ים  ƒב ≈‡ ּוז¿ ים  ƒר מ≈ ּונ¿  ˙ ַוֲ‡ָריו… ים  ּƒב ּ„ֻ ּבו…  ים  ƒע ¿‚ ּופו…

ל  ם ָכּ ƒם ע ח≈ ָלּ ƒ‰ יָניו ּול¿ ˜…ַח ע≈ פ¿ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂  ‰ּ ׁ̆ ַ‰ז∆ י ƒ‡‰ָ .ים ƒ̇ י ƒח ׁ¿̆ ַמ

פּו‰ּו  ר¿ ט¿ ƒי ָח„,  ∆‡ ַ‚ע  ר∆ יָניו  ע≈ ים  ƒַיֲעל ם  ƒ‡ ו¿ ָח„,  ∆‡ ו¿ ָח„  ∆‡

ֲ‡ָו‰  ַּ̇ ‰ַ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ ָ‰ָרעו… יו  ָ̇ ּ„ו… ƒמ ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ך¿  ָכּ ים.  ƒ̃ י ּ ƒז ַ‰ַמּ

ּבו…  ƒל ב¿ּ  ˙ לו… ּ ¿‚ ל¿ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ן,  ∆‰ ָבּ  ‡ ≈̂ ַכּיו… ו¿ ַעס  ַ‰ַכּ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ו¿

     ˙ מ∆ ר ָ‰‡¡ ּבו… ‡ו… ּ ƒל ƒר מ ≈̃ ָע ם, י≈ נ≈ ּ¿̃ ַ̇ י¿ ל…‡  ם ו¿ ַעל≈ּ ¿̇ ƒי ם  ƒ‡ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇

י„"  ƒמ ָ̇ י  ּ ƒ„ ¿‚ נ∆ ל¿ י ‰'  ƒ̇ י ּ ƒו ׁƒ̆ 84" ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿  . ך¿ ׁ∆̆ ח…  ׁ̆ ָימ≈ 83ו¿

(˙‰ילים טז, ח).

בי‡ורים
תמיד  שתלך  הגר״א:  פירש  רגליהם״,  בעפר  מתאבק  והוי  לחכמים,  ועד 
אחריהם, כמו שנאמר (משלי י״ג) הולך את חכמים יחכם, ומשלו לחנוני מוכר 
בשמים שנשאר האבק בו. ובפרקי דר״א (פכ״ה) מסיים על משל זה: כך כל מי 
שהולך עם הצדיקים לוקח מדרכיהם וממעשיהם הטובים. ובאדר״נ (ו׳): בזמן 
שתלמיד חכם נכנס לעיר אל תאמר איני צריך לו, אלא לך אצלו. 81. טורפ˙ 
ומושכתו אליה.                דעתו של האדם  ונוטלת את  חוטפת  כל מדה  „ע˙ ‰‡„ם. 
82. ‰פחו˙ ˘ב‰. שיבחר בצד השלילי ביותר שבה. 83. וימ˘ חו˘ך. יהיה 
לבו חשוך מאד. 84. ˘וי˙י ‰' לנ‚„י. תמיד אחשוב כאילו ה׳ עומד נגדי ורואה 
מעשי. ומסיים הפסוק ״כי מימיני בל אמוט״, כי בעבור זה יעמוד מימיני לעזור 

 . נו… לו… ¿̃ ּƒב  „ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒּומ רו…  ל ֲחב≈ ׁ∆̆ נּו˙  ¿‚ ּƒב י„  ƒמ ָּ̇ מו…  ¿̂ ַע  ‰ ַיפ∆ּ 78ּומ¿

 ׁ̆ י≈ ו¿ ח,  ָבּ ֻׁ̆ ן מ¿ ƒַיי י˙  ƒָחב  ‡ ַמל≈ּ מ¿ּ ׁ∆̆ י  ƒמ ‰ ל¿ מ∆ ּ„ו… ׁ̆ ַ‰‰ּו‡  י ƒ‡‰ָ ו¿

ן  ƒי ַ‰ַיּ ל  ָכּ ‡ַב„  י…ּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡ ָטן,  ָ̃ ב  ∆̃ נ∆ י˙  ƒָחב ∆‰ י˙  ּƒ̇ ח¿ ַ̇ ב¿ּ

 ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ ך¿  ָכּ  ; ˙ו… ‡ו… ם  ּ…̇ ס¿ ƒי ל…‡  ם  ƒ‡ ָטן  ָּ̃ ‰ַ ב  ∆̃ ּ נ∆ ַבּ ח  ָבּ ֻׁ̆ ַ‰מ¿

י  ≈„ ַעל-י¿ ל  ַ‰כ…ּ  „ ַ‡ב≈ּ י¿ ָר‰,  ו… ּ̇  ‡ ָמל≈ ‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,‰ּ ַ‰ז∆

ם  ≈‰ ים  ּƒַעט ּומ¿ ָנּ‰.  ּ ¿̃ ַ̇ ל¿  ׁ̆ ָיחּו ל…‡  ם  ƒ‡ ַ‰ז…ּ‡˙  ָ‰ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

מו…  יר, ּוכ¿ ּƒכ‰ַ ים ל¿ ƒין ֲחָכמ ≈‡ ׁ∆̆  ׁ̆ ˙. י≈ מ∆ ים ָ‰‡¡ ƒיר ּƒכ ָלם ַ‰ַמּ עו… ָבּ

ל…‡  ך¿  ָכּ ם,  ֻסָלּ ב¿ּ  ˙ ַלֲעלו… ל  ָיכו… ָליו  ַר‚¿ י  ּ≈̇ ׁ¿̆ טּוַע  ָּ̃ ‰ַ ין  ≈‡ ׁ∆̆

‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ בּוָנ‰.  ּ¿̇ ּבו…  ין  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿  ˙‚ַ ר≈ ַמ„¿ ב¿ּ  ‰ ַיֲעל∆

ל  ָכּ ים  ׂ ƒ̆ ָיּ ׁ∆̆ ַע„  עּוָריו  נ¿ּ ƒמ ָלם  ָ‰עו… ֲ‡ַו˙  ַ̇ ב¿ּ ע  ַבּ ט¿ ƒנ ו¿ ָחָכם, 

ל  ּ‚ַ י ֻ‰ר¿ ּƒרו… ָ‰ַרע, כ ¿̂ ƒן י ˆו… ˙ ר¿ ו… ׂ̆ ַלֲע ֲ‡ָו˙ו… ו¿ ַּ̇ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ָמ˙ו… ל¿ ָחכ¿

 , ו… ׁ̆ ַנפ¿ ב¿ּ ים  ƒבּוע ¿̃ ם  ≈‰ ׁ∆̆ ַע„  ים  ƒָרע‰ָ ים  ׂ ƒ̆ ֲע ַמּ ַבּ עּוָריו  נ¿ּ ƒמ

ׁ̆ ּבו…  ּ י≈ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ˙. ו¿ ׁ̆ ָ‰ֲעו…נו… ח ָי˜ּו ַפּ ƒט 79מ ל≈ ָמּ ƒ‰ ‡…„ ל¿ ‰ לו… מ¿ ׁ∆̆ ָ̃ ו¿

ים, ַ‡ך¿ ל…‡ ָ‰ָי‰  ƒב ים טו… ƒָרכ ¿„ ּƒך¿ ב יל≈ ı ל≈ ַ‚ם ָחפ≈ יר ו¿ ּƒכ‰ַ ָמ‰ ל¿ ָחכ¿

ים,  ƒר ָׁ̆ ים ַ‰י¿ ƒָרכ ּ ¿„‰ַ ָמ‰ ו¿ ם ַ‰ָחכ¿ ∆‰ מ…ַע מ≈ ׁ¿̆ ƒים ל ƒל ַ‰ֲחָכמ ∆̂ ≈‡80

ן  מו… ׁ̆ לו… ַמט¿ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ ‰ ל¿ מ∆ „ו… ים. ו¿ ּƒכ ַׁ̆ ַמֲח ך¿ ב¿ּ ל≈ ך¿ ‰ו… ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒּומ

בי‡ורים
78. ומיפ‰ עˆמו ˙מי„ ב‚נו˙ ˘ל חברו. עורך מעשיו הטובים וחכמתו למול 
מעשי חבירו או חכמתו כדי שמתוך כך יראה שהוא מכובד וחבירו בזוי, נמצא 
מתפאר בחסרונותיו של חברו ובסכלותו, וזהו ״מתכבד בקלון חברו״, שעל ידי 
השוואה זו מכבד את עצמו בגנות חברו. 79. מפח י˜ו˘. ממלכודת המוקש 
של רשת העוונות. 80. ‡ˆל ‰חכמים. במסכת אבות (א, ד): ״יהי ביתך בית 

יַע  ּ ƒ‚ַי ָניו, ו¿ ס ָבּ נ≈ יַפר¿ ƒל ו כ≈ּ ַכל¿ ך¿ ַ‰ּלּוַח י¿ ו… ּ̇ ƒיו, ּומ ָ̇ בו… חו… ָרָכיו ו¿ ¿̂ ּו

י  ּיּור≈ ƒ̂ רּו ּבו…  ּ י¿ ַ̂ ים י¿ ƒיל ƒס ב ָ‰ָ‡ָ„ם: ַ‰כ¿ּ ך¿ ל≈ ָל‰. ָכּ „ו… ּ ¿‚ ˙ ל∆ ע∆ ˙ו… ל¿

ם  ָבּ ƒּו ל‡ יַמל¿ּ ƒן, ו ל 92ָוָ‡ו∆ ב∆ י ‰∆ ≈̃ ּו ּ̃ ƒבּו ָעָליו ח ּ¿̇ כ¿ ƒי ר, ו¿ ∆̃ ׁ∆̆ ל ו¿ ב∆ ∆‰

ב  ַּ̇ כ¿ ƒם מ ָבּ ƒבּו ַעל ל ּ¿̇ כ¿ ƒי ים  ƒיל ּƒכ ׂ ¿̆ ַ‰ַמּ ו¿ י˜;  ƒָור ל  ב∆ ∆‰ ˙ בו… ָׁ̆ ַמֲח

˙, ַע„  ּ„ו… ּƒַמ˙ ַ‰מ ָחכ¿ ˙ ו¿ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ ‰ַ „ סו… ‰ּו‡ י¿ ׁ∆̆ ים,  ƒ‰…ל ¡‡

ַנ˙  ָוּ ַכּ  ‰ ָ̇ ָ‰י¿  ‰ ָלז∆ ו¿ יַע.  ƒ̃ ָ‰ָר ז…ַ‰ר  כ¿ּ ם  ָ̇ ו… ׁ̆ ַנפ¿ ירּו  ƒ‰ ַיז¿ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

ם ַעל לּוַח  ב≈ ¿̇ ָכּ יָך,  ∆̇ ע… ב¿ּ ¿̂ ם ַעל ‡∆ ר≈ ׁ¿̆ ָ̃ 93" : רו… ָ‡מ¿ ב¿ּ ל…מ…‰  ׁ¿̆

ָך" (מ˘לי ז, ‚).  ב∆ּ ƒל

ַזך¿  ם  ƒ‡ ָנַער,  ר  ַנכ∆ּ ¿̇ ƒי ַמֲעָלָליו  ב¿ּ ם  ּ‚ַ94" ל…מ…‰:  ׁ¿̆ ָ‡ַמר   „ עו…
ַעל  ַמר  ¡‡ נ∆ סּו˜  ַ‰ָפּ  ‰ ז∆ י‡).  כ,  (˘ם   " לו… ע√ ָפּ ר  ָׁ̆ ָי ם  ƒ‡ ו¿  

מו…  כ¿ּ ם.  י‰∆ ≈̇ ּ„ו… ƒמ ר  ָכּ ƒנ ם  י‰∆ עּור≈ נ¿ּ ƒמ י  ּƒ95כ ים,  ƒָער ַ‰נ¿ּ ָחַנ˙  ַ‰ב¿

ם  ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒּומ ,˙ ׁ∆̆ ˙ ב…ּ ּ„ַ ƒם מ ∆‰ ‰ ָבּ ∆‡ ר¿ ƒים נ ƒָער ˙ ַ‰נ¿ּ ָ̂ ¿̃ ƒמ ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ ׁ∆̆

ל  ים ‡∆ ƒט ם נו… ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒָו‰, ּומ‡ֲ ַּ̇ ל ַ‰ ים ‡∆ ƒט ם נו… ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒַעּזּו˙, ּומ‰ָ -

בי‡ורים
בהם  להתבונן  לבך  שים  ‡ˆבעו˙יך.  על  ˜˘רם   .93 ושקר.  עמל  ו‡ון.   .92
י˙נכר  במעלליו  ‚ם   .94 לבך.  במחשבות  היטב  לזכרם  אותם  וחקוק  תמיד, 
בהתנהגותו.                     הוא  תמים  והאם  טהור  האם  להכיר  ניתן  בנערותו  כבר  נער. 
95. כי מנעורי‰ם נכר מ„ו˙י‰ם. במסכת ברכות (מח.) מביאה הגמרא מאמר 
השגור בפי הבריות: ״בוצין בוצין מקטפיה ידיע״, פירוש, כל דלעת ודלעת כבר 
בקטנותה לפי השרף היוצא ממנה בשעת חניטה, ניתן להכיר את איכות הפרי 
כיצד  לדעת  ניתן  בקטנותם  ממעשיהם  אדם  בבני  כן  וכמו  טוב,  יהיה  אם 

יתנהגו לכשיגדלו.

ָ‡ר   ּׁ¿̆ ƒמ ׁ̆ ָמ˙ו… ַחָלּ ָחכ¿ ‚ּופו… ּוב¿ ַל„ ‰ּו‡ ב¿ּ ּנו… ׁ∆̆ ָע‰  ָׁ̆ ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ
ם  ָ„ם ‰≈ ל¿ ָוּ ƒ‰ ם יו… ˙ 86ב¿ּ ּיו… ƒר ל ַ‰ב¿ּ י ָכּ ּƒכ ,˙ ּיו… ƒר ל ‰ַ85ב¿ּ ָכּ

יך¿  ƒר ָ̂ ָמם, 87ֲ‡ָבל ָ‰ָ‡ָ„ם  ¿̂ ַע ים ל¿ ƒע ּ ַסי¿ ים ּומ¿ ƒל כ¿ ‡ו… ים ו¿ ƒכ ל¿ ‰ו…

ָמ˙ו…                ׁ¿̆ ƒנ ל¿ ּון  ּ̃ ּƒ̇ ר  ≈̇ יו… יך¿  ƒר ָ̂ ן  ַ‚ם-כ≈ּ ו¿  , ‚ּופו… ב¿ּ ל  „ו… ּ‚ָ ט…ַרח 

ָ‰ָ‡ָ„ם  י  ּƒכ ים,  ƒב טו… ים  ƒָרכ ּ ¿„ ין  ƒב‰ָ ּול¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿ ן  ּ≈̃ ַ̇ 88ל¿

 ‰ מ∆ 90ּ„ו… ּבו…  ƒל ַ‡ך¿  ָמ‰,  ≈‰ ב¿ ּƒכ  ‚ ≈‰ 89נו…  „ ַלמ≈ּ מ¿ ל…‡  ב¿ּ ˙ו…  ָלּ ƒח ¿̇ ּƒב

 - ׁ̆ פ≈ּ ƒַי„ ט ּ‰ ב¿ּ ם ַ‰ּלּוַח ַ‰ז∆ ƒ‡ ,ב ָעָליו ּ…̇ כ¿ ƒּו‡ מּוָכן ל‰ ׁ∆̆ לּוַח  ל¿

 ‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י ל ו¿ ≈̃ ל¿ ַ̃ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ ים ַע„  ƒי ‰ֲ91ָבל טּוט≈ ר¿ ׂ ƒ̆ ט ָעָליו  ט≈ ר¿ ׂ ַ̆ י¿

ָיָניו  נ¿ ƒע ר  ∆„ ס≈ ָעָליו  ב  ּ…̇ כ¿ ƒי ָחָכם  ∆‰ ֲ‡ָבל   ,„ עו…  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ּבו… 

בי‡ורים
לי ולא אהיה נוטה לנפול. (מצודת דוד). 85. ‰בריו˙. בעלי חיים. 86. ביום 
‰ול„ם ‰ם ‰ולכים. במסכת בבא קמא (סה:) אמר רבא: שור בן יומו (ביום 
שנולד, הרי הוא כבר) קרוי שור, איל בן יומו קרוי איל. והכוונה שעגל משעה 
ובדעתו.                  במהלכו  במאכלו,  עניניו,  בכל  גדול  שור  כמו  הוא  הרי  שנולד 
גדול  טורח  יש  כשנולד  האדם  כלומר,  ‚„ול.  טורח  ˆריך  ‰‡„ם  ‡בל   .87
להוריו בטיפול גופו ובגידולו. 88. ל˙˜ן ‰חכמ‰. ללמדו דרך הישר ולעלות 
במדרגות החכמה. 89. נו‰‚ כב‰מ‰. כאמור בפסוק (בראשית ח, כא) ״כי יצר 
לב האדם רע מנעוריו״. פירוש, כי הרצונות של לב האדם הם רעים מילדותו, 
מהרגע שנולד. ובאיוב (יא, יב) ״ועיר פרא אדם יולד״, ופירש ה׳מצודת דוד׳, כי 
כל אדם כאשר יולד הוא כעיר פרא מבלי חכמה, וכאשר יכין לבו הנה ישכיל. 
90. „ומ‰ ללוח ˘‰ו‡ מוכן לכ˙וב עליו. באבות (ד, כ): ״אלישע בן אבויה 
ניר חדש...״ כשם שדיו  על  לדיו כתובה  דומה,  הוא  ילד למה  אומר, הלומד 
הכתובה על ניר חדש - שעדיין לא כתבו בו - הדיו נבלע ונדבק בו היטב, ואינו 
נמחק לעולם, כמו כן הלומד בעודו צעיר כאשר עדיין לא נחקקו במוחו ענייני 
משתכח.                ואינו  היטב  בו  נחקק  לימודו  לקבל,  פנויים  וליבו  ודעתו  העולם, 

91. ‰בלים. דברים שאין בהם ממש.

שאז  הזה,  והדיבוק 
כשיהיה זמנה להתפרש, 
מכל  לגמרי  תתפרש 
הולך  הוא  ואם  וכל. 
בדרך טוב, הוא מרחיקה 
מעצמו. והנה בזמן הזה, 
הערלה,  הרחק  שהוא 
הוא  מפיו  היוצא  ההבל 
אחרא  סיטרא  מכניע 
גדולה,  שבירה  ושוברה 
וממשיך הכח של  וחוזר 
שקיבל  התורה 
שנולד.  קודם  בראשונה 
לקבל  שהשלים  וכיון 
לו לעשות,  יש  אז  הכח, 
ולכן הוא חייב במצוות.

מ„ו˙.  ספר  ז‰  י‚. 
ירוחם  רבי  המשגיח 
זצ״ל  ליבוביץ  הלוי 
ממיר כתב (ד״ת ד, לט): 
מאדמו״ר  שמעתי  ״פעם 
על  זצ״ל  מקלם  הסבא 
נזכר  לא  השאלה מדוע 
כל  בתורה  בפירוש 
הענין והחומר של מידות [וכבר עמד על זה רבי חיים ויטאל בשערי קדושה 
ח״א שער ב]. ואם כי מידת הגאוה אמנם נזכרת בתורה, כנאמר ״ורם לבבך 
וגו׳ ״ (דברים ח, יד) ועוד כאלה, אולם מידות הכעס והקנאה וכד׳, אשר הינם 

ים  ƒ̃ ָּ̇ ע¿ 98נ∆ יָנם  ≈‡ ָנ‰  ¿̃ ּ ƒז‰ַ י  ימ≈ ּƒב ֲ‡ָבל 

י  ימ≈ ּƒב ם  ∆‰ ָבּ ָ‰יּו  ּׁ∆̆  ‰ ַמּ ƒמ ל  ַ̃ ב¿ּ

ף,  ס∆ כ∆ּ ַטס  ל¿ ים  ƒמ ּ„ו… ם  ≈‰ ו¿ ֲחרּו˙.  ַ‰ַבּ

 ‰ ֲחֻלָ„ּ ָל‰  ע¡ ∆‰ ו¿ ע  ַ̃ ר¿ ַּ̃ ַבּ ָטמּון  ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

˙ו…  יך¿ ‡ו… ƒר ָ̂  , ָמָנ˙ו… ַ‰ט¿ ך¿  ‡…ר∆ 99ב¿ּ ָעָב‰ 

ַע„   ‰ ָ̃ י ƒר מ¿ ַ‡ַחר   ‰ ָ̃ י ƒר 100מ¿ ף  ס∆ ַ‰כ∆ּ

ך¿  ָכּ  .‰ ∆‡ ַ‰ָנּ ‰ּו  ≈‡ ַמר¿ ל¿ ף  ס∆ ַ‰כ∆ּ ּוב  ׁ̆ ָיּ ׁ∆̆

 , ָ‰‚ו… נ¿ ƒּכו… ּומ ר¿ י ַ„ּ ƒפ ר ָ‰ַלך¿ ל¿ ׁ∆̆ ָ‰ָ‡ָ„ם ֲ‡

 ,˙ רּועו… ּ¿‚‰ַ  ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ י  ≈̃ מ¿ ƒע ב¿ּ ע  ַ̃ ׁ¿̆ ƒנ ו¿

ין  ב≈ּ יל  ּ ƒ„ ַ‰ב¿ 101ל¿ לו…  כ¿ ׂ ƒ̆  § ט̆… ל¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂

יל  ּ ƒ‚ ַ‰ר¿ ּול¿ ר  ‰ו… ַ‰ָטּ ין  ּוב≈  ‡ מ≈ ַ‰ָטּ

 ˙ בּועו… ˙ ט¿ ּ„ו… ּƒיּו ַ‰מ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ָ„‰ ַע„  ֲעבו… ַבּ

. ּבו… ƒל ˙ ב¿ּ ּורו… ׁ̆ ¿̃ ּו

ם  ַּ̇ ח¿ נ∆ ו¿ ב  ַּ̇ כ¿ ƒנ  ˙ ּ„ו… ƒמ ר  פ∆ ס≈  ‰ (י‚)ז∆

בי‡ורים
טמון  שהיה  הזמן  מריבוי  ‰טמנ˙ו.  ב‡ורך   .99 משתנים.  נע˙˜ים.   .98
באדמה. 100. מרי˜‰. שפשוף וניקוי לסלק כל מה שנדבק בו. 101. ל‰ב„יל. 

לדעת לחלק. 

 ˙ ּ„ו… ƒמ ל  ָכּ י  ּƒכ ַ„ע,  ו¿  .˙ בו… טו…  ˙ ַמֲעלו…

י  ימ≈ ּƒב ּבו…   ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ָ‰ָ‡ָ„ם 

י  ימ≈ ּƒב ָ‰יּו  ם  ≈‰ נּו˙,  ¿̃ ּ ƒז‰ַ ו¿ ֲחרּו˙  ַ‰ַבּ

ַמן ַ‰‰ּו‡  ּ ז¿ ַבּ ֲחרּו˙, ַ‡ך¿  ַּׁ̆ ‰ַ ו¿ „ּו˙  ל¿ ַ‰ַיּ

יָ‡ם  ƒַלֲ‰ב ם ו¿ ָ̇ ‡ו… ַ‰ר¿ ַח ל¿ ל…‡ ָ‰ָי‰ ּבו… כ…ּ

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ƒָער ַ‰נ¿ּ 96ו¿  .‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ‰ַמּ י  י„≈ ƒל

ּיּוַכל  ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ לּו˙, ‡∆ ם ַנב¿ י‰∆ ָל‰ ֲעל≈ ¿„ ּ‚ָ

ָב‰,  ך¿ ַ‰ּטו… ר∆ ּ ל ַ‰„∆ ם ‡∆ ָ̃ י ּƒ̇ ַ‰ע¿ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿

ַח  ם כ…ּ ∆‰ ין ָבּ ≈‡ ל, ו¿ ב≈ּ ַ̃ ם ל¿ ַח ָל‰∆ י נו… ּƒ(י‡)כ

ַי„  ַח˙  ַּ̇ ƒמ ר…ַח  ב¿ ƒל ו¿  ˙‡ ≈̂ ָל ָמ‰  ָחכ¿ ו¿

ל,  ב…ּ ס¿ ƒל ים  ƒיכ ƒר ¿̂ ם  ≈‰ 97(יב)ו¿ ר,  ַיס≈ּ ַ‰מ¿

ל˜בל.  ל‰ם  נוח  כי  י‡. 
על הפסוק (משלי יג, כד) 
מוסר״,  שחרו  ״ואוהבו 
דוד׳:  ה׳מצודת  ביאר 
מייסרו  בנו  את  האוהב 
בעת השחר, רוצה לומר 
יוכל  עת  בילדותו, 
אשר  לכל  לנטותו 

יחפוץ.
(שער  השל״ה  כתב 
אות  האותיות 
והמשילו  דרך-ארץ): 
בעוד  לנטיעה  זה  דבר 
שהיא ילדה יוכל האדם 
כפי  ולישרה  לנטותה 
נתגדל  אם  אבל  רצונו, 
אי  בעקמימות  האילן 
לישרו  לו  אפשר 

אחר-כך, כן משפט הנער.
ובתחילה,  כתב:  להרמח״ל  חיים׳  עץ  ׳דרך  בספר  לסבול.  ˆריכים  ו‰ם  יב. 
הפנימית,  הערלה  אך  ימים.  שמונה  אחר  אותה  בגוף, מעבירים  כשהערלה 
שהיא ערלת הלב, אינה סרה אלא לאחר שלוש עשרה שנים ויום אחד, ולכן 
כל אותו הזמן הוא פטור מן המצוות. ועם כל זה באותו הזמן צריך לייסרו, 
פורשת  היא  ואז  היטב,  ממנו  הערלה  לו שתפרד  גורם  שזה  כמו שאמרתי, 
ממנו לגמרי בזמן המוכן כנאמר למעלה, ועל כן אמר ״ירחיקנה ממנו״, ולא 
אמר ״יסירנה ממנו״, כי אין זה להסירה, כי אם בזמנה תסור...והנה כן הדבר 
הקשר  מן  להרחיקה  כדי  חיבוט  וצריך  בו,  קשורה  האולת  כי  בנער,  הזה 

בי‡ורים
96. ו‰נערים. הצעירים אף אם גבר עליהם טבע הרע עדיין אפשר... 97. ו‰ם 
ˆריכים לסבול. את דברי המייסר, מאחר ואין בהם עדיין כח וחכמה לברוח 

מתחת ידיו, ועוד שאז עדיין נפשם רכה ונוחה לקבל דברי מוסר. 

י               ƒל כ¿ּ ח  ַ̃ ו¿ מּוָסר  ַמע  ׁ¿̆ ן  ָלכ≈ ‡ּוָמ‰.  מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע יּוַכל 

           ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ  ,‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇  ‡ ֲ‰לו… יָך.  ∆̇ ּ„ו… ƒמ ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ ָך  ָי„¿ ב¿ּ ָך  ¿̇ נּו ֻ‡ָמּ

ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ו¿  ,˙ לו… „ו… ּו‚¿  ˙ ַטּנו… ¿̃  ,˙ עו… ב¿ּ ַמט¿ י  ינ≈ ƒמ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ לו… 

ַ„ע  ּ י≈ ׁ∆̆ ַע„  ַ‡ַח˙,  ָכל  ב¿ּ  ˙ נו… ¿̃ ּ ƒל ַמ‰  ַ„ע  י≈ ל…‡  ָים,  ו¿ ָׁ̆ ו¿ ם  ָכּ ר¿ ע∆

ַע             ב≈ּ ַמט¿  ‰ יז∆ ≈‡ יַ„ע  ל≈ יך¿  ƒר ָ̂ ַ‚ם  ו¿ ַע.  ב≈ּ ַמט¿ ל  ָכּ ל  ׁ∆̆ ך¿  ר∆ ע≈

˜…ל  ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ ַ‡ַחר  יָ‡ּ‰.  ƒ̂ ‰ו… ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ 102 יָ‰  ָעל∆ ָ‚ַזר  ו¿ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ַסל  ָפּ

ַ‡ַח˙            ָכל  ב¿ּ ח  ַּ̃ ƒל ַ„ע  י≈ ָ‡ז   ,‰ָ כ∆ ַיַער¿ ו¿ ַע  ב≈ּ ּוַמט¿ ַע   ב≈ּ ַמט¿ ל  ָכּ

 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ַזר  ּ‚ָ ׁ∆̆ ַע  ב≈ּ ַמט¿ ּוב¿  ,‰ ו∆ ָׁ̆ ך¿  ר∆ ע≈ 103ב¿ּ ָרָכיו  ¿̂

ס.  נ≈ ָּ̃ ƒי  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע 104ב¿ּ  ‡ ָלּ יָ‡ּ‰ ‡∆ ƒ̂ יו…  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ר  ָזּ‰≈ ƒי יָ‡ּ‰  ƒ̂ ‰ו… ל¿

ַע               ב≈ּ ּוַמט¿ ַע  ב≈ּ ַמט¿ ָכל  ב¿ּ יַע  ּ ƒ‚ַמ  ׁ̆ י ƒ‡‰ָ  ‰ּ ז∆ ׁ∆̆  ,‡ ָ̂ מ¿ ƒנ

ל…‡           ו¿ ˜…ל  ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ׁ̆ פ≈ּ ּƒט‰ַ ֲ‡ָבל  ָח‰.  מ¿ ׂ ƒ̆ ּול¿ ָב‰  טו… ל¿

    ‰ ז∆ יַע  ּ ƒ‚ ַיּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡  , ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ַסל  ָפּ ּׁ∆̆ ַמ‰  י‡  ƒ̂ יו… ו¿  , יך¿ ƒַיֲער

ל. „ו… ּ‚ָ ˜ּ ז≈ ∆‰ ל¿

ָך,  ב¿ּ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ר…ב  ַעל  ל  ָׁ̆ מ¿ ƒנ  ‰ּ ַ‰ז∆ ל  ָׁ̆ ַ‰ָמּ ח  ַ̃ י,  ƒנ ב¿ּ  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ס  ל∆ פ∆ ‰ 105ב¿ּ ּ„ָ ƒּומ ‰ ּ„ָ ƒל מ ˜…ל ָכּ ׁ¿̆ ƒ̇ ˙, ו¿ ַטּנו… ¿̃ ˙ ּו לו… „ו… ּ ¿‚

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ַ„ע  ≈̇ ו¿  ,‰ ּ„ָ ƒּומ  ‰ ּ„ָ ƒמ ל  ָכּ ך¿  ר∆ ע≈ ַ„ע  ּ≈̇ ׁ∆̆ ַע„  ָך,  ¿̇ ָמ ָחכ¿

ל…‡  ָך ו¿ ‰ ב¿ּ ָר‡∆ ‡ י≈ ל…ּ ׁ∆̆ ם  ∆‰ ר ָבּ ָזּ‰≈ ƒ‰ ל ל¿ „ו… ך¿ ַ‰ָ‚ּ ל∆ ַסל ַ‰מ∆ּ ר ָפּ ׁ∆̆ ‡ֲ

בי‡ורים
בה.               יסחרו  ולא  זו  מטבע  יקבלו  שלא  המלך  שציוה  ל‰וˆי‡‰.  ˘ל‡   .102

103. בערך ˘ו‰. למטבע. 104. בענין. באופן. 105. בפלס. ביושר. 

ַע˙,  „ ָלָ‡ָ„ם ַ„ּ ַלמ≈ּ ָמ‰ ל¿ ַע˙ ַ‰ָחכ¿ ַטַבּ ב¿ּ

י  ƒל כ¿ ƒל ׁ̆ י ƒ‡ ל ָכּ י  י„≈ ּƒב  ‰ ז∆ ר  פ∆ ˙ ס≈ יו… ¿‰ ƒל

יו  ָ̇ ּ„ו… ƒמ כו…  ו… ּ̇ ƒמ ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ נּו˙  ֻ‡ָמּ

י  ל≈ כ¿ּ ָי„ו…  ב¿ּ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ן  ָ‰ֻ‡ָמּ י  ּƒכ יו,  ׂ ָ̆ ּוַמֲע

 , ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע יּוַכל  נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ

ל…‡  נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ י  ל≈ כ¿ּ ָי„ו…  ב¿ּ ין  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ ֲ‡ָבל 

היסודיים שבמידות, לא 
נזכרו כלל בתורה?

בתירוץ  דבריו  והיו 
של  במשל  השאלה, 
לא  כמובן  אשר  חייט, 
אומן  הוא  אחד  כל 
ולהיות  זה  במקצוע 
להתלמד  צריכים  חייט 
ואפילו  דברים,  בכמה 
ואיך  המחט  לאחוז  איך 

לחייט  בד  מביא  אשר  אדם  והנה  ללמוד.  צריכים  בבד  המחט  את  לתחוב 
לתפור לו בגד, הלא יאמר לו בקצרה, הנה הבד ותפור לי בגד כפי מידתי, ולא 
יאריך להגיד לו לחייט כי יקח מחט וכי יאחוז אותו ביד ימינו וכי יאחוז אותו 
רחוקות  ולא  סמוכות  בתפירות  בהבד  המחט  את  יתחוב  וכי  ישר  באופן 
הלא  לו:  באמור  מפניו,  יגרשנו  הלא  איתו  ידבר  ככה  אם  כי  לזה.  וכדומה 
לחייט באת ולא לסנדלר, עליך רק להגיד לי איזה בגד אתה רוצה, ואני כבר 

אעשה מה שצריך לעשיית הבגד, כי חייט אני!
שטיק  (=א  ׳מלאכה׳  לישראל  הביא  הוא  ברוך  הקדוש  בעניננו.  הוא  וככה 
הוא:  ברוך  הקדוש  אמר  ה׳מלאכה׳?  ומהי  כתיקונה.  לעשותה  ארבייט) 
מי  מחפש  שאני  ה׳מלאכה׳  זוהי  ו)  יט,  (שמות  קדוש״  וגוי  כהנים  ״ממלכת 
כדי לעשות  כי  ודאי  ישראל  הבינו  לה?  ויעשנה. האתם מקבלים  שיקבלנה 
תנאים  וישנם  גדול,  אומן  ואף  אומן,  מקודם  להיות  צריכים  כזו  מלאכה 
המכשירים את האדם לאומנות זאת ה׳מלאכה׳ – ללא כעס, ללא גאוה, ללא 

כל המידות הרעות הרבות למיניהם.
ועל זה באה תשובתם: ״ויאמרו כל אשר דיבר ה׳ נעשה״ (שם שם, ח). מקבלים 
אנחנו לעשות ה׳מלאכה׳ של ״ממלכת כהנים וגוי קדוש״, ויודעים אנו ודאי את 
לזו  קודמות  אשר  המידות  הכנת  כל  המלאכה,  זו  בעשיית  הקשור  כל 
אומנות  בגד ללא  כמו תפירות  זה  הנה  תיקון המידות  בלעדי  כי  המלאכה, 
החייטות, ללא המחט והחוטים, וכל שאר הכלים המכשירים פעולת התפירה.
וזהו הענין אשר לא נזכרו בתורה עניני המידות ולא באה כל אזהרה עליהן, 
כי כל התורה וכל דיניה מיוסדות עליהן, שהרי הן הכלים לכל מעשה התורה, 

וכשמקבלים את התורה – ודאי כרוכות עמה כל המידות״. עכ״ד.  

זקוק לשלשת אלו, כי אין 
ולפי  שוים  הזמנים  כל 
מצבו באותה העת צריך 
מסוגי  באחד  להשתמש 
יצר-הרע,  כנגד  היראה 
הרוממות  יראת  אמנם 
וכלשון  מכולם,  גדולה 
מיסודי  (פ״ב  הרמב״ם 
התורה ה״ב): ״והיאך היא 
ויראתו,  לאהבתו  הדרך 
האדם  שיתבונן  בשעה 
במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהם חכמתו שאין לה ערך ולא קץ, 
הגדול...  השם  לידע  גדולה  תאוה  ומתאוה  ומפאר  ומשבח  אוהב  הוא  מיד 
ויודע  ויפחד  וירא  לאחוריו  נרתע  הוא  מיד  עצמן  האלו  בדברים  וכשמחשב 

שהוא בריה קטנה שפלה אפלה עומד בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות...״

 ˙‡ַ ר¿ ƒי: "8י ל≈ ׁ¿̆ ƒמ יל ב¿ּ ƒח ¿̇ ƒ‰ ן כ≈ ו¿ ם.  ּׁ≈̆ ‰ַ

ם:  ּ ַסי≈ ַע˙: (מ˘לי ‡, ז), ּומ¿ י˙ ָ„ּ ׁƒ̆ ‡ ‰' ר≈

ל" (˘ם  ַ‰ָלּ ¿̇ ƒ̇ י‡  ƒ‰ '‰ ˙‡ַ ר¿ ƒי ‰ ָּׁ̆ ƒ‡9"

ל  ָכּ ƒמ יר  ׁƒ̆ ָע ָ‰ָי‰  ל…מ…‰  ׁ¿̆ 10ּו ל).  ל‡, 

כז):           י,   ‡ (מלכים  יב  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ָ‰ָ‡ָ„ם, 
ם  ƒַלי ָׁ̆ ירּו ּƒף ב ס∆ ˙ ַ‰כ∆ּ ך¿ ‡∆ ל∆ ן ַ‰מ∆ּ ּ≈̇ ּ ƒ11ַוי"

ל  "‰ֲ12ב≈ ַמר  לו…  ‰ ָנ‡∆ לו…  ים",  ƒָבנ‡ֲ ַכּ

בי‡ורים
הדיוט ומלך, טפש וחכם, עני ועשיר. כלומר, בטרם שמלך היה הדיוט, ובטרם 
זכה לחכמה הרבה ולעושר הרב שנתן לו הקדוש ברוך הוא היה כטפש וכעני 
לעומת מה שהיה בזמן שפע חכמתו ועשרו. 8. יר‡˙ ‰' ר‡˘י˙ „ע˙. פירוש, 
בראשית למוד הדעת יקנה יראת ה׳, כי הלא אוילים ורשעים בזו את החכמה 
והמוסר, ואם לא יקנה יראת ה׳ בראשיתה, מה תועלת בלמודה, הלא יבזה 
אותה וימאס בה (מצודת דוד). 9. ‡˘‰ יר‡˙ ‰' ‰י‡ ˙˙‰לל. רק אשה יראת 
ה׳ אותה ראוי להלל. 10. ו˘למ‰ ‰י‰ ע˘יר מכל ‰‡„ם. כלומר, אילו אדם 
אחר היה מזהיר על יראת-שמים, לא היו דבריו מקובלים על העולם, כי היו 
אומרים: מאחר ואין לו ענין בעושר ותענוגי העולם הזה, ולא טעם מטובת 
העולם הזה כלום, אלא כל פניותיו הוא רק בעניני יראת ה׳, לכך הוא מזהיר 
על יראת ה׳, כי כל תענוגי העולם הזה נחשבים אצלו להבל. 11. וי˙ן ‰מלך 
‡˙ ‰כסף בירו˘לים כ‡בנים. הניחם ברחוב העיר כאבנים, ובעבור כי היו 
‰בל   .12 דוד).  (מצודת  וללקחם  לגנבם  מהאפשר  היה  לא  המשקל,  רבי 
הזהירם  הבל״,  הכל  הבלים  ״הבל  לבני-אדם:  אמר  המלך  שלמה  ‰בלים. 
לההביל ולהמאיס את ההבלים, מה שהכל הבל, אשר בשום אופן לא יצמח 

ָמ‰ ָ„ּ ¿̃ ‰ַ

              ˙ ∆‡2 ָמע,  ׁ¿̆ ƒנ ל  ַ‰כ…ּ ָבר  ּ„ָ ף  1סו…

יו  ָ̇ ו… ¿̂ ƒמ  ˙ ∆‡ ו¿ ָר‡  י¿ ים  ƒ‰…ל ¡‡‰ָ

יב,  (˜‰ל˙  ָ‰ָ‡ָ„ם  ל  ָכּ  ‰ ז∆ י  ּƒ3כ ר,  מו… ׁ¿̆

ל  ָכּ ƒמ ָ‰ָי‰  ל  „ו… ּ‚ָ ָחָכם  ל…מ…‰  ׁ¿̆ 4 י‚). 

ַ‡ַחר     ים, ו¿ ƒנ יו… ל¿ ַעל ָ‰ע∆ ים ו¿ ƒנ ו… ּ̇ ח¿ ַּ̇ ך¿ ַעל ַ‰ ל∆ ָ‰ָי‰ 5מ∆ ָ‰ָ‡ָ„ם, ו¿

 , ָמ˙ו… יַע ָחכ¿ ƒ„ ‰ו… ים ו¿ ƒָבר ּ ל ַ‰„¿ ‰ ָכּ ָסּ ƒנ ים 7ו¿ ׂ ƒ̆ ֲע ל ַ‰ַמּ ָרָ‡‰ ָכּ ׁ∆̆ 6

 ˙‡ַ ר¿ ƒי ‰ּו‡  ָבר  ּ„ָ ל  ָכּ ל  ׁ∆̆ ף  (‡)סו… ָ‡ַמר:  ו¿ ָבָריו  ּ ¿„ ל  ָכּ ם  ַ̇ ָס

‡. סוף ˘ל כל „בר ‰ו‡ 
יראת  מהו  ‰˘ם.  יר‡˙ 
הלוי״  ״בית  בספר  השם? 
(פרשת בראשית) האריך 
שלשת  את  לבאר 
מדרגות היראה: א) יראת 
העונש. ב) יראה מאהבה. 
ג) יראת הרוממות. האדם 

בי‡ורים
1. סוף „בר. פסוק זה אמרו שלמה המלך - החכם מכל אדם. ופירושו, סוף 
דבר הכל נשמע -  כל מה שהאדם עושה נשמע הוא לפני הקב״ה ולא נכחד 
מה שהזהיר  שלא לעבור על דבריו  יר‡.  2. ‡˙ ‰‡ל˜ים  לכן...  ממנו דבר. 
שלא לעשות. ואת מצותיו שמור - לעשותם. 3. כי ז‰ כל ‰‡„ם. כי לדבר הזה 
ה,  (מלכים-א׳  כנאמר  ‰י‰.  ‚„ול  חכם  ˘למ‰   .4 (רש״י).  האדם  כל  נברא 
ט-י-יא): ״ויתן אלקים חכמה לשלמה ותבונה הרבה מאד ורוחב לב כחול על 
קדם...ויחכם  בני  כל  מחכמת  חכמת שלמה  רבוי)  (מלשון  ותרב  הים.  שפת 
היתה  ‰עליונים. מלכות שלמה  ועל  ‰˙ח˙ונים  על  מלך   .5 האדם...״  מכל 
שונה מזו של שאר מלכים, שמלך הן על הברואים העליונים, דהיינו הֵשדים 
– החיים בעולם הזה התחתון. בגמרא  והן על הברואים התחתונים  (רש״י), 
ה׳״.  כסא  על  ״וישב שלמה  כג):  כט,  הימים-א  (דברי  מהנאמר  זאת  למדים 
ומפרש המהרש״א ש״כסא ה׳ ״ רומז לשמים, והשדים שטים באויר שמתחת 
על  שולט  שהוא  באופן  בשמים,  כביכול  יושב  שכששלמה  ונמצא,  לשמים. 
כל  על  הזה  העולם  את  ראה  ‰מע˘ים.  כל  ˘ר‡‰   .6 שמתחתיו.  השדים 
תענוגותיו, וכמו שאמר (קהלת ז, טו): ״את הכל ראיתי בימי הבלי״. 7. ונס‰ כל 
‰„ברים. התנסה בכל המצבים, כמבואר במדרש (קהלת א, יג) ששלמה היה 

א'
ם 

ב' יו
ע 

בו
ש

בי‡ורים
אשר יוכל להגיע ולהשיג מהן, ושלא יסתפק בפחות מכן. 

ַמֲעָל‰  ל  ∆‡  ˙ ַלֲעלו… מ…„  ַיח¿ ָלם  עו… (‰)ל¿

יַע  ּ ƒ‚ ַיּ ׁ∆̆ ַע„   ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ָל‰  ַמע¿ ל¿ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ָלם  עו… ל¿ יַע  ּ ƒ‚ַי  ‰ ז∆ ָבּ ָב‰,  ַ‰ּטו… י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ ַל

ָבר  ּוכ¿  .‡ ַ‰ָבּ ָלם  עו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ מּול  ּ¿‚‰ַ

ˆ„י˜ים ‡רחו˙  ‰˜„מ‰עיונים

של  וקיומם  בריאתם 
היא  בני-אדם  רוב 
המלומד  ׳האדם  בשביל 
ופלאי, לא  נדיר  הפרוש 
באחד  יחיד  אלא  ימצא 
בני  כל  ושאר  הדורות׳. 
אלא  נבראו  לא  אדם 
זה, או כדי  לצורך אדם 
אם  שהרי  לשמשו, 
בעצמו  לטרוח  יצטרך 

ולהכין לו את צרכיו, לא יהיה לו פנאי ללימודו, או כדי להיות לו לחברה.

ָ‰ָ‡ָ„ם  י  ּƒכ ָר‰,  ָׁ̆ ַ‰י¿ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ˙ו…  רו… ‰ו… ל¿

י ָ‡נּו  ּƒם, כ ּׁ≈̆ ‰ַ י  נ≈ פ¿ ƒל „…‡ יב מ¿ ƒּו‡ ָחב‰

ים  ׁƒ̆ מ¿ּ ַׁ̆ מ¿ ים  ƒכ‡ָ ל¿ ַ‰ַמּ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ רו…

ינּו      ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ י˜,  ּ ƒ„ ַ̂ ָ‡ָ„ם  י  כ≈ ר¿ ָ̂ ב¿ּ

ַיֲע˜…ב:  ו¿ ָח˜  ¿̂ ƒי 19ו¿ ינּו  ƒב‡ָ ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ 18ב¿ּ

ָרע  ל  ָכּ ƒמ י  ƒ̇ …‡ ל  ≈‡ ּ…‚‰ַ ָ‡ך¿  ל¿ "‰ַ20ַמּ

בי‡ורים
את אדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו, ראה מעשי כמה 
שלא  דעתך  תן  בראתי,  בשבילך   - שבראתי  מה  וכל  הן,  ומשובחין  נאים 
כלום  [הקב״ה]  אמר  (קח.):  סנהדרין  ובמסכת  עולמי.  את  ותחריב  תקלקל 
בראתי בהמה וחיה אלא בשביל אדם. ובמשנה סוף קידושין (פב.): והלא לא 
נבראו אלא לשמשני. וברש״י (בראשית ו, ז): הכל נברא בשביל האדם וכיון 
שהוא כלה מה צורך באלו. 18. ב‡בר‰ם ‡בינו. שבאו אליו שלשת המלאכים 
כשחיפש אורחים, והמלאך רפאל בא לרפאותו והמלאך מיכאל לבשר לשרה 
על הולדת יצחק. גם אצל שרה מצינו כשלקחה פרעה, ״אומרת למלאך הך 
והוא מכה״ (רש״י בראשית יב, יז), וכן (שם כ, ד) ״ואבימלך לא קרב אליה״ – 
המלאך מנעו (רש״י).  והגר אמרה (שם טז, יג) ״הגם הלום ראיתי אחרי רואי״ 
– אחרי רואי אותם בביתו של אברהם ששם היתה רגילה לראות מלאכים 
(רש״י). 19. ויˆח˜ ויע˜ב. בעקידת יצחק נאמר (בראשית כב, יא-יב): ויקרא 
אליו מלאך ה׳ מן השמים... ויאמר אל תשלח ידך אל הנער (לשחוט אותו) ואל 
את  לעכב מלשלח  בתואל  שרצה  כן מצינו  מום).  (אפילו  מאומה  לו  תעש 
 – יעקב  ואצל  נה).  כד,  (רש״י שם  והמיתו  ובא מלאך  ליצחק  רבקה להנשא 
״והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו״ – מלאכים שליווהו בארץ אין יוצאים 
חוצה לארץ ועלו לרקיע, וירדו מלאכי חוצה לארץ ללוותו (רש״י שם כח, יב). 
וכן ״וישלח יעקב מלאכים״ – מלאכים ממש (רש״י). 20. ‰מל‡ך ‰‚ו‡ל ‡ו˙י 
(להצילני  בצרתי  ה׳)  (מאת  אלי  להשתלח  הרגיל  המלאך  אמר,  יעקב  ו‚ו'. 

ַלֲעס…˜  ין  ≈‡ ו¿ ב),   ,‡ (˜‰ל˙  ים"  ƒָבל‰ֲ

נּו  ‰ ַרב≈ּ ׁ∆̆ ן מ… כ≈ ם. ו¿ ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי ‡ ב¿ּ ָלּ ∆‡

 ‰ ָּ̇ ַע "13ו¿ ָ‡ַמר:  ם  לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו 

 , ך¿ ָמּ ƒע ל מ≈ ≈‡ יָך ˘…ׁ ל…‰∆ ל ָמ‰ ‰' ‡¡ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי

ך¿  ל∆ „ ַ‰מ∆ּ ƒו ן ָ„ּ כ≈ יָך" („ברים י, יב). ו¿ ל…‰∆ ¡‡ '‰ ˙ ∆‡ ‰‡ָ ר¿ ƒי ם ל¿ ƒ‡ י ּƒכ

ַ‡˙ ‰'" (˙‰לים  ר¿ ƒָמ‰ י י˙ ָחכ¿ ׁƒ̆ ‡ ר: "14ר≈ מ≈ ם ‡ו… לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו 

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… י  רּו‡≈ ב¿ּ ַחר  ב¿ ƒמ ָ‰ָ‡ָ„ם  ין  ƒ‡ רו… ָ‡נּו  ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ּ ƒּומ י).  ˜י‡, 

ָמ‰  ָׁ̆ ּ ׁ̆ ּבו… ַ‰נ¿ ּ י≈ ׁ∆̆  , ˆּוָר˙ו… ן ב¿ּ ָּ̃ ֻ̇ י ‰ּו‡ מ¿ ּƒן 15כ ו… ּ̇ ח¿ ַּ̇ ָלם ַ‰ עו… ָבּ

‰ּו‡  ׁ∆̆ 16  ‰ ז∆ ָכל  ו¿ ים,  ƒנ ו… ּ̇ ח¿ ַ̇ ו¿ ים  ƒנ יו… ל¿ ָ‰ע∆  „ סו…  ˙ נ∆ נ∆ ּבו… ¿̇ ּƒמ‰ַ

ָלם  עו… ָבּ ָר‡  ב¿ ּƒנ ּׁ∆̆ ָכל ַמ‰  ָלם, 17ו¿ ּ‰ ָ‰עו… ז∆ ƒמ ˙ נו… ָוּ ַ‰ַכּ ל  ָכּ ַין  נ¿ ƒע

 ˙ מ∆ ¡‡ ַר˙  ו… ּ̇ ָלָ‡ָ„ם  ָנ‰  ּ¿̇ ƒנ  ‰ ז∆ ַוֲעבּור   , ּכו… ר¿ ָ̂ ל¿ ל  (ב)ַ‰כ…ּ  ‰ּ ַ‰ז∆

יתרה  לˆרכו.  ‰כל  ב. 
הרמב״ם  כתב  מזו 
לפירוש  (בהקדמה 
בבני  שגם  המשניות), 
סיבת  עצמם  האדם 

בי‡ורים
מהם תכלית ראוי ויקר. (שם). [הבל – דבר שאין בו ממש, כמו הבל-פה, וכן 
וילכו אחרי ההבל (ירמיה ב, ה). (שם)]. 13. וע˙‰ י˘ר‡ל מ‰ ‰' ‡ל‰יך ˘ו‡ל 
מעמך. אחרי שהוכיח משה את בני ישראל על כל החטאים בהם הכעיסו את 
אוהב  שהקב״ה  האהבה  בגלל  להם:  אמר  במדבר,  שנה  ארבעים  הקב״ה 
אתכם, כיפר על חטאיכם. ועכשיו מה ה׳ אלוקיך מבקש ממך? רק שתפחד 
לימוד  שבתחילת  הוא  הנכון   .'‰ יר‡˙  חכמ‰  ר‡˘י˙   .14 אלוקיך.  מה׳ 
מ˙ו˜ן  ‰ו‡  כי   .15 דוד).  (מצודת  ה׳.  יראת  בלבו  האדם  ישריש  החכמה 
אותו  ועשה  אלוקים)  (בצלם  בצורה שלו  האדם  את  יצר  הקב״ה  בˆור˙ו. 
דומה לו, שהוא מבין וחושב, לא כמו כל החיות שאינן חושבות ואינן מבינות 
מאומה. 16. ˘‰ו‡ ענין כל ‰כונו˙. שהאדם הוא תכלית כל הבריאה, והוא 
נבר‡  הכונה העיקרית והמטרה המרכזית בבריאת העולם הזה. 17. וכל מ‰̆ 
בעולם ‰ז‰ ‰כל לˆרכו. כמובא במדרש קהלת על הפסוק ״ראה את מעשה 
האלהים כי מי יוכל לתקן את אשר עותו״ (קהלת ז, יג) בשעה שברא הקב״ה 

שדרכם  הם  ויודעים 
כן  פי  על  ואף  למיתה, 
ברשעותם  הם  נשארים 
(שבת לא, ב), ומדוע אין 
דרכם?  את  עוזבים  הם 
לפי שחסרה להם יראת 

שמים!
היא   - שמים  יראת 
על  המושלת  החכמה 
תאוותיו ומפקחת על כל 

חושיו של האדם.
ימיו  כל  ו‰ולך   .„
וממ˘˘  במח˘כים 
כעור ב‡פיל‰. ה״מסילת ישרים״ (פ״ג) מבאר בהרחבה, שהחושך גורם לשני 
וז״ל: ״כי היצר מסמא את עיניו (עיני-שכלו)  מיני טעויות: העלמה והחלפה. 
ממש, והנה הוא כהולך בחושך, שיש לפניו מכשולות ואין עיניו רואות אותם. 
והוא מה שאמרו זכרונם לברכה (ב״מ פג:) ״תשת חושך ויהי לילה״ (תהלים 
קד, כ) – זה העולם-הזה, שדומה ללילה. והבן כמה נפלא המאמר האמתי הזה 
לו  אפשר  טעויות  מיני  שני  הלילה,  חושך  הנה  כי  בו.  להבין  שמעמיק  למי 
שיגרום לעין האדם: או שיכסה את העין עד שלא יראה מה שלפניו כלל, או 
שיטעה אותו עד שיראה לו עמוד כאילו הוא אדם, ואדם כאילו הוא עמוד. כן 
חמריות וגשמיות העולם-הזה, הנה הוא [כ]חושך הלילה לעין השכל, וגורם 
לו שתי טעויות: אינו מניח לו שיראה המכשולות שבדרכי העולם, ונמצאים 
תחילה...  פחד  שהגיעם  מבלי  ואובדים  ונופלים  לבטח  הולכים  הפתאים 
והטעות השני, והוא קשה מן הראשון, הוא – שמטעה  ראיתם עד שרואים 
מתחזקים  כך  ומתוך  רע,  הוא  כאילו  והטוב  טוב  ממש  הוא  כאילו  הרע 
החושך  תחת  היותם  מפני  זה  וכל  הרעים...  מעשיהם  ומחזיקים  (בדרכם) 

וכבושים תחת ממשלת יצרם״. עכ״ל.  

 , ָמ˙ו… ָחכ¿ ַעל  ֲ‡ָו˙ו…  ַּ̇ יל  ׁƒ̆ מ¿ ƒ‰  ‰ ז∆ ו¿

ים  ּƒכ ַׁ̆ ַמח¿ ב¿ּ ָיָמיו  ל  ָכּ ך¿  ל≈ ‰ו… („)ו¿

ָל‰: ֲ‡פ≈ ר ָבּ ּ ו≈ ƒע ׁ̆ כ¿ּ ׁ ּ≈̆ ַמ ּומ¿

 

ָח„  ∆‡‰ָ ָ‡ָ„ם:  ָבּ  ׁ̆ י≈  ˙ חו… כ…ּ  ‰ ָּׁ̆ ƒֲחמ
י  ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ יָע‰,  ƒמ ּׁ¿̆ ‰ַ ַח  כ…ּ ‰ּו‡ 

ַח  כ…ּ ‰ּו‡  י  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ‰ַ ‡ּו˙,  ָ‰ר¿ ַח  כ…ּ ‰ּו‡ 

ַעם,  ַ‰ַטּ ַח  כ…ּ ‰ּו‡  י  ƒיע ƒב ָ‰ר¿ יַח,  ָ‰ר≈

בי‡ורים
שהיתה סמוכה לירושלים, יצא מלאך ה׳ והרג באות הלילה מאה ושמונים 

וחמישה אלף ראשי גייסות. 

ים" (בר‡˘י˙ מח, טו),  ƒָער ˙ ַ‰נ¿ּ ך¿ ‡∆ ָבר≈ י¿

יב,  (‰ו˘ע  ָכל"  ַוֻיּ ָ‡ך¿  ַמל¿ ל  ∆‡ ר  ׂ ַ̆ "21ַוָיּ

ָ‡ך¿  ַמל¿  ‡ ָבּ ׁ∆̆ ינּו  ƒ̂ ָמ  „ עו… ו¿  .(‰

ָל‰  י¿ ַלּ ַבּ י  ƒ‰ "22ַוי¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ם,  ָ̇ ָר ז¿ ע∆ ל¿

 ‰ ַמֲחנ≈ ב¿ּ ך¿  ַוַיּ  '‰ ַ‡ך¿  ַמל¿  ‡ ≈̂ ּ ַוי≈ ַ‰‰ּו‡ 

ים  ּƒַרב ו¿ ל‰),  יט,  ב  (מלכים  ּור"  ּׁ̆ ‡ַ

ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ י  ּƒכ נּו,  ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿  .‰ ל∆ּ ≈‡ ָכּ

ָ‡ר  ׁ¿̆ ַעל   ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ן  רו… ¿̇ ƒי לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆

מּו˙  ¿„ ּƒב ם  ≈‰ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ י-ָ‡ָ„ם,  נ≈ ב¿ּ

ו…  ׁ̆ פ¿ ַנּ ׁ∆̆  ‡ ָלּ ם, ‡∆ ָח„ ָל‰∆ ∆‡ „ יסו… ƒָח„ ו ∆‡

 ,˙ נו… יו… ל¿ ˙ ָ‰ע∆ ל ַמֲעלו… ∆‡ ‰ ָ̇ ‰ ָעל¿ ל ז∆ ׁ∆̆

 , ֲ‡ָו˙ו… ַּ̇ ָמ˙ו… ַעל  יל ָחכ¿ ׁƒ̆ מ¿ ƒ‰ ‰ י ז∆ ּƒכ(‚)

‚. כי ז‰ ‰מ˘יל חכמ˙ו 
משכן  ˙‡ו˙ו.  על 
במוח,  היא  החכמה 
היא  התאוות  משכן 
בלבו אדם. על ידי יראת 
האדם  מסוגל  שמים 
על  חכמתו  להשליט 
שביאר  וכמו  תאותו, 
רבי  הגאון  בהרחבה 
על  זצ״ל  לופיאן  אליהו 
״שופטים  הפסוק 
בכל  לך  תתן  ושוטרים 
שעריך״ (דברים טז, יח), 
לרמוז  הכתוב  שכוונת 
על חושי האדם, שקודם 
יחשוב  בהם  שישתמש 
לפני  הוא  עומד  כאילו 
שופט ומצפה לפסק דינו 
להשתמש  וכיצד  אם 

בהן. ומיהו אותו שופט? – השכל שנתן לנו הבורא, צלם אלקים הנקרא נשמה, 
כפי שנאמר: ״ויפח באפיו נשמת חיים״ (בראשית ב). הוא השופט את האדם 
על פי ציווי התורה ואזהרותיה. אמנם, עדיין זקוק ה״שופט״ ל״שוטר״ שהוא 
הממונה לבצע את פסק הדין. ומי הוא אותו שוטר? – יראת שמים, שבעזרתה 
יכול האדם להכריח את עצמו לציית לשכל. שהרי הרשעים יש להם שכל, 

בי‡ורים
ולגאלני), כענין שנאמר (בעת שהותו בבית לבן) ״ויאמר אלי מלאך האלהים 
בחלום יעקב וגו׳ אנכי האל בית אל״ (רש״י בראשית מח, טז). 21. וי˘ר ‡ל 
עליו  התחזק  יעקב,  עם  נאבק  עשו)  (שרו של  המלאך  כאשר  ויוכל.  מל‡ך 
יעקב ונצחו, וסוף היה שהודה לו המלאך על הברכות שברכו אביו לפני מותו 
ו‚ו'.  ‰‰ו‡  בליל‰  וי‰י   .22 שהן שלו).  וטען  בתחילה  עליהן  ערער  (שעשו 
לאחר שנלחם סנחריב בכוש, חזר ובא על ירושלים להלחם בה, וכשבא לנוב 

‰. לעולם יחמו„ לעלו˙ 
˘‰ו‡  מעל‰  ‡ל 
שלא  ממנ‰.  למעל‰ 
במעלות  יסתפק 
ישאף  אלא  שהשיג, 
ומי  ויותר.  יותר  לעלות 
לנו חכם כשלמה המלך 
ע״ה, שאמר עליו הכתוב ״וה׳ נתן חכמה לשלמה כאשר דבר״ (מלכים-א ה כו) 
וממנו נלמד את הדרך לזכות בחכמה, כשנתבונן מפני מה זכה לה שלמה. 
ומקרא מפורש למעלה ממנו (מלכים-א ג ה-יב): ״בגבעון נראה ה׳ אל שלמה 
וגו׳ ויאמר אלוקים שאל מה אתן לך וגו׳, ויאמר שלמה וגו׳, ונתת לעבדך לב 
שומע לשפוט את עמך להבין בין טוב לרע וגו׳, ויאמר אלוקים אליו יען אשר 
שאלת את הדבר הזה ולא שאלת לך ימים רבים ולא שאלת לך עושר וגו׳ 
ושאלת לך הבין לשמוע משפט, הנה עשיתי כדברך הנה נתתי לך לב חכם 

ונבון וגו׳״. 
אל  הרבה  תשוקתו  בעבור  ורק  אך  לחכמה  זכה  שלמה  כי  כאן  מתבאר 
החכמה, עד שלא ביקש דבר אחר זולתה, לא עושר ולא אריכות ימים, באשר 
הרמב״ם  שכתב  כמו  כלל,  ערך  להם  אין  חכמה  בלי  חיים  כי  שלמה  ידע 
 - תורה  תלמוד  בלא  ומבקשיה  חכמה  בעלי  ״וחיי  ה״א):  פ״ז  רוצח  (הלכות 
כמיתה חשובין״. על כן שאל שלמה אך ורק חכמה, ובעבור זה זכה לה, כי 
תשוקת החכמה היא המזכה את בעליה בחכמה. ומכאן נראה ללמוד ״חכם 
ויזכה  שמו,  יקרא  לב״  ״חכם  באמת  חכמה  ומבקש  השואף  אדם  מהו,  לב״ 

לחכמה כמו שכתוב: ״ובלב כל חכם לב נתתי חכמה״.    
ומצינו בתפילתו של עתניאל בן קנז: ״ויקרא יעבץ לאלקי ישראל לאמר אם 
ברך תברכני והרבית את גבולי והיתה ידך עמי ועשית מרעה לבלתי עצבי, 
ויבא אלקים את אשר שאל״ (דה״י-א ד, י). אם ברך תברכני – בתורה, והרבית 
את גבולי – בתלמידים, והיתה ידך עמי – שלא ישתכח תלמודי מלבי, ועשית 
הרע  יצר  ישגבני  שלא   – עצבי  לבלתי  כמותי,  רעים  לי  שיזדמנו   – מרעה 
לשאול  בנסיסי  הולך  הריני  לאו  ואם  מוטב,  כן,  עושה  אתה  אם  מלשנות, 

 ׁ̆ ׁ ּ≈̆ ַמ ‰ּו‡ מ¿ ׁ∆̆ ׁ̆ כ¿ּ י ּ ƒ‚ ָ‡ָ„ם ַמר¿ ׁ∆̆  , ׁ̆ ּו ׁ ּ̆ ּƒַח ַ‰מ י ‰ּו‡ כ…ּ ׁƒ̆ י ƒֲחמ‰ַ

ָ„ָבר. ב¿ּ

 

 ‰ ֻעָלּ ין פ¿ּ ≈‡ ו¿ ָ‰ָ‡ָ„ם,   ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע ם  ָלּ 23ֻכּ לּו  ַ‰ָלּ  ˙ חו… ‰ כ…ּ ָּׁ̆ ƒֲחמ
ב  ַ‰ל≈ּ 24ו¿  ,˙ חו… ַ‰כ…ּ  ˙ ׁ∆̆ ֲחמ≈ מ≈ ָח„  ∆‡ ל…‡  ב¿ּ י˙  ׂ ≈̆ ַנֲע  

ל  ב ָכּ ּ ים ַלל≈ ƒ‡י ƒב ּלּו מ¿ ≈‡‰ָ ˙ חו… ‰ כ…ּ ָּׁ̆ ƒי ֲחמ ּƒם, כ י‰∆ ≈„ ל ַעל י¿ ע≈ ּפו…

ׁ̆ ּבו…  ב י≈ ּ ם. ַ‰ל≈ י‰∆ ˙ ַ‡ֲחר≈ כ∆ ׁ∆̆ מ¿ ƒָב‰ נ ָׁ̆ ‰ ּוַמח¿ ׂ ∆̆ ָכל ַמֲע ָין, ו¿ נ¿ ƒע

ן  ‚ו… ָח‰, ַ‰ָיּ כ¿ ּׁƒ̆ ‰ַ ן ו¿ רו… ָכּ ּ ƒֲעָנָו‰, ַ‰ז‰ָ ֲ‡ָו‰ ו¿ ן ַ‰ַ‚ּ ‚ו… ˙, כ¿ּ ˙ ַרּבו… עו… ּ ≈„

ָכל  25ו¿  .˙ ַרּבו…  „ עו…  ׁ̆ י≈ ּלּו  ָכ‡≈ ו¿ ָ‰ַעּזּו˙,  ו¿  ˙ ׁ∆̆ ַ‰ב…ּ ָח‰,  מ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿

י ַ‰ּסּוָמ‡ ל…‡  ּƒכ ,˙ חו… ˙ ַ‰כ…ּ ׁ∆̆ ן ֲחמ≈ ƒמ ˙ ּ˜ו… ַחז¿ ¿̇ ƒמ ˙ עו… ּ ּלּו ַ‰„≈ ≈‡

.‰ ∆‡ ּלּו ָ‰ָי‰ רו… ƒ‡ ˙ כ¿ּ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ יּוַכל ל¿

 

י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ יַע 26ַל ּ ƒ‚‰ַ חו… ל¿ ָכל כ…ּ ל ב¿ּ ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒב י ָבּ ל¿ ּƒל ָ‡ָ„ם ַ‰נ ן ָכּ ָלכ≈
ָב‰,                       טו… ַמֲעָל‰  ל¿ ָ‡ָ„ם  יַע  ּ ƒ‚ ƒ‰ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ ָב‰,  ַ‰ּטו…

בי‡ורים
23. כולם מע˘‰ ‰‡„ם. חמשת הכוחות הללו כוללים את כל מעשה האדם. 
24. ו‰לב פועל על י„י‰ם. פירוש, הלב פועל על ידי אחד מחמשת הכוחות, 
ראתה.              שהעין  מה  חומד  הלב  אזי  ראתה  שהעין  לאחר  הראות,  כח  כגון 
25. וכל ‡לו ‰„עו˙ מ˙חז˜ו˙ מן חמ˘˙ ‰כוחו˙. לדוגמא, הלב מתגאה מכח 
השמיעה - ממה ששמע כיצד מהללים אותו, וכן מכח הראיה - ממה שרואה 
יוכל  לא  הסומא  כי  שממשיך,  (וזהו  הבריות.  בעיני  כבודו  ואת  עשרו  את 
‰טוב‰.         ל˙כלי˙   .26 הדרך.  זה  על  וכן  רואה),  היה  כאילו  להתגאות 
ששאיפתו תהיה להגיע לשלימות המעלות, דהיינו לקצה המדרגות העליונות 

ַ‰ר  ב¿ּ ן  כ…ּ ׁ¿̆ ƒי י  ƒמ ָך,  ל∆ √‰‡ָ ב¿ּ ָי‚ּור  י  ƒ31מ" ָ‡ַמר:  ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָלּ‰, 

ָין  נ¿ ƒר ָ‰ע‡ָ ׁ¿̆ ˜" (˘ם טו, ‡ ב) ּו ∆„ ∆̂ ל  ים ּופ…ע≈ ƒמ ָּ̇ ך¿  ל≈ ָך. ‰ו… ׁ∆̆ ¿„ ָ̃

˙ ָ‰ָ‡ָ„ם, ָר‡ּוי  ן ַמֲעלו… רו… ¿̇ ƒי נּו  ר¿ ַכּ ז¿ ƒ‰ ׁ∆̆ יָון  כ≈ ו¿ ם.  ָׁ̆ ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

 ‰ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ַע„   , ָרָע˙ו… ו¿ טּובו…   , נּו˙ו… ּו‚¿ יבּו˙ו…  ׁƒ̆ 32ֲח ר  ָב‡≈ ל¿ ָלנּו 

ַחר  ב¿ ƒי י ּƒכ , ך¿ ל∆ ר ַ‰מ∆ּ ַ̂ יַע ַלֲח ּ ƒ‚ַי ר, 33ו¿ ָׁ̆ ך¿ ַ‰ָיּ ר∆ ּ יל „∆ ּƒכ ׂ ¿̆ י ַ‰ַמּ נ≈ פ¿ ƒל

ָר‰           ר≈ ב¿ּ לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ יָון  כ≈ּ  ,˙ בו… ַ‰ּטו…  ˙ ּ„ו… ּƒמ ַבּ חו…  כ…ּ ָכל  ב¿ּ ו…  ׁ̆ ַנפ¿

.˙ ל∆ ח ַ‰ס…ּ ַּ̃ ƒי ˙ 35ו¿ ס…ל∆ ר̃… ַ‰פ¿ּ ז¿ ƒ34י

 

ׁ̆ ָ‡ָ„ם  י≈ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ס  ע≈ ָמ‰ ּכו… ַעל-ח≈ ‰ּו‡ ַבּ ׁ∆̆ ׁ̆ ָ‡ָ„ם  „? י≈ ַ̂ י כ≈ּ
ם  ƒ‡ י ּƒכ ָלל,  כ¿ּ ס  ע≈ ּכו… ינו…  ≈‡ ו¿ ָעָליו   ˙ ב∆ ּׁ∆̆ ֻי מ¿ ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ׁ∆̆  

 ׁ̆ י≈ ו¿ ר,  ≈̇ יו… ב ב¿ּ ַבּ‰-ל≈ ּ ¿‚ ‰ּו‡  ׁ∆̆ ׁ̆ ָ‡ָ„ם  י≈ ו¿ ים,  ƒנ ָׁ̆  ‰ ַכָמּ ַעט ל¿ מ¿

ל…‡  36ו¿ ֲ‡ָו‰  ַּ̇ ַעל  ַבּ ‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ו¿  ,„…‡ מ¿ רּוַח  ַפל  ׁ¿̆ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ר  ≈̇ יו… ר-ּ‚ּוף ב¿ּ ‰ו… ‰ּו‡ ט¿ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ , ו¿ ֲ‡ָו˙ו… ַ̇ ֲ‰ל…ך¿ ב¿ּ ו… מ≈ ׁ̆ ע ַנפ¿ ַבּ ׂ ¿̆ ּƒ̇

 ׁ̆ י≈ ו¿  , יך¿ ƒר ָ̂ ַ‰ּ‚ּוף  ׁ∆̆ ים  ƒמּוָעט ים  ƒָבר ¿„ ƒל ּלּו  ƒפ‡ֲ  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒי ל…‡  ו¿

בי‡ורים
31. מי י‚ור ב‡‰לך. מי הוא הראוי לגור במשכנך? מי ראוי לדור בירושלים 
בה.           יגור  אשר  הוא   - וביושר  כראוי  לב, מעשיו  בתום  המתנהג  קדשך?  הר 
32. ח˘יבו˙ו ו‚נו˙ו, טובו ורע˙ו. פירוש, את המדות והדעות שבלב האדם 
יוכל  הישר  בדרך  ידי שיבחר  על  לחˆר ‰מלך.  וי‚יע   .33 והרעות.  הטובות 
להגיע לעולם הבא זך ונקי. 34. יזרו˜ ‰פסול˙. את הדעות והמדות הרעות 
שבו.          הטובות  ומדות  בדעות  רק  להשתמש  שיבחר  ‰סול˙.  וי˜ח   .35 שבו. 
˘בע נפ˘ו מ‰לך ב˙‡ו˙ו. שהוא מתאוה וחפץ לכל דבר ללא גבול  36. ול‡̇ 

ומדה, אף לדברים שאינם הכרחיים לקיום גופו.

ָלם  ָ‰עו… טּוב  27ל¿ יַע  ּ ƒ‚‰ַ ל¿  „ ƒו ּ„ָ  ‰ ַ‡ָוּ ¿̇ ƒנ

ר  ׁ∆̆ ָך ֲ‡ : "28ָמ‰ ַרב טּוב¿ רו… ָ‡מ¿ ‡ ב¿ּ ַ‰ָבּ

כ),  ל‡,  (˙‰לים  יָך"  ∆‡ יר≈ ƒל  ָּ̇ ַפנ¿ ָ̂

ַנַחל  ו¿ ָך  ∆̇ י ב≈ּ ן  ׁ∆̆ ּ ∆„ ƒמ ֻין  ו¿ ר¿ ƒ29י" ר:  מ≈ ‡ו… ו¿

ֲעָל‰  ַ‰ַמּ ם" (˘ם לו, ט). ו¿ ≈̃ ׁ¿̆ ַ̇ יָך  ֲעָ„נ∆

ָ‰ָר‡ּוי  ל  ∆‡  ‡ ָלּ ∆‡30 יַע  ּ ƒ‚ ַּ̇ ל…‡  ַ‰ז…ּ‡˙ 

בעצבוני,  מת  (הריני 
ויבא   – מיד  רש״י), 
אלוקים את אשר שאל״ 

(תמורה טז.). 
תיבה  כאן  הוסיפו  חז״ל 
לא  אשר  ״מיד״,  אחת, 
נרמזה בכתוב, כי מאחר 
באופן  היתה  שהתפילה 
של: ״אם אתה עושה כן 
הריני  לאו  ואם  מוטב, 

ומות  חיים  ענין של  היא  החכמה  ששלימות  כלומר,  לשאול״,  בנסיסי  הולך 
בן  בקשתו של  להיות  צריכה  כך  ״מיד״.   – נענה  הקב״ה  כזו  לבקשה  עבורו, 
תורה מאת הקב״ה שיחונן אותו בתורה, עליו לחוש בכל נימי נפשו כי אם הוא 
זוכה לתורה – מוטב, ואם לאו, הרי הוא הולך חס ושלום לשאול בלי תקוה. המבקש 

רחמים בהרגשה כזאת נענה מיד.
ויסוד נוסף למדנו, שהבקשה צריכה להיות על המדרגה הגבוהה ביותר. על 
אף שהיה עתניאל משופטי ישראל, ושלושת אלפים הלכות שנשתכחו בימי 
אבלו של משה החזיר בפלפולו (תמורה שם), לא היה ״שבע״ ומסתפק במה 
שיש לו אלא היה ״רעב״ ומבקש הכל, ורעבונו היה באופן שאם אין לו ״הכל״ 
הרי הוא אומלל והולך לשאול, ומשום כך זכה שתתקבל תפלתו. וזהו שאמר 
הכתוב (תהלים פא, יא): ״אנכי ה׳ אלוקיך המעלך מארץ מצרים הרחב פיך 
ואמלאהו״, ופירשו רש״י והראב״ע שהכוונה לתפילה: ״הרחב פיך״ ושאל ככל 

אשר תוכל ובכל הכח, ״ואמלאהו״ מיד. (שיחות מוסר, מאמר נ״ט). 

בי‡ורים
27. לטוב ‰עולם ‰ב‡. פירוש, דוד המלך לא הסתפק להשיג רק איזשהו חלק 
המעלה  ולפיסגת  המושלם  הטוב  אל  להגיע  התאוה  אלא  הבא,  בעולם 
שבעולם הבא. 28. מ‰ רב טובך. מה מאוד רב הטוב אשר גנזת לתת ליראיך 
מן השמים,  להם  הבא  מהטוב  ישבעו  בי˙ך.  ירוין מ„˘ן   .29 הבא.  בעולם 
ומימי נחל היוצא מהעדן תשקה אותם והוא מדרך משל לרוב השפע (מצודת 
ועמלו היה להשיג  ל‰. אל האדם שכל שאיפתו  30. ‡ל‡ ‡ל ‰ר‡וי  דוד). 

ולהגיע אל תכלית המעלות הטובות. 

של  ברייתו  מתחלת 
או  צדיק  שיהיה  האדם 
רשע , וכן אין שום דבר 
האדם  את  שמושך 
(טבעו)  תולדתו  בעיקר 
כלומר,  מסוימת,  למדה 
אותו  תמשוך  שתולדתו 
לזוז  אפשר  שאי  לדבר 
ממנו, שאם כן אין מקום 
לא למצוות התורה ולא 
עי״ש.  ועונש  לשכר 
משנה׳  ה׳לחם  והקשה 
שבת  במסכת  מהגמרא 
מבואר  ששם  (קנו.) 
האדם  נולד  שבו  ש׳יום׳ 
בשעת  השולט  ׳מזל׳  או 
לידתו משפיע על טבעו 
ותירץ,  ותכונותיו, 
לומר  הגמרא  שכוונת 
נטייה  לאדם  שיהיה 
קצת לדברים אלו, אבל 
הנאמר  על  היעב״ץ  וכ״כ  טבעו.  לשנות  האדם  של  ובבחירתו  שבידו  ודאי 
דור  בכל  ושתלן  עמד  מועטים  שצדיקים  הקב״ה  ״ראה  (לח:)  יומא  במסכת 
ודור״, שלכאורה הרי הדבר תלוי בבחירת האדם, אלא שיש בני אדם שנולדו 
בטבעם להיות צדיקים, אף שגם להם עדיין יש בחירה. וכן מצינו להיפך אצל 
וסילקו  הקב״ה  מיהר  לפיכך  ולהרשיע  לשוב  בדעתו  וקל  היה  ״צדיק  חנוך, 

והמיתו קודם זמנו״ (רש״י בראשית ה, כב). 

ם  ָ̇ ‡ו… ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿ י„  ƒ̇ ָע 44ו¿ ן  ֻכָוּ מ¿  ‰ ז∆

 ׁ̆ י≈ ו¿  ,˙ עו… ּ ≈„ ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒמ ר  ≈̇ יו… ָר‰  ≈‰ מ¿

 ‡ ָלּ ∆‡ , ˙ו… ָיּ ƒר ˙ ב¿ּ ַלּ ƒח ¿̇ ּƒיָנם ָלָ‡ָ„ם ב ≈‡ ׁ∆̆

ּבו…  ƒל ‰ נ∆ ּפו… ׁ∆̆ ים ‡ו…  ƒר ֲ‡ח≈ ם מ≈ ָ̇ ָלַמ„ ‡ו…

 . ּבו… ƒל ‰ ב¿ּ ָ̇ ָעל¿ ׁ∆̆ ָב‰  ָׁ̆ י ַמח¿ ƒפ מו… ל¿ ¿̂ ַע מ≈

ר…ב  ּ‰ ב¿ּ ׁ̆ ָבּ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ ׁ̆ י≈

יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ  ׁ̆ י≈ ו¿  ,˙ מו… ˜ו… ַ‰מ¿ּ

 ‰ מ∆ ּ„ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ ַעט.  מ¿  ‰ּ ָבּ  ׁ̆ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ ל¿

ר  ׂ ָ̆ ּוָב ָיָר˜  יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ יל,  ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇  ‰ ׂ ∆̆ עו… ל¿

ּלּו  ≈‡ ָכל  ו¿ ין,  ƒל פ¿ּ ל¿ ƒּופ ַלח  ּומ∆ ם  ƒּוַמי

ָח„  ∆‡ ל  ָכּ ƒמ ח  ַּ̃ ƒל יך¿  ƒר ָ̂ ים  ƒינ ּƒמ‰ַ

ם  ƒ‡ .‰ ב≈ּ ּ‰ ַ‰ר¿ ז∆ ƒַעט ּומ ּ‰ מ¿ ז∆ ƒעּור: מ ׁƒ̆ כ¿ּ

 ‰ ב∆ּ ם ַיר¿ ƒ‡ ,‰ ‰ 45ָרז∆ י∆ ¿‰ ƒר י ׂ ָ̆ ט ַ‰ָבּ ַמע≈ י¿

בי‡ורים
נוטה במהרה  זה אלא  נולד עם טבע  כלומר, שלא  ‡ו˙ם.  ל˜בל  וע˙י„   .44
וביתר קלות לקבל תכונה זו. 45. רז‰. יחסר במאכל (והאוכלו לא ישבע עקב 

מיעוט הבשר שאכל).

ו…  ׁ̆ ַנפ¿ ע  ַבּ ׂ ¿̆ ƒ̇ ל…‡  ָחָב‰,  ר¿  ׁ̆ פ∆ נ∆ ַעל  ַבּ

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָלם,  עו… ָבּ ׁ∆̆ ן  ָממו… ל  ָכּ ƒמ

ף" (˜‰ל˙  ס∆ ע כ∆ּ ַבּ ׂ ¿̆ ƒף ל…‡ י ס∆ ב כ∆ּ ≈‰…‡37"

ּלּו  ƒפ‡ֲ לו…  י  ּ„ַ ׁ∆̆ ר-רּוַח  ַ̂ ¿̃  ׁ̆ י≈ ו¿ ט),   ,‰

‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ו¿ ָרָכיו;  ¿̂ ל  ָכּ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ף  ּ…„ ר¿ ƒי ל…‡  ו¿ מּוָעט  ָ„ָבר  ב¿ּ

רּוָט‰  פ¿ּ ל  כ≈ ‡ו… ינו…  ≈‡ ו¿ ַעל-ָי„   ı ב≈ ˜ו… 38ו¿ ָרָעב  ָבּ מו…  ¿̂ ַע ף  ַס‚≈ּ מ¿

ם  ƒי„ַ ָיּ ַבּ נו…  „ ָממו… ַ‡ב≈ּ ‰ּו‡ מ¿ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ל, ו¿ „ו… ּ‚ָ ַער  ַ̂ ‡ ב¿ּ ָלּ ּלו… ‡∆ ּׁ∆̆ ƒמ

ל     ל≈ ‰ו… 39מ¿ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ עו… ּ ≈„‰ַ ָ‡ר  ׁ¿̆ ּלּו  ≈‡‰ָ ים  ƒָרכ ּ ¿„ ַעל  ו¿  . ו… ּ̇ ַ„ע¿ ל¿

ָבב  -ל≈ 41ַרך¿ ָמן,  ַרח¿ ו¿ ָזר  ַ‡כ¿ יב,  ƒ„ָנ ו¿ ן  ƒר-ַעי ַ̂ ן,  נ≈ ‡ו… 40ו¿

ן.  ∆‰ ‡ ָבּ ≈̂ ּיו… ָכל ַכּ ב, ו¿ יı-ל≈ ּƒמ‡ַ ו¿

˙ו…  ָיּ ƒר ב¿ּ  ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇ ƒ43מ ָלָ‡ָ„ם  ָ‰יּו  ׁ∆̆ ן  ∆‰ מ≈  ׁ̆ י≈  ,˙ עו… ּ ≈„‰ַ42 ָכל  ו¿
ל ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆ עו…  ב¿ ּƒט ׁ∆̆  ˙ עו… ּ ן „≈ ∆‰ ׁ̆ מ≈ י≈ , (ו)ו¿ ַבע ּ‚ּופו… י ט∆ ƒפ ל¿

„עו˙  מ‰ן  וי˘  ו. 
ז‰  ‡„ם  ˘ל  ˘טבעו 
(הלכ׳  הרמב״ם  מכוון. 
כתב  ד)  ה,  תשובה 
גזר  לא  שהקב״ה 

בי‡ורים
37. ‡ו‰ב כסף ל‡ י˘בע כסף. מי שאוהב לאסוף כסף לא ישבע ממנו, כי 
לעולם אין די לו במה שקבץ ורוצה להרבות עוד (מצודת דוד). ואמרו חכמינו 
ז״ל (קהלת רבה פ״ג י׳): ״אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, מי שיש לו מנה רוצה 
הכתוב  דרך  על  י„.  על   ıו˜וב  .38 מאות״.  ארבע  רוצה  מאתים  מאתים, 
במשלי (יג, יא). ור״ל, שקובץ הון עם מלאכת היד. ולמרות שהונו מתרבה, עם 
כל זה אינו אוכל פרוטה משלו אלא בצער גדול. 39. מ‰ולל. ערבוב והוללות 
ושטות (רש״י קהלת ב, ב). 40. ו‡ונן. דואג. (עיין סנהדרין (ק:) ״לא תעיל דויא 
ג)              כ,  (דברים  דבר.  מכל  וירא  מבוהל  לבב.  רך   .41 בליבך״).  (=דאגה) 
43. מ˙חיל˙ ברי˙ו. שנולד עם  והתכונות של האדם.  42. ‰„עו˙. המדות 

תכונות אלו, והמה טבועות בו משעת לידתו. 

 ,˙ לו… ם חו… י‰∆ ≈̇ ו… ׁ̆ פ¿ ַנּ ׁ∆̆ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ׁ̆ ב¿ּ ך¿ י≈ י, ָכּ ƒי ר…ב ַ‰ח…ל ƒפ ל ל¿ ַ‰כ…ּ

ים  ƒל ּ ¿̂ ַע ¿̇ ƒּומ ָב‰  ַ‰ּטו… ך¿  ר∆ ּ ∆„ ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ו¿  ,˙ ‰ָ50ָרעו… ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ו¿

ן  כ≈ ו¿ ָים.  ָחל¿ י  ƒפ ל¿  „…‡ מ¿ ן  י‰∆ ֲעל≈  ‰„ָ ב≈ כ¿ּ י‡  ƒ‰ ו¿  ,‰ּ ָבּ  ˙ כ∆ ָלל∆

ב  ים ָלַרע טו… ƒר י ָ‰‡…מ¿ לּו: "‰51ו… ים ַ‰ָלּ ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ר ָבּ מ≈ ָי‰ּו ‡ו… ע¿ ַׁ̆ י¿

ַמר  ים  ƒמ ׂ ָ̆  , ך¿ ׁ∆̆ ח… ל¿ ר  ‡ו… ו¿ ר  ‡ו… ל¿ ך¿  ׁ∆̆ ח… ים  ƒמ ׂ ָ̆ ָרע,  ב  ַלּטו… ו¿

ַמר:             ¡‡ נ∆ ם  י‰∆ ַוֲעל≈ כ);   ,‰ (י˘עי‰  ַמר"  ל¿  ˜ ּוָמ˙ו…  ˜ ָמ˙ו… ל¿

" (מ˘לי ב, י‚).  ך¿ ׁ∆̆ י ח… כ≈ ַ„ר¿ ˙ ב¿ּ כ∆ ר ָלל∆ ׁ∆̆ ˙ י… חו… ים ָ‡ר¿ ƒב "‰ַ52ע…ז¿

ים,  ƒל ַ‰ֲחָכמ ∆̂ כּו ‡≈ ל¿ ? י≈ ׁ̆ פ∆ י ַ‰נ∆ּ ƒל ַנ˙ ח√ ָּ̃ ַּ̇ י‡  ƒ‰ ‰ּוַמ „ ַ̂ י כ≈ ו¿
ַע„  ם  ָ̇ ‡ו… ים  ƒ„ ַלמ¿ּ מ¿ּ ׁ∆̆  ,˙ ו… ׁ̆ ָפ ּ ַ‰נ¿ י  ≈‡ פ¿ רו… ם  ≈‰ ׁ∆̆

ם  ∆‰ ָלּ ׁ∆̆  ˙ ָרעו…  ˙ עו… ≈„ ב¿ּ ים  ƒיר ּƒכ ַ‰ַמּ ו¿ ָב‰.  ך¿ טו… ר∆ ∆„ ל¿ ירּום  ƒז ח¿ ַיּ ׁ∆̆

ָ‡ַמר  ם  י‰∆ ֲעל≈ ם,  ָ̇ ‡ו…  ‡ ַרפ≈ּ ל¿ ָחָכם  ל  ∆̂ ≈‡ ים  ƒכ ל¿ ‰ו… יָנם  ≈‡ ו¿

זּו" (מ˘לי ‡, ז).  ים ָבּ ƒיל ƒו ָמ‰ ּומּוָסר ‡¡ ל…מ…‰: "53ָחכ¿ ׁ¿̆

ב,         ַ‰ּטו… ך¿  ר∆ ּ ∆„  ׂ̆ פ…ּ ¿̇ ƒל ם  ָ̇ ֲ‡ָו ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ ָמּ ַכּ  ׁ̆ י≈

בי‡ורים
מזיק לבריאותו. 50. ‰רעו˙. הדעות והמדות הרעות. 51. ‰וי ‰‡ומרים לרע 
טוב. הוי לכם הרשעים, האומרים על ה״עבודה-זרה״ שהיא טוב, ועל עבודת 
ה׳ שהיא ״טוב״ – אומרים שהיא רע, על המעשים הרעים שיביאו עליהם חושך 
- אומרים שהם אור, ואת המעשים הטובים שה׳ עושה אור למקיימם אינם 
עושים, שמים מר למתוק ומתוק למר. 52. ‰עוזבים ‡רחו˙ יו˘ר. העוזבים 
את הדרך הישרה והנכונה כדי ללכת בדרכים חשוכות ועקלקלות. 53. חכמ‰ 

ומוסר ‡וילים בזו. בתורה ובמוסר הטיפשים פורקי העול מזלזלים.

ט  ַמע≈ ם י¿ ƒ‡ ,ם ָלּ ן ֻכּ כ≈ . 46ו¿ חו… ל¿ ƒֲחַמ˙ מ ָכל מ≈ ¡‡ ‰ נ∆ י∆ ¿‰ ƒַלח ל…‡ י מ∆

 ‡ ≈‰ י¿ ַעט,  מ¿ יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ ַבּ  ‰ ב∆ּ ַיר¿ ו¿  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ ַבּ

ל  ָ̃ ׁ¿̆ ƒָח„ מ ל ‡∆ ָכּ ƒח מ ַּ̃ ƒר י ׁ∆̆ י, ֲ‡ ƒ̃ ל. ֲ‡ָבל ַ‰ָבּ ָ̃ ל¿ ֻ̃ ֲ‡ָכל מ¿ ַ‰ַמּ

 ‰ּ ָין ַ‰ז∆ נ¿ ƒָכע ָליו. ו¿ כ¿ ‡ו… ˜ ל¿ ב ּוָמ˙ו… ֲ‡ָכל ָער≈ ‡ ַ‰ַמּ ≈‰ ָ‰ָר‡ּוי, ָ‡ז י¿

ן ָ‰ֲעָנָו‰  ‚ו… ‰, כ¿ּ ֻרב∆ּ ן מ¿ ∆‰ ח מ≈ ַּ̃ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ׁ̆ ˙: י≈ ּ„ו… ƒמ 47ב¿ּ

ן  ‚ו… ַעט, כ¿ּ ן מ¿ ∆‰ ח מ≈ ַּ̃ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ׁ̆ י≈ ן, ו¿ י‰∆ מ≈ „ו… ˙ ו¿ ׁ∆̆ ַ‰ב…ּ ו¿

ל  ≈̃ ו… ׁ̆ 48 ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ יו… ¿‰ ּƒב ן  ָלכ≈ ּיּו˙.  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ו¿ ָ‰ַעּזּו˙  ו¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ

ל…‡  ו¿ ַח˙  פ¿ ƒי עּוָרּ‰, ל…‡  ׁƒ̆  ‰ ּ„ָ ƒל מ ָכּ ƒח מ ַּ̃ ƒל ם  ƒַני ‡ז¿ ס ַ‰מ…ּ ל∆ פ∆ ב¿ּ

ָב‰. י˙ ַ‰ּטו… ƒל כ¿ ַ̇ יַע ל¿ ּ ƒ‚ַי ‰ ז∆ יף, ָבּ ƒס יו…

 

ל  ּ‚ַ ֻ‰ר¿ ׁ∆̆ ‡ו…  ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ ל¿  ‰ ט∆ נו… עו…  ב¿ ּƒט ׁ∆̆ י  ƒמ ין,  ƒב ָ̇ ו¿ ַ„ע  ּ≈̇
ַ‡ך¿   ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ּוב  ׁ̆ ָל ּבו…  ƒל ל  ∆‡ ן  ּ≈̇ ƒי ל…‡  ו¿ ָרָע‰,   ‰ ּ„ָ ƒמ ב¿ּ  

 ˙ ּ„ו… ƒמ ַעל ב¿ּ ¿‚ ƒי ַ‡ס ו¿ מ¿ ּ ƒי ׁ∆̆ ˙ו…  י‡ ‡ו… ƒב ‰ מ≈ ּ‰ - ז∆ ר ָבּ ב≈ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒי„ מ ƒמ ָּ̇

י  ƒל ח√ ‰ּו‡  ין  ƒּסּור ּ ƒי‰ַ ו¿ ַער  ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ב  ≈‡ ַ‰כ¿ּ ר…ב  ׁ∆̆ מו…  ּוכ¿  .˙ בו… טו…

י  ƒל ח√ ָבּ ׁ∆̆ מו…  ּוכ¿  ; ׁ̆ פ∆ ַ‰נ∆ּ י  ƒל ח√ ם  ≈‰  ˙ ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ ר…ב  ן  כ≈ּ ַ‰ּ‚ּוף, 

ים  ƒל ן ַ‰חו… ƒמ ׁ̆ י≈ ו¿ ˜ ַמר,  ˙ו… ַ‰ָמּ ˜ ו¿ ר ָמ˙ו… ים ַ‰ַמּ ƒֲעמ ַ‰ּ‚ּוף טו…

ב,  ַ‰ּטו… ַמֲ‡ָכל   ‡ נ≈ ו… ׂ̆ ו¿ לו…  ב  ינו… טו… ≈‡ ׁ∆̆ 49 ַמֲ‡ָכל  ל¿  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆

בי‡ורים
46. וכן כולם. שאר מיני המאכלים והתבלינים שבתבשיל כירק ומים ופלפלין, 
צריך  מהן  אחת  שבכל  ״מדות״,  בשם  נקראו  ולכן  במ„ו˙.   .47 ימעט...  אם 
ו˜ל בפלס ‰מ‡זניים. מתבונן  להשתמש במדה הנכונה ובמינון המדויק. 48.̆ 
ביושר שכלו וברוחב הבנתו. 49. ˘‡ינו טוב לו. שאינו בריא לו אלא אדרבה, 

ן,  עו… מ¿ ׁƒ̆  ׂ̆ ַחפ≈ּ מ¿ּ ׁ∆̆ ן  ‡ּוב≈ ר¿ ƒל  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ָר‡ּוי.  ָכּ  ˙ בו… ַ‰ּטו…

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ֲחַמ˙  מ≈  , ‡ו… ¿̂ מו… ינו…  ≈‡ ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿  , ירו… ּƒּוַמכ

ן  ו… ׁ̆ ל¿ ָחר  ב¿ ƒנ ף  ס∆ "כ∆ּ ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ָר‡ּוי.  ָכּ ˙ו…  ‡ו…  ׂ̆ ַחפ≈ּ מ¿

לו…  ם  ל≈ּ ַׁ̆ ל¿ ּוָב‡  רו…  ֲחב≈ ַבּ  ‰ ׁ∆̆ ּנו… ׁ∆̆ י  ƒ59מ  - כ)  י,  (מ˘לי  י˜"  ּ ƒ„ ַ̂

 ˜ ∆„ ∆̂ ל 61ו¿ ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ ˙ ַּ̇ ƒמ‡ֲ יר 60ַבּ ּƒינו… ַמכ ם ‡≈ ƒ‡ ,ל ָ̃ ׁ¿̆ ƒמ ף ב¿ּ ס∆ כ∆ּ

ף  ס∆ יַנ˙ ַ‰כ∆ּ ƒח ב¿ ּƒי 62ב ƒ̃ ינו… ָבּ ≈‡ ׁ∆̆ ל ַ‡ך¿  יר ַ‰כ…ּ ּƒם, ‡ו… ַמכ ƒַני ‡ז¿ ַ‰מ…ּ

י  ּƒכ ף,  ס∆ ַ‰כ∆ּ ו¿ ל  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ ַין  נ¿ ƒע ב¿ּ ָזּ˜  ƒנ  ˙ יו… ¿‰ ƒל ב  רו… ָ̃  ׁ̆ י ƒ‡‰ָ  ‰ ז∆  -

 ˙ חו… ָפּ ח  ַּ̃ ƒי ם  ּ‚ַ ים.  ƒ‚י ּƒ‰ַ64ס ח  ַּ̃ ƒי ו¿ ף  ס∆ כ∆ ב¿ּ ן  ָמ‡≈ 63י¿ ים  ƒָעמ פ¿ ƒל

ים  ׂ ƒ̆ ל ‡ו… ָי ַּ̃ ל ַ‰ ָ̃ ׁ¿̆ ƒח 65מ ַּ̃ ƒי ‡ ָמּ ׁ∆̆ י  ּƒכ , ל ָ‰ָר‡ּוי לו… ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ƒמ

בי‡ורים
לחפ˘ ‰מ„ו˙ ‰טובו˙ כר‡וי. כי כדי לזכות לתורה ולמידות טובות אפשרי 
(ב, ד-ה): ״אם תבקשנה  יעמול על כך, כנאמר במשלי  הדבר רק אם האדם 
הרי  תמצא״,  אלוקים  ודעת  ה׳  יראת  תבין  אז  תחפשנה;  וכמטמונים  ככסף 
שבשביל השגת התורה והחכמה חייבים לבקשם לפחות כבקשת הכסף, וכן 
להוציאו  שיטרח  למי  רק  ועומד  שמור  והוא  שהוטמן  מטמון  כמחפש 
״לא  יגיע אל היעד הרצוי, כאמרם:  – לעולם לא  יתעצל  ממחבואו. אך אם 
יגעתי ומצאתי – אל תאמין״. 59. מי ˘נו˘‰ בחבירו. מלוה התובע את חבירו 
– אם המלוה אינו  והלוה פורע למלוה כסף במשקל  הלוה שיחזיר לו חובו, 
60. ב‡מי˙˙ ‰מ˘˜ל. אם המשקל שבו שוקלים את הכסף מדוייק  מכיר... 
‰מ‡זניים. אם שתי  וˆ„˜   .61 אבני המשקולות.  באמיתת  וכן  מזייף.  ואינו 
אחת  כף  ואין  בשוה  שוה  שמשקלם  וכן  ומאוזנים,  ישרים  המאזניים  כפות 
הוא  מהלוה  שמקבל  הכסף  אם  ‰כסף.  בבחינ˙   .62 מחברתה.  יותר  כבדה 
בקי  ואינו  מאחר  ימ‡ן.   .63 (פסולת).  סיגים  בו  מעורב  שאין  ונקי,  צרוף 
בבחינת הכסף אם הוא כסף נקי ומזוקק או שמא מעורב בו סיגים, הרי יתכן 
שמבלי משים ידחה את הכסף הצרוף והמזוקק וימאן לקחתו, ותחת זה יקח 
את הכסף המעורב עם סיגים. 64. ‰סי‚ים. פסולת הכסף. 65. מ˘˜ל ‰˜ל. 

י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ם  יו… ָכל  ב¿ּ ים  ƒב ׁ¿̆ חו… ו¿ ם,  ָל‰∆ ב  ּטו… ַמ‰  ים  ƒע ¿„ יו… יָנם  ≈‡ ו¿

ָין  נ¿ ƒע‰ָ  ‰ ז∆ ו¿ ם.  י‰∆ מ≈ י¿ ל  ָכּ ים  ƒ‚י ׂ ּƒ̆ ַמ יָנם  ≈‡ ו¿ ָנ‰,  יו… ל¿ ָ‰ע∆ ַמֲעָל‰ 

נו…  רו… ס¿ יר ח∆ ּƒינו… ַמכ ≈‡ ׁ∆̆ ָח„ - 54 ים ‰ּו‡: ָ‰‡∆ ƒָבר ּ י „¿ נ≈ ׁ¿̆ ֲחַמ˙  מ≈

ן  ‡ּוב≈ ר¿ ƒל  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ים,  ּƒנ‚ֻ ַ‰מ¿ ָרָכיו  ¿„ ּƒב ין  ƒח ַמב¿ ינו…  ≈‡ ו¿

ל  ָכּ ˙ו…  ‡ו…  ׂ̆ ַחפ≈ּ י¿ ּלּו  ƒפ‡ֲ  , ירו… ּƒַמכ ינו…  ≈‡ ו¿ ן  עו… מ¿ ׁƒ̆ ל¿  ׂ̆ ַחפ≈ּ ַ‰מ¿

ל…‡  ו¿ לו…  ¿̂ ∆‡  ‡ 55ָיבו… ים  ƒָעמ פ¿ּ  ‰ ָמּ ַכּ י  ּƒכ ‰ּו,  ≈‡ ָ̂ מ¿ ƒי ל…‡  ם  ַ‰ּיו…

י„  ƒמ ָּ̇ ב  ׁ≈̆ ‰ּו‡ חו… ׁ∆̆ י 56 ּƒף-ַעל-פ‡ַ ,‰ּ ן ָ‰ָ‡ָ„ם ַ‰ז∆ ‰ּו; כ≈ּ יר≈ ּƒַיכ

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ יָון  , 57כ≈ּ י‚ו… ׂ ּƒ̆ ב, ל…‡ ַי ‰ ַ‰ּטו… ׂ ≈̆ ׂ̆ ַמֲע ַחפ≈ּ ‰ ּומ¿ ׂ ∆̆ ֲע ַמ‰ ַיּ

 . נו… רו… ס¿ יר ח∆ ּƒַמכ

ב  ׁ≈̆ חו… ו¿  , ּבו…  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ָ‰ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ ַע  ≈„ יו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ ו¿
י‚  ׂ ּƒ̆ ַ‚ם ‰ּו‡ ל…‡ ַי ˙, ו¿ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒמ ח…ז ב¿ּ ¡‡ ל∆ ם ו¿ ∆‰ ‡˙ מ≈ ≈̂ ָל

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ  ׂ̆ ַחפ≈ּ ל¿ ל  ּ ≈̂ ַע ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆ ֲחַמ˙  58מ≈ ר,  ָׁ̆ ַ‰ָיּ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ָיָמיו  ל  ָכּ

בי‡ורים
‡ינו מכיר חסרונו. אדם שחולה ואינו מודע לכך, הרי כל זמן שלא נודע   ̆.54
לו על חוליו - לא ילך לדרוש ברופאים, כמו כן אדם שאינו מכיר בחסרונותיו 
ובדרכיו המגונים, הרי לא יתקן את עצמו מאחר ואינו מודע שזקוק הוא לכך. 
55. יבו‡ ‡ˆלו ול‡ יכיר‰ו. כמה פעמים יעמוד שמעון סמוך לראובן ובכל 
56. ˘‰ו‡ חו˘ב ˙מי„ מ‰  ואינו מכירו.  יזהה אותו מאחר  זאת ראובן לא 
57. כיון  יע˘‰. הוא מתבונן תמיד מה עליו לעשות כדי להשיג את הטוב. 
˘‡ינו מכיר חסרונו. כי בכדי להשיג את הטוב המושלם אפשר רק לאחר 
שעקר והסיר את הרע שבו, בבחינת ׳סור מרע ועשה טוב׳, ולכך כל זמן שאינו 
לא  הרי  המגונות,  ובאורחותיו  הרעות  במידותיו  ואינו מבחין  חסרונו  מכיר 
58. מחמ˙ ˘מ˙עˆל  יעקרם ולא יסירם ממנו וממילא לא ישיג את הטוב. 

שתי  הם  הלשונות 
טובות  אזהרות 
הנה  כי  מאד.  ומועילות 
הוא  במעשים  הפשפוש 
כלל  על  לחקור 
בו,  ולהתבונן  המעשים 
מעשים  בהם  הנמצא 
אשר  יעשו  לא  אשר 
פי  על  הולכים  אינם 
כי כל  וחוקיו,  ה׳  מצוות 
 – מאלה  ימצא  אשר 
אך  העולם.  מן  יבערם 
החקירה  הוא  המשמוש 
אפילו במעשים הטובים 
ולראות  לחקור  עצמם, 
היש בענינם איזה פניה 
(כגון  טובה  לא  אשר 
שבח  להשיג  כוונה 
להרויח  או  מבני-אדם 
ממון) או איזה חלק רע 
(כגון מעשה טוב שעלול 
לצאת ממנו נזק בעתיד 
או שיש בו הפסד לזולת 
שיצטרך  וכדומה) 
חלש  או  הוא  וחזק  הטוב  לבחון  בבגד  כממשמש  זה  והרי  ולבערו.  להסירו 
ובלוי, כן ימשמש במעשיו לבחון תכונתם (ענינם ותוכנם) בתכלית ההבחנה 
(בהבחנה מדוקדקת עד קצה היכולת) עד שישאר (האדם בעל המעשים) זך 

ונקי (ללא פניות וחלקים רעים במעשיו)״.

ָמ˙ו…  ׁ¿̆ ƒנ  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ָ‡ז  ו¿ ּנּו,  מ∆ּ ƒמ ים  ƒ‚י ּƒס‰ַ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒ̃ ‡ל… ‰ ל≈ ָ̃ ּ ָ̃ ֻז רּוָפ‰ ּומ¿ ¿̂

ף  ר≈ ּ…̂ ַל  ‡ ≈̂ ּ ַוי≈ ף,  ס∆ ָכּ ƒמ ים  ƒ‚י ƒס "ָ‰‚ו… 

ים,  ƒ‚י ּƒירּו ַ‰ס ƒס ָיּ ׁ∆̆ י" (מ˘לי כ‰, „) כ¿ּ ƒל כ∆ּ

רּוף. ָ̂ י  ƒל ‰ ַ‰כ¿ּ י∆ ¿‰ ƒז י‡ָ

 

ינו…  ≈‡ ו¿ ָ‰ָ‚יו  נ¿ ƒמ ב¿ּ  ‰ נ∆ּ ַׁ̆ ַ‰מ¿ ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ ו¿
 ‚‰ָ נ¿ ƒמ ב¿ּ ז  ח≈ ‡ו… ָח„  ∆‡ ַמן  ז¿ בּוַע,  ָ̃  

 ‚‰ָ נ¿ ƒו… מ˙ ‡ו… ˜ מ≈ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒָח„ מ ַמן ‡∆ ּוז¿  ‰ ז∆

 ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ָכָכ‰  ו¿ ר,  ַ‡ח≈  ‚‰ָ נ¿ ƒמ ז  ח≈ ‡ו… ו¿

 ı ָחפ≈ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם  ל¿  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ָלם.  עו… ל¿

ל…‡  ּכו… ו¿ ר¿ ַע ַ„ּ ≈„ ינו… יו… ≈‡ יר ו¿ ƒל ע ∆‡ ˙ כ∆ ָלל∆

˙ו…  ‡ו… ים  ƒיכ ƒל ַ‰ּמו… ים  ƒיל ƒב ּׁ¿̆ ‰ַ יר  ּƒַיכ

ַעם  ַפּ ם,  מ≈ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒ69מ ‰ּו‡  ן  ָלכ≈ יָ‰,  ל∆ ≈‡

 ‰ ע∆ ¿̇ ƒי ו¿ ַיֲחז…ר  ו¿ ָח„,  ∆‡ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ך¿  ל≈ י≈ ַ‡ַח˙ 

בי‡ורים
69. מ˘˙ומם. מתבלבל בהליכתו ותועה בדרכו מאחר ואינו מכיר את הדרך 

הסלולה המובילה לעיר.

ל  ָכּ ƒם, מ ƒַני ‡ז¿ מ…ּ ַבּ ׁ∆̆  „ ב≈ ף ַ‰ָכּ ַכּ ף ַבּ ס∆ ַ‰כ∆ּ

ם  ƒ‡ ּלּו ƒי ָטעּו˙. ‡ו… ֲ‡פ י„≈ ƒל ‡ ּלּו ָיבו… ≈‡

ינו…  ≈‡ ם  ƒ‡ ל,  ָ̃ ׁ¿̆ ƒמ ּוב¿ ף  ס∆ כ∆ ב¿ּ י  ƒ̃ ָבּ ‰ּו‡ 

ב  ָער≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ָר‡ּוי, ‡∆ ל ּבו… ָכּ כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒמ

י  ƒ̃ ָבּ ‰ּו‡  ם  ƒ‡ ֲ‡ָבל  ים.  ƒ‚י ƒס ּפו…  ַכס¿ ב¿ּ

ל ּבו…  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒף, ּומ ס∆ ל ּוַבכ∆ּ ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ל - ַבּ כ…ּ ַבּ

ָר‡ּוי  ָכּ ם  ל≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ66מ ‰ּו‡  ָ‡ז   - ָר‡ּוי  ָכּ

 ‰ ָמּ ּ ƒ„ ן  ָלכ≈ ל.  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ַבּ ם  ל≈ ָׁ̆ ו¿ י  ƒ̃ ָנ ף  ס∆ כ∆ּ

י˜  ּ ƒ„ ּ ַ̂ י ַ‰ ּƒָחר, כ ב¿ ƒף נ ס∆ כ∆ י˜ ל¿ ּ ƒ„ ַ̂ ן  ו… ׁ̆ ל¿

ָכל  ו¿ ָ‰ָרע  ו¿ ב  ַ‰ּטו… יר  ּƒכ‰ַ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂

ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ּול¿ ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

‚ּופו…  67ב¿ּ ַח  ר≈ טו…  ˙ יו… ¿‰ ƒל ו¿ ָר‡ּוי,  ָכּ ן  ∆‰ ָבּ

ח…ז  ¡‡ ל∆ ו¿ ּו˙  ׁ̆ פ¿ּ ּƒט‰ַ ַלֲעז…ב  ָמ˙ו…  ָחכ¿ ּוב¿

 ˙ בו… ֲערו… ַּ̇ יר  ƒס‰ָ 68(ז)ּול¿ בּוָנ‰  ּ¿̇ ַבּ

˙ערובו˙  ול‰סיר  ז. 
‰סי‚ים ממנו. ה׳מסילת 
ג)  מבאר  (פרק  ישרים׳ 
בבדיקת  שלבים  שני 
לדחות  א.  המעשים: 
ב.  הרעים.  המעשים 
לזכך המעשים הטובים. 
וז״ל: ״הנה הרוצה לפקח 
הנה  שתים  עצמו,  על 
ההשקפות הצריכות לו: 
מהו  שיתבונן  האחת, 
שיבחר  האמיתי  הטוב 
בו האדם והרע האמיתי 
שינוס ממנו. והשניה, על 
הוא  אשר  המעשים 
הם  אם  לראות  עושה, 
מכלל  או  הטוב  מכלל 
הרע... ודבר זה הודיעונו 
באמרם  ז״ל  חכמינו 
לו  ״נוח  יג):  (ערובין 
יותר  נברא  לאדם שלא 
ועכשיו  משנברא, 

ששני  ותראה  במעשיו״.  ימשמש  לה:  ואמרי  במעשיו;  יפשפש   – שנברא 

בי‡ורים
אבן המשקולת ששוקלים כנגדה בשתי כפות המאזניים, האבן מכאן והכסף 
פחות.              ישקול  הכסף  גם   - הגדולה  במקום  הקטנה  האבן  יקח  ואם  מכאן, 
ב‚ופו   .67 נקי...  כסף  דהיינו  כראוי  תשלום  מקבל  כר‡וי.  מ˘˙לם   .66
יצרו  לכבוש  הרעות,  מידותיו  על  להתגבר  בגופו  להתאמץ  הן  ובחכמ˙ו. 
ולהכניע תאותו, והן להשתמש בחכמתו ולהבחין בשכלו במדות הרעות כדי 
אדם  צריך  טוב  במעשה  גם  ‰סי‚ים.  ˙ערובו˙  ול‰סיר   .68 מתוכו.  לבערן 

לבחון שהמעשה יהיה זך ונקי ושלא יהיה מעורב בו משהו מהרע.

הגאוה  כמדת  רעות 
שמים.  יראת  מונעות 
בל  אפו  כגובה  ״רשע 
ד)  י,  (תהלים  ידרוש״ 
אני  סבור  המתגאה 
ואפסי עוד, ואינו מסוגל 
מלכות  עול  עליו  לקבל 
מדת  כן  שמים. 
מדה  ה׳קשה-עורף׳ 
ועקשן  מאד,  עד  מגונה 
רצונותיו,  פי  על  רק  חי 
דבר  לשמוע  מוכן  ואינו 
אפילו  המפריע  חכמה 
להנחותיו  במעט 

ורצונותיו המוקדמות.
בשלח  בפרשת  ומצינו 
״וילונו העם  טו):  (שמות 
מה  לאמר  משה  על 
ה׳  על  ויצעק  נשתה, 
        - נסהו״  ״ושם  וברש״י  נסהו״,  ושם  ומשפט  חק  לו  שם  שם  עץ...  ה׳  ויורהו 
רחמים  עלינו  בקש  יפה  בלשון  במשה  נמלכו  שלא  ערפו  קשי  וראה  לעם 
ישראל             מכלל  התורה  תובעת  נתלוננו״.  אלא  לשתות  מים  לנו  שיהיה 
ואף           הקב״ה.  על  התלוננות  לכדי  אותם  הביאה  זו  מדה  ׳קשה-עורף׳,  מדת 
מכל          הקב״ה,  נסי  בעיניהם  הכל  וראו  סוף  ים  קריעת  לאחר  מיד  שהיו 
נותנת           וברורה, כי המדה אינה  מקום הקשיות מפריעה להתלמדות פשוטה 
שאפילו                  עצמו,  על  זאת  לראות  יכול  ואדם  רצונותיו.  על  לותר  לו 
מאשר  שונה  להתנהג  עליו  משפיעות  אינם  בעיניו  שראה  ברורים  דברים 

הורגל.
וכמו כן כל המדות כולם מפריעים ליראת שמים. ולכן כדי להשיג יראה חייב 

לעקור מקרבו את מדותיו הרעות. 
ט. ו‡ם ˙˙יר ˜˘ר ‰יר‡‰ יב„לו ממך כל ‰מ„ו˙ ‰טובו˙. מצאנו שיראת 
להשגת  והאמצעי  היסוד  היא   - עצמה  בפני  מצוה  היותה  מלבד   – שמים 

 ׁ̆ י ƒ‡ ל ָכּ י  ּƒל, כ ַלכ…ּ יַע  ƒ„ ‰ו… ׁ̆ ל¿ י≈ ן  ָלכ≈
י  י„≈ ƒל ו…  ׁ̆ ַנפ¿ י‡  ƒב‰ָ ל¿  ‰ ∆̂ ָ‰רו…

ב  ָער≈ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂  ,˙ בו… ַ‰ּטו…  ˙ ּ„ו… ƒמ

י  ּƒכ ,‰ ּ„ָ ƒּומ ‰ ּ„ָ ƒל מ ם ָכּ ƒם ע ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי

ל  ˙ ָכּ ∆̃ ז∆ ח¿ ר ַ‰ַמּ ׁ∆̆ ∆̃ י‡  ƒ‰ ם ּׁ≈̆ ‰ַ ˙‡ַ ר¿ ƒי

יסּו‰ּו  ƒנ כ¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ַלחּוט  ָמ‰  „ו… ו¿  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

רּו  ׁ¿̆ ָ̃ ו¿  ,˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ י  ר≈ חו… ך¿  ˙ו… ל¿

ל  ָכּ י˜  ƒז ַ‰ח¿ ל¿ י˙ו…  ּƒ̇ ח¿ ַ̇ ב¿ּ ים  ƒר ָׁ̆ ¿̃

 ˜ ≈̇ ָנּ ƒ‰ ב¿ּ י  ּƒכ  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡  -  ˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ

ך¿  ָכּ  ,˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ ל  ָכּ לּו  פ¿ּ ƒי ר  ׁ∆̆ ּ ∆̃ ‰ַ

 ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ  ˙ ∆̃ ז∆ ח¿ ַ‰ַמּ י‡  ƒ‰  ‰‡ָ ר¿ ּ ƒי‰ַ

לּו  ¿„ ָבּ ƒי  ,‰‡ָ ר¿ ּ ƒי‰ַ ר  ׁ∆̆ ∆̃ יר  ּƒ̇ ַּ̇ ם  ƒ‡ (ט)ו¿

ן  כ≈ ו¿ י  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ַבּ ן  כ≈ ו¿ ר,  ַ‡ח≈ ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ

ָחָכם:  ‡ ּבו… ָ‡ַמר ‰∆ ≈̂ ּיו… ַעל ַכּ י. ו¿ ƒיע ƒב ר¿ ָבּ

ר ל…‡  ׁ∆̆ ּנּו, ֲ‡ ע∆ ּ ַי‚¿ ּ¿̇ ים  ƒיל ƒס "70ֲעַמל ַ‰כ¿ּ

טו).  י,  (˜‰ל˙  יר"  ƒע ל  ∆‡  ˙ כ∆ ָלל∆ ָיַ„ע 

ים                    ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַעל  מ…ל  ַלח¿  ׁ̆ י≈ ָכך¿  ל¿

ָ„ם  ַלמ¿ּ ל¿  ,‡ ו¿ ָּׁ̆ ‰ַ י  ל≈ ַ‰ב¿ ב¿ּ ים  ƒבּוע ‰ַ71ט¿ּ

ם  ƒַני ‡ז¿ ַ‰מ…ּ ר  ׁ∆̆ י… ו¿ ל  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ  ˜ ∆„ ∆̂

ים,  ƒר ָׁ̆ ים ַ‰י¿ ƒָרכ ּ ם „¿ ˙ ָל‰∆ רו… ‰ו… ף ּול¿ ס∆ יַנ˙ ַ‰כ∆ּ ƒח יָעם ב¿ּ ƒ„ ‰ו… ּול¿

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ‰ ָלּ ƒס 72מ¿ ָחָנ˙ו…  ַ‰ב¿  ˙ ַלּ ƒח ¿̇ ּƒב ָ‰ָ‡ָ„ם  ר…ר  ב¿ ƒי ַמַען  ל¿

‰ּו‡  ו¿ ָב‰,  ַ‰ּטו… ל  ָכּ ם  ָׁ̆ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ן  ׁ≈̆ „ָ ו¿ ַרֲעָנן  ם  ָמ˜ו… ל¿ ‰ּו  י‡≈ ƒב ּ¿̇

‰ּו‡            ו¿ ים,  ׂ ƒ̆ ֲע ַ‰ַמּ ל  ָכּ ף  73סו… ‰ּו‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ם,  ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי

ָ‡ָ„ם,  ל  ָכּ ƒמ ל  ≈‡ ו… ׁ̆ מו…  ׁ¿̆ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ָל‰  ≈‡ ּׁ¿̆ ‰ַ74

 "‰‡ָ ר¿ ƒי ל¿ ם  ƒ‡ י  ּƒכ  , ך¿ ָמּ ƒע מ≈ ל  ≈‡ ׁ…˘ יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰ "ַמ‰  יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

 ‰‡ָ ר¿ ּ ƒ(ח)ַ‰י י  ּƒ̇ ל¿ ּƒב ב  ָׁ̆ ח¿ נ∆  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע ּום  ׁ̆ ין  ≈‡ ו¿ יב),  י,  („ברים 

ָר‰. ‰ו… ַ‰ט¿ּ

‰ט‰ור‰.  ‰יר‡‰  ח. 
יחזקאל׳  ׳אור  בספר 
עו)  עמוד  ומוסר,  (יראה 
יראת  להשיג  כדי  כתב: 
ראשית  חייב  שמים 
הענינים  מנפשו  לעקור 
ליראה.  המפריעים 
ורצונות  תאוות 
מתנגדות  עולם-הזה 
ליראת שמים, וכן מדות 

בי‡ורים
70. עמל ‰כסילים ˙י‚ענו. כסילותם גורם להם עמל המיגען, אשר לא למדו 
דרכי מבואות העיר (ללכת בדרך כבושה, וטורח הרבה) ומתיגע ליכנס דרך 
פחתים ובצעי המים ויגע בטביעות רגליו בבוץ (רש״י). 71. ‰טבועים ב‰בלי 
בהם  שאין  בהבלים  ושרויים  ממש,  בהם  שאין  בדברים  השקועים  ‰˘ו‡. 
73. סוף כל ‰מע˘ים. תכלית כל  72. מסיל‰. דרך סלולה וישרה.  תכלית. 
דבר ככתוב בסוף קהלת: ׳סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו 

שמור כי זה כל האדם׳. 74. ‰˘‡ל‰. הבקשה אשר ה׳ מבקש מכל אדם.
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והדעה, והוא מסור בידי 
מסור  יצרו  ואין  יצרו 
שיהא  יתכן  לא  בידו, 
שבין  במצוות  שלם 
ואם  למקום,  אדם 
ידועה  במדה  מקיימן 
שאינו  מפני  רק  הוא 
התנגדות  בהן  פוגש 
המדות  אחת  מטעם 
בהפגשו  אבל  המגונות, 
לא  שלהן  בהתנגשות 
תעמוד יראתו בפניהן״!

 - מתוקנות  מדות  ללא 
אי אפשר להיות שלמים 
אדם  שבין  במצוות  אף 
למקום, ואם אם נראה לעין שמקיים מצוות בשלמות הוא רק מפני שלא בא 

לידי נסיון, ואילו בא לידי נסיון לא היה עומד בו!  
ואין  לתורה  לעלות  אותו  שמכבדים  חרד  דוגמא:  איש״  ה״חזון  לכך  ומביא 
הכיבוד מספיק לו לפי מעלתו ולכן הוא אינו עולה – מידת הכבוד שבו גרמה 

לו לעבור על: ״ועוזבי ה׳ יכלו״ – זה שקורין לו לעלות לתורה ואינו עולה.
האדם הזה מקולקל בשורשו שיצר הרע שופטו וכל עשיית מצוותיו הן פרי 
ההרגל המתאימות לכבודו ולתאוותיו ולהלך חייו, אך נסו לפגוע בו כי אז 

תתהפך הקערה על פיה! 

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ּון  ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿

ל                  ָיכו… ָחָכם  ∆‰  ,˙ ָרעו… ו¿  ˙ בו… טו…

יל  ƒס ַ‰כ¿ּ ו¿  ,˙ בו… טו… ל¿  ˙ ָ‰ָרעו…  ˙ ו… ׂ̆ 75ַלֲע

.˙ ָרעו… ˙ ל¿ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒ76מ ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע

ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒמ ינו…  ≈‡ ו¿ ך¿  ׁ∆̆ ח… ַבּ ך¿  ל≈ ‰ו… ׁ∆̆ י  ƒמ
 ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ∆‡  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ּון  ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿

ן  ‚ו… יו, כ¿ּ ָ̇ ֻכּיו… ל ז¿ ˙ ָכּ ∆„ ַ‡ב∆ּ ‰ ַ‰מ¿ ּ„ָ ƒּבו… מ

ר            ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ב¿ּ  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒ‰ַ77מ

בי‡ורים
75. לע˘ו˙ ‰רעו˙ לטובו˙. להשתמש עם המדות הרעות למטרה טובה, כגון 
הגאוה  במדת  וכן  חכמה׳.  תרבה  סופרים  ל׳קנאת  להשתמש  הקנאה  במדת 
במדת  כגון,  לרעו˙.  טובו˙  מ„ו˙   .76 ה׳׳.  בדרכי  לבו  ל׳ויגבה  להשתמש 
ובמדת אהבה, ישתמש לאהוב את  הרחמנות ישתמש לרחם על האכזרים. 
טובים,  ובמעשים  בתורה  אף שהוא מלא  במע˘יו.  ‰מ˙‚‡‰   .77 הרשעים. 
מכל מקום אסור לו להתגאות בכך, כשכל כוונתו בזה להתגדל ולהשתרר על 

בני אדם. 

ין  ≈‡ ׁ∆̆ ּוכ¿  ,˙ בו… טו…  ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ ָך  מ¿ּ ƒמ

ָר‰  ו… ּ̇ ָך  ָי„¿ ין ב¿ּ ≈‡ ,˙ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒָך מ ָי„¿ ב¿ּ

לּוָי‰  ּ¿̇ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ל  ָכּ י  ּƒ(י)כ  ,˙ וו… ¿̂ ƒּומ

״ותיראן  טובות.  מידות 
האלקים  את  המילדות 
דבר  כאשר  עשו  ולא 
מצרים  מלך  אליהן 
הילדים״  את  ותחיין 

(שמות א, יז). ובמסכת סוטה (יא:) דורשת הגמרא: ״ותחיין את הילדים – תנא 
לא דיין (למילדות) שלא המיתו אותן (את הילדים) אלא שהיו אף מספיקות 
להם מים ומזון״ (ומסייעות להחיותם, דהיינו שהיו מחביאות אותם בבתיהן 

ומגדלות אותם. רש״י).
מסירות נפשן של המילדות מוכיחה בלי ספק על מידותיהן הטובות ועל טוב 
ליבן. מדוע אין התורה מדגישה תכונות אלו? מדוע הזכירה התורה רק את 

יראת האלקים שלהן?
בספר ׳זכרון מאיר׳ מבאר, שמכח מידות טובות לבד לא היו המילדות יכולות 
הם  המלך  צו  הפרת  מתוך  כאלה  נפלאים  מעשים  שעשו.  מה  את  לעשות 
יכול  אלקים  ביראת  שספוג  מי  רק  אדם.  שבכח  ההטבה  מגבול  למעלה 
להתעלות להנהגה כזו ולהתעלם מן הסכנה הגדולה. לפיכך קבעה התורה 
את הגורם האמיתי: ״ותראין המילדות את האלקים״! ולכן - ״ולא עשו כאשר 

דבר אליהן מלך מצרים ותחיין את הילדים״.
נאמר  לא  כאן  גם  בתים״.  להם  ויעש  האלקים  את  המילדות  יראו  כי  ״ויהי 
״כאשר הטיבו עם הילדים״, אלא ״כי יראו״, ללמדך כי השכר של ״ויעש להם 
בתים״ בא עבור היראה.  הן יראו את ה׳ ולפיכך זכו לבתים של תורה ויראה, 
בתי  אמר  חד  ושמואל,  ״רב  (יא):  סוטה  במסכת  כדאיתא  מדה.  כנגד  מדה 
כהונה ולויה – אהרן ומשה. וחד אמר: בתי מלכות – דוד נמי ִמִמְרָים קאתי״. 

י. כי כל ‰˙ור‰ ˙לוי‰ ב˙י˜ון ‰מ„ו˙. כתב הגר״א (באבן שלמה פ״א): ״כל 
עבודת ה׳ תלוי בתיקון המדות, וכל החטאים מושרשים במדות, ועיקר חיות 

האדם הוא להתחזק תמיד בשבירת המדות, ואם לאו למה לו חיים״. 
כתב ה״חזון איש״ זצ״ל (אמונה ובטחון פ״ד אות ה-ו): ״מן המונחים הקיימים 
כי תיקון המדות מתיחס לאלה המצוות שהם בין אדם לחברו, וחובת היראה 
בשביל מצוות שבין אדם למקום יתברך, ומן המונח הזה קיימת הדעה כי יש 
בני אדם שלמים במצוות שבין אדם למקום יתברך וחסרים בתיקון המדות 
אל  לחודר  באמת  קיימת  זו  דעה  אין  אמנם  לחברו.  אדם  בין  רעים  והם 
פנימיות חזיון הזה. כי האמת, זה שמדותיו כברייתן ולא הותקנו על פי המוסר 

ר. ַ‡ח≈ ˙ ל¿ ƒי ר ַ‰ַבּ כ≈ ן, ּומו… מו… ט¿ ַע ַ‰ַמּ ≈„ ינו… יו… ≈‡ , ו¿ י˙ו… ב≈ ב¿ּ

 

 ‰ ּ„ָ ƒָכל מ , ו¿ ּזו… ƒמ ‰ ָנּ ֻׁ̆ יו זו… מ¿ ָ̇ ּ„ו… ƒר…ב מ י ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ ּƒן כ נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰
ָכ‡ן  ו… ל¿ ּ̇ כ¿ ַׁ̆ ַע˙ ָ‰ָ‡ָ„ם, זו… מו… ּ„ַ ˙ פ∆ ר∆ ‰ 81טו… ּ„ָ ƒּומ 

ַחר         ב¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ ָכל  ל¿ עו…  ּ ַסי¿ מ¿ ָ‰ָרע  ר  ∆̂ י≈ ו¿ ָכ‡ן,  ל¿ ו…  ּ̇ כ¿ ַׁ̆ מו… זו…  ו¿

ר,  ָבּ ¿„ ּƒמ ַבּ ך¿  ל≈ ‰ו… ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם  ל¿  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿  .‰ּ ָבּ ׁ∆̆ חּו˙  ‰ַ82ָפּ

 ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ו¿ ים  ƒב ≈‡ ּוז¿ ים  ƒר מ≈ ּונ¿  ˙ ַוֲ‡ָריו… ים  ּƒב ּ„ֻ ּבו…  ים  ƒע ¿‚ ּופו…

ל  ם ָכּ ƒם ע ח≈ ָלּ ƒ‰ יָניו ּול¿ ˜…ַח ע≈ פ¿ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂  ‰ּ ׁ̆ ַ‰ז∆ י ƒ‡‰ָ .ים ƒ̇ י ƒח ׁ¿̆ ַמ

פּו‰ּו  ר¿ ט¿ ƒי ָח„,  ∆‡ ַ‚ע  ר∆ יָניו  ע≈ ים  ƒַיֲעל ם  ƒ‡ ו¿ ָח„,  ∆‡ ו¿ ָח„  ∆‡

ֲ‡ָו‰  ַּ̇ ‰ַ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ ָ‰ָרעו… יו  ָ̇ ּ„ו… ƒמ ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ך¿  ָכּ ים.  ƒ̃ י ּ ƒז ַ‰ַמּ

ּבו…  ƒל ב¿ּ  ˙ לו… ּ ¿‚ ל¿ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ן,  ∆‰ ָבּ  ‡ ≈̂ ַכּיו… ו¿ ַעס  ַ‰ַכּ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ו¿

     ˙ מ∆ ר ָ‰‡¡ ּבו… ‡ו… ּ ƒל ƒר מ ≈̃ ָע ם, י≈ נ≈ ּ¿̃ ַ̇ י¿ ל…‡  ם ו¿ ַעל≈ּ ¿̇ ƒי ם  ƒ‡ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇

י„"  ƒמ ָ̇ י  ּ ƒ„ ¿‚ נ∆ ל¿ י ‰'  ƒ̇ י ּ ƒו ׁƒ̆ 84" ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿  . ך¿ ׁ∆̆ ח…  ׁ̆ ָימ≈ 83ו¿

(˙‰ילים טז, ח).

בי‡ורים
תמיד  שתלך  הגר״א:  פירש  רגליהם״,  בעפר  מתאבק  והוי  לחכמים,  ועד 
אחריהם, כמו שנאמר (משלי י״ג) הולך את חכמים יחכם, ומשלו לחנוני מוכר 
בשמים שנשאר האבק בו. ובפרקי דר״א (פכ״ה) מסיים על משל זה: כך כל מי 
שהולך עם הצדיקים לוקח מדרכיהם וממעשיהם הטובים. ובאדר״נ (ו׳): בזמן 
שתלמיד חכם נכנס לעיר אל תאמר איני צריך לו, אלא לך אצלו. 81. טורפ˙ 
ומושכתו אליה.                דעתו של האדם  ונוטלת את  חוטפת  כל מדה  „ע˙ ‰‡„ם. 
82. ‰פחו˙ ˘ב‰. שיבחר בצד השלילי ביותר שבה. 83. וימ˘ חו˘ך. יהיה 
לבו חשוך מאד. 84. ˘וי˙י ‰' לנ‚„י. תמיד אחשוב כאילו ה׳ עומד נגדי ורואה 
מעשי. ומסיים הפסוק ״כי מימיני בל אמוט״, כי בעבור זה יעמוד מימיני לעזור 

 . נו… לו… ¿̃ ּƒב  „ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒּומ רו…  ל ֲחב≈ ׁ∆̆ נּו˙  ¿‚ ּƒב י„  ƒמ ָּ̇ מו…  ¿̂ ַע  ‰ ַיפ∆ּ 78ּומ¿

 ׁ̆ י≈ ו¿ ח,  ָבּ ֻׁ̆ ן מ¿ ƒַיי י˙  ƒָחב  ‡ ַמל≈ּ מ¿ּ ׁ∆̆ י  ƒמ ‰ ל¿ מ∆ ּ„ו… ׁ̆ ַ‰‰ּו‡  י ƒ‡‰ָ ו¿

ן  ƒי ַ‰ַיּ ל  ָכּ ‡ַב„  י…ּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡ ָטן,  ָ̃ ב  ∆̃ נ∆ י˙  ƒָחב ∆‰ י˙  ּƒ̇ ח¿ ַ̇ ב¿ּ

 ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ ך¿  ָכּ  ; ˙ו… ‡ו… ם  ּ…̇ ס¿ ƒי ל…‡  ם  ƒ‡ ָטן  ָּ̃ ‰ַ ב  ∆̃ ּ נ∆ ַבּ ח  ָבּ ֻׁ̆ ַ‰מ¿

י  ≈„ ַעל-י¿ ל  ַ‰כ…ּ  „ ַ‡ב≈ּ י¿ ָר‰,  ו… ּ̇  ‡ ָמל≈ ‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,‰ּ ַ‰ז∆

ם  ≈‰ ים  ּƒַעט ּומ¿ ָנּ‰.  ּ ¿̃ ַ̇ ל¿  ׁ̆ ָיחּו ל…‡  ם  ƒ‡ ַ‰ז…ּ‡˙  ָ‰ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

מו…  יר, ּוכ¿ ּƒכ‰ַ ים ל¿ ƒין ֲחָכמ ≈‡ ׁ∆̆  ׁ̆ ˙. י≈ מ∆ ים ָ‰‡¡ ƒיר ּƒכ ָלם ַ‰ַמּ עו… ָבּ

ל…‡  ך¿  ָכּ ם,  ֻסָלּ ב¿ּ  ˙ ַלֲעלו… ל  ָיכו… ָליו  ַר‚¿ י  ּ≈̇ ׁ¿̆ טּוַע  ָּ̃ ‰ַ ין  ≈‡ ׁ∆̆

‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ בּוָנ‰.  ּ¿̇ ּבו…  ין  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿  ˙‚ַ ר≈ ַמ„¿ ב¿ּ  ‰ ַיֲעל∆

ל  ָכּ ים  ׂ ƒ̆ ָיּ ׁ∆̆ ַע„  עּוָריו  נ¿ּ ƒמ ָלם  ָ‰עו… ֲ‡ַו˙  ַ̇ ב¿ּ ע  ַבּ ט¿ ƒנ ו¿ ָחָכם, 

ל  ּ‚ַ י ֻ‰ר¿ ּƒרו… ָ‰ַרע, כ ¿̂ ƒן י ˆו… ˙ ר¿ ו… ׂ̆ ַלֲע ֲ‡ָו˙ו… ו¿ ַּ̇ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ָמ˙ו… ל¿ ָחכ¿

 , ו… ׁ̆ ַנפ¿ ב¿ּ ים  ƒבּוע ¿̃ ם  ≈‰ ׁ∆̆ ַע„  ים  ƒָרע‰ָ ים  ׂ ƒ̆ ֲע ַמּ ַבּ עּוָריו  נ¿ּ ƒמ

ׁ̆ ּבו…  ּ י≈ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ˙. ו¿ ׁ̆ ָ‰ֲעו…נו… ח ָי˜ּו ַפּ ƒט 79מ ל≈ ָמּ ƒ‰ ‡…„ ל¿ ‰ לו… מ¿ ׁ∆̆ ָ̃ ו¿

ים, ַ‡ך¿ ל…‡ ָ‰ָי‰  ƒב ים טו… ƒָרכ ¿„ ּƒך¿ ב יל≈ ı ל≈ ַ‚ם ָחפ≈ יר ו¿ ּƒכ‰ַ ָמ‰ ל¿ ָחכ¿

ים,  ƒר ָׁ̆ ים ַ‰י¿ ƒָרכ ּ ¿„‰ַ ָמ‰ ו¿ ם ַ‰ָחכ¿ ∆‰ מ…ַע מ≈ ׁ¿̆ ƒים ל ƒל ַ‰ֲחָכמ ∆̂ ≈‡80

ן  מו… ׁ̆ לו… ַמט¿ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ ‰ ל¿ מ∆ „ו… ים. ו¿ ּƒכ ַׁ̆ ַמֲח ך¿ ב¿ּ ל≈ ך¿ ‰ו… ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒּומ

בי‡ורים
78. ומיפ‰ עˆמו ˙מי„ ב‚נו˙ ˘ל חברו. עורך מעשיו הטובים וחכמתו למול 
מעשי חבירו או חכמתו כדי שמתוך כך יראה שהוא מכובד וחבירו בזוי, נמצא 
מתפאר בחסרונותיו של חברו ובסכלותו, וזהו ״מתכבד בקלון חברו״, שעל ידי 
השוואה זו מכבד את עצמו בגנות חברו. 79. מפח י˜ו˘. ממלכודת המוקש 
של רשת העוונות. 80. ‡ˆל ‰חכמים. במסכת אבות (א, ד): ״יהי ביתך בית 

יַע  ּ ƒ‚ַי ָניו, ו¿ ס ָבּ נ≈ יַפר¿ ƒל ו כ≈ּ ַכל¿ ך¿ ַ‰ּלּוַח י¿ ו… ּ̇ ƒיו, ּומ ָ̇ בו… חו… ָרָכיו ו¿ ¿̂ ּו

י  ּיּור≈ ƒ̂ רּו ּבו…  ּ י¿ ַ̂ ים י¿ ƒיל ƒס ב ָ‰ָ‡ָ„ם: ַ‰כ¿ּ ך¿ ל≈ ָל‰. ָכּ „ו… ּ ¿‚ ˙ ל∆ ע∆ ˙ו… ל¿

ם  ָבּ ƒּו ל‡ יַמל¿ּ ƒן, ו ל 92ָוָ‡ו∆ ב∆ י ‰∆ ≈̃ ּו ּ̃ ƒבּו ָעָליו ח ּ¿̇ כ¿ ƒי ר, ו¿ ∆̃ ׁ∆̆ ל ו¿ ב∆ ∆‰

ב  ַּ̇ כ¿ ƒם מ ָבּ ƒבּו ַעל ל ּ¿̇ כ¿ ƒי ים  ƒיל ּƒכ ׂ ¿̆ ַ‰ַמּ ו¿ י˜;  ƒָור ל  ב∆ ∆‰ ˙ בו… ָׁ̆ ַמֲח

˙, ַע„  ּ„ו… ּƒַמ˙ ַ‰מ ָחכ¿ ˙ ו¿ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ ‰ַ „ סו… ‰ּו‡ י¿ ׁ∆̆ ים,  ƒ‰…ל ¡‡

ַנ˙  ָוּ ַכּ  ‰ ָ̇ ָ‰י¿  ‰ ָלז∆ ו¿ יַע.  ƒ̃ ָ‰ָר ז…ַ‰ר  כ¿ּ ם  ָ̇ ו… ׁ̆ ַנפ¿ ירּו  ƒ‰ ַיז¿ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

ם ַעל לּוַח  ב≈ ¿̇ ָכּ יָך,  ∆̇ ע… ב¿ּ ¿̂ ם ַעל ‡∆ ר≈ ׁ¿̆ ָ̃ 93" : רו… ָ‡מ¿ ב¿ּ ל…מ…‰  ׁ¿̆

ָך" (מ˘לי ז, ‚).  ב∆ּ ƒל

ַזך¿  ם  ƒ‡ ָנַער,  ר  ַנכ∆ּ ¿̇ ƒי ַמֲעָלָליו  ב¿ּ ם  ּ‚ַ94" ל…מ…‰:  ׁ¿̆ ָ‡ַמר   „ עו…
ַעל  ַמר  ¡‡ נ∆ סּו˜  ַ‰ָפּ  ‰ ז∆ י‡).  כ,  (˘ם   " לו… ע√ ָפּ ר  ָׁ̆ ָי ם  ƒ‡ ו¿  

מו…  כ¿ּ ם.  י‰∆ ≈̇ ּ„ו… ƒמ ר  ָכּ ƒנ ם  י‰∆ עּור≈ נ¿ּ ƒמ י  ּƒ95כ ים,  ƒָער ַ‰נ¿ּ ָחַנ˙  ַ‰ב¿

ם  ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒּומ ,˙ ׁ∆̆ ˙ ב…ּ ּ„ַ ƒם מ ∆‰ ‰ ָבּ ∆‡ ר¿ ƒים נ ƒָער ˙ ַ‰נ¿ּ ָ̂ ¿̃ ƒמ ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ ׁ∆̆

ל  ים ‡∆ ƒט ם נו… ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒָו‰, ּומ‡ֲ ַּ̇ ל ַ‰ ים ‡∆ ƒט ם נו… ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒַעּזּו˙, ּומ‰ָ -

בי‡ורים
בהם  להתבונן  לבך  שים  ‡ˆבעו˙יך.  על  ˜˘רם   .93 ושקר.  עמל  ו‡ון.   .92
י˙נכר  במעלליו  ‚ם   .94 לבך.  במחשבות  היטב  לזכרם  אותם  וחקוק  תמיד, 
בהתנהגותו.                     הוא  תמים  והאם  טהור  האם  להכיר  ניתן  בנערותו  כבר  נער. 
95. כי מנעורי‰ם נכר מ„ו˙י‰ם. במסכת ברכות (מח.) מביאה הגמרא מאמר 
השגור בפי הבריות: ״בוצין בוצין מקטפיה ידיע״, פירוש, כל דלעת ודלעת כבר 
בקטנותה לפי השרף היוצא ממנה בשעת חניטה, ניתן להכיר את איכות הפרי 
כיצד  לדעת  ניתן  בקטנותם  ממעשיהם  אדם  בבני  כן  וכמו  טוב,  יהיה  אם 

יתנהגו לכשיגדלו.

ָ‡ר   ּׁ¿̆ ƒמ ׁ̆ ָמ˙ו… ַחָלּ ָחכ¿ ‚ּופו… ּוב¿ ַל„ ‰ּו‡ ב¿ּ ּנו… ׁ∆̆ ָע‰  ָׁ̆ ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ
ם  ָ„ם ‰≈ ל¿ ָוּ ƒ‰ ם יו… ˙ 86ב¿ּ ּיו… ƒר ל ַ‰ב¿ּ י ָכּ ּƒכ ,˙ ּיו… ƒר ל ‰ַ85ב¿ּ ָכּ

יך¿  ƒר ָ̂ ָמם, 87ֲ‡ָבל ָ‰ָ‡ָ„ם  ¿̂ ַע ים ל¿ ƒע ּ ַסי¿ ים ּומ¿ ƒל כ¿ ‡ו… ים ו¿ ƒכ ל¿ ‰ו…

ָמ˙ו…                ׁ¿̆ ƒנ ל¿ ּון  ּ̃ ּƒ̇ ר  ≈̇ יו… יך¿  ƒר ָ̂ ן  ַ‚ם-כ≈ּ ו¿  , ‚ּופו… ב¿ּ ל  „ו… ּ‚ָ ט…ַרח 

ָ‰ָ‡ָ„ם  י  ּƒכ ים,  ƒב טו… ים  ƒָרכ ּ ¿„ ין  ƒב‰ָ ּול¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿ ן  ּ≈̃ ַ̇ 88ל¿

 ‰ מ∆ 90ּ„ו… ּבו…  ƒל ַ‡ך¿  ָמ‰,  ≈‰ ב¿ ּƒכ  ‚ ≈‰ 89נו…  „ ַלמ≈ּ מ¿ ל…‡  ב¿ּ ˙ו…  ָלּ ƒח ¿̇ ּƒב

 - ׁ̆ פ≈ּ ƒַי„ ט ּ‰ ב¿ּ ם ַ‰ּלּוַח ַ‰ז∆ ƒ‡ ,ב ָעָליו ּ…̇ כ¿ ƒּו‡ מּוָכן ל‰ ׁ∆̆ לּוַח  ל¿

 ‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י ל ו¿ ≈̃ ל¿ ַ̃ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ ים ַע„  ƒי ‰ֲ91ָבל טּוט≈ ר¿ ׂ ƒ̆ ט ָעָליו  ט≈ ר¿ ׂ ַ̆ י¿

ָיָניו  נ¿ ƒע ר  ∆„ ס≈ ָעָליו  ב  ּ…̇ כ¿ ƒי ָחָכם  ∆‰ ֲ‡ָבל   ,„ עו…  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ּבו… 

בי‡ורים
לי ולא אהיה נוטה לנפול. (מצודת דוד). 85. ‰בריו˙. בעלי חיים. 86. ביום 
‰ול„ם ‰ם ‰ולכים. במסכת בבא קמא (סה:) אמר רבא: שור בן יומו (ביום 
שנולד, הרי הוא כבר) קרוי שור, איל בן יומו קרוי איל. והכוונה שעגל משעה 
ובדעתו.                  במהלכו  במאכלו,  עניניו,  בכל  גדול  שור  כמו  הוא  הרי  שנולד 
גדול  טורח  יש  כשנולד  האדם  כלומר,  ‚„ול.  טורח  ˆריך  ‰‡„ם  ‡בל   .87
להוריו בטיפול גופו ובגידולו. 88. ל˙˜ן ‰חכמ‰. ללמדו דרך הישר ולעלות 
במדרגות החכמה. 89. נו‰‚ כב‰מ‰. כאמור בפסוק (בראשית ח, כא) ״כי יצר 
לב האדם רע מנעוריו״. פירוש, כי הרצונות של לב האדם הם רעים מילדותו, 
מהרגע שנולד. ובאיוב (יא, יב) ״ועיר פרא אדם יולד״, ופירש ה׳מצודת דוד׳, כי 
כל אדם כאשר יולד הוא כעיר פרא מבלי חכמה, וכאשר יכין לבו הנה ישכיל. 
90. „ומ‰ ללוח ˘‰ו‡ מוכן לכ˙וב עליו. באבות (ד, כ): ״אלישע בן אבויה 
ניר חדש...״ כשם שדיו  על  לדיו כתובה  דומה,  הוא  ילד למה  אומר, הלומד 
הכתובה על ניר חדש - שעדיין לא כתבו בו - הדיו נבלע ונדבק בו היטב, ואינו 
נמחק לעולם, כמו כן הלומד בעודו צעיר כאשר עדיין לא נחקקו במוחו ענייני 
משתכח.                ואינו  היטב  בו  נחקק  לימודו  לקבל,  פנויים  וליבו  ודעתו  העולם, 

91. ‰בלים. דברים שאין בהם ממש.

שאז  הזה,  והדיבוק 
כשיהיה זמנה להתפרש, 
מכל  לגמרי  תתפרש 
הולך  הוא  ואם  וכל. 
בדרך טוב, הוא מרחיקה 
מעצמו. והנה בזמן הזה, 
הערלה,  הרחק  שהוא 
הוא  מפיו  היוצא  ההבל 
אחרא  סיטרא  מכניע 
גדולה,  שבירה  ושוברה 
וממשיך הכח של  וחוזר 
שקיבל  התורה 
שנולד.  קודם  בראשונה 
לקבל  שהשלים  וכיון 
לו לעשות,  יש  אז  הכח, 
ולכן הוא חייב במצוות.

מ„ו˙.  ספר  ז‰  י‚. 
ירוחם  רבי  המשגיח 
זצ״ל  ליבוביץ  הלוי 
ממיר כתב (ד״ת ד, לט): 
מאדמו״ר  שמעתי  ״פעם 
על  זצ״ל  מקלם  הסבא 
נזכר  לא  השאלה מדוע 
כל  בתורה  בפירוש 
הענין והחומר של מידות [וכבר עמד על זה רבי חיים ויטאל בשערי קדושה 
ח״א שער ב]. ואם כי מידת הגאוה אמנם נזכרת בתורה, כנאמר ״ורם לבבך 
וגו׳ ״ (דברים ח, יד) ועוד כאלה, אולם מידות הכעס והקנאה וכד׳, אשר הינם 

ים  ƒ̃ ָּ̇ ע¿ 98נ∆ יָנם  ≈‡ ָנ‰  ¿̃ ּ ƒז‰ַ י  ימ≈ ּƒב ֲ‡ָבל 

י  ימ≈ ּƒב ם  ∆‰ ָבּ ָ‰יּו  ּׁ∆̆  ‰ ַמּ ƒמ ל  ַ̃ ב¿ּ

ף,  ס∆ כ∆ּ ַטס  ל¿ ים  ƒמ ּ„ו… ם  ≈‰ ו¿ ֲחרּו˙.  ַ‰ַבּ

 ‰ ֲחֻלָ„ּ ָל‰  ע¡ ∆‰ ו¿ ע  ַ̃ ר¿ ַּ̃ ַבּ ָטמּון  ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

˙ו…  יך¿ ‡ו… ƒר ָ̂  , ָמָנ˙ו… ַ‰ט¿ ך¿  ‡…ר∆ 99ב¿ּ ָעָב‰ 

ַע„   ‰ ָ̃ י ƒר מ¿ ַ‡ַחר   ‰ ָ̃ י ƒר 100מ¿ ף  ס∆ ַ‰כ∆ּ

ך¿  ָכּ  .‰ ∆‡ ַ‰ָנּ ‰ּו  ≈‡ ַמר¿ ל¿ ף  ס∆ ַ‰כ∆ּ ּוב  ׁ̆ ָיּ ׁ∆̆

 , ָ‰‚ו… נ¿ ƒּכו… ּומ ר¿ י ַ„ּ ƒפ ר ָ‰ַלך¿ ל¿ ׁ∆̆ ָ‰ָ‡ָ„ם ֲ‡

 ,˙ רּועו… ּ¿‚‰ַ  ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ י  ≈̃ מ¿ ƒע ב¿ּ ע  ַ̃ ׁ¿̆ ƒנ ו¿

ין  ב≈ּ יל  ּ ƒ„ ַ‰ב¿ 101ל¿ לו…  כ¿ ׂ ƒ̆  § ט̆… ל¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂

יל  ּ ƒ‚ ַ‰ר¿ ּול¿ ר  ‰ו… ַ‰ָטּ ין  ּוב≈  ‡ מ≈ ַ‰ָטּ

 ˙ בּועו… ˙ ט¿ ּ„ו… ּƒיּו ַ‰מ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ָ„‰ ַע„  ֲעבו… ַבּ

. ּבו… ƒל ˙ ב¿ּ ּורו… ׁ̆ ¿̃ ּו

ם  ַּ̇ ח¿ נ∆ ו¿ ב  ַּ̇ כ¿ ƒנ  ˙ ּ„ו… ƒמ ר  פ∆ ס≈  ‰ (י‚)ז∆

בי‡ורים
טמון  שהיה  הזמן  מריבוי  ‰טמנ˙ו.  ב‡ורך   .99 משתנים.  נע˙˜ים.   .98
באדמה. 100. מרי˜‰. שפשוף וניקוי לסלק כל מה שנדבק בו. 101. ל‰ב„יל. 

לדעת לחלק. 

 ˙ ּ„ו… ƒמ ל  ָכּ י  ּƒכ ַ„ע,  ו¿  .˙ בו… טו…  ˙ ַמֲעלו…

י  ימ≈ ּƒב ּבו…   ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ָ‰ָ‡ָ„ם 

י  ימ≈ ּƒב ָ‰יּו  ם  ≈‰ נּו˙,  ¿̃ ּ ƒז‰ַ ו¿ ֲחרּו˙  ַ‰ַבּ

ַמן ַ‰‰ּו‡  ּ ז¿ ַבּ ֲחרּו˙, ַ‡ך¿  ַּׁ̆ ‰ַ ו¿ „ּו˙  ל¿ ַ‰ַיּ

יָ‡ם  ƒַלֲ‰ב ם ו¿ ָ̇ ‡ו… ַ‰ר¿ ַח ל¿ ל…‡ ָ‰ָי‰ ּבו… כ…ּ

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ƒָער ַ‰נ¿ּ 96ו¿  .‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ‰ַמּ י  י„≈ ƒל

ּיּוַכל  ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ לּו˙, ‡∆ ם ַנב¿ י‰∆ ָל‰ ֲעל≈ ¿„ ּ‚ָ

ָב‰,  ך¿ ַ‰ּטו… ר∆ ּ ל ַ‰„∆ ם ‡∆ ָ̃ י ּƒ̇ ַ‰ע¿ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿

ַח  ם כ…ּ ∆‰ ין ָבּ ≈‡ ל, ו¿ ב≈ּ ַ̃ ם ל¿ ַח ָל‰∆ י נו… ּƒ(י‡)כ

ַי„  ַח˙  ַּ̇ ƒמ ר…ַח  ב¿ ƒל ו¿  ˙‡ ≈̂ ָל ָמ‰  ָחכ¿ ו¿

ל,  ב…ּ ס¿ ƒל ים  ƒיכ ƒר ¿̂ ם  ≈‰ 97(יב)ו¿ ר,  ַיס≈ּ ַ‰מ¿

ל˜בל.  ל‰ם  נוח  כי  י‡. 
על הפסוק (משלי יג, כד) 
מוסר״,  שחרו  ״ואוהבו 
דוד׳:  ה׳מצודת  ביאר 
מייסרו  בנו  את  האוהב 
בעת השחר, רוצה לומר 
יוכל  עת  בילדותו, 
אשר  לכל  לנטותו 

יחפוץ.
(שער  השל״ה  כתב 
אות  האותיות 
והמשילו  דרך-ארץ): 
בעוד  לנטיעה  זה  דבר 
שהיא ילדה יוכל האדם 
כפי  ולישרה  לנטותה 
נתגדל  אם  אבל  רצונו, 
אי  בעקמימות  האילן 
לישרו  לו  אפשר 

אחר-כך, כן משפט הנער.
ובתחילה,  כתב:  להרמח״ל  חיים׳  עץ  ׳דרך  בספר  לסבול.  ˆריכים  ו‰ם  יב. 
הפנימית,  הערלה  אך  ימים.  שמונה  אחר  אותה  בגוף, מעבירים  כשהערלה 
שהיא ערלת הלב, אינה סרה אלא לאחר שלוש עשרה שנים ויום אחד, ולכן 
כל אותו הזמן הוא פטור מן המצוות. ועם כל זה באותו הזמן צריך לייסרו, 
פורשת  היא  ואז  היטב,  ממנו  הערלה  לו שתפרד  גורם  שזה  כמו שאמרתי, 
ממנו לגמרי בזמן המוכן כנאמר למעלה, ועל כן אמר ״ירחיקנה ממנו״, ולא 
אמר ״יסירנה ממנו״, כי אין זה להסירה, כי אם בזמנה תסור...והנה כן הדבר 
הקשר  מן  להרחיקה  כדי  חיבוט  וצריך  בו,  קשורה  האולת  כי  בנער,  הזה 

בי‡ורים
96. ו‰נערים. הצעירים אף אם גבר עליהם טבע הרע עדיין אפשר... 97. ו‰ם 
ˆריכים לסבול. את דברי המייסר, מאחר ואין בהם עדיין כח וחכמה לברוח 

מתחת ידיו, ועוד שאז עדיין נפשם רכה ונוחה לקבל דברי מוסר. 

י               ƒל כ¿ּ ח  ַ̃ ו¿ מּוָסר  ַמע  ׁ¿̆ ן  ָלכ≈ ‡ּוָמ‰.  מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע יּוַכל 

           ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ  ,‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇  ‡ ֲ‰לו… יָך.  ∆̇ ּ„ו… ƒמ ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ ָך  ָי„¿ ב¿ּ ָך  ¿̇ נּו ֻ‡ָמּ

ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ו¿  ,˙ לו… „ו… ּו‚¿  ˙ ַטּנו… ¿̃  ,˙ עו… ב¿ּ ַמט¿ י  ינ≈ ƒמ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ לו… 

ַ„ע  ּ י≈ ׁ∆̆ ַע„  ַ‡ַח˙,  ָכל  ב¿ּ  ˙ נו… ¿̃ ּ ƒל ַמ‰  ַ„ע  י≈ ל…‡  ָים,  ו¿ ָׁ̆ ו¿ ם  ָכּ ר¿ ע∆

ַע             ב≈ּ ַמט¿  ‰ יז∆ ≈‡ יַ„ע  ל≈ יך¿  ƒר ָ̂ ַ‚ם  ו¿ ַע.  ב≈ּ ַמט¿ ל  ָכּ ל  ׁ∆̆ ך¿  ר∆ ע≈

˜…ל  ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ ַ‡ַחר  יָ‡ּ‰.  ƒ̂ ‰ו… ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ 102 יָ‰  ָעל∆ ָ‚ַזר  ו¿ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ַסל  ָפּ

ַ‡ַח˙            ָכל  ב¿ּ ח  ַּ̃ ƒל ַ„ע  י≈ ָ‡ז   ,‰ָ כ∆ ַיַער¿ ו¿ ַע  ב≈ּ ּוַמט¿ ַע   ב≈ּ ַמט¿ ל  ָכּ

 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ַזר  ּ‚ָ ׁ∆̆ ַע  ב≈ּ ַמט¿ ּוב¿  ,‰ ו∆ ָׁ̆ ך¿  ר∆ ע≈ 103ב¿ּ ָרָכיו  ¿̂

ס.  נ≈ ָּ̃ ƒי  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע 104ב¿ּ  ‡ ָלּ יָ‡ּ‰ ‡∆ ƒ̂ יו…  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ר  ָזּ‰≈ ƒי יָ‡ּ‰  ƒ̂ ‰ו… ל¿

ַע               ב≈ּ ּוַמט¿ ַע  ב≈ּ ַמט¿ ָכל  ב¿ּ יַע  ּ ƒ‚ַמ  ׁ̆ י ƒ‡‰ָ  ‰ּ ז∆ ׁ∆̆  ,‡ ָ̂ מ¿ ƒנ

ל…‡           ו¿ ˜…ל  ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ׁ̆ פ≈ּ ּƒט‰ַ ֲ‡ָבל  ָח‰.  מ¿ ׂ ƒ̆ ּול¿ ָב‰  טו… ל¿

    ‰ ז∆ יַע  ּ ƒ‚ ַיּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡  , ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ַסל  ָפּ ּׁ∆̆ ַמ‰  י‡  ƒ̂ יו… ו¿  , יך¿ ƒַיֲער

ל. „ו… ּ‚ָ ˜ּ ז≈ ∆‰ ל¿

ָך,  ב¿ּ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ר…ב  ַעל  ל  ָׁ̆ מ¿ ƒנ  ‰ּ ַ‰ז∆ ל  ָׁ̆ ַ‰ָמּ ח  ַ̃ י,  ƒנ ב¿ּ  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ס  ל∆ פ∆ ‰ 105ב¿ּ ּ„ָ ƒּומ ‰ ּ„ָ ƒל מ ˜…ל ָכּ ׁ¿̆ ƒ̇ ˙, ו¿ ַטּנו… ¿̃ ˙ ּו לו… „ו… ּ ¿‚

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ַ„ע  ≈̇ ו¿  ,‰ ּ„ָ ƒּומ  ‰ ּ„ָ ƒמ ל  ָכּ ך¿  ר∆ ע≈ ַ„ע  ּ≈̇ ׁ∆̆ ַע„  ָך,  ¿̇ ָמ ָחכ¿

ל…‡  ָך ו¿ ‰ ב¿ּ ָר‡∆ ‡ י≈ ל…ּ ׁ∆̆ ם  ∆‰ ר ָבּ ָזּ‰≈ ƒ‰ ל ל¿ „ו… ך¿ ַ‰ָ‚ּ ל∆ ַסל ַ‰מ∆ּ ר ָפּ ׁ∆̆ ‡ֲ

בי‡ורים
בה.               יסחרו  ולא  זו  מטבע  יקבלו  שלא  המלך  שציוה  ל‰וˆי‡‰.  ˘ל‡   .102

103. בערך ˘ו‰. למטבע. 104. בענין. באופן. 105. בפלס. ביושר. 

ַע˙,  „ ָלָ‡ָ„ם ַ„ּ ַלמ≈ּ ָמ‰ ל¿ ַע˙ ַ‰ָחכ¿ ַטַבּ ב¿ּ

י  ƒל כ¿ ƒל ׁ̆ י ƒ‡ ל ָכּ י  י„≈ ּƒב  ‰ ז∆ ר  פ∆ ˙ ס≈ יו… ¿‰ ƒל

יו  ָ̇ ּ„ו… ƒמ כו…  ו… ּ̇ ƒמ ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ נּו˙  ֻ‡ָמּ

י  ל≈ כ¿ּ ָי„ו…  ב¿ּ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ן  ָ‰ֻ‡ָמּ י  ּƒכ יו,  ׂ ָ̆ ּוַמֲע

 , ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע יּוַכל  נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ

ל…‡  נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ י  ל≈ כ¿ּ ָי„ו…  ב¿ּ ין  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ ֲ‡ָבל 

היסודיים שבמידות, לא 
נזכרו כלל בתורה?

בתירוץ  דבריו  והיו 
של  במשל  השאלה, 
לא  כמובן  אשר  חייט, 
אומן  הוא  אחד  כל 
ולהיות  זה  במקצוע 
להתלמד  צריכים  חייט 
ואפילו  דברים,  בכמה 
ואיך  המחט  לאחוז  איך 

לחייט  בד  מביא  אשר  אדם  והנה  ללמוד.  צריכים  בבד  המחט  את  לתחוב 
לתפור לו בגד, הלא יאמר לו בקצרה, הנה הבד ותפור לי בגד כפי מידתי, ולא 
יאריך להגיד לו לחייט כי יקח מחט וכי יאחוז אותו ביד ימינו וכי יאחוז אותו 
רחוקות  ולא  סמוכות  בתפירות  בהבד  המחט  את  יתחוב  וכי  ישר  באופן 
הלא  לו:  באמור  מפניו,  יגרשנו  הלא  איתו  ידבר  ככה  אם  כי  לזה.  וכדומה 
לחייט באת ולא לסנדלר, עליך רק להגיד לי איזה בגד אתה רוצה, ואני כבר 

אעשה מה שצריך לעשיית הבגד, כי חייט אני!
שטיק  (=א  ׳מלאכה׳  לישראל  הביא  הוא  ברוך  הקדוש  בעניננו.  הוא  וככה 
הוא:  ברוך  הקדוש  אמר  ה׳מלאכה׳?  ומהי  כתיקונה.  לעשותה  ארבייט) 
מי  מחפש  שאני  ה׳מלאכה׳  זוהי  ו)  יט,  (שמות  קדוש״  וגוי  כהנים  ״ממלכת 
כדי לעשות  כי  ודאי  ישראל  הבינו  לה?  ויעשנה. האתם מקבלים  שיקבלנה 
תנאים  וישנם  גדול,  אומן  ואף  אומן,  מקודם  להיות  צריכים  כזו  מלאכה 
המכשירים את האדם לאומנות זאת ה׳מלאכה׳ – ללא כעס, ללא גאוה, ללא 

כל המידות הרעות הרבות למיניהם.
ועל זה באה תשובתם: ״ויאמרו כל אשר דיבר ה׳ נעשה״ (שם שם, ח). מקבלים 
אנחנו לעשות ה׳מלאכה׳ של ״ממלכת כהנים וגוי קדוש״, ויודעים אנו ודאי את 
לזו  קודמות  אשר  המידות  הכנת  כל  המלאכה,  זו  בעשיית  הקשור  כל 
אומנות  בגד ללא  כמו תפירות  זה  הנה  תיקון המידות  בלעדי  כי  המלאכה, 
החייטות, ללא המחט והחוטים, וכל שאר הכלים המכשירים פעולת התפירה.
וזהו הענין אשר לא נזכרו בתורה עניני המידות ולא באה כל אזהרה עליהן, 
כי כל התורה וכל דיניה מיוסדות עליהן, שהרי הן הכלים לכל מעשה התורה, 

וכשמקבלים את התורה – ודאי כרוכות עמה כל המידות״. עכ״ד.  

זקוק לשלשת אלו, כי אין 
ולפי  שוים  הזמנים  כל 
מצבו באותה העת צריך 
מסוגי  באחד  להשתמש 
יצר-הרע,  כנגד  היראה 
הרוממות  יראת  אמנם 
וכלשון  מכולם,  גדולה 
מיסודי  (פ״ב  הרמב״ם 
התורה ה״ב): ״והיאך היא 
ויראתו,  לאהבתו  הדרך 
האדם  שיתבונן  בשעה 
במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהם חכמתו שאין לה ערך ולא קץ, 
הגדול...  השם  לידע  גדולה  תאוה  ומתאוה  ומפאר  ומשבח  אוהב  הוא  מיד 
ויודע  ויפחד  וירא  לאחוריו  נרתע  הוא  מיד  עצמן  האלו  בדברים  וכשמחשב 

שהוא בריה קטנה שפלה אפלה עומד בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות...״

 ˙‡ַ ר¿ ƒי: "8י ל≈ ׁ¿̆ ƒמ יל ב¿ּ ƒח ¿̇ ƒ‰ ן כ≈ ו¿ ם.  ּׁ≈̆ ‰ַ

ם:  ּ ַסי≈ ַע˙: (מ˘לי ‡, ז), ּומ¿ י˙ ָ„ּ ׁƒ̆ ‡ ‰' ר≈

ל" (˘ם  ַ‰ָלּ ¿̇ ƒ̇ י‡  ƒ‰ '‰ ˙‡ַ ר¿ ƒי ‰ ָּׁ̆ ƒ‡9"

ל  ָכּ ƒמ יר  ׁƒ̆ ָע ָ‰ָי‰  ל…מ…‰  ׁ¿̆ 10ּו ל).  ל‡, 

כז):           י,   ‡ (מלכים  יב  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ָ‰ָ‡ָ„ם, 
ם  ƒַלי ָׁ̆ ירּו ּƒף ב ס∆ ˙ ַ‰כ∆ּ ך¿ ‡∆ ל∆ ן ַ‰מ∆ּ ּ≈̇ ּ ƒ11ַוי"

ל  "‰ֲ12ב≈ ַמר  לו…  ‰ ָנ‡∆ לו…  ים",  ƒָבנ‡ֲ ַכּ

בי‡ורים
הדיוט ומלך, טפש וחכם, עני ועשיר. כלומר, בטרם שמלך היה הדיוט, ובטרם 
זכה לחכמה הרבה ולעושר הרב שנתן לו הקדוש ברוך הוא היה כטפש וכעני 
לעומת מה שהיה בזמן שפע חכמתו ועשרו. 8. יר‡˙ ‰' ר‡˘י˙ „ע˙. פירוש, 
בראשית למוד הדעת יקנה יראת ה׳, כי הלא אוילים ורשעים בזו את החכמה 
והמוסר, ואם לא יקנה יראת ה׳ בראשיתה, מה תועלת בלמודה, הלא יבזה 
אותה וימאס בה (מצודת דוד). 9. ‡˘‰ יר‡˙ ‰' ‰י‡ ˙˙‰לל. רק אשה יראת 
ה׳ אותה ראוי להלל. 10. ו˘למ‰ ‰י‰ ע˘יר מכל ‰‡„ם. כלומר, אילו אדם 
אחר היה מזהיר על יראת-שמים, לא היו דבריו מקובלים על העולם, כי היו 
אומרים: מאחר ואין לו ענין בעושר ותענוגי העולם הזה, ולא טעם מטובת 
העולם הזה כלום, אלא כל פניותיו הוא רק בעניני יראת ה׳, לכך הוא מזהיר 
על יראת ה׳, כי כל תענוגי העולם הזה נחשבים אצלו להבל. 11. וי˙ן ‰מלך 
‡˙ ‰כסף בירו˘לים כ‡בנים. הניחם ברחוב העיר כאבנים, ובעבור כי היו 
‰בל   .12 דוד).  (מצודת  וללקחם  לגנבם  מהאפשר  היה  לא  המשקל,  רבי 
הזהירם  הבל״,  הכל  הבלים  ״הבל  לבני-אדם:  אמר  המלך  שלמה  ‰בלים. 
לההביל ולהמאיס את ההבלים, מה שהכל הבל, אשר בשום אופן לא יצמח 

ָמ‰ ָ„ּ ¿̃ ‰ַ

              ˙ ∆‡2 ָמע,  ׁ¿̆ ƒנ ל  ַ‰כ…ּ ָבר  ּ„ָ ף  1סו…

יו  ָ̇ ו… ¿̂ ƒמ  ˙ ∆‡ ו¿ ָר‡  י¿ ים  ƒ‰…ל ¡‡‰ָ

יב,  (˜‰ל˙  ָ‰ָ‡ָ„ם  ל  ָכּ  ‰ ז∆ י  ּƒ3כ ר,  מו… ׁ¿̆

ל  ָכּ ƒמ ָ‰ָי‰  ל  „ו… ּ‚ָ ָחָכם  ל…מ…‰  ׁ¿̆ 4 י‚). 

ַ‡ַחר     ים, ו¿ ƒנ יו… ל¿ ַעל ָ‰ע∆ ים ו¿ ƒנ ו… ּ̇ ח¿ ַּ̇ ך¿ ַעל ַ‰ ל∆ ָ‰ָי‰ 5מ∆ ָ‰ָ‡ָ„ם, ו¿

 , ָמ˙ו… יַע ָחכ¿ ƒ„ ‰ו… ים ו¿ ƒָבר ּ ל ַ‰„¿ ‰ ָכּ ָסּ ƒנ ים 7ו¿ ׂ ƒ̆ ֲע ל ַ‰ַמּ ָרָ‡‰ ָכּ ׁ∆̆ 6

 ˙‡ַ ר¿ ƒי ‰ּו‡  ָבר  ּ„ָ ל  ָכּ ל  ׁ∆̆ ף  (‡)סו… ָ‡ַמר:  ו¿ ָבָריו  ּ ¿„ ל  ָכּ ם  ַ̇ ָס

‡. סוף ˘ל כל „בר ‰ו‡ 
יראת  מהו  ‰˘ם.  יר‡˙ 
הלוי״  ״בית  בספר  השם? 
(פרשת בראשית) האריך 
שלשת  את  לבאר 
מדרגות היראה: א) יראת 
העונש. ב) יראה מאהבה. 
ג) יראת הרוממות. האדם 

בי‡ורים
1. סוף „בר. פסוק זה אמרו שלמה המלך - החכם מכל אדם. ופירושו, סוף 
דבר הכל נשמע -  כל מה שהאדם עושה נשמע הוא לפני הקב״ה ולא נכחד 
מה שהזהיר  שלא לעבור על דבריו  יר‡.  2. ‡˙ ‰‡ל˜ים  לכן...  ממנו דבר. 
שלא לעשות. ואת מצותיו שמור - לעשותם. 3. כי ז‰ כל ‰‡„ם. כי לדבר הזה 
ה,  (מלכים-א׳  כנאמר  ‰י‰.  ‚„ול  חכם  ˘למ‰   .4 (רש״י).  האדם  כל  נברא 
ט-י-יא): ״ויתן אלקים חכמה לשלמה ותבונה הרבה מאד ורוחב לב כחול על 
קדם...ויחכם  בני  כל  מחכמת  חכמת שלמה  רבוי)  (מלשון  ותרב  הים.  שפת 
היתה  ‰עליונים. מלכות שלמה  ועל  ‰˙ח˙ונים  על  מלך   .5 האדם...״  מכל 
שונה מזו של שאר מלכים, שמלך הן על הברואים העליונים, דהיינו הֵשדים 
– החיים בעולם הזה התחתון. בגמרא  והן על הברואים התחתונים  (רש״י), 
ה׳״.  כסא  על  ״וישב שלמה  כג):  כט,  הימים-א  (דברי  מהנאמר  זאת  למדים 
ומפרש המהרש״א ש״כסא ה׳ ״ רומז לשמים, והשדים שטים באויר שמתחת 
על  שולט  שהוא  באופן  בשמים,  כביכול  יושב  שכששלמה  ונמצא,  לשמים. 
כל  על  הזה  העולם  את  ראה  ‰מע˘ים.  כל  ˘ר‡‰   .6 שמתחתיו.  השדים 
תענוגותיו, וכמו שאמר (קהלת ז, טו): ״את הכל ראיתי בימי הבלי״. 7. ונס‰ כל 
‰„ברים. התנסה בכל המצבים, כמבואר במדרש (קהלת א, יג) ששלמה היה 
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ם 
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ב' 

ע 
בו

ש

בי‡ורים
אשר יוכל להגיע ולהשיג מהן, ושלא יסתפק בפחות מכן. 

ַמֲעָל‰  ל  ∆‡  ˙ ַלֲעלו… מ…„  ַיח¿ ָלם  עו… (‰)ל¿

יַע  ּ ƒ‚ ַיּ ׁ∆̆ ַע„   ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ָל‰  ַמע¿ ל¿ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ָלם  עו… ל¿ יַע  ּ ƒ‚ַי  ‰ ז∆ ָבּ ָב‰,  ַ‰ּטו… י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ ַל

ָבר  ּוכ¿  .‡ ַ‰ָבּ ָלם  עו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ מּול  ּ¿‚‰ַ



ˆ„י˜ים עיונים‡רחו˙  ‰˜„מ‰

של  וקיומם  בריאתם 
היא  בני-אדם  רוב 
המלומד  ׳האדם  בשביל 
ופלאי, לא  נדיר  הפרוש 
באחד  יחיד  אלא  ימצא 
בני  כל  ושאר  הדורות׳. 
אלא  נבראו  לא  אדם 
זה, או כדי  לצורך אדם 
אם  שהרי  לשמשו, 
בעצמו  לטרוח  יצטרך 

ולהכין לו את צרכיו, לא יהיה לו פנאי ללימודו, או כדי להיות לו לחברה.

ָ‰ָ‡ָ„ם  י  ּƒכ ָר‰,  ָׁ̆ ַ‰י¿ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ˙ו…  רו… ‰ו… ל¿

י ָ‡נּו  ּƒם, כ ּׁ≈̆ ‰ַ י  נ≈ פ¿ ƒל „…‡ יב מ¿ ƒּו‡ ָחב‰

ים  ׁƒ̆ מ¿ּ ַׁ̆ מ¿ ים  ƒכ‡ָ ל¿ ַ‰ַמּ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ רו…

ינּו      ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ י˜,  ּ ƒ„ ַ̂ ָ‡ָ„ם  י  כ≈ ר¿ ָ̂ ב¿ּ

ַיֲע˜…ב:  ו¿ ָח˜  ¿̂ ƒי 19ו¿ ינּו  ƒב‡ָ ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ 18ב¿ּ

ָרע  ל  ָכּ ƒמ י  ƒ̇ …‡ ל  ≈‡ ּ…‚‰ַ ָ‡ך¿  ל¿ "‰ַ20ַמּ

בי‡ורים
את אדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו, ראה מעשי כמה 
שלא  דעתך  תן  בראתי,  בשבילך   - שבראתי  מה  וכל  הן,  ומשובחין  נאים 
כלום  [הקב״ה]  אמר  (קח.):  סנהדרין  ובמסכת  עולמי.  את  ותחריב  תקלקל 
בראתי בהמה וחיה אלא בשביל אדם. ובמשנה סוף קידושין (פב.): והלא לא 
נבראו אלא לשמשני. וברש״י (בראשית ו, ז): הכל נברא בשביל האדם וכיון 
שהוא כלה מה צורך באלו. 18. ב‡בר‰ם ‡בינו. שבאו אליו שלשת המלאכים 
כשחיפש אורחים, והמלאך רפאל בא לרפאותו והמלאך מיכאל לבשר לשרה 
על הולדת יצחק. גם אצל שרה מצינו כשלקחה פרעה, ״אומרת למלאך הך 
והוא מכה״ (רש״י בראשית יב, יז), וכן (שם כ, ד) ״ואבימלך לא קרב אליה״ – 
המלאך מנעו (רש״י).  והגר אמרה (שם טז, יג) ״הגם הלום ראיתי אחרי רואי״ 
– אחרי רואי אותם בביתו של אברהם ששם היתה רגילה לראות מלאכים 
(רש״י). 19. ויˆח˜ ויע˜ב. בעקידת יצחק נאמר (בראשית כב, יא-יב): ויקרא 
אליו מלאך ה׳ מן השמים... ויאמר אל תשלח ידך אל הנער (לשחוט אותו) ואל 
את  לעכב מלשלח  בתואל  שרצה  כן מצינו  מום).  (אפילו  מאומה  לו  תעש 
 – יעקב  ואצל  נה).  כד,  (רש״י שם  והמיתו  ובא מלאך  ליצחק  רבקה להנשא 
״והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו״ – מלאכים שליווהו בארץ אין יוצאים 
חוצה לארץ ועלו לרקיע, וירדו מלאכי חוצה לארץ ללוותו (רש״י שם כח, יב). 
וכן ״וישלח יעקב מלאכים״ – מלאכים ממש (רש״י). 20. ‰מל‡ך ‰‚ו‡ל ‡ו˙י 
(להצילני  בצרתי  ה׳)  (מאת  אלי  להשתלח  הרגיל  המלאך  אמר,  יעקב  ו‚ו'. 

ַלֲעס…˜  ין  ≈‡ ו¿ ב),   ,‡ (˜‰ל˙  ים"  ƒָבל‰ֲ

נּו  ‰ ַרב≈ּ ׁ∆̆ ן מ… כ≈ ם. ו¿ ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי ‡ ב¿ּ ָלּ ∆‡

 ‰ ָּ̇ ַע "13ו¿ ָ‡ַמר:  ם  לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו 

 , ך¿ ָמּ ƒע ל מ≈ ≈‡ יָך ˘…ׁ ל…‰∆ ל ָמ‰ ‰' ‡¡ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי

ך¿  ל∆ „ ַ‰מ∆ּ ƒו ן ָ„ּ כ≈ יָך" („ברים י, יב). ו¿ ל…‰∆ ¡‡ '‰ ˙ ∆‡ ‰‡ָ ר¿ ƒי ם ל¿ ƒ‡ י ּƒכ

ַ‡˙ ‰'" (˙‰לים  ר¿ ƒָמ‰ י י˙ ָחכ¿ ׁƒ̆ ‡ ר: "14ר≈ מ≈ ם ‡ו… לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו 

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… י  רּו‡≈ ב¿ּ ַחר  ב¿ ƒמ ָ‰ָ‡ָ„ם  ין  ƒ‡ רו… ָ‡נּו  ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ּ ƒּומ י).  ˜י‡, 

ָמ‰  ָׁ̆ ּ ׁ̆ ּבו… ַ‰נ¿ ּ י≈ ׁ∆̆  , ˆּוָר˙ו… ן ב¿ּ ָּ̃ ֻ̇ י ‰ּו‡ מ¿ ּƒן 15כ ו… ּ̇ ח¿ ַּ̇ ָלם ַ‰ עו… ָבּ

‰ּו‡  ׁ∆̆ 16  ‰ ז∆ ָכל  ו¿ ים,  ƒנ ו… ּ̇ ח¿ ַ̇ ו¿ ים  ƒנ יו… ל¿ ָ‰ע∆  „ סו…  ˙ נ∆ נ∆ ּבו… ¿̇ ּƒמ‰ַ

ָלם  עו… ָבּ ָר‡  ב¿ ּƒנ ּׁ∆̆ ָכל ַמ‰  ָלם, 17ו¿ ּ‰ ָ‰עו… ז∆ ƒמ ˙ נו… ָוּ ַ‰ַכּ ל  ָכּ ַין  נ¿ ƒע

 ˙ מ∆ ¡‡ ַר˙  ו… ּ̇ ָלָ‡ָ„ם  ָנ‰  ּ¿̇ ƒנ  ‰ ז∆ ַוֲעבּור   , ּכו… ר¿ ָ̂ ל¿ ל  (ב)ַ‰כ…ּ  ‰ּ ַ‰ז∆

יתרה  לˆרכו.  ‰כל  ב. 
הרמב״ם  כתב  מזו 
לפירוש  (בהקדמה 
בבני  שגם  המשניות), 
סיבת  עצמם  האדם 

בי‡ורים
מהם תכלית ראוי ויקר. (שם). [הבל – דבר שאין בו ממש, כמו הבל-פה, וכן 
וילכו אחרי ההבל (ירמיה ב, ה). (שם)]. 13. וע˙‰ י˘ר‡ל מ‰ ‰' ‡ל‰יך ˘ו‡ל 
מעמך. אחרי שהוכיח משה את בני ישראל על כל החטאים בהם הכעיסו את 
אוהב  שהקב״ה  האהבה  בגלל  להם:  אמר  במדבר,  שנה  ארבעים  הקב״ה 
אתכם, כיפר על חטאיכם. ועכשיו מה ה׳ אלוקיך מבקש ממך? רק שתפחד 
לימוד  שבתחילת  הוא  הנכון   .'‰ יר‡˙  חכמ‰  ר‡˘י˙   .14 אלוקיך.  מה׳ 
מ˙ו˜ן  ‰ו‡  כי   .15 דוד).  (מצודת  ה׳.  יראת  בלבו  האדם  ישריש  החכמה 
אותו  ועשה  אלוקים)  (בצלם  בצורה שלו  האדם  את  יצר  הקב״ה  בˆור˙ו. 
דומה לו, שהוא מבין וחושב, לא כמו כל החיות שאינן חושבות ואינן מבינות 
מאומה. 16. ˘‰ו‡ ענין כל ‰כונו˙. שהאדם הוא תכלית כל הבריאה, והוא 
נבר‡  הכונה העיקרית והמטרה המרכזית בבריאת העולם הזה. 17. וכל מ‰̆ 
בעולם ‰ז‰ ‰כל לˆרכו. כמובא במדרש קהלת על הפסוק ״ראה את מעשה 
האלהים כי מי יוכל לתקן את אשר עותו״ (קהלת ז, יג) בשעה שברא הקב״ה 

שדרכם  הם  ויודעים 
כן  פי  על  ואף  למיתה, 
ברשעותם  הם  נשארים 
(שבת לא, ב), ומדוע אין 
דרכם?  את  עוזבים  הם 
לפי שחסרה להם יראת 

שמים!
היא   - שמים  יראת 
על  המושלת  החכמה 
תאוותיו ומפקחת על כל 

חושיו של האדם.
ימיו  כל  ו‰ולך   .„
וממ˘˘  במח˘כים 
כעור ב‡פיל‰. ה״מסילת ישרים״ (פ״ג) מבאר בהרחבה, שהחושך גורם לשני 
וז״ל: ״כי היצר מסמא את עיניו (עיני-שכלו)  מיני טעויות: העלמה והחלפה. 
ממש, והנה הוא כהולך בחושך, שיש לפניו מכשולות ואין עיניו רואות אותם. 
והוא מה שאמרו זכרונם לברכה (ב״מ פג:) ״תשת חושך ויהי לילה״ (תהלים 
קד, כ) – זה העולם-הזה, שדומה ללילה. והבן כמה נפלא המאמר האמתי הזה 
לו  אפשר  טעויות  מיני  שני  הלילה,  חושך  הנה  כי  בו.  להבין  שמעמיק  למי 
שיגרום לעין האדם: או שיכסה את העין עד שלא יראה מה שלפניו כלל, או 
שיטעה אותו עד שיראה לו עמוד כאילו הוא אדם, ואדם כאילו הוא עמוד. כן 
חמריות וגשמיות העולם-הזה, הנה הוא [כ]חושך הלילה לעין השכל, וגורם 
לו שתי טעויות: אינו מניח לו שיראה המכשולות שבדרכי העולם, ונמצאים 
תחילה...  פחד  שהגיעם  מבלי  ואובדים  ונופלים  לבטח  הולכים  הפתאים 
והטעות השני, והוא קשה מן הראשון, הוא – שמטעה  ראיתם עד שרואים 
מתחזקים  כך  ומתוך  רע,  הוא  כאילו  והטוב  טוב  ממש  הוא  כאילו  הרע 
החושך  תחת  היותם  מפני  זה  וכל  הרעים...  מעשיהם  ומחזיקים  (בדרכם) 

וכבושים תחת ממשלת יצרם״. עכ״ל.  

 , ָמ˙ו… ָחכ¿ ַעל  ֲ‡ָו˙ו…  ַּ̇ יל  ׁƒ̆ מ¿ ƒ‰  ‰ ז∆ ו¿

ים  ּƒכ ַׁ̆ ַמח¿ ב¿ּ ָיָמיו  ל  ָכּ ך¿  ל≈ ‰ו… („)ו¿

ָל‰: ֲ‡פ≈ ר ָבּ ּ ו≈ ƒע ׁ̆ כ¿ּ ׁ ּ≈̆ ַמ ּומ¿

 

ָח„  ∆‡‰ָ ָ‡ָ„ם:  ָבּ  ׁ̆ י≈  ˙ חו… כ…ּ  ‰ ָּׁ̆ ƒֲחמ
י  ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ יָע‰,  ƒמ ּׁ¿̆ ‰ַ ַח  כ…ּ ‰ּו‡ 

ַח  כ…ּ ‰ּו‡  י  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ‰ַ ‡ּו˙,  ָ‰ר¿ ַח  כ…ּ ‰ּו‡ 

ַעם,  ַ‰ַטּ ַח  כ…ּ ‰ּו‡  י  ƒיע ƒב ָ‰ר¿ יַח,  ָ‰ר≈

בי‡ורים
שהיתה סמוכה לירושלים, יצא מלאך ה׳ והרג באות הלילה מאה ושמונים 

וחמישה אלף ראשי גייסות. 

ים" (בר‡˘י˙ מח, טו),  ƒָער ˙ ַ‰נ¿ּ ך¿ ‡∆ ָבר≈ י¿

יב,  (‰ו˘ע  ָכל"  ַוֻיּ ָ‡ך¿  ַמל¿ ל  ∆‡ ר  ׂ ַ̆ "21ַוָיּ

ָ‡ך¿  ַמל¿  ‡ ָבּ ׁ∆̆ ינּו  ƒ̂ ָמ  „ עו… ו¿  .(‰

ָל‰  י¿ ַלּ ַבּ י  ƒ‰ "22ַוי¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ם,  ָ̇ ָר ז¿ ע∆ ל¿

 ‰ ַמֲחנ≈ ב¿ּ ך¿  ַוַיּ  '‰ ַ‡ך¿  ַמל¿  ‡ ≈̂ ּ ַוי≈ ַ‰‰ּו‡ 

ים  ּƒַרב ו¿ ל‰),  יט,  ב  (מלכים  ּור"  ּׁ̆ ‡ַ

ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ י  ּƒכ נּו,  ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿  .‰ ל∆ּ ≈‡ ָכּ

ָ‡ר  ׁ¿̆ ַעל   ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ן  רו… ¿̇ ƒי לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆

מּו˙  ¿„ ּƒב ם  ≈‰ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ י-ָ‡ָ„ם,  נ≈ ב¿ּ

ו…  ׁ̆ פ¿ ַנּ ׁ∆̆  ‡ ָלּ ם, ‡∆ ָח„ ָל‰∆ ∆‡ „ יסו… ƒָח„ ו ∆‡

 ,˙ נו… יו… ל¿ ˙ ָ‰ע∆ ל ַמֲעלו… ∆‡ ‰ ָ̇ ‰ ָעל¿ ל ז∆ ׁ∆̆

 , ֲ‡ָו˙ו… ַּ̇ ָמ˙ו… ַעל  יל ָחכ¿ ׁƒ̆ מ¿ ƒ‰ ‰ י ז∆ ּƒכ(‚)

‚. כי ז‰ ‰מ˘יל חכמ˙ו 
משכן  ˙‡ו˙ו.  על 
במוח,  היא  החכמה 
היא  התאוות  משכן 
בלבו אדם. על ידי יראת 
האדם  מסוגל  שמים 
על  חכמתו  להשליט 
שביאר  וכמו  תאותו, 
רבי  הגאון  בהרחבה 
על  זצ״ל  לופיאן  אליהו 
״שופטים  הפסוק 
בכל  לך  תתן  ושוטרים 
שעריך״ (דברים טז, יח), 
לרמוז  הכתוב  שכוונת 
על חושי האדם, שקודם 
יחשוב  בהם  שישתמש 
לפני  הוא  עומד  כאילו 
שופט ומצפה לפסק דינו 
להשתמש  וכיצד  אם 

בהן. ומיהו אותו שופט? – השכל שנתן לנו הבורא, צלם אלקים הנקרא נשמה, 
כפי שנאמר: ״ויפח באפיו נשמת חיים״ (בראשית ב). הוא השופט את האדם 
על פי ציווי התורה ואזהרותיה. אמנם, עדיין זקוק ה״שופט״ ל״שוטר״ שהוא 
הממונה לבצע את פסק הדין. ומי הוא אותו שוטר? – יראת שמים, שבעזרתה 
יכול האדם להכריח את עצמו לציית לשכל. שהרי הרשעים יש להם שכל, 

בי‡ורים
ולגאלני), כענין שנאמר (בעת שהותו בבית לבן) ״ויאמר אלי מלאך האלהים 
בחלום יעקב וגו׳ אנכי האל בית אל״ (רש״י בראשית מח, טז). 21. וי˘ר ‡ל 
עליו  התחזק  יעקב,  עם  נאבק  עשו)  (שרו של  המלאך  כאשר  ויוכל.  מל‡ך 
יעקב ונצחו, וסוף היה שהודה לו המלאך על הברכות שברכו אביו לפני מותו 
ו‚ו'.  ‰‰ו‡  בליל‰  וי‰י   .22 שהן שלו).  וטען  בתחילה  עליהן  ערער  (שעשו 
לאחר שנלחם סנחריב בכוש, חזר ובא על ירושלים להלחם בה, וכשבא לנוב 

‰. לעולם יחמו„ לעלו˙ 
˘‰ו‡  מעל‰  ‡ל 
שלא  ממנ‰.  למעל‰ 
במעלות  יסתפק 
ישאף  אלא  שהשיג, 
ומי  ויותר.  יותר  לעלות 
לנו חכם כשלמה המלך 
ע״ה, שאמר עליו הכתוב ״וה׳ נתן חכמה לשלמה כאשר דבר״ (מלכים-א ה כו) 
וממנו נלמד את הדרך לזכות בחכמה, כשנתבונן מפני מה זכה לה שלמה. 
ומקרא מפורש למעלה ממנו (מלכים-א ג ה-יב): ״בגבעון נראה ה׳ אל שלמה 
וגו׳ ויאמר אלוקים שאל מה אתן לך וגו׳, ויאמר שלמה וגו׳, ונתת לעבדך לב 
שומע לשפוט את עמך להבין בין טוב לרע וגו׳, ויאמר אלוקים אליו יען אשר 
שאלת את הדבר הזה ולא שאלת לך ימים רבים ולא שאלת לך עושר וגו׳ 
ושאלת לך הבין לשמוע משפט, הנה עשיתי כדברך הנה נתתי לך לב חכם 

ונבון וגו׳״. 
אל  הרבה  תשוקתו  בעבור  ורק  אך  לחכמה  זכה  שלמה  כי  כאן  מתבאר 
החכמה, עד שלא ביקש דבר אחר זולתה, לא עושר ולא אריכות ימים, באשר 
הרמב״ם  שכתב  כמו  כלל,  ערך  להם  אין  חכמה  בלי  חיים  כי  שלמה  ידע 
 - תורה  תלמוד  בלא  ומבקשיה  חכמה  בעלי  ״וחיי  ה״א):  פ״ז  רוצח  (הלכות 
כמיתה חשובין״. על כן שאל שלמה אך ורק חכמה, ובעבור זה זכה לה, כי 
תשוקת החכמה היא המזכה את בעליה בחכמה. ומכאן נראה ללמוד ״חכם 
ויזכה  שמו,  יקרא  לב״  ״חכם  באמת  חכמה  ומבקש  השואף  אדם  מהו,  לב״ 

לחכמה כמו שכתוב: ״ובלב כל חכם לב נתתי חכמה״.    
ומצינו בתפילתו של עתניאל בן קנז: ״ויקרא יעבץ לאלקי ישראל לאמר אם 
ברך תברכני והרבית את גבולי והיתה ידך עמי ועשית מרעה לבלתי עצבי, 
ויבא אלקים את אשר שאל״ (דה״י-א ד, י). אם ברך תברכני – בתורה, והרבית 
את גבולי – בתלמידים, והיתה ידך עמי – שלא ישתכח תלמודי מלבי, ועשית 
הרע  יצר  ישגבני  שלא   – עצבי  לבלתי  כמותי,  רעים  לי  שיזדמנו   – מרעה 
לשאול  בנסיסי  הולך  הריני  לאו  ואם  מוטב,  כן,  עושה  אתה  אם  מלשנות, 

 ׁ̆ ׁ ּ≈̆ ַמ ‰ּו‡ מ¿ ׁ∆̆ ׁ̆ כ¿ּ י ּ ƒ‚ ָ‡ָ„ם ַמר¿ ׁ∆̆  , ׁ̆ ּו ׁ ּ̆ ּƒַח ַ‰מ י ‰ּו‡ כ…ּ ׁƒ̆ י ƒֲחמ‰ַ

ָ„ָבר. ב¿ּ

 

 ‰ ֻעָלּ ין פ¿ּ ≈‡ ו¿ ָ‰ָ‡ָ„ם,   ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע ם  ָלּ 23ֻכּ לּו  ַ‰ָלּ  ˙ חו… ‰ כ…ּ ָּׁ̆ ƒֲחמ
ב  ַ‰ל≈ּ 24ו¿  ,˙ חו… ַ‰כ…ּ  ˙ ׁ∆̆ ֲחמ≈ מ≈ ָח„  ∆‡ ל…‡  ב¿ּ י˙  ׂ ≈̆ ַנֲע  

ל  ב ָכּ ּ ים ַלל≈ ƒ‡י ƒב ּלּו מ¿ ≈‡‰ָ ˙ חו… ‰ כ…ּ ָּׁ̆ ƒי ֲחמ ּƒם, כ י‰∆ ≈„ ל ַעל י¿ ע≈ ּפו…

ׁ̆ ּבו…  ב י≈ ּ ם. ַ‰ל≈ י‰∆ ˙ ַ‡ֲחר≈ כ∆ ׁ∆̆ מ¿ ƒָב‰ נ ָׁ̆ ‰ ּוַמח¿ ׂ ∆̆ ָכל ַמֲע ָין, ו¿ נ¿ ƒע

ן  ‚ו… ָח‰, ַ‰ָיּ כ¿ ּׁƒ̆ ‰ַ ן ו¿ רו… ָכּ ּ ƒֲעָנָו‰, ַ‰ז‰ָ ֲ‡ָו‰ ו¿ ן ַ‰ַ‚ּ ‚ו… ˙, כ¿ּ ˙ ַרּבו… עו… ּ ≈„

ָכל  25ו¿  .˙ ַרּבו…  „ עו…  ׁ̆ י≈ ּלּו  ָכ‡≈ ו¿ ָ‰ַעּזּו˙,  ו¿  ˙ ׁ∆̆ ַ‰ב…ּ ָח‰,  מ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿

י ַ‰ּסּוָמ‡ ל…‡  ּƒכ ,˙ חו… ˙ ַ‰כ…ּ ׁ∆̆ ן ֲחמ≈ ƒמ ˙ ּ˜ו… ַחז¿ ¿̇ ƒמ ˙ עו… ּ ּלּו ַ‰„≈ ≈‡

.‰ ∆‡ ּלּו ָ‰ָי‰ רו… ƒ‡ ˙ כ¿ּ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ יּוַכל ל¿

 

י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ יַע 26ַל ּ ƒ‚‰ַ חו… ל¿ ָכל כ…ּ ל ב¿ּ ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒב י ָבּ ל¿ ּƒל ָ‡ָ„ם ַ‰נ ן ָכּ ָלכ≈
ָב‰,                       טו… ַמֲעָל‰  ל¿ ָ‡ָ„ם  יַע  ּ ƒ‚ ƒ‰ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ ָב‰,  ַ‰ּטו…

בי‡ורים
23. כולם מע˘‰ ‰‡„ם. חמשת הכוחות הללו כוללים את כל מעשה האדם. 
24. ו‰לב פועל על י„י‰ם. פירוש, הלב פועל על ידי אחד מחמשת הכוחות, 
ראתה.              שהעין  מה  חומד  הלב  אזי  ראתה  שהעין  לאחר  הראות,  כח  כגון 
25. וכל ‡לו ‰„עו˙ מ˙חז˜ו˙ מן חמ˘˙ ‰כוחו˙. לדוגמא, הלב מתגאה מכח 
השמיעה - ממה ששמע כיצד מהללים אותו, וכן מכח הראיה - ממה שרואה 
יוכל  לא  הסומא  כי  שממשיך,  (וזהו  הבריות.  בעיני  כבודו  ואת  עשרו  את 
‰טוב‰.         ל˙כלי˙   .26 הדרך.  זה  על  וכן  רואה),  היה  כאילו  להתגאות 
ששאיפתו תהיה להגיע לשלימות המעלות, דהיינו לקצה המדרגות העליונות 

ַ‰ר  ב¿ּ ן  כ…ּ ׁ¿̆ ƒי י  ƒמ ָך,  ל∆ √‰‡ָ ב¿ּ ָי‚ּור  י  ƒ31מ" ָ‡ַמר:  ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָלּ‰, 

ָין  נ¿ ƒר ָ‰ע‡ָ ׁ¿̆ ˜" (˘ם טו, ‡ ב) ּו ∆„ ∆̂ ל  ים ּופ…ע≈ ƒמ ָּ̇ ך¿  ל≈ ָך. ‰ו… ׁ∆̆ ¿„ ָ̃

˙ ָ‰ָ‡ָ„ם, ָר‡ּוי  ן ַמֲעלו… רו… ¿̇ ƒי נּו  ר¿ ַכּ ז¿ ƒ‰ ׁ∆̆ יָון  כ≈ ו¿ ם.  ָׁ̆ ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

 ‰ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ַע„   , ָרָע˙ו… ו¿ טּובו…   , נּו˙ו… ּו‚¿ יבּו˙ו…  ׁƒ̆ 32ֲח ר  ָב‡≈ ל¿ ָלנּו 

ַחר  ב¿ ƒי י ּƒכ , ך¿ ל∆ ר ַ‰מ∆ּ ַ̂ יַע ַלֲח ּ ƒ‚ַי ר, 33ו¿ ָׁ̆ ך¿ ַ‰ָיּ ר∆ ּ יל „∆ ּƒכ ׂ ¿̆ י ַ‰ַמּ נ≈ פ¿ ƒל

ָר‰           ר≈ ב¿ּ לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ יָון  כ≈ּ  ,˙ בו… ַ‰ּטו…  ˙ ּ„ו… ּƒמ ַבּ חו…  כ…ּ ָכל  ב¿ּ ו…  ׁ̆ ַנפ¿

.˙ ל∆ ח ַ‰ס…ּ ַּ̃ ƒי ˙ 35ו¿ ס…ל∆ ר̃… ַ‰פ¿ּ ז¿ ƒ34י

 

ׁ̆ ָ‡ָ„ם  י≈ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ס  ע≈ ָמ‰ ּכו… ַעל-ח≈ ‰ּו‡ ַבּ ׁ∆̆ ׁ̆ ָ‡ָ„ם  „? י≈ ַ̂ י כ≈ּ
ם  ƒ‡ י ּƒכ ָלל,  כ¿ּ ס  ע≈ ּכו… ינו…  ≈‡ ו¿ ָעָליו   ˙ ב∆ ּׁ∆̆ ֻי מ¿ ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ׁ∆̆  

 ׁ̆ י≈ ו¿ ר,  ≈̇ יו… ב ב¿ּ ַבּ‰-ל≈ ּ ¿‚ ‰ּו‡  ׁ∆̆ ׁ̆ ָ‡ָ„ם  י≈ ו¿ ים,  ƒנ ָׁ̆  ‰ ַכָמּ ַעט ל¿ מ¿

ל…‡  36ו¿ ֲ‡ָו‰  ַּ̇ ַעל  ַבּ ‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ו¿  ,„…‡ מ¿ רּוַח  ַפל  ׁ¿̆ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ר  ≈̇ יו… ר-ּ‚ּוף ב¿ּ ‰ו… ‰ּו‡ ט¿ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ , ו¿ ֲ‡ָו˙ו… ַ̇ ֲ‰ל…ך¿ ב¿ּ ו… מ≈ ׁ̆ ע ַנפ¿ ַבּ ׂ ¿̆ ּƒ̇

 ׁ̆ י≈ ו¿  , יך¿ ƒר ָ̂ ַ‰ּ‚ּוף  ׁ∆̆ ים  ƒמּוָעט ים  ƒָבר ¿„ ƒל ּלּו  ƒפ‡ֲ  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒי ל…‡  ו¿

בי‡ורים
31. מי י‚ור ב‡‰לך. מי הוא הראוי לגור במשכנך? מי ראוי לדור בירושלים 
בה.           יגור  אשר  הוא   - וביושר  כראוי  לב, מעשיו  בתום  המתנהג  קדשך?  הר 
32. ח˘יבו˙ו ו‚נו˙ו, טובו ורע˙ו. פירוש, את המדות והדעות שבלב האדם 
יוכל  הישר  בדרך  ידי שיבחר  על  לחˆר ‰מלך.  וי‚יע   .33 והרעות.  הטובות 
להגיע לעולם הבא זך ונקי. 34. יזרו˜ ‰פסול˙. את הדעות והמדות הרעות 
שבו.          הטובות  ומדות  בדעות  רק  להשתמש  שיבחר  ‰סול˙.  וי˜ח   .35 שבו. 
˘בע נפ˘ו מ‰לך ב˙‡ו˙ו. שהוא מתאוה וחפץ לכל דבר ללא גבול  36. ול‡̇ 

ומדה, אף לדברים שאינם הכרחיים לקיום גופו.

ָלם  ָ‰עו… טּוב  27ל¿ יַע  ּ ƒ‚‰ַ ל¿  „ ƒו ּ„ָ  ‰ ַ‡ָוּ ¿̇ ƒנ

ר  ׁ∆̆ ָך ֲ‡ : "28ָמ‰ ַרב טּוב¿ רו… ָ‡מ¿ ‡ ב¿ּ ַ‰ָבּ

כ),  ל‡,  (˙‰לים  יָך"  ∆‡ יר≈ ƒל  ָּ̇ ַפנ¿ ָ̂

ַנַחל  ו¿ ָך  ∆̇ י ב≈ּ ן  ׁ∆̆ ּ ∆„ ƒמ ֻין  ו¿ ר¿ ƒ29י" ר:  מ≈ ‡ו… ו¿

ֲעָל‰  ַ‰ַמּ ם" (˘ם לו, ט). ו¿ ≈̃ ׁ¿̆ ַ̇ יָך  ֲעָ„נ∆

ָ‰ָר‡ּוי  ל  ∆‡  ‡ ָלּ ∆‡30 יַע  ּ ƒ‚ ַּ̇ ל…‡  ַ‰ז…ּ‡˙ 

בעצבוני,  מת  (הריני 
ויבא   – מיד  רש״י), 
אלוקים את אשר שאל״ 

(תמורה טז.). 
תיבה  כאן  הוסיפו  חז״ל 
לא  אשר  ״מיד״,  אחת, 
נרמזה בכתוב, כי מאחר 
באופן  היתה  שהתפילה 
של: ״אם אתה עושה כן 
הריני  לאו  ואם  מוטב, 

ומות  חיים  ענין של  היא  החכמה  ששלימות  כלומר,  לשאול״,  בנסיסי  הולך 
בן  בקשתו של  להיות  צריכה  כך  ״מיד״.   – נענה  הקב״ה  כזו  לבקשה  עבורו, 
תורה מאת הקב״ה שיחונן אותו בתורה, עליו לחוש בכל נימי נפשו כי אם הוא 
זוכה לתורה – מוטב, ואם לאו, הרי הוא הולך חס ושלום לשאול בלי תקוה. המבקש 

רחמים בהרגשה כזאת נענה מיד.
ויסוד נוסף למדנו, שהבקשה צריכה להיות על המדרגה הגבוהה ביותר. על 
אף שהיה עתניאל משופטי ישראל, ושלושת אלפים הלכות שנשתכחו בימי 
אבלו של משה החזיר בפלפולו (תמורה שם), לא היה ״שבע״ ומסתפק במה 
שיש לו אלא היה ״רעב״ ומבקש הכל, ורעבונו היה באופן שאם אין לו ״הכל״ 
הרי הוא אומלל והולך לשאול, ומשום כך זכה שתתקבל תפלתו. וזהו שאמר 
הכתוב (תהלים פא, יא): ״אנכי ה׳ אלוקיך המעלך מארץ מצרים הרחב פיך 
ואמלאהו״, ופירשו רש״י והראב״ע שהכוונה לתפילה: ״הרחב פיך״ ושאל ככל 

אשר תוכל ובכל הכח, ״ואמלאהו״ מיד. (שיחות מוסר, מאמר נ״ט). 

בי‡ורים
27. לטוב ‰עולם ‰ב‡. פירוש, דוד המלך לא הסתפק להשיג רק איזשהו חלק 
המעלה  ולפיסגת  המושלם  הטוב  אל  להגיע  התאוה  אלא  הבא,  בעולם 
שבעולם הבא. 28. מ‰ רב טובך. מה מאוד רב הטוב אשר גנזת לתת ליראיך 
מן השמים,  להם  הבא  מהטוב  ישבעו  בי˙ך.  ירוין מ„˘ן   .29 הבא.  בעולם 
ומימי נחל היוצא מהעדן תשקה אותם והוא מדרך משל לרוב השפע (מצודת 
ועמלו היה להשיג  ל‰. אל האדם שכל שאיפתו  30. ‡ל‡ ‡ל ‰ר‡וי  דוד). 

ולהגיע אל תכלית המעלות הטובות. 

של  ברייתו  מתחלת 
או  צדיק  שיהיה  האדם 
רשע , וכן אין שום דבר 
האדם  את  שמושך 
(טבעו)  תולדתו  בעיקר 
כלומר,  מסוימת,  למדה 
אותו  תמשוך  שתולדתו 
לזוז  אפשר  שאי  לדבר 
ממנו, שאם כן אין מקום 
לא למצוות התורה ולא 
עי״ש.  ועונש  לשכר 
משנה׳  ה׳לחם  והקשה 
שבת  במסכת  מהגמרא 
מבואר  ששם  (קנו.) 
האדם  נולד  שבו  ש׳יום׳ 
בשעת  השולט  ׳מזל׳  או 
לידתו משפיע על טבעו 
ותירץ,  ותכונותיו, 
לומר  הגמרא  שכוונת 
נטייה  לאדם  שיהיה 
קצת לדברים אלו, אבל 
הנאמר  על  היעב״ץ  וכ״כ  טבעו.  לשנות  האדם  של  ובבחירתו  שבידו  ודאי 
דור  בכל  ושתלן  עמד  מועטים  שצדיקים  הקב״ה  ״ראה  (לח:)  יומא  במסכת 
ודור״, שלכאורה הרי הדבר תלוי בבחירת האדם, אלא שיש בני אדם שנולדו 
בטבעם להיות צדיקים, אף שגם להם עדיין יש בחירה. וכן מצינו להיפך אצל 
וסילקו  הקב״ה  מיהר  לפיכך  ולהרשיע  לשוב  בדעתו  וקל  היה  ״צדיק  חנוך, 

והמיתו קודם זמנו״ (רש״י בראשית ה, כב). 

ם  ָ̇ ‡ו… ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿ י„  ƒ̇ ָע 44ו¿ ן  ֻכָוּ מ¿  ‰ ז∆

 ׁ̆ י≈ ו¿  ,˙ עו… ּ ≈„ ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒמ ר  ≈̇ יו… ָר‰  ≈‰ מ¿

 ‡ ָלּ ∆‡ , ˙ו… ָיּ ƒר ˙ ב¿ּ ַלּ ƒח ¿̇ ּƒיָנם ָלָ‡ָ„ם ב ≈‡ ׁ∆̆

ּבו…  ƒל ‰ נ∆ ּפו… ׁ∆̆ ים ‡ו…  ƒר ֲ‡ח≈ ם מ≈ ָ̇ ָלַמ„ ‡ו…

 . ּבו… ƒל ‰ ב¿ּ ָ̇ ָעל¿ ׁ∆̆ ָב‰  ָׁ̆ י ַמח¿ ƒפ מו… ל¿ ¿̂ ַע מ≈

ר…ב  ּ‰ ב¿ּ ׁ̆ ָבּ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ ׁ̆ י≈

יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ  ׁ̆ י≈ ו¿  ,˙ מו… ˜ו… ַ‰מ¿ּ

 ‰ מ∆ ּ„ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ ַעט.  מ¿  ‰ּ ָבּ  ׁ̆ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ ל¿

ר  ׂ ָ̆ ּוָב ָיָר˜  יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ יל,  ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇  ‰ ׂ ∆̆ עו… ל¿

ּלּו  ≈‡ ָכל  ו¿ ין,  ƒל פ¿ּ ל¿ ƒּופ ַלח  ּומ∆ ם  ƒּוַמי

ָח„  ∆‡ ל  ָכּ ƒמ ח  ַּ̃ ƒל יך¿  ƒר ָ̂ ים  ƒינ ּƒמ‰ַ

ם  ƒ‡ .‰ ב≈ּ ּ‰ ַ‰ר¿ ז∆ ƒַעט ּומ ּ‰ מ¿ ז∆ ƒעּור: מ ׁƒ̆ כ¿ּ

 ‰ ב∆ּ ם ַיר¿ ƒ‡ ,‰ ‰ 45ָרז∆ י∆ ¿‰ ƒר י ׂ ָ̆ ט ַ‰ָבּ ַמע≈ י¿

בי‡ורים
נוטה במהרה  זה אלא  נולד עם טבע  כלומר, שלא  ‡ו˙ם.  ל˜בל  וע˙י„   .44
וביתר קלות לקבל תכונה זו. 45. רז‰. יחסר במאכל (והאוכלו לא ישבע עקב 

מיעוט הבשר שאכל).

ו…  ׁ̆ ַנפ¿ ע  ַבּ ׂ ¿̆ ƒ̇ ל…‡  ָחָב‰,  ר¿  ׁ̆ פ∆ נ∆ ַעל  ַבּ

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָלם,  עו… ָבּ ׁ∆̆ ן  ָממו… ל  ָכּ ƒמ

ף" (˜‰ל˙  ס∆ ע כ∆ּ ַבּ ׂ ¿̆ ƒף ל…‡ י ס∆ ב כ∆ּ ≈‰…‡37"

ּלּו  ƒפ‡ֲ לו…  י  ּ„ַ ׁ∆̆ ר-רּוַח  ַ̂ ¿̃  ׁ̆ י≈ ו¿ ט),   ,‰

‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ו¿ ָרָכיו;  ¿̂ ל  ָכּ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ף  ּ…„ ר¿ ƒי ל…‡  ו¿ מּוָעט  ָ„ָבר  ב¿ּ

רּוָט‰  פ¿ּ ל  כ≈ ‡ו… ינו…  ≈‡ ו¿ ַעל-ָי„   ı ב≈ ˜ו… 38ו¿ ָרָעב  ָבּ מו…  ¿̂ ַע ף  ַס‚≈ּ מ¿

ם  ƒי„ַ ָיּ ַבּ נו…  „ ָממו… ַ‡ב≈ּ ‰ּו‡ מ¿ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ל, ו¿ „ו… ּ‚ָ ַער  ַ̂ ‡ ב¿ּ ָלּ ּלו… ‡∆ ּׁ∆̆ ƒמ

ל     ל≈ ‰ו… 39מ¿ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ עו… ּ ≈„‰ַ ָ‡ר  ׁ¿̆ ּלּו  ≈‡‰ָ ים  ƒָרכ ּ ¿„ ַעל  ו¿  . ו… ּ̇ ַ„ע¿ ל¿

ָבב  -ל≈ 41ַרך¿ ָמן,  ַרח¿ ו¿ ָזר  ַ‡כ¿ יב,  ƒ„ָנ ו¿ ן  ƒר-ַעי ַ̂ ן,  נ≈ ‡ו… 40ו¿

ן.  ∆‰ ‡ ָבּ ≈̂ ּיו… ָכל ַכּ ב, ו¿ יı-ל≈ ּƒמ‡ַ ו¿

˙ו…  ָיּ ƒר ב¿ּ  ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇ ƒ43מ ָלָ‡ָ„ם  ָ‰יּו  ׁ∆̆ ן  ∆‰ מ≈  ׁ̆ י≈  ,˙ עו… ּ ≈„‰ַ42 ָכל  ו¿
ל ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆ עו…  ב¿ ּƒט ׁ∆̆  ˙ עו… ּ ן „≈ ∆‰ ׁ̆ מ≈ י≈ , (ו)ו¿ ַבע ּ‚ּופו… י ט∆ ƒפ ל¿

„עו˙  מ‰ן  וי˘  ו. 
ז‰  ‡„ם  ˘ל  ˘טבעו 
(הלכ׳  הרמב״ם  מכוון. 
כתב  ד)  ה,  תשובה 
גזר  לא  שהקב״ה 

בי‡ורים
37. ‡ו‰ב כסף ל‡ י˘בע כסף. מי שאוהב לאסוף כסף לא ישבע ממנו, כי 
לעולם אין די לו במה שקבץ ורוצה להרבות עוד (מצודת דוד). ואמרו חכמינו 
ז״ל (קהלת רבה פ״ג י׳): ״אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, מי שיש לו מנה רוצה 
הכתוב  דרך  על  י„.  על   ıו˜וב  .38 מאות״.  ארבע  רוצה  מאתים  מאתים, 
במשלי (יג, יא). ור״ל, שקובץ הון עם מלאכת היד. ולמרות שהונו מתרבה, עם 
כל זה אינו אוכל פרוטה משלו אלא בצער גדול. 39. מ‰ולל. ערבוב והוללות 
ושטות (רש״י קהלת ב, ב). 40. ו‡ונן. דואג. (עיין סנהדרין (ק:) ״לא תעיל דויא 
ג)              כ,  (דברים  דבר.  מכל  וירא  מבוהל  לבב.  רך   .41 בליבך״).  (=דאגה) 
43. מ˙חיל˙ ברי˙ו. שנולד עם  והתכונות של האדם.  42. ‰„עו˙. המדות 

תכונות אלו, והמה טבועות בו משעת לידתו. 

 ,˙ לו… ם חו… י‰∆ ≈̇ ו… ׁ̆ פ¿ ַנּ ׁ∆̆ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ׁ̆ ב¿ּ ך¿ י≈ י, ָכּ ƒי ר…ב ַ‰ח…ל ƒפ ל ל¿ ַ‰כ…ּ

ים  ƒל ּ ¿̂ ַע ¿̇ ƒּומ ָב‰  ַ‰ּטו… ך¿  ר∆ ּ ∆„ ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ו¿  ,˙ ‰ָ50ָרעו… ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ו¿

ן  כ≈ ו¿ ָים.  ָחל¿ י  ƒפ ל¿  „…‡ מ¿ ן  י‰∆ ֲעל≈  ‰„ָ ב≈ כ¿ּ י‡  ƒ‰ ו¿  ,‰ּ ָבּ  ˙ כ∆ ָלל∆

ב  ים ָלַרע טו… ƒר י ָ‰‡…מ¿ לּו: "‰51ו… ים ַ‰ָלּ ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ר ָבּ מ≈ ָי‰ּו ‡ו… ע¿ ַׁ̆ י¿

ַמר  ים  ƒמ ׂ ָ̆  , ך¿ ׁ∆̆ ח… ל¿ ר  ‡ו… ו¿ ר  ‡ו… ל¿ ך¿  ׁ∆̆ ח… ים  ƒמ ׂ ָ̆ ָרע,  ב  ַלּטו… ו¿

ַמר:             ¡‡ נ∆ ם  י‰∆ ַוֲעל≈ כ);   ,‰ (י˘עי‰  ַמר"  ל¿  ˜ ּוָמ˙ו…  ˜ ָמ˙ו… ל¿

" (מ˘לי ב, י‚).  ך¿ ׁ∆̆ י ח… כ≈ ַ„ר¿ ˙ ב¿ּ כ∆ ר ָלל∆ ׁ∆̆ ˙ י… חו… ים ָ‡ר¿ ƒב "‰ַ52ע…ז¿

ים,  ƒל ַ‰ֲחָכמ ∆̂ כּו ‡≈ ל¿ ? י≈ ׁ̆ פ∆ י ַ‰נ∆ּ ƒל ַנ˙ ח√ ָּ̃ ַּ̇ י‡  ƒ‰ ‰ּוַמ „ ַ̂ י כ≈ ו¿
ַע„  ם  ָ̇ ‡ו… ים  ƒ„ ַלמ¿ּ מ¿ּ ׁ∆̆  ,˙ ו… ׁ̆ ָפ ּ ַ‰נ¿ י  ≈‡ פ¿ רו… ם  ≈‰ ׁ∆̆

ם  ∆‰ ָלּ ׁ∆̆  ˙ ָרעו…  ˙ עו… ≈„ ב¿ּ ים  ƒיר ּƒכ ַ‰ַמּ ו¿ ָב‰.  ך¿ טו… ר∆ ∆„ ל¿ ירּום  ƒז ח¿ ַיּ ׁ∆̆

ָ‡ַמר  ם  י‰∆ ֲעל≈ ם,  ָ̇ ‡ו…  ‡ ַרפ≈ּ ל¿ ָחָכם  ל  ∆̂ ≈‡ ים  ƒכ ל¿ ‰ו… יָנם  ≈‡ ו¿

זּו" (מ˘לי ‡, ז).  ים ָבּ ƒיל ƒו ָמ‰ ּומּוָסר ‡¡ ל…מ…‰: "53ָחכ¿ ׁ¿̆

ב,         ַ‰ּטו… ך¿  ר∆ ּ ∆„  ׂ̆ פ…ּ ¿̇ ƒל ם  ָ̇ ֲ‡ָו ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ ָמּ ַכּ  ׁ̆ י≈

בי‡ורים
מזיק לבריאותו. 50. ‰רעו˙. הדעות והמדות הרעות. 51. ‰וי ‰‡ומרים לרע 
טוב. הוי לכם הרשעים, האומרים על ה״עבודה-זרה״ שהיא טוב, ועל עבודת 
ה׳ שהיא ״טוב״ – אומרים שהיא רע, על המעשים הרעים שיביאו עליהם חושך 
- אומרים שהם אור, ואת המעשים הטובים שה׳ עושה אור למקיימם אינם 
עושים, שמים מר למתוק ומתוק למר. 52. ‰עוזבים ‡רחו˙ יו˘ר. העוזבים 
את הדרך הישרה והנכונה כדי ללכת בדרכים חשוכות ועקלקלות. 53. חכמ‰ 

ומוסר ‡וילים בזו. בתורה ובמוסר הטיפשים פורקי העול מזלזלים.

ט  ַמע≈ ם י¿ ƒ‡ ,ם ָלּ ן ֻכּ כ≈ . 46ו¿ חו… ל¿ ƒֲחַמ˙ מ ָכל מ≈ ¡‡ ‰ נ∆ י∆ ¿‰ ƒַלח ל…‡ י מ∆

 ‡ ≈‰ י¿ ַעט,  מ¿ יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ ַבּ  ‰ ב∆ּ ַיר¿ ו¿  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ ַבּ

ל  ָ̃ ׁ¿̆ ƒָח„ מ ל ‡∆ ָכּ ƒח מ ַּ̃ ƒר י ׁ∆̆ י, ֲ‡ ƒ̃ ל. ֲ‡ָבל ַ‰ָבּ ָ̃ ל¿ ֻ̃ ֲ‡ָכל מ¿ ַ‰ַמּ

 ‰ּ ָין ַ‰ז∆ נ¿ ƒָכע ָליו. ו¿ כ¿ ‡ו… ˜ ל¿ ב ּוָמ˙ו… ֲ‡ָכל ָער≈ ‡ ַ‰ַמּ ≈‰ ָ‰ָר‡ּוי, ָ‡ז י¿

ן ָ‰ֲעָנָו‰  ‚ו… ‰, כ¿ּ ֻרב∆ּ ן מ¿ ∆‰ ח מ≈ ַּ̃ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ׁ̆ ˙: י≈ ּ„ו… ƒמ 47ב¿ּ

ן  ‚ו… ַעט, כ¿ּ ן מ¿ ∆‰ ח מ≈ ַּ̃ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ׁ̆ י≈ ן, ו¿ י‰∆ מ≈ „ו… ˙ ו¿ ׁ∆̆ ַ‰ב…ּ ו¿

ל  ≈̃ ו… ׁ̆ 48 ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ יו… ¿‰ ּƒב ן  ָלכ≈ ּיּו˙.  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ו¿ ָ‰ַעּזּו˙  ו¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ

ל…‡  ו¿ ַח˙  פ¿ ƒי עּוָרּ‰, ל…‡  ׁƒ̆  ‰ ּ„ָ ƒל מ ָכּ ƒח מ ַּ̃ ƒל ם  ƒַני ‡ז¿ ס ַ‰מ…ּ ל∆ פ∆ ב¿ּ

ָב‰. י˙ ַ‰ּטו… ƒל כ¿ ַ̇ יַע ל¿ ּ ƒ‚ַי ‰ ז∆ יף, ָבּ ƒס יו…

 

ל  ּ‚ַ ֻ‰ר¿ ׁ∆̆ ‡ו…  ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ ל¿  ‰ ט∆ נו… עו…  ב¿ ּƒט ׁ∆̆ י  ƒמ ין,  ƒב ָ̇ ו¿ ַ„ע  ּ≈̇
ַ‡ך¿   ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ּוב  ׁ̆ ָל ּבו…  ƒל ל  ∆‡ ן  ּ≈̇ ƒי ל…‡  ו¿ ָרָע‰,   ‰ ּ„ָ ƒמ ב¿ּ  

 ˙ ּ„ו… ƒמ ַעל ב¿ּ ¿‚ ƒי ַ‡ס ו¿ מ¿ ּ ƒי ׁ∆̆ ˙ו…  י‡ ‡ו… ƒב ‰ מ≈ ּ‰ - ז∆ ר ָבּ ב≈ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒי„ מ ƒמ ָּ̇

י  ƒל ח√ ‰ּו‡  ין  ƒּסּור ּ ƒי‰ַ ו¿ ַער  ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ב  ≈‡ ַ‰כ¿ּ ר…ב  ׁ∆̆ מו…  ּוכ¿  .˙ בו… טו…

י  ƒל ח√ ָבּ ׁ∆̆ מו…  ּוכ¿  ; ׁ̆ פ∆ ַ‰נ∆ּ י  ƒל ח√ ם  ≈‰  ˙ ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ ר…ב  ן  כ≈ּ ַ‰ּ‚ּוף, 

ים  ƒל ן ַ‰חו… ƒמ ׁ̆ י≈ ו¿ ˜ ַמר,  ˙ו… ַ‰ָמּ ˜ ו¿ ר ָמ˙ו… ים ַ‰ַמּ ƒֲעמ ַ‰ּ‚ּוף טו…

ב,  ַ‰ּטו… ַמֲ‡ָכל   ‡ נ≈ ו… ׂ̆ ו¿ לו…  ב  ינו… טו… ≈‡ ׁ∆̆ 49 ַמֲ‡ָכל  ל¿  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆

בי‡ורים
46. וכן כולם. שאר מיני המאכלים והתבלינים שבתבשיל כירק ומים ופלפלין, 
צריך  מהן  אחת  שבכל  ״מדות״,  בשם  נקראו  ולכן  במ„ו˙.   .47 ימעט...  אם 
ו˜ל בפלס ‰מ‡זניים. מתבונן  להשתמש במדה הנכונה ובמינון המדויק. 48.̆ 
ביושר שכלו וברוחב הבנתו. 49. ˘‡ינו טוב לו. שאינו בריא לו אלא אדרבה, 

ן,  עו… מ¿ ׁƒ̆  ׂ̆ ַחפ≈ּ מ¿ּ ׁ∆̆ ן  ‡ּוב≈ ר¿ ƒל  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ָר‡ּוי.  ָכּ  ˙ בו… ַ‰ּטו…

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ֲחַמ˙  מ≈  , ‡ו… ¿̂ מו… ינו…  ≈‡ ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿  , ירו… ּƒּוַמכ

ן  ו… ׁ̆ ל¿ ָחר  ב¿ ƒנ ף  ס∆ "כ∆ּ ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ָר‡ּוי.  ָכּ ˙ו…  ‡ו…  ׂ̆ ַחפ≈ּ מ¿

לו…  ם  ל≈ּ ַׁ̆ ל¿ ּוָב‡  רו…  ֲחב≈ ַבּ  ‰ ׁ∆̆ ּנו… ׁ∆̆ י  ƒ59מ  - כ)  י,  (מ˘לי  י˜"  ּ ƒ„ ַ̂

 ˜ ∆„ ∆̂ ל 61ו¿ ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ ˙ ַּ̇ ƒמ‡ֲ יר 60ַבּ ּƒינו… ַמכ ם ‡≈ ƒ‡ ,ל ָ̃ ׁ¿̆ ƒמ ף ב¿ּ ס∆ כ∆ּ

ף  ס∆ יַנ˙ ַ‰כ∆ּ ƒח ב¿ ּƒי 62ב ƒ̃ ינו… ָבּ ≈‡ ׁ∆̆ ל ַ‡ך¿  יר ַ‰כ…ּ ּƒם, ‡ו… ַמכ ƒַני ‡ז¿ ַ‰מ…ּ

י  ּƒכ ף,  ס∆ ַ‰כ∆ּ ו¿ ל  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ ַין  נ¿ ƒע ב¿ּ ָזּ˜  ƒנ  ˙ יו… ¿‰ ƒל ב  רו… ָ̃  ׁ̆ י ƒ‡‰ָ  ‰ ז∆  -

 ˙ חו… ָפּ ח  ַּ̃ ƒי ם  ּ‚ַ ים.  ƒ‚י ּƒ‰ַ64ס ח  ַּ̃ ƒי ו¿ ף  ס∆ כ∆ ב¿ּ ן  ָמ‡≈ 63י¿ ים  ƒָעמ פ¿ ƒל

ים  ׂ ƒ̆ ל ‡ו… ָי ַּ̃ ל ַ‰ ָ̃ ׁ¿̆ ƒח 65מ ַּ̃ ƒי ‡ ָמּ ׁ∆̆ י  ּƒכ , ל ָ‰ָר‡ּוי לו… ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ƒמ

בי‡ורים
לחפ˘ ‰מ„ו˙ ‰טובו˙ כר‡וי. כי כדי לזכות לתורה ולמידות טובות אפשרי 
(ב, ד-ה): ״אם תבקשנה  יעמול על כך, כנאמר במשלי  הדבר רק אם האדם 
הרי  תמצא״,  אלוקים  ודעת  ה׳  יראת  תבין  אז  תחפשנה;  וכמטמונים  ככסף 
שבשביל השגת התורה והחכמה חייבים לבקשם לפחות כבקשת הכסף, וכן 
להוציאו  שיטרח  למי  רק  ועומד  שמור  והוא  שהוטמן  מטמון  כמחפש 
״לא  יגיע אל היעד הרצוי, כאמרם:  – לעולם לא  יתעצל  ממחבואו. אך אם 
יגעתי ומצאתי – אל תאמין״. 59. מי ˘נו˘‰ בחבירו. מלוה התובע את חבירו 
– אם המלוה אינו  והלוה פורע למלוה כסף במשקל  הלוה שיחזיר לו חובו, 
60. ב‡מי˙˙ ‰מ˘˜ל. אם המשקל שבו שוקלים את הכסף מדוייק  מכיר... 
‰מ‡זניים. אם שתי  וˆ„˜   .61 אבני המשקולות.  באמיתת  וכן  מזייף.  ואינו 
אחת  כף  ואין  בשוה  שוה  שמשקלם  וכן  ומאוזנים,  ישרים  המאזניים  כפות 
הוא  מהלוה  שמקבל  הכסף  אם  ‰כסף.  בבחינ˙   .62 מחברתה.  יותר  כבדה 
בקי  ואינו  מאחר  ימ‡ן.   .63 (פסולת).  סיגים  בו  מעורב  שאין  ונקי,  צרוף 
בבחינת הכסף אם הוא כסף נקי ומזוקק או שמא מעורב בו סיגים, הרי יתכן 
שמבלי משים ידחה את הכסף הצרוף והמזוקק וימאן לקחתו, ותחת זה יקח 
את הכסף המעורב עם סיגים. 64. ‰סי‚ים. פסולת הכסף. 65. מ˘˜ל ‰˜ל. 

י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ם  יו… ָכל  ב¿ּ ים  ƒב ׁ¿̆ חו… ו¿ ם,  ָל‰∆ ב  ּטו… ַמ‰  ים  ƒע ¿„ יו… יָנם  ≈‡ ו¿

ָין  נ¿ ƒע‰ָ  ‰ ז∆ ו¿ ם.  י‰∆ מ≈ י¿ ל  ָכּ ים  ƒ‚י ׂ ּƒ̆ ַמ יָנם  ≈‡ ו¿ ָנ‰,  יו… ל¿ ָ‰ע∆ ַמֲעָל‰ 

נו…  רו… ס¿ יר ח∆ ּƒינו… ַמכ ≈‡ ׁ∆̆ ָח„ - 54 ים ‰ּו‡: ָ‰‡∆ ƒָבר ּ י „¿ נ≈ ׁ¿̆ ֲחַמ˙  מ≈

ן  ‡ּוב≈ ר¿ ƒל  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ים,  ּƒנ‚ֻ ַ‰מ¿ ָרָכיו  ¿„ ּƒב ין  ƒח ַמב¿ ינו…  ≈‡ ו¿

ל  ָכּ ˙ו…  ‡ו…  ׂ̆ ַחפ≈ּ י¿ ּלּו  ƒפ‡ֲ  , ירו… ּƒַמכ ינו…  ≈‡ ו¿ ן  עו… מ¿ ׁƒ̆ ל¿  ׂ̆ ַחפ≈ּ ַ‰מ¿

ל…‡  ו¿ לו…  ¿̂ ∆‡  ‡ 55ָיבו… ים  ƒָעמ פ¿ּ  ‰ ָמּ ַכּ י  ּƒכ ‰ּו,  ≈‡ ָ̂ מ¿ ƒי ל…‡  ם  ַ‰ּיו…

י„  ƒמ ָּ̇ ב  ׁ≈̆ ‰ּו‡ חו… ׁ∆̆ י 56 ּƒף-ַעל-פ‡ַ ,‰ּ ן ָ‰ָ‡ָ„ם ַ‰ז∆ ‰ּו; כ≈ּ יר≈ ּƒַיכ

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ יָון  , 57כ≈ּ י‚ו… ׂ ּƒ̆ ב, ל…‡ ַי ‰ ַ‰ּטו… ׂ ≈̆ ׂ̆ ַמֲע ַחפ≈ּ ‰ ּומ¿ ׂ ∆̆ ֲע ַמ‰ ַיּ

 . נו… רו… ס¿ יר ח∆ ּƒַמכ

ב  ׁ≈̆ חו… ו¿  , ּבו…  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ָ‰ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ ַע  ≈„ יו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ ו¿
י‚  ׂ ּƒ̆ ַ‚ם ‰ּו‡ ל…‡ ַי ˙, ו¿ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒמ ח…ז ב¿ּ ¡‡ ל∆ ם ו¿ ∆‰ ‡˙ מ≈ ≈̂ ָל

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ  ׂ̆ ַחפ≈ּ ל¿ ל  ּ ≈̂ ַע ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆ ֲחַמ˙  58מ≈ ר,  ָׁ̆ ַ‰ָיּ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ָיָמיו  ל  ָכּ

בי‡ורים
‡ינו מכיר חסרונו. אדם שחולה ואינו מודע לכך, הרי כל זמן שלא נודע   ̆.54
לו על חוליו - לא ילך לדרוש ברופאים, כמו כן אדם שאינו מכיר בחסרונותיו 
ובדרכיו המגונים, הרי לא יתקן את עצמו מאחר ואינו מודע שזקוק הוא לכך. 
55. יבו‡ ‡ˆלו ול‡ יכיר‰ו. כמה פעמים יעמוד שמעון סמוך לראובן ובכל 
56. ˘‰ו‡ חו˘ב ˙מי„ מ‰  ואינו מכירו.  יזהה אותו מאחר  זאת ראובן לא 
57. כיון  יע˘‰. הוא מתבונן תמיד מה עליו לעשות כדי להשיג את הטוב. 
˘‡ינו מכיר חסרונו. כי בכדי להשיג את הטוב המושלם אפשר רק לאחר 
שעקר והסיר את הרע שבו, בבחינת ׳סור מרע ועשה טוב׳, ולכך כל זמן שאינו 
לא  הרי  המגונות,  ובאורחותיו  הרעות  במידותיו  ואינו מבחין  חסרונו  מכיר 
58. מחמ˙ ˘מ˙עˆל  יעקרם ולא יסירם ממנו וממילא לא ישיג את הטוב. 

שתי  הם  הלשונות 
טובות  אזהרות 
הנה  כי  מאד.  ומועילות 
הוא  במעשים  הפשפוש 
כלל  על  לחקור 
בו,  ולהתבונן  המעשים 
מעשים  בהם  הנמצא 
אשר  יעשו  לא  אשר 
פי  על  הולכים  אינם 
כי כל  וחוקיו,  ה׳  מצוות 
 – מאלה  ימצא  אשר 
אך  העולם.  מן  יבערם 
החקירה  הוא  המשמוש 
אפילו במעשים הטובים 
ולראות  לחקור  עצמם, 
היש בענינם איזה פניה 
(כגון  טובה  לא  אשר 
שבח  להשיג  כוונה 
להרויח  או  מבני-אדם 
ממון) או איזה חלק רע 
(כגון מעשה טוב שעלול 
לצאת ממנו נזק בעתיד 
או שיש בו הפסד לזולת 
שיצטרך  וכדומה) 
חלש  או  הוא  וחזק  הטוב  לבחון  בבגד  כממשמש  זה  והרי  ולבערו.  להסירו 
ובלוי, כן ימשמש במעשיו לבחון תכונתם (ענינם ותוכנם) בתכלית ההבחנה 
(בהבחנה מדוקדקת עד קצה היכולת) עד שישאר (האדם בעל המעשים) זך 

ונקי (ללא פניות וחלקים רעים במעשיו)״.

ָמ˙ו…  ׁ¿̆ ƒנ  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ָ‡ז  ו¿ ּנּו,  מ∆ּ ƒמ ים  ƒ‚י ּƒס‰ַ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒ̃ ‡ל… ‰ ל≈ ָ̃ ּ ָ̃ ֻז רּוָפ‰ ּומ¿ ¿̂

ף  ר≈ ּ…̂ ַל  ‡ ≈̂ ּ ַוי≈ ף,  ס∆ ָכּ ƒמ ים  ƒ‚י ƒס "ָ‰‚ו… 

ים,  ƒ‚י ּƒירּו ַ‰ס ƒס ָיּ ׁ∆̆ י" (מ˘לי כ‰, „) כ¿ּ ƒל כ∆ּ

רּוף. ָ̂ י  ƒל ‰ ַ‰כ¿ּ י∆ ¿‰ ƒז י‡ָ

 

ינו…  ≈‡ ו¿ ָ‰ָ‚יו  נ¿ ƒמ ב¿ּ  ‰ נ∆ּ ַׁ̆ ַ‰מ¿ ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ ו¿
 ‚‰ָ נ¿ ƒמ ב¿ּ ז  ח≈ ‡ו… ָח„  ∆‡ ַמן  ז¿ בּוַע,  ָ̃  

 ‚‰ָ נ¿ ƒו… מ˙ ‡ו… ˜ מ≈ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒָח„ מ ַמן ‡∆ ּוז¿  ‰ ז∆

 ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ָכָכ‰  ו¿ ר,  ַ‡ח≈  ‚‰ָ נ¿ ƒמ ז  ח≈ ‡ו… ו¿

 ı ָחפ≈ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם  ל¿  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ָלם.  עו… ל¿

ל…‡  ּכו… ו¿ ר¿ ַע ַ„ּ ≈„ ינו… יו… ≈‡ יר ו¿ ƒל ע ∆‡ ˙ כ∆ ָלל∆

˙ו…  ‡ו… ים  ƒיכ ƒל ַ‰ּמו… ים  ƒיל ƒב ּׁ¿̆ ‰ַ יר  ּƒַיכ

ַעם  ַפּ ם,  מ≈ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒ69מ ‰ּו‡  ן  ָלכ≈ יָ‰,  ל∆ ≈‡

 ‰ ע∆ ¿̇ ƒי ו¿ ַיֲחז…ר  ו¿ ָח„,  ∆‡ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ך¿  ל≈ י≈ ַ‡ַח˙ 

בי‡ורים
69. מ˘˙ומם. מתבלבל בהליכתו ותועה בדרכו מאחר ואינו מכיר את הדרך 

הסלולה המובילה לעיר.

ל  ָכּ ƒם, מ ƒַני ‡ז¿ מ…ּ ַבּ ׁ∆̆  „ ב≈ ף ַ‰ָכּ ַכּ ף ַבּ ס∆ ַ‰כ∆ּ

ם  ƒ‡ ּלּו ƒי ָטעּו˙. ‡ו… ֲ‡פ י„≈ ƒל ‡ ּלּו ָיבו… ≈‡

ינו…  ≈‡ ם  ƒ‡ ל,  ָ̃ ׁ¿̆ ƒמ ּוב¿ ף  ס∆ כ∆ ב¿ּ י  ƒ̃ ָבּ ‰ּו‡ 

ב  ָער≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ָר‡ּוי, ‡∆ ל ּבו… ָכּ כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒמ

י  ƒ̃ ָבּ ‰ּו‡  ם  ƒ‡ ֲ‡ָבל  ים.  ƒ‚י ƒס ּפו…  ַכס¿ ב¿ּ

ל ּבו…  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒף, ּומ ס∆ ל ּוַבכ∆ּ ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ל - ַבּ כ…ּ ַבּ

ָר‡ּוי  ָכּ ם  ל≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ66מ ‰ּו‡  ָ‡ז   - ָר‡ּוי  ָכּ

 ‰ ָמּ ּ ƒ„ ן  ָלכ≈ ל.  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ַבּ ם  ל≈ ָׁ̆ ו¿ י  ƒ̃ ָנ ף  ס∆ כ∆ּ

י˜  ּ ƒ„ ּ ַ̂ י ַ‰ ּƒָחר, כ ב¿ ƒף נ ס∆ כ∆ י˜ ל¿ ּ ƒ„ ַ̂ ן  ו… ׁ̆ ל¿

ָכל  ו¿ ָ‰ָרע  ו¿ ב  ַ‰ּטו… יר  ּƒכ‰ַ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂

ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ּול¿ ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

‚ּופו…  67ב¿ּ ַח  ר≈ טו…  ˙ יו… ¿‰ ƒל ו¿ ָר‡ּוי,  ָכּ ן  ∆‰ ָבּ

ח…ז  ¡‡ ל∆ ו¿ ּו˙  ׁ̆ פ¿ּ ּƒט‰ַ ַלֲעז…ב  ָמ˙ו…  ָחכ¿ ּוב¿

 ˙ בו… ֲערו… ַּ̇ יר  ƒס‰ָ 68(ז)ּול¿ בּוָנ‰  ּ¿̇ ַבּ

˙ערובו˙  ול‰סיר  ז. 
‰סי‚ים ממנו. ה׳מסילת 
ג)  מבאר  (פרק  ישרים׳ 
בבדיקת  שלבים  שני 
לדחות  א.  המעשים: 
ב.  הרעים.  המעשים 
לזכך המעשים הטובים. 
וז״ל: ״הנה הרוצה לפקח 
הנה  שתים  עצמו,  על 
ההשקפות הצריכות לו: 
מהו  שיתבונן  האחת, 
שיבחר  האמיתי  הטוב 
בו האדם והרע האמיתי 
שינוס ממנו. והשניה, על 
הוא  אשר  המעשים 
הם  אם  לראות  עושה, 
מכלל  או  הטוב  מכלל 
הרע... ודבר זה הודיעונו 
באמרם  ז״ל  חכמינו 
לו  ״נוח  יג):  (ערובין 
יותר  נברא  לאדם שלא 
ועכשיו  משנברא, 

ששני  ותראה  במעשיו״.  ימשמש  לה:  ואמרי  במעשיו;  יפשפש   – שנברא 

בי‡ורים
אבן המשקולת ששוקלים כנגדה בשתי כפות המאזניים, האבן מכאן והכסף 
פחות.              ישקול  הכסף  גם   - הגדולה  במקום  הקטנה  האבן  יקח  ואם  מכאן, 
ב‚ופו   .67 נקי...  כסף  דהיינו  כראוי  תשלום  מקבל  כר‡וי.  מ˘˙לם   .66
יצרו  לכבוש  הרעות,  מידותיו  על  להתגבר  בגופו  להתאמץ  הן  ובחכמ˙ו. 
ולהכניע תאותו, והן להשתמש בחכמתו ולהבחין בשכלו במדות הרעות כדי 
אדם  צריך  טוב  במעשה  גם  ‰סי‚ים.  ˙ערובו˙  ול‰סיר   .68 מתוכו.  לבערן 

לבחון שהמעשה יהיה זך ונקי ושלא יהיה מעורב בו משהו מהרע.

הגאוה  כמדת  רעות 
שמים.  יראת  מונעות 
בל  אפו  כגובה  ״רשע 
ד)  י,  (תהלים  ידרוש״ 
אני  סבור  המתגאה 
ואפסי עוד, ואינו מסוגל 
מלכות  עול  עליו  לקבל 
מדת  כן  שמים. 
מדה  ה׳קשה-עורף׳ 
ועקשן  מאד,  עד  מגונה 
רצונותיו,  פי  על  רק  חי 
דבר  לשמוע  מוכן  ואינו 
אפילו  המפריע  חכמה 
להנחותיו  במעט 

ורצונותיו המוקדמות.
בשלח  בפרשת  ומצינו 
״וילונו העם  טו):  (שמות 
מה  לאמר  משה  על 
ה׳  על  ויצעק  נשתה, 
        - נסהו״  ״ושם  וברש״י  נסהו״,  ושם  ומשפט  חק  לו  שם  שם  עץ...  ה׳  ויורהו 
רחמים  עלינו  בקש  יפה  בלשון  במשה  נמלכו  שלא  ערפו  קשי  וראה  לעם 
ישראל             מכלל  התורה  תובעת  נתלוננו״.  אלא  לשתות  מים  לנו  שיהיה 
ואף           הקב״ה.  על  התלוננות  לכדי  אותם  הביאה  זו  מדה  ׳קשה-עורף׳,  מדת 
מכל          הקב״ה,  נסי  בעיניהם  הכל  וראו  סוף  ים  קריעת  לאחר  מיד  שהיו 
נותנת           וברורה, כי המדה אינה  מקום הקשיות מפריעה להתלמדות פשוטה 
שאפילו                  עצמו,  על  זאת  לראות  יכול  ואדם  רצונותיו.  על  לותר  לו 
מאשר  שונה  להתנהג  עליו  משפיעות  אינם  בעיניו  שראה  ברורים  דברים 

הורגל.
וכמו כן כל המדות כולם מפריעים ליראת שמים. ולכן כדי להשיג יראה חייב 

לעקור מקרבו את מדותיו הרעות. 
ט. ו‡ם ˙˙יר ˜˘ר ‰יר‡‰ יב„לו ממך כל ‰מ„ו˙ ‰טובו˙. מצאנו שיראת 
להשגת  והאמצעי  היסוד  היא   - עצמה  בפני  מצוה  היותה  מלבד   – שמים 

 ׁ̆ י ƒ‡ ל ָכּ י  ּƒל, כ ַלכ…ּ יַע  ƒ„ ‰ו… ׁ̆ ל¿ י≈ ן  ָלכ≈
י  י„≈ ƒל ו…  ׁ̆ ַנפ¿ י‡  ƒב‰ָ ל¿  ‰ ∆̂ ָ‰רו…

ב  ָער≈ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂  ,˙ בו… ַ‰ּטו…  ˙ ּ„ו… ƒמ

י  ּƒכ ,‰ ּ„ָ ƒּומ ‰ ּ„ָ ƒל מ ם ָכּ ƒם ע ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי

ל  ˙ ָכּ ∆̃ ז∆ ח¿ ר ַ‰ַמּ ׁ∆̆ ∆̃ י‡  ƒ‰ ם ּׁ≈̆ ‰ַ ˙‡ַ ר¿ ƒי

יסּו‰ּו  ƒנ כ¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ַלחּוט  ָמ‰  „ו… ו¿  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

רּו  ׁ¿̆ ָ̃ ו¿  ,˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ י  ר≈ חו… ך¿  ˙ו… ל¿

ל  ָכּ י˜  ƒז ַ‰ח¿ ל¿ י˙ו…  ּƒ̇ ח¿ ַ̇ ב¿ּ ים  ƒר ָׁ̆ ¿̃

 ˜ ≈̇ ָנּ ƒ‰ ב¿ּ י  ּƒכ  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡  -  ˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ

ך¿  ָכּ  ,˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ ל  ָכּ לּו  פ¿ּ ƒי ר  ׁ∆̆ ּ ∆̃ ‰ַ

 ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ  ˙ ∆̃ ז∆ ח¿ ַ‰ַמּ י‡  ƒ‰  ‰‡ָ ר¿ ּ ƒי‰ַ

לּו  ¿„ ָבּ ƒי  ,‰‡ָ ר¿ ּ ƒי‰ַ ר  ׁ∆̆ ∆̃ יר  ּƒ̇ ַּ̇ ם  ƒ‡ (ט)ו¿

ן  כ≈ ו¿ י  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ַבּ ן  כ≈ ו¿ ר,  ַ‡ח≈ ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ

ָחָכם:  ‡ ּבו… ָ‡ַמר ‰∆ ≈̂ ּיו… ַעל ַכּ י. ו¿ ƒיע ƒב ר¿ ָבּ

ר ל…‡  ׁ∆̆ ּנּו, ֲ‡ ע∆ ּ ַי‚¿ ּ¿̇ ים  ƒיל ƒס "70ֲעַמל ַ‰כ¿ּ

טו).  י,  (˜‰ל˙  יר"  ƒע ל  ∆‡  ˙ כ∆ ָלל∆ ָיַ„ע 

ים                    ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַעל  מ…ל  ַלח¿  ׁ̆ י≈ ָכך¿  ל¿

ָ„ם  ַלמ¿ּ ל¿  ,‡ ו¿ ָּׁ̆ ‰ַ י  ל≈ ַ‰ב¿ ב¿ּ ים  ƒבּוע ‰ַ71ט¿ּ

ם  ƒַני ‡ז¿ ַ‰מ…ּ ר  ׁ∆̆ י… ו¿ ל  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ  ˜ ∆„ ∆̂

ים,  ƒר ָׁ̆ ים ַ‰י¿ ƒָרכ ּ ם „¿ ˙ ָל‰∆ רו… ‰ו… ף ּול¿ ס∆ יַנ˙ ַ‰כ∆ּ ƒח יָעם ב¿ּ ƒ„ ‰ו… ּול¿

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ‰ ָלּ ƒס 72מ¿ ָחָנ˙ו…  ַ‰ב¿  ˙ ַלּ ƒח ¿̇ ּƒב ָ‰ָ‡ָ„ם  ר…ר  ב¿ ƒי ַמַען  ל¿

‰ּו‡  ו¿ ָב‰,  ַ‰ּטו… ל  ָכּ ם  ָׁ̆ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ן  ׁ≈̆ „ָ ו¿ ַרֲעָנן  ם  ָמ˜ו… ל¿ ‰ּו  י‡≈ ƒב ּ¿̇

‰ּו‡            ו¿ ים,  ׂ ƒ̆ ֲע ַ‰ַמּ ל  ָכּ ף  73סו… ‰ּו‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ם,  ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי

ָ‡ָ„ם,  ל  ָכּ ƒמ ל  ≈‡ ו… ׁ̆ מו…  ׁ¿̆ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ָל‰  ≈‡ ּׁ¿̆ ‰ַ74

 "‰‡ָ ר¿ ƒי ל¿ ם  ƒ‡ י  ּƒכ  , ך¿ ָמּ ƒע מ≈ ל  ≈‡ ׁ…˘ יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰ "ַמ‰  יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

 ‰‡ָ ר¿ ּ ƒ(ח)ַ‰י י  ּƒ̇ ל¿ ּƒב ב  ָׁ̆ ח¿ נ∆  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע ּום  ׁ̆ ין  ≈‡ ו¿ יב),  י,  („ברים 

ָר‰. ‰ו… ַ‰ט¿ּ

‰ט‰ור‰.  ‰יר‡‰  ח. 
יחזקאל׳  ׳אור  בספר 
עו)  עמוד  ומוסר,  (יראה 
יראת  להשיג  כדי  כתב: 
ראשית  חייב  שמים 
הענינים  מנפשו  לעקור 
ליראה.  המפריעים 
ורצונות  תאוות 
מתנגדות  עולם-הזה 
ליראת שמים, וכן מדות 

בי‡ורים
70. עמל ‰כסילים ˙י‚ענו. כסילותם גורם להם עמל המיגען, אשר לא למדו 
דרכי מבואות העיר (ללכת בדרך כבושה, וטורח הרבה) ומתיגע ליכנס דרך 
פחתים ובצעי המים ויגע בטביעות רגליו בבוץ (רש״י). 71. ‰טבועים ב‰בלי 
בהם  שאין  בהבלים  ושרויים  ממש,  בהם  שאין  בדברים  השקועים  ‰˘ו‡. 
73. סוף כל ‰מע˘ים. תכלית כל  72. מסיל‰. דרך סלולה וישרה.  תכלית. 
דבר ככתוב בסוף קהלת: ׳סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו 

שמור כי זה כל האדם׳. 74. ‰˘‡ל‰. הבקשה אשר ה׳ מבקש מכל אדם.
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והדעה, והוא מסור בידי 
מסור  יצרו  ואין  יצרו 
שיהא  יתכן  לא  בידו, 
שבין  במצוות  שלם 
ואם  למקום,  אדם 
ידועה  במדה  מקיימן 
שאינו  מפני  רק  הוא 
התנגדות  בהן  פוגש 
המדות  אחת  מטעם 
בהפגשו  אבל  המגונות, 
לא  שלהן  בהתנגשות 
תעמוד יראתו בפניהן״!

 - מתוקנות  מדות  ללא 
אי אפשר להיות שלמים 
אדם  שבין  במצוות  אף 
למקום, ואם אם נראה לעין שמקיים מצוות בשלמות הוא רק מפני שלא בא 

לידי נסיון, ואילו בא לידי נסיון לא היה עומד בו!  
ואין  לתורה  לעלות  אותו  שמכבדים  חרד  דוגמא:  איש״  ה״חזון  לכך  ומביא 
הכיבוד מספיק לו לפי מעלתו ולכן הוא אינו עולה – מידת הכבוד שבו גרמה 

לו לעבור על: ״ועוזבי ה׳ יכלו״ – זה שקורין לו לעלות לתורה ואינו עולה.
האדם הזה מקולקל בשורשו שיצר הרע שופטו וכל עשיית מצוותיו הן פרי 
ההרגל המתאימות לכבודו ולתאוותיו ולהלך חייו, אך נסו לפגוע בו כי אז 

תתהפך הקערה על פיה! 

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ּון  ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿

ל                  ָיכו… ָחָכם  ∆‰  ,˙ ָרעו… ו¿  ˙ בו… טו…

יל  ƒס ַ‰כ¿ּ ו¿  ,˙ בו… טו… ל¿  ˙ ָ‰ָרעו…  ˙ ו… ׂ̆ 75ַלֲע

.˙ ָרעו… ˙ ל¿ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒ76מ ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע

ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒמ ינו…  ≈‡ ו¿ ך¿  ׁ∆̆ ח… ַבּ ך¿  ל≈ ‰ו… ׁ∆̆ י  ƒמ
 ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ∆‡  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ּון  ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿

ן  ‚ו… יו, כ¿ּ ָ̇ ֻכּיו… ל ז¿ ˙ ָכּ ∆„ ַ‡ב∆ּ ‰ ַ‰מ¿ ּ„ָ ƒּבו… מ

ר            ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ב¿ּ  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒ‰ַ77מ

בי‡ורים
75. לע˘ו˙ ‰רעו˙ לטובו˙. להשתמש עם המדות הרעות למטרה טובה, כגון 
הגאוה  במדת  וכן  חכמה׳.  תרבה  סופרים  ל׳קנאת  להשתמש  הקנאה  במדת 
במדת  כגון,  לרעו˙.  טובו˙  מ„ו˙   .76 ה׳׳.  בדרכי  לבו  ל׳ויגבה  להשתמש 
ובמדת אהבה, ישתמש לאהוב את  הרחמנות ישתמש לרחם על האכזרים. 
טובים,  ובמעשים  בתורה  אף שהוא מלא  במע˘יו.  ‰מ˙‚‡‰   .77 הרשעים. 
מכל מקום אסור לו להתגאות בכך, כשכל כוונתו בזה להתגדל ולהשתרר על 

בני אדם. 

ין  ≈‡ ׁ∆̆ ּוכ¿  ,˙ בו… טו…  ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ ָך  מ¿ּ ƒמ

ָר‰  ו… ּ̇ ָך  ָי„¿ ין ב¿ּ ≈‡ ,˙ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒָך מ ָי„¿ ב¿ּ

לּוָי‰  ּ¿̇ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ל  ָכּ י  ּƒ(י)כ  ,˙ וו… ¿̂ ƒּומ

״ותיראן  טובות.  מידות 
האלקים  את  המילדות 
דבר  כאשר  עשו  ולא 
מצרים  מלך  אליהן 
הילדים״  את  ותחיין 

(שמות א, יז). ובמסכת סוטה (יא:) דורשת הגמרא: ״ותחיין את הילדים – תנא 
לא דיין (למילדות) שלא המיתו אותן (את הילדים) אלא שהיו אף מספיקות 
להם מים ומזון״ (ומסייעות להחיותם, דהיינו שהיו מחביאות אותם בבתיהן 

ומגדלות אותם. רש״י).
מסירות נפשן של המילדות מוכיחה בלי ספק על מידותיהן הטובות ועל טוב 
ליבן. מדוע אין התורה מדגישה תכונות אלו? מדוע הזכירה התורה רק את 

יראת האלקים שלהן?
בספר ׳זכרון מאיר׳ מבאר, שמכח מידות טובות לבד לא היו המילדות יכולות 
הם  המלך  צו  הפרת  מתוך  כאלה  נפלאים  מעשים  שעשו.  מה  את  לעשות 
יכול  אלקים  ביראת  שספוג  מי  רק  אדם.  שבכח  ההטבה  מגבול  למעלה 
להתעלות להנהגה כזו ולהתעלם מן הסכנה הגדולה. לפיכך קבעה התורה 
את הגורם האמיתי: ״ותראין המילדות את האלקים״! ולכן - ״ולא עשו כאשר 

דבר אליהן מלך מצרים ותחיין את הילדים״.
נאמר  לא  כאן  גם  בתים״.  להם  ויעש  האלקים  את  המילדות  יראו  כי  ״ויהי 
״כאשר הטיבו עם הילדים״, אלא ״כי יראו״, ללמדך כי השכר של ״ויעש להם 
בתים״ בא עבור היראה.  הן יראו את ה׳ ולפיכך זכו לבתים של תורה ויראה, 
בתי  אמר  חד  ושמואל,  ״רב  (יא):  סוטה  במסכת  כדאיתא  מדה.  כנגד  מדה 
כהונה ולויה – אהרן ומשה. וחד אמר: בתי מלכות – דוד נמי ִמִמְרָים קאתי״. 

י. כי כל ‰˙ור‰ ˙לוי‰ ב˙י˜ון ‰מ„ו˙. כתב הגר״א (באבן שלמה פ״א): ״כל 
עבודת ה׳ תלוי בתיקון המדות, וכל החטאים מושרשים במדות, ועיקר חיות 

האדם הוא להתחזק תמיד בשבירת המדות, ואם לאו למה לו חיים״. 
כתב ה״חזון איש״ זצ״ל (אמונה ובטחון פ״ד אות ה-ו): ״מן המונחים הקיימים 
כי תיקון המדות מתיחס לאלה המצוות שהם בין אדם לחברו, וחובת היראה 
בשביל מצוות שבין אדם למקום יתברך, ומן המונח הזה קיימת הדעה כי יש 
בני אדם שלמים במצוות שבין אדם למקום יתברך וחסרים בתיקון המדות 
אל  לחודר  באמת  קיימת  זו  דעה  אין  אמנם  לחברו.  אדם  בין  רעים  והם 
פנימיות חזיון הזה. כי האמת, זה שמדותיו כברייתן ולא הותקנו על פי המוסר 

ר. ַ‡ח≈ ˙ ל¿ ƒי ר ַ‰ַבּ כ≈ ן, ּומו… מו… ט¿ ַע ַ‰ַמּ ≈„ ינו… יו… ≈‡ , ו¿ י˙ו… ב≈ ב¿ּ

 

 ‰ ּ„ָ ƒָכל מ , ו¿ ּזו… ƒמ ‰ ָנּ ֻׁ̆ יו זו… מ¿ ָ̇ ּ„ו… ƒר…ב מ י ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ ּƒן כ נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰
ָכ‡ן  ו… ל¿ ּ̇ כ¿ ַׁ̆ ַע˙ ָ‰ָ‡ָ„ם, זו… מו… ּ„ַ ˙ פ∆ ר∆ ‰ 81טו… ּ„ָ ƒּומ 

ַחר         ב¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ ָכל  ל¿ עו…  ּ ַסי¿ מ¿ ָ‰ָרע  ר  ∆̂ י≈ ו¿ ָכ‡ן,  ל¿ ו…  ּ̇ כ¿ ַׁ̆ מו… זו…  ו¿

ר,  ָבּ ¿„ ּƒמ ַבּ ך¿  ל≈ ‰ו… ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם  ל¿  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿  .‰ּ ָבּ ׁ∆̆ חּו˙  ‰ַ82ָפּ

 ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ו¿ ים  ƒב ≈‡ ּוז¿ ים  ƒר מ≈ ּונ¿  ˙ ַוֲ‡ָריו… ים  ּƒב ּ„ֻ ּבו…  ים  ƒע ¿‚ ּופו…

ל  ם ָכּ ƒם ע ח≈ ָלּ ƒ‰ יָניו ּול¿ ˜…ַח ע≈ פ¿ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂  ‰ּ ׁ̆ ַ‰ז∆ י ƒ‡‰ָ .ים ƒ̇ י ƒח ׁ¿̆ ַמ

פּו‰ּו  ר¿ ט¿ ƒי ָח„,  ∆‡ ַ‚ע  ר∆ יָניו  ע≈ ים  ƒַיֲעל ם  ƒ‡ ו¿ ָח„,  ∆‡ ו¿ ָח„  ∆‡

ֲ‡ָו‰  ַּ̇ ‰ַ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ ָ‰ָרעו… יו  ָ̇ ּ„ו… ƒמ ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ך¿  ָכּ ים.  ƒ̃ י ּ ƒז ַ‰ַמּ

ּבו…  ƒל ב¿ּ  ˙ לו… ּ ¿‚ ל¿ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ן,  ∆‰ ָבּ  ‡ ≈̂ ַכּיו… ו¿ ַעס  ַ‰ַכּ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ו¿

     ˙ מ∆ ר ָ‰‡¡ ּבו… ‡ו… ּ ƒל ƒר מ ≈̃ ָע ם, י≈ נ≈ ּ¿̃ ַ̇ י¿ ל…‡  ם ו¿ ַעל≈ּ ¿̇ ƒי ם  ƒ‡ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇

י„"  ƒמ ָ̇ י  ּ ƒ„ ¿‚ נ∆ ל¿ י ‰'  ƒ̇ י ּ ƒו ׁƒ̆ 84" ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿  . ך¿ ׁ∆̆ ח…  ׁ̆ ָימ≈ 83ו¿

(˙‰ילים טז, ח).

בי‡ורים
תמיד  שתלך  הגר״א:  פירש  רגליהם״,  בעפר  מתאבק  והוי  לחכמים,  ועד 
אחריהם, כמו שנאמר (משלי י״ג) הולך את חכמים יחכם, ומשלו לחנוני מוכר 
בשמים שנשאר האבק בו. ובפרקי דר״א (פכ״ה) מסיים על משל זה: כך כל מי 
שהולך עם הצדיקים לוקח מדרכיהם וממעשיהם הטובים. ובאדר״נ (ו׳): בזמן 
שתלמיד חכם נכנס לעיר אל תאמר איני צריך לו, אלא לך אצלו. 81. טורפ˙ 
ומושכתו אליה.                דעתו של האדם  ונוטלת את  חוטפת  כל מדה  „ע˙ ‰‡„ם. 
82. ‰פחו˙ ˘ב‰. שיבחר בצד השלילי ביותר שבה. 83. וימ˘ חו˘ך. יהיה 
לבו חשוך מאד. 84. ˘וי˙י ‰' לנ‚„י. תמיד אחשוב כאילו ה׳ עומד נגדי ורואה 
מעשי. ומסיים הפסוק ״כי מימיני בל אמוט״, כי בעבור זה יעמוד מימיני לעזור 

 . נו… לו… ¿̃ ּƒב  „ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒּומ רו…  ל ֲחב≈ ׁ∆̆ נּו˙  ¿‚ ּƒב י„  ƒמ ָּ̇ מו…  ¿̂ ַע  ‰ ַיפ∆ּ 78ּומ¿

 ׁ̆ י≈ ו¿ ח,  ָבּ ֻׁ̆ ן מ¿ ƒַיי י˙  ƒָחב  ‡ ַמל≈ּ מ¿ּ ׁ∆̆ י  ƒמ ‰ ל¿ מ∆ ּ„ו… ׁ̆ ַ‰‰ּו‡  י ƒ‡‰ָ ו¿

ן  ƒי ַ‰ַיּ ל  ָכּ ‡ַב„  י…ּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡ ָטן,  ָ̃ ב  ∆̃ נ∆ י˙  ƒָחב ∆‰ י˙  ּƒ̇ ח¿ ַ̇ ב¿ּ

 ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ ך¿  ָכּ  ; ˙ו… ‡ו… ם  ּ…̇ ס¿ ƒי ל…‡  ם  ƒ‡ ָטן  ָּ̃ ‰ַ ב  ∆̃ ּ נ∆ ַבּ ח  ָבּ ֻׁ̆ ַ‰מ¿

י  ≈„ ַעל-י¿ ל  ַ‰כ…ּ  „ ַ‡ב≈ּ י¿ ָר‰,  ו… ּ̇  ‡ ָמל≈ ‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,‰ּ ַ‰ז∆

ם  ≈‰ ים  ּƒַעט ּומ¿ ָנּ‰.  ּ ¿̃ ַ̇ ל¿  ׁ̆ ָיחּו ל…‡  ם  ƒ‡ ַ‰ז…ּ‡˙  ָ‰ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

מו…  יר, ּוכ¿ ּƒכ‰ַ ים ל¿ ƒין ֲחָכמ ≈‡ ׁ∆̆  ׁ̆ ˙. י≈ מ∆ ים ָ‰‡¡ ƒיר ּƒכ ָלם ַ‰ַמּ עו… ָבּ

ל…‡  ך¿  ָכּ ם,  ֻסָלּ ב¿ּ  ˙ ַלֲעלו… ל  ָיכו… ָליו  ַר‚¿ י  ּ≈̇ ׁ¿̆ טּוַע  ָּ̃ ‰ַ ין  ≈‡ ׁ∆̆

‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ בּוָנ‰.  ּ¿̇ ּבו…  ין  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿  ˙‚ַ ר≈ ַמ„¿ ב¿ּ  ‰ ַיֲעל∆

ל  ָכּ ים  ׂ ƒ̆ ָיּ ׁ∆̆ ַע„  עּוָריו  נ¿ּ ƒמ ָלם  ָ‰עו… ֲ‡ַו˙  ַ̇ ב¿ּ ע  ַבּ ט¿ ƒנ ו¿ ָחָכם, 

ל  ּ‚ַ י ֻ‰ר¿ ּƒרו… ָ‰ַרע, כ ¿̂ ƒן י ˆו… ˙ ר¿ ו… ׂ̆ ַלֲע ֲ‡ָו˙ו… ו¿ ַּ̇ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ָמ˙ו… ל¿ ָחכ¿

 , ו… ׁ̆ ַנפ¿ ב¿ּ ים  ƒבּוע ¿̃ ם  ≈‰ ׁ∆̆ ַע„  ים  ƒָרע‰ָ ים  ׂ ƒ̆ ֲע ַמּ ַבּ עּוָריו  נ¿ּ ƒמ

ׁ̆ ּבו…  ּ י≈ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ˙. ו¿ ׁ̆ ָ‰ֲעו…נו… ח ָי˜ּו ַפּ ƒט 79מ ל≈ ָמּ ƒ‰ ‡…„ ל¿ ‰ לו… מ¿ ׁ∆̆ ָ̃ ו¿

ים, ַ‡ך¿ ל…‡ ָ‰ָי‰  ƒב ים טו… ƒָרכ ¿„ ּƒך¿ ב יל≈ ı ל≈ ַ‚ם ָחפ≈ יר ו¿ ּƒכ‰ַ ָמ‰ ל¿ ָחכ¿

ים,  ƒר ָׁ̆ ים ַ‰י¿ ƒָרכ ּ ¿„‰ַ ָמ‰ ו¿ ם ַ‰ָחכ¿ ∆‰ מ…ַע מ≈ ׁ¿̆ ƒים ל ƒל ַ‰ֲחָכמ ∆̂ ≈‡80

ן  מו… ׁ̆ לו… ַמט¿ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ ‰ ל¿ מ∆ „ו… ים. ו¿ ּƒכ ַׁ̆ ַמֲח ך¿ ב¿ּ ל≈ ך¿ ‰ו… ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒּומ

בי‡ורים
78. ומיפ‰ עˆמו ˙מי„ ב‚נו˙ ˘ל חברו. עורך מעשיו הטובים וחכמתו למול 
מעשי חבירו או חכמתו כדי שמתוך כך יראה שהוא מכובד וחבירו בזוי, נמצא 
מתפאר בחסרונותיו של חברו ובסכלותו, וזהו ״מתכבד בקלון חברו״, שעל ידי 
השוואה זו מכבד את עצמו בגנות חברו. 79. מפח י˜ו˘. ממלכודת המוקש 
של רשת העוונות. 80. ‡ˆל ‰חכמים. במסכת אבות (א, ד): ״יהי ביתך בית 

יַע  ּ ƒ‚ַי ָניו, ו¿ ס ָבּ נ≈ יַפר¿ ƒל ו כ≈ּ ַכל¿ ך¿ ַ‰ּלּוַח י¿ ו… ּ̇ ƒיו, ּומ ָ̇ בו… חו… ָרָכיו ו¿ ¿̂ ּו

י  ּיּור≈ ƒ̂ רּו ּבו…  ּ י¿ ַ̂ ים י¿ ƒיל ƒס ב ָ‰ָ‡ָ„ם: ַ‰כ¿ּ ך¿ ל≈ ָל‰. ָכּ „ו… ּ ¿‚ ˙ ל∆ ע∆ ˙ו… ל¿

ם  ָבּ ƒּו ל‡ יַמל¿ּ ƒן, ו ל 92ָוָ‡ו∆ ב∆ י ‰∆ ≈̃ ּו ּ̃ ƒבּו ָעָליו ח ּ¿̇ כ¿ ƒי ר, ו¿ ∆̃ ׁ∆̆ ל ו¿ ב∆ ∆‰

ב  ַּ̇ כ¿ ƒם מ ָבּ ƒבּו ַעל ל ּ¿̇ כ¿ ƒי ים  ƒיל ּƒכ ׂ ¿̆ ַ‰ַמּ ו¿ י˜;  ƒָור ל  ב∆ ∆‰ ˙ בו… ָׁ̆ ַמֲח

˙, ַע„  ּ„ו… ּƒַמ˙ ַ‰מ ָחכ¿ ˙ ו¿ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ ‰ַ „ סו… ‰ּו‡ י¿ ׁ∆̆ ים,  ƒ‰…ל ¡‡

ַנ˙  ָוּ ַכּ  ‰ ָ̇ ָ‰י¿  ‰ ָלז∆ ו¿ יַע.  ƒ̃ ָ‰ָר ז…ַ‰ר  כ¿ּ ם  ָ̇ ו… ׁ̆ ַנפ¿ ירּו  ƒ‰ ַיז¿ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

ם ַעל לּוַח  ב≈ ¿̇ ָכּ יָך,  ∆̇ ע… ב¿ּ ¿̂ ם ַעל ‡∆ ר≈ ׁ¿̆ ָ̃ 93" : רו… ָ‡מ¿ ב¿ּ ל…מ…‰  ׁ¿̆

ָך" (מ˘לי ז, ‚).  ב∆ּ ƒל

ַזך¿  ם  ƒ‡ ָנַער,  ר  ַנכ∆ּ ¿̇ ƒי ַמֲעָלָליו  ב¿ּ ם  ּ‚ַ94" ל…מ…‰:  ׁ¿̆ ָ‡ַמר   „ עו…
ַעל  ַמר  ¡‡ נ∆ סּו˜  ַ‰ָפּ  ‰ ז∆ י‡).  כ,  (˘ם   " לו… ע√ ָפּ ר  ָׁ̆ ָי ם  ƒ‡ ו¿  

מו…  כ¿ּ ם.  י‰∆ ≈̇ ּ„ו… ƒמ ר  ָכּ ƒנ ם  י‰∆ עּור≈ נ¿ּ ƒמ י  ּƒ95כ ים,  ƒָער ַ‰נ¿ּ ָחַנ˙  ַ‰ב¿

ם  ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒּומ ,˙ ׁ∆̆ ˙ ב…ּ ּ„ַ ƒם מ ∆‰ ‰ ָבּ ∆‡ ר¿ ƒים נ ƒָער ˙ ַ‰נ¿ּ ָ̂ ¿̃ ƒמ ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ ׁ∆̆

ל  ים ‡∆ ƒט ם נו… ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒָו‰, ּומ‡ֲ ַּ̇ ל ַ‰ ים ‡∆ ƒט ם נו… ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒַעּזּו˙, ּומ‰ָ -

בי‡ורים
בהם  להתבונן  לבך  שים  ‡ˆבעו˙יך.  על  ˜˘רם   .93 ושקר.  עמל  ו‡ון.   .92
י˙נכר  במעלליו  ‚ם   .94 לבך.  במחשבות  היטב  לזכרם  אותם  וחקוק  תמיד, 
בהתנהגותו.                     הוא  תמים  והאם  טהור  האם  להכיר  ניתן  בנערותו  כבר  נער. 
95. כי מנעורי‰ם נכר מ„ו˙י‰ם. במסכת ברכות (מח.) מביאה הגמרא מאמר 
השגור בפי הבריות: ״בוצין בוצין מקטפיה ידיע״, פירוש, כל דלעת ודלעת כבר 
בקטנותה לפי השרף היוצא ממנה בשעת חניטה, ניתן להכיר את איכות הפרי 
כיצד  לדעת  ניתן  בקטנותם  ממעשיהם  אדם  בבני  כן  וכמו  טוב,  יהיה  אם 

יתנהגו לכשיגדלו.

ָ‡ר   ּׁ¿̆ ƒמ ׁ̆ ָמ˙ו… ַחָלּ ָחכ¿ ‚ּופו… ּוב¿ ַל„ ‰ּו‡ ב¿ּ ּנו… ׁ∆̆ ָע‰  ָׁ̆ ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ
ם  ָ„ם ‰≈ ל¿ ָוּ ƒ‰ ם יו… ˙ 86ב¿ּ ּיו… ƒר ל ַ‰ב¿ּ י ָכּ ּƒכ ,˙ ּיו… ƒר ל ‰ַ85ב¿ּ ָכּ

יך¿  ƒר ָ̂ ָמם, 87ֲ‡ָבל ָ‰ָ‡ָ„ם  ¿̂ ַע ים ל¿ ƒע ּ ַסי¿ ים ּומ¿ ƒל כ¿ ‡ו… ים ו¿ ƒכ ל¿ ‰ו…

ָמ˙ו…                ׁ¿̆ ƒנ ל¿ ּון  ּ̃ ּƒ̇ ר  ≈̇ יו… יך¿  ƒר ָ̂ ן  ַ‚ם-כ≈ּ ו¿  , ‚ּופו… ב¿ּ ל  „ו… ּ‚ָ ט…ַרח 

ָ‰ָ‡ָ„ם  י  ּƒכ ים,  ƒב טו… ים  ƒָרכ ּ ¿„ ין  ƒב‰ָ ּול¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿ ן  ּ≈̃ ַ̇ 88ל¿

 ‰ מ∆ 90ּ„ו… ּבו…  ƒל ַ‡ך¿  ָמ‰,  ≈‰ ב¿ ּƒכ  ‚ ≈‰ 89נו…  „ ַלמ≈ּ מ¿ ל…‡  ב¿ּ ˙ו…  ָלּ ƒח ¿̇ ּƒב

 - ׁ̆ פ≈ּ ƒַי„ ט ּ‰ ב¿ּ ם ַ‰ּלּוַח ַ‰ז∆ ƒ‡ ,ב ָעָליו ּ…̇ כ¿ ƒּו‡ מּוָכן ל‰ ׁ∆̆ לּוַח  ל¿

 ‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י ל ו¿ ≈̃ ל¿ ַ̃ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ ים ַע„  ƒי ‰ֲ91ָבל טּוט≈ ר¿ ׂ ƒ̆ ט ָעָליו  ט≈ ר¿ ׂ ַ̆ י¿

ָיָניו  נ¿ ƒע ר  ∆„ ס≈ ָעָליו  ב  ּ…̇ כ¿ ƒי ָחָכם  ∆‰ ֲ‡ָבל   ,„ עו…  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ּבו… 

בי‡ורים
לי ולא אהיה נוטה לנפול. (מצודת דוד). 85. ‰בריו˙. בעלי חיים. 86. ביום 
‰ול„ם ‰ם ‰ולכים. במסכת בבא קמא (סה:) אמר רבא: שור בן יומו (ביום 
שנולד, הרי הוא כבר) קרוי שור, איל בן יומו קרוי איל. והכוונה שעגל משעה 
ובדעתו.                  במהלכו  במאכלו,  עניניו,  בכל  גדול  שור  כמו  הוא  הרי  שנולד 
גדול  טורח  יש  כשנולד  האדם  כלומר,  ‚„ול.  טורח  ˆריך  ‰‡„ם  ‡בל   .87
להוריו בטיפול גופו ובגידולו. 88. ל˙˜ן ‰חכמ‰. ללמדו דרך הישר ולעלות 
במדרגות החכמה. 89. נו‰‚ כב‰מ‰. כאמור בפסוק (בראשית ח, כא) ״כי יצר 
לב האדם רע מנעוריו״. פירוש, כי הרצונות של לב האדם הם רעים מילדותו, 
מהרגע שנולד. ובאיוב (יא, יב) ״ועיר פרא אדם יולד״, ופירש ה׳מצודת דוד׳, כי 
כל אדם כאשר יולד הוא כעיר פרא מבלי חכמה, וכאשר יכין לבו הנה ישכיל. 
90. „ומ‰ ללוח ˘‰ו‡ מוכן לכ˙וב עליו. באבות (ד, כ): ״אלישע בן אבויה 
ניר חדש...״ כשם שדיו  על  לדיו כתובה  דומה,  הוא  ילד למה  אומר, הלומד 
הכתובה על ניר חדש - שעדיין לא כתבו בו - הדיו נבלע ונדבק בו היטב, ואינו 
נמחק לעולם, כמו כן הלומד בעודו צעיר כאשר עדיין לא נחקקו במוחו ענייני 
משתכח.                ואינו  היטב  בו  נחקק  לימודו  לקבל,  פנויים  וליבו  ודעתו  העולם, 

91. ‰בלים. דברים שאין בהם ממש.

שאז  הזה,  והדיבוק 
כשיהיה זמנה להתפרש, 
מכל  לגמרי  תתפרש 
הולך  הוא  ואם  וכל. 
בדרך טוב, הוא מרחיקה 
מעצמו. והנה בזמן הזה, 
הערלה,  הרחק  שהוא 
הוא  מפיו  היוצא  ההבל 
אחרא  סיטרא  מכניע 
גדולה,  שבירה  ושוברה 
וממשיך הכח של  וחוזר 
שקיבל  התורה 
שנולד.  קודם  בראשונה 
לקבל  שהשלים  וכיון 
לו לעשות,  יש  אז  הכח, 
ולכן הוא חייב במצוות.

מ„ו˙.  ספר  ז‰  י‚. 
ירוחם  רבי  המשגיח 
זצ״ל  ליבוביץ  הלוי 
ממיר כתב (ד״ת ד, לט): 
מאדמו״ר  שמעתי  ״פעם 
על  זצ״ל  מקלם  הסבא 
נזכר  לא  השאלה מדוע 
כל  בתורה  בפירוש 
הענין והחומר של מידות [וכבר עמד על זה רבי חיים ויטאל בשערי קדושה 
ח״א שער ב]. ואם כי מידת הגאוה אמנם נזכרת בתורה, כנאמר ״ורם לבבך 
וגו׳ ״ (דברים ח, יד) ועוד כאלה, אולם מידות הכעס והקנאה וכד׳, אשר הינם 

ים  ƒ̃ ָּ̇ ע¿ 98נ∆ יָנם  ≈‡ ָנ‰  ¿̃ ּ ƒז‰ַ י  ימ≈ ּƒב ֲ‡ָבל 

י  ימ≈ ּƒב ם  ∆‰ ָבּ ָ‰יּו  ּׁ∆̆  ‰ ַמּ ƒמ ל  ַ̃ ב¿ּ

ף,  ס∆ כ∆ּ ַטס  ל¿ ים  ƒמ ּ„ו… ם  ≈‰ ו¿ ֲחרּו˙.  ַ‰ַבּ

 ‰ ֲחֻלָ„ּ ָל‰  ע¡ ∆‰ ו¿ ע  ַ̃ ר¿ ַּ̃ ַבּ ָטמּון  ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

˙ו…  יך¿ ‡ו… ƒר ָ̂  , ָמָנ˙ו… ַ‰ט¿ ך¿  ‡…ר∆ 99ב¿ּ ָעָב‰ 

ַע„   ‰ ָ̃ י ƒר מ¿ ַ‡ַחר   ‰ ָ̃ י ƒר 100מ¿ ף  ס∆ ַ‰כ∆ּ

ך¿  ָכּ  .‰ ∆‡ ַ‰ָנּ ‰ּו  ≈‡ ַמר¿ ל¿ ף  ס∆ ַ‰כ∆ּ ּוב  ׁ̆ ָיּ ׁ∆̆

 , ָ‰‚ו… נ¿ ƒּכו… ּומ ר¿ י ַ„ּ ƒפ ר ָ‰ַלך¿ ל¿ ׁ∆̆ ָ‰ָ‡ָ„ם ֲ‡

 ,˙ רּועו… ּ¿‚‰ַ  ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ י  ≈̃ מ¿ ƒע ב¿ּ ע  ַ̃ ׁ¿̆ ƒנ ו¿

ין  ב≈ּ יל  ּ ƒ„ ַ‰ב¿ 101ל¿ לו…  כ¿ ׂ ƒ̆  § ט̆… ל¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂

יל  ּ ƒ‚ ַ‰ר¿ ּול¿ ר  ‰ו… ַ‰ָטּ ין  ּוב≈  ‡ מ≈ ַ‰ָטּ

 ˙ בּועו… ˙ ט¿ ּ„ו… ּƒיּו ַ‰מ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ָ„‰ ַע„  ֲעבו… ַבּ

. ּבו… ƒל ˙ ב¿ּ ּורו… ׁ̆ ¿̃ ּו

ם  ַּ̇ ח¿ נ∆ ו¿ ב  ַּ̇ כ¿ ƒנ  ˙ ּ„ו… ƒמ ר  פ∆ ס≈  ‰ (י‚)ז∆

בי‡ורים
טמון  שהיה  הזמן  מריבוי  ‰טמנ˙ו.  ב‡ורך   .99 משתנים.  נע˙˜ים.   .98
באדמה. 100. מרי˜‰. שפשוף וניקוי לסלק כל מה שנדבק בו. 101. ל‰ב„יל. 

לדעת לחלק. 

 ˙ ּ„ו… ƒמ ל  ָכּ י  ּƒכ ַ„ע,  ו¿  .˙ בו… טו…  ˙ ַמֲעלו…

י  ימ≈ ּƒב ּבו…   ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ָ‰ָ‡ָ„ם 

י  ימ≈ ּƒב ָ‰יּו  ם  ≈‰ נּו˙,  ¿̃ ּ ƒז‰ַ ו¿ ֲחרּו˙  ַ‰ַבּ

ַמן ַ‰‰ּו‡  ּ ז¿ ַבּ ֲחרּו˙, ַ‡ך¿  ַּׁ̆ ‰ַ ו¿ „ּו˙  ל¿ ַ‰ַיּ

יָ‡ם  ƒַלֲ‰ב ם ו¿ ָ̇ ‡ו… ַ‰ר¿ ַח ל¿ ל…‡ ָ‰ָי‰ ּבו… כ…ּ

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ƒָער ַ‰נ¿ּ 96ו¿  .‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ‰ַמּ י  י„≈ ƒל

ּיּוַכל  ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ לּו˙, ‡∆ ם ַנב¿ י‰∆ ָל‰ ֲעל≈ ¿„ ּ‚ָ

ָב‰,  ך¿ ַ‰ּטו… ר∆ ּ ל ַ‰„∆ ם ‡∆ ָ̃ י ּƒ̇ ַ‰ע¿ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿

ַח  ם כ…ּ ∆‰ ין ָבּ ≈‡ ל, ו¿ ב≈ּ ַ̃ ם ל¿ ַח ָל‰∆ י נו… ּƒ(י‡)כ

ַי„  ַח˙  ַּ̇ ƒמ ר…ַח  ב¿ ƒל ו¿  ˙‡ ≈̂ ָל ָמ‰  ָחכ¿ ו¿

ל,  ב…ּ ס¿ ƒל ים  ƒיכ ƒר ¿̂ ם  ≈‰ 97(יב)ו¿ ר,  ַיס≈ּ ַ‰מ¿

ל˜בל.  ל‰ם  נוח  כי  י‡. 
על הפסוק (משלי יג, כד) 
מוסר״,  שחרו  ״ואוהבו 
דוד׳:  ה׳מצודת  ביאר 
מייסרו  בנו  את  האוהב 
בעת השחר, רוצה לומר 
יוכל  עת  בילדותו, 
אשר  לכל  לנטותו 

יחפוץ.
(שער  השל״ה  כתב 
אות  האותיות 
והמשילו  דרך-ארץ): 
בעוד  לנטיעה  זה  דבר 
שהיא ילדה יוכל האדם 
כפי  ולישרה  לנטותה 
נתגדל  אם  אבל  רצונו, 
אי  בעקמימות  האילן 
לישרו  לו  אפשר 

אחר-כך, כן משפט הנער.
ובתחילה,  כתב:  להרמח״ל  חיים׳  עץ  ׳דרך  בספר  לסבול.  ˆריכים  ו‰ם  יב. 
הפנימית,  הערלה  אך  ימים.  שמונה  אחר  אותה  בגוף, מעבירים  כשהערלה 
שהיא ערלת הלב, אינה סרה אלא לאחר שלוש עשרה שנים ויום אחד, ולכן 
כל אותו הזמן הוא פטור מן המצוות. ועם כל זה באותו הזמן צריך לייסרו, 
פורשת  היא  ואז  היטב,  ממנו  הערלה  לו שתפרד  גורם  שזה  כמו שאמרתי, 
ממנו לגמרי בזמן המוכן כנאמר למעלה, ועל כן אמר ״ירחיקנה ממנו״, ולא 
אמר ״יסירנה ממנו״, כי אין זה להסירה, כי אם בזמנה תסור...והנה כן הדבר 
הקשר  מן  להרחיקה  כדי  חיבוט  וצריך  בו,  קשורה  האולת  כי  בנער,  הזה 

בי‡ורים
96. ו‰נערים. הצעירים אף אם גבר עליהם טבע הרע עדיין אפשר... 97. ו‰ם 
ˆריכים לסבול. את דברי המייסר, מאחר ואין בהם עדיין כח וחכמה לברוח 

מתחת ידיו, ועוד שאז עדיין נפשם רכה ונוחה לקבל דברי מוסר. 

י               ƒל כ¿ּ ח  ַ̃ ו¿ מּוָסר  ַמע  ׁ¿̆ ן  ָלכ≈ ‡ּוָמ‰.  מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע יּוַכל 

           ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ  ,‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇  ‡ ֲ‰לו… יָך.  ∆̇ ּ„ו… ƒמ ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ ָך  ָי„¿ ב¿ּ ָך  ¿̇ נּו ֻ‡ָמּ

ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ו¿  ,˙ לו… „ו… ּו‚¿  ˙ ַטּנו… ¿̃  ,˙ עו… ב¿ּ ַמט¿ י  ינ≈ ƒמ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ לו… 

ַ„ע  ּ י≈ ׁ∆̆ ַע„  ַ‡ַח˙,  ָכל  ב¿ּ  ˙ נו… ¿̃ ּ ƒל ַמ‰  ַ„ע  י≈ ל…‡  ָים,  ו¿ ָׁ̆ ו¿ ם  ָכּ ר¿ ע∆

ַע             ב≈ּ ַמט¿  ‰ יז∆ ≈‡ יַ„ע  ל≈ יך¿  ƒר ָ̂ ַ‚ם  ו¿ ַע.  ב≈ּ ַמט¿ ל  ָכּ ל  ׁ∆̆ ך¿  ר∆ ע≈

˜…ל  ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ ַ‡ַחר  יָ‡ּ‰.  ƒ̂ ‰ו… ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ 102 יָ‰  ָעל∆ ָ‚ַזר  ו¿ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ַסל  ָפּ

ַ‡ַח˙            ָכל  ב¿ּ ח  ַּ̃ ƒל ַ„ע  י≈ ָ‡ז   ,‰ָ כ∆ ַיַער¿ ו¿ ַע  ב≈ּ ּוַמט¿ ַע   ב≈ּ ַמט¿ ל  ָכּ

 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ַזר  ּ‚ָ ׁ∆̆ ַע  ב≈ּ ַמט¿ ּוב¿  ,‰ ו∆ ָׁ̆ ך¿  ר∆ ע≈ 103ב¿ּ ָרָכיו  ¿̂

ס.  נ≈ ָּ̃ ƒי  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע 104ב¿ּ  ‡ ָלּ יָ‡ּ‰ ‡∆ ƒ̂ יו…  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ר  ָזּ‰≈ ƒי יָ‡ּ‰  ƒ̂ ‰ו… ל¿

ַע               ב≈ּ ּוַמט¿ ַע  ב≈ּ ַמט¿ ָכל  ב¿ּ יַע  ּ ƒ‚ַמ  ׁ̆ י ƒ‡‰ָ  ‰ּ ז∆ ׁ∆̆  ,‡ ָ̂ מ¿ ƒנ

ל…‡           ו¿ ˜…ל  ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ׁ̆ פ≈ּ ּƒט‰ַ ֲ‡ָבל  ָח‰.  מ¿ ׂ ƒ̆ ּול¿ ָב‰  טו… ל¿

    ‰ ז∆ יַע  ּ ƒ‚ ַיּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡  , ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ַסל  ָפּ ּׁ∆̆ ַמ‰  י‡  ƒ̂ יו… ו¿  , יך¿ ƒַיֲער

ל. „ו… ּ‚ָ ˜ּ ז≈ ∆‰ ל¿

ָך,  ב¿ּ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ר…ב  ַעל  ל  ָׁ̆ מ¿ ƒנ  ‰ּ ַ‰ז∆ ל  ָׁ̆ ַ‰ָמּ ח  ַ̃ י,  ƒנ ב¿ּ  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ס  ל∆ פ∆ ‰ 105ב¿ּ ּ„ָ ƒּומ ‰ ּ„ָ ƒל מ ˜…ל ָכּ ׁ¿̆ ƒ̇ ˙, ו¿ ַטּנו… ¿̃ ˙ ּו לו… „ו… ּ ¿‚

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ַ„ע  ≈̇ ו¿  ,‰ ּ„ָ ƒּומ  ‰ ּ„ָ ƒמ ל  ָכּ ך¿  ר∆ ע≈ ַ„ע  ּ≈̇ ׁ∆̆ ַע„  ָך,  ¿̇ ָמ ָחכ¿

ל…‡  ָך ו¿ ‰ ב¿ּ ָר‡∆ ‡ י≈ ל…ּ ׁ∆̆ ם  ∆‰ ר ָבּ ָזּ‰≈ ƒ‰ ל ל¿ „ו… ך¿ ַ‰ָ‚ּ ל∆ ַסל ַ‰מ∆ּ ר ָפּ ׁ∆̆ ‡ֲ

בי‡ורים
בה.               יסחרו  ולא  זו  מטבע  יקבלו  שלא  המלך  שציוה  ל‰וˆי‡‰.  ˘ל‡   .102

103. בערך ˘ו‰. למטבע. 104. בענין. באופן. 105. בפלס. ביושר. 

ַע˙,  „ ָלָ‡ָ„ם ַ„ּ ַלמ≈ּ ָמ‰ ל¿ ַע˙ ַ‰ָחכ¿ ַטַבּ ב¿ּ

י  ƒל כ¿ ƒל ׁ̆ י ƒ‡ ל ָכּ י  י„≈ ּƒב  ‰ ז∆ ר  פ∆ ˙ ס≈ יו… ¿‰ ƒל

יו  ָ̇ ּ„ו… ƒמ כו…  ו… ּ̇ ƒמ ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ נּו˙  ֻ‡ָמּ

י  ל≈ כ¿ּ ָי„ו…  ב¿ּ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ן  ָ‰ֻ‡ָמּ י  ּƒכ יו,  ׂ ָ̆ ּוַמֲע

 , ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע יּוַכל  נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ

ל…‡  נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ י  ל≈ כ¿ּ ָי„ו…  ב¿ּ ין  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ ֲ‡ָבל 

היסודיים שבמידות, לא 
נזכרו כלל בתורה?

בתירוץ  דבריו  והיו 
של  במשל  השאלה, 
לא  כמובן  אשר  חייט, 
אומן  הוא  אחד  כל 
ולהיות  זה  במקצוע 
להתלמד  צריכים  חייט 
ואפילו  דברים,  בכמה 
ואיך  המחט  לאחוז  איך 

לחייט  בד  מביא  אשר  אדם  והנה  ללמוד.  צריכים  בבד  המחט  את  לתחוב 
לתפור לו בגד, הלא יאמר לו בקצרה, הנה הבד ותפור לי בגד כפי מידתי, ולא 
יאריך להגיד לו לחייט כי יקח מחט וכי יאחוז אותו ביד ימינו וכי יאחוז אותו 
רחוקות  ולא  סמוכות  בתפירות  בהבד  המחט  את  יתחוב  וכי  ישר  באופן 
הלא  לו:  באמור  מפניו,  יגרשנו  הלא  איתו  ידבר  ככה  אם  כי  לזה.  וכדומה 
לחייט באת ולא לסנדלר, עליך רק להגיד לי איזה בגד אתה רוצה, ואני כבר 

אעשה מה שצריך לעשיית הבגד, כי חייט אני!
שטיק  (=א  ׳מלאכה׳  לישראל  הביא  הוא  ברוך  הקדוש  בעניננו.  הוא  וככה 
הוא:  ברוך  הקדוש  אמר  ה׳מלאכה׳?  ומהי  כתיקונה.  לעשותה  ארבייט) 
מי  מחפש  שאני  ה׳מלאכה׳  זוהי  ו)  יט,  (שמות  קדוש״  וגוי  כהנים  ״ממלכת 
כדי לעשות  כי  ודאי  ישראל  הבינו  לה?  ויעשנה. האתם מקבלים  שיקבלנה 
תנאים  וישנם  גדול,  אומן  ואף  אומן,  מקודם  להיות  צריכים  כזו  מלאכה 
המכשירים את האדם לאומנות זאת ה׳מלאכה׳ – ללא כעס, ללא גאוה, ללא 

כל המידות הרעות הרבות למיניהם.
ועל זה באה תשובתם: ״ויאמרו כל אשר דיבר ה׳ נעשה״ (שם שם, ח). מקבלים 
אנחנו לעשות ה׳מלאכה׳ של ״ממלכת כהנים וגוי קדוש״, ויודעים אנו ודאי את 
לזו  קודמות  אשר  המידות  הכנת  כל  המלאכה,  זו  בעשיית  הקשור  כל 
אומנות  בגד ללא  כמו תפירות  זה  הנה  תיקון המידות  בלעדי  כי  המלאכה, 
החייטות, ללא המחט והחוטים, וכל שאר הכלים המכשירים פעולת התפירה.
וזהו הענין אשר לא נזכרו בתורה עניני המידות ולא באה כל אזהרה עליהן, 
כי כל התורה וכל דיניה מיוסדות עליהן, שהרי הן הכלים לכל מעשה התורה, 

וכשמקבלים את התורה – ודאי כרוכות עמה כל המידות״. עכ״ד.  

זקוק לשלשת אלו, כי אין 
ולפי  שוים  הזמנים  כל 
מצבו באותה העת צריך 
מסוגי  באחד  להשתמש 
יצר-הרע,  כנגד  היראה 
הרוממות  יראת  אמנם 
וכלשון  מכולם,  גדולה 
מיסודי  (פ״ב  הרמב״ם 
התורה ה״ב): ״והיאך היא 
ויראתו,  לאהבתו  הדרך 
האדם  שיתבונן  בשעה 
במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהם חכמתו שאין לה ערך ולא קץ, 
הגדול...  השם  לידע  גדולה  תאוה  ומתאוה  ומפאר  ומשבח  אוהב  הוא  מיד 
ויודע  ויפחד  וירא  לאחוריו  נרתע  הוא  מיד  עצמן  האלו  בדברים  וכשמחשב 

שהוא בריה קטנה שפלה אפלה עומד בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות...״

 ˙‡ַ ר¿ ƒי: "8י ל≈ ׁ¿̆ ƒמ יל ב¿ּ ƒח ¿̇ ƒ‰ ן כ≈ ו¿ ם.  ּׁ≈̆ ‰ַ

ם:  ּ ַסי≈ ַע˙: (מ˘לי ‡, ז), ּומ¿ י˙ ָ„ּ ׁƒ̆ ‡ ‰' ר≈

ל" (˘ם  ַ‰ָלּ ¿̇ ƒ̇ י‡  ƒ‰ '‰ ˙‡ַ ר¿ ƒי ‰ ָּׁ̆ ƒ‡9"

ל  ָכּ ƒמ יר  ׁƒ̆ ָע ָ‰ָי‰  ל…מ…‰  ׁ¿̆ 10ּו ל).  ל‡, 

כז):           י,   ‡ (מלכים  יב  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ָ‰ָ‡ָ„ם, 
ם  ƒַלי ָׁ̆ ירּו ּƒף ב ס∆ ˙ ַ‰כ∆ּ ך¿ ‡∆ ל∆ ן ַ‰מ∆ּ ּ≈̇ ּ ƒ11ַוי"

ל  "‰ֲ12ב≈ ַמר  לו…  ‰ ָנ‡∆ לו…  ים",  ƒָבנ‡ֲ ַכּ

בי‡ורים
הדיוט ומלך, טפש וחכם, עני ועשיר. כלומר, בטרם שמלך היה הדיוט, ובטרם 
זכה לחכמה הרבה ולעושר הרב שנתן לו הקדוש ברוך הוא היה כטפש וכעני 
לעומת מה שהיה בזמן שפע חכמתו ועשרו. 8. יר‡˙ ‰' ר‡˘י˙ „ע˙. פירוש, 
בראשית למוד הדעת יקנה יראת ה׳, כי הלא אוילים ורשעים בזו את החכמה 
והמוסר, ואם לא יקנה יראת ה׳ בראשיתה, מה תועלת בלמודה, הלא יבזה 
אותה וימאס בה (מצודת דוד). 9. ‡˘‰ יר‡˙ ‰' ‰י‡ ˙˙‰לל. רק אשה יראת 
ה׳ אותה ראוי להלל. 10. ו˘למ‰ ‰י‰ ע˘יר מכל ‰‡„ם. כלומר, אילו אדם 
אחר היה מזהיר על יראת-שמים, לא היו דבריו מקובלים על העולם, כי היו 
אומרים: מאחר ואין לו ענין בעושר ותענוגי העולם הזה, ולא טעם מטובת 
העולם הזה כלום, אלא כל פניותיו הוא רק בעניני יראת ה׳, לכך הוא מזהיר 
על יראת ה׳, כי כל תענוגי העולם הזה נחשבים אצלו להבל. 11. וי˙ן ‰מלך 
‡˙ ‰כסף בירו˘לים כ‡בנים. הניחם ברחוב העיר כאבנים, ובעבור כי היו 
‰בל   .12 דוד).  (מצודת  וללקחם  לגנבם  מהאפשר  היה  לא  המשקל,  רבי 
הזהירם  הבל״,  הכל  הבלים  ״הבל  לבני-אדם:  אמר  המלך  שלמה  ‰בלים. 
לההביל ולהמאיס את ההבלים, מה שהכל הבל, אשר בשום אופן לא יצמח 

ָמ‰ ָ„ּ ¿̃ ‰ַ

              ˙ ∆‡2 ָמע,  ׁ¿̆ ƒנ ל  ַ‰כ…ּ ָבר  ּ„ָ ף  1סו…

יו  ָ̇ ו… ¿̂ ƒמ  ˙ ∆‡ ו¿ ָר‡  י¿ ים  ƒ‰…ל ¡‡‰ָ

יב,  (˜‰ל˙  ָ‰ָ‡ָ„ם  ל  ָכּ  ‰ ז∆ י  ּƒ3כ ר,  מו… ׁ¿̆

ל  ָכּ ƒמ ָ‰ָי‰  ל  „ו… ּ‚ָ ָחָכם  ל…מ…‰  ׁ¿̆ 4 י‚). 

ַ‡ַחר     ים, ו¿ ƒנ יו… ל¿ ַעל ָ‰ע∆ ים ו¿ ƒנ ו… ּ̇ ח¿ ַּ̇ ך¿ ַעל ַ‰ ל∆ ָ‰ָי‰ 5מ∆ ָ‰ָ‡ָ„ם, ו¿

 , ָמ˙ו… יַע ָחכ¿ ƒ„ ‰ו… ים ו¿ ƒָבר ּ ל ַ‰„¿ ‰ ָכּ ָסּ ƒנ ים 7ו¿ ׂ ƒ̆ ֲע ל ַ‰ַמּ ָרָ‡‰ ָכּ ׁ∆̆ 6

 ˙‡ַ ר¿ ƒי ‰ּו‡  ָבר  ּ„ָ ל  ָכּ ל  ׁ∆̆ ף  (‡)סו… ָ‡ַמר:  ו¿ ָבָריו  ּ ¿„ ל  ָכּ ם  ַ̇ ָס

‡. סוף ˘ל כל „בר ‰ו‡ 
יראת  מהו  ‰˘ם.  יר‡˙ 
הלוי״  ״בית  בספר  השם? 
(פרשת בראשית) האריך 
שלשת  את  לבאר 
מדרגות היראה: א) יראת 
העונש. ב) יראה מאהבה. 
ג) יראת הרוממות. האדם 

בי‡ורים
1. סוף „בר. פסוק זה אמרו שלמה המלך - החכם מכל אדם. ופירושו, סוף 
דבר הכל נשמע -  כל מה שהאדם עושה נשמע הוא לפני הקב״ה ולא נכחד 
מה שהזהיר  שלא לעבור על דבריו  יר‡.  2. ‡˙ ‰‡ל˜ים  לכן...  ממנו דבר. 
שלא לעשות. ואת מצותיו שמור - לעשותם. 3. כי ז‰ כל ‰‡„ם. כי לדבר הזה 
ה,  (מלכים-א׳  כנאמר  ‰י‰.  ‚„ול  חכם  ˘למ‰   .4 (רש״י).  האדם  כל  נברא 
ט-י-יא): ״ויתן אלקים חכמה לשלמה ותבונה הרבה מאד ורוחב לב כחול על 
קדם...ויחכם  בני  כל  מחכמת  חכמת שלמה  רבוי)  (מלשון  ותרב  הים.  שפת 
היתה  ‰עליונים. מלכות שלמה  ועל  ‰˙ח˙ונים  על  מלך   .5 האדם...״  מכל 
שונה מזו של שאר מלכים, שמלך הן על הברואים העליונים, דהיינו הֵשדים 
– החיים בעולם הזה התחתון. בגמרא  והן על הברואים התחתונים  (רש״י), 
ה׳״.  כסא  על  ״וישב שלמה  כג):  כט,  הימים-א  (דברי  מהנאמר  זאת  למדים 
ומפרש המהרש״א ש״כסא ה׳ ״ רומז לשמים, והשדים שטים באויר שמתחת 
על  שולט  שהוא  באופן  בשמים,  כביכול  יושב  שכששלמה  ונמצא,  לשמים. 
כל  על  הזה  העולם  את  ראה  ‰מע˘ים.  כל  ˘ר‡‰   .6 שמתחתיו.  השדים 
תענוגותיו, וכמו שאמר (קהלת ז, טו): ״את הכל ראיתי בימי הבלי״. 7. ונס‰ כל 
‰„ברים. התנסה בכל המצבים, כמבואר במדרש (קהלת א, יג) ששלמה היה 

א'
ם 

ב' יו
ע 

בו
ש

בי‡ורים
אשר יוכל להגיע ולהשיג מהן, ושלא יסתפק בפחות מכן. 

ַמֲעָל‰  ל  ∆‡  ˙ ַלֲעלו… מ…„  ַיח¿ ָלם  עו… (‰)ל¿

יַע  ּ ƒ‚ ַיּ ׁ∆̆ ַע„   ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ָל‰  ַמע¿ ל¿ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ָלם  עו… ל¿ יַע  ּ ƒ‚ַי  ‰ ז∆ ָבּ ָב‰,  ַ‰ּטו… י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ ַל

ָבר  ּוכ¿  .‡ ַ‰ָבּ ָלם  עו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ מּול  ּ¿‚‰ַ

ˆ„י˜ים ‡רחו˙  ‰˜„מ‰עיונים

של  וקיומם  בריאתם 
היא  בני-אדם  רוב 
המלומד  ׳האדם  בשביל 
ופלאי, לא  נדיר  הפרוש 
באחד  יחיד  אלא  ימצא 
בני  כל  ושאר  הדורות׳. 
אלא  נבראו  לא  אדם 
זה, או כדי  לצורך אדם 
אם  שהרי  לשמשו, 
בעצמו  לטרוח  יצטרך 

ולהכין לו את צרכיו, לא יהיה לו פנאי ללימודו, או כדי להיות לו לחברה.

ָ‰ָ‡ָ„ם  י  ּƒכ ָר‰,  ָׁ̆ ַ‰י¿ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ˙ו…  רו… ‰ו… ל¿

י ָ‡נּו  ּƒם, כ ּׁ≈̆ ‰ַ י  נ≈ פ¿ ƒל „…‡ יב מ¿ ƒּו‡ ָחב‰

ים  ׁƒ̆ מ¿ּ ַׁ̆ מ¿ ים  ƒכ‡ָ ל¿ ַ‰ַמּ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ רו…

ינּו      ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ י˜,  ּ ƒ„ ַ̂ ָ‡ָ„ם  י  כ≈ ר¿ ָ̂ ב¿ּ

ַיֲע˜…ב:  ו¿ ָח˜  ¿̂ ƒי 19ו¿ ינּו  ƒב‡ָ ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ 18ב¿ּ

ָרע  ל  ָכּ ƒמ י  ƒ̇ …‡ ל  ≈‡ ּ…‚‰ַ ָ‡ך¿  ל¿ "‰ַ20ַמּ

בי‡ורים
את אדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו, ראה מעשי כמה 
שלא  דעתך  תן  בראתי,  בשבילך   - שבראתי  מה  וכל  הן,  ומשובחין  נאים 
כלום  [הקב״ה]  אמר  (קח.):  סנהדרין  ובמסכת  עולמי.  את  ותחריב  תקלקל 
בראתי בהמה וחיה אלא בשביל אדם. ובמשנה סוף קידושין (פב.): והלא לא 
נבראו אלא לשמשני. וברש״י (בראשית ו, ז): הכל נברא בשביל האדם וכיון 
שהוא כלה מה צורך באלו. 18. ב‡בר‰ם ‡בינו. שבאו אליו שלשת המלאכים 
כשחיפש אורחים, והמלאך רפאל בא לרפאותו והמלאך מיכאל לבשר לשרה 
על הולדת יצחק. גם אצל שרה מצינו כשלקחה פרעה, ״אומרת למלאך הך 
והוא מכה״ (רש״י בראשית יב, יז), וכן (שם כ, ד) ״ואבימלך לא קרב אליה״ – 
המלאך מנעו (רש״י).  והגר אמרה (שם טז, יג) ״הגם הלום ראיתי אחרי רואי״ 
– אחרי רואי אותם בביתו של אברהם ששם היתה רגילה לראות מלאכים 
(רש״י). 19. ויˆח˜ ויע˜ב. בעקידת יצחק נאמר (בראשית כב, יא-יב): ויקרא 
אליו מלאך ה׳ מן השמים... ויאמר אל תשלח ידך אל הנער (לשחוט אותו) ואל 
את  לעכב מלשלח  בתואל  שרצה  כן מצינו  מום).  (אפילו  מאומה  לו  תעש 
 – יעקב  ואצל  נה).  כד,  (רש״י שם  והמיתו  ובא מלאך  ליצחק  רבקה להנשא 
״והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו״ – מלאכים שליווהו בארץ אין יוצאים 
חוצה לארץ ועלו לרקיע, וירדו מלאכי חוצה לארץ ללוותו (רש״י שם כח, יב). 
וכן ״וישלח יעקב מלאכים״ – מלאכים ממש (רש״י). 20. ‰מל‡ך ‰‚ו‡ל ‡ו˙י 
(להצילני  בצרתי  ה׳)  (מאת  אלי  להשתלח  הרגיל  המלאך  אמר,  יעקב  ו‚ו'. 

ַלֲעס…˜  ין  ≈‡ ו¿ ב),   ,‡ (˜‰ל˙  ים"  ƒָבל‰ֲ

נּו  ‰ ַרב≈ּ ׁ∆̆ ן מ… כ≈ ם. ו¿ ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי ‡ ב¿ּ ָלּ ∆‡

 ‰ ָּ̇ ַע "13ו¿ ָ‡ַמר:  ם  לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו 

 , ך¿ ָמּ ƒע ל מ≈ ≈‡ יָך ˘…ׁ ל…‰∆ ל ָמ‰ ‰' ‡¡ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי

ך¿  ל∆ „ ַ‰מ∆ּ ƒו ן ָ„ּ כ≈ יָך" („ברים י, יב). ו¿ ל…‰∆ ¡‡ '‰ ˙ ∆‡ ‰‡ָ ר¿ ƒי ם ל¿ ƒ‡ י ּƒכ

ַ‡˙ ‰'" (˙‰לים  ר¿ ƒָמ‰ י י˙ ָחכ¿ ׁƒ̆ ‡ ר: "14ר≈ מ≈ ם ‡ו… לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו 

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… י  רּו‡≈ ב¿ּ ַחר  ב¿ ƒמ ָ‰ָ‡ָ„ם  ין  ƒ‡ רו… ָ‡נּו  ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ּ ƒּומ י).  ˜י‡, 

ָמ‰  ָׁ̆ ּ ׁ̆ ּבו… ַ‰נ¿ ּ י≈ ׁ∆̆  , ˆּוָר˙ו… ן ב¿ּ ָּ̃ ֻ̇ י ‰ּו‡ מ¿ ּƒן 15כ ו… ּ̇ ח¿ ַּ̇ ָלם ַ‰ עו… ָבּ

‰ּו‡  ׁ∆̆ 16  ‰ ז∆ ָכל  ו¿ ים,  ƒנ ו… ּ̇ ח¿ ַ̇ ו¿ ים  ƒנ יו… ל¿ ָ‰ע∆  „ סו…  ˙ נ∆ נ∆ ּבו… ¿̇ ּƒמ‰ַ

ָלם  עו… ָבּ ָר‡  ב¿ ּƒנ ּׁ∆̆ ָכל ַמ‰  ָלם, 17ו¿ ּ‰ ָ‰עו… ז∆ ƒמ ˙ נו… ָוּ ַ‰ַכּ ל  ָכּ ַין  נ¿ ƒע

 ˙ מ∆ ¡‡ ַר˙  ו… ּ̇ ָלָ‡ָ„ם  ָנ‰  ּ¿̇ ƒנ  ‰ ז∆ ַוֲעבּור   , ּכו… ר¿ ָ̂ ל¿ ל  (ב)ַ‰כ…ּ  ‰ּ ַ‰ז∆

יתרה  לˆרכו.  ‰כל  ב. 
הרמב״ם  כתב  מזו 
לפירוש  (בהקדמה 
בבני  שגם  המשניות), 
סיבת  עצמם  האדם 

בי‡ורים
מהם תכלית ראוי ויקר. (שם). [הבל – דבר שאין בו ממש, כמו הבל-פה, וכן 
וילכו אחרי ההבל (ירמיה ב, ה). (שם)]. 13. וע˙‰ י˘ר‡ל מ‰ ‰' ‡ל‰יך ˘ו‡ל 
מעמך. אחרי שהוכיח משה את בני ישראל על כל החטאים בהם הכעיסו את 
אוהב  שהקב״ה  האהבה  בגלל  להם:  אמר  במדבר,  שנה  ארבעים  הקב״ה 
אתכם, כיפר על חטאיכם. ועכשיו מה ה׳ אלוקיך מבקש ממך? רק שתפחד 
לימוד  שבתחילת  הוא  הנכון   .'‰ יר‡˙  חכמ‰  ר‡˘י˙   .14 אלוקיך.  מה׳ 
מ˙ו˜ן  ‰ו‡  כי   .15 דוד).  (מצודת  ה׳.  יראת  בלבו  האדם  ישריש  החכמה 
אותו  ועשה  אלוקים)  (בצלם  בצורה שלו  האדם  את  יצר  הקב״ה  בˆור˙ו. 
דומה לו, שהוא מבין וחושב, לא כמו כל החיות שאינן חושבות ואינן מבינות 
מאומה. 16. ˘‰ו‡ ענין כל ‰כונו˙. שהאדם הוא תכלית כל הבריאה, והוא 
נבר‡  הכונה העיקרית והמטרה המרכזית בבריאת העולם הזה. 17. וכל מ‰̆ 
בעולם ‰ז‰ ‰כל לˆרכו. כמובא במדרש קהלת על הפסוק ״ראה את מעשה 
האלהים כי מי יוכל לתקן את אשר עותו״ (קהלת ז, יג) בשעה שברא הקב״ה 

שדרכם  הם  ויודעים 
כן  פי  על  ואף  למיתה, 
ברשעותם  הם  נשארים 
(שבת לא, ב), ומדוע אין 
דרכם?  את  עוזבים  הם 
לפי שחסרה להם יראת 

שמים!
היא   - שמים  יראת 
על  המושלת  החכמה 
תאוותיו ומפקחת על כל 

חושיו של האדם.
ימיו  כל  ו‰ולך   .„
וממ˘˘  במח˘כים 
כעור ב‡פיל‰. ה״מסילת ישרים״ (פ״ג) מבאר בהרחבה, שהחושך גורם לשני 
וז״ל: ״כי היצר מסמא את עיניו (עיני-שכלו)  מיני טעויות: העלמה והחלפה. 
ממש, והנה הוא כהולך בחושך, שיש לפניו מכשולות ואין עיניו רואות אותם. 
והוא מה שאמרו זכרונם לברכה (ב״מ פג:) ״תשת חושך ויהי לילה״ (תהלים 
קד, כ) – זה העולם-הזה, שדומה ללילה. והבן כמה נפלא המאמר האמתי הזה 
לו  אפשר  טעויות  מיני  שני  הלילה,  חושך  הנה  כי  בו.  להבין  שמעמיק  למי 
שיגרום לעין האדם: או שיכסה את העין עד שלא יראה מה שלפניו כלל, או 
שיטעה אותו עד שיראה לו עמוד כאילו הוא אדם, ואדם כאילו הוא עמוד. כן 
חמריות וגשמיות העולם-הזה, הנה הוא [כ]חושך הלילה לעין השכל, וגורם 
לו שתי טעויות: אינו מניח לו שיראה המכשולות שבדרכי העולם, ונמצאים 
תחילה...  פחד  שהגיעם  מבלי  ואובדים  ונופלים  לבטח  הולכים  הפתאים 
והטעות השני, והוא קשה מן הראשון, הוא – שמטעה  ראיתם עד שרואים 
מתחזקים  כך  ומתוך  רע,  הוא  כאילו  והטוב  טוב  ממש  הוא  כאילו  הרע 
החושך  תחת  היותם  מפני  זה  וכל  הרעים...  מעשיהם  ומחזיקים  (בדרכם) 

וכבושים תחת ממשלת יצרם״. עכ״ל.  

 , ָמ˙ו… ָחכ¿ ַעל  ֲ‡ָו˙ו…  ַּ̇ יל  ׁƒ̆ מ¿ ƒ‰  ‰ ז∆ ו¿

ים  ּƒכ ַׁ̆ ַמח¿ ב¿ּ ָיָמיו  ל  ָכּ ך¿  ל≈ ‰ו… („)ו¿

ָל‰: ֲ‡פ≈ ר ָבּ ּ ו≈ ƒע ׁ̆ כ¿ּ ׁ ּ≈̆ ַמ ּומ¿

 

ָח„  ∆‡‰ָ ָ‡ָ„ם:  ָבּ  ׁ̆ י≈  ˙ חו… כ…ּ  ‰ ָּׁ̆ ƒֲחמ
י  ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ יָע‰,  ƒמ ּׁ¿̆ ‰ַ ַח  כ…ּ ‰ּו‡ 

ַח  כ…ּ ‰ּו‡  י  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ‰ַ ‡ּו˙,  ָ‰ר¿ ַח  כ…ּ ‰ּו‡ 

ַעם,  ַ‰ַטּ ַח  כ…ּ ‰ּו‡  י  ƒיע ƒב ָ‰ר¿ יַח,  ָ‰ר≈

בי‡ורים
שהיתה סמוכה לירושלים, יצא מלאך ה׳ והרג באות הלילה מאה ושמונים 

וחמישה אלף ראשי גייסות. 

ים" (בר‡˘י˙ מח, טו),  ƒָער ˙ ַ‰נ¿ּ ך¿ ‡∆ ָבר≈ י¿

יב,  (‰ו˘ע  ָכל"  ַוֻיּ ָ‡ך¿  ַמל¿ ל  ∆‡ ר  ׂ ַ̆ "21ַוָיּ

ָ‡ך¿  ַמל¿  ‡ ָבּ ׁ∆̆ ינּו  ƒ̂ ָמ  „ עו… ו¿  .(‰

ָל‰  י¿ ַלּ ַבּ י  ƒ‰ "22ַוי¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ם,  ָ̇ ָר ז¿ ע∆ ל¿

 ‰ ַמֲחנ≈ ב¿ּ ך¿  ַוַיּ  '‰ ַ‡ך¿  ַמל¿  ‡ ≈̂ ּ ַוי≈ ַ‰‰ּו‡ 

ים  ּƒַרב ו¿ ל‰),  יט,  ב  (מלכים  ּור"  ּׁ̆ ‡ַ

ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ י  ּƒכ נּו,  ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿  .‰ ל∆ּ ≈‡ ָכּ

ָ‡ר  ׁ¿̆ ַעל   ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ן  רו… ¿̇ ƒי לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆

מּו˙  ¿„ ּƒב ם  ≈‰ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ י-ָ‡ָ„ם,  נ≈ ב¿ּ

ו…  ׁ̆ פ¿ ַנּ ׁ∆̆  ‡ ָלּ ם, ‡∆ ָח„ ָל‰∆ ∆‡ „ יסו… ƒָח„ ו ∆‡

 ,˙ נו… יו… ל¿ ˙ ָ‰ע∆ ל ַמֲעלו… ∆‡ ‰ ָ̇ ‰ ָעל¿ ל ז∆ ׁ∆̆

 , ֲ‡ָו˙ו… ַּ̇ ָמ˙ו… ַעל  יל ָחכ¿ ׁƒ̆ מ¿ ƒ‰ ‰ י ז∆ ּƒכ(‚)

‚. כי ז‰ ‰מ˘יל חכמ˙ו 
משכן  ˙‡ו˙ו.  על 
במוח,  היא  החכמה 
היא  התאוות  משכן 
בלבו אדם. על ידי יראת 
האדם  מסוגל  שמים 
על  חכמתו  להשליט 
שביאר  וכמו  תאותו, 
רבי  הגאון  בהרחבה 
על  זצ״ל  לופיאן  אליהו 
״שופטים  הפסוק 
בכל  לך  תתן  ושוטרים 
שעריך״ (דברים טז, יח), 
לרמוז  הכתוב  שכוונת 
על חושי האדם, שקודם 
יחשוב  בהם  שישתמש 
לפני  הוא  עומד  כאילו 
שופט ומצפה לפסק דינו 
להשתמש  וכיצד  אם 

בהן. ומיהו אותו שופט? – השכל שנתן לנו הבורא, צלם אלקים הנקרא נשמה, 
כפי שנאמר: ״ויפח באפיו נשמת חיים״ (בראשית ב). הוא השופט את האדם 
על פי ציווי התורה ואזהרותיה. אמנם, עדיין זקוק ה״שופט״ ל״שוטר״ שהוא 
הממונה לבצע את פסק הדין. ומי הוא אותו שוטר? – יראת שמים, שבעזרתה 
יכול האדם להכריח את עצמו לציית לשכל. שהרי הרשעים יש להם שכל, 

בי‡ורים
ולגאלני), כענין שנאמר (בעת שהותו בבית לבן) ״ויאמר אלי מלאך האלהים 
בחלום יעקב וגו׳ אנכי האל בית אל״ (רש״י בראשית מח, טז). 21. וי˘ר ‡ל 
עליו  התחזק  יעקב,  עם  נאבק  עשו)  (שרו של  המלאך  כאשר  ויוכל.  מל‡ך 
יעקב ונצחו, וסוף היה שהודה לו המלאך על הברכות שברכו אביו לפני מותו 
ו‚ו'.  ‰‰ו‡  בליל‰  וי‰י   .22 שהן שלו).  וטען  בתחילה  עליהן  ערער  (שעשו 
לאחר שנלחם סנחריב בכוש, חזר ובא על ירושלים להלחם בה, וכשבא לנוב 

‰. לעולם יחמו„ לעלו˙ 
˘‰ו‡  מעל‰  ‡ל 
שלא  ממנ‰.  למעל‰ 
במעלות  יסתפק 
ישאף  אלא  שהשיג, 
ומי  ויותר.  יותר  לעלות 
לנו חכם כשלמה המלך 
ע״ה, שאמר עליו הכתוב ״וה׳ נתן חכמה לשלמה כאשר דבר״ (מלכים-א ה כו) 
וממנו נלמד את הדרך לזכות בחכמה, כשנתבונן מפני מה זכה לה שלמה. 
ומקרא מפורש למעלה ממנו (מלכים-א ג ה-יב): ״בגבעון נראה ה׳ אל שלמה 
וגו׳ ויאמר אלוקים שאל מה אתן לך וגו׳, ויאמר שלמה וגו׳, ונתת לעבדך לב 
שומע לשפוט את עמך להבין בין טוב לרע וגו׳, ויאמר אלוקים אליו יען אשר 
שאלת את הדבר הזה ולא שאלת לך ימים רבים ולא שאלת לך עושר וגו׳ 
ושאלת לך הבין לשמוע משפט, הנה עשיתי כדברך הנה נתתי לך לב חכם 

ונבון וגו׳״. 
אל  הרבה  תשוקתו  בעבור  ורק  אך  לחכמה  זכה  שלמה  כי  כאן  מתבאר 
החכמה, עד שלא ביקש דבר אחר זולתה, לא עושר ולא אריכות ימים, באשר 
הרמב״ם  שכתב  כמו  כלל,  ערך  להם  אין  חכמה  בלי  חיים  כי  שלמה  ידע 
 - תורה  תלמוד  בלא  ומבקשיה  חכמה  בעלי  ״וחיי  ה״א):  פ״ז  רוצח  (הלכות 
כמיתה חשובין״. על כן שאל שלמה אך ורק חכמה, ובעבור זה זכה לה, כי 
תשוקת החכמה היא המזכה את בעליה בחכמה. ומכאן נראה ללמוד ״חכם 
ויזכה  שמו,  יקרא  לב״  ״חכם  באמת  חכמה  ומבקש  השואף  אדם  מהו,  לב״ 

לחכמה כמו שכתוב: ״ובלב כל חכם לב נתתי חכמה״.    
ומצינו בתפילתו של עתניאל בן קנז: ״ויקרא יעבץ לאלקי ישראל לאמר אם 
ברך תברכני והרבית את גבולי והיתה ידך עמי ועשית מרעה לבלתי עצבי, 
ויבא אלקים את אשר שאל״ (דה״י-א ד, י). אם ברך תברכני – בתורה, והרבית 
את גבולי – בתלמידים, והיתה ידך עמי – שלא ישתכח תלמודי מלבי, ועשית 
הרע  יצר  ישגבני  שלא   – עצבי  לבלתי  כמותי,  רעים  לי  שיזדמנו   – מרעה 
לשאול  בנסיסי  הולך  הריני  לאו  ואם  מוטב,  כן,  עושה  אתה  אם  מלשנות, 

 ׁ̆ ׁ ּ≈̆ ַמ ‰ּו‡ מ¿ ׁ∆̆ ׁ̆ כ¿ּ י ּ ƒ‚ ָ‡ָ„ם ַמר¿ ׁ∆̆  , ׁ̆ ּו ׁ ּ̆ ּƒַח ַ‰מ י ‰ּו‡ כ…ּ ׁƒ̆ י ƒֲחמ‰ַ

ָ„ָבר. ב¿ּ

 

 ‰ ֻעָלּ ין פ¿ּ ≈‡ ו¿ ָ‰ָ‡ָ„ם,   ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע ם  ָלּ 23ֻכּ לּו  ַ‰ָלּ  ˙ חו… ‰ כ…ּ ָּׁ̆ ƒֲחמ
ב  ַ‰ל≈ּ 24ו¿  ,˙ חו… ַ‰כ…ּ  ˙ ׁ∆̆ ֲחמ≈ מ≈ ָח„  ∆‡ ל…‡  ב¿ּ י˙  ׂ ≈̆ ַנֲע  

ל  ב ָכּ ּ ים ַלל≈ ƒ‡י ƒב ּלּו מ¿ ≈‡‰ָ ˙ חו… ‰ כ…ּ ָּׁ̆ ƒי ֲחמ ּƒם, כ י‰∆ ≈„ ל ַעל י¿ ע≈ ּפו…

ׁ̆ ּבו…  ב י≈ ּ ם. ַ‰ל≈ י‰∆ ˙ ַ‡ֲחר≈ כ∆ ׁ∆̆ מ¿ ƒָב‰ נ ָׁ̆ ‰ ּוַמח¿ ׂ ∆̆ ָכל ַמֲע ָין, ו¿ נ¿ ƒע

ן  ‚ו… ָח‰, ַ‰ָיּ כ¿ ּׁƒ̆ ‰ַ ן ו¿ רו… ָכּ ּ ƒֲעָנָו‰, ַ‰ז‰ָ ֲ‡ָו‰ ו¿ ן ַ‰ַ‚ּ ‚ו… ˙, כ¿ּ ˙ ַרּבו… עו… ּ ≈„

ָכל  25ו¿  .˙ ַרּבו…  „ עו…  ׁ̆ י≈ ּלּו  ָכ‡≈ ו¿ ָ‰ַעּזּו˙,  ו¿  ˙ ׁ∆̆ ַ‰ב…ּ ָח‰,  מ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿

י ַ‰ּסּוָמ‡ ל…‡  ּƒכ ,˙ חו… ˙ ַ‰כ…ּ ׁ∆̆ ן ֲחמ≈ ƒמ ˙ ּ˜ו… ַחז¿ ¿̇ ƒמ ˙ עו… ּ ּלּו ַ‰„≈ ≈‡

.‰ ∆‡ ּלּו ָ‰ָי‰ רו… ƒ‡ ˙ כ¿ּ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ יּוַכל ל¿

 

י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ יַע 26ַל ּ ƒ‚‰ַ חו… ל¿ ָכל כ…ּ ל ב¿ּ ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒב י ָבּ ל¿ ּƒל ָ‡ָ„ם ַ‰נ ן ָכּ ָלכ≈
ָב‰,                       טו… ַמֲעָל‰  ל¿ ָ‡ָ„ם  יַע  ּ ƒ‚ ƒ‰ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ ָב‰,  ַ‰ּטו…

בי‡ורים
23. כולם מע˘‰ ‰‡„ם. חמשת הכוחות הללו כוללים את כל מעשה האדם. 
24. ו‰לב פועל על י„י‰ם. פירוש, הלב פועל על ידי אחד מחמשת הכוחות, 
ראתה.              שהעין  מה  חומד  הלב  אזי  ראתה  שהעין  לאחר  הראות,  כח  כגון 
25. וכל ‡לו ‰„עו˙ מ˙חז˜ו˙ מן חמ˘˙ ‰כוחו˙. לדוגמא, הלב מתגאה מכח 
השמיעה - ממה ששמע כיצד מהללים אותו, וכן מכח הראיה - ממה שרואה 
יוכל  לא  הסומא  כי  שממשיך,  (וזהו  הבריות.  בעיני  כבודו  ואת  עשרו  את 
‰טוב‰.         ל˙כלי˙   .26 הדרך.  זה  על  וכן  רואה),  היה  כאילו  להתגאות 
ששאיפתו תהיה להגיע לשלימות המעלות, דהיינו לקצה המדרגות העליונות 

ַ‰ר  ב¿ּ ן  כ…ּ ׁ¿̆ ƒי י  ƒמ ָך,  ל∆ √‰‡ָ ב¿ּ ָי‚ּור  י  ƒ31מ" ָ‡ַמר:  ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָלּ‰, 

ָין  נ¿ ƒר ָ‰ע‡ָ ׁ¿̆ ˜" (˘ם טו, ‡ ב) ּו ∆„ ∆̂ ל  ים ּופ…ע≈ ƒמ ָּ̇ ך¿  ל≈ ָך. ‰ו… ׁ∆̆ ¿„ ָ̃

˙ ָ‰ָ‡ָ„ם, ָר‡ּוי  ן ַמֲעלו… רו… ¿̇ ƒי נּו  ר¿ ַכּ ז¿ ƒ‰ ׁ∆̆ יָון  כ≈ ו¿ ם.  ָׁ̆ ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

 ‰ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ַע„   , ָרָע˙ו… ו¿ טּובו…   , נּו˙ו… ּו‚¿ יבּו˙ו…  ׁƒ̆ 32ֲח ר  ָב‡≈ ל¿ ָלנּו 

ַחר  ב¿ ƒי י ּƒכ , ך¿ ל∆ ר ַ‰מ∆ּ ַ̂ יַע ַלֲח ּ ƒ‚ַי ר, 33ו¿ ָׁ̆ ך¿ ַ‰ָיּ ר∆ ּ יל „∆ ּƒכ ׂ ¿̆ י ַ‰ַמּ נ≈ פ¿ ƒל

ָר‰           ר≈ ב¿ּ לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ יָון  כ≈ּ  ,˙ בו… ַ‰ּטו…  ˙ ּ„ו… ּƒמ ַבּ חו…  כ…ּ ָכל  ב¿ּ ו…  ׁ̆ ַנפ¿

.˙ ל∆ ח ַ‰ס…ּ ַּ̃ ƒי ˙ 35ו¿ ס…ל∆ ר̃… ַ‰פ¿ּ ז¿ ƒ34י

 

ׁ̆ ָ‡ָ„ם  י≈ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ס  ע≈ ָמ‰ ּכו… ַעל-ח≈ ‰ּו‡ ַבּ ׁ∆̆ ׁ̆ ָ‡ָ„ם  „? י≈ ַ̂ י כ≈ּ
ם  ƒ‡ י ּƒכ ָלל,  כ¿ּ ס  ע≈ ּכו… ינו…  ≈‡ ו¿ ָעָליו   ˙ ב∆ ּׁ∆̆ ֻי מ¿ ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ׁ∆̆  

 ׁ̆ י≈ ו¿ ר,  ≈̇ יו… ב ב¿ּ ַבּ‰-ל≈ ּ ¿‚ ‰ּו‡  ׁ∆̆ ׁ̆ ָ‡ָ„ם  י≈ ו¿ ים,  ƒנ ָׁ̆  ‰ ַכָמּ ַעט ל¿ מ¿

ל…‡  36ו¿ ֲ‡ָו‰  ַּ̇ ַעל  ַבּ ‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ו¿  ,„…‡ מ¿ רּוַח  ַפל  ׁ¿̆ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ר  ≈̇ יו… ר-ּ‚ּוף ב¿ּ ‰ו… ‰ּו‡ ט¿ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ , ו¿ ֲ‡ָו˙ו… ַ̇ ֲ‰ל…ך¿ ב¿ּ ו… מ≈ ׁ̆ ע ַנפ¿ ַבּ ׂ ¿̆ ּƒ̇

 ׁ̆ י≈ ו¿  , יך¿ ƒר ָ̂ ַ‰ּ‚ּוף  ׁ∆̆ ים  ƒמּוָעט ים  ƒָבר ¿„ ƒל ּלּו  ƒפ‡ֲ  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒי ל…‡  ו¿

בי‡ורים
31. מי י‚ור ב‡‰לך. מי הוא הראוי לגור במשכנך? מי ראוי לדור בירושלים 
בה.           יגור  אשר  הוא   - וביושר  כראוי  לב, מעשיו  בתום  המתנהג  קדשך?  הר 
32. ח˘יבו˙ו ו‚נו˙ו, טובו ורע˙ו. פירוש, את המדות והדעות שבלב האדם 
יוכל  הישר  בדרך  ידי שיבחר  על  לחˆר ‰מלך.  וי‚יע   .33 והרעות.  הטובות 
להגיע לעולם הבא זך ונקי. 34. יזרו˜ ‰פסול˙. את הדעות והמדות הרעות 
שבו.          הטובות  ומדות  בדעות  רק  להשתמש  שיבחר  ‰סול˙.  וי˜ח   .35 שבו. 
˘בע נפ˘ו מ‰לך ב˙‡ו˙ו. שהוא מתאוה וחפץ לכל דבר ללא גבול  36. ול‡̇ 

ומדה, אף לדברים שאינם הכרחיים לקיום גופו.

ָלם  ָ‰עו… טּוב  27ל¿ יַע  ּ ƒ‚‰ַ ל¿  „ ƒו ּ„ָ  ‰ ַ‡ָוּ ¿̇ ƒנ

ר  ׁ∆̆ ָך ֲ‡ : "28ָמ‰ ַרב טּוב¿ רו… ָ‡מ¿ ‡ ב¿ּ ַ‰ָבּ

כ),  ל‡,  (˙‰לים  יָך"  ∆‡ יר≈ ƒל  ָּ̇ ַפנ¿ ָ̂

ַנַחל  ו¿ ָך  ∆̇ י ב≈ּ ן  ׁ∆̆ ּ ∆„ ƒמ ֻין  ו¿ ר¿ ƒ29י" ר:  מ≈ ‡ו… ו¿

ֲעָל‰  ַ‰ַמּ ם" (˘ם לו, ט). ו¿ ≈̃ ׁ¿̆ ַ̇ יָך  ֲעָ„נ∆

ָ‰ָר‡ּוי  ל  ∆‡  ‡ ָלּ ∆‡30 יַע  ּ ƒ‚ ַּ̇ ל…‡  ַ‰ז…ּ‡˙ 

בעצבוני,  מת  (הריני 
ויבא   – מיד  רש״י), 
אלוקים את אשר שאל״ 

(תמורה טז.). 
תיבה  כאן  הוסיפו  חז״ל 
לא  אשר  ״מיד״,  אחת, 
נרמזה בכתוב, כי מאחר 
באופן  היתה  שהתפילה 
של: ״אם אתה עושה כן 
הריני  לאו  ואם  מוטב, 

ומות  חיים  ענין של  היא  החכמה  ששלימות  כלומר,  לשאול״,  בנסיסי  הולך 
בן  בקשתו של  להיות  צריכה  כך  ״מיד״.   – נענה  הקב״ה  כזו  לבקשה  עבורו, 
תורה מאת הקב״ה שיחונן אותו בתורה, עליו לחוש בכל נימי נפשו כי אם הוא 
זוכה לתורה – מוטב, ואם לאו, הרי הוא הולך חס ושלום לשאול בלי תקוה. המבקש 

רחמים בהרגשה כזאת נענה מיד.
ויסוד נוסף למדנו, שהבקשה צריכה להיות על המדרגה הגבוהה ביותר. על 
אף שהיה עתניאל משופטי ישראל, ושלושת אלפים הלכות שנשתכחו בימי 
אבלו של משה החזיר בפלפולו (תמורה שם), לא היה ״שבע״ ומסתפק במה 
שיש לו אלא היה ״רעב״ ומבקש הכל, ורעבונו היה באופן שאם אין לו ״הכל״ 
הרי הוא אומלל והולך לשאול, ומשום כך זכה שתתקבל תפלתו. וזהו שאמר 
הכתוב (תהלים פא, יא): ״אנכי ה׳ אלוקיך המעלך מארץ מצרים הרחב פיך 
ואמלאהו״, ופירשו רש״י והראב״ע שהכוונה לתפילה: ״הרחב פיך״ ושאל ככל 

אשר תוכל ובכל הכח, ״ואמלאהו״ מיד. (שיחות מוסר, מאמר נ״ט). 

בי‡ורים
27. לטוב ‰עולם ‰ב‡. פירוש, דוד המלך לא הסתפק להשיג רק איזשהו חלק 
המעלה  ולפיסגת  המושלם  הטוב  אל  להגיע  התאוה  אלא  הבא,  בעולם 
שבעולם הבא. 28. מ‰ רב טובך. מה מאוד רב הטוב אשר גנזת לתת ליראיך 
מן השמים,  להם  הבא  מהטוב  ישבעו  בי˙ך.  ירוין מ„˘ן   .29 הבא.  בעולם 
ומימי נחל היוצא מהעדן תשקה אותם והוא מדרך משל לרוב השפע (מצודת 
ועמלו היה להשיג  ל‰. אל האדם שכל שאיפתו  30. ‡ל‡ ‡ל ‰ר‡וי  דוד). 

ולהגיע אל תכלית המעלות הטובות. 

של  ברייתו  מתחלת 
או  צדיק  שיהיה  האדם 
רשע , וכן אין שום דבר 
האדם  את  שמושך 
(טבעו)  תולדתו  בעיקר 
כלומר,  מסוימת,  למדה 
אותו  תמשוך  שתולדתו 
לזוז  אפשר  שאי  לדבר 
ממנו, שאם כן אין מקום 
לא למצוות התורה ולא 
עי״ש.  ועונש  לשכר 
משנה׳  ה׳לחם  והקשה 
שבת  במסכת  מהגמרא 
מבואר  ששם  (קנו.) 
האדם  נולד  שבו  ש׳יום׳ 
בשעת  השולט  ׳מזל׳  או 
לידתו משפיע על טבעו 
ותירץ,  ותכונותיו, 
לומר  הגמרא  שכוונת 
נטייה  לאדם  שיהיה 
קצת לדברים אלו, אבל 
הנאמר  על  היעב״ץ  וכ״כ  טבעו.  לשנות  האדם  של  ובבחירתו  שבידו  ודאי 
דור  בכל  ושתלן  עמד  מועטים  שצדיקים  הקב״ה  ״ראה  (לח:)  יומא  במסכת 
ודור״, שלכאורה הרי הדבר תלוי בבחירת האדם, אלא שיש בני אדם שנולדו 
בטבעם להיות צדיקים, אף שגם להם עדיין יש בחירה. וכן מצינו להיפך אצל 
וסילקו  הקב״ה  מיהר  לפיכך  ולהרשיע  לשוב  בדעתו  וקל  היה  ״צדיק  חנוך, 

והמיתו קודם זמנו״ (רש״י בראשית ה, כב). 

ם  ָ̇ ‡ו… ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿ י„  ƒ̇ ָע 44ו¿ ן  ֻכָוּ מ¿  ‰ ז∆

 ׁ̆ י≈ ו¿  ,˙ עו… ּ ≈„ ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒמ ר  ≈̇ יו… ָר‰  ≈‰ מ¿

 ‡ ָלּ ∆‡ , ˙ו… ָיּ ƒר ˙ ב¿ּ ַלּ ƒח ¿̇ ּƒיָנם ָלָ‡ָ„ם ב ≈‡ ׁ∆̆

ּבו…  ƒל ‰ נ∆ ּפו… ׁ∆̆ ים ‡ו…  ƒר ֲ‡ח≈ ם מ≈ ָ̇ ָלַמ„ ‡ו…

 . ּבו… ƒל ‰ ב¿ּ ָ̇ ָעל¿ ׁ∆̆ ָב‰  ָׁ̆ י ַמח¿ ƒפ מו… ל¿ ¿̂ ַע מ≈

ר…ב  ּ‰ ב¿ּ ׁ̆ ָבּ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ ׁ̆ י≈

יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ  ׁ̆ י≈ ו¿  ,˙ מו… ˜ו… ַ‰מ¿ּ

 ‰ מ∆ ּ„ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ ַעט.  מ¿  ‰ּ ָבּ  ׁ̆ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ ל¿

ר  ׂ ָ̆ ּוָב ָיָר˜  יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ יל,  ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇  ‰ ׂ ∆̆ עו… ל¿

ּלּו  ≈‡ ָכל  ו¿ ין,  ƒל פ¿ּ ל¿ ƒּופ ַלח  ּומ∆ ם  ƒּוַמי

ָח„  ∆‡ ל  ָכּ ƒמ ח  ַּ̃ ƒל יך¿  ƒר ָ̂ ים  ƒינ ּƒמ‰ַ

ם  ƒ‡ .‰ ב≈ּ ּ‰ ַ‰ר¿ ז∆ ƒַעט ּומ ּ‰ מ¿ ז∆ ƒעּור: מ ׁƒ̆ כ¿ּ

 ‰ ב∆ּ ם ַיר¿ ƒ‡ ,‰ ‰ 45ָרז∆ י∆ ¿‰ ƒר י ׂ ָ̆ ט ַ‰ָבּ ַמע≈ י¿

בי‡ורים
נוטה במהרה  זה אלא  נולד עם טבע  כלומר, שלא  ‡ו˙ם.  ל˜בל  וע˙י„   .44
וביתר קלות לקבל תכונה זו. 45. רז‰. יחסר במאכל (והאוכלו לא ישבע עקב 

מיעוט הבשר שאכל).

ו…  ׁ̆ ַנפ¿ ע  ַבּ ׂ ¿̆ ƒ̇ ל…‡  ָחָב‰,  ר¿  ׁ̆ פ∆ נ∆ ַעל  ַבּ

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָלם,  עו… ָבּ ׁ∆̆ ן  ָממו… ל  ָכּ ƒמ

ף" (˜‰ל˙  ס∆ ע כ∆ּ ַבּ ׂ ¿̆ ƒף ל…‡ י ס∆ ב כ∆ּ ≈‰…‡37"

ּלּו  ƒפ‡ֲ לו…  י  ּ„ַ ׁ∆̆ ר-רּוַח  ַ̂ ¿̃  ׁ̆ י≈ ו¿ ט),   ,‰

‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ו¿ ָרָכיו;  ¿̂ ל  ָכּ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ף  ּ…„ ר¿ ƒי ל…‡  ו¿ מּוָעט  ָ„ָבר  ב¿ּ

רּוָט‰  פ¿ּ ל  כ≈ ‡ו… ינו…  ≈‡ ו¿ ַעל-ָי„   ı ב≈ ˜ו… 38ו¿ ָרָעב  ָבּ מו…  ¿̂ ַע ף  ַס‚≈ּ מ¿

ם  ƒי„ַ ָיּ ַבּ נו…  „ ָממו… ַ‡ב≈ּ ‰ּו‡ מ¿ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ל, ו¿ „ו… ּ‚ָ ַער  ַ̂ ‡ ב¿ּ ָלּ ּלו… ‡∆ ּׁ∆̆ ƒמ

ל     ל≈ ‰ו… 39מ¿ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ עו… ּ ≈„‰ַ ָ‡ר  ׁ¿̆ ּלּו  ≈‡‰ָ ים  ƒָרכ ּ ¿„ ַעל  ו¿  . ו… ּ̇ ַ„ע¿ ל¿

ָבב  -ל≈ 41ַרך¿ ָמן,  ַרח¿ ו¿ ָזר  ַ‡כ¿ יב,  ƒ„ָנ ו¿ ן  ƒר-ַעי ַ̂ ן,  נ≈ ‡ו… 40ו¿

ן.  ∆‰ ‡ ָבּ ≈̂ ּיו… ָכל ַכּ ב, ו¿ יı-ל≈ ּƒמ‡ַ ו¿

˙ו…  ָיּ ƒר ב¿ּ  ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇ ƒ43מ ָלָ‡ָ„ם  ָ‰יּו  ׁ∆̆ ן  ∆‰ מ≈  ׁ̆ י≈  ,˙ עו… ּ ≈„‰ַ42 ָכל  ו¿
ל ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆ עו…  ב¿ ּƒט ׁ∆̆  ˙ עו… ּ ן „≈ ∆‰ ׁ̆ מ≈ י≈ , (ו)ו¿ ַבע ּ‚ּופו… י ט∆ ƒפ ל¿

„עו˙  מ‰ן  וי˘  ו. 
ז‰  ‡„ם  ˘ל  ˘טבעו 
(הלכ׳  הרמב״ם  מכוון. 
כתב  ד)  ה,  תשובה 
גזר  לא  שהקב״ה 

בי‡ורים
37. ‡ו‰ב כסף ל‡ י˘בע כסף. מי שאוהב לאסוף כסף לא ישבע ממנו, כי 
לעולם אין די לו במה שקבץ ורוצה להרבות עוד (מצודת דוד). ואמרו חכמינו 
ז״ל (קהלת רבה פ״ג י׳): ״אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, מי שיש לו מנה רוצה 
הכתוב  דרך  על  י„.  על   ıו˜וב  .38 מאות״.  ארבע  רוצה  מאתים  מאתים, 
במשלי (יג, יא). ור״ל, שקובץ הון עם מלאכת היד. ולמרות שהונו מתרבה, עם 
כל זה אינו אוכל פרוטה משלו אלא בצער גדול. 39. מ‰ולל. ערבוב והוללות 
ושטות (רש״י קהלת ב, ב). 40. ו‡ונן. דואג. (עיין סנהדרין (ק:) ״לא תעיל דויא 
ג)              כ,  (דברים  דבר.  מכל  וירא  מבוהל  לבב.  רך   .41 בליבך״).  (=דאגה) 
43. מ˙חיל˙ ברי˙ו. שנולד עם  והתכונות של האדם.  42. ‰„עו˙. המדות 

תכונות אלו, והמה טבועות בו משעת לידתו. 

 ,˙ לו… ם חו… י‰∆ ≈̇ ו… ׁ̆ פ¿ ַנּ ׁ∆̆ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ׁ̆ ב¿ּ ך¿ י≈ י, ָכּ ƒי ר…ב ַ‰ח…ל ƒפ ל ל¿ ַ‰כ…ּ

ים  ƒל ּ ¿̂ ַע ¿̇ ƒּומ ָב‰  ַ‰ּטו… ך¿  ר∆ ּ ∆„ ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ו¿  ,˙ ‰ָ50ָרעו… ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ו¿

ן  כ≈ ו¿ ָים.  ָחל¿ י  ƒפ ל¿  „…‡ מ¿ ן  י‰∆ ֲעל≈  ‰„ָ ב≈ כ¿ּ י‡  ƒ‰ ו¿  ,‰ּ ָבּ  ˙ כ∆ ָלל∆

ב  ים ָלַרע טו… ƒר י ָ‰‡…מ¿ לּו: "‰51ו… ים ַ‰ָלּ ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ר ָבּ מ≈ ָי‰ּו ‡ו… ע¿ ַׁ̆ י¿

ַמר  ים  ƒמ ׂ ָ̆  , ך¿ ׁ∆̆ ח… ל¿ ר  ‡ו… ו¿ ר  ‡ו… ל¿ ך¿  ׁ∆̆ ח… ים  ƒמ ׂ ָ̆ ָרע,  ב  ַלּטו… ו¿

ַמר:             ¡‡ נ∆ ם  י‰∆ ַוֲעל≈ כ);   ,‰ (י˘עי‰  ַמר"  ל¿  ˜ ּוָמ˙ו…  ˜ ָמ˙ו… ל¿

" (מ˘לי ב, י‚).  ך¿ ׁ∆̆ י ח… כ≈ ַ„ר¿ ˙ ב¿ּ כ∆ ר ָלל∆ ׁ∆̆ ˙ י… חו… ים ָ‡ר¿ ƒב "‰ַ52ע…ז¿

ים,  ƒל ַ‰ֲחָכמ ∆̂ כּו ‡≈ ל¿ ? י≈ ׁ̆ פ∆ י ַ‰נ∆ּ ƒל ַנ˙ ח√ ָּ̃ ַּ̇ י‡  ƒ‰ ‰ּוַמ „ ַ̂ י כ≈ ו¿
ַע„  ם  ָ̇ ‡ו… ים  ƒ„ ַלמ¿ּ מ¿ּ ׁ∆̆  ,˙ ו… ׁ̆ ָפ ּ ַ‰נ¿ י  ≈‡ פ¿ רו… ם  ≈‰ ׁ∆̆

ם  ∆‰ ָלּ ׁ∆̆  ˙ ָרעו…  ˙ עו… ≈„ ב¿ּ ים  ƒיר ּƒכ ַ‰ַמּ ו¿ ָב‰.  ך¿ טו… ר∆ ∆„ ל¿ ירּום  ƒז ח¿ ַיּ ׁ∆̆

ָ‡ַמר  ם  י‰∆ ֲעל≈ ם,  ָ̇ ‡ו…  ‡ ַרפ≈ּ ל¿ ָחָכם  ל  ∆̂ ≈‡ ים  ƒכ ל¿ ‰ו… יָנם  ≈‡ ו¿

זּו" (מ˘לי ‡, ז).  ים ָבּ ƒיל ƒו ָמ‰ ּומּוָסר ‡¡ ל…מ…‰: "53ָחכ¿ ׁ¿̆

ב,         ַ‰ּטו… ך¿  ר∆ ּ ∆„  ׂ̆ פ…ּ ¿̇ ƒל ם  ָ̇ ֲ‡ָו ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ ָמּ ַכּ  ׁ̆ י≈

בי‡ורים
מזיק לבריאותו. 50. ‰רעו˙. הדעות והמדות הרעות. 51. ‰וי ‰‡ומרים לרע 
טוב. הוי לכם הרשעים, האומרים על ה״עבודה-זרה״ שהיא טוב, ועל עבודת 
ה׳ שהיא ״טוב״ – אומרים שהיא רע, על המעשים הרעים שיביאו עליהם חושך 
- אומרים שהם אור, ואת המעשים הטובים שה׳ עושה אור למקיימם אינם 
עושים, שמים מר למתוק ומתוק למר. 52. ‰עוזבים ‡רחו˙ יו˘ר. העוזבים 
את הדרך הישרה והנכונה כדי ללכת בדרכים חשוכות ועקלקלות. 53. חכמ‰ 

ומוסר ‡וילים בזו. בתורה ובמוסר הטיפשים פורקי העול מזלזלים.

ט  ַמע≈ ם י¿ ƒ‡ ,ם ָלּ ן ֻכּ כ≈ . 46ו¿ חו… ל¿ ƒֲחַמ˙ מ ָכל מ≈ ¡‡ ‰ נ∆ י∆ ¿‰ ƒַלח ל…‡ י מ∆

 ‡ ≈‰ י¿ ַעט,  מ¿ יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ ַבּ  ‰ ב∆ּ ַיר¿ ו¿  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ ַבּ

ל  ָ̃ ׁ¿̆ ƒָח„ מ ל ‡∆ ָכּ ƒח מ ַּ̃ ƒר י ׁ∆̆ י, ֲ‡ ƒ̃ ל. ֲ‡ָבל ַ‰ָבּ ָ̃ ל¿ ֻ̃ ֲ‡ָכל מ¿ ַ‰ַמּ

 ‰ּ ָין ַ‰ז∆ נ¿ ƒָכע ָליו. ו¿ כ¿ ‡ו… ˜ ל¿ ב ּוָמ˙ו… ֲ‡ָכל ָער≈ ‡ ַ‰ַמּ ≈‰ ָ‰ָר‡ּוי, ָ‡ז י¿

ן ָ‰ֲעָנָו‰  ‚ו… ‰, כ¿ּ ֻרב∆ּ ן מ¿ ∆‰ ח מ≈ ַּ̃ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ׁ̆ ˙: י≈ ּ„ו… ƒמ 47ב¿ּ

ן  ‚ו… ַעט, כ¿ּ ן מ¿ ∆‰ ח מ≈ ַּ̃ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ׁ̆ י≈ ן, ו¿ י‰∆ מ≈ „ו… ˙ ו¿ ׁ∆̆ ַ‰ב…ּ ו¿

ל  ≈̃ ו… ׁ̆ 48 ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ יו… ¿‰ ּƒב ן  ָלכ≈ ּיּו˙.  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ו¿ ָ‰ַעּזּו˙  ו¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ

ל…‡  ו¿ ַח˙  פ¿ ƒי עּוָרּ‰, ל…‡  ׁƒ̆  ‰ ּ„ָ ƒל מ ָכּ ƒח מ ַּ̃ ƒל ם  ƒַני ‡ז¿ ס ַ‰מ…ּ ל∆ פ∆ ב¿ּ

ָב‰. י˙ ַ‰ּטו… ƒל כ¿ ַ̇ יַע ל¿ ּ ƒ‚ַי ‰ ז∆ יף, ָבּ ƒס יו…

 

ל  ּ‚ַ ֻ‰ר¿ ׁ∆̆ ‡ו…  ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ ל¿  ‰ ט∆ נו… עו…  ב¿ ּƒט ׁ∆̆ י  ƒמ ין,  ƒב ָ̇ ו¿ ַ„ע  ּ≈̇
ַ‡ך¿   ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ּוב  ׁ̆ ָל ּבו…  ƒל ל  ∆‡ ן  ּ≈̇ ƒי ל…‡  ו¿ ָרָע‰,   ‰ ּ„ָ ƒמ ב¿ּ  

 ˙ ּ„ו… ƒמ ַעל ב¿ּ ¿‚ ƒי ַ‡ס ו¿ מ¿ ּ ƒי ׁ∆̆ ˙ו…  י‡ ‡ו… ƒב ‰ מ≈ ּ‰ - ז∆ ר ָבּ ב≈ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒי„ מ ƒמ ָּ̇

י  ƒל ח√ ‰ּו‡  ין  ƒּסּור ּ ƒי‰ַ ו¿ ַער  ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ב  ≈‡ ַ‰כ¿ּ ר…ב  ׁ∆̆ מו…  ּוכ¿  .˙ בו… טו…

י  ƒל ח√ ָבּ ׁ∆̆ מו…  ּוכ¿  ; ׁ̆ פ∆ ַ‰נ∆ּ י  ƒל ח√ ם  ≈‰  ˙ ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ ר…ב  ן  כ≈ּ ַ‰ּ‚ּוף, 

ים  ƒל ן ַ‰חו… ƒמ ׁ̆ י≈ ו¿ ˜ ַמר,  ˙ו… ַ‰ָמּ ˜ ו¿ ר ָמ˙ו… ים ַ‰ַמּ ƒֲעמ ַ‰ּ‚ּוף טו…

ב,  ַ‰ּטו… ַמֲ‡ָכל   ‡ נ≈ ו… ׂ̆ ו¿ לו…  ב  ינו… טו… ≈‡ ׁ∆̆ 49 ַמֲ‡ָכל  ל¿  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆

בי‡ורים
46. וכן כולם. שאר מיני המאכלים והתבלינים שבתבשיל כירק ומים ופלפלין, 
צריך  מהן  אחת  שבכל  ״מדות״,  בשם  נקראו  ולכן  במ„ו˙.   .47 ימעט...  אם 
ו˜ל בפלס ‰מ‡זניים. מתבונן  להשתמש במדה הנכונה ובמינון המדויק. 48.̆ 
ביושר שכלו וברוחב הבנתו. 49. ˘‡ינו טוב לו. שאינו בריא לו אלא אדרבה, 

ן,  עו… מ¿ ׁƒ̆  ׂ̆ ַחפ≈ּ מ¿ּ ׁ∆̆ ן  ‡ּוב≈ ר¿ ƒל  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ָר‡ּוי.  ָכּ  ˙ בו… ַ‰ּטו…

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ֲחַמ˙  מ≈  , ‡ו… ¿̂ מו… ינו…  ≈‡ ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿  , ירו… ּƒּוַמכ

ן  ו… ׁ̆ ל¿ ָחר  ב¿ ƒנ ף  ס∆ "כ∆ּ ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ָר‡ּוי.  ָכּ ˙ו…  ‡ו…  ׂ̆ ַחפ≈ּ מ¿

לו…  ם  ל≈ּ ַׁ̆ ל¿ ּוָב‡  רו…  ֲחב≈ ַבּ  ‰ ׁ∆̆ ּנו… ׁ∆̆ י  ƒ59מ  - כ)  י,  (מ˘לי  י˜"  ּ ƒ„ ַ̂

 ˜ ∆„ ∆̂ ל 61ו¿ ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ ˙ ַּ̇ ƒמ‡ֲ יר 60ַבּ ּƒינו… ַמכ ם ‡≈ ƒ‡ ,ל ָ̃ ׁ¿̆ ƒמ ף ב¿ּ ס∆ כ∆ּ

ף  ס∆ יַנ˙ ַ‰כ∆ּ ƒח ב¿ ּƒי 62ב ƒ̃ ינו… ָבּ ≈‡ ׁ∆̆ ל ַ‡ך¿  יר ַ‰כ…ּ ּƒם, ‡ו… ַמכ ƒַני ‡ז¿ ַ‰מ…ּ

י  ּƒכ ף,  ס∆ ַ‰כ∆ּ ו¿ ל  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ ַין  נ¿ ƒע ב¿ּ ָזּ˜  ƒנ  ˙ יו… ¿‰ ƒל ב  רו… ָ̃  ׁ̆ י ƒ‡‰ָ  ‰ ז∆  -

 ˙ חו… ָפּ ח  ַּ̃ ƒי ם  ּ‚ַ ים.  ƒ‚י ּƒ‰ַ64ס ח  ַּ̃ ƒי ו¿ ף  ס∆ כ∆ ב¿ּ ן  ָמ‡≈ 63י¿ ים  ƒָעמ פ¿ ƒל

ים  ׂ ƒ̆ ל ‡ו… ָי ַּ̃ ל ַ‰ ָ̃ ׁ¿̆ ƒח 65מ ַּ̃ ƒי ‡ ָמּ ׁ∆̆ י  ּƒכ , ל ָ‰ָר‡ּוי לו… ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ƒמ

בי‡ורים
לחפ˘ ‰מ„ו˙ ‰טובו˙ כר‡וי. כי כדי לזכות לתורה ולמידות טובות אפשרי 
(ב, ד-ה): ״אם תבקשנה  יעמול על כך, כנאמר במשלי  הדבר רק אם האדם 
הרי  תמצא״,  אלוקים  ודעת  ה׳  יראת  תבין  אז  תחפשנה;  וכמטמונים  ככסף 
שבשביל השגת התורה והחכמה חייבים לבקשם לפחות כבקשת הכסף, וכן 
להוציאו  שיטרח  למי  רק  ועומד  שמור  והוא  שהוטמן  מטמון  כמחפש 
״לא  יגיע אל היעד הרצוי, כאמרם:  – לעולם לא  יתעצל  ממחבואו. אך אם 
יגעתי ומצאתי – אל תאמין״. 59. מי ˘נו˘‰ בחבירו. מלוה התובע את חבירו 
– אם המלוה אינו  והלוה פורע למלוה כסף במשקל  הלוה שיחזיר לו חובו, 
60. ב‡מי˙˙ ‰מ˘˜ל. אם המשקל שבו שוקלים את הכסף מדוייק  מכיר... 
‰מ‡זניים. אם שתי  וˆ„˜   .61 אבני המשקולות.  באמיתת  וכן  מזייף.  ואינו 
אחת  כף  ואין  בשוה  שוה  שמשקלם  וכן  ומאוזנים,  ישרים  המאזניים  כפות 
הוא  מהלוה  שמקבל  הכסף  אם  ‰כסף.  בבחינ˙   .62 מחברתה.  יותר  כבדה 
בקי  ואינו  מאחר  ימ‡ן.   .63 (פסולת).  סיגים  בו  מעורב  שאין  ונקי,  צרוף 
בבחינת הכסף אם הוא כסף נקי ומזוקק או שמא מעורב בו סיגים, הרי יתכן 
שמבלי משים ידחה את הכסף הצרוף והמזוקק וימאן לקחתו, ותחת זה יקח 
את הכסף המעורב עם סיגים. 64. ‰סי‚ים. פסולת הכסף. 65. מ˘˜ל ‰˜ל. 

י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ם  יו… ָכל  ב¿ּ ים  ƒב ׁ¿̆ חו… ו¿ ם,  ָל‰∆ ב  ּטו… ַמ‰  ים  ƒע ¿„ יו… יָנם  ≈‡ ו¿

ָין  נ¿ ƒע‰ָ  ‰ ז∆ ו¿ ם.  י‰∆ מ≈ י¿ ל  ָכּ ים  ƒ‚י ׂ ּƒ̆ ַמ יָנם  ≈‡ ו¿ ָנ‰,  יו… ל¿ ָ‰ע∆ ַמֲעָל‰ 

נו…  רו… ס¿ יר ח∆ ּƒינו… ַמכ ≈‡ ׁ∆̆ ָח„ - 54 ים ‰ּו‡: ָ‰‡∆ ƒָבר ּ י „¿ נ≈ ׁ¿̆ ֲחַמ˙  מ≈

ן  ‡ּוב≈ ר¿ ƒל  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ים,  ּƒנ‚ֻ ַ‰מ¿ ָרָכיו  ¿„ ּƒב ין  ƒח ַמב¿ ינו…  ≈‡ ו¿

ל  ָכּ ˙ו…  ‡ו…  ׂ̆ ַחפ≈ּ י¿ ּלּו  ƒפ‡ֲ  , ירו… ּƒַמכ ינו…  ≈‡ ו¿ ן  עו… מ¿ ׁƒ̆ ל¿  ׂ̆ ַחפ≈ּ ַ‰מ¿

ל…‡  ו¿ לו…  ¿̂ ∆‡  ‡ 55ָיבו… ים  ƒָעמ פ¿ּ  ‰ ָמּ ַכּ י  ּƒכ ‰ּו,  ≈‡ ָ̂ מ¿ ƒי ל…‡  ם  ַ‰ּיו…

י„  ƒמ ָּ̇ ב  ׁ≈̆ ‰ּו‡ חו… ׁ∆̆ י 56 ּƒף-ַעל-פ‡ַ ,‰ּ ן ָ‰ָ‡ָ„ם ַ‰ז∆ ‰ּו; כ≈ּ יר≈ ּƒַיכ

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ יָון  , 57כ≈ּ י‚ו… ׂ ּƒ̆ ב, ל…‡ ַי ‰ ַ‰ּטו… ׂ ≈̆ ׂ̆ ַמֲע ַחפ≈ּ ‰ ּומ¿ ׂ ∆̆ ֲע ַמ‰ ַיּ

 . נו… רו… ס¿ יר ח∆ ּƒַמכ

ב  ׁ≈̆ חו… ו¿  , ּבו…  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ָ‰ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ ַע  ≈„ יו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ ו¿
י‚  ׂ ּƒ̆ ַ‚ם ‰ּו‡ ל…‡ ַי ˙, ו¿ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒמ ח…ז ב¿ּ ¡‡ ל∆ ם ו¿ ∆‰ ‡˙ מ≈ ≈̂ ָל

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ  ׂ̆ ַחפ≈ּ ל¿ ל  ּ ≈̂ ַע ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆ ֲחַמ˙  58מ≈ ר,  ָׁ̆ ַ‰ָיּ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ָיָמיו  ל  ָכּ

בי‡ורים
‡ינו מכיר חסרונו. אדם שחולה ואינו מודע לכך, הרי כל זמן שלא נודע   ̆.54
לו על חוליו - לא ילך לדרוש ברופאים, כמו כן אדם שאינו מכיר בחסרונותיו 
ובדרכיו המגונים, הרי לא יתקן את עצמו מאחר ואינו מודע שזקוק הוא לכך. 
55. יבו‡ ‡ˆלו ול‡ יכיר‰ו. כמה פעמים יעמוד שמעון סמוך לראובן ובכל 
56. ˘‰ו‡ חו˘ב ˙מי„ מ‰  ואינו מכירו.  יזהה אותו מאחר  זאת ראובן לא 
57. כיון  יע˘‰. הוא מתבונן תמיד מה עליו לעשות כדי להשיג את הטוב. 
˘‡ינו מכיר חסרונו. כי בכדי להשיג את הטוב המושלם אפשר רק לאחר 
שעקר והסיר את הרע שבו, בבחינת ׳סור מרע ועשה טוב׳, ולכך כל זמן שאינו 
לא  הרי  המגונות,  ובאורחותיו  הרעות  במידותיו  ואינו מבחין  חסרונו  מכיר 
58. מחמ˙ ˘מ˙עˆל  יעקרם ולא יסירם ממנו וממילא לא ישיג את הטוב. 

שתי  הם  הלשונות 
טובות  אזהרות 
הנה  כי  מאד.  ומועילות 
הוא  במעשים  הפשפוש 
כלל  על  לחקור 
בו,  ולהתבונן  המעשים 
מעשים  בהם  הנמצא 
אשר  יעשו  לא  אשר 
פי  על  הולכים  אינם 
כי כל  וחוקיו,  ה׳  מצוות 
 – מאלה  ימצא  אשר 
אך  העולם.  מן  יבערם 
החקירה  הוא  המשמוש 
אפילו במעשים הטובים 
ולראות  לחקור  עצמם, 
היש בענינם איזה פניה 
(כגון  טובה  לא  אשר 
שבח  להשיג  כוונה 
להרויח  או  מבני-אדם 
ממון) או איזה חלק רע 
(כגון מעשה טוב שעלול 
לצאת ממנו נזק בעתיד 
או שיש בו הפסד לזולת 
שיצטרך  וכדומה) 
חלש  או  הוא  וחזק  הטוב  לבחון  בבגד  כממשמש  זה  והרי  ולבערו.  להסירו 
ובלוי, כן ימשמש במעשיו לבחון תכונתם (ענינם ותוכנם) בתכלית ההבחנה 
(בהבחנה מדוקדקת עד קצה היכולת) עד שישאר (האדם בעל המעשים) זך 

ונקי (ללא פניות וחלקים רעים במעשיו)״.

ָמ˙ו…  ׁ¿̆ ƒנ  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ָ‡ז  ו¿ ּנּו,  מ∆ּ ƒמ ים  ƒ‚י ּƒס‰ַ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒ̃ ‡ל… ‰ ל≈ ָ̃ ּ ָ̃ ֻז רּוָפ‰ ּומ¿ ¿̂

ף  ר≈ ּ…̂ ַל  ‡ ≈̂ ּ ַוי≈ ף,  ס∆ ָכּ ƒמ ים  ƒ‚י ƒס "ָ‰‚ו… 

ים,  ƒ‚י ּƒירּו ַ‰ס ƒס ָיּ ׁ∆̆ י" (מ˘לי כ‰, „) כ¿ּ ƒל כ∆ּ

רּוף. ָ̂ י  ƒל ‰ ַ‰כ¿ּ י∆ ¿‰ ƒז י‡ָ

 

ינו…  ≈‡ ו¿ ָ‰ָ‚יו  נ¿ ƒמ ב¿ּ  ‰ נ∆ּ ַׁ̆ ַ‰מ¿ ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ ו¿
 ‚‰ָ נ¿ ƒמ ב¿ּ ז  ח≈ ‡ו… ָח„  ∆‡ ַמן  ז¿ בּוַע,  ָ̃  

 ‚‰ָ נ¿ ƒו… מ˙ ‡ו… ˜ מ≈ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒָח„ מ ַמן ‡∆ ּוז¿  ‰ ז∆

 ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ָכָכ‰  ו¿ ר,  ַ‡ח≈  ‚‰ָ נ¿ ƒמ ז  ח≈ ‡ו… ו¿

 ı ָחפ≈ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם  ל¿  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ָלם.  עו… ל¿

ל…‡  ּכו… ו¿ ר¿ ַע ַ„ּ ≈„ ינו… יו… ≈‡ יר ו¿ ƒל ע ∆‡ ˙ כ∆ ָלל∆

˙ו…  ‡ו… ים  ƒיכ ƒל ַ‰ּמו… ים  ƒיל ƒב ּׁ¿̆ ‰ַ יר  ּƒַיכ

ַעם  ַפּ ם,  מ≈ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒ69מ ‰ּו‡  ן  ָלכ≈ יָ‰,  ל∆ ≈‡

 ‰ ע∆ ¿̇ ƒי ו¿ ַיֲחז…ר  ו¿ ָח„,  ∆‡ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ך¿  ל≈ י≈ ַ‡ַח˙ 

בי‡ורים
69. מ˘˙ומם. מתבלבל בהליכתו ותועה בדרכו מאחר ואינו מכיר את הדרך 

הסלולה המובילה לעיר.

ל  ָכּ ƒם, מ ƒַני ‡ז¿ מ…ּ ַבּ ׁ∆̆  „ ב≈ ף ַ‰ָכּ ַכּ ף ַבּ ס∆ ַ‰כ∆ּ

ם  ƒ‡ ּלּו ƒי ָטעּו˙. ‡ו… ֲ‡פ י„≈ ƒל ‡ ּלּו ָיבו… ≈‡

ינו…  ≈‡ ם  ƒ‡ ל,  ָ̃ ׁ¿̆ ƒמ ּוב¿ ף  ס∆ כ∆ ב¿ּ י  ƒ̃ ָבּ ‰ּו‡ 

ב  ָער≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ָר‡ּוי, ‡∆ ל ּבו… ָכּ כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒמ

י  ƒ̃ ָבּ ‰ּו‡  ם  ƒ‡ ֲ‡ָבל  ים.  ƒ‚י ƒס ּפו…  ַכס¿ ב¿ּ

ל ּבו…  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒף, ּומ ס∆ ל ּוַבכ∆ּ ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ל - ַבּ כ…ּ ַבּ

ָר‡ּוי  ָכּ ם  ל≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ66מ ‰ּו‡  ָ‡ז   - ָר‡ּוי  ָכּ

 ‰ ָמּ ּ ƒ„ ן  ָלכ≈ ל.  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ַבּ ם  ל≈ ָׁ̆ ו¿ י  ƒ̃ ָנ ף  ס∆ כ∆ּ

י˜  ּ ƒ„ ּ ַ̂ י ַ‰ ּƒָחר, כ ב¿ ƒף נ ס∆ כ∆ י˜ ל¿ ּ ƒ„ ַ̂ ן  ו… ׁ̆ ל¿

ָכל  ו¿ ָ‰ָרע  ו¿ ב  ַ‰ּטו… יר  ּƒכ‰ַ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂

ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ּול¿ ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

‚ּופו…  67ב¿ּ ַח  ר≈ טו…  ˙ יו… ¿‰ ƒל ו¿ ָר‡ּוי,  ָכּ ן  ∆‰ ָבּ

ח…ז  ¡‡ ל∆ ו¿ ּו˙  ׁ̆ פ¿ּ ּƒט‰ַ ַלֲעז…ב  ָמ˙ו…  ָחכ¿ ּוב¿

 ˙ בו… ֲערו… ַּ̇ יר  ƒס‰ָ 68(ז)ּול¿ בּוָנ‰  ּ¿̇ ַבּ

˙ערובו˙  ול‰סיר  ז. 
‰סי‚ים ממנו. ה׳מסילת 
ג)  מבאר  (פרק  ישרים׳ 
בבדיקת  שלבים  שני 
לדחות  א.  המעשים: 
ב.  הרעים.  המעשים 
לזכך המעשים הטובים. 
וז״ל: ״הנה הרוצה לפקח 
הנה  שתים  עצמו,  על 
ההשקפות הצריכות לו: 
מהו  שיתבונן  האחת, 
שיבחר  האמיתי  הטוב 
בו האדם והרע האמיתי 
שינוס ממנו. והשניה, על 
הוא  אשר  המעשים 
הם  אם  לראות  עושה, 
מכלל  או  הטוב  מכלל 
הרע... ודבר זה הודיעונו 
באמרם  ז״ל  חכמינו 
לו  ״נוח  יג):  (ערובין 
יותר  נברא  לאדם שלא 
ועכשיו  משנברא, 

ששני  ותראה  במעשיו״.  ימשמש  לה:  ואמרי  במעשיו;  יפשפש   – שנברא 

בי‡ורים
אבן המשקולת ששוקלים כנגדה בשתי כפות המאזניים, האבן מכאן והכסף 
פחות.              ישקול  הכסף  גם   - הגדולה  במקום  הקטנה  האבן  יקח  ואם  מכאן, 
ב‚ופו   .67 נקי...  כסף  דהיינו  כראוי  תשלום  מקבל  כר‡וי.  מ˘˙לם   .66
יצרו  לכבוש  הרעות,  מידותיו  על  להתגבר  בגופו  להתאמץ  הן  ובחכמ˙ו. 
ולהכניע תאותו, והן להשתמש בחכמתו ולהבחין בשכלו במדות הרעות כדי 
אדם  צריך  טוב  במעשה  גם  ‰סי‚ים.  ˙ערובו˙  ול‰סיר   .68 מתוכו.  לבערן 

לבחון שהמעשה יהיה זך ונקי ושלא יהיה מעורב בו משהו מהרע.

הגאוה  כמדת  רעות 
שמים.  יראת  מונעות 
בל  אפו  כגובה  ״רשע 
ד)  י,  (תהלים  ידרוש״ 
אני  סבור  המתגאה 
ואפסי עוד, ואינו מסוגל 
מלכות  עול  עליו  לקבל 
מדת  כן  שמים. 
מדה  ה׳קשה-עורף׳ 
ועקשן  מאד,  עד  מגונה 
רצונותיו,  פי  על  רק  חי 
דבר  לשמוע  מוכן  ואינו 
אפילו  המפריע  חכמה 
להנחותיו  במעט 

ורצונותיו המוקדמות.
בשלח  בפרשת  ומצינו 
״וילונו העם  טו):  (שמות 
מה  לאמר  משה  על 
ה׳  על  ויצעק  נשתה, 
        - נסהו״  ״ושם  וברש״י  נסהו״,  ושם  ומשפט  חק  לו  שם  שם  עץ...  ה׳  ויורהו 
רחמים  עלינו  בקש  יפה  בלשון  במשה  נמלכו  שלא  ערפו  קשי  וראה  לעם 
ישראל             מכלל  התורה  תובעת  נתלוננו״.  אלא  לשתות  מים  לנו  שיהיה 
ואף           הקב״ה.  על  התלוננות  לכדי  אותם  הביאה  זו  מדה  ׳קשה-עורף׳,  מדת 
מכל          הקב״ה,  נסי  בעיניהם  הכל  וראו  סוף  ים  קריעת  לאחר  מיד  שהיו 
נותנת           וברורה, כי המדה אינה  מקום הקשיות מפריעה להתלמדות פשוטה 
שאפילו                  עצמו,  על  זאת  לראות  יכול  ואדם  רצונותיו.  על  לותר  לו 
מאשר  שונה  להתנהג  עליו  משפיעות  אינם  בעיניו  שראה  ברורים  דברים 

הורגל.
וכמו כן כל המדות כולם מפריעים ליראת שמים. ולכן כדי להשיג יראה חייב 

לעקור מקרבו את מדותיו הרעות. 
ט. ו‡ם ˙˙יר ˜˘ר ‰יר‡‰ יב„לו ממך כל ‰מ„ו˙ ‰טובו˙. מצאנו שיראת 
להשגת  והאמצעי  היסוד  היא   - עצמה  בפני  מצוה  היותה  מלבד   – שמים 

 ׁ̆ י ƒ‡ ל ָכּ י  ּƒל, כ ַלכ…ּ יַע  ƒ„ ‰ו… ׁ̆ ל¿ י≈ ן  ָלכ≈
י  י„≈ ƒל ו…  ׁ̆ ַנפ¿ י‡  ƒב‰ָ ל¿  ‰ ∆̂ ָ‰רו…

ב  ָער≈ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂  ,˙ בו… ַ‰ּטו…  ˙ ּ„ו… ƒמ

י  ּƒכ ,‰ ּ„ָ ƒּומ ‰ ּ„ָ ƒל מ ם ָכּ ƒם ע ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי

ל  ˙ ָכּ ∆̃ ז∆ ח¿ ר ַ‰ַמּ ׁ∆̆ ∆̃ י‡  ƒ‰ ם ּׁ≈̆ ‰ַ ˙‡ַ ר¿ ƒי

יסּו‰ּו  ƒנ כ¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ַלחּוט  ָמ‰  „ו… ו¿  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

רּו  ׁ¿̆ ָ̃ ו¿  ,˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ י  ר≈ חו… ך¿  ˙ו… ל¿

ל  ָכּ י˜  ƒז ַ‰ח¿ ל¿ י˙ו…  ּƒ̇ ח¿ ַ̇ ב¿ּ ים  ƒר ָׁ̆ ¿̃

 ˜ ≈̇ ָנּ ƒ‰ ב¿ּ י  ּƒכ  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡  -  ˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ

ך¿  ָכּ  ,˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ ל  ָכּ לּו  פ¿ּ ƒי ר  ׁ∆̆ ּ ∆̃ ‰ַ

 ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ  ˙ ∆̃ ז∆ ח¿ ַ‰ַמּ י‡  ƒ‰  ‰‡ָ ר¿ ּ ƒי‰ַ

לּו  ¿„ ָבּ ƒי  ,‰‡ָ ר¿ ּ ƒי‰ַ ר  ׁ∆̆ ∆̃ יר  ּƒ̇ ַּ̇ ם  ƒ‡ (ט)ו¿

ן  כ≈ ו¿ י  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ַבּ ן  כ≈ ו¿ ר,  ַ‡ח≈ ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ

ָחָכם:  ‡ ּבו… ָ‡ַמר ‰∆ ≈̂ ּיו… ַעל ַכּ י. ו¿ ƒיע ƒב ר¿ ָבּ

ר ל…‡  ׁ∆̆ ּנּו, ֲ‡ ע∆ ּ ַי‚¿ ּ¿̇ ים  ƒיל ƒס "70ֲעַמל ַ‰כ¿ּ

טו).  י,  (˜‰ל˙  יר"  ƒע ל  ∆‡  ˙ כ∆ ָלל∆ ָיַ„ע 

ים                    ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַעל  מ…ל  ַלח¿  ׁ̆ י≈ ָכך¿  ל¿

ָ„ם  ַלמ¿ּ ל¿  ,‡ ו¿ ָּׁ̆ ‰ַ י  ל≈ ַ‰ב¿ ב¿ּ ים  ƒבּוע ‰ַ71ט¿ּ

ם  ƒַני ‡ז¿ ַ‰מ…ּ ר  ׁ∆̆ י… ו¿ ל  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ  ˜ ∆„ ∆̂

ים,  ƒר ָׁ̆ ים ַ‰י¿ ƒָרכ ּ ם „¿ ˙ ָל‰∆ רו… ‰ו… ף ּול¿ ס∆ יַנ˙ ַ‰כ∆ּ ƒח יָעם ב¿ּ ƒ„ ‰ו… ּול¿

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ‰ ָלּ ƒס 72מ¿ ָחָנ˙ו…  ַ‰ב¿  ˙ ַלּ ƒח ¿̇ ּƒב ָ‰ָ‡ָ„ם  ר…ר  ב¿ ƒי ַמַען  ל¿

‰ּו‡  ו¿ ָב‰,  ַ‰ּטו… ל  ָכּ ם  ָׁ̆ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ן  ׁ≈̆ „ָ ו¿ ַרֲעָנן  ם  ָמ˜ו… ל¿ ‰ּו  י‡≈ ƒב ּ¿̇

‰ּו‡            ו¿ ים,  ׂ ƒ̆ ֲע ַ‰ַמּ ל  ָכּ ף  73סו… ‰ּו‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ם,  ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי

ָ‡ָ„ם,  ל  ָכּ ƒמ ל  ≈‡ ו… ׁ̆ מו…  ׁ¿̆ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ָל‰  ≈‡ ּׁ¿̆ ‰ַ74

 "‰‡ָ ר¿ ƒי ל¿ ם  ƒ‡ י  ּƒכ  , ך¿ ָמּ ƒע מ≈ ל  ≈‡ ׁ…˘ יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰ "ַמ‰  יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

 ‰‡ָ ר¿ ּ ƒ(ח)ַ‰י י  ּƒ̇ ל¿ ּƒב ב  ָׁ̆ ח¿ נ∆  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע ּום  ׁ̆ ין  ≈‡ ו¿ יב),  י,  („ברים 

ָר‰. ‰ו… ַ‰ט¿ּ

‰ט‰ור‰.  ‰יר‡‰  ח. 
יחזקאל׳  ׳אור  בספר 
עו)  עמוד  ומוסר,  (יראה 
יראת  להשיג  כדי  כתב: 
ראשית  חייב  שמים 
הענינים  מנפשו  לעקור 
ליראה.  המפריעים 
ורצונות  תאוות 
מתנגדות  עולם-הזה 
ליראת שמים, וכן מדות 

בי‡ורים
70. עמל ‰כסילים ˙י‚ענו. כסילותם גורם להם עמל המיגען, אשר לא למדו 
דרכי מבואות העיר (ללכת בדרך כבושה, וטורח הרבה) ומתיגע ליכנס דרך 
פחתים ובצעי המים ויגע בטביעות רגליו בבוץ (רש״י). 71. ‰טבועים ב‰בלי 
בהם  שאין  בהבלים  ושרויים  ממש,  בהם  שאין  בדברים  השקועים  ‰˘ו‡. 
73. סוף כל ‰מע˘ים. תכלית כל  72. מסיל‰. דרך סלולה וישרה.  תכלית. 
דבר ככתוב בסוף קהלת: ׳סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו 

שמור כי זה כל האדם׳. 74. ‰˘‡ל‰. הבקשה אשר ה׳ מבקש מכל אדם.

והדעה, והוא מסור בידי 
מסור  יצרו  ואין  יצרו 
שיהא  יתכן  לא  בידו, 
שבין  במצוות  שלם 
ואם  למקום,  אדם 
ידועה  במדה  מקיימן 
שאינו  מפני  רק  הוא 
התנגדות  בהן  פוגש 
המדות  אחת  מטעם 
בהפגשו  אבל  המגונות, 
לא  שלהן  בהתנגשות 
תעמוד יראתו בפניהן״!

 - מתוקנות  מדות  ללא 
אי אפשר להיות שלמים 
אדם  שבין  במצוות  אף 
למקום, ואם אם נראה לעין שמקיים מצוות בשלמות הוא רק מפני שלא בא 

לידי נסיון, ואילו בא לידי נסיון לא היה עומד בו!  
ואין  לתורה  לעלות  אותו  שמכבדים  חרד  דוגמא:  איש״  ה״חזון  לכך  ומביא 
הכיבוד מספיק לו לפי מעלתו ולכן הוא אינו עולה – מידת הכבוד שבו גרמה 

לו לעבור על: ״ועוזבי ה׳ יכלו״ – זה שקורין לו לעלות לתורה ואינו עולה.
האדם הזה מקולקל בשורשו שיצר הרע שופטו וכל עשיית מצוותיו הן פרי 
ההרגל המתאימות לכבודו ולתאוותיו ולהלך חייו, אך נסו לפגוע בו כי אז 

תתהפך הקערה על פיה! 

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ּון  ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿

ל                  ָיכו… ָחָכם  ∆‰  ,˙ ָרעו… ו¿  ˙ בו… טו…

יל  ƒס ַ‰כ¿ּ ו¿  ,˙ בו… טו… ל¿  ˙ ָ‰ָרעו…  ˙ ו… ׂ̆ 75ַלֲע

.˙ ָרעו… ˙ ל¿ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒ76מ ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע

ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒמ ינו…  ≈‡ ו¿ ך¿  ׁ∆̆ ח… ַבּ ך¿  ל≈ ‰ו… ׁ∆̆ י  ƒמ
 ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ∆‡  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ּון  ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿

ן  ‚ו… יו, כ¿ּ ָ̇ ֻכּיו… ל ז¿ ˙ ָכּ ∆„ ַ‡ב∆ּ ‰ ַ‰מ¿ ּ„ָ ƒּבו… מ

ר            ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ב¿ּ  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒ‰ַ77מ

בי‡ורים
75. לע˘ו˙ ‰רעו˙ לטובו˙. להשתמש עם המדות הרעות למטרה טובה, כגון 
הגאוה  במדת  וכן  חכמה׳.  תרבה  סופרים  ל׳קנאת  להשתמש  הקנאה  במדת 
במדת  כגון,  לרעו˙.  טובו˙  מ„ו˙   .76 ה׳׳.  בדרכי  לבו  ל׳ויגבה  להשתמש 
ובמדת אהבה, ישתמש לאהוב את  הרחמנות ישתמש לרחם על האכזרים. 
טובים,  ובמעשים  בתורה  אף שהוא מלא  במע˘יו.  ‰מ˙‚‡‰   .77 הרשעים. 
מכל מקום אסור לו להתגאות בכך, כשכל כוונתו בזה להתגדל ולהשתרר על 

בני אדם. 

ין  ≈‡ ׁ∆̆ ּוכ¿  ,˙ בו… טו…  ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ ָך  מ¿ּ ƒמ

ָר‰  ו… ּ̇ ָך  ָי„¿ ין ב¿ּ ≈‡ ,˙ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒָך מ ָי„¿ ב¿ּ

לּוָי‰  ּ¿̇ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ל  ָכּ י  ּƒ(י)כ  ,˙ וו… ¿̂ ƒּומ

״ותיראן  טובות.  מידות 
האלקים  את  המילדות 
דבר  כאשר  עשו  ולא 
מצרים  מלך  אליהן 
הילדים״  את  ותחיין 

(שמות א, יז). ובמסכת סוטה (יא:) דורשת הגמרא: ״ותחיין את הילדים – תנא 
לא דיין (למילדות) שלא המיתו אותן (את הילדים) אלא שהיו אף מספיקות 
להם מים ומזון״ (ומסייעות להחיותם, דהיינו שהיו מחביאות אותם בבתיהן 

ומגדלות אותם. רש״י).
מסירות נפשן של המילדות מוכיחה בלי ספק על מידותיהן הטובות ועל טוב 
ליבן. מדוע אין התורה מדגישה תכונות אלו? מדוע הזכירה התורה רק את 

יראת האלקים שלהן?
בספר ׳זכרון מאיר׳ מבאר, שמכח מידות טובות לבד לא היו המילדות יכולות 
הם  המלך  צו  הפרת  מתוך  כאלה  נפלאים  מעשים  שעשו.  מה  את  לעשות 
יכול  אלקים  ביראת  שספוג  מי  רק  אדם.  שבכח  ההטבה  מגבול  למעלה 
להתעלות להנהגה כזו ולהתעלם מן הסכנה הגדולה. לפיכך קבעה התורה 
את הגורם האמיתי: ״ותראין המילדות את האלקים״! ולכן - ״ולא עשו כאשר 

דבר אליהן מלך מצרים ותחיין את הילדים״.
נאמר  לא  כאן  גם  בתים״.  להם  ויעש  האלקים  את  המילדות  יראו  כי  ״ויהי 
״כאשר הטיבו עם הילדים״, אלא ״כי יראו״, ללמדך כי השכר של ״ויעש להם 
בתים״ בא עבור היראה.  הן יראו את ה׳ ולפיכך זכו לבתים של תורה ויראה, 
בתי  אמר  חד  ושמואל,  ״רב  (יא):  סוטה  במסכת  כדאיתא  מדה.  כנגד  מדה 
כהונה ולויה – אהרן ומשה. וחד אמר: בתי מלכות – דוד נמי ִמִמְרָים קאתי״. 

י. כי כל ‰˙ור‰ ˙לוי‰ ב˙י˜ון ‰מ„ו˙. כתב הגר״א (באבן שלמה פ״א): ״כל 
עבודת ה׳ תלוי בתיקון המדות, וכל החטאים מושרשים במדות, ועיקר חיות 

האדם הוא להתחזק תמיד בשבירת המדות, ואם לאו למה לו חיים״. 
כתב ה״חזון איש״ זצ״ל (אמונה ובטחון פ״ד אות ה-ו): ״מן המונחים הקיימים 
כי תיקון המדות מתיחס לאלה המצוות שהם בין אדם לחברו, וחובת היראה 
בשביל מצוות שבין אדם למקום יתברך, ומן המונח הזה קיימת הדעה כי יש 
בני אדם שלמים במצוות שבין אדם למקום יתברך וחסרים בתיקון המדות 
אל  לחודר  באמת  קיימת  זו  דעה  אין  אמנם  לחברו.  אדם  בין  רעים  והם 
פנימיות חזיון הזה. כי האמת, זה שמדותיו כברייתן ולא הותקנו על פי המוסר 
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ר. ַ‡ח≈ ˙ ל¿ ƒי ר ַ‰ַבּ כ≈ ן, ּומו… מו… ט¿ ַע ַ‰ַמּ ≈„ ינו… יו… ≈‡ , ו¿ י˙ו… ב≈ ב¿ּ

 

 ‰ ּ„ָ ƒָכל מ , ו¿ ּזו… ƒמ ‰ ָנּ ֻׁ̆ יו זו… מ¿ ָ̇ ּ„ו… ƒר…ב מ י ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ ּƒן כ נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰
ָכ‡ן  ו… ל¿ ּ̇ כ¿ ַׁ̆ ַע˙ ָ‰ָ‡ָ„ם, זו… מו… ּ„ַ ˙ פ∆ ר∆ ‰ 81טו… ּ„ָ ƒּומ 

ַחר         ב¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ ָכל  ל¿ עו…  ּ ַסי¿ מ¿ ָ‰ָרע  ר  ∆̂ י≈ ו¿ ָכ‡ן,  ל¿ ו…  ּ̇ כ¿ ַׁ̆ מו… זו…  ו¿

ר,  ָבּ ¿„ ּƒמ ַבּ ך¿  ל≈ ‰ו… ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם  ל¿  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿  .‰ּ ָבּ ׁ∆̆ חּו˙  ‰ַ82ָפּ

 ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ו¿ ים  ƒב ≈‡ ּוז¿ ים  ƒר מ≈ ּונ¿  ˙ ַוֲ‡ָריו… ים  ּƒב ּ„ֻ ּבו…  ים  ƒע ¿‚ ּופו…

ל  ם ָכּ ƒם ע ח≈ ָלּ ƒ‰ יָניו ּול¿ ˜…ַח ע≈ פ¿ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂  ‰ּ ׁ̆ ַ‰ז∆ י ƒ‡‰ָ .ים ƒ̇ י ƒח ׁ¿̆ ַמ

פּו‰ּו  ר¿ ט¿ ƒי ָח„,  ∆‡ ַ‚ע  ר∆ יָניו  ע≈ ים  ƒַיֲעל ם  ƒ‡ ו¿ ָח„,  ∆‡ ו¿ ָח„  ∆‡

ֲ‡ָו‰  ַּ̇ ‰ַ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ ָ‰ָרעו… יו  ָ̇ ּ„ו… ƒמ ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ך¿  ָכּ ים.  ƒ̃ י ּ ƒז ַ‰ַמּ

ּבו…  ƒל ב¿ּ  ˙ לו… ּ ¿‚ ל¿ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ן,  ∆‰ ָבּ  ‡ ≈̂ ַכּיו… ו¿ ַעס  ַ‰ַכּ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ו¿

     ˙ מ∆ ר ָ‰‡¡ ּבו… ‡ו… ּ ƒל ƒר מ ≈̃ ָע ם, י≈ נ≈ ּ¿̃ ַ̇ י¿ ל…‡  ם ו¿ ַעל≈ּ ¿̇ ƒי ם  ƒ‡ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇

י„"  ƒמ ָ̇ י  ּ ƒ„ ¿‚ נ∆ ל¿ י ‰'  ƒ̇ י ּ ƒו ׁƒ̆ 84" ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿  . ך¿ ׁ∆̆ ח…  ׁ̆ ָימ≈ 83ו¿

(˙‰ילים טז, ח).

בי‡ורים
תמיד  שתלך  הגר״א:  פירש  רגליהם״,  בעפר  מתאבק  והוי  לחכמים,  ועד 
אחריהם, כמו שנאמר (משלי י״ג) הולך את חכמים יחכם, ומשלו לחנוני מוכר 
בשמים שנשאר האבק בו. ובפרקי דר״א (פכ״ה) מסיים על משל זה: כך כל מי 
שהולך עם הצדיקים לוקח מדרכיהם וממעשיהם הטובים. ובאדר״נ (ו׳): בזמן 
שתלמיד חכם נכנס לעיר אל תאמר איני צריך לו, אלא לך אצלו. 81. טורפ˙ 
ומושכתו אליה.                דעתו של האדם  ונוטלת את  חוטפת  כל מדה  „ע˙ ‰‡„ם. 
82. ‰פחו˙ ˘ב‰. שיבחר בצד השלילי ביותר שבה. 83. וימ˘ חו˘ך. יהיה 
לבו חשוך מאד. 84. ˘וי˙י ‰' לנ‚„י. תמיד אחשוב כאילו ה׳ עומד נגדי ורואה 
מעשי. ומסיים הפסוק ״כי מימיני בל אמוט״, כי בעבור זה יעמוד מימיני לעזור 

 . נו… לו… ¿̃ ּƒב  „ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒּומ רו…  ל ֲחב≈ ׁ∆̆ נּו˙  ¿‚ ּƒב י„  ƒמ ָּ̇ מו…  ¿̂ ַע  ‰ ַיפ∆ּ 78ּומ¿

 ׁ̆ י≈ ו¿ ח,  ָבּ ֻׁ̆ ן מ¿ ƒַיי י˙  ƒָחב  ‡ ַמל≈ּ מ¿ּ ׁ∆̆ י  ƒמ ‰ ל¿ מ∆ ּ„ו… ׁ̆ ַ‰‰ּו‡  י ƒ‡‰ָ ו¿

ן  ƒי ַ‰ַיּ ל  ָכּ ‡ַב„  י…ּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡ ָטן,  ָ̃ ב  ∆̃ נ∆ י˙  ƒָחב ∆‰ י˙  ּƒ̇ ח¿ ַ̇ ב¿ּ

 ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ ך¿  ָכּ  ; ˙ו… ‡ו… ם  ּ…̇ ס¿ ƒי ל…‡  ם  ƒ‡ ָטן  ָּ̃ ‰ַ ב  ∆̃ ּ נ∆ ַבּ ח  ָבּ ֻׁ̆ ַ‰מ¿

י  ≈„ ַעל-י¿ ל  ַ‰כ…ּ  „ ַ‡ב≈ּ י¿ ָר‰,  ו… ּ̇  ‡ ָמל≈ ‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,‰ּ ַ‰ז∆

ם  ≈‰ ים  ּƒַעט ּומ¿ ָנּ‰.  ּ ¿̃ ַ̇ ל¿  ׁ̆ ָיחּו ל…‡  ם  ƒ‡ ַ‰ז…ּ‡˙  ָ‰ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

מו…  יר, ּוכ¿ ּƒכ‰ַ ים ל¿ ƒין ֲחָכמ ≈‡ ׁ∆̆  ׁ̆ ˙. י≈ מ∆ ים ָ‰‡¡ ƒיר ּƒכ ָלם ַ‰ַמּ עו… ָבּ

ל…‡  ך¿  ָכּ ם,  ֻסָלּ ב¿ּ  ˙ ַלֲעלו… ל  ָיכו… ָליו  ַר‚¿ י  ּ≈̇ ׁ¿̆ טּוַע  ָּ̃ ‰ַ ין  ≈‡ ׁ∆̆

‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ בּוָנ‰.  ּ¿̇ ּבו…  ין  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿  ˙‚ַ ר≈ ַמ„¿ ב¿ּ  ‰ ַיֲעל∆

ל  ָכּ ים  ׂ ƒ̆ ָיּ ׁ∆̆ ַע„  עּוָריו  נ¿ּ ƒמ ָלם  ָ‰עו… ֲ‡ַו˙  ַ̇ ב¿ּ ע  ַבּ ט¿ ƒנ ו¿ ָחָכם, 

ל  ּ‚ַ י ֻ‰ר¿ ּƒרו… ָ‰ַרע, כ ¿̂ ƒן י ˆו… ˙ ר¿ ו… ׂ̆ ַלֲע ֲ‡ָו˙ו… ו¿ ַּ̇ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ָמ˙ו… ל¿ ָחכ¿

 , ו… ׁ̆ ַנפ¿ ב¿ּ ים  ƒבּוע ¿̃ ם  ≈‰ ׁ∆̆ ַע„  ים  ƒָרע‰ָ ים  ׂ ƒ̆ ֲע ַמּ ַבּ עּוָריו  נ¿ּ ƒמ

ׁ̆ ּבו…  ּ י≈ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ˙. ו¿ ׁ̆ ָ‰ֲעו…נו… ח ָי˜ּו ַפּ ƒט 79מ ל≈ ָמּ ƒ‰ ‡…„ ל¿ ‰ לו… מ¿ ׁ∆̆ ָ̃ ו¿

ים, ַ‡ך¿ ל…‡ ָ‰ָי‰  ƒב ים טו… ƒָרכ ¿„ ּƒך¿ ב יל≈ ı ל≈ ַ‚ם ָחפ≈ יר ו¿ ּƒכ‰ַ ָמ‰ ל¿ ָחכ¿

ים,  ƒר ָׁ̆ ים ַ‰י¿ ƒָרכ ּ ¿„‰ַ ָמ‰ ו¿ ם ַ‰ָחכ¿ ∆‰ מ…ַע מ≈ ׁ¿̆ ƒים ל ƒל ַ‰ֲחָכמ ∆̂ ≈‡80

ן  מו… ׁ̆ לו… ַמט¿ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ ‰ ל¿ מ∆ „ו… ים. ו¿ ּƒכ ַׁ̆ ַמֲח ך¿ ב¿ּ ל≈ ך¿ ‰ו… ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒּומ

בי‡ורים
78. ומיפ‰ עˆמו ˙מי„ ב‚נו˙ ˘ל חברו. עורך מעשיו הטובים וחכמתו למול 
מעשי חבירו או חכמתו כדי שמתוך כך יראה שהוא מכובד וחבירו בזוי, נמצא 
מתפאר בחסרונותיו של חברו ובסכלותו, וזהו ״מתכבד בקלון חברו״, שעל ידי 
השוואה זו מכבד את עצמו בגנות חברו. 79. מפח י˜ו˘. ממלכודת המוקש 
של רשת העוונות. 80. ‡ˆל ‰חכמים. במסכת אבות (א, ד): ״יהי ביתך בית 

יַע  ּ ƒ‚ַי ָניו, ו¿ ס ָבּ נ≈ יַפר¿ ƒל ו כ≈ּ ַכל¿ ך¿ ַ‰ּלּוַח י¿ ו… ּ̇ ƒיו, ּומ ָ̇ בו… חו… ָרָכיו ו¿ ¿̂ ּו

י  ּיּור≈ ƒ̂ רּו ּבו…  ּ י¿ ַ̂ ים י¿ ƒיל ƒס ב ָ‰ָ‡ָ„ם: ַ‰כ¿ּ ך¿ ל≈ ָל‰. ָכּ „ו… ּ ¿‚ ˙ ל∆ ע∆ ˙ו… ל¿

ם  ָבּ ƒּו ל‡ יַמל¿ּ ƒן, ו ל 92ָוָ‡ו∆ ב∆ י ‰∆ ≈̃ ּו ּ̃ ƒבּו ָעָליו ח ּ¿̇ כ¿ ƒי ר, ו¿ ∆̃ ׁ∆̆ ל ו¿ ב∆ ∆‰

ב  ַּ̇ כ¿ ƒם מ ָבּ ƒבּו ַעל ל ּ¿̇ כ¿ ƒי ים  ƒיל ּƒכ ׂ ¿̆ ַ‰ַמּ ו¿ י˜;  ƒָור ל  ב∆ ∆‰ ˙ בו… ָׁ̆ ַמֲח

˙, ַע„  ּ„ו… ּƒַמ˙ ַ‰מ ָחכ¿ ˙ ו¿ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ ‰ַ „ סו… ‰ּו‡ י¿ ׁ∆̆ ים,  ƒ‰…ל ¡‡

ַנ˙  ָוּ ַכּ  ‰ ָ̇ ָ‰י¿  ‰ ָלז∆ ו¿ יַע.  ƒ̃ ָ‰ָר ז…ַ‰ר  כ¿ּ ם  ָ̇ ו… ׁ̆ ַנפ¿ ירּו  ƒ‰ ַיז¿ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

ם ַעל לּוַח  ב≈ ¿̇ ָכּ יָך,  ∆̇ ע… ב¿ּ ¿̂ ם ַעל ‡∆ ר≈ ׁ¿̆ ָ̃ 93" : רו… ָ‡מ¿ ב¿ּ ל…מ…‰  ׁ¿̆

ָך" (מ˘לי ז, ‚).  ב∆ּ ƒל

ַזך¿  ם  ƒ‡ ָנַער,  ר  ַנכ∆ּ ¿̇ ƒי ַמֲעָלָליו  ב¿ּ ם  ּ‚ַ94" ל…מ…‰:  ׁ¿̆ ָ‡ַמר   „ עו…
ַעל  ַמר  ¡‡ נ∆ סּו˜  ַ‰ָפּ  ‰ ז∆ י‡).  כ,  (˘ם   " לו… ע√ ָפּ ר  ָׁ̆ ָי ם  ƒ‡ ו¿  

מו…  כ¿ּ ם.  י‰∆ ≈̇ ּ„ו… ƒמ ר  ָכּ ƒנ ם  י‰∆ עּור≈ נ¿ּ ƒמ י  ּƒ95כ ים,  ƒָער ַ‰נ¿ּ ָחַנ˙  ַ‰ב¿

ם  ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒּומ ,˙ ׁ∆̆ ˙ ב…ּ ּ„ַ ƒם מ ∆‰ ‰ ָבּ ∆‡ ר¿ ƒים נ ƒָער ˙ ַ‰נ¿ּ ָ̂ ¿̃ ƒמ ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ ׁ∆̆

ל  ים ‡∆ ƒט ם נו… ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒָו‰, ּומ‡ֲ ַּ̇ ל ַ‰ ים ‡∆ ƒט ם נו… ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒַעּזּו˙, ּומ‰ָ -

בי‡ורים
בהם  להתבונן  לבך  שים  ‡ˆבעו˙יך.  על  ˜˘רם   .93 ושקר.  עמל  ו‡ון.   .92
י˙נכר  במעלליו  ‚ם   .94 לבך.  במחשבות  היטב  לזכרם  אותם  וחקוק  תמיד, 
בהתנהגותו.                     הוא  תמים  והאם  טהור  האם  להכיר  ניתן  בנערותו  כבר  נער. 
95. כי מנעורי‰ם נכר מ„ו˙י‰ם. במסכת ברכות (מח.) מביאה הגמרא מאמר 
השגור בפי הבריות: ״בוצין בוצין מקטפיה ידיע״, פירוש, כל דלעת ודלעת כבר 
בקטנותה לפי השרף היוצא ממנה בשעת חניטה, ניתן להכיר את איכות הפרי 
כיצד  לדעת  ניתן  בקטנותם  ממעשיהם  אדם  בבני  כן  וכמו  טוב,  יהיה  אם 

יתנהגו לכשיגדלו.

ָ‡ר   ּׁ¿̆ ƒמ ׁ̆ ָמ˙ו… ַחָלּ ָחכ¿ ‚ּופו… ּוב¿ ַל„ ‰ּו‡ ב¿ּ ּנו… ׁ∆̆ ָע‰  ָׁ̆ ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ
ם  ָ„ם ‰≈ ל¿ ָוּ ƒ‰ ם יו… ˙ 86ב¿ּ ּיו… ƒר ל ַ‰ב¿ּ י ָכּ ּƒכ ,˙ ּיו… ƒר ל ‰ַ85ב¿ּ ָכּ

יך¿  ƒר ָ̂ ָמם, 87ֲ‡ָבל ָ‰ָ‡ָ„ם  ¿̂ ַע ים ל¿ ƒע ּ ַסי¿ ים ּומ¿ ƒל כ¿ ‡ו… ים ו¿ ƒכ ל¿ ‰ו…

ָמ˙ו…                ׁ¿̆ ƒנ ל¿ ּון  ּ̃ ּƒ̇ ר  ≈̇ יו… יך¿  ƒר ָ̂ ן  ַ‚ם-כ≈ּ ו¿  , ‚ּופו… ב¿ּ ל  „ו… ּ‚ָ ט…ַרח 

ָ‰ָ‡ָ„ם  י  ּƒכ ים,  ƒב טו… ים  ƒָרכ ּ ¿„ ין  ƒב‰ָ ּול¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿ ן  ּ≈̃ ַ̇ 88ל¿

 ‰ מ∆ 90ּ„ו… ּבו…  ƒל ַ‡ך¿  ָמ‰,  ≈‰ ב¿ ּƒכ  ‚ ≈‰ 89נו…  „ ַלמ≈ּ מ¿ ל…‡  ב¿ּ ˙ו…  ָלּ ƒח ¿̇ ּƒב

 - ׁ̆ פ≈ּ ƒַי„ ט ּ‰ ב¿ּ ם ַ‰ּלּוַח ַ‰ז∆ ƒ‡ ,ב ָעָליו ּ…̇ כ¿ ƒּו‡ מּוָכן ל‰ ׁ∆̆ לּוַח  ל¿

 ‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י ל ו¿ ≈̃ ל¿ ַ̃ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ ים ַע„  ƒי ‰ֲ91ָבל טּוט≈ ר¿ ׂ ƒ̆ ט ָעָליו  ט≈ ר¿ ׂ ַ̆ י¿

ָיָניו  נ¿ ƒע ר  ∆„ ס≈ ָעָליו  ב  ּ…̇ כ¿ ƒי ָחָכם  ∆‰ ֲ‡ָבל   ,„ עו…  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ּבו… 

בי‡ורים
לי ולא אהיה נוטה לנפול. (מצודת דוד). 85. ‰בריו˙. בעלי חיים. 86. ביום 
‰ול„ם ‰ם ‰ולכים. במסכת בבא קמא (סה:) אמר רבא: שור בן יומו (ביום 
שנולד, הרי הוא כבר) קרוי שור, איל בן יומו קרוי איל. והכוונה שעגל משעה 
ובדעתו.                  במהלכו  במאכלו,  עניניו,  בכל  גדול  שור  כמו  הוא  הרי  שנולד 
גדול  טורח  יש  כשנולד  האדם  כלומר,  ‚„ול.  טורח  ˆריך  ‰‡„ם  ‡בל   .87
להוריו בטיפול גופו ובגידולו. 88. ל˙˜ן ‰חכמ‰. ללמדו דרך הישר ולעלות 
במדרגות החכמה. 89. נו‰‚ כב‰מ‰. כאמור בפסוק (בראשית ח, כא) ״כי יצר 
לב האדם רע מנעוריו״. פירוש, כי הרצונות של לב האדם הם רעים מילדותו, 
מהרגע שנולד. ובאיוב (יא, יב) ״ועיר פרא אדם יולד״, ופירש ה׳מצודת דוד׳, כי 
כל אדם כאשר יולד הוא כעיר פרא מבלי חכמה, וכאשר יכין לבו הנה ישכיל. 
90. „ומ‰ ללוח ˘‰ו‡ מוכן לכ˙וב עליו. באבות (ד, כ): ״אלישע בן אבויה 
ניר חדש...״ כשם שדיו  על  לדיו כתובה  דומה,  הוא  ילד למה  אומר, הלומד 
הכתובה על ניר חדש - שעדיין לא כתבו בו - הדיו נבלע ונדבק בו היטב, ואינו 
נמחק לעולם, כמו כן הלומד בעודו צעיר כאשר עדיין לא נחקקו במוחו ענייני 
משתכח.                ואינו  היטב  בו  נחקק  לימודו  לקבל,  פנויים  וליבו  ודעתו  העולם, 

91. ‰בלים. דברים שאין בהם ממש.

שאז  הזה,  והדיבוק 
כשיהיה זמנה להתפרש, 
מכל  לגמרי  תתפרש 
הולך  הוא  ואם  וכל. 
בדרך טוב, הוא מרחיקה 
מעצמו. והנה בזמן הזה, 
הערלה,  הרחק  שהוא 
הוא  מפיו  היוצא  ההבל 
אחרא  סיטרא  מכניע 
גדולה,  שבירה  ושוברה 
וממשיך הכח של  וחוזר 
שקיבל  התורה 
שנולד.  קודם  בראשונה 
לקבל  שהשלים  וכיון 
לו לעשות,  יש  אז  הכח, 
ולכן הוא חייב במצוות.

מ„ו˙.  ספר  ז‰  י‚. 
ירוחם  רבי  המשגיח 
זצ״ל  ליבוביץ  הלוי 
ממיר כתב (ד״ת ד, לט): 
מאדמו״ר  שמעתי  ״פעם 
על  זצ״ל  מקלם  הסבא 
נזכר  לא  השאלה מדוע 
כל  בתורה  בפירוש 
הענין והחומר של מידות [וכבר עמד על זה רבי חיים ויטאל בשערי קדושה 
ח״א שער ב]. ואם כי מידת הגאוה אמנם נזכרת בתורה, כנאמר ״ורם לבבך 
וגו׳ ״ (דברים ח, יד) ועוד כאלה, אולם מידות הכעס והקנאה וכד׳, אשר הינם 

ים  ƒ̃ ָּ̇ ע¿ 98נ∆ יָנם  ≈‡ ָנ‰  ¿̃ ּ ƒז‰ַ י  ימ≈ ּƒב ֲ‡ָבל 

י  ימ≈ ּƒב ם  ∆‰ ָבּ ָ‰יּו  ּׁ∆̆  ‰ ַמּ ƒמ ל  ַ̃ ב¿ּ

ף,  ס∆ כ∆ּ ַטס  ל¿ ים  ƒמ ּ„ו… ם  ≈‰ ו¿ ֲחרּו˙.  ַ‰ַבּ

 ‰ ֲחֻלָ„ּ ָל‰  ע¡ ∆‰ ו¿ ע  ַ̃ ר¿ ַּ̃ ַבּ ָטמּון  ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

˙ו…  יך¿ ‡ו… ƒר ָ̂  , ָמָנ˙ו… ַ‰ט¿ ך¿  ‡…ר∆ 99ב¿ּ ָעָב‰ 

ַע„   ‰ ָ̃ י ƒר מ¿ ַ‡ַחר   ‰ ָ̃ י ƒר 100מ¿ ף  ס∆ ַ‰כ∆ּ

ך¿  ָכּ  .‰ ∆‡ ַ‰ָנּ ‰ּו  ≈‡ ַמר¿ ל¿ ף  ס∆ ַ‰כ∆ּ ּוב  ׁ̆ ָיּ ׁ∆̆

 , ָ‰‚ו… נ¿ ƒּכו… ּומ ר¿ י ַ„ּ ƒפ ר ָ‰ַלך¿ ל¿ ׁ∆̆ ָ‰ָ‡ָ„ם ֲ‡

 ,˙ רּועו… ּ¿‚‰ַ  ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ י  ≈̃ מ¿ ƒע ב¿ּ ע  ַ̃ ׁ¿̆ ƒנ ו¿

ין  ב≈ּ יל  ּ ƒ„ ַ‰ב¿ 101ל¿ לו…  כ¿ ׂ ƒ̆  § ט̆… ל¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂

יל  ּ ƒ‚ ַ‰ר¿ ּול¿ ר  ‰ו… ַ‰ָטּ ין  ּוב≈  ‡ מ≈ ַ‰ָטּ

 ˙ בּועו… ˙ ט¿ ּ„ו… ּƒיּו ַ‰מ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ָ„‰ ַע„  ֲעבו… ַבּ

. ּבו… ƒל ˙ ב¿ּ ּורו… ׁ̆ ¿̃ ּו

ם  ַּ̇ ח¿ נ∆ ו¿ ב  ַּ̇ כ¿ ƒנ  ˙ ּ„ו… ƒמ ר  פ∆ ס≈  ‰ (י‚)ז∆

בי‡ורים
טמון  שהיה  הזמן  מריבוי  ‰טמנ˙ו.  ב‡ורך   .99 משתנים.  נע˙˜ים.   .98
באדמה. 100. מרי˜‰. שפשוף וניקוי לסלק כל מה שנדבק בו. 101. ל‰ב„יל. 

לדעת לחלק. 

 ˙ ּ„ו… ƒמ ל  ָכּ י  ּƒכ ַ„ע,  ו¿  .˙ בו… טו…  ˙ ַמֲעלו…

י  ימ≈ ּƒב ּבו…   ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ָ‰ָ‡ָ„ם 

י  ימ≈ ּƒב ָ‰יּו  ם  ≈‰ נּו˙,  ¿̃ ּ ƒז‰ַ ו¿ ֲחרּו˙  ַ‰ַבּ

ַמן ַ‰‰ּו‡  ּ ז¿ ַבּ ֲחרּו˙, ַ‡ך¿  ַּׁ̆ ‰ַ ו¿ „ּו˙  ל¿ ַ‰ַיּ

יָ‡ם  ƒַלֲ‰ב ם ו¿ ָ̇ ‡ו… ַ‰ר¿ ַח ל¿ ל…‡ ָ‰ָי‰ ּבו… כ…ּ

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ƒָער ַ‰נ¿ּ 96ו¿  .‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ‰ַמּ י  י„≈ ƒל

ּיּוַכל  ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ לּו˙, ‡∆ ם ַנב¿ י‰∆ ָל‰ ֲעל≈ ¿„ ּ‚ָ

ָב‰,  ך¿ ַ‰ּטו… ר∆ ּ ל ַ‰„∆ ם ‡∆ ָ̃ י ּƒ̇ ַ‰ע¿ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿

ַח  ם כ…ּ ∆‰ ין ָבּ ≈‡ ל, ו¿ ב≈ּ ַ̃ ם ל¿ ַח ָל‰∆ י נו… ּƒ(י‡)כ

ַי„  ַח˙  ַּ̇ ƒמ ר…ַח  ב¿ ƒל ו¿  ˙‡ ≈̂ ָל ָמ‰  ָחכ¿ ו¿

ל,  ב…ּ ס¿ ƒל ים  ƒיכ ƒר ¿̂ ם  ≈‰ 97(יב)ו¿ ר,  ַיס≈ּ ַ‰מ¿

ל˜בל.  ל‰ם  נוח  כי  י‡. 
על הפסוק (משלי יג, כד) 
מוסר״,  שחרו  ״ואוהבו 
דוד׳:  ה׳מצודת  ביאר 
מייסרו  בנו  את  האוהב 
בעת השחר, רוצה לומר 
יוכל  עת  בילדותו, 
אשר  לכל  לנטותו 

יחפוץ.
(שער  השל״ה  כתב 
אות  האותיות 
והמשילו  דרך-ארץ): 
בעוד  לנטיעה  זה  דבר 
שהיא ילדה יוכל האדם 
כפי  ולישרה  לנטותה 
נתגדל  אם  אבל  רצונו, 
אי  בעקמימות  האילן 
לישרו  לו  אפשר 

אחר-כך, כן משפט הנער.
ובתחילה,  כתב:  להרמח״ל  חיים׳  עץ  ׳דרך  בספר  לסבול.  ˆריכים  ו‰ם  יב. 
הפנימית,  הערלה  אך  ימים.  שמונה  אחר  אותה  בגוף, מעבירים  כשהערלה 
שהיא ערלת הלב, אינה סרה אלא לאחר שלוש עשרה שנים ויום אחד, ולכן 
כל אותו הזמן הוא פטור מן המצוות. ועם כל זה באותו הזמן צריך לייסרו, 
פורשת  היא  ואז  היטב,  ממנו  הערלה  לו שתפרד  גורם  שזה  כמו שאמרתי, 
ממנו לגמרי בזמן המוכן כנאמר למעלה, ועל כן אמר ״ירחיקנה ממנו״, ולא 
אמר ״יסירנה ממנו״, כי אין זה להסירה, כי אם בזמנה תסור...והנה כן הדבר 
הקשר  מן  להרחיקה  כדי  חיבוט  וצריך  בו,  קשורה  האולת  כי  בנער,  הזה 

בי‡ורים
96. ו‰נערים. הצעירים אף אם גבר עליהם טבע הרע עדיין אפשר... 97. ו‰ם 
ˆריכים לסבול. את דברי המייסר, מאחר ואין בהם עדיין כח וחכמה לברוח 

מתחת ידיו, ועוד שאז עדיין נפשם רכה ונוחה לקבל דברי מוסר. 

י               ƒל כ¿ּ ח  ַ̃ ו¿ מּוָסר  ַמע  ׁ¿̆ ן  ָלכ≈ ‡ּוָמ‰.  מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע יּוַכל 

           ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ  ,‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇  ‡ ֲ‰לו… יָך.  ∆̇ ּ„ו… ƒמ ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ ָך  ָי„¿ ב¿ּ ָך  ¿̇ נּו ֻ‡ָמּ

ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ו¿  ,˙ לו… „ו… ּו‚¿  ˙ ַטּנו… ¿̃  ,˙ עו… ב¿ּ ַמט¿ י  ינ≈ ƒמ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ לו… 

ַ„ע  ּ י≈ ׁ∆̆ ַע„  ַ‡ַח˙,  ָכל  ב¿ּ  ˙ נו… ¿̃ ּ ƒל ַמ‰  ַ„ע  י≈ ל…‡  ָים,  ו¿ ָׁ̆ ו¿ ם  ָכּ ר¿ ע∆

ַע             ב≈ּ ַמט¿  ‰ יז∆ ≈‡ יַ„ע  ל≈ יך¿  ƒר ָ̂ ַ‚ם  ו¿ ַע.  ב≈ּ ַמט¿ ל  ָכּ ל  ׁ∆̆ ך¿  ר∆ ע≈

˜…ל  ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ ַ‡ַחר  יָ‡ּ‰.  ƒ̂ ‰ו… ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ 102 יָ‰  ָעל∆ ָ‚ַזר  ו¿ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ַסל  ָפּ

ַ‡ַח˙            ָכל  ב¿ּ ח  ַּ̃ ƒל ַ„ע  י≈ ָ‡ז   ,‰ָ כ∆ ַיַער¿ ו¿ ַע  ב≈ּ ּוַמט¿ ַע   ב≈ּ ַמט¿ ל  ָכּ

 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ַזר  ּ‚ָ ׁ∆̆ ַע  ב≈ּ ַמט¿ ּוב¿  ,‰ ו∆ ָׁ̆ ך¿  ר∆ ע≈ 103ב¿ּ ָרָכיו  ¿̂

ס.  נ≈ ָּ̃ ƒי  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע 104ב¿ּ  ‡ ָלּ יָ‡ּ‰ ‡∆ ƒ̂ יו…  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ר  ָזּ‰≈ ƒי יָ‡ּ‰  ƒ̂ ‰ו… ל¿

ַע               ב≈ּ ּוַמט¿ ַע  ב≈ּ ַמט¿ ָכל  ב¿ּ יַע  ּ ƒ‚ַמ  ׁ̆ י ƒ‡‰ָ  ‰ּ ז∆ ׁ∆̆  ,‡ ָ̂ מ¿ ƒנ

ל…‡           ו¿ ˜…ל  ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ׁ̆ פ≈ּ ּƒט‰ַ ֲ‡ָבל  ָח‰.  מ¿ ׂ ƒ̆ ּול¿ ָב‰  טו… ל¿

    ‰ ז∆ יַע  ּ ƒ‚ ַיּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡  , ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ַסל  ָפּ ּׁ∆̆ ַמ‰  י‡  ƒ̂ יו… ו¿  , יך¿ ƒַיֲער

ל. „ו… ּ‚ָ ˜ּ ז≈ ∆‰ ל¿

ָך,  ב¿ּ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ר…ב  ַעל  ל  ָׁ̆ מ¿ ƒנ  ‰ּ ַ‰ז∆ ל  ָׁ̆ ַ‰ָמּ ח  ַ̃ י,  ƒנ ב¿ּ  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ס  ל∆ פ∆ ‰ 105ב¿ּ ּ„ָ ƒּומ ‰ ּ„ָ ƒל מ ˜…ל ָכּ ׁ¿̆ ƒ̇ ˙, ו¿ ַטּנו… ¿̃ ˙ ּו לו… „ו… ּ ¿‚

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ַ„ע  ≈̇ ו¿  ,‰ ּ„ָ ƒּומ  ‰ ּ„ָ ƒמ ל  ָכּ ך¿  ר∆ ע≈ ַ„ע  ּ≈̇ ׁ∆̆ ַע„  ָך,  ¿̇ ָמ ָחכ¿

ל…‡  ָך ו¿ ‰ ב¿ּ ָר‡∆ ‡ י≈ ל…ּ ׁ∆̆ ם  ∆‰ ר ָבּ ָזּ‰≈ ƒ‰ ל ל¿ „ו… ך¿ ַ‰ָ‚ּ ל∆ ַסל ַ‰מ∆ּ ר ָפּ ׁ∆̆ ‡ֲ

בי‡ורים
בה.               יסחרו  ולא  זו  מטבע  יקבלו  שלא  המלך  שציוה  ל‰וˆי‡‰.  ˘ל‡   .102

103. בערך ˘ו‰. למטבע. 104. בענין. באופן. 105. בפלס. ביושר. 

ַע˙,  „ ָלָ‡ָ„ם ַ„ּ ַלמ≈ּ ָמ‰ ל¿ ַע˙ ַ‰ָחכ¿ ַטַבּ ב¿ּ

י  ƒל כ¿ ƒל ׁ̆ י ƒ‡ ל ָכּ י  י„≈ ּƒב  ‰ ז∆ ר  פ∆ ˙ ס≈ יו… ¿‰ ƒל

יו  ָ̇ ּ„ו… ƒמ כו…  ו… ּ̇ ƒמ ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ נּו˙  ֻ‡ָמּ

י  ל≈ כ¿ּ ָי„ו…  ב¿ּ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ן  ָ‰ֻ‡ָמּ י  ּƒכ יו,  ׂ ָ̆ ּוַמֲע

 , ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע יּוַכל  נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ

ל…‡  נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ י  ל≈ כ¿ּ ָי„ו…  ב¿ּ ין  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ ֲ‡ָבל 

היסודיים שבמידות, לא 
נזכרו כלל בתורה?

בתירוץ  דבריו  והיו 
של  במשל  השאלה, 
לא  כמובן  אשר  חייט, 
אומן  הוא  אחד  כל 
ולהיות  זה  במקצוע 
להתלמד  צריכים  חייט 
ואפילו  דברים,  בכמה 
ואיך  המחט  לאחוז  איך 

לחייט  בד  מביא  אשר  אדם  והנה  ללמוד.  צריכים  בבד  המחט  את  לתחוב 
לתפור לו בגד, הלא יאמר לו בקצרה, הנה הבד ותפור לי בגד כפי מידתי, ולא 
יאריך להגיד לו לחייט כי יקח מחט וכי יאחוז אותו ביד ימינו וכי יאחוז אותו 
רחוקות  ולא  סמוכות  בתפירות  בהבד  המחט  את  יתחוב  וכי  ישר  באופן 
הלא  לו:  באמור  מפניו,  יגרשנו  הלא  איתו  ידבר  ככה  אם  כי  לזה.  וכדומה 
לחייט באת ולא לסנדלר, עליך רק להגיד לי איזה בגד אתה רוצה, ואני כבר 

אעשה מה שצריך לעשיית הבגד, כי חייט אני!
שטיק  (=א  ׳מלאכה׳  לישראל  הביא  הוא  ברוך  הקדוש  בעניננו.  הוא  וככה 
הוא:  ברוך  הקדוש  אמר  ה׳מלאכה׳?  ומהי  כתיקונה.  לעשותה  ארבייט) 
מי  מחפש  שאני  ה׳מלאכה׳  זוהי  ו)  יט,  (שמות  קדוש״  וגוי  כהנים  ״ממלכת 
כדי לעשות  כי  ודאי  ישראל  הבינו  לה?  ויעשנה. האתם מקבלים  שיקבלנה 
תנאים  וישנם  גדול,  אומן  ואף  אומן,  מקודם  להיות  צריכים  כזו  מלאכה 
המכשירים את האדם לאומנות זאת ה׳מלאכה׳ – ללא כעס, ללא גאוה, ללא 

כל המידות הרעות הרבות למיניהם.
ועל זה באה תשובתם: ״ויאמרו כל אשר דיבר ה׳ נעשה״ (שם שם, ח). מקבלים 
אנחנו לעשות ה׳מלאכה׳ של ״ממלכת כהנים וגוי קדוש״, ויודעים אנו ודאי את 
לזו  קודמות  אשר  המידות  הכנת  כל  המלאכה,  זו  בעשיית  הקשור  כל 
אומנות  בגד ללא  כמו תפירות  זה  הנה  תיקון המידות  בלעדי  כי  המלאכה, 
החייטות, ללא המחט והחוטים, וכל שאר הכלים המכשירים פעולת התפירה.
וזהו הענין אשר לא נזכרו בתורה עניני המידות ולא באה כל אזהרה עליהן, 
כי כל התורה וכל דיניה מיוסדות עליהן, שהרי הן הכלים לכל מעשה התורה, 

וכשמקבלים את התורה – ודאי כרוכות עמה כל המידות״. עכ״ד.  

זקוק לשלשת אלו, כי אין 
ולפי  שוים  הזמנים  כל 
מצבו באותה העת צריך 
מסוגי  באחד  להשתמש 
יצר-הרע,  כנגד  היראה 
הרוממות  יראת  אמנם 
וכלשון  מכולם,  גדולה 
מיסודי  (פ״ב  הרמב״ם 
התורה ה״ב): ״והיאך היא 
ויראתו,  לאהבתו  הדרך 
האדם  שיתבונן  בשעה 
במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהם חכמתו שאין לה ערך ולא קץ, 
הגדול...  השם  לידע  גדולה  תאוה  ומתאוה  ומפאר  ומשבח  אוהב  הוא  מיד 
ויודע  ויפחד  וירא  לאחוריו  נרתע  הוא  מיד  עצמן  האלו  בדברים  וכשמחשב 

שהוא בריה קטנה שפלה אפלה עומד בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות...״

 ˙‡ַ ר¿ ƒי: "8י ל≈ ׁ¿̆ ƒמ יל ב¿ּ ƒח ¿̇ ƒ‰ ן כ≈ ו¿ ם.  ּׁ≈̆ ‰ַ

ם:  ּ ַסי≈ ַע˙: (מ˘לי ‡, ז), ּומ¿ י˙ ָ„ּ ׁƒ̆ ‡ ‰' ר≈

ל" (˘ם  ַ‰ָלּ ¿̇ ƒ̇ י‡  ƒ‰ '‰ ˙‡ַ ר¿ ƒי ‰ ָּׁ̆ ƒ‡9"

ל  ָכּ ƒמ יר  ׁƒ̆ ָע ָ‰ָי‰  ל…מ…‰  ׁ¿̆ 10ּו ל).  ל‡, 

כז):           י,   ‡ (מלכים  יב  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ָ‰ָ‡ָ„ם, 
ם  ƒַלי ָׁ̆ ירּו ּƒף ב ס∆ ˙ ַ‰כ∆ּ ך¿ ‡∆ ל∆ ן ַ‰מ∆ּ ּ≈̇ ּ ƒ11ַוי"

ל  "‰ֲ12ב≈ ַמר  לו…  ‰ ָנ‡∆ לו…  ים",  ƒָבנ‡ֲ ַכּ

בי‡ורים
הדיוט ומלך, טפש וחכם, עני ועשיר. כלומר, בטרם שמלך היה הדיוט, ובטרם 
זכה לחכמה הרבה ולעושר הרב שנתן לו הקדוש ברוך הוא היה כטפש וכעני 
לעומת מה שהיה בזמן שפע חכמתו ועשרו. 8. יר‡˙ ‰' ר‡˘י˙ „ע˙. פירוש, 
בראשית למוד הדעת יקנה יראת ה׳, כי הלא אוילים ורשעים בזו את החכמה 
והמוסר, ואם לא יקנה יראת ה׳ בראשיתה, מה תועלת בלמודה, הלא יבזה 
אותה וימאס בה (מצודת דוד). 9. ‡˘‰ יר‡˙ ‰' ‰י‡ ˙˙‰לל. רק אשה יראת 
ה׳ אותה ראוי להלל. 10. ו˘למ‰ ‰י‰ ע˘יר מכל ‰‡„ם. כלומר, אילו אדם 
אחר היה מזהיר על יראת-שמים, לא היו דבריו מקובלים על העולם, כי היו 
אומרים: מאחר ואין לו ענין בעושר ותענוגי העולם הזה, ולא טעם מטובת 
העולם הזה כלום, אלא כל פניותיו הוא רק בעניני יראת ה׳, לכך הוא מזהיר 
על יראת ה׳, כי כל תענוגי העולם הזה נחשבים אצלו להבל. 11. וי˙ן ‰מלך 
‡˙ ‰כסף בירו˘לים כ‡בנים. הניחם ברחוב העיר כאבנים, ובעבור כי היו 
‰בל   .12 דוד).  (מצודת  וללקחם  לגנבם  מהאפשר  היה  לא  המשקל,  רבי 
הזהירם  הבל״,  הכל  הבלים  ״הבל  לבני-אדם:  אמר  המלך  שלמה  ‰בלים. 
לההביל ולהמאיס את ההבלים, מה שהכל הבל, אשר בשום אופן לא יצמח 

ָמ‰ ָ„ּ ¿̃ ‰ַ

              ˙ ∆‡2 ָמע,  ׁ¿̆ ƒנ ל  ַ‰כ…ּ ָבר  ּ„ָ ף  1סו…

יו  ָ̇ ו… ¿̂ ƒמ  ˙ ∆‡ ו¿ ָר‡  י¿ ים  ƒ‰…ל ¡‡‰ָ

יב,  (˜‰ל˙  ָ‰ָ‡ָ„ם  ל  ָכּ  ‰ ז∆ י  ּƒ3כ ר,  מו… ׁ¿̆

ל  ָכּ ƒמ ָ‰ָי‰  ל  „ו… ּ‚ָ ָחָכם  ל…מ…‰  ׁ¿̆ 4 י‚). 

ַ‡ַחר     ים, ו¿ ƒנ יו… ל¿ ַעל ָ‰ע∆ ים ו¿ ƒנ ו… ּ̇ ח¿ ַּ̇ ך¿ ַעל ַ‰ ל∆ ָ‰ָי‰ 5מ∆ ָ‰ָ‡ָ„ם, ו¿

 , ָמ˙ו… יַע ָחכ¿ ƒ„ ‰ו… ים ו¿ ƒָבר ּ ל ַ‰„¿ ‰ ָכּ ָסּ ƒנ ים 7ו¿ ׂ ƒ̆ ֲע ל ַ‰ַמּ ָרָ‡‰ ָכּ ׁ∆̆ 6

 ˙‡ַ ר¿ ƒי ‰ּו‡  ָבר  ּ„ָ ל  ָכּ ל  ׁ∆̆ ף  (‡)סו… ָ‡ַמר:  ו¿ ָבָריו  ּ ¿„ ל  ָכּ ם  ַ̇ ָס

‡. סוף ˘ל כל „בר ‰ו‡ 
יראת  מהו  ‰˘ם.  יר‡˙ 
הלוי״  ״בית  בספר  השם? 
(פרשת בראשית) האריך 
שלשת  את  לבאר 
מדרגות היראה: א) יראת 
העונש. ב) יראה מאהבה. 
ג) יראת הרוממות. האדם 

בי‡ורים
1. סוף „בר. פסוק זה אמרו שלמה המלך - החכם מכל אדם. ופירושו, סוף 
דבר הכל נשמע -  כל מה שהאדם עושה נשמע הוא לפני הקב״ה ולא נכחד 
מה שהזהיר  שלא לעבור על דבריו  יר‡.  2. ‡˙ ‰‡ל˜ים  לכן...  ממנו דבר. 
שלא לעשות. ואת מצותיו שמור - לעשותם. 3. כי ז‰ כל ‰‡„ם. כי לדבר הזה 
ה,  (מלכים-א׳  כנאמר  ‰י‰.  ‚„ול  חכם  ˘למ‰   .4 (רש״י).  האדם  כל  נברא 
ט-י-יא): ״ויתן אלקים חכמה לשלמה ותבונה הרבה מאד ורוחב לב כחול על 
קדם...ויחכם  בני  כל  מחכמת  חכמת שלמה  רבוי)  (מלשון  ותרב  הים.  שפת 
היתה  ‰עליונים. מלכות שלמה  ועל  ‰˙ח˙ונים  על  מלך   .5 האדם...״  מכל 
שונה מזו של שאר מלכים, שמלך הן על הברואים העליונים, דהיינו הֵשדים 
– החיים בעולם הזה התחתון. בגמרא  והן על הברואים התחתונים  (רש״י), 
ה׳״.  כסא  על  ״וישב שלמה  כג):  כט,  הימים-א  (דברי  מהנאמר  זאת  למדים 
ומפרש המהרש״א ש״כסא ה׳ ״ רומז לשמים, והשדים שטים באויר שמתחת 
על  שולט  שהוא  באופן  בשמים,  כביכול  יושב  שכששלמה  ונמצא,  לשמים. 
כל  על  הזה  העולם  את  ראה  ‰מע˘ים.  כל  ˘ר‡‰   .6 שמתחתיו.  השדים 
תענוגותיו, וכמו שאמר (קהלת ז, טו): ״את הכל ראיתי בימי הבלי״. 7. ונס‰ כל 
‰„ברים. התנסה בכל המצבים, כמבואר במדרש (קהלת א, יג) ששלמה היה 

א'
ם 

יו
ב' 

ע 
בו

ש

בי‡ורים
אשר יוכל להגיע ולהשיג מהן, ושלא יסתפק בפחות מכן. 

ַמֲעָל‰  ל  ∆‡  ˙ ַלֲעלו… מ…„  ַיח¿ ָלם  עו… (‰)ל¿

יַע  ּ ƒ‚ ַיּ ׁ∆̆ ַע„   ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ָל‰  ַמע¿ ל¿ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ָלם  עו… ל¿ יַע  ּ ƒ‚ַי  ‰ ז∆ ָבּ ָב‰,  ַ‰ּטו… י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ ַל

ָבר  ּוכ¿  .‡ ַ‰ָבּ ָלם  עו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ מּול  ּ¿‚‰ַ



ˆ„י˜ים עיונים‡רחו˙  ‰˜„מ‰

של  וקיומם  בריאתם 
היא  בני-אדם  רוב 
המלומד  ׳האדם  בשביל 
ופלאי, לא  נדיר  הפרוש 
באחד  יחיד  אלא  ימצא 
בני  כל  ושאר  הדורות׳. 
אלא  נבראו  לא  אדם 
זה, או כדי  לצורך אדם 
אם  שהרי  לשמשו, 
בעצמו  לטרוח  יצטרך 

ולהכין לו את צרכיו, לא יהיה לו פנאי ללימודו, או כדי להיות לו לחברה.

ָ‰ָ‡ָ„ם  י  ּƒכ ָר‰,  ָׁ̆ ַ‰י¿ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ˙ו…  רו… ‰ו… ל¿

י ָ‡נּו  ּƒם, כ ּׁ≈̆ ‰ַ י  נ≈ פ¿ ƒל „…‡ יב מ¿ ƒּו‡ ָחב‰

ים  ׁƒ̆ מ¿ּ ַׁ̆ מ¿ ים  ƒכ‡ָ ל¿ ַ‰ַמּ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ רו…

ינּו      ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ י˜,  ּ ƒ„ ַ̂ ָ‡ָ„ם  י  כ≈ ר¿ ָ̂ ב¿ּ

ַיֲע˜…ב:  ו¿ ָח˜  ¿̂ ƒי 19ו¿ ינּו  ƒב‡ָ ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ 18ב¿ּ

ָרע  ל  ָכּ ƒמ י  ƒ̇ …‡ ל  ≈‡ ּ…‚‰ַ ָ‡ך¿  ל¿ "‰ַ20ַמּ

בי‡ורים
את אדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו, ראה מעשי כמה 
שלא  דעתך  תן  בראתי,  בשבילך   - שבראתי  מה  וכל  הן,  ומשובחין  נאים 
כלום  [הקב״ה]  אמר  (קח.):  סנהדרין  ובמסכת  עולמי.  את  ותחריב  תקלקל 
בראתי בהמה וחיה אלא בשביל אדם. ובמשנה סוף קידושין (פב.): והלא לא 
נבראו אלא לשמשני. וברש״י (בראשית ו, ז): הכל נברא בשביל האדם וכיון 
שהוא כלה מה צורך באלו. 18. ב‡בר‰ם ‡בינו. שבאו אליו שלשת המלאכים 
כשחיפש אורחים, והמלאך רפאל בא לרפאותו והמלאך מיכאל לבשר לשרה 
על הולדת יצחק. גם אצל שרה מצינו כשלקחה פרעה, ״אומרת למלאך הך 
והוא מכה״ (רש״י בראשית יב, יז), וכן (שם כ, ד) ״ואבימלך לא קרב אליה״ – 
המלאך מנעו (רש״י).  והגר אמרה (שם טז, יג) ״הגם הלום ראיתי אחרי רואי״ 
– אחרי רואי אותם בביתו של אברהם ששם היתה רגילה לראות מלאכים 
(רש״י). 19. ויˆח˜ ויע˜ב. בעקידת יצחק נאמר (בראשית כב, יא-יב): ויקרא 
אליו מלאך ה׳ מן השמים... ויאמר אל תשלח ידך אל הנער (לשחוט אותו) ואל 
את  לעכב מלשלח  בתואל  שרצה  כן מצינו  מום).  (אפילו  מאומה  לו  תעש 
 – יעקב  ואצל  נה).  כד,  (רש״י שם  והמיתו  ובא מלאך  ליצחק  רבקה להנשא 
״והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו״ – מלאכים שליווהו בארץ אין יוצאים 
חוצה לארץ ועלו לרקיע, וירדו מלאכי חוצה לארץ ללוותו (רש״י שם כח, יב). 
וכן ״וישלח יעקב מלאכים״ – מלאכים ממש (רש״י). 20. ‰מל‡ך ‰‚ו‡ל ‡ו˙י 
(להצילני  בצרתי  ה׳)  (מאת  אלי  להשתלח  הרגיל  המלאך  אמר,  יעקב  ו‚ו'. 

ַלֲעס…˜  ין  ≈‡ ו¿ ב),   ,‡ (˜‰ל˙  ים"  ƒָבל‰ֲ

נּו  ‰ ַרב≈ּ ׁ∆̆ ן מ… כ≈ ם. ו¿ ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי ‡ ב¿ּ ָלּ ∆‡

 ‰ ָּ̇ ַע "13ו¿ ָ‡ַמר:  ם  לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו 

 , ך¿ ָמּ ƒע ל מ≈ ≈‡ יָך ˘…ׁ ל…‰∆ ל ָמ‰ ‰' ‡¡ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי

ך¿  ל∆ „ ַ‰מ∆ּ ƒו ן ָ„ּ כ≈ יָך" („ברים י, יב). ו¿ ל…‰∆ ¡‡ '‰ ˙ ∆‡ ‰‡ָ ר¿ ƒי ם ל¿ ƒ‡ י ּƒכ

ַ‡˙ ‰'" (˙‰לים  ר¿ ƒָמ‰ י י˙ ָחכ¿ ׁƒ̆ ‡ ר: "14ר≈ מ≈ ם ‡ו… לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו 

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… י  רּו‡≈ ב¿ּ ַחר  ב¿ ƒמ ָ‰ָ‡ָ„ם  ין  ƒ‡ רו… ָ‡נּו  ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ּ ƒּומ י).  ˜י‡, 

ָמ‰  ָׁ̆ ּ ׁ̆ ּבו… ַ‰נ¿ ּ י≈ ׁ∆̆  , ˆּוָר˙ו… ן ב¿ּ ָּ̃ ֻ̇ י ‰ּו‡ מ¿ ּƒן 15כ ו… ּ̇ ח¿ ַּ̇ ָלם ַ‰ עו… ָבּ

‰ּו‡  ׁ∆̆ 16  ‰ ז∆ ָכל  ו¿ ים,  ƒנ ו… ּ̇ ח¿ ַ̇ ו¿ ים  ƒנ יו… ל¿ ָ‰ע∆  „ סו…  ˙ נ∆ נ∆ ּבו… ¿̇ ּƒמ‰ַ

ָלם  עו… ָבּ ָר‡  ב¿ ּƒנ ּׁ∆̆ ָכל ַמ‰  ָלם, 17ו¿ ּ‰ ָ‰עו… ז∆ ƒמ ˙ נו… ָוּ ַ‰ַכּ ל  ָכּ ַין  נ¿ ƒע

 ˙ מ∆ ¡‡ ַר˙  ו… ּ̇ ָלָ‡ָ„ם  ָנ‰  ּ¿̇ ƒנ  ‰ ז∆ ַוֲעבּור   , ּכו… ר¿ ָ̂ ל¿ ל  (ב)ַ‰כ…ּ  ‰ּ ַ‰ז∆

יתרה  לˆרכו.  ‰כל  ב. 
הרמב״ם  כתב  מזו 
לפירוש  (בהקדמה 
בבני  שגם  המשניות), 
סיבת  עצמם  האדם 

בי‡ורים
מהם תכלית ראוי ויקר. (שם). [הבל – דבר שאין בו ממש, כמו הבל-פה, וכן 
וילכו אחרי ההבל (ירמיה ב, ה). (שם)]. 13. וע˙‰ י˘ר‡ל מ‰ ‰' ‡ל‰יך ˘ו‡ל 
מעמך. אחרי שהוכיח משה את בני ישראל על כל החטאים בהם הכעיסו את 
אוהב  שהקב״ה  האהבה  בגלל  להם:  אמר  במדבר,  שנה  ארבעים  הקב״ה 
אתכם, כיפר על חטאיכם. ועכשיו מה ה׳ אלוקיך מבקש ממך? רק שתפחד 
לימוד  שבתחילת  הוא  הנכון   .'‰ יר‡˙  חכמ‰  ר‡˘י˙   .14 אלוקיך.  מה׳ 
מ˙ו˜ן  ‰ו‡  כי   .15 דוד).  (מצודת  ה׳.  יראת  בלבו  האדם  ישריש  החכמה 
אותו  ועשה  אלוקים)  (בצלם  בצורה שלו  האדם  את  יצר  הקב״ה  בˆור˙ו. 
דומה לו, שהוא מבין וחושב, לא כמו כל החיות שאינן חושבות ואינן מבינות 
מאומה. 16. ˘‰ו‡ ענין כל ‰כונו˙. שהאדם הוא תכלית כל הבריאה, והוא 
נבר‡  הכונה העיקרית והמטרה המרכזית בבריאת העולם הזה. 17. וכל מ‰̆ 
בעולם ‰ז‰ ‰כל לˆרכו. כמובא במדרש קהלת על הפסוק ״ראה את מעשה 
האלהים כי מי יוכל לתקן את אשר עותו״ (קהלת ז, יג) בשעה שברא הקב״ה 

שדרכם  הם  ויודעים 
כן  פי  על  ואף  למיתה, 
ברשעותם  הם  נשארים 
(שבת לא, ב), ומדוע אין 
דרכם?  את  עוזבים  הם 
לפי שחסרה להם יראת 

שמים!
היא   - שמים  יראת 
על  המושלת  החכמה 
תאוותיו ומפקחת על כל 

חושיו של האדם.
ימיו  כל  ו‰ולך   .„
וממ˘˘  במח˘כים 
כעור ב‡פיל‰. ה״מסילת ישרים״ (פ״ג) מבאר בהרחבה, שהחושך גורם לשני 
וז״ל: ״כי היצר מסמא את עיניו (עיני-שכלו)  מיני טעויות: העלמה והחלפה. 
ממש, והנה הוא כהולך בחושך, שיש לפניו מכשולות ואין עיניו רואות אותם. 
והוא מה שאמרו זכרונם לברכה (ב״מ פג:) ״תשת חושך ויהי לילה״ (תהלים 
קד, כ) – זה העולם-הזה, שדומה ללילה. והבן כמה נפלא המאמר האמתי הזה 
לו  אפשר  טעויות  מיני  שני  הלילה,  חושך  הנה  כי  בו.  להבין  שמעמיק  למי 
שיגרום לעין האדם: או שיכסה את העין עד שלא יראה מה שלפניו כלל, או 
שיטעה אותו עד שיראה לו עמוד כאילו הוא אדם, ואדם כאילו הוא עמוד. כן 
חמריות וגשמיות העולם-הזה, הנה הוא [כ]חושך הלילה לעין השכל, וגורם 
לו שתי טעויות: אינו מניח לו שיראה המכשולות שבדרכי העולם, ונמצאים 
תחילה...  פחד  שהגיעם  מבלי  ואובדים  ונופלים  לבטח  הולכים  הפתאים 
והטעות השני, והוא קשה מן הראשון, הוא – שמטעה  ראיתם עד שרואים 
מתחזקים  כך  ומתוך  רע,  הוא  כאילו  והטוב  טוב  ממש  הוא  כאילו  הרע 
החושך  תחת  היותם  מפני  זה  וכל  הרעים...  מעשיהם  ומחזיקים  (בדרכם) 

וכבושים תחת ממשלת יצרם״. עכ״ל.  

 , ָמ˙ו… ָחכ¿ ַעל  ֲ‡ָו˙ו…  ַּ̇ יל  ׁƒ̆ מ¿ ƒ‰  ‰ ז∆ ו¿

ים  ּƒכ ַׁ̆ ַמח¿ ב¿ּ ָיָמיו  ל  ָכּ ך¿  ל≈ ‰ו… („)ו¿

ָל‰: ֲ‡פ≈ ר ָבּ ּ ו≈ ƒע ׁ̆ כ¿ּ ׁ ּ≈̆ ַמ ּומ¿

 

ָח„  ∆‡‰ָ ָ‡ָ„ם:  ָבּ  ׁ̆ י≈  ˙ חו… כ…ּ  ‰ ָּׁ̆ ƒֲחמ
י  ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ יָע‰,  ƒמ ּׁ¿̆ ‰ַ ַח  כ…ּ ‰ּו‡ 

ַח  כ…ּ ‰ּו‡  י  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ‰ַ ‡ּו˙,  ָ‰ר¿ ַח  כ…ּ ‰ּו‡ 

ַעם,  ַ‰ַטּ ַח  כ…ּ ‰ּו‡  י  ƒיע ƒב ָ‰ר¿ יַח,  ָ‰ר≈

בי‡ורים
שהיתה סמוכה לירושלים, יצא מלאך ה׳ והרג באות הלילה מאה ושמונים 

וחמישה אלף ראשי גייסות. 

ים" (בר‡˘י˙ מח, טו),  ƒָער ˙ ַ‰נ¿ּ ך¿ ‡∆ ָבר≈ י¿

יב,  (‰ו˘ע  ָכל"  ַוֻיּ ָ‡ך¿  ַמל¿ ל  ∆‡ ר  ׂ ַ̆ "21ַוָיּ

ָ‡ך¿  ַמל¿  ‡ ָבּ ׁ∆̆ ינּו  ƒ̂ ָמ  „ עו… ו¿  .(‰

ָל‰  י¿ ַלּ ַבּ י  ƒ‰ "22ַוי¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ם,  ָ̇ ָר ז¿ ע∆ ל¿

 ‰ ַמֲחנ≈ ב¿ּ ך¿  ַוַיּ  '‰ ַ‡ך¿  ַמל¿  ‡ ≈̂ ּ ַוי≈ ַ‰‰ּו‡ 

ים  ּƒַרב ו¿ ל‰),  יט,  ב  (מלכים  ּור"  ּׁ̆ ‡ַ

ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ י  ּƒכ נּו,  ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿  .‰ ל∆ּ ≈‡ ָכּ

ָ‡ר  ׁ¿̆ ַעל   ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ן  רו… ¿̇ ƒי לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆

מּו˙  ¿„ ּƒב ם  ≈‰ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ י-ָ‡ָ„ם,  נ≈ ב¿ּ

ו…  ׁ̆ פ¿ ַנּ ׁ∆̆  ‡ ָלּ ם, ‡∆ ָח„ ָל‰∆ ∆‡ „ יסו… ƒָח„ ו ∆‡

 ,˙ נו… יו… ל¿ ˙ ָ‰ע∆ ל ַמֲעלו… ∆‡ ‰ ָ̇ ‰ ָעל¿ ל ז∆ ׁ∆̆

 , ֲ‡ָו˙ו… ַּ̇ ָמ˙ו… ַעל  יל ָחכ¿ ׁƒ̆ מ¿ ƒ‰ ‰ י ז∆ ּƒכ(‚)

‚. כי ז‰ ‰מ˘יל חכמ˙ו 
משכן  ˙‡ו˙ו.  על 
במוח,  היא  החכמה 
היא  התאוות  משכן 
בלבו אדם. על ידי יראת 
האדם  מסוגל  שמים 
על  חכמתו  להשליט 
שביאר  וכמו  תאותו, 
רבי  הגאון  בהרחבה 
על  זצ״ל  לופיאן  אליהו 
״שופטים  הפסוק 
בכל  לך  תתן  ושוטרים 
שעריך״ (דברים טז, יח), 
לרמוז  הכתוב  שכוונת 
על חושי האדם, שקודם 
יחשוב  בהם  שישתמש 
לפני  הוא  עומד  כאילו 
שופט ומצפה לפסק דינו 
להשתמש  וכיצד  אם 

בהן. ומיהו אותו שופט? – השכל שנתן לנו הבורא, צלם אלקים הנקרא נשמה, 
כפי שנאמר: ״ויפח באפיו נשמת חיים״ (בראשית ב). הוא השופט את האדם 
על פי ציווי התורה ואזהרותיה. אמנם, עדיין זקוק ה״שופט״ ל״שוטר״ שהוא 
הממונה לבצע את פסק הדין. ומי הוא אותו שוטר? – יראת שמים, שבעזרתה 
יכול האדם להכריח את עצמו לציית לשכל. שהרי הרשעים יש להם שכל, 

בי‡ורים
ולגאלני), כענין שנאמר (בעת שהותו בבית לבן) ״ויאמר אלי מלאך האלהים 
בחלום יעקב וגו׳ אנכי האל בית אל״ (רש״י בראשית מח, טז). 21. וי˘ר ‡ל 
עליו  התחזק  יעקב,  עם  נאבק  עשו)  (שרו של  המלאך  כאשר  ויוכל.  מל‡ך 
יעקב ונצחו, וסוף היה שהודה לו המלאך על הברכות שברכו אביו לפני מותו 
ו‚ו'.  ‰‰ו‡  בליל‰  וי‰י   .22 שהן שלו).  וטען  בתחילה  עליהן  ערער  (שעשו 
לאחר שנלחם סנחריב בכוש, חזר ובא על ירושלים להלחם בה, וכשבא לנוב 

‰. לעולם יחמו„ לעלו˙ 
˘‰ו‡  מעל‰  ‡ל 
שלא  ממנ‰.  למעל‰ 
במעלות  יסתפק 
ישאף  אלא  שהשיג, 
ומי  ויותר.  יותר  לעלות 
לנו חכם כשלמה המלך 
ע״ה, שאמר עליו הכתוב ״וה׳ נתן חכמה לשלמה כאשר דבר״ (מלכים-א ה כו) 
וממנו נלמד את הדרך לזכות בחכמה, כשנתבונן מפני מה זכה לה שלמה. 
ומקרא מפורש למעלה ממנו (מלכים-א ג ה-יב): ״בגבעון נראה ה׳ אל שלמה 
וגו׳ ויאמר אלוקים שאל מה אתן לך וגו׳, ויאמר שלמה וגו׳, ונתת לעבדך לב 
שומע לשפוט את עמך להבין בין טוב לרע וגו׳, ויאמר אלוקים אליו יען אשר 
שאלת את הדבר הזה ולא שאלת לך ימים רבים ולא שאלת לך עושר וגו׳ 
ושאלת לך הבין לשמוע משפט, הנה עשיתי כדברך הנה נתתי לך לב חכם 

ונבון וגו׳״. 
אל  הרבה  תשוקתו  בעבור  ורק  אך  לחכמה  זכה  שלמה  כי  כאן  מתבאר 
החכמה, עד שלא ביקש דבר אחר זולתה, לא עושר ולא אריכות ימים, באשר 
הרמב״ם  שכתב  כמו  כלל,  ערך  להם  אין  חכמה  בלי  חיים  כי  שלמה  ידע 
 - תורה  תלמוד  בלא  ומבקשיה  חכמה  בעלי  ״וחיי  ה״א):  פ״ז  רוצח  (הלכות 
כמיתה חשובין״. על כן שאל שלמה אך ורק חכמה, ובעבור זה זכה לה, כי 
תשוקת החכמה היא המזכה את בעליה בחכמה. ומכאן נראה ללמוד ״חכם 
ויזכה  שמו,  יקרא  לב״  ״חכם  באמת  חכמה  ומבקש  השואף  אדם  מהו,  לב״ 

לחכמה כמו שכתוב: ״ובלב כל חכם לב נתתי חכמה״.    
ומצינו בתפילתו של עתניאל בן קנז: ״ויקרא יעבץ לאלקי ישראל לאמר אם 
ברך תברכני והרבית את גבולי והיתה ידך עמי ועשית מרעה לבלתי עצבי, 
ויבא אלקים את אשר שאל״ (דה״י-א ד, י). אם ברך תברכני – בתורה, והרבית 
את גבולי – בתלמידים, והיתה ידך עמי – שלא ישתכח תלמודי מלבי, ועשית 
הרע  יצר  ישגבני  שלא   – עצבי  לבלתי  כמותי,  רעים  לי  שיזדמנו   – מרעה 
לשאול  בנסיסי  הולך  הריני  לאו  ואם  מוטב,  כן,  עושה  אתה  אם  מלשנות, 

 ׁ̆ ׁ ּ≈̆ ַמ ‰ּו‡ מ¿ ׁ∆̆ ׁ̆ כ¿ּ י ּ ƒ‚ ָ‡ָ„ם ַמר¿ ׁ∆̆  , ׁ̆ ּו ׁ ּ̆ ּƒַח ַ‰מ י ‰ּו‡ כ…ּ ׁƒ̆ י ƒֲחמ‰ַ

ָ„ָבר. ב¿ּ

 

 ‰ ֻעָלּ ין פ¿ּ ≈‡ ו¿ ָ‰ָ‡ָ„ם,   ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע ם  ָלּ 23ֻכּ לּו  ַ‰ָלּ  ˙ חו… ‰ כ…ּ ָּׁ̆ ƒֲחמ
ב  ַ‰ל≈ּ 24ו¿  ,˙ חו… ַ‰כ…ּ  ˙ ׁ∆̆ ֲחמ≈ מ≈ ָח„  ∆‡ ל…‡  ב¿ּ י˙  ׂ ≈̆ ַנֲע  

ל  ב ָכּ ּ ים ַלל≈ ƒ‡י ƒב ּלּו מ¿ ≈‡‰ָ ˙ חו… ‰ כ…ּ ָּׁ̆ ƒי ֲחמ ּƒם, כ י‰∆ ≈„ ל ַעל י¿ ע≈ ּפו…

ׁ̆ ּבו…  ב י≈ ּ ם. ַ‰ל≈ י‰∆ ˙ ַ‡ֲחר≈ כ∆ ׁ∆̆ מ¿ ƒָב‰ נ ָׁ̆ ‰ ּוַמח¿ ׂ ∆̆ ָכל ַמֲע ָין, ו¿ נ¿ ƒע

ן  ‚ו… ָח‰, ַ‰ָיּ כ¿ ּׁƒ̆ ‰ַ ן ו¿ רו… ָכּ ּ ƒֲעָנָו‰, ַ‰ז‰ָ ֲ‡ָו‰ ו¿ ן ַ‰ַ‚ּ ‚ו… ˙, כ¿ּ ˙ ַרּבו… עו… ּ ≈„

ָכל  25ו¿  .˙ ַרּבו…  „ עו…  ׁ̆ י≈ ּלּו  ָכ‡≈ ו¿ ָ‰ַעּזּו˙,  ו¿  ˙ ׁ∆̆ ַ‰ב…ּ ָח‰,  מ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿

י ַ‰ּסּוָמ‡ ל…‡  ּƒכ ,˙ חו… ˙ ַ‰כ…ּ ׁ∆̆ ן ֲחמ≈ ƒמ ˙ ּ˜ו… ַחז¿ ¿̇ ƒמ ˙ עו… ּ ּלּו ַ‰„≈ ≈‡

.‰ ∆‡ ּלּו ָ‰ָי‰ רו… ƒ‡ ˙ כ¿ּ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ יּוַכל ל¿

 

י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ יַע 26ַל ּ ƒ‚‰ַ חו… ל¿ ָכל כ…ּ ל ב¿ּ ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒב י ָבּ ל¿ ּƒל ָ‡ָ„ם ַ‰נ ן ָכּ ָלכ≈
ָב‰,                       טו… ַמֲעָל‰  ל¿ ָ‡ָ„ם  יַע  ּ ƒ‚ ƒ‰ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ ָב‰,  ַ‰ּטו…

בי‡ורים
23. כולם מע˘‰ ‰‡„ם. חמשת הכוחות הללו כוללים את כל מעשה האדם. 
24. ו‰לב פועל על י„י‰ם. פירוש, הלב פועל על ידי אחד מחמשת הכוחות, 
ראתה.              שהעין  מה  חומד  הלב  אזי  ראתה  שהעין  לאחר  הראות,  כח  כגון 
25. וכל ‡לו ‰„עו˙ מ˙חז˜ו˙ מן חמ˘˙ ‰כוחו˙. לדוגמא, הלב מתגאה מכח 
השמיעה - ממה ששמע כיצד מהללים אותו, וכן מכח הראיה - ממה שרואה 
יוכל  לא  הסומא  כי  שממשיך,  (וזהו  הבריות.  בעיני  כבודו  ואת  עשרו  את 
‰טוב‰.         ל˙כלי˙   .26 הדרך.  זה  על  וכן  רואה),  היה  כאילו  להתגאות 
ששאיפתו תהיה להגיע לשלימות המעלות, דהיינו לקצה המדרגות העליונות 

ַ‰ר  ב¿ּ ן  כ…ּ ׁ¿̆ ƒי י  ƒמ ָך,  ל∆ √‰‡ָ ב¿ּ ָי‚ּור  י  ƒ31מ" ָ‡ַמר:  ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָלּ‰, 

ָין  נ¿ ƒר ָ‰ע‡ָ ׁ¿̆ ˜" (˘ם טו, ‡ ב) ּו ∆„ ∆̂ ל  ים ּופ…ע≈ ƒמ ָּ̇ ך¿  ל≈ ָך. ‰ו… ׁ∆̆ ¿„ ָ̃

˙ ָ‰ָ‡ָ„ם, ָר‡ּוי  ן ַמֲעלו… רו… ¿̇ ƒי נּו  ר¿ ַכּ ז¿ ƒ‰ ׁ∆̆ יָון  כ≈ ו¿ ם.  ָׁ̆ ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

 ‰ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ַע„   , ָרָע˙ו… ו¿ טּובו…   , נּו˙ו… ּו‚¿ יבּו˙ו…  ׁƒ̆ 32ֲח ר  ָב‡≈ ל¿ ָלנּו 

ַחר  ב¿ ƒי י ּƒכ , ך¿ ל∆ ר ַ‰מ∆ּ ַ̂ יַע ַלֲח ּ ƒ‚ַי ר, 33ו¿ ָׁ̆ ך¿ ַ‰ָיּ ר∆ ּ יל „∆ ּƒכ ׂ ¿̆ י ַ‰ַמּ נ≈ פ¿ ƒל

ָר‰           ר≈ ב¿ּ לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ יָון  כ≈ּ  ,˙ בו… ַ‰ּטו…  ˙ ּ„ו… ּƒמ ַבּ חו…  כ…ּ ָכל  ב¿ּ ו…  ׁ̆ ַנפ¿

.˙ ל∆ ח ַ‰ס…ּ ַּ̃ ƒי ˙ 35ו¿ ס…ל∆ ר̃… ַ‰פ¿ּ ז¿ ƒ34י

 

ׁ̆ ָ‡ָ„ם  י≈ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ס  ע≈ ָמ‰ ּכו… ַעל-ח≈ ‰ּו‡ ַבּ ׁ∆̆ ׁ̆ ָ‡ָ„ם  „? י≈ ַ̂ י כ≈ּ
ם  ƒ‡ י ּƒכ ָלל,  כ¿ּ ס  ע≈ ּכו… ינו…  ≈‡ ו¿ ָעָליו   ˙ ב∆ ּׁ∆̆ ֻי מ¿ ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ׁ∆̆  

 ׁ̆ י≈ ו¿ ר,  ≈̇ יו… ב ב¿ּ ַבּ‰-ל≈ ּ ¿‚ ‰ּו‡  ׁ∆̆ ׁ̆ ָ‡ָ„ם  י≈ ו¿ ים,  ƒנ ָׁ̆  ‰ ַכָמּ ַעט ל¿ מ¿

ל…‡  36ו¿ ֲ‡ָו‰  ַּ̇ ַעל  ַבּ ‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ו¿  ,„…‡ מ¿ רּוַח  ַפל  ׁ¿̆ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ר  ≈̇ יו… ר-ּ‚ּוף ב¿ּ ‰ו… ‰ּו‡ ט¿ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ , ו¿ ֲ‡ָו˙ו… ַ̇ ֲ‰ל…ך¿ ב¿ּ ו… מ≈ ׁ̆ ע ַנפ¿ ַבּ ׂ ¿̆ ּƒ̇

 ׁ̆ י≈ ו¿  , יך¿ ƒר ָ̂ ַ‰ּ‚ּוף  ׁ∆̆ ים  ƒמּוָעט ים  ƒָבר ¿„ ƒל ּלּו  ƒפ‡ֲ  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒי ל…‡  ו¿

בי‡ורים
31. מי י‚ור ב‡‰לך. מי הוא הראוי לגור במשכנך? מי ראוי לדור בירושלים 
בה.           יגור  אשר  הוא   - וביושר  כראוי  לב, מעשיו  בתום  המתנהג  קדשך?  הר 
32. ח˘יבו˙ו ו‚נו˙ו, טובו ורע˙ו. פירוש, את המדות והדעות שבלב האדם 
יוכל  הישר  בדרך  ידי שיבחר  על  לחˆר ‰מלך.  וי‚יע   .33 והרעות.  הטובות 
להגיע לעולם הבא זך ונקי. 34. יזרו˜ ‰פסול˙. את הדעות והמדות הרעות 
שבו.          הטובות  ומדות  בדעות  רק  להשתמש  שיבחר  ‰סול˙.  וי˜ח   .35 שבו. 
˘בע נפ˘ו מ‰לך ב˙‡ו˙ו. שהוא מתאוה וחפץ לכל דבר ללא גבול  36. ול‡̇ 

ומדה, אף לדברים שאינם הכרחיים לקיום גופו.

ָלם  ָ‰עו… טּוב  27ל¿ יַע  ּ ƒ‚‰ַ ל¿  „ ƒו ּ„ָ  ‰ ַ‡ָוּ ¿̇ ƒנ

ר  ׁ∆̆ ָך ֲ‡ : "28ָמ‰ ַרב טּוב¿ רו… ָ‡מ¿ ‡ ב¿ּ ַ‰ָבּ

כ),  ל‡,  (˙‰לים  יָך"  ∆‡ יר≈ ƒל  ָּ̇ ַפנ¿ ָ̂

ַנַחל  ו¿ ָך  ∆̇ י ב≈ּ ן  ׁ∆̆ ּ ∆„ ƒמ ֻין  ו¿ ר¿ ƒ29י" ר:  מ≈ ‡ו… ו¿

ֲעָל‰  ַ‰ַמּ ם" (˘ם לו, ט). ו¿ ≈̃ ׁ¿̆ ַ̇ יָך  ֲעָ„נ∆

ָ‰ָר‡ּוי  ל  ∆‡  ‡ ָלּ ∆‡30 יַע  ּ ƒ‚ ַּ̇ ל…‡  ַ‰ז…ּ‡˙ 

בעצבוני,  מת  (הריני 
ויבא   – מיד  רש״י), 
אלוקים את אשר שאל״ 

(תמורה טז.). 
תיבה  כאן  הוסיפו  חז״ל 
לא  אשר  ״מיד״,  אחת, 
נרמזה בכתוב, כי מאחר 
באופן  היתה  שהתפילה 
של: ״אם אתה עושה כן 
הריני  לאו  ואם  מוטב, 

ומות  חיים  ענין של  היא  החכמה  ששלימות  כלומר,  לשאול״,  בנסיסי  הולך 
בן  בקשתו של  להיות  צריכה  כך  ״מיד״.   – נענה  הקב״ה  כזו  לבקשה  עבורו, 
תורה מאת הקב״ה שיחונן אותו בתורה, עליו לחוש בכל נימי נפשו כי אם הוא 
זוכה לתורה – מוטב, ואם לאו, הרי הוא הולך חס ושלום לשאול בלי תקוה. המבקש 

רחמים בהרגשה כזאת נענה מיד.
ויסוד נוסף למדנו, שהבקשה צריכה להיות על המדרגה הגבוהה ביותר. על 
אף שהיה עתניאל משופטי ישראל, ושלושת אלפים הלכות שנשתכחו בימי 
אבלו של משה החזיר בפלפולו (תמורה שם), לא היה ״שבע״ ומסתפק במה 
שיש לו אלא היה ״רעב״ ומבקש הכל, ורעבונו היה באופן שאם אין לו ״הכל״ 
הרי הוא אומלל והולך לשאול, ומשום כך זכה שתתקבל תפלתו. וזהו שאמר 
הכתוב (תהלים פא, יא): ״אנכי ה׳ אלוקיך המעלך מארץ מצרים הרחב פיך 
ואמלאהו״, ופירשו רש״י והראב״ע שהכוונה לתפילה: ״הרחב פיך״ ושאל ככל 

אשר תוכל ובכל הכח, ״ואמלאהו״ מיד. (שיחות מוסר, מאמר נ״ט). 

בי‡ורים
27. לטוב ‰עולם ‰ב‡. פירוש, דוד המלך לא הסתפק להשיג רק איזשהו חלק 
המעלה  ולפיסגת  המושלם  הטוב  אל  להגיע  התאוה  אלא  הבא,  בעולם 
שבעולם הבא. 28. מ‰ רב טובך. מה מאוד רב הטוב אשר גנזת לתת ליראיך 
מן השמים,  להם  הבא  מהטוב  ישבעו  בי˙ך.  ירוין מ„˘ן   .29 הבא.  בעולם 
ומימי נחל היוצא מהעדן תשקה אותם והוא מדרך משל לרוב השפע (מצודת 
ועמלו היה להשיג  ל‰. אל האדם שכל שאיפתו  30. ‡ל‡ ‡ל ‰ר‡וי  דוד). 

ולהגיע אל תכלית המעלות הטובות. 

של  ברייתו  מתחלת 
או  צדיק  שיהיה  האדם 
רשע , וכן אין שום דבר 
האדם  את  שמושך 
(טבעו)  תולדתו  בעיקר 
כלומר,  מסוימת,  למדה 
אותו  תמשוך  שתולדתו 
לזוז  אפשר  שאי  לדבר 
ממנו, שאם כן אין מקום 
לא למצוות התורה ולא 
עי״ש.  ועונש  לשכר 
משנה׳  ה׳לחם  והקשה 
שבת  במסכת  מהגמרא 
מבואר  ששם  (קנו.) 
האדם  נולד  שבו  ש׳יום׳ 
בשעת  השולט  ׳מזל׳  או 
לידתו משפיע על טבעו 
ותירץ,  ותכונותיו, 
לומר  הגמרא  שכוונת 
נטייה  לאדם  שיהיה 
קצת לדברים אלו, אבל 
הנאמר  על  היעב״ץ  וכ״כ  טבעו.  לשנות  האדם  של  ובבחירתו  שבידו  ודאי 
דור  בכל  ושתלן  עמד  מועטים  שצדיקים  הקב״ה  ״ראה  (לח:)  יומא  במסכת 
ודור״, שלכאורה הרי הדבר תלוי בבחירת האדם, אלא שיש בני אדם שנולדו 
בטבעם להיות צדיקים, אף שגם להם עדיין יש בחירה. וכן מצינו להיפך אצל 
וסילקו  הקב״ה  מיהר  לפיכך  ולהרשיע  לשוב  בדעתו  וקל  היה  ״צדיק  חנוך, 

והמיתו קודם זמנו״ (רש״י בראשית ה, כב). 

ם  ָ̇ ‡ו… ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿ י„  ƒ̇ ָע 44ו¿ ן  ֻכָוּ מ¿  ‰ ז∆

 ׁ̆ י≈ ו¿  ,˙ עו… ּ ≈„ ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒמ ר  ≈̇ יו… ָר‰  ≈‰ מ¿

 ‡ ָלּ ∆‡ , ˙ו… ָיּ ƒר ˙ ב¿ּ ַלּ ƒח ¿̇ ּƒיָנם ָלָ‡ָ„ם ב ≈‡ ׁ∆̆

ּבו…  ƒל ‰ נ∆ ּפו… ׁ∆̆ ים ‡ו…  ƒר ֲ‡ח≈ ם מ≈ ָ̇ ָלַמ„ ‡ו…

 . ּבו… ƒל ‰ ב¿ּ ָ̇ ָעל¿ ׁ∆̆ ָב‰  ָׁ̆ י ַמח¿ ƒפ מו… ל¿ ¿̂ ַע מ≈

ר…ב  ּ‰ ב¿ּ ׁ̆ ָבּ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ ׁ̆ י≈

יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ  ׁ̆ י≈ ו¿  ,˙ מו… ˜ו… ַ‰מ¿ּ

 ‰ מ∆ ּ„ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ ַעט.  מ¿  ‰ּ ָבּ  ׁ̆ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ ל¿

ר  ׂ ָ̆ ּוָב ָיָר˜  יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ יל,  ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇  ‰ ׂ ∆̆ עו… ל¿

ּלּו  ≈‡ ָכל  ו¿ ין,  ƒל פ¿ּ ל¿ ƒּופ ַלח  ּומ∆ ם  ƒּוַמי

ָח„  ∆‡ ל  ָכּ ƒמ ח  ַּ̃ ƒל יך¿  ƒר ָ̂ ים  ƒינ ּƒמ‰ַ

ם  ƒ‡ .‰ ב≈ּ ּ‰ ַ‰ר¿ ז∆ ƒַעט ּומ ּ‰ מ¿ ז∆ ƒעּור: מ ׁƒ̆ כ¿ּ

 ‰ ב∆ּ ם ַיר¿ ƒ‡ ,‰ ‰ 45ָרז∆ י∆ ¿‰ ƒר י ׂ ָ̆ ט ַ‰ָבּ ַמע≈ י¿

בי‡ורים
נוטה במהרה  זה אלא  נולד עם טבע  כלומר, שלא  ‡ו˙ם.  ל˜בל  וע˙י„   .44
וביתר קלות לקבל תכונה זו. 45. רז‰. יחסר במאכל (והאוכלו לא ישבע עקב 

מיעוט הבשר שאכל).

ו…  ׁ̆ ַנפ¿ ע  ַבּ ׂ ¿̆ ƒ̇ ל…‡  ָחָב‰,  ר¿  ׁ̆ פ∆ נ∆ ַעל  ַבּ

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָלם,  עו… ָבּ ׁ∆̆ ן  ָממו… ל  ָכּ ƒמ

ף" (˜‰ל˙  ס∆ ע כ∆ּ ַבּ ׂ ¿̆ ƒף ל…‡ י ס∆ ב כ∆ּ ≈‰…‡37"

ּלּו  ƒפ‡ֲ לו…  י  ּ„ַ ׁ∆̆ ר-רּוַח  ַ̂ ¿̃  ׁ̆ י≈ ו¿ ט),   ,‰

‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ו¿ ָרָכיו;  ¿̂ ל  ָכּ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ף  ּ…„ ר¿ ƒי ל…‡  ו¿ מּוָעט  ָ„ָבר  ב¿ּ

רּוָט‰  פ¿ּ ל  כ≈ ‡ו… ינו…  ≈‡ ו¿ ַעל-ָי„   ı ב≈ ˜ו… 38ו¿ ָרָעב  ָבּ מו…  ¿̂ ַע ף  ַס‚≈ּ מ¿

ם  ƒי„ַ ָיּ ַבּ נו…  „ ָממו… ַ‡ב≈ּ ‰ּו‡ מ¿ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ל, ו¿ „ו… ּ‚ָ ַער  ַ̂ ‡ ב¿ּ ָלּ ּלו… ‡∆ ּׁ∆̆ ƒמ

ל     ל≈ ‰ו… 39מ¿ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ עו… ּ ≈„‰ַ ָ‡ר  ׁ¿̆ ּלּו  ≈‡‰ָ ים  ƒָרכ ּ ¿„ ַעל  ו¿  . ו… ּ̇ ַ„ע¿ ל¿

ָבב  -ל≈ 41ַרך¿ ָמן,  ַרח¿ ו¿ ָזר  ַ‡כ¿ יב,  ƒ„ָנ ו¿ ן  ƒר-ַעי ַ̂ ן,  נ≈ ‡ו… 40ו¿

ן.  ∆‰ ‡ ָבּ ≈̂ ּיו… ָכל ַכּ ב, ו¿ יı-ל≈ ּƒמ‡ַ ו¿

˙ו…  ָיּ ƒר ב¿ּ  ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇ ƒ43מ ָלָ‡ָ„ם  ָ‰יּו  ׁ∆̆ ן  ∆‰ מ≈  ׁ̆ י≈  ,˙ עו… ּ ≈„‰ַ42 ָכל  ו¿
ל ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆ עו…  ב¿ ּƒט ׁ∆̆  ˙ עו… ּ ן „≈ ∆‰ ׁ̆ מ≈ י≈ , (ו)ו¿ ַבע ּ‚ּופו… י ט∆ ƒפ ל¿

„עו˙  מ‰ן  וי˘  ו. 
ז‰  ‡„ם  ˘ל  ˘טבעו 
(הלכ׳  הרמב״ם  מכוון. 
כתב  ד)  ה,  תשובה 
גזר  לא  שהקב״ה 

בי‡ורים
37. ‡ו‰ב כסף ל‡ י˘בע כסף. מי שאוהב לאסוף כסף לא ישבע ממנו, כי 
לעולם אין די לו במה שקבץ ורוצה להרבות עוד (מצודת דוד). ואמרו חכמינו 
ז״ל (קהלת רבה פ״ג י׳): ״אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, מי שיש לו מנה רוצה 
הכתוב  דרך  על  י„.  על   ıו˜וב  .38 מאות״.  ארבע  רוצה  מאתים  מאתים, 
במשלי (יג, יא). ור״ל, שקובץ הון עם מלאכת היד. ולמרות שהונו מתרבה, עם 
כל זה אינו אוכל פרוטה משלו אלא בצער גדול. 39. מ‰ולל. ערבוב והוללות 
ושטות (רש״י קהלת ב, ב). 40. ו‡ונן. דואג. (עיין סנהדרין (ק:) ״לא תעיל דויא 
ג)              כ,  (דברים  דבר.  מכל  וירא  מבוהל  לבב.  רך   .41 בליבך״).  (=דאגה) 
43. מ˙חיל˙ ברי˙ו. שנולד עם  והתכונות של האדם.  42. ‰„עו˙. המדות 

תכונות אלו, והמה טבועות בו משעת לידתו. 

 ,˙ לו… ם חו… י‰∆ ≈̇ ו… ׁ̆ פ¿ ַנּ ׁ∆̆ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ׁ̆ ב¿ּ ך¿ י≈ י, ָכּ ƒי ר…ב ַ‰ח…ל ƒפ ל ל¿ ַ‰כ…ּ

ים  ƒל ּ ¿̂ ַע ¿̇ ƒּומ ָב‰  ַ‰ּטו… ך¿  ר∆ ּ ∆„ ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ו¿  ,˙ ‰ָ50ָרעו… ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ו¿

ן  כ≈ ו¿ ָים.  ָחל¿ י  ƒפ ל¿  „…‡ מ¿ ן  י‰∆ ֲעל≈  ‰„ָ ב≈ כ¿ּ י‡  ƒ‰ ו¿  ,‰ּ ָבּ  ˙ כ∆ ָלל∆

ב  ים ָלַרע טו… ƒר י ָ‰‡…מ¿ לּו: "‰51ו… ים ַ‰ָלּ ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ר ָבּ מ≈ ָי‰ּו ‡ו… ע¿ ַׁ̆ י¿

ַמר  ים  ƒמ ׂ ָ̆  , ך¿ ׁ∆̆ ח… ל¿ ר  ‡ו… ו¿ ר  ‡ו… ל¿ ך¿  ׁ∆̆ ח… ים  ƒמ ׂ ָ̆ ָרע,  ב  ַלּטו… ו¿

ַמר:             ¡‡ נ∆ ם  י‰∆ ַוֲעל≈ כ);   ,‰ (י˘עי‰  ַמר"  ל¿  ˜ ּוָמ˙ו…  ˜ ָמ˙ו… ל¿

" (מ˘לי ב, י‚).  ך¿ ׁ∆̆ י ח… כ≈ ַ„ר¿ ˙ ב¿ּ כ∆ ר ָלל∆ ׁ∆̆ ˙ י… חו… ים ָ‡ר¿ ƒב "‰ַ52ע…ז¿

ים,  ƒל ַ‰ֲחָכמ ∆̂ כּו ‡≈ ל¿ ? י≈ ׁ̆ פ∆ י ַ‰נ∆ּ ƒל ַנ˙ ח√ ָּ̃ ַּ̇ י‡  ƒ‰ ‰ּוַמ „ ַ̂ י כ≈ ו¿
ַע„  ם  ָ̇ ‡ו… ים  ƒ„ ַלמ¿ּ מ¿ּ ׁ∆̆  ,˙ ו… ׁ̆ ָפ ּ ַ‰נ¿ י  ≈‡ פ¿ רו… ם  ≈‰ ׁ∆̆

ם  ∆‰ ָלּ ׁ∆̆  ˙ ָרעו…  ˙ עו… ≈„ ב¿ּ ים  ƒיר ּƒכ ַ‰ַמּ ו¿ ָב‰.  ך¿ טו… ר∆ ∆„ ל¿ ירּום  ƒז ח¿ ַיּ ׁ∆̆

ָ‡ַמר  ם  י‰∆ ֲעל≈ ם,  ָ̇ ‡ו…  ‡ ַרפ≈ּ ל¿ ָחָכם  ל  ∆̂ ≈‡ ים  ƒכ ל¿ ‰ו… יָנם  ≈‡ ו¿

זּו" (מ˘לי ‡, ז).  ים ָבּ ƒיל ƒו ָמ‰ ּומּוָסר ‡¡ ל…מ…‰: "53ָחכ¿ ׁ¿̆

ב,         ַ‰ּטו… ך¿  ר∆ ּ ∆„  ׂ̆ פ…ּ ¿̇ ƒל ם  ָ̇ ֲ‡ָו ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ ָמּ ַכּ  ׁ̆ י≈

בי‡ורים
מזיק לבריאותו. 50. ‰רעו˙. הדעות והמדות הרעות. 51. ‰וי ‰‡ומרים לרע 
טוב. הוי לכם הרשעים, האומרים על ה״עבודה-זרה״ שהיא טוב, ועל עבודת 
ה׳ שהיא ״טוב״ – אומרים שהיא רע, על המעשים הרעים שיביאו עליהם חושך 
- אומרים שהם אור, ואת המעשים הטובים שה׳ עושה אור למקיימם אינם 
עושים, שמים מר למתוק ומתוק למר. 52. ‰עוזבים ‡רחו˙ יו˘ר. העוזבים 
את הדרך הישרה והנכונה כדי ללכת בדרכים חשוכות ועקלקלות. 53. חכמ‰ 

ומוסר ‡וילים בזו. בתורה ובמוסר הטיפשים פורקי העול מזלזלים.

ט  ַמע≈ ם י¿ ƒ‡ ,ם ָלּ ן ֻכּ כ≈ . 46ו¿ חו… ל¿ ƒֲחַמ˙ מ ָכל מ≈ ¡‡ ‰ נ∆ י∆ ¿‰ ƒַלח ל…‡ י מ∆

 ‡ ≈‰ י¿ ַעט,  מ¿ יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ ַבּ  ‰ ב∆ּ ַיר¿ ו¿  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ ַבּ

ל  ָ̃ ׁ¿̆ ƒָח„ מ ל ‡∆ ָכּ ƒח מ ַּ̃ ƒר י ׁ∆̆ י, ֲ‡ ƒ̃ ל. ֲ‡ָבל ַ‰ָבּ ָ̃ ל¿ ֻ̃ ֲ‡ָכל מ¿ ַ‰ַמּ

 ‰ּ ָין ַ‰ז∆ נ¿ ƒָכע ָליו. ו¿ כ¿ ‡ו… ˜ ל¿ ב ּוָמ˙ו… ֲ‡ָכל ָער≈ ‡ ַ‰ַמּ ≈‰ ָ‰ָר‡ּוי, ָ‡ז י¿

ן ָ‰ֲעָנָו‰  ‚ו… ‰, כ¿ּ ֻרב∆ּ ן מ¿ ∆‰ ח מ≈ ַּ̃ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ׁ̆ ˙: י≈ ּ„ו… ƒמ 47ב¿ּ

ן  ‚ו… ַעט, כ¿ּ ן מ¿ ∆‰ ח מ≈ ַּ̃ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ׁ̆ י≈ ן, ו¿ י‰∆ מ≈ „ו… ˙ ו¿ ׁ∆̆ ַ‰ב…ּ ו¿

ל  ≈̃ ו… ׁ̆ 48 ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ יו… ¿‰ ּƒב ן  ָלכ≈ ּיּו˙.  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ו¿ ָ‰ַעּזּו˙  ו¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ

ל…‡  ו¿ ַח˙  פ¿ ƒי עּוָרּ‰, ל…‡  ׁƒ̆  ‰ ּ„ָ ƒל מ ָכּ ƒח מ ַּ̃ ƒל ם  ƒַני ‡ז¿ ס ַ‰מ…ּ ל∆ פ∆ ב¿ּ

ָב‰. י˙ ַ‰ּטו… ƒל כ¿ ַ̇ יַע ל¿ ּ ƒ‚ַי ‰ ז∆ יף, ָבּ ƒס יו…

 

ל  ּ‚ַ ֻ‰ר¿ ׁ∆̆ ‡ו…  ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ ל¿  ‰ ט∆ נו… עו…  ב¿ ּƒט ׁ∆̆ י  ƒמ ין,  ƒב ָ̇ ו¿ ַ„ע  ּ≈̇
ַ‡ך¿   ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ּוב  ׁ̆ ָל ּבו…  ƒל ל  ∆‡ ן  ּ≈̇ ƒי ל…‡  ו¿ ָרָע‰,   ‰ ּ„ָ ƒמ ב¿ּ  

 ˙ ּ„ו… ƒמ ַעל ב¿ּ ¿‚ ƒי ַ‡ס ו¿ מ¿ ּ ƒי ׁ∆̆ ˙ו…  י‡ ‡ו… ƒב ‰ מ≈ ּ‰ - ז∆ ר ָבּ ב≈ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒי„ מ ƒמ ָּ̇

י  ƒל ח√ ‰ּו‡  ין  ƒּסּור ּ ƒי‰ַ ו¿ ַער  ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ב  ≈‡ ַ‰כ¿ּ ר…ב  ׁ∆̆ מו…  ּוכ¿  .˙ בו… טו…

י  ƒל ח√ ָבּ ׁ∆̆ מו…  ּוכ¿  ; ׁ̆ פ∆ ַ‰נ∆ּ י  ƒל ח√ ם  ≈‰  ˙ ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ ר…ב  ן  כ≈ּ ַ‰ּ‚ּוף, 

ים  ƒל ן ַ‰חו… ƒמ ׁ̆ י≈ ו¿ ˜ ַמר,  ˙ו… ַ‰ָמּ ˜ ו¿ ר ָמ˙ו… ים ַ‰ַמּ ƒֲעמ ַ‰ּ‚ּוף טו…

ב,  ַ‰ּטו… ַמֲ‡ָכל   ‡ נ≈ ו… ׂ̆ ו¿ לו…  ב  ינו… טו… ≈‡ ׁ∆̆ 49 ַמֲ‡ָכל  ל¿  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆

בי‡ורים
46. וכן כולם. שאר מיני המאכלים והתבלינים שבתבשיל כירק ומים ופלפלין, 
צריך  מהן  אחת  שבכל  ״מדות״,  בשם  נקראו  ולכן  במ„ו˙.   .47 ימעט...  אם 
ו˜ל בפלס ‰מ‡זניים. מתבונן  להשתמש במדה הנכונה ובמינון המדויק. 48.̆ 
ביושר שכלו וברוחב הבנתו. 49. ˘‡ינו טוב לו. שאינו בריא לו אלא אדרבה, 

ן,  עו… מ¿ ׁƒ̆  ׂ̆ ַחפ≈ּ מ¿ּ ׁ∆̆ ן  ‡ּוב≈ ר¿ ƒל  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ָר‡ּוי.  ָכּ  ˙ בו… ַ‰ּטו…

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ֲחַמ˙  מ≈  , ‡ו… ¿̂ מו… ינו…  ≈‡ ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿  , ירו… ּƒּוַמכ

ן  ו… ׁ̆ ל¿ ָחר  ב¿ ƒנ ף  ס∆ "כ∆ּ ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ָר‡ּוי.  ָכּ ˙ו…  ‡ו…  ׂ̆ ַחפ≈ּ מ¿

לו…  ם  ל≈ּ ַׁ̆ ל¿ ּוָב‡  רו…  ֲחב≈ ַבּ  ‰ ׁ∆̆ ּנו… ׁ∆̆ י  ƒ59מ  - כ)  י,  (מ˘לי  י˜"  ּ ƒ„ ַ̂

 ˜ ∆„ ∆̂ ל 61ו¿ ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ ˙ ַּ̇ ƒמ‡ֲ יר 60ַבּ ּƒינו… ַמכ ם ‡≈ ƒ‡ ,ל ָ̃ ׁ¿̆ ƒמ ף ב¿ּ ס∆ כ∆ּ

ף  ס∆ יַנ˙ ַ‰כ∆ּ ƒח ב¿ ּƒי 62ב ƒ̃ ינו… ָבּ ≈‡ ׁ∆̆ ל ַ‡ך¿  יר ַ‰כ…ּ ּƒם, ‡ו… ַמכ ƒַני ‡ז¿ ַ‰מ…ּ

י  ּƒכ ף,  ס∆ ַ‰כ∆ּ ו¿ ל  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ ַין  נ¿ ƒע ב¿ּ ָזּ˜  ƒנ  ˙ יו… ¿‰ ƒל ב  רו… ָ̃  ׁ̆ י ƒ‡‰ָ  ‰ ז∆  -

 ˙ חו… ָפּ ח  ַּ̃ ƒי ם  ּ‚ַ ים.  ƒ‚י ּƒ‰ַ64ס ח  ַּ̃ ƒי ו¿ ף  ס∆ כ∆ ב¿ּ ן  ָמ‡≈ 63י¿ ים  ƒָעמ פ¿ ƒל

ים  ׂ ƒ̆ ל ‡ו… ָי ַּ̃ ל ַ‰ ָ̃ ׁ¿̆ ƒח 65מ ַּ̃ ƒי ‡ ָמּ ׁ∆̆ י  ּƒכ , ל ָ‰ָר‡ּוי לו… ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ƒמ

בי‡ורים
לחפ˘ ‰מ„ו˙ ‰טובו˙ כר‡וי. כי כדי לזכות לתורה ולמידות טובות אפשרי 
(ב, ד-ה): ״אם תבקשנה  יעמול על כך, כנאמר במשלי  הדבר רק אם האדם 
הרי  תמצא״,  אלוקים  ודעת  ה׳  יראת  תבין  אז  תחפשנה;  וכמטמונים  ככסף 
שבשביל השגת התורה והחכמה חייבים לבקשם לפחות כבקשת הכסף, וכן 
להוציאו  שיטרח  למי  רק  ועומד  שמור  והוא  שהוטמן  מטמון  כמחפש 
״לא  יגיע אל היעד הרצוי, כאמרם:  – לעולם לא  יתעצל  ממחבואו. אך אם 
יגעתי ומצאתי – אל תאמין״. 59. מי ˘נו˘‰ בחבירו. מלוה התובע את חבירו 
– אם המלוה אינו  והלוה פורע למלוה כסף במשקל  הלוה שיחזיר לו חובו, 
60. ב‡מי˙˙ ‰מ˘˜ל. אם המשקל שבו שוקלים את הכסף מדוייק  מכיר... 
‰מ‡זניים. אם שתי  וˆ„˜   .61 אבני המשקולות.  באמיתת  וכן  מזייף.  ואינו 
אחת  כף  ואין  בשוה  שוה  שמשקלם  וכן  ומאוזנים,  ישרים  המאזניים  כפות 
הוא  מהלוה  שמקבל  הכסף  אם  ‰כסף.  בבחינ˙   .62 מחברתה.  יותר  כבדה 
בקי  ואינו  מאחר  ימ‡ן.   .63 (פסולת).  סיגים  בו  מעורב  שאין  ונקי,  צרוף 
בבחינת הכסף אם הוא כסף נקי ומזוקק או שמא מעורב בו סיגים, הרי יתכן 
שמבלי משים ידחה את הכסף הצרוף והמזוקק וימאן לקחתו, ותחת זה יקח 
את הכסף המעורב עם סיגים. 64. ‰סי‚ים. פסולת הכסף. 65. מ˘˜ל ‰˜ל. 

י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ם  יו… ָכל  ב¿ּ ים  ƒב ׁ¿̆ חו… ו¿ ם,  ָל‰∆ ב  ּטו… ַמ‰  ים  ƒע ¿„ יו… יָנם  ≈‡ ו¿

ָין  נ¿ ƒע‰ָ  ‰ ז∆ ו¿ ם.  י‰∆ מ≈ י¿ ל  ָכּ ים  ƒ‚י ׂ ּƒ̆ ַמ יָנם  ≈‡ ו¿ ָנ‰,  יו… ל¿ ָ‰ע∆ ַמֲעָל‰ 

נו…  רו… ס¿ יר ח∆ ּƒינו… ַמכ ≈‡ ׁ∆̆ ָח„ - 54 ים ‰ּו‡: ָ‰‡∆ ƒָבר ּ י „¿ נ≈ ׁ¿̆ ֲחַמ˙  מ≈

ן  ‡ּוב≈ ר¿ ƒל  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ים,  ּƒנ‚ֻ ַ‰מ¿ ָרָכיו  ¿„ ּƒב ין  ƒח ַמב¿ ינו…  ≈‡ ו¿

ל  ָכּ ˙ו…  ‡ו…  ׂ̆ ַחפ≈ּ י¿ ּלּו  ƒפ‡ֲ  , ירו… ּƒַמכ ינו…  ≈‡ ו¿ ן  עו… מ¿ ׁƒ̆ ל¿  ׂ̆ ַחפ≈ּ ַ‰מ¿

ל…‡  ו¿ לו…  ¿̂ ∆‡  ‡ 55ָיבו… ים  ƒָעמ פ¿ּ  ‰ ָמּ ַכּ י  ּƒכ ‰ּו,  ≈‡ ָ̂ מ¿ ƒי ל…‡  ם  ַ‰ּיו…

י„  ƒמ ָּ̇ ב  ׁ≈̆ ‰ּו‡ חו… ׁ∆̆ י 56 ּƒף-ַעל-פ‡ַ ,‰ּ ן ָ‰ָ‡ָ„ם ַ‰ז∆ ‰ּו; כ≈ּ יר≈ ּƒַיכ

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ יָון  , 57כ≈ּ י‚ו… ׂ ּƒ̆ ב, ל…‡ ַי ‰ ַ‰ּטו… ׂ ≈̆ ׂ̆ ַמֲע ַחפ≈ּ ‰ ּומ¿ ׂ ∆̆ ֲע ַמ‰ ַיּ

 . נו… רו… ס¿ יר ח∆ ּƒַמכ

ב  ׁ≈̆ חו… ו¿  , ּבו…  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ָ‰ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ ַע  ≈„ יו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ ו¿
י‚  ׂ ּƒ̆ ַ‚ם ‰ּו‡ ל…‡ ַי ˙, ו¿ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒמ ח…ז ב¿ּ ¡‡ ל∆ ם ו¿ ∆‰ ‡˙ מ≈ ≈̂ ָל

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ  ׂ̆ ַחפ≈ּ ל¿ ל  ּ ≈̂ ַע ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆ ֲחַמ˙  58מ≈ ר,  ָׁ̆ ַ‰ָיּ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ָיָמיו  ל  ָכּ

בי‡ורים
‡ינו מכיר חסרונו. אדם שחולה ואינו מודע לכך, הרי כל זמן שלא נודע   ̆.54
לו על חוליו - לא ילך לדרוש ברופאים, כמו כן אדם שאינו מכיר בחסרונותיו 
ובדרכיו המגונים, הרי לא יתקן את עצמו מאחר ואינו מודע שזקוק הוא לכך. 
55. יבו‡ ‡ˆלו ול‡ יכיר‰ו. כמה פעמים יעמוד שמעון סמוך לראובן ובכל 
56. ˘‰ו‡ חו˘ב ˙מי„ מ‰  ואינו מכירו.  יזהה אותו מאחר  זאת ראובן לא 
57. כיון  יע˘‰. הוא מתבונן תמיד מה עליו לעשות כדי להשיג את הטוב. 
˘‡ינו מכיר חסרונו. כי בכדי להשיג את הטוב המושלם אפשר רק לאחר 
שעקר והסיר את הרע שבו, בבחינת ׳סור מרע ועשה טוב׳, ולכך כל זמן שאינו 
לא  הרי  המגונות,  ובאורחותיו  הרעות  במידותיו  ואינו מבחין  חסרונו  מכיר 
58. מחמ˙ ˘מ˙עˆל  יעקרם ולא יסירם ממנו וממילא לא ישיג את הטוב. 

שתי  הם  הלשונות 
טובות  אזהרות 
הנה  כי  מאד.  ומועילות 
הוא  במעשים  הפשפוש 
כלל  על  לחקור 
בו,  ולהתבונן  המעשים 
מעשים  בהם  הנמצא 
אשר  יעשו  לא  אשר 
פי  על  הולכים  אינם 
כי כל  וחוקיו,  ה׳  מצוות 
 – מאלה  ימצא  אשר 
אך  העולם.  מן  יבערם 
החקירה  הוא  המשמוש 
אפילו במעשים הטובים 
ולראות  לחקור  עצמם, 
היש בענינם איזה פניה 
(כגון  טובה  לא  אשר 
שבח  להשיג  כוונה 
להרויח  או  מבני-אדם 
ממון) או איזה חלק רע 
(כגון מעשה טוב שעלול 
לצאת ממנו נזק בעתיד 
או שיש בו הפסד לזולת 
שיצטרך  וכדומה) 
חלש  או  הוא  וחזק  הטוב  לבחון  בבגד  כממשמש  זה  והרי  ולבערו.  להסירו 
ובלוי, כן ימשמש במעשיו לבחון תכונתם (ענינם ותוכנם) בתכלית ההבחנה 
(בהבחנה מדוקדקת עד קצה היכולת) עד שישאר (האדם בעל המעשים) זך 

ונקי (ללא פניות וחלקים רעים במעשיו)״.

ָמ˙ו…  ׁ¿̆ ƒנ  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ָ‡ז  ו¿ ּנּו,  מ∆ּ ƒמ ים  ƒ‚י ּƒס‰ַ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒ̃ ‡ל… ‰ ל≈ ָ̃ ּ ָ̃ ֻז רּוָפ‰ ּומ¿ ¿̂

ף  ר≈ ּ…̂ ַל  ‡ ≈̂ ּ ַוי≈ ף,  ס∆ ָכּ ƒמ ים  ƒ‚י ƒס "ָ‰‚ו… 

ים,  ƒ‚י ּƒירּו ַ‰ס ƒס ָיּ ׁ∆̆ י" (מ˘לי כ‰, „) כ¿ּ ƒל כ∆ּ

רּוף. ָ̂ י  ƒל ‰ ַ‰כ¿ּ י∆ ¿‰ ƒז י‡ָ

 

ינו…  ≈‡ ו¿ ָ‰ָ‚יו  נ¿ ƒמ ב¿ּ  ‰ נ∆ּ ַׁ̆ ַ‰מ¿ ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ ו¿
 ‚‰ָ נ¿ ƒמ ב¿ּ ז  ח≈ ‡ו… ָח„  ∆‡ ַמן  ז¿ בּוַע,  ָ̃  

 ‚‰ָ נ¿ ƒו… מ˙ ‡ו… ˜ מ≈ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒָח„ מ ַמן ‡∆ ּוז¿  ‰ ז∆

 ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ָכָכ‰  ו¿ ר,  ַ‡ח≈  ‚‰ָ נ¿ ƒמ ז  ח≈ ‡ו… ו¿

 ı ָחפ≈ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם  ל¿  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ָלם.  עו… ל¿

ל…‡  ּכו… ו¿ ר¿ ַע ַ„ּ ≈„ ינו… יו… ≈‡ יר ו¿ ƒל ע ∆‡ ˙ כ∆ ָלל∆

˙ו…  ‡ו… ים  ƒיכ ƒל ַ‰ּמו… ים  ƒיל ƒב ּׁ¿̆ ‰ַ יר  ּƒַיכ

ַעם  ַפּ ם,  מ≈ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒ69מ ‰ּו‡  ן  ָלכ≈ יָ‰,  ל∆ ≈‡

 ‰ ע∆ ¿̇ ƒי ו¿ ַיֲחז…ר  ו¿ ָח„,  ∆‡ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ך¿  ל≈ י≈ ַ‡ַח˙ 

בי‡ורים
69. מ˘˙ומם. מתבלבל בהליכתו ותועה בדרכו מאחר ואינו מכיר את הדרך 

הסלולה המובילה לעיר.

ל  ָכּ ƒם, מ ƒַני ‡ז¿ מ…ּ ַבּ ׁ∆̆  „ ב≈ ף ַ‰ָכּ ַכּ ף ַבּ ס∆ ַ‰כ∆ּ

ם  ƒ‡ ּלּו ƒי ָטעּו˙. ‡ו… ֲ‡פ י„≈ ƒל ‡ ּלּו ָיבו… ≈‡

ינו…  ≈‡ ם  ƒ‡ ל,  ָ̃ ׁ¿̆ ƒמ ּוב¿ ף  ס∆ כ∆ ב¿ּ י  ƒ̃ ָבּ ‰ּו‡ 

ב  ָער≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ָר‡ּוי, ‡∆ ל ּבו… ָכּ כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒמ

י  ƒ̃ ָבּ ‰ּו‡  ם  ƒ‡ ֲ‡ָבל  ים.  ƒ‚י ƒס ּפו…  ַכס¿ ב¿ּ

ל ּבו…  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒף, ּומ ס∆ ל ּוַבכ∆ּ ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ל - ַבּ כ…ּ ַבּ

ָר‡ּוי  ָכּ ם  ל≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ66מ ‰ּו‡  ָ‡ז   - ָר‡ּוי  ָכּ

 ‰ ָמּ ּ ƒ„ ן  ָלכ≈ ל.  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ַבּ ם  ל≈ ָׁ̆ ו¿ י  ƒ̃ ָנ ף  ס∆ כ∆ּ

י˜  ּ ƒ„ ּ ַ̂ י ַ‰ ּƒָחר, כ ב¿ ƒף נ ס∆ כ∆ י˜ ל¿ ּ ƒ„ ַ̂ ן  ו… ׁ̆ ל¿

ָכל  ו¿ ָ‰ָרע  ו¿ ב  ַ‰ּטו… יר  ּƒכ‰ַ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂

ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ּול¿ ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

‚ּופו…  67ב¿ּ ַח  ר≈ טו…  ˙ יו… ¿‰ ƒל ו¿ ָר‡ּוי,  ָכּ ן  ∆‰ ָבּ

ח…ז  ¡‡ ל∆ ו¿ ּו˙  ׁ̆ פ¿ּ ּƒט‰ַ ַלֲעז…ב  ָמ˙ו…  ָחכ¿ ּוב¿

 ˙ בו… ֲערו… ַּ̇ יר  ƒס‰ָ 68(ז)ּול¿ בּוָנ‰  ּ¿̇ ַבּ

˙ערובו˙  ול‰סיר  ז. 
‰סי‚ים ממנו. ה׳מסילת 
ג)  מבאר  (פרק  ישרים׳ 
בבדיקת  שלבים  שני 
לדחות  א.  המעשים: 
ב.  הרעים.  המעשים 
לזכך המעשים הטובים. 
וז״ל: ״הנה הרוצה לפקח 
הנה  שתים  עצמו,  על 
ההשקפות הצריכות לו: 
מהו  שיתבונן  האחת, 
שיבחר  האמיתי  הטוב 
בו האדם והרע האמיתי 
שינוס ממנו. והשניה, על 
הוא  אשר  המעשים 
הם  אם  לראות  עושה, 
מכלל  או  הטוב  מכלל 
הרע... ודבר זה הודיעונו 
באמרם  ז״ל  חכמינו 
לו  ״נוח  יג):  (ערובין 
יותר  נברא  לאדם שלא 
ועכשיו  משנברא, 

ששני  ותראה  במעשיו״.  ימשמש  לה:  ואמרי  במעשיו;  יפשפש   – שנברא 

בי‡ורים
אבן המשקולת ששוקלים כנגדה בשתי כפות המאזניים, האבן מכאן והכסף 
פחות.              ישקול  הכסף  גם   - הגדולה  במקום  הקטנה  האבן  יקח  ואם  מכאן, 
ב‚ופו   .67 נקי...  כסף  דהיינו  כראוי  תשלום  מקבל  כר‡וי.  מ˘˙לם   .66
יצרו  לכבוש  הרעות,  מידותיו  על  להתגבר  בגופו  להתאמץ  הן  ובחכמ˙ו. 
ולהכניע תאותו, והן להשתמש בחכמתו ולהבחין בשכלו במדות הרעות כדי 
אדם  צריך  טוב  במעשה  גם  ‰סי‚ים.  ˙ערובו˙  ול‰סיר   .68 מתוכו.  לבערן 

לבחון שהמעשה יהיה זך ונקי ושלא יהיה מעורב בו משהו מהרע.

הגאוה  כמדת  רעות 
שמים.  יראת  מונעות 
בל  אפו  כגובה  ״רשע 
ד)  י,  (תהלים  ידרוש״ 
אני  סבור  המתגאה 
ואפסי עוד, ואינו מסוגל 
מלכות  עול  עליו  לקבל 
מדת  כן  שמים. 
מדה  ה׳קשה-עורף׳ 
ועקשן  מאד,  עד  מגונה 
רצונותיו,  פי  על  רק  חי 
דבר  לשמוע  מוכן  ואינו 
אפילו  המפריע  חכמה 
להנחותיו  במעט 

ורצונותיו המוקדמות.
בשלח  בפרשת  ומצינו 
״וילונו העם  טו):  (שמות 
מה  לאמר  משה  על 
ה׳  על  ויצעק  נשתה, 
        - נסהו״  ״ושם  וברש״י  נסהו״,  ושם  ומשפט  חק  לו  שם  שם  עץ...  ה׳  ויורהו 
רחמים  עלינו  בקש  יפה  בלשון  במשה  נמלכו  שלא  ערפו  קשי  וראה  לעם 
ישראל             מכלל  התורה  תובעת  נתלוננו״.  אלא  לשתות  מים  לנו  שיהיה 
ואף           הקב״ה.  על  התלוננות  לכדי  אותם  הביאה  זו  מדה  ׳קשה-עורף׳,  מדת 
מכל          הקב״ה,  נסי  בעיניהם  הכל  וראו  סוף  ים  קריעת  לאחר  מיד  שהיו 
נותנת           וברורה, כי המדה אינה  מקום הקשיות מפריעה להתלמדות פשוטה 
שאפילו                  עצמו,  על  זאת  לראות  יכול  ואדם  רצונותיו.  על  לותר  לו 
מאשר  שונה  להתנהג  עליו  משפיעות  אינם  בעיניו  שראה  ברורים  דברים 

הורגל.
וכמו כן כל המדות כולם מפריעים ליראת שמים. ולכן כדי להשיג יראה חייב 

לעקור מקרבו את מדותיו הרעות. 
ט. ו‡ם ˙˙יר ˜˘ר ‰יר‡‰ יב„לו ממך כל ‰מ„ו˙ ‰טובו˙. מצאנו שיראת 
להשגת  והאמצעי  היסוד  היא   - עצמה  בפני  מצוה  היותה  מלבד   – שמים 

 ׁ̆ י ƒ‡ ל ָכּ י  ּƒל, כ ַלכ…ּ יַע  ƒ„ ‰ו… ׁ̆ ל¿ י≈ ן  ָלכ≈
י  י„≈ ƒל ו…  ׁ̆ ַנפ¿ י‡  ƒב‰ָ ל¿  ‰ ∆̂ ָ‰רו…

ב  ָער≈ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂  ,˙ בו… ַ‰ּטו…  ˙ ּ„ו… ƒמ

י  ּƒכ ,‰ ּ„ָ ƒּומ ‰ ּ„ָ ƒל מ ם ָכּ ƒם ע ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי

ל  ˙ ָכּ ∆̃ ז∆ ח¿ ר ַ‰ַמּ ׁ∆̆ ∆̃ י‡  ƒ‰ ם ּׁ≈̆ ‰ַ ˙‡ַ ר¿ ƒי

יסּו‰ּו  ƒנ כ¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ַלחּוט  ָמ‰  „ו… ו¿  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

רּו  ׁ¿̆ ָ̃ ו¿  ,˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ י  ר≈ חו… ך¿  ˙ו… ל¿

ל  ָכּ י˜  ƒז ַ‰ח¿ ל¿ י˙ו…  ּƒ̇ ח¿ ַ̇ ב¿ּ ים  ƒר ָׁ̆ ¿̃

 ˜ ≈̇ ָנּ ƒ‰ ב¿ּ י  ּƒכ  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡  -  ˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ

ך¿  ָכּ  ,˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ ל  ָכּ לּו  פ¿ּ ƒי ר  ׁ∆̆ ּ ∆̃ ‰ַ

 ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ  ˙ ∆̃ ז∆ ח¿ ַ‰ַמּ י‡  ƒ‰  ‰‡ָ ר¿ ּ ƒי‰ַ

לּו  ¿„ ָבּ ƒי  ,‰‡ָ ר¿ ּ ƒי‰ַ ר  ׁ∆̆ ∆̃ יר  ּƒ̇ ַּ̇ ם  ƒ‡ (ט)ו¿

ן  כ≈ ו¿ י  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ַבּ ן  כ≈ ו¿ ר,  ַ‡ח≈ ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ

ָחָכם:  ‡ ּבו… ָ‡ַמר ‰∆ ≈̂ ּיו… ַעל ַכּ י. ו¿ ƒיע ƒב ר¿ ָבּ

ר ל…‡  ׁ∆̆ ּנּו, ֲ‡ ע∆ ּ ַי‚¿ ּ¿̇ ים  ƒיל ƒס "70ֲעַמל ַ‰כ¿ּ

טו).  י,  (˜‰ל˙  יר"  ƒע ל  ∆‡  ˙ כ∆ ָלל∆ ָיַ„ע 

ים                    ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַעל  מ…ל  ַלח¿  ׁ̆ י≈ ָכך¿  ל¿

ָ„ם  ַלמ¿ּ ל¿  ,‡ ו¿ ָּׁ̆ ‰ַ י  ל≈ ַ‰ב¿ ב¿ּ ים  ƒבּוע ‰ַ71ט¿ּ

ם  ƒַני ‡ז¿ ַ‰מ…ּ ר  ׁ∆̆ י… ו¿ ל  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ  ˜ ∆„ ∆̂

ים,  ƒר ָׁ̆ ים ַ‰י¿ ƒָרכ ּ ם „¿ ˙ ָל‰∆ רו… ‰ו… ף ּול¿ ס∆ יַנ˙ ַ‰כ∆ּ ƒח יָעם ב¿ּ ƒ„ ‰ו… ּול¿

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ‰ ָלּ ƒס 72מ¿ ָחָנ˙ו…  ַ‰ב¿  ˙ ַלּ ƒח ¿̇ ּƒב ָ‰ָ‡ָ„ם  ר…ר  ב¿ ƒי ַמַען  ל¿

‰ּו‡  ו¿ ָב‰,  ַ‰ּטו… ל  ָכּ ם  ָׁ̆ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ן  ׁ≈̆ „ָ ו¿ ַרֲעָנן  ם  ָמ˜ו… ל¿ ‰ּו  י‡≈ ƒב ּ¿̇

‰ּו‡            ו¿ ים,  ׂ ƒ̆ ֲע ַ‰ַמּ ל  ָכּ ף  73סו… ‰ּו‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ם,  ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי

ָ‡ָ„ם,  ל  ָכּ ƒמ ל  ≈‡ ו… ׁ̆ מו…  ׁ¿̆ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ָל‰  ≈‡ ּׁ¿̆ ‰ַ74

 "‰‡ָ ר¿ ƒי ל¿ ם  ƒ‡ י  ּƒכ  , ך¿ ָמּ ƒע מ≈ ל  ≈‡ ׁ…˘ יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰ "ַמ‰  יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

 ‰‡ָ ר¿ ּ ƒ(ח)ַ‰י י  ּƒ̇ ל¿ ּƒב ב  ָׁ̆ ח¿ נ∆  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע ּום  ׁ̆ ין  ≈‡ ו¿ יב),  י,  („ברים 

ָר‰. ‰ו… ַ‰ט¿ּ

‰ט‰ור‰.  ‰יר‡‰  ח. 
יחזקאל׳  ׳אור  בספר 
עו)  עמוד  ומוסר,  (יראה 
יראת  להשיג  כדי  כתב: 
ראשית  חייב  שמים 
הענינים  מנפשו  לעקור 
ליראה.  המפריעים 
ורצונות  תאוות 
מתנגדות  עולם-הזה 
ליראת שמים, וכן מדות 

בי‡ורים
70. עמל ‰כסילים ˙י‚ענו. כסילותם גורם להם עמל המיגען, אשר לא למדו 
דרכי מבואות העיר (ללכת בדרך כבושה, וטורח הרבה) ומתיגע ליכנס דרך 
פחתים ובצעי המים ויגע בטביעות רגליו בבוץ (רש״י). 71. ‰טבועים ב‰בלי 
בהם  שאין  בהבלים  ושרויים  ממש,  בהם  שאין  בדברים  השקועים  ‰˘ו‡. 
73. סוף כל ‰מע˘ים. תכלית כל  72. מסיל‰. דרך סלולה וישרה.  תכלית. 
דבר ככתוב בסוף קהלת: ׳סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו 

שמור כי זה כל האדם׳. 74. ‰˘‡ל‰. הבקשה אשר ה׳ מבקש מכל אדם.

והדעה, והוא מסור בידי 
מסור  יצרו  ואין  יצרו 
שיהא  יתכן  לא  בידו, 
שבין  במצוות  שלם 
ואם  למקום,  אדם 
ידועה  במדה  מקיימן 
שאינו  מפני  רק  הוא 
התנגדות  בהן  פוגש 
המדות  אחת  מטעם 
בהפגשו  אבל  המגונות, 
לא  שלהן  בהתנגשות 
תעמוד יראתו בפניהן״!

 - מתוקנות  מדות  ללא 
אי אפשר להיות שלמים 
אדם  שבין  במצוות  אף 
למקום, ואם אם נראה לעין שמקיים מצוות בשלמות הוא רק מפני שלא בא 

לידי נסיון, ואילו בא לידי נסיון לא היה עומד בו!  
ואין  לתורה  לעלות  אותו  שמכבדים  חרד  דוגמא:  איש״  ה״חזון  לכך  ומביא 
הכיבוד מספיק לו לפי מעלתו ולכן הוא אינו עולה – מידת הכבוד שבו גרמה 

לו לעבור על: ״ועוזבי ה׳ יכלו״ – זה שקורין לו לעלות לתורה ואינו עולה.
האדם הזה מקולקל בשורשו שיצר הרע שופטו וכל עשיית מצוותיו הן פרי 
ההרגל המתאימות לכבודו ולתאוותיו ולהלך חייו, אך נסו לפגוע בו כי אז 

תתהפך הקערה על פיה! 

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ּון  ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿

ל                  ָיכו… ָחָכם  ∆‰  ,˙ ָרעו… ו¿  ˙ בו… טו…

יל  ƒס ַ‰כ¿ּ ו¿  ,˙ בו… טו… ל¿  ˙ ָ‰ָרעו…  ˙ ו… ׂ̆ 75ַלֲע

.˙ ָרעו… ˙ ל¿ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒ76מ ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע

ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒמ ינו…  ≈‡ ו¿ ך¿  ׁ∆̆ ח… ַבּ ך¿  ל≈ ‰ו… ׁ∆̆ י  ƒמ
 ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ∆‡  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ּון  ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿

ן  ‚ו… יו, כ¿ּ ָ̇ ֻכּיו… ל ז¿ ˙ ָכּ ∆„ ַ‡ב∆ּ ‰ ַ‰מ¿ ּ„ָ ƒּבו… מ

ר            ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ב¿ּ  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒ‰ַ77מ

בי‡ורים
75. לע˘ו˙ ‰רעו˙ לטובו˙. להשתמש עם המדות הרעות למטרה טובה, כגון 
הגאוה  במדת  וכן  חכמה׳.  תרבה  סופרים  ל׳קנאת  להשתמש  הקנאה  במדת 
במדת  כגון,  לרעו˙.  טובו˙  מ„ו˙   .76 ה׳׳.  בדרכי  לבו  ל׳ויגבה  להשתמש 
ובמדת אהבה, ישתמש לאהוב את  הרחמנות ישתמש לרחם על האכזרים. 
טובים,  ובמעשים  בתורה  אף שהוא מלא  במע˘יו.  ‰מ˙‚‡‰   .77 הרשעים. 
מכל מקום אסור לו להתגאות בכך, כשכל כוונתו בזה להתגדל ולהשתרר על 

בני אדם. 

ין  ≈‡ ׁ∆̆ ּוכ¿  ,˙ בו… טו…  ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ ָך  מ¿ּ ƒמ

ָר‰  ו… ּ̇ ָך  ָי„¿ ין ב¿ּ ≈‡ ,˙ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒָך מ ָי„¿ ב¿ּ

לּוָי‰  ּ¿̇ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ל  ָכּ י  ּƒ(י)כ  ,˙ וו… ¿̂ ƒּומ

״ותיראן  טובות.  מידות 
האלקים  את  המילדות 
דבר  כאשר  עשו  ולא 
מצרים  מלך  אליהן 
הילדים״  את  ותחיין 

(שמות א, יז). ובמסכת סוטה (יא:) דורשת הגמרא: ״ותחיין את הילדים – תנא 
לא דיין (למילדות) שלא המיתו אותן (את הילדים) אלא שהיו אף מספיקות 
להם מים ומזון״ (ומסייעות להחיותם, דהיינו שהיו מחביאות אותם בבתיהן 

ומגדלות אותם. רש״י).
מסירות נפשן של המילדות מוכיחה בלי ספק על מידותיהן הטובות ועל טוב 
ליבן. מדוע אין התורה מדגישה תכונות אלו? מדוע הזכירה התורה רק את 

יראת האלקים שלהן?
בספר ׳זכרון מאיר׳ מבאר, שמכח מידות טובות לבד לא היו המילדות יכולות 
הם  המלך  צו  הפרת  מתוך  כאלה  נפלאים  מעשים  שעשו.  מה  את  לעשות 
יכול  אלקים  ביראת  שספוג  מי  רק  אדם.  שבכח  ההטבה  מגבול  למעלה 
להתעלות להנהגה כזו ולהתעלם מן הסכנה הגדולה. לפיכך קבעה התורה 
את הגורם האמיתי: ״ותראין המילדות את האלקים״! ולכן - ״ולא עשו כאשר 

דבר אליהן מלך מצרים ותחיין את הילדים״.
נאמר  לא  כאן  גם  בתים״.  להם  ויעש  האלקים  את  המילדות  יראו  כי  ״ויהי 
״כאשר הטיבו עם הילדים״, אלא ״כי יראו״, ללמדך כי השכר של ״ויעש להם 
בתים״ בא עבור היראה.  הן יראו את ה׳ ולפיכך זכו לבתים של תורה ויראה, 
בתי  אמר  חד  ושמואל,  ״רב  (יא):  סוטה  במסכת  כדאיתא  מדה.  כנגד  מדה 
כהונה ולויה – אהרן ומשה. וחד אמר: בתי מלכות – דוד נמי ִמִמְרָים קאתי״. 

י. כי כל ‰˙ור‰ ˙לוי‰ ב˙י˜ון ‰מ„ו˙. כתב הגר״א (באבן שלמה פ״א): ״כל 
עבודת ה׳ תלוי בתיקון המדות, וכל החטאים מושרשים במדות, ועיקר חיות 

האדם הוא להתחזק תמיד בשבירת המדות, ואם לאו למה לו חיים״. 
כתב ה״חזון איש״ זצ״ל (אמונה ובטחון פ״ד אות ה-ו): ״מן המונחים הקיימים 
כי תיקון המדות מתיחס לאלה המצוות שהם בין אדם לחברו, וחובת היראה 
בשביל מצוות שבין אדם למקום יתברך, ומן המונח הזה קיימת הדעה כי יש 
בני אדם שלמים במצוות שבין אדם למקום יתברך וחסרים בתיקון המדות 
אל  לחודר  באמת  קיימת  זו  דעה  אין  אמנם  לחברו.  אדם  בין  רעים  והם 
פנימיות חזיון הזה. כי האמת, זה שמדותיו כברייתן ולא הותקנו על פי המוסר 
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ר. ַ‡ח≈ ˙ ל¿ ƒי ר ַ‰ַבּ כ≈ ן, ּומו… מו… ט¿ ַע ַ‰ַמּ ≈„ ינו… יו… ≈‡ , ו¿ י˙ו… ב≈ ב¿ּ

 

 ‰ ּ„ָ ƒָכל מ , ו¿ ּזו… ƒמ ‰ ָנּ ֻׁ̆ יו זו… מ¿ ָ̇ ּ„ו… ƒר…ב מ י ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ ּƒן כ נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰
ָכ‡ן  ו… ל¿ ּ̇ כ¿ ַׁ̆ ַע˙ ָ‰ָ‡ָ„ם, זו… מו… ּ„ַ ˙ פ∆ ר∆ ‰ 81טו… ּ„ָ ƒּומ 

ַחר         ב¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ ָכל  ל¿ עו…  ּ ַסי¿ מ¿ ָ‰ָרע  ר  ∆̂ י≈ ו¿ ָכ‡ן,  ל¿ ו…  ּ̇ כ¿ ַׁ̆ מו… זו…  ו¿

ר,  ָבּ ¿„ ּƒמ ַבּ ך¿  ל≈ ‰ו… ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם  ל¿  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿  .‰ּ ָבּ ׁ∆̆ חּו˙  ‰ַ82ָפּ

 ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ו¿ ים  ƒב ≈‡ ּוז¿ ים  ƒר מ≈ ּונ¿  ˙ ַוֲ‡ָריו… ים  ּƒב ּ„ֻ ּבו…  ים  ƒע ¿‚ ּופו…

ל  ם ָכּ ƒם ע ח≈ ָלּ ƒ‰ יָניו ּול¿ ˜…ַח ע≈ פ¿ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂  ‰ּ ׁ̆ ַ‰ז∆ י ƒ‡‰ָ .ים ƒ̇ י ƒח ׁ¿̆ ַמ

פּו‰ּו  ר¿ ט¿ ƒי ָח„,  ∆‡ ַ‚ע  ר∆ יָניו  ע≈ ים  ƒַיֲעל ם  ƒ‡ ו¿ ָח„,  ∆‡ ו¿ ָח„  ∆‡

ֲ‡ָו‰  ַּ̇ ‰ַ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ ָ‰ָרעו… יו  ָ̇ ּ„ו… ƒמ ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ך¿  ָכּ ים.  ƒ̃ י ּ ƒז ַ‰ַמּ

ּבו…  ƒל ב¿ּ  ˙ לו… ּ ¿‚ ל¿ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ן,  ∆‰ ָבּ  ‡ ≈̂ ַכּיו… ו¿ ַעס  ַ‰ַכּ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ו¿

     ˙ מ∆ ר ָ‰‡¡ ּבו… ‡ו… ּ ƒל ƒר מ ≈̃ ָע ם, י≈ נ≈ ּ¿̃ ַ̇ י¿ ל…‡  ם ו¿ ַעל≈ּ ¿̇ ƒי ם  ƒ‡ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇

י„"  ƒמ ָ̇ י  ּ ƒ„ ¿‚ נ∆ ל¿ י ‰'  ƒ̇ י ּ ƒו ׁƒ̆ 84" ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿  . ך¿ ׁ∆̆ ח…  ׁ̆ ָימ≈ 83ו¿

(˙‰ילים טז, ח).

בי‡ורים
תמיד  שתלך  הגר״א:  פירש  רגליהם״,  בעפר  מתאבק  והוי  לחכמים,  ועד 
אחריהם, כמו שנאמר (משלי י״ג) הולך את חכמים יחכם, ומשלו לחנוני מוכר 
בשמים שנשאר האבק בו. ובפרקי דר״א (פכ״ה) מסיים על משל זה: כך כל מי 
שהולך עם הצדיקים לוקח מדרכיהם וממעשיהם הטובים. ובאדר״נ (ו׳): בזמן 
שתלמיד חכם נכנס לעיר אל תאמר איני צריך לו, אלא לך אצלו. 81. טורפ˙ 
ומושכתו אליה.                דעתו של האדם  ונוטלת את  חוטפת  כל מדה  „ע˙ ‰‡„ם. 
82. ‰פחו˙ ˘ב‰. שיבחר בצד השלילי ביותר שבה. 83. וימ˘ חו˘ך. יהיה 
לבו חשוך מאד. 84. ˘וי˙י ‰' לנ‚„י. תמיד אחשוב כאילו ה׳ עומד נגדי ורואה 
מעשי. ומסיים הפסוק ״כי מימיני בל אמוט״, כי בעבור זה יעמוד מימיני לעזור 

 . נו… לו… ¿̃ ּƒב  „ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒּומ רו…  ל ֲחב≈ ׁ∆̆ נּו˙  ¿‚ ּƒב י„  ƒמ ָּ̇ מו…  ¿̂ ַע  ‰ ַיפ∆ּ 78ּומ¿

 ׁ̆ י≈ ו¿ ח,  ָבּ ֻׁ̆ ן מ¿ ƒַיי י˙  ƒָחב  ‡ ַמל≈ּ מ¿ּ ׁ∆̆ י  ƒמ ‰ ל¿ מ∆ ּ„ו… ׁ̆ ַ‰‰ּו‡  י ƒ‡‰ָ ו¿

ן  ƒי ַ‰ַיּ ל  ָכּ ‡ַב„  י…ּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡ ָטן,  ָ̃ ב  ∆̃ נ∆ י˙  ƒָחב ∆‰ י˙  ּƒ̇ ח¿ ַ̇ ב¿ּ

 ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ ך¿  ָכּ  ; ˙ו… ‡ו… ם  ּ…̇ ס¿ ƒי ל…‡  ם  ƒ‡ ָטן  ָּ̃ ‰ַ ב  ∆̃ ּ נ∆ ַבּ ח  ָבּ ֻׁ̆ ַ‰מ¿

י  ≈„ ַעל-י¿ ל  ַ‰כ…ּ  „ ַ‡ב≈ּ י¿ ָר‰,  ו… ּ̇  ‡ ָמל≈ ‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,‰ּ ַ‰ז∆

ם  ≈‰ ים  ּƒַעט ּומ¿ ָנּ‰.  ּ ¿̃ ַ̇ ל¿  ׁ̆ ָיחּו ל…‡  ם  ƒ‡ ַ‰ז…ּ‡˙  ָ‰ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

מו…  יר, ּוכ¿ ּƒכ‰ַ ים ל¿ ƒין ֲחָכמ ≈‡ ׁ∆̆  ׁ̆ ˙. י≈ מ∆ ים ָ‰‡¡ ƒיר ּƒכ ָלם ַ‰ַמּ עו… ָבּ

ל…‡  ך¿  ָכּ ם,  ֻסָלּ ב¿ּ  ˙ ַלֲעלו… ל  ָיכו… ָליו  ַר‚¿ י  ּ≈̇ ׁ¿̆ טּוַע  ָּ̃ ‰ַ ין  ≈‡ ׁ∆̆

‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ בּוָנ‰.  ּ¿̇ ּבו…  ין  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿  ˙‚ַ ר≈ ַמ„¿ ב¿ּ  ‰ ַיֲעל∆

ל  ָכּ ים  ׂ ƒ̆ ָיּ ׁ∆̆ ַע„  עּוָריו  נ¿ּ ƒמ ָלם  ָ‰עו… ֲ‡ַו˙  ַ̇ ב¿ּ ע  ַבּ ט¿ ƒנ ו¿ ָחָכם, 

ל  ּ‚ַ י ֻ‰ר¿ ּƒרו… ָ‰ַרע, כ ¿̂ ƒן י ˆו… ˙ ר¿ ו… ׂ̆ ַלֲע ֲ‡ָו˙ו… ו¿ ַּ̇ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ָמ˙ו… ל¿ ָחכ¿

 , ו… ׁ̆ ַנפ¿ ב¿ּ ים  ƒבּוע ¿̃ ם  ≈‰ ׁ∆̆ ַע„  ים  ƒָרע‰ָ ים  ׂ ƒ̆ ֲע ַמּ ַבּ עּוָריו  נ¿ּ ƒמ

ׁ̆ ּבו…  ּ י≈ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ˙. ו¿ ׁ̆ ָ‰ֲעו…נו… ח ָי˜ּו ַפּ ƒט 79מ ל≈ ָמּ ƒ‰ ‡…„ ל¿ ‰ לו… מ¿ ׁ∆̆ ָ̃ ו¿

ים, ַ‡ך¿ ל…‡ ָ‰ָי‰  ƒב ים טו… ƒָרכ ¿„ ּƒך¿ ב יל≈ ı ל≈ ַ‚ם ָחפ≈ יר ו¿ ּƒכ‰ַ ָמ‰ ל¿ ָחכ¿

ים,  ƒר ָׁ̆ ים ַ‰י¿ ƒָרכ ּ ¿„‰ַ ָמ‰ ו¿ ם ַ‰ָחכ¿ ∆‰ מ…ַע מ≈ ׁ¿̆ ƒים ל ƒל ַ‰ֲחָכמ ∆̂ ≈‡80

ן  מו… ׁ̆ לו… ַמט¿ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ ‰ ל¿ מ∆ „ו… ים. ו¿ ּƒכ ַׁ̆ ַמֲח ך¿ ב¿ּ ל≈ ך¿ ‰ו… ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒּומ

בי‡ורים
78. ומיפ‰ עˆמו ˙מי„ ב‚נו˙ ˘ל חברו. עורך מעשיו הטובים וחכמתו למול 
מעשי חבירו או חכמתו כדי שמתוך כך יראה שהוא מכובד וחבירו בזוי, נמצא 
מתפאר בחסרונותיו של חברו ובסכלותו, וזהו ״מתכבד בקלון חברו״, שעל ידי 
השוואה זו מכבד את עצמו בגנות חברו. 79. מפח י˜ו˘. ממלכודת המוקש 
של רשת העוונות. 80. ‡ˆל ‰חכמים. במסכת אבות (א, ד): ״יהי ביתך בית 

יַע  ּ ƒ‚ַי ָניו, ו¿ ס ָבּ נ≈ יַפר¿ ƒל ו כ≈ּ ַכל¿ ך¿ ַ‰ּלּוַח י¿ ו… ּ̇ ƒיו, ּומ ָ̇ בו… חו… ָרָכיו ו¿ ¿̂ ּו

י  ּיּור≈ ƒ̂ רּו ּבו…  ּ י¿ ַ̂ ים י¿ ƒיל ƒס ב ָ‰ָ‡ָ„ם: ַ‰כ¿ּ ך¿ ל≈ ָל‰. ָכּ „ו… ּ ¿‚ ˙ ל∆ ע∆ ˙ו… ל¿

ם  ָבּ ƒּו ל‡ יַמל¿ּ ƒן, ו ל 92ָוָ‡ו∆ ב∆ י ‰∆ ≈̃ ּו ּ̃ ƒבּו ָעָליו ח ּ¿̇ כ¿ ƒי ר, ו¿ ∆̃ ׁ∆̆ ל ו¿ ב∆ ∆‰

ב  ַּ̇ כ¿ ƒם מ ָבּ ƒבּו ַעל ל ּ¿̇ כ¿ ƒי ים  ƒיל ּƒכ ׂ ¿̆ ַ‰ַמּ ו¿ י˜;  ƒָור ל  ב∆ ∆‰ ˙ בו… ָׁ̆ ַמֲח

˙, ַע„  ּ„ו… ּƒַמ˙ ַ‰מ ָחכ¿ ˙ ו¿ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ ‰ַ „ סו… ‰ּו‡ י¿ ׁ∆̆ ים,  ƒ‰…ל ¡‡

ַנ˙  ָוּ ַכּ  ‰ ָ̇ ָ‰י¿  ‰ ָלז∆ ו¿ יַע.  ƒ̃ ָ‰ָר ז…ַ‰ר  כ¿ּ ם  ָ̇ ו… ׁ̆ ַנפ¿ ירּו  ƒ‰ ַיז¿ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

ם ַעל לּוַח  ב≈ ¿̇ ָכּ יָך,  ∆̇ ע… ב¿ּ ¿̂ ם ַעל ‡∆ ר≈ ׁ¿̆ ָ̃ 93" : רו… ָ‡מ¿ ב¿ּ ל…מ…‰  ׁ¿̆

ָך" (מ˘לי ז, ‚).  ב∆ּ ƒל

ַזך¿  ם  ƒ‡ ָנַער,  ר  ַנכ∆ּ ¿̇ ƒי ַמֲעָלָליו  ב¿ּ ם  ּ‚ַ94" ל…מ…‰:  ׁ¿̆ ָ‡ַמר   „ עו…
ַעל  ַמר  ¡‡ נ∆ סּו˜  ַ‰ָפּ  ‰ ז∆ י‡).  כ,  (˘ם   " לו… ע√ ָפּ ר  ָׁ̆ ָי ם  ƒ‡ ו¿  

מו…  כ¿ּ ם.  י‰∆ ≈̇ ּ„ו… ƒמ ר  ָכּ ƒנ ם  י‰∆ עּור≈ נ¿ּ ƒמ י  ּƒ95כ ים,  ƒָער ַ‰נ¿ּ ָחַנ˙  ַ‰ב¿

ם  ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒּומ ,˙ ׁ∆̆ ˙ ב…ּ ּ„ַ ƒם מ ∆‰ ‰ ָבּ ∆‡ ר¿ ƒים נ ƒָער ˙ ַ‰נ¿ּ ָ̂ ¿̃ ƒמ ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ ׁ∆̆

ל  ים ‡∆ ƒט ם נו… ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒָו‰, ּומ‡ֲ ַּ̇ ל ַ‰ ים ‡∆ ƒט ם נו… ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒַעּזּו˙, ּומ‰ָ -

בי‡ורים
בהם  להתבונן  לבך  שים  ‡ˆבעו˙יך.  על  ˜˘רם   .93 ושקר.  עמל  ו‡ון.   .92
י˙נכר  במעלליו  ‚ם   .94 לבך.  במחשבות  היטב  לזכרם  אותם  וחקוק  תמיד, 
בהתנהגותו.                     הוא  תמים  והאם  טהור  האם  להכיר  ניתן  בנערותו  כבר  נער. 
95. כי מנעורי‰ם נכר מ„ו˙י‰ם. במסכת ברכות (מח.) מביאה הגמרא מאמר 
השגור בפי הבריות: ״בוצין בוצין מקטפיה ידיע״, פירוש, כל דלעת ודלעת כבר 
בקטנותה לפי השרף היוצא ממנה בשעת חניטה, ניתן להכיר את איכות הפרי 
כיצד  לדעת  ניתן  בקטנותם  ממעשיהם  אדם  בבני  כן  וכמו  טוב,  יהיה  אם 

יתנהגו לכשיגדלו.

ָ‡ר   ּׁ¿̆ ƒמ ׁ̆ ָמ˙ו… ַחָלּ ָחכ¿ ‚ּופו… ּוב¿ ַל„ ‰ּו‡ ב¿ּ ּנו… ׁ∆̆ ָע‰  ָׁ̆ ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ
ם  ָ„ם ‰≈ ל¿ ָוּ ƒ‰ ם יו… ˙ 86ב¿ּ ּיו… ƒר ל ַ‰ב¿ּ י ָכּ ּƒכ ,˙ ּיו… ƒר ל ‰ַ85ב¿ּ ָכּ

יך¿  ƒר ָ̂ ָמם, 87ֲ‡ָבל ָ‰ָ‡ָ„ם  ¿̂ ַע ים ל¿ ƒע ּ ַסי¿ ים ּומ¿ ƒל כ¿ ‡ו… ים ו¿ ƒכ ל¿ ‰ו…

ָמ˙ו…                ׁ¿̆ ƒנ ל¿ ּון  ּ̃ ּƒ̇ ר  ≈̇ יו… יך¿  ƒר ָ̂ ן  ַ‚ם-כ≈ּ ו¿  , ‚ּופו… ב¿ּ ל  „ו… ּ‚ָ ט…ַרח 

ָ‰ָ‡ָ„ם  י  ּƒכ ים,  ƒב טו… ים  ƒָרכ ּ ¿„ ין  ƒב‰ָ ּול¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿ ן  ּ≈̃ ַ̇ 88ל¿

 ‰ מ∆ 90ּ„ו… ּבו…  ƒל ַ‡ך¿  ָמ‰,  ≈‰ ב¿ ּƒכ  ‚ ≈‰ 89נו…  „ ַלמ≈ּ מ¿ ל…‡  ב¿ּ ˙ו…  ָלּ ƒח ¿̇ ּƒב

 - ׁ̆ פ≈ּ ƒַי„ ט ּ‰ ב¿ּ ם ַ‰ּלּוַח ַ‰ז∆ ƒ‡ ,ב ָעָליו ּ…̇ כ¿ ƒּו‡ מּוָכן ל‰ ׁ∆̆ לּוַח  ל¿

 ‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י ל ו¿ ≈̃ ל¿ ַ̃ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ ים ַע„  ƒי ‰ֲ91ָבל טּוט≈ ר¿ ׂ ƒ̆ ט ָעָליו  ט≈ ר¿ ׂ ַ̆ י¿

ָיָניו  נ¿ ƒע ר  ∆„ ס≈ ָעָליו  ב  ּ…̇ כ¿ ƒי ָחָכם  ∆‰ ֲ‡ָבל   ,„ עו…  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ּבו… 

בי‡ורים
לי ולא אהיה נוטה לנפול. (מצודת דוד). 85. ‰בריו˙. בעלי חיים. 86. ביום 
‰ול„ם ‰ם ‰ולכים. במסכת בבא קמא (סה:) אמר רבא: שור בן יומו (ביום 
שנולד, הרי הוא כבר) קרוי שור, איל בן יומו קרוי איל. והכוונה שעגל משעה 
ובדעתו.                  במהלכו  במאכלו,  עניניו,  בכל  גדול  שור  כמו  הוא  הרי  שנולד 
גדול  טורח  יש  כשנולד  האדם  כלומר,  ‚„ול.  טורח  ˆריך  ‰‡„ם  ‡בל   .87
להוריו בטיפול גופו ובגידולו. 88. ל˙˜ן ‰חכמ‰. ללמדו דרך הישר ולעלות 
במדרגות החכמה. 89. נו‰‚ כב‰מ‰. כאמור בפסוק (בראשית ח, כא) ״כי יצר 
לב האדם רע מנעוריו״. פירוש, כי הרצונות של לב האדם הם רעים מילדותו, 
מהרגע שנולד. ובאיוב (יא, יב) ״ועיר פרא אדם יולד״, ופירש ה׳מצודת דוד׳, כי 
כל אדם כאשר יולד הוא כעיר פרא מבלי חכמה, וכאשר יכין לבו הנה ישכיל. 
90. „ומ‰ ללוח ˘‰ו‡ מוכן לכ˙וב עליו. באבות (ד, כ): ״אלישע בן אבויה 
ניר חדש...״ כשם שדיו  על  לדיו כתובה  דומה,  הוא  ילד למה  אומר, הלומד 
הכתובה על ניר חדש - שעדיין לא כתבו בו - הדיו נבלע ונדבק בו היטב, ואינו 
נמחק לעולם, כמו כן הלומד בעודו צעיר כאשר עדיין לא נחקקו במוחו ענייני 
משתכח.                ואינו  היטב  בו  נחקק  לימודו  לקבל,  פנויים  וליבו  ודעתו  העולם, 

91. ‰בלים. דברים שאין בהם ממש.

שאז  הזה,  והדיבוק 
כשיהיה זמנה להתפרש, 
מכל  לגמרי  תתפרש 
הולך  הוא  ואם  וכל. 
בדרך טוב, הוא מרחיקה 
מעצמו. והנה בזמן הזה, 
הערלה,  הרחק  שהוא 
הוא  מפיו  היוצא  ההבל 
אחרא  סיטרא  מכניע 
גדולה,  שבירה  ושוברה 
וממשיך הכח של  וחוזר 
שקיבל  התורה 
שנולד.  קודם  בראשונה 
לקבל  שהשלים  וכיון 
לו לעשות,  יש  אז  הכח, 
ולכן הוא חייב במצוות.

מ„ו˙.  ספר  ז‰  י‚. 
ירוחם  רבי  המשגיח 
זצ״ל  ליבוביץ  הלוי 
ממיר כתב (ד״ת ד, לט): 
מאדמו״ר  שמעתי  ״פעם 
על  זצ״ל  מקלם  הסבא 
נזכר  לא  השאלה מדוע 
כל  בתורה  בפירוש 
הענין והחומר של מידות [וכבר עמד על זה רבי חיים ויטאל בשערי קדושה 
ח״א שער ב]. ואם כי מידת הגאוה אמנם נזכרת בתורה, כנאמר ״ורם לבבך 
וגו׳ ״ (דברים ח, יד) ועוד כאלה, אולם מידות הכעס והקנאה וכד׳, אשר הינם 

ים  ƒ̃ ָּ̇ ע¿ 98נ∆ יָנם  ≈‡ ָנ‰  ¿̃ ּ ƒז‰ַ י  ימ≈ ּƒב ֲ‡ָבל 

י  ימ≈ ּƒב ם  ∆‰ ָבּ ָ‰יּו  ּׁ∆̆  ‰ ַמּ ƒמ ל  ַ̃ ב¿ּ

ף,  ס∆ כ∆ּ ַטס  ל¿ ים  ƒמ ּ„ו… ם  ≈‰ ו¿ ֲחרּו˙.  ַ‰ַבּ

 ‰ ֲחֻלָ„ּ ָל‰  ע¡ ∆‰ ו¿ ע  ַ̃ ר¿ ַּ̃ ַבּ ָטמּון  ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

˙ו…  יך¿ ‡ו… ƒר ָ̂  , ָמָנ˙ו… ַ‰ט¿ ך¿  ‡…ר∆ 99ב¿ּ ָעָב‰ 

ַע„   ‰ ָ̃ י ƒר מ¿ ַ‡ַחר   ‰ ָ̃ י ƒר 100מ¿ ף  ס∆ ַ‰כ∆ּ

ך¿  ָכּ  .‰ ∆‡ ַ‰ָנּ ‰ּו  ≈‡ ַמר¿ ל¿ ף  ס∆ ַ‰כ∆ּ ּוב  ׁ̆ ָיּ ׁ∆̆

 , ָ‰‚ו… נ¿ ƒּכו… ּומ ר¿ י ַ„ּ ƒפ ר ָ‰ַלך¿ ל¿ ׁ∆̆ ָ‰ָ‡ָ„ם ֲ‡

 ,˙ רּועו… ּ¿‚‰ַ  ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ י  ≈̃ מ¿ ƒע ב¿ּ ע  ַ̃ ׁ¿̆ ƒנ ו¿

ין  ב≈ּ יל  ּ ƒ„ ַ‰ב¿ 101ל¿ לו…  כ¿ ׂ ƒ̆  § ט̆… ל¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂

יל  ּ ƒ‚ ַ‰ר¿ ּול¿ ר  ‰ו… ַ‰ָטּ ין  ּוב≈  ‡ מ≈ ַ‰ָטּ

 ˙ בּועו… ˙ ט¿ ּ„ו… ּƒיּו ַ‰מ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ָ„‰ ַע„  ֲעבו… ַבּ

. ּבו… ƒל ˙ ב¿ּ ּורו… ׁ̆ ¿̃ ּו

ם  ַּ̇ ח¿ נ∆ ו¿ ב  ַּ̇ כ¿ ƒנ  ˙ ּ„ו… ƒמ ר  פ∆ ס≈  ‰ (י‚)ז∆

בי‡ורים
טמון  שהיה  הזמן  מריבוי  ‰טמנ˙ו.  ב‡ורך   .99 משתנים.  נע˙˜ים.   .98
באדמה. 100. מרי˜‰. שפשוף וניקוי לסלק כל מה שנדבק בו. 101. ל‰ב„יל. 

לדעת לחלק. 

 ˙ ּ„ו… ƒמ ל  ָכּ י  ּƒכ ַ„ע,  ו¿  .˙ בו… טו…  ˙ ַמֲעלו…

י  ימ≈ ּƒב ּבו…   ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ָ‰ָ‡ָ„ם 

י  ימ≈ ּƒב ָ‰יּו  ם  ≈‰ נּו˙,  ¿̃ ּ ƒז‰ַ ו¿ ֲחרּו˙  ַ‰ַבּ

ַמן ַ‰‰ּו‡  ּ ז¿ ַבּ ֲחרּו˙, ַ‡ך¿  ַּׁ̆ ‰ַ ו¿ „ּו˙  ל¿ ַ‰ַיּ

יָ‡ם  ƒַלֲ‰ב ם ו¿ ָ̇ ‡ו… ַ‰ר¿ ַח ל¿ ל…‡ ָ‰ָי‰ ּבו… כ…ּ

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ƒָער ַ‰נ¿ּ 96ו¿  .‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ‰ַמּ י  י„≈ ƒל

ּיּוַכל  ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ לּו˙, ‡∆ ם ַנב¿ י‰∆ ָל‰ ֲעל≈ ¿„ ּ‚ָ

ָב‰,  ך¿ ַ‰ּטו… ר∆ ּ ל ַ‰„∆ ם ‡∆ ָ̃ י ּƒ̇ ַ‰ע¿ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿

ַח  ם כ…ּ ∆‰ ין ָבּ ≈‡ ל, ו¿ ב≈ּ ַ̃ ם ל¿ ַח ָל‰∆ י נו… ּƒ(י‡)כ

ַי„  ַח˙  ַּ̇ ƒמ ר…ַח  ב¿ ƒל ו¿  ˙‡ ≈̂ ָל ָמ‰  ָחכ¿ ו¿

ל,  ב…ּ ס¿ ƒל ים  ƒיכ ƒר ¿̂ ם  ≈‰ 97(יב)ו¿ ר,  ַיס≈ּ ַ‰מ¿

ל˜בל.  ל‰ם  נוח  כי  י‡. 
על הפסוק (משלי יג, כד) 
מוסר״,  שחרו  ״ואוהבו 
דוד׳:  ה׳מצודת  ביאר 
מייסרו  בנו  את  האוהב 
בעת השחר, רוצה לומר 
יוכל  עת  בילדותו, 
אשר  לכל  לנטותו 

יחפוץ.
(שער  השל״ה  כתב 
אות  האותיות 
והמשילו  דרך-ארץ): 
בעוד  לנטיעה  זה  דבר 
שהיא ילדה יוכל האדם 
כפי  ולישרה  לנטותה 
נתגדל  אם  אבל  רצונו, 
אי  בעקמימות  האילן 
לישרו  לו  אפשר 

אחר-כך, כן משפט הנער.
ובתחילה,  כתב:  להרמח״ל  חיים׳  עץ  ׳דרך  בספר  לסבול.  ˆריכים  ו‰ם  יב. 
הפנימית,  הערלה  אך  ימים.  שמונה  אחר  אותה  בגוף, מעבירים  כשהערלה 
שהיא ערלת הלב, אינה סרה אלא לאחר שלוש עשרה שנים ויום אחד, ולכן 
כל אותו הזמן הוא פטור מן המצוות. ועם כל זה באותו הזמן צריך לייסרו, 
פורשת  היא  ואז  היטב,  ממנו  הערלה  לו שתפרד  גורם  שזה  כמו שאמרתי, 
ממנו לגמרי בזמן המוכן כנאמר למעלה, ועל כן אמר ״ירחיקנה ממנו״, ולא 
אמר ״יסירנה ממנו״, כי אין זה להסירה, כי אם בזמנה תסור...והנה כן הדבר 
הקשר  מן  להרחיקה  כדי  חיבוט  וצריך  בו,  קשורה  האולת  כי  בנער,  הזה 

בי‡ורים
96. ו‰נערים. הצעירים אף אם גבר עליהם טבע הרע עדיין אפשר... 97. ו‰ם 
ˆריכים לסבול. את דברי המייסר, מאחר ואין בהם עדיין כח וחכמה לברוח 

מתחת ידיו, ועוד שאז עדיין נפשם רכה ונוחה לקבל דברי מוסר. 

י               ƒל כ¿ּ ח  ַ̃ ו¿ מּוָסר  ַמע  ׁ¿̆ ן  ָלכ≈ ‡ּוָמ‰.  מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע יּוַכל 

           ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ  ,‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇  ‡ ֲ‰לו… יָך.  ∆̇ ּ„ו… ƒמ ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ ָך  ָי„¿ ב¿ּ ָך  ¿̇ נּו ֻ‡ָמּ

ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ו¿  ,˙ לו… „ו… ּו‚¿  ˙ ַטּנו… ¿̃  ,˙ עו… ב¿ּ ַמט¿ י  ינ≈ ƒמ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ לו… 

ַ„ע  ּ י≈ ׁ∆̆ ַע„  ַ‡ַח˙,  ָכל  ב¿ּ  ˙ נו… ¿̃ ּ ƒל ַמ‰  ַ„ע  י≈ ל…‡  ָים,  ו¿ ָׁ̆ ו¿ ם  ָכּ ר¿ ע∆

ַע             ב≈ּ ַמט¿  ‰ יז∆ ≈‡ יַ„ע  ל≈ יך¿  ƒר ָ̂ ַ‚ם  ו¿ ַע.  ב≈ּ ַמט¿ ל  ָכּ ל  ׁ∆̆ ך¿  ר∆ ע≈

˜…ל  ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ ַ‡ַחר  יָ‡ּ‰.  ƒ̂ ‰ו… ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ 102 יָ‰  ָעל∆ ָ‚ַזר  ו¿ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ַסל  ָפּ

ַ‡ַח˙            ָכל  ב¿ּ ח  ַּ̃ ƒל ַ„ע  י≈ ָ‡ז   ,‰ָ כ∆ ַיַער¿ ו¿ ַע  ב≈ּ ּוַמט¿ ַע   ב≈ּ ַמט¿ ל  ָכּ

 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ַזר  ּ‚ָ ׁ∆̆ ַע  ב≈ּ ַמט¿ ּוב¿  ,‰ ו∆ ָׁ̆ ך¿  ר∆ ע≈ 103ב¿ּ ָרָכיו  ¿̂

ס.  נ≈ ָּ̃ ƒי  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע 104ב¿ּ  ‡ ָלּ יָ‡ּ‰ ‡∆ ƒ̂ יו…  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ר  ָזּ‰≈ ƒי יָ‡ּ‰  ƒ̂ ‰ו… ל¿

ַע               ב≈ּ ּוַמט¿ ַע  ב≈ּ ַמט¿ ָכל  ב¿ּ יַע  ּ ƒ‚ַמ  ׁ̆ י ƒ‡‰ָ  ‰ּ ז∆ ׁ∆̆  ,‡ ָ̂ מ¿ ƒנ

ל…‡           ו¿ ˜…ל  ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ׁ̆ פ≈ּ ּƒט‰ַ ֲ‡ָבל  ָח‰.  מ¿ ׂ ƒ̆ ּול¿ ָב‰  טו… ל¿

    ‰ ז∆ יַע  ּ ƒ‚ ַיּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡  , ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ַסל  ָפּ ּׁ∆̆ ַמ‰  י‡  ƒ̂ יו… ו¿  , יך¿ ƒַיֲער

ל. „ו… ּ‚ָ ˜ּ ז≈ ∆‰ ל¿

ָך,  ב¿ּ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ר…ב  ַעל  ל  ָׁ̆ מ¿ ƒנ  ‰ּ ַ‰ז∆ ל  ָׁ̆ ַ‰ָמּ ח  ַ̃ י,  ƒנ ב¿ּ  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ס  ל∆ פ∆ ‰ 105ב¿ּ ּ„ָ ƒּומ ‰ ּ„ָ ƒל מ ˜…ל ָכּ ׁ¿̆ ƒ̇ ˙, ו¿ ַטּנו… ¿̃ ˙ ּו לו… „ו… ּ ¿‚

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ַ„ע  ≈̇ ו¿  ,‰ ּ„ָ ƒּומ  ‰ ּ„ָ ƒמ ל  ָכּ ך¿  ר∆ ע≈ ַ„ע  ּ≈̇ ׁ∆̆ ַע„  ָך,  ¿̇ ָמ ָחכ¿

ל…‡  ָך ו¿ ‰ ב¿ּ ָר‡∆ ‡ י≈ ל…ּ ׁ∆̆ ם  ∆‰ ר ָבּ ָזּ‰≈ ƒ‰ ל ל¿ „ו… ך¿ ַ‰ָ‚ּ ל∆ ַסל ַ‰מ∆ּ ר ָפּ ׁ∆̆ ‡ֲ

בי‡ורים
בה.               יסחרו  ולא  זו  מטבע  יקבלו  שלא  המלך  שציוה  ל‰וˆי‡‰.  ˘ל‡   .102

103. בערך ˘ו‰. למטבע. 104. בענין. באופן. 105. בפלס. ביושר. 

ַע˙,  „ ָלָ‡ָ„ם ַ„ּ ַלמ≈ּ ָמ‰ ל¿ ַע˙ ַ‰ָחכ¿ ַטַבּ ב¿ּ

י  ƒל כ¿ ƒל ׁ̆ י ƒ‡ ל ָכּ י  י„≈ ּƒב  ‰ ז∆ ר  פ∆ ˙ ס≈ יו… ¿‰ ƒל

יו  ָ̇ ּ„ו… ƒמ כו…  ו… ּ̇ ƒמ ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ נּו˙  ֻ‡ָמּ

י  ל≈ כ¿ּ ָי„ו…  ב¿ּ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ן  ָ‰ֻ‡ָמּ י  ּƒכ יו,  ׂ ָ̆ ּוַמֲע

 , ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע יּוַכל  נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ

ל…‡  נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ י  ל≈ כ¿ּ ָי„ו…  ב¿ּ ין  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ ֲ‡ָבל 

היסודיים שבמידות, לא 
נזכרו כלל בתורה?

בתירוץ  דבריו  והיו 
של  במשל  השאלה, 
לא  כמובן  אשר  חייט, 
אומן  הוא  אחד  כל 
ולהיות  זה  במקצוע 
להתלמד  צריכים  חייט 
ואפילו  דברים,  בכמה 
ואיך  המחט  לאחוז  איך 

לחייט  בד  מביא  אשר  אדם  והנה  ללמוד.  צריכים  בבד  המחט  את  לתחוב 
לתפור לו בגד, הלא יאמר לו בקצרה, הנה הבד ותפור לי בגד כפי מידתי, ולא 
יאריך להגיד לו לחייט כי יקח מחט וכי יאחוז אותו ביד ימינו וכי יאחוז אותו 
רחוקות  ולא  סמוכות  בתפירות  בהבד  המחט  את  יתחוב  וכי  ישר  באופן 
הלא  לו:  באמור  מפניו,  יגרשנו  הלא  איתו  ידבר  ככה  אם  כי  לזה.  וכדומה 
לחייט באת ולא לסנדלר, עליך רק להגיד לי איזה בגד אתה רוצה, ואני כבר 

אעשה מה שצריך לעשיית הבגד, כי חייט אני!
שטיק  (=א  ׳מלאכה׳  לישראל  הביא  הוא  ברוך  הקדוש  בעניננו.  הוא  וככה 
הוא:  ברוך  הקדוש  אמר  ה׳מלאכה׳?  ומהי  כתיקונה.  לעשותה  ארבייט) 
מי  מחפש  שאני  ה׳מלאכה׳  זוהי  ו)  יט,  (שמות  קדוש״  וגוי  כהנים  ״ממלכת 
כדי לעשות  כי  ודאי  ישראל  הבינו  לה?  ויעשנה. האתם מקבלים  שיקבלנה 
תנאים  וישנם  גדול,  אומן  ואף  אומן,  מקודם  להיות  צריכים  כזו  מלאכה 
המכשירים את האדם לאומנות זאת ה׳מלאכה׳ – ללא כעס, ללא גאוה, ללא 

כל המידות הרעות הרבות למיניהם.
ועל זה באה תשובתם: ״ויאמרו כל אשר דיבר ה׳ נעשה״ (שם שם, ח). מקבלים 
אנחנו לעשות ה׳מלאכה׳ של ״ממלכת כהנים וגוי קדוש״, ויודעים אנו ודאי את 
לזו  קודמות  אשר  המידות  הכנת  כל  המלאכה,  זו  בעשיית  הקשור  כל 
אומנות  בגד ללא  כמו תפירות  זה  הנה  תיקון המידות  בלעדי  כי  המלאכה, 
החייטות, ללא המחט והחוטים, וכל שאר הכלים המכשירים פעולת התפירה.
וזהו הענין אשר לא נזכרו בתורה עניני המידות ולא באה כל אזהרה עליהן, 
כי כל התורה וכל דיניה מיוסדות עליהן, שהרי הן הכלים לכל מעשה התורה, 

וכשמקבלים את התורה – ודאי כרוכות עמה כל המידות״. עכ״ד.  

זקוק לשלשת אלו, כי אין 
ולפי  שוים  הזמנים  כל 
מצבו באותה העת צריך 
מסוגי  באחד  להשתמש 
יצר-הרע,  כנגד  היראה 
הרוממות  יראת  אמנם 
וכלשון  מכולם,  גדולה 
מיסודי  (פ״ב  הרמב״ם 
התורה ה״ב): ״והיאך היא 
ויראתו,  לאהבתו  הדרך 
האדם  שיתבונן  בשעה 
במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהם חכמתו שאין לה ערך ולא קץ, 
הגדול...  השם  לידע  גדולה  תאוה  ומתאוה  ומפאר  ומשבח  אוהב  הוא  מיד 
ויודע  ויפחד  וירא  לאחוריו  נרתע  הוא  מיד  עצמן  האלו  בדברים  וכשמחשב 

שהוא בריה קטנה שפלה אפלה עומד בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות...״

 ˙‡ַ ר¿ ƒי: "8י ל≈ ׁ¿̆ ƒמ יל ב¿ּ ƒח ¿̇ ƒ‰ ן כ≈ ו¿ ם.  ּׁ≈̆ ‰ַ

ם:  ּ ַסי≈ ַע˙: (מ˘לי ‡, ז), ּומ¿ י˙ ָ„ּ ׁƒ̆ ‡ ‰' ר≈

ל" (˘ם  ַ‰ָלּ ¿̇ ƒ̇ י‡  ƒ‰ '‰ ˙‡ַ ר¿ ƒי ‰ ָּׁ̆ ƒ‡9"

ל  ָכּ ƒמ יר  ׁƒ̆ ָע ָ‰ָי‰  ל…מ…‰  ׁ¿̆ 10ּו ל).  ל‡, 

כז):           י,   ‡ (מלכים  יב  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ָ‰ָ‡ָ„ם, 
ם  ƒַלי ָׁ̆ ירּו ּƒף ב ס∆ ˙ ַ‰כ∆ּ ך¿ ‡∆ ל∆ ן ַ‰מ∆ּ ּ≈̇ ּ ƒ11ַוי"

ל  "‰ֲ12ב≈ ַמר  לו…  ‰ ָנ‡∆ לו…  ים",  ƒָבנ‡ֲ ַכּ

בי‡ורים
הדיוט ומלך, טפש וחכם, עני ועשיר. כלומר, בטרם שמלך היה הדיוט, ובטרם 
זכה לחכמה הרבה ולעושר הרב שנתן לו הקדוש ברוך הוא היה כטפש וכעני 
לעומת מה שהיה בזמן שפע חכמתו ועשרו. 8. יר‡˙ ‰' ר‡˘י˙ „ע˙. פירוש, 
בראשית למוד הדעת יקנה יראת ה׳, כי הלא אוילים ורשעים בזו את החכמה 
והמוסר, ואם לא יקנה יראת ה׳ בראשיתה, מה תועלת בלמודה, הלא יבזה 
אותה וימאס בה (מצודת דוד). 9. ‡˘‰ יר‡˙ ‰' ‰י‡ ˙˙‰לל. רק אשה יראת 
ה׳ אותה ראוי להלל. 10. ו˘למ‰ ‰י‰ ע˘יר מכל ‰‡„ם. כלומר, אילו אדם 
אחר היה מזהיר על יראת-שמים, לא היו דבריו מקובלים על העולם, כי היו 
אומרים: מאחר ואין לו ענין בעושר ותענוגי העולם הזה, ולא טעם מטובת 
העולם הזה כלום, אלא כל פניותיו הוא רק בעניני יראת ה׳, לכך הוא מזהיר 
על יראת ה׳, כי כל תענוגי העולם הזה נחשבים אצלו להבל. 11. וי˙ן ‰מלך 
‡˙ ‰כסף בירו˘לים כ‡בנים. הניחם ברחוב העיר כאבנים, ובעבור כי היו 
‰בל   .12 דוד).  (מצודת  וללקחם  לגנבם  מהאפשר  היה  לא  המשקל,  רבי 
הזהירם  הבל״,  הכל  הבלים  ״הבל  לבני-אדם:  אמר  המלך  שלמה  ‰בלים. 
לההביל ולהמאיס את ההבלים, מה שהכל הבל, אשר בשום אופן לא יצמח 

ָמ‰ ָ„ּ ¿̃ ‰ַ

              ˙ ∆‡2 ָמע,  ׁ¿̆ ƒנ ל  ַ‰כ…ּ ָבר  ּ„ָ ף  1סו…

יו  ָ̇ ו… ¿̂ ƒמ  ˙ ∆‡ ו¿ ָר‡  י¿ ים  ƒ‰…ל ¡‡‰ָ

יב,  (˜‰ל˙  ָ‰ָ‡ָ„ם  ל  ָכּ  ‰ ז∆ י  ּƒ3כ ר,  מו… ׁ¿̆

ל  ָכּ ƒמ ָ‰ָי‰  ל  „ו… ּ‚ָ ָחָכם  ל…מ…‰  ׁ¿̆ 4 י‚). 

ַ‡ַחר     ים, ו¿ ƒנ יו… ל¿ ַעל ָ‰ע∆ ים ו¿ ƒנ ו… ּ̇ ח¿ ַּ̇ ך¿ ַעל ַ‰ ל∆ ָ‰ָי‰ 5מ∆ ָ‰ָ‡ָ„ם, ו¿

 , ָמ˙ו… יַע ָחכ¿ ƒ„ ‰ו… ים ו¿ ƒָבר ּ ל ַ‰„¿ ‰ ָכּ ָסּ ƒנ ים 7ו¿ ׂ ƒ̆ ֲע ל ַ‰ַמּ ָרָ‡‰ ָכּ ׁ∆̆ 6

 ˙‡ַ ר¿ ƒי ‰ּו‡  ָבר  ּ„ָ ל  ָכּ ל  ׁ∆̆ ף  (‡)סו… ָ‡ַמר:  ו¿ ָבָריו  ּ ¿„ ל  ָכּ ם  ַ̇ ָס

‡. סוף ˘ל כל „בר ‰ו‡ 
יראת  מהו  ‰˘ם.  יר‡˙ 
הלוי״  ״בית  בספר  השם? 
(פרשת בראשית) האריך 
שלשת  את  לבאר 
מדרגות היראה: א) יראת 
העונש. ב) יראה מאהבה. 
ג) יראת הרוממות. האדם 

בי‡ורים
1. סוף „בר. פסוק זה אמרו שלמה המלך - החכם מכל אדם. ופירושו, סוף 
דבר הכל נשמע -  כל מה שהאדם עושה נשמע הוא לפני הקב״ה ולא נכחד 
מה שהזהיר  שלא לעבור על דבריו  יר‡.  2. ‡˙ ‰‡ל˜ים  לכן...  ממנו דבר. 
שלא לעשות. ואת מצותיו שמור - לעשותם. 3. כי ז‰ כל ‰‡„ם. כי לדבר הזה 
ה,  (מלכים-א׳  כנאמר  ‰י‰.  ‚„ול  חכם  ˘למ‰   .4 (רש״י).  האדם  כל  נברא 
ט-י-יא): ״ויתן אלקים חכמה לשלמה ותבונה הרבה מאד ורוחב לב כחול על 
קדם...ויחכם  בני  כל  מחכמת  חכמת שלמה  רבוי)  (מלשון  ותרב  הים.  שפת 
היתה  ‰עליונים. מלכות שלמה  ועל  ‰˙ח˙ונים  על  מלך   .5 האדם...״  מכל 
שונה מזו של שאר מלכים, שמלך הן על הברואים העליונים, דהיינו הֵשדים 
– החיים בעולם הזה התחתון. בגמרא  והן על הברואים התחתונים  (רש״י), 
ה׳״.  כסא  על  ״וישב שלמה  כג):  כט,  הימים-א  (דברי  מהנאמר  זאת  למדים 
ומפרש המהרש״א ש״כסא ה׳ ״ רומז לשמים, והשדים שטים באויר שמתחת 
על  שולט  שהוא  באופן  בשמים,  כביכול  יושב  שכששלמה  ונמצא,  לשמים. 
כל  על  הזה  העולם  את  ראה  ‰מע˘ים.  כל  ˘ר‡‰   .6 שמתחתיו.  השדים 
תענוגותיו, וכמו שאמר (קהלת ז, טו): ״את הכל ראיתי בימי הבלי״. 7. ונס‰ כל 
‰„ברים. התנסה בכל המצבים, כמבואר במדרש (קהלת א, יג) ששלמה היה 

ב'
ם 

ב' יו
ע 

בו
ש

בי‡ורים
אשר יוכל להגיע ולהשיג מהן, ושלא יסתפק בפחות מכן. 

ַמֲעָל‰  ל  ∆‡  ˙ ַלֲעלו… מ…„  ַיח¿ ָלם  עו… (‰)ל¿

יַע  ּ ƒ‚ ַיּ ׁ∆̆ ַע„   ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ָל‰  ַמע¿ ל¿ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ָלם  עו… ל¿ יַע  ּ ƒ‚ַי  ‰ ז∆ ָבּ ָב‰,  ַ‰ּטו… י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ ַל

ָבר  ּוכ¿  .‡ ַ‰ָבּ ָלם  עו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ מּול  ּ¿‚‰ַ

ˆ„י˜ים ‰˜„מ‰‡רחו˙ 

של  וקיומם  בריאתם 
היא  בני-אדם  רוב 
המלומד  ׳האדם  בשביל 
ופלאי, לא  נדיר  הפרוש 
באחד  יחיד  אלא  ימצא 
בני  כל  ושאר  הדורות׳. 
אלא  נבראו  לא  אדם 
זה, או כדי  לצורך אדם 
אם  שהרי  לשמשו, 
בעצמו  לטרוח  יצטרך 

ולהכין לו את צרכיו, לא יהיה לו פנאי ללימודו, או כדי להיות לו לחברה.

ָ‰ָ‡ָ„ם  י  ּƒכ ָר‰,  ָׁ̆ ַ‰י¿ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ˙ו…  רו… ‰ו… ל¿

י ָ‡נּו  ּƒם, כ ּׁ≈̆ ‰ַ י  נ≈ פ¿ ƒל „…‡ יב מ¿ ƒּו‡ ָחב‰

ים  ׁƒ̆ מ¿ּ ַׁ̆ מ¿ ים  ƒכ‡ָ ל¿ ַ‰ַמּ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ רו…

ינּו      ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ י˜,  ּ ƒ„ ַ̂ ָ‡ָ„ם  י  כ≈ ר¿ ָ̂ ב¿ּ

ַיֲע˜…ב:  ו¿ ָח˜  ¿̂ ƒי 19ו¿ ינּו  ƒב‡ָ ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ 18ב¿ּ

ָרע  ל  ָכּ ƒמ י  ƒ̇ …‡ ל  ≈‡ ּ…‚‰ַ ָ‡ך¿  ל¿ "‰ַ20ַמּ

בי‡ורים
את אדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו, ראה מעשי כמה 
שלא  דעתך  תן  בראתי,  בשבילך   - שבראתי  מה  וכל  הן,  ומשובחין  נאים 
כלום  [הקב״ה]  אמר  (קח.):  סנהדרין  ובמסכת  עולמי.  את  ותחריב  תקלקל 
בראתי בהמה וחיה אלא בשביל אדם. ובמשנה סוף קידושין (פב.): והלא לא 
נבראו אלא לשמשני. וברש״י (בראשית ו, ז): הכל נברא בשביל האדם וכיון 
שהוא כלה מה צורך באלו. 18. ב‡בר‰ם ‡בינו. שבאו אליו שלשת המלאכים 
כשחיפש אורחים, והמלאך רפאל בא לרפאותו והמלאך מיכאל לבשר לשרה 
על הולדת יצחק. גם אצל שרה מצינו כשלקחה פרעה, ״אומרת למלאך הך 
והוא מכה״ (רש״י בראשית יב, יז), וכן (שם כ, ד) ״ואבימלך לא קרב אליה״ – 
המלאך מנעו (רש״י).  והגר אמרה (שם טז, יג) ״הגם הלום ראיתי אחרי רואי״ 
– אחרי רואי אותם בביתו של אברהם ששם היתה רגילה לראות מלאכים 
(רש״י). 19. ויˆח˜ ויע˜ב. בעקידת יצחק נאמר (בראשית כב, יא-יב): ויקרא 
אליו מלאך ה׳ מן השמים... ויאמר אל תשלח ידך אל הנער (לשחוט אותו) ואל 
את  לעכב מלשלח  בתואל  שרצה  כן מצינו  מום).  (אפילו  מאומה  לו  תעש 
 – יעקב  ואצל  נה).  כד,  (רש״י שם  והמיתו  ובא מלאך  ליצחק  רבקה להנשא 
״והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו״ – מלאכים שליווהו בארץ אין יוצאים 
חוצה לארץ ועלו לרקיע, וירדו מלאכי חוצה לארץ ללוותו (רש״י שם כח, יב). 
וכן ״וישלח יעקב מלאכים״ – מלאכים ממש (רש״י). 20. ‰מל‡ך ‰‚ו‡ל ‡ו˙י 
(להצילני  בצרתי  ה׳)  (מאת  אלי  להשתלח  הרגיל  המלאך  אמר,  יעקב  ו‚ו'. 

ַלֲעס…˜  ין  ≈‡ ו¿ ב),   ,‡ (˜‰ל˙  ים"  ƒָבל‰ֲ

נּו  ‰ ַרב≈ּ ׁ∆̆ ן מ… כ≈ ם. ו¿ ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי ‡ ב¿ּ ָלּ ∆‡

 ‰ ָּ̇ ַע "13ו¿ ָ‡ַמר:  ם  לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו 

 , ך¿ ָמּ ƒע ל מ≈ ≈‡ יָך ˘…ׁ ל…‰∆ ל ָמ‰ ‰' ‡¡ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי

ך¿  ל∆ „ ַ‰מ∆ּ ƒו ן ָ„ּ כ≈ יָך" („ברים י, יב). ו¿ ל…‰∆ ¡‡ '‰ ˙ ∆‡ ‰‡ָ ר¿ ƒי ם ל¿ ƒ‡ י ּƒכ

ַ‡˙ ‰'" (˙‰לים  ר¿ ƒָמ‰ י י˙ ָחכ¿ ׁƒ̆ ‡ ר: "14ר≈ מ≈ ם ‡ו… לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו 

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… י  רּו‡≈ ב¿ּ ַחר  ב¿ ƒמ ָ‰ָ‡ָ„ם  ין  ƒ‡ רו… ָ‡נּו  ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ּ ƒּומ י).  ˜י‡, 

ָמ‰  ָׁ̆ ּ ׁ̆ ּבו… ַ‰נ¿ ּ י≈ ׁ∆̆  , ˆּוָר˙ו… ן ב¿ּ ָּ̃ ֻ̇ י ‰ּו‡ מ¿ ּƒן 15כ ו… ּ̇ ח¿ ַּ̇ ָלם ַ‰ עו… ָבּ

‰ּו‡  ׁ∆̆ 16  ‰ ז∆ ָכל  ו¿ ים,  ƒנ ו… ּ̇ ח¿ ַ̇ ו¿ ים  ƒנ יו… ל¿ ָ‰ע∆  „ סו…  ˙ נ∆ נ∆ ּבו… ¿̇ ּƒמ‰ַ

ָלם  עו… ָבּ ָר‡  ב¿ ּƒנ ּׁ∆̆ ָכל ַמ‰  ָלם, 17ו¿ ּ‰ ָ‰עו… ז∆ ƒמ ˙ נו… ָוּ ַ‰ַכּ ל  ָכּ ַין  נ¿ ƒע

 ˙ מ∆ ¡‡ ַר˙  ו… ּ̇ ָלָ‡ָ„ם  ָנ‰  ּ¿̇ ƒנ  ‰ ז∆ ַוֲעבּור   , ּכו… ר¿ ָ̂ ל¿ ל  (ב)ַ‰כ…ּ  ‰ּ ַ‰ז∆

יתרה  לˆרכו.  ‰כל  ב. 
הרמב״ם  כתב  מזו 
לפירוש  (בהקדמה 
בבני  שגם  המשניות), 
סיבת  עצמם  האדם 

בי‡ורים
מהם תכלית ראוי ויקר. (שם). [הבל – דבר שאין בו ממש, כמו הבל-פה, וכן 
וילכו אחרי ההבל (ירמיה ב, ה). (שם)]. 13. וע˙‰ י˘ר‡ל מ‰ ‰' ‡ל‰יך ˘ו‡ל 
מעמך. אחרי שהוכיח משה את בני ישראל על כל החטאים בהם הכעיסו את 
אוהב  שהקב״ה  האהבה  בגלל  להם:  אמר  במדבר,  שנה  ארבעים  הקב״ה 
אתכם, כיפר על חטאיכם. ועכשיו מה ה׳ אלוקיך מבקש ממך? רק שתפחד 
לימוד  שבתחילת  הוא  הנכון   .'‰ יר‡˙  חכמ‰  ר‡˘י˙   .14 אלוקיך.  מה׳ 
מ˙ו˜ן  ‰ו‡  כי   .15 דוד).  (מצודת  ה׳.  יראת  בלבו  האדם  ישריש  החכמה 
אותו  ועשה  אלוקים)  (בצלם  בצורה שלו  האדם  את  יצר  הקב״ה  בˆור˙ו. 
דומה לו, שהוא מבין וחושב, לא כמו כל החיות שאינן חושבות ואינן מבינות 
מאומה. 16. ˘‰ו‡ ענין כל ‰כונו˙. שהאדם הוא תכלית כל הבריאה, והוא 
נבר‡  הכונה העיקרית והמטרה המרכזית בבריאת העולם הזה. 17. וכל מ‰̆ 
בעולם ‰ז‰ ‰כל לˆרכו. כמובא במדרש קהלת על הפסוק ״ראה את מעשה 
האלהים כי מי יוכל לתקן את אשר עותו״ (קהלת ז, יג) בשעה שברא הקב״ה 

שדרכם  הם  ויודעים 
כן  פי  על  ואף  למיתה, 
ברשעותם  הם  נשארים 
(שבת לא, ב), ומדוע אין 
דרכם?  את  עוזבים  הם 
לפי שחסרה להם יראת 

שמים!
היא   - שמים  יראת 
על  המושלת  החכמה 
תאוותיו ומפקחת על כל 

חושיו של האדם.
ימיו  כל  ו‰ולך   .„
וממ˘˘  במח˘כים 
כעור ב‡פיל‰. ה״מסילת ישרים״ (פ״ג) מבאר בהרחבה, שהחושך גורם לשני 
וז״ל: ״כי היצר מסמא את עיניו (עיני-שכלו)  מיני טעויות: העלמה והחלפה. 
ממש, והנה הוא כהולך בחושך, שיש לפניו מכשולות ואין עיניו רואות אותם. 
והוא מה שאמרו זכרונם לברכה (ב״מ פג:) ״תשת חושך ויהי לילה״ (תהלים 
קד, כ) – זה העולם-הזה, שדומה ללילה. והבן כמה נפלא המאמר האמתי הזה 
לו  אפשר  טעויות  מיני  שני  הלילה,  חושך  הנה  כי  בו.  להבין  שמעמיק  למי 
שיגרום לעין האדם: או שיכסה את העין עד שלא יראה מה שלפניו כלל, או 
שיטעה אותו עד שיראה לו עמוד כאילו הוא אדם, ואדם כאילו הוא עמוד. כן 
חמריות וגשמיות העולם-הזה, הנה הוא [כ]חושך הלילה לעין השכל, וגורם 
לו שתי טעויות: אינו מניח לו שיראה המכשולות שבדרכי העולם, ונמצאים 
תחילה...  פחד  שהגיעם  מבלי  ואובדים  ונופלים  לבטח  הולכים  הפתאים 
והטעות השני, והוא קשה מן הראשון, הוא – שמטעה  ראיתם עד שרואים 
מתחזקים  כך  ומתוך  רע,  הוא  כאילו  והטוב  טוב  ממש  הוא  כאילו  הרע 
החושך  תחת  היותם  מפני  זה  וכל  הרעים...  מעשיהם  ומחזיקים  (בדרכם) 

וכבושים תחת ממשלת יצרם״. עכ״ל.  

 , ָמ˙ו… ָחכ¿ ַעל  ֲ‡ָו˙ו…  ַּ̇ יל  ׁƒ̆ מ¿ ƒ‰  ‰ ז∆ ו¿

ים  ּƒכ ַׁ̆ ַמח¿ ב¿ּ ָיָמיו  ל  ָכּ ך¿  ל≈ ‰ו… („)ו¿

ָל‰: ֲ‡פ≈ ר ָבּ ּ ו≈ ƒע ׁ̆ כ¿ּ ׁ ּ≈̆ ַמ ּומ¿

 

ָח„  ∆‡‰ָ ָ‡ָ„ם:  ָבּ  ׁ̆ י≈  ˙ חו… כ…ּ  ‰ ָּׁ̆ ƒֲחמ
י  ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ יָע‰,  ƒמ ּׁ¿̆ ‰ַ ַח  כ…ּ ‰ּו‡ 

ַח  כ…ּ ‰ּו‡  י  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ‰ַ ‡ּו˙,  ָ‰ר¿ ַח  כ…ּ ‰ּו‡ 

ַעם,  ַ‰ַטּ ַח  כ…ּ ‰ּו‡  י  ƒיע ƒב ָ‰ר¿ יַח,  ָ‰ר≈

בי‡ורים
שהיתה סמוכה לירושלים, יצא מלאך ה׳ והרג באות הלילה מאה ושמונים 

וחמישה אלף ראשי גייסות. 

ים" (בר‡˘י˙ מח, טו),  ƒָער ˙ ַ‰נ¿ּ ך¿ ‡∆ ָבר≈ י¿

יב,  (‰ו˘ע  ָכל"  ַוֻיּ ָ‡ך¿  ַמל¿ ל  ∆‡ ר  ׂ ַ̆ "21ַוָיּ

ָ‡ך¿  ַמל¿  ‡ ָבּ ׁ∆̆ ינּו  ƒ̂ ָמ  „ עו… ו¿  .(‰

ָל‰  י¿ ַלּ ַבּ י  ƒ‰ "22ַוי¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ם,  ָ̇ ָר ז¿ ע∆ ל¿

 ‰ ַמֲחנ≈ ב¿ּ ך¿  ַוַיּ  '‰ ַ‡ך¿  ַמל¿  ‡ ≈̂ ּ ַוי≈ ַ‰‰ּו‡ 

ים  ּƒַרב ו¿ ל‰),  יט,  ב  (מלכים  ּור"  ּׁ̆ ‡ַ

ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ י  ּƒכ נּו,  ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿  .‰ ל∆ּ ≈‡ ָכּ

ָ‡ר  ׁ¿̆ ַעל   ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ן  רו… ¿̇ ƒי לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆

מּו˙  ¿„ ּƒב ם  ≈‰ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ י-ָ‡ָ„ם,  נ≈ ב¿ּ

ו…  ׁ̆ פ¿ ַנּ ׁ∆̆  ‡ ָלּ ם, ‡∆ ָח„ ָל‰∆ ∆‡ „ יסו… ƒָח„ ו ∆‡

 ,˙ נו… יו… ל¿ ˙ ָ‰ע∆ ל ַמֲעלו… ∆‡ ‰ ָ̇ ‰ ָעל¿ ל ז∆ ׁ∆̆

 , ֲ‡ָו˙ו… ַּ̇ ָמ˙ו… ַעל  יל ָחכ¿ ׁƒ̆ מ¿ ƒ‰ ‰ י ז∆ ּƒכ(‚)

‚. כי ז‰ ‰מ˘יל חכמ˙ו 
משכן  ˙‡ו˙ו.  על 
במוח,  היא  החכמה 
היא  התאוות  משכן 
בלבו אדם. על ידי יראת 
האדם  מסוגל  שמים 
על  חכמתו  להשליט 
שביאר  וכמו  תאותו, 
רבי  הגאון  בהרחבה 
על  זצ״ל  לופיאן  אליהו 
״שופטים  הפסוק 
בכל  לך  תתן  ושוטרים 
שעריך״ (דברים טז, יח), 
לרמוז  הכתוב  שכוונת 
על חושי האדם, שקודם 
יחשוב  בהם  שישתמש 
לפני  הוא  עומד  כאילו 
שופט ומצפה לפסק דינו 
להשתמש  וכיצד  אם 

בהן. ומיהו אותו שופט? – השכל שנתן לנו הבורא, צלם אלקים הנקרא נשמה, 
כפי שנאמר: ״ויפח באפיו נשמת חיים״ (בראשית ב). הוא השופט את האדם 
על פי ציווי התורה ואזהרותיה. אמנם, עדיין זקוק ה״שופט״ ל״שוטר״ שהוא 
הממונה לבצע את פסק הדין. ומי הוא אותו שוטר? – יראת שמים, שבעזרתה 
יכול האדם להכריח את עצמו לציית לשכל. שהרי הרשעים יש להם שכל, 

בי‡ורים
ולגאלני), כענין שנאמר (בעת שהותו בבית לבן) ״ויאמר אלי מלאך האלהים 
בחלום יעקב וגו׳ אנכי האל בית אל״ (רש״י בראשית מח, טז). 21. וי˘ר ‡ל 
עליו  התחזק  יעקב,  עם  נאבק  עשו)  (שרו של  המלאך  כאשר  ויוכל.  מל‡ך 
יעקב ונצחו, וסוף היה שהודה לו המלאך על הברכות שברכו אביו לפני מותו 
ו‚ו'.  ‰‰ו‡  בליל‰  וי‰י   .22 שהן שלו).  וטען  בתחילה  עליהן  ערער  (שעשו 
לאחר שנלחם סנחריב בכוש, חזר ובא על ירושלים להלחם בה, וכשבא לנוב 

‰. לעולם יחמו„ לעלו˙ 
˘‰ו‡  מעל‰  ‡ל 
שלא  ממנ‰.  למעל‰ 
במעלות  יסתפק 
ישאף  אלא  שהשיג, 
ומי  ויותר.  יותר  לעלות 
לנו חכם כשלמה המלך 
ע״ה, שאמר עליו הכתוב ״וה׳ נתן חכמה לשלמה כאשר דבר״ (מלכים-א ה כו) 
וממנו נלמד את הדרך לזכות בחכמה, כשנתבונן מפני מה זכה לה שלמה. 
ומקרא מפורש למעלה ממנו (מלכים-א ג ה-יב): ״בגבעון נראה ה׳ אל שלמה 
וגו׳ ויאמר אלוקים שאל מה אתן לך וגו׳, ויאמר שלמה וגו׳, ונתת לעבדך לב 
שומע לשפוט את עמך להבין בין טוב לרע וגו׳, ויאמר אלוקים אליו יען אשר 
שאלת את הדבר הזה ולא שאלת לך ימים רבים ולא שאלת לך עושר וגו׳ 
ושאלת לך הבין לשמוע משפט, הנה עשיתי כדברך הנה נתתי לך לב חכם 

ונבון וגו׳״. 
אל  הרבה  תשוקתו  בעבור  ורק  אך  לחכמה  זכה  שלמה  כי  כאן  מתבאר 
החכמה, עד שלא ביקש דבר אחר זולתה, לא עושר ולא אריכות ימים, באשר 
הרמב״ם  שכתב  כמו  כלל,  ערך  להם  אין  חכמה  בלי  חיים  כי  שלמה  ידע 
 - תורה  תלמוד  בלא  ומבקשיה  חכמה  בעלי  ״וחיי  ה״א):  פ״ז  רוצח  (הלכות 
כמיתה חשובין״. על כן שאל שלמה אך ורק חכמה, ובעבור זה זכה לה, כי 
תשוקת החכמה היא המזכה את בעליה בחכמה. ומכאן נראה ללמוד ״חכם 
ויזכה  שמו,  יקרא  לב״  ״חכם  באמת  חכמה  ומבקש  השואף  אדם  מהו,  לב״ 

לחכמה כמו שכתוב: ״ובלב כל חכם לב נתתי חכמה״.    
ומצינו בתפילתו של עתניאל בן קנז: ״ויקרא יעבץ לאלקי ישראל לאמר אם 
ברך תברכני והרבית את גבולי והיתה ידך עמי ועשית מרעה לבלתי עצבי, 
ויבא אלקים את אשר שאל״ (דה״י-א ד, י). אם ברך תברכני – בתורה, והרבית 
את גבולי – בתלמידים, והיתה ידך עמי – שלא ישתכח תלמודי מלבי, ועשית 
הרע  יצר  ישגבני  שלא   – עצבי  לבלתי  כמותי,  רעים  לי  שיזדמנו   – מרעה 
לשאול  בנסיסי  הולך  הריני  לאו  ואם  מוטב,  כן,  עושה  אתה  אם  מלשנות, 

 ׁ̆ ׁ ּ≈̆ ַמ ‰ּו‡ מ¿ ׁ∆̆ ׁ̆ כ¿ּ י ּ ƒ‚ ָ‡ָ„ם ַמר¿ ׁ∆̆  , ׁ̆ ּו ׁ ּ̆ ּƒַח ַ‰מ י ‰ּו‡ כ…ּ ׁƒ̆ י ƒֲחמ‰ַ

ָ„ָבר. ב¿ּ

 

 ‰ ֻעָלּ ין פ¿ּ ≈‡ ו¿ ָ‰ָ‡ָ„ם,   ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע ם  ָלּ 23ֻכּ לּו  ַ‰ָלּ  ˙ חו… ‰ כ…ּ ָּׁ̆ ƒֲחמ
ב  ַ‰ל≈ּ 24ו¿  ,˙ חו… ַ‰כ…ּ  ˙ ׁ∆̆ ֲחמ≈ מ≈ ָח„  ∆‡ ל…‡  ב¿ּ י˙  ׂ ≈̆ ַנֲע  

ל  ב ָכּ ּ ים ַלל≈ ƒ‡י ƒב ּלּו מ¿ ≈‡‰ָ ˙ חו… ‰ כ…ּ ָּׁ̆ ƒי ֲחמ ּƒם, כ י‰∆ ≈„ ל ַעל י¿ ע≈ ּפו…

ׁ̆ ּבו…  ב י≈ ּ ם. ַ‰ל≈ י‰∆ ˙ ַ‡ֲחר≈ כ∆ ׁ∆̆ מ¿ ƒָב‰ נ ָׁ̆ ‰ ּוַמח¿ ׂ ∆̆ ָכל ַמֲע ָין, ו¿ נ¿ ƒע

ן  ‚ו… ָח‰, ַ‰ָיּ כ¿ ּׁƒ̆ ‰ַ ן ו¿ רו… ָכּ ּ ƒֲעָנָו‰, ַ‰ז‰ָ ֲ‡ָו‰ ו¿ ן ַ‰ַ‚ּ ‚ו… ˙, כ¿ּ ˙ ַרּבו… עו… ּ ≈„

ָכל  25ו¿  .˙ ַרּבו…  „ עו…  ׁ̆ י≈ ּלּו  ָכ‡≈ ו¿ ָ‰ַעּזּו˙,  ו¿  ˙ ׁ∆̆ ַ‰ב…ּ ָח‰,  מ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿

י ַ‰ּסּוָמ‡ ל…‡  ּƒכ ,˙ חו… ˙ ַ‰כ…ּ ׁ∆̆ ן ֲחמ≈ ƒמ ˙ ּ˜ו… ַחז¿ ¿̇ ƒמ ˙ עו… ּ ּלּו ַ‰„≈ ≈‡

.‰ ∆‡ ּלּו ָ‰ָי‰ רו… ƒ‡ ˙ כ¿ּ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ יּוַכל ל¿

 

י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ יַע 26ַל ּ ƒ‚‰ַ חו… ל¿ ָכל כ…ּ ל ב¿ּ ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒב י ָבּ ל¿ ּƒל ָ‡ָ„ם ַ‰נ ן ָכּ ָלכ≈
ָב‰,                       טו… ַמֲעָל‰  ל¿ ָ‡ָ„ם  יַע  ּ ƒ‚ ƒ‰ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ ָב‰,  ַ‰ּטו…

בי‡ורים
23. כולם מע˘‰ ‰‡„ם. חמשת הכוחות הללו כוללים את כל מעשה האדם. 
24. ו‰לב פועל על י„י‰ם. פירוש, הלב פועל על ידי אחד מחמשת הכוחות, 
ראתה.              שהעין  מה  חומד  הלב  אזי  ראתה  שהעין  לאחר  הראות,  כח  כגון 
25. וכל ‡לו ‰„עו˙ מ˙חז˜ו˙ מן חמ˘˙ ‰כוחו˙. לדוגמא, הלב מתגאה מכח 
השמיעה - ממה ששמע כיצד מהללים אותו, וכן מכח הראיה - ממה שרואה 
יוכל  לא  הסומא  כי  שממשיך,  (וזהו  הבריות.  בעיני  כבודו  ואת  עשרו  את 
‰טוב‰.         ל˙כלי˙   .26 הדרך.  זה  על  וכן  רואה),  היה  כאילו  להתגאות 
ששאיפתו תהיה להגיע לשלימות המעלות, דהיינו לקצה המדרגות העליונות 

ַ‰ר  ב¿ּ ן  כ…ּ ׁ¿̆ ƒי י  ƒמ ָך,  ל∆ √‰‡ָ ב¿ּ ָי‚ּור  י  ƒ31מ" ָ‡ַמר:  ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָלּ‰, 

ָין  נ¿ ƒר ָ‰ע‡ָ ׁ¿̆ ˜" (˘ם טו, ‡ ב) ּו ∆„ ∆̂ ל  ים ּופ…ע≈ ƒמ ָּ̇ ך¿  ל≈ ָך. ‰ו… ׁ∆̆ ¿„ ָ̃

˙ ָ‰ָ‡ָ„ם, ָר‡ּוי  ן ַמֲעלו… רו… ¿̇ ƒי נּו  ר¿ ַכּ ז¿ ƒ‰ ׁ∆̆ יָון  כ≈ ו¿ ם.  ָׁ̆ ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

 ‰ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ַע„   , ָרָע˙ו… ו¿ טּובו…   , נּו˙ו… ּו‚¿ יבּו˙ו…  ׁƒ̆ 32ֲח ר  ָב‡≈ ל¿ ָלנּו 

ַחר  ב¿ ƒי י ּƒכ , ך¿ ל∆ ר ַ‰מ∆ּ ַ̂ יַע ַלֲח ּ ƒ‚ַי ר, 33ו¿ ָׁ̆ ך¿ ַ‰ָיּ ר∆ ּ יל „∆ ּƒכ ׂ ¿̆ י ַ‰ַמּ נ≈ פ¿ ƒל

ָר‰           ר≈ ב¿ּ לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ יָון  כ≈ּ  ,˙ בו… ַ‰ּטו…  ˙ ּ„ו… ּƒמ ַבּ חו…  כ…ּ ָכל  ב¿ּ ו…  ׁ̆ ַנפ¿

.˙ ל∆ ח ַ‰ס…ּ ַּ̃ ƒי ˙ 35ו¿ ס…ל∆ ר̃… ַ‰פ¿ּ ז¿ ƒ34י

 

ׁ̆ ָ‡ָ„ם  י≈ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ס  ע≈ ָמ‰ ּכו… ַעל-ח≈ ‰ּו‡ ַבּ ׁ∆̆ ׁ̆ ָ‡ָ„ם  „? י≈ ַ̂ י כ≈ּ
ם  ƒ‡ י ּƒכ ָלל,  כ¿ּ ס  ע≈ ּכו… ינו…  ≈‡ ו¿ ָעָליו   ˙ ב∆ ּׁ∆̆ ֻי מ¿ ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ׁ∆̆  

 ׁ̆ י≈ ו¿ ר,  ≈̇ יו… ב ב¿ּ ַבּ‰-ל≈ ּ ¿‚ ‰ּו‡  ׁ∆̆ ׁ̆ ָ‡ָ„ם  י≈ ו¿ ים,  ƒנ ָׁ̆  ‰ ַכָמּ ַעט ל¿ מ¿

ל…‡  36ו¿ ֲ‡ָו‰  ַּ̇ ַעל  ַבּ ‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ו¿  ,„…‡ מ¿ רּוַח  ַפל  ׁ¿̆ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ר  ≈̇ יו… ר-ּ‚ּוף ב¿ּ ‰ו… ‰ּו‡ ט¿ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ , ו¿ ֲ‡ָו˙ו… ַ̇ ֲ‰ל…ך¿ ב¿ּ ו… מ≈ ׁ̆ ע ַנפ¿ ַבּ ׂ ¿̆ ּƒ̇

 ׁ̆ י≈ ו¿  , יך¿ ƒר ָ̂ ַ‰ּ‚ּוף  ׁ∆̆ ים  ƒמּוָעט ים  ƒָבר ¿„ ƒל ּלּו  ƒפ‡ֲ  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒי ל…‡  ו¿

בי‡ורים
31. מי י‚ור ב‡‰לך. מי הוא הראוי לגור במשכנך? מי ראוי לדור בירושלים 
בה.           יגור  אשר  הוא   - וביושר  כראוי  לב, מעשיו  בתום  המתנהג  קדשך?  הר 
32. ח˘יבו˙ו ו‚נו˙ו, טובו ורע˙ו. פירוש, את המדות והדעות שבלב האדם 
יוכל  הישר  בדרך  ידי שיבחר  על  לחˆר ‰מלך.  וי‚יע   .33 והרעות.  הטובות 
להגיע לעולם הבא זך ונקי. 34. יזרו˜ ‰פסול˙. את הדעות והמדות הרעות 
שבו.          הטובות  ומדות  בדעות  רק  להשתמש  שיבחר  ‰סול˙.  וי˜ח   .35 שבו. 
˘בע נפ˘ו מ‰לך ב˙‡ו˙ו. שהוא מתאוה וחפץ לכל דבר ללא גבול  36. ול‡̇ 

ומדה, אף לדברים שאינם הכרחיים לקיום גופו.

ָלם  ָ‰עו… טּוב  27ל¿ יַע  ּ ƒ‚‰ַ ל¿  „ ƒו ּ„ָ  ‰ ַ‡ָוּ ¿̇ ƒנ

ר  ׁ∆̆ ָך ֲ‡ : "28ָמ‰ ַרב טּוב¿ רו… ָ‡מ¿ ‡ ב¿ּ ַ‰ָבּ

כ),  ל‡,  (˙‰לים  יָך"  ∆‡ יר≈ ƒל  ָּ̇ ַפנ¿ ָ̂

ַנַחל  ו¿ ָך  ∆̇ י ב≈ּ ן  ׁ∆̆ ּ ∆„ ƒמ ֻין  ו¿ ר¿ ƒ29י" ר:  מ≈ ‡ו… ו¿

ֲעָל‰  ַ‰ַמּ ם" (˘ם לו, ט). ו¿ ≈̃ ׁ¿̆ ַ̇ יָך  ֲעָ„נ∆

ָ‰ָר‡ּוי  ל  ∆‡  ‡ ָלּ ∆‡30 יַע  ּ ƒ‚ ַּ̇ ל…‡  ַ‰ז…ּ‡˙ 

בעצבוני,  מת  (הריני 
ויבא   – מיד  רש״י), 
אלוקים את אשר שאל״ 

(תמורה טז.). 
תיבה  כאן  הוסיפו  חז״ל 
לא  אשר  ״מיד״,  אחת, 
נרמזה בכתוב, כי מאחר 
באופן  היתה  שהתפילה 
של: ״אם אתה עושה כן 
הריני  לאו  ואם  מוטב, 

ומות  חיים  ענין של  היא  החכמה  ששלימות  כלומר,  לשאול״,  בנסיסי  הולך 
בן  בקשתו של  להיות  צריכה  כך  ״מיד״.   – נענה  הקב״ה  כזו  לבקשה  עבורו, 
תורה מאת הקב״ה שיחונן אותו בתורה, עליו לחוש בכל נימי נפשו כי אם הוא 
זוכה לתורה – מוטב, ואם לאו, הרי הוא הולך חס ושלום לשאול בלי תקוה. המבקש 

רחמים בהרגשה כזאת נענה מיד.
ויסוד נוסף למדנו, שהבקשה צריכה להיות על המדרגה הגבוהה ביותר. על 
אף שהיה עתניאל משופטי ישראל, ושלושת אלפים הלכות שנשתכחו בימי 
אבלו של משה החזיר בפלפולו (תמורה שם), לא היה ״שבע״ ומסתפק במה 
שיש לו אלא היה ״רעב״ ומבקש הכל, ורעבונו היה באופן שאם אין לו ״הכל״ 
הרי הוא אומלל והולך לשאול, ומשום כך זכה שתתקבל תפלתו. וזהו שאמר 
הכתוב (תהלים פא, יא): ״אנכי ה׳ אלוקיך המעלך מארץ מצרים הרחב פיך 
ואמלאהו״, ופירשו רש״י והראב״ע שהכוונה לתפילה: ״הרחב פיך״ ושאל ככל 

אשר תוכל ובכל הכח, ״ואמלאהו״ מיד. (שיחות מוסר, מאמר נ״ט). 

בי‡ורים
27. לטוב ‰עולם ‰ב‡. פירוש, דוד המלך לא הסתפק להשיג רק איזשהו חלק 
המעלה  ולפיסגת  המושלם  הטוב  אל  להגיע  התאוה  אלא  הבא,  בעולם 
שבעולם הבא. 28. מ‰ רב טובך. מה מאוד רב הטוב אשר גנזת לתת ליראיך 
מן השמים,  להם  הבא  מהטוב  ישבעו  בי˙ך.  ירוין מ„˘ן   .29 הבא.  בעולם 
ומימי נחל היוצא מהעדן תשקה אותם והוא מדרך משל לרוב השפע (מצודת 
ועמלו היה להשיג  ל‰. אל האדם שכל שאיפתו  30. ‡ל‡ ‡ל ‰ר‡וי  דוד). 

ולהגיע אל תכלית המעלות הטובות. 

של  ברייתו  מתחלת 
או  צדיק  שיהיה  האדם 
רשע , וכן אין שום דבר 
האדם  את  שמושך 
(טבעו)  תולדתו  בעיקר 
כלומר,  מסוימת,  למדה 
אותו  תמשוך  שתולדתו 
לזוז  אפשר  שאי  לדבר 
ממנו, שאם כן אין מקום 
לא למצוות התורה ולא 
עי״ש.  ועונש  לשכר 
משנה׳  ה׳לחם  והקשה 
שבת  במסכת  מהגמרא 
מבואר  ששם  (קנו.) 
האדם  נולד  שבו  ש׳יום׳ 
בשעת  השולט  ׳מזל׳  או 
לידתו משפיע על טבעו 
ותירץ,  ותכונותיו, 
לומר  הגמרא  שכוונת 
נטייה  לאדם  שיהיה 
קצת לדברים אלו, אבל 
הנאמר  על  היעב״ץ  וכ״כ  טבעו.  לשנות  האדם  של  ובבחירתו  שבידו  ודאי 
דור  בכל  ושתלן  עמד  מועטים  שצדיקים  הקב״ה  ״ראה  (לח:)  יומא  במסכת 
ודור״, שלכאורה הרי הדבר תלוי בבחירת האדם, אלא שיש בני אדם שנולדו 
בטבעם להיות צדיקים, אף שגם להם עדיין יש בחירה. וכן מצינו להיפך אצל 
וסילקו  הקב״ה  מיהר  לפיכך  ולהרשיע  לשוב  בדעתו  וקל  היה  ״צדיק  חנוך, 

והמיתו קודם זמנו״ (רש״י בראשית ה, כב). 

ם  ָ̇ ‡ו… ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿ י„  ƒ̇ ָע 44ו¿ ן  ֻכָוּ מ¿  ‰ ז∆

 ׁ̆ י≈ ו¿  ,˙ עו… ּ ≈„ ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒמ ר  ≈̇ יו… ָר‰  ≈‰ מ¿

 ‡ ָלּ ∆‡ , ˙ו… ָיּ ƒר ˙ ב¿ּ ַלּ ƒח ¿̇ ּƒיָנם ָלָ‡ָ„ם ב ≈‡ ׁ∆̆

ּבו…  ƒל ‰ נ∆ ּפו… ׁ∆̆ ים ‡ו…  ƒר ֲ‡ח≈ ם מ≈ ָ̇ ָלַמ„ ‡ו…

 . ּבו… ƒל ‰ ב¿ּ ָ̇ ָעל¿ ׁ∆̆ ָב‰  ָׁ̆ י ַמח¿ ƒפ מו… ל¿ ¿̂ ַע מ≈

ר…ב  ּ‰ ב¿ּ ׁ̆ ָבּ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ ׁ̆ י≈

יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ  ׁ̆ י≈ ו¿  ,˙ מו… ˜ו… ַ‰מ¿ּ

 ‰ מ∆ ּ„ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ ַעט.  מ¿  ‰ּ ָבּ  ׁ̆ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ ל¿

ר  ׂ ָ̆ ּוָב ָיָר˜  יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ יל,  ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇  ‰ ׂ ∆̆ עו… ל¿

ּלּו  ≈‡ ָכל  ו¿ ין,  ƒל פ¿ּ ל¿ ƒּופ ַלח  ּומ∆ ם  ƒּוַמי

ָח„  ∆‡ ל  ָכּ ƒמ ח  ַּ̃ ƒל יך¿  ƒר ָ̂ ים  ƒינ ּƒמ‰ַ

ם  ƒ‡ .‰ ב≈ּ ּ‰ ַ‰ר¿ ז∆ ƒַעט ּומ ּ‰ מ¿ ז∆ ƒעּור: מ ׁƒ̆ כ¿ּ

 ‰ ב∆ּ ם ַיר¿ ƒ‡ ,‰ ‰ 45ָרז∆ י∆ ¿‰ ƒר י ׂ ָ̆ ט ַ‰ָבּ ַמע≈ י¿

בי‡ורים
נוטה במהרה  זה אלא  נולד עם טבע  כלומר, שלא  ‡ו˙ם.  ל˜בל  וע˙י„   .44
וביתר קלות לקבל תכונה זו. 45. רז‰. יחסר במאכל (והאוכלו לא ישבע עקב 

מיעוט הבשר שאכל).

ו…  ׁ̆ ַנפ¿ ע  ַבּ ׂ ¿̆ ƒ̇ ל…‡  ָחָב‰,  ר¿  ׁ̆ פ∆ נ∆ ַעל  ַבּ

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָלם,  עו… ָבּ ׁ∆̆ ן  ָממו… ל  ָכּ ƒמ

ף" (˜‰ל˙  ס∆ ע כ∆ּ ַבּ ׂ ¿̆ ƒף ל…‡ י ס∆ ב כ∆ּ ≈‰…‡37"

ּלּו  ƒפ‡ֲ לו…  י  ּ„ַ ׁ∆̆ ר-רּוַח  ַ̂ ¿̃  ׁ̆ י≈ ו¿ ט),   ,‰

‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ו¿ ָרָכיו;  ¿̂ ל  ָכּ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ף  ּ…„ ר¿ ƒי ל…‡  ו¿ מּוָעט  ָ„ָבר  ב¿ּ

רּוָט‰  פ¿ּ ל  כ≈ ‡ו… ינו…  ≈‡ ו¿ ַעל-ָי„   ı ב≈ ˜ו… 38ו¿ ָרָעב  ָבּ מו…  ¿̂ ַע ף  ַס‚≈ּ מ¿

ם  ƒי„ַ ָיּ ַבּ נו…  „ ָממו… ַ‡ב≈ּ ‰ּו‡ מ¿ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ל, ו¿ „ו… ּ‚ָ ַער  ַ̂ ‡ ב¿ּ ָלּ ּלו… ‡∆ ּׁ∆̆ ƒמ

ל     ל≈ ‰ו… 39מ¿ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ עו… ּ ≈„‰ַ ָ‡ר  ׁ¿̆ ּלּו  ≈‡‰ָ ים  ƒָרכ ּ ¿„ ַעל  ו¿  . ו… ּ̇ ַ„ע¿ ל¿

ָבב  -ל≈ 41ַרך¿ ָמן,  ַרח¿ ו¿ ָזר  ַ‡כ¿ יב,  ƒ„ָנ ו¿ ן  ƒר-ַעי ַ̂ ן,  נ≈ ‡ו… 40ו¿

ן.  ∆‰ ‡ ָבּ ≈̂ ּיו… ָכל ַכּ ב, ו¿ יı-ל≈ ּƒמ‡ַ ו¿

˙ו…  ָיּ ƒר ב¿ּ  ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇ ƒ43מ ָלָ‡ָ„ם  ָ‰יּו  ׁ∆̆ ן  ∆‰ מ≈  ׁ̆ י≈  ,˙ עו… ּ ≈„‰ַ42 ָכל  ו¿
ל ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆ עו…  ב¿ ּƒט ׁ∆̆  ˙ עו… ּ ן „≈ ∆‰ ׁ̆ מ≈ י≈ , (ו)ו¿ ַבע ּ‚ּופו… י ט∆ ƒפ ל¿

„עו˙  מ‰ן  וי˘  ו. 
ז‰  ‡„ם  ˘ל  ˘טבעו 
(הלכ׳  הרמב״ם  מכוון. 
כתב  ד)  ה,  תשובה 
גזר  לא  שהקב״ה 

בי‡ורים
37. ‡ו‰ב כסף ל‡ י˘בע כסף. מי שאוהב לאסוף כסף לא ישבע ממנו, כי 
לעולם אין די לו במה שקבץ ורוצה להרבות עוד (מצודת דוד). ואמרו חכמינו 
ז״ל (קהלת רבה פ״ג י׳): ״אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, מי שיש לו מנה רוצה 
הכתוב  דרך  על  י„.  על   ıו˜וב  .38 מאות״.  ארבע  רוצה  מאתים  מאתים, 
במשלי (יג, יא). ור״ל, שקובץ הון עם מלאכת היד. ולמרות שהונו מתרבה, עם 
כל זה אינו אוכל פרוטה משלו אלא בצער גדול. 39. מ‰ולל. ערבוב והוללות 
ושטות (רש״י קהלת ב, ב). 40. ו‡ונן. דואג. (עיין סנהדרין (ק:) ״לא תעיל דויא 
ג)              כ,  (דברים  דבר.  מכל  וירא  מבוהל  לבב.  רך   .41 בליבך״).  (=דאגה) 
43. מ˙חיל˙ ברי˙ו. שנולד עם  והתכונות של האדם.  42. ‰„עו˙. המדות 

תכונות אלו, והמה טבועות בו משעת לידתו. 

 ,˙ לו… ם חו… י‰∆ ≈̇ ו… ׁ̆ פ¿ ַנּ ׁ∆̆ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ׁ̆ ב¿ּ ך¿ י≈ י, ָכּ ƒי ר…ב ַ‰ח…ל ƒפ ל ל¿ ַ‰כ…ּ

ים  ƒל ּ ¿̂ ַע ¿̇ ƒּומ ָב‰  ַ‰ּטו… ך¿  ר∆ ּ ∆„ ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ו¿  ,˙ ‰ָ50ָרעו… ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ו¿

ן  כ≈ ו¿ ָים.  ָחל¿ י  ƒפ ל¿  „…‡ מ¿ ן  י‰∆ ֲעל≈  ‰„ָ ב≈ כ¿ּ י‡  ƒ‰ ו¿  ,‰ּ ָבּ  ˙ כ∆ ָלל∆

ב  ים ָלַרע טו… ƒר י ָ‰‡…מ¿ לּו: "‰51ו… ים ַ‰ָלּ ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ר ָבּ מ≈ ָי‰ּו ‡ו… ע¿ ַׁ̆ י¿

ַמר  ים  ƒמ ׂ ָ̆  , ך¿ ׁ∆̆ ח… ל¿ ר  ‡ו… ו¿ ר  ‡ו… ל¿ ך¿  ׁ∆̆ ח… ים  ƒמ ׂ ָ̆ ָרע,  ב  ַלּטו… ו¿

ַמר:             ¡‡ נ∆ ם  י‰∆ ַוֲעל≈ כ);   ,‰ (י˘עי‰  ַמר"  ל¿  ˜ ּוָמ˙ו…  ˜ ָמ˙ו… ל¿

" (מ˘לי ב, י‚).  ך¿ ׁ∆̆ י ח… כ≈ ַ„ר¿ ˙ ב¿ּ כ∆ ר ָלל∆ ׁ∆̆ ˙ י… חו… ים ָ‡ר¿ ƒב "‰ַ52ע…ז¿

ים,  ƒל ַ‰ֲחָכמ ∆̂ כּו ‡≈ ל¿ ? י≈ ׁ̆ פ∆ י ַ‰נ∆ּ ƒל ַנ˙ ח√ ָּ̃ ַּ̇ י‡  ƒ‰ ‰ּוַמ „ ַ̂ י כ≈ ו¿
ַע„  ם  ָ̇ ‡ו… ים  ƒ„ ַלמ¿ּ מ¿ּ ׁ∆̆  ,˙ ו… ׁ̆ ָפ ּ ַ‰נ¿ י  ≈‡ פ¿ רו… ם  ≈‰ ׁ∆̆

ם  ∆‰ ָלּ ׁ∆̆  ˙ ָרעו…  ˙ עו… ≈„ ב¿ּ ים  ƒיר ּƒכ ַ‰ַמּ ו¿ ָב‰.  ך¿ טו… ר∆ ∆„ ל¿ ירּום  ƒז ח¿ ַיּ ׁ∆̆

ָ‡ַמר  ם  י‰∆ ֲעל≈ ם,  ָ̇ ‡ו…  ‡ ַרפ≈ּ ל¿ ָחָכם  ל  ∆̂ ≈‡ ים  ƒכ ל¿ ‰ו… יָנם  ≈‡ ו¿

זּו" (מ˘לי ‡, ז).  ים ָבּ ƒיל ƒו ָמ‰ ּומּוָסר ‡¡ ל…מ…‰: "53ָחכ¿ ׁ¿̆

ב,         ַ‰ּטו… ך¿  ר∆ ּ ∆„  ׂ̆ פ…ּ ¿̇ ƒל ם  ָ̇ ֲ‡ָו ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ ָמּ ַכּ  ׁ̆ י≈

בי‡ורים
מזיק לבריאותו. 50. ‰רעו˙. הדעות והמדות הרעות. 51. ‰וי ‰‡ומרים לרע 
טוב. הוי לכם הרשעים, האומרים על ה״עבודה-זרה״ שהיא טוב, ועל עבודת 
ה׳ שהיא ״טוב״ – אומרים שהיא רע, על המעשים הרעים שיביאו עליהם חושך 
- אומרים שהם אור, ואת המעשים הטובים שה׳ עושה אור למקיימם אינם 
עושים, שמים מר למתוק ומתוק למר. 52. ‰עוזבים ‡רחו˙ יו˘ר. העוזבים 
את הדרך הישרה והנכונה כדי ללכת בדרכים חשוכות ועקלקלות. 53. חכמ‰ 

ומוסר ‡וילים בזו. בתורה ובמוסר הטיפשים פורקי העול מזלזלים.

ט  ַמע≈ ם י¿ ƒ‡ ,ם ָלּ ן ֻכּ כ≈ . 46ו¿ חו… ל¿ ƒֲחַמ˙ מ ָכל מ≈ ¡‡ ‰ נ∆ י∆ ¿‰ ƒַלח ל…‡ י מ∆

 ‡ ≈‰ י¿ ַעט,  מ¿ יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ ַבּ  ‰ ב∆ּ ַיר¿ ו¿  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ ַבּ

ל  ָ̃ ׁ¿̆ ƒָח„ מ ל ‡∆ ָכּ ƒח מ ַּ̃ ƒר י ׁ∆̆ י, ֲ‡ ƒ̃ ל. ֲ‡ָבל ַ‰ָבּ ָ̃ ל¿ ֻ̃ ֲ‡ָכל מ¿ ַ‰ַמּ

 ‰ּ ָין ַ‰ז∆ נ¿ ƒָכע ָליו. ו¿ כ¿ ‡ו… ˜ ל¿ ב ּוָמ˙ו… ֲ‡ָכל ָער≈ ‡ ַ‰ַמּ ≈‰ ָ‰ָר‡ּוי, ָ‡ז י¿

ן ָ‰ֲעָנָו‰  ‚ו… ‰, כ¿ּ ֻרב∆ּ ן מ¿ ∆‰ ח מ≈ ַּ̃ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ׁ̆ ˙: י≈ ּ„ו… ƒמ 47ב¿ּ

ן  ‚ו… ַעט, כ¿ּ ן מ¿ ∆‰ ח מ≈ ַּ̃ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ׁ̆ י≈ ן, ו¿ י‰∆ מ≈ „ו… ˙ ו¿ ׁ∆̆ ַ‰ב…ּ ו¿

ל  ≈̃ ו… ׁ̆ 48 ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ יו… ¿‰ ּƒב ן  ָלכ≈ ּיּו˙.  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ו¿ ָ‰ַעּזּו˙  ו¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ

ל…‡  ו¿ ַח˙  פ¿ ƒי עּוָרּ‰, ל…‡  ׁƒ̆  ‰ ּ„ָ ƒל מ ָכּ ƒח מ ַּ̃ ƒל ם  ƒַני ‡ז¿ ס ַ‰מ…ּ ל∆ פ∆ ב¿ּ

ָב‰. י˙ ַ‰ּטו… ƒל כ¿ ַ̇ יַע ל¿ ּ ƒ‚ַי ‰ ז∆ יף, ָבּ ƒס יו…

 

ל  ּ‚ַ ֻ‰ר¿ ׁ∆̆ ‡ו…  ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ ל¿  ‰ ט∆ נו… עו…  ב¿ ּƒט ׁ∆̆ י  ƒמ ין,  ƒב ָ̇ ו¿ ַ„ע  ּ≈̇
ַ‡ך¿   ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ּוב  ׁ̆ ָל ּבו…  ƒל ל  ∆‡ ן  ּ≈̇ ƒי ל…‡  ו¿ ָרָע‰,   ‰ ּ„ָ ƒמ ב¿ּ  

 ˙ ּ„ו… ƒמ ַעל ב¿ּ ¿‚ ƒי ַ‡ס ו¿ מ¿ ּ ƒי ׁ∆̆ ˙ו…  י‡ ‡ו… ƒב ‰ מ≈ ּ‰ - ז∆ ר ָבּ ב≈ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒי„ מ ƒמ ָּ̇

י  ƒל ח√ ‰ּו‡  ין  ƒּסּור ּ ƒי‰ַ ו¿ ַער  ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ב  ≈‡ ַ‰כ¿ּ ר…ב  ׁ∆̆ מו…  ּוכ¿  .˙ בו… טו…

י  ƒל ח√ ָבּ ׁ∆̆ מו…  ּוכ¿  ; ׁ̆ פ∆ ַ‰נ∆ּ י  ƒל ח√ ם  ≈‰  ˙ ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ ר…ב  ן  כ≈ּ ַ‰ּ‚ּוף, 

ים  ƒל ן ַ‰חו… ƒמ ׁ̆ י≈ ו¿ ˜ ַמר,  ˙ו… ַ‰ָמּ ˜ ו¿ ר ָמ˙ו… ים ַ‰ַמּ ƒֲעמ ַ‰ּ‚ּוף טו…

ב,  ַ‰ּטו… ַמֲ‡ָכל   ‡ נ≈ ו… ׂ̆ ו¿ לו…  ב  ינו… טו… ≈‡ ׁ∆̆ 49 ַמֲ‡ָכל  ל¿  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆

בי‡ורים
46. וכן כולם. שאר מיני המאכלים והתבלינים שבתבשיל כירק ומים ופלפלין, 
צריך  מהן  אחת  שבכל  ״מדות״,  בשם  נקראו  ולכן  במ„ו˙.   .47 ימעט...  אם 
ו˜ל בפלס ‰מ‡זניים. מתבונן  להשתמש במדה הנכונה ובמינון המדויק. 48.̆ 
ביושר שכלו וברוחב הבנתו. 49. ˘‡ינו טוב לו. שאינו בריא לו אלא אדרבה, 

ן,  עו… מ¿ ׁƒ̆  ׂ̆ ַחפ≈ּ מ¿ּ ׁ∆̆ ן  ‡ּוב≈ ר¿ ƒל  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ָר‡ּוי.  ָכּ  ˙ בו… ַ‰ּטו…

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ֲחַמ˙  מ≈  , ‡ו… ¿̂ מו… ינו…  ≈‡ ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿  , ירו… ּƒּוַמכ

ן  ו… ׁ̆ ל¿ ָחר  ב¿ ƒנ ף  ס∆ "כ∆ּ ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ָר‡ּוי.  ָכּ ˙ו…  ‡ו…  ׂ̆ ַחפ≈ּ מ¿

לו…  ם  ל≈ּ ַׁ̆ ל¿ ּוָב‡  רו…  ֲחב≈ ַבּ  ‰ ׁ∆̆ ּנו… ׁ∆̆ י  ƒ59מ  - כ)  י,  (מ˘לי  י˜"  ּ ƒ„ ַ̂

 ˜ ∆„ ∆̂ ל 61ו¿ ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ ˙ ַּ̇ ƒמ‡ֲ יר 60ַבּ ּƒינו… ַמכ ם ‡≈ ƒ‡ ,ל ָ̃ ׁ¿̆ ƒמ ף ב¿ּ ס∆ כ∆ּ

ף  ס∆ יַנ˙ ַ‰כ∆ּ ƒח ב¿ ּƒי 62ב ƒ̃ ינו… ָבּ ≈‡ ׁ∆̆ ל ַ‡ך¿  יר ַ‰כ…ּ ּƒם, ‡ו… ַמכ ƒַני ‡ז¿ ַ‰מ…ּ

י  ּƒכ ף,  ס∆ ַ‰כ∆ּ ו¿ ל  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ ַין  נ¿ ƒע ב¿ּ ָזּ˜  ƒנ  ˙ יו… ¿‰ ƒל ב  רו… ָ̃  ׁ̆ י ƒ‡‰ָ  ‰ ז∆  -

 ˙ חו… ָפּ ח  ַּ̃ ƒי ם  ּ‚ַ ים.  ƒ‚י ּƒ‰ַ64ס ח  ַּ̃ ƒי ו¿ ף  ס∆ כ∆ ב¿ּ ן  ָמ‡≈ 63י¿ ים  ƒָעמ פ¿ ƒל

ים  ׂ ƒ̆ ל ‡ו… ָי ַּ̃ ל ַ‰ ָ̃ ׁ¿̆ ƒח 65מ ַּ̃ ƒי ‡ ָמּ ׁ∆̆ י  ּƒכ , ל ָ‰ָר‡ּוי לו… ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ƒמ

בי‡ורים
לחפ˘ ‰מ„ו˙ ‰טובו˙ כר‡וי. כי כדי לזכות לתורה ולמידות טובות אפשרי 
(ב, ד-ה): ״אם תבקשנה  יעמול על כך, כנאמר במשלי  הדבר רק אם האדם 
הרי  תמצא״,  אלוקים  ודעת  ה׳  יראת  תבין  אז  תחפשנה;  וכמטמונים  ככסף 
שבשביל השגת התורה והחכמה חייבים לבקשם לפחות כבקשת הכסף, וכן 
להוציאו  שיטרח  למי  רק  ועומד  שמור  והוא  שהוטמן  מטמון  כמחפש 
״לא  יגיע אל היעד הרצוי, כאמרם:  – לעולם לא  יתעצל  ממחבואו. אך אם 
יגעתי ומצאתי – אל תאמין״. 59. מי ˘נו˘‰ בחבירו. מלוה התובע את חבירו 
– אם המלוה אינו  והלוה פורע למלוה כסף במשקל  הלוה שיחזיר לו חובו, 
60. ב‡מי˙˙ ‰מ˘˜ל. אם המשקל שבו שוקלים את הכסף מדוייק  מכיר... 
‰מ‡זניים. אם שתי  וˆ„˜   .61 אבני המשקולות.  באמיתת  וכן  מזייף.  ואינו 
אחת  כף  ואין  בשוה  שוה  שמשקלם  וכן  ומאוזנים,  ישרים  המאזניים  כפות 
הוא  מהלוה  שמקבל  הכסף  אם  ‰כסף.  בבחינ˙   .62 מחברתה.  יותר  כבדה 
בקי  ואינו  מאחר  ימ‡ן.   .63 (פסולת).  סיגים  בו  מעורב  שאין  ונקי,  צרוף 
בבחינת הכסף אם הוא כסף נקי ומזוקק או שמא מעורב בו סיגים, הרי יתכן 
שמבלי משים ידחה את הכסף הצרוף והמזוקק וימאן לקחתו, ותחת זה יקח 
את הכסף המעורב עם סיגים. 64. ‰סי‚ים. פסולת הכסף. 65. מ˘˜ל ‰˜ל. 

י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ם  יו… ָכל  ב¿ּ ים  ƒב ׁ¿̆ חו… ו¿ ם,  ָל‰∆ ב  ּטו… ַמ‰  ים  ƒע ¿„ יו… יָנם  ≈‡ ו¿

ָין  נ¿ ƒע‰ָ  ‰ ז∆ ו¿ ם.  י‰∆ מ≈ י¿ ל  ָכּ ים  ƒ‚י ׂ ּƒ̆ ַמ יָנם  ≈‡ ו¿ ָנ‰,  יו… ל¿ ָ‰ע∆ ַמֲעָל‰ 

נו…  רו… ס¿ יר ח∆ ּƒינו… ַמכ ≈‡ ׁ∆̆ ָח„ - 54 ים ‰ּו‡: ָ‰‡∆ ƒָבר ּ י „¿ נ≈ ׁ¿̆ ֲחַמ˙  מ≈

ן  ‡ּוב≈ ר¿ ƒל  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ים,  ּƒנ‚ֻ ַ‰מ¿ ָרָכיו  ¿„ ּƒב ין  ƒח ַמב¿ ינו…  ≈‡ ו¿

ל  ָכּ ˙ו…  ‡ו…  ׂ̆ ַחפ≈ּ י¿ ּלּו  ƒפ‡ֲ  , ירו… ּƒַמכ ינו…  ≈‡ ו¿ ן  עו… מ¿ ׁƒ̆ ל¿  ׂ̆ ַחפ≈ּ ַ‰מ¿

ל…‡  ו¿ לו…  ¿̂ ∆‡  ‡ 55ָיבו… ים  ƒָעמ פ¿ּ  ‰ ָמּ ַכּ י  ּƒכ ‰ּו,  ≈‡ ָ̂ מ¿ ƒי ל…‡  ם  ַ‰ּיו…

י„  ƒמ ָּ̇ ב  ׁ≈̆ ‰ּו‡ חו… ׁ∆̆ י 56 ּƒף-ַעל-פ‡ַ ,‰ּ ן ָ‰ָ‡ָ„ם ַ‰ז∆ ‰ּו; כ≈ּ יר≈ ּƒַיכ

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ יָון  , 57כ≈ּ י‚ו… ׂ ּƒ̆ ב, ל…‡ ַי ‰ ַ‰ּטו… ׂ ≈̆ ׂ̆ ַמֲע ַחפ≈ּ ‰ ּומ¿ ׂ ∆̆ ֲע ַמ‰ ַיּ

 . נו… רו… ס¿ יר ח∆ ּƒַמכ

ב  ׁ≈̆ חו… ו¿  , ּבו…  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ָ‰ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ ַע  ≈„ יו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ ו¿
י‚  ׂ ּƒ̆ ַ‚ם ‰ּו‡ ל…‡ ַי ˙, ו¿ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒמ ח…ז ב¿ּ ¡‡ ל∆ ם ו¿ ∆‰ ‡˙ מ≈ ≈̂ ָל

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ  ׂ̆ ַחפ≈ּ ל¿ ל  ּ ≈̂ ַע ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆ ֲחַמ˙  58מ≈ ר,  ָׁ̆ ַ‰ָיּ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ָיָמיו  ל  ָכּ

בי‡ורים
‡ינו מכיר חסרונו. אדם שחולה ואינו מודע לכך, הרי כל זמן שלא נודע   ̆.54
לו על חוליו - לא ילך לדרוש ברופאים, כמו כן אדם שאינו מכיר בחסרונותיו 
ובדרכיו המגונים, הרי לא יתקן את עצמו מאחר ואינו מודע שזקוק הוא לכך. 
55. יבו‡ ‡ˆלו ול‡ יכיר‰ו. כמה פעמים יעמוד שמעון סמוך לראובן ובכל 
56. ˘‰ו‡ חו˘ב ˙מי„ מ‰  ואינו מכירו.  יזהה אותו מאחר  זאת ראובן לא 
57. כיון  יע˘‰. הוא מתבונן תמיד מה עליו לעשות כדי להשיג את הטוב. 
˘‡ינו מכיר חסרונו. כי בכדי להשיג את הטוב המושלם אפשר רק לאחר 
שעקר והסיר את הרע שבו, בבחינת ׳סור מרע ועשה טוב׳, ולכך כל זמן שאינו 
לא  הרי  המגונות,  ובאורחותיו  הרעות  במידותיו  ואינו מבחין  חסרונו  מכיר 
58. מחמ˙ ˘מ˙עˆל  יעקרם ולא יסירם ממנו וממילא לא ישיג את הטוב. 

שתי  הם  הלשונות 
טובות  אזהרות 
הנה  כי  מאד.  ומועילות 
הוא  במעשים  הפשפוש 
כלל  על  לחקור 
בו,  ולהתבונן  המעשים 
מעשים  בהם  הנמצא 
אשר  יעשו  לא  אשר 
פי  על  הולכים  אינם 
כי כל  וחוקיו,  ה׳  מצוות 
 – מאלה  ימצא  אשר 
אך  העולם.  מן  יבערם 
החקירה  הוא  המשמוש 
אפילו במעשים הטובים 
ולראות  לחקור  עצמם, 
היש בענינם איזה פניה 
(כגון  טובה  לא  אשר 
שבח  להשיג  כוונה 
להרויח  או  מבני-אדם 
ממון) או איזה חלק רע 
(כגון מעשה טוב שעלול 
לצאת ממנו נזק בעתיד 
או שיש בו הפסד לזולת 
שיצטרך  וכדומה) 
חלש  או  הוא  וחזק  הטוב  לבחון  בבגד  כממשמש  זה  והרי  ולבערו.  להסירו 
ובלוי, כן ימשמש במעשיו לבחון תכונתם (ענינם ותוכנם) בתכלית ההבחנה 
(בהבחנה מדוקדקת עד קצה היכולת) עד שישאר (האדם בעל המעשים) זך 

ונקי (ללא פניות וחלקים רעים במעשיו)״.

ָמ˙ו…  ׁ¿̆ ƒנ  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ָ‡ז  ו¿ ּנּו,  מ∆ּ ƒמ ים  ƒ‚י ּƒס‰ַ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒ̃ ‡ל… ‰ ל≈ ָ̃ ּ ָ̃ ֻז רּוָפ‰ ּומ¿ ¿̂

ף  ר≈ ּ…̂ ַל  ‡ ≈̂ ּ ַוי≈ ף,  ס∆ ָכּ ƒמ ים  ƒ‚י ƒס "ָ‰‚ו… 

ים,  ƒ‚י ּƒירּו ַ‰ס ƒס ָיּ ׁ∆̆ י" (מ˘לי כ‰, „) כ¿ּ ƒל כ∆ּ

רּוף. ָ̂ י  ƒל ‰ ַ‰כ¿ּ י∆ ¿‰ ƒז י‡ָ

 

ינו…  ≈‡ ו¿ ָ‰ָ‚יו  נ¿ ƒמ ב¿ּ  ‰ נ∆ּ ַׁ̆ ַ‰מ¿ ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ ו¿
 ‚‰ָ נ¿ ƒמ ב¿ּ ז  ח≈ ‡ו… ָח„  ∆‡ ַמן  ז¿ בּוַע,  ָ̃  

 ‚‰ָ נ¿ ƒו… מ˙ ‡ו… ˜ מ≈ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒָח„ מ ַמן ‡∆ ּוז¿  ‰ ז∆

 ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ָכָכ‰  ו¿ ר,  ַ‡ח≈  ‚‰ָ נ¿ ƒמ ז  ח≈ ‡ו… ו¿

 ı ָחפ≈ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם  ל¿  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ָלם.  עו… ל¿

ל…‡  ּכו… ו¿ ר¿ ַע ַ„ּ ≈„ ינו… יו… ≈‡ יר ו¿ ƒל ע ∆‡ ˙ כ∆ ָלל∆

˙ו…  ‡ו… ים  ƒיכ ƒל ַ‰ּמו… ים  ƒיל ƒב ּׁ¿̆ ‰ַ יר  ּƒַיכ

ַעם  ַפּ ם,  מ≈ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒ69מ ‰ּו‡  ן  ָלכ≈ יָ‰,  ל∆ ≈‡

 ‰ ע∆ ¿̇ ƒי ו¿ ַיֲחז…ר  ו¿ ָח„,  ∆‡ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ך¿  ל≈ י≈ ַ‡ַח˙ 

בי‡ורים
69. מ˘˙ומם. מתבלבל בהליכתו ותועה בדרכו מאחר ואינו מכיר את הדרך 

הסלולה המובילה לעיר.

ל  ָכּ ƒם, מ ƒַני ‡ז¿ מ…ּ ַבּ ׁ∆̆  „ ב≈ ף ַ‰ָכּ ַכּ ף ַבּ ס∆ ַ‰כ∆ּ

ם  ƒ‡ ּלּו ƒי ָטעּו˙. ‡ו… ֲ‡פ י„≈ ƒל ‡ ּלּו ָיבו… ≈‡

ינו…  ≈‡ ם  ƒ‡ ל,  ָ̃ ׁ¿̆ ƒמ ּוב¿ ף  ס∆ כ∆ ב¿ּ י  ƒ̃ ָבּ ‰ּו‡ 

ב  ָער≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ָר‡ּוי, ‡∆ ל ּבו… ָכּ כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒמ

י  ƒ̃ ָבּ ‰ּו‡  ם  ƒ‡ ֲ‡ָבל  ים.  ƒ‚י ƒס ּפו…  ַכס¿ ב¿ּ

ל ּבו…  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒף, ּומ ס∆ ל ּוַבכ∆ּ ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ל - ַבּ כ…ּ ַבּ

ָר‡ּוי  ָכּ ם  ל≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ66מ ‰ּו‡  ָ‡ז   - ָר‡ּוי  ָכּ

 ‰ ָמּ ּ ƒ„ ן  ָלכ≈ ל.  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ַבּ ם  ל≈ ָׁ̆ ו¿ י  ƒ̃ ָנ ף  ס∆ כ∆ּ

י˜  ּ ƒ„ ּ ַ̂ י ַ‰ ּƒָחר, כ ב¿ ƒף נ ס∆ כ∆ י˜ ל¿ ּ ƒ„ ַ̂ ן  ו… ׁ̆ ל¿

ָכל  ו¿ ָ‰ָרע  ו¿ ב  ַ‰ּטו… יר  ּƒכ‰ַ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂

ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ּול¿ ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

‚ּופו…  67ב¿ּ ַח  ר≈ טו…  ˙ יו… ¿‰ ƒל ו¿ ָר‡ּוי,  ָכּ ן  ∆‰ ָבּ

ח…ז  ¡‡ ל∆ ו¿ ּו˙  ׁ̆ פ¿ּ ּƒט‰ַ ַלֲעז…ב  ָמ˙ו…  ָחכ¿ ּוב¿

 ˙ בו… ֲערו… ַּ̇ יר  ƒס‰ָ 68(ז)ּול¿ בּוָנ‰  ּ¿̇ ַבּ

˙ערובו˙  ול‰סיר  ז. 
‰סי‚ים ממנו. ה׳מסילת 
ג)  מבאר  (פרק  ישרים׳ 
בבדיקת  שלבים  שני 
לדחות  א.  המעשים: 
ב.  הרעים.  המעשים 
לזכך המעשים הטובים. 
וז״ל: ״הנה הרוצה לפקח 
הנה  שתים  עצמו,  על 
ההשקפות הצריכות לו: 
מהו  שיתבונן  האחת, 
שיבחר  האמיתי  הטוב 
בו האדם והרע האמיתי 
שינוס ממנו. והשניה, על 
הוא  אשר  המעשים 
הם  אם  לראות  עושה, 
מכלל  או  הטוב  מכלל 
הרע... ודבר זה הודיעונו 
באמרם  ז״ל  חכמינו 
לו  ״נוח  יג):  (ערובין 
יותר  נברא  לאדם שלא 
ועכשיו  משנברא, 

ששני  ותראה  במעשיו״.  ימשמש  לה:  ואמרי  במעשיו;  יפשפש   – שנברא 

בי‡ורים
אבן המשקולת ששוקלים כנגדה בשתי כפות המאזניים, האבן מכאן והכסף 
פחות.              ישקול  הכסף  גם   - הגדולה  במקום  הקטנה  האבן  יקח  ואם  מכאן, 
ב‚ופו   .67 נקי...  כסף  דהיינו  כראוי  תשלום  מקבל  כר‡וי.  מ˘˙לם   .66
יצרו  לכבוש  הרעות,  מידותיו  על  להתגבר  בגופו  להתאמץ  הן  ובחכמ˙ו. 
ולהכניע תאותו, והן להשתמש בחכמתו ולהבחין בשכלו במדות הרעות כדי 
אדם  צריך  טוב  במעשה  גם  ‰סי‚ים.  ˙ערובו˙  ול‰סיר   .68 מתוכו.  לבערן 

לבחון שהמעשה יהיה זך ונקי ושלא יהיה מעורב בו משהו מהרע.

הגאוה  כמדת  רעות 
שמים.  יראת  מונעות 
בל  אפו  כגובה  ״רשע 
ד)  י,  (תהלים  ידרוש״ 
אני  סבור  המתגאה 
ואפסי עוד, ואינו מסוגל 
מלכות  עול  עליו  לקבל 
מדת  כן  שמים. 
מדה  ה׳קשה-עורף׳ 
ועקשן  מאד,  עד  מגונה 
רצונותיו,  פי  על  רק  חי 
דבר  לשמוע  מוכן  ואינו 
אפילו  המפריע  חכמה 
להנחותיו  במעט 

ורצונותיו המוקדמות.
בשלח  בפרשת  ומצינו 
״וילונו העם  טו):  (שמות 
מה  לאמר  משה  על 
ה׳  על  ויצעק  נשתה, 
        - נסהו״  ״ושם  וברש״י  נסהו״,  ושם  ומשפט  חק  לו  שם  שם  עץ...  ה׳  ויורהו 
רחמים  עלינו  בקש  יפה  בלשון  במשה  נמלכו  שלא  ערפו  קשי  וראה  לעם 
ישראל             מכלל  התורה  תובעת  נתלוננו״.  אלא  לשתות  מים  לנו  שיהיה 
ואף           הקב״ה.  על  התלוננות  לכדי  אותם  הביאה  זו  מדה  ׳קשה-עורף׳,  מדת 
מכל          הקב״ה,  נסי  בעיניהם  הכל  וראו  סוף  ים  קריעת  לאחר  מיד  שהיו 
נותנת           וברורה, כי המדה אינה  מקום הקשיות מפריעה להתלמדות פשוטה 
שאפילו                  עצמו,  על  זאת  לראות  יכול  ואדם  רצונותיו.  על  לותר  לו 
מאשר  שונה  להתנהג  עליו  משפיעות  אינם  בעיניו  שראה  ברורים  דברים 

הורגל.
וכמו כן כל המדות כולם מפריעים ליראת שמים. ולכן כדי להשיג יראה חייב 

לעקור מקרבו את מדותיו הרעות. 
ט. ו‡ם ˙˙יר ˜˘ר ‰יר‡‰ יב„לו ממך כל ‰מ„ו˙ ‰טובו˙. מצאנו שיראת 
להשגת  והאמצעי  היסוד  היא   - עצמה  בפני  מצוה  היותה  מלבד   – שמים 

 ׁ̆ י ƒ‡ ל ָכּ י  ּƒל, כ ַלכ…ּ יַע  ƒ„ ‰ו… ׁ̆ ל¿ י≈ ן  ָלכ≈
י  י„≈ ƒל ו…  ׁ̆ ַנפ¿ י‡  ƒב‰ָ ל¿  ‰ ∆̂ ָ‰רו…

ב  ָער≈ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂  ,˙ בו… ַ‰ּטו…  ˙ ּ„ו… ƒמ

י  ּƒכ ,‰ ּ„ָ ƒּומ ‰ ּ„ָ ƒל מ ם ָכּ ƒם ע ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי

ל  ˙ ָכּ ∆̃ ז∆ ח¿ ר ַ‰ַמּ ׁ∆̆ ∆̃ י‡  ƒ‰ ם ּׁ≈̆ ‰ַ ˙‡ַ ר¿ ƒי

יסּו‰ּו  ƒנ כ¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ַלחּוט  ָמ‰  „ו… ו¿  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

רּו  ׁ¿̆ ָ̃ ו¿  ,˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ י  ר≈ חו… ך¿  ˙ו… ל¿

ל  ָכּ י˜  ƒז ַ‰ח¿ ל¿ י˙ו…  ּƒ̇ ח¿ ַ̇ ב¿ּ ים  ƒר ָׁ̆ ¿̃

 ˜ ≈̇ ָנּ ƒ‰ ב¿ּ י  ּƒכ  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡  -  ˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ

ך¿  ָכּ  ,˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ ל  ָכּ לּו  פ¿ּ ƒי ר  ׁ∆̆ ּ ∆̃ ‰ַ

 ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ  ˙ ∆̃ ז∆ ח¿ ַ‰ַמּ י‡  ƒ‰  ‰‡ָ ר¿ ּ ƒי‰ַ

לּו  ¿„ ָבּ ƒי  ,‰‡ָ ר¿ ּ ƒי‰ַ ר  ׁ∆̆ ∆̃ יר  ּƒ̇ ַּ̇ ם  ƒ‡ (ט)ו¿

ן  כ≈ ו¿ י  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ַבּ ן  כ≈ ו¿ ר,  ַ‡ח≈ ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ

ָחָכם:  ‡ ּבו… ָ‡ַמר ‰∆ ≈̂ ּיו… ַעל ַכּ י. ו¿ ƒיע ƒב ר¿ ָבּ

ר ל…‡  ׁ∆̆ ּנּו, ֲ‡ ע∆ ּ ַי‚¿ ּ¿̇ ים  ƒיל ƒס "70ֲעַמל ַ‰כ¿ּ

טו).  י,  (˜‰ל˙  יר"  ƒע ל  ∆‡  ˙ כ∆ ָלל∆ ָיַ„ע 

ים                    ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַעל  מ…ל  ַלח¿  ׁ̆ י≈ ָכך¿  ל¿

ָ„ם  ַלמ¿ּ ל¿  ,‡ ו¿ ָּׁ̆ ‰ַ י  ל≈ ַ‰ב¿ ב¿ּ ים  ƒבּוע ‰ַ71ט¿ּ

ם  ƒַני ‡ז¿ ַ‰מ…ּ ר  ׁ∆̆ י… ו¿ ל  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ  ˜ ∆„ ∆̂

ים,  ƒר ָׁ̆ ים ַ‰י¿ ƒָרכ ּ ם „¿ ˙ ָל‰∆ רו… ‰ו… ף ּול¿ ס∆ יַנ˙ ַ‰כ∆ּ ƒח יָעם ב¿ּ ƒ„ ‰ו… ּול¿

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ‰ ָלּ ƒס 72מ¿ ָחָנ˙ו…  ַ‰ב¿  ˙ ַלּ ƒח ¿̇ ּƒב ָ‰ָ‡ָ„ם  ר…ר  ב¿ ƒי ַמַען  ל¿

‰ּו‡  ו¿ ָב‰,  ַ‰ּטו… ל  ָכּ ם  ָׁ̆ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ן  ׁ≈̆ „ָ ו¿ ַרֲעָנן  ם  ָמ˜ו… ל¿ ‰ּו  י‡≈ ƒב ּ¿̇

‰ּו‡            ו¿ ים,  ׂ ƒ̆ ֲע ַ‰ַמּ ל  ָכּ ף  73סו… ‰ּו‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ם,  ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי

ָ‡ָ„ם,  ל  ָכּ ƒמ ל  ≈‡ ו… ׁ̆ מו…  ׁ¿̆ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ָל‰  ≈‡ ּׁ¿̆ ‰ַ74

 "‰‡ָ ר¿ ƒי ל¿ ם  ƒ‡ י  ּƒכ  , ך¿ ָמּ ƒע מ≈ ל  ≈‡ ׁ…˘ יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰ "ַמ‰  יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

 ‰‡ָ ר¿ ּ ƒ(ח)ַ‰י י  ּƒ̇ ל¿ ּƒב ב  ָׁ̆ ח¿ נ∆  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע ּום  ׁ̆ ין  ≈‡ ו¿ יב),  י,  („ברים 

ָר‰. ‰ו… ַ‰ט¿ּ

‰ט‰ור‰.  ‰יר‡‰  ח. 
יחזקאל׳  ׳אור  בספר 
עו)  עמוד  ומוסר,  (יראה 
יראת  להשיג  כדי  כתב: 
ראשית  חייב  שמים 
הענינים  מנפשו  לעקור 
ליראה.  המפריעים 
ורצונות  תאוות 
מתנגדות  עולם-הזה 
ליראת שמים, וכן מדות 

בי‡ורים
70. עמל ‰כסילים ˙י‚ענו. כסילותם גורם להם עמל המיגען, אשר לא למדו 
דרכי מבואות העיר (ללכת בדרך כבושה, וטורח הרבה) ומתיגע ליכנס דרך 
פחתים ובצעי המים ויגע בטביעות רגליו בבוץ (רש״י). 71. ‰טבועים ב‰בלי 
בהם  שאין  בהבלים  ושרויים  ממש,  בהם  שאין  בדברים  השקועים  ‰˘ו‡. 
73. סוף כל ‰מע˘ים. תכלית כל  72. מסיל‰. דרך סלולה וישרה.  תכלית. 
דבר ככתוב בסוף קהלת: ׳סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו 

שמור כי זה כל האדם׳. 74. ‰˘‡ל‰. הבקשה אשר ה׳ מבקש מכל אדם.

והדעה, והוא מסור בידי 
מסור  יצרו  ואין  יצרו 
שיהא  יתכן  לא  בידו, 
שבין  במצוות  שלם 
ואם  למקום,  אדם 
ידועה  במדה  מקיימן 
שאינו  מפני  רק  הוא 
התנגדות  בהן  פוגש 
המדות  אחת  מטעם 
בהפגשו  אבל  המגונות, 
לא  שלהן  בהתנגשות 
תעמוד יראתו בפניהן״!

 - מתוקנות  מדות  ללא 
אי אפשר להיות שלמים 
אדם  שבין  במצוות  אף 
למקום, ואם אם נראה לעין שמקיים מצוות בשלמות הוא רק מפני שלא בא 

לידי נסיון, ואילו בא לידי נסיון לא היה עומד בו!  
ואין  לתורה  לעלות  אותו  שמכבדים  חרד  דוגמא:  איש״  ה״חזון  לכך  ומביא 
הכיבוד מספיק לו לפי מעלתו ולכן הוא אינו עולה – מידת הכבוד שבו גרמה 

לו לעבור על: ״ועוזבי ה׳ יכלו״ – זה שקורין לו לעלות לתורה ואינו עולה.
האדם הזה מקולקל בשורשו שיצר הרע שופטו וכל עשיית מצוותיו הן פרי 
ההרגל המתאימות לכבודו ולתאוותיו ולהלך חייו, אך נסו לפגוע בו כי אז 

תתהפך הקערה על פיה! 

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ּון  ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿

ל                  ָיכו… ָחָכם  ∆‰  ,˙ ָרעו… ו¿  ˙ בו… טו…

יל  ƒס ַ‰כ¿ּ ו¿  ,˙ בו… טו… ל¿  ˙ ָ‰ָרעו…  ˙ ו… ׂ̆ 75ַלֲע

.˙ ָרעו… ˙ ל¿ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒ76מ ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע

ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒמ ינו…  ≈‡ ו¿ ך¿  ׁ∆̆ ח… ַבּ ך¿  ל≈ ‰ו… ׁ∆̆ י  ƒמ
 ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ∆‡  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ּון  ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿

ן  ‚ו… יו, כ¿ּ ָ̇ ֻכּיו… ל ז¿ ˙ ָכּ ∆„ ַ‡ב∆ּ ‰ ַ‰מ¿ ּ„ָ ƒּבו… מ

ר            ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ב¿ּ  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒ‰ַ77מ

בי‡ורים
75. לע˘ו˙ ‰רעו˙ לטובו˙. להשתמש עם המדות הרעות למטרה טובה, כגון 
הגאוה  במדת  וכן  חכמה׳.  תרבה  סופרים  ל׳קנאת  להשתמש  הקנאה  במדת 
במדת  כגון,  לרעו˙.  טובו˙  מ„ו˙   .76 ה׳׳.  בדרכי  לבו  ל׳ויגבה  להשתמש 
ובמדת אהבה, ישתמש לאהוב את  הרחמנות ישתמש לרחם על האכזרים. 
טובים,  ובמעשים  בתורה  אף שהוא מלא  במע˘יו.  ‰מ˙‚‡‰   .77 הרשעים. 
מכל מקום אסור לו להתגאות בכך, כשכל כוונתו בזה להתגדל ולהשתרר על 

בני אדם. 

ין  ≈‡ ׁ∆̆ ּוכ¿  ,˙ בו… טו…  ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ ָך  מ¿ּ ƒמ

ָר‰  ו… ּ̇ ָך  ָי„¿ ין ב¿ּ ≈‡ ,˙ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒָך מ ָי„¿ ב¿ּ

לּוָי‰  ּ¿̇ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ל  ָכּ י  ּƒ(י)כ  ,˙ וו… ¿̂ ƒּומ

״ותיראן  טובות.  מידות 
האלקים  את  המילדות 
דבר  כאשר  עשו  ולא 
מצרים  מלך  אליהן 
הילדים״  את  ותחיין 

(שמות א, יז). ובמסכת סוטה (יא:) דורשת הגמרא: ״ותחיין את הילדים – תנא 
לא דיין (למילדות) שלא המיתו אותן (את הילדים) אלא שהיו אף מספיקות 
להם מים ומזון״ (ומסייעות להחיותם, דהיינו שהיו מחביאות אותם בבתיהן 

ומגדלות אותם. רש״י).
מסירות נפשן של המילדות מוכיחה בלי ספק על מידותיהן הטובות ועל טוב 
ליבן. מדוע אין התורה מדגישה תכונות אלו? מדוע הזכירה התורה רק את 

יראת האלקים שלהן?
בספר ׳זכרון מאיר׳ מבאר, שמכח מידות טובות לבד לא היו המילדות יכולות 
הם  המלך  צו  הפרת  מתוך  כאלה  נפלאים  מעשים  שעשו.  מה  את  לעשות 
יכול  אלקים  ביראת  שספוג  מי  רק  אדם.  שבכח  ההטבה  מגבול  למעלה 
להתעלות להנהגה כזו ולהתעלם מן הסכנה הגדולה. לפיכך קבעה התורה 
את הגורם האמיתי: ״ותראין המילדות את האלקים״! ולכן - ״ולא עשו כאשר 

דבר אליהן מלך מצרים ותחיין את הילדים״.
נאמר  לא  כאן  גם  בתים״.  להם  ויעש  האלקים  את  המילדות  יראו  כי  ״ויהי 
״כאשר הטיבו עם הילדים״, אלא ״כי יראו״, ללמדך כי השכר של ״ויעש להם 
בתים״ בא עבור היראה.  הן יראו את ה׳ ולפיכך זכו לבתים של תורה ויראה, 
בתי  אמר  חד  ושמואל,  ״רב  (יא):  סוטה  במסכת  כדאיתא  מדה.  כנגד  מדה 
כהונה ולויה – אהרן ומשה. וחד אמר: בתי מלכות – דוד נמי ִמִמְרָים קאתי״. 

י. כי כל ‰˙ור‰ ˙לוי‰ ב˙י˜ון ‰מ„ו˙. כתב הגר״א (באבן שלמה פ״א): ״כל 
עבודת ה׳ תלוי בתיקון המדות, וכל החטאים מושרשים במדות, ועיקר חיות 

האדם הוא להתחזק תמיד בשבירת המדות, ואם לאו למה לו חיים״. 
כתב ה״חזון איש״ זצ״ל (אמונה ובטחון פ״ד אות ה-ו): ״מן המונחים הקיימים 
כי תיקון המדות מתיחס לאלה המצוות שהם בין אדם לחברו, וחובת היראה 
בשביל מצוות שבין אדם למקום יתברך, ומן המונח הזה קיימת הדעה כי יש 
בני אדם שלמים במצוות שבין אדם למקום יתברך וחסרים בתיקון המדות 
אל  לחודר  באמת  קיימת  זו  דעה  אין  אמנם  לחברו.  אדם  בין  רעים  והם 
פנימיות חזיון הזה. כי האמת, זה שמדותיו כברייתן ולא הותקנו על פי המוסר 

ר. ַ‡ח≈ ˙ ל¿ ƒי ר ַ‰ַבּ כ≈ ן, ּומו… מו… ט¿ ַע ַ‰ַמּ ≈„ ינו… יו… ≈‡ , ו¿ י˙ו… ב≈ ב¿ּ

 

 ‰ ּ„ָ ƒָכל מ , ו¿ ּזו… ƒמ ‰ ָנּ ֻׁ̆ יו זו… מ¿ ָ̇ ּ„ו… ƒר…ב מ י ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ ּƒן כ נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰
ָכ‡ן  ו… ל¿ ּ̇ כ¿ ַׁ̆ ַע˙ ָ‰ָ‡ָ„ם, זו… מו… ּ„ַ ˙ פ∆ ר∆ ‰ 81טו… ּ„ָ ƒּומ 

ַחר         ב¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ ָכל  ל¿ עו…  ּ ַסי¿ מ¿ ָ‰ָרע  ר  ∆̂ י≈ ו¿ ָכ‡ן,  ל¿ ו…  ּ̇ כ¿ ַׁ̆ מו… זו…  ו¿

ר,  ָבּ ¿„ ּƒמ ַבּ ך¿  ל≈ ‰ו… ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם  ל¿  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿  .‰ּ ָבּ ׁ∆̆ חּו˙  ‰ַ82ָפּ

 ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ו¿ ים  ƒב ≈‡ ּוז¿ ים  ƒר מ≈ ּונ¿  ˙ ַוֲ‡ָריו… ים  ּƒב ּ„ֻ ּבו…  ים  ƒע ¿‚ ּופו…

ל  ם ָכּ ƒם ע ח≈ ָלּ ƒ‰ יָניו ּול¿ ˜…ַח ע≈ פ¿ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂  ‰ּ ׁ̆ ַ‰ז∆ י ƒ‡‰ָ .ים ƒ̇ י ƒח ׁ¿̆ ַמ

פּו‰ּו  ר¿ ט¿ ƒי ָח„,  ∆‡ ַ‚ע  ר∆ יָניו  ע≈ ים  ƒַיֲעל ם  ƒ‡ ו¿ ָח„,  ∆‡ ו¿ ָח„  ∆‡

ֲ‡ָו‰  ַּ̇ ‰ַ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ ָ‰ָרעו… יו  ָ̇ ּ„ו… ƒמ ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ך¿  ָכּ ים.  ƒ̃ י ּ ƒז ַ‰ַמּ

ּבו…  ƒל ב¿ּ  ˙ לו… ּ ¿‚ ל¿ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ן,  ∆‰ ָבּ  ‡ ≈̂ ַכּיו… ו¿ ַעס  ַ‰ַכּ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ו¿

     ˙ מ∆ ר ָ‰‡¡ ּבו… ‡ו… ּ ƒל ƒר מ ≈̃ ָע ם, י≈ נ≈ ּ¿̃ ַ̇ י¿ ל…‡  ם ו¿ ַעל≈ּ ¿̇ ƒי ם  ƒ‡ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇

י„"  ƒמ ָ̇ י  ּ ƒ„ ¿‚ נ∆ ל¿ י ‰'  ƒ̇ י ּ ƒו ׁƒ̆ 84" ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿  . ך¿ ׁ∆̆ ח…  ׁ̆ ָימ≈ 83ו¿

(˙‰ילים טז, ח).

בי‡ורים
תמיד  שתלך  הגר״א:  פירש  רגליהם״,  בעפר  מתאבק  והוי  לחכמים,  ועד 
אחריהם, כמו שנאמר (משלי י״ג) הולך את חכמים יחכם, ומשלו לחנוני מוכר 
בשמים שנשאר האבק בו. ובפרקי דר״א (פכ״ה) מסיים על משל זה: כך כל מי 
שהולך עם הצדיקים לוקח מדרכיהם וממעשיהם הטובים. ובאדר״נ (ו׳): בזמן 
שתלמיד חכם נכנס לעיר אל תאמר איני צריך לו, אלא לך אצלו. 81. טורפ˙ 
ומושכתו אליה.                דעתו של האדם  ונוטלת את  חוטפת  כל מדה  „ע˙ ‰‡„ם. 
82. ‰פחו˙ ˘ב‰. שיבחר בצד השלילי ביותר שבה. 83. וימ˘ חו˘ך. יהיה 
לבו חשוך מאד. 84. ˘וי˙י ‰' לנ‚„י. תמיד אחשוב כאילו ה׳ עומד נגדי ורואה 
מעשי. ומסיים הפסוק ״כי מימיני בל אמוט״, כי בעבור זה יעמוד מימיני לעזור 

 . נו… לו… ¿̃ ּƒב  „ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒּומ רו…  ל ֲחב≈ ׁ∆̆ נּו˙  ¿‚ ּƒב י„  ƒמ ָּ̇ מו…  ¿̂ ַע  ‰ ַיפ∆ּ 78ּומ¿

 ׁ̆ י≈ ו¿ ח,  ָבּ ֻׁ̆ ן מ¿ ƒַיי י˙  ƒָחב  ‡ ַמל≈ּ מ¿ּ ׁ∆̆ י  ƒמ ‰ ל¿ מ∆ ּ„ו… ׁ̆ ַ‰‰ּו‡  י ƒ‡‰ָ ו¿

ן  ƒי ַ‰ַיּ ל  ָכּ ‡ַב„  י…ּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡ ָטן,  ָ̃ ב  ∆̃ נ∆ י˙  ƒָחב ∆‰ י˙  ּƒ̇ ח¿ ַ̇ ב¿ּ

 ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ ך¿  ָכּ  ; ˙ו… ‡ו… ם  ּ…̇ ס¿ ƒי ל…‡  ם  ƒ‡ ָטן  ָּ̃ ‰ַ ב  ∆̃ ּ נ∆ ַבּ ח  ָבּ ֻׁ̆ ַ‰מ¿

י  ≈„ ַעל-י¿ ל  ַ‰כ…ּ  „ ַ‡ב≈ּ י¿ ָר‰,  ו… ּ̇  ‡ ָמל≈ ‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,‰ּ ַ‰ז∆

ם  ≈‰ ים  ּƒַעט ּומ¿ ָנּ‰.  ּ ¿̃ ַ̇ ל¿  ׁ̆ ָיחּו ל…‡  ם  ƒ‡ ַ‰ז…ּ‡˙  ָ‰ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

מו…  יר, ּוכ¿ ּƒכ‰ַ ים ל¿ ƒין ֲחָכמ ≈‡ ׁ∆̆  ׁ̆ ˙. י≈ מ∆ ים ָ‰‡¡ ƒיר ּƒכ ָלם ַ‰ַמּ עו… ָבּ

ל…‡  ך¿  ָכּ ם,  ֻסָלּ ב¿ּ  ˙ ַלֲעלו… ל  ָיכו… ָליו  ַר‚¿ י  ּ≈̇ ׁ¿̆ טּוַע  ָּ̃ ‰ַ ין  ≈‡ ׁ∆̆

‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ בּוָנ‰.  ּ¿̇ ּבו…  ין  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿  ˙‚ַ ר≈ ַמ„¿ ב¿ּ  ‰ ַיֲעל∆

ל  ָכּ ים  ׂ ƒ̆ ָיּ ׁ∆̆ ַע„  עּוָריו  נ¿ּ ƒמ ָלם  ָ‰עו… ֲ‡ַו˙  ַ̇ ב¿ּ ע  ַבּ ט¿ ƒנ ו¿ ָחָכם, 

ל  ּ‚ַ י ֻ‰ר¿ ּƒרו… ָ‰ַרע, כ ¿̂ ƒן י ˆו… ˙ ר¿ ו… ׂ̆ ַלֲע ֲ‡ָו˙ו… ו¿ ַּ̇ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ָמ˙ו… ל¿ ָחכ¿

 , ו… ׁ̆ ַנפ¿ ב¿ּ ים  ƒבּוע ¿̃ ם  ≈‰ ׁ∆̆ ַע„  ים  ƒָרע‰ָ ים  ׂ ƒ̆ ֲע ַמּ ַבּ עּוָריו  נ¿ּ ƒמ

ׁ̆ ּבו…  ּ י≈ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ˙. ו¿ ׁ̆ ָ‰ֲעו…נו… ח ָי˜ּו ַפּ ƒט 79מ ל≈ ָמּ ƒ‰ ‡…„ ל¿ ‰ לו… מ¿ ׁ∆̆ ָ̃ ו¿

ים, ַ‡ך¿ ל…‡ ָ‰ָי‰  ƒב ים טו… ƒָרכ ¿„ ּƒך¿ ב יל≈ ı ל≈ ַ‚ם ָחפ≈ יר ו¿ ּƒכ‰ַ ָמ‰ ל¿ ָחכ¿

ים,  ƒר ָׁ̆ ים ַ‰י¿ ƒָרכ ּ ¿„‰ַ ָמ‰ ו¿ ם ַ‰ָחכ¿ ∆‰ מ…ַע מ≈ ׁ¿̆ ƒים ל ƒל ַ‰ֲחָכמ ∆̂ ≈‡80

ן  מו… ׁ̆ לו… ַמט¿ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ ‰ ל¿ מ∆ „ו… ים. ו¿ ּƒכ ַׁ̆ ַמֲח ך¿ ב¿ּ ל≈ ך¿ ‰ו… ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒּומ

בי‡ורים
78. ומיפ‰ עˆמו ˙מי„ ב‚נו˙ ˘ל חברו. עורך מעשיו הטובים וחכמתו למול 
מעשי חבירו או חכמתו כדי שמתוך כך יראה שהוא מכובד וחבירו בזוי, נמצא 
מתפאר בחסרונותיו של חברו ובסכלותו, וזהו ״מתכבד בקלון חברו״, שעל ידי 
השוואה זו מכבד את עצמו בגנות חברו. 79. מפח י˜ו˘. ממלכודת המוקש 
של רשת העוונות. 80. ‡ˆל ‰חכמים. במסכת אבות (א, ד): ״יהי ביתך בית 
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יַע  ּ ƒ‚ַי ָניו, ו¿ ס ָבּ נ≈ יַפר¿ ƒל ו כ≈ּ ַכל¿ ך¿ ַ‰ּלּוַח י¿ ו… ּ̇ ƒיו, ּומ ָ̇ בו… חו… ָרָכיו ו¿ ¿̂ ּו

י  ּיּור≈ ƒ̂ רּו ּבו…  ּ י¿ ַ̂ ים י¿ ƒיל ƒס ב ָ‰ָ‡ָ„ם: ַ‰כ¿ּ ך¿ ל≈ ָל‰. ָכּ „ו… ּ ¿‚ ˙ ל∆ ע∆ ˙ו… ל¿

ם  ָבּ ƒּו ל‡ יַמל¿ּ ƒן, ו ל 92ָוָ‡ו∆ ב∆ י ‰∆ ≈̃ ּו ּ̃ ƒבּו ָעָליו ח ּ¿̇ כ¿ ƒי ר, ו¿ ∆̃ ׁ∆̆ ל ו¿ ב∆ ∆‰

ב  ַּ̇ כ¿ ƒם מ ָבּ ƒבּו ַעל ל ּ¿̇ כ¿ ƒי ים  ƒיל ּƒכ ׂ ¿̆ ַ‰ַמּ ו¿ י˜;  ƒָור ל  ב∆ ∆‰ ˙ בו… ָׁ̆ ַמֲח

˙, ַע„  ּ„ו… ּƒַמ˙ ַ‰מ ָחכ¿ ˙ ו¿ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ ‰ַ „ סו… ‰ּו‡ י¿ ׁ∆̆ ים,  ƒ‰…ל ¡‡

ַנ˙  ָוּ ַכּ  ‰ ָ̇ ָ‰י¿  ‰ ָלז∆ ו¿ יַע.  ƒ̃ ָ‰ָר ז…ַ‰ר  כ¿ּ ם  ָ̇ ו… ׁ̆ ַנפ¿ ירּו  ƒ‰ ַיז¿ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

ם ַעל לּוַח  ב≈ ¿̇ ָכּ יָך,  ∆̇ ע… ב¿ּ ¿̂ ם ַעל ‡∆ ר≈ ׁ¿̆ ָ̃ 93" : רו… ָ‡מ¿ ב¿ּ ל…מ…‰  ׁ¿̆

ָך" (מ˘לי ז, ‚).  ב∆ּ ƒל

ַזך¿  ם  ƒ‡ ָנַער,  ר  ַנכ∆ּ ¿̇ ƒי ַמֲעָלָליו  ב¿ּ ם  ּ‚ַ94" ל…מ…‰:  ׁ¿̆ ָ‡ַמר   „ עו…
ַעל  ַמר  ¡‡ נ∆ סּו˜  ַ‰ָפּ  ‰ ז∆ י‡).  כ,  (˘ם   " לו… ע√ ָפּ ר  ָׁ̆ ָי ם  ƒ‡ ו¿  

מו…  כ¿ּ ם.  י‰∆ ≈̇ ּ„ו… ƒמ ר  ָכּ ƒנ ם  י‰∆ עּור≈ נ¿ּ ƒמ י  ּƒ95כ ים,  ƒָער ַ‰נ¿ּ ָחַנ˙  ַ‰ב¿

ם  ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒּומ ,˙ ׁ∆̆ ˙ ב…ּ ּ„ַ ƒם מ ∆‰ ‰ ָבּ ∆‡ ר¿ ƒים נ ƒָער ˙ ַ‰נ¿ּ ָ̂ ¿̃ ƒמ ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ ׁ∆̆

ל  ים ‡∆ ƒט ם נו… ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒָו‰, ּומ‡ֲ ַּ̇ ל ַ‰ ים ‡∆ ƒט ם נו… ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒַעּזּו˙, ּומ‰ָ -

בי‡ורים
בהם  להתבונן  לבך  שים  ‡ˆבעו˙יך.  על  ˜˘רם   .93 ושקר.  עמל  ו‡ון.   .92
י˙נכר  במעלליו  ‚ם   .94 לבך.  במחשבות  היטב  לזכרם  אותם  וחקוק  תמיד, 
בהתנהגותו.                     הוא  תמים  והאם  טהור  האם  להכיר  ניתן  בנערותו  כבר  נער. 
95. כי מנעורי‰ם נכר מ„ו˙י‰ם. במסכת ברכות (מח.) מביאה הגמרא מאמר 
השגור בפי הבריות: ״בוצין בוצין מקטפיה ידיע״, פירוש, כל דלעת ודלעת כבר 
בקטנותה לפי השרף היוצא ממנה בשעת חניטה, ניתן להכיר את איכות הפרי 
כיצד  לדעת  ניתן  בקטנותם  ממעשיהם  אדם  בבני  כן  וכמו  טוב,  יהיה  אם 

יתנהגו לכשיגדלו.

ָ‡ר   ּׁ¿̆ ƒמ ׁ̆ ָמ˙ו… ַחָלּ ָחכ¿ ‚ּופו… ּוב¿ ַל„ ‰ּו‡ ב¿ּ ּנו… ׁ∆̆ ָע‰  ָׁ̆ ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ
ם  ָ„ם ‰≈ ל¿ ָוּ ƒ‰ ם יו… ˙ 86ב¿ּ ּיו… ƒר ל ַ‰ב¿ּ י ָכּ ּƒכ ,˙ ּיו… ƒר ל ‰ַ85ב¿ּ ָכּ

יך¿  ƒר ָ̂ ָמם, 87ֲ‡ָבל ָ‰ָ‡ָ„ם  ¿̂ ַע ים ל¿ ƒע ּ ַסי¿ ים ּומ¿ ƒל כ¿ ‡ו… ים ו¿ ƒכ ל¿ ‰ו…

ָמ˙ו…                ׁ¿̆ ƒנ ל¿ ּון  ּ̃ ּƒ̇ ר  ≈̇ יו… יך¿  ƒר ָ̂ ן  ַ‚ם-כ≈ּ ו¿  , ‚ּופו… ב¿ּ ל  „ו… ּ‚ָ ט…ַרח 

ָ‰ָ‡ָ„ם  י  ּƒכ ים,  ƒב טו… ים  ƒָרכ ּ ¿„ ין  ƒב‰ָ ּול¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿ ן  ּ≈̃ ַ̇ 88ל¿

 ‰ מ∆ 90ּ„ו… ּבו…  ƒל ַ‡ך¿  ָמ‰,  ≈‰ ב¿ ּƒכ  ‚ ≈‰ 89נו…  „ ַלמ≈ּ מ¿ ל…‡  ב¿ּ ˙ו…  ָלּ ƒח ¿̇ ּƒב

 - ׁ̆ פ≈ּ ƒַי„ ט ּ‰ ב¿ּ ם ַ‰ּלּוַח ַ‰ז∆ ƒ‡ ,ב ָעָליו ּ…̇ כ¿ ƒּו‡ מּוָכן ל‰ ׁ∆̆ לּוַח  ל¿

 ‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י ל ו¿ ≈̃ ל¿ ַ̃ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ ים ַע„  ƒי ‰ֲ91ָבל טּוט≈ ר¿ ׂ ƒ̆ ט ָעָליו  ט≈ ר¿ ׂ ַ̆ י¿

ָיָניו  נ¿ ƒע ר  ∆„ ס≈ ָעָליו  ב  ּ…̇ כ¿ ƒי ָחָכם  ∆‰ ֲ‡ָבל   ,„ עו…  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ּבו… 

בי‡ורים
לי ולא אהיה נוטה לנפול. (מצודת דוד). 85. ‰בריו˙. בעלי חיים. 86. ביום 
‰ול„ם ‰ם ‰ולכים. במסכת בבא קמא (סה:) אמר רבא: שור בן יומו (ביום 
שנולד, הרי הוא כבר) קרוי שור, איל בן יומו קרוי איל. והכוונה שעגל משעה 
ובדעתו.                  במהלכו  במאכלו,  עניניו,  בכל  גדול  שור  כמו  הוא  הרי  שנולד 
גדול  טורח  יש  כשנולד  האדם  כלומר,  ‚„ול.  טורח  ˆריך  ‰‡„ם  ‡בל   .87
להוריו בטיפול גופו ובגידולו. 88. ל˙˜ן ‰חכמ‰. ללמדו דרך הישר ולעלות 
במדרגות החכמה. 89. נו‰‚ כב‰מ‰. כאמור בפסוק (בראשית ח, כא) ״כי יצר 
לב האדם רע מנעוריו״. פירוש, כי הרצונות של לב האדם הם רעים מילדותו, 
מהרגע שנולד. ובאיוב (יא, יב) ״ועיר פרא אדם יולד״, ופירש ה׳מצודת דוד׳, כי 
כל אדם כאשר יולד הוא כעיר פרא מבלי חכמה, וכאשר יכין לבו הנה ישכיל. 
90. „ומ‰ ללוח ˘‰ו‡ מוכן לכ˙וב עליו. באבות (ד, כ): ״אלישע בן אבויה 
ניר חדש...״ כשם שדיו  על  לדיו כתובה  דומה,  הוא  ילד למה  אומר, הלומד 
הכתובה על ניר חדש - שעדיין לא כתבו בו - הדיו נבלע ונדבק בו היטב, ואינו 
נמחק לעולם, כמו כן הלומד בעודו צעיר כאשר עדיין לא נחקקו במוחו ענייני 
משתכח.                ואינו  היטב  בו  נחקק  לימודו  לקבל,  פנויים  וליבו  ודעתו  העולם, 

91. ‰בלים. דברים שאין בהם ממש.

שאז  הזה,  והדיבוק 
כשיהיה זמנה להתפרש, 
מכל  לגמרי  תתפרש 
הולך  הוא  ואם  וכל. 
בדרך טוב, הוא מרחיקה 
מעצמו. והנה בזמן הזה, 
הערלה,  הרחק  שהוא 
הוא  מפיו  היוצא  ההבל 
אחרא  סיטרא  מכניע 
גדולה,  שבירה  ושוברה 
וממשיך הכח של  וחוזר 
שקיבל  התורה 
שנולד.  קודם  בראשונה 
לקבל  שהשלים  וכיון 
לו לעשות,  יש  אז  הכח, 
ולכן הוא חייב במצוות.

מ„ו˙.  ספר  ז‰  י‚. 
ירוחם  רבי  המשגיח 
זצ״ל  ליבוביץ  הלוי 
ממיר כתב (ד״ת ד, לט): 
מאדמו״ר  שמעתי  ״פעם 
על  זצ״ל  מקלם  הסבא 
נזכר  לא  השאלה מדוע 
כל  בתורה  בפירוש 
הענין והחומר של מידות [וכבר עמד על זה רבי חיים ויטאל בשערי קדושה 
ח״א שער ב]. ואם כי מידת הגאוה אמנם נזכרת בתורה, כנאמר ״ורם לבבך 
וגו׳ ״ (דברים ח, יד) ועוד כאלה, אולם מידות הכעס והקנאה וכד׳, אשר הינם 

ים  ƒ̃ ָּ̇ ע¿ 98נ∆ יָנם  ≈‡ ָנ‰  ¿̃ ּ ƒז‰ַ י  ימ≈ ּƒב ֲ‡ָבל 

י  ימ≈ ּƒב ם  ∆‰ ָבּ ָ‰יּו  ּׁ∆̆  ‰ ַמּ ƒמ ל  ַ̃ ב¿ּ

ף,  ס∆ כ∆ּ ַטס  ל¿ ים  ƒמ ּ„ו… ם  ≈‰ ו¿ ֲחרּו˙.  ַ‰ַבּ

 ‰ ֲחֻלָ„ּ ָל‰  ע¡ ∆‰ ו¿ ע  ַ̃ ר¿ ַּ̃ ַבּ ָטמּון  ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

˙ו…  יך¿ ‡ו… ƒר ָ̂  , ָמָנ˙ו… ַ‰ט¿ ך¿  ‡…ר∆ 99ב¿ּ ָעָב‰ 

ַע„   ‰ ָ̃ י ƒר מ¿ ַ‡ַחר   ‰ ָ̃ י ƒר 100מ¿ ף  ס∆ ַ‰כ∆ּ

ך¿  ָכּ  .‰ ∆‡ ַ‰ָנּ ‰ּו  ≈‡ ַמר¿ ל¿ ף  ס∆ ַ‰כ∆ּ ּוב  ׁ̆ ָיּ ׁ∆̆

 , ָ‰‚ו… נ¿ ƒּכו… ּומ ר¿ י ַ„ּ ƒפ ר ָ‰ַלך¿ ל¿ ׁ∆̆ ָ‰ָ‡ָ„ם ֲ‡

 ,˙ רּועו… ּ¿‚‰ַ  ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ י  ≈̃ מ¿ ƒע ב¿ּ ע  ַ̃ ׁ¿̆ ƒנ ו¿

ין  ב≈ּ יל  ּ ƒ„ ַ‰ב¿ 101ל¿ לו…  כ¿ ׂ ƒ̆  § ט̆… ל¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂

יל  ּ ƒ‚ ַ‰ר¿ ּול¿ ר  ‰ו… ַ‰ָטּ ין  ּוב≈  ‡ מ≈ ַ‰ָטּ

 ˙ בּועו… ˙ ט¿ ּ„ו… ּƒיּו ַ‰מ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ָ„‰ ַע„  ֲעבו… ַבּ

. ּבו… ƒל ˙ ב¿ּ ּורו… ׁ̆ ¿̃ ּו

ם  ַּ̇ ח¿ נ∆ ו¿ ב  ַּ̇ כ¿ ƒנ  ˙ ּ„ו… ƒמ ר  פ∆ ס≈  ‰ (י‚)ז∆

בי‡ורים
טמון  שהיה  הזמן  מריבוי  ‰טמנ˙ו.  ב‡ורך   .99 משתנים.  נע˙˜ים.   .98
באדמה. 100. מרי˜‰. שפשוף וניקוי לסלק כל מה שנדבק בו. 101. ל‰ב„יל. 

לדעת לחלק. 

 ˙ ּ„ו… ƒמ ל  ָכּ י  ּƒכ ַ„ע,  ו¿  .˙ בו… טו…  ˙ ַמֲעלו…

י  ימ≈ ּƒב ּבו…   ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ָ‰ָ‡ָ„ם 

י  ימ≈ ּƒב ָ‰יּו  ם  ≈‰ נּו˙,  ¿̃ ּ ƒז‰ַ ו¿ ֲחרּו˙  ַ‰ַבּ

ַמן ַ‰‰ּו‡  ּ ז¿ ַבּ ֲחרּו˙, ַ‡ך¿  ַּׁ̆ ‰ַ ו¿ „ּו˙  ל¿ ַ‰ַיּ

יָ‡ם  ƒַלֲ‰ב ם ו¿ ָ̇ ‡ו… ַ‰ר¿ ַח ל¿ ל…‡ ָ‰ָי‰ ּבו… כ…ּ

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ƒָער ַ‰נ¿ּ 96ו¿  .‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ‰ַמּ י  י„≈ ƒל

ּיּוַכל  ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ לּו˙, ‡∆ ם ַנב¿ י‰∆ ָל‰ ֲעל≈ ¿„ ּ‚ָ

ָב‰,  ך¿ ַ‰ּטו… ר∆ ּ ל ַ‰„∆ ם ‡∆ ָ̃ י ּƒ̇ ַ‰ע¿ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿

ַח  ם כ…ּ ∆‰ ין ָבּ ≈‡ ל, ו¿ ב≈ּ ַ̃ ם ל¿ ַח ָל‰∆ י נו… ּƒ(י‡)כ

ַי„  ַח˙  ַּ̇ ƒמ ר…ַח  ב¿ ƒל ו¿  ˙‡ ≈̂ ָל ָמ‰  ָחכ¿ ו¿

ל,  ב…ּ ס¿ ƒל ים  ƒיכ ƒר ¿̂ ם  ≈‰ 97(יב)ו¿ ר,  ַיס≈ּ ַ‰מ¿

ל˜בל.  ל‰ם  נוח  כי  י‡. 
על הפסוק (משלי יג, כד) 
מוסר״,  שחרו  ״ואוהבו 
דוד׳:  ה׳מצודת  ביאר 
מייסרו  בנו  את  האוהב 
בעת השחר, רוצה לומר 
יוכל  עת  בילדותו, 
אשר  לכל  לנטותו 

יחפוץ.
(שער  השל״ה  כתב 
אות  האותיות 
והמשילו  דרך-ארץ): 
בעוד  לנטיעה  זה  דבר 
שהיא ילדה יוכל האדם 
כפי  ולישרה  לנטותה 
נתגדל  אם  אבל  רצונו, 
אי  בעקמימות  האילן 
לישרו  לו  אפשר 

אחר-כך, כן משפט הנער.
ובתחילה,  כתב:  להרמח״ל  חיים׳  עץ  ׳דרך  בספר  לסבול.  ˆריכים  ו‰ם  יב. 
הפנימית,  הערלה  אך  ימים.  שמונה  אחר  אותה  בגוף, מעבירים  כשהערלה 
שהיא ערלת הלב, אינה סרה אלא לאחר שלוש עשרה שנים ויום אחד, ולכן 
כל אותו הזמן הוא פטור מן המצוות. ועם כל זה באותו הזמן צריך לייסרו, 
פורשת  היא  ואז  היטב,  ממנו  הערלה  לו שתפרד  גורם  שזה  כמו שאמרתי, 
ממנו לגמרי בזמן המוכן כנאמר למעלה, ועל כן אמר ״ירחיקנה ממנו״, ולא 
אמר ״יסירנה ממנו״, כי אין זה להסירה, כי אם בזמנה תסור...והנה כן הדבר 
הקשר  מן  להרחיקה  כדי  חיבוט  וצריך  בו,  קשורה  האולת  כי  בנער,  הזה 

בי‡ורים
96. ו‰נערים. הצעירים אף אם גבר עליהם טבע הרע עדיין אפשר... 97. ו‰ם 
ˆריכים לסבול. את דברי המייסר, מאחר ואין בהם עדיין כח וחכמה לברוח 

מתחת ידיו, ועוד שאז עדיין נפשם רכה ונוחה לקבל דברי מוסר. 

י               ƒל כ¿ּ ח  ַ̃ ו¿ מּוָסר  ַמע  ׁ¿̆ ן  ָלכ≈ ‡ּוָמ‰.  מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע יּוַכל 

           ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ  ,‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇  ‡ ֲ‰לו… יָך.  ∆̇ ּ„ו… ƒמ ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ ָך  ָי„¿ ב¿ּ ָך  ¿̇ נּו ֻ‡ָמּ

ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ו¿  ,˙ לו… „ו… ּו‚¿  ˙ ַטּנו… ¿̃  ,˙ עו… ב¿ּ ַמט¿ י  ינ≈ ƒמ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ לו… 

ַ„ע  ּ י≈ ׁ∆̆ ַע„  ַ‡ַח˙,  ָכל  ב¿ּ  ˙ נו… ¿̃ ּ ƒל ַמ‰  ַ„ע  י≈ ל…‡  ָים,  ו¿ ָׁ̆ ו¿ ם  ָכּ ר¿ ע∆

ַע             ב≈ּ ַמט¿  ‰ יז∆ ≈‡ יַ„ע  ל≈ יך¿  ƒר ָ̂ ַ‚ם  ו¿ ַע.  ב≈ּ ַמט¿ ל  ָכּ ל  ׁ∆̆ ך¿  ר∆ ע≈

˜…ל  ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ ַ‡ַחר  יָ‡ּ‰.  ƒ̂ ‰ו… ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ 102 יָ‰  ָעל∆ ָ‚ַזר  ו¿ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ַסל  ָפּ

ַ‡ַח˙            ָכל  ב¿ּ ח  ַּ̃ ƒל ַ„ע  י≈ ָ‡ז   ,‰ָ כ∆ ַיַער¿ ו¿ ַע  ב≈ּ ּוַמט¿ ַע   ב≈ּ ַמט¿ ל  ָכּ

 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ַזר  ּ‚ָ ׁ∆̆ ַע  ב≈ּ ַמט¿ ּוב¿  ,‰ ו∆ ָׁ̆ ך¿  ר∆ ע≈ 103ב¿ּ ָרָכיו  ¿̂

ס.  נ≈ ָּ̃ ƒי  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע 104ב¿ּ  ‡ ָלּ יָ‡ּ‰ ‡∆ ƒ̂ יו…  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ר  ָזּ‰≈ ƒי יָ‡ּ‰  ƒ̂ ‰ו… ל¿

ַע               ב≈ּ ּוַמט¿ ַע  ב≈ּ ַמט¿ ָכל  ב¿ּ יַע  ּ ƒ‚ַמ  ׁ̆ י ƒ‡‰ָ  ‰ּ ז∆ ׁ∆̆  ,‡ ָ̂ מ¿ ƒנ

ל…‡           ו¿ ˜…ל  ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ׁ̆ פ≈ּ ּƒט‰ַ ֲ‡ָבל  ָח‰.  מ¿ ׂ ƒ̆ ּול¿ ָב‰  טו… ל¿

    ‰ ז∆ יַע  ּ ƒ‚ ַיּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡  , ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ַסל  ָפּ ּׁ∆̆ ַמ‰  י‡  ƒ̂ יו… ו¿  , יך¿ ƒַיֲער

ל. „ו… ּ‚ָ ˜ּ ז≈ ∆‰ ל¿

ָך,  ב¿ּ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ר…ב  ַעל  ל  ָׁ̆ מ¿ ƒנ  ‰ּ ַ‰ז∆ ל  ָׁ̆ ַ‰ָמּ ח  ַ̃ י,  ƒנ ב¿ּ  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ס  ל∆ פ∆ ‰ 105ב¿ּ ּ„ָ ƒּומ ‰ ּ„ָ ƒל מ ˜…ל ָכּ ׁ¿̆ ƒ̇ ˙, ו¿ ַטּנו… ¿̃ ˙ ּו לו… „ו… ּ ¿‚

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ַ„ע  ≈̇ ו¿  ,‰ ּ„ָ ƒּומ  ‰ ּ„ָ ƒמ ל  ָכּ ך¿  ר∆ ע≈ ַ„ע  ּ≈̇ ׁ∆̆ ַע„  ָך,  ¿̇ ָמ ָחכ¿

ל…‡  ָך ו¿ ‰ ב¿ּ ָר‡∆ ‡ י≈ ל…ּ ׁ∆̆ ם  ∆‰ ר ָבּ ָזּ‰≈ ƒ‰ ל ל¿ „ו… ך¿ ַ‰ָ‚ּ ל∆ ַסל ַ‰מ∆ּ ר ָפּ ׁ∆̆ ‡ֲ

בי‡ורים
בה.               יסחרו  ולא  זו  מטבע  יקבלו  שלא  המלך  שציוה  ל‰וˆי‡‰.  ˘ל‡   .102

103. בערך ˘ו‰. למטבע. 104. בענין. באופן. 105. בפלס. ביושר. 

ַע˙,  „ ָלָ‡ָ„ם ַ„ּ ַלמ≈ּ ָמ‰ ל¿ ַע˙ ַ‰ָחכ¿ ַטַבּ ב¿ּ

י  ƒל כ¿ ƒל ׁ̆ י ƒ‡ ל ָכּ י  י„≈ ּƒב  ‰ ז∆ ר  פ∆ ˙ ס≈ יו… ¿‰ ƒל

יו  ָ̇ ּ„ו… ƒמ כו…  ו… ּ̇ ƒמ ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ נּו˙  ֻ‡ָמּ

י  ל≈ כ¿ּ ָי„ו…  ב¿ּ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ן  ָ‰ֻ‡ָמּ י  ּƒכ יו,  ׂ ָ̆ ּוַמֲע

 , ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע יּוַכל  נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ

ל…‡  נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ י  ל≈ כ¿ּ ָי„ו…  ב¿ּ ין  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ ֲ‡ָבל 

היסודיים שבמידות, לא 
נזכרו כלל בתורה?

בתירוץ  דבריו  והיו 
של  במשל  השאלה, 
לא  כמובן  אשר  חייט, 
אומן  הוא  אחד  כל 
ולהיות  זה  במקצוע 
להתלמד  צריכים  חייט 
ואפילו  דברים,  בכמה 
ואיך  המחט  לאחוז  איך 

לחייט  בד  מביא  אשר  אדם  והנה  ללמוד.  צריכים  בבד  המחט  את  לתחוב 
לתפור לו בגד, הלא יאמר לו בקצרה, הנה הבד ותפור לי בגד כפי מידתי, ולא 
יאריך להגיד לו לחייט כי יקח מחט וכי יאחוז אותו ביד ימינו וכי יאחוז אותו 
רחוקות  ולא  סמוכות  בתפירות  בהבד  המחט  את  יתחוב  וכי  ישר  באופן 
הלא  לו:  באמור  מפניו,  יגרשנו  הלא  איתו  ידבר  ככה  אם  כי  לזה.  וכדומה 
לחייט באת ולא לסנדלר, עליך רק להגיד לי איזה בגד אתה רוצה, ואני כבר 

אעשה מה שצריך לעשיית הבגד, כי חייט אני!
שטיק  (=א  ׳מלאכה׳  לישראל  הביא  הוא  ברוך  הקדוש  בעניננו.  הוא  וככה 
הוא:  ברוך  הקדוש  אמר  ה׳מלאכה׳?  ומהי  כתיקונה.  לעשותה  ארבייט) 
מי  מחפש  שאני  ה׳מלאכה׳  זוהי  ו)  יט,  (שמות  קדוש״  וגוי  כהנים  ״ממלכת 
כדי לעשות  כי  ודאי  ישראל  הבינו  לה?  ויעשנה. האתם מקבלים  שיקבלנה 
תנאים  וישנם  גדול,  אומן  ואף  אומן,  מקודם  להיות  צריכים  כזו  מלאכה 
המכשירים את האדם לאומנות זאת ה׳מלאכה׳ – ללא כעס, ללא גאוה, ללא 

כל המידות הרעות הרבות למיניהם.
ועל זה באה תשובתם: ״ויאמרו כל אשר דיבר ה׳ נעשה״ (שם שם, ח). מקבלים 
אנחנו לעשות ה׳מלאכה׳ של ״ממלכת כהנים וגוי קדוש״, ויודעים אנו ודאי את 
לזו  קודמות  אשר  המידות  הכנת  כל  המלאכה,  זו  בעשיית  הקשור  כל 
אומנות  בגד ללא  כמו תפירות  זה  הנה  תיקון המידות  בלעדי  כי  המלאכה, 
החייטות, ללא המחט והחוטים, וכל שאר הכלים המכשירים פעולת התפירה.
וזהו הענין אשר לא נזכרו בתורה עניני המידות ולא באה כל אזהרה עליהן, 
כי כל התורה וכל דיניה מיוסדות עליהן, שהרי הן הכלים לכל מעשה התורה, 

וכשמקבלים את התורה – ודאי כרוכות עמה כל המידות״. עכ״ד.  

זקוק לשלשת אלו, כי אין 
ולפי  שוים  הזמנים  כל 
מצבו באותה העת צריך 
מסוגי  באחד  להשתמש 
יצר-הרע,  כנגד  היראה 
הרוממות  יראת  אמנם 
וכלשון  מכולם,  גדולה 
מיסודי  (פ״ב  הרמב״ם 
התורה ה״ב): ״והיאך היא 
ויראתו,  לאהבתו  הדרך 
האדם  שיתבונן  בשעה 
במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהם חכמתו שאין לה ערך ולא קץ, 
הגדול...  השם  לידע  גדולה  תאוה  ומתאוה  ומפאר  ומשבח  אוהב  הוא  מיד 
ויודע  ויפחד  וירא  לאחוריו  נרתע  הוא  מיד  עצמן  האלו  בדברים  וכשמחשב 

שהוא בריה קטנה שפלה אפלה עומד בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות...״

 ˙‡ַ ר¿ ƒי: "8י ל≈ ׁ¿̆ ƒמ יל ב¿ּ ƒח ¿̇ ƒ‰ ן כ≈ ו¿ ם.  ּׁ≈̆ ‰ַ

ם:  ּ ַסי≈ ַע˙: (מ˘לי ‡, ז), ּומ¿ י˙ ָ„ּ ׁƒ̆ ‡ ‰' ר≈

ל" (˘ם  ַ‰ָלּ ¿̇ ƒ̇ י‡  ƒ‰ '‰ ˙‡ַ ר¿ ƒי ‰ ָּׁ̆ ƒ‡9"

ל  ָכּ ƒמ יר  ׁƒ̆ ָע ָ‰ָי‰  ל…מ…‰  ׁ¿̆ 10ּו ל).  ל‡, 

כז):           י,   ‡ (מלכים  יב  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ָ‰ָ‡ָ„ם, 
ם  ƒַלי ָׁ̆ ירּו ּƒף ב ס∆ ˙ ַ‰כ∆ּ ך¿ ‡∆ ל∆ ן ַ‰מ∆ּ ּ≈̇ ּ ƒ11ַוי"

ל  "‰ֲ12ב≈ ַמר  לו…  ‰ ָנ‡∆ לו…  ים",  ƒָבנ‡ֲ ַכּ

בי‡ורים
הדיוט ומלך, טפש וחכם, עני ועשיר. כלומר, בטרם שמלך היה הדיוט, ובטרם 
זכה לחכמה הרבה ולעושר הרב שנתן לו הקדוש ברוך הוא היה כטפש וכעני 
לעומת מה שהיה בזמן שפע חכמתו ועשרו. 8. יר‡˙ ‰' ר‡˘י˙ „ע˙. פירוש, 
בראשית למוד הדעת יקנה יראת ה׳, כי הלא אוילים ורשעים בזו את החכמה 
והמוסר, ואם לא יקנה יראת ה׳ בראשיתה, מה תועלת בלמודה, הלא יבזה 
אותה וימאס בה (מצודת דוד). 9. ‡˘‰ יר‡˙ ‰' ‰י‡ ˙˙‰לל. רק אשה יראת 
ה׳ אותה ראוי להלל. 10. ו˘למ‰ ‰י‰ ע˘יר מכל ‰‡„ם. כלומר, אילו אדם 
אחר היה מזהיר על יראת-שמים, לא היו דבריו מקובלים על העולם, כי היו 
אומרים: מאחר ואין לו ענין בעושר ותענוגי העולם הזה, ולא טעם מטובת 
העולם הזה כלום, אלא כל פניותיו הוא רק בעניני יראת ה׳, לכך הוא מזהיר 
על יראת ה׳, כי כל תענוגי העולם הזה נחשבים אצלו להבל. 11. וי˙ן ‰מלך 
‡˙ ‰כסף בירו˘לים כ‡בנים. הניחם ברחוב העיר כאבנים, ובעבור כי היו 
‰בל   .12 דוד).  (מצודת  וללקחם  לגנבם  מהאפשר  היה  לא  המשקל,  רבי 
הזהירם  הבל״,  הכל  הבלים  ״הבל  לבני-אדם:  אמר  המלך  שלמה  ‰בלים. 
לההביל ולהמאיס את ההבלים, מה שהכל הבל, אשר בשום אופן לא יצמח 

ָמ‰ ָ„ּ ¿̃ ‰ַ

              ˙ ∆‡2 ָמע,  ׁ¿̆ ƒנ ל  ַ‰כ…ּ ָבר  ּ„ָ ף  1סו…

יו  ָ̇ ו… ¿̂ ƒמ  ˙ ∆‡ ו¿ ָר‡  י¿ ים  ƒ‰…ל ¡‡‰ָ

יב,  (˜‰ל˙  ָ‰ָ‡ָ„ם  ל  ָכּ  ‰ ז∆ י  ּƒ3כ ר,  מו… ׁ¿̆

ל  ָכּ ƒמ ָ‰ָי‰  ל  „ו… ּ‚ָ ָחָכם  ל…מ…‰  ׁ¿̆ 4 י‚). 

ַ‡ַחר     ים, ו¿ ƒנ יו… ל¿ ַעל ָ‰ע∆ ים ו¿ ƒנ ו… ּ̇ ח¿ ַּ̇ ך¿ ַעל ַ‰ ל∆ ָ‰ָי‰ 5מ∆ ָ‰ָ‡ָ„ם, ו¿

 , ָמ˙ו… יַע ָחכ¿ ƒ„ ‰ו… ים ו¿ ƒָבר ּ ל ַ‰„¿ ‰ ָכּ ָסּ ƒנ ים 7ו¿ ׂ ƒ̆ ֲע ל ַ‰ַמּ ָרָ‡‰ ָכּ ׁ∆̆ 6

 ˙‡ַ ר¿ ƒי ‰ּו‡  ָבר  ּ„ָ ל  ָכּ ל  ׁ∆̆ ף  (‡)סו… ָ‡ַמר:  ו¿ ָבָריו  ּ ¿„ ל  ָכּ ם  ַ̇ ָס

‡. סוף ˘ל כל „בר ‰ו‡ 
יראת  מהו  ‰˘ם.  יר‡˙ 
הלוי״  ״בית  בספר  השם? 
(פרשת בראשית) האריך 
שלשת  את  לבאר 
מדרגות היראה: א) יראת 
העונש. ב) יראה מאהבה. 
ג) יראת הרוממות. האדם 

בי‡ורים
1. סוף „בר. פסוק זה אמרו שלמה המלך - החכם מכל אדם. ופירושו, סוף 
דבר הכל נשמע -  כל מה שהאדם עושה נשמע הוא לפני הקב״ה ולא נכחד 
מה שהזהיר  שלא לעבור על דבריו  יר‡.  2. ‡˙ ‰‡ל˜ים  לכן...  ממנו דבר. 
שלא לעשות. ואת מצותיו שמור - לעשותם. 3. כי ז‰ כל ‰‡„ם. כי לדבר הזה 
ה,  (מלכים-א׳  כנאמר  ‰י‰.  ‚„ול  חכם  ˘למ‰   .4 (רש״י).  האדם  כל  נברא 
ט-י-יא): ״ויתן אלקים חכמה לשלמה ותבונה הרבה מאד ורוחב לב כחול על 
קדם...ויחכם  בני  כל  מחכמת  חכמת שלמה  רבוי)  (מלשון  ותרב  הים.  שפת 
היתה  ‰עליונים. מלכות שלמה  ועל  ‰˙ח˙ונים  על  מלך   .5 האדם...״  מכל 
שונה מזו של שאר מלכים, שמלך הן על הברואים העליונים, דהיינו הֵשדים 
– החיים בעולם הזה התחתון. בגמרא  והן על הברואים התחתונים  (רש״י), 
ה׳״.  כסא  על  ״וישב שלמה  כג):  כט,  הימים-א  (דברי  מהנאמר  זאת  למדים 
ומפרש המהרש״א ש״כסא ה׳ ״ רומז לשמים, והשדים שטים באויר שמתחת 
על  שולט  שהוא  באופן  בשמים,  כביכול  יושב  שכששלמה  ונמצא,  לשמים. 
כל  על  הזה  העולם  את  ראה  ‰מע˘ים.  כל  ˘ר‡‰   .6 שמתחתיו.  השדים 
תענוגותיו, וכמו שאמר (קהלת ז, טו): ״את הכל ראיתי בימי הבלי״. 7. ונס‰ כל 
‰„ברים. התנסה בכל המצבים, כמבואר במדרש (קהלת א, יג) ששלמה היה 

ב'
ם 

יו
ב' 

ע 
בו

ש

בי‡ורים
אשר יוכל להגיע ולהשיג מהן, ושלא יסתפק בפחות מכן. 

ַמֲעָל‰  ל  ∆‡  ˙ ַלֲעלו… מ…„  ַיח¿ ָלם  עו… (‰)ל¿

יַע  ּ ƒ‚ ַיּ ׁ∆̆ ַע„   ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ָל‰  ַמע¿ ל¿ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ָלם  עו… ל¿ יַע  ּ ƒ‚ַי  ‰ ז∆ ָבּ ָב‰,  ַ‰ּטו… י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ ַל

ָבר  ּוכ¿  .‡ ַ‰ָבּ ָלם  עו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ מּול  ּ¿‚‰ַ



ˆ„י˜ים ‰˜„מ‰‡רחו˙ 

של  וקיומם  בריאתם 
היא  בני-אדם  רוב 
המלומד  ׳האדם  בשביל 
ופלאי, לא  נדיר  הפרוש 
באחד  יחיד  אלא  ימצא 
בני  כל  ושאר  הדורות׳. 
אלא  נבראו  לא  אדם 
זה, או כדי  לצורך אדם 
אם  שהרי  לשמשו, 
בעצמו  לטרוח  יצטרך 

ולהכין לו את צרכיו, לא יהיה לו פנאי ללימודו, או כדי להיות לו לחברה.

ָ‰ָ‡ָ„ם  י  ּƒכ ָר‰,  ָׁ̆ ַ‰י¿ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ˙ו…  רו… ‰ו… ל¿

י ָ‡נּו  ּƒם, כ ּׁ≈̆ ‰ַ י  נ≈ פ¿ ƒל „…‡ יב מ¿ ƒּו‡ ָחב‰

ים  ׁƒ̆ מ¿ּ ַׁ̆ מ¿ ים  ƒכ‡ָ ל¿ ַ‰ַמּ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ רו…

ינּו      ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ י˜,  ּ ƒ„ ַ̂ ָ‡ָ„ם  י  כ≈ ר¿ ָ̂ ב¿ּ

ַיֲע˜…ב:  ו¿ ָח˜  ¿̂ ƒי 19ו¿ ינּו  ƒב‡ָ ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ 18ב¿ּ

ָרע  ל  ָכּ ƒמ י  ƒ̇ …‡ ל  ≈‡ ּ…‚‰ַ ָ‡ך¿  ל¿ "‰ַ20ַמּ

בי‡ורים
את אדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו, ראה מעשי כמה 
שלא  דעתך  תן  בראתי,  בשבילך   - שבראתי  מה  וכל  הן,  ומשובחין  נאים 
כלום  [הקב״ה]  אמר  (קח.):  סנהדרין  ובמסכת  עולמי.  את  ותחריב  תקלקל 
בראתי בהמה וחיה אלא בשביל אדם. ובמשנה סוף קידושין (פב.): והלא לא 
נבראו אלא לשמשני. וברש״י (בראשית ו, ז): הכל נברא בשביל האדם וכיון 
שהוא כלה מה צורך באלו. 18. ב‡בר‰ם ‡בינו. שבאו אליו שלשת המלאכים 
כשחיפש אורחים, והמלאך רפאל בא לרפאותו והמלאך מיכאל לבשר לשרה 
על הולדת יצחק. גם אצל שרה מצינו כשלקחה פרעה, ״אומרת למלאך הך 
והוא מכה״ (רש״י בראשית יב, יז), וכן (שם כ, ד) ״ואבימלך לא קרב אליה״ – 
המלאך מנעו (רש״י).  והגר אמרה (שם טז, יג) ״הגם הלום ראיתי אחרי רואי״ 
– אחרי רואי אותם בביתו של אברהם ששם היתה רגילה לראות מלאכים 
(רש״י). 19. ויˆח˜ ויע˜ב. בעקידת יצחק נאמר (בראשית כב, יא-יב): ויקרא 
אליו מלאך ה׳ מן השמים... ויאמר אל תשלח ידך אל הנער (לשחוט אותו) ואל 
את  לעכב מלשלח  בתואל  שרצה  כן מצינו  מום).  (אפילו  מאומה  לו  תעש 
 – יעקב  ואצל  נה).  כד,  (רש״י שם  והמיתו  ובא מלאך  ליצחק  רבקה להנשא 
״והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו״ – מלאכים שליווהו בארץ אין יוצאים 
חוצה לארץ ועלו לרקיע, וירדו מלאכי חוצה לארץ ללוותו (רש״י שם כח, יב). 
וכן ״וישלח יעקב מלאכים״ – מלאכים ממש (רש״י). 20. ‰מל‡ך ‰‚ו‡ל ‡ו˙י 
(להצילני  בצרתי  ה׳)  (מאת  אלי  להשתלח  הרגיל  המלאך  אמר,  יעקב  ו‚ו'. 

ַלֲעס…˜  ין  ≈‡ ו¿ ב),   ,‡ (˜‰ל˙  ים"  ƒָבל‰ֲ

נּו  ‰ ַרב≈ּ ׁ∆̆ ן מ… כ≈ ם. ו¿ ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי ‡ ב¿ּ ָלּ ∆‡

 ‰ ָּ̇ ַע "13ו¿ ָ‡ַמר:  ם  לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו 

 , ך¿ ָמּ ƒע ל מ≈ ≈‡ יָך ˘…ׁ ל…‰∆ ל ָמ‰ ‰' ‡¡ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי

ך¿  ל∆ „ ַ‰מ∆ּ ƒו ן ָ„ּ כ≈ יָך" („ברים י, יב). ו¿ ל…‰∆ ¡‡ '‰ ˙ ∆‡ ‰‡ָ ר¿ ƒי ם ל¿ ƒ‡ י ּƒכ

ַ‡˙ ‰'" (˙‰לים  ר¿ ƒָמ‰ י י˙ ָחכ¿ ׁƒ̆ ‡ ר: "14ר≈ מ≈ ם ‡ו… לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו 

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… י  רּו‡≈ ב¿ּ ַחר  ב¿ ƒמ ָ‰ָ‡ָ„ם  ין  ƒ‡ רו… ָ‡נּו  ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ּ ƒּומ י).  ˜י‡, 

ָמ‰  ָׁ̆ ּ ׁ̆ ּבו… ַ‰נ¿ ּ י≈ ׁ∆̆  , ˆּוָר˙ו… ן ב¿ּ ָּ̃ ֻ̇ י ‰ּו‡ מ¿ ּƒן 15כ ו… ּ̇ ח¿ ַּ̇ ָלם ַ‰ עו… ָבּ

‰ּו‡  ׁ∆̆ 16  ‰ ז∆ ָכל  ו¿ ים,  ƒנ ו… ּ̇ ח¿ ַ̇ ו¿ ים  ƒנ יו… ל¿ ָ‰ע∆  „ סו…  ˙ נ∆ נ∆ ּבו… ¿̇ ּƒמ‰ַ

ָלם  עו… ָבּ ָר‡  ב¿ ּƒנ ּׁ∆̆ ָכל ַמ‰  ָלם, 17ו¿ ּ‰ ָ‰עו… ז∆ ƒמ ˙ נו… ָוּ ַ‰ַכּ ל  ָכּ ַין  נ¿ ƒע

 ˙ מ∆ ¡‡ ַר˙  ו… ּ̇ ָלָ‡ָ„ם  ָנ‰  ּ¿̇ ƒנ  ‰ ז∆ ַוֲעבּור   , ּכו… ר¿ ָ̂ ל¿ ל  (ב)ַ‰כ…ּ  ‰ּ ַ‰ז∆

יתרה  לˆרכו.  ‰כל  ב. 
הרמב״ם  כתב  מזו 
לפירוש  (בהקדמה 
בבני  שגם  המשניות), 
סיבת  עצמם  האדם 

בי‡ורים
מהם תכלית ראוי ויקר. (שם). [הבל – דבר שאין בו ממש, כמו הבל-פה, וכן 
וילכו אחרי ההבל (ירמיה ב, ה). (שם)]. 13. וע˙‰ י˘ר‡ל מ‰ ‰' ‡ל‰יך ˘ו‡ל 
מעמך. אחרי שהוכיח משה את בני ישראל על כל החטאים בהם הכעיסו את 
אוהב  שהקב״ה  האהבה  בגלל  להם:  אמר  במדבר,  שנה  ארבעים  הקב״ה 
אתכם, כיפר על חטאיכם. ועכשיו מה ה׳ אלוקיך מבקש ממך? רק שתפחד 
לימוד  שבתחילת  הוא  הנכון   .'‰ יר‡˙  חכמ‰  ר‡˘י˙   .14 אלוקיך.  מה׳ 
מ˙ו˜ן  ‰ו‡  כי   .15 דוד).  (מצודת  ה׳.  יראת  בלבו  האדם  ישריש  החכמה 
אותו  ועשה  אלוקים)  (בצלם  בצורה שלו  האדם  את  יצר  הקב״ה  בˆור˙ו. 
דומה לו, שהוא מבין וחושב, לא כמו כל החיות שאינן חושבות ואינן מבינות 
מאומה. 16. ˘‰ו‡ ענין כל ‰כונו˙. שהאדם הוא תכלית כל הבריאה, והוא 
נבר‡  הכונה העיקרית והמטרה המרכזית בבריאת העולם הזה. 17. וכל מ‰̆ 
בעולם ‰ז‰ ‰כל לˆרכו. כמובא במדרש קהלת על הפסוק ״ראה את מעשה 
האלהים כי מי יוכל לתקן את אשר עותו״ (קהלת ז, יג) בשעה שברא הקב״ה 

שדרכם  הם  ויודעים 
כן  פי  על  ואף  למיתה, 
ברשעותם  הם  נשארים 
(שבת לא, ב), ומדוע אין 
דרכם?  את  עוזבים  הם 
לפי שחסרה להם יראת 

שמים!
היא   - שמים  יראת 
על  המושלת  החכמה 
תאוותיו ומפקחת על כל 

חושיו של האדם.
ימיו  כל  ו‰ולך   .„
וממ˘˘  במח˘כים 
כעור ב‡פיל‰. ה״מסילת ישרים״ (פ״ג) מבאר בהרחבה, שהחושך גורם לשני 
וז״ל: ״כי היצר מסמא את עיניו (עיני-שכלו)  מיני טעויות: העלמה והחלפה. 
ממש, והנה הוא כהולך בחושך, שיש לפניו מכשולות ואין עיניו רואות אותם. 
והוא מה שאמרו זכרונם לברכה (ב״מ פג:) ״תשת חושך ויהי לילה״ (תהלים 
קד, כ) – זה העולם-הזה, שדומה ללילה. והבן כמה נפלא המאמר האמתי הזה 
לו  אפשר  טעויות  מיני  שני  הלילה,  חושך  הנה  כי  בו.  להבין  שמעמיק  למי 
שיגרום לעין האדם: או שיכסה את העין עד שלא יראה מה שלפניו כלל, או 
שיטעה אותו עד שיראה לו עמוד כאילו הוא אדם, ואדם כאילו הוא עמוד. כן 
חמריות וגשמיות העולם-הזה, הנה הוא [כ]חושך הלילה לעין השכל, וגורם 
לו שתי טעויות: אינו מניח לו שיראה המכשולות שבדרכי העולם, ונמצאים 
תחילה...  פחד  שהגיעם  מבלי  ואובדים  ונופלים  לבטח  הולכים  הפתאים 
והטעות השני, והוא קשה מן הראשון, הוא – שמטעה  ראיתם עד שרואים 
מתחזקים  כך  ומתוך  רע,  הוא  כאילו  והטוב  טוב  ממש  הוא  כאילו  הרע 
החושך  תחת  היותם  מפני  זה  וכל  הרעים...  מעשיהם  ומחזיקים  (בדרכם) 

וכבושים תחת ממשלת יצרם״. עכ״ל.  

 , ָמ˙ו… ָחכ¿ ַעל  ֲ‡ָו˙ו…  ַּ̇ יל  ׁƒ̆ מ¿ ƒ‰  ‰ ז∆ ו¿

ים  ּƒכ ַׁ̆ ַמח¿ ב¿ּ ָיָמיו  ל  ָכּ ך¿  ל≈ ‰ו… („)ו¿

ָל‰: ֲ‡פ≈ ר ָבּ ּ ו≈ ƒע ׁ̆ כ¿ּ ׁ ּ≈̆ ַמ ּומ¿

 

ָח„  ∆‡‰ָ ָ‡ָ„ם:  ָבּ  ׁ̆ י≈  ˙ חו… כ…ּ  ‰ ָּׁ̆ ƒֲחמ
י  ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ יָע‰,  ƒמ ּׁ¿̆ ‰ַ ַח  כ…ּ ‰ּו‡ 

ַח  כ…ּ ‰ּו‡  י  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ‰ַ ‡ּו˙,  ָ‰ר¿ ַח  כ…ּ ‰ּו‡ 

ַעם,  ַ‰ַטּ ַח  כ…ּ ‰ּו‡  י  ƒיע ƒב ָ‰ר¿ יַח,  ָ‰ר≈

בי‡ורים
שהיתה סמוכה לירושלים, יצא מלאך ה׳ והרג באות הלילה מאה ושמונים 

וחמישה אלף ראשי גייסות. 

ים" (בר‡˘י˙ מח, טו),  ƒָער ˙ ַ‰נ¿ּ ך¿ ‡∆ ָבר≈ י¿

יב,  (‰ו˘ע  ָכל"  ַוֻיּ ָ‡ך¿  ַמל¿ ל  ∆‡ ר  ׂ ַ̆ "21ַוָיּ

ָ‡ך¿  ַמל¿  ‡ ָבּ ׁ∆̆ ינּו  ƒ̂ ָמ  „ עו… ו¿  .(‰

ָל‰  י¿ ַלּ ַבּ י  ƒ‰ "22ַוי¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ם,  ָ̇ ָר ז¿ ע∆ ל¿

 ‰ ַמֲחנ≈ ב¿ּ ך¿  ַוַיּ  '‰ ַ‡ך¿  ַמל¿  ‡ ≈̂ ּ ַוי≈ ַ‰‰ּו‡ 

ים  ּƒַרב ו¿ ל‰),  יט,  ב  (מלכים  ּור"  ּׁ̆ ‡ַ

ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ י  ּƒכ נּו,  ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿  .‰ ל∆ּ ≈‡ ָכּ

ָ‡ר  ׁ¿̆ ַעל   ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ן  רו… ¿̇ ƒי לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆

מּו˙  ¿„ ּƒב ם  ≈‰ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ י-ָ‡ָ„ם,  נ≈ ב¿ּ

ו…  ׁ̆ פ¿ ַנּ ׁ∆̆  ‡ ָלּ ם, ‡∆ ָח„ ָל‰∆ ∆‡ „ יסו… ƒָח„ ו ∆‡

 ,˙ נו… יו… ל¿ ˙ ָ‰ע∆ ל ַמֲעלו… ∆‡ ‰ ָ̇ ‰ ָעל¿ ל ז∆ ׁ∆̆

 , ֲ‡ָו˙ו… ַּ̇ ָמ˙ו… ַעל  יל ָחכ¿ ׁƒ̆ מ¿ ƒ‰ ‰ י ז∆ ּƒכ(‚)

‚. כי ז‰ ‰מ˘יל חכמ˙ו 
משכן  ˙‡ו˙ו.  על 
במוח,  היא  החכמה 
היא  התאוות  משכן 
בלבו אדם. על ידי יראת 
האדם  מסוגל  שמים 
על  חכמתו  להשליט 
שביאר  וכמו  תאותו, 
רבי  הגאון  בהרחבה 
על  זצ״ל  לופיאן  אליהו 
״שופטים  הפסוק 
בכל  לך  תתן  ושוטרים 
שעריך״ (דברים טז, יח), 
לרמוז  הכתוב  שכוונת 
על חושי האדם, שקודם 
יחשוב  בהם  שישתמש 
לפני  הוא  עומד  כאילו 
שופט ומצפה לפסק דינו 
להשתמש  וכיצד  אם 

בהן. ומיהו אותו שופט? – השכל שנתן לנו הבורא, צלם אלקים הנקרא נשמה, 
כפי שנאמר: ״ויפח באפיו נשמת חיים״ (בראשית ב). הוא השופט את האדם 
על פי ציווי התורה ואזהרותיה. אמנם, עדיין זקוק ה״שופט״ ל״שוטר״ שהוא 
הממונה לבצע את פסק הדין. ומי הוא אותו שוטר? – יראת שמים, שבעזרתה 
יכול האדם להכריח את עצמו לציית לשכל. שהרי הרשעים יש להם שכל, 

בי‡ורים
ולגאלני), כענין שנאמר (בעת שהותו בבית לבן) ״ויאמר אלי מלאך האלהים 
בחלום יעקב וגו׳ אנכי האל בית אל״ (רש״י בראשית מח, טז). 21. וי˘ר ‡ל 
עליו  התחזק  יעקב,  עם  נאבק  עשו)  (שרו של  המלאך  כאשר  ויוכל.  מל‡ך 
יעקב ונצחו, וסוף היה שהודה לו המלאך על הברכות שברכו אביו לפני מותו 
ו‚ו'.  ‰‰ו‡  בליל‰  וי‰י   .22 שהן שלו).  וטען  בתחילה  עליהן  ערער  (שעשו 
לאחר שנלחם סנחריב בכוש, חזר ובא על ירושלים להלחם בה, וכשבא לנוב 

‰. לעולם יחמו„ לעלו˙ 
˘‰ו‡  מעל‰  ‡ל 
שלא  ממנ‰.  למעל‰ 
במעלות  יסתפק 
ישאף  אלא  שהשיג, 
ומי  ויותר.  יותר  לעלות 
לנו חכם כשלמה המלך 
ע״ה, שאמר עליו הכתוב ״וה׳ נתן חכמה לשלמה כאשר דבר״ (מלכים-א ה כו) 
וממנו נלמד את הדרך לזכות בחכמה, כשנתבונן מפני מה זכה לה שלמה. 
ומקרא מפורש למעלה ממנו (מלכים-א ג ה-יב): ״בגבעון נראה ה׳ אל שלמה 
וגו׳ ויאמר אלוקים שאל מה אתן לך וגו׳, ויאמר שלמה וגו׳, ונתת לעבדך לב 
שומע לשפוט את עמך להבין בין טוב לרע וגו׳, ויאמר אלוקים אליו יען אשר 
שאלת את הדבר הזה ולא שאלת לך ימים רבים ולא שאלת לך עושר וגו׳ 
ושאלת לך הבין לשמוע משפט, הנה עשיתי כדברך הנה נתתי לך לב חכם 

ונבון וגו׳״. 
אל  הרבה  תשוקתו  בעבור  ורק  אך  לחכמה  זכה  שלמה  כי  כאן  מתבאר 
החכמה, עד שלא ביקש דבר אחר זולתה, לא עושר ולא אריכות ימים, באשר 
הרמב״ם  שכתב  כמו  כלל,  ערך  להם  אין  חכמה  בלי  חיים  כי  שלמה  ידע 
 - תורה  תלמוד  בלא  ומבקשיה  חכמה  בעלי  ״וחיי  ה״א):  פ״ז  רוצח  (הלכות 
כמיתה חשובין״. על כן שאל שלמה אך ורק חכמה, ובעבור זה זכה לה, כי 
תשוקת החכמה היא המזכה את בעליה בחכמה. ומכאן נראה ללמוד ״חכם 
ויזכה  שמו,  יקרא  לב״  ״חכם  באמת  חכמה  ומבקש  השואף  אדם  מהו,  לב״ 

לחכמה כמו שכתוב: ״ובלב כל חכם לב נתתי חכמה״.    
ומצינו בתפילתו של עתניאל בן קנז: ״ויקרא יעבץ לאלקי ישראל לאמר אם 
ברך תברכני והרבית את גבולי והיתה ידך עמי ועשית מרעה לבלתי עצבי, 
ויבא אלקים את אשר שאל״ (דה״י-א ד, י). אם ברך תברכני – בתורה, והרבית 
את גבולי – בתלמידים, והיתה ידך עמי – שלא ישתכח תלמודי מלבי, ועשית 
הרע  יצר  ישגבני  שלא   – עצבי  לבלתי  כמותי,  רעים  לי  שיזדמנו   – מרעה 
לשאול  בנסיסי  הולך  הריני  לאו  ואם  מוטב,  כן,  עושה  אתה  אם  מלשנות, 

 ׁ̆ ׁ ּ≈̆ ַמ ‰ּו‡ מ¿ ׁ∆̆ ׁ̆ כ¿ּ י ּ ƒ‚ ָ‡ָ„ם ַמר¿ ׁ∆̆  , ׁ̆ ּו ׁ ּ̆ ּƒַח ַ‰מ י ‰ּו‡ כ…ּ ׁƒ̆ י ƒֲחמ‰ַ

ָ„ָבר. ב¿ּ

 

 ‰ ֻעָלּ ין פ¿ּ ≈‡ ו¿ ָ‰ָ‡ָ„ם,   ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע ם  ָלּ 23ֻכּ לּו  ַ‰ָלּ  ˙ חו… ‰ כ…ּ ָּׁ̆ ƒֲחמ
ב  ַ‰ל≈ּ 24ו¿  ,˙ חו… ַ‰כ…ּ  ˙ ׁ∆̆ ֲחמ≈ מ≈ ָח„  ∆‡ ל…‡  ב¿ּ י˙  ׂ ≈̆ ַנֲע  

ל  ב ָכּ ּ ים ַלל≈ ƒ‡י ƒב ּלּו מ¿ ≈‡‰ָ ˙ חו… ‰ כ…ּ ָּׁ̆ ƒי ֲחמ ּƒם, כ י‰∆ ≈„ ל ַעל י¿ ע≈ ּפו…

ׁ̆ ּבו…  ב י≈ ּ ם. ַ‰ל≈ י‰∆ ˙ ַ‡ֲחר≈ כ∆ ׁ∆̆ מ¿ ƒָב‰ נ ָׁ̆ ‰ ּוַמח¿ ׂ ∆̆ ָכל ַמֲע ָין, ו¿ נ¿ ƒע

ן  ‚ו… ָח‰, ַ‰ָיּ כ¿ ּׁƒ̆ ‰ַ ן ו¿ רו… ָכּ ּ ƒֲעָנָו‰, ַ‰ז‰ָ ֲ‡ָו‰ ו¿ ן ַ‰ַ‚ּ ‚ו… ˙, כ¿ּ ˙ ַרּבו… עו… ּ ≈„

ָכל  25ו¿  .˙ ַרּבו…  „ עו…  ׁ̆ י≈ ּלּו  ָכ‡≈ ו¿ ָ‰ַעּזּו˙,  ו¿  ˙ ׁ∆̆ ַ‰ב…ּ ָח‰,  מ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿

י ַ‰ּסּוָמ‡ ל…‡  ּƒכ ,˙ חו… ˙ ַ‰כ…ּ ׁ∆̆ ן ֲחמ≈ ƒמ ˙ ּ˜ו… ַחז¿ ¿̇ ƒמ ˙ עו… ּ ּלּו ַ‰„≈ ≈‡

.‰ ∆‡ ּלּו ָ‰ָי‰ רו… ƒ‡ ˙ כ¿ּ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ יּוַכל ל¿

 

י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ יַע 26ַל ּ ƒ‚‰ַ חו… ל¿ ָכל כ…ּ ל ב¿ּ ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒב י ָבּ ל¿ ּƒל ָ‡ָ„ם ַ‰נ ן ָכּ ָלכ≈
ָב‰,                       טו… ַמֲעָל‰  ל¿ ָ‡ָ„ם  יַע  ּ ƒ‚ ƒ‰ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ ָב‰,  ַ‰ּטו…

בי‡ורים
23. כולם מע˘‰ ‰‡„ם. חמשת הכוחות הללו כוללים את כל מעשה האדם. 
24. ו‰לב פועל על י„י‰ם. פירוש, הלב פועל על ידי אחד מחמשת הכוחות, 
ראתה.              שהעין  מה  חומד  הלב  אזי  ראתה  שהעין  לאחר  הראות,  כח  כגון 
25. וכל ‡לו ‰„עו˙ מ˙חז˜ו˙ מן חמ˘˙ ‰כוחו˙. לדוגמא, הלב מתגאה מכח 
השמיעה - ממה ששמע כיצד מהללים אותו, וכן מכח הראיה - ממה שרואה 
יוכל  לא  הסומא  כי  שממשיך,  (וזהו  הבריות.  בעיני  כבודו  ואת  עשרו  את 
‰טוב‰.         ל˙כלי˙   .26 הדרך.  זה  על  וכן  רואה),  היה  כאילו  להתגאות 
ששאיפתו תהיה להגיע לשלימות המעלות, דהיינו לקצה המדרגות העליונות 

ַ‰ר  ב¿ּ ן  כ…ּ ׁ¿̆ ƒי י  ƒמ ָך,  ל∆ √‰‡ָ ב¿ּ ָי‚ּור  י  ƒ31מ" ָ‡ַמר:  ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָלּ‰, 

ָין  נ¿ ƒר ָ‰ע‡ָ ׁ¿̆ ˜" (˘ם טו, ‡ ב) ּו ∆„ ∆̂ ל  ים ּופ…ע≈ ƒמ ָּ̇ ך¿  ל≈ ָך. ‰ו… ׁ∆̆ ¿„ ָ̃

˙ ָ‰ָ‡ָ„ם, ָר‡ּוי  ן ַמֲעלו… רו… ¿̇ ƒי נּו  ר¿ ַכּ ז¿ ƒ‰ ׁ∆̆ יָון  כ≈ ו¿ ם.  ָׁ̆ ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

 ‰ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ַע„   , ָרָע˙ו… ו¿ טּובו…   , נּו˙ו… ּו‚¿ יבּו˙ו…  ׁƒ̆ 32ֲח ר  ָב‡≈ ל¿ ָלנּו 

ַחר  ב¿ ƒי י ּƒכ , ך¿ ל∆ ר ַ‰מ∆ּ ַ̂ יַע ַלֲח ּ ƒ‚ַי ר, 33ו¿ ָׁ̆ ך¿ ַ‰ָיּ ר∆ ּ יל „∆ ּƒכ ׂ ¿̆ י ַ‰ַמּ נ≈ פ¿ ƒל

ָר‰           ר≈ ב¿ּ לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ יָון  כ≈ּ  ,˙ בו… ַ‰ּטו…  ˙ ּ„ו… ּƒמ ַבּ חו…  כ…ּ ָכל  ב¿ּ ו…  ׁ̆ ַנפ¿

.˙ ל∆ ח ַ‰ס…ּ ַּ̃ ƒי ˙ 35ו¿ ס…ל∆ ר̃… ַ‰פ¿ּ ז¿ ƒ34י

 

ׁ̆ ָ‡ָ„ם  י≈ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ס  ע≈ ָמ‰ ּכו… ַעל-ח≈ ‰ּו‡ ַבּ ׁ∆̆ ׁ̆ ָ‡ָ„ם  „? י≈ ַ̂ י כ≈ּ
ם  ƒ‡ י ּƒכ ָלל,  כ¿ּ ס  ע≈ ּכו… ינו…  ≈‡ ו¿ ָעָליו   ˙ ב∆ ּׁ∆̆ ֻי מ¿ ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ׁ∆̆  

 ׁ̆ י≈ ו¿ ר,  ≈̇ יו… ב ב¿ּ ַבּ‰-ל≈ ּ ¿‚ ‰ּו‡  ׁ∆̆ ׁ̆ ָ‡ָ„ם  י≈ ו¿ ים,  ƒנ ָׁ̆  ‰ ַכָמּ ַעט ל¿ מ¿

ל…‡  36ו¿ ֲ‡ָו‰  ַּ̇ ַעל  ַבּ ‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ו¿  ,„…‡ מ¿ רּוַח  ַפל  ׁ¿̆ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ר  ≈̇ יו… ר-ּ‚ּוף ב¿ּ ‰ו… ‰ּו‡ ט¿ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ , ו¿ ֲ‡ָו˙ו… ַ̇ ֲ‰ל…ך¿ ב¿ּ ו… מ≈ ׁ̆ ע ַנפ¿ ַבּ ׂ ¿̆ ּƒ̇

 ׁ̆ י≈ ו¿  , יך¿ ƒר ָ̂ ַ‰ּ‚ּוף  ׁ∆̆ ים  ƒמּוָעט ים  ƒָבר ¿„ ƒל ּלּו  ƒפ‡ֲ  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒי ל…‡  ו¿

בי‡ורים
31. מי י‚ור ב‡‰לך. מי הוא הראוי לגור במשכנך? מי ראוי לדור בירושלים 
בה.           יגור  אשר  הוא   - וביושר  כראוי  לב, מעשיו  בתום  המתנהג  קדשך?  הר 
32. ח˘יבו˙ו ו‚נו˙ו, טובו ורע˙ו. פירוש, את המדות והדעות שבלב האדם 
יוכל  הישר  בדרך  ידי שיבחר  על  לחˆר ‰מלך.  וי‚יע   .33 והרעות.  הטובות 
להגיע לעולם הבא זך ונקי. 34. יזרו˜ ‰פסול˙. את הדעות והמדות הרעות 
שבו.          הטובות  ומדות  בדעות  רק  להשתמש  שיבחר  ‰סול˙.  וי˜ח   .35 שבו. 
˘בע נפ˘ו מ‰לך ב˙‡ו˙ו. שהוא מתאוה וחפץ לכל דבר ללא גבול  36. ול‡̇ 

ומדה, אף לדברים שאינם הכרחיים לקיום גופו.

ָלם  ָ‰עו… טּוב  27ל¿ יַע  ּ ƒ‚‰ַ ל¿  „ ƒו ּ„ָ  ‰ ַ‡ָוּ ¿̇ ƒנ

ר  ׁ∆̆ ָך ֲ‡ : "28ָמ‰ ַרב טּוב¿ רו… ָ‡מ¿ ‡ ב¿ּ ַ‰ָבּ

כ),  ל‡,  (˙‰לים  יָך"  ∆‡ יר≈ ƒל  ָּ̇ ַפנ¿ ָ̂

ַנַחל  ו¿ ָך  ∆̇ י ב≈ּ ן  ׁ∆̆ ּ ∆„ ƒמ ֻין  ו¿ ר¿ ƒ29י" ר:  מ≈ ‡ו… ו¿

ֲעָל‰  ַ‰ַמּ ם" (˘ם לו, ט). ו¿ ≈̃ ׁ¿̆ ַ̇ יָך  ֲעָ„נ∆

ָ‰ָר‡ּוי  ל  ∆‡  ‡ ָלּ ∆‡30 יַע  ּ ƒ‚ ַּ̇ ל…‡  ַ‰ז…ּ‡˙ 

בעצבוני,  מת  (הריני 
ויבא   – מיד  רש״י), 
אלוקים את אשר שאל״ 

(תמורה טז.). 
תיבה  כאן  הוסיפו  חז״ל 
לא  אשר  ״מיד״,  אחת, 
נרמזה בכתוב, כי מאחר 
באופן  היתה  שהתפילה 
של: ״אם אתה עושה כן 
הריני  לאו  ואם  מוטב, 

ומות  חיים  ענין של  היא  החכמה  ששלימות  כלומר,  לשאול״,  בנסיסי  הולך 
בן  בקשתו של  להיות  צריכה  כך  ״מיד״.   – נענה  הקב״ה  כזו  לבקשה  עבורו, 
תורה מאת הקב״ה שיחונן אותו בתורה, עליו לחוש בכל נימי נפשו כי אם הוא 
זוכה לתורה – מוטב, ואם לאו, הרי הוא הולך חס ושלום לשאול בלי תקוה. המבקש 

רחמים בהרגשה כזאת נענה מיד.
ויסוד נוסף למדנו, שהבקשה צריכה להיות על המדרגה הגבוהה ביותר. על 
אף שהיה עתניאל משופטי ישראל, ושלושת אלפים הלכות שנשתכחו בימי 
אבלו של משה החזיר בפלפולו (תמורה שם), לא היה ״שבע״ ומסתפק במה 
שיש לו אלא היה ״רעב״ ומבקש הכל, ורעבונו היה באופן שאם אין לו ״הכל״ 
הרי הוא אומלל והולך לשאול, ומשום כך זכה שתתקבל תפלתו. וזהו שאמר 
הכתוב (תהלים פא, יא): ״אנכי ה׳ אלוקיך המעלך מארץ מצרים הרחב פיך 
ואמלאהו״, ופירשו רש״י והראב״ע שהכוונה לתפילה: ״הרחב פיך״ ושאל ככל 

אשר תוכל ובכל הכח, ״ואמלאהו״ מיד. (שיחות מוסר, מאמר נ״ט). 

בי‡ורים
27. לטוב ‰עולם ‰ב‡. פירוש, דוד המלך לא הסתפק להשיג רק איזשהו חלק 
המעלה  ולפיסגת  המושלם  הטוב  אל  להגיע  התאוה  אלא  הבא,  בעולם 
שבעולם הבא. 28. מ‰ רב טובך. מה מאוד רב הטוב אשר גנזת לתת ליראיך 
מן השמים,  להם  הבא  מהטוב  ישבעו  בי˙ך.  ירוין מ„˘ן   .29 הבא.  בעולם 
ומימי נחל היוצא מהעדן תשקה אותם והוא מדרך משל לרוב השפע (מצודת 
ועמלו היה להשיג  ל‰. אל האדם שכל שאיפתו  30. ‡ל‡ ‡ל ‰ר‡וי  דוד). 

ולהגיע אל תכלית המעלות הטובות. 

של  ברייתו  מתחלת 
או  צדיק  שיהיה  האדם 
רשע , וכן אין שום דבר 
האדם  את  שמושך 
(טבעו)  תולדתו  בעיקר 
כלומר,  מסוימת,  למדה 
אותו  תמשוך  שתולדתו 
לזוז  אפשר  שאי  לדבר 
ממנו, שאם כן אין מקום 
לא למצוות התורה ולא 
עי״ש.  ועונש  לשכר 
משנה׳  ה׳לחם  והקשה 
שבת  במסכת  מהגמרא 
מבואר  ששם  (קנו.) 
האדם  נולד  שבו  ש׳יום׳ 
בשעת  השולט  ׳מזל׳  או 
לידתו משפיע על טבעו 
ותירץ,  ותכונותיו, 
לומר  הגמרא  שכוונת 
נטייה  לאדם  שיהיה 
קצת לדברים אלו, אבל 
הנאמר  על  היעב״ץ  וכ״כ  טבעו.  לשנות  האדם  של  ובבחירתו  שבידו  ודאי 
דור  בכל  ושתלן  עמד  מועטים  שצדיקים  הקב״ה  ״ראה  (לח:)  יומא  במסכת 
ודור״, שלכאורה הרי הדבר תלוי בבחירת האדם, אלא שיש בני אדם שנולדו 
בטבעם להיות צדיקים, אף שגם להם עדיין יש בחירה. וכן מצינו להיפך אצל 
וסילקו  הקב״ה  מיהר  לפיכך  ולהרשיע  לשוב  בדעתו  וקל  היה  ״צדיק  חנוך, 

והמיתו קודם זמנו״ (רש״י בראשית ה, כב). 

ם  ָ̇ ‡ו… ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿ י„  ƒ̇ ָע 44ו¿ ן  ֻכָוּ מ¿  ‰ ז∆

 ׁ̆ י≈ ו¿  ,˙ עו… ּ ≈„ ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒמ ר  ≈̇ יו… ָר‰  ≈‰ מ¿

 ‡ ָלּ ∆‡ , ˙ו… ָיּ ƒר ˙ ב¿ּ ַלּ ƒח ¿̇ ּƒיָנם ָלָ‡ָ„ם ב ≈‡ ׁ∆̆

ּבו…  ƒל ‰ נ∆ ּפו… ׁ∆̆ ים ‡ו…  ƒר ֲ‡ח≈ ם מ≈ ָ̇ ָלַמ„ ‡ו…

 . ּבו… ƒל ‰ ב¿ּ ָ̇ ָעל¿ ׁ∆̆ ָב‰  ָׁ̆ י ַמח¿ ƒפ מו… ל¿ ¿̂ ַע מ≈

ר…ב  ּ‰ ב¿ּ ׁ̆ ָבּ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ ׁ̆ י≈

יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ  ׁ̆ י≈ ו¿  ,˙ מו… ˜ו… ַ‰מ¿ּ

 ‰ מ∆ ּ„ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ ַעט.  מ¿  ‰ּ ָבּ  ׁ̆ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ ל¿

ר  ׂ ָ̆ ּוָב ָיָר˜  יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ יל,  ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇  ‰ ׂ ∆̆ עו… ל¿

ּלּו  ≈‡ ָכל  ו¿ ין,  ƒל פ¿ּ ל¿ ƒּופ ַלח  ּומ∆ ם  ƒּוַמי

ָח„  ∆‡ ל  ָכּ ƒמ ח  ַּ̃ ƒל יך¿  ƒר ָ̂ ים  ƒינ ּƒמ‰ַ

ם  ƒ‡ .‰ ב≈ּ ּ‰ ַ‰ר¿ ז∆ ƒַעט ּומ ּ‰ מ¿ ז∆ ƒעּור: מ ׁƒ̆ כ¿ּ

 ‰ ב∆ּ ם ַיר¿ ƒ‡ ,‰ ‰ 45ָרז∆ י∆ ¿‰ ƒר י ׂ ָ̆ ט ַ‰ָבּ ַמע≈ י¿

בי‡ורים
נוטה במהרה  זה אלא  נולד עם טבע  כלומר, שלא  ‡ו˙ם.  ל˜בל  וע˙י„   .44
וביתר קלות לקבל תכונה זו. 45. רז‰. יחסר במאכל (והאוכלו לא ישבע עקב 

מיעוט הבשר שאכל).

ו…  ׁ̆ ַנפ¿ ע  ַבּ ׂ ¿̆ ƒ̇ ל…‡  ָחָב‰,  ר¿  ׁ̆ פ∆ נ∆ ַעל  ַבּ

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָלם,  עו… ָבּ ׁ∆̆ ן  ָממו… ל  ָכּ ƒמ

ף" (˜‰ל˙  ס∆ ע כ∆ּ ַבּ ׂ ¿̆ ƒף ל…‡ י ס∆ ב כ∆ּ ≈‰…‡37"

ּלּו  ƒפ‡ֲ לו…  י  ּ„ַ ׁ∆̆ ר-רּוַח  ַ̂ ¿̃  ׁ̆ י≈ ו¿ ט),   ,‰

‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ו¿ ָרָכיו;  ¿̂ ל  ָכּ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ף  ּ…„ ר¿ ƒי ל…‡  ו¿ מּוָעט  ָ„ָבר  ב¿ּ

רּוָט‰  פ¿ּ ל  כ≈ ‡ו… ינו…  ≈‡ ו¿ ַעל-ָי„   ı ב≈ ˜ו… 38ו¿ ָרָעב  ָבּ מו…  ¿̂ ַע ף  ַס‚≈ּ מ¿

ם  ƒי„ַ ָיּ ַבּ נו…  „ ָממו… ַ‡ב≈ּ ‰ּו‡ מ¿ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ל, ו¿ „ו… ּ‚ָ ַער  ַ̂ ‡ ב¿ּ ָלּ ּלו… ‡∆ ּׁ∆̆ ƒמ

ל     ל≈ ‰ו… 39מ¿ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ עו… ּ ≈„‰ַ ָ‡ר  ׁ¿̆ ּלּו  ≈‡‰ָ ים  ƒָרכ ּ ¿„ ַעל  ו¿  . ו… ּ̇ ַ„ע¿ ל¿

ָבב  -ל≈ 41ַרך¿ ָמן,  ַרח¿ ו¿ ָזר  ַ‡כ¿ יב,  ƒ„ָנ ו¿ ן  ƒר-ַעי ַ̂ ן,  נ≈ ‡ו… 40ו¿

ן.  ∆‰ ‡ ָבּ ≈̂ ּיו… ָכל ַכּ ב, ו¿ יı-ל≈ ּƒמ‡ַ ו¿

˙ו…  ָיּ ƒר ב¿ּ  ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇ ƒ43מ ָלָ‡ָ„ם  ָ‰יּו  ׁ∆̆ ן  ∆‰ מ≈  ׁ̆ י≈  ,˙ עו… ּ ≈„‰ַ42 ָכל  ו¿
ל ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆ עו…  ב¿ ּƒט ׁ∆̆  ˙ עו… ּ ן „≈ ∆‰ ׁ̆ מ≈ י≈ , (ו)ו¿ ַבע ּ‚ּופו… י ט∆ ƒפ ל¿

„עו˙  מ‰ן  וי˘  ו. 
ז‰  ‡„ם  ˘ל  ˘טבעו 
(הלכ׳  הרמב״ם  מכוון. 
כתב  ד)  ה,  תשובה 
גזר  לא  שהקב״ה 

בי‡ורים
37. ‡ו‰ב כסף ל‡ י˘בע כסף. מי שאוהב לאסוף כסף לא ישבע ממנו, כי 
לעולם אין די לו במה שקבץ ורוצה להרבות עוד (מצודת דוד). ואמרו חכמינו 
ז״ל (קהלת רבה פ״ג י׳): ״אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, מי שיש לו מנה רוצה 
הכתוב  דרך  על  י„.  על   ıו˜וב  .38 מאות״.  ארבע  רוצה  מאתים  מאתים, 
במשלי (יג, יא). ור״ל, שקובץ הון עם מלאכת היד. ולמרות שהונו מתרבה, עם 
כל זה אינו אוכל פרוטה משלו אלא בצער גדול. 39. מ‰ולל. ערבוב והוללות 
ושטות (רש״י קהלת ב, ב). 40. ו‡ונן. דואג. (עיין סנהדרין (ק:) ״לא תעיל דויא 
ג)              כ,  (דברים  דבר.  מכל  וירא  מבוהל  לבב.  רך   .41 בליבך״).  (=דאגה) 
43. מ˙חיל˙ ברי˙ו. שנולד עם  והתכונות של האדם.  42. ‰„עו˙. המדות 

תכונות אלו, והמה טבועות בו משעת לידתו. 

 ,˙ לו… ם חו… י‰∆ ≈̇ ו… ׁ̆ פ¿ ַנּ ׁ∆̆ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ׁ̆ ב¿ּ ך¿ י≈ י, ָכּ ƒי ר…ב ַ‰ח…ל ƒפ ל ל¿ ַ‰כ…ּ

ים  ƒל ּ ¿̂ ַע ¿̇ ƒּומ ָב‰  ַ‰ּטו… ך¿  ר∆ ּ ∆„ ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ו¿  ,˙ ‰ָ50ָרעו… ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ו¿

ן  כ≈ ו¿ ָים.  ָחל¿ י  ƒפ ל¿  „…‡ מ¿ ן  י‰∆ ֲעל≈  ‰„ָ ב≈ כ¿ּ י‡  ƒ‰ ו¿  ,‰ּ ָבּ  ˙ כ∆ ָלל∆

ב  ים ָלַרע טו… ƒר י ָ‰‡…מ¿ לּו: "‰51ו… ים ַ‰ָלּ ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ר ָבּ מ≈ ָי‰ּו ‡ו… ע¿ ַׁ̆ י¿

ַמר  ים  ƒמ ׂ ָ̆  , ך¿ ׁ∆̆ ח… ל¿ ר  ‡ו… ו¿ ר  ‡ו… ל¿ ך¿  ׁ∆̆ ח… ים  ƒמ ׂ ָ̆ ָרע,  ב  ַלּטו… ו¿

ַמר:             ¡‡ נ∆ ם  י‰∆ ַוֲעל≈ כ);   ,‰ (י˘עי‰  ַמר"  ל¿  ˜ ּוָמ˙ו…  ˜ ָמ˙ו… ל¿

" (מ˘לי ב, י‚).  ך¿ ׁ∆̆ י ח… כ≈ ַ„ר¿ ˙ ב¿ּ כ∆ ר ָלל∆ ׁ∆̆ ˙ י… חו… ים ָ‡ר¿ ƒב "‰ַ52ע…ז¿

ים,  ƒל ַ‰ֲחָכמ ∆̂ כּו ‡≈ ל¿ ? י≈ ׁ̆ פ∆ י ַ‰נ∆ּ ƒל ַנ˙ ח√ ָּ̃ ַּ̇ י‡  ƒ‰ ‰ּוַמ „ ַ̂ י כ≈ ו¿
ַע„  ם  ָ̇ ‡ו… ים  ƒ„ ַלמ¿ּ מ¿ּ ׁ∆̆  ,˙ ו… ׁ̆ ָפ ּ ַ‰נ¿ י  ≈‡ פ¿ רו… ם  ≈‰ ׁ∆̆

ם  ∆‰ ָלּ ׁ∆̆  ˙ ָרעו…  ˙ עו… ≈„ ב¿ּ ים  ƒיר ּƒכ ַ‰ַמּ ו¿ ָב‰.  ך¿ טו… ר∆ ∆„ ל¿ ירּום  ƒז ח¿ ַיּ ׁ∆̆

ָ‡ַמר  ם  י‰∆ ֲעל≈ ם,  ָ̇ ‡ו…  ‡ ַרפ≈ּ ל¿ ָחָכם  ל  ∆̂ ≈‡ ים  ƒכ ל¿ ‰ו… יָנם  ≈‡ ו¿

זּו" (מ˘לי ‡, ז).  ים ָבּ ƒיל ƒו ָמ‰ ּומּוָסר ‡¡ ל…מ…‰: "53ָחכ¿ ׁ¿̆

ב,         ַ‰ּטו… ך¿  ר∆ ּ ∆„  ׂ̆ פ…ּ ¿̇ ƒל ם  ָ̇ ֲ‡ָו ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ ָמּ ַכּ  ׁ̆ י≈

בי‡ורים
מזיק לבריאותו. 50. ‰רעו˙. הדעות והמדות הרעות. 51. ‰וי ‰‡ומרים לרע 
טוב. הוי לכם הרשעים, האומרים על ה״עבודה-זרה״ שהיא טוב, ועל עבודת 
ה׳ שהיא ״טוב״ – אומרים שהיא רע, על המעשים הרעים שיביאו עליהם חושך 
- אומרים שהם אור, ואת המעשים הטובים שה׳ עושה אור למקיימם אינם 
עושים, שמים מר למתוק ומתוק למר. 52. ‰עוזבים ‡רחו˙ יו˘ר. העוזבים 
את הדרך הישרה והנכונה כדי ללכת בדרכים חשוכות ועקלקלות. 53. חכמ‰ 

ומוסר ‡וילים בזו. בתורה ובמוסר הטיפשים פורקי העול מזלזלים.

ט  ַמע≈ ם י¿ ƒ‡ ,ם ָלּ ן ֻכּ כ≈ . 46ו¿ חו… ל¿ ƒֲחַמ˙ מ ָכל מ≈ ¡‡ ‰ נ∆ י∆ ¿‰ ƒַלח ל…‡ י מ∆

 ‡ ≈‰ י¿ ַעט,  מ¿ יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ ַבּ  ‰ ב∆ּ ַיר¿ ו¿  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ ַבּ

ל  ָ̃ ׁ¿̆ ƒָח„ מ ל ‡∆ ָכּ ƒח מ ַּ̃ ƒר י ׁ∆̆ י, ֲ‡ ƒ̃ ל. ֲ‡ָבל ַ‰ָבּ ָ̃ ל¿ ֻ̃ ֲ‡ָכל מ¿ ַ‰ַמּ

 ‰ּ ָין ַ‰ז∆ נ¿ ƒָכע ָליו. ו¿ כ¿ ‡ו… ˜ ל¿ ב ּוָמ˙ו… ֲ‡ָכל ָער≈ ‡ ַ‰ַמּ ≈‰ ָ‰ָר‡ּוי, ָ‡ז י¿

ן ָ‰ֲעָנָו‰  ‚ו… ‰, כ¿ּ ֻרב∆ּ ן מ¿ ∆‰ ח מ≈ ַּ̃ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ׁ̆ ˙: י≈ ּ„ו… ƒמ 47ב¿ּ

ן  ‚ו… ַעט, כ¿ּ ן מ¿ ∆‰ ח מ≈ ַּ̃ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ׁ̆ י≈ ן, ו¿ י‰∆ מ≈ „ו… ˙ ו¿ ׁ∆̆ ַ‰ב…ּ ו¿

ל  ≈̃ ו… ׁ̆ 48 ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ יו… ¿‰ ּƒב ן  ָלכ≈ ּיּו˙.  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ו¿ ָ‰ַעּזּו˙  ו¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ

ל…‡  ו¿ ַח˙  פ¿ ƒי עּוָרּ‰, ל…‡  ׁƒ̆  ‰ ּ„ָ ƒל מ ָכּ ƒח מ ַּ̃ ƒל ם  ƒַני ‡ז¿ ס ַ‰מ…ּ ל∆ פ∆ ב¿ּ

ָב‰. י˙ ַ‰ּטו… ƒל כ¿ ַ̇ יַע ל¿ ּ ƒ‚ַי ‰ ז∆ יף, ָבּ ƒס יו…

 

ל  ּ‚ַ ֻ‰ר¿ ׁ∆̆ ‡ו…  ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ ל¿  ‰ ט∆ נו… עו…  ב¿ ּƒט ׁ∆̆ י  ƒמ ין,  ƒב ָ̇ ו¿ ַ„ע  ּ≈̇
ַ‡ך¿   ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ּוב  ׁ̆ ָל ּבו…  ƒל ל  ∆‡ ן  ּ≈̇ ƒי ל…‡  ו¿ ָרָע‰,   ‰ ּ„ָ ƒמ ב¿ּ  

 ˙ ּ„ו… ƒמ ַעל ב¿ּ ¿‚ ƒי ַ‡ס ו¿ מ¿ ּ ƒי ׁ∆̆ ˙ו…  י‡ ‡ו… ƒב ‰ מ≈ ּ‰ - ז∆ ר ָבּ ב≈ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒי„ מ ƒמ ָּ̇

י  ƒל ח√ ‰ּו‡  ין  ƒּסּור ּ ƒי‰ַ ו¿ ַער  ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ב  ≈‡ ַ‰כ¿ּ ר…ב  ׁ∆̆ מו…  ּוכ¿  .˙ בו… טו…

י  ƒל ח√ ָבּ ׁ∆̆ מו…  ּוכ¿  ; ׁ̆ פ∆ ַ‰נ∆ּ י  ƒל ח√ ם  ≈‰  ˙ ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ ר…ב  ן  כ≈ּ ַ‰ּ‚ּוף, 

ים  ƒל ן ַ‰חו… ƒמ ׁ̆ י≈ ו¿ ˜ ַמר,  ˙ו… ַ‰ָמּ ˜ ו¿ ר ָמ˙ו… ים ַ‰ַמּ ƒֲעמ ַ‰ּ‚ּוף טו…

ב,  ַ‰ּטו… ַמֲ‡ָכל   ‡ נ≈ ו… ׂ̆ ו¿ לו…  ב  ינו… טו… ≈‡ ׁ∆̆ 49 ַמֲ‡ָכל  ל¿  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆

בי‡ורים
46. וכן כולם. שאר מיני המאכלים והתבלינים שבתבשיל כירק ומים ופלפלין, 
צריך  מהן  אחת  שבכל  ״מדות״,  בשם  נקראו  ולכן  במ„ו˙.   .47 ימעט...  אם 
ו˜ל בפלס ‰מ‡זניים. מתבונן  להשתמש במדה הנכונה ובמינון המדויק. 48.̆ 
ביושר שכלו וברוחב הבנתו. 49. ˘‡ינו טוב לו. שאינו בריא לו אלא אדרבה, 

ן,  עו… מ¿ ׁƒ̆  ׂ̆ ַחפ≈ּ מ¿ּ ׁ∆̆ ן  ‡ּוב≈ ר¿ ƒל  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ָר‡ּוי.  ָכּ  ˙ בו… ַ‰ּטו…

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ֲחַמ˙  מ≈  , ‡ו… ¿̂ מו… ינו…  ≈‡ ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿  , ירו… ּƒּוַמכ

ן  ו… ׁ̆ ל¿ ָחר  ב¿ ƒנ ף  ס∆ "כ∆ּ ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ָר‡ּוי.  ָכּ ˙ו…  ‡ו…  ׂ̆ ַחפ≈ּ מ¿

לו…  ם  ל≈ּ ַׁ̆ ל¿ ּוָב‡  רו…  ֲחב≈ ַבּ  ‰ ׁ∆̆ ּנו… ׁ∆̆ י  ƒ59מ  - כ)  י,  (מ˘לי  י˜"  ּ ƒ„ ַ̂

 ˜ ∆„ ∆̂ ל 61ו¿ ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ ˙ ַּ̇ ƒמ‡ֲ יר 60ַבּ ּƒינו… ַמכ ם ‡≈ ƒ‡ ,ל ָ̃ ׁ¿̆ ƒמ ף ב¿ּ ס∆ כ∆ּ

ף  ס∆ יַנ˙ ַ‰כ∆ּ ƒח ב¿ ּƒי 62ב ƒ̃ ינו… ָבּ ≈‡ ׁ∆̆ ל ַ‡ך¿  יר ַ‰כ…ּ ּƒם, ‡ו… ַמכ ƒַני ‡ז¿ ַ‰מ…ּ

י  ּƒכ ף,  ס∆ ַ‰כ∆ּ ו¿ ל  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ ַין  נ¿ ƒע ב¿ּ ָזּ˜  ƒנ  ˙ יו… ¿‰ ƒל ב  רו… ָ̃  ׁ̆ י ƒ‡‰ָ  ‰ ז∆  -

 ˙ חו… ָפּ ח  ַּ̃ ƒי ם  ּ‚ַ ים.  ƒ‚י ּƒ‰ַ64ס ח  ַּ̃ ƒי ו¿ ף  ס∆ כ∆ ב¿ּ ן  ָמ‡≈ 63י¿ ים  ƒָעמ פ¿ ƒל

ים  ׂ ƒ̆ ל ‡ו… ָי ַּ̃ ל ַ‰ ָ̃ ׁ¿̆ ƒח 65מ ַּ̃ ƒי ‡ ָמּ ׁ∆̆ י  ּƒכ , ל ָ‰ָר‡ּוי לו… ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ƒמ

בי‡ורים
לחפ˘ ‰מ„ו˙ ‰טובו˙ כר‡וי. כי כדי לזכות לתורה ולמידות טובות אפשרי 
(ב, ד-ה): ״אם תבקשנה  יעמול על כך, כנאמר במשלי  הדבר רק אם האדם 
הרי  תמצא״,  אלוקים  ודעת  ה׳  יראת  תבין  אז  תחפשנה;  וכמטמונים  ככסף 
שבשביל השגת התורה והחכמה חייבים לבקשם לפחות כבקשת הכסף, וכן 
להוציאו  שיטרח  למי  רק  ועומד  שמור  והוא  שהוטמן  מטמון  כמחפש 
״לא  יגיע אל היעד הרצוי, כאמרם:  – לעולם לא  יתעצל  ממחבואו. אך אם 
יגעתי ומצאתי – אל תאמין״. 59. מי ˘נו˘‰ בחבירו. מלוה התובע את חבירו 
– אם המלוה אינו  והלוה פורע למלוה כסף במשקל  הלוה שיחזיר לו חובו, 
60. ב‡מי˙˙ ‰מ˘˜ל. אם המשקל שבו שוקלים את הכסף מדוייק  מכיר... 
‰מ‡זניים. אם שתי  וˆ„˜   .61 אבני המשקולות.  באמיתת  וכן  מזייף.  ואינו 
אחת  כף  ואין  בשוה  שוה  שמשקלם  וכן  ומאוזנים,  ישרים  המאזניים  כפות 
הוא  מהלוה  שמקבל  הכסף  אם  ‰כסף.  בבחינ˙   .62 מחברתה.  יותר  כבדה 
בקי  ואינו  מאחר  ימ‡ן.   .63 (פסולת).  סיגים  בו  מעורב  שאין  ונקי,  צרוף 
בבחינת הכסף אם הוא כסף נקי ומזוקק או שמא מעורב בו סיגים, הרי יתכן 
שמבלי משים ידחה את הכסף הצרוף והמזוקק וימאן לקחתו, ותחת זה יקח 
את הכסף המעורב עם סיגים. 64. ‰סי‚ים. פסולת הכסף. 65. מ˘˜ל ‰˜ל. 

י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ם  יו… ָכל  ב¿ּ ים  ƒב ׁ¿̆ חו… ו¿ ם,  ָל‰∆ ב  ּטו… ַמ‰  ים  ƒע ¿„ יו… יָנם  ≈‡ ו¿

ָין  נ¿ ƒע‰ָ  ‰ ז∆ ו¿ ם.  י‰∆ מ≈ י¿ ל  ָכּ ים  ƒ‚י ׂ ּƒ̆ ַמ יָנם  ≈‡ ו¿ ָנ‰,  יו… ל¿ ָ‰ע∆ ַמֲעָל‰ 

נו…  רו… ס¿ יר ח∆ ּƒינו… ַמכ ≈‡ ׁ∆̆ ָח„ - 54 ים ‰ּו‡: ָ‰‡∆ ƒָבר ּ י „¿ נ≈ ׁ¿̆ ֲחַמ˙  מ≈

ן  ‡ּוב≈ ר¿ ƒל  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ים,  ּƒנ‚ֻ ַ‰מ¿ ָרָכיו  ¿„ ּƒב ין  ƒח ַמב¿ ינו…  ≈‡ ו¿

ל  ָכּ ˙ו…  ‡ו…  ׂ̆ ַחפ≈ּ י¿ ּלּו  ƒפ‡ֲ  , ירו… ּƒַמכ ינו…  ≈‡ ו¿ ן  עו… מ¿ ׁƒ̆ ל¿  ׂ̆ ַחפ≈ּ ַ‰מ¿

ל…‡  ו¿ לו…  ¿̂ ∆‡  ‡ 55ָיבו… ים  ƒָעמ פ¿ּ  ‰ ָמּ ַכּ י  ּƒכ ‰ּו,  ≈‡ ָ̂ מ¿ ƒי ל…‡  ם  ַ‰ּיו…

י„  ƒמ ָּ̇ ב  ׁ≈̆ ‰ּו‡ חו… ׁ∆̆ י 56 ּƒף-ַעל-פ‡ַ ,‰ּ ן ָ‰ָ‡ָ„ם ַ‰ז∆ ‰ּו; כ≈ּ יר≈ ּƒַיכ

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ יָון  , 57כ≈ּ י‚ו… ׂ ּƒ̆ ב, ל…‡ ַי ‰ ַ‰ּטו… ׂ ≈̆ ׂ̆ ַמֲע ַחפ≈ּ ‰ ּומ¿ ׂ ∆̆ ֲע ַמ‰ ַיּ

 . נו… רו… ס¿ יר ח∆ ּƒַמכ

ב  ׁ≈̆ חו… ו¿  , ּבו…  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ָ‰ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ ַע  ≈„ יו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ ו¿
י‚  ׂ ּƒ̆ ַ‚ם ‰ּו‡ ל…‡ ַי ˙, ו¿ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒמ ח…ז ב¿ּ ¡‡ ל∆ ם ו¿ ∆‰ ‡˙ מ≈ ≈̂ ָל

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ  ׂ̆ ַחפ≈ּ ל¿ ל  ּ ≈̂ ַע ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆ ֲחַמ˙  58מ≈ ר,  ָׁ̆ ַ‰ָיּ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ָיָמיו  ל  ָכּ

בי‡ורים
‡ינו מכיר חסרונו. אדם שחולה ואינו מודע לכך, הרי כל זמן שלא נודע   ̆.54
לו על חוליו - לא ילך לדרוש ברופאים, כמו כן אדם שאינו מכיר בחסרונותיו 
ובדרכיו המגונים, הרי לא יתקן את עצמו מאחר ואינו מודע שזקוק הוא לכך. 
55. יבו‡ ‡ˆלו ול‡ יכיר‰ו. כמה פעמים יעמוד שמעון סמוך לראובן ובכל 
56. ˘‰ו‡ חו˘ב ˙מי„ מ‰  ואינו מכירו.  יזהה אותו מאחר  זאת ראובן לא 
57. כיון  יע˘‰. הוא מתבונן תמיד מה עליו לעשות כדי להשיג את הטוב. 
˘‡ינו מכיר חסרונו. כי בכדי להשיג את הטוב המושלם אפשר רק לאחר 
שעקר והסיר את הרע שבו, בבחינת ׳סור מרע ועשה טוב׳, ולכך כל זמן שאינו 
לא  הרי  המגונות,  ובאורחותיו  הרעות  במידותיו  ואינו מבחין  חסרונו  מכיר 
58. מחמ˙ ˘מ˙עˆל  יעקרם ולא יסירם ממנו וממילא לא ישיג את הטוב. 

שתי  הם  הלשונות 
טובות  אזהרות 
הנה  כי  מאד.  ומועילות 
הוא  במעשים  הפשפוש 
כלל  על  לחקור 
בו,  ולהתבונן  המעשים 
מעשים  בהם  הנמצא 
אשר  יעשו  לא  אשר 
פי  על  הולכים  אינם 
כי כל  וחוקיו,  ה׳  מצוות 
 – מאלה  ימצא  אשר 
אך  העולם.  מן  יבערם 
החקירה  הוא  המשמוש 
אפילו במעשים הטובים 
ולראות  לחקור  עצמם, 
היש בענינם איזה פניה 
(כגון  טובה  לא  אשר 
שבח  להשיג  כוונה 
להרויח  או  מבני-אדם 
ממון) או איזה חלק רע 
(כגון מעשה טוב שעלול 
לצאת ממנו נזק בעתיד 
או שיש בו הפסד לזולת 
שיצטרך  וכדומה) 
חלש  או  הוא  וחזק  הטוב  לבחון  בבגד  כממשמש  זה  והרי  ולבערו.  להסירו 
ובלוי, כן ימשמש במעשיו לבחון תכונתם (ענינם ותוכנם) בתכלית ההבחנה 
(בהבחנה מדוקדקת עד קצה היכולת) עד שישאר (האדם בעל המעשים) זך 

ונקי (ללא פניות וחלקים רעים במעשיו)״.

ָמ˙ו…  ׁ¿̆ ƒנ  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ָ‡ז  ו¿ ּנּו,  מ∆ּ ƒמ ים  ƒ‚י ּƒס‰ַ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒ̃ ‡ל… ‰ ל≈ ָ̃ ּ ָ̃ ֻז רּוָפ‰ ּומ¿ ¿̂

ף  ר≈ ּ…̂ ַל  ‡ ≈̂ ּ ַוי≈ ף,  ס∆ ָכּ ƒמ ים  ƒ‚י ƒס "ָ‰‚ו… 

ים,  ƒ‚י ּƒירּו ַ‰ס ƒס ָיּ ׁ∆̆ י" (מ˘לי כ‰, „) כ¿ּ ƒל כ∆ּ

רּוף. ָ̂ י  ƒל ‰ ַ‰כ¿ּ י∆ ¿‰ ƒז י‡ָ

 

ינו…  ≈‡ ו¿ ָ‰ָ‚יו  נ¿ ƒמ ב¿ּ  ‰ נ∆ּ ַׁ̆ ַ‰מ¿ ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ ו¿
 ‚‰ָ נ¿ ƒמ ב¿ּ ז  ח≈ ‡ו… ָח„  ∆‡ ַמן  ז¿ בּוַע,  ָ̃  

 ‚‰ָ נ¿ ƒו… מ˙ ‡ו… ˜ מ≈ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒָח„ מ ַמן ‡∆ ּוז¿  ‰ ז∆

 ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ָכָכ‰  ו¿ ר,  ַ‡ח≈  ‚‰ָ נ¿ ƒמ ז  ח≈ ‡ו… ו¿

 ı ָחפ≈ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם  ל¿  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ָלם.  עו… ל¿

ל…‡  ּכו… ו¿ ר¿ ַע ַ„ּ ≈„ ינו… יו… ≈‡ יר ו¿ ƒל ע ∆‡ ˙ כ∆ ָלל∆

˙ו…  ‡ו… ים  ƒיכ ƒל ַ‰ּמו… ים  ƒיל ƒב ּׁ¿̆ ‰ַ יר  ּƒַיכ

ַעם  ַפּ ם,  מ≈ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒ69מ ‰ּו‡  ן  ָלכ≈ יָ‰,  ל∆ ≈‡

 ‰ ע∆ ¿̇ ƒי ו¿ ַיֲחז…ר  ו¿ ָח„,  ∆‡ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ך¿  ל≈ י≈ ַ‡ַח˙ 

בי‡ורים
69. מ˘˙ומם. מתבלבל בהליכתו ותועה בדרכו מאחר ואינו מכיר את הדרך 

הסלולה המובילה לעיר.

ל  ָכּ ƒם, מ ƒַני ‡ז¿ מ…ּ ַבּ ׁ∆̆  „ ב≈ ף ַ‰ָכּ ַכּ ף ַבּ ס∆ ַ‰כ∆ּ

ם  ƒ‡ ּלּו ƒי ָטעּו˙. ‡ו… ֲ‡פ י„≈ ƒל ‡ ּלּו ָיבו… ≈‡

ינו…  ≈‡ ם  ƒ‡ ל,  ָ̃ ׁ¿̆ ƒמ ּוב¿ ף  ס∆ כ∆ ב¿ּ י  ƒ̃ ָבּ ‰ּו‡ 

ב  ָער≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ָר‡ּוי, ‡∆ ל ּבו… ָכּ כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒמ

י  ƒ̃ ָבּ ‰ּו‡  ם  ƒ‡ ֲ‡ָבל  ים.  ƒ‚י ƒס ּפו…  ַכס¿ ב¿ּ

ל ּבו…  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒף, ּומ ס∆ ל ּוַבכ∆ּ ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ל - ַבּ כ…ּ ַבּ

ָר‡ּוי  ָכּ ם  ל≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ66מ ‰ּו‡  ָ‡ז   - ָר‡ּוי  ָכּ

 ‰ ָמּ ּ ƒ„ ן  ָלכ≈ ל.  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ַבּ ם  ל≈ ָׁ̆ ו¿ י  ƒ̃ ָנ ף  ס∆ כ∆ּ

י˜  ּ ƒ„ ּ ַ̂ י ַ‰ ּƒָחר, כ ב¿ ƒף נ ס∆ כ∆ י˜ ל¿ ּ ƒ„ ַ̂ ן  ו… ׁ̆ ל¿

ָכל  ו¿ ָ‰ָרע  ו¿ ב  ַ‰ּטו… יר  ּƒכ‰ַ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂

ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ּול¿ ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

‚ּופו…  67ב¿ּ ַח  ר≈ טו…  ˙ יו… ¿‰ ƒל ו¿ ָר‡ּוי,  ָכּ ן  ∆‰ ָבּ

ח…ז  ¡‡ ל∆ ו¿ ּו˙  ׁ̆ פ¿ּ ּƒט‰ַ ַלֲעז…ב  ָמ˙ו…  ָחכ¿ ּוב¿

 ˙ בו… ֲערו… ַּ̇ יר  ƒס‰ָ 68(ז)ּול¿ בּוָנ‰  ּ¿̇ ַבּ

˙ערובו˙  ול‰סיר  ז. 
‰סי‚ים ממנו. ה׳מסילת 
ג)  מבאר  (פרק  ישרים׳ 
בבדיקת  שלבים  שני 
לדחות  א.  המעשים: 
ב.  הרעים.  המעשים 
לזכך המעשים הטובים. 
וז״ל: ״הנה הרוצה לפקח 
הנה  שתים  עצמו,  על 
ההשקפות הצריכות לו: 
מהו  שיתבונן  האחת, 
שיבחר  האמיתי  הטוב 
בו האדם והרע האמיתי 
שינוס ממנו. והשניה, על 
הוא  אשר  המעשים 
הם  אם  לראות  עושה, 
מכלל  או  הטוב  מכלל 
הרע... ודבר זה הודיעונו 
באמרם  ז״ל  חכמינו 
לו  ״נוח  יג):  (ערובין 
יותר  נברא  לאדם שלא 
ועכשיו  משנברא, 

ששני  ותראה  במעשיו״.  ימשמש  לה:  ואמרי  במעשיו;  יפשפש   – שנברא 

בי‡ורים
אבן המשקולת ששוקלים כנגדה בשתי כפות המאזניים, האבן מכאן והכסף 
פחות.              ישקול  הכסף  גם   - הגדולה  במקום  הקטנה  האבן  יקח  ואם  מכאן, 
ב‚ופו   .67 נקי...  כסף  דהיינו  כראוי  תשלום  מקבל  כר‡וי.  מ˘˙לם   .66
יצרו  לכבוש  הרעות,  מידותיו  על  להתגבר  בגופו  להתאמץ  הן  ובחכמ˙ו. 
ולהכניע תאותו, והן להשתמש בחכמתו ולהבחין בשכלו במדות הרעות כדי 
אדם  צריך  טוב  במעשה  גם  ‰סי‚ים.  ˙ערובו˙  ול‰סיר   .68 מתוכו.  לבערן 

לבחון שהמעשה יהיה זך ונקי ושלא יהיה מעורב בו משהו מהרע.

הגאוה  כמדת  רעות 
שמים.  יראת  מונעות 
בל  אפו  כגובה  ״רשע 
ד)  י,  (תהלים  ידרוש״ 
אני  סבור  המתגאה 
ואפסי עוד, ואינו מסוגל 
מלכות  עול  עליו  לקבל 
מדת  כן  שמים. 
מדה  ה׳קשה-עורף׳ 
ועקשן  מאד,  עד  מגונה 
רצונותיו,  פי  על  רק  חי 
דבר  לשמוע  מוכן  ואינו 
אפילו  המפריע  חכמה 
להנחותיו  במעט 

ורצונותיו המוקדמות.
בשלח  בפרשת  ומצינו 
״וילונו העם  טו):  (שמות 
מה  לאמר  משה  על 
ה׳  על  ויצעק  נשתה, 
        - נסהו״  ״ושם  וברש״י  נסהו״,  ושם  ומשפט  חק  לו  שם  שם  עץ...  ה׳  ויורהו 
רחמים  עלינו  בקש  יפה  בלשון  במשה  נמלכו  שלא  ערפו  קשי  וראה  לעם 
ישראל             מכלל  התורה  תובעת  נתלוננו״.  אלא  לשתות  מים  לנו  שיהיה 
ואף           הקב״ה.  על  התלוננות  לכדי  אותם  הביאה  זו  מדה  ׳קשה-עורף׳,  מדת 
מכל          הקב״ה,  נסי  בעיניהם  הכל  וראו  סוף  ים  קריעת  לאחר  מיד  שהיו 
נותנת           וברורה, כי המדה אינה  מקום הקשיות מפריעה להתלמדות פשוטה 
שאפילו                  עצמו,  על  זאת  לראות  יכול  ואדם  רצונותיו.  על  לותר  לו 
מאשר  שונה  להתנהג  עליו  משפיעות  אינם  בעיניו  שראה  ברורים  דברים 

הורגל.
וכמו כן כל המדות כולם מפריעים ליראת שמים. ולכן כדי להשיג יראה חייב 

לעקור מקרבו את מדותיו הרעות. 
ט. ו‡ם ˙˙יר ˜˘ר ‰יר‡‰ יב„לו ממך כל ‰מ„ו˙ ‰טובו˙. מצאנו שיראת 
להשגת  והאמצעי  היסוד  היא   - עצמה  בפני  מצוה  היותה  מלבד   – שמים 

 ׁ̆ י ƒ‡ ל ָכּ י  ּƒל, כ ַלכ…ּ יַע  ƒ„ ‰ו… ׁ̆ ל¿ י≈ ן  ָלכ≈
י  י„≈ ƒל ו…  ׁ̆ ַנפ¿ י‡  ƒב‰ָ ל¿  ‰ ∆̂ ָ‰רו…

ב  ָער≈ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂  ,˙ בו… ַ‰ּטו…  ˙ ּ„ו… ƒמ

י  ּƒכ ,‰ ּ„ָ ƒּומ ‰ ּ„ָ ƒל מ ם ָכּ ƒם ע ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי

ל  ˙ ָכּ ∆̃ ז∆ ח¿ ר ַ‰ַמּ ׁ∆̆ ∆̃ י‡  ƒ‰ ם ּׁ≈̆ ‰ַ ˙‡ַ ר¿ ƒי

יסּו‰ּו  ƒנ כ¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ַלחּוט  ָמ‰  „ו… ו¿  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

רּו  ׁ¿̆ ָ̃ ו¿  ,˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ י  ר≈ חו… ך¿  ˙ו… ל¿

ל  ָכּ י˜  ƒז ַ‰ח¿ ל¿ י˙ו…  ּƒ̇ ח¿ ַ̇ ב¿ּ ים  ƒר ָׁ̆ ¿̃

 ˜ ≈̇ ָנּ ƒ‰ ב¿ּ י  ּƒכ  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡  -  ˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ

ך¿  ָכּ  ,˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ ל  ָכּ לּו  פ¿ּ ƒי ר  ׁ∆̆ ּ ∆̃ ‰ַ

 ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ  ˙ ∆̃ ז∆ ח¿ ַ‰ַמּ י‡  ƒ‰  ‰‡ָ ר¿ ּ ƒי‰ַ

לּו  ¿„ ָבּ ƒי  ,‰‡ָ ר¿ ּ ƒי‰ַ ר  ׁ∆̆ ∆̃ יר  ּƒ̇ ַּ̇ ם  ƒ‡ (ט)ו¿

ן  כ≈ ו¿ י  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ַבּ ן  כ≈ ו¿ ר,  ַ‡ח≈ ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ

ָחָכם:  ‡ ּבו… ָ‡ַמר ‰∆ ≈̂ ּיו… ַעל ַכּ י. ו¿ ƒיע ƒב ר¿ ָבּ

ר ל…‡  ׁ∆̆ ּנּו, ֲ‡ ע∆ ּ ַי‚¿ ּ¿̇ ים  ƒיל ƒס "70ֲעַמל ַ‰כ¿ּ

טו).  י,  (˜‰ל˙  יר"  ƒע ל  ∆‡  ˙ כ∆ ָלל∆ ָיַ„ע 

ים                    ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַעל  מ…ל  ַלח¿  ׁ̆ י≈ ָכך¿  ל¿

ָ„ם  ַלמ¿ּ ל¿  ,‡ ו¿ ָּׁ̆ ‰ַ י  ל≈ ַ‰ב¿ ב¿ּ ים  ƒבּוע ‰ַ71ט¿ּ

ם  ƒַני ‡ז¿ ַ‰מ…ּ ר  ׁ∆̆ י… ו¿ ל  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ  ˜ ∆„ ∆̂

ים,  ƒר ָׁ̆ ים ַ‰י¿ ƒָרכ ּ ם „¿ ˙ ָל‰∆ רו… ‰ו… ף ּול¿ ס∆ יַנ˙ ַ‰כ∆ּ ƒח יָעם ב¿ּ ƒ„ ‰ו… ּול¿

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ‰ ָלּ ƒס 72מ¿ ָחָנ˙ו…  ַ‰ב¿  ˙ ַלּ ƒח ¿̇ ּƒב ָ‰ָ‡ָ„ם  ר…ר  ב¿ ƒי ַמַען  ל¿

‰ּו‡  ו¿ ָב‰,  ַ‰ּטו… ל  ָכּ ם  ָׁ̆ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ן  ׁ≈̆ „ָ ו¿ ַרֲעָנן  ם  ָמ˜ו… ל¿ ‰ּו  י‡≈ ƒב ּ¿̇

‰ּו‡            ו¿ ים,  ׂ ƒ̆ ֲע ַ‰ַמּ ל  ָכּ ף  73סו… ‰ּו‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ם,  ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי

ָ‡ָ„ם,  ל  ָכּ ƒמ ל  ≈‡ ו… ׁ̆ מו…  ׁ¿̆ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ָל‰  ≈‡ ּׁ¿̆ ‰ַ74

 "‰‡ָ ר¿ ƒי ל¿ ם  ƒ‡ י  ּƒכ  , ך¿ ָמּ ƒע מ≈ ל  ≈‡ ׁ…˘ יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰ "ַמ‰  יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

 ‰‡ָ ר¿ ּ ƒ(ח)ַ‰י י  ּƒ̇ ל¿ ּƒב ב  ָׁ̆ ח¿ נ∆  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע ּום  ׁ̆ ין  ≈‡ ו¿ יב),  י,  („ברים 

ָר‰. ‰ו… ַ‰ט¿ּ

‰ט‰ור‰.  ‰יר‡‰  ח. 
יחזקאל׳  ׳אור  בספר 
עו)  עמוד  ומוסר,  (יראה 
יראת  להשיג  כדי  כתב: 
ראשית  חייב  שמים 
הענינים  מנפשו  לעקור 
ליראה.  המפריעים 
ורצונות  תאוות 
מתנגדות  עולם-הזה 
ליראת שמים, וכן מדות 

בי‡ורים
70. עמל ‰כסילים ˙י‚ענו. כסילותם גורם להם עמל המיגען, אשר לא למדו 
דרכי מבואות העיר (ללכת בדרך כבושה, וטורח הרבה) ומתיגע ליכנס דרך 
פחתים ובצעי המים ויגע בטביעות רגליו בבוץ (רש״י). 71. ‰טבועים ב‰בלי 
בהם  שאין  בהבלים  ושרויים  ממש,  בהם  שאין  בדברים  השקועים  ‰˘ו‡. 
73. סוף כל ‰מע˘ים. תכלית כל  72. מסיל‰. דרך סלולה וישרה.  תכלית. 
דבר ככתוב בסוף קהלת: ׳סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו 

שמור כי זה כל האדם׳. 74. ‰˘‡ל‰. הבקשה אשר ה׳ מבקש מכל אדם.

והדעה, והוא מסור בידי 
מסור  יצרו  ואין  יצרו 
שיהא  יתכן  לא  בידו, 
שבין  במצוות  שלם 
ואם  למקום,  אדם 
ידועה  במדה  מקיימן 
שאינו  מפני  רק  הוא 
התנגדות  בהן  פוגש 
המדות  אחת  מטעם 
בהפגשו  אבל  המגונות, 
לא  שלהן  בהתנגשות 
תעמוד יראתו בפניהן״!

 - מתוקנות  מדות  ללא 
אי אפשר להיות שלמים 
אדם  שבין  במצוות  אף 
למקום, ואם אם נראה לעין שמקיים מצוות בשלמות הוא רק מפני שלא בא 

לידי נסיון, ואילו בא לידי נסיון לא היה עומד בו!  
ואין  לתורה  לעלות  אותו  שמכבדים  חרד  דוגמא:  איש״  ה״חזון  לכך  ומביא 
הכיבוד מספיק לו לפי מעלתו ולכן הוא אינו עולה – מידת הכבוד שבו גרמה 

לו לעבור על: ״ועוזבי ה׳ יכלו״ – זה שקורין לו לעלות לתורה ואינו עולה.
האדם הזה מקולקל בשורשו שיצר הרע שופטו וכל עשיית מצוותיו הן פרי 
ההרגל המתאימות לכבודו ולתאוותיו ולהלך חייו, אך נסו לפגוע בו כי אז 

תתהפך הקערה על פיה! 

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ּון  ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿

ל                  ָיכו… ָחָכם  ∆‰  ,˙ ָרעו… ו¿  ˙ בו… טו…

יל  ƒס ַ‰כ¿ּ ו¿  ,˙ בו… טו… ל¿  ˙ ָ‰ָרעו…  ˙ ו… ׂ̆ 75ַלֲע

.˙ ָרעו… ˙ ל¿ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒ76מ ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע

ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒמ ינו…  ≈‡ ו¿ ך¿  ׁ∆̆ ח… ַבּ ך¿  ל≈ ‰ו… ׁ∆̆ י  ƒמ
 ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ∆‡  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ּון  ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿

ן  ‚ו… יו, כ¿ּ ָ̇ ֻכּיו… ל ז¿ ˙ ָכּ ∆„ ַ‡ב∆ּ ‰ ַ‰מ¿ ּ„ָ ƒּבו… מ

ר            ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ב¿ּ  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒ‰ַ77מ

בי‡ורים
75. לע˘ו˙ ‰רעו˙ לטובו˙. להשתמש עם המדות הרעות למטרה טובה, כגון 
הגאוה  במדת  וכן  חכמה׳.  תרבה  סופרים  ל׳קנאת  להשתמש  הקנאה  במדת 
במדת  כגון,  לרעו˙.  טובו˙  מ„ו˙   .76 ה׳׳.  בדרכי  לבו  ל׳ויגבה  להשתמש 
ובמדת אהבה, ישתמש לאהוב את  הרחמנות ישתמש לרחם על האכזרים. 
טובים,  ובמעשים  בתורה  אף שהוא מלא  במע˘יו.  ‰מ˙‚‡‰   .77 הרשעים. 
מכל מקום אסור לו להתגאות בכך, כשכל כוונתו בזה להתגדל ולהשתרר על 

בני אדם. 

ין  ≈‡ ׁ∆̆ ּוכ¿  ,˙ בו… טו…  ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ ָך  מ¿ּ ƒמ

ָר‰  ו… ּ̇ ָך  ָי„¿ ין ב¿ּ ≈‡ ,˙ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒָך מ ָי„¿ ב¿ּ

לּוָי‰  ּ¿̇ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ל  ָכּ י  ּƒ(י)כ  ,˙ וו… ¿̂ ƒּומ

״ותיראן  טובות.  מידות 
האלקים  את  המילדות 
דבר  כאשר  עשו  ולא 
מצרים  מלך  אליהן 
הילדים״  את  ותחיין 

(שמות א, יז). ובמסכת סוטה (יא:) דורשת הגמרא: ״ותחיין את הילדים – תנא 
לא דיין (למילדות) שלא המיתו אותן (את הילדים) אלא שהיו אף מספיקות 
להם מים ומזון״ (ומסייעות להחיותם, דהיינו שהיו מחביאות אותם בבתיהן 

ומגדלות אותם. רש״י).
מסירות נפשן של המילדות מוכיחה בלי ספק על מידותיהן הטובות ועל טוב 
ליבן. מדוע אין התורה מדגישה תכונות אלו? מדוע הזכירה התורה רק את 

יראת האלקים שלהן?
בספר ׳זכרון מאיר׳ מבאר, שמכח מידות טובות לבד לא היו המילדות יכולות 
הם  המלך  צו  הפרת  מתוך  כאלה  נפלאים  מעשים  שעשו.  מה  את  לעשות 
יכול  אלקים  ביראת  שספוג  מי  רק  אדם.  שבכח  ההטבה  מגבול  למעלה 
להתעלות להנהגה כזו ולהתעלם מן הסכנה הגדולה. לפיכך קבעה התורה 
את הגורם האמיתי: ״ותראין המילדות את האלקים״! ולכן - ״ולא עשו כאשר 

דבר אליהן מלך מצרים ותחיין את הילדים״.
נאמר  לא  כאן  גם  בתים״.  להם  ויעש  האלקים  את  המילדות  יראו  כי  ״ויהי 
״כאשר הטיבו עם הילדים״, אלא ״כי יראו״, ללמדך כי השכר של ״ויעש להם 
בתים״ בא עבור היראה.  הן יראו את ה׳ ולפיכך זכו לבתים של תורה ויראה, 
בתי  אמר  חד  ושמואל,  ״רב  (יא):  סוטה  במסכת  כדאיתא  מדה.  כנגד  מדה 
כהונה ולויה – אהרן ומשה. וחד אמר: בתי מלכות – דוד נמי ִמִמְרָים קאתי״. 

י. כי כל ‰˙ור‰ ˙לוי‰ ב˙י˜ון ‰מ„ו˙. כתב הגר״א (באבן שלמה פ״א): ״כל 
עבודת ה׳ תלוי בתיקון המדות, וכל החטאים מושרשים במדות, ועיקר חיות 

האדם הוא להתחזק תמיד בשבירת המדות, ואם לאו למה לו חיים״. 
כתב ה״חזון איש״ זצ״ל (אמונה ובטחון פ״ד אות ה-ו): ״מן המונחים הקיימים 
כי תיקון המדות מתיחס לאלה המצוות שהם בין אדם לחברו, וחובת היראה 
בשביל מצוות שבין אדם למקום יתברך, ומן המונח הזה קיימת הדעה כי יש 
בני אדם שלמים במצוות שבין אדם למקום יתברך וחסרים בתיקון המדות 
אל  לחודר  באמת  קיימת  זו  דעה  אין  אמנם  לחברו.  אדם  בין  רעים  והם 
פנימיות חזיון הזה. כי האמת, זה שמדותיו כברייתן ולא הותקנו על פי המוסר 

ר. ַ‡ח≈ ˙ ל¿ ƒי ר ַ‰ַבּ כ≈ ן, ּומו… מו… ט¿ ַע ַ‰ַמּ ≈„ ינו… יו… ≈‡ , ו¿ י˙ו… ב≈ ב¿ּ

 

 ‰ ּ„ָ ƒָכל מ , ו¿ ּזו… ƒמ ‰ ָנּ ֻׁ̆ יו זו… מ¿ ָ̇ ּ„ו… ƒר…ב מ י ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ ּƒן כ נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰
ָכ‡ן  ו… ל¿ ּ̇ כ¿ ַׁ̆ ַע˙ ָ‰ָ‡ָ„ם, זו… מו… ּ„ַ ˙ פ∆ ר∆ ‰ 81טו… ּ„ָ ƒּומ 

ַחר         ב¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ ָכל  ל¿ עו…  ּ ַסי¿ מ¿ ָ‰ָרע  ר  ∆̂ י≈ ו¿ ָכ‡ן,  ל¿ ו…  ּ̇ כ¿ ַׁ̆ מו… זו…  ו¿

ר,  ָבּ ¿„ ּƒמ ַבּ ך¿  ל≈ ‰ו… ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם  ל¿  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿  .‰ּ ָבּ ׁ∆̆ חּו˙  ‰ַ82ָפּ

 ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ו¿ ים  ƒב ≈‡ ּוז¿ ים  ƒר מ≈ ּונ¿  ˙ ַוֲ‡ָריו… ים  ּƒב ּ„ֻ ּבו…  ים  ƒע ¿‚ ּופו…

ל  ם ָכּ ƒם ע ח≈ ָלּ ƒ‰ יָניו ּול¿ ˜…ַח ע≈ פ¿ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂  ‰ּ ׁ̆ ַ‰ז∆ י ƒ‡‰ָ .ים ƒ̇ י ƒח ׁ¿̆ ַמ

פּו‰ּו  ר¿ ט¿ ƒי ָח„,  ∆‡ ַ‚ע  ר∆ יָניו  ע≈ ים  ƒַיֲעל ם  ƒ‡ ו¿ ָח„,  ∆‡ ו¿ ָח„  ∆‡

ֲ‡ָו‰  ַּ̇ ‰ַ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ ָ‰ָרעו… יו  ָ̇ ּ„ו… ƒמ ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ך¿  ָכּ ים.  ƒ̃ י ּ ƒז ַ‰ַמּ

ּבו…  ƒל ב¿ּ  ˙ לו… ּ ¿‚ ל¿ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ן,  ∆‰ ָבּ  ‡ ≈̂ ַכּיו… ו¿ ַעס  ַ‰ַכּ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ו¿

     ˙ מ∆ ר ָ‰‡¡ ּבו… ‡ו… ּ ƒל ƒר מ ≈̃ ָע ם, י≈ נ≈ ּ¿̃ ַ̇ י¿ ל…‡  ם ו¿ ַעל≈ּ ¿̇ ƒי ם  ƒ‡ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇

י„"  ƒמ ָ̇ י  ּ ƒ„ ¿‚ נ∆ ל¿ י ‰'  ƒ̇ י ּ ƒו ׁƒ̆ 84" ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿  . ך¿ ׁ∆̆ ח…  ׁ̆ ָימ≈ 83ו¿

(˙‰ילים טז, ח).

בי‡ורים
תמיד  שתלך  הגר״א:  פירש  רגליהם״,  בעפר  מתאבק  והוי  לחכמים,  ועד 
אחריהם, כמו שנאמר (משלי י״ג) הולך את חכמים יחכם, ומשלו לחנוני מוכר 
בשמים שנשאר האבק בו. ובפרקי דר״א (פכ״ה) מסיים על משל זה: כך כל מי 
שהולך עם הצדיקים לוקח מדרכיהם וממעשיהם הטובים. ובאדר״נ (ו׳): בזמן 
שתלמיד חכם נכנס לעיר אל תאמר איני צריך לו, אלא לך אצלו. 81. טורפ˙ 
ומושכתו אליה.                דעתו של האדם  ונוטלת את  חוטפת  כל מדה  „ע˙ ‰‡„ם. 
82. ‰פחו˙ ˘ב‰. שיבחר בצד השלילי ביותר שבה. 83. וימ˘ חו˘ך. יהיה 
לבו חשוך מאד. 84. ˘וי˙י ‰' לנ‚„י. תמיד אחשוב כאילו ה׳ עומד נגדי ורואה 
מעשי. ומסיים הפסוק ״כי מימיני בל אמוט״, כי בעבור זה יעמוד מימיני לעזור 

 . נו… לו… ¿̃ ּƒב  „ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒּומ רו…  ל ֲחב≈ ׁ∆̆ נּו˙  ¿‚ ּƒב י„  ƒמ ָּ̇ מו…  ¿̂ ַע  ‰ ַיפ∆ּ 78ּומ¿

 ׁ̆ י≈ ו¿ ח,  ָבּ ֻׁ̆ ן מ¿ ƒַיי י˙  ƒָחב  ‡ ַמל≈ּ מ¿ּ ׁ∆̆ י  ƒמ ‰ ל¿ מ∆ ּ„ו… ׁ̆ ַ‰‰ּו‡  י ƒ‡‰ָ ו¿

ן  ƒי ַ‰ַיּ ל  ָכּ ‡ַב„  י…ּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡ ָטן,  ָ̃ ב  ∆̃ נ∆ י˙  ƒָחב ∆‰ י˙  ּƒ̇ ח¿ ַ̇ ב¿ּ

 ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ ך¿  ָכּ  ; ˙ו… ‡ו… ם  ּ…̇ ס¿ ƒי ל…‡  ם  ƒ‡ ָטן  ָּ̃ ‰ַ ב  ∆̃ ּ נ∆ ַבּ ח  ָבּ ֻׁ̆ ַ‰מ¿

י  ≈„ ַעל-י¿ ל  ַ‰כ…ּ  „ ַ‡ב≈ּ י¿ ָר‰,  ו… ּ̇  ‡ ָמל≈ ‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,‰ּ ַ‰ז∆

ם  ≈‰ ים  ּƒַעט ּומ¿ ָנּ‰.  ּ ¿̃ ַ̇ ל¿  ׁ̆ ָיחּו ל…‡  ם  ƒ‡ ַ‰ז…ּ‡˙  ָ‰ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

מו…  יר, ּוכ¿ ּƒכ‰ַ ים ל¿ ƒין ֲחָכמ ≈‡ ׁ∆̆  ׁ̆ ˙. י≈ מ∆ ים ָ‰‡¡ ƒיר ּƒכ ָלם ַ‰ַמּ עו… ָבּ

ל…‡  ך¿  ָכּ ם,  ֻסָלּ ב¿ּ  ˙ ַלֲעלו… ל  ָיכו… ָליו  ַר‚¿ י  ּ≈̇ ׁ¿̆ טּוַע  ָּ̃ ‰ַ ין  ≈‡ ׁ∆̆

‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ בּוָנ‰.  ּ¿̇ ּבו…  ין  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿  ˙‚ַ ר≈ ַמ„¿ ב¿ּ  ‰ ַיֲעל∆

ל  ָכּ ים  ׂ ƒ̆ ָיּ ׁ∆̆ ַע„  עּוָריו  נ¿ּ ƒמ ָלם  ָ‰עו… ֲ‡ַו˙  ַ̇ ב¿ּ ע  ַבּ ט¿ ƒנ ו¿ ָחָכם, 

ל  ּ‚ַ י ֻ‰ר¿ ּƒרו… ָ‰ַרע, כ ¿̂ ƒן י ˆו… ˙ ר¿ ו… ׂ̆ ַלֲע ֲ‡ָו˙ו… ו¿ ַּ̇ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ָמ˙ו… ל¿ ָחכ¿

 , ו… ׁ̆ ַנפ¿ ב¿ּ ים  ƒבּוע ¿̃ ם  ≈‰ ׁ∆̆ ַע„  ים  ƒָרע‰ָ ים  ׂ ƒ̆ ֲע ַמּ ַבּ עּוָריו  נ¿ּ ƒמ

ׁ̆ ּבו…  ּ י≈ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ˙. ו¿ ׁ̆ ָ‰ֲעו…נו… ח ָי˜ּו ַפּ ƒט 79מ ל≈ ָמּ ƒ‰ ‡…„ ל¿ ‰ לו… מ¿ ׁ∆̆ ָ̃ ו¿

ים, ַ‡ך¿ ל…‡ ָ‰ָי‰  ƒב ים טו… ƒָרכ ¿„ ּƒך¿ ב יל≈ ı ל≈ ַ‚ם ָחפ≈ יר ו¿ ּƒכ‰ַ ָמ‰ ל¿ ָחכ¿

ים,  ƒר ָׁ̆ ים ַ‰י¿ ƒָרכ ּ ¿„‰ַ ָמ‰ ו¿ ם ַ‰ָחכ¿ ∆‰ מ…ַע מ≈ ׁ¿̆ ƒים ל ƒל ַ‰ֲחָכמ ∆̂ ≈‡80

ן  מו… ׁ̆ לו… ַמט¿ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ ‰ ל¿ מ∆ „ו… ים. ו¿ ּƒכ ַׁ̆ ַמֲח ך¿ ב¿ּ ל≈ ך¿ ‰ו… ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒּומ

בי‡ורים
78. ומיפ‰ עˆמו ˙מי„ ב‚נו˙ ˘ל חברו. עורך מעשיו הטובים וחכמתו למול 
מעשי חבירו או חכמתו כדי שמתוך כך יראה שהוא מכובד וחבירו בזוי, נמצא 
מתפאר בחסרונותיו של חברו ובסכלותו, וזהו ״מתכבד בקלון חברו״, שעל ידי 
השוואה זו מכבד את עצמו בגנות חברו. 79. מפח י˜ו˘. ממלכודת המוקש 
של רשת העוונות. 80. ‡ˆל ‰חכמים. במסכת אבות (א, ד): ״יהי ביתך בית 
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יַע  ּ ƒ‚ַי ָניו, ו¿ ס ָבּ נ≈ יַפר¿ ƒל ו כ≈ּ ַכל¿ ך¿ ַ‰ּלּוַח י¿ ו… ּ̇ ƒיו, ּומ ָ̇ בו… חו… ָרָכיו ו¿ ¿̂ ּו

י  ּיּור≈ ƒ̂ רּו ּבו…  ּ י¿ ַ̂ ים י¿ ƒיל ƒס ב ָ‰ָ‡ָ„ם: ַ‰כ¿ּ ך¿ ל≈ ָל‰. ָכּ „ו… ּ ¿‚ ˙ ל∆ ע∆ ˙ו… ל¿

ם  ָבּ ƒּו ל‡ יַמל¿ּ ƒן, ו ל 92ָוָ‡ו∆ ב∆ י ‰∆ ≈̃ ּו ּ̃ ƒבּו ָעָליו ח ּ¿̇ כ¿ ƒי ר, ו¿ ∆̃ ׁ∆̆ ל ו¿ ב∆ ∆‰

ב  ַּ̇ כ¿ ƒם מ ָבּ ƒבּו ַעל ל ּ¿̇ כ¿ ƒי ים  ƒיל ּƒכ ׂ ¿̆ ַ‰ַמּ ו¿ י˜;  ƒָור ל  ב∆ ∆‰ ˙ בו… ָׁ̆ ַמֲח

˙, ַע„  ּ„ו… ּƒַמ˙ ַ‰מ ָחכ¿ ˙ ו¿ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ ‰ַ „ סו… ‰ּו‡ י¿ ׁ∆̆ ים,  ƒ‰…ל ¡‡

ַנ˙  ָוּ ַכּ  ‰ ָ̇ ָ‰י¿  ‰ ָלז∆ ו¿ יַע.  ƒ̃ ָ‰ָר ז…ַ‰ר  כ¿ּ ם  ָ̇ ו… ׁ̆ ַנפ¿ ירּו  ƒ‰ ַיז¿ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

ם ַעל לּוַח  ב≈ ¿̇ ָכּ יָך,  ∆̇ ע… ב¿ּ ¿̂ ם ַעל ‡∆ ר≈ ׁ¿̆ ָ̃ 93" : רו… ָ‡מ¿ ב¿ּ ל…מ…‰  ׁ¿̆

ָך" (מ˘לי ז, ‚).  ב∆ּ ƒל

ַזך¿  ם  ƒ‡ ָנַער,  ר  ַנכ∆ּ ¿̇ ƒי ַמֲעָלָליו  ב¿ּ ם  ּ‚ַ94" ל…מ…‰:  ׁ¿̆ ָ‡ַמר   „ עו…
ַעל  ַמר  ¡‡ נ∆ סּו˜  ַ‰ָפּ  ‰ ז∆ י‡).  כ,  (˘ם   " לו… ע√ ָפּ ר  ָׁ̆ ָי ם  ƒ‡ ו¿  

מו…  כ¿ּ ם.  י‰∆ ≈̇ ּ„ו… ƒמ ר  ָכּ ƒנ ם  י‰∆ עּור≈ נ¿ּ ƒמ י  ּƒ95כ ים,  ƒָער ַ‰נ¿ּ ָחַנ˙  ַ‰ב¿

ם  ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒּומ ,˙ ׁ∆̆ ˙ ב…ּ ּ„ַ ƒם מ ∆‰ ‰ ָבּ ∆‡ ר¿ ƒים נ ƒָער ˙ ַ‰נ¿ּ ָ̂ ¿̃ ƒמ ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ ׁ∆̆

ל  ים ‡∆ ƒט ם נו… ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒָו‰, ּומ‡ֲ ַּ̇ ל ַ‰ ים ‡∆ ƒט ם נו… ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒַעּזּו˙, ּומ‰ָ -

בי‡ורים
בהם  להתבונן  לבך  שים  ‡ˆבעו˙יך.  על  ˜˘רם   .93 ושקר.  עמל  ו‡ון.   .92
י˙נכר  במעלליו  ‚ם   .94 לבך.  במחשבות  היטב  לזכרם  אותם  וחקוק  תמיד, 
בהתנהגותו.                     הוא  תמים  והאם  טהור  האם  להכיר  ניתן  בנערותו  כבר  נער. 
95. כי מנעורי‰ם נכר מ„ו˙י‰ם. במסכת ברכות (מח.) מביאה הגמרא מאמר 
השגור בפי הבריות: ״בוצין בוצין מקטפיה ידיע״, פירוש, כל דלעת ודלעת כבר 
בקטנותה לפי השרף היוצא ממנה בשעת חניטה, ניתן להכיר את איכות הפרי 
כיצד  לדעת  ניתן  בקטנותם  ממעשיהם  אדם  בבני  כן  וכמו  טוב,  יהיה  אם 

יתנהגו לכשיגדלו.

ָ‡ר   ּׁ¿̆ ƒמ ׁ̆ ָמ˙ו… ַחָלּ ָחכ¿ ‚ּופו… ּוב¿ ַל„ ‰ּו‡ ב¿ּ ּנו… ׁ∆̆ ָע‰  ָׁ̆ ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ
ם  ָ„ם ‰≈ ל¿ ָוּ ƒ‰ ם יו… ˙ 86ב¿ּ ּיו… ƒר ל ַ‰ב¿ּ י ָכּ ּƒכ ,˙ ּיו… ƒר ל ‰ַ85ב¿ּ ָכּ

יך¿  ƒר ָ̂ ָמם, 87ֲ‡ָבל ָ‰ָ‡ָ„ם  ¿̂ ַע ים ל¿ ƒע ּ ַסי¿ ים ּומ¿ ƒל כ¿ ‡ו… ים ו¿ ƒכ ל¿ ‰ו…

ָמ˙ו…                ׁ¿̆ ƒנ ל¿ ּון  ּ̃ ּƒ̇ ר  ≈̇ יו… יך¿  ƒר ָ̂ ן  ַ‚ם-כ≈ּ ו¿  , ‚ּופו… ב¿ּ ל  „ו… ּ‚ָ ט…ַרח 

ָ‰ָ‡ָ„ם  י  ּƒכ ים,  ƒב טו… ים  ƒָרכ ּ ¿„ ין  ƒב‰ָ ּול¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿ ן  ּ≈̃ ַ̇ 88ל¿

 ‰ מ∆ 90ּ„ו… ּבו…  ƒל ַ‡ך¿  ָמ‰,  ≈‰ ב¿ ּƒכ  ‚ ≈‰ 89נו…  „ ַלמ≈ּ מ¿ ל…‡  ב¿ּ ˙ו…  ָלּ ƒח ¿̇ ּƒב

 - ׁ̆ פ≈ּ ƒַי„ ט ּ‰ ב¿ּ ם ַ‰ּלּוַח ַ‰ז∆ ƒ‡ ,ב ָעָליו ּ…̇ כ¿ ƒּו‡ מּוָכן ל‰ ׁ∆̆ לּוַח  ל¿

 ‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י ל ו¿ ≈̃ ל¿ ַ̃ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ ים ַע„  ƒי ‰ֲ91ָבל טּוט≈ ר¿ ׂ ƒ̆ ט ָעָליו  ט≈ ר¿ ׂ ַ̆ י¿

ָיָניו  נ¿ ƒע ר  ∆„ ס≈ ָעָליו  ב  ּ…̇ כ¿ ƒי ָחָכם  ∆‰ ֲ‡ָבל   ,„ עו…  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ּבו… 

בי‡ורים
לי ולא אהיה נוטה לנפול. (מצודת דוד). 85. ‰בריו˙. בעלי חיים. 86. ביום 
‰ול„ם ‰ם ‰ולכים. במסכת בבא קמא (סה:) אמר רבא: שור בן יומו (ביום 
שנולד, הרי הוא כבר) קרוי שור, איל בן יומו קרוי איל. והכוונה שעגל משעה 
ובדעתו.                  במהלכו  במאכלו,  עניניו,  בכל  גדול  שור  כמו  הוא  הרי  שנולד 
גדול  טורח  יש  כשנולד  האדם  כלומר,  ‚„ול.  טורח  ˆריך  ‰‡„ם  ‡בל   .87
להוריו בטיפול גופו ובגידולו. 88. ל˙˜ן ‰חכמ‰. ללמדו דרך הישר ולעלות 
במדרגות החכמה. 89. נו‰‚ כב‰מ‰. כאמור בפסוק (בראשית ח, כא) ״כי יצר 
לב האדם רע מנעוריו״. פירוש, כי הרצונות של לב האדם הם רעים מילדותו, 
מהרגע שנולד. ובאיוב (יא, יב) ״ועיר פרא אדם יולד״, ופירש ה׳מצודת דוד׳, כי 
כל אדם כאשר יולד הוא כעיר פרא מבלי חכמה, וכאשר יכין לבו הנה ישכיל. 
90. „ומ‰ ללוח ˘‰ו‡ מוכן לכ˙וב עליו. באבות (ד, כ): ״אלישע בן אבויה 
ניר חדש...״ כשם שדיו  על  לדיו כתובה  דומה,  הוא  ילד למה  אומר, הלומד 
הכתובה על ניר חדש - שעדיין לא כתבו בו - הדיו נבלע ונדבק בו היטב, ואינו 
נמחק לעולם, כמו כן הלומד בעודו צעיר כאשר עדיין לא נחקקו במוחו ענייני 
משתכח.                ואינו  היטב  בו  נחקק  לימודו  לקבל,  פנויים  וליבו  ודעתו  העולם, 

91. ‰בלים. דברים שאין בהם ממש.

שאז  הזה,  והדיבוק 
כשיהיה זמנה להתפרש, 
מכל  לגמרי  תתפרש 
הולך  הוא  ואם  וכל. 
בדרך טוב, הוא מרחיקה 
מעצמו. והנה בזמן הזה, 
הערלה,  הרחק  שהוא 
הוא  מפיו  היוצא  ההבל 
אחרא  סיטרא  מכניע 
גדולה,  שבירה  ושוברה 
וממשיך הכח של  וחוזר 
שקיבל  התורה 
שנולד.  קודם  בראשונה 
לקבל  שהשלים  וכיון 
לו לעשות,  יש  אז  הכח, 
ולכן הוא חייב במצוות.

מ„ו˙.  ספר  ז‰  י‚. 
ירוחם  רבי  המשגיח 
זצ״ל  ליבוביץ  הלוי 
ממיר כתב (ד״ת ד, לט): 
מאדמו״ר  שמעתי  ״פעם 
על  זצ״ל  מקלם  הסבא 
נזכר  לא  השאלה מדוע 
כל  בתורה  בפירוש 
הענין והחומר של מידות [וכבר עמד על זה רבי חיים ויטאל בשערי קדושה 
ח״א שער ב]. ואם כי מידת הגאוה אמנם נזכרת בתורה, כנאמר ״ורם לבבך 
וגו׳ ״ (דברים ח, יד) ועוד כאלה, אולם מידות הכעס והקנאה וכד׳, אשר הינם 

ים  ƒ̃ ָּ̇ ע¿ 98נ∆ יָנם  ≈‡ ָנ‰  ¿̃ ּ ƒז‰ַ י  ימ≈ ּƒב ֲ‡ָבל 

י  ימ≈ ּƒב ם  ∆‰ ָבּ ָ‰יּו  ּׁ∆̆  ‰ ַמּ ƒמ ל  ַ̃ ב¿ּ

ף,  ס∆ כ∆ּ ַטס  ל¿ ים  ƒמ ּ„ו… ם  ≈‰ ו¿ ֲחרּו˙.  ַ‰ַבּ

 ‰ ֲחֻלָ„ּ ָל‰  ע¡ ∆‰ ו¿ ע  ַ̃ ר¿ ַּ̃ ַבּ ָטמּון  ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

˙ו…  יך¿ ‡ו… ƒר ָ̂  , ָמָנ˙ו… ַ‰ט¿ ך¿  ‡…ר∆ 99ב¿ּ ָעָב‰ 

ַע„   ‰ ָ̃ י ƒר מ¿ ַ‡ַחר   ‰ ָ̃ י ƒר 100מ¿ ף  ס∆ ַ‰כ∆ּ

ך¿  ָכּ  .‰ ∆‡ ַ‰ָנּ ‰ּו  ≈‡ ַמר¿ ל¿ ף  ס∆ ַ‰כ∆ּ ּוב  ׁ̆ ָיּ ׁ∆̆

 , ָ‰‚ו… נ¿ ƒּכו… ּומ ר¿ י ַ„ּ ƒפ ר ָ‰ַלך¿ ל¿ ׁ∆̆ ָ‰ָ‡ָ„ם ֲ‡

 ,˙ רּועו… ּ¿‚‰ַ  ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ י  ≈̃ מ¿ ƒע ב¿ּ ע  ַ̃ ׁ¿̆ ƒנ ו¿

ין  ב≈ּ יל  ּ ƒ„ ַ‰ב¿ 101ל¿ לו…  כ¿ ׂ ƒ̆  § ט̆… ל¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂

יל  ּ ƒ‚ ַ‰ר¿ ּול¿ ר  ‰ו… ַ‰ָטּ ין  ּוב≈  ‡ מ≈ ַ‰ָטּ

 ˙ בּועו… ˙ ט¿ ּ„ו… ּƒיּו ַ‰מ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ָ„‰ ַע„  ֲעבו… ַבּ

. ּבו… ƒל ˙ ב¿ּ ּורו… ׁ̆ ¿̃ ּו

ם  ַּ̇ ח¿ נ∆ ו¿ ב  ַּ̇ כ¿ ƒנ  ˙ ּ„ו… ƒמ ר  פ∆ ס≈  ‰ (י‚)ז∆

בי‡ורים
טמון  שהיה  הזמן  מריבוי  ‰טמנ˙ו.  ב‡ורך   .99 משתנים.  נע˙˜ים.   .98
באדמה. 100. מרי˜‰. שפשוף וניקוי לסלק כל מה שנדבק בו. 101. ל‰ב„יל. 

לדעת לחלק. 

 ˙ ּ„ו… ƒמ ל  ָכּ י  ּƒכ ַ„ע,  ו¿  .˙ בו… טו…  ˙ ַמֲעלו…

י  ימ≈ ּƒב ּבו…   ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ָ‰ָ‡ָ„ם 

י  ימ≈ ּƒב ָ‰יּו  ם  ≈‰ נּו˙,  ¿̃ ּ ƒז‰ַ ו¿ ֲחרּו˙  ַ‰ַבּ

ַמן ַ‰‰ּו‡  ּ ז¿ ַבּ ֲחרּו˙, ַ‡ך¿  ַּׁ̆ ‰ַ ו¿ „ּו˙  ל¿ ַ‰ַיּ

יָ‡ם  ƒַלֲ‰ב ם ו¿ ָ̇ ‡ו… ַ‰ר¿ ַח ל¿ ל…‡ ָ‰ָי‰ ּבו… כ…ּ

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ƒָער ַ‰נ¿ּ 96ו¿  .‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ‰ַמּ י  י„≈ ƒל

ּיּוַכל  ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ לּו˙, ‡∆ ם ַנב¿ י‰∆ ָל‰ ֲעל≈ ¿„ ּ‚ָ

ָב‰,  ך¿ ַ‰ּטו… ר∆ ּ ל ַ‰„∆ ם ‡∆ ָ̃ י ּƒ̇ ַ‰ע¿ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿

ַח  ם כ…ּ ∆‰ ין ָבּ ≈‡ ל, ו¿ ב≈ּ ַ̃ ם ל¿ ַח ָל‰∆ י נו… ּƒ(י‡)כ

ַי„  ַח˙  ַּ̇ ƒמ ר…ַח  ב¿ ƒל ו¿  ˙‡ ≈̂ ָל ָמ‰  ָחכ¿ ו¿

ל,  ב…ּ ס¿ ƒל ים  ƒיכ ƒר ¿̂ ם  ≈‰ 97(יב)ו¿ ר,  ַיס≈ּ ַ‰מ¿

ל˜בל.  ל‰ם  נוח  כי  י‡. 
על הפסוק (משלי יג, כד) 
מוסר״,  שחרו  ״ואוהבו 
דוד׳:  ה׳מצודת  ביאר 
מייסרו  בנו  את  האוהב 
בעת השחר, רוצה לומר 
יוכל  עת  בילדותו, 
אשר  לכל  לנטותו 

יחפוץ.
(שער  השל״ה  כתב 
אות  האותיות 
והמשילו  דרך-ארץ): 
בעוד  לנטיעה  זה  דבר 
שהיא ילדה יוכל האדם 
כפי  ולישרה  לנטותה 
נתגדל  אם  אבל  רצונו, 
אי  בעקמימות  האילן 
לישרו  לו  אפשר 

אחר-כך, כן משפט הנער.
ובתחילה,  כתב:  להרמח״ל  חיים׳  עץ  ׳דרך  בספר  לסבול.  ˆריכים  ו‰ם  יב. 
הפנימית,  הערלה  אך  ימים.  שמונה  אחר  אותה  בגוף, מעבירים  כשהערלה 
שהיא ערלת הלב, אינה סרה אלא לאחר שלוש עשרה שנים ויום אחד, ולכן 
כל אותו הזמן הוא פטור מן המצוות. ועם כל זה באותו הזמן צריך לייסרו, 
פורשת  היא  ואז  היטב,  ממנו  הערלה  לו שתפרד  גורם  שזה  כמו שאמרתי, 
ממנו לגמרי בזמן המוכן כנאמר למעלה, ועל כן אמר ״ירחיקנה ממנו״, ולא 
אמר ״יסירנה ממנו״, כי אין זה להסירה, כי אם בזמנה תסור...והנה כן הדבר 
הקשר  מן  להרחיקה  כדי  חיבוט  וצריך  בו,  קשורה  האולת  כי  בנער,  הזה 

בי‡ורים
96. ו‰נערים. הצעירים אף אם גבר עליהם טבע הרע עדיין אפשר... 97. ו‰ם 
ˆריכים לסבול. את דברי המייסר, מאחר ואין בהם עדיין כח וחכמה לברוח 

מתחת ידיו, ועוד שאז עדיין נפשם רכה ונוחה לקבל דברי מוסר. 

י               ƒל כ¿ּ ח  ַ̃ ו¿ מּוָסר  ַמע  ׁ¿̆ ן  ָלכ≈ ‡ּוָמ‰.  מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע יּוַכל 

           ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ  ,‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇  ‡ ֲ‰לו… יָך.  ∆̇ ּ„ו… ƒמ ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ ָך  ָי„¿ ב¿ּ ָך  ¿̇ נּו ֻ‡ָמּ

ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ו¿  ,˙ לו… „ו… ּו‚¿  ˙ ַטּנו… ¿̃  ,˙ עו… ב¿ּ ַמט¿ י  ינ≈ ƒמ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ לו… 

ַ„ע  ּ י≈ ׁ∆̆ ַע„  ַ‡ַח˙,  ָכל  ב¿ּ  ˙ נו… ¿̃ ּ ƒל ַמ‰  ַ„ע  י≈ ל…‡  ָים,  ו¿ ָׁ̆ ו¿ ם  ָכּ ר¿ ע∆

ַע             ב≈ּ ַמט¿  ‰ יז∆ ≈‡ יַ„ע  ל≈ יך¿  ƒר ָ̂ ַ‚ם  ו¿ ַע.  ב≈ּ ַמט¿ ל  ָכּ ל  ׁ∆̆ ך¿  ר∆ ע≈

˜…ל  ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ ַ‡ַחר  יָ‡ּ‰.  ƒ̂ ‰ו… ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ 102 יָ‰  ָעל∆ ָ‚ַזר  ו¿ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ַסל  ָפּ

ַ‡ַח˙            ָכל  ב¿ּ ח  ַּ̃ ƒל ַ„ע  י≈ ָ‡ז   ,‰ָ כ∆ ַיַער¿ ו¿ ַע  ב≈ּ ּוַמט¿ ַע   ב≈ּ ַמט¿ ל  ָכּ

 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ַזר  ּ‚ָ ׁ∆̆ ַע  ב≈ּ ַמט¿ ּוב¿  ,‰ ו∆ ָׁ̆ ך¿  ר∆ ע≈ 103ב¿ּ ָרָכיו  ¿̂

ס.  נ≈ ָּ̃ ƒי  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע 104ב¿ּ  ‡ ָלּ יָ‡ּ‰ ‡∆ ƒ̂ יו…  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ר  ָזּ‰≈ ƒי יָ‡ּ‰  ƒ̂ ‰ו… ל¿

ַע               ב≈ּ ּוַמט¿ ַע  ב≈ּ ַמט¿ ָכל  ב¿ּ יַע  ּ ƒ‚ַמ  ׁ̆ י ƒ‡‰ָ  ‰ּ ז∆ ׁ∆̆  ,‡ ָ̂ מ¿ ƒנ

ל…‡           ו¿ ˜…ל  ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ׁ̆ פ≈ּ ּƒט‰ַ ֲ‡ָבל  ָח‰.  מ¿ ׂ ƒ̆ ּול¿ ָב‰  טו… ל¿

    ‰ ז∆ יַע  ּ ƒ‚ ַיּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡  , ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ַסל  ָפּ ּׁ∆̆ ַמ‰  י‡  ƒ̂ יו… ו¿  , יך¿ ƒַיֲער

ל. „ו… ּ‚ָ ˜ּ ז≈ ∆‰ ל¿

ָך,  ב¿ּ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ר…ב  ַעל  ל  ָׁ̆ מ¿ ƒנ  ‰ּ ַ‰ז∆ ל  ָׁ̆ ַ‰ָמּ ח  ַ̃ י,  ƒנ ב¿ּ  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ס  ל∆ פ∆ ‰ 105ב¿ּ ּ„ָ ƒּומ ‰ ּ„ָ ƒל מ ˜…ל ָכּ ׁ¿̆ ƒ̇ ˙, ו¿ ַטּנו… ¿̃ ˙ ּו לו… „ו… ּ ¿‚

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ַ„ע  ≈̇ ו¿  ,‰ ּ„ָ ƒּומ  ‰ ּ„ָ ƒמ ל  ָכּ ך¿  ר∆ ע≈ ַ„ע  ּ≈̇ ׁ∆̆ ַע„  ָך,  ¿̇ ָמ ָחכ¿

ל…‡  ָך ו¿ ‰ ב¿ּ ָר‡∆ ‡ י≈ ל…ּ ׁ∆̆ ם  ∆‰ ר ָבּ ָזּ‰≈ ƒ‰ ל ל¿ „ו… ך¿ ַ‰ָ‚ּ ל∆ ַסל ַ‰מ∆ּ ר ָפּ ׁ∆̆ ‡ֲ

בי‡ורים
בה.               יסחרו  ולא  זו  מטבע  יקבלו  שלא  המלך  שציוה  ל‰וˆי‡‰.  ˘ל‡   .102

103. בערך ˘ו‰. למטבע. 104. בענין. באופן. 105. בפלס. ביושר. 

ַע˙,  „ ָלָ‡ָ„ם ַ„ּ ַלמ≈ּ ָמ‰ ל¿ ַע˙ ַ‰ָחכ¿ ַטַבּ ב¿ּ

י  ƒל כ¿ ƒל ׁ̆ י ƒ‡ ל ָכּ י  י„≈ ּƒב  ‰ ז∆ ר  פ∆ ˙ ס≈ יו… ¿‰ ƒל

יו  ָ̇ ּ„ו… ƒמ כו…  ו… ּ̇ ƒמ ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ נּו˙  ֻ‡ָמּ

י  ל≈ כ¿ּ ָי„ו…  ב¿ּ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ן  ָ‰ֻ‡ָמּ י  ּƒכ יו,  ׂ ָ̆ ּוַמֲע

 , ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע יּוַכל  נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ

ל…‡  נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ י  ל≈ כ¿ּ ָי„ו…  ב¿ּ ין  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ ֲ‡ָבל 

היסודיים שבמידות, לא 
נזכרו כלל בתורה?

בתירוץ  דבריו  והיו 
של  במשל  השאלה, 
לא  כמובן  אשר  חייט, 
אומן  הוא  אחד  כל 
ולהיות  זה  במקצוע 
להתלמד  צריכים  חייט 
ואפילו  דברים,  בכמה 
ואיך  המחט  לאחוז  איך 

לחייט  בד  מביא  אשר  אדם  והנה  ללמוד.  צריכים  בבד  המחט  את  לתחוב 
לתפור לו בגד, הלא יאמר לו בקצרה, הנה הבד ותפור לי בגד כפי מידתי, ולא 
יאריך להגיד לו לחייט כי יקח מחט וכי יאחוז אותו ביד ימינו וכי יאחוז אותו 
רחוקות  ולא  סמוכות  בתפירות  בהבד  המחט  את  יתחוב  וכי  ישר  באופן 
הלא  לו:  באמור  מפניו,  יגרשנו  הלא  איתו  ידבר  ככה  אם  כי  לזה.  וכדומה 
לחייט באת ולא לסנדלר, עליך רק להגיד לי איזה בגד אתה רוצה, ואני כבר 

אעשה מה שצריך לעשיית הבגד, כי חייט אני!
שטיק  (=א  ׳מלאכה׳  לישראל  הביא  הוא  ברוך  הקדוש  בעניננו.  הוא  וככה 
הוא:  ברוך  הקדוש  אמר  ה׳מלאכה׳?  ומהי  כתיקונה.  לעשותה  ארבייט) 
מי  מחפש  שאני  ה׳מלאכה׳  זוהי  ו)  יט,  (שמות  קדוש״  וגוי  כהנים  ״ממלכת 
כדי לעשות  כי  ודאי  ישראל  הבינו  לה?  ויעשנה. האתם מקבלים  שיקבלנה 
תנאים  וישנם  גדול,  אומן  ואף  אומן,  מקודם  להיות  צריכים  כזו  מלאכה 
המכשירים את האדם לאומנות זאת ה׳מלאכה׳ – ללא כעס, ללא גאוה, ללא 

כל המידות הרעות הרבות למיניהם.
ועל זה באה תשובתם: ״ויאמרו כל אשר דיבר ה׳ נעשה״ (שם שם, ח). מקבלים 
אנחנו לעשות ה׳מלאכה׳ של ״ממלכת כהנים וגוי קדוש״, ויודעים אנו ודאי את 
לזו  קודמות  אשר  המידות  הכנת  כל  המלאכה,  זו  בעשיית  הקשור  כל 
אומנות  בגד ללא  כמו תפירות  זה  הנה  תיקון המידות  בלעדי  כי  המלאכה, 
החייטות, ללא המחט והחוטים, וכל שאר הכלים המכשירים פעולת התפירה.
וזהו הענין אשר לא נזכרו בתורה עניני המידות ולא באה כל אזהרה עליהן, 
כי כל התורה וכל דיניה מיוסדות עליהן, שהרי הן הכלים לכל מעשה התורה, 

וכשמקבלים את התורה – ודאי כרוכות עמה כל המידות״. עכ״ד.  

זקוק לשלשת אלו, כי אין 
ולפי  שוים  הזמנים  כל 
מצבו באותה העת צריך 
מסוגי  באחד  להשתמש 
יצר-הרע,  כנגד  היראה 
הרוממות  יראת  אמנם 
וכלשון  מכולם,  גדולה 
מיסודי  (פ״ב  הרמב״ם 
התורה ה״ב): ״והיאך היא 
ויראתו,  לאהבתו  הדרך 
האדם  שיתבונן  בשעה 
במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהם חכמתו שאין לה ערך ולא קץ, 
הגדול...  השם  לידע  גדולה  תאוה  ומתאוה  ומפאר  ומשבח  אוהב  הוא  מיד 
ויודע  ויפחד  וירא  לאחוריו  נרתע  הוא  מיד  עצמן  האלו  בדברים  וכשמחשב 

שהוא בריה קטנה שפלה אפלה עומד בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות...״

 ˙‡ַ ר¿ ƒי: "8י ל≈ ׁ¿̆ ƒמ יל ב¿ּ ƒח ¿̇ ƒ‰ ן כ≈ ו¿ ם.  ּׁ≈̆ ‰ַ

ם:  ּ ַסי≈ ַע˙: (מ˘לי ‡, ז), ּומ¿ י˙ ָ„ּ ׁƒ̆ ‡ ‰' ר≈

ל" (˘ם  ַ‰ָלּ ¿̇ ƒ̇ י‡  ƒ‰ '‰ ˙‡ַ ר¿ ƒי ‰ ָּׁ̆ ƒ‡9"

ל  ָכּ ƒמ יר  ׁƒ̆ ָע ָ‰ָי‰  ל…מ…‰  ׁ¿̆ 10ּו ל).  ל‡, 

כז):           י,   ‡ (מלכים  יב  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ָ‰ָ‡ָ„ם, 
ם  ƒַלי ָׁ̆ ירּו ּƒף ב ס∆ ˙ ַ‰כ∆ּ ך¿ ‡∆ ל∆ ן ַ‰מ∆ּ ּ≈̇ ּ ƒ11ַוי"

ל  "‰ֲ12ב≈ ַמר  לו…  ‰ ָנ‡∆ לו…  ים",  ƒָבנ‡ֲ ַכּ

בי‡ורים
הדיוט ומלך, טפש וחכם, עני ועשיר. כלומר, בטרם שמלך היה הדיוט, ובטרם 
זכה לחכמה הרבה ולעושר הרב שנתן לו הקדוש ברוך הוא היה כטפש וכעני 
לעומת מה שהיה בזמן שפע חכמתו ועשרו. 8. יר‡˙ ‰' ר‡˘י˙ „ע˙. פירוש, 
בראשית למוד הדעת יקנה יראת ה׳, כי הלא אוילים ורשעים בזו את החכמה 
והמוסר, ואם לא יקנה יראת ה׳ בראשיתה, מה תועלת בלמודה, הלא יבזה 
אותה וימאס בה (מצודת דוד). 9. ‡˘‰ יר‡˙ ‰' ‰י‡ ˙˙‰לל. רק אשה יראת 
ה׳ אותה ראוי להלל. 10. ו˘למ‰ ‰י‰ ע˘יר מכל ‰‡„ם. כלומר, אילו אדם 
אחר היה מזהיר על יראת-שמים, לא היו דבריו מקובלים על העולם, כי היו 
אומרים: מאחר ואין לו ענין בעושר ותענוגי העולם הזה, ולא טעם מטובת 
העולם הזה כלום, אלא כל פניותיו הוא רק בעניני יראת ה׳, לכך הוא מזהיר 
על יראת ה׳, כי כל תענוגי העולם הזה נחשבים אצלו להבל. 11. וי˙ן ‰מלך 
‡˙ ‰כסף בירו˘לים כ‡בנים. הניחם ברחוב העיר כאבנים, ובעבור כי היו 
‰בל   .12 דוד).  (מצודת  וללקחם  לגנבם  מהאפשר  היה  לא  המשקל,  רבי 
הזהירם  הבל״,  הכל  הבלים  ״הבל  לבני-אדם:  אמר  המלך  שלמה  ‰בלים. 
לההביל ולהמאיס את ההבלים, מה שהכל הבל, אשר בשום אופן לא יצמח 

ָמ‰ ָ„ּ ¿̃ ‰ַ

              ˙ ∆‡2 ָמע,  ׁ¿̆ ƒנ ל  ַ‰כ…ּ ָבר  ּ„ָ ף  1סו…

יו  ָ̇ ו… ¿̂ ƒמ  ˙ ∆‡ ו¿ ָר‡  י¿ ים  ƒ‰…ל ¡‡‰ָ

יב,  (˜‰ל˙  ָ‰ָ‡ָ„ם  ל  ָכּ  ‰ ז∆ י  ּƒ3כ ר,  מו… ׁ¿̆

ל  ָכּ ƒמ ָ‰ָי‰  ל  „ו… ּ‚ָ ָחָכם  ל…מ…‰  ׁ¿̆ 4 י‚). 

ַ‡ַחר     ים, ו¿ ƒנ יו… ל¿ ַעל ָ‰ע∆ ים ו¿ ƒנ ו… ּ̇ ח¿ ַּ̇ ך¿ ַעל ַ‰ ל∆ ָ‰ָי‰ 5מ∆ ָ‰ָ‡ָ„ם, ו¿

 , ָמ˙ו… יַע ָחכ¿ ƒ„ ‰ו… ים ו¿ ƒָבר ּ ל ַ‰„¿ ‰ ָכּ ָסּ ƒנ ים 7ו¿ ׂ ƒ̆ ֲע ל ַ‰ַמּ ָרָ‡‰ ָכּ ׁ∆̆ 6

 ˙‡ַ ר¿ ƒי ‰ּו‡  ָבר  ּ„ָ ל  ָכּ ל  ׁ∆̆ ף  (‡)סו… ָ‡ַמר:  ו¿ ָבָריו  ּ ¿„ ל  ָכּ ם  ַ̇ ָס

‡. סוף ˘ל כל „בר ‰ו‡ 
יראת  מהו  ‰˘ם.  יר‡˙ 
הלוי״  ״בית  בספר  השם? 
(פרשת בראשית) האריך 
שלשת  את  לבאר 
מדרגות היראה: א) יראת 
העונש. ב) יראה מאהבה. 
ג) יראת הרוממות. האדם 

בי‡ורים
1. סוף „בר. פסוק זה אמרו שלמה המלך - החכם מכל אדם. ופירושו, סוף 
דבר הכל נשמע -  כל מה שהאדם עושה נשמע הוא לפני הקב״ה ולא נכחד 
מה שהזהיר  שלא לעבור על דבריו  יר‡.  2. ‡˙ ‰‡ל˜ים  לכן...  ממנו דבר. 
שלא לעשות. ואת מצותיו שמור - לעשותם. 3. כי ז‰ כל ‰‡„ם. כי לדבר הזה 
ה,  (מלכים-א׳  כנאמר  ‰י‰.  ‚„ול  חכם  ˘למ‰   .4 (רש״י).  האדם  כל  נברא 
ט-י-יא): ״ויתן אלקים חכמה לשלמה ותבונה הרבה מאד ורוחב לב כחול על 
קדם...ויחכם  בני  כל  מחכמת  חכמת שלמה  רבוי)  (מלשון  ותרב  הים.  שפת 
היתה  ‰עליונים. מלכות שלמה  ועל  ‰˙ח˙ונים  על  מלך   .5 האדם...״  מכל 
שונה מזו של שאר מלכים, שמלך הן על הברואים העליונים, דהיינו הֵשדים 
– החיים בעולם הזה התחתון. בגמרא  והן על הברואים התחתונים  (רש״י), 
ה׳״.  כסא  על  ״וישב שלמה  כג):  כט,  הימים-א  (דברי  מהנאמר  זאת  למדים 
ומפרש המהרש״א ש״כסא ה׳ ״ רומז לשמים, והשדים שטים באויר שמתחת 
על  שולט  שהוא  באופן  בשמים,  כביכול  יושב  שכששלמה  ונמצא,  לשמים. 
כל  על  הזה  העולם  את  ראה  ‰מע˘ים.  כל  ˘ר‡‰   .6 שמתחתיו.  השדים 
תענוגותיו, וכמו שאמר (קהלת ז, טו): ״את הכל ראיתי בימי הבלי״. 7. ונס‰ כל 
‰„ברים. התנסה בכל המצבים, כמבואר במדרש (קהלת א, יג) ששלמה היה 

ב'
ם 

ב' יו
ע 

בו
ש

בי‡ורים
אשר יוכל להגיע ולהשיג מהן, ושלא יסתפק בפחות מכן. 

ַמֲעָל‰  ל  ∆‡  ˙ ַלֲעלו… מ…„  ַיח¿ ָלם  עו… (‰)ל¿

יַע  ּ ƒ‚ ַיּ ׁ∆̆ ַע„   ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ָל‰  ַמע¿ ל¿ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ָלם  עו… ל¿ יַע  ּ ƒ‚ַי  ‰ ז∆ ָבּ ָב‰,  ַ‰ּטו… י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ ַל

ָבר  ּוכ¿  .‡ ַ‰ָבּ ָלם  עו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ מּול  ּ¿‚‰ַ

ˆ„י˜ים ‰˜„מ‰‡רחו˙ 

של  וקיומם  בריאתם 
היא  בני-אדם  רוב 
המלומד  ׳האדם  בשביל 
ופלאי, לא  נדיר  הפרוש 
באחד  יחיד  אלא  ימצא 
בני  כל  ושאר  הדורות׳. 
אלא  נבראו  לא  אדם 
זה, או כדי  לצורך אדם 
אם  שהרי  לשמשו, 
בעצמו  לטרוח  יצטרך 

ולהכין לו את צרכיו, לא יהיה לו פנאי ללימודו, או כדי להיות לו לחברה.

ָ‰ָ‡ָ„ם  י  ּƒכ ָר‰,  ָׁ̆ ַ‰י¿ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ˙ו…  רו… ‰ו… ל¿

י ָ‡נּו  ּƒם, כ ּׁ≈̆ ‰ַ י  נ≈ פ¿ ƒל „…‡ יב מ¿ ƒּו‡ ָחב‰

ים  ׁƒ̆ מ¿ּ ַׁ̆ מ¿ ים  ƒכ‡ָ ל¿ ַ‰ַמּ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ רו…

ינּו      ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ י˜,  ּ ƒ„ ַ̂ ָ‡ָ„ם  י  כ≈ ר¿ ָ̂ ב¿ּ

ַיֲע˜…ב:  ו¿ ָח˜  ¿̂ ƒי 19ו¿ ינּו  ƒב‡ָ ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ 18ב¿ּ

ָרע  ל  ָכּ ƒמ י  ƒ̇ …‡ ל  ≈‡ ּ…‚‰ַ ָ‡ך¿  ל¿ "‰ַ20ַמּ

בי‡ורים
את אדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו, ראה מעשי כמה 
שלא  דעתך  תן  בראתי,  בשבילך   - שבראתי  מה  וכל  הן,  ומשובחין  נאים 
כלום  [הקב״ה]  אמר  (קח.):  סנהדרין  ובמסכת  עולמי.  את  ותחריב  תקלקל 
בראתי בהמה וחיה אלא בשביל אדם. ובמשנה סוף קידושין (פב.): והלא לא 
נבראו אלא לשמשני. וברש״י (בראשית ו, ז): הכל נברא בשביל האדם וכיון 
שהוא כלה מה צורך באלו. 18. ב‡בר‰ם ‡בינו. שבאו אליו שלשת המלאכים 
כשחיפש אורחים, והמלאך רפאל בא לרפאותו והמלאך מיכאל לבשר לשרה 
על הולדת יצחק. גם אצל שרה מצינו כשלקחה פרעה, ״אומרת למלאך הך 
והוא מכה״ (רש״י בראשית יב, יז), וכן (שם כ, ד) ״ואבימלך לא קרב אליה״ – 
המלאך מנעו (רש״י).  והגר אמרה (שם טז, יג) ״הגם הלום ראיתי אחרי רואי״ 
– אחרי רואי אותם בביתו של אברהם ששם היתה רגילה לראות מלאכים 
(רש״י). 19. ויˆח˜ ויע˜ב. בעקידת יצחק נאמר (בראשית כב, יא-יב): ויקרא 
אליו מלאך ה׳ מן השמים... ויאמר אל תשלח ידך אל הנער (לשחוט אותו) ואל 
את  לעכב מלשלח  בתואל  שרצה  כן מצינו  מום).  (אפילו  מאומה  לו  תעש 
 – יעקב  ואצל  נה).  כד,  (רש״י שם  והמיתו  ובא מלאך  ליצחק  רבקה להנשא 
״והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו״ – מלאכים שליווהו בארץ אין יוצאים 
חוצה לארץ ועלו לרקיע, וירדו מלאכי חוצה לארץ ללוותו (רש״י שם כח, יב). 
וכן ״וישלח יעקב מלאכים״ – מלאכים ממש (רש״י). 20. ‰מל‡ך ‰‚ו‡ל ‡ו˙י 
(להצילני  בצרתי  ה׳)  (מאת  אלי  להשתלח  הרגיל  המלאך  אמר,  יעקב  ו‚ו'. 

ַלֲעס…˜  ין  ≈‡ ו¿ ב),   ,‡ (˜‰ל˙  ים"  ƒָבל‰ֲ

נּו  ‰ ַרב≈ּ ׁ∆̆ ן מ… כ≈ ם. ו¿ ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי ‡ ב¿ּ ָלּ ∆‡

 ‰ ָּ̇ ַע "13ו¿ ָ‡ַמר:  ם  לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו 

 , ך¿ ָמּ ƒע ל מ≈ ≈‡ יָך ˘…ׁ ל…‰∆ ל ָמ‰ ‰' ‡¡ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי

ך¿  ל∆ „ ַ‰מ∆ּ ƒו ן ָ„ּ כ≈ יָך" („ברים י, יב). ו¿ ל…‰∆ ¡‡ '‰ ˙ ∆‡ ‰‡ָ ר¿ ƒי ם ל¿ ƒ‡ י ּƒכ

ַ‡˙ ‰'" (˙‰לים  ר¿ ƒָמ‰ י י˙ ָחכ¿ ׁƒ̆ ‡ ר: "14ר≈ מ≈ ם ‡ו… לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו 

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… י  רּו‡≈ ב¿ּ ַחר  ב¿ ƒמ ָ‰ָ‡ָ„ם  ין  ƒ‡ רו… ָ‡נּו  ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ּ ƒּומ י).  ˜י‡, 

ָמ‰  ָׁ̆ ּ ׁ̆ ּבו… ַ‰נ¿ ּ י≈ ׁ∆̆  , ˆּוָר˙ו… ן ב¿ּ ָּ̃ ֻ̇ י ‰ּו‡ מ¿ ּƒן 15כ ו… ּ̇ ח¿ ַּ̇ ָלם ַ‰ עו… ָבּ

‰ּו‡  ׁ∆̆ 16  ‰ ז∆ ָכל  ו¿ ים,  ƒנ ו… ּ̇ ח¿ ַ̇ ו¿ ים  ƒנ יו… ל¿ ָ‰ע∆  „ סו…  ˙ נ∆ נ∆ ּבו… ¿̇ ּƒמ‰ַ

ָלם  עו… ָבּ ָר‡  ב¿ ּƒנ ּׁ∆̆ ָכל ַמ‰  ָלם, 17ו¿ ּ‰ ָ‰עו… ז∆ ƒמ ˙ נו… ָוּ ַ‰ַכּ ל  ָכּ ַין  נ¿ ƒע

 ˙ מ∆ ¡‡ ַר˙  ו… ּ̇ ָלָ‡ָ„ם  ָנ‰  ּ¿̇ ƒנ  ‰ ז∆ ַוֲעבּור   , ּכו… ר¿ ָ̂ ל¿ ל  (ב)ַ‰כ…ּ  ‰ּ ַ‰ז∆

יתרה  לˆרכו.  ‰כל  ב. 
הרמב״ם  כתב  מזו 
לפירוש  (בהקדמה 
בבני  שגם  המשניות), 
סיבת  עצמם  האדם 

בי‡ורים
מהם תכלית ראוי ויקר. (שם). [הבל – דבר שאין בו ממש, כמו הבל-פה, וכן 
וילכו אחרי ההבל (ירמיה ב, ה). (שם)]. 13. וע˙‰ י˘ר‡ל מ‰ ‰' ‡ל‰יך ˘ו‡ל 
מעמך. אחרי שהוכיח משה את בני ישראל על כל החטאים בהם הכעיסו את 
אוהב  שהקב״ה  האהבה  בגלל  להם:  אמר  במדבר,  שנה  ארבעים  הקב״ה 
אתכם, כיפר על חטאיכם. ועכשיו מה ה׳ אלוקיך מבקש ממך? רק שתפחד 
לימוד  שבתחילת  הוא  הנכון   .'‰ יר‡˙  חכמ‰  ר‡˘י˙   .14 אלוקיך.  מה׳ 
מ˙ו˜ן  ‰ו‡  כי   .15 דוד).  (מצודת  ה׳.  יראת  בלבו  האדם  ישריש  החכמה 
אותו  ועשה  אלוקים)  (בצלם  בצורה שלו  האדם  את  יצר  הקב״ה  בˆור˙ו. 
דומה לו, שהוא מבין וחושב, לא כמו כל החיות שאינן חושבות ואינן מבינות 
מאומה. 16. ˘‰ו‡ ענין כל ‰כונו˙. שהאדם הוא תכלית כל הבריאה, והוא 
נבר‡  הכונה העיקרית והמטרה המרכזית בבריאת העולם הזה. 17. וכל מ‰̆ 
בעולם ‰ז‰ ‰כל לˆרכו. כמובא במדרש קהלת על הפסוק ״ראה את מעשה 
האלהים כי מי יוכל לתקן את אשר עותו״ (קהלת ז, יג) בשעה שברא הקב״ה 

שדרכם  הם  ויודעים 
כן  פי  על  ואף  למיתה, 
ברשעותם  הם  נשארים 
(שבת לא, ב), ומדוע אין 
דרכם?  את  עוזבים  הם 
לפי שחסרה להם יראת 

שמים!
היא   - שמים  יראת 
על  המושלת  החכמה 
תאוותיו ומפקחת על כל 

חושיו של האדם.
ימיו  כל  ו‰ולך   .„
וממ˘˘  במח˘כים 
כעור ב‡פיל‰. ה״מסילת ישרים״ (פ״ג) מבאר בהרחבה, שהחושך גורם לשני 
וז״ל: ״כי היצר מסמא את עיניו (עיני-שכלו)  מיני טעויות: העלמה והחלפה. 
ממש, והנה הוא כהולך בחושך, שיש לפניו מכשולות ואין עיניו רואות אותם. 
והוא מה שאמרו זכרונם לברכה (ב״מ פג:) ״תשת חושך ויהי לילה״ (תהלים 
קד, כ) – זה העולם-הזה, שדומה ללילה. והבן כמה נפלא המאמר האמתי הזה 
לו  אפשר  טעויות  מיני  שני  הלילה,  חושך  הנה  כי  בו.  להבין  שמעמיק  למי 
שיגרום לעין האדם: או שיכסה את העין עד שלא יראה מה שלפניו כלל, או 
שיטעה אותו עד שיראה לו עמוד כאילו הוא אדם, ואדם כאילו הוא עמוד. כן 
חמריות וגשמיות העולם-הזה, הנה הוא [כ]חושך הלילה לעין השכל, וגורם 
לו שתי טעויות: אינו מניח לו שיראה המכשולות שבדרכי העולם, ונמצאים 
תחילה...  פחד  שהגיעם  מבלי  ואובדים  ונופלים  לבטח  הולכים  הפתאים 
והטעות השני, והוא קשה מן הראשון, הוא – שמטעה  ראיתם עד שרואים 
מתחזקים  כך  ומתוך  רע,  הוא  כאילו  והטוב  טוב  ממש  הוא  כאילו  הרע 
החושך  תחת  היותם  מפני  זה  וכל  הרעים...  מעשיהם  ומחזיקים  (בדרכם) 

וכבושים תחת ממשלת יצרם״. עכ״ל.  

 , ָמ˙ו… ָחכ¿ ַעל  ֲ‡ָו˙ו…  ַּ̇ יל  ׁƒ̆ מ¿ ƒ‰  ‰ ז∆ ו¿

ים  ּƒכ ַׁ̆ ַמח¿ ב¿ּ ָיָמיו  ל  ָכּ ך¿  ל≈ ‰ו… („)ו¿

ָל‰: ֲ‡פ≈ ר ָבּ ּ ו≈ ƒע ׁ̆ כ¿ּ ׁ ּ≈̆ ַמ ּומ¿

 

ָח„  ∆‡‰ָ ָ‡ָ„ם:  ָבּ  ׁ̆ י≈  ˙ חו… כ…ּ  ‰ ָּׁ̆ ƒֲחמ
י  ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ יָע‰,  ƒמ ּׁ¿̆ ‰ַ ַח  כ…ּ ‰ּו‡ 

ַח  כ…ּ ‰ּו‡  י  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ‰ַ ‡ּו˙,  ָ‰ר¿ ַח  כ…ּ ‰ּו‡ 

ַעם,  ַ‰ַטּ ַח  כ…ּ ‰ּו‡  י  ƒיע ƒב ָ‰ר¿ יַח,  ָ‰ר≈

בי‡ורים
שהיתה סמוכה לירושלים, יצא מלאך ה׳ והרג באות הלילה מאה ושמונים 

וחמישה אלף ראשי גייסות. 

ים" (בר‡˘י˙ מח, טו),  ƒָער ˙ ַ‰נ¿ּ ך¿ ‡∆ ָבר≈ י¿

יב,  (‰ו˘ע  ָכל"  ַוֻיּ ָ‡ך¿  ַמל¿ ל  ∆‡ ר  ׂ ַ̆ "21ַוָיּ

ָ‡ך¿  ַמל¿  ‡ ָבּ ׁ∆̆ ינּו  ƒ̂ ָמ  „ עו… ו¿  .(‰

ָל‰  י¿ ַלּ ַבּ י  ƒ‰ "22ַוי¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ם,  ָ̇ ָר ז¿ ע∆ ל¿

 ‰ ַמֲחנ≈ ב¿ּ ך¿  ַוַיּ  '‰ ַ‡ך¿  ַמל¿  ‡ ≈̂ ּ ַוי≈ ַ‰‰ּו‡ 

ים  ּƒַרב ו¿ ל‰),  יט,  ב  (מלכים  ּור"  ּׁ̆ ‡ַ

ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ י  ּƒכ נּו,  ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿  .‰ ל∆ּ ≈‡ ָכּ

ָ‡ר  ׁ¿̆ ַעל   ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ן  רו… ¿̇ ƒי לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆

מּו˙  ¿„ ּƒב ם  ≈‰ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ י-ָ‡ָ„ם,  נ≈ ב¿ּ

ו…  ׁ̆ פ¿ ַנּ ׁ∆̆  ‡ ָלּ ם, ‡∆ ָח„ ָל‰∆ ∆‡ „ יסו… ƒָח„ ו ∆‡

 ,˙ נו… יו… ל¿ ˙ ָ‰ע∆ ל ַמֲעלו… ∆‡ ‰ ָ̇ ‰ ָעל¿ ל ז∆ ׁ∆̆

 , ֲ‡ָו˙ו… ַּ̇ ָמ˙ו… ַעל  יל ָחכ¿ ׁƒ̆ מ¿ ƒ‰ ‰ י ז∆ ּƒכ(‚)

‚. כי ז‰ ‰מ˘יל חכמ˙ו 
משכן  ˙‡ו˙ו.  על 
במוח,  היא  החכמה 
היא  התאוות  משכן 
בלבו אדם. על ידי יראת 
האדם  מסוגל  שמים 
על  חכמתו  להשליט 
שביאר  וכמו  תאותו, 
רבי  הגאון  בהרחבה 
על  זצ״ל  לופיאן  אליהו 
״שופטים  הפסוק 
בכל  לך  תתן  ושוטרים 
שעריך״ (דברים טז, יח), 
לרמוז  הכתוב  שכוונת 
על חושי האדם, שקודם 
יחשוב  בהם  שישתמש 
לפני  הוא  עומד  כאילו 
שופט ומצפה לפסק דינו 
להשתמש  וכיצד  אם 

בהן. ומיהו אותו שופט? – השכל שנתן לנו הבורא, צלם אלקים הנקרא נשמה, 
כפי שנאמר: ״ויפח באפיו נשמת חיים״ (בראשית ב). הוא השופט את האדם 
על פי ציווי התורה ואזהרותיה. אמנם, עדיין זקוק ה״שופט״ ל״שוטר״ שהוא 
הממונה לבצע את פסק הדין. ומי הוא אותו שוטר? – יראת שמים, שבעזרתה 
יכול האדם להכריח את עצמו לציית לשכל. שהרי הרשעים יש להם שכל, 

בי‡ורים
ולגאלני), כענין שנאמר (בעת שהותו בבית לבן) ״ויאמר אלי מלאך האלהים 
בחלום יעקב וגו׳ אנכי האל בית אל״ (רש״י בראשית מח, טז). 21. וי˘ר ‡ל 
עליו  התחזק  יעקב,  עם  נאבק  עשו)  (שרו של  המלאך  כאשר  ויוכל.  מל‡ך 
יעקב ונצחו, וסוף היה שהודה לו המלאך על הברכות שברכו אביו לפני מותו 
ו‚ו'.  ‰‰ו‡  בליל‰  וי‰י   .22 שהן שלו).  וטען  בתחילה  עליהן  ערער  (שעשו 
לאחר שנלחם סנחריב בכוש, חזר ובא על ירושלים להלחם בה, וכשבא לנוב 

‰. לעולם יחמו„ לעלו˙ 
˘‰ו‡  מעל‰  ‡ל 
שלא  ממנ‰.  למעל‰ 
במעלות  יסתפק 
ישאף  אלא  שהשיג, 
ומי  ויותר.  יותר  לעלות 
לנו חכם כשלמה המלך 
ע״ה, שאמר עליו הכתוב ״וה׳ נתן חכמה לשלמה כאשר דבר״ (מלכים-א ה כו) 
וממנו נלמד את הדרך לזכות בחכמה, כשנתבונן מפני מה זכה לה שלמה. 
ומקרא מפורש למעלה ממנו (מלכים-א ג ה-יב): ״בגבעון נראה ה׳ אל שלמה 
וגו׳ ויאמר אלוקים שאל מה אתן לך וגו׳, ויאמר שלמה וגו׳, ונתת לעבדך לב 
שומע לשפוט את עמך להבין בין טוב לרע וגו׳, ויאמר אלוקים אליו יען אשר 
שאלת את הדבר הזה ולא שאלת לך ימים רבים ולא שאלת לך עושר וגו׳ 
ושאלת לך הבין לשמוע משפט, הנה עשיתי כדברך הנה נתתי לך לב חכם 

ונבון וגו׳״. 
אל  הרבה  תשוקתו  בעבור  ורק  אך  לחכמה  זכה  שלמה  כי  כאן  מתבאר 
החכמה, עד שלא ביקש דבר אחר זולתה, לא עושר ולא אריכות ימים, באשר 
הרמב״ם  שכתב  כמו  כלל,  ערך  להם  אין  חכמה  בלי  חיים  כי  שלמה  ידע 
 - תורה  תלמוד  בלא  ומבקשיה  חכמה  בעלי  ״וחיי  ה״א):  פ״ז  רוצח  (הלכות 
כמיתה חשובין״. על כן שאל שלמה אך ורק חכמה, ובעבור זה זכה לה, כי 
תשוקת החכמה היא המזכה את בעליה בחכמה. ומכאן נראה ללמוד ״חכם 
ויזכה  שמו,  יקרא  לב״  ״חכם  באמת  חכמה  ומבקש  השואף  אדם  מהו,  לב״ 

לחכמה כמו שכתוב: ״ובלב כל חכם לב נתתי חכמה״.    
ומצינו בתפילתו של עתניאל בן קנז: ״ויקרא יעבץ לאלקי ישראל לאמר אם 
ברך תברכני והרבית את גבולי והיתה ידך עמי ועשית מרעה לבלתי עצבי, 
ויבא אלקים את אשר שאל״ (דה״י-א ד, י). אם ברך תברכני – בתורה, והרבית 
את גבולי – בתלמידים, והיתה ידך עמי – שלא ישתכח תלמודי מלבי, ועשית 
הרע  יצר  ישגבני  שלא   – עצבי  לבלתי  כמותי,  רעים  לי  שיזדמנו   – מרעה 
לשאול  בנסיסי  הולך  הריני  לאו  ואם  מוטב,  כן,  עושה  אתה  אם  מלשנות, 

 ׁ̆ ׁ ּ≈̆ ַמ ‰ּו‡ מ¿ ׁ∆̆ ׁ̆ כ¿ּ י ּ ƒ‚ ָ‡ָ„ם ַמר¿ ׁ∆̆  , ׁ̆ ּו ׁ ּ̆ ּƒַח ַ‰מ י ‰ּו‡ כ…ּ ׁƒ̆ י ƒֲחמ‰ַ

ָ„ָבר. ב¿ּ

 

 ‰ ֻעָלּ ין פ¿ּ ≈‡ ו¿ ָ‰ָ‡ָ„ם,   ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע ם  ָלּ 23ֻכּ לּו  ַ‰ָלּ  ˙ חו… ‰ כ…ּ ָּׁ̆ ƒֲחמ
ב  ַ‰ל≈ּ 24ו¿  ,˙ חו… ַ‰כ…ּ  ˙ ׁ∆̆ ֲחמ≈ מ≈ ָח„  ∆‡ ל…‡  ב¿ּ י˙  ׂ ≈̆ ַנֲע  

ל  ב ָכּ ּ ים ַלל≈ ƒ‡י ƒב ּלּו מ¿ ≈‡‰ָ ˙ חו… ‰ כ…ּ ָּׁ̆ ƒי ֲחמ ּƒם, כ י‰∆ ≈„ ל ַעל י¿ ע≈ ּפו…

ׁ̆ ּבו…  ב י≈ ּ ם. ַ‰ל≈ י‰∆ ˙ ַ‡ֲחר≈ כ∆ ׁ∆̆ מ¿ ƒָב‰ נ ָׁ̆ ‰ ּוַמח¿ ׂ ∆̆ ָכל ַמֲע ָין, ו¿ נ¿ ƒע

ן  ‚ו… ָח‰, ַ‰ָיּ כ¿ ּׁƒ̆ ‰ַ ן ו¿ רו… ָכּ ּ ƒֲעָנָו‰, ַ‰ז‰ָ ֲ‡ָו‰ ו¿ ן ַ‰ַ‚ּ ‚ו… ˙, כ¿ּ ˙ ַרּבו… עו… ּ ≈„

ָכל  25ו¿  .˙ ַרּבו…  „ עו…  ׁ̆ י≈ ּלּו  ָכ‡≈ ו¿ ָ‰ַעּזּו˙,  ו¿  ˙ ׁ∆̆ ַ‰ב…ּ ָח‰,  מ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿

י ַ‰ּסּוָמ‡ ל…‡  ּƒכ ,˙ חו… ˙ ַ‰כ…ּ ׁ∆̆ ן ֲחמ≈ ƒמ ˙ ּ˜ו… ַחז¿ ¿̇ ƒמ ˙ עו… ּ ּלּו ַ‰„≈ ≈‡

.‰ ∆‡ ּלּו ָ‰ָי‰ רו… ƒ‡ ˙ כ¿ּ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ יּוַכל ל¿

 

י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ יַע 26ַל ּ ƒ‚‰ַ חו… ל¿ ָכל כ…ּ ל ב¿ּ ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒב י ָבּ ל¿ ּƒל ָ‡ָ„ם ַ‰נ ן ָכּ ָלכ≈
ָב‰,                       טו… ַמֲעָל‰  ל¿ ָ‡ָ„ם  יַע  ּ ƒ‚ ƒ‰ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ ָב‰,  ַ‰ּטו…

בי‡ורים
23. כולם מע˘‰ ‰‡„ם. חמשת הכוחות הללו כוללים את כל מעשה האדם. 
24. ו‰לב פועל על י„י‰ם. פירוש, הלב פועל על ידי אחד מחמשת הכוחות, 
ראתה.              שהעין  מה  חומד  הלב  אזי  ראתה  שהעין  לאחר  הראות,  כח  כגון 
25. וכל ‡לו ‰„עו˙ מ˙חז˜ו˙ מן חמ˘˙ ‰כוחו˙. לדוגמא, הלב מתגאה מכח 
השמיעה - ממה ששמע כיצד מהללים אותו, וכן מכח הראיה - ממה שרואה 
יוכל  לא  הסומא  כי  שממשיך,  (וזהו  הבריות.  בעיני  כבודו  ואת  עשרו  את 
‰טוב‰.         ל˙כלי˙   .26 הדרך.  זה  על  וכן  רואה),  היה  כאילו  להתגאות 
ששאיפתו תהיה להגיע לשלימות המעלות, דהיינו לקצה המדרגות העליונות 

ַ‰ר  ב¿ּ ן  כ…ּ ׁ¿̆ ƒי י  ƒמ ָך,  ל∆ √‰‡ָ ב¿ּ ָי‚ּור  י  ƒ31מ" ָ‡ַמר:  ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָלּ‰, 

ָין  נ¿ ƒר ָ‰ע‡ָ ׁ¿̆ ˜" (˘ם טו, ‡ ב) ּו ∆„ ∆̂ ל  ים ּופ…ע≈ ƒמ ָּ̇ ך¿  ל≈ ָך. ‰ו… ׁ∆̆ ¿„ ָ̃

˙ ָ‰ָ‡ָ„ם, ָר‡ּוי  ן ַמֲעלו… רו… ¿̇ ƒי נּו  ר¿ ַכּ ז¿ ƒ‰ ׁ∆̆ יָון  כ≈ ו¿ ם.  ָׁ̆ ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

 ‰ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ַע„   , ָרָע˙ו… ו¿ טּובו…   , נּו˙ו… ּו‚¿ יבּו˙ו…  ׁƒ̆ 32ֲח ר  ָב‡≈ ל¿ ָלנּו 

ַחר  ב¿ ƒי י ּƒכ , ך¿ ל∆ ר ַ‰מ∆ּ ַ̂ יַע ַלֲח ּ ƒ‚ַי ר, 33ו¿ ָׁ̆ ך¿ ַ‰ָיּ ר∆ ּ יל „∆ ּƒכ ׂ ¿̆ י ַ‰ַמּ נ≈ פ¿ ƒל

ָר‰           ר≈ ב¿ּ לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ יָון  כ≈ּ  ,˙ בו… ַ‰ּטו…  ˙ ּ„ו… ּƒמ ַבּ חו…  כ…ּ ָכל  ב¿ּ ו…  ׁ̆ ַנפ¿

.˙ ל∆ ח ַ‰ס…ּ ַּ̃ ƒי ˙ 35ו¿ ס…ל∆ ר̃… ַ‰פ¿ּ ז¿ ƒ34י

 

ׁ̆ ָ‡ָ„ם  י≈ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ס  ע≈ ָמ‰ ּכו… ַעל-ח≈ ‰ּו‡ ַבּ ׁ∆̆ ׁ̆ ָ‡ָ„ם  „? י≈ ַ̂ י כ≈ּ
ם  ƒ‡ י ּƒכ ָלל,  כ¿ּ ס  ע≈ ּכו… ינו…  ≈‡ ו¿ ָעָליו   ˙ ב∆ ּׁ∆̆ ֻי מ¿ ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ׁ∆̆  

 ׁ̆ י≈ ו¿ ר,  ≈̇ יו… ב ב¿ּ ַבּ‰-ל≈ ּ ¿‚ ‰ּו‡  ׁ∆̆ ׁ̆ ָ‡ָ„ם  י≈ ו¿ ים,  ƒנ ָׁ̆  ‰ ַכָמּ ַעט ל¿ מ¿

ל…‡  36ו¿ ֲ‡ָו‰  ַּ̇ ַעל  ַבּ ‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ו¿  ,„…‡ מ¿ רּוַח  ַפל  ׁ¿̆ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ר  ≈̇ יו… ר-ּ‚ּוף ב¿ּ ‰ו… ‰ּו‡ ט¿ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ , ו¿ ֲ‡ָו˙ו… ַ̇ ֲ‰ל…ך¿ ב¿ּ ו… מ≈ ׁ̆ ע ַנפ¿ ַבּ ׂ ¿̆ ּƒ̇

 ׁ̆ י≈ ו¿  , יך¿ ƒר ָ̂ ַ‰ּ‚ּוף  ׁ∆̆ ים  ƒמּוָעט ים  ƒָבר ¿„ ƒל ּלּו  ƒפ‡ֲ  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒי ל…‡  ו¿

בי‡ורים
31. מי י‚ור ב‡‰לך. מי הוא הראוי לגור במשכנך? מי ראוי לדור בירושלים 
בה.           יגור  אשר  הוא   - וביושר  כראוי  לב, מעשיו  בתום  המתנהג  קדשך?  הר 
32. ח˘יבו˙ו ו‚נו˙ו, טובו ורע˙ו. פירוש, את המדות והדעות שבלב האדם 
יוכל  הישר  בדרך  ידי שיבחר  על  לחˆר ‰מלך.  וי‚יע   .33 והרעות.  הטובות 
להגיע לעולם הבא זך ונקי. 34. יזרו˜ ‰פסול˙. את הדעות והמדות הרעות 
שבו.          הטובות  ומדות  בדעות  רק  להשתמש  שיבחר  ‰סול˙.  וי˜ח   .35 שבו. 
˘בע נפ˘ו מ‰לך ב˙‡ו˙ו. שהוא מתאוה וחפץ לכל דבר ללא גבול  36. ול‡̇ 

ומדה, אף לדברים שאינם הכרחיים לקיום גופו.

ָלם  ָ‰עו… טּוב  27ל¿ יַע  ּ ƒ‚‰ַ ל¿  „ ƒו ּ„ָ  ‰ ַ‡ָוּ ¿̇ ƒנ

ר  ׁ∆̆ ָך ֲ‡ : "28ָמ‰ ַרב טּוב¿ רו… ָ‡מ¿ ‡ ב¿ּ ַ‰ָבּ

כ),  ל‡,  (˙‰לים  יָך"  ∆‡ יר≈ ƒל  ָּ̇ ַפנ¿ ָ̂

ַנַחל  ו¿ ָך  ∆̇ י ב≈ּ ן  ׁ∆̆ ּ ∆„ ƒמ ֻין  ו¿ ר¿ ƒ29י" ר:  מ≈ ‡ו… ו¿

ֲעָל‰  ַ‰ַמּ ם" (˘ם לו, ט). ו¿ ≈̃ ׁ¿̆ ַ̇ יָך  ֲעָ„נ∆

ָ‰ָר‡ּוי  ל  ∆‡  ‡ ָלּ ∆‡30 יַע  ּ ƒ‚ ַּ̇ ל…‡  ַ‰ז…ּ‡˙ 

בעצבוני,  מת  (הריני 
ויבא   – מיד  רש״י), 
אלוקים את אשר שאל״ 

(תמורה טז.). 
תיבה  כאן  הוסיפו  חז״ל 
לא  אשר  ״מיד״,  אחת, 
נרמזה בכתוב, כי מאחר 
באופן  היתה  שהתפילה 
של: ״אם אתה עושה כן 
הריני  לאו  ואם  מוטב, 

ומות  חיים  ענין של  היא  החכמה  ששלימות  כלומר,  לשאול״,  בנסיסי  הולך 
בן  בקשתו של  להיות  צריכה  כך  ״מיד״.   – נענה  הקב״ה  כזו  לבקשה  עבורו, 
תורה מאת הקב״ה שיחונן אותו בתורה, עליו לחוש בכל נימי נפשו כי אם הוא 
זוכה לתורה – מוטב, ואם לאו, הרי הוא הולך חס ושלום לשאול בלי תקוה. המבקש 

רחמים בהרגשה כזאת נענה מיד.
ויסוד נוסף למדנו, שהבקשה צריכה להיות על המדרגה הגבוהה ביותר. על 
אף שהיה עתניאל משופטי ישראל, ושלושת אלפים הלכות שנשתכחו בימי 
אבלו של משה החזיר בפלפולו (תמורה שם), לא היה ״שבע״ ומסתפק במה 
שיש לו אלא היה ״רעב״ ומבקש הכל, ורעבונו היה באופן שאם אין לו ״הכל״ 
הרי הוא אומלל והולך לשאול, ומשום כך זכה שתתקבל תפלתו. וזהו שאמר 
הכתוב (תהלים פא, יא): ״אנכי ה׳ אלוקיך המעלך מארץ מצרים הרחב פיך 
ואמלאהו״, ופירשו רש״י והראב״ע שהכוונה לתפילה: ״הרחב פיך״ ושאל ככל 

אשר תוכל ובכל הכח, ״ואמלאהו״ מיד. (שיחות מוסר, מאמר נ״ט). 

בי‡ורים
27. לטוב ‰עולם ‰ב‡. פירוש, דוד המלך לא הסתפק להשיג רק איזשהו חלק 
המעלה  ולפיסגת  המושלם  הטוב  אל  להגיע  התאוה  אלא  הבא,  בעולם 
שבעולם הבא. 28. מ‰ רב טובך. מה מאוד רב הטוב אשר גנזת לתת ליראיך 
מן השמים,  להם  הבא  מהטוב  ישבעו  בי˙ך.  ירוין מ„˘ן   .29 הבא.  בעולם 
ומימי נחל היוצא מהעדן תשקה אותם והוא מדרך משל לרוב השפע (מצודת 
ועמלו היה להשיג  ל‰. אל האדם שכל שאיפתו  30. ‡ל‡ ‡ל ‰ר‡וי  דוד). 

ולהגיע אל תכלית המעלות הטובות. 

של  ברייתו  מתחלת 
או  צדיק  שיהיה  האדם 
רשע , וכן אין שום דבר 
האדם  את  שמושך 
(טבעו)  תולדתו  בעיקר 
כלומר,  מסוימת,  למדה 
אותו  תמשוך  שתולדתו 
לזוז  אפשר  שאי  לדבר 
ממנו, שאם כן אין מקום 
לא למצוות התורה ולא 
עי״ש.  ועונש  לשכר 
משנה׳  ה׳לחם  והקשה 
שבת  במסכת  מהגמרא 
מבואר  ששם  (קנו.) 
האדם  נולד  שבו  ש׳יום׳ 
בשעת  השולט  ׳מזל׳  או 
לידתו משפיע על טבעו 
ותירץ,  ותכונותיו, 
לומר  הגמרא  שכוונת 
נטייה  לאדם  שיהיה 
קצת לדברים אלו, אבל 
הנאמר  על  היעב״ץ  וכ״כ  טבעו.  לשנות  האדם  של  ובבחירתו  שבידו  ודאי 
דור  בכל  ושתלן  עמד  מועטים  שצדיקים  הקב״ה  ״ראה  (לח:)  יומא  במסכת 
ודור״, שלכאורה הרי הדבר תלוי בבחירת האדם, אלא שיש בני אדם שנולדו 
בטבעם להיות צדיקים, אף שגם להם עדיין יש בחירה. וכן מצינו להיפך אצל 
וסילקו  הקב״ה  מיהר  לפיכך  ולהרשיע  לשוב  בדעתו  וקל  היה  ״צדיק  חנוך, 

והמיתו קודם זמנו״ (רש״י בראשית ה, כב). 

ם  ָ̇ ‡ו… ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿ י„  ƒ̇ ָע 44ו¿ ן  ֻכָוּ מ¿  ‰ ז∆

 ׁ̆ י≈ ו¿  ,˙ עו… ּ ≈„ ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒמ ר  ≈̇ יו… ָר‰  ≈‰ מ¿

 ‡ ָלּ ∆‡ , ˙ו… ָיּ ƒר ˙ ב¿ּ ַלּ ƒח ¿̇ ּƒיָנם ָלָ‡ָ„ם ב ≈‡ ׁ∆̆

ּבו…  ƒל ‰ נ∆ ּפו… ׁ∆̆ ים ‡ו…  ƒר ֲ‡ח≈ ם מ≈ ָ̇ ָלַמ„ ‡ו…

 . ּבו… ƒל ‰ ב¿ּ ָ̇ ָעל¿ ׁ∆̆ ָב‰  ָׁ̆ י ַמח¿ ƒפ מו… ל¿ ¿̂ ַע מ≈

ר…ב  ּ‰ ב¿ּ ׁ̆ ָבּ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ ׁ̆ י≈

יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ  ׁ̆ י≈ ו¿  ,˙ מו… ˜ו… ַ‰מ¿ּ

 ‰ מ∆ ּ„ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ ַעט.  מ¿  ‰ּ ָבּ  ׁ̆ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ ל¿

ר  ׂ ָ̆ ּוָב ָיָר˜  יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ יל,  ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇  ‰ ׂ ∆̆ עו… ל¿

ּלּו  ≈‡ ָכל  ו¿ ין,  ƒל פ¿ּ ל¿ ƒּופ ַלח  ּומ∆ ם  ƒּוַמי

ָח„  ∆‡ ל  ָכּ ƒמ ח  ַּ̃ ƒל יך¿  ƒר ָ̂ ים  ƒינ ּƒמ‰ַ

ם  ƒ‡ .‰ ב≈ּ ּ‰ ַ‰ר¿ ז∆ ƒַעט ּומ ּ‰ מ¿ ז∆ ƒעּור: מ ׁƒ̆ כ¿ּ

 ‰ ב∆ּ ם ַיר¿ ƒ‡ ,‰ ‰ 45ָרז∆ י∆ ¿‰ ƒר י ׂ ָ̆ ט ַ‰ָבּ ַמע≈ י¿

בי‡ורים
נוטה במהרה  זה אלא  נולד עם טבע  כלומר, שלא  ‡ו˙ם.  ל˜בל  וע˙י„   .44
וביתר קלות לקבל תכונה זו. 45. רז‰. יחסר במאכל (והאוכלו לא ישבע עקב 

מיעוט הבשר שאכל).

ו…  ׁ̆ ַנפ¿ ע  ַבּ ׂ ¿̆ ƒ̇ ל…‡  ָחָב‰,  ר¿  ׁ̆ פ∆ נ∆ ַעל  ַבּ

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָלם,  עו… ָבּ ׁ∆̆ ן  ָממו… ל  ָכּ ƒמ

ף" (˜‰ל˙  ס∆ ע כ∆ּ ַבּ ׂ ¿̆ ƒף ל…‡ י ס∆ ב כ∆ּ ≈‰…‡37"

ּלּו  ƒפ‡ֲ לו…  י  ּ„ַ ׁ∆̆ ר-רּוַח  ַ̂ ¿̃  ׁ̆ י≈ ו¿ ט),   ,‰

‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ו¿ ָרָכיו;  ¿̂ ל  ָכּ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ף  ּ…„ ר¿ ƒי ל…‡  ו¿ מּוָעט  ָ„ָבר  ב¿ּ

רּוָט‰  פ¿ּ ל  כ≈ ‡ו… ינו…  ≈‡ ו¿ ַעל-ָי„   ı ב≈ ˜ו… 38ו¿ ָרָעב  ָבּ מו…  ¿̂ ַע ף  ַס‚≈ּ מ¿

ם  ƒי„ַ ָיּ ַבּ נו…  „ ָממו… ַ‡ב≈ּ ‰ּו‡ מ¿ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ל, ו¿ „ו… ּ‚ָ ַער  ַ̂ ‡ ב¿ּ ָלּ ּלו… ‡∆ ּׁ∆̆ ƒמ

ל     ל≈ ‰ו… 39מ¿ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ עו… ּ ≈„‰ַ ָ‡ר  ׁ¿̆ ּלּו  ≈‡‰ָ ים  ƒָרכ ּ ¿„ ַעל  ו¿  . ו… ּ̇ ַ„ע¿ ל¿

ָבב  -ל≈ 41ַרך¿ ָמן,  ַרח¿ ו¿ ָזר  ַ‡כ¿ יב,  ƒ„ָנ ו¿ ן  ƒר-ַעי ַ̂ ן,  נ≈ ‡ו… 40ו¿

ן.  ∆‰ ‡ ָבּ ≈̂ ּיו… ָכל ַכּ ב, ו¿ יı-ל≈ ּƒמ‡ַ ו¿

˙ו…  ָיּ ƒר ב¿ּ  ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇ ƒ43מ ָלָ‡ָ„ם  ָ‰יּו  ׁ∆̆ ן  ∆‰ מ≈  ׁ̆ י≈  ,˙ עו… ּ ≈„‰ַ42 ָכל  ו¿
ל ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆ עו…  ב¿ ּƒט ׁ∆̆  ˙ עו… ּ ן „≈ ∆‰ ׁ̆ מ≈ י≈ , (ו)ו¿ ַבע ּ‚ּופו… י ט∆ ƒפ ל¿

„עו˙  מ‰ן  וי˘  ו. 
ז‰  ‡„ם  ˘ל  ˘טבעו 
(הלכ׳  הרמב״ם  מכוון. 
כתב  ד)  ה,  תשובה 
גזר  לא  שהקב״ה 

בי‡ורים
37. ‡ו‰ב כסף ל‡ י˘בע כסף. מי שאוהב לאסוף כסף לא ישבע ממנו, כי 
לעולם אין די לו במה שקבץ ורוצה להרבות עוד (מצודת דוד). ואמרו חכמינו 
ז״ל (קהלת רבה פ״ג י׳): ״אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, מי שיש לו מנה רוצה 
הכתוב  דרך  על  י„.  על   ıו˜וב  .38 מאות״.  ארבע  רוצה  מאתים  מאתים, 
במשלי (יג, יא). ור״ל, שקובץ הון עם מלאכת היד. ולמרות שהונו מתרבה, עם 
כל זה אינו אוכל פרוטה משלו אלא בצער גדול. 39. מ‰ולל. ערבוב והוללות 
ושטות (רש״י קהלת ב, ב). 40. ו‡ונן. דואג. (עיין סנהדרין (ק:) ״לא תעיל דויא 
ג)              כ,  (דברים  דבר.  מכל  וירא  מבוהל  לבב.  רך   .41 בליבך״).  (=דאגה) 
43. מ˙חיל˙ ברי˙ו. שנולד עם  והתכונות של האדם.  42. ‰„עו˙. המדות 

תכונות אלו, והמה טבועות בו משעת לידתו. 

 ,˙ לו… ם חו… י‰∆ ≈̇ ו… ׁ̆ פ¿ ַנּ ׁ∆̆ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ׁ̆ ב¿ּ ך¿ י≈ י, ָכּ ƒי ר…ב ַ‰ח…ל ƒפ ל ל¿ ַ‰כ…ּ

ים  ƒל ּ ¿̂ ַע ¿̇ ƒּומ ָב‰  ַ‰ּטו… ך¿  ר∆ ּ ∆„ ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ו¿  ,˙ ‰ָ50ָרעו… ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ו¿

ן  כ≈ ו¿ ָים.  ָחל¿ י  ƒפ ל¿  „…‡ מ¿ ן  י‰∆ ֲעל≈  ‰„ָ ב≈ כ¿ּ י‡  ƒ‰ ו¿  ,‰ּ ָבּ  ˙ כ∆ ָלל∆

ב  ים ָלַרע טו… ƒר י ָ‰‡…מ¿ לּו: "‰51ו… ים ַ‰ָלּ ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ר ָבּ מ≈ ָי‰ּו ‡ו… ע¿ ַׁ̆ י¿

ַמר  ים  ƒמ ׂ ָ̆  , ך¿ ׁ∆̆ ח… ל¿ ר  ‡ו… ו¿ ר  ‡ו… ל¿ ך¿  ׁ∆̆ ח… ים  ƒמ ׂ ָ̆ ָרע,  ב  ַלּטו… ו¿

ַמר:             ¡‡ נ∆ ם  י‰∆ ַוֲעל≈ כ);   ,‰ (י˘עי‰  ַמר"  ל¿  ˜ ּוָמ˙ו…  ˜ ָמ˙ו… ל¿

" (מ˘לי ב, י‚).  ך¿ ׁ∆̆ י ח… כ≈ ַ„ר¿ ˙ ב¿ּ כ∆ ר ָלל∆ ׁ∆̆ ˙ י… חו… ים ָ‡ר¿ ƒב "‰ַ52ע…ז¿

ים,  ƒל ַ‰ֲחָכמ ∆̂ כּו ‡≈ ל¿ ? י≈ ׁ̆ פ∆ י ַ‰נ∆ּ ƒל ַנ˙ ח√ ָּ̃ ַּ̇ י‡  ƒ‰ ‰ּוַמ „ ַ̂ י כ≈ ו¿
ַע„  ם  ָ̇ ‡ו… ים  ƒ„ ַלמ¿ּ מ¿ּ ׁ∆̆  ,˙ ו… ׁ̆ ָפ ּ ַ‰נ¿ י  ≈‡ פ¿ רו… ם  ≈‰ ׁ∆̆

ם  ∆‰ ָלּ ׁ∆̆  ˙ ָרעו…  ˙ עו… ≈„ ב¿ּ ים  ƒיר ּƒכ ַ‰ַמּ ו¿ ָב‰.  ך¿ טו… ר∆ ∆„ ל¿ ירּום  ƒז ח¿ ַיּ ׁ∆̆

ָ‡ַמר  ם  י‰∆ ֲעל≈ ם,  ָ̇ ‡ו…  ‡ ַרפ≈ּ ל¿ ָחָכם  ל  ∆̂ ≈‡ ים  ƒכ ל¿ ‰ו… יָנם  ≈‡ ו¿

זּו" (מ˘לי ‡, ז).  ים ָבּ ƒיל ƒו ָמ‰ ּומּוָסר ‡¡ ל…מ…‰: "53ָחכ¿ ׁ¿̆

ב,         ַ‰ּטו… ך¿  ר∆ ּ ∆„  ׂ̆ פ…ּ ¿̇ ƒל ם  ָ̇ ֲ‡ָו ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ ָמּ ַכּ  ׁ̆ י≈

בי‡ורים
מזיק לבריאותו. 50. ‰רעו˙. הדעות והמדות הרעות. 51. ‰וי ‰‡ומרים לרע 
טוב. הוי לכם הרשעים, האומרים על ה״עבודה-זרה״ שהיא טוב, ועל עבודת 
ה׳ שהיא ״טוב״ – אומרים שהיא רע, על המעשים הרעים שיביאו עליהם חושך 
- אומרים שהם אור, ואת המעשים הטובים שה׳ עושה אור למקיימם אינם 
עושים, שמים מר למתוק ומתוק למר. 52. ‰עוזבים ‡רחו˙ יו˘ר. העוזבים 
את הדרך הישרה והנכונה כדי ללכת בדרכים חשוכות ועקלקלות. 53. חכמ‰ 

ומוסר ‡וילים בזו. בתורה ובמוסר הטיפשים פורקי העול מזלזלים.

ט  ַמע≈ ם י¿ ƒ‡ ,ם ָלּ ן ֻכּ כ≈ . 46ו¿ חו… ל¿ ƒֲחַמ˙ מ ָכל מ≈ ¡‡ ‰ נ∆ י∆ ¿‰ ƒַלח ל…‡ י מ∆

 ‡ ≈‰ י¿ ַעט,  מ¿ יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ ַבּ  ‰ ב∆ּ ַיר¿ ו¿  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ ַבּ

ל  ָ̃ ׁ¿̆ ƒָח„ מ ל ‡∆ ָכּ ƒח מ ַּ̃ ƒר י ׁ∆̆ י, ֲ‡ ƒ̃ ל. ֲ‡ָבל ַ‰ָבּ ָ̃ ל¿ ֻ̃ ֲ‡ָכל מ¿ ַ‰ַמּ

 ‰ּ ָין ַ‰ז∆ נ¿ ƒָכע ָליו. ו¿ כ¿ ‡ו… ˜ ל¿ ב ּוָמ˙ו… ֲ‡ָכל ָער≈ ‡ ַ‰ַמּ ≈‰ ָ‰ָר‡ּוי, ָ‡ז י¿

ן ָ‰ֲעָנָו‰  ‚ו… ‰, כ¿ּ ֻרב∆ּ ן מ¿ ∆‰ ח מ≈ ַּ̃ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ׁ̆ ˙: י≈ ּ„ו… ƒמ 47ב¿ּ

ן  ‚ו… ַעט, כ¿ּ ן מ¿ ∆‰ ח מ≈ ַּ̃ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ׁ̆ י≈ ן, ו¿ י‰∆ מ≈ „ו… ˙ ו¿ ׁ∆̆ ַ‰ב…ּ ו¿

ל  ≈̃ ו… ׁ̆ 48 ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ יו… ¿‰ ּƒב ן  ָלכ≈ ּיּו˙.  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ו¿ ָ‰ַעּזּו˙  ו¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ

ל…‡  ו¿ ַח˙  פ¿ ƒי עּוָרּ‰, ל…‡  ׁƒ̆  ‰ ּ„ָ ƒל מ ָכּ ƒח מ ַּ̃ ƒל ם  ƒַני ‡ז¿ ס ַ‰מ…ּ ל∆ פ∆ ב¿ּ

ָב‰. י˙ ַ‰ּטו… ƒל כ¿ ַ̇ יַע ל¿ ּ ƒ‚ַי ‰ ז∆ יף, ָבּ ƒס יו…

 

ל  ּ‚ַ ֻ‰ר¿ ׁ∆̆ ‡ו…  ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ ל¿  ‰ ט∆ נו… עו…  ב¿ ּƒט ׁ∆̆ י  ƒמ ין,  ƒב ָ̇ ו¿ ַ„ע  ּ≈̇
ַ‡ך¿   ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ּוב  ׁ̆ ָל ּבו…  ƒל ל  ∆‡ ן  ּ≈̇ ƒי ל…‡  ו¿ ָרָע‰,   ‰ ּ„ָ ƒמ ב¿ּ  

 ˙ ּ„ו… ƒמ ַעל ב¿ּ ¿‚ ƒי ַ‡ס ו¿ מ¿ ּ ƒי ׁ∆̆ ˙ו…  י‡ ‡ו… ƒב ‰ מ≈ ּ‰ - ז∆ ר ָבּ ב≈ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒי„ מ ƒמ ָּ̇

י  ƒל ח√ ‰ּו‡  ין  ƒּסּור ּ ƒי‰ַ ו¿ ַער  ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ב  ≈‡ ַ‰כ¿ּ ר…ב  ׁ∆̆ מו…  ּוכ¿  .˙ בו… טו…

י  ƒל ח√ ָבּ ׁ∆̆ מו…  ּוכ¿  ; ׁ̆ פ∆ ַ‰נ∆ּ י  ƒל ח√ ם  ≈‰  ˙ ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ ר…ב  ן  כ≈ּ ַ‰ּ‚ּוף, 

ים  ƒל ן ַ‰חו… ƒמ ׁ̆ י≈ ו¿ ˜ ַמר,  ˙ו… ַ‰ָמּ ˜ ו¿ ר ָמ˙ו… ים ַ‰ַמּ ƒֲעמ ַ‰ּ‚ּוף טו…

ב,  ַ‰ּטו… ַמֲ‡ָכל   ‡ נ≈ ו… ׂ̆ ו¿ לו…  ב  ינו… טו… ≈‡ ׁ∆̆ 49 ַמֲ‡ָכל  ל¿  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆

בי‡ורים
46. וכן כולם. שאר מיני המאכלים והתבלינים שבתבשיל כירק ומים ופלפלין, 
צריך  מהן  אחת  שבכל  ״מדות״,  בשם  נקראו  ולכן  במ„ו˙.   .47 ימעט...  אם 
ו˜ל בפלס ‰מ‡זניים. מתבונן  להשתמש במדה הנכונה ובמינון המדויק. 48.̆ 
ביושר שכלו וברוחב הבנתו. 49. ˘‡ינו טוב לו. שאינו בריא לו אלא אדרבה, 

ן,  עו… מ¿ ׁƒ̆  ׂ̆ ַחפ≈ּ מ¿ּ ׁ∆̆ ן  ‡ּוב≈ ר¿ ƒל  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ָר‡ּוי.  ָכּ  ˙ בו… ַ‰ּטו…

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ֲחַמ˙  מ≈  , ‡ו… ¿̂ מו… ינו…  ≈‡ ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿  , ירו… ּƒּוַמכ

ן  ו… ׁ̆ ל¿ ָחר  ב¿ ƒנ ף  ס∆ "כ∆ּ ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ָר‡ּוי.  ָכּ ˙ו…  ‡ו…  ׂ̆ ַחפ≈ּ מ¿

לו…  ם  ל≈ּ ַׁ̆ ל¿ ּוָב‡  רו…  ֲחב≈ ַבּ  ‰ ׁ∆̆ ּנו… ׁ∆̆ י  ƒ59מ  - כ)  י,  (מ˘לי  י˜"  ּ ƒ„ ַ̂

 ˜ ∆„ ∆̂ ל 61ו¿ ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ ˙ ַּ̇ ƒמ‡ֲ יר 60ַבּ ּƒינו… ַמכ ם ‡≈ ƒ‡ ,ל ָ̃ ׁ¿̆ ƒמ ף ב¿ּ ס∆ כ∆ּ

ף  ס∆ יַנ˙ ַ‰כ∆ּ ƒח ב¿ ּƒי 62ב ƒ̃ ינו… ָבּ ≈‡ ׁ∆̆ ל ַ‡ך¿  יר ַ‰כ…ּ ּƒם, ‡ו… ַמכ ƒַני ‡ז¿ ַ‰מ…ּ

י  ּƒכ ף,  ס∆ ַ‰כ∆ּ ו¿ ל  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ ַין  נ¿ ƒע ב¿ּ ָזּ˜  ƒנ  ˙ יו… ¿‰ ƒל ב  רו… ָ̃  ׁ̆ י ƒ‡‰ָ  ‰ ז∆  -

 ˙ חו… ָפּ ח  ַּ̃ ƒי ם  ּ‚ַ ים.  ƒ‚י ּƒ‰ַ64ס ח  ַּ̃ ƒי ו¿ ף  ס∆ כ∆ ב¿ּ ן  ָמ‡≈ 63י¿ ים  ƒָעמ פ¿ ƒל

ים  ׂ ƒ̆ ל ‡ו… ָי ַּ̃ ל ַ‰ ָ̃ ׁ¿̆ ƒח 65מ ַּ̃ ƒי ‡ ָמּ ׁ∆̆ י  ּƒכ , ל ָ‰ָר‡ּוי לו… ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ƒמ

בי‡ורים
לחפ˘ ‰מ„ו˙ ‰טובו˙ כר‡וי. כי כדי לזכות לתורה ולמידות טובות אפשרי 
(ב, ד-ה): ״אם תבקשנה  יעמול על כך, כנאמר במשלי  הדבר רק אם האדם 
הרי  תמצא״,  אלוקים  ודעת  ה׳  יראת  תבין  אז  תחפשנה;  וכמטמונים  ככסף 
שבשביל השגת התורה והחכמה חייבים לבקשם לפחות כבקשת הכסף, וכן 
להוציאו  שיטרח  למי  רק  ועומד  שמור  והוא  שהוטמן  מטמון  כמחפש 
״לא  יגיע אל היעד הרצוי, כאמרם:  – לעולם לא  יתעצל  ממחבואו. אך אם 
יגעתי ומצאתי – אל תאמין״. 59. מי ˘נו˘‰ בחבירו. מלוה התובע את חבירו 
– אם המלוה אינו  והלוה פורע למלוה כסף במשקל  הלוה שיחזיר לו חובו, 
60. ב‡מי˙˙ ‰מ˘˜ל. אם המשקל שבו שוקלים את הכסף מדוייק  מכיר... 
‰מ‡זניים. אם שתי  וˆ„˜   .61 אבני המשקולות.  באמיתת  וכן  מזייף.  ואינו 
אחת  כף  ואין  בשוה  שוה  שמשקלם  וכן  ומאוזנים,  ישרים  המאזניים  כפות 
הוא  מהלוה  שמקבל  הכסף  אם  ‰כסף.  בבחינ˙   .62 מחברתה.  יותר  כבדה 
בקי  ואינו  מאחר  ימ‡ן.   .63 (פסולת).  סיגים  בו  מעורב  שאין  ונקי,  צרוף 
בבחינת הכסף אם הוא כסף נקי ומזוקק או שמא מעורב בו סיגים, הרי יתכן 
שמבלי משים ידחה את הכסף הצרוף והמזוקק וימאן לקחתו, ותחת זה יקח 
את הכסף המעורב עם סיגים. 64. ‰סי‚ים. פסולת הכסף. 65. מ˘˜ל ‰˜ל. 

י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ם  יו… ָכל  ב¿ּ ים  ƒב ׁ¿̆ חו… ו¿ ם,  ָל‰∆ ב  ּטו… ַמ‰  ים  ƒע ¿„ יו… יָנם  ≈‡ ו¿

ָין  נ¿ ƒע‰ָ  ‰ ז∆ ו¿ ם.  י‰∆ מ≈ י¿ ל  ָכּ ים  ƒ‚י ׂ ּƒ̆ ַמ יָנם  ≈‡ ו¿ ָנ‰,  יו… ל¿ ָ‰ע∆ ַמֲעָל‰ 

נו…  רו… ס¿ יר ח∆ ּƒינו… ַמכ ≈‡ ׁ∆̆ ָח„ - 54 ים ‰ּו‡: ָ‰‡∆ ƒָבר ּ י „¿ נ≈ ׁ¿̆ ֲחַמ˙  מ≈

ן  ‡ּוב≈ ר¿ ƒל  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ים,  ּƒנ‚ֻ ַ‰מ¿ ָרָכיו  ¿„ ּƒב ין  ƒח ַמב¿ ינו…  ≈‡ ו¿

ל  ָכּ ˙ו…  ‡ו…  ׂ̆ ַחפ≈ּ י¿ ּלּו  ƒפ‡ֲ  , ירו… ּƒַמכ ינו…  ≈‡ ו¿ ן  עו… מ¿ ׁƒ̆ ל¿  ׂ̆ ַחפ≈ּ ַ‰מ¿

ל…‡  ו¿ לו…  ¿̂ ∆‡  ‡ 55ָיבו… ים  ƒָעמ פ¿ּ  ‰ ָמּ ַכּ י  ּƒכ ‰ּו,  ≈‡ ָ̂ מ¿ ƒי ל…‡  ם  ַ‰ּיו…

י„  ƒמ ָּ̇ ב  ׁ≈̆ ‰ּו‡ חו… ׁ∆̆ י 56 ּƒף-ַעל-פ‡ַ ,‰ּ ן ָ‰ָ‡ָ„ם ַ‰ז∆ ‰ּו; כ≈ּ יר≈ ּƒַיכ

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ יָון  , 57כ≈ּ י‚ו… ׂ ּƒ̆ ב, ל…‡ ַי ‰ ַ‰ּטו… ׂ ≈̆ ׂ̆ ַמֲע ַחפ≈ּ ‰ ּומ¿ ׂ ∆̆ ֲע ַמ‰ ַיּ

 . נו… רו… ס¿ יר ח∆ ּƒַמכ

ב  ׁ≈̆ חו… ו¿  , ּבו…  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ָ‰ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ ַע  ≈„ יו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ ו¿
י‚  ׂ ּƒ̆ ַ‚ם ‰ּו‡ ל…‡ ַי ˙, ו¿ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒמ ח…ז ב¿ּ ¡‡ ל∆ ם ו¿ ∆‰ ‡˙ מ≈ ≈̂ ָל

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ  ׂ̆ ַחפ≈ּ ל¿ ל  ּ ≈̂ ַע ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆ ֲחַמ˙  58מ≈ ר,  ָׁ̆ ַ‰ָיּ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ָיָמיו  ל  ָכּ

בי‡ורים
‡ינו מכיר חסרונו. אדם שחולה ואינו מודע לכך, הרי כל זמן שלא נודע   ̆.54
לו על חוליו - לא ילך לדרוש ברופאים, כמו כן אדם שאינו מכיר בחסרונותיו 
ובדרכיו המגונים, הרי לא יתקן את עצמו מאחר ואינו מודע שזקוק הוא לכך. 
55. יבו‡ ‡ˆלו ול‡ יכיר‰ו. כמה פעמים יעמוד שמעון סמוך לראובן ובכל 
56. ˘‰ו‡ חו˘ב ˙מי„ מ‰  ואינו מכירו.  יזהה אותו מאחר  זאת ראובן לא 
57. כיון  יע˘‰. הוא מתבונן תמיד מה עליו לעשות כדי להשיג את הטוב. 
˘‡ינו מכיר חסרונו. כי בכדי להשיג את הטוב המושלם אפשר רק לאחר 
שעקר והסיר את הרע שבו, בבחינת ׳סור מרע ועשה טוב׳, ולכך כל זמן שאינו 
לא  הרי  המגונות,  ובאורחותיו  הרעות  במידותיו  ואינו מבחין  חסרונו  מכיר 
58. מחמ˙ ˘מ˙עˆל  יעקרם ולא יסירם ממנו וממילא לא ישיג את הטוב. 

שתי  הם  הלשונות 
טובות  אזהרות 
הנה  כי  מאד.  ומועילות 
הוא  במעשים  הפשפוש 
כלל  על  לחקור 
בו,  ולהתבונן  המעשים 
מעשים  בהם  הנמצא 
אשר  יעשו  לא  אשר 
פי  על  הולכים  אינם 
כי כל  וחוקיו,  ה׳  מצוות 
 – מאלה  ימצא  אשר 
אך  העולם.  מן  יבערם 
החקירה  הוא  המשמוש 
אפילו במעשים הטובים 
ולראות  לחקור  עצמם, 
היש בענינם איזה פניה 
(כגון  טובה  לא  אשר 
שבח  להשיג  כוונה 
להרויח  או  מבני-אדם 
ממון) או איזה חלק רע 
(כגון מעשה טוב שעלול 
לצאת ממנו נזק בעתיד 
או שיש בו הפסד לזולת 
שיצטרך  וכדומה) 
חלש  או  הוא  וחזק  הטוב  לבחון  בבגד  כממשמש  זה  והרי  ולבערו.  להסירו 
ובלוי, כן ימשמש במעשיו לבחון תכונתם (ענינם ותוכנם) בתכלית ההבחנה 
(בהבחנה מדוקדקת עד קצה היכולת) עד שישאר (האדם בעל המעשים) זך 

ונקי (ללא פניות וחלקים רעים במעשיו)״.

ָמ˙ו…  ׁ¿̆ ƒנ  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ָ‡ז  ו¿ ּנּו,  מ∆ּ ƒמ ים  ƒ‚י ּƒס‰ַ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒ̃ ‡ל… ‰ ל≈ ָ̃ ּ ָ̃ ֻז רּוָפ‰ ּומ¿ ¿̂

ף  ר≈ ּ…̂ ַל  ‡ ≈̂ ּ ַוי≈ ף,  ס∆ ָכּ ƒמ ים  ƒ‚י ƒס "ָ‰‚ו… 

ים,  ƒ‚י ּƒירּו ַ‰ס ƒס ָיּ ׁ∆̆ י" (מ˘לי כ‰, „) כ¿ּ ƒל כ∆ּ

רּוף. ָ̂ י  ƒל ‰ ַ‰כ¿ּ י∆ ¿‰ ƒז י‡ָ

 

ינו…  ≈‡ ו¿ ָ‰ָ‚יו  נ¿ ƒמ ב¿ּ  ‰ נ∆ּ ַׁ̆ ַ‰מ¿ ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ ו¿
 ‚‰ָ נ¿ ƒמ ב¿ּ ז  ח≈ ‡ו… ָח„  ∆‡ ַמן  ז¿ בּוַע,  ָ̃  

 ‚‰ָ נ¿ ƒו… מ˙ ‡ו… ˜ מ≈ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒָח„ מ ַמן ‡∆ ּוז¿  ‰ ז∆

 ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ָכָכ‰  ו¿ ר,  ַ‡ח≈  ‚‰ָ נ¿ ƒמ ז  ח≈ ‡ו… ו¿

 ı ָחפ≈ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם  ל¿  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ָלם.  עו… ל¿

ל…‡  ּכו… ו¿ ר¿ ַע ַ„ּ ≈„ ינו… יו… ≈‡ יר ו¿ ƒל ע ∆‡ ˙ כ∆ ָלל∆

˙ו…  ‡ו… ים  ƒיכ ƒל ַ‰ּמו… ים  ƒיל ƒב ּׁ¿̆ ‰ַ יר  ּƒַיכ

ַעם  ַפּ ם,  מ≈ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒ69מ ‰ּו‡  ן  ָלכ≈ יָ‰,  ל∆ ≈‡

 ‰ ע∆ ¿̇ ƒי ו¿ ַיֲחז…ר  ו¿ ָח„,  ∆‡ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ך¿  ל≈ י≈ ַ‡ַח˙ 

בי‡ורים
69. מ˘˙ומם. מתבלבל בהליכתו ותועה בדרכו מאחר ואינו מכיר את הדרך 

הסלולה המובילה לעיר.

ל  ָכּ ƒם, מ ƒַני ‡ז¿ מ…ּ ַבּ ׁ∆̆  „ ב≈ ף ַ‰ָכּ ַכּ ף ַבּ ס∆ ַ‰כ∆ּ

ם  ƒ‡ ּלּו ƒי ָטעּו˙. ‡ו… ֲ‡פ י„≈ ƒל ‡ ּלּו ָיבו… ≈‡

ינו…  ≈‡ ם  ƒ‡ ל,  ָ̃ ׁ¿̆ ƒמ ּוב¿ ף  ס∆ כ∆ ב¿ּ י  ƒ̃ ָבּ ‰ּו‡ 

ב  ָער≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ָר‡ּוי, ‡∆ ל ּבו… ָכּ כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒמ

י  ƒ̃ ָבּ ‰ּו‡  ם  ƒ‡ ֲ‡ָבל  ים.  ƒ‚י ƒס ּפו…  ַכס¿ ב¿ּ

ל ּבו…  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒף, ּומ ס∆ ל ּוַבכ∆ּ ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ל - ַבּ כ…ּ ַבּ

ָר‡ּוי  ָכּ ם  ל≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ66מ ‰ּו‡  ָ‡ז   - ָר‡ּוי  ָכּ

 ‰ ָמּ ּ ƒ„ ן  ָלכ≈ ל.  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ַבּ ם  ל≈ ָׁ̆ ו¿ י  ƒ̃ ָנ ף  ס∆ כ∆ּ

י˜  ּ ƒ„ ּ ַ̂ י ַ‰ ּƒָחר, כ ב¿ ƒף נ ס∆ כ∆ י˜ ל¿ ּ ƒ„ ַ̂ ן  ו… ׁ̆ ל¿

ָכל  ו¿ ָ‰ָרע  ו¿ ב  ַ‰ּטו… יר  ּƒכ‰ַ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂

ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ּול¿ ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

‚ּופו…  67ב¿ּ ַח  ר≈ טו…  ˙ יו… ¿‰ ƒל ו¿ ָר‡ּוי,  ָכּ ן  ∆‰ ָבּ

ח…ז  ¡‡ ל∆ ו¿ ּו˙  ׁ̆ פ¿ּ ּƒט‰ַ ַלֲעז…ב  ָמ˙ו…  ָחכ¿ ּוב¿

 ˙ בו… ֲערו… ַּ̇ יר  ƒס‰ָ 68(ז)ּול¿ בּוָנ‰  ּ¿̇ ַבּ

˙ערובו˙  ול‰סיר  ז. 
‰סי‚ים ממנו. ה׳מסילת 
ג)  מבאר  (פרק  ישרים׳ 
בבדיקת  שלבים  שני 
לדחות  א.  המעשים: 
ב.  הרעים.  המעשים 
לזכך המעשים הטובים. 
וז״ל: ״הנה הרוצה לפקח 
הנה  שתים  עצמו,  על 
ההשקפות הצריכות לו: 
מהו  שיתבונן  האחת, 
שיבחר  האמיתי  הטוב 
בו האדם והרע האמיתי 
שינוס ממנו. והשניה, על 
הוא  אשר  המעשים 
הם  אם  לראות  עושה, 
מכלל  או  הטוב  מכלל 
הרע... ודבר זה הודיעונו 
באמרם  ז״ל  חכמינו 
לו  ״נוח  יג):  (ערובין 
יותר  נברא  לאדם שלא 
ועכשיו  משנברא, 

ששני  ותראה  במעשיו״.  ימשמש  לה:  ואמרי  במעשיו;  יפשפש   – שנברא 

בי‡ורים
אבן המשקולת ששוקלים כנגדה בשתי כפות המאזניים, האבן מכאן והכסף 
פחות.              ישקול  הכסף  גם   - הגדולה  במקום  הקטנה  האבן  יקח  ואם  מכאן, 
ב‚ופו   .67 נקי...  כסף  דהיינו  כראוי  תשלום  מקבל  כר‡וי.  מ˘˙לם   .66
יצרו  לכבוש  הרעות,  מידותיו  על  להתגבר  בגופו  להתאמץ  הן  ובחכמ˙ו. 
ולהכניע תאותו, והן להשתמש בחכמתו ולהבחין בשכלו במדות הרעות כדי 
אדם  צריך  טוב  במעשה  גם  ‰סי‚ים.  ˙ערובו˙  ול‰סיר   .68 מתוכו.  לבערן 

לבחון שהמעשה יהיה זך ונקי ושלא יהיה מעורב בו משהו מהרע.

הגאוה  כמדת  רעות 
שמים.  יראת  מונעות 
בל  אפו  כגובה  ״רשע 
ד)  י,  (תהלים  ידרוש״ 
אני  סבור  המתגאה 
ואפסי עוד, ואינו מסוגל 
מלכות  עול  עליו  לקבל 
מדת  כן  שמים. 
מדה  ה׳קשה-עורף׳ 
ועקשן  מאד,  עד  מגונה 
רצונותיו,  פי  על  רק  חי 
דבר  לשמוע  מוכן  ואינו 
אפילו  המפריע  חכמה 
להנחותיו  במעט 

ורצונותיו המוקדמות.
בשלח  בפרשת  ומצינו 
״וילונו העם  טו):  (שמות 
מה  לאמר  משה  על 
ה׳  על  ויצעק  נשתה, 
        - נסהו״  ״ושם  וברש״י  נסהו״,  ושם  ומשפט  חק  לו  שם  שם  עץ...  ה׳  ויורהו 
רחמים  עלינו  בקש  יפה  בלשון  במשה  נמלכו  שלא  ערפו  קשי  וראה  לעם 
ישראל             מכלל  התורה  תובעת  נתלוננו״.  אלא  לשתות  מים  לנו  שיהיה 
ואף           הקב״ה.  על  התלוננות  לכדי  אותם  הביאה  זו  מדה  ׳קשה-עורף׳,  מדת 
מכל          הקב״ה,  נסי  בעיניהם  הכל  וראו  סוף  ים  קריעת  לאחר  מיד  שהיו 
נותנת           וברורה, כי המדה אינה  מקום הקשיות מפריעה להתלמדות פשוטה 
שאפילו                  עצמו,  על  זאת  לראות  יכול  ואדם  רצונותיו.  על  לותר  לו 
מאשר  שונה  להתנהג  עליו  משפיעות  אינם  בעיניו  שראה  ברורים  דברים 

הורגל.
וכמו כן כל המדות כולם מפריעים ליראת שמים. ולכן כדי להשיג יראה חייב 

לעקור מקרבו את מדותיו הרעות. 
ט. ו‡ם ˙˙יר ˜˘ר ‰יר‡‰ יב„לו ממך כל ‰מ„ו˙ ‰טובו˙. מצאנו שיראת 
להשגת  והאמצעי  היסוד  היא   - עצמה  בפני  מצוה  היותה  מלבד   – שמים 

 ׁ̆ י ƒ‡ ל ָכּ י  ּƒל, כ ַלכ…ּ יַע  ƒ„ ‰ו… ׁ̆ ל¿ י≈ ן  ָלכ≈
י  י„≈ ƒל ו…  ׁ̆ ַנפ¿ י‡  ƒב‰ָ ל¿  ‰ ∆̂ ָ‰רו…

ב  ָער≈ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂  ,˙ בו… ַ‰ּטו…  ˙ ּ„ו… ƒמ

י  ּƒכ ,‰ ּ„ָ ƒּומ ‰ ּ„ָ ƒל מ ם ָכּ ƒם ע ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי

ל  ˙ ָכּ ∆̃ ז∆ ח¿ ר ַ‰ַמּ ׁ∆̆ ∆̃ י‡  ƒ‰ ם ּׁ≈̆ ‰ַ ˙‡ַ ר¿ ƒי

יסּו‰ּו  ƒנ כ¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ַלחּוט  ָמ‰  „ו… ו¿  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

רּו  ׁ¿̆ ָ̃ ו¿  ,˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ י  ר≈ חו… ך¿  ˙ו… ל¿

ל  ָכּ י˜  ƒז ַ‰ח¿ ל¿ י˙ו…  ּƒ̇ ח¿ ַ̇ ב¿ּ ים  ƒר ָׁ̆ ¿̃

 ˜ ≈̇ ָנּ ƒ‰ ב¿ּ י  ּƒכ  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡  -  ˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ

ך¿  ָכּ  ,˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ ל  ָכּ לּו  פ¿ּ ƒי ר  ׁ∆̆ ּ ∆̃ ‰ַ

 ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ  ˙ ∆̃ ז∆ ח¿ ַ‰ַמּ י‡  ƒ‰  ‰‡ָ ר¿ ּ ƒי‰ַ

לּו  ¿„ ָבּ ƒי  ,‰‡ָ ר¿ ּ ƒי‰ַ ר  ׁ∆̆ ∆̃ יר  ּƒ̇ ַּ̇ ם  ƒ‡ (ט)ו¿

ן  כ≈ ו¿ י  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ַבּ ן  כ≈ ו¿ ר,  ַ‡ח≈ ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ

ָחָכם:  ‡ ּבו… ָ‡ַמר ‰∆ ≈̂ ּיו… ַעל ַכּ י. ו¿ ƒיע ƒב ר¿ ָבּ

ר ל…‡  ׁ∆̆ ּנּו, ֲ‡ ע∆ ּ ַי‚¿ ּ¿̇ ים  ƒיל ƒס "70ֲעַמל ַ‰כ¿ּ

טו).  י,  (˜‰ל˙  יר"  ƒע ל  ∆‡  ˙ כ∆ ָלל∆ ָיַ„ע 

ים                    ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַעל  מ…ל  ַלח¿  ׁ̆ י≈ ָכך¿  ל¿

ָ„ם  ַלמ¿ּ ל¿  ,‡ ו¿ ָּׁ̆ ‰ַ י  ל≈ ַ‰ב¿ ב¿ּ ים  ƒבּוע ‰ַ71ט¿ּ

ם  ƒַני ‡ז¿ ַ‰מ…ּ ר  ׁ∆̆ י… ו¿ ל  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ  ˜ ∆„ ∆̂

ים,  ƒר ָׁ̆ ים ַ‰י¿ ƒָרכ ּ ם „¿ ˙ ָל‰∆ רו… ‰ו… ף ּול¿ ס∆ יַנ˙ ַ‰כ∆ּ ƒח יָעם ב¿ּ ƒ„ ‰ו… ּול¿

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ‰ ָלּ ƒס 72מ¿ ָחָנ˙ו…  ַ‰ב¿  ˙ ַלּ ƒח ¿̇ ּƒב ָ‰ָ‡ָ„ם  ר…ר  ב¿ ƒי ַמַען  ל¿

‰ּו‡  ו¿ ָב‰,  ַ‰ּטו… ל  ָכּ ם  ָׁ̆ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ן  ׁ≈̆ „ָ ו¿ ַרֲעָנן  ם  ָמ˜ו… ל¿ ‰ּו  י‡≈ ƒב ּ¿̇

‰ּו‡            ו¿ ים,  ׂ ƒ̆ ֲע ַ‰ַמּ ל  ָכּ ף  73סו… ‰ּו‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ם,  ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי

ָ‡ָ„ם,  ל  ָכּ ƒמ ל  ≈‡ ו… ׁ̆ מו…  ׁ¿̆ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ָל‰  ≈‡ ּׁ¿̆ ‰ַ74

 "‰‡ָ ר¿ ƒי ל¿ ם  ƒ‡ י  ּƒכ  , ך¿ ָמּ ƒע מ≈ ל  ≈‡ ׁ…˘ יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰ "ַמ‰  יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

 ‰‡ָ ר¿ ּ ƒ(ח)ַ‰י י  ּƒ̇ ל¿ ּƒב ב  ָׁ̆ ח¿ נ∆  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע ּום  ׁ̆ ין  ≈‡ ו¿ יב),  י,  („ברים 

ָר‰. ‰ו… ַ‰ט¿ּ

‰ט‰ור‰.  ‰יר‡‰  ח. 
יחזקאל׳  ׳אור  בספר 
עו)  עמוד  ומוסר,  (יראה 
יראת  להשיג  כדי  כתב: 
ראשית  חייב  שמים 
הענינים  מנפשו  לעקור 
ליראה.  המפריעים 
ורצונות  תאוות 
מתנגדות  עולם-הזה 
ליראת שמים, וכן מדות 

בי‡ורים
70. עמל ‰כסילים ˙י‚ענו. כסילותם גורם להם עמל המיגען, אשר לא למדו 
דרכי מבואות העיר (ללכת בדרך כבושה, וטורח הרבה) ומתיגע ליכנס דרך 
פחתים ובצעי המים ויגע בטביעות רגליו בבוץ (רש״י). 71. ‰טבועים ב‰בלי 
בהם  שאין  בהבלים  ושרויים  ממש,  בהם  שאין  בדברים  השקועים  ‰˘ו‡. 
73. סוף כל ‰מע˘ים. תכלית כל  72. מסיל‰. דרך סלולה וישרה.  תכלית. 
דבר ככתוב בסוף קהלת: ׳סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו 

שמור כי זה כל האדם׳. 74. ‰˘‡ל‰. הבקשה אשר ה׳ מבקש מכל אדם.

והדעה, והוא מסור בידי 
מסור  יצרו  ואין  יצרו 
שיהא  יתכן  לא  בידו, 
שבין  במצוות  שלם 
ואם  למקום,  אדם 
ידועה  במדה  מקיימן 
שאינו  מפני  רק  הוא 
התנגדות  בהן  פוגש 
המדות  אחת  מטעם 
בהפגשו  אבל  המגונות, 
לא  שלהן  בהתנגשות 
תעמוד יראתו בפניהן״!

 - מתוקנות  מדות  ללא 
אי אפשר להיות שלמים 
אדם  שבין  במצוות  אף 
למקום, ואם אם נראה לעין שמקיים מצוות בשלמות הוא רק מפני שלא בא 

לידי נסיון, ואילו בא לידי נסיון לא היה עומד בו!  
ואין  לתורה  לעלות  אותו  שמכבדים  חרד  דוגמא:  איש״  ה״חזון  לכך  ומביא 
הכיבוד מספיק לו לפי מעלתו ולכן הוא אינו עולה – מידת הכבוד שבו גרמה 

לו לעבור על: ״ועוזבי ה׳ יכלו״ – זה שקורין לו לעלות לתורה ואינו עולה.
האדם הזה מקולקל בשורשו שיצר הרע שופטו וכל עשיית מצוותיו הן פרי 
ההרגל המתאימות לכבודו ולתאוותיו ולהלך חייו, אך נסו לפגוע בו כי אז 

תתהפך הקערה על פיה! 

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ּון  ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿

ל                  ָיכו… ָחָכם  ∆‰  ,˙ ָרעו… ו¿  ˙ בו… טו…

יל  ƒס ַ‰כ¿ּ ו¿  ,˙ בו… טו… ל¿  ˙ ָ‰ָרעו…  ˙ ו… ׂ̆ 75ַלֲע

.˙ ָרעו… ˙ ל¿ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒ76מ ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע

ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒמ ינו…  ≈‡ ו¿ ך¿  ׁ∆̆ ח… ַבּ ך¿  ל≈ ‰ו… ׁ∆̆ י  ƒמ
 ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ∆‡  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ּון  ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿

ן  ‚ו… יו, כ¿ּ ָ̇ ֻכּיו… ל ז¿ ˙ ָכּ ∆„ ַ‡ב∆ּ ‰ ַ‰מ¿ ּ„ָ ƒּבו… מ

ר            ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ב¿ּ  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒ‰ַ77מ

בי‡ורים
75. לע˘ו˙ ‰רעו˙ לטובו˙. להשתמש עם המדות הרעות למטרה טובה, כגון 
הגאוה  במדת  וכן  חכמה׳.  תרבה  סופרים  ל׳קנאת  להשתמש  הקנאה  במדת 
במדת  כגון,  לרעו˙.  טובו˙  מ„ו˙   .76 ה׳׳.  בדרכי  לבו  ל׳ויגבה  להשתמש 
ובמדת אהבה, ישתמש לאהוב את  הרחמנות ישתמש לרחם על האכזרים. 
טובים,  ובמעשים  בתורה  אף שהוא מלא  במע˘יו.  ‰מ˙‚‡‰   .77 הרשעים. 
מכל מקום אסור לו להתגאות בכך, כשכל כוונתו בזה להתגדל ולהשתרר על 

בני אדם. 

ין  ≈‡ ׁ∆̆ ּוכ¿  ,˙ בו… טו…  ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ ָך  מ¿ּ ƒמ

ָר‰  ו… ּ̇ ָך  ָי„¿ ין ב¿ּ ≈‡ ,˙ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒָך מ ָי„¿ ב¿ּ

לּוָי‰  ּ¿̇ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ל  ָכּ י  ּƒ(י)כ  ,˙ וו… ¿̂ ƒּומ

״ותיראן  טובות.  מידות 
האלקים  את  המילדות 
דבר  כאשר  עשו  ולא 
מצרים  מלך  אליהן 
הילדים״  את  ותחיין 

(שמות א, יז). ובמסכת סוטה (יא:) דורשת הגמרא: ״ותחיין את הילדים – תנא 
לא דיין (למילדות) שלא המיתו אותן (את הילדים) אלא שהיו אף מספיקות 
להם מים ומזון״ (ומסייעות להחיותם, דהיינו שהיו מחביאות אותם בבתיהן 

ומגדלות אותם. רש״י).
מסירות נפשן של המילדות מוכיחה בלי ספק על מידותיהן הטובות ועל טוב 
ליבן. מדוע אין התורה מדגישה תכונות אלו? מדוע הזכירה התורה רק את 

יראת האלקים שלהן?
בספר ׳זכרון מאיר׳ מבאר, שמכח מידות טובות לבד לא היו המילדות יכולות 
הם  המלך  צו  הפרת  מתוך  כאלה  נפלאים  מעשים  שעשו.  מה  את  לעשות 
יכול  אלקים  ביראת  שספוג  מי  רק  אדם.  שבכח  ההטבה  מגבול  למעלה 
להתעלות להנהגה כזו ולהתעלם מן הסכנה הגדולה. לפיכך קבעה התורה 
את הגורם האמיתי: ״ותראין המילדות את האלקים״! ולכן - ״ולא עשו כאשר 

דבר אליהן מלך מצרים ותחיין את הילדים״.
נאמר  לא  כאן  גם  בתים״.  להם  ויעש  האלקים  את  המילדות  יראו  כי  ״ויהי 
״כאשר הטיבו עם הילדים״, אלא ״כי יראו״, ללמדך כי השכר של ״ויעש להם 
בתים״ בא עבור היראה.  הן יראו את ה׳ ולפיכך זכו לבתים של תורה ויראה, 
בתי  אמר  חד  ושמואל,  ״רב  (יא):  סוטה  במסכת  כדאיתא  מדה.  כנגד  מדה 
כהונה ולויה – אהרן ומשה. וחד אמר: בתי מלכות – דוד נמי ִמִמְרָים קאתי״. 

י. כי כל ‰˙ור‰ ˙לוי‰ ב˙י˜ון ‰מ„ו˙. כתב הגר״א (באבן שלמה פ״א): ״כל 
עבודת ה׳ תלוי בתיקון המדות, וכל החטאים מושרשים במדות, ועיקר חיות 

האדם הוא להתחזק תמיד בשבירת המדות, ואם לאו למה לו חיים״. 
כתב ה״חזון איש״ זצ״ל (אמונה ובטחון פ״ד אות ה-ו): ״מן המונחים הקיימים 
כי תיקון המדות מתיחס לאלה המצוות שהם בין אדם לחברו, וחובת היראה 
בשביל מצוות שבין אדם למקום יתברך, ומן המונח הזה קיימת הדעה כי יש 
בני אדם שלמים במצוות שבין אדם למקום יתברך וחסרים בתיקון המדות 
אל  לחודר  באמת  קיימת  זו  דעה  אין  אמנם  לחברו.  אדם  בין  רעים  והם 
פנימיות חזיון הזה. כי האמת, זה שמדותיו כברייתן ולא הותקנו על פי המוסר 

ר. ַ‡ח≈ ˙ ל¿ ƒי ר ַ‰ַבּ כ≈ ן, ּומו… מו… ט¿ ַע ַ‰ַמּ ≈„ ינו… יו… ≈‡ , ו¿ י˙ו… ב≈ ב¿ּ

 

 ‰ ּ„ָ ƒָכל מ , ו¿ ּזו… ƒמ ‰ ָנּ ֻׁ̆ יו זו… מ¿ ָ̇ ּ„ו… ƒר…ב מ י ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ ּƒן כ נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰
ָכ‡ן  ו… ל¿ ּ̇ כ¿ ַׁ̆ ַע˙ ָ‰ָ‡ָ„ם, זו… מו… ּ„ַ ˙ פ∆ ר∆ ‰ 81טו… ּ„ָ ƒּומ 

ַחר         ב¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ ָכל  ל¿ עו…  ּ ַסי¿ מ¿ ָ‰ָרע  ר  ∆̂ י≈ ו¿ ָכ‡ן,  ל¿ ו…  ּ̇ כ¿ ַׁ̆ מו… זו…  ו¿

ר,  ָבּ ¿„ ּƒמ ַבּ ך¿  ל≈ ‰ו… ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם  ל¿  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿  .‰ּ ָבּ ׁ∆̆ חּו˙  ‰ַ82ָפּ

 ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ו¿ ים  ƒב ≈‡ ּוז¿ ים  ƒר מ≈ ּונ¿  ˙ ַוֲ‡ָריו… ים  ּƒב ּ„ֻ ּבו…  ים  ƒע ¿‚ ּופו…

ל  ם ָכּ ƒם ע ח≈ ָלּ ƒ‰ יָניו ּול¿ ˜…ַח ע≈ פ¿ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂  ‰ּ ׁ̆ ַ‰ז∆ י ƒ‡‰ָ .ים ƒ̇ י ƒח ׁ¿̆ ַמ

פּו‰ּו  ר¿ ט¿ ƒי ָח„,  ∆‡ ַ‚ע  ר∆ יָניו  ע≈ ים  ƒַיֲעל ם  ƒ‡ ו¿ ָח„,  ∆‡ ו¿ ָח„  ∆‡

ֲ‡ָו‰  ַּ̇ ‰ַ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ ָ‰ָרעו… יו  ָ̇ ּ„ו… ƒמ ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ך¿  ָכּ ים.  ƒ̃ י ּ ƒז ַ‰ַמּ

ּבו…  ƒל ב¿ּ  ˙ לו… ּ ¿‚ ל¿ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ן,  ∆‰ ָבּ  ‡ ≈̂ ַכּיו… ו¿ ַעס  ַ‰ַכּ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ו¿

     ˙ מ∆ ר ָ‰‡¡ ּבו… ‡ו… ּ ƒל ƒר מ ≈̃ ָע ם, י≈ נ≈ ּ¿̃ ַ̇ י¿ ל…‡  ם ו¿ ַעל≈ּ ¿̇ ƒי ם  ƒ‡ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇

י„"  ƒמ ָ̇ י  ּ ƒ„ ¿‚ נ∆ ל¿ י ‰'  ƒ̇ י ּ ƒו ׁƒ̆ 84" ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿  . ך¿ ׁ∆̆ ח…  ׁ̆ ָימ≈ 83ו¿

(˙‰ילים טז, ח).

בי‡ורים
תמיד  שתלך  הגר״א:  פירש  רגליהם״,  בעפר  מתאבק  והוי  לחכמים,  ועד 
אחריהם, כמו שנאמר (משלי י״ג) הולך את חכמים יחכם, ומשלו לחנוני מוכר 
בשמים שנשאר האבק בו. ובפרקי דר״א (פכ״ה) מסיים על משל זה: כך כל מי 
שהולך עם הצדיקים לוקח מדרכיהם וממעשיהם הטובים. ובאדר״נ (ו׳): בזמן 
שתלמיד חכם נכנס לעיר אל תאמר איני צריך לו, אלא לך אצלו. 81. טורפ˙ 
ומושכתו אליה.                דעתו של האדם  ונוטלת את  חוטפת  כל מדה  „ע˙ ‰‡„ם. 
82. ‰פחו˙ ˘ב‰. שיבחר בצד השלילי ביותר שבה. 83. וימ˘ חו˘ך. יהיה 
לבו חשוך מאד. 84. ˘וי˙י ‰' לנ‚„י. תמיד אחשוב כאילו ה׳ עומד נגדי ורואה 
מעשי. ומסיים הפסוק ״כי מימיני בל אמוט״, כי בעבור זה יעמוד מימיני לעזור 

 . נו… לו… ¿̃ ּƒב  „ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒּומ רו…  ל ֲחב≈ ׁ∆̆ נּו˙  ¿‚ ּƒב י„  ƒמ ָּ̇ מו…  ¿̂ ַע  ‰ ַיפ∆ּ 78ּומ¿

 ׁ̆ י≈ ו¿ ח,  ָבּ ֻׁ̆ ן מ¿ ƒַיי י˙  ƒָחב  ‡ ַמל≈ּ מ¿ּ ׁ∆̆ י  ƒמ ‰ ל¿ מ∆ ּ„ו… ׁ̆ ַ‰‰ּו‡  י ƒ‡‰ָ ו¿

ן  ƒי ַ‰ַיּ ל  ָכּ ‡ַב„  י…ּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡ ָטן,  ָ̃ ב  ∆̃ נ∆ י˙  ƒָחב ∆‰ י˙  ּƒ̇ ח¿ ַ̇ ב¿ּ

 ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ ך¿  ָכּ  ; ˙ו… ‡ו… ם  ּ…̇ ס¿ ƒי ל…‡  ם  ƒ‡ ָטן  ָּ̃ ‰ַ ב  ∆̃ ּ נ∆ ַבּ ח  ָבּ ֻׁ̆ ַ‰מ¿

י  ≈„ ַעל-י¿ ל  ַ‰כ…ּ  „ ַ‡ב≈ּ י¿ ָר‰,  ו… ּ̇  ‡ ָמל≈ ‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,‰ּ ַ‰ז∆

ם  ≈‰ ים  ּƒַעט ּומ¿ ָנּ‰.  ּ ¿̃ ַ̇ ל¿  ׁ̆ ָיחּו ל…‡  ם  ƒ‡ ַ‰ז…ּ‡˙  ָ‰ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

מו…  יר, ּוכ¿ ּƒכ‰ַ ים ל¿ ƒין ֲחָכמ ≈‡ ׁ∆̆  ׁ̆ ˙. י≈ מ∆ ים ָ‰‡¡ ƒיר ּƒכ ָלם ַ‰ַמּ עו… ָבּ

ל…‡  ך¿  ָכּ ם,  ֻסָלּ ב¿ּ  ˙ ַלֲעלו… ל  ָיכו… ָליו  ַר‚¿ י  ּ≈̇ ׁ¿̆ טּוַע  ָּ̃ ‰ַ ין  ≈‡ ׁ∆̆

‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ בּוָנ‰.  ּ¿̇ ּבו…  ין  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿  ˙‚ַ ר≈ ַמ„¿ ב¿ּ  ‰ ַיֲעל∆

ל  ָכּ ים  ׂ ƒ̆ ָיּ ׁ∆̆ ַע„  עּוָריו  נ¿ּ ƒמ ָלם  ָ‰עו… ֲ‡ַו˙  ַ̇ ב¿ּ ע  ַבּ ט¿ ƒנ ו¿ ָחָכם, 

ל  ּ‚ַ י ֻ‰ר¿ ּƒרו… ָ‰ַרע, כ ¿̂ ƒן י ˆו… ˙ ר¿ ו… ׂ̆ ַלֲע ֲ‡ָו˙ו… ו¿ ַּ̇ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ָמ˙ו… ל¿ ָחכ¿

 , ו… ׁ̆ ַנפ¿ ב¿ּ ים  ƒבּוע ¿̃ ם  ≈‰ ׁ∆̆ ַע„  ים  ƒָרע‰ָ ים  ׂ ƒ̆ ֲע ַמּ ַבּ עּוָריו  נ¿ּ ƒמ

ׁ̆ ּבו…  ּ י≈ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ˙. ו¿ ׁ̆ ָ‰ֲעו…נו… ח ָי˜ּו ַפּ ƒט 79מ ל≈ ָמּ ƒ‰ ‡…„ ל¿ ‰ לו… מ¿ ׁ∆̆ ָ̃ ו¿

ים, ַ‡ך¿ ל…‡ ָ‰ָי‰  ƒב ים טו… ƒָרכ ¿„ ּƒך¿ ב יל≈ ı ל≈ ַ‚ם ָחפ≈ יר ו¿ ּƒכ‰ַ ָמ‰ ל¿ ָחכ¿

ים,  ƒר ָׁ̆ ים ַ‰י¿ ƒָרכ ּ ¿„‰ַ ָמ‰ ו¿ ם ַ‰ָחכ¿ ∆‰ מ…ַע מ≈ ׁ¿̆ ƒים ל ƒל ַ‰ֲחָכמ ∆̂ ≈‡80

ן  מו… ׁ̆ לו… ַמט¿ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ ‰ ל¿ מ∆ „ו… ים. ו¿ ּƒכ ַׁ̆ ַמֲח ך¿ ב¿ּ ל≈ ך¿ ‰ו… ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒּומ

בי‡ורים
78. ומיפ‰ עˆמו ˙מי„ ב‚נו˙ ˘ל חברו. עורך מעשיו הטובים וחכמתו למול 
מעשי חבירו או חכמתו כדי שמתוך כך יראה שהוא מכובד וחבירו בזוי, נמצא 
מתפאר בחסרונותיו של חברו ובסכלותו, וזהו ״מתכבד בקלון חברו״, שעל ידי 
השוואה זו מכבד את עצמו בגנות חברו. 79. מפח י˜ו˘. ממלכודת המוקש 
של רשת העוונות. 80. ‡ˆל ‰חכמים. במסכת אבות (א, ד): ״יהי ביתך בית 

יַע  ּ ƒ‚ַי ָניו, ו¿ ס ָבּ נ≈ יַפר¿ ƒל ו כ≈ּ ַכל¿ ך¿ ַ‰ּלּוַח י¿ ו… ּ̇ ƒיו, ּומ ָ̇ בו… חו… ָרָכיו ו¿ ¿̂ ּו

י  ּיּור≈ ƒ̂ רּו ּבו…  ּ י¿ ַ̂ ים י¿ ƒיל ƒס ב ָ‰ָ‡ָ„ם: ַ‰כ¿ּ ך¿ ל≈ ָל‰. ָכּ „ו… ּ ¿‚ ˙ ל∆ ע∆ ˙ו… ל¿

ם  ָבּ ƒּו ל‡ יַמל¿ּ ƒן, ו ל 92ָוָ‡ו∆ ב∆ י ‰∆ ≈̃ ּו ּ̃ ƒבּו ָעָליו ח ּ¿̇ כ¿ ƒי ר, ו¿ ∆̃ ׁ∆̆ ל ו¿ ב∆ ∆‰

ב  ַּ̇ כ¿ ƒם מ ָבּ ƒבּו ַעל ל ּ¿̇ כ¿ ƒי ים  ƒיל ּƒכ ׂ ¿̆ ַ‰ַמּ ו¿ י˜;  ƒָור ל  ב∆ ∆‰ ˙ בו… ָׁ̆ ַמֲח

˙, ַע„  ּ„ו… ּƒַמ˙ ַ‰מ ָחכ¿ ˙ ו¿ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ ‰ַ „ סו… ‰ּו‡ י¿ ׁ∆̆ ים,  ƒ‰…ל ¡‡

ַנ˙  ָוּ ַכּ  ‰ ָ̇ ָ‰י¿  ‰ ָלז∆ ו¿ יַע.  ƒ̃ ָ‰ָר ז…ַ‰ר  כ¿ּ ם  ָ̇ ו… ׁ̆ ַנפ¿ ירּו  ƒ‰ ַיז¿ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

ם ַעל לּוַח  ב≈ ¿̇ ָכּ יָך,  ∆̇ ע… ב¿ּ ¿̂ ם ַעל ‡∆ ר≈ ׁ¿̆ ָ̃ 93" : רו… ָ‡מ¿ ב¿ּ ל…מ…‰  ׁ¿̆

ָך" (מ˘לי ז, ‚).  ב∆ּ ƒל

ַזך¿  ם  ƒ‡ ָנַער,  ר  ַנכ∆ּ ¿̇ ƒי ַמֲעָלָליו  ב¿ּ ם  ּ‚ַ94" ל…מ…‰:  ׁ¿̆ ָ‡ַמר   „ עו…
ַעל  ַמר  ¡‡ נ∆ סּו˜  ַ‰ָפּ  ‰ ז∆ י‡).  כ,  (˘ם   " לו… ע√ ָפּ ר  ָׁ̆ ָי ם  ƒ‡ ו¿  

מו…  כ¿ּ ם.  י‰∆ ≈̇ ּ„ו… ƒמ ר  ָכּ ƒנ ם  י‰∆ עּור≈ נ¿ּ ƒמ י  ּƒ95כ ים,  ƒָער ַ‰נ¿ּ ָחַנ˙  ַ‰ב¿

ם  ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒּומ ,˙ ׁ∆̆ ˙ ב…ּ ּ„ַ ƒם מ ∆‰ ‰ ָבּ ∆‡ ר¿ ƒים נ ƒָער ˙ ַ‰נ¿ּ ָ̂ ¿̃ ƒמ ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ ׁ∆̆

ל  ים ‡∆ ƒט ם נו… ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒָו‰, ּומ‡ֲ ַּ̇ ל ַ‰ ים ‡∆ ƒט ם נו… ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒַעּזּו˙, ּומ‰ָ -

בי‡ורים
בהם  להתבונן  לבך  שים  ‡ˆבעו˙יך.  על  ˜˘רם   .93 ושקר.  עמל  ו‡ון.   .92
י˙נכר  במעלליו  ‚ם   .94 לבך.  במחשבות  היטב  לזכרם  אותם  וחקוק  תמיד, 
בהתנהגותו.                     הוא  תמים  והאם  טהור  האם  להכיר  ניתן  בנערותו  כבר  נער. 
95. כי מנעורי‰ם נכר מ„ו˙י‰ם. במסכת ברכות (מח.) מביאה הגמרא מאמר 
השגור בפי הבריות: ״בוצין בוצין מקטפיה ידיע״, פירוש, כל דלעת ודלעת כבר 
בקטנותה לפי השרף היוצא ממנה בשעת חניטה, ניתן להכיר את איכות הפרי 
כיצד  לדעת  ניתן  בקטנותם  ממעשיהם  אדם  בבני  כן  וכמו  טוב,  יהיה  אם 

יתנהגו לכשיגדלו.

ָ‡ר   ּׁ¿̆ ƒמ ׁ̆ ָמ˙ו… ַחָלּ ָחכ¿ ‚ּופו… ּוב¿ ַל„ ‰ּו‡ ב¿ּ ּנו… ׁ∆̆ ָע‰  ָׁ̆ ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ
ם  ָ„ם ‰≈ ל¿ ָוּ ƒ‰ ם יו… ˙ 86ב¿ּ ּיו… ƒר ל ַ‰ב¿ּ י ָכּ ּƒכ ,˙ ּיו… ƒר ל ‰ַ85ב¿ּ ָכּ

יך¿  ƒר ָ̂ ָמם, 87ֲ‡ָבל ָ‰ָ‡ָ„ם  ¿̂ ַע ים ל¿ ƒע ּ ַסי¿ ים ּומ¿ ƒל כ¿ ‡ו… ים ו¿ ƒכ ל¿ ‰ו…

ָמ˙ו…                ׁ¿̆ ƒנ ל¿ ּון  ּ̃ ּƒ̇ ר  ≈̇ יו… יך¿  ƒר ָ̂ ן  ַ‚ם-כ≈ּ ו¿  , ‚ּופו… ב¿ּ ל  „ו… ּ‚ָ ט…ַרח 

ָ‰ָ‡ָ„ם  י  ּƒכ ים,  ƒב טו… ים  ƒָרכ ּ ¿„ ין  ƒב‰ָ ּול¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿ ן  ּ≈̃ ַ̇ 88ל¿

 ‰ מ∆ 90ּ„ו… ּבו…  ƒל ַ‡ך¿  ָמ‰,  ≈‰ ב¿ ּƒכ  ‚ ≈‰ 89נו…  „ ַלמ≈ּ מ¿ ל…‡  ב¿ּ ˙ו…  ָלּ ƒח ¿̇ ּƒב

 - ׁ̆ פ≈ּ ƒַי„ ט ּ‰ ב¿ּ ם ַ‰ּלּוַח ַ‰ז∆ ƒ‡ ,ב ָעָליו ּ…̇ כ¿ ƒּו‡ מּוָכן ל‰ ׁ∆̆ לּוַח  ל¿

 ‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י ל ו¿ ≈̃ ל¿ ַ̃ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ ים ַע„  ƒי ‰ֲ91ָבל טּוט≈ ר¿ ׂ ƒ̆ ט ָעָליו  ט≈ ר¿ ׂ ַ̆ י¿

ָיָניו  נ¿ ƒע ר  ∆„ ס≈ ָעָליו  ב  ּ…̇ כ¿ ƒי ָחָכם  ∆‰ ֲ‡ָבל   ,„ עו…  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ּבו… 

בי‡ורים
לי ולא אהיה נוטה לנפול. (מצודת דוד). 85. ‰בריו˙. בעלי חיים. 86. ביום 
‰ול„ם ‰ם ‰ולכים. במסכת בבא קמא (סה:) אמר רבא: שור בן יומו (ביום 
שנולד, הרי הוא כבר) קרוי שור, איל בן יומו קרוי איל. והכוונה שעגל משעה 
ובדעתו.                  במהלכו  במאכלו,  עניניו,  בכל  גדול  שור  כמו  הוא  הרי  שנולד 
גדול  טורח  יש  כשנולד  האדם  כלומר,  ‚„ול.  טורח  ˆריך  ‰‡„ם  ‡בל   .87
להוריו בטיפול גופו ובגידולו. 88. ל˙˜ן ‰חכמ‰. ללמדו דרך הישר ולעלות 
במדרגות החכמה. 89. נו‰‚ כב‰מ‰. כאמור בפסוק (בראשית ח, כא) ״כי יצר 
לב האדם רע מנעוריו״. פירוש, כי הרצונות של לב האדם הם רעים מילדותו, 
מהרגע שנולד. ובאיוב (יא, יב) ״ועיר פרא אדם יולד״, ופירש ה׳מצודת דוד׳, כי 
כל אדם כאשר יולד הוא כעיר פרא מבלי חכמה, וכאשר יכין לבו הנה ישכיל. 
90. „ומ‰ ללוח ˘‰ו‡ מוכן לכ˙וב עליו. באבות (ד, כ): ״אלישע בן אבויה 
ניר חדש...״ כשם שדיו  על  לדיו כתובה  דומה,  הוא  ילד למה  אומר, הלומד 
הכתובה על ניר חדש - שעדיין לא כתבו בו - הדיו נבלע ונדבק בו היטב, ואינו 
נמחק לעולם, כמו כן הלומד בעודו צעיר כאשר עדיין לא נחקקו במוחו ענייני 
משתכח.                ואינו  היטב  בו  נחקק  לימודו  לקבל,  פנויים  וליבו  ודעתו  העולם, 

91. ‰בלים. דברים שאין בהם ממש.
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שאז  הזה,  והדיבוק 
כשיהיה זמנה להתפרש, 
מכל  לגמרי  תתפרש 
הולך  הוא  ואם  וכל. 
בדרך טוב, הוא מרחיקה 
מעצמו. והנה בזמן הזה, 
הערלה,  הרחק  שהוא 
הוא  מפיו  היוצא  ההבל 
אחרא  סיטרא  מכניע 
גדולה,  שבירה  ושוברה 
וממשיך הכח של  וחוזר 
שקיבל  התורה 
שנולד.  קודם  בראשונה 
לקבל  שהשלים  וכיון 
לו לעשות,  יש  אז  הכח, 
ולכן הוא חייב במצוות.

מ„ו˙.  ספר  ז‰  י‚. 
ירוחם  רבי  המשגיח 
זצ״ל  ליבוביץ  הלוי 
ממיר כתב (ד״ת ד, לט): 
מאדמו״ר  שמעתי  ״פעם 
על  זצ״ל  מקלם  הסבא 
נזכר  לא  השאלה מדוע 
כל  בתורה  בפירוש 
הענין והחומר של מידות [וכבר עמד על זה רבי חיים ויטאל בשערי קדושה 
ח״א שער ב]. ואם כי מידת הגאוה אמנם נזכרת בתורה, כנאמר ״ורם לבבך 
וגו׳ ״ (דברים ח, יד) ועוד כאלה, אולם מידות הכעס והקנאה וכד׳, אשר הינם 

ים  ƒ̃ ָּ̇ ע¿ 98נ∆ יָנם  ≈‡ ָנ‰  ¿̃ ּ ƒז‰ַ י  ימ≈ ּƒב ֲ‡ָבל 

י  ימ≈ ּƒב ם  ∆‰ ָבּ ָ‰יּו  ּׁ∆̆  ‰ ַמּ ƒמ ל  ַ̃ ב¿ּ

ף,  ס∆ כ∆ּ ַטס  ל¿ ים  ƒמ ּ„ו… ם  ≈‰ ו¿ ֲחרּו˙.  ַ‰ַבּ

 ‰ ֲחֻלָ„ּ ָל‰  ע¡ ∆‰ ו¿ ע  ַ̃ ר¿ ַּ̃ ַבּ ָטמּון  ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

˙ו…  יך¿ ‡ו… ƒר ָ̂  , ָמָנ˙ו… ַ‰ט¿ ך¿  ‡…ר∆ 99ב¿ּ ָעָב‰ 

ַע„   ‰ ָ̃ י ƒר מ¿ ַ‡ַחר   ‰ ָ̃ י ƒר 100מ¿ ף  ס∆ ַ‰כ∆ּ

ך¿  ָכּ  .‰ ∆‡ ַ‰ָנּ ‰ּו  ≈‡ ַמר¿ ל¿ ף  ס∆ ַ‰כ∆ּ ּוב  ׁ̆ ָיּ ׁ∆̆

 , ָ‰‚ו… נ¿ ƒּכו… ּומ ר¿ י ַ„ּ ƒפ ר ָ‰ַלך¿ ל¿ ׁ∆̆ ָ‰ָ‡ָ„ם ֲ‡

 ,˙ רּועו… ּ¿‚‰ַ  ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ י  ≈̃ מ¿ ƒע ב¿ּ ע  ַ̃ ׁ¿̆ ƒנ ו¿

ין  ב≈ּ יל  ּ ƒ„ ַ‰ב¿ 101ל¿ לו…  כ¿ ׂ ƒ̆  § ט̆… ל¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂

יל  ּ ƒ‚ ַ‰ר¿ ּול¿ ר  ‰ו… ַ‰ָטּ ין  ּוב≈  ‡ מ≈ ַ‰ָטּ

 ˙ בּועו… ˙ ט¿ ּ„ו… ּƒיּו ַ‰מ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ָ„‰ ַע„  ֲעבו… ַבּ

. ּבו… ƒל ˙ ב¿ּ ּורו… ׁ̆ ¿̃ ּו

ם  ַּ̇ ח¿ נ∆ ו¿ ב  ַּ̇ כ¿ ƒנ  ˙ ּ„ו… ƒמ ר  פ∆ ס≈  ‰ (י‚)ז∆

בי‡ורים
טמון  שהיה  הזמן  מריבוי  ‰טמנ˙ו.  ב‡ורך   .99 משתנים.  נע˙˜ים.   .98
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לדעת לחלק. 

 ˙ ּ„ו… ƒמ ל  ָכּ י  ּƒכ ַ„ע,  ו¿  .˙ בו… טו…  ˙ ַמֲעלו…

י  ימ≈ ּƒב ּבו…   ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ָ‰ָ‡ָ„ם 

י  ימ≈ ּƒב ָ‰יּו  ם  ≈‰ נּו˙,  ¿̃ ּ ƒז‰ַ ו¿ ֲחרּו˙  ַ‰ַבּ

ַמן ַ‰‰ּו‡  ּ ז¿ ַבּ ֲחרּו˙, ַ‡ך¿  ַּׁ̆ ‰ַ ו¿ „ּו˙  ל¿ ַ‰ַיּ

יָ‡ם  ƒַלֲ‰ב ם ו¿ ָ̇ ‡ו… ַ‰ר¿ ַח ל¿ ל…‡ ָ‰ָי‰ ּבו… כ…ּ

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ƒָער ַ‰נ¿ּ 96ו¿  .‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ‰ַמּ י  י„≈ ƒל

ּיּוַכל  ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ לּו˙, ‡∆ ם ַנב¿ י‰∆ ָל‰ ֲעל≈ ¿„ ּ‚ָ

ָב‰,  ך¿ ַ‰ּטו… ר∆ ּ ל ַ‰„∆ ם ‡∆ ָ̃ י ּƒ̇ ַ‰ע¿ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿

ַח  ם כ…ּ ∆‰ ין ָבּ ≈‡ ל, ו¿ ב≈ּ ַ̃ ם ל¿ ַח ָל‰∆ י נו… ּƒ(י‡)כ

ַי„  ַח˙  ַּ̇ ƒמ ר…ַח  ב¿ ƒל ו¿  ˙‡ ≈̂ ָל ָמ‰  ָחכ¿ ו¿

ל,  ב…ּ ס¿ ƒל ים  ƒיכ ƒר ¿̂ ם  ≈‰ 97(יב)ו¿ ר,  ַיס≈ּ ַ‰מ¿

ל˜בל.  ל‰ם  נוח  כי  י‡. 
על הפסוק (משלי יג, כד) 
מוסר״,  שחרו  ״ואוהבו 
דוד׳:  ה׳מצודת  ביאר 
מייסרו  בנו  את  האוהב 
בעת השחר, רוצה לומר 
יוכל  עת  בילדותו, 
אשר  לכל  לנטותו 

יחפוץ.
(שער  השל״ה  כתב 
אות  האותיות 
והמשילו  דרך-ארץ): 
בעוד  לנטיעה  זה  דבר 
שהיא ילדה יוכל האדם 
כפי  ולישרה  לנטותה 
נתגדל  אם  אבל  רצונו, 
אי  בעקמימות  האילן 
לישרו  לו  אפשר 

אחר-כך, כן משפט הנער.
ובתחילה,  כתב:  להרמח״ל  חיים׳  עץ  ׳דרך  בספר  לסבול.  ˆריכים  ו‰ם  יב. 
הפנימית,  הערלה  אך  ימים.  שמונה  אחר  אותה  בגוף, מעבירים  כשהערלה 
שהיא ערלת הלב, אינה סרה אלא לאחר שלוש עשרה שנים ויום אחד, ולכן 
כל אותו הזמן הוא פטור מן המצוות. ועם כל זה באותו הזמן צריך לייסרו, 
פורשת  היא  ואז  היטב,  ממנו  הערלה  לו שתפרד  גורם  שזה  כמו שאמרתי, 
ממנו לגמרי בזמן המוכן כנאמר למעלה, ועל כן אמר ״ירחיקנה ממנו״, ולא 
אמר ״יסירנה ממנו״, כי אין זה להסירה, כי אם בזמנה תסור...והנה כן הדבר 
הקשר  מן  להרחיקה  כדי  חיבוט  וצריך  בו,  קשורה  האולת  כי  בנער,  הזה 

בי‡ורים
96. ו‰נערים. הצעירים אף אם גבר עליהם טבע הרע עדיין אפשר... 97. ו‰ם 
ˆריכים לסבול. את דברי המייסר, מאחר ואין בהם עדיין כח וחכמה לברוח 

מתחת ידיו, ועוד שאז עדיין נפשם רכה ונוחה לקבל דברי מוסר. 

י               ƒל כ¿ּ ח  ַ̃ ו¿ מּוָסר  ַמע  ׁ¿̆ ן  ָלכ≈ ‡ּוָמ‰.  מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע יּוַכל 

           ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ  ,‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇  ‡ ֲ‰לו… יָך.  ∆̇ ּ„ו… ƒמ ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ ָך  ָי„¿ ב¿ּ ָך  ¿̇ נּו ֻ‡ָמּ

ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ו¿  ,˙ לו… „ו… ּו‚¿  ˙ ַטּנו… ¿̃  ,˙ עו… ב¿ּ ַמט¿ י  ינ≈ ƒמ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ לו… 

ַ„ע  ּ י≈ ׁ∆̆ ַע„  ַ‡ַח˙,  ָכל  ב¿ּ  ˙ נו… ¿̃ ּ ƒל ַמ‰  ַ„ע  י≈ ל…‡  ָים,  ו¿ ָׁ̆ ו¿ ם  ָכּ ר¿ ע∆

ַע             ב≈ּ ַמט¿  ‰ יז∆ ≈‡ יַ„ע  ל≈ יך¿  ƒר ָ̂ ַ‚ם  ו¿ ַע.  ב≈ּ ַמט¿ ל  ָכּ ל  ׁ∆̆ ך¿  ר∆ ע≈

˜…ל  ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ ַ‡ַחר  יָ‡ּ‰.  ƒ̂ ‰ו… ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ 102 יָ‰  ָעל∆ ָ‚ַזר  ו¿ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ַסל  ָפּ

ַ‡ַח˙            ָכל  ב¿ּ ח  ַּ̃ ƒל ַ„ע  י≈ ָ‡ז   ,‰ָ כ∆ ַיַער¿ ו¿ ַע  ב≈ּ ּוַמט¿ ַע   ב≈ּ ַמט¿ ל  ָכּ

 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ַזר  ּ‚ָ ׁ∆̆ ַע  ב≈ּ ַמט¿ ּוב¿  ,‰ ו∆ ָׁ̆ ך¿  ר∆ ע≈ 103ב¿ּ ָרָכיו  ¿̂

ס.  נ≈ ָּ̃ ƒי  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע 104ב¿ּ  ‡ ָלּ יָ‡ּ‰ ‡∆ ƒ̂ יו…  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ר  ָזּ‰≈ ƒי יָ‡ּ‰  ƒ̂ ‰ו… ל¿

ַע               ב≈ּ ּוַמט¿ ַע  ב≈ּ ַמט¿ ָכל  ב¿ּ יַע  ּ ƒ‚ַמ  ׁ̆ י ƒ‡‰ָ  ‰ּ ז∆ ׁ∆̆  ,‡ ָ̂ מ¿ ƒנ

ל…‡           ו¿ ˜…ל  ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ׁ̆ פ≈ּ ּƒט‰ַ ֲ‡ָבל  ָח‰.  מ¿ ׂ ƒ̆ ּול¿ ָב‰  טו… ל¿

    ‰ ז∆ יַע  ּ ƒ‚ ַיּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡  , ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ַסל  ָפּ ּׁ∆̆ ַמ‰  י‡  ƒ̂ יו… ו¿  , יך¿ ƒַיֲער

ל. „ו… ּ‚ָ ˜ּ ז≈ ∆‰ ל¿

ָך,  ב¿ּ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ר…ב  ַעל  ל  ָׁ̆ מ¿ ƒנ  ‰ּ ַ‰ז∆ ל  ָׁ̆ ַ‰ָמּ ח  ַ̃ י,  ƒנ ב¿ּ  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ס  ל∆ פ∆ ‰ 105ב¿ּ ּ„ָ ƒּומ ‰ ּ„ָ ƒל מ ˜…ל ָכּ ׁ¿̆ ƒ̇ ˙, ו¿ ַטּנו… ¿̃ ˙ ּו לו… „ו… ּ ¿‚

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ַ„ע  ≈̇ ו¿  ,‰ ּ„ָ ƒּומ  ‰ ּ„ָ ƒמ ל  ָכּ ך¿  ר∆ ע≈ ַ„ע  ּ≈̇ ׁ∆̆ ַע„  ָך,  ¿̇ ָמ ָחכ¿

ל…‡  ָך ו¿ ‰ ב¿ּ ָר‡∆ ‡ י≈ ל…ּ ׁ∆̆ ם  ∆‰ ר ָבּ ָזּ‰≈ ƒ‰ ל ל¿ „ו… ך¿ ַ‰ָ‚ּ ל∆ ַסל ַ‰מ∆ּ ר ָפּ ׁ∆̆ ‡ֲ

בי‡ורים
בה.               יסחרו  ולא  זו  מטבע  יקבלו  שלא  המלך  שציוה  ל‰וˆי‡‰.  ˘ל‡   .102

103. בערך ˘ו‰. למטבע. 104. בענין. באופן. 105. בפלס. ביושר. 

ַע˙,  „ ָלָ‡ָ„ם ַ„ּ ַלמ≈ּ ָמ‰ ל¿ ַע˙ ַ‰ָחכ¿ ַטַבּ ב¿ּ

י  ƒל כ¿ ƒל ׁ̆ י ƒ‡ ל ָכּ י  י„≈ ּƒב  ‰ ז∆ ר  פ∆ ˙ ס≈ יו… ¿‰ ƒל

יו  ָ̇ ּ„ו… ƒמ כו…  ו… ּ̇ ƒמ ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ נּו˙  ֻ‡ָמּ

י  ל≈ כ¿ּ ָי„ו…  ב¿ּ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ן  ָ‰ֻ‡ָמּ י  ּƒכ יו,  ׂ ָ̆ ּוַמֲע

 , ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע יּוַכל  נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ

ל…‡  נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ י  ל≈ כ¿ּ ָי„ו…  ב¿ּ ין  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ ֲ‡ָבל 

היסודיים שבמידות, לא 
נזכרו כלל בתורה?

בתירוץ  דבריו  והיו 
של  במשל  השאלה, 
לא  כמובן  אשר  חייט, 
אומן  הוא  אחד  כל 
ולהיות  זה  במקצוע 
להתלמד  צריכים  חייט 
ואפילו  דברים,  בכמה 
ואיך  המחט  לאחוז  איך 

לחייט  בד  מביא  אשר  אדם  והנה  ללמוד.  צריכים  בבד  המחט  את  לתחוב 
לתפור לו בגד, הלא יאמר לו בקצרה, הנה הבד ותפור לי בגד כפי מידתי, ולא 
יאריך להגיד לו לחייט כי יקח מחט וכי יאחוז אותו ביד ימינו וכי יאחוז אותו 
רחוקות  ולא  סמוכות  בתפירות  בהבד  המחט  את  יתחוב  וכי  ישר  באופן 
הלא  לו:  באמור  מפניו,  יגרשנו  הלא  איתו  ידבר  ככה  אם  כי  לזה.  וכדומה 
לחייט באת ולא לסנדלר, עליך רק להגיד לי איזה בגד אתה רוצה, ואני כבר 

אעשה מה שצריך לעשיית הבגד, כי חייט אני!
שטיק  (=א  ׳מלאכה׳  לישראל  הביא  הוא  ברוך  הקדוש  בעניננו.  הוא  וככה 
הוא:  ברוך  הקדוש  אמר  ה׳מלאכה׳?  ומהי  כתיקונה.  לעשותה  ארבייט) 
מי  מחפש  שאני  ה׳מלאכה׳  זוהי  ו)  יט,  (שמות  קדוש״  וגוי  כהנים  ״ממלכת 
כדי לעשות  כי  ודאי  ישראל  הבינו  לה?  ויעשנה. האתם מקבלים  שיקבלנה 
תנאים  וישנם  גדול,  אומן  ואף  אומן,  מקודם  להיות  צריכים  כזו  מלאכה 
המכשירים את האדם לאומנות זאת ה׳מלאכה׳ – ללא כעס, ללא גאוה, ללא 

כל המידות הרעות הרבות למיניהם.
ועל זה באה תשובתם: ״ויאמרו כל אשר דיבר ה׳ נעשה״ (שם שם, ח). מקבלים 
אנחנו לעשות ה׳מלאכה׳ של ״ממלכת כהנים וגוי קדוש״, ויודעים אנו ודאי את 
לזו  קודמות  אשר  המידות  הכנת  כל  המלאכה,  זו  בעשיית  הקשור  כל 
אומנות  בגד ללא  כמו תפירות  זה  הנה  תיקון המידות  בלעדי  כי  המלאכה, 
החייטות, ללא המחט והחוטים, וכל שאר הכלים המכשירים פעולת התפירה.
וזהו הענין אשר לא נזכרו בתורה עניני המידות ולא באה כל אזהרה עליהן, 
כי כל התורה וכל דיניה מיוסדות עליהן, שהרי הן הכלים לכל מעשה התורה, 

וכשמקבלים את התורה – ודאי כרוכות עמה כל המידות״. עכ״ד.  

זקוק לשלשת אלו, כי אין 
ולפי  שוים  הזמנים  כל 
מצבו באותה העת צריך 
מסוגי  באחד  להשתמש 
יצר-הרע,  כנגד  היראה 
הרוממות  יראת  אמנם 
וכלשון  מכולם,  גדולה 
מיסודי  (פ״ב  הרמב״ם 
התורה ה״ב): ״והיאך היא 
ויראתו,  לאהבתו  הדרך 
האדם  שיתבונן  בשעה 
במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהם חכמתו שאין לה ערך ולא קץ, 
הגדול...  השם  לידע  גדולה  תאוה  ומתאוה  ומפאר  ומשבח  אוהב  הוא  מיד 
ויודע  ויפחד  וירא  לאחוריו  נרתע  הוא  מיד  עצמן  האלו  בדברים  וכשמחשב 

שהוא בריה קטנה שפלה אפלה עומד בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות...״

 ˙‡ַ ר¿ ƒי: "8י ל≈ ׁ¿̆ ƒמ יל ב¿ּ ƒח ¿̇ ƒ‰ ן כ≈ ו¿ ם.  ּׁ≈̆ ‰ַ

ם:  ּ ַסי≈ ַע˙: (מ˘לי ‡, ז), ּומ¿ י˙ ָ„ּ ׁƒ̆ ‡ ‰' ר≈

ל" (˘ם  ַ‰ָלּ ¿̇ ƒ̇ י‡  ƒ‰ '‰ ˙‡ַ ר¿ ƒי ‰ ָּׁ̆ ƒ‡9"

ל  ָכּ ƒמ יר  ׁƒ̆ ָע ָ‰ָי‰  ל…מ…‰  ׁ¿̆ 10ּו ל).  ל‡, 

כז):           י,   ‡ (מלכים  יב  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ָ‰ָ‡ָ„ם, 
ם  ƒַלי ָׁ̆ ירּו ּƒף ב ס∆ ˙ ַ‰כ∆ּ ך¿ ‡∆ ל∆ ן ַ‰מ∆ּ ּ≈̇ ּ ƒ11ַוי"

ל  "‰ֲ12ב≈ ַמר  לו…  ‰ ָנ‡∆ לו…  ים",  ƒָבנ‡ֲ ַכּ

בי‡ורים
הדיוט ומלך, טפש וחכם, עני ועשיר. כלומר, בטרם שמלך היה הדיוט, ובטרם 
זכה לחכמה הרבה ולעושר הרב שנתן לו הקדוש ברוך הוא היה כטפש וכעני 
לעומת מה שהיה בזמן שפע חכמתו ועשרו. 8. יר‡˙ ‰' ר‡˘י˙ „ע˙. פירוש, 
בראשית למוד הדעת יקנה יראת ה׳, כי הלא אוילים ורשעים בזו את החכמה 
והמוסר, ואם לא יקנה יראת ה׳ בראשיתה, מה תועלת בלמודה, הלא יבזה 
אותה וימאס בה (מצודת דוד). 9. ‡˘‰ יר‡˙ ‰' ‰י‡ ˙˙‰לל. רק אשה יראת 
ה׳ אותה ראוי להלל. 10. ו˘למ‰ ‰י‰ ע˘יר מכל ‰‡„ם. כלומר, אילו אדם 
אחר היה מזהיר על יראת-שמים, לא היו דבריו מקובלים על העולם, כי היו 
אומרים: מאחר ואין לו ענין בעושר ותענוגי העולם הזה, ולא טעם מטובת 
העולם הזה כלום, אלא כל פניותיו הוא רק בעניני יראת ה׳, לכך הוא מזהיר 
על יראת ה׳, כי כל תענוגי העולם הזה נחשבים אצלו להבל. 11. וי˙ן ‰מלך 
‡˙ ‰כסף בירו˘לים כ‡בנים. הניחם ברחוב העיר כאבנים, ובעבור כי היו 
‰בל   .12 דוד).  (מצודת  וללקחם  לגנבם  מהאפשר  היה  לא  המשקל,  רבי 
הזהירם  הבל״,  הכל  הבלים  ״הבל  לבני-אדם:  אמר  המלך  שלמה  ‰בלים. 
לההביל ולהמאיס את ההבלים, מה שהכל הבל, אשר בשום אופן לא יצמח 

ָמ‰ ָ„ּ ¿̃ ‰ַ

              ˙ ∆‡2 ָמע,  ׁ¿̆ ƒנ ל  ַ‰כ…ּ ָבר  ּ„ָ ף  1סו…

יו  ָ̇ ו… ¿̂ ƒמ  ˙ ∆‡ ו¿ ָר‡  י¿ ים  ƒ‰…ל ¡‡‰ָ

יב,  (˜‰ל˙  ָ‰ָ‡ָ„ם  ל  ָכּ  ‰ ז∆ י  ּƒ3כ ר,  מו… ׁ¿̆

ל  ָכּ ƒמ ָ‰ָי‰  ל  „ו… ּ‚ָ ָחָכם  ל…מ…‰  ׁ¿̆ 4 י‚). 

ַ‡ַחר     ים, ו¿ ƒנ יו… ל¿ ַעל ָ‰ע∆ ים ו¿ ƒנ ו… ּ̇ ח¿ ַּ̇ ך¿ ַעל ַ‰ ל∆ ָ‰ָי‰ 5מ∆ ָ‰ָ‡ָ„ם, ו¿

 , ָמ˙ו… יַע ָחכ¿ ƒ„ ‰ו… ים ו¿ ƒָבר ּ ל ַ‰„¿ ‰ ָכּ ָסּ ƒנ ים 7ו¿ ׂ ƒ̆ ֲע ל ַ‰ַמּ ָרָ‡‰ ָכּ ׁ∆̆ 6

 ˙‡ַ ר¿ ƒי ‰ּו‡  ָבר  ּ„ָ ל  ָכּ ל  ׁ∆̆ ף  (‡)סו… ָ‡ַמר:  ו¿ ָבָריו  ּ ¿„ ל  ָכּ ם  ַ̇ ָס

‡. סוף ˘ל כל „בר ‰ו‡ 
יראת  מהו  ‰˘ם.  יר‡˙ 
הלוי״  ״בית  בספר  השם? 
(פרשת בראשית) האריך 
שלשת  את  לבאר 
מדרגות היראה: א) יראת 
העונש. ב) יראה מאהבה. 
ג) יראת הרוממות. האדם 

בי‡ורים
1. סוף „בר. פסוק זה אמרו שלמה המלך - החכם מכל אדם. ופירושו, סוף 
דבר הכל נשמע -  כל מה שהאדם עושה נשמע הוא לפני הקב״ה ולא נכחד 
מה שהזהיר  שלא לעבור על דבריו  יר‡.  2. ‡˙ ‰‡ל˜ים  לכן...  ממנו דבר. 
שלא לעשות. ואת מצותיו שמור - לעשותם. 3. כי ז‰ כל ‰‡„ם. כי לדבר הזה 
ה,  (מלכים-א׳  כנאמר  ‰י‰.  ‚„ול  חכם  ˘למ‰   .4 (רש״י).  האדם  כל  נברא 
ט-י-יא): ״ויתן אלקים חכמה לשלמה ותבונה הרבה מאד ורוחב לב כחול על 
קדם...ויחכם  בני  כל  מחכמת  חכמת שלמה  רבוי)  (מלשון  ותרב  הים.  שפת 
היתה  ‰עליונים. מלכות שלמה  ועל  ‰˙ח˙ונים  על  מלך   .5 האדם...״  מכל 
שונה מזו של שאר מלכים, שמלך הן על הברואים העליונים, דהיינו הֵשדים 
– החיים בעולם הזה התחתון. בגמרא  והן על הברואים התחתונים  (רש״י), 
ה׳״.  כסא  על  ״וישב שלמה  כג):  כט,  הימים-א  (דברי  מהנאמר  זאת  למדים 
ומפרש המהרש״א ש״כסא ה׳ ״ רומז לשמים, והשדים שטים באויר שמתחת 
על  שולט  שהוא  באופן  בשמים,  כביכול  יושב  שכששלמה  ונמצא,  לשמים. 
כל  על  הזה  העולם  את  ראה  ‰מע˘ים.  כל  ˘ר‡‰   .6 שמתחתיו.  השדים 
תענוגותיו, וכמו שאמר (קהלת ז, טו): ״את הכל ראיתי בימי הבלי״. 7. ונס‰ כל 
‰„ברים. התנסה בכל המצבים, כמבואר במדרש (קהלת א, יג) ששלמה היה 

ב'
ם 

יו
ב' 

ע 
בו

ש

בי‡ורים
אשר יוכל להגיע ולהשיג מהן, ושלא יסתפק בפחות מכן. 

ַמֲעָל‰  ל  ∆‡  ˙ ַלֲעלו… מ…„  ַיח¿ ָלם  עו… (‰)ל¿

יַע  ּ ƒ‚ ַיּ ׁ∆̆ ַע„   ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ָל‰  ַמע¿ ל¿ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ָלם  עו… ל¿ יַע  ּ ƒ‚ַי  ‰ ז∆ ָבּ ָב‰,  ַ‰ּטו… י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ ַל

ָבר  ּוכ¿  .‡ ַ‰ָבּ ָלם  עו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ מּול  ּ¿‚‰ַ



ˆ„י˜ים ‰˜„מ‰‡רחו˙ 

של  וקיומם  בריאתם 
היא  בני-אדם  רוב 
המלומד  ׳האדם  בשביל 
ופלאי, לא  נדיר  הפרוש 
באחד  יחיד  אלא  ימצא 
בני  כל  ושאר  הדורות׳. 
אלא  נבראו  לא  אדם 
זה, או כדי  לצורך אדם 
אם  שהרי  לשמשו, 
בעצמו  לטרוח  יצטרך 

ולהכין לו את צרכיו, לא יהיה לו פנאי ללימודו, או כדי להיות לו לחברה.

ָ‰ָ‡ָ„ם  י  ּƒכ ָר‰,  ָׁ̆ ַ‰י¿ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ˙ו…  רו… ‰ו… ל¿

י ָ‡נּו  ּƒם, כ ּׁ≈̆ ‰ַ י  נ≈ פ¿ ƒל „…‡ יב מ¿ ƒּו‡ ָחב‰

ים  ׁƒ̆ מ¿ּ ַׁ̆ מ¿ ים  ƒכ‡ָ ל¿ ַ‰ַמּ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ רו…

ינּו      ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ י˜,  ּ ƒ„ ַ̂ ָ‡ָ„ם  י  כ≈ ר¿ ָ̂ ב¿ּ

ַיֲע˜…ב:  ו¿ ָח˜  ¿̂ ƒי 19ו¿ ינּו  ƒב‡ָ ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ 18ב¿ּ

ָרע  ל  ָכּ ƒמ י  ƒ̇ …‡ ל  ≈‡ ּ…‚‰ַ ָ‡ך¿  ל¿ "‰ַ20ַמּ

בי‡ורים
את אדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו, ראה מעשי כמה 
שלא  דעתך  תן  בראתי,  בשבילך   - שבראתי  מה  וכל  הן,  ומשובחין  נאים 
כלום  [הקב״ה]  אמר  (קח.):  סנהדרין  ובמסכת  עולמי.  את  ותחריב  תקלקל 
בראתי בהמה וחיה אלא בשביל אדם. ובמשנה סוף קידושין (פב.): והלא לא 
נבראו אלא לשמשני. וברש״י (בראשית ו, ז): הכל נברא בשביל האדם וכיון 
שהוא כלה מה צורך באלו. 18. ב‡בר‰ם ‡בינו. שבאו אליו שלשת המלאכים 
כשחיפש אורחים, והמלאך רפאל בא לרפאותו והמלאך מיכאל לבשר לשרה 
על הולדת יצחק. גם אצל שרה מצינו כשלקחה פרעה, ״אומרת למלאך הך 
והוא מכה״ (רש״י בראשית יב, יז), וכן (שם כ, ד) ״ואבימלך לא קרב אליה״ – 
המלאך מנעו (רש״י).  והגר אמרה (שם טז, יג) ״הגם הלום ראיתי אחרי רואי״ 
– אחרי רואי אותם בביתו של אברהם ששם היתה רגילה לראות מלאכים 
(רש״י). 19. ויˆח˜ ויע˜ב. בעקידת יצחק נאמר (בראשית כב, יא-יב): ויקרא 
אליו מלאך ה׳ מן השמים... ויאמר אל תשלח ידך אל הנער (לשחוט אותו) ואל 
את  לעכב מלשלח  בתואל  שרצה  כן מצינו  מום).  (אפילו  מאומה  לו  תעש 
 – יעקב  ואצל  נה).  כד,  (רש״י שם  והמיתו  ובא מלאך  ליצחק  רבקה להנשא 
״והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו״ – מלאכים שליווהו בארץ אין יוצאים 
חוצה לארץ ועלו לרקיע, וירדו מלאכי חוצה לארץ ללוותו (רש״י שם כח, יב). 
וכן ״וישלח יעקב מלאכים״ – מלאכים ממש (רש״י). 20. ‰מל‡ך ‰‚ו‡ל ‡ו˙י 
(להצילני  בצרתי  ה׳)  (מאת  אלי  להשתלח  הרגיל  המלאך  אמר,  יעקב  ו‚ו'. 

ַלֲעס…˜  ין  ≈‡ ו¿ ב),   ,‡ (˜‰ל˙  ים"  ƒָבל‰ֲ

נּו  ‰ ַרב≈ּ ׁ∆̆ ן מ… כ≈ ם. ו¿ ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי ‡ ב¿ּ ָלּ ∆‡

 ‰ ָּ̇ ַע "13ו¿ ָ‡ַמר:  ם  לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו 

 , ך¿ ָמּ ƒע ל מ≈ ≈‡ יָך ˘…ׁ ל…‰∆ ל ָמ‰ ‰' ‡¡ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי

ך¿  ל∆ „ ַ‰מ∆ּ ƒו ן ָ„ּ כ≈ יָך" („ברים י, יב). ו¿ ל…‰∆ ¡‡ '‰ ˙ ∆‡ ‰‡ָ ר¿ ƒי ם ל¿ ƒ‡ י ּƒכ

ַ‡˙ ‰'" (˙‰לים  ר¿ ƒָמ‰ י י˙ ָחכ¿ ׁƒ̆ ‡ ר: "14ר≈ מ≈ ם ‡ו… לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו 

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… י  רּו‡≈ ב¿ּ ַחר  ב¿ ƒמ ָ‰ָ‡ָ„ם  ין  ƒ‡ רו… ָ‡נּו  ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ּ ƒּומ י).  ˜י‡, 

ָמ‰  ָׁ̆ ּ ׁ̆ ּבו… ַ‰נ¿ ּ י≈ ׁ∆̆  , ˆּוָר˙ו… ן ב¿ּ ָּ̃ ֻ̇ י ‰ּו‡ מ¿ ּƒן 15כ ו… ּ̇ ח¿ ַּ̇ ָלם ַ‰ עו… ָבּ

‰ּו‡  ׁ∆̆ 16  ‰ ז∆ ָכל  ו¿ ים,  ƒנ ו… ּ̇ ח¿ ַ̇ ו¿ ים  ƒנ יו… ל¿ ָ‰ע∆  „ סו…  ˙ נ∆ נ∆ ּבו… ¿̇ ּƒמ‰ַ

ָלם  עו… ָבּ ָר‡  ב¿ ּƒנ ּׁ∆̆ ָכל ַמ‰  ָלם, 17ו¿ ּ‰ ָ‰עו… ז∆ ƒמ ˙ נו… ָוּ ַ‰ַכּ ל  ָכּ ַין  נ¿ ƒע

 ˙ מ∆ ¡‡ ַר˙  ו… ּ̇ ָלָ‡ָ„ם  ָנ‰  ּ¿̇ ƒנ  ‰ ז∆ ַוֲעבּור   , ּכו… ר¿ ָ̂ ל¿ ל  (ב)ַ‰כ…ּ  ‰ּ ַ‰ז∆

יתרה  לˆרכו.  ‰כל  ב. 
הרמב״ם  כתב  מזו 
לפירוש  (בהקדמה 
בבני  שגם  המשניות), 
סיבת  עצמם  האדם 

בי‡ורים
מהם תכלית ראוי ויקר. (שם). [הבל – דבר שאין בו ממש, כמו הבל-פה, וכן 
וילכו אחרי ההבל (ירמיה ב, ה). (שם)]. 13. וע˙‰ י˘ר‡ל מ‰ ‰' ‡ל‰יך ˘ו‡ל 
מעמך. אחרי שהוכיח משה את בני ישראל על כל החטאים בהם הכעיסו את 
אוהב  שהקב״ה  האהבה  בגלל  להם:  אמר  במדבר,  שנה  ארבעים  הקב״ה 
אתכם, כיפר על חטאיכם. ועכשיו מה ה׳ אלוקיך מבקש ממך? רק שתפחד 
לימוד  שבתחילת  הוא  הנכון   .'‰ יר‡˙  חכמ‰  ר‡˘י˙   .14 אלוקיך.  מה׳ 
מ˙ו˜ן  ‰ו‡  כי   .15 דוד).  (מצודת  ה׳.  יראת  בלבו  האדם  ישריש  החכמה 
אותו  ועשה  אלוקים)  (בצלם  בצורה שלו  האדם  את  יצר  הקב״ה  בˆור˙ו. 
דומה לו, שהוא מבין וחושב, לא כמו כל החיות שאינן חושבות ואינן מבינות 
מאומה. 16. ˘‰ו‡ ענין כל ‰כונו˙. שהאדם הוא תכלית כל הבריאה, והוא 
נבר‡  הכונה העיקרית והמטרה המרכזית בבריאת העולם הזה. 17. וכל מ‰̆ 
בעולם ‰ז‰ ‰כל לˆרכו. כמובא במדרש קהלת על הפסוק ״ראה את מעשה 
האלהים כי מי יוכל לתקן את אשר עותו״ (קהלת ז, יג) בשעה שברא הקב״ה 

שדרכם  הם  ויודעים 
כן  פי  על  ואף  למיתה, 
ברשעותם  הם  נשארים 
(שבת לא, ב), ומדוע אין 
דרכם?  את  עוזבים  הם 
לפי שחסרה להם יראת 

שמים!
היא   - שמים  יראת 
על  המושלת  החכמה 
תאוותיו ומפקחת על כל 

חושיו של האדם.
ימיו  כל  ו‰ולך   .„
וממ˘˘  במח˘כים 
כעור ב‡פיל‰. ה״מסילת ישרים״ (פ״ג) מבאר בהרחבה, שהחושך גורם לשני 
וז״ל: ״כי היצר מסמא את עיניו (עיני-שכלו)  מיני טעויות: העלמה והחלפה. 
ממש, והנה הוא כהולך בחושך, שיש לפניו מכשולות ואין עיניו רואות אותם. 
והוא מה שאמרו זכרונם לברכה (ב״מ פג:) ״תשת חושך ויהי לילה״ (תהלים 
קד, כ) – זה העולם-הזה, שדומה ללילה. והבן כמה נפלא המאמר האמתי הזה 
לו  אפשר  טעויות  מיני  שני  הלילה,  חושך  הנה  כי  בו.  להבין  שמעמיק  למי 
שיגרום לעין האדם: או שיכסה את העין עד שלא יראה מה שלפניו כלל, או 
שיטעה אותו עד שיראה לו עמוד כאילו הוא אדם, ואדם כאילו הוא עמוד. כן 
חמריות וגשמיות העולם-הזה, הנה הוא [כ]חושך הלילה לעין השכל, וגורם 
לו שתי טעויות: אינו מניח לו שיראה המכשולות שבדרכי העולם, ונמצאים 
תחילה...  פחד  שהגיעם  מבלי  ואובדים  ונופלים  לבטח  הולכים  הפתאים 
והטעות השני, והוא קשה מן הראשון, הוא – שמטעה  ראיתם עד שרואים 
מתחזקים  כך  ומתוך  רע,  הוא  כאילו  והטוב  טוב  ממש  הוא  כאילו  הרע 
החושך  תחת  היותם  מפני  זה  וכל  הרעים...  מעשיהם  ומחזיקים  (בדרכם) 

וכבושים תחת ממשלת יצרם״. עכ״ל.  

 , ָמ˙ו… ָחכ¿ ַעל  ֲ‡ָו˙ו…  ַּ̇ יל  ׁƒ̆ מ¿ ƒ‰  ‰ ז∆ ו¿

ים  ּƒכ ַׁ̆ ַמח¿ ב¿ּ ָיָמיו  ל  ָכּ ך¿  ל≈ ‰ו… („)ו¿

ָל‰: ֲ‡פ≈ ר ָבּ ּ ו≈ ƒע ׁ̆ כ¿ּ ׁ ּ≈̆ ַמ ּומ¿

 

ָח„  ∆‡‰ָ ָ‡ָ„ם:  ָבּ  ׁ̆ י≈  ˙ חו… כ…ּ  ‰ ָּׁ̆ ƒֲחמ
י  ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ יָע‰,  ƒמ ּׁ¿̆ ‰ַ ַח  כ…ּ ‰ּו‡ 

ַח  כ…ּ ‰ּו‡  י  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ‰ַ ‡ּו˙,  ָ‰ר¿ ַח  כ…ּ ‰ּו‡ 

ַעם,  ַ‰ַטּ ַח  כ…ּ ‰ּו‡  י  ƒיע ƒב ָ‰ר¿ יַח,  ָ‰ר≈

בי‡ורים
שהיתה סמוכה לירושלים, יצא מלאך ה׳ והרג באות הלילה מאה ושמונים 

וחמישה אלף ראשי גייסות. 

ים" (בר‡˘י˙ מח, טו),  ƒָער ˙ ַ‰נ¿ּ ך¿ ‡∆ ָבר≈ י¿

יב,  (‰ו˘ע  ָכל"  ַוֻיּ ָ‡ך¿  ַמל¿ ל  ∆‡ ר  ׂ ַ̆ "21ַוָיּ

ָ‡ך¿  ַמל¿  ‡ ָבּ ׁ∆̆ ינּו  ƒ̂ ָמ  „ עו… ו¿  .(‰

ָל‰  י¿ ַלּ ַבּ י  ƒ‰ "22ַוי¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ם,  ָ̇ ָר ז¿ ע∆ ל¿

 ‰ ַמֲחנ≈ ב¿ּ ך¿  ַוַיּ  '‰ ַ‡ך¿  ַמל¿  ‡ ≈̂ ּ ַוי≈ ַ‰‰ּו‡ 

ים  ּƒַרב ו¿ ל‰),  יט,  ב  (מלכים  ּור"  ּׁ̆ ‡ַ

ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ י  ּƒכ נּו,  ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿  .‰ ל∆ּ ≈‡ ָכּ

ָ‡ר  ׁ¿̆ ַעל   ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ן  רו… ¿̇ ƒי לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆

מּו˙  ¿„ ּƒב ם  ≈‰ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ י-ָ‡ָ„ם,  נ≈ ב¿ּ

ו…  ׁ̆ פ¿ ַנּ ׁ∆̆  ‡ ָלּ ם, ‡∆ ָח„ ָל‰∆ ∆‡ „ יסו… ƒָח„ ו ∆‡

 ,˙ נו… יו… ל¿ ˙ ָ‰ע∆ ל ַמֲעלו… ∆‡ ‰ ָ̇ ‰ ָעל¿ ל ז∆ ׁ∆̆

 , ֲ‡ָו˙ו… ַּ̇ ָמ˙ו… ַעל  יל ָחכ¿ ׁƒ̆ מ¿ ƒ‰ ‰ י ז∆ ּƒכ(‚)

‚. כי ז‰ ‰מ˘יל חכמ˙ו 
משכן  ˙‡ו˙ו.  על 
במוח,  היא  החכמה 
היא  התאוות  משכן 
בלבו אדם. על ידי יראת 
האדם  מסוגל  שמים 
על  חכמתו  להשליט 
שביאר  וכמו  תאותו, 
רבי  הגאון  בהרחבה 
על  זצ״ל  לופיאן  אליהו 
״שופטים  הפסוק 
בכל  לך  תתן  ושוטרים 
שעריך״ (דברים טז, יח), 
לרמוז  הכתוב  שכוונת 
על חושי האדם, שקודם 
יחשוב  בהם  שישתמש 
לפני  הוא  עומד  כאילו 
שופט ומצפה לפסק דינו 
להשתמש  וכיצד  אם 

בהן. ומיהו אותו שופט? – השכל שנתן לנו הבורא, צלם אלקים הנקרא נשמה, 
כפי שנאמר: ״ויפח באפיו נשמת חיים״ (בראשית ב). הוא השופט את האדם 
על פי ציווי התורה ואזהרותיה. אמנם, עדיין זקוק ה״שופט״ ל״שוטר״ שהוא 
הממונה לבצע את פסק הדין. ומי הוא אותו שוטר? – יראת שמים, שבעזרתה 
יכול האדם להכריח את עצמו לציית לשכל. שהרי הרשעים יש להם שכל, 

בי‡ורים
ולגאלני), כענין שנאמר (בעת שהותו בבית לבן) ״ויאמר אלי מלאך האלהים 
בחלום יעקב וגו׳ אנכי האל בית אל״ (רש״י בראשית מח, טז). 21. וי˘ר ‡ל 
עליו  התחזק  יעקב,  עם  נאבק  עשו)  (שרו של  המלאך  כאשר  ויוכל.  מל‡ך 
יעקב ונצחו, וסוף היה שהודה לו המלאך על הברכות שברכו אביו לפני מותו 
ו‚ו'.  ‰‰ו‡  בליל‰  וי‰י   .22 שהן שלו).  וטען  בתחילה  עליהן  ערער  (שעשו 
לאחר שנלחם סנחריב בכוש, חזר ובא על ירושלים להלחם בה, וכשבא לנוב 

‰. לעולם יחמו„ לעלו˙ 
˘‰ו‡  מעל‰  ‡ל 
שלא  ממנ‰.  למעל‰ 
במעלות  יסתפק 
ישאף  אלא  שהשיג, 
ומי  ויותר.  יותר  לעלות 
לנו חכם כשלמה המלך 
ע״ה, שאמר עליו הכתוב ״וה׳ נתן חכמה לשלמה כאשר דבר״ (מלכים-א ה כו) 
וממנו נלמד את הדרך לזכות בחכמה, כשנתבונן מפני מה זכה לה שלמה. 
ומקרא מפורש למעלה ממנו (מלכים-א ג ה-יב): ״בגבעון נראה ה׳ אל שלמה 
וגו׳ ויאמר אלוקים שאל מה אתן לך וגו׳, ויאמר שלמה וגו׳, ונתת לעבדך לב 
שומע לשפוט את עמך להבין בין טוב לרע וגו׳, ויאמר אלוקים אליו יען אשר 
שאלת את הדבר הזה ולא שאלת לך ימים רבים ולא שאלת לך עושר וגו׳ 
ושאלת לך הבין לשמוע משפט, הנה עשיתי כדברך הנה נתתי לך לב חכם 

ונבון וגו׳״. 
אל  הרבה  תשוקתו  בעבור  ורק  אך  לחכמה  זכה  שלמה  כי  כאן  מתבאר 
החכמה, עד שלא ביקש דבר אחר זולתה, לא עושר ולא אריכות ימים, באשר 
הרמב״ם  שכתב  כמו  כלל,  ערך  להם  אין  חכמה  בלי  חיים  כי  שלמה  ידע 
 - תורה  תלמוד  בלא  ומבקשיה  חכמה  בעלי  ״וחיי  ה״א):  פ״ז  רוצח  (הלכות 
כמיתה חשובין״. על כן שאל שלמה אך ורק חכמה, ובעבור זה זכה לה, כי 
תשוקת החכמה היא המזכה את בעליה בחכמה. ומכאן נראה ללמוד ״חכם 
ויזכה  שמו,  יקרא  לב״  ״חכם  באמת  חכמה  ומבקש  השואף  אדם  מהו,  לב״ 

לחכמה כמו שכתוב: ״ובלב כל חכם לב נתתי חכמה״.    
ומצינו בתפילתו של עתניאל בן קנז: ״ויקרא יעבץ לאלקי ישראל לאמר אם 
ברך תברכני והרבית את גבולי והיתה ידך עמי ועשית מרעה לבלתי עצבי, 
ויבא אלקים את אשר שאל״ (דה״י-א ד, י). אם ברך תברכני – בתורה, והרבית 
את גבולי – בתלמידים, והיתה ידך עמי – שלא ישתכח תלמודי מלבי, ועשית 
הרע  יצר  ישגבני  שלא   – עצבי  לבלתי  כמותי,  רעים  לי  שיזדמנו   – מרעה 
לשאול  בנסיסי  הולך  הריני  לאו  ואם  מוטב,  כן,  עושה  אתה  אם  מלשנות, 

 ׁ̆ ׁ ּ≈̆ ַמ ‰ּו‡ מ¿ ׁ∆̆ ׁ̆ כ¿ּ י ּ ƒ‚ ָ‡ָ„ם ַמר¿ ׁ∆̆  , ׁ̆ ּו ׁ ּ̆ ּƒַח ַ‰מ י ‰ּו‡ כ…ּ ׁƒ̆ י ƒֲחמ‰ַ

ָ„ָבר. ב¿ּ

 

 ‰ ֻעָלּ ין פ¿ּ ≈‡ ו¿ ָ‰ָ‡ָ„ם,   ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע ם  ָלּ 23ֻכּ לּו  ַ‰ָלּ  ˙ חו… ‰ כ…ּ ָּׁ̆ ƒֲחמ
ב  ַ‰ל≈ּ 24ו¿  ,˙ חו… ַ‰כ…ּ  ˙ ׁ∆̆ ֲחמ≈ מ≈ ָח„  ∆‡ ל…‡  ב¿ּ י˙  ׂ ≈̆ ַנֲע  

ל  ב ָכּ ּ ים ַלל≈ ƒ‡י ƒב ּלּו מ¿ ≈‡‰ָ ˙ חו… ‰ כ…ּ ָּׁ̆ ƒי ֲחמ ּƒם, כ י‰∆ ≈„ ל ַעל י¿ ע≈ ּפו…

ׁ̆ ּבו…  ב י≈ ּ ם. ַ‰ל≈ י‰∆ ˙ ַ‡ֲחר≈ כ∆ ׁ∆̆ מ¿ ƒָב‰ נ ָׁ̆ ‰ ּוַמח¿ ׂ ∆̆ ָכל ַמֲע ָין, ו¿ נ¿ ƒע

ן  ‚ו… ָח‰, ַ‰ָיּ כ¿ ּׁƒ̆ ‰ַ ן ו¿ רו… ָכּ ּ ƒֲעָנָו‰, ַ‰ז‰ָ ֲ‡ָו‰ ו¿ ן ַ‰ַ‚ּ ‚ו… ˙, כ¿ּ ˙ ַרּבו… עו… ּ ≈„

ָכל  25ו¿  .˙ ַרּבו…  „ עו…  ׁ̆ י≈ ּלּו  ָכ‡≈ ו¿ ָ‰ַעּזּו˙,  ו¿  ˙ ׁ∆̆ ַ‰ב…ּ ָח‰,  מ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿

י ַ‰ּסּוָמ‡ ל…‡  ּƒכ ,˙ חו… ˙ ַ‰כ…ּ ׁ∆̆ ן ֲחמ≈ ƒמ ˙ ּ˜ו… ַחז¿ ¿̇ ƒמ ˙ עו… ּ ּלּו ַ‰„≈ ≈‡

.‰ ∆‡ ּלּו ָ‰ָי‰ רו… ƒ‡ ˙ כ¿ּ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ יּוַכל ל¿

 

י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ יַע 26ַל ּ ƒ‚‰ַ חו… ל¿ ָכל כ…ּ ל ב¿ּ ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒב י ָבּ ל¿ ּƒל ָ‡ָ„ם ַ‰נ ן ָכּ ָלכ≈
ָב‰,                       טו… ַמֲעָל‰  ל¿ ָ‡ָ„ם  יַע  ּ ƒ‚ ƒ‰ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ ָב‰,  ַ‰ּטו…

בי‡ורים
23. כולם מע˘‰ ‰‡„ם. חמשת הכוחות הללו כוללים את כל מעשה האדם. 
24. ו‰לב פועל על י„י‰ם. פירוש, הלב פועל על ידי אחד מחמשת הכוחות, 
ראתה.              שהעין  מה  חומד  הלב  אזי  ראתה  שהעין  לאחר  הראות,  כח  כגון 
25. וכל ‡לו ‰„עו˙ מ˙חז˜ו˙ מן חמ˘˙ ‰כוחו˙. לדוגמא, הלב מתגאה מכח 
השמיעה - ממה ששמע כיצד מהללים אותו, וכן מכח הראיה - ממה שרואה 
יוכל  לא  הסומא  כי  שממשיך,  (וזהו  הבריות.  בעיני  כבודו  ואת  עשרו  את 
‰טוב‰.         ל˙כלי˙   .26 הדרך.  זה  על  וכן  רואה),  היה  כאילו  להתגאות 
ששאיפתו תהיה להגיע לשלימות המעלות, דהיינו לקצה המדרגות העליונות 

ַ‰ר  ב¿ּ ן  כ…ּ ׁ¿̆ ƒי י  ƒמ ָך,  ל∆ √‰‡ָ ב¿ּ ָי‚ּור  י  ƒ31מ" ָ‡ַמר:  ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָלּ‰, 

ָין  נ¿ ƒר ָ‰ע‡ָ ׁ¿̆ ˜" (˘ם טו, ‡ ב) ּו ∆„ ∆̂ ל  ים ּופ…ע≈ ƒמ ָּ̇ ך¿  ל≈ ָך. ‰ו… ׁ∆̆ ¿„ ָ̃

˙ ָ‰ָ‡ָ„ם, ָר‡ּוי  ן ַמֲעלו… רו… ¿̇ ƒי נּו  ר¿ ַכּ ז¿ ƒ‰ ׁ∆̆ יָון  כ≈ ו¿ ם.  ָׁ̆ ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

 ‰ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ַע„   , ָרָע˙ו… ו¿ טּובו…   , נּו˙ו… ּו‚¿ יבּו˙ו…  ׁƒ̆ 32ֲח ר  ָב‡≈ ל¿ ָלנּו 

ַחר  ב¿ ƒי י ּƒכ , ך¿ ל∆ ר ַ‰מ∆ּ ַ̂ יַע ַלֲח ּ ƒ‚ַי ר, 33ו¿ ָׁ̆ ך¿ ַ‰ָיּ ר∆ ּ יל „∆ ּƒכ ׂ ¿̆ י ַ‰ַמּ נ≈ פ¿ ƒל

ָר‰           ר≈ ב¿ּ לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ יָון  כ≈ּ  ,˙ בו… ַ‰ּטו…  ˙ ּ„ו… ּƒמ ַבּ חו…  כ…ּ ָכל  ב¿ּ ו…  ׁ̆ ַנפ¿

.˙ ל∆ ח ַ‰ס…ּ ַּ̃ ƒי ˙ 35ו¿ ס…ל∆ ר̃… ַ‰פ¿ּ ז¿ ƒ34י

 

ׁ̆ ָ‡ָ„ם  י≈ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ס  ע≈ ָמ‰ ּכו… ַעל-ח≈ ‰ּו‡ ַבּ ׁ∆̆ ׁ̆ ָ‡ָ„ם  „? י≈ ַ̂ י כ≈ּ
ם  ƒ‡ י ּƒכ ָלל,  כ¿ּ ס  ע≈ ּכו… ינו…  ≈‡ ו¿ ָעָליו   ˙ ב∆ ּׁ∆̆ ֻי מ¿ ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ׁ∆̆  

 ׁ̆ י≈ ו¿ ר,  ≈̇ יו… ב ב¿ּ ַבּ‰-ל≈ ּ ¿‚ ‰ּו‡  ׁ∆̆ ׁ̆ ָ‡ָ„ם  י≈ ו¿ ים,  ƒנ ָׁ̆  ‰ ַכָמּ ַעט ל¿ מ¿

ל…‡  36ו¿ ֲ‡ָו‰  ַּ̇ ַעל  ַבּ ‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ו¿  ,„…‡ מ¿ רּוַח  ַפל  ׁ¿̆ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ר  ≈̇ יו… ר-ּ‚ּוף ב¿ּ ‰ו… ‰ּו‡ ט¿ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ , ו¿ ֲ‡ָו˙ו… ַ̇ ֲ‰ל…ך¿ ב¿ּ ו… מ≈ ׁ̆ ע ַנפ¿ ַבּ ׂ ¿̆ ּƒ̇

 ׁ̆ י≈ ו¿  , יך¿ ƒר ָ̂ ַ‰ּ‚ּוף  ׁ∆̆ ים  ƒמּוָעט ים  ƒָבר ¿„ ƒל ּלּו  ƒפ‡ֲ  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒי ל…‡  ו¿

בי‡ורים
31. מי י‚ור ב‡‰לך. מי הוא הראוי לגור במשכנך? מי ראוי לדור בירושלים 
בה.           יגור  אשר  הוא   - וביושר  כראוי  לב, מעשיו  בתום  המתנהג  קדשך?  הר 
32. ח˘יבו˙ו ו‚נו˙ו, טובו ורע˙ו. פירוש, את המדות והדעות שבלב האדם 
יוכל  הישר  בדרך  ידי שיבחר  על  לחˆר ‰מלך.  וי‚יע   .33 והרעות.  הטובות 
להגיע לעולם הבא זך ונקי. 34. יזרו˜ ‰פסול˙. את הדעות והמדות הרעות 
שבו.          הטובות  ומדות  בדעות  רק  להשתמש  שיבחר  ‰סול˙.  וי˜ח   .35 שבו. 
˘בע נפ˘ו מ‰לך ב˙‡ו˙ו. שהוא מתאוה וחפץ לכל דבר ללא גבול  36. ול‡̇ 

ומדה, אף לדברים שאינם הכרחיים לקיום גופו.

ָלם  ָ‰עו… טּוב  27ל¿ יַע  ּ ƒ‚‰ַ ל¿  „ ƒו ּ„ָ  ‰ ַ‡ָוּ ¿̇ ƒנ

ר  ׁ∆̆ ָך ֲ‡ : "28ָמ‰ ַרב טּוב¿ רו… ָ‡מ¿ ‡ ב¿ּ ַ‰ָבּ

כ),  ל‡,  (˙‰לים  יָך"  ∆‡ יר≈ ƒל  ָּ̇ ַפנ¿ ָ̂

ַנַחל  ו¿ ָך  ∆̇ י ב≈ּ ן  ׁ∆̆ ּ ∆„ ƒמ ֻין  ו¿ ר¿ ƒ29י" ר:  מ≈ ‡ו… ו¿

ֲעָל‰  ַ‰ַמּ ם" (˘ם לו, ט). ו¿ ≈̃ ׁ¿̆ ַ̇ יָך  ֲעָ„נ∆

ָ‰ָר‡ּוי  ל  ∆‡  ‡ ָלּ ∆‡30 יַע  ּ ƒ‚ ַּ̇ ל…‡  ַ‰ז…ּ‡˙ 

בעצבוני,  מת  (הריני 
ויבא   – מיד  רש״י), 
אלוקים את אשר שאל״ 

(תמורה טז.). 
תיבה  כאן  הוסיפו  חז״ל 
לא  אשר  ״מיד״,  אחת, 
נרמזה בכתוב, כי מאחר 
באופן  היתה  שהתפילה 
של: ״אם אתה עושה כן 
הריני  לאו  ואם  מוטב, 

ומות  חיים  ענין של  היא  החכמה  ששלימות  כלומר,  לשאול״,  בנסיסי  הולך 
בן  בקשתו של  להיות  צריכה  כך  ״מיד״.   – נענה  הקב״ה  כזו  לבקשה  עבורו, 
תורה מאת הקב״ה שיחונן אותו בתורה, עליו לחוש בכל נימי נפשו כי אם הוא 
זוכה לתורה – מוטב, ואם לאו, הרי הוא הולך חס ושלום לשאול בלי תקוה. המבקש 

רחמים בהרגשה כזאת נענה מיד.
ויסוד נוסף למדנו, שהבקשה צריכה להיות על המדרגה הגבוהה ביותר. על 
אף שהיה עתניאל משופטי ישראל, ושלושת אלפים הלכות שנשתכחו בימי 
אבלו של משה החזיר בפלפולו (תמורה שם), לא היה ״שבע״ ומסתפק במה 
שיש לו אלא היה ״רעב״ ומבקש הכל, ורעבונו היה באופן שאם אין לו ״הכל״ 
הרי הוא אומלל והולך לשאול, ומשום כך זכה שתתקבל תפלתו. וזהו שאמר 
הכתוב (תהלים פא, יא): ״אנכי ה׳ אלוקיך המעלך מארץ מצרים הרחב פיך 
ואמלאהו״, ופירשו רש״י והראב״ע שהכוונה לתפילה: ״הרחב פיך״ ושאל ככל 

אשר תוכל ובכל הכח, ״ואמלאהו״ מיד. (שיחות מוסר, מאמר נ״ט). 

בי‡ורים
27. לטוב ‰עולם ‰ב‡. פירוש, דוד המלך לא הסתפק להשיג רק איזשהו חלק 
המעלה  ולפיסגת  המושלם  הטוב  אל  להגיע  התאוה  אלא  הבא,  בעולם 
שבעולם הבא. 28. מ‰ רב טובך. מה מאוד רב הטוב אשר גנזת לתת ליראיך 
מן השמים,  להם  הבא  מהטוב  ישבעו  בי˙ך.  ירוין מ„˘ן   .29 הבא.  בעולם 
ומימי נחל היוצא מהעדן תשקה אותם והוא מדרך משל לרוב השפע (מצודת 
ועמלו היה להשיג  ל‰. אל האדם שכל שאיפתו  30. ‡ל‡ ‡ל ‰ר‡וי  דוד). 

ולהגיע אל תכלית המעלות הטובות. 

של  ברייתו  מתחלת 
או  צדיק  שיהיה  האדם 
רשע , וכן אין שום דבר 
האדם  את  שמושך 
(טבעו)  תולדתו  בעיקר 
כלומר,  מסוימת,  למדה 
אותו  תמשוך  שתולדתו 
לזוז  אפשר  שאי  לדבר 
ממנו, שאם כן אין מקום 
לא למצוות התורה ולא 
עי״ש.  ועונש  לשכר 
משנה׳  ה׳לחם  והקשה 
שבת  במסכת  מהגמרא 
מבואר  ששם  (קנו.) 
האדם  נולד  שבו  ש׳יום׳ 
בשעת  השולט  ׳מזל׳  או 
לידתו משפיע על טבעו 
ותירץ,  ותכונותיו, 
לומר  הגמרא  שכוונת 
נטייה  לאדם  שיהיה 
קצת לדברים אלו, אבל 
הנאמר  על  היעב״ץ  וכ״כ  טבעו.  לשנות  האדם  של  ובבחירתו  שבידו  ודאי 
דור  בכל  ושתלן  עמד  מועטים  שצדיקים  הקב״ה  ״ראה  (לח:)  יומא  במסכת 
ודור״, שלכאורה הרי הדבר תלוי בבחירת האדם, אלא שיש בני אדם שנולדו 
בטבעם להיות צדיקים, אף שגם להם עדיין יש בחירה. וכן מצינו להיפך אצל 
וסילקו  הקב״ה  מיהר  לפיכך  ולהרשיע  לשוב  בדעתו  וקל  היה  ״צדיק  חנוך, 

והמיתו קודם זמנו״ (רש״י בראשית ה, כב). 

ם  ָ̇ ‡ו… ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿ י„  ƒ̇ ָע 44ו¿ ן  ֻכָוּ מ¿  ‰ ז∆

 ׁ̆ י≈ ו¿  ,˙ עו… ּ ≈„ ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒמ ר  ≈̇ יו… ָר‰  ≈‰ מ¿

 ‡ ָלּ ∆‡ , ˙ו… ָיּ ƒר ˙ ב¿ּ ַלּ ƒח ¿̇ ּƒיָנם ָלָ‡ָ„ם ב ≈‡ ׁ∆̆

ּבו…  ƒל ‰ נ∆ ּפו… ׁ∆̆ ים ‡ו…  ƒר ֲ‡ח≈ ם מ≈ ָ̇ ָלַמ„ ‡ו…

 . ּבו… ƒל ‰ ב¿ּ ָ̇ ָעל¿ ׁ∆̆ ָב‰  ָׁ̆ י ַמח¿ ƒפ מו… ל¿ ¿̂ ַע מ≈

ר…ב  ּ‰ ב¿ּ ׁ̆ ָבּ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ ׁ̆ י≈

יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ  ׁ̆ י≈ ו¿  ,˙ מו… ˜ו… ַ‰מ¿ּ

 ‰ מ∆ ּ„ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ ַעט.  מ¿  ‰ּ ָבּ  ׁ̆ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ ל¿

ר  ׂ ָ̆ ּוָב ָיָר˜  יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ יל,  ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇  ‰ ׂ ∆̆ עו… ל¿

ּלּו  ≈‡ ָכל  ו¿ ין,  ƒל פ¿ּ ל¿ ƒּופ ַלח  ּומ∆ ם  ƒּוַמי

ָח„  ∆‡ ל  ָכּ ƒמ ח  ַּ̃ ƒל יך¿  ƒר ָ̂ ים  ƒינ ּƒמ‰ַ

ם  ƒ‡ .‰ ב≈ּ ּ‰ ַ‰ר¿ ז∆ ƒַעט ּומ ּ‰ מ¿ ז∆ ƒעּור: מ ׁƒ̆ כ¿ּ

 ‰ ב∆ּ ם ַיר¿ ƒ‡ ,‰ ‰ 45ָרז∆ י∆ ¿‰ ƒר י ׂ ָ̆ ט ַ‰ָבּ ַמע≈ י¿

בי‡ורים
נוטה במהרה  זה אלא  נולד עם טבע  כלומר, שלא  ‡ו˙ם.  ל˜בל  וע˙י„   .44
וביתר קלות לקבל תכונה זו. 45. רז‰. יחסר במאכל (והאוכלו לא ישבע עקב 

מיעוט הבשר שאכל).

ו…  ׁ̆ ַנפ¿ ע  ַבּ ׂ ¿̆ ƒ̇ ל…‡  ָחָב‰,  ר¿  ׁ̆ פ∆ נ∆ ַעל  ַבּ

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָלם,  עו… ָבּ ׁ∆̆ ן  ָממו… ל  ָכּ ƒמ

ף" (˜‰ל˙  ס∆ ע כ∆ּ ַבּ ׂ ¿̆ ƒף ל…‡ י ס∆ ב כ∆ּ ≈‰…‡37"

ּלּו  ƒפ‡ֲ לו…  י  ּ„ַ ׁ∆̆ ר-רּוַח  ַ̂ ¿̃  ׁ̆ י≈ ו¿ ט),   ,‰

‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ו¿ ָרָכיו;  ¿̂ ל  ָכּ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ף  ּ…„ ר¿ ƒי ל…‡  ו¿ מּוָעט  ָ„ָבר  ב¿ּ

רּוָט‰  פ¿ּ ל  כ≈ ‡ו… ינו…  ≈‡ ו¿ ַעל-ָי„   ı ב≈ ˜ו… 38ו¿ ָרָעב  ָבּ מו…  ¿̂ ַע ף  ַס‚≈ּ מ¿

ם  ƒי„ַ ָיּ ַבּ נו…  „ ָממו… ַ‡ב≈ּ ‰ּו‡ מ¿ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ל, ו¿ „ו… ּ‚ָ ַער  ַ̂ ‡ ב¿ּ ָלּ ּלו… ‡∆ ּׁ∆̆ ƒמ

ל     ל≈ ‰ו… 39מ¿ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ עו… ּ ≈„‰ַ ָ‡ר  ׁ¿̆ ּלּו  ≈‡‰ָ ים  ƒָרכ ּ ¿„ ַעל  ו¿  . ו… ּ̇ ַ„ע¿ ל¿

ָבב  -ל≈ 41ַרך¿ ָמן,  ַרח¿ ו¿ ָזר  ַ‡כ¿ יב,  ƒ„ָנ ו¿ ן  ƒר-ַעי ַ̂ ן,  נ≈ ‡ו… 40ו¿

ן.  ∆‰ ‡ ָבּ ≈̂ ּיו… ָכל ַכּ ב, ו¿ יı-ל≈ ּƒמ‡ַ ו¿

˙ו…  ָיּ ƒר ב¿ּ  ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇ ƒ43מ ָלָ‡ָ„ם  ָ‰יּו  ׁ∆̆ ן  ∆‰ מ≈  ׁ̆ י≈  ,˙ עו… ּ ≈„‰ַ42 ָכל  ו¿
ל ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆ עו…  ב¿ ּƒט ׁ∆̆  ˙ עו… ּ ן „≈ ∆‰ ׁ̆ מ≈ י≈ , (ו)ו¿ ַבע ּ‚ּופו… י ט∆ ƒפ ל¿

„עו˙  מ‰ן  וי˘  ו. 
ז‰  ‡„ם  ˘ל  ˘טבעו 
(הלכ׳  הרמב״ם  מכוון. 
כתב  ד)  ה,  תשובה 
גזר  לא  שהקב״ה 

בי‡ורים
37. ‡ו‰ב כסף ל‡ י˘בע כסף. מי שאוהב לאסוף כסף לא ישבע ממנו, כי 
לעולם אין די לו במה שקבץ ורוצה להרבות עוד (מצודת דוד). ואמרו חכמינו 
ז״ל (קהלת רבה פ״ג י׳): ״אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, מי שיש לו מנה רוצה 
הכתוב  דרך  על  י„.  על   ıו˜וב  .38 מאות״.  ארבע  רוצה  מאתים  מאתים, 
במשלי (יג, יא). ור״ל, שקובץ הון עם מלאכת היד. ולמרות שהונו מתרבה, עם 
כל זה אינו אוכל פרוטה משלו אלא בצער גדול. 39. מ‰ולל. ערבוב והוללות 
ושטות (רש״י קהלת ב, ב). 40. ו‡ונן. דואג. (עיין סנהדרין (ק:) ״לא תעיל דויא 
ג)              כ,  (דברים  דבר.  מכל  וירא  מבוהל  לבב.  רך   .41 בליבך״).  (=דאגה) 
43. מ˙חיל˙ ברי˙ו. שנולד עם  והתכונות של האדם.  42. ‰„עו˙. המדות 

תכונות אלו, והמה טבועות בו משעת לידתו. 

 ,˙ לו… ם חו… י‰∆ ≈̇ ו… ׁ̆ פ¿ ַנּ ׁ∆̆ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ׁ̆ ב¿ּ ך¿ י≈ י, ָכּ ƒי ר…ב ַ‰ח…ל ƒפ ל ל¿ ַ‰כ…ּ

ים  ƒל ּ ¿̂ ַע ¿̇ ƒּומ ָב‰  ַ‰ּטו… ך¿  ר∆ ּ ∆„ ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ו¿  ,˙ ‰ָ50ָרעו… ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ו¿

ן  כ≈ ו¿ ָים.  ָחל¿ י  ƒפ ל¿  „…‡ מ¿ ן  י‰∆ ֲעל≈  ‰„ָ ב≈ כ¿ּ י‡  ƒ‰ ו¿  ,‰ּ ָבּ  ˙ כ∆ ָלל∆

ב  ים ָלַרע טו… ƒר י ָ‰‡…מ¿ לּו: "‰51ו… ים ַ‰ָלּ ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ר ָבּ מ≈ ָי‰ּו ‡ו… ע¿ ַׁ̆ י¿

ַמר  ים  ƒמ ׂ ָ̆  , ך¿ ׁ∆̆ ח… ל¿ ר  ‡ו… ו¿ ר  ‡ו… ל¿ ך¿  ׁ∆̆ ח… ים  ƒמ ׂ ָ̆ ָרע,  ב  ַלּטו… ו¿

ַמר:             ¡‡ נ∆ ם  י‰∆ ַוֲעל≈ כ);   ,‰ (י˘עי‰  ַמר"  ל¿  ˜ ּוָמ˙ו…  ˜ ָמ˙ו… ל¿

" (מ˘לי ב, י‚).  ך¿ ׁ∆̆ י ח… כ≈ ַ„ר¿ ˙ ב¿ּ כ∆ ר ָלל∆ ׁ∆̆ ˙ י… חו… ים ָ‡ר¿ ƒב "‰ַ52ע…ז¿

ים,  ƒל ַ‰ֲחָכמ ∆̂ כּו ‡≈ ל¿ ? י≈ ׁ̆ פ∆ י ַ‰נ∆ּ ƒל ַנ˙ ח√ ָּ̃ ַּ̇ י‡  ƒ‰ ‰ּוַמ „ ַ̂ י כ≈ ו¿
ַע„  ם  ָ̇ ‡ו… ים  ƒ„ ַלמ¿ּ מ¿ּ ׁ∆̆  ,˙ ו… ׁ̆ ָפ ּ ַ‰נ¿ י  ≈‡ פ¿ רו… ם  ≈‰ ׁ∆̆

ם  ∆‰ ָלּ ׁ∆̆  ˙ ָרעו…  ˙ עו… ≈„ ב¿ּ ים  ƒיר ּƒכ ַ‰ַמּ ו¿ ָב‰.  ך¿ טו… ר∆ ∆„ ל¿ ירּום  ƒז ח¿ ַיּ ׁ∆̆

ָ‡ַמר  ם  י‰∆ ֲעל≈ ם,  ָ̇ ‡ו…  ‡ ַרפ≈ּ ל¿ ָחָכם  ל  ∆̂ ≈‡ ים  ƒכ ל¿ ‰ו… יָנם  ≈‡ ו¿

זּו" (מ˘לי ‡, ז).  ים ָבּ ƒיל ƒו ָמ‰ ּומּוָסר ‡¡ ל…מ…‰: "53ָחכ¿ ׁ¿̆

ב,         ַ‰ּטו… ך¿  ר∆ ּ ∆„  ׂ̆ פ…ּ ¿̇ ƒל ם  ָ̇ ֲ‡ָו ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ ָמּ ַכּ  ׁ̆ י≈

בי‡ורים
מזיק לבריאותו. 50. ‰רעו˙. הדעות והמדות הרעות. 51. ‰וי ‰‡ומרים לרע 
טוב. הוי לכם הרשעים, האומרים על ה״עבודה-זרה״ שהיא טוב, ועל עבודת 
ה׳ שהיא ״טוב״ – אומרים שהיא רע, על המעשים הרעים שיביאו עליהם חושך 
- אומרים שהם אור, ואת המעשים הטובים שה׳ עושה אור למקיימם אינם 
עושים, שמים מר למתוק ומתוק למר. 52. ‰עוזבים ‡רחו˙ יו˘ר. העוזבים 
את הדרך הישרה והנכונה כדי ללכת בדרכים חשוכות ועקלקלות. 53. חכמ‰ 

ומוסר ‡וילים בזו. בתורה ובמוסר הטיפשים פורקי העול מזלזלים.

ט  ַמע≈ ם י¿ ƒ‡ ,ם ָלּ ן ֻכּ כ≈ . 46ו¿ חו… ל¿ ƒֲחַמ˙ מ ָכל מ≈ ¡‡ ‰ נ∆ י∆ ¿‰ ƒַלח ל…‡ י מ∆

 ‡ ≈‰ י¿ ַעט,  מ¿ יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ ַבּ  ‰ ב∆ּ ַיר¿ ו¿  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ ַבּ

ל  ָ̃ ׁ¿̆ ƒָח„ מ ל ‡∆ ָכּ ƒח מ ַּ̃ ƒר י ׁ∆̆ י, ֲ‡ ƒ̃ ל. ֲ‡ָבל ַ‰ָבּ ָ̃ ל¿ ֻ̃ ֲ‡ָכל מ¿ ַ‰ַמּ

 ‰ּ ָין ַ‰ז∆ נ¿ ƒָכע ָליו. ו¿ כ¿ ‡ו… ˜ ל¿ ב ּוָמ˙ו… ֲ‡ָכל ָער≈ ‡ ַ‰ַמּ ≈‰ ָ‰ָר‡ּוי, ָ‡ז י¿

ן ָ‰ֲעָנָו‰  ‚ו… ‰, כ¿ּ ֻרב∆ּ ן מ¿ ∆‰ ח מ≈ ַּ̃ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ׁ̆ ˙: י≈ ּ„ו… ƒמ 47ב¿ּ

ן  ‚ו… ַעט, כ¿ּ ן מ¿ ∆‰ ח מ≈ ַּ̃ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ׁ̆ י≈ ן, ו¿ י‰∆ מ≈ „ו… ˙ ו¿ ׁ∆̆ ַ‰ב…ּ ו¿

ל  ≈̃ ו… ׁ̆ 48 ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ יו… ¿‰ ּƒב ן  ָלכ≈ ּיּו˙.  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ו¿ ָ‰ַעּזּו˙  ו¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ

ל…‡  ו¿ ַח˙  פ¿ ƒי עּוָרּ‰, ל…‡  ׁƒ̆  ‰ ּ„ָ ƒל מ ָכּ ƒח מ ַּ̃ ƒל ם  ƒַני ‡ז¿ ס ַ‰מ…ּ ל∆ פ∆ ב¿ּ

ָב‰. י˙ ַ‰ּטו… ƒל כ¿ ַ̇ יַע ל¿ ּ ƒ‚ַי ‰ ז∆ יף, ָבּ ƒס יו…

 

ל  ּ‚ַ ֻ‰ר¿ ׁ∆̆ ‡ו…  ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ ל¿  ‰ ט∆ נו… עו…  ב¿ ּƒט ׁ∆̆ י  ƒמ ין,  ƒב ָ̇ ו¿ ַ„ע  ּ≈̇
ַ‡ך¿   ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ּוב  ׁ̆ ָל ּבו…  ƒל ל  ∆‡ ן  ּ≈̇ ƒי ל…‡  ו¿ ָרָע‰,   ‰ ּ„ָ ƒמ ב¿ּ  

 ˙ ּ„ו… ƒמ ַעל ב¿ּ ¿‚ ƒי ַ‡ס ו¿ מ¿ ּ ƒי ׁ∆̆ ˙ו…  י‡ ‡ו… ƒב ‰ מ≈ ּ‰ - ז∆ ר ָבּ ב≈ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒי„ מ ƒמ ָּ̇

י  ƒל ח√ ‰ּו‡  ין  ƒּסּור ּ ƒי‰ַ ו¿ ַער  ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ב  ≈‡ ַ‰כ¿ּ ר…ב  ׁ∆̆ מו…  ּוכ¿  .˙ בו… טו…

י  ƒל ח√ ָבּ ׁ∆̆ מו…  ּוכ¿  ; ׁ̆ פ∆ ַ‰נ∆ּ י  ƒל ח√ ם  ≈‰  ˙ ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ ר…ב  ן  כ≈ּ ַ‰ּ‚ּוף, 

ים  ƒל ן ַ‰חו… ƒמ ׁ̆ י≈ ו¿ ˜ ַמר,  ˙ו… ַ‰ָמּ ˜ ו¿ ר ָמ˙ו… ים ַ‰ַמּ ƒֲעמ ַ‰ּ‚ּוף טו…

ב,  ַ‰ּטו… ַמֲ‡ָכל   ‡ נ≈ ו… ׂ̆ ו¿ לו…  ב  ינו… טו… ≈‡ ׁ∆̆ 49 ַמֲ‡ָכל  ל¿  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆

בי‡ורים
46. וכן כולם. שאר מיני המאכלים והתבלינים שבתבשיל כירק ומים ופלפלין, 
צריך  מהן  אחת  שבכל  ״מדות״,  בשם  נקראו  ולכן  במ„ו˙.   .47 ימעט...  אם 
ו˜ל בפלס ‰מ‡זניים. מתבונן  להשתמש במדה הנכונה ובמינון המדויק. 48.̆ 
ביושר שכלו וברוחב הבנתו. 49. ˘‡ינו טוב לו. שאינו בריא לו אלא אדרבה, 

ן,  עו… מ¿ ׁƒ̆  ׂ̆ ַחפ≈ּ מ¿ּ ׁ∆̆ ן  ‡ּוב≈ ר¿ ƒל  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ָר‡ּוי.  ָכּ  ˙ בו… ַ‰ּטו…

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ֲחַמ˙  מ≈  , ‡ו… ¿̂ מו… ינו…  ≈‡ ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿  , ירו… ּƒּוַמכ

ן  ו… ׁ̆ ל¿ ָחר  ב¿ ƒנ ף  ס∆ "כ∆ּ ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ָר‡ּוי.  ָכּ ˙ו…  ‡ו…  ׂ̆ ַחפ≈ּ מ¿

לו…  ם  ל≈ּ ַׁ̆ ל¿ ּוָב‡  רו…  ֲחב≈ ַבּ  ‰ ׁ∆̆ ּנו… ׁ∆̆ י  ƒ59מ  - כ)  י,  (מ˘לי  י˜"  ּ ƒ„ ַ̂

 ˜ ∆„ ∆̂ ל 61ו¿ ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ ˙ ַּ̇ ƒמ‡ֲ יר 60ַבּ ּƒינו… ַמכ ם ‡≈ ƒ‡ ,ל ָ̃ ׁ¿̆ ƒמ ף ב¿ּ ס∆ כ∆ּ

ף  ס∆ יַנ˙ ַ‰כ∆ּ ƒח ב¿ ּƒי 62ב ƒ̃ ינו… ָבּ ≈‡ ׁ∆̆ ל ַ‡ך¿  יר ַ‰כ…ּ ּƒם, ‡ו… ַמכ ƒַני ‡ז¿ ַ‰מ…ּ

י  ּƒכ ף,  ס∆ ַ‰כ∆ּ ו¿ ל  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ ַין  נ¿ ƒע ב¿ּ ָזּ˜  ƒנ  ˙ יו… ¿‰ ƒל ב  רו… ָ̃  ׁ̆ י ƒ‡‰ָ  ‰ ז∆  -

 ˙ חו… ָפּ ח  ַּ̃ ƒי ם  ּ‚ַ ים.  ƒ‚י ּƒ‰ַ64ס ח  ַּ̃ ƒי ו¿ ף  ס∆ כ∆ ב¿ּ ן  ָמ‡≈ 63י¿ ים  ƒָעמ פ¿ ƒל

ים  ׂ ƒ̆ ל ‡ו… ָי ַּ̃ ל ַ‰ ָ̃ ׁ¿̆ ƒח 65מ ַּ̃ ƒי ‡ ָמּ ׁ∆̆ י  ּƒכ , ל ָ‰ָר‡ּוי לו… ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ƒמ

בי‡ורים
לחפ˘ ‰מ„ו˙ ‰טובו˙ כר‡וי. כי כדי לזכות לתורה ולמידות טובות אפשרי 
(ב, ד-ה): ״אם תבקשנה  יעמול על כך, כנאמר במשלי  הדבר רק אם האדם 
הרי  תמצא״,  אלוקים  ודעת  ה׳  יראת  תבין  אז  תחפשנה;  וכמטמונים  ככסף 
שבשביל השגת התורה והחכמה חייבים לבקשם לפחות כבקשת הכסף, וכן 
להוציאו  שיטרח  למי  רק  ועומד  שמור  והוא  שהוטמן  מטמון  כמחפש 
״לא  יגיע אל היעד הרצוי, כאמרם:  – לעולם לא  יתעצל  ממחבואו. אך אם 
יגעתי ומצאתי – אל תאמין״. 59. מי ˘נו˘‰ בחבירו. מלוה התובע את חבירו 
– אם המלוה אינו  והלוה פורע למלוה כסף במשקל  הלוה שיחזיר לו חובו, 
60. ב‡מי˙˙ ‰מ˘˜ל. אם המשקל שבו שוקלים את הכסף מדוייק  מכיר... 
‰מ‡זניים. אם שתי  וˆ„˜   .61 אבני המשקולות.  באמיתת  וכן  מזייף.  ואינו 
אחת  כף  ואין  בשוה  שוה  שמשקלם  וכן  ומאוזנים,  ישרים  המאזניים  כפות 
הוא  מהלוה  שמקבל  הכסף  אם  ‰כסף.  בבחינ˙   .62 מחברתה.  יותר  כבדה 
בקי  ואינו  מאחר  ימ‡ן.   .63 (פסולת).  סיגים  בו  מעורב  שאין  ונקי,  צרוף 
בבחינת הכסף אם הוא כסף נקי ומזוקק או שמא מעורב בו סיגים, הרי יתכן 
שמבלי משים ידחה את הכסף הצרוף והמזוקק וימאן לקחתו, ותחת זה יקח 
את הכסף המעורב עם סיגים. 64. ‰סי‚ים. פסולת הכסף. 65. מ˘˜ל ‰˜ל. 

י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ם  יו… ָכל  ב¿ּ ים  ƒב ׁ¿̆ חו… ו¿ ם,  ָל‰∆ ב  ּטו… ַמ‰  ים  ƒע ¿„ יו… יָנם  ≈‡ ו¿

ָין  נ¿ ƒע‰ָ  ‰ ז∆ ו¿ ם.  י‰∆ מ≈ י¿ ל  ָכּ ים  ƒ‚י ׂ ּƒ̆ ַמ יָנם  ≈‡ ו¿ ָנ‰,  יו… ל¿ ָ‰ע∆ ַמֲעָל‰ 

נו…  רו… ס¿ יר ח∆ ּƒינו… ַמכ ≈‡ ׁ∆̆ ָח„ - 54 ים ‰ּו‡: ָ‰‡∆ ƒָבר ּ י „¿ נ≈ ׁ¿̆ ֲחַמ˙  מ≈

ן  ‡ּוב≈ ר¿ ƒל  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ים,  ּƒנ‚ֻ ַ‰מ¿ ָרָכיו  ¿„ ּƒב ין  ƒח ַמב¿ ינו…  ≈‡ ו¿

ל  ָכּ ˙ו…  ‡ו…  ׂ̆ ַחפ≈ּ י¿ ּלּו  ƒפ‡ֲ  , ירו… ּƒַמכ ינו…  ≈‡ ו¿ ן  עו… מ¿ ׁƒ̆ ל¿  ׂ̆ ַחפ≈ּ ַ‰מ¿

ל…‡  ו¿ לו…  ¿̂ ∆‡  ‡ 55ָיבו… ים  ƒָעמ פ¿ּ  ‰ ָמּ ַכּ י  ּƒכ ‰ּו,  ≈‡ ָ̂ מ¿ ƒי ל…‡  ם  ַ‰ּיו…

י„  ƒמ ָּ̇ ב  ׁ≈̆ ‰ּו‡ חו… ׁ∆̆ י 56 ּƒף-ַעל-פ‡ַ ,‰ּ ן ָ‰ָ‡ָ„ם ַ‰ז∆ ‰ּו; כ≈ּ יר≈ ּƒַיכ

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ יָון  , 57כ≈ּ י‚ו… ׂ ּƒ̆ ב, ל…‡ ַי ‰ ַ‰ּטו… ׂ ≈̆ ׂ̆ ַמֲע ַחפ≈ּ ‰ ּומ¿ ׂ ∆̆ ֲע ַמ‰ ַיּ

 . נו… רו… ס¿ יר ח∆ ּƒַמכ

ב  ׁ≈̆ חו… ו¿  , ּבו…  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ָ‰ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ ַע  ≈„ יו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ ו¿
י‚  ׂ ּƒ̆ ַ‚ם ‰ּו‡ ל…‡ ַי ˙, ו¿ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒמ ח…ז ב¿ּ ¡‡ ל∆ ם ו¿ ∆‰ ‡˙ מ≈ ≈̂ ָל

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ  ׂ̆ ַחפ≈ּ ל¿ ל  ּ ≈̂ ַע ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆ ֲחַמ˙  58מ≈ ר,  ָׁ̆ ַ‰ָיּ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ָיָמיו  ל  ָכּ

בי‡ורים
‡ינו מכיר חסרונו. אדם שחולה ואינו מודע לכך, הרי כל זמן שלא נודע   ̆.54
לו על חוליו - לא ילך לדרוש ברופאים, כמו כן אדם שאינו מכיר בחסרונותיו 
ובדרכיו המגונים, הרי לא יתקן את עצמו מאחר ואינו מודע שזקוק הוא לכך. 
55. יבו‡ ‡ˆלו ול‡ יכיר‰ו. כמה פעמים יעמוד שמעון סמוך לראובן ובכל 
56. ˘‰ו‡ חו˘ב ˙מי„ מ‰  ואינו מכירו.  יזהה אותו מאחר  זאת ראובן לא 
57. כיון  יע˘‰. הוא מתבונן תמיד מה עליו לעשות כדי להשיג את הטוב. 
˘‡ינו מכיר חסרונו. כי בכדי להשיג את הטוב המושלם אפשר רק לאחר 
שעקר והסיר את הרע שבו, בבחינת ׳סור מרע ועשה טוב׳, ולכך כל זמן שאינו 
לא  הרי  המגונות,  ובאורחותיו  הרעות  במידותיו  ואינו מבחין  חסרונו  מכיר 
58. מחמ˙ ˘מ˙עˆל  יעקרם ולא יסירם ממנו וממילא לא ישיג את הטוב. 

שתי  הם  הלשונות 
טובות  אזהרות 
הנה  כי  מאד.  ומועילות 
הוא  במעשים  הפשפוש 
כלל  על  לחקור 
בו,  ולהתבונן  המעשים 
מעשים  בהם  הנמצא 
אשר  יעשו  לא  אשר 
פי  על  הולכים  אינם 
כי כל  וחוקיו,  ה׳  מצוות 
 – מאלה  ימצא  אשר 
אך  העולם.  מן  יבערם 
החקירה  הוא  המשמוש 
אפילו במעשים הטובים 
ולראות  לחקור  עצמם, 
היש בענינם איזה פניה 
(כגון  טובה  לא  אשר 
שבח  להשיג  כוונה 
להרויח  או  מבני-אדם 
ממון) או איזה חלק רע 
(כגון מעשה טוב שעלול 
לצאת ממנו נזק בעתיד 
או שיש בו הפסד לזולת 
שיצטרך  וכדומה) 
חלש  או  הוא  וחזק  הטוב  לבחון  בבגד  כממשמש  זה  והרי  ולבערו.  להסירו 
ובלוי, כן ימשמש במעשיו לבחון תכונתם (ענינם ותוכנם) בתכלית ההבחנה 
(בהבחנה מדוקדקת עד קצה היכולת) עד שישאר (האדם בעל המעשים) זך 

ונקי (ללא פניות וחלקים רעים במעשיו)״.

ָמ˙ו…  ׁ¿̆ ƒנ  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ָ‡ז  ו¿ ּנּו,  מ∆ּ ƒמ ים  ƒ‚י ּƒס‰ַ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒ̃ ‡ל… ‰ ל≈ ָ̃ ּ ָ̃ ֻז רּוָפ‰ ּומ¿ ¿̂

ף  ר≈ ּ…̂ ַל  ‡ ≈̂ ּ ַוי≈ ף,  ס∆ ָכּ ƒמ ים  ƒ‚י ƒס "ָ‰‚ו… 

ים,  ƒ‚י ּƒירּו ַ‰ס ƒס ָיּ ׁ∆̆ י" (מ˘לי כ‰, „) כ¿ּ ƒל כ∆ּ

רּוף. ָ̂ י  ƒל ‰ ַ‰כ¿ּ י∆ ¿‰ ƒז י‡ָ

 

ינו…  ≈‡ ו¿ ָ‰ָ‚יו  נ¿ ƒמ ב¿ּ  ‰ נ∆ּ ַׁ̆ ַ‰מ¿ ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ ו¿
 ‚‰ָ נ¿ ƒמ ב¿ּ ז  ח≈ ‡ו… ָח„  ∆‡ ַמן  ז¿ בּוַע,  ָ̃  

 ‚‰ָ נ¿ ƒו… מ˙ ‡ו… ˜ מ≈ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒָח„ מ ַמן ‡∆ ּוז¿  ‰ ז∆

 ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ָכָכ‰  ו¿ ר,  ַ‡ח≈  ‚‰ָ נ¿ ƒמ ז  ח≈ ‡ו… ו¿

 ı ָחפ≈ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם  ל¿  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ָלם.  עו… ל¿

ל…‡  ּכו… ו¿ ר¿ ַע ַ„ּ ≈„ ינו… יו… ≈‡ יר ו¿ ƒל ע ∆‡ ˙ כ∆ ָלל∆

˙ו…  ‡ו… ים  ƒיכ ƒל ַ‰ּמו… ים  ƒיל ƒב ּׁ¿̆ ‰ַ יר  ּƒַיכ

ַעם  ַפּ ם,  מ≈ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒ69מ ‰ּו‡  ן  ָלכ≈ יָ‰,  ל∆ ≈‡

 ‰ ע∆ ¿̇ ƒי ו¿ ַיֲחז…ר  ו¿ ָח„,  ∆‡ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ך¿  ל≈ י≈ ַ‡ַח˙ 

בי‡ורים
69. מ˘˙ומם. מתבלבל בהליכתו ותועה בדרכו מאחר ואינו מכיר את הדרך 

הסלולה המובילה לעיר.

ל  ָכּ ƒם, מ ƒַני ‡ז¿ מ…ּ ַבּ ׁ∆̆  „ ב≈ ף ַ‰ָכּ ַכּ ף ַבּ ס∆ ַ‰כ∆ּ

ם  ƒ‡ ּלּו ƒי ָטעּו˙. ‡ו… ֲ‡פ י„≈ ƒל ‡ ּלּו ָיבו… ≈‡

ינו…  ≈‡ ם  ƒ‡ ל,  ָ̃ ׁ¿̆ ƒמ ּוב¿ ף  ס∆ כ∆ ב¿ּ י  ƒ̃ ָבּ ‰ּו‡ 

ב  ָער≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ָר‡ּוי, ‡∆ ל ּבו… ָכּ כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒמ

י  ƒ̃ ָבּ ‰ּו‡  ם  ƒ‡ ֲ‡ָבל  ים.  ƒ‚י ƒס ּפו…  ַכס¿ ב¿ּ

ל ּבו…  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒף, ּומ ס∆ ל ּוַבכ∆ּ ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ל - ַבּ כ…ּ ַבּ

ָר‡ּוי  ָכּ ם  ל≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ66מ ‰ּו‡  ָ‡ז   - ָר‡ּוי  ָכּ

 ‰ ָמּ ּ ƒ„ ן  ָלכ≈ ל.  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ַבּ ם  ל≈ ָׁ̆ ו¿ י  ƒ̃ ָנ ף  ס∆ כ∆ּ

י˜  ּ ƒ„ ּ ַ̂ י ַ‰ ּƒָחר, כ ב¿ ƒף נ ס∆ כ∆ י˜ ל¿ ּ ƒ„ ַ̂ ן  ו… ׁ̆ ל¿

ָכל  ו¿ ָ‰ָרע  ו¿ ב  ַ‰ּטו… יר  ּƒכ‰ַ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂

ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ּול¿ ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

‚ּופו…  67ב¿ּ ַח  ר≈ טו…  ˙ יו… ¿‰ ƒל ו¿ ָר‡ּוי,  ָכּ ן  ∆‰ ָבּ

ח…ז  ¡‡ ל∆ ו¿ ּו˙  ׁ̆ פ¿ּ ּƒט‰ַ ַלֲעז…ב  ָמ˙ו…  ָחכ¿ ּוב¿

 ˙ בו… ֲערו… ַּ̇ יר  ƒס‰ָ 68(ז)ּול¿ בּוָנ‰  ּ¿̇ ַבּ

˙ערובו˙  ול‰סיר  ז. 
‰סי‚ים ממנו. ה׳מסילת 
ג)  מבאר  (פרק  ישרים׳ 
בבדיקת  שלבים  שני 
לדחות  א.  המעשים: 
ב.  הרעים.  המעשים 
לזכך המעשים הטובים. 
וז״ל: ״הנה הרוצה לפקח 
הנה  שתים  עצמו,  על 
ההשקפות הצריכות לו: 
מהו  שיתבונן  האחת, 
שיבחר  האמיתי  הטוב 
בו האדם והרע האמיתי 
שינוס ממנו. והשניה, על 
הוא  אשר  המעשים 
הם  אם  לראות  עושה, 
מכלל  או  הטוב  מכלל 
הרע... ודבר זה הודיעונו 
באמרם  ז״ל  חכמינו 
לו  ״נוח  יג):  (ערובין 
יותר  נברא  לאדם שלא 
ועכשיו  משנברא, 

ששני  ותראה  במעשיו״.  ימשמש  לה:  ואמרי  במעשיו;  יפשפש   – שנברא 

בי‡ורים
אבן המשקולת ששוקלים כנגדה בשתי כפות המאזניים, האבן מכאן והכסף 
פחות.              ישקול  הכסף  גם   - הגדולה  במקום  הקטנה  האבן  יקח  ואם  מכאן, 
ב‚ופו   .67 נקי...  כסף  דהיינו  כראוי  תשלום  מקבל  כר‡וי.  מ˘˙לם   .66
יצרו  לכבוש  הרעות,  מידותיו  על  להתגבר  בגופו  להתאמץ  הן  ובחכמ˙ו. 
ולהכניע תאותו, והן להשתמש בחכמתו ולהבחין בשכלו במדות הרעות כדי 
אדם  צריך  טוב  במעשה  גם  ‰סי‚ים.  ˙ערובו˙  ול‰סיר   .68 מתוכו.  לבערן 

לבחון שהמעשה יהיה זך ונקי ושלא יהיה מעורב בו משהו מהרע.

הגאוה  כמדת  רעות 
שמים.  יראת  מונעות 
בל  אפו  כגובה  ״רשע 
ד)  י,  (תהלים  ידרוש״ 
אני  סבור  המתגאה 
ואפסי עוד, ואינו מסוגל 
מלכות  עול  עליו  לקבל 
מדת  כן  שמים. 
מדה  ה׳קשה-עורף׳ 
ועקשן  מאד,  עד  מגונה 
רצונותיו,  פי  על  רק  חי 
דבר  לשמוע  מוכן  ואינו 
אפילו  המפריע  חכמה 
להנחותיו  במעט 

ורצונותיו המוקדמות.
בשלח  בפרשת  ומצינו 
״וילונו העם  טו):  (שמות 
מה  לאמר  משה  על 
ה׳  על  ויצעק  נשתה, 
        - נסהו״  ״ושם  וברש״י  נסהו״,  ושם  ומשפט  חק  לו  שם  שם  עץ...  ה׳  ויורהו 
רחמים  עלינו  בקש  יפה  בלשון  במשה  נמלכו  שלא  ערפו  קשי  וראה  לעם 
ישראל             מכלל  התורה  תובעת  נתלוננו״.  אלא  לשתות  מים  לנו  שיהיה 
ואף           הקב״ה.  על  התלוננות  לכדי  אותם  הביאה  זו  מדה  ׳קשה-עורף׳,  מדת 
מכל          הקב״ה,  נסי  בעיניהם  הכל  וראו  סוף  ים  קריעת  לאחר  מיד  שהיו 
נותנת           וברורה, כי המדה אינה  מקום הקשיות מפריעה להתלמדות פשוטה 
שאפילו                  עצמו,  על  זאת  לראות  יכול  ואדם  רצונותיו.  על  לותר  לו 
מאשר  שונה  להתנהג  עליו  משפיעות  אינם  בעיניו  שראה  ברורים  דברים 

הורגל.
וכמו כן כל המדות כולם מפריעים ליראת שמים. ולכן כדי להשיג יראה חייב 

לעקור מקרבו את מדותיו הרעות. 
ט. ו‡ם ˙˙יר ˜˘ר ‰יר‡‰ יב„לו ממך כל ‰מ„ו˙ ‰טובו˙. מצאנו שיראת 
להשגת  והאמצעי  היסוד  היא   - עצמה  בפני  מצוה  היותה  מלבד   – שמים 

 ׁ̆ י ƒ‡ ל ָכּ י  ּƒל, כ ַלכ…ּ יַע  ƒ„ ‰ו… ׁ̆ ל¿ י≈ ן  ָלכ≈
י  י„≈ ƒל ו…  ׁ̆ ַנפ¿ י‡  ƒב‰ָ ל¿  ‰ ∆̂ ָ‰רו…

ב  ָער≈ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂  ,˙ בו… ַ‰ּטו…  ˙ ּ„ו… ƒמ

י  ּƒכ ,‰ ּ„ָ ƒּומ ‰ ּ„ָ ƒל מ ם ָכּ ƒם ע ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי

ל  ˙ ָכּ ∆̃ ז∆ ח¿ ר ַ‰ַמּ ׁ∆̆ ∆̃ י‡  ƒ‰ ם ּׁ≈̆ ‰ַ ˙‡ַ ר¿ ƒי

יסּו‰ּו  ƒנ כ¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ַלחּוט  ָמ‰  „ו… ו¿  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

רּו  ׁ¿̆ ָ̃ ו¿  ,˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ י  ר≈ חו… ך¿  ˙ו… ל¿

ל  ָכּ י˜  ƒז ַ‰ח¿ ל¿ י˙ו…  ּƒ̇ ח¿ ַ̇ ב¿ּ ים  ƒר ָׁ̆ ¿̃

 ˜ ≈̇ ָנּ ƒ‰ ב¿ּ י  ּƒכ  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡  -  ˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ

ך¿  ָכּ  ,˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ ל  ָכּ לּו  פ¿ּ ƒי ר  ׁ∆̆ ּ ∆̃ ‰ַ

 ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ  ˙ ∆̃ ז∆ ח¿ ַ‰ַמּ י‡  ƒ‰  ‰‡ָ ר¿ ּ ƒי‰ַ

לּו  ¿„ ָבּ ƒי  ,‰‡ָ ר¿ ּ ƒי‰ַ ר  ׁ∆̆ ∆̃ יר  ּƒ̇ ַּ̇ ם  ƒ‡ (ט)ו¿

ן  כ≈ ו¿ י  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ַבּ ן  כ≈ ו¿ ר,  ַ‡ח≈ ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ

ָחָכם:  ‡ ּבו… ָ‡ַמר ‰∆ ≈̂ ּיו… ַעל ַכּ י. ו¿ ƒיע ƒב ר¿ ָבּ

ר ל…‡  ׁ∆̆ ּנּו, ֲ‡ ע∆ ּ ַי‚¿ ּ¿̇ ים  ƒיל ƒס "70ֲעַמל ַ‰כ¿ּ

טו).  י,  (˜‰ל˙  יר"  ƒע ל  ∆‡  ˙ כ∆ ָלל∆ ָיַ„ע 

ים                    ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַעל  מ…ל  ַלח¿  ׁ̆ י≈ ָכך¿  ל¿

ָ„ם  ַלמ¿ּ ל¿  ,‡ ו¿ ָּׁ̆ ‰ַ י  ל≈ ַ‰ב¿ ב¿ּ ים  ƒבּוע ‰ַ71ט¿ּ

ם  ƒַני ‡ז¿ ַ‰מ…ּ ר  ׁ∆̆ י… ו¿ ל  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ  ˜ ∆„ ∆̂

ים,  ƒר ָׁ̆ ים ַ‰י¿ ƒָרכ ּ ם „¿ ˙ ָל‰∆ רו… ‰ו… ף ּול¿ ס∆ יַנ˙ ַ‰כ∆ּ ƒח יָעם ב¿ּ ƒ„ ‰ו… ּול¿

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ‰ ָלּ ƒס 72מ¿ ָחָנ˙ו…  ַ‰ב¿  ˙ ַלּ ƒח ¿̇ ּƒב ָ‰ָ‡ָ„ם  ר…ר  ב¿ ƒי ַמַען  ל¿

‰ּו‡  ו¿ ָב‰,  ַ‰ּטו… ל  ָכּ ם  ָׁ̆ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ן  ׁ≈̆ „ָ ו¿ ַרֲעָנן  ם  ָמ˜ו… ל¿ ‰ּו  י‡≈ ƒב ּ¿̇

‰ּו‡            ו¿ ים,  ׂ ƒ̆ ֲע ַ‰ַמּ ל  ָכּ ף  73סו… ‰ּו‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ם,  ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי

ָ‡ָ„ם,  ל  ָכּ ƒמ ל  ≈‡ ו… ׁ̆ מו…  ׁ¿̆ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ָל‰  ≈‡ ּׁ¿̆ ‰ַ74

 "‰‡ָ ר¿ ƒי ל¿ ם  ƒ‡ י  ּƒכ  , ך¿ ָמּ ƒע מ≈ ל  ≈‡ ׁ…˘ יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰ "ַמ‰  יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

 ‰‡ָ ר¿ ּ ƒ(ח)ַ‰י י  ּƒ̇ ל¿ ּƒב ב  ָׁ̆ ח¿ נ∆  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע ּום  ׁ̆ ין  ≈‡ ו¿ יב),  י,  („ברים 

ָר‰. ‰ו… ַ‰ט¿ּ

‰ט‰ור‰.  ‰יר‡‰  ח. 
יחזקאל׳  ׳אור  בספר 
עו)  עמוד  ומוסר,  (יראה 
יראת  להשיג  כדי  כתב: 
ראשית  חייב  שמים 
הענינים  מנפשו  לעקור 
ליראה.  המפריעים 
ורצונות  תאוות 
מתנגדות  עולם-הזה 
ליראת שמים, וכן מדות 

בי‡ורים
70. עמל ‰כסילים ˙י‚ענו. כסילותם גורם להם עמל המיגען, אשר לא למדו 
דרכי מבואות העיר (ללכת בדרך כבושה, וטורח הרבה) ומתיגע ליכנס דרך 
פחתים ובצעי המים ויגע בטביעות רגליו בבוץ (רש״י). 71. ‰טבועים ב‰בלי 
בהם  שאין  בהבלים  ושרויים  ממש,  בהם  שאין  בדברים  השקועים  ‰˘ו‡. 
73. סוף כל ‰מע˘ים. תכלית כל  72. מסיל‰. דרך סלולה וישרה.  תכלית. 
דבר ככתוב בסוף קהלת: ׳סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו 

שמור כי זה כל האדם׳. 74. ‰˘‡ל‰. הבקשה אשר ה׳ מבקש מכל אדם.

והדעה, והוא מסור בידי 
מסור  יצרו  ואין  יצרו 
שיהא  יתכן  לא  בידו, 
שבין  במצוות  שלם 
ואם  למקום,  אדם 
ידועה  במדה  מקיימן 
שאינו  מפני  רק  הוא 
התנגדות  בהן  פוגש 
המדות  אחת  מטעם 
בהפגשו  אבל  המגונות, 
לא  שלהן  בהתנגשות 
תעמוד יראתו בפניהן״!

 - מתוקנות  מדות  ללא 
אי אפשר להיות שלמים 
אדם  שבין  במצוות  אף 
למקום, ואם אם נראה לעין שמקיים מצוות בשלמות הוא רק מפני שלא בא 

לידי נסיון, ואילו בא לידי נסיון לא היה עומד בו!  
ואין  לתורה  לעלות  אותו  שמכבדים  חרד  דוגמא:  איש״  ה״חזון  לכך  ומביא 
הכיבוד מספיק לו לפי מעלתו ולכן הוא אינו עולה – מידת הכבוד שבו גרמה 

לו לעבור על: ״ועוזבי ה׳ יכלו״ – זה שקורין לו לעלות לתורה ואינו עולה.
האדם הזה מקולקל בשורשו שיצר הרע שופטו וכל עשיית מצוותיו הן פרי 
ההרגל המתאימות לכבודו ולתאוותיו ולהלך חייו, אך נסו לפגוע בו כי אז 

תתהפך הקערה על פיה! 

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ּון  ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿

ל                  ָיכו… ָחָכם  ∆‰  ,˙ ָרעו… ו¿  ˙ בו… טו…

יל  ƒס ַ‰כ¿ּ ו¿  ,˙ בו… טו… ל¿  ˙ ָ‰ָרעו…  ˙ ו… ׂ̆ 75ַלֲע

.˙ ָרעו… ˙ ל¿ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒ76מ ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע

ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒמ ינו…  ≈‡ ו¿ ך¿  ׁ∆̆ ח… ַבּ ך¿  ל≈ ‰ו… ׁ∆̆ י  ƒמ
 ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ∆‡  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ּון  ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿

ן  ‚ו… יו, כ¿ּ ָ̇ ֻכּיו… ל ז¿ ˙ ָכּ ∆„ ַ‡ב∆ּ ‰ ַ‰מ¿ ּ„ָ ƒּבו… מ

ר            ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ב¿ּ  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒ‰ַ77מ

בי‡ורים
75. לע˘ו˙ ‰רעו˙ לטובו˙. להשתמש עם המדות הרעות למטרה טובה, כגון 
הגאוה  במדת  וכן  חכמה׳.  תרבה  סופרים  ל׳קנאת  להשתמש  הקנאה  במדת 
במדת  כגון,  לרעו˙.  טובו˙  מ„ו˙   .76 ה׳׳.  בדרכי  לבו  ל׳ויגבה  להשתמש 
ובמדת אהבה, ישתמש לאהוב את  הרחמנות ישתמש לרחם על האכזרים. 
טובים,  ובמעשים  בתורה  אף שהוא מלא  במע˘יו.  ‰מ˙‚‡‰   .77 הרשעים. 
מכל מקום אסור לו להתגאות בכך, כשכל כוונתו בזה להתגדל ולהשתרר על 

בני אדם. 

ין  ≈‡ ׁ∆̆ ּוכ¿  ,˙ בו… טו…  ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ ָך  מ¿ּ ƒמ

ָר‰  ו… ּ̇ ָך  ָי„¿ ין ב¿ּ ≈‡ ,˙ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒָך מ ָי„¿ ב¿ּ

לּוָי‰  ּ¿̇ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ל  ָכּ י  ּƒ(י)כ  ,˙ וו… ¿̂ ƒּומ

״ותיראן  טובות.  מידות 
האלקים  את  המילדות 
דבר  כאשר  עשו  ולא 
מצרים  מלך  אליהן 
הילדים״  את  ותחיין 

(שמות א, יז). ובמסכת סוטה (יא:) דורשת הגמרא: ״ותחיין את הילדים – תנא 
לא דיין (למילדות) שלא המיתו אותן (את הילדים) אלא שהיו אף מספיקות 
להם מים ומזון״ (ומסייעות להחיותם, דהיינו שהיו מחביאות אותם בבתיהן 

ומגדלות אותם. רש״י).
מסירות נפשן של המילדות מוכיחה בלי ספק על מידותיהן הטובות ועל טוב 
ליבן. מדוע אין התורה מדגישה תכונות אלו? מדוע הזכירה התורה רק את 

יראת האלקים שלהן?
בספר ׳זכרון מאיר׳ מבאר, שמכח מידות טובות לבד לא היו המילדות יכולות 
הם  המלך  צו  הפרת  מתוך  כאלה  נפלאים  מעשים  שעשו.  מה  את  לעשות 
יכול  אלקים  ביראת  שספוג  מי  רק  אדם.  שבכח  ההטבה  מגבול  למעלה 
להתעלות להנהגה כזו ולהתעלם מן הסכנה הגדולה. לפיכך קבעה התורה 
את הגורם האמיתי: ״ותראין המילדות את האלקים״! ולכן - ״ולא עשו כאשר 

דבר אליהן מלך מצרים ותחיין את הילדים״.
נאמר  לא  כאן  גם  בתים״.  להם  ויעש  האלקים  את  המילדות  יראו  כי  ״ויהי 
״כאשר הטיבו עם הילדים״, אלא ״כי יראו״, ללמדך כי השכר של ״ויעש להם 
בתים״ בא עבור היראה.  הן יראו את ה׳ ולפיכך זכו לבתים של תורה ויראה, 
בתי  אמר  חד  ושמואל,  ״רב  (יא):  סוטה  במסכת  כדאיתא  מדה.  כנגד  מדה 
כהונה ולויה – אהרן ומשה. וחד אמר: בתי מלכות – דוד נמי ִמִמְרָים קאתי״. 

י. כי כל ‰˙ור‰ ˙לוי‰ ב˙י˜ון ‰מ„ו˙. כתב הגר״א (באבן שלמה פ״א): ״כל 
עבודת ה׳ תלוי בתיקון המדות, וכל החטאים מושרשים במדות, ועיקר חיות 

האדם הוא להתחזק תמיד בשבירת המדות, ואם לאו למה לו חיים״. 
כתב ה״חזון איש״ זצ״ל (אמונה ובטחון פ״ד אות ה-ו): ״מן המונחים הקיימים 
כי תיקון המדות מתיחס לאלה המצוות שהם בין אדם לחברו, וחובת היראה 
בשביל מצוות שבין אדם למקום יתברך, ומן המונח הזה קיימת הדעה כי יש 
בני אדם שלמים במצוות שבין אדם למקום יתברך וחסרים בתיקון המדות 
אל  לחודר  באמת  קיימת  זו  דעה  אין  אמנם  לחברו.  אדם  בין  רעים  והם 
פנימיות חזיון הזה. כי האמת, זה שמדותיו כברייתן ולא הותקנו על פי המוסר 

ר. ַ‡ח≈ ˙ ל¿ ƒי ר ַ‰ַבּ כ≈ ן, ּומו… מו… ט¿ ַע ַ‰ַמּ ≈„ ינו… יו… ≈‡ , ו¿ י˙ו… ב≈ ב¿ּ

 

 ‰ ּ„ָ ƒָכל מ , ו¿ ּזו… ƒמ ‰ ָנּ ֻׁ̆ יו זו… מ¿ ָ̇ ּ„ו… ƒר…ב מ י ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ ּƒן כ נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰
ָכ‡ן  ו… ל¿ ּ̇ כ¿ ַׁ̆ ַע˙ ָ‰ָ‡ָ„ם, זו… מו… ּ„ַ ˙ פ∆ ר∆ ‰ 81טו… ּ„ָ ƒּומ 

ַחר         ב¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ ָכל  ל¿ עו…  ּ ַסי¿ מ¿ ָ‰ָרע  ר  ∆̂ י≈ ו¿ ָכ‡ן,  ל¿ ו…  ּ̇ כ¿ ַׁ̆ מו… זו…  ו¿

ר,  ָבּ ¿„ ּƒמ ַבּ ך¿  ל≈ ‰ו… ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם  ל¿  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿  .‰ּ ָבּ ׁ∆̆ חּו˙  ‰ַ82ָפּ

 ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ו¿ ים  ƒב ≈‡ ּוז¿ ים  ƒר מ≈ ּונ¿  ˙ ַוֲ‡ָריו… ים  ּƒב ּ„ֻ ּבו…  ים  ƒע ¿‚ ּופו…

ל  ם ָכּ ƒם ע ח≈ ָלּ ƒ‰ יָניו ּול¿ ˜…ַח ע≈ פ¿ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂  ‰ּ ׁ̆ ַ‰ז∆ י ƒ‡‰ָ .ים ƒ̇ י ƒח ׁ¿̆ ַמ

פּו‰ּו  ר¿ ט¿ ƒי ָח„,  ∆‡ ַ‚ע  ר∆ יָניו  ע≈ ים  ƒַיֲעל ם  ƒ‡ ו¿ ָח„,  ∆‡ ו¿ ָח„  ∆‡

ֲ‡ָו‰  ַּ̇ ‰ַ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ ָ‰ָרעו… יו  ָ̇ ּ„ו… ƒמ ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ך¿  ָכּ ים.  ƒ̃ י ּ ƒז ַ‰ַמּ

ּבו…  ƒל ב¿ּ  ˙ לו… ּ ¿‚ ל¿ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ן,  ∆‰ ָבּ  ‡ ≈̂ ַכּיו… ו¿ ַעס  ַ‰ַכּ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ו¿

     ˙ מ∆ ר ָ‰‡¡ ּבו… ‡ו… ּ ƒל ƒר מ ≈̃ ָע ם, י≈ נ≈ ּ¿̃ ַ̇ י¿ ל…‡  ם ו¿ ַעל≈ּ ¿̇ ƒי ם  ƒ‡ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇

י„"  ƒמ ָ̇ י  ּ ƒ„ ¿‚ נ∆ ל¿ י ‰'  ƒ̇ י ּ ƒו ׁƒ̆ 84" ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿  . ך¿ ׁ∆̆ ח…  ׁ̆ ָימ≈ 83ו¿

(˙‰ילים טז, ח).

בי‡ורים
תמיד  שתלך  הגר״א:  פירש  רגליהם״,  בעפר  מתאבק  והוי  לחכמים,  ועד 
אחריהם, כמו שנאמר (משלי י״ג) הולך את חכמים יחכם, ומשלו לחנוני מוכר 
בשמים שנשאר האבק בו. ובפרקי דר״א (פכ״ה) מסיים על משל זה: כך כל מי 
שהולך עם הצדיקים לוקח מדרכיהם וממעשיהם הטובים. ובאדר״נ (ו׳): בזמן 
שתלמיד חכם נכנס לעיר אל תאמר איני צריך לו, אלא לך אצלו. 81. טורפ˙ 
ומושכתו אליה.                דעתו של האדם  ונוטלת את  חוטפת  כל מדה  „ע˙ ‰‡„ם. 
82. ‰פחו˙ ˘ב‰. שיבחר בצד השלילי ביותר שבה. 83. וימ˘ חו˘ך. יהיה 
לבו חשוך מאד. 84. ˘וי˙י ‰' לנ‚„י. תמיד אחשוב כאילו ה׳ עומד נגדי ורואה 
מעשי. ומסיים הפסוק ״כי מימיני בל אמוט״, כי בעבור זה יעמוד מימיני לעזור 

 . נו… לו… ¿̃ ּƒב  „ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒּומ רו…  ל ֲחב≈ ׁ∆̆ נּו˙  ¿‚ ּƒב י„  ƒמ ָּ̇ מו…  ¿̂ ַע  ‰ ַיפ∆ּ 78ּומ¿

 ׁ̆ י≈ ו¿ ח,  ָבּ ֻׁ̆ ן מ¿ ƒַיי י˙  ƒָחב  ‡ ַמל≈ּ מ¿ּ ׁ∆̆ י  ƒמ ‰ ל¿ מ∆ ּ„ו… ׁ̆ ַ‰‰ּו‡  י ƒ‡‰ָ ו¿

ן  ƒי ַ‰ַיּ ל  ָכּ ‡ַב„  י…ּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡ ָטן,  ָ̃ ב  ∆̃ נ∆ י˙  ƒָחב ∆‰ י˙  ּƒ̇ ח¿ ַ̇ ב¿ּ

 ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ ך¿  ָכּ  ; ˙ו… ‡ו… ם  ּ…̇ ס¿ ƒי ל…‡  ם  ƒ‡ ָטן  ָּ̃ ‰ַ ב  ∆̃ ּ נ∆ ַבּ ח  ָבּ ֻׁ̆ ַ‰מ¿

י  ≈„ ַעל-י¿ ל  ַ‰כ…ּ  „ ַ‡ב≈ּ י¿ ָר‰,  ו… ּ̇  ‡ ָמל≈ ‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,‰ּ ַ‰ז∆

ם  ≈‰ ים  ּƒַעט ּומ¿ ָנּ‰.  ּ ¿̃ ַ̇ ל¿  ׁ̆ ָיחּו ל…‡  ם  ƒ‡ ַ‰ז…ּ‡˙  ָ‰ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

מו…  יר, ּוכ¿ ּƒכ‰ַ ים ל¿ ƒין ֲחָכמ ≈‡ ׁ∆̆  ׁ̆ ˙. י≈ מ∆ ים ָ‰‡¡ ƒיר ּƒכ ָלם ַ‰ַמּ עו… ָבּ

ל…‡  ך¿  ָכּ ם,  ֻסָלּ ב¿ּ  ˙ ַלֲעלו… ל  ָיכו… ָליו  ַר‚¿ י  ּ≈̇ ׁ¿̆ טּוַע  ָּ̃ ‰ַ ין  ≈‡ ׁ∆̆

‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ בּוָנ‰.  ּ¿̇ ּבו…  ין  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿  ˙‚ַ ר≈ ַמ„¿ ב¿ּ  ‰ ַיֲעל∆

ל  ָכּ ים  ׂ ƒ̆ ָיּ ׁ∆̆ ַע„  עּוָריו  נ¿ּ ƒמ ָלם  ָ‰עו… ֲ‡ַו˙  ַ̇ ב¿ּ ע  ַבּ ט¿ ƒנ ו¿ ָחָכם, 

ל  ּ‚ַ י ֻ‰ר¿ ּƒרו… ָ‰ַרע, כ ¿̂ ƒן י ˆו… ˙ ר¿ ו… ׂ̆ ַלֲע ֲ‡ָו˙ו… ו¿ ַּ̇ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ָמ˙ו… ל¿ ָחכ¿

 , ו… ׁ̆ ַנפ¿ ב¿ּ ים  ƒבּוע ¿̃ ם  ≈‰ ׁ∆̆ ַע„  ים  ƒָרע‰ָ ים  ׂ ƒ̆ ֲע ַמּ ַבּ עּוָריו  נ¿ּ ƒמ

ׁ̆ ּבו…  ּ י≈ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ˙. ו¿ ׁ̆ ָ‰ֲעו…נו… ח ָי˜ּו ַפּ ƒט 79מ ל≈ ָמּ ƒ‰ ‡…„ ל¿ ‰ לו… מ¿ ׁ∆̆ ָ̃ ו¿

ים, ַ‡ך¿ ל…‡ ָ‰ָי‰  ƒב ים טו… ƒָרכ ¿„ ּƒך¿ ב יל≈ ı ל≈ ַ‚ם ָחפ≈ יר ו¿ ּƒכ‰ַ ָמ‰ ל¿ ָחכ¿

ים,  ƒר ָׁ̆ ים ַ‰י¿ ƒָרכ ּ ¿„‰ַ ָמ‰ ו¿ ם ַ‰ָחכ¿ ∆‰ מ…ַע מ≈ ׁ¿̆ ƒים ל ƒל ַ‰ֲחָכמ ∆̂ ≈‡80

ן  מו… ׁ̆ לו… ַמט¿ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ ‰ ל¿ מ∆ „ו… ים. ו¿ ּƒכ ַׁ̆ ַמֲח ך¿ ב¿ּ ל≈ ך¿ ‰ו… ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒּומ

בי‡ורים
78. ומיפ‰ עˆמו ˙מי„ ב‚נו˙ ˘ל חברו. עורך מעשיו הטובים וחכמתו למול 
מעשי חבירו או חכמתו כדי שמתוך כך יראה שהוא מכובד וחבירו בזוי, נמצא 
מתפאר בחסרונותיו של חברו ובסכלותו, וזהו ״מתכבד בקלון חברו״, שעל ידי 
השוואה זו מכבד את עצמו בגנות חברו. 79. מפח י˜ו˘. ממלכודת המוקש 
של רשת העוונות. 80. ‡ˆל ‰חכמים. במסכת אבות (א, ד): ״יהי ביתך בית 

יַע  ּ ƒ‚ַי ָניו, ו¿ ס ָבּ נ≈ יַפר¿ ƒל ו כ≈ּ ַכל¿ ך¿ ַ‰ּלּוַח י¿ ו… ּ̇ ƒיו, ּומ ָ̇ בו… חו… ָרָכיו ו¿ ¿̂ ּו

י  ּיּור≈ ƒ̂ רּו ּבו…  ּ י¿ ַ̂ ים י¿ ƒיל ƒס ב ָ‰ָ‡ָ„ם: ַ‰כ¿ּ ך¿ ל≈ ָל‰. ָכּ „ו… ּ ¿‚ ˙ ל∆ ע∆ ˙ו… ל¿

ם  ָבּ ƒּו ל‡ יַמל¿ּ ƒן, ו ל 92ָוָ‡ו∆ ב∆ י ‰∆ ≈̃ ּו ּ̃ ƒבּו ָעָליו ח ּ¿̇ כ¿ ƒי ר, ו¿ ∆̃ ׁ∆̆ ל ו¿ ב∆ ∆‰

ב  ַּ̇ כ¿ ƒם מ ָבּ ƒבּו ַעל ל ּ¿̇ כ¿ ƒי ים  ƒיל ּƒכ ׂ ¿̆ ַ‰ַמּ ו¿ י˜;  ƒָור ל  ב∆ ∆‰ ˙ בו… ָׁ̆ ַמֲח

˙, ַע„  ּ„ו… ּƒַמ˙ ַ‰מ ָחכ¿ ˙ ו¿ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ ‰ַ „ סו… ‰ּו‡ י¿ ׁ∆̆ ים,  ƒ‰…ל ¡‡

ַנ˙  ָוּ ַכּ  ‰ ָ̇ ָ‰י¿  ‰ ָלז∆ ו¿ יַע.  ƒ̃ ָ‰ָר ז…ַ‰ר  כ¿ּ ם  ָ̇ ו… ׁ̆ ַנפ¿ ירּו  ƒ‰ ַיז¿ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

ם ַעל לּוַח  ב≈ ¿̇ ָכּ יָך,  ∆̇ ע… ב¿ּ ¿̂ ם ַעל ‡∆ ר≈ ׁ¿̆ ָ̃ 93" : רו… ָ‡מ¿ ב¿ּ ל…מ…‰  ׁ¿̆

ָך" (מ˘לי ז, ‚).  ב∆ּ ƒל

ַזך¿  ם  ƒ‡ ָנַער,  ר  ַנכ∆ּ ¿̇ ƒי ַמֲעָלָליו  ב¿ּ ם  ּ‚ַ94" ל…מ…‰:  ׁ¿̆ ָ‡ַמר   „ עו…
ַעל  ַמר  ¡‡ נ∆ סּו˜  ַ‰ָפּ  ‰ ז∆ י‡).  כ,  (˘ם   " לו… ע√ ָפּ ר  ָׁ̆ ָי ם  ƒ‡ ו¿  

מו…  כ¿ּ ם.  י‰∆ ≈̇ ּ„ו… ƒמ ר  ָכּ ƒנ ם  י‰∆ עּור≈ נ¿ּ ƒמ י  ּƒ95כ ים,  ƒָער ַ‰נ¿ּ ָחַנ˙  ַ‰ב¿

ם  ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒּומ ,˙ ׁ∆̆ ˙ ב…ּ ּ„ַ ƒם מ ∆‰ ‰ ָבּ ∆‡ ר¿ ƒים נ ƒָער ˙ ַ‰נ¿ּ ָ̂ ¿̃ ƒמ ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ ׁ∆̆

ל  ים ‡∆ ƒט ם נו… ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒָו‰, ּומ‡ֲ ַּ̇ ל ַ‰ ים ‡∆ ƒט ם נו… ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒַעּזּו˙, ּומ‰ָ -

בי‡ורים
בהם  להתבונן  לבך  שים  ‡ˆבעו˙יך.  על  ˜˘רם   .93 ושקר.  עמל  ו‡ון.   .92
י˙נכר  במעלליו  ‚ם   .94 לבך.  במחשבות  היטב  לזכרם  אותם  וחקוק  תמיד, 
בהתנהגותו.                     הוא  תמים  והאם  טהור  האם  להכיר  ניתן  בנערותו  כבר  נער. 
95. כי מנעורי‰ם נכר מ„ו˙י‰ם. במסכת ברכות (מח.) מביאה הגמרא מאמר 
השגור בפי הבריות: ״בוצין בוצין מקטפיה ידיע״, פירוש, כל דלעת ודלעת כבר 
בקטנותה לפי השרף היוצא ממנה בשעת חניטה, ניתן להכיר את איכות הפרי 
כיצד  לדעת  ניתן  בקטנותם  ממעשיהם  אדם  בבני  כן  וכמו  טוב,  יהיה  אם 

יתנהגו לכשיגדלו.

ָ‡ר   ּׁ¿̆ ƒמ ׁ̆ ָמ˙ו… ַחָלּ ָחכ¿ ‚ּופו… ּוב¿ ַל„ ‰ּו‡ ב¿ּ ּנו… ׁ∆̆ ָע‰  ָׁ̆ ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ
ם  ָ„ם ‰≈ ל¿ ָוּ ƒ‰ ם יו… ˙ 86ב¿ּ ּיו… ƒר ל ַ‰ב¿ּ י ָכּ ּƒכ ,˙ ּיו… ƒר ל ‰ַ85ב¿ּ ָכּ

יך¿  ƒר ָ̂ ָמם, 87ֲ‡ָבל ָ‰ָ‡ָ„ם  ¿̂ ַע ים ל¿ ƒע ּ ַסי¿ ים ּומ¿ ƒל כ¿ ‡ו… ים ו¿ ƒכ ל¿ ‰ו…

ָמ˙ו…                ׁ¿̆ ƒנ ל¿ ּון  ּ̃ ּƒ̇ ר  ≈̇ יו… יך¿  ƒר ָ̂ ן  ַ‚ם-כ≈ּ ו¿  , ‚ּופו… ב¿ּ ל  „ו… ּ‚ָ ט…ַרח 

ָ‰ָ‡ָ„ם  י  ּƒכ ים,  ƒב טו… ים  ƒָרכ ּ ¿„ ין  ƒב‰ָ ּול¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿ ן  ּ≈̃ ַ̇ 88ל¿

 ‰ מ∆ 90ּ„ו… ּבו…  ƒל ַ‡ך¿  ָמ‰,  ≈‰ ב¿ ּƒכ  ‚ ≈‰ 89נו…  „ ַלמ≈ּ מ¿ ל…‡  ב¿ּ ˙ו…  ָלּ ƒח ¿̇ ּƒב

 - ׁ̆ פ≈ּ ƒַי„ ט ּ‰ ב¿ּ ם ַ‰ּלּוַח ַ‰ז∆ ƒ‡ ,ב ָעָליו ּ…̇ כ¿ ƒּו‡ מּוָכן ל‰ ׁ∆̆ לּוַח  ל¿

 ‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י ל ו¿ ≈̃ ל¿ ַ̃ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ ים ַע„  ƒי ‰ֲ91ָבל טּוט≈ ר¿ ׂ ƒ̆ ט ָעָליו  ט≈ ר¿ ׂ ַ̆ י¿

ָיָניו  נ¿ ƒע ר  ∆„ ס≈ ָעָליו  ב  ּ…̇ כ¿ ƒי ָחָכם  ∆‰ ֲ‡ָבל   ,„ עו…  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ּבו… 

בי‡ורים
לי ולא אהיה נוטה לנפול. (מצודת דוד). 85. ‰בריו˙. בעלי חיים. 86. ביום 
‰ול„ם ‰ם ‰ולכים. במסכת בבא קמא (סה:) אמר רבא: שור בן יומו (ביום 
שנולד, הרי הוא כבר) קרוי שור, איל בן יומו קרוי איל. והכוונה שעגל משעה 
ובדעתו.                  במהלכו  במאכלו,  עניניו,  בכל  גדול  שור  כמו  הוא  הרי  שנולד 
גדול  טורח  יש  כשנולד  האדם  כלומר,  ‚„ול.  טורח  ˆריך  ‰‡„ם  ‡בל   .87
להוריו בטיפול גופו ובגידולו. 88. ל˙˜ן ‰חכמ‰. ללמדו דרך הישר ולעלות 
במדרגות החכמה. 89. נו‰‚ כב‰מ‰. כאמור בפסוק (בראשית ח, כא) ״כי יצר 
לב האדם רע מנעוריו״. פירוש, כי הרצונות של לב האדם הם רעים מילדותו, 
מהרגע שנולד. ובאיוב (יא, יב) ״ועיר פרא אדם יולד״, ופירש ה׳מצודת דוד׳, כי 
כל אדם כאשר יולד הוא כעיר פרא מבלי חכמה, וכאשר יכין לבו הנה ישכיל. 
90. „ומ‰ ללוח ˘‰ו‡ מוכן לכ˙וב עליו. באבות (ד, כ): ״אלישע בן אבויה 
ניר חדש...״ כשם שדיו  על  לדיו כתובה  דומה,  הוא  ילד למה  אומר, הלומד 
הכתובה על ניר חדש - שעדיין לא כתבו בו - הדיו נבלע ונדבק בו היטב, ואינו 
נמחק לעולם, כמו כן הלומד בעודו צעיר כאשר עדיין לא נחקקו במוחו ענייני 
משתכח.                ואינו  היטב  בו  נחקק  לימודו  לקבל,  פנויים  וליבו  ודעתו  העולם, 

91. ‰בלים. דברים שאין בהם ממש.
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שאז  הזה,  והדיבוק 
כשיהיה זמנה להתפרש, 
מכל  לגמרי  תתפרש 
הולך  הוא  ואם  וכל. 
בדרך טוב, הוא מרחיקה 
מעצמו. והנה בזמן הזה, 
הערלה,  הרחק  שהוא 
הוא  מפיו  היוצא  ההבל 
אחרא  סיטרא  מכניע 
גדולה,  שבירה  ושוברה 
וממשיך הכח של  וחוזר 
שקיבל  התורה 
שנולד.  קודם  בראשונה 
לקבל  שהשלים  וכיון 
לו לעשות,  יש  אז  הכח, 
ולכן הוא חייב במצוות.

מ„ו˙.  ספר  ז‰  י‚. 
ירוחם  רבי  המשגיח 
זצ״ל  ליבוביץ  הלוי 
ממיר כתב (ד״ת ד, לט): 
מאדמו״ר  שמעתי  ״פעם 
על  זצ״ל  מקלם  הסבא 
נזכר  לא  השאלה מדוע 
כל  בתורה  בפירוש 
הענין והחומר של מידות [וכבר עמד על זה רבי חיים ויטאל בשערי קדושה 
ח״א שער ב]. ואם כי מידת הגאוה אמנם נזכרת בתורה, כנאמר ״ורם לבבך 
וגו׳ ״ (דברים ח, יד) ועוד כאלה, אולם מידות הכעס והקנאה וכד׳, אשר הינם 

ים  ƒ̃ ָּ̇ ע¿ 98נ∆ יָנם  ≈‡ ָנ‰  ¿̃ ּ ƒז‰ַ י  ימ≈ ּƒב ֲ‡ָבל 

י  ימ≈ ּƒב ם  ∆‰ ָבּ ָ‰יּו  ּׁ∆̆  ‰ ַמּ ƒמ ל  ַ̃ ב¿ּ

ף,  ס∆ כ∆ּ ַטס  ל¿ ים  ƒמ ּ„ו… ם  ≈‰ ו¿ ֲחרּו˙.  ַ‰ַבּ

 ‰ ֲחֻלָ„ּ ָל‰  ע¡ ∆‰ ו¿ ע  ַ̃ ר¿ ַּ̃ ַבּ ָטמּון  ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

˙ו…  יך¿ ‡ו… ƒר ָ̂  , ָמָנ˙ו… ַ‰ט¿ ך¿  ‡…ר∆ 99ב¿ּ ָעָב‰ 

ַע„   ‰ ָ̃ י ƒר מ¿ ַ‡ַחר   ‰ ָ̃ י ƒר 100מ¿ ף  ס∆ ַ‰כ∆ּ

ך¿  ָכּ  .‰ ∆‡ ַ‰ָנּ ‰ּו  ≈‡ ַמר¿ ל¿ ף  ס∆ ַ‰כ∆ּ ּוב  ׁ̆ ָיּ ׁ∆̆

 , ָ‰‚ו… נ¿ ƒּכו… ּומ ר¿ י ַ„ּ ƒפ ר ָ‰ַלך¿ ל¿ ׁ∆̆ ָ‰ָ‡ָ„ם ֲ‡

 ,˙ רּועו… ּ¿‚‰ַ  ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ י  ≈̃ מ¿ ƒע ב¿ּ ע  ַ̃ ׁ¿̆ ƒנ ו¿

ין  ב≈ּ יל  ּ ƒ„ ַ‰ב¿ 101ל¿ לו…  כ¿ ׂ ƒ̆  § ט̆… ל¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂

יל  ּ ƒ‚ ַ‰ר¿ ּול¿ ר  ‰ו… ַ‰ָטּ ין  ּוב≈  ‡ מ≈ ַ‰ָטּ

 ˙ בּועו… ˙ ט¿ ּ„ו… ּƒיּו ַ‰מ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ָ„‰ ַע„  ֲעבו… ַבּ

. ּבו… ƒל ˙ ב¿ּ ּורו… ׁ̆ ¿̃ ּו

ם  ַּ̇ ח¿ נ∆ ו¿ ב  ַּ̇ כ¿ ƒנ  ˙ ּ„ו… ƒמ ר  פ∆ ס≈  ‰ (י‚)ז∆

בי‡ורים
טמון  שהיה  הזמן  מריבוי  ‰טמנ˙ו.  ב‡ורך   .99 משתנים.  נע˙˜ים.   .98
באדמה. 100. מרי˜‰. שפשוף וניקוי לסלק כל מה שנדבק בו. 101. ל‰ב„יל. 

לדעת לחלק. 

 ˙ ּ„ו… ƒמ ל  ָכּ י  ּƒכ ַ„ע,  ו¿  .˙ בו… טו…  ˙ ַמֲעלו…

י  ימ≈ ּƒב ּבו…   ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ָ‰ָ‡ָ„ם 

י  ימ≈ ּƒב ָ‰יּו  ם  ≈‰ נּו˙,  ¿̃ ּ ƒז‰ַ ו¿ ֲחרּו˙  ַ‰ַבּ

ַמן ַ‰‰ּו‡  ּ ז¿ ַבּ ֲחרּו˙, ַ‡ך¿  ַּׁ̆ ‰ַ ו¿ „ּו˙  ל¿ ַ‰ַיּ

יָ‡ם  ƒַלֲ‰ב ם ו¿ ָ̇ ‡ו… ַ‰ר¿ ַח ל¿ ל…‡ ָ‰ָי‰ ּבו… כ…ּ

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ƒָער ַ‰נ¿ּ 96ו¿  .‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ‰ַמּ י  י„≈ ƒל

ּיּוַכל  ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ לּו˙, ‡∆ ם ַנב¿ י‰∆ ָל‰ ֲעל≈ ¿„ ּ‚ָ

ָב‰,  ך¿ ַ‰ּטו… ר∆ ּ ל ַ‰„∆ ם ‡∆ ָ̃ י ּƒ̇ ַ‰ע¿ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿

ַח  ם כ…ּ ∆‰ ין ָבּ ≈‡ ל, ו¿ ב≈ּ ַ̃ ם ל¿ ַח ָל‰∆ י נו… ּƒ(י‡)כ

ַי„  ַח˙  ַּ̇ ƒמ ר…ַח  ב¿ ƒל ו¿  ˙‡ ≈̂ ָל ָמ‰  ָחכ¿ ו¿

ל,  ב…ּ ס¿ ƒל ים  ƒיכ ƒר ¿̂ ם  ≈‰ 97(יב)ו¿ ר,  ַיס≈ּ ַ‰מ¿

ל˜בל.  ל‰ם  נוח  כי  י‡. 
על הפסוק (משלי יג, כד) 
מוסר״,  שחרו  ״ואוהבו 
דוד׳:  ה׳מצודת  ביאר 
מייסרו  בנו  את  האוהב 
בעת השחר, רוצה לומר 
יוכל  עת  בילדותו, 
אשר  לכל  לנטותו 

יחפוץ.
(שער  השל״ה  כתב 
אות  האותיות 
והמשילו  דרך-ארץ): 
בעוד  לנטיעה  זה  דבר 
שהיא ילדה יוכל האדם 
כפי  ולישרה  לנטותה 
נתגדל  אם  אבל  רצונו, 
אי  בעקמימות  האילן 
לישרו  לו  אפשר 

אחר-כך, כן משפט הנער.
ובתחילה,  כתב:  להרמח״ל  חיים׳  עץ  ׳דרך  בספר  לסבול.  ˆריכים  ו‰ם  יב. 
הפנימית,  הערלה  אך  ימים.  שמונה  אחר  אותה  בגוף, מעבירים  כשהערלה 
שהיא ערלת הלב, אינה סרה אלא לאחר שלוש עשרה שנים ויום אחד, ולכן 
כל אותו הזמן הוא פטור מן המצוות. ועם כל זה באותו הזמן צריך לייסרו, 
פורשת  היא  ואז  היטב,  ממנו  הערלה  לו שתפרד  גורם  שזה  כמו שאמרתי, 
ממנו לגמרי בזמן המוכן כנאמר למעלה, ועל כן אמר ״ירחיקנה ממנו״, ולא 
אמר ״יסירנה ממנו״, כי אין זה להסירה, כי אם בזמנה תסור...והנה כן הדבר 
הקשר  מן  להרחיקה  כדי  חיבוט  וצריך  בו,  קשורה  האולת  כי  בנער,  הזה 

בי‡ורים
96. ו‰נערים. הצעירים אף אם גבר עליהם טבע הרע עדיין אפשר... 97. ו‰ם 
ˆריכים לסבול. את דברי המייסר, מאחר ואין בהם עדיין כח וחכמה לברוח 

מתחת ידיו, ועוד שאז עדיין נפשם רכה ונוחה לקבל דברי מוסר. 

י               ƒל כ¿ּ ח  ַ̃ ו¿ מּוָסר  ַמע  ׁ¿̆ ן  ָלכ≈ ‡ּוָמ‰.  מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע יּוַכל 

           ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ  ,‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇  ‡ ֲ‰לו… יָך.  ∆̇ ּ„ו… ƒמ ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ ָך  ָי„¿ ב¿ּ ָך  ¿̇ נּו ֻ‡ָמּ

ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ו¿  ,˙ לו… „ו… ּו‚¿  ˙ ַטּנו… ¿̃  ,˙ עו… ב¿ּ ַמט¿ י  ינ≈ ƒמ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ לו… 

ַ„ע  ּ י≈ ׁ∆̆ ַע„  ַ‡ַח˙,  ָכל  ב¿ּ  ˙ נו… ¿̃ ּ ƒל ַמ‰  ַ„ע  י≈ ל…‡  ָים,  ו¿ ָׁ̆ ו¿ ם  ָכּ ר¿ ע∆

ַע             ב≈ּ ַמט¿  ‰ יז∆ ≈‡ יַ„ע  ל≈ יך¿  ƒר ָ̂ ַ‚ם  ו¿ ַע.  ב≈ּ ַמט¿ ל  ָכּ ל  ׁ∆̆ ך¿  ר∆ ע≈

˜…ל  ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ ַ‡ַחר  יָ‡ּ‰.  ƒ̂ ‰ו… ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ 102 יָ‰  ָעל∆ ָ‚ַזר  ו¿ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ַסל  ָפּ

ַ‡ַח˙            ָכל  ב¿ּ ח  ַּ̃ ƒל ַ„ע  י≈ ָ‡ז   ,‰ָ כ∆ ַיַער¿ ו¿ ַע  ב≈ּ ּוַמט¿ ַע   ב≈ּ ַמט¿ ל  ָכּ

 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ַזר  ּ‚ָ ׁ∆̆ ַע  ב≈ּ ַמט¿ ּוב¿  ,‰ ו∆ ָׁ̆ ך¿  ר∆ ע≈ 103ב¿ּ ָרָכיו  ¿̂

ס.  נ≈ ָּ̃ ƒי  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע 104ב¿ּ  ‡ ָלּ יָ‡ּ‰ ‡∆ ƒ̂ יו…  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ר  ָזּ‰≈ ƒי יָ‡ּ‰  ƒ̂ ‰ו… ל¿

ַע               ב≈ּ ּוַמט¿ ַע  ב≈ּ ַמט¿ ָכל  ב¿ּ יַע  ּ ƒ‚ַמ  ׁ̆ י ƒ‡‰ָ  ‰ּ ז∆ ׁ∆̆  ,‡ ָ̂ מ¿ ƒנ

ל…‡           ו¿ ˜…ל  ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ׁ̆ פ≈ּ ּƒט‰ַ ֲ‡ָבל  ָח‰.  מ¿ ׂ ƒ̆ ּול¿ ָב‰  טו… ל¿

    ‰ ז∆ יַע  ּ ƒ‚ ַיּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡  , ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ַסל  ָפּ ּׁ∆̆ ַמ‰  י‡  ƒ̂ יו… ו¿  , יך¿ ƒַיֲער

ל. „ו… ּ‚ָ ˜ּ ז≈ ∆‰ ל¿

ָך,  ב¿ּ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ר…ב  ַעל  ל  ָׁ̆ מ¿ ƒנ  ‰ּ ַ‰ז∆ ל  ָׁ̆ ַ‰ָמּ ח  ַ̃ י,  ƒנ ב¿ּ  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ס  ל∆ פ∆ ‰ 105ב¿ּ ּ„ָ ƒּומ ‰ ּ„ָ ƒל מ ˜…ל ָכּ ׁ¿̆ ƒ̇ ˙, ו¿ ַטּנו… ¿̃ ˙ ּו לו… „ו… ּ ¿‚

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ַ„ע  ≈̇ ו¿  ,‰ ּ„ָ ƒּומ  ‰ ּ„ָ ƒמ ל  ָכּ ך¿  ר∆ ע≈ ַ„ע  ּ≈̇ ׁ∆̆ ַע„  ָך,  ¿̇ ָמ ָחכ¿

ל…‡  ָך ו¿ ‰ ב¿ּ ָר‡∆ ‡ י≈ ל…ּ ׁ∆̆ ם  ∆‰ ר ָבּ ָזּ‰≈ ƒ‰ ל ל¿ „ו… ך¿ ַ‰ָ‚ּ ל∆ ַסל ַ‰מ∆ּ ר ָפּ ׁ∆̆ ‡ֲ

בי‡ורים
בה.               יסחרו  ולא  זו  מטבע  יקבלו  שלא  המלך  שציוה  ל‰וˆי‡‰.  ˘ל‡   .102

103. בערך ˘ו‰. למטבע. 104. בענין. באופן. 105. בפלס. ביושר. 

ַע˙,  „ ָלָ‡ָ„ם ַ„ּ ַלמ≈ּ ָמ‰ ל¿ ַע˙ ַ‰ָחכ¿ ַטַבּ ב¿ּ

י  ƒל כ¿ ƒל ׁ̆ י ƒ‡ ל ָכּ י  י„≈ ּƒב  ‰ ז∆ ר  פ∆ ˙ ס≈ יו… ¿‰ ƒל

יו  ָ̇ ּ„ו… ƒמ כו…  ו… ּ̇ ƒמ ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ נּו˙  ֻ‡ָמּ

י  ל≈ כ¿ּ ָי„ו…  ב¿ּ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ן  ָ‰ֻ‡ָמּ י  ּƒכ יו,  ׂ ָ̆ ּוַמֲע

 , ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע יּוַכל  נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ

ל…‡  נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ י  ל≈ כ¿ּ ָי„ו…  ב¿ּ ין  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ ֲ‡ָבל 

היסודיים שבמידות, לא 
נזכרו כלל בתורה?

בתירוץ  דבריו  והיו 
של  במשל  השאלה, 
לא  כמובן  אשר  חייט, 
אומן  הוא  אחד  כל 
ולהיות  זה  במקצוע 
להתלמד  צריכים  חייט 
ואפילו  דברים,  בכמה 
ואיך  המחט  לאחוז  איך 

לחייט  בד  מביא  אשר  אדם  והנה  ללמוד.  צריכים  בבד  המחט  את  לתחוב 
לתפור לו בגד, הלא יאמר לו בקצרה, הנה הבד ותפור לי בגד כפי מידתי, ולא 
יאריך להגיד לו לחייט כי יקח מחט וכי יאחוז אותו ביד ימינו וכי יאחוז אותו 
רחוקות  ולא  סמוכות  בתפירות  בהבד  המחט  את  יתחוב  וכי  ישר  באופן 
הלא  לו:  באמור  מפניו,  יגרשנו  הלא  איתו  ידבר  ככה  אם  כי  לזה.  וכדומה 
לחייט באת ולא לסנדלר, עליך רק להגיד לי איזה בגד אתה רוצה, ואני כבר 

אעשה מה שצריך לעשיית הבגד, כי חייט אני!
שטיק  (=א  ׳מלאכה׳  לישראל  הביא  הוא  ברוך  הקדוש  בעניננו.  הוא  וככה 
הוא:  ברוך  הקדוש  אמר  ה׳מלאכה׳?  ומהי  כתיקונה.  לעשותה  ארבייט) 
מי  מחפש  שאני  ה׳מלאכה׳  זוהי  ו)  יט,  (שמות  קדוש״  וגוי  כהנים  ״ממלכת 
כדי לעשות  כי  ודאי  ישראל  הבינו  לה?  ויעשנה. האתם מקבלים  שיקבלנה 
תנאים  וישנם  גדול,  אומן  ואף  אומן,  מקודם  להיות  צריכים  כזו  מלאכה 
המכשירים את האדם לאומנות זאת ה׳מלאכה׳ – ללא כעס, ללא גאוה, ללא 

כל המידות הרעות הרבות למיניהם.
ועל זה באה תשובתם: ״ויאמרו כל אשר דיבר ה׳ נעשה״ (שם שם, ח). מקבלים 
אנחנו לעשות ה׳מלאכה׳ של ״ממלכת כהנים וגוי קדוש״, ויודעים אנו ודאי את 
לזו  קודמות  אשר  המידות  הכנת  כל  המלאכה,  זו  בעשיית  הקשור  כל 
אומנות  בגד ללא  כמו תפירות  זה  הנה  תיקון המידות  בלעדי  כי  המלאכה, 
החייטות, ללא המחט והחוטים, וכל שאר הכלים המכשירים פעולת התפירה.
וזהו הענין אשר לא נזכרו בתורה עניני המידות ולא באה כל אזהרה עליהן, 
כי כל התורה וכל דיניה מיוסדות עליהן, שהרי הן הכלים לכל מעשה התורה, 

וכשמקבלים את התורה – ודאי כרוכות עמה כל המידות״. עכ״ד.  

זקוק לשלשת אלו, כי אין 
ולפי  שוים  הזמנים  כל 
מצבו באותה העת צריך 
מסוגי  באחד  להשתמש 
יצר-הרע,  כנגד  היראה 
הרוממות  יראת  אמנם 
וכלשון  מכולם,  גדולה 
מיסודי  (פ״ב  הרמב״ם 
התורה ה״ב): ״והיאך היא 
ויראתו,  לאהבתו  הדרך 
האדם  שיתבונן  בשעה 
במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהם חכמתו שאין לה ערך ולא קץ, 
הגדול...  השם  לידע  גדולה  תאוה  ומתאוה  ומפאר  ומשבח  אוהב  הוא  מיד 
ויודע  ויפחד  וירא  לאחוריו  נרתע  הוא  מיד  עצמן  האלו  בדברים  וכשמחשב 

שהוא בריה קטנה שפלה אפלה עומד בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות...״

 ˙‡ַ ר¿ ƒי: "8י ל≈ ׁ¿̆ ƒמ יל ב¿ּ ƒח ¿̇ ƒ‰ ן כ≈ ו¿ ם.  ּׁ≈̆ ‰ַ

ם:  ּ ַסי≈ ַע˙: (מ˘לי ‡, ז), ּומ¿ י˙ ָ„ּ ׁƒ̆ ‡ ‰' ר≈

ל" (˘ם  ַ‰ָלּ ¿̇ ƒ̇ י‡  ƒ‰ '‰ ˙‡ַ ר¿ ƒי ‰ ָּׁ̆ ƒ‡9"

ל  ָכּ ƒמ יר  ׁƒ̆ ָע ָ‰ָי‰  ל…מ…‰  ׁ¿̆ 10ּו ל).  ל‡, 

כז):           י,   ‡ (מלכים  יב  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ָ‰ָ‡ָ„ם, 
ם  ƒַלי ָׁ̆ ירּו ּƒף ב ס∆ ˙ ַ‰כ∆ּ ך¿ ‡∆ ל∆ ן ַ‰מ∆ּ ּ≈̇ ּ ƒ11ַוי"

ל  "‰ֲ12ב≈ ַמר  לו…  ‰ ָנ‡∆ לו…  ים",  ƒָבנ‡ֲ ַכּ

בי‡ורים
הדיוט ומלך, טפש וחכם, עני ועשיר. כלומר, בטרם שמלך היה הדיוט, ובטרם 
זכה לחכמה הרבה ולעושר הרב שנתן לו הקדוש ברוך הוא היה כטפש וכעני 
לעומת מה שהיה בזמן שפע חכמתו ועשרו. 8. יר‡˙ ‰' ר‡˘י˙ „ע˙. פירוש, 
בראשית למוד הדעת יקנה יראת ה׳, כי הלא אוילים ורשעים בזו את החכמה 
והמוסר, ואם לא יקנה יראת ה׳ בראשיתה, מה תועלת בלמודה, הלא יבזה 
אותה וימאס בה (מצודת דוד). 9. ‡˘‰ יר‡˙ ‰' ‰י‡ ˙˙‰לל. רק אשה יראת 
ה׳ אותה ראוי להלל. 10. ו˘למ‰ ‰י‰ ע˘יר מכל ‰‡„ם. כלומר, אילו אדם 
אחר היה מזהיר על יראת-שמים, לא היו דבריו מקובלים על העולם, כי היו 
אומרים: מאחר ואין לו ענין בעושר ותענוגי העולם הזה, ולא טעם מטובת 
העולם הזה כלום, אלא כל פניותיו הוא רק בעניני יראת ה׳, לכך הוא מזהיר 
על יראת ה׳, כי כל תענוגי העולם הזה נחשבים אצלו להבל. 11. וי˙ן ‰מלך 
‡˙ ‰כסף בירו˘לים כ‡בנים. הניחם ברחוב העיר כאבנים, ובעבור כי היו 
‰בל   .12 דוד).  (מצודת  וללקחם  לגנבם  מהאפשר  היה  לא  המשקל,  רבי 
הזהירם  הבל״,  הכל  הבלים  ״הבל  לבני-אדם:  אמר  המלך  שלמה  ‰בלים. 
לההביל ולהמאיס את ההבלים, מה שהכל הבל, אשר בשום אופן לא יצמח 

ָמ‰ ָ„ּ ¿̃ ‰ַ

              ˙ ∆‡2 ָמע,  ׁ¿̆ ƒנ ל  ַ‰כ…ּ ָבר  ּ„ָ ף  1סו…

יו  ָ̇ ו… ¿̂ ƒמ  ˙ ∆‡ ו¿ ָר‡  י¿ ים  ƒ‰…ל ¡‡‰ָ

יב,  (˜‰ל˙  ָ‰ָ‡ָ„ם  ל  ָכּ  ‰ ז∆ י  ּƒ3כ ר,  מו… ׁ¿̆

ל  ָכּ ƒמ ָ‰ָי‰  ל  „ו… ּ‚ָ ָחָכם  ל…מ…‰  ׁ¿̆ 4 י‚). 

ַ‡ַחר     ים, ו¿ ƒנ יו… ל¿ ַעל ָ‰ע∆ ים ו¿ ƒנ ו… ּ̇ ח¿ ַּ̇ ך¿ ַעל ַ‰ ל∆ ָ‰ָי‰ 5מ∆ ָ‰ָ‡ָ„ם, ו¿

 , ָמ˙ו… יַע ָחכ¿ ƒ„ ‰ו… ים ו¿ ƒָבר ּ ל ַ‰„¿ ‰ ָכּ ָסּ ƒנ ים 7ו¿ ׂ ƒ̆ ֲע ל ַ‰ַמּ ָרָ‡‰ ָכּ ׁ∆̆ 6

 ˙‡ַ ר¿ ƒי ‰ּו‡  ָבר  ּ„ָ ל  ָכּ ל  ׁ∆̆ ף  (‡)סו… ָ‡ַמר:  ו¿ ָבָריו  ּ ¿„ ל  ָכּ ם  ַ̇ ָס

‡. סוף ˘ל כל „בר ‰ו‡ 
יראת  מהו  ‰˘ם.  יר‡˙ 
הלוי״  ״בית  בספר  השם? 
(פרשת בראשית) האריך 
שלשת  את  לבאר 
מדרגות היראה: א) יראת 
העונש. ב) יראה מאהבה. 
ג) יראת הרוממות. האדם 

בי‡ורים
1. סוף „בר. פסוק זה אמרו שלמה המלך - החכם מכל אדם. ופירושו, סוף 
דבר הכל נשמע -  כל מה שהאדם עושה נשמע הוא לפני הקב״ה ולא נכחד 
מה שהזהיר  שלא לעבור על דבריו  יר‡.  2. ‡˙ ‰‡ל˜ים  לכן...  ממנו דבר. 
שלא לעשות. ואת מצותיו שמור - לעשותם. 3. כי ז‰ כל ‰‡„ם. כי לדבר הזה 
ה,  (מלכים-א׳  כנאמר  ‰י‰.  ‚„ול  חכם  ˘למ‰   .4 (רש״י).  האדם  כל  נברא 
ט-י-יא): ״ויתן אלקים חכמה לשלמה ותבונה הרבה מאד ורוחב לב כחול על 
קדם...ויחכם  בני  כל  מחכמת  חכמת שלמה  רבוי)  (מלשון  ותרב  הים.  שפת 
היתה  ‰עליונים. מלכות שלמה  ועל  ‰˙ח˙ונים  על  מלך   .5 האדם...״  מכל 
שונה מזו של שאר מלכים, שמלך הן על הברואים העליונים, דהיינו הֵשדים 
– החיים בעולם הזה התחתון. בגמרא  והן על הברואים התחתונים  (רש״י), 
ה׳״.  כסא  על  ״וישב שלמה  כג):  כט,  הימים-א  (דברי  מהנאמר  זאת  למדים 
ומפרש המהרש״א ש״כסא ה׳ ״ רומז לשמים, והשדים שטים באויר שמתחת 
על  שולט  שהוא  באופן  בשמים,  כביכול  יושב  שכששלמה  ונמצא,  לשמים. 
כל  על  הזה  העולם  את  ראה  ‰מע˘ים.  כל  ˘ר‡‰   .6 שמתחתיו.  השדים 
תענוגותיו, וכמו שאמר (קהלת ז, טו): ״את הכל ראיתי בימי הבלי״. 7. ונס‰ כל 
‰„ברים. התנסה בכל המצבים, כמבואר במדרש (קהלת א, יג) ששלמה היה 

ם ג'
ב' יו

ע 
בו

ש

בי‡ורים
אשר יוכל להגיע ולהשיג מהן, ושלא יסתפק בפחות מכן. 

ַמֲעָל‰  ל  ∆‡  ˙ ַלֲעלו… מ…„  ַיח¿ ָלם  עו… (‰)ל¿

יַע  ּ ƒ‚ ַיּ ׁ∆̆ ַע„   ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ָל‰  ַמע¿ ל¿ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ָלם  עו… ל¿ יַע  ּ ƒ‚ַי  ‰ ז∆ ָבּ ָב‰,  ַ‰ּטו… י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ ַל

ָבר  ּוכ¿  .‡ ַ‰ָבּ ָלם  עו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ מּול  ּ¿‚‰ַ

ˆ„י˜ים ‡רחו˙  ‰˜„מ‰עיונים

של  וקיומם  בריאתם 
היא  בני-אדם  רוב 
המלומד  ׳האדם  בשביל 
ופלאי, לא  נדיר  הפרוש 
באחד  יחיד  אלא  ימצא 
בני  כל  ושאר  הדורות׳. 
אלא  נבראו  לא  אדם 
זה, או כדי  לצורך אדם 
אם  שהרי  לשמשו, 
בעצמו  לטרוח  יצטרך 

ולהכין לו את צרכיו, לא יהיה לו פנאי ללימודו, או כדי להיות לו לחברה.

ָ‰ָ‡ָ„ם  י  ּƒכ ָר‰,  ָׁ̆ ַ‰י¿ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ˙ו…  רו… ‰ו… ל¿

י ָ‡נּו  ּƒם, כ ּׁ≈̆ ‰ַ י  נ≈ פ¿ ƒל „…‡ יב מ¿ ƒּו‡ ָחב‰

ים  ׁƒ̆ מ¿ּ ַׁ̆ מ¿ ים  ƒכ‡ָ ל¿ ַ‰ַמּ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ רו…

ינּו      ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ י˜,  ּ ƒ„ ַ̂ ָ‡ָ„ם  י  כ≈ ר¿ ָ̂ ב¿ּ

ַיֲע˜…ב:  ו¿ ָח˜  ¿̂ ƒי 19ו¿ ינּו  ƒב‡ָ ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ 18ב¿ּ

ָרע  ל  ָכּ ƒמ י  ƒ̇ …‡ ל  ≈‡ ּ…‚‰ַ ָ‡ך¿  ל¿ "‰ַ20ַמּ

בי‡ורים
את אדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו, ראה מעשי כמה 
שלא  דעתך  תן  בראתי,  בשבילך   - שבראתי  מה  וכל  הן,  ומשובחין  נאים 
כלום  [הקב״ה]  אמר  (קח.):  סנהדרין  ובמסכת  עולמי.  את  ותחריב  תקלקל 
בראתי בהמה וחיה אלא בשביל אדם. ובמשנה סוף קידושין (פב.): והלא לא 
נבראו אלא לשמשני. וברש״י (בראשית ו, ז): הכל נברא בשביל האדם וכיון 
שהוא כלה מה צורך באלו. 18. ב‡בר‰ם ‡בינו. שבאו אליו שלשת המלאכים 
כשחיפש אורחים, והמלאך רפאל בא לרפאותו והמלאך מיכאל לבשר לשרה 
על הולדת יצחק. גם אצל שרה מצינו כשלקחה פרעה, ״אומרת למלאך הך 
והוא מכה״ (רש״י בראשית יב, יז), וכן (שם כ, ד) ״ואבימלך לא קרב אליה״ – 
המלאך מנעו (רש״י).  והגר אמרה (שם טז, יג) ״הגם הלום ראיתי אחרי רואי״ 
– אחרי רואי אותם בביתו של אברהם ששם היתה רגילה לראות מלאכים 
(רש״י). 19. ויˆח˜ ויע˜ב. בעקידת יצחק נאמר (בראשית כב, יא-יב): ויקרא 
אליו מלאך ה׳ מן השמים... ויאמר אל תשלח ידך אל הנער (לשחוט אותו) ואל 
את  לעכב מלשלח  בתואל  שרצה  כן מצינו  מום).  (אפילו  מאומה  לו  תעש 
 – יעקב  ואצל  נה).  כד,  (רש״י שם  והמיתו  ובא מלאך  ליצחק  רבקה להנשא 
״והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו״ – מלאכים שליווהו בארץ אין יוצאים 
חוצה לארץ ועלו לרקיע, וירדו מלאכי חוצה לארץ ללוותו (רש״י שם כח, יב). 
וכן ״וישלח יעקב מלאכים״ – מלאכים ממש (רש״י). 20. ‰מל‡ך ‰‚ו‡ל ‡ו˙י 
(להצילני  בצרתי  ה׳)  (מאת  אלי  להשתלח  הרגיל  המלאך  אמר,  יעקב  ו‚ו'. 

ַלֲעס…˜  ין  ≈‡ ו¿ ב),   ,‡ (˜‰ל˙  ים"  ƒָבל‰ֲ

נּו  ‰ ַרב≈ּ ׁ∆̆ ן מ… כ≈ ם. ו¿ ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי ‡ ב¿ּ ָלּ ∆‡

 ‰ ָּ̇ ַע "13ו¿ ָ‡ַמר:  ם  לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו 

 , ך¿ ָמּ ƒע ל מ≈ ≈‡ יָך ˘…ׁ ל…‰∆ ל ָמ‰ ‰' ‡¡ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי

ך¿  ל∆ „ ַ‰מ∆ּ ƒו ן ָ„ּ כ≈ יָך" („ברים י, יב). ו¿ ל…‰∆ ¡‡ '‰ ˙ ∆‡ ‰‡ָ ר¿ ƒי ם ל¿ ƒ‡ י ּƒכ

ַ‡˙ ‰'" (˙‰לים  ר¿ ƒָמ‰ י י˙ ָחכ¿ ׁƒ̆ ‡ ר: "14ר≈ מ≈ ם ‡ו… לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו 

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… י  רּו‡≈ ב¿ּ ַחר  ב¿ ƒמ ָ‰ָ‡ָ„ם  ין  ƒ‡ רו… ָ‡נּו  ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ּ ƒּומ י).  ˜י‡, 

ָמ‰  ָׁ̆ ּ ׁ̆ ּבו… ַ‰נ¿ ּ י≈ ׁ∆̆  , ˆּוָר˙ו… ן ב¿ּ ָּ̃ ֻ̇ י ‰ּו‡ מ¿ ּƒן 15כ ו… ּ̇ ח¿ ַּ̇ ָלם ַ‰ עו… ָבּ

‰ּו‡  ׁ∆̆ 16  ‰ ז∆ ָכל  ו¿ ים,  ƒנ ו… ּ̇ ח¿ ַ̇ ו¿ ים  ƒנ יו… ל¿ ָ‰ע∆  „ סו…  ˙ נ∆ נ∆ ּבו… ¿̇ ּƒמ‰ַ

ָלם  עו… ָבּ ָר‡  ב¿ ּƒנ ּׁ∆̆ ָכל ַמ‰  ָלם, 17ו¿ ּ‰ ָ‰עו… ז∆ ƒמ ˙ נו… ָוּ ַ‰ַכּ ל  ָכּ ַין  נ¿ ƒע

 ˙ מ∆ ¡‡ ַר˙  ו… ּ̇ ָלָ‡ָ„ם  ָנ‰  ּ¿̇ ƒנ  ‰ ז∆ ַוֲעבּור   , ּכו… ר¿ ָ̂ ל¿ ל  (ב)ַ‰כ…ּ  ‰ּ ַ‰ז∆

יתרה  לˆרכו.  ‰כל  ב. 
הרמב״ם  כתב  מזו 
לפירוש  (בהקדמה 
בבני  שגם  המשניות), 
סיבת  עצמם  האדם 

בי‡ורים
מהם תכלית ראוי ויקר. (שם). [הבל – דבר שאין בו ממש, כמו הבל-פה, וכן 
וילכו אחרי ההבל (ירמיה ב, ה). (שם)]. 13. וע˙‰ י˘ר‡ל מ‰ ‰' ‡ל‰יך ˘ו‡ל 
מעמך. אחרי שהוכיח משה את בני ישראל על כל החטאים בהם הכעיסו את 
אוהב  שהקב״ה  האהבה  בגלל  להם:  אמר  במדבר,  שנה  ארבעים  הקב״ה 
אתכם, כיפר על חטאיכם. ועכשיו מה ה׳ אלוקיך מבקש ממך? רק שתפחד 
לימוד  שבתחילת  הוא  הנכון   .'‰ יר‡˙  חכמ‰  ר‡˘י˙   .14 אלוקיך.  מה׳ 
מ˙ו˜ן  ‰ו‡  כי   .15 דוד).  (מצודת  ה׳.  יראת  בלבו  האדם  ישריש  החכמה 
אותו  ועשה  אלוקים)  (בצלם  בצורה שלו  האדם  את  יצר  הקב״ה  בˆור˙ו. 
דומה לו, שהוא מבין וחושב, לא כמו כל החיות שאינן חושבות ואינן מבינות 
מאומה. 16. ˘‰ו‡ ענין כל ‰כונו˙. שהאדם הוא תכלית כל הבריאה, והוא 
נבר‡  הכונה העיקרית והמטרה המרכזית בבריאת העולם הזה. 17. וכל מ‰̆ 
בעולם ‰ז‰ ‰כל לˆרכו. כמובא במדרש קהלת על הפסוק ״ראה את מעשה 
האלהים כי מי יוכל לתקן את אשר עותו״ (קהלת ז, יג) בשעה שברא הקב״ה 

שדרכם  הם  ויודעים 
כן  פי  על  ואף  למיתה, 
ברשעותם  הם  נשארים 
(שבת לא, ב), ומדוע אין 
דרכם?  את  עוזבים  הם 
לפי שחסרה להם יראת 

שמים!
היא   - שמים  יראת 
על  המושלת  החכמה 
תאוותיו ומפקחת על כל 

חושיו של האדם.
ימיו  כל  ו‰ולך   .„
וממ˘˘  במח˘כים 
כעור ב‡פיל‰. ה״מסילת ישרים״ (פ״ג) מבאר בהרחבה, שהחושך גורם לשני 
וז״ל: ״כי היצר מסמא את עיניו (עיני-שכלו)  מיני טעויות: העלמה והחלפה. 
ממש, והנה הוא כהולך בחושך, שיש לפניו מכשולות ואין עיניו רואות אותם. 
והוא מה שאמרו זכרונם לברכה (ב״מ פג:) ״תשת חושך ויהי לילה״ (תהלים 
קד, כ) – זה העולם-הזה, שדומה ללילה. והבן כמה נפלא המאמר האמתי הזה 
לו  אפשר  טעויות  מיני  שני  הלילה,  חושך  הנה  כי  בו.  להבין  שמעמיק  למי 
שיגרום לעין האדם: או שיכסה את העין עד שלא יראה מה שלפניו כלל, או 
שיטעה אותו עד שיראה לו עמוד כאילו הוא אדם, ואדם כאילו הוא עמוד. כן 
חמריות וגשמיות העולם-הזה, הנה הוא [כ]חושך הלילה לעין השכל, וגורם 
לו שתי טעויות: אינו מניח לו שיראה המכשולות שבדרכי העולם, ונמצאים 
תחילה...  פחד  שהגיעם  מבלי  ואובדים  ונופלים  לבטח  הולכים  הפתאים 
והטעות השני, והוא קשה מן הראשון, הוא – שמטעה  ראיתם עד שרואים 
מתחזקים  כך  ומתוך  רע,  הוא  כאילו  והטוב  טוב  ממש  הוא  כאילו  הרע 
החושך  תחת  היותם  מפני  זה  וכל  הרעים...  מעשיהם  ומחזיקים  (בדרכם) 

וכבושים תחת ממשלת יצרם״. עכ״ל.  

 , ָמ˙ו… ָחכ¿ ַעל  ֲ‡ָו˙ו…  ַּ̇ יל  ׁƒ̆ מ¿ ƒ‰  ‰ ז∆ ו¿

ים  ּƒכ ַׁ̆ ַמח¿ ב¿ּ ָיָמיו  ל  ָכּ ך¿  ל≈ ‰ו… („)ו¿

ָל‰: ֲ‡פ≈ ר ָבּ ּ ו≈ ƒע ׁ̆ כ¿ּ ׁ ּ≈̆ ַמ ּומ¿

 

ָח„  ∆‡‰ָ ָ‡ָ„ם:  ָבּ  ׁ̆ י≈  ˙ חו… כ…ּ  ‰ ָּׁ̆ ƒֲחמ
י  ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ יָע‰,  ƒמ ּׁ¿̆ ‰ַ ַח  כ…ּ ‰ּו‡ 

ַח  כ…ּ ‰ּו‡  י  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ‰ַ ‡ּו˙,  ָ‰ר¿ ַח  כ…ּ ‰ּו‡ 

ַעם,  ַ‰ַטּ ַח  כ…ּ ‰ּו‡  י  ƒיע ƒב ָ‰ר¿ יַח,  ָ‰ר≈

בי‡ורים
שהיתה סמוכה לירושלים, יצא מלאך ה׳ והרג באות הלילה מאה ושמונים 

וחמישה אלף ראשי גייסות. 

ים" (בר‡˘י˙ מח, טו),  ƒָער ˙ ַ‰נ¿ּ ך¿ ‡∆ ָבר≈ י¿

יב,  (‰ו˘ע  ָכל"  ַוֻיּ ָ‡ך¿  ַמל¿ ל  ∆‡ ר  ׂ ַ̆ "21ַוָיּ

ָ‡ך¿  ַמל¿  ‡ ָבּ ׁ∆̆ ינּו  ƒ̂ ָמ  „ עו… ו¿  .(‰

ָל‰  י¿ ַלּ ַבּ י  ƒ‰ "22ַוי¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ם,  ָ̇ ָר ז¿ ע∆ ל¿

 ‰ ַמֲחנ≈ ב¿ּ ך¿  ַוַיּ  '‰ ַ‡ך¿  ַמל¿  ‡ ≈̂ ּ ַוי≈ ַ‰‰ּו‡ 

ים  ּƒַרב ו¿ ל‰),  יט,  ב  (מלכים  ּור"  ּׁ̆ ‡ַ

ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ י  ּƒכ נּו,  ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿  .‰ ל∆ּ ≈‡ ָכּ

ָ‡ר  ׁ¿̆ ַעל   ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ן  רו… ¿̇ ƒי לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆

מּו˙  ¿„ ּƒב ם  ≈‰ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ י-ָ‡ָ„ם,  נ≈ ב¿ּ

ו…  ׁ̆ פ¿ ַנּ ׁ∆̆  ‡ ָלּ ם, ‡∆ ָח„ ָל‰∆ ∆‡ „ יסו… ƒָח„ ו ∆‡

 ,˙ נו… יו… ל¿ ˙ ָ‰ע∆ ל ַמֲעלו… ∆‡ ‰ ָ̇ ‰ ָעל¿ ל ז∆ ׁ∆̆

 , ֲ‡ָו˙ו… ַּ̇ ָמ˙ו… ַעל  יל ָחכ¿ ׁƒ̆ מ¿ ƒ‰ ‰ י ז∆ ּƒכ(‚)

‚. כי ז‰ ‰מ˘יל חכמ˙ו 
משכן  ˙‡ו˙ו.  על 
במוח,  היא  החכמה 
היא  התאוות  משכן 
בלבו אדם. על ידי יראת 
האדם  מסוגל  שמים 
על  חכמתו  להשליט 
שביאר  וכמו  תאותו, 
רבי  הגאון  בהרחבה 
על  זצ״ל  לופיאן  אליהו 
״שופטים  הפסוק 
בכל  לך  תתן  ושוטרים 
שעריך״ (דברים טז, יח), 
לרמוז  הכתוב  שכוונת 
על חושי האדם, שקודם 
יחשוב  בהם  שישתמש 
לפני  הוא  עומד  כאילו 
שופט ומצפה לפסק דינו 
להשתמש  וכיצד  אם 

בהן. ומיהו אותו שופט? – השכל שנתן לנו הבורא, צלם אלקים הנקרא נשמה, 
כפי שנאמר: ״ויפח באפיו נשמת חיים״ (בראשית ב). הוא השופט את האדם 
על פי ציווי התורה ואזהרותיה. אמנם, עדיין זקוק ה״שופט״ ל״שוטר״ שהוא 
הממונה לבצע את פסק הדין. ומי הוא אותו שוטר? – יראת שמים, שבעזרתה 
יכול האדם להכריח את עצמו לציית לשכל. שהרי הרשעים יש להם שכל, 

בי‡ורים
ולגאלני), כענין שנאמר (בעת שהותו בבית לבן) ״ויאמר אלי מלאך האלהים 
בחלום יעקב וגו׳ אנכי האל בית אל״ (רש״י בראשית מח, טז). 21. וי˘ר ‡ל 
עליו  התחזק  יעקב,  עם  נאבק  עשו)  (שרו של  המלאך  כאשר  ויוכל.  מל‡ך 
יעקב ונצחו, וסוף היה שהודה לו המלאך על הברכות שברכו אביו לפני מותו 
ו‚ו'.  ‰‰ו‡  בליל‰  וי‰י   .22 שהן שלו).  וטען  בתחילה  עליהן  ערער  (שעשו 
לאחר שנלחם סנחריב בכוש, חזר ובא על ירושלים להלחם בה, וכשבא לנוב 

‰. לעולם יחמו„ לעלו˙ 
˘‰ו‡  מעל‰  ‡ל 
שלא  ממנ‰.  למעל‰ 
במעלות  יסתפק 
ישאף  אלא  שהשיג, 
ומי  ויותר.  יותר  לעלות 
לנו חכם כשלמה המלך 
ע״ה, שאמר עליו הכתוב ״וה׳ נתן חכמה לשלמה כאשר דבר״ (מלכים-א ה כו) 
וממנו נלמד את הדרך לזכות בחכמה, כשנתבונן מפני מה זכה לה שלמה. 
ומקרא מפורש למעלה ממנו (מלכים-א ג ה-יב): ״בגבעון נראה ה׳ אל שלמה 
וגו׳ ויאמר אלוקים שאל מה אתן לך וגו׳, ויאמר שלמה וגו׳, ונתת לעבדך לב 
שומע לשפוט את עמך להבין בין טוב לרע וגו׳, ויאמר אלוקים אליו יען אשר 
שאלת את הדבר הזה ולא שאלת לך ימים רבים ולא שאלת לך עושר וגו׳ 
ושאלת לך הבין לשמוע משפט, הנה עשיתי כדברך הנה נתתי לך לב חכם 

ונבון וגו׳״. 
אל  הרבה  תשוקתו  בעבור  ורק  אך  לחכמה  זכה  שלמה  כי  כאן  מתבאר 
החכמה, עד שלא ביקש דבר אחר זולתה, לא עושר ולא אריכות ימים, באשר 
הרמב״ם  שכתב  כמו  כלל,  ערך  להם  אין  חכמה  בלי  חיים  כי  שלמה  ידע 
 - תורה  תלמוד  בלא  ומבקשיה  חכמה  בעלי  ״וחיי  ה״א):  פ״ז  רוצח  (הלכות 
כמיתה חשובין״. על כן שאל שלמה אך ורק חכמה, ובעבור זה זכה לה, כי 
תשוקת החכמה היא המזכה את בעליה בחכמה. ומכאן נראה ללמוד ״חכם 
ויזכה  שמו,  יקרא  לב״  ״חכם  באמת  חכמה  ומבקש  השואף  אדם  מהו,  לב״ 

לחכמה כמו שכתוב: ״ובלב כל חכם לב נתתי חכמה״.    
ומצינו בתפילתו של עתניאל בן קנז: ״ויקרא יעבץ לאלקי ישראל לאמר אם 
ברך תברכני והרבית את גבולי והיתה ידך עמי ועשית מרעה לבלתי עצבי, 
ויבא אלקים את אשר שאל״ (דה״י-א ד, י). אם ברך תברכני – בתורה, והרבית 
את גבולי – בתלמידים, והיתה ידך עמי – שלא ישתכח תלמודי מלבי, ועשית 
הרע  יצר  ישגבני  שלא   – עצבי  לבלתי  כמותי,  רעים  לי  שיזדמנו   – מרעה 
לשאול  בנסיסי  הולך  הריני  לאו  ואם  מוטב,  כן,  עושה  אתה  אם  מלשנות, 

 ׁ̆ ׁ ּ≈̆ ַמ ‰ּו‡ מ¿ ׁ∆̆ ׁ̆ כ¿ּ י ּ ƒ‚ ָ‡ָ„ם ַמר¿ ׁ∆̆  , ׁ̆ ּו ׁ ּ̆ ּƒַח ַ‰מ י ‰ּו‡ כ…ּ ׁƒ̆ י ƒֲחמ‰ַ

ָ„ָבר. ב¿ּ

 

 ‰ ֻעָלּ ין פ¿ּ ≈‡ ו¿ ָ‰ָ‡ָ„ם,   ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע ם  ָלּ 23ֻכּ לּו  ַ‰ָלּ  ˙ חו… ‰ כ…ּ ָּׁ̆ ƒֲחמ
ב  ַ‰ל≈ּ 24ו¿  ,˙ חו… ַ‰כ…ּ  ˙ ׁ∆̆ ֲחמ≈ מ≈ ָח„  ∆‡ ל…‡  ב¿ּ י˙  ׂ ≈̆ ַנֲע  

ל  ב ָכּ ּ ים ַלל≈ ƒ‡י ƒב ּלּו מ¿ ≈‡‰ָ ˙ חו… ‰ כ…ּ ָּׁ̆ ƒי ֲחמ ּƒם, כ י‰∆ ≈„ ל ַעל י¿ ע≈ ּפו…

ׁ̆ ּבו…  ב י≈ ּ ם. ַ‰ל≈ י‰∆ ˙ ַ‡ֲחר≈ כ∆ ׁ∆̆ מ¿ ƒָב‰ נ ָׁ̆ ‰ ּוַמח¿ ׂ ∆̆ ָכל ַמֲע ָין, ו¿ נ¿ ƒע

ן  ‚ו… ָח‰, ַ‰ָיּ כ¿ ּׁƒ̆ ‰ַ ן ו¿ רו… ָכּ ּ ƒֲעָנָו‰, ַ‰ז‰ָ ֲ‡ָו‰ ו¿ ן ַ‰ַ‚ּ ‚ו… ˙, כ¿ּ ˙ ַרּבו… עו… ּ ≈„

ָכל  25ו¿  .˙ ַרּבו…  „ עו…  ׁ̆ י≈ ּלּו  ָכ‡≈ ו¿ ָ‰ַעּזּו˙,  ו¿  ˙ ׁ∆̆ ַ‰ב…ּ ָח‰,  מ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿

י ַ‰ּסּוָמ‡ ל…‡  ּƒכ ,˙ חו… ˙ ַ‰כ…ּ ׁ∆̆ ן ֲחמ≈ ƒמ ˙ ּ˜ו… ַחז¿ ¿̇ ƒמ ˙ עו… ּ ּלּו ַ‰„≈ ≈‡

.‰ ∆‡ ּלּו ָ‰ָי‰ רו… ƒ‡ ˙ כ¿ּ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ יּוַכל ל¿

 

י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ יַע 26ַל ּ ƒ‚‰ַ חו… ל¿ ָכל כ…ּ ל ב¿ּ ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒב י ָבּ ל¿ ּƒל ָ‡ָ„ם ַ‰נ ן ָכּ ָלכ≈
ָב‰,                       טו… ַמֲעָל‰  ל¿ ָ‡ָ„ם  יַע  ּ ƒ‚ ƒ‰ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ ָב‰,  ַ‰ּטו…

בי‡ורים
23. כולם מע˘‰ ‰‡„ם. חמשת הכוחות הללו כוללים את כל מעשה האדם. 
24. ו‰לב פועל על י„י‰ם. פירוש, הלב פועל על ידי אחד מחמשת הכוחות, 
ראתה.              שהעין  מה  חומד  הלב  אזי  ראתה  שהעין  לאחר  הראות,  כח  כגון 
25. וכל ‡לו ‰„עו˙ מ˙חז˜ו˙ מן חמ˘˙ ‰כוחו˙. לדוגמא, הלב מתגאה מכח 
השמיעה - ממה ששמע כיצד מהללים אותו, וכן מכח הראיה - ממה שרואה 
יוכל  לא  הסומא  כי  שממשיך,  (וזהו  הבריות.  בעיני  כבודו  ואת  עשרו  את 
‰טוב‰.         ל˙כלי˙   .26 הדרך.  זה  על  וכן  רואה),  היה  כאילו  להתגאות 
ששאיפתו תהיה להגיע לשלימות המעלות, דהיינו לקצה המדרגות העליונות 

ַ‰ר  ב¿ּ ן  כ…ּ ׁ¿̆ ƒי י  ƒמ ָך,  ל∆ √‰‡ָ ב¿ּ ָי‚ּור  י  ƒ31מ" ָ‡ַמר:  ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָלּ‰, 

ָין  נ¿ ƒר ָ‰ע‡ָ ׁ¿̆ ˜" (˘ם טו, ‡ ב) ּו ∆„ ∆̂ ל  ים ּופ…ע≈ ƒמ ָּ̇ ך¿  ל≈ ָך. ‰ו… ׁ∆̆ ¿„ ָ̃

˙ ָ‰ָ‡ָ„ם, ָר‡ּוי  ן ַמֲעלו… רו… ¿̇ ƒי נּו  ר¿ ַכּ ז¿ ƒ‰ ׁ∆̆ יָון  כ≈ ו¿ ם.  ָׁ̆ ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

 ‰ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ַע„   , ָרָע˙ו… ו¿ טּובו…   , נּו˙ו… ּו‚¿ יבּו˙ו…  ׁƒ̆ 32ֲח ר  ָב‡≈ ל¿ ָלנּו 

ַחר  ב¿ ƒי י ּƒכ , ך¿ ל∆ ר ַ‰מ∆ּ ַ̂ יַע ַלֲח ּ ƒ‚ַי ר, 33ו¿ ָׁ̆ ך¿ ַ‰ָיּ ר∆ ּ יל „∆ ּƒכ ׂ ¿̆ י ַ‰ַמּ נ≈ פ¿ ƒל

ָר‰           ר≈ ב¿ּ לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ יָון  כ≈ּ  ,˙ בו… ַ‰ּטו…  ˙ ּ„ו… ּƒמ ַבּ חו…  כ…ּ ָכל  ב¿ּ ו…  ׁ̆ ַנפ¿

.˙ ל∆ ח ַ‰ס…ּ ַּ̃ ƒי ˙ 35ו¿ ס…ל∆ ר̃… ַ‰פ¿ּ ז¿ ƒ34י

 

ׁ̆ ָ‡ָ„ם  י≈ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ס  ע≈ ָמ‰ ּכו… ַעל-ח≈ ‰ּו‡ ַבּ ׁ∆̆ ׁ̆ ָ‡ָ„ם  „? י≈ ַ̂ י כ≈ּ
ם  ƒ‡ י ּƒכ ָלל,  כ¿ּ ס  ע≈ ּכו… ינו…  ≈‡ ו¿ ָעָליו   ˙ ב∆ ּׁ∆̆ ֻי מ¿ ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ׁ∆̆  

 ׁ̆ י≈ ו¿ ר,  ≈̇ יו… ב ב¿ּ ַבּ‰-ל≈ ּ ¿‚ ‰ּו‡  ׁ∆̆ ׁ̆ ָ‡ָ„ם  י≈ ו¿ ים,  ƒנ ָׁ̆  ‰ ַכָמּ ַעט ל¿ מ¿

ל…‡  36ו¿ ֲ‡ָו‰  ַּ̇ ַעל  ַבּ ‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ו¿  ,„…‡ מ¿ רּוַח  ַפל  ׁ¿̆ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ר  ≈̇ יו… ר-ּ‚ּוף ב¿ּ ‰ו… ‰ּו‡ ט¿ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ , ו¿ ֲ‡ָו˙ו… ַ̇ ֲ‰ל…ך¿ ב¿ּ ו… מ≈ ׁ̆ ע ַנפ¿ ַבּ ׂ ¿̆ ּƒ̇

 ׁ̆ י≈ ו¿  , יך¿ ƒר ָ̂ ַ‰ּ‚ּוף  ׁ∆̆ ים  ƒמּוָעט ים  ƒָבר ¿„ ƒל ּלּו  ƒפ‡ֲ  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒי ל…‡  ו¿

בי‡ורים
31. מי י‚ור ב‡‰לך. מי הוא הראוי לגור במשכנך? מי ראוי לדור בירושלים 
בה.           יגור  אשר  הוא   - וביושר  כראוי  לב, מעשיו  בתום  המתנהג  קדשך?  הר 
32. ח˘יבו˙ו ו‚נו˙ו, טובו ורע˙ו. פירוש, את המדות והדעות שבלב האדם 
יוכל  הישר  בדרך  ידי שיבחר  על  לחˆר ‰מלך.  וי‚יע   .33 והרעות.  הטובות 
להגיע לעולם הבא זך ונקי. 34. יזרו˜ ‰פסול˙. את הדעות והמדות הרעות 
שבו.          הטובות  ומדות  בדעות  רק  להשתמש  שיבחר  ‰סול˙.  וי˜ח   .35 שבו. 
˘בע נפ˘ו מ‰לך ב˙‡ו˙ו. שהוא מתאוה וחפץ לכל דבר ללא גבול  36. ול‡̇ 

ומדה, אף לדברים שאינם הכרחיים לקיום גופו.

ָלם  ָ‰עו… טּוב  27ל¿ יַע  ּ ƒ‚‰ַ ל¿  „ ƒו ּ„ָ  ‰ ַ‡ָוּ ¿̇ ƒנ

ר  ׁ∆̆ ָך ֲ‡ : "28ָמ‰ ַרב טּוב¿ רו… ָ‡מ¿ ‡ ב¿ּ ַ‰ָבּ

כ),  ל‡,  (˙‰לים  יָך"  ∆‡ יר≈ ƒל  ָּ̇ ַפנ¿ ָ̂

ַנַחל  ו¿ ָך  ∆̇ י ב≈ּ ן  ׁ∆̆ ּ ∆„ ƒמ ֻין  ו¿ ר¿ ƒ29י" ר:  מ≈ ‡ו… ו¿

ֲעָל‰  ַ‰ַמּ ם" (˘ם לו, ט). ו¿ ≈̃ ׁ¿̆ ַ̇ יָך  ֲעָ„נ∆

ָ‰ָר‡ּוי  ל  ∆‡  ‡ ָלּ ∆‡30 יַע  ּ ƒ‚ ַּ̇ ל…‡  ַ‰ז…ּ‡˙ 

בעצבוני,  מת  (הריני 
ויבא   – מיד  רש״י), 
אלוקים את אשר שאל״ 

(תמורה טז.). 
תיבה  כאן  הוסיפו  חז״ל 
לא  אשר  ״מיד״,  אחת, 
נרמזה בכתוב, כי מאחר 
באופן  היתה  שהתפילה 
של: ״אם אתה עושה כן 
הריני  לאו  ואם  מוטב, 

ומות  חיים  ענין של  היא  החכמה  ששלימות  כלומר,  לשאול״,  בנסיסי  הולך 
בן  בקשתו של  להיות  צריכה  כך  ״מיד״.   – נענה  הקב״ה  כזו  לבקשה  עבורו, 
תורה מאת הקב״ה שיחונן אותו בתורה, עליו לחוש בכל נימי נפשו כי אם הוא 
זוכה לתורה – מוטב, ואם לאו, הרי הוא הולך חס ושלום לשאול בלי תקוה. המבקש 

רחמים בהרגשה כזאת נענה מיד.
ויסוד נוסף למדנו, שהבקשה צריכה להיות על המדרגה הגבוהה ביותר. על 
אף שהיה עתניאל משופטי ישראל, ושלושת אלפים הלכות שנשתכחו בימי 
אבלו של משה החזיר בפלפולו (תמורה שם), לא היה ״שבע״ ומסתפק במה 
שיש לו אלא היה ״רעב״ ומבקש הכל, ורעבונו היה באופן שאם אין לו ״הכל״ 
הרי הוא אומלל והולך לשאול, ומשום כך זכה שתתקבל תפלתו. וזהו שאמר 
הכתוב (תהלים פא, יא): ״אנכי ה׳ אלוקיך המעלך מארץ מצרים הרחב פיך 
ואמלאהו״, ופירשו רש״י והראב״ע שהכוונה לתפילה: ״הרחב פיך״ ושאל ככל 

אשר תוכל ובכל הכח, ״ואמלאהו״ מיד. (שיחות מוסר, מאמר נ״ט). 

בי‡ורים
27. לטוב ‰עולם ‰ב‡. פירוש, דוד המלך לא הסתפק להשיג רק איזשהו חלק 
המעלה  ולפיסגת  המושלם  הטוב  אל  להגיע  התאוה  אלא  הבא,  בעולם 
שבעולם הבא. 28. מ‰ רב טובך. מה מאוד רב הטוב אשר גנזת לתת ליראיך 
מן השמים,  להם  הבא  מהטוב  ישבעו  בי˙ך.  ירוין מ„˘ן   .29 הבא.  בעולם 
ומימי נחל היוצא מהעדן תשקה אותם והוא מדרך משל לרוב השפע (מצודת 
ועמלו היה להשיג  ל‰. אל האדם שכל שאיפתו  30. ‡ל‡ ‡ל ‰ר‡וי  דוד). 

ולהגיע אל תכלית המעלות הטובות. 

של  ברייתו  מתחלת 
או  צדיק  שיהיה  האדם 
רשע , וכן אין שום דבר 
האדם  את  שמושך 
(טבעו)  תולדתו  בעיקר 
כלומר,  מסוימת,  למדה 
אותו  תמשוך  שתולדתו 
לזוז  אפשר  שאי  לדבר 
ממנו, שאם כן אין מקום 
לא למצוות התורה ולא 
עי״ש.  ועונש  לשכר 
משנה׳  ה׳לחם  והקשה 
שבת  במסכת  מהגמרא 
מבואר  ששם  (קנו.) 
האדם  נולד  שבו  ש׳יום׳ 
בשעת  השולט  ׳מזל׳  או 
לידתו משפיע על טבעו 
ותירץ,  ותכונותיו, 
לומר  הגמרא  שכוונת 
נטייה  לאדם  שיהיה 
קצת לדברים אלו, אבל 
הנאמר  על  היעב״ץ  וכ״כ  טבעו.  לשנות  האדם  של  ובבחירתו  שבידו  ודאי 
דור  בכל  ושתלן  עמד  מועטים  שצדיקים  הקב״ה  ״ראה  (לח:)  יומא  במסכת 
ודור״, שלכאורה הרי הדבר תלוי בבחירת האדם, אלא שיש בני אדם שנולדו 
בטבעם להיות צדיקים, אף שגם להם עדיין יש בחירה. וכן מצינו להיפך אצל 
וסילקו  הקב״ה  מיהר  לפיכך  ולהרשיע  לשוב  בדעתו  וקל  היה  ״צדיק  חנוך, 

והמיתו קודם זמנו״ (רש״י בראשית ה, כב). 

ם  ָ̇ ‡ו… ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿ י„  ƒ̇ ָע 44ו¿ ן  ֻכָוּ מ¿  ‰ ז∆

 ׁ̆ י≈ ו¿  ,˙ עו… ּ ≈„ ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒמ ר  ≈̇ יו… ָר‰  ≈‰ מ¿

 ‡ ָלּ ∆‡ , ˙ו… ָיּ ƒר ˙ ב¿ּ ַלּ ƒח ¿̇ ּƒיָנם ָלָ‡ָ„ם ב ≈‡ ׁ∆̆

ּבו…  ƒל ‰ נ∆ ּפו… ׁ∆̆ ים ‡ו…  ƒר ֲ‡ח≈ ם מ≈ ָ̇ ָלַמ„ ‡ו…

 . ּבו… ƒל ‰ ב¿ּ ָ̇ ָעל¿ ׁ∆̆ ָב‰  ָׁ̆ י ַמח¿ ƒפ מו… ל¿ ¿̂ ַע מ≈

ר…ב  ּ‰ ב¿ּ ׁ̆ ָבּ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ ׁ̆ י≈

יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ  ׁ̆ י≈ ו¿  ,˙ מו… ˜ו… ַ‰מ¿ּ

 ‰ מ∆ ּ„ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ ַעט.  מ¿  ‰ּ ָבּ  ׁ̆ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ ל¿

ר  ׂ ָ̆ ּוָב ָיָר˜  יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ יל,  ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇  ‰ ׂ ∆̆ עו… ל¿

ּלּו  ≈‡ ָכל  ו¿ ין,  ƒל פ¿ּ ל¿ ƒּופ ַלח  ּומ∆ ם  ƒּוַמי

ָח„  ∆‡ ל  ָכּ ƒמ ח  ַּ̃ ƒל יך¿  ƒר ָ̂ ים  ƒינ ּƒמ‰ַ

ם  ƒ‡ .‰ ב≈ּ ּ‰ ַ‰ר¿ ז∆ ƒַעט ּומ ּ‰ מ¿ ז∆ ƒעּור: מ ׁƒ̆ כ¿ּ

 ‰ ב∆ּ ם ַיר¿ ƒ‡ ,‰ ‰ 45ָרז∆ י∆ ¿‰ ƒר י ׂ ָ̆ ט ַ‰ָבּ ַמע≈ י¿

בי‡ורים
נוטה במהרה  זה אלא  נולד עם טבע  כלומר, שלא  ‡ו˙ם.  ל˜בל  וע˙י„   .44
וביתר קלות לקבל תכונה זו. 45. רז‰. יחסר במאכל (והאוכלו לא ישבע עקב 

מיעוט הבשר שאכל).

ו…  ׁ̆ ַנפ¿ ע  ַבּ ׂ ¿̆ ƒ̇ ל…‡  ָחָב‰,  ר¿  ׁ̆ פ∆ נ∆ ַעל  ַבּ

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָלם,  עו… ָבּ ׁ∆̆ ן  ָממו… ל  ָכּ ƒמ

ף" (˜‰ל˙  ס∆ ע כ∆ּ ַבּ ׂ ¿̆ ƒף ל…‡ י ס∆ ב כ∆ּ ≈‰…‡37"

ּלּו  ƒפ‡ֲ לו…  י  ּ„ַ ׁ∆̆ ר-רּוַח  ַ̂ ¿̃  ׁ̆ י≈ ו¿ ט),   ,‰

‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ו¿ ָרָכיו;  ¿̂ ל  ָכּ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ף  ּ…„ ר¿ ƒי ל…‡  ו¿ מּוָעט  ָ„ָבר  ב¿ּ

רּוָט‰  פ¿ּ ל  כ≈ ‡ו… ינו…  ≈‡ ו¿ ַעל-ָי„   ı ב≈ ˜ו… 38ו¿ ָרָעב  ָבּ מו…  ¿̂ ַע ף  ַס‚≈ּ מ¿

ם  ƒי„ַ ָיּ ַבּ נו…  „ ָממו… ַ‡ב≈ּ ‰ּו‡ מ¿ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ל, ו¿ „ו… ּ‚ָ ַער  ַ̂ ‡ ב¿ּ ָלּ ּלו… ‡∆ ּׁ∆̆ ƒמ

ל     ל≈ ‰ו… 39מ¿ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ עו… ּ ≈„‰ַ ָ‡ר  ׁ¿̆ ּלּו  ≈‡‰ָ ים  ƒָרכ ּ ¿„ ַעל  ו¿  . ו… ּ̇ ַ„ע¿ ל¿

ָבב  -ל≈ 41ַרך¿ ָמן,  ַרח¿ ו¿ ָזר  ַ‡כ¿ יב,  ƒ„ָנ ו¿ ן  ƒר-ַעי ַ̂ ן,  נ≈ ‡ו… 40ו¿

ן.  ∆‰ ‡ ָבּ ≈̂ ּיו… ָכל ַכּ ב, ו¿ יı-ל≈ ּƒמ‡ַ ו¿

˙ו…  ָיּ ƒר ב¿ּ  ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇ ƒ43מ ָלָ‡ָ„ם  ָ‰יּו  ׁ∆̆ ן  ∆‰ מ≈  ׁ̆ י≈  ,˙ עו… ּ ≈„‰ַ42 ָכל  ו¿
ל ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆ עו…  ב¿ ּƒט ׁ∆̆  ˙ עו… ּ ן „≈ ∆‰ ׁ̆ מ≈ י≈ , (ו)ו¿ ַבע ּ‚ּופו… י ט∆ ƒפ ל¿

„עו˙  מ‰ן  וי˘  ו. 
ז‰  ‡„ם  ˘ל  ˘טבעו 
(הלכ׳  הרמב״ם  מכוון. 
כתב  ד)  ה,  תשובה 
גזר  לא  שהקב״ה 

בי‡ורים
37. ‡ו‰ב כסף ל‡ י˘בע כסף. מי שאוהב לאסוף כסף לא ישבע ממנו, כי 
לעולם אין די לו במה שקבץ ורוצה להרבות עוד (מצודת דוד). ואמרו חכמינו 
ז״ל (קהלת רבה פ״ג י׳): ״אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, מי שיש לו מנה רוצה 
הכתוב  דרך  על  י„.  על   ıו˜וב  .38 מאות״.  ארבע  רוצה  מאתים  מאתים, 
במשלי (יג, יא). ור״ל, שקובץ הון עם מלאכת היד. ולמרות שהונו מתרבה, עם 
כל זה אינו אוכל פרוטה משלו אלא בצער גדול. 39. מ‰ולל. ערבוב והוללות 
ושטות (רש״י קהלת ב, ב). 40. ו‡ונן. דואג. (עיין סנהדרין (ק:) ״לא תעיל דויא 
ג)              כ,  (דברים  דבר.  מכל  וירא  מבוהל  לבב.  רך   .41 בליבך״).  (=דאגה) 
43. מ˙חיל˙ ברי˙ו. שנולד עם  והתכונות של האדם.  42. ‰„עו˙. המדות 

תכונות אלו, והמה טבועות בו משעת לידתו. 

 ,˙ לו… ם חו… י‰∆ ≈̇ ו… ׁ̆ פ¿ ַנּ ׁ∆̆ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ׁ̆ ב¿ּ ך¿ י≈ י, ָכּ ƒי ר…ב ַ‰ח…ל ƒפ ל ל¿ ַ‰כ…ּ

ים  ƒל ּ ¿̂ ַע ¿̇ ƒּומ ָב‰  ַ‰ּטו… ך¿  ר∆ ּ ∆„ ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ו¿  ,˙ ‰ָ50ָרעו… ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ו¿

ן  כ≈ ו¿ ָים.  ָחל¿ י  ƒפ ל¿  „…‡ מ¿ ן  י‰∆ ֲעל≈  ‰„ָ ב≈ כ¿ּ י‡  ƒ‰ ו¿  ,‰ּ ָבּ  ˙ כ∆ ָלל∆

ב  ים ָלַרע טו… ƒר י ָ‰‡…מ¿ לּו: "‰51ו… ים ַ‰ָלּ ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ר ָבּ מ≈ ָי‰ּו ‡ו… ע¿ ַׁ̆ י¿

ַמר  ים  ƒמ ׂ ָ̆  , ך¿ ׁ∆̆ ח… ל¿ ר  ‡ו… ו¿ ר  ‡ו… ל¿ ך¿  ׁ∆̆ ח… ים  ƒמ ׂ ָ̆ ָרע,  ב  ַלּטו… ו¿

ַמר:             ¡‡ נ∆ ם  י‰∆ ַוֲעל≈ כ);   ,‰ (י˘עי‰  ַמר"  ל¿  ˜ ּוָמ˙ו…  ˜ ָמ˙ו… ל¿

" (מ˘לי ב, י‚).  ך¿ ׁ∆̆ י ח… כ≈ ַ„ר¿ ˙ ב¿ּ כ∆ ר ָלל∆ ׁ∆̆ ˙ י… חו… ים ָ‡ר¿ ƒב "‰ַ52ע…ז¿

ים,  ƒל ַ‰ֲחָכמ ∆̂ כּו ‡≈ ל¿ ? י≈ ׁ̆ פ∆ י ַ‰נ∆ּ ƒל ַנ˙ ח√ ָּ̃ ַּ̇ י‡  ƒ‰ ‰ּוַמ „ ַ̂ י כ≈ ו¿
ַע„  ם  ָ̇ ‡ו… ים  ƒ„ ַלמ¿ּ מ¿ּ ׁ∆̆  ,˙ ו… ׁ̆ ָפ ּ ַ‰נ¿ י  ≈‡ פ¿ רו… ם  ≈‰ ׁ∆̆

ם  ∆‰ ָלּ ׁ∆̆  ˙ ָרעו…  ˙ עו… ≈„ ב¿ּ ים  ƒיר ּƒכ ַ‰ַמּ ו¿ ָב‰.  ך¿ טו… ר∆ ∆„ ל¿ ירּום  ƒז ח¿ ַיּ ׁ∆̆

ָ‡ַמר  ם  י‰∆ ֲעל≈ ם,  ָ̇ ‡ו…  ‡ ַרפ≈ּ ל¿ ָחָכם  ל  ∆̂ ≈‡ ים  ƒכ ל¿ ‰ו… יָנם  ≈‡ ו¿

זּו" (מ˘לי ‡, ז).  ים ָבּ ƒיל ƒו ָמ‰ ּומּוָסר ‡¡ ל…מ…‰: "53ָחכ¿ ׁ¿̆

ב,         ַ‰ּטו… ך¿  ר∆ ּ ∆„  ׂ̆ פ…ּ ¿̇ ƒל ם  ָ̇ ֲ‡ָו ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ ָמּ ַכּ  ׁ̆ י≈

בי‡ורים
מזיק לבריאותו. 50. ‰רעו˙. הדעות והמדות הרעות. 51. ‰וי ‰‡ומרים לרע 
טוב. הוי לכם הרשעים, האומרים על ה״עבודה-זרה״ שהיא טוב, ועל עבודת 
ה׳ שהיא ״טוב״ – אומרים שהיא רע, על המעשים הרעים שיביאו עליהם חושך 
- אומרים שהם אור, ואת המעשים הטובים שה׳ עושה אור למקיימם אינם 
עושים, שמים מר למתוק ומתוק למר. 52. ‰עוזבים ‡רחו˙ יו˘ר. העוזבים 
את הדרך הישרה והנכונה כדי ללכת בדרכים חשוכות ועקלקלות. 53. חכמ‰ 

ומוסר ‡וילים בזו. בתורה ובמוסר הטיפשים פורקי העול מזלזלים.

ט  ַמע≈ ם י¿ ƒ‡ ,ם ָלּ ן ֻכּ כ≈ . 46ו¿ חו… ל¿ ƒֲחַמ˙ מ ָכל מ≈ ¡‡ ‰ נ∆ י∆ ¿‰ ƒַלח ל…‡ י מ∆

 ‡ ≈‰ י¿ ַעט,  מ¿ יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ ַבּ  ‰ ב∆ּ ַיר¿ ו¿  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ ַבּ

ל  ָ̃ ׁ¿̆ ƒָח„ מ ל ‡∆ ָכּ ƒח מ ַּ̃ ƒר י ׁ∆̆ י, ֲ‡ ƒ̃ ל. ֲ‡ָבל ַ‰ָבּ ָ̃ ל¿ ֻ̃ ֲ‡ָכל מ¿ ַ‰ַמּ

 ‰ּ ָין ַ‰ז∆ נ¿ ƒָכע ָליו. ו¿ כ¿ ‡ו… ˜ ל¿ ב ּוָמ˙ו… ֲ‡ָכל ָער≈ ‡ ַ‰ַמּ ≈‰ ָ‰ָר‡ּוי, ָ‡ז י¿

ן ָ‰ֲעָנָו‰  ‚ו… ‰, כ¿ּ ֻרב∆ּ ן מ¿ ∆‰ ח מ≈ ַּ̃ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ׁ̆ ˙: י≈ ּ„ו… ƒמ 47ב¿ּ

ן  ‚ו… ַעט, כ¿ּ ן מ¿ ∆‰ ח מ≈ ַּ̃ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ׁ̆ י≈ ן, ו¿ י‰∆ מ≈ „ו… ˙ ו¿ ׁ∆̆ ַ‰ב…ּ ו¿

ל  ≈̃ ו… ׁ̆ 48 ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ יו… ¿‰ ּƒב ן  ָלכ≈ ּיּו˙.  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ו¿ ָ‰ַעּזּו˙  ו¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ

ל…‡  ו¿ ַח˙  פ¿ ƒי עּוָרּ‰, ל…‡  ׁƒ̆  ‰ ּ„ָ ƒל מ ָכּ ƒח מ ַּ̃ ƒל ם  ƒַני ‡ז¿ ס ַ‰מ…ּ ל∆ פ∆ ב¿ּ

ָב‰. י˙ ַ‰ּטו… ƒל כ¿ ַ̇ יַע ל¿ ּ ƒ‚ַי ‰ ז∆ יף, ָבּ ƒס יו…

 

ל  ּ‚ַ ֻ‰ר¿ ׁ∆̆ ‡ו…  ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ ל¿  ‰ ט∆ נו… עו…  ב¿ ּƒט ׁ∆̆ י  ƒמ ין,  ƒב ָ̇ ו¿ ַ„ע  ּ≈̇
ַ‡ך¿   ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ּוב  ׁ̆ ָל ּבו…  ƒל ל  ∆‡ ן  ּ≈̇ ƒי ל…‡  ו¿ ָרָע‰,   ‰ ּ„ָ ƒמ ב¿ּ  

 ˙ ּ„ו… ƒמ ַעל ב¿ּ ¿‚ ƒי ַ‡ס ו¿ מ¿ ּ ƒי ׁ∆̆ ˙ו…  י‡ ‡ו… ƒב ‰ מ≈ ּ‰ - ז∆ ר ָבּ ב≈ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒי„ מ ƒמ ָּ̇

י  ƒל ח√ ‰ּו‡  ין  ƒּסּור ּ ƒי‰ַ ו¿ ַער  ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ב  ≈‡ ַ‰כ¿ּ ר…ב  ׁ∆̆ מו…  ּוכ¿  .˙ בו… טו…

י  ƒל ח√ ָבּ ׁ∆̆ מו…  ּוכ¿  ; ׁ̆ פ∆ ַ‰נ∆ּ י  ƒל ח√ ם  ≈‰  ˙ ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ ר…ב  ן  כ≈ּ ַ‰ּ‚ּוף, 

ים  ƒל ן ַ‰חו… ƒמ ׁ̆ י≈ ו¿ ˜ ַמר,  ˙ו… ַ‰ָמּ ˜ ו¿ ר ָמ˙ו… ים ַ‰ַמּ ƒֲעמ ַ‰ּ‚ּוף טו…

ב,  ַ‰ּטו… ַמֲ‡ָכל   ‡ נ≈ ו… ׂ̆ ו¿ לו…  ב  ינו… טו… ≈‡ ׁ∆̆ 49 ַמֲ‡ָכל  ל¿  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆

בי‡ורים
46. וכן כולם. שאר מיני המאכלים והתבלינים שבתבשיל כירק ומים ופלפלין, 
צריך  מהן  אחת  שבכל  ״מדות״,  בשם  נקראו  ולכן  במ„ו˙.   .47 ימעט...  אם 
ו˜ל בפלס ‰מ‡זניים. מתבונן  להשתמש במדה הנכונה ובמינון המדויק. 48.̆ 
ביושר שכלו וברוחב הבנתו. 49. ˘‡ינו טוב לו. שאינו בריא לו אלא אדרבה, 

ן,  עו… מ¿ ׁƒ̆  ׂ̆ ַחפ≈ּ מ¿ּ ׁ∆̆ ן  ‡ּוב≈ ר¿ ƒל  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ָר‡ּוי.  ָכּ  ˙ בו… ַ‰ּטו…

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ֲחַמ˙  מ≈  , ‡ו… ¿̂ מו… ינו…  ≈‡ ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿  , ירו… ּƒּוַמכ

ן  ו… ׁ̆ ל¿ ָחר  ב¿ ƒנ ף  ס∆ "כ∆ּ ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ָר‡ּוי.  ָכּ ˙ו…  ‡ו…  ׂ̆ ַחפ≈ּ מ¿

לו…  ם  ל≈ּ ַׁ̆ ל¿ ּוָב‡  רו…  ֲחב≈ ַבּ  ‰ ׁ∆̆ ּנו… ׁ∆̆ י  ƒ59מ  - כ)  י,  (מ˘לי  י˜"  ּ ƒ„ ַ̂

 ˜ ∆„ ∆̂ ל 61ו¿ ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ ˙ ַּ̇ ƒמ‡ֲ יר 60ַבּ ּƒינו… ַמכ ם ‡≈ ƒ‡ ,ל ָ̃ ׁ¿̆ ƒמ ף ב¿ּ ס∆ כ∆ּ

ף  ס∆ יַנ˙ ַ‰כ∆ּ ƒח ב¿ ּƒי 62ב ƒ̃ ינו… ָבּ ≈‡ ׁ∆̆ ל ַ‡ך¿  יר ַ‰כ…ּ ּƒם, ‡ו… ַמכ ƒַני ‡ז¿ ַ‰מ…ּ

י  ּƒכ ף,  ס∆ ַ‰כ∆ּ ו¿ ל  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ ַין  נ¿ ƒע ב¿ּ ָזּ˜  ƒנ  ˙ יו… ¿‰ ƒל ב  רו… ָ̃  ׁ̆ י ƒ‡‰ָ  ‰ ז∆  -

 ˙ חו… ָפּ ח  ַּ̃ ƒי ם  ּ‚ַ ים.  ƒ‚י ּƒ‰ַ64ס ח  ַּ̃ ƒי ו¿ ף  ס∆ כ∆ ב¿ּ ן  ָמ‡≈ 63י¿ ים  ƒָעמ פ¿ ƒל

ים  ׂ ƒ̆ ל ‡ו… ָי ַּ̃ ל ַ‰ ָ̃ ׁ¿̆ ƒח 65מ ַּ̃ ƒי ‡ ָמּ ׁ∆̆ י  ּƒכ , ל ָ‰ָר‡ּוי לו… ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ƒמ

בי‡ורים
לחפ˘ ‰מ„ו˙ ‰טובו˙ כר‡וי. כי כדי לזכות לתורה ולמידות טובות אפשרי 
(ב, ד-ה): ״אם תבקשנה  יעמול על כך, כנאמר במשלי  הדבר רק אם האדם 
הרי  תמצא״,  אלוקים  ודעת  ה׳  יראת  תבין  אז  תחפשנה;  וכמטמונים  ככסף 
שבשביל השגת התורה והחכמה חייבים לבקשם לפחות כבקשת הכסף, וכן 
להוציאו  שיטרח  למי  רק  ועומד  שמור  והוא  שהוטמן  מטמון  כמחפש 
״לא  יגיע אל היעד הרצוי, כאמרם:  – לעולם לא  יתעצל  ממחבואו. אך אם 
יגעתי ומצאתי – אל תאמין״. 59. מי ˘נו˘‰ בחבירו. מלוה התובע את חבירו 
– אם המלוה אינו  והלוה פורע למלוה כסף במשקל  הלוה שיחזיר לו חובו, 
60. ב‡מי˙˙ ‰מ˘˜ל. אם המשקל שבו שוקלים את הכסף מדוייק  מכיר... 
‰מ‡זניים. אם שתי  וˆ„˜   .61 אבני המשקולות.  באמיתת  וכן  מזייף.  ואינו 
אחת  כף  ואין  בשוה  שוה  שמשקלם  וכן  ומאוזנים,  ישרים  המאזניים  כפות 
הוא  מהלוה  שמקבל  הכסף  אם  ‰כסף.  בבחינ˙   .62 מחברתה.  יותר  כבדה 
בקי  ואינו  מאחר  ימ‡ן.   .63 (פסולת).  סיגים  בו  מעורב  שאין  ונקי,  צרוף 
בבחינת הכסף אם הוא כסף נקי ומזוקק או שמא מעורב בו סיגים, הרי יתכן 
שמבלי משים ידחה את הכסף הצרוף והמזוקק וימאן לקחתו, ותחת זה יקח 
את הכסף המעורב עם סיגים. 64. ‰סי‚ים. פסולת הכסף. 65. מ˘˜ל ‰˜ל. 

י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ם  יו… ָכל  ב¿ּ ים  ƒב ׁ¿̆ חו… ו¿ ם,  ָל‰∆ ב  ּטו… ַמ‰  ים  ƒע ¿„ יו… יָנם  ≈‡ ו¿

ָין  נ¿ ƒע‰ָ  ‰ ז∆ ו¿ ם.  י‰∆ מ≈ י¿ ל  ָכּ ים  ƒ‚י ׂ ּƒ̆ ַמ יָנם  ≈‡ ו¿ ָנ‰,  יו… ל¿ ָ‰ע∆ ַמֲעָל‰ 

נו…  רו… ס¿ יר ח∆ ּƒינו… ַמכ ≈‡ ׁ∆̆ ָח„ - 54 ים ‰ּו‡: ָ‰‡∆ ƒָבר ּ י „¿ נ≈ ׁ¿̆ ֲחַמ˙  מ≈

ן  ‡ּוב≈ ר¿ ƒל  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ים,  ּƒנ‚ֻ ַ‰מ¿ ָרָכיו  ¿„ ּƒב ין  ƒח ַמב¿ ינו…  ≈‡ ו¿

ל  ָכּ ˙ו…  ‡ו…  ׂ̆ ַחפ≈ּ י¿ ּלּו  ƒפ‡ֲ  , ירו… ּƒַמכ ינו…  ≈‡ ו¿ ן  עו… מ¿ ׁƒ̆ ל¿  ׂ̆ ַחפ≈ּ ַ‰מ¿

ל…‡  ו¿ לו…  ¿̂ ∆‡  ‡ 55ָיבו… ים  ƒָעמ פ¿ּ  ‰ ָמּ ַכּ י  ּƒכ ‰ּו,  ≈‡ ָ̂ מ¿ ƒי ל…‡  ם  ַ‰ּיו…

י„  ƒמ ָּ̇ ב  ׁ≈̆ ‰ּו‡ חו… ׁ∆̆ י 56 ּƒף-ַעל-פ‡ַ ,‰ּ ן ָ‰ָ‡ָ„ם ַ‰ז∆ ‰ּו; כ≈ּ יר≈ ּƒַיכ

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ יָון  , 57כ≈ּ י‚ו… ׂ ּƒ̆ ב, ל…‡ ַי ‰ ַ‰ּטו… ׂ ≈̆ ׂ̆ ַמֲע ַחפ≈ּ ‰ ּומ¿ ׂ ∆̆ ֲע ַמ‰ ַיּ

 . נו… רו… ס¿ יר ח∆ ּƒַמכ

ב  ׁ≈̆ חו… ו¿  , ּבו…  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ָ‰ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ ַע  ≈„ יו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ ו¿
י‚  ׂ ּƒ̆ ַ‚ם ‰ּו‡ ל…‡ ַי ˙, ו¿ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒמ ח…ז ב¿ּ ¡‡ ל∆ ם ו¿ ∆‰ ‡˙ מ≈ ≈̂ ָל

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ  ׂ̆ ַחפ≈ּ ל¿ ל  ּ ≈̂ ַע ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆ ֲחַמ˙  58מ≈ ר,  ָׁ̆ ַ‰ָיּ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ָיָמיו  ל  ָכּ

בי‡ורים
‡ינו מכיר חסרונו. אדם שחולה ואינו מודע לכך, הרי כל זמן שלא נודע   ̆.54
לו על חוליו - לא ילך לדרוש ברופאים, כמו כן אדם שאינו מכיר בחסרונותיו 
ובדרכיו המגונים, הרי לא יתקן את עצמו מאחר ואינו מודע שזקוק הוא לכך. 
55. יבו‡ ‡ˆלו ול‡ יכיר‰ו. כמה פעמים יעמוד שמעון סמוך לראובן ובכל 
56. ˘‰ו‡ חו˘ב ˙מי„ מ‰  ואינו מכירו.  יזהה אותו מאחר  זאת ראובן לא 
57. כיון  יע˘‰. הוא מתבונן תמיד מה עליו לעשות כדי להשיג את הטוב. 
˘‡ינו מכיר חסרונו. כי בכדי להשיג את הטוב המושלם אפשר רק לאחר 
שעקר והסיר את הרע שבו, בבחינת ׳סור מרע ועשה טוב׳, ולכך כל זמן שאינו 
לא  הרי  המגונות,  ובאורחותיו  הרעות  במידותיו  ואינו מבחין  חסרונו  מכיר 
58. מחמ˙ ˘מ˙עˆל  יעקרם ולא יסירם ממנו וממילא לא ישיג את הטוב. 

שתי  הם  הלשונות 
טובות  אזהרות 
הנה  כי  מאד.  ומועילות 
הוא  במעשים  הפשפוש 
כלל  על  לחקור 
בו,  ולהתבונן  המעשים 
מעשים  בהם  הנמצא 
אשר  יעשו  לא  אשר 
פי  על  הולכים  אינם 
כי כל  וחוקיו,  ה׳  מצוות 
 – מאלה  ימצא  אשר 
אך  העולם.  מן  יבערם 
החקירה  הוא  המשמוש 
אפילו במעשים הטובים 
ולראות  לחקור  עצמם, 
היש בענינם איזה פניה 
(כגון  טובה  לא  אשר 
שבח  להשיג  כוונה 
להרויח  או  מבני-אדם 
ממון) או איזה חלק רע 
(כגון מעשה טוב שעלול 
לצאת ממנו נזק בעתיד 
או שיש בו הפסד לזולת 
שיצטרך  וכדומה) 
חלש  או  הוא  וחזק  הטוב  לבחון  בבגד  כממשמש  זה  והרי  ולבערו.  להסירו 
ובלוי, כן ימשמש במעשיו לבחון תכונתם (ענינם ותוכנם) בתכלית ההבחנה 
(בהבחנה מדוקדקת עד קצה היכולת) עד שישאר (האדם בעל המעשים) זך 

ונקי (ללא פניות וחלקים רעים במעשיו)״.

ָמ˙ו…  ׁ¿̆ ƒנ  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ָ‡ז  ו¿ ּנּו,  מ∆ּ ƒמ ים  ƒ‚י ּƒס‰ַ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒ̃ ‡ל… ‰ ל≈ ָ̃ ּ ָ̃ ֻז רּוָפ‰ ּומ¿ ¿̂

ף  ר≈ ּ…̂ ַל  ‡ ≈̂ ּ ַוי≈ ף,  ס∆ ָכּ ƒמ ים  ƒ‚י ƒס "ָ‰‚ו… 

ים,  ƒ‚י ּƒירּו ַ‰ס ƒס ָיּ ׁ∆̆ י" (מ˘לי כ‰, „) כ¿ּ ƒל כ∆ּ

רּוף. ָ̂ י  ƒל ‰ ַ‰כ¿ּ י∆ ¿‰ ƒז י‡ָ

 

ינו…  ≈‡ ו¿ ָ‰ָ‚יו  נ¿ ƒמ ב¿ּ  ‰ נ∆ּ ַׁ̆ ַ‰מ¿ ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ ו¿
 ‚‰ָ נ¿ ƒמ ב¿ּ ז  ח≈ ‡ו… ָח„  ∆‡ ַמן  ז¿ בּוַע,  ָ̃  

 ‚‰ָ נ¿ ƒו… מ˙ ‡ו… ˜ מ≈ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒָח„ מ ַמן ‡∆ ּוז¿  ‰ ז∆

 ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ָכָכ‰  ו¿ ר,  ַ‡ח≈  ‚‰ָ נ¿ ƒמ ז  ח≈ ‡ו… ו¿

 ı ָחפ≈ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם  ל¿  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ָלם.  עו… ל¿

ל…‡  ּכו… ו¿ ר¿ ַע ַ„ּ ≈„ ינו… יו… ≈‡ יר ו¿ ƒל ע ∆‡ ˙ כ∆ ָלל∆

˙ו…  ‡ו… ים  ƒיכ ƒל ַ‰ּמו… ים  ƒיל ƒב ּׁ¿̆ ‰ַ יר  ּƒַיכ

ַעם  ַפּ ם,  מ≈ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒ69מ ‰ּו‡  ן  ָלכ≈ יָ‰,  ל∆ ≈‡

 ‰ ע∆ ¿̇ ƒי ו¿ ַיֲחז…ר  ו¿ ָח„,  ∆‡ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ך¿  ל≈ י≈ ַ‡ַח˙ 

בי‡ורים
69. מ˘˙ומם. מתבלבל בהליכתו ותועה בדרכו מאחר ואינו מכיר את הדרך 

הסלולה המובילה לעיר.

ל  ָכּ ƒם, מ ƒַני ‡ז¿ מ…ּ ַבּ ׁ∆̆  „ ב≈ ף ַ‰ָכּ ַכּ ף ַבּ ס∆ ַ‰כ∆ּ

ם  ƒ‡ ּלּו ƒי ָטעּו˙. ‡ו… ֲ‡פ י„≈ ƒל ‡ ּלּו ָיבו… ≈‡

ינו…  ≈‡ ם  ƒ‡ ל,  ָ̃ ׁ¿̆ ƒמ ּוב¿ ף  ס∆ כ∆ ב¿ּ י  ƒ̃ ָבּ ‰ּו‡ 

ב  ָער≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ָר‡ּוי, ‡∆ ל ּבו… ָכּ כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒמ

י  ƒ̃ ָבּ ‰ּו‡  ם  ƒ‡ ֲ‡ָבל  ים.  ƒ‚י ƒס ּפו…  ַכס¿ ב¿ּ

ל ּבו…  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒף, ּומ ס∆ ל ּוַבכ∆ּ ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ל - ַבּ כ…ּ ַבּ

ָר‡ּוי  ָכּ ם  ל≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ66מ ‰ּו‡  ָ‡ז   - ָר‡ּוי  ָכּ

 ‰ ָמּ ּ ƒ„ ן  ָלכ≈ ל.  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ַבּ ם  ל≈ ָׁ̆ ו¿ י  ƒ̃ ָנ ף  ס∆ כ∆ּ

י˜  ּ ƒ„ ּ ַ̂ י ַ‰ ּƒָחר, כ ב¿ ƒף נ ס∆ כ∆ י˜ ל¿ ּ ƒ„ ַ̂ ן  ו… ׁ̆ ל¿

ָכל  ו¿ ָ‰ָרע  ו¿ ב  ַ‰ּטו… יר  ּƒכ‰ַ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂

ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ּול¿ ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

‚ּופו…  67ב¿ּ ַח  ר≈ טו…  ˙ יו… ¿‰ ƒל ו¿ ָר‡ּוי,  ָכּ ן  ∆‰ ָבּ

ח…ז  ¡‡ ל∆ ו¿ ּו˙  ׁ̆ פ¿ּ ּƒט‰ַ ַלֲעז…ב  ָמ˙ו…  ָחכ¿ ּוב¿

 ˙ בו… ֲערו… ַּ̇ יר  ƒס‰ָ 68(ז)ּול¿ בּוָנ‰  ּ¿̇ ַבּ

˙ערובו˙  ול‰סיר  ז. 
‰סי‚ים ממנו. ה׳מסילת 
ג)  מבאר  (פרק  ישרים׳ 
בבדיקת  שלבים  שני 
לדחות  א.  המעשים: 
ב.  הרעים.  המעשים 
לזכך המעשים הטובים. 
וז״ל: ״הנה הרוצה לפקח 
הנה  שתים  עצמו,  על 
ההשקפות הצריכות לו: 
מהו  שיתבונן  האחת, 
שיבחר  האמיתי  הטוב 
בו האדם והרע האמיתי 
שינוס ממנו. והשניה, על 
הוא  אשר  המעשים 
הם  אם  לראות  עושה, 
מכלל  או  הטוב  מכלל 
הרע... ודבר זה הודיעונו 
באמרם  ז״ל  חכמינו 
לו  ״נוח  יג):  (ערובין 
יותר  נברא  לאדם שלא 
ועכשיו  משנברא, 

ששני  ותראה  במעשיו״.  ימשמש  לה:  ואמרי  במעשיו;  יפשפש   – שנברא 

בי‡ורים
אבן המשקולת ששוקלים כנגדה בשתי כפות המאזניים, האבן מכאן והכסף 
פחות.              ישקול  הכסף  גם   - הגדולה  במקום  הקטנה  האבן  יקח  ואם  מכאן, 
ב‚ופו   .67 נקי...  כסף  דהיינו  כראוי  תשלום  מקבל  כר‡וי.  מ˘˙לם   .66
יצרו  לכבוש  הרעות,  מידותיו  על  להתגבר  בגופו  להתאמץ  הן  ובחכמ˙ו. 
ולהכניע תאותו, והן להשתמש בחכמתו ולהבחין בשכלו במדות הרעות כדי 
אדם  צריך  טוב  במעשה  גם  ‰סי‚ים.  ˙ערובו˙  ול‰סיר   .68 מתוכו.  לבערן 

לבחון שהמעשה יהיה זך ונקי ושלא יהיה מעורב בו משהו מהרע.

הגאוה  כמדת  רעות 
שמים.  יראת  מונעות 
בל  אפו  כגובה  ״רשע 
ד)  י,  (תהלים  ידרוש״ 
אני  סבור  המתגאה 
ואפסי עוד, ואינו מסוגל 
מלכות  עול  עליו  לקבל 
מדת  כן  שמים. 
מדה  ה׳קשה-עורף׳ 
ועקשן  מאד,  עד  מגונה 
רצונותיו,  פי  על  רק  חי 
דבר  לשמוע  מוכן  ואינו 
אפילו  המפריע  חכמה 
להנחותיו  במעט 

ורצונותיו המוקדמות.
בשלח  בפרשת  ומצינו 
״וילונו העם  טו):  (שמות 
מה  לאמר  משה  על 
ה׳  על  ויצעק  נשתה, 
        - נסהו״  ״ושם  וברש״י  נסהו״,  ושם  ומשפט  חק  לו  שם  שם  עץ...  ה׳  ויורהו 
רחמים  עלינו  בקש  יפה  בלשון  במשה  נמלכו  שלא  ערפו  קשי  וראה  לעם 
ישראל             מכלל  התורה  תובעת  נתלוננו״.  אלא  לשתות  מים  לנו  שיהיה 
ואף           הקב״ה.  על  התלוננות  לכדי  אותם  הביאה  זו  מדה  ׳קשה-עורף׳,  מדת 
מכל          הקב״ה,  נסי  בעיניהם  הכל  וראו  סוף  ים  קריעת  לאחר  מיד  שהיו 
נותנת           וברורה, כי המדה אינה  מקום הקשיות מפריעה להתלמדות פשוטה 
שאפילו                  עצמו,  על  זאת  לראות  יכול  ואדם  רצונותיו.  על  לותר  לו 
מאשר  שונה  להתנהג  עליו  משפיעות  אינם  בעיניו  שראה  ברורים  דברים 

הורגל.
וכמו כן כל המדות כולם מפריעים ליראת שמים. ולכן כדי להשיג יראה חייב 

לעקור מקרבו את מדותיו הרעות. 
ט. ו‡ם ˙˙יר ˜˘ר ‰יר‡‰ יב„לו ממך כל ‰מ„ו˙ ‰טובו˙. מצאנו שיראת 
להשגת  והאמצעי  היסוד  היא   - עצמה  בפני  מצוה  היותה  מלבד   – שמים 

 ׁ̆ י ƒ‡ ל ָכּ י  ּƒל, כ ַלכ…ּ יַע  ƒ„ ‰ו… ׁ̆ ל¿ י≈ ן  ָלכ≈
י  י„≈ ƒל ו…  ׁ̆ ַנפ¿ י‡  ƒב‰ָ ל¿  ‰ ∆̂ ָ‰רו…

ב  ָער≈ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂  ,˙ בו… ַ‰ּטו…  ˙ ּ„ו… ƒמ

י  ּƒכ ,‰ ּ„ָ ƒּומ ‰ ּ„ָ ƒל מ ם ָכּ ƒם ע ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי

ל  ˙ ָכּ ∆̃ ז∆ ח¿ ר ַ‰ַמּ ׁ∆̆ ∆̃ י‡  ƒ‰ ם ּׁ≈̆ ‰ַ ˙‡ַ ר¿ ƒי

יסּו‰ּו  ƒנ כ¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ַלחּוט  ָמ‰  „ו… ו¿  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

רּו  ׁ¿̆ ָ̃ ו¿  ,˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ י  ר≈ חו… ך¿  ˙ו… ל¿

ל  ָכּ י˜  ƒז ַ‰ח¿ ל¿ י˙ו…  ּƒ̇ ח¿ ַ̇ ב¿ּ ים  ƒר ָׁ̆ ¿̃

 ˜ ≈̇ ָנּ ƒ‰ ב¿ּ י  ּƒכ  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡  -  ˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ

ך¿  ָכּ  ,˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ ל  ָכּ לּו  פ¿ּ ƒי ר  ׁ∆̆ ּ ∆̃ ‰ַ

 ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ  ˙ ∆̃ ז∆ ח¿ ַ‰ַמּ י‡  ƒ‰  ‰‡ָ ר¿ ּ ƒי‰ַ

לּו  ¿„ ָבּ ƒי  ,‰‡ָ ר¿ ּ ƒי‰ַ ר  ׁ∆̆ ∆̃ יר  ּƒ̇ ַּ̇ ם  ƒ‡ (ט)ו¿

ן  כ≈ ו¿ י  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ַבּ ן  כ≈ ו¿ ר,  ַ‡ח≈ ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ

ָחָכם:  ‡ ּבו… ָ‡ַמר ‰∆ ≈̂ ּיו… ַעל ַכּ י. ו¿ ƒיע ƒב ר¿ ָבּ

ר ל…‡  ׁ∆̆ ּנּו, ֲ‡ ע∆ ּ ַי‚¿ ּ¿̇ ים  ƒיל ƒס "70ֲעַמל ַ‰כ¿ּ

טו).  י,  (˜‰ל˙  יר"  ƒע ל  ∆‡  ˙ כ∆ ָלל∆ ָיַ„ע 

ים                    ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַעל  מ…ל  ַלח¿  ׁ̆ י≈ ָכך¿  ל¿

ָ„ם  ַלמ¿ּ ל¿  ,‡ ו¿ ָּׁ̆ ‰ַ י  ל≈ ַ‰ב¿ ב¿ּ ים  ƒבּוע ‰ַ71ט¿ּ

ם  ƒַני ‡ז¿ ַ‰מ…ּ ר  ׁ∆̆ י… ו¿ ל  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ  ˜ ∆„ ∆̂

ים,  ƒר ָׁ̆ ים ַ‰י¿ ƒָרכ ּ ם „¿ ˙ ָל‰∆ רו… ‰ו… ף ּול¿ ס∆ יַנ˙ ַ‰כ∆ּ ƒח יָעם ב¿ּ ƒ„ ‰ו… ּול¿

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ‰ ָלּ ƒס 72מ¿ ָחָנ˙ו…  ַ‰ב¿  ˙ ַלּ ƒח ¿̇ ּƒב ָ‰ָ‡ָ„ם  ר…ר  ב¿ ƒי ַמַען  ל¿

‰ּו‡  ו¿ ָב‰,  ַ‰ּטו… ל  ָכּ ם  ָׁ̆ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ן  ׁ≈̆ „ָ ו¿ ַרֲעָנן  ם  ָמ˜ו… ל¿ ‰ּו  י‡≈ ƒב ּ¿̇

‰ּו‡            ו¿ ים,  ׂ ƒ̆ ֲע ַ‰ַמּ ל  ָכּ ף  73סו… ‰ּו‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ם,  ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי

ָ‡ָ„ם,  ל  ָכּ ƒמ ל  ≈‡ ו… ׁ̆ מו…  ׁ¿̆ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ָל‰  ≈‡ ּׁ¿̆ ‰ַ74

 "‰‡ָ ר¿ ƒי ל¿ ם  ƒ‡ י  ּƒכ  , ך¿ ָמּ ƒע מ≈ ל  ≈‡ ׁ…˘ יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰ "ַמ‰  יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

 ‰‡ָ ר¿ ּ ƒ(ח)ַ‰י י  ּƒ̇ ל¿ ּƒב ב  ָׁ̆ ח¿ נ∆  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע ּום  ׁ̆ ין  ≈‡ ו¿ יב),  י,  („ברים 

ָר‰. ‰ו… ַ‰ט¿ּ

‰ט‰ור‰.  ‰יר‡‰  ח. 
יחזקאל׳  ׳אור  בספר 
עו)  עמוד  ומוסר,  (יראה 
יראת  להשיג  כדי  כתב: 
ראשית  חייב  שמים 
הענינים  מנפשו  לעקור 
ליראה.  המפריעים 
ורצונות  תאוות 
מתנגדות  עולם-הזה 
ליראת שמים, וכן מדות 

בי‡ורים
70. עמל ‰כסילים ˙י‚ענו. כסילותם גורם להם עמל המיגען, אשר לא למדו 
דרכי מבואות העיר (ללכת בדרך כבושה, וטורח הרבה) ומתיגע ליכנס דרך 
פחתים ובצעי המים ויגע בטביעות רגליו בבוץ (רש״י). 71. ‰טבועים ב‰בלי 
בהם  שאין  בהבלים  ושרויים  ממש,  בהם  שאין  בדברים  השקועים  ‰˘ו‡. 
73. סוף כל ‰מע˘ים. תכלית כל  72. מסיל‰. דרך סלולה וישרה.  תכלית. 
דבר ככתוב בסוף קהלת: ׳סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו 

שמור כי זה כל האדם׳. 74. ‰˘‡ל‰. הבקשה אשר ה׳ מבקש מכל אדם.

והדעה, והוא מסור בידי 
מסור  יצרו  ואין  יצרו 
שיהא  יתכן  לא  בידו, 
שבין  במצוות  שלם 
ואם  למקום,  אדם 
ידועה  במדה  מקיימן 
שאינו  מפני  רק  הוא 
התנגדות  בהן  פוגש 
המדות  אחת  מטעם 
בהפגשו  אבל  המגונות, 
לא  שלהן  בהתנגשות 
תעמוד יראתו בפניהן״!

 - מתוקנות  מדות  ללא 
אי אפשר להיות שלמים 
אדם  שבין  במצוות  אף 
למקום, ואם אם נראה לעין שמקיים מצוות בשלמות הוא רק מפני שלא בא 

לידי נסיון, ואילו בא לידי נסיון לא היה עומד בו!  
ואין  לתורה  לעלות  אותו  שמכבדים  חרד  דוגמא:  איש״  ה״חזון  לכך  ומביא 
הכיבוד מספיק לו לפי מעלתו ולכן הוא אינו עולה – מידת הכבוד שבו גרמה 

לו לעבור על: ״ועוזבי ה׳ יכלו״ – זה שקורין לו לעלות לתורה ואינו עולה.
האדם הזה מקולקל בשורשו שיצר הרע שופטו וכל עשיית מצוותיו הן פרי 
ההרגל המתאימות לכבודו ולתאוותיו ולהלך חייו, אך נסו לפגוע בו כי אז 

תתהפך הקערה על פיה! 

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ּון  ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿

ל                  ָיכו… ָחָכם  ∆‰  ,˙ ָרעו… ו¿  ˙ בו… טו…

יל  ƒס ַ‰כ¿ּ ו¿  ,˙ בו… טו… ל¿  ˙ ָ‰ָרעו…  ˙ ו… ׂ̆ 75ַלֲע

.˙ ָרעו… ˙ ל¿ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒ76מ ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע

ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒמ ינו…  ≈‡ ו¿ ך¿  ׁ∆̆ ח… ַבּ ך¿  ל≈ ‰ו… ׁ∆̆ י  ƒמ
 ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ∆‡  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ּון  ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿

ן  ‚ו… יו, כ¿ּ ָ̇ ֻכּיו… ל ז¿ ˙ ָכּ ∆„ ַ‡ב∆ּ ‰ ַ‰מ¿ ּ„ָ ƒּבו… מ

ר            ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ב¿ּ  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒ‰ַ77מ

בי‡ורים
75. לע˘ו˙ ‰רעו˙ לטובו˙. להשתמש עם המדות הרעות למטרה טובה, כגון 
הגאוה  במדת  וכן  חכמה׳.  תרבה  סופרים  ל׳קנאת  להשתמש  הקנאה  במדת 
במדת  כגון,  לרעו˙.  טובו˙  מ„ו˙   .76 ה׳׳.  בדרכי  לבו  ל׳ויגבה  להשתמש 
ובמדת אהבה, ישתמש לאהוב את  הרחמנות ישתמש לרחם על האכזרים. 
טובים,  ובמעשים  בתורה  אף שהוא מלא  במע˘יו.  ‰מ˙‚‡‰   .77 הרשעים. 
מכל מקום אסור לו להתגאות בכך, כשכל כוונתו בזה להתגדל ולהשתרר על 

בני אדם. 

ין  ≈‡ ׁ∆̆ ּוכ¿  ,˙ בו… טו…  ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ ָך  מ¿ּ ƒמ

ָר‰  ו… ּ̇ ָך  ָי„¿ ין ב¿ּ ≈‡ ,˙ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒָך מ ָי„¿ ב¿ּ

לּוָי‰  ּ¿̇ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ל  ָכּ י  ּƒ(י)כ  ,˙ וו… ¿̂ ƒּומ

״ותיראן  טובות.  מידות 
האלקים  את  המילדות 
דבר  כאשר  עשו  ולא 
מצרים  מלך  אליהן 
הילדים״  את  ותחיין 

(שמות א, יז). ובמסכת סוטה (יא:) דורשת הגמרא: ״ותחיין את הילדים – תנא 
לא דיין (למילדות) שלא המיתו אותן (את הילדים) אלא שהיו אף מספיקות 
להם מים ומזון״ (ומסייעות להחיותם, דהיינו שהיו מחביאות אותם בבתיהן 

ומגדלות אותם. רש״י).
מסירות נפשן של המילדות מוכיחה בלי ספק על מידותיהן הטובות ועל טוב 
ליבן. מדוע אין התורה מדגישה תכונות אלו? מדוע הזכירה התורה רק את 

יראת האלקים שלהן?
בספר ׳זכרון מאיר׳ מבאר, שמכח מידות טובות לבד לא היו המילדות יכולות 
הם  המלך  צו  הפרת  מתוך  כאלה  נפלאים  מעשים  שעשו.  מה  את  לעשות 
יכול  אלקים  ביראת  שספוג  מי  רק  אדם.  שבכח  ההטבה  מגבול  למעלה 
להתעלות להנהגה כזו ולהתעלם מן הסכנה הגדולה. לפיכך קבעה התורה 
את הגורם האמיתי: ״ותראין המילדות את האלקים״! ולכן - ״ולא עשו כאשר 

דבר אליהן מלך מצרים ותחיין את הילדים״.
נאמר  לא  כאן  גם  בתים״.  להם  ויעש  האלקים  את  המילדות  יראו  כי  ״ויהי 
״כאשר הטיבו עם הילדים״, אלא ״כי יראו״, ללמדך כי השכר של ״ויעש להם 
בתים״ בא עבור היראה.  הן יראו את ה׳ ולפיכך זכו לבתים של תורה ויראה, 
בתי  אמר  חד  ושמואל,  ״רב  (יא):  סוטה  במסכת  כדאיתא  מדה.  כנגד  מדה 
כהונה ולויה – אהרן ומשה. וחד אמר: בתי מלכות – דוד נמי ִמִמְרָים קאתי״. 

י. כי כל ‰˙ור‰ ˙לוי‰ ב˙י˜ון ‰מ„ו˙. כתב הגר״א (באבן שלמה פ״א): ״כל 
עבודת ה׳ תלוי בתיקון המדות, וכל החטאים מושרשים במדות, ועיקר חיות 

האדם הוא להתחזק תמיד בשבירת המדות, ואם לאו למה לו חיים״. 
כתב ה״חזון איש״ זצ״ל (אמונה ובטחון פ״ד אות ה-ו): ״מן המונחים הקיימים 
כי תיקון המדות מתיחס לאלה המצוות שהם בין אדם לחברו, וחובת היראה 
בשביל מצוות שבין אדם למקום יתברך, ומן המונח הזה קיימת הדעה כי יש 
בני אדם שלמים במצוות שבין אדם למקום יתברך וחסרים בתיקון המדות 
אל  לחודר  באמת  קיימת  זו  דעה  אין  אמנם  לחברו.  אדם  בין  רעים  והם 
פנימיות חזיון הזה. כי האמת, זה שמדותיו כברייתן ולא הותקנו על פי המוסר 

ר. ַ‡ח≈ ˙ ל¿ ƒי ר ַ‰ַבּ כ≈ ן, ּומו… מו… ט¿ ַע ַ‰ַמּ ≈„ ינו… יו… ≈‡ , ו¿ י˙ו… ב≈ ב¿ּ

 

 ‰ ּ„ָ ƒָכל מ , ו¿ ּזו… ƒמ ‰ ָנּ ֻׁ̆ יו זו… מ¿ ָ̇ ּ„ו… ƒר…ב מ י ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ ּƒן כ נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰
ָכ‡ן  ו… ל¿ ּ̇ כ¿ ַׁ̆ ַע˙ ָ‰ָ‡ָ„ם, זו… מו… ּ„ַ ˙ פ∆ ר∆ ‰ 81טו… ּ„ָ ƒּומ 

ַחר         ב¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ ָכל  ל¿ עו…  ּ ַסי¿ מ¿ ָ‰ָרע  ר  ∆̂ י≈ ו¿ ָכ‡ן,  ל¿ ו…  ּ̇ כ¿ ַׁ̆ מו… זו…  ו¿

ר,  ָבּ ¿„ ּƒמ ַבּ ך¿  ל≈ ‰ו… ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם  ל¿  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿  .‰ּ ָבּ ׁ∆̆ חּו˙  ‰ַ82ָפּ

 ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ו¿ ים  ƒב ≈‡ ּוז¿ ים  ƒר מ≈ ּונ¿  ˙ ַוֲ‡ָריו… ים  ּƒב ּ„ֻ ּבו…  ים  ƒע ¿‚ ּופו…

ל  ם ָכּ ƒם ע ח≈ ָלּ ƒ‰ יָניו ּול¿ ˜…ַח ע≈ פ¿ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂  ‰ּ ׁ̆ ַ‰ז∆ י ƒ‡‰ָ .ים ƒ̇ י ƒח ׁ¿̆ ַמ

פּו‰ּו  ר¿ ט¿ ƒי ָח„,  ∆‡ ַ‚ע  ר∆ יָניו  ע≈ ים  ƒַיֲעל ם  ƒ‡ ו¿ ָח„,  ∆‡ ו¿ ָח„  ∆‡

ֲ‡ָו‰  ַּ̇ ‰ַ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ ָ‰ָרעו… יו  ָ̇ ּ„ו… ƒמ ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ך¿  ָכּ ים.  ƒ̃ י ּ ƒז ַ‰ַמּ

ּבו…  ƒל ב¿ּ  ˙ לו… ּ ¿‚ ל¿ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ן,  ∆‰ ָבּ  ‡ ≈̂ ַכּיו… ו¿ ַעס  ַ‰ַכּ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ו¿

     ˙ מ∆ ר ָ‰‡¡ ּבו… ‡ו… ּ ƒל ƒר מ ≈̃ ָע ם, י≈ נ≈ ּ¿̃ ַ̇ י¿ ל…‡  ם ו¿ ַעל≈ּ ¿̇ ƒי ם  ƒ‡ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇

י„"  ƒמ ָ̇ י  ּ ƒ„ ¿‚ נ∆ ל¿ י ‰'  ƒ̇ י ּ ƒו ׁƒ̆ 84" ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿  . ך¿ ׁ∆̆ ח…  ׁ̆ ָימ≈ 83ו¿

(˙‰ילים טז, ח).

בי‡ורים
תמיד  שתלך  הגר״א:  פירש  רגליהם״,  בעפר  מתאבק  והוי  לחכמים,  ועד 
אחריהם, כמו שנאמר (משלי י״ג) הולך את חכמים יחכם, ומשלו לחנוני מוכר 
בשמים שנשאר האבק בו. ובפרקי דר״א (פכ״ה) מסיים על משל זה: כך כל מי 
שהולך עם הצדיקים לוקח מדרכיהם וממעשיהם הטובים. ובאדר״נ (ו׳): בזמן 
שתלמיד חכם נכנס לעיר אל תאמר איני צריך לו, אלא לך אצלו. 81. טורפ˙ 
ומושכתו אליה.                דעתו של האדם  ונוטלת את  חוטפת  כל מדה  „ע˙ ‰‡„ם. 
82. ‰פחו˙ ˘ב‰. שיבחר בצד השלילי ביותר שבה. 83. וימ˘ חו˘ך. יהיה 
לבו חשוך מאד. 84. ˘וי˙י ‰' לנ‚„י. תמיד אחשוב כאילו ה׳ עומד נגדי ורואה 
מעשי. ומסיים הפסוק ״כי מימיני בל אמוט״, כי בעבור זה יעמוד מימיני לעזור 

 . נו… לו… ¿̃ ּƒב  „ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒּומ רו…  ל ֲחב≈ ׁ∆̆ נּו˙  ¿‚ ּƒב י„  ƒמ ָּ̇ מו…  ¿̂ ַע  ‰ ַיפ∆ּ 78ּומ¿

 ׁ̆ י≈ ו¿ ח,  ָבּ ֻׁ̆ ן מ¿ ƒַיי י˙  ƒָחב  ‡ ַמל≈ּ מ¿ּ ׁ∆̆ י  ƒמ ‰ ל¿ מ∆ ּ„ו… ׁ̆ ַ‰‰ּו‡  י ƒ‡‰ָ ו¿

ן  ƒי ַ‰ַיּ ל  ָכּ ‡ַב„  י…ּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡ ָטן,  ָ̃ ב  ∆̃ נ∆ י˙  ƒָחב ∆‰ י˙  ּƒ̇ ח¿ ַ̇ ב¿ּ

 ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ ך¿  ָכּ  ; ˙ו… ‡ו… ם  ּ…̇ ס¿ ƒי ל…‡  ם  ƒ‡ ָטן  ָּ̃ ‰ַ ב  ∆̃ ּ נ∆ ַבּ ח  ָבּ ֻׁ̆ ַ‰מ¿

י  ≈„ ַעל-י¿ ל  ַ‰כ…ּ  „ ַ‡ב≈ּ י¿ ָר‰,  ו… ּ̇  ‡ ָמל≈ ‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,‰ּ ַ‰ז∆

ם  ≈‰ ים  ּƒַעט ּומ¿ ָנּ‰.  ּ ¿̃ ַ̇ ל¿  ׁ̆ ָיחּו ל…‡  ם  ƒ‡ ַ‰ז…ּ‡˙  ָ‰ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

מו…  יר, ּוכ¿ ּƒכ‰ַ ים ל¿ ƒין ֲחָכמ ≈‡ ׁ∆̆  ׁ̆ ˙. י≈ מ∆ ים ָ‰‡¡ ƒיר ּƒכ ָלם ַ‰ַמּ עו… ָבּ

ל…‡  ך¿  ָכּ ם,  ֻסָלּ ב¿ּ  ˙ ַלֲעלו… ל  ָיכו… ָליו  ַר‚¿ י  ּ≈̇ ׁ¿̆ טּוַע  ָּ̃ ‰ַ ין  ≈‡ ׁ∆̆

‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ בּוָנ‰.  ּ¿̇ ּבו…  ין  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿  ˙‚ַ ר≈ ַמ„¿ ב¿ּ  ‰ ַיֲעל∆

ל  ָכּ ים  ׂ ƒ̆ ָיּ ׁ∆̆ ַע„  עּוָריו  נ¿ּ ƒמ ָלם  ָ‰עו… ֲ‡ַו˙  ַ̇ ב¿ּ ע  ַבּ ט¿ ƒנ ו¿ ָחָכם, 

ל  ּ‚ַ י ֻ‰ר¿ ּƒרו… ָ‰ַרע, כ ¿̂ ƒן י ˆו… ˙ ר¿ ו… ׂ̆ ַלֲע ֲ‡ָו˙ו… ו¿ ַּ̇ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ָמ˙ו… ל¿ ָחכ¿

 , ו… ׁ̆ ַנפ¿ ב¿ּ ים  ƒבּוע ¿̃ ם  ≈‰ ׁ∆̆ ַע„  ים  ƒָרע‰ָ ים  ׂ ƒ̆ ֲע ַמּ ַבּ עּוָריו  נ¿ּ ƒמ

ׁ̆ ּבו…  ּ י≈ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ˙. ו¿ ׁ̆ ָ‰ֲעו…נו… ח ָי˜ּו ַפּ ƒט 79מ ל≈ ָמּ ƒ‰ ‡…„ ל¿ ‰ לו… מ¿ ׁ∆̆ ָ̃ ו¿

ים, ַ‡ך¿ ל…‡ ָ‰ָי‰  ƒב ים טו… ƒָרכ ¿„ ּƒך¿ ב יל≈ ı ל≈ ַ‚ם ָחפ≈ יר ו¿ ּƒכ‰ַ ָמ‰ ל¿ ָחכ¿

ים,  ƒר ָׁ̆ ים ַ‰י¿ ƒָרכ ּ ¿„‰ַ ָמ‰ ו¿ ם ַ‰ָחכ¿ ∆‰ מ…ַע מ≈ ׁ¿̆ ƒים ל ƒל ַ‰ֲחָכמ ∆̂ ≈‡80

ן  מו… ׁ̆ לו… ַמט¿ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ ‰ ל¿ מ∆ „ו… ים. ו¿ ּƒכ ַׁ̆ ַמֲח ך¿ ב¿ּ ל≈ ך¿ ‰ו… ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒּומ

בי‡ורים
78. ומיפ‰ עˆמו ˙מי„ ב‚נו˙ ˘ל חברו. עורך מעשיו הטובים וחכמתו למול 
מעשי חבירו או חכמתו כדי שמתוך כך יראה שהוא מכובד וחבירו בזוי, נמצא 
מתפאר בחסרונותיו של חברו ובסכלותו, וזהו ״מתכבד בקלון חברו״, שעל ידי 
השוואה זו מכבד את עצמו בגנות חברו. 79. מפח י˜ו˘. ממלכודת המוקש 
של רשת העוונות. 80. ‡ˆל ‰חכמים. במסכת אבות (א, ד): ״יהי ביתך בית 

יַע  ּ ƒ‚ַי ָניו, ו¿ ס ָבּ נ≈ יַפר¿ ƒל ו כ≈ּ ַכל¿ ך¿ ַ‰ּלּוַח י¿ ו… ּ̇ ƒיו, ּומ ָ̇ בו… חו… ָרָכיו ו¿ ¿̂ ּו

י  ּיּור≈ ƒ̂ רּו ּבו…  ּ י¿ ַ̂ ים י¿ ƒיל ƒס ב ָ‰ָ‡ָ„ם: ַ‰כ¿ּ ך¿ ל≈ ָל‰. ָכּ „ו… ּ ¿‚ ˙ ל∆ ע∆ ˙ו… ל¿

ם  ָבּ ƒּו ל‡ יַמל¿ּ ƒן, ו ל 92ָוָ‡ו∆ ב∆ י ‰∆ ≈̃ ּו ּ̃ ƒבּו ָעָליו ח ּ¿̇ כ¿ ƒי ר, ו¿ ∆̃ ׁ∆̆ ל ו¿ ב∆ ∆‰

ב  ַּ̇ כ¿ ƒם מ ָבּ ƒבּו ַעל ל ּ¿̇ כ¿ ƒי ים  ƒיל ּƒכ ׂ ¿̆ ַ‰ַמּ ו¿ י˜;  ƒָור ל  ב∆ ∆‰ ˙ בו… ָׁ̆ ַמֲח

˙, ַע„  ּ„ו… ּƒַמ˙ ַ‰מ ָחכ¿ ˙ ו¿ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ ‰ַ „ סו… ‰ּו‡ י¿ ׁ∆̆ ים,  ƒ‰…ל ¡‡

ַנ˙  ָוּ ַכּ  ‰ ָ̇ ָ‰י¿  ‰ ָלז∆ ו¿ יַע.  ƒ̃ ָ‰ָר ז…ַ‰ר  כ¿ּ ם  ָ̇ ו… ׁ̆ ַנפ¿ ירּו  ƒ‰ ַיז¿ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

ם ַעל לּוַח  ב≈ ¿̇ ָכּ יָך,  ∆̇ ע… ב¿ּ ¿̂ ם ַעל ‡∆ ר≈ ׁ¿̆ ָ̃ 93" : רו… ָ‡מ¿ ב¿ּ ל…מ…‰  ׁ¿̆

ָך" (מ˘לי ז, ‚).  ב∆ּ ƒל

ַזך¿  ם  ƒ‡ ָנַער,  ר  ַנכ∆ּ ¿̇ ƒי ַמֲעָלָליו  ב¿ּ ם  ּ‚ַ94" ל…מ…‰:  ׁ¿̆ ָ‡ַמר   „ עו…
ַעל  ַמר  ¡‡ נ∆ סּו˜  ַ‰ָפּ  ‰ ז∆ י‡).  כ,  (˘ם   " לו… ע√ ָפּ ר  ָׁ̆ ָי ם  ƒ‡ ו¿  

מו…  כ¿ּ ם.  י‰∆ ≈̇ ּ„ו… ƒמ ר  ָכּ ƒנ ם  י‰∆ עּור≈ נ¿ּ ƒמ י  ּƒ95כ ים,  ƒָער ַ‰נ¿ּ ָחַנ˙  ַ‰ב¿

ם  ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒּומ ,˙ ׁ∆̆ ˙ ב…ּ ּ„ַ ƒם מ ∆‰ ‰ ָבּ ∆‡ ר¿ ƒים נ ƒָער ˙ ַ‰נ¿ּ ָ̂ ¿̃ ƒמ ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ ׁ∆̆

ל  ים ‡∆ ƒט ם נו… ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒָו‰, ּומ‡ֲ ַּ̇ ל ַ‰ ים ‡∆ ƒט ם נו… ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒַעּזּו˙, ּומ‰ָ -

בי‡ורים
בהם  להתבונן  לבך  שים  ‡ˆבעו˙יך.  על  ˜˘רם   .93 ושקר.  עמל  ו‡ון.   .92
י˙נכר  במעלליו  ‚ם   .94 לבך.  במחשבות  היטב  לזכרם  אותם  וחקוק  תמיד, 
בהתנהגותו.                     הוא  תמים  והאם  טהור  האם  להכיר  ניתן  בנערותו  כבר  נער. 
95. כי מנעורי‰ם נכר מ„ו˙י‰ם. במסכת ברכות (מח.) מביאה הגמרא מאמר 
השגור בפי הבריות: ״בוצין בוצין מקטפיה ידיע״, פירוש, כל דלעת ודלעת כבר 
בקטנותה לפי השרף היוצא ממנה בשעת חניטה, ניתן להכיר את איכות הפרי 
כיצד  לדעת  ניתן  בקטנותם  ממעשיהם  אדם  בבני  כן  וכמו  טוב,  יהיה  אם 

יתנהגו לכשיגדלו.

ָ‡ר   ּׁ¿̆ ƒמ ׁ̆ ָמ˙ו… ַחָלּ ָחכ¿ ‚ּופו… ּוב¿ ַל„ ‰ּו‡ ב¿ּ ּנו… ׁ∆̆ ָע‰  ָׁ̆ ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ
ם  ָ„ם ‰≈ ל¿ ָוּ ƒ‰ ם יו… ˙ 86ב¿ּ ּיו… ƒר ל ַ‰ב¿ּ י ָכּ ּƒכ ,˙ ּיו… ƒר ל ‰ַ85ב¿ּ ָכּ

יך¿  ƒר ָ̂ ָמם, 87ֲ‡ָבל ָ‰ָ‡ָ„ם  ¿̂ ַע ים ל¿ ƒע ּ ַסי¿ ים ּומ¿ ƒל כ¿ ‡ו… ים ו¿ ƒכ ל¿ ‰ו…

ָמ˙ו…                ׁ¿̆ ƒנ ל¿ ּון  ּ̃ ּƒ̇ ר  ≈̇ יו… יך¿  ƒר ָ̂ ן  ַ‚ם-כ≈ּ ו¿  , ‚ּופו… ב¿ּ ל  „ו… ּ‚ָ ט…ַרח 

ָ‰ָ‡ָ„ם  י  ּƒכ ים,  ƒב טו… ים  ƒָרכ ּ ¿„ ין  ƒב‰ָ ּול¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿ ן  ּ≈̃ ַ̇ 88ל¿

 ‰ מ∆ 90ּ„ו… ּבו…  ƒל ַ‡ך¿  ָמ‰,  ≈‰ ב¿ ּƒכ  ‚ ≈‰ 89נו…  „ ַלמ≈ּ מ¿ ל…‡  ב¿ּ ˙ו…  ָלּ ƒח ¿̇ ּƒב

 - ׁ̆ פ≈ּ ƒַי„ ט ּ‰ ב¿ּ ם ַ‰ּלּוַח ַ‰ז∆ ƒ‡ ,ב ָעָליו ּ…̇ כ¿ ƒּו‡ מּוָכן ל‰ ׁ∆̆ לּוַח  ל¿

 ‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י ל ו¿ ≈̃ ל¿ ַ̃ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ ים ַע„  ƒי ‰ֲ91ָבל טּוט≈ ר¿ ׂ ƒ̆ ט ָעָליו  ט≈ ר¿ ׂ ַ̆ י¿

ָיָניו  נ¿ ƒע ר  ∆„ ס≈ ָעָליו  ב  ּ…̇ כ¿ ƒי ָחָכם  ∆‰ ֲ‡ָבל   ,„ עו…  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ּבו… 

בי‡ורים
לי ולא אהיה נוטה לנפול. (מצודת דוד). 85. ‰בריו˙. בעלי חיים. 86. ביום 
‰ול„ם ‰ם ‰ולכים. במסכת בבא קמא (סה:) אמר רבא: שור בן יומו (ביום 
שנולד, הרי הוא כבר) קרוי שור, איל בן יומו קרוי איל. והכוונה שעגל משעה 
ובדעתו.                  במהלכו  במאכלו,  עניניו,  בכל  גדול  שור  כמו  הוא  הרי  שנולד 
גדול  טורח  יש  כשנולד  האדם  כלומר,  ‚„ול.  טורח  ˆריך  ‰‡„ם  ‡בל   .87
להוריו בטיפול גופו ובגידולו. 88. ל˙˜ן ‰חכמ‰. ללמדו דרך הישר ולעלות 
במדרגות החכמה. 89. נו‰‚ כב‰מ‰. כאמור בפסוק (בראשית ח, כא) ״כי יצר 
לב האדם רע מנעוריו״. פירוש, כי הרצונות של לב האדם הם רעים מילדותו, 
מהרגע שנולד. ובאיוב (יא, יב) ״ועיר פרא אדם יולד״, ופירש ה׳מצודת דוד׳, כי 
כל אדם כאשר יולד הוא כעיר פרא מבלי חכמה, וכאשר יכין לבו הנה ישכיל. 
90. „ומ‰ ללוח ˘‰ו‡ מוכן לכ˙וב עליו. באבות (ד, כ): ״אלישע בן אבויה 
ניר חדש...״ כשם שדיו  על  לדיו כתובה  דומה,  הוא  ילד למה  אומר, הלומד 
הכתובה על ניר חדש - שעדיין לא כתבו בו - הדיו נבלע ונדבק בו היטב, ואינו 
נמחק לעולם, כמו כן הלומד בעודו צעיר כאשר עדיין לא נחקקו במוחו ענייני 
משתכח.                ואינו  היטב  בו  נחקק  לימודו  לקבל,  פנויים  וליבו  ודעתו  העולם, 

91. ‰בלים. דברים שאין בהם ממש.

שאז  הזה,  והדיבוק 
כשיהיה זמנה להתפרש, 
מכל  לגמרי  תתפרש 
הולך  הוא  ואם  וכל. 
בדרך טוב, הוא מרחיקה 
מעצמו. והנה בזמן הזה, 
הערלה,  הרחק  שהוא 
הוא  מפיו  היוצא  ההבל 
אחרא  סיטרא  מכניע 
גדולה,  שבירה  ושוברה 
וממשיך הכח של  וחוזר 
שקיבל  התורה 
שנולד.  קודם  בראשונה 
לקבל  שהשלים  וכיון 
לו לעשות,  יש  אז  הכח, 
ולכן הוא חייב במצוות.

מ„ו˙.  ספר  ז‰  י‚. 
ירוחם  רבי  המשגיח 
זצ״ל  ליבוביץ  הלוי 
ממיר כתב (ד״ת ד, לט): 
מאדמו״ר  שמעתי  ״פעם 
על  זצ״ל  מקלם  הסבא 
נזכר  לא  השאלה מדוע 
כל  בתורה  בפירוש 
הענין והחומר של מידות [וכבר עמד על זה רבי חיים ויטאל בשערי קדושה 
ח״א שער ב]. ואם כי מידת הגאוה אמנם נזכרת בתורה, כנאמר ״ורם לבבך 
וגו׳ ״ (דברים ח, יד) ועוד כאלה, אולם מידות הכעס והקנאה וכד׳, אשר הינם 

ים  ƒ̃ ָּ̇ ע¿ 98נ∆ יָנם  ≈‡ ָנ‰  ¿̃ ּ ƒז‰ַ י  ימ≈ ּƒב ֲ‡ָבל 

י  ימ≈ ּƒב ם  ∆‰ ָבּ ָ‰יּו  ּׁ∆̆  ‰ ַמּ ƒמ ל  ַ̃ ב¿ּ

ף,  ס∆ כ∆ּ ַטס  ל¿ ים  ƒמ ּ„ו… ם  ≈‰ ו¿ ֲחרּו˙.  ַ‰ַבּ

 ‰ ֲחֻלָ„ּ ָל‰  ע¡ ∆‰ ו¿ ע  ַ̃ ר¿ ַּ̃ ַבּ ָטמּון  ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

˙ו…  יך¿ ‡ו… ƒר ָ̂  , ָמָנ˙ו… ַ‰ט¿ ך¿  ‡…ר∆ 99ב¿ּ ָעָב‰ 

ַע„   ‰ ָ̃ י ƒר מ¿ ַ‡ַחר   ‰ ָ̃ י ƒר 100מ¿ ף  ס∆ ַ‰כ∆ּ

ך¿  ָכּ  .‰ ∆‡ ַ‰ָנּ ‰ּו  ≈‡ ַמר¿ ל¿ ף  ס∆ ַ‰כ∆ּ ּוב  ׁ̆ ָיּ ׁ∆̆

 , ָ‰‚ו… נ¿ ƒּכו… ּומ ר¿ י ַ„ּ ƒפ ר ָ‰ַלך¿ ל¿ ׁ∆̆ ָ‰ָ‡ָ„ם ֲ‡

 ,˙ רּועו… ּ¿‚‰ַ  ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ י  ≈̃ מ¿ ƒע ב¿ּ ע  ַ̃ ׁ¿̆ ƒנ ו¿

ין  ב≈ּ יל  ּ ƒ„ ַ‰ב¿ 101ל¿ לו…  כ¿ ׂ ƒ̆  § ט̆… ל¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂

יל  ּ ƒ‚ ַ‰ר¿ ּול¿ ר  ‰ו… ַ‰ָטּ ין  ּוב≈  ‡ מ≈ ַ‰ָטּ

 ˙ בּועו… ˙ ט¿ ּ„ו… ּƒיּו ַ‰מ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ָ„‰ ַע„  ֲעבו… ַבּ

. ּבו… ƒל ˙ ב¿ּ ּורו… ׁ̆ ¿̃ ּו

ם  ַּ̇ ח¿ נ∆ ו¿ ב  ַּ̇ כ¿ ƒנ  ˙ ּ„ו… ƒמ ר  פ∆ ס≈  ‰ (י‚)ז∆

בי‡ורים
טמון  שהיה  הזמן  מריבוי  ‰טמנ˙ו.  ב‡ורך   .99 משתנים.  נע˙˜ים.   .98
באדמה. 100. מרי˜‰. שפשוף וניקוי לסלק כל מה שנדבק בו. 101. ל‰ב„יל. 

לדעת לחלק. 

 ˙ ּ„ו… ƒמ ל  ָכּ י  ּƒכ ַ„ע,  ו¿  .˙ בו… טו…  ˙ ַמֲעלו…

י  ימ≈ ּƒב ּבו…   ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ָ‰ָ‡ָ„ם 

י  ימ≈ ּƒב ָ‰יּו  ם  ≈‰ נּו˙,  ¿̃ ּ ƒז‰ַ ו¿ ֲחרּו˙  ַ‰ַבּ

ַמן ַ‰‰ּו‡  ּ ז¿ ַבּ ֲחרּו˙, ַ‡ך¿  ַּׁ̆ ‰ַ ו¿ „ּו˙  ל¿ ַ‰ַיּ

יָ‡ם  ƒַלֲ‰ב ם ו¿ ָ̇ ‡ו… ַ‰ר¿ ַח ל¿ ל…‡ ָ‰ָי‰ ּבו… כ…ּ

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ƒָער ַ‰נ¿ּ 96ו¿  .‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ‰ַמּ י  י„≈ ƒל

ּיּוַכל  ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ לּו˙, ‡∆ ם ַנב¿ י‰∆ ָל‰ ֲעל≈ ¿„ ּ‚ָ

ָב‰,  ך¿ ַ‰ּטו… ר∆ ּ ל ַ‰„∆ ם ‡∆ ָ̃ י ּƒ̇ ַ‰ע¿ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿

ַח  ם כ…ּ ∆‰ ין ָבּ ≈‡ ל, ו¿ ב≈ּ ַ̃ ם ל¿ ַח ָל‰∆ י נו… ּƒ(י‡)כ

ַי„  ַח˙  ַּ̇ ƒמ ר…ַח  ב¿ ƒל ו¿  ˙‡ ≈̂ ָל ָמ‰  ָחכ¿ ו¿

ל,  ב…ּ ס¿ ƒל ים  ƒיכ ƒר ¿̂ ם  ≈‰ 97(יב)ו¿ ר,  ַיס≈ּ ַ‰מ¿

ל˜בל.  ל‰ם  נוח  כי  י‡. 
על הפסוק (משלי יג, כד) 
מוסר״,  שחרו  ״ואוהבו 
דוד׳:  ה׳מצודת  ביאר 
מייסרו  בנו  את  האוהב 
בעת השחר, רוצה לומר 
יוכל  עת  בילדותו, 
אשר  לכל  לנטותו 

יחפוץ.
(שער  השל״ה  כתב 
אות  האותיות 
והמשילו  דרך-ארץ): 
בעוד  לנטיעה  זה  דבר 
שהיא ילדה יוכל האדם 
כפי  ולישרה  לנטותה 
נתגדל  אם  אבל  רצונו, 
אי  בעקמימות  האילן 
לישרו  לו  אפשר 

אחר-כך, כן משפט הנער.
ובתחילה,  כתב:  להרמח״ל  חיים׳  עץ  ׳דרך  בספר  לסבול.  ˆריכים  ו‰ם  יב. 
הפנימית,  הערלה  אך  ימים.  שמונה  אחר  אותה  בגוף, מעבירים  כשהערלה 
שהיא ערלת הלב, אינה סרה אלא לאחר שלוש עשרה שנים ויום אחד, ולכן 
כל אותו הזמן הוא פטור מן המצוות. ועם כל זה באותו הזמן צריך לייסרו, 
פורשת  היא  ואז  היטב,  ממנו  הערלה  לו שתפרד  גורם  שזה  כמו שאמרתי, 
ממנו לגמרי בזמן המוכן כנאמר למעלה, ועל כן אמר ״ירחיקנה ממנו״, ולא 
אמר ״יסירנה ממנו״, כי אין זה להסירה, כי אם בזמנה תסור...והנה כן הדבר 
הקשר  מן  להרחיקה  כדי  חיבוט  וצריך  בו,  קשורה  האולת  כי  בנער,  הזה 

בי‡ורים
96. ו‰נערים. הצעירים אף אם גבר עליהם טבע הרע עדיין אפשר... 97. ו‰ם 
ˆריכים לסבול. את דברי המייסר, מאחר ואין בהם עדיין כח וחכמה לברוח 

מתחת ידיו, ועוד שאז עדיין נפשם רכה ונוחה לקבל דברי מוסר. 
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י               ƒל כ¿ּ ח  ַ̃ ו¿ מּוָסר  ַמע  ׁ¿̆ ן  ָלכ≈ ‡ּוָמ‰.  מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע יּוַכל 

           ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ  ,‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇  ‡ ֲ‰לו… יָך.  ∆̇ ּ„ו… ƒמ ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ ָך  ָי„¿ ב¿ּ ָך  ¿̇ נּו ֻ‡ָמּ

ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ו¿  ,˙ לו… „ו… ּו‚¿  ˙ ַטּנו… ¿̃  ,˙ עו… ב¿ּ ַמט¿ י  ינ≈ ƒמ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ לו… 

ַ„ע  ּ י≈ ׁ∆̆ ַע„  ַ‡ַח˙,  ָכל  ב¿ּ  ˙ נו… ¿̃ ּ ƒל ַמ‰  ַ„ע  י≈ ל…‡  ָים,  ו¿ ָׁ̆ ו¿ ם  ָכּ ר¿ ע∆

ַע             ב≈ּ ַמט¿  ‰ יז∆ ≈‡ יַ„ע  ל≈ יך¿  ƒר ָ̂ ַ‚ם  ו¿ ַע.  ב≈ּ ַמט¿ ל  ָכּ ל  ׁ∆̆ ך¿  ר∆ ע≈

˜…ל  ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ ַ‡ַחר  יָ‡ּ‰.  ƒ̂ ‰ו… ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ 102 יָ‰  ָעל∆ ָ‚ַזר  ו¿ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ַסל  ָפּ

ַ‡ַח˙            ָכל  ב¿ּ ח  ַּ̃ ƒל ַ„ע  י≈ ָ‡ז   ,‰ָ כ∆ ַיַער¿ ו¿ ַע  ב≈ּ ּוַמט¿ ַע   ב≈ּ ַמט¿ ל  ָכּ

 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ַזר  ּ‚ָ ׁ∆̆ ַע  ב≈ּ ַמט¿ ּוב¿  ,‰ ו∆ ָׁ̆ ך¿  ר∆ ע≈ 103ב¿ּ ָרָכיו  ¿̂

ס.  נ≈ ָּ̃ ƒי  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע 104ב¿ּ  ‡ ָלּ יָ‡ּ‰ ‡∆ ƒ̂ יו…  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ר  ָזּ‰≈ ƒי יָ‡ּ‰  ƒ̂ ‰ו… ל¿

ַע               ב≈ּ ּוַמט¿ ַע  ב≈ּ ַמט¿ ָכל  ב¿ּ יַע  ּ ƒ‚ַמ  ׁ̆ י ƒ‡‰ָ  ‰ּ ז∆ ׁ∆̆  ,‡ ָ̂ מ¿ ƒנ

ל…‡           ו¿ ˜…ל  ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ׁ̆ פ≈ּ ּƒט‰ַ ֲ‡ָבל  ָח‰.  מ¿ ׂ ƒ̆ ּול¿ ָב‰  טו… ל¿

    ‰ ז∆ יַע  ּ ƒ‚ ַיּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡  , ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ַסל  ָפּ ּׁ∆̆ ַמ‰  י‡  ƒ̂ יו… ו¿  , יך¿ ƒַיֲער

ל. „ו… ּ‚ָ ˜ּ ז≈ ∆‰ ל¿

ָך,  ב¿ּ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ר…ב  ַעל  ל  ָׁ̆ מ¿ ƒנ  ‰ּ ַ‰ז∆ ל  ָׁ̆ ַ‰ָמּ ח  ַ̃ י,  ƒנ ב¿ּ  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ס  ל∆ פ∆ ‰ 105ב¿ּ ּ„ָ ƒּומ ‰ ּ„ָ ƒל מ ˜…ל ָכּ ׁ¿̆ ƒ̇ ˙, ו¿ ַטּנו… ¿̃ ˙ ּו לו… „ו… ּ ¿‚

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ַ„ע  ≈̇ ו¿  ,‰ ּ„ָ ƒּומ  ‰ ּ„ָ ƒמ ל  ָכּ ך¿  ר∆ ע≈ ַ„ע  ּ≈̇ ׁ∆̆ ַע„  ָך,  ¿̇ ָמ ָחכ¿

ל…‡  ָך ו¿ ‰ ב¿ּ ָר‡∆ ‡ י≈ ל…ּ ׁ∆̆ ם  ∆‰ ר ָבּ ָזּ‰≈ ƒ‰ ל ל¿ „ו… ך¿ ַ‰ָ‚ּ ל∆ ַסל ַ‰מ∆ּ ר ָפּ ׁ∆̆ ‡ֲ

בי‡ורים
בה.               יסחרו  ולא  זו  מטבע  יקבלו  שלא  המלך  שציוה  ל‰וˆי‡‰.  ˘ל‡   .102

103. בערך ˘ו‰. למטבע. 104. בענין. באופן. 105. בפלס. ביושר. 

ַע˙,  „ ָלָ‡ָ„ם ַ„ּ ַלמ≈ּ ָמ‰ ל¿ ַע˙ ַ‰ָחכ¿ ַטַבּ ב¿ּ

י  ƒל כ¿ ƒל ׁ̆ י ƒ‡ ל ָכּ י  י„≈ ּƒב  ‰ ז∆ ר  פ∆ ˙ ס≈ יו… ¿‰ ƒל

יו  ָ̇ ּ„ו… ƒמ כו…  ו… ּ̇ ƒמ ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ נּו˙  ֻ‡ָמּ

י  ל≈ כ¿ּ ָי„ו…  ב¿ּ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ן  ָ‰ֻ‡ָמּ י  ּƒכ יו,  ׂ ָ̆ ּוַמֲע

 , ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע יּוַכל  נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ

ל…‡  נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ י  ל≈ כ¿ּ ָי„ו…  ב¿ּ ין  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ ֲ‡ָבל 

היסודיים שבמידות, לא 
נזכרו כלל בתורה?

בתירוץ  דבריו  והיו 
של  במשל  השאלה, 
לא  כמובן  אשר  חייט, 
אומן  הוא  אחד  כל 
ולהיות  זה  במקצוע 
להתלמד  צריכים  חייט 
ואפילו  דברים,  בכמה 
ואיך  המחט  לאחוז  איך 

לחייט  בד  מביא  אשר  אדם  והנה  ללמוד.  צריכים  בבד  המחט  את  לתחוב 
לתפור לו בגד, הלא יאמר לו בקצרה, הנה הבד ותפור לי בגד כפי מידתי, ולא 
יאריך להגיד לו לחייט כי יקח מחט וכי יאחוז אותו ביד ימינו וכי יאחוז אותו 
רחוקות  ולא  סמוכות  בתפירות  בהבד  המחט  את  יתחוב  וכי  ישר  באופן 
הלא  לו:  באמור  מפניו,  יגרשנו  הלא  איתו  ידבר  ככה  אם  כי  לזה.  וכדומה 
לחייט באת ולא לסנדלר, עליך רק להגיד לי איזה בגד אתה רוצה, ואני כבר 

אעשה מה שצריך לעשיית הבגד, כי חייט אני!
שטיק  (=א  ׳מלאכה׳  לישראל  הביא  הוא  ברוך  הקדוש  בעניננו.  הוא  וככה 
הוא:  ברוך  הקדוש  אמר  ה׳מלאכה׳?  ומהי  כתיקונה.  לעשותה  ארבייט) 
מי  מחפש  שאני  ה׳מלאכה׳  זוהי  ו)  יט,  (שמות  קדוש״  וגוי  כהנים  ״ממלכת 
כדי לעשות  כי  ודאי  ישראל  הבינו  לה?  ויעשנה. האתם מקבלים  שיקבלנה 
תנאים  וישנם  גדול,  אומן  ואף  אומן,  מקודם  להיות  צריכים  כזו  מלאכה 
המכשירים את האדם לאומנות זאת ה׳מלאכה׳ – ללא כעס, ללא גאוה, ללא 

כל המידות הרעות הרבות למיניהם.
ועל זה באה תשובתם: ״ויאמרו כל אשר דיבר ה׳ נעשה״ (שם שם, ח). מקבלים 
אנחנו לעשות ה׳מלאכה׳ של ״ממלכת כהנים וגוי קדוש״, ויודעים אנו ודאי את 
לזו  קודמות  אשר  המידות  הכנת  כל  המלאכה,  זו  בעשיית  הקשור  כל 
אומנות  בגד ללא  כמו תפירות  זה  הנה  תיקון המידות  בלעדי  כי  המלאכה, 
החייטות, ללא המחט והחוטים, וכל שאר הכלים המכשירים פעולת התפירה.
וזהו הענין אשר לא נזכרו בתורה עניני המידות ולא באה כל אזהרה עליהן, 
כי כל התורה וכל דיניה מיוסדות עליהן, שהרי הן הכלים לכל מעשה התורה, 

וכשמקבלים את התורה – ודאי כרוכות עמה כל המידות״. עכ״ד.  

זקוק לשלשת אלו, כי אין 
ולפי  שוים  הזמנים  כל 
מצבו באותה העת צריך 
מסוגי  באחד  להשתמש 
יצר-הרע,  כנגד  היראה 
הרוממות  יראת  אמנם 
וכלשון  מכולם,  גדולה 
מיסודי  (פ״ב  הרמב״ם 
התורה ה״ב): ״והיאך היא 
ויראתו,  לאהבתו  הדרך 
האדם  שיתבונן  בשעה 
במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהם חכמתו שאין לה ערך ולא קץ, 
הגדול...  השם  לידע  גדולה  תאוה  ומתאוה  ומפאר  ומשבח  אוהב  הוא  מיד 
ויודע  ויפחד  וירא  לאחוריו  נרתע  הוא  מיד  עצמן  האלו  בדברים  וכשמחשב 

שהוא בריה קטנה שפלה אפלה עומד בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות...״

 ˙‡ַ ר¿ ƒי: "8י ל≈ ׁ¿̆ ƒמ יל ב¿ּ ƒח ¿̇ ƒ‰ ן כ≈ ו¿ ם.  ּׁ≈̆ ‰ַ

ם:  ּ ַסי≈ ַע˙: (מ˘לי ‡, ז), ּומ¿ י˙ ָ„ּ ׁƒ̆ ‡ ‰' ר≈

ל" (˘ם  ַ‰ָלּ ¿̇ ƒ̇ י‡  ƒ‰ '‰ ˙‡ַ ר¿ ƒי ‰ ָּׁ̆ ƒ‡9"

ל  ָכּ ƒמ יר  ׁƒ̆ ָע ָ‰ָי‰  ל…מ…‰  ׁ¿̆ 10ּו ל).  ל‡, 

כז):           י,   ‡ (מלכים  יב  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ָ‰ָ‡ָ„ם, 
ם  ƒַלי ָׁ̆ ירּו ּƒף ב ס∆ ˙ ַ‰כ∆ּ ך¿ ‡∆ ל∆ ן ַ‰מ∆ּ ּ≈̇ ּ ƒ11ַוי"

ל  "‰ֲ12ב≈ ַמר  לו…  ‰ ָנ‡∆ לו…  ים",  ƒָבנ‡ֲ ַכּ

בי‡ורים
הדיוט ומלך, טפש וחכם, עני ועשיר. כלומר, בטרם שמלך היה הדיוט, ובטרם 
זכה לחכמה הרבה ולעושר הרב שנתן לו הקדוש ברוך הוא היה כטפש וכעני 
לעומת מה שהיה בזמן שפע חכמתו ועשרו. 8. יר‡˙ ‰' ר‡˘י˙ „ע˙. פירוש, 
בראשית למוד הדעת יקנה יראת ה׳, כי הלא אוילים ורשעים בזו את החכמה 
והמוסר, ואם לא יקנה יראת ה׳ בראשיתה, מה תועלת בלמודה, הלא יבזה 
אותה וימאס בה (מצודת דוד). 9. ‡˘‰ יר‡˙ ‰' ‰י‡ ˙˙‰לל. רק אשה יראת 
ה׳ אותה ראוי להלל. 10. ו˘למ‰ ‰י‰ ע˘יר מכל ‰‡„ם. כלומר, אילו אדם 
אחר היה מזהיר על יראת-שמים, לא היו דבריו מקובלים על העולם, כי היו 
אומרים: מאחר ואין לו ענין בעושר ותענוגי העולם הזה, ולא טעם מטובת 
העולם הזה כלום, אלא כל פניותיו הוא רק בעניני יראת ה׳, לכך הוא מזהיר 
על יראת ה׳, כי כל תענוגי העולם הזה נחשבים אצלו להבל. 11. וי˙ן ‰מלך 
‡˙ ‰כסף בירו˘לים כ‡בנים. הניחם ברחוב העיר כאבנים, ובעבור כי היו 
‰בל   .12 דוד).  (מצודת  וללקחם  לגנבם  מהאפשר  היה  לא  המשקל,  רבי 
הזהירם  הבל״,  הכל  הבלים  ״הבל  לבני-אדם:  אמר  המלך  שלמה  ‰בלים. 
לההביל ולהמאיס את ההבלים, מה שהכל הבל, אשר בשום אופן לא יצמח 

ָמ‰ ָ„ּ ¿̃ ‰ַ

              ˙ ∆‡2 ָמע,  ׁ¿̆ ƒנ ל  ַ‰כ…ּ ָבר  ּ„ָ ף  1סו…

יו  ָ̇ ו… ¿̂ ƒמ  ˙ ∆‡ ו¿ ָר‡  י¿ ים  ƒ‰…ל ¡‡‰ָ

יב,  (˜‰ל˙  ָ‰ָ‡ָ„ם  ל  ָכּ  ‰ ז∆ י  ּƒ3כ ר,  מו… ׁ¿̆

ל  ָכּ ƒמ ָ‰ָי‰  ל  „ו… ּ‚ָ ָחָכם  ל…מ…‰  ׁ¿̆ 4 י‚). 

ַ‡ַחר     ים, ו¿ ƒנ יו… ל¿ ַעל ָ‰ע∆ ים ו¿ ƒנ ו… ּ̇ ח¿ ַּ̇ ך¿ ַעל ַ‰ ל∆ ָ‰ָי‰ 5מ∆ ָ‰ָ‡ָ„ם, ו¿

 , ָמ˙ו… יַע ָחכ¿ ƒ„ ‰ו… ים ו¿ ƒָבר ּ ל ַ‰„¿ ‰ ָכּ ָסּ ƒנ ים 7ו¿ ׂ ƒ̆ ֲע ל ַ‰ַמּ ָרָ‡‰ ָכּ ׁ∆̆ 6

 ˙‡ַ ר¿ ƒי ‰ּו‡  ָבר  ּ„ָ ל  ָכּ ל  ׁ∆̆ ף  (‡)סו… ָ‡ַמר:  ו¿ ָבָריו  ּ ¿„ ל  ָכּ ם  ַ̇ ָס

‡. סוף ˘ל כל „בר ‰ו‡ 
יראת  מהו  ‰˘ם.  יר‡˙ 
הלוי״  ״בית  בספר  השם? 
(פרשת בראשית) האריך 
שלשת  את  לבאר 
מדרגות היראה: א) יראת 
העונש. ב) יראה מאהבה. 
ג) יראת הרוממות. האדם 

בי‡ורים
1. סוף „בר. פסוק זה אמרו שלמה המלך - החכם מכל אדם. ופירושו, סוף 
דבר הכל נשמע -  כל מה שהאדם עושה נשמע הוא לפני הקב״ה ולא נכחד 
מה שהזהיר  שלא לעבור על דבריו  יר‡.  2. ‡˙ ‰‡ל˜ים  לכן...  ממנו דבר. 
שלא לעשות. ואת מצותיו שמור - לעשותם. 3. כי ז‰ כל ‰‡„ם. כי לדבר הזה 
ה,  (מלכים-א׳  כנאמר  ‰י‰.  ‚„ול  חכם  ˘למ‰   .4 (רש״י).  האדם  כל  נברא 
ט-י-יא): ״ויתן אלקים חכמה לשלמה ותבונה הרבה מאד ורוחב לב כחול על 
קדם...ויחכם  בני  כל  מחכמת  חכמת שלמה  רבוי)  (מלשון  ותרב  הים.  שפת 
היתה  ‰עליונים. מלכות שלמה  ועל  ‰˙ח˙ונים  על  מלך   .5 האדם...״  מכל 
שונה מזו של שאר מלכים, שמלך הן על הברואים העליונים, דהיינו הֵשדים 
– החיים בעולם הזה התחתון. בגמרא  והן על הברואים התחתונים  (רש״י), 
ה׳״.  כסא  על  ״וישב שלמה  כג):  כט,  הימים-א  (דברי  מהנאמר  זאת  למדים 
ומפרש המהרש״א ש״כסא ה׳ ״ רומז לשמים, והשדים שטים באויר שמתחת 
על  שולט  שהוא  באופן  בשמים,  כביכול  יושב  שכששלמה  ונמצא,  לשמים. 
כל  על  הזה  העולם  את  ראה  ‰מע˘ים.  כל  ˘ר‡‰   .6 שמתחתיו.  השדים 
תענוגותיו, וכמו שאמר (קהלת ז, טו): ״את הכל ראיתי בימי הבלי״. 7. ונס‰ כל 
‰„ברים. התנסה בכל המצבים, כמבואר במדרש (קהלת א, יג) ששלמה היה 

ג'
ם 

יו
ב' 

ע 
בו

ש

בי‡ורים
אשר יוכל להגיע ולהשיג מהן, ושלא יסתפק בפחות מכן. 

ַמֲעָל‰  ל  ∆‡  ˙ ַלֲעלו… מ…„  ַיח¿ ָלם  עו… (‰)ל¿

יַע  ּ ƒ‚ ַיּ ׁ∆̆ ַע„   ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ָל‰  ַמע¿ ל¿ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ָלם  עו… ל¿ יַע  ּ ƒ‚ַי  ‰ ז∆ ָבּ ָב‰,  ַ‰ּטו… י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ ַל

ָבר  ּוכ¿  .‡ ַ‰ָבּ ָלם  עו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ מּול  ּ¿‚‰ַ



ˆ„י˜ים עיונים‡רחו˙  ‰˜„מ‰

של  וקיומם  בריאתם 
היא  בני-אדם  רוב 
המלומד  ׳האדם  בשביל 
ופלאי, לא  נדיר  הפרוש 
באחד  יחיד  אלא  ימצא 
בני  כל  ושאר  הדורות׳. 
אלא  נבראו  לא  אדם 
זה, או כדי  לצורך אדם 
אם  שהרי  לשמשו, 
בעצמו  לטרוח  יצטרך 

ולהכין לו את צרכיו, לא יהיה לו פנאי ללימודו, או כדי להיות לו לחברה.

ָ‰ָ‡ָ„ם  י  ּƒכ ָר‰,  ָׁ̆ ַ‰י¿ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ˙ו…  רו… ‰ו… ל¿

י ָ‡נּו  ּƒם, כ ּׁ≈̆ ‰ַ י  נ≈ פ¿ ƒל „…‡ יב מ¿ ƒּו‡ ָחב‰

ים  ׁƒ̆ מ¿ּ ַׁ̆ מ¿ ים  ƒכ‡ָ ל¿ ַ‰ַמּ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ רו…

ינּו      ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ י˜,  ּ ƒ„ ַ̂ ָ‡ָ„ם  י  כ≈ ר¿ ָ̂ ב¿ּ

ַיֲע˜…ב:  ו¿ ָח˜  ¿̂ ƒי 19ו¿ ינּו  ƒב‡ָ ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ 18ב¿ּ

ָרע  ל  ָכּ ƒמ י  ƒ̇ …‡ ל  ≈‡ ּ…‚‰ַ ָ‡ך¿  ל¿ "‰ַ20ַמּ

בי‡ורים
את אדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו, ראה מעשי כמה 
שלא  דעתך  תן  בראתי,  בשבילך   - שבראתי  מה  וכל  הן,  ומשובחין  נאים 
כלום  [הקב״ה]  אמר  (קח.):  סנהדרין  ובמסכת  עולמי.  את  ותחריב  תקלקל 
בראתי בהמה וחיה אלא בשביל אדם. ובמשנה סוף קידושין (פב.): והלא לא 
נבראו אלא לשמשני. וברש״י (בראשית ו, ז): הכל נברא בשביל האדם וכיון 
שהוא כלה מה צורך באלו. 18. ב‡בר‰ם ‡בינו. שבאו אליו שלשת המלאכים 
כשחיפש אורחים, והמלאך רפאל בא לרפאותו והמלאך מיכאל לבשר לשרה 
על הולדת יצחק. גם אצל שרה מצינו כשלקחה פרעה, ״אומרת למלאך הך 
והוא מכה״ (רש״י בראשית יב, יז), וכן (שם כ, ד) ״ואבימלך לא קרב אליה״ – 
המלאך מנעו (רש״י).  והגר אמרה (שם טז, יג) ״הגם הלום ראיתי אחרי רואי״ 
– אחרי רואי אותם בביתו של אברהם ששם היתה רגילה לראות מלאכים 
(רש״י). 19. ויˆח˜ ויע˜ב. בעקידת יצחק נאמר (בראשית כב, יא-יב): ויקרא 
אליו מלאך ה׳ מן השמים... ויאמר אל תשלח ידך אל הנער (לשחוט אותו) ואל 
את  לעכב מלשלח  בתואל  שרצה  כן מצינו  מום).  (אפילו  מאומה  לו  תעש 
 – יעקב  ואצל  נה).  כד,  (רש״י שם  והמיתו  ובא מלאך  ליצחק  רבקה להנשא 
״והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו״ – מלאכים שליווהו בארץ אין יוצאים 
חוצה לארץ ועלו לרקיע, וירדו מלאכי חוצה לארץ ללוותו (רש״י שם כח, יב). 
וכן ״וישלח יעקב מלאכים״ – מלאכים ממש (רש״י). 20. ‰מל‡ך ‰‚ו‡ל ‡ו˙י 
(להצילני  בצרתי  ה׳)  (מאת  אלי  להשתלח  הרגיל  המלאך  אמר,  יעקב  ו‚ו'. 

ַלֲעס…˜  ין  ≈‡ ו¿ ב),   ,‡ (˜‰ל˙  ים"  ƒָבל‰ֲ

נּו  ‰ ַרב≈ּ ׁ∆̆ ן מ… כ≈ ם. ו¿ ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי ‡ ב¿ּ ָלּ ∆‡

 ‰ ָּ̇ ַע "13ו¿ ָ‡ַמר:  ם  לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו 

 , ך¿ ָמּ ƒע ל מ≈ ≈‡ יָך ˘…ׁ ל…‰∆ ל ָמ‰ ‰' ‡¡ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי

ך¿  ל∆ „ ַ‰מ∆ּ ƒו ן ָ„ּ כ≈ יָך" („ברים י, יב). ו¿ ל…‰∆ ¡‡ '‰ ˙ ∆‡ ‰‡ָ ר¿ ƒי ם ל¿ ƒ‡ י ּƒכ

ַ‡˙ ‰'" (˙‰לים  ר¿ ƒָמ‰ י י˙ ָחכ¿ ׁƒ̆ ‡ ר: "14ר≈ מ≈ ם ‡ו… לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו 

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… י  רּו‡≈ ב¿ּ ַחר  ב¿ ƒמ ָ‰ָ‡ָ„ם  ין  ƒ‡ רו… ָ‡נּו  ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ּ ƒּומ י).  ˜י‡, 

ָמ‰  ָׁ̆ ּ ׁ̆ ּבו… ַ‰נ¿ ּ י≈ ׁ∆̆  , ˆּוָר˙ו… ן ב¿ּ ָּ̃ ֻ̇ י ‰ּו‡ מ¿ ּƒן 15כ ו… ּ̇ ח¿ ַּ̇ ָלם ַ‰ עו… ָבּ

‰ּו‡  ׁ∆̆ 16  ‰ ז∆ ָכל  ו¿ ים,  ƒנ ו… ּ̇ ח¿ ַ̇ ו¿ ים  ƒנ יו… ל¿ ָ‰ע∆  „ סו…  ˙ נ∆ נ∆ ּבו… ¿̇ ּƒמ‰ַ

ָלם  עו… ָבּ ָר‡  ב¿ ּƒנ ּׁ∆̆ ָכל ַמ‰  ָלם, 17ו¿ ּ‰ ָ‰עו… ז∆ ƒמ ˙ נו… ָוּ ַ‰ַכּ ל  ָכּ ַין  נ¿ ƒע

 ˙ מ∆ ¡‡ ַר˙  ו… ּ̇ ָלָ‡ָ„ם  ָנ‰  ּ¿̇ ƒנ  ‰ ז∆ ַוֲעבּור   , ּכו… ר¿ ָ̂ ל¿ ל  (ב)ַ‰כ…ּ  ‰ּ ַ‰ז∆

יתרה  לˆרכו.  ‰כל  ב. 
הרמב״ם  כתב  מזו 
לפירוש  (בהקדמה 
בבני  שגם  המשניות), 
סיבת  עצמם  האדם 

בי‡ורים
מהם תכלית ראוי ויקר. (שם). [הבל – דבר שאין בו ממש, כמו הבל-פה, וכן 
וילכו אחרי ההבל (ירמיה ב, ה). (שם)]. 13. וע˙‰ י˘ר‡ל מ‰ ‰' ‡ל‰יך ˘ו‡ל 
מעמך. אחרי שהוכיח משה את בני ישראל על כל החטאים בהם הכעיסו את 
אוהב  שהקב״ה  האהבה  בגלל  להם:  אמר  במדבר,  שנה  ארבעים  הקב״ה 
אתכם, כיפר על חטאיכם. ועכשיו מה ה׳ אלוקיך מבקש ממך? רק שתפחד 
לימוד  שבתחילת  הוא  הנכון   .'‰ יר‡˙  חכמ‰  ר‡˘י˙   .14 אלוקיך.  מה׳ 
מ˙ו˜ן  ‰ו‡  כי   .15 דוד).  (מצודת  ה׳.  יראת  בלבו  האדם  ישריש  החכמה 
אותו  ועשה  אלוקים)  (בצלם  בצורה שלו  האדם  את  יצר  הקב״ה  בˆור˙ו. 
דומה לו, שהוא מבין וחושב, לא כמו כל החיות שאינן חושבות ואינן מבינות 
מאומה. 16. ˘‰ו‡ ענין כל ‰כונו˙. שהאדם הוא תכלית כל הבריאה, והוא 
נבר‡  הכונה העיקרית והמטרה המרכזית בבריאת העולם הזה. 17. וכל מ‰̆ 
בעולם ‰ז‰ ‰כל לˆרכו. כמובא במדרש קהלת על הפסוק ״ראה את מעשה 
האלהים כי מי יוכל לתקן את אשר עותו״ (קהלת ז, יג) בשעה שברא הקב״ה 

שדרכם  הם  ויודעים 
כן  פי  על  ואף  למיתה, 
ברשעותם  הם  נשארים 
(שבת לא, ב), ומדוע אין 
דרכם?  את  עוזבים  הם 
לפי שחסרה להם יראת 

שמים!
היא   - שמים  יראת 
על  המושלת  החכמה 
תאוותיו ומפקחת על כל 

חושיו של האדם.
ימיו  כל  ו‰ולך   .„
וממ˘˘  במח˘כים 
כעור ב‡פיל‰. ה״מסילת ישרים״ (פ״ג) מבאר בהרחבה, שהחושך גורם לשני 
וז״ל: ״כי היצר מסמא את עיניו (עיני-שכלו)  מיני טעויות: העלמה והחלפה. 
ממש, והנה הוא כהולך בחושך, שיש לפניו מכשולות ואין עיניו רואות אותם. 
והוא מה שאמרו זכרונם לברכה (ב״מ פג:) ״תשת חושך ויהי לילה״ (תהלים 
קד, כ) – זה העולם-הזה, שדומה ללילה. והבן כמה נפלא המאמר האמתי הזה 
לו  אפשר  טעויות  מיני  שני  הלילה,  חושך  הנה  כי  בו.  להבין  שמעמיק  למי 
שיגרום לעין האדם: או שיכסה את העין עד שלא יראה מה שלפניו כלל, או 
שיטעה אותו עד שיראה לו עמוד כאילו הוא אדם, ואדם כאילו הוא עמוד. כן 
חמריות וגשמיות העולם-הזה, הנה הוא [כ]חושך הלילה לעין השכל, וגורם 
לו שתי טעויות: אינו מניח לו שיראה המכשולות שבדרכי העולם, ונמצאים 
תחילה...  פחד  שהגיעם  מבלי  ואובדים  ונופלים  לבטח  הולכים  הפתאים 
והטעות השני, והוא קשה מן הראשון, הוא – שמטעה  ראיתם עד שרואים 
מתחזקים  כך  ומתוך  רע,  הוא  כאילו  והטוב  טוב  ממש  הוא  כאילו  הרע 
החושך  תחת  היותם  מפני  זה  וכל  הרעים...  מעשיהם  ומחזיקים  (בדרכם) 

וכבושים תחת ממשלת יצרם״. עכ״ל.  

 , ָמ˙ו… ָחכ¿ ַעל  ֲ‡ָו˙ו…  ַּ̇ יל  ׁƒ̆ מ¿ ƒ‰  ‰ ז∆ ו¿

ים  ּƒכ ַׁ̆ ַמח¿ ב¿ּ ָיָמיו  ל  ָכּ ך¿  ל≈ ‰ו… („)ו¿

ָל‰: ֲ‡פ≈ ר ָבּ ּ ו≈ ƒע ׁ̆ כ¿ּ ׁ ּ≈̆ ַמ ּומ¿

 

ָח„  ∆‡‰ָ ָ‡ָ„ם:  ָבּ  ׁ̆ י≈  ˙ חו… כ…ּ  ‰ ָּׁ̆ ƒֲחמ
י  ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ יָע‰,  ƒמ ּׁ¿̆ ‰ַ ַח  כ…ּ ‰ּו‡ 

ַח  כ…ּ ‰ּו‡  י  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ‰ַ ‡ּו˙,  ָ‰ר¿ ַח  כ…ּ ‰ּו‡ 

ַעם,  ַ‰ַטּ ַח  כ…ּ ‰ּו‡  י  ƒיע ƒב ָ‰ר¿ יַח,  ָ‰ר≈

בי‡ורים
שהיתה סמוכה לירושלים, יצא מלאך ה׳ והרג באות הלילה מאה ושמונים 

וחמישה אלף ראשי גייסות. 

ים" (בר‡˘י˙ מח, טו),  ƒָער ˙ ַ‰נ¿ּ ך¿ ‡∆ ָבר≈ י¿

יב,  (‰ו˘ע  ָכל"  ַוֻיּ ָ‡ך¿  ַמל¿ ל  ∆‡ ר  ׂ ַ̆ "21ַוָיּ

ָ‡ך¿  ַמל¿  ‡ ָבּ ׁ∆̆ ינּו  ƒ̂ ָמ  „ עו… ו¿  .(‰

ָל‰  י¿ ַלּ ַבּ י  ƒ‰ "22ַוי¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ם,  ָ̇ ָר ז¿ ע∆ ל¿

 ‰ ַמֲחנ≈ ב¿ּ ך¿  ַוַיּ  '‰ ַ‡ך¿  ַמל¿  ‡ ≈̂ ּ ַוי≈ ַ‰‰ּו‡ 

ים  ּƒַרב ו¿ ל‰),  יט,  ב  (מלכים  ּור"  ּׁ̆ ‡ַ

ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ י  ּƒכ נּו,  ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿  .‰ ל∆ּ ≈‡ ָכּ

ָ‡ר  ׁ¿̆ ַעל   ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ן  רו… ¿̇ ƒי לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆

מּו˙  ¿„ ּƒב ם  ≈‰ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ י-ָ‡ָ„ם,  נ≈ ב¿ּ

ו…  ׁ̆ פ¿ ַנּ ׁ∆̆  ‡ ָלּ ם, ‡∆ ָח„ ָל‰∆ ∆‡ „ יסו… ƒָח„ ו ∆‡

 ,˙ נו… יו… ל¿ ˙ ָ‰ע∆ ל ַמֲעלו… ∆‡ ‰ ָ̇ ‰ ָעל¿ ל ז∆ ׁ∆̆

 , ֲ‡ָו˙ו… ַּ̇ ָמ˙ו… ַעל  יל ָחכ¿ ׁƒ̆ מ¿ ƒ‰ ‰ י ז∆ ּƒכ(‚)

‚. כי ז‰ ‰מ˘יל חכמ˙ו 
משכן  ˙‡ו˙ו.  על 
במוח,  היא  החכמה 
היא  התאוות  משכן 
בלבו אדם. על ידי יראת 
האדם  מסוגל  שמים 
על  חכמתו  להשליט 
שביאר  וכמו  תאותו, 
רבי  הגאון  בהרחבה 
על  זצ״ל  לופיאן  אליהו 
״שופטים  הפסוק 
בכל  לך  תתן  ושוטרים 
שעריך״ (דברים טז, יח), 
לרמוז  הכתוב  שכוונת 
על חושי האדם, שקודם 
יחשוב  בהם  שישתמש 
לפני  הוא  עומד  כאילו 
שופט ומצפה לפסק דינו 
להשתמש  וכיצד  אם 

בהן. ומיהו אותו שופט? – השכל שנתן לנו הבורא, צלם אלקים הנקרא נשמה, 
כפי שנאמר: ״ויפח באפיו נשמת חיים״ (בראשית ב). הוא השופט את האדם 
על פי ציווי התורה ואזהרותיה. אמנם, עדיין זקוק ה״שופט״ ל״שוטר״ שהוא 
הממונה לבצע את פסק הדין. ומי הוא אותו שוטר? – יראת שמים, שבעזרתה 
יכול האדם להכריח את עצמו לציית לשכל. שהרי הרשעים יש להם שכל, 

בי‡ורים
ולגאלני), כענין שנאמר (בעת שהותו בבית לבן) ״ויאמר אלי מלאך האלהים 
בחלום יעקב וגו׳ אנכי האל בית אל״ (רש״י בראשית מח, טז). 21. וי˘ר ‡ל 
עליו  התחזק  יעקב,  עם  נאבק  עשו)  (שרו של  המלאך  כאשר  ויוכל.  מל‡ך 
יעקב ונצחו, וסוף היה שהודה לו המלאך על הברכות שברכו אביו לפני מותו 
ו‚ו'.  ‰‰ו‡  בליל‰  וי‰י   .22 שהן שלו).  וטען  בתחילה  עליהן  ערער  (שעשו 
לאחר שנלחם סנחריב בכוש, חזר ובא על ירושלים להלחם בה, וכשבא לנוב 

‰. לעולם יחמו„ לעלו˙ 
˘‰ו‡  מעל‰  ‡ל 
שלא  ממנ‰.  למעל‰ 
במעלות  יסתפק 
ישאף  אלא  שהשיג, 
ומי  ויותר.  יותר  לעלות 
לנו חכם כשלמה המלך 
ע״ה, שאמר עליו הכתוב ״וה׳ נתן חכמה לשלמה כאשר דבר״ (מלכים-א ה כו) 
וממנו נלמד את הדרך לזכות בחכמה, כשנתבונן מפני מה זכה לה שלמה. 
ומקרא מפורש למעלה ממנו (מלכים-א ג ה-יב): ״בגבעון נראה ה׳ אל שלמה 
וגו׳ ויאמר אלוקים שאל מה אתן לך וגו׳, ויאמר שלמה וגו׳, ונתת לעבדך לב 
שומע לשפוט את עמך להבין בין טוב לרע וגו׳, ויאמר אלוקים אליו יען אשר 
שאלת את הדבר הזה ולא שאלת לך ימים רבים ולא שאלת לך עושר וגו׳ 
ושאלת לך הבין לשמוע משפט, הנה עשיתי כדברך הנה נתתי לך לב חכם 

ונבון וגו׳״. 
אל  הרבה  תשוקתו  בעבור  ורק  אך  לחכמה  זכה  שלמה  כי  כאן  מתבאר 
החכמה, עד שלא ביקש דבר אחר זולתה, לא עושר ולא אריכות ימים, באשר 
הרמב״ם  שכתב  כמו  כלל,  ערך  להם  אין  חכמה  בלי  חיים  כי  שלמה  ידע 
 - תורה  תלמוד  בלא  ומבקשיה  חכמה  בעלי  ״וחיי  ה״א):  פ״ז  רוצח  (הלכות 
כמיתה חשובין״. על כן שאל שלמה אך ורק חכמה, ובעבור זה זכה לה, כי 
תשוקת החכמה היא המזכה את בעליה בחכמה. ומכאן נראה ללמוד ״חכם 
ויזכה  שמו,  יקרא  לב״  ״חכם  באמת  חכמה  ומבקש  השואף  אדם  מהו,  לב״ 

לחכמה כמו שכתוב: ״ובלב כל חכם לב נתתי חכמה״.    
ומצינו בתפילתו של עתניאל בן קנז: ״ויקרא יעבץ לאלקי ישראל לאמר אם 
ברך תברכני והרבית את גבולי והיתה ידך עמי ועשית מרעה לבלתי עצבי, 
ויבא אלקים את אשר שאל״ (דה״י-א ד, י). אם ברך תברכני – בתורה, והרבית 
את גבולי – בתלמידים, והיתה ידך עמי – שלא ישתכח תלמודי מלבי, ועשית 
הרע  יצר  ישגבני  שלא   – עצבי  לבלתי  כמותי,  רעים  לי  שיזדמנו   – מרעה 
לשאול  בנסיסי  הולך  הריני  לאו  ואם  מוטב,  כן,  עושה  אתה  אם  מלשנות, 

 ׁ̆ ׁ ּ≈̆ ַמ ‰ּו‡ מ¿ ׁ∆̆ ׁ̆ כ¿ּ י ּ ƒ‚ ָ‡ָ„ם ַמר¿ ׁ∆̆  , ׁ̆ ּו ׁ ּ̆ ּƒַח ַ‰מ י ‰ּו‡ כ…ּ ׁƒ̆ י ƒֲחמ‰ַ

ָ„ָבר. ב¿ּ

 

 ‰ ֻעָלּ ין פ¿ּ ≈‡ ו¿ ָ‰ָ‡ָ„ם,   ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע ם  ָלּ 23ֻכּ לּו  ַ‰ָלּ  ˙ חו… ‰ כ…ּ ָּׁ̆ ƒֲחמ
ב  ַ‰ל≈ּ 24ו¿  ,˙ חו… ַ‰כ…ּ  ˙ ׁ∆̆ ֲחמ≈ מ≈ ָח„  ∆‡ ל…‡  ב¿ּ י˙  ׂ ≈̆ ַנֲע  

ל  ב ָכּ ּ ים ַלל≈ ƒ‡י ƒב ּלּו מ¿ ≈‡‰ָ ˙ חו… ‰ כ…ּ ָּׁ̆ ƒי ֲחמ ּƒם, כ י‰∆ ≈„ ל ַעל י¿ ע≈ ּפו…

ׁ̆ ּבו…  ב י≈ ּ ם. ַ‰ל≈ י‰∆ ˙ ַ‡ֲחר≈ כ∆ ׁ∆̆ מ¿ ƒָב‰ נ ָׁ̆ ‰ ּוַמח¿ ׂ ∆̆ ָכל ַמֲע ָין, ו¿ נ¿ ƒע

ן  ‚ו… ָח‰, ַ‰ָיּ כ¿ ּׁƒ̆ ‰ַ ן ו¿ רו… ָכּ ּ ƒֲעָנָו‰, ַ‰ז‰ָ ֲ‡ָו‰ ו¿ ן ַ‰ַ‚ּ ‚ו… ˙, כ¿ּ ˙ ַרּבו… עו… ּ ≈„

ָכל  25ו¿  .˙ ַרּבו…  „ עו…  ׁ̆ י≈ ּלּו  ָכ‡≈ ו¿ ָ‰ַעּזּו˙,  ו¿  ˙ ׁ∆̆ ַ‰ב…ּ ָח‰,  מ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿

י ַ‰ּסּוָמ‡ ל…‡  ּƒכ ,˙ חו… ˙ ַ‰כ…ּ ׁ∆̆ ן ֲחמ≈ ƒמ ˙ ּ˜ו… ַחז¿ ¿̇ ƒמ ˙ עו… ּ ּלּו ַ‰„≈ ≈‡

.‰ ∆‡ ּלּו ָ‰ָי‰ רו… ƒ‡ ˙ כ¿ּ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ יּוַכל ל¿

 

י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ יַע 26ַל ּ ƒ‚‰ַ חו… ל¿ ָכל כ…ּ ל ב¿ּ ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒב י ָבּ ל¿ ּƒל ָ‡ָ„ם ַ‰נ ן ָכּ ָלכ≈
ָב‰,                       טו… ַמֲעָל‰  ל¿ ָ‡ָ„ם  יַע  ּ ƒ‚ ƒ‰ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ ָב‰,  ַ‰ּטו…

בי‡ורים
23. כולם מע˘‰ ‰‡„ם. חמשת הכוחות הללו כוללים את כל מעשה האדם. 
24. ו‰לב פועל על י„י‰ם. פירוש, הלב פועל על ידי אחד מחמשת הכוחות, 
ראתה.              שהעין  מה  חומד  הלב  אזי  ראתה  שהעין  לאחר  הראות,  כח  כגון 
25. וכל ‡לו ‰„עו˙ מ˙חז˜ו˙ מן חמ˘˙ ‰כוחו˙. לדוגמא, הלב מתגאה מכח 
השמיעה - ממה ששמע כיצד מהללים אותו, וכן מכח הראיה - ממה שרואה 
יוכל  לא  הסומא  כי  שממשיך,  (וזהו  הבריות.  בעיני  כבודו  ואת  עשרו  את 
‰טוב‰.         ל˙כלי˙   .26 הדרך.  זה  על  וכן  רואה),  היה  כאילו  להתגאות 
ששאיפתו תהיה להגיע לשלימות המעלות, דהיינו לקצה המדרגות העליונות 

ַ‰ר  ב¿ּ ן  כ…ּ ׁ¿̆ ƒי י  ƒמ ָך,  ל∆ √‰‡ָ ב¿ּ ָי‚ּור  י  ƒ31מ" ָ‡ַמר:  ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָלּ‰, 

ָין  נ¿ ƒר ָ‰ע‡ָ ׁ¿̆ ˜" (˘ם טו, ‡ ב) ּו ∆„ ∆̂ ל  ים ּופ…ע≈ ƒמ ָּ̇ ך¿  ל≈ ָך. ‰ו… ׁ∆̆ ¿„ ָ̃

˙ ָ‰ָ‡ָ„ם, ָר‡ּוי  ן ַמֲעלו… רו… ¿̇ ƒי נּו  ר¿ ַכּ ז¿ ƒ‰ ׁ∆̆ יָון  כ≈ ו¿ ם.  ָׁ̆ ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

 ‰ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ַע„   , ָרָע˙ו… ו¿ טּובו…   , נּו˙ו… ּו‚¿ יבּו˙ו…  ׁƒ̆ 32ֲח ר  ָב‡≈ ל¿ ָלנּו 

ַחר  ב¿ ƒי י ּƒכ , ך¿ ל∆ ר ַ‰מ∆ּ ַ̂ יַע ַלֲח ּ ƒ‚ַי ר, 33ו¿ ָׁ̆ ך¿ ַ‰ָיּ ר∆ ּ יל „∆ ּƒכ ׂ ¿̆ י ַ‰ַמּ נ≈ פ¿ ƒל

ָר‰           ר≈ ב¿ּ לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ יָון  כ≈ּ  ,˙ בו… ַ‰ּטו…  ˙ ּ„ו… ּƒמ ַבּ חו…  כ…ּ ָכל  ב¿ּ ו…  ׁ̆ ַנפ¿

.˙ ל∆ ח ַ‰ס…ּ ַּ̃ ƒי ˙ 35ו¿ ס…ל∆ ר̃… ַ‰פ¿ּ ז¿ ƒ34י

 

ׁ̆ ָ‡ָ„ם  י≈ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ס  ע≈ ָמ‰ ּכו… ַעל-ח≈ ‰ּו‡ ַבּ ׁ∆̆ ׁ̆ ָ‡ָ„ם  „? י≈ ַ̂ י כ≈ּ
ם  ƒ‡ י ּƒכ ָלל,  כ¿ּ ס  ע≈ ּכו… ינו…  ≈‡ ו¿ ָעָליו   ˙ ב∆ ּׁ∆̆ ֻי מ¿ ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ׁ∆̆  

 ׁ̆ י≈ ו¿ ר,  ≈̇ יו… ב ב¿ּ ַבּ‰-ל≈ ּ ¿‚ ‰ּו‡  ׁ∆̆ ׁ̆ ָ‡ָ„ם  י≈ ו¿ ים,  ƒנ ָׁ̆  ‰ ַכָמּ ַעט ל¿ מ¿

ל…‡  36ו¿ ֲ‡ָו‰  ַּ̇ ַעל  ַבּ ‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ו¿  ,„…‡ מ¿ רּוַח  ַפל  ׁ¿̆ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ר  ≈̇ יו… ר-ּ‚ּוף ב¿ּ ‰ו… ‰ּו‡ ט¿ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ , ו¿ ֲ‡ָו˙ו… ַ̇ ֲ‰ל…ך¿ ב¿ּ ו… מ≈ ׁ̆ ע ַנפ¿ ַבּ ׂ ¿̆ ּƒ̇

 ׁ̆ י≈ ו¿  , יך¿ ƒר ָ̂ ַ‰ּ‚ּוף  ׁ∆̆ ים  ƒמּוָעט ים  ƒָבר ¿„ ƒל ּלּו  ƒפ‡ֲ  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒי ל…‡  ו¿

בי‡ורים
31. מי י‚ור ב‡‰לך. מי הוא הראוי לגור במשכנך? מי ראוי לדור בירושלים 
בה.           יגור  אשר  הוא   - וביושר  כראוי  לב, מעשיו  בתום  המתנהג  קדשך?  הר 
32. ח˘יבו˙ו ו‚נו˙ו, טובו ורע˙ו. פירוש, את המדות והדעות שבלב האדם 
יוכל  הישר  בדרך  ידי שיבחר  על  לחˆר ‰מלך.  וי‚יע   .33 והרעות.  הטובות 
להגיע לעולם הבא זך ונקי. 34. יזרו˜ ‰פסול˙. את הדעות והמדות הרעות 
שבו.          הטובות  ומדות  בדעות  רק  להשתמש  שיבחר  ‰סול˙.  וי˜ח   .35 שבו. 
˘בע נפ˘ו מ‰לך ב˙‡ו˙ו. שהוא מתאוה וחפץ לכל דבר ללא גבול  36. ול‡̇ 

ומדה, אף לדברים שאינם הכרחיים לקיום גופו.

ָלם  ָ‰עו… טּוב  27ל¿ יַע  ּ ƒ‚‰ַ ל¿  „ ƒו ּ„ָ  ‰ ַ‡ָוּ ¿̇ ƒנ

ר  ׁ∆̆ ָך ֲ‡ : "28ָמ‰ ַרב טּוב¿ רו… ָ‡מ¿ ‡ ב¿ּ ַ‰ָבּ

כ),  ל‡,  (˙‰לים  יָך"  ∆‡ יר≈ ƒל  ָּ̇ ַפנ¿ ָ̂

ַנַחל  ו¿ ָך  ∆̇ י ב≈ּ ן  ׁ∆̆ ּ ∆„ ƒמ ֻין  ו¿ ר¿ ƒ29י" ר:  מ≈ ‡ו… ו¿

ֲעָל‰  ַ‰ַמּ ם" (˘ם לו, ט). ו¿ ≈̃ ׁ¿̆ ַ̇ יָך  ֲעָ„נ∆

ָ‰ָר‡ּוי  ל  ∆‡  ‡ ָלּ ∆‡30 יַע  ּ ƒ‚ ַּ̇ ל…‡  ַ‰ז…ּ‡˙ 

בעצבוני,  מת  (הריני 
ויבא   – מיד  רש״י), 
אלוקים את אשר שאל״ 

(תמורה טז.). 
תיבה  כאן  הוסיפו  חז״ל 
לא  אשר  ״מיד״,  אחת, 
נרמזה בכתוב, כי מאחר 
באופן  היתה  שהתפילה 
של: ״אם אתה עושה כן 
הריני  לאו  ואם  מוטב, 

ומות  חיים  ענין של  היא  החכמה  ששלימות  כלומר,  לשאול״,  בנסיסי  הולך 
בן  בקשתו של  להיות  צריכה  כך  ״מיד״.   – נענה  הקב״ה  כזו  לבקשה  עבורו, 
תורה מאת הקב״ה שיחונן אותו בתורה, עליו לחוש בכל נימי נפשו כי אם הוא 
זוכה לתורה – מוטב, ואם לאו, הרי הוא הולך חס ושלום לשאול בלי תקוה. המבקש 

רחמים בהרגשה כזאת נענה מיד.
ויסוד נוסף למדנו, שהבקשה צריכה להיות על המדרגה הגבוהה ביותר. על 
אף שהיה עתניאל משופטי ישראל, ושלושת אלפים הלכות שנשתכחו בימי 
אבלו של משה החזיר בפלפולו (תמורה שם), לא היה ״שבע״ ומסתפק במה 
שיש לו אלא היה ״רעב״ ומבקש הכל, ורעבונו היה באופן שאם אין לו ״הכל״ 
הרי הוא אומלל והולך לשאול, ומשום כך זכה שתתקבל תפלתו. וזהו שאמר 
הכתוב (תהלים פא, יא): ״אנכי ה׳ אלוקיך המעלך מארץ מצרים הרחב פיך 
ואמלאהו״, ופירשו רש״י והראב״ע שהכוונה לתפילה: ״הרחב פיך״ ושאל ככל 

אשר תוכל ובכל הכח, ״ואמלאהו״ מיד. (שיחות מוסר, מאמר נ״ט). 

בי‡ורים
27. לטוב ‰עולם ‰ב‡. פירוש, דוד המלך לא הסתפק להשיג רק איזשהו חלק 
המעלה  ולפיסגת  המושלם  הטוב  אל  להגיע  התאוה  אלא  הבא,  בעולם 
שבעולם הבא. 28. מ‰ רב טובך. מה מאוד רב הטוב אשר גנזת לתת ליראיך 
מן השמים,  להם  הבא  מהטוב  ישבעו  בי˙ך.  ירוין מ„˘ן   .29 הבא.  בעולם 
ומימי נחל היוצא מהעדן תשקה אותם והוא מדרך משל לרוב השפע (מצודת 
ועמלו היה להשיג  ל‰. אל האדם שכל שאיפתו  30. ‡ל‡ ‡ל ‰ר‡וי  דוד). 

ולהגיע אל תכלית המעלות הטובות. 

של  ברייתו  מתחלת 
או  צדיק  שיהיה  האדם 
רשע , וכן אין שום דבר 
האדם  את  שמושך 
(טבעו)  תולדתו  בעיקר 
כלומר,  מסוימת,  למדה 
אותו  תמשוך  שתולדתו 
לזוז  אפשר  שאי  לדבר 
ממנו, שאם כן אין מקום 
לא למצוות התורה ולא 
עי״ש.  ועונש  לשכר 
משנה׳  ה׳לחם  והקשה 
שבת  במסכת  מהגמרא 
מבואר  ששם  (קנו.) 
האדם  נולד  שבו  ש׳יום׳ 
בשעת  השולט  ׳מזל׳  או 
לידתו משפיע על טבעו 
ותירץ,  ותכונותיו, 
לומר  הגמרא  שכוונת 
נטייה  לאדם  שיהיה 
קצת לדברים אלו, אבל 
הנאמר  על  היעב״ץ  וכ״כ  טבעו.  לשנות  האדם  של  ובבחירתו  שבידו  ודאי 
דור  בכל  ושתלן  עמד  מועטים  שצדיקים  הקב״ה  ״ראה  (לח:)  יומא  במסכת 
ודור״, שלכאורה הרי הדבר תלוי בבחירת האדם, אלא שיש בני אדם שנולדו 
בטבעם להיות צדיקים, אף שגם להם עדיין יש בחירה. וכן מצינו להיפך אצל 
וסילקו  הקב״ה  מיהר  לפיכך  ולהרשיע  לשוב  בדעתו  וקל  היה  ״צדיק  חנוך, 

והמיתו קודם זמנו״ (רש״י בראשית ה, כב). 

ם  ָ̇ ‡ו… ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿ י„  ƒ̇ ָע 44ו¿ ן  ֻכָוּ מ¿  ‰ ז∆

 ׁ̆ י≈ ו¿  ,˙ עו… ּ ≈„ ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒמ ר  ≈̇ יו… ָר‰  ≈‰ מ¿

 ‡ ָלּ ∆‡ , ˙ו… ָיּ ƒר ˙ ב¿ּ ַלּ ƒח ¿̇ ּƒיָנם ָלָ‡ָ„ם ב ≈‡ ׁ∆̆

ּבו…  ƒל ‰ נ∆ ּפו… ׁ∆̆ ים ‡ו…  ƒר ֲ‡ח≈ ם מ≈ ָ̇ ָלַמ„ ‡ו…

 . ּבו… ƒל ‰ ב¿ּ ָ̇ ָעל¿ ׁ∆̆ ָב‰  ָׁ̆ י ַמח¿ ƒפ מו… ל¿ ¿̂ ַע מ≈

ר…ב  ּ‰ ב¿ּ ׁ̆ ָבּ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ ׁ̆ י≈

יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ  ׁ̆ י≈ ו¿  ,˙ מו… ˜ו… ַ‰מ¿ּ

 ‰ מ∆ ּ„ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ ַעט.  מ¿  ‰ּ ָבּ  ׁ̆ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ ל¿

ר  ׂ ָ̆ ּוָב ָיָר˜  יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ יל,  ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇  ‰ ׂ ∆̆ עו… ל¿

ּלּו  ≈‡ ָכל  ו¿ ין,  ƒל פ¿ּ ל¿ ƒּופ ַלח  ּומ∆ ם  ƒּוַמי

ָח„  ∆‡ ל  ָכּ ƒמ ח  ַּ̃ ƒל יך¿  ƒר ָ̂ ים  ƒינ ּƒמ‰ַ

ם  ƒ‡ .‰ ב≈ּ ּ‰ ַ‰ר¿ ז∆ ƒַעט ּומ ּ‰ מ¿ ז∆ ƒעּור: מ ׁƒ̆ כ¿ּ

 ‰ ב∆ּ ם ַיר¿ ƒ‡ ,‰ ‰ 45ָרז∆ י∆ ¿‰ ƒר י ׂ ָ̆ ט ַ‰ָבּ ַמע≈ י¿

בי‡ורים
נוטה במהרה  זה אלא  נולד עם טבע  כלומר, שלא  ‡ו˙ם.  ל˜בל  וע˙י„   .44
וביתר קלות לקבל תכונה זו. 45. רז‰. יחסר במאכל (והאוכלו לא ישבע עקב 

מיעוט הבשר שאכל).

ו…  ׁ̆ ַנפ¿ ע  ַבּ ׂ ¿̆ ƒ̇ ל…‡  ָחָב‰,  ר¿  ׁ̆ פ∆ נ∆ ַעל  ַבּ

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָלם,  עו… ָבּ ׁ∆̆ ן  ָממו… ל  ָכּ ƒמ

ף" (˜‰ל˙  ס∆ ע כ∆ּ ַבּ ׂ ¿̆ ƒף ל…‡ י ס∆ ב כ∆ּ ≈‰…‡37"

ּלּו  ƒפ‡ֲ לו…  י  ּ„ַ ׁ∆̆ ר-רּוַח  ַ̂ ¿̃  ׁ̆ י≈ ו¿ ט),   ,‰

‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ו¿ ָרָכיו;  ¿̂ ל  ָכּ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ף  ּ…„ ר¿ ƒי ל…‡  ו¿ מּוָעט  ָ„ָבר  ב¿ּ

רּוָט‰  פ¿ּ ל  כ≈ ‡ו… ינו…  ≈‡ ו¿ ַעל-ָי„   ı ב≈ ˜ו… 38ו¿ ָרָעב  ָבּ מו…  ¿̂ ַע ף  ַס‚≈ּ מ¿

ם  ƒי„ַ ָיּ ַבּ נו…  „ ָממו… ַ‡ב≈ּ ‰ּו‡ מ¿ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ל, ו¿ „ו… ּ‚ָ ַער  ַ̂ ‡ ב¿ּ ָלּ ּלו… ‡∆ ּׁ∆̆ ƒמ

ל     ל≈ ‰ו… 39מ¿ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ עו… ּ ≈„‰ַ ָ‡ר  ׁ¿̆ ּלּו  ≈‡‰ָ ים  ƒָרכ ּ ¿„ ַעל  ו¿  . ו… ּ̇ ַ„ע¿ ל¿

ָבב  -ל≈ 41ַרך¿ ָמן,  ַרח¿ ו¿ ָזר  ַ‡כ¿ יב,  ƒ„ָנ ו¿ ן  ƒר-ַעי ַ̂ ן,  נ≈ ‡ו… 40ו¿

ן.  ∆‰ ‡ ָבּ ≈̂ ּיו… ָכל ַכּ ב, ו¿ יı-ל≈ ּƒמ‡ַ ו¿

˙ו…  ָיּ ƒר ב¿ּ  ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇ ƒ43מ ָלָ‡ָ„ם  ָ‰יּו  ׁ∆̆ ן  ∆‰ מ≈  ׁ̆ י≈  ,˙ עו… ּ ≈„‰ַ42 ָכל  ו¿
ל ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆ עו…  ב¿ ּƒט ׁ∆̆  ˙ עו… ּ ן „≈ ∆‰ ׁ̆ מ≈ י≈ , (ו)ו¿ ַבע ּ‚ּופו… י ט∆ ƒפ ל¿

„עו˙  מ‰ן  וי˘  ו. 
ז‰  ‡„ם  ˘ל  ˘טבעו 
(הלכ׳  הרמב״ם  מכוון. 
כתב  ד)  ה,  תשובה 
גזר  לא  שהקב״ה 

בי‡ורים
37. ‡ו‰ב כסף ל‡ י˘בע כסף. מי שאוהב לאסוף כסף לא ישבע ממנו, כי 
לעולם אין די לו במה שקבץ ורוצה להרבות עוד (מצודת דוד). ואמרו חכמינו 
ז״ל (קהלת רבה פ״ג י׳): ״אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, מי שיש לו מנה רוצה 
הכתוב  דרך  על  י„.  על   ıו˜וב  .38 מאות״.  ארבע  רוצה  מאתים  מאתים, 
במשלי (יג, יא). ור״ל, שקובץ הון עם מלאכת היד. ולמרות שהונו מתרבה, עם 
כל זה אינו אוכל פרוטה משלו אלא בצער גדול. 39. מ‰ולל. ערבוב והוללות 
ושטות (רש״י קהלת ב, ב). 40. ו‡ונן. דואג. (עיין סנהדרין (ק:) ״לא תעיל דויא 
ג)              כ,  (דברים  דבר.  מכל  וירא  מבוהל  לבב.  רך   .41 בליבך״).  (=דאגה) 
43. מ˙חיל˙ ברי˙ו. שנולד עם  והתכונות של האדם.  42. ‰„עו˙. המדות 

תכונות אלו, והמה טבועות בו משעת לידתו. 

 ,˙ לו… ם חו… י‰∆ ≈̇ ו… ׁ̆ פ¿ ַנּ ׁ∆̆ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ׁ̆ ב¿ּ ך¿ י≈ י, ָכּ ƒי ר…ב ַ‰ח…ל ƒפ ל ל¿ ַ‰כ…ּ

ים  ƒל ּ ¿̂ ַע ¿̇ ƒּומ ָב‰  ַ‰ּטו… ך¿  ר∆ ּ ∆„ ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ו¿  ,˙ ‰ָ50ָרעו… ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ו¿

ן  כ≈ ו¿ ָים.  ָחל¿ י  ƒפ ל¿  „…‡ מ¿ ן  י‰∆ ֲעל≈  ‰„ָ ב≈ כ¿ּ י‡  ƒ‰ ו¿  ,‰ּ ָבּ  ˙ כ∆ ָלל∆

ב  ים ָלַרע טו… ƒר י ָ‰‡…מ¿ לּו: "‰51ו… ים ַ‰ָלּ ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ר ָבּ מ≈ ָי‰ּו ‡ו… ע¿ ַׁ̆ י¿

ַמר  ים  ƒמ ׂ ָ̆  , ך¿ ׁ∆̆ ח… ל¿ ר  ‡ו… ו¿ ר  ‡ו… ל¿ ך¿  ׁ∆̆ ח… ים  ƒמ ׂ ָ̆ ָרע,  ב  ַלּטו… ו¿

ַמר:             ¡‡ נ∆ ם  י‰∆ ַוֲעל≈ כ);   ,‰ (י˘עי‰  ַמר"  ל¿  ˜ ּוָמ˙ו…  ˜ ָמ˙ו… ל¿

" (מ˘לי ב, י‚).  ך¿ ׁ∆̆ י ח… כ≈ ַ„ר¿ ˙ ב¿ּ כ∆ ר ָלל∆ ׁ∆̆ ˙ י… חו… ים ָ‡ר¿ ƒב "‰ַ52ע…ז¿

ים,  ƒל ַ‰ֲחָכמ ∆̂ כּו ‡≈ ל¿ ? י≈ ׁ̆ פ∆ י ַ‰נ∆ּ ƒל ַנ˙ ח√ ָּ̃ ַּ̇ י‡  ƒ‰ ‰ּוַמ „ ַ̂ י כ≈ ו¿
ַע„  ם  ָ̇ ‡ו… ים  ƒ„ ַלמ¿ּ מ¿ּ ׁ∆̆  ,˙ ו… ׁ̆ ָפ ּ ַ‰נ¿ י  ≈‡ פ¿ רו… ם  ≈‰ ׁ∆̆

ם  ∆‰ ָלּ ׁ∆̆  ˙ ָרעו…  ˙ עו… ≈„ ב¿ּ ים  ƒיר ּƒכ ַ‰ַמּ ו¿ ָב‰.  ך¿ טו… ר∆ ∆„ ל¿ ירּום  ƒז ח¿ ַיּ ׁ∆̆

ָ‡ַמר  ם  י‰∆ ֲעל≈ ם,  ָ̇ ‡ו…  ‡ ַרפ≈ּ ל¿ ָחָכם  ל  ∆̂ ≈‡ ים  ƒכ ל¿ ‰ו… יָנם  ≈‡ ו¿

זּו" (מ˘לי ‡, ז).  ים ָבּ ƒיל ƒו ָמ‰ ּומּוָסר ‡¡ ל…מ…‰: "53ָחכ¿ ׁ¿̆

ב,         ַ‰ּטו… ך¿  ר∆ ּ ∆„  ׂ̆ פ…ּ ¿̇ ƒל ם  ָ̇ ֲ‡ָו ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ ָמּ ַכּ  ׁ̆ י≈

בי‡ורים
מזיק לבריאותו. 50. ‰רעו˙. הדעות והמדות הרעות. 51. ‰וי ‰‡ומרים לרע 
טוב. הוי לכם הרשעים, האומרים על ה״עבודה-זרה״ שהיא טוב, ועל עבודת 
ה׳ שהיא ״טוב״ – אומרים שהיא רע, על המעשים הרעים שיביאו עליהם חושך 
- אומרים שהם אור, ואת המעשים הטובים שה׳ עושה אור למקיימם אינם 
עושים, שמים מר למתוק ומתוק למר. 52. ‰עוזבים ‡רחו˙ יו˘ר. העוזבים 
את הדרך הישרה והנכונה כדי ללכת בדרכים חשוכות ועקלקלות. 53. חכמ‰ 

ומוסר ‡וילים בזו. בתורה ובמוסר הטיפשים פורקי העול מזלזלים.

ט  ַמע≈ ם י¿ ƒ‡ ,ם ָלּ ן ֻכּ כ≈ . 46ו¿ חו… ל¿ ƒֲחַמ˙ מ ָכל מ≈ ¡‡ ‰ נ∆ י∆ ¿‰ ƒַלח ל…‡ י מ∆

 ‡ ≈‰ י¿ ַעט,  מ¿ יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ ַבּ  ‰ ב∆ּ ַיר¿ ו¿  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ ַבּ

ל  ָ̃ ׁ¿̆ ƒָח„ מ ל ‡∆ ָכּ ƒח מ ַּ̃ ƒר י ׁ∆̆ י, ֲ‡ ƒ̃ ל. ֲ‡ָבל ַ‰ָבּ ָ̃ ל¿ ֻ̃ ֲ‡ָכל מ¿ ַ‰ַמּ

 ‰ּ ָין ַ‰ז∆ נ¿ ƒָכע ָליו. ו¿ כ¿ ‡ו… ˜ ל¿ ב ּוָמ˙ו… ֲ‡ָכל ָער≈ ‡ ַ‰ַמּ ≈‰ ָ‰ָר‡ּוי, ָ‡ז י¿

ן ָ‰ֲעָנָו‰  ‚ו… ‰, כ¿ּ ֻרב∆ּ ן מ¿ ∆‰ ח מ≈ ַּ̃ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ׁ̆ ˙: י≈ ּ„ו… ƒמ 47ב¿ּ

ן  ‚ו… ַעט, כ¿ּ ן מ¿ ∆‰ ח מ≈ ַּ̃ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ׁ̆ י≈ ן, ו¿ י‰∆ מ≈ „ו… ˙ ו¿ ׁ∆̆ ַ‰ב…ּ ו¿

ל  ≈̃ ו… ׁ̆ 48 ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ יו… ¿‰ ּƒב ן  ָלכ≈ ּיּו˙.  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ו¿ ָ‰ַעּזּו˙  ו¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ

ל…‡  ו¿ ַח˙  פ¿ ƒי עּוָרּ‰, ל…‡  ׁƒ̆  ‰ ּ„ָ ƒל מ ָכּ ƒח מ ַּ̃ ƒל ם  ƒַני ‡ז¿ ס ַ‰מ…ּ ל∆ פ∆ ב¿ּ

ָב‰. י˙ ַ‰ּטו… ƒל כ¿ ַ̇ יַע ל¿ ּ ƒ‚ַי ‰ ז∆ יף, ָבּ ƒס יו…

 

ל  ּ‚ַ ֻ‰ר¿ ׁ∆̆ ‡ו…  ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ ל¿  ‰ ט∆ נו… עו…  ב¿ ּƒט ׁ∆̆ י  ƒמ ין,  ƒב ָ̇ ו¿ ַ„ע  ּ≈̇
ַ‡ך¿   ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ּוב  ׁ̆ ָל ּבו…  ƒל ל  ∆‡ ן  ּ≈̇ ƒי ל…‡  ו¿ ָרָע‰,   ‰ ּ„ָ ƒמ ב¿ּ  

 ˙ ּ„ו… ƒמ ַעל ב¿ּ ¿‚ ƒי ַ‡ס ו¿ מ¿ ּ ƒי ׁ∆̆ ˙ו…  י‡ ‡ו… ƒב ‰ מ≈ ּ‰ - ז∆ ר ָבּ ב≈ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒי„ מ ƒמ ָּ̇

י  ƒל ח√ ‰ּו‡  ין  ƒּסּור ּ ƒי‰ַ ו¿ ַער  ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ב  ≈‡ ַ‰כ¿ּ ר…ב  ׁ∆̆ מו…  ּוכ¿  .˙ בו… טו…

י  ƒל ח√ ָבּ ׁ∆̆ מו…  ּוכ¿  ; ׁ̆ פ∆ ַ‰נ∆ּ י  ƒל ח√ ם  ≈‰  ˙ ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ ר…ב  ן  כ≈ּ ַ‰ּ‚ּוף, 

ים  ƒל ן ַ‰חו… ƒמ ׁ̆ י≈ ו¿ ˜ ַמר,  ˙ו… ַ‰ָמּ ˜ ו¿ ר ָמ˙ו… ים ַ‰ַמּ ƒֲעמ ַ‰ּ‚ּוף טו…

ב,  ַ‰ּטו… ַמֲ‡ָכל   ‡ נ≈ ו… ׂ̆ ו¿ לו…  ב  ינו… טו… ≈‡ ׁ∆̆ 49 ַמֲ‡ָכל  ל¿  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆

בי‡ורים
46. וכן כולם. שאר מיני המאכלים והתבלינים שבתבשיל כירק ומים ופלפלין, 
צריך  מהן  אחת  שבכל  ״מדות״,  בשם  נקראו  ולכן  במ„ו˙.   .47 ימעט...  אם 
ו˜ל בפלס ‰מ‡זניים. מתבונן  להשתמש במדה הנכונה ובמינון המדויק. 48.̆ 
ביושר שכלו וברוחב הבנתו. 49. ˘‡ינו טוב לו. שאינו בריא לו אלא אדרבה, 

ן,  עו… מ¿ ׁƒ̆  ׂ̆ ַחפ≈ּ מ¿ּ ׁ∆̆ ן  ‡ּוב≈ ר¿ ƒל  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ָר‡ּוי.  ָכּ  ˙ בו… ַ‰ּטו…

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ֲחַמ˙  מ≈  , ‡ו… ¿̂ מו… ינו…  ≈‡ ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿  , ירו… ּƒּוַמכ

ן  ו… ׁ̆ ל¿ ָחר  ב¿ ƒנ ף  ס∆ "כ∆ּ ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ָר‡ּוי.  ָכּ ˙ו…  ‡ו…  ׂ̆ ַחפ≈ּ מ¿

לו…  ם  ל≈ּ ַׁ̆ ל¿ ּוָב‡  רו…  ֲחב≈ ַבּ  ‰ ׁ∆̆ ּנו… ׁ∆̆ י  ƒ59מ  - כ)  י,  (מ˘לי  י˜"  ּ ƒ„ ַ̂

 ˜ ∆„ ∆̂ ל 61ו¿ ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ ˙ ַּ̇ ƒמ‡ֲ יר 60ַבּ ּƒינו… ַמכ ם ‡≈ ƒ‡ ,ל ָ̃ ׁ¿̆ ƒמ ף ב¿ּ ס∆ כ∆ּ

ף  ס∆ יַנ˙ ַ‰כ∆ּ ƒח ב¿ ּƒי 62ב ƒ̃ ינו… ָבּ ≈‡ ׁ∆̆ ל ַ‡ך¿  יר ַ‰כ…ּ ּƒם, ‡ו… ַמכ ƒַני ‡ז¿ ַ‰מ…ּ

י  ּƒכ ף,  ס∆ ַ‰כ∆ּ ו¿ ל  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ ַין  נ¿ ƒע ב¿ּ ָזּ˜  ƒנ  ˙ יו… ¿‰ ƒל ב  רו… ָ̃  ׁ̆ י ƒ‡‰ָ  ‰ ז∆  -

 ˙ חו… ָפּ ח  ַּ̃ ƒי ם  ּ‚ַ ים.  ƒ‚י ּƒ‰ַ64ס ח  ַּ̃ ƒי ו¿ ף  ס∆ כ∆ ב¿ּ ן  ָמ‡≈ 63י¿ ים  ƒָעמ פ¿ ƒל

ים  ׂ ƒ̆ ל ‡ו… ָי ַּ̃ ל ַ‰ ָ̃ ׁ¿̆ ƒח 65מ ַּ̃ ƒי ‡ ָמּ ׁ∆̆ י  ּƒכ , ל ָ‰ָר‡ּוי לו… ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ƒמ

בי‡ורים
לחפ˘ ‰מ„ו˙ ‰טובו˙ כר‡וי. כי כדי לזכות לתורה ולמידות טובות אפשרי 
(ב, ד-ה): ״אם תבקשנה  יעמול על כך, כנאמר במשלי  הדבר רק אם האדם 
הרי  תמצא״,  אלוקים  ודעת  ה׳  יראת  תבין  אז  תחפשנה;  וכמטמונים  ככסף 
שבשביל השגת התורה והחכמה חייבים לבקשם לפחות כבקשת הכסף, וכן 
להוציאו  שיטרח  למי  רק  ועומד  שמור  והוא  שהוטמן  מטמון  כמחפש 
״לא  יגיע אל היעד הרצוי, כאמרם:  – לעולם לא  יתעצל  ממחבואו. אך אם 
יגעתי ומצאתי – אל תאמין״. 59. מי ˘נו˘‰ בחבירו. מלוה התובע את חבירו 
– אם המלוה אינו  והלוה פורע למלוה כסף במשקל  הלוה שיחזיר לו חובו, 
60. ב‡מי˙˙ ‰מ˘˜ל. אם המשקל שבו שוקלים את הכסף מדוייק  מכיר... 
‰מ‡זניים. אם שתי  וˆ„˜   .61 אבני המשקולות.  באמיתת  וכן  מזייף.  ואינו 
אחת  כף  ואין  בשוה  שוה  שמשקלם  וכן  ומאוזנים,  ישרים  המאזניים  כפות 
הוא  מהלוה  שמקבל  הכסף  אם  ‰כסף.  בבחינ˙   .62 מחברתה.  יותר  כבדה 
בקי  ואינו  מאחר  ימ‡ן.   .63 (פסולת).  סיגים  בו  מעורב  שאין  ונקי,  צרוף 
בבחינת הכסף אם הוא כסף נקי ומזוקק או שמא מעורב בו סיגים, הרי יתכן 
שמבלי משים ידחה את הכסף הצרוף והמזוקק וימאן לקחתו, ותחת זה יקח 
את הכסף המעורב עם סיגים. 64. ‰סי‚ים. פסולת הכסף. 65. מ˘˜ל ‰˜ל. 

י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ם  יו… ָכל  ב¿ּ ים  ƒב ׁ¿̆ חו… ו¿ ם,  ָל‰∆ ב  ּטו… ַמ‰  ים  ƒע ¿„ יו… יָנם  ≈‡ ו¿

ָין  נ¿ ƒע‰ָ  ‰ ז∆ ו¿ ם.  י‰∆ מ≈ י¿ ל  ָכּ ים  ƒ‚י ׂ ּƒ̆ ַמ יָנם  ≈‡ ו¿ ָנ‰,  יו… ל¿ ָ‰ע∆ ַמֲעָל‰ 

נו…  רו… ס¿ יר ח∆ ּƒינו… ַמכ ≈‡ ׁ∆̆ ָח„ - 54 ים ‰ּו‡: ָ‰‡∆ ƒָבר ּ י „¿ נ≈ ׁ¿̆ ֲחַמ˙  מ≈

ן  ‡ּוב≈ ר¿ ƒל  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ים,  ּƒנ‚ֻ ַ‰מ¿ ָרָכיו  ¿„ ּƒב ין  ƒח ַמב¿ ינו…  ≈‡ ו¿

ל  ָכּ ˙ו…  ‡ו…  ׂ̆ ַחפ≈ּ י¿ ּלּו  ƒפ‡ֲ  , ירו… ּƒַמכ ינו…  ≈‡ ו¿ ן  עו… מ¿ ׁƒ̆ ל¿  ׂ̆ ַחפ≈ּ ַ‰מ¿

ל…‡  ו¿ לו…  ¿̂ ∆‡  ‡ 55ָיבו… ים  ƒָעמ פ¿ּ  ‰ ָמּ ַכּ י  ּƒכ ‰ּו,  ≈‡ ָ̂ מ¿ ƒי ל…‡  ם  ַ‰ּיו…

י„  ƒמ ָּ̇ ב  ׁ≈̆ ‰ּו‡ חו… ׁ∆̆ י 56 ּƒף-ַעל-פ‡ַ ,‰ּ ן ָ‰ָ‡ָ„ם ַ‰ז∆ ‰ּו; כ≈ּ יר≈ ּƒַיכ

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ יָון  , 57כ≈ּ י‚ו… ׂ ּƒ̆ ב, ל…‡ ַי ‰ ַ‰ּטו… ׂ ≈̆ ׂ̆ ַמֲע ַחפ≈ּ ‰ ּומ¿ ׂ ∆̆ ֲע ַמ‰ ַיּ

 . נו… רו… ס¿ יר ח∆ ּƒַמכ

ב  ׁ≈̆ חו… ו¿  , ּבו…  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ָ‰ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ ַע  ≈„ יו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ ו¿
י‚  ׂ ּƒ̆ ַ‚ם ‰ּו‡ ל…‡ ַי ˙, ו¿ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒמ ח…ז ב¿ּ ¡‡ ל∆ ם ו¿ ∆‰ ‡˙ מ≈ ≈̂ ָל

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ  ׂ̆ ַחפ≈ּ ל¿ ל  ּ ≈̂ ַע ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆ ֲחַמ˙  58מ≈ ר,  ָׁ̆ ַ‰ָיּ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ָיָמיו  ל  ָכּ

בי‡ורים
‡ינו מכיר חסרונו. אדם שחולה ואינו מודע לכך, הרי כל זמן שלא נודע   ̆.54
לו על חוליו - לא ילך לדרוש ברופאים, כמו כן אדם שאינו מכיר בחסרונותיו 
ובדרכיו המגונים, הרי לא יתקן את עצמו מאחר ואינו מודע שזקוק הוא לכך. 
55. יבו‡ ‡ˆלו ול‡ יכיר‰ו. כמה פעמים יעמוד שמעון סמוך לראובן ובכל 
56. ˘‰ו‡ חו˘ב ˙מי„ מ‰  ואינו מכירו.  יזהה אותו מאחר  זאת ראובן לא 
57. כיון  יע˘‰. הוא מתבונן תמיד מה עליו לעשות כדי להשיג את הטוב. 
˘‡ינו מכיר חסרונו. כי בכדי להשיג את הטוב המושלם אפשר רק לאחר 
שעקר והסיר את הרע שבו, בבחינת ׳סור מרע ועשה טוב׳, ולכך כל זמן שאינו 
לא  הרי  המגונות,  ובאורחותיו  הרעות  במידותיו  ואינו מבחין  חסרונו  מכיר 
58. מחמ˙ ˘מ˙עˆל  יעקרם ולא יסירם ממנו וממילא לא ישיג את הטוב. 

שתי  הם  הלשונות 
טובות  אזהרות 
הנה  כי  מאד.  ומועילות 
הוא  במעשים  הפשפוש 
כלל  על  לחקור 
בו,  ולהתבונן  המעשים 
מעשים  בהם  הנמצא 
אשר  יעשו  לא  אשר 
פי  על  הולכים  אינם 
כי כל  וחוקיו,  ה׳  מצוות 
 – מאלה  ימצא  אשר 
אך  העולם.  מן  יבערם 
החקירה  הוא  המשמוש 
אפילו במעשים הטובים 
ולראות  לחקור  עצמם, 
היש בענינם איזה פניה 
(כגון  טובה  לא  אשר 
שבח  להשיג  כוונה 
להרויח  או  מבני-אדם 
ממון) או איזה חלק רע 
(כגון מעשה טוב שעלול 
לצאת ממנו נזק בעתיד 
או שיש בו הפסד לזולת 
שיצטרך  וכדומה) 
חלש  או  הוא  וחזק  הטוב  לבחון  בבגד  כממשמש  זה  והרי  ולבערו.  להסירו 
ובלוי, כן ימשמש במעשיו לבחון תכונתם (ענינם ותוכנם) בתכלית ההבחנה 
(בהבחנה מדוקדקת עד קצה היכולת) עד שישאר (האדם בעל המעשים) זך 

ונקי (ללא פניות וחלקים רעים במעשיו)״.

ָמ˙ו…  ׁ¿̆ ƒנ  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ָ‡ז  ו¿ ּנּו,  מ∆ּ ƒמ ים  ƒ‚י ּƒס‰ַ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒ̃ ‡ל… ‰ ל≈ ָ̃ ּ ָ̃ ֻז רּוָפ‰ ּומ¿ ¿̂

ף  ר≈ ּ…̂ ַל  ‡ ≈̂ ּ ַוי≈ ף,  ס∆ ָכּ ƒמ ים  ƒ‚י ƒס "ָ‰‚ו… 

ים,  ƒ‚י ּƒירּו ַ‰ס ƒס ָיּ ׁ∆̆ י" (מ˘לי כ‰, „) כ¿ּ ƒל כ∆ּ

רּוף. ָ̂ י  ƒל ‰ ַ‰כ¿ּ י∆ ¿‰ ƒז י‡ָ

 

ינו…  ≈‡ ו¿ ָ‰ָ‚יו  נ¿ ƒמ ב¿ּ  ‰ נ∆ּ ַׁ̆ ַ‰מ¿ ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ ו¿
 ‚‰ָ נ¿ ƒמ ב¿ּ ז  ח≈ ‡ו… ָח„  ∆‡ ַמן  ז¿ בּוַע,  ָ̃  

 ‚‰ָ נ¿ ƒו… מ˙ ‡ו… ˜ מ≈ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒָח„ מ ַמן ‡∆ ּוז¿  ‰ ז∆

 ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ָכָכ‰  ו¿ ר,  ַ‡ח≈  ‚‰ָ נ¿ ƒמ ז  ח≈ ‡ו… ו¿

 ı ָחפ≈ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם  ל¿  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ָלם.  עו… ל¿

ל…‡  ּכו… ו¿ ר¿ ַע ַ„ּ ≈„ ינו… יו… ≈‡ יר ו¿ ƒל ע ∆‡ ˙ כ∆ ָלל∆

˙ו…  ‡ו… ים  ƒיכ ƒל ַ‰ּמו… ים  ƒיל ƒב ּׁ¿̆ ‰ַ יר  ּƒַיכ

ַעם  ַפּ ם,  מ≈ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒ69מ ‰ּו‡  ן  ָלכ≈ יָ‰,  ל∆ ≈‡

 ‰ ע∆ ¿̇ ƒי ו¿ ַיֲחז…ר  ו¿ ָח„,  ∆‡ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ך¿  ל≈ י≈ ַ‡ַח˙ 

בי‡ורים
69. מ˘˙ומם. מתבלבל בהליכתו ותועה בדרכו מאחר ואינו מכיר את הדרך 

הסלולה המובילה לעיר.

ל  ָכּ ƒם, מ ƒַני ‡ז¿ מ…ּ ַבּ ׁ∆̆  „ ב≈ ף ַ‰ָכּ ַכּ ף ַבּ ס∆ ַ‰כ∆ּ

ם  ƒ‡ ּלּו ƒי ָטעּו˙. ‡ו… ֲ‡פ י„≈ ƒל ‡ ּלּו ָיבו… ≈‡

ינו…  ≈‡ ם  ƒ‡ ל,  ָ̃ ׁ¿̆ ƒמ ּוב¿ ף  ס∆ כ∆ ב¿ּ י  ƒ̃ ָבּ ‰ּו‡ 

ב  ָער≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ָר‡ּוי, ‡∆ ל ּבו… ָכּ כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒמ

י  ƒ̃ ָבּ ‰ּו‡  ם  ƒ‡ ֲ‡ָבל  ים.  ƒ‚י ƒס ּפו…  ַכס¿ ב¿ּ

ל ּבו…  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒף, ּומ ס∆ ל ּוַבכ∆ּ ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ל - ַבּ כ…ּ ַבּ

ָר‡ּוי  ָכּ ם  ל≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ66מ ‰ּו‡  ָ‡ז   - ָר‡ּוי  ָכּ

 ‰ ָמּ ּ ƒ„ ן  ָלכ≈ ל.  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ַבּ ם  ל≈ ָׁ̆ ו¿ י  ƒ̃ ָנ ף  ס∆ כ∆ּ

י˜  ּ ƒ„ ּ ַ̂ י ַ‰ ּƒָחר, כ ב¿ ƒף נ ס∆ כ∆ י˜ ל¿ ּ ƒ„ ַ̂ ן  ו… ׁ̆ ל¿

ָכל  ו¿ ָ‰ָרע  ו¿ ב  ַ‰ּטו… יר  ּƒכ‰ַ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂

ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ּול¿ ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

‚ּופו…  67ב¿ּ ַח  ר≈ טו…  ˙ יו… ¿‰ ƒל ו¿ ָר‡ּוי,  ָכּ ן  ∆‰ ָבּ

ח…ז  ¡‡ ל∆ ו¿ ּו˙  ׁ̆ פ¿ּ ּƒט‰ַ ַלֲעז…ב  ָמ˙ו…  ָחכ¿ ּוב¿

 ˙ בו… ֲערו… ַּ̇ יר  ƒס‰ָ 68(ז)ּול¿ בּוָנ‰  ּ¿̇ ַבּ

˙ערובו˙  ול‰סיר  ז. 
‰סי‚ים ממנו. ה׳מסילת 
ג)  מבאר  (פרק  ישרים׳ 
בבדיקת  שלבים  שני 
לדחות  א.  המעשים: 
ב.  הרעים.  המעשים 
לזכך המעשים הטובים. 
וז״ל: ״הנה הרוצה לפקח 
הנה  שתים  עצמו,  על 
ההשקפות הצריכות לו: 
מהו  שיתבונן  האחת, 
שיבחר  האמיתי  הטוב 
בו האדם והרע האמיתי 
שינוס ממנו. והשניה, על 
הוא  אשר  המעשים 
הם  אם  לראות  עושה, 
מכלל  או  הטוב  מכלל 
הרע... ודבר זה הודיעונו 
באמרם  ז״ל  חכמינו 
לו  ״נוח  יג):  (ערובין 
יותר  נברא  לאדם שלא 
ועכשיו  משנברא, 

ששני  ותראה  במעשיו״.  ימשמש  לה:  ואמרי  במעשיו;  יפשפש   – שנברא 

בי‡ורים
אבן המשקולת ששוקלים כנגדה בשתי כפות המאזניים, האבן מכאן והכסף 
פחות.              ישקול  הכסף  גם   - הגדולה  במקום  הקטנה  האבן  יקח  ואם  מכאן, 
ב‚ופו   .67 נקי...  כסף  דהיינו  כראוי  תשלום  מקבל  כר‡וי.  מ˘˙לם   .66
יצרו  לכבוש  הרעות,  מידותיו  על  להתגבר  בגופו  להתאמץ  הן  ובחכמ˙ו. 
ולהכניע תאותו, והן להשתמש בחכמתו ולהבחין בשכלו במדות הרעות כדי 
אדם  צריך  טוב  במעשה  גם  ‰סי‚ים.  ˙ערובו˙  ול‰סיר   .68 מתוכו.  לבערן 

לבחון שהמעשה יהיה זך ונקי ושלא יהיה מעורב בו משהו מהרע.

הגאוה  כמדת  רעות 
שמים.  יראת  מונעות 
בל  אפו  כגובה  ״רשע 
ד)  י,  (תהלים  ידרוש״ 
אני  סבור  המתגאה 
ואפסי עוד, ואינו מסוגל 
מלכות  עול  עליו  לקבל 
מדת  כן  שמים. 
מדה  ה׳קשה-עורף׳ 
ועקשן  מאד,  עד  מגונה 
רצונותיו,  פי  על  רק  חי 
דבר  לשמוע  מוכן  ואינו 
אפילו  המפריע  חכמה 
להנחותיו  במעט 

ורצונותיו המוקדמות.
בשלח  בפרשת  ומצינו 
״וילונו העם  טו):  (שמות 
מה  לאמר  משה  על 
ה׳  על  ויצעק  נשתה, 
        - נסהו״  ״ושם  וברש״י  נסהו״,  ושם  ומשפט  חק  לו  שם  שם  עץ...  ה׳  ויורהו 
רחמים  עלינו  בקש  יפה  בלשון  במשה  נמלכו  שלא  ערפו  קשי  וראה  לעם 
ישראל             מכלל  התורה  תובעת  נתלוננו״.  אלא  לשתות  מים  לנו  שיהיה 
ואף           הקב״ה.  על  התלוננות  לכדי  אותם  הביאה  זו  מדה  ׳קשה-עורף׳,  מדת 
מכל          הקב״ה,  נסי  בעיניהם  הכל  וראו  סוף  ים  קריעת  לאחר  מיד  שהיו 
נותנת           וברורה, כי המדה אינה  מקום הקשיות מפריעה להתלמדות פשוטה 
שאפילו                  עצמו,  על  זאת  לראות  יכול  ואדם  רצונותיו.  על  לותר  לו 
מאשר  שונה  להתנהג  עליו  משפיעות  אינם  בעיניו  שראה  ברורים  דברים 

הורגל.
וכמו כן כל המדות כולם מפריעים ליראת שמים. ולכן כדי להשיג יראה חייב 

לעקור מקרבו את מדותיו הרעות. 
ט. ו‡ם ˙˙יר ˜˘ר ‰יר‡‰ יב„לו ממך כל ‰מ„ו˙ ‰טובו˙. מצאנו שיראת 
להשגת  והאמצעי  היסוד  היא   - עצמה  בפני  מצוה  היותה  מלבד   – שמים 

 ׁ̆ י ƒ‡ ל ָכּ י  ּƒל, כ ַלכ…ּ יַע  ƒ„ ‰ו… ׁ̆ ל¿ י≈ ן  ָלכ≈
י  י„≈ ƒל ו…  ׁ̆ ַנפ¿ י‡  ƒב‰ָ ל¿  ‰ ∆̂ ָ‰רו…

ב  ָער≈ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂  ,˙ בו… ַ‰ּטו…  ˙ ּ„ו… ƒמ

י  ּƒכ ,‰ ּ„ָ ƒּומ ‰ ּ„ָ ƒל מ ם ָכּ ƒם ע ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי

ל  ˙ ָכּ ∆̃ ז∆ ח¿ ר ַ‰ַמּ ׁ∆̆ ∆̃ י‡  ƒ‰ ם ּׁ≈̆ ‰ַ ˙‡ַ ר¿ ƒי

יסּו‰ּו  ƒנ כ¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ַלחּוט  ָמ‰  „ו… ו¿  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

רּו  ׁ¿̆ ָ̃ ו¿  ,˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ י  ר≈ חו… ך¿  ˙ו… ל¿

ל  ָכּ י˜  ƒז ַ‰ח¿ ל¿ י˙ו…  ּƒ̇ ח¿ ַ̇ ב¿ּ ים  ƒר ָׁ̆ ¿̃

 ˜ ≈̇ ָנּ ƒ‰ ב¿ּ י  ּƒכ  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡  -  ˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ

ך¿  ָכּ  ,˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ ל  ָכּ לּו  פ¿ּ ƒי ר  ׁ∆̆ ּ ∆̃ ‰ַ

 ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ  ˙ ∆̃ ז∆ ח¿ ַ‰ַמּ י‡  ƒ‰  ‰‡ָ ר¿ ּ ƒי‰ַ

לּו  ¿„ ָבּ ƒי  ,‰‡ָ ר¿ ּ ƒי‰ַ ר  ׁ∆̆ ∆̃ יר  ּƒ̇ ַּ̇ ם  ƒ‡ (ט)ו¿

ן  כ≈ ו¿ י  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ַבּ ן  כ≈ ו¿ ר,  ַ‡ח≈ ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ

ָחָכם:  ‡ ּבו… ָ‡ַמר ‰∆ ≈̂ ּיו… ַעל ַכּ י. ו¿ ƒיע ƒב ר¿ ָבּ

ר ל…‡  ׁ∆̆ ּנּו, ֲ‡ ע∆ ּ ַי‚¿ ּ¿̇ ים  ƒיל ƒס "70ֲעַמל ַ‰כ¿ּ

טו).  י,  (˜‰ל˙  יר"  ƒע ל  ∆‡  ˙ כ∆ ָלל∆ ָיַ„ע 

ים                    ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַעל  מ…ל  ַלח¿  ׁ̆ י≈ ָכך¿  ל¿

ָ„ם  ַלמ¿ּ ל¿  ,‡ ו¿ ָּׁ̆ ‰ַ י  ל≈ ַ‰ב¿ ב¿ּ ים  ƒבּוע ‰ַ71ט¿ּ

ם  ƒַני ‡ז¿ ַ‰מ…ּ ר  ׁ∆̆ י… ו¿ ל  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ  ˜ ∆„ ∆̂

ים,  ƒר ָׁ̆ ים ַ‰י¿ ƒָרכ ּ ם „¿ ˙ ָל‰∆ רו… ‰ו… ף ּול¿ ס∆ יַנ˙ ַ‰כ∆ּ ƒח יָעם ב¿ּ ƒ„ ‰ו… ּול¿

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ‰ ָלּ ƒס 72מ¿ ָחָנ˙ו…  ַ‰ב¿  ˙ ַלּ ƒח ¿̇ ּƒב ָ‰ָ‡ָ„ם  ר…ר  ב¿ ƒי ַמַען  ל¿

‰ּו‡  ו¿ ָב‰,  ַ‰ּטו… ל  ָכּ ם  ָׁ̆ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ן  ׁ≈̆ „ָ ו¿ ַרֲעָנן  ם  ָמ˜ו… ל¿ ‰ּו  י‡≈ ƒב ּ¿̇

‰ּו‡            ו¿ ים,  ׂ ƒ̆ ֲע ַ‰ַמּ ל  ָכּ ף  73סו… ‰ּו‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ם,  ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי

ָ‡ָ„ם,  ל  ָכּ ƒמ ל  ≈‡ ו… ׁ̆ מו…  ׁ¿̆ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ָל‰  ≈‡ ּׁ¿̆ ‰ַ74

 "‰‡ָ ר¿ ƒי ל¿ ם  ƒ‡ י  ּƒכ  , ך¿ ָמּ ƒע מ≈ ל  ≈‡ ׁ…˘ יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰ "ַמ‰  יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

 ‰‡ָ ר¿ ּ ƒ(ח)ַ‰י י  ּƒ̇ ל¿ ּƒב ב  ָׁ̆ ח¿ נ∆  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע ּום  ׁ̆ ין  ≈‡ ו¿ יב),  י,  („ברים 

ָר‰. ‰ו… ַ‰ט¿ּ

‰ט‰ור‰.  ‰יר‡‰  ח. 
יחזקאל׳  ׳אור  בספר 
עו)  עמוד  ומוסר,  (יראה 
יראת  להשיג  כדי  כתב: 
ראשית  חייב  שמים 
הענינים  מנפשו  לעקור 
ליראה.  המפריעים 
ורצונות  תאוות 
מתנגדות  עולם-הזה 
ליראת שמים, וכן מדות 

בי‡ורים
70. עמל ‰כסילים ˙י‚ענו. כסילותם גורם להם עמל המיגען, אשר לא למדו 
דרכי מבואות העיר (ללכת בדרך כבושה, וטורח הרבה) ומתיגע ליכנס דרך 
פחתים ובצעי המים ויגע בטביעות רגליו בבוץ (רש״י). 71. ‰טבועים ב‰בלי 
בהם  שאין  בהבלים  ושרויים  ממש,  בהם  שאין  בדברים  השקועים  ‰˘ו‡. 
73. סוף כל ‰מע˘ים. תכלית כל  72. מסיל‰. דרך סלולה וישרה.  תכלית. 
דבר ככתוב בסוף קהלת: ׳סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו 

שמור כי זה כל האדם׳. 74. ‰˘‡ל‰. הבקשה אשר ה׳ מבקש מכל אדם.

והדעה, והוא מסור בידי 
מסור  יצרו  ואין  יצרו 
שיהא  יתכן  לא  בידו, 
שבין  במצוות  שלם 
ואם  למקום,  אדם 
ידועה  במדה  מקיימן 
שאינו  מפני  רק  הוא 
התנגדות  בהן  פוגש 
המדות  אחת  מטעם 
בהפגשו  אבל  המגונות, 
לא  שלהן  בהתנגשות 
תעמוד יראתו בפניהן״!

 - מתוקנות  מדות  ללא 
אי אפשר להיות שלמים 
אדם  שבין  במצוות  אף 
למקום, ואם אם נראה לעין שמקיים מצוות בשלמות הוא רק מפני שלא בא 

לידי נסיון, ואילו בא לידי נסיון לא היה עומד בו!  
ואין  לתורה  לעלות  אותו  שמכבדים  חרד  דוגמא:  איש״  ה״חזון  לכך  ומביא 
הכיבוד מספיק לו לפי מעלתו ולכן הוא אינו עולה – מידת הכבוד שבו גרמה 

לו לעבור על: ״ועוזבי ה׳ יכלו״ – זה שקורין לו לעלות לתורה ואינו עולה.
האדם הזה מקולקל בשורשו שיצר הרע שופטו וכל עשיית מצוותיו הן פרי 
ההרגל המתאימות לכבודו ולתאוותיו ולהלך חייו, אך נסו לפגוע בו כי אז 

תתהפך הקערה על פיה! 

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ּון  ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿

ל                  ָיכו… ָחָכם  ∆‰  ,˙ ָרעו… ו¿  ˙ בו… טו…

יל  ƒס ַ‰כ¿ּ ו¿  ,˙ בו… טו… ל¿  ˙ ָ‰ָרעו…  ˙ ו… ׂ̆ 75ַלֲע

.˙ ָרעו… ˙ ל¿ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒ76מ ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע

ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒמ ינו…  ≈‡ ו¿ ך¿  ׁ∆̆ ח… ַבּ ך¿  ל≈ ‰ו… ׁ∆̆ י  ƒמ
 ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ∆‡  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ּון  ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿

ן  ‚ו… יו, כ¿ּ ָ̇ ֻכּיו… ל ז¿ ˙ ָכּ ∆„ ַ‡ב∆ּ ‰ ַ‰מ¿ ּ„ָ ƒּבו… מ

ר            ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ב¿ּ  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒ‰ַ77מ

בי‡ורים
75. לע˘ו˙ ‰רעו˙ לטובו˙. להשתמש עם המדות הרעות למטרה טובה, כגון 
הגאוה  במדת  וכן  חכמה׳.  תרבה  סופרים  ל׳קנאת  להשתמש  הקנאה  במדת 
במדת  כגון,  לרעו˙.  טובו˙  מ„ו˙   .76 ה׳׳.  בדרכי  לבו  ל׳ויגבה  להשתמש 
ובמדת אהבה, ישתמש לאהוב את  הרחמנות ישתמש לרחם על האכזרים. 
טובים,  ובמעשים  בתורה  אף שהוא מלא  במע˘יו.  ‰מ˙‚‡‰   .77 הרשעים. 
מכל מקום אסור לו להתגאות בכך, כשכל כוונתו בזה להתגדל ולהשתרר על 

בני אדם. 

ין  ≈‡ ׁ∆̆ ּוכ¿  ,˙ בו… טו…  ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ ָך  מ¿ּ ƒמ

ָר‰  ו… ּ̇ ָך  ָי„¿ ין ב¿ּ ≈‡ ,˙ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒָך מ ָי„¿ ב¿ּ

לּוָי‰  ּ¿̇ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ל  ָכּ י  ּƒ(י)כ  ,˙ וו… ¿̂ ƒּומ

״ותיראן  טובות.  מידות 
האלקים  את  המילדות 
דבר  כאשר  עשו  ולא 
מצרים  מלך  אליהן 
הילדים״  את  ותחיין 

(שמות א, יז). ובמסכת סוטה (יא:) דורשת הגמרא: ״ותחיין את הילדים – תנא 
לא דיין (למילדות) שלא המיתו אותן (את הילדים) אלא שהיו אף מספיקות 
להם מים ומזון״ (ומסייעות להחיותם, דהיינו שהיו מחביאות אותם בבתיהן 

ומגדלות אותם. רש״י).
מסירות נפשן של המילדות מוכיחה בלי ספק על מידותיהן הטובות ועל טוב 
ליבן. מדוע אין התורה מדגישה תכונות אלו? מדוע הזכירה התורה רק את 

יראת האלקים שלהן?
בספר ׳זכרון מאיר׳ מבאר, שמכח מידות טובות לבד לא היו המילדות יכולות 
הם  המלך  צו  הפרת  מתוך  כאלה  נפלאים  מעשים  שעשו.  מה  את  לעשות 
יכול  אלקים  ביראת  שספוג  מי  רק  אדם.  שבכח  ההטבה  מגבול  למעלה 
להתעלות להנהגה כזו ולהתעלם מן הסכנה הגדולה. לפיכך קבעה התורה 
את הגורם האמיתי: ״ותראין המילדות את האלקים״! ולכן - ״ולא עשו כאשר 

דבר אליהן מלך מצרים ותחיין את הילדים״.
נאמר  לא  כאן  גם  בתים״.  להם  ויעש  האלקים  את  המילדות  יראו  כי  ״ויהי 
״כאשר הטיבו עם הילדים״, אלא ״כי יראו״, ללמדך כי השכר של ״ויעש להם 
בתים״ בא עבור היראה.  הן יראו את ה׳ ולפיכך זכו לבתים של תורה ויראה, 
בתי  אמר  חד  ושמואל,  ״רב  (יא):  סוטה  במסכת  כדאיתא  מדה.  כנגד  מדה 
כהונה ולויה – אהרן ומשה. וחד אמר: בתי מלכות – דוד נמי ִמִמְרָים קאתי״. 

י. כי כל ‰˙ור‰ ˙לוי‰ ב˙י˜ון ‰מ„ו˙. כתב הגר״א (באבן שלמה פ״א): ״כל 
עבודת ה׳ תלוי בתיקון המדות, וכל החטאים מושרשים במדות, ועיקר חיות 

האדם הוא להתחזק תמיד בשבירת המדות, ואם לאו למה לו חיים״. 
כתב ה״חזון איש״ זצ״ל (אמונה ובטחון פ״ד אות ה-ו): ״מן המונחים הקיימים 
כי תיקון המדות מתיחס לאלה המצוות שהם בין אדם לחברו, וחובת היראה 
בשביל מצוות שבין אדם למקום יתברך, ומן המונח הזה קיימת הדעה כי יש 
בני אדם שלמים במצוות שבין אדם למקום יתברך וחסרים בתיקון המדות 
אל  לחודר  באמת  קיימת  זו  דעה  אין  אמנם  לחברו.  אדם  בין  רעים  והם 
פנימיות חזיון הזה. כי האמת, זה שמדותיו כברייתן ולא הותקנו על פי המוסר 

ר. ַ‡ח≈ ˙ ל¿ ƒי ר ַ‰ַבּ כ≈ ן, ּומו… מו… ט¿ ַע ַ‰ַמּ ≈„ ינו… יו… ≈‡ , ו¿ י˙ו… ב≈ ב¿ּ

 

 ‰ ּ„ָ ƒָכל מ , ו¿ ּזו… ƒמ ‰ ָנּ ֻׁ̆ יו זו… מ¿ ָ̇ ּ„ו… ƒר…ב מ י ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ ּƒן כ נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰
ָכ‡ן  ו… ל¿ ּ̇ כ¿ ַׁ̆ ַע˙ ָ‰ָ‡ָ„ם, זו… מו… ּ„ַ ˙ פ∆ ר∆ ‰ 81טו… ּ„ָ ƒּומ 

ַחר         ב¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ ָכל  ל¿ עו…  ּ ַסי¿ מ¿ ָ‰ָרע  ר  ∆̂ י≈ ו¿ ָכ‡ן,  ל¿ ו…  ּ̇ כ¿ ַׁ̆ מו… זו…  ו¿

ר,  ָבּ ¿„ ּƒמ ַבּ ך¿  ל≈ ‰ו… ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם  ל¿  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿  .‰ּ ָבּ ׁ∆̆ חּו˙  ‰ַ82ָפּ

 ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ו¿ ים  ƒב ≈‡ ּוז¿ ים  ƒר מ≈ ּונ¿  ˙ ַוֲ‡ָריו… ים  ּƒב ּ„ֻ ּבו…  ים  ƒע ¿‚ ּופו…

ל  ם ָכּ ƒם ע ח≈ ָלּ ƒ‰ יָניו ּול¿ ˜…ַח ע≈ פ¿ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂  ‰ּ ׁ̆ ַ‰ז∆ י ƒ‡‰ָ .ים ƒ̇ י ƒח ׁ¿̆ ַמ

פּו‰ּו  ר¿ ט¿ ƒי ָח„,  ∆‡ ַ‚ע  ר∆ יָניו  ע≈ ים  ƒַיֲעל ם  ƒ‡ ו¿ ָח„,  ∆‡ ו¿ ָח„  ∆‡

ֲ‡ָו‰  ַּ̇ ‰ַ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ ָ‰ָרעו… יו  ָ̇ ּ„ו… ƒמ ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ך¿  ָכּ ים.  ƒ̃ י ּ ƒז ַ‰ַמּ

ּבו…  ƒל ב¿ּ  ˙ לו… ּ ¿‚ ל¿ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ן,  ∆‰ ָבּ  ‡ ≈̂ ַכּיו… ו¿ ַעס  ַ‰ַכּ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ו¿

     ˙ מ∆ ר ָ‰‡¡ ּבו… ‡ו… ּ ƒל ƒר מ ≈̃ ָע ם, י≈ נ≈ ּ¿̃ ַ̇ י¿ ל…‡  ם ו¿ ַעל≈ּ ¿̇ ƒי ם  ƒ‡ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇

י„"  ƒמ ָ̇ י  ּ ƒ„ ¿‚ נ∆ ל¿ י ‰'  ƒ̇ י ּ ƒו ׁƒ̆ 84" ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿  . ך¿ ׁ∆̆ ח…  ׁ̆ ָימ≈ 83ו¿

(˙‰ילים טז, ח).

בי‡ורים
תמיד  שתלך  הגר״א:  פירש  רגליהם״,  בעפר  מתאבק  והוי  לחכמים,  ועד 
אחריהם, כמו שנאמר (משלי י״ג) הולך את חכמים יחכם, ומשלו לחנוני מוכר 
בשמים שנשאר האבק בו. ובפרקי דר״א (פכ״ה) מסיים על משל זה: כך כל מי 
שהולך עם הצדיקים לוקח מדרכיהם וממעשיהם הטובים. ובאדר״נ (ו׳): בזמן 
שתלמיד חכם נכנס לעיר אל תאמר איני צריך לו, אלא לך אצלו. 81. טורפ˙ 
ומושכתו אליה.                דעתו של האדם  ונוטלת את  חוטפת  כל מדה  „ע˙ ‰‡„ם. 
82. ‰פחו˙ ˘ב‰. שיבחר בצד השלילי ביותר שבה. 83. וימ˘ חו˘ך. יהיה 
לבו חשוך מאד. 84. ˘וי˙י ‰' לנ‚„י. תמיד אחשוב כאילו ה׳ עומד נגדי ורואה 
מעשי. ומסיים הפסוק ״כי מימיני בל אמוט״, כי בעבור זה יעמוד מימיני לעזור 

 . נו… לו… ¿̃ ּƒב  „ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒּומ רו…  ל ֲחב≈ ׁ∆̆ נּו˙  ¿‚ ּƒב י„  ƒמ ָּ̇ מו…  ¿̂ ַע  ‰ ַיפ∆ּ 78ּומ¿

 ׁ̆ י≈ ו¿ ח,  ָבּ ֻׁ̆ ן מ¿ ƒַיי י˙  ƒָחב  ‡ ַמל≈ּ מ¿ּ ׁ∆̆ י  ƒמ ‰ ל¿ מ∆ ּ„ו… ׁ̆ ַ‰‰ּו‡  י ƒ‡‰ָ ו¿

ן  ƒי ַ‰ַיּ ל  ָכּ ‡ַב„  י…ּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡ ָטן,  ָ̃ ב  ∆̃ נ∆ י˙  ƒָחב ∆‰ י˙  ּƒ̇ ח¿ ַ̇ ב¿ּ

 ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ ך¿  ָכּ  ; ˙ו… ‡ו… ם  ּ…̇ ס¿ ƒי ל…‡  ם  ƒ‡ ָטן  ָּ̃ ‰ַ ב  ∆̃ ּ נ∆ ַבּ ח  ָבּ ֻׁ̆ ַ‰מ¿

י  ≈„ ַעל-י¿ ל  ַ‰כ…ּ  „ ַ‡ב≈ּ י¿ ָר‰,  ו… ּ̇  ‡ ָמל≈ ‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,‰ּ ַ‰ז∆

ם  ≈‰ ים  ּƒַעט ּומ¿ ָנּ‰.  ּ ¿̃ ַ̇ ל¿  ׁ̆ ָיחּו ל…‡  ם  ƒ‡ ַ‰ז…ּ‡˙  ָ‰ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

מו…  יר, ּוכ¿ ּƒכ‰ַ ים ל¿ ƒין ֲחָכמ ≈‡ ׁ∆̆  ׁ̆ ˙. י≈ מ∆ ים ָ‰‡¡ ƒיר ּƒכ ָלם ַ‰ַמּ עו… ָבּ

ל…‡  ך¿  ָכּ ם,  ֻסָלּ ב¿ּ  ˙ ַלֲעלו… ל  ָיכו… ָליו  ַר‚¿ י  ּ≈̇ ׁ¿̆ טּוַע  ָּ̃ ‰ַ ין  ≈‡ ׁ∆̆

‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ בּוָנ‰.  ּ¿̇ ּבו…  ין  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿  ˙‚ַ ר≈ ַמ„¿ ב¿ּ  ‰ ַיֲעל∆

ל  ָכּ ים  ׂ ƒ̆ ָיּ ׁ∆̆ ַע„  עּוָריו  נ¿ּ ƒמ ָלם  ָ‰עו… ֲ‡ַו˙  ַ̇ ב¿ּ ע  ַבּ ט¿ ƒנ ו¿ ָחָכם, 

ל  ּ‚ַ י ֻ‰ר¿ ּƒרו… ָ‰ַרע, כ ¿̂ ƒן י ˆו… ˙ ר¿ ו… ׂ̆ ַלֲע ֲ‡ָו˙ו… ו¿ ַּ̇ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ָמ˙ו… ל¿ ָחכ¿

 , ו… ׁ̆ ַנפ¿ ב¿ּ ים  ƒבּוע ¿̃ ם  ≈‰ ׁ∆̆ ַע„  ים  ƒָרע‰ָ ים  ׂ ƒ̆ ֲע ַמּ ַבּ עּוָריו  נ¿ּ ƒמ

ׁ̆ ּבו…  ּ י≈ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ˙. ו¿ ׁ̆ ָ‰ֲעו…נו… ח ָי˜ּו ַפּ ƒט 79מ ל≈ ָמּ ƒ‰ ‡…„ ל¿ ‰ לו… מ¿ ׁ∆̆ ָ̃ ו¿

ים, ַ‡ך¿ ל…‡ ָ‰ָי‰  ƒב ים טו… ƒָרכ ¿„ ּƒך¿ ב יל≈ ı ל≈ ַ‚ם ָחפ≈ יר ו¿ ּƒכ‰ַ ָמ‰ ל¿ ָחכ¿

ים,  ƒר ָׁ̆ ים ַ‰י¿ ƒָרכ ּ ¿„‰ַ ָמ‰ ו¿ ם ַ‰ָחכ¿ ∆‰ מ…ַע מ≈ ׁ¿̆ ƒים ל ƒל ַ‰ֲחָכמ ∆̂ ≈‡80

ן  מו… ׁ̆ לו… ַמט¿ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ ‰ ל¿ מ∆ „ו… ים. ו¿ ּƒכ ַׁ̆ ַמֲח ך¿ ב¿ּ ל≈ ך¿ ‰ו… ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒּומ

בי‡ורים
78. ומיפ‰ עˆמו ˙מי„ ב‚נו˙ ˘ל חברו. עורך מעשיו הטובים וחכמתו למול 
מעשי חבירו או חכמתו כדי שמתוך כך יראה שהוא מכובד וחבירו בזוי, נמצא 
מתפאר בחסרונותיו של חברו ובסכלותו, וזהו ״מתכבד בקלון חברו״, שעל ידי 
השוואה זו מכבד את עצמו בגנות חברו. 79. מפח י˜ו˘. ממלכודת המוקש 
של רשת העוונות. 80. ‡ˆל ‰חכמים. במסכת אבות (א, ד): ״יהי ביתך בית 

יַע  ּ ƒ‚ַי ָניו, ו¿ ס ָבּ נ≈ יַפר¿ ƒל ו כ≈ּ ַכל¿ ך¿ ַ‰ּלּוַח י¿ ו… ּ̇ ƒיו, ּומ ָ̇ בו… חו… ָרָכיו ו¿ ¿̂ ּו

י  ּיּור≈ ƒ̂ רּו ּבו…  ּ י¿ ַ̂ ים י¿ ƒיל ƒס ב ָ‰ָ‡ָ„ם: ַ‰כ¿ּ ך¿ ל≈ ָל‰. ָכּ „ו… ּ ¿‚ ˙ ל∆ ע∆ ˙ו… ל¿

ם  ָבּ ƒּו ל‡ יַמל¿ּ ƒן, ו ל 92ָוָ‡ו∆ ב∆ י ‰∆ ≈̃ ּו ּ̃ ƒבּו ָעָליו ח ּ¿̇ כ¿ ƒי ר, ו¿ ∆̃ ׁ∆̆ ל ו¿ ב∆ ∆‰

ב  ַּ̇ כ¿ ƒם מ ָבּ ƒבּו ַעל ל ּ¿̇ כ¿ ƒי ים  ƒיל ּƒכ ׂ ¿̆ ַ‰ַמּ ו¿ י˜;  ƒָור ל  ב∆ ∆‰ ˙ בו… ָׁ̆ ַמֲח

˙, ַע„  ּ„ו… ּƒַמ˙ ַ‰מ ָחכ¿ ˙ ו¿ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ ‰ַ „ סו… ‰ּו‡ י¿ ׁ∆̆ ים,  ƒ‰…ל ¡‡

ַנ˙  ָוּ ַכּ  ‰ ָ̇ ָ‰י¿  ‰ ָלז∆ ו¿ יַע.  ƒ̃ ָ‰ָר ז…ַ‰ר  כ¿ּ ם  ָ̇ ו… ׁ̆ ַנפ¿ ירּו  ƒ‰ ַיז¿ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

ם ַעל לּוַח  ב≈ ¿̇ ָכּ יָך,  ∆̇ ע… ב¿ּ ¿̂ ם ַעל ‡∆ ר≈ ׁ¿̆ ָ̃ 93" : רו… ָ‡מ¿ ב¿ּ ל…מ…‰  ׁ¿̆

ָך" (מ˘לי ז, ‚).  ב∆ּ ƒל

ַזך¿  ם  ƒ‡ ָנַער,  ר  ַנכ∆ּ ¿̇ ƒי ַמֲעָלָליו  ב¿ּ ם  ּ‚ַ94" ל…מ…‰:  ׁ¿̆ ָ‡ַמר   „ עו…
ַעל  ַמר  ¡‡ נ∆ סּו˜  ַ‰ָפּ  ‰ ז∆ י‡).  כ,  (˘ם   " לו… ע√ ָפּ ר  ָׁ̆ ָי ם  ƒ‡ ו¿  

מו…  כ¿ּ ם.  י‰∆ ≈̇ ּ„ו… ƒמ ר  ָכּ ƒנ ם  י‰∆ עּור≈ נ¿ּ ƒמ י  ּƒ95כ ים,  ƒָער ַ‰נ¿ּ ָחַנ˙  ַ‰ב¿

ם  ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒּומ ,˙ ׁ∆̆ ˙ ב…ּ ּ„ַ ƒם מ ∆‰ ‰ ָבּ ∆‡ ר¿ ƒים נ ƒָער ˙ ַ‰נ¿ּ ָ̂ ¿̃ ƒמ ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ ׁ∆̆

ל  ים ‡∆ ƒט ם נו… ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒָו‰, ּומ‡ֲ ַּ̇ ל ַ‰ ים ‡∆ ƒט ם נו… ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒַעּזּו˙, ּומ‰ָ -

בי‡ורים
בהם  להתבונן  לבך  שים  ‡ˆבעו˙יך.  על  ˜˘רם   .93 ושקר.  עמל  ו‡ון.   .92
י˙נכר  במעלליו  ‚ם   .94 לבך.  במחשבות  היטב  לזכרם  אותם  וחקוק  תמיד, 
בהתנהגותו.                     הוא  תמים  והאם  טהור  האם  להכיר  ניתן  בנערותו  כבר  נער. 
95. כי מנעורי‰ם נכר מ„ו˙י‰ם. במסכת ברכות (מח.) מביאה הגמרא מאמר 
השגור בפי הבריות: ״בוצין בוצין מקטפיה ידיע״, פירוש, כל דלעת ודלעת כבר 
בקטנותה לפי השרף היוצא ממנה בשעת חניטה, ניתן להכיר את איכות הפרי 
כיצד  לדעת  ניתן  בקטנותם  ממעשיהם  אדם  בבני  כן  וכמו  טוב,  יהיה  אם 

יתנהגו לכשיגדלו.

ָ‡ר   ּׁ¿̆ ƒמ ׁ̆ ָמ˙ו… ַחָלּ ָחכ¿ ‚ּופו… ּוב¿ ַל„ ‰ּו‡ ב¿ּ ּנו… ׁ∆̆ ָע‰  ָׁ̆ ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ
ם  ָ„ם ‰≈ ל¿ ָוּ ƒ‰ ם יו… ˙ 86ב¿ּ ּיו… ƒר ל ַ‰ב¿ּ י ָכּ ּƒכ ,˙ ּיו… ƒר ל ‰ַ85ב¿ּ ָכּ

יך¿  ƒר ָ̂ ָמם, 87ֲ‡ָבל ָ‰ָ‡ָ„ם  ¿̂ ַע ים ל¿ ƒע ּ ַסי¿ ים ּומ¿ ƒל כ¿ ‡ו… ים ו¿ ƒכ ל¿ ‰ו…

ָמ˙ו…                ׁ¿̆ ƒנ ל¿ ּון  ּ̃ ּƒ̇ ר  ≈̇ יו… יך¿  ƒר ָ̂ ן  ַ‚ם-כ≈ּ ו¿  , ‚ּופו… ב¿ּ ל  „ו… ּ‚ָ ט…ַרח 

ָ‰ָ‡ָ„ם  י  ּƒכ ים,  ƒב טו… ים  ƒָרכ ּ ¿„ ין  ƒב‰ָ ּול¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿ ן  ּ≈̃ ַ̇ 88ל¿

 ‰ מ∆ 90ּ„ו… ּבו…  ƒל ַ‡ך¿  ָמ‰,  ≈‰ ב¿ ּƒכ  ‚ ≈‰ 89נו…  „ ַלמ≈ּ מ¿ ל…‡  ב¿ּ ˙ו…  ָלּ ƒח ¿̇ ּƒב

 - ׁ̆ פ≈ּ ƒַי„ ט ּ‰ ב¿ּ ם ַ‰ּלּוַח ַ‰ז∆ ƒ‡ ,ב ָעָליו ּ…̇ כ¿ ƒּו‡ מּוָכן ל‰ ׁ∆̆ לּוַח  ל¿

 ‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י ל ו¿ ≈̃ ל¿ ַ̃ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ ים ַע„  ƒי ‰ֲ91ָבל טּוט≈ ר¿ ׂ ƒ̆ ט ָעָליו  ט≈ ר¿ ׂ ַ̆ י¿

ָיָניו  נ¿ ƒע ר  ∆„ ס≈ ָעָליו  ב  ּ…̇ כ¿ ƒי ָחָכם  ∆‰ ֲ‡ָבל   ,„ עו…  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ּבו… 

בי‡ורים
לי ולא אהיה נוטה לנפול. (מצודת דוד). 85. ‰בריו˙. בעלי חיים. 86. ביום 
‰ול„ם ‰ם ‰ולכים. במסכת בבא קמא (סה:) אמר רבא: שור בן יומו (ביום 
שנולד, הרי הוא כבר) קרוי שור, איל בן יומו קרוי איל. והכוונה שעגל משעה 
ובדעתו.                  במהלכו  במאכלו,  עניניו,  בכל  גדול  שור  כמו  הוא  הרי  שנולד 
גדול  טורח  יש  כשנולד  האדם  כלומר,  ‚„ול.  טורח  ˆריך  ‰‡„ם  ‡בל   .87
להוריו בטיפול גופו ובגידולו. 88. ל˙˜ן ‰חכמ‰. ללמדו דרך הישר ולעלות 
במדרגות החכמה. 89. נו‰‚ כב‰מ‰. כאמור בפסוק (בראשית ח, כא) ״כי יצר 
לב האדם רע מנעוריו״. פירוש, כי הרצונות של לב האדם הם רעים מילדותו, 
מהרגע שנולד. ובאיוב (יא, יב) ״ועיר פרא אדם יולד״, ופירש ה׳מצודת דוד׳, כי 
כל אדם כאשר יולד הוא כעיר פרא מבלי חכמה, וכאשר יכין לבו הנה ישכיל. 
90. „ומ‰ ללוח ˘‰ו‡ מוכן לכ˙וב עליו. באבות (ד, כ): ״אלישע בן אבויה 
ניר חדש...״ כשם שדיו  על  לדיו כתובה  דומה,  הוא  ילד למה  אומר, הלומד 
הכתובה על ניר חדש - שעדיין לא כתבו בו - הדיו נבלע ונדבק בו היטב, ואינו 
נמחק לעולם, כמו כן הלומד בעודו צעיר כאשר עדיין לא נחקקו במוחו ענייני 
משתכח.                ואינו  היטב  בו  נחקק  לימודו  לקבל,  פנויים  וליבו  ודעתו  העולם, 

91. ‰בלים. דברים שאין בהם ממש.

שאז  הזה,  והדיבוק 
כשיהיה זמנה להתפרש, 
מכל  לגמרי  תתפרש 
הולך  הוא  ואם  וכל. 
בדרך טוב, הוא מרחיקה 
מעצמו. והנה בזמן הזה, 
הערלה,  הרחק  שהוא 
הוא  מפיו  היוצא  ההבל 
אחרא  סיטרא  מכניע 
גדולה,  שבירה  ושוברה 
וממשיך הכח של  וחוזר 
שקיבל  התורה 
שנולד.  קודם  בראשונה 
לקבל  שהשלים  וכיון 
לו לעשות,  יש  אז  הכח, 
ולכן הוא חייב במצוות.

מ„ו˙.  ספר  ז‰  י‚. 
ירוחם  רבי  המשגיח 
זצ״ל  ליבוביץ  הלוי 
ממיר כתב (ד״ת ד, לט): 
מאדמו״ר  שמעתי  ״פעם 
על  זצ״ל  מקלם  הסבא 
נזכר  לא  השאלה מדוע 
כל  בתורה  בפירוש 
הענין והחומר של מידות [וכבר עמד על זה רבי חיים ויטאל בשערי קדושה 
ח״א שער ב]. ואם כי מידת הגאוה אמנם נזכרת בתורה, כנאמר ״ורם לבבך 
וגו׳ ״ (דברים ח, יד) ועוד כאלה, אולם מידות הכעס והקנאה וכד׳, אשר הינם 

ים  ƒ̃ ָּ̇ ע¿ 98נ∆ יָנם  ≈‡ ָנ‰  ¿̃ ּ ƒז‰ַ י  ימ≈ ּƒב ֲ‡ָבל 

י  ימ≈ ּƒב ם  ∆‰ ָבּ ָ‰יּו  ּׁ∆̆  ‰ ַמּ ƒמ ל  ַ̃ ב¿ּ

ף,  ס∆ כ∆ּ ַטס  ל¿ ים  ƒמ ּ„ו… ם  ≈‰ ו¿ ֲחרּו˙.  ַ‰ַבּ

 ‰ ֲחֻלָ„ּ ָל‰  ע¡ ∆‰ ו¿ ע  ַ̃ ר¿ ַּ̃ ַבּ ָטמּון  ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

˙ו…  יך¿ ‡ו… ƒר ָ̂  , ָמָנ˙ו… ַ‰ט¿ ך¿  ‡…ר∆ 99ב¿ּ ָעָב‰ 

ַע„   ‰ ָ̃ י ƒר מ¿ ַ‡ַחר   ‰ ָ̃ י ƒר 100מ¿ ף  ס∆ ַ‰כ∆ּ

ך¿  ָכּ  .‰ ∆‡ ַ‰ָנּ ‰ּו  ≈‡ ַמר¿ ל¿ ף  ס∆ ַ‰כ∆ּ ּוב  ׁ̆ ָיּ ׁ∆̆

 , ָ‰‚ו… נ¿ ƒּכו… ּומ ר¿ י ַ„ּ ƒפ ר ָ‰ַלך¿ ל¿ ׁ∆̆ ָ‰ָ‡ָ„ם ֲ‡

 ,˙ רּועו… ּ¿‚‰ַ  ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ י  ≈̃ מ¿ ƒע ב¿ּ ע  ַ̃ ׁ¿̆ ƒנ ו¿

ין  ב≈ּ יל  ּ ƒ„ ַ‰ב¿ 101ל¿ לו…  כ¿ ׂ ƒ̆  § ט̆… ל¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂

יל  ּ ƒ‚ ַ‰ר¿ ּול¿ ר  ‰ו… ַ‰ָטּ ין  ּוב≈  ‡ מ≈ ַ‰ָטּ

 ˙ בּועו… ˙ ט¿ ּ„ו… ּƒיּו ַ‰מ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ָ„‰ ַע„  ֲעבו… ַבּ

. ּבו… ƒל ˙ ב¿ּ ּורו… ׁ̆ ¿̃ ּו

ם  ַּ̇ ח¿ נ∆ ו¿ ב  ַּ̇ כ¿ ƒנ  ˙ ּ„ו… ƒמ ר  פ∆ ס≈  ‰ (י‚)ז∆

בי‡ורים
טמון  שהיה  הזמן  מריבוי  ‰טמנ˙ו.  ב‡ורך   .99 משתנים.  נע˙˜ים.   .98
באדמה. 100. מרי˜‰. שפשוף וניקוי לסלק כל מה שנדבק בו. 101. ל‰ב„יל. 

לדעת לחלק. 

 ˙ ּ„ו… ƒמ ל  ָכּ י  ּƒכ ַ„ע,  ו¿  .˙ בו… טו…  ˙ ַמֲעלו…

י  ימ≈ ּƒב ּבו…   ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ָ‰ָ‡ָ„ם 

י  ימ≈ ּƒב ָ‰יּו  ם  ≈‰ נּו˙,  ¿̃ ּ ƒז‰ַ ו¿ ֲחרּו˙  ַ‰ַבּ

ַמן ַ‰‰ּו‡  ּ ז¿ ַבּ ֲחרּו˙, ַ‡ך¿  ַּׁ̆ ‰ַ ו¿ „ּו˙  ל¿ ַ‰ַיּ

יָ‡ם  ƒַלֲ‰ב ם ו¿ ָ̇ ‡ו… ַ‰ר¿ ַח ל¿ ל…‡ ָ‰ָי‰ ּבו… כ…ּ

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ƒָער ַ‰נ¿ּ 96ו¿  .‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ‰ַמּ י  י„≈ ƒל

ּיּוַכל  ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ לּו˙, ‡∆ ם ַנב¿ י‰∆ ָל‰ ֲעל≈ ¿„ ּ‚ָ

ָב‰,  ך¿ ַ‰ּטו… ר∆ ּ ל ַ‰„∆ ם ‡∆ ָ̃ י ּƒ̇ ַ‰ע¿ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿

ַח  ם כ…ּ ∆‰ ין ָבּ ≈‡ ל, ו¿ ב≈ּ ַ̃ ם ל¿ ַח ָל‰∆ י נו… ּƒ(י‡)כ

ַי„  ַח˙  ַּ̇ ƒמ ר…ַח  ב¿ ƒל ו¿  ˙‡ ≈̂ ָל ָמ‰  ָחכ¿ ו¿

ל,  ב…ּ ס¿ ƒל ים  ƒיכ ƒר ¿̂ ם  ≈‰ 97(יב)ו¿ ר,  ַיס≈ּ ַ‰מ¿

ל˜בל.  ל‰ם  נוח  כי  י‡. 
על הפסוק (משלי יג, כד) 
מוסר״,  שחרו  ״ואוהבו 
דוד׳:  ה׳מצודת  ביאר 
מייסרו  בנו  את  האוהב 
בעת השחר, רוצה לומר 
יוכל  עת  בילדותו, 
אשר  לכל  לנטותו 

יחפוץ.
(שער  השל״ה  כתב 
אות  האותיות 
והמשילו  דרך-ארץ): 
בעוד  לנטיעה  זה  דבר 
שהיא ילדה יוכל האדם 
כפי  ולישרה  לנטותה 
נתגדל  אם  אבל  רצונו, 
אי  בעקמימות  האילן 
לישרו  לו  אפשר 

אחר-כך, כן משפט הנער.
ובתחילה,  כתב:  להרמח״ל  חיים׳  עץ  ׳דרך  בספר  לסבול.  ˆריכים  ו‰ם  יב. 
הפנימית,  הערלה  אך  ימים.  שמונה  אחר  אותה  בגוף, מעבירים  כשהערלה 
שהיא ערלת הלב, אינה סרה אלא לאחר שלוש עשרה שנים ויום אחד, ולכן 
כל אותו הזמן הוא פטור מן המצוות. ועם כל זה באותו הזמן צריך לייסרו, 
פורשת  היא  ואז  היטב,  ממנו  הערלה  לו שתפרד  גורם  שזה  כמו שאמרתי, 
ממנו לגמרי בזמן המוכן כנאמר למעלה, ועל כן אמר ״ירחיקנה ממנו״, ולא 
אמר ״יסירנה ממנו״, כי אין זה להסירה, כי אם בזמנה תסור...והנה כן הדבר 
הקשר  מן  להרחיקה  כדי  חיבוט  וצריך  בו,  קשורה  האולת  כי  בנער,  הזה 

בי‡ורים
96. ו‰נערים. הצעירים אף אם גבר עליהם טבע הרע עדיין אפשר... 97. ו‰ם 
ˆריכים לסבול. את דברי המייסר, מאחר ואין בהם עדיין כח וחכמה לברוח 

מתחת ידיו, ועוד שאז עדיין נפשם רכה ונוחה לקבל דברי מוסר. 
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י               ƒל כ¿ּ ח  ַ̃ ו¿ מּוָסר  ַמע  ׁ¿̆ ן  ָלכ≈ ‡ּוָמ‰.  מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע יּוַכל 

           ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ  ,‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇  ‡ ֲ‰לו… יָך.  ∆̇ ּ„ו… ƒמ ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ ָך  ָי„¿ ב¿ּ ָך  ¿̇ נּו ֻ‡ָמּ

ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ו¿  ,˙ לו… „ו… ּו‚¿  ˙ ַטּנו… ¿̃  ,˙ עו… ב¿ּ ַמט¿ י  ינ≈ ƒמ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ לו… 

ַ„ע  ּ י≈ ׁ∆̆ ַע„  ַ‡ַח˙,  ָכל  ב¿ּ  ˙ נו… ¿̃ ּ ƒל ַמ‰  ַ„ע  י≈ ל…‡  ָים,  ו¿ ָׁ̆ ו¿ ם  ָכּ ר¿ ע∆

ַע             ב≈ּ ַמט¿  ‰ יז∆ ≈‡ יַ„ע  ל≈ יך¿  ƒר ָ̂ ַ‚ם  ו¿ ַע.  ב≈ּ ַמט¿ ל  ָכּ ל  ׁ∆̆ ך¿  ר∆ ע≈

˜…ל  ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ ַ‡ַחר  יָ‡ּ‰.  ƒ̂ ‰ו… ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ 102 יָ‰  ָעל∆ ָ‚ַזר  ו¿ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ַסל  ָפּ

ַ‡ַח˙            ָכל  ב¿ּ ח  ַּ̃ ƒל ַ„ע  י≈ ָ‡ז   ,‰ָ כ∆ ַיַער¿ ו¿ ַע  ב≈ּ ּוַמט¿ ַע   ב≈ּ ַמט¿ ל  ָכּ

 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ַזר  ּ‚ָ ׁ∆̆ ַע  ב≈ּ ַמט¿ ּוב¿  ,‰ ו∆ ָׁ̆ ך¿  ר∆ ע≈ 103ב¿ּ ָרָכיו  ¿̂

ס.  נ≈ ָּ̃ ƒי  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע 104ב¿ּ  ‡ ָלּ יָ‡ּ‰ ‡∆ ƒ̂ יו…  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ר  ָזּ‰≈ ƒי יָ‡ּ‰  ƒ̂ ‰ו… ל¿

ַע               ב≈ּ ּוַמט¿ ַע  ב≈ּ ַמט¿ ָכל  ב¿ּ יַע  ּ ƒ‚ַמ  ׁ̆ י ƒ‡‰ָ  ‰ּ ז∆ ׁ∆̆  ,‡ ָ̂ מ¿ ƒנ

ל…‡           ו¿ ˜…ל  ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ׁ̆ פ≈ּ ּƒט‰ַ ֲ‡ָבל  ָח‰.  מ¿ ׂ ƒ̆ ּול¿ ָב‰  טו… ל¿

    ‰ ז∆ יַע  ּ ƒ‚ ַיּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡  , ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ַסל  ָפּ ּׁ∆̆ ַמ‰  י‡  ƒ̂ יו… ו¿  , יך¿ ƒַיֲער

ל. „ו… ּ‚ָ ˜ּ ז≈ ∆‰ ל¿

ָך,  ב¿ּ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ר…ב  ַעל  ל  ָׁ̆ מ¿ ƒנ  ‰ּ ַ‰ז∆ ל  ָׁ̆ ַ‰ָמּ ח  ַ̃ י,  ƒנ ב¿ּ  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ס  ל∆ פ∆ ‰ 105ב¿ּ ּ„ָ ƒּומ ‰ ּ„ָ ƒל מ ˜…ל ָכּ ׁ¿̆ ƒ̇ ˙, ו¿ ַטּנו… ¿̃ ˙ ּו לו… „ו… ּ ¿‚

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ַ„ע  ≈̇ ו¿  ,‰ ּ„ָ ƒּומ  ‰ ּ„ָ ƒמ ל  ָכּ ך¿  ר∆ ע≈ ַ„ע  ּ≈̇ ׁ∆̆ ַע„  ָך,  ¿̇ ָמ ָחכ¿

ל…‡  ָך ו¿ ‰ ב¿ּ ָר‡∆ ‡ י≈ ל…ּ ׁ∆̆ ם  ∆‰ ר ָבּ ָזּ‰≈ ƒ‰ ל ל¿ „ו… ך¿ ַ‰ָ‚ּ ל∆ ַסל ַ‰מ∆ּ ר ָפּ ׁ∆̆ ‡ֲ

בי‡ורים
בה.               יסחרו  ולא  זו  מטבע  יקבלו  שלא  המלך  שציוה  ל‰וˆי‡‰.  ˘ל‡   .102

103. בערך ˘ו‰. למטבע. 104. בענין. באופן. 105. בפלס. ביושר. 

ַע˙,  „ ָלָ‡ָ„ם ַ„ּ ַלמ≈ּ ָמ‰ ל¿ ַע˙ ַ‰ָחכ¿ ַטַבּ ב¿ּ

י  ƒל כ¿ ƒל ׁ̆ י ƒ‡ ל ָכּ י  י„≈ ּƒב  ‰ ז∆ ר  פ∆ ˙ ס≈ יו… ¿‰ ƒל

יו  ָ̇ ּ„ו… ƒמ כו…  ו… ּ̇ ƒמ ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ נּו˙  ֻ‡ָמּ

י  ל≈ כ¿ּ ָי„ו…  ב¿ּ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ן  ָ‰ֻ‡ָמּ י  ּƒכ יו,  ׂ ָ̆ ּוַמֲע

 , ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע יּוַכל  נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ

ל…‡  נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ י  ל≈ כ¿ּ ָי„ו…  ב¿ּ ין  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ ֲ‡ָבל 

היסודיים שבמידות, לא 
נזכרו כלל בתורה?

בתירוץ  דבריו  והיו 
של  במשל  השאלה, 
לא  כמובן  אשר  חייט, 
אומן  הוא  אחד  כל 
ולהיות  זה  במקצוע 
להתלמד  צריכים  חייט 
ואפילו  דברים,  בכמה 
ואיך  המחט  לאחוז  איך 

לחייט  בד  מביא  אשר  אדם  והנה  ללמוד.  צריכים  בבד  המחט  את  לתחוב 
לתפור לו בגד, הלא יאמר לו בקצרה, הנה הבד ותפור לי בגד כפי מידתי, ולא 
יאריך להגיד לו לחייט כי יקח מחט וכי יאחוז אותו ביד ימינו וכי יאחוז אותו 
רחוקות  ולא  סמוכות  בתפירות  בהבד  המחט  את  יתחוב  וכי  ישר  באופן 
הלא  לו:  באמור  מפניו,  יגרשנו  הלא  איתו  ידבר  ככה  אם  כי  לזה.  וכדומה 
לחייט באת ולא לסנדלר, עליך רק להגיד לי איזה בגד אתה רוצה, ואני כבר 

אעשה מה שצריך לעשיית הבגד, כי חייט אני!
שטיק  (=א  ׳מלאכה׳  לישראל  הביא  הוא  ברוך  הקדוש  בעניננו.  הוא  וככה 
הוא:  ברוך  הקדוש  אמר  ה׳מלאכה׳?  ומהי  כתיקונה.  לעשותה  ארבייט) 
מי  מחפש  שאני  ה׳מלאכה׳  זוהי  ו)  יט,  (שמות  קדוש״  וגוי  כהנים  ״ממלכת 
כדי לעשות  כי  ודאי  ישראל  הבינו  לה?  ויעשנה. האתם מקבלים  שיקבלנה 
תנאים  וישנם  גדול,  אומן  ואף  אומן,  מקודם  להיות  צריכים  כזו  מלאכה 
המכשירים את האדם לאומנות זאת ה׳מלאכה׳ – ללא כעס, ללא גאוה, ללא 

כל המידות הרעות הרבות למיניהם.
ועל זה באה תשובתם: ״ויאמרו כל אשר דיבר ה׳ נעשה״ (שם שם, ח). מקבלים 
אנחנו לעשות ה׳מלאכה׳ של ״ממלכת כהנים וגוי קדוש״, ויודעים אנו ודאי את 
לזו  קודמות  אשר  המידות  הכנת  כל  המלאכה,  זו  בעשיית  הקשור  כל 
אומנות  בגד ללא  כמו תפירות  זה  הנה  תיקון המידות  בלעדי  כי  המלאכה, 
החייטות, ללא המחט והחוטים, וכל שאר הכלים המכשירים פעולת התפירה.
וזהו הענין אשר לא נזכרו בתורה עניני המידות ולא באה כל אזהרה עליהן, 
כי כל התורה וכל דיניה מיוסדות עליהן, שהרי הן הכלים לכל מעשה התורה, 

וכשמקבלים את התורה – ודאי כרוכות עמה כל המידות״. עכ״ד.  

זקוק לשלשת אלו, כי אין 
ולפי  שוים  הזמנים  כל 
מצבו באותה העת צריך 
מסוגי  באחד  להשתמש 
יצר-הרע,  כנגד  היראה 
הרוממות  יראת  אמנם 
וכלשון  מכולם,  גדולה 
מיסודי  (פ״ב  הרמב״ם 
התורה ה״ב): ״והיאך היא 
ויראתו,  לאהבתו  הדרך 
האדם  שיתבונן  בשעה 
במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהם חכמתו שאין לה ערך ולא קץ, 
הגדול...  השם  לידע  גדולה  תאוה  ומתאוה  ומפאר  ומשבח  אוהב  הוא  מיד 
ויודע  ויפחד  וירא  לאחוריו  נרתע  הוא  מיד  עצמן  האלו  בדברים  וכשמחשב 

שהוא בריה קטנה שפלה אפלה עומד בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות...״

 ˙‡ַ ר¿ ƒי: "8י ל≈ ׁ¿̆ ƒמ יל ב¿ּ ƒח ¿̇ ƒ‰ ן כ≈ ו¿ ם.  ּׁ≈̆ ‰ַ

ם:  ּ ַסי≈ ַע˙: (מ˘לי ‡, ז), ּומ¿ י˙ ָ„ּ ׁƒ̆ ‡ ‰' ר≈

ל" (˘ם  ַ‰ָלּ ¿̇ ƒ̇ י‡  ƒ‰ '‰ ˙‡ַ ר¿ ƒי ‰ ָּׁ̆ ƒ‡9"

ל  ָכּ ƒמ יר  ׁƒ̆ ָע ָ‰ָי‰  ל…מ…‰  ׁ¿̆ 10ּו ל).  ל‡, 

כז):           י,   ‡ (מלכים  יב  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ָ‰ָ‡ָ„ם, 
ם  ƒַלי ָׁ̆ ירּו ּƒף ב ס∆ ˙ ַ‰כ∆ּ ך¿ ‡∆ ל∆ ן ַ‰מ∆ּ ּ≈̇ ּ ƒ11ַוי"

ל  "‰ֲ12ב≈ ַמר  לו…  ‰ ָנ‡∆ לו…  ים",  ƒָבנ‡ֲ ַכּ

בי‡ורים
הדיוט ומלך, טפש וחכם, עני ועשיר. כלומר, בטרם שמלך היה הדיוט, ובטרם 
זכה לחכמה הרבה ולעושר הרב שנתן לו הקדוש ברוך הוא היה כטפש וכעני 
לעומת מה שהיה בזמן שפע חכמתו ועשרו. 8. יר‡˙ ‰' ר‡˘י˙ „ע˙. פירוש, 
בראשית למוד הדעת יקנה יראת ה׳, כי הלא אוילים ורשעים בזו את החכמה 
והמוסר, ואם לא יקנה יראת ה׳ בראשיתה, מה תועלת בלמודה, הלא יבזה 
אותה וימאס בה (מצודת דוד). 9. ‡˘‰ יר‡˙ ‰' ‰י‡ ˙˙‰לל. רק אשה יראת 
ה׳ אותה ראוי להלל. 10. ו˘למ‰ ‰י‰ ע˘יר מכל ‰‡„ם. כלומר, אילו אדם 
אחר היה מזהיר על יראת-שמים, לא היו דבריו מקובלים על העולם, כי היו 
אומרים: מאחר ואין לו ענין בעושר ותענוגי העולם הזה, ולא טעם מטובת 
העולם הזה כלום, אלא כל פניותיו הוא רק בעניני יראת ה׳, לכך הוא מזהיר 
על יראת ה׳, כי כל תענוגי העולם הזה נחשבים אצלו להבל. 11. וי˙ן ‰מלך 
‡˙ ‰כסף בירו˘לים כ‡בנים. הניחם ברחוב העיר כאבנים, ובעבור כי היו 
‰בל   .12 דוד).  (מצודת  וללקחם  לגנבם  מהאפשר  היה  לא  המשקל,  רבי 
הזהירם  הבל״,  הכל  הבלים  ״הבל  לבני-אדם:  אמר  המלך  שלמה  ‰בלים. 
לההביל ולהמאיס את ההבלים, מה שהכל הבל, אשר בשום אופן לא יצמח 

ָמ‰ ָ„ּ ¿̃ ‰ַ

              ˙ ∆‡2 ָמע,  ׁ¿̆ ƒנ ל  ַ‰כ…ּ ָבר  ּ„ָ ף  1סו…

יו  ָ̇ ו… ¿̂ ƒמ  ˙ ∆‡ ו¿ ָר‡  י¿ ים  ƒ‰…ל ¡‡‰ָ

יב,  (˜‰ל˙  ָ‰ָ‡ָ„ם  ל  ָכּ  ‰ ז∆ י  ּƒ3כ ר,  מו… ׁ¿̆

ל  ָכּ ƒמ ָ‰ָי‰  ל  „ו… ּ‚ָ ָחָכם  ל…מ…‰  ׁ¿̆ 4 י‚). 

ַ‡ַחר     ים, ו¿ ƒנ יו… ל¿ ַעל ָ‰ע∆ ים ו¿ ƒנ ו… ּ̇ ח¿ ַּ̇ ך¿ ַעל ַ‰ ל∆ ָ‰ָי‰ 5מ∆ ָ‰ָ‡ָ„ם, ו¿

 , ָמ˙ו… יַע ָחכ¿ ƒ„ ‰ו… ים ו¿ ƒָבר ּ ל ַ‰„¿ ‰ ָכּ ָסּ ƒנ ים 7ו¿ ׂ ƒ̆ ֲע ל ַ‰ַמּ ָרָ‡‰ ָכּ ׁ∆̆ 6

 ˙‡ַ ר¿ ƒי ‰ּו‡  ָבר  ּ„ָ ל  ָכּ ל  ׁ∆̆ ף  (‡)סו… ָ‡ַמר:  ו¿ ָבָריו  ּ ¿„ ל  ָכּ ם  ַ̇ ָס

‡. סוף ˘ל כל „בר ‰ו‡ 
יראת  מהו  ‰˘ם.  יר‡˙ 
הלוי״  ״בית  בספר  השם? 
(פרשת בראשית) האריך 
שלשת  את  לבאר 
מדרגות היראה: א) יראת 
העונש. ב) יראה מאהבה. 
ג) יראת הרוממות. האדם 

בי‡ורים
1. סוף „בר. פסוק זה אמרו שלמה המלך - החכם מכל אדם. ופירושו, סוף 
דבר הכל נשמע -  כל מה שהאדם עושה נשמע הוא לפני הקב״ה ולא נכחד 
מה שהזהיר  שלא לעבור על דבריו  יר‡.  2. ‡˙ ‰‡ל˜ים  לכן...  ממנו דבר. 
שלא לעשות. ואת מצותיו שמור - לעשותם. 3. כי ז‰ כל ‰‡„ם. כי לדבר הזה 
ה,  (מלכים-א׳  כנאמר  ‰י‰.  ‚„ול  חכם  ˘למ‰   .4 (רש״י).  האדם  כל  נברא 
ט-י-יא): ״ויתן אלקים חכמה לשלמה ותבונה הרבה מאד ורוחב לב כחול על 
קדם...ויחכם  בני  כל  מחכמת  חכמת שלמה  רבוי)  (מלשון  ותרב  הים.  שפת 
היתה  ‰עליונים. מלכות שלמה  ועל  ‰˙ח˙ונים  על  מלך   .5 האדם...״  מכל 
שונה מזו של שאר מלכים, שמלך הן על הברואים העליונים, דהיינו הֵשדים 
– החיים בעולם הזה התחתון. בגמרא  והן על הברואים התחתונים  (רש״י), 
ה׳״.  כסא  על  ״וישב שלמה  כג):  כט,  הימים-א  (דברי  מהנאמר  זאת  למדים 
ומפרש המהרש״א ש״כסא ה׳ ״ רומז לשמים, והשדים שטים באויר שמתחת 
על  שולט  שהוא  באופן  בשמים,  כביכול  יושב  שכששלמה  ונמצא,  לשמים. 
כל  על  הזה  העולם  את  ראה  ‰מע˘ים.  כל  ˘ר‡‰   .6 שמתחתיו.  השדים 
תענוגותיו, וכמו שאמר (קהלת ז, טו): ״את הכל ראיתי בימי הבלי״. 7. ונס‰ כל 
‰„ברים. התנסה בכל המצבים, כמבואר במדרש (קהלת א, יג) ששלמה היה 

ם ג'
ב' יו

ע 
בו

ש

בי‡ורים
אשר יוכל להגיע ולהשיג מהן, ושלא יסתפק בפחות מכן. 

ַמֲעָל‰  ל  ∆‡  ˙ ַלֲעלו… מ…„  ַיח¿ ָלם  עו… (‰)ל¿

יַע  ּ ƒ‚ ַיּ ׁ∆̆ ַע„   ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ָל‰  ַמע¿ ל¿ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ָלם  עו… ל¿ יַע  ּ ƒ‚ַי  ‰ ז∆ ָבּ ָב‰,  ַ‰ּטו… י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ ַל

ָבר  ּוכ¿  .‡ ַ‰ָבּ ָלם  עו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ מּול  ּ¿‚‰ַ

ˆ„י˜ים ‡רחו˙  ‰˜„מ‰עיונים

של  וקיומם  בריאתם 
היא  בני-אדם  רוב 
המלומד  ׳האדם  בשביל 
ופלאי, לא  נדיר  הפרוש 
באחד  יחיד  אלא  ימצא 
בני  כל  ושאר  הדורות׳. 
אלא  נבראו  לא  אדם 
זה, או כדי  לצורך אדם 
אם  שהרי  לשמשו, 
בעצמו  לטרוח  יצטרך 

ולהכין לו את צרכיו, לא יהיה לו פנאי ללימודו, או כדי להיות לו לחברה.

ָ‰ָ‡ָ„ם  י  ּƒכ ָר‰,  ָׁ̆ ַ‰י¿ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ˙ו…  רו… ‰ו… ל¿

י ָ‡נּו  ּƒם, כ ּׁ≈̆ ‰ַ י  נ≈ פ¿ ƒל „…‡ יב מ¿ ƒּו‡ ָחב‰

ים  ׁƒ̆ מ¿ּ ַׁ̆ מ¿ ים  ƒכ‡ָ ל¿ ַ‰ַמּ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ רו…

ינּו      ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ י˜,  ּ ƒ„ ַ̂ ָ‡ָ„ם  י  כ≈ ר¿ ָ̂ ב¿ּ

ַיֲע˜…ב:  ו¿ ָח˜  ¿̂ ƒי 19ו¿ ינּו  ƒב‡ָ ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ 18ב¿ּ

ָרע  ל  ָכּ ƒמ י  ƒ̇ …‡ ל  ≈‡ ּ…‚‰ַ ָ‡ך¿  ל¿ "‰ַ20ַמּ

בי‡ורים
את אדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו, ראה מעשי כמה 
שלא  דעתך  תן  בראתי,  בשבילך   - שבראתי  מה  וכל  הן,  ומשובחין  נאים 
כלום  [הקב״ה]  אמר  (קח.):  סנהדרין  ובמסכת  עולמי.  את  ותחריב  תקלקל 
בראתי בהמה וחיה אלא בשביל אדם. ובמשנה סוף קידושין (פב.): והלא לא 
נבראו אלא לשמשני. וברש״י (בראשית ו, ז): הכל נברא בשביל האדם וכיון 
שהוא כלה מה צורך באלו. 18. ב‡בר‰ם ‡בינו. שבאו אליו שלשת המלאכים 
כשחיפש אורחים, והמלאך רפאל בא לרפאותו והמלאך מיכאל לבשר לשרה 
על הולדת יצחק. גם אצל שרה מצינו כשלקחה פרעה, ״אומרת למלאך הך 
והוא מכה״ (רש״י בראשית יב, יז), וכן (שם כ, ד) ״ואבימלך לא קרב אליה״ – 
המלאך מנעו (רש״י).  והגר אמרה (שם טז, יג) ״הגם הלום ראיתי אחרי רואי״ 
– אחרי רואי אותם בביתו של אברהם ששם היתה רגילה לראות מלאכים 
(רש״י). 19. ויˆח˜ ויע˜ב. בעקידת יצחק נאמר (בראשית כב, יא-יב): ויקרא 
אליו מלאך ה׳ מן השמים... ויאמר אל תשלח ידך אל הנער (לשחוט אותו) ואל 
את  לעכב מלשלח  בתואל  שרצה  כן מצינו  מום).  (אפילו  מאומה  לו  תעש 
 – יעקב  ואצל  נה).  כד,  (רש״י שם  והמיתו  ובא מלאך  ליצחק  רבקה להנשא 
״והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו״ – מלאכים שליווהו בארץ אין יוצאים 
חוצה לארץ ועלו לרקיע, וירדו מלאכי חוצה לארץ ללוותו (רש״י שם כח, יב). 
וכן ״וישלח יעקב מלאכים״ – מלאכים ממש (רש״י). 20. ‰מל‡ך ‰‚ו‡ל ‡ו˙י 
(להצילני  בצרתי  ה׳)  (מאת  אלי  להשתלח  הרגיל  המלאך  אמר,  יעקב  ו‚ו'. 

ַלֲעס…˜  ין  ≈‡ ו¿ ב),   ,‡ (˜‰ל˙  ים"  ƒָבל‰ֲ

נּו  ‰ ַרב≈ּ ׁ∆̆ ן מ… כ≈ ם. ו¿ ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי ‡ ב¿ּ ָלּ ∆‡

 ‰ ָּ̇ ַע "13ו¿ ָ‡ַמר:  ם  לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו 

 , ך¿ ָמּ ƒע ל מ≈ ≈‡ יָך ˘…ׁ ל…‰∆ ל ָמ‰ ‰' ‡¡ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי

ך¿  ל∆ „ ַ‰מ∆ּ ƒו ן ָ„ּ כ≈ יָך" („ברים י, יב). ו¿ ל…‰∆ ¡‡ '‰ ˙ ∆‡ ‰‡ָ ר¿ ƒי ם ל¿ ƒ‡ י ּƒכ

ַ‡˙ ‰'" (˙‰לים  ר¿ ƒָמ‰ י י˙ ָחכ¿ ׁƒ̆ ‡ ר: "14ר≈ מ≈ ם ‡ו… לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו 

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… י  רּו‡≈ ב¿ּ ַחר  ב¿ ƒמ ָ‰ָ‡ָ„ם  ין  ƒ‡ רו… ָ‡נּו  ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ּ ƒּומ י).  ˜י‡, 

ָמ‰  ָׁ̆ ּ ׁ̆ ּבו… ַ‰נ¿ ּ י≈ ׁ∆̆  , ˆּוָר˙ו… ן ב¿ּ ָּ̃ ֻ̇ י ‰ּו‡ מ¿ ּƒן 15כ ו… ּ̇ ח¿ ַּ̇ ָלם ַ‰ עו… ָבּ

‰ּו‡  ׁ∆̆ 16  ‰ ז∆ ָכל  ו¿ ים,  ƒנ ו… ּ̇ ח¿ ַ̇ ו¿ ים  ƒנ יו… ל¿ ָ‰ע∆  „ סו…  ˙ נ∆ נ∆ ּבו… ¿̇ ּƒמ‰ַ

ָלם  עו… ָבּ ָר‡  ב¿ ּƒנ ּׁ∆̆ ָכל ַמ‰  ָלם, 17ו¿ ּ‰ ָ‰עו… ז∆ ƒמ ˙ נו… ָוּ ַ‰ַכּ ל  ָכּ ַין  נ¿ ƒע

 ˙ מ∆ ¡‡ ַר˙  ו… ּ̇ ָלָ‡ָ„ם  ָנ‰  ּ¿̇ ƒנ  ‰ ז∆ ַוֲעבּור   , ּכו… ר¿ ָ̂ ל¿ ל  (ב)ַ‰כ…ּ  ‰ּ ַ‰ז∆

יתרה  לˆרכו.  ‰כל  ב. 
הרמב״ם  כתב  מזו 
לפירוש  (בהקדמה 
בבני  שגם  המשניות), 
סיבת  עצמם  האדם 

בי‡ורים
מהם תכלית ראוי ויקר. (שם). [הבל – דבר שאין בו ממש, כמו הבל-פה, וכן 
וילכו אחרי ההבל (ירמיה ב, ה). (שם)]. 13. וע˙‰ י˘ר‡ל מ‰ ‰' ‡ל‰יך ˘ו‡ל 
מעמך. אחרי שהוכיח משה את בני ישראל על כל החטאים בהם הכעיסו את 
אוהב  שהקב״ה  האהבה  בגלל  להם:  אמר  במדבר,  שנה  ארבעים  הקב״ה 
אתכם, כיפר על חטאיכם. ועכשיו מה ה׳ אלוקיך מבקש ממך? רק שתפחד 
לימוד  שבתחילת  הוא  הנכון   .'‰ יר‡˙  חכמ‰  ר‡˘י˙   .14 אלוקיך.  מה׳ 
מ˙ו˜ן  ‰ו‡  כי   .15 דוד).  (מצודת  ה׳.  יראת  בלבו  האדם  ישריש  החכמה 
אותו  ועשה  אלוקים)  (בצלם  בצורה שלו  האדם  את  יצר  הקב״ה  בˆור˙ו. 
דומה לו, שהוא מבין וחושב, לא כמו כל החיות שאינן חושבות ואינן מבינות 
מאומה. 16. ˘‰ו‡ ענין כל ‰כונו˙. שהאדם הוא תכלית כל הבריאה, והוא 
נבר‡  הכונה העיקרית והמטרה המרכזית בבריאת העולם הזה. 17. וכל מ‰̆ 
בעולם ‰ז‰ ‰כל לˆרכו. כמובא במדרש קהלת על הפסוק ״ראה את מעשה 
האלהים כי מי יוכל לתקן את אשר עותו״ (קהלת ז, יג) בשעה שברא הקב״ה 

שדרכם  הם  ויודעים 
כן  פי  על  ואף  למיתה, 
ברשעותם  הם  נשארים 
(שבת לא, ב), ומדוע אין 
דרכם?  את  עוזבים  הם 
לפי שחסרה להם יראת 

שמים!
היא   - שמים  יראת 
על  המושלת  החכמה 
תאוותיו ומפקחת על כל 

חושיו של האדם.
ימיו  כל  ו‰ולך   .„
וממ˘˘  במח˘כים 
כעור ב‡פיל‰. ה״מסילת ישרים״ (פ״ג) מבאר בהרחבה, שהחושך גורם לשני 
וז״ל: ״כי היצר מסמא את עיניו (עיני-שכלו)  מיני טעויות: העלמה והחלפה. 
ממש, והנה הוא כהולך בחושך, שיש לפניו מכשולות ואין עיניו רואות אותם. 
והוא מה שאמרו זכרונם לברכה (ב״מ פג:) ״תשת חושך ויהי לילה״ (תהלים 
קד, כ) – זה העולם-הזה, שדומה ללילה. והבן כמה נפלא המאמר האמתי הזה 
לו  אפשר  טעויות  מיני  שני  הלילה,  חושך  הנה  כי  בו.  להבין  שמעמיק  למי 
שיגרום לעין האדם: או שיכסה את העין עד שלא יראה מה שלפניו כלל, או 
שיטעה אותו עד שיראה לו עמוד כאילו הוא אדם, ואדם כאילו הוא עמוד. כן 
חמריות וגשמיות העולם-הזה, הנה הוא [כ]חושך הלילה לעין השכל, וגורם 
לו שתי טעויות: אינו מניח לו שיראה המכשולות שבדרכי העולם, ונמצאים 
תחילה...  פחד  שהגיעם  מבלי  ואובדים  ונופלים  לבטח  הולכים  הפתאים 
והטעות השני, והוא קשה מן הראשון, הוא – שמטעה  ראיתם עד שרואים 
מתחזקים  כך  ומתוך  רע,  הוא  כאילו  והטוב  טוב  ממש  הוא  כאילו  הרע 
החושך  תחת  היותם  מפני  זה  וכל  הרעים...  מעשיהם  ומחזיקים  (בדרכם) 

וכבושים תחת ממשלת יצרם״. עכ״ל.  

 , ָמ˙ו… ָחכ¿ ַעל  ֲ‡ָו˙ו…  ַּ̇ יל  ׁƒ̆ מ¿ ƒ‰  ‰ ז∆ ו¿

ים  ּƒכ ַׁ̆ ַמח¿ ב¿ּ ָיָמיו  ל  ָכּ ך¿  ל≈ ‰ו… („)ו¿

ָל‰: ֲ‡פ≈ ר ָבּ ּ ו≈ ƒע ׁ̆ כ¿ּ ׁ ּ≈̆ ַמ ּומ¿

 

ָח„  ∆‡‰ָ ָ‡ָ„ם:  ָבּ  ׁ̆ י≈  ˙ חו… כ…ּ  ‰ ָּׁ̆ ƒֲחמ
י  ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ יָע‰,  ƒמ ּׁ¿̆ ‰ַ ַח  כ…ּ ‰ּו‡ 

ַח  כ…ּ ‰ּו‡  י  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ‰ַ ‡ּו˙,  ָ‰ר¿ ַח  כ…ּ ‰ּו‡ 

ַעם,  ַ‰ַטּ ַח  כ…ּ ‰ּו‡  י  ƒיע ƒב ָ‰ר¿ יַח,  ָ‰ר≈

בי‡ורים
שהיתה סמוכה לירושלים, יצא מלאך ה׳ והרג באות הלילה מאה ושמונים 

וחמישה אלף ראשי גייסות. 

ים" (בר‡˘י˙ מח, טו),  ƒָער ˙ ַ‰נ¿ּ ך¿ ‡∆ ָבר≈ י¿

יב,  (‰ו˘ע  ָכל"  ַוֻיּ ָ‡ך¿  ַמל¿ ל  ∆‡ ר  ׂ ַ̆ "21ַוָיּ

ָ‡ך¿  ַמל¿  ‡ ָבּ ׁ∆̆ ינּו  ƒ̂ ָמ  „ עו… ו¿  .(‰

ָל‰  י¿ ַלּ ַבּ י  ƒ‰ "22ַוי¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ם,  ָ̇ ָר ז¿ ע∆ ל¿

 ‰ ַמֲחנ≈ ב¿ּ ך¿  ַוַיּ  '‰ ַ‡ך¿  ַמל¿  ‡ ≈̂ ּ ַוי≈ ַ‰‰ּו‡ 

ים  ּƒַרב ו¿ ל‰),  יט,  ב  (מלכים  ּור"  ּׁ̆ ‡ַ

ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ י  ּƒכ נּו,  ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿  .‰ ל∆ּ ≈‡ ָכּ

ָ‡ר  ׁ¿̆ ַעל   ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ן  רו… ¿̇ ƒי לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆

מּו˙  ¿„ ּƒב ם  ≈‰ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ י-ָ‡ָ„ם,  נ≈ ב¿ּ

ו…  ׁ̆ פ¿ ַנּ ׁ∆̆  ‡ ָלּ ם, ‡∆ ָח„ ָל‰∆ ∆‡ „ יסו… ƒָח„ ו ∆‡

 ,˙ נו… יו… ל¿ ˙ ָ‰ע∆ ל ַמֲעלו… ∆‡ ‰ ָ̇ ‰ ָעל¿ ל ז∆ ׁ∆̆

 , ֲ‡ָו˙ו… ַּ̇ ָמ˙ו… ַעל  יל ָחכ¿ ׁƒ̆ מ¿ ƒ‰ ‰ י ז∆ ּƒכ(‚)

‚. כי ז‰ ‰מ˘יל חכמ˙ו 
משכן  ˙‡ו˙ו.  על 
במוח,  היא  החכמה 
היא  התאוות  משכן 
בלבו אדם. על ידי יראת 
האדם  מסוגל  שמים 
על  חכמתו  להשליט 
שביאר  וכמו  תאותו, 
רבי  הגאון  בהרחבה 
על  זצ״ל  לופיאן  אליהו 
״שופטים  הפסוק 
בכל  לך  תתן  ושוטרים 
שעריך״ (דברים טז, יח), 
לרמוז  הכתוב  שכוונת 
על חושי האדם, שקודם 
יחשוב  בהם  שישתמש 
לפני  הוא  עומד  כאילו 
שופט ומצפה לפסק דינו 
להשתמש  וכיצד  אם 

בהן. ומיהו אותו שופט? – השכל שנתן לנו הבורא, צלם אלקים הנקרא נשמה, 
כפי שנאמר: ״ויפח באפיו נשמת חיים״ (בראשית ב). הוא השופט את האדם 
על פי ציווי התורה ואזהרותיה. אמנם, עדיין זקוק ה״שופט״ ל״שוטר״ שהוא 
הממונה לבצע את פסק הדין. ומי הוא אותו שוטר? – יראת שמים, שבעזרתה 
יכול האדם להכריח את עצמו לציית לשכל. שהרי הרשעים יש להם שכל, 

בי‡ורים
ולגאלני), כענין שנאמר (בעת שהותו בבית לבן) ״ויאמר אלי מלאך האלהים 
בחלום יעקב וגו׳ אנכי האל בית אל״ (רש״י בראשית מח, טז). 21. וי˘ר ‡ל 
עליו  התחזק  יעקב,  עם  נאבק  עשו)  (שרו של  המלאך  כאשר  ויוכל.  מל‡ך 
יעקב ונצחו, וסוף היה שהודה לו המלאך על הברכות שברכו אביו לפני מותו 
ו‚ו'.  ‰‰ו‡  בליל‰  וי‰י   .22 שהן שלו).  וטען  בתחילה  עליהן  ערער  (שעשו 
לאחר שנלחם סנחריב בכוש, חזר ובא על ירושלים להלחם בה, וכשבא לנוב 

‰. לעולם יחמו„ לעלו˙ 
˘‰ו‡  מעל‰  ‡ל 
שלא  ממנ‰.  למעל‰ 
במעלות  יסתפק 
ישאף  אלא  שהשיג, 
ומי  ויותר.  יותר  לעלות 
לנו חכם כשלמה המלך 
ע״ה, שאמר עליו הכתוב ״וה׳ נתן חכמה לשלמה כאשר דבר״ (מלכים-א ה כו) 
וממנו נלמד את הדרך לזכות בחכמה, כשנתבונן מפני מה זכה לה שלמה. 
ומקרא מפורש למעלה ממנו (מלכים-א ג ה-יב): ״בגבעון נראה ה׳ אל שלמה 
וגו׳ ויאמר אלוקים שאל מה אתן לך וגו׳, ויאמר שלמה וגו׳, ונתת לעבדך לב 
שומע לשפוט את עמך להבין בין טוב לרע וגו׳, ויאמר אלוקים אליו יען אשר 
שאלת את הדבר הזה ולא שאלת לך ימים רבים ולא שאלת לך עושר וגו׳ 
ושאלת לך הבין לשמוע משפט, הנה עשיתי כדברך הנה נתתי לך לב חכם 

ונבון וגו׳״. 
אל  הרבה  תשוקתו  בעבור  ורק  אך  לחכמה  זכה  שלמה  כי  כאן  מתבאר 
החכמה, עד שלא ביקש דבר אחר זולתה, לא עושר ולא אריכות ימים, באשר 
הרמב״ם  שכתב  כמו  כלל,  ערך  להם  אין  חכמה  בלי  חיים  כי  שלמה  ידע 
 - תורה  תלמוד  בלא  ומבקשיה  חכמה  בעלי  ״וחיי  ה״א):  פ״ז  רוצח  (הלכות 
כמיתה חשובין״. על כן שאל שלמה אך ורק חכמה, ובעבור זה זכה לה, כי 
תשוקת החכמה היא המזכה את בעליה בחכמה. ומכאן נראה ללמוד ״חכם 
ויזכה  שמו,  יקרא  לב״  ״חכם  באמת  חכמה  ומבקש  השואף  אדם  מהו,  לב״ 

לחכמה כמו שכתוב: ״ובלב כל חכם לב נתתי חכמה״.    
ומצינו בתפילתו של עתניאל בן קנז: ״ויקרא יעבץ לאלקי ישראל לאמר אם 
ברך תברכני והרבית את גבולי והיתה ידך עמי ועשית מרעה לבלתי עצבי, 
ויבא אלקים את אשר שאל״ (דה״י-א ד, י). אם ברך תברכני – בתורה, והרבית 
את גבולי – בתלמידים, והיתה ידך עמי – שלא ישתכח תלמודי מלבי, ועשית 
הרע  יצר  ישגבני  שלא   – עצבי  לבלתי  כמותי,  רעים  לי  שיזדמנו   – מרעה 
לשאול  בנסיסי  הולך  הריני  לאו  ואם  מוטב,  כן,  עושה  אתה  אם  מלשנות, 

 ׁ̆ ׁ ּ≈̆ ַמ ‰ּו‡ מ¿ ׁ∆̆ ׁ̆ כ¿ּ י ּ ƒ‚ ָ‡ָ„ם ַמר¿ ׁ∆̆  , ׁ̆ ּו ׁ ּ̆ ּƒַח ַ‰מ י ‰ּו‡ כ…ּ ׁƒ̆ י ƒֲחמ‰ַ

ָ„ָבר. ב¿ּ

 

 ‰ ֻעָלּ ין פ¿ּ ≈‡ ו¿ ָ‰ָ‡ָ„ם,   ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע ם  ָלּ 23ֻכּ לּו  ַ‰ָלּ  ˙ חו… ‰ כ…ּ ָּׁ̆ ƒֲחמ
ב  ַ‰ל≈ּ 24ו¿  ,˙ חו… ַ‰כ…ּ  ˙ ׁ∆̆ ֲחמ≈ מ≈ ָח„  ∆‡ ל…‡  ב¿ּ י˙  ׂ ≈̆ ַנֲע  

ל  ב ָכּ ּ ים ַלל≈ ƒ‡י ƒב ּלּו מ¿ ≈‡‰ָ ˙ חו… ‰ כ…ּ ָּׁ̆ ƒי ֲחמ ּƒם, כ י‰∆ ≈„ ל ַעל י¿ ע≈ ּפו…

ׁ̆ ּבו…  ב י≈ ּ ם. ַ‰ל≈ י‰∆ ˙ ַ‡ֲחר≈ כ∆ ׁ∆̆ מ¿ ƒָב‰ נ ָׁ̆ ‰ ּוַמח¿ ׂ ∆̆ ָכל ַמֲע ָין, ו¿ נ¿ ƒע

ן  ‚ו… ָח‰, ַ‰ָיּ כ¿ ּׁƒ̆ ‰ַ ן ו¿ רו… ָכּ ּ ƒֲעָנָו‰, ַ‰ז‰ָ ֲ‡ָו‰ ו¿ ן ַ‰ַ‚ּ ‚ו… ˙, כ¿ּ ˙ ַרּבו… עו… ּ ≈„

ָכל  25ו¿  .˙ ַרּבו…  „ עו…  ׁ̆ י≈ ּלּו  ָכ‡≈ ו¿ ָ‰ַעּזּו˙,  ו¿  ˙ ׁ∆̆ ַ‰ב…ּ ָח‰,  מ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿

י ַ‰ּסּוָמ‡ ל…‡  ּƒכ ,˙ חו… ˙ ַ‰כ…ּ ׁ∆̆ ן ֲחמ≈ ƒמ ˙ ּ˜ו… ַחז¿ ¿̇ ƒמ ˙ עו… ּ ּלּו ַ‰„≈ ≈‡

.‰ ∆‡ ּלּו ָ‰ָי‰ רו… ƒ‡ ˙ כ¿ּ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ יּוַכל ל¿

 

י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ יַע 26ַל ּ ƒ‚‰ַ חו… ל¿ ָכל כ…ּ ל ב¿ּ ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒב י ָבּ ל¿ ּƒל ָ‡ָ„ם ַ‰נ ן ָכּ ָלכ≈
ָב‰,                       טו… ַמֲעָל‰  ל¿ ָ‡ָ„ם  יַע  ּ ƒ‚ ƒ‰ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ ָב‰,  ַ‰ּטו…

בי‡ורים
23. כולם מע˘‰ ‰‡„ם. חמשת הכוחות הללו כוללים את כל מעשה האדם. 
24. ו‰לב פועל על י„י‰ם. פירוש, הלב פועל על ידי אחד מחמשת הכוחות, 
ראתה.              שהעין  מה  חומד  הלב  אזי  ראתה  שהעין  לאחר  הראות,  כח  כגון 
25. וכל ‡לו ‰„עו˙ מ˙חז˜ו˙ מן חמ˘˙ ‰כוחו˙. לדוגמא, הלב מתגאה מכח 
השמיעה - ממה ששמע כיצד מהללים אותו, וכן מכח הראיה - ממה שרואה 
יוכל  לא  הסומא  כי  שממשיך,  (וזהו  הבריות.  בעיני  כבודו  ואת  עשרו  את 
‰טוב‰.         ל˙כלי˙   .26 הדרך.  זה  על  וכן  רואה),  היה  כאילו  להתגאות 
ששאיפתו תהיה להגיע לשלימות המעלות, דהיינו לקצה המדרגות העליונות 

ַ‰ר  ב¿ּ ן  כ…ּ ׁ¿̆ ƒי י  ƒמ ָך,  ל∆ √‰‡ָ ב¿ּ ָי‚ּור  י  ƒ31מ" ָ‡ַמר:  ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָלּ‰, 

ָין  נ¿ ƒר ָ‰ע‡ָ ׁ¿̆ ˜" (˘ם טו, ‡ ב) ּו ∆„ ∆̂ ל  ים ּופ…ע≈ ƒמ ָּ̇ ך¿  ל≈ ָך. ‰ו… ׁ∆̆ ¿„ ָ̃

˙ ָ‰ָ‡ָ„ם, ָר‡ּוי  ן ַמֲעלו… רו… ¿̇ ƒי נּו  ר¿ ַכּ ז¿ ƒ‰ ׁ∆̆ יָון  כ≈ ו¿ ם.  ָׁ̆ ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

 ‰ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ַע„   , ָרָע˙ו… ו¿ טּובו…   , נּו˙ו… ּו‚¿ יבּו˙ו…  ׁƒ̆ 32ֲח ר  ָב‡≈ ל¿ ָלנּו 

ַחר  ב¿ ƒי י ּƒכ , ך¿ ל∆ ר ַ‰מ∆ּ ַ̂ יַע ַלֲח ּ ƒ‚ַי ר, 33ו¿ ָׁ̆ ך¿ ַ‰ָיּ ר∆ ּ יל „∆ ּƒכ ׂ ¿̆ י ַ‰ַמּ נ≈ פ¿ ƒל

ָר‰           ר≈ ב¿ּ לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ יָון  כ≈ּ  ,˙ בו… ַ‰ּטו…  ˙ ּ„ו… ּƒמ ַבּ חו…  כ…ּ ָכל  ב¿ּ ו…  ׁ̆ ַנפ¿

.˙ ל∆ ח ַ‰ס…ּ ַּ̃ ƒי ˙ 35ו¿ ס…ל∆ ר̃… ַ‰פ¿ּ ז¿ ƒ34י

 

ׁ̆ ָ‡ָ„ם  י≈ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ס  ע≈ ָמ‰ ּכו… ַעל-ח≈ ‰ּו‡ ַבּ ׁ∆̆ ׁ̆ ָ‡ָ„ם  „? י≈ ַ̂ י כ≈ּ
ם  ƒ‡ י ּƒכ ָלל,  כ¿ּ ס  ע≈ ּכו… ינו…  ≈‡ ו¿ ָעָליו   ˙ ב∆ ּׁ∆̆ ֻי מ¿ ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ׁ∆̆  

 ׁ̆ י≈ ו¿ ר,  ≈̇ יו… ב ב¿ּ ַבּ‰-ל≈ ּ ¿‚ ‰ּו‡  ׁ∆̆ ׁ̆ ָ‡ָ„ם  י≈ ו¿ ים,  ƒנ ָׁ̆  ‰ ַכָמּ ַעט ל¿ מ¿

ל…‡  36ו¿ ֲ‡ָו‰  ַּ̇ ַעל  ַבּ ‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ו¿  ,„…‡ מ¿ רּוַח  ַפל  ׁ¿̆ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ר  ≈̇ יו… ר-ּ‚ּוף ב¿ּ ‰ו… ‰ּו‡ ט¿ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ , ו¿ ֲ‡ָו˙ו… ַ̇ ֲ‰ל…ך¿ ב¿ּ ו… מ≈ ׁ̆ ע ַנפ¿ ַבּ ׂ ¿̆ ּƒ̇

 ׁ̆ י≈ ו¿  , יך¿ ƒר ָ̂ ַ‰ּ‚ּוף  ׁ∆̆ ים  ƒמּוָעט ים  ƒָבר ¿„ ƒל ּלּו  ƒפ‡ֲ  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒי ל…‡  ו¿

בי‡ורים
31. מי י‚ור ב‡‰לך. מי הוא הראוי לגור במשכנך? מי ראוי לדור בירושלים 
בה.           יגור  אשר  הוא   - וביושר  כראוי  לב, מעשיו  בתום  המתנהג  קדשך?  הר 
32. ח˘יבו˙ו ו‚נו˙ו, טובו ורע˙ו. פירוש, את המדות והדעות שבלב האדם 
יוכל  הישר  בדרך  ידי שיבחר  על  לחˆר ‰מלך.  וי‚יע   .33 והרעות.  הטובות 
להגיע לעולם הבא זך ונקי. 34. יזרו˜ ‰פסול˙. את הדעות והמדות הרעות 
שבו.          הטובות  ומדות  בדעות  רק  להשתמש  שיבחר  ‰סול˙.  וי˜ח   .35 שבו. 
˘בע נפ˘ו מ‰לך ב˙‡ו˙ו. שהוא מתאוה וחפץ לכל דבר ללא גבול  36. ול‡̇ 

ומדה, אף לדברים שאינם הכרחיים לקיום גופו.

ָלם  ָ‰עו… טּוב  27ל¿ יַע  ּ ƒ‚‰ַ ל¿  „ ƒו ּ„ָ  ‰ ַ‡ָוּ ¿̇ ƒנ

ר  ׁ∆̆ ָך ֲ‡ : "28ָמ‰ ַרב טּוב¿ רו… ָ‡מ¿ ‡ ב¿ּ ַ‰ָבּ

כ),  ל‡,  (˙‰לים  יָך"  ∆‡ יר≈ ƒל  ָּ̇ ַפנ¿ ָ̂

ַנַחל  ו¿ ָך  ∆̇ י ב≈ּ ן  ׁ∆̆ ּ ∆„ ƒמ ֻין  ו¿ ר¿ ƒ29י" ר:  מ≈ ‡ו… ו¿

ֲעָל‰  ַ‰ַמּ ם" (˘ם לו, ט). ו¿ ≈̃ ׁ¿̆ ַ̇ יָך  ֲעָ„נ∆

ָ‰ָר‡ּוי  ל  ∆‡  ‡ ָלּ ∆‡30 יַע  ּ ƒ‚ ַּ̇ ל…‡  ַ‰ז…ּ‡˙ 

בעצבוני,  מת  (הריני 
ויבא   – מיד  רש״י), 
אלוקים את אשר שאל״ 

(תמורה טז.). 
תיבה  כאן  הוסיפו  חז״ל 
לא  אשר  ״מיד״,  אחת, 
נרמזה בכתוב, כי מאחר 
באופן  היתה  שהתפילה 
של: ״אם אתה עושה כן 
הריני  לאו  ואם  מוטב, 

ומות  חיים  ענין של  היא  החכמה  ששלימות  כלומר,  לשאול״,  בנסיסי  הולך 
בן  בקשתו של  להיות  צריכה  כך  ״מיד״.   – נענה  הקב״ה  כזו  לבקשה  עבורו, 
תורה מאת הקב״ה שיחונן אותו בתורה, עליו לחוש בכל נימי נפשו כי אם הוא 
זוכה לתורה – מוטב, ואם לאו, הרי הוא הולך חס ושלום לשאול בלי תקוה. המבקש 

רחמים בהרגשה כזאת נענה מיד.
ויסוד נוסף למדנו, שהבקשה צריכה להיות על המדרגה הגבוהה ביותר. על 
אף שהיה עתניאל משופטי ישראל, ושלושת אלפים הלכות שנשתכחו בימי 
אבלו של משה החזיר בפלפולו (תמורה שם), לא היה ״שבע״ ומסתפק במה 
שיש לו אלא היה ״רעב״ ומבקש הכל, ורעבונו היה באופן שאם אין לו ״הכל״ 
הרי הוא אומלל והולך לשאול, ומשום כך זכה שתתקבל תפלתו. וזהו שאמר 
הכתוב (תהלים פא, יא): ״אנכי ה׳ אלוקיך המעלך מארץ מצרים הרחב פיך 
ואמלאהו״, ופירשו רש״י והראב״ע שהכוונה לתפילה: ״הרחב פיך״ ושאל ככל 

אשר תוכל ובכל הכח, ״ואמלאהו״ מיד. (שיחות מוסר, מאמר נ״ט). 

בי‡ורים
27. לטוב ‰עולם ‰ב‡. פירוש, דוד המלך לא הסתפק להשיג רק איזשהו חלק 
המעלה  ולפיסגת  המושלם  הטוב  אל  להגיע  התאוה  אלא  הבא,  בעולם 
שבעולם הבא. 28. מ‰ רב טובך. מה מאוד רב הטוב אשר גנזת לתת ליראיך 
מן השמים,  להם  הבא  מהטוב  ישבעו  בי˙ך.  ירוין מ„˘ן   .29 הבא.  בעולם 
ומימי נחל היוצא מהעדן תשקה אותם והוא מדרך משל לרוב השפע (מצודת 
ועמלו היה להשיג  ל‰. אל האדם שכל שאיפתו  30. ‡ל‡ ‡ל ‰ר‡וי  דוד). 

ולהגיע אל תכלית המעלות הטובות. 

של  ברייתו  מתחלת 
או  צדיק  שיהיה  האדם 
רשע , וכן אין שום דבר 
האדם  את  שמושך 
(טבעו)  תולדתו  בעיקר 
כלומר,  מסוימת,  למדה 
אותו  תמשוך  שתולדתו 
לזוז  אפשר  שאי  לדבר 
ממנו, שאם כן אין מקום 
לא למצוות התורה ולא 
עי״ש.  ועונש  לשכר 
משנה׳  ה׳לחם  והקשה 
שבת  במסכת  מהגמרא 
מבואר  ששם  (קנו.) 
האדם  נולד  שבו  ש׳יום׳ 
בשעת  השולט  ׳מזל׳  או 
לידתו משפיע על טבעו 
ותירץ,  ותכונותיו, 
לומר  הגמרא  שכוונת 
נטייה  לאדם  שיהיה 
קצת לדברים אלו, אבל 
הנאמר  על  היעב״ץ  וכ״כ  טבעו.  לשנות  האדם  של  ובבחירתו  שבידו  ודאי 
דור  בכל  ושתלן  עמד  מועטים  שצדיקים  הקב״ה  ״ראה  (לח:)  יומא  במסכת 
ודור״, שלכאורה הרי הדבר תלוי בבחירת האדם, אלא שיש בני אדם שנולדו 
בטבעם להיות צדיקים, אף שגם להם עדיין יש בחירה. וכן מצינו להיפך אצל 
וסילקו  הקב״ה  מיהר  לפיכך  ולהרשיע  לשוב  בדעתו  וקל  היה  ״צדיק  חנוך, 

והמיתו קודם זמנו״ (רש״י בראשית ה, כב). 

ם  ָ̇ ‡ו… ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿ י„  ƒ̇ ָע 44ו¿ ן  ֻכָוּ מ¿  ‰ ז∆

 ׁ̆ י≈ ו¿  ,˙ עו… ּ ≈„ ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒמ ר  ≈̇ יו… ָר‰  ≈‰ מ¿

 ‡ ָלּ ∆‡ , ˙ו… ָיּ ƒר ˙ ב¿ּ ַלּ ƒח ¿̇ ּƒיָנם ָלָ‡ָ„ם ב ≈‡ ׁ∆̆

ּבו…  ƒל ‰ נ∆ ּפו… ׁ∆̆ ים ‡ו…  ƒר ֲ‡ח≈ ם מ≈ ָ̇ ָלַמ„ ‡ו…

 . ּבו… ƒל ‰ ב¿ּ ָ̇ ָעל¿ ׁ∆̆ ָב‰  ָׁ̆ י ַמח¿ ƒפ מו… ל¿ ¿̂ ַע מ≈

ר…ב  ּ‰ ב¿ּ ׁ̆ ָבּ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ ׁ̆ י≈

יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ  ׁ̆ י≈ ו¿  ,˙ מו… ˜ו… ַ‰מ¿ּ

 ‰ מ∆ ּ„ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ ַעט.  מ¿  ‰ּ ָבּ  ׁ̆ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ ל¿

ר  ׂ ָ̆ ּוָב ָיָר˜  יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ יל,  ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇  ‰ ׂ ∆̆ עו… ל¿

ּלּו  ≈‡ ָכל  ו¿ ין,  ƒל פ¿ּ ל¿ ƒּופ ַלח  ּומ∆ ם  ƒּוַמי

ָח„  ∆‡ ל  ָכּ ƒמ ח  ַּ̃ ƒל יך¿  ƒר ָ̂ ים  ƒינ ּƒמ‰ַ

ם  ƒ‡ .‰ ב≈ּ ּ‰ ַ‰ר¿ ז∆ ƒַעט ּומ ּ‰ מ¿ ז∆ ƒעּור: מ ׁƒ̆ כ¿ּ

 ‰ ב∆ּ ם ַיר¿ ƒ‡ ,‰ ‰ 45ָרז∆ י∆ ¿‰ ƒר י ׂ ָ̆ ט ַ‰ָבּ ַמע≈ י¿

בי‡ורים
נוטה במהרה  זה אלא  נולד עם טבע  כלומר, שלא  ‡ו˙ם.  ל˜בל  וע˙י„   .44
וביתר קלות לקבל תכונה זו. 45. רז‰. יחסר במאכל (והאוכלו לא ישבע עקב 

מיעוט הבשר שאכל).

ו…  ׁ̆ ַנפ¿ ע  ַבּ ׂ ¿̆ ƒ̇ ל…‡  ָחָב‰,  ר¿  ׁ̆ פ∆ נ∆ ַעל  ַבּ

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָלם,  עו… ָבּ ׁ∆̆ ן  ָממו… ל  ָכּ ƒמ

ף" (˜‰ל˙  ס∆ ע כ∆ּ ַבּ ׂ ¿̆ ƒף ל…‡ י ס∆ ב כ∆ּ ≈‰…‡37"

ּלּו  ƒפ‡ֲ לו…  י  ּ„ַ ׁ∆̆ ר-רּוַח  ַ̂ ¿̃  ׁ̆ י≈ ו¿ ט),   ,‰

‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ו¿ ָרָכיו;  ¿̂ ל  ָכּ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ף  ּ…„ ר¿ ƒי ל…‡  ו¿ מּוָעט  ָ„ָבר  ב¿ּ

רּוָט‰  פ¿ּ ל  כ≈ ‡ו… ינו…  ≈‡ ו¿ ַעל-ָי„   ı ב≈ ˜ו… 38ו¿ ָרָעב  ָבּ מו…  ¿̂ ַע ף  ַס‚≈ּ מ¿

ם  ƒי„ַ ָיּ ַבּ נו…  „ ָממו… ַ‡ב≈ּ ‰ּו‡ מ¿ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ל, ו¿ „ו… ּ‚ָ ַער  ַ̂ ‡ ב¿ּ ָלּ ּלו… ‡∆ ּׁ∆̆ ƒמ

ל     ל≈ ‰ו… 39מ¿ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ עו… ּ ≈„‰ַ ָ‡ר  ׁ¿̆ ּלּו  ≈‡‰ָ ים  ƒָרכ ּ ¿„ ַעל  ו¿  . ו… ּ̇ ַ„ע¿ ל¿

ָבב  -ל≈ 41ַרך¿ ָמן,  ַרח¿ ו¿ ָזר  ַ‡כ¿ יב,  ƒ„ָנ ו¿ ן  ƒר-ַעי ַ̂ ן,  נ≈ ‡ו… 40ו¿

ן.  ∆‰ ‡ ָבּ ≈̂ ּיו… ָכל ַכּ ב, ו¿ יı-ל≈ ּƒמ‡ַ ו¿

˙ו…  ָיּ ƒר ב¿ּ  ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇ ƒ43מ ָלָ‡ָ„ם  ָ‰יּו  ׁ∆̆ ן  ∆‰ מ≈  ׁ̆ י≈  ,˙ עו… ּ ≈„‰ַ42 ָכל  ו¿
ל ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆ עו…  ב¿ ּƒט ׁ∆̆  ˙ עו… ּ ן „≈ ∆‰ ׁ̆ מ≈ י≈ , (ו)ו¿ ַבע ּ‚ּופו… י ט∆ ƒפ ל¿

„עו˙  מ‰ן  וי˘  ו. 
ז‰  ‡„ם  ˘ל  ˘טבעו 
(הלכ׳  הרמב״ם  מכוון. 
כתב  ד)  ה,  תשובה 
גזר  לא  שהקב״ה 

בי‡ורים
37. ‡ו‰ב כסף ל‡ י˘בע כסף. מי שאוהב לאסוף כסף לא ישבע ממנו, כי 
לעולם אין די לו במה שקבץ ורוצה להרבות עוד (מצודת דוד). ואמרו חכמינו 
ז״ל (קהלת רבה פ״ג י׳): ״אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, מי שיש לו מנה רוצה 
הכתוב  דרך  על  י„.  על   ıו˜וב  .38 מאות״.  ארבע  רוצה  מאתים  מאתים, 
במשלי (יג, יא). ור״ל, שקובץ הון עם מלאכת היד. ולמרות שהונו מתרבה, עם 
כל זה אינו אוכל פרוטה משלו אלא בצער גדול. 39. מ‰ולל. ערבוב והוללות 
ושטות (רש״י קהלת ב, ב). 40. ו‡ונן. דואג. (עיין סנהדרין (ק:) ״לא תעיל דויא 
ג)              כ,  (דברים  דבר.  מכל  וירא  מבוהל  לבב.  רך   .41 בליבך״).  (=דאגה) 
43. מ˙חיל˙ ברי˙ו. שנולד עם  והתכונות של האדם.  42. ‰„עו˙. המדות 

תכונות אלו, והמה טבועות בו משעת לידתו. 

 ,˙ לו… ם חו… י‰∆ ≈̇ ו… ׁ̆ פ¿ ַנּ ׁ∆̆ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ׁ̆ ב¿ּ ך¿ י≈ י, ָכּ ƒי ר…ב ַ‰ח…ל ƒפ ל ל¿ ַ‰כ…ּ

ים  ƒל ּ ¿̂ ַע ¿̇ ƒּומ ָב‰  ַ‰ּטו… ך¿  ר∆ ּ ∆„ ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ו¿  ,˙ ‰ָ50ָרעו… ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ו¿

ן  כ≈ ו¿ ָים.  ָחל¿ י  ƒפ ל¿  „…‡ מ¿ ן  י‰∆ ֲעל≈  ‰„ָ ב≈ כ¿ּ י‡  ƒ‰ ו¿  ,‰ּ ָבּ  ˙ כ∆ ָלל∆

ב  ים ָלַרע טו… ƒר י ָ‰‡…מ¿ לּו: "‰51ו… ים ַ‰ָלּ ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ר ָבּ מ≈ ָי‰ּו ‡ו… ע¿ ַׁ̆ י¿

ַמר  ים  ƒמ ׂ ָ̆  , ך¿ ׁ∆̆ ח… ל¿ ר  ‡ו… ו¿ ר  ‡ו… ל¿ ך¿  ׁ∆̆ ח… ים  ƒמ ׂ ָ̆ ָרע,  ב  ַלּטו… ו¿

ַמר:             ¡‡ נ∆ ם  י‰∆ ַוֲעל≈ כ);   ,‰ (י˘עי‰  ַמר"  ל¿  ˜ ּוָמ˙ו…  ˜ ָמ˙ו… ל¿

" (מ˘לי ב, י‚).  ך¿ ׁ∆̆ י ח… כ≈ ַ„ר¿ ˙ ב¿ּ כ∆ ר ָלל∆ ׁ∆̆ ˙ י… חו… ים ָ‡ר¿ ƒב "‰ַ52ע…ז¿

ים,  ƒל ַ‰ֲחָכמ ∆̂ כּו ‡≈ ל¿ ? י≈ ׁ̆ פ∆ י ַ‰נ∆ּ ƒל ַנ˙ ח√ ָּ̃ ַּ̇ י‡  ƒ‰ ‰ּוַמ „ ַ̂ י כ≈ ו¿
ַע„  ם  ָ̇ ‡ו… ים  ƒ„ ַלמ¿ּ מ¿ּ ׁ∆̆  ,˙ ו… ׁ̆ ָפ ּ ַ‰נ¿ י  ≈‡ פ¿ רו… ם  ≈‰ ׁ∆̆

ם  ∆‰ ָלּ ׁ∆̆  ˙ ָרעו…  ˙ עו… ≈„ ב¿ּ ים  ƒיר ּƒכ ַ‰ַמּ ו¿ ָב‰.  ך¿ טו… ר∆ ∆„ ל¿ ירּום  ƒז ח¿ ַיּ ׁ∆̆

ָ‡ַמר  ם  י‰∆ ֲעל≈ ם,  ָ̇ ‡ו…  ‡ ַרפ≈ּ ל¿ ָחָכם  ל  ∆̂ ≈‡ ים  ƒכ ל¿ ‰ו… יָנם  ≈‡ ו¿

זּו" (מ˘לי ‡, ז).  ים ָבּ ƒיל ƒו ָמ‰ ּומּוָסר ‡¡ ל…מ…‰: "53ָחכ¿ ׁ¿̆

ב,         ַ‰ּטו… ך¿  ר∆ ּ ∆„  ׂ̆ פ…ּ ¿̇ ƒל ם  ָ̇ ֲ‡ָו ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ ָמּ ַכּ  ׁ̆ י≈

בי‡ורים
מזיק לבריאותו. 50. ‰רעו˙. הדעות והמדות הרעות. 51. ‰וי ‰‡ומרים לרע 
טוב. הוי לכם הרשעים, האומרים על ה״עבודה-זרה״ שהיא טוב, ועל עבודת 
ה׳ שהיא ״טוב״ – אומרים שהיא רע, על המעשים הרעים שיביאו עליהם חושך 
- אומרים שהם אור, ואת המעשים הטובים שה׳ עושה אור למקיימם אינם 
עושים, שמים מר למתוק ומתוק למר. 52. ‰עוזבים ‡רחו˙ יו˘ר. העוזבים 
את הדרך הישרה והנכונה כדי ללכת בדרכים חשוכות ועקלקלות. 53. חכמ‰ 

ומוסר ‡וילים בזו. בתורה ובמוסר הטיפשים פורקי העול מזלזלים.

ט  ַמע≈ ם י¿ ƒ‡ ,ם ָלּ ן ֻכּ כ≈ . 46ו¿ חו… ל¿ ƒֲחַמ˙ מ ָכל מ≈ ¡‡ ‰ נ∆ י∆ ¿‰ ƒַלח ל…‡ י מ∆

 ‡ ≈‰ י¿ ַעט,  מ¿ יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ ַבּ  ‰ ב∆ּ ַיר¿ ו¿  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ ַבּ

ל  ָ̃ ׁ¿̆ ƒָח„ מ ל ‡∆ ָכּ ƒח מ ַּ̃ ƒר י ׁ∆̆ י, ֲ‡ ƒ̃ ל. ֲ‡ָבל ַ‰ָבּ ָ̃ ל¿ ֻ̃ ֲ‡ָכל מ¿ ַ‰ַמּ

 ‰ּ ָין ַ‰ז∆ נ¿ ƒָכע ָליו. ו¿ כ¿ ‡ו… ˜ ל¿ ב ּוָמ˙ו… ֲ‡ָכל ָער≈ ‡ ַ‰ַמּ ≈‰ ָ‰ָר‡ּוי, ָ‡ז י¿

ן ָ‰ֲעָנָו‰  ‚ו… ‰, כ¿ּ ֻרב∆ּ ן מ¿ ∆‰ ח מ≈ ַּ̃ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ׁ̆ ˙: י≈ ּ„ו… ƒמ 47ב¿ּ

ן  ‚ו… ַעט, כ¿ּ ן מ¿ ∆‰ ח מ≈ ַּ̃ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ׁ̆ י≈ ן, ו¿ י‰∆ מ≈ „ו… ˙ ו¿ ׁ∆̆ ַ‰ב…ּ ו¿

ל  ≈̃ ו… ׁ̆ 48 ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ יו… ¿‰ ּƒב ן  ָלכ≈ ּיּו˙.  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ו¿ ָ‰ַעּזּו˙  ו¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ

ל…‡  ו¿ ַח˙  פ¿ ƒי עּוָרּ‰, ל…‡  ׁƒ̆  ‰ ּ„ָ ƒל מ ָכּ ƒח מ ַּ̃ ƒל ם  ƒַני ‡ז¿ ס ַ‰מ…ּ ל∆ פ∆ ב¿ּ

ָב‰. י˙ ַ‰ּטו… ƒל כ¿ ַ̇ יַע ל¿ ּ ƒ‚ַי ‰ ז∆ יף, ָבּ ƒס יו…

 

ל  ּ‚ַ ֻ‰ר¿ ׁ∆̆ ‡ו…  ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ ל¿  ‰ ט∆ נו… עו…  ב¿ ּƒט ׁ∆̆ י  ƒמ ין,  ƒב ָ̇ ו¿ ַ„ע  ּ≈̇
ַ‡ך¿   ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ּוב  ׁ̆ ָל ּבו…  ƒל ל  ∆‡ ן  ּ≈̇ ƒי ל…‡  ו¿ ָרָע‰,   ‰ ּ„ָ ƒמ ב¿ּ  

 ˙ ּ„ו… ƒמ ַעל ב¿ּ ¿‚ ƒי ַ‡ס ו¿ מ¿ ּ ƒי ׁ∆̆ ˙ו…  י‡ ‡ו… ƒב ‰ מ≈ ּ‰ - ז∆ ר ָבּ ב≈ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒי„ מ ƒמ ָּ̇

י  ƒל ח√ ‰ּו‡  ין  ƒּסּור ּ ƒי‰ַ ו¿ ַער  ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ב  ≈‡ ַ‰כ¿ּ ר…ב  ׁ∆̆ מו…  ּוכ¿  .˙ בו… טו…

י  ƒל ח√ ָבּ ׁ∆̆ מו…  ּוכ¿  ; ׁ̆ פ∆ ַ‰נ∆ּ י  ƒל ח√ ם  ≈‰  ˙ ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ ר…ב  ן  כ≈ּ ַ‰ּ‚ּוף, 

ים  ƒל ן ַ‰חו… ƒמ ׁ̆ י≈ ו¿ ˜ ַמר,  ˙ו… ַ‰ָמּ ˜ ו¿ ר ָמ˙ו… ים ַ‰ַמּ ƒֲעמ ַ‰ּ‚ּוף טו…

ב,  ַ‰ּטו… ַמֲ‡ָכל   ‡ נ≈ ו… ׂ̆ ו¿ לו…  ב  ינו… טו… ≈‡ ׁ∆̆ 49 ַמֲ‡ָכל  ל¿  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆

בי‡ורים
46. וכן כולם. שאר מיני המאכלים והתבלינים שבתבשיל כירק ומים ופלפלין, 
צריך  מהן  אחת  שבכל  ״מדות״,  בשם  נקראו  ולכן  במ„ו˙.   .47 ימעט...  אם 
ו˜ל בפלס ‰מ‡זניים. מתבונן  להשתמש במדה הנכונה ובמינון המדויק. 48.̆ 
ביושר שכלו וברוחב הבנתו. 49. ˘‡ינו טוב לו. שאינו בריא לו אלא אדרבה, 

ן,  עו… מ¿ ׁƒ̆  ׂ̆ ַחפ≈ּ מ¿ּ ׁ∆̆ ן  ‡ּוב≈ ר¿ ƒל  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ָר‡ּוי.  ָכּ  ˙ בו… ַ‰ּטו…

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ֲחַמ˙  מ≈  , ‡ו… ¿̂ מו… ינו…  ≈‡ ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿  , ירו… ּƒּוַמכ

ן  ו… ׁ̆ ל¿ ָחר  ב¿ ƒנ ף  ס∆ "כ∆ּ ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ָר‡ּוי.  ָכּ ˙ו…  ‡ו…  ׂ̆ ַחפ≈ּ מ¿

לו…  ם  ל≈ּ ַׁ̆ ל¿ ּוָב‡  רו…  ֲחב≈ ַבּ  ‰ ׁ∆̆ ּנו… ׁ∆̆ י  ƒ59מ  - כ)  י,  (מ˘לי  י˜"  ּ ƒ„ ַ̂

 ˜ ∆„ ∆̂ ל 61ו¿ ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ ˙ ַּ̇ ƒמ‡ֲ יר 60ַבּ ּƒינו… ַמכ ם ‡≈ ƒ‡ ,ל ָ̃ ׁ¿̆ ƒמ ף ב¿ּ ס∆ כ∆ּ

ף  ס∆ יַנ˙ ַ‰כ∆ּ ƒח ב¿ ּƒי 62ב ƒ̃ ינו… ָבּ ≈‡ ׁ∆̆ ל ַ‡ך¿  יר ַ‰כ…ּ ּƒם, ‡ו… ַמכ ƒַני ‡ז¿ ַ‰מ…ּ

י  ּƒכ ף,  ס∆ ַ‰כ∆ּ ו¿ ל  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ ַין  נ¿ ƒע ב¿ּ ָזּ˜  ƒנ  ˙ יו… ¿‰ ƒל ב  רו… ָ̃  ׁ̆ י ƒ‡‰ָ  ‰ ז∆  -

 ˙ חו… ָפּ ח  ַּ̃ ƒי ם  ּ‚ַ ים.  ƒ‚י ּƒ‰ַ64ס ח  ַּ̃ ƒי ו¿ ף  ס∆ כ∆ ב¿ּ ן  ָמ‡≈ 63י¿ ים  ƒָעמ פ¿ ƒל

ים  ׂ ƒ̆ ל ‡ו… ָי ַּ̃ ל ַ‰ ָ̃ ׁ¿̆ ƒח 65מ ַּ̃ ƒי ‡ ָמּ ׁ∆̆ י  ּƒכ , ל ָ‰ָר‡ּוי לו… ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ƒמ

בי‡ורים
לחפ˘ ‰מ„ו˙ ‰טובו˙ כר‡וי. כי כדי לזכות לתורה ולמידות טובות אפשרי 
(ב, ד-ה): ״אם תבקשנה  יעמול על כך, כנאמר במשלי  הדבר רק אם האדם 
הרי  תמצא״,  אלוקים  ודעת  ה׳  יראת  תבין  אז  תחפשנה;  וכמטמונים  ככסף 
שבשביל השגת התורה והחכמה חייבים לבקשם לפחות כבקשת הכסף, וכן 
להוציאו  שיטרח  למי  רק  ועומד  שמור  והוא  שהוטמן  מטמון  כמחפש 
״לא  יגיע אל היעד הרצוי, כאמרם:  – לעולם לא  יתעצל  ממחבואו. אך אם 
יגעתי ומצאתי – אל תאמין״. 59. מי ˘נו˘‰ בחבירו. מלוה התובע את חבירו 
– אם המלוה אינו  והלוה פורע למלוה כסף במשקל  הלוה שיחזיר לו חובו, 
60. ב‡מי˙˙ ‰מ˘˜ל. אם המשקל שבו שוקלים את הכסף מדוייק  מכיר... 
‰מ‡זניים. אם שתי  וˆ„˜   .61 אבני המשקולות.  באמיתת  וכן  מזייף.  ואינו 
אחת  כף  ואין  בשוה  שוה  שמשקלם  וכן  ומאוזנים,  ישרים  המאזניים  כפות 
הוא  מהלוה  שמקבל  הכסף  אם  ‰כסף.  בבחינ˙   .62 מחברתה.  יותר  כבדה 
בקי  ואינו  מאחר  ימ‡ן.   .63 (פסולת).  סיגים  בו  מעורב  שאין  ונקי,  צרוף 
בבחינת הכסף אם הוא כסף נקי ומזוקק או שמא מעורב בו סיגים, הרי יתכן 
שמבלי משים ידחה את הכסף הצרוף והמזוקק וימאן לקחתו, ותחת זה יקח 
את הכסף המעורב עם סיגים. 64. ‰סי‚ים. פסולת הכסף. 65. מ˘˜ל ‰˜ל. 

י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ם  יו… ָכל  ב¿ּ ים  ƒב ׁ¿̆ חו… ו¿ ם,  ָל‰∆ ב  ּטו… ַמ‰  ים  ƒע ¿„ יו… יָנם  ≈‡ ו¿

ָין  נ¿ ƒע‰ָ  ‰ ז∆ ו¿ ם.  י‰∆ מ≈ י¿ ל  ָכּ ים  ƒ‚י ׂ ּƒ̆ ַמ יָנם  ≈‡ ו¿ ָנ‰,  יו… ל¿ ָ‰ע∆ ַמֲעָל‰ 

נו…  רו… ס¿ יר ח∆ ּƒינו… ַמכ ≈‡ ׁ∆̆ ָח„ - 54 ים ‰ּו‡: ָ‰‡∆ ƒָבר ּ י „¿ נ≈ ׁ¿̆ ֲחַמ˙  מ≈

ן  ‡ּוב≈ ר¿ ƒל  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ים,  ּƒנ‚ֻ ַ‰מ¿ ָרָכיו  ¿„ ּƒב ין  ƒח ַמב¿ ינו…  ≈‡ ו¿

ל  ָכּ ˙ו…  ‡ו…  ׂ̆ ַחפ≈ּ י¿ ּלּו  ƒפ‡ֲ  , ירו… ּƒַמכ ינו…  ≈‡ ו¿ ן  עו… מ¿ ׁƒ̆ ל¿  ׂ̆ ַחפ≈ּ ַ‰מ¿

ל…‡  ו¿ לו…  ¿̂ ∆‡  ‡ 55ָיבו… ים  ƒָעמ פ¿ּ  ‰ ָמּ ַכּ י  ּƒכ ‰ּו,  ≈‡ ָ̂ מ¿ ƒי ל…‡  ם  ַ‰ּיו…

י„  ƒמ ָּ̇ ב  ׁ≈̆ ‰ּו‡ חו… ׁ∆̆ י 56 ּƒף-ַעל-פ‡ַ ,‰ּ ן ָ‰ָ‡ָ„ם ַ‰ז∆ ‰ּו; כ≈ּ יר≈ ּƒַיכ

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ יָון  , 57כ≈ּ י‚ו… ׂ ּƒ̆ ב, ל…‡ ַי ‰ ַ‰ּטו… ׂ ≈̆ ׂ̆ ַמֲע ַחפ≈ּ ‰ ּומ¿ ׂ ∆̆ ֲע ַמ‰ ַיּ

 . נו… רו… ס¿ יר ח∆ ּƒַמכ

ב  ׁ≈̆ חו… ו¿  , ּבו…  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ָ‰ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ ַע  ≈„ יו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ ו¿
י‚  ׂ ּƒ̆ ַ‚ם ‰ּו‡ ל…‡ ַי ˙, ו¿ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒמ ח…ז ב¿ּ ¡‡ ל∆ ם ו¿ ∆‰ ‡˙ מ≈ ≈̂ ָל

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ  ׂ̆ ַחפ≈ּ ל¿ ל  ּ ≈̂ ַע ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆ ֲחַמ˙  58מ≈ ר,  ָׁ̆ ַ‰ָיּ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ָיָמיו  ל  ָכּ

בי‡ורים
‡ינו מכיר חסרונו. אדם שחולה ואינו מודע לכך, הרי כל זמן שלא נודע   ̆.54
לו על חוליו - לא ילך לדרוש ברופאים, כמו כן אדם שאינו מכיר בחסרונותיו 
ובדרכיו המגונים, הרי לא יתקן את עצמו מאחר ואינו מודע שזקוק הוא לכך. 
55. יבו‡ ‡ˆלו ול‡ יכיר‰ו. כמה פעמים יעמוד שמעון סמוך לראובן ובכל 
56. ˘‰ו‡ חו˘ב ˙מי„ מ‰  ואינו מכירו.  יזהה אותו מאחר  זאת ראובן לא 
57. כיון  יע˘‰. הוא מתבונן תמיד מה עליו לעשות כדי להשיג את הטוב. 
˘‡ינו מכיר חסרונו. כי בכדי להשיג את הטוב המושלם אפשר רק לאחר 
שעקר והסיר את הרע שבו, בבחינת ׳סור מרע ועשה טוב׳, ולכך כל זמן שאינו 
לא  הרי  המגונות,  ובאורחותיו  הרעות  במידותיו  ואינו מבחין  חסרונו  מכיר 
58. מחמ˙ ˘מ˙עˆל  יעקרם ולא יסירם ממנו וממילא לא ישיג את הטוב. 

שתי  הם  הלשונות 
טובות  אזהרות 
הנה  כי  מאד.  ומועילות 
הוא  במעשים  הפשפוש 
כלל  על  לחקור 
בו,  ולהתבונן  המעשים 
מעשים  בהם  הנמצא 
אשר  יעשו  לא  אשר 
פי  על  הולכים  אינם 
כי כל  וחוקיו,  ה׳  מצוות 
 – מאלה  ימצא  אשר 
אך  העולם.  מן  יבערם 
החקירה  הוא  המשמוש 
אפילו במעשים הטובים 
ולראות  לחקור  עצמם, 
היש בענינם איזה פניה 
(כגון  טובה  לא  אשר 
שבח  להשיג  כוונה 
להרויח  או  מבני-אדם 
ממון) או איזה חלק רע 
(כגון מעשה טוב שעלול 
לצאת ממנו נזק בעתיד 
או שיש בו הפסד לזולת 
שיצטרך  וכדומה) 
חלש  או  הוא  וחזק  הטוב  לבחון  בבגד  כממשמש  זה  והרי  ולבערו.  להסירו 
ובלוי, כן ימשמש במעשיו לבחון תכונתם (ענינם ותוכנם) בתכלית ההבחנה 
(בהבחנה מדוקדקת עד קצה היכולת) עד שישאר (האדם בעל המעשים) זך 

ונקי (ללא פניות וחלקים רעים במעשיו)״.

ָמ˙ו…  ׁ¿̆ ƒנ  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ָ‡ז  ו¿ ּנּו,  מ∆ּ ƒמ ים  ƒ‚י ּƒס‰ַ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒ̃ ‡ל… ‰ ל≈ ָ̃ ּ ָ̃ ֻז רּוָפ‰ ּומ¿ ¿̂

ף  ר≈ ּ…̂ ַל  ‡ ≈̂ ּ ַוי≈ ף,  ס∆ ָכּ ƒמ ים  ƒ‚י ƒס "ָ‰‚ו… 

ים,  ƒ‚י ּƒירּו ַ‰ס ƒס ָיּ ׁ∆̆ י" (מ˘לי כ‰, „) כ¿ּ ƒל כ∆ּ

רּוף. ָ̂ י  ƒל ‰ ַ‰כ¿ּ י∆ ¿‰ ƒז י‡ָ

 

ינו…  ≈‡ ו¿ ָ‰ָ‚יו  נ¿ ƒמ ב¿ּ  ‰ נ∆ּ ַׁ̆ ַ‰מ¿ ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ ו¿
 ‚‰ָ נ¿ ƒמ ב¿ּ ז  ח≈ ‡ו… ָח„  ∆‡ ַמן  ז¿ בּוַע,  ָ̃  

 ‚‰ָ נ¿ ƒו… מ˙ ‡ו… ˜ מ≈ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒָח„ מ ַמן ‡∆ ּוז¿  ‰ ז∆

 ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ָכָכ‰  ו¿ ר,  ַ‡ח≈  ‚‰ָ נ¿ ƒמ ז  ח≈ ‡ו… ו¿

 ı ָחפ≈ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם  ל¿  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ָלם.  עו… ל¿

ל…‡  ּכו… ו¿ ר¿ ַע ַ„ּ ≈„ ינו… יו… ≈‡ יר ו¿ ƒל ע ∆‡ ˙ כ∆ ָלל∆

˙ו…  ‡ו… ים  ƒיכ ƒל ַ‰ּמו… ים  ƒיל ƒב ּׁ¿̆ ‰ַ יר  ּƒַיכ

ַעם  ַפּ ם,  מ≈ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒ69מ ‰ּו‡  ן  ָלכ≈ יָ‰,  ל∆ ≈‡

 ‰ ע∆ ¿̇ ƒי ו¿ ַיֲחז…ר  ו¿ ָח„,  ∆‡ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ך¿  ל≈ י≈ ַ‡ַח˙ 

בי‡ורים
69. מ˘˙ומם. מתבלבל בהליכתו ותועה בדרכו מאחר ואינו מכיר את הדרך 

הסלולה המובילה לעיר.

ל  ָכּ ƒם, מ ƒַני ‡ז¿ מ…ּ ַבּ ׁ∆̆  „ ב≈ ף ַ‰ָכּ ַכּ ף ַבּ ס∆ ַ‰כ∆ּ

ם  ƒ‡ ּלּו ƒי ָטעּו˙. ‡ו… ֲ‡פ י„≈ ƒל ‡ ּלּו ָיבו… ≈‡

ינו…  ≈‡ ם  ƒ‡ ל,  ָ̃ ׁ¿̆ ƒמ ּוב¿ ף  ס∆ כ∆ ב¿ּ י  ƒ̃ ָבּ ‰ּו‡ 

ב  ָער≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ָר‡ּוי, ‡∆ ל ּבו… ָכּ כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒמ

י  ƒ̃ ָבּ ‰ּו‡  ם  ƒ‡ ֲ‡ָבל  ים.  ƒ‚י ƒס ּפו…  ַכס¿ ב¿ּ

ל ּבו…  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒף, ּומ ס∆ ל ּוַבכ∆ּ ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ל - ַבּ כ…ּ ַבּ

ָר‡ּוי  ָכּ ם  ל≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ66מ ‰ּו‡  ָ‡ז   - ָר‡ּוי  ָכּ

 ‰ ָמּ ּ ƒ„ ן  ָלכ≈ ל.  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ַבּ ם  ל≈ ָׁ̆ ו¿ י  ƒ̃ ָנ ף  ס∆ כ∆ּ

י˜  ּ ƒ„ ּ ַ̂ י ַ‰ ּƒָחר, כ ב¿ ƒף נ ס∆ כ∆ י˜ ל¿ ּ ƒ„ ַ̂ ן  ו… ׁ̆ ל¿

ָכל  ו¿ ָ‰ָרע  ו¿ ב  ַ‰ּטו… יר  ּƒכ‰ַ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂

ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ּול¿ ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

‚ּופו…  67ב¿ּ ַח  ר≈ טו…  ˙ יו… ¿‰ ƒל ו¿ ָר‡ּוי,  ָכּ ן  ∆‰ ָבּ

ח…ז  ¡‡ ל∆ ו¿ ּו˙  ׁ̆ פ¿ּ ּƒט‰ַ ַלֲעז…ב  ָמ˙ו…  ָחכ¿ ּוב¿

 ˙ בו… ֲערו… ַּ̇ יר  ƒס‰ָ 68(ז)ּול¿ בּוָנ‰  ּ¿̇ ַבּ

˙ערובו˙  ול‰סיר  ז. 
‰סי‚ים ממנו. ה׳מסילת 
ג)  מבאר  (פרק  ישרים׳ 
בבדיקת  שלבים  שני 
לדחות  א.  המעשים: 
ב.  הרעים.  המעשים 
לזכך המעשים הטובים. 
וז״ל: ״הנה הרוצה לפקח 
הנה  שתים  עצמו,  על 
ההשקפות הצריכות לו: 
מהו  שיתבונן  האחת, 
שיבחר  האמיתי  הטוב 
בו האדם והרע האמיתי 
שינוס ממנו. והשניה, על 
הוא  אשר  המעשים 
הם  אם  לראות  עושה, 
מכלל  או  הטוב  מכלל 
הרע... ודבר זה הודיעונו 
באמרם  ז״ל  חכמינו 
לו  ״נוח  יג):  (ערובין 
יותר  נברא  לאדם שלא 
ועכשיו  משנברא, 

ששני  ותראה  במעשיו״.  ימשמש  לה:  ואמרי  במעשיו;  יפשפש   – שנברא 

בי‡ורים
אבן המשקולת ששוקלים כנגדה בשתי כפות המאזניים, האבן מכאן והכסף 
פחות.              ישקול  הכסף  גם   - הגדולה  במקום  הקטנה  האבן  יקח  ואם  מכאן, 
ב‚ופו   .67 נקי...  כסף  דהיינו  כראוי  תשלום  מקבל  כר‡וי.  מ˘˙לם   .66
יצרו  לכבוש  הרעות,  מידותיו  על  להתגבר  בגופו  להתאמץ  הן  ובחכמ˙ו. 
ולהכניע תאותו, והן להשתמש בחכמתו ולהבחין בשכלו במדות הרעות כדי 
אדם  צריך  טוב  במעשה  גם  ‰סי‚ים.  ˙ערובו˙  ול‰סיר   .68 מתוכו.  לבערן 

לבחון שהמעשה יהיה זך ונקי ושלא יהיה מעורב בו משהו מהרע.

הגאוה  כמדת  רעות 
שמים.  יראת  מונעות 
בל  אפו  כגובה  ״רשע 
ד)  י,  (תהלים  ידרוש״ 
אני  סבור  המתגאה 
ואפסי עוד, ואינו מסוגל 
מלכות  עול  עליו  לקבל 
מדת  כן  שמים. 
מדה  ה׳קשה-עורף׳ 
ועקשן  מאד,  עד  מגונה 
רצונותיו,  פי  על  רק  חי 
דבר  לשמוע  מוכן  ואינו 
אפילו  המפריע  חכמה 
להנחותיו  במעט 

ורצונותיו המוקדמות.
בשלח  בפרשת  ומצינו 
״וילונו העם  טו):  (שמות 
מה  לאמר  משה  על 
ה׳  על  ויצעק  נשתה, 
        - נסהו״  ״ושם  וברש״י  נסהו״,  ושם  ומשפט  חק  לו  שם  שם  עץ...  ה׳  ויורהו 
רחמים  עלינו  בקש  יפה  בלשון  במשה  נמלכו  שלא  ערפו  קשי  וראה  לעם 
ישראל             מכלל  התורה  תובעת  נתלוננו״.  אלא  לשתות  מים  לנו  שיהיה 
ואף           הקב״ה.  על  התלוננות  לכדי  אותם  הביאה  זו  מדה  ׳קשה-עורף׳,  מדת 
מכל          הקב״ה,  נסי  בעיניהם  הכל  וראו  סוף  ים  קריעת  לאחר  מיד  שהיו 
נותנת           וברורה, כי המדה אינה  מקום הקשיות מפריעה להתלמדות פשוטה 
שאפילו                  עצמו,  על  זאת  לראות  יכול  ואדם  רצונותיו.  על  לותר  לו 
מאשר  שונה  להתנהג  עליו  משפיעות  אינם  בעיניו  שראה  ברורים  דברים 

הורגל.
וכמו כן כל המדות כולם מפריעים ליראת שמים. ולכן כדי להשיג יראה חייב 

לעקור מקרבו את מדותיו הרעות. 
ט. ו‡ם ˙˙יר ˜˘ר ‰יר‡‰ יב„לו ממך כל ‰מ„ו˙ ‰טובו˙. מצאנו שיראת 
להשגת  והאמצעי  היסוד  היא   - עצמה  בפני  מצוה  היותה  מלבד   – שמים 

 ׁ̆ י ƒ‡ ל ָכּ י  ּƒל, כ ַלכ…ּ יַע  ƒ„ ‰ו… ׁ̆ ל¿ י≈ ן  ָלכ≈
י  י„≈ ƒל ו…  ׁ̆ ַנפ¿ י‡  ƒב‰ָ ל¿  ‰ ∆̂ ָ‰רו…

ב  ָער≈ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂  ,˙ בו… ַ‰ּטו…  ˙ ּ„ו… ƒמ

י  ּƒכ ,‰ ּ„ָ ƒּומ ‰ ּ„ָ ƒל מ ם ָכּ ƒם ע ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי

ל  ˙ ָכּ ∆̃ ז∆ ח¿ ר ַ‰ַמּ ׁ∆̆ ∆̃ י‡  ƒ‰ ם ּׁ≈̆ ‰ַ ˙‡ַ ר¿ ƒי

יסּו‰ּו  ƒנ כ¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ַלחּוט  ָמ‰  „ו… ו¿  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

רּו  ׁ¿̆ ָ̃ ו¿  ,˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ י  ר≈ חו… ך¿  ˙ו… ל¿

ל  ָכּ י˜  ƒז ַ‰ח¿ ל¿ י˙ו…  ּƒ̇ ח¿ ַ̇ ב¿ּ ים  ƒר ָׁ̆ ¿̃

 ˜ ≈̇ ָנּ ƒ‰ ב¿ּ י  ּƒכ  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡  -  ˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ

ך¿  ָכּ  ,˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ ל  ָכּ לּו  פ¿ּ ƒי ר  ׁ∆̆ ּ ∆̃ ‰ַ

 ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ  ˙ ∆̃ ז∆ ח¿ ַ‰ַמּ י‡  ƒ‰  ‰‡ָ ר¿ ּ ƒי‰ַ

לּו  ¿„ ָבּ ƒי  ,‰‡ָ ר¿ ּ ƒי‰ַ ר  ׁ∆̆ ∆̃ יר  ּƒ̇ ַּ̇ ם  ƒ‡ (ט)ו¿

ן  כ≈ ו¿ י  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ַבּ ן  כ≈ ו¿ ר,  ַ‡ח≈ ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ

ָחָכם:  ‡ ּבו… ָ‡ַמר ‰∆ ≈̂ ּיו… ַעל ַכּ י. ו¿ ƒיע ƒב ר¿ ָבּ

ר ל…‡  ׁ∆̆ ּנּו, ֲ‡ ע∆ ּ ַי‚¿ ּ¿̇ ים  ƒיל ƒס "70ֲעַמל ַ‰כ¿ּ

טו).  י,  (˜‰ל˙  יר"  ƒע ל  ∆‡  ˙ כ∆ ָלל∆ ָיַ„ע 

ים                    ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַעל  מ…ל  ַלח¿  ׁ̆ י≈ ָכך¿  ל¿

ָ„ם  ַלמ¿ּ ל¿  ,‡ ו¿ ָּׁ̆ ‰ַ י  ל≈ ַ‰ב¿ ב¿ּ ים  ƒבּוע ‰ַ71ט¿ּ

ם  ƒַני ‡ז¿ ַ‰מ…ּ ר  ׁ∆̆ י… ו¿ ל  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ  ˜ ∆„ ∆̂

ים,  ƒר ָׁ̆ ים ַ‰י¿ ƒָרכ ּ ם „¿ ˙ ָל‰∆ רו… ‰ו… ף ּול¿ ס∆ יַנ˙ ַ‰כ∆ּ ƒח יָעם ב¿ּ ƒ„ ‰ו… ּול¿

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ‰ ָלּ ƒס 72מ¿ ָחָנ˙ו…  ַ‰ב¿  ˙ ַלּ ƒח ¿̇ ּƒב ָ‰ָ‡ָ„ם  ר…ר  ב¿ ƒי ַמַען  ל¿

‰ּו‡  ו¿ ָב‰,  ַ‰ּטו… ל  ָכּ ם  ָׁ̆ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ן  ׁ≈̆ „ָ ו¿ ַרֲעָנן  ם  ָמ˜ו… ל¿ ‰ּו  י‡≈ ƒב ּ¿̇

‰ּו‡            ו¿ ים,  ׂ ƒ̆ ֲע ַ‰ַמּ ל  ָכּ ף  73סו… ‰ּו‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ם,  ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי

ָ‡ָ„ם,  ל  ָכּ ƒמ ל  ≈‡ ו… ׁ̆ מו…  ׁ¿̆ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ָל‰  ≈‡ ּׁ¿̆ ‰ַ74

 "‰‡ָ ר¿ ƒי ל¿ ם  ƒ‡ י  ּƒכ  , ך¿ ָמּ ƒע מ≈ ל  ≈‡ ׁ…˘ יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰ "ַמ‰  יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

 ‰‡ָ ר¿ ּ ƒ(ח)ַ‰י י  ּƒ̇ ל¿ ּƒב ב  ָׁ̆ ח¿ נ∆  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע ּום  ׁ̆ ין  ≈‡ ו¿ יב),  י,  („ברים 

ָר‰. ‰ו… ַ‰ט¿ּ

‰ט‰ור‰.  ‰יר‡‰  ח. 
יחזקאל׳  ׳אור  בספר 
עו)  עמוד  ומוסר,  (יראה 
יראת  להשיג  כדי  כתב: 
ראשית  חייב  שמים 
הענינים  מנפשו  לעקור 
ליראה.  המפריעים 
ורצונות  תאוות 
מתנגדות  עולם-הזה 
ליראת שמים, וכן מדות 

בי‡ורים
70. עמל ‰כסילים ˙י‚ענו. כסילותם גורם להם עמל המיגען, אשר לא למדו 
דרכי מבואות העיר (ללכת בדרך כבושה, וטורח הרבה) ומתיגע ליכנס דרך 
פחתים ובצעי המים ויגע בטביעות רגליו בבוץ (רש״י). 71. ‰טבועים ב‰בלי 
בהם  שאין  בהבלים  ושרויים  ממש,  בהם  שאין  בדברים  השקועים  ‰˘ו‡. 
73. סוף כל ‰מע˘ים. תכלית כל  72. מסיל‰. דרך סלולה וישרה.  תכלית. 
דבר ככתוב בסוף קהלת: ׳סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו 

שמור כי זה כל האדם׳. 74. ‰˘‡ל‰. הבקשה אשר ה׳ מבקש מכל אדם.

והדעה, והוא מסור בידי 
מסור  יצרו  ואין  יצרו 
שיהא  יתכן  לא  בידו, 
שבין  במצוות  שלם 
ואם  למקום,  אדם 
ידועה  במדה  מקיימן 
שאינו  מפני  רק  הוא 
התנגדות  בהן  פוגש 
המדות  אחת  מטעם 
בהפגשו  אבל  המגונות, 
לא  שלהן  בהתנגשות 
תעמוד יראתו בפניהן״!

 - מתוקנות  מדות  ללא 
אי אפשר להיות שלמים 
אדם  שבין  במצוות  אף 
למקום, ואם אם נראה לעין שמקיים מצוות בשלמות הוא רק מפני שלא בא 

לידי נסיון, ואילו בא לידי נסיון לא היה עומד בו!  
ואין  לתורה  לעלות  אותו  שמכבדים  חרד  דוגמא:  איש״  ה״חזון  לכך  ומביא 
הכיבוד מספיק לו לפי מעלתו ולכן הוא אינו עולה – מידת הכבוד שבו גרמה 

לו לעבור על: ״ועוזבי ה׳ יכלו״ – זה שקורין לו לעלות לתורה ואינו עולה.
האדם הזה מקולקל בשורשו שיצר הרע שופטו וכל עשיית מצוותיו הן פרי 
ההרגל המתאימות לכבודו ולתאוותיו ולהלך חייו, אך נסו לפגוע בו כי אז 

תתהפך הקערה על פיה! 

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ּון  ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿

ל                  ָיכו… ָחָכם  ∆‰  ,˙ ָרעו… ו¿  ˙ בו… טו…

יל  ƒס ַ‰כ¿ּ ו¿  ,˙ בו… טו… ל¿  ˙ ָ‰ָרעו…  ˙ ו… ׂ̆ 75ַלֲע

.˙ ָרעו… ˙ ל¿ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒ76מ ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע

ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒמ ינו…  ≈‡ ו¿ ך¿  ׁ∆̆ ח… ַבּ ך¿  ל≈ ‰ו… ׁ∆̆ י  ƒמ
 ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ∆‡  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ּון  ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿

ן  ‚ו… יו, כ¿ּ ָ̇ ֻכּיו… ל ז¿ ˙ ָכּ ∆„ ַ‡ב∆ּ ‰ ַ‰מ¿ ּ„ָ ƒּבו… מ

ר            ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ב¿ּ  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒ‰ַ77מ

בי‡ורים
75. לע˘ו˙ ‰רעו˙ לטובו˙. להשתמש עם המדות הרעות למטרה טובה, כגון 
הגאוה  במדת  וכן  חכמה׳.  תרבה  סופרים  ל׳קנאת  להשתמש  הקנאה  במדת 
במדת  כגון,  לרעו˙.  טובו˙  מ„ו˙   .76 ה׳׳.  בדרכי  לבו  ל׳ויגבה  להשתמש 
ובמדת אהבה, ישתמש לאהוב את  הרחמנות ישתמש לרחם על האכזרים. 
טובים,  ובמעשים  בתורה  אף שהוא מלא  במע˘יו.  ‰מ˙‚‡‰   .77 הרשעים. 
מכל מקום אסור לו להתגאות בכך, כשכל כוונתו בזה להתגדל ולהשתרר על 

בני אדם. 

ין  ≈‡ ׁ∆̆ ּוכ¿  ,˙ בו… טו…  ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ ָך  מ¿ּ ƒמ

ָר‰  ו… ּ̇ ָך  ָי„¿ ין ב¿ּ ≈‡ ,˙ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒָך מ ָי„¿ ב¿ּ

לּוָי‰  ּ¿̇ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ל  ָכּ י  ּƒ(י)כ  ,˙ וו… ¿̂ ƒּומ

״ותיראן  טובות.  מידות 
האלקים  את  המילדות 
דבר  כאשר  עשו  ולא 
מצרים  מלך  אליהן 
הילדים״  את  ותחיין 

(שמות א, יז). ובמסכת סוטה (יא:) דורשת הגמרא: ״ותחיין את הילדים – תנא 
לא דיין (למילדות) שלא המיתו אותן (את הילדים) אלא שהיו אף מספיקות 
להם מים ומזון״ (ומסייעות להחיותם, דהיינו שהיו מחביאות אותם בבתיהן 

ומגדלות אותם. רש״י).
מסירות נפשן של המילדות מוכיחה בלי ספק על מידותיהן הטובות ועל טוב 
ליבן. מדוע אין התורה מדגישה תכונות אלו? מדוע הזכירה התורה רק את 

יראת האלקים שלהן?
בספר ׳זכרון מאיר׳ מבאר, שמכח מידות טובות לבד לא היו המילדות יכולות 
הם  המלך  צו  הפרת  מתוך  כאלה  נפלאים  מעשים  שעשו.  מה  את  לעשות 
יכול  אלקים  ביראת  שספוג  מי  רק  אדם.  שבכח  ההטבה  מגבול  למעלה 
להתעלות להנהגה כזו ולהתעלם מן הסכנה הגדולה. לפיכך קבעה התורה 
את הגורם האמיתי: ״ותראין המילדות את האלקים״! ולכן - ״ולא עשו כאשר 

דבר אליהן מלך מצרים ותחיין את הילדים״.
נאמר  לא  כאן  גם  בתים״.  להם  ויעש  האלקים  את  המילדות  יראו  כי  ״ויהי 
״כאשר הטיבו עם הילדים״, אלא ״כי יראו״, ללמדך כי השכר של ״ויעש להם 
בתים״ בא עבור היראה.  הן יראו את ה׳ ולפיכך זכו לבתים של תורה ויראה, 
בתי  אמר  חד  ושמואל,  ״רב  (יא):  סוטה  במסכת  כדאיתא  מדה.  כנגד  מדה 
כהונה ולויה – אהרן ומשה. וחד אמר: בתי מלכות – דוד נמי ִמִמְרָים קאתי״. 

י. כי כל ‰˙ור‰ ˙לוי‰ ב˙י˜ון ‰מ„ו˙. כתב הגר״א (באבן שלמה פ״א): ״כל 
עבודת ה׳ תלוי בתיקון המדות, וכל החטאים מושרשים במדות, ועיקר חיות 

האדם הוא להתחזק תמיד בשבירת המדות, ואם לאו למה לו חיים״. 
כתב ה״חזון איש״ זצ״ל (אמונה ובטחון פ״ד אות ה-ו): ״מן המונחים הקיימים 
כי תיקון המדות מתיחס לאלה המצוות שהם בין אדם לחברו, וחובת היראה 
בשביל מצוות שבין אדם למקום יתברך, ומן המונח הזה קיימת הדעה כי יש 
בני אדם שלמים במצוות שבין אדם למקום יתברך וחסרים בתיקון המדות 
אל  לחודר  באמת  קיימת  זו  דעה  אין  אמנם  לחברו.  אדם  בין  רעים  והם 
פנימיות חזיון הזה. כי האמת, זה שמדותיו כברייתן ולא הותקנו על פי המוסר 

ר. ַ‡ח≈ ˙ ל¿ ƒי ר ַ‰ַבּ כ≈ ן, ּומו… מו… ט¿ ַע ַ‰ַמּ ≈„ ינו… יו… ≈‡ , ו¿ י˙ו… ב≈ ב¿ּ

 

 ‰ ּ„ָ ƒָכל מ , ו¿ ּזו… ƒמ ‰ ָנּ ֻׁ̆ יו זו… מ¿ ָ̇ ּ„ו… ƒר…ב מ י ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ ּƒן כ נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰
ָכ‡ן  ו… ל¿ ּ̇ כ¿ ַׁ̆ ַע˙ ָ‰ָ‡ָ„ם, זו… מו… ּ„ַ ˙ פ∆ ר∆ ‰ 81טו… ּ„ָ ƒּומ 

ַחר         ב¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ ָכל  ל¿ עו…  ּ ַסי¿ מ¿ ָ‰ָרע  ר  ∆̂ י≈ ו¿ ָכ‡ן,  ל¿ ו…  ּ̇ כ¿ ַׁ̆ מו… זו…  ו¿

ר,  ָבּ ¿„ ּƒמ ַבּ ך¿  ל≈ ‰ו… ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם  ל¿  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿  .‰ּ ָבּ ׁ∆̆ חּו˙  ‰ַ82ָפּ

 ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ו¿ ים  ƒב ≈‡ ּוז¿ ים  ƒר מ≈ ּונ¿  ˙ ַוֲ‡ָריו… ים  ּƒב ּ„ֻ ּבו…  ים  ƒע ¿‚ ּופו…

ל  ם ָכּ ƒם ע ח≈ ָלּ ƒ‰ יָניו ּול¿ ˜…ַח ע≈ פ¿ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂  ‰ּ ׁ̆ ַ‰ז∆ י ƒ‡‰ָ .ים ƒ̇ י ƒח ׁ¿̆ ַמ

פּו‰ּו  ר¿ ט¿ ƒי ָח„,  ∆‡ ַ‚ע  ר∆ יָניו  ע≈ ים  ƒַיֲעל ם  ƒ‡ ו¿ ָח„,  ∆‡ ו¿ ָח„  ∆‡

ֲ‡ָו‰  ַּ̇ ‰ַ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ ָ‰ָרעו… יו  ָ̇ ּ„ו… ƒמ ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ך¿  ָכּ ים.  ƒ̃ י ּ ƒז ַ‰ַמּ

ּבו…  ƒל ב¿ּ  ˙ לו… ּ ¿‚ ל¿ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ן,  ∆‰ ָבּ  ‡ ≈̂ ַכּיו… ו¿ ַעס  ַ‰ַכּ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ו¿

     ˙ מ∆ ר ָ‰‡¡ ּבו… ‡ו… ּ ƒל ƒר מ ≈̃ ָע ם, י≈ נ≈ ּ¿̃ ַ̇ י¿ ל…‡  ם ו¿ ַעל≈ּ ¿̇ ƒי ם  ƒ‡ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇

י„"  ƒמ ָ̇ י  ּ ƒ„ ¿‚ נ∆ ל¿ י ‰'  ƒ̇ י ּ ƒו ׁƒ̆ 84" ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿  . ך¿ ׁ∆̆ ח…  ׁ̆ ָימ≈ 83ו¿

(˙‰ילים טז, ח).

בי‡ורים
תמיד  שתלך  הגר״א:  פירש  רגליהם״,  בעפר  מתאבק  והוי  לחכמים,  ועד 
אחריהם, כמו שנאמר (משלי י״ג) הולך את חכמים יחכם, ומשלו לחנוני מוכר 
בשמים שנשאר האבק בו. ובפרקי דר״א (פכ״ה) מסיים על משל זה: כך כל מי 
שהולך עם הצדיקים לוקח מדרכיהם וממעשיהם הטובים. ובאדר״נ (ו׳): בזמן 
שתלמיד חכם נכנס לעיר אל תאמר איני צריך לו, אלא לך אצלו. 81. טורפ˙ 
ומושכתו אליה.                דעתו של האדם  ונוטלת את  חוטפת  כל מדה  „ע˙ ‰‡„ם. 
82. ‰פחו˙ ˘ב‰. שיבחר בצד השלילי ביותר שבה. 83. וימ˘ חו˘ך. יהיה 
לבו חשוך מאד. 84. ˘וי˙י ‰' לנ‚„י. תמיד אחשוב כאילו ה׳ עומד נגדי ורואה 
מעשי. ומסיים הפסוק ״כי מימיני בל אמוט״, כי בעבור זה יעמוד מימיני לעזור 

 . נו… לו… ¿̃ ּƒב  „ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒּומ רו…  ל ֲחב≈ ׁ∆̆ נּו˙  ¿‚ ּƒב י„  ƒמ ָּ̇ מו…  ¿̂ ַע  ‰ ַיפ∆ּ 78ּומ¿

 ׁ̆ י≈ ו¿ ח,  ָבּ ֻׁ̆ ן מ¿ ƒַיי י˙  ƒָחב  ‡ ַמל≈ּ מ¿ּ ׁ∆̆ י  ƒמ ‰ ל¿ מ∆ ּ„ו… ׁ̆ ַ‰‰ּו‡  י ƒ‡‰ָ ו¿

ן  ƒי ַ‰ַיּ ל  ָכּ ‡ַב„  י…ּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡ ָטן,  ָ̃ ב  ∆̃ נ∆ י˙  ƒָחב ∆‰ י˙  ּƒ̇ ח¿ ַ̇ ב¿ּ

 ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ ך¿  ָכּ  ; ˙ו… ‡ו… ם  ּ…̇ ס¿ ƒי ל…‡  ם  ƒ‡ ָטן  ָּ̃ ‰ַ ב  ∆̃ ּ נ∆ ַבּ ח  ָבּ ֻׁ̆ ַ‰מ¿

י  ≈„ ַעל-י¿ ל  ַ‰כ…ּ  „ ַ‡ב≈ּ י¿ ָר‰,  ו… ּ̇  ‡ ָמל≈ ‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,‰ּ ַ‰ז∆

ם  ≈‰ ים  ּƒַעט ּומ¿ ָנּ‰.  ּ ¿̃ ַ̇ ל¿  ׁ̆ ָיחּו ל…‡  ם  ƒ‡ ַ‰ז…ּ‡˙  ָ‰ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

מו…  יר, ּוכ¿ ּƒכ‰ַ ים ל¿ ƒין ֲחָכמ ≈‡ ׁ∆̆  ׁ̆ ˙. י≈ מ∆ ים ָ‰‡¡ ƒיר ּƒכ ָלם ַ‰ַמּ עו… ָבּ

ל…‡  ך¿  ָכּ ם,  ֻסָלּ ב¿ּ  ˙ ַלֲעלו… ל  ָיכו… ָליו  ַר‚¿ י  ּ≈̇ ׁ¿̆ טּוַע  ָּ̃ ‰ַ ין  ≈‡ ׁ∆̆

‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ בּוָנ‰.  ּ¿̇ ּבו…  ין  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿  ˙‚ַ ר≈ ַמ„¿ ב¿ּ  ‰ ַיֲעל∆

ל  ָכּ ים  ׂ ƒ̆ ָיּ ׁ∆̆ ַע„  עּוָריו  נ¿ּ ƒמ ָלם  ָ‰עו… ֲ‡ַו˙  ַ̇ ב¿ּ ע  ַבּ ט¿ ƒנ ו¿ ָחָכם, 

ל  ּ‚ַ י ֻ‰ר¿ ּƒרו… ָ‰ַרע, כ ¿̂ ƒן י ˆו… ˙ ר¿ ו… ׂ̆ ַלֲע ֲ‡ָו˙ו… ו¿ ַּ̇ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ָמ˙ו… ל¿ ָחכ¿

 , ו… ׁ̆ ַנפ¿ ב¿ּ ים  ƒבּוע ¿̃ ם  ≈‰ ׁ∆̆ ַע„  ים  ƒָרע‰ָ ים  ׂ ƒ̆ ֲע ַמּ ַבּ עּוָריו  נ¿ּ ƒמ

ׁ̆ ּבו…  ּ י≈ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ˙. ו¿ ׁ̆ ָ‰ֲעו…נו… ח ָי˜ּו ַפּ ƒט 79מ ל≈ ָמּ ƒ‰ ‡…„ ל¿ ‰ לו… מ¿ ׁ∆̆ ָ̃ ו¿

ים, ַ‡ך¿ ל…‡ ָ‰ָי‰  ƒב ים טו… ƒָרכ ¿„ ּƒך¿ ב יל≈ ı ל≈ ַ‚ם ָחפ≈ יר ו¿ ּƒכ‰ַ ָמ‰ ל¿ ָחכ¿

ים,  ƒר ָׁ̆ ים ַ‰י¿ ƒָרכ ּ ¿„‰ַ ָמ‰ ו¿ ם ַ‰ָחכ¿ ∆‰ מ…ַע מ≈ ׁ¿̆ ƒים ל ƒל ַ‰ֲחָכמ ∆̂ ≈‡80

ן  מו… ׁ̆ לו… ַמט¿ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ ‰ ל¿ מ∆ „ו… ים. ו¿ ּƒכ ַׁ̆ ַמֲח ך¿ ב¿ּ ל≈ ך¿ ‰ו… ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒּומ

בי‡ורים
78. ומיפ‰ עˆמו ˙מי„ ב‚נו˙ ˘ל חברו. עורך מעשיו הטובים וחכמתו למול 
מעשי חבירו או חכמתו כדי שמתוך כך יראה שהוא מכובד וחבירו בזוי, נמצא 
מתפאר בחסרונותיו של חברו ובסכלותו, וזהו ״מתכבד בקלון חברו״, שעל ידי 
השוואה זו מכבד את עצמו בגנות חברו. 79. מפח י˜ו˘. ממלכודת המוקש 
של רשת העוונות. 80. ‡ˆל ‰חכמים. במסכת אבות (א, ד): ״יהי ביתך בית 

יַע  ּ ƒ‚ַי ָניו, ו¿ ס ָבּ נ≈ יַפר¿ ƒל ו כ≈ּ ַכל¿ ך¿ ַ‰ּלּוַח י¿ ו… ּ̇ ƒיו, ּומ ָ̇ בו… חו… ָרָכיו ו¿ ¿̂ ּו

י  ּיּור≈ ƒ̂ רּו ּבו…  ּ י¿ ַ̂ ים י¿ ƒיל ƒס ב ָ‰ָ‡ָ„ם: ַ‰כ¿ּ ך¿ ל≈ ָל‰. ָכּ „ו… ּ ¿‚ ˙ ל∆ ע∆ ˙ו… ל¿

ם  ָבּ ƒּו ל‡ יַמל¿ּ ƒן, ו ל 92ָוָ‡ו∆ ב∆ י ‰∆ ≈̃ ּו ּ̃ ƒבּו ָעָליו ח ּ¿̇ כ¿ ƒי ר, ו¿ ∆̃ ׁ∆̆ ל ו¿ ב∆ ∆‰

ב  ַּ̇ כ¿ ƒם מ ָבּ ƒבּו ַעל ל ּ¿̇ כ¿ ƒי ים  ƒיל ּƒכ ׂ ¿̆ ַ‰ַמּ ו¿ י˜;  ƒָור ל  ב∆ ∆‰ ˙ בו… ָׁ̆ ַמֲח

˙, ַע„  ּ„ו… ּƒַמ˙ ַ‰מ ָחכ¿ ˙ ו¿ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ ‰ַ „ סו… ‰ּו‡ י¿ ׁ∆̆ ים,  ƒ‰…ל ¡‡

ַנ˙  ָוּ ַכּ  ‰ ָ̇ ָ‰י¿  ‰ ָלז∆ ו¿ יַע.  ƒ̃ ָ‰ָר ז…ַ‰ר  כ¿ּ ם  ָ̇ ו… ׁ̆ ַנפ¿ ירּו  ƒ‰ ַיז¿ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

ם ַעל לּוַח  ב≈ ¿̇ ָכּ יָך,  ∆̇ ע… ב¿ּ ¿̂ ם ַעל ‡∆ ר≈ ׁ¿̆ ָ̃ 93" : רו… ָ‡מ¿ ב¿ּ ל…מ…‰  ׁ¿̆

ָך" (מ˘לי ז, ‚).  ב∆ּ ƒל

ַזך¿  ם  ƒ‡ ָנַער,  ר  ַנכ∆ּ ¿̇ ƒי ַמֲעָלָליו  ב¿ּ ם  ּ‚ַ94" ל…מ…‰:  ׁ¿̆ ָ‡ַמר   „ עו…
ַעל  ַמר  ¡‡ נ∆ סּו˜  ַ‰ָפּ  ‰ ז∆ י‡).  כ,  (˘ם   " לו… ע√ ָפּ ר  ָׁ̆ ָי ם  ƒ‡ ו¿  

מו…  כ¿ּ ם.  י‰∆ ≈̇ ּ„ו… ƒמ ר  ָכּ ƒנ ם  י‰∆ עּור≈ נ¿ּ ƒמ י  ּƒ95כ ים,  ƒָער ַ‰נ¿ּ ָחַנ˙  ַ‰ב¿

ם  ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒּומ ,˙ ׁ∆̆ ˙ ב…ּ ּ„ַ ƒם מ ∆‰ ‰ ָבּ ∆‡ ר¿ ƒים נ ƒָער ˙ ַ‰נ¿ּ ָ̂ ¿̃ ƒמ ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ ׁ∆̆

ל  ים ‡∆ ƒט ם נו… ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒָו‰, ּומ‡ֲ ַּ̇ ל ַ‰ ים ‡∆ ƒט ם נו… ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒַעּזּו˙, ּומ‰ָ -

בי‡ורים
בהם  להתבונן  לבך  שים  ‡ˆבעו˙יך.  על  ˜˘רם   .93 ושקר.  עמל  ו‡ון.   .92
י˙נכר  במעלליו  ‚ם   .94 לבך.  במחשבות  היטב  לזכרם  אותם  וחקוק  תמיד, 
בהתנהגותו.                     הוא  תמים  והאם  טהור  האם  להכיר  ניתן  בנערותו  כבר  נער. 
95. כי מנעורי‰ם נכר מ„ו˙י‰ם. במסכת ברכות (מח.) מביאה הגמרא מאמר 
השגור בפי הבריות: ״בוצין בוצין מקטפיה ידיע״, פירוש, כל דלעת ודלעת כבר 
בקטנותה לפי השרף היוצא ממנה בשעת חניטה, ניתן להכיר את איכות הפרי 
כיצד  לדעת  ניתן  בקטנותם  ממעשיהם  אדם  בבני  כן  וכמו  טוב,  יהיה  אם 

יתנהגו לכשיגדלו.

ָ‡ר   ּׁ¿̆ ƒמ ׁ̆ ָמ˙ו… ַחָלּ ָחכ¿ ‚ּופו… ּוב¿ ַל„ ‰ּו‡ ב¿ּ ּנו… ׁ∆̆ ָע‰  ָׁ̆ ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ
ם  ָ„ם ‰≈ ל¿ ָוּ ƒ‰ ם יו… ˙ 86ב¿ּ ּיו… ƒר ל ַ‰ב¿ּ י ָכּ ּƒכ ,˙ ּיו… ƒר ל ‰ַ85ב¿ּ ָכּ

יך¿  ƒר ָ̂ ָמם, 87ֲ‡ָבל ָ‰ָ‡ָ„ם  ¿̂ ַע ים ל¿ ƒע ּ ַסי¿ ים ּומ¿ ƒל כ¿ ‡ו… ים ו¿ ƒכ ל¿ ‰ו…

ָמ˙ו…                ׁ¿̆ ƒנ ל¿ ּון  ּ̃ ּƒ̇ ר  ≈̇ יו… יך¿  ƒר ָ̂ ן  ַ‚ם-כ≈ּ ו¿  , ‚ּופו… ב¿ּ ל  „ו… ּ‚ָ ט…ַרח 

ָ‰ָ‡ָ„ם  י  ּƒכ ים,  ƒב טו… ים  ƒָרכ ּ ¿„ ין  ƒב‰ָ ּול¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿ ן  ּ≈̃ ַ̇ 88ל¿

 ‰ מ∆ 90ּ„ו… ּבו…  ƒל ַ‡ך¿  ָמ‰,  ≈‰ ב¿ ּƒכ  ‚ ≈‰ 89נו…  „ ַלמ≈ּ מ¿ ל…‡  ב¿ּ ˙ו…  ָלּ ƒח ¿̇ ּƒב

 - ׁ̆ פ≈ּ ƒַי„ ט ּ‰ ב¿ּ ם ַ‰ּלּוַח ַ‰ז∆ ƒ‡ ,ב ָעָליו ּ…̇ כ¿ ƒּו‡ מּוָכן ל‰ ׁ∆̆ לּוַח  ל¿

 ‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י ל ו¿ ≈̃ ל¿ ַ̃ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ ים ַע„  ƒי ‰ֲ91ָבל טּוט≈ ר¿ ׂ ƒ̆ ט ָעָליו  ט≈ ר¿ ׂ ַ̆ י¿

ָיָניו  נ¿ ƒע ר  ∆„ ס≈ ָעָליו  ב  ּ…̇ כ¿ ƒי ָחָכם  ∆‰ ֲ‡ָבל   ,„ עו…  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ּבו… 

בי‡ורים
לי ולא אהיה נוטה לנפול. (מצודת דוד). 85. ‰בריו˙. בעלי חיים. 86. ביום 
‰ול„ם ‰ם ‰ולכים. במסכת בבא קמא (סה:) אמר רבא: שור בן יומו (ביום 
שנולד, הרי הוא כבר) קרוי שור, איל בן יומו קרוי איל. והכוונה שעגל משעה 
ובדעתו.                  במהלכו  במאכלו,  עניניו,  בכל  גדול  שור  כמו  הוא  הרי  שנולד 
גדול  טורח  יש  כשנולד  האדם  כלומר,  ‚„ול.  טורח  ˆריך  ‰‡„ם  ‡בל   .87
להוריו בטיפול גופו ובגידולו. 88. ל˙˜ן ‰חכמ‰. ללמדו דרך הישר ולעלות 
במדרגות החכמה. 89. נו‰‚ כב‰מ‰. כאמור בפסוק (בראשית ח, כא) ״כי יצר 
לב האדם רע מנעוריו״. פירוש, כי הרצונות של לב האדם הם רעים מילדותו, 
מהרגע שנולד. ובאיוב (יא, יב) ״ועיר פרא אדם יולד״, ופירש ה׳מצודת דוד׳, כי 
כל אדם כאשר יולד הוא כעיר פרא מבלי חכמה, וכאשר יכין לבו הנה ישכיל. 
90. „ומ‰ ללוח ˘‰ו‡ מוכן לכ˙וב עליו. באבות (ד, כ): ״אלישע בן אבויה 
ניר חדש...״ כשם שדיו  על  לדיו כתובה  דומה,  הוא  ילד למה  אומר, הלומד 
הכתובה על ניר חדש - שעדיין לא כתבו בו - הדיו נבלע ונדבק בו היטב, ואינו 
נמחק לעולם, כמו כן הלומד בעודו צעיר כאשר עדיין לא נחקקו במוחו ענייני 
משתכח.                ואינו  היטב  בו  נחקק  לימודו  לקבל,  פנויים  וליבו  ודעתו  העולם, 

91. ‰בלים. דברים שאין בהם ממש.

שאז  הזה,  והדיבוק 
כשיהיה זמנה להתפרש, 
מכל  לגמרי  תתפרש 
הולך  הוא  ואם  וכל. 
בדרך טוב, הוא מרחיקה 
מעצמו. והנה בזמן הזה, 
הערלה,  הרחק  שהוא 
הוא  מפיו  היוצא  ההבל 
אחרא  סיטרא  מכניע 
גדולה,  שבירה  ושוברה 
וממשיך הכח של  וחוזר 
שקיבל  התורה 
שנולד.  קודם  בראשונה 
לקבל  שהשלים  וכיון 
לו לעשות,  יש  אז  הכח, 
ולכן הוא חייב במצוות.

מ„ו˙.  ספר  ז‰  י‚. 
ירוחם  רבי  המשגיח 
זצ״ל  ליבוביץ  הלוי 
ממיר כתב (ד״ת ד, לט): 
מאדמו״ר  שמעתי  ״פעם 
על  זצ״ל  מקלם  הסבא 
נזכר  לא  השאלה מדוע 
כל  בתורה  בפירוש 
הענין והחומר של מידות [וכבר עמד על זה רבי חיים ויטאל בשערי קדושה 
ח״א שער ב]. ואם כי מידת הגאוה אמנם נזכרת בתורה, כנאמר ״ורם לבבך 
וגו׳ ״ (דברים ח, יד) ועוד כאלה, אולם מידות הכעס והקנאה וכד׳, אשר הינם 

ים  ƒ̃ ָּ̇ ע¿ 98נ∆ יָנם  ≈‡ ָנ‰  ¿̃ ּ ƒז‰ַ י  ימ≈ ּƒב ֲ‡ָבל 

י  ימ≈ ּƒב ם  ∆‰ ָבּ ָ‰יּו  ּׁ∆̆  ‰ ַמּ ƒמ ל  ַ̃ ב¿ּ

ף,  ס∆ כ∆ּ ַטס  ל¿ ים  ƒמ ּ„ו… ם  ≈‰ ו¿ ֲחרּו˙.  ַ‰ַבּ

 ‰ ֲחֻלָ„ּ ָל‰  ע¡ ∆‰ ו¿ ע  ַ̃ ר¿ ַּ̃ ַבּ ָטמּון  ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

˙ו…  יך¿ ‡ו… ƒר ָ̂  , ָמָנ˙ו… ַ‰ט¿ ך¿  ‡…ר∆ 99ב¿ּ ָעָב‰ 

ַע„   ‰ ָ̃ י ƒר מ¿ ַ‡ַחר   ‰ ָ̃ י ƒר 100מ¿ ף  ס∆ ַ‰כ∆ּ

ך¿  ָכּ  .‰ ∆‡ ַ‰ָנּ ‰ּו  ≈‡ ַמר¿ ל¿ ף  ס∆ ַ‰כ∆ּ ּוב  ׁ̆ ָיּ ׁ∆̆

 , ָ‰‚ו… נ¿ ƒּכו… ּומ ר¿ י ַ„ּ ƒפ ר ָ‰ַלך¿ ל¿ ׁ∆̆ ָ‰ָ‡ָ„ם ֲ‡

 ,˙ רּועו… ּ¿‚‰ַ  ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ י  ≈̃ מ¿ ƒע ב¿ּ ע  ַ̃ ׁ¿̆ ƒנ ו¿

ין  ב≈ּ יל  ּ ƒ„ ַ‰ב¿ 101ל¿ לו…  כ¿ ׂ ƒ̆  § ט̆… ל¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂

יל  ּ ƒ‚ ַ‰ר¿ ּול¿ ר  ‰ו… ַ‰ָטּ ין  ּוב≈  ‡ מ≈ ַ‰ָטּ

 ˙ בּועו… ˙ ט¿ ּ„ו… ּƒיּו ַ‰מ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ָ„‰ ַע„  ֲעבו… ַבּ

. ּבו… ƒל ˙ ב¿ּ ּורו… ׁ̆ ¿̃ ּו

ם  ַּ̇ ח¿ נ∆ ו¿ ב  ַּ̇ כ¿ ƒנ  ˙ ּ„ו… ƒמ ר  פ∆ ס≈  ‰ (י‚)ז∆

בי‡ורים
טמון  שהיה  הזמן  מריבוי  ‰טמנ˙ו.  ב‡ורך   .99 משתנים.  נע˙˜ים.   .98
באדמה. 100. מרי˜‰. שפשוף וניקוי לסלק כל מה שנדבק בו. 101. ל‰ב„יל. 

לדעת לחלק. 

 ˙ ּ„ו… ƒמ ל  ָכּ י  ּƒכ ַ„ע,  ו¿  .˙ בו… טו…  ˙ ַמֲעלו…

י  ימ≈ ּƒב ּבו…   ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ָ‰ָ‡ָ„ם 

י  ימ≈ ּƒב ָ‰יּו  ם  ≈‰ נּו˙,  ¿̃ ּ ƒז‰ַ ו¿ ֲחרּו˙  ַ‰ַבּ

ַמן ַ‰‰ּו‡  ּ ז¿ ַבּ ֲחרּו˙, ַ‡ך¿  ַּׁ̆ ‰ַ ו¿ „ּו˙  ל¿ ַ‰ַיּ

יָ‡ם  ƒַלֲ‰ב ם ו¿ ָ̇ ‡ו… ַ‰ר¿ ַח ל¿ ל…‡ ָ‰ָי‰ ּבו… כ…ּ

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ƒָער ַ‰נ¿ּ 96ו¿  .‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ‰ַמּ י  י„≈ ƒל

ּיּוַכל  ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ לּו˙, ‡∆ ם ַנב¿ י‰∆ ָל‰ ֲעל≈ ¿„ ּ‚ָ

ָב‰,  ך¿ ַ‰ּטו… ר∆ ּ ל ַ‰„∆ ם ‡∆ ָ̃ י ּƒ̇ ַ‰ע¿ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿

ַח  ם כ…ּ ∆‰ ין ָבּ ≈‡ ל, ו¿ ב≈ּ ַ̃ ם ל¿ ַח ָל‰∆ י נו… ּƒ(י‡)כ

ַי„  ַח˙  ַּ̇ ƒמ ר…ַח  ב¿ ƒל ו¿  ˙‡ ≈̂ ָל ָמ‰  ָחכ¿ ו¿

ל,  ב…ּ ס¿ ƒל ים  ƒיכ ƒר ¿̂ ם  ≈‰ 97(יב)ו¿ ר,  ַיס≈ּ ַ‰מ¿

ל˜בל.  ל‰ם  נוח  כי  י‡. 
על הפסוק (משלי יג, כד) 
מוסר״,  שחרו  ״ואוהבו 
דוד׳:  ה׳מצודת  ביאר 
מייסרו  בנו  את  האוהב 
בעת השחר, רוצה לומר 
יוכל  עת  בילדותו, 
אשר  לכל  לנטותו 

יחפוץ.
(שער  השל״ה  כתב 
אות  האותיות 
והמשילו  דרך-ארץ): 
בעוד  לנטיעה  זה  דבר 
שהיא ילדה יוכל האדם 
כפי  ולישרה  לנטותה 
נתגדל  אם  אבל  רצונו, 
אי  בעקמימות  האילן 
לישרו  לו  אפשר 

אחר-כך, כן משפט הנער.
ובתחילה,  כתב:  להרמח״ל  חיים׳  עץ  ׳דרך  בספר  לסבול.  ˆריכים  ו‰ם  יב. 
הפנימית,  הערלה  אך  ימים.  שמונה  אחר  אותה  בגוף, מעבירים  כשהערלה 
שהיא ערלת הלב, אינה סרה אלא לאחר שלוש עשרה שנים ויום אחד, ולכן 
כל אותו הזמן הוא פטור מן המצוות. ועם כל זה באותו הזמן צריך לייסרו, 
פורשת  היא  ואז  היטב,  ממנו  הערלה  לו שתפרד  גורם  שזה  כמו שאמרתי, 
ממנו לגמרי בזמן המוכן כנאמר למעלה, ועל כן אמר ״ירחיקנה ממנו״, ולא 
אמר ״יסירנה ממנו״, כי אין זה להסירה, כי אם בזמנה תסור...והנה כן הדבר 
הקשר  מן  להרחיקה  כדי  חיבוט  וצריך  בו,  קשורה  האולת  כי  בנער,  הזה 

בי‡ורים
96. ו‰נערים. הצעירים אף אם גבר עליהם טבע הרע עדיין אפשר... 97. ו‰ם 
ˆריכים לסבול. את דברי המייסר, מאחר ואין בהם עדיין כח וחכמה לברוח 

מתחת ידיו, ועוד שאז עדיין נפשם רכה ונוחה לקבל דברי מוסר. 

י               ƒל כ¿ּ ח  ַ̃ ו¿ מּוָסר  ַמע  ׁ¿̆ ן  ָלכ≈ ‡ּוָמ‰.  מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע יּוַכל 

           ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ  ,‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇  ‡ ֲ‰לו… יָך.  ∆̇ ּ„ו… ƒמ ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ ָך  ָי„¿ ב¿ּ ָך  ¿̇ נּו ֻ‡ָמּ

ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ו¿  ,˙ לו… „ו… ּו‚¿  ˙ ַטּנו… ¿̃  ,˙ עו… ב¿ּ ַמט¿ י  ינ≈ ƒמ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ לו… 

ַ„ע  ּ י≈ ׁ∆̆ ַע„  ַ‡ַח˙,  ָכל  ב¿ּ  ˙ נו… ¿̃ ּ ƒל ַמ‰  ַ„ע  י≈ ל…‡  ָים,  ו¿ ָׁ̆ ו¿ ם  ָכּ ר¿ ע∆

ַע             ב≈ּ ַמט¿  ‰ יז∆ ≈‡ יַ„ע  ל≈ יך¿  ƒר ָ̂ ַ‚ם  ו¿ ַע.  ב≈ּ ַמט¿ ל  ָכּ ל  ׁ∆̆ ך¿  ר∆ ע≈

˜…ל  ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ ַ‡ַחר  יָ‡ּ‰.  ƒ̂ ‰ו… ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ 102 יָ‰  ָעל∆ ָ‚ַזר  ו¿ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ַסל  ָפּ

ַ‡ַח˙            ָכל  ב¿ּ ח  ַּ̃ ƒל ַ„ע  י≈ ָ‡ז   ,‰ָ כ∆ ַיַער¿ ו¿ ַע  ב≈ּ ּוַמט¿ ַע   ב≈ּ ַמט¿ ל  ָכּ

 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ַזר  ּ‚ָ ׁ∆̆ ַע  ב≈ּ ַמט¿ ּוב¿  ,‰ ו∆ ָׁ̆ ך¿  ר∆ ע≈ 103ב¿ּ ָרָכיו  ¿̂

ס.  נ≈ ָּ̃ ƒי  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע 104ב¿ּ  ‡ ָלּ יָ‡ּ‰ ‡∆ ƒ̂ יו…  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ר  ָזּ‰≈ ƒי יָ‡ּ‰  ƒ̂ ‰ו… ל¿

ַע               ב≈ּ ּוַמט¿ ַע  ב≈ּ ַמט¿ ָכל  ב¿ּ יַע  ּ ƒ‚ַמ  ׁ̆ י ƒ‡‰ָ  ‰ּ ז∆ ׁ∆̆  ,‡ ָ̂ מ¿ ƒנ

ל…‡           ו¿ ˜…ל  ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ׁ̆ פ≈ּ ּƒט‰ַ ֲ‡ָבל  ָח‰.  מ¿ ׂ ƒ̆ ּול¿ ָב‰  טו… ל¿

    ‰ ז∆ יַע  ּ ƒ‚ ַיּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡  , ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ַסל  ָפּ ּׁ∆̆ ַמ‰  י‡  ƒ̂ יו… ו¿  , יך¿ ƒַיֲער

ל. „ו… ּ‚ָ ˜ּ ז≈ ∆‰ ל¿

ָך,  ב¿ּ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ר…ב  ַעל  ל  ָׁ̆ מ¿ ƒנ  ‰ּ ַ‰ז∆ ל  ָׁ̆ ַ‰ָמּ ח  ַ̃ י,  ƒנ ב¿ּ  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ס  ל∆ פ∆ ‰ 105ב¿ּ ּ„ָ ƒּומ ‰ ּ„ָ ƒל מ ˜…ל ָכּ ׁ¿̆ ƒ̇ ˙, ו¿ ַטּנו… ¿̃ ˙ ּו לו… „ו… ּ ¿‚

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ַ„ע  ≈̇ ו¿  ,‰ ּ„ָ ƒּומ  ‰ ּ„ָ ƒמ ל  ָכּ ך¿  ר∆ ע≈ ַ„ע  ּ≈̇ ׁ∆̆ ַע„  ָך,  ¿̇ ָמ ָחכ¿

ל…‡  ָך ו¿ ‰ ב¿ּ ָר‡∆ ‡ י≈ ל…ּ ׁ∆̆ ם  ∆‰ ר ָבּ ָזּ‰≈ ƒ‰ ל ל¿ „ו… ך¿ ַ‰ָ‚ּ ל∆ ַסל ַ‰מ∆ּ ר ָפּ ׁ∆̆ ‡ֲ

בי‡ורים
בה.               יסחרו  ולא  זו  מטבע  יקבלו  שלא  המלך  שציוה  ל‰וˆי‡‰.  ˘ל‡   .102

103. בערך ˘ו‰. למטבע. 104. בענין. באופן. 105. בפלס. ביושר. 

ַע˙,  „ ָלָ‡ָ„ם ַ„ּ ַלמ≈ּ ָמ‰ ל¿ ַע˙ ַ‰ָחכ¿ ַטַבּ ב¿ּ

י  ƒל כ¿ ƒל ׁ̆ י ƒ‡ ל ָכּ י  י„≈ ּƒב  ‰ ז∆ ר  פ∆ ˙ ס≈ יו… ¿‰ ƒל

יו  ָ̇ ּ„ו… ƒמ כו…  ו… ּ̇ ƒמ ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ נּו˙  ֻ‡ָמּ

י  ל≈ כ¿ּ ָי„ו…  ב¿ּ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ן  ָ‰ֻ‡ָמּ י  ּƒכ יו,  ׂ ָ̆ ּוַמֲע

 , ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע יּוַכל  נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ

ל…‡  נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ י  ל≈ כ¿ּ ָי„ו…  ב¿ּ ין  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ ֲ‡ָבל 

היסודיים שבמידות, לא 
נזכרו כלל בתורה?

בתירוץ  דבריו  והיו 
של  במשל  השאלה, 
לא  כמובן  אשר  חייט, 
אומן  הוא  אחד  כל 
ולהיות  זה  במקצוע 
להתלמד  צריכים  חייט 
ואפילו  דברים,  בכמה 
ואיך  המחט  לאחוז  איך 

לחייט  בד  מביא  אשר  אדם  והנה  ללמוד.  צריכים  בבד  המחט  את  לתחוב 
לתפור לו בגד, הלא יאמר לו בקצרה, הנה הבד ותפור לי בגד כפי מידתי, ולא 
יאריך להגיד לו לחייט כי יקח מחט וכי יאחוז אותו ביד ימינו וכי יאחוז אותו 
רחוקות  ולא  סמוכות  בתפירות  בהבד  המחט  את  יתחוב  וכי  ישר  באופן 
הלא  לו:  באמור  מפניו,  יגרשנו  הלא  איתו  ידבר  ככה  אם  כי  לזה.  וכדומה 
לחייט באת ולא לסנדלר, עליך רק להגיד לי איזה בגד אתה רוצה, ואני כבר 

אעשה מה שצריך לעשיית הבגד, כי חייט אני!
שטיק  (=א  ׳מלאכה׳  לישראל  הביא  הוא  ברוך  הקדוש  בעניננו.  הוא  וככה 
הוא:  ברוך  הקדוש  אמר  ה׳מלאכה׳?  ומהי  כתיקונה.  לעשותה  ארבייט) 
מי  מחפש  שאני  ה׳מלאכה׳  זוהי  ו)  יט,  (שמות  קדוש״  וגוי  כהנים  ״ממלכת 
כדי לעשות  כי  ודאי  ישראל  הבינו  לה?  ויעשנה. האתם מקבלים  שיקבלנה 
תנאים  וישנם  גדול,  אומן  ואף  אומן,  מקודם  להיות  צריכים  כזו  מלאכה 
המכשירים את האדם לאומנות זאת ה׳מלאכה׳ – ללא כעס, ללא גאוה, ללא 

כל המידות הרעות הרבות למיניהם.
ועל זה באה תשובתם: ״ויאמרו כל אשר דיבר ה׳ נעשה״ (שם שם, ח). מקבלים 
אנחנו לעשות ה׳מלאכה׳ של ״ממלכת כהנים וגוי קדוש״, ויודעים אנו ודאי את 
לזו  קודמות  אשר  המידות  הכנת  כל  המלאכה,  זו  בעשיית  הקשור  כל 
אומנות  בגד ללא  כמו תפירות  זה  הנה  תיקון המידות  בלעדי  כי  המלאכה, 
החייטות, ללא המחט והחוטים, וכל שאר הכלים המכשירים פעולת התפירה.
וזהו הענין אשר לא נזכרו בתורה עניני המידות ולא באה כל אזהרה עליהן, 
כי כל התורה וכל דיניה מיוסדות עליהן, שהרי הן הכלים לכל מעשה התורה, 

וכשמקבלים את התורה – ודאי כרוכות עמה כל המידות״. עכ״ד.  
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זקוק לשלשת אלו, כי אין 
ולפי  שוים  הזמנים  כל 
מצבו באותה העת צריך 
מסוגי  באחד  להשתמש 
יצר-הרע,  כנגד  היראה 
הרוממות  יראת  אמנם 
וכלשון  מכולם,  גדולה 
מיסודי  (פ״ב  הרמב״ם 
התורה ה״ב): ״והיאך היא 
ויראתו,  לאהבתו  הדרך 
האדם  שיתבונן  בשעה 
במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהם חכמתו שאין לה ערך ולא קץ, 
הגדול...  השם  לידע  גדולה  תאוה  ומתאוה  ומפאר  ומשבח  אוהב  הוא  מיד 
ויודע  ויפחד  וירא  לאחוריו  נרתע  הוא  מיד  עצמן  האלו  בדברים  וכשמחשב 

שהוא בריה קטנה שפלה אפלה עומד בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות...״

 ˙‡ַ ר¿ ƒי: "8י ל≈ ׁ¿̆ ƒמ יל ב¿ּ ƒח ¿̇ ƒ‰ ן כ≈ ו¿ ם.  ּׁ≈̆ ‰ַ

ם:  ּ ַסי≈ ַע˙: (מ˘לי ‡, ז), ּומ¿ י˙ ָ„ּ ׁƒ̆ ‡ ‰' ר≈

ל" (˘ם  ַ‰ָלּ ¿̇ ƒ̇ י‡  ƒ‰ '‰ ˙‡ַ ר¿ ƒי ‰ ָּׁ̆ ƒ‡9"

ל  ָכּ ƒמ יר  ׁƒ̆ ָע ָ‰ָי‰  ל…מ…‰  ׁ¿̆ 10ּו ל).  ל‡, 

כז):           י,   ‡ (מלכים  יב  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ָ‰ָ‡ָ„ם, 
ם  ƒַלי ָׁ̆ ירּו ּƒף ב ס∆ ˙ ַ‰כ∆ּ ך¿ ‡∆ ל∆ ן ַ‰מ∆ּ ּ≈̇ ּ ƒ11ַוי"

ל  "‰ֲ12ב≈ ַמר  לו…  ‰ ָנ‡∆ לו…  ים",  ƒָבנ‡ֲ ַכּ

בי‡ורים
הדיוט ומלך, טפש וחכם, עני ועשיר. כלומר, בטרם שמלך היה הדיוט, ובטרם 
זכה לחכמה הרבה ולעושר הרב שנתן לו הקדוש ברוך הוא היה כטפש וכעני 
לעומת מה שהיה בזמן שפע חכמתו ועשרו. 8. יר‡˙ ‰' ר‡˘י˙ „ע˙. פירוש, 
בראשית למוד הדעת יקנה יראת ה׳, כי הלא אוילים ורשעים בזו את החכמה 
והמוסר, ואם לא יקנה יראת ה׳ בראשיתה, מה תועלת בלמודה, הלא יבזה 
אותה וימאס בה (מצודת דוד). 9. ‡˘‰ יר‡˙ ‰' ‰י‡ ˙˙‰לל. רק אשה יראת 
ה׳ אותה ראוי להלל. 10. ו˘למ‰ ‰י‰ ע˘יר מכל ‰‡„ם. כלומר, אילו אדם 
אחר היה מזהיר על יראת-שמים, לא היו דבריו מקובלים על העולם, כי היו 
אומרים: מאחר ואין לו ענין בעושר ותענוגי העולם הזה, ולא טעם מטובת 
העולם הזה כלום, אלא כל פניותיו הוא רק בעניני יראת ה׳, לכך הוא מזהיר 
על יראת ה׳, כי כל תענוגי העולם הזה נחשבים אצלו להבל. 11. וי˙ן ‰מלך 
‡˙ ‰כסף בירו˘לים כ‡בנים. הניחם ברחוב העיר כאבנים, ובעבור כי היו 
‰בל   .12 דוד).  (מצודת  וללקחם  לגנבם  מהאפשר  היה  לא  המשקל,  רבי 
הזהירם  הבל״,  הכל  הבלים  ״הבל  לבני-אדם:  אמר  המלך  שלמה  ‰בלים. 
לההביל ולהמאיס את ההבלים, מה שהכל הבל, אשר בשום אופן לא יצמח 

ָמ‰ ָ„ּ ¿̃ ‰ַ

              ˙ ∆‡2 ָמע,  ׁ¿̆ ƒנ ל  ַ‰כ…ּ ָבר  ּ„ָ ף  1סו…

יו  ָ̇ ו… ¿̂ ƒמ  ˙ ∆‡ ו¿ ָר‡  י¿ ים  ƒ‰…ל ¡‡‰ָ

יב,  (˜‰ל˙  ָ‰ָ‡ָ„ם  ל  ָכּ  ‰ ז∆ י  ּƒ3כ ר,  מו… ׁ¿̆

ל  ָכּ ƒמ ָ‰ָי‰  ל  „ו… ּ‚ָ ָחָכם  ל…מ…‰  ׁ¿̆ 4 י‚). 

ַ‡ַחר     ים, ו¿ ƒנ יו… ל¿ ַעל ָ‰ע∆ ים ו¿ ƒנ ו… ּ̇ ח¿ ַּ̇ ך¿ ַעל ַ‰ ל∆ ָ‰ָי‰ 5מ∆ ָ‰ָ‡ָ„ם, ו¿

 , ָמ˙ו… יַע ָחכ¿ ƒ„ ‰ו… ים ו¿ ƒָבר ּ ל ַ‰„¿ ‰ ָכּ ָסּ ƒנ ים 7ו¿ ׂ ƒ̆ ֲע ל ַ‰ַמּ ָרָ‡‰ ָכּ ׁ∆̆ 6

 ˙‡ַ ר¿ ƒי ‰ּו‡  ָבר  ּ„ָ ל  ָכּ ל  ׁ∆̆ ף  (‡)סו… ָ‡ַמר:  ו¿ ָבָריו  ּ ¿„ ל  ָכּ ם  ַ̇ ָס

‡. סוף ˘ל כל „בר ‰ו‡ 
יראת  מהו  ‰˘ם.  יר‡˙ 
הלוי״  ״בית  בספר  השם? 
(פרשת בראשית) האריך 
שלשת  את  לבאר 
מדרגות היראה: א) יראת 
העונש. ב) יראה מאהבה. 
ג) יראת הרוממות. האדם 

בי‡ורים
1. סוף „בר. פסוק זה אמרו שלמה המלך - החכם מכל אדם. ופירושו, סוף 
דבר הכל נשמע -  כל מה שהאדם עושה נשמע הוא לפני הקב״ה ולא נכחד 
מה שהזהיר  שלא לעבור על דבריו  יר‡.  2. ‡˙ ‰‡ל˜ים  לכן...  ממנו דבר. 
שלא לעשות. ואת מצותיו שמור - לעשותם. 3. כי ז‰ כל ‰‡„ם. כי לדבר הזה 
ה,  (מלכים-א׳  כנאמר  ‰י‰.  ‚„ול  חכם  ˘למ‰   .4 (רש״י).  האדם  כל  נברא 
ט-י-יא): ״ויתן אלקים חכמה לשלמה ותבונה הרבה מאד ורוחב לב כחול על 
קדם...ויחכם  בני  כל  מחכמת  חכמת שלמה  רבוי)  (מלשון  ותרב  הים.  שפת 
היתה  ‰עליונים. מלכות שלמה  ועל  ‰˙ח˙ונים  על  מלך   .5 האדם...״  מכל 
שונה מזו של שאר מלכים, שמלך הן על הברואים העליונים, דהיינו הֵשדים 
– החיים בעולם הזה התחתון. בגמרא  והן על הברואים התחתונים  (רש״י), 
ה׳״.  כסא  על  ״וישב שלמה  כג):  כט,  הימים-א  (דברי  מהנאמר  זאת  למדים 
ומפרש המהרש״א ש״כסא ה׳ ״ רומז לשמים, והשדים שטים באויר שמתחת 
על  שולט  שהוא  באופן  בשמים,  כביכול  יושב  שכששלמה  ונמצא,  לשמים. 
כל  על  הזה  העולם  את  ראה  ‰מע˘ים.  כל  ˘ר‡‰   .6 שמתחתיו.  השדים 
תענוגותיו, וכמו שאמר (קהלת ז, טו): ״את הכל ראיתי בימי הבלי״. 7. ונס‰ כל 
‰„ברים. התנסה בכל המצבים, כמבואר במדרש (קהלת א, יג) ששלמה היה 

ג'
ם 

יו
ב' 

ע 
בו

ש

בי‡ורים
אשר יוכל להגיע ולהשיג מהן, ושלא יסתפק בפחות מכן. 

ַמֲעָל‰  ל  ∆‡  ˙ ַלֲעלו… מ…„  ַיח¿ ָלם  עו… (‰)ל¿

יַע  ּ ƒ‚ ַיּ ׁ∆̆ ַע„   ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ָל‰  ַמע¿ ל¿ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ָלם  עו… ל¿ יַע  ּ ƒ‚ַי  ‰ ז∆ ָבּ ָב‰,  ַ‰ּטו… י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ ַל

ָבר  ּוכ¿  .‡ ַ‰ָבּ ָלם  עו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ מּול  ּ¿‚‰ַ



ˆ„י˜ים ‰˜„מ‰‡רחו˙ 

ָ‰ָ‡ָ„ם  י  ּƒכ ָר‰,  ָׁ̆ ַ‰י¿ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ˙ו…  רו… ‰ו… ל¿

י ָ‡נּו  ּƒם, כ ּׁ≈̆ ‰ַ י  נ≈ פ¿ ƒל „…‡ יב מ¿ ƒּו‡ ָחב‰

ים  ׁƒ̆ מ¿ּ ַׁ̆ מ¿ ים  ƒכ‡ָ ל¿ ַ‰ַמּ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ רו…

ינּו      ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ י˜,  ּ ƒ„ ַ̂ ָ‡ָ„ם  י  כ≈ ר¿ ָ̂ ב¿ּ

ַיֲע˜…ב:  ו¿ ָח˜  ¿̂ ƒי 19ו¿ ינּו  ƒב‡ָ ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ 18ב¿ּ

ָרע  ל  ָכּ ƒמ י  ƒ̇ …‡ ל  ≈‡ ּ…‚‰ַ ָ‡ך¿  ל¿ "‰ַ20ַמּ

בי‡ורים
את אדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו, ראה מעשי כמה 
שלא  דעתך  תן  בראתי,  בשבילך   - שבראתי  מה  וכל  הן,  ומשובחין  נאים 
כלום  [הקב״ה]  אמר  (קח.):  סנהדרין  ובמסכת  עולמי.  את  ותחריב  תקלקל 
בראתי בהמה וחיה אלא בשביל אדם. ובמשנה סוף קידושין (פב.): והלא לא 
נבראו אלא לשמשני. וברש״י (בראשית ו, ז): הכל נברא בשביל האדם וכיון 
שהוא כלה מה צורך באלו. 18. ב‡בר‰ם ‡בינו. שבאו אליו שלשת המלאכים 
כשחיפש אורחים, והמלאך רפאל בא לרפאותו והמלאך מיכאל לבשר לשרה 
על הולדת יצחק. גם אצל שרה מצינו כשלקחה פרעה, ״אומרת למלאך הך 
והוא מכה״ (רש״י בראשית יב, יז), וכן (שם כ, ד) ״ואבימלך לא קרב אליה״ – 
המלאך מנעו (רש״י).  והגר אמרה (שם טז, יג) ״הגם הלום ראיתי אחרי רואי״ 
– אחרי רואי אותם בביתו של אברהם ששם היתה רגילה לראות מלאכים 
(רש״י). 19. ויˆח˜ ויע˜ב. בעקידת יצחק נאמר (בראשית כב, יא-יב): ויקרא 
אליו מלאך ה׳ מן השמים... ויאמר אל תשלח ידך אל הנער (לשחוט אותו) ואל 
את  לעכב מלשלח  בתואל  שרצה  כן מצינו  מום).  (אפילו  מאומה  לו  תעש 
 – יעקב  ואצל  נה).  כד,  (רש״י שם  והמיתו  ובא מלאך  ליצחק  רבקה להנשא 
״והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו״ – מלאכים שליווהו בארץ אין יוצאים 
חוצה לארץ ועלו לרקיע, וירדו מלאכי חוצה לארץ ללוותו (רש״י שם כח, יב). 
וכן ״וישלח יעקב מלאכים״ – מלאכים ממש (רש״י). 20. ‰מל‡ך ‰‚ו‡ל ‡ו˙י 
(להצילני  בצרתי  ה׳)  (מאת  אלי  להשתלח  הרגיל  המלאך  אמר,  יעקב  ו‚ו'. 

ַלֲעס…˜  ין  ≈‡ ו¿ ב),   ,‡ (˜‰ל˙  ים"  ƒָבל‰ֲ

נּו  ‰ ַרב≈ּ ׁ∆̆ ן מ… כ≈ ם. ו¿ ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי ‡ ב¿ּ ָלּ ∆‡

 ‰ ָּ̇ ַע "13ו¿ ָ‡ַמר:  ם  לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו 

 , ך¿ ָמּ ƒע ל מ≈ ≈‡ יָך ˘…ׁ ל…‰∆ ל ָמ‰ ‰' ‡¡ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי

ך¿  ל∆ „ ַ‰מ∆ּ ƒו ן ָ„ּ כ≈ יָך" („ברים י, יב). ו¿ ל…‰∆ ¡‡ '‰ ˙ ∆‡ ‰‡ָ ר¿ ƒי ם ל¿ ƒ‡ י ּƒכ

ַ‡˙ ‰'" (˙‰לים  ר¿ ƒָמ‰ י י˙ ָחכ¿ ׁƒ̆ ‡ ר: "14ר≈ מ≈ ם ‡ו… לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו 

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… י  רּו‡≈ ב¿ּ ַחר  ב¿ ƒמ ָ‰ָ‡ָ„ם  ין  ƒ‡ רו… ָ‡נּו  ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ּ ƒּומ י).  ˜י‡, 

ָמ‰  ָׁ̆ ּ ׁ̆ ּבו… ַ‰נ¿ ּ י≈ ׁ∆̆  , ˆּוָר˙ו… ן ב¿ּ ָּ̃ ֻ̇ י ‰ּו‡ מ¿ ּƒן 15כ ו… ּ̇ ח¿ ַּ̇ ָלם ַ‰ עו… ָבּ

‰ּו‡  ׁ∆̆ 16  ‰ ז∆ ָכל  ו¿ ים,  ƒנ ו… ּ̇ ח¿ ַ̇ ו¿ ים  ƒנ יו… ל¿ ָ‰ע∆  „ סו…  ˙ נ∆ נ∆ ּבו… ¿̇ ּƒמ‰ַ

ָלם  עו… ָבּ ָר‡  ב¿ ּƒנ ּׁ∆̆ ָכל ַמ‰  ָלם, 17ו¿ ּ‰ ָ‰עו… ז∆ ƒמ ˙ נו… ָוּ ַ‰ַכּ ל  ָכּ ַין  נ¿ ƒע

 ˙ מ∆ ¡‡ ַר˙  ו… ּ̇ ָלָ‡ָ„ם  ָנ‰  ּ¿̇ ƒנ  ‰ ז∆ ַוֲעבּור   , ּכו… ר¿ ָ̂ ל¿ ל  (ב)ַ‰כ…ּ  ‰ּ ַ‰ז∆

בי‡ורים
מהם תכלית ראוי ויקר. (שם). [הבל – דבר שאין בו ממש, כמו הבל-פה, וכן 
וילכו אחרי ההבל (ירמיה ב, ה). (שם)]. 13. וע˙‰ י˘ר‡ל מ‰ ‰' ‡ל‰יך ˘ו‡ל 
מעמך. אחרי שהוכיח משה את בני ישראל על כל החטאים בהם הכעיסו את 
אוהב  שהקב״ה  האהבה  בגלל  להם:  אמר  במדבר,  שנה  ארבעים  הקב״ה 
אתכם, כיפר על חטאיכם. ועכשיו מה ה׳ אלוקיך מבקש ממך? רק שתפחד 
לימוד  שבתחילת  הוא  הנכון   .'‰ יר‡˙  חכמ‰  ר‡˘י˙   .14 אלוקיך.  מה׳ 
מ˙ו˜ן  ‰ו‡  כי   .15 דוד).  (מצודת  ה׳.  יראת  בלבו  האדם  ישריש  החכמה 
אותו  ועשה  אלוקים)  (בצלם  בצורה שלו  האדם  את  יצר  הקב״ה  בˆור˙ו. 
דומה לו, שהוא מבין וחושב, לא כמו כל החיות שאינן חושבות ואינן מבינות 
מאומה. 16. ˘‰ו‡ ענין כל ‰כונו˙. שהאדם הוא תכלית כל הבריאה, והוא 
נבר‡  הכונה העיקרית והמטרה המרכזית בבריאת העולם הזה. 17. וכל מ‰̆ 
בעולם ‰ז‰ ‰כל לˆרכו. כמובא במדרש קהלת על הפסוק ״ראה את מעשה 
האלהים כי מי יוכל לתקן את אשר עותו״ (קהלת ז, יג) בשעה שברא הקב״ה 

 , ָמ˙ו… ָחכ¿ ַעל  ֲ‡ָו˙ו…  ַּ̇ יל  ׁƒ̆ מ¿ ƒ‰  ‰ ז∆ ו¿

ים  ּƒכ ַׁ̆ ַמח¿ ב¿ּ ָיָמיו  ל  ָכּ ך¿  ל≈ ‰ו… („)ו¿

ָל‰: ֲ‡פ≈ ר ָבּ ּ ו≈ ƒע ׁ̆ כ¿ּ ׁ ּ≈̆ ַמ ּומ¿

 

ָח„  ∆‡‰ָ ָ‡ָ„ם:  ָבּ  ׁ̆ י≈  ˙ חו… כ…ּ  ‰ ָּׁ̆ ƒֲחמ
י  ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ יָע‰,  ƒמ ּׁ¿̆ ‰ַ ַח  כ…ּ ‰ּו‡ 

ַח  כ…ּ ‰ּו‡  י  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ‰ַ ‡ּו˙,  ָ‰ר¿ ַח  כ…ּ ‰ּו‡ 

ַעם,  ַ‰ַטּ ַח  כ…ּ ‰ּו‡  י  ƒיע ƒב ָ‰ר¿ יַח,  ָ‰ר≈

בי‡ורים
שהיתה סמוכה לירושלים, יצא מלאך ה׳ והרג באות הלילה מאה ושמונים 

וחמישה אלף ראשי גייסות. 

ים" (בר‡˘י˙ מח, טו),  ƒָער ˙ ַ‰נ¿ּ ך¿ ‡∆ ָבר≈ י¿

יב,  (‰ו˘ע  ָכל"  ַוֻיּ ָ‡ך¿  ַמל¿ ל  ∆‡ ר  ׂ ַ̆ "21ַוָיּ

ָ‡ך¿  ַמל¿  ‡ ָבּ ׁ∆̆ ינּו  ƒ̂ ָמ  „ עו… ו¿  .(‰

ָל‰  י¿ ַלּ ַבּ י  ƒ‰ "22ַוי¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ם,  ָ̇ ָר ז¿ ע∆ ל¿

 ‰ ַמֲחנ≈ ב¿ּ ך¿  ַוַיּ  '‰ ַ‡ך¿  ַמל¿  ‡ ≈̂ ּ ַוי≈ ַ‰‰ּו‡ 

ים  ּƒַרב ו¿ ל‰),  יט,  ב  (מלכים  ּור"  ּׁ̆ ‡ַ

ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ י  ּƒכ נּו,  ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿  .‰ ל∆ּ ≈‡ ָכּ

ָ‡ר  ׁ¿̆ ַעל   ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ן  רו… ¿̇ ƒי לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆

מּו˙  ¿„ ּƒב ם  ≈‰ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ י-ָ‡ָ„ם,  נ≈ ב¿ּ

ו…  ׁ̆ פ¿ ַנּ ׁ∆̆  ‡ ָלּ ם, ‡∆ ָח„ ָל‰∆ ∆‡ „ יסו… ƒָח„ ו ∆‡

 ,˙ נו… יו… ל¿ ˙ ָ‰ע∆ ל ַמֲעלו… ∆‡ ‰ ָ̇ ‰ ָעל¿ ל ז∆ ׁ∆̆

 , ֲ‡ָו˙ו… ַּ̇ ָמ˙ו… ַעל  יל ָחכ¿ ׁƒ̆ מ¿ ƒ‰ ‰ י ז∆ ּƒכ(‚)

בי‡ורים
ולגאלני), כענין שנאמר (בעת שהותו בבית לבן) ״ויאמר אלי מלאך האלהים 
בחלום יעקב וגו׳ אנכי האל בית אל״ (רש״י בראשית מח, טז). 21. וי˘ר ‡ל 
עליו  התחזק  יעקב,  עם  נאבק  עשו)  (שרו של  המלאך  כאשר  ויוכל.  מל‡ך 
יעקב ונצחו, וסוף היה שהודה לו המלאך על הברכות שברכו אביו לפני מותו 
ו‚ו'.  ‰‰ו‡  בליל‰  וי‰י   .22 שהן שלו).  וטען  בתחילה  עליהן  ערער  (שעשו 
לאחר שנלחם סנחריב בכוש, חזר ובא על ירושלים להלחם בה, וכשבא לנוב 

 ׁ̆ ׁ ּ≈̆ ַמ ‰ּו‡ מ¿ ׁ∆̆ ׁ̆ כ¿ּ י ּ ƒ‚ ָ‡ָ„ם ַמר¿ ׁ∆̆  , ׁ̆ ּו ׁ ּ̆ ּƒַח ַ‰מ י ‰ּו‡ כ…ּ ׁƒ̆ י ƒֲחמ‰ַ

ָ„ָבר. ב¿ּ

 

 ‰ ֻעָלּ ין פ¿ּ ≈‡ ו¿ ָ‰ָ‡ָ„ם,   ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע ם  ָלּ 23ֻכּ לּו  ַ‰ָלּ  ˙ חו… ‰ כ…ּ ָּׁ̆ ƒֲחמ
ב  ַ‰ל≈ּ 24ו¿  ,˙ חו… ַ‰כ…ּ  ˙ ׁ∆̆ ֲחמ≈ מ≈ ָח„  ∆‡ ל…‡  ב¿ּ י˙  ׂ ≈̆ ַנֲע  

ל  ב ָכּ ּ ים ַלל≈ ƒ‡י ƒב ּלּו מ¿ ≈‡‰ָ ˙ חו… ‰ כ…ּ ָּׁ̆ ƒי ֲחמ ּƒם, כ י‰∆ ≈„ ל ַעל י¿ ע≈ ּפו…

ׁ̆ ּבו…  ב י≈ ּ ם. ַ‰ל≈ י‰∆ ˙ ַ‡ֲחר≈ כ∆ ׁ∆̆ מ¿ ƒָב‰ נ ָׁ̆ ‰ ּוַמח¿ ׂ ∆̆ ָכל ַמֲע ָין, ו¿ נ¿ ƒע

ן  ‚ו… ָח‰, ַ‰ָיּ כ¿ ּׁƒ̆ ‰ַ ן ו¿ רו… ָכּ ּ ƒֲעָנָו‰, ַ‰ז‰ָ ֲ‡ָו‰ ו¿ ן ַ‰ַ‚ּ ‚ו… ˙, כ¿ּ ˙ ַרּבו… עו… ּ ≈„

ָכל  25ו¿  .˙ ַרּבו…  „ עו…  ׁ̆ י≈ ּלּו  ָכ‡≈ ו¿ ָ‰ַעּזּו˙,  ו¿  ˙ ׁ∆̆ ַ‰ב…ּ ָח‰,  מ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿

י ַ‰ּסּוָמ‡ ל…‡  ּƒכ ,˙ חו… ˙ ַ‰כ…ּ ׁ∆̆ ן ֲחמ≈ ƒמ ˙ ּ˜ו… ַחז¿ ¿̇ ƒמ ˙ עו… ּ ּלּו ַ‰„≈ ≈‡

.‰ ∆‡ ּלּו ָ‰ָי‰ רו… ƒ‡ ˙ כ¿ּ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ יּוַכל ל¿

 

י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ יַע 26ַל ּ ƒ‚‰ַ חו… ל¿ ָכל כ…ּ ל ב¿ּ ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒב י ָבּ ל¿ ּƒל ָ‡ָ„ם ַ‰נ ן ָכּ ָלכ≈
ָב‰,                       טו… ַמֲעָל‰  ל¿ ָ‡ָ„ם  יַע  ּ ƒ‚ ƒ‰ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ ָב‰,  ַ‰ּטו…

בי‡ורים
23. כולם מע˘‰ ‰‡„ם. חמשת הכוחות הללו כוללים את כל מעשה האדם. 
24. ו‰לב פועל על י„י‰ם. פירוש, הלב פועל על ידי אחד מחמשת הכוחות, 
ראתה.              שהעין  מה  חומד  הלב  אזי  ראתה  שהעין  לאחר  הראות,  כח  כגון 
25. וכל ‡לו ‰„עו˙ מ˙חז˜ו˙ מן חמ˘˙ ‰כוחו˙. לדוגמא, הלב מתגאה מכח 
השמיעה - ממה ששמע כיצד מהללים אותו, וכן מכח הראיה - ממה שרואה 
יוכל  לא  הסומא  כי  שממשיך,  (וזהו  הבריות.  בעיני  כבודו  ואת  עשרו  את 
‰טוב‰.         ל˙כלי˙   .26 הדרך.  זה  על  וכן  רואה),  היה  כאילו  להתגאות 
ששאיפתו תהיה להגיע לשלימות המעלות, דהיינו לקצה המדרגות העליונות 

ַ‰ר  ב¿ּ ן  כ…ּ ׁ¿̆ ƒי י  ƒמ ָך,  ל∆ √‰‡ָ ב¿ּ ָי‚ּור  י  ƒ31מ" ָ‡ַמר:  ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָלּ‰, 

ָין  נ¿ ƒר ָ‰ע‡ָ ׁ¿̆ ˜" (˘ם טו, ‡ ב) ּו ∆„ ∆̂ ל  ים ּופ…ע≈ ƒמ ָּ̇ ך¿  ל≈ ָך. ‰ו… ׁ∆̆ ¿„ ָ̃

˙ ָ‰ָ‡ָ„ם, ָר‡ּוי  ן ַמֲעלו… רו… ¿̇ ƒי נּו  ר¿ ַכּ ז¿ ƒ‰ ׁ∆̆ יָון  כ≈ ו¿ ם.  ָׁ̆ ַמר  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

 ‰ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ַע„   , ָרָע˙ו… ו¿ טּובו…   , נּו˙ו… ּו‚¿ יבּו˙ו…  ׁƒ̆ 32ֲח ר  ָב‡≈ ל¿ ָלנּו 

ַחר  ב¿ ƒי י ּƒכ , ך¿ ל∆ ר ַ‰מ∆ּ ַ̂ יַע ַלֲח ּ ƒ‚ַי ר, 33ו¿ ָׁ̆ ך¿ ַ‰ָיּ ר∆ ּ יל „∆ ּƒכ ׂ ¿̆ י ַ‰ַמּ נ≈ פ¿ ƒל

ָר‰           ר≈ ב¿ּ לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ יָון  כ≈ּ  ,˙ בו… ַ‰ּטו…  ˙ ּ„ו… ּƒמ ַבּ חו…  כ…ּ ָכל  ב¿ּ ו…  ׁ̆ ַנפ¿

.˙ ל∆ ח ַ‰ס…ּ ַּ̃ ƒי ˙ 35ו¿ ס…ל∆ ר̃… ַ‰פ¿ּ ז¿ ƒ34י

 

ׁ̆ ָ‡ָ„ם  י≈ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ס  ע≈ ָמ‰ ּכו… ַעל-ח≈ ‰ּו‡ ַבּ ׁ∆̆ ׁ̆ ָ‡ָ„ם  „? י≈ ַ̂ י כ≈ּ
ם  ƒ‡ י ּƒכ ָלל,  כ¿ּ ס  ע≈ ּכו… ינו…  ≈‡ ו¿ ָעָליו   ˙ ב∆ ּׁ∆̆ ֻי מ¿ ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ׁ∆̆  

 ׁ̆ י≈ ו¿ ר,  ≈̇ יו… ב ב¿ּ ַבּ‰-ל≈ ּ ¿‚ ‰ּו‡  ׁ∆̆ ׁ̆ ָ‡ָ„ם  י≈ ו¿ ים,  ƒנ ָׁ̆  ‰ ַכָמּ ַעט ל¿ מ¿

ל…‡  36ו¿ ֲ‡ָו‰  ַּ̇ ַעל  ַבּ ‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ו¿  ,„…‡ מ¿ רּוַח  ַפל  ׁ¿̆ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ר  ≈̇ יו… ר-ּ‚ּוף ב¿ּ ‰ו… ‰ּו‡ ט¿ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ , ו¿ ֲ‡ָו˙ו… ַ̇ ֲ‰ל…ך¿ ב¿ּ ו… מ≈ ׁ̆ ע ַנפ¿ ַבּ ׂ ¿̆ ּƒ̇

 ׁ̆ י≈ ו¿  , יך¿ ƒר ָ̂ ַ‰ּ‚ּוף  ׁ∆̆ ים  ƒמּוָעט ים  ƒָבר ¿„ ƒל ּלּו  ƒפ‡ֲ  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒי ל…‡  ו¿

בי‡ורים
31. מי י‚ור ב‡‰לך. מי הוא הראוי לגור במשכנך? מי ראוי לדור בירושלים 
בה.           יגור  אשר  הוא   - וביושר  כראוי  לב, מעשיו  בתום  המתנהג  קדשך?  הר 
32. ח˘יבו˙ו ו‚נו˙ו, טובו ורע˙ו. פירוש, את המדות והדעות שבלב האדם 
יוכל  הישר  בדרך  ידי שיבחר  על  לחˆר ‰מלך.  וי‚יע   .33 והרעות.  הטובות 
להגיע לעולם הבא זך ונקי. 34. יזרו˜ ‰פסול˙. את הדעות והמדות הרעות 
שבו.          הטובות  ומדות  בדעות  רק  להשתמש  שיבחר  ‰סול˙.  וי˜ח   .35 שבו. 
˘בע נפ˘ו מ‰לך ב˙‡ו˙ו. שהוא מתאוה וחפץ לכל דבר ללא גבול  36. ול‡̇ 

ומדה, אף לדברים שאינם הכרחיים לקיום גופו.

ָלם  ָ‰עו… טּוב  27ל¿ יַע  ּ ƒ‚‰ַ ל¿  „ ƒו ּ„ָ  ‰ ַ‡ָוּ ¿̇ ƒנ

ר  ׁ∆̆ ָך ֲ‡ : "28ָמ‰ ַרב טּוב¿ רו… ָ‡מ¿ ‡ ב¿ּ ַ‰ָבּ

כ),  ל‡,  (˙‰לים  יָך"  ∆‡ יר≈ ƒל  ָּ̇ ַפנ¿ ָ̂

ַנַחל  ו¿ ָך  ∆̇ י ב≈ּ ן  ׁ∆̆ ּ ∆„ ƒמ ֻין  ו¿ ר¿ ƒ29י" ר:  מ≈ ‡ו… ו¿

ֲעָל‰  ַ‰ַמּ ם" (˘ם לו, ט). ו¿ ≈̃ ׁ¿̆ ַ̇ יָך  ֲעָ„נ∆

ָ‰ָר‡ּוי  ל  ∆‡  ‡ ָלּ ∆‡30 יַע  ּ ƒ‚ ַּ̇ ל…‡  ַ‰ז…ּ‡˙ 

בי‡ורים
27. לטוב ‰עולם ‰ב‡. פירוש, דוד המלך לא הסתפק להשיג רק איזשהו חלק 
המעלה  ולפיסגת  המושלם  הטוב  אל  להגיע  התאוה  אלא  הבא,  בעולם 
שבעולם הבא. 28. מ‰ רב טובך. מה מאוד רב הטוב אשר גנזת לתת ליראיך 
מן השמים,  להם  הבא  מהטוב  ישבעו  בי˙ך.  ירוין מ„˘ן   .29 הבא.  בעולם 
ומימי נחל היוצא מהעדן תשקה אותם והוא מדרך משל לרוב השפע (מצודת 
ועמלו היה להשיג  ל‰. אל האדם שכל שאיפתו  30. ‡ל‡ ‡ל ‰ר‡וי  דוד). 

ולהגיע אל תכלית המעלות הטובות. 

ם  ָ̇ ‡ו… ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿ י„  ƒ̇ ָע 44ו¿ ן  ֻכָוּ מ¿  ‰ ז∆

 ׁ̆ י≈ ו¿  ,˙ עו… ּ ≈„ ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒמ ר  ≈̇ יו… ָר‰  ≈‰ מ¿

 ‡ ָלּ ∆‡ , ˙ו… ָיּ ƒר ˙ ב¿ּ ַלּ ƒח ¿̇ ּƒיָנם ָלָ‡ָ„ם ב ≈‡ ׁ∆̆

ּבו…  ƒל ‰ נ∆ ּפו… ׁ∆̆ ים ‡ו…  ƒר ֲ‡ח≈ ם מ≈ ָ̇ ָלַמ„ ‡ו…

 . ּבו… ƒל ‰ ב¿ּ ָ̇ ָעל¿ ׁ∆̆ ָב‰  ָׁ̆ י ַמח¿ ƒפ מו… ל¿ ¿̂ ַע מ≈

ר…ב  ּ‰ ב¿ּ ׁ̆ ָבּ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ ׁ̆ י≈

יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ  ׁ̆ י≈ ו¿  ,˙ מו… ˜ו… ַ‰מ¿ּ

 ‰ מ∆ ּ„ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ ַעט.  מ¿  ‰ּ ָבּ  ׁ̆ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ ל¿

ר  ׂ ָ̆ ּוָב ָיָר˜  יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ יל,  ׁƒ̆ ב¿ ַּ̇  ‰ ׂ ∆̆ עו… ל¿

ּלּו  ≈‡ ָכל  ו¿ ין,  ƒל פ¿ּ ל¿ ƒּופ ַלח  ּומ∆ ם  ƒּוַמי

ָח„  ∆‡ ל  ָכּ ƒמ ח  ַּ̃ ƒל יך¿  ƒר ָ̂ ים  ƒינ ּƒמ‰ַ

ם  ƒ‡ .‰ ב≈ּ ּ‰ ַ‰ר¿ ז∆ ƒַעט ּומ ּ‰ מ¿ ז∆ ƒעּור: מ ׁƒ̆ כ¿ּ

 ‰ ב∆ּ ם ַיר¿ ƒ‡ ,‰ ‰ 45ָרז∆ י∆ ¿‰ ƒר י ׂ ָ̆ ט ַ‰ָבּ ַמע≈ י¿

בי‡ורים
נוטה במהרה  זה אלא  נולד עם טבע  כלומר, שלא  ‡ו˙ם.  ל˜בל  וע˙י„   .44
וביתר קלות לקבל תכונה זו. 45. רז‰. יחסר במאכל (והאוכלו לא ישבע עקב 

מיעוט הבשר שאכל).

ו…  ׁ̆ ַנפ¿ ע  ַבּ ׂ ¿̆ ƒ̇ ל…‡  ָחָב‰,  ר¿  ׁ̆ פ∆ נ∆ ַעל  ַבּ

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָלם,  עו… ָבּ ׁ∆̆ ן  ָממו… ל  ָכּ ƒמ

ף" (˜‰ל˙  ס∆ ע כ∆ּ ַבּ ׂ ¿̆ ƒף ל…‡ י ס∆ ב כ∆ּ ≈‰…‡37"

ּלּו  ƒפ‡ֲ לו…  י  ּ„ַ ׁ∆̆ ר-רּוַח  ַ̂ ¿̃  ׁ̆ י≈ ו¿ ט),   ,‰

‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ו¿ ָרָכיו;  ¿̂ ל  ָכּ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ף  ּ…„ ר¿ ƒי ל…‡  ו¿ מּוָעט  ָ„ָבר  ב¿ּ

רּוָט‰  פ¿ּ ל  כ≈ ‡ו… ינו…  ≈‡ ו¿ ַעל-ָי„   ı ב≈ ˜ו… 38ו¿ ָרָעב  ָבּ מו…  ¿̂ ַע ף  ַס‚≈ּ מ¿

ם  ƒי„ַ ָיּ ַבּ נו…  „ ָממו… ַ‡ב≈ּ ‰ּו‡ מ¿ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ל, ו¿ „ו… ּ‚ָ ַער  ַ̂ ‡ ב¿ּ ָלּ ּלו… ‡∆ ּׁ∆̆ ƒמ

ל     ל≈ ‰ו… 39מ¿ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ עו… ּ ≈„‰ַ ָ‡ר  ׁ¿̆ ּלּו  ≈‡‰ָ ים  ƒָרכ ּ ¿„ ַעל  ו¿  . ו… ּ̇ ַ„ע¿ ל¿

ָבב  -ל≈ 41ַרך¿ ָמן,  ַרח¿ ו¿ ָזר  ַ‡כ¿ יב,  ƒ„ָנ ו¿ ן  ƒר-ַעי ַ̂ ן,  נ≈ ‡ו… 40ו¿

ן.  ∆‰ ‡ ָבּ ≈̂ ּיו… ָכל ַכּ ב, ו¿ יı-ל≈ ּƒמ‡ַ ו¿

˙ו…  ָיּ ƒר ב¿ּ  ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇ ƒ43מ ָלָ‡ָ„ם  ָ‰יּו  ׁ∆̆ ן  ∆‰ מ≈  ׁ̆ י≈  ,˙ עו… ּ ≈„‰ַ42 ָכל  ו¿
ל ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆ עו…  ב¿ ּƒט ׁ∆̆  ˙ עו… ּ ן „≈ ∆‰ ׁ̆ מ≈ י≈ , (ו)ו¿ ַבע ּ‚ּופו… י ט∆ ƒפ ל¿

בי‡ורים
37. ‡ו‰ב כסף ל‡ י˘בע כסף. מי שאוהב לאסוף כסף לא ישבע ממנו, כי 
לעולם אין די לו במה שקבץ ורוצה להרבות עוד (מצודת דוד). ואמרו חכמינו 
ז״ל (קהלת רבה פ״ג י׳): ״אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, מי שיש לו מנה רוצה 
הכתוב  דרך  על  י„.  על   ıו˜וב  .38 מאות״.  ארבע  רוצה  מאתים  מאתים, 
במשלי (יג, יא). ור״ל, שקובץ הון עם מלאכת היד. ולמרות שהונו מתרבה, עם 
כל זה אינו אוכל פרוטה משלו אלא בצער גדול. 39. מ‰ולל. ערבוב והוללות 
ושטות (רש״י קהלת ב, ב). 40. ו‡ונן. דואג. (עיין סנהדרין (ק:) ״לא תעיל דויא 
ג)              כ,  (דברים  דבר.  מכל  וירא  מבוהל  לבב.  רך   .41 בליבך״).  (=דאגה) 
43. מ˙חיל˙ ברי˙ו. שנולד עם  והתכונות של האדם.  42. ‰„עו˙. המדות 

תכונות אלו, והמה טבועות בו משעת לידתו. 

 ,˙ לו… ם חו… י‰∆ ≈̇ ו… ׁ̆ פ¿ ַנּ ׁ∆̆ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ׁ̆ ב¿ּ ך¿ י≈ י, ָכּ ƒי ר…ב ַ‰ח…ל ƒפ ל ל¿ ַ‰כ…ּ

ים  ƒל ּ ¿̂ ַע ¿̇ ƒּומ ָב‰  ַ‰ּטו… ך¿  ר∆ ּ ∆„ ים  ƒ‡ נ¿ ו… ׂ̆ ו¿  ,˙ ‰ָ50ָרעו… ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ו¿

ן  כ≈ ו¿ ָים.  ָחל¿ י  ƒפ ל¿  „…‡ מ¿ ן  י‰∆ ֲעל≈  ‰„ָ ב≈ כ¿ּ י‡  ƒ‰ ו¿  ,‰ּ ָבּ  ˙ כ∆ ָלל∆

ב  ים ָלַרע טו… ƒר י ָ‰‡…מ¿ לּו: "‰51ו… ים ַ‰ָלּ ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ר ָבּ מ≈ ָי‰ּו ‡ו… ע¿ ַׁ̆ י¿

ַמר  ים  ƒמ ׂ ָ̆  , ך¿ ׁ∆̆ ח… ל¿ ר  ‡ו… ו¿ ר  ‡ו… ל¿ ך¿  ׁ∆̆ ח… ים  ƒמ ׂ ָ̆ ָרע,  ב  ַלּטו… ו¿

ַמר:             ¡‡ נ∆ ם  י‰∆ ַוֲעל≈ כ);   ,‰ (י˘עי‰  ַמר"  ל¿  ˜ ּוָמ˙ו…  ˜ ָמ˙ו… ל¿

" (מ˘לי ב, י‚).  ך¿ ׁ∆̆ י ח… כ≈ ַ„ר¿ ˙ ב¿ּ כ∆ ר ָלל∆ ׁ∆̆ ˙ י… חו… ים ָ‡ר¿ ƒב "‰ַ52ע…ז¿

ים,  ƒל ַ‰ֲחָכמ ∆̂ כּו ‡≈ ל¿ ? י≈ ׁ̆ פ∆ י ַ‰נ∆ּ ƒל ַנ˙ ח√ ָּ̃ ַּ̇ י‡  ƒ‰ ‰ּוַמ „ ַ̂ י כ≈ ו¿
ַע„  ם  ָ̇ ‡ו… ים  ƒ„ ַלמ¿ּ מ¿ּ ׁ∆̆  ,˙ ו… ׁ̆ ָפ ּ ַ‰נ¿ י  ≈‡ פ¿ רו… ם  ≈‰ ׁ∆̆

ם  ∆‰ ָלּ ׁ∆̆  ˙ ָרעו…  ˙ עו… ≈„ ב¿ּ ים  ƒיר ּƒכ ַ‰ַמּ ו¿ ָב‰.  ך¿ טו… ר∆ ∆„ ל¿ ירּום  ƒז ח¿ ַיּ ׁ∆̆

ָ‡ַמר  ם  י‰∆ ֲעל≈ ם,  ָ̇ ‡ו…  ‡ ַרפ≈ּ ל¿ ָחָכם  ל  ∆̂ ≈‡ ים  ƒכ ל¿ ‰ו… יָנם  ≈‡ ו¿

זּו" (מ˘לי ‡, ז).  ים ָבּ ƒיל ƒו ָמ‰ ּומּוָסר ‡¡ ל…מ…‰: "53ָחכ¿ ׁ¿̆

ב,         ַ‰ּטו… ך¿  ר∆ ּ ∆„  ׂ̆ פ…ּ ¿̇ ƒל ם  ָ̇ ֲ‡ָו ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ ָמּ ַכּ  ׁ̆ י≈

בי‡ורים
מזיק לבריאותו. 50. ‰רעו˙. הדעות והמדות הרעות. 51. ‰וי ‰‡ומרים לרע 
טוב. הוי לכם הרשעים, האומרים על ה״עבודה-זרה״ שהיא טוב, ועל עבודת 
ה׳ שהיא ״טוב״ – אומרים שהיא רע, על המעשים הרעים שיביאו עליהם חושך 
- אומרים שהם אור, ואת המעשים הטובים שה׳ עושה אור למקיימם אינם 
עושים, שמים מר למתוק ומתוק למר. 52. ‰עוזבים ‡רחו˙ יו˘ר. העוזבים 
את הדרך הישרה והנכונה כדי ללכת בדרכים חשוכות ועקלקלות. 53. חכמ‰ 

ומוסר ‡וילים בזו. בתורה ובמוסר הטיפשים פורקי העול מזלזלים.

ט  ַמע≈ ם י¿ ƒ‡ ,ם ָלּ ן ֻכּ כ≈ . 46ו¿ חו… ל¿ ƒֲחַמ˙ מ ָכל מ≈ ¡‡ ‰ נ∆ י∆ ¿‰ ƒַלח ל…‡ י מ∆

 ‡ ≈‰ י¿ ַעט,  מ¿ יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ ַבּ  ‰ ב∆ּ ַיר¿ ו¿  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ ַבּ

ל  ָ̃ ׁ¿̆ ƒָח„ מ ל ‡∆ ָכּ ƒח מ ַּ̃ ƒר י ׁ∆̆ י, ֲ‡ ƒ̃ ל. ֲ‡ָבל ַ‰ָבּ ָ̃ ל¿ ֻ̃ ֲ‡ָכל מ¿ ַ‰ַמּ

 ‰ּ ָין ַ‰ז∆ נ¿ ƒָכע ָליו. ו¿ כ¿ ‡ו… ˜ ל¿ ב ּוָמ˙ו… ֲ‡ָכל ָער≈ ‡ ַ‰ַמּ ≈‰ ָ‰ָר‡ּוי, ָ‡ז י¿

ן ָ‰ֲעָנָו‰  ‚ו… ‰, כ¿ּ ֻרב∆ּ ן מ¿ ∆‰ ח מ≈ ַּ̃ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ׁ̆ ˙: י≈ ּ„ו… ƒמ 47ב¿ּ

ן  ‚ו… ַעט, כ¿ּ ן מ¿ ∆‰ ח מ≈ ַּ̃ ƒיך¿ ל ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ׁ̆ י≈ ן, ו¿ י‰∆ מ≈ „ו… ˙ ו¿ ׁ∆̆ ַ‰ב…ּ ו¿

ל  ≈̃ ו… ׁ̆ 48 ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ יו… ¿‰ ּƒב ן  ָלכ≈ ּיּו˙.  ƒָזר ָ‰ַ‡כ¿ ו¿ ָ‰ַעּזּו˙  ו¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ

ל…‡  ו¿ ַח˙  פ¿ ƒי עּוָרּ‰, ל…‡  ׁƒ̆  ‰ ּ„ָ ƒל מ ָכּ ƒח מ ַּ̃ ƒל ם  ƒַני ‡ז¿ ס ַ‰מ…ּ ל∆ פ∆ ב¿ּ

ָב‰. י˙ ַ‰ּטו… ƒל כ¿ ַ̇ יַע ל¿ ּ ƒ‚ַי ‰ ז∆ יף, ָבּ ƒס יו…

 

ל  ּ‚ַ ֻ‰ר¿ ׁ∆̆ ‡ו…  ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ ל¿  ‰ ט∆ נו… עו…  ב¿ ּƒט ׁ∆̆ י  ƒמ ין,  ƒב ָ̇ ו¿ ַ„ע  ּ≈̇
ַ‡ך¿   ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ּוב  ׁ̆ ָל ּבו…  ƒל ל  ∆‡ ן  ּ≈̇ ƒי ל…‡  ו¿ ָרָע‰,   ‰ ּ„ָ ƒמ ב¿ּ  

 ˙ ּ„ו… ƒמ ַעל ב¿ּ ¿‚ ƒי ַ‡ס ו¿ מ¿ ּ ƒי ׁ∆̆ ˙ו…  י‡ ‡ו… ƒב ‰ מ≈ ּ‰ - ז∆ ר ָבּ ב≈ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒי„ מ ƒמ ָּ̇

י  ƒל ח√ ‰ּו‡  ין  ƒּסּור ּ ƒי‰ַ ו¿ ַער  ּ ַ̂ ‰ַ ו¿ ב  ≈‡ ַ‰כ¿ּ ר…ב  ׁ∆̆ מו…  ּוכ¿  .˙ בו… טו…

י  ƒל ח√ ָבּ ׁ∆̆ מו…  ּוכ¿  ; ׁ̆ פ∆ ַ‰נ∆ּ י  ƒל ח√ ם  ≈‰  ˙ ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ ר…ב  ן  כ≈ּ ַ‰ּ‚ּוף, 

ים  ƒל ן ַ‰חו… ƒמ ׁ̆ י≈ ו¿ ˜ ַמר,  ˙ו… ַ‰ָמּ ˜ ו¿ ר ָמ˙ו… ים ַ‰ַמּ ƒֲעמ ַ‰ּ‚ּוף טו…

ב,  ַ‰ּטו… ַמֲ‡ָכל   ‡ נ≈ ו… ׂ̆ ו¿ לו…  ב  ינו… טו… ≈‡ ׁ∆̆ 49 ַמֲ‡ָכל  ל¿  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆

בי‡ורים
46. וכן כולם. שאר מיני המאכלים והתבלינים שבתבשיל כירק ומים ופלפלין, 
צריך  מהן  אחת  שבכל  ״מדות״,  בשם  נקראו  ולכן  במ„ו˙.   .47 ימעט...  אם 
ו˜ל בפלס ‰מ‡זניים. מתבונן  להשתמש במדה הנכונה ובמינון המדויק. 48.̆ 
ביושר שכלו וברוחב הבנתו. 49. ˘‡ינו טוב לו. שאינו בריא לו אלא אדרבה, 

ן,  עו… מ¿ ׁƒ̆  ׂ̆ ַחפ≈ּ מ¿ּ ׁ∆̆ ן  ‡ּוב≈ ר¿ ƒל  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ָר‡ּוי.  ָכּ  ˙ בו… ַ‰ּטו…

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ֲחַמ˙  מ≈  , ‡ו… ¿̂ מו… ינו…  ≈‡ ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿  , ירו… ּƒּוַמכ

ן  ו… ׁ̆ ל¿ ָחר  ב¿ ƒנ ף  ס∆ "כ∆ּ ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ָר‡ּוי.  ָכּ ˙ו…  ‡ו…  ׂ̆ ַחפ≈ּ מ¿

לו…  ם  ל≈ּ ַׁ̆ ל¿ ּוָב‡  רו…  ֲחב≈ ַבּ  ‰ ׁ∆̆ ּנו… ׁ∆̆ י  ƒ59מ  - כ)  י,  (מ˘לי  י˜"  ּ ƒ„ ַ̂

 ˜ ∆„ ∆̂ ל 61ו¿ ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ ˙ ַּ̇ ƒמ‡ֲ יר 60ַבּ ּƒינו… ַמכ ם ‡≈ ƒ‡ ,ל ָ̃ ׁ¿̆ ƒמ ף ב¿ּ ס∆ כ∆ּ

ף  ס∆ יַנ˙ ַ‰כ∆ּ ƒח ב¿ ּƒי 62ב ƒ̃ ינו… ָבּ ≈‡ ׁ∆̆ ל ַ‡ך¿  יר ַ‰כ…ּ ּƒם, ‡ו… ַמכ ƒַני ‡ז¿ ַ‰מ…ּ

י  ּƒכ ף,  ס∆ ַ‰כ∆ּ ו¿ ל  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ ַין  נ¿ ƒע ב¿ּ ָזּ˜  ƒנ  ˙ יו… ¿‰ ƒל ב  רו… ָ̃  ׁ̆ י ƒ‡‰ָ  ‰ ז∆  -

 ˙ חו… ָפּ ח  ַּ̃ ƒי ם  ּ‚ַ ים.  ƒ‚י ּƒ‰ַ64ס ח  ַּ̃ ƒי ו¿ ף  ס∆ כ∆ ב¿ּ ן  ָמ‡≈ 63י¿ ים  ƒָעמ פ¿ ƒל

ים  ׂ ƒ̆ ל ‡ו… ָי ַּ̃ ל ַ‰ ָ̃ ׁ¿̆ ƒח 65מ ַּ̃ ƒי ‡ ָמּ ׁ∆̆ י  ּƒכ , ל ָ‰ָר‡ּוי לו… ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ƒמ

בי‡ורים
לחפ˘ ‰מ„ו˙ ‰טובו˙ כר‡וי. כי כדי לזכות לתורה ולמידות טובות אפשרי 
(ב, ד-ה): ״אם תבקשנה  יעמול על כך, כנאמר במשלי  הדבר רק אם האדם 
הרי  תמצא״,  אלוקים  ודעת  ה׳  יראת  תבין  אז  תחפשנה;  וכמטמונים  ככסף 
שבשביל השגת התורה והחכמה חייבים לבקשם לפחות כבקשת הכסף, וכן 
להוציאו  שיטרח  למי  רק  ועומד  שמור  והוא  שהוטמן  מטמון  כמחפש 
״לא  יגיע אל היעד הרצוי, כאמרם:  – לעולם לא  יתעצל  ממחבואו. אך אם 
יגעתי ומצאתי – אל תאמין״. 59. מי ˘נו˘‰ בחבירו. מלוה התובע את חבירו 
– אם המלוה אינו  והלוה פורע למלוה כסף במשקל  הלוה שיחזיר לו חובו, 
60. ב‡מי˙˙ ‰מ˘˜ל. אם המשקל שבו שוקלים את הכסף מדוייק  מכיר... 
‰מ‡זניים. אם שתי  וˆ„˜   .61 אבני המשקולות.  באמיתת  וכן  מזייף.  ואינו 
אחת  כף  ואין  בשוה  שוה  שמשקלם  וכן  ומאוזנים,  ישרים  המאזניים  כפות 
הוא  מהלוה  שמקבל  הכסף  אם  ‰כסף.  בבחינ˙   .62 מחברתה.  יותר  כבדה 
בקי  ואינו  מאחר  ימ‡ן.   .63 (פסולת).  סיגים  בו  מעורב  שאין  ונקי,  צרוף 
בבחינת הכסף אם הוא כסף נקי ומזוקק או שמא מעורב בו סיגים, הרי יתכן 
שמבלי משים ידחה את הכסף הצרוף והמזוקק וימאן לקחתו, ותחת זה יקח 
את הכסף המעורב עם סיגים. 64. ‰סי‚ים. פסולת הכסף. 65. מ˘˜ל ‰˜ל. 

י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ל¿ ם  יו… ָכל  ב¿ּ ים  ƒב ׁ¿̆ חו… ו¿ ם,  ָל‰∆ ב  ּטו… ַמ‰  ים  ƒע ¿„ יו… יָנם  ≈‡ ו¿

ָין  נ¿ ƒע‰ָ  ‰ ז∆ ו¿ ם.  י‰∆ מ≈ י¿ ל  ָכּ ים  ƒ‚י ׂ ּƒ̆ ַמ יָנם  ≈‡ ו¿ ָנ‰,  יו… ל¿ ָ‰ע∆ ַמֲעָל‰ 

נו…  רו… ס¿ יר ח∆ ּƒינו… ַמכ ≈‡ ׁ∆̆ ָח„ - 54 ים ‰ּו‡: ָ‰‡∆ ƒָבר ּ י „¿ נ≈ ׁ¿̆ ֲחַמ˙  מ≈

ן  ‡ּוב≈ ר¿ ƒל  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ים,  ּƒנ‚ֻ ַ‰מ¿ ָרָכיו  ¿„ ּƒב ין  ƒח ַמב¿ ינו…  ≈‡ ו¿

ל  ָכּ ˙ו…  ‡ו…  ׂ̆ ַחפ≈ּ י¿ ּלּו  ƒפ‡ֲ  , ירו… ּƒַמכ ינו…  ≈‡ ו¿ ן  עו… מ¿ ׁƒ̆ ל¿  ׂ̆ ַחפ≈ּ ַ‰מ¿

ל…‡  ו¿ לו…  ¿̂ ∆‡  ‡ 55ָיבו… ים  ƒָעמ פ¿ּ  ‰ ָמּ ַכּ י  ּƒכ ‰ּו,  ≈‡ ָ̂ מ¿ ƒי ל…‡  ם  ַ‰ּיו…

י„  ƒמ ָּ̇ ב  ׁ≈̆ ‰ּו‡ חו… ׁ∆̆ י 56 ּƒף-ַעל-פ‡ַ ,‰ּ ן ָ‰ָ‡ָ„ם ַ‰ז∆ ‰ּו; כ≈ּ יר≈ ּƒַיכ

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ יָון  , 57כ≈ּ י‚ו… ׂ ּƒ̆ ב, ל…‡ ַי ‰ ַ‰ּטו… ׂ ≈̆ ׂ̆ ַמֲע ַחפ≈ּ ‰ ּומ¿ ׂ ∆̆ ֲע ַמ‰ ַיּ

 . נו… רו… ס¿ יר ח∆ ּƒַמכ

ב  ׁ≈̆ חו… ו¿  , ּבו…  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ָ‰ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ ַע  ≈„ יו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ ו¿
י‚  ׂ ּƒ̆ ַ‚ם ‰ּו‡ ל…‡ ַי ˙, ו¿ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒמ ח…ז ב¿ּ ¡‡ ל∆ ם ו¿ ∆‰ ‡˙ מ≈ ≈̂ ָל

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ  ׂ̆ ַחפ≈ּ ל¿ ל  ּ ≈̂ ַע ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆ ֲחַמ˙  58מ≈ ר,  ָׁ̆ ַ‰ָיּ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ָיָמיו  ל  ָכּ

בי‡ורים
‡ינו מכיר חסרונו. אדם שחולה ואינו מודע לכך, הרי כל זמן שלא נודע   ̆.54
לו על חוליו - לא ילך לדרוש ברופאים, כמו כן אדם שאינו מכיר בחסרונותיו 
ובדרכיו המגונים, הרי לא יתקן את עצמו מאחר ואינו מודע שזקוק הוא לכך. 
55. יבו‡ ‡ˆלו ול‡ יכיר‰ו. כמה פעמים יעמוד שמעון סמוך לראובן ובכל 
56. ˘‰ו‡ חו˘ב ˙מי„ מ‰  ואינו מכירו.  יזהה אותו מאחר  זאת ראובן לא 
57. כיון  יע˘‰. הוא מתבונן תמיד מה עליו לעשות כדי להשיג את הטוב. 
˘‡ינו מכיר חסרונו. כי בכדי להשיג את הטוב המושלם אפשר רק לאחר 
שעקר והסיר את הרע שבו, בבחינת ׳סור מרע ועשה טוב׳, ולכך כל זמן שאינו 
לא  הרי  המגונות,  ובאורחותיו  הרעות  במידותיו  ואינו מבחין  חסרונו  מכיר 
58. מחמ˙ ˘מ˙עˆל  יעקרם ולא יסירם ממנו וממילא לא ישיג את הטוב. 

ָמ˙ו…  ׁ¿̆ ƒנ  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ָ‡ז  ו¿ ּנּו,  מ∆ּ ƒמ ים  ƒ‚י ּƒס‰ַ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ ים, כ¿ּ ƒ̃ ‡ל… ‰ ל≈ ָ̃ ּ ָ̃ ֻז רּוָפ‰ ּומ¿ ¿̂

ף  ר≈ ּ…̂ ַל  ‡ ≈̂ ּ ַוי≈ ף,  ס∆ ָכּ ƒמ ים  ƒ‚י ƒס "ָ‰‚ו… 

ים,  ƒ‚י ּƒירּו ַ‰ס ƒס ָיּ ׁ∆̆ י" (מ˘לי כ‰, „) כ¿ּ ƒל כ∆ּ

רּוף. ָ̂ י  ƒל ‰ ַ‰כ¿ּ י∆ ¿‰ ƒז י‡ָ

 

ינו…  ≈‡ ו¿ ָ‰ָ‚יו  נ¿ ƒמ ב¿ּ  ‰ נ∆ּ ַׁ̆ ַ‰מ¿ ָ‡ָ„ם   ׁ̆ י≈ ו¿
 ‚‰ָ נ¿ ƒמ ב¿ּ ז  ח≈ ‡ו… ָח„  ∆‡ ַמן  ז¿ בּוַע,  ָ̃  

 ‚‰ָ נ¿ ƒו… מ˙ ‡ו… ˜ מ≈ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒָח„ מ ַמן ‡∆ ּוז¿  ‰ ז∆

 ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ָכָכ‰  ו¿ ר,  ַ‡ח≈  ‚‰ָ נ¿ ƒמ ז  ח≈ ‡ו… ו¿

 ı ָחפ≈ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם  ל¿  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿ ָלם.  עו… ל¿

ל…‡  ּכו… ו¿ ר¿ ַע ַ„ּ ≈„ ינו… יו… ≈‡ יר ו¿ ƒל ע ∆‡ ˙ כ∆ ָלל∆

˙ו…  ‡ו… ים  ƒיכ ƒל ַ‰ּמו… ים  ƒיל ƒב ּׁ¿̆ ‰ַ יר  ּƒַיכ

ַעם  ַפּ ם,  מ≈ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒ69מ ‰ּו‡  ן  ָלכ≈ יָ‰,  ל∆ ≈‡

 ‰ ע∆ ¿̇ ƒי ו¿ ַיֲחז…ר  ו¿ ָח„,  ∆‡ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ך¿  ל≈ י≈ ַ‡ַח˙ 

בי‡ורים
69. מ˘˙ומם. מתבלבל בהליכתו ותועה בדרכו מאחר ואינו מכיר את הדרך 

הסלולה המובילה לעיר.

ל  ָכּ ƒם, מ ƒַני ‡ז¿ מ…ּ ַבּ ׁ∆̆  „ ב≈ ף ַ‰ָכּ ַכּ ף ַבּ ס∆ ַ‰כ∆ּ

ם  ƒ‡ ּלּו ƒי ָטעּו˙. ‡ו… ֲ‡פ י„≈ ƒל ‡ ּלּו ָיבו… ≈‡

ינו…  ≈‡ ם  ƒ‡ ל,  ָ̃ ׁ¿̆ ƒמ ּוב¿ ף  ס∆ כ∆ ב¿ּ י  ƒ̃ ָבּ ‰ּו‡ 

ב  ָער≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ָר‡ּוי, ‡∆ ל ּבו… ָכּ כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒמ

י  ƒ̃ ָבּ ‰ּו‡  ם  ƒ‡ ֲ‡ָבל  ים.  ƒ‚י ƒס ּפו…  ַכס¿ ב¿ּ

ל ּבו…  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒף, ּומ ס∆ ל ּוַבכ∆ּ ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ל - ַבּ כ…ּ ַבּ

ָר‡ּוי  ָכּ ם  ל≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ66מ ‰ּו‡  ָ‡ז   - ָר‡ּוי  ָכּ

 ‰ ָמּ ּ ƒ„ ן  ָלכ≈ ל.  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ ַבּ ם  ל≈ ָׁ̆ ו¿ י  ƒ̃ ָנ ף  ס∆ כ∆ּ

י˜  ּ ƒ„ ּ ַ̂ י ַ‰ ּƒָחר, כ ב¿ ƒף נ ס∆ כ∆ י˜ ל¿ ּ ƒ„ ַ̂ ן  ו… ׁ̆ ל¿

ָכל  ו¿ ָ‰ָרע  ו¿ ב  ַ‰ּטו… יר  ּƒכ‰ַ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂

ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ּול¿ ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

‚ּופו…  67ב¿ּ ַח  ר≈ טו…  ˙ יו… ¿‰ ƒל ו¿ ָר‡ּוי,  ָכּ ן  ∆‰ ָבּ

ח…ז  ¡‡ ל∆ ו¿ ּו˙  ׁ̆ פ¿ּ ּƒט‰ַ ַלֲעז…ב  ָמ˙ו…  ָחכ¿ ּוב¿

 ˙ בו… ֲערו… ַּ̇ יר  ƒס‰ָ 68(ז)ּול¿ בּוָנ‰  ּ¿̇ ַבּ

בי‡ורים
אבן המשקולת ששוקלים כנגדה בשתי כפות המאזניים, האבן מכאן והכסף 
פחות.              ישקול  הכסף  גם   - הגדולה  במקום  הקטנה  האבן  יקח  ואם  מכאן, 
ב‚ופו   .67 נקי...  כסף  דהיינו  כראוי  תשלום  מקבל  כר‡וי.  מ˘˙לם   .66
יצרו  לכבוש  הרעות,  מידותיו  על  להתגבר  בגופו  להתאמץ  הן  ובחכמ˙ו. 
ולהכניע תאותו, והן להשתמש בחכמתו ולהבחין בשכלו במדות הרעות כדי 
אדם  צריך  טוב  במעשה  גם  ‰סי‚ים.  ˙ערובו˙  ול‰סיר   .68 מתוכו.  לבערן 

לבחון שהמעשה יהיה זך ונקי ושלא יהיה מעורב בו משהו מהרע.

 ׁ̆ י ƒ‡ ל ָכּ י  ּƒל, כ ַלכ…ּ יַע  ƒ„ ‰ו… ׁ̆ ל¿ י≈ ן  ָלכ≈
י  י„≈ ƒל ו…  ׁ̆ ַנפ¿ י‡  ƒב‰ָ ל¿  ‰ ∆̂ ָ‰רו…

ב  ָער≈ ל¿ יך¿  ƒר ָ̂  ,˙ בו… ַ‰ּטו…  ˙ ּ„ו… ƒמ

י  ּƒכ ,‰ ּ„ָ ƒּומ ‰ ּ„ָ ƒל מ ם ָכּ ƒם ע ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי

ל  ˙ ָכּ ∆̃ ז∆ ח¿ ר ַ‰ַמּ ׁ∆̆ ∆̃ י‡  ƒ‰ ם ּׁ≈̆ ‰ַ ˙‡ַ ר¿ ƒי

יסּו‰ּו  ƒנ כ¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ַלחּוט  ָמ‰  „ו… ו¿  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

רּו  ׁ¿̆ ָ̃ ו¿  ,˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ י  ר≈ חו… ך¿  ˙ו… ל¿

ל  ָכּ י˜  ƒז ַ‰ח¿ ל¿ י˙ו…  ּƒ̇ ח¿ ַ̇ ב¿ּ ים  ƒר ָׁ̆ ¿̃

 ˜ ≈̇ ָנּ ƒ‰ ב¿ּ י  ּƒכ  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡  -  ˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ

ך¿  ָכּ  ,˙ ּיו… ƒל ּ‚ָ ר¿ ַ‰ַמּ ל  ָכּ לּו  פ¿ּ ƒי ר  ׁ∆̆ ּ ∆̃ ‰ַ

 ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ  ˙ ∆̃ ז∆ ח¿ ַ‰ַמּ י‡  ƒ‰  ‰‡ָ ר¿ ּ ƒי‰ַ

לּו  ¿„ ָבּ ƒי  ,‰‡ָ ר¿ ּ ƒי‰ַ ר  ׁ∆̆ ∆̃ יר  ּƒ̇ ַּ̇ ם  ƒ‡ (ט)ו¿

ן  כ≈ ו¿ י  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ַבּ ן  כ≈ ו¿ ר,  ַ‡ח≈ ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ

ָחָכם:  ‡ ּבו… ָ‡ַמר ‰∆ ≈̂ ּיו… ַעל ַכּ י. ו¿ ƒיע ƒב ר¿ ָבּ

ר ל…‡  ׁ∆̆ ּנּו, ֲ‡ ע∆ ּ ַי‚¿ ּ¿̇ ים  ƒיל ƒס "70ֲעַמל ַ‰כ¿ּ

טו).  י,  (˜‰ל˙  יר"  ƒע ל  ∆‡  ˙ כ∆ ָלל∆ ָיַ„ע 

ים                    ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַעל  מ…ל  ַלח¿  ׁ̆ י≈ ָכך¿  ל¿

ָ„ם  ַלמ¿ּ ל¿  ,‡ ו¿ ָּׁ̆ ‰ַ י  ל≈ ַ‰ב¿ ב¿ּ ים  ƒבּוע ‰ַ71ט¿ּ

ם  ƒַני ‡ז¿ ַ‰מ…ּ ר  ׁ∆̆ י… ו¿ ל  ָ̃ ׁ¿̆ ּƒמ‰ַ  ˜ ∆„ ∆̂

ים,  ƒר ָׁ̆ ים ַ‰י¿ ƒָרכ ּ ם „¿ ˙ ָל‰∆ רו… ‰ו… ף ּול¿ ס∆ יַנ˙ ַ‰כ∆ּ ƒח יָעם ב¿ּ ƒ„ ‰ו… ּול¿

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ‰ ָלּ ƒס 72מ¿ ָחָנ˙ו…  ַ‰ב¿  ˙ ַלּ ƒח ¿̇ ּƒב ָ‰ָ‡ָ„ם  ר…ר  ב¿ ƒי ַמַען  ל¿

‰ּו‡  ו¿ ָב‰,  ַ‰ּטו… ל  ָכּ ם  ָׁ̆ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ן  ׁ≈̆ „ָ ו¿ ַרֲעָנן  ם  ָמ˜ו… ל¿ ‰ּו  י‡≈ ƒב ּ¿̇

‰ּו‡            ו¿ ים,  ׂ ƒ̆ ֲע ַ‰ַמּ ל  ָכּ ף  73סו… ‰ּו‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ם,  ƒַמי ָׁ̆ -˙‡ַ ר¿ ƒי

ָ‡ָ„ם,  ל  ָכּ ƒמ ל  ≈‡ ו… ׁ̆ מו…  ׁ¿̆ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ָל‰  ≈‡ ּׁ¿̆ ‰ַ74

 "‰‡ָ ר¿ ƒי ל¿ ם  ƒ‡ י  ּƒכ  , ך¿ ָמּ ƒע מ≈ ל  ≈‡ ׁ…˘ יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰ "ַמ‰  יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

 ‰‡ָ ר¿ ּ ƒ(ח)ַ‰י י  ּƒ̇ ל¿ ּƒב ב  ָׁ̆ ח¿ נ∆  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע ּום  ׁ̆ ין  ≈‡ ו¿ יב),  י,  („ברים 

ָר‰. ‰ו… ַ‰ט¿ּ

בי‡ורים
70. עמל ‰כסילים ˙י‚ענו. כסילותם גורם להם עמל המיגען, אשר לא למדו 
דרכי מבואות העיר (ללכת בדרך כבושה, וטורח הרבה) ומתיגע ליכנס דרך 
פחתים ובצעי המים ויגע בטביעות רגליו בבוץ (רש״י). 71. ‰טבועים ב‰בלי 
בהם  שאין  בהבלים  ושרויים  ממש,  בהם  שאין  בדברים  השקועים  ‰˘ו‡. 
73. סוף כל ‰מע˘ים. תכלית כל  72. מסיל‰. דרך סלולה וישרה.  תכלית. 
דבר ככתוב בסוף קהלת: ׳סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו 

שמור כי זה כל האדם׳. 74. ‰˘‡ל‰. הבקשה אשר ה׳ מבקש מכל אדם.

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ּון  ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿

ל                  ָיכו… ָחָכם  ∆‰  ,˙ ָרעו… ו¿  ˙ בו… טו…

יל  ƒס ַ‰כ¿ּ ו¿  ,˙ בו… טו… ל¿  ˙ ָ‰ָרעו…  ˙ ו… ׂ̆ 75ַלֲע

.˙ ָרעו… ˙ ל¿ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒ76מ ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע

ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒמ ינו…  ≈‡ ו¿ ך¿  ׁ∆̆ ח… ַבּ ך¿  ל≈ ‰ו… ׁ∆̆ י  ƒמ
 ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ ∆‡  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ּון  ּ̃ ƒ̇ ּ ב¿

ן  ‚ו… יו, כ¿ּ ָ̇ ֻכּיו… ל ז¿ ˙ ָכּ ∆„ ַ‡ב∆ּ ‰ ַ‰מ¿ ּ„ָ ƒּבו… מ

ר            ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ב¿ּ  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒ‰ַ77מ

בי‡ורים
75. לע˘ו˙ ‰רעו˙ לטובו˙. להשתמש עם המדות הרעות למטרה טובה, כגון 
הגאוה  במדת  וכן  חכמה׳.  תרבה  סופרים  ל׳קנאת  להשתמש  הקנאה  במדת 
במדת  כגון,  לרעו˙.  טובו˙  מ„ו˙   .76 ה׳׳.  בדרכי  לבו  ל׳ויגבה  להשתמש 
ובמדת אהבה, ישתמש לאהוב את  הרחמנות ישתמש לרחם על האכזרים. 
טובים,  ובמעשים  בתורה  אף שהוא מלא  במע˘יו.  ‰מ˙‚‡‰   .77 הרשעים. 
מכל מקום אסור לו להתגאות בכך, כשכל כוונתו בזה להתגדל ולהשתרר על 

בני אדם. 

ין  ≈‡ ׁ∆̆ ּוכ¿  ,˙ בו… טו…  ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ל  ָכּ ָך  מ¿ּ ƒמ

ָר‰  ו… ּ̇ ָך  ָי„¿ ין ב¿ּ ≈‡ ,˙ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒָך מ ָי„¿ ב¿ּ

לּוָי‰  ּ¿̇ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ל  ָכּ י  ּƒ(י)כ  ,˙ וו… ¿̂ ƒּומ

ר. ַ‡ח≈ ˙ ל¿ ƒי ר ַ‰ַבּ כ≈ ן, ּומו… מו… ט¿ ַע ַ‰ַמּ ≈„ ינו… יו… ≈‡ , ו¿ י˙ו… ב≈ ב¿ּ

 

 ‰ ּ„ָ ƒָכל מ , ו¿ ּזו… ƒמ ‰ ָנּ ֻׁ̆ יו זו… מ¿ ָ̇ ּ„ו… ƒר…ב מ י ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ ּƒן כ נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰
ָכ‡ן  ו… ל¿ ּ̇ כ¿ ַׁ̆ ַע˙ ָ‰ָ‡ָ„ם, זו… מו… ּ„ַ ˙ פ∆ ר∆ ‰ 81טו… ּ„ָ ƒּומ 

ַחר         ב¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ ּ„ָ ƒמ ָכל  ל¿ עו…  ּ ַסי¿ מ¿ ָ‰ָרע  ר  ∆̂ י≈ ו¿ ָכ‡ן,  ל¿ ו…  ּ̇ כ¿ ַׁ̆ מו… זו…  ו¿

ר,  ָבּ ¿„ ּƒמ ַבּ ך¿  ל≈ ‰ו… ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם  ל¿  ‰ מ∆ ּ„ו… ‰ּו‡  ו¿  .‰ּ ָבּ ׁ∆̆ חּו˙  ‰ַ82ָפּ

 ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ו¿ ים  ƒב ≈‡ ּוז¿ ים  ƒר מ≈ ּונ¿  ˙ ַוֲ‡ָריו… ים  ּƒב ּ„ֻ ּבו…  ים  ƒע ¿‚ ּופו…

ל  ם ָכּ ƒם ע ח≈ ָלּ ƒ‰ יָניו ּול¿ ˜…ַח ע≈ פ¿ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂  ‰ּ ׁ̆ ַ‰ז∆ י ƒ‡‰ָ .ים ƒ̇ י ƒח ׁ¿̆ ַמ

פּו‰ּו  ר¿ ט¿ ƒי ָח„,  ∆‡ ַ‚ע  ר∆ יָניו  ע≈ ים  ƒַיֲעל ם  ƒ‡ ו¿ ָח„,  ∆‡ ו¿ ָח„  ∆‡

ֲ‡ָו‰  ַּ̇ ‰ַ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ ָ‰ָרעו… יו  ָ̇ ּ„ו… ƒמ ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ך¿  ָכּ ים.  ƒ̃ י ּ ƒז ַ‰ַמּ

ּבו…  ƒל ב¿ּ  ˙ לו… ּ ¿‚ ל¿ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ן,  ∆‰ ָבּ  ‡ ≈̂ ַכּיו… ו¿ ַעס  ַ‰ַכּ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ו¿

     ˙ מ∆ ר ָ‰‡¡ ּבו… ‡ו… ּ ƒל ƒר מ ≈̃ ָע ם, י≈ נ≈ ּ¿̃ ַ̇ י¿ ל…‡  ם ו¿ ַעל≈ּ ¿̇ ƒי ם  ƒ‡ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇

י„"  ƒמ ָ̇ י  ּ ƒ„ ¿‚ נ∆ ל¿ י ‰'  ƒ̇ י ּ ƒו ׁƒ̆ 84" ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿  . ך¿ ׁ∆̆ ח…  ׁ̆ ָימ≈ 83ו¿

(˙‰ילים טז, ח).

בי‡ורים
תמיד  שתלך  הגר״א:  פירש  רגליהם״,  בעפר  מתאבק  והוי  לחכמים,  ועד 
אחריהם, כמו שנאמר (משלי י״ג) הולך את חכמים יחכם, ומשלו לחנוני מוכר 
בשמים שנשאר האבק בו. ובפרקי דר״א (פכ״ה) מסיים על משל זה: כך כל מי 
שהולך עם הצדיקים לוקח מדרכיהם וממעשיהם הטובים. ובאדר״נ (ו׳): בזמן 
שתלמיד חכם נכנס לעיר אל תאמר איני צריך לו, אלא לך אצלו. 81. טורפ˙ 
ומושכתו אליה.                דעתו של האדם  ונוטלת את  חוטפת  כל מדה  „ע˙ ‰‡„ם. 
82. ‰פחו˙ ˘ב‰. שיבחר בצד השלילי ביותר שבה. 83. וימ˘ חו˘ך. יהיה 
לבו חשוך מאד. 84. ˘וי˙י ‰' לנ‚„י. תמיד אחשוב כאילו ה׳ עומד נגדי ורואה 
מעשי. ומסיים הפסוק ״כי מימיני בל אמוט״, כי בעבור זה יעמוד מימיני לעזור 

 . נו… לו… ¿̃ ּƒב  „ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒּומ רו…  ל ֲחב≈ ׁ∆̆ נּו˙  ¿‚ ּƒב י„  ƒמ ָּ̇ מו…  ¿̂ ַע  ‰ ַיפ∆ּ 78ּומ¿

 ׁ̆ י≈ ו¿ ח,  ָבּ ֻׁ̆ ן מ¿ ƒַיי י˙  ƒָחב  ‡ ַמל≈ּ מ¿ּ ׁ∆̆ י  ƒמ ‰ ל¿ מ∆ ּ„ו… ׁ̆ ַ‰‰ּו‡  י ƒ‡‰ָ ו¿

ן  ƒי ַ‰ַיּ ל  ָכּ ‡ַב„  י…ּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡ ָטן,  ָ̃ ב  ∆̃ נ∆ י˙  ƒָחב ∆‰ י˙  ּƒ̇ ח¿ ַ̇ ב¿ּ

 ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ ך¿  ָכּ  ; ˙ו… ‡ו… ם  ּ…̇ ס¿ ƒי ל…‡  ם  ƒ‡ ָטן  ָּ̃ ‰ַ ב  ∆̃ ּ נ∆ ַבּ ח  ָבּ ֻׁ̆ ַ‰מ¿

י  ≈„ ַעל-י¿ ל  ַ‰כ…ּ  „ ַ‡ב≈ּ י¿ ָר‰,  ו… ּ̇  ‡ ָמל≈ ‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,‰ּ ַ‰ז∆

ם  ≈‰ ים  ּƒַעט ּומ¿ ָנּ‰.  ּ ¿̃ ַ̇ ל¿  ׁ̆ ָיחּו ל…‡  ם  ƒ‡ ַ‰ז…ּ‡˙  ָ‰ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

מו…  יר, ּוכ¿ ּƒכ‰ַ ים ל¿ ƒין ֲחָכמ ≈‡ ׁ∆̆  ׁ̆ ˙. י≈ מ∆ ים ָ‰‡¡ ƒיר ּƒכ ָלם ַ‰ַמּ עו… ָבּ

ל…‡  ך¿  ָכּ ם,  ֻסָלּ ב¿ּ  ˙ ַלֲעלו… ל  ָיכו… ָליו  ַר‚¿ י  ּ≈̇ ׁ¿̆ טּוַע  ָּ̃ ‰ַ ין  ≈‡ ׁ∆̆

‰ּו‡  ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ בּוָנ‰.  ּ¿̇ ּבו…  ין  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿  ˙‚ַ ר≈ ַמ„¿ ב¿ּ  ‰ ַיֲעל∆

ל  ָכּ ים  ׂ ƒ̆ ָיּ ׁ∆̆ ַע„  עּוָריו  נ¿ּ ƒמ ָלם  ָ‰עו… ֲ‡ַו˙  ַ̇ ב¿ּ ע  ַבּ ט¿ ƒנ ו¿ ָחָכם, 

ל  ּ‚ַ י ֻ‰ר¿ ּƒרו… ָ‰ַרע, כ ¿̂ ƒן י ˆו… ˙ ר¿ ו… ׂ̆ ַלֲע ֲ‡ָו˙ו… ו¿ ַּ̇ י‚  ׂ ּƒ̆ ‰ַ ָמ˙ו… ל¿ ָחכ¿

 , ו… ׁ̆ ַנפ¿ ב¿ּ ים  ƒבּוע ¿̃ ם  ≈‰ ׁ∆̆ ַע„  ים  ƒָרע‰ָ ים  ׂ ƒ̆ ֲע ַמּ ַבּ עּוָריו  נ¿ּ ƒמ

ׁ̆ ּבו…  ּ י≈ ׁ∆̆  ׁ̆ י≈ ˙. ו¿ ׁ̆ ָ‰ֲעו…נו… ח ָי˜ּו ַפּ ƒט 79מ ל≈ ָמּ ƒ‰ ‡…„ ל¿ ‰ לו… מ¿ ׁ∆̆ ָ̃ ו¿

ים, ַ‡ך¿ ל…‡ ָ‰ָי‰  ƒב ים טו… ƒָרכ ¿„ ּƒך¿ ב יל≈ ı ל≈ ַ‚ם ָחפ≈ יר ו¿ ּƒכ‰ַ ָמ‰ ל¿ ָחכ¿

ים,  ƒר ָׁ̆ ים ַ‰י¿ ƒָרכ ּ ¿„‰ַ ָמ‰ ו¿ ם ַ‰ָחכ¿ ∆‰ מ…ַע מ≈ ׁ¿̆ ƒים ל ƒל ַ‰ֲחָכמ ∆̂ ≈‡80

ן  מו… ׁ̆ לו… ַמט¿ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ ‰ ל¿ מ∆ „ו… ים. ו¿ ּƒכ ַׁ̆ ַמֲח ך¿ ב¿ּ ל≈ ך¿ ‰ו… ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒּומ

בי‡ורים
78. ומיפ‰ עˆמו ˙מי„ ב‚נו˙ ˘ל חברו. עורך מעשיו הטובים וחכמתו למול 
מעשי חבירו או חכמתו כדי שמתוך כך יראה שהוא מכובד וחבירו בזוי, נמצא 
מתפאר בחסרונותיו של חברו ובסכלותו, וזהו ״מתכבד בקלון חברו״, שעל ידי 
השוואה זו מכבד את עצמו בגנות חברו. 79. מפח י˜ו˘. ממלכודת המוקש 
של רשת העוונות. 80. ‡ˆל ‰חכמים. במסכת אבות (א, ד): ״יהי ביתך בית 

יַע  ּ ƒ‚ַי ָניו, ו¿ ס ָבּ נ≈ יַפר¿ ƒל ו כ≈ּ ַכל¿ ך¿ ַ‰ּלּוַח י¿ ו… ּ̇ ƒיו, ּומ ָ̇ בו… חו… ָרָכיו ו¿ ¿̂ ּו

י  ּיּור≈ ƒ̂ רּו ּבו…  ּ י¿ ַ̂ ים י¿ ƒיל ƒס ב ָ‰ָ‡ָ„ם: ַ‰כ¿ּ ך¿ ל≈ ָל‰. ָכּ „ו… ּ ¿‚ ˙ ל∆ ע∆ ˙ו… ל¿

ם  ָבּ ƒּו ל‡ יַמל¿ּ ƒן, ו ל 92ָוָ‡ו∆ ב∆ י ‰∆ ≈̃ ּו ּ̃ ƒבּו ָעָליו ח ּ¿̇ כ¿ ƒי ר, ו¿ ∆̃ ׁ∆̆ ל ו¿ ב∆ ∆‰

ב  ַּ̇ כ¿ ƒם מ ָבּ ƒבּו ַעל ל ּ¿̇ כ¿ ƒי ים  ƒיל ּƒכ ׂ ¿̆ ַ‰ַמּ ו¿ י˜;  ƒָור ל  ב∆ ∆‰ ˙ בו… ָׁ̆ ַמֲח

˙, ַע„  ּ„ו… ּƒַמ˙ ַ‰מ ָחכ¿ ˙ ו¿ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ ‰ַ „ סו… ‰ּו‡ י¿ ׁ∆̆ ים,  ƒ‰…ל ¡‡

ַנ˙  ָוּ ַכּ  ‰ ָ̇ ָ‰י¿  ‰ ָלז∆ ו¿ יַע.  ƒ̃ ָ‰ָר ז…ַ‰ר  כ¿ּ ם  ָ̇ ו… ׁ̆ ַנפ¿ ירּו  ƒ‰ ַיז¿ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

ם ַעל לּוַח  ב≈ ¿̇ ָכּ יָך,  ∆̇ ע… ב¿ּ ¿̂ ם ַעל ‡∆ ר≈ ׁ¿̆ ָ̃ 93" : רו… ָ‡מ¿ ב¿ּ ל…מ…‰  ׁ¿̆

ָך" (מ˘לי ז, ‚).  ב∆ּ ƒל

ַזך¿  ם  ƒ‡ ָנַער,  ר  ַנכ∆ּ ¿̇ ƒי ַמֲעָלָליו  ב¿ּ ם  ּ‚ַ94" ל…מ…‰:  ׁ¿̆ ָ‡ַמר   „ עו…
ַעל  ַמר  ¡‡ נ∆ סּו˜  ַ‰ָפּ  ‰ ז∆ י‡).  כ,  (˘ם   " לו… ע√ ָפּ ר  ָׁ̆ ָי ם  ƒ‡ ו¿  

מו…  כ¿ּ ם.  י‰∆ ≈̇ ּ„ו… ƒמ ר  ָכּ ƒנ ם  י‰∆ עּור≈ נ¿ּ ƒמ י  ּƒ95כ ים,  ƒָער ַ‰נ¿ּ ָחַנ˙  ַ‰ב¿

ם  ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒּומ ,˙ ׁ∆̆ ˙ ב…ּ ּ„ַ ƒם מ ∆‰ ‰ ָבּ ∆‡ ר¿ ƒים נ ƒָער ˙ ַ‰נ¿ּ ָ̂ ¿̃ ƒמ ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ ׁ∆̆

ל  ים ‡∆ ƒט ם נו… ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒָו‰, ּומ‡ֲ ַּ̇ ל ַ‰ ים ‡∆ ƒט ם נו… ָ̇ ָ̂ ¿̃ ƒַעּזּו˙, ּומ‰ָ -

בי‡ורים
בהם  להתבונן  לבך  שים  ‡ˆבעו˙יך.  על  ˜˘רם   .93 ושקר.  עמל  ו‡ון.   .92
י˙נכר  במעלליו  ‚ם   .94 לבך.  במחשבות  היטב  לזכרם  אותם  וחקוק  תמיד, 
בהתנהגותו.                     הוא  תמים  והאם  טהור  האם  להכיר  ניתן  בנערותו  כבר  נער. 
95. כי מנעורי‰ם נכר מ„ו˙י‰ם. במסכת ברכות (מח.) מביאה הגמרא מאמר 
השגור בפי הבריות: ״בוצין בוצין מקטפיה ידיע״, פירוש, כל דלעת ודלעת כבר 
בקטנותה לפי השרף היוצא ממנה בשעת חניטה, ניתן להכיר את איכות הפרי 
כיצד  לדעת  ניתן  בקטנותם  ממעשיהם  אדם  בבני  כן  וכמו  טוב,  יהיה  אם 

יתנהגו לכשיגדלו.

ָ‡ר   ּׁ¿̆ ƒמ ׁ̆ ָמ˙ו… ַחָלּ ָחכ¿ ‚ּופו… ּוב¿ ַל„ ‰ּו‡ ב¿ּ ּנו… ׁ∆̆ ָע‰  ָׁ̆ ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ
ם  ָ„ם ‰≈ ל¿ ָוּ ƒ‰ ם יו… ˙ 86ב¿ּ ּיו… ƒר ל ַ‰ב¿ּ י ָכּ ּƒכ ,˙ ּיו… ƒר ל ‰ַ85ב¿ּ ָכּ

יך¿  ƒר ָ̂ ָמם, 87ֲ‡ָבל ָ‰ָ‡ָ„ם  ¿̂ ַע ים ל¿ ƒע ּ ַסי¿ ים ּומ¿ ƒל כ¿ ‡ו… ים ו¿ ƒכ ל¿ ‰ו…

ָמ˙ו…                ׁ¿̆ ƒנ ל¿ ּון  ּ̃ ּƒ̇ ר  ≈̇ יו… יך¿  ƒר ָ̂ ן  ַ‚ם-כ≈ּ ו¿  , ‚ּופו… ב¿ּ ל  „ו… ּ‚ָ ט…ַרח 

ָ‰ָ‡ָ„ם  י  ּƒכ ים,  ƒב טו… ים  ƒָרכ ּ ¿„ ין  ƒב‰ָ ּול¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿ ן  ּ≈̃ ַ̇ 88ל¿

 ‰ מ∆ 90ּ„ו… ּבו…  ƒל ַ‡ך¿  ָמ‰,  ≈‰ ב¿ ּƒכ  ‚ ≈‰ 89נו…  „ ַלמ≈ּ מ¿ ל…‡  ב¿ּ ˙ו…  ָלּ ƒח ¿̇ ּƒב

 - ׁ̆ פ≈ּ ƒַי„ ט ּ‰ ב¿ּ ם ַ‰ּלּוַח ַ‰ז∆ ƒ‡ ,ב ָעָליו ּ…̇ כ¿ ƒּו‡ מּוָכן ל‰ ׁ∆̆ לּוַח  ל¿

 ‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י ל ו¿ ≈̃ ל¿ ַ̃ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ ים ַע„  ƒי ‰ֲ91ָבל טּוט≈ ר¿ ׂ ƒ̆ ט ָעָליו  ט≈ ר¿ ׂ ַ̆ י¿

ָיָניו  נ¿ ƒע ר  ∆„ ס≈ ָעָליו  ב  ּ…̇ כ¿ ƒי ָחָכם  ∆‰ ֲ‡ָבל   ,„ עו…  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ּבו… 

בי‡ורים
לי ולא אהיה נוטה לנפול. (מצודת דוד). 85. ‰בריו˙. בעלי חיים. 86. ביום 
‰ול„ם ‰ם ‰ולכים. במסכת בבא קמא (סה:) אמר רבא: שור בן יומו (ביום 
שנולד, הרי הוא כבר) קרוי שור, איל בן יומו קרוי איל. והכוונה שעגל משעה 
ובדעתו.                  במהלכו  במאכלו,  עניניו,  בכל  גדול  שור  כמו  הוא  הרי  שנולד 
גדול  טורח  יש  כשנולד  האדם  כלומר,  ‚„ול.  טורח  ˆריך  ‰‡„ם  ‡בל   .87
להוריו בטיפול גופו ובגידולו. 88. ל˙˜ן ‰חכמ‰. ללמדו דרך הישר ולעלות 
במדרגות החכמה. 89. נו‰‚ כב‰מ‰. כאמור בפסוק (בראשית ח, כא) ״כי יצר 
לב האדם רע מנעוריו״. פירוש, כי הרצונות של לב האדם הם רעים מילדותו, 
מהרגע שנולד. ובאיוב (יא, יב) ״ועיר פרא אדם יולד״, ופירש ה׳מצודת דוד׳, כי 
כל אדם כאשר יולד הוא כעיר פרא מבלי חכמה, וכאשר יכין לבו הנה ישכיל. 
90. „ומ‰ ללוח ˘‰ו‡ מוכן לכ˙וב עליו. באבות (ד, כ): ״אלישע בן אבויה 
ניר חדש...״ כשם שדיו  על  לדיו כתובה  דומה,  הוא  ילד למה  אומר, הלומד 
הכתובה על ניר חדש - שעדיין לא כתבו בו - הדיו נבלע ונדבק בו היטב, ואינו 
נמחק לעולם, כמו כן הלומד בעודו צעיר כאשר עדיין לא נחקקו במוחו ענייני 
משתכח.                ואינו  היטב  בו  נחקק  לימודו  לקבל,  פנויים  וליבו  ודעתו  העולם, 

91. ‰בלים. דברים שאין בהם ממש.

ים  ƒ̃ ָּ̇ ע¿ 98נ∆ יָנם  ≈‡ ָנ‰  ¿̃ ּ ƒז‰ַ י  ימ≈ ּƒב ֲ‡ָבל 

י  ימ≈ ּƒב ם  ∆‰ ָבּ ָ‰יּו  ּׁ∆̆  ‰ ַמּ ƒמ ל  ַ̃ ב¿ּ

ף,  ס∆ כ∆ּ ַטס  ל¿ ים  ƒמ ּ„ו… ם  ≈‰ ו¿ ֲחרּו˙.  ַ‰ַבּ

 ‰ ֲחֻלָ„ּ ָל‰  ע¡ ∆‰ ו¿ ע  ַ̃ ר¿ ַּ̃ ַבּ ָטמּון  ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

˙ו…  יך¿ ‡ו… ƒר ָ̂  , ָמָנ˙ו… ַ‰ט¿ ך¿  ‡…ר∆ 99ב¿ּ ָעָב‰ 

ַע„   ‰ ָ̃ י ƒר מ¿ ַ‡ַחר   ‰ ָ̃ י ƒר 100מ¿ ף  ס∆ ַ‰כ∆ּ

ך¿  ָכּ  .‰ ∆‡ ַ‰ָנּ ‰ּו  ≈‡ ַמר¿ ל¿ ף  ס∆ ַ‰כ∆ּ ּוב  ׁ̆ ָיּ ׁ∆̆

 , ָ‰‚ו… נ¿ ƒּכו… ּומ ר¿ י ַ„ּ ƒפ ר ָ‰ַלך¿ ל¿ ׁ∆̆ ָ‰ָ‡ָ„ם ֲ‡

 ,˙ רּועו… ּ¿‚‰ַ  ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ י  ≈̃ מ¿ ƒע ב¿ּ ע  ַ̃ ׁ¿̆ ƒנ ו¿

ין  ב≈ּ יל  ּ ƒ„ ַ‰ב¿ 101ל¿ לו…  כ¿ ׂ ƒ̆  § ט̆… ל¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂

יל  ּ ƒ‚ ַ‰ר¿ ּול¿ ר  ‰ו… ַ‰ָטּ ין  ּוב≈  ‡ מ≈ ַ‰ָטּ

 ˙ בּועו… ˙ ט¿ ּ„ו… ּƒיּו ַ‰מ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ָ„‰ ַע„  ֲעבו… ַבּ

. ּבו… ƒל ˙ ב¿ּ ּורו… ׁ̆ ¿̃ ּו

ם  ַּ̇ ח¿ נ∆ ו¿ ב  ַּ̇ כ¿ ƒנ  ˙ ּ„ו… ƒמ ר  פ∆ ס≈  ‰ (י‚)ז∆

בי‡ורים
טמון  שהיה  הזמן  מריבוי  ‰טמנ˙ו.  ב‡ורך   .99 משתנים.  נע˙˜ים.   .98
באדמה. 100. מרי˜‰. שפשוף וניקוי לסלק כל מה שנדבק בו. 101. ל‰ב„יל. 

לדעת לחלק. 

 ˙ ּ„ו… ƒמ ל  ָכּ י  ּƒכ ַ„ע,  ו¿  .˙ בו… טו…  ˙ ַמֲעלו…

י  ימ≈ ּƒב ּבו…   ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ָ‰ָ‡ָ„ם 

י  ימ≈ ּƒב ָ‰יּו  ם  ≈‰ נּו˙,  ¿̃ ּ ƒז‰ַ ו¿ ֲחרּו˙  ַ‰ַבּ

ַמן ַ‰‰ּו‡  ּ ז¿ ַבּ ֲחרּו˙, ַ‡ך¿  ַּׁ̆ ‰ַ ו¿ „ּו˙  ל¿ ַ‰ַיּ

יָ‡ם  ƒַלֲ‰ב ם ו¿ ָ̇ ‡ו… ַ‰ר¿ ַח ל¿ ל…‡ ָ‰ָי‰ ּבו… כ…ּ

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ƒָער ַ‰נ¿ּ 96ו¿  .‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ‰ַמּ י  י„≈ ƒל

ּיּוַכל  ׁ∆̆ ר  ָׁ̆ פ¿ לּו˙, ‡∆ ם ַנב¿ י‰∆ ָל‰ ֲעל≈ ¿„ ּ‚ָ

ָב‰,  ך¿ ַ‰ּטו… ר∆ ּ ל ַ‰„∆ ם ‡∆ ָ̃ י ּƒ̇ ַ‰ע¿ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿

ַח  ם כ…ּ ∆‰ ין ָבּ ≈‡ ל, ו¿ ב≈ּ ַ̃ ם ל¿ ַח ָל‰∆ י נו… ּƒ(י‡)כ

ַי„  ַח˙  ַּ̇ ƒמ ר…ַח  ב¿ ƒל ו¿  ˙‡ ≈̂ ָל ָמ‰  ָחכ¿ ו¿

ל,  ב…ּ ס¿ ƒל ים  ƒיכ ƒר ¿̂ ם  ≈‰ 97(יב)ו¿ ר,  ַיס≈ּ ַ‰מ¿

בי‡ורים
96. ו‰נערים. הצעירים אף אם גבר עליהם טבע הרע עדיין אפשר... 97. ו‰ם 
ˆריכים לסבול. את דברי המייסר, מאחר ואין בהם עדיין כח וחכמה לברוח 

מתחת ידיו, ועוד שאז עדיין נפשם רכה ונוחה לקבל דברי מוסר. 

י               ƒל כ¿ּ ח  ַ̃ ו¿ מּוָסר  ַמע  ׁ¿̆ ן  ָלכ≈ ‡ּוָמ‰.  מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע יּוַכל 

           ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ  ,‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇  ‡ ֲ‰לו… יָך.  ∆̇ ּ„ו… ƒמ ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ ָך  ָי„¿ ב¿ּ ָך  ¿̇ נּו ֻ‡ָמּ

ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ו¿  ,˙ לו… „ו… ּו‚¿  ˙ ַטּנו… ¿̃  ,˙ עו… ב¿ּ ַמט¿ י  ינ≈ ƒמ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ לו… 

ַ„ע  ּ י≈ ׁ∆̆ ַע„  ַ‡ַח˙,  ָכל  ב¿ּ  ˙ נו… ¿̃ ּ ƒל ַמ‰  ַ„ע  י≈ ל…‡  ָים,  ו¿ ָׁ̆ ו¿ ם  ָכּ ר¿ ע∆

ַע             ב≈ּ ַמט¿  ‰ יז∆ ≈‡ יַ„ע  ל≈ יך¿  ƒר ָ̂ ַ‚ם  ו¿ ַע.  ב≈ּ ַמט¿ ל  ָכּ ל  ׁ∆̆ ך¿  ר∆ ע≈

˜…ל  ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ ַ‡ַחר  יָ‡ּ‰.  ƒ̂ ‰ו… ‡ ל¿ ל…ּ ׁ∆̆ 102 יָ‰  ָעל∆ ָ‚ַזר  ו¿ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ַסל  ָפּ

ַ‡ַח˙            ָכל  ב¿ּ ח  ַּ̃ ƒל ַ„ע  י≈ ָ‡ז   ,‰ָ כ∆ ַיַער¿ ו¿ ַע  ב≈ּ ּוַמט¿ ַע   ב≈ּ ַמט¿ ל  ָכּ

 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ַזר  ּ‚ָ ׁ∆̆ ַע  ב≈ּ ַמט¿ ּוב¿  ,‰ ו∆ ָׁ̆ ך¿  ר∆ ע≈ 103ב¿ּ ָרָכיו  ¿̂

ס.  נ≈ ָּ̃ ƒי  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע 104ב¿ּ  ‡ ָלּ יָ‡ּ‰ ‡∆ ƒ̂ יו…  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ר  ָזּ‰≈ ƒי יָ‡ּ‰  ƒ̂ ‰ו… ל¿

ַע               ב≈ּ ּוַמט¿ ַע  ב≈ּ ַמט¿ ָכל  ב¿ּ יַע  ּ ƒ‚ַמ  ׁ̆ י ƒ‡‰ָ  ‰ּ ז∆ ׁ∆̆  ,‡ ָ̂ מ¿ ƒנ

ל…‡           ו¿ ˜…ל  ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ׁ̆ פ≈ּ ּƒט‰ַ ֲ‡ָבל  ָח‰.  מ¿ ׂ ƒ̆ ּול¿ ָב‰  טו… ל¿

    ‰ ז∆ יַע  ּ ƒ‚ ַיּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡  , ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ַסל  ָפּ ּׁ∆̆ ַמ‰  י‡  ƒ̂ יו… ו¿  , יך¿ ƒַיֲער

ל. „ו… ּ‚ָ ˜ּ ז≈ ∆‰ ל¿

ָך,  ב¿ּ ׁ∆̆  ˙ ּ„ו… ƒמ ר…ב  ַעל  ל  ָׁ̆ מ¿ ƒנ  ‰ּ ַ‰ז∆ ל  ָׁ̆ ַ‰ָמּ ח  ַ̃ י,  ƒנ ב¿ּ  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ס  ל∆ פ∆ ‰ 105ב¿ּ ּ„ָ ƒּומ ‰ ּ„ָ ƒל מ ˜…ל ָכּ ׁ¿̆ ƒ̇ ˙, ו¿ ַטּנו… ¿̃ ˙ ּו לו… „ו… ּ ¿‚

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ַ„ע  ≈̇ ו¿  ,‰ ּ„ָ ƒּומ  ‰ ּ„ָ ƒמ ל  ָכּ ך¿  ר∆ ע≈ ַ„ע  ּ≈̇ ׁ∆̆ ַע„  ָך,  ¿̇ ָמ ָחכ¿

ל…‡  ָך ו¿ ‰ ב¿ּ ָר‡∆ ‡ י≈ ל…ּ ׁ∆̆ ם  ∆‰ ר ָבּ ָזּ‰≈ ƒ‰ ל ל¿ „ו… ך¿ ַ‰ָ‚ּ ל∆ ַסל ַ‰מ∆ּ ר ָפּ ׁ∆̆ ‡ֲ

בי‡ורים
בה.               יסחרו  ולא  זו  מטבע  יקבלו  שלא  המלך  שציוה  ל‰וˆי‡‰.  ˘ל‡   .102

103. בערך ˘ו‰. למטבע. 104. בענין. באופן. 105. בפלס. ביושר. 

ַע˙,  „ ָלָ‡ָ„ם ַ„ּ ַלמ≈ּ ָמ‰ ל¿ ַע˙ ַ‰ָחכ¿ ַטַבּ ב¿ּ

י  ƒל כ¿ ƒל ׁ̆ י ƒ‡ ל ָכּ י  י„≈ ּƒב  ‰ ז∆ ר  פ∆ ˙ ס≈ יו… ¿‰ ƒל

יו  ָ̇ ּ„ו… ƒמ כו…  ו… ּ̇ ƒמ ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ נּו˙  ֻ‡ָמּ

י  ל≈ כ¿ּ ָי„ו…  ב¿ּ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ן  ָ‰ֻ‡ָמּ י  ּƒכ יו,  ׂ ָ̆ ּוַמֲע

 , ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע יּוַכל  נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ

ל…‡  נּו˙ו…  ֻ‡ָמּ י  ל≈ כ¿ּ ָי„ו…  ב¿ּ ין  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ ֲ‡ָבל 
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 ˙‡ַ ר¿ ƒי: "8י ל≈ ׁ¿̆ ƒמ יל ב¿ּ ƒח ¿̇ ƒ‰ ן כ≈ ו¿ ם.  ּׁ≈̆ ‰ַ

ם:  ּ ַסי≈ ַע˙: (מ˘לי ‡, ז), ּומ¿ י˙ ָ„ּ ׁƒ̆ ‡ ‰' ר≈

ל" (˘ם  ַ‰ָלּ ¿̇ ƒ̇ י‡  ƒ‰ '‰ ˙‡ַ ר¿ ƒי ‰ ָּׁ̆ ƒ‡9"

ל  ָכּ ƒמ יר  ׁƒ̆ ָע ָ‰ָי‰  ל…מ…‰  ׁ¿̆ 10ּו ל).  ל‡, 

כז):           י,   ‡ (מלכים  יב  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ָ‰ָ‡ָ„ם, 
ם  ƒַלי ָׁ̆ ירּו ּƒף ב ס∆ ˙ ַ‰כ∆ּ ך¿ ‡∆ ל∆ ן ַ‰מ∆ּ ּ≈̇ ּ ƒ11ַוי"

ל  "‰ֲ12ב≈ ַמר  לו…  ‰ ָנ‡∆ לו…  ים",  ƒָבנ‡ֲ ַכּ

בי‡ורים
הדיוט ומלך, טפש וחכם, עני ועשיר. כלומר, בטרם שמלך היה הדיוט, ובטרם 
זכה לחכמה הרבה ולעושר הרב שנתן לו הקדוש ברוך הוא היה כטפש וכעני 
לעומת מה שהיה בזמן שפע חכמתו ועשרו. 8. יר‡˙ ‰' ר‡˘י˙ „ע˙. פירוש, 
בראשית למוד הדעת יקנה יראת ה׳, כי הלא אוילים ורשעים בזו את החכמה 
והמוסר, ואם לא יקנה יראת ה׳ בראשיתה, מה תועלת בלמודה, הלא יבזה 
אותה וימאס בה (מצודת דוד). 9. ‡˘‰ יר‡˙ ‰' ‰י‡ ˙˙‰לל. רק אשה יראת 
ה׳ אותה ראוי להלל. 10. ו˘למ‰ ‰י‰ ע˘יר מכל ‰‡„ם. כלומר, אילו אדם 
אחר היה מזהיר על יראת-שמים, לא היו דבריו מקובלים על העולם, כי היו 
אומרים: מאחר ואין לו ענין בעושר ותענוגי העולם הזה, ולא טעם מטובת 
העולם הזה כלום, אלא כל פניותיו הוא רק בעניני יראת ה׳, לכך הוא מזהיר 
על יראת ה׳, כי כל תענוגי העולם הזה נחשבים אצלו להבל. 11. וי˙ן ‰מלך 
‡˙ ‰כסף בירו˘לים כ‡בנים. הניחם ברחוב העיר כאבנים, ובעבור כי היו 
‰בל   .12 דוד).  (מצודת  וללקחם  לגנבם  מהאפשר  היה  לא  המשקל,  רבי 
הזהירם  הבל״,  הכל  הבלים  ״הבל  לבני-אדם:  אמר  המלך  שלמה  ‰בלים. 
לההביל ולהמאיס את ההבלים, מה שהכל הבל, אשר בשום אופן לא יצמח 

ָמ‰ ָ„ּ ¿̃ ‰ַ

              ˙ ∆‡2 ָמע,  ׁ¿̆ ƒנ ל  ַ‰כ…ּ ָבר  ּ„ָ ף  1סו…

יו  ָ̇ ו… ¿̂ ƒמ  ˙ ∆‡ ו¿ ָר‡  י¿ ים  ƒ‰…ל ¡‡‰ָ

יב,  (˜‰ל˙  ָ‰ָ‡ָ„ם  ל  ָכּ  ‰ ז∆ י  ּƒ3כ ר,  מו… ׁ¿̆

ל  ָכּ ƒמ ָ‰ָי‰  ל  „ו… ּ‚ָ ָחָכם  ל…מ…‰  ׁ¿̆ 4 י‚). 

ַ‡ַחר     ים, ו¿ ƒנ יו… ל¿ ַעל ָ‰ע∆ ים ו¿ ƒנ ו… ּ̇ ח¿ ַּ̇ ך¿ ַעל ַ‰ ל∆ ָ‰ָי‰ 5מ∆ ָ‰ָ‡ָ„ם, ו¿

 , ָמ˙ו… יַע ָחכ¿ ƒ„ ‰ו… ים ו¿ ƒָבר ּ ל ַ‰„¿ ‰ ָכּ ָסּ ƒנ ים 7ו¿ ׂ ƒ̆ ֲע ל ַ‰ַמּ ָרָ‡‰ ָכּ ׁ∆̆ 6

 ˙‡ַ ר¿ ƒי ‰ּו‡  ָבר  ּ„ָ ל  ָכּ ל  ׁ∆̆ ף  (‡)סו… ָ‡ַמר:  ו¿ ָבָריו  ּ ¿„ ל  ָכּ ם  ַ̇ ָס

בי‡ורים
1. סוף „בר. פסוק זה אמרו שלמה המלך - החכם מכל אדם. ופירושו, סוף 
דבר הכל נשמע -  כל מה שהאדם עושה נשמע הוא לפני הקב״ה ולא נכחד 
מה שהזהיר  שלא לעבור על דבריו  יר‡.  2. ‡˙ ‰‡ל˜ים  לכן...  ממנו דבר. 
שלא לעשות. ואת מצותיו שמור - לעשותם. 3. כי ז‰ כל ‰‡„ם. כי לדבר הזה 
ה,  (מלכים-א׳  כנאמר  ‰י‰.  ‚„ול  חכם  ˘למ‰   .4 (רש״י).  האדם  כל  נברא 
ט-י-יא): ״ויתן אלקים חכמה לשלמה ותבונה הרבה מאד ורוחב לב כחול על 
קדם...ויחכם  בני  כל  מחכמת  חכמת שלמה  רבוי)  (מלשון  ותרב  הים.  שפת 
היתה  ‰עליונים. מלכות שלמה  ועל  ‰˙ח˙ונים  על  מלך   .5 האדם...״  מכל 
שונה מזו של שאר מלכים, שמלך הן על הברואים העליונים, דהיינו הֵשדים 
– החיים בעולם הזה התחתון. בגמרא  והן על הברואים התחתונים  (רש״י), 
ה׳״.  כסא  על  ״וישב שלמה  כג):  כט,  הימים-א  (דברי  מהנאמר  זאת  למדים 
ומפרש המהרש״א ש״כסא ה׳ ״ רומז לשמים, והשדים שטים באויר שמתחת 
על  שולט  שהוא  באופן  בשמים,  כביכול  יושב  שכששלמה  ונמצא,  לשמים. 
כל  על  הזה  העולם  את  ראה  ‰מע˘ים.  כל  ˘ר‡‰   .6 שמתחתיו.  השדים 
תענוגותיו, וכמו שאמר (קהלת ז, טו): ״את הכל ראיתי בימי הבלי״. 7. ונס‰ כל 
‰„ברים. התנסה בכל המצבים, כמבואר במדרש (קהלת א, יג) ששלמה היה 

ד'
ם 

ב' יו
ע 

בו
ש

בי‡ורים
אשר יוכל להגיע ולהשיג מהן, ושלא יסתפק בפחות מכן. 

ַמֲעָל‰  ל  ∆‡  ˙ ַלֲעלו… מ…„  ַיח¿ ָלם  עו… (‰)ל¿

יַע  ּ ƒ‚ ַיּ ׁ∆̆ ַע„   ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ָל‰  ַמע¿ ל¿ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ָלם  עו… ל¿ יַע  ּ ƒ‚ַי  ‰ ז∆ ָבּ ָב‰,  ַ‰ּטו… י˙  ƒל כ¿ ַּ̇ ַל

ָבר  ּוכ¿  .‡ ַ‰ָבּ ָלם  עו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ מּול  ּ¿‚‰ַ

ˆ„י˜ים ‡רחו˙  ‰˜„מ‰עיונים

ויוכל לחשוב על קנאתו 
רקב  באמת  היא  אשר 
קנאת  שהיא  עצמות 
והרגשת  סופרים, 
הקנאה אחת היא, אלא 
אם  כוונתו,  לפי  יתחלף 
ידאג על מה שאין לו או 
לחברו,  שיש  מה  על 
לא  אשר  בזה  וירצה 
יהיה לו וגם לא לחברו, 
מדותיו  לברר  וצריך 
להרגיש היטב רצונו אל 
מה מגמתו ואל מה הוא 
במקומו  הוא  אם  חפץ, 
יש  כן  וכמו  לאו.  אם 
שהוא  באדם  גאות 
כל  ה׳  ״תועבת  בבחינת 
לפעמים  ויש  לב״,  גבה 
ש״יגבה ליבו בדרכי ה׳״, 
שהיא בחינה עליונה וענין נרצה. וצריך לברר מדותיו מפני מה מתגאה אם 
מפני שיש לו דרך גבוהה אשר יכול כל ימיו לילך מעלה מעלה... הרי הוא טוב. 
חברו  מעלות  מול  מעלותיו  להעריך  דעתו  על  שמעלה  מפני  יתגאה  ואם 

ומכריע את עצמו במעלה, ומפני זה מתגאה – הרי תועבת ה׳. 

י  ל≈ ּוכ¿ ן  ֻ‡ָמּ  ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ו¿ מּו˙,  ל≈ ּׁ¿̆ ‰ַ

ָך. ָי„∆ ָך ב¿ּ ¿̇ נּו ֻ‡ָמּ

 

 ˙ ּ„ו… ּƒי ַ‰מ ׁ≈̆ ר¿ ָׁ̆ יַע  ƒ„ ‰ו… ‰ ל¿ ∆̂ ר¿ ƒנ ‰ ָּ̇ ַע
ם,  ָ̃ ז¿ ƒנ ו¿ ם  ָּ̇ ַעל¿ ˙ו… ו¿ ם  י‰∆ פ≈ ַענ¿ ו¿

ַין  נ¿ ƒע י ָ‰ָ‡ָ„ם מ≈ ע≈ ב¿ ƒיב ט ׁƒ̆ ‰ָ נּו ל¿ ≈̇ ָנ ַכָוּ ו¿

ַ‰ּמּוָסר,  ַ‡ֲ‰ַב˙  ל  ∆‡ לּו˙  כ¿ ּƒס‰ַ

ָלַ„ַע˙  ים  ƒ‡ ָ̇ ‰ַ106פ¿ּ לּו  ּ ¿„ ַּ̇ ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ ו¿

 ‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ ּומ≈ ים.  ƒֲחָכמ‰ַ י  ע≈ ב¿ ƒט

ים  ƒָרכ ּ נּו ַ‰„¿ יע≈ ƒ„ ּיו… ׁ∆̆  „ ַ‡ל עו… ׁ¿̆ ƒנ רו…  כ¿ ƒז

       ˙ רו… ‰ו… ל¿  ˜ ∆„ ּ ∆̂ ‰ַ  ˙ יבו… ƒ̇ ּונ¿ ים  ƒר ָׁ̆ ַ‰י¿

.„ ס∆ ּורּון ֲעַ„˙ ַ‰ח∆ ׁ̆ י י¿ ט≈ ב¿ ׁƒ̆ 107

 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ם  ָמ˜ו… ב¿ּ  ‡ ָלּ (י„)‡∆ ָך,  ב¿ּ  ‡ ≈̂ ָמּ ƒי

ל  ∆‡ יַע  ּ ƒ‚ ַּ̇  ‰ ּוָבז∆  , ׁ̆ ע…נ∆ ו¿  ˜ּ ז≈ ∆‰ ל  ב≈ּ ַ̃ ּ¿̇

˘ל‡  במ˜ום  ‡ל‡  י„. 
גם  ועונ˘.  ‰ז˜  ˙˜בל 
ישנה  הרעות,  במדות 
רצויה  שהיא  שנאה 

ולדעת  יש ללמוד  וענוה טובות הן, רק  – כשם שאהבה  וישנה קנאה רצויה 
אימתי להשתמש בהם.

לזמן  מדה  כל  להתאים  כיצד  דוגמאות  מביא  זצ״ל  שמואלביץ  חיים  רבי 
ולמקום הראוי:

א. בנסיון העקידה אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם ״קח נא את בנך״, אמר 
אברהם שני בנים יש לי, אמר לו ״אשר אהבת״, אמר אברהם את שניהם אני 
אוהב, אמר לו הקדוש ברוך הוא אשר אהבת הרבה, אמר לו וכי יש תחומין 
במעי? כלומר, אברהם אומר שהוא אוהב את יצחק וישמעאל באותה מדה... 
(ויש לזכור שעדיין לא עשה ישמעאל תשובה). ובשעה שגירש אברהם את 
ישמעאל בנו לא נתן לו אלא ״לחם וחמת מים״ – ולא כסף וזהב, לפי שהיה 
שונאו על שיצא לתרבות רעה (רש״י). אצל אברהם לא נבעה השנאה בגלל 
מדותיו, ולכן אף על פי שאהבו אהבת נפש כמו שאמר ״וכי יש תחומין במעי״ 
- באותה שעה היה שונאו על שיצא לתרבות רעה. אין זו שנאת אדם סתם 
אלא הנהגה של שנאה לפי שיצא לתרבות רעה, ולכן לא נתן לו אלא לחם 

וחמת מים.
ב. וירא פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן ויקם מתוך העדה ויקח רומח בידו... 
ונראה שיחסו הכתוב לאהרן הכהן   – ז-ח)  וידקור את שניהם״ (במדבר כה, 
לומר לך שמדותיו של פנחס היו כמדותיו של אהרן הכהן – אוהב שלום ורודף 
שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. ולא קנא לה׳ מתוך אכזריות אלא 
- קנא  ואחד, במקום שהיה צריך  יחד עם האהבה הגדולה שחש לכל אחד 

קנאת ה׳ והרג את זמרי.  
״מדרגת  בספרו  זצ״ל  מנובהרדוק  הסבא  מה שכתב  פי  על  הדברים  וביאור 
האדם״: המדות בעצמן אינן לא טוב ולא רע, אלא בחינת הטוב והרע מתחלף 
לפי שמוש האדם בהן, אם השתמש בכל אחד במקומו ובעתו כמו שצריך - 
לפי  ולא  בזמנו  ושלא  במקומו  השתמש שלא  אם  אבל  טוב,  בכלל  זה  הרי 
בחוט  תלויה  הזאת  והשתמשות  רע,  בכלל  זה   - רצונו  לפי  אלא  הצורך 
השערה, והוא המסור ללב, והוא שיש קנאה גרועה ש״רקב עצמות קנאה״, ויש 
״קנאת סופרים – אשר – תרבה חכמה״. ויכול הדבר הזה להתחלף אצל האדם 
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ויוכל לחשוב על קנאתו 
רקב  באמת  היא  אשר 
קנאת  שהיא  עצמות 
והרגשת  סופרים, 
הקנאה אחת היא, אלא 
אם  כוונתו,  לפי  יתחלף 
ידאג על מה שאין לו או 
לחברו,  שיש  מה  על 
לא  אשר  בזה  וירצה 
יהיה לו וגם לא לחברו, 
מדותיו  לברר  וצריך 
להרגיש היטב רצונו אל 
מה מגמתו ואל מה הוא 
במקומו  הוא  אם  חפץ, 
יש  כן  וכמו  לאו.  אם 
שהוא  באדם  גאות 
כל  ה׳  ״תועבת  בבחינת 
לפעמים  ויש  לב״,  גבה 
ש״יגבה ליבו בדרכי ה׳״, 
שהיא בחינה עליונה וענין נרצה. וצריך לברר מדותיו מפני מה מתגאה אם 
מפני שיש לו דרך גבוהה אשר יכול כל ימיו לילך מעלה מעלה... הרי הוא טוב. 
חברו  מעלות  מול  מעלותיו  להעריך  דעתו  על  שמעלה  מפני  יתגאה  ואם 

ומכריע את עצמו במעלה, ומפני זה מתגאה – הרי תועבת ה׳. 

י  ל≈ ּוכ¿ ן  ֻ‡ָמּ  ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ו¿ מּו˙,  ל≈ ּׁ¿̆ ‰ַ

ָך. ָי„∆ ָך ב¿ּ ¿̇ נּו ֻ‡ָמּ

 

 ˙ ּ„ו… ּƒי ַ‰מ ׁ≈̆ ר¿ ָׁ̆ יַע  ƒ„ ‰ו… ‰ ל¿ ∆̂ ר¿ ƒנ ‰ ָּ̇ ַע
ם,  ָ̃ ז¿ ƒנ ו¿ ם  ָּ̇ ַעל¿ ˙ו… ו¿ ם  י‰∆ פ≈ ַענ¿ ו¿

ַין  נ¿ ƒע י ָ‰ָ‡ָ„ם מ≈ ע≈ ב¿ ƒיב ט ׁƒ̆ ‰ָ נּו ל¿ ≈̇ ָנ ַכָוּ ו¿

ַ‰ּמּוָסר,  ַ‡ֲ‰ַב˙  ל  ∆‡ לּו˙  כ¿ ּƒס‰ַ

ָלַ„ַע˙  ים  ƒ‡ ָ̇ ‰ַ106פ¿ּ לּו  ּ ¿„ ַּ̇ ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ ו¿

 ‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ ּומ≈ ים.  ƒֲחָכמ‰ַ י  ע≈ ב¿ ƒט

ים  ƒָרכ ּ נּו ַ‰„¿ יע≈ ƒ„ ּיו… ׁ∆̆  „ ַ‡ל עו… ׁ¿̆ ƒנ רו…  כ¿ ƒז

       ˙ רו… ‰ו… ל¿  ˜ ∆„ ּ ∆̂ ‰ַ  ˙ יבו… ƒ̇ ּונ¿ ים  ƒר ָׁ̆ ַ‰י¿

.„ ס∆ ּורּון ֲעַ„˙ ַ‰ח∆ ׁ̆ י י¿ ט≈ ב¿ ׁƒ̆ 107

בי‡ורים
106. ‰פ˙‡ים. שוטים הנפתים מהר. 107. ˘בטי י˘ורון. כינוי לעם ישראל 
הבאים מי״ב שבטים. ומכונים ״ישורון״ [נגזר מן המלה ״אשורנו״ (במדבר כד), 
לשון ראיה] מכיון שזכו לראות את כבוד השכינה עין בעין בעת מתן תורה 
בני  לעיני  ההר  בראש  אוכלת  כאש  ה׳  כבוד  ״ומראה  כד)  (שמות  כנאמר 
שהם  שם  על  ״ישורון״  פירש  והרמב״ן  טו).  לב,  דברים  בחיי  (רבינו  ישראל״ 

ישרים. 

 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ם  ָמ˜ו… ב¿ּ  ‡ ָלּ (י„)‡∆ ָך,  ב¿ּ  ‡ ≈̂ ָמּ ƒי

ל  ∆‡ יַע  ּ ƒ‚ ַּ̇  ‰ ּוָבז∆  , ׁ̆ ע…נ∆ ו¿  ˜ּ ז≈ ∆‰ ל  ב≈ּ ַ̃ ּ¿̇

˘ל‡  במ˜ום  ‡ל‡  י„. 
גם  ועונ˘.  ‰ז˜  ˙˜בל 
ישנה  הרעות,  במדות 
רצויה  שהיא  שנאה 

ולדעת  יש ללמוד  וענוה טובות הן, רק  – כשם שאהבה  וישנה קנאה רצויה 
אימתי להשתמש בהם.

לזמן  מדה  כל  להתאים  כיצד  דוגמאות  מביא  זצ״ל  שמואלביץ  חיים  רבי 
ולמקום הראוי:

א. בנסיון העקידה אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם ״קח נא את בנך״, אמר 
אברהם שני בנים יש לי, אמר לו ״אשר אהבת״, אמר אברהם את שניהם אני 
אוהב, אמר לו הקדוש ברוך הוא אשר אהבת הרבה, אמר לו וכי יש תחומין 
במעי? כלומר, אברהם אומר שהוא אוהב את יצחק וישמעאל באותה מדה... 
(ויש לזכור שעדיין לא עשה ישמעאל תשובה). ובשעה שגירש אברהם את 
ישמעאל בנו לא נתן לו אלא ״לחם וחמת מים״ – ולא כסף וזהב, לפי שהיה 
שונאו על שיצא לתרבות רעה (רש״י). אצל אברהם לא נבעה השנאה בגלל 
מדותיו, ולכן אף על פי שאהבו אהבת נפש כמו שאמר ״וכי יש תחומין במעי״ 
- באותה שעה היה שונאו על שיצא לתרבות רעה. אין זו שנאת אדם סתם 
אלא הנהגה של שנאה לפי שיצא לתרבות רעה, ולכן לא נתן לו אלא לחם 

וחמת מים.
ב. וירא פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן ויקם מתוך העדה ויקח רומח בידו... 
ונראה שיחסו הכתוב לאהרן הכהן   – ז-ח)  וידקור את שניהם״ (במדבר כה, 
לומר לך שמדותיו של פנחס היו כמדותיו של אהרן הכהן – אוהב שלום ורודף 
שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. ולא קנא לה׳ מתוך אכזריות אלא 
- קנא  ואחד, במקום שהיה צריך  יחד עם האהבה הגדולה שחש לכל אחד 

קנאת ה׳ והרג את זמרי.  
״מדרגת  בספרו  זצ״ל  מנובהרדוק  הסבא  מה שכתב  פי  על  הדברים  וביאור 
האדם״: המדות בעצמן אינן לא טוב ולא רע, אלא בחינת הטוב והרע מתחלף 
לפי שמוש האדם בהן, אם השתמש בכל אחד במקומו ובעתו כמו שצריך - 
לפי  ולא  בזמנו  ושלא  במקומו  השתמש שלא  אם  אבל  טוב,  בכלל  זה  הרי 
בחוט  תלויה  הזאת  והשתמשות  רע,  בכלל  זה   - רצונו  לפי  אלא  הצורך 
השערה, והוא המסור ללב, והוא שיש קנאה גרועה ש״רקב עצמות קנאה״, ויש 
״קנאת סופרים – אשר – תרבה חכמה״. ויכול הדבר הזה להתחלף אצל האדם 
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הוא מחמת גאונו. וכתב 
מוכח  שכך  שם 
בפסוקים, שלא יתלה הצלחתו (הן בממון הן ביופי הן בחכמה) בעצמו אלא 

תמיד יהא שפל ומודה לה׳ על המעלות שחננו.
את  להביא  יכול  שהעושר  לבבך. מבואר  ורם  ו‚ו'  ירביון  וˆ‡נך  וב˜רך  ב. 
האדם לגאוה ולשאר חטאים. במסכת ברכות (לב.) אומרת הגמרא, שלאחר 
חטא העגל אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, בשביל כסף 
וזהב שהשפעת להם (שנתת להם בשפע) לישראל עד שאמרו ״די״ הוא גרם 
(להם להתגאות עד) שעשו את העגל... משל לאדם אחד שהיה לו בן, הרחיצו 
וסכו והאכילו והשקהו, ותלה לו כיס (של מעות) על צוארו, והושיבו על פתח 
של זונות, מה יעשה אותו הבן שלא יחטא (וכמו כן ישראל, הקדוש ברוך הוא 
לחטא  להם  שגרם  הוא  זה,  נסיון  לידי  והביאם  טובה  רוב  להם  שהשפיע 

העגל). 
בספר ׳חכמת המצפון׳ (דברים) כתב: רואים אנו מדברי הגמרא יסוד וחידוש 
גדול, לא כמו שאנו מורגלים לראות התחלת וסיבת החטא בבחירת לבו של 
האדם הבלתי טובה אשר לפני החטא. חכמינו ז״ל ראו עיקר סיבת החטא עוד 
רחוק הרבה מהחטא, ותלו את החטא בדברים אשר נעשו עוד זמן רב לפני 
החטא, אשר לכאורה אין להם שום שייכות עוד להחטא כלל, והם דברים 
אחרים לגמרי וגם מותרים בתכלית ההיתר, ושם כבר ראו חז״ל את החטא 
כאילו כבר נגמר, ואמרו שאחר דברים כאלה החטא כבר דבר הבא בתולדה 
ומידי דממילא, כי מה יעשה הבן שלא יחטא, ובטענה זו הלא רצה משה רבינו 
לפוטרם מכל אשמה, והיה בזה מודעה על כל מעשה העגל כאילו היו אנוסים 
בחטא, מאחר ונתן להם הקדוש ברוך הוא שפע של כסף וזהב, דבר זה ממילא 

הביאם לחטא העגל. 
רואים אנו מזה הערה נוראה, ועיקר גדול בעבודת האדם שאחרי שכל הדבר 
תלוי רק בההתחלות הגורמות ומביאות להמעשה, והמוקדמים עוד זמן רב 
להזהר  האדם  עבודת  עיקר  כל  תלוי  בהם  הרי  כן  אם  המעשה,  לפני 
בההתחלות וההקדמות אשר לחטאים, וגם בהאתחלתא דאתחלתא, ואף גם 
באלה שהם דברים המותרים לגמרי כמו כסף וזהב, או רחיצה וסיכה שהם 
מותרים,  גם  שהם  וכדומה  ושתיה  אכילה  וכן  המותרים,  מהדברים  בודאי 
ומכל מקום גילו לנו חז״ל שעיקר סיבת החטא של העגל היתה בריבוי הכסף 
מה  וכן  לבנו,  האב  שעשה  המוקדמת  והשתיה  הרחיצה  כמעשה  והזהב 

ָך  ̂…‡נ¿ ו¿ ָך  ר¿ ָ̃ "(ב)ּוב¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  , רו… ¿̂ יו…

ן ו… ׁ̆ ‡ ƒַער ָ‰ר ַׁ̆

ֲ‡ָו‰ ַער ַ‰ַ‚ּ ַׁ̆

 ˙ ּ„ַ ƒמ ַעל  ר  ַ„ב≈ּ נ¿ ן  ו… ׁ̆ ‡ ƒר‰ָ ַער  ַּׁ̆ ַבּ
ן  מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ּ ƒנ ׁ∆̆ ב  ֲ‡ָו‰. ּוַמ‰ ּטו… ּ‚ַ‰ַ

ּיּוב  ƒח י  נ≈ פ¿ּ ƒמ ים,  ƒָער ּׁ¿̆ ‰ַ ָכל  ל¿  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇

ח  ַ̇ י‡ פ∆ּ ƒ‰ י ּƒכ ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒל מ ≈„ ָבּ ƒ‰ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿

ז…‡˙  ָכּ ינּו  ƒ‡ָר ל…‡  ו¿  ,˙ ַרּבו…  ˙ ָרעו… ל¿

יך¿  ƒר ָ̂ ן  ָלכ≈  .˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ב¿ּ ָרָע‰  ל¿

ל  ∆‡ יָ‚ּ‰  ƒ‰ ַ‰נ¿ ל¿ ם  ַחכ≈ּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָ‰ָ‡ָ„ם 

 ‰ּ ָ̇ ‡ו…  ˙ חו… ¿„ ƒל ו¿ ָ‰ָר‡ּוי,   ‚‰ָ נ¿ ּƒמ‰ַ

. ‡ּוָי‰ ּבו… יָנּ‰ ר¿ ≈‡ ׁ∆̆ ם  ָמ˜ו… ב¿ּ

 

ַסל  ָפּ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַע  ב≈ּ ט¿ ַ‰ַמּ י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ
‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ל  „ו… ּ‚ָ‰ַ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ  

מו…  כ¿ּ  . ָר˙ו… ˙ו… ב¿ּ יָ‰  ָעל∆ יָרנּו  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ו¿

 ˙ ח ‡∆ ַכּ ׁ¿̆ ּƒ̇ ן  ָך פ∆ּ ר ל¿ מ∆ ָּׁ̆ ƒ‰" :ַמר ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ם"  ƒַרי ¿̂ ƒמ  ı ר∆ ∆‡ מ≈ יֲ‡ָך  ƒ̂ ‰ו… ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  '‰

ח  ַכּ ׁ¿̆ ƒי  ‰ ∆‡ ּ ≈‚‰ַ י  ּƒכ(‡) יב).  ו,  („ברים 

י˘כח   ‰‡‚‰ כי   .‡
סוטה  במסכת  יוˆרו. 
(ה.): אזהרה לגסי הרוח 
רוח.  גס  יהא  [שלא 
רש״י] מנין? רב נחמן בר 
יצחק אמר מהכא, ״ורם 
(דברים  ושכחת״  לבבך 
ח, יד) וכתיב ״השמר לך 
פן תשכח את ה׳ אלהיך״ 
(שם יא). רש״י (ד״ה ורם) 
גובה  ידי  שעל  מבאר 
שכחת  לידי  בא  הלב 
זו  שכחה  ועל  הבורא, 
מוזהר  הוא  הרי 
תשכח״  פן  לך  ב״השמר 

(וכן כתב המאירי).
[סמ״ק  שפרשו  יש  אך 
משמע  וכן  כב)  (סימן 
בסמ״ג (לאוין סד) וראה 
(סוטה  שלמה  חשק 
של  שהאזהרה  שם)] 
על  אמורה  לך״  ״השמר 
ולא  עצמו,  לבבך״  ״ורם 
רק בגלל שהיא הגורמת 
שתבוא  ה׳  לשכחת 
אלא  בעקבותיה, 
עצמה  הלב  רוממות 
הם  כי  השכחה.  היא 
איסור  ענין  בארו 
לא  שאדם  הגאוה, 

יתגאה כשהקדוש ברוך הוא משפיע לו טובה ויאמר שבריוח שלו ובעוצם ידו 
ועמלו עשה והרויח והגיע לכל זה. ועל ידי כך לא יחזיק טובה להקדוש ברוך 
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 .‰ ‰ ַעל ז∆ רּו ז∆ ר¿ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒל…‡ י ׁ∆̆ 3 ,˙ טו… יו… ¿„ ∆‰ ן ב¿ּ כ≈ּ ׁ∆̆ ל- , ָכּ ך¿ ל∆ מ∆ ב¿ּ

ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ  - ָח„  ∆‡‰ָ ים:  ƒ̃ ֲחָל י  נ≈ ׁ¿̆ ƒל  ˙ ∆̃ ּ ַחל∆ ¿̇ ƒמ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ
 ˙ ַמֲעלו… ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ  - י  ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ  ˜ ל∆ ַ‰ח≈ ו¿  , ‚ּופו… ב¿ּ

ים:  ƒ̃ י ֲחָל נ≈ ׁ¿̆ ׁ̆ ּבו…  ‚ּופו… י≈ ֲ‡ַו˙ ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ יו. ַ‚ּ ׂ ָ̆ ַמֲע ָמ‰ ּוב¿ ַ‰ָחכ¿

‚ּופו…  ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ י‡  ƒ‰ ז…‡˙  ו¿ ַרע.  ָח„  ∆‡‰ָ ו¿ ב,  טו… ָח„  ∆‡‰ָ

ל ַעל  ׁ…˘ מ¿ ּƒ̇ ב ָ‰ָ‡ָ„ם, 4ָ‡ז  ל≈ ֲ‡ָו‰ ב¿ּ ר ַ‰ַ‚ּ ב≈ּ ּ‚ַ ¿̇ ּƒ̇ ׁ∆̆  ˙ ע≈ ָ‰ָרָע‰: ב¿ּ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ נו… - כ¿ּ רו… ¿‚ ƒו… ּוב ׁ̆ ר…‡ . ב¿ּ לו… ף ַר‚¿ „ו… ַע„ ַכּ √̃ ¿„ ָּ̃ ƒם מ„ָ‡ָ‰ָ

ן" (י˘עי‰ ‚,  רו… ּ‚ָ  ˙ טּויו… ָנ‰ נ¿ ַלכ¿ ּ≈̇ ַו ן  ּיו… ƒ̂  ˙ נו… ‰ּו ב¿ּ י ָ‚ב¿ ּƒ5ַיַען כ"

ַי„  ֲ‡ָו‰ ו¿ ל ַ‚ּ ∆‚ י ר∆ ƒנ ≈‡ בו… ּ¿̇ יב: "7ַ‡ל  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ - ָליו ַר‚¿ ָיָ„יו ּוב¿ טז), 6ב¿ּ

      ,' ‚ו… ו¿ ך¿  ָלּ  ‰ ב∆ּ ר¿ ƒי ָזָ‰ב  ו¿ ף  ס∆ כ∆ (‚)ו¿ ֻין  ב¿ּ ר¿ ƒי

יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰  ˙ ∆‡  ָּ̇ ַכח¿ ָׁ̆ ו¿ ָך  ָבב∆ ל¿ ָרם  1ו¿

י  ƒ„ָי ם  ∆̂ ע… ו¿ י  ƒח כ…ּ ָך  ָבב∆ ל¿ ּƒב  ָּ̇ ָ‡ַמר¿ ו¿  ,' ‚ו… ו¿

 ˙ ∆‡ ָּ̇ ָזַכר¿ ו¿  ,‰ּ ל ַ‰ז∆ ƒַחי‰ַ ˙ י ‡∆ ƒל ‰ ׂ ָ̆ ָע

ַח  כ…ּ ָך  ל¿ ן  ≈̇ ַ‰נ…ּ ‰ּו‡  י  ּƒכ יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰

ך¿  ל∆ מ∆ ּוב¿ י‚-יח).  ח,  (˘ם  ל"  ƒָחי  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ָחיו"  ∆‡ מ≈ ָבבו…  ל¿ רּום  י  ּƒ̇ ל¿ ƒב "ל¿ ַמר:  ¡‡ נ∆

ּלּו  ƒָר‰ 2ֲ‡פ ו… ּ̇ יָר‰  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ם ƒ‡ .(ם יז, כ˘)

שהאכילו והשקהו ותלה 
לו כיס בצוארו והעמידו 
הזונות  בית  פתח  לפני 
של  עצם  בהם  אין 
מקום  ומכל  איסור, 
עיקר החטא בהם נחשב, 
יעשה  ״מה  אחר-כך  כי 
כבר  יחטא״,  שלא  הבן 
בעל  ואינו  הוא  אנוס 

בחירה כלל. 
וז‰ב ירב‰ לך.  ‚. וכסף 
לאדם  וזהב  כסף  ריבוי 
לגאות  להביאו  יכול 

שאבותינו  הסיבה  זו  החיים״:  ה״ספר  אומר  ה׳.  את  ישכח  זה  ידי  ועל  הלב 
אברהם  צז.).  בב״ק  (כמבואר  המטבעות  על  ציורים  היו מציירים  הקדושים 
אבינו עשה במטבע ציור של זקן וזקנה מצד אחד, ובחור ובתולה מצד שני, 
מה  יצחק.  לו את  הוא שנתן  ברוך  הקדוש  לו  הנס שעשה  להזכיר את  כדי 
הקשר בין כסף לנסים? כדי שכשיביט במטבע לא יגיע למצב של ״ורם לבבך 

ושכחת את ה׳ אלקיך...״, כי כסף מביא גאוה.
המטבע שעשה יהושע היה טבוע בו שור מכאן וראם מכאן, על שם הפסוק 
(דברים לג, יז): ״בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו״, שנצחונותיו במלחמות 

על כיבוש ארץ ישראל היו מהקדוש ברוך הוא ולא מכוחו ועוצם ידו.
וכן דוד הטביע על המטבע מקל ותרמיל מכאן ומגדל מכאן, להזכיר לעצמו 
כי הגיע מאחורי הצאן. ומרדכי היהודי עשה מטבע שהיה בו שק ואפר מכאן, 
את  להם  שהזכירו  ציורים  ועליהן  מטבעות  עשו  כולם  מכאן.  זהב  עטרת 
הנסים שעשה להם הקדוש ברוך הוא, כדי שלא יגיעו חס ושלום למצב של 

גאוה הבאה מחמת ריבוי הממון.

‰. כי ‡ין עזר ‰˘ם עמו 
‡חרי ‡˘ר ‰ו‡ ˙ועב˙ 
‰˘ם. הוא מדברי רבינו 
יונה בשערי תשובה (א, 
(נב:)  סוכה  במסכת  כז). 
בן  שמעון  רבי  אמר 
אדם  של  יצרו  לקיש: 
יום  בכל  עליו  מתגבר 
ומבקש להמיתו, שנאמר 
(תהלים לז): ״צופה רשע 
לצדיק ומבקש להמיתו״. 
ברוך  הקדוש  ואלמלא 
יכול  אינו   – עוזרו  הוא 
לו, שנאמר (שם): ״ה׳ לא 
ולא  בידו  יעזבנו 

ירשיענו בהשפטו״. 
רבי  המשגיח  מרן  היה 
יחזקאל לוינשטיין זצ״ל 
כבר  ומזהיר:  מזכיר 
כתב רבינו יונה ״כי בעל 
יצרו,  ביד  נמסר  הגאוה 
כי אין עזר ה׳ עמו אחרי 
״.  ה׳  תועבת  הוא  אשר 
אמרים  שני  נצרף  אם 
אלו - חרדה תאחזנו, כי במלחמת האדם עם יצרו בכל יום ויום, הרי בדרך 

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰ ׁ∆̆ מ… ַר˙  ˙ו… ב¿ּ נּו  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿

י" (וי˜ר‡ כ,  ַ‰ּ‚ו…  ˙ ֻח˜…ּ כּו 15ב¿ּ ל¿ ≈̇ ל…‡  "ו¿

כּו"  ל≈ ≈̇ ם ל…‡  י‰∆ ≈̇ ֻח˜…ּ יב: "ּוב¿ ƒ̇ ּוכ¿ כ‚), 

ן  ָך 16פ∆ּ ר ל¿ מ∆ ָּׁ̆ ƒ‰" :ַמר ¡‡ נ∆ ו¿ (˘ם יח, ‚), 

ל  ם" („ברים יב, ל) - ַ‰כ…ּ י‰∆ ׁ̆ ַ‡ֲחר≈ ≈̃ ָנּ ּƒ̇

 ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ יר,  ƒ‰ ַמז¿ ‰ּו‡  ָח„  ∆‡ ָין  נ¿ ƒע ב¿ּ

ָבָריו  ¿„ ƒּוב יו  ָׁ̆ ּבּו ַמל¿ ב¿ּ ל  ּ„ָ ֻמב¿ ל  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי

‰ּו‡  ן  כ≈ ו¿ ים,  ƒי ַ‰ּ‚ו… ן  ƒמ ָ‰ָ‚יו  נ¿ ƒמ ָכל  ּוב¿

ים"  ּƒן ָ‰ַעמ ƒם מ כ∆ ¿̇ יל ‡∆ ּ ƒ„ ר: "ָוַ‡ב¿ מ≈ ‡ו…

(וי˜ר‡ כ, כו).

י  ינ≈ ע≈ ים ב¿ּ ƒָעב…̇ ם מ¿ ֲ‡ָו‰ ‰≈ י - ַ‰ַ‚ּ ֲעל≈ ַבּ
ֲעַב˙ ‰'  ו… ּ̇ ַמר: "17 ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ם,  ּׁ≈̆ ‰ַ

‰ּו‡  ו¿  ,(‰ טז,  (מ˘לי  ב"  ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ

ם  ּׁ≈̆ ר ַ‰ ז∆ ין ע≈ י ‡≈ ּƒכ(‰) , רו… ¿̂ ƒַי„ י ָסר ב¿ּ מ¿ ƒנ

יב).  לו,  (˙‰ילים  י"  ƒנ ≈„ ƒנ ּ¿̇ ַ‡ל  ים  ƒע ָׁ̆ ר¿

י  ּƒַרב  ˙ ַבּ  ‰ ָׁ̆ נ¿ ע∆ נ∆ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ ל  ∆‚ ר∆ ַעל  ו¿

יָ‰  ָעל∆ ַזר  ¿‚ ּ ƒנ ׁ∆̆ ן,  יו… ַר„¿ ּ¿̇ ן  ב∆ּ יָנ‡  ƒֲחנ

ַעם  ַפּ י  ּƒכ  .˙ נו… זו… ל  ׁ∆̆  ‰ ָבּ ֻ̃ ב¿ּ ב  ׁ≈̆ י ל≈

י,  ƒמ רו… י  ל≈ „ו… ּ ¿‚8 י  נ≈ פ¿ ƒל ָכ‰  ָ‰ל¿ ַ‡ַח˙ 

 ‰ ָנ‡∆  ‰ ָמּ "ַכּ רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ ָע‰  מ¿ ָׁ̆ ו¿

ָ‡ז  10ו¿  "! זו… יָב‰  ƒ9ר ל  ׁ∆̆ יָ‰  ∆̇ יעו… ƒס פ¿ּ

ם -  ƒיַני ע≈ ר (ע"ז יח, ‡). ָבּ ≈̇ ‰ יו… ָ̃ ּ ¿„ ¿̃ ּ ƒ„(„)

ַמע  ׁ¿̆ ƒם - ל…‡ י ƒַני ָ‡ז¿ ˙" (מ˘לי ו, יז). ָבּ ם ָרמו… ƒיַני יב: "11ע≈ ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ים  ּ ƒי ƒל ֲענ ∆̂ „ו… ‡≈ ָעמ¿ יַח ַ‡ּפו… - ב¿ּ ר≈ ים. ב¿ּ ƒָלל ים ָ‰ֻ‡מ¿ ּ ƒי ƒי ָ‰ֲענ ר≈ ב¿ ּ ƒ„

ָבָריו  ¿„ ּƒב ַ‡ף  ו¿ יָניו.  ע≈ ב¿ּ ים  ƒרּוח ס¿ ם  ≈‰ ם,  י‰∆ ּ≈̇ ָב ל¿ ַנס  כ¿ ּƒנ ׁ∆̆ כ¿ּ ‡ו… 

ַין ַמֲ‡ָכל  נ¿ ƒע ˙ 13ב¿ּ ר∆ כ∆ּ ƒם נ‚ַ ַ‚ֲ‡ָו‰. ו¿ ˜ ב¿ּ ָ̇ י˜ 12ָע ּ ƒ„ ַ̂ ר ַעל  ַ„ב≈ּ י¿

 ‰ ז∆ ַעל  ו¿ י,  ƒר ָנכ¿ י  ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ י  ≈„ ¿‚ ּƒב י  ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ 14ּוב¿  ‰ ∆̃ ׁ¿̆ ּוַמ

כתב  יו˙ר.   ‰˜„˜„  .„
מיד):  (ד״ה  יהוידע׳  ב׳בן 
וודאי לא היתה כוונתה 
הרע  יצר  בהם  לגרות 
ושיתנו עיניהם בה, אלא 
שישבחו  היתה  כוונתה 
מכל  אך  ישראל.  את 
כיון  בזה  נענשה  מקום 
שהיה לה לחשוש שמא 
הרע  יצר  בהם  יתגרה 
ויאנסוה לדבר עבירה.  

ו״שיתוף״  הבריות,  למען 
הרי הוא עבודה זרה.

הגרשוני  ילקוט  בספר 
אדרת  מספר  מביא 
אליהו שפירש, כי החכם 
בפני  להתבטל  דרכו 
החכם היותר גדול ממנו, 
מתבטל  עשיר  וכן 
גדול  בעמדו לפני עשיר 
אילו  כן,  ואם  ממנו, 
מאמין  היה  המתגאה 
הבורא,  במציאות 
וביכלתו,  בהשגחתו 
עיניו  לנגד  מצייר  והיה 
גדולת ה׳ – בודאי שהיה 
מבטל את עצמו, ואם עדיין מתגאה אות הוא שאינו מאמין בגדולת הבורא.  
פירוש אחר: אדם שיש לו גסות הרוח, שמתגאה בחכמתו, מעיד על כך שהוא 
מאמין שהוא זכאי לקבל השפעה של טוב מן הבורא בזכות חכמתו, ואילו 
לאלה שאין להם חכמה – אין זכות לכך. אבל זוהי ממש אמונתם של עובדי 
הכוכבים, שמאמינים שהבורא מסר כח לכוכבים להשפיע, והשפעתם היא 
רק על פי הטבע. יסוד דת ישראל הוא שהקדוש ברוך הוא משפיע גם למי 
שאין בו מעלות, כי ״מאשפות ירים אביון״ והכל תלוי בהשגחתו וברצונו של 

הקדוש ברוך הוא (תפארת ציון). 

ָ‰ָכ‡:  יב  ƒ̇ 19כ¿ּ ים.  ƒָכב ַ„˙-ּכו… ֲעבו…

יב  ƒ̇ 20ּוכ¿ ב",  ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ  '‰ ֲעַב˙  ו… ּ̇ "

ל  ∆‡ ָב‰  ע≈ ˙ו… י‡  ƒב ָ̇ ל…‡  "21ו¿ ם:  ָ̇ ‰ָ

ים:  ƒר מ¿ ‡ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ כו).  ז,  („ברים  ָך"  ∆̇ י ב≈ּ

י  ּƒיב: "כ ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„22 ,˙ ‡ ַעל ֲעָריו… ּלּו ָבּ ƒ‡ כ¿ּ

 "' ‚ו… ו¿ ּו  ׂ̆ ָע ל  ≈‡‰ָ ב…˙  ע≈ ו… ּ̇ ‰ַ ל  ָכּ  ˙ ∆‡

ּלּו  ƒ‡ כ¿ּ ים:  ƒר מ¿ ‡ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ כז).  יח,  (וי˜ר‡ 

ל  ָכּ רּו:  ָ‡מ¿ ו¿ (סוט‰ „, ב).  ָמ‰  23ָבּ ָנ‰  ָבּ

ָ‰רּוַח,                 ּסּו˙  ּ‚ַ ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם 

ם.  ּׁ≈̆ ֲעַב˙ ַ‰ ו… ּ̇ ר ‰ּו‡  ׁ∆̆ י ֲ‡ , ַ‡ֲחר≈ ּמו… ƒע

ּום ָ‡ָ„ם ל…‡  ׁ̆ ָ‡‰ ַעל  ּ‚ָ ¿̇ ƒּלּו ל…‡ נ ƒַוֲ‡פ

ַב„  ּבו… ל¿ ƒל ‰, ַ‡ך¿ ב¿ּ ׂ ∆̆ ַמֲע ל…‡ ב¿ּ ּבּור ו¿ ƒ„ ב¿ּ

ָב‰,  ע≈ ו… ּ̇ ָר‡  ¿̃ ƒנ  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡ 

ב",     ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ  '‰ ֲעַב˙  ו… ּ̇ " ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ב  ּ ל≈ ַבּ  ‡ ָלּ ∆‡ ‰ּו˙  ב¿ ּ‚ַ לו…  ין  ≈‡ ּלּו  ƒ18ֲ‡פ

ָב‰. ע≈ ו… ּ̇ ָר‡  ¿̃ ƒנ

 

ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ ל  ָכּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿
 „ ב≈ עו… ּלּו  ƒ‡ (ו)כ¿ּ ָ‰רּוַח,  ּסּו˙  ּ‚ַ  

יכול  האדם  אין  הטבע 
בנוסף  אלא  לנצחו, 
צריך  הנחוש  לרצונו 
עזר ה׳. לכן בעל הגאוה 
לו  ואין  מתועב  שהוא 
עזר ה׳ – חרץ רבינו יונה 
הגאוה  ״בעל  משפטו: 
נמסר ביד יצרו״! ומעתה 
תקוה,  שום  לגאה  אין 
לגמרי.  הוא  ואבוד 
עמוד  חן׳,  יתן  (׳לענוים 

רא).
עבו„˙  עוב„  כ‡ילו  ו. 
(סוטה  המאירי  כוכבים. 
ד:) רואה את הקשר שבין 
הגאוה לעבודה זרה בכך 

– רוע טבעו מביאו לחלוק על האמת בכל דבר כדי להשפיל את  שהמתגאה 
שכנגדו [ומי שמונח בשקר הריהו כעובד עבודה זרה, שהיא עצם השקר].

המהרש״א בחידושי אגדות מבאר שעל ידי רוח הטומאה שנוצר מעון הגאוה 
מגיע לכל זה.

חכם  בתלמיד  אפילו  מדבר  זה  מאמר  כותב:  עקב)  (פרשת  הקדוש  השל״ה 
הלומד ומקיים את מצוות התורה, אלא שיש לו פניות בלימודו כגון שאחרים 
ידעו על גדולתו ותורתו, כי אז הרי הוא עובד בשיתוף, לא רק לשם ה׳ אלא גם 

ל˜ורח  ‡רע  מ‰  ח. 
‚‡ו˙ו.  מחמ˙  וע„˙ו 
(פי״א)  ישרים  המסילת 
שרעת  כותב, 
יתרה  חמדת-הכבוד 
יותר  וחזקה 
יש  כי  מחמדת-הממון, 
מקרים בהם יכול האדם 
על  יצרו  את  לכבוש 
שאר  ועל  הממון 
חמדת  אך   – ההנאות 
כי  הדוחק,  הוא  הכבוד 
לסבול  לו  אי-אפשר 
ולראות את עצמו פחות מחבריו, ועל דבר זה נכשלו רבים ונאבדו... מי גרם 
הוא  מלא  ומקרא  הכבוד,  מפני  אלא  עמו?  עדתו  וכל  הוא  שיאבד  לקורח 
(במדבר טז, י): ״ובקשתם גם כהונה״. וחכמים, זכרונם לברכה (במדבר רבה 
יח, ב) הגידו לנו, כי כל זה נמשך, מפני שראה את אליצפן בן עוזיאל נשיא, 
והיה רוצה להיות הוא נשיא במקומו... כללו של דבר: הכבוד הוא הדוחק את 
האדם  היה  זה  ולולי  שבעולם,  והחמדות  התשוקות  מכל  יותר  האדם  לב 
מתרצה לאכול מה שיוכל (להשיג ללא מאמץ), ללבוש מה שיכסה ערותו, 

ּלּו  ƒיר, ֲ‡פ ƒ‰ָי ּ רּו: ‰ַ32‡י ָמ‡ן „¿ ָ‡מ¿ ‰). ו¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ל,  ב≈ּ ַ̃ ¿̇ ƒָל‡ מ ‰ּ ≈̇ י י ב≈ּ ׁ≈̆ נ¿ ƒ‡‡ַ

‰" (חב˜ו˜ ב, ‰) -  ו∆ נ¿ ƒי ל…‡  יר ו¿ ƒ‰ר ָי ב∆ ּ ∆‚"

ּלו… (ב"ב ˆח, ‡). ׁ∆̆  ‰ ָנו∆ ּלּו ב¿ּ ƒ33ֲ‡פ

 

יַפ˙          ƒ„ ר¿ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ34

ַעל  ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒ‰ 35ל¿ ן  ָממו…  
ַרע  ≈‡ (ח)ָמ‰   ָּ̇ ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿ י-ָ‡ָ„ם.  נ≈ ב¿ּ

ַעט  מ¿ ּמּו  "רו… ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ 25 ט,  ַמע≈ ¿̇ ƒ24מ

עו…  ¿„‚ָ ָר‡ּוי ל¿ ּנּו" (‡יוב כ„, כ„); 26ו¿ ינ∆ ≈‡ ו¿

ָמ‰  ו… ּ̃ ‰ַ י  ָרמ≈ "ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ 27 ָר‰,  ׁ≈̆ ‡ֲ ַכּ

ין ֲעָפרו…  ≈‡ ים" (י˘עי‰ י, ל‚), 28(ז)ו¿ ƒע„ֻ ּ ¿‚

ָעָליו.   ˙ ל∆ ּ ַיל∆ 29מ¿ יָנ‰  ƒכ ּׁ¿̆ ‰ַ ו¿ ָער,  נ¿ ƒנ

י  ƒנ‡ֲ ין  ≈‡ -‰ּו‡:  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ָ‡ַמר 

ָלם,  עו… ָבּ 30ָל„ּור  ים  ƒל כו… י¿ ‰ּו‡  ו¿

ם  ƒיַני ַבּ‰ ע≈ ּ ַמר (˙‰ילים ˜‡, ‰): "‚¿ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

(סוט‰  ‡ּוָכל"  ל…‡  ו…  …̇‡31 ָבב  ל≈ ַחב  ּור¿

ז. ו‡ין עפרו ננער. כתב 
כנגד  מדה  חיים:  החפץ 
שהיה  במקום  כי  מדה, 
לו לחשוב תמיד שסופו 
רמה  עפר  למקום  לילך 
להתגאות,  ולא  ותולעה 
הוא לא חשב כן, כי אם 
דמיין לעצמו כי במרומי 
משגבו  יהיה  סלעים 
ובעליות מרווחות תהיה 
על  יתר  לעד,  מנוחתו 
בני גילו, לכן כאשר גופו 
בעפרו  אין  עפר,  נעשה 
ממקומו,  להתנער  כח 
כל המתים יעמדו ויקומו 

אשר  האנשים  כל  רגלי  כפות  תחת  נמוך  מושכב  ישאר  והוא  רגליהם,  על 
התגאה עליהם בימי חייו!! (שמירת הלשון, תבונה יד). 

ט. ‰מ˜˘ט ‡˙ ‚ופו כ„י 
שנינו  ל‰˙‚‡ו˙. 
ד):  (ד,  אבות  במסכת 
שפל  הוי  מאד  ״מאד 
רוח״. לשם מה הכפילות 
״מאד מאד״? מבאר רבי 
שני  ישנם  חגיז:  משה 
גאוה  גאוה,  בעלי  סוגי 
רוחנית.  וגאוה  גופנית 
גאוה גופנית – המתגאה 
גבורתו,  קומתו,  ביופיו, 
גאוה  וכו׳.  עושרו  בגדיו, 
המתגאה   – רוחנית 
כשרונותיו,  בחכמתו, 
על  ומצוותיו.  מדותיו 
הגאות  סוגי  שני 
״מאד  התנא:  מזהירנו 
מאד הוי שפל רוח״, הוי 
בשניהם.  רוח  שפל 

(מדרש חכמים).

 ˙ ּ„ו… ƒמ ּלּו  ≈‡ ָכל  ו¿  .‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ 39ו¿  ‰‡ָ נ¿ ƒ̃

ר  ≈‡ ָבּ ¿̇ ƒי ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ  ,„…‡ מ¿  ˙ חּו˙ו… פ¿ּ

ם. ּׁ≈̆ ַר˙ ַ‰ ז¿ ע∆ ב¿ּ

˙ ּ‚ּופו…  ט ‡∆ ּׁ≈̆ ַ̃ ל (ט)ַ‰מ¿ ָבר: ָכּ ף ָ„ּ סו…
ַח  כ≈ ו… ׁ̆  ‰ י ז∆ ˙, ֲ‰ר≈ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ י ל¿ ≈„  כ¿ּ

ַעל   ׁ̆ ָיחּו ל…‡  ו¿ ‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ם  ּׁ≈̆ ‰ַ

ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒי ל…‡  ו¿  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

 , מו… ¿̂ ַע ַעל   - ָנ˙ו…  ָוּ ַכּ ל  ָכּ י  ּƒכ ים,  ƒב טו…

י˙ו…  ƒֲחר‡ַ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ,‰ ל∆ ַ‰ָכּ ּ‚ּופו…  ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ל¿

ב  רו… ָ̃ ‰ּו‡   , ּ‚ּופו… ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ַ‰מ¿ ו¿  .‰ ָמּ ƒר

 ‡ ׂ ָּ̆ ƒל ים  ׁƒ̆ ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ‰ ָר‡∆ ¿̇ ƒי י  ּƒכ  ,‰ ָמּ ƒז ל¿

ב  ר≈ ָ̃ ¿̇ ƒי ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ם,  י‰∆ ינ≈ ע≈ ב¿ּ ן  ח≈

ּלּו˙  ַ̃ ו¿  ˜ חו… ׂ ¿̆ י  י„≈ ƒל  ‡ ָיבו… ו¿ ָלן,  ¿̂ ∆‡

י‡  ƒ‰  ‰ ז∆ ָבּ ים,  ׁƒ̆ ָ‰ֲ‡ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ˙ ט∆ ּׁ∆̆ ַ̃ ַ‰מ¿  ‰ ָּׁ̆ ƒ‡‰ָ ַ‚ם  ו¿  . ׁ̆ ר…‡

ל  „ו… ּ‚ָ ‰ּ ָׁ̆ ‰ ָענ¿ ם, ּוָבז∆ ָבּ ƒל ים ב¿ּ ƒּור‰ ר¿ ƒ‰ ˙ ס∆ נ∆ ם ּוַמכ¿ ָבּ ƒל ˙ ∆̃ ל∆ ַמ„¿

 ׁ̆ ּ ≈̃ ּ ƒב ׁ∆̆  , ֲ‡ָו˙ו… ֲחַמ˙ ַ‚ּ ˜…ַרח ַוֲעָ„˙ו… 36מ≈ ל¿

לו…  ָנ‰  ּ¿̇ ƒנ ל…‡  ׁ∆̆  ‰ ֻ„ָלּ ּ ¿‚ ח  ַּ̃ ƒל ו¿ ל  ּ ≈„ ּ‚ַ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ַנס  כ¿ ƒנ ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒ37ּומ ם,  ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ ן  ƒמ

 ‰‡ָ ¿̂ 38ָי  ˙ ∆̃ ֲחל… ַ‰ַמּ ן  ƒּומ  ,˙ ∆̃ ַמֲחל… ל¿

בבית  ולשכון 
הפגעים  מן  שתסתירהו 
קלה  פרנסתו  והיתה   –
צריך  היה  ולא  עליו 
כלל  להעשיר  להתיגע 
לו  שאין  הגם  אלא, 
בכל  במותרות,  צורך 

שפל  עצמו  יראה  כדי שלא  להשיגן,  רב  לעמל  עצמו  את  מכניס  הוא  זאת 
בחברה, ואין קץ לכל עמלו, על כן אמרו רבותינו זכרונם לברכה (אבות ד, 

כא): ״הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם״.  

עונ˘  כל ˘כן ˘י˘  י‡. 
‚„ול ל‡˘‰ ‰מ˙˜˘ט˙ 
‡נ˘ים  לפני 
ב‰.  ‰מס˙כלים 
כותבים  הראשונים 
שבאותה המדה שנדרש 
להתבונן  שלא  מהגבר 
בנשים, כך אסור לנשים 
לגרום לגברים להתבונן 
כותב  יונה  רבינו  בהם. 
במילים חריפות במיוחד 
האחריות  אודות 
האשה  על  המוטלת 
(אגרת  זה  בנושא 
עח):  פרק  התשובה, 
שתהא  האשה  ״וצריכה 
שלא  ונזהרת  צנועה 
אדם  בני  בה  יסתכלו 
מפני  מבעלה,  חוץ 
שהמסתכלים בפניה או 
לגהינם,  יורדים  בידיה 
(תענש)  ענושה  והיא 
ואחד  אחד  כל  בעונש 
שהחטיאה  מפני  מהם, 
אותם ולא נהגה צניעות 

בעצמה ונכשלו בה״.
‰וˆ‡ו˙  רוב  לפי  לו  ˘י˘  מ‰  בעיניו  ימעט  כי  בחל˜ו,  י‰י‰ ˘מח  ול‡  יב. 
˙‡ו˙ ‚‡ו˙ו. העניו אינו מתאוה להרבה אלא מסתפק במועט שיש לו ושמח 
בחלקו שקיבל מהבורא. לעומתו הגאותן מתאוה לכל דבר ולדברים גבוהים 
יחמוד, ודבר זה הרי אף פעם לא ישיגנו, כי העולם הזה אין בו כדי שביעה, 
חז״ל  שאמרו  וכמו  שבעה,  ידע  ולא  מה  חסר  שהוא  האדם  ירגיש  לעולם 
(מדרש רבה קהלת ג, י): אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, מי שיש לו מנה רוצה 

 ‰ ָּׁ̆ ƒ‡ ל¿ ל  „ו… ּ‚ָ  ׁ̆ ע…נ∆  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל  (י‡)ָכּ

ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ˙ ט∆ ּׁ∆̆ ַ̃ ¿̇ ּƒמ‰ַ

.‰ּ ים ָבּ ƒל כ¿ּ ַּ̇ ס¿ ּƒמ‰ַ

 

ֲ‡ָו‰.  ַּ̇ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ  „ עו… ו¿
ָרָחב  ּבו…  ƒל  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ י  ּƒכ  

י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ַ̇ ו¿ ָבר,  ּ„ָ ָכל  ל¿  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒּומ

י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ב¿ּ ׁ∆̆ ָ‰ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

 ׁ̆ ַלב≈ּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ֲ‡ָו˙ו…  ּ‚ַ ֲחַמ˙  מ≈  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒי

ין  ƒר ט≈ ל¿ ַפּ  ˙ נו… ב¿ ƒל ו¿ ים  ƒר ָ̃ י¿ ים  ƒ„‚ָ ב¿ ּƒב

י  ּƒים. כ ƒב ים טו… ƒכ…ל ַמֲ‡ָכל ¡‡ ל∆ ו¿ ים  ƒל „ו… ּ ¿‚

ים  ƒ‰ בו… ּ ¿‚ ים  ƒָבר ¿„ ƒל ָלם  עו… ל¿  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ

ים  ƒָבר ¿„ ƒי‚ ָי„ו… ל ׂ ּƒ̆ ינו… ַמ ‡ּוַלי ‡≈ מ…„, ו¿ ַיח¿

ָב‰  נ≈ ּ ¿‚ י  י„≈ ƒל  ‡ ָיבו… ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ּלּו,  ≈‡

ָרָחב  „ ו¿ מ≈ ּבו… חו… ƒל ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒי ַ‰מ ּƒָל‰. כ ז≈ ּו‚¿

ַח  מ≈ ׂ ָ̆  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ל…‡  (יב)ו¿ ר,  ּׁ≈̆ ַע ¿̇ ƒ‰ ל¿ ם  ָיּ ַכּ

י  נ≈ פ¿ ƒל ל  ו… ׁ̆ כ¿ ƒמ  ˙ נ∆ ∆̇ נו… י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ (י)  ,„…‡ מ¿

ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ים ל¿ ƒרּו ֲחָכמ ‡ ָ‡ס¿ ים, ֲ‰לו… ּƒַרב

ים                 ׁƒ̆ ָנ ל  ׁ∆̆ ים  ƒנ עו… ב¿ ƒ̂ י  ≈„ ¿‚ ƒב ב¿ּ

ּלּו  ƒ41ֲ‡פ ל,  ∆̇ כ…ּ ַבּ ים  ƒטּוח ּׁ¿̆ ‰ַ40

ב),  כ,  (ע"ז  ן  ∆‰ ָבּ  ˙ ׁ∆̆ ֻלב∆ּ מ¿ יָנּ‰  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ

מכ˘ול  נו˙נ˙  ˘‰י‡  י. 
בספר  רבים.  לפני 
(פרק  יושר  ארחות 
שכן  וכל  כתב:  צניעות) 
בין  בחוץ  כשיוצאין 
מאד  שצריכין  אנשים 
ואמרו  בזה,  להזהר 
(תנחומא וישלח סי׳ ה׳): 
תכשיטין  ניתנו  ״לא 

לאשה אלא שתהא מתקשטת בהן בתוך ביתה״. 
אימי,  לגבי איש חסיד מכפר  ה״ד)  פ״א  (תענית  מהירושלמי  והביא המעשה 
שכאשר היה בהר (שהיה עובד שם), אשתו לבשה בגדים מלוכלכים כדי שלא 
יתן אדם עיניו בה. וכאשר היה נכנס לביתו לבשה בגדים נקיים כדי שבעלה 

יתן עיניו בה ולא באשה אחרת. 
וכל כך הקפידו על זה, עד שרבי יוסי דמן יוקרת אמר לבתו: שובי לעפריך ואל 
יכשלו בך בני אדם! [כמסופר במסכת תענית (כד.): היתה לרבי יוסי בת בעלת 
יופי. יום אחד ראה רבי יוסי אדם אחד שהיה מפרק את גדר העצים על יד 
זה? כלומר, מה  יוסי: מה  ביתו כדי להסתכל בבתו דרך החור, אמר לו רבי 
אתה מעיין כאן? אמר לו האיש: רבי, אם ללוקחה לאשה לא זכיתי, לראותה 
צער  גורמת  את  בתי,  לבתו:  אמר  יוסי  רבי  זאת  כששמע  אזכה?!  לא  גם 
לבריות, שובי לעפרך ואל יכשלו בך בני אדם. (הב״ח מוסיף לגירסת הגמרא 

שם: ״וכן הוה״ – וכן היה, כלומר שהיא מתה)].
ובעוונותינו הרבים, היום הדור פרוץ ומתקשטים ביותר וכו׳, והרבה יש לדבר 
על זה בעוונותינו הרבים. ואשרי מי שנזהרת בזה ולא תסתכל על חברותיה, 
וכל שכן על הפרוצות. ומה שתלבש יותר בגדי צניעות – תזכה ביותר לבנים 
בזוהר הקדוש  כמו שכתב  טוב,  לכל  זוכה  ובעלה  ותלמידי חכמים,  צדיקים 

(מובא במ״ב סי׳ ע״ה סקי״ד), ותקים בית לתפארת. עכ״ד.    

קל  דבר  כל  על  לבבו 
ביתו  בני  עם  שבקלים 
ומזה  ואוהביו,  ומשרתיו 
מאד״.  עצוב  יהיה 
(בתשובותיו  וברמב״ם 
״פאר הדור״, קמב) כתב: 
״המשתרר, ירבו יגונותיו 
ושמא  ועצבונותיו, 
ויביישוהו  יכלימוהו 
ביד  ויפול  הגויים 
אותו  וייסרו  המלוכה, 

וישברו עצמותיו.
(ב׳)  מוסר  שבט  בספר 
כתב: נקוט כלל זה בידך: 
ימיו  כל  המתגאה,  כל 
כי  ודאגות,  במכאובים 
כולם כאין  גאותו  מרוב 
חייבים  כולם  נגדו, 
לפניו,  ולקום  לשרתו 
תמיד  לישב  צריך  הוא 
בראש. והנה בראותו כי 
ממנו,  וזע  קם  איש  אין 
ולדבריו אין שומע, הוא 
דאגה  בכעס  מתמלא 
רגע.  כל  ותוגה 
ומאורעות אלו תמיד לו, 
ערב בוקר וצהרים, עד שמרוב צערו הוא נופל על ערש דוי, ואם יקום ממטתו 

ישוב לשטותו, וחוזר חלילה. 

י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ ַ‰ּ‚ּוף  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ י‡  ƒ‰ ז…‡˙  ו¿
‡ י…‡ַמר ָ‰ָ‡ָ„ם:  ָמּ ׁ∆̆ ָב‰:  טו…

ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ו¿ יל  ƒ‡ ‰ו…

ַע„  ר,  ≈̇ יו… ב¿ּ  ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ  § ר̆… פ¿ ∆‡  , ך¿ ל-ָכּ ָכּ

ן,  ƒַיי  ‰ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ו¿ ר  ׂ ָ̆ ָבּ י…‡ַכל  ל…‡  ׁ∆̆

יָר‰  ƒ„ ב¿ּ ב  ׁ≈̆ י≈ ל…‡  ו¿  ,‰ ָּׁ̆ ƒ‡  ‡ ׂ ָּ̆ ƒי ל…‡  ו¿

 ‡ ָלּ ∆‡ ,‰ ׁ̆ ָנ‡∆ ּבּו ׁ̆ ַמל¿ ַבּ ל¿ ƒל…‡ י ָנָ‡‰, ו¿

ים,  ƒָלכ ֻלכ¿ ּומ¿ ים  ƒרּוע ¿̃ ּו ר,  מ∆ ּ ∆̂ ‰ַ ו¿  ˜ ׂ ַּ̆ ‰ַ

ים  ƒָלכ ֻלכ¿ מ¿ ים  ƒל כ≈ ב¿ּ  ׁ̆ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒּומ

ָיָ„יו  ָניו  ָפּ  ıַח ר¿ ƒי ל…‡  ו¿ ים,  ƒּוס‡ ּומ¿

ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒרו… מ √‡ ָּ̇ יר 43 ƒח ׁ¿̆ ַיּ ׁ∆̆ ָליו, ַע„  ַר‚¿ ו¿

ן  ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ ‰ - כ¿ּ ָכל ז∆ ים. ו¿ ׁƒ̆ ֲ‡ָנ

 ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿ יּוַכל  ל…‡  ׁ∆̆ ַע„  ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ

ָר‡  ¿̃ ƒנ  ‰ ז∆ ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ ך¿  ּ ַ‰ל≈ ַ‰מ¿ ר.  ≈̇ יו…

יר:  ƒָנז 44ב¿ּ ר  מ≈ ‡ו… ‰ּו‡  י  ֲ‰ר≈  .‡ ט≈ חו…

ַעל  ָחָט‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ מ≈ ָעָליו  ר  פ∆ּ ƒכ "ו¿

ׁ̆ לו…  ּ י≈ ּׁ∆̆ יָניו ַמ‰  ע≈ ַעט ב¿ּ מ¿ ƒי י ּƒכ , ˜ו… ל¿ ח∆ ב¿ּ

 . ֲ‡ָו˙ו… ֲ‡ַו˙ ַ‚ּ ַּ̇  ˙ ‡ו… ָ̂ י ר…ב ‰ו… ƒפ ל¿

ל…‡  ׁ∆̆ 42  ,˙ מ∆ ר∆ ּ‚ו… ֲ‡ָו‰  (י‚)ַ‰ַ‚ּ  „ עו… ו¿
ע…ל  ל  ב…ּ ס¿ ƒל ָלן  ַסב¿  ‡ ≈‰ י¿  

יך¿  ƒר‡ֲ‰ַ ל¿ ך¿  ̂…ר∆ ין  ≈‡ ו¿  ,˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

ָי„ּוַע  י  ּƒכ ָלן,  ַסב¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ  ˙ ַ̇ י ƒח פ¿ ּƒב

ל.  ‰ּו‡ ַלכ…ּ

רוצה  מאתים  מאתים, 
והמשילו  מאות,  ארבע 
את  קדמונינו 
לשותה  העולם-הזה 
לו  ידמה  מלוחים,  מים 
יותר,  וצמא   - שמרווה 
באגרת  שכתב  כמו 

הגר״א ז״ל. 
מוסר  שיחות  בספר 
ענין  ביאר  פג)  (מאמר 
שאמרו  מה  פי  על  זה 
כא):  ד,  (אבות  חז״ל 
והתאוה  ״הקנאה 

והכבוד מוציאין את האדם מן העולם״. שהטעם שהכבוד מוציא את האדם מן 
העולם הוא משום שאין בידו של האדם לספק את תאות הכבוד כלל, כי ככל 
שיזכה בכבוד ירצה עוד ועוד, וכשיחסר לו מעט ירגיש כי כל אשר יש לו איננו 
שוה לו, ונמצא שהוא משועבד לתאותו זו שעבוד גמור, באופן שלעולם לא 

יוכל להשתחרר ממנה, ודבר זה מוציאו מן העולם.
ועל דרך זה יש לבאר גם מה שבכח ה״תאוה״ להוציא את האדם מן העולם, 
דהנה פירש רש״י (אבות שם): שמתאוה לממון הרבה שנאמר ״אוהב כסף לא 
ישבע כסף״ (קהלת ה ט), וכיון שלעולם אין הוא מסתפק בממון אשר לו, וכמו 
שכתב הרמב״ם, שהאוהב כסף הוא בעל נפש רחבה שלא תשבע נפשו מכל 
העולם,  מן  מוציאתו  זו  תאוה  הרי  ה״א),  פ״א  דעות  (רמב״ם  שבעולם  ממון 

שהרי הוא תאב לדבר שלעולם לא יוכל לספק אותו ולמלאות רצונו.
״דברים  כתב בספר  י‰‡ סבלן לסבול עול ‰בריו˙.  ‚ורמ˙ ˘ל‡  י‚. ‰‚‡ו‰ 
יחם  כי  העצבות,  לידי מדת  יבוא  ״המתגאה  לא):  דרוש  (להחיד״א,  אחדים״ 

ב‰לל  מˆינו  כ‡˘ר  י„. 
יוסף׳         ב׳עץ  ‰ז˜ן. 
ההתבוננות  כתב:  (שם) 
מופלאת  היא  הלזו 
להיות  בענינה, 
הקדושים  שלאנשים 
מבטם               כל  אשר 
המשכלת  לנפשם 
גופם  בתוך  השוכנת 
והנה  והבהמי.  החומרי 
יש בני אדם המשליכים 
כל           גיום  אחרי 
ומאוויו       החומר  צרכי 
ההכרחיים  הענינים  אף 
ומתאכזרים      לקיומה 
לבלי      מאד  גופם  על 
יודעים        כי  קיומו  תת 
הגוף  כחי  כל  כי 
נגדיים  המה  ותאוותיו 
לגמול            הבהמי  גופו  על  גם  שחמל  בו  אחרת  מדה  הזקן  הלל  אבל  לנפש. 
שהיא           בשביל  וליפותה  ולהנאותה  אחרים  עם  שעושה  כמו  חסד  לו 
עליה         חמל  אם  כי  הנאתו  למען  כוונתו  היה  לא  כי  מלך,  של  איקונים  

כראוי.

י…‡ַכל      ל…‡  ו¿ י,  ƒ̃ ָנ  ‡ ≈‰ י¿ ַמֲ‡ָכלו…  ם  ּ‚ַ
י  ƒנ ינו… ב≈ּ ַמֲ‡ָכל  ַ‡ך¿   , ך¿ ל∆ מ∆ י  ַמֲעַ„נ≈ּ  

ל…‡  , ו¿ ַ‚˙ ָי„ו… ׂ ָּ̆ י ַ‰ ƒפ י, ל¿ ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ∆̃ ׁ¿̆ ּוַמ

ים,  ƒּוס‡ ים מ¿ ƒל כ≈ ל…‡ י…‡ַכל ב¿ּ ‰ 45ו¿ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒי

 ˙ ∆‡ ˆּו  ּ¿̃ ַׁ̆ ּ ¿̇ "ַ‡ל  ַעל  ַיֲעב…ר  ן  פ∆ּ

ל  ‡ ַ‰כ…ּ ָלּ ם" (וי˜ר‡ י‡, מ‚), ‡∆ יכ∆ ≈̇ ׁ…˘ ַנפ¿

˙ו…  ָטּ ƒמ ם  ּ‚ַ  , ָחנו… ל¿ ֻׁ̆ ם  ּ‚ַ ּיּו˙.  ƒ̃ נ¿ ּƒב  ‡ ≈‰ י¿

ים.  ּ ƒי ƒ̃ יּו נ¿ ¿‰ ƒָיָניו י נ¿ ƒָכל ע ‰, ו¿ ָיּ ƒ̃ ‰ נ¿ י∆ ¿‰ ּƒ̇

ַ‡ך¿  ז…ָ‰ם,  מ¿ ל…‡  ו¿ י  ƒ̃ ָנ  ‡ ≈‰ י¿ ּ‚ּופו…  ם  ּ‚ַ

ל  ם ָכּ ָליו, ַ‚ּ ַר‚¿ ָניו ָיָ„יו ו¿ ח…ı ָפּ ר¿ ƒר ל ָזּ‰≈ ƒי

ל  ּ ל≈ ƒ‰ ינּו ב¿ּ ƒ̂ ר ָמ ׁ∆̆ ‡ֲ ים. (י„)ַכּ ּƒ̇ ƒע ּ‚ּופו… ל¿

ָע‰  ָׁ̆ ב¿ּ ׁ∆̆  ,(‚ ל„,  רב‰  (וי˜ר‡  ן  ≈̃ ַ‰ָזּ

 ׁ̆ ַר פ≈ּ ל…‡  ׁ∆̆  ‰ּ ז∆ ּוַמ‰  ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿ י‡),  ו,  (במ„בר   " ׁ̆ פ∆ ַ‰ָנּ

ָבר  ל ָ„ּ ָכּ ƒמו… מ ¿̂ ַע ַע נ≈ ‡, ַ‰ּמו… ט≈ ָר‡ חו… ¿̃ ƒן נ ƒי ן ַ‰ַיּ ƒמ ‡ ָלּ מו… ‡∆ ¿̂ ַע

ָך  ּ י∆ ים: ל…‡ ַ„ּ ƒרּו ֲחָכמ ‰ (˙עני˙ י‡, ‡). ָ‡מ¿ ַכָמּ ‰ ו¿ ָמּ ַעל ַ‡ַח˙ ַכּ

ים  ƒָבר ּ ¿„ יָך  ָעל∆ ר  ס≈ ‡ו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆  ‡ ָלּ ∆‡ ָר‰,  ו… ּ̇ ָר‰  ָ‡ס¿ ּׁ∆̆ ַמ‰ 

 ‰ ז∆ ‡ ָבּ ≈̂ ַכּיו… ‰ ו¿ ָין ז∆ נ¿ ƒים (ירו˘למי נ„רים פ"ט ‰"‡). ַעל ע ƒר ֲ‡ח≈

ר,  ≈̇ ם יו… ַחַכּ ¿̇ ּƒ̇ ַ‡ל  ‰, ו¿ ב≈ּ י˜ ַ‰ר¿ ּ ƒ„ ַ̂ י  ƒ‰ ּ¿̇ ל…מ…‰: "ַ‡ל  ׁ¿̆ ָ‡ַמר 

י  ƒ̃ ‡ ָנ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם,  ר ָבּ ָׁ̆ ך¿ ַ‰ָיּ ר∆ ּ ם" (˜‰ל˙ ז, טז). ַ‰„∆ מ≈ ו… ּׁ̆ ּƒ̇  ‰ ָלָמּ

ים.  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ל  ׁ∆̆ ר  ≈„ ּ‚ָ ‰ּו‡  ּיּו˙  ƒ̃ ּ ַ‰נ¿ י  ּƒכ ָיָניו,  נ¿ ƒע ָכל  ב¿ּ

ים  ּ ƒי ƒֲענ ים  ׁƒ̆ ּבּו ַמל¿ ל…‡  ו¿ ים,  ƒנ ינו… ב≈ּ ים  ƒ„‚ָ ב¿ּ  ׁ̆ ַבּ ל¿ ƒי  ?„ ַ̂ י כ≈ּ

י  ƒָענ ים, ‰∆ ּ ƒי ƒ̃ ים ּונ¿ ƒ‡ים ָנ ƒנ ינו… ים ב≈ּ ƒ„‚ָ ‡ ב¿ּ ָלּ ם, ‡∆ ָׁ̆ ב¿ ּים לו… ƒַבז ַ‰מ¿

‡ו…  ם  ∆̇ כ∆ּ  ‡ ≈̂ ָמּ ּ ƒי ׁ∆̆ ָ‡סּור  ו¿  , רו… ׁ¿̆ ָע י  ƒפ ל¿ יר  ׁƒ̆ ָע ∆‰ ו¿ יו…  ָענ¿ י  ƒפ ל¿

ים  ƒנ ּ ָ̃ ֻ̇ יּו מ¿ ¿‰ ƒל…‡ י ים, ו¿ ƒרּוע ¿̃ יּו  ¿‰ ƒל…‡ י ָ‚ָ„יו, ו¿ י˙ ַעל ב¿ּ ƒנּונ מ¿ ַׁ̆

י ָ‰רּוַח. ס≈ּ י ַ‚ּ ≈„ ¿‚ ƒב כ¿ּ

אדם  ״בן  מסלובודקה: 
להשתפר  נוטה 
לא  אך  ולהתייפות, 
(-״א מענטש  להשתנות״ 
און  בעסער  ווערט 
נישט  אבער  שענער, 
אנדערש״). אולם, אומר 
של  תפקידו  אהרן,  רבי 
את  ליצור  הוא  אדם 
מתוך  העליון  האדם 
בו.  שנולד  פרא״  ה״עיר 
הסבא  שפירש  כמו 
אדם  פרא  ״ועיר  מקלם: 
אין  יב)  יא,  (איוב  יולד״ 
להודיעך  רק  פירושו 
שאדם נולד פרא, כי אם 
פרא׳  שמ׳עיר  ללמדך 

צריך ש׳יולד אדם׳.
מעתה, מסיק רבי אהרן, 
לאדם  שניתן  הכח 
״בצלם  בהיבראו 
כח  זהו  אלקים״, 
היצירה,  וכח  הבחירה 

ליצור מהעיר פרא שבו אדם מושלם. (׳פנינים משלחן גבוה׳).

 ‰ ׂ ָ̆ ָע ים  ƒ‰…ל ¡‡ ם  ל∆ ∆̂ ב¿ּ י  ּƒ60כ" יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„

˙ ָ‰ָ‡ָ„ם" (בר‡˘י˙ ט, ו), 61ַעל ַ‡ַח˙  ∆‡

יב (מ˘לי טז, „):  ƒ̇ „ כ¿ּ עו… ‰. ו¿ ַכָמּ ‰ ו¿ ָמּ ַכּ

‰ּו" (˘ב˙ נ, ב).  ֲענ≈ ַלַמּ ַעל ‰'  ָפּ ל  "62כ…ּ

ם  ׁ≈̆ ל¿ ּלּו  ≈‡‰ָ ים  ƒָבר ּ ¿„ ַבּ ָ‰ר  ז¿ ּ ƒנ‰ַ ָכל  ו¿

ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ ל…‡  ו¿ ָו‰,  ¿̂ ƒמ

ּלּו  ≈‡ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ּול¿

יָון  כ≈ּ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ מו…  כ¿ּ ים  ƒ‡ ר¿ ƒנ ים  ƒָבר ּ ¿„

ָו‰. ¿̂ ƒּבו… מ ׁ̆ ם י≈ ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ָנ˙ו… ל¿ ָוּ ַכּ ׁ∆̆

 

 ׁ̆ י≈ ים  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ּוַמֲע ָמ‰  ָחכ¿ ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ
ב,  ָח„ טו… ים: ָ‰‡∆ ƒ̃ י ֲחָל נ≈ ׁ¿̆  ‰ּ  ָבּ

י‡,  ƒ‰ ָ‰ָרָע‰  ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ָרע.  ָח„  ∆‡‰ָ ו¿

יו,  ƒפ ּוב¿ ּבו…  ƒל ב¿ּ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ּ ַבז∆ י¿ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

ָ‰ָי‰            יָ„יו  ƒמ ל¿ ַּ̇ ƒמ ָטר  פ¿ ƒ46נ ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

לו…  רּו  ָ‡מ¿ ם.  ָמּ ƒע ך¿  ל≈ ‰ו… 48ו¿ ך¿  ּ ַ‰ל≈ 47מ¿

 ? ך¿ ל≈ ‰ ‰ו… ָּ̇ יָכן ַ‡ ≈‰ י, 49ל¿ ּƒיָ„יו: ַרב ƒמ ל¿ ַּ̇

 : רּו לו… ָו‰. ָ‡מ¿ ¿̂ ƒמ ˙ ו… ׂ̆ ם: ַלֲע ָ‡ַמר ָל‰∆

 ı…ח ר¿ ƒם? ל ? ָ‡ַמר ָל‰∆ ָו‰ זו… ¿̂ ּƒי ַמ‰ מ ƒכ ו¿

זו…  י  ƒכ 50ו¿  : לו… רּו  ָ‡מ¿  .ıָח ר¿ י˙-ַ‰מ∆ּ ב≈ ב¿ּ

ל  ׁ∆̆ ין  ƒנ י˜ו… ƒ‡51 ם  ƒ‡ ָמ‰  ן!  ≈‰ ם:  ָל‰∆ ָ‡ַמר  י‡?!  ƒ‰ ָו‰  ¿̂ ƒמ

י      ּ≈̇ ָב ּוב¿  ˙ י‡ו… ƒט ר¿ 53ט≈ י  ּ≈̇ ָב ב¿ּ ˙ו…  ‡ו… ים  ƒ„י ƒֲעמ ַמּ ׁ∆̆ 52 ים,  ƒָלכ מ¿

ָפן,  ט¿ ו… ׁ̆ ן ו¿ ָ̃ ר¿ ן ‰ּו‡ 56מו… י‰∆ ‰ ֲעל≈ ַמָנּ ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ י  ƒ55מ ,˙ ָס‡ו… ¿̃ ר¿ ƒ̃ 54

ל  ּ ≈„ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡  ׁ∆̆ 58  ‡ ָלּ ∆‡  „ ל…‡ עו… ו¿  ,˙ נו… זו… מ¿ לו…  ין  ƒ57ַמֲעל ן  ≈‰ ו¿

מּו˙,  ¿„ ƒּוב ם  ל∆ ∆̂ (טו)ב¿ּ י  ƒ̇ ‡ ר≈ ב¿ ּƒנ ׁ∆̆ י,  ƒ59ֲ‡נ כּו˙;  ַמל¿ י  ל≈ „ו… ּ ¿‚ ם  ƒע

וב„מו˙.  בˆלם  טו. 
(א,  בראשית  בפרשת 
״בצלם  נאמר:  כז) 
אותו״.  ברא  אלקים 
דמות וצלם זה מה הוא? 
דהג״ר  בפומיה  מרגלא 
אהרן קוטלר בשם מורו 
הסבא  ורבו 

ב˜לון  ומ˙כב„  יז. 
בשער  לקמן  חבריו. 
התשובה (שער כו) כתב 
(והוא  המחבר 
הלכות  מהרמב״ם 
שיש  ה״ד)  פ״ד  תשובה 
אותם  שהעושה  עברות 
מהם,  לשוב  חזקתו  אין 
קלים  דברים  שהם  לפי 
בני-אדם,  רוב  בעיני 
והוא  חוטא,  ונמצא 
נראה לו שאין זה חטא. 
ואחת מאלו עברות הוא 
חברו׳.  בקלון  ה׳מתכבד 
שאינו  בלבו  אומר  כי 
חברו  שאין  לפי  חטא, 
עומד אצלו, ולא הגיעה 
ביישו,  ולא  בושת  לו 
(-השוה)  אלא הוא ערך 
וחכמתו  מעשיו הטובים 
מעשי  למול  וחריפותו 
חברו וחכמתו וחריפותו, 
דבריו  השומע  ובעיני 
יהיה הוא מכובד וחברו 

בזוי. 
בחכמ˙ו  ו‰מ˙פ‡ר  יח. 
‡ין  בו,  ˘‡ין  ובמע˘יו 
כמו˙‰.  רע‰  מ„‰ 
(קיג:):  פסחים  במסכת 
הדעת  אין  ארבעה 

ָב‰  טו… י˜  ƒַיֲחז ָלם  עו… ל¿  ‰ ∆‡ ּ ≈‚‰ַ
ל…‡  ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ  , מו… ¿̂ ַע ל¿

ַעל   ׁ̆ ָיחּו ל…‡  י  ּƒכ ָר‰,  ו… ּ̇ ‰ַ ַעל  ַרח  ט¿ ƒי

ָלם  ָ‰עו… לו…  „ּו  ּיו… ׁ∆̆ ַר˜  ם,  ƒַמי ָׁ̆  „ בו… כ¿ּ

ׁ̆ לו…  ‰ י≈ ָחָכם, ּוָבז∆ ב ו¿ ‰ּו‡ ָ‡ָ„ם טו… ׁ∆̆

ל  ו… ׁ̆ כ¿ ƒמ ב¿ּ ַח  מ≈ ׂ ָ̆ ‰ּו‡  י„  ƒמ ָ̇ ו¿ י,  ּ„ַ

 „ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒם, (יז)ּומ ָ̇ יָע ƒ„ עּוט י¿ ƒמ ָריו ּוב¿ ֲחב≈

ים  ƒר ׂ ¿̆ ע∆ מ≈ ָח„  ∆‡  ‰ ז∆ ו¿ ָריו.  ֲחב≈ ן  לו… ¿̃ ּƒב

 ˙ ∆‡ ים  ƒב ַעכ¿ּ ַ‰מ¿ ים  ƒָבר ּ ¿„ ָע‰  ָבּ ַ‡ר¿ ו¿

ים  ƒב יו טו… ׂ ָ̆ ל ַמֲע ָכּ ׁ∆̆ ּוָב‰. ָ‡ָ„ם  ׁ̆ ּ¿̇ ‰ַ

 ‰ מ∆ „, ּ„ו… ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒ‰ ם ל¿ ∆‰ ָבּ ל  ּ ַ‰ל≈ ¿̇ ƒם, ּומ ≈‰

 ˙ ַ̃ ַ‡ב¿ ָכל  ב¿ּ  „…‡ מ¿ ּוב  ׁ̆ ָח יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ ל¿

ל  ∆̂ ≈‡  „ מ≈ עו… ו¿ ים,  ƒמ ׂ ָ̆ ב¿ּ י  ׁ≈̆ ָר‡ ו¿ ל  כ≈ רו…

יַח, ַע„  ƒר יַח ּוַמס¿ ּ ƒ„ ¿̃ ‡ ַמ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ׁ̆ ַע„  ≈‡‰ָ

ירּו˙  ƒר מ¿ ֲחַמ˙  מ≈ כ…ל  ¡‡ ל∆  ‰ ו∆ ָׁ̆ ל…‡  ׁ∆̆

ר  ≈‡ ָפּ ¿̇ ּƒך¿ ָ‰ָ‡ָ„ם ַ‰מ ׁ̆ - ָכּ ַפ˙ ָ‰‡≈ ר≈ ׂ ¿̆

ַמֲ‰ָללו…  יַח ב¿ּ ƒר יַח ּוַמס¿ ּ ƒ„ ¿̃ ים, ַמ ׂ ƒ̆ ַמֲע ב¿ּ

ים.  ƒב יו ַ‰ּטו… ׂ ָ̆ ַמֲע

יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ָמ˙ו… ּוב¿ ָחכ¿ ר ב¿ּ ≈‡ ָפּ ¿̇ ּƒמ‰ַ (יח)ו¿

ין  ≈‡ ו¿  ‰ּ ָ̇ מו… כ¿ּ ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ ין  ≈‡  , ּבו… ין  ≈‡ ׁ∆̆  

יָניו,  ע≈ ב¿ּ ים  ƒ̇ חּו ּופ¿ ים  ּƒַטנ ¿̃ ם  ֻכָלּ (טז)ו¿

ל  „ו… ּ‚ָ ‰ּו‡  ׁ∆̆ מו…  ¿̂ ַע ַח  ב≈ּ ַׁ̆ ּומ¿ ל  ַ‰ל≈ּ ּומ¿

ַעל   ‰ ∆„ יו… ל…‡  ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ָמ‰,  ָחכ¿ ב¿ּ

 ‰ ∆‡ ר¿ ƒנ ָלם  עו… ּול¿  , ֲ‡ָו˙ו… ּ‚ַ ר…ב  מ≈  ˙ מ∆ ¡‡‰ָ

ָבָריו  ּו„¿ ˙ו…  ָ̂ ַוֲע ָמ˙ו…  ָחכ¿ יָניו  ע≈ ב¿ּ

 ‰ ׂ ≈̆ ֲע ַמּ ƒמ ים  ƒח ָבּ ֻׁ̆ מ¿ ם  ≈‰ ׁ∆̆ יו  ׂ ָ̆ ּוַמֲע

ר     ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ ָריו,  ֲחב≈  ˙ ַ̂ ֲע ַמ˙  ָחכ¿ ו¿

י           ּƒכ יו,  ׂ ָ̆ ַמֲע ּוב¿ ָמ˙ו…  ָחכ¿ ב¿ּ י„  ƒמ ָּ̇

ַעל   „ ָכבו… ו¿ ַבח  ׁ∆̆ ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿  ı ָחפ≈ ‰ּו‡ 

ָ‡ַמר   ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ים.  ƒר ָׁ̆ ַ‰י¿ ָבָריו  ּ ¿„

יָך"  ƒפ ל…‡  ו¿ ָזר  ָך  ל¿ ּ ַ‰ל∆ "63י¿ ל…מ…‰:  ׁ¿̆

(מ˘לי כז, ב).

˜טנים  וכולם  טז. 
ופחו˙ים בעיניו, ומ‰לל 
כתב  עˆמו.  ומ˘בח 
(פרק  ישרים  המסילת 
שקבע  אחרי  ״אך  יא): 
היותו  בלבו  האדם 
לתהילה,  וראוי  חשוב 
התולדה  תהיה  לא 
המחשבה  מן  היוצאת 
הזאת אחת בלבד, אלא 
ומשונות  רבות  תולדות 
ממנה...וימצא  תצאנה 
שיחשוב,  אחר  גאה 
ראוי  שהוא  שלפי 
ורב-המעלות,  לתהילה 
מרגיז  שיהיה  צריך 
ומבהיל  (מפחיד  הארץ 
ושהכל  הבריות)  את 
(יזדעזעו  מפניו  ירעשו 

מרוב פחד), כי לא יאות שיהרסו (לא יסכים שיעיזו לגשת) בני-האדם לדבר 
 – כרצונו)  (בחזקה, שלא  אליו  לעלות  יעפילו  ואם  דבר,  ממנו  ולבקש  עמו 
יבהלם בקולו וברוח שפתיו יהומם, בענות להם עזות, ופניו זועפות בכל עת 

ובכל שעה...״ 
אל  יוציאוה  לא  בלבם,  קבורה  גאותם  שתשאר  אחרים,  גאים  ״וימצאו 
הדברים  יודעי  גדולים,  חכמים  הם  שכבר  בלבבם,  יחשבו  אבל  המעשה, 
לאמיתם ושלא רבים יחכמו כמוהם, על כן לא ישיתו לב אל דברי זולתם, 
בחשבם, כי מה שקשה עליהם לא יהיה נקל לאחרים, ומה ששכלם מראה 
להם כל כך ברור הוא וכל כך פשוט הוא, עד שלא יחושו לדברי החולקים 

עליהם אם ראשונים ואם אחרונים, וספק אין אצלם על סברתם״.   

ים,  ƒב ים טו… ׂ ƒ̆ ָר‰ ּוַמֲע ו… ּ̇ ָי„ו…  ׁ̆ ב¿ּ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ּƒָו‰, ַ‡ף-ַעל-פ‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ

 ˙ ָענו… ט¿ י‡  ƒב 66ּומ≈ לו…  ב  ר≈ ‡ו… ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  ּƒכ ם,  נ…ּ ƒ‰י ּ ≈‚  ׁ̆ ר≈ יו… ‰ּו‡ 

„ו…  ָטר¿ ָמ˙ו… ל¿ ‰ ָחכ¿ י∆ ¿‰ ƒ̇ ֲ‡ָו‰, ו¿ י ַ‚ּ י„≈ ƒי‡ ָ‰ָ‡ָ„ם ל ƒב‰ָ ˙ ל¿ ָ‡יו… ּור¿

 ‰ ז∆ ם, ו¿ ם יו… ר ָ‰ָרע יו… ∆̂ ַח י≈ ּ ≈̂ ַנ ּ ל¿ ƒל מ ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒן ַ‡ל י ָלם. ָלכ≈ ן ָ‰עו… ƒמ

ים  ƒ„י ƒֲחס‰ַ ן  ƒָח„ מ ∆‡ ב¿ּ ינּו  ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָל‰.  „ו… ּ ¿‚ ָחָמ‰  ל¿ ƒָר‡ מ ¿̃ ƒנ

ל.  „ו… ּ‚ָ ָלל  ָׁ̆ לּו  ל¿ ָׁ̆ ו¿ ָחָמ‰  ל¿ ּƒמ‰ַ ן  ƒמ ים  ƒ‡ ַ‰ָבּ ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַבּ ַ‚ע  ָפּ ׁ∆̆

ים  ƒ„י ƒ̇ ם ֲע ּ∆̇ ן ַ‡ ƒַוֲעַ„י ,‰ ַטָנּ ¿̃ ָחָמ‰  ל¿ ּƒמ ƒם מ ּ∆̇ ב¿ ַׁ̆ ם:  ָ‡ַמר ָל‰∆

ן:  ָחָמ‰? ָ‡ַמר ָל‰∆ ל¿ ּƒי‡ ַ‰מ ƒ‰ ‰ַמ : רּו לו… ָל‰. ָ‡מ¿ „ו… ּ ָחָמ‰ ‚¿ ל¿ ƒמ ל¿

ַעם  ˙ו… ַפּ ח ‡ו… ּ ַ̂ ַנ ּ¿̇ ׁ∆̆ ָך,  ׁ̆ ל¿ ּ י≈ ׁ∆̆ ב  י≈ ל ‡ו… י ָכּ ּƒיו! כ ָ̇ ילו… ח≈ ר ו¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

ינו…  ר ‡≈ ∆̂ ּ ָך; ֲ‡ָבל ַ‰י≈ ¿̇ יַח ‡ו… ּƒ67ָ‡ז ַינ ,§ ל̆… ָׁ̆ ם ‡ו…  ƒי ַּ̇ ׁ¿̆ ַ‡ַח˙ ‡ו… 

מו…  כ¿ּ ים,  ƒָעמ פ¿ּ  ‰‡ָ מ≈ ָנˆּוַח   ‰ י∆ ¿‰ ƒי ם  ƒ‡ 68ַ‡ף  ָך  מ¿ּ ƒמ  ˜ ס≈ ּפו…

ָך  ¿̇ מו… ם  יו… ַע„  ָך  מ¿ ¿̂ ַע ב¿ּ ן  ֲ‡מ≈ ַּ̇ ַ‡ל  69ו¿ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆

ם  ƒ‡ ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿  ‡ ַוֲ‰לו…  .‰ּ ָ̇ ָמ ¿‚ ּ„ֻ

ֲחַמ˙  מ≈ ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡ ים  ƒ„ ַכב¿ּ מ¿

י  ּ≈̇ ׁ¿̆ ַע  ≈„ יו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ ים  ƒר ב¿ ּסו… ׁ∆̆

ַ‡ַח˙,  ַר˜  ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ו¿  ,˙ ו… ּ̇ כ¿ ַמס∆ּ

ָח˙  ∆‡  ‡ ָלּ ∆‡ ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ן  ָל‰∆ י…‡ַמר 

ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ  - ‰"ח)  פ"י  (ירו˘למי ˘ביעי˙ 

ָלם  ָ‰עו…  ˙ ∆‡  ‰ ע∆ ַיט¿ ל…‡  ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ָכל- ו¿

. ינו… ּבו… ≈‡ ׁ∆̆ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ‰ ָ̃ ֲחָז י˜ּו‰ּו ַבּ ƒֲחז ַיּ ׁ∆̆

 

ל  ָכּ יּו  ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ים  ƒב ֻחָיּ מ¿ נּו  ֲ‡ַנח¿ ׁ∆̆ ַ„ע,  ו¿
 ‡ ר≈ ם ַ‰ּבו… ׁ≈̆ ים ל¿ ƒ„ֻיָח ינּו מ¿ ׂ ≈̆  ַמֲע
 ‰ י∆ ¿‰ ƒי ים  ƒ‰…ל ¡‡ ˙„ַ ֲעבו…  ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע ָכל  ו¿ ר,  ∆̇ ּוַבס≈ּ לּוי  ּ‚ָ ַבּ  ,‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי

 ˙ ּוו… ַ̃ ל¿ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  ˆו… ר¿ י  ּƒ̇ ל¿ ּƒ64ב ַב„,  ל¿ ּƒב נו…  ˆו… ר¿ ל  ∆‡ יַע  ּ ƒ‚‰ַ ל¿

ל  ם ָ‰‡≈ ׁ≈̆ ל ל¿ ‰ ַ‰כ…ּ ׂ ∆̆ „, ַ‡ך¿ ַיֲע בו… ל ָכּ ב≈ּ ַ̃ ‰ּו ּול¿ ׂ ≈̆ ַבח ַעל ַמֲע ׁ∆̆

ב,  ר ל≈ ≈̃ י ‰' ח… ƒּוב: "ֲ‡נ˙ ָ‡ַמר ַ‰ָכּ ׁ∆̆ מו…  ב, כ¿ּ ל ַ‰ל≈ּ יף ‡∆ ƒ̃ ׁ¿̆ ַ‰ַמּ

ינּו"  ל…‰≈ ר̇… ַל‰' ‡¡ ָּ̇ ס¿ ּƒר: "‰ַ65נ מ≈ ‡ו… ˙" (ירמי‰ יז, י), ו¿ ָליו… ן כ¿ּ ח≈ ב…ּ

ל  ≈̂ ָנּ ƒ‰ יזּו˙ ל¿ ƒר ז¿ ƒָמ‰ ּוב ָחכ¿ ר ב¿ּ ָזּ‰≈ ƒם ל…‡ י ƒ‡ ן („ברים כט, כח). ָלכ≈

בריות,  [של  סובלתן 
פירש,  ורש״י  רשב״ם. 
עצמם  הם  שאפילו 
זמן  לאחר  מתחרטים 
ונבזים הם בפני  עצמן] 
״דל  הוא  מהם  ואחד 
מנוגד  חטאו  כי  גאה״. 
כי          האנושי,  לטבע 
לעשיר           אמנם  אם 
אך  גאוה,  של  נסיון  יש 
במה   – הוא  דל  אם 
ללא  הגאוה  יתגאה?  
המאוסה  היא  סיבה 
אלוקים  בעיני  ביותר 
יחזקאל,  (אור  ואדם 

מדות).

המחזיק    וכל  המדות, 
ה׳.   תועבת  נקרא  בה 
אין  ענוה).  הקמח,  (כד 
ממנה,  קשה  מדה  לך 
שבתורה  עבירות  ורוב 
עוד  ולא  בה,  כלולין 
הבורא  שמשכחת  אלא 
אדם,  של  מלבו  יתברך 
לבבך  ״ורם  שנאמר: 
אלקיך״.  ה׳  את  ושכחת 
א,                  אבות  יונה  (רבינו 

יג).
הגרועה  היא  הגאוה 
היא  והענוה  שבמדות, 
שבמדות.  עליונה  מדה 
(מהרש״א סנהדרין פח).

לכל  שורש  היא  הגאוה 
(ר״ח  הרעות.  המדות 

ענוה ב׳; נפש החיים).
שורש  היא  הגאוה 
להרבה עבירות, אם בין 
בין  ואם  למקום  אדם 
(שערי  לחבירו  אדם 

קדושה).  

ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡  „ ַלמ≈ּ מ¿ ‰ּו‡  ו¿ ר,  ∆̃ ּׁ∆̆ ‰ַ

ן  ָלכ≈ ו¿  ,˙ ָ‡יו… ר¿ לו…  י‡  ƒב ּומ≈  ˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ל¿

. ּ„ו… ¿‚ נ∆ ם כ¿ּ ַחכ≈ּ ¿̇ ƒ‰ ‰ ל¿ ָּ̇ יך¿ ַ‡ ƒר ָ̂

 

ר ‰ּו‡  ∆̂ ּ ל ַ‰י≈ ׁ∆̆ יו  ָ̇ ּבּולו… ח¿ ַּ̇  ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇
י‰ו…  ּƒב ּוַמ‚¿ ּבו…  ƒל  ‰ ׁ∆̆ ¿̃ 73ַמ

 ˙ ּ„ו… ƒמ ָ‡ר  ׁ¿̆ ּו ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ לו…  י˜  ּƒ̇ ּוַממ¿

‡י  ַוַ„ּ ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ַע  ≈„ יו… י  ּƒכ ַ‡ף  ו¿  ;˙ ָרעו…

י  ּלּו ָ‰כ≈ ƒפ‡ֲ , ַ‚ֲ‡ָו˙ו… ן ב¿ּ ָעוו… ע ו¿ ַׁ̆ ׁ̆ פ∆ּ ּ י≈ ׁ∆̆

ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  ּƒכ  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒּומ י„  ƒז מ≈ ב¿ּ  „ ב≈ עו…

74ַע„   ,„ בו… ַ‰ָכּ ַ‡ַחר  ּבו…  ƒל  ˙ ∆‡ יר  ƒע ַמב¿

ָר‰. ֲ‡ָבל ָ‰ָ‡ָ„ם  ׁ̆ ַעל ָ‰ֲעב≈ ל…‡ ָיחּו ׁ∆̆

ל…‡  ‰ ו¿ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒל…‡ י יו, ו¿ ׂ ָ̆ ַמֲע ‰ּו‡ ַזך¿ ב¿ּ ׁ∆̆

ָר‰  ֲעב≈  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ַע  ≈„ ּיו… ׁ∆̆ כ¿ּ מו…  ¿̂ ַע ל  ַ‰ל≈ּ י¿

ַיֲער…ך¿  ו¿ ָ‰ָרע  ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈  ‡ ָיבו… ָ‡ז  ָ„ָבר,  ב¿ּ

„ו…  ָלכ¿ ל¿ ילו…  ּƒפ‰ַ ל¿ ָחָמ‰  ל¿ ƒמ  „ עו…

ָו‰  ¿̂ ƒמ לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ָברו… ס¿ לו…  יר  ּƒב ּוַמס¿ ר  ּ≈̇ ∆‰  ‰ ר∆ יו… ו¿  , ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒר ב¿ּ

ר:  ∆̂ ּ ַ‰י≈ לו…  י…‡ַמר  ָכך¿  ו¿ ר.  ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ּƒמ ּׁ∆̆ ַמ‰  ַעל  ָכר  ׂ ָ̆ ו¿

ָך  ל¿ ר…ב  ¡‡ י∆ יָך  ָימ∆ ל  ָכּ י  ּƒכ ב, מ„),  (‡בו˙ 

ם  ƒ‡ 70ו¿ ּנּו,  מ∆ּ ƒמ יָך  ינ∆ ע≈ ים  ƒֲעל ַּ̇ ‡ּוַלי 

ף  (יט)סו…  -  ˙ ּלו… ּ ַ̃ ַבּ ׁ∆̆  ‰ ּלָ ַ̃ ב¿ּ ֲחָך  ּ ≈̂ ַנ י¿

˙. ּוַבֲעבּור  ֲחמּורו… ַבּ ׁ∆̆ ָחמּור  ֲחָך ב¿ּ ּ ≈̂ ַנ י¿

 ˙ ּ„ו… ƒמ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ל¿  ׁ̆ ר∆ ׁ…˘ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ׁ∆̆ (כ)

ף  ּ≈̇ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ71מ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ַ‚ם  ו¿  ,˙ חּו˙ו… פ¿ּ

ַין  נ¿ ƒע ָכל  ו¿ ָ‰ָ‡ָ„ם,  ב  ל≈ ב¿ּ ב  ָער≈ ¿̇ ƒּומ

 ˙ ַ‡מ≈ּ ˙ ּול¿ מ∆ יב ָ‰‡¡ ƒז ַ‰כ¿ ר ‰ּו‡ 72ל¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

יט. סוף ינˆחך בחמור‰ 
במסכת  ˘בחמורו˙. 
״כך  נאמר:  (קה:)  שבת 
הרע,  יצר  של  אומנותו 
היום אומר לו ״עשה כך״ 
״עשה  לו  אומר  ולמחר 
לו  שאומר  עד  כך״, 
זרה״,  עבודה  ״עבוד 
כלומר,  ועובד״.  והולך 
אל  יבוא  אם  שהרי 
מיד  לפתותו  האדם 
לא   – חמורה  לעבירה 
אומנותו  לכן  לו,  ישמע 

היא להסיתו לעבור עבירה קלה, ומתוך כך מגיע בהדרגה לעבירות החמורות 
ביותר.  

(נב.) מביאה הגמרא משל על היצר הרע: אמר רב אסי: יצר  במסכת סוכה 
דומה  ולבסוף  רש״י)  עכביש.  (לקורי  בוכיא  של  לחוט  דומה  בתחילה  הרע 
לעגלה).  הפרה  את  קושרים  שבהם  העבים  (כחבלים  העגלה  כעבותות 
שנאמר (ישעיה ה, יח): ״הוי מושכי העון בחבלי השוא וכעבות העגלה חטאה״. 
(מה שבתחילה היה חבלי שוא, דהיינו חוטים של כלום, דקים כקורי העכביש, 

נהפך לבסוך לחבלים העבים של העגלה!). 
״הוי מושכי העון בחבלי השוא״ – הוי לאלו המושכים ומביאים את העוון על 
עצמם בזמן שיצרם עדיין חלש מאד ודומה לחוטים של כלום, כי בשלב הבא, 
כשכבר יהיו שקועים בחטא וירצו לחדול ממנו, יגלו שהם קשורים בו עם יצר 

כה חזק, כמו חבל של עגלה שהוא עבה מאד וכמעט לא שייך לנתקו. 
שבכל  הקשה  היא  הגאוה  מדת  פחו˙ו˙.  מ„ו˙  ל‰רב‰  ˘ור˘  ˘‰‚‡ו‰  כ. 

כב. ˘י˘ כמ‰ בני-‡„ם 
לבריו˙  ‰נ‡‰בים 
ו‰˜ב"‰ ˘ונ‡ם כ˘‡ינם 
‰מˆוו˙.   ˙‡ מ˜יימים 
מכמה  להקשות  יש 
רחוב,  אנשי  וכמה 
מידות  בעלי  שנראים 
ועמל  יגיעה  בלי  טובות 

ובלי ספרי יראה? 
כבר עמד על זה הגר״א 
והובא  ט,  יא,  (במשלי 
אות  פ״ד  שלמה׳  ב׳אבן 
המינים  ״רוב  וכתב:  יג) 
אדם  בין  והחוטאים 
הנראה  לפי  הם  למקום 
אחת  וזו  בטבע,  טובים 
היצר  מתחבולות 
לפרוש רשת לפני תועי 
אחריהם״,  להמשך  רוח 
׳חפץ  בספר  ועיין  עכ״ד. 
(סוף  התורה  על  חיים׳ 
בהעלותך, בהערה שם): לפעמים מזרז היצר הרע לרשעים גמורים מחללי 
וילמדו  אחריהם  העם  שימשכו  כדי  לבריות,  טובות  לעשות  שבתות 

מדרכיהם... 
 ויש שהעירו שהגר״א לא כתב שהם באמת טובים בין אדם לחברו, רק ״לפי 
תתנגש  אשר  מסוימת  לנקודה  יגיעו  כאשר  שבאמת  חוץ),  (כלפי  הנראה״ 
מידותיהם  וזוהמת  קלונם  כל  יתגלה  שם   - ותאוותם  חפצם  עם  ותתנגד 

הרעות.

 ˙ ˆו… ר¿ ּƒּוב: "76ב˙ ָ‡ַמר ַ‰ָכּ ׁ∆̆ מו…  ‰ּו‡ כ¿ּ

 " ו… ּ̇ ƒ‡ ם ƒל ׁ¿̆ ָביו ַי י¿ ם ‡ו… ּ‚ַ ׁ̆ י ƒ‡ י כ≈ ר¿ ּ„ַ '‰

ם  ƒ‡ ָין:  נ¿ ƒע‰ָ  ׁ̆ רּו פ≈ּ ָכך¿  ו¿ ז).  טז,  (מ˘לי 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ י  נ≈ פ¿ ƒל ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ƒי ל…‡  ָ‰ָ‡ָ„ם 

ם  י‰∆ ינ≈ ע≈ ב¿ּ ן  ח≈  ‡…̂ מ¿ ƒל ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ו¿

ים,  ƒב ַ‰ּטו… יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ˙ו…  ו… ׂ̆ ֲע ַבּ

‰ּו  ז∆  , ˙ו… ‡ו… ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿

-‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ׁ∆̆ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ָ‡ָי‰  ר¿

 ˙ ּבו… ƒל ָזַרע לו… ַ‡ֲ‰ָב‰ ב¿ּ ו¿  , ˙ו… ב ‡ו… ≈‰ ‡ו…

ַעל  ב  טו… ם  ׁ≈̆ לו…  ם  ׂ ָ̆ ו¿ י-ָ‡ָ„ם,  נ≈ ב¿ּ

 ‰ ּמָ ּכַ  ׁ̆ ּ י≈ ∆ ׁ̆ (כב) ‰ּו‡   ˙ מ∆ ¡‡ ו∆ ָנם.  ו… ׁ̆ ל¿

 ˙ ּיו… ƒר ַלּב¿ ים  ƒב‰ָ ¡‡ ַ‰ּנ∆ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ּב¿

ים  ƒמ ּ י¿ ַ̃ מ¿ יָנם  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ ָ‡ם  נ¿ ו… ׂ̆  ‰" ָבּ ָ̃ ‰ַ ו¿

ָמ‰  ָחכ¿ ַמֲעַל˙  ל¿  ָּ̇ ע¿ ּ‚ַ ƒ‰ ָבר  כ¿ּ

 ˙ ו… ּ̂ ַר ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָך  ל¿ ָר‡ּוי  ו¿ י„ּו˙,  ƒַוֲחס

ָלם,  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ן ב¿ּ ̂…‡ ח≈ מ¿ ƒל ל ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ ּול¿

ָך  ¿̇ ָמ ם ָחכ¿ ˙ ָל‰∆ ַ‚ּלו… ם ל¿ יף ָל‰∆ ƒֲחנ‰ַ ּול¿

ָך  ל¿ י‡  ƒָיב ו¿ ‡ֲ‰בּוָך,  י…ּ ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ ָך  ¿̇ ָ̃ ¿„ ƒ̂ ו¿

רּוַח  ׁ∆̆ ל  ָכּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… י  ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ƒמ ָ‡ָי‰  ר¿

ם  ˜ו… ּנּו, 75רּוַח ַ‰ָמּ ימ∆ ָח‰ ‰≈ ˙ נו… ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

 ‰ ז∆ ָכל  ו¿ מ"י).  פ"‚  (‡בו˙  ּנּו  ימ∆ ≈‰ ָח‰  נו…

י‡  ƒ‰ ‡ָבָר ּ‰ ַ‰ס¿ּ ָ̇ י ‡ו… ּƒר, כ ∆̃ ׁ∆̆  ˙ ָ‡יו… ר¿

 ‰ּ ָין ַ‰ז∆ נ¿ ƒָו‰. (כ‡)ֲ‡ָבל ָ‰ע‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒָעָנף מ

כ‡. ‡בל ‰ענין ‰ז‰ ‰ו‡ 
כבר  דבריו  תוכן  וכו'. 
הלבבות  בחובת  מובא 
המעשה,  יחוד  (שער 
פרק ה) וז״ל: כאשר יבוא 
זה,  בפיתוי  היצר  אליך 
לי  תועיל  מה  לו:  ענה 
חן  למצוא  השתדלותי 
כמוני,  חלש  יצור  בעיני 
לא  ביכלתו  אין  אשר 
להזיק  ולא  לי  להועיל 
היה  אילו  ואף  לי... 
מחוייב  שאני  כדבריך, 
אוכל  לא  אז  גם  בכך, 
איך  כי  זאת,  לעשות 
כל  אצל  לפעול  אוכל 

בני דורי שיהיו מרוצים ממני, בעוד שאינני יכול לפעול זאת אפילו אצל בני 
ביתי, וכל שכן אצל בני אדם אחרים.

ודברי רבותינו ז״ל שהבאת מהם ראיה, אינם מחייבים את האדם להשתדל 
למשוך אליו את שביעת רצונם של כל הברואים, אלא הכונה של דבריהם 
היא מה שאמר חכם אחד בצוואתו לבנו: ״בני, לפעול אצל כל הברואים שיהיו 
מרוצים ממך, זה אינו ביכלתך, אך מה שכן ביכלתך הוא, להשתדל שהבורא 
יהיה מרוצה ממך. וכאשר תפעל זאת אצלו, הוא יעשה אותך רצוי לבריות, 
כמו שכתוב (משלי טז, ז): ״ברצות ה׳ דרכי איש גם אויביו ישלים אתו״. – וזוהי 
ז״ל: מי שכל הבריות, מקטן ועד גדול, מהללים ומשבחים  גם כוונת רבותינו 
אותו ומרוצים ממעשיו, סימן הוא שהאל יתברך נתן בלבות בני אדם אהבה 
אליו, ושם לו שם טוב על לשונם. ודבר זה הרי אין הבורא עושה אותו לשונאיו, 

והוא איפוא סימן ברור וגדול שהבורא מרוצה ממנו. זוהי כוונת רבותינו ז״ל.     

˙וכח˙ך  „ברי  כ‚. 
י˙˜בלו בפני ‰עולם. יש 
יתקבלו  כיצד  לעיין, 
מכירים  אין  אם  דבריו 
אותו ואין יודעים ערכו?

 :(: (ו  ברכות  במסכת 
אמר רבי חלבו אמר רב 
בו  שיש  אדם  כל  הונא: 
דבריו  שמים,  יראת 
[לאחרים],  נשמעין 
יג)  יב  (קהלת  שנאמר 
נשמע,  הכל  דבר  ׳סוף 
וגו׳,  ירא  האלהים  את 
כך:  ויש לדרוש המקרא 
אדם שהוא ירא אלוקים 
באזני  נשמעים  דבריו   -

הכל.
(הובא  לעיתים׳  ה׳בינה 
בשיטה מקובצת החדש, 
אות קפח) פירש, שאף על פי שיראת שמים מביאה את האדם לעשות מעשיו 
בהצנע ולא להרבות בדברים, עם כל זה דבריו ועניניו מעצמם יהיו נשמעים.
והטעם שדבריו נשמעים, כתב ב׳עיון יעקב׳ שאדם שיש בו יראת השם שורה 
וב׳שפתי  גם בעיני הבריות.  חן  ימצא  ובכך  (מט:),  חן, כמבואר בסוכה  עליו 
חכמים׳ ביאר על פי דברי המשנה באבות (ב, ד) ׳בטל רצונך מפני רצונו כדי 
שיבטל רצון אחרים מפני רצונך׳, ואדם שהוא ירא שמים מבטל את רצונו 
ולפיכך מבטל הקדוש ברוך הוא את רצון אחרים מפני  מפני רצון הבורא, 

ַב„,  רּוך¿ ‰ּו‡ ל¿ ‡ ָבּ ר≈ ם ַ‰ּבו… ׁ≈̆ ב ל¿ ַ‰ּטו…

י  נ≈ פ¿ ּƒב לּו  ב¿ּ ַ̃ ¿̇ ƒי ָך  ּ¿̇ ַכח¿ ו… ּ̇ י  ר≈ ב¿ ּ ƒ„(‚כ)

י  ּƒכ  , ך¿ ָכּ ב  ֲח˘…ׁ ַּ̇ ל…‡  ם  ƒ‡ ם  ּ‚ַ ָלם  ָ‰עו…

לּוָי‰  ּ¿̇ ָכָח‰  ו… ּ̇ ‰ַ ַל˙  ָבּ ַ̃ ין  ≈‡

יָך. ∆̇ בו… ׁ¿̆ ַמח¿ ב¿ּ

 

ָך  ¿̇ י ƒס ‰, י¿ ל ז∆ ָכּ ƒמ ˜ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ּƒ̇ ׁ∆̆ י  ַ‡ֲחר≈ ו¿
ן  כ≈ ָּ̇ ƒָך: ל…‡ י י…‡ַמר ל¿ ר ו¿ ∆̂ ּ  ַ‰י≈

79ַע„  ָמ‰  ל≈ ׁ¿̆ ָך  ¿̇ „ָ ֲעבו…  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ׁ∆̆

ן  ‚ו… כ¿ּ י,  ר≈ ַ‚מ¿ ל¿ ן  ∆‰ מ≈  ˜ ַרח≈ ¿̇ ּƒ̇ ׁ∆̆

ים                     ƒב ַ‰ּטו… יָך  ׂ ∆̆ ַמֲע  ‰ ַכס∆ּ ּ¿̇ ׁ∆̆

ָבר  כ¿ּ ָ‰ָי‰  ּׁ∆̆  ‰ ַמּ ƒמ ּפּוך¿  ƒ‰  ˙ רו… ‰ו… 80ּול¿

 ‡ ָלּ ∆‡ ב  ≈‰ ‡ו… -‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ין  ≈‡ י  ּƒכ  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ  ˙ ∆‡

ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ָך  ¿̇ י ƒס י¿ ך¿  ַ‡ַחר-ָכּ  .‰ּ ָ̇ ‡ו… ים  ƒמ ּ י¿ ַ̃ ּומ¿ ָר‰  ו… ּ̇ י  ≈„ מ¿ לו…

י‡  ƒב ּומ≈ ָ‰ָעם,  י  נ≈ פ¿ ƒל ים  ƒב ַ‰ּטו… יָך  ׂ ∆̆ ּוַמֲע ָך  ¿̇ י„ּו ƒֲחס  ˙ ַ‚ּלו… ל¿

ן  ƒמ ך¿  ָׁ̆ מ¿ ƒנ  ‰ ז∆ ַ‚ם  ו¿ ָך?  מו… ָכּ ם  ≈‰ ם  ּ‚ַ ּו  ׂ̆ ַיֲע ‡ּוַלי  ָ‡ָי‰:  ר¿

חּו  ב¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ּ ƒנ ׁ∆̆ ים  ƒל „ו… ּ ¿‚  ‰ ָמּ 77ַכּ ינּו  ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ‰ּו˙.  ב¿ ּ‚ַ‰ַ

ם  י‰∆ ר≈ ַחב¿ ו¿ ם  י‰∆ י„≈ ƒמ ל¿ ַּ̇ י  נ≈ פ¿ ƒל  ‡ ָלּ ∆‡ ּו  ׂ̆ ָע ל…‡   - (סוכ‰ כח, ‡) 

ָו‰  ¿̂ ƒמ ‰ ‡י ז∆ ם, ַוַ„ּ י‰∆ ׂ ≈̆ ַמֲע י˜ּו ב¿ּ ƒַיֲחז ם ו¿ י‰∆ כּו ַ‡ֲחר≈ ׁ¿̆ ָמּ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ

ל…‡  ּלּו  ≈‡ י  נ≈ פ¿ ּƒב ּלּו  ƒַוֲ‡פ ים,  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ם  78ָל‰∆ ב  ַחב≈ּ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ

 ,"‰ ׂ ∆̆ י עו… ƒנ‡ֲ ‰ ַע" ‡ו… "ז∆ ≈„ י יו… ƒנ‡ֲ ‰ רו… "ז∆ ָ‡מ¿ ּבו… ב¿ּ ƒל ‰ ב¿ּ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒי

ם. ˙ ָל‰∆ ַ‚ּלו… ˙ ָ‡סּור ל¿ מ∆ ¡‡ ָלם ב∆ּ י ָ‰עו… נ≈ פ¿ ƒָבל ל‡ֲ

 

ַמ„  ל¿ ƒ̇ ו¿ יכּו˙  ƒר‡ֲ ַבּ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ֲעמ…„  ַ̇ ו¿ ֲעָנָו‰  ַבּ ך¿  ל≈ ּ≈̇ ם  ƒ‡ ם ּ‚ַ
 ‰ ָּ̇ ַע ָך:  ל¿ י…‡ַמר  ו¿  ˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ָך  ּ¿̇ ַפ י¿ יעּו˙,  ƒב ¿̃ ּƒב  

יָך  ָרכ∆ ּ ֲעבּור „¿ „ּוָך ַבּ יַכב¿ּ ƒבּוָך ו ּׁ¿̆ ַח י-ָ‡ָ„ם י¿ נ≈ ָך ב¿ּ ¿̇ ים ‡ו… ƒ‡ ָ‰רו…

ם  י‰∆ ינ≈ ע≈ ּוב ב¿ּ ׁ̆ ‰ ָח ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ,‰ ז∆ ל ָבּ „ו… ַוח ָ‚ּ ׁ̆ ר∆ י≈ ים, ו¿ ƒב ַ‰ּטו…

 ‰ ׂ ∆̆ ָך ַמֲע ¿̇ ו… ׂ̆ ֲע י ַבּ ּƒל, כ ב∆ ∆‰ ‰ ל ז∆ ָך. ָכּ ּ¿̇ ַכח¿ ˙ו… ָך ו¿ לּו מּוָסר¿ ב¿ּ ַ̃ י¿
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יו
ב' 

ע 
בו

ש

רצונו של אותו אדם. וב׳עץ יוסף׳ (שם) ביאר, משום שדבריו יוצאים מן הלב, ובודאי יכנסו אף הם אל לב השומעים.
כ„. ויע˘‰ כל ‰טובו˙ ב‚לוי ובס˙ר. והמעשים הטובים שראוי להסתיר אותם, הם רק אלו שאפשר לעשותם בשלימות מהחל ועד כלה גם מבלי שבני אדם ידעו מהם. אבל אותן המצוות שאינו יכול לקיימם בינו לבין עצמו, כגון להתפלל בציבור, ולצוות לבני אדם לעשות טוב ולהזהיר אותם מעשות רע, 
וללמוד תורה (ברבים, באופן שמשפיע בזה על אחרים, וכ״ש ללמד תורה ברבים) ולעשות חסד, מצוות אלו אין כל הצדקה להזניח ולנטוש מחשש שיכבדוהו עליהן, אלא יקיימם לשם שמים, ואף אם ישבחו אותו עליהן, אין זה יגרע את שכרו, מפני שאינו מתכוון לזה בשעת עשייתן. (חובת הלבבות, שער יחוד 

המעשה פ״ה).   
כ‰. וז‡˙ ‰‚‡ו‰ ‡ינ‰ מז˜˙ לענו‰ וכו'. כתב החובת הלבבות (שער הכניעה פ״ט): והחלק המשובח הוא, כשגאות האדם על חכמתו ועל מעשיו הטובים נובעת ממה שהוא יודע להעריך את גודל החסד שהבורא עשה אתו בזה שנתן לו את היתרונות הללו, וממה שהוא שמח בהן, וגאותו גורמת לו להוסיף 
ולהתאמץ עוד יותר בלימודו ובמעשיו הטובים, ולהתנהג בהכנעה עם מקורביו, ולשמוח בחבריו, ולחוס על כבודם ולחפות על סכלותם, ולדבר בשבחם, ולאהוב אותם, ולדון אותם לכף זכות, ולהזהר בכבודם. והיא גורמת לו שמעשיו הטובים מעטים בעיניו, ושהוא טורח תמיד להרבות עליהם, ושלבו נשבר 

בקרבו על שהוא מדי חלש להשיג מהם כאוות נפשו, ושהוא משפיל את עצמו לפני מי שהוא מקוה שבעזרתו יוכל להוסיף עליהם, ושהוא מודה לאלהים על היתרונות שנתן לו, ומשבח אותו על שעזר לו לקנות את המעלות הטהורות.
גאוה כזאת אינה עומדת בסתירה עם ההכנעה, והיא לא מרחיקה אותה, אלא אדרבה מסייעת לה ומוסיפה עליה. 

כו. לעזוב ‰טוב מפני ‰˘פל˙ו לפני‰ם. שנינו במסכת אבות (ה, כ): ״יהודה בן תימא אומר, הוי עז כנמר... לעשות רצון אביך שבשמים״. כתב הטור (או״ח סי׳ א): ״והתחיל בעז כנמר, לפי שהוא כלל גדול בעבודת הבורא יתברך, לפי שפעמים אדם חפץ לעשות מצוה ונמנע מלעשותה מפני בני אדם שמלעיגים 
עליו, ועל כן הזהיר שתעיז פניך כנגד המלעיגים, ואל תמנע מלעשות המצוה... שפעמים אדם מתבייש מפני האדם יותר ממה שיתבייש מפני הבורא יתברך, על כן הזהיר שתעיז מצחך כנגד המלעיגים ולא תבוש. עכ״ד.  

כז. ‡בל בענין מ˘‡ ומ˙ן יכנע לפני‰ם. מקור הדברים הוא במסכת ברכות (ז:): אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי: מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה וכו׳. והאמר רבי יצחק אם ראית רשע שהשעה משחקת לו אל תתגרה בו, שנאמר (תהלים י, ה): ״יחילו (יצליחו) דרכיו בכל עת״, ולא עוד אלא 
שזוכה בדין... ולא עוד אלא שרואה בצריו... לא קשיא, הא במילי דידיה הא במילי דשמיא. והיינו שבדבר ששייך לו ולממונו צריך להכנע מפניו. וכתב המהרש״א, ש״השעה״ משחקת לו דייקא, כי בודאי אינו אלא לפי שעה מחמת המזל שגורם, אבל כשתעבור השעה – ״כחציר מהרה ימלו״, ״ועוד מעט ואין רשע״ 

וכו׳.
כח. וזו‰י מˆו‰ ‚„ול‰. במסכת בבא-מציעא (ל(: מביאה הגמרא על הפסוק (שמות יח כ) ״והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון״... ׳אשר יעשון׳ זו לפנים משורת הדין [שיש מצוה לנהוג לפנים משורת הדין]... דאמר רבי יוחנן, לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה, ולא 

עבדו (עשו) לפנים משורת הדין.    
כט. לפני ˘בר ‚‡ון. פירש הגר״א: כשבא שבר לאדם, הרי זה מן הסתם שהיה לו תחילה גבהות הלב, ולכן בא עליו השבר, כשהקדוש ברוך הוא רוצה לנקום באדם כדי שיתקדש שמו יתברך בעולם - מגביהו תחילה ואחר כך משפילו, כי על ידי זה תהיה נקמתו גדולה שבעתיים, כמו בהמן שהגביהו תחילה 
למשנה למלך כדי שיתלוהו בגבהותו, ונפילתו היתה בפירסום רב, ואם הוא שר וחשוב בלא זה, אז ה׳ נותן בלבו גאוה ואחר כך משפילו, כי אז נקמתו גדולה כי הרגיש עצמו שהיה באיגרא רמה – ועכשיו בבירא עמיקתא. וכן פירשו כל המפרשים על הפסוק (תהלים קב, יא) ״כי נשאתני ותשליכני״, שהגבהת 

אותי תחילה ואח״כ השלכתני שאז המכה, הצער, החרפה והבושה גדולים יותר.
ל. ‡ינו ניˆול מחט‡ ועוון. כתב רבינו יונה (בשערי תשובה א, כז): הגאוה מסבבת כמה עבירות, ומגברת יצר לב האדם עליו, שנאמר: ״ורם לבבך ושכחת את ה׳ אלקיך״ [הרי הגאוה סיבה כללית לכל העבירות, כי על-ידי הגאוה בא לשכחת ה׳ וממילא חוטא]...ובעל הגאוה נמסר ביד יצרו, כי אין עזר השם עמו 

אחרי אשר הוא תועבת ה׳. עכ״ד.
בשערי קדושה כתב: הגאוה היא שורש להרבה עבירות אם בין אדם למקום, ואם בין אדם לחבירו.

בשבט מוסר (ב׳) כתב: הגאוה שורש לכל העבירות שבעולם, ולכן חזק עצמך שלא להתפתות בקול יצרך להתגאות, ובנצחך אותו בזה – תוכל לנצחו בכל! כיון שנעקר השורש – הענפים נופלים מאליהם.
ל‡. ˘ב‡ מטפ‰ סרוח‰. בהיות האדם מסתכל בפחיתות חומרו, וגריעות תחילת יצירתו, אין לו טעם להתנשא כלל, אלא ליבוש ולהכלם. משל למה הדבר דומה: רועה חזירים שהגיע ועלה לשלטון, הרי כל עת אשר יזכור ימיו הראשונים – אי אפשר לו להתגאות (מסילת ישרים כג). 

יתבונן, שהתהוות האדם ויצירתו...ואחר כך הוא ניזון...במשך שהותו בבטן אמו, ורק אחר כך יוצא לעולם חלוש וכחוש בגופו ואבריו (חובת הלבבות כניעה ה). 
לב. וי˘וב לעפר ורימ‰. ויתבונן מצורתו שתהיה לו כשינוח בקבר: אור פניו יחלוף, מראהו ישחר, בשרו יהפך לתולעים עיפוש וליחה, ולא ישאר בו כל סימן מיופי גופו. ריחו יבאיש (יסריח) מאד, כאילו לא רחץ וסך בשרו מעודו, וכאילו לא היה לו ריח טוב מעולם. בחשבו כן - יכניע וינמיך את עצמו, ולא 

יתגאה ויתנשא. (חובת הלבבות שם). 
ל‚. וי˙ן „ין וח˘בון וכו'. יצייר בלבו, רגע הכנסו לפני בית דין הגדול של צבא מעלה, בעת שיראה עצמו לפני מלך מלכי המלכים הקדוש והטהור בתכלית הקדושה והטהרה, בסוד (מלאכים -) קדושים משרתי גבורה, גבורי כח עושי דברו, אשר אין בהם כל מום. והוא עומד לפניהם, גרוע פחות ונבזה מצד 
עצמו, טמא ומגואל (נתעב) מצד מעשיו, הירים ראש?  היהיה לו פתחון פה? וכי ישאלוהו: איה ואיפוא פיך? איה גאונך וכבודך אשר נשאת בעולמך? מה יענה ומה ישיב על תוכחתו? הנה ודאי שאילו רגע אחד יצייר האדם בשכלו האמת הזה בציור אמיתי וחזק (דימוי נכון בצורה בהירה ומשכנעת) – פרוח 

תפרח ממנו הגאוה, ולא תשוב אליו עוד!!! (מסילת ישרים כג).   
ל„. וישב למטה מן הכל. הגה״ק רבי אלחנן וסרמן זצ״ל הי״ד היה רגיל לישב בסוף ביהמ״ד בכל מקום שהגיע. פעם שאל את החפץ חיים זצוק״ל האם אין חשש שיתהלל בעצמו ״מי כמוני עניו״? ונמצא מתגאה בליבו, ואולי עדיף אדרבה, לישב בכותל המזרח ולחשוב בליבו ״הרי איני ראוי לישב כאן ומכבדים 
אותי במה שאין בי״ וכד׳? ענה לו החפץ חיים: שנינו במשנה (כלים כה, ט) מעשה מוציא מידי מחשבה ואילו מחשבה אינה מוציאה מיד מעשה, א״כ עדיף לישב במערב, ועצם מעשה זה של ענוה יוציא מיד מחשבת גאוה שחושש אולי תתגנב בליבו, משא״כ אם יושב ב״מזרח״, עצם מעשה הגאוה יגבר על כל 

מחשבת ענוה שיחשוב ״איני ראוי״ וכד׳. 

 ‰ ּ„ָ ƒּום מ ׁ̆  ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  רּוך¿ ‰ּו‡, ו¿ ‡ ָבּ ר≈ ּום ָ‡ָ„ם זּוַל˙ ַ‰ּבו… ׁ̆ ַ„ע  ל…‡ י≈ „, ו¿ ַיח≈ ¿̇ ּƒ̇ ָמ‰ - 81 ּום ָחכ¿ ׁ̆ מ…„  ל¿ ƒל ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ׁ∆̆ ר, ּוכ¿ ָ̂ ָ̃ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ּƒ̇ ָך.  ב¿ּ ƒל ב¿ּ

ן  ƒיר מ ƒ‰ ז¿ ַּ̇ ל…‡  ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ ּ¿̇ ל…‡  ָך, 83ו¿ ָכר¿ ׂ ¿̆ י„  ƒס פ¿ ַ̇ ם ו¿ ׁ≈̆ ָך  ‡ ל¿ ≈̂ ל…‡ י≈ ׁ∆̆ י  ≈„ ָ„‰, כ¿ּ ‰ ָ‰ֲעבו… ׂ ≈̆ ַמֲע לּו˙ ב¿ּ ¿̂ ˙ ָ‰ַע ‡ו… ַ‰ר¿ ָב‰, 82ַ‡ך¿ ל¿ טו…

 ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ּƒ̇ 84  ‡ ָלּ ∆‡ י˙,  ƒ̂ י ƒ̂ ו¿ זּוָז‰  ּומ¿ ין  ּ ƒל ƒפ ּ¿̇ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ ‡ו… ל…‡  ו¿ ם  ƒַמי ָׁ̆ -‡ ר≈ י¿ יַמן  ƒס  ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  ו¿ ָך,  ¿̇ זּוָל  ׁ̆ י ƒ‡ ל¿ ָך  ¿̇ ָמ ָחכ¿ יַע  ƒ„ ו… ּ̇ ל…‡  ו¿ ָ‰ָרע, 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  „ כ…ּ ל¿ ƒל ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  נ≈ י¿ נ¿ ƒע מ≈  ‰ ז∆ ל  ָכּ  .˜ חו… ׂ ּ¿̆ ‰ַ ר…ב  ּוב¿ ָו‰  ¿„ ח∆ ּוב¿  ‰ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒמ ב¿ּ ַמֲ‡ָכל  ב¿ּ ם  ∆‰ ָמּ ƒע ע…ָרב  מ¿  ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ו¿ ם,  י‰∆ כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ך¿  ל≈ ≈̇ ו¿ ָ‰ָ‚ם  נ¿ ƒמ ב¿ּ

ָל‰.  „ו… ּ ¿‚ ׁ̆ ≈‡ ‰ ל¿ ַטָנּ ¿̃  ׁ̆ ≈‡ ַח מ≈ ר≈ בו… ‰ ל¿ מ∆ „ו… , 87ו¿ ָכרו… ׂ ּ¿̆ ƒר מ ≈̇ ים יו… ƒף ֲ‡ָלפ ל∆ י„ ‡∆ ƒס ָו‰, 86ַמפ¿ ¿̂ ƒם מ ׁ≈̆ ‰ 85ל¿ ָין ז∆ נ¿ ƒע ‰ ׂ ∆̆ ָ‰עו… , ו¿ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒר ב¿ּ

„ּו‰ּו ַעל  ַכב¿ּ ם י¿ ƒ‡ ר, ו¿ ∆̇ לּוי ּוַבס≈ּ ּ‚ָ ˙ ַבּ בו… ל ַ‰ּטו… ‰ ָכּ ׂ ∆̆ ַיֲע ָ‰ָרע, (כ„)ו¿ יר מ≈ ƒ‰ ַיז¿ ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ י ƒיכּו˙, ו ƒר‡ֲ ָנ‰ ַבּ ַכָוּ ל ב¿ּ ל≈ּ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ר ‰ּו‡: ל¿ ָׁ̆ ַ‡ך¿ ַ‰ָיּ

ָך  מ¿ ¿̂ ַע ין ב¿ּ ƒח ב¿ ַּ̇ ב,  ‰ ַ‰ּטו… ׂ ∆̆ ‰ ַמֲע ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ˙ ע≈ ן 89ב¿ּ ‰. ָלכ≈ ׂ ∆̆ ֲע ַע˙ ַ‰ַמּ ׁ¿̆ ּƒב ‰ ן ָלז∆ ּ ו≈ ּƒל…‡ כ ׁ∆̆ י  ַבח, ַ‡ֲחר≈ ּׁ∆̆ י˜ לו… ַבּ ּ ƒין ַמז חּו‰ּו - 88‡≈ ב¿ּ ַׁ̆ י ƒו ‰ ז∆

 ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ‰ ׂ ∆̆ ֲע ‰ ַ‰ַמּ ם ז∆ ƒ‡ ין ƒח ב¿ ַּ̇ ַ‚ם  ם. ו¿ ל≈ ָׁ̆ ינו…  ים - 91‡≈ ƒר ֲ‡ח≈ ם מ≈ ƒ‡ ם, ֲ‡ָבל ל≈ ָׁ̆ ל - ‰ּו‡  ≈‡‰ָ ר מ≈ ׁ∆̆ מּול, 90ֲ‡ ּ¿‚‰ַ ‰ ו∆ּ ַ̃ ‰ מ¿ ָּ̇ י ַ‡ ּƒמ ƒמ

ם. ל≈ ָׁ̆ ָך  ׂ ¿̆ ‰, ָ‡ז ַמַע ָך ז∆ ר ל¿ ר≈ ָבּ ¿̇ ƒם י ƒ‡ ים, ו¿ ּƒַרב ‰ ָבּ ׂ ∆̆ ‰ עו… ָּ̇ ר ַ‡ ׁ∆̆ ָין ֲ‡ נ¿ ƒע‰ָ ‰ ז∆ ים 93ב¿ּ ƒי ֲחָ„ר ר≈ ַח„¿ חּו„ ב¿ּ ƒי ‰ 92ב¿ּ ׂ ∆̆ ָ̇ עו… י ƒם ָ‰י ƒ‡ ,ָלם י ָ‰עו… נ≈ פ¿ ƒל

 ‡ ‰ ָבּ ּ„ָ ƒָכל מ ‰ ּוב¿ ׂ ∆̆ ָכל ַמֲע ָבר ּוב¿ ָכל ָ„ּ י ב¿ּ ּƒכ , ר ּבו… ָזּ‰≈ ƒ‰ ב ל¿ ‰ּו‡ ַחָיּ ּׁ∆̆ „ ַמ‰  ∆‚ ם 95נ∆ ַ‰ָיּ ‰ מ≈ ָפּ ƒם ט ƒ‡ י ּƒינו… כ ר ָ‰ָרע ‡≈ ∆̂ „ י≈ ∆‚ נּו 94נ∆ ר¿ ַפּ ּƒס ּׁ∆̆ ל ַמ‰  ָכּ
96" , כו… ו… ּ̇ ƒּו מ‰ ≈̃ ּ ַסל¿ ר ל¿ יַמ‰≈ ƒין, ו ƒָחָכם ָיב ∆‰ ָרָכיו. ו¿ ּ ¿„ ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇ ל…‡ ָיַ„ע  ׁ∆̆ י  ƒמ ר ל¿ ∆̂ ּ ַין ַ‰י≈ נ¿ ƒיַע ע ƒ„ ‰ו… ח ל¿ ַ̇ נּו פ∆ּ ח¿ ַ̇ ל, ּוָפ ≈̃ ל¿ ַ̃ ˙ ּול¿ ח≈ ַׁ̆ ר ל¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

ı" (‡יוב יז, ט). יף ‡…מ∆ ם י…ס∆ ƒר ָיַ„י‰ָ ּוט√

 

 ‰‡ָ„ָ ‰ו… יף  ƒס יו… ו¿ כז).  (ירמי‰ ט,  י"  ƒ̇ ‡ו… ָי„…ַע  ו¿ ל  כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ל  ּ ַ‰ל≈ ¿̇ ּƒמ‰ַ ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ƒי ז…‡˙  ב¿ּ ם  ƒ‡ י  ּƒכ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ַח˙  ַבּ ֻׁ̆ מ¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿ ַמֲעַל˙  ב¿ּ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ97

ל…‡ 99 , ו¿ ׁ̆ ָר ¿„ ּƒי˙-ַ‰מ י ב≈ּ ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒי מ ƒ̃ ל¿ ָּ̇ ח∆ ַ̇ ָנּ ׁ∆̆ יָך,  ָפנ∆ י ל¿ ƒנ‡ֲ ‰ ∆„ ַמר: מו… ‰ לו… ָלּ ƒפ ¿̇ ּƒב ˙ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒל ּומ כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ָע‰ ו¿ ּ ַ‚ם „≈ רּוך¿ ‰ּו‡, 98ו¿ ‡ ָבּ ר≈ ַלּבו…

י  ּƒי ‰'" („ברי-‰ימים-ב יז, ו). כ כ≈ ַ„ר¿ ּבו… ב¿ּ ƒל ‰ּ ַבּ ¿‚ ּ ƒַמר: "100ַוי ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ נּו. ו¿ ָרל≈ ים ּ‚ו… ƒע נּו ּוַמ‰ ָנּ ≈̃ ל¿ ב ח∆ ינּו ַמ‰ ּטו… ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ : מו… ˙. ּוכ¿ ָרנו… ¿̃ י  ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒמ

ם,  ∆‰ ‡ ָי„ו… מ≈ ָ̂ מ¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ י ַבּ ל…‡ י…‡ַמר ַ„ּ , ו¿ ן לו… מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ י˜ לו… ַבּ ּƒפ ל…‡ ַיס¿ ׁ∆̆ 102 ,‡ ָלם ַ‰ָבּ י ָ‰עו… נ≈ י¿ נ¿ ƒע ב ב¿ּ ַבּ‰-ל≈ ר-רּוַח ּו‚¿ ַ̃ ‰ ָ‡ָ„ם 101י¿ י∆ ¿‰ ƒי

רּוך¿ ‰ּו‡.  ‡ ָבּ ר≈ ַ„˙ ַ‰ּבו… ֲעבו… ר מ≈ ּ ≈̂ ַ̃ מ¿ּ ׁ∆̆ מו…  ו… 105כ¿ּ ׁ̆ ַנפ¿ ם ב¿ּ ַרע≈ ¿̇ ƒי י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ָל‰  ַמע¿ ו… ל¿ ׁ̆ ּ‰ ַנפ¿ ַבּ ¿‚ ƒ̇ ‰ּו, 104ו¿ ׂ ≈̆ ל ַמֲע יָניו ָכּ ע≈ ַעט ב¿ּ מ¿ ƒי ‡ ָלּ ∆‡103

ָ„ם. בו… ָלחּוס ַעל כ¿ּ ָריו ו¿ „ ֲחב≈ בו… כ¿ ּƒמ…ַח ב ׂ ¿̆ ƒל ˙, ו¿ בו… ˙ ַ‰ּטו… ֲעלו… ַמּ מ…ַח ַבּ ׂ ¿̆ ƒלו… ל ˙ מ∆ ר∆ ‚ו… , ו¿ ו… ּ̇ ע¿ ַסַיּ ˙ ָלֲעָנָו‰, ַ‡ך¿ מ¿ ∆̃ ּ יָנּ‰ ַמז∆ ֲ‡ָו‰ ‡≈ ז…‡˙ ַ‰ַ‚ּ (כ‰)ו¿

 

 , ו… ּ̇ ָכל¿ י י¿ ƒפ ָ‰ַרע כ¿ּ יר מ≈ ƒ‰ ַיז¿ ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ י ƒם, ו ַנע ָל‰∆ ָכּ ƒל…‡ י ם, ו¿ ָ̇ ים ‡ו… ƒל ַ‰כ¿ יָחם ּול¿ ƒכ ‰ו… ‡…„, ל¿ ַח˙ מ¿ ַבּ ֻׁ̆ י‡ מ¿ ƒ‰ ים ƒע ָׁ̆ „ ָ‰ר¿ ∆‚ ֲ‡ָו‰ נ∆ ּ‚ַ‰ַ ו¿

מו…  כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿ ח.  ָבּ ֻׁ̆ מ¿  ‰ ז∆ י  ֲ‰ר≈ ם  ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ל¿ ּבו…  ּ ƒל ׁ∆̆ י  ַ‡ֲחר≈  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ּוכ¿ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒמ כ¿ּ ָלם  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ב¿ּ  ‰ מ∆ ּ„ו…  ‰ּ ז∆ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ

י  נ≈ פ¿ּ ƒ106מ ב  ַ‰ּטו… (כו)ַלֲעז…ב  ים  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ָלל  כ¿ּ ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿  ,˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ָעָליו   - ָו‰  ¿̂ ƒמ  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ם  ָמ˜ו… ָכל  ּוב¿  (‚ (‡ס˙ר  ָ‰ָמן  ל¿ ַנע  כ¿ ƒנ ל…‡  ׁ∆̆ ַכי  ּ ¿„ ָמר¿

ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ָניו  ָפּ ז  ָיע≈ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ ם,  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ֲעמ…„  ַיּ ׁ∆̆  ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ים ‡≈ ƒָעמ י פ¿ּ ּƒכ ָו‰,  ¿̂ ƒַבר מ ¿„ ּƒב ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒי י  ַ̇ ָמ ָמ‰  יך¿ ָחכ¿ ƒר ָ̂  ‰ ז∆ ו¿ ם.  י‰∆ נ≈ פ¿ ƒָל˙ו… ל ָפּ ׁ¿̆ ‰ַ

 ׁ̆ י י≈ ּƒיו, כ ׂ ָ̆ ר ַמֲע ּ ַס„≈ ‰ י¿ י ז∆ ƒפ ָין, ּול¿ נ¿ ƒע‰ָ ָע‰ ו¿ ָּׁ̆ י ַ‰ ƒפ ן ל¿ נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ָחָכם ל¿ יך¿ ‰∆ ƒר ָ̂ ָכך¿  ˙. ל¿ וו… ¿̂ ƒמ ‰‡ָ ם מ≈ ָ̇ י„ ‡ו… ƒס ָו‰ ַ‡ַח˙, 107ַיפ¿ ¿̂ ƒֲעבּור מ ַבּ

ָכל  ם. ו¿ ַנע ָל‰∆ ָכּ ƒל…‡ י ם, ו¿ ּ„ָ ¿‚ ‡…„ו… ַלֲעמ…„ נ∆ מ¿ ƒּופו… 108ּוב‚ יך¿ ב¿ּ ƒר ָ̂ ָין. ו¿ נ¿ ƒּום ע ׁ̆ יָלם ב¿ּ ƒב ׁ¿̆ ּƒיַח ב ּƒל…‡ ַינ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ ׁ̆ י≈ יָלם, ו¿ ƒב ׁ¿̆ ּƒיך¿ ַלֲעז…ב ב ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ

ָל‰. „ו… ּ ָו‰ ‚¿ ¿̂ ƒּו מ‰ ז∆ ָבר, (כח)ו¿ ָכל ָ„ּ ין ב¿ּ ּ ƒ„‰ַ ˙ּוַר ּׁ̆ ƒים מ ƒנ פ¿ ƒם ל ∆‰ ָמּ ƒע ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ם ו¿ י‰∆ נ≈ פ¿ ƒַנע ל ָכּ ƒן י ָּ̇ ‡-ּוַמ ׂ ָּ̆ ַין ַמ נ¿ ƒע ָו‰, (כז)ֲ‡ָבל ב¿ּ ¿̂ ƒַבר מ ¿„ ּƒב ‰ ז∆

 

 - ‰ּ ׁ̆ ָבּ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ‰ַ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ּ‰ ַרב ּוָמˆּוי  ָלּ ׁ∆̆  ˜ ּ ז≈ ∆‰‰ַ ‡…„, ו¿ ‰ מ¿ ֻ‚ָנּ י‡ מ¿ ƒ‰ י ּƒכ ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒּוב מ ׁ̆ ָל ל ו¿ ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ‰ַ ˙ ּ„ַ ƒּבו… מ ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒּומ

ן" (מ˘לי  ‡ו… ר ָ‚ּ ב∆ ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ ƒַמר: "(כט)ל ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  לּו˙, כ¿ּ פ¿ ׁƒ̆ ר ו¿ ב∆ ׁ∆̆ ˙ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿ יָ‡‰ ‡∆ ƒב ֲ‡ָו‰ מ¿ י ַ‰ַ‚ּ ּƒכ ,„…‡ ‰ מ¿ ָנּ מ∆ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ יָכך¿  ƒפ ַעט, ל¿ מ¿

ַי˙  ָ‚ל¿ 109ּול¿ ב),   ,‰ (˘מו˙   " ‚ו… ו¿  '‰ י  ƒמ" רו…  ָ‡מ¿ ב¿ּ ע…‰  ַפר¿ ל¿ ַרע  ≈‡ ָמ‰   ָּ̇ ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿ כ‚).  (˘ם כט,  ּנּו"  יל∆ ּƒפ ׁ¿̆ ַּ̇ ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ" ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿ יח),  טז, 

ילּו  ּ ƒ̂ ƒ‰ ר ׁ∆̆ ‡ֲ ˙ י ָ‰ֲ‡ָרˆו… ל…‰≈ ָכל ‡¡ י ב¿ּ ƒַמר "מ‡ָ ׁ∆̆ יב,  ƒר ח≈ ַסנ¿ ל" (˘מו‡ל-‡ יז, י), 110ּול¿ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ˙ כו… ˙ ַמַער¿ י ‡∆ ּƒ̇ ַרפ¿ י ח≈ ƒַמר "ֲ‡נ‡ָ ׁ∆̆ י,  ּƒ̇ ׁ¿̆ ƒל ַ‰פ¿ּ

ָ„י" („ני‡ל ‚, טו),  ן י¿ ƒן מ כו… נ¿ ƒב יז¿ ׁ≈̆ י י¿ ּ ƒ„ ‰ָּל רו… "ּוַמן ‰ּו‡ ‡¡ ָ‡מ¿ ר, ב¿ּ ּ ַ̂ נ∆ בּוַכ„¿ י (י˘עי‰ לו, כ), ּונ¿ ƒ„ ָיּ ƒם מ ƒַלי ָׁ̆ רּו ˙ י¿ יל ‰' ‡∆ ּ ƒ̂ י ַי ּƒי כ ƒ„ ָיּ ƒם מ ָ̂ ˙ ַ‡ר¿ ∆‡

ָחָכם:  ָ‡ַמר ‰∆ ׁ∆̆ מו…  ן, כ¿ּ ָעוו… ‡ ו¿ ט¿ ח≈ ל מ≈ ו… ּ̂ ƒינו… נ , (ל)‡≈ ‰ זו… ּ„ָ ƒמ ‰ּו‡ ב¿ּ ׁ∆̆ י  ƒן. ּומ לו… ָ̃ ם ָ‰ָי‰ ּבּוז ו¿ ָ̇ י ƒֲחר‡ַ ם, ו¿ י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ רּו כ¿ּ ר ָ‡מ¿ ׁ∆̆ ן, ֲ‡ ‰ ָל‰∆ מ∆ ַ‰ּ„ו… ו¿

ן" (מ˘לי כ‡, כ„). ַר˙ ָז„ו… ב¿ ע∆ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ , עו… מו… ׁ¿̆  ı יר ל≈ ƒ‰111ָי „ "ז≈

 

 ‰ ָ‡ָ‚‰? ז∆ ּנּו ַ‰„¿ מ∆ּ ƒמ „ ר≈ ָפּ ּƒ̇ ר ל…‡  ׁ∆̆ י ‰ּו‡ ֲ‡ ƒָח„ ָ‡ַמר: מ ים. ָחָכם ‡∆ ƒי ֲחָכמ ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ַמע ׁ¿̆ ֲ‡ָו‰,  ר ַעל ַ‰ַ‚ּ ַ„ב≈ּ ‰ ל¿ ָנּ ינּו ַע„ ‰≈ ָבר≈ ּ יַע „¿ ּ ƒ‚ ƒ‰ ׁ∆̆ יָון  כ≈ ו¿

 .‰ ט∆ ו… ׁ̆ י-ָ‡ָ„ם ל¿ נ≈ ˙ו… ב¿ּ ין ‡ו… ƒ̃ י ƒַע˙, ַמֲחז ר] ַ„ּ ˙ [ַבּ ַ̃ ז¿ ח∆ מו… 113ב¿ּ ¿̂ י˜ ַע ƒֲחז ַמּ ׁ∆̆ י  ƒרּו: מ ָ‡מ¿ ‰. ו¿ ָנּ מ∆ּ ƒָל‰ מ ַמע¿ י‡ ל¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ˙ ַמֲעָל‰  ׁ̆ ַלֲעלו… ּ ≈̃ ַב ‰ַ112מ¿

ָ‡ַמר  ָעָליו. ו¿ ˙ מ≈ טו… ˙ נו… ו… ׁ̆ ָפ ּ ַ‰נ¿ ˙, ו¿ ּיו… ƒר ַ‡˙ ַ‰ב¿ּ נ¿ ׂ ƒ̆ ‰ ָעָליו  י∆ ¿‰ ּƒ̇ ים,  ƒים ָרע ƒּבו… ַמֲעָלל ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒים. ּומ ƒים ָרע ƒָו‰ - ַמֲעָלל‡ֲ רּו: 114ָסמּוך¿ ַלַ‚ּ ָ‡מ¿ ו¿

ך¿  ל∆ ‰ ַ‰מ∆ּ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆  ׁ̆ פ∆ נ∆ּ יבּו˙ ַבּ ׁƒ̆ ין ‰ַ116ֲח ≈‡ :„ ָ‡ַמר עו… . ו¿ ׁ̆ פ∆ ר ַ‰נ∆ּ ˙ ‡ו… ּ„ו… ּƒימּו˙ ַ‰מ ƒע ך¿ נ¿ ר ַ‰ּ‚ּוף, ָכּ ּוָר‰ ‡ו… ּ̂ ימּו˙ ַ‰ ƒע ר נ¿ ׁ∆̆ ‡ֲ ָח„: 115ַכּ ָחָכם ‡∆

ָל‰  ַמע¿ ˙ זו… ל¿ ‡ו… ס¿ ּƒָפָניו ָ‰יּו כ , 117ּול¿ כּו˙ו… ‡ ַמל¿ ס≈ּ ּƒב ַעל כ ׁ≈̆ ָח„ יו… ך¿ ‡∆ ל∆ ָ‰ָי‰ מ∆ ׁ∆̆ ָ‡ַמר,  ‰. ו¿ ל ז∆ ∆‡ ‰ ים ז∆ ƒר י-ָ‡ָ„ם ֲ‡ח≈ נ≈ ן ב¿ּ כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ‰, ָכּ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ

ַעי.  ר≈ ַעל ל¿ ַמּ ƒי מ ƒיַבנ ׁƒ̆ י ‰ו… ּƒ̇ ח¿ ַפּ ׁ¿̆ ƒחּוס מ ƒל י ∆„ ן: ‚…ּ יו… ל¿ יב ָ‰ע∆ ׁƒ̆ ≈‰ י? ו¿ ƒ̇ ּו ׁ̆ ל…‡ ר¿ ּ‰ ב¿ּ ז∆ ƒָל‰ מ ַמע¿ ‰ ל¿ ם ז∆ ּ∆̇ ב¿ ַׁ̆ יך¿ י¿ ≈‡ : ך¿ ל∆ ם ַ‰מ∆ּ ָ‡ַמר ָל‰∆ . ו¿ ּזו… ƒמ

ָל‰ּו  ע¡ ∆‰ ם. ו¿ י‰∆ ּ≈̇ ח¿ ַּ̇ י  ƒיַבנ ׁƒ̆ י ‰ו… ּƒב ƒּו˙ ל‡ ַ„כ¿ י ו¿ ׁƒ̆ לּו˙ ַנפ¿ פ¿ ׁƒ̆ י:  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ‰ַ ָעָנ‰  י. ו¿ ƒ̇ ָמ י ר…ב ָחכ¿ נ≈ פ¿ּ ƒי מ ַּ̇ ח¿ ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ י ַעל  ƒ̇ י ƒי: ָעל ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ ָ‡ַמר  ו¿

יב" (מ˘לי כ‰, ז).  ƒ„י ָנ נ≈ פ¿ ƒָך ל יל¿ ּƒפ ׁ¿̆ ‰ַ ‰ מ≈ ָנּ ≈‰ ‰ ָך ֲעל≈ ב ֲ‡ָמר ל¿ י טו… ּƒַמר: "119כ ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ . ו¿ לו… ּ ¿„ ƒ‚ ך¿ 118ו¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ

ָעָפר  ּוב ל¿ ׁ̆ ָי רּוָח‰, (לב)ו¿ ‰ ס¿ ָפּ ּƒט ƒמ ‡ ָבּ ׁ∆̆ , (ל‡) ּבו… ƒל ˙ ים ‡∆ ƒיל ƒ‰ ב¿ ים ַ‰ַמּ ƒָבר ּ ב „¿ יך¿ ַלֲח˘…ׁ ƒר ָ̂ ˙ ָעָליו,  ר∆ ב∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒָו‰ מ‡ֲ ּ‚ַ‰ַ ˙ ּ„ַ ּƒמ ׁ∆̆ ‰ ָ‡ָ„ם  ∆‡ רו… ׁ∆̆  ˙ ע≈ ב¿ּ

חּו  כ¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒָלם, נ ן ָ‰עו… ƒרּו מ ָעב¿ ‡ּו ו¿ ּ‚ָ ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ ּ ≈‚ ‰ ָמּ ב ַכּ ַיֲח˘…ׁ -‰ּו‡, ו¿ רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ים ַ‰ ƒָלכ י ַ‰מ¿ּ כ≈ ך¿ ַמל¿ ל∆ י מ∆ נ≈ פ¿ ƒן ל ּבו… ׁ¿̆ ח∆ ין ו¿ ּ ƒ„ ן ּ≈̇ ƒי ‰, (ל‚)ו¿ ָמּ ƒר ו¿

ם. ָ̇ ֲ‡ָו ם ַ‚ּ יָל‰ ָל‰∆ ƒע ָלם, ּוַמ‰ ‰ו… עו… ל…‡ ָ‰יּו מ≈ ָ‰יּו כ¿ּ ו¿

 

 ‡ ָלּ ַב„, ‡∆ ָב‰ ל¿ ָׁ̆ ַמח¿ ‰ 120ב¿ּ ˙ ז∆ ו… ׂ̆ ל ָוכ…ל, ל…‡ יּוַכל ַלֲע כ…ּ ƒּבו… מ ּ ƒל ƒּו˙ מ‡ ‰ ַלֲע˜…ר ַ‰‚≈ּ ∆̂ ˙: ָ‰רו… ˙ ָרעו… ּ„ו… ƒר מ‡ָ ּׁ¿̆ ƒָו‰ ּומ‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ר ל¿ ≈„ ּ‚ָ

י  ס≈ּ י ַ‚ּ ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ ים כ¿ּ ƒנ ּ ָ̃ ֻ̇ ים ּומ¿ ƒּוב ׁ̆ ים ֲח ƒ„‚ָ ׁ̆ ב¿ּ ב…ּ ל¿ ƒיל ל ƒ‚ָי‰ ָר‰ָ ׁ∆̆ „? ָ‡ָ„ם  ַ̂ י ן. כ≈ּ ‰ ָ‰ַ‡ֲחרו… ∆̂ ָ̃ ‰ּו˙ ַע„  ב¿ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ַבּ

ָ‰‚ו…  נ¿ ƒם ָ‰ָי‰ מ ƒ‡ …ּו˙. ‡ו‡ ּבו… ַ‰‚≈ּ ּ ƒל ƒל…‡ ַיֲע˜…ר מ ‰ ז∆ י˙, ָבּ ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ּ„ָ ƒמ ם ב¿ּ ָ̇ ן ‡ו… ּ≈̃ ַ̇ י ƒים ו ƒב ים טו… ƒ„‚ָ ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒם י ƒ‡ - ‰ּ ז∆ ƒּוב מ ׁ̆ ‰ ָל ∆̂ רו… ָ‰רּוַח, ו¿

ל,  ן ַ‰כ…ּ ƒמ ‰ ַמָטּ ב ל¿ ׁ≈̆ י≈ ‰, (ל„)ו¿ ב≈ּ ן ַ‰ר¿ יו… ָזּ ƒב מו… ב¿ּ ¿̂ י‚ ַע ƒ‰ נ¿ ַיּ ׁ∆̆ ן ַע„  ּ≈̃ ַ̇ ָנ‰ ל¿ ָּ̃ ַּ̇ ין  יו - ‡≈ ׂ ָ̆ ָ‡ר ַמֲע ׁ¿̆ ּƒָבָריו ‡ו… ב ¿„ ּƒל ב ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ „ 121ּול¿ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ָמ‰ ָוַכַעס  ַעל ח≈ ‰ּו‡ ַבּ ׁ∆̆ י  ƒן מ כ≈ ּנּו. ו¿ מ∆ּ ƒב מ ַבּ‰-ַ‰ל≈ּ ֲע˜…ר ‚…ּ ַיּ ׁ∆̆ ּלּו, ַע„  ים ‡≈ ƒָבר ¿„ ּƒב ‡ ≈̂ ַכּיו… ן, ו¿ י‰∆ ׁ≈̆ ב¿ ˙ לו… ין ‡∆ ּ ƒַבז ˙ ַ‰מ¿ ָחבו… י ַ‰ס¿ּ י≈ לו… ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒי ו¿

ָ‡ז  ּנּו, ו¿ מ∆ּ ƒָו‰ מ‡ֲ ּ‚ַ‰ַ ׁ̆ ר∆ ֲע˜…ר ˘…ׁ ַיּ ׁ∆̆ ַמן ַרב ַע„  ך¿ זו… ז¿ ר∆ ∆„ ך¿ ב¿ּ ל≈ י≈ ָלל, ו¿ ׁ̆ כ¿ּ י ּ ƒ‚ ˙ו… ל…‡ ַיר¿ לּו ‡ו… ל¿ּ ƒ̃ ˙ו… ‡ו…  ּכּו ‡ו… ƒ‰ ם ƒ‡ ׁ∆̆ מו…  ¿̂ ַ‰‚ ַע נ¿ ƒי ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿

ל…‡ יּוַכל  ׁ∆̆ ‰ ַע„  ָנּ מ∆ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒי  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒמ :˙ ˙ ָ‰ָרעו… ּ„ו… ּƒָכל ַ‰מ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ ַיֲע  ‰ ז∆ ך¿  ר∆ ּ ַעל „∆ ו¿ ָיָמיו.  ל  ָכּ  ‰ּ ָבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ י,  ƒע ָ̂ מ¿ ך¿ ָ‰‡∆ ר∆ ּ ∆„ ַבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ ַיֲחז…ר 

ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ׁ∆̆ י  ƒּומ .˙ ˙ ָרעו… ּ„ו… ƒָכל מ ָמ‰ ל¿ ל≈ ׁ¿̆ פּוָ‡‰  ‰ ‰ּו‡ ר¿ ָין ז∆ נ¿ ƒע י. ו¿ ƒנ ינו… ך¿ ַ‰ב≈ּ ר∆ ּ ס ַ‰„∆ פ…ּ ¿̇ ƒי ָ‡ז ַיֲחז…ר ו¿ ַמן ַרב, ו¿ ‰ ז¿ ז∆ ַ‰‚ ָבּ נ¿ ƒי ר, ו¿ ≈̇ ˜ יו… ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ם  ׂ ָ̆ ַמר: "123ו¿ ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ . ו¿ רו… י ֲחב≈ נ≈ פ¿ ƒל ָפָניו ו¿ ך¿ ל¿ ר∆ ּ ∆„‰ַ ‰ ים ז∆ ׂ ƒ̆ ˙, ָי ר∆ ח∆ ב¿ ‰ ַ‰ֻמּ ּ„ָ ּƒמ ˜ ַבּ ל∆ ח≈ ˜ ו¿ ל∆ ָכל ח≈ רּוך¿ ‰ּו‡ 122ב¿ּ ‡ ָבּ ר≈ ˙ ַלֲעב…„ ַ‰ּבו… כ∆ ׁ∆̆ מ¿ ƒנ

ים" (˙‰ילים, נ, כ‚).  ƒ‰…ל ע ‡¡ ַׁ̆ י≈ ּנּו ב¿ּ ∆‡ , ַ‡ר¿ ך¿ ר∆ ּ ∆„



הוא מחמת גאונו. וכתב 
מוכח  שכך  שם 
בפסוקים, שלא יתלה הצלחתו (הן בממון הן ביופי הן בחכמה) בעצמו אלא 

תמיד יהא שפל ומודה לה׳ על המעלות שחננו.
את  להביא  יכול  שהעושר  לבבך. מבואר  ורם  ו‚ו'  ירביון  וˆ‡נך  וב˜רך  ב. 
האדם לגאוה ולשאר חטאים. במסכת ברכות (לב.) אומרת הגמרא, שלאחר 
חטא העגל אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, בשביל כסף 
וזהב שהשפעת להם (שנתת להם בשפע) לישראל עד שאמרו ״די״ הוא גרם 
(להם להתגאות עד) שעשו את העגל... משל לאדם אחד שהיה לו בן, הרחיצו 
וסכו והאכילו והשקהו, ותלה לו כיס (של מעות) על צוארו, והושיבו על פתח 
של זונות, מה יעשה אותו הבן שלא יחטא (וכמו כן ישראל, הקדוש ברוך הוא 
לחטא  להם  שגרם  הוא  זה,  נסיון  לידי  והביאם  טובה  רוב  להם  שהשפיע 

העגל). 
בספר ׳חכמת המצפון׳ (דברים) כתב: רואים אנו מדברי הגמרא יסוד וחידוש 
גדול, לא כמו שאנו מורגלים לראות התחלת וסיבת החטא בבחירת לבו של 
האדם הבלתי טובה אשר לפני החטא. חכמינו ז״ל ראו עיקר סיבת החטא עוד 
רחוק הרבה מהחטא, ותלו את החטא בדברים אשר נעשו עוד זמן רב לפני 
החטא, אשר לכאורה אין להם שום שייכות עוד להחטא כלל, והם דברים 
אחרים לגמרי וגם מותרים בתכלית ההיתר, ושם כבר ראו חז״ל את החטא 
כאילו כבר נגמר, ואמרו שאחר דברים כאלה החטא כבר דבר הבא בתולדה 
ומידי דממילא, כי מה יעשה הבן שלא יחטא, ובטענה זו הלא רצה משה רבינו 
לפוטרם מכל אשמה, והיה בזה מודעה על כל מעשה העגל כאילו היו אנוסים 
בחטא, מאחר ונתן להם הקדוש ברוך הוא שפע של כסף וזהב, דבר זה ממילא 

הביאם לחטא העגל. 
רואים אנו מזה הערה נוראה, ועיקר גדול בעבודת האדם שאחרי שכל הדבר 
תלוי רק בההתחלות הגורמות ומביאות להמעשה, והמוקדמים עוד זמן רב 
להזהר  האדם  עבודת  עיקר  כל  תלוי  בהם  הרי  כן  אם  המעשה,  לפני 
בההתחלות וההקדמות אשר לחטאים, וגם בהאתחלתא דאתחלתא, ואף גם 
באלה שהם דברים המותרים לגמרי כמו כסף וזהב, או רחיצה וסיכה שהם 
מותרים,  גם  שהם  וכדומה  ושתיה  אכילה  וכן  המותרים,  מהדברים  בודאי 
ומכל מקום גילו לנו חז״ל שעיקר סיבת החטא של העגל היתה בריבוי הכסף 
מה  וכן  לבנו,  האב  שעשה  המוקדמת  והשתיה  הרחיצה  כמעשה  והזהב 

ָך  ̂…‡נ¿ ו¿ ָך  ר¿ ָ̃ "(ב)ּוב¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  , רו… ¿̂ יו…

ן ו… ׁ̆ ‡ ƒַער ָ‰ר ַׁ̆

ֲ‡ָו‰ ַער ַ‰ַ‚ּ ַׁ̆

 ˙ ּ„ַ ƒמ ַעל  ר  ַ„ב≈ּ נ¿ ן  ו… ׁ̆ ‡ ƒר‰ָ ַער  ַּׁ̆ ַבּ
ן  מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ּ ƒנ ׁ∆̆ ב  ֲ‡ָו‰. ּוַמ‰ ּטו… ּ‚ַ‰ַ

ּיּוב  ƒח י  נ≈ פ¿ּ ƒמ ים,  ƒָער ּׁ¿̆ ‰ַ ָכל  ל¿  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇

ח  ַ̇ י‡ פ∆ּ ƒ‰ י ּƒכ ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒל מ ≈„ ָבּ ƒ‰ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿

ז…‡˙  ָכּ ינּו  ƒ‡ָר ל…‡  ו¿  ,˙ ַרּבו…  ˙ ָרעו… ל¿

יך¿  ƒר ָ̂ ן  ָלכ≈  .˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ב¿ּ ָרָע‰  ל¿

ל  ∆‡ יָ‚ּ‰  ƒ‰ ַ‰נ¿ ל¿ ם  ַחכ≈ּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָ‰ָ‡ָ„ם 

 ‰ּ ָ̇ ‡ו…  ˙ חו… ¿„ ƒל ו¿ ָ‰ָר‡ּוי,   ‚‰ָ נ¿ ּƒמ‰ַ

. ‡ּוָי‰ ּבו… יָנּ‰ ר¿ ≈‡ ׁ∆̆ ם  ָמ˜ו… ב¿ּ

 

ַסל  ָפּ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַע  ב≈ּ ט¿ ַ‰ַמּ י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ
‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ל  „ו… ּ‚ָ‰ַ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ  

מו…  כ¿ּ  . ָר˙ו… ˙ו… ב¿ּ יָ‰  ָעל∆ יָרנּו  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ו¿

 ˙ ח ‡∆ ַכּ ׁ¿̆ ּƒ̇ ן  ָך פ∆ּ ר ל¿ מ∆ ָּׁ̆ ƒ‰" :ַמר ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ם"  ƒַרי ¿̂ ƒמ  ı ר∆ ∆‡ מ≈ יֲ‡ָך  ƒ̂ ‰ו… ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  '‰

ח  ַכּ ׁ¿̆ ƒי  ‰ ∆‡ ּ ≈‚‰ַ י  ּƒכ(‡) יב).  ו,  („ברים 

י˘כח   ‰‡‚‰ כי   .‡
סוטה  במסכת  יוˆרו. 
(ה.): אזהרה לגסי הרוח 
רוח.  גס  יהא  [שלא 
רש״י] מנין? רב נחמן בר 
יצחק אמר מהכא, ״ורם 
(דברים  ושכחת״  לבבך 
ח, יד) וכתיב ״השמר לך 
פן תשכח את ה׳ אלהיך״ 
(שם יא). רש״י (ד״ה ורם) 
גובה  ידי  שעל  מבאר 
שכחת  לידי  בא  הלב 
זו  שכחה  ועל  הבורא, 
מוזהר  הוא  הרי 
תשכח״  פן  לך  ב״השמר 

(וכן כתב המאירי).
[סמ״ק  שפרשו  יש  אך 
משמע  וכן  כב)  (סימן 
בסמ״ג (לאוין סד) וראה 
(סוטה  שלמה  חשק 
של  שהאזהרה  שם)] 
על  אמורה  לך״  ״השמר 
ולא  עצמו,  לבבך״  ״ורם 
רק בגלל שהיא הגורמת 
שתבוא  ה׳  לשכחת 
אלא  בעקבותיה, 
עצמה  הלב  רוממות 
הם  כי  השכחה.  היא 
איסור  ענין  בארו 
לא  שאדם  הגאוה, 

יתגאה כשהקדוש ברוך הוא משפיע לו טובה ויאמר שבריוח שלו ובעוצם ידו 
ועמלו עשה והרויח והגיע לכל זה. ועל ידי כך לא יחזיק טובה להקדוש ברוך 
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 .‰ ‰ ַעל ז∆ רּו ז∆ ר¿ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒל…‡ י ׁ∆̆ 3 ,˙ טו… יו… ¿„ ∆‰ ן ב¿ּ כ≈ּ ׁ∆̆ ל- , ָכּ ך¿ ל∆ מ∆ ב¿ּ

ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ  - ָח„  ∆‡‰ָ ים:  ƒ̃ ֲחָל י  נ≈ ׁ¿̆ ƒל  ˙ ∆̃ ּ ַחל∆ ¿̇ ƒמ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ
 ˙ ַמֲעלו… ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ  - י  ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ  ˜ ל∆ ַ‰ח≈ ו¿  , ‚ּופו… ב¿ּ

ים:  ƒ̃ י ֲחָל נ≈ ׁ¿̆ ׁ̆ ּבו…  ‚ּופו… י≈ ֲ‡ַו˙ ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ יו. ַ‚ּ ׂ ָ̆ ַמֲע ָמ‰ ּוב¿ ַ‰ָחכ¿

‚ּופו…  ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ י‡  ƒ‰ ז…‡˙  ו¿ ַרע.  ָח„  ∆‡‰ָ ו¿ ב,  טו… ָח„  ∆‡‰ָ

ל ַעל  ׁ…˘ מ¿ ּƒ̇ ב ָ‰ָ‡ָ„ם, 4ָ‡ז  ל≈ ֲ‡ָו‰ ב¿ּ ר ַ‰ַ‚ּ ב≈ּ ּ‚ַ ¿̇ ּƒ̇ ׁ∆̆  ˙ ע≈ ָ‰ָרָע‰: ב¿ּ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ נו… - כ¿ּ רו… ¿‚ ƒו… ּוב ׁ̆ ר…‡ . ב¿ּ לו… ף ַר‚¿ „ו… ַע„ ַכּ √̃ ¿„ ָּ̃ ƒם מ„ָ‡ָ‰ָ

ן" (י˘עי‰ ‚,  רו… ּ‚ָ  ˙ טּויו… ָנ‰ נ¿ ַלכ¿ ּ≈̇ ַו ן  ּיו… ƒ̂  ˙ נו… ‰ּו ב¿ּ י ָ‚ב¿ ּƒ5ַיַען כ"

ַי„  ֲ‡ָו‰ ו¿ ל ַ‚ּ ∆‚ י ר∆ ƒנ ≈‡ בו… ּ¿̇ יב: "7ַ‡ל  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ - ָליו ַר‚¿ ָיָ„יו ּוב¿ טז), 6ב¿ּ

      ,' ‚ו… ו¿ ך¿  ָלּ  ‰ ב∆ּ ר¿ ƒי ָזָ‰ב  ו¿ ף  ס∆ כ∆ (‚)ו¿ ֻין  ב¿ּ ר¿ ƒי

יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰  ˙ ∆‡  ָּ̇ ַכח¿ ָׁ̆ ו¿ ָך  ָבב∆ ל¿ ָרם  1ו¿

י  ƒ„ָי ם  ∆̂ ע… ו¿ י  ƒח כ…ּ ָך  ָבב∆ ל¿ ּƒב  ָּ̇ ָ‡ַמר¿ ו¿  ,' ‚ו… ו¿

 ˙ ∆‡ ָּ̇ ָזַכר¿ ו¿  ,‰ּ ל ַ‰ז∆ ƒַחי‰ַ ˙ י ‡∆ ƒל ‰ ׂ ָ̆ ָע

ַח  כ…ּ ָך  ל¿ ן  ≈̇ ַ‰נ…ּ ‰ּו‡  י  ּƒכ יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰

ך¿  ל∆ מ∆ ּוב¿ י‚-יח).  ח,  (˘ם  ל"  ƒָחי  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ָחיו"  ∆‡ מ≈ ָבבו…  ל¿ רּום  י  ּƒ̇ ל¿ ƒב "ל¿ ַמר:  ¡‡ נ∆

ּלּו  ƒָר‰ 2ֲ‡פ ו… ּ̇ יָר‰  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ם ƒ‡ .(ם יז, כ˘)

שהאכילו והשקהו ותלה 
לו כיס בצוארו והעמידו 
הזונות  בית  פתח  לפני 
של  עצם  בהם  אין 
מקום  ומכל  איסור, 
עיקר החטא בהם נחשב, 
יעשה  ״מה  אחר-כך  כי 
כבר  יחטא״,  שלא  הבן 
בעל  ואינו  הוא  אנוס 

בחירה כלל. 
וז‰ב ירב‰ לך.  ‚. וכסף 
לאדם  וזהב  כסף  ריבוי 
לגאות  להביאו  יכול 

שאבותינו  הסיבה  זו  החיים״:  ה״ספר  אומר  ה׳.  את  ישכח  זה  ידי  ועל  הלב 
אברהם  צז.).  בב״ק  (כמבואר  המטבעות  על  ציורים  היו מציירים  הקדושים 
אבינו עשה במטבע ציור של זקן וזקנה מצד אחד, ובחור ובתולה מצד שני, 
מה  יצחק.  לו את  הוא שנתן  ברוך  הקדוש  לו  הנס שעשה  להזכיר את  כדי 
הקשר בין כסף לנסים? כדי שכשיביט במטבע לא יגיע למצב של ״ורם לבבך 

ושכחת את ה׳ אלקיך...״, כי כסף מביא גאוה.
המטבע שעשה יהושע היה טבוע בו שור מכאן וראם מכאן, על שם הפסוק 
(דברים לג, יז): ״בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו״, שנצחונותיו במלחמות 

על כיבוש ארץ ישראל היו מהקדוש ברוך הוא ולא מכוחו ועוצם ידו.
וכן דוד הטביע על המטבע מקל ותרמיל מכאן ומגדל מכאן, להזכיר לעצמו 
כי הגיע מאחורי הצאן. ומרדכי היהודי עשה מטבע שהיה בו שק ואפר מכאן, 
את  להם  שהזכירו  ציורים  ועליהן  מטבעות  עשו  כולם  מכאן.  זהב  עטרת 
הנסים שעשה להם הקדוש ברוך הוא, כדי שלא יגיעו חס ושלום למצב של 

גאוה הבאה מחמת ריבוי הממון.

‰. כי ‡ין עזר ‰˘ם עמו 
‡חרי ‡˘ר ‰ו‡ ˙ועב˙ 
‰˘ם. הוא מדברי רבינו 
יונה בשערי תשובה (א, 
(נב:)  סוכה  במסכת  כז). 
בן  שמעון  רבי  אמר 
אדם  של  יצרו  לקיש: 
יום  בכל  עליו  מתגבר 
ומבקש להמיתו, שנאמר 
(תהלים לז): ״צופה רשע 
לצדיק ומבקש להמיתו״. 
ברוך  הקדוש  ואלמלא 
יכול  אינו   – עוזרו  הוא 
לו, שנאמר (שם): ״ה׳ לא 
ולא  בידו  יעזבנו 

ירשיענו בהשפטו״. 
רבי  המשגיח  מרן  היה 
יחזקאל לוינשטיין זצ״ל 
כבר  ומזהיר:  מזכיר 
כתב רבינו יונה ״כי בעל 
יצרו,  ביד  נמסר  הגאוה 
כי אין עזר ה׳ עמו אחרי 
״.  ה׳  תועבת  הוא  אשר 
אמרים  שני  נצרף  אם 
אלו - חרדה תאחזנו, כי במלחמת האדם עם יצרו בכל יום ויום, הרי בדרך 

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰ ׁ∆̆ מ… ַר˙  ˙ו… ב¿ּ נּו  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿

י" (וי˜ר‡ כ,  ַ‰ּ‚ו…  ˙ ֻח˜…ּ כּו 15ב¿ּ ל¿ ≈̇ ל…‡  "ו¿

כּו"  ל≈ ≈̇ ם ל…‡  י‰∆ ≈̇ ֻח˜…ּ יב: "ּוב¿ ƒ̇ ּוכ¿ כ‚), 

ן  ָך 16פ∆ּ ר ל¿ מ∆ ָּׁ̆ ƒ‰" :ַמר ¡‡ נ∆ ו¿ (˘ם יח, ‚), 

ל  ם" („ברים יב, ל) - ַ‰כ…ּ י‰∆ ׁ̆ ַ‡ֲחר≈ ≈̃ ָנּ ּƒ̇

 ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ יר,  ƒ‰ ַמז¿ ‰ּו‡  ָח„  ∆‡ ָין  נ¿ ƒע ב¿ּ

ָבָריו  ¿„ ƒּוב יו  ָׁ̆ ּבּו ַמל¿ ב¿ּ ל  ּ„ָ ֻמב¿ ל  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי

‰ּו‡  ן  כ≈ ו¿ ים,  ƒי ַ‰ּ‚ו… ן  ƒמ ָ‰ָ‚יו  נ¿ ƒמ ָכל  ּוב¿

ים"  ּƒן ָ‰ַעמ ƒם מ כ∆ ¿̇ יל ‡∆ ּ ƒ„ ר: "ָוַ‡ב¿ מ≈ ‡ו…

(וי˜ר‡ כ, כו).

י  ינ≈ ע≈ ים ב¿ּ ƒָעב…̇ ם מ¿ ֲ‡ָו‰ ‰≈ י - ַ‰ַ‚ּ ֲעל≈ ַבּ
ֲעַב˙ ‰'  ו… ּ̇ ַמר: "17 ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ם,  ּׁ≈̆ ‰ַ

‰ּו‡  ו¿  ,(‰ טז,  (מ˘לי  ב"  ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ

ם  ּׁ≈̆ ר ַ‰ ז∆ ין ע≈ י ‡≈ ּƒכ(‰) , רו… ¿̂ ƒַי„ י ָסר ב¿ּ מ¿ ƒנ

יב).  לו,  (˙‰ילים  י"  ƒנ ≈„ ƒנ ּ¿̇ ַ‡ל  ים  ƒע ָׁ̆ ר¿

י  ּƒַרב  ˙ ַבּ  ‰ ָׁ̆ נ¿ ע∆ נ∆ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ ל  ∆‚ ר∆ ַעל  ו¿

יָ‰  ָעל∆ ַזר  ¿‚ ּ ƒנ ׁ∆̆ ן,  יו… ַר„¿ ּ¿̇ ן  ב∆ּ יָנ‡  ƒֲחנ

ַעם  ַפּ י  ּƒכ  .˙ נו… זו… ל  ׁ∆̆  ‰ ָבּ ֻ̃ ב¿ּ ב  ׁ≈̆ י ל≈

י,  ƒמ רו… י  ל≈ „ו… ּ ¿‚8 י  נ≈ פ¿ ƒל ָכ‰  ָ‰ל¿ ַ‡ַח˙ 

 ‰ ָנ‡∆  ‰ ָמּ "ַכּ רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ ָע‰  מ¿ ָׁ̆ ו¿

ָ‡ז  10ו¿  "! זו… יָב‰  ƒ9ר ל  ׁ∆̆ יָ‰  ∆̇ יעו… ƒס פ¿ּ

ם -  ƒיַני ע≈ ר (ע"ז יח, ‡). ָבּ ≈̇ ‰ יו… ָ̃ ּ ¿„ ¿̃ ּ ƒ„(„)

ַמע  ׁ¿̆ ƒם - ל…‡ י ƒַני ָ‡ז¿ ˙" (מ˘לי ו, יז). ָבּ ם ָרמו… ƒיַני יב: "11ע≈ ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ים  ּ ƒי ƒל ֲענ ∆̂ „ו… ‡≈ ָעמ¿ יַח ַ‡ּפו… - ב¿ּ ר≈ ים. ב¿ּ ƒָלל ים ָ‰ֻ‡מ¿ ּ ƒי ƒי ָ‰ֲענ ר≈ ב¿ ּ ƒ„

ָבָריו  ¿„ ּƒב ַ‡ף  ו¿ יָניו.  ע≈ ב¿ּ ים  ƒרּוח ס¿ ם  ≈‰ ם,  י‰∆ ּ≈̇ ָב ל¿ ַנס  כ¿ ּƒנ ׁ∆̆ כ¿ּ ‡ו… 

ַין ַמֲ‡ָכל  נ¿ ƒע ˙ 13ב¿ּ ר∆ כ∆ּ ƒם נ‚ַ ַ‚ֲ‡ָו‰. ו¿ ˜ ב¿ּ ָ̇ י˜ 12ָע ּ ƒ„ ַ̂ ר ַעל  ַ„ב≈ּ י¿

 ‰ ז∆ ַעל  ו¿ י,  ƒר ָנכ¿ י  ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ י  ≈„ ¿‚ ּƒב י  ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ 14ּוב¿  ‰ ∆̃ ׁ¿̆ ּוַמ

כתב  יו˙ר.   ‰˜„˜„  .„
מיד):  (ד״ה  יהוידע׳  ב׳בן 
וודאי לא היתה כוונתה 
הרע  יצר  בהם  לגרות 
ושיתנו עיניהם בה, אלא 
שישבחו  היתה  כוונתה 
מכל  אך  ישראל.  את 
כיון  בזה  נענשה  מקום 
שהיה לה לחשוש שמא 
הרע  יצר  בהם  יתגרה 
ויאנסוה לדבר עבירה.  

ו״שיתוף״  הבריות,  למען 
הרי הוא עבודה זרה.

הגרשוני  ילקוט  בספר 
אדרת  מספר  מביא 
אליהו שפירש, כי החכם 
בפני  להתבטל  דרכו 
החכם היותר גדול ממנו, 
מתבטל  עשיר  וכן 
גדול  בעמדו לפני עשיר 
אילו  כן,  ואם  ממנו, 
מאמין  היה  המתגאה 
הבורא,  במציאות 
וביכלתו,  בהשגחתו 
עיניו  לנגד  מצייר  והיה 
גדולת ה׳ – בודאי שהיה 
מבטל את עצמו, ואם עדיין מתגאה אות הוא שאינו מאמין בגדולת הבורא.  
פירוש אחר: אדם שיש לו גסות הרוח, שמתגאה בחכמתו, מעיד על כך שהוא 
מאמין שהוא זכאי לקבל השפעה של טוב מן הבורא בזכות חכמתו, ואילו 
לאלה שאין להם חכמה – אין זכות לכך. אבל זוהי ממש אמונתם של עובדי 
הכוכבים, שמאמינים שהבורא מסר כח לכוכבים להשפיע, והשפעתם היא 
רק על פי הטבע. יסוד דת ישראל הוא שהקדוש ברוך הוא משפיע גם למי 
שאין בו מעלות, כי ״מאשפות ירים אביון״ והכל תלוי בהשגחתו וברצונו של 

הקדוש ברוך הוא (תפארת ציון). 

ָ‰ָכ‡:  יב  ƒ̇ 19כ¿ּ ים.  ƒָכב ַ„˙-ּכו… ֲעבו…

יב  ƒ̇ 20ּוכ¿ ב",  ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ  '‰ ֲעַב˙  ו… ּ̇ "

ל  ∆‡ ָב‰  ע≈ ˙ו… י‡  ƒב ָ̇ ל…‡  "21ו¿ ם:  ָ̇ ‰ָ

ים:  ƒר מ¿ ‡ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ כו).  ז,  („ברים  ָך"  ∆̇ י ב≈ּ

י  ּƒיב: "כ ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„22 ,˙ ‡ ַעל ֲעָריו… ּלּו ָבּ ƒ‡ כ¿ּ

 "' ‚ו… ו¿ ּו  ׂ̆ ָע ל  ≈‡‰ָ ב…˙  ע≈ ו… ּ̇ ‰ַ ל  ָכּ  ˙ ∆‡

ּלּו  ƒ‡ כ¿ּ ים:  ƒר מ¿ ‡ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ כז).  יח,  (וי˜ר‡ 

ל  ָכּ רּו:  ָ‡מ¿ ו¿ (סוט‰ „, ב).  ָמ‰  23ָבּ ָנ‰  ָבּ

ָ‰רּוַח,                 ּסּו˙  ּ‚ַ ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם 

ם.  ּׁ≈̆ ֲעַב˙ ַ‰ ו… ּ̇ ר ‰ּו‡  ׁ∆̆ י ֲ‡ , ַ‡ֲחר≈ ּמו… ƒע

ּום ָ‡ָ„ם ל…‡  ׁ̆ ָ‡‰ ַעל  ּ‚ָ ¿̇ ƒּלּו ל…‡ נ ƒַוֲ‡פ

ַב„  ּבו… ל¿ ƒל ‰, ַ‡ך¿ ב¿ּ ׂ ∆̆ ַמֲע ל…‡ ב¿ּ ּבּור ו¿ ƒ„ ב¿ּ

ָב‰,  ע≈ ו… ּ̇ ָר‡  ¿̃ ƒנ  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡ 

ב",     ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ  '‰ ֲעַב˙  ו… ּ̇ " ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ב  ּ ל≈ ַבּ  ‡ ָלּ ∆‡ ‰ּו˙  ב¿ ּ‚ַ לו…  ין  ≈‡ ּלּו  ƒ18ֲ‡פ

ָב‰. ע≈ ו… ּ̇ ָר‡  ¿̃ ƒנ

 

ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ ל  ָכּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿
 „ ב≈ עו… ּלּו  ƒ‡ (ו)כ¿ּ ָ‰רּוַח,  ּסּו˙  ּ‚ַ  

יכול  האדם  אין  הטבע 
בנוסף  אלא  לנצחו, 
צריך  הנחוש  לרצונו 
עזר ה׳. לכן בעל הגאוה 
לו  ואין  מתועב  שהוא 
עזר ה׳ – חרץ רבינו יונה 
הגאוה  ״בעל  משפטו: 
נמסר ביד יצרו״! ומעתה 
תקוה,  שום  לגאה  אין 
לגמרי.  הוא  ואבוד 
עמוד  חן׳,  יתן  (׳לענוים 

רא).
עבו„˙  עוב„  כ‡ילו  ו. 
(סוטה  המאירי  כוכבים. 
ד:) רואה את הקשר שבין 
הגאוה לעבודה זרה בכך 

– רוע טבעו מביאו לחלוק על האמת בכל דבר כדי להשפיל את  שהמתגאה 
שכנגדו [ומי שמונח בשקר הריהו כעובד עבודה זרה, שהיא עצם השקר].

המהרש״א בחידושי אגדות מבאר שעל ידי רוח הטומאה שנוצר מעון הגאוה 
מגיע לכל זה.

חכם  בתלמיד  אפילו  מדבר  זה  מאמר  כותב:  עקב)  (פרשת  הקדוש  השל״ה 
הלומד ומקיים את מצוות התורה, אלא שיש לו פניות בלימודו כגון שאחרים 
ידעו על גדולתו ותורתו, כי אז הרי הוא עובד בשיתוף, לא רק לשם ה׳ אלא גם 

ל˜ורח  ‡רע  מ‰  ח. 
‚‡ו˙ו.  מחמ˙  וע„˙ו 
(פי״א)  ישרים  המסילת 
שרעת  כותב, 
יתרה  חמדת-הכבוד 
יותר  וחזקה 
יש  כי  מחמדת-הממון, 
מקרים בהם יכול האדם 
על  יצרו  את  לכבוש 
שאר  ועל  הממון 
חמדת  אך   – ההנאות 
כי  הדוחק,  הוא  הכבוד 
לסבול  לו  אי-אפשר 
ולראות את עצמו פחות מחבריו, ועל דבר זה נכשלו רבים ונאבדו... מי גרם 
הוא  מלא  ומקרא  הכבוד,  מפני  אלא  עמו?  עדתו  וכל  הוא  שיאבד  לקורח 
(במדבר טז, י): ״ובקשתם גם כהונה״. וחכמים, זכרונם לברכה (במדבר רבה 
יח, ב) הגידו לנו, כי כל זה נמשך, מפני שראה את אליצפן בן עוזיאל נשיא, 
והיה רוצה להיות הוא נשיא במקומו... כללו של דבר: הכבוד הוא הדוחק את 
האדם  היה  זה  ולולי  שבעולם,  והחמדות  התשוקות  מכל  יותר  האדם  לב 
מתרצה לאכול מה שיוכל (להשיג ללא מאמץ), ללבוש מה שיכסה ערותו, 

ּלּו  ƒיר, ֲ‡פ ƒ‰ָי ּ רּו: ‰ַ32‡י ָמ‡ן „¿ ָ‡מ¿ ‰). ו¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ל,  ב≈ּ ַ̃ ¿̇ ƒָל‡ מ ‰ּ ≈̇ י י ב≈ּ ׁ≈̆ נ¿ ƒ‡‡ַ

‰" (חב˜ו˜ ב, ‰) -  ו∆ נ¿ ƒי ל…‡  יר ו¿ ƒ‰ר ָי ב∆ ּ ∆‚"

ּלו… (ב"ב ˆח, ‡). ׁ∆̆  ‰ ָנו∆ ּלּו ב¿ּ ƒ33ֲ‡פ

 

יַפ˙          ƒ„ ר¿ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ34

ַעל  ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒ‰ 35ל¿ ן  ָממו…  
ַרע  ≈‡ (ח)ָמ‰   ָּ̇ ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿ י-ָ‡ָ„ם.  נ≈ ב¿ּ

ַעט  מ¿ ּמּו  "רו… ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ 25 ט,  ַמע≈ ¿̇ ƒ24מ

עו…  ¿„‚ָ ָר‡ּוי ל¿ ּנּו" (‡יוב כ„, כ„); 26ו¿ ינ∆ ≈‡ ו¿

ָמ‰  ו… ּ̃ ‰ַ י  ָרמ≈ "ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ 27 ָר‰,  ׁ≈̆ ‡ֲ ַכּ

ין ֲעָפרו…  ≈‡ ים" (י˘עי‰ י, ל‚), 28(ז)ו¿ ƒע„ֻ ּ ¿‚

ָעָליו.   ˙ ל∆ ּ ַיל∆ 29מ¿ יָנ‰  ƒכ ּׁ¿̆ ‰ַ ו¿ ָער,  נ¿ ƒנ

י  ƒנ‡ֲ ין  ≈‡ -‰ּו‡:  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ָ‡ַמר 

ָלם,  עו… ָבּ 30ָל„ּור  ים  ƒל כו… י¿ ‰ּו‡  ו¿

ם  ƒיַני ַבּ‰ ע≈ ּ ַמר (˙‰ילים ˜‡, ‰): "‚¿ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

(סוט‰  ‡ּוָכל"  ל…‡  31‡…˙ו…  ָבב  ל≈ ַחב  ּור¿

ז. ו‡ין עפרו ננער. כתב 
כנגד  מדה  חיים:  החפץ 
שהיה  במקום  כי  מדה, 
לו לחשוב תמיד שסופו 
רמה  עפר  למקום  לילך 
להתגאות,  ולא  ותולעה 
הוא לא חשב כן, כי אם 
דמיין לעצמו כי במרומי 
משגבו  יהיה  סלעים 
ובעליות מרווחות תהיה 
על  יתר  לעד,  מנוחתו 
בני גילו, לכן כאשר גופו 
בעפרו  אין  עפר,  נעשה 
ממקומו,  להתנער  כח 
כל המתים יעמדו ויקומו 

אשר  האנשים  כל  רגלי  כפות  תחת  נמוך  מושכב  ישאר  והוא  רגליהם,  על 
התגאה עליהם בימי חייו!! (שמירת הלשון, תבונה יד). 

ט. ‰מ˜˘ט ‡˙ ‚ופו כ„י 
שנינו  ל‰˙‚‡ו˙. 
ד):  (ד,  אבות  במסכת 
שפל  הוי  מאד  ״מאד 
רוח״. לשם מה הכפילות 
״מאד מאד״? מבאר רבי 
שני  ישנם  חגיז:  משה 
גאוה  גאוה,  בעלי  סוגי 
רוחנית.  וגאוה  גופנית 
גאוה גופנית – המתגאה 
גבורתו,  קומתו,  ביופיו, 
גאוה  וכו׳.  עושרו  בגדיו, 
המתגאה   – רוחנית 
כשרונותיו,  בחכמתו, 
על  ומצוותיו.  מדותיו 
הגאות  סוגי  שני 
״מאד  התנא:  מזהירנו 
מאד הוי שפל רוח״, הוי 
בשניהם.  רוח  שפל 

(מדרש חכמים).

 ˙ ּ„ו… ƒמ ּלּו  ≈‡ ָכל  ו¿  .‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ 39ו¿  ‰‡ָ נ¿ ƒ̃

ר  ≈‡ ָבּ ¿̇ ƒי ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ  ,„…‡ מ¿  ˙ חּו˙ו… פ¿ּ

ם. ּׁ≈̆ ַר˙ ַ‰ ז¿ ע∆ ב¿ּ

˙ ּ‚ּופו…  ט ‡∆ ּׁ≈̆ ַ̃ ל (ט)ַ‰מ¿ ָבר: ָכּ ף ָ„ּ סו…
ַח  כ≈ ו… ׁ̆  ‰ י ז∆ ˙, ֲ‰ר≈ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ י ל¿ ≈„  כ¿ּ

ַעל   ׁ̆ ָיחּו ל…‡  ו¿ ‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ם  ּׁ≈̆ ‰ַ

ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒי ל…‡  ו¿  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

 , מו… ¿̂ ַע ַעל   - ָנ˙ו…  ָוּ ַכּ ל  ָכּ י  ּƒכ ים,  ƒב טו…

י˙ו…  ƒֲחר‡ַ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ,‰ ל∆ ַ‰ָכּ ּ‚ּופו…  ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ל¿

ב  רו… ָ̃ ‰ּו‡   , ּ‚ּופו… ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ַ‰מ¿ ו¿  .‰ ָמּ ƒר

 ‡ ׂ ָּ̆ ƒל ים  ׁƒ̆ ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ‰ ָר‡∆ ¿̇ ƒי י  ּƒכ  ,‰ ָמּ ƒז ל¿

ב  ר≈ ָ̃ ¿̇ ƒי ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ם,  י‰∆ ינ≈ ע≈ ב¿ּ ן  ח≈

ּלּו˙  ַ̃ ו¿  ˜ חו… ׂ ¿̆ י  י„≈ ƒל  ‡ ָיבו… ו¿ ָלן,  ¿̂ ∆‡

י‡  ƒ‰  ‰ ז∆ ָבּ ים,  ׁƒ̆ ָ‰ֲ‡ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ˙ ט∆ ּׁ∆̆ ַ̃ ַ‰מ¿  ‰ ָּׁ̆ ƒ‡‰ָ ַ‚ם  ו¿  . ׁ̆ ר…‡

ל  „ו… ּ‚ָ ‰ּ ָׁ̆ ‰ ָענ¿ ם, ּוָבז∆ ָבּ ƒל ים ב¿ּ ƒּור‰ ר¿ ƒ‰ ˙ ס∆ נ∆ ם ּוַמכ¿ ָבּ ƒל ˙ ∆̃ ל∆ ַמ„¿

 ׁ̆ ּ ≈̃ ּ ƒב ׁ∆̆  , ֲ‡ָו˙ו… ֲחַמ˙ ַ‚ּ ˜…ַרח ַוֲעָ„˙ו… 36מ≈ ל¿

לו…  ָנ‰  ּ¿̇ ƒנ ל…‡  ׁ∆̆  ‰ ֻ„ָלּ ּ ¿‚ ח  ַּ̃ ƒל ו¿ ל  ּ ≈„ ּ‚ַ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ַנס  כ¿ ƒנ ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒ37ּומ ם,  ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ ן  ƒמ

 ‰‡ָ ¿̂ 38ָי  ˙ ∆̃ ֲחל… ַ‰ַמּ ן  ƒּומ  ,˙ ∆̃ ַמֲחל… ל¿

בבית  ולשכון 
הפגעים  מן  שתסתירהו 
קלה  פרנסתו  והיתה   –
צריך  היה  ולא  עליו 
כלל  להעשיר  להתיגע 
לו  שאין  הגם  אלא, 
בכל  במותרות,  צורך 

שפל  עצמו  יראה  כדי שלא  להשיגן,  רב  לעמל  עצמו  את  מכניס  הוא  זאת 
בחברה, ואין קץ לכל עמלו, על כן אמרו רבותינו זכרונם לברכה (אבות ד, 

כא): ״הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם״.  

עונ˘  כל ˘כן ˘י˘  י‡. 
‚„ול ל‡˘‰ ‰מ˙˜˘ט˙ 
‡נ˘ים  לפני 
ב‰.  ‰מס˙כלים 
כותבים  הראשונים 
שבאותה המדה שנדרש 
להתבונן  שלא  מהגבר 
בנשים, כך אסור לנשים 
לגרום לגברים להתבונן 
כותב  יונה  רבינו  בהם. 
במילים חריפות במיוחד 
האחריות  אודות 
האשה  על  המוטלת 
(אגרת  זה  בנושא 
עח):  פרק  התשובה, 
שתהא  האשה  ״וצריכה 
שלא  ונזהרת  צנועה 
אדם  בני  בה  יסתכלו 
מפני  מבעלה,  חוץ 
שהמסתכלים בפניה או 
לגהינם,  יורדים  בידיה 
(תענש)  ענושה  והיא 
ואחד  אחד  כל  בעונש 
שהחטיאה  מפני  מהם, 
אותם ולא נהגה צניעות 

בעצמה ונכשלו בה״.
‰וˆ‡ו˙  רוב  לפי  לו  ˘י˘  מ‰  בעיניו  ימעט  כי  בחל˜ו,  י‰י‰ ˘מח  ול‡  יב. 
˙‡ו˙ ‚‡ו˙ו. העניו אינו מתאוה להרבה אלא מסתפק במועט שיש לו ושמח 
בחלקו שקיבל מהבורא. לעומתו הגאותן מתאוה לכל דבר ולדברים גבוהים 
יחמוד, ודבר זה הרי אף פעם לא ישיגנו, כי העולם הזה אין בו כדי שביעה, 
חז״ל  שאמרו  וכמו  שבעה,  ידע  ולא  מה  חסר  שהוא  האדם  ירגיש  לעולם 
(מדרש רבה קהלת ג, י): אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, מי שיש לו מנה רוצה 

 ‰ ָּׁ̆ ƒ‡ ל¿ ל  „ו… ּ‚ָ  ׁ̆ ע…נ∆  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל  (י‡)ָכּ

ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ˙ ט∆ ּׁ∆̆ ַ̃ ¿̇ ּƒמ‰ַ

.‰ּ ים ָבּ ƒל כ¿ּ ַּ̇ ס¿ ּƒמ‰ַ

 

ֲ‡ָו‰.  ַּ̇ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ  „ עו… ו¿
ָרָחב  ּבו…  ƒל  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ י  ּƒכ  

י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ַ̇ ו¿ ָבר,  ּ„ָ ָכל  ל¿  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒּומ

י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ב¿ּ ׁ∆̆ ָ‰ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

 ׁ̆ ַלב≈ּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ֲ‡ָו˙ו…  ּ‚ַ ֲחַמ˙  מ≈  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒי

ין  ƒר ט≈ ל¿ ַפּ  ˙ נו… ב¿ ƒל ו¿ ים  ƒר ָ̃ י¿ ים  ƒ„‚ָ ב¿ ּƒב

י  ּƒים. כ ƒב ים טו… ƒכ…ל ַמֲ‡ָכל ¡‡ ל∆ ו¿ ים  ƒל „ו… ּ ¿‚

ים  ƒ‰ בו… ּ ¿‚ ים  ƒָבר ¿„ ƒל ָלם  עו… ל¿  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ

ים  ƒָבר ¿„ ƒי‚ ָי„ו… ל ׂ ּƒ̆ ינו… ַמ ‡ּוַלי ‡≈ מ…„, ו¿ ַיח¿

ָב‰  נ≈ ּ ¿‚ י  י„≈ ƒל  ‡ ָיבו… ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ּלּו,  ≈‡

ָרָחב  „ ו¿ מ≈ ּבו… חו… ƒל ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒי ַ‰מ ּƒָל‰. כ ז≈ ּו‚¿

ַח  מ≈ ׂ ָ̆  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ל…‡  (יב)ו¿ ר,  ּׁ≈̆ ַע ¿̇ ƒ‰ ל¿ ם  ָיּ ַכּ

י  נ≈ פ¿ ƒל ל  ו… ׁ̆ כ¿ ƒמ  ˙ נ∆ ∆̇ נו… י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ (י)  ,„…‡ מ¿

ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ים ל¿ ƒרּו ֲחָכמ ‡ ָ‡ס¿ ים, ֲ‰לו… ּƒַרב

ים                 ׁƒ̆ ָנ ל  ׁ∆̆ ים  ƒנ עו… ב¿ ƒ̂ י  ≈„ ¿‚ ƒב ב¿ּ

ּלּו  ƒ41ֲ‡פ ל,  ∆̇ כ…ּ ַבּ ים  ƒטּוח ּׁ¿̆ ‰ַ40

ב),  כ,  (ע"ז  ן  ∆‰ ָבּ  ˙ ׁ∆̆ ֻלב∆ּ מ¿ יָנּ‰  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ

מכ˘ול  נו˙נ˙  ˘‰י‡  י. 
בספר  רבים.  לפני 
(פרק  יושר  ארחות 
שכן  וכל  כתב:  צניעות) 
בין  בחוץ  כשיוצאין 
מאד  שצריכין  אנשים 
ואמרו  בזה,  להזהר 
(תנחומא וישלח סי׳ ה׳): 
תכשיטין  ניתנו  ״לא 

לאשה אלא שתהא מתקשטת בהן בתוך ביתה״. 
אימי,  לגבי איש חסיד מכפר  ה״ד)  פ״א  (תענית  מהירושלמי  והביא המעשה 
שכאשר היה בהר (שהיה עובד שם), אשתו לבשה בגדים מלוכלכים כדי שלא 
יתן אדם עיניו בה. וכאשר היה נכנס לביתו לבשה בגדים נקיים כדי שבעלה 

יתן עיניו בה ולא באשה אחרת. 
וכל כך הקפידו על זה, עד שרבי יוסי דמן יוקרת אמר לבתו: שובי לעפריך ואל 
יכשלו בך בני אדם! [כמסופר במסכת תענית (כד.): היתה לרבי יוסי בת בעלת 
יופי. יום אחד ראה רבי יוסי אדם אחד שהיה מפרק את גדר העצים על יד 
זה? כלומר, מה  יוסי: מה  ביתו כדי להסתכל בבתו דרך החור, אמר לו רבי 
אתה מעיין כאן? אמר לו האיש: רבי, אם ללוקחה לאשה לא זכיתי, לראותה 
צער  גורמת  את  בתי,  לבתו:  אמר  יוסי  רבי  זאת  כששמע  אזכה?!  לא  גם 
לבריות, שובי לעפרך ואל יכשלו בך בני אדם. (הב״ח מוסיף לגירסת הגמרא 

שם: ״וכן הוה״ – וכן היה, כלומר שהיא מתה)].
ובעוונותינו הרבים, היום הדור פרוץ ומתקשטים ביותר וכו׳, והרבה יש לדבר 
על זה בעוונותינו הרבים. ואשרי מי שנזהרת בזה ולא תסתכל על חברותיה, 
וכל שכן על הפרוצות. ומה שתלבש יותר בגדי צניעות – תזכה ביותר לבנים 
בזוהר הקדוש  כמו שכתב  טוב,  לכל  זוכה  ובעלה  ותלמידי חכמים,  צדיקים 

(מובא במ״ב סי׳ ע״ה סקי״ד), ותקים בית לתפארת. עכ״ד.    

קל  דבר  כל  על  לבבו 
ביתו  בני  עם  שבקלים 
ומזה  ואוהביו,  ומשרתיו 
מאד״.  עצוב  יהיה 
(בתשובותיו  וברמב״ם 
״פאר הדור״, קמב) כתב: 
״המשתרר, ירבו יגונותיו 
ושמא  ועצבונותיו, 
ויביישוהו  יכלימוהו 
ביד  ויפול  הגויים 
אותו  וייסרו  המלוכה, 

וישברו עצמותיו.
(ב׳)  מוסר  שבט  בספר 
כתב: נקוט כלל זה בידך: 
ימיו  כל  המתגאה,  כל 
כי  ודאגות,  במכאובים 
כולם כאין  גאותו  מרוב 
חייבים  כולם  נגדו, 
לפניו,  ולקום  לשרתו 
תמיד  לישב  צריך  הוא 
בראש. והנה בראותו כי 
ממנו,  וזע  קם  איש  אין 
ולדבריו אין שומע, הוא 
דאגה  בכעס  מתמלא 
רגע.  כל  ותוגה 
ומאורעות אלו תמיד לו, 
ערב בוקר וצהרים, עד שמרוב צערו הוא נופל על ערש דוי, ואם יקום ממטתו 

ישוב לשטותו, וחוזר חלילה. 

י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ ַ‰ּ‚ּוף  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ י‡  ƒ‰ ז…‡˙  ו¿
‡ י…‡ַמר ָ‰ָ‡ָ„ם:  ָמּ ׁ∆̆ ָב‰:  טו…

ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ו¿ יל  ƒ‡ ‰ו…

ַע„  ר,  ≈̇ יו… ב¿ּ  ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ  § ר̆… פ¿ ∆‡  , ך¿ ל-ָכּ ָכּ

ן,  ƒַיי  ‰ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ו¿ ר  ׂ ָ̆ ָבּ י…‡ַכל  ל…‡  ׁ∆̆

יָר‰  ƒ„ ב¿ּ ב  ׁ≈̆ י≈ ל…‡  ו¿  ,‰ ָּׁ̆ ƒ‡  ‡ ׂ ָּ̆ ƒי ל…‡  ו¿

 ‡ ָלּ ∆‡ ,‰ ׁ̆ ָנ‡∆ ּבּו ׁ̆ ַמל¿ ַבּ ל¿ ƒל…‡ י ָנָ‡‰, ו¿

ים,  ƒָלכ ֻלכ¿ ּומ¿ ים  ƒרּוע ¿̃ ּו ר,  מ∆ ּ ∆̂ ‰ַ ו¿  ˜ ׂ ַּ̆ ‰ַ

ים  ƒָלכ ֻלכ¿ מ¿ ים  ƒל כ≈ ב¿ּ  ׁ̆ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒּומ

ָיָ„יו  ָניו  ָפּ  ıַח ר¿ ƒי ל…‡  ו¿ ים,  ƒּוס‡ ּומ¿

ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒרו… מ √‡ ָּ̇ יר 43 ƒח ׁ¿̆ ַיּ ׁ∆̆ ָליו, ַע„  ַר‚¿ ו¿

ן  ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ ‰ - כ¿ּ ָכל ז∆ ים. ו¿ ׁƒ̆ ֲ‡ָנ

 ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿ יּוַכל  ל…‡  ׁ∆̆ ַע„  ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ

ָר‡  ¿̃ ƒנ  ‰ ז∆ ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ ך¿  ּ ַ‰ל≈ ַ‰מ¿ ר.  ≈̇ יו…

יר:  ƒָנז 44ב¿ּ ר  מ≈ ‡ו… ‰ּו‡  י  ֲ‰ר≈  .‡ ט≈ חו…

ַעל  ָחָט‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ מ≈ ָעָליו  ר  פ∆ּ ƒכ "ו¿

ׁ̆ לו…  ּ י≈ ּׁ∆̆ יָניו ַמ‰  ע≈ ַעט ב¿ּ מ¿ ƒי י ּƒכ , ˜ו… ל¿ ח∆ ב¿ּ

 . ֲ‡ָו˙ו… ֲ‡ַו˙ ַ‚ּ ַּ̇  ˙ ‡ו… ָ̂ י ר…ב ‰ו… ƒפ ל¿

ל…‡  ׁ∆̆ 42  ,˙ מ∆ ר∆ ּ‚ו… ֲ‡ָו‰  (י‚)ַ‰ַ‚ּ  „ עו… ו¿
ע…ל  ל  ב…ּ ס¿ ƒל ָלן  ַסב¿  ‡ ≈‰ י¿  

יך¿  ƒר‡ֲ‰ַ ל¿ ך¿  ̂…ר∆ ין  ≈‡ ו¿  ,˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

ָי„ּוַע  י  ּƒכ ָלן,  ַסב¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ  ˙ ַ̇ י ƒח פ¿ ּƒב

ל.  ‰ּו‡ ַלכ…ּ

רוצה  מאתים  מאתים, 
והמשילו  מאות,  ארבע 
את  קדמונינו 
לשותה  העולם-הזה 
לו  ידמה  מלוחים,  מים 
יותר,  וצמא   - שמרווה 
באגרת  שכתב  כמו 

הגר״א ז״ל. 
מוסר  שיחות  בספר 
ענין  ביאר  פג)  (מאמר 
שאמרו  מה  פי  על  זה 
כא):  ד,  (אבות  חז״ל 
והתאוה  ״הקנאה 

והכבוד מוציאין את האדם מן העולם״. שהטעם שהכבוד מוציא את האדם מן 
העולם הוא משום שאין בידו של האדם לספק את תאות הכבוד כלל, כי ככל 
שיזכה בכבוד ירצה עוד ועוד, וכשיחסר לו מעט ירגיש כי כל אשר יש לו איננו 
שוה לו, ונמצא שהוא משועבד לתאותו זו שעבוד גמור, באופן שלעולם לא 

יוכל להשתחרר ממנה, ודבר זה מוציאו מן העולם.
ועל דרך זה יש לבאר גם מה שבכח ה״תאוה״ להוציא את האדם מן העולם, 
דהנה פירש רש״י (אבות שם): שמתאוה לממון הרבה שנאמר ״אוהב כסף לא 
ישבע כסף״ (קהלת ה ט), וכיון שלעולם אין הוא מסתפק בממון אשר לו, וכמו 
שכתב הרמב״ם, שהאוהב כסף הוא בעל נפש רחבה שלא תשבע נפשו מכל 
העולם,  מן  מוציאתו  זו  תאוה  הרי  ה״א),  פ״א  דעות  (רמב״ם  שבעולם  ממון 

שהרי הוא תאב לדבר שלעולם לא יוכל לספק אותו ולמלאות רצונו.
״דברים  כתב בספר  י‰‡ סבלן לסבול עול ‰בריו˙.  ‚ורמ˙ ˘ל‡  י‚. ‰‚‡ו‰ 
יחם  כי  העצבות,  לידי מדת  יבוא  ״המתגאה  לא):  דרוש  (להחיד״א,  אחדים״ 

ב‰לל  מˆינו  כ‡˘ר  י„. 
יוסף׳         ב׳עץ  ‰ז˜ן. 
ההתבוננות  כתב:  (שם) 
מופלאת  היא  הלזו 
להיות  בענינה, 
הקדושים  שלאנשים 
מבטם               כל  אשר 
המשכלת  לנפשם 
גופם  בתוך  השוכנת 
והנה  והבהמי.  החומרי 
יש בני אדם המשליכים 
כל           גיום  אחרי 
ומאוויו       החומר  צרכי 
ההכרחיים  הענינים  אף 
ומתאכזרים      לקיומה 
לבלי      מאד  גופם  על 
יודעים        כי  קיומו  תת 
הגוף  כחי  כל  כי 
נגדיים  המה  ותאוותיו 
לגמול            הבהמי  גופו  על  גם  שחמל  בו  אחרת  מדה  הזקן  הלל  אבל  לנפש. 
שהיא           בשביל  וליפותה  ולהנאותה  אחרים  עם  שעושה  כמו  חסד  לו 
עליה         חמל  אם  כי  הנאתו  למען  כוונתו  היה  לא  כי  מלך,  של  איקונים  

כראוי.

י…‡ַכל      ל…‡  ו¿ י,  ƒ̃ ָנ  ‡ ≈‰ י¿ ַמֲ‡ָכלו…  ם  ּ‚ַ
י  ƒנ ינו… ב≈ּ ַמֲ‡ָכל  ַ‡ך¿   , ך¿ ל∆ מ∆ י  ַמֲעַ„נ≈ּ  

ל…‡  , ו¿ ַ‚˙ ָי„ו… ׂ ָּ̆ י ַ‰ ƒפ י, ל¿ ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ∆̃ ׁ¿̆ ּוַמ

ים,  ƒּוס‡ ים מ¿ ƒל כ≈ ל…‡ י…‡ַכל ב¿ּ ‰ 45ו¿ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒי

 ˙ ∆‡ ˆּו  ּ¿̃ ַׁ̆ ּ ¿̇ "ַ‡ל  ַעל  ַיֲעב…ר  ן  פ∆ּ

ל  ‡ ַ‰כ…ּ ָלּ ם" (וי˜ר‡ י‡, מ‚), ‡∆ יכ∆ ≈̇ ׁ…˘ ַנפ¿

˙ו…  ָטּ ƒמ ם  ּ‚ַ  , ָחנו… ל¿ ֻׁ̆ ם  ּ‚ַ ּיּו˙.  ƒ̃ נ¿ ּƒב  ‡ ≈‰ י¿

ים.  ּ ƒי ƒ̃ יּו נ¿ ¿‰ ƒָיָניו י נ¿ ƒָכל ע ‰, ו¿ ָיּ ƒ̃ ‰ נ¿ י∆ ¿‰ ּƒ̇

ַ‡ך¿  ז…ָ‰ם,  מ¿ ל…‡  ו¿ י  ƒ̃ ָנ  ‡ ≈‰ י¿ ּ‚ּופו…  ם  ּ‚ַ

ל  ם ָכּ ָליו, ַ‚ּ ַר‚¿ ָניו ָיָ„יו ו¿ ח…ı ָפּ ר¿ ƒר ל ָזּ‰≈ ƒי

ל  ּ ל≈ ƒ‰ ינּו ב¿ּ ƒ̂ ר ָמ ׁ∆̆ ‡ֲ ים. (י„)ַכּ ּƒ̇ ƒע ּ‚ּופו… ל¿

ָע‰  ָׁ̆ ב¿ּ ׁ∆̆  ,(‚ ל„,  רב‰  (וי˜ר‡  ן  ≈̃ ַ‰ָזּ

 ׁ̆ ַר פ≈ּ ל…‡  ׁ∆̆  ‰ּ ז∆ ּוַמ‰  ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿ י‡),  ו,  (במ„בר   " ׁ̆ פ∆ ַ‰ָנּ

ָבר  ל ָ„ּ ָכּ ƒמו… מ ¿̂ ַע ַע נ≈ ‡, ַ‰ּמו… ט≈ ָר‡ חו… ¿̃ ƒן נ ƒי ן ַ‰ַיּ ƒמ ‡ ָלּ מו… ‡∆ ¿̂ ַע

ָך  ּ י∆ ים: ל…‡ ַ„ּ ƒרּו ֲחָכמ ‰ (˙עני˙ י‡, ‡). ָ‡מ¿ ַכָמּ ‰ ו¿ ָמּ ַעל ַ‡ַח˙ ַכּ

ים  ƒָבר ּ ¿„ יָך  ָעל∆ ר  ס≈ ‡ו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆  ‡ ָלּ ∆‡ ָר‰,  ו… ּ̇ ָר‰  ָ‡ס¿ ּׁ∆̆ ַמ‰ 

 ‰ ז∆ ‡ ָבּ ≈̂ ַכּיו… ‰ ו¿ ָין ז∆ נ¿ ƒים (ירו˘למי נ„רים פ"ט ‰"‡). ַעל ע ƒר ֲ‡ח≈

ר,  ≈̇ ם יו… ַחַכּ ¿̇ ּƒ̇ ַ‡ל  ‰, ו¿ ב≈ּ י˜ ַ‰ר¿ ּ ƒ„ ַ̂ י  ƒ‰ ּ¿̇ ל…מ…‰: "ַ‡ל  ׁ¿̆ ָ‡ַמר 

י  ƒ̃ ‡ ָנ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם,  ר ָבּ ָׁ̆ ך¿ ַ‰ָיּ ר∆ ּ ם" (˜‰ל˙ ז, טז). ַ‰„∆ מ≈ ו… ּׁ̆ ּƒ̇  ‰ ָלָמּ

ים.  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ל  ׁ∆̆ ר  ≈„ ּ‚ָ ‰ּו‡  ּיּו˙  ƒ̃ ּ ַ‰נ¿ י  ּƒכ ָיָניו,  נ¿ ƒע ָכל  ב¿ּ

ים  ּ ƒי ƒֲענ ים  ׁƒ̆ ּבּו ַמל¿ ל…‡  ו¿ ים,  ƒנ ינו… ב≈ּ ים  ƒ„‚ָ ב¿ּ  ׁ̆ ַבּ ל¿ ƒי  ?„ ַ̂ י כ≈ּ

י  ƒָענ ים, ‰∆ ּ ƒי ƒ̃ ים ּונ¿ ƒ‡ים ָנ ƒנ ינו… ים ב≈ּ ƒ„‚ָ ‡ ב¿ּ ָלּ ם, ‡∆ ָׁ̆ ב¿ ּים לו… ƒַבז ַ‰מ¿

‡ו…  ם  ∆̇ כ∆ּ  ‡ ≈̂ ָמּ ּ ƒי ׁ∆̆ ָ‡סּור  ו¿  , רו… ׁ¿̆ ָע י  ƒפ ל¿ יר  ׁƒ̆ ָע ∆‰ ו¿ יו…  ָענ¿ י  ƒפ ל¿

ים  ƒנ ּ ָ̃ ֻ̇ יּו מ¿ ¿‰ ƒל…‡ י ים, ו¿ ƒרּוע ¿̃ יּו  ¿‰ ƒל…‡ י ָ‚ָ„יו, ו¿ י˙ ַעל ב¿ּ ƒנּונ מ¿ ַׁ̆

י ָ‰רּוַח. ס≈ּ י ַ‚ּ ≈„ ¿‚ ƒב כ¿ּ

אדם  ״בן  מסלובודקה: 
להשתפר  נוטה 
לא  אך  ולהתייפות, 
(-״א מענטש  להשתנות״ 
און  בעסער  ווערט 
נישט  אבער  שענער, 
אנדערש״). אולם, אומר 
של  תפקידו  אהרן,  רבי 
את  ליצור  הוא  אדם 
מתוך  העליון  האדם 
בו.  שנולד  פרא״  ה״עיר 
הסבא  שפירש  כמו 
אדם  פרא  ״ועיר  מקלם: 
אין  יב)  יא,  (איוב  יולד״ 
להודיעך  רק  פירושו 
שאדם נולד פרא, כי אם 
פרא׳  שמ׳עיר  ללמדך 

צריך ש׳יולד אדם׳.
מעתה, מסיק רבי אהרן, 
לאדם  שניתן  הכח 
״בצלם  בהיבראו 
כח  זהו  אלקים״, 
היצירה,  וכח  הבחירה 

ליצור מהעיר פרא שבו אדם מושלם. (׳פנינים משלחן גבוה׳).

 ‰ ׂ ָ̆ ָע ים  ƒ‰…ל ¡‡ ם  ל∆ ∆̂ ב¿ּ י  ּƒ60כ" יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„

˙ ָ‰ָ‡ָ„ם" (בר‡˘י˙ ט, ו), 61ַעל ַ‡ַח˙  ∆‡

יב (מ˘לי טז, „):  ƒ̇ „ כ¿ּ עו… ‰. ו¿ ַכָמּ ‰ ו¿ ָמּ ַכּ

‰ּו" (˘ב˙ נ, ב).  ֲענ≈ ַלַמּ ַעל ‰'  ָפּ ל  "62כ…ּ

ם  ׁ≈̆ ל¿ ּלּו  ≈‡‰ָ ים  ƒָבר ּ ¿„ ַבּ ָ‰ר  ז¿ ּ ƒנ‰ַ ָכל  ו¿

ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ ל…‡  ו¿ ָו‰,  ¿̂ ƒמ

ּלּו  ≈‡ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ּול¿

יָון  כ≈ּ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ מו…  כ¿ּ ים  ƒ‡ ר¿ ƒנ ים  ƒָבר ּ ¿„

ָו‰. ¿̂ ƒּבו… מ ׁ̆ ם י≈ ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ָנ˙ו… ל¿ ָוּ ַכּ ׁ∆̆

 

 ׁ̆ י≈ ים  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ּוַמֲע ָמ‰  ָחכ¿ ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ
ב,  ָח„ טו… ים: ָ‰‡∆ ƒ̃ י ֲחָל נ≈ ׁ¿̆  ‰ּ  ָבּ

י‡,  ƒ‰ ָ‰ָרָע‰  ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ָרע.  ָח„  ∆‡‰ָ ו¿

יו,  ƒפ ּוב¿ ּבו…  ƒל ב¿ּ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ּ ַבז∆ י¿ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

ָ‰ָי‰            יָ„יו  ƒמ ל¿ ַּ̇ ƒמ ָטר  פ¿ ƒ46נ ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

לו…  רּו  ָ‡מ¿ ם.  ָמּ ƒע ך¿  ל≈ ‰ו… 48ו¿ ך¿  ּ ַ‰ל≈ 47מ¿

 ? ך¿ ל≈ ‰ ‰ו… ָּ̇ יָכן ַ‡ ≈‰ י, 49ל¿ ּƒיָ„יו: ַרב ƒמ ל¿ ַּ̇

 : רּו לו… ָו‰. ָ‡מ¿ ¿̂ ƒמ ˙ ו… ׂ̆ ם: ַלֲע ָ‡ַמר ָל‰∆

 ı…ח ר¿ ƒם? ל ? ָ‡ַמר ָל‰∆ ָו‰ זו… ¿̂ ּƒי ַמ‰ מ ƒכ ו¿

זו…  י  ƒכ 50ו¿  : לו… רּו  ָ‡מ¿  .ıָח ר¿ י˙-ַ‰מ∆ּ ב≈ ב¿ּ

ל  ׁ∆̆ ין  ƒנ י˜ו… ƒ‡51 ם  ƒ‡ ָמ‰  ן!  ≈‰ ם:  ָל‰∆ ָ‡ַמר  י‡?!  ƒ‰ ָו‰  ¿̂ ƒמ

י      ּ≈̇ ָב ּוב¿  ˙ י‡ו… ƒט ר¿ 53ט≈ י  ּ≈̇ ָב ב¿ּ ˙ו…  ‡ו… ים  ƒ„י ƒֲעמ ַמּ ׁ∆̆ 52 ים,  ƒָלכ מ¿

ָפן,  ט¿ ו… ׁ̆ ן ו¿ ָ̃ ר¿ ן ‰ּו‡ 56מו… י‰∆ ‰ ֲעל≈ ַמָנּ ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ י  ƒ55מ ,˙ ָס‡ו… ¿̃ ר¿ ƒ̃ 54

ל  ּ ≈„ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡  ׁ∆̆ 58  ‡ ָלּ ∆‡  „ ל…‡ עו… ו¿  ,˙ נו… זו… מ¿ לו…  ין  ƒ57ַמֲעל ן  ≈‰ ו¿

מּו˙,  ¿„ ƒּוב ם  ל∆ ∆̂ (טו)ב¿ּ י  ƒ̇ ‡ ר≈ ב¿ ּƒנ ׁ∆̆ י,  ƒ59ֲ‡נ כּו˙;  ַמל¿ י  ל≈ „ו… ּ ¿‚ ם  ƒע

וב„מו˙.  בˆלם  טו. 
(א,  בראשית  בפרשת 
״בצלם  נאמר:  כז) 
אותו״.  ברא  אלקים 
דמות וצלם זה מה הוא? 
דהג״ר  בפומיה  מרגלא 
אהרן קוטלר בשם מורו 
הסבא  ורבו 

ב˜לון  ומ˙כב„  יז. 
בשער  לקמן  חבריו. 
התשובה (שער כו) כתב 
(והוא  המחבר 
הלכות  מהרמב״ם 
שיש  ה״ד)  פ״ד  תשובה 
אותם  שהעושה  עברות 
מהם,  לשוב  חזקתו  אין 
קלים  דברים  שהם  לפי 
בני-אדם,  רוב  בעיני 
והוא  חוטא,  ונמצא 
נראה לו שאין זה חטא. 
ואחת מאלו עברות הוא 
חברו׳.  בקלון  ה׳מתכבד 
שאינו  בלבו  אומר  כי 
חברו  שאין  לפי  חטא, 
עומד אצלו, ולא הגיעה 
ביישו,  ולא  בושת  לו 
(-השוה)  אלא הוא ערך 
וחכמתו  מעשיו הטובים 
מעשי  למול  וחריפותו 
חברו וחכמתו וחריפותו, 
דבריו  השומע  ובעיני 
יהיה הוא מכובד וחברו 

בזוי. 
בחכמ˙ו  ו‰מ˙פ‡ר  יח. 
‡ין  בו,  ˘‡ין  ובמע˘יו 
כמו˙‰.  רע‰  מ„‰ 
(קיג:):  פסחים  במסכת 
הדעת  אין  ארבעה 

ָב‰  טו… י˜  ƒַיֲחז ָלם  עו… ל¿  ‰ ∆‡ ּ ≈‚‰ַ
ל…‡  ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ  , מו… ¿̂ ַע ל¿

ַעל   ׁ̆ ָיחּו ל…‡  י  ּƒכ ָר‰,  ו… ּ̇ ‰ַ ַעל  ַרח  ט¿ ƒי

ָלם  ָ‰עו… לו…  „ּו  ּיו… ׁ∆̆ ַר˜  ם,  ƒַמי ָׁ̆  „ בו… כ¿ּ

ׁ̆ לו…  ‰ י≈ ָחָכם, ּוָבז∆ ב ו¿ ‰ּו‡ ָ‡ָ„ם טו… ׁ∆̆

ל  ו… ׁ̆ כ¿ ƒמ ב¿ּ ַח  מ≈ ׂ ָ̆ ‰ּו‡  י„  ƒמ ָ̇ ו¿ י,  ּ„ַ

 „ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒם, (יז)ּומ ָ̇ יָע ƒ„ עּוט י¿ ƒמ ָריו ּוב¿ ֲחב≈

ים  ƒר ׂ ¿̆ ע∆ מ≈ ָח„  ∆‡  ‰ ז∆ ו¿ ָריו.  ֲחב≈ ן  לו… ¿̃ ּƒב

 ˙ ∆‡ ים  ƒב ַעכ¿ּ ַ‰מ¿ ים  ƒָבר ּ ¿„ ָע‰  ָבּ ַ‡ר¿ ו¿

ים  ƒב יו טו… ׂ ָ̆ ל ַמֲע ָכּ ׁ∆̆ ּוָב‰. ָ‡ָ„ם  ׁ̆ ּ¿̇ ‰ַ

 ‰ מ∆ „, ּ„ו… ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒ‰ ם ל¿ ∆‰ ָבּ ל  ּ ַ‰ל≈ ¿̇ ƒם, ּומ ≈‰

 ˙ ַ̃ ַ‡ב¿ ָכל  ב¿ּ  „…‡ מ¿ ּוב  ׁ̆ ָח יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ ל¿

ל  ∆̂ ≈‡  „ מ≈ עו… ו¿ ים,  ƒמ ׂ ָ̆ ב¿ּ י  ׁ≈̆ ָר‡ ו¿ ל  כ≈ רו…

יַח, ַע„  ƒר יַח ּוַמס¿ ּ ƒ„ ¿̃ ‡ ַמ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ׁ̆ ַע„  ≈‡‰ָ

ירּו˙  ƒר מ¿ ֲחַמ˙  מ≈ כ…ל  ¡‡ ל∆  ‰ ו∆ ָׁ̆ ל…‡  ׁ∆̆

ר  ≈‡ ָפּ ¿̇ ּƒך¿ ָ‰ָ‡ָ„ם ַ‰מ ׁ̆ - ָכּ ַפ˙ ָ‰‡≈ ר≈ ׂ ¿̆

ַמֲ‰ָללו…  יַח ב¿ּ ƒר יַח ּוַמס¿ ּ ƒ„ ¿̃ ים, ַמ ׂ ƒ̆ ַמֲע ב¿ּ

ים.  ƒב יו ַ‰ּטו… ׂ ָ̆ ַמֲע

יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ָמ˙ו… ּוב¿ ָחכ¿ ר ב¿ּ ≈‡ ָפּ ¿̇ ּƒמ‰ַ (יח)ו¿

ין  ≈‡ ו¿  ‰ּ ָ̇ מו… כ¿ּ ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ ין  ≈‡  , ּבו… ין  ≈‡ ׁ∆̆  

יָניו,  ע≈ ב¿ּ ים  ƒ̇ חּו ּופ¿ ים  ּƒַטנ ¿̃ ם  ֻכָלּ (טז)ו¿

ל  „ו… ּ‚ָ ‰ּו‡  ׁ∆̆ מו…  ¿̂ ַע ַח  ב≈ּ ַׁ̆ ּומ¿ ל  ַ‰ל≈ּ ּומ¿

ַעל   ‰ ∆„ יו… ל…‡  ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ָמ‰,  ָחכ¿ ב¿ּ

 ‰ ∆‡ ר¿ ƒנ ָלם  עו… ּול¿  , ֲ‡ָו˙ו… ּ‚ַ ר…ב  מ≈  ˙ מ∆ ¡‡‰ָ

ָבָריו  ּו„¿ ˙ו…  ָ̂ ַוֲע ָמ˙ו…  ָחכ¿ יָניו  ע≈ ב¿ּ

 ‰ ׂ ≈̆ ֲע ַמּ ƒמ ים  ƒח ָבּ ֻׁ̆ מ¿ ם  ≈‰ ׁ∆̆ יו  ׂ ָ̆ ּוַמֲע

ר     ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ ָריו,  ֲחב≈  ˙ ַ̂ ֲע ַמ˙  ָחכ¿ ו¿

י           ּƒכ יו,  ׂ ָ̆ ַמֲע ּוב¿ ָמ˙ו…  ָחכ¿ ב¿ּ י„  ƒמ ָּ̇

ַעל   „ ָכבו… ו¿ ַבח  ׁ∆̆ ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿  ı ָחפ≈ ‰ּו‡ 

ָ‡ַמר   ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ים.  ƒר ָׁ̆ ַ‰י¿ ָבָריו  ּ ¿„

יָך"  ƒפ ל…‡  ו¿ ָזר  ָך  ל¿ ּ ַ‰ל∆ "63י¿ ל…מ…‰:  ׁ¿̆

(מ˘לי כז, ב).

˜טנים  וכולם  טז. 
ופחו˙ים בעיניו, ומ‰לל 
כתב  עˆמו.  ומ˘בח 
(פרק  ישרים  המסילת 
שקבע  אחרי  ״אך  יא): 
היותו  בלבו  האדם 
לתהילה,  וראוי  חשוב 
התולדה  תהיה  לא 
המחשבה  מן  היוצאת 
הזאת אחת בלבד, אלא 
ומשונות  רבות  תולדות 
ממנה...וימצא  תצאנה 
שיחשוב,  אחר  גאה 
ראוי  שהוא  שלפי 
ורב-המעלות,  לתהילה 
מרגיז  שיהיה  צריך 
ומבהיל  (מפחיד  הארץ 
ושהכל  הבריות)  את 
(יזדעזעו  מפניו  ירעשו 

מרוב פחד), כי לא יאות שיהרסו (לא יסכים שיעיזו לגשת) בני-האדם לדבר 
 – כרצונו)  (בחזקה, שלא  אליו  לעלות  יעפילו  ואם  דבר,  ממנו  ולבקש  עמו 
יבהלם בקולו וברוח שפתיו יהומם, בענות להם עזות, ופניו זועפות בכל עת 

ובכל שעה...״ 
אל  יוציאוה  לא  בלבם,  קבורה  גאותם  שתשאר  אחרים,  גאים  ״וימצאו 
הדברים  יודעי  גדולים,  חכמים  הם  שכבר  בלבבם,  יחשבו  אבל  המעשה, 
לאמיתם ושלא רבים יחכמו כמוהם, על כן לא ישיתו לב אל דברי זולתם, 
בחשבם, כי מה שקשה עליהם לא יהיה נקל לאחרים, ומה ששכלם מראה 
להם כל כך ברור הוא וכל כך פשוט הוא, עד שלא יחושו לדברי החולקים 

עליהם אם ראשונים ואם אחרונים, וספק אין אצלם על סברתם״.   

ים,  ƒב ים טו… ׂ ƒ̆ ָר‰ ּוַמֲע ו… ּ̇ ָי„ו…  ׁ̆ ב¿ּ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ּƒָו‰, ַ‡ף-ַעל-פ‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ

 ˙ ָענו… ט¿ י‡  ƒב 66ּומ≈ לו…  ב  ר≈ ‡ו… ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  ּƒכ ם,  נ…ּ ƒ‰י ּ ≈‚  ׁ̆ ר≈ יו… ‰ּו‡ 

„ו…  ָטר¿ ָמ˙ו… ל¿ ‰ ָחכ¿ י∆ ¿‰ ƒ̇ ֲ‡ָו‰, ו¿ י ַ‚ּ י„≈ ƒי‡ ָ‰ָ‡ָ„ם ל ƒב‰ָ ˙ ל¿ ָ‡יו… ּור¿

 ‰ ז∆ ם, ו¿ ם יו… ר ָ‰ָרע יו… ∆̂ ַח י≈ ּ ≈̂ ַנ ּ ל¿ ƒל מ ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒן ַ‡ל י ָלם. ָלכ≈ ן ָ‰עו… ƒמ

ים  ƒ„י ƒֲחס‰ַ ן  ƒָח„ מ ∆‡ ב¿ּ ינּו  ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָל‰.  „ו… ּ ¿‚ ָחָמ‰  ל¿ ƒָר‡ מ ¿̃ ƒנ

ל.  „ו… ּ‚ָ ָלל  ָׁ̆ לּו  ל¿ ָׁ̆ ו¿ ָחָמ‰  ל¿ ּƒמ‰ַ ן  ƒמ ים  ƒ‡ ַ‰ָבּ ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַבּ ַ‚ע  ָפּ ׁ∆̆

ים  ƒ„י ƒ̇ ם ֲע ּ∆̇ ן ַ‡ ƒַוֲעַ„י ,‰ ַטָנּ ¿̃ ָחָמ‰  ל¿ ּƒמ ƒם מ ּ∆̇ ב¿ ַׁ̆ ם:  ָ‡ַמר ָל‰∆

ן:  ָחָמ‰? ָ‡ַמר ָל‰∆ ל¿ ּƒי‡ ַ‰מ ƒ‰ ‰ַמ : רּו לו… ָל‰. ָ‡מ¿ „ו… ּ ָחָמ‰ ‚¿ ל¿ ƒמ ל¿

ַעם  ˙ו… ַפּ ח ‡ו… ּ ַ̂ ַנ ּ¿̇ ׁ∆̆ ָך,  ׁ̆ ל¿ ּ י≈ ׁ∆̆ ב  י≈ ל ‡ו… י ָכּ ּƒיו! כ ָ̇ ילו… ח≈ ר ו¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

ינו…  ר ‡≈ ∆̂ ּ ָך; ֲ‡ָבל ַ‰י≈ ¿̇ יַח ‡ו… ּƒ67ָ‡ז ַינ ,§ ל̆… ָׁ̆ ם ‡ו…  ƒי ַּ̇ ׁ¿̆ ַ‡ַח˙ ‡ו… 

מו…  כ¿ּ ים,  ƒָעמ פ¿ּ  ‰‡ָ מ≈ ָנˆּוַח   ‰ י∆ ¿‰ ƒי ם  ƒ‡ 68ַ‡ף  ָך  מ¿ּ ƒמ  ˜ ס≈ ּפו…

ָך  ¿̇ מו… ם  יו… ַע„  ָך  מ¿ ¿̂ ַע ב¿ּ ן  ֲ‡מ≈ ַּ̇ ַ‡ל  69ו¿ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆

ם  ƒ‡ ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿  ‡ ַוֲ‰לו…  .‰ּ ָ̇ ָמ ¿‚ ּ„ֻ

ֲחַמ˙  מ≈ ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡ ים  ƒ„ ַכב¿ּ מ¿

י  ּ≈̇ ׁ¿̆ ַע  ≈„ יו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ ים  ƒר ב¿ ּסו… ׁ∆̆

ַ‡ַח˙,  ַר˜  ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ו¿  ,˙ ו… ּ̇ כ¿ ַמס∆ּ

ָח˙  ∆‡  ‡ ָלּ ∆‡ ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ן  ָל‰∆ י…‡ַמר 

ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ  - ‰"ח)  פ"י  (ירו˘למי ˘ביעי˙ 

ָלם  ָ‰עו…  ˙ ∆‡  ‰ ע∆ ַיט¿ ל…‡  ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ָכל- ו¿

. ינו… ּבו… ≈‡ ׁ∆̆ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ‰ ָ̃ ֲחָז י˜ּו‰ּו ַבּ ƒֲחז ַיּ ׁ∆̆

 

ל  ָכּ יּו  ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ים  ƒב ֻחָיּ מ¿ נּו  ֲ‡ַנח¿ ׁ∆̆ ַ„ע,  ו¿
 ‡ ר≈ ם ַ‰ּבו… ׁ≈̆ ים ל¿ ƒ„ֻיָח ינּו מ¿ ׂ ≈̆  ַמֲע
 ‰ י∆ ¿‰ ƒי ים  ƒ‰…ל ¡‡ ˙„ַ ֲעבו…  ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע ָכל  ו¿ ר,  ∆̇ ּוַבס≈ּ לּוי  ּ‚ָ ַבּ  ,‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי

 ˙ ּוו… ַ̃ ל¿ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  ˆו… ר¿ י  ּƒ̇ ל¿ ּƒ64ב ַב„,  ל¿ ּƒב נו…  ˆו… ר¿ ל  ∆‡ יַע  ּ ƒ‚‰ַ ל¿

ל  ם ָ‰‡≈ ׁ≈̆ ל ל¿ ‰ ַ‰כ…ּ ׂ ∆̆ „, ַ‡ך¿ ַיֲע בו… ל ָכּ ב≈ּ ַ̃ ‰ּו ּול¿ ׂ ≈̆ ַבח ַעל ַמֲע ׁ∆̆

ב,  ר ל≈ ≈̃ י ‰' ח… ƒּוב: "ֲ‡נ˙ ָ‡ַמר ַ‰ָכּ ׁ∆̆ מו…  ב, כ¿ּ ל ַ‰ל≈ּ יף ‡∆ ƒ̃ ׁ¿̆ ַ‰ַמּ

ינּו"  ל…‰≈ ר̇… ַל‰' ‡¡ ָּ̇ ס¿ ּƒר: "‰ַ65נ מ≈ ‡ו… ˙" (ירמי‰ יז, י), ו¿ ָליו… ן כ¿ּ ח≈ ב…ּ

ל  ≈̂ ָנּ ƒ‰ יזּו˙ ל¿ ƒר ז¿ ƒָמ‰ ּוב ָחכ¿ ר ב¿ּ ָזּ‰≈ ƒם ל…‡ י ƒ‡ ן („ברים כט, כח). ָלכ≈

בריות,  [של  סובלתן 
פירש,  ורש״י  רשב״ם. 
עצמם  הם  שאפילו 
זמן  לאחר  מתחרטים 
ונבזים הם בפני  עצמן] 
״דל  הוא  מהם  ואחד 
מנוגד  חטאו  כי  גאה״. 
כי          האנושי,  לטבע 
לעשיר           אמנם  אם 
אך  גאוה,  של  נסיון  יש 
במה   – הוא  דל  אם 
ללא  הגאוה  יתגאה?  
המאוסה  היא  סיבה 
אלוקים  בעיני  ביותר 
יחזקאל,  (אור  ואדם 

מדות).

המחזיק    וכל  המדות, 
ה׳.   תועבת  נקרא  בה 
אין  ענוה).  הקמח,  (כד 
ממנה,  קשה  מדה  לך 
שבתורה  עבירות  ורוב 
עוד  ולא  בה,  כלולין 
הבורא  שמשכחת  אלא 
אדם,  של  מלבו  יתברך 
לבבך  ״ורם  שנאמר: 
אלקיך״.  ה׳  את  ושכחת 
א,                  אבות  יונה  (רבינו 

יג).
הגרועה  היא  הגאוה 
היא  והענוה  שבמדות, 
שבמדות.  עליונה  מדה 
(מהרש״א סנהדרין פח).

לכל  שורש  היא  הגאוה 
(ר״ח  הרעות.  המדות 

ענוה ב׳; נפש החיים).
שורש  היא  הגאוה 
להרבה עבירות, אם בין 
בין  ואם  למקום  אדם 
(שערי  לחבירו  אדם 

קדושה).  

ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡  „ ַלמ≈ּ מ¿ ‰ּו‡  ו¿ ר,  ∆̃ ּׁ∆̆ ‰ַ

ן  ָלכ≈ ו¿  ,˙ ָ‡יו… ר¿ לו…  י‡  ƒב ּומ≈  ˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ל¿

. ּ„ו… ¿‚ נ∆ ם כ¿ּ ַחכ≈ּ ¿̇ ƒ‰ ‰ ל¿ ָּ̇ יך¿ ַ‡ ƒר ָ̂

 

ר ‰ּו‡  ∆̂ ּ ל ַ‰י≈ ׁ∆̆ יו  ָ̇ ּבּולו… ח¿ ַּ̇  ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇
י‰ו…  ּƒב ּוַמ‚¿ ּבו…  ƒל  ‰ ׁ∆̆ ¿̃ 73ַמ

 ˙ ּ„ו… ƒמ ָ‡ר  ׁ¿̆ ּו ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ לו…  י˜  ּƒ̇ ּוַממ¿

‡י  ַוַ„ּ ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ַע  ≈„ יו… י  ּƒכ ַ‡ף  ו¿  ;˙ ָרעו…

י  ּלּו ָ‰כ≈ ƒפ‡ֲ , ַ‚ֲ‡ָו˙ו… ן ב¿ּ ָעוו… ע ו¿ ַׁ̆ ׁ̆ פ∆ּ ּ י≈ ׁ∆̆

ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  ּƒכ  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒּומ י„  ƒז מ≈ ב¿ּ  „ ב≈ עו…

74ַע„   ,„ בו… ַ‰ָכּ ַ‡ַחר  ּבו…  ƒל  ˙ ∆‡ יר  ƒע ַמב¿

ָר‰. ֲ‡ָבל ָ‰ָ‡ָ„ם  ׁ̆ ַעל ָ‰ֲעב≈ ל…‡ ָיחּו ׁ∆̆

ל…‡  ‰ ו¿ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒל…‡ י יו, ו¿ ׂ ָ̆ ַמֲע ‰ּו‡ ַזך¿ ב¿ּ ׁ∆̆

ָר‰  ֲעב≈  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ַע  ≈„ ּיו… ׁ∆̆ כ¿ּ מו…  ¿̂ ַע ל  ַ‰ל≈ּ י¿

ַיֲער…ך¿  ו¿ ָ‰ָרע  ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈  ‡ ָיבו… ָ‡ז  ָ„ָבר,  ב¿ּ

„ו…  ָלכ¿ ל¿ ילו…  ּƒפ‰ַ ל¿ ָחָמ‰  ל¿ ƒמ  „ עו…

ָו‰  ¿̂ ƒמ לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ָברו… ס¿ לו…  יר  ּƒב ּוַמס¿ ר  ּ≈̇ ∆‰  ‰ ר∆ יו… ו¿  , ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒר ב¿ּ

ר:  ∆̂ ּ ַ‰י≈ לו…  י…‡ַמר  ָכך¿  ו¿ ר.  ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ּƒמ ּׁ∆̆ ַמ‰  ַעל  ָכר  ׂ ָ̆ ו¿

ָך  ל¿ ר…ב  ¡‡ י∆ יָך  ָימ∆ ל  ָכּ י  ּƒכ ב, מ„),  (‡בו˙ 

ם  ƒ‡ 70ו¿ ּנּו,  מ∆ּ ƒמ יָך  ינ∆ ע≈ ים  ƒֲעל ַּ̇ ‡ּוַלי 

ף  (יט)סו…  -  ˙ ּלו… ּ ַ̃ ַבּ ׁ∆̆  ‰ ּלָ ַ̃ ב¿ּ ֲחָך  ּ ≈̂ ַנ י¿

˙. ּוַבֲעבּור  ֲחמּורו… ַבּ ׁ∆̆ ָחמּור  ֲחָך ב¿ּ ּ ≈̂ ַנ י¿

 ˙ ּ„ו… ƒמ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ל¿  ׁ̆ ר∆ ׁ…˘ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ׁ∆̆ (כ)

ף  ּ≈̇ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ71מ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ַ‚ם  ו¿  ,˙ חּו˙ו… פ¿ּ

ַין  נ¿ ƒע ָכל  ו¿ ָ‰ָ‡ָ„ם,  ב  ל≈ ב¿ּ ב  ָער≈ ¿̇ ƒּומ

 ˙ ַ‡מ≈ּ ˙ ּול¿ מ∆ יב ָ‰‡¡ ƒז ַ‰כ¿ ר ‰ּו‡ 72ל¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

יט. סוף ינˆחך בחמור‰ 
במסכת  ˘בחמורו˙. 
״כך  נאמר:  (קה:)  שבת 
הרע,  יצר  של  אומנותו 
היום אומר לו ״עשה כך״ 
״עשה  לו  אומר  ולמחר 
לו  שאומר  עד  כך״, 
זרה״,  עבודה  ״עבוד 
כלומר,  ועובד״.  והולך 
אל  יבוא  אם  שהרי 
מיד  לפתותו  האדם 
לא   – חמורה  לעבירה 
אומנותו  לכן  לו,  ישמע 

היא להסיתו לעבור עבירה קלה, ומתוך כך מגיע בהדרגה לעבירות החמורות 
ביותר.  

(נב.) מביאה הגמרא משל על היצר הרע: אמר רב אסי: יצר  במסכת סוכה 
דומה  ולבסוף  רש״י)  עכביש.  (לקורי  בוכיא  של  לחוט  דומה  בתחילה  הרע 
לעגלה).  הפרה  את  קושרים  שבהם  העבים  (כחבלים  העגלה  כעבותות 
שנאמר (ישעיה ה, יח): ״הוי מושכי העון בחבלי השוא וכעבות העגלה חטאה״. 
(מה שבתחילה היה חבלי שוא, דהיינו חוטים של כלום, דקים כקורי העכביש, 

נהפך לבסוך לחבלים העבים של העגלה!). 
״הוי מושכי העון בחבלי השוא״ – הוי לאלו המושכים ומביאים את העוון על 
עצמם בזמן שיצרם עדיין חלש מאד ודומה לחוטים של כלום, כי בשלב הבא, 
כשכבר יהיו שקועים בחטא וירצו לחדול ממנו, יגלו שהם קשורים בו עם יצר 

כה חזק, כמו חבל של עגלה שהוא עבה מאד וכמעט לא שייך לנתקו. 
שבכל  הקשה  היא  הגאוה  מדת  פחו˙ו˙.  מ„ו˙  ל‰רב‰  ˘ור˘  ˘‰‚‡ו‰  כ. 

כב. ˘י˘ כמ‰ בני-‡„ם 
לבריו˙  ‰נ‡‰בים 
ו‰˜ב"‰ ˘ונ‡ם כ˘‡ינם 
‰מˆוו˙.   ˙‡ מ˜יימים 
מכמה  להקשות  יש 
רחוב,  אנשי  וכמה 
מידות  בעלי  שנראים 
ועמל  יגיעה  בלי  טובות 

ובלי ספרי יראה? 
כבר עמד על זה הגר״א 
והובא  ט,  יא,  (במשלי 
אות  פ״ד  שלמה׳  ב׳אבן 
המינים  ״רוב  וכתב:  יג) 
אדם  בין  והחוטאים 
הנראה  לפי  הם  למקום 
אחת  וזו  בטבע,  טובים 
היצר  מתחבולות 
לפרוש רשת לפני תועי 
אחריהם״,  להמשך  רוח 
׳חפץ  בספר  ועיין  עכ״ד. 
(סוף  התורה  על  חיים׳ 
בהעלותך, בהערה שם): לפעמים מזרז היצר הרע לרשעים גמורים מחללי 
וילמדו  אחריהם  העם  שימשכו  כדי  לבריות,  טובות  לעשות  שבתות 

מדרכיהם... 
 ויש שהעירו שהגר״א לא כתב שהם באמת טובים בין אדם לחברו, רק ״לפי 
תתנגש  אשר  מסוימת  לנקודה  יגיעו  כאשר  שבאמת  חוץ),  (כלפי  הנראה״ 
מידותיהם  וזוהמת  קלונם  כל  יתגלה  שם   - ותאוותם  חפצם  עם  ותתנגד 

הרעות.

 ˙ ˆו… ר¿ ּƒּוב: "76ב˙ ָ‡ַמר ַ‰ָכּ ׁ∆̆ מו…  ‰ּו‡ כ¿ּ

 " ו… ּ̇ ƒ‡ ם ƒל ׁ¿̆ ָביו ַי י¿ ם ‡ו… ּ‚ַ ׁ̆ י ƒ‡ י כ≈ ר¿ ּ„ַ '‰

ם  ƒ‡ ָין:  נ¿ ƒע‰ָ  ׁ̆ רּו פ≈ּ ָכך¿  ו¿ ז).  טז,  (מ˘לי 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ י  נ≈ פ¿ ƒל ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ƒי ל…‡  ָ‰ָ‡ָ„ם 

ם  י‰∆ ינ≈ ע≈ ב¿ּ ן  ח≈  ‡…̂ מ¿ ƒל ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ו¿

ים,  ƒב ַ‰ּטו… יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ˙ו…  ו… ׂ̆ ֲע ַבּ

‰ּו  ז∆  , ˙ו… ‡ו… ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿

-‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ׁ∆̆ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ָ‡ָי‰  ר¿

 ˙ ּבו… ƒל ָזַרע לו… ַ‡ֲ‰ָב‰ ב¿ּ ו¿  , ˙ו… ב ‡ו… ≈‰ ‡ו…

ַעל  ב  טו… ם  ׁ≈̆ לו…  ם  ׂ ָ̆ ו¿ י-ָ‡ָ„ם,  נ≈ ב¿ּ

 ‰ ּמָ ּכַ  ׁ̆ ּ י≈ ∆ ׁ̆ (כב) ‰ּו‡   ˙ מ∆ ¡‡ ו∆ ָנם.  ו… ׁ̆ ל¿

 ˙ ּיו… ƒר ַלּב¿ ים  ƒב‰ָ ¡‡ ַ‰ּנ∆ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ּב¿

ים  ƒמ ּ י¿ ַ̃ מ¿ יָנם  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ ָ‡ם  נ¿ ו… ׂ̆  ‰" ָבּ ָ̃ ‰ַ ו¿

ָמ‰  ָחכ¿ ַמֲעַל˙  ל¿  ָּ̇ ע¿ ּ‚ַ ƒ‰ ָבר  כ¿ּ

 ˙ ו… ּ̂ ַר ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָך  ל¿ ָר‡ּוי  ו¿ י„ּו˙,  ƒַוֲחס

ָלם,  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ן ב¿ּ ̂…‡ ח≈ מ¿ ƒל ל ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ ּול¿

ָך  ¿̇ ָמ ם ָחכ¿ ˙ ָל‰∆ ַ‚ּלו… ם ל¿ יף ָל‰∆ ƒֲחנ‰ַ ּול¿

ָך  ל¿ י‡  ƒָיב ו¿ ‡ֲ‰בּוָך,  י…ּ ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ ָך  ¿̇ ָ̃ ¿„ ƒ̂ ו¿

רּוַח  ׁ∆̆ ל  ָכּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… י  ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ƒמ ָ‡ָי‰  ר¿

ם  ˜ו… ּנּו, 75רּוַח ַ‰ָמּ ימ∆ ָח‰ ‰≈ ˙ נו… ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

 ‰ ז∆ ָכל  ו¿ מ"י).  פ"‚  (‡בו˙  ּנּו  ימ∆ ≈‰ ָח‰  נו…

י‡  ƒ‰ ‡ָבָר ּ‰ ַ‰ס¿ּ ָ̇ י ‡ו… ּƒר, כ ∆̃ ׁ∆̆  ˙ ָ‡יו… ר¿

 ‰ּ ָין ַ‰ז∆ נ¿ ƒָו‰. (כ‡)ֲ‡ָבל ָ‰ע‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒָעָנף מ

כ‡. ‡בל ‰ענין ‰ז‰ ‰ו‡ 
כבר  דבריו  תוכן  וכו'. 
הלבבות  בחובת  מובא 
המעשה,  יחוד  (שער 
פרק ה) וז״ל: כאשר יבוא 
זה,  בפיתוי  היצר  אליך 
לי  תועיל  מה  לו:  ענה 
חן  למצוא  השתדלותי 
כמוני,  חלש  יצור  בעיני 
לא  ביכלתו  אין  אשר 
להזיק  ולא  לי  להועיל 
היה  אילו  ואף  לי... 
מחוייב  שאני  כדבריך, 
אוכל  לא  אז  גם  בכך, 
איך  כי  זאת,  לעשות 
כל  אצל  לפעול  אוכל 

בני דורי שיהיו מרוצים ממני, בעוד שאינני יכול לפעול זאת אפילו אצל בני 
ביתי, וכל שכן אצל בני אדם אחרים.

ודברי רבותינו ז״ל שהבאת מהם ראיה, אינם מחייבים את האדם להשתדל 
למשוך אליו את שביעת רצונם של כל הברואים, אלא הכונה של דבריהם 
היא מה שאמר חכם אחד בצוואתו לבנו: ״בני, לפעול אצל כל הברואים שיהיו 
מרוצים ממך, זה אינו ביכלתך, אך מה שכן ביכלתך הוא, להשתדל שהבורא 
יהיה מרוצה ממך. וכאשר תפעל זאת אצלו, הוא יעשה אותך רצוי לבריות, 
כמו שכתוב (משלי טז, ז): ״ברצות ה׳ דרכי איש גם אויביו ישלים אתו״. – וזוהי 
ז״ל: מי שכל הבריות, מקטן ועד גדול, מהללים ומשבחים  גם כוונת רבותינו 
אותו ומרוצים ממעשיו, סימן הוא שהאל יתברך נתן בלבות בני אדם אהבה 
אליו, ושם לו שם טוב על לשונם. ודבר זה הרי אין הבורא עושה אותו לשונאיו, 

והוא איפוא סימן ברור וגדול שהבורא מרוצה ממנו. זוהי כוונת רבותינו ז״ל.     

˙וכח˙ך  „ברי  כ‚. 
י˙˜בלו בפני ‰עולם. יש 
יתקבלו  כיצד  לעיין, 
מכירים  אין  אם  דבריו 
אותו ואין יודעים ערכו?

 :(: (ו  ברכות  במסכת 
אמר רבי חלבו אמר רב 
בו  שיש  אדם  כל  הונא: 
דבריו  שמים,  יראת 
[לאחרים],  נשמעין 
יג)  יב  (קהלת  שנאמר 
נשמע,  הכל  דבר  ׳סוף 
וגו׳,  ירא  האלהים  את 
כך:  ויש לדרוש המקרא 
אדם שהוא ירא אלוקים 
באזני  נשמעים  דבריו   -

הכל.
(הובא  לעיתים׳  ה׳בינה 
בשיטה מקובצת החדש, 
אות קפח) פירש, שאף על פי שיראת שמים מביאה את האדם לעשות מעשיו 
בהצנע ולא להרבות בדברים, עם כל זה דבריו ועניניו מעצמם יהיו נשמעים.
והטעם שדבריו נשמעים, כתב ב׳עיון יעקב׳ שאדם שיש בו יראת השם שורה 
וב׳שפתי  גם בעיני הבריות.  חן  ימצא  ובכך  (מט:),  חן, כמבואר בסוכה  עליו 
חכמים׳ ביאר על פי דברי המשנה באבות (ב, ד) ׳בטל רצונך מפני רצונו כדי 
שיבטל רצון אחרים מפני רצונך׳, ואדם שהוא ירא שמים מבטל את רצונו 
ולפיכך מבטל הקדוש ברוך הוא את רצון אחרים מפני  מפני רצון הבורא, 

ַב„,  רּוך¿ ‰ּו‡ ל¿ ‡ ָבּ ר≈ ם ַ‰ּבו… ׁ≈̆ ב ל¿ ַ‰ּטו…

י  נ≈ פ¿ ּƒב לּו  ב¿ּ ַ̃ ¿̇ ƒי ָך  ּ¿̇ ַכח¿ ו… ּ̇ י  ר≈ ב¿ ּ ƒ„(‚כ)

י  ּƒכ  , ך¿ ָכּ ב  ֲח˘…ׁ ַּ̇ ל…‡  ם  ƒ‡ ם  ּ‚ַ ָלם  ָ‰עו…

לּוָי‰  ּ¿̇ ָכָח‰  ו… ּ̇ ‰ַ ַל˙  ָבּ ַ̃ ין  ≈‡

יָך. ∆̇ בו… ׁ¿̆ ַמח¿ ב¿ּ

 

ָך  ¿̇ י ƒס ‰, י¿ ל ז∆ ָכּ ƒמ ˜ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ּƒ̇ ׁ∆̆ י  ַ‡ֲחר≈ ו¿
ן  כ≈ ָּ̇ ƒָך: ל…‡ י י…‡ַמר ל¿ ר ו¿ ∆̂ ּ  ַ‰י≈

79ַע„  ָמ‰  ל≈ ׁ¿̆ ָך  ¿̇ „ָ ֲעבו…  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ׁ∆̆

ן  ‚ו… כ¿ּ י,  ר≈ ַ‚מ¿ ל¿ ן  ∆‰ מ≈  ˜ ַרח≈ ¿̇ ּƒ̇ ׁ∆̆

ים                     ƒב ַ‰ּטו… יָך  ׂ ∆̆ ַמֲע  ‰ ַכס∆ּ ּ¿̇ ׁ∆̆

ָבר  כ¿ּ ָ‰ָי‰  ּׁ∆̆  ‰ ַמּ ƒמ ּפּוך¿  ƒ‰  ˙ רו… ‰ו… 80ּול¿

 ‡ ָלּ ∆‡ ב  ≈‰ ‡ו… -‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ין  ≈‡ י  ּƒכ  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ  ˙ ∆‡

ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ָך  ¿̇ י ƒס י¿ ך¿  ַ‡ַחר-ָכּ  .‰ּ ָ̇ ‡ו… ים  ƒמ ּ י¿ ַ̃ ּומ¿ ָר‰  ו… ּ̇ י  ≈„ מ¿ לו…

י‡  ƒב ּומ≈ ָ‰ָעם,  י  נ≈ פ¿ ƒל ים  ƒב ַ‰ּטו… יָך  ׂ ∆̆ ּוַמֲע ָך  ¿̇ י„ּו ƒֲחס  ˙ ַ‚ּלו… ל¿

ן  ƒמ ך¿  ָׁ̆ מ¿ ƒנ  ‰ ז∆ ַ‚ם  ו¿ ָך?  מו… ָכּ ם  ≈‰ ם  ּ‚ַ ּו  ׂ̆ ַיֲע ‡ּוַלי  ָ‡ָי‰:  ר¿

חּו  ב¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ּ ƒנ ׁ∆̆ ים  ƒל „ו… ּ ¿‚  ‰ ָמּ 77ַכּ ינּו  ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ‰ּו˙.  ב¿ ּ‚ַ‰ַ

ם  י‰∆ ר≈ ַחב¿ ו¿ ם  י‰∆ י„≈ ƒמ ל¿ ַּ̇ י  נ≈ פ¿ ƒל  ‡ ָלּ ∆‡ ּו  ׂ̆ ָע ל…‡   - (סוכ‰ כח, ‡) 

ָו‰  ¿̂ ƒמ ‰ ‡י ז∆ ם, ַוַ„ּ י‰∆ ׂ ≈̆ ַמֲע י˜ּו ב¿ּ ƒַיֲחז ם ו¿ י‰∆ כּו ַ‡ֲחר≈ ׁ¿̆ ָמּ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ

ל…‡  ּלּו  ≈‡ י  נ≈ פ¿ ּƒב ּלּו  ƒַוֲ‡פ ים,  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ם  78ָל‰∆ ב  ַחב≈ּ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ

 ,"‰ ׂ ∆̆ י עו… ƒנ‡ֲ ‰ ַע" ‡ו… "ז∆ ≈„ י יו… ƒנ‡ֲ ‰ רו… "ז∆ ָ‡מ¿ ּבו… ב¿ּ ƒל ‰ ב¿ּ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒי

ם. ˙ ָל‰∆ ַ‚ּלו… ˙ ָ‡סּור ל¿ מ∆ ¡‡ ָלם ב∆ּ י ָ‰עו… נ≈ פ¿ ƒָבל ל‡ֲ

 

ַמ„  ל¿ ƒ̇ ו¿ יכּו˙  ƒר‡ֲ ַבּ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ֲעמ…„  ַ̇ ו¿ ֲעָנָו‰  ַבּ ך¿  ל≈ ּ≈̇ ם  ƒ‡ ם ּ‚ַ
 ‰ ָּ̇ ַע ָך:  ל¿ י…‡ַמר  ו¿  ˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ָך  ּ¿̇ ַפ י¿ יעּו˙,  ƒב ¿̃ ּƒב  

יָך  ָרכ∆ ּ ֲעבּור „¿ „ּוָך ַבּ יַכב¿ּ ƒבּוָך ו ּׁ¿̆ ַח י-ָ‡ָ„ם י¿ נ≈ ָך ב¿ּ ¿̇ ים ‡ו… ƒ‡ ָ‰רו…

ם  י‰∆ ינ≈ ע≈ ּוב ב¿ּ ׁ̆ ‰ ָח ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ,‰ ז∆ ל ָבּ „ו… ַוח ָ‚ּ ׁ̆ ר∆ י≈ ים, ו¿ ƒב ַ‰ּטו…

 ‰ ׂ ∆̆ ָך ַמֲע ¿̇ ו… ׂ̆ ֲע י ַבּ ּƒל, כ ב∆ ∆‰ ‰ ל ז∆ ָך. ָכּ ּ¿̇ ַכח¿ ˙ו… ָך ו¿ לּו מּוָסר¿ ב¿ּ ַ̃ י¿

ה'
ם 

ב' יו
ע 

בו
ש

רצונו של אותו אדם. וב׳עץ יוסף׳ (שם) ביאר, משום שדבריו יוצאים מן הלב, ובודאי יכנסו אף הם אל לב השומעים.
כ„. ויע˘‰ כל ‰טובו˙ ב‚לוי ובס˙ר. והמעשים הטובים שראוי להסתיר אותם, הם רק אלו שאפשר לעשותם בשלימות מהחל ועד כלה גם מבלי שבני אדם ידעו מהם. אבל אותן המצוות שאינו יכול לקיימם בינו לבין עצמו, כגון להתפלל בציבור, ולצוות לבני אדם לעשות טוב ולהזהיר אותם מעשות רע, 
וללמוד תורה (ברבים, באופן שמשפיע בזה על אחרים, וכ״ש ללמד תורה ברבים) ולעשות חסד, מצוות אלו אין כל הצדקה להזניח ולנטוש מחשש שיכבדוהו עליהן, אלא יקיימם לשם שמים, ואף אם ישבחו אותו עליהן, אין זה יגרע את שכרו, מפני שאינו מתכוון לזה בשעת עשייתן. (חובת הלבבות, שער יחוד 

המעשה פ״ה).   
כ‰. וז‡˙ ‰‚‡ו‰ ‡ינ‰ מז˜˙ לענו‰ וכו'. כתב החובת הלבבות (שער הכניעה פ״ט): והחלק המשובח הוא, כשגאות האדם על חכמתו ועל מעשיו הטובים נובעת ממה שהוא יודע להעריך את גודל החסד שהבורא עשה אתו בזה שנתן לו את היתרונות הללו, וממה שהוא שמח בהן, וגאותו גורמת לו להוסיף 
ולהתאמץ עוד יותר בלימודו ובמעשיו הטובים, ולהתנהג בהכנעה עם מקורביו, ולשמוח בחבריו, ולחוס על כבודם ולחפות על סכלותם, ולדבר בשבחם, ולאהוב אותם, ולדון אותם לכף זכות, ולהזהר בכבודם. והיא גורמת לו שמעשיו הטובים מעטים בעיניו, ושהוא טורח תמיד להרבות עליהם, ושלבו נשבר 

בקרבו על שהוא מדי חלש להשיג מהם כאוות נפשו, ושהוא משפיל את עצמו לפני מי שהוא מקוה שבעזרתו יוכל להוסיף עליהם, ושהוא מודה לאלהים על היתרונות שנתן לו, ומשבח אותו על שעזר לו לקנות את המעלות הטהורות.
גאוה כזאת אינה עומדת בסתירה עם ההכנעה, והיא לא מרחיקה אותה, אלא אדרבה מסייעת לה ומוסיפה עליה. 

כו. לעזוב ‰טוב מפני ‰˘פל˙ו לפני‰ם. שנינו במסכת אבות (ה, כ): ״יהודה בן תימא אומר, הוי עז כנמר... לעשות רצון אביך שבשמים״. כתב הטור (או״ח סי׳ א): ״והתחיל בעז כנמר, לפי שהוא כלל גדול בעבודת הבורא יתברך, לפי שפעמים אדם חפץ לעשות מצוה ונמנע מלעשותה מפני בני אדם שמלעיגים 
עליו, ועל כן הזהיר שתעיז פניך כנגד המלעיגים, ואל תמנע מלעשות המצוה... שפעמים אדם מתבייש מפני האדם יותר ממה שיתבייש מפני הבורא יתברך, על כן הזהיר שתעיז מצחך כנגד המלעיגים ולא תבוש. עכ״ד.  

כז. ‡בל בענין מ˘‡ ומ˙ן יכנע לפני‰ם. מקור הדברים הוא במסכת ברכות (ז:): אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי: מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה וכו׳. והאמר רבי יצחק אם ראית רשע שהשעה משחקת לו אל תתגרה בו, שנאמר (תהלים י, ה): ״יחילו (יצליחו) דרכיו בכל עת״, ולא עוד אלא 
שזוכה בדין... ולא עוד אלא שרואה בצריו... לא קשיא, הא במילי דידיה הא במילי דשמיא. והיינו שבדבר ששייך לו ולממונו צריך להכנע מפניו. וכתב המהרש״א, ש״השעה״ משחקת לו דייקא, כי בודאי אינו אלא לפי שעה מחמת המזל שגורם, אבל כשתעבור השעה – ״כחציר מהרה ימלו״, ״ועוד מעט ואין רשע״ 

וכו׳.
כח. וזו‰י מˆו‰ ‚„ול‰. במסכת בבא-מציעא (ל(: מביאה הגמרא על הפסוק (שמות יח כ) ״והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון״... ׳אשר יעשון׳ זו לפנים משורת הדין [שיש מצוה לנהוג לפנים משורת הדין]... דאמר רבי יוחנן, לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה, ולא 

עבדו (עשו) לפנים משורת הדין.    
כט. לפני ˘בר ‚‡ון. פירש הגר״א: כשבא שבר לאדם, הרי זה מן הסתם שהיה לו תחילה גבהות הלב, ולכן בא עליו השבר, כשהקדוש ברוך הוא רוצה לנקום באדם כדי שיתקדש שמו יתברך בעולם - מגביהו תחילה ואחר כך משפילו, כי על ידי זה תהיה נקמתו גדולה שבעתיים, כמו בהמן שהגביהו תחילה 
למשנה למלך כדי שיתלוהו בגבהותו, ונפילתו היתה בפירסום רב, ואם הוא שר וחשוב בלא זה, אז ה׳ נותן בלבו גאוה ואחר כך משפילו, כי אז נקמתו גדולה כי הרגיש עצמו שהיה באיגרא רמה – ועכשיו בבירא עמיקתא. וכן פירשו כל המפרשים על הפסוק (תהלים קב, יא) ״כי נשאתני ותשליכני״, שהגבהת 

אותי תחילה ואח״כ השלכתני שאז המכה, הצער, החרפה והבושה גדולים יותר.
ל. ‡ינו ניˆול מחט‡ ועוון. כתב רבינו יונה (בשערי תשובה א, כז): הגאוה מסבבת כמה עבירות, ומגברת יצר לב האדם עליו, שנאמר: ״ורם לבבך ושכחת את ה׳ אלקיך״ [הרי הגאוה סיבה כללית לכל העבירות, כי על-ידי הגאוה בא לשכחת ה׳ וממילא חוטא]...ובעל הגאוה נמסר ביד יצרו, כי אין עזר השם עמו 

אחרי אשר הוא תועבת ה׳. עכ״ד.
בשערי קדושה כתב: הגאוה היא שורש להרבה עבירות אם בין אדם למקום, ואם בין אדם לחבירו.

בשבט מוסר (ב׳) כתב: הגאוה שורש לכל העבירות שבעולם, ולכן חזק עצמך שלא להתפתות בקול יצרך להתגאות, ובנצחך אותו בזה – תוכל לנצחו בכל! כיון שנעקר השורש – הענפים נופלים מאליהם.
ל‡. ˘ב‡ מטפ‰ סרוח‰. בהיות האדם מסתכל בפחיתות חומרו, וגריעות תחילת יצירתו, אין לו טעם להתנשא כלל, אלא ליבוש ולהכלם. משל למה הדבר דומה: רועה חזירים שהגיע ועלה לשלטון, הרי כל עת אשר יזכור ימיו הראשונים – אי אפשר לו להתגאות (מסילת ישרים כג). 

יתבונן, שהתהוות האדם ויצירתו...ואחר כך הוא ניזון...במשך שהותו בבטן אמו, ורק אחר כך יוצא לעולם חלוש וכחוש בגופו ואבריו (חובת הלבבות כניעה ה). 
לב. וי˘וב לעפר ורימ‰. ויתבונן מצורתו שתהיה לו כשינוח בקבר: אור פניו יחלוף, מראהו ישחר, בשרו יהפך לתולעים עיפוש וליחה, ולא ישאר בו כל סימן מיופי גופו. ריחו יבאיש (יסריח) מאד, כאילו לא רחץ וסך בשרו מעודו, וכאילו לא היה לו ריח טוב מעולם. בחשבו כן - יכניע וינמיך את עצמו, ולא 

יתגאה ויתנשא. (חובת הלבבות שם). 
ל‚. וי˙ן „ין וח˘בון וכו'. יצייר בלבו, רגע הכנסו לפני בית דין הגדול של צבא מעלה, בעת שיראה עצמו לפני מלך מלכי המלכים הקדוש והטהור בתכלית הקדושה והטהרה, בסוד (מלאכים -) קדושים משרתי גבורה, גבורי כח עושי דברו, אשר אין בהם כל מום. והוא עומד לפניהם, גרוע פחות ונבזה מצד 
עצמו, טמא ומגואל (נתעב) מצד מעשיו, הירים ראש?  היהיה לו פתחון פה? וכי ישאלוהו: איה ואיפוא פיך? איה גאונך וכבודך אשר נשאת בעולמך? מה יענה ומה ישיב על תוכחתו? הנה ודאי שאילו רגע אחד יצייר האדם בשכלו האמת הזה בציור אמיתי וחזק (דימוי נכון בצורה בהירה ומשכנעת) – פרוח 

תפרח ממנו הגאוה, ולא תשוב אליו עוד!!! (מסילת ישרים כג).   
ל„. וישב למטה מן הכל. הגה״ק רבי אלחנן וסרמן זצ״ל הי״ד היה רגיל לישב בסוף ביהמ״ד בכל מקום שהגיע. פעם שאל את החפץ חיים זצוק״ל האם אין חשש שיתהלל בעצמו ״מי כמוני עניו״? ונמצא מתגאה בליבו, ואולי עדיף אדרבה, לישב בכותל המזרח ולחשוב בליבו ״הרי איני ראוי לישב כאן ומכבדים 
אותי במה שאין בי״ וכד׳? ענה לו החפץ חיים: שנינו במשנה (כלים כה, ט) מעשה מוציא מידי מחשבה ואילו מחשבה אינה מוציאה מיד מעשה, א״כ עדיף לישב במערב, ועצם מעשה זה של ענוה יוציא מיד מחשבת גאוה שחושש אולי תתגנב בליבו, משא״כ אם יושב ב״מזרח״, עצם מעשה הגאוה יגבר על כל 

מחשבת ענוה שיחשוב ״איני ראוי״ וכד׳. 

 ‰ ּ„ָ ƒּום מ ׁ̆  ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  רּוך¿ ‰ּו‡, ו¿ ‡ ָבּ ר≈ ּום ָ‡ָ„ם זּוַל˙ ַ‰ּבו… ׁ̆ ַ„ע  ל…‡ י≈ „, ו¿ ַיח≈ ¿̇ ּƒ̇ ָמ‰ - 81 ּום ָחכ¿ ׁ̆ מ…„  ל¿ ƒל ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ׁ∆̆ ר, ּוכ¿ ָ̂ ָ̃ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ּƒ̇ ָך.  ב¿ּ ƒל ב¿ּ

ן  ƒיר מ ƒ‰ ז¿ ַּ̇ ל…‡  ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ ּ¿̇ ל…‡  ָך, 83ו¿ ָכר¿ ׂ ¿̆ י„  ƒס פ¿ ַ̇ ם ו¿ ׁ≈̆ ָך  ‡ ל¿ ≈̂ ל…‡ י≈ ׁ∆̆ י  ≈„ ָ„‰, כ¿ּ ‰ ָ‰ֲעבו… ׂ ≈̆ ַמֲע לּו˙ ב¿ּ ¿̂ ˙ ָ‰ַע ‡ו… ַ‰ר¿ ָב‰, 82ַ‡ך¿ ל¿ טו…

 ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ּƒ̇ 84  ‡ ָלּ ∆‡ י˙,  ƒ̂ י ƒ̂ ו¿ זּוָז‰  ּומ¿ ין  ּ ƒל ƒפ ּ¿̇ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ ‡ו… ל…‡  ו¿ ם  ƒַמי ָׁ̆ -‡ ר≈ י¿ יַמן  ƒס  ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  ו¿ ָך,  ¿̇ זּוָל  ׁ̆ י ƒ‡ ל¿ ָך  ¿̇ ָמ ָחכ¿ יַע  ƒ„ ו… ּ̇ ל…‡  ו¿ ָ‰ָרע, 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  „ כ…ּ ל¿ ƒל ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  נ≈ י¿ נ¿ ƒע מ≈  ‰ ז∆ ל  ָכּ  .˜ חו… ׂ ּ¿̆ ‰ַ ר…ב  ּוב¿ ָו‰  ¿„ ח∆ ּוב¿  ‰ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒמ ב¿ּ ַמֲ‡ָכל  ב¿ּ ם  ∆‰ ָמּ ƒע ע…ָרב  מ¿  ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ו¿ ם,  י‰∆ כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ך¿  ל≈ ≈̇ ו¿ ָ‰ָ‚ם  נ¿ ƒמ ב¿ּ

ָל‰.  „ו… ּ ¿‚ ׁ̆ ≈‡ ‰ ל¿ ַטָנּ ¿̃  ׁ̆ ≈‡ ַח מ≈ ר≈ בו… ‰ ל¿ מ∆ „ו… , 87ו¿ ָכרו… ׂ ּ¿̆ ƒר מ ≈̇ ים יו… ƒף ֲ‡ָלפ ל∆ י„ ‡∆ ƒס ָו‰, 86ַמפ¿ ¿̂ ƒם מ ׁ≈̆ ‰ 85ל¿ ָין ז∆ נ¿ ƒע ‰ ׂ ∆̆ ָ‰עו… , ו¿ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒר ב¿ּ

„ּו‰ּו ַעל  ַכב¿ּ ם י¿ ƒ‡ ר, ו¿ ∆̇ לּוי ּוַבס≈ּ ּ‚ָ ˙ ַבּ בו… ל ַ‰ּטו… ‰ ָכּ ׂ ∆̆ ַיֲע ָ‰ָרע, (כ„)ו¿ יר מ≈ ƒ‰ ַיז¿ ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ י ƒיכּו˙, ו ƒר‡ֲ ָנ‰ ַבּ ַכָוּ ל ב¿ּ ל≈ּ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ר ‰ּו‡: ל¿ ָׁ̆ ַ‡ך¿ ַ‰ָיּ

ָך  מ¿ ¿̂ ַע ין ב¿ּ ƒח ב¿ ַּ̇ ב,  ‰ ַ‰ּטו… ׂ ∆̆ ‰ ַמֲע ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ˙ ע≈ ן 89ב¿ּ ‰. ָלכ≈ ׂ ∆̆ ֲע ַע˙ ַ‰ַמּ ׁ¿̆ ּƒב ‰ ן ָלז∆ ּ ו≈ ּƒל…‡ כ ׁ∆̆ י  ַבח, ַ‡ֲחר≈ ּׁ∆̆ י˜ לו… ַבּ ּ ƒין ַמז חּו‰ּו - 88‡≈ ב¿ּ ַׁ̆ י ƒו ‰ ז∆

 ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ‰ ׂ ∆̆ ֲע ‰ ַ‰ַמּ ם ז∆ ƒ‡ ין ƒח ב¿ ַּ̇ ַ‚ם  ם. ו¿ ל≈ ָׁ̆ ינו…  ים - 91‡≈ ƒר ֲ‡ח≈ ם מ≈ ƒ‡ ם, ֲ‡ָבל ל≈ ָׁ̆ ל - ‰ּו‡  ≈‡‰ָ ר מ≈ ׁ∆̆ מּול, 90ֲ‡ ּ¿‚‰ַ ‰ ו∆ּ ַ̃ ‰ מ¿ ָּ̇ י ַ‡ ּƒמ ƒמ

ם. ל≈ ָׁ̆ ָך  ׂ ¿̆ ‰, ָ‡ז ַמַע ָך ז∆ ר ל¿ ר≈ ָבּ ¿̇ ƒם י ƒ‡ ים, ו¿ ּƒַרב ‰ ָבּ ׂ ∆̆ ‰ עו… ָּ̇ ר ַ‡ ׁ∆̆ ָין ֲ‡ נ¿ ƒע‰ָ ‰ ז∆ ים 93ב¿ּ ƒי ֲחָ„ר ר≈ ַח„¿ חּו„ ב¿ּ ƒי ‰ 92ב¿ּ ׂ ∆̆ ָ̇ עו… י ƒם ָ‰י ƒ‡ ,ָלם י ָ‰עו… נ≈ פ¿ ƒל

 ‡ ‰ ָבּ ּ„ָ ƒָכל מ ‰ ּוב¿ ׂ ∆̆ ָכל ַמֲע ָבר ּוב¿ ָכל ָ„ּ י ב¿ּ ּƒכ , ר ּבו… ָזּ‰≈ ƒ‰ ב ל¿ ‰ּו‡ ַחָיּ ּׁ∆̆ „ ַמ‰  ∆‚ ם 95נ∆ ַ‰ָיּ ‰ מ≈ ָפּ ƒם ט ƒ‡ י ּƒינו… כ ר ָ‰ָרע ‡≈ ∆̂ „ י≈ ∆‚ נּו 94נ∆ ר¿ ַפּ ּƒס ּׁ∆̆ ל ַמ‰  ָכּ
96" , כו… ו… ּ̇ ƒּו מ‰ ≈̃ ּ ַסל¿ ר ל¿ יַמ‰≈ ƒין, ו ƒָחָכם ָיב ∆‰ ָרָכיו. ו¿ ּ ¿„ ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇ ל…‡ ָיַ„ע  ׁ∆̆ י  ƒמ ר ל¿ ∆̂ ּ ַין ַ‰י≈ נ¿ ƒיַע ע ƒ„ ‰ו… ח ל¿ ַ̇ נּו פ∆ּ ח¿ ַ̇ ל, ּוָפ ≈̃ ל¿ ַ̃ ˙ ּול¿ ח≈ ַׁ̆ ר ל¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

ı" (‡יוב יז, ט). יף ‡…מ∆ ם י…ס∆ ƒר ָיַ„י‰ָ ּוט√

 

 ‰‡ָ„ָ ‰ו… יף  ƒס יו… ו¿ כז).  (ירמי‰ ט,  י"  ƒ̇ ‡ו… ָי„…ַע  ו¿ ל  כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ל  ּ ַ‰ל≈ ¿̇ ּƒמ‰ַ ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ƒי ז…‡˙  ב¿ּ ם  ƒ‡ י  ּƒכ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ַח˙  ַבּ ֻׁ̆ מ¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿ ַמֲעַל˙  ב¿ּ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ97

ל…‡ 99 , ו¿ ׁ̆ ָר ¿„ ּƒי˙-ַ‰מ י ב≈ּ ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒי מ ƒ̃ ל¿ ָּ̇ ח∆ ַ̇ ָנּ ׁ∆̆ יָך,  ָפנ∆ י ל¿ ƒנ‡ֲ ‰ ∆„ ַמר: מו… ‰ לו… ָלּ ƒפ ¿̇ ּƒב ˙ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒל ּומ כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ָע‰ ו¿ ּ ַ‚ם „≈ רּוך¿ ‰ּו‡, 98ו¿ ‡ ָבּ ר≈ ַלּבו…

י  ּƒי ‰'" („ברי-‰ימים-ב יז, ו). כ כ≈ ַ„ר¿ ּבו… ב¿ּ ƒל ‰ּ ַבּ ¿‚ ּ ƒַמר: "100ַוי ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ נּו. ו¿ ָרל≈ ים ּ‚ו… ƒע נּו ּוַמ‰ ָנּ ≈̃ ל¿ ב ח∆ ינּו ַמ‰ ּטו… ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ : מו… ˙. ּוכ¿ ָרנו… ¿̃ י  ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒמ

ם,  ∆‰ ‡ ָי„ו… מ≈ ָ̂ מ¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ י ַבּ ל…‡ י…‡ַמר ַ„ּ , ו¿ ן לו… מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ י˜ לו… ַבּ ּƒפ ל…‡ ַיס¿ ׁ∆̆ 102 ,‡ ָלם ַ‰ָבּ י ָ‰עו… נ≈ י¿ נ¿ ƒע ב ב¿ּ ַבּ‰-ל≈ ר-רּוַח ּו‚¿ ַ̃ ‰ ָ‡ָ„ם 101י¿ י∆ ¿‰ ƒי

רּוך¿ ‰ּו‡.  ‡ ָבּ ר≈ ַ„˙ ַ‰ּבו… ֲעבו… ר מ≈ ּ ≈̂ ַ̃ מ¿ּ ׁ∆̆ מו…  ו… 105כ¿ּ ׁ̆ ַנפ¿ ם ב¿ּ ַרע≈ ¿̇ ƒי י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ָל‰  ַמע¿ ו… ל¿ ׁ̆ ּ‰ ַנפ¿ ַבּ ¿‚ ƒ̇ ‰ּו, 104ו¿ ׂ ≈̆ ל ַמֲע יָניו ָכּ ע≈ ַעט ב¿ּ מ¿ ƒי ‡ ָלּ ∆‡103

ָ„ם. בו… ָלחּוס ַעל כ¿ּ ָריו ו¿ „ ֲחב≈ בו… כ¿ ּƒמ…ַח ב ׂ ¿̆ ƒל ˙, ו¿ בו… ˙ ַ‰ּטו… ֲעלו… ַמּ מ…ַח ַבּ ׂ ¿̆ ƒלו… ל ˙ מ∆ ר∆ ‚ו… , ו¿ ו… ּ̇ ע¿ ַסַיּ ˙ ָלֲעָנָו‰, ַ‡ך¿ מ¿ ∆̃ ּ יָנּ‰ ַמז∆ ֲ‡ָו‰ ‡≈ ז…‡˙ ַ‰ַ‚ּ (כ‰)ו¿

 

 , ו… ּ̇ ָכל¿ י י¿ ƒפ ָ‰ַרע כ¿ּ יר מ≈ ƒ‰ ַיז¿ ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ י ƒם, ו ַנע ָל‰∆ ָכּ ƒל…‡ י ם, ו¿ ָ̇ ים ‡ו… ƒל ַ‰כ¿ יָחם ּול¿ ƒכ ‰ו… ‡…„, ל¿ ַח˙ מ¿ ַבּ ֻׁ̆ י‡ מ¿ ƒ‰ ים ƒע ָׁ̆ „ ָ‰ר¿ ∆‚ ֲ‡ָו‰ נ∆ ּ‚ַ‰ַ ו¿

מו…  כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿ ח.  ָבּ ֻׁ̆ מ¿  ‰ ז∆ י  ֲ‰ר≈ ם  ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ל¿ ּבו…  ּ ƒל ׁ∆̆ י  ַ‡ֲחר≈  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ּוכ¿ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒמ כ¿ּ ָלם  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ב¿ּ  ‰ מ∆ ּ„ו…  ‰ּ ז∆ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ

י  נ≈ פ¿ּ ƒ106מ ב  ַ‰ּטו… (כו)ַלֲעז…ב  ים  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ָלל  כ¿ּ ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿  ,˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ָעָליו   - ָו‰  ¿̂ ƒמ  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ם  ָמ˜ו… ָכל  ּוב¿  (‚ (‡ס˙ר  ָ‰ָמן  ל¿ ַנע  כ¿ ƒנ ל…‡  ׁ∆̆ ַכי  ּ ¿„ ָמר¿

ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ָניו  ָפּ ז  ָיע≈ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ ם,  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ֲעמ…„  ַיּ ׁ∆̆  ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ים ‡≈ ƒָעמ י פ¿ּ ּƒכ ָו‰,  ¿̂ ƒַבר מ ¿„ ּƒב ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒי י  ַ̇ ָמ ָמ‰  יך¿ ָחכ¿ ƒר ָ̂  ‰ ז∆ ו¿ ם.  י‰∆ נ≈ פ¿ ƒָל˙ו… ל ָפּ ׁ¿̆ ‰ַ

 ׁ̆ י י≈ ּƒיו, כ ׂ ָ̆ ר ַמֲע ּ ַס„≈ ‰ י¿ י ז∆ ƒפ ָין, ּול¿ נ¿ ƒע‰ָ ָע‰ ו¿ ָּׁ̆ י ַ‰ ƒפ ן ל¿ נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ָחָכם ל¿ יך¿ ‰∆ ƒר ָ̂ ָכך¿  ˙. ל¿ וו… ¿̂ ƒמ ‰‡ָ ם מ≈ ָ̇ י„ ‡ו… ƒס ָו‰ ַ‡ַח˙, 107ַיפ¿ ¿̂ ƒֲעבּור מ ַבּ

ָכל  ם. ו¿ ַנע ָל‰∆ ָכּ ƒל…‡ י ם, ו¿ ּ„ָ ¿‚ ‡…„ו… ַלֲעמ…„ נ∆ מ¿ ƒּופו… 108ּוב‚ יך¿ ב¿ּ ƒר ָ̂ ָין. ו¿ נ¿ ƒּום ע ׁ̆ יָלם ב¿ּ ƒב ׁ¿̆ ּƒיַח ב ּƒל…‡ ַינ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ ׁ̆ י≈ יָלם, ו¿ ƒב ׁ¿̆ ּƒיך¿ ַלֲעז…ב ב ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ

ָל‰. „ו… ּ ָו‰ ‚¿ ¿̂ ƒּו מ‰ ז∆ ָבר, (כח)ו¿ ָכל ָ„ּ ין ב¿ּ ּ ƒ„‰ַ ˙ּוַר ּׁ̆ ƒים מ ƒנ פ¿ ƒם ל ∆‰ ָמּ ƒע ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ם ו¿ י‰∆ נ≈ פ¿ ƒַנע ל ָכּ ƒן י ָּ̇ ‡-ּוַמ ׂ ָּ̆ ַין ַמ נ¿ ƒע ָו‰, (כז)ֲ‡ָבל ב¿ּ ¿̂ ƒַבר מ ¿„ ּƒב ‰ ז∆

 

 - ‰ּ ׁ̆ ָבּ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ‰ַ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ּ‰ ַרב ּוָמˆּוי  ָלּ ׁ∆̆  ˜ ּ ז≈ ∆‰‰ַ ‡…„, ו¿ ‰ מ¿ ֻ‚ָנּ י‡ מ¿ ƒ‰ י ּƒכ ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒּוב מ ׁ̆ ָל ל ו¿ ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ‰ַ ˙ ּ„ַ ƒּבו… מ ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒּומ

ן" (מ˘לי  ‡ו… ר ָ‚ּ ב∆ ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ ƒַמר: "(כט)ל ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  לּו˙, כ¿ּ פ¿ ׁƒ̆ ר ו¿ ב∆ ׁ∆̆ ˙ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿ יָ‡‰ ‡∆ ƒב ֲ‡ָו‰ מ¿ י ַ‰ַ‚ּ ּƒכ ,„…‡ ‰ מ¿ ָנּ מ∆ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ יָכך¿  ƒפ ַעט, ל¿ מ¿

ַי˙  ָ‚ל¿ 109ּול¿ ב),   ,‰ (˘מו˙   " ‚ו… ו¿  '‰ י  ƒמ" רו…  ָ‡מ¿ ב¿ּ ע…‰  ַפר¿ ל¿ ַרע  ≈‡ ָמ‰   ָּ̇ ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿ כ‚).  (˘ם כט,  ּנּו"  יל∆ ּƒפ ׁ¿̆ ַּ̇ ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ" ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿ יח),  טז, 

ילּו  ּ ƒ̂ ƒ‰ ר ׁ∆̆ ‡ֲ ˙ י ָ‰ֲ‡ָרˆו… ל…‰≈ ָכל ‡¡ י ב¿ּ ƒַמר "מ‡ָ ׁ∆̆ יב,  ƒר ח≈ ַסנ¿ ל" (˘מו‡ל-‡ יז, י), 110ּול¿ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ˙ כו… ˙ ַמַער¿ י ‡∆ ּƒ̇ ַרפ¿ י ח≈ ƒַמר "ֲ‡נ‡ָ ׁ∆̆ י,  ּƒ̇ ׁ¿̆ ƒל ַ‰פ¿ּ

ָ„י" („ני‡ל ‚, טו),  ן י¿ ƒן מ כו… נ¿ ƒב יז¿ ׁ≈̆ י י¿ ּ ƒ„ ‰ָּל רו… "ּוַמן ‰ּו‡ ‡¡ ָ‡מ¿ ר, ב¿ּ ּ ַ̂ נ∆ בּוַכ„¿ י (י˘עי‰ לו, כ), ּונ¿ ƒ„ ָיּ ƒם מ ƒַלי ָׁ̆ רּו ˙ י¿ יל ‰' ‡∆ ּ ƒ̂ י ַי ּƒי כ ƒ„ ָיּ ƒם מ ָ̂ ˙ ַ‡ר¿ ∆‡

ָחָכם:  ָ‡ַמר ‰∆ ׁ∆̆ מו…  ן, כ¿ּ ָעוו… ‡ ו¿ ט¿ ח≈ ל מ≈ ו… ּ̂ ƒינו… נ , (ל)‡≈ ‰ זו… ּ„ָ ƒמ ‰ּו‡ ב¿ּ ׁ∆̆ י  ƒן. ּומ לו… ָ̃ ם ָ‰ָי‰ ּבּוז ו¿ ָ̇ י ƒֲחר‡ַ ם, ו¿ י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ רּו כ¿ּ ר ָ‡מ¿ ׁ∆̆ ן, ֲ‡ ‰ ָל‰∆ מ∆ ַ‰ּ„ו… ו¿

ן" (מ˘לי כ‡, כ„). ַר˙ ָז„ו… ב¿ ע∆ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ , עו… מו… ׁ¿̆  ı יר ל≈ ƒ‰111ָי „ "ז≈

 

 ‰ ָ‡ָ‚‰? ז∆ ּנּו ַ‰„¿ מ∆ּ ƒמ „ ר≈ ָפּ ּƒ̇ ר ל…‡  ׁ∆̆ י ‰ּו‡ ֲ‡ ƒָח„ ָ‡ַמר: מ ים. ָחָכם ‡∆ ƒי ֲחָכמ ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ַמע ׁ¿̆ ֲ‡ָו‰,  ר ַעל ַ‰ַ‚ּ ַ„ב≈ּ ‰ ל¿ ָנּ ינּו ַע„ ‰≈ ָבר≈ ּ יַע „¿ ּ ƒ‚ ƒ‰ ׁ∆̆ יָון  כ≈ ו¿

 .‰ ט∆ ו… ׁ̆ י-ָ‡ָ„ם ל¿ נ≈ ˙ו… ב¿ּ ין ‡ו… ƒ̃ י ƒַע˙, ַמֲחז ר] ַ„ּ ˙ [ַבּ ַ̃ ז¿ ח∆ מו… 113ב¿ּ ¿̂ י˜ ַע ƒֲחז ַמּ ׁ∆̆ י  ƒרּו: מ ָ‡מ¿ ‰. ו¿ ָנּ מ∆ּ ƒָל‰ מ ַמע¿ י‡ ל¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ˙ ַמֲעָל‰  ׁ̆ ַלֲעלו… ּ ≈̃ ַב ‰ַ112מ¿

ָ‡ַמר  ָעָליו. ו¿ ˙ מ≈ טו… ˙ נו… ו… ׁ̆ ָפ ּ ַ‰נ¿ ˙, ו¿ ּיו… ƒר ַ‡˙ ַ‰ב¿ּ נ¿ ׂ ƒ̆ ‰ ָעָליו  י∆ ¿‰ ּƒ̇ ים,  ƒים ָרע ƒּבו… ַמֲעָלל ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒים. ּומ ƒים ָרע ƒָו‰ - ַמֲעָלל‡ֲ רּו: 114ָסמּוך¿ ַלַ‚ּ ָ‡מ¿ ו¿

ך¿  ל∆ ‰ ַ‰מ∆ּ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆  ׁ̆ פ∆ נ∆ּ יבּו˙ ַבּ ׁƒ̆ ין ‰ַ116ֲח ≈‡ :„ ָ‡ַמר עו… . ו¿ ׁ̆ פ∆ ר ַ‰נ∆ּ ˙ ‡ו… ּ„ו… ּƒימּו˙ ַ‰מ ƒע ך¿ נ¿ ר ַ‰ּ‚ּוף, ָכּ ּוָר‰ ‡ו… ּ̂ ימּו˙ ַ‰ ƒע ר נ¿ ׁ∆̆ ‡ֲ ָח„: 115ַכּ ָחָכם ‡∆

ָל‰  ַמע¿ ˙ זו… ל¿ ‡ו… ס¿ ּƒָפָניו ָ‰יּו כ , 117ּול¿ כּו˙ו… ‡ ַמל¿ ס≈ּ ּƒב ַעל כ ׁ≈̆ ָח„ יו… ך¿ ‡∆ ל∆ ָ‰ָי‰ מ∆ ׁ∆̆ ָ‡ַמר,  ‰. ו¿ ל ז∆ ∆‡ ‰ ים ז∆ ƒר י-ָ‡ָ„ם ֲ‡ח≈ נ≈ ן ב¿ּ כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ‰, ָכּ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ

ַעי.  ר≈ ַעל ל¿ ַמּ ƒי מ ƒיַבנ ׁƒ̆ י ‰ו… ּƒ̇ ח¿ ַפּ ׁ¿̆ ƒחּוס מ ƒל י ∆„ ן: ‚…ּ יו… ל¿ יב ָ‰ע∆ ׁƒ̆ ≈‰ י? ו¿ ƒ̇ ּו ׁ̆ ל…‡ ר¿ ּ‰ ב¿ּ ז∆ ƒָל‰ מ ַמע¿ ‰ ל¿ ם ז∆ ּ∆̇ ב¿ ַׁ̆ יך¿ י¿ ≈‡ : ך¿ ל∆ ם ַ‰מ∆ּ ָ‡ַמר ָל‰∆ . ו¿ ּזו… ƒמ

ָל‰ּו  ע¡ ∆‰ ם. ו¿ י‰∆ ּ≈̇ ח¿ ַּ̇ י  ƒיַבנ ׁƒ̆ י ‰ו… ּƒב ƒּו˙ ל‡ ַ„כ¿ י ו¿ ׁƒ̆ לּו˙ ַנפ¿ פ¿ ׁƒ̆ י:  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ‰ַ ָעָנ‰  י. ו¿ ƒ̇ ָמ י ר…ב ָחכ¿ נ≈ פ¿ּ ƒי מ ַּ̇ ח¿ ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ י ַעל  ƒ̇ י ƒי: ָעל ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ ָ‡ַמר  ו¿

יב" (מ˘לי כ‰, ז).  ƒ„י ָנ נ≈ פ¿ ƒָך ל יל¿ ּƒפ ׁ¿̆ ‰ַ ‰ מ≈ ָנּ ≈‰ ‰ ָך ֲעל≈ ב ֲ‡ָמר ל¿ י טו… ּƒַמר: "119כ ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ . ו¿ לו… ּ ¿„ ƒ‚ ך¿ 118ו¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ

ָעָפר  ּוב ל¿ ׁ̆ ָי רּוָח‰, (לב)ו¿ ‰ ס¿ ָפּ ּƒט ƒמ ‡ ָבּ ׁ∆̆ , (ל‡) ּבו… ƒל ˙ ים ‡∆ ƒיל ƒ‰ ב¿ ים ַ‰ַמּ ƒָבר ּ ב „¿ יך¿ ַלֲח˘…ׁ ƒר ָ̂ ˙ ָעָליו,  ר∆ ב∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒָו‰ מ‡ֲ ּ‚ַ‰ַ ˙ ּ„ַ ּƒמ ׁ∆̆ ‰ ָ‡ָ„ם  ∆‡ רו… ׁ∆̆  ˙ ע≈ ב¿ּ

חּו  כ¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒָלם, נ ן ָ‰עו… ƒרּו מ ָעב¿ ‡ּו ו¿ ּ‚ָ ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ ּ ≈‚ ‰ ָמּ ב ַכּ ַיֲח˘…ׁ -‰ּו‡, ו¿ רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ים ַ‰ ƒָלכ י ַ‰מ¿ּ כ≈ ך¿ ַמל¿ ל∆ י מ∆ נ≈ פ¿ ƒן ל ּבו… ׁ¿̆ ח∆ ין ו¿ ּ ƒ„ ן ּ≈̇ ƒי ‰, (ל‚)ו¿ ָמּ ƒר ו¿

ם. ָ̇ ֲ‡ָו ם ַ‚ּ יָל‰ ָל‰∆ ƒע ָלם, ּוַמ‰ ‰ו… עו… ל…‡ ָ‰יּו מ≈ ָ‰יּו כ¿ּ ו¿

 

 ‡ ָלּ ַב„, ‡∆ ָב‰ ל¿ ָׁ̆ ַמח¿ ‰ 120ב¿ּ ˙ ז∆ ו… ׂ̆ ל ָוכ…ל, ל…‡ יּוַכל ַלֲע כ…ּ ƒּבו… מ ּ ƒל ƒּו˙ מ‡ ‰ ַלֲע˜…ר ַ‰‚≈ּ ∆̂ ˙: ָ‰רו… ˙ ָרעו… ּ„ו… ƒר מ‡ָ ּׁ¿̆ ƒָו‰ ּומ‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ר ל¿ ≈„ ּ‚ָ

י  ס≈ּ י ַ‚ּ ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ ים כ¿ּ ƒנ ּ ָ̃ ֻ̇ ים ּומ¿ ƒּוב ׁ̆ ים ֲח ƒ„‚ָ ׁ̆ ב¿ּ ב…ּ ל¿ ƒיל ל ƒ‚ָי‰ ָר‰ָ ׁ∆̆ „? ָ‡ָ„ם  ַ̂ י ן. כ≈ּ ‰ ָ‰ַ‡ֲחרו… ∆̂ ָ̃ ‰ּו˙ ַע„  ב¿ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ַבּ

ָ‰‚ו…  נ¿ ƒם ָ‰ָי‰ מ ƒ‡ …ּו˙. ‡ו‡ ּבו… ַ‰‚≈ּ ּ ƒל ƒל…‡ ַיֲע˜…ר מ ‰ ז∆ י˙, ָבּ ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ּ„ָ ƒמ ם ב¿ּ ָ̇ ן ‡ו… ּ≈̃ ַ̇ י ƒים ו ƒב ים טו… ƒ„‚ָ ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒם י ƒ‡ - ‰ּ ז∆ ƒּוב מ ׁ̆ ‰ ָל ∆̂ רו… ָ‰רּוַח, ו¿

ל,  ן ַ‰כ…ּ ƒמ ‰ ַמָטּ ב ל¿ ׁ≈̆ י≈ ‰, (ל„)ו¿ ב≈ּ ן ַ‰ר¿ יו… ָזּ ƒב מו… ב¿ּ ¿̂ י‚ ַע ƒ‰ נ¿ ַיּ ׁ∆̆ ן ַע„  ּ≈̃ ַ̇ ָנ‰ ל¿ ָּ̃ ַּ̇ ין  יו - ‡≈ ׂ ָ̆ ָ‡ר ַמֲע ׁ¿̆ ּƒָבָריו ‡ו… ב ¿„ ּƒל ב ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ „ 121ּול¿ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ָמ‰ ָוַכַעס  ַעל ח≈ ‰ּו‡ ַבּ ׁ∆̆ י  ƒן מ כ≈ ּנּו. ו¿ מ∆ּ ƒב מ ַבּ‰-ַ‰ל≈ּ ֲע˜…ר ‚…ּ ַיּ ׁ∆̆ ּלּו, ַע„  ים ‡≈ ƒָבר ¿„ ּƒב ‡ ≈̂ ַכּיו… ן, ו¿ י‰∆ ׁ≈̆ ב¿ ˙ לו… ין ‡∆ ּ ƒַבז ˙ ַ‰מ¿ ָחבו… י ַ‰ס¿ּ י≈ לו… ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒי ו¿

ָ‡ז  ּנּו, ו¿ מ∆ּ ƒָו‰ מ‡ֲ ּ‚ַ‰ַ ׁ̆ ר∆ ֲע˜…ר ˘…ׁ ַיּ ׁ∆̆ ַמן ַרב ַע„  ך¿ זו… ז¿ ר∆ ∆„ ך¿ ב¿ּ ל≈ י≈ ָלל, ו¿ ׁ̆ כ¿ּ י ּ ƒ‚ ˙ו… ל…‡ ַיר¿ לּו ‡ו… ל¿ּ ƒ̃ ˙ו… ‡ו…  ּכּו ‡ו… ƒ‰ ם ƒ‡ ׁ∆̆ מו…  ¿̂ ַ‰‚ ַע נ¿ ƒי ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿

ל…‡ יּוַכל  ׁ∆̆ ‰ ַע„  ָנּ מ∆ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒי  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒמ :˙ ˙ ָ‰ָרעו… ּ„ו… ּƒָכל ַ‰מ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ ַיֲע  ‰ ז∆ ך¿  ר∆ ּ ַעל „∆ ו¿ ָיָמיו.  ל  ָכּ  ‰ּ ָבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ י,  ƒע ָ̂ מ¿ ך¿ ָ‰‡∆ ר∆ ּ ∆„ ַבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ ַיֲחז…ר 

ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ׁ∆̆ י  ƒּומ .˙ ˙ ָרעו… ּ„ו… ƒָכל מ ָמ‰ ל¿ ל≈ ׁ¿̆ פּוָ‡‰  ‰ ‰ּו‡ ר¿ ָין ז∆ נ¿ ƒע י. ו¿ ƒנ ינו… ך¿ ַ‰ב≈ּ ר∆ ּ ס ַ‰„∆ פ…ּ ¿̇ ƒי ָ‡ז ַיֲחז…ר ו¿ ַמן ַרב, ו¿ ‰ ז¿ ז∆ ַ‰‚ ָבּ נ¿ ƒי ר, ו¿ ≈̇ ˜ יו… ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ם  ׂ ָ̆ ַמר: "123ו¿ ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ . ו¿ רו… י ֲחב≈ נ≈ פ¿ ƒל ָפָניו ו¿ ך¿ ל¿ ר∆ ּ ∆„‰ַ ‰ ים ז∆ ׂ ƒ̆ ˙, ָי ר∆ ח∆ ב¿ ‰ ַ‰ֻמּ ּ„ָ ּƒמ ˜ ַבּ ל∆ ח≈ ˜ ו¿ ל∆ ָכל ח≈ רּוך¿ ‰ּו‡ 122ב¿ּ ‡ ָבּ ר≈ ˙ ַלֲעב…„ ַ‰ּבו… כ∆ ׁ∆̆ מ¿ ƒנ

ים" (˙‰ילים, נ, כ‚).  ƒ‰…ל ע ‡¡ ַׁ̆ י≈ ּנּו ב¿ּ ∆‡ , ַ‡ר¿ ך¿ ר∆ ּ ∆„

הוא מחמת גאונו. וכתב 
מוכח  שכך  שם 
בפסוקים, שלא יתלה הצלחתו (הן בממון הן ביופי הן בחכמה) בעצמו אלא 

תמיד יהא שפל ומודה לה׳ על המעלות שחננו.
את  להביא  יכול  שהעושר  לבבך. מבואר  ורם  ו‚ו'  ירביון  וˆ‡נך  וב˜רך  ב. 
האדם לגאוה ולשאר חטאים. במסכת ברכות (לב.) אומרת הגמרא, שלאחר 
חטא העגל אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, בשביל כסף 
וזהב שהשפעת להם (שנתת להם בשפע) לישראל עד שאמרו ״די״ הוא גרם 
(להם להתגאות עד) שעשו את העגל... משל לאדם אחד שהיה לו בן, הרחיצו 
וסכו והאכילו והשקהו, ותלה לו כיס (של מעות) על צוארו, והושיבו על פתח 
של זונות, מה יעשה אותו הבן שלא יחטא (וכמו כן ישראל, הקדוש ברוך הוא 
לחטא  להם  שגרם  הוא  זה,  נסיון  לידי  והביאם  טובה  רוב  להם  שהשפיע 

העגל). 
בספר ׳חכמת המצפון׳ (דברים) כתב: רואים אנו מדברי הגמרא יסוד וחידוש 
גדול, לא כמו שאנו מורגלים לראות התחלת וסיבת החטא בבחירת לבו של 
האדם הבלתי טובה אשר לפני החטא. חכמינו ז״ל ראו עיקר סיבת החטא עוד 
רחוק הרבה מהחטא, ותלו את החטא בדברים אשר נעשו עוד זמן רב לפני 
החטא, אשר לכאורה אין להם שום שייכות עוד להחטא כלל, והם דברים 
אחרים לגמרי וגם מותרים בתכלית ההיתר, ושם כבר ראו חז״ל את החטא 
כאילו כבר נגמר, ואמרו שאחר דברים כאלה החטא כבר דבר הבא בתולדה 
ומידי דממילא, כי מה יעשה הבן שלא יחטא, ובטענה זו הלא רצה משה רבינו 
לפוטרם מכל אשמה, והיה בזה מודעה על כל מעשה העגל כאילו היו אנוסים 
בחטא, מאחר ונתן להם הקדוש ברוך הוא שפע של כסף וזהב, דבר זה ממילא 

הביאם לחטא העגל. 
רואים אנו מזה הערה נוראה, ועיקר גדול בעבודת האדם שאחרי שכל הדבר 
תלוי רק בההתחלות הגורמות ומביאות להמעשה, והמוקדמים עוד זמן רב 
להזהר  האדם  עבודת  עיקר  כל  תלוי  בהם  הרי  כן  אם  המעשה,  לפני 
בההתחלות וההקדמות אשר לחטאים, וגם בהאתחלתא דאתחלתא, ואף גם 
באלה שהם דברים המותרים לגמרי כמו כסף וזהב, או רחיצה וסיכה שהם 
מותרים,  גם  שהם  וכדומה  ושתיה  אכילה  וכן  המותרים,  מהדברים  בודאי 
ומכל מקום גילו לנו חז״ל שעיקר סיבת החטא של העגל היתה בריבוי הכסף 
מה  וכן  לבנו,  האב  שעשה  המוקדמת  והשתיה  הרחיצה  כמעשה  והזהב 

ָך  ̂…‡נ¿ ו¿ ָך  ר¿ ָ̃ "(ב)ּוב¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  , רו… ¿̂ יו…

ן ו… ׁ̆ ‡ ƒַער ָ‰ר ַׁ̆

ֲ‡ָו‰ ַער ַ‰ַ‚ּ ַׁ̆

 ˙ ּ„ַ ƒמ ַעל  ר  ַ„ב≈ּ נ¿ ן  ו… ׁ̆ ‡ ƒר‰ָ ַער  ַּׁ̆ ַבּ
ן  מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ּ ƒנ ׁ∆̆ ב  ֲ‡ָו‰. ּוַמ‰ ּטו… ּ‚ַ‰ַ

ּיּוב  ƒח י  נ≈ פ¿ּ ƒמ ים,  ƒָער ּׁ¿̆ ‰ַ ָכל  ל¿  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇

ח  ַ̇ י‡ פ∆ּ ƒ‰ י ּƒכ ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒל מ ≈„ ָבּ ƒ‰ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿

ז…‡˙  ָכּ ינּו  ƒ‡ָר ל…‡  ו¿  ,˙ ַרּבו…  ˙ ָרעו… ל¿

יך¿  ƒר ָ̂ ן  ָלכ≈  .˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ב¿ּ ָרָע‰  ל¿

ל  ∆‡ יָ‚ּ‰  ƒ‰ ַ‰נ¿ ל¿ ם  ַחכ≈ּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָ‰ָ‡ָ„ם 

 ‰ּ ָ̇ ‡ו…  ˙ חו… ¿„ ƒל ו¿ ָ‰ָר‡ּוי,   ‚‰ָ נ¿ ּƒמ‰ַ

. ‡ּוָי‰ ּבו… יָנּ‰ ר¿ ≈‡ ׁ∆̆ ם  ָמ˜ו… ב¿ּ

 

ַסל  ָפּ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַע  ב≈ּ ט¿ ַ‰ַמּ י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ
‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ל  „ו… ּ‚ָ‰ַ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ  

מו…  כ¿ּ  . ָר˙ו… ˙ו… ב¿ּ יָ‰  ָעל∆ יָרנּו  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ו¿

 ˙ ח ‡∆ ַכּ ׁ¿̆ ּƒ̇ ן  ָך פ∆ּ ר ל¿ מ∆ ָּׁ̆ ƒ‰" :ַמר ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ם"  ƒַרי ¿̂ ƒמ  ı ר∆ ∆‡ מ≈ יֲ‡ָך  ƒ̂ ‰ו… ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  '‰

ח  ַכּ ׁ¿̆ ƒי  ‰ ∆‡ ּ ≈‚‰ַ י  ּƒכ(‡) יב).  ו,  („ברים 

י˘כח   ‰‡‚‰ כי   .‡
סוטה  במסכת  יוˆרו. 
(ה.): אזהרה לגסי הרוח 
רוח.  גס  יהא  [שלא 
רש״י] מנין? רב נחמן בר 
יצחק אמר מהכא, ״ורם 
(דברים  ושכחת״  לבבך 
ח, יד) וכתיב ״השמר לך 
פן תשכח את ה׳ אלהיך״ 
(שם יא). רש״י (ד״ה ורם) 
גובה  ידי  שעל  מבאר 
שכחת  לידי  בא  הלב 
זו  שכחה  ועל  הבורא, 
מוזהר  הוא  הרי 
תשכח״  פן  לך  ב״השמר 

(וכן כתב המאירי).
[סמ״ק  שפרשו  יש  אך 
משמע  וכן  כב)  (סימן 
בסמ״ג (לאוין סד) וראה 
(סוטה  שלמה  חשק 
של  שהאזהרה  שם)] 
על  אמורה  לך״  ״השמר 
ולא  עצמו,  לבבך״  ״ורם 
רק בגלל שהיא הגורמת 
שתבוא  ה׳  לשכחת 
אלא  בעקבותיה, 
עצמה  הלב  רוממות 
הם  כי  השכחה.  היא 
איסור  ענין  בארו 
לא  שאדם  הגאוה, 

יתגאה כשהקדוש ברוך הוא משפיע לו טובה ויאמר שבריוח שלו ובעוצם ידו 
ועמלו עשה והרויח והגיע לכל זה. ועל ידי כך לא יחזיק טובה להקדוש ברוך 

ˆ„י˜ים ‡רחו˙  ˘ער ‰‚‡ו‰עיונים

 .‰ ‰ ַעל ז∆ רּו ז∆ ר¿ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒל…‡ י ׁ∆̆ 3 ,˙ טו… יו… ¿„ ∆‰ ן ב¿ּ כ≈ּ ׁ∆̆ ל- , ָכּ ך¿ ל∆ מ∆ ב¿ּ

ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ  - ָח„  ∆‡‰ָ ים:  ƒ̃ ֲחָל י  נ≈ ׁ¿̆ ƒל  ˙ ∆̃ ּ ַחל∆ ¿̇ ƒמ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ
 ˙ ַמֲעלו… ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ  - י  ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ  ˜ ל∆ ַ‰ח≈ ו¿  , ‚ּופו… ב¿ּ

ים:  ƒ̃ י ֲחָל נ≈ ׁ¿̆ ׁ̆ ּבו…  ‚ּופו… י≈ ֲ‡ַו˙ ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ יו. ַ‚ּ ׂ ָ̆ ַמֲע ָמ‰ ּוב¿ ַ‰ָחכ¿

‚ּופו…  ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ י‡  ƒ‰ ז…‡˙  ו¿ ַרע.  ָח„  ∆‡‰ָ ו¿ ב,  טו… ָח„  ∆‡‰ָ

ל ַעל  ׁ…˘ מ¿ ּƒ̇ ב ָ‰ָ‡ָ„ם, 4ָ‡ז  ל≈ ֲ‡ָו‰ ב¿ּ ר ַ‰ַ‚ּ ב≈ּ ּ‚ַ ¿̇ ּƒ̇ ׁ∆̆  ˙ ע≈ ָ‰ָרָע‰: ב¿ּ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ נו… - כ¿ּ רו… ¿‚ ƒו… ּוב ׁ̆ ר…‡ . ב¿ּ לו… ף ַר‚¿ „ו… ַע„ ַכּ √̃ ¿„ ָּ̃ ƒם מ„ָ‡ָ‰ָ

ן" (י˘עי‰ ‚,  רו… ּ‚ָ  ˙ טּויו… ָנ‰ נ¿ ַלכ¿ ּ≈̇ ַו ן  ּיו… ƒ̂  ˙ נו… ‰ּו ב¿ּ י ָ‚ב¿ ּƒ5ַיַען כ"

ַי„  ֲ‡ָו‰ ו¿ ל ַ‚ּ ∆‚ י ר∆ ƒנ ≈‡ בו… ּ¿̇ יב: "7ַ‡ל  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ - ָליו ַר‚¿ ָיָ„יו ּוב¿ טז), 6ב¿ּ

בי‡ורים
ראוים להתגאות. 3. ˘ל‡ י˘˙ררו ז‰ על ז‰. שלא יתגאו וימשלו (-להתנהג 
בשררה) זה על זה. 4. ‡ז ˙מ˘ול על ‰‡„ם. גאותו תהיה ניכרת בכל איברי 
גופו מקדקדו עד כף רגלו. 5. יען כי ‚ב‰ו בנו˙ ˆיון. ה׳ מוכיח את עם ישראל 
על הנשים הגאותניות שמשלו בעם והחטיאו אותו, שהולכות  בגרון מתוח 
דרב  בריה  רבא  דרש  (סב:)  שבת  [במסכת  ביפין.  להתגאות  מוגבה  ובראש 
יען כי גבהו בנות ציון״,  ״ויאמר ה׳  ג, טז):  (ישעיה  עילאי: מה פירוש הפסוק 
רש״י  (ראה  גובהן  את  והבליטו  זקופה  בקומה  מהלכות  הנשים  שהיו 
מהלכות בפסיעות קצרות,  פירושו, שהיו  גרון״,  נטויות  ״ותלכנה  ומהרש״א). 
שהעקב של רגל אחת מגיע בצד האגודל של הרגל השניה בלבד ואינו עובר 
את  רואה  שאינו  כיון  לאט  והולך  למעלה  נטוי  שגרונו  אדם  כדרך  אותו, 
אנשים  ויבואו  בהליכתן  שוהות  שתהיינה  כדי  זה  וכל  שלפניו,  הקרקע 
ב׳):  (פרק  6. בי„יו ובר‚ליו.  במסכת דרך ארץ רבה  (רש״י)].  להסתכל בהן 
בראש  והמהלכין  ברגליהם,  והבועטין  בידיהם,  [מנפנפים]  המפפין 
אצבעותיהן [כמו שעשו בנות ירושלים], עליהם הכתוב אומר: ״אל תבואני 
רגל גאוה ויד רשעים אל תנידני״. 7. ‡ל ˙בו‡ני. דוד המלך מבקש מהקדוש 

      ,' ‚ו… ו¿ ך¿  ָלּ  ‰ ב∆ּ ר¿ ƒי ָזָ‰ב  ו¿ ף  ס∆ כ∆ (‚)ו¿ ֻין  ב¿ּ ר¿ ƒי

יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰  ˙ ∆‡  ָּ̇ ַכח¿ ָׁ̆ ו¿ ָך  ָבב∆ ל¿ ָרם  1ו¿

י  ƒ„ָי ם  ∆̂ ע… ו¿ י  ƒח כ…ּ ָך  ָבב∆ ל¿ ּƒב  ָּ̇ ָ‡ַמר¿ ו¿  ,' ‚ו… ו¿

 ˙ ∆‡ ָּ̇ ָזַכר¿ ו¿  ,‰ּ ל ַ‰ז∆ ƒַחי‰ַ ˙ י ‡∆ ƒל ‰ ׂ ָ̆ ָע

ַח  כ…ּ ָך  ל¿ ן  ≈̇ ַ‰נ…ּ ‰ּו‡  י  ּƒכ יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰

ך¿  ל∆ מ∆ ּוב¿ י‚-יח).  ח,  (˘ם  ל"  ƒָחי  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ָחיו"  ∆‡ מ≈ ָבבו…  ל¿ רּום  י  ּƒ̇ ל¿ ƒב "ל¿ ַמר:  ¡‡ נ∆

ּלּו  ƒָר‰ 2ֲ‡פ ו… ּ̇ יָר‰  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ם ƒ‡ .(ם יז, כ˘)

שהאכילו והשקהו ותלה 
לו כיס בצוארו והעמידו 
הזונות  בית  פתח  לפני 
של  עצם  בהם  אין 
מקום  ומכל  איסור, 
עיקר החטא בהם נחשב, 
יעשה  ״מה  אחר-כך  כי 
כבר  יחטא״,  שלא  הבן 
בעל  ואינו  הוא  אנוס 

בחירה כלל. 
וז‰ב ירב‰ לך.  ‚. וכסף 
לאדם  וזהב  כסף  ריבוי 
לגאות  להביאו  יכול 

שאבותינו  הסיבה  זו  החיים״:  ה״ספר  אומר  ה׳.  את  ישכח  זה  ידי  ועל  הלב 
אברהם  צז.).  בב״ק  (כמבואר  המטבעות  על  ציורים  היו מציירים  הקדושים 
אבינו עשה במטבע ציור של זקן וזקנה מצד אחד, ובחור ובתולה מצד שני, 
מה  יצחק.  לו את  הוא שנתן  ברוך  הקדוש  לו  הנס שעשה  להזכיר את  כדי 
הקשר בין כסף לנסים? כדי שכשיביט במטבע לא יגיע למצב של ״ורם לבבך 

ושכחת את ה׳ אלקיך...״, כי כסף מביא גאוה.
המטבע שעשה יהושע היה טבוע בו שור מכאן וראם מכאן, על שם הפסוק 
(דברים לג, יז): ״בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו״, שנצחונותיו במלחמות 

על כיבוש ארץ ישראל היו מהקדוש ברוך הוא ולא מכוחו ועוצם ידו.
וכן דוד הטביע על המטבע מקל ותרמיל מכאן ומגדל מכאן, להזכיר לעצמו 
כי הגיע מאחורי הצאן. ומרדכי היהודי עשה מטבע שהיה בו שק ואפר מכאן, 
את  להם  שהזכירו  ציורים  ועליהן  מטבעות  עשו  כולם  מכאן.  זהב  עטרת 
הנסים שעשה להם הקדוש ברוך הוא, כדי שלא יגיעו חס ושלום למצב של 

גאוה הבאה מחמת ריבוי הממון.

בי‡ורים
אם  מה  כי  ביאר,  הרמב״ן  במלך.  ‡פילו   .2 בלבך.  ותתגאה  לבבך.  ורם   .1
וגובה הלב  למלך שהוא ראוי להתנשא ולהתגדל, הפסוק אוסר את הגאוה 
ומצוה שלבבו יהיה שפל ככל אחיו הקטנים ממנו, כל שכן לאחרים שאינם 

47

‰. כי ‡ין עזר ‰˘ם עמו 
‡חרי ‡˘ר ‰ו‡ ˙ועב˙ 
‰˘ם. הוא מדברי רבינו 
יונה בשערי תשובה (א, 
(נב:)  סוכה  במסכת  כז). 
בן  שמעון  רבי  אמר 
אדם  של  יצרו  לקיש: 
יום  בכל  עליו  מתגבר 
ומבקש להמיתו, שנאמר 
(תהלים לז): ״צופה רשע 
לצדיק ומבקש להמיתו״. 
ברוך  הקדוש  ואלמלא 
יכול  אינו   – עוזרו  הוא 
לו, שנאמר (שם): ״ה׳ לא 
ולא  בידו  יעזבנו 

ירשיענו בהשפטו״. 
רבי  המשגיח  מרן  היה 
יחזקאל לוינשטיין זצ״ל 
כבר  ומזהיר:  מזכיר 
כתב רבינו יונה ״כי בעל 
יצרו,  ביד  נמסר  הגאוה 
כי אין עזר ה׳ עמו אחרי 
״.  ה׳  תועבת  הוא  אשר 
אמרים  שני  נצרף  אם 
אלו - חרדה תאחזנו, כי במלחמת האדם עם יצרו בכל יום ויום, הרי בדרך 

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰ ׁ∆̆ מ… ַר˙  ˙ו… ב¿ּ נּו  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿

י" (וי˜ר‡ כ,  ַ‰ּ‚ו…  ˙ ֻח˜…ּ כּו 15ב¿ּ ל¿ ≈̇ ל…‡  "ו¿

כּו"  ל≈ ≈̇ ם ל…‡  י‰∆ ≈̇ ֻח˜…ּ יב: "ּוב¿ ƒ̇ ּוכ¿ כ‚), 

ן  ָך 16פ∆ּ ר ל¿ מ∆ ָּׁ̆ ƒ‰" :ַמר ¡‡ נ∆ ו¿ (˘ם יח, ‚), 

ל  ם" („ברים יב, ל) - ַ‰כ…ּ י‰∆ ׁ̆ ַ‡ֲחר≈ ≈̃ ָנּ ּƒ̇

 ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ יר,  ƒ‰ ַמז¿ ‰ּו‡  ָח„  ∆‡ ָין  נ¿ ƒע ב¿ּ

ָבָריו  ¿„ ƒּוב יו  ָׁ̆ ּבּו ַמל¿ ב¿ּ ל  ּ„ָ ֻמב¿ ל  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי

‰ּו‡  ן  כ≈ ו¿ ים,  ƒי ַ‰ּ‚ו… ן  ƒמ ָ‰ָ‚יו  נ¿ ƒמ ָכל  ּוב¿

ים"  ּƒן ָ‰ַעמ ƒם מ כ∆ ¿̇ יל ‡∆ ּ ƒ„ ר: "ָוַ‡ב¿ מ≈ ‡ו…

(וי˜ר‡ כ, כו).

י  ינ≈ ע≈ ים ב¿ּ ƒָעב…̇ ם מ¿ ֲ‡ָו‰ ‰≈ י - ַ‰ַ‚ּ ֲעל≈ ַבּ
ֲעַב˙ ‰'  ו… ּ̇ ַמר: "17 ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ם,  ּׁ≈̆ ‰ַ

‰ּו‡  ו¿  ,(‰ טז,  (מ˘לי  ב"  ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ

ם  ּׁ≈̆ ר ַ‰ ז∆ ין ע≈ י ‡≈ ּƒכ(‰) , רו… ¿̂ ƒַי„ י ָסר ב¿ּ מ¿ ƒנ

בי‡ורים
בהם, שהם מלבושי נכרי, [משמעות דבריו שהאיסור ללבוש בגדי נכרי הוא 
משום גאוה]. 15. בחו˜ו˙ ‰‚וי. בדרכי הגויים. הוזהרנו שלא נתנהג כמותם 
במלבושינו ובהליכותינו. 16. פן ˙נ˜˘ ‡חרי‰ם. פן תהיה נמשך, נצמד ונדבק 
אחריהם, (מלשון ״דא לדא נקשן״). 17. ˙ועב˙ ‰'. מאוס ושנוא בעיני ה׳ כל 

המתנשא בלבו.

יב).  לו,  (˙‰ילים  י"  ƒנ ≈„ ƒנ ּ¿̇ ַ‡ל  ים  ƒע ָׁ̆ ר¿

י  ּƒַרב  ˙ ַבּ  ‰ ָׁ̆ נ¿ ע∆ נ∆ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ ל  ∆‚ ר∆ ַעל  ו¿

יָ‰  ָעל∆ ַזר  ¿‚ ּ ƒנ ׁ∆̆ ן,  יו… ַר„¿ ּ¿̇ ן  ב∆ּ יָנ‡  ƒֲחנ

ַעם  ַפּ י  ּƒכ  .˙ נו… זו… ל  ׁ∆̆  ‰ ָבּ ֻ̃ ב¿ּ ב  ׁ≈̆ י ל≈

י,  ƒמ רו… י  ל≈ „ו… ּ ¿‚8 י  נ≈ פ¿ ƒל ָכ‰  ָ‰ל¿ ַ‡ַח˙ 

 ‰ ָנ‡∆  ‰ ָמּ "ַכּ רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ ָע‰  מ¿ ָׁ̆ ו¿

ָ‡ז  10ו¿  "! זו… יָב‰  ƒ9ר ל  ׁ∆̆ יָ‰  ∆̇ יעו… ƒס פ¿ּ

ם -  ƒיַני ע≈ ר (ע"ז יח, ‡). ָבּ ≈̇ ‰ יו… ָ̃ ּ ¿„ ¿̃ ּ ƒ„(„)

ַמע  ׁ¿̆ ƒם - ל…‡ י ƒַני ָ‡ז¿ ˙" (מ˘לי ו, יז). ָבּ ם ָרמו… ƒיַני יב: "11ע≈ ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ים  ּ ƒי ƒל ֲענ ∆̂ „ו… ‡≈ ָעמ¿ יַח ַ‡ּפו… - ב¿ּ ר≈ ים. ב¿ּ ƒָלל ים ָ‰ֻ‡מ¿ ּ ƒי ƒי ָ‰ֲענ ר≈ ב¿ ּ ƒ„

ָבָריו  ¿„ ּƒב ַ‡ף  ו¿ יָניו.  ע≈ ב¿ּ ים  ƒרּוח ס¿ ם  ≈‰ ם,  י‰∆ ּ≈̇ ָב ל¿ ַנס  כ¿ ּƒנ ׁ∆̆ כ¿ּ ‡ו… 

ַין ַמֲ‡ָכל  נ¿ ƒע ˙ 13ב¿ּ ר∆ כ∆ּ ƒם נ‚ַ ַ‚ֲ‡ָו‰. ו¿ ˜ ב¿ּ ָ̇ י˜ 12ָע ּ ƒ„ ַ̂ ר ַעל  ַ„ב≈ּ י¿

 ‰ ז∆ ַעל  ו¿ י,  ƒר ָנכ¿ י  ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ י  ≈„ ¿‚ ּƒב י  ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ 14ּוב¿  ‰ ∆̃ ׁ¿̆ ּוַמ

כתב  יו˙ר.   ‰˜„˜„  .„
מיד):  (ד״ה  יהוידע׳  ב׳בן 
וודאי לא היתה כוונתה 
הרע  יצר  בהם  לגרות 
ושיתנו עיניהם בה, אלא 
שישבחו  היתה  כוונתה 
מכל  אך  ישראל.  את 
כיון  בזה  נענשה  מקום 
שהיה לה לחשוש שמא 
הרע  יצר  בהם  יתגרה 
ויאנסוה לדבר עבירה.  

בי‡ורים
יבוא אלי רגל  ברוך הוא, אל תביא אלי את פסיעותיו של המתגאה (שלא 
אנשי גאוה להצר לי), והרשעים לא יטלטלו אותי ממקומי ביד חזקה. 8. ‚„ולי 
רומי מדובר,  באיזו  לדון  האריך  קיסמא)  בן  ר״י  (ערך  הדורות  בסדר  רומי. 
וסיים שהיתה עיר בארץ ישראל בשם רומי. 9. ריב‰. נערה. 10. ו‡ז „˜„˜‰ 
יו˙ר. בפסיעותיה לפסוע פסיעות נאות. ודבר זה נוגד את  הכתוב (תהלים 
מה, יד): ״כל כבודה בת מלך פנימה״, ולכך נענשה. 11. עינים רמו˙. המתגאה 
ומרים עיניו כלפי מעלה, ולא כדרך שפלי הרוח אשר ישפילו עיניהם כלפי 
גאוה.       מתוך  עזות)  (דברי  וקשים  חזקים  דיבורים  ב‚‡ו‰.  ע˙˜   .12 מטה. 
13. בענין מ‡כל ומ˘˜‰. שיאכל מאכלים טובים ומעדני מלך. 14. ובמלבו˘י 
ב‚„י ‚‡ו‰ מלבו˘י נכרי. שילבש בגדים יקרים ונאים מאד שהכל מסתכלים 

ו״שיתוף״  הבריות,  למען 
הרי הוא עבודה זרה.

הגרשוני  ילקוט  בספר 
אדרת  מספר  מביא 
אליהו שפירש, כי החכם 
בפני  להתבטל  דרכו 
החכם היותר גדול ממנו, 
מתבטל  עשיר  וכן 
גדול  בעמדו לפני עשיר 
אילו  כן,  ואם  ממנו, 
מאמין  היה  המתגאה 
הבורא,  במציאות 
וביכלתו,  בהשגחתו 
עיניו  לנגד  מצייר  והיה 
גדולת ה׳ – בודאי שהיה 
מבטל את עצמו, ואם עדיין מתגאה אות הוא שאינו מאמין בגדולת הבורא.  
פירוש אחר: אדם שיש לו גסות הרוח, שמתגאה בחכמתו, מעיד על כך שהוא 
מאמין שהוא זכאי לקבל השפעה של טוב מן הבורא בזכות חכמתו, ואילו 
לאלה שאין להם חכמה – אין זכות לכך. אבל זוהי ממש אמונתם של עובדי 
הכוכבים, שמאמינים שהבורא מסר כח לכוכבים להשפיע, והשפעתם היא 
רק על פי הטבע. יסוד דת ישראל הוא שהקדוש ברוך הוא משפיע גם למי 
שאין בו מעלות, כי ״מאשפות ירים אביון״ והכל תלוי בהשגחתו וברצונו של 

הקדוש ברוך הוא (תפארת ציון). 

ָ‰ָכ‡:  יב  ƒ̇ 19כ¿ּ ים.  ƒָכב ַ„˙-ּכו… ֲעבו…

יב  ƒ̇ 20ּוכ¿ ב",  ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ  '‰ ֲעַב˙  ו… ּ̇ "

ל  ∆‡ ָב‰  ע≈ ˙ו… י‡  ƒב ָ̇ ל…‡  "21ו¿ ם:  ָ̇ ‰ָ

ים:  ƒר מ¿ ‡ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ כו).  ז,  („ברים  ָך"  ∆̇ י ב≈ּ

י  ּƒיב: "כ ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„22 ,˙ ‡ ַעל ֲעָריו… ּלּו ָבּ ƒ‡ כ¿ּ

 "' ‚ו… ו¿ ּו  ׂ̆ ָע ל  ≈‡‰ָ ב…˙  ע≈ ו… ּ̇ ‰ַ ל  ָכּ  ˙ ∆‡

ּלּו  ƒ‡ כ¿ּ ים:  ƒר מ¿ ‡ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ כז).  יח,  (וי˜ר‡ 

ל  ָכּ רּו:  ָ‡מ¿ ו¿ (סוט‰ „, ב).  ָמ‰  23ָבּ ָנ‰  ָבּ

ָ‰רּוַח,                 ּסּו˙  ּ‚ַ ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם 

בי‡ורים
19. כ˙יב ‰כ‡. כתוב כאן (משלי טז, ה) בענין הגאוה. 20. וכ˙יב ‰˙ם. וכתוב 
שם (דברים ז, כו) בענין עבודה זרה. 21. ול‡ ˙בי‡ ˙ועב‰. המלה ״תועבה״, 
גסות הרוח),  בו  זה שיש  (היינו  שבה מכונים האלילים, מלמדת ש״גבה לב״ 
המכונה ״תועבה״ בספר משלי, כמוהו כעובד עבודה זרה. 22. „כ˙יב: כי ‡˙ 
כל ‰˙ועבו˙ ‰‡ל. הפסוק כתוב בענין חטאי העריות (ויקרא יח, כז), ובחטא 
של גסות הרוח כתוב ״תועבת ה׳ כל גבה לב״. הכינוי ״תועבה״ המשותף לשני 
הענינים מלמד על שייכותם זה לזה.  23. במ‰. מזבח לעבודת כוכבים (רש״י). 

ם.  ּׁ≈̆ ֲעַב˙ ַ‰ ו… ּ̇ ר ‰ּו‡  ׁ∆̆ י ֲ‡ , ַ‡ֲחר≈ ּמו… ƒע

ּום ָ‡ָ„ם ל…‡  ׁ̆ ָ‡‰ ַעל  ּ‚ָ ¿̇ ƒּלּו ל…‡ נ ƒַוֲ‡פ

ַב„  ּבו… ל¿ ƒל ‰, ַ‡ך¿ ב¿ּ ׂ ∆̆ ַמֲע ל…‡ ב¿ּ ּבּור ו¿ ƒ„ ב¿ּ

ָב‰,  ע≈ ו… ּ̇ ָר‡  ¿̃ ƒנ  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡ 

ב",     ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ  '‰ ֲעַב˙  ו… ּ̇ " ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ב  ּ ל≈ ַבּ  ‡ ָלּ ∆‡ ‰ּו˙  ב¿ ּ‚ַ לו…  ין  ≈‡ ּלּו  ƒ18ֲ‡פ

ָב‰. ע≈ ו… ּ̇ ָר‡  ¿̃ ƒנ

 

ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ ל  ָכּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿
 „ ב≈ עו… ּלּו  ƒ‡ (ו)כ¿ּ ָ‰רּוַח,  ּסּו˙  ּ‚ַ  

יכול  האדם  אין  הטבע 
בנוסף  אלא  לנצחו, 
צריך  הנחוש  לרצונו 
עזר ה׳. לכן בעל הגאוה 
לו  ואין  מתועב  שהוא 
עזר ה׳ – חרץ רבינו יונה 
הגאוה  ״בעל  משפטו: 
נמסר ביד יצרו״! ומעתה 
תקוה,  שום  לגאה  אין 
לגמרי.  הוא  ואבוד 
עמוד  חן׳,  יתן  (׳לענוים 

רא).
עבו„˙  עוב„  כ‡ילו  ו. 
(סוטה  המאירי  כוכבים. 
ד:) רואה את הקשר שבין 
הגאוה לעבודה זרה בכך 

– רוע טבעו מביאו לחלוק על האמת בכל דבר כדי להשפיל את  שהמתגאה 
שכנגדו [ומי שמונח בשקר הריהו כעובד עבודה זרה, שהיא עצם השקר].

המהרש״א בחידושי אגדות מבאר שעל ידי רוח הטומאה שנוצר מעון הגאוה 
מגיע לכל זה.

חכם  בתלמיד  אפילו  מדבר  זה  מאמר  כותב:  עקב)  (פרשת  הקדוש  השל״ה 
הלומד ומקיים את מצוות התורה, אלא שיש לו פניות בלימודו כגון שאחרים 
ידעו על גדולתו ותורתו, כי אז הרי הוא עובד בשיתוף, לא רק לשם ה׳ אלא גם 

בי‡ורים
18. ‡פילו ‡ין לו ‚ב‰ו˙ ‡ל‡ בלב נ˜ר‡ ˙ועב‰. הגר״א בביאורו על משלי 
מפרש: ״תועבת ה׳ כל גבה לב״ - אפילו אדם שעדיין לא הוציא את גאותו 
לפועל, ולא עשה שום מעשה של גאוה, בהליכתו או בדיבורו, ושום תנועה או 
סימן של גאוה לא ניכרים עליו, אבל ה׳ חוקר לב ובוחן כליות - הוא מעיד 
עליו שהוא גבה לב, כלומר, הגם שגאוותו מוסתרת בלב פנימה, בכל זאת – 
״תועבת ה׳״! משוקץ ומתועב הוא בעיני הקדוש ברוך הוא, ויתן את הדין על 

כך במשפטי שמים. 

ל˜ורח  ‡רע  מ‰  ח. 
‚‡ו˙ו.  מחמ˙  וע„˙ו 
(פי״א)  ישרים  המסילת 
שרעת  כותב, 
יתרה  חמדת-הכבוד 
יותר  וחזקה 
יש  כי  מחמדת-הממון, 
מקרים בהם יכול האדם 
על  יצרו  את  לכבוש 
שאר  ועל  הממון 
חמדת  אך   – ההנאות 
כי  הדוחק,  הוא  הכבוד 
לסבול  לו  אי-אפשר 
ולראות את עצמו פחות מחבריו, ועל דבר זה נכשלו רבים ונאבדו... מי גרם 
הוא  מלא  ומקרא  הכבוד,  מפני  אלא  עמו?  עדתו  וכל  הוא  שיאבד  לקורח 
(במדבר טז, י): ״ובקשתם גם כהונה״. וחכמים, זכרונם לברכה (במדבר רבה 
יח, ב) הגידו לנו, כי כל זה נמשך, מפני שראה את אליצפן בן עוזיאל נשיא, 
והיה רוצה להיות הוא נשיא במקומו... כללו של דבר: הכבוד הוא הדוחק את 
האדם  היה  זה  ולולי  שבעולם,  והחמדות  התשוקות  מכל  יותר  האדם  לב 
מתרצה לאכול מה שיוכל (להשיג ללא מאמץ), ללבוש מה שיכסה ערותו, 

ּלּו  ƒיר, ֲ‡פ ƒ‰ָי ּ רּו: ‰ַ32‡י ָמ‡ן „¿ ָ‡מ¿ ‰). ו¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ל,  ב≈ּ ַ̃ ¿̇ ƒָל‡ מ ‰ּ ≈̇ י י ב≈ּ ׁ≈̆ נ¿ ƒ‡‡ַ

‰" (חב˜ו˜ ב, ‰) -  ו∆ נ¿ ƒי ל…‡  יר ו¿ ƒ‰ר ָי ב∆ ּ ∆‚"

ּלו… (ב"ב ˆח, ‡). ׁ∆̆  ‰ ָנו∆ ּלּו ב¿ּ ƒ33ֲ‡פ

 

יַפ˙          ƒ„ ר¿ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ34

ַעל  ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒ‰ 35ל¿ ן  ָממו…  
ַרע  ≈‡ (ח)ָמ‰   ָּ̇ ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿ י-ָ‡ָ„ם.  נ≈ ב¿ּ

בי‡ורים
תקרי אותו אלא איתו לא אוכל״. לפי קריאה זו אומר הכתוב שגבה עינים, 
היינו גאותן, אין הקדוש ברוך הוא יכול להיות אתו. וביאר ב׳תפארת ציון׳, כי 
בדרך כלל החוטא חוזר אחר כך בתשובה, ואז מוכן הקדוש ברוך הוא לדור 
אין  עליו  עוונו  שעדיין  וכיון  בתשובה,  חוזר  אינו  הרוח  מגסות  אבל  אתו, 
בעל  אדם שהוא  „י‰יר.  מ‡ן  ‰‡י   .32 אתו.  לדור  רוצה  הוא  ברוך  הקדוש 
גאוה, אפילו על אשתו ובני ביתו אין הוא מתכבד, כיון שבזוי הוא בעיניהם. 
33. ‡פילו בנו‰ ˘לו. אפילו בבית שלו אין הוא מתכבד. 34. ‰‚‡ו‰ מבי‡‰ 
זה   ידי  על  שיוכל  כדי  חומד להתעשר  לבו  כי המתגאה  ר„יפ˙ ממון.  לי„י 
להשתרר ולשלוט על בני אדם. [אמנם יש גורסים: ״הגאוה מביאה לידי רדיפת 

כבוד״]. 35. ל‰˘˙רר. למשול. 

ַעט  מ¿ ּמּו  "רו… ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ 25 ט,  ַמע≈ ¿̇ ƒ24מ

עו…  ¿„‚ָ ָר‡ּוי ל¿ ּנּו" (‡יוב כ„, כ„); 26ו¿ ינ∆ ≈‡ ו¿

ָמ‰  ו… ּ̃ ‰ַ י  ָרמ≈ "ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ 27 ָר‰,  ׁ≈̆ ‡ֲ ַכּ

ין ֲעָפרו…  ≈‡ ים" (י˘עי‰ י, ל‚), 28(ז)ו¿ ƒע„ֻ ּ ¿‚

ָעָליו.   ˙ ל∆ ּ ַיל∆ 29מ¿ יָנ‰  ƒכ ּׁ¿̆ ‰ַ ו¿ ָער,  נ¿ ƒנ

י  ƒנ‡ֲ ין  ≈‡ -‰ּו‡:  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ָ‡ַמר 

ָלם,  עו… ָבּ 30ָל„ּור  ים  ƒל כו… י¿ ‰ּו‡  ו¿

ם  ƒיַני ַבּ‰ ע≈ ּ ַמר (˙‰ילים ˜‡, ‰): "‚¿ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

(סוט‰  ‡ּוָכל"  ל…‡  ו…  …̇‡31 ָבב  ל≈ ַחב  ּור¿

ז. ו‡ין עפרו ננער. כתב 
כנגד  מדה  חיים:  החפץ 
שהיה  במקום  כי  מדה, 
לו לחשוב תמיד שסופו 
רמה  עפר  למקום  לילך 
להתגאות,  ולא  ותולעה 
הוא לא חשב כן, כי אם 
דמיין לעצמו כי במרומי 
משגבו  יהיה  סלעים 
ובעליות מרווחות תהיה 
על  יתר  לעד,  מנוחתו 
בני גילו, לכן כאשר גופו 
בעפרו  אין  עפר,  נעשה 
ממקומו,  להתנער  כח 
כל המתים יעמדו ויקומו 

אשר  האנשים  כל  רגלי  כפות  תחת  נמוך  מושכב  ישאר  והוא  רגליהם,  על 
התגאה עליהם בימי חייו!! (שמירת הלשון, תבונה יד). 

בי‡ורים
מממונו  מתורתו,  מתמעט  אחר:  פירוש  (רש״י).  מחשיבותו  מ˙מעט.   .24
 – שרומו  כיון  ו‡יננו".  מעט  "רומו  ˘נ‡מר:   .25 יעקב).  (עיון  ומבריאותו 
מתמעט. ושמא תאמר ישנו בעולם [שמתקיים]? תלמוד לומר: ״ואיננו״. (סוטה 
זרה.  עבודה  לשם  הנעבד  עץ  היא  אשירה  כ‡˘ר‰.  ל‚„עו  ור‡וי   .26 ה.). 
גדיעה זו הנזכרת כאן איננה רק קציצה רגילה, אלא צריך לעוקרה ולשרש 
״ואבדתם את שמם״,  ג):  יב,  (דברים  נלמד מן הכתוב  וזה  וכל,  אחריה מכל 
וכמו כן יש לגדע ולשרש אחרי מי שיש בו גסות הרוח (רש״י). 27. ˘נ‡מר 
"ורמי ‰˜ומ‰ ‚„ועים". בגמרא (סוטה ה.) למדים דבר זה בגזירה-שוה: כתיב 
התם  וכתיב  גדועים״,  הקומה  ״ורמי  הגאוה)  חטא  בענין  כאן  (כתוב  הכא 
(וכתוב שם בענין עצי אשירה) ״ואשיריהם תגדעון״ - תעקרו ותשרשו מכל 
עליו.  מילל˙   .29 המתים.  לתחיית  קם  שאינו  ננער.  עפרו  ו‡ין   .28 וכל). 
הפורענות  משום  הגאה  על  ומשתברת  מתאוננת  השכינה  עליו.  מקוננת 
שתבוא עליו (רש״י). 30. ל„ור. יחד. 31. ‡ו˙ו ל‡ ‡וכל. בגמרא דורשת ״אל 

ט. ‰מ˜˘ט ‡˙ ‚ופו כ„י 
שנינו  ל‰˙‚‡ו˙. 
ד):  (ד,  אבות  במסכת 
שפל  הוי  מאד  ״מאד 
רוח״. לשם מה הכפילות 
״מאד מאד״? מבאר רבי 
שני  ישנם  חגיז:  משה 
גאוה  גאוה,  בעלי  סוגי 
רוחנית.  וגאוה  גופנית 
גאוה גופנית – המתגאה 
גבורתו,  קומתו,  ביופיו, 
גאוה  וכו׳.  עושרו  בגדיו, 
המתגאה   – רוחנית 
כשרונותיו,  בחכמתו, 
על  ומצוותיו.  מדותיו 
הגאות  סוגי  שני 
״מאד  התנא:  מזהירנו 
מאד הוי שפל רוח״, הוי 
בשניהם.  רוח  שפל 

(מדרש חכמים).

 ˙ ּ„ו… ƒמ ּלּו  ≈‡ ָכל  ו¿  .‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ 39ו¿  ‰‡ָ נ¿ ƒ̃

ר  ≈‡ ָבּ ¿̇ ƒי ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ  ,„…‡ מ¿  ˙ חּו˙ו… פ¿ּ

ם. ּׁ≈̆ ַר˙ ַ‰ ז¿ ע∆ ב¿ּ

˙ ּ‚ּופו…  ט ‡∆ ּׁ≈̆ ַ̃ ל (ט)ַ‰מ¿ ָבר: ָכּ ף ָ„ּ סו…
ַח  כ≈ ו… ׁ̆  ‰ י ז∆ ˙, ֲ‰ר≈ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ י ל¿ ≈„  כ¿ּ

ַעל   ׁ̆ ָיחּו ל…‡  ו¿ ‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ם  ּׁ≈̆ ‰ַ

ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒי ל…‡  ו¿  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

 , מו… ¿̂ ַע ַעל   - ָנ˙ו…  ָוּ ַכּ ל  ָכּ י  ּƒכ ים,  ƒב טו…

י˙ו…  ƒֲחר‡ַ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ,‰ ל∆ ַ‰ָכּ ּ‚ּופו…  ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ל¿

ב  רו… ָ̃ ‰ּו‡   , ּ‚ּופו… ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ַ‰מ¿ ו¿  .‰ ָמּ ƒר

 ‡ ׂ ָּ̆ ƒל ים  ׁƒ̆ ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ‰ ָר‡∆ ¿̇ ƒי י  ּƒכ  ,‰ ָמּ ƒז ל¿

ב  ר≈ ָ̃ ¿̇ ƒי ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ם,  י‰∆ ינ≈ ע≈ ב¿ּ ן  ח≈

ּלּו˙  ַ̃ ו¿  ˜ חו… ׂ ¿̆ י  י„≈ ƒל  ‡ ָיבו… ו¿ ָלן,  ¿̂ ∆‡

י‡  ƒ‰  ‰ ז∆ ָבּ ים,  ׁƒ̆ ָ‰ֲ‡ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ˙ ט∆ ּׁ∆̆ ַ̃ ַ‰מ¿  ‰ ָּׁ̆ ƒ‡‰ָ ַ‚ם  ו¿  . ׁ̆ ר…‡

ל  „ו… ּ‚ָ ‰ּ ָׁ̆ ‰ ָענ¿ ם, ּוָבז∆ ָבּ ƒל ים ב¿ּ ƒּור‰ ר¿ ƒ‰ ˙ ס∆ נ∆ ם ּוַמכ¿ ָבּ ƒל ˙ ∆̃ ל∆ ַמ„¿

בי‡ורים
יהיה אמת או שקר, כדי להקטין שמו אצל בני אדם ולהראות יתרונו עליו 
ענף  הוא  הקפדנות  ו˘נ‡‰.   .39 ולביישו״.  ולהכלימו  מעלתו  ולהפחית 
ותולדות הגאוה, כי לולא הגאוה לא היה מקפיד בלבו! (שערי קדושה א, ב). 
מיסוד הענוה – לא להקפיד כלל. (אור ישראל נח, א). מבואר, כי ענוה וקפדנות 

– תרתי דסתרי!

 ׁ̆ ּ ≈̃ ּ ƒב ׁ∆̆  , ֲ‡ָו˙ו… ֲחַמ˙ ַ‚ּ ˜…ַרח ַוֲעָ„˙ו… 36מ≈ ל¿

לו…  ָנ‰  ּ¿̇ ƒנ ל…‡  ׁ∆̆  ‰ ֻ„ָלּ ּ ¿‚ ח  ַּ̃ ƒל ו¿ ל  ּ ≈„ ּ‚ַ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ַנס  כ¿ ƒנ ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒ37ּומ ם,  ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ ן  ƒמ

 ‰‡ָ ¿̂ 38ָי  ˙ ∆̃ ֲחל… ַ‰ַמּ ן  ƒּומ  ,˙ ∆̃ ַמֲחל… ל¿

בבית  ולשכון 
הפגעים  מן  שתסתירהו 
קלה  פרנסתו  והיתה   –
צריך  היה  ולא  עליו 
כלל  להעשיר  להתיגע 
לו  שאין  הגם  אלא, 
בכל  במותרות,  צורך 

שפל  עצמו  יראה  כדי שלא  להשיגן,  רב  לעמל  עצמו  את  מכניס  הוא  זאת 
בחברה, ואין קץ לכל עמלו, על כן אמרו רבותינו זכרונם לברכה (אבות ד, 

כא): ״הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם״.  

בי‡ורים
על  בחז״ל  מובא  (ובאמת  גדול  לאדם  עצמו  שהחשיב  ‚‡ו˙ו.  מחמ˙   .36
גדלותו של קורח) ועוד שהחשיב עצמו ליחסן שהרי הוא בן יצהר, ומשום כך 
של  בנשיאותו  ונתקנא  הנשיאות,  לו  שמגעת  לחשוב  הגאוה  אותו  הביאה 
אליצפן בן עוזיאל, ומדת הקנאה נבעה מכח הגאוה שהחשיב עצמו לבעל 
נכנס  כך  ומ˙וך   .37 יחזקאל).  (אור  קורח  מעשה  כל  נבע  וממנה  מעלה, 
למחלו˜˙. במסכת חולין (ז.): משרבו זחוחי הלב (פירוש, משרבו התלמידים 
גבוהי הלב, שמחמת גאותם לא דקדקו מפי רבם כל צרכם אלא סמכו על 
ז):  (פרק  הישר  קב  בספר  כתב  בישראל.  מחלוקות  רבו  רש״י)  לבם,  בינת 
המתגאה מרבה קטטה, קנאה, שנאה, לשון הרע, כעס, שקרים, ליצנות וכו׳. 
ואם תתבונן בה תראה שכל עבירות שבתורה כלולין בה. ופגמו גדול מאד, 
אוי לו ואוי לנפשו מי שרגיל להאחז בה! 38. יˆ‡‰ ˜נ‡‰. קנאה וגאוה אחת 
הן, ואחת תלויה בחברתה, מי שאין בו כלל גאוה – אין בו בכלל קנאה. ומי 
שיש בו מעט גאוה, ויהיה מי שיהיה – יש בו קצת קנאה על חבירו, על אשר 
עצמו  מחזיק  והמתגאה  היות  פשוטים,  והדברים  במדריגתו.  עומד  גם  הוא 
שהוא עדיף מחבירו, או לפחות שוה לו, והיה אם יראה שחבירו השיג שררה 
וגדולה - הוא מקנאהו על כך. (תולדות שלמה [קלוגר] יג). כתב החפץ חיים 
״גם הגאוה תביאהו לקנא ולשטום  י״ד):  (שמירת הלשון שער התבונה פרק 
(-ולשנוא) את חבירו המכובד בעיני אנשי העיר, ויקנא וישטום אותו, בעבור 
שידמה לו שנפחת כבודו על ידי זה, ויאמר בלבו: לולא הוא, הייתי מתואר בין 
בני אדם לאדם חשוב. ויבחן גנזי נסתרותיו, כדי שיהיה לו מה לדבר ממנו, 

עונ˘  כל ˘כן ˘י˘  י‡. 
‚„ול ל‡˘‰ ‰מ˙˜˘ט˙ 
‡נ˘ים  לפני 
ב‰.  ‰מס˙כלים 
כותבים  הראשונים 
שבאותה המדה שנדרש 
להתבונן  שלא  מהגבר 
בנשים, כך אסור לנשים 
לגרום לגברים להתבונן 
כותב  יונה  רבינו  בהם. 
במילים חריפות במיוחד 
האחריות  אודות 
האשה  על  המוטלת 
(אגרת  זה  בנושא 
עח):  פרק  התשובה, 
שתהא  האשה  ״וצריכה 
שלא  ונזהרת  צנועה 
אדם  בני  בה  יסתכלו 
מפני  מבעלה,  חוץ 
שהמסתכלים בפניה או 
לגהינם,  יורדים  בידיה 
(תענש)  ענושה  והיא 
ואחד  אחד  כל  בעונש 
שהחטיאה  מפני  מהם, 
אותם ולא נהגה צניעות 

בעצמה ונכשלו בה״.
‰וˆ‡ו˙  רוב  לפי  לו  ˘י˘  מ‰  בעיניו  ימעט  כי  בחל˜ו,  י‰י‰ ˘מח  ול‡  יב. 
˙‡ו˙ ‚‡ו˙ו. העניו אינו מתאוה להרבה אלא מסתפק במועט שיש לו ושמח 
בחלקו שקיבל מהבורא. לעומתו הגאותן מתאוה לכל דבר ולדברים גבוהים 
יחמוד, ודבר זה הרי אף פעם לא ישיגנו, כי העולם הזה אין בו כדי שביעה, 
חז״ל  שאמרו  וכמו  שבעה,  ידע  ולא  מה  חסר  שהוא  האדם  ירגיש  לעולם 
(מדרש רבה קהלת ג, י): אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, מי שיש לו מנה רוצה 

 ‰ ָּׁ̆ ƒ‡ ל¿ ל  „ו… ּ‚ָ  ׁ̆ ע…נ∆  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל  (י‡)ָכּ

ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ˙ ט∆ ּׁ∆̆ ַ̃ ¿̇ ּƒמ‰ַ

.‰ּ ים ָבּ ƒל כ¿ּ ַּ̇ ס¿ ּƒמ‰ַ

 

ֲ‡ָו‰.  ַּ̇ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ  „ עו… ו¿
ָרָחב  ּבו…  ƒל  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ י  ּƒכ  

י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ַ̇ ו¿ ָבר,  ּ„ָ ָכל  ל¿  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒּומ

י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ב¿ּ ׁ∆̆ ָ‰ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

 ׁ̆ ַלב≈ּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ֲ‡ָו˙ו…  ּ‚ַ ֲחַמ˙  מ≈  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒי

ין  ƒר ט≈ ל¿ ַפּ  ˙ נו… ב¿ ƒל ו¿ ים  ƒר ָ̃ י¿ ים  ƒ„‚ָ ב¿ ּƒב

י  ּƒים. כ ƒב ים טו… ƒכ…ל ַמֲ‡ָכל ¡‡ ל∆ ו¿ ים  ƒל „ו… ּ ¿‚

ים  ƒ‰ בו… ּ ¿‚ ים  ƒָבר ¿„ ƒל ָלם  עו… ל¿  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ

ים  ƒָבר ¿„ ƒי‚ ָי„ו… ל ׂ ּƒ̆ ינו… ַמ ‡ּוַלי ‡≈ מ…„, ו¿ ַיח¿

ָב‰  נ≈ ּ ¿‚ י  י„≈ ƒל  ‡ ָיבו… ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ּלּו,  ≈‡

ָרָחב  „ ו¿ מ≈ ּבו… חו… ƒל ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒי ַ‰מ ּƒָל‰. כ ז≈ ּו‚¿

ַח  מ≈ ׂ ָ̆  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ל…‡  (יב)ו¿ ר,  ּׁ≈̆ ַע ¿̇ ƒ‰ ל¿ ם  ָיּ ַכּ

י  נ≈ פ¿ ƒל ל  ו… ׁ̆ כ¿ ƒמ  ˙ נ∆ ∆̇ נו… י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ (י)  ,„…‡ מ¿

ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ים ל¿ ƒרּו ֲחָכמ ‡ ָ‡ס¿ ים, ֲ‰לו… ּƒַרב

ים                 ׁƒ̆ ָנ ל  ׁ∆̆ ים  ƒנ עו… ב¿ ƒ̂ י  ≈„ ¿‚ ƒב ב¿ּ

ּלּו  ƒ41ֲ‡פ ל,  ∆̇ כ…ּ ַבּ ים  ƒטּוח ּׁ¿̆ ‰ַ40

ב),  כ,  (ע"ז  ן  ∆‰ ָבּ  ˙ ׁ∆̆ ֻלב∆ּ מ¿ יָנּ‰  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ

מכ˘ול  נו˙נ˙  ˘‰י‡  י. 
בספר  רבים.  לפני 
(פרק  יושר  ארחות 
שכן  וכל  כתב:  צניעות) 
בין  בחוץ  כשיוצאין 
מאד  שצריכין  אנשים 
ואמרו  בזה,  להזהר 
(תנחומא וישלח סי׳ ה׳): 
תכשיטין  ניתנו  ״לא 

לאשה אלא שתהא מתקשטת בהן בתוך ביתה״. 
אימי,  לגבי איש חסיד מכפר  ה״ד)  פ״א  (תענית  מהירושלמי  והביא המעשה 
שכאשר היה בהר (שהיה עובד שם), אשתו לבשה בגדים מלוכלכים כדי שלא 
יתן אדם עיניו בה. וכאשר היה נכנס לביתו לבשה בגדים נקיים כדי שבעלה 

יתן עיניו בה ולא באשה אחרת. 
וכל כך הקפידו על זה, עד שרבי יוסי דמן יוקרת אמר לבתו: שובי לעפריך ואל 
יכשלו בך בני אדם! [כמסופר במסכת תענית (כד.): היתה לרבי יוסי בת בעלת 
יופי. יום אחד ראה רבי יוסי אדם אחד שהיה מפרק את גדר העצים על יד 
זה? כלומר, מה  יוסי: מה  ביתו כדי להסתכל בבתו דרך החור, אמר לו רבי 
אתה מעיין כאן? אמר לו האיש: רבי, אם ללוקחה לאשה לא זכיתי, לראותה 
צער  גורמת  את  בתי,  לבתו:  אמר  יוסי  רבי  זאת  כששמע  אזכה?!  לא  גם 
לבריות, שובי לעפרך ואל יכשלו בך בני אדם. (הב״ח מוסיף לגירסת הגמרא 

שם: ״וכן הוה״ – וכן היה, כלומר שהיא מתה)].
ובעוונותינו הרבים, היום הדור פרוץ ומתקשטים ביותר וכו׳, והרבה יש לדבר 
על זה בעוונותינו הרבים. ואשרי מי שנזהרת בזה ולא תסתכל על חברותיה, 
וכל שכן על הפרוצות. ומה שתלבש יותר בגדי צניעות – תזכה ביותר לבנים 
בזוהר הקדוש  כמו שכתב  טוב,  לכל  זוכה  ובעלה  ותלמידי חכמים,  צדיקים 

(מובא במ״ב סי׳ ע״ה סקי״ד), ותקים בית לתפארת. עכ״ד.    

בי‡ורים
40. ‰˘טוחים. התלויים. 41. ‡פילו כ˘‡ינ‰ מלוב˘˙ ב‰ן. כיון שכשרואה 
הרהור  לידי  ובא  בהן  ומתייפה  לבושה  כשהיא  באשה  נזכר  הבגדים  את 

עבירה. (רש״י). 

קל  דבר  כל  על  לבבו 
ביתו  בני  עם  שבקלים 
ומזה  ואוהביו,  ומשרתיו 
מאד״.  עצוב  יהיה 
(בתשובותיו  וברמב״ם 
״פאר הדור״, קמב) כתב: 
״המשתרר, ירבו יגונותיו 
ושמא  ועצבונותיו, 
ויביישוהו  יכלימוהו 
ביד  ויפול  הגויים 
אותו  וייסרו  המלוכה, 

וישברו עצמותיו.
(ב׳)  מוסר  שבט  בספר 
כתב: נקוט כלל זה בידך: 
ימיו  כל  המתגאה,  כל 
כי  ודאגות,  במכאובים 
כולם כאין  גאותו  מרוב 
חייבים  כולם  נגדו, 
לפניו,  ולקום  לשרתו 
תמיד  לישב  צריך  הוא 
בראש. והנה בראותו כי 
ממנו,  וזע  קם  איש  אין 
ולדבריו אין שומע, הוא 
דאגה  בכעס  מתמלא 
רגע.  כל  ותוגה 
ומאורעות אלו תמיד לו, 
ערב בוקר וצהרים, עד שמרוב צערו הוא נופל על ערש דוי, ואם יקום ממטתו 

ישוב לשטותו, וחוזר חלילה. 

י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ ַ‰ּ‚ּוף  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ י‡  ƒ‰ ז…‡˙  ו¿
‡ י…‡ַמר ָ‰ָ‡ָ„ם:  ָמּ ׁ∆̆ ָב‰:  טו…

ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ו¿ יל  ƒ‡ ‰ו…

ַע„  ר,  ≈̇ יו… ב¿ּ  ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ  § ר̆… פ¿ ∆‡  , ך¿ ל-ָכּ ָכּ

ן,  ƒַיי  ‰ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ו¿ ר  ׂ ָ̆ ָבּ י…‡ַכל  ל…‡  ׁ∆̆

יָר‰  ƒ„ ב¿ּ ב  ׁ≈̆ י≈ ל…‡  ו¿  ,‰ ָּׁ̆ ƒ‡  ‡ ׂ ָּ̆ ƒי ל…‡  ו¿

 ‡ ָלּ ∆‡ ,‰ ׁ̆ ָנ‡∆ ּבּו ׁ̆ ַמל¿ ַבּ ל¿ ƒל…‡ י ָנָ‡‰, ו¿

ים,  ƒָלכ ֻלכ¿ ּומ¿ ים  ƒרּוע ¿̃ ּו ר,  מ∆ ּ ∆̂ ‰ַ ו¿  ˜ ׂ ַּ̆ ‰ַ

ים  ƒָלכ ֻלכ¿ מ¿ ים  ƒל כ≈ ב¿ּ  ׁ̆ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒּומ

ָיָ„יו  ָניו  ָפּ  ıַח ר¿ ƒי ל…‡  ו¿ ים,  ƒּוס‡ ּומ¿

ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒרו… מ √‡ ָּ̇ יר 43 ƒח ׁ¿̆ ַיּ ׁ∆̆ ָליו, ַע„  ַר‚¿ ו¿

ן  ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ ‰ - כ¿ּ ָכל ז∆ ים. ו¿ ׁƒ̆ ֲ‡ָנ

 ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿ יּוַכל  ל…‡  ׁ∆̆ ַע„  ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ

ָר‡  ¿̃ ƒנ  ‰ ז∆ ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ ך¿  ּ ַ‰ל≈ ַ‰מ¿ ר.  ≈̇ יו…

יר:  ƒָנז 44ב¿ּ ר  מ≈ ‡ו… ‰ּו‡  י  ֲ‰ר≈  .‡ ט≈ חו…

ַעל  ָחָט‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ מ≈ ָעָליו  ר  פ∆ּ ƒכ "ו¿

בי‡ורים
43. ˙‡רו. מראית פניו. 44. בנזיר. אדם שקיבל על עצמו בנדר להיות ״נזיר״, 
הגפן,  מן  היוצא  דבר  כל  אכילת  וכן  יין,  שתיית  א.  דברים:  בשלשה  נאסר 

ׁ̆ לו…  ּ י≈ ּׁ∆̆ יָניו ַמ‰  ע≈ ַעט ב¿ּ מ¿ ƒי י ּƒכ , ˜ו… ל¿ ח∆ ב¿ּ

 . ֲ‡ָו˙ו… ֲ‡ַו˙ ַ‚ּ ַּ̇  ˙ ‡ו… ָ̂ י ר…ב ‰ו… ƒפ ל¿

ל…‡  ׁ∆̆ 42  ,˙ מ∆ ר∆ ּ‚ו… ֲ‡ָו‰  (י‚)ַ‰ַ‚ּ  „ עו… ו¿
ע…ל  ל  ב…ּ ס¿ ƒל ָלן  ַסב¿  ‡ ≈‰ י¿  

יך¿  ƒר‡ֲ‰ַ ל¿ ך¿  ̂…ר∆ ין  ≈‡ ו¿  ,˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

ָי„ּוַע  י  ּƒכ ָלן,  ַסב¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ  ˙ ַ̇ י ƒח פ¿ ּƒב

ל.  ‰ּו‡ ַלכ…ּ

רוצה  מאתים  מאתים, 
והמשילו  מאות,  ארבע 
את  קדמונינו 
לשותה  העולם-הזה 
לו  ידמה  מלוחים,  מים 
יותר,  וצמא   - שמרווה 
באגרת  שכתב  כמו 

הגר״א ז״ל. 
מוסר  שיחות  בספר 
ענין  ביאר  פג)  (מאמר 
שאמרו  מה  פי  על  זה 
כא):  ד,  (אבות  חז״ל 
והתאוה  ״הקנאה 

והכבוד מוציאין את האדם מן העולם״. שהטעם שהכבוד מוציא את האדם מן 
העולם הוא משום שאין בידו של האדם לספק את תאות הכבוד כלל, כי ככל 
שיזכה בכבוד ירצה עוד ועוד, וכשיחסר לו מעט ירגיש כי כל אשר יש לו איננו 
שוה לו, ונמצא שהוא משועבד לתאותו זו שעבוד גמור, באופן שלעולם לא 

יוכל להשתחרר ממנה, ודבר זה מוציאו מן העולם.
ועל דרך זה יש לבאר גם מה שבכח ה״תאוה״ להוציא את האדם מן העולם, 
דהנה פירש רש״י (אבות שם): שמתאוה לממון הרבה שנאמר ״אוהב כסף לא 
ישבע כסף״ (קהלת ה ט), וכיון שלעולם אין הוא מסתפק בממון אשר לו, וכמו 
שכתב הרמב״ם, שהאוהב כסף הוא בעל נפש רחבה שלא תשבע נפשו מכל 
העולם,  מן  מוציאתו  זו  תאוה  הרי  ה״א),  פ״א  דעות  (רמב״ם  שבעולם  ממון 

שהרי הוא תאב לדבר שלעולם לא יוכל לספק אותו ולמלאות רצונו.
״דברים  כתב בספר  י‰‡ סבלן לסבול עול ‰בריו˙.  ‚ורמ˙ ˘ל‡  י‚. ‰‚‡ו‰ 
יחם  כי  העצבות,  לידי מדת  יבוא  ״המתגאה  לא):  דרוש  (להחיד״א,  אחדים״ 

בי‡ורים
42. ˘ל‡ י‰‡ סבלן. אמר רבי לוי: כל טילוי סירוי, וכל סירוי טפשין! (קהלת 
רבה יב, א). כל המתגאה ומתנשא וחכם יחשב בעיניו – הוא כעסן ומדקדק 
ינוח״.  כסילים  ״כעס בחיק  טיפש, כדכתיב:   – וכל כעסן  לו.  כל המתנגד  עם 

(מתנות כהונה). 

ב‰לל  מˆינו  כ‡˘ר  י„. 
יוסף׳         ב׳עץ  ‰ז˜ן. 
ההתבוננות  כתב:  (שם) 
מופלאת  היא  הלזו 
להיות  בענינה, 
הקדושים  שלאנשים 
מבטם               כל  אשר 
המשכלת  לנפשם 
גופם  בתוך  השוכנת 
והנה  והבהמי.  החומרי 
יש בני אדם המשליכים 
כל           גיום  אחרי 
ומאוויו       החומר  צרכי 
ההכרחיים  הענינים  אף 
ומתאכזרים      לקיומה 
לבלי      מאד  גופם  על 
יודעים        כי  קיומו  תת 
הגוף  כחי  כל  כי 
נגדיים  המה  ותאוותיו 
לגמול            הבהמי  גופו  על  גם  שחמל  בו  אחרת  מדה  הזקן  הלל  אבל  לנפש. 
שהיא           בשביל  וליפותה  ולהנאותה  אחרים  עם  שעושה  כמו  חסד  לו 
עליה         חמל  אם  כי  הנאתו  למען  כוונתו  היה  לא  כי  מלך,  של  איקונים  

כראוי.

י…‡ַכל      ל…‡  ו¿ י,  ƒ̃ ָנ  ‡ ≈‰ י¿ ַמֲ‡ָכלו…  ם  ּ‚ַ
י  ƒנ ינו… ב≈ּ ַמֲ‡ָכל  ַ‡ך¿   , ך¿ ל∆ מ∆ י  ַמֲעַ„נ≈ּ  

ל…‡  , ו¿ ַ‚˙ ָי„ו… ׂ ָּ̆ י ַ‰ ƒפ י, ל¿ ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ∆̃ ׁ¿̆ ּוַמ

ים,  ƒּוס‡ ים מ¿ ƒל כ≈ ל…‡ י…‡ַכל ב¿ּ ‰ 45ו¿ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒי

 ˙ ∆‡ ˆּו  ּ¿̃ ַׁ̆ ּ ¿̇ "ַ‡ל  ַעל  ַיֲעב…ר  ן  פ∆ּ

ל  ‡ ַ‰כ…ּ ָלּ ם" (וי˜ר‡ י‡, מ‚), ‡∆ יכ∆ ≈̇ ׁ…˘ ַנפ¿

˙ו…  ָטּ ƒמ ם  ּ‚ַ  , ָחנו… ל¿ ֻׁ̆ ם  ּ‚ַ ּיּו˙.  ƒ̃ נ¿ ּƒב  ‡ ≈‰ י¿

ים.  ּ ƒי ƒ̃ יּו נ¿ ¿‰ ƒָיָניו י נ¿ ƒָכל ע ‰, ו¿ ָיּ ƒ̃ ‰ נ¿ י∆ ¿‰ ּƒ̇

ַ‡ך¿  ז…ָ‰ם,  מ¿ ל…‡  ו¿ י  ƒ̃ ָנ  ‡ ≈‰ י¿ ּ‚ּופו…  ם  ּ‚ַ

ל  ם ָכּ ָליו, ַ‚ּ ַר‚¿ ָניו ָיָ„יו ו¿ ח…ı ָפּ ר¿ ƒר ל ָזּ‰≈ ƒי

ל  ּ ל≈ ƒ‰ ינּו ב¿ּ ƒ̂ ר ָמ ׁ∆̆ ‡ֲ ים. (י„)ַכּ ּƒ̇ ƒע ּ‚ּופו… ל¿

ָע‰  ָׁ̆ ב¿ּ ׁ∆̆  ,(‚ ל„,  רב‰  (וי˜ר‡  ן  ≈̃ ַ‰ָזּ

בי‡ורים
45. ול‡ י‡כל בכלים מ‡וסים, פן יעבור על "‡ל ˙˘˜ˆו ‡˙ נפ˘ו˙יכם". 
המקור לכך הוא מדברי רב ביבי בר אביי (מכות טז) האומר, שאדם השותה 
משקים בכלי מציצה [כעין קרן] של מקיזי דם, עובר באיסור ׳לא תשקצו׳. וכך 
נפסק בשולחן ערוך (יו״ד סי׳ קטז ס״ו): אסור לאכול ולשתות בכלים הצואים 
שנפשו של אדם קצה בהם, כגון כלים של בית הכסא וכלי זכוכית שמקיזים 
וכן לא יאכל בידים מזוהמות ועל גבי כלים מלוכלכים,  וכיוצא בהם.  בהם 

שכל אלו בכלל ׳אל תשקצו את נפשותיכם׳.

 ׁ̆ ַר פ≈ּ ל…‡  ׁ∆̆  ‰ּ ז∆ ּוַמ‰  ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿ י‡),  ו,  (במ„בר   " ׁ̆ פ∆ ַ‰ָנּ

ָבר  ל ָ„ּ ָכּ ƒמו… מ ¿̂ ַע ַע נ≈ ‡, ַ‰ּמו… ט≈ ָר‡ חו… ¿̃ ƒן נ ƒי ן ַ‰ַיּ ƒמ ‡ ָלּ מו… ‡∆ ¿̂ ַע

ָך  ּ י∆ ים: ל…‡ ַ„ּ ƒרּו ֲחָכמ ‰ (˙עני˙ י‡, ‡). ָ‡מ¿ ַכָמּ ‰ ו¿ ָמּ ַעל ַ‡ַח˙ ַכּ

ים  ƒָבר ּ ¿„ יָך  ָעל∆ ר  ס≈ ‡ו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆  ‡ ָלּ ∆‡ ָר‰,  ו… ּ̇ ָר‰  ָ‡ס¿ ּׁ∆̆ ַמ‰ 

 ‰ ז∆ ‡ ָבּ ≈̂ ַכּיו… ‰ ו¿ ָין ז∆ נ¿ ƒים (ירו˘למי נ„רים פ"ט ‰"‡). ַעל ע ƒר ֲ‡ח≈

ר,  ≈̇ ם יו… ַחַכּ ¿̇ ּƒ̇ ַ‡ל  ‰, ו¿ ב≈ּ י˜ ַ‰ר¿ ּ ƒ„ ַ̂ י  ƒ‰ ּ¿̇ ל…מ…‰: "ַ‡ל  ׁ¿̆ ָ‡ַמר 

י  ƒ̃ ‡ ָנ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם,  ר ָבּ ָׁ̆ ך¿ ַ‰ָיּ ר∆ ּ ם" (˜‰ל˙ ז, טז). ַ‰„∆ מ≈ ו… ּׁ̆ ּƒ̇  ‰ ָלָמּ

ים.  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ל  ׁ∆̆ ר  ≈„ ּ‚ָ ‰ּו‡  ּיּו˙  ƒ̃ ּ ַ‰נ¿ י  ּƒכ ָיָניו,  נ¿ ƒע ָכל  ב¿ּ

ים  ּ ƒי ƒֲענ ים  ׁƒ̆ ּבּו ַמל¿ ל…‡  ו¿ ים,  ƒנ ינו… ב≈ּ ים  ƒ„‚ָ ב¿ּ  ׁ̆ ַבּ ל¿ ƒי  ?„ ַ̂ י כ≈ּ

י  ƒָענ ים, ‰∆ ּ ƒי ƒ̃ ים ּונ¿ ƒ‡ים ָנ ƒנ ינו… ים ב≈ּ ƒ„‚ָ ‡ ב¿ּ ָלּ ם, ‡∆ ָׁ̆ ב¿ ּים לו… ƒַבז ַ‰מ¿

‡ו…  ם  ∆̇ כ∆ּ  ‡ ≈̂ ָמּ ּ ƒי ׁ∆̆ ָ‡סּור  ו¿  , רו… ׁ¿̆ ָע י  ƒפ ל¿ יר  ׁƒ̆ ָע ∆‰ ו¿ יו…  ָענ¿ י  ƒפ ל¿

ים  ƒנ ּ ָ̃ ֻ̇ יּו מ¿ ¿‰ ƒל…‡ י ים, ו¿ ƒרּוע ¿̃ יּו  ¿‰ ƒל…‡ י ָ‚ָ„יו, ו¿ י˙ ַעל ב¿ּ ƒנּונ מ¿ ַׁ̆

י ָ‰רּוַח. ס≈ּ י ַ‚ּ ≈„ ¿‚ ƒב כ¿ּ

בי‡ורים
דהיינו: ענבים, חרצנים, זגים וכדומה.  ב. להסתפר.  ג. להטמא בטומאת המת. 
ואחר כך חוזר  מסוימים,  נזיר שנטמא בטומאת המת חייב להביא קרבנות 
למנות את כל ימי נזירותו מחדש (במדבר ו, א-יב). התורה אומרת לגבי נזיר 
שנטמא בטומאת המת ״וכפר עליו [הכהן] מאשר חטא על הנפש״. ושואל רבי 
חוטא  שנקרא  אדם,  הרג  וכי  זה?  נזיר  חטא  נפש  באיזה  וכי  הקפר:  אלעזר 
בנפש? אלא הנזיר נקרא ״חוטא״ מפני שציער עצמו בהמנעותו מן היין [אף 
שנטמא,  בנזיר  שנאמר  מפסוק  דינו  את  לומד  הקפר  אלעזר  שרבי  פי  על 
סברתו שייכת לכאורה בכל נזיר, בין אם נטמא ובין אם לא. הגמרא בנדרים 
(י.) ובנזיר (יט.) מבארת שמשום כך הזכירה התורה את המושג ״חטא״ בנזיר 

שנטמא, כי חטאו כפול, שציער עצמו מן היין, ואף נטמא בטומאת המת]. 

אדם  ״בן  מסלובודקה: 
להשתפר  נוטה 
לא  אך  ולהתייפות, 
(-״א מענטש  להשתנות״ 
און  בעסער  ווערט 
נישט  אבער  שענער, 
אנדערש״). אולם, אומר 
של  תפקידו  אהרן,  רבי 
את  ליצור  הוא  אדם 
מתוך  העליון  האדם 
בו.  שנולד  פרא״  ה״עיר 
הסבא  שפירש  כמו 
אדם  פרא  ״ועיר  מקלם: 
אין  יב)  יא,  (איוב  יולד״ 
להודיעך  רק  פירושו 
שאדם נולד פרא, כי אם 
פרא׳  שמ׳עיר  ללמדך 

צריך ש׳יולד אדם׳.
מעתה, מסיק רבי אהרן, 
לאדם  שניתן  הכח 
״בצלם  בהיבראו 
כח  זהו  אלקים״, 
היצירה,  וכח  הבחירה 

ליצור מהעיר פרא שבו אדם מושלם. (׳פנינים משלחן גבוה׳).

 ‰ ׂ ָ̆ ָע ים  ƒ‰…ל ¡‡ ם  ל∆ ∆̂ ב¿ּ י  ּƒ60כ" יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„

˙ ָ‰ָ‡ָ„ם" (בר‡˘י˙ ט, ו), 61ַעל ַ‡ַח˙  ∆‡

יב (מ˘לי טז, „):  ƒ̇ „ כ¿ּ עו… ‰. ו¿ ַכָמּ ‰ ו¿ ָמּ ַכּ

‰ּו" (˘ב˙ נ, ב).  ֲענ≈ ַלַמּ ַעל ‰'  ָפּ ל  "62כ…ּ

ם  ׁ≈̆ ל¿ ּלּו  ≈‡‰ָ ים  ƒָבר ּ ¿„ ַבּ ָ‰ר  ז¿ ּ ƒנ‰ַ ָכל  ו¿

ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ ל…‡  ו¿ ָו‰,  ¿̂ ƒמ

ּלּו  ≈‡ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ּול¿

יָון  כ≈ּ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ מו…  כ¿ּ ים  ƒ‡ ר¿ ƒנ ים  ƒָבר ּ ¿„

ָו‰. ¿̂ ƒּבו… מ ׁ̆ ם י≈ ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ָנ˙ו… ל¿ ָוּ ַכּ ׁ∆̆

 

 ׁ̆ י≈ ים  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ּוַמֲע ָמ‰  ָחכ¿ ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ
ב,  ָח„ טו… ים: ָ‰‡∆ ƒ̃ י ֲחָל נ≈ ׁ¿̆  ‰ּ  ָבּ

י‡,  ƒ‰ ָ‰ָרָע‰  ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ָרע.  ָח„  ∆‡‰ָ ו¿

יו,  ƒפ ּוב¿ ּבו…  ƒל ב¿ּ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ּ ַבז∆ י¿ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

בי‡ורים
ה׳  של  בצורה  כי  ‡ל˜ים.  בˆלם  כי   .60 מאומה).  מבינות  ואינן  חושבות 
[בקומה ובדעת, בדיבור ובראיה, (עיין בראשית רבה ח, י-יא)], ה׳ עשה את 
לכבודו.       הנברא  בעולמו,  הוא  ברוך  הקדוש  של  כאיקונין  אני  והרי  האדם. 
גופי!        את  בנקיון  לרחוץ  הוא  הקב״ה  וכמ‰. שכבודו של  כמ‰  על ‡ח˙   .61
62. כל פעל ‰' למענ‰ו. כלומר, את הכל ברא ה׳ לכבודו, וברחיצה יש משום 

כבוד הבורא, לפי שהאדם נברא בצלם אלוקים. 

ָ‰ָי‰            יָ„יו  ƒמ ל¿ ַּ̇ ƒמ ָטר  פ¿ ƒ46נ ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

לו…  רּו  ָ‡מ¿ ם.  ָמּ ƒע ך¿  ל≈ ‰ו… 48ו¿ ך¿  ּ ַ‰ל≈ 47מ¿

 ? ך¿ ל≈ ‰ ‰ו… ָּ̇ יָכן ַ‡ ≈‰ י, 49ל¿ ּƒיָ„יו: ַרב ƒמ ל¿ ַּ̇

 : רּו לו… ָו‰. ָ‡מ¿ ¿̂ ƒמ ˙ ו… ׂ̆ ם: ַלֲע ָ‡ַמר ָל‰∆

 ı…ח ר¿ ƒם? ל ? ָ‡ַמר ָל‰∆ ָו‰ זו… ¿̂ ּƒי ַמ‰ מ ƒכ ו¿

זו…  י  ƒכ 50ו¿  : לו… רּו  ָ‡מ¿  .ıָח ר¿ י˙-ַ‰מ∆ּ ב≈ ב¿ּ

ל  ׁ∆̆ ין  ƒנ י˜ו… ƒ‡51 ם  ƒ‡ ָמ‰  ן!  ≈‰ ם:  ָל‰∆ ָ‡ַמר  י‡?!  ƒ‰ ָו‰  ¿̂ ƒמ

י      ּ≈̇ ָב ּוב¿  ˙ י‡ו… ƒט ר¿ 53ט≈ י  ּ≈̇ ָב ב¿ּ ˙ו…  ‡ו… ים  ƒ„י ƒֲעמ ַמּ ׁ∆̆ 52 ים,  ƒָלכ מ¿

ָפן,  ט¿ ו… ׁ̆ ן ו¿ ָ̃ ר¿ ן ‰ּו‡ 56מו… י‰∆ ‰ ֲעל≈ ַמָנּ ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ י  ƒ55מ ,˙ ָס‡ו… ¿̃ ר¿ ƒ̃ 54

ל  ּ ≈„ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡  ׁ∆̆ 58  ‡ ָלּ ∆‡  „ ל…‡ עו… ו¿  ,˙ נו… זו… מ¿ לו…  ין  ƒ57ַמֲעל ן  ≈‰ ו¿

מּו˙,  ¿„ ƒּוב ם  ל∆ ∆̂ (טו)ב¿ּ י  ƒ̇ ‡ ר≈ ב¿ ּƒנ ׁ∆̆ י,  ƒ59ֲ‡נ כּו˙;  ַמל¿ י  ל≈ „ו… ּ ¿‚ ם  ƒע

וב„מו˙.  בˆלם  טו. 
(א,  בראשית  בפרשת 
״בצלם  נאמר:  כז) 
אותו״.  ברא  אלקים 
דמות וצלם זה מה הוא? 
דהג״ר  בפומיה  מרגלא 
אהרן קוטלר בשם מורו 
הסבא  ורבו 

בי‡ורים
46. נפטר מ˙למי„יו. נפרד מלימודו עם תלמידיו בבית-המדרש. 47. מ‰לך. 
בדרך מבית המדרש. 48. ו‰ולך עמם. והם מלוים אותו לכבודו. 49. ל‰יכן 
‡˙‰ ‰ולך. אולי יזכו גם הם עמו במצוה. 50. וכי זו מˆו‰ ‰י‡. שאדם מצווה 
עליה לעשותה לכבוד בוראו, ולא כדבר הרשות שאדם עושה לטובת גופו?! 
52. ˘מעמי„ים ‡ו˙ו. לכבודו של המלך  51. ‡י˜ונין. פסל בדמות הפנים. 
במקומות שרבים מצויים שם, כגון בבתי... 53. טרטי‡ו˙. שליצנים משחקים 
שם לפני הנאספים. 54. ˜ר˜סי‡ו˙. שחיות טרף מאולפות מתגוששות שם 
מור˜ן   .56 בהם.  לטפל  עלי‰ם.  ˘נ˙מנ‰  מי   .55 הנאספים.  לפני  למשחק 
לכבוד  נאים  שיהיו  ומצחצחם  מבריקם  האבק,  מן  אותם  מנקה  ו˘וטפן. 
המלך. 57. מעלין לו מזונו˙. משלמים לו שכר עבור זה. 58. ˘‰ו‡ מ˙‚„ל 
והנכבדים  השרים  עם  במעלה  ונחשב  לגדולה  עולה  מלכו˙.  ‚„ולי  עם 
המופקדים על צרכי המדינה. 59. ‡ני ˘נבר‡˙י בˆלם ו„מו˙. בצורה של ה׳, 
ובדמותו - שהוא דומה לו [בשכל] שהוא מבין וחושב (לא כמו החיות שאינן 

ב˜לון  ומ˙כב„  יז. 
בשער  לקמן  חבריו. 
התשובה (שער כו) כתב 
(והוא  המחבר 
הלכות  מהרמב״ם 
שיש  ה״ד)  פ״ד  תשובה 
אותם  שהעושה  עברות 
מהם,  לשוב  חזקתו  אין 
קלים  דברים  שהם  לפי 
בני-אדם,  רוב  בעיני 
והוא  חוטא,  ונמצא 
נראה לו שאין זה חטא. 
ואחת מאלו עברות הוא 
חברו׳.  בקלון  ה׳מתכבד 
שאינו  בלבו  אומר  כי 
חברו  שאין  לפי  חטא, 
עומד אצלו, ולא הגיעה 
ביישו,  ולא  בושת  לו 
(-השוה)  אלא הוא ערך 
וחכמתו  מעשיו הטובים 
מעשי  למול  וחריפותו 
חברו וחכמתו וחריפותו, 
דבריו  השומע  ובעיני 
יהיה הוא מכובד וחברו 

בזוי. 
בחכמ˙ו  ו‰מ˙פ‡ר  יח. 
‡ין  בו,  ˘‡ין  ובמע˘יו 
כמו˙‰.  רע‰  מ„‰ 
(קיג:):  פסחים  במסכת 
הדעת  אין  ארבעה 

ָב‰  טו… י˜  ƒַיֲחז ָלם  עו… ל¿  ‰ ∆‡ ּ ≈‚‰ַ
ל…‡  ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ  , מו… ¿̂ ַע ל¿

ַעל   ׁ̆ ָיחּו ל…‡  י  ּƒכ ָר‰,  ו… ּ̇ ‰ַ ַעל  ַרח  ט¿ ƒי

ָלם  ָ‰עו… לו…  „ּו  ּיו… ׁ∆̆ ַר˜  ם,  ƒַמי ָׁ̆  „ בו… כ¿ּ

ׁ̆ לו…  ‰ י≈ ָחָכם, ּוָבז∆ ב ו¿ ‰ּו‡ ָ‡ָ„ם טו… ׁ∆̆

ל  ו… ׁ̆ כ¿ ƒמ ב¿ּ ַח  מ≈ ׂ ָ̆ ‰ּו‡  י„  ƒמ ָ̇ ו¿ י,  ּ„ַ

 „ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒם, (יז)ּומ ָ̇ יָע ƒ„ עּוט י¿ ƒמ ָריו ּוב¿ ֲחב≈

ים  ƒר ׂ ¿̆ ע∆ מ≈ ָח„  ∆‡  ‰ ז∆ ו¿ ָריו.  ֲחב≈ ן  לו… ¿̃ ּƒב

 ˙ ∆‡ ים  ƒב ַעכ¿ּ ַ‰מ¿ ים  ƒָבר ּ ¿„ ָע‰  ָבּ ַ‡ר¿ ו¿

ים  ƒב יו טו… ׂ ָ̆ ל ַמֲע ָכּ ׁ∆̆ ּוָב‰. ָ‡ָ„ם  ׁ̆ ּ¿̇ ‰ַ

 ‰ מ∆ „, ּ„ו… ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒ‰ ם ל¿ ∆‰ ָבּ ל  ּ ַ‰ל≈ ¿̇ ƒם, ּומ ≈‰

 ˙ ַ̃ ַ‡ב¿ ָכל  ב¿ּ  „…‡ מ¿ ּוב  ׁ̆ ָח יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ ל¿

ל  ∆̂ ≈‡  „ מ≈ עו… ו¿ ים,  ƒמ ׂ ָ̆ ב¿ּ י  ׁ≈̆ ָר‡ ו¿ ל  כ≈ רו…

יַח, ַע„  ƒר יַח ּוַמס¿ ּ ƒ„ ¿̃ ‡ ַמ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ׁ̆ ַע„  ≈‡‰ָ

ירּו˙  ƒר מ¿ ֲחַמ˙  מ≈ כ…ל  ¡‡ ל∆  ‰ ו∆ ָׁ̆ ל…‡  ׁ∆̆

ר  ≈‡ ָפּ ¿̇ ּƒך¿ ָ‰ָ‡ָ„ם ַ‰מ ׁ̆ - ָכּ ַפ˙ ָ‰‡≈ ר≈ ׂ ¿̆

ַמֲ‰ָללו…  יַח ב¿ּ ƒר יַח ּוַמס¿ ּ ƒ„ ¿̃ ים, ַמ ׂ ƒ̆ ַמֲע ב¿ּ

ים.  ƒב יו ַ‰ּטו… ׂ ָ̆ ַמֲע

יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ָמ˙ו… ּוב¿ ָחכ¿ ר ב¿ּ ≈‡ ָפּ ¿̇ ּƒמ‰ַ (יח)ו¿

ין  ≈‡ ו¿  ‰ּ ָ̇ מו… כ¿ּ ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ ין  ≈‡  , ּבו… ין  ≈‡ ׁ∆̆  

יָניו,  ע≈ ב¿ּ ים  ƒ̇ חּו ּופ¿ ים  ּƒַטנ ¿̃ ם  ֻכָלּ (טז)ו¿

ל  „ו… ּ‚ָ ‰ּו‡  ׁ∆̆ מו…  ¿̂ ַע ַח  ב≈ּ ַׁ̆ ּומ¿ ל  ַ‰ל≈ּ ּומ¿

ַעל   ‰ ∆„ יו… ל…‡  ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ָמ‰,  ָחכ¿ ב¿ּ

 ‰ ∆‡ ר¿ ƒנ ָלם  עו… ּול¿  , ֲ‡ָו˙ו… ּ‚ַ ר…ב  מ≈  ˙ מ∆ ¡‡‰ָ

ָבָריו  ּו„¿ ˙ו…  ָ̂ ַוֲע ָמ˙ו…  ָחכ¿ יָניו  ע≈ ב¿ּ

 ‰ ׂ ≈̆ ֲע ַמּ ƒמ ים  ƒח ָבּ ֻׁ̆ מ¿ ם  ≈‰ ׁ∆̆ יו  ׂ ָ̆ ּוַמֲע

ר     ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ ָריו,  ֲחב≈  ˙ ַ̂ ֲע ַמ˙  ָחכ¿ ו¿

י           ּƒכ יו,  ׂ ָ̆ ַמֲע ּוב¿ ָמ˙ו…  ָחכ¿ ב¿ּ י„  ƒמ ָּ̇

ַעל   „ ָכבו… ו¿ ַבח  ׁ∆̆ ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿  ı ָחפ≈ ‰ּו‡ 

ָ‡ַמר   ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ים.  ƒר ָׁ̆ ַ‰י¿ ָבָריו  ּ ¿„

יָך"  ƒפ ל…‡  ו¿ ָזר  ָך  ל¿ ּ ַ‰ל∆ "63י¿ ל…מ…‰:  ׁ¿̆

(מ˘לי כז, ב).

˜טנים  וכולם  טז. 
ופחו˙ים בעיניו, ומ‰לל 
כתב  עˆמו.  ומ˘בח 
(פרק  ישרים  המסילת 
שקבע  אחרי  ״אך  יא): 
היותו  בלבו  האדם 
לתהילה,  וראוי  חשוב 
התולדה  תהיה  לא 
המחשבה  מן  היוצאת 
הזאת אחת בלבד, אלא 
ומשונות  רבות  תולדות 
ממנה...וימצא  תצאנה 
שיחשוב,  אחר  גאה 
ראוי  שהוא  שלפי 
ורב-המעלות,  לתהילה 
מרגיז  שיהיה  צריך 
ומבהיל  (מפחיד  הארץ 
ושהכל  הבריות)  את 
(יזדעזעו  מפניו  ירעשו 

מרוב פחד), כי לא יאות שיהרסו (לא יסכים שיעיזו לגשת) בני-האדם לדבר 
 – כרצונו)  (בחזקה, שלא  אליו  לעלות  יעפילו  ואם  דבר,  ממנו  ולבקש  עמו 
יבהלם בקולו וברוח שפתיו יהומם, בענות להם עזות, ופניו זועפות בכל עת 

ובכל שעה...״ 
אל  יוציאוה  לא  בלבם,  קבורה  גאותם  שתשאר  אחרים,  גאים  ״וימצאו 
הדברים  יודעי  גדולים,  חכמים  הם  שכבר  בלבבם,  יחשבו  אבל  המעשה, 
לאמיתם ושלא רבים יחכמו כמוהם, על כן לא ישיתו לב אל דברי זולתם, 
בחשבם, כי מה שקשה עליהם לא יהיה נקל לאחרים, ומה ששכלם מראה 
להם כל כך ברור הוא וכל כך פשוט הוא, עד שלא יחושו לדברי החולקים 

עליהם אם ראשונים ואם אחרונים, וספק אין אצלם על סברתם״.   

בי‡ורים
עצמך.          את  תהלל   ולא  שישבחוך  לאחרים  הנח  פיך.  ול‡  זר  י‰ללך   .63

ים,  ƒב ים טו… ׂ ƒ̆ ָר‰ ּוַמֲע ו… ּ̇ ָי„ו…  ׁ̆ ב¿ּ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ּƒָו‰, ַ‡ף-ַעל-פ‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ

 ˙ ָענו… ט¿ י‡  ƒב 66ּומ≈ לו…  ב  ר≈ ‡ו… ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  ּƒכ ם,  נ…ּ ƒ‰י ּ ≈‚  ׁ̆ ר≈ יו… ‰ּו‡ 

„ו…  ָטר¿ ָמ˙ו… ל¿ ‰ ָחכ¿ י∆ ¿‰ ƒ̇ ֲ‡ָו‰, ו¿ י ַ‚ּ י„≈ ƒי‡ ָ‰ָ‡ָ„ם ל ƒב‰ָ ˙ ל¿ ָ‡יו… ּור¿

 ‰ ז∆ ם, ו¿ ם יו… ר ָ‰ָרע יו… ∆̂ ַח י≈ ּ ≈̂ ַנ ּ ל¿ ƒל מ ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒן ַ‡ל י ָלם. ָלכ≈ ן ָ‰עו… ƒמ

ים  ƒ„י ƒֲחס‰ַ ן  ƒָח„ מ ∆‡ ב¿ּ ינּו  ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָל‰.  „ו… ּ ¿‚ ָחָמ‰  ל¿ ƒָר‡ מ ¿̃ ƒנ

ל.  „ו… ּ‚ָ ָלל  ָׁ̆ לּו  ל¿ ָׁ̆ ו¿ ָחָמ‰  ל¿ ּƒמ‰ַ ן  ƒמ ים  ƒ‡ ַ‰ָבּ ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַבּ ַ‚ע  ָפּ ׁ∆̆

ים  ƒ„י ƒ̇ ם ֲע ּ∆̇ ן ַ‡ ƒַוֲעַ„י ,‰ ַטָנּ ¿̃ ָחָמ‰  ל¿ ּƒמ ƒם מ ּ∆̇ ב¿ ַׁ̆ ם:  ָ‡ַמר ָל‰∆

ן:  ָחָמ‰? ָ‡ַמר ָל‰∆ ל¿ ּƒי‡ ַ‰מ ƒ‰ ‰ַמ : רּו לו… ָל‰. ָ‡מ¿ „ו… ּ ָחָמ‰ ‚¿ ל¿ ƒמ ל¿

ַעם  ˙ו… ַפּ ח ‡ו… ּ ַ̂ ַנ ּ¿̇ ׁ∆̆ ָך,  ׁ̆ ל¿ ּ י≈ ׁ∆̆ ב  י≈ ל ‡ו… י ָכּ ּƒיו! כ ָ̇ ילו… ח≈ ר ו¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

ינו…  ר ‡≈ ∆̂ ּ ָך; ֲ‡ָבל ַ‰י≈ ¿̇ יַח ‡ו… ּƒ67ָ‡ז ַינ ,§ ל̆… ָׁ̆ ם ‡ו…  ƒי ַּ̇ ׁ¿̆ ַ‡ַח˙ ‡ו… 

מו…  כ¿ּ ים,  ƒָעמ פ¿ּ  ‰‡ָ מ≈ ָנˆּוַח   ‰ י∆ ¿‰ ƒי ם  ƒ‡ 68ַ‡ף  ָך  מ¿ּ ƒמ  ˜ ס≈ ּפו…

ָך  ¿̇ מו… ם  יו… ַע„  ָך  מ¿ ¿̂ ַע ב¿ּ ן  ֲ‡מ≈ ַּ̇ ַ‡ל  69ו¿ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆

בי‡ורים
66. ומבי‡ טענו˙ ור‡יו˙ וכו' ו˙‰י‰ חכמ˙ו לטר„ו מן ‰עולם. כלומר, היצר 
ובמעשיו  שלמד  בתורה  להתגאות  לו  שיש  וראיות  טענות  לאדם  מביא 
(-החכמה) שלמד  ויתגאה בזה, אזי דוקא התורה  הטובים, ואם ישמע ליצר 
יש  [אמנם  מחמת שהתגאה מזה עצמו.  מן העולם  לסיבה לטרדו  לו  תהיה 
גורסים: ומביא טענות וראיות להביא האדם לידי גאוה כדי לטרדו מן העולם]. 
ויתייאש מללחום עוד נגדך, מפני שהוא נוכח לדעת כי  יניח ‡ו˙ך.  67. ‡ז 
כחך חזק מכחו. 68. ‡ף ‡ם י‰י‰ נˆוח מ‡‰ פעמים. ממשיך להלחם נגדך עד 
אשר יכחיד אותך משני העולמות. ואילו אתה גם אם נצחתו  מאה פעמים, 
69. ו‡ל  לא יאמר נואש, אלא ימשיך לארוב לך כל ימיך עד שינצח אותך. 
˙‡מן בעˆמך. אל תבטח בתורתך ובחכמתך שיעמדו לך נגד יצרך הרע, אלא 
עד יומך האחרון עשה תחבולות להינצל ממנו, שכן אמרו (ברכות כט.) יוחנן 

כהן גדול שימש בכהונה גדולה שמונים שנה, ולבסוף נעשה צדוקי. 

ם  ƒ‡ ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿  ‡ ַוֲ‰לו…  .‰ּ ָ̇ ָמ ¿‚ ּ„ֻ

ֲחַמ˙  מ≈ ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡ ים  ƒ„ ַכב¿ּ מ¿

י  ּ≈̇ ׁ¿̆ ַע  ≈„ יו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ ים  ƒר ב¿ ּסו… ׁ∆̆

ַ‡ַח˙,  ַר˜  ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ו¿  ,˙ ו… ּ̇ כ¿ ַמס∆ּ

ָח˙  ∆‡  ‡ ָלּ ∆‡ ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ן  ָל‰∆ י…‡ַמר 

ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ  - ‰"ח)  פ"י  (ירו˘למי ˘ביעי˙ 

ָלם  ָ‰עו…  ˙ ∆‡  ‰ ע∆ ַיט¿ ל…‡  ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ָכל- ו¿

. ינו… ּבו… ≈‡ ׁ∆̆ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ‰ ָ̃ ֲחָז י˜ּו‰ּו ַבּ ƒֲחז ַיּ ׁ∆̆

 

ל  ָכּ יּו  ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ים  ƒב ֻחָיּ מ¿ נּו  ֲ‡ַנח¿ ׁ∆̆ ַ„ע,  ו¿
 ‡ ר≈ ם ַ‰ּבו… ׁ≈̆ ים ל¿ ƒ„ֻיָח ינּו מ¿ ׂ ≈̆  ַמֲע
 ‰ י∆ ¿‰ ƒי ים  ƒ‰…ל ¡‡ ˙„ַ ֲעבו…  ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע ָכל  ו¿ ר,  ∆̇ ּוַבס≈ּ לּוי  ּ‚ָ ַבּ  ,‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי

 ˙ ּוו… ַ̃ ל¿ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  ˆו… ר¿ י  ּƒ̇ ל¿ ּƒ64ב ַב„,  ל¿ ּƒב נו…  ˆו… ר¿ ל  ∆‡ יַע  ּ ƒ‚‰ַ ל¿

ל  ם ָ‰‡≈ ׁ≈̆ ל ל¿ ‰ ַ‰כ…ּ ׂ ∆̆ „, ַ‡ך¿ ַיֲע בו… ל ָכּ ב≈ּ ַ̃ ‰ּו ּול¿ ׂ ≈̆ ַבח ַעל ַמֲע ׁ∆̆

ב,  ר ל≈ ≈̃ י ‰' ח… ƒּוב: "ֲ‡נ˙ ָ‡ַמר ַ‰ָכּ ׁ∆̆ מו…  ב, כ¿ּ ל ַ‰ל≈ּ יף ‡∆ ƒ̃ ׁ¿̆ ַ‰ַמּ

ינּו"  ל…‰≈ ר̇… ַל‰' ‡¡ ָּ̇ ס¿ ּƒר: "‰ַ65נ מ≈ ‡ו… ˙" (ירמי‰ יז, י), ו¿ ָליו… ן כ¿ּ ח≈ ב…ּ

ל  ≈̂ ָנּ ƒ‰ יזּו˙ ל¿ ƒר ז¿ ƒָמ‰ ּוב ָחכ¿ ר ב¿ּ ָזּ‰≈ ƒם ל…‡ י ƒ‡ ן („ברים כט, כח). ָלכ≈

בריות,  [של  סובלתן 
פירש,  ורש״י  רשב״ם. 
עצמם  הם  שאפילו 
זמן  לאחר  מתחרטים 
ונבזים הם בפני  עצמן] 
״דל  הוא  מהם  ואחד 
מנוגד  חטאו  כי  גאה״. 
כי          האנושי,  לטבע 
לעשיר           אמנם  אם 
אך  גאוה,  של  נסיון  יש 
במה   – הוא  דל  אם 
ללא  הגאוה  יתגאה?  
המאוסה  היא  סיבה 
אלוקים  בעיני  ביותר 
יחזקאל,  (אור  ואדם 

מדות).

בי‡ורים
64. בל˙י רˆון בני-‡„ם. בלי שיהיה רצונו ומטרתו להתכבד בעיני בני-אדם, 
עושה  שאדם  מעשים  ‡לו˜ינו.  ל‰'  ‰נס˙רו˙   .65 מעשיו.  על  שישבחוהו 
בהסתר מעיני בני-אדם, הם גלויים וידועים לה׳ אלוקינו, ומסורים בידו לתת 

לאדם כפי מעשיו. 

המחזיק    וכל  המדות, 
ה׳.   תועבת  נקרא  בה 
אין  ענוה).  הקמח,  (כד 
ממנה,  קשה  מדה  לך 
שבתורה  עבירות  ורוב 
עוד  ולא  בה,  כלולין 
הבורא  שמשכחת  אלא 
אדם,  של  מלבו  יתברך 
לבבך  ״ורם  שנאמר: 
אלקיך״.  ה׳  את  ושכחת 
א,                  אבות  יונה  (רבינו 

יג).
הגרועה  היא  הגאוה 
היא  והענוה  שבמדות, 
שבמדות.  עליונה  מדה 
(מהרש״א סנהדרין פח).

לכל  שורש  היא  הגאוה 
(ר״ח  הרעות.  המדות 

ענוה ב׳; נפש החיים).
שורש  היא  הגאוה 
להרבה עבירות, אם בין 
בין  ואם  למקום  אדם 
(שערי  לחבירו  אדם 

קדושה).  

ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡  „ ַלמ≈ּ מ¿ ‰ּו‡  ו¿ ר,  ∆̃ ּׁ∆̆ ‰ַ

ן  ָלכ≈ ו¿  ,˙ ָ‡יו… ר¿ לו…  י‡  ƒב ּומ≈  ˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ל¿

. ּ„ו… ¿‚ נ∆ ם כ¿ּ ַחכ≈ּ ¿̇ ƒ‰ ‰ ל¿ ָּ̇ יך¿ ַ‡ ƒר ָ̂

 

ר ‰ּו‡  ∆̂ ּ ל ַ‰י≈ ׁ∆̆ יו  ָ̇ ּבּולו… ח¿ ַּ̇  ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇
י‰ו…  ּƒב ּוַמ‚¿ ּבו…  ƒל  ‰ ׁ∆̆ ¿̃ 73ַמ

 ˙ ּ„ו… ƒמ ָ‡ר  ׁ¿̆ ּו ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ לו…  י˜  ּƒ̇ ּוַממ¿

‡י  ַוַ„ּ ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ַע  ≈„ יו… י  ּƒכ ַ‡ף  ו¿  ;˙ ָרעו…

י  ּלּו ָ‰כ≈ ƒפ‡ֲ , ַ‚ֲ‡ָו˙ו… ן ב¿ּ ָעוו… ע ו¿ ַׁ̆ ׁ̆ פ∆ּ ּ י≈ ׁ∆̆

ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  ּƒכ  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒּומ י„  ƒז מ≈ ב¿ּ  „ ב≈ עו…

74ַע„   ,„ בו… ַ‰ָכּ ַ‡ַחר  ּבו…  ƒל  ˙ ∆‡ יר  ƒע ַמב¿

ָר‰. ֲ‡ָבל ָ‰ָ‡ָ„ם  ׁ̆ ַעל ָ‰ֲעב≈ ל…‡ ָיחּו ׁ∆̆

ל…‡  ‰ ו¿ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒל…‡ י יו, ו¿ ׂ ָ̆ ַמֲע ‰ּו‡ ַזך¿ ב¿ּ ׁ∆̆

ָר‰  ֲעב≈  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ַע  ≈„ ּיו… ׁ∆̆ כ¿ּ מו…  ¿̂ ַע ל  ַ‰ל≈ּ י¿

ַיֲער…ך¿  ו¿ ָ‰ָרע  ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈  ‡ ָיבו… ָ‡ז  ָ„ָבר,  ב¿ּ

„ו…  ָלכ¿ ל¿ ילו…  ּƒפ‰ַ ל¿ ָחָמ‰  ל¿ ƒמ  „ עו…

ָו‰  ¿̂ ƒמ לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ָברו… ס¿ לו…  יר  ּƒב ּוַמס¿ ר  ּ≈̇ ∆‰  ‰ ר∆ יו… ו¿  , ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒר ב¿ּ

ר:  ∆̂ ּ ַ‰י≈ לו…  י…‡ַמר  ָכך¿  ו¿ ר.  ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ּƒמ ּׁ∆̆ ַמ‰  ַעל  ָכר  ׂ ָ̆ ו¿

בי‡ורים
73. מ˜˘‰ לבו. של אדם לסרב לקבל תוכחה ולהכניע עצמו. 74. ע„ ˘ל‡ 

יחו˘ על ‰עבר‰. שאינו חושש לעבור עליה.

ָך  ל¿ ר…ב  ¡‡ י∆ יָך  ָימ∆ ל  ָכּ י  ּƒכ ב, מ„),  (‡בו˙ 

ם  ƒ‡ 70ו¿ ּנּו,  מ∆ּ ƒמ יָך  ינ∆ ע≈ ים  ƒֲעל ַּ̇ ‡ּוַלי 

ף  (יט)סו…  -  ˙ ּלו… ּ ַ̃ ַבּ ׁ∆̆  ‰ ּלָ ַ̃ ב¿ּ ֲחָך  ּ ≈̂ ַנ י¿

˙. ּוַבֲעבּור  ֲחמּורו… ַבּ ׁ∆̆ ָחמּור  ֲחָך ב¿ּ ּ ≈̂ ַנ י¿

 ˙ ּ„ו… ƒמ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ל¿  ׁ̆ ר∆ ׁ…˘ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ׁ∆̆ (כ)

ף  ּ≈̇ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ71מ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ַ‚ם  ו¿  ,˙ חּו˙ו… פ¿ּ

ַין  נ¿ ƒע ָכל  ו¿ ָ‰ָ‡ָ„ם,  ב  ל≈ ב¿ּ ב  ָער≈ ¿̇ ƒּומ

 ˙ ַ‡מ≈ּ ˙ ּול¿ מ∆ יב ָ‰‡¡ ƒז ַ‰כ¿ ר ‰ּו‡ 72ל¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

יט. סוף ינˆחך בחמור‰ 
במסכת  ˘בחמורו˙. 
״כך  נאמר:  (קה:)  שבת 
הרע,  יצר  של  אומנותו 
היום אומר לו ״עשה כך״ 
״עשה  לו  אומר  ולמחר 
לו  שאומר  עד  כך״, 
זרה״,  עבודה  ״עבוד 
כלומר,  ועובד״.  והולך 
אל  יבוא  אם  שהרי 
מיד  לפתותו  האדם 
לא   – חמורה  לעבירה 
אומנותו  לכן  לו,  ישמע 

היא להסיתו לעבור עבירה קלה, ומתוך כך מגיע בהדרגה לעבירות החמורות 
ביותר.  

(נב.) מביאה הגמרא משל על היצר הרע: אמר רב אסי: יצר  במסכת סוכה 
דומה  ולבסוף  רש״י)  עכביש.  (לקורי  בוכיא  של  לחוט  דומה  בתחילה  הרע 
לעגלה).  הפרה  את  קושרים  שבהם  העבים  (כחבלים  העגלה  כעבותות 
שנאמר (ישעיה ה, יח): ״הוי מושכי העון בחבלי השוא וכעבות העגלה חטאה״. 
(מה שבתחילה היה חבלי שוא, דהיינו חוטים של כלום, דקים כקורי העכביש, 

נהפך לבסוך לחבלים העבים של העגלה!). 
״הוי מושכי העון בחבלי השוא״ – הוי לאלו המושכים ומביאים את העוון על 
עצמם בזמן שיצרם עדיין חלש מאד ודומה לחוטים של כלום, כי בשלב הבא, 
כשכבר יהיו שקועים בחטא וירצו לחדול ממנו, יגלו שהם קשורים בו עם יצר 

כה חזק, כמו חבל של עגלה שהוא עבה מאד וכמעט לא שייך לנתקו. 
שבכל  הקשה  היא  הגאוה  מדת  פחו˙ו˙.  מ„ו˙  ל‰רב‰  ˘ור˘  ˘‰‚‡ו‰  כ. 

בי‡ורים
70. ו‡ם ינˆחך ב˜ל‰ ˘ב˜לו˙. אם תתן ליצר לנצח אותך אף בדבר הקטן 
החמרות  בעבירות  גם  ינצחך  שהוא  סוף  ותנצחו,  עמו  תלחם  ולא  ביותר, 
הגאוה.                   בחטא  להכשילו  ‰‡„ם.  בלב  ומ˙ערב  מ˘˙˙ף   .71 ביותר. 

72. ל‰כזיב ‰‡מ˙. להראות שהאמת הוא כזב ושקר.

כב. ˘י˘ כמ‰ בני-‡„ם 
לבריו˙  ‰נ‡‰בים 
ו‰˜ב"‰ ˘ונ‡ם כ˘‡ינם 
‰מˆוו˙.   ˙‡ מ˜יימים 
מכמה  להקשות  יש 
רחוב,  אנשי  וכמה 
מידות  בעלי  שנראים 
ועמל  יגיעה  בלי  טובות 

ובלי ספרי יראה? 
כבר עמד על זה הגר״א 
והובא  ט,  יא,  (במשלי 
אות  פ״ד  שלמה׳  ב׳אבן 
המינים  ״רוב  וכתב:  יג) 
אדם  בין  והחוטאים 
הנראה  לפי  הם  למקום 
אחת  וזו  בטבע,  טובים 
היצר  מתחבולות 
לפרוש רשת לפני תועי 
אחריהם״,  להמשך  רוח 
׳חפץ  בספר  ועיין  עכ״ד. 
(סוף  התורה  על  חיים׳ 
בהעלותך, בהערה שם): לפעמים מזרז היצר הרע לרשעים גמורים מחללי 
וילמדו  אחריהם  העם  שימשכו  כדי  לבריות,  טובות  לעשות  שבתות 

מדרכיהם... 
 ויש שהעירו שהגר״א לא כתב שהם באמת טובים בין אדם לחברו, רק ״לפי 
תתנגש  אשר  מסוימת  לנקודה  יגיעו  כאשר  שבאמת  חוץ),  (כלפי  הנראה״ 
מידותיהם  וזוהמת  קלונם  כל  יתגלה  שם   - ותאוותם  חפצם  עם  ותתנגד 

הרעות.

 ˙ ˆו… ר¿ ּƒּוב: "76ב˙ ָ‡ַמר ַ‰ָכּ ׁ∆̆ מו…  ‰ּו‡ כ¿ּ

 " ו… ּ̇ ƒ‡ ם ƒל ׁ¿̆ ָביו ַי י¿ ם ‡ו… ּ‚ַ ׁ̆ י ƒ‡ י כ≈ ר¿ ּ„ַ '‰

ם  ƒ‡ ָין:  נ¿ ƒע‰ָ  ׁ̆ רּו פ≈ּ ָכך¿  ו¿ ז).  טז,  (מ˘לי 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ י  נ≈ פ¿ ƒל ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ƒי ל…‡  ָ‰ָ‡ָ„ם 

ם  י‰∆ ינ≈ ע≈ ב¿ּ ן  ח≈  ‡…̂ מ¿ ƒל ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ו¿

ים,  ƒב ַ‰ּטו… יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ˙ו…  ו… ׂ̆ ֲע ַבּ

‰ּו  ז∆  , ˙ו… ‡ו… ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿

-‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ׁ∆̆ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ָ‡ָי‰  ר¿

 ˙ ּבו… ƒל ָזַרע לו… ַ‡ֲ‰ָב‰ ב¿ּ ו¿  , ˙ו… ב ‡ו… ≈‰ ‡ו…

ַעל  ב  טו… ם  ׁ≈̆ לו…  ם  ׂ ָ̆ ו¿ י-ָ‡ָ„ם,  נ≈ ב¿ּ

 ‰ ּמָ ּכַ  ׁ̆ ּ י≈ ∆ ׁ̆ (כב) ‰ּו‡   ˙ מ∆ ¡‡ ו∆ ָנם.  ו… ׁ̆ ל¿

 ˙ ּיו… ƒר ַלּב¿ ים  ƒב‰ָ ¡‡ ַ‰ּנ∆ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ּב¿

ים  ƒמ ּ י¿ ַ̃ מ¿ יָנם  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ ָ‡ם  נ¿ ו… ׂ̆  ‰" ָבּ ָ̃ ‰ַ ו¿

בי‡ורים
76. ברˆו˙ ‰' „רכי ‡י˘. כשרצויים לפני ה׳ אורחות חיי האדם, גם אויביו 

יתהפכו לאוהביו וישלימו אתו.

ָמ‰  ָחכ¿ ַמֲעַל˙  ל¿  ָּ̇ ע¿ ּ‚ַ ƒ‰ ָבר  כ¿ּ

 ˙ ו… ּ̂ ַר ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָך  ל¿ ָר‡ּוי  ו¿ י„ּו˙,  ƒַוֲחס

ָלם,  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ן ב¿ּ ̂…‡ ח≈ מ¿ ƒל ל ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ ּול¿

ָך  ¿̇ ָמ ם ָחכ¿ ˙ ָל‰∆ ַ‚ּלו… ם ל¿ יף ָל‰∆ ƒֲחנ‰ַ ּול¿

ָך  ל¿ י‡  ƒָיב ו¿ ‡ֲ‰בּוָך,  י…ּ ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ ָך  ¿̇ ָ̃ ¿„ ƒ̂ ו¿

רּוַח  ׁ∆̆ ל  ָכּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… י  ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ƒמ ָ‡ָי‰  ר¿

ם  ˜ו… ּנּו, 75רּוַח ַ‰ָמּ ימ∆ ָח‰ ‰≈ ˙ נו… ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

 ‰ ז∆ ָכל  ו¿ מ"י).  פ"‚  (‡בו˙  ּנּו  ימ∆ ≈‰ ָח‰  נו…

י‡  ƒ‰ ‡ָבָר ּ‰ ַ‰ס¿ּ ָ̇ י ‡ו… ּƒר, כ ∆̃ ׁ∆̆  ˙ ָ‡יו… ר¿

 ‰ּ ָין ַ‰ז∆ נ¿ ƒָו‰. (כ‡)ֲ‡ָבל ָ‰ע‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒָעָנף מ

כ‡. ‡בל ‰ענין ‰ז‰ ‰ו‡ 
כבר  דבריו  תוכן  וכו'. 
הלבבות  בחובת  מובא 
המעשה,  יחוד  (שער 
פרק ה) וז״ל: כאשר יבוא 
זה,  בפיתוי  היצר  אליך 
לי  תועיל  מה  לו:  ענה 
חן  למצוא  השתדלותי 
כמוני,  חלש  יצור  בעיני 
לא  ביכלתו  אין  אשר 
להזיק  ולא  לי  להועיל 
היה  אילו  ואף  לי... 
מחוייב  שאני  כדבריך, 
אוכל  לא  אז  גם  בכך, 
איך  כי  זאת,  לעשות 
כל  אצל  לפעול  אוכל 

בני דורי שיהיו מרוצים ממני, בעוד שאינני יכול לפעול זאת אפילו אצל בני 
ביתי, וכל שכן אצל בני אדם אחרים.

ודברי רבותינו ז״ל שהבאת מהם ראיה, אינם מחייבים את האדם להשתדל 
למשוך אליו את שביעת רצונם של כל הברואים, אלא הכונה של דבריהם 
היא מה שאמר חכם אחד בצוואתו לבנו: ״בני, לפעול אצל כל הברואים שיהיו 
מרוצים ממך, זה אינו ביכלתך, אך מה שכן ביכלתך הוא, להשתדל שהבורא 
יהיה מרוצה ממך. וכאשר תפעל זאת אצלו, הוא יעשה אותך רצוי לבריות, 
כמו שכתוב (משלי טז, ז): ״ברצות ה׳ דרכי איש גם אויביו ישלים אתו״. – וזוהי 
ז״ל: מי שכל הבריות, מקטן ועד גדול, מהללים ומשבחים  גם כוונת רבותינו 
אותו ומרוצים ממעשיו, סימן הוא שהאל יתברך נתן בלבות בני אדם אהבה 
אליו, ושם לו שם טוב על לשונם. ודבר זה הרי אין הבורא עושה אותו לשונאיו, 

והוא איפוא סימן ברור וגדול שהבורא מרוצה ממנו. זוהי כוונת רבותינו ז״ל.     

בי‡ורים
בידוע שהוא  למטה  מי שהוא אהוב  כל  ‰ימנו. שכן  נוח‰  רוח ‰מ˜ום   .75

אהוב גם למעלה (רש״י). 

˙וכח˙ך  „ברי  כ‚. 
י˙˜בלו בפני ‰עולם. יש 
יתקבלו  כיצד  לעיין, 
מכירים  אין  אם  דבריו 
אותו ואין יודעים ערכו?

 :(: (ו  ברכות  במסכת 
אמר רבי חלבו אמר רב 
בו  שיש  אדם  כל  הונא: 
דבריו  שמים,  יראת 
[לאחרים],  נשמעין 
יג)  יב  (קהלת  שנאמר 
נשמע,  הכל  דבר  ׳סוף 
וגו׳,  ירא  האלהים  את 
כך:  ויש לדרוש המקרא 
אדם שהוא ירא אלוקים 
באזני  נשמעים  דבריו   -

הכל.
(הובא  לעיתים׳  ה׳בינה 
בשיטה מקובצת החדש, 
אות קפח) פירש, שאף על פי שיראת שמים מביאה את האדם לעשות מעשיו 
בהצנע ולא להרבות בדברים, עם כל זה דבריו ועניניו מעצמם יהיו נשמעים.
והטעם שדבריו נשמעים, כתב ב׳עיון יעקב׳ שאדם שיש בו יראת השם שורה 
וב׳שפתי  גם בעיני הבריות.  חן  ימצא  ובכך  (מט:),  חן, כמבואר בסוכה  עליו 
חכמים׳ ביאר על פי דברי המשנה באבות (ב, ד) ׳בטל רצונך מפני רצונו כדי 
שיבטל רצון אחרים מפני רצונך׳, ואדם שהוא ירא שמים מבטל את רצונו 
ולפיכך מבטל הקדוש ברוך הוא את רצון אחרים מפני  מפני רצון הבורא, 

ַב„,  רּוך¿ ‰ּו‡ ל¿ ‡ ָבּ ר≈ ם ַ‰ּבו… ׁ≈̆ ב ל¿ ַ‰ּטו…

י  נ≈ פ¿ ּƒב לּו  ב¿ּ ַ̃ ¿̇ ƒי ָך  ּ¿̇ ַכח¿ ו… ּ̇ י  ר≈ ב¿ ּ ƒ„(‚כ)

י  ּƒכ  , ך¿ ָכּ ב  ֲח˘…ׁ ַּ̇ ל…‡  ם  ƒ‡ ם  ּ‚ַ ָלם  ָ‰עו…

לּוָי‰  ּ¿̇ ָכָח‰  ו… ּ̇ ‰ַ ַל˙  ָבּ ַ̃ ין  ≈‡

יָך. ∆̇ בו… ׁ¿̆ ַמח¿ ב¿ּ

 

ָך  ¿̇ י ƒס ‰, י¿ ל ז∆ ָכּ ƒמ ˜ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ּƒ̇ ׁ∆̆ י  ַ‡ֲחר≈ ו¿
ן  כ≈ ָּ̇ ƒָך: ל…‡ י י…‡ַמר ל¿ ר ו¿ ∆̂ ּ  ַ‰י≈

79ַע„  ָמ‰  ל≈ ׁ¿̆ ָך  ¿̇ „ָ ֲעבו…  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ׁ∆̆

ן  ‚ו… כ¿ּ י,  ר≈ ַ‚מ¿ ל¿ ן  ∆‰ מ≈  ˜ ַרח≈ ¿̇ ּƒ̇ ׁ∆̆

ים                     ƒב ַ‰ּטו… יָך  ׂ ∆̆ ַמֲע  ‰ ַכס∆ּ ּ¿̇ ׁ∆̆

ָבר  כ¿ּ ָ‰ָי‰  ּׁ∆̆  ‰ ַמּ ƒמ ּפּוך¿  ƒ‰  ˙ רו… ‰ו… 80ּול¿

בי‡ורים
79. ע„ ˘˙˙רח˜ מ‰ן. כלומר, אלא אם תסתיר מבני אדם את כל מעשיך 
לגמרי.                  ה׳  מעבודת  מתרחק  שהנך  יראה  חוץ  שכלפי  באופן  הטובים, 
80. ול‰ורו˙. יש גורסים ״ולהראות״, כלומר, הראה את ההפך של מה שיש 

בלבך.

 ‡ ָלּ ∆‡ ב  ≈‰ ‡ו… -‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ין  ≈‡ י  ּƒכ  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ  ˙ ∆‡

ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ָך  ¿̇ י ƒס י¿ ך¿  ַ‡ַחר-ָכּ  .‰ּ ָ̇ ‡ו… ים  ƒמ ּ י¿ ַ̃ ּומ¿ ָר‰  ו… ּ̇ י  ≈„ מ¿ לו…

י‡  ƒב ּומ≈ ָ‰ָעם,  י  נ≈ פ¿ ƒל ים  ƒב ַ‰ּטו… יָך  ׂ ∆̆ ּוַמֲע ָך  ¿̇ י„ּו ƒֲחס  ˙ ַ‚ּלו… ל¿

ן  ƒמ ך¿  ָׁ̆ מ¿ ƒנ  ‰ ז∆ ַ‚ם  ו¿ ָך?  מו… ָכּ ם  ≈‰ ם  ּ‚ַ ּו  ׂ̆ ַיֲע ‡ּוַלי  ָ‡ָי‰:  ר¿

חּו  ב¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ּ ƒנ ׁ∆̆ ים  ƒל „ו… ּ ¿‚  ‰ ָמּ 77ַכּ ינּו  ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ‰ּו˙.  ב¿ ּ‚ַ‰ַ

ם  י‰∆ ר≈ ַחב¿ ו¿ ם  י‰∆ י„≈ ƒמ ל¿ ַּ̇ י  נ≈ פ¿ ƒל  ‡ ָלּ ∆‡ ּו  ׂ̆ ָע ל…‡   - (סוכ‰ כח, ‡) 

ָו‰  ¿̂ ƒמ ‰ ‡י ז∆ ם, ַוַ„ּ י‰∆ ׂ ≈̆ ַמֲע י˜ּו ב¿ּ ƒַיֲחז ם ו¿ י‰∆ כּו ַ‡ֲחר≈ ׁ¿̆ ָמּ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ

ל…‡  ּלּו  ≈‡ י  נ≈ פ¿ ּƒב ּלּו  ƒַוֲ‡פ ים,  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ם  78ָל‰∆ ב  ַחב≈ּ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ

 ,"‰ ׂ ∆̆ י עו… ƒנ‡ֲ ‰ ַע" ‡ו… "ז∆ ≈„ י יו… ƒנ‡ֲ ‰ רו… "ז∆ ָ‡מ¿ ּבו… ב¿ּ ƒל ‰ ב¿ּ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒי

ם. ˙ ָל‰∆ ַ‚ּלו… ˙ ָ‡סּור ל¿ מ∆ ¡‡ ָלם ב∆ּ י ָ‰עו… נ≈ פ¿ ƒָבל ל‡ֲ

 

ַמ„  ל¿ ƒ̇ ו¿ יכּו˙  ƒר‡ֲ ַבּ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ֲעמ…„  ַ̇ ו¿ ֲעָנָו‰  ַבּ ך¿  ל≈ ּ≈̇ ם  ƒ‡ ם ּ‚ַ
 ‰ ָּ̇ ַע ָך:  ל¿ י…‡ַמר  ו¿  ˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ָך  ּ¿̇ ַפ י¿ יעּו˙,  ƒב ¿̃ ּƒב  

יָך  ָרכ∆ ּ ֲעבּור „¿ „ּוָך ַבּ יַכב¿ּ ƒבּוָך ו ּׁ¿̆ ַח י-ָ‡ָ„ם י¿ נ≈ ָך ב¿ּ ¿̇ ים ‡ו… ƒ‡ ָ‰רו…

ם  י‰∆ ינ≈ ע≈ ּוב ב¿ּ ׁ̆ ‰ ָח ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ,‰ ז∆ ל ָבּ „ו… ַוח ָ‚ּ ׁ̆ ר∆ י≈ ים, ו¿ ƒב ַ‰ּטו…

 ‰ ׂ ∆̆ ָך ַמֲע ¿̇ ו… ׂ̆ ֲע י ַבּ ּƒל, כ ב∆ ∆‰ ‰ ל ז∆ ָך. ָכּ ּ¿̇ ַכח¿ ˙ו… ָך ו¿ לּו מּוָסר¿ ב¿ּ ַ̃ י¿

בי‡ורים
77. כמ‰ ‚„ולים ˘נ˘˙בחו. במסכת מגילה (כז:-כח.) מביאה בגמרא סדרת 
ואמרו  הקדושים,  מהתנאים  כמה   של  חסידות  ודברי  מיוחדות  הנהגות 
לתלמידיהם שבזכות הנהגות אלו  זכו להאריך ימים, ואמרו זאת כדי ללמד 
מאירי).        ההר,  מן  אברהם  (רבינו  להם  הראויות  הנהגות  חכמים  לתלמידי 

78. ל‰ם. עליהם. 
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 81. ˙˙יח„. תתבודד. 82. ‡ך ל‰ר‡ו˙ ‰עˆלו˙. עשה רושם כאילו אתה עובד את ה׳ בעצלות ובכבדות. 83. ול‡ ˙ˆו‰. ואל תשדל בני אדם 
לעשות טוב ואל תוכיחם להמנע מעשות רע. 84. ˙˙נ‰‚ במנ‰‚ם ו˙לך ב„רכי‰ם. של פשוטי העם ויושבי קרנות, כדי שהסתרת מעשיך הטובים 
תהיה בשלימות. 85. ל˘ם מˆו‰. כלומר, אף שעושה זאת לשם מצוה, מכל מקום... 86. מפסי„ ‡לף ‡לפים. כי ירד מטה מטה, ולא רק את המצוות 
יחדל מלקיים, אלא אף אמונתו ישלל ממנו, מבלי אשר ירגיש בכך. 87. ו„ומ‰ לבורח מ‡˘ ˜טנ‰ ל‡˘ ‚„ול‰. כי אם מטרתו לברוח מהפרסום 
והכבוד שיבוא לו ע״י עבודת ה׳, וחושש למצוא חן בעיני בני אדם בגלל מעשיו הטובים, אדרבה, הרי היצר מציע לו למצוא חן בעיני בני אדם על 
ידי זלזול במצוות והתרחקות מה׳. 88. ‡ין מזי˜ לו ב˘בח. לא יפחת שכרו במאומה בכך שמשבחים אותו ומכבדים אותו על מעשיו. 89. בע˙ ‡˘ר 
˙ע˘‰ מע˘‰ ‰טוב. והנך רוצה לבחון את טהרת כונתך. 90. ‡˘ר מ‰‡ל. אם יתברר לך שהנך מקוה לקבל את השכר מהאל - סימן הוא שהמעשה 
שלם ואין בו כל פגם. 91. ‡ינו ˘לם. סימן הוא שהמעשה אינו שלם. 92. ביחו„ בח„רי ח„רים. בהתבודדות בינך לבין עצמך. 93. בז‰ ‰ענין. באותו 
האופן ובאותה השלמות, בהידור ובהתלהבות. 94. נ‚„ יˆר ‰רע. מענין יצר הרע, כיצד מנסה הוא לקלקל וכיצד להנצל ממנו. 95. נ‚„. לעומת. 96. 
וט‰ר י„ים. טהור בדרכיו וידיו נקיות מעוון - יוסיף כח להתגבר ולהתאמץ שלא יפול ברשת היצר הרע. 97. ‰‚‡ו‰ במעל˙ ‰חכמ‰ מ˘ובח˙. לא 
ח״ו כדי להשתרר ולהתנשא על אחרים, אלא שירגיש סיפוק ושמחה במעלתו כדי לזרזו להתמיד בדרך זו. 98. ו‚ם „ע‰. יש גורסים: על שחננו דעה 
רנו˙. עמי הארץ העוסקים בדבר שיחה (רש״י). והערוך פירש, שאינם נכנסים לבית המדרש, אלא רגילים לשבת  והשכל ומדות טובות. 99. מיו˘בי̃ 
בקרנות העיר ולעסוק בדברי שיחה. 100. וי‚ב‰ לבו. פסוק זה נאמר על יהושפט המלך, שאף שהיה לו עושר וכבוד לא גבה לבו בעבורם, כי אם 
במה שהלך בדרכי ה׳. (מצודת דוד). 101. י˜ר רוח ו‚ב‰ לב.  אדם עם רצון כביר בלי גבול ובעל שאיפות גבוהות בעניני העולם הבא. 102. ˘ל‡ 
יספי˜ לו. שלא יסתפק במצוות המזדמנות לידו, ובמעלות שהשיג על ידי השתדלותו. 103. ‡ל‡ ימעט בעיניו. שיהיו מעשיו ועבודתו מעטים בעיניו. 
104. ו˙‚ב‰ נפ˘ו. ונפשו תתרומם ותשאף למדרגה גבוהה יותר. 105. כמו ˘מ˜ˆר. באותה מדה שמפחית ומתרשל מעבודת ה׳ יכעס על עצמו 
ויוכיח נפשו. 106. מפני ‰˘פל˙ו לפני‰ם. מחשש שאם יעשה הטוב יהיה מושפל ובזוי בעיניהם, ושילעגו לו על מעשיו. 107. יפסי„ ‡ו˙ם מ‡‰ 
והם רשעים  ה),  (שם,  ״ענה כסיל כאולתו״  ואמר:  ד),  כו,  (משלי  ״אל תען כסיל כאולתו״  זה אמר שלמה:  ״ועל  גירסא המוסיפה כאן:  יש  מˆוו˙. 
וכסילים״. 108. ובמ‡ו„ו. בכל כחו, רצונו וממונו. 109. ול‚לי˙. אמר רבי יוחנן שעמד בגילוי פנים (בחוצפה. רש״י) לפני הקב״ה (סוטה מב:). 110. 
ולסנחריב. בתנא דבי אליהו (ל״א) כתב: סנחריב גסות הרוח היתה בו, ובה נעקר מן העולם. וכן נאמר שם על נבוכדנצר. 111. ז„ י‰יר. גס רוח סופו 
להיות לץ שאינו חש לשמוע מוסר. רש״י. 112. ‰מב˜˘ לעלו˙. גאוותן אינו מרוצה ממעלת חשיבותו בעיני הבריות וחומד תמיד לדרגת חשיבות 
114. סמוך ל‚‡ו‰  113. בחז˜˙ בר „ע˙. שמחזיק עצמו חכם.  גבוהה יותר ממה שהוא ראוי לה, וכיון שלא משיגה, הרי הוא בדאגה מתמדת.  
מעללים רעים. שהם המשך ישיר לגאוה ותוצאה ממנה. 115. כ‡˘ר נעימו˙ ‰ˆור‰. כשם שהגדרת אדם שצורתו נעימה ויפה היא מי שגופו ופניו 
מאירים, כך אדם שמדותיו נעימות וטובות נפשו מאירה. 116. ‡ין ‰ח˘יבו˙ בנפ˘. [יש גירסא: ״מחשיבות הנפש״]. כלומר, אין זה חשיבות וכבוד 
לאדם להתגאות על חברו, אפילו הוא מלך, כל שכן בני-אדם אחרים, השוים במעלתם ומתגאים זה על זה.  117. ולפניו ‰יו כס‡ו˙. כלומר לפניו 
היו שלשה כסאות, זה למעלה מזה, להושיב כל אחד כגדולתו, ובאו לפניו שלשה גיבורים, וישבו זה למעלה מזה. 118. ו‚„לו. למעלה. 119. כי טוב 
‡מר לך. מוטב שיאמרו לך לעלות לדרגה גבוהה יותר ממעמדך כיום, מאשר יורידו אותך ממעלתך לאמר שאינך ראוי לה יבקשו שתפנה את מקומך 
עבור אדם אחר נכבד ונדיב. 120. במח˘ב‰ לב„. שיחליט בלבו שמכאן ולהבא שוב לא יתגאה, אלא בנוסף לכך חייב לשנות גם מעשיו והתנהגותיו 
כלפי חוץ. 121. ול‰˘˙„ל. [יש גירסא: ולהשתרר]. כלומר, למשול ולשלוט על בני-אדם. 122. בכל חל˜ וחל˜ וכו'. יש גורסים: בכל מדה ומדה – 

בחלק המובחר שבה. 123. ו˘ם „רך ו‚ו'. והמפקח על דרכיו אראה לו בישועת אלקים.     

רצונו של אותו אדם. וב׳עץ יוסף׳ (שם) ביאר, משום שדבריו יוצאים מן הלב, ובודאי יכנסו אף הם אל לב השומעים.
כ„. ויע˘‰ כל ‰טובו˙ ב‚לוי ובס˙ר. והמעשים הטובים שראוי להסתיר אותם, הם רק אלו שאפשר לעשותם בשלימות מהחל ועד כלה גם מבלי שבני אדם ידעו מהם. אבל אותן המצוות שאינו יכול לקיימם בינו לבין עצמו, כגון להתפלל בציבור, ולצוות לבני אדם לעשות טוב ולהזהיר אותם מעשות רע, 
וללמוד תורה (ברבים, באופן שמשפיע בזה על אחרים, וכ״ש ללמד תורה ברבים) ולעשות חסד, מצוות אלו אין כל הצדקה להזניח ולנטוש מחשש שיכבדוהו עליהן, אלא יקיימם לשם שמים, ואף אם ישבחו אותו עליהן, אין זה יגרע את שכרו, מפני שאינו מתכוון לזה בשעת עשייתן. (חובת הלבבות, שער יחוד 

המעשה פ״ה).   
כ‰. וז‡˙ ‰‚‡ו‰ ‡ינ‰ מז˜˙ לענו‰ וכו'. כתב החובת הלבבות (שער הכניעה פ״ט): והחלק המשובח הוא, כשגאות האדם על חכמתו ועל מעשיו הטובים נובעת ממה שהוא יודע להעריך את גודל החסד שהבורא עשה אתו בזה שנתן לו את היתרונות הללו, וממה שהוא שמח בהן, וגאותו גורמת לו להוסיף 
ולהתאמץ עוד יותר בלימודו ובמעשיו הטובים, ולהתנהג בהכנעה עם מקורביו, ולשמוח בחבריו, ולחוס על כבודם ולחפות על סכלותם, ולדבר בשבחם, ולאהוב אותם, ולדון אותם לכף זכות, ולהזהר בכבודם. והיא גורמת לו שמעשיו הטובים מעטים בעיניו, ושהוא טורח תמיד להרבות עליהם, ושלבו נשבר 

בקרבו על שהוא מדי חלש להשיג מהם כאוות נפשו, ושהוא משפיל את עצמו לפני מי שהוא מקוה שבעזרתו יוכל להוסיף עליהם, ושהוא מודה לאלהים על היתרונות שנתן לו, ומשבח אותו על שעזר לו לקנות את המעלות הטהורות.
גאוה כזאת אינה עומדת בסתירה עם ההכנעה, והיא לא מרחיקה אותה, אלא אדרבה מסייעת לה ומוסיפה עליה. 

כו. לעזוב ‰טוב מפני ‰˘פל˙ו לפני‰ם. שנינו במסכת אבות (ה, כ): ״יהודה בן תימא אומר, הוי עז כנמר... לעשות רצון אביך שבשמים״. כתב הטור (או״ח סי׳ א): ״והתחיל בעז כנמר, לפי שהוא כלל גדול בעבודת הבורא יתברך, לפי שפעמים אדם חפץ לעשות מצוה ונמנע מלעשותה מפני בני אדם שמלעיגים 
עליו, ועל כן הזהיר שתעיז פניך כנגד המלעיגים, ואל תמנע מלעשות המצוה... שפעמים אדם מתבייש מפני האדם יותר ממה שיתבייש מפני הבורא יתברך, על כן הזהיר שתעיז מצחך כנגד המלעיגים ולא תבוש. עכ״ד.  

כז. ‡בל בענין מ˘‡ ומ˙ן יכנע לפני‰ם. מקור הדברים הוא במסכת ברכות (ז:): אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי: מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה וכו׳. והאמר רבי יצחק אם ראית רשע שהשעה משחקת לו אל תתגרה בו, שנאמר (תהלים י, ה): ״יחילו (יצליחו) דרכיו בכל עת״, ולא עוד אלא 
שזוכה בדין... ולא עוד אלא שרואה בצריו... לא קשיא, הא במילי דידיה הא במילי דשמיא. והיינו שבדבר ששייך לו ולממונו צריך להכנע מפניו. וכתב המהרש״א, ש״השעה״ משחקת לו דייקא, כי בודאי אינו אלא לפי שעה מחמת המזל שגורם, אבל כשתעבור השעה – ״כחציר מהרה ימלו״, ״ועוד מעט ואין רשע״ 

וכו׳.
כח. וזו‰י מˆו‰ ‚„ול‰. במסכת בבא-מציעא (ל(: מביאה הגמרא על הפסוק (שמות יח כ) ״והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון״... ׳אשר יעשון׳ זו לפנים משורת הדין [שיש מצוה לנהוג לפנים משורת הדין]... דאמר רבי יוחנן, לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה, ולא 

עבדו (עשו) לפנים משורת הדין.    
כט. לפני ˘בר ‚‡ון. פירש הגר״א: כשבא שבר לאדם, הרי זה מן הסתם שהיה לו תחילה גבהות הלב, ולכן בא עליו השבר, כשהקדוש ברוך הוא רוצה לנקום באדם כדי שיתקדש שמו יתברך בעולם - מגביהו תחילה ואחר כך משפילו, כי על ידי זה תהיה נקמתו גדולה שבעתיים, כמו בהמן שהגביהו תחילה 
למשנה למלך כדי שיתלוהו בגבהותו, ונפילתו היתה בפירסום רב, ואם הוא שר וחשוב בלא זה, אז ה׳ נותן בלבו גאוה ואחר כך משפילו, כי אז נקמתו גדולה כי הרגיש עצמו שהיה באיגרא רמה – ועכשיו בבירא עמיקתא. וכן פירשו כל המפרשים על הפסוק (תהלים קב, יא) ״כי נשאתני ותשליכני״, שהגבהת 

אותי תחילה ואח״כ השלכתני שאז המכה, הצער, החרפה והבושה גדולים יותר.
ל. ‡ינו ניˆול מחט‡ ועוון. כתב רבינו יונה (בשערי תשובה א, כז): הגאוה מסבבת כמה עבירות, ומגברת יצר לב האדם עליו, שנאמר: ״ורם לבבך ושכחת את ה׳ אלקיך״ [הרי הגאוה סיבה כללית לכל העבירות, כי על-ידי הגאוה בא לשכחת ה׳ וממילא חוטא]...ובעל הגאוה נמסר ביד יצרו, כי אין עזר השם עמו 

אחרי אשר הוא תועבת ה׳. עכ״ד.
בשערי קדושה כתב: הגאוה היא שורש להרבה עבירות אם בין אדם למקום, ואם בין אדם לחבירו.

בשבט מוסר (ב׳) כתב: הגאוה שורש לכל העבירות שבעולם, ולכן חזק עצמך שלא להתפתות בקול יצרך להתגאות, ובנצחך אותו בזה – תוכל לנצחו בכל! כיון שנעקר השורש – הענפים נופלים מאליהם.
ל‡. ˘ב‡ מטפ‰ סרוח‰. בהיות האדם מסתכל בפחיתות חומרו, וגריעות תחילת יצירתו, אין לו טעם להתנשא כלל, אלא ליבוש ולהכלם. משל למה הדבר דומה: רועה חזירים שהגיע ועלה לשלטון, הרי כל עת אשר יזכור ימיו הראשונים – אי אפשר לו להתגאות (מסילת ישרים כג). 

יתבונן, שהתהוות האדם ויצירתו...ואחר כך הוא ניזון...במשך שהותו בבטן אמו, ורק אחר כך יוצא לעולם חלוש וכחוש בגופו ואבריו (חובת הלבבות כניעה ה). 
לב. וי˘וב לעפר ורימ‰. ויתבונן מצורתו שתהיה לו כשינוח בקבר: אור פניו יחלוף, מראהו ישחר, בשרו יהפך לתולעים עיפוש וליחה, ולא ישאר בו כל סימן מיופי גופו. ריחו יבאיש (יסריח) מאד, כאילו לא רחץ וסך בשרו מעודו, וכאילו לא היה לו ריח טוב מעולם. בחשבו כן - יכניע וינמיך את עצמו, ולא 

יתגאה ויתנשא. (חובת הלבבות שם). 
ל‚. וי˙ן „ין וח˘בון וכו'. יצייר בלבו, רגע הכנסו לפני בית דין הגדול של צבא מעלה, בעת שיראה עצמו לפני מלך מלכי המלכים הקדוש והטהור בתכלית הקדושה והטהרה, בסוד (מלאכים -) קדושים משרתי גבורה, גבורי כח עושי דברו, אשר אין בהם כל מום. והוא עומד לפניהם, גרוע פחות ונבזה מצד 
עצמו, טמא ומגואל (נתעב) מצד מעשיו, הירים ראש?  היהיה לו פתחון פה? וכי ישאלוהו: איה ואיפוא פיך? איה גאונך וכבודך אשר נשאת בעולמך? מה יענה ומה ישיב על תוכחתו? הנה ודאי שאילו רגע אחד יצייר האדם בשכלו האמת הזה בציור אמיתי וחזק (דימוי נכון בצורה בהירה ומשכנעת) – פרוח 

תפרח ממנו הגאוה, ולא תשוב אליו עוד!!! (מסילת ישרים כג).   
ל„. וישב למטה מן הכל. הגה״ק רבי אלחנן וסרמן זצ״ל הי״ד היה רגיל לישב בסוף ביהמ״ד בכל מקום שהגיע. פעם שאל את החפץ חיים זצוק״ל האם אין חשש שיתהלל בעצמו ״מי כמוני עניו״? ונמצא מתגאה בליבו, ואולי עדיף אדרבה, לישב בכותל המזרח ולחשוב בליבו ״הרי איני ראוי לישב כאן ומכבדים 
אותי במה שאין בי״ וכד׳? ענה לו החפץ חיים: שנינו במשנה (כלים כה, ט) מעשה מוציא מידי מחשבה ואילו מחשבה אינה מוציאה מיד מעשה, א״כ עדיף לישב במערב, ועצם מעשה זה של ענוה יוציא מיד מחשבת גאוה שחושש אולי תתגנב בליבו, משא״כ אם יושב ב״מזרח״, עצם מעשה הגאוה יגבר על כל 

מחשבת ענוה שיחשוב ״איני ראוי״ וכד׳. 

 ‰ ּ„ָ ƒּום מ ׁ̆  ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  רּוך¿ ‰ּו‡, ו¿ ‡ ָבּ ר≈ ּום ָ‡ָ„ם זּוַל˙ ַ‰ּבו… ׁ̆ ַ„ע  ל…‡ י≈ „, ו¿ ַיח≈ ¿̇ ּƒ̇ ָמ‰ - 81 ּום ָחכ¿ ׁ̆ מ…„  ל¿ ƒל ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ׁ∆̆ ר, ּוכ¿ ָ̂ ָ̃ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ּƒ̇ ָך.  ב¿ּ ƒל ב¿ּ

ן  ƒיר מ ƒ‰ ז¿ ַּ̇ ל…‡  ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ ּ¿̇ ל…‡  ָך, 83ו¿ ָכר¿ ׂ ¿̆ י„  ƒס פ¿ ַ̇ ם ו¿ ׁ≈̆ ָך  ‡ ל¿ ≈̂ ל…‡ י≈ ׁ∆̆ י  ≈„ ָ„‰, כ¿ּ ‰ ָ‰ֲעבו… ׂ ≈̆ ַמֲע לּו˙ ב¿ּ ¿̂ ˙ ָ‰ַע ‡ו… ַ‰ר¿ ָב‰, 82ַ‡ך¿ ל¿ טו…

 ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ּƒ̇ 84  ‡ ָלּ ∆‡ י˙,  ƒ̂ י ƒ̂ ו¿ זּוָז‰  ּומ¿ ין  ּ ƒל ƒפ ּ¿̇ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ ‡ו… ל…‡  ו¿ ם  ƒַמי ָׁ̆ -‡ ר≈ י¿ יַמן  ƒס  ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  ו¿ ָך,  ¿̇ זּוָל  ׁ̆ י ƒ‡ ל¿ ָך  ¿̇ ָמ ָחכ¿ יַע  ƒ„ ו… ּ̇ ל…‡  ו¿ ָ‰ָרע, 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  „ כ…ּ ל¿ ƒל ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  נ≈ י¿ נ¿ ƒע מ≈  ‰ ז∆ ל  ָכּ  .˜ חו… ׂ ּ¿̆ ‰ַ ר…ב  ּוב¿ ָו‰  ¿„ ח∆ ּוב¿  ‰ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒמ ב¿ּ ַמֲ‡ָכל  ב¿ּ ם  ∆‰ ָמּ ƒע ע…ָרב  מ¿  ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ו¿ ם,  י‰∆ כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ך¿  ל≈ ≈̇ ו¿ ָ‰ָ‚ם  נ¿ ƒמ ב¿ּ

ָל‰.  „ו… ּ ¿‚ ׁ̆ ≈‡ ‰ ל¿ ַטָנּ ¿̃  ׁ̆ ≈‡ ַח מ≈ ר≈ בו… ‰ ל¿ מ∆ „ו… , 87ו¿ ָכרו… ׂ ּ¿̆ ƒר מ ≈̇ ים יו… ƒף ֲ‡ָלפ ל∆ י„ ‡∆ ƒס ָו‰, 86ַמפ¿ ¿̂ ƒם מ ׁ≈̆ ‰ 85ל¿ ָין ז∆ נ¿ ƒע ‰ ׂ ∆̆ ָ‰עו… , ו¿ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒר ב¿ּ

„ּו‰ּו ַעל  ַכב¿ּ ם י¿ ƒ‡ ר, ו¿ ∆̇ לּוי ּוַבס≈ּ ּ‚ָ ˙ ַבּ בו… ל ַ‰ּטו… ‰ ָכּ ׂ ∆̆ ַיֲע ָ‰ָרע, (כ„)ו¿ יר מ≈ ƒ‰ ַיז¿ ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ י ƒיכּו˙, ו ƒר‡ֲ ָנ‰ ַבּ ַכָוּ ל ב¿ּ ל≈ּ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ר ‰ּו‡: ל¿ ָׁ̆ ַ‡ך¿ ַ‰ָיּ

ָך  מ¿ ¿̂ ַע ין ב¿ּ ƒח ב¿ ַּ̇ ב,  ‰ ַ‰ּטו… ׂ ∆̆ ‰ ַמֲע ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ˙ ע≈ ן 89ב¿ּ ‰. ָלכ≈ ׂ ∆̆ ֲע ַע˙ ַ‰ַמּ ׁ¿̆ ּƒב ‰ ן ָלז∆ ּ ו≈ ּƒל…‡ כ ׁ∆̆ י  ַבח, ַ‡ֲחר≈ ּׁ∆̆ י˜ לו… ַבּ ּ ƒין ַמז חּו‰ּו - 88‡≈ ב¿ּ ַׁ̆ י ƒו ‰ ז∆

 ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ‰ ׂ ∆̆ ֲע ‰ ַ‰ַמּ ם ז∆ ƒ‡ ין ƒח ב¿ ַּ̇ ַ‚ם  ם. ו¿ ל≈ ָׁ̆ ינו…  ים - 91‡≈ ƒר ֲ‡ח≈ ם מ≈ ƒ‡ ם, ֲ‡ָבל ל≈ ָׁ̆ ל - ‰ּו‡  ≈‡‰ָ ר מ≈ ׁ∆̆ מּול, 90ֲ‡ ּ¿‚‰ַ ‰ ו∆ּ ַ̃ ‰ מ¿ ָּ̇ י ַ‡ ּƒמ ƒמ

ם. ל≈ ָׁ̆ ָך  ׂ ¿̆ ‰, ָ‡ז ַמַע ָך ז∆ ר ל¿ ר≈ ָבּ ¿̇ ƒם י ƒ‡ ים, ו¿ ּƒַרב ‰ ָבּ ׂ ∆̆ ‰ עו… ָּ̇ ר ַ‡ ׁ∆̆ ָין ֲ‡ נ¿ ƒע‰ָ ‰ ז∆ ים 93ב¿ּ ƒי ֲחָ„ר ר≈ ַח„¿ חּו„ ב¿ּ ƒי ‰ 92ב¿ּ ׂ ∆̆ ָ̇ עו… י ƒם ָ‰י ƒ‡ ,ָלם י ָ‰עו… נ≈ פ¿ ƒל

 ‡ ‰ ָבּ ּ„ָ ƒָכל מ ‰ ּוב¿ ׂ ∆̆ ָכל ַמֲע ָבר ּוב¿ ָכל ָ„ּ י ב¿ּ ּƒכ , ר ּבו… ָזּ‰≈ ƒ‰ ב ל¿ ‰ּו‡ ַחָיּ ּׁ∆̆ „ ַמ‰  ∆‚ ם 95נ∆ ַ‰ָיּ ‰ מ≈ ָפּ ƒם ט ƒ‡ י ּƒינו… כ ר ָ‰ָרע ‡≈ ∆̂ „ י≈ ∆‚ נּו 94נ∆ ר¿ ַפּ ּƒס ּׁ∆̆ ל ַמ‰  ָכּ
96" , כו… ו… ּ̇ ƒּו מ‰ ≈̃ ּ ַסל¿ ר ל¿ יַמ‰≈ ƒין, ו ƒָחָכם ָיב ∆‰ ָרָכיו. ו¿ ּ ¿„ ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇ ל…‡ ָיַ„ע  ׁ∆̆ י  ƒמ ר ל¿ ∆̂ ּ ַין ַ‰י≈ נ¿ ƒיַע ע ƒ„ ‰ו… ח ל¿ ַ̇ נּו פ∆ּ ח¿ ַ̇ ל, ּוָפ ≈̃ ל¿ ַ̃ ˙ ּול¿ ח≈ ַׁ̆ ר ל¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

ı" (‡יוב יז, ט). יף ‡…מ∆ ם י…ס∆ ƒר ָיַ„י‰ָ ּוט√

 

 ‰‡ָ„ָ ‰ו… יף  ƒס יו… ו¿ כז).  (ירמי‰ ט,  י"  ƒ̇ ‡ו… ָי„…ַע  ו¿ ל  כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ל  ּ ַ‰ל≈ ¿̇ ּƒמ‰ַ ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ƒי ז…‡˙  ב¿ּ ם  ƒ‡ י  ּƒכ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ַח˙  ַבּ ֻׁ̆ מ¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿ ַמֲעַל˙  ב¿ּ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ97

ל…‡ 99 , ו¿ ׁ̆ ָר ¿„ ּƒי˙-ַ‰מ י ב≈ּ ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒי מ ƒ̃ ל¿ ָּ̇ ח∆ ַ̇ ָנּ ׁ∆̆ יָך,  ָפנ∆ י ל¿ ƒנ‡ֲ ‰ ∆„ ַמר: מו… ‰ לו… ָלּ ƒפ ¿̇ ּƒב ˙ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒל ּומ כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ָע‰ ו¿ ּ ַ‚ם „≈ רּוך¿ ‰ּו‡, 98ו¿ ‡ ָבּ ר≈ ַלּבו…

י  ּƒי ‰'" („ברי-‰ימים-ב יז, ו). כ כ≈ ַ„ר¿ ּבו… ב¿ּ ƒל ‰ּ ַבּ ¿‚ ּ ƒַמר: "100ַוי ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ נּו. ו¿ ָרל≈ ים ּ‚ו… ƒע נּו ּוַמ‰ ָנּ ≈̃ ל¿ ב ח∆ ינּו ַמ‰ ּטו… ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ : מו… ˙. ּוכ¿ ָרנו… ¿̃ י  ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒמ

ם,  ∆‰ ‡ ָי„ו… מ≈ ָ̂ מ¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ י ַבּ ל…‡ י…‡ַמר ַ„ּ , ו¿ ן לו… מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ י˜ לו… ַבּ ּƒפ ל…‡ ַיס¿ ׁ∆̆ 102 ,‡ ָלם ַ‰ָבּ י ָ‰עו… נ≈ י¿ נ¿ ƒע ב ב¿ּ ַבּ‰-ל≈ ר-רּוַח ּו‚¿ ַ̃ ‰ ָ‡ָ„ם 101י¿ י∆ ¿‰ ƒי

רּוך¿ ‰ּו‡.  ‡ ָבּ ר≈ ַ„˙ ַ‰ּבו… ֲעבו… ר מ≈ ּ ≈̂ ַ̃ מ¿ּ ׁ∆̆ מו…  ו… 105כ¿ּ ׁ̆ ַנפ¿ ם ב¿ּ ַרע≈ ¿̇ ƒי י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ָל‰  ַמע¿ ו… ל¿ ׁ̆ ּ‰ ַנפ¿ ַבּ ¿‚ ƒ̇ ‰ּו, 104ו¿ ׂ ≈̆ ל ַמֲע יָניו ָכּ ע≈ ַעט ב¿ּ מ¿ ƒי ‡ ָלּ ∆‡103

ָ„ם. בו… ָלחּוס ַעל כ¿ּ ָריו ו¿ „ ֲחב≈ בו… כ¿ ּƒמ…ַח ב ׂ ¿̆ ƒל ˙, ו¿ בו… ˙ ַ‰ּטו… ֲעלו… ַמּ מ…ַח ַבּ ׂ ¿̆ ƒלו… ל ˙ מ∆ ר∆ ‚ו… , ו¿ ו… ּ̇ ע¿ ַסַיּ ˙ ָלֲעָנָו‰, ַ‡ך¿ מ¿ ∆̃ ּ יָנּ‰ ַמז∆ ֲ‡ָו‰ ‡≈ ז…‡˙ ַ‰ַ‚ּ (כ‰)ו¿

 

 , ו… ּ̇ ָכל¿ י י¿ ƒפ ָ‰ַרע כ¿ּ יר מ≈ ƒ‰ ַיז¿ ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ י ƒם, ו ַנע ָל‰∆ ָכּ ƒל…‡ י ם, ו¿ ָ̇ ים ‡ו… ƒל ַ‰כ¿ יָחם ּול¿ ƒכ ‰ו… ‡…„, ל¿ ַח˙ מ¿ ַבּ ֻׁ̆ י‡ מ¿ ƒ‰ ים ƒע ָׁ̆ „ ָ‰ר¿ ∆‚ ֲ‡ָו‰ נ∆ ּ‚ַ‰ַ ו¿

מו…  כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿ ח.  ָבּ ֻׁ̆ מ¿  ‰ ז∆ י  ֲ‰ר≈ ם  ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ל¿ ּבו…  ּ ƒל ׁ∆̆ י  ַ‡ֲחר≈  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ּוכ¿ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒמ כ¿ּ ָלם  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ב¿ּ  ‰ מ∆ ּ„ו…  ‰ּ ז∆ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ

י  נ≈ פ¿ּ ƒ106מ ב  ַ‰ּטו… (כו)ַלֲעז…ב  ים  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ָלל  כ¿ּ ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿  ,˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ָעָליו   - ָו‰  ¿̂ ƒמ  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ם  ָמ˜ו… ָכל  ּוב¿  (‚ (‡ס˙ר  ָ‰ָמן  ל¿ ַנע  כ¿ ƒנ ל…‡  ׁ∆̆ ַכי  ּ ¿„ ָמר¿

ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ָניו  ָפּ ז  ָיע≈ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ ם,  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ֲעמ…„  ַיּ ׁ∆̆  ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ים ‡≈ ƒָעמ י פ¿ּ ּƒכ ָו‰,  ¿̂ ƒַבר מ ¿„ ּƒב ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒי י  ַ̇ ָמ ָמ‰  יך¿ ָחכ¿ ƒר ָ̂  ‰ ז∆ ו¿ ם.  י‰∆ נ≈ פ¿ ƒָל˙ו… ל ָפּ ׁ¿̆ ‰ַ

 ׁ̆ י י≈ ּƒיו, כ ׂ ָ̆ ר ַמֲע ּ ַס„≈ ‰ י¿ י ז∆ ƒפ ָין, ּול¿ נ¿ ƒע‰ָ ָע‰ ו¿ ָּׁ̆ י ַ‰ ƒפ ן ל¿ נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ָחָכם ל¿ יך¿ ‰∆ ƒר ָ̂ ָכך¿  ˙. ל¿ וו… ¿̂ ƒמ ‰‡ָ ם מ≈ ָ̇ י„ ‡ו… ƒס ָו‰ ַ‡ַח˙, 107ַיפ¿ ¿̂ ƒֲעבּור מ ַבּ

ָכל  ם. ו¿ ַנע ָל‰∆ ָכּ ƒל…‡ י ם, ו¿ ּ„ָ ¿‚ ‡…„ו… ַלֲעמ…„ נ∆ מ¿ ƒּופו… 108ּוב‚ יך¿ ב¿ּ ƒר ָ̂ ָין. ו¿ נ¿ ƒּום ע ׁ̆ יָלם ב¿ּ ƒב ׁ¿̆ ּƒיַח ב ּƒל…‡ ַינ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ ׁ̆ י≈ יָלם, ו¿ ƒב ׁ¿̆ ּƒיך¿ ַלֲעז…ב ב ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ

ָל‰. „ו… ּ ָו‰ ‚¿ ¿̂ ƒּו מ‰ ז∆ ָבר, (כח)ו¿ ָכל ָ„ּ ין ב¿ּ ּ ƒ„‰ַ ˙ּוַר ּׁ̆ ƒים מ ƒנ פ¿ ƒם ל ∆‰ ָמּ ƒע ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ם ו¿ י‰∆ נ≈ פ¿ ƒַנע ל ָכּ ƒן י ָּ̇ ‡-ּוַמ ׂ ָּ̆ ַין ַמ נ¿ ƒע ָו‰, (כז)ֲ‡ָבל ב¿ּ ¿̂ ƒַבר מ ¿„ ּƒב ‰ ז∆

 

 - ‰ּ ׁ̆ ָבּ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ‰ַ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ּ‰ ַרב ּוָמˆּוי  ָלּ ׁ∆̆  ˜ ּ ז≈ ∆‰‰ַ ‡…„, ו¿ ‰ מ¿ ֻ‚ָנּ י‡ מ¿ ƒ‰ י ּƒכ ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒּוב מ ׁ̆ ָל ל ו¿ ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ‰ַ ˙ ּ„ַ ƒּבו… מ ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒּומ

ן" (מ˘לי  ‡ו… ר ָ‚ּ ב∆ ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ ƒַמר: "(כט)ל ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  לּו˙, כ¿ּ פ¿ ׁƒ̆ ר ו¿ ב∆ ׁ∆̆ ˙ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿ יָ‡‰ ‡∆ ƒב ֲ‡ָו‰ מ¿ י ַ‰ַ‚ּ ּƒכ ,„…‡ ‰ מ¿ ָנּ מ∆ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ יָכך¿  ƒפ ַעט, ל¿ מ¿

ַי˙  ָ‚ל¿ 109ּול¿ ב),   ,‰ (˘מו˙   " ‚ו… ו¿  '‰ י  ƒמ" רו…  ָ‡מ¿ ב¿ּ ע…‰  ַפר¿ ל¿ ַרע  ≈‡ ָמ‰   ָּ̇ ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿ כ‚).  (˘ם כט,  ּנּו"  יל∆ ּƒפ ׁ¿̆ ַּ̇ ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ" ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿ יח),  טז, 

ילּו  ּ ƒ̂ ƒ‰ ר ׁ∆̆ ‡ֲ ˙ י ָ‰ֲ‡ָרˆו… ל…‰≈ ָכל ‡¡ י ב¿ּ ƒַמר "מ‡ָ ׁ∆̆ יב,  ƒר ח≈ ַסנ¿ ל" (˘מו‡ל-‡ יז, י), 110ּול¿ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ˙ כו… ˙ ַמַער¿ י ‡∆ ּƒ̇ ַרפ¿ י ח≈ ƒַמר "ֲ‡נ‡ָ ׁ∆̆ י,  ּƒ̇ ׁ¿̆ ƒל ַ‰פ¿ּ

ָ„י" („ני‡ל ‚, טו),  ן י¿ ƒן מ כו… נ¿ ƒב יז¿ ׁ≈̆ י י¿ ּ ƒ„ ‰ָּל רו… "ּוַמן ‰ּו‡ ‡¡ ָ‡מ¿ ר, ב¿ּ ּ ַ̂ נ∆ בּוַכ„¿ י (י˘עי‰ לו, כ), ּונ¿ ƒ„ ָיּ ƒם מ ƒַלי ָׁ̆ רּו ˙ י¿ יל ‰' ‡∆ ּ ƒ̂ י ַי ּƒי כ ƒ„ ָיּ ƒם מ ָ̂ ˙ ַ‡ר¿ ∆‡

ָחָכם:  ָ‡ַמר ‰∆ ׁ∆̆ מו…  ן, כ¿ּ ָעוו… ‡ ו¿ ט¿ ח≈ ל מ≈ ו… ּ̂ ƒינו… נ , (ל)‡≈ ‰ זו… ּ„ָ ƒמ ‰ּו‡ ב¿ּ ׁ∆̆ י  ƒן. ּומ לו… ָ̃ ם ָ‰ָי‰ ּבּוז ו¿ ָ̇ י ƒֲחר‡ַ ם, ו¿ י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ רּו כ¿ּ ר ָ‡מ¿ ׁ∆̆ ן, ֲ‡ ‰ ָל‰∆ מ∆ ַ‰ּ„ו… ו¿

ן" (מ˘לי כ‡, כ„). ַר˙ ָז„ו… ב¿ ע∆ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ , עו… מו… ׁ¿̆  ı יר ל≈ ƒ‰111ָי „ "ז≈

 

 ‰ ָ‡ָ‚‰? ז∆ ּנּו ַ‰„¿ מ∆ּ ƒמ „ ר≈ ָפּ ּƒ̇ ר ל…‡  ׁ∆̆ י ‰ּו‡ ֲ‡ ƒָח„ ָ‡ַמר: מ ים. ָחָכם ‡∆ ƒי ֲחָכמ ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ַמע ׁ¿̆ ֲ‡ָו‰,  ר ַעל ַ‰ַ‚ּ ַ„ב≈ּ ‰ ל¿ ָנּ ינּו ַע„ ‰≈ ָבר≈ ּ יַע „¿ ּ ƒ‚ ƒ‰ ׁ∆̆ יָון  כ≈ ו¿

 .‰ ט∆ ו… ׁ̆ י-ָ‡ָ„ם ל¿ נ≈ ˙ו… ב¿ּ ין ‡ו… ƒ̃ י ƒַע˙, ַמֲחז ר] ַ„ּ ˙ [ַבּ ַ̃ ז¿ ח∆ מו… 113ב¿ּ ¿̂ י˜ ַע ƒֲחז ַמּ ׁ∆̆ י  ƒרּו: מ ָ‡מ¿ ‰. ו¿ ָנּ מ∆ּ ƒָל‰ מ ַמע¿ י‡ ל¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ˙ ַמֲעָל‰  ׁ̆ ַלֲעלו… ּ ≈̃ ַב ‰ַ112מ¿

ָ‡ַמר  ָעָליו. ו¿ ˙ מ≈ טו… ˙ נו… ו… ׁ̆ ָפ ּ ַ‰נ¿ ˙, ו¿ ּיו… ƒר ַ‡˙ ַ‰ב¿ּ נ¿ ׂ ƒ̆ ‰ ָעָליו  י∆ ¿‰ ּƒ̇ ים,  ƒים ָרע ƒּבו… ַמֲעָלל ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒים. ּומ ƒים ָרע ƒָו‰ - ַמֲעָלל‡ֲ רּו: 114ָסמּוך¿ ַלַ‚ּ ָ‡מ¿ ו¿

ך¿  ל∆ ‰ ַ‰מ∆ּ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆  ׁ̆ פ∆ נ∆ּ יבּו˙ ַבּ ׁƒ̆ ין ‰ַ116ֲח ≈‡ :„ ָ‡ַמר עו… . ו¿ ׁ̆ פ∆ ר ַ‰נ∆ּ ˙ ‡ו… ּ„ו… ּƒימּו˙ ַ‰מ ƒע ך¿ נ¿ ר ַ‰ּ‚ּוף, ָכּ ּוָר‰ ‡ו… ּ̂ ימּו˙ ַ‰ ƒע ר נ¿ ׁ∆̆ ‡ֲ ָח„: 115ַכּ ָחָכם ‡∆

ָל‰  ַמע¿ ˙ זו… ל¿ ‡ו… ס¿ ּƒָפָניו ָ‰יּו כ , 117ּול¿ כּו˙ו… ‡ ַמל¿ ס≈ּ ּƒב ַעל כ ׁ≈̆ ָח„ יו… ך¿ ‡∆ ל∆ ָ‰ָי‰ מ∆ ׁ∆̆ ָ‡ַמר,  ‰. ו¿ ל ז∆ ∆‡ ‰ ים ז∆ ƒר י-ָ‡ָ„ם ֲ‡ח≈ נ≈ ן ב¿ּ כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ‰, ָכּ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ

ַעי.  ר≈ ַעל ל¿ ַמּ ƒי מ ƒיַבנ ׁƒ̆ י ‰ו… ּƒ̇ ח¿ ַפּ ׁ¿̆ ƒחּוס מ ƒל י ∆„ ן: ‚…ּ יו… ל¿ יב ָ‰ע∆ ׁƒ̆ ≈‰ י? ו¿ ƒ̇ ּו ׁ̆ ל…‡ ר¿ ּ‰ ב¿ּ ז∆ ƒָל‰ מ ַמע¿ ‰ ל¿ ם ז∆ ּ∆̇ ב¿ ַׁ̆ יך¿ י¿ ≈‡ : ך¿ ל∆ ם ַ‰מ∆ּ ָ‡ַמר ָל‰∆ . ו¿ ּזו… ƒמ

ָל‰ּו  ע¡ ∆‰ ם. ו¿ י‰∆ ּ≈̇ ח¿ ַּ̇ י  ƒיַבנ ׁƒ̆ י ‰ו… ּƒב ƒּו˙ ל‡ ַ„כ¿ י ו¿ ׁƒ̆ לּו˙ ַנפ¿ פ¿ ׁƒ̆ י:  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ‰ַ ָעָנ‰  י. ו¿ ƒ̇ ָמ י ר…ב ָחכ¿ נ≈ פ¿ּ ƒי מ ַּ̇ ח¿ ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ י ַעל  ƒ̇ י ƒי: ָעל ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ ָ‡ַמר  ו¿

יב" (מ˘לי כ‰, ז).  ƒ„י ָנ נ≈ פ¿ ƒָך ל יל¿ ּƒפ ׁ¿̆ ‰ַ ‰ מ≈ ָנּ ≈‰ ‰ ָך ֲעל≈ ב ֲ‡ָמר ל¿ י טו… ּƒַמר: "119כ ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ . ו¿ לו… ּ ¿„ ƒ‚ ך¿ 118ו¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ

ָעָפר  ּוב ל¿ ׁ̆ ָי רּוָח‰, (לב)ו¿ ‰ ס¿ ָפּ ּƒט ƒמ ‡ ָבּ ׁ∆̆ , (ל‡) ּבו… ƒל ˙ ים ‡∆ ƒיל ƒ‰ ב¿ ים ַ‰ַמּ ƒָבר ּ ב „¿ יך¿ ַלֲח˘…ׁ ƒר ָ̂ ˙ ָעָליו,  ר∆ ב∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒָו‰ מ‡ֲ ּ‚ַ‰ַ ˙ ּ„ַ ּƒמ ׁ∆̆ ‰ ָ‡ָ„ם  ∆‡ רו… ׁ∆̆  ˙ ע≈ ב¿ּ

חּו  כ¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒָלם, נ ן ָ‰עו… ƒרּו מ ָעב¿ ‡ּו ו¿ ּ‚ָ ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ ּ ≈‚ ‰ ָמּ ב ַכּ ַיֲח˘…ׁ -‰ּו‡, ו¿ רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ים ַ‰ ƒָלכ י ַ‰מ¿ּ כ≈ ך¿ ַמל¿ ל∆ י מ∆ נ≈ פ¿ ƒן ל ּבו… ׁ¿̆ ח∆ ין ו¿ ּ ƒ„ ן ּ≈̇ ƒי ‰, (ל‚)ו¿ ָמּ ƒר ו¿

ם. ָ̇ ֲ‡ָו ם ַ‚ּ יָל‰ ָל‰∆ ƒע ָלם, ּוַמ‰ ‰ו… עו… ל…‡ ָ‰יּו מ≈ ָ‰יּו כ¿ּ ו¿

 

 ‡ ָלּ ַב„, ‡∆ ָב‰ ל¿ ָׁ̆ ַמח¿ ‰ 120ב¿ּ ˙ ז∆ ו… ׂ̆ ל ָוכ…ל, ל…‡ יּוַכל ַלֲע כ…ּ ƒּבו… מ ּ ƒל ƒּו˙ מ‡ ‰ ַלֲע˜…ר ַ‰‚≈ּ ∆̂ ˙: ָ‰רו… ˙ ָרעו… ּ„ו… ƒר מ‡ָ ּׁ¿̆ ƒָו‰ ּומ‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ר ל¿ ≈„ ּ‚ָ

י  ס≈ּ י ַ‚ּ ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ ים כ¿ּ ƒנ ּ ָ̃ ֻ̇ ים ּומ¿ ƒּוב ׁ̆ ים ֲח ƒ„‚ָ ׁ̆ ב¿ּ ב…ּ ל¿ ƒיל ל ƒ‚ָי‰ ָר‰ָ ׁ∆̆ „? ָ‡ָ„ם  ַ̂ י ן. כ≈ּ ‰ ָ‰ַ‡ֲחרו… ∆̂ ָ̃ ‰ּו˙ ַע„  ב¿ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ַבּ

ָ‰‚ו…  נ¿ ƒם ָ‰ָי‰ מ ƒ‡ …ּו˙. ‡ו‡ ּבו… ַ‰‚≈ּ ּ ƒל ƒל…‡ ַיֲע˜…ר מ ‰ ז∆ י˙, ָבּ ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ּ„ָ ƒמ ם ב¿ּ ָ̇ ן ‡ו… ּ≈̃ ַ̇ י ƒים ו ƒב ים טו… ƒ„‚ָ ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒם י ƒ‡ - ‰ּ ז∆ ƒּוב מ ׁ̆ ‰ ָל ∆̂ רו… ָ‰רּוַח, ו¿

ל,  ן ַ‰כ…ּ ƒמ ‰ ַמָטּ ב ל¿ ׁ≈̆ י≈ ‰, (ל„)ו¿ ב≈ּ ן ַ‰ר¿ יו… ָזּ ƒב מו… ב¿ּ ¿̂ י‚ ַע ƒ‰ נ¿ ַיּ ׁ∆̆ ן ַע„  ּ≈̃ ַ̇ ָנ‰ ל¿ ָּ̃ ַּ̇ ין  יו - ‡≈ ׂ ָ̆ ָ‡ר ַמֲע ׁ¿̆ ּƒָבָריו ‡ו… ב ¿„ ּƒל ב ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ „ 121ּול¿ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ָמ‰ ָוַכַעס  ַעל ח≈ ‰ּו‡ ַבּ ׁ∆̆ י  ƒן מ כ≈ ּנּו. ו¿ מ∆ּ ƒב מ ַבּ‰-ַ‰ל≈ּ ֲע˜…ר ‚…ּ ַיּ ׁ∆̆ ּלּו, ַע„  ים ‡≈ ƒָבר ¿„ ּƒב ‡ ≈̂ ַכּיו… ן, ו¿ י‰∆ ׁ≈̆ ב¿ ˙ לו… ין ‡∆ ּ ƒַבז ˙ ַ‰מ¿ ָחבו… י ַ‰ס¿ּ י≈ לו… ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒי ו¿

ָ‡ז  ּנּו, ו¿ מ∆ּ ƒָו‰ מ‡ֲ ּ‚ַ‰ַ ׁ̆ ר∆ ֲע˜…ר ˘…ׁ ַיּ ׁ∆̆ ַמן ַרב ַע„  ך¿ זו… ז¿ ר∆ ∆„ ך¿ ב¿ּ ל≈ י≈ ָלל, ו¿ ׁ̆ כ¿ּ י ּ ƒ‚ ˙ו… ל…‡ ַיר¿ לּו ‡ו… ל¿ּ ƒ̃ ˙ו… ‡ו…  ּכּו ‡ו… ƒ‰ ם ƒ‡ ׁ∆̆ מו…  ¿̂ ַ‰‚ ַע נ¿ ƒי ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿

ל…‡ יּוַכל  ׁ∆̆ ‰ ַע„  ָנּ מ∆ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒי  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒמ :˙ ˙ ָ‰ָרעו… ּ„ו… ּƒָכל ַ‰מ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ ַיֲע  ‰ ז∆ ך¿  ר∆ ּ ַעל „∆ ו¿ ָיָמיו.  ל  ָכּ  ‰ּ ָבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ י,  ƒע ָ̂ מ¿ ך¿ ָ‰‡∆ ר∆ ּ ∆„ ַבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ ַיֲחז…ר 

ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ׁ∆̆ י  ƒּומ .˙ ˙ ָרעו… ּ„ו… ƒָכל מ ָמ‰ ל¿ ל≈ ׁ¿̆ פּוָ‡‰  ‰ ‰ּו‡ ר¿ ָין ז∆ נ¿ ƒע י. ו¿ ƒנ ינו… ך¿ ַ‰ב≈ּ ר∆ ּ ס ַ‰„∆ פ…ּ ¿̇ ƒי ָ‡ז ַיֲחז…ר ו¿ ַמן ַרב, ו¿ ‰ ז¿ ז∆ ַ‰‚ ָבּ נ¿ ƒי ר, ו¿ ≈̇ ˜ יו… ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ם  ׂ ָ̆ ַמר: "123ו¿ ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ . ו¿ רו… י ֲחב≈ נ≈ פ¿ ƒל ָפָניו ו¿ ך¿ ל¿ ר∆ ּ ∆„‰ַ ‰ ים ז∆ ׂ ƒ̆ ˙, ָי ר∆ ח∆ ב¿ ‰ ַ‰ֻמּ ּ„ָ ּƒמ ˜ ַבּ ל∆ ח≈ ˜ ו¿ ל∆ ָכל ח≈ רּוך¿ ‰ּו‡ 122ב¿ּ ‡ ָבּ ר≈ ˙ ַלֲעב…„ ַ‰ּבו… כ∆ ׁ∆̆ מ¿ ƒנ

ים" (˙‰ילים, נ, כ‚).  ƒ‰…ל ע ‡¡ ַׁ̆ י≈ ּנּו ב¿ּ ∆‡ , ַ‡ר¿ ך¿ ר∆ ּ ∆„



הוא מחמת גאונו. וכתב 
מוכח  שכך  שם 
בפסוקים, שלא יתלה הצלחתו (הן בממון הן ביופי הן בחכמה) בעצמו אלא 

תמיד יהא שפל ומודה לה׳ על המעלות שחננו.
את  להביא  יכול  שהעושר  לבבך. מבואר  ורם  ו‚ו'  ירביון  וˆ‡נך  וב˜רך  ב. 
האדם לגאוה ולשאר חטאים. במסכת ברכות (לב.) אומרת הגמרא, שלאחר 
חטא העגל אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, בשביל כסף 
וזהב שהשפעת להם (שנתת להם בשפע) לישראל עד שאמרו ״די״ הוא גרם 
(להם להתגאות עד) שעשו את העגל... משל לאדם אחד שהיה לו בן, הרחיצו 
וסכו והאכילו והשקהו, ותלה לו כיס (של מעות) על צוארו, והושיבו על פתח 
של זונות, מה יעשה אותו הבן שלא יחטא (וכמו כן ישראל, הקדוש ברוך הוא 
לחטא  להם  שגרם  הוא  זה,  נסיון  לידי  והביאם  טובה  רוב  להם  שהשפיע 

העגל). 
בספר ׳חכמת המצפון׳ (דברים) כתב: רואים אנו מדברי הגמרא יסוד וחידוש 
גדול, לא כמו שאנו מורגלים לראות התחלת וסיבת החטא בבחירת לבו של 
האדם הבלתי טובה אשר לפני החטא. חכמינו ז״ל ראו עיקר סיבת החטא עוד 
רחוק הרבה מהחטא, ותלו את החטא בדברים אשר נעשו עוד זמן רב לפני 
החטא, אשר לכאורה אין להם שום שייכות עוד להחטא כלל, והם דברים 
אחרים לגמרי וגם מותרים בתכלית ההיתר, ושם כבר ראו חז״ל את החטא 
כאילו כבר נגמר, ואמרו שאחר דברים כאלה החטא כבר דבר הבא בתולדה 
ומידי דממילא, כי מה יעשה הבן שלא יחטא, ובטענה זו הלא רצה משה רבינו 
לפוטרם מכל אשמה, והיה בזה מודעה על כל מעשה העגל כאילו היו אנוסים 
בחטא, מאחר ונתן להם הקדוש ברוך הוא שפע של כסף וזהב, דבר זה ממילא 

הביאם לחטא העגל. 
רואים אנו מזה הערה נוראה, ועיקר גדול בעבודת האדם שאחרי שכל הדבר 
תלוי רק בההתחלות הגורמות ומביאות להמעשה, והמוקדמים עוד זמן רב 
להזהר  האדם  עבודת  עיקר  כל  תלוי  בהם  הרי  כן  אם  המעשה,  לפני 
בההתחלות וההקדמות אשר לחטאים, וגם בהאתחלתא דאתחלתא, ואף גם 
באלה שהם דברים המותרים לגמרי כמו כסף וזהב, או רחיצה וסיכה שהם 
מותרים,  גם  שהם  וכדומה  ושתיה  אכילה  וכן  המותרים,  מהדברים  בודאי 
ומכל מקום גילו לנו חז״ל שעיקר סיבת החטא של העגל היתה בריבוי הכסף 
מה  וכן  לבנו,  האב  שעשה  המוקדמת  והשתיה  הרחיצה  כמעשה  והזהב 

ָך  ̂…‡נ¿ ו¿ ָך  ר¿ ָ̃ "(ב)ּוב¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  , רו… ¿̂ יו…

ן ו… ׁ̆ ‡ ƒַער ָ‰ר ַׁ̆

ֲ‡ָו‰ ַער ַ‰ַ‚ּ ַׁ̆

 ˙ ּ„ַ ƒמ ַעל  ר  ַ„ב≈ּ נ¿ ן  ו… ׁ̆ ‡ ƒר‰ָ ַער  ַּׁ̆ ַבּ
ן  מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ּ ƒנ ׁ∆̆ ב  ֲ‡ָו‰. ּוַמ‰ ּטו… ּ‚ַ‰ַ

ּיּוב  ƒח י  נ≈ פ¿ּ ƒמ ים,  ƒָער ּׁ¿̆ ‰ַ ָכל  ל¿  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇

ח  ַ̇ י‡ פ∆ּ ƒ‰ י ּƒכ ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒל מ ≈„ ָבּ ƒ‰ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿

ז…‡˙  ָכּ ינּו  ƒ‡ָר ל…‡  ו¿  ,˙ ַרּבו…  ˙ ָרעו… ל¿

יך¿  ƒר ָ̂ ן  ָלכ≈  .˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ב¿ּ ָרָע‰  ל¿

ל  ∆‡ יָ‚ּ‰  ƒ‰ ַ‰נ¿ ל¿ ם  ַחכ≈ּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָ‰ָ‡ָ„ם 

 ‰ּ ָ̇ ‡ו…  ˙ חו… ¿„ ƒל ו¿ ָ‰ָר‡ּוי,   ‚‰ָ נ¿ ּƒמ‰ַ

. ‡ּוָי‰ ּבו… יָנּ‰ ר¿ ≈‡ ׁ∆̆ ם  ָמ˜ו… ב¿ּ

 

ַסל  ָפּ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַע  ב≈ּ ט¿ ַ‰ַמּ י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ
‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ל  „ו… ּ‚ָ‰ַ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ  

מו…  כ¿ּ  . ָר˙ו… ˙ו… ב¿ּ יָ‰  ָעל∆ יָרנּו  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ו¿

 ˙ ח ‡∆ ַכּ ׁ¿̆ ּƒ̇ ן  ָך פ∆ּ ר ל¿ מ∆ ָּׁ̆ ƒ‰" :ַמר ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ם"  ƒַרי ¿̂ ƒמ  ı ר∆ ∆‡ מ≈ יֲ‡ָך  ƒ̂ ‰ו… ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  '‰

ח  ַכּ ׁ¿̆ ƒי  ‰ ∆‡ ּ ≈‚‰ַ י  ּƒכ(‡) יב).  ו,  („ברים 

י˘כח   ‰‡‚‰ כי   .‡
סוטה  במסכת  יוˆרו. 
(ה.): אזהרה לגסי הרוח 
רוח.  גס  יהא  [שלא 
רש״י] מנין? רב נחמן בר 
יצחק אמר מהכא, ״ורם 
(דברים  ושכחת״  לבבך 
ח, יד) וכתיב ״השמר לך 
פן תשכח את ה׳ אלהיך״ 
(שם יא). רש״י (ד״ה ורם) 
גובה  ידי  שעל  מבאר 
שכחת  לידי  בא  הלב 
זו  שכחה  ועל  הבורא, 
מוזהר  הוא  הרי 
תשכח״  פן  לך  ב״השמר 

(וכן כתב המאירי).
[סמ״ק  שפרשו  יש  אך 
משמע  וכן  כב)  (סימן 
בסמ״ג (לאוין סד) וראה 
(סוטה  שלמה  חשק 
של  שהאזהרה  שם)] 
על  אמורה  לך״  ״השמר 
ולא  עצמו,  לבבך״  ״ורם 
רק בגלל שהיא הגורמת 
שתבוא  ה׳  לשכחת 
אלא  בעקבותיה, 
עצמה  הלב  רוממות 
הם  כי  השכחה.  היא 
איסור  ענין  בארו 
לא  שאדם  הגאוה, 

יתגאה כשהקדוש ברוך הוא משפיע לו טובה ויאמר שבריוח שלו ובעוצם ידו 
ועמלו עשה והרויח והגיע לכל זה. ועל ידי כך לא יחזיק טובה להקדוש ברוך 

ˆ„י˜ים ˘ער ‰‚‡ו‰‡רחו˙ 

 .‰ ‰ ַעל ז∆ רּו ז∆ ר¿ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒל…‡ י ׁ∆̆ 3 ,˙ טו… יו… ¿„ ∆‰ ן ב¿ּ כ≈ּ ׁ∆̆ ל- , ָכּ ך¿ ל∆ מ∆ ב¿ּ

ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ  - ָח„  ∆‡‰ָ ים:  ƒ̃ ֲחָל י  נ≈ ׁ¿̆ ƒל  ˙ ∆̃ ּ ַחל∆ ¿̇ ƒמ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ
 ˙ ַמֲעלו… ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ  - י  ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ  ˜ ל∆ ַ‰ח≈ ו¿  , ‚ּופו… ב¿ּ

ים:  ƒ̃ י ֲחָל נ≈ ׁ¿̆ ׁ̆ ּבו…  ‚ּופו… י≈ ֲ‡ַו˙ ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ יו. ַ‚ּ ׂ ָ̆ ַמֲע ָמ‰ ּוב¿ ַ‰ָחכ¿

‚ּופו…  ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ י‡  ƒ‰ ז…‡˙  ו¿ ַרע.  ָח„  ∆‡‰ָ ו¿ ב,  טו… ָח„  ∆‡‰ָ

ל ַעל  ׁ…˘ מ¿ ּƒ̇ ב ָ‰ָ‡ָ„ם, 4ָ‡ז  ל≈ ֲ‡ָו‰ ב¿ּ ר ַ‰ַ‚ּ ב≈ּ ּ‚ַ ¿̇ ּƒ̇ ׁ∆̆  ˙ ע≈ ָ‰ָרָע‰: ב¿ּ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ נו… - כ¿ּ רו… ¿‚ ƒו… ּוב ׁ̆ ר…‡ . ב¿ּ לו… ף ַר‚¿ „ו… ַע„ ַכּ √̃ ¿„ ָּ̃ ƒם מ„ָ‡ָ‰ָ

ן" (י˘עי‰ ‚,  רו… ּ‚ָ  ˙ טּויו… ָנ‰ נ¿ ַלכ¿ ּ≈̇ ַו ן  ּיו… ƒ̂  ˙ נו… ‰ּו ב¿ּ י ָ‚ב¿ ּƒ5ַיַען כ"

ַי„  ֲ‡ָו‰ ו¿ ל ַ‚ּ ∆‚ י ר∆ ƒנ ≈‡ בו… ּ¿̇ יב: "7ַ‡ל  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ - ָליו ַר‚¿ ָיָ„יו ּוב¿ טז), 6ב¿ּ

בי‡ורים
ראוים להתגאות. 3. ˘ל‡ י˘˙ררו ז‰ על ז‰. שלא יתגאו וימשלו (-להתנהג 
בשררה) זה על זה. 4. ‡ז ˙מ˘ול על ‰‡„ם. גאותו תהיה ניכרת בכל איברי 
גופו מקדקדו עד כף רגלו. 5. יען כי ‚ב‰ו בנו˙ ˆיון. ה׳ מוכיח את עם ישראל 
על הנשים הגאותניות שמשלו בעם והחטיאו אותו, שהולכות  בגרון מתוח 
דרב  בריה  רבא  דרש  (סב:)  שבת  [במסכת  ביפין.  להתגאות  מוגבה  ובראש 
יען כי גבהו בנות ציון״,  ״ויאמר ה׳  ג, טז):  (ישעיה  עילאי: מה פירוש הפסוק 
רש״י  (ראה  גובהן  את  והבליטו  זקופה  בקומה  מהלכות  הנשים  שהיו 
מהלכות בפסיעות קצרות,  פירושו, שהיו  גרון״,  נטויות  ״ותלכנה  ומהרש״א). 
שהעקב של רגל אחת מגיע בצד האגודל של הרגל השניה בלבד ואינו עובר 
את  רואה  שאינו  כיון  לאט  והולך  למעלה  נטוי  שגרונו  אדם  כדרך  אותו, 
אנשים  ויבואו  בהליכתן  שוהות  שתהיינה  כדי  זה  וכל  שלפניו,  הקרקע 
ב׳):  (פרק  6. בי„יו ובר‚ליו.  במסכת דרך ארץ רבה  (רש״י)].  להסתכל בהן 
בראש  והמהלכין  ברגליהם,  והבועטין  בידיהם,  [מנפנפים]  המפפין 
אצבעותיהן [כמו שעשו בנות ירושלים], עליהם הכתוב אומר: ״אל תבואני 
רגל גאוה ויד רשעים אל תנידני״. 7. ‡ל ˙בו‡ני. דוד המלך מבקש מהקדוש 

      ,' ‚ו… ו¿ ך¿  ָלּ  ‰ ב∆ּ ר¿ ƒי ָזָ‰ב  ו¿ ף  ס∆ כ∆ (‚)ו¿ ֻין  ב¿ּ ר¿ ƒי

יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰  ˙ ∆‡  ָּ̇ ַכח¿ ָׁ̆ ו¿ ָך  ָבב∆ ל¿ ָרם  1ו¿

י  ƒ„ָי ם  ∆̂ ע… ו¿ י  ƒח כ…ּ ָך  ָבב∆ ל¿ ּƒב  ָּ̇ ָ‡ַמר¿ ו¿  ,' ‚ו… ו¿

 ˙ ∆‡ ָּ̇ ָזַכר¿ ו¿  ,‰ּ ל ַ‰ז∆ ƒַחי‰ַ ˙ י ‡∆ ƒל ‰ ׂ ָ̆ ָע

ַח  כ…ּ ָך  ל¿ ן  ≈̇ ַ‰נ…ּ ‰ּו‡  י  ּƒכ יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰

ך¿  ל∆ מ∆ ּוב¿ י‚-יח).  ח,  (˘ם  ל"  ƒָחי  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ָחיו"  ∆‡ מ≈ ָבבו…  ל¿ רּום  י  ּƒ̇ ל¿ ƒב "ל¿ ַמר:  ¡‡ נ∆

ּלּו  ƒָר‰ 2ֲ‡פ ו… ּ̇ יָר‰  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ם ƒ‡ .(ם יז, כ˘)

שהאכילו והשקהו ותלה 
לו כיס בצוארו והעמידו 
הזונות  בית  פתח  לפני 
של  עצם  בהם  אין 
מקום  ומכל  איסור, 
עיקר החטא בהם נחשב, 
יעשה  ״מה  אחר-כך  כי 
כבר  יחטא״,  שלא  הבן 
בעל  ואינו  הוא  אנוס 

בחירה כלל. 
וז‰ב ירב‰ לך.  ‚. וכסף 
לאדם  וזהב  כסף  ריבוי 
לגאות  להביאו  יכול 

שאבותינו  הסיבה  זו  החיים״:  ה״ספר  אומר  ה׳.  את  ישכח  זה  ידי  ועל  הלב 
אברהם  צז.).  בב״ק  (כמבואר  המטבעות  על  ציורים  היו מציירים  הקדושים 
אבינו עשה במטבע ציור של זקן וזקנה מצד אחד, ובחור ובתולה מצד שני, 
מה  יצחק.  לו את  הוא שנתן  ברוך  הקדוש  לו  הנס שעשה  להזכיר את  כדי 
הקשר בין כסף לנסים? כדי שכשיביט במטבע לא יגיע למצב של ״ורם לבבך 

ושכחת את ה׳ אלקיך...״, כי כסף מביא גאוה.
המטבע שעשה יהושע היה טבוע בו שור מכאן וראם מכאן, על שם הפסוק 
(דברים לג, יז): ״בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו״, שנצחונותיו במלחמות 

על כיבוש ארץ ישראל היו מהקדוש ברוך הוא ולא מכוחו ועוצם ידו.
וכן דוד הטביע על המטבע מקל ותרמיל מכאן ומגדל מכאן, להזכיר לעצמו 
כי הגיע מאחורי הצאן. ומרדכי היהודי עשה מטבע שהיה בו שק ואפר מכאן, 
את  להם  שהזכירו  ציורים  ועליהן  מטבעות  עשו  כולם  מכאן.  זהב  עטרת 
הנסים שעשה להם הקדוש ברוך הוא, כדי שלא יגיעו חס ושלום למצב של 

גאוה הבאה מחמת ריבוי הממון.

בי‡ורים
אם  מה  כי  ביאר,  הרמב״ן  במלך.  ‡פילו   .2 בלבך.  ותתגאה  לבבך.  ורם   .1
וגובה הלב  למלך שהוא ראוי להתנשא ולהתגדל, הפסוק אוסר את הגאוה 
ומצוה שלבבו יהיה שפל ככל אחיו הקטנים ממנו, כל שכן לאחרים שאינם 
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‰. כי ‡ין עזר ‰˘ם עמו 
‡חרי ‡˘ר ‰ו‡ ˙ועב˙ 
‰˘ם. הוא מדברי רבינו 
יונה בשערי תשובה (א, 
(נב:)  סוכה  במסכת  כז). 
בן  שמעון  רבי  אמר 
אדם  של  יצרו  לקיש: 
יום  בכל  עליו  מתגבר 
ומבקש להמיתו, שנאמר 
(תהלים לז): ״צופה רשע 
לצדיק ומבקש להמיתו״. 
ברוך  הקדוש  ואלמלא 
יכול  אינו   – עוזרו  הוא 
לו, שנאמר (שם): ״ה׳ לא 
ולא  בידו  יעזבנו 

ירשיענו בהשפטו״. 
רבי  המשגיח  מרן  היה 
יחזקאל לוינשטיין זצ״ל 
כבר  ומזהיר:  מזכיר 
כתב רבינו יונה ״כי בעל 
יצרו,  ביד  נמסר  הגאוה 
כי אין עזר ה׳ עמו אחרי 
״.  ה׳  תועבת  הוא  אשר 
אמרים  שני  נצרף  אם 
אלו - חרדה תאחזנו, כי במלחמת האדם עם יצרו בכל יום ויום, הרי בדרך 

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰ ׁ∆̆ מ… ַר˙  ˙ו… ב¿ּ נּו  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿

י" (וי˜ר‡ כ,  ַ‰ּ‚ו…  ˙ ֻח˜…ּ כּו 15ב¿ּ ל¿ ≈̇ ל…‡  "ו¿

כּו"  ל≈ ≈̇ ם ל…‡  י‰∆ ≈̇ ֻח˜…ּ יב: "ּוב¿ ƒ̇ ּוכ¿ כ‚), 

ן  ָך 16פ∆ּ ר ל¿ מ∆ ָּׁ̆ ƒ‰" :ַמר ¡‡ נ∆ ו¿ (˘ם יח, ‚), 

ל  ם" („ברים יב, ל) - ַ‰כ…ּ י‰∆ ׁ̆ ַ‡ֲחר≈ ≈̃ ָנּ ּƒ̇

 ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ יר,  ƒ‰ ַמז¿ ‰ּו‡  ָח„  ∆‡ ָין  נ¿ ƒע ב¿ּ

ָבָריו  ¿„ ƒּוב יו  ָׁ̆ ּבּו ַמל¿ ב¿ּ ל  ּ„ָ ֻמב¿ ל  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי

‰ּו‡  ן  כ≈ ו¿ ים,  ƒי ַ‰ּ‚ו… ן  ƒמ ָ‰ָ‚יו  נ¿ ƒמ ָכל  ּוב¿

ים"  ּƒן ָ‰ַעמ ƒם מ כ∆ ¿̇ יל ‡∆ ּ ƒ„ ר: "ָוַ‡ב¿ מ≈ ‡ו…

(וי˜ר‡ כ, כו).

י  ינ≈ ע≈ ים ב¿ּ ƒָעב…̇ ם מ¿ ֲ‡ָו‰ ‰≈ י - ַ‰ַ‚ּ ֲעל≈ ַבּ
ֲעַב˙ ‰'  ו… ּ̇ ַמר: "17 ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ם,  ּׁ≈̆ ‰ַ

‰ּו‡  ו¿  ,(‰ טז,  (מ˘לי  ב"  ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ

ם  ּׁ≈̆ ר ַ‰ ז∆ ין ע≈ י ‡≈ ּƒכ(‰) , רו… ¿̂ ƒַי„ י ָסר ב¿ּ מ¿ ƒנ

בי‡ורים
בהם, שהם מלבושי נכרי, [משמעות דבריו שהאיסור ללבוש בגדי נכרי הוא 
משום גאוה]. 15. בחו˜ו˙ ‰‚וי. בדרכי הגויים. הוזהרנו שלא נתנהג כמותם 
במלבושינו ובהליכותינו. 16. פן ˙נ˜˘ ‡חרי‰ם. פן תהיה נמשך, נצמד ונדבק 
אחריהם, (מלשון ״דא לדא נקשן״). 17. ˙ועב˙ ‰'. מאוס ושנוא בעיני ה׳ כל 

המתנשא בלבו.

יב).  לו,  (˙‰ילים  י"  ƒנ ≈„ ƒנ ּ¿̇ ַ‡ל  ים  ƒע ָׁ̆ ר¿

י  ּƒַרב  ˙ ַבּ  ‰ ָׁ̆ נ¿ ע∆ נ∆ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ ל  ∆‚ ר∆ ַעל  ו¿

יָ‰  ָעל∆ ַזר  ¿‚ ּ ƒנ ׁ∆̆ ן,  יו… ַר„¿ ּ¿̇ ן  ב∆ּ יָנ‡  ƒֲחנ

ַעם  ַפּ י  ּƒכ  .˙ נו… זו… ל  ׁ∆̆  ‰ ָבּ ֻ̃ ב¿ּ ב  ׁ≈̆ י ל≈

י,  ƒמ רו… י  ל≈ „ו… ּ ¿‚8 י  נ≈ פ¿ ƒל ָכ‰  ָ‰ל¿ ַ‡ַח˙ 

 ‰ ָנ‡∆  ‰ ָמּ "ַכּ רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ ָע‰  מ¿ ָׁ̆ ו¿

ָ‡ז  10ו¿  "! זו… יָב‰  ƒ9ר ל  ׁ∆̆ יָ‰  ∆̇ יעו… ƒס פ¿ּ

ם -  ƒיַני ע≈ ר (ע"ז יח, ‡). ָבּ ≈̇ ‰ יו… ָ̃ ּ ¿„ ¿̃ ּ ƒ„(„)

ַמע  ׁ¿̆ ƒם - ל…‡ י ƒַני ָ‡ז¿ ˙" (מ˘לי ו, יז). ָבּ ם ָרמו… ƒיַני יב: "11ע≈ ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ים  ּ ƒי ƒל ֲענ ∆̂ „ו… ‡≈ ָעמ¿ יַח ַ‡ּפו… - ב¿ּ ר≈ ים. ב¿ּ ƒָלל ים ָ‰ֻ‡מ¿ ּ ƒי ƒי ָ‰ֲענ ר≈ ב¿ ּ ƒ„

ָבָריו  ¿„ ּƒב ַ‡ף  ו¿ יָניו.  ע≈ ב¿ּ ים  ƒרּוח ס¿ ם  ≈‰ ם,  י‰∆ ּ≈̇ ָב ל¿ ַנס  כ¿ ּƒנ ׁ∆̆ כ¿ּ ‡ו… 

ַין ַמֲ‡ָכל  נ¿ ƒע ˙ 13ב¿ּ ר∆ כ∆ּ ƒם נ‚ַ ַ‚ֲ‡ָו‰. ו¿ ˜ ב¿ּ ָ̇ י˜ 12ָע ּ ƒ„ ַ̂ ר ַעל  ַ„ב≈ּ י¿

 ‰ ז∆ ַעל  ו¿ י,  ƒר ָנכ¿ י  ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ י  ≈„ ¿‚ ּƒב י  ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ 14ּוב¿  ‰ ∆̃ ׁ¿̆ ּוַמ

כתב  יו˙ר.   ‰˜„˜„  .„
מיד):  (ד״ה  יהוידע׳  ב׳בן 
וודאי לא היתה כוונתה 
הרע  יצר  בהם  לגרות 
ושיתנו עיניהם בה, אלא 
שישבחו  היתה  כוונתה 
מכל  אך  ישראל.  את 
כיון  בזה  נענשה  מקום 
שהיה לה לחשוש שמא 
הרע  יצר  בהם  יתגרה 
ויאנסוה לדבר עבירה.  

בי‡ורים
יבוא אלי רגל  ברוך הוא, אל תביא אלי את פסיעותיו של המתגאה (שלא 
אנשי גאוה להצר לי), והרשעים לא יטלטלו אותי ממקומי ביד חזקה. 8. ‚„ולי 
רומי מדובר,  באיזו  לדון  האריך  קיסמא)  בן  ר״י  (ערך  הדורות  בסדר  רומי. 
וסיים שהיתה עיר בארץ ישראל בשם רומי. 9. ריב‰. נערה. 10. ו‡ז „˜„˜‰ 
יו˙ר. בפסיעותיה לפסוע פסיעות נאות. ודבר זה נוגד את  הכתוב (תהלים 
מה, יד): ״כל כבודה בת מלך פנימה״, ולכך נענשה. 11. עינים רמו˙. המתגאה 
ומרים עיניו כלפי מעלה, ולא כדרך שפלי הרוח אשר ישפילו עיניהם כלפי 
גאוה.       מתוך  עזות)  (דברי  וקשים  חזקים  דיבורים  ב‚‡ו‰.  ע˙˜   .12 מטה. 
13. בענין מ‡כל ומ˘˜‰. שיאכל מאכלים טובים ומעדני מלך. 14. ובמלבו˘י 
ב‚„י ‚‡ו‰ מלבו˘י נכרי. שילבש בגדים יקרים ונאים מאד שהכל מסתכלים 

ו״שיתוף״  הבריות,  למען 
הרי הוא עבודה זרה.

הגרשוני  ילקוט  בספר 
אדרת  מספר  מביא 
אליהו שפירש, כי החכם 
בפני  להתבטל  דרכו 
החכם היותר גדול ממנו, 
מתבטל  עשיר  וכן 
גדול  בעמדו לפני עשיר 
אילו  כן,  ואם  ממנו, 
מאמין  היה  המתגאה 
הבורא,  במציאות 
וביכלתו,  בהשגחתו 
עיניו  לנגד  מצייר  והיה 
גדולת ה׳ – בודאי שהיה 
מבטל את עצמו, ואם עדיין מתגאה אות הוא שאינו מאמין בגדולת הבורא.  
פירוש אחר: אדם שיש לו גסות הרוח, שמתגאה בחכמתו, מעיד על כך שהוא 
מאמין שהוא זכאי לקבל השפעה של טוב מן הבורא בזכות חכמתו, ואילו 
לאלה שאין להם חכמה – אין זכות לכך. אבל זוהי ממש אמונתם של עובדי 
הכוכבים, שמאמינים שהבורא מסר כח לכוכבים להשפיע, והשפעתם היא 
רק על פי הטבע. יסוד דת ישראל הוא שהקדוש ברוך הוא משפיע גם למי 
שאין בו מעלות, כי ״מאשפות ירים אביון״ והכל תלוי בהשגחתו וברצונו של 

הקדוש ברוך הוא (תפארת ציון). 

ָ‰ָכ‡:  יב  ƒ̇ 19כ¿ּ ים.  ƒָכב ַ„˙-ּכו… ֲעבו…

יב  ƒ̇ 20ּוכ¿ ב",  ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ  '‰ ֲעַב˙  ו… ּ̇ "

ל  ∆‡ ָב‰  ע≈ ˙ו… י‡  ƒב ָ̇ ל…‡  "21ו¿ ם:  ָ̇ ‰ָ

ים:  ƒר מ¿ ‡ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ כו).  ז,  („ברים  ָך"  ∆̇ י ב≈ּ

י  ּƒיב: "כ ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„22 ,˙ ‡ ַעל ֲעָריו… ּלּו ָבּ ƒ‡ כ¿ּ

 "' ‚ו… ו¿ ּו  ׂ̆ ָע ל  ≈‡‰ָ ב…˙  ע≈ ו… ּ̇ ‰ַ ל  ָכּ  ˙ ∆‡

ּלּו  ƒ‡ כ¿ּ ים:  ƒר מ¿ ‡ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ כז).  יח,  (וי˜ר‡ 

ל  ָכּ רּו:  ָ‡מ¿ ו¿ (סוט‰ „, ב).  ָמ‰  23ָבּ ָנ‰  ָבּ

ָ‰רּוַח,                 ּסּו˙  ּ‚ַ ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם 

בי‡ורים
19. כ˙יב ‰כ‡. כתוב כאן (משלי טז, ה) בענין הגאוה. 20. וכ˙יב ‰˙ם. וכתוב 
שם (דברים ז, כו) בענין עבודה זרה. 21. ול‡ ˙בי‡ ˙ועב‰. המלה ״תועבה״, 
גסות הרוח),  בו  זה שיש  (היינו  שבה מכונים האלילים, מלמדת ש״גבה לב״ 
המכונה ״תועבה״ בספר משלי, כמוהו כעובד עבודה זרה. 22. „כ˙יב: כי ‡˙ 
כל ‰˙ועבו˙ ‰‡ל. הפסוק כתוב בענין חטאי העריות (ויקרא יח, כז), ובחטא 
של גסות הרוח כתוב ״תועבת ה׳ כל גבה לב״. הכינוי ״תועבה״ המשותף לשני 
הענינים מלמד על שייכותם זה לזה.  23. במ‰. מזבח לעבודת כוכבים (רש״י). 

ם.  ּׁ≈̆ ֲעַב˙ ַ‰ ו… ּ̇ ר ‰ּו‡  ׁ∆̆ י ֲ‡ , ַ‡ֲחר≈ ּמו… ƒע

ּום ָ‡ָ„ם ל…‡  ׁ̆ ָ‡‰ ַעל  ּ‚ָ ¿̇ ƒּלּו ל…‡ נ ƒַוֲ‡פ

ַב„  ּבו… ל¿ ƒל ‰, ַ‡ך¿ ב¿ּ ׂ ∆̆ ַמֲע ל…‡ ב¿ּ ּבּור ו¿ ƒ„ ב¿ּ

ָב‰,  ע≈ ו… ּ̇ ָר‡  ¿̃ ƒנ  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡ 

ב",     ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ  '‰ ֲעַב˙  ו… ּ̇ " ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ב  ּ ל≈ ַבּ  ‡ ָלּ ∆‡ ‰ּו˙  ב¿ ּ‚ַ לו…  ין  ≈‡ ּלּו  ƒ18ֲ‡פ

ָב‰. ע≈ ו… ּ̇ ָר‡  ¿̃ ƒנ

 

ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ ל  ָכּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿
 „ ב≈ עו… ּלּו  ƒ‡ (ו)כ¿ּ ָ‰רּוַח,  ּסּו˙  ּ‚ַ  

יכול  האדם  אין  הטבע 
בנוסף  אלא  לנצחו, 
צריך  הנחוש  לרצונו 
עזר ה׳. לכן בעל הגאוה 
לו  ואין  מתועב  שהוא 
עזר ה׳ – חרץ רבינו יונה 
הגאוה  ״בעל  משפטו: 
נמסר ביד יצרו״! ומעתה 
תקוה,  שום  לגאה  אין 
לגמרי.  הוא  ואבוד 
עמוד  חן׳,  יתן  (׳לענוים 

רא).
עבו„˙  עוב„  כ‡ילו  ו. 
(סוטה  המאירי  כוכבים. 
ד:) רואה את הקשר שבין 
הגאוה לעבודה זרה בכך 

– רוע טבעו מביאו לחלוק על האמת בכל דבר כדי להשפיל את  שהמתגאה 
שכנגדו [ומי שמונח בשקר הריהו כעובד עבודה זרה, שהיא עצם השקר].

המהרש״א בחידושי אגדות מבאר שעל ידי רוח הטומאה שנוצר מעון הגאוה 
מגיע לכל זה.

חכם  בתלמיד  אפילו  מדבר  זה  מאמר  כותב:  עקב)  (פרשת  הקדוש  השל״ה 
הלומד ומקיים את מצוות התורה, אלא שיש לו פניות בלימודו כגון שאחרים 
ידעו על גדולתו ותורתו, כי אז הרי הוא עובד בשיתוף, לא רק לשם ה׳ אלא גם 

בי‡ורים
18. ‡פילו ‡ין לו ‚ב‰ו˙ ‡ל‡ בלב נ˜ר‡ ˙ועב‰. הגר״א בביאורו על משלי 
מפרש: ״תועבת ה׳ כל גבה לב״ - אפילו אדם שעדיין לא הוציא את גאותו 
לפועל, ולא עשה שום מעשה של גאוה, בהליכתו או בדיבורו, ושום תנועה או 
סימן של גאוה לא ניכרים עליו, אבל ה׳ חוקר לב ובוחן כליות - הוא מעיד 
עליו שהוא גבה לב, כלומר, הגם שגאוותו מוסתרת בלב פנימה, בכל זאת – 
״תועבת ה׳״! משוקץ ומתועב הוא בעיני הקדוש ברוך הוא, ויתן את הדין על 

כך במשפטי שמים. 

ל˜ורח  ‡רע  מ‰  ח. 
‚‡ו˙ו.  מחמ˙  וע„˙ו 
(פי״א)  ישרים  המסילת 
שרעת  כותב, 
יתרה  חמדת-הכבוד 
יותר  וחזקה 
יש  כי  מחמדת-הממון, 
מקרים בהם יכול האדם 
על  יצרו  את  לכבוש 
שאר  ועל  הממון 
חמדת  אך   – ההנאות 
כי  הדוחק,  הוא  הכבוד 
לסבול  לו  אי-אפשר 
ולראות את עצמו פחות מחבריו, ועל דבר זה נכשלו רבים ונאבדו... מי גרם 
הוא  מלא  ומקרא  הכבוד,  מפני  אלא  עמו?  עדתו  וכל  הוא  שיאבד  לקורח 
(במדבר טז, י): ״ובקשתם גם כהונה״. וחכמים, זכרונם לברכה (במדבר רבה 
יח, ב) הגידו לנו, כי כל זה נמשך, מפני שראה את אליצפן בן עוזיאל נשיא, 
והיה רוצה להיות הוא נשיא במקומו... כללו של דבר: הכבוד הוא הדוחק את 
האדם  היה  זה  ולולי  שבעולם,  והחמדות  התשוקות  מכל  יותר  האדם  לב 
מתרצה לאכול מה שיוכל (להשיג ללא מאמץ), ללבוש מה שיכסה ערותו, 

ּלּו  ƒיר, ֲ‡פ ƒ‰ָי ּ רּו: ‰ַ32‡י ָמ‡ן „¿ ָ‡מ¿ ‰). ו¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ל,  ב≈ּ ַ̃ ¿̇ ƒָל‡ מ ‰ּ ≈̇ י י ב≈ּ ׁ≈̆ נ¿ ƒ‡‡ַ

‰" (חב˜ו˜ ב, ‰) -  ו∆ נ¿ ƒי ל…‡  יר ו¿ ƒ‰ר ָי ב∆ ּ ∆‚"

ּלו… (ב"ב ˆח, ‡). ׁ∆̆  ‰ ָנו∆ ּלּו ב¿ּ ƒ33ֲ‡פ

 

יַפ˙          ƒ„ ר¿ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ34

ַעל  ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒ‰ 35ל¿ ן  ָממו…  
ַרע  ≈‡ (ח)ָמ‰   ָּ̇ ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿ י-ָ‡ָ„ם.  נ≈ ב¿ּ

בי‡ורים
תקרי אותו אלא איתו לא אוכל״. לפי קריאה זו אומר הכתוב שגבה עינים, 
היינו גאותן, אין הקדוש ברוך הוא יכול להיות אתו. וביאר ב׳תפארת ציון׳, כי 
בדרך כלל החוטא חוזר אחר כך בתשובה, ואז מוכן הקדוש ברוך הוא לדור 
אין  עליו  עוונו  שעדיין  וכיון  בתשובה,  חוזר  אינו  הרוח  מגסות  אבל  אתו, 
בעל  אדם שהוא  „י‰יר.  מ‡ן  ‰‡י   .32 אתו.  לדור  רוצה  הוא  ברוך  הקדוש 
גאוה, אפילו על אשתו ובני ביתו אין הוא מתכבד, כיון שבזוי הוא בעיניהם. 
33. ‡פילו בנו‰ ˘לו. אפילו בבית שלו אין הוא מתכבד. 34. ‰‚‡ו‰ מבי‡‰ 
זה   ידי  על  שיוכל  כדי  חומד להתעשר  לבו  כי המתגאה  ר„יפ˙ ממון.  לי„י 
להשתרר ולשלוט על בני אדם. [אמנם יש גורסים: ״הגאוה מביאה לידי רדיפת 

כבוד״]. 35. ל‰˘˙רר. למשול. 

ַעט  מ¿ ּמּו  "רו… ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ 25 ט,  ַמע≈ ¿̇ ƒ24מ

עו…  ¿„‚ָ ָר‡ּוי ל¿ ּנּו" (‡יוב כ„, כ„); 26ו¿ ינ∆ ≈‡ ו¿

ָמ‰  ו… ּ̃ ‰ַ י  ָרמ≈ "ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ 27 ָר‰,  ׁ≈̆ ‡ֲ ַכּ

ין ֲעָפרו…  ≈‡ ים" (י˘עי‰ י, ל‚), 28(ז)ו¿ ƒע„ֻ ּ ¿‚

ָעָליו.   ˙ ל∆ ּ ַיל∆ 29מ¿ יָנ‰  ƒכ ּׁ¿̆ ‰ַ ו¿ ָער,  נ¿ ƒנ

י  ƒנ‡ֲ ין  ≈‡ -‰ּו‡:  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ָ‡ַמר 

ָלם,  עו… ָבּ 30ָל„ּור  ים  ƒל כו… י¿ ‰ּו‡  ו¿

ם  ƒיַני ַבּ‰ ע≈ ּ ַמר (˙‰ילים ˜‡, ‰): "‚¿ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

(סוט‰  ‡ּוָכל"  ל…‡  31‡…˙ו…  ָבב  ל≈ ַחב  ּור¿

ז. ו‡ין עפרו ננער. כתב 
כנגד  מדה  חיים:  החפץ 
שהיה  במקום  כי  מדה, 
לו לחשוב תמיד שסופו 
רמה  עפר  למקום  לילך 
להתגאות,  ולא  ותולעה 
הוא לא חשב כן, כי אם 
דמיין לעצמו כי במרומי 
משגבו  יהיה  סלעים 
ובעליות מרווחות תהיה 
על  יתר  לעד,  מנוחתו 
בני גילו, לכן כאשר גופו 
בעפרו  אין  עפר,  נעשה 
ממקומו,  להתנער  כח 
כל המתים יעמדו ויקומו 

אשר  האנשים  כל  רגלי  כפות  תחת  נמוך  מושכב  ישאר  והוא  רגליהם,  על 
התגאה עליהם בימי חייו!! (שמירת הלשון, תבונה יד). 

בי‡ורים
מממונו  מתורתו,  מתמעט  אחר:  פירוש  (רש״י).  מחשיבותו  מ˙מעט.   .24
 – שרומו  כיון  ו‡יננו".  מעט  "רומו  ˘נ‡מר:   .25 יעקב).  (עיון  ומבריאותו 
מתמעט. ושמא תאמר ישנו בעולם [שמתקיים]? תלמוד לומר: ״ואיננו״. (סוטה 
זרה.  עבודה  לשם  הנעבד  עץ  היא  אשירה  כ‡˘ר‰.  ל‚„עו  ור‡וי   .26 ה.). 
גדיעה זו הנזכרת כאן איננה רק קציצה רגילה, אלא צריך לעוקרה ולשרש 
״ואבדתם את שמם״,  ג):  יב,  (דברים  נלמד מן הכתוב  וזה  וכל,  אחריה מכל 
וכמו כן יש לגדע ולשרש אחרי מי שיש בו גסות הרוח (רש״י). 27. ˘נ‡מר 
"ורמי ‰˜ומ‰ ‚„ועים". בגמרא (סוטה ה.) למדים דבר זה בגזירה-שוה: כתיב 
התם  וכתיב  גדועים״,  הקומה  ״ורמי  הגאוה)  חטא  בענין  כאן  (כתוב  הכא 
(וכתוב שם בענין עצי אשירה) ״ואשיריהם תגדעון״ - תעקרו ותשרשו מכל 
עליו.  מילל˙   .29 המתים.  לתחיית  קם  שאינו  ננער.  עפרו  ו‡ין   .28 וכל). 
הפורענות  משום  הגאה  על  ומשתברת  מתאוננת  השכינה  עליו.  מקוננת 
שתבוא עליו (רש״י). 30. ל„ור. יחד. 31. ‡ו˙ו ל‡ ‡וכל. בגמרא דורשת ״אל 

ט. ‰מ˜˘ט ‡˙ ‚ופו כ„י 
שנינו  ל‰˙‚‡ו˙. 
ד):  (ד,  אבות  במסכת 
שפל  הוי  מאד  ״מאד 
רוח״. לשם מה הכפילות 
״מאד מאד״? מבאר רבי 
שני  ישנם  חגיז:  משה 
גאוה  גאוה,  בעלי  סוגי 
רוחנית.  וגאוה  גופנית 
גאוה גופנית – המתגאה 
גבורתו,  קומתו,  ביופיו, 
גאוה  וכו׳.  עושרו  בגדיו, 
המתגאה   – רוחנית 
כשרונותיו,  בחכמתו, 
על  ומצוותיו.  מדותיו 
הגאות  סוגי  שני 
״מאד  התנא:  מזהירנו 
מאד הוי שפל רוח״, הוי 
בשניהם.  רוח  שפל 

(מדרש חכמים).

 ˙ ּ„ו… ƒמ ּלּו  ≈‡ ָכל  ו¿  .‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ 39ו¿  ‰‡ָ נ¿ ƒ̃

ר  ≈‡ ָבּ ¿̇ ƒי ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ  ,„…‡ מ¿  ˙ חּו˙ו… פ¿ּ

ם. ּׁ≈̆ ַר˙ ַ‰ ז¿ ע∆ ב¿ּ

˙ ּ‚ּופו…  ט ‡∆ ּׁ≈̆ ַ̃ ל (ט)ַ‰מ¿ ָבר: ָכּ ף ָ„ּ סו…
ַח  כ≈ ו… ׁ̆  ‰ י ז∆ ˙, ֲ‰ר≈ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ י ל¿ ≈„  כ¿ּ

ַעל   ׁ̆ ָיחּו ל…‡  ו¿ ‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ם  ּׁ≈̆ ‰ַ

ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒי ל…‡  ו¿  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

 , מו… ¿̂ ַע ַעל   - ָנ˙ו…  ָוּ ַכּ ל  ָכּ י  ּƒכ ים,  ƒב טו…

י˙ו…  ƒֲחר‡ַ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ,‰ ל∆ ַ‰ָכּ ּ‚ּופו…  ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ל¿

ב  רו… ָ̃ ‰ּו‡   , ּ‚ּופו… ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ַ‰מ¿ ו¿  .‰ ָמּ ƒר

 ‡ ׂ ָּ̆ ƒל ים  ׁƒ̆ ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ‰ ָר‡∆ ¿̇ ƒי י  ּƒכ  ,‰ ָמּ ƒז ל¿

ב  ר≈ ָ̃ ¿̇ ƒי ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ם,  י‰∆ ינ≈ ע≈ ב¿ּ ן  ח≈

ּלּו˙  ַ̃ ו¿  ˜ חו… ׂ ¿̆ י  י„≈ ƒל  ‡ ָיבו… ו¿ ָלן,  ¿̂ ∆‡

י‡  ƒ‰  ‰ ז∆ ָבּ ים,  ׁƒ̆ ָ‰ֲ‡ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ˙ ט∆ ּׁ∆̆ ַ̃ ַ‰מ¿  ‰ ָּׁ̆ ƒ‡‰ָ ַ‚ם  ו¿  . ׁ̆ ר…‡

ל  „ו… ּ‚ָ ‰ּ ָׁ̆ ‰ ָענ¿ ם, ּוָבז∆ ָבּ ƒל ים ב¿ּ ƒּור‰ ר¿ ƒ‰ ˙ ס∆ נ∆ ם ּוַמכ¿ ָבּ ƒל ˙ ∆̃ ל∆ ַמ„¿

בי‡ורים
יהיה אמת או שקר, כדי להקטין שמו אצל בני אדם ולהראות יתרונו עליו 
ענף  הוא  הקפדנות  ו˘נ‡‰.   .39 ולביישו״.  ולהכלימו  מעלתו  ולהפחית 
ותולדות הגאוה, כי לולא הגאוה לא היה מקפיד בלבו! (שערי קדושה א, ב). 
מיסוד הענוה – לא להקפיד כלל. (אור ישראל נח, א). מבואר, כי ענוה וקפדנות 

– תרתי דסתרי!

 ׁ̆ ּ ≈̃ ּ ƒב ׁ∆̆  , ֲ‡ָו˙ו… ֲחַמ˙ ַ‚ּ ˜…ַרח ַוֲעָ„˙ו… 36מ≈ ל¿

לו…  ָנ‰  ּ¿̇ ƒנ ל…‡  ׁ∆̆  ‰ ֻ„ָלּ ּ ¿‚ ח  ַּ̃ ƒל ו¿ ל  ּ ≈„ ּ‚ַ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ַנס  כ¿ ƒנ ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒ37ּומ ם,  ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ ן  ƒמ

 ‰‡ָ ¿̂ 38ָי  ˙ ∆̃ ֲחל… ַ‰ַמּ ן  ƒּומ  ,˙ ∆̃ ַמֲחל… ל¿

בבית  ולשכון 
הפגעים  מן  שתסתירהו 
קלה  פרנסתו  והיתה   –
צריך  היה  ולא  עליו 
כלל  להעשיר  להתיגע 
לו  שאין  הגם  אלא, 
בכל  במותרות,  צורך 

שפל  עצמו  יראה  כדי שלא  להשיגן,  רב  לעמל  עצמו  את  מכניס  הוא  זאת 
בחברה, ואין קץ לכל עמלו, על כן אמרו רבותינו זכרונם לברכה (אבות ד, 

כא): ״הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם״.  

בי‡ורים
על  בחז״ל  מובא  (ובאמת  גדול  לאדם  עצמו  שהחשיב  ‚‡ו˙ו.  מחמ˙   .36
גדלותו של קורח) ועוד שהחשיב עצמו ליחסן שהרי הוא בן יצהר, ומשום כך 
של  בנשיאותו  ונתקנא  הנשיאות,  לו  שמגעת  לחשוב  הגאוה  אותו  הביאה 
אליצפן בן עוזיאל, ומדת הקנאה נבעה מכח הגאוה שהחשיב עצמו לבעל 
נכנס  כך  ומ˙וך   .37 יחזקאל).  (אור  קורח  מעשה  כל  נבע  וממנה  מעלה, 
למחלו˜˙. במסכת חולין (ז.): משרבו זחוחי הלב (פירוש, משרבו התלמידים 
גבוהי הלב, שמחמת גאותם לא דקדקו מפי רבם כל צרכם אלא סמכו על 
ז):  (פרק  הישר  קב  בספר  כתב  בישראל.  מחלוקות  רבו  רש״י)  לבם,  בינת 
המתגאה מרבה קטטה, קנאה, שנאה, לשון הרע, כעס, שקרים, ליצנות וכו׳. 
ואם תתבונן בה תראה שכל עבירות שבתורה כלולין בה. ופגמו גדול מאד, 
אוי לו ואוי לנפשו מי שרגיל להאחז בה! 38. יˆ‡‰ ˜נ‡‰. קנאה וגאוה אחת 
הן, ואחת תלויה בחברתה, מי שאין בו כלל גאוה – אין בו בכלל קנאה. ומי 
שיש בו מעט גאוה, ויהיה מי שיהיה – יש בו קצת קנאה על חבירו, על אשר 
עצמו  מחזיק  והמתגאה  היות  פשוטים,  והדברים  במדריגתו.  עומד  גם  הוא 
שהוא עדיף מחבירו, או לפחות שוה לו, והיה אם יראה שחבירו השיג שררה 
וגדולה - הוא מקנאהו על כך. (תולדות שלמה [קלוגר] יג). כתב החפץ חיים 
״גם הגאוה תביאהו לקנא ולשטום  י״ד):  (שמירת הלשון שער התבונה פרק 
(-ולשנוא) את חבירו המכובד בעיני אנשי העיר, ויקנא וישטום אותו, בעבור 
שידמה לו שנפחת כבודו על ידי זה, ויאמר בלבו: לולא הוא, הייתי מתואר בין 
בני אדם לאדם חשוב. ויבחן גנזי נסתרותיו, כדי שיהיה לו מה לדבר ממנו, 

עונ˘  כל ˘כן ˘י˘  י‡. 
‚„ול ל‡˘‰ ‰מ˙˜˘ט˙ 
‡נ˘ים  לפני 
ב‰.  ‰מס˙כלים 
כותבים  הראשונים 
שבאותה המדה שנדרש 
להתבונן  שלא  מהגבר 
בנשים, כך אסור לנשים 
לגרום לגברים להתבונן 
כותב  יונה  רבינו  בהם. 
במילים חריפות במיוחד 
האחריות  אודות 
האשה  על  המוטלת 
(אגרת  זה  בנושא 
עח):  פרק  התשובה, 
שתהא  האשה  ״וצריכה 
שלא  ונזהרת  צנועה 
אדם  בני  בה  יסתכלו 
מפני  מבעלה,  חוץ 
שהמסתכלים בפניה או 
לגהינם,  יורדים  בידיה 
(תענש)  ענושה  והיא 
ואחד  אחד  כל  בעונש 
שהחטיאה  מפני  מהם, 
אותם ולא נהגה צניעות 

בעצמה ונכשלו בה״.
‰וˆ‡ו˙  רוב  לפי  לו  ˘י˘  מ‰  בעיניו  ימעט  כי  בחל˜ו,  י‰י‰ ˘מח  ול‡  יב. 
˙‡ו˙ ‚‡ו˙ו. העניו אינו מתאוה להרבה אלא מסתפק במועט שיש לו ושמח 
בחלקו שקיבל מהבורא. לעומתו הגאותן מתאוה לכל דבר ולדברים גבוהים 
יחמוד, ודבר זה הרי אף פעם לא ישיגנו, כי העולם הזה אין בו כדי שביעה, 
חז״ל  שאמרו  וכמו  שבעה,  ידע  ולא  מה  חסר  שהוא  האדם  ירגיש  לעולם 
(מדרש רבה קהלת ג, י): אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, מי שיש לו מנה רוצה 

 ‰ ָּׁ̆ ƒ‡ ל¿ ל  „ו… ּ‚ָ  ׁ̆ ע…נ∆  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל  (י‡)ָכּ

ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ˙ ט∆ ּׁ∆̆ ַ̃ ¿̇ ּƒמ‰ַ

.‰ּ ים ָבּ ƒל כ¿ּ ַּ̇ ס¿ ּƒמ‰ַ

 

ֲ‡ָו‰.  ַּ̇ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ  „ עו… ו¿
ָרָחב  ּבו…  ƒל  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ י  ּƒכ  

י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ַ̇ ו¿ ָבר,  ּ„ָ ָכל  ל¿  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒּומ

י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ב¿ּ ׁ∆̆ ָ‰ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

 ׁ̆ ַלב≈ּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ֲ‡ָו˙ו…  ּ‚ַ ֲחַמ˙  מ≈  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒי

ין  ƒר ט≈ ל¿ ַפּ  ˙ נו… ב¿ ƒל ו¿ ים  ƒר ָ̃ י¿ ים  ƒ„‚ָ ב¿ ּƒב

י  ּƒים. כ ƒב ים טו… ƒכ…ל ַמֲ‡ָכל ¡‡ ל∆ ו¿ ים  ƒל „ו… ּ ¿‚

ים  ƒ‰ בו… ּ ¿‚ ים  ƒָבר ¿„ ƒל ָלם  עו… ל¿  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ

ים  ƒָבר ¿„ ƒי‚ ָי„ו… ל ׂ ּƒ̆ ינו… ַמ ‡ּוַלי ‡≈ מ…„, ו¿ ַיח¿

ָב‰  נ≈ ּ ¿‚ י  י„≈ ƒל  ‡ ָיבו… ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ּלּו,  ≈‡

ָרָחב  „ ו¿ מ≈ ּבו… חו… ƒל ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒי ַ‰מ ּƒָל‰. כ ז≈ ּו‚¿

ַח  מ≈ ׂ ָ̆  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ל…‡  (יב)ו¿ ר,  ּׁ≈̆ ַע ¿̇ ƒ‰ ל¿ ם  ָיּ ַכּ

י  נ≈ פ¿ ƒל ל  ו… ׁ̆ כ¿ ƒמ  ˙ נ∆ ∆̇ נו… י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ (י)  ,„…‡ מ¿

ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ים ל¿ ƒרּו ֲחָכמ ‡ ָ‡ס¿ ים, ֲ‰לו… ּƒַרב

ים                 ׁƒ̆ ָנ ל  ׁ∆̆ ים  ƒנ עו… ב¿ ƒ̂ י  ≈„ ¿‚ ƒב ב¿ּ

ּלּו  ƒ41ֲ‡פ ל,  ∆̇ כ…ּ ַבּ ים  ƒטּוח ּׁ¿̆ ‰ַ40

ב),  כ,  (ע"ז  ן  ∆‰ ָבּ  ˙ ׁ∆̆ ֻלב∆ּ מ¿ יָנּ‰  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ

מכ˘ול  נו˙נ˙  ˘‰י‡  י. 
בספר  רבים.  לפני 
(פרק  יושר  ארחות 
שכן  וכל  כתב:  צניעות) 
בין  בחוץ  כשיוצאין 
מאד  שצריכין  אנשים 
ואמרו  בזה,  להזהר 
(תנחומא וישלח סי׳ ה׳): 
תכשיטין  ניתנו  ״לא 

לאשה אלא שתהא מתקשטת בהן בתוך ביתה״. 
אימי,  לגבי איש חסיד מכפר  ה״ד)  פ״א  (תענית  מהירושלמי  והביא המעשה 
שכאשר היה בהר (שהיה עובד שם), אשתו לבשה בגדים מלוכלכים כדי שלא 
יתן אדם עיניו בה. וכאשר היה נכנס לביתו לבשה בגדים נקיים כדי שבעלה 

יתן עיניו בה ולא באשה אחרת. 
וכל כך הקפידו על זה, עד שרבי יוסי דמן יוקרת אמר לבתו: שובי לעפריך ואל 
יכשלו בך בני אדם! [כמסופר במסכת תענית (כד.): היתה לרבי יוסי בת בעלת 
יופי. יום אחד ראה רבי יוסי אדם אחד שהיה מפרק את גדר העצים על יד 
זה? כלומר, מה  יוסי: מה  ביתו כדי להסתכל בבתו דרך החור, אמר לו רבי 
אתה מעיין כאן? אמר לו האיש: רבי, אם ללוקחה לאשה לא זכיתי, לראותה 
צער  גורמת  את  בתי,  לבתו:  אמר  יוסי  רבי  זאת  כששמע  אזכה?!  לא  גם 
לבריות, שובי לעפרך ואל יכשלו בך בני אדם. (הב״ח מוסיף לגירסת הגמרא 

שם: ״וכן הוה״ – וכן היה, כלומר שהיא מתה)].
ובעוונותינו הרבים, היום הדור פרוץ ומתקשטים ביותר וכו׳, והרבה יש לדבר 
על זה בעוונותינו הרבים. ואשרי מי שנזהרת בזה ולא תסתכל על חברותיה, 
וכל שכן על הפרוצות. ומה שתלבש יותר בגדי צניעות – תזכה ביותר לבנים 
בזוהר הקדוש  כמו שכתב  טוב,  לכל  זוכה  ובעלה  ותלמידי חכמים,  צדיקים 

(מובא במ״ב סי׳ ע״ה סקי״ד), ותקים בית לתפארת. עכ״ד.    

בי‡ורים
40. ‰˘טוחים. התלויים. 41. ‡פילו כ˘‡ינ‰ מלוב˘˙ ב‰ן. כיון שכשרואה 
הרהור  לידי  ובא  בהן  ומתייפה  לבושה  כשהיא  באשה  נזכר  הבגדים  את 

עבירה. (רש״י). 

קל  דבר  כל  על  לבבו 
ביתו  בני  עם  שבקלים 
ומזה  ואוהביו,  ומשרתיו 
מאד״.  עצוב  יהיה 
(בתשובותיו  וברמב״ם 
״פאר הדור״, קמב) כתב: 
״המשתרר, ירבו יגונותיו 
ושמא  ועצבונותיו, 
ויביישוהו  יכלימוהו 
ביד  ויפול  הגויים 
אותו  וייסרו  המלוכה, 

וישברו עצמותיו.
(ב׳)  מוסר  שבט  בספר 
כתב: נקוט כלל זה בידך: 
ימיו  כל  המתגאה,  כל 
כי  ודאגות,  במכאובים 
כולם כאין  גאותו  מרוב 
חייבים  כולם  נגדו, 
לפניו,  ולקום  לשרתו 
תמיד  לישב  צריך  הוא 
בראש. והנה בראותו כי 
ממנו,  וזע  קם  איש  אין 
ולדבריו אין שומע, הוא 
דאגה  בכעס  מתמלא 
רגע.  כל  ותוגה 
ומאורעות אלו תמיד לו, 
ערב בוקר וצהרים, עד שמרוב צערו הוא נופל על ערש דוי, ואם יקום ממטתו 

ישוב לשטותו, וחוזר חלילה. 

י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ ַ‰ּ‚ּוף  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ י‡  ƒ‰ ז…‡˙  ו¿
‡ י…‡ַמר ָ‰ָ‡ָ„ם:  ָמּ ׁ∆̆ ָב‰:  טו…

ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ו¿ יל  ƒ‡ ‰ו…

ַע„  ר,  ≈̇ יו… ב¿ּ  ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ  § ר̆… פ¿ ∆‡  , ך¿ ל-ָכּ ָכּ

ן,  ƒַיי  ‰ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ו¿ ר  ׂ ָ̆ ָבּ י…‡ַכל  ל…‡  ׁ∆̆

יָר‰  ƒ„ ב¿ּ ב  ׁ≈̆ י≈ ל…‡  ו¿  ,‰ ָּׁ̆ ƒ‡  ‡ ׂ ָּ̆ ƒי ל…‡  ו¿

 ‡ ָלּ ∆‡ ,‰ ׁ̆ ָנ‡∆ ּבּו ׁ̆ ַמל¿ ַבּ ל¿ ƒל…‡ י ָנָ‡‰, ו¿

ים,  ƒָלכ ֻלכ¿ ּומ¿ ים  ƒרּוע ¿̃ ּו ר,  מ∆ ּ ∆̂ ‰ַ ו¿  ˜ ׂ ַּ̆ ‰ַ

ים  ƒָלכ ֻלכ¿ מ¿ ים  ƒל כ≈ ב¿ּ  ׁ̆ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒּומ

ָיָ„יו  ָניו  ָפּ  ıַח ר¿ ƒי ל…‡  ו¿ ים,  ƒּוס‡ ּומ¿

ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒרו… מ √‡ ָּ̇ יר 43 ƒח ׁ¿̆ ַיּ ׁ∆̆ ָליו, ַע„  ַר‚¿ ו¿

ן  ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ ‰ - כ¿ּ ָכל ז∆ ים. ו¿ ׁƒ̆ ֲ‡ָנ

 ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿ יּוַכל  ל…‡  ׁ∆̆ ַע„  ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ

ָר‡  ¿̃ ƒנ  ‰ ז∆ ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ ך¿  ּ ַ‰ל≈ ַ‰מ¿ ר.  ≈̇ יו…

יר:  ƒָנז 44ב¿ּ ר  מ≈ ‡ו… ‰ּו‡  י  ֲ‰ר≈  .‡ ט≈ חו…

ַעל  ָחָט‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ מ≈ ָעָליו  ר  פ∆ּ ƒכ "ו¿

בי‡ורים
43. ˙‡רו. מראית פניו. 44. בנזיר. אדם שקיבל על עצמו בנדר להיות ״נזיר״, 
הגפן,  מן  היוצא  דבר  כל  אכילת  וכן  יין,  שתיית  א.  דברים:  בשלשה  נאסר 

ׁ̆ לו…  ּ י≈ ּׁ∆̆ יָניו ַמ‰  ע≈ ַעט ב¿ּ מ¿ ƒי י ּƒכ , ˜ו… ל¿ ח∆ ב¿ּ

 . ֲ‡ָו˙ו… ֲ‡ַו˙ ַ‚ּ ַּ̇  ˙ ‡ו… ָ̂ י ר…ב ‰ו… ƒפ ל¿

ל…‡  ׁ∆̆ 42  ,˙ מ∆ ר∆ ּ‚ו… ֲ‡ָו‰  (י‚)ַ‰ַ‚ּ  „ עו… ו¿
ע…ל  ל  ב…ּ ס¿ ƒל ָלן  ַסב¿  ‡ ≈‰ י¿  

יך¿  ƒר‡ֲ‰ַ ל¿ ך¿  ̂…ר∆ ין  ≈‡ ו¿  ,˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

ָי„ּוַע  י  ּƒכ ָלן,  ַסב¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ  ˙ ַ̇ י ƒח פ¿ ּƒב

ל.  ‰ּו‡ ַלכ…ּ

רוצה  מאתים  מאתים, 
והמשילו  מאות,  ארבע 
את  קדמונינו 
לשותה  העולם-הזה 
לו  ידמה  מלוחים,  מים 
יותר,  וצמא   - שמרווה 
באגרת  שכתב  כמו 

הגר״א ז״ל. 
מוסר  שיחות  בספר 
ענין  ביאר  פג)  (מאמר 
שאמרו  מה  פי  על  זה 
כא):  ד,  (אבות  חז״ל 
והתאוה  ״הקנאה 

והכבוד מוציאין את האדם מן העולם״. שהטעם שהכבוד מוציא את האדם מן 
העולם הוא משום שאין בידו של האדם לספק את תאות הכבוד כלל, כי ככל 
שיזכה בכבוד ירצה עוד ועוד, וכשיחסר לו מעט ירגיש כי כל אשר יש לו איננו 
שוה לו, ונמצא שהוא משועבד לתאותו זו שעבוד גמור, באופן שלעולם לא 

יוכל להשתחרר ממנה, ודבר זה מוציאו מן העולם.
ועל דרך זה יש לבאר גם מה שבכח ה״תאוה״ להוציא את האדם מן העולם, 
דהנה פירש רש״י (אבות שם): שמתאוה לממון הרבה שנאמר ״אוהב כסף לא 
ישבע כסף״ (קהלת ה ט), וכיון שלעולם אין הוא מסתפק בממון אשר לו, וכמו 
שכתב הרמב״ם, שהאוהב כסף הוא בעל נפש רחבה שלא תשבע נפשו מכל 
העולם,  מן  מוציאתו  זו  תאוה  הרי  ה״א),  פ״א  דעות  (רמב״ם  שבעולם  ממון 

שהרי הוא תאב לדבר שלעולם לא יוכל לספק אותו ולמלאות רצונו.
״דברים  כתב בספר  י‰‡ סבלן לסבול עול ‰בריו˙.  ‚ורמ˙ ˘ל‡  י‚. ‰‚‡ו‰ 
יחם  כי  העצבות,  לידי מדת  יבוא  ״המתגאה  לא):  דרוש  (להחיד״א,  אחדים״ 

בי‡ורים
42. ˘ל‡ י‰‡ סבלן. אמר רבי לוי: כל טילוי סירוי, וכל סירוי טפשין! (קהלת 
רבה יב, א). כל המתגאה ומתנשא וחכם יחשב בעיניו – הוא כעסן ומדקדק 
ינוח״.  כסילים  ״כעס בחיק  טיפש, כדכתיב:   – וכל כעסן  לו.  כל המתנגד  עם 

(מתנות כהונה). 

ב‰לל  מˆינו  כ‡˘ר  י„. 
יוסף׳         ב׳עץ  ‰ז˜ן. 
ההתבוננות  כתב:  (שם) 
מופלאת  היא  הלזו 
להיות  בענינה, 
הקדושים  שלאנשים 
מבטם               כל  אשר 
המשכלת  לנפשם 
גופם  בתוך  השוכנת 
והנה  והבהמי.  החומרי 
יש בני אדם המשליכים 
כל           גיום  אחרי 
ומאוויו       החומר  צרכי 
ההכרחיים  הענינים  אף 
ומתאכזרים      לקיומה 
לבלי      מאד  גופם  על 
יודעים        כי  קיומו  תת 
הגוף  כחי  כל  כי 
נגדיים  המה  ותאוותיו 
לגמול            הבהמי  גופו  על  גם  שחמל  בו  אחרת  מדה  הזקן  הלל  אבל  לנפש. 
שהיא           בשביל  וליפותה  ולהנאותה  אחרים  עם  שעושה  כמו  חסד  לו 
עליה         חמל  אם  כי  הנאתו  למען  כוונתו  היה  לא  כי  מלך,  של  איקונים  

כראוי.

י…‡ַכל      ל…‡  ו¿ י,  ƒ̃ ָנ  ‡ ≈‰ י¿ ַמֲ‡ָכלו…  ם  ּ‚ַ
י  ƒנ ינו… ב≈ּ ַמֲ‡ָכל  ַ‡ך¿   , ך¿ ל∆ מ∆ י  ַמֲעַ„נ≈ּ  

ל…‡  , ו¿ ַ‚˙ ָי„ו… ׂ ָּ̆ י ַ‰ ƒפ י, ל¿ ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ∆̃ ׁ¿̆ ּוַמ

ים,  ƒּוס‡ ים מ¿ ƒל כ≈ ל…‡ י…‡ַכל ב¿ּ ‰ 45ו¿ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒי

 ˙ ∆‡ ˆּו  ּ¿̃ ַׁ̆ ּ ¿̇ "ַ‡ל  ַעל  ַיֲעב…ר  ן  פ∆ּ

ל  ‡ ַ‰כ…ּ ָלּ ם" (וי˜ר‡ י‡, מ‚), ‡∆ יכ∆ ≈̇ ׁ…˘ ַנפ¿

˙ו…  ָטּ ƒמ ם  ּ‚ַ  , ָחנו… ל¿ ֻׁ̆ ם  ּ‚ַ ּיּו˙.  ƒ̃ נ¿ ּƒב  ‡ ≈‰ י¿

ים.  ּ ƒי ƒ̃ יּו נ¿ ¿‰ ƒָיָניו י נ¿ ƒָכל ע ‰, ו¿ ָיּ ƒ̃ ‰ נ¿ י∆ ¿‰ ּƒ̇

ַ‡ך¿  ז…ָ‰ם,  מ¿ ל…‡  ו¿ י  ƒ̃ ָנ  ‡ ≈‰ י¿ ּ‚ּופו…  ם  ּ‚ַ

ל  ם ָכּ ָליו, ַ‚ּ ַר‚¿ ָניו ָיָ„יו ו¿ ח…ı ָפּ ר¿ ƒר ל ָזּ‰≈ ƒי

ל  ּ ל≈ ƒ‰ ינּו ב¿ּ ƒ̂ ר ָמ ׁ∆̆ ‡ֲ ים. (י„)ַכּ ּƒ̇ ƒע ּ‚ּופו… ל¿

ָע‰  ָׁ̆ ב¿ּ ׁ∆̆  ,(‚ ל„,  רב‰  (וי˜ר‡  ן  ≈̃ ַ‰ָזּ

בי‡ורים
45. ול‡ י‡כל בכלים מ‡וסים, פן יעבור על "‡ל ˙˘˜ˆו ‡˙ נפ˘ו˙יכם". 
המקור לכך הוא מדברי רב ביבי בר אביי (מכות טז) האומר, שאדם השותה 
משקים בכלי מציצה [כעין קרן] של מקיזי דם, עובר באיסור ׳לא תשקצו׳. וכך 
נפסק בשולחן ערוך (יו״ד סי׳ קטז ס״ו): אסור לאכול ולשתות בכלים הצואים 
שנפשו של אדם קצה בהם, כגון כלים של בית הכסא וכלי זכוכית שמקיזים 
וכן לא יאכל בידים מזוהמות ועל גבי כלים מלוכלכים,  וכיוצא בהם.  בהם 

שכל אלו בכלל ׳אל תשקצו את נפשותיכם׳.

 ׁ̆ ַר פ≈ּ ל…‡  ׁ∆̆  ‰ּ ז∆ ּוַמ‰  ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿ י‡),  ו,  (במ„בר   " ׁ̆ פ∆ ַ‰ָנּ

ָבר  ל ָ„ּ ָכּ ƒמו… מ ¿̂ ַע ַע נ≈ ‡, ַ‰ּמו… ט≈ ָר‡ חו… ¿̃ ƒן נ ƒי ן ַ‰ַיּ ƒמ ‡ ָלּ מו… ‡∆ ¿̂ ַע

ָך  ּ י∆ ים: ל…‡ ַ„ּ ƒרּו ֲחָכמ ‰ (˙עני˙ י‡, ‡). ָ‡מ¿ ַכָמּ ‰ ו¿ ָמּ ַעל ַ‡ַח˙ ַכּ

ים  ƒָבר ּ ¿„ יָך  ָעל∆ ר  ס≈ ‡ו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆  ‡ ָלּ ∆‡ ָר‰,  ו… ּ̇ ָר‰  ָ‡ס¿ ּׁ∆̆ ַמ‰ 

 ‰ ז∆ ‡ ָבּ ≈̂ ַכּיו… ‰ ו¿ ָין ז∆ נ¿ ƒים (ירו˘למי נ„רים פ"ט ‰"‡). ַעל ע ƒר ֲ‡ח≈

ר,  ≈̇ ם יו… ַחַכּ ¿̇ ּƒ̇ ַ‡ל  ‰, ו¿ ב≈ּ י˜ ַ‰ר¿ ּ ƒ„ ַ̂ י  ƒ‰ ּ¿̇ ל…מ…‰: "ַ‡ל  ׁ¿̆ ָ‡ַמר 

י  ƒ̃ ‡ ָנ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם,  ר ָבּ ָׁ̆ ך¿ ַ‰ָיּ ר∆ ּ ם" (˜‰ל˙ ז, טז). ַ‰„∆ מ≈ ו… ּׁ̆ ּƒ̇  ‰ ָלָמּ

ים.  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ל  ׁ∆̆ ר  ≈„ ּ‚ָ ‰ּו‡  ּיּו˙  ƒ̃ ּ ַ‰נ¿ י  ּƒכ ָיָניו,  נ¿ ƒע ָכל  ב¿ּ

ים  ּ ƒי ƒֲענ ים  ׁƒ̆ ּבּו ַמל¿ ל…‡  ו¿ ים,  ƒנ ינו… ב≈ּ ים  ƒ„‚ָ ב¿ּ  ׁ̆ ַבּ ל¿ ƒי  ?„ ַ̂ י כ≈ּ

י  ƒָענ ים, ‰∆ ּ ƒי ƒ̃ ים ּונ¿ ƒ‡ים ָנ ƒנ ינו… ים ב≈ּ ƒ„‚ָ ‡ ב¿ּ ָלּ ם, ‡∆ ָׁ̆ ב¿ ּים לו… ƒַבז ַ‰מ¿

‡ו…  ם  ∆̇ כ∆ּ  ‡ ≈̂ ָמּ ּ ƒי ׁ∆̆ ָ‡סּור  ו¿  , רו… ׁ¿̆ ָע י  ƒפ ל¿ יר  ׁƒ̆ ָע ∆‰ ו¿ יו…  ָענ¿ י  ƒפ ל¿

ים  ƒנ ּ ָ̃ ֻ̇ יּו מ¿ ¿‰ ƒל…‡ י ים, ו¿ ƒרּוע ¿̃ יּו  ¿‰ ƒל…‡ י ָ‚ָ„יו, ו¿ י˙ ַעל ב¿ּ ƒנּונ מ¿ ַׁ̆

י ָ‰רּוַח. ס≈ּ י ַ‚ּ ≈„ ¿‚ ƒב כ¿ּ

בי‡ורים
דהיינו: ענבים, חרצנים, זגים וכדומה.  ב. להסתפר.  ג. להטמא בטומאת המת. 
ואחר כך חוזר  מסוימים,  נזיר שנטמא בטומאת המת חייב להביא קרבנות 
למנות את כל ימי נזירותו מחדש (במדבר ו, א-יב). התורה אומרת לגבי נזיר 
שנטמא בטומאת המת ״וכפר עליו [הכהן] מאשר חטא על הנפש״. ושואל רבי 
חוטא  שנקרא  אדם,  הרג  וכי  זה?  נזיר  חטא  נפש  באיזה  וכי  הקפר:  אלעזר 
בנפש? אלא הנזיר נקרא ״חוטא״ מפני שציער עצמו בהמנעותו מן היין [אף 
שנטמא,  בנזיר  שנאמר  מפסוק  דינו  את  לומד  הקפר  אלעזר  שרבי  פי  על 
סברתו שייכת לכאורה בכל נזיר, בין אם נטמא ובין אם לא. הגמרא בנדרים 
(י.) ובנזיר (יט.) מבארת שמשום כך הזכירה התורה את המושג ״חטא״ בנזיר 

שנטמא, כי חטאו כפול, שציער עצמו מן היין, ואף נטמא בטומאת המת]. 

אדם  ״בן  מסלובודקה: 
להשתפר  נוטה 
לא  אך  ולהתייפות, 
(-״א מענטש  להשתנות״ 
און  בעסער  ווערט 
נישט  אבער  שענער, 
אנדערש״). אולם, אומר 
של  תפקידו  אהרן,  רבי 
את  ליצור  הוא  אדם 
מתוך  העליון  האדם 
בו.  שנולד  פרא״  ה״עיר 
הסבא  שפירש  כמו 
אדם  פרא  ״ועיר  מקלם: 
אין  יב)  יא,  (איוב  יולד״ 
להודיעך  רק  פירושו 
שאדם נולד פרא, כי אם 
פרא׳  שמ׳עיר  ללמדך 

צריך ש׳יולד אדם׳.
מעתה, מסיק רבי אהרן, 
לאדם  שניתן  הכח 
״בצלם  בהיבראו 
כח  זהו  אלקים״, 
היצירה,  וכח  הבחירה 

ליצור מהעיר פרא שבו אדם מושלם. (׳פנינים משלחן גבוה׳).

 ‰ ׂ ָ̆ ָע ים  ƒ‰…ל ¡‡ ם  ל∆ ∆̂ ב¿ּ י  ּƒ60כ" יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„

˙ ָ‰ָ‡ָ„ם" (בר‡˘י˙ ט, ו), 61ַעל ַ‡ַח˙  ∆‡

יב (מ˘לי טז, „):  ƒ̇ „ כ¿ּ עו… ‰. ו¿ ַכָמּ ‰ ו¿ ָמּ ַכּ

‰ּו" (˘ב˙ נ, ב).  ֲענ≈ ַלַמּ ַעל ‰'  ָפּ ל  "62כ…ּ

ם  ׁ≈̆ ל¿ ּלּו  ≈‡‰ָ ים  ƒָבר ּ ¿„ ַבּ ָ‰ר  ז¿ ּ ƒנ‰ַ ָכל  ו¿

ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ ל…‡  ו¿ ָו‰,  ¿̂ ƒמ

ּלּו  ≈‡ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ּול¿

יָון  כ≈ּ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ מו…  כ¿ּ ים  ƒ‡ ר¿ ƒנ ים  ƒָבר ּ ¿„

ָו‰. ¿̂ ƒּבו… מ ׁ̆ ם י≈ ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ָנ˙ו… ל¿ ָוּ ַכּ ׁ∆̆

 

 ׁ̆ י≈ ים  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ּוַמֲע ָמ‰  ָחכ¿ ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ
ב,  ָח„ טו… ים: ָ‰‡∆ ƒ̃ י ֲחָל נ≈ ׁ¿̆  ‰ּ  ָבּ

י‡,  ƒ‰ ָ‰ָרָע‰  ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ָרע.  ָח„  ∆‡‰ָ ו¿

יו,  ƒפ ּוב¿ ּבו…  ƒל ב¿ּ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ּ ַבז∆ י¿ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

בי‡ורים
ה׳  של  בצורה  כי  ‡ל˜ים.  בˆלם  כי   .60 מאומה).  מבינות  ואינן  חושבות 
[בקומה ובדעת, בדיבור ובראיה, (עיין בראשית רבה ח, י-יא)], ה׳ עשה את 
לכבודו.       הנברא  בעולמו,  הוא  ברוך  הקדוש  של  כאיקונין  אני  והרי  האדם. 
גופי!        את  בנקיון  לרחוץ  הוא  הקב״ה  וכמ‰. שכבודו של  כמ‰  על ‡ח˙   .61
62. כל פעל ‰' למענ‰ו. כלומר, את הכל ברא ה׳ לכבודו, וברחיצה יש משום 

כבוד הבורא, לפי שהאדם נברא בצלם אלוקים. 

ָ‰ָי‰            יָ„יו  ƒמ ל¿ ַּ̇ ƒמ ָטר  פ¿ ƒ46נ ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

לו…  רּו  ָ‡מ¿ ם.  ָמּ ƒע ך¿  ל≈ ‰ו… 48ו¿ ך¿  ּ ַ‰ל≈ 47מ¿

 ? ך¿ ל≈ ‰ ‰ו… ָּ̇ יָכן ַ‡ ≈‰ י, 49ל¿ ּƒיָ„יו: ַרב ƒמ ל¿ ַּ̇

 : רּו לו… ָו‰. ָ‡מ¿ ¿̂ ƒמ ˙ ו… ׂ̆ ם: ַלֲע ָ‡ַמר ָל‰∆

 ı…ח ר¿ ƒם? ל ? ָ‡ַמר ָל‰∆ ָו‰ זו… ¿̂ ּƒי ַמ‰ מ ƒכ ו¿

זו…  י  ƒכ 50ו¿  : לו… רּו  ָ‡מ¿  .ıָח ר¿ י˙-ַ‰מ∆ּ ב≈ ב¿ּ

ל  ׁ∆̆ ין  ƒנ י˜ו… ƒ‡51 ם  ƒ‡ ָמ‰  ן!  ≈‰ ם:  ָל‰∆ ָ‡ַמר  י‡?!  ƒ‰ ָו‰  ¿̂ ƒמ

י      ּ≈̇ ָב ּוב¿  ˙ י‡ו… ƒט ר¿ 53ט≈ י  ּ≈̇ ָב ב¿ּ ˙ו…  ‡ו… ים  ƒ„י ƒֲעמ ַמּ ׁ∆̆ 52 ים,  ƒָלכ מ¿

ָפן,  ט¿ ו… ׁ̆ ן ו¿ ָ̃ ר¿ ן ‰ּו‡ 56מו… י‰∆ ‰ ֲעל≈ ַמָנּ ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ י  ƒ55מ ,˙ ָס‡ו… ¿̃ ר¿ ƒ̃ 54

ל  ּ ≈„ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡  ׁ∆̆ 58  ‡ ָלּ ∆‡  „ ל…‡ עו… ו¿  ,˙ נו… זו… מ¿ לו…  ין  ƒ57ַמֲעל ן  ≈‰ ו¿

מּו˙,  ¿„ ƒּוב ם  ל∆ ∆̂ (טו)ב¿ּ י  ƒ̇ ‡ ר≈ ב¿ ּƒנ ׁ∆̆ י,  ƒ59ֲ‡נ כּו˙;  ַמל¿ י  ל≈ „ו… ּ ¿‚ ם  ƒע

וב„מו˙.  בˆלם  טו. 
(א,  בראשית  בפרשת 
״בצלם  נאמר:  כז) 
אותו״.  ברא  אלקים 
דמות וצלם זה מה הוא? 
דהג״ר  בפומיה  מרגלא 
אהרן קוטלר בשם מורו 
הסבא  ורבו 

בי‡ורים
46. נפטר מ˙למי„יו. נפרד מלימודו עם תלמידיו בבית-המדרש. 47. מ‰לך. 
בדרך מבית המדרש. 48. ו‰ולך עמם. והם מלוים אותו לכבודו. 49. ל‰יכן 
‡˙‰ ‰ולך. אולי יזכו גם הם עמו במצוה. 50. וכי זו מˆו‰ ‰י‡. שאדם מצווה 
עליה לעשותה לכבוד בוראו, ולא כדבר הרשות שאדם עושה לטובת גופו?! 
52. ˘מעמי„ים ‡ו˙ו. לכבודו של המלך  51. ‡י˜ונין. פסל בדמות הפנים. 
במקומות שרבים מצויים שם, כגון בבתי... 53. טרטי‡ו˙. שליצנים משחקים 
שם לפני הנאספים. 54. ˜ר˜סי‡ו˙. שחיות טרף מאולפות מתגוששות שם 
מור˜ן   .56 בהם.  לטפל  עלי‰ם.  ˘נ˙מנ‰  מי   .55 הנאספים.  לפני  למשחק 
לכבוד  נאים  שיהיו  ומצחצחם  מבריקם  האבק,  מן  אותם  מנקה  ו˘וטפן. 
המלך. 57. מעלין לו מזונו˙. משלמים לו שכר עבור זה. 58. ˘‰ו‡ מ˙‚„ל 
והנכבדים  השרים  עם  במעלה  ונחשב  לגדולה  עולה  מלכו˙.  ‚„ולי  עם 
המופקדים על צרכי המדינה. 59. ‡ני ˘נבר‡˙י בˆלם ו„מו˙. בצורה של ה׳, 
ובדמותו - שהוא דומה לו [בשכל] שהוא מבין וחושב (לא כמו החיות שאינן 

ב˜לון  ומ˙כב„  יז. 
בשער  לקמן  חבריו. 
התשובה (שער כו) כתב 
(והוא  המחבר 
הלכות  מהרמב״ם 
שיש  ה״ד)  פ״ד  תשובה 
אותם  שהעושה  עברות 
מהם,  לשוב  חזקתו  אין 
קלים  דברים  שהם  לפי 
בני-אדם,  רוב  בעיני 
והוא  חוטא,  ונמצא 
נראה לו שאין זה חטא. 
ואחת מאלו עברות הוא 
חברו׳.  בקלון  ה׳מתכבד 
שאינו  בלבו  אומר  כי 
חברו  שאין  לפי  חטא, 
עומד אצלו, ולא הגיעה 
ביישו,  ולא  בושת  לו 
(-השוה)  אלא הוא ערך 
וחכמתו  מעשיו הטובים 
מעשי  למול  וחריפותו 
חברו וחכמתו וחריפותו, 
דבריו  השומע  ובעיני 
יהיה הוא מכובד וחברו 

בזוי. 
בחכמ˙ו  ו‰מ˙פ‡ר  יח. 
‡ין  בו,  ˘‡ין  ובמע˘יו 
כמו˙‰.  רע‰  מ„‰ 
(קיג:):  פסחים  במסכת 
הדעת  אין  ארבעה 

ָב‰  טו… י˜  ƒַיֲחז ָלם  עו… ל¿  ‰ ∆‡ ּ ≈‚‰ַ
ל…‡  ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ  , מו… ¿̂ ַע ל¿

ַעל   ׁ̆ ָיחּו ל…‡  י  ּƒכ ָר‰,  ו… ּ̇ ‰ַ ַעל  ַרח  ט¿ ƒי

ָלם  ָ‰עו… לו…  „ּו  ּיו… ׁ∆̆ ַר˜  ם,  ƒַמי ָׁ̆  „ בו… כ¿ּ

ׁ̆ לו…  ‰ י≈ ָחָכם, ּוָבז∆ ב ו¿ ‰ּו‡ ָ‡ָ„ם טו… ׁ∆̆

ל  ו… ׁ̆ כ¿ ƒמ ב¿ּ ַח  מ≈ ׂ ָ̆ ‰ּו‡  י„  ƒמ ָ̇ ו¿ י,  ּ„ַ

 „ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒם, (יז)ּומ ָ̇ יָע ƒ„ עּוט י¿ ƒמ ָריו ּוב¿ ֲחב≈

ים  ƒר ׂ ¿̆ ע∆ מ≈ ָח„  ∆‡  ‰ ז∆ ו¿ ָריו.  ֲחב≈ ן  לו… ¿̃ ּƒב

 ˙ ∆‡ ים  ƒב ַעכ¿ּ ַ‰מ¿ ים  ƒָבר ּ ¿„ ָע‰  ָבּ ַ‡ר¿ ו¿

ים  ƒב יו טו… ׂ ָ̆ ל ַמֲע ָכּ ׁ∆̆ ּוָב‰. ָ‡ָ„ם  ׁ̆ ּ¿̇ ‰ַ

 ‰ מ∆ „, ּ„ו… ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒ‰ ם ל¿ ∆‰ ָבּ ל  ּ ַ‰ל≈ ¿̇ ƒם, ּומ ≈‰

 ˙ ַ̃ ַ‡ב¿ ָכל  ב¿ּ  „…‡ מ¿ ּוב  ׁ̆ ָח יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ ל¿

ל  ∆̂ ≈‡  „ מ≈ עו… ו¿ ים,  ƒמ ׂ ָ̆ ב¿ּ י  ׁ≈̆ ָר‡ ו¿ ל  כ≈ רו…

יַח, ַע„  ƒר יַח ּוַמס¿ ּ ƒ„ ¿̃ ‡ ַמ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ׁ̆ ַע„  ≈‡‰ָ

ירּו˙  ƒר מ¿ ֲחַמ˙  מ≈ כ…ל  ¡‡ ל∆  ‰ ו∆ ָׁ̆ ל…‡  ׁ∆̆

ר  ≈‡ ָפּ ¿̇ ּƒך¿ ָ‰ָ‡ָ„ם ַ‰מ ׁ̆ - ָכּ ַפ˙ ָ‰‡≈ ר≈ ׂ ¿̆

ַמֲ‰ָללו…  יַח ב¿ּ ƒר יַח ּוַמס¿ ּ ƒ„ ¿̃ ים, ַמ ׂ ƒ̆ ַמֲע ב¿ּ

ים.  ƒב יו ַ‰ּטו… ׂ ָ̆ ַמֲע

יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ָמ˙ו… ּוב¿ ָחכ¿ ר ב¿ּ ≈‡ ָפּ ¿̇ ּƒמ‰ַ (יח)ו¿

ין  ≈‡ ו¿  ‰ּ ָ̇ מו… כ¿ּ ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ ין  ≈‡  , ּבו… ין  ≈‡ ׁ∆̆  

יָניו,  ע≈ ב¿ּ ים  ƒ̇ חּו ּופ¿ ים  ּƒַטנ ¿̃ ם  ֻכָלּ (טז)ו¿

ל  „ו… ּ‚ָ ‰ּו‡  ׁ∆̆ מו…  ¿̂ ַע ַח  ב≈ּ ַׁ̆ ּומ¿ ל  ַ‰ל≈ּ ּומ¿

ַעל   ‰ ∆„ יו… ל…‡  ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ָמ‰,  ָחכ¿ ב¿ּ

 ‰ ∆‡ ר¿ ƒנ ָלם  עו… ּול¿  , ֲ‡ָו˙ו… ּ‚ַ ר…ב  מ≈  ˙ מ∆ ¡‡‰ָ

ָבָריו  ּו„¿ ˙ו…  ָ̂ ַוֲע ָמ˙ו…  ָחכ¿ יָניו  ע≈ ב¿ּ

 ‰ ׂ ≈̆ ֲע ַמּ ƒמ ים  ƒח ָבּ ֻׁ̆ מ¿ ם  ≈‰ ׁ∆̆ יו  ׂ ָ̆ ּוַמֲע

ר     ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ ָריו,  ֲחב≈  ˙ ַ̂ ֲע ַמ˙  ָחכ¿ ו¿

י           ּƒכ יו,  ׂ ָ̆ ַמֲע ּוב¿ ָמ˙ו…  ָחכ¿ ב¿ּ י„  ƒמ ָּ̇

ַעל   „ ָכבו… ו¿ ַבח  ׁ∆̆ ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿  ı ָחפ≈ ‰ּו‡ 

ָ‡ַמר   ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ים.  ƒר ָׁ̆ ַ‰י¿ ָבָריו  ּ ¿„

יָך"  ƒפ ל…‡  ו¿ ָזר  ָך  ל¿ ּ ַ‰ל∆ "63י¿ ל…מ…‰:  ׁ¿̆

(מ˘לי כז, ב).

˜טנים  וכולם  טז. 
ופחו˙ים בעיניו, ומ‰לל 
כתב  עˆמו.  ומ˘בח 
(פרק  ישרים  המסילת 
שקבע  אחרי  ״אך  יא): 
היותו  בלבו  האדם 
לתהילה,  וראוי  חשוב 
התולדה  תהיה  לא 
המחשבה  מן  היוצאת 
הזאת אחת בלבד, אלא 
ומשונות  רבות  תולדות 
ממנה...וימצא  תצאנה 
שיחשוב,  אחר  גאה 
ראוי  שהוא  שלפי 
ורב-המעלות,  לתהילה 
מרגיז  שיהיה  צריך 
ומבהיל  (מפחיד  הארץ 
ושהכל  הבריות)  את 
(יזדעזעו  מפניו  ירעשו 

מרוב פחד), כי לא יאות שיהרסו (לא יסכים שיעיזו לגשת) בני-האדם לדבר 
 – כרצונו)  (בחזקה, שלא  אליו  לעלות  יעפילו  ואם  דבר,  ממנו  ולבקש  עמו 
יבהלם בקולו וברוח שפתיו יהומם, בענות להם עזות, ופניו זועפות בכל עת 

ובכל שעה...״ 
אל  יוציאוה  לא  בלבם,  קבורה  גאותם  שתשאר  אחרים,  גאים  ״וימצאו 
הדברים  יודעי  גדולים,  חכמים  הם  שכבר  בלבבם,  יחשבו  אבל  המעשה, 
לאמיתם ושלא רבים יחכמו כמוהם, על כן לא ישיתו לב אל דברי זולתם, 
בחשבם, כי מה שקשה עליהם לא יהיה נקל לאחרים, ומה ששכלם מראה 
להם כל כך ברור הוא וכל כך פשוט הוא, עד שלא יחושו לדברי החולקים 

עליהם אם ראשונים ואם אחרונים, וספק אין אצלם על סברתם״.   

בי‡ורים
עצמך.          את  תהלל   ולא  שישבחוך  לאחרים  הנח  פיך.  ול‡  זר  י‰ללך   .63

ים,  ƒב ים טו… ׂ ƒ̆ ָר‰ ּוַמֲע ו… ּ̇ ָי„ו…  ׁ̆ ב¿ּ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ּƒָו‰, ַ‡ף-ַעל-פ‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ

 ˙ ָענו… ט¿ י‡  ƒב 66ּומ≈ לו…  ב  ר≈ ‡ו… ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  ּƒכ ם,  נ…ּ ƒ‰י ּ ≈‚  ׁ̆ ר≈ יו… ‰ּו‡ 

„ו…  ָטר¿ ָמ˙ו… ל¿ ‰ ָחכ¿ י∆ ¿‰ ƒ̇ ֲ‡ָו‰, ו¿ י ַ‚ּ י„≈ ƒי‡ ָ‰ָ‡ָ„ם ל ƒב‰ָ ˙ ל¿ ָ‡יו… ּור¿

 ‰ ז∆ ם, ו¿ ם יו… ר ָ‰ָרע יו… ∆̂ ַח י≈ ּ ≈̂ ַנ ּ ל¿ ƒל מ ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒן ַ‡ל י ָלם. ָלכ≈ ן ָ‰עו… ƒמ

ים  ƒ„י ƒֲחס‰ַ ן  ƒָח„ מ ∆‡ ב¿ּ ינּו  ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָל‰.  „ו… ּ ¿‚ ָחָמ‰  ל¿ ƒָר‡ מ ¿̃ ƒנ

ל.  „ו… ּ‚ָ ָלל  ָׁ̆ לּו  ל¿ ָׁ̆ ו¿ ָחָמ‰  ל¿ ּƒמ‰ַ ן  ƒמ ים  ƒ‡ ַ‰ָבּ ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַבּ ַ‚ע  ָפּ ׁ∆̆

ים  ƒ„י ƒ̇ ם ֲע ּ∆̇ ן ַ‡ ƒַוֲעַ„י ,‰ ַטָנּ ¿̃ ָחָמ‰  ל¿ ּƒמ ƒם מ ּ∆̇ ב¿ ַׁ̆ ם:  ָ‡ַמר ָל‰∆

ן:  ָחָמ‰? ָ‡ַמר ָל‰∆ ל¿ ּƒי‡ ַ‰מ ƒ‰ ‰ַמ : רּו לו… ָל‰. ָ‡מ¿ „ו… ּ ָחָמ‰ ‚¿ ל¿ ƒמ ל¿

ַעם  ˙ו… ַפּ ח ‡ו… ּ ַ̂ ַנ ּ¿̇ ׁ∆̆ ָך,  ׁ̆ ל¿ ּ י≈ ׁ∆̆ ב  י≈ ל ‡ו… י ָכּ ּƒיו! כ ָ̇ ילו… ח≈ ר ו¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

ינו…  ר ‡≈ ∆̂ ּ ָך; ֲ‡ָבל ַ‰י≈ ¿̇ יַח ‡ו… ּƒ67ָ‡ז ַינ ,§ ל̆… ָׁ̆ ם ‡ו…  ƒי ַּ̇ ׁ¿̆ ַ‡ַח˙ ‡ו… 

מו…  כ¿ּ ים,  ƒָעמ פ¿ּ  ‰‡ָ מ≈ ָנˆּוַח   ‰ י∆ ¿‰ ƒי ם  ƒ‡ 68ַ‡ף  ָך  מ¿ּ ƒמ  ˜ ס≈ ּפו…

ָך  ¿̇ מו… ם  יו… ַע„  ָך  מ¿ ¿̂ ַע ב¿ּ ן  ֲ‡מ≈ ַּ̇ ַ‡ל  69ו¿ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆

בי‡ורים
66. ומבי‡ טענו˙ ור‡יו˙ וכו' ו˙‰י‰ חכמ˙ו לטר„ו מן ‰עולם. כלומר, היצר 
ובמעשיו  שלמד  בתורה  להתגאות  לו  שיש  וראיות  טענות  לאדם  מביא 
(-החכמה) שלמד  ויתגאה בזה, אזי דוקא התורה  הטובים, ואם ישמע ליצר 
יש  [אמנם  מחמת שהתגאה מזה עצמו.  מן העולם  לסיבה לטרדו  לו  תהיה 
גורסים: ומביא טענות וראיות להביא האדם לידי גאוה כדי לטרדו מן העולם]. 
ויתייאש מללחום עוד נגדך, מפני שהוא נוכח לדעת כי  יניח ‡ו˙ך.  67. ‡ז 
כחך חזק מכחו. 68. ‡ף ‡ם י‰י‰ נˆוח מ‡‰ פעמים. ממשיך להלחם נגדך עד 
אשר יכחיד אותך משני העולמות. ואילו אתה גם אם נצחתו  מאה פעמים, 
69. ו‡ל  לא יאמר נואש, אלא ימשיך לארוב לך כל ימיך עד שינצח אותך. 
˙‡מן בעˆמך. אל תבטח בתורתך ובחכמתך שיעמדו לך נגד יצרך הרע, אלא 
עד יומך האחרון עשה תחבולות להינצל ממנו, שכן אמרו (ברכות כט.) יוחנן 

כהן גדול שימש בכהונה גדולה שמונים שנה, ולבסוף נעשה צדוקי. 

ם  ƒ‡ ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿  ‡ ַוֲ‰לו…  .‰ּ ָ̇ ָמ ¿‚ ּ„ֻ

ֲחַמ˙  מ≈ ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡ ים  ƒ„ ַכב¿ּ מ¿

י  ּ≈̇ ׁ¿̆ ַע  ≈„ יו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ ים  ƒר ב¿ ּסו… ׁ∆̆

ַ‡ַח˙,  ַר˜  ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ו¿  ,˙ ו… ּ̇ כ¿ ַמס∆ּ

ָח˙  ∆‡  ‡ ָלּ ∆‡ ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ן  ָל‰∆ י…‡ַמר 

ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ  - ‰"ח)  פ"י  (ירו˘למי ˘ביעי˙ 

ָלם  ָ‰עו…  ˙ ∆‡  ‰ ע∆ ַיט¿ ל…‡  ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ָכל- ו¿

. ינו… ּבו… ≈‡ ׁ∆̆ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ‰ ָ̃ ֲחָז י˜ּו‰ּו ַבּ ƒֲחז ַיּ ׁ∆̆

 

ל  ָכּ יּו  ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ים  ƒב ֻחָיּ מ¿ נּו  ֲ‡ַנח¿ ׁ∆̆ ַ„ע,  ו¿
 ‡ ר≈ ם ַ‰ּבו… ׁ≈̆ ים ל¿ ƒ„ֻיָח ינּו מ¿ ׂ ≈̆  ַמֲע
 ‰ י∆ ¿‰ ƒי ים  ƒ‰…ל ¡‡ ˙„ַ ֲעבו…  ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע ָכל  ו¿ ר,  ∆̇ ּוַבס≈ּ לּוי  ּ‚ָ ַבּ  ,‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי

 ˙ ּוו… ַ̃ ל¿ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  ˆו… ר¿ י  ּƒ̇ ל¿ ּƒ64ב ַב„,  ל¿ ּƒב נו…  ˆו… ר¿ ל  ∆‡ יַע  ּ ƒ‚‰ַ ל¿

ל  ם ָ‰‡≈ ׁ≈̆ ל ל¿ ‰ ַ‰כ…ּ ׂ ∆̆ „, ַ‡ך¿ ַיֲע בו… ל ָכּ ב≈ּ ַ̃ ‰ּו ּול¿ ׂ ≈̆ ַבח ַעל ַמֲע ׁ∆̆

ב,  ר ל≈ ≈̃ י ‰' ח… ƒּוב: "ֲ‡נ˙ ָ‡ַמר ַ‰ָכּ ׁ∆̆ מו…  ב, כ¿ּ ל ַ‰ל≈ּ יף ‡∆ ƒ̃ ׁ¿̆ ַ‰ַמּ

ינּו"  ל…‰≈ ר̇… ַל‰' ‡¡ ָּ̇ ס¿ ּƒר: "‰ַ65נ מ≈ ‡ו… ˙" (ירמי‰ יז, י), ו¿ ָליו… ן כ¿ּ ח≈ ב…ּ

ל  ≈̂ ָנּ ƒ‰ יזּו˙ ל¿ ƒר ז¿ ƒָמ‰ ּוב ָחכ¿ ר ב¿ּ ָזּ‰≈ ƒם ל…‡ י ƒ‡ ן („ברים כט, כח). ָלכ≈

בריות,  [של  סובלתן 
פירש,  ורש״י  רשב״ם. 
עצמם  הם  שאפילו 
זמן  לאחר  מתחרטים 
ונבזים הם בפני  עצמן] 
״דל  הוא  מהם  ואחד 
מנוגד  חטאו  כי  גאה״. 
כי          האנושי,  לטבע 
לעשיר           אמנם  אם 
אך  גאוה,  של  נסיון  יש 
במה   – הוא  דל  אם 
ללא  הגאוה  יתגאה?  
המאוסה  היא  סיבה 
אלוקים  בעיני  ביותר 
יחזקאל,  (אור  ואדם 

מדות).

בי‡ורים
64. בל˙י רˆון בני-‡„ם. בלי שיהיה רצונו ומטרתו להתכבד בעיני בני-אדם, 
עושה  שאדם  מעשים  ‡לו˜ינו.  ל‰'  ‰נס˙רו˙   .65 מעשיו.  על  שישבחוהו 
בהסתר מעיני בני-אדם, הם גלויים וידועים לה׳ אלוקינו, ומסורים בידו לתת 

לאדם כפי מעשיו. 

המחזיק    וכל  המדות, 
ה׳.   תועבת  נקרא  בה 
אין  ענוה).  הקמח,  (כד 
ממנה,  קשה  מדה  לך 
שבתורה  עבירות  ורוב 
עוד  ולא  בה,  כלולין 
הבורא  שמשכחת  אלא 
אדם,  של  מלבו  יתברך 
לבבך  ״ורם  שנאמר: 
אלקיך״.  ה׳  את  ושכחת 
א,                  אבות  יונה  (רבינו 

יג).
הגרועה  היא  הגאוה 
היא  והענוה  שבמדות, 
שבמדות.  עליונה  מדה 
(מהרש״א סנהדרין פח).

לכל  שורש  היא  הגאוה 
(ר״ח  הרעות.  המדות 

ענוה ב׳; נפש החיים).
שורש  היא  הגאוה 
להרבה עבירות, אם בין 
בין  ואם  למקום  אדם 
(שערי  לחבירו  אדם 

קדושה).  

ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡  „ ַלמ≈ּ מ¿ ‰ּו‡  ו¿ ר,  ∆̃ ּׁ∆̆ ‰ַ

ן  ָלכ≈ ו¿  ,˙ ָ‡יו… ר¿ לו…  י‡  ƒב ּומ≈  ˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ל¿

. ּ„ו… ¿‚ נ∆ ם כ¿ּ ַחכ≈ּ ¿̇ ƒ‰ ‰ ל¿ ָּ̇ יך¿ ַ‡ ƒר ָ̂

 

ר ‰ּו‡  ∆̂ ּ ל ַ‰י≈ ׁ∆̆ יו  ָ̇ ּבּולו… ח¿ ַּ̇  ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇
י‰ו…  ּƒב ּוַמ‚¿ ּבו…  ƒל  ‰ ׁ∆̆ ¿̃ 73ַמ

 ˙ ּ„ו… ƒמ ָ‡ר  ׁ¿̆ ּו ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ לו…  י˜  ּƒ̇ ּוַממ¿

‡י  ַוַ„ּ ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ַע  ≈„ יו… י  ּƒכ ַ‡ף  ו¿  ;˙ ָרעו…

י  ּלּו ָ‰כ≈ ƒפ‡ֲ , ַ‚ֲ‡ָו˙ו… ן ב¿ּ ָעוו… ע ו¿ ַׁ̆ ׁ̆ פ∆ּ ּ י≈ ׁ∆̆

ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  ּƒכ  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒּומ י„  ƒז מ≈ ב¿ּ  „ ב≈ עו…

74ַע„   ,„ בו… ַ‰ָכּ ַ‡ַחר  ּבו…  ƒל  ˙ ∆‡ יר  ƒע ַמב¿

ָר‰. ֲ‡ָבל ָ‰ָ‡ָ„ם  ׁ̆ ַעל ָ‰ֲעב≈ ל…‡ ָיחּו ׁ∆̆

ל…‡  ‰ ו¿ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒל…‡ י יו, ו¿ ׂ ָ̆ ַמֲע ‰ּו‡ ַזך¿ ב¿ּ ׁ∆̆

ָר‰  ֲעב≈  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ַע  ≈„ ּיו… ׁ∆̆ כ¿ּ מו…  ¿̂ ַע ל  ַ‰ל≈ּ י¿

ַיֲער…ך¿  ו¿ ָ‰ָרע  ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈  ‡ ָיבו… ָ‡ז  ָ„ָבר,  ב¿ּ

„ו…  ָלכ¿ ל¿ ילו…  ּƒפ‰ַ ל¿ ָחָמ‰  ל¿ ƒמ  „ עו…

ָו‰  ¿̂ ƒמ לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ָברו… ס¿ לו…  יר  ּƒב ּוַמס¿ ר  ּ≈̇ ∆‰  ‰ ר∆ יו… ו¿  , ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒר ב¿ּ

ר:  ∆̂ ּ ַ‰י≈ לו…  י…‡ַמר  ָכך¿  ו¿ ר.  ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ּƒמ ּׁ∆̆ ַמ‰  ַעל  ָכר  ׂ ָ̆ ו¿

בי‡ורים
73. מ˜˘‰ לבו. של אדם לסרב לקבל תוכחה ולהכניע עצמו. 74. ע„ ˘ל‡ 

יחו˘ על ‰עבר‰. שאינו חושש לעבור עליה.

ָך  ל¿ ר…ב  ¡‡ י∆ יָך  ָימ∆ ל  ָכּ י  ּƒכ ב, מ„),  (‡בו˙ 

ם  ƒ‡ 70ו¿ ּנּו,  מ∆ּ ƒמ יָך  ינ∆ ע≈ ים  ƒֲעל ַּ̇ ‡ּוַלי 

ף  (יט)סו…  -  ˙ ּלו… ּ ַ̃ ַבּ ׁ∆̆  ‰ ּלָ ַ̃ ב¿ּ ֲחָך  ּ ≈̂ ַנ י¿

˙. ּוַבֲעבּור  ֲחמּורו… ַבּ ׁ∆̆ ָחמּור  ֲחָך ב¿ּ ּ ≈̂ ַנ י¿

 ˙ ּ„ו… ƒמ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ל¿  ׁ̆ ר∆ ׁ…˘ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ׁ∆̆ (כ)

ף  ּ≈̇ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ71מ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ַ‚ם  ו¿  ,˙ חּו˙ו… פ¿ּ

ַין  נ¿ ƒע ָכל  ו¿ ָ‰ָ‡ָ„ם,  ב  ל≈ ב¿ּ ב  ָער≈ ¿̇ ƒּומ

 ˙ ַ‡מ≈ּ ˙ ּול¿ מ∆ יב ָ‰‡¡ ƒז ַ‰כ¿ ר ‰ּו‡ 72ל¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

יט. סוף ינˆחך בחמור‰ 
במסכת  ˘בחמורו˙. 
״כך  נאמר:  (קה:)  שבת 
הרע,  יצר  של  אומנותו 
היום אומר לו ״עשה כך״ 
״עשה  לו  אומר  ולמחר 
לו  שאומר  עד  כך״, 
זרה״,  עבודה  ״עבוד 
כלומר,  ועובד״.  והולך 
אל  יבוא  אם  שהרי 
מיד  לפתותו  האדם 
לא   – חמורה  לעבירה 
אומנותו  לכן  לו,  ישמע 

היא להסיתו לעבור עבירה קלה, ומתוך כך מגיע בהדרגה לעבירות החמורות 
ביותר.  

(נב.) מביאה הגמרא משל על היצר הרע: אמר רב אסי: יצר  במסכת סוכה 
דומה  ולבסוף  רש״י)  עכביש.  (לקורי  בוכיא  של  לחוט  דומה  בתחילה  הרע 
לעגלה).  הפרה  את  קושרים  שבהם  העבים  (כחבלים  העגלה  כעבותות 
שנאמר (ישעיה ה, יח): ״הוי מושכי העון בחבלי השוא וכעבות העגלה חטאה״. 
(מה שבתחילה היה חבלי שוא, דהיינו חוטים של כלום, דקים כקורי העכביש, 

נהפך לבסוך לחבלים העבים של העגלה!). 
״הוי מושכי העון בחבלי השוא״ – הוי לאלו המושכים ומביאים את העוון על 
עצמם בזמן שיצרם עדיין חלש מאד ודומה לחוטים של כלום, כי בשלב הבא, 
כשכבר יהיו שקועים בחטא וירצו לחדול ממנו, יגלו שהם קשורים בו עם יצר 

כה חזק, כמו חבל של עגלה שהוא עבה מאד וכמעט לא שייך לנתקו. 
שבכל  הקשה  היא  הגאוה  מדת  פחו˙ו˙.  מ„ו˙  ל‰רב‰  ˘ור˘  ˘‰‚‡ו‰  כ. 

בי‡ורים
70. ו‡ם ינˆחך ב˜ל‰ ˘ב˜לו˙. אם תתן ליצר לנצח אותך אף בדבר הקטן 
החמרות  בעבירות  גם  ינצחך  שהוא  סוף  ותנצחו,  עמו  תלחם  ולא  ביותר, 
הגאוה.                   בחטא  להכשילו  ‰‡„ם.  בלב  ומ˙ערב  מ˘˙˙ף   .71 ביותר. 

72. ל‰כזיב ‰‡מ˙. להראות שהאמת הוא כזב ושקר.

כב. ˘י˘ כמ‰ בני-‡„ם 
לבריו˙  ‰נ‡‰בים 
ו‰˜ב"‰ ˘ונ‡ם כ˘‡ינם 
‰מˆוו˙.   ˙‡ מ˜יימים 
מכמה  להקשות  יש 
רחוב,  אנשי  וכמה 
מידות  בעלי  שנראים 
ועמל  יגיעה  בלי  טובות 

ובלי ספרי יראה? 
כבר עמד על זה הגר״א 
והובא  ט,  יא,  (במשלי 
אות  פ״ד  שלמה׳  ב׳אבן 
המינים  ״רוב  וכתב:  יג) 
אדם  בין  והחוטאים 
הנראה  לפי  הם  למקום 
אחת  וזו  בטבע,  טובים 
היצר  מתחבולות 
לפרוש רשת לפני תועי 
אחריהם״,  להמשך  רוח 
׳חפץ  בספר  ועיין  עכ״ד. 
(סוף  התורה  על  חיים׳ 
בהעלותך, בהערה שם): לפעמים מזרז היצר הרע לרשעים גמורים מחללי 
וילמדו  אחריהם  העם  שימשכו  כדי  לבריות,  טובות  לעשות  שבתות 

מדרכיהם... 
 ויש שהעירו שהגר״א לא כתב שהם באמת טובים בין אדם לחברו, רק ״לפי 
תתנגש  אשר  מסוימת  לנקודה  יגיעו  כאשר  שבאמת  חוץ),  (כלפי  הנראה״ 
מידותיהם  וזוהמת  קלונם  כל  יתגלה  שם   - ותאוותם  חפצם  עם  ותתנגד 

הרעות.

 ˙ ˆו… ר¿ ּƒּוב: "76ב˙ ָ‡ַמר ַ‰ָכּ ׁ∆̆ מו…  ‰ּו‡ כ¿ּ

 " ו… ּ̇ ƒ‡ ם ƒל ׁ¿̆ ָביו ַי י¿ ם ‡ו… ּ‚ַ ׁ̆ י ƒ‡ י כ≈ ר¿ ּ„ַ '‰

ם  ƒ‡ ָין:  נ¿ ƒע‰ָ  ׁ̆ רּו פ≈ּ ָכך¿  ו¿ ז).  טז,  (מ˘לי 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ י  נ≈ פ¿ ƒל ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ƒי ל…‡  ָ‰ָ‡ָ„ם 

ם  י‰∆ ינ≈ ע≈ ב¿ּ ן  ח≈  ‡…̂ מ¿ ƒל ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ו¿

ים,  ƒב ַ‰ּטו… יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ˙ו…  ו… ׂ̆ ֲע ַבּ

‰ּו  ז∆  , ˙ו… ‡ו… ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿

-‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ׁ∆̆ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ָ‡ָי‰  ר¿

 ˙ ּבו… ƒל ָזַרע לו… ַ‡ֲ‰ָב‰ ב¿ּ ו¿  , ˙ו… ב ‡ו… ≈‰ ‡ו…

ַעל  ב  טו… ם  ׁ≈̆ לו…  ם  ׂ ָ̆ ו¿ י-ָ‡ָ„ם,  נ≈ ב¿ּ

 ‰ ּמָ ּכַ  ׁ̆ ּ י≈ ∆ ׁ̆ (כב) ‰ּו‡   ˙ מ∆ ¡‡ ו∆ ָנם.  ו… ׁ̆ ל¿

 ˙ ּיו… ƒר ַלּב¿ ים  ƒב‰ָ ¡‡ ַ‰ּנ∆ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ּב¿

ים  ƒמ ּ י¿ ַ̃ מ¿ יָנם  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ ָ‡ם  נ¿ ו… ׂ̆  ‰" ָבּ ָ̃ ‰ַ ו¿

בי‡ורים
76. ברˆו˙ ‰' „רכי ‡י˘. כשרצויים לפני ה׳ אורחות חיי האדם, גם אויביו 

יתהפכו לאוהביו וישלימו אתו.

ָמ‰  ָחכ¿ ַמֲעַל˙  ל¿  ָּ̇ ע¿ ּ‚ַ ƒ‰ ָבר  כ¿ּ

 ˙ ו… ּ̂ ַר ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָך  ל¿ ָר‡ּוי  ו¿ י„ּו˙,  ƒַוֲחס

ָלם,  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ן ב¿ּ ̂…‡ ח≈ מ¿ ƒל ל ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ ּול¿

ָך  ¿̇ ָמ ם ָחכ¿ ˙ ָל‰∆ ַ‚ּלו… ם ל¿ יף ָל‰∆ ƒֲחנ‰ַ ּול¿

ָך  ל¿ י‡  ƒָיב ו¿ ‡ֲ‰בּוָך,  י…ּ ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ ָך  ¿̇ ָ̃ ¿„ ƒ̂ ו¿

רּוַח  ׁ∆̆ ל  ָכּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… י  ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ƒמ ָ‡ָי‰  ר¿

ם  ˜ו… ּנּו, 75רּוַח ַ‰ָמּ ימ∆ ָח‰ ‰≈ ˙ נו… ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

 ‰ ז∆ ָכל  ו¿ מ"י).  פ"‚  (‡בו˙  ּנּו  ימ∆ ≈‰ ָח‰  נו…

י‡  ƒ‰ ‡ָבָר ּ‰ ַ‰ס¿ּ ָ̇ י ‡ו… ּƒר, כ ∆̃ ׁ∆̆  ˙ ָ‡יו… ר¿

 ‰ּ ָין ַ‰ז∆ נ¿ ƒָו‰. (כ‡)ֲ‡ָבל ָ‰ע‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒָעָנף מ

כ‡. ‡בל ‰ענין ‰ז‰ ‰ו‡ 
כבר  דבריו  תוכן  וכו'. 
הלבבות  בחובת  מובא 
המעשה,  יחוד  (שער 
פרק ה) וז״ל: כאשר יבוא 
זה,  בפיתוי  היצר  אליך 
לי  תועיל  מה  לו:  ענה 
חן  למצוא  השתדלותי 
כמוני,  חלש  יצור  בעיני 
לא  ביכלתו  אין  אשר 
להזיק  ולא  לי  להועיל 
היה  אילו  ואף  לי... 
מחוייב  שאני  כדבריך, 
אוכל  לא  אז  גם  בכך, 
איך  כי  זאת,  לעשות 
כל  אצל  לפעול  אוכל 

בני דורי שיהיו מרוצים ממני, בעוד שאינני יכול לפעול זאת אפילו אצל בני 
ביתי, וכל שכן אצל בני אדם אחרים.

ודברי רבותינו ז״ל שהבאת מהם ראיה, אינם מחייבים את האדם להשתדל 
למשוך אליו את שביעת רצונם של כל הברואים, אלא הכונה של דבריהם 
היא מה שאמר חכם אחד בצוואתו לבנו: ״בני, לפעול אצל כל הברואים שיהיו 
מרוצים ממך, זה אינו ביכלתך, אך מה שכן ביכלתך הוא, להשתדל שהבורא 
יהיה מרוצה ממך. וכאשר תפעל זאת אצלו, הוא יעשה אותך רצוי לבריות, 
כמו שכתוב (משלי טז, ז): ״ברצות ה׳ דרכי איש גם אויביו ישלים אתו״. – וזוהי 
ז״ל: מי שכל הבריות, מקטן ועד גדול, מהללים ומשבחים  גם כוונת רבותינו 
אותו ומרוצים ממעשיו, סימן הוא שהאל יתברך נתן בלבות בני אדם אהבה 
אליו, ושם לו שם טוב על לשונם. ודבר זה הרי אין הבורא עושה אותו לשונאיו, 

והוא איפוא סימן ברור וגדול שהבורא מרוצה ממנו. זוהי כוונת רבותינו ז״ל.     

בי‡ורים
בידוע שהוא  למטה  מי שהוא אהוב  כל  ‰ימנו. שכן  נוח‰  רוח ‰מ˜ום   .75

אהוב גם למעלה (רש״י). 

˙וכח˙ך  „ברי  כ‚. 
י˙˜בלו בפני ‰עולם. יש 
יתקבלו  כיצד  לעיין, 
מכירים  אין  אם  דבריו 
אותו ואין יודעים ערכו?

 :(: (ו  ברכות  במסכת 
אמר רבי חלבו אמר רב 
בו  שיש  אדם  כל  הונא: 
דבריו  שמים,  יראת 
[לאחרים],  נשמעין 
יג)  יב  (קהלת  שנאמר 
נשמע,  הכל  דבר  ׳סוף 
וגו׳,  ירא  האלהים  את 
כך:  ויש לדרוש המקרא 
אדם שהוא ירא אלוקים 
באזני  נשמעים  דבריו   -

הכל.
(הובא  לעיתים׳  ה׳בינה 
בשיטה מקובצת החדש, 
אות קפח) פירש, שאף על פי שיראת שמים מביאה את האדם לעשות מעשיו 
בהצנע ולא להרבות בדברים, עם כל זה דבריו ועניניו מעצמם יהיו נשמעים.
והטעם שדבריו נשמעים, כתב ב׳עיון יעקב׳ שאדם שיש בו יראת השם שורה 
וב׳שפתי  גם בעיני הבריות.  חן  ימצא  ובכך  (מט:),  חן, כמבואר בסוכה  עליו 
חכמים׳ ביאר על פי דברי המשנה באבות (ב, ד) ׳בטל רצונך מפני רצונו כדי 
שיבטל רצון אחרים מפני רצונך׳, ואדם שהוא ירא שמים מבטל את רצונו 
ולפיכך מבטל הקדוש ברוך הוא את רצון אחרים מפני  מפני רצון הבורא, 

ַב„,  רּוך¿ ‰ּו‡ ל¿ ‡ ָבּ ר≈ ם ַ‰ּבו… ׁ≈̆ ב ל¿ ַ‰ּטו…

י  נ≈ פ¿ ּƒב לּו  ב¿ּ ַ̃ ¿̇ ƒי ָך  ּ¿̇ ַכח¿ ו… ּ̇ י  ר≈ ב¿ ּ ƒ„(‚כ)

י  ּƒכ  , ך¿ ָכּ ב  ֲח˘…ׁ ַּ̇ ל…‡  ם  ƒ‡ ם  ּ‚ַ ָלם  ָ‰עו…

לּוָי‰  ּ¿̇ ָכָח‰  ו… ּ̇ ‰ַ ַל˙  ָבּ ַ̃ ין  ≈‡

יָך. ∆̇ בו… ׁ¿̆ ַמח¿ ב¿ּ

 

ָך  ¿̇ י ƒס ‰, י¿ ל ז∆ ָכּ ƒמ ˜ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ּƒ̇ ׁ∆̆ י  ַ‡ֲחר≈ ו¿
ן  כ≈ ָּ̇ ƒָך: ל…‡ י י…‡ַמר ל¿ ר ו¿ ∆̂ ּ  ַ‰י≈

79ַע„  ָמ‰  ל≈ ׁ¿̆ ָך  ¿̇ „ָ ֲעבו…  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ׁ∆̆

ן  ‚ו… כ¿ּ י,  ר≈ ַ‚מ¿ ל¿ ן  ∆‰ מ≈  ˜ ַרח≈ ¿̇ ּƒ̇ ׁ∆̆

ים                     ƒב ַ‰ּטו… יָך  ׂ ∆̆ ַמֲע  ‰ ַכס∆ּ ּ¿̇ ׁ∆̆

ָבר  כ¿ּ ָ‰ָי‰  ּׁ∆̆  ‰ ַמּ ƒמ ּפּוך¿  ƒ‰  ˙ רו… ‰ו… 80ּול¿

בי‡ורים
79. ע„ ˘˙˙רח˜ מ‰ן. כלומר, אלא אם תסתיר מבני אדם את כל מעשיך 
לגמרי.                  ה׳  מעבודת  מתרחק  שהנך  יראה  חוץ  שכלפי  באופן  הטובים, 
80. ול‰ורו˙. יש גורסים ״ולהראות״, כלומר, הראה את ההפך של מה שיש 

בלבך.

 ‡ ָלּ ∆‡ ב  ≈‰ ‡ו… -‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ין  ≈‡ י  ּƒכ  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ  ˙ ∆‡

ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ָך  ¿̇ י ƒס י¿ ך¿  ַ‡ַחר-ָכּ  .‰ּ ָ̇ ‡ו… ים  ƒמ ּ י¿ ַ̃ ּומ¿ ָר‰  ו… ּ̇ י  ≈„ מ¿ לו…

י‡  ƒב ּומ≈ ָ‰ָעם,  י  נ≈ פ¿ ƒל ים  ƒב ַ‰ּטו… יָך  ׂ ∆̆ ּוַמֲע ָך  ¿̇ י„ּו ƒֲחס  ˙ ַ‚ּלו… ל¿

ן  ƒמ ך¿  ָׁ̆ מ¿ ƒנ  ‰ ז∆ ַ‚ם  ו¿ ָך?  מו… ָכּ ם  ≈‰ ם  ּ‚ַ ּו  ׂ̆ ַיֲע ‡ּוַלי  ָ‡ָי‰:  ר¿

חּו  ב¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ּ ƒנ ׁ∆̆ ים  ƒל „ו… ּ ¿‚  ‰ ָמּ 77ַכּ ינּו  ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ‰ּו˙.  ב¿ ּ‚ַ‰ַ

ם  י‰∆ ר≈ ַחב¿ ו¿ ם  י‰∆ י„≈ ƒמ ל¿ ַּ̇ י  נ≈ פ¿ ƒל  ‡ ָלּ ∆‡ ּו  ׂ̆ ָע ל…‡   - (סוכ‰ כח, ‡) 

ָו‰  ¿̂ ƒמ ‰ ‡י ז∆ ם, ַוַ„ּ י‰∆ ׂ ≈̆ ַמֲע י˜ּו ב¿ּ ƒַיֲחז ם ו¿ י‰∆ כּו ַ‡ֲחר≈ ׁ¿̆ ָמּ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ

ל…‡  ּלּו  ≈‡ י  נ≈ פ¿ ּƒב ּלּו  ƒַוֲ‡פ ים,  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ם  78ָל‰∆ ב  ַחב≈ּ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ

 ,"‰ ׂ ∆̆ י עו… ƒנ‡ֲ ‰ ַע" ‡ו… "ז∆ ≈„ י יו… ƒנ‡ֲ ‰ רו… "ז∆ ָ‡מ¿ ּבו… ב¿ּ ƒל ‰ ב¿ּ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒי

ם. ˙ ָל‰∆ ַ‚ּלו… ˙ ָ‡סּור ל¿ מ∆ ¡‡ ָלם ב∆ּ י ָ‰עו… נ≈ פ¿ ƒָבל ל‡ֲ

 

ַמ„  ל¿ ƒ̇ ו¿ יכּו˙  ƒר‡ֲ ַבּ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ֲעמ…„  ַ̇ ו¿ ֲעָנָו‰  ַבּ ך¿  ל≈ ּ≈̇ ם  ƒ‡ ם ּ‚ַ
 ‰ ָּ̇ ַע ָך:  ל¿ י…‡ַמר  ו¿  ˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ָך  ּ¿̇ ַפ י¿ יעּו˙,  ƒב ¿̃ ּƒב  

יָך  ָרכ∆ ּ ֲעבּור „¿ „ּוָך ַבּ יַכב¿ּ ƒבּוָך ו ּׁ¿̆ ַח י-ָ‡ָ„ם י¿ נ≈ ָך ב¿ּ ¿̇ ים ‡ו… ƒ‡ ָ‰רו…

ם  י‰∆ ינ≈ ע≈ ּוב ב¿ּ ׁ̆ ‰ ָח ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ,‰ ז∆ ל ָבּ „ו… ַוח ָ‚ּ ׁ̆ ר∆ י≈ ים, ו¿ ƒב ַ‰ּטו…

 ‰ ׂ ∆̆ ָך ַמֲע ¿̇ ו… ׂ̆ ֲע י ַבּ ּƒל, כ ב∆ ∆‰ ‰ ל ז∆ ָך. ָכּ ּ¿̇ ַכח¿ ˙ו… ָך ו¿ לּו מּוָסר¿ ב¿ּ ַ̃ י¿

בי‡ורים
77. כמ‰ ‚„ולים ˘נ˘˙בחו. במסכת מגילה (כז:-כח.) מביאה בגמרא סדרת 
ואמרו  הקדושים,  מהתנאים  כמה   של  חסידות  ודברי  מיוחדות  הנהגות 
לתלמידיהם שבזכות הנהגות אלו  זכו להאריך ימים, ואמרו זאת כדי ללמד 
מאירי).        ההר,  מן  אברהם  (רבינו  להם  הראויות  הנהגות  חכמים  לתלמידי 

78. ל‰ם. עליהם. 
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ם 
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 81. ˙˙יח„. תתבודד. 82. ‡ך ל‰ר‡ו˙ ‰עˆלו˙. עשה רושם כאילו אתה עובד את ה׳ בעצלות ובכבדות. 83. ול‡ ˙ˆו‰. ואל תשדל בני אדם 
לעשות טוב ואל תוכיחם להמנע מעשות רע. 84. ˙˙נ‰‚ במנ‰‚ם ו˙לך ב„רכי‰ם. של פשוטי העם ויושבי קרנות, כדי שהסתרת מעשיך הטובים 
תהיה בשלימות. 85. ל˘ם מˆו‰. כלומר, אף שעושה זאת לשם מצוה, מכל מקום... 86. מפסי„ ‡לף ‡לפים. כי ירד מטה מטה, ולא רק את המצוות 
יחדל מלקיים, אלא אף אמונתו ישלל ממנו, מבלי אשר ירגיש בכך. 87. ו„ומ‰ לבורח מ‡˘ ˜טנ‰ ל‡˘ ‚„ול‰. כי אם מטרתו לברוח מהפרסום 
והכבוד שיבוא לו ע״י עבודת ה׳, וחושש למצוא חן בעיני בני אדם בגלל מעשיו הטובים, אדרבה, הרי היצר מציע לו למצוא חן בעיני בני אדם על 
ידי זלזול במצוות והתרחקות מה׳. 88. ‡ין מזי˜ לו ב˘בח. לא יפחת שכרו במאומה בכך שמשבחים אותו ומכבדים אותו על מעשיו. 89. בע˙ ‡˘ר 
˙ע˘‰ מע˘‰ ‰טוב. והנך רוצה לבחון את טהרת כונתך. 90. ‡˘ר מ‰‡ל. אם יתברר לך שהנך מקוה לקבל את השכר מהאל - סימן הוא שהמעשה 
שלם ואין בו כל פגם. 91. ‡ינו ˘לם. סימן הוא שהמעשה אינו שלם. 92. ביחו„ בח„רי ח„רים. בהתבודדות בינך לבין עצמך. 93. בז‰ ‰ענין. באותו 
האופן ובאותה השלמות, בהידור ובהתלהבות. 94. נ‚„ יˆר ‰רע. מענין יצר הרע, כיצד מנסה הוא לקלקל וכיצד להנצל ממנו. 95. נ‚„. לעומת. 96. 
וט‰ר י„ים. טהור בדרכיו וידיו נקיות מעוון - יוסיף כח להתגבר ולהתאמץ שלא יפול ברשת היצר הרע. 97. ‰‚‡ו‰ במעל˙ ‰חכמ‰ מ˘ובח˙. לא 
ח״ו כדי להשתרר ולהתנשא על אחרים, אלא שירגיש סיפוק ושמחה במעלתו כדי לזרזו להתמיד בדרך זו. 98. ו‚ם „ע‰. יש גורסים: על שחננו דעה 
רנו˙. עמי הארץ העוסקים בדבר שיחה (רש״י). והערוך פירש, שאינם נכנסים לבית המדרש, אלא רגילים לשבת  והשכל ומדות טובות. 99. מיו˘בי̃ 
בקרנות העיר ולעסוק בדברי שיחה. 100. וי‚ב‰ לבו. פסוק זה נאמר על יהושפט המלך, שאף שהיה לו עושר וכבוד לא גבה לבו בעבורם, כי אם 
במה שהלך בדרכי ה׳. (מצודת דוד). 101. י˜ר רוח ו‚ב‰ לב.  אדם עם רצון כביר בלי גבול ובעל שאיפות גבוהות בעניני העולם הבא. 102. ˘ל‡ 
יספי˜ לו. שלא יסתפק במצוות המזדמנות לידו, ובמעלות שהשיג על ידי השתדלותו. 103. ‡ל‡ ימעט בעיניו. שיהיו מעשיו ועבודתו מעטים בעיניו. 
104. ו˙‚ב‰ נפ˘ו. ונפשו תתרומם ותשאף למדרגה גבוהה יותר. 105. כמו ˘מ˜ˆר. באותה מדה שמפחית ומתרשל מעבודת ה׳ יכעס על עצמו 
ויוכיח נפשו. 106. מפני ‰˘פל˙ו לפני‰ם. מחשש שאם יעשה הטוב יהיה מושפל ובזוי בעיניהם, ושילעגו לו על מעשיו. 107. יפסי„ ‡ו˙ם מ‡‰ 
והם רשעים  ה),  (שם,  ״ענה כסיל כאולתו״  ואמר:  ד),  כו,  (משלי  ״אל תען כסיל כאולתו״  זה אמר שלמה:  ״ועל  גירסא המוסיפה כאן:  יש  מˆוו˙. 
וכסילים״. 108. ובמ‡ו„ו. בכל כחו, רצונו וממונו. 109. ול‚לי˙. אמר רבי יוחנן שעמד בגילוי פנים (בחוצפה. רש״י) לפני הקב״ה (סוטה מב:). 110. 
ולסנחריב. בתנא דבי אליהו (ל״א) כתב: סנחריב גסות הרוח היתה בו, ובה נעקר מן העולם. וכן נאמר שם על נבוכדנצר. 111. ז„ י‰יר. גס רוח סופו 
להיות לץ שאינו חש לשמוע מוסר. רש״י. 112. ‰מב˜˘ לעלו˙. גאוותן אינו מרוצה ממעלת חשיבותו בעיני הבריות וחומד תמיד לדרגת חשיבות 
114. סמוך ל‚‡ו‰  113. בחז˜˙ בר „ע˙. שמחזיק עצמו חכם.  גבוהה יותר ממה שהוא ראוי לה, וכיון שלא משיגה, הרי הוא בדאגה מתמדת.  
מעללים רעים. שהם המשך ישיר לגאוה ותוצאה ממנה. 115. כ‡˘ר נעימו˙ ‰ˆור‰. כשם שהגדרת אדם שצורתו נעימה ויפה היא מי שגופו ופניו 
מאירים, כך אדם שמדותיו נעימות וטובות נפשו מאירה. 116. ‡ין ‰ח˘יבו˙ בנפ˘. [יש גירסא: ״מחשיבות הנפש״]. כלומר, אין זה חשיבות וכבוד 
לאדם להתגאות על חברו, אפילו הוא מלך, כל שכן בני-אדם אחרים, השוים במעלתם ומתגאים זה על זה.  117. ולפניו ‰יו כס‡ו˙. כלומר לפניו 
היו שלשה כסאות, זה למעלה מזה, להושיב כל אחד כגדולתו, ובאו לפניו שלשה גיבורים, וישבו זה למעלה מזה. 118. ו‚„לו. למעלה. 119. כי טוב 
‡מר לך. מוטב שיאמרו לך לעלות לדרגה גבוהה יותר ממעמדך כיום, מאשר יורידו אותך ממעלתך לאמר שאינך ראוי לה יבקשו שתפנה את מקומך 
עבור אדם אחר נכבד ונדיב. 120. במח˘ב‰ לב„. שיחליט בלבו שמכאן ולהבא שוב לא יתגאה, אלא בנוסף לכך חייב לשנות גם מעשיו והתנהגותיו 
כלפי חוץ. 121. ול‰˘˙„ל. [יש גירסא: ולהשתרר]. כלומר, למשול ולשלוט על בני-אדם. 122. בכל חל˜ וחל˜ וכו'. יש גורסים: בכל מדה ומדה – 

בחלק המובחר שבה. 123. ו˘ם „רך ו‚ו'. והמפקח על דרכיו אראה לו בישועת אלקים.     

רצונו של אותו אדם. וב׳עץ יוסף׳ (שם) ביאר, משום שדבריו יוצאים מן הלב, ובודאי יכנסו אף הם אל לב השומעים.
כ„. ויע˘‰ כל ‰טובו˙ ב‚לוי ובס˙ר. והמעשים הטובים שראוי להסתיר אותם, הם רק אלו שאפשר לעשותם בשלימות מהחל ועד כלה גם מבלי שבני אדם ידעו מהם. אבל אותן המצוות שאינו יכול לקיימם בינו לבין עצמו, כגון להתפלל בציבור, ולצוות לבני אדם לעשות טוב ולהזהיר אותם מעשות רע, 
וללמוד תורה (ברבים, באופן שמשפיע בזה על אחרים, וכ״ש ללמד תורה ברבים) ולעשות חסד, מצוות אלו אין כל הצדקה להזניח ולנטוש מחשש שיכבדוהו עליהן, אלא יקיימם לשם שמים, ואף אם ישבחו אותו עליהן, אין זה יגרע את שכרו, מפני שאינו מתכוון לזה בשעת עשייתן. (חובת הלבבות, שער יחוד 

המעשה פ״ה).   
כ‰. וז‡˙ ‰‚‡ו‰ ‡ינ‰ מז˜˙ לענו‰ וכו'. כתב החובת הלבבות (שער הכניעה פ״ט): והחלק המשובח הוא, כשגאות האדם על חכמתו ועל מעשיו הטובים נובעת ממה שהוא יודע להעריך את גודל החסד שהבורא עשה אתו בזה שנתן לו את היתרונות הללו, וממה שהוא שמח בהן, וגאותו גורמת לו להוסיף 
ולהתאמץ עוד יותר בלימודו ובמעשיו הטובים, ולהתנהג בהכנעה עם מקורביו, ולשמוח בחבריו, ולחוס על כבודם ולחפות על סכלותם, ולדבר בשבחם, ולאהוב אותם, ולדון אותם לכף זכות, ולהזהר בכבודם. והיא גורמת לו שמעשיו הטובים מעטים בעיניו, ושהוא טורח תמיד להרבות עליהם, ושלבו נשבר 

בקרבו על שהוא מדי חלש להשיג מהם כאוות נפשו, ושהוא משפיל את עצמו לפני מי שהוא מקוה שבעזרתו יוכל להוסיף עליהם, ושהוא מודה לאלהים על היתרונות שנתן לו, ומשבח אותו על שעזר לו לקנות את המעלות הטהורות.
גאוה כזאת אינה עומדת בסתירה עם ההכנעה, והיא לא מרחיקה אותה, אלא אדרבה מסייעת לה ומוסיפה עליה. 

כו. לעזוב ‰טוב מפני ‰˘פל˙ו לפני‰ם. שנינו במסכת אבות (ה, כ): ״יהודה בן תימא אומר, הוי עז כנמר... לעשות רצון אביך שבשמים״. כתב הטור (או״ח סי׳ א): ״והתחיל בעז כנמר, לפי שהוא כלל גדול בעבודת הבורא יתברך, לפי שפעמים אדם חפץ לעשות מצוה ונמנע מלעשותה מפני בני אדם שמלעיגים 
עליו, ועל כן הזהיר שתעיז פניך כנגד המלעיגים, ואל תמנע מלעשות המצוה... שפעמים אדם מתבייש מפני האדם יותר ממה שיתבייש מפני הבורא יתברך, על כן הזהיר שתעיז מצחך כנגד המלעיגים ולא תבוש. עכ״ד.  

כז. ‡בל בענין מ˘‡ ומ˙ן יכנע לפני‰ם. מקור הדברים הוא במסכת ברכות (ז:): אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי: מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה וכו׳. והאמר רבי יצחק אם ראית רשע שהשעה משחקת לו אל תתגרה בו, שנאמר (תהלים י, ה): ״יחילו (יצליחו) דרכיו בכל עת״, ולא עוד אלא 
שזוכה בדין... ולא עוד אלא שרואה בצריו... לא קשיא, הא במילי דידיה הא במילי דשמיא. והיינו שבדבר ששייך לו ולממונו צריך להכנע מפניו. וכתב המהרש״א, ש״השעה״ משחקת לו דייקא, כי בודאי אינו אלא לפי שעה מחמת המזל שגורם, אבל כשתעבור השעה – ״כחציר מהרה ימלו״, ״ועוד מעט ואין רשע״ 

וכו׳.
כח. וזו‰י מˆו‰ ‚„ול‰. במסכת בבא-מציעא (ל(: מביאה הגמרא על הפסוק (שמות יח כ) ״והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון״... ׳אשר יעשון׳ זו לפנים משורת הדין [שיש מצוה לנהוג לפנים משורת הדין]... דאמר רבי יוחנן, לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה, ולא 

עבדו (עשו) לפנים משורת הדין.    
כט. לפני ˘בר ‚‡ון. פירש הגר״א: כשבא שבר לאדם, הרי זה מן הסתם שהיה לו תחילה גבהות הלב, ולכן בא עליו השבר, כשהקדוש ברוך הוא רוצה לנקום באדם כדי שיתקדש שמו יתברך בעולם - מגביהו תחילה ואחר כך משפילו, כי על ידי זה תהיה נקמתו גדולה שבעתיים, כמו בהמן שהגביהו תחילה 
למשנה למלך כדי שיתלוהו בגבהותו, ונפילתו היתה בפירסום רב, ואם הוא שר וחשוב בלא זה, אז ה׳ נותן בלבו גאוה ואחר כך משפילו, כי אז נקמתו גדולה כי הרגיש עצמו שהיה באיגרא רמה – ועכשיו בבירא עמיקתא. וכן פירשו כל המפרשים על הפסוק (תהלים קב, יא) ״כי נשאתני ותשליכני״, שהגבהת 

אותי תחילה ואח״כ השלכתני שאז המכה, הצער, החרפה והבושה גדולים יותר.
ל. ‡ינו ניˆול מחט‡ ועוון. כתב רבינו יונה (בשערי תשובה א, כז): הגאוה מסבבת כמה עבירות, ומגברת יצר לב האדם עליו, שנאמר: ״ורם לבבך ושכחת את ה׳ אלקיך״ [הרי הגאוה סיבה כללית לכל העבירות, כי על-ידי הגאוה בא לשכחת ה׳ וממילא חוטא]...ובעל הגאוה נמסר ביד יצרו, כי אין עזר השם עמו 

אחרי אשר הוא תועבת ה׳. עכ״ד.
בשערי קדושה כתב: הגאוה היא שורש להרבה עבירות אם בין אדם למקום, ואם בין אדם לחבירו.

בשבט מוסר (ב׳) כתב: הגאוה שורש לכל העבירות שבעולם, ולכן חזק עצמך שלא להתפתות בקול יצרך להתגאות, ובנצחך אותו בזה – תוכל לנצחו בכל! כיון שנעקר השורש – הענפים נופלים מאליהם.
ל‡. ˘ב‡ מטפ‰ סרוח‰. בהיות האדם מסתכל בפחיתות חומרו, וגריעות תחילת יצירתו, אין לו טעם להתנשא כלל, אלא ליבוש ולהכלם. משל למה הדבר דומה: רועה חזירים שהגיע ועלה לשלטון, הרי כל עת אשר יזכור ימיו הראשונים – אי אפשר לו להתגאות (מסילת ישרים כג). 

יתבונן, שהתהוות האדם ויצירתו...ואחר כך הוא ניזון...במשך שהותו בבטן אמו, ורק אחר כך יוצא לעולם חלוש וכחוש בגופו ואבריו (חובת הלבבות כניעה ה). 
לב. וי˘וב לעפר ורימ‰. ויתבונן מצורתו שתהיה לו כשינוח בקבר: אור פניו יחלוף, מראהו ישחר, בשרו יהפך לתולעים עיפוש וליחה, ולא ישאר בו כל סימן מיופי גופו. ריחו יבאיש (יסריח) מאד, כאילו לא רחץ וסך בשרו מעודו, וכאילו לא היה לו ריח טוב מעולם. בחשבו כן - יכניע וינמיך את עצמו, ולא 

יתגאה ויתנשא. (חובת הלבבות שם). 
ל‚. וי˙ן „ין וח˘בון וכו'. יצייר בלבו, רגע הכנסו לפני בית דין הגדול של צבא מעלה, בעת שיראה עצמו לפני מלך מלכי המלכים הקדוש והטהור בתכלית הקדושה והטהרה, בסוד (מלאכים -) קדושים משרתי גבורה, גבורי כח עושי דברו, אשר אין בהם כל מום. והוא עומד לפניהם, גרוע פחות ונבזה מצד 
עצמו, טמא ומגואל (נתעב) מצד מעשיו, הירים ראש?  היהיה לו פתחון פה? וכי ישאלוהו: איה ואיפוא פיך? איה גאונך וכבודך אשר נשאת בעולמך? מה יענה ומה ישיב על תוכחתו? הנה ודאי שאילו רגע אחד יצייר האדם בשכלו האמת הזה בציור אמיתי וחזק (דימוי נכון בצורה בהירה ומשכנעת) – פרוח 

תפרח ממנו הגאוה, ולא תשוב אליו עוד!!! (מסילת ישרים כג).   
ל„. וישב למטה מן הכל. הגה״ק רבי אלחנן וסרמן זצ״ל הי״ד היה רגיל לישב בסוף ביהמ״ד בכל מקום שהגיע. פעם שאל את החפץ חיים זצוק״ל האם אין חשש שיתהלל בעצמו ״מי כמוני עניו״? ונמצא מתגאה בליבו, ואולי עדיף אדרבה, לישב בכותל המזרח ולחשוב בליבו ״הרי איני ראוי לישב כאן ומכבדים 
אותי במה שאין בי״ וכד׳? ענה לו החפץ חיים: שנינו במשנה (כלים כה, ט) מעשה מוציא מידי מחשבה ואילו מחשבה אינה מוציאה מיד מעשה, א״כ עדיף לישב במערב, ועצם מעשה זה של ענוה יוציא מיד מחשבת גאוה שחושש אולי תתגנב בליבו, משא״כ אם יושב ב״מזרח״, עצם מעשה הגאוה יגבר על כל 

מחשבת ענוה שיחשוב ״איני ראוי״ וכד׳. 

 ‰ ּ„ָ ƒּום מ ׁ̆  ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  רּוך¿ ‰ּו‡, ו¿ ‡ ָבּ ר≈ ּום ָ‡ָ„ם זּוַל˙ ַ‰ּבו… ׁ̆ ַ„ע  ל…‡ י≈ „, ו¿ ַיח≈ ¿̇ ּƒ̇ ָמ‰ - 81 ּום ָחכ¿ ׁ̆ מ…„  ל¿ ƒל ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ׁ∆̆ ר, ּוכ¿ ָ̂ ָ̃ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ּƒ̇ ָך.  ב¿ּ ƒל ב¿ּ

ן  ƒיר מ ƒ‰ ז¿ ַּ̇ ל…‡  ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ ּ¿̇ ל…‡  ָך, 83ו¿ ָכר¿ ׂ ¿̆ י„  ƒס פ¿ ַ̇ ם ו¿ ׁ≈̆ ָך  ‡ ל¿ ≈̂ ל…‡ י≈ ׁ∆̆ י  ≈„ ָ„‰, כ¿ּ ‰ ָ‰ֲעבו… ׂ ≈̆ ַמֲע לּו˙ ב¿ּ ¿̂ ˙ ָ‰ַע ‡ו… ַ‰ר¿ ָב‰, 82ַ‡ך¿ ל¿ טו…

 ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ּƒ̇ 84  ‡ ָלּ ∆‡ י˙,  ƒ̂ י ƒ̂ ו¿ זּוָז‰  ּומ¿ ין  ּ ƒל ƒפ ּ¿̇ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ ‡ו… ל…‡  ו¿ ם  ƒַמי ָׁ̆ -‡ ר≈ י¿ יַמן  ƒס  ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  ו¿ ָך,  ¿̇ זּוָל  ׁ̆ י ƒ‡ ל¿ ָך  ¿̇ ָמ ָחכ¿ יַע  ƒ„ ו… ּ̇ ל…‡  ו¿ ָ‰ָרע, 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  „ כ…ּ ל¿ ƒל ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  נ≈ י¿ נ¿ ƒע מ≈  ‰ ז∆ ל  ָכּ  .˜ חו… ׂ ּ¿̆ ‰ַ ר…ב  ּוב¿ ָו‰  ¿„ ח∆ ּוב¿  ‰ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒמ ב¿ּ ַמֲ‡ָכל  ב¿ּ ם  ∆‰ ָמּ ƒע ע…ָרב  מ¿  ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ו¿ ם,  י‰∆ כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ך¿  ל≈ ≈̇ ו¿ ָ‰ָ‚ם  נ¿ ƒמ ב¿ּ

ָל‰.  „ו… ּ ¿‚ ׁ̆ ≈‡ ‰ ל¿ ַטָנּ ¿̃  ׁ̆ ≈‡ ַח מ≈ ר≈ בו… ‰ ל¿ מ∆ „ו… , 87ו¿ ָכרו… ׂ ּ¿̆ ƒר מ ≈̇ ים יו… ƒף ֲ‡ָלפ ל∆ י„ ‡∆ ƒס ָו‰, 86ַמפ¿ ¿̂ ƒם מ ׁ≈̆ ‰ 85ל¿ ָין ז∆ נ¿ ƒע ‰ ׂ ∆̆ ָ‰עו… , ו¿ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒר ב¿ּ

„ּו‰ּו ַעל  ַכב¿ּ ם י¿ ƒ‡ ר, ו¿ ∆̇ לּוי ּוַבס≈ּ ּ‚ָ ˙ ַבּ בו… ל ַ‰ּטו… ‰ ָכּ ׂ ∆̆ ַיֲע ָ‰ָרע, (כ„)ו¿ יר מ≈ ƒ‰ ַיז¿ ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ י ƒיכּו˙, ו ƒר‡ֲ ָנ‰ ַבּ ַכָוּ ל ב¿ּ ל≈ּ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ר ‰ּו‡: ל¿ ָׁ̆ ַ‡ך¿ ַ‰ָיּ

ָך  מ¿ ¿̂ ַע ין ב¿ּ ƒח ב¿ ַּ̇ ב,  ‰ ַ‰ּטו… ׂ ∆̆ ‰ ַמֲע ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ˙ ע≈ ן 89ב¿ּ ‰. ָלכ≈ ׂ ∆̆ ֲע ַע˙ ַ‰ַמּ ׁ¿̆ ּƒב ‰ ן ָלז∆ ּ ו≈ ּƒל…‡ כ ׁ∆̆ י  ַבח, ַ‡ֲחר≈ ּׁ∆̆ י˜ לו… ַבּ ּ ƒין ַמז חּו‰ּו - 88‡≈ ב¿ּ ַׁ̆ י ƒו ‰ ז∆

 ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ‰ ׂ ∆̆ ֲע ‰ ַ‰ַמּ ם ז∆ ƒ‡ ין ƒח ב¿ ַּ̇ ַ‚ם  ם. ו¿ ל≈ ָׁ̆ ינו…  ים - 91‡≈ ƒר ֲ‡ח≈ ם מ≈ ƒ‡ ם, ֲ‡ָבל ל≈ ָׁ̆ ל - ‰ּו‡  ≈‡‰ָ ר מ≈ ׁ∆̆ מּול, 90ֲ‡ ּ¿‚‰ַ ‰ ו∆ּ ַ̃ ‰ מ¿ ָּ̇ י ַ‡ ּƒמ ƒמ

ם. ל≈ ָׁ̆ ָך  ׂ ¿̆ ‰, ָ‡ז ַמַע ָך ז∆ ר ל¿ ר≈ ָבּ ¿̇ ƒם י ƒ‡ ים, ו¿ ּƒַרב ‰ ָבּ ׂ ∆̆ ‰ עו… ָּ̇ ר ַ‡ ׁ∆̆ ָין ֲ‡ נ¿ ƒע‰ָ ‰ ז∆ ים 93ב¿ּ ƒי ֲחָ„ר ר≈ ַח„¿ חּו„ ב¿ּ ƒי ‰ 92ב¿ּ ׂ ∆̆ ָ̇ עו… י ƒם ָ‰י ƒ‡ ,ָלם י ָ‰עו… נ≈ פ¿ ƒל

 ‡ ‰ ָבּ ּ„ָ ƒָכל מ ‰ ּוב¿ ׂ ∆̆ ָכל ַמֲע ָבר ּוב¿ ָכל ָ„ּ י ב¿ּ ּƒכ , ר ּבו… ָזּ‰≈ ƒ‰ ב ל¿ ‰ּו‡ ַחָיּ ּׁ∆̆ „ ַמ‰  ∆‚ ם 95נ∆ ַ‰ָיּ ‰ מ≈ ָפּ ƒם ט ƒ‡ י ּƒינו… כ ר ָ‰ָרע ‡≈ ∆̂ „ י≈ ∆‚ נּו 94נ∆ ר¿ ַפּ ּƒס ּׁ∆̆ ל ַמ‰  ָכּ
96" , כו… ו… ּ̇ ƒּו מ‰ ≈̃ ּ ַסל¿ ר ל¿ יַמ‰≈ ƒין, ו ƒָחָכם ָיב ∆‰ ָרָכיו. ו¿ ּ ¿„ ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇ ל…‡ ָיַ„ע  ׁ∆̆ י  ƒמ ר ל¿ ∆̂ ּ ַין ַ‰י≈ נ¿ ƒיַע ע ƒ„ ‰ו… ח ל¿ ַ̇ נּו פ∆ּ ח¿ ַ̇ ל, ּוָפ ≈̃ ל¿ ַ̃ ˙ ּול¿ ח≈ ַׁ̆ ר ל¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

ı" (‡יוב יז, ט). יף ‡…מ∆ ם י…ס∆ ƒר ָיַ„י‰ָ ּוט√

 

 ‰‡ָ„ָ ‰ו… יף  ƒס יו… ו¿ כז).  (ירמי‰ ט,  י"  ƒ̇ ‡ו… ָי„…ַע  ו¿ ל  כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ל  ּ ַ‰ל≈ ¿̇ ּƒמ‰ַ ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ƒי ז…‡˙  ב¿ּ ם  ƒ‡ י  ּƒכ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ַח˙  ַבּ ֻׁ̆ מ¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿ ַמֲעַל˙  ב¿ּ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ97

ל…‡ 99 , ו¿ ׁ̆ ָר ¿„ ּƒי˙-ַ‰מ י ב≈ּ ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒי מ ƒ̃ ל¿ ָּ̇ ח∆ ַ̇ ָנּ ׁ∆̆ יָך,  ָפנ∆ י ל¿ ƒנ‡ֲ ‰ ∆„ ַמר: מו… ‰ לו… ָלּ ƒפ ¿̇ ּƒב ˙ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒל ּומ כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ָע‰ ו¿ ּ ַ‚ם „≈ רּוך¿ ‰ּו‡, 98ו¿ ‡ ָבּ ר≈ ַלּבו…

י  ּƒי ‰'" („ברי-‰ימים-ב יז, ו). כ כ≈ ַ„ר¿ ּבו… ב¿ּ ƒל ‰ּ ַבּ ¿‚ ּ ƒַמר: "100ַוי ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ נּו. ו¿ ָרל≈ ים ּ‚ו… ƒע נּו ּוַמ‰ ָנּ ≈̃ ל¿ ב ח∆ ינּו ַמ‰ ּטו… ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ : מו… ˙. ּוכ¿ ָרנו… ¿̃ י  ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒמ

ם,  ∆‰ ‡ ָי„ו… מ≈ ָ̂ מ¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ י ַבּ ל…‡ י…‡ַמר ַ„ּ , ו¿ ן לו… מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ י˜ לו… ַבּ ּƒפ ל…‡ ַיס¿ ׁ∆̆ 102 ,‡ ָלם ַ‰ָבּ י ָ‰עו… נ≈ י¿ נ¿ ƒע ב ב¿ּ ַבּ‰-ל≈ ר-רּוַח ּו‚¿ ַ̃ ‰ ָ‡ָ„ם 101י¿ י∆ ¿‰ ƒי

רּוך¿ ‰ּו‡.  ‡ ָבּ ר≈ ַ„˙ ַ‰ּבו… ֲעבו… ר מ≈ ּ ≈̂ ַ̃ מ¿ּ ׁ∆̆ מו…  ו… 105כ¿ּ ׁ̆ ַנפ¿ ם ב¿ּ ַרע≈ ¿̇ ƒי י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ָל‰  ַמע¿ ו… ל¿ ׁ̆ ּ‰ ַנפ¿ ַבּ ¿‚ ƒ̇ ‰ּו, 104ו¿ ׂ ≈̆ ל ַמֲע יָניו ָכּ ע≈ ַעט ב¿ּ מ¿ ƒי ‡ ָלּ ∆‡103

ָ„ם. בו… ָלחּוס ַעל כ¿ּ ָריו ו¿ „ ֲחב≈ בו… כ¿ ּƒמ…ַח ב ׂ ¿̆ ƒל ˙, ו¿ בו… ˙ ַ‰ּטו… ֲעלו… ַמּ מ…ַח ַבּ ׂ ¿̆ ƒלו… ל ˙ מ∆ ר∆ ‚ו… , ו¿ ו… ּ̇ ע¿ ַסַיּ ˙ ָלֲעָנָו‰, ַ‡ך¿ מ¿ ∆̃ ּ יָנּ‰ ַמז∆ ֲ‡ָו‰ ‡≈ ז…‡˙ ַ‰ַ‚ּ (כ‰)ו¿

 

 , ו… ּ̇ ָכל¿ י י¿ ƒפ ָ‰ַרע כ¿ּ יר מ≈ ƒ‰ ַיז¿ ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ י ƒם, ו ַנע ָל‰∆ ָכּ ƒל…‡ י ם, ו¿ ָ̇ ים ‡ו… ƒל ַ‰כ¿ יָחם ּול¿ ƒכ ‰ו… ‡…„, ל¿ ַח˙ מ¿ ַבּ ֻׁ̆ י‡ מ¿ ƒ‰ ים ƒע ָׁ̆ „ ָ‰ר¿ ∆‚ ֲ‡ָו‰ נ∆ ּ‚ַ‰ַ ו¿

מו…  כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿ ח.  ָבּ ֻׁ̆ מ¿  ‰ ז∆ י  ֲ‰ר≈ ם  ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ל¿ ּבו…  ּ ƒל ׁ∆̆ י  ַ‡ֲחר≈  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ּוכ¿ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒמ כ¿ּ ָלם  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ב¿ּ  ‰ מ∆ ּ„ו…  ‰ּ ז∆ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ

י  נ≈ פ¿ּ ƒ106מ ב  ַ‰ּטו… (כו)ַלֲעז…ב  ים  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ָלל  כ¿ּ ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿  ,˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ָעָליו   - ָו‰  ¿̂ ƒמ  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ם  ָמ˜ו… ָכל  ּוב¿  (‚ (‡ס˙ר  ָ‰ָמן  ל¿ ַנע  כ¿ ƒנ ל…‡  ׁ∆̆ ַכי  ּ ¿„ ָמר¿

ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ָניו  ָפּ ז  ָיע≈ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ ם,  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ֲעמ…„  ַיּ ׁ∆̆  ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ים ‡≈ ƒָעמ י פ¿ּ ּƒכ ָו‰,  ¿̂ ƒַבר מ ¿„ ּƒב ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒי י  ַ̇ ָמ ָמ‰  יך¿ ָחכ¿ ƒר ָ̂  ‰ ז∆ ו¿ ם.  י‰∆ נ≈ פ¿ ƒָל˙ו… ל ָפּ ׁ¿̆ ‰ַ

 ׁ̆ י י≈ ּƒיו, כ ׂ ָ̆ ר ַמֲע ּ ַס„≈ ‰ י¿ י ז∆ ƒפ ָין, ּול¿ נ¿ ƒע‰ָ ָע‰ ו¿ ָּׁ̆ י ַ‰ ƒפ ן ל¿ נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ָחָכם ל¿ יך¿ ‰∆ ƒר ָ̂ ָכך¿  ˙. ל¿ וו… ¿̂ ƒמ ‰‡ָ ם מ≈ ָ̇ י„ ‡ו… ƒס ָו‰ ַ‡ַח˙, 107ַיפ¿ ¿̂ ƒֲעבּור מ ַבּ

ָכל  ם. ו¿ ַנע ָל‰∆ ָכּ ƒל…‡ י ם, ו¿ ּ„ָ ¿‚ ‡…„ו… ַלֲעמ…„ נ∆ מ¿ ƒּופו… 108ּוב‚ יך¿ ב¿ּ ƒר ָ̂ ָין. ו¿ נ¿ ƒּום ע ׁ̆ יָלם ב¿ּ ƒב ׁ¿̆ ּƒיַח ב ּƒל…‡ ַינ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ ׁ̆ י≈ יָלם, ו¿ ƒב ׁ¿̆ ּƒיך¿ ַלֲעז…ב ב ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ

ָל‰. „ו… ּ ָו‰ ‚¿ ¿̂ ƒּו מ‰ ז∆ ָבר, (כח)ו¿ ָכל ָ„ּ ין ב¿ּ ּ ƒ„‰ַ ˙ּוַר ּׁ̆ ƒים מ ƒנ פ¿ ƒם ל ∆‰ ָמּ ƒע ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ם ו¿ י‰∆ נ≈ פ¿ ƒַנע ל ָכּ ƒן י ָּ̇ ‡-ּוַמ ׂ ָּ̆ ַין ַמ נ¿ ƒע ָו‰, (כז)ֲ‡ָבל ב¿ּ ¿̂ ƒַבר מ ¿„ ּƒב ‰ ז∆

 

 - ‰ּ ׁ̆ ָבּ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ‰ַ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ּ‰ ַרב ּוָמˆּוי  ָלּ ׁ∆̆  ˜ ּ ז≈ ∆‰‰ַ ‡…„, ו¿ ‰ מ¿ ֻ‚ָנּ י‡ מ¿ ƒ‰ י ּƒכ ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒּוב מ ׁ̆ ָל ל ו¿ ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ‰ַ ˙ ּ„ַ ƒּבו… מ ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒּומ

ן" (מ˘לי  ‡ו… ר ָ‚ּ ב∆ ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ ƒַמר: "(כט)ל ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  לּו˙, כ¿ּ פ¿ ׁƒ̆ ר ו¿ ב∆ ׁ∆̆ ˙ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿ יָ‡‰ ‡∆ ƒב ֲ‡ָו‰ מ¿ י ַ‰ַ‚ּ ּƒכ ,„…‡ ‰ מ¿ ָנּ מ∆ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ יָכך¿  ƒפ ַעט, ל¿ מ¿

ַי˙  ָ‚ל¿ 109ּול¿ ב),   ,‰ (˘מו˙   " ‚ו… ו¿  '‰ י  ƒמ" רו…  ָ‡מ¿ ב¿ּ ע…‰  ַפר¿ ל¿ ַרע  ≈‡ ָמ‰   ָּ̇ ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿ כ‚).  (˘ם כט,  ּנּו"  יל∆ ּƒפ ׁ¿̆ ַּ̇ ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ" ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿ יח),  טז, 

ילּו  ּ ƒ̂ ƒ‰ ר ׁ∆̆ ‡ֲ ˙ י ָ‰ֲ‡ָרˆו… ל…‰≈ ָכל ‡¡ י ב¿ּ ƒַמר "מ‡ָ ׁ∆̆ יב,  ƒר ח≈ ַסנ¿ ל" (˘מו‡ל-‡ יז, י), 110ּול¿ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ˙ כו… ˙ ַמַער¿ י ‡∆ ּƒ̇ ַרפ¿ י ח≈ ƒַמר "ֲ‡נ‡ָ ׁ∆̆ י,  ּƒ̇ ׁ¿̆ ƒל ַ‰פ¿ּ

ָ„י" („ני‡ל ‚, טו),  ן י¿ ƒן מ כו… נ¿ ƒב יז¿ ׁ≈̆ י י¿ ּ ƒ„ ‰ָּל רו… "ּוַמן ‰ּו‡ ‡¡ ָ‡מ¿ ר, ב¿ּ ּ ַ̂ נ∆ בּוַכ„¿ י (י˘עי‰ לו, כ), ּונ¿ ƒ„ ָיּ ƒם מ ƒַלי ָׁ̆ רּו ˙ י¿ יל ‰' ‡∆ ּ ƒ̂ י ַי ּƒי כ ƒ„ ָיּ ƒם מ ָ̂ ˙ ַ‡ר¿ ∆‡

ָחָכם:  ָ‡ַמר ‰∆ ׁ∆̆ מו…  ן, כ¿ּ ָעוו… ‡ ו¿ ט¿ ח≈ ל מ≈ ו… ּ̂ ƒינו… נ , (ל)‡≈ ‰ זו… ּ„ָ ƒמ ‰ּו‡ ב¿ּ ׁ∆̆ י  ƒן. ּומ לו… ָ̃ ם ָ‰ָי‰ ּבּוז ו¿ ָ̇ י ƒֲחר‡ַ ם, ו¿ י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ רּו כ¿ּ ר ָ‡מ¿ ׁ∆̆ ן, ֲ‡ ‰ ָל‰∆ מ∆ ַ‰ּ„ו… ו¿

ן" (מ˘לי כ‡, כ„). ַר˙ ָז„ו… ב¿ ע∆ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ , עו… מו… ׁ¿̆  ı יר ל≈ ƒ‰111ָי „ "ז≈

 

 ‰ ָ‡ָ‚‰? ז∆ ּנּו ַ‰„¿ מ∆ּ ƒמ „ ר≈ ָפּ ּƒ̇ ר ל…‡  ׁ∆̆ י ‰ּו‡ ֲ‡ ƒָח„ ָ‡ַמר: מ ים. ָחָכם ‡∆ ƒי ֲחָכמ ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ַמע ׁ¿̆ ֲ‡ָו‰,  ר ַעל ַ‰ַ‚ּ ַ„ב≈ּ ‰ ל¿ ָנּ ינּו ַע„ ‰≈ ָבר≈ ּ יַע „¿ ּ ƒ‚ ƒ‰ ׁ∆̆ יָון  כ≈ ו¿

 .‰ ט∆ ו… ׁ̆ י-ָ‡ָ„ם ל¿ נ≈ ˙ו… ב¿ּ ין ‡ו… ƒ̃ י ƒַע˙, ַמֲחז ר] ַ„ּ ˙ [ַבּ ַ̃ ז¿ ח∆ מו… 113ב¿ּ ¿̂ י˜ ַע ƒֲחז ַמּ ׁ∆̆ י  ƒרּו: מ ָ‡מ¿ ‰. ו¿ ָנּ מ∆ּ ƒָל‰ מ ַמע¿ י‡ ל¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ˙ ַמֲעָל‰  ׁ̆ ַלֲעלו… ּ ≈̃ ַב ‰ַ112מ¿

ָ‡ַמר  ָעָליו. ו¿ ˙ מ≈ טו… ˙ נו… ו… ׁ̆ ָפ ּ ַ‰נ¿ ˙, ו¿ ּיו… ƒר ַ‡˙ ַ‰ב¿ּ נ¿ ׂ ƒ̆ ‰ ָעָליו  י∆ ¿‰ ּƒ̇ ים,  ƒים ָרע ƒּבו… ַמֲעָלל ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒים. ּומ ƒים ָרע ƒָו‰ - ַמֲעָלל‡ֲ רּו: 114ָסמּוך¿ ַלַ‚ּ ָ‡מ¿ ו¿

ך¿  ל∆ ‰ ַ‰מ∆ּ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆  ׁ̆ פ∆ נ∆ּ יבּו˙ ַבּ ׁƒ̆ ין ‰ַ116ֲח ≈‡ :„ ָ‡ַמר עו… . ו¿ ׁ̆ פ∆ ר ַ‰נ∆ּ ˙ ‡ו… ּ„ו… ּƒימּו˙ ַ‰מ ƒע ך¿ נ¿ ר ַ‰ּ‚ּוף, ָכּ ּוָר‰ ‡ו… ּ̂ ימּו˙ ַ‰ ƒע ר נ¿ ׁ∆̆ ‡ֲ ָח„: 115ַכּ ָחָכם ‡∆

ָל‰  ַמע¿ ˙ זו… ל¿ ‡ו… ס¿ ּƒָפָניו ָ‰יּו כ , 117ּול¿ כּו˙ו… ‡ ַמל¿ ס≈ּ ּƒב ַעל כ ׁ≈̆ ָח„ יו… ך¿ ‡∆ ל∆ ָ‰ָי‰ מ∆ ׁ∆̆ ָ‡ַמר,  ‰. ו¿ ל ז∆ ∆‡ ‰ ים ז∆ ƒר י-ָ‡ָ„ם ֲ‡ח≈ נ≈ ן ב¿ּ כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ‰, ָכּ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ

ַעי.  ר≈ ַעל ל¿ ַמּ ƒי מ ƒיַבנ ׁƒ̆ י ‰ו… ּƒ̇ ח¿ ַפּ ׁ¿̆ ƒחּוס מ ƒל י ∆„ ן: ‚…ּ יו… ל¿ יב ָ‰ע∆ ׁƒ̆ ≈‰ י? ו¿ ƒ̇ ּו ׁ̆ ל…‡ ר¿ ּ‰ ב¿ּ ז∆ ƒָל‰ מ ַמע¿ ‰ ל¿ ם ז∆ ּ∆̇ ב¿ ַׁ̆ יך¿ י¿ ≈‡ : ך¿ ל∆ ם ַ‰מ∆ּ ָ‡ַמר ָל‰∆ . ו¿ ּזו… ƒמ

ָל‰ּו  ע¡ ∆‰ ם. ו¿ י‰∆ ּ≈̇ ח¿ ַּ̇ י  ƒיַבנ ׁƒ̆ י ‰ו… ּƒב ƒּו˙ ל‡ ַ„כ¿ י ו¿ ׁƒ̆ לּו˙ ַנפ¿ פ¿ ׁƒ̆ י:  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ‰ַ ָעָנ‰  י. ו¿ ƒ̇ ָמ י ר…ב ָחכ¿ נ≈ פ¿ּ ƒי מ ַּ̇ ח¿ ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ י ַעל  ƒ̇ י ƒי: ָעל ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ ָ‡ַמר  ו¿

יב" (מ˘לי כ‰, ז).  ƒ„י ָנ נ≈ פ¿ ƒָך ל יל¿ ּƒפ ׁ¿̆ ‰ַ ‰ מ≈ ָנּ ≈‰ ‰ ָך ֲעל≈ ב ֲ‡ָמר ל¿ י טו… ּƒַמר: "119כ ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ . ו¿ לו… ּ ¿„ ƒ‚ ך¿ 118ו¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ

ָעָפר  ּוב ל¿ ׁ̆ ָי רּוָח‰, (לב)ו¿ ‰ ס¿ ָפּ ּƒט ƒמ ‡ ָבּ ׁ∆̆ , (ל‡) ּבו… ƒל ˙ ים ‡∆ ƒיל ƒ‰ ב¿ ים ַ‰ַמּ ƒָבר ּ ב „¿ יך¿ ַלֲח˘…ׁ ƒר ָ̂ ˙ ָעָליו,  ר∆ ב∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒָו‰ מ‡ֲ ּ‚ַ‰ַ ˙ ּ„ַ ּƒמ ׁ∆̆ ‰ ָ‡ָ„ם  ∆‡ רו… ׁ∆̆  ˙ ע≈ ב¿ּ

חּו  כ¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒָלם, נ ן ָ‰עו… ƒרּו מ ָעב¿ ‡ּו ו¿ ּ‚ָ ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ ּ ≈‚ ‰ ָמּ ב ַכּ ַיֲח˘…ׁ -‰ּו‡, ו¿ רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ים ַ‰ ƒָלכ י ַ‰מ¿ּ כ≈ ך¿ ַמל¿ ל∆ י מ∆ נ≈ פ¿ ƒן ל ּבו… ׁ¿̆ ח∆ ין ו¿ ּ ƒ„ ן ּ≈̇ ƒי ‰, (ל‚)ו¿ ָמּ ƒר ו¿

ם. ָ̇ ֲ‡ָו ם ַ‚ּ יָל‰ ָל‰∆ ƒע ָלם, ּוַמ‰ ‰ו… עו… ל…‡ ָ‰יּו מ≈ ָ‰יּו כ¿ּ ו¿

 

 ‡ ָלּ ַב„, ‡∆ ָב‰ ל¿ ָׁ̆ ַמח¿ ‰ 120ב¿ּ ˙ ז∆ ו… ׂ̆ ל ָוכ…ל, ל…‡ יּוַכל ַלֲע כ…ּ ƒּבו… מ ּ ƒל ƒּו˙ מ‡ ‰ ַלֲע˜…ר ַ‰‚≈ּ ∆̂ ˙: ָ‰רו… ˙ ָרעו… ּ„ו… ƒר מ‡ָ ּׁ¿̆ ƒָו‰ ּומ‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ר ל¿ ≈„ ּ‚ָ

י  ס≈ּ י ַ‚ּ ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ ים כ¿ּ ƒנ ּ ָ̃ ֻ̇ ים ּומ¿ ƒּוב ׁ̆ ים ֲח ƒ„‚ָ ׁ̆ ב¿ּ ב…ּ ל¿ ƒיל ל ƒ‚ָי‰ ָר‰ָ ׁ∆̆ „? ָ‡ָ„ם  ַ̂ י ן. כ≈ּ ‰ ָ‰ַ‡ֲחרו… ∆̂ ָ̃ ‰ּו˙ ַע„  ב¿ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ַבּ

ָ‰‚ו…  נ¿ ƒם ָ‰ָי‰ מ ƒ‡ …ּו˙. ‡ו‡ ּבו… ַ‰‚≈ּ ּ ƒל ƒל…‡ ַיֲע˜…ר מ ‰ ז∆ י˙, ָבּ ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ּ„ָ ƒמ ם ב¿ּ ָ̇ ן ‡ו… ּ≈̃ ַ̇ י ƒים ו ƒב ים טו… ƒ„‚ָ ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒם י ƒ‡ - ‰ּ ז∆ ƒּוב מ ׁ̆ ‰ ָל ∆̂ רו… ָ‰רּוַח, ו¿

ל,  ן ַ‰כ…ּ ƒמ ‰ ַמָטּ ב ל¿ ׁ≈̆ י≈ ‰, (ל„)ו¿ ב≈ּ ן ַ‰ר¿ יו… ָזּ ƒב מו… ב¿ּ ¿̂ י‚ ַע ƒ‰ נ¿ ַיּ ׁ∆̆ ן ַע„  ּ≈̃ ַ̇ ָנ‰ ל¿ ָּ̃ ַּ̇ ין  יו - ‡≈ ׂ ָ̆ ָ‡ר ַמֲע ׁ¿̆ ּƒָבָריו ‡ו… ב ¿„ ּƒל ב ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ „ 121ּול¿ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ָמ‰ ָוַכַעס  ַעל ח≈ ‰ּו‡ ַבּ ׁ∆̆ י  ƒן מ כ≈ ּנּו. ו¿ מ∆ּ ƒב מ ַבּ‰-ַ‰ל≈ּ ֲע˜…ר ‚…ּ ַיּ ׁ∆̆ ּלּו, ַע„  ים ‡≈ ƒָבר ¿„ ּƒב ‡ ≈̂ ַכּיו… ן, ו¿ י‰∆ ׁ≈̆ ב¿ ˙ לו… ין ‡∆ ּ ƒַבז ˙ ַ‰מ¿ ָחבו… י ַ‰ס¿ּ י≈ לו… ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒי ו¿

ָ‡ז  ּנּו, ו¿ מ∆ּ ƒָו‰ מ‡ֲ ּ‚ַ‰ַ ׁ̆ ר∆ ֲע˜…ר ˘…ׁ ַיּ ׁ∆̆ ַמן ַרב ַע„  ך¿ זו… ז¿ ר∆ ∆„ ך¿ ב¿ּ ל≈ י≈ ָלל, ו¿ ׁ̆ כ¿ּ י ּ ƒ‚ ˙ו… ל…‡ ַיר¿ לּו ‡ו… ל¿ּ ƒ̃ ˙ו… ‡ו…  ּכּו ‡ו… ƒ‰ ם ƒ‡ ׁ∆̆ מו…  ¿̂ ַ‰‚ ַע נ¿ ƒי ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿

ל…‡ יּוַכל  ׁ∆̆ ‰ ַע„  ָנּ מ∆ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒי  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒמ :˙ ˙ ָ‰ָרעו… ּ„ו… ּƒָכל ַ‰מ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ ַיֲע  ‰ ז∆ ך¿  ר∆ ּ ַעל „∆ ו¿ ָיָמיו.  ל  ָכּ  ‰ּ ָבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ י,  ƒע ָ̂ מ¿ ך¿ ָ‰‡∆ ר∆ ּ ∆„ ַבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ ַיֲחז…ר 

ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ׁ∆̆ י  ƒּומ .˙ ˙ ָרעו… ּ„ו… ƒָכל מ ָמ‰ ל¿ ל≈ ׁ¿̆ פּוָ‡‰  ‰ ‰ּו‡ ר¿ ָין ז∆ נ¿ ƒע י. ו¿ ƒנ ינו… ך¿ ַ‰ב≈ּ ר∆ ּ ס ַ‰„∆ פ…ּ ¿̇ ƒי ָ‡ז ַיֲחז…ר ו¿ ַמן ַרב, ו¿ ‰ ז¿ ז∆ ַ‰‚ ָבּ נ¿ ƒי ר, ו¿ ≈̇ ˜ יו… ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ם  ׂ ָ̆ ַמר: "123ו¿ ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ . ו¿ רו… י ֲחב≈ נ≈ פ¿ ƒל ָפָניו ו¿ ך¿ ל¿ ר∆ ּ ∆„‰ַ ‰ ים ז∆ ׂ ƒ̆ ˙, ָי ר∆ ח∆ ב¿ ‰ ַ‰ֻמּ ּ„ָ ּƒמ ˜ ַבּ ל∆ ח≈ ˜ ו¿ ל∆ ָכל ח≈ רּוך¿ ‰ּו‡ 122ב¿ּ ‡ ָבּ ר≈ ˙ ַלֲעב…„ ַ‰ּבו… כ∆ ׁ∆̆ מ¿ ƒנ

ים" (˙‰ילים, נ, כ‚).  ƒ‰…ל ע ‡¡ ַׁ̆ י≈ ּנּו ב¿ּ ∆‡ , ַ‡ר¿ ך¿ ר∆ ּ ∆„

הוא מחמת גאונו. וכתב 
מוכח  שכך  שם 
בפסוקים, שלא יתלה הצלחתו (הן בממון הן ביופי הן בחכמה) בעצמו אלא 

תמיד יהא שפל ומודה לה׳ על המעלות שחננו.
את  להביא  יכול  שהעושר  לבבך. מבואר  ורם  ו‚ו'  ירביון  וˆ‡נך  וב˜רך  ב. 
האדם לגאוה ולשאר חטאים. במסכת ברכות (לב.) אומרת הגמרא, שלאחר 
חטא העגל אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, בשביל כסף 
וזהב שהשפעת להם (שנתת להם בשפע) לישראל עד שאמרו ״די״ הוא גרם 
(להם להתגאות עד) שעשו את העגל... משל לאדם אחד שהיה לו בן, הרחיצו 
וסכו והאכילו והשקהו, ותלה לו כיס (של מעות) על צוארו, והושיבו על פתח 
של זונות, מה יעשה אותו הבן שלא יחטא (וכמו כן ישראל, הקדוש ברוך הוא 
לחטא  להם  שגרם  הוא  זה,  נסיון  לידי  והביאם  טובה  רוב  להם  שהשפיע 

העגל). 
בספר ׳חכמת המצפון׳ (דברים) כתב: רואים אנו מדברי הגמרא יסוד וחידוש 
גדול, לא כמו שאנו מורגלים לראות התחלת וסיבת החטא בבחירת לבו של 
האדם הבלתי טובה אשר לפני החטא. חכמינו ז״ל ראו עיקר סיבת החטא עוד 
רחוק הרבה מהחטא, ותלו את החטא בדברים אשר נעשו עוד זמן רב לפני 
החטא, אשר לכאורה אין להם שום שייכות עוד להחטא כלל, והם דברים 
אחרים לגמרי וגם מותרים בתכלית ההיתר, ושם כבר ראו חז״ל את החטא 
כאילו כבר נגמר, ואמרו שאחר דברים כאלה החטא כבר דבר הבא בתולדה 
ומידי דממילא, כי מה יעשה הבן שלא יחטא, ובטענה זו הלא רצה משה רבינו 
לפוטרם מכל אשמה, והיה בזה מודעה על כל מעשה העגל כאילו היו אנוסים 
בחטא, מאחר ונתן להם הקדוש ברוך הוא שפע של כסף וזהב, דבר זה ממילא 

הביאם לחטא העגל. 
רואים אנו מזה הערה נוראה, ועיקר גדול בעבודת האדם שאחרי שכל הדבר 
תלוי רק בההתחלות הגורמות ומביאות להמעשה, והמוקדמים עוד זמן רב 
להזהר  האדם  עבודת  עיקר  כל  תלוי  בהם  הרי  כן  אם  המעשה,  לפני 
בההתחלות וההקדמות אשר לחטאים, וגם בהאתחלתא דאתחלתא, ואף גם 
באלה שהם דברים המותרים לגמרי כמו כסף וזהב, או רחיצה וסיכה שהם 
מותרים,  גם  שהם  וכדומה  ושתיה  אכילה  וכן  המותרים,  מהדברים  בודאי 
ומכל מקום גילו לנו חז״ל שעיקר סיבת החטא של העגל היתה בריבוי הכסף 
מה  וכן  לבנו,  האב  שעשה  המוקדמת  והשתיה  הרחיצה  כמעשה  והזהב 

ָך  ̂…‡נ¿ ו¿ ָך  ר¿ ָ̃ "(ב)ּוב¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  , רו… ¿̂ יו…

ן ו… ׁ̆ ‡ ƒַער ָ‰ר ַׁ̆

ֲ‡ָו‰ ַער ַ‰ַ‚ּ ַׁ̆

 ˙ ּ„ַ ƒמ ַעל  ר  ַ„ב≈ּ נ¿ ן  ו… ׁ̆ ‡ ƒר‰ָ ַער  ַּׁ̆ ַבּ
ן  מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ּ ƒנ ׁ∆̆ ב  ֲ‡ָו‰. ּוַמ‰ ּטו… ּ‚ַ‰ַ

ּיּוב  ƒח י  נ≈ פ¿ּ ƒמ ים,  ƒָער ּׁ¿̆ ‰ַ ָכל  ל¿  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇

ח  ַ̇ י‡ פ∆ּ ƒ‰ י ּƒכ ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒל מ ≈„ ָבּ ƒ‰ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿

ז…‡˙  ָכּ ינּו  ƒ‡ָר ל…‡  ו¿  ,˙ ַרּבו…  ˙ ָרעו… ל¿

יך¿  ƒר ָ̂ ן  ָלכ≈  .˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ב¿ּ ָרָע‰  ל¿

ל  ∆‡ יָ‚ּ‰  ƒ‰ ַ‰נ¿ ל¿ ם  ַחכ≈ּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָ‰ָ‡ָ„ם 

 ‰ּ ָ̇ ‡ו…  ˙ חו… ¿„ ƒל ו¿ ָ‰ָר‡ּוי,   ‚‰ָ נ¿ ּƒמ‰ַ

. ‡ּוָי‰ ּבו… יָנּ‰ ר¿ ≈‡ ׁ∆̆ ם  ָמ˜ו… ב¿ּ

 

ַסל  ָפּ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַע  ב≈ּ ט¿ ַ‰ַמּ י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ
‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ל  „ו… ּ‚ָ‰ַ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ  

מו…  כ¿ּ  . ָר˙ו… ˙ו… ב¿ּ יָ‰  ָעל∆ יָרנּו  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ו¿

 ˙ ח ‡∆ ַכּ ׁ¿̆ ּƒ̇ ן  ָך פ∆ּ ר ל¿ מ∆ ָּׁ̆ ƒ‰" :ַמר ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ם"  ƒַרי ¿̂ ƒמ  ı ר∆ ∆‡ מ≈ יֲ‡ָך  ƒ̂ ‰ו… ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  '‰

ח  ַכּ ׁ¿̆ ƒי  ‰ ∆‡ ּ ≈‚‰ַ י  ּƒכ(‡) יב).  ו,  („ברים 

י˘כח   ‰‡‚‰ כי   .‡
סוטה  במסכת  יוˆרו. 
(ה.): אזהרה לגסי הרוח 
רוח.  גס  יהא  [שלא 
רש״י] מנין? רב נחמן בר 
יצחק אמר מהכא, ״ורם 
(דברים  ושכחת״  לבבך 
ח, יד) וכתיב ״השמר לך 
פן תשכח את ה׳ אלהיך״ 
(שם יא). רש״י (ד״ה ורם) 
גובה  ידי  שעל  מבאר 
שכחת  לידי  בא  הלב 
זו  שכחה  ועל  הבורא, 
מוזהר  הוא  הרי 
תשכח״  פן  לך  ב״השמר 

(וכן כתב המאירי).
[סמ״ק  שפרשו  יש  אך 
משמע  וכן  כב)  (סימן 
בסמ״ג (לאוין סד) וראה 
(סוטה  שלמה  חשק 
של  שהאזהרה  שם)] 
על  אמורה  לך״  ״השמר 
ולא  עצמו,  לבבך״  ״ורם 
רק בגלל שהיא הגורמת 
שתבוא  ה׳  לשכחת 
אלא  בעקבותיה, 
עצמה  הלב  רוממות 
הם  כי  השכחה.  היא 
איסור  ענין  בארו 
לא  שאדם  הגאוה, 

יתגאה כשהקדוש ברוך הוא משפיע לו טובה ויאמר שבריוח שלו ובעוצם ידו 
ועמלו עשה והרויח והגיע לכל זה. ועל ידי כך לא יחזיק טובה להקדוש ברוך 

ˆ„י˜ים ‡רחו˙  ˘ער ‰‚‡ו‰עיונים

 .‰ ‰ ַעל ז∆ רּו ז∆ ר¿ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒל…‡ י ׁ∆̆ 3 ,˙ טו… יו… ¿„ ∆‰ ן ב¿ּ כ≈ּ ׁ∆̆ ל- , ָכּ ך¿ ל∆ מ∆ ב¿ּ

ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ  - ָח„  ∆‡‰ָ ים:  ƒ̃ ֲחָל י  נ≈ ׁ¿̆ ƒל  ˙ ∆̃ ּ ַחל∆ ¿̇ ƒמ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ
 ˙ ַמֲעלו… ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ  - י  ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ  ˜ ל∆ ַ‰ח≈ ו¿  , ‚ּופו… ב¿ּ

ים:  ƒ̃ י ֲחָל נ≈ ׁ¿̆ ׁ̆ ּבו…  ‚ּופו… י≈ ֲ‡ַו˙ ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ יו. ַ‚ּ ׂ ָ̆ ַמֲע ָמ‰ ּוב¿ ַ‰ָחכ¿

‚ּופו…  ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ י‡  ƒ‰ ז…‡˙  ו¿ ַרע.  ָח„  ∆‡‰ָ ו¿ ב,  טו… ָח„  ∆‡‰ָ

ל ַעל  ׁ…˘ מ¿ ּƒ̇ ב ָ‰ָ‡ָ„ם, 4ָ‡ז  ל≈ ֲ‡ָו‰ ב¿ּ ר ַ‰ַ‚ּ ב≈ּ ּ‚ַ ¿̇ ּƒ̇ ׁ∆̆  ˙ ע≈ ָ‰ָרָע‰: ב¿ּ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ נו… - כ¿ּ רו… ¿‚ ƒו… ּוב ׁ̆ ר…‡ . ב¿ּ לו… ף ַר‚¿ „ו… ַע„ ַכּ √̃ ¿„ ָּ̃ ƒם מ„ָ‡ָ‰ָ

ן" (י˘עי‰ ‚,  רו… ּ‚ָ  ˙ טּויו… ָנ‰ נ¿ ַלכ¿ ּ≈̇ ַו ן  ּיו… ƒ̂  ˙ נו… ‰ּו ב¿ּ י ָ‚ב¿ ּƒ5ַיַען כ"

ַי„  ֲ‡ָו‰ ו¿ ל ַ‚ּ ∆‚ י ר∆ ƒנ ≈‡ בו… ּ¿̇ יב: "7ַ‡ל  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ - ָליו ַר‚¿ ָיָ„יו ּוב¿ טז), 6ב¿ּ

בי‡ורים
ראוים להתגאות. 3. ˘ל‡ י˘˙ררו ז‰ על ז‰. שלא יתגאו וימשלו (-להתנהג 
בשררה) זה על זה. 4. ‡ז ˙מ˘ול על ‰‡„ם. גאותו תהיה ניכרת בכל איברי 
גופו מקדקדו עד כף רגלו. 5. יען כי ‚ב‰ו בנו˙ ˆיון. ה׳ מוכיח את עם ישראל 
על הנשים הגאותניות שמשלו בעם והחטיאו אותו, שהולכות  בגרון מתוח 
דרב  בריה  רבא  דרש  (סב:)  שבת  [במסכת  ביפין.  להתגאות  מוגבה  ובראש 
יען כי גבהו בנות ציון״,  ״ויאמר ה׳  ג, טז):  (ישעיה  עילאי: מה פירוש הפסוק 
רש״י  (ראה  גובהן  את  והבליטו  זקופה  בקומה  מהלכות  הנשים  שהיו 
מהלכות בפסיעות קצרות,  פירושו, שהיו  גרון״,  נטויות  ״ותלכנה  ומהרש״א). 
שהעקב של רגל אחת מגיע בצד האגודל של הרגל השניה בלבד ואינו עובר 
את  רואה  שאינו  כיון  לאט  והולך  למעלה  נטוי  שגרונו  אדם  כדרך  אותו, 
אנשים  ויבואו  בהליכתן  שוהות  שתהיינה  כדי  זה  וכל  שלפניו,  הקרקע 
ב׳):  (פרק  6. בי„יו ובר‚ליו.  במסכת דרך ארץ רבה  (רש״י)].  להסתכל בהן 
בראש  והמהלכין  ברגליהם,  והבועטין  בידיהם,  [מנפנפים]  המפפין 
אצבעותיהן [כמו שעשו בנות ירושלים], עליהם הכתוב אומר: ״אל תבואני 
רגל גאוה ויד רשעים אל תנידני״. 7. ‡ל ˙בו‡ני. דוד המלך מבקש מהקדוש 

      ,' ‚ו… ו¿ ך¿  ָלּ  ‰ ב∆ּ ר¿ ƒי ָזָ‰ב  ו¿ ף  ס∆ כ∆ (‚)ו¿ ֻין  ב¿ּ ר¿ ƒי

יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰  ˙ ∆‡  ָּ̇ ַכח¿ ָׁ̆ ו¿ ָך  ָבב∆ ל¿ ָרם  1ו¿

י  ƒ„ָי ם  ∆̂ ע… ו¿ י  ƒח כ…ּ ָך  ָבב∆ ל¿ ּƒב  ָּ̇ ָ‡ַמר¿ ו¿  ,' ‚ו… ו¿

 ˙ ∆‡ ָּ̇ ָזַכר¿ ו¿  ,‰ּ ל ַ‰ז∆ ƒַחי‰ַ ˙ י ‡∆ ƒל ‰ ׂ ָ̆ ָע

ַח  כ…ּ ָך  ל¿ ן  ≈̇ ַ‰נ…ּ ‰ּו‡  י  ּƒכ יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰

ך¿  ל∆ מ∆ ּוב¿ י‚-יח).  ח,  (˘ם  ל"  ƒָחי  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ָחיו"  ∆‡ מ≈ ָבבו…  ל¿ רּום  י  ּƒ̇ ל¿ ƒב "ל¿ ַמר:  ¡‡ נ∆

ּלּו  ƒָר‰ 2ֲ‡פ ו… ּ̇ יָר‰  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ם ƒ‡ .(ם יז, כ˘)

שהאכילו והשקהו ותלה 
לו כיס בצוארו והעמידו 
הזונות  בית  פתח  לפני 
של  עצם  בהם  אין 
מקום  ומכל  איסור, 
עיקר החטא בהם נחשב, 
יעשה  ״מה  אחר-כך  כי 
כבר  יחטא״,  שלא  הבן 
בעל  ואינו  הוא  אנוס 

בחירה כלל. 
וז‰ב ירב‰ לך.  ‚. וכסף 
לאדם  וזהב  כסף  ריבוי 
לגאות  להביאו  יכול 

שאבותינו  הסיבה  זו  החיים״:  ה״ספר  אומר  ה׳.  את  ישכח  זה  ידי  ועל  הלב 
אברהם  צז.).  בב״ק  (כמבואר  המטבעות  על  ציורים  היו מציירים  הקדושים 
אבינו עשה במטבע ציור של זקן וזקנה מצד אחד, ובחור ובתולה מצד שני, 
מה  יצחק.  לו את  הוא שנתן  ברוך  הקדוש  לו  הנס שעשה  להזכיר את  כדי 
הקשר בין כסף לנסים? כדי שכשיביט במטבע לא יגיע למצב של ״ורם לבבך 

ושכחת את ה׳ אלקיך...״, כי כסף מביא גאוה.
המטבע שעשה יהושע היה טבוע בו שור מכאן וראם מכאן, על שם הפסוק 
(דברים לג, יז): ״בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו״, שנצחונותיו במלחמות 

על כיבוש ארץ ישראל היו מהקדוש ברוך הוא ולא מכוחו ועוצם ידו.
וכן דוד הטביע על המטבע מקל ותרמיל מכאן ומגדל מכאן, להזכיר לעצמו 
כי הגיע מאחורי הצאן. ומרדכי היהודי עשה מטבע שהיה בו שק ואפר מכאן, 
את  להם  שהזכירו  ציורים  ועליהן  מטבעות  עשו  כולם  מכאן.  זהב  עטרת 
הנסים שעשה להם הקדוש ברוך הוא, כדי שלא יגיעו חס ושלום למצב של 

גאוה הבאה מחמת ריבוי הממון.

בי‡ורים
אם  מה  כי  ביאר,  הרמב״ן  במלך.  ‡פילו   .2 בלבך.  ותתגאה  לבבך.  ורם   .1
וגובה הלב  למלך שהוא ראוי להתנשא ולהתגדל, הפסוק אוסר את הגאוה 
ומצוה שלבבו יהיה שפל ככל אחיו הקטנים ממנו, כל שכן לאחרים שאינם 

‰. כי ‡ין עזר ‰˘ם עמו 
‡חרי ‡˘ר ‰ו‡ ˙ועב˙ 
‰˘ם. הוא מדברי רבינו 
יונה בשערי תשובה (א, 
(נב:)  סוכה  במסכת  כז). 
בן  שמעון  רבי  אמר 
אדם  של  יצרו  לקיש: 
יום  בכל  עליו  מתגבר 
ומבקש להמיתו, שנאמר 
(תהלים לז): ״צופה רשע 
לצדיק ומבקש להמיתו״. 
ברוך  הקדוש  ואלמלא 
יכול  אינו   – עוזרו  הוא 
לו, שנאמר (שם): ״ה׳ לא 
ולא  בידו  יעזבנו 

ירשיענו בהשפטו״. 
רבי  המשגיח  מרן  היה 
יחזקאל לוינשטיין זצ״ל 
כבר  ומזהיר:  מזכיר 
כתב רבינו יונה ״כי בעל 
יצרו,  ביד  נמסר  הגאוה 
כי אין עזר ה׳ עמו אחרי 
״.  ה׳  תועבת  הוא  אשר 
אמרים  שני  נצרף  אם 
אלו - חרדה תאחזנו, כי במלחמת האדם עם יצרו בכל יום ויום, הרי בדרך 

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰ ׁ∆̆ מ… ַר˙  ˙ו… ב¿ּ נּו  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿

י" (וי˜ר‡ כ,  ַ‰ּ‚ו…  ˙ ֻח˜…ּ כּו 15ב¿ּ ל¿ ≈̇ ל…‡  "ו¿

כּו"  ל≈ ≈̇ ם ל…‡  י‰∆ ≈̇ ֻח˜…ּ יב: "ּוב¿ ƒ̇ ּוכ¿ כ‚), 

ן  ָך 16פ∆ּ ר ל¿ מ∆ ָּׁ̆ ƒ‰" :ַמר ¡‡ נ∆ ו¿ (˘ם יח, ‚), 

ל  ם" („ברים יב, ל) - ַ‰כ…ּ י‰∆ ׁ̆ ַ‡ֲחר≈ ≈̃ ָנּ ּƒ̇

 ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ יר,  ƒ‰ ַמז¿ ‰ּו‡  ָח„  ∆‡ ָין  נ¿ ƒע ב¿ּ

ָבָריו  ¿„ ƒּוב יו  ָׁ̆ ּבּו ַמל¿ ב¿ּ ל  ּ„ָ ֻמב¿ ל  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי

‰ּו‡  ן  כ≈ ו¿ ים,  ƒי ַ‰ּ‚ו… ן  ƒמ ָ‰ָ‚יו  נ¿ ƒמ ָכל  ּוב¿

ים"  ּƒן ָ‰ַעמ ƒם מ כ∆ ¿̇ יל ‡∆ ּ ƒ„ ר: "ָוַ‡ב¿ מ≈ ‡ו…

(וי˜ר‡ כ, כו).

י  ינ≈ ע≈ ים ב¿ּ ƒָעב…̇ ם מ¿ ֲ‡ָו‰ ‰≈ י - ַ‰ַ‚ּ ֲעל≈ ַבּ
ֲעַב˙ ‰'  ו… ּ̇ ַמר: "17 ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ם,  ּׁ≈̆ ‰ַ

‰ּו‡  ו¿  ,(‰ טז,  (מ˘לי  ב"  ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ

ם  ּׁ≈̆ ר ַ‰ ז∆ ין ע≈ י ‡≈ ּƒכ(‰) , רו… ¿̂ ƒַי„ י ָסר ב¿ּ מ¿ ƒנ

בי‡ורים
בהם, שהם מלבושי נכרי, [משמעות דבריו שהאיסור ללבוש בגדי נכרי הוא 
משום גאוה]. 15. בחו˜ו˙ ‰‚וי. בדרכי הגויים. הוזהרנו שלא נתנהג כמותם 
במלבושינו ובהליכותינו. 16. פן ˙נ˜˘ ‡חרי‰ם. פן תהיה נמשך, נצמד ונדבק 
אחריהם, (מלשון ״דא לדא נקשן״). 17. ˙ועב˙ ‰'. מאוס ושנוא בעיני ה׳ כל 

המתנשא בלבו.

יב).  לו,  (˙‰ילים  י"  ƒנ ≈„ ƒנ ּ¿̇ ַ‡ל  ים  ƒע ָׁ̆ ר¿

י  ּƒַרב  ˙ ַבּ  ‰ ָׁ̆ נ¿ ע∆ נ∆ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ ל  ∆‚ ר∆ ַעל  ו¿

יָ‰  ָעל∆ ַזר  ¿‚ ּ ƒנ ׁ∆̆ ן,  יו… ַר„¿ ּ¿̇ ן  ב∆ּ יָנ‡  ƒֲחנ

ַעם  ַפּ י  ּƒכ  .˙ נו… זו… ל  ׁ∆̆  ‰ ָבּ ֻ̃ ב¿ּ ב  ׁ≈̆ י ל≈

י,  ƒמ רו… י  ל≈ „ו… ּ ¿‚8 י  נ≈ פ¿ ƒל ָכ‰  ָ‰ל¿ ַ‡ַח˙ 

 ‰ ָנ‡∆  ‰ ָמּ "ַכּ רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ ָע‰  מ¿ ָׁ̆ ו¿

ָ‡ז  10ו¿  "! זו… יָב‰  ƒ9ר ל  ׁ∆̆ יָ‰  ∆̇ יעו… ƒס פ¿ּ

ם -  ƒיַני ע≈ ר (ע"ז יח, ‡). ָבּ ≈̇ ‰ יו… ָ̃ ּ ¿„ ¿̃ ּ ƒ„(„)

ַמע  ׁ¿̆ ƒם - ל…‡ י ƒַני ָ‡ז¿ ˙" (מ˘לי ו, יז). ָבּ ם ָרמו… ƒיַני יב: "11ע≈ ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ים  ּ ƒי ƒל ֲענ ∆̂ „ו… ‡≈ ָעמ¿ יַח ַ‡ּפו… - ב¿ּ ר≈ ים. ב¿ּ ƒָלל ים ָ‰ֻ‡מ¿ ּ ƒי ƒי ָ‰ֲענ ר≈ ב¿ ּ ƒ„

ָבָריו  ¿„ ּƒב ַ‡ף  ו¿ יָניו.  ע≈ ב¿ּ ים  ƒרּוח ס¿ ם  ≈‰ ם,  י‰∆ ּ≈̇ ָב ל¿ ַנס  כ¿ ּƒנ ׁ∆̆ כ¿ּ ‡ו… 

ַין ַמֲ‡ָכל  נ¿ ƒע ˙ 13ב¿ּ ר∆ כ∆ּ ƒם נ‚ַ ַ‚ֲ‡ָו‰. ו¿ ˜ ב¿ּ ָ̇ י˜ 12ָע ּ ƒ„ ַ̂ ר ַעל  ַ„ב≈ּ י¿

 ‰ ז∆ ַעל  ו¿ י,  ƒר ָנכ¿ י  ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ י  ≈„ ¿‚ ּƒב י  ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ 14ּוב¿  ‰ ∆̃ ׁ¿̆ ּוַמ

כתב  יו˙ר.   ‰˜„˜„  .„
מיד):  (ד״ה  יהוידע׳  ב׳בן 
וודאי לא היתה כוונתה 
הרע  יצר  בהם  לגרות 
ושיתנו עיניהם בה, אלא 
שישבחו  היתה  כוונתה 
מכל  אך  ישראל.  את 
כיון  בזה  נענשה  מקום 
שהיה לה לחשוש שמא 
הרע  יצר  בהם  יתגרה 
ויאנסוה לדבר עבירה.  

בי‡ורים
יבוא אלי רגל  ברוך הוא, אל תביא אלי את פסיעותיו של המתגאה (שלא 
אנשי גאוה להצר לי), והרשעים לא יטלטלו אותי ממקומי ביד חזקה. 8. ‚„ולי 
רומי מדובר,  באיזו  לדון  האריך  קיסמא)  בן  ר״י  (ערך  הדורות  בסדר  רומי. 
וסיים שהיתה עיר בארץ ישראל בשם רומי. 9. ריב‰. נערה. 10. ו‡ז „˜„˜‰ 
יו˙ר. בפסיעותיה לפסוע פסיעות נאות. ודבר זה נוגד את  הכתוב (תהלים 
מה, יד): ״כל כבודה בת מלך פנימה״, ולכך נענשה. 11. עינים רמו˙. המתגאה 
ומרים עיניו כלפי מעלה, ולא כדרך שפלי הרוח אשר ישפילו עיניהם כלפי 
גאוה.       מתוך  עזות)  (דברי  וקשים  חזקים  דיבורים  ב‚‡ו‰.  ע˙˜   .12 מטה. 
13. בענין מ‡כל ומ˘˜‰. שיאכל מאכלים טובים ומעדני מלך. 14. ובמלבו˘י 
ב‚„י ‚‡ו‰ מלבו˘י נכרי. שילבש בגדים יקרים ונאים מאד שהכל מסתכלים 
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ו״שיתוף״  הבריות,  למען 
הרי הוא עבודה זרה.

הגרשוני  ילקוט  בספר 
אדרת  מספר  מביא 
אליהו שפירש, כי החכם 
בפני  להתבטל  דרכו 
החכם היותר גדול ממנו, 
מתבטל  עשיר  וכן 
גדול  בעמדו לפני עשיר 
אילו  כן,  ואם  ממנו, 
מאמין  היה  המתגאה 
הבורא,  במציאות 
וביכלתו,  בהשגחתו 
עיניו  לנגד  מצייר  והיה 
גדולת ה׳ – בודאי שהיה 
מבטל את עצמו, ואם עדיין מתגאה אות הוא שאינו מאמין בגדולת הבורא.  
פירוש אחר: אדם שיש לו גסות הרוח, שמתגאה בחכמתו, מעיד על כך שהוא 
מאמין שהוא זכאי לקבל השפעה של טוב מן הבורא בזכות חכמתו, ואילו 
לאלה שאין להם חכמה – אין זכות לכך. אבל זוהי ממש אמונתם של עובדי 
הכוכבים, שמאמינים שהבורא מסר כח לכוכבים להשפיע, והשפעתם היא 
רק על פי הטבע. יסוד דת ישראל הוא שהקדוש ברוך הוא משפיע גם למי 
שאין בו מעלות, כי ״מאשפות ירים אביון״ והכל תלוי בהשגחתו וברצונו של 

הקדוש ברוך הוא (תפארת ציון). 

ָ‰ָכ‡:  יב  ƒ̇ 19כ¿ּ ים.  ƒָכב ַ„˙-ּכו… ֲעבו…

יב  ƒ̇ 20ּוכ¿ ב",  ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ  '‰ ֲעַב˙  ו… ּ̇ "

ל  ∆‡ ָב‰  ע≈ ˙ו… י‡  ƒב ָ̇ ל…‡  "21ו¿ ם:  ָ̇ ‰ָ

ים:  ƒר מ¿ ‡ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ כו).  ז,  („ברים  ָך"  ∆̇ י ב≈ּ

י  ּƒיב: "כ ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„22 ,˙ ‡ ַעל ֲעָריו… ּלּו ָבּ ƒ‡ כ¿ּ

 "' ‚ו… ו¿ ּו  ׂ̆ ָע ל  ≈‡‰ָ ב…˙  ע≈ ו… ּ̇ ‰ַ ל  ָכּ  ˙ ∆‡

ּלּו  ƒ‡ כ¿ּ ים:  ƒר מ¿ ‡ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ כז).  יח,  (וי˜ר‡ 

ל  ָכּ רּו:  ָ‡מ¿ ו¿ (סוט‰ „, ב).  ָמ‰  23ָבּ ָנ‰  ָבּ

ָ‰רּוַח,                 ּסּו˙  ּ‚ַ ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם 

בי‡ורים
19. כ˙יב ‰כ‡. כתוב כאן (משלי טז, ה) בענין הגאוה. 20. וכ˙יב ‰˙ם. וכתוב 
שם (דברים ז, כו) בענין עבודה זרה. 21. ול‡ ˙בי‡ ˙ועב‰. המלה ״תועבה״, 
גסות הרוח),  בו  זה שיש  (היינו  שבה מכונים האלילים, מלמדת ש״גבה לב״ 
המכונה ״תועבה״ בספר משלי, כמוהו כעובד עבודה זרה. 22. „כ˙יב: כי ‡˙ 
כל ‰˙ועבו˙ ‰‡ל. הפסוק כתוב בענין חטאי העריות (ויקרא יח, כז), ובחטא 
של גסות הרוח כתוב ״תועבת ה׳ כל גבה לב״. הכינוי ״תועבה״ המשותף לשני 
הענינים מלמד על שייכותם זה לזה.  23. במ‰. מזבח לעבודת כוכבים (רש״י). 

ם.  ּׁ≈̆ ֲעַב˙ ַ‰ ו… ּ̇ ר ‰ּו‡  ׁ∆̆ י ֲ‡ , ַ‡ֲחר≈ ּמו… ƒע

ּום ָ‡ָ„ם ל…‡  ׁ̆ ָ‡‰ ַעל  ּ‚ָ ¿̇ ƒּלּו ל…‡ נ ƒַוֲ‡פ

ַב„  ּבו… ל¿ ƒל ‰, ַ‡ך¿ ב¿ּ ׂ ∆̆ ַמֲע ל…‡ ב¿ּ ּבּור ו¿ ƒ„ ב¿ּ

ָב‰,  ע≈ ו… ּ̇ ָר‡  ¿̃ ƒנ  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡ 

ב",     ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ  '‰ ֲעַב˙  ו… ּ̇ " ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ב  ּ ל≈ ַבּ  ‡ ָלּ ∆‡ ‰ּו˙  ב¿ ּ‚ַ לו…  ין  ≈‡ ּלּו  ƒ18ֲ‡פ

ָב‰. ע≈ ו… ּ̇ ָר‡  ¿̃ ƒנ

 

ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ ל  ָכּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿
 „ ב≈ עו… ּלּו  ƒ‡ (ו)כ¿ּ ָ‰רּוַח,  ּסּו˙  ּ‚ַ  

יכול  האדם  אין  הטבע 
בנוסף  אלא  לנצחו, 
צריך  הנחוש  לרצונו 
עזר ה׳. לכן בעל הגאוה 
לו  ואין  מתועב  שהוא 
עזר ה׳ – חרץ רבינו יונה 
הגאוה  ״בעל  משפטו: 
נמסר ביד יצרו״! ומעתה 
תקוה,  שום  לגאה  אין 
לגמרי.  הוא  ואבוד 
עמוד  חן׳,  יתן  (׳לענוים 

רא).
עבו„˙  עוב„  כ‡ילו  ו. 
(סוטה  המאירי  כוכבים. 
ד:) רואה את הקשר שבין 
הגאוה לעבודה זרה בכך 

– רוע טבעו מביאו לחלוק על האמת בכל דבר כדי להשפיל את  שהמתגאה 
שכנגדו [ומי שמונח בשקר הריהו כעובד עבודה זרה, שהיא עצם השקר].

המהרש״א בחידושי אגדות מבאר שעל ידי רוח הטומאה שנוצר מעון הגאוה 
מגיע לכל זה.

חכם  בתלמיד  אפילו  מדבר  זה  מאמר  כותב:  עקב)  (פרשת  הקדוש  השל״ה 
הלומד ומקיים את מצוות התורה, אלא שיש לו פניות בלימודו כגון שאחרים 
ידעו על גדולתו ותורתו, כי אז הרי הוא עובד בשיתוף, לא רק לשם ה׳ אלא גם 

בי‡ורים
18. ‡פילו ‡ין לו ‚ב‰ו˙ ‡ל‡ בלב נ˜ר‡ ˙ועב‰. הגר״א בביאורו על משלי 
מפרש: ״תועבת ה׳ כל גבה לב״ - אפילו אדם שעדיין לא הוציא את גאותו 
לפועל, ולא עשה שום מעשה של גאוה, בהליכתו או בדיבורו, ושום תנועה או 
סימן של גאוה לא ניכרים עליו, אבל ה׳ חוקר לב ובוחן כליות - הוא מעיד 
עליו שהוא גבה לב, כלומר, הגם שגאוותו מוסתרת בלב פנימה, בכל זאת – 
״תועבת ה׳״! משוקץ ומתועב הוא בעיני הקדוש ברוך הוא, ויתן את הדין על 

כך במשפטי שמים. 

ל˜ורח  ‡רע  מ‰  ח. 
‚‡ו˙ו.  מחמ˙  וע„˙ו 
(פי״א)  ישרים  המסילת 
שרעת  כותב, 
יתרה  חמדת-הכבוד 
יותר  וחזקה 
יש  כי  מחמדת-הממון, 
מקרים בהם יכול האדם 
על  יצרו  את  לכבוש 
שאר  ועל  הממון 
חמדת  אך   – ההנאות 
כי  הדוחק,  הוא  הכבוד 
לסבול  לו  אי-אפשר 
ולראות את עצמו פחות מחבריו, ועל דבר זה נכשלו רבים ונאבדו... מי גרם 
הוא  מלא  ומקרא  הכבוד,  מפני  אלא  עמו?  עדתו  וכל  הוא  שיאבד  לקורח 
(במדבר טז, י): ״ובקשתם גם כהונה״. וחכמים, זכרונם לברכה (במדבר רבה 
יח, ב) הגידו לנו, כי כל זה נמשך, מפני שראה את אליצפן בן עוזיאל נשיא, 
והיה רוצה להיות הוא נשיא במקומו... כללו של דבר: הכבוד הוא הדוחק את 
האדם  היה  זה  ולולי  שבעולם,  והחמדות  התשוקות  מכל  יותר  האדם  לב 
מתרצה לאכול מה שיוכל (להשיג ללא מאמץ), ללבוש מה שיכסה ערותו, 

ּלּו  ƒיר, ֲ‡פ ƒ‰ָי ּ רּו: ‰ַ32‡י ָמ‡ן „¿ ָ‡מ¿ ‰). ו¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ל,  ב≈ּ ַ̃ ¿̇ ƒָל‡ מ ‰ּ ≈̇ י י ב≈ּ ׁ≈̆ נ¿ ƒ‡‡ַ

‰" (חב˜ו˜ ב, ‰) -  ו∆ נ¿ ƒי ל…‡  יר ו¿ ƒ‰ר ָי ב∆ ּ ∆‚"

ּלו… (ב"ב ˆח, ‡). ׁ∆̆  ‰ ָנו∆ ּלּו ב¿ּ ƒ33ֲ‡פ

 

יַפ˙          ƒ„ ר¿ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ34

ַעל  ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒ‰ 35ל¿ ן  ָממו…  
ַרע  ≈‡ (ח)ָמ‰   ָּ̇ ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿ י-ָ‡ָ„ם.  נ≈ ב¿ּ

בי‡ורים
תקרי אותו אלא איתו לא אוכל״. לפי קריאה זו אומר הכתוב שגבה עינים, 
היינו גאותן, אין הקדוש ברוך הוא יכול להיות אתו. וביאר ב׳תפארת ציון׳, כי 
בדרך כלל החוטא חוזר אחר כך בתשובה, ואז מוכן הקדוש ברוך הוא לדור 
אין  עליו  עוונו  שעדיין  וכיון  בתשובה,  חוזר  אינו  הרוח  מגסות  אבל  אתו, 
בעל  אדם שהוא  „י‰יר.  מ‡ן  ‰‡י   .32 אתו.  לדור  רוצה  הוא  ברוך  הקדוש 
גאוה, אפילו על אשתו ובני ביתו אין הוא מתכבד, כיון שבזוי הוא בעיניהם. 
33. ‡פילו בנו‰ ˘לו. אפילו בבית שלו אין הוא מתכבד. 34. ‰‚‡ו‰ מבי‡‰ 
זה   ידי  על  שיוכל  כדי  חומד להתעשר  לבו  כי המתגאה  ר„יפ˙ ממון.  לי„י 
להשתרר ולשלוט על בני אדם. [אמנם יש גורסים: ״הגאוה מביאה לידי רדיפת 

כבוד״]. 35. ל‰˘˙רר. למשול. 

ַעט  מ¿ ּמּו  "רו… ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ 25 ט,  ַמע≈ ¿̇ ƒ24מ

עו…  ¿„‚ָ ָר‡ּוי ל¿ ּנּו" (‡יוב כ„, כ„); 26ו¿ ינ∆ ≈‡ ו¿

ָמ‰  ו… ּ̃ ‰ַ י  ָרמ≈ "ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ 27 ָר‰,  ׁ≈̆ ‡ֲ ַכּ

ין ֲעָפרו…  ≈‡ ים" (י˘עי‰ י, ל‚), 28(ז)ו¿ ƒע„ֻ ּ ¿‚

ָעָליו.   ˙ ל∆ ּ ַיל∆ 29מ¿ יָנ‰  ƒכ ּׁ¿̆ ‰ַ ו¿ ָער,  נ¿ ƒנ

י  ƒנ‡ֲ ין  ≈‡ -‰ּו‡:  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ָ‡ַמר 

ָלם,  עו… ָבּ 30ָל„ּור  ים  ƒל כו… י¿ ‰ּו‡  ו¿

ם  ƒיַני ַבּ‰ ע≈ ּ ַמר (˙‰ילים ˜‡, ‰): "‚¿ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

(סוט‰  ‡ּוָכל"  ל…‡  ו…  …̇‡31 ָבב  ל≈ ַחב  ּור¿

ז. ו‡ין עפרו ננער. כתב 
כנגד  מדה  חיים:  החפץ 
שהיה  במקום  כי  מדה, 
לו לחשוב תמיד שסופו 
רמה  עפר  למקום  לילך 
להתגאות,  ולא  ותולעה 
הוא לא חשב כן, כי אם 
דמיין לעצמו כי במרומי 
משגבו  יהיה  סלעים 
ובעליות מרווחות תהיה 
על  יתר  לעד,  מנוחתו 
בני גילו, לכן כאשר גופו 
בעפרו  אין  עפר,  נעשה 
ממקומו,  להתנער  כח 
כל המתים יעמדו ויקומו 

אשר  האנשים  כל  רגלי  כפות  תחת  נמוך  מושכב  ישאר  והוא  רגליהם,  על 
התגאה עליהם בימי חייו!! (שמירת הלשון, תבונה יד). 

בי‡ורים
מממונו  מתורתו,  מתמעט  אחר:  פירוש  (רש״י).  מחשיבותו  מ˙מעט.   .24
 – שרומו  כיון  ו‡יננו".  מעט  "רומו  ˘נ‡מר:   .25 יעקב).  (עיון  ומבריאותו 
מתמעט. ושמא תאמר ישנו בעולם [שמתקיים]? תלמוד לומר: ״ואיננו״. (סוטה 
זרה.  עבודה  לשם  הנעבד  עץ  היא  אשירה  כ‡˘ר‰.  ל‚„עו  ור‡וי   .26 ה.). 
גדיעה זו הנזכרת כאן איננה רק קציצה רגילה, אלא צריך לעוקרה ולשרש 
״ואבדתם את שמם״,  ג):  יב,  (דברים  נלמד מן הכתוב  וזה  וכל,  אחריה מכל 
וכמו כן יש לגדע ולשרש אחרי מי שיש בו גסות הרוח (רש״י). 27. ˘נ‡מר 
"ורמי ‰˜ומ‰ ‚„ועים". בגמרא (סוטה ה.) למדים דבר זה בגזירה-שוה: כתיב 
התם  וכתיב  גדועים״,  הקומה  ״ורמי  הגאוה)  חטא  בענין  כאן  (כתוב  הכא 
(וכתוב שם בענין עצי אשירה) ״ואשיריהם תגדעון״ - תעקרו ותשרשו מכל 
עליו.  מילל˙   .29 המתים.  לתחיית  קם  שאינו  ננער.  עפרו  ו‡ין   .28 וכל). 
הפורענות  משום  הגאה  על  ומשתברת  מתאוננת  השכינה  עליו.  מקוננת 
שתבוא עליו (רש״י). 30. ל„ור. יחד. 31. ‡ו˙ו ל‡ ‡וכל. בגמרא דורשת ״אל 

ט. ‰מ˜˘ט ‡˙ ‚ופו כ„י 
שנינו  ל‰˙‚‡ו˙. 
ד):  (ד,  אבות  במסכת 
שפל  הוי  מאד  ״מאד 
רוח״. לשם מה הכפילות 
״מאד מאד״? מבאר רבי 
שני  ישנם  חגיז:  משה 
גאוה  גאוה,  בעלי  סוגי 
רוחנית.  וגאוה  גופנית 
גאוה גופנית – המתגאה 
גבורתו,  קומתו,  ביופיו, 
גאוה  וכו׳.  עושרו  בגדיו, 
המתגאה   – רוחנית 
כשרונותיו,  בחכמתו, 
על  ומצוותיו.  מדותיו 
הגאות  סוגי  שני 
״מאד  התנא:  מזהירנו 
מאד הוי שפל רוח״, הוי 
בשניהם.  רוח  שפל 

(מדרש חכמים).

 ˙ ּ„ו… ƒמ ּלּו  ≈‡ ָכל  ו¿  .‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ 39ו¿  ‰‡ָ נ¿ ƒ̃

ר  ≈‡ ָבּ ¿̇ ƒי ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ  ,„…‡ מ¿  ˙ חּו˙ו… פ¿ּ

ם. ּׁ≈̆ ַר˙ ַ‰ ז¿ ע∆ ב¿ּ

˙ ּ‚ּופו…  ט ‡∆ ּׁ≈̆ ַ̃ ל (ט)ַ‰מ¿ ָבר: ָכּ ף ָ„ּ סו…
ַח  כ≈ ו… ׁ̆  ‰ י ז∆ ˙, ֲ‰ר≈ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ י ל¿ ≈„  כ¿ּ

ַעל   ׁ̆ ָיחּו ל…‡  ו¿ ‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ם  ּׁ≈̆ ‰ַ

ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒי ל…‡  ו¿  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

 , מו… ¿̂ ַע ַעל   - ָנ˙ו…  ָוּ ַכּ ל  ָכּ י  ּƒכ ים,  ƒב טו…

י˙ו…  ƒֲחר‡ַ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ,‰ ל∆ ַ‰ָכּ ּ‚ּופו…  ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ל¿

ב  רו… ָ̃ ‰ּו‡   , ּ‚ּופו… ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ַ‰מ¿ ו¿  .‰ ָמּ ƒר

 ‡ ׂ ָּ̆ ƒל ים  ׁƒ̆ ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ‰ ָר‡∆ ¿̇ ƒי י  ּƒכ  ,‰ ָמּ ƒז ל¿

ב  ר≈ ָ̃ ¿̇ ƒי ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ם,  י‰∆ ינ≈ ע≈ ב¿ּ ן  ח≈

ּלּו˙  ַ̃ ו¿  ˜ חו… ׂ ¿̆ י  י„≈ ƒל  ‡ ָיבו… ו¿ ָלן,  ¿̂ ∆‡

י‡  ƒ‰  ‰ ז∆ ָבּ ים,  ׁƒ̆ ָ‰ֲ‡ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ˙ ט∆ ּׁ∆̆ ַ̃ ַ‰מ¿  ‰ ָּׁ̆ ƒ‡‰ָ ַ‚ם  ו¿  . ׁ̆ ר…‡

ל  „ו… ּ‚ָ ‰ּ ָׁ̆ ‰ ָענ¿ ם, ּוָבז∆ ָבּ ƒל ים ב¿ּ ƒּור‰ ר¿ ƒ‰ ˙ ס∆ נ∆ ם ּוַמכ¿ ָבּ ƒל ˙ ∆̃ ל∆ ַמ„¿

בי‡ורים
יהיה אמת או שקר, כדי להקטין שמו אצל בני אדם ולהראות יתרונו עליו 
ענף  הוא  הקפדנות  ו˘נ‡‰.   .39 ולביישו״.  ולהכלימו  מעלתו  ולהפחית 
ותולדות הגאוה, כי לולא הגאוה לא היה מקפיד בלבו! (שערי קדושה א, ב). 
מיסוד הענוה – לא להקפיד כלל. (אור ישראל נח, א). מבואר, כי ענוה וקפדנות 

– תרתי דסתרי!

 ׁ̆ ּ ≈̃ ּ ƒב ׁ∆̆  , ֲ‡ָו˙ו… ֲחַמ˙ ַ‚ּ ˜…ַרח ַוֲעָ„˙ו… 36מ≈ ל¿

לו…  ָנ‰  ּ¿̇ ƒנ ל…‡  ׁ∆̆  ‰ ֻ„ָלּ ּ ¿‚ ח  ַּ̃ ƒל ו¿ ל  ּ ≈„ ּ‚ַ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ַנס  כ¿ ƒנ ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒ37ּומ ם,  ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ ן  ƒמ

 ‰‡ָ ¿̂ 38ָי  ˙ ∆̃ ֲחל… ַ‰ַמּ ן  ƒּומ  ,˙ ∆̃ ַמֲחל… ל¿

בבית  ולשכון 
הפגעים  מן  שתסתירהו 
קלה  פרנסתו  והיתה   –
צריך  היה  ולא  עליו 
כלל  להעשיר  להתיגע 
לו  שאין  הגם  אלא, 
בכל  במותרות,  צורך 

שפל  עצמו  יראה  כדי שלא  להשיגן,  רב  לעמל  עצמו  את  מכניס  הוא  זאת 
בחברה, ואין קץ לכל עמלו, על כן אמרו רבותינו זכרונם לברכה (אבות ד, 

כא): ״הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם״.  

בי‡ורים
על  בחז״ל  מובא  (ובאמת  גדול  לאדם  עצמו  שהחשיב  ‚‡ו˙ו.  מחמ˙   .36
גדלותו של קורח) ועוד שהחשיב עצמו ליחסן שהרי הוא בן יצהר, ומשום כך 
של  בנשיאותו  ונתקנא  הנשיאות,  לו  שמגעת  לחשוב  הגאוה  אותו  הביאה 
אליצפן בן עוזיאל, ומדת הקנאה נבעה מכח הגאוה שהחשיב עצמו לבעל 
נכנס  כך  ומ˙וך   .37 יחזקאל).  (אור  קורח  מעשה  כל  נבע  וממנה  מעלה, 
למחלו˜˙. במסכת חולין (ז.): משרבו זחוחי הלב (פירוש, משרבו התלמידים 
גבוהי הלב, שמחמת גאותם לא דקדקו מפי רבם כל צרכם אלא סמכו על 
ז):  (פרק  הישר  קב  בספר  כתב  בישראל.  מחלוקות  רבו  רש״י)  לבם,  בינת 
המתגאה מרבה קטטה, קנאה, שנאה, לשון הרע, כעס, שקרים, ליצנות וכו׳. 
ואם תתבונן בה תראה שכל עבירות שבתורה כלולין בה. ופגמו גדול מאד, 
אוי לו ואוי לנפשו מי שרגיל להאחז בה! 38. יˆ‡‰ ˜נ‡‰. קנאה וגאוה אחת 
הן, ואחת תלויה בחברתה, מי שאין בו כלל גאוה – אין בו בכלל קנאה. ומי 
שיש בו מעט גאוה, ויהיה מי שיהיה – יש בו קצת קנאה על חבירו, על אשר 
עצמו  מחזיק  והמתגאה  היות  פשוטים,  והדברים  במדריגתו.  עומד  גם  הוא 
שהוא עדיף מחבירו, או לפחות שוה לו, והיה אם יראה שחבירו השיג שררה 
וגדולה - הוא מקנאהו על כך. (תולדות שלמה [קלוגר] יג). כתב החפץ חיים 
״גם הגאוה תביאהו לקנא ולשטום  י״ד):  (שמירת הלשון שער התבונה פרק 
(-ולשנוא) את חבירו המכובד בעיני אנשי העיר, ויקנא וישטום אותו, בעבור 
שידמה לו שנפחת כבודו על ידי זה, ויאמר בלבו: לולא הוא, הייתי מתואר בין 
בני אדם לאדם חשוב. ויבחן גנזי נסתרותיו, כדי שיהיה לו מה לדבר ממנו, 

עונ˘  כל ˘כן ˘י˘  י‡. 
‚„ול ל‡˘‰ ‰מ˙˜˘ט˙ 
‡נ˘ים  לפני 
ב‰.  ‰מס˙כלים 
כותבים  הראשונים 
שבאותה המדה שנדרש 
להתבונן  שלא  מהגבר 
בנשים, כך אסור לנשים 
לגרום לגברים להתבונן 
כותב  יונה  רבינו  בהם. 
במילים חריפות במיוחד 
האחריות  אודות 
האשה  על  המוטלת 
(אגרת  זה  בנושא 
עח):  פרק  התשובה, 
שתהא  האשה  ״וצריכה 
שלא  ונזהרת  צנועה 
אדם  בני  בה  יסתכלו 
מפני  מבעלה,  חוץ 
שהמסתכלים בפניה או 
לגהינם,  יורדים  בידיה 
(תענש)  ענושה  והיא 
ואחד  אחד  כל  בעונש 
שהחטיאה  מפני  מהם, 
אותם ולא נהגה צניעות 

בעצמה ונכשלו בה״.
‰וˆ‡ו˙  רוב  לפי  לו  ˘י˘  מ‰  בעיניו  ימעט  כי  בחל˜ו,  י‰י‰ ˘מח  ול‡  יב. 
˙‡ו˙ ‚‡ו˙ו. העניו אינו מתאוה להרבה אלא מסתפק במועט שיש לו ושמח 
בחלקו שקיבל מהבורא. לעומתו הגאותן מתאוה לכל דבר ולדברים גבוהים 
יחמוד, ודבר זה הרי אף פעם לא ישיגנו, כי העולם הזה אין בו כדי שביעה, 
חז״ל  שאמרו  וכמו  שבעה,  ידע  ולא  מה  חסר  שהוא  האדם  ירגיש  לעולם 
(מדרש רבה קהלת ג, י): אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, מי שיש לו מנה רוצה 

 ‰ ָּׁ̆ ƒ‡ ל¿ ל  „ו… ּ‚ָ  ׁ̆ ע…נ∆  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל  (י‡)ָכּ

ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ˙ ט∆ ּׁ∆̆ ַ̃ ¿̇ ּƒמ‰ַ

.‰ּ ים ָבּ ƒל כ¿ּ ַּ̇ ס¿ ּƒמ‰ַ

 

ֲ‡ָו‰.  ַּ̇ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ  „ עו… ו¿
ָרָחב  ּבו…  ƒל  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ י  ּƒכ  

י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ַ̇ ו¿ ָבר,  ּ„ָ ָכל  ל¿  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒּומ

י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ב¿ּ ׁ∆̆ ָ‰ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

 ׁ̆ ַלב≈ּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ֲ‡ָו˙ו…  ּ‚ַ ֲחַמ˙  מ≈  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒי

ין  ƒר ט≈ ל¿ ַפּ  ˙ נו… ב¿ ƒל ו¿ ים  ƒר ָ̃ י¿ ים  ƒ„‚ָ ב¿ ּƒב

י  ּƒים. כ ƒב ים טו… ƒכ…ל ַמֲ‡ָכל ¡‡ ל∆ ו¿ ים  ƒל „ו… ּ ¿‚

ים  ƒ‰ בו… ּ ¿‚ ים  ƒָבר ¿„ ƒל ָלם  עו… ל¿  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ

ים  ƒָבר ¿„ ƒי‚ ָי„ו… ל ׂ ּƒ̆ ינו… ַמ ‡ּוַלי ‡≈ מ…„, ו¿ ַיח¿

ָב‰  נ≈ ּ ¿‚ י  י„≈ ƒל  ‡ ָיבו… ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ּלּו,  ≈‡

ָרָחב  „ ו¿ מ≈ ּבו… חו… ƒל ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒי ַ‰מ ּƒָל‰. כ ז≈ ּו‚¿

ַח  מ≈ ׂ ָ̆  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ל…‡  (יב)ו¿ ר,  ּׁ≈̆ ַע ¿̇ ƒ‰ ל¿ ם  ָיּ ַכּ

י  נ≈ פ¿ ƒל ל  ו… ׁ̆ כ¿ ƒמ  ˙ נ∆ ∆̇ נו… י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ (י)  ,„…‡ מ¿

ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ים ל¿ ƒרּו ֲחָכמ ‡ ָ‡ס¿ ים, ֲ‰לו… ּƒַרב

ים                 ׁƒ̆ ָנ ל  ׁ∆̆ ים  ƒנ עו… ב¿ ƒ̂ י  ≈„ ¿‚ ƒב ב¿ּ

ּלּו  ƒ41ֲ‡פ ל,  ∆̇ כ…ּ ַבּ ים  ƒטּוח ּׁ¿̆ ‰ַ40

ב),  כ,  (ע"ז  ן  ∆‰ ָבּ  ˙ ׁ∆̆ ֻלב∆ּ מ¿ יָנּ‰  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ

מכ˘ול  נו˙נ˙  ˘‰י‡  י. 
בספר  רבים.  לפני 
(פרק  יושר  ארחות 
שכן  וכל  כתב:  צניעות) 
בין  בחוץ  כשיוצאין 
מאד  שצריכין  אנשים 
ואמרו  בזה,  להזהר 
(תנחומא וישלח סי׳ ה׳): 
תכשיטין  ניתנו  ״לא 

לאשה אלא שתהא מתקשטת בהן בתוך ביתה״. 
אימי,  לגבי איש חסיד מכפר  ה״ד)  פ״א  (תענית  מהירושלמי  והביא המעשה 
שכאשר היה בהר (שהיה עובד שם), אשתו לבשה בגדים מלוכלכים כדי שלא 
יתן אדם עיניו בה. וכאשר היה נכנס לביתו לבשה בגדים נקיים כדי שבעלה 

יתן עיניו בה ולא באשה אחרת. 
וכל כך הקפידו על זה, עד שרבי יוסי דמן יוקרת אמר לבתו: שובי לעפריך ואל 
יכשלו בך בני אדם! [כמסופר במסכת תענית (כד.): היתה לרבי יוסי בת בעלת 
יופי. יום אחד ראה רבי יוסי אדם אחד שהיה מפרק את גדר העצים על יד 
זה? כלומר, מה  יוסי: מה  ביתו כדי להסתכל בבתו דרך החור, אמר לו רבי 
אתה מעיין כאן? אמר לו האיש: רבי, אם ללוקחה לאשה לא זכיתי, לראותה 
צער  גורמת  את  בתי,  לבתו:  אמר  יוסי  רבי  זאת  כששמע  אזכה?!  לא  גם 
לבריות, שובי לעפרך ואל יכשלו בך בני אדם. (הב״ח מוסיף לגירסת הגמרא 

שם: ״וכן הוה״ – וכן היה, כלומר שהיא מתה)].
ובעוונותינו הרבים, היום הדור פרוץ ומתקשטים ביותר וכו׳, והרבה יש לדבר 
על זה בעוונותינו הרבים. ואשרי מי שנזהרת בזה ולא תסתכל על חברותיה, 
וכל שכן על הפרוצות. ומה שתלבש יותר בגדי צניעות – תזכה ביותר לבנים 
בזוהר הקדוש  כמו שכתב  טוב,  לכל  זוכה  ובעלה  ותלמידי חכמים,  צדיקים 

(מובא במ״ב סי׳ ע״ה סקי״ד), ותקים בית לתפארת. עכ״ד.    

בי‡ורים
40. ‰˘טוחים. התלויים. 41. ‡פילו כ˘‡ינ‰ מלוב˘˙ ב‰ן. כיון שכשרואה 
הרהור  לידי  ובא  בהן  ומתייפה  לבושה  כשהיא  באשה  נזכר  הבגדים  את 

עבירה. (רש״י). 

קל  דבר  כל  על  לבבו 
ביתו  בני  עם  שבקלים 
ומזה  ואוהביו,  ומשרתיו 
מאד״.  עצוב  יהיה 
(בתשובותיו  וברמב״ם 
״פאר הדור״, קמב) כתב: 
״המשתרר, ירבו יגונותיו 
ושמא  ועצבונותיו, 
ויביישוהו  יכלימוהו 
ביד  ויפול  הגויים 
אותו  וייסרו  המלוכה, 

וישברו עצמותיו.
(ב׳)  מוסר  שבט  בספר 
כתב: נקוט כלל זה בידך: 
ימיו  כל  המתגאה,  כל 
כי  ודאגות,  במכאובים 
כולם כאין  גאותו  מרוב 
חייבים  כולם  נגדו, 
לפניו,  ולקום  לשרתו 
תמיד  לישב  צריך  הוא 
בראש. והנה בראותו כי 
ממנו,  וזע  קם  איש  אין 
ולדבריו אין שומע, הוא 
דאגה  בכעס  מתמלא 
רגע.  כל  ותוגה 
ומאורעות אלו תמיד לו, 
ערב בוקר וצהרים, עד שמרוב צערו הוא נופל על ערש דוי, ואם יקום ממטתו 

ישוב לשטותו, וחוזר חלילה. 

י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ ַ‰ּ‚ּוף  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ י‡  ƒ‰ ז…‡˙  ו¿
‡ י…‡ַמר ָ‰ָ‡ָ„ם:  ָמּ ׁ∆̆ ָב‰:  טו…

ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ו¿ יל  ƒ‡ ‰ו…

ַע„  ר,  ≈̇ יו… ב¿ּ  ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ  § ר̆… פ¿ ∆‡  , ך¿ ל-ָכּ ָכּ

ן,  ƒַיי  ‰ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ו¿ ר  ׂ ָ̆ ָבּ י…‡ַכל  ל…‡  ׁ∆̆

יָר‰  ƒ„ ב¿ּ ב  ׁ≈̆ י≈ ל…‡  ו¿  ,‰ ָּׁ̆ ƒ‡  ‡ ׂ ָּ̆ ƒי ל…‡  ו¿

 ‡ ָלּ ∆‡ ,‰ ׁ̆ ָנ‡∆ ּבּו ׁ̆ ַמל¿ ַבּ ל¿ ƒל…‡ י ָנָ‡‰, ו¿

ים,  ƒָלכ ֻלכ¿ ּומ¿ ים  ƒרּוע ¿̃ ּו ר,  מ∆ ּ ∆̂ ‰ַ ו¿  ˜ ׂ ַּ̆ ‰ַ

ים  ƒָלכ ֻלכ¿ מ¿ ים  ƒל כ≈ ב¿ּ  ׁ̆ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒּומ

ָיָ„יו  ָניו  ָפּ  ıַח ר¿ ƒי ל…‡  ו¿ ים,  ƒּוס‡ ּומ¿

ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒרו… מ √‡ ָּ̇ יר 43 ƒח ׁ¿̆ ַיּ ׁ∆̆ ָליו, ַע„  ַר‚¿ ו¿

ן  ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ ‰ - כ¿ּ ָכל ז∆ ים. ו¿ ׁƒ̆ ֲ‡ָנ

 ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿ יּוַכל  ל…‡  ׁ∆̆ ַע„  ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ

ָר‡  ¿̃ ƒנ  ‰ ז∆ ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ ך¿  ּ ַ‰ל≈ ַ‰מ¿ ר.  ≈̇ יו…

יר:  ƒָנז 44ב¿ּ ר  מ≈ ‡ו… ‰ּו‡  י  ֲ‰ר≈  .‡ ט≈ חו…

ַעל  ָחָט‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ מ≈ ָעָליו  ר  פ∆ּ ƒכ "ו¿

בי‡ורים
43. ˙‡רו. מראית פניו. 44. בנזיר. אדם שקיבל על עצמו בנדר להיות ״נזיר״, 
הגפן,  מן  היוצא  דבר  כל  אכילת  וכן  יין,  שתיית  א.  דברים:  בשלשה  נאסר 

ׁ̆ לו…  ּ י≈ ּׁ∆̆ יָניו ַמ‰  ע≈ ַעט ב¿ּ מ¿ ƒי י ּƒכ , ˜ו… ל¿ ח∆ ב¿ּ

 . ֲ‡ָו˙ו… ֲ‡ַו˙ ַ‚ּ ַּ̇  ˙ ‡ו… ָ̂ י ר…ב ‰ו… ƒפ ל¿

ל…‡  ׁ∆̆ 42  ,˙ מ∆ ר∆ ּ‚ו… ֲ‡ָו‰  (י‚)ַ‰ַ‚ּ  „ עו… ו¿
ע…ל  ל  ב…ּ ס¿ ƒל ָלן  ַסב¿  ‡ ≈‰ י¿  

יך¿  ƒר‡ֲ‰ַ ל¿ ך¿  ̂…ר∆ ין  ≈‡ ו¿  ,˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

ָי„ּוַע  י  ּƒכ ָלן,  ַסב¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ  ˙ ַ̇ י ƒח פ¿ ּƒב

ל.  ‰ּו‡ ַלכ…ּ

רוצה  מאתים  מאתים, 
והמשילו  מאות,  ארבע 
את  קדמונינו 
לשותה  העולם-הזה 
לו  ידמה  מלוחים,  מים 
יותר,  וצמא   - שמרווה 
באגרת  שכתב  כמו 

הגר״א ז״ל. 
מוסר  שיחות  בספר 
ענין  ביאר  פג)  (מאמר 
שאמרו  מה  פי  על  זה 
כא):  ד,  (אבות  חז״ל 
והתאוה  ״הקנאה 

והכבוד מוציאין את האדם מן העולם״. שהטעם שהכבוד מוציא את האדם מן 
העולם הוא משום שאין בידו של האדם לספק את תאות הכבוד כלל, כי ככל 
שיזכה בכבוד ירצה עוד ועוד, וכשיחסר לו מעט ירגיש כי כל אשר יש לו איננו 
שוה לו, ונמצא שהוא משועבד לתאותו זו שעבוד גמור, באופן שלעולם לא 

יוכל להשתחרר ממנה, ודבר זה מוציאו מן העולם.
ועל דרך זה יש לבאר גם מה שבכח ה״תאוה״ להוציא את האדם מן העולם, 
דהנה פירש רש״י (אבות שם): שמתאוה לממון הרבה שנאמר ״אוהב כסף לא 
ישבע כסף״ (קהלת ה ט), וכיון שלעולם אין הוא מסתפק בממון אשר לו, וכמו 
שכתב הרמב״ם, שהאוהב כסף הוא בעל נפש רחבה שלא תשבע נפשו מכל 
העולם,  מן  מוציאתו  זו  תאוה  הרי  ה״א),  פ״א  דעות  (רמב״ם  שבעולם  ממון 

שהרי הוא תאב לדבר שלעולם לא יוכל לספק אותו ולמלאות רצונו.
״דברים  כתב בספר  י‰‡ סבלן לסבול עול ‰בריו˙.  ‚ורמ˙ ˘ל‡  י‚. ‰‚‡ו‰ 
יחם  כי  העצבות,  לידי מדת  יבוא  ״המתגאה  לא):  דרוש  (להחיד״א,  אחדים״ 

בי‡ורים
42. ˘ל‡ י‰‡ סבלן. אמר רבי לוי: כל טילוי סירוי, וכל סירוי טפשין! (קהלת 
רבה יב, א). כל המתגאה ומתנשא וחכם יחשב בעיניו – הוא כעסן ומדקדק 
ינוח״.  כסילים  ״כעס בחיק  טיפש, כדכתיב:   – וכל כעסן  לו.  כל המתנגד  עם 

(מתנות כהונה). 

ב‰לל  מˆינו  כ‡˘ר  י„. 
יוסף׳         ב׳עץ  ‰ז˜ן. 
ההתבוננות  כתב:  (שם) 
מופלאת  היא  הלזו 
להיות  בענינה, 
הקדושים  שלאנשים 
מבטם               כל  אשר 
המשכלת  לנפשם 
גופם  בתוך  השוכנת 
והנה  והבהמי.  החומרי 
יש בני אדם המשליכים 
כל           גיום  אחרי 
ומאוויו       החומר  צרכי 
ההכרחיים  הענינים  אף 
ומתאכזרים      לקיומה 
לבלי      מאד  גופם  על 
יודעים        כי  קיומו  תת 
הגוף  כחי  כל  כי 
נגדיים  המה  ותאוותיו 
לגמול            הבהמי  גופו  על  גם  שחמל  בו  אחרת  מדה  הזקן  הלל  אבל  לנפש. 
שהיא           בשביל  וליפותה  ולהנאותה  אחרים  עם  שעושה  כמו  חסד  לו 
עליה         חמל  אם  כי  הנאתו  למען  כוונתו  היה  לא  כי  מלך,  של  איקונים  

כראוי.

י…‡ַכל      ל…‡  ו¿ י,  ƒ̃ ָנ  ‡ ≈‰ י¿ ַמֲ‡ָכלו…  ם  ּ‚ַ
י  ƒנ ינו… ב≈ּ ַמֲ‡ָכל  ַ‡ך¿   , ך¿ ל∆ מ∆ י  ַמֲעַ„נ≈ּ  

ל…‡  , ו¿ ַ‚˙ ָי„ו… ׂ ָּ̆ י ַ‰ ƒפ י, ל¿ ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ∆̃ ׁ¿̆ ּוַמ

ים,  ƒּוס‡ ים מ¿ ƒל כ≈ ל…‡ י…‡ַכל ב¿ּ ‰ 45ו¿ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒי

 ˙ ∆‡ ˆּו  ּ¿̃ ַׁ̆ ּ ¿̇ "ַ‡ל  ַעל  ַיֲעב…ר  ן  פ∆ּ

ל  ‡ ַ‰כ…ּ ָלּ ם" (וי˜ר‡ י‡, מ‚), ‡∆ יכ∆ ≈̇ ׁ…˘ ַנפ¿

˙ו…  ָטּ ƒמ ם  ּ‚ַ  , ָחנו… ל¿ ֻׁ̆ ם  ּ‚ַ ּיּו˙.  ƒ̃ נ¿ ּƒב  ‡ ≈‰ י¿

ים.  ּ ƒי ƒ̃ יּו נ¿ ¿‰ ƒָיָניו י נ¿ ƒָכל ע ‰, ו¿ ָיּ ƒ̃ ‰ נ¿ י∆ ¿‰ ּƒ̇

ַ‡ך¿  ז…ָ‰ם,  מ¿ ל…‡  ו¿ י  ƒ̃ ָנ  ‡ ≈‰ י¿ ּ‚ּופו…  ם  ּ‚ַ

ל  ם ָכּ ָליו, ַ‚ּ ַר‚¿ ָניו ָיָ„יו ו¿ ח…ı ָפּ ר¿ ƒר ל ָזּ‰≈ ƒי

ל  ּ ל≈ ƒ‰ ינּו ב¿ּ ƒ̂ ר ָמ ׁ∆̆ ‡ֲ ים. (י„)ַכּ ּƒ̇ ƒע ּ‚ּופו… ל¿

ָע‰  ָׁ̆ ב¿ּ ׁ∆̆  ,(‚ ל„,  רב‰  (וי˜ר‡  ן  ≈̃ ַ‰ָזּ

בי‡ורים
45. ול‡ י‡כל בכלים מ‡וסים, פן יעבור על "‡ל ˙˘˜ˆו ‡˙ נפ˘ו˙יכם". 
המקור לכך הוא מדברי רב ביבי בר אביי (מכות טז) האומר, שאדם השותה 
משקים בכלי מציצה [כעין קרן] של מקיזי דם, עובר באיסור ׳לא תשקצו׳. וכך 
נפסק בשולחן ערוך (יו״ד סי׳ קטז ס״ו): אסור לאכול ולשתות בכלים הצואים 
שנפשו של אדם קצה בהם, כגון כלים של בית הכסא וכלי זכוכית שמקיזים 
וכן לא יאכל בידים מזוהמות ועל גבי כלים מלוכלכים,  וכיוצא בהם.  בהם 

שכל אלו בכלל ׳אל תשקצו את נפשותיכם׳.

 ׁ̆ ַר פ≈ּ ל…‡  ׁ∆̆  ‰ּ ז∆ ּוַמ‰  ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿ י‡),  ו,  (במ„בר   " ׁ̆ פ∆ ַ‰ָנּ

ָבר  ל ָ„ּ ָכּ ƒמו… מ ¿̂ ַע ַע נ≈ ‡, ַ‰ּמו… ט≈ ָר‡ חו… ¿̃ ƒן נ ƒי ן ַ‰ַיּ ƒמ ‡ ָלּ מו… ‡∆ ¿̂ ַע

ָך  ּ י∆ ים: ל…‡ ַ„ּ ƒרּו ֲחָכמ ‰ (˙עני˙ י‡, ‡). ָ‡מ¿ ַכָמּ ‰ ו¿ ָמּ ַעל ַ‡ַח˙ ַכּ

ים  ƒָבר ּ ¿„ יָך  ָעל∆ ר  ס≈ ‡ו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆  ‡ ָלּ ∆‡ ָר‰,  ו… ּ̇ ָר‰  ָ‡ס¿ ּׁ∆̆ ַמ‰ 

 ‰ ז∆ ‡ ָבּ ≈̂ ַכּיו… ‰ ו¿ ָין ז∆ נ¿ ƒים (ירו˘למי נ„רים פ"ט ‰"‡). ַעל ע ƒר ֲ‡ח≈

ר,  ≈̇ ם יו… ַחַכּ ¿̇ ּƒ̇ ַ‡ל  ‰, ו¿ ב≈ּ י˜ ַ‰ר¿ ּ ƒ„ ַ̂ י  ƒ‰ ּ¿̇ ל…מ…‰: "ַ‡ל  ׁ¿̆ ָ‡ַמר 

י  ƒ̃ ‡ ָנ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם,  ר ָבּ ָׁ̆ ך¿ ַ‰ָיּ ר∆ ּ ם" (˜‰ל˙ ז, טז). ַ‰„∆ מ≈ ו… ּׁ̆ ּƒ̇  ‰ ָלָמּ

ים.  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ל  ׁ∆̆ ר  ≈„ ּ‚ָ ‰ּו‡  ּיּו˙  ƒ̃ ּ ַ‰נ¿ י  ּƒכ ָיָניו,  נ¿ ƒע ָכל  ב¿ּ

ים  ּ ƒי ƒֲענ ים  ׁƒ̆ ּבּו ַמל¿ ל…‡  ו¿ ים,  ƒנ ינו… ב≈ּ ים  ƒ„‚ָ ב¿ּ  ׁ̆ ַבּ ל¿ ƒי  ?„ ַ̂ י כ≈ּ

י  ƒָענ ים, ‰∆ ּ ƒי ƒ̃ ים ּונ¿ ƒ‡ים ָנ ƒנ ינו… ים ב≈ּ ƒ„‚ָ ‡ ב¿ּ ָלּ ם, ‡∆ ָׁ̆ ב¿ ּים לו… ƒַבז ַ‰מ¿

‡ו…  ם  ∆̇ כ∆ּ  ‡ ≈̂ ָמּ ּ ƒי ׁ∆̆ ָ‡סּור  ו¿  , רו… ׁ¿̆ ָע י  ƒפ ל¿ יר  ׁƒ̆ ָע ∆‰ ו¿ יו…  ָענ¿ י  ƒפ ל¿

ים  ƒנ ּ ָ̃ ֻ̇ יּו מ¿ ¿‰ ƒל…‡ י ים, ו¿ ƒרּוע ¿̃ יּו  ¿‰ ƒל…‡ י ָ‚ָ„יו, ו¿ י˙ ַעל ב¿ּ ƒנּונ מ¿ ַׁ̆

י ָ‰רּוַח. ס≈ּ י ַ‚ּ ≈„ ¿‚ ƒב כ¿ּ

בי‡ורים
דהיינו: ענבים, חרצנים, זגים וכדומה.  ב. להסתפר.  ג. להטמא בטומאת המת. 
ואחר כך חוזר  מסוימים,  נזיר שנטמא בטומאת המת חייב להביא קרבנות 
למנות את כל ימי נזירותו מחדש (במדבר ו, א-יב). התורה אומרת לגבי נזיר 
שנטמא בטומאת המת ״וכפר עליו [הכהן] מאשר חטא על הנפש״. ושואל רבי 
חוטא  שנקרא  אדם,  הרג  וכי  זה?  נזיר  חטא  נפש  באיזה  וכי  הקפר:  אלעזר 
בנפש? אלא הנזיר נקרא ״חוטא״ מפני שציער עצמו בהמנעותו מן היין [אף 
שנטמא,  בנזיר  שנאמר  מפסוק  דינו  את  לומד  הקפר  אלעזר  שרבי  פי  על 
סברתו שייכת לכאורה בכל נזיר, בין אם נטמא ובין אם לא. הגמרא בנדרים 
(י.) ובנזיר (יט.) מבארת שמשום כך הזכירה התורה את המושג ״חטא״ בנזיר 

שנטמא, כי חטאו כפול, שציער עצמו מן היין, ואף נטמא בטומאת המת]. 

אדם  ״בן  מסלובודקה: 
להשתפר  נוטה 
לא  אך  ולהתייפות, 
(-״א מענטש  להשתנות״ 
און  בעסער  ווערט 
נישט  אבער  שענער, 
אנדערש״). אולם, אומר 
של  תפקידו  אהרן,  רבי 
את  ליצור  הוא  אדם 
מתוך  העליון  האדם 
בו.  שנולד  פרא״  ה״עיר 
הסבא  שפירש  כמו 
אדם  פרא  ״ועיר  מקלם: 
אין  יב)  יא,  (איוב  יולד״ 
להודיעך  רק  פירושו 
שאדם נולד פרא, כי אם 
פרא׳  שמ׳עיר  ללמדך 

צריך ש׳יולד אדם׳.
מעתה, מסיק רבי אהרן, 
לאדם  שניתן  הכח 
״בצלם  בהיבראו 
כח  זהו  אלקים״, 
היצירה,  וכח  הבחירה 

ליצור מהעיר פרא שבו אדם מושלם. (׳פנינים משלחן גבוה׳).

 ‰ ׂ ָ̆ ָע ים  ƒ‰…ל ¡‡ ם  ל∆ ∆̂ ב¿ּ י  ּƒ60כ" יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„

˙ ָ‰ָ‡ָ„ם" (בר‡˘י˙ ט, ו), 61ַעל ַ‡ַח˙  ∆‡

יב (מ˘לי טז, „):  ƒ̇ „ כ¿ּ עו… ‰. ו¿ ַכָמּ ‰ ו¿ ָמּ ַכּ

‰ּו" (˘ב˙ נ, ב).  ֲענ≈ ַלַמּ ַעל ‰'  ָפּ ל  "62כ…ּ

ם  ׁ≈̆ ל¿ ּלּו  ≈‡‰ָ ים  ƒָבר ּ ¿„ ַבּ ָ‰ר  ז¿ ּ ƒנ‰ַ ָכל  ו¿

ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ ל…‡  ו¿ ָו‰,  ¿̂ ƒמ

ּלּו  ≈‡ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ּול¿

יָון  כ≈ּ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ מו…  כ¿ּ ים  ƒ‡ ר¿ ƒנ ים  ƒָבר ּ ¿„

ָו‰. ¿̂ ƒּבו… מ ׁ̆ ם י≈ ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ָנ˙ו… ל¿ ָוּ ַכּ ׁ∆̆

 

 ׁ̆ י≈ ים  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ּוַמֲע ָמ‰  ָחכ¿ ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ
ב,  ָח„ טו… ים: ָ‰‡∆ ƒ̃ י ֲחָל נ≈ ׁ¿̆  ‰ּ  ָבּ

י‡,  ƒ‰ ָ‰ָרָע‰  ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ָרע.  ָח„  ∆‡‰ָ ו¿

יו,  ƒפ ּוב¿ ּבו…  ƒל ב¿ּ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ּ ַבז∆ י¿ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

בי‡ורים
ה׳  של  בצורה  כי  ‡ל˜ים.  בˆלם  כי   .60 מאומה).  מבינות  ואינן  חושבות 
[בקומה ובדעת, בדיבור ובראיה, (עיין בראשית רבה ח, י-יא)], ה׳ עשה את 
לכבודו.       הנברא  בעולמו,  הוא  ברוך  הקדוש  של  כאיקונין  אני  והרי  האדם. 
גופי!        את  בנקיון  לרחוץ  הוא  הקב״ה  וכמ‰. שכבודו של  כמ‰  על ‡ח˙   .61
62. כל פעל ‰' למענ‰ו. כלומר, את הכל ברא ה׳ לכבודו, וברחיצה יש משום 

כבוד הבורא, לפי שהאדם נברא בצלם אלוקים. 

ָ‰ָי‰            יָ„יו  ƒמ ל¿ ַּ̇ ƒמ ָטר  פ¿ ƒ46נ ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

לו…  רּו  ָ‡מ¿ ם.  ָמּ ƒע ך¿  ל≈ ‰ו… 48ו¿ ך¿  ּ ַ‰ל≈ 47מ¿

 ? ך¿ ל≈ ‰ ‰ו… ָּ̇ יָכן ַ‡ ≈‰ י, 49ל¿ ּƒיָ„יו: ַרב ƒמ ל¿ ַּ̇

 : רּו לו… ָו‰. ָ‡מ¿ ¿̂ ƒמ ˙ ו… ׂ̆ ם: ַלֲע ָ‡ַמר ָל‰∆

 ı…ח ר¿ ƒם? ל ? ָ‡ַמר ָל‰∆ ָו‰ זו… ¿̂ ּƒי ַמ‰ מ ƒכ ו¿

זו…  י  ƒכ 50ו¿  : לו… רּו  ָ‡מ¿  .ıָח ר¿ י˙-ַ‰מ∆ּ ב≈ ב¿ּ

ל  ׁ∆̆ ין  ƒנ י˜ו… ƒ‡51 ם  ƒ‡ ָמ‰  ן!  ≈‰ ם:  ָל‰∆ ָ‡ַמר  י‡?!  ƒ‰ ָו‰  ¿̂ ƒמ

י      ּ≈̇ ָב ּוב¿  ˙ י‡ו… ƒט ר¿ 53ט≈ י  ּ≈̇ ָב ב¿ּ ˙ו…  ‡ו… ים  ƒ„י ƒֲעמ ַמּ ׁ∆̆ 52 ים,  ƒָלכ מ¿

ָפן,  ט¿ ו… ׁ̆ ן ו¿ ָ̃ ר¿ ן ‰ּו‡ 56מו… י‰∆ ‰ ֲעל≈ ַמָנּ ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ י  ƒ55מ ,˙ ָס‡ו… ¿̃ ר¿ ƒ̃ 54

ל  ּ ≈„ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡  ׁ∆̆ 58  ‡ ָלּ ∆‡  „ ל…‡ עו… ו¿  ,˙ נו… זו… מ¿ לו…  ין  ƒ57ַמֲעל ן  ≈‰ ו¿

מּו˙,  ¿„ ƒּוב ם  ל∆ ∆̂ (טו)ב¿ּ י  ƒ̇ ‡ ר≈ ב¿ ּƒנ ׁ∆̆ י,  ƒ59ֲ‡נ כּו˙;  ַמל¿ י  ל≈ „ו… ּ ¿‚ ם  ƒע

וב„מו˙.  בˆלם  טו. 
(א,  בראשית  בפרשת 
״בצלם  נאמר:  כז) 
אותו״.  ברא  אלקים 
דמות וצלם זה מה הוא? 
דהג״ר  בפומיה  מרגלא 
אהרן קוטלר בשם מורו 
הסבא  ורבו 

בי‡ורים
46. נפטר מ˙למי„יו. נפרד מלימודו עם תלמידיו בבית-המדרש. 47. מ‰לך. 
בדרך מבית המדרש. 48. ו‰ולך עמם. והם מלוים אותו לכבודו. 49. ל‰יכן 
‡˙‰ ‰ולך. אולי יזכו גם הם עמו במצוה. 50. וכי זו מˆו‰ ‰י‡. שאדם מצווה 
עליה לעשותה לכבוד בוראו, ולא כדבר הרשות שאדם עושה לטובת גופו?! 
52. ˘מעמי„ים ‡ו˙ו. לכבודו של המלך  51. ‡י˜ונין. פסל בדמות הפנים. 
במקומות שרבים מצויים שם, כגון בבתי... 53. טרטי‡ו˙. שליצנים משחקים 
שם לפני הנאספים. 54. ˜ר˜סי‡ו˙. שחיות טרף מאולפות מתגוששות שם 
מור˜ן   .56 בהם.  לטפל  עלי‰ם.  ˘נ˙מנ‰  מי   .55 הנאספים.  לפני  למשחק 
לכבוד  נאים  שיהיו  ומצחצחם  מבריקם  האבק,  מן  אותם  מנקה  ו˘וטפן. 
המלך. 57. מעלין לו מזונו˙. משלמים לו שכר עבור זה. 58. ˘‰ו‡ מ˙‚„ל 
והנכבדים  השרים  עם  במעלה  ונחשב  לגדולה  עולה  מלכו˙.  ‚„ולי  עם 
המופקדים על צרכי המדינה. 59. ‡ני ˘נבר‡˙י בˆלם ו„מו˙. בצורה של ה׳, 
ובדמותו - שהוא דומה לו [בשכל] שהוא מבין וחושב (לא כמו החיות שאינן 

ב˜לון  ומ˙כב„  יז. 
בשער  לקמן  חבריו. 
התשובה (שער כו) כתב 
(והוא  המחבר 
הלכות  מהרמב״ם 
שיש  ה״ד)  פ״ד  תשובה 
אותם  שהעושה  עברות 
מהם,  לשוב  חזקתו  אין 
קלים  דברים  שהם  לפי 
בני-אדם,  רוב  בעיני 
והוא  חוטא,  ונמצא 
נראה לו שאין זה חטא. 
ואחת מאלו עברות הוא 
חברו׳.  בקלון  ה׳מתכבד 
שאינו  בלבו  אומר  כי 
חברו  שאין  לפי  חטא, 
עומד אצלו, ולא הגיעה 
ביישו,  ולא  בושת  לו 
(-השוה)  אלא הוא ערך 
וחכמתו  מעשיו הטובים 
מעשי  למול  וחריפותו 
חברו וחכמתו וחריפותו, 
דבריו  השומע  ובעיני 
יהיה הוא מכובד וחברו 

בזוי. 
בחכמ˙ו  ו‰מ˙פ‡ר  יח. 
‡ין  בו,  ˘‡ין  ובמע˘יו 
כמו˙‰.  רע‰  מ„‰ 
(קיג:):  פסחים  במסכת 
הדעת  אין  ארבעה 

ָב‰  טו… י˜  ƒַיֲחז ָלם  עו… ל¿  ‰ ∆‡ ּ ≈‚‰ַ
ל…‡  ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ  , מו… ¿̂ ַע ל¿

ַעל   ׁ̆ ָיחּו ל…‡  י  ּƒכ ָר‰,  ו… ּ̇ ‰ַ ַעל  ַרח  ט¿ ƒי

ָלם  ָ‰עו… לו…  „ּו  ּיו… ׁ∆̆ ַר˜  ם,  ƒַמי ָׁ̆  „ בו… כ¿ּ

ׁ̆ לו…  ‰ י≈ ָחָכם, ּוָבז∆ ב ו¿ ‰ּו‡ ָ‡ָ„ם טו… ׁ∆̆

ל  ו… ׁ̆ כ¿ ƒמ ב¿ּ ַח  מ≈ ׂ ָ̆ ‰ּו‡  י„  ƒמ ָ̇ ו¿ י,  ּ„ַ

 „ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒם, (יז)ּומ ָ̇ יָע ƒ„ עּוט י¿ ƒמ ָריו ּוב¿ ֲחב≈

ים  ƒר ׂ ¿̆ ע∆ מ≈ ָח„  ∆‡  ‰ ז∆ ו¿ ָריו.  ֲחב≈ ן  לו… ¿̃ ּƒב

 ˙ ∆‡ ים  ƒב ַעכ¿ּ ַ‰מ¿ ים  ƒָבר ּ ¿„ ָע‰  ָבּ ַ‡ר¿ ו¿

ים  ƒב יו טו… ׂ ָ̆ ל ַמֲע ָכּ ׁ∆̆ ּוָב‰. ָ‡ָ„ם  ׁ̆ ּ¿̇ ‰ַ

 ‰ מ∆ „, ּ„ו… ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒ‰ ם ל¿ ∆‰ ָבּ ל  ּ ַ‰ל≈ ¿̇ ƒם, ּומ ≈‰

 ˙ ַ̃ ַ‡ב¿ ָכל  ב¿ּ  „…‡ מ¿ ּוב  ׁ̆ ָח יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ ל¿

ל  ∆̂ ≈‡  „ מ≈ עו… ו¿ ים,  ƒמ ׂ ָ̆ ב¿ּ י  ׁ≈̆ ָר‡ ו¿ ל  כ≈ רו…

יַח, ַע„  ƒר יַח ּוַמס¿ ּ ƒ„ ¿̃ ‡ ַמ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ׁ̆ ַע„  ≈‡‰ָ

ירּו˙  ƒר מ¿ ֲחַמ˙  מ≈ כ…ל  ¡‡ ל∆  ‰ ו∆ ָׁ̆ ל…‡  ׁ∆̆

ר  ≈‡ ָפּ ¿̇ ּƒך¿ ָ‰ָ‡ָ„ם ַ‰מ ׁ̆ - ָכּ ַפ˙ ָ‰‡≈ ר≈ ׂ ¿̆

ַמֲ‰ָללו…  יַח ב¿ּ ƒר יַח ּוַמס¿ ּ ƒ„ ¿̃ ים, ַמ ׂ ƒ̆ ַמֲע ב¿ּ

ים.  ƒב יו ַ‰ּטו… ׂ ָ̆ ַמֲע

יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ָמ˙ו… ּוב¿ ָחכ¿ ר ב¿ּ ≈‡ ָפּ ¿̇ ּƒמ‰ַ (יח)ו¿

ין  ≈‡ ו¿  ‰ּ ָ̇ מו… כ¿ּ ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ ין  ≈‡  , ּבו… ין  ≈‡ ׁ∆̆  

יָניו,  ע≈ ב¿ּ ים  ƒ̇ חּו ּופ¿ ים  ּƒַטנ ¿̃ ם  ֻכָלּ (טז)ו¿

ל  „ו… ּ‚ָ ‰ּו‡  ׁ∆̆ מו…  ¿̂ ַע ַח  ב≈ּ ַׁ̆ ּומ¿ ל  ַ‰ל≈ּ ּומ¿

ַעל   ‰ ∆„ יו… ל…‡  ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ָמ‰,  ָחכ¿ ב¿ּ

 ‰ ∆‡ ר¿ ƒנ ָלם  עו… ּול¿  , ֲ‡ָו˙ו… ּ‚ַ ר…ב  מ≈  ˙ מ∆ ¡‡‰ָ

ָבָריו  ּו„¿ ˙ו…  ָ̂ ַוֲע ָמ˙ו…  ָחכ¿ יָניו  ע≈ ב¿ּ

 ‰ ׂ ≈̆ ֲע ַמּ ƒמ ים  ƒח ָבּ ֻׁ̆ מ¿ ם  ≈‰ ׁ∆̆ יו  ׂ ָ̆ ּוַמֲע

ר     ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ ָריו,  ֲחב≈  ˙ ַ̂ ֲע ַמ˙  ָחכ¿ ו¿

י           ּƒכ יו,  ׂ ָ̆ ַמֲע ּוב¿ ָמ˙ו…  ָחכ¿ ב¿ּ י„  ƒמ ָּ̇

ַעל   „ ָכבו… ו¿ ַבח  ׁ∆̆ ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿  ı ָחפ≈ ‰ּו‡ 

ָ‡ַמר   ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ים.  ƒר ָׁ̆ ַ‰י¿ ָבָריו  ּ ¿„

יָך"  ƒפ ל…‡  ו¿ ָזר  ָך  ל¿ ּ ַ‰ל∆ "63י¿ ל…מ…‰:  ׁ¿̆

(מ˘לי כז, ב).

˜טנים  וכולם  טז. 
ופחו˙ים בעיניו, ומ‰לל 
כתב  עˆמו.  ומ˘בח 
(פרק  ישרים  המסילת 
שקבע  אחרי  ״אך  יא): 
היותו  בלבו  האדם 
לתהילה,  וראוי  חשוב 
התולדה  תהיה  לא 
המחשבה  מן  היוצאת 
הזאת אחת בלבד, אלא 
ומשונות  רבות  תולדות 
ממנה...וימצא  תצאנה 
שיחשוב,  אחר  גאה 
ראוי  שהוא  שלפי 
ורב-המעלות,  לתהילה 
מרגיז  שיהיה  צריך 
ומבהיל  (מפחיד  הארץ 
ושהכל  הבריות)  את 
(יזדעזעו  מפניו  ירעשו 

מרוב פחד), כי לא יאות שיהרסו (לא יסכים שיעיזו לגשת) בני-האדם לדבר 
 – כרצונו)  (בחזקה, שלא  אליו  לעלות  יעפילו  ואם  דבר,  ממנו  ולבקש  עמו 
יבהלם בקולו וברוח שפתיו יהומם, בענות להם עזות, ופניו זועפות בכל עת 

ובכל שעה...״ 
אל  יוציאוה  לא  בלבם,  קבורה  גאותם  שתשאר  אחרים,  גאים  ״וימצאו 
הדברים  יודעי  גדולים,  חכמים  הם  שכבר  בלבבם,  יחשבו  אבל  המעשה, 
לאמיתם ושלא רבים יחכמו כמוהם, על כן לא ישיתו לב אל דברי זולתם, 
בחשבם, כי מה שקשה עליהם לא יהיה נקל לאחרים, ומה ששכלם מראה 
להם כל כך ברור הוא וכל כך פשוט הוא, עד שלא יחושו לדברי החולקים 

עליהם אם ראשונים ואם אחרונים, וספק אין אצלם על סברתם״.   

בי‡ורים
עצמך.          את  תהלל   ולא  שישבחוך  לאחרים  הנח  פיך.  ול‡  זר  י‰ללך   .63

ים,  ƒב ים טו… ׂ ƒ̆ ָר‰ ּוַמֲע ו… ּ̇ ָי„ו…  ׁ̆ ב¿ּ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ּƒָו‰, ַ‡ף-ַעל-פ‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ

 ˙ ָענו… ט¿ י‡  ƒב 66ּומ≈ לו…  ב  ר≈ ‡ו… ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  ּƒכ ם,  נ…ּ ƒ‰י ּ ≈‚  ׁ̆ ר≈ יו… ‰ּו‡ 

„ו…  ָטר¿ ָמ˙ו… ל¿ ‰ ָחכ¿ י∆ ¿‰ ƒ̇ ֲ‡ָו‰, ו¿ י ַ‚ּ י„≈ ƒי‡ ָ‰ָ‡ָ„ם ל ƒב‰ָ ˙ ל¿ ָ‡יו… ּור¿

 ‰ ז∆ ם, ו¿ ם יו… ר ָ‰ָרע יו… ∆̂ ַח י≈ ּ ≈̂ ַנ ּ ל¿ ƒל מ ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒן ַ‡ל י ָלם. ָלכ≈ ן ָ‰עו… ƒמ

ים  ƒ„י ƒֲחס‰ַ ן  ƒָח„ מ ∆‡ ב¿ּ ינּו  ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָל‰.  „ו… ּ ¿‚ ָחָמ‰  ל¿ ƒָר‡ מ ¿̃ ƒנ

ל.  „ו… ּ‚ָ ָלל  ָׁ̆ לּו  ל¿ ָׁ̆ ו¿ ָחָמ‰  ל¿ ּƒמ‰ַ ן  ƒמ ים  ƒ‡ ַ‰ָבּ ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַבּ ַ‚ע  ָפּ ׁ∆̆

ים  ƒ„י ƒ̇ ם ֲע ּ∆̇ ן ַ‡ ƒַוֲעַ„י ,‰ ַטָנּ ¿̃ ָחָמ‰  ל¿ ּƒמ ƒם מ ּ∆̇ ב¿ ַׁ̆ ם:  ָ‡ַמר ָל‰∆

ן:  ָחָמ‰? ָ‡ַמר ָל‰∆ ל¿ ּƒי‡ ַ‰מ ƒ‰ ‰ַמ : רּו לו… ָל‰. ָ‡מ¿ „ו… ּ ָחָמ‰ ‚¿ ל¿ ƒמ ל¿

ַעם  ˙ו… ַפּ ח ‡ו… ּ ַ̂ ַנ ּ¿̇ ׁ∆̆ ָך,  ׁ̆ ל¿ ּ י≈ ׁ∆̆ ב  י≈ ל ‡ו… י ָכּ ּƒיו! כ ָ̇ ילו… ח≈ ר ו¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

ינו…  ר ‡≈ ∆̂ ּ ָך; ֲ‡ָבל ַ‰י≈ ¿̇ יַח ‡ו… ּƒ67ָ‡ז ַינ ,§ ל̆… ָׁ̆ ם ‡ו…  ƒי ַּ̇ ׁ¿̆ ַ‡ַח˙ ‡ו… 

מו…  כ¿ּ ים,  ƒָעמ פ¿ּ  ‰‡ָ מ≈ ָנˆּוַח   ‰ י∆ ¿‰ ƒי ם  ƒ‡ 68ַ‡ף  ָך  מ¿ּ ƒמ  ˜ ס≈ ּפו…

ָך  ¿̇ מו… ם  יו… ַע„  ָך  מ¿ ¿̂ ַע ב¿ּ ן  ֲ‡מ≈ ַּ̇ ַ‡ל  69ו¿ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆

בי‡ורים
66. ומבי‡ טענו˙ ור‡יו˙ וכו' ו˙‰י‰ חכמ˙ו לטר„ו מן ‰עולם. כלומר, היצר 
ובמעשיו  שלמד  בתורה  להתגאות  לו  שיש  וראיות  טענות  לאדם  מביא 
(-החכמה) שלמד  ויתגאה בזה, אזי דוקא התורה  הטובים, ואם ישמע ליצר 
יש  [אמנם  מחמת שהתגאה מזה עצמו.  מן העולם  לסיבה לטרדו  לו  תהיה 
גורסים: ומביא טענות וראיות להביא האדם לידי גאוה כדי לטרדו מן העולם]. 
ויתייאש מללחום עוד נגדך, מפני שהוא נוכח לדעת כי  יניח ‡ו˙ך.  67. ‡ז 
כחך חזק מכחו. 68. ‡ף ‡ם י‰י‰ נˆוח מ‡‰ פעמים. ממשיך להלחם נגדך עד 
אשר יכחיד אותך משני העולמות. ואילו אתה גם אם נצחתו  מאה פעמים, 
69. ו‡ל  לא יאמר נואש, אלא ימשיך לארוב לך כל ימיך עד שינצח אותך. 
˙‡מן בעˆמך. אל תבטח בתורתך ובחכמתך שיעמדו לך נגד יצרך הרע, אלא 
עד יומך האחרון עשה תחבולות להינצל ממנו, שכן אמרו (ברכות כט.) יוחנן 

כהן גדול שימש בכהונה גדולה שמונים שנה, ולבסוף נעשה צדוקי. 

ם  ƒ‡ ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿  ‡ ַוֲ‰לו…  .‰ּ ָ̇ ָמ ¿‚ ּ„ֻ

ֲחַמ˙  מ≈ ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡ ים  ƒ„ ַכב¿ּ מ¿

י  ּ≈̇ ׁ¿̆ ַע  ≈„ יו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ ים  ƒר ב¿ ּסו… ׁ∆̆

ַ‡ַח˙,  ַר˜  ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ו¿  ,˙ ו… ּ̇ כ¿ ַמס∆ּ

ָח˙  ∆‡  ‡ ָלּ ∆‡ ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ן  ָל‰∆ י…‡ַמר 

ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ  - ‰"ח)  פ"י  (ירו˘למי ˘ביעי˙ 

ָלם  ָ‰עו…  ˙ ∆‡  ‰ ע∆ ַיט¿ ל…‡  ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ָכל- ו¿

. ינו… ּבו… ≈‡ ׁ∆̆ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ‰ ָ̃ ֲחָז י˜ּו‰ּו ַבּ ƒֲחז ַיּ ׁ∆̆

 

ל  ָכּ יּו  ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ים  ƒב ֻחָיּ מ¿ נּו  ֲ‡ַנח¿ ׁ∆̆ ַ„ע,  ו¿
 ‡ ר≈ ם ַ‰ּבו… ׁ≈̆ ים ל¿ ƒ„ֻיָח ינּו מ¿ ׂ ≈̆  ַמֲע
 ‰ י∆ ¿‰ ƒי ים  ƒ‰…ל ¡‡ ˙„ַ ֲעבו…  ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע ָכל  ו¿ ר,  ∆̇ ּוַבס≈ּ לּוי  ּ‚ָ ַבּ  ,‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי

 ˙ ּוו… ַ̃ ל¿ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  ˆו… ר¿ י  ּƒ̇ ל¿ ּƒ64ב ַב„,  ל¿ ּƒב נו…  ˆו… ר¿ ל  ∆‡ יַע  ּ ƒ‚‰ַ ל¿

ל  ם ָ‰‡≈ ׁ≈̆ ל ל¿ ‰ ַ‰כ…ּ ׂ ∆̆ „, ַ‡ך¿ ַיֲע בו… ל ָכּ ב≈ּ ַ̃ ‰ּו ּול¿ ׂ ≈̆ ַבח ַעל ַמֲע ׁ∆̆

ב,  ר ל≈ ≈̃ י ‰' ח… ƒּוב: "ֲ‡נ˙ ָ‡ַמר ַ‰ָכּ ׁ∆̆ מו…  ב, כ¿ּ ל ַ‰ל≈ּ יף ‡∆ ƒ̃ ׁ¿̆ ַ‰ַמּ

ינּו"  ל…‰≈ ר̇… ַל‰' ‡¡ ָּ̇ ס¿ ּƒר: "‰ַ65נ מ≈ ‡ו… ˙" (ירמי‰ יז, י), ו¿ ָליו… ן כ¿ּ ח≈ ב…ּ

ל  ≈̂ ָנּ ƒ‰ יזּו˙ ל¿ ƒר ז¿ ƒָמ‰ ּוב ָחכ¿ ר ב¿ּ ָזּ‰≈ ƒם ל…‡ י ƒ‡ ן („ברים כט, כח). ָלכ≈

בריות,  [של  סובלתן 
פירש,  ורש״י  רשב״ם. 
עצמם  הם  שאפילו 
זמן  לאחר  מתחרטים 
ונבזים הם בפני  עצמן] 
״דל  הוא  מהם  ואחד 
מנוגד  חטאו  כי  גאה״. 
כי          האנושי,  לטבע 
לעשיר           אמנם  אם 
אך  גאוה,  של  נסיון  יש 
במה   – הוא  דל  אם 
ללא  הגאוה  יתגאה?  
המאוסה  היא  סיבה 
אלוקים  בעיני  ביותר 
יחזקאל,  (אור  ואדם 

מדות).

בי‡ורים
64. בל˙י רˆון בני-‡„ם. בלי שיהיה רצונו ומטרתו להתכבד בעיני בני-אדם, 
עושה  שאדם  מעשים  ‡לו˜ינו.  ל‰'  ‰נס˙רו˙   .65 מעשיו.  על  שישבחוהו 
בהסתר מעיני בני-אדם, הם גלויים וידועים לה׳ אלוקינו, ומסורים בידו לתת 

לאדם כפי מעשיו. 

המחזיק    וכל  המדות, 
ה׳.   תועבת  נקרא  בה 
אין  ענוה).  הקמח,  (כד 
ממנה,  קשה  מדה  לך 
שבתורה  עבירות  ורוב 
עוד  ולא  בה,  כלולין 
הבורא  שמשכחת  אלא 
אדם,  של  מלבו  יתברך 
לבבך  ״ורם  שנאמר: 
אלקיך״.  ה׳  את  ושכחת 
א,                  אבות  יונה  (רבינו 

יג).
הגרועה  היא  הגאוה 
היא  והענוה  שבמדות, 
שבמדות.  עליונה  מדה 
(מהרש״א סנהדרין פח).

לכל  שורש  היא  הגאוה 
(ר״ח  הרעות.  המדות 

ענוה ב׳; נפש החיים).
שורש  היא  הגאוה 
להרבה עבירות, אם בין 
בין  ואם  למקום  אדם 
(שערי  לחבירו  אדם 

קדושה).  

ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡  „ ַלמ≈ּ מ¿ ‰ּו‡  ו¿ ר,  ∆̃ ּׁ∆̆ ‰ַ

ן  ָלכ≈ ו¿  ,˙ ָ‡יו… ר¿ לו…  י‡  ƒב ּומ≈  ˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ל¿

. ּ„ו… ¿‚ נ∆ ם כ¿ּ ַחכ≈ּ ¿̇ ƒ‰ ‰ ל¿ ָּ̇ יך¿ ַ‡ ƒר ָ̂

 

ר ‰ּו‡  ∆̂ ּ ל ַ‰י≈ ׁ∆̆ יו  ָ̇ ּבּולו… ח¿ ַּ̇  ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇
י‰ו…  ּƒב ּוַמ‚¿ ּבו…  ƒל  ‰ ׁ∆̆ ¿̃ 73ַמ

 ˙ ּ„ו… ƒמ ָ‡ר  ׁ¿̆ ּו ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ לו…  י˜  ּƒ̇ ּוַממ¿

‡י  ַוַ„ּ ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ַע  ≈„ יו… י  ּƒכ ַ‡ף  ו¿  ;˙ ָרעו…

י  ּלּו ָ‰כ≈ ƒפ‡ֲ , ַ‚ֲ‡ָו˙ו… ן ב¿ּ ָעוו… ע ו¿ ַׁ̆ ׁ̆ פ∆ּ ּ י≈ ׁ∆̆

ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  ּƒכ  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒּומ י„  ƒז מ≈ ב¿ּ  „ ב≈ עו…

74ַע„   ,„ בו… ַ‰ָכּ ַ‡ַחר  ּבו…  ƒל  ˙ ∆‡ יר  ƒע ַמב¿

ָר‰. ֲ‡ָבל ָ‰ָ‡ָ„ם  ׁ̆ ַעל ָ‰ֲעב≈ ל…‡ ָיחּו ׁ∆̆

ל…‡  ‰ ו¿ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒל…‡ י יו, ו¿ ׂ ָ̆ ַמֲע ‰ּו‡ ַזך¿ ב¿ּ ׁ∆̆

ָר‰  ֲעב≈  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ַע  ≈„ ּיו… ׁ∆̆ כ¿ּ מו…  ¿̂ ַע ל  ַ‰ל≈ּ י¿

ַיֲער…ך¿  ו¿ ָ‰ָרע  ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈  ‡ ָיבו… ָ‡ז  ָ„ָבר,  ב¿ּ

„ו…  ָלכ¿ ל¿ ילו…  ּƒפ‰ַ ל¿ ָחָמ‰  ל¿ ƒמ  „ עו…

ָו‰  ¿̂ ƒמ לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ָברו… ס¿ לו…  יר  ּƒב ּוַמס¿ ר  ּ≈̇ ∆‰  ‰ ר∆ יו… ו¿  , ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒר ב¿ּ

ר:  ∆̂ ּ ַ‰י≈ לו…  י…‡ַמר  ָכך¿  ו¿ ר.  ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ּƒמ ּׁ∆̆ ַמ‰  ַעל  ָכר  ׂ ָ̆ ו¿

בי‡ורים
73. מ˜˘‰ לבו. של אדם לסרב לקבל תוכחה ולהכניע עצמו. 74. ע„ ˘ל‡ 

יחו˘ על ‰עבר‰. שאינו חושש לעבור עליה.

ָך  ל¿ ר…ב  ¡‡ י∆ יָך  ָימ∆ ל  ָכּ י  ּƒכ ב, מ„),  (‡בו˙ 

ם  ƒ‡ 70ו¿ ּנּו,  מ∆ּ ƒמ יָך  ינ∆ ע≈ ים  ƒֲעל ַּ̇ ‡ּוַלי 

ף  (יט)סו…  -  ˙ ּלו… ּ ַ̃ ַבּ ׁ∆̆  ‰ ּלָ ַ̃ ב¿ּ ֲחָך  ּ ≈̂ ַנ י¿

˙. ּוַבֲעבּור  ֲחמּורו… ַבּ ׁ∆̆ ָחמּור  ֲחָך ב¿ּ ּ ≈̂ ַנ י¿

 ˙ ּ„ו… ƒמ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ל¿  ׁ̆ ר∆ ׁ…˘ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ׁ∆̆ (כ)

ף  ּ≈̇ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ71מ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ַ‚ם  ו¿  ,˙ חּו˙ו… פ¿ּ

ַין  נ¿ ƒע ָכל  ו¿ ָ‰ָ‡ָ„ם,  ב  ל≈ ב¿ּ ב  ָער≈ ¿̇ ƒּומ

 ˙ ַ‡מ≈ּ ˙ ּול¿ מ∆ יב ָ‰‡¡ ƒז ַ‰כ¿ ר ‰ּו‡ 72ל¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

יט. סוף ינˆחך בחמור‰ 
במסכת  ˘בחמורו˙. 
״כך  נאמר:  (קה:)  שבת 
הרע,  יצר  של  אומנותו 
היום אומר לו ״עשה כך״ 
״עשה  לו  אומר  ולמחר 
לו  שאומר  עד  כך״, 
זרה״,  עבודה  ״עבוד 
כלומר,  ועובד״.  והולך 
אל  יבוא  אם  שהרי 
מיד  לפתותו  האדם 
לא   – חמורה  לעבירה 
אומנותו  לכן  לו,  ישמע 

היא להסיתו לעבור עבירה קלה, ומתוך כך מגיע בהדרגה לעבירות החמורות 
ביותר.  

(נב.) מביאה הגמרא משל על היצר הרע: אמר רב אסי: יצר  במסכת סוכה 
דומה  ולבסוף  רש״י)  עכביש.  (לקורי  בוכיא  של  לחוט  דומה  בתחילה  הרע 
לעגלה).  הפרה  את  קושרים  שבהם  העבים  (כחבלים  העגלה  כעבותות 
שנאמר (ישעיה ה, יח): ״הוי מושכי העון בחבלי השוא וכעבות העגלה חטאה״. 
(מה שבתחילה היה חבלי שוא, דהיינו חוטים של כלום, דקים כקורי העכביש, 

נהפך לבסוך לחבלים העבים של העגלה!). 
״הוי מושכי העון בחבלי השוא״ – הוי לאלו המושכים ומביאים את העוון על 
עצמם בזמן שיצרם עדיין חלש מאד ודומה לחוטים של כלום, כי בשלב הבא, 
כשכבר יהיו שקועים בחטא וירצו לחדול ממנו, יגלו שהם קשורים בו עם יצר 

כה חזק, כמו חבל של עגלה שהוא עבה מאד וכמעט לא שייך לנתקו. 
שבכל  הקשה  היא  הגאוה  מדת  פחו˙ו˙.  מ„ו˙  ל‰רב‰  ˘ור˘  ˘‰‚‡ו‰  כ. 

בי‡ורים
70. ו‡ם ינˆחך ב˜ל‰ ˘ב˜לו˙. אם תתן ליצר לנצח אותך אף בדבר הקטן 
החמרות  בעבירות  גם  ינצחך  שהוא  סוף  ותנצחו,  עמו  תלחם  ולא  ביותר, 
הגאוה.                   בחטא  להכשילו  ‰‡„ם.  בלב  ומ˙ערב  מ˘˙˙ף   .71 ביותר. 

72. ל‰כזיב ‰‡מ˙. להראות שהאמת הוא כזב ושקר.

כב. ˘י˘ כמ‰ בני-‡„ם 
לבריו˙  ‰נ‡‰בים 
ו‰˜ב"‰ ˘ונ‡ם כ˘‡ינם 
‰מˆוו˙.   ˙‡ מ˜יימים 
מכמה  להקשות  יש 
רחוב,  אנשי  וכמה 
מידות  בעלי  שנראים 
ועמל  יגיעה  בלי  טובות 

ובלי ספרי יראה? 
כבר עמד על זה הגר״א 
והובא  ט,  יא,  (במשלי 
אות  פ״ד  שלמה׳  ב׳אבן 
המינים  ״רוב  וכתב:  יג) 
אדם  בין  והחוטאים 
הנראה  לפי  הם  למקום 
אחת  וזו  בטבע,  טובים 
היצר  מתחבולות 
לפרוש רשת לפני תועי 
אחריהם״,  להמשך  רוח 
׳חפץ  בספר  ועיין  עכ״ד. 
(סוף  התורה  על  חיים׳ 
בהעלותך, בהערה שם): לפעמים מזרז היצר הרע לרשעים גמורים מחללי 
וילמדו  אחריהם  העם  שימשכו  כדי  לבריות,  טובות  לעשות  שבתות 

מדרכיהם... 
 ויש שהעירו שהגר״א לא כתב שהם באמת טובים בין אדם לחברו, רק ״לפי 
תתנגש  אשר  מסוימת  לנקודה  יגיעו  כאשר  שבאמת  חוץ),  (כלפי  הנראה״ 
מידותיהם  וזוהמת  קלונם  כל  יתגלה  שם   - ותאוותם  חפצם  עם  ותתנגד 

הרעות.

 ˙ ˆו… ר¿ ּƒּוב: "76ב˙ ָ‡ַמר ַ‰ָכּ ׁ∆̆ מו…  ‰ּו‡ כ¿ּ

 " ו… ּ̇ ƒ‡ ם ƒל ׁ¿̆ ָביו ַי י¿ ם ‡ו… ּ‚ַ ׁ̆ י ƒ‡ י כ≈ ר¿ ּ„ַ '‰

ם  ƒ‡ ָין:  נ¿ ƒע‰ָ  ׁ̆ רּו פ≈ּ ָכך¿  ו¿ ז).  טז,  (מ˘לי 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ י  נ≈ פ¿ ƒל ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ƒי ל…‡  ָ‰ָ‡ָ„ם 

ם  י‰∆ ינ≈ ע≈ ב¿ּ ן  ח≈  ‡…̂ מ¿ ƒל ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ו¿

ים,  ƒב ַ‰ּטו… יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ˙ו…  ו… ׂ̆ ֲע ַבּ

‰ּו  ז∆  , ˙ו… ‡ו… ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿

-‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ׁ∆̆ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ָ‡ָי‰  ר¿

 ˙ ּבו… ƒל ָזַרע לו… ַ‡ֲ‰ָב‰ ב¿ּ ו¿  , ˙ו… ב ‡ו… ≈‰ ‡ו…

ַעל  ב  טו… ם  ׁ≈̆ לו…  ם  ׂ ָ̆ ו¿ י-ָ‡ָ„ם,  נ≈ ב¿ּ

 ‰ ּמָ ּכַ  ׁ̆ ּ י≈ ∆ ׁ̆ (כב) ‰ּו‡   ˙ מ∆ ¡‡ ו∆ ָנם.  ו… ׁ̆ ל¿

 ˙ ּיו… ƒר ַלּב¿ ים  ƒב‰ָ ¡‡ ַ‰ּנ∆ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ּב¿

ים  ƒמ ּ י¿ ַ̃ מ¿ יָנם  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ ָ‡ם  נ¿ ו… ׂ̆  ‰" ָבּ ָ̃ ‰ַ ו¿

בי‡ורים
76. ברˆו˙ ‰' „רכי ‡י˘. כשרצויים לפני ה׳ אורחות חיי האדם, גם אויביו 

יתהפכו לאוהביו וישלימו אתו.

ָמ‰  ָחכ¿ ַמֲעַל˙  ל¿  ָּ̇ ע¿ ּ‚ַ ƒ‰ ָבר  כ¿ּ

 ˙ ו… ּ̂ ַר ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָך  ל¿ ָר‡ּוי  ו¿ י„ּו˙,  ƒַוֲחס

ָלם,  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ן ב¿ּ ̂…‡ ח≈ מ¿ ƒל ל ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ ּול¿

ָך  ¿̇ ָמ ם ָחכ¿ ˙ ָל‰∆ ַ‚ּלו… ם ל¿ יף ָל‰∆ ƒֲחנ‰ַ ּול¿

ָך  ל¿ י‡  ƒָיב ו¿ ‡ֲ‰בּוָך,  י…ּ ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ ָך  ¿̇ ָ̃ ¿„ ƒ̂ ו¿

רּוַח  ׁ∆̆ ל  ָכּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… י  ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ƒמ ָ‡ָי‰  ר¿

ם  ˜ו… ּנּו, 75רּוַח ַ‰ָמּ ימ∆ ָח‰ ‰≈ ˙ נו… ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

 ‰ ז∆ ָכל  ו¿ מ"י).  פ"‚  (‡בו˙  ּנּו  ימ∆ ≈‰ ָח‰  נו…

י‡  ƒ‰ ‡ָבָר ּ‰ ַ‰ס¿ּ ָ̇ י ‡ו… ּƒר, כ ∆̃ ׁ∆̆  ˙ ָ‡יו… ר¿

 ‰ּ ָין ַ‰ז∆ נ¿ ƒָו‰. (כ‡)ֲ‡ָבל ָ‰ע‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒָעָנף מ

כ‡. ‡בל ‰ענין ‰ז‰ ‰ו‡ 
כבר  דבריו  תוכן  וכו'. 
הלבבות  בחובת  מובא 
המעשה,  יחוד  (שער 
פרק ה) וז״ל: כאשר יבוא 
זה,  בפיתוי  היצר  אליך 
לי  תועיל  מה  לו:  ענה 
חן  למצוא  השתדלותי 
כמוני,  חלש  יצור  בעיני 
לא  ביכלתו  אין  אשר 
להזיק  ולא  לי  להועיל 
היה  אילו  ואף  לי... 
מחוייב  שאני  כדבריך, 
אוכל  לא  אז  גם  בכך, 
איך  כי  זאת,  לעשות 
כל  אצל  לפעול  אוכל 

בני דורי שיהיו מרוצים ממני, בעוד שאינני יכול לפעול זאת אפילו אצל בני 
ביתי, וכל שכן אצל בני אדם אחרים.

ודברי רבותינו ז״ל שהבאת מהם ראיה, אינם מחייבים את האדם להשתדל 
למשוך אליו את שביעת רצונם של כל הברואים, אלא הכונה של דבריהם 
היא מה שאמר חכם אחד בצוואתו לבנו: ״בני, לפעול אצל כל הברואים שיהיו 
מרוצים ממך, זה אינו ביכלתך, אך מה שכן ביכלתך הוא, להשתדל שהבורא 
יהיה מרוצה ממך. וכאשר תפעל זאת אצלו, הוא יעשה אותך רצוי לבריות, 
כמו שכתוב (משלי טז, ז): ״ברצות ה׳ דרכי איש גם אויביו ישלים אתו״. – וזוהי 
ז״ל: מי שכל הבריות, מקטן ועד גדול, מהללים ומשבחים  גם כוונת רבותינו 
אותו ומרוצים ממעשיו, סימן הוא שהאל יתברך נתן בלבות בני אדם אהבה 
אליו, ושם לו שם טוב על לשונם. ודבר זה הרי אין הבורא עושה אותו לשונאיו, 

והוא איפוא סימן ברור וגדול שהבורא מרוצה ממנו. זוהי כוונת רבותינו ז״ל.     

בי‡ורים
בידוע שהוא  למטה  מי שהוא אהוב  כל  ‰ימנו. שכן  נוח‰  רוח ‰מ˜ום   .75

אהוב גם למעלה (רש״י). 

˙וכח˙ך  „ברי  כ‚. 
י˙˜בלו בפני ‰עולם. יש 
יתקבלו  כיצד  לעיין, 
מכירים  אין  אם  דבריו 
אותו ואין יודעים ערכו?

 :(: (ו  ברכות  במסכת 
אמר רבי חלבו אמר רב 
בו  שיש  אדם  כל  הונא: 
דבריו  שמים,  יראת 
[לאחרים],  נשמעין 
יג)  יב  (קהלת  שנאמר 
נשמע,  הכל  דבר  ׳סוף 
וגו׳,  ירא  האלהים  את 
כך:  ויש לדרוש המקרא 
אדם שהוא ירא אלוקים 
באזני  נשמעים  דבריו   -

הכל.
(הובא  לעיתים׳  ה׳בינה 
בשיטה מקובצת החדש, 
אות קפח) פירש, שאף על פי שיראת שמים מביאה את האדם לעשות מעשיו 
בהצנע ולא להרבות בדברים, עם כל זה דבריו ועניניו מעצמם יהיו נשמעים.
והטעם שדבריו נשמעים, כתב ב׳עיון יעקב׳ שאדם שיש בו יראת השם שורה 
וב׳שפתי  גם בעיני הבריות.  חן  ימצא  ובכך  (מט:),  חן, כמבואר בסוכה  עליו 
חכמים׳ ביאר על פי דברי המשנה באבות (ב, ד) ׳בטל רצונך מפני רצונו כדי 
שיבטל רצון אחרים מפני רצונך׳, ואדם שהוא ירא שמים מבטל את רצונו 
ולפיכך מבטל הקדוש ברוך הוא את רצון אחרים מפני  מפני רצון הבורא, 

ַב„,  רּוך¿ ‰ּו‡ ל¿ ‡ ָבּ ר≈ ם ַ‰ּבו… ׁ≈̆ ב ל¿ ַ‰ּטו…

י  נ≈ פ¿ ּƒב לּו  ב¿ּ ַ̃ ¿̇ ƒי ָך  ּ¿̇ ַכח¿ ו… ּ̇ י  ר≈ ב¿ ּ ƒ„(‚כ)

י  ּƒכ  , ך¿ ָכּ ב  ֲח˘…ׁ ַּ̇ ל…‡  ם  ƒ‡ ם  ּ‚ַ ָלם  ָ‰עו…

לּוָי‰  ּ¿̇ ָכָח‰  ו… ּ̇ ‰ַ ַל˙  ָבּ ַ̃ ין  ≈‡

יָך. ∆̇ בו… ׁ¿̆ ַמח¿ ב¿ּ

 

ָך  ¿̇ י ƒס ‰, י¿ ל ז∆ ָכּ ƒמ ˜ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ּƒ̇ ׁ∆̆ י  ַ‡ֲחר≈ ו¿
ן  כ≈ ָּ̇ ƒָך: ל…‡ י י…‡ַמר ל¿ ר ו¿ ∆̂ ּ  ַ‰י≈

79ַע„  ָמ‰  ל≈ ׁ¿̆ ָך  ¿̇ „ָ ֲעבו…  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ׁ∆̆

ן  ‚ו… כ¿ּ י,  ר≈ ַ‚מ¿ ל¿ ן  ∆‰ מ≈  ˜ ַרח≈ ¿̇ ּƒ̇ ׁ∆̆

ים                     ƒב ַ‰ּטו… יָך  ׂ ∆̆ ַמֲע  ‰ ַכס∆ּ ּ¿̇ ׁ∆̆

ָבר  כ¿ּ ָ‰ָי‰  ּׁ∆̆  ‰ ַמּ ƒמ ּפּוך¿  ƒ‰  ˙ רו… ‰ו… 80ּול¿

בי‡ורים
79. ע„ ˘˙˙רח˜ מ‰ן. כלומר, אלא אם תסתיר מבני אדם את כל מעשיך 
לגמרי.                  ה׳  מעבודת  מתרחק  שהנך  יראה  חוץ  שכלפי  באופן  הטובים, 
80. ול‰ורו˙. יש גורסים ״ולהראות״, כלומר, הראה את ההפך של מה שיש 

בלבך.

 ‡ ָלּ ∆‡ ב  ≈‰ ‡ו… -‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ין  ≈‡ י  ּƒכ  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ  ˙ ∆‡

ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ָך  ¿̇ י ƒס י¿ ך¿  ַ‡ַחר-ָכּ  .‰ּ ָ̇ ‡ו… ים  ƒמ ּ י¿ ַ̃ ּומ¿ ָר‰  ו… ּ̇ י  ≈„ מ¿ לו…

י‡  ƒב ּומ≈ ָ‰ָעם,  י  נ≈ פ¿ ƒל ים  ƒב ַ‰ּטו… יָך  ׂ ∆̆ ּוַמֲע ָך  ¿̇ י„ּו ƒֲחס  ˙ ַ‚ּלו… ל¿

ן  ƒמ ך¿  ָׁ̆ מ¿ ƒנ  ‰ ז∆ ַ‚ם  ו¿ ָך?  מו… ָכּ ם  ≈‰ ם  ּ‚ַ ּו  ׂ̆ ַיֲע ‡ּוַלי  ָ‡ָי‰:  ר¿

חּו  ב¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ּ ƒנ ׁ∆̆ ים  ƒל „ו… ּ ¿‚  ‰ ָמּ 77ַכּ ינּו  ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ‰ּו˙.  ב¿ ּ‚ַ‰ַ

ם  י‰∆ ר≈ ַחב¿ ו¿ ם  י‰∆ י„≈ ƒמ ל¿ ַּ̇ י  נ≈ פ¿ ƒל  ‡ ָלּ ∆‡ ּו  ׂ̆ ָע ל…‡   - (סוכ‰ כח, ‡) 

ָו‰  ¿̂ ƒמ ‰ ‡י ז∆ ם, ַוַ„ּ י‰∆ ׂ ≈̆ ַמֲע י˜ּו ב¿ּ ƒַיֲחז ם ו¿ י‰∆ כּו ַ‡ֲחר≈ ׁ¿̆ ָמּ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ

ל…‡  ּלּו  ≈‡ י  נ≈ פ¿ ּƒב ּלּו  ƒַוֲ‡פ ים,  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ם  78ָל‰∆ ב  ַחב≈ּ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ

 ,"‰ ׂ ∆̆ י עו… ƒנ‡ֲ ‰ ַע" ‡ו… "ז∆ ≈„ י יו… ƒנ‡ֲ ‰ רו… "ז∆ ָ‡מ¿ ּבו… ב¿ּ ƒל ‰ ב¿ּ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒי

ם. ˙ ָל‰∆ ַ‚ּלו… ˙ ָ‡סּור ל¿ מ∆ ¡‡ ָלם ב∆ּ י ָ‰עו… נ≈ פ¿ ƒָבל ל‡ֲ

 

ַמ„  ל¿ ƒ̇ ו¿ יכּו˙  ƒר‡ֲ ַבּ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ֲעמ…„  ַ̇ ו¿ ֲעָנָו‰  ַבּ ך¿  ל≈ ּ≈̇ ם  ƒ‡ ם ּ‚ַ
 ‰ ָּ̇ ַע ָך:  ל¿ י…‡ַמר  ו¿  ˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ָך  ּ¿̇ ַפ י¿ יעּו˙,  ƒב ¿̃ ּƒב  

יָך  ָרכ∆ ּ ֲעבּור „¿ „ּוָך ַבּ יַכב¿ּ ƒבּוָך ו ּׁ¿̆ ַח י-ָ‡ָ„ם י¿ נ≈ ָך ב¿ּ ¿̇ ים ‡ו… ƒ‡ ָ‰רו…

ם  י‰∆ ינ≈ ע≈ ּוב ב¿ּ ׁ̆ ‰ ָח ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ,‰ ז∆ ל ָבּ „ו… ַוח ָ‚ּ ׁ̆ ר∆ י≈ ים, ו¿ ƒב ַ‰ּטו…

 ‰ ׂ ∆̆ ָך ַמֲע ¿̇ ו… ׂ̆ ֲע י ַבּ ּƒל, כ ב∆ ∆‰ ‰ ל ז∆ ָך. ָכּ ּ¿̇ ַכח¿ ˙ו… ָך ו¿ לּו מּוָסר¿ ב¿ּ ַ̃ י¿

בי‡ורים
77. כמ‰ ‚„ולים ˘נ˘˙בחו. במסכת מגילה (כז:-כח.) מביאה בגמרא סדרת 
ואמרו  הקדושים,  מהתנאים  כמה   של  חסידות  ודברי  מיוחדות  הנהגות 
לתלמידיהם שבזכות הנהגות אלו  זכו להאריך ימים, ואמרו זאת כדי ללמד 
מאירי).        ההר,  מן  אברהם  (רבינו  להם  הראויות  הנהגות  חכמים  לתלמידי 

78. ל‰ם. עליהם. 
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 81. ˙˙יח„. תתבודד. 82. ‡ך ל‰ר‡ו˙ ‰עˆלו˙. עשה רושם כאילו אתה עובד את ה׳ בעצלות ובכבדות. 83. ול‡ ˙ˆו‰. ואל תשדל בני אדם 
לעשות טוב ואל תוכיחם להמנע מעשות רע. 84. ˙˙נ‰‚ במנ‰‚ם ו˙לך ב„רכי‰ם. של פשוטי העם ויושבי קרנות, כדי שהסתרת מעשיך הטובים 
תהיה בשלימות. 85. ל˘ם מˆו‰. כלומר, אף שעושה זאת לשם מצוה, מכל מקום... 86. מפסי„ ‡לף ‡לפים. כי ירד מטה מטה, ולא רק את המצוות 
יחדל מלקיים, אלא אף אמונתו ישלל ממנו, מבלי אשר ירגיש בכך. 87. ו„ומ‰ לבורח מ‡˘ ˜טנ‰ ל‡˘ ‚„ול‰. כי אם מטרתו לברוח מהפרסום 
והכבוד שיבוא לו ע״י עבודת ה׳, וחושש למצוא חן בעיני בני אדם בגלל מעשיו הטובים, אדרבה, הרי היצר מציע לו למצוא חן בעיני בני אדם על 
ידי זלזול במצוות והתרחקות מה׳. 88. ‡ין מזי˜ לו ב˘בח. לא יפחת שכרו במאומה בכך שמשבחים אותו ומכבדים אותו על מעשיו. 89. בע˙ ‡˘ר 
˙ע˘‰ מע˘‰ ‰טוב. והנך רוצה לבחון את טהרת כונתך. 90. ‡˘ר מ‰‡ל. אם יתברר לך שהנך מקוה לקבל את השכר מהאל - סימן הוא שהמעשה 
שלם ואין בו כל פגם. 91. ‡ינו ˘לם. סימן הוא שהמעשה אינו שלם. 92. ביחו„ בח„רי ח„רים. בהתבודדות בינך לבין עצמך. 93. בז‰ ‰ענין. באותו 
האופן ובאותה השלמות, בהידור ובהתלהבות. 94. נ‚„ יˆר ‰רע. מענין יצר הרע, כיצד מנסה הוא לקלקל וכיצד להנצל ממנו. 95. נ‚„. לעומת. 96. 
וט‰ר י„ים. טהור בדרכיו וידיו נקיות מעוון - יוסיף כח להתגבר ולהתאמץ שלא יפול ברשת היצר הרע. 97. ‰‚‡ו‰ במעל˙ ‰חכמ‰ מ˘ובח˙. לא 
ח״ו כדי להשתרר ולהתנשא על אחרים, אלא שירגיש סיפוק ושמחה במעלתו כדי לזרזו להתמיד בדרך זו. 98. ו‚ם „ע‰. יש גורסים: על שחננו דעה 
רנו˙. עמי הארץ העוסקים בדבר שיחה (רש״י). והערוך פירש, שאינם נכנסים לבית המדרש, אלא רגילים לשבת  והשכל ומדות טובות. 99. מיו˘בי̃ 
בקרנות העיר ולעסוק בדברי שיחה. 100. וי‚ב‰ לבו. פסוק זה נאמר על יהושפט המלך, שאף שהיה לו עושר וכבוד לא גבה לבו בעבורם, כי אם 
במה שהלך בדרכי ה׳. (מצודת דוד). 101. י˜ר רוח ו‚ב‰ לב.  אדם עם רצון כביר בלי גבול ובעל שאיפות גבוהות בעניני העולם הבא. 102. ˘ל‡ 
יספי˜ לו. שלא יסתפק במצוות המזדמנות לידו, ובמעלות שהשיג על ידי השתדלותו. 103. ‡ל‡ ימעט בעיניו. שיהיו מעשיו ועבודתו מעטים בעיניו. 
104. ו˙‚ב‰ נפ˘ו. ונפשו תתרומם ותשאף למדרגה גבוהה יותר. 105. כמו ˘מ˜ˆר. באותה מדה שמפחית ומתרשל מעבודת ה׳ יכעס על עצמו 
ויוכיח נפשו. 106. מפני ‰˘פל˙ו לפני‰ם. מחשש שאם יעשה הטוב יהיה מושפל ובזוי בעיניהם, ושילעגו לו על מעשיו. 107. יפסי„ ‡ו˙ם מ‡‰ 
והם רשעים  ה),  (שם,  ״ענה כסיל כאולתו״  ואמר:  ד),  כו,  (משלי  ״אל תען כסיל כאולתו״  זה אמר שלמה:  ״ועל  גירסא המוסיפה כאן:  יש  מˆוו˙. 
וכסילים״. 108. ובמ‡ו„ו. בכל כחו, רצונו וממונו. 109. ול‚לי˙. אמר רבי יוחנן שעמד בגילוי פנים (בחוצפה. רש״י) לפני הקב״ה (סוטה מב:). 110. 
ולסנחריב. בתנא דבי אליהו (ל״א) כתב: סנחריב גסות הרוח היתה בו, ובה נעקר מן העולם. וכן נאמר שם על נבוכדנצר. 111. ז„ י‰יר. גס רוח סופו 
להיות לץ שאינו חש לשמוע מוסר. רש״י. 112. ‰מב˜˘ לעלו˙. גאוותן אינו מרוצה ממעלת חשיבותו בעיני הבריות וחומד תמיד לדרגת חשיבות 
114. סמוך ל‚‡ו‰  113. בחז˜˙ בר „ע˙. שמחזיק עצמו חכם.  גבוהה יותר ממה שהוא ראוי לה, וכיון שלא משיגה, הרי הוא בדאגה מתמדת.  
מעללים רעים. שהם המשך ישיר לגאוה ותוצאה ממנה. 115. כ‡˘ר נעימו˙ ‰ˆור‰. כשם שהגדרת אדם שצורתו נעימה ויפה היא מי שגופו ופניו 
מאירים, כך אדם שמדותיו נעימות וטובות נפשו מאירה. 116. ‡ין ‰ח˘יבו˙ בנפ˘. [יש גירסא: ״מחשיבות הנפש״]. כלומר, אין זה חשיבות וכבוד 
לאדם להתגאות על חברו, אפילו הוא מלך, כל שכן בני-אדם אחרים, השוים במעלתם ומתגאים זה על זה.  117. ולפניו ‰יו כס‡ו˙. כלומר לפניו 
היו שלשה כסאות, זה למעלה מזה, להושיב כל אחד כגדולתו, ובאו לפניו שלשה גיבורים, וישבו זה למעלה מזה. 118. ו‚„לו. למעלה. 119. כי טוב 
‡מר לך. מוטב שיאמרו לך לעלות לדרגה גבוהה יותר ממעמדך כיום, מאשר יורידו אותך ממעלתך לאמר שאינך ראוי לה יבקשו שתפנה את מקומך 
עבור אדם אחר נכבד ונדיב. 120. במח˘ב‰ לב„. שיחליט בלבו שמכאן ולהבא שוב לא יתגאה, אלא בנוסף לכך חייב לשנות גם מעשיו והתנהגותיו 
כלפי חוץ. 121. ול‰˘˙„ל. [יש גירסא: ולהשתרר]. כלומר, למשול ולשלוט על בני-אדם. 122. בכל חל˜ וחל˜ וכו'. יש גורסים: בכל מדה ומדה – 

בחלק המובחר שבה. 123. ו˘ם „רך ו‚ו'. והמפקח על דרכיו אראה לו בישועת אלקים.     

רצונו של אותו אדם. וב׳עץ יוסף׳ (שם) ביאר, משום שדבריו יוצאים מן הלב, ובודאי יכנסו אף הם אל לב השומעים.
כ„. ויע˘‰ כל ‰טובו˙ ב‚לוי ובס˙ר. והמעשים הטובים שראוי להסתיר אותם, הם רק אלו שאפשר לעשותם בשלימות מהחל ועד כלה גם מבלי שבני אדם ידעו מהם. אבל אותן המצוות שאינו יכול לקיימם בינו לבין עצמו, כגון להתפלל בציבור, ולצוות לבני אדם לעשות טוב ולהזהיר אותם מעשות רע, 
וללמוד תורה (ברבים, באופן שמשפיע בזה על אחרים, וכ״ש ללמד תורה ברבים) ולעשות חסד, מצוות אלו אין כל הצדקה להזניח ולנטוש מחשש שיכבדוהו עליהן, אלא יקיימם לשם שמים, ואף אם ישבחו אותו עליהן, אין זה יגרע את שכרו, מפני שאינו מתכוון לזה בשעת עשייתן. (חובת הלבבות, שער יחוד 

המעשה פ״ה).   
כ‰. וז‡˙ ‰‚‡ו‰ ‡ינ‰ מז˜˙ לענו‰ וכו'. כתב החובת הלבבות (שער הכניעה פ״ט): והחלק המשובח הוא, כשגאות האדם על חכמתו ועל מעשיו הטובים נובעת ממה שהוא יודע להעריך את גודל החסד שהבורא עשה אתו בזה שנתן לו את היתרונות הללו, וממה שהוא שמח בהן, וגאותו גורמת לו להוסיף 
ולהתאמץ עוד יותר בלימודו ובמעשיו הטובים, ולהתנהג בהכנעה עם מקורביו, ולשמוח בחבריו, ולחוס על כבודם ולחפות על סכלותם, ולדבר בשבחם, ולאהוב אותם, ולדון אותם לכף זכות, ולהזהר בכבודם. והיא גורמת לו שמעשיו הטובים מעטים בעיניו, ושהוא טורח תמיד להרבות עליהם, ושלבו נשבר 

בקרבו על שהוא מדי חלש להשיג מהם כאוות נפשו, ושהוא משפיל את עצמו לפני מי שהוא מקוה שבעזרתו יוכל להוסיף עליהם, ושהוא מודה לאלהים על היתרונות שנתן לו, ומשבח אותו על שעזר לו לקנות את המעלות הטהורות.
גאוה כזאת אינה עומדת בסתירה עם ההכנעה, והיא לא מרחיקה אותה, אלא אדרבה מסייעת לה ומוסיפה עליה. 

כו. לעזוב ‰טוב מפני ‰˘פל˙ו לפני‰ם. שנינו במסכת אבות (ה, כ): ״יהודה בן תימא אומר, הוי עז כנמר... לעשות רצון אביך שבשמים״. כתב הטור (או״ח סי׳ א): ״והתחיל בעז כנמר, לפי שהוא כלל גדול בעבודת הבורא יתברך, לפי שפעמים אדם חפץ לעשות מצוה ונמנע מלעשותה מפני בני אדם שמלעיגים 
עליו, ועל כן הזהיר שתעיז פניך כנגד המלעיגים, ואל תמנע מלעשות המצוה... שפעמים אדם מתבייש מפני האדם יותר ממה שיתבייש מפני הבורא יתברך, על כן הזהיר שתעיז מצחך כנגד המלעיגים ולא תבוש. עכ״ד.  

כז. ‡בל בענין מ˘‡ ומ˙ן יכנע לפני‰ם. מקור הדברים הוא במסכת ברכות (ז:): אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי: מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה וכו׳. והאמר רבי יצחק אם ראית רשע שהשעה משחקת לו אל תתגרה בו, שנאמר (תהלים י, ה): ״יחילו (יצליחו) דרכיו בכל עת״, ולא עוד אלא 
שזוכה בדין... ולא עוד אלא שרואה בצריו... לא קשיא, הא במילי דידיה הא במילי דשמיא. והיינו שבדבר ששייך לו ולממונו צריך להכנע מפניו. וכתב המהרש״א, ש״השעה״ משחקת לו דייקא, כי בודאי אינו אלא לפי שעה מחמת המזל שגורם, אבל כשתעבור השעה – ״כחציר מהרה ימלו״, ״ועוד מעט ואין רשע״ 

וכו׳.
כח. וזו‰י מˆו‰ ‚„ול‰. במסכת בבא-מציעא (ל(: מביאה הגמרא על הפסוק (שמות יח כ) ״והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון״... ׳אשר יעשון׳ זו לפנים משורת הדין [שיש מצוה לנהוג לפנים משורת הדין]... דאמר רבי יוחנן, לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה, ולא 

עבדו (עשו) לפנים משורת הדין.    
כט. לפני ˘בר ‚‡ון. פירש הגר״א: כשבא שבר לאדם, הרי זה מן הסתם שהיה לו תחילה גבהות הלב, ולכן בא עליו השבר, כשהקדוש ברוך הוא רוצה לנקום באדם כדי שיתקדש שמו יתברך בעולם - מגביהו תחילה ואחר כך משפילו, כי על ידי זה תהיה נקמתו גדולה שבעתיים, כמו בהמן שהגביהו תחילה 
למשנה למלך כדי שיתלוהו בגבהותו, ונפילתו היתה בפירסום רב, ואם הוא שר וחשוב בלא זה, אז ה׳ נותן בלבו גאוה ואחר כך משפילו, כי אז נקמתו גדולה כי הרגיש עצמו שהיה באיגרא רמה – ועכשיו בבירא עמיקתא. וכן פירשו כל המפרשים על הפסוק (תהלים קב, יא) ״כי נשאתני ותשליכני״, שהגבהת 

אותי תחילה ואח״כ השלכתני שאז המכה, הצער, החרפה והבושה גדולים יותר.
ל. ‡ינו ניˆול מחט‡ ועוון. כתב רבינו יונה (בשערי תשובה א, כז): הגאוה מסבבת כמה עבירות, ומגברת יצר לב האדם עליו, שנאמר: ״ורם לבבך ושכחת את ה׳ אלקיך״ [הרי הגאוה סיבה כללית לכל העבירות, כי על-ידי הגאוה בא לשכחת ה׳ וממילא חוטא]...ובעל הגאוה נמסר ביד יצרו, כי אין עזר השם עמו 

אחרי אשר הוא תועבת ה׳. עכ״ד.
בשערי קדושה כתב: הגאוה היא שורש להרבה עבירות אם בין אדם למקום, ואם בין אדם לחבירו.

בשבט מוסר (ב׳) כתב: הגאוה שורש לכל העבירות שבעולם, ולכן חזק עצמך שלא להתפתות בקול יצרך להתגאות, ובנצחך אותו בזה – תוכל לנצחו בכל! כיון שנעקר השורש – הענפים נופלים מאליהם.
ל‡. ˘ב‡ מטפ‰ סרוח‰. בהיות האדם מסתכל בפחיתות חומרו, וגריעות תחילת יצירתו, אין לו טעם להתנשא כלל, אלא ליבוש ולהכלם. משל למה הדבר דומה: רועה חזירים שהגיע ועלה לשלטון, הרי כל עת אשר יזכור ימיו הראשונים – אי אפשר לו להתגאות (מסילת ישרים כג). 

יתבונן, שהתהוות האדם ויצירתו...ואחר כך הוא ניזון...במשך שהותו בבטן אמו, ורק אחר כך יוצא לעולם חלוש וכחוש בגופו ואבריו (חובת הלבבות כניעה ה). 
לב. וי˘וב לעפר ורימ‰. ויתבונן מצורתו שתהיה לו כשינוח בקבר: אור פניו יחלוף, מראהו ישחר, בשרו יהפך לתולעים עיפוש וליחה, ולא ישאר בו כל סימן מיופי גופו. ריחו יבאיש (יסריח) מאד, כאילו לא רחץ וסך בשרו מעודו, וכאילו לא היה לו ריח טוב מעולם. בחשבו כן - יכניע וינמיך את עצמו, ולא 

יתגאה ויתנשא. (חובת הלבבות שם). 
ל‚. וי˙ן „ין וח˘בון וכו'. יצייר בלבו, רגע הכנסו לפני בית דין הגדול של צבא מעלה, בעת שיראה עצמו לפני מלך מלכי המלכים הקדוש והטהור בתכלית הקדושה והטהרה, בסוד (מלאכים -) קדושים משרתי גבורה, גבורי כח עושי דברו, אשר אין בהם כל מום. והוא עומד לפניהם, גרוע פחות ונבזה מצד 
עצמו, טמא ומגואל (נתעב) מצד מעשיו, הירים ראש?  היהיה לו פתחון פה? וכי ישאלוהו: איה ואיפוא פיך? איה גאונך וכבודך אשר נשאת בעולמך? מה יענה ומה ישיב על תוכחתו? הנה ודאי שאילו רגע אחד יצייר האדם בשכלו האמת הזה בציור אמיתי וחזק (דימוי נכון בצורה בהירה ומשכנעת) – פרוח 

תפרח ממנו הגאוה, ולא תשוב אליו עוד!!! (מסילת ישרים כג).   
ל„. וישב למטה מן הכל. הגה״ק רבי אלחנן וסרמן זצ״ל הי״ד היה רגיל לישב בסוף ביהמ״ד בכל מקום שהגיע. פעם שאל את החפץ חיים זצוק״ל האם אין חשש שיתהלל בעצמו ״מי כמוני עניו״? ונמצא מתגאה בליבו, ואולי עדיף אדרבה, לישב בכותל המזרח ולחשוב בליבו ״הרי איני ראוי לישב כאן ומכבדים 
אותי במה שאין בי״ וכד׳? ענה לו החפץ חיים: שנינו במשנה (כלים כה, ט) מעשה מוציא מידי מחשבה ואילו מחשבה אינה מוציאה מיד מעשה, א״כ עדיף לישב במערב, ועצם מעשה זה של ענוה יוציא מיד מחשבת גאוה שחושש אולי תתגנב בליבו, משא״כ אם יושב ב״מזרח״, עצם מעשה הגאוה יגבר על כל 

מחשבת ענוה שיחשוב ״איני ראוי״ וכד׳. 

 ‰ ּ„ָ ƒּום מ ׁ̆  ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  רּוך¿ ‰ּו‡, ו¿ ‡ ָבּ ר≈ ּום ָ‡ָ„ם זּוַל˙ ַ‰ּבו… ׁ̆ ַ„ע  ל…‡ י≈ „, ו¿ ַיח≈ ¿̇ ּƒ̇ ָמ‰ - 81 ּום ָחכ¿ ׁ̆ מ…„  ל¿ ƒל ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ׁ∆̆ ר, ּוכ¿ ָ̂ ָ̃ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ּƒ̇ ָך.  ב¿ּ ƒל ב¿ּ

ן  ƒיר מ ƒ‰ ז¿ ַּ̇ ל…‡  ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ ּ¿̇ ל…‡  ָך, 83ו¿ ָכר¿ ׂ ¿̆ י„  ƒס פ¿ ַ̇ ם ו¿ ׁ≈̆ ָך  ‡ ל¿ ≈̂ ל…‡ י≈ ׁ∆̆ י  ≈„ ָ„‰, כ¿ּ ‰ ָ‰ֲעבו… ׂ ≈̆ ַמֲע לּו˙ ב¿ּ ¿̂ ˙ ָ‰ַע ‡ו… ַ‰ר¿ ָב‰, 82ַ‡ך¿ ל¿ טו…

 ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ּƒ̇ 84  ‡ ָלּ ∆‡ י˙,  ƒ̂ י ƒ̂ ו¿ זּוָז‰  ּומ¿ ין  ּ ƒל ƒפ ּ¿̇ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ ‡ו… ל…‡  ו¿ ם  ƒַמי ָׁ̆ -‡ ר≈ י¿ יַמן  ƒס  ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  ו¿ ָך,  ¿̇ זּוָל  ׁ̆ י ƒ‡ ל¿ ָך  ¿̇ ָמ ָחכ¿ יַע  ƒ„ ו… ּ̇ ל…‡  ו¿ ָ‰ָרע, 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  „ כ…ּ ל¿ ƒל ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  נ≈ י¿ נ¿ ƒע מ≈  ‰ ז∆ ל  ָכּ  .˜ חו… ׂ ּ¿̆ ‰ַ ר…ב  ּוב¿ ָו‰  ¿„ ח∆ ּוב¿  ‰ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒמ ב¿ּ ַמֲ‡ָכל  ב¿ּ ם  ∆‰ ָמּ ƒע ע…ָרב  מ¿  ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ו¿ ם,  י‰∆ כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ך¿  ל≈ ≈̇ ו¿ ָ‰ָ‚ם  נ¿ ƒמ ב¿ּ

ָל‰.  „ו… ּ ¿‚ ׁ̆ ≈‡ ‰ ל¿ ַטָנּ ¿̃  ׁ̆ ≈‡ ַח מ≈ ר≈ בו… ‰ ל¿ מ∆ „ו… , 87ו¿ ָכרו… ׂ ּ¿̆ ƒר מ ≈̇ ים יו… ƒף ֲ‡ָלפ ל∆ י„ ‡∆ ƒס ָו‰, 86ַמפ¿ ¿̂ ƒם מ ׁ≈̆ ‰ 85ל¿ ָין ז∆ נ¿ ƒע ‰ ׂ ∆̆ ָ‰עו… , ו¿ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒר ב¿ּ

„ּו‰ּו ַעל  ַכב¿ּ ם י¿ ƒ‡ ר, ו¿ ∆̇ לּוי ּוַבס≈ּ ּ‚ָ ˙ ַבּ בו… ל ַ‰ּטו… ‰ ָכּ ׂ ∆̆ ַיֲע ָ‰ָרע, (כ„)ו¿ יר מ≈ ƒ‰ ַיז¿ ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ י ƒיכּו˙, ו ƒר‡ֲ ָנ‰ ַבּ ַכָוּ ל ב¿ּ ל≈ּ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ר ‰ּו‡: ל¿ ָׁ̆ ַ‡ך¿ ַ‰ָיּ

ָך  מ¿ ¿̂ ַע ין ב¿ּ ƒח ב¿ ַּ̇ ב,  ‰ ַ‰ּטו… ׂ ∆̆ ‰ ַמֲע ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ˙ ע≈ ן 89ב¿ּ ‰. ָלכ≈ ׂ ∆̆ ֲע ַע˙ ַ‰ַמּ ׁ¿̆ ּƒב ‰ ן ָלז∆ ּ ו≈ ּƒל…‡ כ ׁ∆̆ י  ַבח, ַ‡ֲחר≈ ּׁ∆̆ י˜ לו… ַבּ ּ ƒין ַמז חּו‰ּו - 88‡≈ ב¿ּ ַׁ̆ י ƒו ‰ ז∆

 ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ‰ ׂ ∆̆ ֲע ‰ ַ‰ַמּ ם ז∆ ƒ‡ ין ƒח ב¿ ַּ̇ ַ‚ם  ם. ו¿ ל≈ ָׁ̆ ינו…  ים - 91‡≈ ƒר ֲ‡ח≈ ם מ≈ ƒ‡ ם, ֲ‡ָבל ל≈ ָׁ̆ ל - ‰ּו‡  ≈‡‰ָ ר מ≈ ׁ∆̆ מּול, 90ֲ‡ ּ¿‚‰ַ ‰ ו∆ּ ַ̃ ‰ מ¿ ָּ̇ י ַ‡ ּƒמ ƒמ

ם. ל≈ ָׁ̆ ָך  ׂ ¿̆ ‰, ָ‡ז ַמַע ָך ז∆ ר ל¿ ר≈ ָבּ ¿̇ ƒם י ƒ‡ ים, ו¿ ּƒַרב ‰ ָבּ ׂ ∆̆ ‰ עו… ָּ̇ ר ַ‡ ׁ∆̆ ָין ֲ‡ נ¿ ƒע‰ָ ‰ ז∆ ים 93ב¿ּ ƒי ֲחָ„ר ר≈ ַח„¿ חּו„ ב¿ּ ƒי ‰ 92ב¿ּ ׂ ∆̆ ָ̇ עו… י ƒם ָ‰י ƒ‡ ,ָלם י ָ‰עו… נ≈ פ¿ ƒל

 ‡ ‰ ָבּ ּ„ָ ƒָכל מ ‰ ּוב¿ ׂ ∆̆ ָכל ַמֲע ָבר ּוב¿ ָכל ָ„ּ י ב¿ּ ּƒכ , ר ּבו… ָזּ‰≈ ƒ‰ ב ל¿ ‰ּו‡ ַחָיּ ּׁ∆̆ „ ַמ‰  ∆‚ ם 95נ∆ ַ‰ָיּ ‰ מ≈ ָפּ ƒם ט ƒ‡ י ּƒינו… כ ר ָ‰ָרע ‡≈ ∆̂ „ י≈ ∆‚ נּו 94נ∆ ר¿ ַפּ ּƒס ּׁ∆̆ ל ַמ‰  ָכּ
96" , כו… ו… ּ̇ ƒּו מ‰ ≈̃ ּ ַסל¿ ר ל¿ יַמ‰≈ ƒין, ו ƒָחָכם ָיב ∆‰ ָרָכיו. ו¿ ּ ¿„ ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇ ל…‡ ָיַ„ע  ׁ∆̆ י  ƒמ ר ל¿ ∆̂ ּ ַין ַ‰י≈ נ¿ ƒיַע ע ƒ„ ‰ו… ח ל¿ ַ̇ נּו פ∆ּ ח¿ ַ̇ ל, ּוָפ ≈̃ ל¿ ַ̃ ˙ ּול¿ ח≈ ַׁ̆ ר ל¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

ı" (‡יוב יז, ט). יף ‡…מ∆ ם י…ס∆ ƒר ָיַ„י‰ָ ּוט√

 

 ‰‡ָ„ָ ‰ו… יף  ƒס יו… ו¿ כז).  (ירמי‰ ט,  י"  ƒ̇ ‡ו… ָי„…ַע  ו¿ ל  כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ל  ּ ַ‰ל≈ ¿̇ ּƒמ‰ַ ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ƒי ז…‡˙  ב¿ּ ם  ƒ‡ י  ּƒכ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ַח˙  ַבּ ֻׁ̆ מ¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿ ַמֲעַל˙  ב¿ּ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ97

ל…‡ 99 , ו¿ ׁ̆ ָר ¿„ ּƒי˙-ַ‰מ י ב≈ּ ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒי מ ƒ̃ ל¿ ָּ̇ ח∆ ַ̇ ָנּ ׁ∆̆ יָך,  ָפנ∆ י ל¿ ƒנ‡ֲ ‰ ∆„ ַמר: מו… ‰ לו… ָלּ ƒפ ¿̇ ּƒב ˙ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒל ּומ כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ָע‰ ו¿ ּ ַ‚ם „≈ רּוך¿ ‰ּו‡, 98ו¿ ‡ ָבּ ר≈ ַלּבו…

י  ּƒי ‰'" („ברי-‰ימים-ב יז, ו). כ כ≈ ַ„ר¿ ּבו… ב¿ּ ƒל ‰ּ ַבּ ¿‚ ּ ƒַמר: "100ַוי ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ נּו. ו¿ ָרל≈ ים ּ‚ו… ƒע נּו ּוַמ‰ ָנּ ≈̃ ל¿ ב ח∆ ינּו ַמ‰ ּטו… ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ : מו… ˙. ּוכ¿ ָרנו… ¿̃ י  ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒמ

ם,  ∆‰ ‡ ָי„ו… מ≈ ָ̂ מ¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ י ַבּ ל…‡ י…‡ַמר ַ„ּ , ו¿ ן לו… מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ י˜ לו… ַבּ ּƒפ ל…‡ ַיס¿ ׁ∆̆ 102 ,‡ ָלם ַ‰ָבּ י ָ‰עו… נ≈ י¿ נ¿ ƒע ב ב¿ּ ַבּ‰-ל≈ ר-רּוַח ּו‚¿ ַ̃ ‰ ָ‡ָ„ם 101י¿ י∆ ¿‰ ƒי

רּוך¿ ‰ּו‡.  ‡ ָבּ ר≈ ַ„˙ ַ‰ּבו… ֲעבו… ר מ≈ ּ ≈̂ ַ̃ מ¿ּ ׁ∆̆ מו…  ו… 105כ¿ּ ׁ̆ ַנפ¿ ם ב¿ּ ַרע≈ ¿̇ ƒי י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ָל‰  ַמע¿ ו… ל¿ ׁ̆ ּ‰ ַנפ¿ ַבּ ¿‚ ƒ̇ ‰ּו, 104ו¿ ׂ ≈̆ ל ַמֲע יָניו ָכּ ע≈ ַעט ב¿ּ מ¿ ƒי ‡ ָלּ ∆‡103

ָ„ם. בו… ָלחּוס ַעל כ¿ּ ָריו ו¿ „ ֲחב≈ בו… כ¿ ּƒמ…ַח ב ׂ ¿̆ ƒל ˙, ו¿ בו… ˙ ַ‰ּטו… ֲעלו… ַמּ מ…ַח ַבּ ׂ ¿̆ ƒלו… ל ˙ מ∆ ר∆ ‚ו… , ו¿ ו… ּ̇ ע¿ ַסַיּ ˙ ָלֲעָנָו‰, ַ‡ך¿ מ¿ ∆̃ ּ יָנּ‰ ַמז∆ ֲ‡ָו‰ ‡≈ ז…‡˙ ַ‰ַ‚ּ (כ‰)ו¿

 

 , ו… ּ̇ ָכל¿ י י¿ ƒפ ָ‰ַרע כ¿ּ יר מ≈ ƒ‰ ַיז¿ ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ י ƒם, ו ַנע ָל‰∆ ָכּ ƒל…‡ י ם, ו¿ ָ̇ ים ‡ו… ƒל ַ‰כ¿ יָחם ּול¿ ƒכ ‰ו… ‡…„, ל¿ ַח˙ מ¿ ַבּ ֻׁ̆ י‡ מ¿ ƒ‰ ים ƒע ָׁ̆ „ ָ‰ר¿ ∆‚ ֲ‡ָו‰ נ∆ ּ‚ַ‰ַ ו¿

מו…  כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿ ח.  ָבּ ֻׁ̆ מ¿  ‰ ז∆ י  ֲ‰ר≈ ם  ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ל¿ ּבו…  ּ ƒל ׁ∆̆ י  ַ‡ֲחר≈  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ּוכ¿ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒמ כ¿ּ ָלם  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ב¿ּ  ‰ מ∆ ּ„ו…  ‰ּ ז∆ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ

י  נ≈ פ¿ּ ƒ106מ ב  ַ‰ּטו… (כו)ַלֲעז…ב  ים  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ָלל  כ¿ּ ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿  ,˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ָעָליו   - ָו‰  ¿̂ ƒמ  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ם  ָמ˜ו… ָכל  ּוב¿  (‚ (‡ס˙ר  ָ‰ָמן  ל¿ ַנע  כ¿ ƒנ ל…‡  ׁ∆̆ ַכי  ּ ¿„ ָמר¿

ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ָניו  ָפּ ז  ָיע≈ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ ם,  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ֲעמ…„  ַיּ ׁ∆̆  ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ים ‡≈ ƒָעמ י פ¿ּ ּƒכ ָו‰,  ¿̂ ƒַבר מ ¿„ ּƒב ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒי י  ַ̇ ָמ ָמ‰  יך¿ ָחכ¿ ƒר ָ̂  ‰ ז∆ ו¿ ם.  י‰∆ נ≈ פ¿ ƒָל˙ו… ל ָפּ ׁ¿̆ ‰ַ

 ׁ̆ י י≈ ּƒיו, כ ׂ ָ̆ ר ַמֲע ּ ַס„≈ ‰ י¿ י ז∆ ƒפ ָין, ּול¿ נ¿ ƒע‰ָ ָע‰ ו¿ ָּׁ̆ י ַ‰ ƒפ ן ל¿ נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ָחָכם ל¿ יך¿ ‰∆ ƒר ָ̂ ָכך¿  ˙. ל¿ וו… ¿̂ ƒמ ‰‡ָ ם מ≈ ָ̇ י„ ‡ו… ƒס ָו‰ ַ‡ַח˙, 107ַיפ¿ ¿̂ ƒֲעבּור מ ַבּ

ָכל  ם. ו¿ ַנע ָל‰∆ ָכּ ƒל…‡ י ם, ו¿ ּ„ָ ¿‚ ‡…„ו… ַלֲעמ…„ נ∆ מ¿ ƒּופו… 108ּוב‚ יך¿ ב¿ּ ƒר ָ̂ ָין. ו¿ נ¿ ƒּום ע ׁ̆ יָלם ב¿ּ ƒב ׁ¿̆ ּƒיַח ב ּƒל…‡ ַינ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ ׁ̆ י≈ יָלם, ו¿ ƒב ׁ¿̆ ּƒיך¿ ַלֲעז…ב ב ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ

ָל‰. „ו… ּ ָו‰ ‚¿ ¿̂ ƒּו מ‰ ז∆ ָבר, (כח)ו¿ ָכל ָ„ּ ין ב¿ּ ּ ƒ„‰ַ ˙ּוַר ּׁ̆ ƒים מ ƒנ פ¿ ƒם ל ∆‰ ָמּ ƒע ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ם ו¿ י‰∆ נ≈ פ¿ ƒַנע ל ָכּ ƒן י ָּ̇ ‡-ּוַמ ׂ ָּ̆ ַין ַמ נ¿ ƒע ָו‰, (כז)ֲ‡ָבל ב¿ּ ¿̂ ƒַבר מ ¿„ ּƒב ‰ ז∆

 

 - ‰ּ ׁ̆ ָבּ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ‰ַ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ּ‰ ַרב ּוָמˆּוי  ָלּ ׁ∆̆  ˜ ּ ז≈ ∆‰‰ַ ‡…„, ו¿ ‰ מ¿ ֻ‚ָנּ י‡ מ¿ ƒ‰ י ּƒכ ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒּוב מ ׁ̆ ָל ל ו¿ ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ‰ַ ˙ ּ„ַ ƒּבו… מ ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒּומ

ן" (מ˘לי  ‡ו… ר ָ‚ּ ב∆ ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ ƒַמר: "(כט)ל ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  לּו˙, כ¿ּ פ¿ ׁƒ̆ ר ו¿ ב∆ ׁ∆̆ ˙ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿ יָ‡‰ ‡∆ ƒב ֲ‡ָו‰ מ¿ י ַ‰ַ‚ּ ּƒכ ,„…‡ ‰ מ¿ ָנּ מ∆ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ יָכך¿  ƒפ ַעט, ל¿ מ¿

ַי˙  ָ‚ל¿ 109ּול¿ ב),   ,‰ (˘מו˙   " ‚ו… ו¿  '‰ י  ƒמ" רו…  ָ‡מ¿ ב¿ּ ע…‰  ַפר¿ ל¿ ַרע  ≈‡ ָמ‰   ָּ̇ ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿ כ‚).  (˘ם כט,  ּנּו"  יל∆ ּƒפ ׁ¿̆ ַּ̇ ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ" ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿ יח),  טז, 

ילּו  ּ ƒ̂ ƒ‰ ר ׁ∆̆ ‡ֲ ˙ י ָ‰ֲ‡ָרˆו… ל…‰≈ ָכל ‡¡ י ב¿ּ ƒַמר "מ‡ָ ׁ∆̆ יב,  ƒר ח≈ ַסנ¿ ל" (˘מו‡ל-‡ יז, י), 110ּול¿ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ˙ כו… ˙ ַמַער¿ י ‡∆ ּƒ̇ ַרפ¿ י ח≈ ƒַמר "ֲ‡נ‡ָ ׁ∆̆ י,  ּƒ̇ ׁ¿̆ ƒל ַ‰פ¿ּ

ָ„י" („ני‡ל ‚, טו),  ן י¿ ƒן מ כו… נ¿ ƒב יז¿ ׁ≈̆ י י¿ ּ ƒ„ ‰ָּל רו… "ּוַמן ‰ּו‡ ‡¡ ָ‡מ¿ ר, ב¿ּ ּ ַ̂ נ∆ בּוַכ„¿ י (י˘עי‰ לו, כ), ּונ¿ ƒ„ ָיּ ƒם מ ƒַלי ָׁ̆ רּו ˙ י¿ יל ‰' ‡∆ ּ ƒ̂ י ַי ּƒי כ ƒ„ ָיּ ƒם מ ָ̂ ˙ ַ‡ר¿ ∆‡

ָחָכם:  ָ‡ַמר ‰∆ ׁ∆̆ מו…  ן, כ¿ּ ָעוו… ‡ ו¿ ט¿ ח≈ ל מ≈ ו… ּ̂ ƒינו… נ , (ל)‡≈ ‰ זו… ּ„ָ ƒמ ‰ּו‡ ב¿ּ ׁ∆̆ י  ƒן. ּומ לו… ָ̃ ם ָ‰ָי‰ ּבּוז ו¿ ָ̇ י ƒֲחר‡ַ ם, ו¿ י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ רּו כ¿ּ ר ָ‡מ¿ ׁ∆̆ ן, ֲ‡ ‰ ָל‰∆ מ∆ ַ‰ּ„ו… ו¿

ן" (מ˘לי כ‡, כ„). ַר˙ ָז„ו… ב¿ ע∆ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ , עו… מו… ׁ¿̆  ı יר ל≈ ƒ‰111ָי „ "ז≈

 

 ‰ ָ‡ָ‚‰? ז∆ ּנּו ַ‰„¿ מ∆ּ ƒמ „ ר≈ ָפּ ּƒ̇ ר ל…‡  ׁ∆̆ י ‰ּו‡ ֲ‡ ƒָח„ ָ‡ַמר: מ ים. ָחָכם ‡∆ ƒי ֲחָכמ ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ַמע ׁ¿̆ ֲ‡ָו‰,  ר ַעל ַ‰ַ‚ּ ַ„ב≈ּ ‰ ל¿ ָנּ ינּו ַע„ ‰≈ ָבר≈ ּ יַע „¿ ּ ƒ‚ ƒ‰ ׁ∆̆ יָון  כ≈ ו¿

 .‰ ט∆ ו… ׁ̆ י-ָ‡ָ„ם ל¿ נ≈ ˙ו… ב¿ּ ין ‡ו… ƒ̃ י ƒַע˙, ַמֲחז ר] ַ„ּ ˙ [ַבּ ַ̃ ז¿ ח∆ מו… 113ב¿ּ ¿̂ י˜ ַע ƒֲחז ַמּ ׁ∆̆ י  ƒרּו: מ ָ‡מ¿ ‰. ו¿ ָנּ מ∆ּ ƒָל‰ מ ַמע¿ י‡ ל¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ˙ ַמֲעָל‰  ׁ̆ ַלֲעלו… ּ ≈̃ ַב ‰ַ112מ¿

ָ‡ַמר  ָעָליו. ו¿ ˙ מ≈ טו… ˙ נו… ו… ׁ̆ ָפ ּ ַ‰נ¿ ˙, ו¿ ּיו… ƒר ַ‡˙ ַ‰ב¿ּ נ¿ ׂ ƒ̆ ‰ ָעָליו  י∆ ¿‰ ּƒ̇ ים,  ƒים ָרע ƒּבו… ַמֲעָלל ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒים. ּומ ƒים ָרע ƒָו‰ - ַמֲעָלל‡ֲ רּו: 114ָסמּוך¿ ַלַ‚ּ ָ‡מ¿ ו¿

ך¿  ל∆ ‰ ַ‰מ∆ּ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆  ׁ̆ פ∆ נ∆ּ יבּו˙ ַבּ ׁƒ̆ ין ‰ַ116ֲח ≈‡ :„ ָ‡ַמר עו… . ו¿ ׁ̆ פ∆ ר ַ‰נ∆ּ ˙ ‡ו… ּ„ו… ּƒימּו˙ ַ‰מ ƒע ך¿ נ¿ ר ַ‰ּ‚ּוף, ָכּ ּוָר‰ ‡ו… ּ̂ ימּו˙ ַ‰ ƒע ר נ¿ ׁ∆̆ ‡ֲ ָח„: 115ַכּ ָחָכם ‡∆

ָל‰  ַמע¿ ˙ זו… ל¿ ‡ו… ס¿ ּƒָפָניו ָ‰יּו כ , 117ּול¿ כּו˙ו… ‡ ַמל¿ ס≈ּ ּƒב ַעל כ ׁ≈̆ ָח„ יו… ך¿ ‡∆ ל∆ ָ‰ָי‰ מ∆ ׁ∆̆ ָ‡ַמר,  ‰. ו¿ ל ז∆ ∆‡ ‰ ים ז∆ ƒר י-ָ‡ָ„ם ֲ‡ח≈ נ≈ ן ב¿ּ כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ‰, ָכּ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ

ַעי.  ר≈ ַעל ל¿ ַמּ ƒי מ ƒיַבנ ׁƒ̆ י ‰ו… ּƒ̇ ח¿ ַפּ ׁ¿̆ ƒחּוס מ ƒל י ∆„ ן: ‚…ּ יו… ל¿ יב ָ‰ע∆ ׁƒ̆ ≈‰ י? ו¿ ƒ̇ ּו ׁ̆ ל…‡ ר¿ ּ‰ ב¿ּ ז∆ ƒָל‰ מ ַמע¿ ‰ ל¿ ם ז∆ ּ∆̇ ב¿ ַׁ̆ יך¿ י¿ ≈‡ : ך¿ ל∆ ם ַ‰מ∆ּ ָ‡ַמר ָל‰∆ . ו¿ ּזו… ƒמ

ָל‰ּו  ע¡ ∆‰ ם. ו¿ י‰∆ ּ≈̇ ח¿ ַּ̇ י  ƒיַבנ ׁƒ̆ י ‰ו… ּƒב ƒּו˙ ל‡ ַ„כ¿ י ו¿ ׁƒ̆ לּו˙ ַנפ¿ פ¿ ׁƒ̆ י:  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ‰ַ ָעָנ‰  י. ו¿ ƒ̇ ָמ י ר…ב ָחכ¿ נ≈ פ¿ּ ƒי מ ַּ̇ ח¿ ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ י ַעל  ƒ̇ י ƒי: ָעל ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ ָ‡ַמר  ו¿

יב" (מ˘לי כ‰, ז).  ƒ„י ָנ נ≈ פ¿ ƒָך ל יל¿ ּƒפ ׁ¿̆ ‰ַ ‰ מ≈ ָנּ ≈‰ ‰ ָך ֲעל≈ ב ֲ‡ָמר ל¿ י טו… ּƒַמר: "119כ ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ . ו¿ לו… ּ ¿„ ƒ‚ ך¿ 118ו¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ

ָעָפר  ּוב ל¿ ׁ̆ ָי רּוָח‰, (לב)ו¿ ‰ ס¿ ָפּ ּƒט ƒמ ‡ ָבּ ׁ∆̆ , (ל‡) ּבו… ƒל ˙ ים ‡∆ ƒיל ƒ‰ ב¿ ים ַ‰ַמּ ƒָבר ּ ב „¿ יך¿ ַלֲח˘…ׁ ƒר ָ̂ ˙ ָעָליו,  ר∆ ב∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒָו‰ מ‡ֲ ּ‚ַ‰ַ ˙ ּ„ַ ּƒמ ׁ∆̆ ‰ ָ‡ָ„ם  ∆‡ רו… ׁ∆̆  ˙ ע≈ ב¿ּ

חּו  כ¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒָלם, נ ן ָ‰עו… ƒרּו מ ָעב¿ ‡ּו ו¿ ּ‚ָ ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ ּ ≈‚ ‰ ָמּ ב ַכּ ַיֲח˘…ׁ -‰ּו‡, ו¿ רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ים ַ‰ ƒָלכ י ַ‰מ¿ּ כ≈ ך¿ ַמל¿ ל∆ י מ∆ נ≈ פ¿ ƒן ל ּבו… ׁ¿̆ ח∆ ין ו¿ ּ ƒ„ ן ּ≈̇ ƒי ‰, (ל‚)ו¿ ָמּ ƒר ו¿

ם. ָ̇ ֲ‡ָו ם ַ‚ּ יָל‰ ָל‰∆ ƒע ָלם, ּוַמ‰ ‰ו… עו… ל…‡ ָ‰יּו מ≈ ָ‰יּו כ¿ּ ו¿

 

 ‡ ָלּ ַב„, ‡∆ ָב‰ ל¿ ָׁ̆ ַמח¿ ‰ 120ב¿ּ ˙ ז∆ ו… ׂ̆ ל ָוכ…ל, ל…‡ יּוַכל ַלֲע כ…ּ ƒּבו… מ ּ ƒל ƒּו˙ מ‡ ‰ ַלֲע˜…ר ַ‰‚≈ּ ∆̂ ˙: ָ‰רו… ˙ ָרעו… ּ„ו… ƒר מ‡ָ ּׁ¿̆ ƒָו‰ ּומ‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ר ל¿ ≈„ ּ‚ָ

י  ס≈ּ י ַ‚ּ ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ ים כ¿ּ ƒנ ּ ָ̃ ֻ̇ ים ּומ¿ ƒּוב ׁ̆ ים ֲח ƒ„‚ָ ׁ̆ ב¿ּ ב…ּ ל¿ ƒיל ל ƒ‚ָי‰ ָר‰ָ ׁ∆̆ „? ָ‡ָ„ם  ַ̂ י ן. כ≈ּ ‰ ָ‰ַ‡ֲחרו… ∆̂ ָ̃ ‰ּו˙ ַע„  ב¿ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ַבּ

ָ‰‚ו…  נ¿ ƒם ָ‰ָי‰ מ ƒ‡ …ּו˙. ‡ו‡ ּבו… ַ‰‚≈ּ ּ ƒל ƒל…‡ ַיֲע˜…ר מ ‰ ז∆ י˙, ָבּ ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ּ„ָ ƒמ ם ב¿ּ ָ̇ ן ‡ו… ּ≈̃ ַ̇ י ƒים ו ƒב ים טו… ƒ„‚ָ ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒם י ƒ‡ - ‰ּ ז∆ ƒּוב מ ׁ̆ ‰ ָל ∆̂ רו… ָ‰רּוַח, ו¿

ל,  ן ַ‰כ…ּ ƒמ ‰ ַמָטּ ב ל¿ ׁ≈̆ י≈ ‰, (ל„)ו¿ ב≈ּ ן ַ‰ר¿ יו… ָזּ ƒב מו… ב¿ּ ¿̂ י‚ ַע ƒ‰ נ¿ ַיּ ׁ∆̆ ן ַע„  ּ≈̃ ַ̇ ָנ‰ ל¿ ָּ̃ ַּ̇ ין  יו - ‡≈ ׂ ָ̆ ָ‡ר ַמֲע ׁ¿̆ ּƒָבָריו ‡ו… ב ¿„ ּƒל ב ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ „ 121ּול¿ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ָמ‰ ָוַכַעס  ַעל ח≈ ‰ּו‡ ַבּ ׁ∆̆ י  ƒן מ כ≈ ּנּו. ו¿ מ∆ּ ƒב מ ַבּ‰-ַ‰ל≈ּ ֲע˜…ר ‚…ּ ַיּ ׁ∆̆ ּלּו, ַע„  ים ‡≈ ƒָבר ¿„ ּƒב ‡ ≈̂ ַכּיו… ן, ו¿ י‰∆ ׁ≈̆ ב¿ ˙ לו… ין ‡∆ ּ ƒַבז ˙ ַ‰מ¿ ָחבו… י ַ‰ס¿ּ י≈ לו… ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒי ו¿

ָ‡ז  ּנּו, ו¿ מ∆ּ ƒָו‰ מ‡ֲ ּ‚ַ‰ַ ׁ̆ ר∆ ֲע˜…ר ˘…ׁ ַיּ ׁ∆̆ ַמן ַרב ַע„  ך¿ זו… ז¿ ר∆ ∆„ ך¿ ב¿ּ ל≈ י≈ ָלל, ו¿ ׁ̆ כ¿ּ י ּ ƒ‚ ˙ו… ל…‡ ַיר¿ לּו ‡ו… ל¿ּ ƒ̃ ˙ו… ‡ו…  ּכּו ‡ו… ƒ‰ ם ƒ‡ ׁ∆̆ מו…  ¿̂ ַ‰‚ ַע נ¿ ƒי ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿

ל…‡ יּוַכל  ׁ∆̆ ‰ ַע„  ָנּ מ∆ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒי  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒמ :˙ ˙ ָ‰ָרעו… ּ„ו… ּƒָכל ַ‰מ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ ַיֲע  ‰ ז∆ ך¿  ר∆ ּ ַעל „∆ ו¿ ָיָמיו.  ל  ָכּ  ‰ּ ָבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ י,  ƒע ָ̂ מ¿ ך¿ ָ‰‡∆ ר∆ ּ ∆„ ַבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ ַיֲחז…ר 

ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ׁ∆̆ י  ƒּומ .˙ ˙ ָרעו… ּ„ו… ƒָכל מ ָמ‰ ל¿ ל≈ ׁ¿̆ פּוָ‡‰  ‰ ‰ּו‡ ר¿ ָין ז∆ נ¿ ƒע י. ו¿ ƒנ ינו… ך¿ ַ‰ב≈ּ ר∆ ּ ס ַ‰„∆ פ…ּ ¿̇ ƒי ָ‡ז ַיֲחז…ר ו¿ ַמן ַרב, ו¿ ‰ ז¿ ז∆ ַ‰‚ ָבּ נ¿ ƒי ר, ו¿ ≈̇ ˜ יו… ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ם  ׂ ָ̆ ַמר: "123ו¿ ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ . ו¿ רו… י ֲחב≈ נ≈ פ¿ ƒל ָפָניו ו¿ ך¿ ל¿ ר∆ ּ ∆„‰ַ ‰ ים ז∆ ׂ ƒ̆ ˙, ָי ר∆ ח∆ ב¿ ‰ ַ‰ֻמּ ּ„ָ ּƒמ ˜ ַבּ ל∆ ח≈ ˜ ו¿ ל∆ ָכל ח≈ רּוך¿ ‰ּו‡ 122ב¿ּ ‡ ָבּ ר≈ ˙ ַלֲעב…„ ַ‰ּבו… כ∆ ׁ∆̆ מ¿ ƒנ

ים" (˙‰ילים, נ, כ‚).  ƒ‰…ל ע ‡¡ ַׁ̆ י≈ ּנּו ב¿ּ ∆‡ , ַ‡ר¿ ך¿ ר∆ ּ ∆„



הוא מחמת גאונו. וכתב 
מוכח  שכך  שם 
בפסוקים, שלא יתלה הצלחתו (הן בממון הן ביופי הן בחכמה) בעצמו אלא 

תמיד יהא שפל ומודה לה׳ על המעלות שחננו.
את  להביא  יכול  שהעושר  לבבך. מבואר  ורם  ו‚ו'  ירביון  וˆ‡נך  וב˜רך  ב. 
האדם לגאוה ולשאר חטאים. במסכת ברכות (לב.) אומרת הגמרא, שלאחר 
חטא העגל אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, בשביל כסף 
וזהב שהשפעת להם (שנתת להם בשפע) לישראל עד שאמרו ״די״ הוא גרם 
(להם להתגאות עד) שעשו את העגל... משל לאדם אחד שהיה לו בן, הרחיצו 
וסכו והאכילו והשקהו, ותלה לו כיס (של מעות) על צוארו, והושיבו על פתח 
של זונות, מה יעשה אותו הבן שלא יחטא (וכמו כן ישראל, הקדוש ברוך הוא 
לחטא  להם  שגרם  הוא  זה,  נסיון  לידי  והביאם  טובה  רוב  להם  שהשפיע 

העגל). 
בספר ׳חכמת המצפון׳ (דברים) כתב: רואים אנו מדברי הגמרא יסוד וחידוש 
גדול, לא כמו שאנו מורגלים לראות התחלת וסיבת החטא בבחירת לבו של 
האדם הבלתי טובה אשר לפני החטא. חכמינו ז״ל ראו עיקר סיבת החטא עוד 
רחוק הרבה מהחטא, ותלו את החטא בדברים אשר נעשו עוד זמן רב לפני 
החטא, אשר לכאורה אין להם שום שייכות עוד להחטא כלל, והם דברים 
אחרים לגמרי וגם מותרים בתכלית ההיתר, ושם כבר ראו חז״ל את החטא 
כאילו כבר נגמר, ואמרו שאחר דברים כאלה החטא כבר דבר הבא בתולדה 
ומידי דממילא, כי מה יעשה הבן שלא יחטא, ובטענה זו הלא רצה משה רבינו 
לפוטרם מכל אשמה, והיה בזה מודעה על כל מעשה העגל כאילו היו אנוסים 
בחטא, מאחר ונתן להם הקדוש ברוך הוא שפע של כסף וזהב, דבר זה ממילא 

הביאם לחטא העגל. 
רואים אנו מזה הערה נוראה, ועיקר גדול בעבודת האדם שאחרי שכל הדבר 
תלוי רק בההתחלות הגורמות ומביאות להמעשה, והמוקדמים עוד זמן רב 
להזהר  האדם  עבודת  עיקר  כל  תלוי  בהם  הרי  כן  אם  המעשה,  לפני 
בההתחלות וההקדמות אשר לחטאים, וגם בהאתחלתא דאתחלתא, ואף גם 
באלה שהם דברים המותרים לגמרי כמו כסף וזהב, או רחיצה וסיכה שהם 
מותרים,  גם  שהם  וכדומה  ושתיה  אכילה  וכן  המותרים,  מהדברים  בודאי 
ומכל מקום גילו לנו חז״ל שעיקר סיבת החטא של העגל היתה בריבוי הכסף 
מה  וכן  לבנו,  האב  שעשה  המוקדמת  והשתיה  הרחיצה  כמעשה  והזהב 

ָך  ̂…‡נ¿ ו¿ ָך  ר¿ ָ̃ "(ב)ּוב¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  , רו… ¿̂ יו…

ן ו… ׁ̆ ‡ ƒַער ָ‰ר ַׁ̆

ֲ‡ָו‰ ַער ַ‰ַ‚ּ ַׁ̆

 ˙ ּ„ַ ƒמ ַעל  ר  ַ„ב≈ּ נ¿ ן  ו… ׁ̆ ‡ ƒר‰ָ ַער  ַּׁ̆ ַבּ
ן  מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ּ ƒנ ׁ∆̆ ב  ֲ‡ָו‰. ּוַמ‰ ּטו… ּ‚ַ‰ַ

ּיּוב  ƒח י  נ≈ פ¿ּ ƒמ ים,  ƒָער ּׁ¿̆ ‰ַ ָכל  ל¿  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇

ח  ַ̇ י‡ פ∆ּ ƒ‰ י ּƒכ ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒל מ ≈„ ָבּ ƒ‰ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿

ז…‡˙  ָכּ ינּו  ƒ‡ָר ל…‡  ו¿  ,˙ ַרּבו…  ˙ ָרעו… ל¿

יך¿  ƒר ָ̂ ן  ָלכ≈  .˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ב¿ּ ָרָע‰  ל¿

ל  ∆‡ יָ‚ּ‰  ƒ‰ ַ‰נ¿ ל¿ ם  ַחכ≈ּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָ‰ָ‡ָ„ם 

 ‰ּ ָ̇ ‡ו…  ˙ חו… ¿„ ƒל ו¿ ָ‰ָר‡ּוי,   ‚‰ָ נ¿ ּƒמ‰ַ

. ‡ּוָי‰ ּבו… יָנּ‰ ר¿ ≈‡ ׁ∆̆ ם  ָמ˜ו… ב¿ּ

 

ַסל  ָפּ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַע  ב≈ּ ט¿ ַ‰ַמּ י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ
‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ל  „ו… ּ‚ָ‰ַ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ  

מו…  כ¿ּ  . ָר˙ו… ˙ו… ב¿ּ יָ‰  ָעל∆ יָרנּו  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ו¿

 ˙ ח ‡∆ ַכּ ׁ¿̆ ּƒ̇ ן  ָך פ∆ּ ר ל¿ מ∆ ָּׁ̆ ƒ‰" :ַמר ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ם"  ƒַרי ¿̂ ƒמ  ı ר∆ ∆‡ מ≈ יֲ‡ָך  ƒ̂ ‰ו… ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  '‰

ח  ַכּ ׁ¿̆ ƒי  ‰ ∆‡ ּ ≈‚‰ַ י  ּƒכ(‡) יב).  ו,  („ברים 

י˘כח   ‰‡‚‰ כי   .‡
סוטה  במסכת  יוˆרו. 
(ה.): אזהרה לגסי הרוח 
רוח.  גס  יהא  [שלא 
רש״י] מנין? רב נחמן בר 
יצחק אמר מהכא, ״ורם 
(דברים  ושכחת״  לבבך 
ח, יד) וכתיב ״השמר לך 
פן תשכח את ה׳ אלהיך״ 
(שם יא). רש״י (ד״ה ורם) 
גובה  ידי  שעל  מבאר 
שכחת  לידי  בא  הלב 
זו  שכחה  ועל  הבורא, 
מוזהר  הוא  הרי 
תשכח״  פן  לך  ב״השמר 

(וכן כתב המאירי).
[סמ״ק  שפרשו  יש  אך 
משמע  וכן  כב)  (סימן 
בסמ״ג (לאוין סד) וראה 
(סוטה  שלמה  חשק 
של  שהאזהרה  שם)] 
על  אמורה  לך״  ״השמר 
ולא  עצמו,  לבבך״  ״ורם 
רק בגלל שהיא הגורמת 
שתבוא  ה׳  לשכחת 
אלא  בעקבותיה, 
עצמה  הלב  רוממות 
הם  כי  השכחה.  היא 
איסור  ענין  בארו 
לא  שאדם  הגאוה, 

יתגאה כשהקדוש ברוך הוא משפיע לו טובה ויאמר שבריוח שלו ובעוצם ידו 
ועמלו עשה והרויח והגיע לכל זה. ועל ידי כך לא יחזיק טובה להקדוש ברוך 

ˆ„י˜ים עיונים‡רחו˙  ˘ער ‰‚‡ו‰

 .‰ ‰ ַעל ז∆ רּו ז∆ ר¿ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒל…‡ י ׁ∆̆ 3 ,˙ טו… יו… ¿„ ∆‰ ן ב¿ּ כ≈ּ ׁ∆̆ ל- , ָכּ ך¿ ל∆ מ∆ ב¿ּ

ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ  - ָח„  ∆‡‰ָ ים:  ƒ̃ ֲחָל י  נ≈ ׁ¿̆ ƒל  ˙ ∆̃ ּ ַחל∆ ¿̇ ƒמ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ
 ˙ ַמֲעלו… ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ  - י  ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ  ˜ ל∆ ַ‰ח≈ ו¿  , ‚ּופו… ב¿ּ

ים:  ƒ̃ י ֲחָל נ≈ ׁ¿̆ ׁ̆ ּבו…  ‚ּופו… י≈ ֲ‡ַו˙ ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ יו. ַ‚ּ ׂ ָ̆ ַמֲע ָמ‰ ּוב¿ ַ‰ָחכ¿

‚ּופו…  ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ י‡  ƒ‰ ז…‡˙  ו¿ ַרע.  ָח„  ∆‡‰ָ ו¿ ב,  טו… ָח„  ∆‡‰ָ

ל ַעל  ׁ…˘ מ¿ ּƒ̇ ב ָ‰ָ‡ָ„ם, 4ָ‡ז  ל≈ ֲ‡ָו‰ ב¿ּ ר ַ‰ַ‚ּ ב≈ּ ּ‚ַ ¿̇ ּƒ̇ ׁ∆̆  ˙ ע≈ ָ‰ָרָע‰: ב¿ּ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ נו… - כ¿ּ רו… ¿‚ ƒו… ּוב ׁ̆ ר…‡ . ב¿ּ לו… ף ַר‚¿ „ו… ַע„ ַכּ √̃ ¿„ ָּ̃ ƒם מ„ָ‡ָ‰ָ

ן" (י˘עי‰ ‚,  רו… ּ‚ָ  ˙ טּויו… ָנ‰ נ¿ ַלכ¿ ּ≈̇ ַו ן  ּיו… ƒ̂  ˙ נו… ‰ּו ב¿ּ י ָ‚ב¿ ּƒ5ַיַען כ"

ַי„  ֲ‡ָו‰ ו¿ ל ַ‚ּ ∆‚ י ר∆ ƒנ ≈‡ בו… ּ¿̇ יב: "7ַ‡ל  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ - ָליו ַר‚¿ ָיָ„יו ּוב¿ טז), 6ב¿ּ

בי‡ורים
ראוים להתגאות. 3. ˘ל‡ י˘˙ררו ז‰ על ז‰. שלא יתגאו וימשלו (-להתנהג 
בשררה) זה על זה. 4. ‡ז ˙מ˘ול על ‰‡„ם. גאותו תהיה ניכרת בכל איברי 
גופו מקדקדו עד כף רגלו. 5. יען כי ‚ב‰ו בנו˙ ˆיון. ה׳ מוכיח את עם ישראל 
על הנשים הגאותניות שמשלו בעם והחטיאו אותו, שהולכות  בגרון מתוח 
דרב  בריה  רבא  דרש  (סב:)  שבת  [במסכת  ביפין.  להתגאות  מוגבה  ובראש 
יען כי גבהו בנות ציון״,  ״ויאמר ה׳  ג, טז):  (ישעיה  עילאי: מה פירוש הפסוק 
רש״י  (ראה  גובהן  את  והבליטו  זקופה  בקומה  מהלכות  הנשים  שהיו 
מהלכות בפסיעות קצרות,  פירושו, שהיו  גרון״,  נטויות  ״ותלכנה  ומהרש״א). 
שהעקב של רגל אחת מגיע בצד האגודל של הרגל השניה בלבד ואינו עובר 
את  רואה  שאינו  כיון  לאט  והולך  למעלה  נטוי  שגרונו  אדם  כדרך  אותו, 
אנשים  ויבואו  בהליכתן  שוהות  שתהיינה  כדי  זה  וכל  שלפניו,  הקרקע 
ב׳):  (פרק  6. בי„יו ובר‚ליו.  במסכת דרך ארץ רבה  (רש״י)].  להסתכל בהן 
בראש  והמהלכין  ברגליהם,  והבועטין  בידיהם,  [מנפנפים]  המפפין 
אצבעותיהן [כמו שעשו בנות ירושלים], עליהם הכתוב אומר: ״אל תבואני 
רגל גאוה ויד רשעים אל תנידני״. 7. ‡ל ˙בו‡ני. דוד המלך מבקש מהקדוש 

      ,' ‚ו… ו¿ ך¿  ָלּ  ‰ ב∆ּ ר¿ ƒי ָזָ‰ב  ו¿ ף  ס∆ כ∆ (‚)ו¿ ֻין  ב¿ּ ר¿ ƒי

יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰  ˙ ∆‡  ָּ̇ ַכח¿ ָׁ̆ ו¿ ָך  ָבב∆ ל¿ ָרם  1ו¿

י  ƒ„ָי ם  ∆̂ ע… ו¿ י  ƒח כ…ּ ָך  ָבב∆ ל¿ ּƒב  ָּ̇ ָ‡ַמר¿ ו¿  ,' ‚ו… ו¿

 ˙ ∆‡ ָּ̇ ָזַכר¿ ו¿  ,‰ּ ל ַ‰ז∆ ƒַחי‰ַ ˙ י ‡∆ ƒל ‰ ׂ ָ̆ ָע

ַח  כ…ּ ָך  ל¿ ן  ≈̇ ַ‰נ…ּ ‰ּו‡  י  ּƒכ יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰

ך¿  ל∆ מ∆ ּוב¿ י‚-יח).  ח,  (˘ם  ל"  ƒָחי  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ָחיו"  ∆‡ מ≈ ָבבו…  ל¿ רּום  י  ּƒ̇ ל¿ ƒב "ל¿ ַמר:  ¡‡ נ∆

ּלּו  ƒָר‰ 2ֲ‡פ ו… ּ̇ יָר‰  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ם ƒ‡ .(ם יז, כ˘)

שהאכילו והשקהו ותלה 
לו כיס בצוארו והעמידו 
הזונות  בית  פתח  לפני 
של  עצם  בהם  אין 
מקום  ומכל  איסור, 
עיקר החטא בהם נחשב, 
יעשה  ״מה  אחר-כך  כי 
כבר  יחטא״,  שלא  הבן 
בעל  ואינו  הוא  אנוס 

בחירה כלל. 
וז‰ב ירב‰ לך.  ‚. וכסף 
לאדם  וזהב  כסף  ריבוי 
לגאות  להביאו  יכול 

שאבותינו  הסיבה  זו  החיים״:  ה״ספר  אומר  ה׳.  את  ישכח  זה  ידי  ועל  הלב 
אברהם  צז.).  בב״ק  (כמבואר  המטבעות  על  ציורים  היו מציירים  הקדושים 
אבינו עשה במטבע ציור של זקן וזקנה מצד אחד, ובחור ובתולה מצד שני, 
מה  יצחק.  לו את  הוא שנתן  ברוך  הקדוש  לו  הנס שעשה  להזכיר את  כדי 
הקשר בין כסף לנסים? כדי שכשיביט במטבע לא יגיע למצב של ״ורם לבבך 

ושכחת את ה׳ אלקיך...״, כי כסף מביא גאוה.
המטבע שעשה יהושע היה טבוע בו שור מכאן וראם מכאן, על שם הפסוק 
(דברים לג, יז): ״בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו״, שנצחונותיו במלחמות 

על כיבוש ארץ ישראל היו מהקדוש ברוך הוא ולא מכוחו ועוצם ידו.
וכן דוד הטביע על המטבע מקל ותרמיל מכאן ומגדל מכאן, להזכיר לעצמו 
כי הגיע מאחורי הצאן. ומרדכי היהודי עשה מטבע שהיה בו שק ואפר מכאן, 
את  להם  שהזכירו  ציורים  ועליהן  מטבעות  עשו  כולם  מכאן.  זהב  עטרת 
הנסים שעשה להם הקדוש ברוך הוא, כדי שלא יגיעו חס ושלום למצב של 

גאוה הבאה מחמת ריבוי הממון.

בי‡ורים
אם  מה  כי  ביאר,  הרמב״ן  במלך.  ‡פילו   .2 בלבך.  ותתגאה  לבבך.  ורם   .1
וגובה הלב  למלך שהוא ראוי להתנשא ולהתגדל, הפסוק אוסר את הגאוה 
ומצוה שלבבו יהיה שפל ככל אחיו הקטנים ממנו, כל שכן לאחרים שאינם 

‰. כי ‡ין עזר ‰˘ם עמו 
‡חרי ‡˘ר ‰ו‡ ˙ועב˙ 
‰˘ם. הוא מדברי רבינו 
יונה בשערי תשובה (א, 
(נב:)  סוכה  במסכת  כז). 
בן  שמעון  רבי  אמר 
אדם  של  יצרו  לקיש: 
יום  בכל  עליו  מתגבר 
ומבקש להמיתו, שנאמר 
(תהלים לז): ״צופה רשע 
לצדיק ומבקש להמיתו״. 
ברוך  הקדוש  ואלמלא 
יכול  אינו   – עוזרו  הוא 
לו, שנאמר (שם): ״ה׳ לא 
ולא  בידו  יעזבנו 

ירשיענו בהשפטו״. 
רבי  המשגיח  מרן  היה 
יחזקאל לוינשטיין זצ״ל 
כבר  ומזהיר:  מזכיר 
כתב רבינו יונה ״כי בעל 
יצרו,  ביד  נמסר  הגאוה 
כי אין עזר ה׳ עמו אחרי 
״.  ה׳  תועבת  הוא  אשר 
אמרים  שני  נצרף  אם 
אלו - חרדה תאחזנו, כי במלחמת האדם עם יצרו בכל יום ויום, הרי בדרך 

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰ ׁ∆̆ מ… ַר˙  ˙ו… ב¿ּ נּו  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿

י" (וי˜ר‡ כ,  ַ‰ּ‚ו…  ˙ ֻח˜…ּ כּו 15ב¿ּ ל¿ ≈̇ ל…‡  "ו¿

כּו"  ל≈ ≈̇ ם ל…‡  י‰∆ ≈̇ ֻח˜…ּ יב: "ּוב¿ ƒ̇ ּוכ¿ כ‚), 

ן  ָך 16פ∆ּ ר ל¿ מ∆ ָּׁ̆ ƒ‰" :ַמר ¡‡ נ∆ ו¿ (˘ם יח, ‚), 

ל  ם" („ברים יב, ל) - ַ‰כ…ּ י‰∆ ׁ̆ ַ‡ֲחר≈ ≈̃ ָנּ ּƒ̇

 ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ יר,  ƒ‰ ַמז¿ ‰ּו‡  ָח„  ∆‡ ָין  נ¿ ƒע ב¿ּ

ָבָריו  ¿„ ƒּוב יו  ָׁ̆ ּבּו ַמל¿ ב¿ּ ל  ּ„ָ ֻמב¿ ל  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי

‰ּו‡  ן  כ≈ ו¿ ים,  ƒי ַ‰ּ‚ו… ן  ƒמ ָ‰ָ‚יו  נ¿ ƒמ ָכל  ּוב¿

ים"  ּƒן ָ‰ַעמ ƒם מ כ∆ ¿̇ יל ‡∆ ּ ƒ„ ר: "ָוַ‡ב¿ מ≈ ‡ו…

(וי˜ר‡ כ, כו).

י  ינ≈ ע≈ ים ב¿ּ ƒָעב…̇ ם מ¿ ֲ‡ָו‰ ‰≈ י - ַ‰ַ‚ּ ֲעל≈ ַבּ
ֲעַב˙ ‰'  ו… ּ̇ ַמר: "17 ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ם,  ּׁ≈̆ ‰ַ

‰ּו‡  ו¿  ,(‰ טז,  (מ˘לי  ב"  ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ

ם  ּׁ≈̆ ר ַ‰ ז∆ ין ע≈ י ‡≈ ּƒכ(‰) , רו… ¿̂ ƒַי„ י ָסר ב¿ּ מ¿ ƒנ

בי‡ורים
בהם, שהם מלבושי נכרי, [משמעות דבריו שהאיסור ללבוש בגדי נכרי הוא 
משום גאוה]. 15. בחו˜ו˙ ‰‚וי. בדרכי הגויים. הוזהרנו שלא נתנהג כמותם 
במלבושינו ובהליכותינו. 16. פן ˙נ˜˘ ‡חרי‰ם. פן תהיה נמשך, נצמד ונדבק 
אחריהם, (מלשון ״דא לדא נקשן״). 17. ˙ועב˙ ‰'. מאוס ושנוא בעיני ה׳ כל 

המתנשא בלבו.

יב).  לו,  (˙‰ילים  י"  ƒנ ≈„ ƒנ ּ¿̇ ַ‡ל  ים  ƒע ָׁ̆ ר¿

י  ּƒַרב  ˙ ַבּ  ‰ ָׁ̆ נ¿ ע∆ נ∆ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ ל  ∆‚ ר∆ ַעל  ו¿

יָ‰  ָעל∆ ַזר  ¿‚ ּ ƒנ ׁ∆̆ ן,  יו… ַר„¿ ּ¿̇ ן  ב∆ּ יָנ‡  ƒֲחנ

ַעם  ַפּ י  ּƒכ  .˙ נו… זו… ל  ׁ∆̆  ‰ ָבּ ֻ̃ ב¿ּ ב  ׁ≈̆ י ל≈

י,  ƒמ רו… י  ל≈ „ו… ּ ¿‚8 י  נ≈ פ¿ ƒל ָכ‰  ָ‰ל¿ ַ‡ַח˙ 

 ‰ ָנ‡∆  ‰ ָמּ "ַכּ רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ ָע‰  מ¿ ָׁ̆ ו¿

ָ‡ז  10ו¿  "! זו… יָב‰  ƒ9ר ל  ׁ∆̆ יָ‰  ∆̇ יעו… ƒס פ¿ּ

ם -  ƒיַני ע≈ ר (ע"ז יח, ‡). ָבּ ≈̇ ‰ יו… ָ̃ ּ ¿„ ¿̃ ּ ƒ„(„)

ַמע  ׁ¿̆ ƒם - ל…‡ י ƒַני ָ‡ז¿ ˙" (מ˘לי ו, יז). ָבּ ם ָרמו… ƒיַני יב: "11ע≈ ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ים  ּ ƒי ƒל ֲענ ∆̂ „ו… ‡≈ ָעמ¿ יַח ַ‡ּפו… - ב¿ּ ר≈ ים. ב¿ּ ƒָלל ים ָ‰ֻ‡מ¿ ּ ƒי ƒי ָ‰ֲענ ר≈ ב¿ ּ ƒ„

ָבָריו  ¿„ ּƒב ַ‡ף  ו¿ יָניו.  ע≈ ב¿ּ ים  ƒרּוח ס¿ ם  ≈‰ ם,  י‰∆ ּ≈̇ ָב ל¿ ַנס  כ¿ ּƒנ ׁ∆̆ כ¿ּ ‡ו… 

ַין ַמֲ‡ָכל  נ¿ ƒע ˙ 13ב¿ּ ר∆ כ∆ּ ƒם נ‚ַ ַ‚ֲ‡ָו‰. ו¿ ˜ ב¿ּ ָ̇ י˜ 12ָע ּ ƒ„ ַ̂ ר ַעל  ַ„ב≈ּ י¿

 ‰ ז∆ ַעל  ו¿ י,  ƒר ָנכ¿ י  ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ י  ≈„ ¿‚ ּƒב י  ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ 14ּוב¿  ‰ ∆̃ ׁ¿̆ ּוַמ

כתב  יו˙ר.   ‰˜„˜„  .„
מיד):  (ד״ה  יהוידע׳  ב׳בן 
וודאי לא היתה כוונתה 
הרע  יצר  בהם  לגרות 
ושיתנו עיניהם בה, אלא 
שישבחו  היתה  כוונתה 
מכל  אך  ישראל.  את 
כיון  בזה  נענשה  מקום 
שהיה לה לחשוש שמא 
הרע  יצר  בהם  יתגרה 
ויאנסוה לדבר עבירה.  

בי‡ורים
יבוא אלי רגל  ברוך הוא, אל תביא אלי את פסיעותיו של המתגאה (שלא 
אנשי גאוה להצר לי), והרשעים לא יטלטלו אותי ממקומי ביד חזקה. 8. ‚„ולי 
רומי מדובר,  באיזו  לדון  האריך  קיסמא)  בן  ר״י  (ערך  הדורות  בסדר  רומי. 
וסיים שהיתה עיר בארץ ישראל בשם רומי. 9. ריב‰. נערה. 10. ו‡ז „˜„˜‰ 
יו˙ר. בפסיעותיה לפסוע פסיעות נאות. ודבר זה נוגד את  הכתוב (תהלים 
מה, יד): ״כל כבודה בת מלך פנימה״, ולכך נענשה. 11. עינים רמו˙. המתגאה 
ומרים עיניו כלפי מעלה, ולא כדרך שפלי הרוח אשר ישפילו עיניהם כלפי 
גאוה.       מתוך  עזות)  (דברי  וקשים  חזקים  דיבורים  ב‚‡ו‰.  ע˙˜   .12 מטה. 
13. בענין מ‡כל ומ˘˜‰. שיאכל מאכלים טובים ומעדני מלך. 14. ובמלבו˘י 
ב‚„י ‚‡ו‰ מלבו˘י נכרי. שילבש בגדים יקרים ונאים מאד שהכל מסתכלים 
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ו״שיתוף״  הבריות,  למען 
הרי הוא עבודה זרה.

הגרשוני  ילקוט  בספר 
אדרת  מספר  מביא 
אליהו שפירש, כי החכם 
בפני  להתבטל  דרכו 
החכם היותר גדול ממנו, 
מתבטל  עשיר  וכן 
גדול  בעמדו לפני עשיר 
אילו  כן,  ואם  ממנו, 
מאמין  היה  המתגאה 
הבורא,  במציאות 
וביכלתו,  בהשגחתו 
עיניו  לנגד  מצייר  והיה 
גדולת ה׳ – בודאי שהיה 
מבטל את עצמו, ואם עדיין מתגאה אות הוא שאינו מאמין בגדולת הבורא.  
פירוש אחר: אדם שיש לו גסות הרוח, שמתגאה בחכמתו, מעיד על כך שהוא 
מאמין שהוא זכאי לקבל השפעה של טוב מן הבורא בזכות חכמתו, ואילו 
לאלה שאין להם חכמה – אין זכות לכך. אבל זוהי ממש אמונתם של עובדי 
הכוכבים, שמאמינים שהבורא מסר כח לכוכבים להשפיע, והשפעתם היא 
רק על פי הטבע. יסוד דת ישראל הוא שהקדוש ברוך הוא משפיע גם למי 
שאין בו מעלות, כי ״מאשפות ירים אביון״ והכל תלוי בהשגחתו וברצונו של 

הקדוש ברוך הוא (תפארת ציון). 

ָ‰ָכ‡:  יב  ƒ̇ 19כ¿ּ ים.  ƒָכב ַ„˙-ּכו… ֲעבו…

יב  ƒ̇ 20ּוכ¿ ב",  ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ  '‰ ֲעַב˙  ו… ּ̇ "

ל  ∆‡ ָב‰  ע≈ ˙ו… י‡  ƒב ָ̇ ל…‡  "21ו¿ ם:  ָ̇ ‰ָ

ים:  ƒר מ¿ ‡ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ כו).  ז,  („ברים  ָך"  ∆̇ י ב≈ּ

י  ּƒיב: "כ ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„22 ,˙ ‡ ַעל ֲעָריו… ּלּו ָבּ ƒ‡ כ¿ּ

 "' ‚ו… ו¿ ּו  ׂ̆ ָע ל  ≈‡‰ָ ב…˙  ע≈ ו… ּ̇ ‰ַ ל  ָכּ  ˙ ∆‡

ּלּו  ƒ‡ כ¿ּ ים:  ƒר מ¿ ‡ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ כז).  יח,  (וי˜ר‡ 

ל  ָכּ רּו:  ָ‡מ¿ ו¿ (סוט‰ „, ב).  ָמ‰  23ָבּ ָנ‰  ָבּ

ָ‰רּוַח,                 ּסּו˙  ּ‚ַ ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם 

בי‡ורים
19. כ˙יב ‰כ‡. כתוב כאן (משלי טז, ה) בענין הגאוה. 20. וכ˙יב ‰˙ם. וכתוב 
שם (דברים ז, כו) בענין עבודה זרה. 21. ול‡ ˙בי‡ ˙ועב‰. המלה ״תועבה״, 
גסות הרוח),  בו  זה שיש  (היינו  שבה מכונים האלילים, מלמדת ש״גבה לב״ 
המכונה ״תועבה״ בספר משלי, כמוהו כעובד עבודה זרה. 22. „כ˙יב: כי ‡˙ 
כל ‰˙ועבו˙ ‰‡ל. הפסוק כתוב בענין חטאי העריות (ויקרא יח, כז), ובחטא 
של גסות הרוח כתוב ״תועבת ה׳ כל גבה לב״. הכינוי ״תועבה״ המשותף לשני 
הענינים מלמד על שייכותם זה לזה.  23. במ‰. מזבח לעבודת כוכבים (רש״י). 

ם.  ּׁ≈̆ ֲעַב˙ ַ‰ ו… ּ̇ ר ‰ּו‡  ׁ∆̆ י ֲ‡ , ַ‡ֲחר≈ ּמו… ƒע

ּום ָ‡ָ„ם ל…‡  ׁ̆ ָ‡‰ ַעל  ּ‚ָ ¿̇ ƒּלּו ל…‡ נ ƒַוֲ‡פ

ַב„  ּבו… ל¿ ƒל ‰, ַ‡ך¿ ב¿ּ ׂ ∆̆ ַמֲע ל…‡ ב¿ּ ּבּור ו¿ ƒ„ ב¿ּ

ָב‰,  ע≈ ו… ּ̇ ָר‡  ¿̃ ƒנ  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡ 

ב",     ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ  '‰ ֲעַב˙  ו… ּ̇ " ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ב  ּ ל≈ ַבּ  ‡ ָלּ ∆‡ ‰ּו˙  ב¿ ּ‚ַ לו…  ין  ≈‡ ּלּו  ƒ18ֲ‡פ

ָב‰. ע≈ ו… ּ̇ ָר‡  ¿̃ ƒנ

 

ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ ל  ָכּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿
 „ ב≈ עו… ּלּו  ƒ‡ (ו)כ¿ּ ָ‰רּוַח,  ּסּו˙  ּ‚ַ  

יכול  האדם  אין  הטבע 
בנוסף  אלא  לנצחו, 
צריך  הנחוש  לרצונו 
עזר ה׳. לכן בעל הגאוה 
לו  ואין  מתועב  שהוא 
עזר ה׳ – חרץ רבינו יונה 
הגאוה  ״בעל  משפטו: 
נמסר ביד יצרו״! ומעתה 
תקוה,  שום  לגאה  אין 
לגמרי.  הוא  ואבוד 
עמוד  חן׳,  יתן  (׳לענוים 

רא).
עבו„˙  עוב„  כ‡ילו  ו. 
(סוטה  המאירי  כוכבים. 
ד:) רואה את הקשר שבין 
הגאוה לעבודה זרה בכך 

– רוע טבעו מביאו לחלוק על האמת בכל דבר כדי להשפיל את  שהמתגאה 
שכנגדו [ומי שמונח בשקר הריהו כעובד עבודה זרה, שהיא עצם השקר].

המהרש״א בחידושי אגדות מבאר שעל ידי רוח הטומאה שנוצר מעון הגאוה 
מגיע לכל זה.

חכם  בתלמיד  אפילו  מדבר  זה  מאמר  כותב:  עקב)  (פרשת  הקדוש  השל״ה 
הלומד ומקיים את מצוות התורה, אלא שיש לו פניות בלימודו כגון שאחרים 
ידעו על גדולתו ותורתו, כי אז הרי הוא עובד בשיתוף, לא רק לשם ה׳ אלא גם 

בי‡ורים
18. ‡פילו ‡ין לו ‚ב‰ו˙ ‡ל‡ בלב נ˜ר‡ ˙ועב‰. הגר״א בביאורו על משלי 
מפרש: ״תועבת ה׳ כל גבה לב״ - אפילו אדם שעדיין לא הוציא את גאותו 
לפועל, ולא עשה שום מעשה של גאוה, בהליכתו או בדיבורו, ושום תנועה או 
סימן של גאוה לא ניכרים עליו, אבל ה׳ חוקר לב ובוחן כליות - הוא מעיד 
עליו שהוא גבה לב, כלומר, הגם שגאוותו מוסתרת בלב פנימה, בכל זאת – 
״תועבת ה׳״! משוקץ ומתועב הוא בעיני הקדוש ברוך הוא, ויתן את הדין על 

כך במשפטי שמים. 

ל˜ורח  ‡רע  מ‰  ח. 
‚‡ו˙ו.  מחמ˙  וע„˙ו 
(פי״א)  ישרים  המסילת 
שרעת  כותב, 
יתרה  חמדת-הכבוד 
יותר  וחזקה 
יש  כי  מחמדת-הממון, 
מקרים בהם יכול האדם 
על  יצרו  את  לכבוש 
שאר  ועל  הממון 
חמדת  אך   – ההנאות 
כי  הדוחק,  הוא  הכבוד 
לסבול  לו  אי-אפשר 
ולראות את עצמו פחות מחבריו, ועל דבר זה נכשלו רבים ונאבדו... מי גרם 
הוא  מלא  ומקרא  הכבוד,  מפני  אלא  עמו?  עדתו  וכל  הוא  שיאבד  לקורח 
(במדבר טז, י): ״ובקשתם גם כהונה״. וחכמים, זכרונם לברכה (במדבר רבה 
יח, ב) הגידו לנו, כי כל זה נמשך, מפני שראה את אליצפן בן עוזיאל נשיא, 
והיה רוצה להיות הוא נשיא במקומו... כללו של דבר: הכבוד הוא הדוחק את 
האדם  היה  זה  ולולי  שבעולם,  והחמדות  התשוקות  מכל  יותר  האדם  לב 
מתרצה לאכול מה שיוכל (להשיג ללא מאמץ), ללבוש מה שיכסה ערותו, 

ּלּו  ƒיר, ֲ‡פ ƒ‰ָי ּ רּו: ‰ַ32‡י ָמ‡ן „¿ ָ‡מ¿ ‰). ו¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ל,  ב≈ּ ַ̃ ¿̇ ƒָל‡ מ ‰ּ ≈̇ י י ב≈ּ ׁ≈̆ נ¿ ƒ‡‡ַ

‰" (חב˜ו˜ ב, ‰) -  ו∆ נ¿ ƒי ל…‡  יר ו¿ ƒ‰ר ָי ב∆ ּ ∆‚"

ּלו… (ב"ב ˆח, ‡). ׁ∆̆  ‰ ָנו∆ ּלּו ב¿ּ ƒ33ֲ‡פ

 

יַפ˙          ƒ„ ר¿ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ34

ַעל  ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒ‰ 35ל¿ ן  ָממו…  
ַרע  ≈‡ (ח)ָמ‰   ָּ̇ ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿ י-ָ‡ָ„ם.  נ≈ ב¿ּ

בי‡ורים
תקרי אותו אלא איתו לא אוכל״. לפי קריאה זו אומר הכתוב שגבה עינים, 
היינו גאותן, אין הקדוש ברוך הוא יכול להיות אתו. וביאר ב׳תפארת ציון׳, כי 
בדרך כלל החוטא חוזר אחר כך בתשובה, ואז מוכן הקדוש ברוך הוא לדור 
אין  עליו  עוונו  שעדיין  וכיון  בתשובה,  חוזר  אינו  הרוח  מגסות  אבל  אתו, 
בעל  אדם שהוא  „י‰יר.  מ‡ן  ‰‡י   .32 אתו.  לדור  רוצה  הוא  ברוך  הקדוש 
גאוה, אפילו על אשתו ובני ביתו אין הוא מתכבד, כיון שבזוי הוא בעיניהם. 
33. ‡פילו בנו‰ ˘לו. אפילו בבית שלו אין הוא מתכבד. 34. ‰‚‡ו‰ מבי‡‰ 
זה   ידי  על  שיוכל  כדי  חומד להתעשר  לבו  כי המתגאה  ר„יפ˙ ממון.  לי„י 
להשתרר ולשלוט על בני אדם. [אמנם יש גורסים: ״הגאוה מביאה לידי רדיפת 

כבוד״]. 35. ל‰˘˙רר. למשול. 

ַעט  מ¿ ּמּו  "רו… ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ 25 ט,  ַמע≈ ¿̇ ƒ24מ

עו…  ¿„‚ָ ָר‡ּוי ל¿ ּנּו" (‡יוב כ„, כ„); 26ו¿ ינ∆ ≈‡ ו¿

ָמ‰  ו… ּ̃ ‰ַ י  ָרמ≈ "ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ 27 ָר‰,  ׁ≈̆ ‡ֲ ַכּ

ין ֲעָפרו…  ≈‡ ים" (י˘עי‰ י, ל‚), 28(ז)ו¿ ƒע„ֻ ּ ¿‚

ָעָליו.   ˙ ל∆ ּ ַיל∆ 29מ¿ יָנ‰  ƒכ ּׁ¿̆ ‰ַ ו¿ ָער,  נ¿ ƒנ

י  ƒנ‡ֲ ין  ≈‡ -‰ּו‡:  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ָ‡ַמר 

ָלם,  עו… ָבּ 30ָל„ּור  ים  ƒל כו… י¿ ‰ּו‡  ו¿

ם  ƒיַני ַבּ‰ ע≈ ּ ַמר (˙‰ילים ˜‡, ‰): "‚¿ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

(סוט‰  ‡ּוָכל"  ל…‡  31‡…˙ו…  ָבב  ל≈ ַחב  ּור¿

ז. ו‡ין עפרו ננער. כתב 
כנגד  מדה  חיים:  החפץ 
שהיה  במקום  כי  מדה, 
לו לחשוב תמיד שסופו 
רמה  עפר  למקום  לילך 
להתגאות,  ולא  ותולעה 
הוא לא חשב כן, כי אם 
דמיין לעצמו כי במרומי 
משגבו  יהיה  סלעים 
ובעליות מרווחות תהיה 
על  יתר  לעד,  מנוחתו 
בני גילו, לכן כאשר גופו 
בעפרו  אין  עפר,  נעשה 
ממקומו,  להתנער  כח 
כל המתים יעמדו ויקומו 

אשר  האנשים  כל  רגלי  כפות  תחת  נמוך  מושכב  ישאר  והוא  רגליהם,  על 
התגאה עליהם בימי חייו!! (שמירת הלשון, תבונה יד). 

בי‡ורים
מממונו  מתורתו,  מתמעט  אחר:  פירוש  (רש״י).  מחשיבותו  מ˙מעט.   .24
 – שרומו  כיון  ו‡יננו".  מעט  "רומו  ˘נ‡מר:   .25 יעקב).  (עיון  ומבריאותו 
מתמעט. ושמא תאמר ישנו בעולם [שמתקיים]? תלמוד לומר: ״ואיננו״. (סוטה 
זרה.  עבודה  לשם  הנעבד  עץ  היא  אשירה  כ‡˘ר‰.  ל‚„עו  ור‡וי   .26 ה.). 
גדיעה זו הנזכרת כאן איננה רק קציצה רגילה, אלא צריך לעוקרה ולשרש 
״ואבדתם את שמם״,  ג):  יב,  (דברים  נלמד מן הכתוב  וזה  וכל,  אחריה מכל 
וכמו כן יש לגדע ולשרש אחרי מי שיש בו גסות הרוח (רש״י). 27. ˘נ‡מר 
"ורמי ‰˜ומ‰ ‚„ועים". בגמרא (סוטה ה.) למדים דבר זה בגזירה-שוה: כתיב 
התם  וכתיב  גדועים״,  הקומה  ״ורמי  הגאוה)  חטא  בענין  כאן  (כתוב  הכא 
(וכתוב שם בענין עצי אשירה) ״ואשיריהם תגדעון״ - תעקרו ותשרשו מכל 
עליו.  מילל˙   .29 המתים.  לתחיית  קם  שאינו  ננער.  עפרו  ו‡ין   .28 וכל). 
הפורענות  משום  הגאה  על  ומשתברת  מתאוננת  השכינה  עליו.  מקוננת 
שתבוא עליו (רש״י). 30. ל„ור. יחד. 31. ‡ו˙ו ל‡ ‡וכל. בגמרא דורשת ״אל 

ט. ‰מ˜˘ט ‡˙ ‚ופו כ„י 
שנינו  ל‰˙‚‡ו˙. 
ד):  (ד,  אבות  במסכת 
שפל  הוי  מאד  ״מאד 
רוח״. לשם מה הכפילות 
״מאד מאד״? מבאר רבי 
שני  ישנם  חגיז:  משה 
גאוה  גאוה,  בעלי  סוגי 
רוחנית.  וגאוה  גופנית 
גאוה גופנית – המתגאה 
גבורתו,  קומתו,  ביופיו, 
גאוה  וכו׳.  עושרו  בגדיו, 
המתגאה   – רוחנית 
כשרונותיו,  בחכמתו, 
על  ומצוותיו.  מדותיו 
הגאות  סוגי  שני 
״מאד  התנא:  מזהירנו 
מאד הוי שפל רוח״, הוי 
בשניהם.  רוח  שפל 

(מדרש חכמים).

 ˙ ּ„ו… ƒמ ּלּו  ≈‡ ָכל  ו¿  .‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ 39ו¿  ‰‡ָ נ¿ ƒ̃

ר  ≈‡ ָבּ ¿̇ ƒי ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ  ,„…‡ מ¿  ˙ חּו˙ו… פ¿ּ

ם. ּׁ≈̆ ַר˙ ַ‰ ז¿ ע∆ ב¿ּ

˙ ּ‚ּופו…  ט ‡∆ ּׁ≈̆ ַ̃ ל (ט)ַ‰מ¿ ָבר: ָכּ ף ָ„ּ סו…
ַח  כ≈ ו… ׁ̆  ‰ י ז∆ ˙, ֲ‰ר≈ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ י ל¿ ≈„  כ¿ּ

ַעל   ׁ̆ ָיחּו ל…‡  ו¿ ‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ם  ּׁ≈̆ ‰ַ

ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒי ל…‡  ו¿  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

 , מו… ¿̂ ַע ַעל   - ָנ˙ו…  ָוּ ַכּ ל  ָכּ י  ּƒכ ים,  ƒב טו…

י˙ו…  ƒֲחר‡ַ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ,‰ ל∆ ַ‰ָכּ ּ‚ּופו…  ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ל¿

ב  רו… ָ̃ ‰ּו‡   , ּ‚ּופו… ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ַ‰מ¿ ו¿  .‰ ָמּ ƒר

 ‡ ׂ ָּ̆ ƒל ים  ׁƒ̆ ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ‰ ָר‡∆ ¿̇ ƒי י  ּƒכ  ,‰ ָמּ ƒז ל¿

ב  ר≈ ָ̃ ¿̇ ƒי ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ם,  י‰∆ ינ≈ ע≈ ב¿ּ ן  ח≈

ּלּו˙  ַ̃ ו¿  ˜ חו… ׂ ¿̆ י  י„≈ ƒל  ‡ ָיבו… ו¿ ָלן,  ¿̂ ∆‡

י‡  ƒ‰  ‰ ז∆ ָבּ ים,  ׁƒ̆ ָ‰ֲ‡ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ˙ ט∆ ּׁ∆̆ ַ̃ ַ‰מ¿  ‰ ָּׁ̆ ƒ‡‰ָ ַ‚ם  ו¿  . ׁ̆ ר…‡

ל  „ו… ּ‚ָ ‰ּ ָׁ̆ ‰ ָענ¿ ם, ּוָבז∆ ָבּ ƒל ים ב¿ּ ƒּור‰ ר¿ ƒ‰ ˙ ס∆ נ∆ ם ּוַמכ¿ ָבּ ƒל ˙ ∆̃ ל∆ ַמ„¿

בי‡ורים
יהיה אמת או שקר, כדי להקטין שמו אצל בני אדם ולהראות יתרונו עליו 
ענף  הוא  הקפדנות  ו˘נ‡‰.   .39 ולביישו״.  ולהכלימו  מעלתו  ולהפחית 
ותולדות הגאוה, כי לולא הגאוה לא היה מקפיד בלבו! (שערי קדושה א, ב). 
מיסוד הענוה – לא להקפיד כלל. (אור ישראל נח, א). מבואר, כי ענוה וקפדנות 

– תרתי דסתרי!

 ׁ̆ ּ ≈̃ ּ ƒב ׁ∆̆  , ֲ‡ָו˙ו… ֲחַמ˙ ַ‚ּ ˜…ַרח ַוֲעָ„˙ו… 36מ≈ ל¿

לו…  ָנ‰  ּ¿̇ ƒנ ל…‡  ׁ∆̆  ‰ ֻ„ָלּ ּ ¿‚ ח  ַּ̃ ƒל ו¿ ל  ּ ≈„ ּ‚ַ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ַנס  כ¿ ƒנ ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒ37ּומ ם,  ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ ן  ƒמ

 ‰‡ָ ¿̂ 38ָי  ˙ ∆̃ ֲחל… ַ‰ַמּ ן  ƒּומ  ,˙ ∆̃ ַמֲחל… ל¿

בבית  ולשכון 
הפגעים  מן  שתסתירהו 
קלה  פרנסתו  והיתה   –
צריך  היה  ולא  עליו 
כלל  להעשיר  להתיגע 
לו  שאין  הגם  אלא, 
בכל  במותרות,  צורך 

שפל  עצמו  יראה  כדי שלא  להשיגן,  רב  לעמל  עצמו  את  מכניס  הוא  זאת 
בחברה, ואין קץ לכל עמלו, על כן אמרו רבותינו זכרונם לברכה (אבות ד, 

כא): ״הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם״.  

בי‡ורים
על  בחז״ל  מובא  (ובאמת  גדול  לאדם  עצמו  שהחשיב  ‚‡ו˙ו.  מחמ˙   .36
גדלותו של קורח) ועוד שהחשיב עצמו ליחסן שהרי הוא בן יצהר, ומשום כך 
של  בנשיאותו  ונתקנא  הנשיאות,  לו  שמגעת  לחשוב  הגאוה  אותו  הביאה 
אליצפן בן עוזיאל, ומדת הקנאה נבעה מכח הגאוה שהחשיב עצמו לבעל 
נכנס  כך  ומ˙וך   .37 יחזקאל).  (אור  קורח  מעשה  כל  נבע  וממנה  מעלה, 
למחלו˜˙. במסכת חולין (ז.): משרבו זחוחי הלב (פירוש, משרבו התלמידים 
גבוהי הלב, שמחמת גאותם לא דקדקו מפי רבם כל צרכם אלא סמכו על 
ז):  (פרק  הישר  קב  בספר  כתב  בישראל.  מחלוקות  רבו  רש״י)  לבם,  בינת 
המתגאה מרבה קטטה, קנאה, שנאה, לשון הרע, כעס, שקרים, ליצנות וכו׳. 
ואם תתבונן בה תראה שכל עבירות שבתורה כלולין בה. ופגמו גדול מאד, 
אוי לו ואוי לנפשו מי שרגיל להאחז בה! 38. יˆ‡‰ ˜נ‡‰. קנאה וגאוה אחת 
הן, ואחת תלויה בחברתה, מי שאין בו כלל גאוה – אין בו בכלל קנאה. ומי 
שיש בו מעט גאוה, ויהיה מי שיהיה – יש בו קצת קנאה על חבירו, על אשר 
עצמו  מחזיק  והמתגאה  היות  פשוטים,  והדברים  במדריגתו.  עומד  גם  הוא 
שהוא עדיף מחבירו, או לפחות שוה לו, והיה אם יראה שחבירו השיג שררה 
וגדולה - הוא מקנאהו על כך. (תולדות שלמה [קלוגר] יג). כתב החפץ חיים 
״גם הגאוה תביאהו לקנא ולשטום  י״ד):  (שמירת הלשון שער התבונה פרק 
(-ולשנוא) את חבירו המכובד בעיני אנשי העיר, ויקנא וישטום אותו, בעבור 
שידמה לו שנפחת כבודו על ידי זה, ויאמר בלבו: לולא הוא, הייתי מתואר בין 
בני אדם לאדם חשוב. ויבחן גנזי נסתרותיו, כדי שיהיה לו מה לדבר ממנו, 

עונ˘  כל ˘כן ˘י˘  י‡. 
‚„ול ל‡˘‰ ‰מ˙˜˘ט˙ 
‡נ˘ים  לפני 
ב‰.  ‰מס˙כלים 
כותבים  הראשונים 
שבאותה המדה שנדרש 
להתבונן  שלא  מהגבר 
בנשים, כך אסור לנשים 
לגרום לגברים להתבונן 
כותב  יונה  רבינו  בהם. 
במילים חריפות במיוחד 
האחריות  אודות 
האשה  על  המוטלת 
(אגרת  זה  בנושא 
עח):  פרק  התשובה, 
שתהא  האשה  ״וצריכה 
שלא  ונזהרת  צנועה 
אדם  בני  בה  יסתכלו 
מפני  מבעלה,  חוץ 
שהמסתכלים בפניה או 
לגהינם,  יורדים  בידיה 
(תענש)  ענושה  והיא 
ואחד  אחד  כל  בעונש 
שהחטיאה  מפני  מהם, 
אותם ולא נהגה צניעות 

בעצמה ונכשלו בה״.
‰וˆ‡ו˙  רוב  לפי  לו  ˘י˘  מ‰  בעיניו  ימעט  כי  בחל˜ו,  י‰י‰ ˘מח  ול‡  יב. 
˙‡ו˙ ‚‡ו˙ו. העניו אינו מתאוה להרבה אלא מסתפק במועט שיש לו ושמח 
בחלקו שקיבל מהבורא. לעומתו הגאותן מתאוה לכל דבר ולדברים גבוהים 
יחמוד, ודבר זה הרי אף פעם לא ישיגנו, כי העולם הזה אין בו כדי שביעה, 
חז״ל  שאמרו  וכמו  שבעה,  ידע  ולא  מה  חסר  שהוא  האדם  ירגיש  לעולם 
(מדרש רבה קהלת ג, י): אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, מי שיש לו מנה רוצה 

 ‰ ָּׁ̆ ƒ‡ ל¿ ל  „ו… ּ‚ָ  ׁ̆ ע…נ∆  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל  (י‡)ָכּ

ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ˙ ט∆ ּׁ∆̆ ַ̃ ¿̇ ּƒמ‰ַ

.‰ּ ים ָבּ ƒל כ¿ּ ַּ̇ ס¿ ּƒמ‰ַ

 

ֲ‡ָו‰.  ַּ̇ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ  „ עו… ו¿
ָרָחב  ּבו…  ƒל  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ י  ּƒכ  

י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ַ̇ ו¿ ָבר,  ּ„ָ ָכל  ל¿  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒּומ

י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ב¿ּ ׁ∆̆ ָ‰ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

 ׁ̆ ַלב≈ּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ֲ‡ָו˙ו…  ּ‚ַ ֲחַמ˙  מ≈  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒי

ין  ƒר ט≈ ל¿ ַפּ  ˙ נו… ב¿ ƒל ו¿ ים  ƒר ָ̃ י¿ ים  ƒ„‚ָ ב¿ ּƒב

י  ּƒים. כ ƒב ים טו… ƒכ…ל ַמֲ‡ָכל ¡‡ ל∆ ו¿ ים  ƒל „ו… ּ ¿‚

ים  ƒ‰ בו… ּ ¿‚ ים  ƒָבר ¿„ ƒל ָלם  עו… ל¿  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ

ים  ƒָבר ¿„ ƒי‚ ָי„ו… ל ׂ ּƒ̆ ינו… ַמ ‡ּוַלי ‡≈ מ…„, ו¿ ַיח¿

ָב‰  נ≈ ּ ¿‚ י  י„≈ ƒל  ‡ ָיבו… ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ּלּו,  ≈‡

ָרָחב  „ ו¿ מ≈ ּבו… חו… ƒל ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒי ַ‰מ ּƒָל‰. כ ז≈ ּו‚¿

ַח  מ≈ ׂ ָ̆  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ל…‡  (יב)ו¿ ר,  ּׁ≈̆ ַע ¿̇ ƒ‰ ל¿ ם  ָיּ ַכּ

י  נ≈ פ¿ ƒל ל  ו… ׁ̆ כ¿ ƒמ  ˙ נ∆ ∆̇ נו… י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ (י)  ,„…‡ מ¿

ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ים ל¿ ƒרּו ֲחָכמ ‡ ָ‡ס¿ ים, ֲ‰לו… ּƒַרב

ים                 ׁƒ̆ ָנ ל  ׁ∆̆ ים  ƒנ עו… ב¿ ƒ̂ י  ≈„ ¿‚ ƒב ב¿ּ

ּלּו  ƒ41ֲ‡פ ל,  ∆̇ כ…ּ ַבּ ים  ƒטּוח ּׁ¿̆ ‰ַ40

ב),  כ,  (ע"ז  ן  ∆‰ ָבּ  ˙ ׁ∆̆ ֻלב∆ּ מ¿ יָנּ‰  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ

מכ˘ול  נו˙נ˙  ˘‰י‡  י. 
בספר  רבים.  לפני 
(פרק  יושר  ארחות 
שכן  וכל  כתב:  צניעות) 
בין  בחוץ  כשיוצאין 
מאד  שצריכין  אנשים 
ואמרו  בזה,  להזהר 
(תנחומא וישלח סי׳ ה׳): 
תכשיטין  ניתנו  ״לא 

לאשה אלא שתהא מתקשטת בהן בתוך ביתה״. 
אימי,  לגבי איש חסיד מכפר  ה״ד)  פ״א  (תענית  מהירושלמי  והביא המעשה 
שכאשר היה בהר (שהיה עובד שם), אשתו לבשה בגדים מלוכלכים כדי שלא 
יתן אדם עיניו בה. וכאשר היה נכנס לביתו לבשה בגדים נקיים כדי שבעלה 

יתן עיניו בה ולא באשה אחרת. 
וכל כך הקפידו על זה, עד שרבי יוסי דמן יוקרת אמר לבתו: שובי לעפריך ואל 
יכשלו בך בני אדם! [כמסופר במסכת תענית (כד.): היתה לרבי יוסי בת בעלת 
יופי. יום אחד ראה רבי יוסי אדם אחד שהיה מפרק את גדר העצים על יד 
זה? כלומר, מה  יוסי: מה  ביתו כדי להסתכל בבתו דרך החור, אמר לו רבי 
אתה מעיין כאן? אמר לו האיש: רבי, אם ללוקחה לאשה לא זכיתי, לראותה 
צער  גורמת  את  בתי,  לבתו:  אמר  יוסי  רבי  זאת  כששמע  אזכה?!  לא  גם 
לבריות, שובי לעפרך ואל יכשלו בך בני אדם. (הב״ח מוסיף לגירסת הגמרא 

שם: ״וכן הוה״ – וכן היה, כלומר שהיא מתה)].
ובעוונותינו הרבים, היום הדור פרוץ ומתקשטים ביותר וכו׳, והרבה יש לדבר 
על זה בעוונותינו הרבים. ואשרי מי שנזהרת בזה ולא תסתכל על חברותיה, 
וכל שכן על הפרוצות. ומה שתלבש יותר בגדי צניעות – תזכה ביותר לבנים 
בזוהר הקדוש  כמו שכתב  טוב,  לכל  זוכה  ובעלה  ותלמידי חכמים,  צדיקים 

(מובא במ״ב סי׳ ע״ה סקי״ד), ותקים בית לתפארת. עכ״ד.    

בי‡ורים
40. ‰˘טוחים. התלויים. 41. ‡פילו כ˘‡ינ‰ מלוב˘˙ ב‰ן. כיון שכשרואה 
הרהור  לידי  ובא  בהן  ומתייפה  לבושה  כשהיא  באשה  נזכר  הבגדים  את 

עבירה. (רש״י). 

קל  דבר  כל  על  לבבו 
ביתו  בני  עם  שבקלים 
ומזה  ואוהביו,  ומשרתיו 
מאד״.  עצוב  יהיה 
(בתשובותיו  וברמב״ם 
״פאר הדור״, קמב) כתב: 
״המשתרר, ירבו יגונותיו 
ושמא  ועצבונותיו, 
ויביישוהו  יכלימוהו 
ביד  ויפול  הגויים 
אותו  וייסרו  המלוכה, 

וישברו עצמותיו.
(ב׳)  מוסר  שבט  בספר 
כתב: נקוט כלל זה בידך: 
ימיו  כל  המתגאה,  כל 
כי  ודאגות,  במכאובים 
כולם כאין  גאותו  מרוב 
חייבים  כולם  נגדו, 
לפניו,  ולקום  לשרתו 
תמיד  לישב  צריך  הוא 
בראש. והנה בראותו כי 
ממנו,  וזע  קם  איש  אין 
ולדבריו אין שומע, הוא 
דאגה  בכעס  מתמלא 
רגע.  כל  ותוגה 
ומאורעות אלו תמיד לו, 
ערב בוקר וצהרים, עד שמרוב צערו הוא נופל על ערש דוי, ואם יקום ממטתו 

ישוב לשטותו, וחוזר חלילה. 

י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ ַ‰ּ‚ּוף  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ י‡  ƒ‰ ז…‡˙  ו¿
‡ י…‡ַמר ָ‰ָ‡ָ„ם:  ָמּ ׁ∆̆ ָב‰:  טו…

ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ו¿ יל  ƒ‡ ‰ו…

ַע„  ר,  ≈̇ יו… ב¿ּ  ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ  § ר̆… פ¿ ∆‡  , ך¿ ל-ָכּ ָכּ

ן,  ƒַיי  ‰ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ו¿ ר  ׂ ָ̆ ָבּ י…‡ַכל  ל…‡  ׁ∆̆

יָר‰  ƒ„ ב¿ּ ב  ׁ≈̆ י≈ ל…‡  ו¿  ,‰ ָּׁ̆ ƒ‡  ‡ ׂ ָּ̆ ƒי ל…‡  ו¿

 ‡ ָלּ ∆‡ ,‰ ׁ̆ ָנ‡∆ ּבּו ׁ̆ ַמל¿ ַבּ ל¿ ƒל…‡ י ָנָ‡‰, ו¿

ים,  ƒָלכ ֻלכ¿ ּומ¿ ים  ƒרּוע ¿̃ ּו ר,  מ∆ ּ ∆̂ ‰ַ ו¿  ˜ ׂ ַּ̆ ‰ַ

ים  ƒָלכ ֻלכ¿ מ¿ ים  ƒל כ≈ ב¿ּ  ׁ̆ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒּומ

ָיָ„יו  ָניו  ָפּ  ıַח ר¿ ƒי ל…‡  ו¿ ים,  ƒּוס‡ ּומ¿

ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒרו… מ √‡ ָּ̇ יר 43 ƒח ׁ¿̆ ַיּ ׁ∆̆ ָליו, ַע„  ַר‚¿ ו¿

ן  ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ ‰ - כ¿ּ ָכל ז∆ ים. ו¿ ׁƒ̆ ֲ‡ָנ

 ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿ יּוַכל  ל…‡  ׁ∆̆ ַע„  ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ

ָר‡  ¿̃ ƒנ  ‰ ז∆ ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ ך¿  ּ ַ‰ל≈ ַ‰מ¿ ר.  ≈̇ יו…

יר:  ƒָנז 44ב¿ּ ר  מ≈ ‡ו… ‰ּו‡  י  ֲ‰ר≈  .‡ ט≈ חו…

ַעל  ָחָט‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ מ≈ ָעָליו  ר  פ∆ּ ƒכ "ו¿

בי‡ורים
43. ˙‡רו. מראית פניו. 44. בנזיר. אדם שקיבל על עצמו בנדר להיות ״נזיר״, 
הגפן,  מן  היוצא  דבר  כל  אכילת  וכן  יין,  שתיית  א.  דברים:  בשלשה  נאסר 

ׁ̆ לו…  ּ י≈ ּׁ∆̆ יָניו ַמ‰  ע≈ ַעט ב¿ּ מ¿ ƒי י ּƒכ , ˜ו… ל¿ ח∆ ב¿ּ

 . ֲ‡ָו˙ו… ֲ‡ַו˙ ַ‚ּ ַּ̇  ˙ ‡ו… ָ̂ י ר…ב ‰ו… ƒפ ל¿

ל…‡  ׁ∆̆ 42  ,˙ מ∆ ר∆ ּ‚ו… ֲ‡ָו‰  (י‚)ַ‰ַ‚ּ  „ עו… ו¿
ע…ל  ל  ב…ּ ס¿ ƒל ָלן  ַסב¿  ‡ ≈‰ י¿  

יך¿  ƒר‡ֲ‰ַ ל¿ ך¿  ̂…ר∆ ין  ≈‡ ו¿  ,˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

ָי„ּוַע  י  ּƒכ ָלן,  ַסב¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ  ˙ ַ̇ י ƒח פ¿ ּƒב

ל.  ‰ּו‡ ַלכ…ּ

רוצה  מאתים  מאתים, 
והמשילו  מאות,  ארבע 
את  קדמונינו 
לשותה  העולם-הזה 
לו  ידמה  מלוחים,  מים 
יותר,  וצמא   - שמרווה 
באגרת  שכתב  כמו 

הגר״א ז״ל. 
מוסר  שיחות  בספר 
ענין  ביאר  פג)  (מאמר 
שאמרו  מה  פי  על  זה 
כא):  ד,  (אבות  חז״ל 
והתאוה  ״הקנאה 

והכבוד מוציאין את האדם מן העולם״. שהטעם שהכבוד מוציא את האדם מן 
העולם הוא משום שאין בידו של האדם לספק את תאות הכבוד כלל, כי ככל 
שיזכה בכבוד ירצה עוד ועוד, וכשיחסר לו מעט ירגיש כי כל אשר יש לו איננו 
שוה לו, ונמצא שהוא משועבד לתאותו זו שעבוד גמור, באופן שלעולם לא 

יוכל להשתחרר ממנה, ודבר זה מוציאו מן העולם.
ועל דרך זה יש לבאר גם מה שבכח ה״תאוה״ להוציא את האדם מן העולם, 
דהנה פירש רש״י (אבות שם): שמתאוה לממון הרבה שנאמר ״אוהב כסף לא 
ישבע כסף״ (קהלת ה ט), וכיון שלעולם אין הוא מסתפק בממון אשר לו, וכמו 
שכתב הרמב״ם, שהאוהב כסף הוא בעל נפש רחבה שלא תשבע נפשו מכל 
העולם,  מן  מוציאתו  זו  תאוה  הרי  ה״א),  פ״א  דעות  (רמב״ם  שבעולם  ממון 

שהרי הוא תאב לדבר שלעולם לא יוכל לספק אותו ולמלאות רצונו.
״דברים  כתב בספר  י‰‡ סבלן לסבול עול ‰בריו˙.  ‚ורמ˙ ˘ל‡  י‚. ‰‚‡ו‰ 
יחם  כי  העצבות,  לידי מדת  יבוא  ״המתגאה  לא):  דרוש  (להחיד״א,  אחדים״ 

בי‡ורים
42. ˘ל‡ י‰‡ סבלן. אמר רבי לוי: כל טילוי סירוי, וכל סירוי טפשין! (קהלת 
רבה יב, א). כל המתגאה ומתנשא וחכם יחשב בעיניו – הוא כעסן ומדקדק 
ינוח״.  כסילים  ״כעס בחיק  טיפש, כדכתיב:   – וכל כעסן  לו.  כל המתנגד  עם 

(מתנות כהונה). 

ב‰לל  מˆינו  כ‡˘ר  י„. 
יוסף׳         ב׳עץ  ‰ז˜ן. 
ההתבוננות  כתב:  (שם) 
מופלאת  היא  הלזו 
להיות  בענינה, 
הקדושים  שלאנשים 
מבטם               כל  אשר 
המשכלת  לנפשם 
גופם  בתוך  השוכנת 
והנה  והבהמי.  החומרי 
יש בני אדם המשליכים 
כל           גיום  אחרי 
ומאוויו       החומר  צרכי 
ההכרחיים  הענינים  אף 
ומתאכזרים      לקיומה 
לבלי      מאד  גופם  על 
יודעים        כי  קיומו  תת 
הגוף  כחי  כל  כי 
נגדיים  המה  ותאוותיו 
לגמול            הבהמי  גופו  על  גם  שחמל  בו  אחרת  מדה  הזקן  הלל  אבל  לנפש. 
שהיא           בשביל  וליפותה  ולהנאותה  אחרים  עם  שעושה  כמו  חסד  לו 
עליה         חמל  אם  כי  הנאתו  למען  כוונתו  היה  לא  כי  מלך,  של  איקונים  

כראוי.

י…‡ַכל      ל…‡  ו¿ י,  ƒ̃ ָנ  ‡ ≈‰ י¿ ַמֲ‡ָכלו…  ם  ּ‚ַ
י  ƒנ ינו… ב≈ּ ַמֲ‡ָכל  ַ‡ך¿   , ך¿ ל∆ מ∆ י  ַמֲעַ„נ≈ּ  

ל…‡  , ו¿ ַ‚˙ ָי„ו… ׂ ָּ̆ י ַ‰ ƒפ י, ל¿ ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ∆̃ ׁ¿̆ ּוַמ

ים,  ƒּוס‡ ים מ¿ ƒל כ≈ ל…‡ י…‡ַכל ב¿ּ ‰ 45ו¿ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒי

 ˙ ∆‡ ˆּו  ּ¿̃ ַׁ̆ ּ ¿̇ "ַ‡ל  ַעל  ַיֲעב…ר  ן  פ∆ּ

ל  ‡ ַ‰כ…ּ ָלּ ם" (וי˜ר‡ י‡, מ‚), ‡∆ יכ∆ ≈̇ ׁ…˘ ַנפ¿

˙ו…  ָטּ ƒמ ם  ּ‚ַ  , ָחנו… ל¿ ֻׁ̆ ם  ּ‚ַ ּיּו˙.  ƒ̃ נ¿ ּƒב  ‡ ≈‰ י¿

ים.  ּ ƒי ƒ̃ יּו נ¿ ¿‰ ƒָיָניו י נ¿ ƒָכל ע ‰, ו¿ ָיּ ƒ̃ ‰ נ¿ י∆ ¿‰ ּƒ̇

ַ‡ך¿  ז…ָ‰ם,  מ¿ ל…‡  ו¿ י  ƒ̃ ָנ  ‡ ≈‰ י¿ ּ‚ּופו…  ם  ּ‚ַ

ל  ם ָכּ ָליו, ַ‚ּ ַר‚¿ ָניו ָיָ„יו ו¿ ח…ı ָפּ ר¿ ƒר ל ָזּ‰≈ ƒי

ל  ּ ל≈ ƒ‰ ינּו ב¿ּ ƒ̂ ר ָמ ׁ∆̆ ‡ֲ ים. (י„)ַכּ ּƒ̇ ƒע ּ‚ּופו… ל¿

ָע‰  ָׁ̆ ב¿ּ ׁ∆̆  ,(‚ ל„,  רב‰  (וי˜ר‡  ן  ≈̃ ַ‰ָזּ

בי‡ורים
45. ול‡ י‡כל בכלים מ‡וסים, פן יעבור על "‡ל ˙˘˜ˆו ‡˙ נפ˘ו˙יכם". 
המקור לכך הוא מדברי רב ביבי בר אביי (מכות טז) האומר, שאדם השותה 
משקים בכלי מציצה [כעין קרן] של מקיזי דם, עובר באיסור ׳לא תשקצו׳. וכך 
נפסק בשולחן ערוך (יו״ד סי׳ קטז ס״ו): אסור לאכול ולשתות בכלים הצואים 
שנפשו של אדם קצה בהם, כגון כלים של בית הכסא וכלי זכוכית שמקיזים 
וכן לא יאכל בידים מזוהמות ועל גבי כלים מלוכלכים,  וכיוצא בהם.  בהם 

שכל אלו בכלל ׳אל תשקצו את נפשותיכם׳.

 ׁ̆ ַר פ≈ּ ל…‡  ׁ∆̆  ‰ּ ז∆ ּוַמ‰  ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿ י‡),  ו,  (במ„בר   " ׁ̆ פ∆ ַ‰ָנּ

ָבר  ל ָ„ּ ָכּ ƒמו… מ ¿̂ ַע ַע נ≈ ‡, ַ‰ּמו… ט≈ ָר‡ חו… ¿̃ ƒן נ ƒי ן ַ‰ַיּ ƒמ ‡ ָלּ מו… ‡∆ ¿̂ ַע

ָך  ּ י∆ ים: ל…‡ ַ„ּ ƒרּו ֲחָכמ ‰ (˙עני˙ י‡, ‡). ָ‡מ¿ ַכָמּ ‰ ו¿ ָמּ ַעל ַ‡ַח˙ ַכּ

ים  ƒָבר ּ ¿„ יָך  ָעל∆ ר  ס≈ ‡ו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆  ‡ ָלּ ∆‡ ָר‰,  ו… ּ̇ ָר‰  ָ‡ס¿ ּׁ∆̆ ַמ‰ 

 ‰ ז∆ ‡ ָבּ ≈̂ ַכּיו… ‰ ו¿ ָין ז∆ נ¿ ƒים (ירו˘למי נ„רים פ"ט ‰"‡). ַעל ע ƒר ֲ‡ח≈

ר,  ≈̇ ם יו… ַחַכּ ¿̇ ּƒ̇ ַ‡ל  ‰, ו¿ ב≈ּ י˜ ַ‰ר¿ ּ ƒ„ ַ̂ י  ƒ‰ ּ¿̇ ל…מ…‰: "ַ‡ל  ׁ¿̆ ָ‡ַמר 

י  ƒ̃ ‡ ָנ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם,  ר ָבּ ָׁ̆ ך¿ ַ‰ָיּ ר∆ ּ ם" (˜‰ל˙ ז, טז). ַ‰„∆ מ≈ ו… ּׁ̆ ּƒ̇  ‰ ָלָמּ

ים.  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ל  ׁ∆̆ ר  ≈„ ּ‚ָ ‰ּו‡  ּיּו˙  ƒ̃ ּ ַ‰נ¿ י  ּƒכ ָיָניו,  נ¿ ƒע ָכל  ב¿ּ

ים  ּ ƒי ƒֲענ ים  ׁƒ̆ ּבּו ַמל¿ ל…‡  ו¿ ים,  ƒנ ינו… ב≈ּ ים  ƒ„‚ָ ב¿ּ  ׁ̆ ַבּ ל¿ ƒי  ?„ ַ̂ י כ≈ּ

י  ƒָענ ים, ‰∆ ּ ƒי ƒ̃ ים ּונ¿ ƒ‡ים ָנ ƒנ ינו… ים ב≈ּ ƒ„‚ָ ‡ ב¿ּ ָלּ ם, ‡∆ ָׁ̆ ב¿ ּים לו… ƒַבז ַ‰מ¿

‡ו…  ם  ∆̇ כ∆ּ  ‡ ≈̂ ָמּ ּ ƒי ׁ∆̆ ָ‡סּור  ו¿  , רו… ׁ¿̆ ָע י  ƒפ ל¿ יר  ׁƒ̆ ָע ∆‰ ו¿ יו…  ָענ¿ י  ƒפ ל¿

ים  ƒנ ּ ָ̃ ֻ̇ יּו מ¿ ¿‰ ƒל…‡ י ים, ו¿ ƒרּוע ¿̃ יּו  ¿‰ ƒל…‡ י ָ‚ָ„יו, ו¿ י˙ ַעל ב¿ּ ƒנּונ מ¿ ַׁ̆

י ָ‰רּוַח. ס≈ּ י ַ‚ּ ≈„ ¿‚ ƒב כ¿ּ

בי‡ורים
דהיינו: ענבים, חרצנים, זגים וכדומה.  ב. להסתפר.  ג. להטמא בטומאת המת. 
ואחר כך חוזר  מסוימים,  נזיר שנטמא בטומאת המת חייב להביא קרבנות 
למנות את כל ימי נזירותו מחדש (במדבר ו, א-יב). התורה אומרת לגבי נזיר 
שנטמא בטומאת המת ״וכפר עליו [הכהן] מאשר חטא על הנפש״. ושואל רבי 
חוטא  שנקרא  אדם,  הרג  וכי  זה?  נזיר  חטא  נפש  באיזה  וכי  הקפר:  אלעזר 
בנפש? אלא הנזיר נקרא ״חוטא״ מפני שציער עצמו בהמנעותו מן היין [אף 
שנטמא,  בנזיר  שנאמר  מפסוק  דינו  את  לומד  הקפר  אלעזר  שרבי  פי  על 
סברתו שייכת לכאורה בכל נזיר, בין אם נטמא ובין אם לא. הגמרא בנדרים 
(י.) ובנזיר (יט.) מבארת שמשום כך הזכירה התורה את המושג ״חטא״ בנזיר 

שנטמא, כי חטאו כפול, שציער עצמו מן היין, ואף נטמא בטומאת המת]. 

אדם  ״בן  מסלובודקה: 
להשתפר  נוטה 
לא  אך  ולהתייפות, 
(-״א מענטש  להשתנות״ 
און  בעסער  ווערט 
נישט  אבער  שענער, 
אנדערש״). אולם, אומר 
של  תפקידו  אהרן,  רבי 
את  ליצור  הוא  אדם 
מתוך  העליון  האדם 
בו.  שנולד  פרא״  ה״עיר 
הסבא  שפירש  כמו 
אדם  פרא  ״ועיר  מקלם: 
אין  יב)  יא,  (איוב  יולד״ 
להודיעך  רק  פירושו 
שאדם נולד פרא, כי אם 
פרא׳  שמ׳עיר  ללמדך 

צריך ש׳יולד אדם׳.
מעתה, מסיק רבי אהרן, 
לאדם  שניתן  הכח 
״בצלם  בהיבראו 
כח  זהו  אלקים״, 
היצירה,  וכח  הבחירה 

ליצור מהעיר פרא שבו אדם מושלם. (׳פנינים משלחן גבוה׳).

 ‰ ׂ ָ̆ ָע ים  ƒ‰…ל ¡‡ ם  ל∆ ∆̂ ב¿ּ י  ּƒ60כ" יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„

˙ ָ‰ָ‡ָ„ם" (בר‡˘י˙ ט, ו), 61ַעל ַ‡ַח˙  ∆‡

יב (מ˘לי טז, „):  ƒ̇ „ כ¿ּ עו… ‰. ו¿ ַכָמּ ‰ ו¿ ָמּ ַכּ

‰ּו" (˘ב˙ נ, ב).  ֲענ≈ ַלַמּ ַעל ‰'  ָפּ ל  "62כ…ּ

ם  ׁ≈̆ ל¿ ּלּו  ≈‡‰ָ ים  ƒָבר ּ ¿„ ַבּ ָ‰ר  ז¿ ּ ƒנ‰ַ ָכל  ו¿

ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ ל…‡  ו¿ ָו‰,  ¿̂ ƒמ

ּלּו  ≈‡ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ּול¿

יָון  כ≈ּ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ מו…  כ¿ּ ים  ƒ‡ ר¿ ƒנ ים  ƒָבר ּ ¿„

ָו‰. ¿̂ ƒּבו… מ ׁ̆ ם י≈ ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ָנ˙ו… ל¿ ָוּ ַכּ ׁ∆̆

 

 ׁ̆ י≈ ים  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ּוַמֲע ָמ‰  ָחכ¿ ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ
ב,  ָח„ טו… ים: ָ‰‡∆ ƒ̃ י ֲחָל נ≈ ׁ¿̆  ‰ּ  ָבּ

י‡,  ƒ‰ ָ‰ָרָע‰  ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ָרע.  ָח„  ∆‡‰ָ ו¿

יו,  ƒפ ּוב¿ ּבו…  ƒל ב¿ּ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ּ ַבז∆ י¿ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

בי‡ורים
ה׳  של  בצורה  כי  ‡ל˜ים.  בˆלם  כי   .60 מאומה).  מבינות  ואינן  חושבות 
[בקומה ובדעת, בדיבור ובראיה, (עיין בראשית רבה ח, י-יא)], ה׳ עשה את 
לכבודו.       הנברא  בעולמו,  הוא  ברוך  הקדוש  של  כאיקונין  אני  והרי  האדם. 
גופי!        את  בנקיון  לרחוץ  הוא  הקב״ה  וכמ‰. שכבודו של  כמ‰  על ‡ח˙   .61
62. כל פעל ‰' למענ‰ו. כלומר, את הכל ברא ה׳ לכבודו, וברחיצה יש משום 

כבוד הבורא, לפי שהאדם נברא בצלם אלוקים. 

ָ‰ָי‰            יָ„יו  ƒמ ל¿ ַּ̇ ƒמ ָטר  פ¿ ƒ46נ ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

לו…  רּו  ָ‡מ¿ ם.  ָמּ ƒע ך¿  ל≈ ‰ו… 48ו¿ ך¿  ּ ַ‰ל≈ 47מ¿

 ? ך¿ ל≈ ‰ ‰ו… ָּ̇ יָכן ַ‡ ≈‰ י, 49ל¿ ּƒיָ„יו: ַרב ƒמ ל¿ ַּ̇

 : רּו לו… ָו‰. ָ‡מ¿ ¿̂ ƒמ ˙ ו… ׂ̆ ם: ַלֲע ָ‡ַמר ָל‰∆

 ı…ח ר¿ ƒם? ל ? ָ‡ַמר ָל‰∆ ָו‰ זו… ¿̂ ּƒי ַמ‰ מ ƒכ ו¿

זו…  י  ƒכ 50ו¿  : לו… רּו  ָ‡מ¿  .ıָח ר¿ י˙-ַ‰מ∆ּ ב≈ ב¿ּ

ל  ׁ∆̆ ין  ƒנ י˜ו… ƒ‡51 ם  ƒ‡ ָמ‰  ן!  ≈‰ ם:  ָל‰∆ ָ‡ַמר  י‡?!  ƒ‰ ָו‰  ¿̂ ƒמ

י      ּ≈̇ ָב ּוב¿  ˙ י‡ו… ƒט ר¿ 53ט≈ י  ּ≈̇ ָב ב¿ּ ˙ו…  ‡ו… ים  ƒ„י ƒֲעמ ַמּ ׁ∆̆ 52 ים,  ƒָלכ מ¿

ָפן,  ט¿ ו… ׁ̆ ן ו¿ ָ̃ ר¿ ן ‰ּו‡ 56מו… י‰∆ ‰ ֲעל≈ ַמָנּ ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ י  ƒ55מ ,˙ ָס‡ו… ¿̃ ר¿ ƒ̃ 54

ל  ּ ≈„ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡  ׁ∆̆ 58  ‡ ָלּ ∆‡  „ ל…‡ עו… ו¿  ,˙ נו… זו… מ¿ לו…  ין  ƒ57ַמֲעל ן  ≈‰ ו¿

מּו˙,  ¿„ ƒּוב ם  ל∆ ∆̂ (טו)ב¿ּ י  ƒ̇ ‡ ר≈ ב¿ ּƒנ ׁ∆̆ י,  ƒ59ֲ‡נ כּו˙;  ַמל¿ י  ל≈ „ו… ּ ¿‚ ם  ƒע

וב„מו˙.  בˆלם  טו. 
(א,  בראשית  בפרשת 
״בצלם  נאמר:  כז) 
אותו״.  ברא  אלקים 
דמות וצלם זה מה הוא? 
דהג״ר  בפומיה  מרגלא 
אהרן קוטלר בשם מורו 
הסבא  ורבו 

בי‡ורים
46. נפטר מ˙למי„יו. נפרד מלימודו עם תלמידיו בבית-המדרש. 47. מ‰לך. 
בדרך מבית המדרש. 48. ו‰ולך עמם. והם מלוים אותו לכבודו. 49. ל‰יכן 
‡˙‰ ‰ולך. אולי יזכו גם הם עמו במצוה. 50. וכי זו מˆו‰ ‰י‡. שאדם מצווה 
עליה לעשותה לכבוד בוראו, ולא כדבר הרשות שאדם עושה לטובת גופו?! 
52. ˘מעמי„ים ‡ו˙ו. לכבודו של המלך  51. ‡י˜ונין. פסל בדמות הפנים. 
במקומות שרבים מצויים שם, כגון בבתי... 53. טרטי‡ו˙. שליצנים משחקים 
שם לפני הנאספים. 54. ˜ר˜סי‡ו˙. שחיות טרף מאולפות מתגוששות שם 
מור˜ן   .56 בהם.  לטפל  עלי‰ם.  ˘נ˙מנ‰  מי   .55 הנאספים.  לפני  למשחק 
לכבוד  נאים  שיהיו  ומצחצחם  מבריקם  האבק,  מן  אותם  מנקה  ו˘וטפן. 
המלך. 57. מעלין לו מזונו˙. משלמים לו שכר עבור זה. 58. ˘‰ו‡ מ˙‚„ל 
והנכבדים  השרים  עם  במעלה  ונחשב  לגדולה  עולה  מלכו˙.  ‚„ולי  עם 
המופקדים על צרכי המדינה. 59. ‡ני ˘נבר‡˙י בˆלם ו„מו˙. בצורה של ה׳, 
ובדמותו - שהוא דומה לו [בשכל] שהוא מבין וחושב (לא כמו החיות שאינן 

ב˜לון  ומ˙כב„  יז. 
בשער  לקמן  חבריו. 
התשובה (שער כו) כתב 
(והוא  המחבר 
הלכות  מהרמב״ם 
שיש  ה״ד)  פ״ד  תשובה 
אותם  שהעושה  עברות 
מהם,  לשוב  חזקתו  אין 
קלים  דברים  שהם  לפי 
בני-אדם,  רוב  בעיני 
והוא  חוטא,  ונמצא 
נראה לו שאין זה חטא. 
ואחת מאלו עברות הוא 
חברו׳.  בקלון  ה׳מתכבד 
שאינו  בלבו  אומר  כי 
חברו  שאין  לפי  חטא, 
עומד אצלו, ולא הגיעה 
ביישו,  ולא  בושת  לו 
(-השוה)  אלא הוא ערך 
וחכמתו  מעשיו הטובים 
מעשי  למול  וחריפותו 
חברו וחכמתו וחריפותו, 
דבריו  השומע  ובעיני 
יהיה הוא מכובד וחברו 

בזוי. 
בחכמ˙ו  ו‰מ˙פ‡ר  יח. 
‡ין  בו,  ˘‡ין  ובמע˘יו 
כמו˙‰.  רע‰  מ„‰ 
(קיג:):  פסחים  במסכת 
הדעת  אין  ארבעה 

ָב‰  טו… י˜  ƒַיֲחז ָלם  עו… ל¿  ‰ ∆‡ ּ ≈‚‰ַ
ל…‡  ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ  , מו… ¿̂ ַע ל¿

ַעל   ׁ̆ ָיחּו ל…‡  י  ּƒכ ָר‰,  ו… ּ̇ ‰ַ ַעל  ַרח  ט¿ ƒי

ָלם  ָ‰עו… לו…  „ּו  ּיו… ׁ∆̆ ַר˜  ם,  ƒַמי ָׁ̆  „ בו… כ¿ּ

ׁ̆ לו…  ‰ י≈ ָחָכם, ּוָבז∆ ב ו¿ ‰ּו‡ ָ‡ָ„ם טו… ׁ∆̆

ל  ו… ׁ̆ כ¿ ƒמ ב¿ּ ַח  מ≈ ׂ ָ̆ ‰ּו‡  י„  ƒמ ָ̇ ו¿ י,  ּ„ַ

 „ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒם, (יז)ּומ ָ̇ יָע ƒ„ עּוט י¿ ƒמ ָריו ּוב¿ ֲחב≈

ים  ƒר ׂ ¿̆ ע∆ מ≈ ָח„  ∆‡  ‰ ז∆ ו¿ ָריו.  ֲחב≈ ן  לו… ¿̃ ּƒב

 ˙ ∆‡ ים  ƒב ַעכ¿ּ ַ‰מ¿ ים  ƒָבר ּ ¿„ ָע‰  ָבּ ַ‡ר¿ ו¿

ים  ƒב יו טו… ׂ ָ̆ ל ַמֲע ָכּ ׁ∆̆ ּוָב‰. ָ‡ָ„ם  ׁ̆ ּ¿̇ ‰ַ

 ‰ מ∆ „, ּ„ו… ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒ‰ ם ל¿ ∆‰ ָבּ ל  ּ ַ‰ל≈ ¿̇ ƒם, ּומ ≈‰

 ˙ ַ̃ ַ‡ב¿ ָכל  ב¿ּ  „…‡ מ¿ ּוב  ׁ̆ ָח יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ ל¿

ל  ∆̂ ≈‡  „ מ≈ עו… ו¿ ים,  ƒמ ׂ ָ̆ ב¿ּ י  ׁ≈̆ ָר‡ ו¿ ל  כ≈ רו…

יַח, ַע„  ƒר יַח ּוַמס¿ ּ ƒ„ ¿̃ ‡ ַמ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ׁ̆ ַע„  ≈‡‰ָ

ירּו˙  ƒר מ¿ ֲחַמ˙  מ≈ כ…ל  ¡‡ ל∆  ‰ ו∆ ָׁ̆ ל…‡  ׁ∆̆

ר  ≈‡ ָפּ ¿̇ ּƒך¿ ָ‰ָ‡ָ„ם ַ‰מ ׁ̆ - ָכּ ַפ˙ ָ‰‡≈ ר≈ ׂ ¿̆

ַמֲ‰ָללו…  יַח ב¿ּ ƒר יַח ּוַמס¿ ּ ƒ„ ¿̃ ים, ַמ ׂ ƒ̆ ַמֲע ב¿ּ

ים.  ƒב יו ַ‰ּטו… ׂ ָ̆ ַמֲע

יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ָמ˙ו… ּוב¿ ָחכ¿ ר ב¿ּ ≈‡ ָפּ ¿̇ ּƒמ‰ַ (יח)ו¿

ין  ≈‡ ו¿  ‰ּ ָ̇ מו… כ¿ּ ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ ין  ≈‡  , ּבו… ין  ≈‡ ׁ∆̆  

יָניו,  ע≈ ב¿ּ ים  ƒ̇ חּו ּופ¿ ים  ּƒַטנ ¿̃ ם  ֻכָלּ (טז)ו¿

ל  „ו… ּ‚ָ ‰ּו‡  ׁ∆̆ מו…  ¿̂ ַע ַח  ב≈ּ ַׁ̆ ּומ¿ ל  ַ‰ל≈ּ ּומ¿

ַעל   ‰ ∆„ יו… ל…‡  ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ָמ‰,  ָחכ¿ ב¿ּ

 ‰ ∆‡ ר¿ ƒנ ָלם  עו… ּול¿  , ֲ‡ָו˙ו… ּ‚ַ ר…ב  מ≈  ˙ מ∆ ¡‡‰ָ

ָבָריו  ּו„¿ ˙ו…  ָ̂ ַוֲע ָמ˙ו…  ָחכ¿ יָניו  ע≈ ב¿ּ

 ‰ ׂ ≈̆ ֲע ַמּ ƒמ ים  ƒח ָבּ ֻׁ̆ מ¿ ם  ≈‰ ׁ∆̆ יו  ׂ ָ̆ ּוַמֲע

ר     ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ ָריו,  ֲחב≈  ˙ ַ̂ ֲע ַמ˙  ָחכ¿ ו¿

י           ּƒכ יו,  ׂ ָ̆ ַמֲע ּוב¿ ָמ˙ו…  ָחכ¿ ב¿ּ י„  ƒמ ָּ̇

ַעל   „ ָכבו… ו¿ ַבח  ׁ∆̆ ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿  ı ָחפ≈ ‰ּו‡ 

ָ‡ַמר   ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ים.  ƒר ָׁ̆ ַ‰י¿ ָבָריו  ּ ¿„

יָך"  ƒפ ל…‡  ו¿ ָזר  ָך  ל¿ ּ ַ‰ל∆ "63י¿ ל…מ…‰:  ׁ¿̆

(מ˘לי כז, ב).

˜טנים  וכולם  טז. 
ופחו˙ים בעיניו, ומ‰לל 
כתב  עˆמו.  ומ˘בח 
(פרק  ישרים  המסילת 
שקבע  אחרי  ״אך  יא): 
היותו  בלבו  האדם 
לתהילה,  וראוי  חשוב 
התולדה  תהיה  לא 
המחשבה  מן  היוצאת 
הזאת אחת בלבד, אלא 
ומשונות  רבות  תולדות 
ממנה...וימצא  תצאנה 
שיחשוב,  אחר  גאה 
ראוי  שהוא  שלפי 
ורב-המעלות,  לתהילה 
מרגיז  שיהיה  צריך 
ומבהיל  (מפחיד  הארץ 
ושהכל  הבריות)  את 
(יזדעזעו  מפניו  ירעשו 

מרוב פחד), כי לא יאות שיהרסו (לא יסכים שיעיזו לגשת) בני-האדם לדבר 
 – כרצונו)  (בחזקה, שלא  אליו  לעלות  יעפילו  ואם  דבר,  ממנו  ולבקש  עמו 
יבהלם בקולו וברוח שפתיו יהומם, בענות להם עזות, ופניו זועפות בכל עת 

ובכל שעה...״ 
אל  יוציאוה  לא  בלבם,  קבורה  גאותם  שתשאר  אחרים,  גאים  ״וימצאו 
הדברים  יודעי  גדולים,  חכמים  הם  שכבר  בלבבם,  יחשבו  אבל  המעשה, 
לאמיתם ושלא רבים יחכמו כמוהם, על כן לא ישיתו לב אל דברי זולתם, 
בחשבם, כי מה שקשה עליהם לא יהיה נקל לאחרים, ומה ששכלם מראה 
להם כל כך ברור הוא וכל כך פשוט הוא, עד שלא יחושו לדברי החולקים 

עליהם אם ראשונים ואם אחרונים, וספק אין אצלם על סברתם״.   

בי‡ורים
עצמך.          את  תהלל   ולא  שישבחוך  לאחרים  הנח  פיך.  ול‡  זר  י‰ללך   .63

ים,  ƒב ים טו… ׂ ƒ̆ ָר‰ ּוַמֲע ו… ּ̇ ָי„ו…  ׁ̆ ב¿ּ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ּƒָו‰, ַ‡ף-ַעל-פ‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ

 ˙ ָענו… ט¿ י‡  ƒב 66ּומ≈ לו…  ב  ר≈ ‡ו… ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  ּƒכ ם,  נ…ּ ƒ‰י ּ ≈‚  ׁ̆ ר≈ יו… ‰ּו‡ 

„ו…  ָטר¿ ָמ˙ו… ל¿ ‰ ָחכ¿ י∆ ¿‰ ƒ̇ ֲ‡ָו‰, ו¿ י ַ‚ּ י„≈ ƒי‡ ָ‰ָ‡ָ„ם ל ƒב‰ָ ˙ ל¿ ָ‡יו… ּור¿

 ‰ ז∆ ם, ו¿ ם יו… ר ָ‰ָרע יו… ∆̂ ַח י≈ ּ ≈̂ ַנ ּ ל¿ ƒל מ ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒן ַ‡ל י ָלם. ָלכ≈ ן ָ‰עו… ƒמ

ים  ƒ„י ƒֲחס‰ַ ן  ƒָח„ מ ∆‡ ב¿ּ ינּו  ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָל‰.  „ו… ּ ¿‚ ָחָמ‰  ל¿ ƒָר‡ מ ¿̃ ƒנ

ל.  „ו… ּ‚ָ ָלל  ָׁ̆ לּו  ל¿ ָׁ̆ ו¿ ָחָמ‰  ל¿ ּƒמ‰ַ ן  ƒמ ים  ƒ‡ ַ‰ָבּ ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַבּ ַ‚ע  ָפּ ׁ∆̆

ים  ƒ„י ƒ̇ ם ֲע ּ∆̇ ן ַ‡ ƒַוֲעַ„י ,‰ ַטָנּ ¿̃ ָחָמ‰  ל¿ ּƒמ ƒם מ ּ∆̇ ב¿ ַׁ̆ ם:  ָ‡ַמר ָל‰∆

ן:  ָחָמ‰? ָ‡ַמר ָל‰∆ ל¿ ּƒי‡ ַ‰מ ƒ‰ ‰ַמ : רּו לו… ָל‰. ָ‡מ¿ „ו… ּ ָחָמ‰ ‚¿ ל¿ ƒמ ל¿

ַעם  ˙ו… ַפּ ח ‡ו… ּ ַ̂ ַנ ּ¿̇ ׁ∆̆ ָך,  ׁ̆ ל¿ ּ י≈ ׁ∆̆ ב  י≈ ל ‡ו… י ָכּ ּƒיו! כ ָ̇ ילו… ח≈ ר ו¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

ינו…  ר ‡≈ ∆̂ ּ ָך; ֲ‡ָבל ַ‰י≈ ¿̇ יַח ‡ו… ּƒ67ָ‡ז ַינ ,§ ל̆… ָׁ̆ ם ‡ו…  ƒי ַּ̇ ׁ¿̆ ַ‡ַח˙ ‡ו… 

מו…  כ¿ּ ים,  ƒָעמ פ¿ּ  ‰‡ָ מ≈ ָנˆּוַח   ‰ י∆ ¿‰ ƒי ם  ƒ‡ 68ַ‡ף  ָך  מ¿ּ ƒמ  ˜ ס≈ ּפו…

ָך  ¿̇ מו… ם  יו… ַע„  ָך  מ¿ ¿̂ ַע ב¿ּ ן  ֲ‡מ≈ ַּ̇ ַ‡ל  69ו¿ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆

בי‡ורים
66. ומבי‡ טענו˙ ור‡יו˙ וכו' ו˙‰י‰ חכמ˙ו לטר„ו מן ‰עולם. כלומר, היצר 
ובמעשיו  שלמד  בתורה  להתגאות  לו  שיש  וראיות  טענות  לאדם  מביא 
(-החכמה) שלמד  ויתגאה בזה, אזי דוקא התורה  הטובים, ואם ישמע ליצר 
יש  [אמנם  מחמת שהתגאה מזה עצמו.  מן העולם  לסיבה לטרדו  לו  תהיה 
גורסים: ומביא טענות וראיות להביא האדם לידי גאוה כדי לטרדו מן העולם]. 
ויתייאש מללחום עוד נגדך, מפני שהוא נוכח לדעת כי  יניח ‡ו˙ך.  67. ‡ז 
כחך חזק מכחו. 68. ‡ף ‡ם י‰י‰ נˆוח מ‡‰ פעמים. ממשיך להלחם נגדך עד 
אשר יכחיד אותך משני העולמות. ואילו אתה גם אם נצחתו  מאה פעמים, 
69. ו‡ל  לא יאמר נואש, אלא ימשיך לארוב לך כל ימיך עד שינצח אותך. 
˙‡מן בעˆמך. אל תבטח בתורתך ובחכמתך שיעמדו לך נגד יצרך הרע, אלא 
עד יומך האחרון עשה תחבולות להינצל ממנו, שכן אמרו (ברכות כט.) יוחנן 

כהן גדול שימש בכהונה גדולה שמונים שנה, ולבסוף נעשה צדוקי. 

ם  ƒ‡ ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿  ‡ ַוֲ‰לו…  .‰ּ ָ̇ ָמ ¿‚ ּ„ֻ

ֲחַמ˙  מ≈ ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡ ים  ƒ„ ַכב¿ּ מ¿

י  ּ≈̇ ׁ¿̆ ַע  ≈„ יו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ ים  ƒר ב¿ ּסו… ׁ∆̆

ַ‡ַח˙,  ַר˜  ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ו¿  ,˙ ו… ּ̇ כ¿ ַמס∆ּ

ָח˙  ∆‡  ‡ ָלּ ∆‡ ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ן  ָל‰∆ י…‡ַמר 

ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ  - ‰"ח)  פ"י  (ירו˘למי ˘ביעי˙ 

ָלם  ָ‰עו…  ˙ ∆‡  ‰ ע∆ ַיט¿ ל…‡  ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ָכל- ו¿

. ינו… ּבו… ≈‡ ׁ∆̆ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ‰ ָ̃ ֲחָז י˜ּו‰ּו ַבּ ƒֲחז ַיּ ׁ∆̆

 

ל  ָכּ יּו  ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ים  ƒב ֻחָיּ מ¿ נּו  ֲ‡ַנח¿ ׁ∆̆ ַ„ע,  ו¿
 ‡ ר≈ ם ַ‰ּבו… ׁ≈̆ ים ל¿ ƒ„ֻיָח ינּו מ¿ ׂ ≈̆  ַמֲע
 ‰ י∆ ¿‰ ƒי ים  ƒ‰…ל ¡‡ ˙„ַ ֲעבו…  ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע ָכל  ו¿ ר,  ∆̇ ּוַבס≈ּ לּוי  ּ‚ָ ַבּ  ,‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי

 ˙ ּוו… ַ̃ ל¿ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  ˆו… ר¿ י  ּƒ̇ ל¿ ּƒ64ב ַב„,  ל¿ ּƒב נו…  ˆו… ר¿ ל  ∆‡ יַע  ּ ƒ‚‰ַ ל¿

ל  ם ָ‰‡≈ ׁ≈̆ ל ל¿ ‰ ַ‰כ…ּ ׂ ∆̆ „, ַ‡ך¿ ַיֲע בו… ל ָכּ ב≈ּ ַ̃ ‰ּו ּול¿ ׂ ≈̆ ַבח ַעל ַמֲע ׁ∆̆

ב,  ר ל≈ ≈̃ י ‰' ח… ƒּוב: "ֲ‡נ˙ ָ‡ַמר ַ‰ָכּ ׁ∆̆ מו…  ב, כ¿ּ ל ַ‰ל≈ּ יף ‡∆ ƒ̃ ׁ¿̆ ַ‰ַמּ

ינּו"  ל…‰≈ ר̇… ַל‰' ‡¡ ָּ̇ ס¿ ּƒר: "‰ַ65נ מ≈ ‡ו… ˙" (ירמי‰ יז, י), ו¿ ָליו… ן כ¿ּ ח≈ ב…ּ

ל  ≈̂ ָנּ ƒ‰ יזּו˙ ל¿ ƒר ז¿ ƒָמ‰ ּוב ָחכ¿ ר ב¿ּ ָזּ‰≈ ƒם ל…‡ י ƒ‡ ן („ברים כט, כח). ָלכ≈

בריות,  [של  סובלתן 
פירש,  ורש״י  רשב״ם. 
עצמם  הם  שאפילו 
זמן  לאחר  מתחרטים 
ונבזים הם בפני  עצמן] 
״דל  הוא  מהם  ואחד 
מנוגד  חטאו  כי  גאה״. 
כי          האנושי,  לטבע 
לעשיר           אמנם  אם 
אך  גאוה,  של  נסיון  יש 
במה   – הוא  דל  אם 
ללא  הגאוה  יתגאה?  
המאוסה  היא  סיבה 
אלוקים  בעיני  ביותר 
יחזקאל,  (אור  ואדם 

מדות).

בי‡ורים
64. בל˙י רˆון בני-‡„ם. בלי שיהיה רצונו ומטרתו להתכבד בעיני בני-אדם, 
עושה  שאדם  מעשים  ‡לו˜ינו.  ל‰'  ‰נס˙רו˙   .65 מעשיו.  על  שישבחוהו 
בהסתר מעיני בני-אדם, הם גלויים וידועים לה׳ אלוקינו, ומסורים בידו לתת 

לאדם כפי מעשיו. 

המחזיק    וכל  המדות, 
ה׳.   תועבת  נקרא  בה 
אין  ענוה).  הקמח,  (כד 
ממנה,  קשה  מדה  לך 
שבתורה  עבירות  ורוב 
עוד  ולא  בה,  כלולין 
הבורא  שמשכחת  אלא 
אדם,  של  מלבו  יתברך 
לבבך  ״ורם  שנאמר: 
אלקיך״.  ה׳  את  ושכחת 
א,                  אבות  יונה  (רבינו 

יג).
הגרועה  היא  הגאוה 
היא  והענוה  שבמדות, 
שבמדות.  עליונה  מדה 
(מהרש״א סנהדרין פח).

לכל  שורש  היא  הגאוה 
(ר״ח  הרעות.  המדות 

ענוה ב׳; נפש החיים).
שורש  היא  הגאוה 
להרבה עבירות, אם בין 
בין  ואם  למקום  אדם 
(שערי  לחבירו  אדם 

קדושה).  

ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡  „ ַלמ≈ּ מ¿ ‰ּו‡  ו¿ ר,  ∆̃ ּׁ∆̆ ‰ַ

ן  ָלכ≈ ו¿  ,˙ ָ‡יו… ר¿ לו…  י‡  ƒב ּומ≈  ˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ל¿

. ּ„ו… ¿‚ נ∆ ם כ¿ּ ַחכ≈ּ ¿̇ ƒ‰ ‰ ל¿ ָּ̇ יך¿ ַ‡ ƒר ָ̂

 

ר ‰ּו‡  ∆̂ ּ ל ַ‰י≈ ׁ∆̆ יו  ָ̇ ּבּולו… ח¿ ַּ̇  ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇
י‰ו…  ּƒב ּוַמ‚¿ ּבו…  ƒל  ‰ ׁ∆̆ ¿̃ 73ַמ

 ˙ ּ„ו… ƒמ ָ‡ר  ׁ¿̆ ּו ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ לו…  י˜  ּƒ̇ ּוַממ¿

‡י  ַוַ„ּ ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ַע  ≈„ יו… י  ּƒכ ַ‡ף  ו¿  ;˙ ָרעו…

י  ּלּו ָ‰כ≈ ƒפ‡ֲ , ַ‚ֲ‡ָו˙ו… ן ב¿ּ ָעוו… ע ו¿ ַׁ̆ ׁ̆ פ∆ּ ּ י≈ ׁ∆̆

ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  ּƒכ  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒּומ י„  ƒז מ≈ ב¿ּ  „ ב≈ עו…

74ַע„   ,„ בו… ַ‰ָכּ ַ‡ַחר  ּבו…  ƒל  ˙ ∆‡ יר  ƒע ַמב¿

ָר‰. ֲ‡ָבל ָ‰ָ‡ָ„ם  ׁ̆ ַעל ָ‰ֲעב≈ ל…‡ ָיחּו ׁ∆̆

ל…‡  ‰ ו¿ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒל…‡ י יו, ו¿ ׂ ָ̆ ַמֲע ‰ּו‡ ַזך¿ ב¿ּ ׁ∆̆

ָר‰  ֲעב≈  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ַע  ≈„ ּיו… ׁ∆̆ כ¿ּ מו…  ¿̂ ַע ל  ַ‰ל≈ּ י¿

ַיֲער…ך¿  ו¿ ָ‰ָרע  ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈  ‡ ָיבו… ָ‡ז  ָ„ָבר,  ב¿ּ

„ו…  ָלכ¿ ל¿ ילו…  ּƒפ‰ַ ל¿ ָחָמ‰  ל¿ ƒמ  „ עו…

ָו‰  ¿̂ ƒמ לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ָברו… ס¿ לו…  יר  ּƒב ּוַמס¿ ר  ּ≈̇ ∆‰  ‰ ר∆ יו… ו¿  , ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒר ב¿ּ

ר:  ∆̂ ּ ַ‰י≈ לו…  י…‡ַמר  ָכך¿  ו¿ ר.  ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ּƒמ ּׁ∆̆ ַמ‰  ַעל  ָכר  ׂ ָ̆ ו¿

בי‡ורים
73. מ˜˘‰ לבו. של אדם לסרב לקבל תוכחה ולהכניע עצמו. 74. ע„ ˘ל‡ 

יחו˘ על ‰עבר‰. שאינו חושש לעבור עליה.

ָך  ל¿ ר…ב  ¡‡ י∆ יָך  ָימ∆ ל  ָכּ י  ּƒכ ב, מ„),  (‡בו˙ 

ם  ƒ‡ 70ו¿ ּנּו,  מ∆ּ ƒמ יָך  ינ∆ ע≈ ים  ƒֲעל ַּ̇ ‡ּוַלי 

ף  (יט)סו…  -  ˙ ּלו… ּ ַ̃ ַבּ ׁ∆̆  ‰ ּלָ ַ̃ ב¿ּ ֲחָך  ּ ≈̂ ַנ י¿

˙. ּוַבֲעבּור  ֲחמּורו… ַבּ ׁ∆̆ ָחמּור  ֲחָך ב¿ּ ּ ≈̂ ַנ י¿

 ˙ ּ„ו… ƒמ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ל¿  ׁ̆ ר∆ ׁ…˘ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ׁ∆̆ (כ)

ף  ּ≈̇ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ71מ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ַ‚ם  ו¿  ,˙ חּו˙ו… פ¿ּ

ַין  נ¿ ƒע ָכל  ו¿ ָ‰ָ‡ָ„ם,  ב  ל≈ ב¿ּ ב  ָער≈ ¿̇ ƒּומ

 ˙ ַ‡מ≈ּ ˙ ּול¿ מ∆ יב ָ‰‡¡ ƒז ַ‰כ¿ ר ‰ּו‡ 72ל¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

יט. סוף ינˆחך בחמור‰ 
במסכת  ˘בחמורו˙. 
״כך  נאמר:  (קה:)  שבת 
הרע,  יצר  של  אומנותו 
היום אומר לו ״עשה כך״ 
״עשה  לו  אומר  ולמחר 
לו  שאומר  עד  כך״, 
זרה״,  עבודה  ״עבוד 
כלומר,  ועובד״.  והולך 
אל  יבוא  אם  שהרי 
מיד  לפתותו  האדם 
לא   – חמורה  לעבירה 
אומנותו  לכן  לו,  ישמע 

היא להסיתו לעבור עבירה קלה, ומתוך כך מגיע בהדרגה לעבירות החמורות 
ביותר.  

(נב.) מביאה הגמרא משל על היצר הרע: אמר רב אסי: יצר  במסכת סוכה 
דומה  ולבסוף  רש״י)  עכביש.  (לקורי  בוכיא  של  לחוט  דומה  בתחילה  הרע 
לעגלה).  הפרה  את  קושרים  שבהם  העבים  (כחבלים  העגלה  כעבותות 
שנאמר (ישעיה ה, יח): ״הוי מושכי העון בחבלי השוא וכעבות העגלה חטאה״. 
(מה שבתחילה היה חבלי שוא, דהיינו חוטים של כלום, דקים כקורי העכביש, 

נהפך לבסוך לחבלים העבים של העגלה!). 
״הוי מושכי העון בחבלי השוא״ – הוי לאלו המושכים ומביאים את העוון על 
עצמם בזמן שיצרם עדיין חלש מאד ודומה לחוטים של כלום, כי בשלב הבא, 
כשכבר יהיו שקועים בחטא וירצו לחדול ממנו, יגלו שהם קשורים בו עם יצר 

כה חזק, כמו חבל של עגלה שהוא עבה מאד וכמעט לא שייך לנתקו. 
שבכל  הקשה  היא  הגאוה  מדת  פחו˙ו˙.  מ„ו˙  ל‰רב‰  ˘ור˘  ˘‰‚‡ו‰  כ. 

בי‡ורים
70. ו‡ם ינˆחך ב˜ל‰ ˘ב˜לו˙. אם תתן ליצר לנצח אותך אף בדבר הקטן 
החמרות  בעבירות  גם  ינצחך  שהוא  סוף  ותנצחו,  עמו  תלחם  ולא  ביותר, 
הגאוה.                   בחטא  להכשילו  ‰‡„ם.  בלב  ומ˙ערב  מ˘˙˙ף   .71 ביותר. 

72. ל‰כזיב ‰‡מ˙. להראות שהאמת הוא כזב ושקר.

כב. ˘י˘ כמ‰ בני-‡„ם 
לבריו˙  ‰נ‡‰בים 
ו‰˜ב"‰ ˘ונ‡ם כ˘‡ינם 
‰מˆוו˙.   ˙‡ מ˜יימים 
מכמה  להקשות  יש 
רחוב,  אנשי  וכמה 
מידות  בעלי  שנראים 
ועמל  יגיעה  בלי  טובות 

ובלי ספרי יראה? 
כבר עמד על זה הגר״א 
והובא  ט,  יא,  (במשלי 
אות  פ״ד  שלמה׳  ב׳אבן 
המינים  ״רוב  וכתב:  יג) 
אדם  בין  והחוטאים 
הנראה  לפי  הם  למקום 
אחת  וזו  בטבע,  טובים 
היצר  מתחבולות 
לפרוש רשת לפני תועי 
אחריהם״,  להמשך  רוח 
׳חפץ  בספר  ועיין  עכ״ד. 
(סוף  התורה  על  חיים׳ 
בהעלותך, בהערה שם): לפעמים מזרז היצר הרע לרשעים גמורים מחללי 
וילמדו  אחריהם  העם  שימשכו  כדי  לבריות,  טובות  לעשות  שבתות 

מדרכיהם... 
 ויש שהעירו שהגר״א לא כתב שהם באמת טובים בין אדם לחברו, רק ״לפי 
תתנגש  אשר  מסוימת  לנקודה  יגיעו  כאשר  שבאמת  חוץ),  (כלפי  הנראה״ 
מידותיהם  וזוהמת  קלונם  כל  יתגלה  שם   - ותאוותם  חפצם  עם  ותתנגד 

הרעות.

 ˙ ˆו… ר¿ ּƒּוב: "76ב˙ ָ‡ַמר ַ‰ָכּ ׁ∆̆ מו…  ‰ּו‡ כ¿ּ

 " ו… ּ̇ ƒ‡ ם ƒל ׁ¿̆ ָביו ַי י¿ ם ‡ו… ּ‚ַ ׁ̆ י ƒ‡ י כ≈ ר¿ ּ„ַ '‰

ם  ƒ‡ ָין:  נ¿ ƒע‰ָ  ׁ̆ רּו פ≈ּ ָכך¿  ו¿ ז).  טז,  (מ˘לי 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ י  נ≈ פ¿ ƒל ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ƒי ל…‡  ָ‰ָ‡ָ„ם 

ם  י‰∆ ינ≈ ע≈ ב¿ּ ן  ח≈  ‡…̂ מ¿ ƒל ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ו¿

ים,  ƒב ַ‰ּטו… יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ˙ו…  ו… ׂ̆ ֲע ַבּ

‰ּו  ז∆  , ˙ו… ‡ו… ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿

-‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ׁ∆̆ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ָ‡ָי‰  ר¿

 ˙ ּבו… ƒל ָזַרע לו… ַ‡ֲ‰ָב‰ ב¿ּ ו¿  , ˙ו… ב ‡ו… ≈‰ ‡ו…

ַעל  ב  טו… ם  ׁ≈̆ לו…  ם  ׂ ָ̆ ו¿ י-ָ‡ָ„ם,  נ≈ ב¿ּ

 ‰ ּמָ ּכַ  ׁ̆ ּ י≈ ∆ ׁ̆ (כב) ‰ּו‡   ˙ מ∆ ¡‡ ו∆ ָנם.  ו… ׁ̆ ל¿

 ˙ ּיו… ƒר ַלּב¿ ים  ƒב‰ָ ¡‡ ַ‰ּנ∆ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ּב¿

ים  ƒמ ּ י¿ ַ̃ מ¿ יָנם  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ ָ‡ם  נ¿ ו… ׂ̆  ‰" ָבּ ָ̃ ‰ַ ו¿

בי‡ורים
76. ברˆו˙ ‰' „רכי ‡י˘. כשרצויים לפני ה׳ אורחות חיי האדם, גם אויביו 

יתהפכו לאוהביו וישלימו אתו.

ָמ‰  ָחכ¿ ַמֲעַל˙  ל¿  ָּ̇ ע¿ ּ‚ַ ƒ‰ ָבר  כ¿ּ

 ˙ ו… ּ̂ ַר ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָך  ל¿ ָר‡ּוי  ו¿ י„ּו˙,  ƒַוֲחס

ָלם,  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ן ב¿ּ ̂…‡ ח≈ מ¿ ƒל ל ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ ּול¿

ָך  ¿̇ ָמ ם ָחכ¿ ˙ ָל‰∆ ַ‚ּלו… ם ל¿ יף ָל‰∆ ƒֲחנ‰ַ ּול¿

ָך  ל¿ י‡  ƒָיב ו¿ ‡ֲ‰בּוָך,  י…ּ ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ ָך  ¿̇ ָ̃ ¿„ ƒ̂ ו¿

רּוַח  ׁ∆̆ ל  ָכּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… י  ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ƒמ ָ‡ָי‰  ר¿

ם  ˜ו… ּנּו, 75רּוַח ַ‰ָמּ ימ∆ ָח‰ ‰≈ ˙ נו… ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

 ‰ ז∆ ָכל  ו¿ מ"י).  פ"‚  (‡בו˙  ּנּו  ימ∆ ≈‰ ָח‰  נו…

י‡  ƒ‰ ‡ָבָר ּ‰ ַ‰ס¿ּ ָ̇ י ‡ו… ּƒר, כ ∆̃ ׁ∆̆  ˙ ָ‡יו… ר¿

 ‰ּ ָין ַ‰ז∆ נ¿ ƒָו‰. (כ‡)ֲ‡ָבל ָ‰ע‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒָעָנף מ

כ‡. ‡בל ‰ענין ‰ז‰ ‰ו‡ 
כבר  דבריו  תוכן  וכו'. 
הלבבות  בחובת  מובא 
המעשה,  יחוד  (שער 
פרק ה) וז״ל: כאשר יבוא 
זה,  בפיתוי  היצר  אליך 
לי  תועיל  מה  לו:  ענה 
חן  למצוא  השתדלותי 
כמוני,  חלש  יצור  בעיני 
לא  ביכלתו  אין  אשר 
להזיק  ולא  לי  להועיל 
היה  אילו  ואף  לי... 
מחוייב  שאני  כדבריך, 
אוכל  לא  אז  גם  בכך, 
איך  כי  זאת,  לעשות 
כל  אצל  לפעול  אוכל 

בני דורי שיהיו מרוצים ממני, בעוד שאינני יכול לפעול זאת אפילו אצל בני 
ביתי, וכל שכן אצל בני אדם אחרים.

ודברי רבותינו ז״ל שהבאת מהם ראיה, אינם מחייבים את האדם להשתדל 
למשוך אליו את שביעת רצונם של כל הברואים, אלא הכונה של דבריהם 
היא מה שאמר חכם אחד בצוואתו לבנו: ״בני, לפעול אצל כל הברואים שיהיו 
מרוצים ממך, זה אינו ביכלתך, אך מה שכן ביכלתך הוא, להשתדל שהבורא 
יהיה מרוצה ממך. וכאשר תפעל זאת אצלו, הוא יעשה אותך רצוי לבריות, 
כמו שכתוב (משלי טז, ז): ״ברצות ה׳ דרכי איש גם אויביו ישלים אתו״. – וזוהי 
ז״ל: מי שכל הבריות, מקטן ועד גדול, מהללים ומשבחים  גם כוונת רבותינו 
אותו ומרוצים ממעשיו, סימן הוא שהאל יתברך נתן בלבות בני אדם אהבה 
אליו, ושם לו שם טוב על לשונם. ודבר זה הרי אין הבורא עושה אותו לשונאיו, 

והוא איפוא סימן ברור וגדול שהבורא מרוצה ממנו. זוהי כוונת רבותינו ז״ל.     

בי‡ורים
בידוע שהוא  למטה  מי שהוא אהוב  כל  ‰ימנו. שכן  נוח‰  רוח ‰מ˜ום   .75

אהוב גם למעלה (רש״י). 

˙וכח˙ך  „ברי  כ‚. 
י˙˜בלו בפני ‰עולם. יש 
יתקבלו  כיצד  לעיין, 
מכירים  אין  אם  דבריו 
אותו ואין יודעים ערכו?

 :(: (ו  ברכות  במסכת 
אמר רבי חלבו אמר רב 
בו  שיש  אדם  כל  הונא: 
דבריו  שמים,  יראת 
[לאחרים],  נשמעין 
יג)  יב  (קהלת  שנאמר 
נשמע,  הכל  דבר  ׳סוף 
וגו׳,  ירא  האלהים  את 
כך:  ויש לדרוש המקרא 
אדם שהוא ירא אלוקים 
באזני  נשמעים  דבריו   -

הכל.
(הובא  לעיתים׳  ה׳בינה 
בשיטה מקובצת החדש, 
אות קפח) פירש, שאף על פי שיראת שמים מביאה את האדם לעשות מעשיו 
בהצנע ולא להרבות בדברים, עם כל זה דבריו ועניניו מעצמם יהיו נשמעים.
והטעם שדבריו נשמעים, כתב ב׳עיון יעקב׳ שאדם שיש בו יראת השם שורה 
וב׳שפתי  גם בעיני הבריות.  חן  ימצא  ובכך  (מט:),  חן, כמבואר בסוכה  עליו 
חכמים׳ ביאר על פי דברי המשנה באבות (ב, ד) ׳בטל רצונך מפני רצונו כדי 
שיבטל רצון אחרים מפני רצונך׳, ואדם שהוא ירא שמים מבטל את רצונו 
ולפיכך מבטל הקדוש ברוך הוא את רצון אחרים מפני  מפני רצון הבורא, 

ַב„,  רּוך¿ ‰ּו‡ ל¿ ‡ ָבּ ר≈ ם ַ‰ּבו… ׁ≈̆ ב ל¿ ַ‰ּטו…

י  נ≈ פ¿ ּƒב לּו  ב¿ּ ַ̃ ¿̇ ƒי ָך  ּ¿̇ ַכח¿ ו… ּ̇ י  ר≈ ב¿ ּ ƒ„(‚כ)

י  ּƒכ  , ך¿ ָכּ ב  ֲח˘…ׁ ַּ̇ ל…‡  ם  ƒ‡ ם  ּ‚ַ ָלם  ָ‰עו…

לּוָי‰  ּ¿̇ ָכָח‰  ו… ּ̇ ‰ַ ַל˙  ָבּ ַ̃ ין  ≈‡

יָך. ∆̇ בו… ׁ¿̆ ַמח¿ ב¿ּ

 

ָך  ¿̇ י ƒס ‰, י¿ ל ז∆ ָכּ ƒמ ˜ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ּƒ̇ ׁ∆̆ י  ַ‡ֲחר≈ ו¿
ן  כ≈ ָּ̇ ƒָך: ל…‡ י י…‡ַמר ל¿ ר ו¿ ∆̂ ּ  ַ‰י≈

79ַע„  ָמ‰  ל≈ ׁ¿̆ ָך  ¿̇ „ָ ֲעבו…  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ׁ∆̆

ן  ‚ו… כ¿ּ י,  ר≈ ַ‚מ¿ ל¿ ן  ∆‰ מ≈  ˜ ַרח≈ ¿̇ ּƒ̇ ׁ∆̆

ים                     ƒב ַ‰ּטו… יָך  ׂ ∆̆ ַמֲע  ‰ ַכס∆ּ ּ¿̇ ׁ∆̆

ָבר  כ¿ּ ָ‰ָי‰  ּׁ∆̆  ‰ ַמּ ƒמ ּפּוך¿  ƒ‰  ˙ רו… ‰ו… 80ּול¿

בי‡ורים
79. ע„ ˘˙˙רח˜ מ‰ן. כלומר, אלא אם תסתיר מבני אדם את כל מעשיך 
לגמרי.                  ה׳  מעבודת  מתרחק  שהנך  יראה  חוץ  שכלפי  באופן  הטובים, 
80. ול‰ורו˙. יש גורסים ״ולהראות״, כלומר, הראה את ההפך של מה שיש 

בלבך.

 ‡ ָלּ ∆‡ ב  ≈‰ ‡ו… -‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ין  ≈‡ י  ּƒכ  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ  ˙ ∆‡

ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ָך  ¿̇ י ƒס י¿ ך¿  ַ‡ַחר-ָכּ  .‰ּ ָ̇ ‡ו… ים  ƒמ ּ י¿ ַ̃ ּומ¿ ָר‰  ו… ּ̇ י  ≈„ מ¿ לו…

י‡  ƒב ּומ≈ ָ‰ָעם,  י  נ≈ פ¿ ƒל ים  ƒב ַ‰ּטו… יָך  ׂ ∆̆ ּוַמֲע ָך  ¿̇ י„ּו ƒֲחס  ˙ ַ‚ּלו… ל¿

ן  ƒמ ך¿  ָׁ̆ מ¿ ƒנ  ‰ ז∆ ַ‚ם  ו¿ ָך?  מו… ָכּ ם  ≈‰ ם  ּ‚ַ ּו  ׂ̆ ַיֲע ‡ּוַלי  ָ‡ָי‰:  ר¿

חּו  ב¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ּ ƒנ ׁ∆̆ ים  ƒל „ו… ּ ¿‚  ‰ ָמּ 77ַכּ ינּו  ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ‰ּו˙.  ב¿ ּ‚ַ‰ַ

ם  י‰∆ ר≈ ַחב¿ ו¿ ם  י‰∆ י„≈ ƒמ ל¿ ַּ̇ י  נ≈ פ¿ ƒל  ‡ ָלּ ∆‡ ּו  ׂ̆ ָע ל…‡   - (סוכ‰ כח, ‡) 

ָו‰  ¿̂ ƒמ ‰ ‡י ז∆ ם, ַוַ„ּ י‰∆ ׂ ≈̆ ַמֲע י˜ּו ב¿ּ ƒַיֲחז ם ו¿ י‰∆ כּו ַ‡ֲחר≈ ׁ¿̆ ָמּ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ

ל…‡  ּלּו  ≈‡ י  נ≈ פ¿ ּƒב ּלּו  ƒַוֲ‡פ ים,  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ם  78ָל‰∆ ב  ַחב≈ּ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ

 ,"‰ ׂ ∆̆ י עו… ƒנ‡ֲ ‰ ַע" ‡ו… "ז∆ ≈„ י יו… ƒנ‡ֲ ‰ רו… "ז∆ ָ‡מ¿ ּבו… ב¿ּ ƒל ‰ ב¿ּ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒי

ם. ˙ ָל‰∆ ַ‚ּלו… ˙ ָ‡סּור ל¿ מ∆ ¡‡ ָלם ב∆ּ י ָ‰עו… נ≈ פ¿ ƒָבל ל‡ֲ

 

ַמ„  ל¿ ƒ̇ ו¿ יכּו˙  ƒר‡ֲ ַבּ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ֲעמ…„  ַ̇ ו¿ ֲעָנָו‰  ַבּ ך¿  ל≈ ּ≈̇ ם  ƒ‡ ם ּ‚ַ
 ‰ ָּ̇ ַע ָך:  ל¿ י…‡ַמר  ו¿  ˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ָך  ּ¿̇ ַפ י¿ יעּו˙,  ƒב ¿̃ ּƒב  

יָך  ָרכ∆ ּ ֲעבּור „¿ „ּוָך ַבּ יַכב¿ּ ƒבּוָך ו ּׁ¿̆ ַח י-ָ‡ָ„ם י¿ נ≈ ָך ב¿ּ ¿̇ ים ‡ו… ƒ‡ ָ‰רו…

ם  י‰∆ ינ≈ ע≈ ּוב ב¿ּ ׁ̆ ‰ ָח ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ,‰ ז∆ ל ָבּ „ו… ַוח ָ‚ּ ׁ̆ ר∆ י≈ ים, ו¿ ƒב ַ‰ּטו…

 ‰ ׂ ∆̆ ָך ַמֲע ¿̇ ו… ׂ̆ ֲע י ַבּ ּƒל, כ ב∆ ∆‰ ‰ ל ז∆ ָך. ָכּ ּ¿̇ ַכח¿ ˙ו… ָך ו¿ לּו מּוָסר¿ ב¿ּ ַ̃ י¿

בי‡ורים
77. כמ‰ ‚„ולים ˘נ˘˙בחו. במסכת מגילה (כז:-כח.) מביאה בגמרא סדרת 
ואמרו  הקדושים,  מהתנאים  כמה   של  חסידות  ודברי  מיוחדות  הנהגות 
לתלמידיהם שבזכות הנהגות אלו  זכו להאריך ימים, ואמרו זאת כדי ללמד 
מאירי).        ההר,  מן  אברהם  (רבינו  להם  הראויות  הנהגות  חכמים  לתלמידי 

78. ל‰ם. עליהם. 

א'
ם 

ע ג' יו
בו

ש

 81. ˙˙יח„. תתבודד. 82. ‡ך ל‰ר‡ו˙ ‰עˆלו˙. עשה רושם כאילו אתה עובד את ה׳ בעצלות ובכבדות. 83. ול‡ ˙ˆו‰. ואל תשדל בני אדם 
לעשות טוב ואל תוכיחם להמנע מעשות רע. 84. ˙˙נ‰‚ במנ‰‚ם ו˙לך ב„רכי‰ם. של פשוטי העם ויושבי קרנות, כדי שהסתרת מעשיך הטובים 
תהיה בשלימות. 85. ל˘ם מˆו‰. כלומר, אף שעושה זאת לשם מצוה, מכל מקום... 86. מפסי„ ‡לף ‡לפים. כי ירד מטה מטה, ולא רק את המצוות 
יחדל מלקיים, אלא אף אמונתו ישלל ממנו, מבלי אשר ירגיש בכך. 87. ו„ומ‰ לבורח מ‡˘ ˜טנ‰ ל‡˘ ‚„ול‰. כי אם מטרתו לברוח מהפרסום 
והכבוד שיבוא לו ע״י עבודת ה׳, וחושש למצוא חן בעיני בני אדם בגלל מעשיו הטובים, אדרבה, הרי היצר מציע לו למצוא חן בעיני בני אדם על 
ידי זלזול במצוות והתרחקות מה׳. 88. ‡ין מזי˜ לו ב˘בח. לא יפחת שכרו במאומה בכך שמשבחים אותו ומכבדים אותו על מעשיו. 89. בע˙ ‡˘ר 
˙ע˘‰ מע˘‰ ‰טוב. והנך רוצה לבחון את טהרת כונתך. 90. ‡˘ר מ‰‡ל. אם יתברר לך שהנך מקוה לקבל את השכר מהאל - סימן הוא שהמעשה 
שלם ואין בו כל פגם. 91. ‡ינו ˘לם. סימן הוא שהמעשה אינו שלם. 92. ביחו„ בח„רי ח„רים. בהתבודדות בינך לבין עצמך. 93. בז‰ ‰ענין. באותו 
האופן ובאותה השלמות, בהידור ובהתלהבות. 94. נ‚„ יˆר ‰רע. מענין יצר הרע, כיצד מנסה הוא לקלקל וכיצד להנצל ממנו. 95. נ‚„. לעומת. 96. 
וט‰ר י„ים. טהור בדרכיו וידיו נקיות מעוון - יוסיף כח להתגבר ולהתאמץ שלא יפול ברשת היצר הרע. 97. ‰‚‡ו‰ במעל˙ ‰חכמ‰ מ˘ובח˙. לא 
ח״ו כדי להשתרר ולהתנשא על אחרים, אלא שירגיש סיפוק ושמחה במעלתו כדי לזרזו להתמיד בדרך זו. 98. ו‚ם „ע‰. יש גורסים: על שחננו דעה 
רנו˙. עמי הארץ העוסקים בדבר שיחה (רש״י). והערוך פירש, שאינם נכנסים לבית המדרש, אלא רגילים לשבת  והשכל ומדות טובות. 99. מיו˘בי̃ 
בקרנות העיר ולעסוק בדברי שיחה. 100. וי‚ב‰ לבו. פסוק זה נאמר על יהושפט המלך, שאף שהיה לו עושר וכבוד לא גבה לבו בעבורם, כי אם 
במה שהלך בדרכי ה׳. (מצודת דוד). 101. י˜ר רוח ו‚ב‰ לב.  אדם עם רצון כביר בלי גבול ובעל שאיפות גבוהות בעניני העולם הבא. 102. ˘ל‡ 
יספי˜ לו. שלא יסתפק במצוות המזדמנות לידו, ובמעלות שהשיג על ידי השתדלותו. 103. ‡ל‡ ימעט בעיניו. שיהיו מעשיו ועבודתו מעטים בעיניו. 
104. ו˙‚ב‰ נפ˘ו. ונפשו תתרומם ותשאף למדרגה גבוהה יותר. 105. כמו ˘מ˜ˆר. באותה מדה שמפחית ומתרשל מעבודת ה׳ יכעס על עצמו 
ויוכיח נפשו. 106. מפני ‰˘פל˙ו לפני‰ם. מחשש שאם יעשה הטוב יהיה מושפל ובזוי בעיניהם, ושילעגו לו על מעשיו. 107. יפסי„ ‡ו˙ם מ‡‰ 
והם רשעים  ה),  (שם,  ״ענה כסיל כאולתו״  ואמר:  ד),  כו,  (משלי  ״אל תען כסיל כאולתו״  זה אמר שלמה:  ״ועל  גירסא המוסיפה כאן:  יש  מˆוו˙. 
וכסילים״. 108. ובמ‡ו„ו. בכל כחו, רצונו וממונו. 109. ול‚לי˙. אמר רבי יוחנן שעמד בגילוי פנים (בחוצפה. רש״י) לפני הקב״ה (סוטה מב:). 110. 
ולסנחריב. בתנא דבי אליהו (ל״א) כתב: סנחריב גסות הרוח היתה בו, ובה נעקר מן העולם. וכן נאמר שם על נבוכדנצר. 111. ז„ י‰יר. גס רוח סופו 
להיות לץ שאינו חש לשמוע מוסר. רש״י. 112. ‰מב˜˘ לעלו˙. גאוותן אינו מרוצה ממעלת חשיבותו בעיני הבריות וחומד תמיד לדרגת חשיבות 
114. סמוך ל‚‡ו‰  113. בחז˜˙ בר „ע˙. שמחזיק עצמו חכם.  גבוהה יותר ממה שהוא ראוי לה, וכיון שלא משיגה, הרי הוא בדאגה מתמדת.  
מעללים רעים. שהם המשך ישיר לגאוה ותוצאה ממנה. 115. כ‡˘ר נעימו˙ ‰ˆור‰. כשם שהגדרת אדם שצורתו נעימה ויפה היא מי שגופו ופניו 
מאירים, כך אדם שמדותיו נעימות וטובות נפשו מאירה. 116. ‡ין ‰ח˘יבו˙ בנפ˘. [יש גירסא: ״מחשיבות הנפש״]. כלומר, אין זה חשיבות וכבוד 
לאדם להתגאות על חברו, אפילו הוא מלך, כל שכן בני-אדם אחרים, השוים במעלתם ומתגאים זה על זה.  117. ולפניו ‰יו כס‡ו˙. כלומר לפניו 
היו שלשה כסאות, זה למעלה מזה, להושיב כל אחד כגדולתו, ובאו לפניו שלשה גיבורים, וישבו זה למעלה מזה. 118. ו‚„לו. למעלה. 119. כי טוב 
‡מר לך. מוטב שיאמרו לך לעלות לדרגה גבוהה יותר ממעמדך כיום, מאשר יורידו אותך ממעלתך לאמר שאינך ראוי לה יבקשו שתפנה את מקומך 
עבור אדם אחר נכבד ונדיב. 120. במח˘ב‰ לב„. שיחליט בלבו שמכאן ולהבא שוב לא יתגאה, אלא בנוסף לכך חייב לשנות גם מעשיו והתנהגותיו 
כלפי חוץ. 121. ול‰˘˙„ל. [יש גירסא: ולהשתרר]. כלומר, למשול ולשלוט על בני-אדם. 122. בכל חל˜ וחל˜ וכו'. יש גורסים: בכל מדה ומדה – 

בחלק המובחר שבה. 123. ו˘ם „רך ו‚ו'. והמפקח על דרכיו אראה לו בישועת אלקים.     

רצונו של אותו אדם. וב׳עץ יוסף׳ (שם) ביאר, משום שדבריו יוצאים מן הלב, ובודאי יכנסו אף הם אל לב השומעים.
כ„. ויע˘‰ כל ‰טובו˙ ב‚לוי ובס˙ר. והמעשים הטובים שראוי להסתיר אותם, הם רק אלו שאפשר לעשותם בשלימות מהחל ועד כלה גם מבלי שבני אדם ידעו מהם. אבל אותן המצוות שאינו יכול לקיימם בינו לבין עצמו, כגון להתפלל בציבור, ולצוות לבני אדם לעשות טוב ולהזהיר אותם מעשות רע, 
וללמוד תורה (ברבים, באופן שמשפיע בזה על אחרים, וכ״ש ללמד תורה ברבים) ולעשות חסד, מצוות אלו אין כל הצדקה להזניח ולנטוש מחשש שיכבדוהו עליהן, אלא יקיימם לשם שמים, ואף אם ישבחו אותו עליהן, אין זה יגרע את שכרו, מפני שאינו מתכוון לזה בשעת עשייתן. (חובת הלבבות, שער יחוד 

המעשה פ״ה).   
כ‰. וז‡˙ ‰‚‡ו‰ ‡ינ‰ מז˜˙ לענו‰ וכו'. כתב החובת הלבבות (שער הכניעה פ״ט): והחלק המשובח הוא, כשגאות האדם על חכמתו ועל מעשיו הטובים נובעת ממה שהוא יודע להעריך את גודל החסד שהבורא עשה אתו בזה שנתן לו את היתרונות הללו, וממה שהוא שמח בהן, וגאותו גורמת לו להוסיף 
ולהתאמץ עוד יותר בלימודו ובמעשיו הטובים, ולהתנהג בהכנעה עם מקורביו, ולשמוח בחבריו, ולחוס על כבודם ולחפות על סכלותם, ולדבר בשבחם, ולאהוב אותם, ולדון אותם לכף זכות, ולהזהר בכבודם. והיא גורמת לו שמעשיו הטובים מעטים בעיניו, ושהוא טורח תמיד להרבות עליהם, ושלבו נשבר 

בקרבו על שהוא מדי חלש להשיג מהם כאוות נפשו, ושהוא משפיל את עצמו לפני מי שהוא מקוה שבעזרתו יוכל להוסיף עליהם, ושהוא מודה לאלהים על היתרונות שנתן לו, ומשבח אותו על שעזר לו לקנות את המעלות הטהורות.
גאוה כזאת אינה עומדת בסתירה עם ההכנעה, והיא לא מרחיקה אותה, אלא אדרבה מסייעת לה ומוסיפה עליה. 

כו. לעזוב ‰טוב מפני ‰˘פל˙ו לפני‰ם. שנינו במסכת אבות (ה, כ): ״יהודה בן תימא אומר, הוי עז כנמר... לעשות רצון אביך שבשמים״. כתב הטור (או״ח סי׳ א): ״והתחיל בעז כנמר, לפי שהוא כלל גדול בעבודת הבורא יתברך, לפי שפעמים אדם חפץ לעשות מצוה ונמנע מלעשותה מפני בני אדם שמלעיגים 
עליו, ועל כן הזהיר שתעיז פניך כנגד המלעיגים, ואל תמנע מלעשות המצוה... שפעמים אדם מתבייש מפני האדם יותר ממה שיתבייש מפני הבורא יתברך, על כן הזהיר שתעיז מצחך כנגד המלעיגים ולא תבוש. עכ״ד.  

כז. ‡בל בענין מ˘‡ ומ˙ן יכנע לפני‰ם. מקור הדברים הוא במסכת ברכות (ז:): אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי: מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה וכו׳. והאמר רבי יצחק אם ראית רשע שהשעה משחקת לו אל תתגרה בו, שנאמר (תהלים י, ה): ״יחילו (יצליחו) דרכיו בכל עת״, ולא עוד אלא 
שזוכה בדין... ולא עוד אלא שרואה בצריו... לא קשיא, הא במילי דידיה הא במילי דשמיא. והיינו שבדבר ששייך לו ולממונו צריך להכנע מפניו. וכתב המהרש״א, ש״השעה״ משחקת לו דייקא, כי בודאי אינו אלא לפי שעה מחמת המזל שגורם, אבל כשתעבור השעה – ״כחציר מהרה ימלו״, ״ועוד מעט ואין רשע״ 

וכו׳.
כח. וזו‰י מˆו‰ ‚„ול‰. במסכת בבא-מציעא (ל(: מביאה הגמרא על הפסוק (שמות יח כ) ״והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון״... ׳אשר יעשון׳ זו לפנים משורת הדין [שיש מצוה לנהוג לפנים משורת הדין]... דאמר רבי יוחנן, לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה, ולא 

עבדו (עשו) לפנים משורת הדין.    
כט. לפני ˘בר ‚‡ון. פירש הגר״א: כשבא שבר לאדם, הרי זה מן הסתם שהיה לו תחילה גבהות הלב, ולכן בא עליו השבר, כשהקדוש ברוך הוא רוצה לנקום באדם כדי שיתקדש שמו יתברך בעולם - מגביהו תחילה ואחר כך משפילו, כי על ידי זה תהיה נקמתו גדולה שבעתיים, כמו בהמן שהגביהו תחילה 
למשנה למלך כדי שיתלוהו בגבהותו, ונפילתו היתה בפירסום רב, ואם הוא שר וחשוב בלא זה, אז ה׳ נותן בלבו גאוה ואחר כך משפילו, כי אז נקמתו גדולה כי הרגיש עצמו שהיה באיגרא רמה – ועכשיו בבירא עמיקתא. וכן פירשו כל המפרשים על הפסוק (תהלים קב, יא) ״כי נשאתני ותשליכני״, שהגבהת 

אותי תחילה ואח״כ השלכתני שאז המכה, הצער, החרפה והבושה גדולים יותר.
ל. ‡ינו ניˆול מחט‡ ועוון. כתב רבינו יונה (בשערי תשובה א, כז): הגאוה מסבבת כמה עבירות, ומגברת יצר לב האדם עליו, שנאמר: ״ורם לבבך ושכחת את ה׳ אלקיך״ [הרי הגאוה סיבה כללית לכל העבירות, כי על-ידי הגאוה בא לשכחת ה׳ וממילא חוטא]...ובעל הגאוה נמסר ביד יצרו, כי אין עזר השם עמו 

אחרי אשר הוא תועבת ה׳. עכ״ד.
בשערי קדושה כתב: הגאוה היא שורש להרבה עבירות אם בין אדם למקום, ואם בין אדם לחבירו.

בשבט מוסר (ב׳) כתב: הגאוה שורש לכל העבירות שבעולם, ולכן חזק עצמך שלא להתפתות בקול יצרך להתגאות, ובנצחך אותו בזה – תוכל לנצחו בכל! כיון שנעקר השורש – הענפים נופלים מאליהם.
ל‡. ˘ב‡ מטפ‰ סרוח‰. בהיות האדם מסתכל בפחיתות חומרו, וגריעות תחילת יצירתו, אין לו טעם להתנשא כלל, אלא ליבוש ולהכלם. משל למה הדבר דומה: רועה חזירים שהגיע ועלה לשלטון, הרי כל עת אשר יזכור ימיו הראשונים – אי אפשר לו להתגאות (מסילת ישרים כג). 

יתבונן, שהתהוות האדם ויצירתו...ואחר כך הוא ניזון...במשך שהותו בבטן אמו, ורק אחר כך יוצא לעולם חלוש וכחוש בגופו ואבריו (חובת הלבבות כניעה ה). 
לב. וי˘וב לעפר ורימ‰. ויתבונן מצורתו שתהיה לו כשינוח בקבר: אור פניו יחלוף, מראהו ישחר, בשרו יהפך לתולעים עיפוש וליחה, ולא ישאר בו כל סימן מיופי גופו. ריחו יבאיש (יסריח) מאד, כאילו לא רחץ וסך בשרו מעודו, וכאילו לא היה לו ריח טוב מעולם. בחשבו כן - יכניע וינמיך את עצמו, ולא 

יתגאה ויתנשא. (חובת הלבבות שם). 
ל‚. וי˙ן „ין וח˘בון וכו'. יצייר בלבו, רגע הכנסו לפני בית דין הגדול של צבא מעלה, בעת שיראה עצמו לפני מלך מלכי המלכים הקדוש והטהור בתכלית הקדושה והטהרה, בסוד (מלאכים -) קדושים משרתי גבורה, גבורי כח עושי דברו, אשר אין בהם כל מום. והוא עומד לפניהם, גרוע פחות ונבזה מצד 
עצמו, טמא ומגואל (נתעב) מצד מעשיו, הירים ראש?  היהיה לו פתחון פה? וכי ישאלוהו: איה ואיפוא פיך? איה גאונך וכבודך אשר נשאת בעולמך? מה יענה ומה ישיב על תוכחתו? הנה ודאי שאילו רגע אחד יצייר האדם בשכלו האמת הזה בציור אמיתי וחזק (דימוי נכון בצורה בהירה ומשכנעת) – פרוח 

תפרח ממנו הגאוה, ולא תשוב אליו עוד!!! (מסילת ישרים כג).   
ל„. וישב למטה מן הכל. הגה״ק רבי אלחנן וסרמן זצ״ל הי״ד היה רגיל לישב בסוף ביהמ״ד בכל מקום שהגיע. פעם שאל את החפץ חיים זצוק״ל האם אין חשש שיתהלל בעצמו ״מי כמוני עניו״? ונמצא מתגאה בליבו, ואולי עדיף אדרבה, לישב בכותל המזרח ולחשוב בליבו ״הרי איני ראוי לישב כאן ומכבדים 
אותי במה שאין בי״ וכד׳? ענה לו החפץ חיים: שנינו במשנה (כלים כה, ט) מעשה מוציא מידי מחשבה ואילו מחשבה אינה מוציאה מיד מעשה, א״כ עדיף לישב במערב, ועצם מעשה זה של ענוה יוציא מיד מחשבת גאוה שחושש אולי תתגנב בליבו, משא״כ אם יושב ב״מזרח״, עצם מעשה הגאוה יגבר על כל 

מחשבת ענוה שיחשוב ״איני ראוי״ וכד׳. 

 ‰ ּ„ָ ƒּום מ ׁ̆  ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  רּוך¿ ‰ּו‡, ו¿ ‡ ָבּ ר≈ ּום ָ‡ָ„ם זּוַל˙ ַ‰ּבו… ׁ̆ ַ„ע  ל…‡ י≈ „, ו¿ ַיח≈ ¿̇ ּƒ̇ ָמ‰ - 81 ּום ָחכ¿ ׁ̆ מ…„  ל¿ ƒל ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ׁ∆̆ ר, ּוכ¿ ָ̂ ָ̃ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ּƒ̇ ָך.  ב¿ּ ƒל ב¿ּ

ן  ƒיר מ ƒ‰ ז¿ ַּ̇ ל…‡  ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ ּ¿̇ ל…‡  ָך, 83ו¿ ָכר¿ ׂ ¿̆ י„  ƒס פ¿ ַ̇ ם ו¿ ׁ≈̆ ָך  ‡ ל¿ ≈̂ ל…‡ י≈ ׁ∆̆ י  ≈„ ָ„‰, כ¿ּ ‰ ָ‰ֲעבו… ׂ ≈̆ ַמֲע לּו˙ ב¿ּ ¿̂ ˙ ָ‰ַע ‡ו… ַ‰ר¿ ָב‰, 82ַ‡ך¿ ל¿ טו…

 ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ּƒ̇ 84  ‡ ָלּ ∆‡ י˙,  ƒ̂ י ƒ̂ ו¿ זּוָז‰  ּומ¿ ין  ּ ƒל ƒפ ּ¿̇ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ ‡ו… ל…‡  ו¿ ם  ƒַמי ָׁ̆ -‡ ר≈ י¿ יַמן  ƒס  ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  ו¿ ָך,  ¿̇ זּוָל  ׁ̆ י ƒ‡ ל¿ ָך  ¿̇ ָמ ָחכ¿ יַע  ƒ„ ו… ּ̇ ל…‡  ו¿ ָ‰ָרע, 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  „ כ…ּ ל¿ ƒל ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  נ≈ י¿ נ¿ ƒע מ≈  ‰ ז∆ ל  ָכּ  .˜ חו… ׂ ּ¿̆ ‰ַ ר…ב  ּוב¿ ָו‰  ¿„ ח∆ ּוב¿  ‰ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒמ ב¿ּ ַמֲ‡ָכל  ב¿ּ ם  ∆‰ ָמּ ƒע ע…ָרב  מ¿  ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ו¿ ם,  י‰∆ כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ך¿  ל≈ ≈̇ ו¿ ָ‰ָ‚ם  נ¿ ƒמ ב¿ּ

ָל‰.  „ו… ּ ¿‚ ׁ̆ ≈‡ ‰ ל¿ ַטָנּ ¿̃  ׁ̆ ≈‡ ַח מ≈ ר≈ בו… ‰ ל¿ מ∆ „ו… , 87ו¿ ָכרו… ׂ ּ¿̆ ƒר מ ≈̇ ים יו… ƒף ֲ‡ָלפ ל∆ י„ ‡∆ ƒס ָו‰, 86ַמפ¿ ¿̂ ƒם מ ׁ≈̆ ‰ 85ל¿ ָין ז∆ נ¿ ƒע ‰ ׂ ∆̆ ָ‰עו… , ו¿ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒר ב¿ּ

„ּו‰ּו ַעל  ַכב¿ּ ם י¿ ƒ‡ ר, ו¿ ∆̇ לּוי ּוַבס≈ּ ּ‚ָ ˙ ַבּ בו… ל ַ‰ּטו… ‰ ָכּ ׂ ∆̆ ַיֲע ָ‰ָרע, (כ„)ו¿ יר מ≈ ƒ‰ ַיז¿ ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ י ƒיכּו˙, ו ƒר‡ֲ ָנ‰ ַבּ ַכָוּ ל ב¿ּ ל≈ּ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ר ‰ּו‡: ל¿ ָׁ̆ ַ‡ך¿ ַ‰ָיּ

ָך  מ¿ ¿̂ ַע ין ב¿ּ ƒח ב¿ ַּ̇ ב,  ‰ ַ‰ּטו… ׂ ∆̆ ‰ ַמֲע ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ˙ ע≈ ן 89ב¿ּ ‰. ָלכ≈ ׂ ∆̆ ֲע ַע˙ ַ‰ַמּ ׁ¿̆ ּƒב ‰ ן ָלז∆ ּ ו≈ ּƒל…‡ כ ׁ∆̆ י  ַבח, ַ‡ֲחר≈ ּׁ∆̆ י˜ לו… ַבּ ּ ƒין ַמז חּו‰ּו - 88‡≈ ב¿ּ ַׁ̆ י ƒו ‰ ז∆

 ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ‰ ׂ ∆̆ ֲע ‰ ַ‰ַמּ ם ז∆ ƒ‡ ין ƒח ב¿ ַּ̇ ַ‚ם  ם. ו¿ ל≈ ָׁ̆ ינו…  ים - 91‡≈ ƒר ֲ‡ח≈ ם מ≈ ƒ‡ ם, ֲ‡ָבל ל≈ ָׁ̆ ל - ‰ּו‡  ≈‡‰ָ ר מ≈ ׁ∆̆ מּול, 90ֲ‡ ּ¿‚‰ַ ‰ ו∆ּ ַ̃ ‰ מ¿ ָּ̇ י ַ‡ ּƒמ ƒמ

ם. ל≈ ָׁ̆ ָך  ׂ ¿̆ ‰, ָ‡ז ַמַע ָך ז∆ ר ל¿ ר≈ ָבּ ¿̇ ƒם י ƒ‡ ים, ו¿ ּƒַרב ‰ ָבּ ׂ ∆̆ ‰ עו… ָּ̇ ר ַ‡ ׁ∆̆ ָין ֲ‡ נ¿ ƒע‰ָ ‰ ז∆ ים 93ב¿ּ ƒי ֲחָ„ר ר≈ ַח„¿ חּו„ ב¿ּ ƒי ‰ 92ב¿ּ ׂ ∆̆ ָ̇ עו… י ƒם ָ‰י ƒ‡ ,ָלם י ָ‰עו… נ≈ פ¿ ƒל

 ‡ ‰ ָבּ ּ„ָ ƒָכל מ ‰ ּוב¿ ׂ ∆̆ ָכל ַמֲע ָבר ּוב¿ ָכל ָ„ּ י ב¿ּ ּƒכ , ר ּבו… ָזּ‰≈ ƒ‰ ב ל¿ ‰ּו‡ ַחָיּ ּׁ∆̆ „ ַמ‰  ∆‚ ם 95נ∆ ַ‰ָיּ ‰ מ≈ ָפּ ƒם ט ƒ‡ י ּƒינו… כ ר ָ‰ָרע ‡≈ ∆̂ „ י≈ ∆‚ נּו 94נ∆ ר¿ ַפּ ּƒס ּׁ∆̆ ל ַמ‰  ָכּ
96" , כו… ו… ּ̇ ƒּו מ‰ ≈̃ ּ ַסל¿ ר ל¿ יַמ‰≈ ƒין, ו ƒָחָכם ָיב ∆‰ ָרָכיו. ו¿ ּ ¿„ ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇ ל…‡ ָיַ„ע  ׁ∆̆ י  ƒמ ר ל¿ ∆̂ ּ ַין ַ‰י≈ נ¿ ƒיַע ע ƒ„ ‰ו… ח ל¿ ַ̇ נּו פ∆ּ ח¿ ַ̇ ל, ּוָפ ≈̃ ל¿ ַ̃ ˙ ּול¿ ח≈ ַׁ̆ ר ל¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

ı" (‡יוב יז, ט). יף ‡…מ∆ ם י…ס∆ ƒר ָיַ„י‰ָ ּוט√

 

 ‰‡ָ„ָ ‰ו… יף  ƒס יו… ו¿ כז).  (ירמי‰ ט,  י"  ƒ̇ ‡ו… ָי„…ַע  ו¿ ל  כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ל  ּ ַ‰ל≈ ¿̇ ּƒמ‰ַ ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ƒי ז…‡˙  ב¿ּ ם  ƒ‡ י  ּƒכ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ַח˙  ַבּ ֻׁ̆ מ¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿ ַמֲעַל˙  ב¿ּ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ97

ל…‡ 99 , ו¿ ׁ̆ ָר ¿„ ּƒי˙-ַ‰מ י ב≈ּ ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒי מ ƒ̃ ל¿ ָּ̇ ח∆ ַ̇ ָנּ ׁ∆̆ יָך,  ָפנ∆ י ל¿ ƒנ‡ֲ ‰ ∆„ ַמר: מו… ‰ לו… ָלּ ƒפ ¿̇ ּƒב ˙ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒל ּומ כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ָע‰ ו¿ ּ ַ‚ם „≈ רּוך¿ ‰ּו‡, 98ו¿ ‡ ָבּ ר≈ ַלּבו…

י  ּƒי ‰'" („ברי-‰ימים-ב יז, ו). כ כ≈ ַ„ר¿ ּבו… ב¿ּ ƒל ‰ּ ַבּ ¿‚ ּ ƒַמר: "100ַוי ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ נּו. ו¿ ָרל≈ ים ּ‚ו… ƒע נּו ּוַמ‰ ָנּ ≈̃ ל¿ ב ח∆ ינּו ַמ‰ ּטו… ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ : מו… ˙. ּוכ¿ ָרנו… ¿̃ י  ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒמ

ם,  ∆‰ ‡ ָי„ו… מ≈ ָ̂ מ¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ י ַבּ ל…‡ י…‡ַמר ַ„ּ , ו¿ ן לו… מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ י˜ לו… ַבּ ּƒפ ל…‡ ַיס¿ ׁ∆̆ 102 ,‡ ָלם ַ‰ָבּ י ָ‰עו… נ≈ י¿ נ¿ ƒע ב ב¿ּ ַבּ‰-ל≈ ר-רּוַח ּו‚¿ ַ̃ ‰ ָ‡ָ„ם 101י¿ י∆ ¿‰ ƒי

רּוך¿ ‰ּו‡.  ‡ ָבּ ר≈ ַ„˙ ַ‰ּבו… ֲעבו… ר מ≈ ּ ≈̂ ַ̃ מ¿ּ ׁ∆̆ מו…  ו… 105כ¿ּ ׁ̆ ַנפ¿ ם ב¿ּ ַרע≈ ¿̇ ƒי י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ָל‰  ַמע¿ ו… ל¿ ׁ̆ ּ‰ ַנפ¿ ַבּ ¿‚ ƒ̇ ‰ּו, 104ו¿ ׂ ≈̆ ל ַמֲע יָניו ָכּ ע≈ ַעט ב¿ּ מ¿ ƒי ‡ ָלּ ∆‡103

ָ„ם. בו… ָלחּוס ַעל כ¿ּ ָריו ו¿ „ ֲחב≈ בו… כ¿ ּƒמ…ַח ב ׂ ¿̆ ƒל ˙, ו¿ בו… ˙ ַ‰ּטו… ֲעלו… ַמּ מ…ַח ַבּ ׂ ¿̆ ƒלו… ל ˙ מ∆ ר∆ ‚ו… , ו¿ ו… ּ̇ ע¿ ַסַיּ ˙ ָלֲעָנָו‰, ַ‡ך¿ מ¿ ∆̃ ּ יָנּ‰ ַמז∆ ֲ‡ָו‰ ‡≈ ז…‡˙ ַ‰ַ‚ּ (כ‰)ו¿

 

 , ו… ּ̇ ָכל¿ י י¿ ƒפ ָ‰ַרע כ¿ּ יר מ≈ ƒ‰ ַיז¿ ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ י ƒם, ו ַנע ָל‰∆ ָכּ ƒל…‡ י ם, ו¿ ָ̇ ים ‡ו… ƒל ַ‰כ¿ יָחם ּול¿ ƒכ ‰ו… ‡…„, ל¿ ַח˙ מ¿ ַבּ ֻׁ̆ י‡ מ¿ ƒ‰ ים ƒע ָׁ̆ „ ָ‰ר¿ ∆‚ ֲ‡ָו‰ נ∆ ּ‚ַ‰ַ ו¿

מו…  כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿ ח.  ָבּ ֻׁ̆ מ¿  ‰ ז∆ י  ֲ‰ר≈ ם  ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ל¿ ּבו…  ּ ƒל ׁ∆̆ י  ַ‡ֲחר≈  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ּוכ¿ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒמ כ¿ּ ָלם  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ב¿ּ  ‰ מ∆ ּ„ו…  ‰ּ ז∆ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ

י  נ≈ פ¿ּ ƒ106מ ב  ַ‰ּטו… (כו)ַלֲעז…ב  ים  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ָלל  כ¿ּ ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿  ,˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ָעָליו   - ָו‰  ¿̂ ƒמ  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ם  ָמ˜ו… ָכל  ּוב¿  (‚ (‡ס˙ר  ָ‰ָמן  ל¿ ַנע  כ¿ ƒנ ל…‡  ׁ∆̆ ַכי  ּ ¿„ ָמר¿

ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ָניו  ָפּ ז  ָיע≈ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ ם,  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ֲעמ…„  ַיּ ׁ∆̆  ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ים ‡≈ ƒָעמ י פ¿ּ ּƒכ ָו‰,  ¿̂ ƒַבר מ ¿„ ּƒב ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒי י  ַ̇ ָמ ָמ‰  יך¿ ָחכ¿ ƒר ָ̂  ‰ ז∆ ו¿ ם.  י‰∆ נ≈ פ¿ ƒָל˙ו… ל ָפּ ׁ¿̆ ‰ַ

 ׁ̆ י י≈ ּƒיו, כ ׂ ָ̆ ר ַמֲע ּ ַס„≈ ‰ י¿ י ז∆ ƒפ ָין, ּול¿ נ¿ ƒע‰ָ ָע‰ ו¿ ָּׁ̆ י ַ‰ ƒפ ן ל¿ נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ָחָכם ל¿ יך¿ ‰∆ ƒר ָ̂ ָכך¿  ˙. ל¿ וו… ¿̂ ƒמ ‰‡ָ ם מ≈ ָ̇ י„ ‡ו… ƒס ָו‰ ַ‡ַח˙, 107ַיפ¿ ¿̂ ƒֲעבּור מ ַבּ

ָכל  ם. ו¿ ַנע ָל‰∆ ָכּ ƒל…‡ י ם, ו¿ ּ„ָ ¿‚ ‡…„ו… ַלֲעמ…„ נ∆ מ¿ ƒּופו… 108ּוב‚ יך¿ ב¿ּ ƒר ָ̂ ָין. ו¿ נ¿ ƒּום ע ׁ̆ יָלם ב¿ּ ƒב ׁ¿̆ ּƒיַח ב ּƒל…‡ ַינ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ ׁ̆ י≈ יָלם, ו¿ ƒב ׁ¿̆ ּƒיך¿ ַלֲעז…ב ב ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ

ָל‰. „ו… ּ ָו‰ ‚¿ ¿̂ ƒּו מ‰ ז∆ ָבר, (כח)ו¿ ָכל ָ„ּ ין ב¿ּ ּ ƒ„‰ַ ˙ּוַר ּׁ̆ ƒים מ ƒנ פ¿ ƒם ל ∆‰ ָמּ ƒע ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ם ו¿ י‰∆ נ≈ פ¿ ƒַנע ל ָכּ ƒן י ָּ̇ ‡-ּוַמ ׂ ָּ̆ ַין ַמ נ¿ ƒע ָו‰, (כז)ֲ‡ָבל ב¿ּ ¿̂ ƒַבר מ ¿„ ּƒב ‰ ז∆

 

 - ‰ּ ׁ̆ ָבּ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ‰ַ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ּ‰ ַרב ּוָמˆּוי  ָלּ ׁ∆̆  ˜ ּ ז≈ ∆‰‰ַ ‡…„, ו¿ ‰ מ¿ ֻ‚ָנּ י‡ מ¿ ƒ‰ י ּƒכ ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒּוב מ ׁ̆ ָל ל ו¿ ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ‰ַ ˙ ּ„ַ ƒּבו… מ ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒּומ

ן" (מ˘לי  ‡ו… ר ָ‚ּ ב∆ ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ ƒַמר: "(כט)ל ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  לּו˙, כ¿ּ פ¿ ׁƒ̆ ר ו¿ ב∆ ׁ∆̆ ˙ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿ יָ‡‰ ‡∆ ƒב ֲ‡ָו‰ מ¿ י ַ‰ַ‚ּ ּƒכ ,„…‡ ‰ מ¿ ָנּ מ∆ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ יָכך¿  ƒפ ַעט, ל¿ מ¿

ַי˙  ָ‚ל¿ 109ּול¿ ב),   ,‰ (˘מו˙   " ‚ו… ו¿  '‰ י  ƒמ" רו…  ָ‡מ¿ ב¿ּ ע…‰  ַפר¿ ל¿ ַרע  ≈‡ ָמ‰   ָּ̇ ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿ כ‚).  (˘ם כט,  ּנּו"  יל∆ ּƒפ ׁ¿̆ ַּ̇ ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ" ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿ יח),  טז, 

ילּו  ּ ƒ̂ ƒ‰ ר ׁ∆̆ ‡ֲ ˙ י ָ‰ֲ‡ָרˆו… ל…‰≈ ָכל ‡¡ י ב¿ּ ƒַמר "מ‡ָ ׁ∆̆ יב,  ƒר ח≈ ַסנ¿ ל" (˘מו‡ל-‡ יז, י), 110ּול¿ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ˙ כו… ˙ ַמַער¿ י ‡∆ ּƒ̇ ַרפ¿ י ח≈ ƒַמר "ֲ‡נ‡ָ ׁ∆̆ י,  ּƒ̇ ׁ¿̆ ƒל ַ‰פ¿ּ

ָ„י" („ני‡ל ‚, טו),  ן י¿ ƒן מ כו… נ¿ ƒב יז¿ ׁ≈̆ י י¿ ּ ƒ„ ‰ָּל רו… "ּוַמן ‰ּו‡ ‡¡ ָ‡מ¿ ר, ב¿ּ ּ ַ̂ נ∆ בּוַכ„¿ י (י˘עי‰ לו, כ), ּונ¿ ƒ„ ָיּ ƒם מ ƒַלי ָׁ̆ רּו ˙ י¿ יל ‰' ‡∆ ּ ƒ̂ י ַי ּƒי כ ƒ„ ָיּ ƒם מ ָ̂ ˙ ַ‡ר¿ ∆‡

ָחָכם:  ָ‡ַמר ‰∆ ׁ∆̆ מו…  ן, כ¿ּ ָעוו… ‡ ו¿ ט¿ ח≈ ל מ≈ ו… ּ̂ ƒינו… נ , (ל)‡≈ ‰ זו… ּ„ָ ƒמ ‰ּו‡ ב¿ּ ׁ∆̆ י  ƒן. ּומ לו… ָ̃ ם ָ‰ָי‰ ּבּוז ו¿ ָ̇ י ƒֲחר‡ַ ם, ו¿ י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ רּו כ¿ּ ר ָ‡מ¿ ׁ∆̆ ן, ֲ‡ ‰ ָל‰∆ מ∆ ַ‰ּ„ו… ו¿

ן" (מ˘לי כ‡, כ„). ַר˙ ָז„ו… ב¿ ע∆ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ , עו… מו… ׁ¿̆  ı יר ל≈ ƒ‰111ָי „ "ז≈

 

 ‰ ָ‡ָ‚‰? ז∆ ּנּו ַ‰„¿ מ∆ּ ƒמ „ ר≈ ָפּ ּƒ̇ ר ל…‡  ׁ∆̆ י ‰ּו‡ ֲ‡ ƒָח„ ָ‡ַמר: מ ים. ָחָכם ‡∆ ƒי ֲחָכמ ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ַמע ׁ¿̆ ֲ‡ָו‰,  ר ַעל ַ‰ַ‚ּ ַ„ב≈ּ ‰ ל¿ ָנּ ינּו ַע„ ‰≈ ָבר≈ ּ יַע „¿ ּ ƒ‚ ƒ‰ ׁ∆̆ יָון  כ≈ ו¿

 .‰ ט∆ ו… ׁ̆ י-ָ‡ָ„ם ל¿ נ≈ ˙ו… ב¿ּ ין ‡ו… ƒ̃ י ƒַע˙, ַמֲחז ר] ַ„ּ ˙ [ַבּ ַ̃ ז¿ ח∆ מו… 113ב¿ּ ¿̂ י˜ ַע ƒֲחז ַמּ ׁ∆̆ י  ƒרּו: מ ָ‡מ¿ ‰. ו¿ ָנּ מ∆ּ ƒָל‰ מ ַמע¿ י‡ ל¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ˙ ַמֲעָל‰  ׁ̆ ַלֲעלו… ּ ≈̃ ַב ‰ַ112מ¿

ָ‡ַמר  ָעָליו. ו¿ ˙ מ≈ טו… ˙ נו… ו… ׁ̆ ָפ ּ ַ‰נ¿ ˙, ו¿ ּיו… ƒר ַ‡˙ ַ‰ב¿ּ נ¿ ׂ ƒ̆ ‰ ָעָליו  י∆ ¿‰ ּƒ̇ ים,  ƒים ָרע ƒּבו… ַמֲעָלל ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒים. ּומ ƒים ָרע ƒָו‰ - ַמֲעָלל‡ֲ רּו: 114ָסמּוך¿ ַלַ‚ּ ָ‡מ¿ ו¿

ך¿  ל∆ ‰ ַ‰מ∆ּ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆  ׁ̆ פ∆ נ∆ּ יבּו˙ ַבּ ׁƒ̆ ין ‰ַ116ֲח ≈‡ :„ ָ‡ַמר עו… . ו¿ ׁ̆ פ∆ ר ַ‰נ∆ּ ˙ ‡ו… ּ„ו… ּƒימּו˙ ַ‰מ ƒע ך¿ נ¿ ר ַ‰ּ‚ּוף, ָכּ ּוָר‰ ‡ו… ּ̂ ימּו˙ ַ‰ ƒע ר נ¿ ׁ∆̆ ‡ֲ ָח„: 115ַכּ ָחָכם ‡∆

ָל‰  ַמע¿ ˙ זו… ל¿ ‡ו… ס¿ ּƒָפָניו ָ‰יּו כ , 117ּול¿ כּו˙ו… ‡ ַמל¿ ס≈ּ ּƒב ַעל כ ׁ≈̆ ָח„ יו… ך¿ ‡∆ ל∆ ָ‰ָי‰ מ∆ ׁ∆̆ ָ‡ַמר,  ‰. ו¿ ל ז∆ ∆‡ ‰ ים ז∆ ƒר י-ָ‡ָ„ם ֲ‡ח≈ נ≈ ן ב¿ּ כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ‰, ָכּ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ

ַעי.  ר≈ ַעל ל¿ ַמּ ƒי מ ƒיַבנ ׁƒ̆ י ‰ו… ּƒ̇ ח¿ ַפּ ׁ¿̆ ƒחּוס מ ƒל י ∆„ ן: ‚…ּ יו… ל¿ יב ָ‰ע∆ ׁƒ̆ ≈‰ י? ו¿ ƒ̇ ּו ׁ̆ ל…‡ ר¿ ּ‰ ב¿ּ ז∆ ƒָל‰ מ ַמע¿ ‰ ל¿ ם ז∆ ּ∆̇ ב¿ ַׁ̆ יך¿ י¿ ≈‡ : ך¿ ל∆ ם ַ‰מ∆ּ ָ‡ַמר ָל‰∆ . ו¿ ּזו… ƒמ

ָל‰ּו  ע¡ ∆‰ ם. ו¿ י‰∆ ּ≈̇ ח¿ ַּ̇ י  ƒיַבנ ׁƒ̆ י ‰ו… ּƒב ƒּו˙ ל‡ ַ„כ¿ י ו¿ ׁƒ̆ לּו˙ ַנפ¿ פ¿ ׁƒ̆ י:  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ‰ַ ָעָנ‰  י. ו¿ ƒ̇ ָמ י ר…ב ָחכ¿ נ≈ פ¿ּ ƒי מ ַּ̇ ח¿ ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ י ַעל  ƒ̇ י ƒי: ָעל ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ ָ‡ַמר  ו¿

יב" (מ˘לי כ‰, ז).  ƒ„י ָנ נ≈ פ¿ ƒָך ל יל¿ ּƒפ ׁ¿̆ ‰ַ ‰ מ≈ ָנּ ≈‰ ‰ ָך ֲעל≈ ב ֲ‡ָמר ל¿ י טו… ּƒַמר: "119כ ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ . ו¿ לו… ּ ¿„ ƒ‚ ך¿ 118ו¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ

ָעָפר  ּוב ל¿ ׁ̆ ָי רּוָח‰, (לב)ו¿ ‰ ס¿ ָפּ ּƒט ƒמ ‡ ָבּ ׁ∆̆ , (ל‡) ּבו… ƒל ˙ ים ‡∆ ƒיל ƒ‰ ב¿ ים ַ‰ַמּ ƒָבר ּ ב „¿ יך¿ ַלֲח˘…ׁ ƒר ָ̂ ˙ ָעָליו,  ר∆ ב∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒָו‰ מ‡ֲ ּ‚ַ‰ַ ˙ ּ„ַ ּƒמ ׁ∆̆ ‰ ָ‡ָ„ם  ∆‡ רו… ׁ∆̆  ˙ ע≈ ב¿ּ

חּו  כ¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒָלם, נ ן ָ‰עו… ƒרּו מ ָעב¿ ‡ּו ו¿ ּ‚ָ ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ ּ ≈‚ ‰ ָמּ ב ַכּ ַיֲח˘…ׁ -‰ּו‡, ו¿ רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ים ַ‰ ƒָלכ י ַ‰מ¿ּ כ≈ ך¿ ַמל¿ ל∆ י מ∆ נ≈ פ¿ ƒן ל ּבו… ׁ¿̆ ח∆ ין ו¿ ּ ƒ„ ן ּ≈̇ ƒי ‰, (ל‚)ו¿ ָמּ ƒר ו¿

ם. ָ̇ ֲ‡ָו ם ַ‚ּ יָל‰ ָל‰∆ ƒע ָלם, ּוַמ‰ ‰ו… עו… ל…‡ ָ‰יּו מ≈ ָ‰יּו כ¿ּ ו¿

 

 ‡ ָלּ ַב„, ‡∆ ָב‰ ל¿ ָׁ̆ ַמח¿ ‰ 120ב¿ּ ˙ ז∆ ו… ׂ̆ ל ָוכ…ל, ל…‡ יּוַכל ַלֲע כ…ּ ƒּבו… מ ּ ƒל ƒּו˙ מ‡ ‰ ַלֲע˜…ר ַ‰‚≈ּ ∆̂ ˙: ָ‰רו… ˙ ָרעו… ּ„ו… ƒר מ‡ָ ּׁ¿̆ ƒָו‰ ּומ‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ר ל¿ ≈„ ּ‚ָ

י  ס≈ּ י ַ‚ּ ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ ים כ¿ּ ƒנ ּ ָ̃ ֻ̇ ים ּומ¿ ƒּוב ׁ̆ ים ֲח ƒ„‚ָ ׁ̆ ב¿ּ ב…ּ ל¿ ƒיל ל ƒ‚ָי‰ ָר‰ָ ׁ∆̆ „? ָ‡ָ„ם  ַ̂ י ן. כ≈ּ ‰ ָ‰ַ‡ֲחרו… ∆̂ ָ̃ ‰ּו˙ ַע„  ב¿ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ַבּ

ָ‰‚ו…  נ¿ ƒם ָ‰ָי‰ מ ƒ‡ …ּו˙. ‡ו‡ ּבו… ַ‰‚≈ּ ּ ƒל ƒל…‡ ַיֲע˜…ר מ ‰ ז∆ י˙, ָבּ ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ּ„ָ ƒמ ם ב¿ּ ָ̇ ן ‡ו… ּ≈̃ ַ̇ י ƒים ו ƒב ים טו… ƒ„‚ָ ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒם י ƒ‡ - ‰ּ ז∆ ƒּוב מ ׁ̆ ‰ ָל ∆̂ רו… ָ‰רּוַח, ו¿

ל,  ן ַ‰כ…ּ ƒמ ‰ ַמָטּ ב ל¿ ׁ≈̆ י≈ ‰, (ל„)ו¿ ב≈ּ ן ַ‰ר¿ יו… ָזּ ƒב מו… ב¿ּ ¿̂ י‚ ַע ƒ‰ נ¿ ַיּ ׁ∆̆ ן ַע„  ּ≈̃ ַ̇ ָנ‰ ל¿ ָּ̃ ַּ̇ ין  יו - ‡≈ ׂ ָ̆ ָ‡ר ַמֲע ׁ¿̆ ּƒָבָריו ‡ו… ב ¿„ ּƒל ב ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ „ 121ּול¿ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ָמ‰ ָוַכַעס  ַעל ח≈ ‰ּו‡ ַבּ ׁ∆̆ י  ƒן מ כ≈ ּנּו. ו¿ מ∆ּ ƒב מ ַבּ‰-ַ‰ל≈ּ ֲע˜…ר ‚…ּ ַיּ ׁ∆̆ ּלּו, ַע„  ים ‡≈ ƒָבר ¿„ ּƒב ‡ ≈̂ ַכּיו… ן, ו¿ י‰∆ ׁ≈̆ ב¿ ˙ לו… ין ‡∆ ּ ƒַבז ˙ ַ‰מ¿ ָחבו… י ַ‰ס¿ּ י≈ לו… ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒי ו¿

ָ‡ז  ּנּו, ו¿ מ∆ּ ƒָו‰ מ‡ֲ ּ‚ַ‰ַ ׁ̆ ר∆ ֲע˜…ר ˘…ׁ ַיּ ׁ∆̆ ַמן ַרב ַע„  ך¿ זו… ז¿ ר∆ ∆„ ך¿ ב¿ּ ל≈ י≈ ָלל, ו¿ ׁ̆ כ¿ּ י ּ ƒ‚ ˙ו… ל…‡ ַיר¿ לּו ‡ו… ל¿ּ ƒ̃ ˙ו… ‡ו…  ּכּו ‡ו… ƒ‰ ם ƒ‡ ׁ∆̆ מו…  ¿̂ ַ‰‚ ַע נ¿ ƒי ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿

ל…‡ יּוַכל  ׁ∆̆ ‰ ַע„  ָנּ מ∆ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒי  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒמ :˙ ˙ ָ‰ָרעו… ּ„ו… ּƒָכל ַ‰מ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ ַיֲע  ‰ ז∆ ך¿  ר∆ ּ ַעל „∆ ו¿ ָיָמיו.  ל  ָכּ  ‰ּ ָבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ י,  ƒע ָ̂ מ¿ ך¿ ָ‰‡∆ ר∆ ּ ∆„ ַבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ ַיֲחז…ר 

ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ׁ∆̆ י  ƒּומ .˙ ˙ ָרעו… ּ„ו… ƒָכל מ ָמ‰ ל¿ ל≈ ׁ¿̆ פּוָ‡‰  ‰ ‰ּו‡ ר¿ ָין ז∆ נ¿ ƒע י. ו¿ ƒנ ינו… ך¿ ַ‰ב≈ּ ר∆ ּ ס ַ‰„∆ פ…ּ ¿̇ ƒי ָ‡ז ַיֲחז…ר ו¿ ַמן ַרב, ו¿ ‰ ז¿ ז∆ ַ‰‚ ָבּ נ¿ ƒי ר, ו¿ ≈̇ ˜ יו… ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ם  ׂ ָ̆ ַמר: "123ו¿ ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ . ו¿ רו… י ֲחב≈ נ≈ פ¿ ƒל ָפָניו ו¿ ך¿ ל¿ ר∆ ּ ∆„‰ַ ‰ ים ז∆ ׂ ƒ̆ ˙, ָי ר∆ ח∆ ב¿ ‰ ַ‰ֻמּ ּ„ָ ּƒמ ˜ ַבּ ל∆ ח≈ ˜ ו¿ ל∆ ָכל ח≈ רּוך¿ ‰ּו‡ 122ב¿ּ ‡ ָבּ ר≈ ˙ ַלֲעב…„ ַ‰ּבו… כ∆ ׁ∆̆ מ¿ ƒנ

ים" (˙‰ילים, נ, כ‚).  ƒ‰…ל ע ‡¡ ַׁ̆ י≈ ּנּו ב¿ּ ∆‡ , ַ‡ר¿ ך¿ ר∆ ּ ∆„

הוא מחמת גאונו. וכתב 
מוכח  שכך  שם 
בפסוקים, שלא יתלה הצלחתו (הן בממון הן ביופי הן בחכמה) בעצמו אלא 

תמיד יהא שפל ומודה לה׳ על המעלות שחננו.
את  להביא  יכול  שהעושר  לבבך. מבואר  ורם  ו‚ו'  ירביון  וˆ‡נך  וב˜רך  ב. 
האדם לגאוה ולשאר חטאים. במסכת ברכות (לב.) אומרת הגמרא, שלאחר 
חטא העגל אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, בשביל כסף 
וזהב שהשפעת להם (שנתת להם בשפע) לישראל עד שאמרו ״די״ הוא גרם 
(להם להתגאות עד) שעשו את העגל... משל לאדם אחד שהיה לו בן, הרחיצו 
וסכו והאכילו והשקהו, ותלה לו כיס (של מעות) על צוארו, והושיבו על פתח 
של זונות, מה יעשה אותו הבן שלא יחטא (וכמו כן ישראל, הקדוש ברוך הוא 
לחטא  להם  שגרם  הוא  זה,  נסיון  לידי  והביאם  טובה  רוב  להם  שהשפיע 

העגל). 
בספר ׳חכמת המצפון׳ (דברים) כתב: רואים אנו מדברי הגמרא יסוד וחידוש 
גדול, לא כמו שאנו מורגלים לראות התחלת וסיבת החטא בבחירת לבו של 
האדם הבלתי טובה אשר לפני החטא. חכמינו ז״ל ראו עיקר סיבת החטא עוד 
רחוק הרבה מהחטא, ותלו את החטא בדברים אשר נעשו עוד זמן רב לפני 
החטא, אשר לכאורה אין להם שום שייכות עוד להחטא כלל, והם דברים 
אחרים לגמרי וגם מותרים בתכלית ההיתר, ושם כבר ראו חז״ל את החטא 
כאילו כבר נגמר, ואמרו שאחר דברים כאלה החטא כבר דבר הבא בתולדה 
ומידי דממילא, כי מה יעשה הבן שלא יחטא, ובטענה זו הלא רצה משה רבינו 
לפוטרם מכל אשמה, והיה בזה מודעה על כל מעשה העגל כאילו היו אנוסים 
בחטא, מאחר ונתן להם הקדוש ברוך הוא שפע של כסף וזהב, דבר זה ממילא 

הביאם לחטא העגל. 
רואים אנו מזה הערה נוראה, ועיקר גדול בעבודת האדם שאחרי שכל הדבר 
תלוי רק בההתחלות הגורמות ומביאות להמעשה, והמוקדמים עוד זמן רב 
להזהר  האדם  עבודת  עיקר  כל  תלוי  בהם  הרי  כן  אם  המעשה,  לפני 
בההתחלות וההקדמות אשר לחטאים, וגם בהאתחלתא דאתחלתא, ואף גם 
באלה שהם דברים המותרים לגמרי כמו כסף וזהב, או רחיצה וסיכה שהם 
מותרים,  גם  שהם  וכדומה  ושתיה  אכילה  וכן  המותרים,  מהדברים  בודאי 
ומכל מקום גילו לנו חז״ל שעיקר סיבת החטא של העגל היתה בריבוי הכסף 
מה  וכן  לבנו,  האב  שעשה  המוקדמת  והשתיה  הרחיצה  כמעשה  והזהב 

ָך  ̂…‡נ¿ ו¿ ָך  ר¿ ָ̃ "(ב)ּוב¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  , רו… ¿̂ יו…

ן ו… ׁ̆ ‡ ƒַער ָ‰ר ַׁ̆

ֲ‡ָו‰ ַער ַ‰ַ‚ּ ַׁ̆

 ˙ ּ„ַ ƒמ ַעל  ר  ַ„ב≈ּ נ¿ ן  ו… ׁ̆ ‡ ƒר‰ָ ַער  ַּׁ̆ ַבּ
ן  מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ּ ƒנ ׁ∆̆ ב  ֲ‡ָו‰. ּוַמ‰ ּטו… ּ‚ַ‰ַ

ּיּוב  ƒח י  נ≈ פ¿ּ ƒמ ים,  ƒָער ּׁ¿̆ ‰ַ ָכל  ל¿  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇

ח  ַ̇ י‡ פ∆ּ ƒ‰ י ּƒכ ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒל מ ≈„ ָבּ ƒ‰ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿

ז…‡˙  ָכּ ינּו  ƒ‡ָר ל…‡  ו¿  ,˙ ַרּבו…  ˙ ָרעו… ל¿

יך¿  ƒר ָ̂ ן  ָלכ≈  .˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ב¿ּ ָרָע‰  ל¿

ל  ∆‡ יָ‚ּ‰  ƒ‰ ַ‰נ¿ ל¿ ם  ַחכ≈ּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָ‰ָ‡ָ„ם 

 ‰ּ ָ̇ ‡ו…  ˙ חו… ¿„ ƒל ו¿ ָ‰ָר‡ּוי,   ‚‰ָ נ¿ ּƒמ‰ַ

. ‡ּוָי‰ ּבו… יָנּ‰ ר¿ ≈‡ ׁ∆̆ ם  ָמ˜ו… ב¿ּ

 

ַסל  ָפּ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַע  ב≈ּ ט¿ ַ‰ַמּ י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ
‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ל  „ו… ּ‚ָ‰ַ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ  

מו…  כ¿ּ  . ָר˙ו… ˙ו… ב¿ּ יָ‰  ָעל∆ יָרנּו  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ו¿

 ˙ ח ‡∆ ַכּ ׁ¿̆ ּƒ̇ ן  ָך פ∆ּ ר ל¿ מ∆ ָּׁ̆ ƒ‰" :ַמר ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ם"  ƒַרי ¿̂ ƒמ  ı ר∆ ∆‡ מ≈ יֲ‡ָך  ƒ̂ ‰ו… ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  '‰

ח  ַכּ ׁ¿̆ ƒי  ‰ ∆‡ ּ ≈‚‰ַ י  ּƒכ(‡) יב).  ו,  („ברים 

י˘כח   ‰‡‚‰ כי   .‡
סוטה  במסכת  יוˆרו. 
(ה.): אזהרה לגסי הרוח 
רוח.  גס  יהא  [שלא 
רש״י] מנין? רב נחמן בר 
יצחק אמר מהכא, ״ורם 
(דברים  ושכחת״  לבבך 
ח, יד) וכתיב ״השמר לך 
פן תשכח את ה׳ אלהיך״ 
(שם יא). רש״י (ד״ה ורם) 
גובה  ידי  שעל  מבאר 
שכחת  לידי  בא  הלב 
זו  שכחה  ועל  הבורא, 
מוזהר  הוא  הרי 
תשכח״  פן  לך  ב״השמר 

(וכן כתב המאירי).
[סמ״ק  שפרשו  יש  אך 
משמע  וכן  כב)  (סימן 
בסמ״ג (לאוין סד) וראה 
(סוטה  שלמה  חשק 
של  שהאזהרה  שם)] 
על  אמורה  לך״  ״השמר 
ולא  עצמו,  לבבך״  ״ורם 
רק בגלל שהיא הגורמת 
שתבוא  ה׳  לשכחת 
אלא  בעקבותיה, 
עצמה  הלב  רוממות 
הם  כי  השכחה.  היא 
איסור  ענין  בארו 
לא  שאדם  הגאוה, 

יתגאה כשהקדוש ברוך הוא משפיע לו טובה ויאמר שבריוח שלו ובעוצם ידו 
ועמלו עשה והרויח והגיע לכל זה. ועל ידי כך לא יחזיק טובה להקדוש ברוך 

ˆ„י˜ים ‡רחו˙  ˘ער ‰‚‡ו‰עיונים

 .‰ ‰ ַעל ז∆ רּו ז∆ ר¿ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒל…‡ י ׁ∆̆ 3 ,˙ טו… יו… ¿„ ∆‰ ן ב¿ּ כ≈ּ ׁ∆̆ ל- , ָכּ ך¿ ל∆ מ∆ ב¿ּ

ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ  - ָח„  ∆‡‰ָ ים:  ƒ̃ ֲחָל י  נ≈ ׁ¿̆ ƒל  ˙ ∆̃ ּ ַחל∆ ¿̇ ƒמ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ
 ˙ ַמֲעלו… ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ  - י  ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ  ˜ ל∆ ַ‰ח≈ ו¿  , ‚ּופו… ב¿ּ

ים:  ƒ̃ י ֲחָל נ≈ ׁ¿̆ ׁ̆ ּבו…  ‚ּופו… י≈ ֲ‡ַו˙ ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ יו. ַ‚ּ ׂ ָ̆ ַמֲע ָמ‰ ּוב¿ ַ‰ָחכ¿

‚ּופו…  ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ י‡  ƒ‰ ז…‡˙  ו¿ ַרע.  ָח„  ∆‡‰ָ ו¿ ב,  טו… ָח„  ∆‡‰ָ

ל ַעל  ׁ…˘ מ¿ ּƒ̇ ב ָ‰ָ‡ָ„ם, 4ָ‡ז  ל≈ ֲ‡ָו‰ ב¿ּ ר ַ‰ַ‚ּ ב≈ּ ּ‚ַ ¿̇ ּƒ̇ ׁ∆̆  ˙ ע≈ ָ‰ָרָע‰: ב¿ּ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ נו… - כ¿ּ רו… ¿‚ ƒו… ּוב ׁ̆ ר…‡ . ב¿ּ לו… ף ַר‚¿ „ו… ַע„ ַכּ √̃ ¿„ ָּ̃ ƒם מ„ָ‡ָ‰ָ

ן" (י˘עי‰ ‚,  רו… ּ‚ָ  ˙ טּויו… ָנ‰ נ¿ ַלכ¿ ּ≈̇ ַו ן  ּיו… ƒ̂  ˙ נו… ‰ּו ב¿ּ י ָ‚ב¿ ּƒ5ַיַען כ"

ַי„  ֲ‡ָו‰ ו¿ ל ַ‚ּ ∆‚ י ר∆ ƒנ ≈‡ בו… ּ¿̇ יב: "7ַ‡ל  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ - ָליו ַר‚¿ ָיָ„יו ּוב¿ טז), 6ב¿ּ

בי‡ורים
ראוים להתגאות. 3. ˘ל‡ י˘˙ררו ז‰ על ז‰. שלא יתגאו וימשלו (-להתנהג 
בשררה) זה על זה. 4. ‡ז ˙מ˘ול על ‰‡„ם. גאותו תהיה ניכרת בכל איברי 
גופו מקדקדו עד כף רגלו. 5. יען כי ‚ב‰ו בנו˙ ˆיון. ה׳ מוכיח את עם ישראל 
על הנשים הגאותניות שמשלו בעם והחטיאו אותו, שהולכות  בגרון מתוח 
דרב  בריה  רבא  דרש  (סב:)  שבת  [במסכת  ביפין.  להתגאות  מוגבה  ובראש 
יען כי גבהו בנות ציון״,  ״ויאמר ה׳  ג, טז):  (ישעיה  עילאי: מה פירוש הפסוק 
רש״י  (ראה  גובהן  את  והבליטו  זקופה  בקומה  מהלכות  הנשים  שהיו 
מהלכות בפסיעות קצרות,  פירושו, שהיו  גרון״,  נטויות  ״ותלכנה  ומהרש״א). 
שהעקב של רגל אחת מגיע בצד האגודל של הרגל השניה בלבד ואינו עובר 
את  רואה  שאינו  כיון  לאט  והולך  למעלה  נטוי  שגרונו  אדם  כדרך  אותו, 
אנשים  ויבואו  בהליכתן  שוהות  שתהיינה  כדי  זה  וכל  שלפניו,  הקרקע 
ב׳):  (פרק  6. בי„יו ובר‚ליו.  במסכת דרך ארץ רבה  (רש״י)].  להסתכל בהן 
בראש  והמהלכין  ברגליהם,  והבועטין  בידיהם,  [מנפנפים]  המפפין 
אצבעותיהן [כמו שעשו בנות ירושלים], עליהם הכתוב אומר: ״אל תבואני 
רגל גאוה ויד רשעים אל תנידני״. 7. ‡ל ˙בו‡ני. דוד המלך מבקש מהקדוש 

      ,' ‚ו… ו¿ ך¿  ָלּ  ‰ ב∆ּ ר¿ ƒי ָזָ‰ב  ו¿ ף  ס∆ כ∆ (‚)ו¿ ֻין  ב¿ּ ר¿ ƒי

יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰  ˙ ∆‡  ָּ̇ ַכח¿ ָׁ̆ ו¿ ָך  ָבב∆ ל¿ ָרם  1ו¿

י  ƒ„ָי ם  ∆̂ ע… ו¿ י  ƒח כ…ּ ָך  ָבב∆ ל¿ ּƒב  ָּ̇ ָ‡ַמר¿ ו¿  ,' ‚ו… ו¿

 ˙ ∆‡ ָּ̇ ָזַכר¿ ו¿  ,‰ּ ל ַ‰ז∆ ƒַחי‰ַ ˙ י ‡∆ ƒל ‰ ׂ ָ̆ ָע

ַח  כ…ּ ָך  ל¿ ן  ≈̇ ַ‰נ…ּ ‰ּו‡  י  ּƒכ יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰

ך¿  ל∆ מ∆ ּוב¿ י‚-יח).  ח,  (˘ם  ל"  ƒָחי  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ָחיו"  ∆‡ מ≈ ָבבו…  ל¿ רּום  י  ּƒ̇ ל¿ ƒב "ל¿ ַמר:  ¡‡ נ∆

ּלּו  ƒָר‰ 2ֲ‡פ ו… ּ̇ יָר‰  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ם ƒ‡ .(ם יז, כ˘)

שהאכילו והשקהו ותלה 
לו כיס בצוארו והעמידו 
הזונות  בית  פתח  לפני 
של  עצם  בהם  אין 
מקום  ומכל  איסור, 
עיקר החטא בהם נחשב, 
יעשה  ״מה  אחר-כך  כי 
כבר  יחטא״,  שלא  הבן 
בעל  ואינו  הוא  אנוס 

בחירה כלל. 
וז‰ב ירב‰ לך.  ‚. וכסף 
לאדם  וזהב  כסף  ריבוי 
לגאות  להביאו  יכול 

שאבותינו  הסיבה  זו  החיים״:  ה״ספר  אומר  ה׳.  את  ישכח  זה  ידי  ועל  הלב 
אברהם  צז.).  בב״ק  (כמבואר  המטבעות  על  ציורים  היו מציירים  הקדושים 
אבינו עשה במטבע ציור של זקן וזקנה מצד אחד, ובחור ובתולה מצד שני, 
מה  יצחק.  לו את  הוא שנתן  ברוך  הקדוש  לו  הנס שעשה  להזכיר את  כדי 
הקשר בין כסף לנסים? כדי שכשיביט במטבע לא יגיע למצב של ״ורם לבבך 

ושכחת את ה׳ אלקיך...״, כי כסף מביא גאוה.
המטבע שעשה יהושע היה טבוע בו שור מכאן וראם מכאן, על שם הפסוק 
(דברים לג, יז): ״בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו״, שנצחונותיו במלחמות 

על כיבוש ארץ ישראל היו מהקדוש ברוך הוא ולא מכוחו ועוצם ידו.
וכן דוד הטביע על המטבע מקל ותרמיל מכאן ומגדל מכאן, להזכיר לעצמו 
כי הגיע מאחורי הצאן. ומרדכי היהודי עשה מטבע שהיה בו שק ואפר מכאן, 
את  להם  שהזכירו  ציורים  ועליהן  מטבעות  עשו  כולם  מכאן.  זהב  עטרת 
הנסים שעשה להם הקדוש ברוך הוא, כדי שלא יגיעו חס ושלום למצב של 

גאוה הבאה מחמת ריבוי הממון.

בי‡ורים
אם  מה  כי  ביאר,  הרמב״ן  במלך.  ‡פילו   .2 בלבך.  ותתגאה  לבבך.  ורם   .1
וגובה הלב  למלך שהוא ראוי להתנשא ולהתגדל, הפסוק אוסר את הגאוה 
ומצוה שלבבו יהיה שפל ככל אחיו הקטנים ממנו, כל שכן לאחרים שאינם 

‰. כי ‡ין עזר ‰˘ם עמו 
‡חרי ‡˘ר ‰ו‡ ˙ועב˙ 
‰˘ם. הוא מדברי רבינו 
יונה בשערי תשובה (א, 
(נב:)  סוכה  במסכת  כז). 
בן  שמעון  רבי  אמר 
אדם  של  יצרו  לקיש: 
יום  בכל  עליו  מתגבר 
ומבקש להמיתו, שנאמר 
(תהלים לז): ״צופה רשע 
לצדיק ומבקש להמיתו״. 
ברוך  הקדוש  ואלמלא 
יכול  אינו   – עוזרו  הוא 
לו, שנאמר (שם): ״ה׳ לא 
ולא  בידו  יעזבנו 

ירשיענו בהשפטו״. 
רבי  המשגיח  מרן  היה 
יחזקאל לוינשטיין זצ״ל 
כבר  ומזהיר:  מזכיר 
כתב רבינו יונה ״כי בעל 
יצרו,  ביד  נמסר  הגאוה 
כי אין עזר ה׳ עמו אחרי 
״.  ה׳  תועבת  הוא  אשר 
אמרים  שני  נצרף  אם 
אלו - חרדה תאחזנו, כי במלחמת האדם עם יצרו בכל יום ויום, הרי בדרך 

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰ ׁ∆̆ מ… ַר˙  ˙ו… ב¿ּ נּו  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿

י" (וי˜ר‡ כ,  ַ‰ּ‚ו…  ˙ ֻח˜…ּ כּו 15ב¿ּ ל¿ ≈̇ ל…‡  "ו¿

כּו"  ל≈ ≈̇ ם ל…‡  י‰∆ ≈̇ ֻח˜…ּ יב: "ּוב¿ ƒ̇ ּוכ¿ כ‚), 

ן  ָך 16פ∆ּ ר ל¿ מ∆ ָּׁ̆ ƒ‰" :ַמר ¡‡ נ∆ ו¿ (˘ם יח, ‚), 

ל  ם" („ברים יב, ל) - ַ‰כ…ּ י‰∆ ׁ̆ ַ‡ֲחר≈ ≈̃ ָנּ ּƒ̇

 ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ יר,  ƒ‰ ַמז¿ ‰ּו‡  ָח„  ∆‡ ָין  נ¿ ƒע ב¿ּ

ָבָריו  ¿„ ƒּוב יו  ָׁ̆ ּבּו ַמל¿ ב¿ּ ל  ּ„ָ ֻמב¿ ל  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי

‰ּו‡  ן  כ≈ ו¿ ים,  ƒי ַ‰ּ‚ו… ן  ƒמ ָ‰ָ‚יו  נ¿ ƒמ ָכל  ּוב¿

ים"  ּƒן ָ‰ַעמ ƒם מ כ∆ ¿̇ יל ‡∆ ּ ƒ„ ר: "ָוַ‡ב¿ מ≈ ‡ו…

(וי˜ר‡ כ, כו).

י  ינ≈ ע≈ ים ב¿ּ ƒָעב…̇ ם מ¿ ֲ‡ָו‰ ‰≈ י - ַ‰ַ‚ּ ֲעל≈ ַבּ
ֲעַב˙ ‰'  ו… ּ̇ ַמר: "17 ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ם,  ּׁ≈̆ ‰ַ

‰ּו‡  ו¿  ,(‰ טז,  (מ˘לי  ב"  ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ

ם  ּׁ≈̆ ר ַ‰ ז∆ ין ע≈ י ‡≈ ּƒכ(‰) , רו… ¿̂ ƒַי„ י ָסר ב¿ּ מ¿ ƒנ

בי‡ורים
בהם, שהם מלבושי נכרי, [משמעות דבריו שהאיסור ללבוש בגדי נכרי הוא 
משום גאוה]. 15. בחו˜ו˙ ‰‚וי. בדרכי הגויים. הוזהרנו שלא נתנהג כמותם 
במלבושינו ובהליכותינו. 16. פן ˙נ˜˘ ‡חרי‰ם. פן תהיה נמשך, נצמד ונדבק 
אחריהם, (מלשון ״דא לדא נקשן״). 17. ˙ועב˙ ‰'. מאוס ושנוא בעיני ה׳ כל 

המתנשא בלבו.

יב).  לו,  (˙‰ילים  י"  ƒנ ≈„ ƒנ ּ¿̇ ַ‡ל  ים  ƒע ָׁ̆ ר¿

י  ּƒַרב  ˙ ַבּ  ‰ ָׁ̆ נ¿ ע∆ נ∆ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ ל  ∆‚ ר∆ ַעל  ו¿

יָ‰  ָעל∆ ַזר  ¿‚ ּ ƒנ ׁ∆̆ ן,  יו… ַר„¿ ּ¿̇ ן  ב∆ּ יָנ‡  ƒֲחנ

ַעם  ַפּ י  ּƒכ  .˙ נו… זו… ל  ׁ∆̆  ‰ ָבּ ֻ̃ ב¿ּ ב  ׁ≈̆ י ל≈

י,  ƒמ רו… י  ל≈ „ו… ּ ¿‚8 י  נ≈ פ¿ ƒל ָכ‰  ָ‰ל¿ ַ‡ַח˙ 

 ‰ ָנ‡∆  ‰ ָמּ "ַכּ רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ ָע‰  מ¿ ָׁ̆ ו¿

ָ‡ז  10ו¿  "! זו… יָב‰  ƒ9ר ל  ׁ∆̆ יָ‰  ∆̇ יעו… ƒס פ¿ּ

ם -  ƒיַני ע≈ ר (ע"ז יח, ‡). ָבּ ≈̇ ‰ יו… ָ̃ ּ ¿„ ¿̃ ּ ƒ„(„)

ַמע  ׁ¿̆ ƒם - ל…‡ י ƒַני ָ‡ז¿ ˙" (מ˘לי ו, יז). ָבּ ם ָרמו… ƒיַני יב: "11ע≈ ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ים  ּ ƒי ƒל ֲענ ∆̂ „ו… ‡≈ ָעמ¿ יַח ַ‡ּפו… - ב¿ּ ר≈ ים. ב¿ּ ƒָלל ים ָ‰ֻ‡מ¿ ּ ƒי ƒי ָ‰ֲענ ר≈ ב¿ ּ ƒ„

ָבָריו  ¿„ ּƒב ַ‡ף  ו¿ יָניו.  ע≈ ב¿ּ ים  ƒרּוח ס¿ ם  ≈‰ ם,  י‰∆ ּ≈̇ ָב ל¿ ַנס  כ¿ ּƒנ ׁ∆̆ כ¿ּ ‡ו… 

ַין ַמֲ‡ָכל  נ¿ ƒע ˙ 13ב¿ּ ר∆ כ∆ּ ƒם נ‚ַ ַ‚ֲ‡ָו‰. ו¿ ˜ ב¿ּ ָ̇ י˜ 12ָע ּ ƒ„ ַ̂ ר ַעל  ַ„ב≈ּ י¿

 ‰ ז∆ ַעל  ו¿ י,  ƒר ָנכ¿ י  ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ י  ≈„ ¿‚ ּƒב י  ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ 14ּוב¿  ‰ ∆̃ ׁ¿̆ ּוַמ

כתב  יו˙ר.   ‰˜„˜„  .„
מיד):  (ד״ה  יהוידע׳  ב׳בן 
וודאי לא היתה כוונתה 
הרע  יצר  בהם  לגרות 
ושיתנו עיניהם בה, אלא 
שישבחו  היתה  כוונתה 
מכל  אך  ישראל.  את 
כיון  בזה  נענשה  מקום 
שהיה לה לחשוש שמא 
הרע  יצר  בהם  יתגרה 
ויאנסוה לדבר עבירה.  

בי‡ורים
יבוא אלי רגל  ברוך הוא, אל תביא אלי את פסיעותיו של המתגאה (שלא 
אנשי גאוה להצר לי), והרשעים לא יטלטלו אותי ממקומי ביד חזקה. 8. ‚„ולי 
רומי מדובר,  באיזו  לדון  האריך  קיסמא)  בן  ר״י  (ערך  הדורות  בסדר  רומי. 
וסיים שהיתה עיר בארץ ישראל בשם רומי. 9. ריב‰. נערה. 10. ו‡ז „˜„˜‰ 
יו˙ר. בפסיעותיה לפסוע פסיעות נאות. ודבר זה נוגד את  הכתוב (תהלים 
מה, יד): ״כל כבודה בת מלך פנימה״, ולכך נענשה. 11. עינים רמו˙. המתגאה 
ומרים עיניו כלפי מעלה, ולא כדרך שפלי הרוח אשר ישפילו עיניהם כלפי 
גאוה.       מתוך  עזות)  (דברי  וקשים  חזקים  דיבורים  ב‚‡ו‰.  ע˙˜   .12 מטה. 
13. בענין מ‡כל ומ˘˜‰. שיאכל מאכלים טובים ומעדני מלך. 14. ובמלבו˘י 
ב‚„י ‚‡ו‰ מלבו˘י נכרי. שילבש בגדים יקרים ונאים מאד שהכל מסתכלים 

ו״שיתוף״  הבריות,  למען 
הרי הוא עבודה זרה.

הגרשוני  ילקוט  בספר 
אדרת  מספר  מביא 
אליהו שפירש, כי החכם 
בפני  להתבטל  דרכו 
החכם היותר גדול ממנו, 
מתבטל  עשיר  וכן 
גדול  בעמדו לפני עשיר 
אילו  כן,  ואם  ממנו, 
מאמין  היה  המתגאה 
הבורא,  במציאות 
וביכלתו,  בהשגחתו 
עיניו  לנגד  מצייר  והיה 
גדולת ה׳ – בודאי שהיה 
מבטל את עצמו, ואם עדיין מתגאה אות הוא שאינו מאמין בגדולת הבורא.  
פירוש אחר: אדם שיש לו גסות הרוח, שמתגאה בחכמתו, מעיד על כך שהוא 
מאמין שהוא זכאי לקבל השפעה של טוב מן הבורא בזכות חכמתו, ואילו 
לאלה שאין להם חכמה – אין זכות לכך. אבל זוהי ממש אמונתם של עובדי 
הכוכבים, שמאמינים שהבורא מסר כח לכוכבים להשפיע, והשפעתם היא 
רק על פי הטבע. יסוד דת ישראל הוא שהקדוש ברוך הוא משפיע גם למי 
שאין בו מעלות, כי ״מאשפות ירים אביון״ והכל תלוי בהשגחתו וברצונו של 

הקדוש ברוך הוא (תפארת ציון). 

ָ‰ָכ‡:  יב  ƒ̇ 19כ¿ּ ים.  ƒָכב ַ„˙-ּכו… ֲעבו…

יב  ƒ̇ 20ּוכ¿ ב",  ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ  '‰ ֲעַב˙  ו… ּ̇ "

ל  ∆‡ ָב‰  ע≈ ˙ו… י‡  ƒב ָ̇ ל…‡  "21ו¿ ם:  ָ̇ ‰ָ

ים:  ƒר מ¿ ‡ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ כו).  ז,  („ברים  ָך"  ∆̇ י ב≈ּ

י  ּƒיב: "כ ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„22 ,˙ ‡ ַעל ֲעָריו… ּלּו ָבּ ƒ‡ כ¿ּ

 "' ‚ו… ו¿ ּו  ׂ̆ ָע ל  ≈‡‰ָ ב…˙  ע≈ ו… ּ̇ ‰ַ ל  ָכּ  ˙ ∆‡

ּלּו  ƒ‡ כ¿ּ ים:  ƒר מ¿ ‡ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ כז).  יח,  (וי˜ר‡ 

ל  ָכּ רּו:  ָ‡מ¿ ו¿ (סוט‰ „, ב).  ָמ‰  23ָבּ ָנ‰  ָבּ

ָ‰רּוַח,                 ּסּו˙  ּ‚ַ ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם 

בי‡ורים
19. כ˙יב ‰כ‡. כתוב כאן (משלי טז, ה) בענין הגאוה. 20. וכ˙יב ‰˙ם. וכתוב 
שם (דברים ז, כו) בענין עבודה זרה. 21. ול‡ ˙בי‡ ˙ועב‰. המלה ״תועבה״, 
גסות הרוח),  בו  זה שיש  (היינו  שבה מכונים האלילים, מלמדת ש״גבה לב״ 
המכונה ״תועבה״ בספר משלי, כמוהו כעובד עבודה זרה. 22. „כ˙יב: כי ‡˙ 
כל ‰˙ועבו˙ ‰‡ל. הפסוק כתוב בענין חטאי העריות (ויקרא יח, כז), ובחטא 
של גסות הרוח כתוב ״תועבת ה׳ כל גבה לב״. הכינוי ״תועבה״ המשותף לשני 
הענינים מלמד על שייכותם זה לזה.  23. במ‰. מזבח לעבודת כוכבים (רש״י). 

ם.  ּׁ≈̆ ֲעַב˙ ַ‰ ו… ּ̇ ר ‰ּו‡  ׁ∆̆ י ֲ‡ , ַ‡ֲחר≈ ּמו… ƒע

ּום ָ‡ָ„ם ל…‡  ׁ̆ ָ‡‰ ַעל  ּ‚ָ ¿̇ ƒּלּו ל…‡ נ ƒַוֲ‡פ

ַב„  ּבו… ל¿ ƒל ‰, ַ‡ך¿ ב¿ּ ׂ ∆̆ ַמֲע ל…‡ ב¿ּ ּבּור ו¿ ƒ„ ב¿ּ

ָב‰,  ע≈ ו… ּ̇ ָר‡  ¿̃ ƒנ  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡ 

ב",     ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ  '‰ ֲעַב˙  ו… ּ̇ " ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ב  ּ ל≈ ַבּ  ‡ ָלּ ∆‡ ‰ּו˙  ב¿ ּ‚ַ לו…  ין  ≈‡ ּלּו  ƒ18ֲ‡פ

ָב‰. ע≈ ו… ּ̇ ָר‡  ¿̃ ƒנ

 

ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ ל  ָכּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿
 „ ב≈ עו… ּלּו  ƒ‡ (ו)כ¿ּ ָ‰רּוַח,  ּסּו˙  ּ‚ַ  

יכול  האדם  אין  הטבע 
בנוסף  אלא  לנצחו, 
צריך  הנחוש  לרצונו 
עזר ה׳. לכן בעל הגאוה 
לו  ואין  מתועב  שהוא 
עזר ה׳ – חרץ רבינו יונה 
הגאוה  ״בעל  משפטו: 
נמסר ביד יצרו״! ומעתה 
תקוה,  שום  לגאה  אין 
לגמרי.  הוא  ואבוד 
עמוד  חן׳,  יתן  (׳לענוים 

רא).
עבו„˙  עוב„  כ‡ילו  ו. 
(סוטה  המאירי  כוכבים. 
ד:) רואה את הקשר שבין 
הגאוה לעבודה זרה בכך 

– רוע טבעו מביאו לחלוק על האמת בכל דבר כדי להשפיל את  שהמתגאה 
שכנגדו [ומי שמונח בשקר הריהו כעובד עבודה זרה, שהיא עצם השקר].

המהרש״א בחידושי אגדות מבאר שעל ידי רוח הטומאה שנוצר מעון הגאוה 
מגיע לכל זה.

חכם  בתלמיד  אפילו  מדבר  זה  מאמר  כותב:  עקב)  (פרשת  הקדוש  השל״ה 
הלומד ומקיים את מצוות התורה, אלא שיש לו פניות בלימודו כגון שאחרים 
ידעו על גדולתו ותורתו, כי אז הרי הוא עובד בשיתוף, לא רק לשם ה׳ אלא גם 

בי‡ורים
18. ‡פילו ‡ין לו ‚ב‰ו˙ ‡ל‡ בלב נ˜ר‡ ˙ועב‰. הגר״א בביאורו על משלי 
מפרש: ״תועבת ה׳ כל גבה לב״ - אפילו אדם שעדיין לא הוציא את גאותו 
לפועל, ולא עשה שום מעשה של גאוה, בהליכתו או בדיבורו, ושום תנועה או 
סימן של גאוה לא ניכרים עליו, אבל ה׳ חוקר לב ובוחן כליות - הוא מעיד 
עליו שהוא גבה לב, כלומר, הגם שגאוותו מוסתרת בלב פנימה, בכל זאת – 
״תועבת ה׳״! משוקץ ומתועב הוא בעיני הקדוש ברוך הוא, ויתן את הדין על 

כך במשפטי שמים. 
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ל˜ורח  ‡רע  מ‰  ח. 
‚‡ו˙ו.  מחמ˙  וע„˙ו 
(פי״א)  ישרים  המסילת 
שרעת  כותב, 
יתרה  חמדת-הכבוד 
יותר  וחזקה 
יש  כי  מחמדת-הממון, 
מקרים בהם יכול האדם 
על  יצרו  את  לכבוש 
שאר  ועל  הממון 
חמדת  אך   – ההנאות 
כי  הדוחק,  הוא  הכבוד 
לסבול  לו  אי-אפשר 
ולראות את עצמו פחות מחבריו, ועל דבר זה נכשלו רבים ונאבדו... מי גרם 
הוא  מלא  ומקרא  הכבוד,  מפני  אלא  עמו?  עדתו  וכל  הוא  שיאבד  לקורח 
(במדבר טז, י): ״ובקשתם גם כהונה״. וחכמים, זכרונם לברכה (במדבר רבה 
יח, ב) הגידו לנו, כי כל זה נמשך, מפני שראה את אליצפן בן עוזיאל נשיא, 
והיה רוצה להיות הוא נשיא במקומו... כללו של דבר: הכבוד הוא הדוחק את 
האדם  היה  זה  ולולי  שבעולם,  והחמדות  התשוקות  מכל  יותר  האדם  לב 
מתרצה לאכול מה שיוכל (להשיג ללא מאמץ), ללבוש מה שיכסה ערותו, 

ּלּו  ƒיר, ֲ‡פ ƒ‰ָי ּ רּו: ‰ַ32‡י ָמ‡ן „¿ ָ‡מ¿ ‰). ו¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ל,  ב≈ּ ַ̃ ¿̇ ƒָל‡ מ ‰ּ ≈̇ י י ב≈ּ ׁ≈̆ נ¿ ƒ‡‡ַ

‰" (חב˜ו˜ ב, ‰) -  ו∆ נ¿ ƒי ל…‡  יר ו¿ ƒ‰ר ָי ב∆ ּ ∆‚"

ּלו… (ב"ב ˆח, ‡). ׁ∆̆  ‰ ָנו∆ ּלּו ב¿ּ ƒ33ֲ‡פ

 

יַפ˙          ƒ„ ר¿ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ34

ַעל  ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒ‰ 35ל¿ ן  ָממו…  
ַרע  ≈‡ (ח)ָמ‰   ָּ̇ ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿ י-ָ‡ָ„ם.  נ≈ ב¿ּ

בי‡ורים
תקרי אותו אלא איתו לא אוכל״. לפי קריאה זו אומר הכתוב שגבה עינים, 
היינו גאותן, אין הקדוש ברוך הוא יכול להיות אתו. וביאר ב׳תפארת ציון׳, כי 
בדרך כלל החוטא חוזר אחר כך בתשובה, ואז מוכן הקדוש ברוך הוא לדור 
אין  עליו  עוונו  שעדיין  וכיון  בתשובה,  חוזר  אינו  הרוח  מגסות  אבל  אתו, 
בעל  אדם שהוא  „י‰יר.  מ‡ן  ‰‡י   .32 אתו.  לדור  רוצה  הוא  ברוך  הקדוש 
גאוה, אפילו על אשתו ובני ביתו אין הוא מתכבד, כיון שבזוי הוא בעיניהם. 
33. ‡פילו בנו‰ ˘לו. אפילו בבית שלו אין הוא מתכבד. 34. ‰‚‡ו‰ מבי‡‰ 
זה   ידי  על  שיוכל  כדי  חומד להתעשר  לבו  כי המתגאה  ר„יפ˙ ממון.  לי„י 
להשתרר ולשלוט על בני אדם. [אמנם יש גורסים: ״הגאוה מביאה לידי רדיפת 

כבוד״]. 35. ל‰˘˙רר. למשול. 

ַעט  מ¿ ּמּו  "רו… ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ 25 ט,  ַמע≈ ¿̇ ƒ24מ

עו…  ¿„‚ָ ָר‡ּוי ל¿ ּנּו" (‡יוב כ„, כ„); 26ו¿ ינ∆ ≈‡ ו¿

ָמ‰  ו… ּ̃ ‰ַ י  ָרמ≈ "ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ 27 ָר‰,  ׁ≈̆ ‡ֲ ַכּ

ין ֲעָפרו…  ≈‡ ים" (י˘עי‰ י, ל‚), 28(ז)ו¿ ƒע„ֻ ּ ¿‚

ָעָליו.   ˙ ל∆ ּ ַיל∆ 29מ¿ יָנ‰  ƒכ ּׁ¿̆ ‰ַ ו¿ ָער,  נ¿ ƒנ

י  ƒנ‡ֲ ין  ≈‡ -‰ּו‡:  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ָ‡ַמר 

ָלם,  עו… ָבּ 30ָל„ּור  ים  ƒל כו… י¿ ‰ּו‡  ו¿

ם  ƒיַני ַבּ‰ ע≈ ּ ַמר (˙‰ילים ˜‡, ‰): "‚¿ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

(סוט‰  ‡ּוָכל"  ל…‡  ו…  …̇‡31 ָבב  ל≈ ַחב  ּור¿

ז. ו‡ין עפרו ננער. כתב 
כנגד  מדה  חיים:  החפץ 
שהיה  במקום  כי  מדה, 
לו לחשוב תמיד שסופו 
רמה  עפר  למקום  לילך 
להתגאות,  ולא  ותולעה 
הוא לא חשב כן, כי אם 
דמיין לעצמו כי במרומי 
משגבו  יהיה  סלעים 
ובעליות מרווחות תהיה 
על  יתר  לעד,  מנוחתו 
בני גילו, לכן כאשר גופו 
בעפרו  אין  עפר,  נעשה 
ממקומו,  להתנער  כח 
כל המתים יעמדו ויקומו 

אשר  האנשים  כל  רגלי  כפות  תחת  נמוך  מושכב  ישאר  והוא  רגליהם,  על 
התגאה עליהם בימי חייו!! (שמירת הלשון, תבונה יד). 

בי‡ורים
מממונו  מתורתו,  מתמעט  אחר:  פירוש  (רש״י).  מחשיבותו  מ˙מעט.   .24
 – שרומו  כיון  ו‡יננו".  מעט  "רומו  ˘נ‡מר:   .25 יעקב).  (עיון  ומבריאותו 
מתמעט. ושמא תאמר ישנו בעולם [שמתקיים]? תלמוד לומר: ״ואיננו״. (סוטה 
זרה.  עבודה  לשם  הנעבד  עץ  היא  אשירה  כ‡˘ר‰.  ל‚„עו  ור‡וי   .26 ה.). 
גדיעה זו הנזכרת כאן איננה רק קציצה רגילה, אלא צריך לעוקרה ולשרש 
״ואבדתם את שמם״,  ג):  יב,  (דברים  נלמד מן הכתוב  וזה  וכל,  אחריה מכל 
וכמו כן יש לגדע ולשרש אחרי מי שיש בו גסות הרוח (רש״י). 27. ˘נ‡מר 
"ורמי ‰˜ומ‰ ‚„ועים". בגמרא (סוטה ה.) למדים דבר זה בגזירה-שוה: כתיב 
התם  וכתיב  גדועים״,  הקומה  ״ורמי  הגאוה)  חטא  בענין  כאן  (כתוב  הכא 
(וכתוב שם בענין עצי אשירה) ״ואשיריהם תגדעון״ - תעקרו ותשרשו מכל 
עליו.  מילל˙   .29 המתים.  לתחיית  קם  שאינו  ננער.  עפרו  ו‡ין   .28 וכל). 
הפורענות  משום  הגאה  על  ומשתברת  מתאוננת  השכינה  עליו.  מקוננת 
שתבוא עליו (רש״י). 30. ל„ור. יחד. 31. ‡ו˙ו ל‡ ‡וכל. בגמרא דורשת ״אל 

ט. ‰מ˜˘ט ‡˙ ‚ופו כ„י 
שנינו  ל‰˙‚‡ו˙. 
ד):  (ד,  אבות  במסכת 
שפל  הוי  מאד  ״מאד 
רוח״. לשם מה הכפילות 
״מאד מאד״? מבאר רבי 
שני  ישנם  חגיז:  משה 
גאוה  גאוה,  בעלי  סוגי 
רוחנית.  וגאוה  גופנית 
גאוה גופנית – המתגאה 
גבורתו,  קומתו,  ביופיו, 
גאוה  וכו׳.  עושרו  בגדיו, 
המתגאה   – רוחנית 
כשרונותיו,  בחכמתו, 
על  ומצוותיו.  מדותיו 
הגאות  סוגי  שני 
״מאד  התנא:  מזהירנו 
מאד הוי שפל רוח״, הוי 
בשניהם.  רוח  שפל 

(מדרש חכמים).

 ˙ ּ„ו… ƒמ ּלּו  ≈‡ ָכל  ו¿  .‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ 39ו¿  ‰‡ָ נ¿ ƒ̃

ר  ≈‡ ָבּ ¿̇ ƒי ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ  ,„…‡ מ¿  ˙ חּו˙ו… פ¿ּ

ם. ּׁ≈̆ ַר˙ ַ‰ ז¿ ע∆ ב¿ּ

˙ ּ‚ּופו…  ט ‡∆ ּׁ≈̆ ַ̃ ל (ט)ַ‰מ¿ ָבר: ָכּ ף ָ„ּ סו…
ַח  כ≈ ו… ׁ̆  ‰ י ז∆ ˙, ֲ‰ר≈ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ י ל¿ ≈„  כ¿ּ

ַעל   ׁ̆ ָיחּו ל…‡  ו¿ ‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ם  ּׁ≈̆ ‰ַ

ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒי ל…‡  ו¿  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

 , מו… ¿̂ ַע ַעל   - ָנ˙ו…  ָוּ ַכּ ל  ָכּ י  ּƒכ ים,  ƒב טו…

י˙ו…  ƒֲחר‡ַ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ,‰ ל∆ ַ‰ָכּ ּ‚ּופו…  ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ל¿

ב  רו… ָ̃ ‰ּו‡   , ּ‚ּופו… ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ַ‰מ¿ ו¿  .‰ ָמּ ƒר

 ‡ ׂ ָּ̆ ƒל ים  ׁƒ̆ ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ‰ ָר‡∆ ¿̇ ƒי י  ּƒכ  ,‰ ָמּ ƒז ל¿

ב  ר≈ ָ̃ ¿̇ ƒי ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ם,  י‰∆ ינ≈ ע≈ ב¿ּ ן  ח≈

ּלּו˙  ַ̃ ו¿  ˜ חו… ׂ ¿̆ י  י„≈ ƒל  ‡ ָיבו… ו¿ ָלן,  ¿̂ ∆‡

י‡  ƒ‰  ‰ ז∆ ָבּ ים,  ׁƒ̆ ָ‰ֲ‡ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ˙ ט∆ ּׁ∆̆ ַ̃ ַ‰מ¿  ‰ ָּׁ̆ ƒ‡‰ָ ַ‚ם  ו¿  . ׁ̆ ר…‡

ל  „ו… ּ‚ָ ‰ּ ָׁ̆ ‰ ָענ¿ ם, ּוָבז∆ ָבּ ƒל ים ב¿ּ ƒּור‰ ר¿ ƒ‰ ˙ ס∆ נ∆ ם ּוַמכ¿ ָבּ ƒל ˙ ∆̃ ל∆ ַמ„¿

בי‡ורים
יהיה אמת או שקר, כדי להקטין שמו אצל בני אדם ולהראות יתרונו עליו 
ענף  הוא  הקפדנות  ו˘נ‡‰.   .39 ולביישו״.  ולהכלימו  מעלתו  ולהפחית 
ותולדות הגאוה, כי לולא הגאוה לא היה מקפיד בלבו! (שערי קדושה א, ב). 
מיסוד הענוה – לא להקפיד כלל. (אור ישראל נח, א). מבואר, כי ענוה וקפדנות 

– תרתי דסתרי!

 ׁ̆ ּ ≈̃ ּ ƒב ׁ∆̆  , ֲ‡ָו˙ו… ֲחַמ˙ ַ‚ּ ˜…ַרח ַוֲעָ„˙ו… 36מ≈ ל¿

לו…  ָנ‰  ּ¿̇ ƒנ ל…‡  ׁ∆̆  ‰ ֻ„ָלּ ּ ¿‚ ח  ַּ̃ ƒל ו¿ ל  ּ ≈„ ּ‚ַ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ַנס  כ¿ ƒנ ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒ37ּומ ם,  ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ ן  ƒמ

 ‰‡ָ ¿̂ 38ָי  ˙ ∆̃ ֲחל… ַ‰ַמּ ן  ƒּומ  ,˙ ∆̃ ַמֲחל… ל¿

בבית  ולשכון 
הפגעים  מן  שתסתירהו 
קלה  פרנסתו  והיתה   –
צריך  היה  ולא  עליו 
כלל  להעשיר  להתיגע 
לו  שאין  הגם  אלא, 
בכל  במותרות,  צורך 

שפל  עצמו  יראה  כדי שלא  להשיגן,  רב  לעמל  עצמו  את  מכניס  הוא  זאת 
בחברה, ואין קץ לכל עמלו, על כן אמרו רבותינו זכרונם לברכה (אבות ד, 

כא): ״הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם״.  

בי‡ורים
על  בחז״ל  מובא  (ובאמת  גדול  לאדם  עצמו  שהחשיב  ‚‡ו˙ו.  מחמ˙   .36
גדלותו של קורח) ועוד שהחשיב עצמו ליחסן שהרי הוא בן יצהר, ומשום כך 
של  בנשיאותו  ונתקנא  הנשיאות,  לו  שמגעת  לחשוב  הגאוה  אותו  הביאה 
אליצפן בן עוזיאל, ומדת הקנאה נבעה מכח הגאוה שהחשיב עצמו לבעל 
נכנס  כך  ומ˙וך   .37 יחזקאל).  (אור  קורח  מעשה  כל  נבע  וממנה  מעלה, 
למחלו˜˙. במסכת חולין (ז.): משרבו זחוחי הלב (פירוש, משרבו התלמידים 
גבוהי הלב, שמחמת גאותם לא דקדקו מפי רבם כל צרכם אלא סמכו על 
ז):  (פרק  הישר  קב  בספר  כתב  בישראל.  מחלוקות  רבו  רש״י)  לבם,  בינת 
המתגאה מרבה קטטה, קנאה, שנאה, לשון הרע, כעס, שקרים, ליצנות וכו׳. 
ואם תתבונן בה תראה שכל עבירות שבתורה כלולין בה. ופגמו גדול מאד, 
אוי לו ואוי לנפשו מי שרגיל להאחז בה! 38. יˆ‡‰ ˜נ‡‰. קנאה וגאוה אחת 
הן, ואחת תלויה בחברתה, מי שאין בו כלל גאוה – אין בו בכלל קנאה. ומי 
שיש בו מעט גאוה, ויהיה מי שיהיה – יש בו קצת קנאה על חבירו, על אשר 
עצמו  מחזיק  והמתגאה  היות  פשוטים,  והדברים  במדריגתו.  עומד  גם  הוא 
שהוא עדיף מחבירו, או לפחות שוה לו, והיה אם יראה שחבירו השיג שררה 
וגדולה - הוא מקנאהו על כך. (תולדות שלמה [קלוגר] יג). כתב החפץ חיים 
״גם הגאוה תביאהו לקנא ולשטום  י״ד):  (שמירת הלשון שער התבונה פרק 
(-ולשנוא) את חבירו המכובד בעיני אנשי העיר, ויקנא וישטום אותו, בעבור 
שידמה לו שנפחת כבודו על ידי זה, ויאמר בלבו: לולא הוא, הייתי מתואר בין 
בני אדם לאדם חשוב. ויבחן גנזי נסתרותיו, כדי שיהיה לו מה לדבר ממנו, 

עונ˘  כל ˘כן ˘י˘  י‡. 
‚„ול ל‡˘‰ ‰מ˙˜˘ט˙ 
‡נ˘ים  לפני 
ב‰.  ‰מס˙כלים 
כותבים  הראשונים 
שבאותה המדה שנדרש 
להתבונן  שלא  מהגבר 
בנשים, כך אסור לנשים 
לגרום לגברים להתבונן 
כותב  יונה  רבינו  בהם. 
במילים חריפות במיוחד 
האחריות  אודות 
האשה  על  המוטלת 
(אגרת  זה  בנושא 
עח):  פרק  התשובה, 
שתהא  האשה  ״וצריכה 
שלא  ונזהרת  צנועה 
אדם  בני  בה  יסתכלו 
מפני  מבעלה,  חוץ 
שהמסתכלים בפניה או 
לגהינם,  יורדים  בידיה 
(תענש)  ענושה  והיא 
ואחד  אחד  כל  בעונש 
שהחטיאה  מפני  מהם, 
אותם ולא נהגה צניעות 

בעצמה ונכשלו בה״.
‰וˆ‡ו˙  רוב  לפי  לו  ˘י˘  מ‰  בעיניו  ימעט  כי  בחל˜ו,  י‰י‰ ˘מח  ול‡  יב. 
˙‡ו˙ ‚‡ו˙ו. העניו אינו מתאוה להרבה אלא מסתפק במועט שיש לו ושמח 
בחלקו שקיבל מהבורא. לעומתו הגאותן מתאוה לכל דבר ולדברים גבוהים 
יחמוד, ודבר זה הרי אף פעם לא ישיגנו, כי העולם הזה אין בו כדי שביעה, 
חז״ל  שאמרו  וכמו  שבעה,  ידע  ולא  מה  חסר  שהוא  האדם  ירגיש  לעולם 
(מדרש רבה קהלת ג, י): אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, מי שיש לו מנה רוצה 

 ‰ ָּׁ̆ ƒ‡ ל¿ ל  „ו… ּ‚ָ  ׁ̆ ע…נ∆  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל  (י‡)ָכּ

ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ˙ ט∆ ּׁ∆̆ ַ̃ ¿̇ ּƒמ‰ַ

.‰ּ ים ָבּ ƒל כ¿ּ ַּ̇ ס¿ ּƒמ‰ַ

 

ֲ‡ָו‰.  ַּ̇ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ  „ עו… ו¿
ָרָחב  ּבו…  ƒל  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ י  ּƒכ  

י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ַ̇ ו¿ ָבר,  ּ„ָ ָכל  ל¿  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒּומ

י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ב¿ּ ׁ∆̆ ָ‰ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

 ׁ̆ ַלב≈ּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ֲ‡ָו˙ו…  ּ‚ַ ֲחַמ˙  מ≈  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒי

ין  ƒר ט≈ ל¿ ַפּ  ˙ נו… ב¿ ƒל ו¿ ים  ƒר ָ̃ י¿ ים  ƒ„‚ָ ב¿ ּƒב

י  ּƒים. כ ƒב ים טו… ƒכ…ל ַמֲ‡ָכל ¡‡ ל∆ ו¿ ים  ƒל „ו… ּ ¿‚

ים  ƒ‰ בו… ּ ¿‚ ים  ƒָבר ¿„ ƒל ָלם  עו… ל¿  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ

ים  ƒָבר ¿„ ƒי‚ ָי„ו… ל ׂ ּƒ̆ ינו… ַמ ‡ּוַלי ‡≈ מ…„, ו¿ ַיח¿

ָב‰  נ≈ ּ ¿‚ י  י„≈ ƒל  ‡ ָיבו… ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ּלּו,  ≈‡

ָרָחב  „ ו¿ מ≈ ּבו… חו… ƒל ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒי ַ‰מ ּƒָל‰. כ ז≈ ּו‚¿

ַח  מ≈ ׂ ָ̆  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ל…‡  (יב)ו¿ ר,  ּׁ≈̆ ַע ¿̇ ƒ‰ ל¿ ם  ָיּ ַכּ

י  נ≈ פ¿ ƒל ל  ו… ׁ̆ כ¿ ƒמ  ˙ נ∆ ∆̇ נו… י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ (י)  ,„…‡ מ¿

ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ים ל¿ ƒרּו ֲחָכמ ‡ ָ‡ס¿ ים, ֲ‰לו… ּƒַרב

ים                 ׁƒ̆ ָנ ל  ׁ∆̆ ים  ƒנ עו… ב¿ ƒ̂ י  ≈„ ¿‚ ƒב ב¿ּ

ּלּו  ƒ41ֲ‡פ ל,  ∆̇ כ…ּ ַבּ ים  ƒטּוח ּׁ¿̆ ‰ַ40

ב),  כ,  (ע"ז  ן  ∆‰ ָבּ  ˙ ׁ∆̆ ֻלב∆ּ מ¿ יָנּ‰  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ

מכ˘ול  נו˙נ˙  ˘‰י‡  י. 
בספר  רבים.  לפני 
(פרק  יושר  ארחות 
שכן  וכל  כתב:  צניעות) 
בין  בחוץ  כשיוצאין 
מאד  שצריכין  אנשים 
ואמרו  בזה,  להזהר 
(תנחומא וישלח סי׳ ה׳): 
תכשיטין  ניתנו  ״לא 

לאשה אלא שתהא מתקשטת בהן בתוך ביתה״. 
אימי,  לגבי איש חסיד מכפר  ה״ד)  פ״א  (תענית  מהירושלמי  והביא המעשה 
שכאשר היה בהר (שהיה עובד שם), אשתו לבשה בגדים מלוכלכים כדי שלא 
יתן אדם עיניו בה. וכאשר היה נכנס לביתו לבשה בגדים נקיים כדי שבעלה 

יתן עיניו בה ולא באשה אחרת. 
וכל כך הקפידו על זה, עד שרבי יוסי דמן יוקרת אמר לבתו: שובי לעפריך ואל 
יכשלו בך בני אדם! [כמסופר במסכת תענית (כד.): היתה לרבי יוסי בת בעלת 
יופי. יום אחד ראה רבי יוסי אדם אחד שהיה מפרק את גדר העצים על יד 
זה? כלומר, מה  יוסי: מה  ביתו כדי להסתכל בבתו דרך החור, אמר לו רבי 
אתה מעיין כאן? אמר לו האיש: רבי, אם ללוקחה לאשה לא זכיתי, לראותה 
צער  גורמת  את  בתי,  לבתו:  אמר  יוסי  רבי  זאת  כששמע  אזכה?!  לא  גם 
לבריות, שובי לעפרך ואל יכשלו בך בני אדם. (הב״ח מוסיף לגירסת הגמרא 

שם: ״וכן הוה״ – וכן היה, כלומר שהיא מתה)].
ובעוונותינו הרבים, היום הדור פרוץ ומתקשטים ביותר וכו׳, והרבה יש לדבר 
על זה בעוונותינו הרבים. ואשרי מי שנזהרת בזה ולא תסתכל על חברותיה, 
וכל שכן על הפרוצות. ומה שתלבש יותר בגדי צניעות – תזכה ביותר לבנים 
בזוהר הקדוש  כמו שכתב  טוב,  לכל  זוכה  ובעלה  ותלמידי חכמים,  צדיקים 

(מובא במ״ב סי׳ ע״ה סקי״ד), ותקים בית לתפארת. עכ״ד.    

בי‡ורים
40. ‰˘טוחים. התלויים. 41. ‡פילו כ˘‡ינ‰ מלוב˘˙ ב‰ן. כיון שכשרואה 
הרהור  לידי  ובא  בהן  ומתייפה  לבושה  כשהיא  באשה  נזכר  הבגדים  את 

עבירה. (רש״י). 

קל  דבר  כל  על  לבבו 
ביתו  בני  עם  שבקלים 
ומזה  ואוהביו,  ומשרתיו 
מאד״.  עצוב  יהיה 
(בתשובותיו  וברמב״ם 
״פאר הדור״, קמב) כתב: 
״המשתרר, ירבו יגונותיו 
ושמא  ועצבונותיו, 
ויביישוהו  יכלימוהו 
ביד  ויפול  הגויים 
אותו  וייסרו  המלוכה, 

וישברו עצמותיו.
(ב׳)  מוסר  שבט  בספר 
כתב: נקוט כלל זה בידך: 
ימיו  כל  המתגאה,  כל 
כי  ודאגות,  במכאובים 
כולם כאין  גאותו  מרוב 
חייבים  כולם  נגדו, 
לפניו,  ולקום  לשרתו 
תמיד  לישב  צריך  הוא 
בראש. והנה בראותו כי 
ממנו,  וזע  קם  איש  אין 
ולדבריו אין שומע, הוא 
דאגה  בכעס  מתמלא 
רגע.  כל  ותוגה 
ומאורעות אלו תמיד לו, 
ערב בוקר וצהרים, עד שמרוב צערו הוא נופל על ערש דוי, ואם יקום ממטתו 

ישוב לשטותו, וחוזר חלילה. 

י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ ַ‰ּ‚ּוף  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ י‡  ƒ‰ ז…‡˙  ו¿
‡ י…‡ַמר ָ‰ָ‡ָ„ם:  ָמּ ׁ∆̆ ָב‰:  טו…

ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ו¿ יל  ƒ‡ ‰ו…

ַע„  ר,  ≈̇ יו… ב¿ּ  ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ  § ר̆… פ¿ ∆‡  , ך¿ ל-ָכּ ָכּ

ן,  ƒַיי  ‰ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ו¿ ר  ׂ ָ̆ ָבּ י…‡ַכל  ל…‡  ׁ∆̆

יָר‰  ƒ„ ב¿ּ ב  ׁ≈̆ י≈ ל…‡  ו¿  ,‰ ָּׁ̆ ƒ‡  ‡ ׂ ָּ̆ ƒי ל…‡  ו¿

 ‡ ָלּ ∆‡ ,‰ ׁ̆ ָנ‡∆ ּבּו ׁ̆ ַמל¿ ַבּ ל¿ ƒל…‡ י ָנָ‡‰, ו¿

ים,  ƒָלכ ֻלכ¿ ּומ¿ ים  ƒרּוע ¿̃ ּו ר,  מ∆ ּ ∆̂ ‰ַ ו¿  ˜ ׂ ַּ̆ ‰ַ

ים  ƒָלכ ֻלכ¿ מ¿ ים  ƒל כ≈ ב¿ּ  ׁ̆ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒּומ

ָיָ„יו  ָניו  ָפּ  ıַח ר¿ ƒי ל…‡  ו¿ ים,  ƒּוס‡ ּומ¿

ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒרו… מ √‡ ָּ̇ יר 43 ƒח ׁ¿̆ ַיּ ׁ∆̆ ָליו, ַע„  ַר‚¿ ו¿

ן  ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ ‰ - כ¿ּ ָכל ז∆ ים. ו¿ ׁƒ̆ ֲ‡ָנ

 ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿ יּוַכל  ל…‡  ׁ∆̆ ַע„  ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ

ָר‡  ¿̃ ƒנ  ‰ ז∆ ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ ך¿  ּ ַ‰ל≈ ַ‰מ¿ ר.  ≈̇ יו…

יר:  ƒָנז 44ב¿ּ ר  מ≈ ‡ו… ‰ּו‡  י  ֲ‰ר≈  .‡ ט≈ חו…

ַעל  ָחָט‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ מ≈ ָעָליו  ר  פ∆ּ ƒכ "ו¿

בי‡ורים
43. ˙‡רו. מראית פניו. 44. בנזיר. אדם שקיבל על עצמו בנדר להיות ״נזיר״, 
הגפן,  מן  היוצא  דבר  כל  אכילת  וכן  יין,  שתיית  א.  דברים:  בשלשה  נאסר 

ׁ̆ לו…  ּ י≈ ּׁ∆̆ יָניו ַמ‰  ע≈ ַעט ב¿ּ מ¿ ƒי י ּƒכ , ˜ו… ל¿ ח∆ ב¿ּ

 . ֲ‡ָו˙ו… ֲ‡ַו˙ ַ‚ּ ַּ̇  ˙ ‡ו… ָ̂ י ר…ב ‰ו… ƒפ ל¿

ל…‡  ׁ∆̆ 42  ,˙ מ∆ ר∆ ּ‚ו… ֲ‡ָו‰  (י‚)ַ‰ַ‚ּ  „ עו… ו¿
ע…ל  ל  ב…ּ ס¿ ƒל ָלן  ַסב¿  ‡ ≈‰ י¿  

יך¿  ƒר‡ֲ‰ַ ל¿ ך¿  ̂…ר∆ ין  ≈‡ ו¿  ,˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

ָי„ּוַע  י  ּƒכ ָלן,  ַסב¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ  ˙ ַ̇ י ƒח פ¿ ּƒב

ל.  ‰ּו‡ ַלכ…ּ

רוצה  מאתים  מאתים, 
והמשילו  מאות,  ארבע 
את  קדמונינו 
לשותה  העולם-הזה 
לו  ידמה  מלוחים,  מים 
יותר,  וצמא   - שמרווה 
באגרת  שכתב  כמו 

הגר״א ז״ל. 
מוסר  שיחות  בספר 
ענין  ביאר  פג)  (מאמר 
שאמרו  מה  פי  על  זה 
כא):  ד,  (אבות  חז״ל 
והתאוה  ״הקנאה 

והכבוד מוציאין את האדם מן העולם״. שהטעם שהכבוד מוציא את האדם מן 
העולם הוא משום שאין בידו של האדם לספק את תאות הכבוד כלל, כי ככל 
שיזכה בכבוד ירצה עוד ועוד, וכשיחסר לו מעט ירגיש כי כל אשר יש לו איננו 
שוה לו, ונמצא שהוא משועבד לתאותו זו שעבוד גמור, באופן שלעולם לא 

יוכל להשתחרר ממנה, ודבר זה מוציאו מן העולם.
ועל דרך זה יש לבאר גם מה שבכח ה״תאוה״ להוציא את האדם מן העולם, 
דהנה פירש רש״י (אבות שם): שמתאוה לממון הרבה שנאמר ״אוהב כסף לא 
ישבע כסף״ (קהלת ה ט), וכיון שלעולם אין הוא מסתפק בממון אשר לו, וכמו 
שכתב הרמב״ם, שהאוהב כסף הוא בעל נפש רחבה שלא תשבע נפשו מכל 
העולם,  מן  מוציאתו  זו  תאוה  הרי  ה״א),  פ״א  דעות  (רמב״ם  שבעולם  ממון 

שהרי הוא תאב לדבר שלעולם לא יוכל לספק אותו ולמלאות רצונו.
״דברים  כתב בספר  י‰‡ סבלן לסבול עול ‰בריו˙.  ‚ורמ˙ ˘ל‡  י‚. ‰‚‡ו‰ 
יחם  כי  העצבות,  לידי מדת  יבוא  ״המתגאה  לא):  דרוש  (להחיד״א,  אחדים״ 

בי‡ורים
42. ˘ל‡ י‰‡ סבלן. אמר רבי לוי: כל טילוי סירוי, וכל סירוי טפשין! (קהלת 
רבה יב, א). כל המתגאה ומתנשא וחכם יחשב בעיניו – הוא כעסן ומדקדק 
ינוח״.  כסילים  ״כעס בחיק  טיפש, כדכתיב:   – וכל כעסן  לו.  כל המתנגד  עם 

(מתנות כהונה). 

ב‰לל  מˆינו  כ‡˘ר  י„. 
יוסף׳         ב׳עץ  ‰ז˜ן. 
ההתבוננות  כתב:  (שם) 
מופלאת  היא  הלזו 
להיות  בענינה, 
הקדושים  שלאנשים 
מבטם               כל  אשר 
המשכלת  לנפשם 
גופם  בתוך  השוכנת 
והנה  והבהמי.  החומרי 
יש בני אדם המשליכים 
כל           גיום  אחרי 
ומאוויו       החומר  צרכי 
ההכרחיים  הענינים  אף 
ומתאכזרים      לקיומה 
לבלי      מאד  גופם  על 
יודעים        כי  קיומו  תת 
הגוף  כחי  כל  כי 
נגדיים  המה  ותאוותיו 
לגמול            הבהמי  גופו  על  גם  שחמל  בו  אחרת  מדה  הזקן  הלל  אבל  לנפש. 
שהיא           בשביל  וליפותה  ולהנאותה  אחרים  עם  שעושה  כמו  חסד  לו 
עליה         חמל  אם  כי  הנאתו  למען  כוונתו  היה  לא  כי  מלך,  של  איקונים  

כראוי.

י…‡ַכל      ל…‡  ו¿ י,  ƒ̃ ָנ  ‡ ≈‰ י¿ ַמֲ‡ָכלו…  ם  ּ‚ַ
י  ƒנ ינו… ב≈ּ ַמֲ‡ָכל  ַ‡ך¿   , ך¿ ל∆ מ∆ י  ַמֲעַ„נ≈ּ  

ל…‡  , ו¿ ַ‚˙ ָי„ו… ׂ ָּ̆ י ַ‰ ƒפ י, ל¿ ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ∆̃ ׁ¿̆ ּוַמ

ים,  ƒּוס‡ ים מ¿ ƒל כ≈ ל…‡ י…‡ַכל ב¿ּ ‰ 45ו¿ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒי

 ˙ ∆‡ ˆּו  ּ¿̃ ַׁ̆ ּ ¿̇ "ַ‡ל  ַעל  ַיֲעב…ר  ן  פ∆ּ

ל  ‡ ַ‰כ…ּ ָלּ ם" (וי˜ר‡ י‡, מ‚), ‡∆ יכ∆ ≈̇ ׁ…˘ ַנפ¿

˙ו…  ָטּ ƒמ ם  ּ‚ַ  , ָחנו… ל¿ ֻׁ̆ ם  ּ‚ַ ּיּו˙.  ƒ̃ נ¿ ּƒב  ‡ ≈‰ י¿

ים.  ּ ƒי ƒ̃ יּו נ¿ ¿‰ ƒָיָניו י נ¿ ƒָכל ע ‰, ו¿ ָיּ ƒ̃ ‰ נ¿ י∆ ¿‰ ּƒ̇

ַ‡ך¿  ז…ָ‰ם,  מ¿ ל…‡  ו¿ י  ƒ̃ ָנ  ‡ ≈‰ י¿ ּ‚ּופו…  ם  ּ‚ַ

ל  ם ָכּ ָליו, ַ‚ּ ַר‚¿ ָניו ָיָ„יו ו¿ ח…ı ָפּ ר¿ ƒר ל ָזּ‰≈ ƒי

ל  ּ ל≈ ƒ‰ ינּו ב¿ּ ƒ̂ ר ָמ ׁ∆̆ ‡ֲ ים. (י„)ַכּ ּƒ̇ ƒע ּ‚ּופו… ל¿

ָע‰  ָׁ̆ ב¿ּ ׁ∆̆  ,(‚ ל„,  רב‰  (וי˜ר‡  ן  ≈̃ ַ‰ָזּ

בי‡ורים
45. ול‡ י‡כל בכלים מ‡וסים, פן יעבור על "‡ל ˙˘˜ˆו ‡˙ נפ˘ו˙יכם". 
המקור לכך הוא מדברי רב ביבי בר אביי (מכות טז) האומר, שאדם השותה 
משקים בכלי מציצה [כעין קרן] של מקיזי דם, עובר באיסור ׳לא תשקצו׳. וכך 
נפסק בשולחן ערוך (יו״ד סי׳ קטז ס״ו): אסור לאכול ולשתות בכלים הצואים 
שנפשו של אדם קצה בהם, כגון כלים של בית הכסא וכלי זכוכית שמקיזים 
וכן לא יאכל בידים מזוהמות ועל גבי כלים מלוכלכים,  וכיוצא בהם.  בהם 

שכל אלו בכלל ׳אל תשקצו את נפשותיכם׳.

 ׁ̆ ַר פ≈ּ ל…‡  ׁ∆̆  ‰ּ ז∆ ּוַמ‰  ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿ י‡),  ו,  (במ„בר   " ׁ̆ פ∆ ַ‰ָנּ

ָבר  ל ָ„ּ ָכּ ƒמו… מ ¿̂ ַע ַע נ≈ ‡, ַ‰ּמו… ט≈ ָר‡ חו… ¿̃ ƒן נ ƒי ן ַ‰ַיּ ƒמ ‡ ָלּ מו… ‡∆ ¿̂ ַע

ָך  ּ י∆ ים: ל…‡ ַ„ּ ƒרּו ֲחָכמ ‰ (˙עני˙ י‡, ‡). ָ‡מ¿ ַכָמּ ‰ ו¿ ָמּ ַעל ַ‡ַח˙ ַכּ

ים  ƒָבר ּ ¿„ יָך  ָעל∆ ר  ס≈ ‡ו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆  ‡ ָלּ ∆‡ ָר‰,  ו… ּ̇ ָר‰  ָ‡ס¿ ּׁ∆̆ ַמ‰ 

 ‰ ז∆ ‡ ָבּ ≈̂ ַכּיו… ‰ ו¿ ָין ז∆ נ¿ ƒים (ירו˘למי נ„רים פ"ט ‰"‡). ַעל ע ƒר ֲ‡ח≈

ר,  ≈̇ ם יו… ַחַכּ ¿̇ ּƒ̇ ַ‡ל  ‰, ו¿ ב≈ּ י˜ ַ‰ר¿ ּ ƒ„ ַ̂ י  ƒ‰ ּ¿̇ ל…מ…‰: "ַ‡ל  ׁ¿̆ ָ‡ַמר 

י  ƒ̃ ‡ ָנ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם,  ר ָבּ ָׁ̆ ך¿ ַ‰ָיּ ר∆ ּ ם" (˜‰ל˙ ז, טז). ַ‰„∆ מ≈ ו… ּׁ̆ ּƒ̇  ‰ ָלָמּ

ים.  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ל  ׁ∆̆ ר  ≈„ ּ‚ָ ‰ּו‡  ּיּו˙  ƒ̃ ּ ַ‰נ¿ י  ּƒכ ָיָניו,  נ¿ ƒע ָכל  ב¿ּ

ים  ּ ƒי ƒֲענ ים  ׁƒ̆ ּבּו ַמל¿ ל…‡  ו¿ ים,  ƒנ ינו… ב≈ּ ים  ƒ„‚ָ ב¿ּ  ׁ̆ ַבּ ל¿ ƒי  ?„ ַ̂ י כ≈ּ

י  ƒָענ ים, ‰∆ ּ ƒי ƒ̃ ים ּונ¿ ƒ‡ים ָנ ƒנ ינו… ים ב≈ּ ƒ„‚ָ ‡ ב¿ּ ָלּ ם, ‡∆ ָׁ̆ ב¿ ּים לו… ƒַבז ַ‰מ¿

‡ו…  ם  ∆̇ כ∆ּ  ‡ ≈̂ ָמּ ּ ƒי ׁ∆̆ ָ‡סּור  ו¿  , רו… ׁ¿̆ ָע י  ƒפ ל¿ יר  ׁƒ̆ ָע ∆‰ ו¿ יו…  ָענ¿ י  ƒפ ל¿

ים  ƒנ ּ ָ̃ ֻ̇ יּו מ¿ ¿‰ ƒל…‡ י ים, ו¿ ƒרּוע ¿̃ יּו  ¿‰ ƒל…‡ י ָ‚ָ„יו, ו¿ י˙ ַעל ב¿ּ ƒנּונ מ¿ ַׁ̆

י ָ‰רּוַח. ס≈ּ י ַ‚ּ ≈„ ¿‚ ƒב כ¿ּ

בי‡ורים
דהיינו: ענבים, חרצנים, זגים וכדומה.  ב. להסתפר.  ג. להטמא בטומאת המת. 
ואחר כך חוזר  מסוימים,  נזיר שנטמא בטומאת המת חייב להביא קרבנות 
למנות את כל ימי נזירותו מחדש (במדבר ו, א-יב). התורה אומרת לגבי נזיר 
שנטמא בטומאת המת ״וכפר עליו [הכהן] מאשר חטא על הנפש״. ושואל רבי 
חוטא  שנקרא  אדם,  הרג  וכי  זה?  נזיר  חטא  נפש  באיזה  וכי  הקפר:  אלעזר 
בנפש? אלא הנזיר נקרא ״חוטא״ מפני שציער עצמו בהמנעותו מן היין [אף 
שנטמא,  בנזיר  שנאמר  מפסוק  דינו  את  לומד  הקפר  אלעזר  שרבי  פי  על 
סברתו שייכת לכאורה בכל נזיר, בין אם נטמא ובין אם לא. הגמרא בנדרים 
(י.) ובנזיר (יט.) מבארת שמשום כך הזכירה התורה את המושג ״חטא״ בנזיר 

שנטמא, כי חטאו כפול, שציער עצמו מן היין, ואף נטמא בטומאת המת]. 

אדם  ״בן  מסלובודקה: 
להשתפר  נוטה 
לא  אך  ולהתייפות, 
(-״א מענטש  להשתנות״ 
און  בעסער  ווערט 
נישט  אבער  שענער, 
אנדערש״). אולם, אומר 
של  תפקידו  אהרן,  רבי 
את  ליצור  הוא  אדם 
מתוך  העליון  האדם 
בו.  שנולד  פרא״  ה״עיר 
הסבא  שפירש  כמו 
אדם  פרא  ״ועיר  מקלם: 
אין  יב)  יא,  (איוב  יולד״ 
להודיעך  רק  פירושו 
שאדם נולד פרא, כי אם 
פרא׳  שמ׳עיר  ללמדך 

צריך ש׳יולד אדם׳.
מעתה, מסיק רבי אהרן, 
לאדם  שניתן  הכח 
״בצלם  בהיבראו 
כח  זהו  אלקים״, 
היצירה,  וכח  הבחירה 

ליצור מהעיר פרא שבו אדם מושלם. (׳פנינים משלחן גבוה׳).

 ‰ ׂ ָ̆ ָע ים  ƒ‰…ל ¡‡ ם  ל∆ ∆̂ ב¿ּ י  ּƒ60כ" יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„

˙ ָ‰ָ‡ָ„ם" (בר‡˘י˙ ט, ו), 61ַעל ַ‡ַח˙  ∆‡

יב (מ˘לי טז, „):  ƒ̇ „ כ¿ּ עו… ‰. ו¿ ַכָמּ ‰ ו¿ ָמּ ַכּ

‰ּו" (˘ב˙ נ, ב).  ֲענ≈ ַלַמּ ַעל ‰'  ָפּ ל  "62כ…ּ

ם  ׁ≈̆ ל¿ ּלּו  ≈‡‰ָ ים  ƒָבר ּ ¿„ ַבּ ָ‰ר  ז¿ ּ ƒנ‰ַ ָכל  ו¿

ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ ל…‡  ו¿ ָו‰,  ¿̂ ƒמ

ּלּו  ≈‡ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ּול¿

יָון  כ≈ּ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ מו…  כ¿ּ ים  ƒ‡ ר¿ ƒנ ים  ƒָבר ּ ¿„

ָו‰. ¿̂ ƒּבו… מ ׁ̆ ם י≈ ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ָנ˙ו… ל¿ ָוּ ַכּ ׁ∆̆

 

 ׁ̆ י≈ ים  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ּוַמֲע ָמ‰  ָחכ¿ ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ
ב,  ָח„ טו… ים: ָ‰‡∆ ƒ̃ י ֲחָל נ≈ ׁ¿̆  ‰ּ  ָבּ

י‡,  ƒ‰ ָ‰ָרָע‰  ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ָרע.  ָח„  ∆‡‰ָ ו¿

יו,  ƒפ ּוב¿ ּבו…  ƒל ב¿ּ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ּ ַבז∆ י¿ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

בי‡ורים
ה׳  של  בצורה  כי  ‡ל˜ים.  בˆלם  כי   .60 מאומה).  מבינות  ואינן  חושבות 
[בקומה ובדעת, בדיבור ובראיה, (עיין בראשית רבה ח, י-יא)], ה׳ עשה את 
לכבודו.       הנברא  בעולמו,  הוא  ברוך  הקדוש  של  כאיקונין  אני  והרי  האדם. 
גופי!        את  בנקיון  לרחוץ  הוא  הקב״ה  וכמ‰. שכבודו של  כמ‰  על ‡ח˙   .61
62. כל פעל ‰' למענ‰ו. כלומר, את הכל ברא ה׳ לכבודו, וברחיצה יש משום 

כבוד הבורא, לפי שהאדם נברא בצלם אלוקים. 

ָ‰ָי‰            יָ„יו  ƒמ ל¿ ַּ̇ ƒמ ָטר  פ¿ ƒ46נ ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

לו…  רּו  ָ‡מ¿ ם.  ָמּ ƒע ך¿  ל≈ ‰ו… 48ו¿ ך¿  ּ ַ‰ל≈ 47מ¿

 ? ך¿ ל≈ ‰ ‰ו… ָּ̇ יָכן ַ‡ ≈‰ י, 49ל¿ ּƒיָ„יו: ַרב ƒמ ל¿ ַּ̇

 : רּו לו… ָו‰. ָ‡מ¿ ¿̂ ƒמ ˙ ו… ׂ̆ ם: ַלֲע ָ‡ַמר ָל‰∆

 ı…ח ר¿ ƒם? ל ? ָ‡ַמר ָל‰∆ ָו‰ זו… ¿̂ ּƒי ַמ‰ מ ƒכ ו¿

זו…  י  ƒכ 50ו¿  : לו… רּו  ָ‡מ¿  .ıָח ר¿ י˙-ַ‰מ∆ּ ב≈ ב¿ּ

ל  ׁ∆̆ ין  ƒנ י˜ו… ƒ‡51 ם  ƒ‡ ָמ‰  ן!  ≈‰ ם:  ָל‰∆ ָ‡ַמר  י‡?!  ƒ‰ ָו‰  ¿̂ ƒמ

י      ּ≈̇ ָב ּוב¿  ˙ י‡ו… ƒט ר¿ 53ט≈ י  ּ≈̇ ָב ב¿ּ ˙ו…  ‡ו… ים  ƒ„י ƒֲעמ ַמּ ׁ∆̆ 52 ים,  ƒָלכ מ¿

ָפן,  ט¿ ו… ׁ̆ ן ו¿ ָ̃ ר¿ ן ‰ּו‡ 56מו… י‰∆ ‰ ֲעל≈ ַמָנּ ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ י  ƒ55מ ,˙ ָס‡ו… ¿̃ ר¿ ƒ̃ 54

ל  ּ ≈„ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡  ׁ∆̆ 58  ‡ ָלּ ∆‡  „ ל…‡ עו… ו¿  ,˙ נו… זו… מ¿ לו…  ין  ƒ57ַמֲעל ן  ≈‰ ו¿

מּו˙,  ¿„ ƒּוב ם  ל∆ ∆̂ (טו)ב¿ּ י  ƒ̇ ‡ ר≈ ב¿ ּƒנ ׁ∆̆ י,  ƒ59ֲ‡נ כּו˙;  ַמל¿ י  ל≈ „ו… ּ ¿‚ ם  ƒע

וב„מו˙.  בˆלם  טו. 
(א,  בראשית  בפרשת 
״בצלם  נאמר:  כז) 
אותו״.  ברא  אלקים 
דמות וצלם זה מה הוא? 
דהג״ר  בפומיה  מרגלא 
אהרן קוטלר בשם מורו 
הסבא  ורבו 

בי‡ורים
46. נפטר מ˙למי„יו. נפרד מלימודו עם תלמידיו בבית-המדרש. 47. מ‰לך. 
בדרך מבית המדרש. 48. ו‰ולך עמם. והם מלוים אותו לכבודו. 49. ל‰יכן 
‡˙‰ ‰ולך. אולי יזכו גם הם עמו במצוה. 50. וכי זו מˆו‰ ‰י‡. שאדם מצווה 
עליה לעשותה לכבוד בוראו, ולא כדבר הרשות שאדם עושה לטובת גופו?! 
52. ˘מעמי„ים ‡ו˙ו. לכבודו של המלך  51. ‡י˜ונין. פסל בדמות הפנים. 
במקומות שרבים מצויים שם, כגון בבתי... 53. טרטי‡ו˙. שליצנים משחקים 
שם לפני הנאספים. 54. ˜ר˜סי‡ו˙. שחיות טרף מאולפות מתגוששות שם 
מור˜ן   .56 בהם.  לטפל  עלי‰ם.  ˘נ˙מנ‰  מי   .55 הנאספים.  לפני  למשחק 
לכבוד  נאים  שיהיו  ומצחצחם  מבריקם  האבק,  מן  אותם  מנקה  ו˘וטפן. 
המלך. 57. מעלין לו מזונו˙. משלמים לו שכר עבור זה. 58. ˘‰ו‡ מ˙‚„ל 
והנכבדים  השרים  עם  במעלה  ונחשב  לגדולה  עולה  מלכו˙.  ‚„ולי  עם 
המופקדים על צרכי המדינה. 59. ‡ני ˘נבר‡˙י בˆלם ו„מו˙. בצורה של ה׳, 
ובדמותו - שהוא דומה לו [בשכל] שהוא מבין וחושב (לא כמו החיות שאינן 

ב˜לון  ומ˙כב„  יז. 
בשער  לקמן  חבריו. 
התשובה (שער כו) כתב 
(והוא  המחבר 
הלכות  מהרמב״ם 
שיש  ה״ד)  פ״ד  תשובה 
אותם  שהעושה  עברות 
מהם,  לשוב  חזקתו  אין 
קלים  דברים  שהם  לפי 
בני-אדם,  רוב  בעיני 
והוא  חוטא,  ונמצא 
נראה לו שאין זה חטא. 
ואחת מאלו עברות הוא 
חברו׳.  בקלון  ה׳מתכבד 
שאינו  בלבו  אומר  כי 
חברו  שאין  לפי  חטא, 
עומד אצלו, ולא הגיעה 
ביישו,  ולא  בושת  לו 
(-השוה)  אלא הוא ערך 
וחכמתו  מעשיו הטובים 
מעשי  למול  וחריפותו 
חברו וחכמתו וחריפותו, 
דבריו  השומע  ובעיני 
יהיה הוא מכובד וחברו 

בזוי. 
בחכמ˙ו  ו‰מ˙פ‡ר  יח. 
‡ין  בו,  ˘‡ין  ובמע˘יו 
כמו˙‰.  רע‰  מ„‰ 
(קיג:):  פסחים  במסכת 
הדעת  אין  ארבעה 

ָב‰  טו… י˜  ƒַיֲחז ָלם  עו… ל¿  ‰ ∆‡ ּ ≈‚‰ַ
ל…‡  ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ  , מו… ¿̂ ַע ל¿

ַעל   ׁ̆ ָיחּו ל…‡  י  ּƒכ ָר‰,  ו… ּ̇ ‰ַ ַעל  ַרח  ט¿ ƒי

ָלם  ָ‰עו… לו…  „ּו  ּיו… ׁ∆̆ ַר˜  ם,  ƒַמי ָׁ̆  „ בו… כ¿ּ

ׁ̆ לו…  ‰ י≈ ָחָכם, ּוָבז∆ ב ו¿ ‰ּו‡ ָ‡ָ„ם טו… ׁ∆̆

ל  ו… ׁ̆ כ¿ ƒמ ב¿ּ ַח  מ≈ ׂ ָ̆ ‰ּו‡  י„  ƒמ ָ̇ ו¿ י,  ּ„ַ

 „ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒם, (יז)ּומ ָ̇ יָע ƒ„ עּוט י¿ ƒמ ָריו ּוב¿ ֲחב≈

ים  ƒר ׂ ¿̆ ע∆ מ≈ ָח„  ∆‡  ‰ ז∆ ו¿ ָריו.  ֲחב≈ ן  לו… ¿̃ ּƒב

 ˙ ∆‡ ים  ƒב ַעכ¿ּ ַ‰מ¿ ים  ƒָבר ּ ¿„ ָע‰  ָבּ ַ‡ר¿ ו¿

ים  ƒב יו טו… ׂ ָ̆ ל ַמֲע ָכּ ׁ∆̆ ּוָב‰. ָ‡ָ„ם  ׁ̆ ּ¿̇ ‰ַ

 ‰ מ∆ „, ּ„ו… ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒ‰ ם ל¿ ∆‰ ָבּ ל  ּ ַ‰ל≈ ¿̇ ƒם, ּומ ≈‰

 ˙ ַ̃ ַ‡ב¿ ָכל  ב¿ּ  „…‡ מ¿ ּוב  ׁ̆ ָח יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ ל¿

ל  ∆̂ ≈‡  „ מ≈ עו… ו¿ ים,  ƒמ ׂ ָ̆ ב¿ּ י  ׁ≈̆ ָר‡ ו¿ ל  כ≈ רו…

יַח, ַע„  ƒר יַח ּוַמס¿ ּ ƒ„ ¿̃ ‡ ַמ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ׁ̆ ַע„  ≈‡‰ָ

ירּו˙  ƒר מ¿ ֲחַמ˙  מ≈ כ…ל  ¡‡ ל∆  ‰ ו∆ ָׁ̆ ל…‡  ׁ∆̆

ר  ≈‡ ָפּ ¿̇ ּƒך¿ ָ‰ָ‡ָ„ם ַ‰מ ׁ̆ - ָכּ ַפ˙ ָ‰‡≈ ר≈ ׂ ¿̆

ַמֲ‰ָללו…  יַח ב¿ּ ƒר יַח ּוַמס¿ ּ ƒ„ ¿̃ ים, ַמ ׂ ƒ̆ ַמֲע ב¿ּ

ים.  ƒב יו ַ‰ּטו… ׂ ָ̆ ַמֲע

יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ָמ˙ו… ּוב¿ ָחכ¿ ר ב¿ּ ≈‡ ָפּ ¿̇ ּƒמ‰ַ (יח)ו¿

ין  ≈‡ ו¿  ‰ּ ָ̇ מו… כ¿ּ ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ ין  ≈‡  , ּבו… ין  ≈‡ ׁ∆̆  

יָניו,  ע≈ ב¿ּ ים  ƒ̇ חּו ּופ¿ ים  ּƒַטנ ¿̃ ם  ֻכָלּ (טז)ו¿

ל  „ו… ּ‚ָ ‰ּו‡  ׁ∆̆ מו…  ¿̂ ַע ַח  ב≈ּ ַׁ̆ ּומ¿ ל  ַ‰ל≈ּ ּומ¿

ַעל   ‰ ∆„ יו… ל…‡  ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ָמ‰,  ָחכ¿ ב¿ּ

 ‰ ∆‡ ר¿ ƒנ ָלם  עו… ּול¿  , ֲ‡ָו˙ו… ּ‚ַ ר…ב  מ≈  ˙ מ∆ ¡‡‰ָ

ָבָריו  ּו„¿ ˙ו…  ָ̂ ַוֲע ָמ˙ו…  ָחכ¿ יָניו  ע≈ ב¿ּ

 ‰ ׂ ≈̆ ֲע ַמּ ƒמ ים  ƒח ָבּ ֻׁ̆ מ¿ ם  ≈‰ ׁ∆̆ יו  ׂ ָ̆ ּוַמֲע

ר     ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ ָריו,  ֲחב≈  ˙ ַ̂ ֲע ַמ˙  ָחכ¿ ו¿

י           ּƒכ יו,  ׂ ָ̆ ַמֲע ּוב¿ ָמ˙ו…  ָחכ¿ ב¿ּ י„  ƒמ ָּ̇

ַעל   „ ָכבו… ו¿ ַבח  ׁ∆̆ ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿  ı ָחפ≈ ‰ּו‡ 

ָ‡ַמר   ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ים.  ƒר ָׁ̆ ַ‰י¿ ָבָריו  ּ ¿„

יָך"  ƒפ ל…‡  ו¿ ָזר  ָך  ל¿ ּ ַ‰ל∆ "63י¿ ל…מ…‰:  ׁ¿̆

(מ˘לי כז, ב).

˜טנים  וכולם  טז. 
ופחו˙ים בעיניו, ומ‰לל 
כתב  עˆמו.  ומ˘בח 
(פרק  ישרים  המסילת 
שקבע  אחרי  ״אך  יא): 
היותו  בלבו  האדם 
לתהילה,  וראוי  חשוב 
התולדה  תהיה  לא 
המחשבה  מן  היוצאת 
הזאת אחת בלבד, אלא 
ומשונות  רבות  תולדות 
ממנה...וימצא  תצאנה 
שיחשוב,  אחר  גאה 
ראוי  שהוא  שלפי 
ורב-המעלות,  לתהילה 
מרגיז  שיהיה  צריך 
ומבהיל  (מפחיד  הארץ 
ושהכל  הבריות)  את 
(יזדעזעו  מפניו  ירעשו 

מרוב פחד), כי לא יאות שיהרסו (לא יסכים שיעיזו לגשת) בני-האדם לדבר 
 – כרצונו)  (בחזקה, שלא  אליו  לעלות  יעפילו  ואם  דבר,  ממנו  ולבקש  עמו 
יבהלם בקולו וברוח שפתיו יהומם, בענות להם עזות, ופניו זועפות בכל עת 

ובכל שעה...״ 
אל  יוציאוה  לא  בלבם,  קבורה  גאותם  שתשאר  אחרים,  גאים  ״וימצאו 
הדברים  יודעי  גדולים,  חכמים  הם  שכבר  בלבבם,  יחשבו  אבל  המעשה, 
לאמיתם ושלא רבים יחכמו כמוהם, על כן לא ישיתו לב אל דברי זולתם, 
בחשבם, כי מה שקשה עליהם לא יהיה נקל לאחרים, ומה ששכלם מראה 
להם כל כך ברור הוא וכל כך פשוט הוא, עד שלא יחושו לדברי החולקים 

עליהם אם ראשונים ואם אחרונים, וספק אין אצלם על סברתם״.   

בי‡ורים
עצמך.          את  תהלל   ולא  שישבחוך  לאחרים  הנח  פיך.  ול‡  זר  י‰ללך   .63

ים,  ƒב ים טו… ׂ ƒ̆ ָר‰ ּוַמֲע ו… ּ̇ ָי„ו…  ׁ̆ ב¿ּ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ּƒָו‰, ַ‡ף-ַעל-פ‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ

 ˙ ָענו… ט¿ י‡  ƒב 66ּומ≈ לו…  ב  ר≈ ‡ו… ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  ּƒכ ם,  נ…ּ ƒ‰י ּ ≈‚  ׁ̆ ר≈ יו… ‰ּו‡ 

„ו…  ָטר¿ ָמ˙ו… ל¿ ‰ ָחכ¿ י∆ ¿‰ ƒ̇ ֲ‡ָו‰, ו¿ י ַ‚ּ י„≈ ƒי‡ ָ‰ָ‡ָ„ם ל ƒב‰ָ ˙ ל¿ ָ‡יו… ּור¿

 ‰ ז∆ ם, ו¿ ם יו… ר ָ‰ָרע יו… ∆̂ ַח י≈ ּ ≈̂ ַנ ּ ל¿ ƒל מ ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒן ַ‡ל י ָלם. ָלכ≈ ן ָ‰עו… ƒמ

ים  ƒ„י ƒֲחס‰ַ ן  ƒָח„ מ ∆‡ ב¿ּ ינּו  ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָל‰.  „ו… ּ ¿‚ ָחָמ‰  ל¿ ƒָר‡ מ ¿̃ ƒנ

ל.  „ו… ּ‚ָ ָלל  ָׁ̆ לּו  ל¿ ָׁ̆ ו¿ ָחָמ‰  ל¿ ּƒמ‰ַ ן  ƒמ ים  ƒ‡ ַ‰ָבּ ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַבּ ַ‚ע  ָפּ ׁ∆̆

ים  ƒ„י ƒ̇ ם ֲע ּ∆̇ ן ַ‡ ƒַוֲעַ„י ,‰ ַטָנּ ¿̃ ָחָמ‰  ל¿ ּƒמ ƒם מ ּ∆̇ ב¿ ַׁ̆ ם:  ָ‡ַמר ָל‰∆

ן:  ָחָמ‰? ָ‡ַמר ָל‰∆ ל¿ ּƒי‡ ַ‰מ ƒ‰ ‰ַמ : רּו לו… ָל‰. ָ‡מ¿ „ו… ּ ָחָמ‰ ‚¿ ל¿ ƒמ ל¿

ַעם  ˙ו… ַפּ ח ‡ו… ּ ַ̂ ַנ ּ¿̇ ׁ∆̆ ָך,  ׁ̆ ל¿ ּ י≈ ׁ∆̆ ב  י≈ ל ‡ו… י ָכּ ּƒיו! כ ָ̇ ילו… ח≈ ר ו¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

ינו…  ר ‡≈ ∆̂ ּ ָך; ֲ‡ָבל ַ‰י≈ ¿̇ יַח ‡ו… ּƒ67ָ‡ז ַינ ,§ ל̆… ָׁ̆ ם ‡ו…  ƒי ַּ̇ ׁ¿̆ ַ‡ַח˙ ‡ו… 

מו…  כ¿ּ ים,  ƒָעמ פ¿ּ  ‰‡ָ מ≈ ָנˆּוַח   ‰ י∆ ¿‰ ƒי ם  ƒ‡ 68ַ‡ף  ָך  מ¿ּ ƒמ  ˜ ס≈ ּפו…

ָך  ¿̇ מו… ם  יו… ַע„  ָך  מ¿ ¿̂ ַע ב¿ּ ן  ֲ‡מ≈ ַּ̇ ַ‡ל  69ו¿ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆

בי‡ורים
66. ומבי‡ טענו˙ ור‡יו˙ וכו' ו˙‰י‰ חכמ˙ו לטר„ו מן ‰עולם. כלומר, היצר 
ובמעשיו  שלמד  בתורה  להתגאות  לו  שיש  וראיות  טענות  לאדם  מביא 
(-החכמה) שלמד  ויתגאה בזה, אזי דוקא התורה  הטובים, ואם ישמע ליצר 
יש  [אמנם  מחמת שהתגאה מזה עצמו.  מן העולם  לסיבה לטרדו  לו  תהיה 
גורסים: ומביא טענות וראיות להביא האדם לידי גאוה כדי לטרדו מן העולם]. 
ויתייאש מללחום עוד נגדך, מפני שהוא נוכח לדעת כי  יניח ‡ו˙ך.  67. ‡ז 
כחך חזק מכחו. 68. ‡ף ‡ם י‰י‰ נˆוח מ‡‰ פעמים. ממשיך להלחם נגדך עד 
אשר יכחיד אותך משני העולמות. ואילו אתה גם אם נצחתו  מאה פעמים, 
69. ו‡ל  לא יאמר נואש, אלא ימשיך לארוב לך כל ימיך עד שינצח אותך. 
˙‡מן בעˆמך. אל תבטח בתורתך ובחכמתך שיעמדו לך נגד יצרך הרע, אלא 
עד יומך האחרון עשה תחבולות להינצל ממנו, שכן אמרו (ברכות כט.) יוחנן 

כהן גדול שימש בכהונה גדולה שמונים שנה, ולבסוף נעשה צדוקי. 

ם  ƒ‡ ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿  ‡ ַוֲ‰לו…  .‰ּ ָ̇ ָמ ¿‚ ּ„ֻ

ֲחַמ˙  מ≈ ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡ ים  ƒ„ ַכב¿ּ מ¿

י  ּ≈̇ ׁ¿̆ ַע  ≈„ יו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ ים  ƒר ב¿ ּסו… ׁ∆̆

ַ‡ַח˙,  ַר˜  ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ו¿  ,˙ ו… ּ̇ כ¿ ַמס∆ּ

ָח˙  ∆‡  ‡ ָלּ ∆‡ ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ן  ָל‰∆ י…‡ַמר 

ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ  - ‰"ח)  פ"י  (ירו˘למי ˘ביעי˙ 

ָלם  ָ‰עו…  ˙ ∆‡  ‰ ע∆ ַיט¿ ל…‡  ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ָכל- ו¿

. ינו… ּבו… ≈‡ ׁ∆̆ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ‰ ָ̃ ֲחָז י˜ּו‰ּו ַבּ ƒֲחז ַיּ ׁ∆̆

 

ל  ָכּ יּו  ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ים  ƒב ֻחָיּ מ¿ נּו  ֲ‡ַנח¿ ׁ∆̆ ַ„ע,  ו¿
 ‡ ר≈ ם ַ‰ּבו… ׁ≈̆ ים ל¿ ƒ„ֻיָח ינּו מ¿ ׂ ≈̆  ַמֲע
 ‰ י∆ ¿‰ ƒי ים  ƒ‰…ל ¡‡ ˙„ַ ֲעבו…  ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע ָכל  ו¿ ר,  ∆̇ ּוַבס≈ּ לּוי  ּ‚ָ ַבּ  ,‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי

 ˙ ּוו… ַ̃ ל¿ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  ˆו… ר¿ י  ּƒ̇ ל¿ ּƒ64ב ַב„,  ל¿ ּƒב נו…  ˆו… ר¿ ל  ∆‡ יַע  ּ ƒ‚‰ַ ל¿

ל  ם ָ‰‡≈ ׁ≈̆ ל ל¿ ‰ ַ‰כ…ּ ׂ ∆̆ „, ַ‡ך¿ ַיֲע בו… ל ָכּ ב≈ּ ַ̃ ‰ּו ּול¿ ׂ ≈̆ ַבח ַעל ַמֲע ׁ∆̆

ב,  ר ל≈ ≈̃ י ‰' ח… ƒּוב: "ֲ‡נ˙ ָ‡ַמר ַ‰ָכּ ׁ∆̆ מו…  ב, כ¿ּ ל ַ‰ל≈ּ יף ‡∆ ƒ̃ ׁ¿̆ ַ‰ַמּ

ינּו"  ל…‰≈ ר̇… ַל‰' ‡¡ ָּ̇ ס¿ ּƒר: "‰ַ65נ מ≈ ‡ו… ˙" (ירמי‰ יז, י), ו¿ ָליו… ן כ¿ּ ח≈ ב…ּ

ל  ≈̂ ָנּ ƒ‰ יזּו˙ ל¿ ƒר ז¿ ƒָמ‰ ּוב ָחכ¿ ר ב¿ּ ָזּ‰≈ ƒם ל…‡ י ƒ‡ ן („ברים כט, כח). ָלכ≈

בריות,  [של  סובלתן 
פירש,  ורש״י  רשב״ם. 
עצמם  הם  שאפילו 
זמן  לאחר  מתחרטים 
ונבזים הם בפני  עצמן] 
״דל  הוא  מהם  ואחד 
מנוגד  חטאו  כי  גאה״. 
כי          האנושי,  לטבע 
לעשיר           אמנם  אם 
אך  גאוה,  של  נסיון  יש 
במה   – הוא  דל  אם 
ללא  הגאוה  יתגאה?  
המאוסה  היא  סיבה 
אלוקים  בעיני  ביותר 
יחזקאל,  (אור  ואדם 

מדות).

בי‡ורים
64. בל˙י רˆון בני-‡„ם. בלי שיהיה רצונו ומטרתו להתכבד בעיני בני-אדם, 
עושה  שאדם  מעשים  ‡לו˜ינו.  ל‰'  ‰נס˙רו˙   .65 מעשיו.  על  שישבחוהו 
בהסתר מעיני בני-אדם, הם גלויים וידועים לה׳ אלוקינו, ומסורים בידו לתת 

לאדם כפי מעשיו. 

המחזיק    וכל  המדות, 
ה׳.   תועבת  נקרא  בה 
אין  ענוה).  הקמח,  (כד 
ממנה,  קשה  מדה  לך 
שבתורה  עבירות  ורוב 
עוד  ולא  בה,  כלולין 
הבורא  שמשכחת  אלא 
אדם,  של  מלבו  יתברך 
לבבך  ״ורם  שנאמר: 
אלקיך״.  ה׳  את  ושכחת 
א,                  אבות  יונה  (רבינו 

יג).
הגרועה  היא  הגאוה 
היא  והענוה  שבמדות, 
שבמדות.  עליונה  מדה 
(מהרש״א סנהדרין פח).

לכל  שורש  היא  הגאוה 
(ר״ח  הרעות.  המדות 

ענוה ב׳; נפש החיים).
שורש  היא  הגאוה 
להרבה עבירות, אם בין 
בין  ואם  למקום  אדם 
(שערי  לחבירו  אדם 

קדושה).  

ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡  „ ַלמ≈ּ מ¿ ‰ּו‡  ו¿ ר,  ∆̃ ּׁ∆̆ ‰ַ

ן  ָלכ≈ ו¿  ,˙ ָ‡יו… ר¿ לו…  י‡  ƒב ּומ≈  ˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ל¿

. ּ„ו… ¿‚ נ∆ ם כ¿ּ ַחכ≈ּ ¿̇ ƒ‰ ‰ ל¿ ָּ̇ יך¿ ַ‡ ƒר ָ̂

 

ר ‰ּו‡  ∆̂ ּ ל ַ‰י≈ ׁ∆̆ יו  ָ̇ ּבּולו… ח¿ ַּ̇  ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇
י‰ו…  ּƒב ּוַמ‚¿ ּבו…  ƒל  ‰ ׁ∆̆ ¿̃ 73ַמ

 ˙ ּ„ו… ƒמ ָ‡ר  ׁ¿̆ ּו ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ לו…  י˜  ּƒ̇ ּוַממ¿

‡י  ַוַ„ּ ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ַע  ≈„ יו… י  ּƒכ ַ‡ף  ו¿  ;˙ ָרעו…

י  ּלּו ָ‰כ≈ ƒפ‡ֲ , ַ‚ֲ‡ָו˙ו… ן ב¿ּ ָעוו… ע ו¿ ַׁ̆ ׁ̆ פ∆ּ ּ י≈ ׁ∆̆

ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  ּƒכ  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒּומ י„  ƒז מ≈ ב¿ּ  „ ב≈ עו…

74ַע„   ,„ בו… ַ‰ָכּ ַ‡ַחר  ּבו…  ƒל  ˙ ∆‡ יר  ƒע ַמב¿

ָר‰. ֲ‡ָבל ָ‰ָ‡ָ„ם  ׁ̆ ַעל ָ‰ֲעב≈ ל…‡ ָיחּו ׁ∆̆

ל…‡  ‰ ו¿ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒל…‡ י יו, ו¿ ׂ ָ̆ ַמֲע ‰ּו‡ ַזך¿ ב¿ּ ׁ∆̆

ָר‰  ֲעב≈  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ַע  ≈„ ּיו… ׁ∆̆ כ¿ּ מו…  ¿̂ ַע ל  ַ‰ל≈ּ י¿

ַיֲער…ך¿  ו¿ ָ‰ָרע  ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈  ‡ ָיבו… ָ‡ז  ָ„ָבר,  ב¿ּ

„ו…  ָלכ¿ ל¿ ילו…  ּƒפ‰ַ ל¿ ָחָמ‰  ל¿ ƒמ  „ עו…

ָו‰  ¿̂ ƒמ לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ָברו… ס¿ לו…  יר  ּƒב ּוַמס¿ ר  ּ≈̇ ∆‰  ‰ ר∆ יו… ו¿  , ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒר ב¿ּ

ר:  ∆̂ ּ ַ‰י≈ לו…  י…‡ַמר  ָכך¿  ו¿ ר.  ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ּƒמ ּׁ∆̆ ַמ‰  ַעל  ָכר  ׂ ָ̆ ו¿

בי‡ורים
73. מ˜˘‰ לבו. של אדם לסרב לקבל תוכחה ולהכניע עצמו. 74. ע„ ˘ל‡ 

יחו˘ על ‰עבר‰. שאינו חושש לעבור עליה.

ָך  ל¿ ר…ב  ¡‡ י∆ יָך  ָימ∆ ל  ָכּ י  ּƒכ ב, מ„),  (‡בו˙ 

ם  ƒ‡ 70ו¿ ּנּו,  מ∆ּ ƒמ יָך  ינ∆ ע≈ ים  ƒֲעל ַּ̇ ‡ּוַלי 

ף  (יט)סו…  -  ˙ ּלו… ּ ַ̃ ַבּ ׁ∆̆  ‰ ּלָ ַ̃ ב¿ּ ֲחָך  ּ ≈̂ ַנ י¿

˙. ּוַבֲעבּור  ֲחמּורו… ַבּ ׁ∆̆ ָחמּור  ֲחָך ב¿ּ ּ ≈̂ ַנ י¿

 ˙ ּ„ו… ƒמ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ל¿  ׁ̆ ר∆ ׁ…˘ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ׁ∆̆ (כ)

ף  ּ≈̇ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ71מ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ַ‚ם  ו¿  ,˙ חּו˙ו… פ¿ּ

ַין  נ¿ ƒע ָכל  ו¿ ָ‰ָ‡ָ„ם,  ב  ל≈ ב¿ּ ב  ָער≈ ¿̇ ƒּומ

 ˙ ַ‡מ≈ּ ˙ ּול¿ מ∆ יב ָ‰‡¡ ƒז ַ‰כ¿ ר ‰ּו‡ 72ל¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

יט. סוף ינˆחך בחמור‰ 
במסכת  ˘בחמורו˙. 
״כך  נאמר:  (קה:)  שבת 
הרע,  יצר  של  אומנותו 
היום אומר לו ״עשה כך״ 
״עשה  לו  אומר  ולמחר 
לו  שאומר  עד  כך״, 
זרה״,  עבודה  ״עבוד 
כלומר,  ועובד״.  והולך 
אל  יבוא  אם  שהרי 
מיד  לפתותו  האדם 
לא   – חמורה  לעבירה 
אומנותו  לכן  לו,  ישמע 

היא להסיתו לעבור עבירה קלה, ומתוך כך מגיע בהדרגה לעבירות החמורות 
ביותר.  

(נב.) מביאה הגמרא משל על היצר הרע: אמר רב אסי: יצר  במסכת סוכה 
דומה  ולבסוף  רש״י)  עכביש.  (לקורי  בוכיא  של  לחוט  דומה  בתחילה  הרע 
לעגלה).  הפרה  את  קושרים  שבהם  העבים  (כחבלים  העגלה  כעבותות 
שנאמר (ישעיה ה, יח): ״הוי מושכי העון בחבלי השוא וכעבות העגלה חטאה״. 
(מה שבתחילה היה חבלי שוא, דהיינו חוטים של כלום, דקים כקורי העכביש, 

נהפך לבסוך לחבלים העבים של העגלה!). 
״הוי מושכי העון בחבלי השוא״ – הוי לאלו המושכים ומביאים את העוון על 
עצמם בזמן שיצרם עדיין חלש מאד ודומה לחוטים של כלום, כי בשלב הבא, 
כשכבר יהיו שקועים בחטא וירצו לחדול ממנו, יגלו שהם קשורים בו עם יצר 

כה חזק, כמו חבל של עגלה שהוא עבה מאד וכמעט לא שייך לנתקו. 
שבכל  הקשה  היא  הגאוה  מדת  פחו˙ו˙.  מ„ו˙  ל‰רב‰  ˘ור˘  ˘‰‚‡ו‰  כ. 

בי‡ורים
70. ו‡ם ינˆחך ב˜ל‰ ˘ב˜לו˙. אם תתן ליצר לנצח אותך אף בדבר הקטן 
החמרות  בעבירות  גם  ינצחך  שהוא  סוף  ותנצחו,  עמו  תלחם  ולא  ביותר, 
הגאוה.                   בחטא  להכשילו  ‰‡„ם.  בלב  ומ˙ערב  מ˘˙˙ף   .71 ביותר. 

72. ל‰כזיב ‰‡מ˙. להראות שהאמת הוא כזב ושקר.

כב. ˘י˘ כמ‰ בני-‡„ם 
לבריו˙  ‰נ‡‰בים 
ו‰˜ב"‰ ˘ונ‡ם כ˘‡ינם 
‰מˆוו˙.   ˙‡ מ˜יימים 
מכמה  להקשות  יש 
רחוב,  אנשי  וכמה 
מידות  בעלי  שנראים 
ועמל  יגיעה  בלי  טובות 

ובלי ספרי יראה? 
כבר עמד על זה הגר״א 
והובא  ט,  יא,  (במשלי 
אות  פ״ד  שלמה׳  ב׳אבן 
המינים  ״רוב  וכתב:  יג) 
אדם  בין  והחוטאים 
הנראה  לפי  הם  למקום 
אחת  וזו  בטבע,  טובים 
היצר  מתחבולות 
לפרוש רשת לפני תועי 
אחריהם״,  להמשך  רוח 
׳חפץ  בספר  ועיין  עכ״ד. 
(סוף  התורה  על  חיים׳ 
בהעלותך, בהערה שם): לפעמים מזרז היצר הרע לרשעים גמורים מחללי 
וילמדו  אחריהם  העם  שימשכו  כדי  לבריות,  טובות  לעשות  שבתות 

מדרכיהם... 
 ויש שהעירו שהגר״א לא כתב שהם באמת טובים בין אדם לחברו, רק ״לפי 
תתנגש  אשר  מסוימת  לנקודה  יגיעו  כאשר  שבאמת  חוץ),  (כלפי  הנראה״ 
מידותיהם  וזוהמת  קלונם  כל  יתגלה  שם   - ותאוותם  חפצם  עם  ותתנגד 

הרעות.

 ˙ ˆו… ר¿ ּƒּוב: "76ב˙ ָ‡ַמר ַ‰ָכּ ׁ∆̆ מו…  ‰ּו‡ כ¿ּ

 " ו… ּ̇ ƒ‡ ם ƒל ׁ¿̆ ָביו ַי י¿ ם ‡ו… ּ‚ַ ׁ̆ י ƒ‡ י כ≈ ר¿ ּ„ַ '‰

ם  ƒ‡ ָין:  נ¿ ƒע‰ָ  ׁ̆ רּו פ≈ּ ָכך¿  ו¿ ז).  טז,  (מ˘לי 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ י  נ≈ פ¿ ƒל ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ƒי ל…‡  ָ‰ָ‡ָ„ם 

ם  י‰∆ ינ≈ ע≈ ב¿ּ ן  ח≈  ‡…̂ מ¿ ƒל ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ו¿

ים,  ƒב ַ‰ּטו… יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ˙ו…  ו… ׂ̆ ֲע ַבּ

‰ּו  ז∆  , ˙ו… ‡ו… ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿

-‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ׁ∆̆ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ָ‡ָי‰  ר¿

 ˙ ּבו… ƒל ָזַרע לו… ַ‡ֲ‰ָב‰ ב¿ּ ו¿  , ˙ו… ב ‡ו… ≈‰ ‡ו…

ַעל  ב  טו… ם  ׁ≈̆ לו…  ם  ׂ ָ̆ ו¿ י-ָ‡ָ„ם,  נ≈ ב¿ּ

 ‰ ּמָ ּכַ  ׁ̆ ּ י≈ ∆ ׁ̆ (כב) ‰ּו‡   ˙ מ∆ ¡‡ ו∆ ָנם.  ו… ׁ̆ ל¿

 ˙ ּיו… ƒר ַלּב¿ ים  ƒב‰ָ ¡‡ ַ‰ּנ∆ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ּב¿

ים  ƒמ ּ י¿ ַ̃ מ¿ יָנם  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ ָ‡ם  נ¿ ו… ׂ̆  ‰" ָבּ ָ̃ ‰ַ ו¿

בי‡ורים
76. ברˆו˙ ‰' „רכי ‡י˘. כשרצויים לפני ה׳ אורחות חיי האדם, גם אויביו 

יתהפכו לאוהביו וישלימו אתו.

ָמ‰  ָחכ¿ ַמֲעַל˙  ל¿  ָּ̇ ע¿ ּ‚ַ ƒ‰ ָבר  כ¿ּ

 ˙ ו… ּ̂ ַר ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָך  ל¿ ָר‡ּוי  ו¿ י„ּו˙,  ƒַוֲחס

ָלם,  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ן ב¿ּ ̂…‡ ח≈ מ¿ ƒל ל ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ ּול¿

ָך  ¿̇ ָמ ם ָחכ¿ ˙ ָל‰∆ ַ‚ּלו… ם ל¿ יף ָל‰∆ ƒֲחנ‰ַ ּול¿

ָך  ל¿ י‡  ƒָיב ו¿ ‡ֲ‰בּוָך,  י…ּ ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ ָך  ¿̇ ָ̃ ¿„ ƒ̂ ו¿

רּוַח  ׁ∆̆ ל  ָכּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… י  ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ƒמ ָ‡ָי‰  ר¿

ם  ˜ו… ּנּו, 75רּוַח ַ‰ָמּ ימ∆ ָח‰ ‰≈ ˙ נו… ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

 ‰ ז∆ ָכל  ו¿ מ"י).  פ"‚  (‡בו˙  ּנּו  ימ∆ ≈‰ ָח‰  נו…

י‡  ƒ‰ ‡ָבָר ּ‰ ַ‰ס¿ּ ָ̇ י ‡ו… ּƒר, כ ∆̃ ׁ∆̆  ˙ ָ‡יו… ר¿

 ‰ּ ָין ַ‰ז∆ נ¿ ƒָו‰. (כ‡)ֲ‡ָבל ָ‰ע‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒָעָנף מ

כ‡. ‡בל ‰ענין ‰ז‰ ‰ו‡ 
כבר  דבריו  תוכן  וכו'. 
הלבבות  בחובת  מובא 
המעשה,  יחוד  (שער 
פרק ה) וז״ל: כאשר יבוא 
זה,  בפיתוי  היצר  אליך 
לי  תועיל  מה  לו:  ענה 
חן  למצוא  השתדלותי 
כמוני,  חלש  יצור  בעיני 
לא  ביכלתו  אין  אשר 
להזיק  ולא  לי  להועיל 
היה  אילו  ואף  לי... 
מחוייב  שאני  כדבריך, 
אוכל  לא  אז  גם  בכך, 
איך  כי  זאת,  לעשות 
כל  אצל  לפעול  אוכל 

בני דורי שיהיו מרוצים ממני, בעוד שאינני יכול לפעול זאת אפילו אצל בני 
ביתי, וכל שכן אצל בני אדם אחרים.

ודברי רבותינו ז״ל שהבאת מהם ראיה, אינם מחייבים את האדם להשתדל 
למשוך אליו את שביעת רצונם של כל הברואים, אלא הכונה של דבריהם 
היא מה שאמר חכם אחד בצוואתו לבנו: ״בני, לפעול אצל כל הברואים שיהיו 
מרוצים ממך, זה אינו ביכלתך, אך מה שכן ביכלתך הוא, להשתדל שהבורא 
יהיה מרוצה ממך. וכאשר תפעל זאת אצלו, הוא יעשה אותך רצוי לבריות, 
כמו שכתוב (משלי טז, ז): ״ברצות ה׳ דרכי איש גם אויביו ישלים אתו״. – וזוהי 
ז״ל: מי שכל הבריות, מקטן ועד גדול, מהללים ומשבחים  גם כוונת רבותינו 
אותו ומרוצים ממעשיו, סימן הוא שהאל יתברך נתן בלבות בני אדם אהבה 
אליו, ושם לו שם טוב על לשונם. ודבר זה הרי אין הבורא עושה אותו לשונאיו, 

והוא איפוא סימן ברור וגדול שהבורא מרוצה ממנו. זוהי כוונת רבותינו ז״ל.     

בי‡ורים
בידוע שהוא  למטה  מי שהוא אהוב  כל  ‰ימנו. שכן  נוח‰  רוח ‰מ˜ום   .75

אהוב גם למעלה (רש״י). 

˙וכח˙ך  „ברי  כ‚. 
י˙˜בלו בפני ‰עולם. יש 
יתקבלו  כיצד  לעיין, 
מכירים  אין  אם  דבריו 
אותו ואין יודעים ערכו?

 :(: (ו  ברכות  במסכת 
אמר רבי חלבו אמר רב 
בו  שיש  אדם  כל  הונא: 
דבריו  שמים,  יראת 
[לאחרים],  נשמעין 
יג)  יב  (קהלת  שנאמר 
נשמע,  הכל  דבר  ׳סוף 
וגו׳,  ירא  האלהים  את 
כך:  ויש לדרוש המקרא 
אדם שהוא ירא אלוקים 
באזני  נשמעים  דבריו   -

הכל.
(הובא  לעיתים׳  ה׳בינה 
בשיטה מקובצת החדש, 
אות קפח) פירש, שאף על פי שיראת שמים מביאה את האדם לעשות מעשיו 
בהצנע ולא להרבות בדברים, עם כל זה דבריו ועניניו מעצמם יהיו נשמעים.
והטעם שדבריו נשמעים, כתב ב׳עיון יעקב׳ שאדם שיש בו יראת השם שורה 
וב׳שפתי  גם בעיני הבריות.  חן  ימצא  ובכך  (מט:),  חן, כמבואר בסוכה  עליו 
חכמים׳ ביאר על פי דברי המשנה באבות (ב, ד) ׳בטל רצונך מפני רצונו כדי 
שיבטל רצון אחרים מפני רצונך׳, ואדם שהוא ירא שמים מבטל את רצונו 
ולפיכך מבטל הקדוש ברוך הוא את רצון אחרים מפני  מפני רצון הבורא, 

ַב„,  רּוך¿ ‰ּו‡ ל¿ ‡ ָבּ ר≈ ם ַ‰ּבו… ׁ≈̆ ב ל¿ ַ‰ּטו…

י  נ≈ פ¿ ּƒב לּו  ב¿ּ ַ̃ ¿̇ ƒי ָך  ּ¿̇ ַכח¿ ו… ּ̇ י  ר≈ ב¿ ּ ƒ„(‚כ)

י  ּƒכ  , ך¿ ָכּ ב  ֲח˘…ׁ ַּ̇ ל…‡  ם  ƒ‡ ם  ּ‚ַ ָלם  ָ‰עו…

לּוָי‰  ּ¿̇ ָכָח‰  ו… ּ̇ ‰ַ ַל˙  ָבּ ַ̃ ין  ≈‡

יָך. ∆̇ בו… ׁ¿̆ ַמח¿ ב¿ּ

 

ָך  ¿̇ י ƒס ‰, י¿ ל ז∆ ָכּ ƒמ ˜ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ּƒ̇ ׁ∆̆ י  ַ‡ֲחר≈ ו¿
ן  כ≈ ָּ̇ ƒָך: ל…‡ י י…‡ַמר ל¿ ר ו¿ ∆̂ ּ  ַ‰י≈

79ַע„  ָמ‰  ל≈ ׁ¿̆ ָך  ¿̇ „ָ ֲעבו…  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ׁ∆̆

ן  ‚ו… כ¿ּ י,  ר≈ ַ‚מ¿ ל¿ ן  ∆‰ מ≈  ˜ ַרח≈ ¿̇ ּƒ̇ ׁ∆̆

ים                     ƒב ַ‰ּטו… יָך  ׂ ∆̆ ַמֲע  ‰ ַכס∆ּ ּ¿̇ ׁ∆̆

ָבר  כ¿ּ ָ‰ָי‰  ּׁ∆̆  ‰ ַמּ ƒמ ּפּוך¿  ƒ‰  ˙ רו… ‰ו… 80ּול¿

בי‡ורים
79. ע„ ˘˙˙רח˜ מ‰ן. כלומר, אלא אם תסתיר מבני אדם את כל מעשיך 
לגמרי.                  ה׳  מעבודת  מתרחק  שהנך  יראה  חוץ  שכלפי  באופן  הטובים, 
80. ול‰ורו˙. יש גורסים ״ולהראות״, כלומר, הראה את ההפך של מה שיש 

בלבך.

 ‡ ָלּ ∆‡ ב  ≈‰ ‡ו… -‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ין  ≈‡ י  ּƒכ  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ  ˙ ∆‡

ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ָך  ¿̇ י ƒס י¿ ך¿  ַ‡ַחר-ָכּ  .‰ּ ָ̇ ‡ו… ים  ƒמ ּ י¿ ַ̃ ּומ¿ ָר‰  ו… ּ̇ י  ≈„ מ¿ לו…

י‡  ƒב ּומ≈ ָ‰ָעם,  י  נ≈ פ¿ ƒל ים  ƒב ַ‰ּטו… יָך  ׂ ∆̆ ּוַמֲע ָך  ¿̇ י„ּו ƒֲחס  ˙ ַ‚ּלו… ל¿

ן  ƒמ ך¿  ָׁ̆ מ¿ ƒנ  ‰ ז∆ ַ‚ם  ו¿ ָך?  מו… ָכּ ם  ≈‰ ם  ּ‚ַ ּו  ׂ̆ ַיֲע ‡ּוַלי  ָ‡ָי‰:  ר¿

חּו  ב¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ּ ƒנ ׁ∆̆ ים  ƒל „ו… ּ ¿‚  ‰ ָמּ 77ַכּ ינּו  ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ‰ּו˙.  ב¿ ּ‚ַ‰ַ

ם  י‰∆ ר≈ ַחב¿ ו¿ ם  י‰∆ י„≈ ƒמ ל¿ ַּ̇ י  נ≈ פ¿ ƒל  ‡ ָלּ ∆‡ ּו  ׂ̆ ָע ל…‡   - (סוכ‰ כח, ‡) 

ָו‰  ¿̂ ƒמ ‰ ‡י ז∆ ם, ַוַ„ּ י‰∆ ׂ ≈̆ ַמֲע י˜ּו ב¿ּ ƒַיֲחז ם ו¿ י‰∆ כּו ַ‡ֲחר≈ ׁ¿̆ ָמּ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ

ל…‡  ּלּו  ≈‡ י  נ≈ פ¿ ּƒב ּלּו  ƒַוֲ‡פ ים,  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ם  78ָל‰∆ ב  ַחב≈ּ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ

 ,"‰ ׂ ∆̆ י עו… ƒנ‡ֲ ‰ ַע" ‡ו… "ז∆ ≈„ י יו… ƒנ‡ֲ ‰ רו… "ז∆ ָ‡מ¿ ּבו… ב¿ּ ƒל ‰ ב¿ּ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒי

ם. ˙ ָל‰∆ ַ‚ּלו… ˙ ָ‡סּור ל¿ מ∆ ¡‡ ָלם ב∆ּ י ָ‰עו… נ≈ פ¿ ƒָבל ל‡ֲ

 

ַמ„  ל¿ ƒ̇ ו¿ יכּו˙  ƒר‡ֲ ַבּ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ֲעמ…„  ַ̇ ו¿ ֲעָנָו‰  ַבּ ך¿  ל≈ ּ≈̇ ם  ƒ‡ ם ּ‚ַ
 ‰ ָּ̇ ַע ָך:  ל¿ י…‡ַמר  ו¿  ˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ָך  ּ¿̇ ַפ י¿ יעּו˙,  ƒב ¿̃ ּƒב  

יָך  ָרכ∆ ּ ֲעבּור „¿ „ּוָך ַבּ יַכב¿ּ ƒבּוָך ו ּׁ¿̆ ַח י-ָ‡ָ„ם י¿ נ≈ ָך ב¿ּ ¿̇ ים ‡ו… ƒ‡ ָ‰רו…

ם  י‰∆ ינ≈ ע≈ ּוב ב¿ּ ׁ̆ ‰ ָח ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ,‰ ז∆ ל ָבּ „ו… ַוח ָ‚ּ ׁ̆ ר∆ י≈ ים, ו¿ ƒב ַ‰ּטו…

 ‰ ׂ ∆̆ ָך ַמֲע ¿̇ ו… ׂ̆ ֲע י ַבּ ּƒל, כ ב∆ ∆‰ ‰ ל ז∆ ָך. ָכּ ּ¿̇ ַכח¿ ˙ו… ָך ו¿ לּו מּוָסר¿ ב¿ּ ַ̃ י¿

בי‡ורים
77. כמ‰ ‚„ולים ˘נ˘˙בחו. במסכת מגילה (כז:-כח.) מביאה בגמרא סדרת 
ואמרו  הקדושים,  מהתנאים  כמה   של  חסידות  ודברי  מיוחדות  הנהגות 
לתלמידיהם שבזכות הנהגות אלו  זכו להאריך ימים, ואמרו זאת כדי ללמד 
מאירי).        ההר,  מן  אברהם  (רבינו  להם  הראויות  הנהגות  חכמים  לתלמידי 

78. ל‰ם. עליהם. 

ב'
ם 

יו
ג' 

ע 
בו

ש

 81. ˙˙יח„. תתבודד. 82. ‡ך ל‰ר‡ו˙ ‰עˆלו˙. עשה רושם כאילו אתה עובד את ה׳ בעצלות ובכבדות. 83. ול‡ ˙ˆו‰. ואל תשדל בני אדם 
לעשות טוב ואל תוכיחם להמנע מעשות רע. 84. ˙˙נ‰‚ במנ‰‚ם ו˙לך ב„רכי‰ם. של פשוטי העם ויושבי קרנות, כדי שהסתרת מעשיך הטובים 
תהיה בשלימות. 85. ל˘ם מˆו‰. כלומר, אף שעושה זאת לשם מצוה, מכל מקום... 86. מפסי„ ‡לף ‡לפים. כי ירד מטה מטה, ולא רק את המצוות 
יחדל מלקיים, אלא אף אמונתו ישלל ממנו, מבלי אשר ירגיש בכך. 87. ו„ומ‰ לבורח מ‡˘ ˜טנ‰ ל‡˘ ‚„ול‰. כי אם מטרתו לברוח מהפרסום 
והכבוד שיבוא לו ע״י עבודת ה׳, וחושש למצוא חן בעיני בני אדם בגלל מעשיו הטובים, אדרבה, הרי היצר מציע לו למצוא חן בעיני בני אדם על 
ידי זלזול במצוות והתרחקות מה׳. 88. ‡ין מזי˜ לו ב˘בח. לא יפחת שכרו במאומה בכך שמשבחים אותו ומכבדים אותו על מעשיו. 89. בע˙ ‡˘ר 
˙ע˘‰ מע˘‰ ‰טוב. והנך רוצה לבחון את טהרת כונתך. 90. ‡˘ר מ‰‡ל. אם יתברר לך שהנך מקוה לקבל את השכר מהאל - סימן הוא שהמעשה 
שלם ואין בו כל פגם. 91. ‡ינו ˘לם. סימן הוא שהמעשה אינו שלם. 92. ביחו„ בח„רי ח„רים. בהתבודדות בינך לבין עצמך. 93. בז‰ ‰ענין. באותו 
האופן ובאותה השלמות, בהידור ובהתלהבות. 94. נ‚„ יˆר ‰רע. מענין יצר הרע, כיצד מנסה הוא לקלקל וכיצד להנצל ממנו. 95. נ‚„. לעומת. 96. 
וט‰ר י„ים. טהור בדרכיו וידיו נקיות מעוון - יוסיף כח להתגבר ולהתאמץ שלא יפול ברשת היצר הרע. 97. ‰‚‡ו‰ במעל˙ ‰חכמ‰ מ˘ובח˙. לא 
ח״ו כדי להשתרר ולהתנשא על אחרים, אלא שירגיש סיפוק ושמחה במעלתו כדי לזרזו להתמיד בדרך זו. 98. ו‚ם „ע‰. יש גורסים: על שחננו דעה 
רנו˙. עמי הארץ העוסקים בדבר שיחה (רש״י). והערוך פירש, שאינם נכנסים לבית המדרש, אלא רגילים לשבת  והשכל ומדות טובות. 99. מיו˘בי̃ 
בקרנות העיר ולעסוק בדברי שיחה. 100. וי‚ב‰ לבו. פסוק זה נאמר על יהושפט המלך, שאף שהיה לו עושר וכבוד לא גבה לבו בעבורם, כי אם 
במה שהלך בדרכי ה׳. (מצודת דוד). 101. י˜ר רוח ו‚ב‰ לב.  אדם עם רצון כביר בלי גבול ובעל שאיפות גבוהות בעניני העולם הבא. 102. ˘ל‡ 
יספי˜ לו. שלא יסתפק במצוות המזדמנות לידו, ובמעלות שהשיג על ידי השתדלותו. 103. ‡ל‡ ימעט בעיניו. שיהיו מעשיו ועבודתו מעטים בעיניו. 
104. ו˙‚ב‰ נפ˘ו. ונפשו תתרומם ותשאף למדרגה גבוהה יותר. 105. כמו ˘מ˜ˆר. באותה מדה שמפחית ומתרשל מעבודת ה׳ יכעס על עצמו 
ויוכיח נפשו. 106. מפני ‰˘פל˙ו לפני‰ם. מחשש שאם יעשה הטוב יהיה מושפל ובזוי בעיניהם, ושילעגו לו על מעשיו. 107. יפסי„ ‡ו˙ם מ‡‰ 
והם רשעים  ה),  (שם,  ״ענה כסיל כאולתו״  ואמר:  ד),  כו,  (משלי  ״אל תען כסיל כאולתו״  זה אמר שלמה:  ״ועל  גירסא המוסיפה כאן:  יש  מˆוו˙. 
וכסילים״. 108. ובמ‡ו„ו. בכל כחו, רצונו וממונו. 109. ול‚לי˙. אמר רבי יוחנן שעמד בגילוי פנים (בחוצפה. רש״י) לפני הקב״ה (סוטה מב:). 110. 
ולסנחריב. בתנא דבי אליהו (ל״א) כתב: סנחריב גסות הרוח היתה בו, ובה נעקר מן העולם. וכן נאמר שם על נבוכדנצר. 111. ז„ י‰יר. גס רוח סופו 
להיות לץ שאינו חש לשמוע מוסר. רש״י. 112. ‰מב˜˘ לעלו˙. גאוותן אינו מרוצה ממעלת חשיבותו בעיני הבריות וחומד תמיד לדרגת חשיבות 
114. סמוך ל‚‡ו‰  113. בחז˜˙ בר „ע˙. שמחזיק עצמו חכם.  גבוהה יותר ממה שהוא ראוי לה, וכיון שלא משיגה, הרי הוא בדאגה מתמדת.  
מעללים רעים. שהם המשך ישיר לגאוה ותוצאה ממנה. 115. כ‡˘ר נעימו˙ ‰ˆור‰. כשם שהגדרת אדם שצורתו נעימה ויפה היא מי שגופו ופניו 
מאירים, כך אדם שמדותיו נעימות וטובות נפשו מאירה. 116. ‡ין ‰ח˘יבו˙ בנפ˘. [יש גירסא: ״מחשיבות הנפש״]. כלומר, אין זה חשיבות וכבוד 
לאדם להתגאות על חברו, אפילו הוא מלך, כל שכן בני-אדם אחרים, השוים במעלתם ומתגאים זה על זה.  117. ולפניו ‰יו כס‡ו˙. כלומר לפניו 
היו שלשה כסאות, זה למעלה מזה, להושיב כל אחד כגדולתו, ובאו לפניו שלשה גיבורים, וישבו זה למעלה מזה. 118. ו‚„לו. למעלה. 119. כי טוב 
‡מר לך. מוטב שיאמרו לך לעלות לדרגה גבוהה יותר ממעמדך כיום, מאשר יורידו אותך ממעלתך לאמר שאינך ראוי לה יבקשו שתפנה את מקומך 
עבור אדם אחר נכבד ונדיב. 120. במח˘ב‰ לב„. שיחליט בלבו שמכאן ולהבא שוב לא יתגאה, אלא בנוסף לכך חייב לשנות גם מעשיו והתנהגותיו 
כלפי חוץ. 121. ול‰˘˙„ל. [יש גירסא: ולהשתרר]. כלומר, למשול ולשלוט על בני-אדם. 122. בכל חל˜ וחל˜ וכו'. יש גורסים: בכל מדה ומדה – 

בחלק המובחר שבה. 123. ו˘ם „רך ו‚ו'. והמפקח על דרכיו אראה לו בישועת אלקים.     

רצונו של אותו אדם. וב׳עץ יוסף׳ (שם) ביאר, משום שדבריו יוצאים מן הלב, ובודאי יכנסו אף הם אל לב השומעים.
כ„. ויע˘‰ כל ‰טובו˙ ב‚לוי ובס˙ר. והמעשים הטובים שראוי להסתיר אותם, הם רק אלו שאפשר לעשותם בשלימות מהחל ועד כלה גם מבלי שבני אדם ידעו מהם. אבל אותן המצוות שאינו יכול לקיימם בינו לבין עצמו, כגון להתפלל בציבור, ולצוות לבני אדם לעשות טוב ולהזהיר אותם מעשות רע, 
וללמוד תורה (ברבים, באופן שמשפיע בזה על אחרים, וכ״ש ללמד תורה ברבים) ולעשות חסד, מצוות אלו אין כל הצדקה להזניח ולנטוש מחשש שיכבדוהו עליהן, אלא יקיימם לשם שמים, ואף אם ישבחו אותו עליהן, אין זה יגרע את שכרו, מפני שאינו מתכוון לזה בשעת עשייתן. (חובת הלבבות, שער יחוד 

המעשה פ״ה).   
כ‰. וז‡˙ ‰‚‡ו‰ ‡ינ‰ מז˜˙ לענו‰ וכו'. כתב החובת הלבבות (שער הכניעה פ״ט): והחלק המשובח הוא, כשגאות האדם על חכמתו ועל מעשיו הטובים נובעת ממה שהוא יודע להעריך את גודל החסד שהבורא עשה אתו בזה שנתן לו את היתרונות הללו, וממה שהוא שמח בהן, וגאותו גורמת לו להוסיף 
ולהתאמץ עוד יותר בלימודו ובמעשיו הטובים, ולהתנהג בהכנעה עם מקורביו, ולשמוח בחבריו, ולחוס על כבודם ולחפות על סכלותם, ולדבר בשבחם, ולאהוב אותם, ולדון אותם לכף זכות, ולהזהר בכבודם. והיא גורמת לו שמעשיו הטובים מעטים בעיניו, ושהוא טורח תמיד להרבות עליהם, ושלבו נשבר 

בקרבו על שהוא מדי חלש להשיג מהם כאוות נפשו, ושהוא משפיל את עצמו לפני מי שהוא מקוה שבעזרתו יוכל להוסיף עליהם, ושהוא מודה לאלהים על היתרונות שנתן לו, ומשבח אותו על שעזר לו לקנות את המעלות הטהורות.
גאוה כזאת אינה עומדת בסתירה עם ההכנעה, והיא לא מרחיקה אותה, אלא אדרבה מסייעת לה ומוסיפה עליה. 

כו. לעזוב ‰טוב מפני ‰˘פל˙ו לפני‰ם. שנינו במסכת אבות (ה, כ): ״יהודה בן תימא אומר, הוי עז כנמר... לעשות רצון אביך שבשמים״. כתב הטור (או״ח סי׳ א): ״והתחיל בעז כנמר, לפי שהוא כלל גדול בעבודת הבורא יתברך, לפי שפעמים אדם חפץ לעשות מצוה ונמנע מלעשותה מפני בני אדם שמלעיגים 
עליו, ועל כן הזהיר שתעיז פניך כנגד המלעיגים, ואל תמנע מלעשות המצוה... שפעמים אדם מתבייש מפני האדם יותר ממה שיתבייש מפני הבורא יתברך, על כן הזהיר שתעיז מצחך כנגד המלעיגים ולא תבוש. עכ״ד.  

כז. ‡בל בענין מ˘‡ ומ˙ן יכנע לפני‰ם. מקור הדברים הוא במסכת ברכות (ז:): אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי: מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה וכו׳. והאמר רבי יצחק אם ראית רשע שהשעה משחקת לו אל תתגרה בו, שנאמר (תהלים י, ה): ״יחילו (יצליחו) דרכיו בכל עת״, ולא עוד אלא 
שזוכה בדין... ולא עוד אלא שרואה בצריו... לא קשיא, הא במילי דידיה הא במילי דשמיא. והיינו שבדבר ששייך לו ולממונו צריך להכנע מפניו. וכתב המהרש״א, ש״השעה״ משחקת לו דייקא, כי בודאי אינו אלא לפי שעה מחמת המזל שגורם, אבל כשתעבור השעה – ״כחציר מהרה ימלו״, ״ועוד מעט ואין רשע״ 

וכו׳.
כח. וזו‰י מˆו‰ ‚„ול‰. במסכת בבא-מציעא (ל(: מביאה הגמרא על הפסוק (שמות יח כ) ״והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון״... ׳אשר יעשון׳ זו לפנים משורת הדין [שיש מצוה לנהוג לפנים משורת הדין]... דאמר רבי יוחנן, לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה, ולא 

עבדו (עשו) לפנים משורת הדין.    
כט. לפני ˘בר ‚‡ון. פירש הגר״א: כשבא שבר לאדם, הרי זה מן הסתם שהיה לו תחילה גבהות הלב, ולכן בא עליו השבר, כשהקדוש ברוך הוא רוצה לנקום באדם כדי שיתקדש שמו יתברך בעולם - מגביהו תחילה ואחר כך משפילו, כי על ידי זה תהיה נקמתו גדולה שבעתיים, כמו בהמן שהגביהו תחילה 
למשנה למלך כדי שיתלוהו בגבהותו, ונפילתו היתה בפירסום רב, ואם הוא שר וחשוב בלא זה, אז ה׳ נותן בלבו גאוה ואחר כך משפילו, כי אז נקמתו גדולה כי הרגיש עצמו שהיה באיגרא רמה – ועכשיו בבירא עמיקתא. וכן פירשו כל המפרשים על הפסוק (תהלים קב, יא) ״כי נשאתני ותשליכני״, שהגבהת 

אותי תחילה ואח״כ השלכתני שאז המכה, הצער, החרפה והבושה גדולים יותר.
ל. ‡ינו ניˆול מחט‡ ועוון. כתב רבינו יונה (בשערי תשובה א, כז): הגאוה מסבבת כמה עבירות, ומגברת יצר לב האדם עליו, שנאמר: ״ורם לבבך ושכחת את ה׳ אלקיך״ [הרי הגאוה סיבה כללית לכל העבירות, כי על-ידי הגאוה בא לשכחת ה׳ וממילא חוטא]...ובעל הגאוה נמסר ביד יצרו, כי אין עזר השם עמו 

אחרי אשר הוא תועבת ה׳. עכ״ד.
בשערי קדושה כתב: הגאוה היא שורש להרבה עבירות אם בין אדם למקום, ואם בין אדם לחבירו.

בשבט מוסר (ב׳) כתב: הגאוה שורש לכל העבירות שבעולם, ולכן חזק עצמך שלא להתפתות בקול יצרך להתגאות, ובנצחך אותו בזה – תוכל לנצחו בכל! כיון שנעקר השורש – הענפים נופלים מאליהם.
ל‡. ˘ב‡ מטפ‰ סרוח‰. בהיות האדם מסתכל בפחיתות חומרו, וגריעות תחילת יצירתו, אין לו טעם להתנשא כלל, אלא ליבוש ולהכלם. משל למה הדבר דומה: רועה חזירים שהגיע ועלה לשלטון, הרי כל עת אשר יזכור ימיו הראשונים – אי אפשר לו להתגאות (מסילת ישרים כג). 

יתבונן, שהתהוות האדם ויצירתו...ואחר כך הוא ניזון...במשך שהותו בבטן אמו, ורק אחר כך יוצא לעולם חלוש וכחוש בגופו ואבריו (חובת הלבבות כניעה ה). 
לב. וי˘וב לעפר ורימ‰. ויתבונן מצורתו שתהיה לו כשינוח בקבר: אור פניו יחלוף, מראהו ישחר, בשרו יהפך לתולעים עיפוש וליחה, ולא ישאר בו כל סימן מיופי גופו. ריחו יבאיש (יסריח) מאד, כאילו לא רחץ וסך בשרו מעודו, וכאילו לא היה לו ריח טוב מעולם. בחשבו כן - יכניע וינמיך את עצמו, ולא 

יתגאה ויתנשא. (חובת הלבבות שם). 
ל‚. וי˙ן „ין וח˘בון וכו'. יצייר בלבו, רגע הכנסו לפני בית דין הגדול של צבא מעלה, בעת שיראה עצמו לפני מלך מלכי המלכים הקדוש והטהור בתכלית הקדושה והטהרה, בסוד (מלאכים -) קדושים משרתי גבורה, גבורי כח עושי דברו, אשר אין בהם כל מום. והוא עומד לפניהם, גרוע פחות ונבזה מצד 
עצמו, טמא ומגואל (נתעב) מצד מעשיו, הירים ראש?  היהיה לו פתחון פה? וכי ישאלוהו: איה ואיפוא פיך? איה גאונך וכבודך אשר נשאת בעולמך? מה יענה ומה ישיב על תוכחתו? הנה ודאי שאילו רגע אחד יצייר האדם בשכלו האמת הזה בציור אמיתי וחזק (דימוי נכון בצורה בהירה ומשכנעת) – פרוח 

תפרח ממנו הגאוה, ולא תשוב אליו עוד!!! (מסילת ישרים כג).   
ל„. וישב למטה מן הכל. הגה״ק רבי אלחנן וסרמן זצ״ל הי״ד היה רגיל לישב בסוף ביהמ״ד בכל מקום שהגיע. פעם שאל את החפץ חיים זצוק״ל האם אין חשש שיתהלל בעצמו ״מי כמוני עניו״? ונמצא מתגאה בליבו, ואולי עדיף אדרבה, לישב בכותל המזרח ולחשוב בליבו ״הרי איני ראוי לישב כאן ומכבדים 
אותי במה שאין בי״ וכד׳? ענה לו החפץ חיים: שנינו במשנה (כלים כה, ט) מעשה מוציא מידי מחשבה ואילו מחשבה אינה מוציאה מיד מעשה, א״כ עדיף לישב במערב, ועצם מעשה זה של ענוה יוציא מיד מחשבת גאוה שחושש אולי תתגנב בליבו, משא״כ אם יושב ב״מזרח״, עצם מעשה הגאוה יגבר על כל 

מחשבת ענוה שיחשוב ״איני ראוי״ וכד׳. 

 ‰ ּ„ָ ƒּום מ ׁ̆  ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  רּוך¿ ‰ּו‡, ו¿ ‡ ָבּ ר≈ ּום ָ‡ָ„ם זּוַל˙ ַ‰ּבו… ׁ̆ ַ„ע  ל…‡ י≈ „, ו¿ ַיח≈ ¿̇ ּƒ̇ ָמ‰ - 81 ּום ָחכ¿ ׁ̆ מ…„  ל¿ ƒל ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ׁ∆̆ ר, ּוכ¿ ָ̂ ָ̃ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ּƒ̇ ָך.  ב¿ּ ƒל ב¿ּ

ן  ƒיר מ ƒ‰ ז¿ ַּ̇ ל…‡  ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ ּ¿̇ ל…‡  ָך, 83ו¿ ָכר¿ ׂ ¿̆ י„  ƒס פ¿ ַ̇ ם ו¿ ׁ≈̆ ָך  ‡ ל¿ ≈̂ ל…‡ י≈ ׁ∆̆ י  ≈„ ָ„‰, כ¿ּ ‰ ָ‰ֲעבו… ׂ ≈̆ ַמֲע לּו˙ ב¿ּ ¿̂ ˙ ָ‰ַע ‡ו… ַ‰ר¿ ָב‰, 82ַ‡ך¿ ל¿ טו…

 ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ּƒ̇ 84  ‡ ָלּ ∆‡ י˙,  ƒ̂ י ƒ̂ ו¿ זּוָז‰  ּומ¿ ין  ּ ƒל ƒפ ּ¿̇ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ ‡ו… ל…‡  ו¿ ם  ƒַמי ָׁ̆ -‡ ר≈ י¿ יַמן  ƒס  ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  ו¿ ָך,  ¿̇ זּוָל  ׁ̆ י ƒ‡ ל¿ ָך  ¿̇ ָמ ָחכ¿ יַע  ƒ„ ו… ּ̇ ל…‡  ו¿ ָ‰ָרע, 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  „ כ…ּ ל¿ ƒל ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  נ≈ י¿ נ¿ ƒע מ≈  ‰ ז∆ ל  ָכּ  .˜ חו… ׂ ּ¿̆ ‰ַ ר…ב  ּוב¿ ָו‰  ¿„ ח∆ ּוב¿  ‰ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒמ ב¿ּ ַמֲ‡ָכל  ב¿ּ ם  ∆‰ ָמּ ƒע ע…ָרב  מ¿  ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ו¿ ם,  י‰∆ כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ך¿  ל≈ ≈̇ ו¿ ָ‰ָ‚ם  נ¿ ƒמ ב¿ּ

ָל‰.  „ו… ּ ¿‚ ׁ̆ ≈‡ ‰ ל¿ ַטָנּ ¿̃  ׁ̆ ≈‡ ַח מ≈ ר≈ בו… ‰ ל¿ מ∆ „ו… , 87ו¿ ָכרו… ׂ ּ¿̆ ƒר מ ≈̇ ים יו… ƒף ֲ‡ָלפ ל∆ י„ ‡∆ ƒס ָו‰, 86ַמפ¿ ¿̂ ƒם מ ׁ≈̆ ‰ 85ל¿ ָין ז∆ נ¿ ƒע ‰ ׂ ∆̆ ָ‰עו… , ו¿ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒר ב¿ּ

„ּו‰ּו ַעל  ַכב¿ּ ם י¿ ƒ‡ ר, ו¿ ∆̇ לּוי ּוַבס≈ּ ּ‚ָ ˙ ַבּ בו… ל ַ‰ּטו… ‰ ָכּ ׂ ∆̆ ַיֲע ָ‰ָרע, (כ„)ו¿ יר מ≈ ƒ‰ ַיז¿ ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ י ƒיכּו˙, ו ƒר‡ֲ ָנ‰ ַבּ ַכָוּ ל ב¿ּ ל≈ּ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ר ‰ּו‡: ל¿ ָׁ̆ ַ‡ך¿ ַ‰ָיּ

ָך  מ¿ ¿̂ ַע ין ב¿ּ ƒח ב¿ ַּ̇ ב,  ‰ ַ‰ּטו… ׂ ∆̆ ‰ ַמֲע ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ˙ ע≈ ן 89ב¿ּ ‰. ָלכ≈ ׂ ∆̆ ֲע ַע˙ ַ‰ַמּ ׁ¿̆ ּƒב ‰ ן ָלז∆ ּ ו≈ ּƒל…‡ כ ׁ∆̆ י  ַבח, ַ‡ֲחר≈ ּׁ∆̆ י˜ לו… ַבּ ּ ƒין ַמז חּו‰ּו - 88‡≈ ב¿ּ ַׁ̆ י ƒו ‰ ז∆

 ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ‰ ׂ ∆̆ ֲע ‰ ַ‰ַמּ ם ז∆ ƒ‡ ין ƒח ב¿ ַּ̇ ַ‚ם  ם. ו¿ ל≈ ָׁ̆ ינו…  ים - 91‡≈ ƒר ֲ‡ח≈ ם מ≈ ƒ‡ ם, ֲ‡ָבל ל≈ ָׁ̆ ל - ‰ּו‡  ≈‡‰ָ ר מ≈ ׁ∆̆ מּול, 90ֲ‡ ּ¿‚‰ַ ‰ ו∆ּ ַ̃ ‰ מ¿ ָּ̇ י ַ‡ ּƒמ ƒמ

ם. ל≈ ָׁ̆ ָך  ׂ ¿̆ ‰, ָ‡ז ַמַע ָך ז∆ ר ל¿ ר≈ ָבּ ¿̇ ƒם י ƒ‡ ים, ו¿ ּƒַרב ‰ ָבּ ׂ ∆̆ ‰ עו… ָּ̇ ר ַ‡ ׁ∆̆ ָין ֲ‡ נ¿ ƒע‰ָ ‰ ז∆ ים 93ב¿ּ ƒי ֲחָ„ר ר≈ ַח„¿ חּו„ ב¿ּ ƒי ‰ 92ב¿ּ ׂ ∆̆ ָ̇ עו… י ƒם ָ‰י ƒ‡ ,ָלם י ָ‰עו… נ≈ פ¿ ƒל

 ‡ ‰ ָבּ ּ„ָ ƒָכל מ ‰ ּוב¿ ׂ ∆̆ ָכל ַמֲע ָבר ּוב¿ ָכל ָ„ּ י ב¿ּ ּƒכ , ר ּבו… ָזּ‰≈ ƒ‰ ב ל¿ ‰ּו‡ ַחָיּ ּׁ∆̆ „ ַמ‰  ∆‚ ם 95נ∆ ַ‰ָיּ ‰ מ≈ ָפּ ƒם ט ƒ‡ י ּƒינו… כ ר ָ‰ָרע ‡≈ ∆̂ „ י≈ ∆‚ נּו 94נ∆ ר¿ ַפּ ּƒס ּׁ∆̆ ל ַמ‰  ָכּ
96" , כו… ו… ּ̇ ƒּו מ‰ ≈̃ ּ ַסל¿ ר ל¿ יַמ‰≈ ƒין, ו ƒָחָכם ָיב ∆‰ ָרָכיו. ו¿ ּ ¿„ ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇ ל…‡ ָיַ„ע  ׁ∆̆ י  ƒמ ר ל¿ ∆̂ ּ ַין ַ‰י≈ נ¿ ƒיַע ע ƒ„ ‰ו… ח ל¿ ַ̇ נּו פ∆ּ ח¿ ַ̇ ל, ּוָפ ≈̃ ל¿ ַ̃ ˙ ּול¿ ח≈ ַׁ̆ ר ל¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

ı" (‡יוב יז, ט). יף ‡…מ∆ ם י…ס∆ ƒר ָיַ„י‰ָ ּוט√

 

 ‰‡ָ„ָ ‰ו… יף  ƒס יו… ו¿ כז).  (ירמי‰ ט,  י"  ƒ̇ ‡ו… ָי„…ַע  ו¿ ל  כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ל  ּ ַ‰ל≈ ¿̇ ּƒמ‰ַ ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ƒי ז…‡˙  ב¿ּ ם  ƒ‡ י  ּƒכ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ַח˙  ַבּ ֻׁ̆ מ¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿ ַמֲעַל˙  ב¿ּ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ97

ל…‡ 99 , ו¿ ׁ̆ ָר ¿„ ּƒי˙-ַ‰מ י ב≈ּ ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒי מ ƒ̃ ל¿ ָּ̇ ח∆ ַ̇ ָנּ ׁ∆̆ יָך,  ָפנ∆ י ל¿ ƒנ‡ֲ ‰ ∆„ ַמר: מו… ‰ לו… ָלּ ƒפ ¿̇ ּƒב ˙ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒל ּומ כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ָע‰ ו¿ ּ ַ‚ם „≈ רּוך¿ ‰ּו‡, 98ו¿ ‡ ָבּ ר≈ ַלּבו…

י  ּƒי ‰'" („ברי-‰ימים-ב יז, ו). כ כ≈ ַ„ר¿ ּבו… ב¿ּ ƒל ‰ּ ַבּ ¿‚ ּ ƒַמר: "100ַוי ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ נּו. ו¿ ָרל≈ ים ּ‚ו… ƒע נּו ּוַמ‰ ָנּ ≈̃ ל¿ ב ח∆ ינּו ַמ‰ ּטו… ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ : מו… ˙. ּוכ¿ ָרנו… ¿̃ י  ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒמ

ם,  ∆‰ ‡ ָי„ו… מ≈ ָ̂ מ¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ י ַבּ ל…‡ י…‡ַמר ַ„ּ , ו¿ ן לו… מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ י˜ לו… ַבּ ּƒפ ל…‡ ַיס¿ ׁ∆̆ 102 ,‡ ָלם ַ‰ָבּ י ָ‰עו… נ≈ י¿ נ¿ ƒע ב ב¿ּ ַבּ‰-ל≈ ר-רּוַח ּו‚¿ ַ̃ ‰ ָ‡ָ„ם 101י¿ י∆ ¿‰ ƒי

רּוך¿ ‰ּו‡.  ‡ ָבּ ר≈ ַ„˙ ַ‰ּבו… ֲעבו… ר מ≈ ּ ≈̂ ַ̃ מ¿ּ ׁ∆̆ מו…  ו… 105כ¿ּ ׁ̆ ַנפ¿ ם ב¿ּ ַרע≈ ¿̇ ƒי י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ָל‰  ַמע¿ ו… ל¿ ׁ̆ ּ‰ ַנפ¿ ַבּ ¿‚ ƒ̇ ‰ּו, 104ו¿ ׂ ≈̆ ל ַמֲע יָניו ָכּ ע≈ ַעט ב¿ּ מ¿ ƒי ‡ ָלּ ∆‡103

ָ„ם. בו… ָלחּוס ַעל כ¿ּ ָריו ו¿ „ ֲחב≈ בו… כ¿ ּƒמ…ַח ב ׂ ¿̆ ƒל ˙, ו¿ בו… ˙ ַ‰ּטו… ֲעלו… ַמּ מ…ַח ַבּ ׂ ¿̆ ƒלו… ל ˙ מ∆ ר∆ ‚ו… , ו¿ ו… ּ̇ ע¿ ַסַיּ ˙ ָלֲעָנָו‰, ַ‡ך¿ מ¿ ∆̃ ּ יָנּ‰ ַמז∆ ֲ‡ָו‰ ‡≈ ז…‡˙ ַ‰ַ‚ּ (כ‰)ו¿

 

 , ו… ּ̇ ָכל¿ י י¿ ƒפ ָ‰ַרע כ¿ּ יר מ≈ ƒ‰ ַיז¿ ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ י ƒם, ו ַנע ָל‰∆ ָכּ ƒל…‡ י ם, ו¿ ָ̇ ים ‡ו… ƒל ַ‰כ¿ יָחם ּול¿ ƒכ ‰ו… ‡…„, ל¿ ַח˙ מ¿ ַבּ ֻׁ̆ י‡ מ¿ ƒ‰ ים ƒע ָׁ̆ „ ָ‰ר¿ ∆‚ ֲ‡ָו‰ נ∆ ּ‚ַ‰ַ ו¿

מו…  כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿ ח.  ָבּ ֻׁ̆ מ¿  ‰ ז∆ י  ֲ‰ר≈ ם  ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ל¿ ּבו…  ּ ƒל ׁ∆̆ י  ַ‡ֲחר≈  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ּוכ¿ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒמ כ¿ּ ָלם  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ב¿ּ  ‰ מ∆ ּ„ו…  ‰ּ ז∆ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ

י  נ≈ פ¿ּ ƒ106מ ב  ַ‰ּטו… (כו)ַלֲעז…ב  ים  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ָלל  כ¿ּ ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿  ,˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ָעָליו   - ָו‰  ¿̂ ƒמ  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ם  ָמ˜ו… ָכל  ּוב¿  (‚ (‡ס˙ר  ָ‰ָמן  ל¿ ַנע  כ¿ ƒנ ל…‡  ׁ∆̆ ַכי  ּ ¿„ ָמר¿

ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ָניו  ָפּ ז  ָיע≈ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ ם,  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ֲעמ…„  ַיּ ׁ∆̆  ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ים ‡≈ ƒָעמ י פ¿ּ ּƒכ ָו‰,  ¿̂ ƒַבר מ ¿„ ּƒב ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒי י  ַ̇ ָמ ָמ‰  יך¿ ָחכ¿ ƒר ָ̂  ‰ ז∆ ו¿ ם.  י‰∆ נ≈ פ¿ ƒָל˙ו… ל ָפּ ׁ¿̆ ‰ַ

 ׁ̆ י י≈ ּƒיו, כ ׂ ָ̆ ר ַמֲע ּ ַס„≈ ‰ י¿ י ז∆ ƒפ ָין, ּול¿ נ¿ ƒע‰ָ ָע‰ ו¿ ָּׁ̆ י ַ‰ ƒפ ן ל¿ נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ָחָכם ל¿ יך¿ ‰∆ ƒר ָ̂ ָכך¿  ˙. ל¿ וו… ¿̂ ƒמ ‰‡ָ ם מ≈ ָ̇ י„ ‡ו… ƒס ָו‰ ַ‡ַח˙, 107ַיפ¿ ¿̂ ƒֲעבּור מ ַבּ

ָכל  ם. ו¿ ַנע ָל‰∆ ָכּ ƒל…‡ י ם, ו¿ ּ„ָ ¿‚ ‡…„ו… ַלֲעמ…„ נ∆ מ¿ ƒּופו… 108ּוב‚ יך¿ ב¿ּ ƒר ָ̂ ָין. ו¿ נ¿ ƒּום ע ׁ̆ יָלם ב¿ּ ƒב ׁ¿̆ ּƒיַח ב ּƒל…‡ ַינ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ ׁ̆ י≈ יָלם, ו¿ ƒב ׁ¿̆ ּƒיך¿ ַלֲעז…ב ב ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ

ָל‰. „ו… ּ ָו‰ ‚¿ ¿̂ ƒּו מ‰ ז∆ ָבר, (כח)ו¿ ָכל ָ„ּ ין ב¿ּ ּ ƒ„‰ַ ˙ּוַר ּׁ̆ ƒים מ ƒנ פ¿ ƒם ל ∆‰ ָמּ ƒע ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ם ו¿ י‰∆ נ≈ פ¿ ƒַנע ל ָכּ ƒן י ָּ̇ ‡-ּוַמ ׂ ָּ̆ ַין ַמ נ¿ ƒע ָו‰, (כז)ֲ‡ָבל ב¿ּ ¿̂ ƒַבר מ ¿„ ּƒב ‰ ז∆

 

 - ‰ּ ׁ̆ ָבּ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ‰ַ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ּ‰ ַרב ּוָמˆּוי  ָלּ ׁ∆̆  ˜ ּ ז≈ ∆‰‰ַ ‡…„, ו¿ ‰ מ¿ ֻ‚ָנּ י‡ מ¿ ƒ‰ י ּƒכ ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒּוב מ ׁ̆ ָל ל ו¿ ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ‰ַ ˙ ּ„ַ ƒּבו… מ ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒּומ

ן" (מ˘לי  ‡ו… ר ָ‚ּ ב∆ ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ ƒַמר: "(כט)ל ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  לּו˙, כ¿ּ פ¿ ׁƒ̆ ר ו¿ ב∆ ׁ∆̆ ˙ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿ יָ‡‰ ‡∆ ƒב ֲ‡ָו‰ מ¿ י ַ‰ַ‚ּ ּƒכ ,„…‡ ‰ מ¿ ָנּ מ∆ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ יָכך¿  ƒפ ַעט, ל¿ מ¿

ַי˙  ָ‚ל¿ 109ּול¿ ב),   ,‰ (˘מו˙   " ‚ו… ו¿  '‰ י  ƒמ" רו…  ָ‡מ¿ ב¿ּ ע…‰  ַפר¿ ל¿ ַרע  ≈‡ ָמ‰   ָּ̇ ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿ כ‚).  (˘ם כט,  ּנּו"  יל∆ ּƒפ ׁ¿̆ ַּ̇ ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ" ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿ יח),  טז, 

ילּו  ּ ƒ̂ ƒ‰ ר ׁ∆̆ ‡ֲ ˙ י ָ‰ֲ‡ָרˆו… ל…‰≈ ָכל ‡¡ י ב¿ּ ƒַמר "מ‡ָ ׁ∆̆ יב,  ƒר ח≈ ַסנ¿ ל" (˘מו‡ל-‡ יז, י), 110ּול¿ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ˙ כו… ˙ ַמַער¿ י ‡∆ ּƒ̇ ַרפ¿ י ח≈ ƒַמר "ֲ‡נ‡ָ ׁ∆̆ י,  ּƒ̇ ׁ¿̆ ƒל ַ‰פ¿ּ

ָ„י" („ני‡ל ‚, טו),  ן י¿ ƒן מ כו… נ¿ ƒב יז¿ ׁ≈̆ י י¿ ּ ƒ„ ‰ָּל רו… "ּוַמן ‰ּו‡ ‡¡ ָ‡מ¿ ר, ב¿ּ ּ ַ̂ נ∆ בּוַכ„¿ י (י˘עי‰ לו, כ), ּונ¿ ƒ„ ָיּ ƒם מ ƒַלי ָׁ̆ רּו ˙ י¿ יל ‰' ‡∆ ּ ƒ̂ י ַי ּƒי כ ƒ„ ָיּ ƒם מ ָ̂ ˙ ַ‡ר¿ ∆‡

ָחָכם:  ָ‡ַמר ‰∆ ׁ∆̆ מו…  ן, כ¿ּ ָעוו… ‡ ו¿ ט¿ ח≈ ל מ≈ ו… ּ̂ ƒינו… נ , (ל)‡≈ ‰ זו… ּ„ָ ƒמ ‰ּו‡ ב¿ּ ׁ∆̆ י  ƒן. ּומ לו… ָ̃ ם ָ‰ָי‰ ּבּוז ו¿ ָ̇ י ƒֲחר‡ַ ם, ו¿ י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ רּו כ¿ּ ר ָ‡מ¿ ׁ∆̆ ן, ֲ‡ ‰ ָל‰∆ מ∆ ַ‰ּ„ו… ו¿

ן" (מ˘לי כ‡, כ„). ַר˙ ָז„ו… ב¿ ע∆ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ , עו… מו… ׁ¿̆  ı יר ל≈ ƒ‰111ָי „ "ז≈

 

 ‰ ָ‡ָ‚‰? ז∆ ּנּו ַ‰„¿ מ∆ּ ƒמ „ ר≈ ָפּ ּƒ̇ ר ל…‡  ׁ∆̆ י ‰ּו‡ ֲ‡ ƒָח„ ָ‡ַמר: מ ים. ָחָכם ‡∆ ƒי ֲחָכמ ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ַמע ׁ¿̆ ֲ‡ָו‰,  ר ַעל ַ‰ַ‚ּ ַ„ב≈ּ ‰ ל¿ ָנּ ינּו ַע„ ‰≈ ָבר≈ ּ יַע „¿ ּ ƒ‚ ƒ‰ ׁ∆̆ יָון  כ≈ ו¿

 .‰ ט∆ ו… ׁ̆ י-ָ‡ָ„ם ל¿ נ≈ ˙ו… ב¿ּ ין ‡ו… ƒ̃ י ƒַע˙, ַמֲחז ר] ַ„ּ ˙ [ַבּ ַ̃ ז¿ ח∆ מו… 113ב¿ּ ¿̂ י˜ ַע ƒֲחז ַמּ ׁ∆̆ י  ƒרּו: מ ָ‡מ¿ ‰. ו¿ ָנּ מ∆ּ ƒָל‰ מ ַמע¿ י‡ ל¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ˙ ַמֲעָל‰  ׁ̆ ַלֲעלו… ּ ≈̃ ַב ‰ַ112מ¿

ָ‡ַמר  ָעָליו. ו¿ ˙ מ≈ טו… ˙ נו… ו… ׁ̆ ָפ ּ ַ‰נ¿ ˙, ו¿ ּיו… ƒר ַ‡˙ ַ‰ב¿ּ נ¿ ׂ ƒ̆ ‰ ָעָליו  י∆ ¿‰ ּƒ̇ ים,  ƒים ָרע ƒּבו… ַמֲעָלל ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒים. ּומ ƒים ָרע ƒָו‰ - ַמֲעָלל‡ֲ רּו: 114ָסמּוך¿ ַלַ‚ּ ָ‡מ¿ ו¿

ך¿  ל∆ ‰ ַ‰מ∆ּ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆  ׁ̆ פ∆ נ∆ּ יבּו˙ ַבּ ׁƒ̆ ין ‰ַ116ֲח ≈‡ :„ ָ‡ַמר עו… . ו¿ ׁ̆ פ∆ ר ַ‰נ∆ּ ˙ ‡ו… ּ„ו… ּƒימּו˙ ַ‰מ ƒע ך¿ נ¿ ר ַ‰ּ‚ּוף, ָכּ ּוָר‰ ‡ו… ּ̂ ימּו˙ ַ‰ ƒע ר נ¿ ׁ∆̆ ‡ֲ ָח„: 115ַכּ ָחָכם ‡∆

ָל‰  ַמע¿ ˙ זו… ל¿ ‡ו… ס¿ ּƒָפָניו ָ‰יּו כ , 117ּול¿ כּו˙ו… ‡ ַמל¿ ס≈ּ ּƒב ַעל כ ׁ≈̆ ָח„ יו… ך¿ ‡∆ ל∆ ָ‰ָי‰ מ∆ ׁ∆̆ ָ‡ַמר,  ‰. ו¿ ל ז∆ ∆‡ ‰ ים ז∆ ƒר י-ָ‡ָ„ם ֲ‡ח≈ נ≈ ן ב¿ּ כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ‰, ָכּ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ

ַעי.  ר≈ ַעל ל¿ ַמּ ƒי מ ƒיַבנ ׁƒ̆ י ‰ו… ּƒ̇ ח¿ ַפּ ׁ¿̆ ƒחּוס מ ƒל י ∆„ ן: ‚…ּ יו… ל¿ יב ָ‰ע∆ ׁƒ̆ ≈‰ י? ו¿ ƒ̇ ּו ׁ̆ ל…‡ ר¿ ּ‰ ב¿ּ ז∆ ƒָל‰ מ ַמע¿ ‰ ל¿ ם ז∆ ּ∆̇ ב¿ ַׁ̆ יך¿ י¿ ≈‡ : ך¿ ל∆ ם ַ‰מ∆ּ ָ‡ַמר ָל‰∆ . ו¿ ּזו… ƒמ

ָל‰ּו  ע¡ ∆‰ ם. ו¿ י‰∆ ּ≈̇ ח¿ ַּ̇ י  ƒיַבנ ׁƒ̆ י ‰ו… ּƒב ƒּו˙ ל‡ ַ„כ¿ י ו¿ ׁƒ̆ לּו˙ ַנפ¿ פ¿ ׁƒ̆ י:  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ‰ַ ָעָנ‰  י. ו¿ ƒ̇ ָמ י ר…ב ָחכ¿ נ≈ פ¿ּ ƒי מ ַּ̇ ח¿ ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ י ַעל  ƒ̇ י ƒי: ָעל ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ ָ‡ַמר  ו¿

יב" (מ˘לי כ‰, ז).  ƒ„י ָנ נ≈ פ¿ ƒָך ל יל¿ ּƒפ ׁ¿̆ ‰ַ ‰ מ≈ ָנּ ≈‰ ‰ ָך ֲעל≈ ב ֲ‡ָמר ל¿ י טו… ּƒַמר: "119כ ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ . ו¿ לו… ּ ¿„ ƒ‚ ך¿ 118ו¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ

ָעָפר  ּוב ל¿ ׁ̆ ָי רּוָח‰, (לב)ו¿ ‰ ס¿ ָפּ ּƒט ƒמ ‡ ָבּ ׁ∆̆ , (ל‡) ּבו… ƒל ˙ ים ‡∆ ƒיל ƒ‰ ב¿ ים ַ‰ַמּ ƒָבר ּ ב „¿ יך¿ ַלֲח˘…ׁ ƒר ָ̂ ˙ ָעָליו,  ר∆ ב∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒָו‰ מ‡ֲ ּ‚ַ‰ַ ˙ ּ„ַ ּƒמ ׁ∆̆ ‰ ָ‡ָ„ם  ∆‡ רו… ׁ∆̆  ˙ ע≈ ב¿ּ

חּו  כ¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒָלם, נ ן ָ‰עו… ƒרּו מ ָעב¿ ‡ּו ו¿ ּ‚ָ ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ ּ ≈‚ ‰ ָמּ ב ַכּ ַיֲח˘…ׁ -‰ּו‡, ו¿ רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ים ַ‰ ƒָלכ י ַ‰מ¿ּ כ≈ ך¿ ַמל¿ ל∆ י מ∆ נ≈ פ¿ ƒן ל ּבו… ׁ¿̆ ח∆ ין ו¿ ּ ƒ„ ן ּ≈̇ ƒי ‰, (ל‚)ו¿ ָמּ ƒר ו¿

ם. ָ̇ ֲ‡ָו ם ַ‚ּ יָל‰ ָל‰∆ ƒע ָלם, ּוַמ‰ ‰ו… עו… ל…‡ ָ‰יּו מ≈ ָ‰יּו כ¿ּ ו¿

 

 ‡ ָלּ ַב„, ‡∆ ָב‰ ל¿ ָׁ̆ ַמח¿ ‰ 120ב¿ּ ˙ ז∆ ו… ׂ̆ ל ָוכ…ל, ל…‡ יּוַכל ַלֲע כ…ּ ƒּבו… מ ּ ƒל ƒּו˙ מ‡ ‰ ַלֲע˜…ר ַ‰‚≈ּ ∆̂ ˙: ָ‰רו… ˙ ָרעו… ּ„ו… ƒר מ‡ָ ּׁ¿̆ ƒָו‰ ּומ‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ר ל¿ ≈„ ּ‚ָ

י  ס≈ּ י ַ‚ּ ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ ים כ¿ּ ƒנ ּ ָ̃ ֻ̇ ים ּומ¿ ƒּוב ׁ̆ ים ֲח ƒ„‚ָ ׁ̆ ב¿ּ ב…ּ ל¿ ƒיל ל ƒ‚ָי‰ ָר‰ָ ׁ∆̆ „? ָ‡ָ„ם  ַ̂ י ן. כ≈ּ ‰ ָ‰ַ‡ֲחרו… ∆̂ ָ̃ ‰ּו˙ ַע„  ב¿ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ַבּ

ָ‰‚ו…  נ¿ ƒם ָ‰ָי‰ מ ƒ‡ …ּו˙. ‡ו‡ ּבו… ַ‰‚≈ּ ּ ƒל ƒל…‡ ַיֲע˜…ר מ ‰ ז∆ י˙, ָבּ ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ּ„ָ ƒמ ם ב¿ּ ָ̇ ן ‡ו… ּ≈̃ ַ̇ י ƒים ו ƒב ים טו… ƒ„‚ָ ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒם י ƒ‡ - ‰ּ ז∆ ƒּוב מ ׁ̆ ‰ ָל ∆̂ רו… ָ‰רּוַח, ו¿

ל,  ן ַ‰כ…ּ ƒמ ‰ ַמָטּ ב ל¿ ׁ≈̆ י≈ ‰, (ל„)ו¿ ב≈ּ ן ַ‰ר¿ יו… ָזּ ƒב מו… ב¿ּ ¿̂ י‚ ַע ƒ‰ נ¿ ַיּ ׁ∆̆ ן ַע„  ּ≈̃ ַ̇ ָנ‰ ל¿ ָּ̃ ַּ̇ ין  יו - ‡≈ ׂ ָ̆ ָ‡ר ַמֲע ׁ¿̆ ּƒָבָריו ‡ו… ב ¿„ ּƒל ב ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ „ 121ּול¿ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ָמ‰ ָוַכַעס  ַעל ח≈ ‰ּו‡ ַבּ ׁ∆̆ י  ƒן מ כ≈ ּנּו. ו¿ מ∆ּ ƒב מ ַבּ‰-ַ‰ל≈ּ ֲע˜…ר ‚…ּ ַיּ ׁ∆̆ ּלּו, ַע„  ים ‡≈ ƒָבר ¿„ ּƒב ‡ ≈̂ ַכּיו… ן, ו¿ י‰∆ ׁ≈̆ ב¿ ˙ לו… ין ‡∆ ּ ƒַבז ˙ ַ‰מ¿ ָחבו… י ַ‰ס¿ּ י≈ לו… ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒי ו¿

ָ‡ז  ּנּו, ו¿ מ∆ּ ƒָו‰ מ‡ֲ ּ‚ַ‰ַ ׁ̆ ר∆ ֲע˜…ר ˘…ׁ ַיּ ׁ∆̆ ַמן ַרב ַע„  ך¿ זו… ז¿ ר∆ ∆„ ך¿ ב¿ּ ל≈ י≈ ָלל, ו¿ ׁ̆ כ¿ּ י ּ ƒ‚ ˙ו… ל…‡ ַיר¿ לּו ‡ו… ל¿ּ ƒ̃ ˙ו… ‡ו…  ּכּו ‡ו… ƒ‰ ם ƒ‡ ׁ∆̆ מו…  ¿̂ ַ‰‚ ַע נ¿ ƒי ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿

ל…‡ יּוַכל  ׁ∆̆ ‰ ַע„  ָנּ מ∆ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒי  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒמ :˙ ˙ ָ‰ָרעו… ּ„ו… ּƒָכל ַ‰מ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ ַיֲע  ‰ ז∆ ך¿  ר∆ ּ ַעל „∆ ו¿ ָיָמיו.  ל  ָכּ  ‰ּ ָבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ י,  ƒע ָ̂ מ¿ ך¿ ָ‰‡∆ ר∆ ּ ∆„ ַבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ ַיֲחז…ר 

ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ׁ∆̆ י  ƒּומ .˙ ˙ ָרעו… ּ„ו… ƒָכל מ ָמ‰ ל¿ ל≈ ׁ¿̆ פּוָ‡‰  ‰ ‰ּו‡ ר¿ ָין ז∆ נ¿ ƒע י. ו¿ ƒנ ינו… ך¿ ַ‰ב≈ּ ר∆ ּ ס ַ‰„∆ פ…ּ ¿̇ ƒי ָ‡ז ַיֲחז…ר ו¿ ַמן ַרב, ו¿ ‰ ז¿ ז∆ ַ‰‚ ָבּ נ¿ ƒי ר, ו¿ ≈̇ ˜ יו… ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ם  ׂ ָ̆ ַמר: "123ו¿ ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ . ו¿ רו… י ֲחב≈ נ≈ פ¿ ƒל ָפָניו ו¿ ך¿ ל¿ ר∆ ּ ∆„‰ַ ‰ ים ז∆ ׂ ƒ̆ ˙, ָי ר∆ ח∆ ב¿ ‰ ַ‰ֻמּ ּ„ָ ּƒמ ˜ ַבּ ל∆ ח≈ ˜ ו¿ ל∆ ָכל ח≈ רּוך¿ ‰ּו‡ 122ב¿ּ ‡ ָבּ ר≈ ˙ ַלֲעב…„ ַ‰ּבו… כ∆ ׁ∆̆ מ¿ ƒנ

ים" (˙‰ילים, נ, כ‚).  ƒ‰…ל ע ‡¡ ַׁ̆ י≈ ּנּו ב¿ּ ∆‡ , ַ‡ר¿ ך¿ ר∆ ּ ∆„



הוא מחמת גאונו. וכתב 
מוכח  שכך  שם 
בפסוקים, שלא יתלה הצלחתו (הן בממון הן ביופי הן בחכמה) בעצמו אלא 

תמיד יהא שפל ומודה לה׳ על המעלות שחננו.
את  להביא  יכול  שהעושר  לבבך. מבואר  ורם  ו‚ו'  ירביון  וˆ‡נך  וב˜רך  ב. 
האדם לגאוה ולשאר חטאים. במסכת ברכות (לב.) אומרת הגמרא, שלאחר 
חטא העגל אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, בשביל כסף 
וזהב שהשפעת להם (שנתת להם בשפע) לישראל עד שאמרו ״די״ הוא גרם 
(להם להתגאות עד) שעשו את העגל... משל לאדם אחד שהיה לו בן, הרחיצו 
וסכו והאכילו והשקהו, ותלה לו כיס (של מעות) על צוארו, והושיבו על פתח 
של זונות, מה יעשה אותו הבן שלא יחטא (וכמו כן ישראל, הקדוש ברוך הוא 
לחטא  להם  שגרם  הוא  זה,  נסיון  לידי  והביאם  טובה  רוב  להם  שהשפיע 

העגל). 
בספר ׳חכמת המצפון׳ (דברים) כתב: רואים אנו מדברי הגמרא יסוד וחידוש 
גדול, לא כמו שאנו מורגלים לראות התחלת וסיבת החטא בבחירת לבו של 
האדם הבלתי טובה אשר לפני החטא. חכמינו ז״ל ראו עיקר סיבת החטא עוד 
רחוק הרבה מהחטא, ותלו את החטא בדברים אשר נעשו עוד זמן רב לפני 
החטא, אשר לכאורה אין להם שום שייכות עוד להחטא כלל, והם דברים 
אחרים לגמרי וגם מותרים בתכלית ההיתר, ושם כבר ראו חז״ל את החטא 
כאילו כבר נגמר, ואמרו שאחר דברים כאלה החטא כבר דבר הבא בתולדה 
ומידי דממילא, כי מה יעשה הבן שלא יחטא, ובטענה זו הלא רצה משה רבינו 
לפוטרם מכל אשמה, והיה בזה מודעה על כל מעשה העגל כאילו היו אנוסים 
בחטא, מאחר ונתן להם הקדוש ברוך הוא שפע של כסף וזהב, דבר זה ממילא 

הביאם לחטא העגל. 
רואים אנו מזה הערה נוראה, ועיקר גדול בעבודת האדם שאחרי שכל הדבר 
תלוי רק בההתחלות הגורמות ומביאות להמעשה, והמוקדמים עוד זמן רב 
להזהר  האדם  עבודת  עיקר  כל  תלוי  בהם  הרי  כן  אם  המעשה,  לפני 
בההתחלות וההקדמות אשר לחטאים, וגם בהאתחלתא דאתחלתא, ואף גם 
באלה שהם דברים המותרים לגמרי כמו כסף וזהב, או רחיצה וסיכה שהם 
מותרים,  גם  שהם  וכדומה  ושתיה  אכילה  וכן  המותרים,  מהדברים  בודאי 
ומכל מקום גילו לנו חז״ל שעיקר סיבת החטא של העגל היתה בריבוי הכסף 
מה  וכן  לבנו,  האב  שעשה  המוקדמת  והשתיה  הרחיצה  כמעשה  והזהב 

ָך  ̂…‡נ¿ ו¿ ָך  ר¿ ָ̃ "(ב)ּוב¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  , רו… ¿̂ יו…

ן ו… ׁ̆ ‡ ƒַער ָ‰ר ַׁ̆

ֲ‡ָו‰ ַער ַ‰ַ‚ּ ַׁ̆

 ˙ ּ„ַ ƒמ ַעל  ר  ַ„ב≈ּ נ¿ ן  ו… ׁ̆ ‡ ƒר‰ָ ַער  ַּׁ̆ ַבּ
ן  מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ּ ƒנ ׁ∆̆ ב  ֲ‡ָו‰. ּוַמ‰ ּטו… ּ‚ַ‰ַ

ּיּוב  ƒח י  נ≈ פ¿ּ ƒמ ים,  ƒָער ּׁ¿̆ ‰ַ ָכל  ל¿  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇

ח  ַ̇ י‡ פ∆ּ ƒ‰ י ּƒכ ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒל מ ≈„ ָבּ ƒ‰ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿

ז…‡˙  ָכּ ינּו  ƒ‡ָר ל…‡  ו¿  ,˙ ַרּבו…  ˙ ָרעו… ל¿

יך¿  ƒר ָ̂ ן  ָלכ≈  .˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ב¿ּ ָרָע‰  ל¿

ל  ∆‡ יָ‚ּ‰  ƒ‰ ַ‰נ¿ ל¿ ם  ַחכ≈ּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָ‰ָ‡ָ„ם 

 ‰ּ ָ̇ ‡ו…  ˙ חו… ¿„ ƒל ו¿ ָ‰ָר‡ּוי,   ‚‰ָ נ¿ ּƒמ‰ַ

. ‡ּוָי‰ ּבו… יָנּ‰ ר¿ ≈‡ ׁ∆̆ ם  ָמ˜ו… ב¿ּ

 

ַסל  ָפּ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַע  ב≈ּ ט¿ ַ‰ַמּ י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ
‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ל  „ו… ּ‚ָ‰ַ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ  

מו…  כ¿ּ  . ָר˙ו… ˙ו… ב¿ּ יָ‰  ָעל∆ יָרנּו  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ו¿

 ˙ ח ‡∆ ַכּ ׁ¿̆ ּƒ̇ ן  ָך פ∆ּ ר ל¿ מ∆ ָּׁ̆ ƒ‰" :ַמר ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ם"  ƒַרי ¿̂ ƒמ  ı ר∆ ∆‡ מ≈ יֲ‡ָך  ƒ̂ ‰ו… ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  '‰

ח  ַכּ ׁ¿̆ ƒי  ‰ ∆‡ ּ ≈‚‰ַ י  ּƒכ(‡) יב).  ו,  („ברים 

י˘כח   ‰‡‚‰ כי   .‡
סוטה  במסכת  יוˆרו. 
(ה.): אזהרה לגסי הרוח 
רוח.  גס  יהא  [שלא 
רש״י] מנין? רב נחמן בר 
יצחק אמר מהכא, ״ורם 
(דברים  ושכחת״  לבבך 
ח, יד) וכתיב ״השמר לך 
פן תשכח את ה׳ אלהיך״ 
(שם יא). רש״י (ד״ה ורם) 
גובה  ידי  שעל  מבאר 
שכחת  לידי  בא  הלב 
זו  שכחה  ועל  הבורא, 
מוזהר  הוא  הרי 
תשכח״  פן  לך  ב״השמר 

(וכן כתב המאירי).
[סמ״ק  שפרשו  יש  אך 
משמע  וכן  כב)  (סימן 
בסמ״ג (לאוין סד) וראה 
(סוטה  שלמה  חשק 
של  שהאזהרה  שם)] 
על  אמורה  לך״  ״השמר 
ולא  עצמו,  לבבך״  ״ורם 
רק בגלל שהיא הגורמת 
שתבוא  ה׳  לשכחת 
אלא  בעקבותיה, 
עצמה  הלב  רוממות 
הם  כי  השכחה.  היא 
איסור  ענין  בארו 
לא  שאדם  הגאוה, 

יתגאה כשהקדוש ברוך הוא משפיע לו טובה ויאמר שבריוח שלו ובעוצם ידו 
ועמלו עשה והרויח והגיע לכל זה. ועל ידי כך לא יחזיק טובה להקדוש ברוך 

ˆ„י˜ים עיונים‡רחו˙  ˘ער ‰‚‡ו‰

 .‰ ‰ ַעל ז∆ רּו ז∆ ר¿ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒל…‡ י ׁ∆̆ 3 ,˙ טו… יו… ¿„ ∆‰ ן ב¿ּ כ≈ּ ׁ∆̆ ל- , ָכּ ך¿ ל∆ מ∆ ב¿ּ

ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ  - ָח„  ∆‡‰ָ ים:  ƒ̃ ֲחָל י  נ≈ ׁ¿̆ ƒל  ˙ ∆̃ ּ ַחל∆ ¿̇ ƒמ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ
 ˙ ַמֲעלו… ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ  - י  ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ  ˜ ל∆ ַ‰ח≈ ו¿  , ‚ּופו… ב¿ּ

ים:  ƒ̃ י ֲחָל נ≈ ׁ¿̆ ׁ̆ ּבו…  ‚ּופו… י≈ ֲ‡ַו˙ ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ יו. ַ‚ּ ׂ ָ̆ ַמֲע ָמ‰ ּוב¿ ַ‰ָחכ¿

‚ּופו…  ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ י‡  ƒ‰ ז…‡˙  ו¿ ַרע.  ָח„  ∆‡‰ָ ו¿ ב,  טו… ָח„  ∆‡‰ָ

ל ַעל  ׁ…˘ מ¿ ּƒ̇ ב ָ‰ָ‡ָ„ם, 4ָ‡ז  ל≈ ֲ‡ָו‰ ב¿ּ ר ַ‰ַ‚ּ ב≈ּ ּ‚ַ ¿̇ ּƒ̇ ׁ∆̆  ˙ ע≈ ָ‰ָרָע‰: ב¿ּ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ נו… - כ¿ּ רו… ¿‚ ƒו… ּוב ׁ̆ ר…‡ . ב¿ּ לו… ף ַר‚¿ „ו… ַע„ ַכּ √̃ ¿„ ָּ̃ ƒם מ„ָ‡ָ‰ָ

ן" (י˘עי‰ ‚,  רו… ּ‚ָ  ˙ טּויו… ָנ‰ נ¿ ַלכ¿ ּ≈̇ ַו ן  ּיו… ƒ̂  ˙ נו… ‰ּו ב¿ּ י ָ‚ב¿ ּƒ5ַיַען כ"

ַי„  ֲ‡ָו‰ ו¿ ל ַ‚ּ ∆‚ י ר∆ ƒנ ≈‡ בו… ּ¿̇ יב: "7ַ‡ל  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ - ָליו ַר‚¿ ָיָ„יו ּוב¿ טז), 6ב¿ּ

בי‡ורים
ראוים להתגאות. 3. ˘ל‡ י˘˙ררו ז‰ על ז‰. שלא יתגאו וימשלו (-להתנהג 
בשררה) זה על זה. 4. ‡ז ˙מ˘ול על ‰‡„ם. גאותו תהיה ניכרת בכל איברי 
גופו מקדקדו עד כף רגלו. 5. יען כי ‚ב‰ו בנו˙ ˆיון. ה׳ מוכיח את עם ישראל 
על הנשים הגאותניות שמשלו בעם והחטיאו אותו, שהולכות  בגרון מתוח 
דרב  בריה  רבא  דרש  (סב:)  שבת  [במסכת  ביפין.  להתגאות  מוגבה  ובראש 
יען כי גבהו בנות ציון״,  ״ויאמר ה׳  ג, טז):  (ישעיה  עילאי: מה פירוש הפסוק 
רש״י  (ראה  גובהן  את  והבליטו  זקופה  בקומה  מהלכות  הנשים  שהיו 
מהלכות בפסיעות קצרות,  פירושו, שהיו  גרון״,  נטויות  ״ותלכנה  ומהרש״א). 
שהעקב של רגל אחת מגיע בצד האגודל של הרגל השניה בלבד ואינו עובר 
את  רואה  שאינו  כיון  לאט  והולך  למעלה  נטוי  שגרונו  אדם  כדרך  אותו, 
אנשים  ויבואו  בהליכתן  שוהות  שתהיינה  כדי  זה  וכל  שלפניו,  הקרקע 
ב׳):  (פרק  6. בי„יו ובר‚ליו.  במסכת דרך ארץ רבה  (רש״י)].  להסתכל בהן 
בראש  והמהלכין  ברגליהם,  והבועטין  בידיהם,  [מנפנפים]  המפפין 
אצבעותיהן [כמו שעשו בנות ירושלים], עליהם הכתוב אומר: ״אל תבואני 
רגל גאוה ויד רשעים אל תנידני״. 7. ‡ל ˙בו‡ני. דוד המלך מבקש מהקדוש 

      ,' ‚ו… ו¿ ך¿  ָלּ  ‰ ב∆ּ ר¿ ƒי ָזָ‰ב  ו¿ ף  ס∆ כ∆ (‚)ו¿ ֻין  ב¿ּ ר¿ ƒי

יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰  ˙ ∆‡  ָּ̇ ַכח¿ ָׁ̆ ו¿ ָך  ָבב∆ ל¿ ָרם  1ו¿

י  ƒ„ָי ם  ∆̂ ע… ו¿ י  ƒח כ…ּ ָך  ָבב∆ ל¿ ּƒב  ָּ̇ ָ‡ַמר¿ ו¿  ,' ‚ו… ו¿

 ˙ ∆‡ ָּ̇ ָזַכר¿ ו¿  ,‰ּ ל ַ‰ז∆ ƒַחי‰ַ ˙ י ‡∆ ƒל ‰ ׂ ָ̆ ָע

ַח  כ…ּ ָך  ל¿ ן  ≈̇ ַ‰נ…ּ ‰ּו‡  י  ּƒכ יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰

ך¿  ל∆ מ∆ ּוב¿ י‚-יח).  ח,  (˘ם  ל"  ƒָחי  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ָחיו"  ∆‡ מ≈ ָבבו…  ל¿ רּום  י  ּƒ̇ ל¿ ƒב "ל¿ ַמר:  ¡‡ נ∆

ּלּו  ƒָר‰ 2ֲ‡פ ו… ּ̇ יָר‰  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ם ƒ‡ .(ם יז, כ˘)

שהאכילו והשקהו ותלה 
לו כיס בצוארו והעמידו 
הזונות  בית  פתח  לפני 
של  עצם  בהם  אין 
מקום  ומכל  איסור, 
עיקר החטא בהם נחשב, 
יעשה  ״מה  אחר-כך  כי 
כבר  יחטא״,  שלא  הבן 
בעל  ואינו  הוא  אנוס 

בחירה כלל. 
וז‰ב ירב‰ לך.  ‚. וכסף 
לאדם  וזהב  כסף  ריבוי 
לגאות  להביאו  יכול 

שאבותינו  הסיבה  זו  החיים״:  ה״ספר  אומר  ה׳.  את  ישכח  זה  ידי  ועל  הלב 
אברהם  צז.).  בב״ק  (כמבואר  המטבעות  על  ציורים  היו מציירים  הקדושים 
אבינו עשה במטבע ציור של זקן וזקנה מצד אחד, ובחור ובתולה מצד שני, 
מה  יצחק.  לו את  הוא שנתן  ברוך  הקדוש  לו  הנס שעשה  להזכיר את  כדי 
הקשר בין כסף לנסים? כדי שכשיביט במטבע לא יגיע למצב של ״ורם לבבך 

ושכחת את ה׳ אלקיך...״, כי כסף מביא גאוה.
המטבע שעשה יהושע היה טבוע בו שור מכאן וראם מכאן, על שם הפסוק 
(דברים לג, יז): ״בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו״, שנצחונותיו במלחמות 

על כיבוש ארץ ישראל היו מהקדוש ברוך הוא ולא מכוחו ועוצם ידו.
וכן דוד הטביע על המטבע מקל ותרמיל מכאן ומגדל מכאן, להזכיר לעצמו 
כי הגיע מאחורי הצאן. ומרדכי היהודי עשה מטבע שהיה בו שק ואפר מכאן, 
את  להם  שהזכירו  ציורים  ועליהן  מטבעות  עשו  כולם  מכאן.  זהב  עטרת 
הנסים שעשה להם הקדוש ברוך הוא, כדי שלא יגיעו חס ושלום למצב של 

גאוה הבאה מחמת ריבוי הממון.

בי‡ורים
אם  מה  כי  ביאר,  הרמב״ן  במלך.  ‡פילו   .2 בלבך.  ותתגאה  לבבך.  ורם   .1
וגובה הלב  למלך שהוא ראוי להתנשא ולהתגדל, הפסוק אוסר את הגאוה 
ומצוה שלבבו יהיה שפל ככל אחיו הקטנים ממנו, כל שכן לאחרים שאינם 

‰. כי ‡ין עזר ‰˘ם עמו 
‡חרי ‡˘ר ‰ו‡ ˙ועב˙ 
‰˘ם. הוא מדברי רבינו 
יונה בשערי תשובה (א, 
(נב:)  סוכה  במסכת  כז). 
בן  שמעון  רבי  אמר 
אדם  של  יצרו  לקיש: 
יום  בכל  עליו  מתגבר 
ומבקש להמיתו, שנאמר 
(תהלים לז): ״צופה רשע 
לצדיק ומבקש להמיתו״. 
ברוך  הקדוש  ואלמלא 
יכול  אינו   – עוזרו  הוא 
לו, שנאמר (שם): ״ה׳ לא 
ולא  בידו  יעזבנו 

ירשיענו בהשפטו״. 
רבי  המשגיח  מרן  היה 
יחזקאל לוינשטיין זצ״ל 
כבר  ומזהיר:  מזכיר 
כתב רבינו יונה ״כי בעל 
יצרו,  ביד  נמסר  הגאוה 
כי אין עזר ה׳ עמו אחרי 
״.  ה׳  תועבת  הוא  אשר 
אמרים  שני  נצרף  אם 
אלו - חרדה תאחזנו, כי במלחמת האדם עם יצרו בכל יום ויום, הרי בדרך 

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰ ׁ∆̆ מ… ַר˙  ˙ו… ב¿ּ נּו  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿

י" (וי˜ר‡ כ,  ַ‰ּ‚ו…  ˙ ֻח˜…ּ כּו 15ב¿ּ ל¿ ≈̇ ל…‡  "ו¿

כּו"  ל≈ ≈̇ ם ל…‡  י‰∆ ≈̇ ֻח˜…ּ יב: "ּוב¿ ƒ̇ ּוכ¿ כ‚), 

ן  ָך 16פ∆ּ ר ל¿ מ∆ ָּׁ̆ ƒ‰" :ַמר ¡‡ נ∆ ו¿ (˘ם יח, ‚), 

ל  ם" („ברים יב, ל) - ַ‰כ…ּ י‰∆ ׁ̆ ַ‡ֲחר≈ ≈̃ ָנּ ּƒ̇

 ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ יר,  ƒ‰ ַמז¿ ‰ּו‡  ָח„  ∆‡ ָין  נ¿ ƒע ב¿ּ

ָבָריו  ¿„ ƒּוב יו  ָׁ̆ ּבּו ַמל¿ ב¿ּ ל  ּ„ָ ֻמב¿ ל  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי

‰ּו‡  ן  כ≈ ו¿ ים,  ƒי ַ‰ּ‚ו… ן  ƒמ ָ‰ָ‚יו  נ¿ ƒמ ָכל  ּוב¿

ים"  ּƒן ָ‰ַעמ ƒם מ כ∆ ¿̇ יל ‡∆ ּ ƒ„ ר: "ָוַ‡ב¿ מ≈ ‡ו…

(וי˜ר‡ כ, כו).

י  ינ≈ ע≈ ים ב¿ּ ƒָעב…̇ ם מ¿ ֲ‡ָו‰ ‰≈ י - ַ‰ַ‚ּ ֲעל≈ ַבּ
ֲעַב˙ ‰'  ו… ּ̇ ַמר: "17 ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ם,  ּׁ≈̆ ‰ַ

‰ּו‡  ו¿  ,(‰ טז,  (מ˘לי  ב"  ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ

ם  ּׁ≈̆ ר ַ‰ ז∆ ין ע≈ י ‡≈ ּƒכ(‰) , רו… ¿̂ ƒַי„ י ָסר ב¿ּ מ¿ ƒנ

בי‡ורים
בהם, שהם מלבושי נכרי, [משמעות דבריו שהאיסור ללבוש בגדי נכרי הוא 
משום גאוה]. 15. בחו˜ו˙ ‰‚וי. בדרכי הגויים. הוזהרנו שלא נתנהג כמותם 
במלבושינו ובהליכותינו. 16. פן ˙נ˜˘ ‡חרי‰ם. פן תהיה נמשך, נצמד ונדבק 
אחריהם, (מלשון ״דא לדא נקשן״). 17. ˙ועב˙ ‰'. מאוס ושנוא בעיני ה׳ כל 

המתנשא בלבו.

יב).  לו,  (˙‰ילים  י"  ƒנ ≈„ ƒנ ּ¿̇ ַ‡ל  ים  ƒע ָׁ̆ ר¿

י  ּƒַרב  ˙ ַבּ  ‰ ָׁ̆ נ¿ ע∆ נ∆ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ ל  ∆‚ ר∆ ַעל  ו¿

יָ‰  ָעל∆ ַזר  ¿‚ ּ ƒנ ׁ∆̆ ן,  יו… ַר„¿ ּ¿̇ ן  ב∆ּ יָנ‡  ƒֲחנ

ַעם  ַפּ י  ּƒכ  .˙ נו… זו… ל  ׁ∆̆  ‰ ָבּ ֻ̃ ב¿ּ ב  ׁ≈̆ י ל≈

י,  ƒמ רו… י  ל≈ „ו… ּ ¿‚8 י  נ≈ פ¿ ƒל ָכ‰  ָ‰ל¿ ַ‡ַח˙ 

 ‰ ָנ‡∆  ‰ ָמּ "ַכּ רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ ָע‰  מ¿ ָׁ̆ ו¿

ָ‡ז  10ו¿  "! זו… יָב‰  ƒ9ר ל  ׁ∆̆ יָ‰  ∆̇ יעו… ƒס פ¿ּ

ם -  ƒיַני ע≈ ר (ע"ז יח, ‡). ָבּ ≈̇ ‰ יו… ָ̃ ּ ¿„ ¿̃ ּ ƒ„(„)

ַמע  ׁ¿̆ ƒם - ל…‡ י ƒַני ָ‡ז¿ ˙" (מ˘לי ו, יז). ָבּ ם ָרמו… ƒיַני יב: "11ע≈ ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ים  ּ ƒי ƒל ֲענ ∆̂ „ו… ‡≈ ָעמ¿ יַח ַ‡ּפו… - ב¿ּ ר≈ ים. ב¿ּ ƒָלל ים ָ‰ֻ‡מ¿ ּ ƒי ƒי ָ‰ֲענ ר≈ ב¿ ּ ƒ„

ָבָריו  ¿„ ּƒב ַ‡ף  ו¿ יָניו.  ע≈ ב¿ּ ים  ƒרּוח ס¿ ם  ≈‰ ם,  י‰∆ ּ≈̇ ָב ל¿ ַנס  כ¿ ּƒנ ׁ∆̆ כ¿ּ ‡ו… 

ַין ַמֲ‡ָכל  נ¿ ƒע ˙ 13ב¿ּ ר∆ כ∆ּ ƒם נ‚ַ ַ‚ֲ‡ָו‰. ו¿ ˜ ב¿ּ ָ̇ י˜ 12ָע ּ ƒ„ ַ̂ ר ַעל  ַ„ב≈ּ י¿

 ‰ ז∆ ַעל  ו¿ י,  ƒר ָנכ¿ י  ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ י  ≈„ ¿‚ ּƒב י  ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ 14ּוב¿  ‰ ∆̃ ׁ¿̆ ּוַמ

כתב  יו˙ר.   ‰˜„˜„  .„
מיד):  (ד״ה  יהוידע׳  ב׳בן 
וודאי לא היתה כוונתה 
הרע  יצר  בהם  לגרות 
ושיתנו עיניהם בה, אלא 
שישבחו  היתה  כוונתה 
מכל  אך  ישראל.  את 
כיון  בזה  נענשה  מקום 
שהיה לה לחשוש שמא 
הרע  יצר  בהם  יתגרה 
ויאנסוה לדבר עבירה.  

בי‡ורים
יבוא אלי רגל  ברוך הוא, אל תביא אלי את פסיעותיו של המתגאה (שלא 
אנשי גאוה להצר לי), והרשעים לא יטלטלו אותי ממקומי ביד חזקה. 8. ‚„ולי 
רומי מדובר,  באיזו  לדון  האריך  קיסמא)  בן  ר״י  (ערך  הדורות  בסדר  רומי. 
וסיים שהיתה עיר בארץ ישראל בשם רומי. 9. ריב‰. נערה. 10. ו‡ז „˜„˜‰ 
יו˙ר. בפסיעותיה לפסוע פסיעות נאות. ודבר זה נוגד את  הכתוב (תהלים 
מה, יד): ״כל כבודה בת מלך פנימה״, ולכך נענשה. 11. עינים רמו˙. המתגאה 
ומרים עיניו כלפי מעלה, ולא כדרך שפלי הרוח אשר ישפילו עיניהם כלפי 
גאוה.       מתוך  עזות)  (דברי  וקשים  חזקים  דיבורים  ב‚‡ו‰.  ע˙˜   .12 מטה. 
13. בענין מ‡כל ומ˘˜‰. שיאכל מאכלים טובים ומעדני מלך. 14. ובמלבו˘י 
ב‚„י ‚‡ו‰ מלבו˘י נכרי. שילבש בגדים יקרים ונאים מאד שהכל מסתכלים 

ו״שיתוף״  הבריות,  למען 
הרי הוא עבודה זרה.

הגרשוני  ילקוט  בספר 
אדרת  מספר  מביא 
אליהו שפירש, כי החכם 
בפני  להתבטל  דרכו 
החכם היותר גדול ממנו, 
מתבטל  עשיר  וכן 
גדול  בעמדו לפני עשיר 
אילו  כן,  ואם  ממנו, 
מאמין  היה  המתגאה 
הבורא,  במציאות 
וביכלתו,  בהשגחתו 
עיניו  לנגד  מצייר  והיה 
גדולת ה׳ – בודאי שהיה 
מבטל את עצמו, ואם עדיין מתגאה אות הוא שאינו מאמין בגדולת הבורא.  
פירוש אחר: אדם שיש לו גסות הרוח, שמתגאה בחכמתו, מעיד על כך שהוא 
מאמין שהוא זכאי לקבל השפעה של טוב מן הבורא בזכות חכמתו, ואילו 
לאלה שאין להם חכמה – אין זכות לכך. אבל זוהי ממש אמונתם של עובדי 
הכוכבים, שמאמינים שהבורא מסר כח לכוכבים להשפיע, והשפעתם היא 
רק על פי הטבע. יסוד דת ישראל הוא שהקדוש ברוך הוא משפיע גם למי 
שאין בו מעלות, כי ״מאשפות ירים אביון״ והכל תלוי בהשגחתו וברצונו של 

הקדוש ברוך הוא (תפארת ציון). 

ָ‰ָכ‡:  יב  ƒ̇ 19כ¿ּ ים.  ƒָכב ַ„˙-ּכו… ֲעבו…

יב  ƒ̇ 20ּוכ¿ ב",  ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ  '‰ ֲעַב˙  ו… ּ̇ "

ל  ∆‡ ָב‰  ע≈ ˙ו… י‡  ƒב ָ̇ ל…‡  "21ו¿ ם:  ָ̇ ‰ָ

ים:  ƒר מ¿ ‡ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ כו).  ז,  („ברים  ָך"  ∆̇ י ב≈ּ

י  ּƒיב: "כ ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„22 ,˙ ‡ ַעל ֲעָריו… ּלּו ָבּ ƒ‡ כ¿ּ

 "' ‚ו… ו¿ ּו  ׂ̆ ָע ל  ≈‡‰ָ ב…˙  ע≈ ו… ּ̇ ‰ַ ל  ָכּ  ˙ ∆‡

ּלּו  ƒ‡ כ¿ּ ים:  ƒר מ¿ ‡ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ כז).  יח,  (וי˜ר‡ 

ל  ָכּ רּו:  ָ‡מ¿ ו¿ (סוט‰ „, ב).  ָמ‰  23ָבּ ָנ‰  ָבּ

ָ‰רּוַח,                 ּסּו˙  ּ‚ַ ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם 

בי‡ורים
19. כ˙יב ‰כ‡. כתוב כאן (משלי טז, ה) בענין הגאוה. 20. וכ˙יב ‰˙ם. וכתוב 
שם (דברים ז, כו) בענין עבודה זרה. 21. ול‡ ˙בי‡ ˙ועב‰. המלה ״תועבה״, 
גסות הרוח),  בו  זה שיש  (היינו  שבה מכונים האלילים, מלמדת ש״גבה לב״ 
המכונה ״תועבה״ בספר משלי, כמוהו כעובד עבודה זרה. 22. „כ˙יב: כי ‡˙ 
כל ‰˙ועבו˙ ‰‡ל. הפסוק כתוב בענין חטאי העריות (ויקרא יח, כז), ובחטא 
של גסות הרוח כתוב ״תועבת ה׳ כל גבה לב״. הכינוי ״תועבה״ המשותף לשני 
הענינים מלמד על שייכותם זה לזה.  23. במ‰. מזבח לעבודת כוכבים (רש״י). 

ם.  ּׁ≈̆ ֲעַב˙ ַ‰ ו… ּ̇ ר ‰ּו‡  ׁ∆̆ י ֲ‡ , ַ‡ֲחר≈ ּמו… ƒע

ּום ָ‡ָ„ם ל…‡  ׁ̆ ָ‡‰ ַעל  ּ‚ָ ¿̇ ƒּלּו ל…‡ נ ƒַוֲ‡פ

ַב„  ּבו… ל¿ ƒל ‰, ַ‡ך¿ ב¿ּ ׂ ∆̆ ַמֲע ל…‡ ב¿ּ ּבּור ו¿ ƒ„ ב¿ּ

ָב‰,  ע≈ ו… ּ̇ ָר‡  ¿̃ ƒנ  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡ 

ב",     ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ  '‰ ֲעַב˙  ו… ּ̇ " ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ב  ּ ל≈ ַבּ  ‡ ָלּ ∆‡ ‰ּו˙  ב¿ ּ‚ַ לו…  ין  ≈‡ ּלּו  ƒ18ֲ‡פ

ָב‰. ע≈ ו… ּ̇ ָר‡  ¿̃ ƒנ

 

ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ ל  ָכּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿
 „ ב≈ עו… ּלּו  ƒ‡ (ו)כ¿ּ ָ‰רּוַח,  ּסּו˙  ּ‚ַ  

יכול  האדם  אין  הטבע 
בנוסף  אלא  לנצחו, 
צריך  הנחוש  לרצונו 
עזר ה׳. לכן בעל הגאוה 
לו  ואין  מתועב  שהוא 
עזר ה׳ – חרץ רבינו יונה 
הגאוה  ״בעל  משפטו: 
נמסר ביד יצרו״! ומעתה 
תקוה,  שום  לגאה  אין 
לגמרי.  הוא  ואבוד 
עמוד  חן׳,  יתן  (׳לענוים 

רא).
עבו„˙  עוב„  כ‡ילו  ו. 
(סוטה  המאירי  כוכבים. 
ד:) רואה את הקשר שבין 
הגאוה לעבודה זרה בכך 

– רוע טבעו מביאו לחלוק על האמת בכל דבר כדי להשפיל את  שהמתגאה 
שכנגדו [ומי שמונח בשקר הריהו כעובד עבודה זרה, שהיא עצם השקר].

המהרש״א בחידושי אגדות מבאר שעל ידי רוח הטומאה שנוצר מעון הגאוה 
מגיע לכל זה.

חכם  בתלמיד  אפילו  מדבר  זה  מאמר  כותב:  עקב)  (פרשת  הקדוש  השל״ה 
הלומד ומקיים את מצוות התורה, אלא שיש לו פניות בלימודו כגון שאחרים 
ידעו על גדולתו ותורתו, כי אז הרי הוא עובד בשיתוף, לא רק לשם ה׳ אלא גם 

בי‡ורים
18. ‡פילו ‡ין לו ‚ב‰ו˙ ‡ל‡ בלב נ˜ר‡ ˙ועב‰. הגר״א בביאורו על משלי 
מפרש: ״תועבת ה׳ כל גבה לב״ - אפילו אדם שעדיין לא הוציא את גאותו 
לפועל, ולא עשה שום מעשה של גאוה, בהליכתו או בדיבורו, ושום תנועה או 
סימן של גאוה לא ניכרים עליו, אבל ה׳ חוקר לב ובוחן כליות - הוא מעיד 
עליו שהוא גבה לב, כלומר, הגם שגאוותו מוסתרת בלב פנימה, בכל זאת – 
״תועבת ה׳״! משוקץ ומתועב הוא בעיני הקדוש ברוך הוא, ויתן את הדין על 

כך במשפטי שמים. 
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ל˜ורח  ‡רע  מ‰  ח. 
‚‡ו˙ו.  מחמ˙  וע„˙ו 
(פי״א)  ישרים  המסילת 
שרעת  כותב, 
יתרה  חמדת-הכבוד 
יותר  וחזקה 
יש  כי  מחמדת-הממון, 
מקרים בהם יכול האדם 
על  יצרו  את  לכבוש 
שאר  ועל  הממון 
חמדת  אך   – ההנאות 
כי  הדוחק,  הוא  הכבוד 
לסבול  לו  אי-אפשר 
ולראות את עצמו פחות מחבריו, ועל דבר זה נכשלו רבים ונאבדו... מי גרם 
הוא  מלא  ומקרא  הכבוד,  מפני  אלא  עמו?  עדתו  וכל  הוא  שיאבד  לקורח 
(במדבר טז, י): ״ובקשתם גם כהונה״. וחכמים, זכרונם לברכה (במדבר רבה 
יח, ב) הגידו לנו, כי כל זה נמשך, מפני שראה את אליצפן בן עוזיאל נשיא, 
והיה רוצה להיות הוא נשיא במקומו... כללו של דבר: הכבוד הוא הדוחק את 
האדם  היה  זה  ולולי  שבעולם,  והחמדות  התשוקות  מכל  יותר  האדם  לב 
מתרצה לאכול מה שיוכל (להשיג ללא מאמץ), ללבוש מה שיכסה ערותו, 

ּלּו  ƒיר, ֲ‡פ ƒ‰ָי ּ רּו: ‰ַ32‡י ָמ‡ן „¿ ָ‡מ¿ ‰). ו¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ל,  ב≈ּ ַ̃ ¿̇ ƒָל‡ מ ‰ּ ≈̇ י י ב≈ּ ׁ≈̆ נ¿ ƒ‡‡ַ

‰" (חב˜ו˜ ב, ‰) -  ו∆ נ¿ ƒי ל…‡  יר ו¿ ƒ‰ר ָי ב∆ ּ ∆‚"

ּלו… (ב"ב ˆח, ‡). ׁ∆̆  ‰ ָנו∆ ּלּו ב¿ּ ƒ33ֲ‡פ

 

יַפ˙          ƒ„ ר¿ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ34

ַעל  ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒ‰ 35ל¿ ן  ָממו…  
ַרע  ≈‡ (ח)ָמ‰   ָּ̇ ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿ י-ָ‡ָ„ם.  נ≈ ב¿ּ

בי‡ורים
תקרי אותו אלא איתו לא אוכל״. לפי קריאה זו אומר הכתוב שגבה עינים, 
היינו גאותן, אין הקדוש ברוך הוא יכול להיות אתו. וביאר ב׳תפארת ציון׳, כי 
בדרך כלל החוטא חוזר אחר כך בתשובה, ואז מוכן הקדוש ברוך הוא לדור 
אין  עליו  עוונו  שעדיין  וכיון  בתשובה,  חוזר  אינו  הרוח  מגסות  אבל  אתו, 
בעל  אדם שהוא  „י‰יר.  מ‡ן  ‰‡י   .32 אתו.  לדור  רוצה  הוא  ברוך  הקדוש 
גאוה, אפילו על אשתו ובני ביתו אין הוא מתכבד, כיון שבזוי הוא בעיניהם. 
33. ‡פילו בנו‰ ˘לו. אפילו בבית שלו אין הוא מתכבד. 34. ‰‚‡ו‰ מבי‡‰ 
זה   ידי  על  שיוכל  כדי  חומד להתעשר  לבו  כי המתגאה  ר„יפ˙ ממון.  לי„י 
להשתרר ולשלוט על בני אדם. [אמנם יש גורסים: ״הגאוה מביאה לידי רדיפת 

כבוד״]. 35. ל‰˘˙רר. למשול. 

ַעט  מ¿ ּמּו  "רו… ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ 25 ט,  ַמע≈ ¿̇ ƒ24מ

עו…  ¿„‚ָ ָר‡ּוי ל¿ ּנּו" (‡יוב כ„, כ„); 26ו¿ ינ∆ ≈‡ ו¿

ָמ‰  ו… ּ̃ ‰ַ י  ָרמ≈ "ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ 27 ָר‰,  ׁ≈̆ ‡ֲ ַכּ

ין ֲעָפרו…  ≈‡ ים" (י˘עי‰ י, ל‚), 28(ז)ו¿ ƒע„ֻ ּ ¿‚

ָעָליו.   ˙ ל∆ ּ ַיל∆ 29מ¿ יָנ‰  ƒכ ּׁ¿̆ ‰ַ ו¿ ָער,  נ¿ ƒנ

י  ƒנ‡ֲ ין  ≈‡ -‰ּו‡:  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ָ‡ַמר 

ָלם,  עו… ָבּ 30ָל„ּור  ים  ƒל כו… י¿ ‰ּו‡  ו¿

ם  ƒיַני ַבּ‰ ע≈ ּ ַמר (˙‰ילים ˜‡, ‰): "‚¿ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

(סוט‰  ‡ּוָכל"  ל…‡  31‡…˙ו…  ָבב  ל≈ ַחב  ּור¿

ז. ו‡ין עפרו ננער. כתב 
כנגד  מדה  חיים:  החפץ 
שהיה  במקום  כי  מדה, 
לו לחשוב תמיד שסופו 
רמה  עפר  למקום  לילך 
להתגאות,  ולא  ותולעה 
הוא לא חשב כן, כי אם 
דמיין לעצמו כי במרומי 
משגבו  יהיה  סלעים 
ובעליות מרווחות תהיה 
על  יתר  לעד,  מנוחתו 
בני גילו, לכן כאשר גופו 
בעפרו  אין  עפר,  נעשה 
ממקומו,  להתנער  כח 
כל המתים יעמדו ויקומו 

אשר  האנשים  כל  רגלי  כפות  תחת  נמוך  מושכב  ישאר  והוא  רגליהם,  על 
התגאה עליהם בימי חייו!! (שמירת הלשון, תבונה יד). 

בי‡ורים
מממונו  מתורתו,  מתמעט  אחר:  פירוש  (רש״י).  מחשיבותו  מ˙מעט.   .24
 – שרומו  כיון  ו‡יננו".  מעט  "רומו  ˘נ‡מר:   .25 יעקב).  (עיון  ומבריאותו 
מתמעט. ושמא תאמר ישנו בעולם [שמתקיים]? תלמוד לומר: ״ואיננו״. (סוטה 
זרה.  עבודה  לשם  הנעבד  עץ  היא  אשירה  כ‡˘ר‰.  ל‚„עו  ור‡וי   .26 ה.). 
גדיעה זו הנזכרת כאן איננה רק קציצה רגילה, אלא צריך לעוקרה ולשרש 
״ואבדתם את שמם״,  ג):  יב,  (דברים  נלמד מן הכתוב  וזה  וכל,  אחריה מכל 
וכמו כן יש לגדע ולשרש אחרי מי שיש בו גסות הרוח (רש״י). 27. ˘נ‡מר 
"ורמי ‰˜ומ‰ ‚„ועים". בגמרא (סוטה ה.) למדים דבר זה בגזירה-שוה: כתיב 
התם  וכתיב  גדועים״,  הקומה  ״ורמי  הגאוה)  חטא  בענין  כאן  (כתוב  הכא 
(וכתוב שם בענין עצי אשירה) ״ואשיריהם תגדעון״ - תעקרו ותשרשו מכל 
עליו.  מילל˙   .29 המתים.  לתחיית  קם  שאינו  ננער.  עפרו  ו‡ין   .28 וכל). 
הפורענות  משום  הגאה  על  ומשתברת  מתאוננת  השכינה  עליו.  מקוננת 
שתבוא עליו (רש״י). 30. ל„ור. יחד. 31. ‡ו˙ו ל‡ ‡וכל. בגמרא דורשת ״אל 

ט. ‰מ˜˘ט ‡˙ ‚ופו כ„י 
שנינו  ל‰˙‚‡ו˙. 
ד):  (ד,  אבות  במסכת 
שפל  הוי  מאד  ״מאד 
רוח״. לשם מה הכפילות 
״מאד מאד״? מבאר רבי 
שני  ישנם  חגיז:  משה 
גאוה  גאוה,  בעלי  סוגי 
רוחנית.  וגאוה  גופנית 
גאוה גופנית – המתגאה 
גבורתו,  קומתו,  ביופיו, 
גאוה  וכו׳.  עושרו  בגדיו, 
המתגאה   – רוחנית 
כשרונותיו,  בחכמתו, 
על  ומצוותיו.  מדותיו 
הגאות  סוגי  שני 
״מאד  התנא:  מזהירנו 
מאד הוי שפל רוח״, הוי 
בשניהם.  רוח  שפל 

(מדרש חכמים).

 ˙ ּ„ו… ƒמ ּלּו  ≈‡ ָכל  ו¿  .‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ 39ו¿  ‰‡ָ נ¿ ƒ̃

ר  ≈‡ ָבּ ¿̇ ƒי ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ  ,„…‡ מ¿  ˙ חּו˙ו… פ¿ּ

ם. ּׁ≈̆ ַר˙ ַ‰ ז¿ ע∆ ב¿ּ

˙ ּ‚ּופו…  ט ‡∆ ּׁ≈̆ ַ̃ ל (ט)ַ‰מ¿ ָבר: ָכּ ף ָ„ּ סו…
ַח  כ≈ ו… ׁ̆  ‰ י ז∆ ˙, ֲ‰ר≈ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ י ל¿ ≈„  כ¿ּ

ַעל   ׁ̆ ָיחּו ל…‡  ו¿ ‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ם  ּׁ≈̆ ‰ַ

ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒי ל…‡  ו¿  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

 , מו… ¿̂ ַע ַעל   - ָנ˙ו…  ָוּ ַכּ ל  ָכּ י  ּƒכ ים,  ƒב טו…

י˙ו…  ƒֲחר‡ַ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ,‰ ל∆ ַ‰ָכּ ּ‚ּופו…  ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ל¿

ב  רו… ָ̃ ‰ּו‡   , ּ‚ּופו… ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ַ‰מ¿ ו¿  .‰ ָמּ ƒר

 ‡ ׂ ָּ̆ ƒל ים  ׁƒ̆ ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ‰ ָר‡∆ ¿̇ ƒי י  ּƒכ  ,‰ ָמּ ƒז ל¿

ב  ר≈ ָ̃ ¿̇ ƒי ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ם,  י‰∆ ינ≈ ע≈ ב¿ּ ן  ח≈

ּלּו˙  ַ̃ ו¿  ˜ חו… ׂ ¿̆ י  י„≈ ƒל  ‡ ָיבו… ו¿ ָלן,  ¿̂ ∆‡

י‡  ƒ‰  ‰ ז∆ ָבּ ים,  ׁƒ̆ ָ‰ֲ‡ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ˙ ט∆ ּׁ∆̆ ַ̃ ַ‰מ¿  ‰ ָּׁ̆ ƒ‡‰ָ ַ‚ם  ו¿  . ׁ̆ ר…‡

ל  „ו… ּ‚ָ ‰ּ ָׁ̆ ‰ ָענ¿ ם, ּוָבז∆ ָבּ ƒל ים ב¿ּ ƒּור‰ ר¿ ƒ‰ ˙ ס∆ נ∆ ם ּוַמכ¿ ָבּ ƒל ˙ ∆̃ ל∆ ַמ„¿

בי‡ורים
יהיה אמת או שקר, כדי להקטין שמו אצל בני אדם ולהראות יתרונו עליו 
ענף  הוא  הקפדנות  ו˘נ‡‰.   .39 ולביישו״.  ולהכלימו  מעלתו  ולהפחית 
ותולדות הגאוה, כי לולא הגאוה לא היה מקפיד בלבו! (שערי קדושה א, ב). 
מיסוד הענוה – לא להקפיד כלל. (אור ישראל נח, א). מבואר, כי ענוה וקפדנות 

– תרתי דסתרי!

 ׁ̆ ּ ≈̃ ּ ƒב ׁ∆̆  , ֲ‡ָו˙ו… ֲחַמ˙ ַ‚ּ ˜…ַרח ַוֲעָ„˙ו… 36מ≈ ל¿

לו…  ָנ‰  ּ¿̇ ƒנ ל…‡  ׁ∆̆  ‰ ֻ„ָלּ ּ ¿‚ ח  ַּ̃ ƒל ו¿ ל  ּ ≈„ ּ‚ַ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ַנס  כ¿ ƒנ ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒ37ּומ ם,  ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ ן  ƒמ

 ‰‡ָ ¿̂ 38ָי  ˙ ∆̃ ֲחל… ַ‰ַמּ ן  ƒּומ  ,˙ ∆̃ ַמֲחל… ל¿

בבית  ולשכון 
הפגעים  מן  שתסתירהו 
קלה  פרנסתו  והיתה   –
צריך  היה  ולא  עליו 
כלל  להעשיר  להתיגע 
לו  שאין  הגם  אלא, 
בכל  במותרות,  צורך 

שפל  עצמו  יראה  כדי שלא  להשיגן,  רב  לעמל  עצמו  את  מכניס  הוא  זאת 
בחברה, ואין קץ לכל עמלו, על כן אמרו רבותינו זכרונם לברכה (אבות ד, 

כא): ״הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם״.  

בי‡ורים
על  בחז״ל  מובא  (ובאמת  גדול  לאדם  עצמו  שהחשיב  ‚‡ו˙ו.  מחמ˙   .36
גדלותו של קורח) ועוד שהחשיב עצמו ליחסן שהרי הוא בן יצהר, ומשום כך 
של  בנשיאותו  ונתקנא  הנשיאות,  לו  שמגעת  לחשוב  הגאוה  אותו  הביאה 
אליצפן בן עוזיאל, ומדת הקנאה נבעה מכח הגאוה שהחשיב עצמו לבעל 
נכנס  כך  ומ˙וך   .37 יחזקאל).  (אור  קורח  מעשה  כל  נבע  וממנה  מעלה, 
למחלו˜˙. במסכת חולין (ז.): משרבו זחוחי הלב (פירוש, משרבו התלמידים 
גבוהי הלב, שמחמת גאותם לא דקדקו מפי רבם כל צרכם אלא סמכו על 
ז):  (פרק  הישר  קב  בספר  כתב  בישראל.  מחלוקות  רבו  רש״י)  לבם,  בינת 
המתגאה מרבה קטטה, קנאה, שנאה, לשון הרע, כעס, שקרים, ליצנות וכו׳. 
ואם תתבונן בה תראה שכל עבירות שבתורה כלולין בה. ופגמו גדול מאד, 
אוי לו ואוי לנפשו מי שרגיל להאחז בה! 38. יˆ‡‰ ˜נ‡‰. קנאה וגאוה אחת 
הן, ואחת תלויה בחברתה, מי שאין בו כלל גאוה – אין בו בכלל קנאה. ומי 
שיש בו מעט גאוה, ויהיה מי שיהיה – יש בו קצת קנאה על חבירו, על אשר 
עצמו  מחזיק  והמתגאה  היות  פשוטים,  והדברים  במדריגתו.  עומד  גם  הוא 
שהוא עדיף מחבירו, או לפחות שוה לו, והיה אם יראה שחבירו השיג שררה 
וגדולה - הוא מקנאהו על כך. (תולדות שלמה [קלוגר] יג). כתב החפץ חיים 
״גם הגאוה תביאהו לקנא ולשטום  י״ד):  (שמירת הלשון שער התבונה פרק 
(-ולשנוא) את חבירו המכובד בעיני אנשי העיר, ויקנא וישטום אותו, בעבור 
שידמה לו שנפחת כבודו על ידי זה, ויאמר בלבו: לולא הוא, הייתי מתואר בין 
בני אדם לאדם חשוב. ויבחן גנזי נסתרותיו, כדי שיהיה לו מה לדבר ממנו, 

עונ˘  כל ˘כן ˘י˘  י‡. 
‚„ול ל‡˘‰ ‰מ˙˜˘ט˙ 
‡נ˘ים  לפני 
ב‰.  ‰מס˙כלים 
כותבים  הראשונים 
שבאותה המדה שנדרש 
להתבונן  שלא  מהגבר 
בנשים, כך אסור לנשים 
לגרום לגברים להתבונן 
כותב  יונה  רבינו  בהם. 
במילים חריפות במיוחד 
האחריות  אודות 
האשה  על  המוטלת 
(אגרת  זה  בנושא 
עח):  פרק  התשובה, 
שתהא  האשה  ״וצריכה 
שלא  ונזהרת  צנועה 
אדם  בני  בה  יסתכלו 
מפני  מבעלה,  חוץ 
שהמסתכלים בפניה או 
לגהינם,  יורדים  בידיה 
(תענש)  ענושה  והיא 
ואחד  אחד  כל  בעונש 
שהחטיאה  מפני  מהם, 
אותם ולא נהגה צניעות 

בעצמה ונכשלו בה״.
‰וˆ‡ו˙  רוב  לפי  לו  ˘י˘  מ‰  בעיניו  ימעט  כי  בחל˜ו,  י‰י‰ ˘מח  ול‡  יב. 
˙‡ו˙ ‚‡ו˙ו. העניו אינו מתאוה להרבה אלא מסתפק במועט שיש לו ושמח 
בחלקו שקיבל מהבורא. לעומתו הגאותן מתאוה לכל דבר ולדברים גבוהים 
יחמוד, ודבר זה הרי אף פעם לא ישיגנו, כי העולם הזה אין בו כדי שביעה, 
חז״ל  שאמרו  וכמו  שבעה,  ידע  ולא  מה  חסר  שהוא  האדם  ירגיש  לעולם 
(מדרש רבה קהלת ג, י): אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, מי שיש לו מנה רוצה 

 ‰ ָּׁ̆ ƒ‡ ל¿ ל  „ו… ּ‚ָ  ׁ̆ ע…נ∆  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל  (י‡)ָכּ

ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ˙ ט∆ ּׁ∆̆ ַ̃ ¿̇ ּƒמ‰ַ

.‰ּ ים ָבּ ƒל כ¿ּ ַּ̇ ס¿ ּƒמ‰ַ

 

ֲ‡ָו‰.  ַּ̇ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ  „ עו… ו¿
ָרָחב  ּבו…  ƒל  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ י  ּƒכ  

י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ַ̇ ו¿ ָבר,  ּ„ָ ָכל  ל¿  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒּומ

י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ב¿ּ ׁ∆̆ ָ‰ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

 ׁ̆ ַלב≈ּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ֲ‡ָו˙ו…  ּ‚ַ ֲחַמ˙  מ≈  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒי

ין  ƒר ט≈ ל¿ ַפּ  ˙ נו… ב¿ ƒל ו¿ ים  ƒר ָ̃ י¿ ים  ƒ„‚ָ ב¿ ּƒב

י  ּƒים. כ ƒב ים טו… ƒכ…ל ַמֲ‡ָכל ¡‡ ל∆ ו¿ ים  ƒל „ו… ּ ¿‚

ים  ƒ‰ בו… ּ ¿‚ ים  ƒָבר ¿„ ƒל ָלם  עו… ל¿  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ

ים  ƒָבר ¿„ ƒי‚ ָי„ו… ל ׂ ּƒ̆ ינו… ַמ ‡ּוַלי ‡≈ מ…„, ו¿ ַיח¿

ָב‰  נ≈ ּ ¿‚ י  י„≈ ƒל  ‡ ָיבו… ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ּלּו,  ≈‡

ָרָחב  „ ו¿ מ≈ ּבו… חו… ƒל ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒי ַ‰מ ּƒָל‰. כ ז≈ ּו‚¿

ַח  מ≈ ׂ ָ̆  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ל…‡  (יב)ו¿ ר,  ּׁ≈̆ ַע ¿̇ ƒ‰ ל¿ ם  ָיּ ַכּ

י  נ≈ פ¿ ƒל ל  ו… ׁ̆ כ¿ ƒמ  ˙ נ∆ ∆̇ נו… י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ (י)  ,„…‡ מ¿

ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ים ל¿ ƒרּו ֲחָכמ ‡ ָ‡ס¿ ים, ֲ‰לו… ּƒַרב

ים                 ׁƒ̆ ָנ ל  ׁ∆̆ ים  ƒנ עו… ב¿ ƒ̂ י  ≈„ ¿‚ ƒב ב¿ּ

ּלּו  ƒ41ֲ‡פ ל,  ∆̇ כ…ּ ַבּ ים  ƒטּוח ּׁ¿̆ ‰ַ40

ב),  כ,  (ע"ז  ן  ∆‰ ָבּ  ˙ ׁ∆̆ ֻלב∆ּ מ¿ יָנּ‰  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ

מכ˘ול  נו˙נ˙  ˘‰י‡  י. 
בספר  רבים.  לפני 
(פרק  יושר  ארחות 
שכן  וכל  כתב:  צניעות) 
בין  בחוץ  כשיוצאין 
מאד  שצריכין  אנשים 
ואמרו  בזה,  להזהר 
(תנחומא וישלח סי׳ ה׳): 
תכשיטין  ניתנו  ״לא 

לאשה אלא שתהא מתקשטת בהן בתוך ביתה״. 
אימי,  לגבי איש חסיד מכפר  ה״ד)  פ״א  (תענית  מהירושלמי  והביא המעשה 
שכאשר היה בהר (שהיה עובד שם), אשתו לבשה בגדים מלוכלכים כדי שלא 
יתן אדם עיניו בה. וכאשר היה נכנס לביתו לבשה בגדים נקיים כדי שבעלה 

יתן עיניו בה ולא באשה אחרת. 
וכל כך הקפידו על זה, עד שרבי יוסי דמן יוקרת אמר לבתו: שובי לעפריך ואל 
יכשלו בך בני אדם! [כמסופר במסכת תענית (כד.): היתה לרבי יוסי בת בעלת 
יופי. יום אחד ראה רבי יוסי אדם אחד שהיה מפרק את גדר העצים על יד 
זה? כלומר, מה  יוסי: מה  ביתו כדי להסתכל בבתו דרך החור, אמר לו רבי 
אתה מעיין כאן? אמר לו האיש: רבי, אם ללוקחה לאשה לא זכיתי, לראותה 
צער  גורמת  את  בתי,  לבתו:  אמר  יוסי  רבי  זאת  כששמע  אזכה?!  לא  גם 
לבריות, שובי לעפרך ואל יכשלו בך בני אדם. (הב״ח מוסיף לגירסת הגמרא 

שם: ״וכן הוה״ – וכן היה, כלומר שהיא מתה)].
ובעוונותינו הרבים, היום הדור פרוץ ומתקשטים ביותר וכו׳, והרבה יש לדבר 
על זה בעוונותינו הרבים. ואשרי מי שנזהרת בזה ולא תסתכל על חברותיה, 
וכל שכן על הפרוצות. ומה שתלבש יותר בגדי צניעות – תזכה ביותר לבנים 
בזוהר הקדוש  כמו שכתב  טוב,  לכל  זוכה  ובעלה  ותלמידי חכמים,  צדיקים 

(מובא במ״ב סי׳ ע״ה סקי״ד), ותקים בית לתפארת. עכ״ד.    

בי‡ורים
40. ‰˘טוחים. התלויים. 41. ‡פילו כ˘‡ינ‰ מלוב˘˙ ב‰ן. כיון שכשרואה 
הרהור  לידי  ובא  בהן  ומתייפה  לבושה  כשהיא  באשה  נזכר  הבגדים  את 

עבירה. (רש״י). 

קל  דבר  כל  על  לבבו 
ביתו  בני  עם  שבקלים 
ומזה  ואוהביו,  ומשרתיו 
מאד״.  עצוב  יהיה 
(בתשובותיו  וברמב״ם 
״פאר הדור״, קמב) כתב: 
״המשתרר, ירבו יגונותיו 
ושמא  ועצבונותיו, 
ויביישוהו  יכלימוהו 
ביד  ויפול  הגויים 
אותו  וייסרו  המלוכה, 

וישברו עצמותיו.
(ב׳)  מוסר  שבט  בספר 
כתב: נקוט כלל זה בידך: 
ימיו  כל  המתגאה,  כל 
כי  ודאגות,  במכאובים 
כולם כאין  גאותו  מרוב 
חייבים  כולם  נגדו, 
לפניו,  ולקום  לשרתו 
תמיד  לישב  צריך  הוא 
בראש. והנה בראותו כי 
ממנו,  וזע  קם  איש  אין 
ולדבריו אין שומע, הוא 
דאגה  בכעס  מתמלא 
רגע.  כל  ותוגה 
ומאורעות אלו תמיד לו, 
ערב בוקר וצהרים, עד שמרוב צערו הוא נופל על ערש דוי, ואם יקום ממטתו 

ישוב לשטותו, וחוזר חלילה. 

י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ ַ‰ּ‚ּוף  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ י‡  ƒ‰ ז…‡˙  ו¿
‡ י…‡ַמר ָ‰ָ‡ָ„ם:  ָמּ ׁ∆̆ ָב‰:  טו…

ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ו¿ יל  ƒ‡ ‰ו…

ַע„  ר,  ≈̇ יו… ב¿ּ  ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ  § ר̆… פ¿ ∆‡  , ך¿ ל-ָכּ ָכּ

ן,  ƒַיי  ‰ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ו¿ ר  ׂ ָ̆ ָבּ י…‡ַכל  ל…‡  ׁ∆̆

יָר‰  ƒ„ ב¿ּ ב  ׁ≈̆ י≈ ל…‡  ו¿  ,‰ ָּׁ̆ ƒ‡  ‡ ׂ ָּ̆ ƒי ל…‡  ו¿

 ‡ ָלּ ∆‡ ,‰ ׁ̆ ָנ‡∆ ּבּו ׁ̆ ַמל¿ ַבּ ל¿ ƒל…‡ י ָנָ‡‰, ו¿

ים,  ƒָלכ ֻלכ¿ ּומ¿ ים  ƒרּוע ¿̃ ּו ר,  מ∆ ּ ∆̂ ‰ַ ו¿  ˜ ׂ ַּ̆ ‰ַ

ים  ƒָלכ ֻלכ¿ מ¿ ים  ƒל כ≈ ב¿ּ  ׁ̆ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒּומ

ָיָ„יו  ָניו  ָפּ  ıַח ר¿ ƒי ל…‡  ו¿ ים,  ƒּוס‡ ּומ¿

ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒרו… מ √‡ ָּ̇ יר 43 ƒח ׁ¿̆ ַיּ ׁ∆̆ ָליו, ַע„  ַר‚¿ ו¿

ן  ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ ‰ - כ¿ּ ָכל ז∆ ים. ו¿ ׁƒ̆ ֲ‡ָנ

 ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿ יּוַכל  ל…‡  ׁ∆̆ ַע„  ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ

ָר‡  ¿̃ ƒנ  ‰ ז∆ ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ ך¿  ּ ַ‰ל≈ ַ‰מ¿ ר.  ≈̇ יו…

יר:  ƒָנז 44ב¿ּ ר  מ≈ ‡ו… ‰ּו‡  י  ֲ‰ר≈  .‡ ט≈ חו…

ַעל  ָחָט‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ מ≈ ָעָליו  ר  פ∆ּ ƒכ "ו¿

בי‡ורים
43. ˙‡רו. מראית פניו. 44. בנזיר. אדם שקיבל על עצמו בנדר להיות ״נזיר״, 
הגפן,  מן  היוצא  דבר  כל  אכילת  וכן  יין,  שתיית  א.  דברים:  בשלשה  נאסר 

ׁ̆ לו…  ּ י≈ ּׁ∆̆ יָניו ַמ‰  ע≈ ַעט ב¿ּ מ¿ ƒי י ּƒכ , ˜ו… ל¿ ח∆ ב¿ּ

 . ֲ‡ָו˙ו… ֲ‡ַו˙ ַ‚ּ ַּ̇  ˙ ‡ו… ָ̂ י ר…ב ‰ו… ƒפ ל¿

ל…‡  ׁ∆̆ 42  ,˙ מ∆ ר∆ ּ‚ו… ֲ‡ָו‰  (י‚)ַ‰ַ‚ּ  „ עו… ו¿
ע…ל  ל  ב…ּ ס¿ ƒל ָלן  ַסב¿  ‡ ≈‰ י¿  

יך¿  ƒר‡ֲ‰ַ ל¿ ך¿  ̂…ר∆ ין  ≈‡ ו¿  ,˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

ָי„ּוַע  י  ּƒכ ָלן,  ַסב¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ  ˙ ַ̇ י ƒח פ¿ ּƒב

ל.  ‰ּו‡ ַלכ…ּ

רוצה  מאתים  מאתים, 
והמשילו  מאות,  ארבע 
את  קדמונינו 
לשותה  העולם-הזה 
לו  ידמה  מלוחים,  מים 
יותר,  וצמא   - שמרווה 
באגרת  שכתב  כמו 

הגר״א ז״ל. 
מוסר  שיחות  בספר 
ענין  ביאר  פג)  (מאמר 
שאמרו  מה  פי  על  זה 
כא):  ד,  (אבות  חז״ל 
והתאוה  ״הקנאה 

והכבוד מוציאין את האדם מן העולם״. שהטעם שהכבוד מוציא את האדם מן 
העולם הוא משום שאין בידו של האדם לספק את תאות הכבוד כלל, כי ככל 
שיזכה בכבוד ירצה עוד ועוד, וכשיחסר לו מעט ירגיש כי כל אשר יש לו איננו 
שוה לו, ונמצא שהוא משועבד לתאותו זו שעבוד גמור, באופן שלעולם לא 

יוכל להשתחרר ממנה, ודבר זה מוציאו מן העולם.
ועל דרך זה יש לבאר גם מה שבכח ה״תאוה״ להוציא את האדם מן העולם, 
דהנה פירש רש״י (אבות שם): שמתאוה לממון הרבה שנאמר ״אוהב כסף לא 
ישבע כסף״ (קהלת ה ט), וכיון שלעולם אין הוא מסתפק בממון אשר לו, וכמו 
שכתב הרמב״ם, שהאוהב כסף הוא בעל נפש רחבה שלא תשבע נפשו מכל 
העולם,  מן  מוציאתו  זו  תאוה  הרי  ה״א),  פ״א  דעות  (רמב״ם  שבעולם  ממון 

שהרי הוא תאב לדבר שלעולם לא יוכל לספק אותו ולמלאות רצונו.
״דברים  כתב בספר  י‰‡ סבלן לסבול עול ‰בריו˙.  ‚ורמ˙ ˘ל‡  י‚. ‰‚‡ו‰ 
יחם  כי  העצבות,  לידי מדת  יבוא  ״המתגאה  לא):  דרוש  (להחיד״א,  אחדים״ 

בי‡ורים
42. ˘ל‡ י‰‡ סבלן. אמר רבי לוי: כל טילוי סירוי, וכל סירוי טפשין! (קהלת 
רבה יב, א). כל המתגאה ומתנשא וחכם יחשב בעיניו – הוא כעסן ומדקדק 
ינוח״.  כסילים  ״כעס בחיק  טיפש, כדכתיב:   – וכל כעסן  לו.  כל המתנגד  עם 

(מתנות כהונה). 

ב‰לל  מˆינו  כ‡˘ר  י„. 
יוסף׳         ב׳עץ  ‰ז˜ן. 
ההתבוננות  כתב:  (שם) 
מופלאת  היא  הלזו 
להיות  בענינה, 
הקדושים  שלאנשים 
מבטם               כל  אשר 
המשכלת  לנפשם 
גופם  בתוך  השוכנת 
והנה  והבהמי.  החומרי 
יש בני אדם המשליכים 
כל           גיום  אחרי 
ומאוויו       החומר  צרכי 
ההכרחיים  הענינים  אף 
ומתאכזרים      לקיומה 
לבלי      מאד  גופם  על 
יודעים        כי  קיומו  תת 
הגוף  כחי  כל  כי 
נגדיים  המה  ותאוותיו 
לגמול            הבהמי  גופו  על  גם  שחמל  בו  אחרת  מדה  הזקן  הלל  אבל  לנפש. 
שהיא           בשביל  וליפותה  ולהנאותה  אחרים  עם  שעושה  כמו  חסד  לו 
עליה         חמל  אם  כי  הנאתו  למען  כוונתו  היה  לא  כי  מלך,  של  איקונים  

כראוי.

י…‡ַכל      ל…‡  ו¿ י,  ƒ̃ ָנ  ‡ ≈‰ י¿ ַמֲ‡ָכלו…  ם  ּ‚ַ
י  ƒנ ינו… ב≈ּ ַמֲ‡ָכל  ַ‡ך¿   , ך¿ ל∆ מ∆ י  ַמֲעַ„נ≈ּ  

ל…‡  , ו¿ ַ‚˙ ָי„ו… ׂ ָּ̆ י ַ‰ ƒפ י, ל¿ ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ∆̃ ׁ¿̆ ּוַמ

ים,  ƒּוס‡ ים מ¿ ƒל כ≈ ל…‡ י…‡ַכל ב¿ּ ‰ 45ו¿ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒי

 ˙ ∆‡ ˆּו  ּ¿̃ ַׁ̆ ּ ¿̇ "ַ‡ל  ַעל  ַיֲעב…ר  ן  פ∆ּ

ל  ‡ ַ‰כ…ּ ָלּ ם" (וי˜ר‡ י‡, מ‚), ‡∆ יכ∆ ≈̇ ׁ…˘ ַנפ¿

˙ו…  ָטּ ƒמ ם  ּ‚ַ  , ָחנו… ל¿ ֻׁ̆ ם  ּ‚ַ ּיּו˙.  ƒ̃ נ¿ ּƒב  ‡ ≈‰ י¿

ים.  ּ ƒי ƒ̃ יּו נ¿ ¿‰ ƒָיָניו י נ¿ ƒָכל ע ‰, ו¿ ָיּ ƒ̃ ‰ נ¿ י∆ ¿‰ ּƒ̇

ַ‡ך¿  ז…ָ‰ם,  מ¿ ל…‡  ו¿ י  ƒ̃ ָנ  ‡ ≈‰ י¿ ּ‚ּופו…  ם  ּ‚ַ

ל  ם ָכּ ָליו, ַ‚ּ ַר‚¿ ָניו ָיָ„יו ו¿ ח…ı ָפּ ר¿ ƒר ל ָזּ‰≈ ƒי

ל  ּ ל≈ ƒ‰ ינּו ב¿ּ ƒ̂ ר ָמ ׁ∆̆ ‡ֲ ים. (י„)ַכּ ּƒ̇ ƒע ּ‚ּופו… ל¿

ָע‰  ָׁ̆ ב¿ּ ׁ∆̆  ,(‚ ל„,  רב‰  (וי˜ר‡  ן  ≈̃ ַ‰ָזּ

בי‡ורים
45. ול‡ י‡כל בכלים מ‡וסים, פן יעבור על "‡ל ˙˘˜ˆו ‡˙ נפ˘ו˙יכם". 
המקור לכך הוא מדברי רב ביבי בר אביי (מכות טז) האומר, שאדם השותה 
משקים בכלי מציצה [כעין קרן] של מקיזי דם, עובר באיסור ׳לא תשקצו׳. וכך 
נפסק בשולחן ערוך (יו״ד סי׳ קטז ס״ו): אסור לאכול ולשתות בכלים הצואים 
שנפשו של אדם קצה בהם, כגון כלים של בית הכסא וכלי זכוכית שמקיזים 
וכן לא יאכל בידים מזוהמות ועל גבי כלים מלוכלכים,  וכיוצא בהם.  בהם 

שכל אלו בכלל ׳אל תשקצו את נפשותיכם׳.

 ׁ̆ ַר פ≈ּ ל…‡  ׁ∆̆  ‰ּ ז∆ ּוַמ‰  ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿ י‡),  ו,  (במ„בר   " ׁ̆ פ∆ ַ‰ָנּ

ָבר  ל ָ„ּ ָכּ ƒמו… מ ¿̂ ַע ַע נ≈ ‡, ַ‰ּמו… ט≈ ָר‡ חו… ¿̃ ƒן נ ƒי ן ַ‰ַיּ ƒמ ‡ ָלּ מו… ‡∆ ¿̂ ַע

ָך  ּ י∆ ים: ל…‡ ַ„ּ ƒרּו ֲחָכמ ‰ (˙עני˙ י‡, ‡). ָ‡מ¿ ַכָמּ ‰ ו¿ ָמּ ַעל ַ‡ַח˙ ַכּ

ים  ƒָבר ּ ¿„ יָך  ָעל∆ ר  ס≈ ‡ו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆  ‡ ָלּ ∆‡ ָר‰,  ו… ּ̇ ָר‰  ָ‡ס¿ ּׁ∆̆ ַמ‰ 

 ‰ ז∆ ‡ ָבּ ≈̂ ַכּיו… ‰ ו¿ ָין ז∆ נ¿ ƒים (ירו˘למי נ„רים פ"ט ‰"‡). ַעל ע ƒר ֲ‡ח≈

ר,  ≈̇ ם יו… ַחַכּ ¿̇ ּƒ̇ ַ‡ל  ‰, ו¿ ב≈ּ י˜ ַ‰ר¿ ּ ƒ„ ַ̂ י  ƒ‰ ּ¿̇ ל…מ…‰: "ַ‡ל  ׁ¿̆ ָ‡ַמר 

י  ƒ̃ ‡ ָנ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם,  ר ָבּ ָׁ̆ ך¿ ַ‰ָיּ ר∆ ּ ם" (˜‰ל˙ ז, טז). ַ‰„∆ מ≈ ו… ּׁ̆ ּƒ̇  ‰ ָלָמּ

ים.  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ל  ׁ∆̆ ר  ≈„ ּ‚ָ ‰ּו‡  ּיּו˙  ƒ̃ ּ ַ‰נ¿ י  ּƒכ ָיָניו,  נ¿ ƒע ָכל  ב¿ּ

ים  ּ ƒי ƒֲענ ים  ׁƒ̆ ּבּו ַמל¿ ל…‡  ו¿ ים,  ƒנ ינו… ב≈ּ ים  ƒ„‚ָ ב¿ּ  ׁ̆ ַבּ ל¿ ƒי  ?„ ַ̂ י כ≈ּ

י  ƒָענ ים, ‰∆ ּ ƒי ƒ̃ ים ּונ¿ ƒ‡ים ָנ ƒנ ינו… ים ב≈ּ ƒ„‚ָ ‡ ב¿ּ ָלּ ם, ‡∆ ָׁ̆ ב¿ ּים לו… ƒַבז ַ‰מ¿

‡ו…  ם  ∆̇ כ∆ּ  ‡ ≈̂ ָמּ ּ ƒי ׁ∆̆ ָ‡סּור  ו¿  , רו… ׁ¿̆ ָע י  ƒפ ל¿ יר  ׁƒ̆ ָע ∆‰ ו¿ יו…  ָענ¿ י  ƒפ ל¿

ים  ƒנ ּ ָ̃ ֻ̇ יּו מ¿ ¿‰ ƒל…‡ י ים, ו¿ ƒרּוע ¿̃ יּו  ¿‰ ƒל…‡ י ָ‚ָ„יו, ו¿ י˙ ַעל ב¿ּ ƒנּונ מ¿ ַׁ̆

י ָ‰רּוַח. ס≈ּ י ַ‚ּ ≈„ ¿‚ ƒב כ¿ּ

בי‡ורים
דהיינו: ענבים, חרצנים, זגים וכדומה.  ב. להסתפר.  ג. להטמא בטומאת המת. 
ואחר כך חוזר  מסוימים,  נזיר שנטמא בטומאת המת חייב להביא קרבנות 
למנות את כל ימי נזירותו מחדש (במדבר ו, א-יב). התורה אומרת לגבי נזיר 
שנטמא בטומאת המת ״וכפר עליו [הכהן] מאשר חטא על הנפש״. ושואל רבי 
חוטא  שנקרא  אדם,  הרג  וכי  זה?  נזיר  חטא  נפש  באיזה  וכי  הקפר:  אלעזר 
בנפש? אלא הנזיר נקרא ״חוטא״ מפני שציער עצמו בהמנעותו מן היין [אף 
שנטמא,  בנזיר  שנאמר  מפסוק  דינו  את  לומד  הקפר  אלעזר  שרבי  פי  על 
סברתו שייכת לכאורה בכל נזיר, בין אם נטמא ובין אם לא. הגמרא בנדרים 
(י.) ובנזיר (יט.) מבארת שמשום כך הזכירה התורה את המושג ״חטא״ בנזיר 

שנטמא, כי חטאו כפול, שציער עצמו מן היין, ואף נטמא בטומאת המת]. 

אדם  ״בן  מסלובודקה: 
להשתפר  נוטה 
לא  אך  ולהתייפות, 
(-״א מענטש  להשתנות״ 
און  בעסער  ווערט 
נישט  אבער  שענער, 
אנדערש״). אולם, אומר 
של  תפקידו  אהרן,  רבי 
את  ליצור  הוא  אדם 
מתוך  העליון  האדם 
בו.  שנולד  פרא״  ה״עיר 
הסבא  שפירש  כמו 
אדם  פרא  ״ועיר  מקלם: 
אין  יב)  יא,  (איוב  יולד״ 
להודיעך  רק  פירושו 
שאדם נולד פרא, כי אם 
פרא׳  שמ׳עיר  ללמדך 

צריך ש׳יולד אדם׳.
מעתה, מסיק רבי אהרן, 
לאדם  שניתן  הכח 
״בצלם  בהיבראו 
כח  זהו  אלקים״, 
היצירה,  וכח  הבחירה 

ליצור מהעיר פרא שבו אדם מושלם. (׳פנינים משלחן גבוה׳).

 ‰ ׂ ָ̆ ָע ים  ƒ‰…ל ¡‡ ם  ל∆ ∆̂ ב¿ּ י  ּƒ60כ" יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„

˙ ָ‰ָ‡ָ„ם" (בר‡˘י˙ ט, ו), 61ַעל ַ‡ַח˙  ∆‡

יב (מ˘לי טז, „):  ƒ̇ „ כ¿ּ עו… ‰. ו¿ ַכָמּ ‰ ו¿ ָמּ ַכּ

‰ּו" (˘ב˙ נ, ב).  ֲענ≈ ַלַמּ ַעל ‰'  ָפּ ל  "62כ…ּ

ם  ׁ≈̆ ל¿ ּלּו  ≈‡‰ָ ים  ƒָבר ּ ¿„ ַבּ ָ‰ר  ז¿ ּ ƒנ‰ַ ָכל  ו¿

ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ ל…‡  ו¿ ָו‰,  ¿̂ ƒמ

ּלּו  ≈‡ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ּול¿

יָון  כ≈ּ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ מו…  כ¿ּ ים  ƒ‡ ר¿ ƒנ ים  ƒָבר ּ ¿„

ָו‰. ¿̂ ƒּבו… מ ׁ̆ ם י≈ ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ָנ˙ו… ל¿ ָוּ ַכּ ׁ∆̆

 

 ׁ̆ י≈ ים  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ּוַמֲע ָמ‰  ָחכ¿ ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ
ב,  ָח„ טו… ים: ָ‰‡∆ ƒ̃ י ֲחָל נ≈ ׁ¿̆  ‰ּ  ָבּ

י‡,  ƒ‰ ָ‰ָרָע‰  ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ָרע.  ָח„  ∆‡‰ָ ו¿

יו,  ƒפ ּוב¿ ּבו…  ƒל ב¿ּ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ּ ַבז∆ י¿ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

בי‡ורים
ה׳  של  בצורה  כי  ‡ל˜ים.  בˆלם  כי   .60 מאומה).  מבינות  ואינן  חושבות 
[בקומה ובדעת, בדיבור ובראיה, (עיין בראשית רבה ח, י-יא)], ה׳ עשה את 
לכבודו.       הנברא  בעולמו,  הוא  ברוך  הקדוש  של  כאיקונין  אני  והרי  האדם. 
גופי!        את  בנקיון  לרחוץ  הוא  הקב״ה  וכמ‰. שכבודו של  כמ‰  על ‡ח˙   .61
62. כל פעל ‰' למענ‰ו. כלומר, את הכל ברא ה׳ לכבודו, וברחיצה יש משום 

כבוד הבורא, לפי שהאדם נברא בצלם אלוקים. 

ָ‰ָי‰            יָ„יו  ƒמ ל¿ ַּ̇ ƒמ ָטר  פ¿ ƒ46נ ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

לו…  רּו  ָ‡מ¿ ם.  ָמּ ƒע ך¿  ל≈ ‰ו… 48ו¿ ך¿  ּ ַ‰ל≈ 47מ¿

 ? ך¿ ל≈ ‰ ‰ו… ָּ̇ יָכן ַ‡ ≈‰ י, 49ל¿ ּƒיָ„יו: ַרב ƒמ ל¿ ַּ̇

 : רּו לו… ָו‰. ָ‡מ¿ ¿̂ ƒמ ˙ ו… ׂ̆ ם: ַלֲע ָ‡ַמר ָל‰∆

 ı…ח ר¿ ƒם? ל ? ָ‡ַמר ָל‰∆ ָו‰ זו… ¿̂ ּƒי ַמ‰ מ ƒכ ו¿

זו…  י  ƒכ 50ו¿  : לו… רּו  ָ‡מ¿  .ıָח ר¿ י˙-ַ‰מ∆ּ ב≈ ב¿ּ

ל  ׁ∆̆ ין  ƒנ י˜ו… ƒ‡51 ם  ƒ‡ ָמ‰  ן!  ≈‰ ם:  ָל‰∆ ָ‡ַמר  י‡?!  ƒ‰ ָו‰  ¿̂ ƒמ

י      ּ≈̇ ָב ּוב¿  ˙ י‡ו… ƒט ר¿ 53ט≈ י  ּ≈̇ ָב ב¿ּ ˙ו…  ‡ו… ים  ƒ„י ƒֲעמ ַמּ ׁ∆̆ 52 ים,  ƒָלכ מ¿

ָפן,  ט¿ ו… ׁ̆ ן ו¿ ָ̃ ר¿ ן ‰ּו‡ 56מו… י‰∆ ‰ ֲעל≈ ַמָנּ ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ י  ƒ55מ ,˙ ָס‡ו… ¿̃ ר¿ ƒ̃ 54

ל  ּ ≈„ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡  ׁ∆̆ 58  ‡ ָלּ ∆‡  „ ל…‡ עו… ו¿  ,˙ נו… זו… מ¿ לו…  ין  ƒ57ַמֲעל ן  ≈‰ ו¿

מּו˙,  ¿„ ƒּוב ם  ל∆ ∆̂ (טו)ב¿ּ י  ƒ̇ ‡ ר≈ ב¿ ּƒנ ׁ∆̆ י,  ƒ59ֲ‡נ כּו˙;  ַמל¿ י  ל≈ „ו… ּ ¿‚ ם  ƒע

וב„מו˙.  בˆלם  טו. 
(א,  בראשית  בפרשת 
״בצלם  נאמר:  כז) 
אותו״.  ברא  אלקים 
דמות וצלם זה מה הוא? 
דהג״ר  בפומיה  מרגלא 
אהרן קוטלר בשם מורו 
הסבא  ורבו 

בי‡ורים
46. נפטר מ˙למי„יו. נפרד מלימודו עם תלמידיו בבית-המדרש. 47. מ‰לך. 
בדרך מבית המדרש. 48. ו‰ולך עמם. והם מלוים אותו לכבודו. 49. ל‰יכן 
‡˙‰ ‰ולך. אולי יזכו גם הם עמו במצוה. 50. וכי זו מˆו‰ ‰י‡. שאדם מצווה 
עליה לעשותה לכבוד בוראו, ולא כדבר הרשות שאדם עושה לטובת גופו?! 
52. ˘מעמי„ים ‡ו˙ו. לכבודו של המלך  51. ‡י˜ונין. פסל בדמות הפנים. 
במקומות שרבים מצויים שם, כגון בבתי... 53. טרטי‡ו˙. שליצנים משחקים 
שם לפני הנאספים. 54. ˜ר˜סי‡ו˙. שחיות טרף מאולפות מתגוששות שם 
מור˜ן   .56 בהם.  לטפל  עלי‰ם.  ˘נ˙מנ‰  מי   .55 הנאספים.  לפני  למשחק 
לכבוד  נאים  שיהיו  ומצחצחם  מבריקם  האבק,  מן  אותם  מנקה  ו˘וטפן. 
המלך. 57. מעלין לו מזונו˙. משלמים לו שכר עבור זה. 58. ˘‰ו‡ מ˙‚„ל 
והנכבדים  השרים  עם  במעלה  ונחשב  לגדולה  עולה  מלכו˙.  ‚„ולי  עם 
המופקדים על צרכי המדינה. 59. ‡ני ˘נבר‡˙י בˆלם ו„מו˙. בצורה של ה׳, 
ובדמותו - שהוא דומה לו [בשכל] שהוא מבין וחושב (לא כמו החיות שאינן 

ב˜לון  ומ˙כב„  יז. 
בשער  לקמן  חבריו. 
התשובה (שער כו) כתב 
(והוא  המחבר 
הלכות  מהרמב״ם 
שיש  ה״ד)  פ״ד  תשובה 
אותם  שהעושה  עברות 
מהם,  לשוב  חזקתו  אין 
קלים  דברים  שהם  לפי 
בני-אדם,  רוב  בעיני 
והוא  חוטא,  ונמצא 
נראה לו שאין זה חטא. 
ואחת מאלו עברות הוא 
חברו׳.  בקלון  ה׳מתכבד 
שאינו  בלבו  אומר  כי 
חברו  שאין  לפי  חטא, 
עומד אצלו, ולא הגיעה 
ביישו,  ולא  בושת  לו 
(-השוה)  אלא הוא ערך 
וחכמתו  מעשיו הטובים 
מעשי  למול  וחריפותו 
חברו וחכמתו וחריפותו, 
דבריו  השומע  ובעיני 
יהיה הוא מכובד וחברו 

בזוי. 
בחכמ˙ו  ו‰מ˙פ‡ר  יח. 
‡ין  בו,  ˘‡ין  ובמע˘יו 
כמו˙‰.  רע‰  מ„‰ 
(קיג:):  פסחים  במסכת 
הדעת  אין  ארבעה 

ָב‰  טו… י˜  ƒַיֲחז ָלם  עו… ל¿  ‰ ∆‡ ּ ≈‚‰ַ
ל…‡  ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ  , מו… ¿̂ ַע ל¿

ַעל   ׁ̆ ָיחּו ל…‡  י  ּƒכ ָר‰,  ו… ּ̇ ‰ַ ַעל  ַרח  ט¿ ƒי

ָלם  ָ‰עו… לו…  „ּו  ּיו… ׁ∆̆ ַר˜  ם,  ƒַמי ָׁ̆  „ בו… כ¿ּ

ׁ̆ לו…  ‰ י≈ ָחָכם, ּוָבז∆ ב ו¿ ‰ּו‡ ָ‡ָ„ם טו… ׁ∆̆

ל  ו… ׁ̆ כ¿ ƒמ ב¿ּ ַח  מ≈ ׂ ָ̆ ‰ּו‡  י„  ƒמ ָ̇ ו¿ י,  ּ„ַ

 „ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒם, (יז)ּומ ָ̇ יָע ƒ„ עּוט י¿ ƒמ ָריו ּוב¿ ֲחב≈

ים  ƒר ׂ ¿̆ ע∆ מ≈ ָח„  ∆‡  ‰ ז∆ ו¿ ָריו.  ֲחב≈ ן  לו… ¿̃ ּƒב

 ˙ ∆‡ ים  ƒב ַעכ¿ּ ַ‰מ¿ ים  ƒָבר ּ ¿„ ָע‰  ָבּ ַ‡ר¿ ו¿

ים  ƒב יו טו… ׂ ָ̆ ל ַמֲע ָכּ ׁ∆̆ ּוָב‰. ָ‡ָ„ם  ׁ̆ ּ¿̇ ‰ַ

 ‰ מ∆ „, ּ„ו… ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒ‰ ם ל¿ ∆‰ ָבּ ל  ּ ַ‰ל≈ ¿̇ ƒם, ּומ ≈‰

 ˙ ַ̃ ַ‡ב¿ ָכל  ב¿ּ  „…‡ מ¿ ּוב  ׁ̆ ָח יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ ל¿

ל  ∆̂ ≈‡  „ מ≈ עו… ו¿ ים,  ƒמ ׂ ָ̆ ב¿ּ י  ׁ≈̆ ָר‡ ו¿ ל  כ≈ רו…

יַח, ַע„  ƒר יַח ּוַמס¿ ּ ƒ„ ¿̃ ‡ ַמ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ׁ̆ ַע„  ≈‡‰ָ

ירּו˙  ƒר מ¿ ֲחַמ˙  מ≈ כ…ל  ¡‡ ל∆  ‰ ו∆ ָׁ̆ ל…‡  ׁ∆̆

ר  ≈‡ ָפּ ¿̇ ּƒך¿ ָ‰ָ‡ָ„ם ַ‰מ ׁ̆ - ָכּ ַפ˙ ָ‰‡≈ ר≈ ׂ ¿̆

ַמֲ‰ָללו…  יַח ב¿ּ ƒר יַח ּוַמס¿ ּ ƒ„ ¿̃ ים, ַמ ׂ ƒ̆ ַמֲע ב¿ּ

ים.  ƒב יו ַ‰ּטו… ׂ ָ̆ ַמֲע

יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ָמ˙ו… ּוב¿ ָחכ¿ ר ב¿ּ ≈‡ ָפּ ¿̇ ּƒמ‰ַ (יח)ו¿

ין  ≈‡ ו¿  ‰ּ ָ̇ מו… כ¿ּ ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ ין  ≈‡  , ּבו… ין  ≈‡ ׁ∆̆  

יָניו,  ע≈ ב¿ּ ים  ƒ̇ חּו ּופ¿ ים  ּƒַטנ ¿̃ ם  ֻכָלּ (טז)ו¿

ל  „ו… ּ‚ָ ‰ּו‡  ׁ∆̆ מו…  ¿̂ ַע ַח  ב≈ּ ַׁ̆ ּומ¿ ל  ַ‰ל≈ּ ּומ¿

ַעל   ‰ ∆„ יו… ל…‡  ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ָמ‰,  ָחכ¿ ב¿ּ

 ‰ ∆‡ ר¿ ƒנ ָלם  עו… ּול¿  , ֲ‡ָו˙ו… ּ‚ַ ר…ב  מ≈  ˙ מ∆ ¡‡‰ָ

ָבָריו  ּו„¿ ˙ו…  ָ̂ ַוֲע ָמ˙ו…  ָחכ¿ יָניו  ע≈ ב¿ּ

 ‰ ׂ ≈̆ ֲע ַמּ ƒמ ים  ƒח ָבּ ֻׁ̆ מ¿ ם  ≈‰ ׁ∆̆ יו  ׂ ָ̆ ּוַמֲע

ר     ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ ָריו,  ֲחב≈  ˙ ַ̂ ֲע ַמ˙  ָחכ¿ ו¿

י           ּƒכ יו,  ׂ ָ̆ ַמֲע ּוב¿ ָמ˙ו…  ָחכ¿ ב¿ּ י„  ƒמ ָּ̇

ַעל   „ ָכבו… ו¿ ַבח  ׁ∆̆ ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿  ı ָחפ≈ ‰ּו‡ 

ָ‡ַמר   ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ים.  ƒר ָׁ̆ ַ‰י¿ ָבָריו  ּ ¿„

יָך"  ƒפ ל…‡  ו¿ ָזר  ָך  ל¿ ּ ַ‰ל∆ "63י¿ ל…מ…‰:  ׁ¿̆

(מ˘לי כז, ב).

˜טנים  וכולם  טז. 
ופחו˙ים בעיניו, ומ‰לל 
כתב  עˆמו.  ומ˘בח 
(פרק  ישרים  המסילת 
שקבע  אחרי  ״אך  יא): 
היותו  בלבו  האדם 
לתהילה,  וראוי  חשוב 
התולדה  תהיה  לא 
המחשבה  מן  היוצאת 
הזאת אחת בלבד, אלא 
ומשונות  רבות  תולדות 
ממנה...וימצא  תצאנה 
שיחשוב,  אחר  גאה 
ראוי  שהוא  שלפי 
ורב-המעלות,  לתהילה 
מרגיז  שיהיה  צריך 
ומבהיל  (מפחיד  הארץ 
ושהכל  הבריות)  את 
(יזדעזעו  מפניו  ירעשו 

מרוב פחד), כי לא יאות שיהרסו (לא יסכים שיעיזו לגשת) בני-האדם לדבר 
 – כרצונו)  (בחזקה, שלא  אליו  לעלות  יעפילו  ואם  דבר,  ממנו  ולבקש  עמו 
יבהלם בקולו וברוח שפתיו יהומם, בענות להם עזות, ופניו זועפות בכל עת 

ובכל שעה...״ 
אל  יוציאוה  לא  בלבם,  קבורה  גאותם  שתשאר  אחרים,  גאים  ״וימצאו 
הדברים  יודעי  גדולים,  חכמים  הם  שכבר  בלבבם,  יחשבו  אבל  המעשה, 
לאמיתם ושלא רבים יחכמו כמוהם, על כן לא ישיתו לב אל דברי זולתם, 
בחשבם, כי מה שקשה עליהם לא יהיה נקל לאחרים, ומה ששכלם מראה 
להם כל כך ברור הוא וכל כך פשוט הוא, עד שלא יחושו לדברי החולקים 

עליהם אם ראשונים ואם אחרונים, וספק אין אצלם על סברתם״.   

בי‡ורים
עצמך.          את  תהלל   ולא  שישבחוך  לאחרים  הנח  פיך.  ול‡  זר  י‰ללך   .63

ים,  ƒב ים טו… ׂ ƒ̆ ָר‰ ּוַמֲע ו… ּ̇ ָי„ו…  ׁ̆ ב¿ּ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ּƒָו‰, ַ‡ף-ַעל-פ‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ

 ˙ ָענו… ט¿ י‡  ƒב 66ּומ≈ לו…  ב  ר≈ ‡ו… ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  ּƒכ ם,  נ…ּ ƒ‰י ּ ≈‚  ׁ̆ ר≈ יו… ‰ּו‡ 

„ו…  ָטר¿ ָמ˙ו… ל¿ ‰ ָחכ¿ י∆ ¿‰ ƒ̇ ֲ‡ָו‰, ו¿ י ַ‚ּ י„≈ ƒי‡ ָ‰ָ‡ָ„ם ל ƒב‰ָ ˙ ל¿ ָ‡יו… ּור¿

 ‰ ז∆ ם, ו¿ ם יו… ר ָ‰ָרע יו… ∆̂ ַח י≈ ּ ≈̂ ַנ ּ ל¿ ƒל מ ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒן ַ‡ל י ָלם. ָלכ≈ ן ָ‰עו… ƒמ

ים  ƒ„י ƒֲחס‰ַ ן  ƒָח„ מ ∆‡ ב¿ּ ינּו  ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָל‰.  „ו… ּ ¿‚ ָחָמ‰  ל¿ ƒָר‡ מ ¿̃ ƒנ

ל.  „ו… ּ‚ָ ָלל  ָׁ̆ לּו  ל¿ ָׁ̆ ו¿ ָחָמ‰  ל¿ ּƒמ‰ַ ן  ƒמ ים  ƒ‡ ַ‰ָבּ ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַבּ ַ‚ע  ָפּ ׁ∆̆

ים  ƒ„י ƒ̇ ם ֲע ּ∆̇ ן ַ‡ ƒַוֲעַ„י ,‰ ַטָנּ ¿̃ ָחָמ‰  ל¿ ּƒמ ƒם מ ּ∆̇ ב¿ ַׁ̆ ם:  ָ‡ַמר ָל‰∆

ן:  ָחָמ‰? ָ‡ַמר ָל‰∆ ל¿ ּƒי‡ ַ‰מ ƒ‰ ‰ַמ : רּו לו… ָל‰. ָ‡מ¿ „ו… ּ ָחָמ‰ ‚¿ ל¿ ƒמ ל¿

ַעם  ˙ו… ַפּ ח ‡ו… ּ ַ̂ ַנ ּ¿̇ ׁ∆̆ ָך,  ׁ̆ ל¿ ּ י≈ ׁ∆̆ ב  י≈ ל ‡ו… י ָכּ ּƒיו! כ ָ̇ ילו… ח≈ ר ו¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

ינו…  ר ‡≈ ∆̂ ּ ָך; ֲ‡ָבל ַ‰י≈ ¿̇ יַח ‡ו… ּƒ67ָ‡ז ַינ ,§ ל̆… ָׁ̆ ם ‡ו…  ƒי ַּ̇ ׁ¿̆ ַ‡ַח˙ ‡ו… 

מו…  כ¿ּ ים,  ƒָעמ פ¿ּ  ‰‡ָ מ≈ ָנˆּוַח   ‰ י∆ ¿‰ ƒי ם  ƒ‡ 68ַ‡ף  ָך  מ¿ּ ƒמ  ˜ ס≈ ּפו…

ָך  ¿̇ מו… ם  יו… ַע„  ָך  מ¿ ¿̂ ַע ב¿ּ ן  ֲ‡מ≈ ַּ̇ ַ‡ל  69ו¿ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆

בי‡ורים
66. ומבי‡ טענו˙ ור‡יו˙ וכו' ו˙‰י‰ חכמ˙ו לטר„ו מן ‰עולם. כלומר, היצר 
ובמעשיו  שלמד  בתורה  להתגאות  לו  שיש  וראיות  טענות  לאדם  מביא 
(-החכמה) שלמד  ויתגאה בזה, אזי דוקא התורה  הטובים, ואם ישמע ליצר 
יש  [אמנם  מחמת שהתגאה מזה עצמו.  מן העולם  לסיבה לטרדו  לו  תהיה 
גורסים: ומביא טענות וראיות להביא האדם לידי גאוה כדי לטרדו מן העולם]. 
ויתייאש מללחום עוד נגדך, מפני שהוא נוכח לדעת כי  יניח ‡ו˙ך.  67. ‡ז 
כחך חזק מכחו. 68. ‡ף ‡ם י‰י‰ נˆוח מ‡‰ פעמים. ממשיך להלחם נגדך עד 
אשר יכחיד אותך משני העולמות. ואילו אתה גם אם נצחתו  מאה פעמים, 
69. ו‡ל  לא יאמר נואש, אלא ימשיך לארוב לך כל ימיך עד שינצח אותך. 
˙‡מן בעˆמך. אל תבטח בתורתך ובחכמתך שיעמדו לך נגד יצרך הרע, אלא 
עד יומך האחרון עשה תחבולות להינצל ממנו, שכן אמרו (ברכות כט.) יוחנן 

כהן גדול שימש בכהונה גדולה שמונים שנה, ולבסוף נעשה צדוקי. 

ם  ƒ‡ ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿  ‡ ַוֲ‰לו…  .‰ּ ָ̇ ָמ ¿‚ ּ„ֻ

ֲחַמ˙  מ≈ ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡ ים  ƒ„ ַכב¿ּ מ¿

י  ּ≈̇ ׁ¿̆ ַע  ≈„ יו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ ים  ƒר ב¿ ּסו… ׁ∆̆

ַ‡ַח˙,  ַר˜  ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ו¿  ,˙ ו… ּ̇ כ¿ ַמס∆ּ

ָח˙  ∆‡  ‡ ָלּ ∆‡ ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ן  ָל‰∆ י…‡ַמר 

ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ  - ‰"ח)  פ"י  (ירו˘למי ˘ביעי˙ 

ָלם  ָ‰עו…  ˙ ∆‡  ‰ ע∆ ַיט¿ ל…‡  ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ָכל- ו¿

. ינו… ּבו… ≈‡ ׁ∆̆ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ‰ ָ̃ ֲחָז י˜ּו‰ּו ַבּ ƒֲחז ַיּ ׁ∆̆

 

ל  ָכּ יּו  ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ים  ƒב ֻחָיּ מ¿ נּו  ֲ‡ַנח¿ ׁ∆̆ ַ„ע,  ו¿
 ‡ ר≈ ם ַ‰ּבו… ׁ≈̆ ים ל¿ ƒ„ֻיָח ינּו מ¿ ׂ ≈̆  ַמֲע
 ‰ י∆ ¿‰ ƒי ים  ƒ‰…ל ¡‡ ˙„ַ ֲעבו…  ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע ָכל  ו¿ ר,  ∆̇ ּוַבס≈ּ לּוי  ּ‚ָ ַבּ  ,‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי

 ˙ ּוו… ַ̃ ל¿ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  ˆו… ר¿ י  ּƒ̇ ל¿ ּƒ64ב ַב„,  ל¿ ּƒב נו…  ˆו… ר¿ ל  ∆‡ יַע  ּ ƒ‚‰ַ ל¿

ל  ם ָ‰‡≈ ׁ≈̆ ל ל¿ ‰ ַ‰כ…ּ ׂ ∆̆ „, ַ‡ך¿ ַיֲע בו… ל ָכּ ב≈ּ ַ̃ ‰ּו ּול¿ ׂ ≈̆ ַבח ַעל ַמֲע ׁ∆̆

ב,  ר ל≈ ≈̃ י ‰' ח… ƒּוב: "ֲ‡נ˙ ָ‡ַמר ַ‰ָכּ ׁ∆̆ מו…  ב, כ¿ּ ל ַ‰ל≈ּ יף ‡∆ ƒ̃ ׁ¿̆ ַ‰ַמּ

ינּו"  ל…‰≈ ר̇… ַל‰' ‡¡ ָּ̇ ס¿ ּƒר: "‰ַ65נ מ≈ ‡ו… ˙" (ירמי‰ יז, י), ו¿ ָליו… ן כ¿ּ ח≈ ב…ּ

ל  ≈̂ ָנּ ƒ‰ יזּו˙ ל¿ ƒר ז¿ ƒָמ‰ ּוב ָחכ¿ ר ב¿ּ ָזּ‰≈ ƒם ל…‡ י ƒ‡ ן („ברים כט, כח). ָלכ≈

בריות,  [של  סובלתן 
פירש,  ורש״י  רשב״ם. 
עצמם  הם  שאפילו 
זמן  לאחר  מתחרטים 
ונבזים הם בפני  עצמן] 
״דל  הוא  מהם  ואחד 
מנוגד  חטאו  כי  גאה״. 
כי          האנושי,  לטבע 
לעשיר           אמנם  אם 
אך  גאוה,  של  נסיון  יש 
במה   – הוא  דל  אם 
ללא  הגאוה  יתגאה?  
המאוסה  היא  סיבה 
אלוקים  בעיני  ביותר 
יחזקאל,  (אור  ואדם 

מדות).

בי‡ורים
64. בל˙י רˆון בני-‡„ם. בלי שיהיה רצונו ומטרתו להתכבד בעיני בני-אדם, 
עושה  שאדם  מעשים  ‡לו˜ינו.  ל‰'  ‰נס˙רו˙   .65 מעשיו.  על  שישבחוהו 
בהסתר מעיני בני-אדם, הם גלויים וידועים לה׳ אלוקינו, ומסורים בידו לתת 

לאדם כפי מעשיו. 

המחזיק    וכל  המדות, 
ה׳.   תועבת  נקרא  בה 
אין  ענוה).  הקמח,  (כד 
ממנה,  קשה  מדה  לך 
שבתורה  עבירות  ורוב 
עוד  ולא  בה,  כלולין 
הבורא  שמשכחת  אלא 
אדם,  של  מלבו  יתברך 
לבבך  ״ורם  שנאמר: 
אלקיך״.  ה׳  את  ושכחת 
א,                  אבות  יונה  (רבינו 

יג).
הגרועה  היא  הגאוה 
היא  והענוה  שבמדות, 
שבמדות.  עליונה  מדה 
(מהרש״א סנהדרין פח).

לכל  שורש  היא  הגאוה 
(ר״ח  הרעות.  המדות 

ענוה ב׳; נפש החיים).
שורש  היא  הגאוה 
להרבה עבירות, אם בין 
בין  ואם  למקום  אדם 
(שערי  לחבירו  אדם 

קדושה).  

ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡  „ ַלמ≈ּ מ¿ ‰ּו‡  ו¿ ר,  ∆̃ ּׁ∆̆ ‰ַ

ן  ָלכ≈ ו¿  ,˙ ָ‡יו… ר¿ לו…  י‡  ƒב ּומ≈  ˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ל¿

. ּ„ו… ¿‚ נ∆ ם כ¿ּ ַחכ≈ּ ¿̇ ƒ‰ ‰ ל¿ ָּ̇ יך¿ ַ‡ ƒר ָ̂

 

ר ‰ּו‡  ∆̂ ּ ל ַ‰י≈ ׁ∆̆ יו  ָ̇ ּבּולו… ח¿ ַּ̇  ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇
י‰ו…  ּƒב ּוַמ‚¿ ּבו…  ƒל  ‰ ׁ∆̆ ¿̃ 73ַמ

 ˙ ּ„ו… ƒמ ָ‡ר  ׁ¿̆ ּו ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ לו…  י˜  ּƒ̇ ּוַממ¿

‡י  ַוַ„ּ ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ַע  ≈„ יו… י  ּƒכ ַ‡ף  ו¿  ;˙ ָרעו…

י  ּלּו ָ‰כ≈ ƒפ‡ֲ , ַ‚ֲ‡ָו˙ו… ן ב¿ּ ָעוו… ע ו¿ ַׁ̆ ׁ̆ פ∆ּ ּ י≈ ׁ∆̆

ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  ּƒכ  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒּומ י„  ƒז מ≈ ב¿ּ  „ ב≈ עו…

74ַע„   ,„ בו… ַ‰ָכּ ַ‡ַחר  ּבו…  ƒל  ˙ ∆‡ יר  ƒע ַמב¿

ָר‰. ֲ‡ָבל ָ‰ָ‡ָ„ם  ׁ̆ ַעל ָ‰ֲעב≈ ל…‡ ָיחּו ׁ∆̆

ל…‡  ‰ ו¿ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒל…‡ י יו, ו¿ ׂ ָ̆ ַמֲע ‰ּו‡ ַזך¿ ב¿ּ ׁ∆̆

ָר‰  ֲעב≈  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ַע  ≈„ ּיו… ׁ∆̆ כ¿ּ מו…  ¿̂ ַע ל  ַ‰ל≈ּ י¿

ַיֲער…ך¿  ו¿ ָ‰ָרע  ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈  ‡ ָיבו… ָ‡ז  ָ„ָבר,  ב¿ּ

„ו…  ָלכ¿ ל¿ ילו…  ּƒפ‰ַ ל¿ ָחָמ‰  ל¿ ƒמ  „ עו…

ָו‰  ¿̂ ƒמ לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ָברו… ס¿ לו…  יר  ּƒב ּוַמס¿ ר  ּ≈̇ ∆‰  ‰ ר∆ יו… ו¿  , ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒר ב¿ּ

ר:  ∆̂ ּ ַ‰י≈ לו…  י…‡ַמר  ָכך¿  ו¿ ר.  ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ּƒמ ּׁ∆̆ ַמ‰  ַעל  ָכר  ׂ ָ̆ ו¿

בי‡ורים
73. מ˜˘‰ לבו. של אדם לסרב לקבל תוכחה ולהכניע עצמו. 74. ע„ ˘ל‡ 

יחו˘ על ‰עבר‰. שאינו חושש לעבור עליה.

ָך  ל¿ ר…ב  ¡‡ י∆ יָך  ָימ∆ ל  ָכּ י  ּƒכ ב, מ„),  (‡בו˙ 

ם  ƒ‡ 70ו¿ ּנּו,  מ∆ּ ƒמ יָך  ינ∆ ע≈ ים  ƒֲעל ַּ̇ ‡ּוַלי 

ף  (יט)סו…  -  ˙ ּלו… ּ ַ̃ ַבּ ׁ∆̆  ‰ ּלָ ַ̃ ב¿ּ ֲחָך  ּ ≈̂ ַנ י¿

˙. ּוַבֲעבּור  ֲחמּורו… ַבּ ׁ∆̆ ָחמּור  ֲחָך ב¿ּ ּ ≈̂ ַנ י¿

 ˙ ּ„ו… ƒמ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ל¿  ׁ̆ ר∆ ׁ…˘ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ׁ∆̆ (כ)

ף  ּ≈̇ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ71מ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ַ‚ם  ו¿  ,˙ חּו˙ו… פ¿ּ

ַין  נ¿ ƒע ָכל  ו¿ ָ‰ָ‡ָ„ם,  ב  ל≈ ב¿ּ ב  ָער≈ ¿̇ ƒּומ

 ˙ ַ‡מ≈ּ ˙ ּול¿ מ∆ יב ָ‰‡¡ ƒז ַ‰כ¿ ר ‰ּו‡ 72ל¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

יט. סוף ינˆחך בחמור‰ 
במסכת  ˘בחמורו˙. 
״כך  נאמר:  (קה:)  שבת 
הרע,  יצר  של  אומנותו 
היום אומר לו ״עשה כך״ 
״עשה  לו  אומר  ולמחר 
לו  שאומר  עד  כך״, 
זרה״,  עבודה  ״עבוד 
כלומר,  ועובד״.  והולך 
אל  יבוא  אם  שהרי 
מיד  לפתותו  האדם 
לא   – חמורה  לעבירה 
אומנותו  לכן  לו,  ישמע 

היא להסיתו לעבור עבירה קלה, ומתוך כך מגיע בהדרגה לעבירות החמורות 
ביותר.  

(נב.) מביאה הגמרא משל על היצר הרע: אמר רב אסי: יצר  במסכת סוכה 
דומה  ולבסוף  רש״י)  עכביש.  (לקורי  בוכיא  של  לחוט  דומה  בתחילה  הרע 
לעגלה).  הפרה  את  קושרים  שבהם  העבים  (כחבלים  העגלה  כעבותות 
שנאמר (ישעיה ה, יח): ״הוי מושכי העון בחבלי השוא וכעבות העגלה חטאה״. 
(מה שבתחילה היה חבלי שוא, דהיינו חוטים של כלום, דקים כקורי העכביש, 

נהפך לבסוך לחבלים העבים של העגלה!). 
״הוי מושכי העון בחבלי השוא״ – הוי לאלו המושכים ומביאים את העוון על 
עצמם בזמן שיצרם עדיין חלש מאד ודומה לחוטים של כלום, כי בשלב הבא, 
כשכבר יהיו שקועים בחטא וירצו לחדול ממנו, יגלו שהם קשורים בו עם יצר 

כה חזק, כמו חבל של עגלה שהוא עבה מאד וכמעט לא שייך לנתקו. 
שבכל  הקשה  היא  הגאוה  מדת  פחו˙ו˙.  מ„ו˙  ל‰רב‰  ˘ור˘  ˘‰‚‡ו‰  כ. 

בי‡ורים
70. ו‡ם ינˆחך ב˜ל‰ ˘ב˜לו˙. אם תתן ליצר לנצח אותך אף בדבר הקטן 
החמרות  בעבירות  גם  ינצחך  שהוא  סוף  ותנצחו,  עמו  תלחם  ולא  ביותר, 
הגאוה.                   בחטא  להכשילו  ‰‡„ם.  בלב  ומ˙ערב  מ˘˙˙ף   .71 ביותר. 

72. ל‰כזיב ‰‡מ˙. להראות שהאמת הוא כזב ושקר.

כב. ˘י˘ כמ‰ בני-‡„ם 
לבריו˙  ‰נ‡‰בים 
ו‰˜ב"‰ ˘ונ‡ם כ˘‡ינם 
‰מˆוו˙.   ˙‡ מ˜יימים 
מכמה  להקשות  יש 
רחוב,  אנשי  וכמה 
מידות  בעלי  שנראים 
ועמל  יגיעה  בלי  טובות 

ובלי ספרי יראה? 
כבר עמד על זה הגר״א 
והובא  ט,  יא,  (במשלי 
אות  פ״ד  שלמה׳  ב׳אבן 
המינים  ״רוב  וכתב:  יג) 
אדם  בין  והחוטאים 
הנראה  לפי  הם  למקום 
אחת  וזו  בטבע,  טובים 
היצר  מתחבולות 
לפרוש רשת לפני תועי 
אחריהם״,  להמשך  רוח 
׳חפץ  בספר  ועיין  עכ״ד. 
(סוף  התורה  על  חיים׳ 
בהעלותך, בהערה שם): לפעמים מזרז היצר הרע לרשעים גמורים מחללי 
וילמדו  אחריהם  העם  שימשכו  כדי  לבריות,  טובות  לעשות  שבתות 

מדרכיהם... 
 ויש שהעירו שהגר״א לא כתב שהם באמת טובים בין אדם לחברו, רק ״לפי 
תתנגש  אשר  מסוימת  לנקודה  יגיעו  כאשר  שבאמת  חוץ),  (כלפי  הנראה״ 
מידותיהם  וזוהמת  קלונם  כל  יתגלה  שם   - ותאוותם  חפצם  עם  ותתנגד 

הרעות.

 ˙ ˆו… ר¿ ּƒּוב: "76ב˙ ָ‡ַמר ַ‰ָכּ ׁ∆̆ מו…  ‰ּו‡ כ¿ּ

 " ו… ּ̇ ƒ‡ ם ƒל ׁ¿̆ ָביו ַי י¿ ם ‡ו… ּ‚ַ ׁ̆ י ƒ‡ י כ≈ ר¿ ּ„ַ '‰

ם  ƒ‡ ָין:  נ¿ ƒע‰ָ  ׁ̆ רּו פ≈ּ ָכך¿  ו¿ ז).  טז,  (מ˘לי 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ י  נ≈ פ¿ ƒל ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ƒי ל…‡  ָ‰ָ‡ָ„ם 

ם  י‰∆ ינ≈ ע≈ ב¿ּ ן  ח≈  ‡…̂ מ¿ ƒל ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ו¿

ים,  ƒב ַ‰ּטו… יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ˙ו…  ו… ׂ̆ ֲע ַבּ

‰ּו  ז∆  , ˙ו… ‡ו… ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿

-‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ׁ∆̆ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ָ‡ָי‰  ר¿

 ˙ ּבו… ƒל ָזַרע לו… ַ‡ֲ‰ָב‰ ב¿ּ ו¿  , ˙ו… ב ‡ו… ≈‰ ‡ו…

ַעל  ב  טו… ם  ׁ≈̆ לו…  ם  ׂ ָ̆ ו¿ י-ָ‡ָ„ם,  נ≈ ב¿ּ

 ‰ ּמָ ּכַ  ׁ̆ ּ י≈ ∆ ׁ̆ (כב) ‰ּו‡   ˙ מ∆ ¡‡ ו∆ ָנם.  ו… ׁ̆ ל¿

 ˙ ּיו… ƒר ַלּב¿ ים  ƒב‰ָ ¡‡ ַ‰ּנ∆ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ּב¿

ים  ƒמ ּ י¿ ַ̃ מ¿ יָנם  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ ָ‡ם  נ¿ ו… ׂ̆  ‰" ָבּ ָ̃ ‰ַ ו¿

בי‡ורים
76. ברˆו˙ ‰' „רכי ‡י˘. כשרצויים לפני ה׳ אורחות חיי האדם, גם אויביו 

יתהפכו לאוהביו וישלימו אתו.

ָמ‰  ָחכ¿ ַמֲעַל˙  ל¿  ָּ̇ ע¿ ּ‚ַ ƒ‰ ָבר  כ¿ּ

 ˙ ו… ּ̂ ַר ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָך  ל¿ ָר‡ּוי  ו¿ י„ּו˙,  ƒַוֲחס

ָלם,  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ן ב¿ּ ̂…‡ ח≈ מ¿ ƒל ל ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ ּול¿

ָך  ¿̇ ָמ ם ָחכ¿ ˙ ָל‰∆ ַ‚ּלו… ם ל¿ יף ָל‰∆ ƒֲחנ‰ַ ּול¿

ָך  ל¿ י‡  ƒָיב ו¿ ‡ֲ‰בּוָך,  י…ּ ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ ָך  ¿̇ ָ̃ ¿„ ƒ̂ ו¿

רּוַח  ׁ∆̆ ל  ָכּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… י  ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ƒמ ָ‡ָי‰  ר¿

ם  ˜ו… ּנּו, 75רּוַח ַ‰ָמּ ימ∆ ָח‰ ‰≈ ˙ נו… ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

 ‰ ז∆ ָכל  ו¿ מ"י).  פ"‚  (‡בו˙  ּנּו  ימ∆ ≈‰ ָח‰  נו…

י‡  ƒ‰ ‡ָבָר ּ‰ ַ‰ס¿ּ ָ̇ י ‡ו… ּƒר, כ ∆̃ ׁ∆̆  ˙ ָ‡יו… ר¿

 ‰ּ ָין ַ‰ז∆ נ¿ ƒָו‰. (כ‡)ֲ‡ָבל ָ‰ע‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒָעָנף מ

כ‡. ‡בל ‰ענין ‰ז‰ ‰ו‡ 
כבר  דבריו  תוכן  וכו'. 
הלבבות  בחובת  מובא 
המעשה,  יחוד  (שער 
פרק ה) וז״ל: כאשר יבוא 
זה,  בפיתוי  היצר  אליך 
לי  תועיל  מה  לו:  ענה 
חן  למצוא  השתדלותי 
כמוני,  חלש  יצור  בעיני 
לא  ביכלתו  אין  אשר 
להזיק  ולא  לי  להועיל 
היה  אילו  ואף  לי... 
מחוייב  שאני  כדבריך, 
אוכל  לא  אז  גם  בכך, 
איך  כי  זאת,  לעשות 
כל  אצל  לפעול  אוכל 

בני דורי שיהיו מרוצים ממני, בעוד שאינני יכול לפעול זאת אפילו אצל בני 
ביתי, וכל שכן אצל בני אדם אחרים.

ודברי רבותינו ז״ל שהבאת מהם ראיה, אינם מחייבים את האדם להשתדל 
למשוך אליו את שביעת רצונם של כל הברואים, אלא הכונה של דבריהם 
היא מה שאמר חכם אחד בצוואתו לבנו: ״בני, לפעול אצל כל הברואים שיהיו 
מרוצים ממך, זה אינו ביכלתך, אך מה שכן ביכלתך הוא, להשתדל שהבורא 
יהיה מרוצה ממך. וכאשר תפעל זאת אצלו, הוא יעשה אותך רצוי לבריות, 
כמו שכתוב (משלי טז, ז): ״ברצות ה׳ דרכי איש גם אויביו ישלים אתו״. – וזוהי 
ז״ל: מי שכל הבריות, מקטן ועד גדול, מהללים ומשבחים  גם כוונת רבותינו 
אותו ומרוצים ממעשיו, סימן הוא שהאל יתברך נתן בלבות בני אדם אהבה 
אליו, ושם לו שם טוב על לשונם. ודבר זה הרי אין הבורא עושה אותו לשונאיו, 

והוא איפוא סימן ברור וגדול שהבורא מרוצה ממנו. זוהי כוונת רבותינו ז״ל.     

בי‡ורים
בידוע שהוא  למטה  מי שהוא אהוב  כל  ‰ימנו. שכן  נוח‰  רוח ‰מ˜ום   .75

אהוב גם למעלה (רש״י). 

˙וכח˙ך  „ברי  כ‚. 
י˙˜בלו בפני ‰עולם. יש 
יתקבלו  כיצד  לעיין, 
מכירים  אין  אם  דבריו 
אותו ואין יודעים ערכו?

 :(: (ו  ברכות  במסכת 
אמר רבי חלבו אמר רב 
בו  שיש  אדם  כל  הונא: 
דבריו  שמים,  יראת 
[לאחרים],  נשמעין 
יג)  יב  (קהלת  שנאמר 
נשמע,  הכל  דבר  ׳סוף 
וגו׳,  ירא  האלהים  את 
כך:  ויש לדרוש המקרא 
אדם שהוא ירא אלוקים 
באזני  נשמעים  דבריו   -

הכל.
(הובא  לעיתים׳  ה׳בינה 
בשיטה מקובצת החדש, 
אות קפח) פירש, שאף על פי שיראת שמים מביאה את האדם לעשות מעשיו 
בהצנע ולא להרבות בדברים, עם כל זה דבריו ועניניו מעצמם יהיו נשמעים.
והטעם שדבריו נשמעים, כתב ב׳עיון יעקב׳ שאדם שיש בו יראת השם שורה 
וב׳שפתי  גם בעיני הבריות.  חן  ימצא  ובכך  (מט:),  חן, כמבואר בסוכה  עליו 
חכמים׳ ביאר על פי דברי המשנה באבות (ב, ד) ׳בטל רצונך מפני רצונו כדי 
שיבטל רצון אחרים מפני רצונך׳, ואדם שהוא ירא שמים מבטל את רצונו 
ולפיכך מבטל הקדוש ברוך הוא את רצון אחרים מפני  מפני רצון הבורא, 

ַב„,  רּוך¿ ‰ּו‡ ל¿ ‡ ָבּ ר≈ ם ַ‰ּבו… ׁ≈̆ ב ל¿ ַ‰ּטו…

י  נ≈ פ¿ ּƒב לּו  ב¿ּ ַ̃ ¿̇ ƒי ָך  ּ¿̇ ַכח¿ ו… ּ̇ י  ר≈ ב¿ ּ ƒ„(‚כ)

י  ּƒכ  , ך¿ ָכּ ב  ֲח˘…ׁ ַּ̇ ל…‡  ם  ƒ‡ ם  ּ‚ַ ָלם  ָ‰עו…

לּוָי‰  ּ¿̇ ָכָח‰  ו… ּ̇ ‰ַ ַל˙  ָבּ ַ̃ ין  ≈‡

יָך. ∆̇ בו… ׁ¿̆ ַמח¿ ב¿ּ

 

ָך  ¿̇ י ƒס ‰, י¿ ל ז∆ ָכּ ƒמ ˜ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ּƒ̇ ׁ∆̆ י  ַ‡ֲחר≈ ו¿
ן  כ≈ ָּ̇ ƒָך: ל…‡ י י…‡ַמר ל¿ ר ו¿ ∆̂ ּ  ַ‰י≈

79ַע„  ָמ‰  ל≈ ׁ¿̆ ָך  ¿̇ „ָ ֲעבו…  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ׁ∆̆

ן  ‚ו… כ¿ּ י,  ר≈ ַ‚מ¿ ל¿ ן  ∆‰ מ≈  ˜ ַרח≈ ¿̇ ּƒ̇ ׁ∆̆

ים                     ƒב ַ‰ּטו… יָך  ׂ ∆̆ ַמֲע  ‰ ַכס∆ּ ּ¿̇ ׁ∆̆

ָבר  כ¿ּ ָ‰ָי‰  ּׁ∆̆  ‰ ַמּ ƒמ ּפּוך¿  ƒ‰  ˙ רו… ‰ו… 80ּול¿

בי‡ורים
79. ע„ ˘˙˙רח˜ מ‰ן. כלומר, אלא אם תסתיר מבני אדם את כל מעשיך 
לגמרי.                  ה׳  מעבודת  מתרחק  שהנך  יראה  חוץ  שכלפי  באופן  הטובים, 
80. ול‰ורו˙. יש גורסים ״ולהראות״, כלומר, הראה את ההפך של מה שיש 

בלבך.

 ‡ ָלּ ∆‡ ב  ≈‰ ‡ו… -‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ין  ≈‡ י  ּƒכ  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ  ˙ ∆‡

ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ָך  ¿̇ י ƒס י¿ ך¿  ַ‡ַחר-ָכּ  .‰ּ ָ̇ ‡ו… ים  ƒמ ּ י¿ ַ̃ ּומ¿ ָר‰  ו… ּ̇ י  ≈„ מ¿ לו…

י‡  ƒב ּומ≈ ָ‰ָעם,  י  נ≈ פ¿ ƒל ים  ƒב ַ‰ּטו… יָך  ׂ ∆̆ ּוַמֲע ָך  ¿̇ י„ּו ƒֲחס  ˙ ַ‚ּלו… ל¿

ן  ƒמ ך¿  ָׁ̆ מ¿ ƒנ  ‰ ז∆ ַ‚ם  ו¿ ָך?  מו… ָכּ ם  ≈‰ ם  ּ‚ַ ּו  ׂ̆ ַיֲע ‡ּוַלי  ָ‡ָי‰:  ר¿

חּו  ב¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ּ ƒנ ׁ∆̆ ים  ƒל „ו… ּ ¿‚  ‰ ָמּ 77ַכּ ינּו  ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ‰ּו˙.  ב¿ ּ‚ַ‰ַ

ם  י‰∆ ר≈ ַחב¿ ו¿ ם  י‰∆ י„≈ ƒמ ל¿ ַּ̇ י  נ≈ פ¿ ƒל  ‡ ָלּ ∆‡ ּו  ׂ̆ ָע ל…‡   - (סוכ‰ כח, ‡) 

ָו‰  ¿̂ ƒמ ‰ ‡י ז∆ ם, ַוַ„ּ י‰∆ ׂ ≈̆ ַמֲע י˜ּו ב¿ּ ƒַיֲחז ם ו¿ י‰∆ כּו ַ‡ֲחר≈ ׁ¿̆ ָמּ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ

ל…‡  ּלּו  ≈‡ י  נ≈ פ¿ ּƒב ּלּו  ƒַוֲ‡פ ים,  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ם  78ָל‰∆ ב  ַחב≈ּ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ

 ,"‰ ׂ ∆̆ י עו… ƒנ‡ֲ ‰ ַע" ‡ו… "ז∆ ≈„ י יו… ƒנ‡ֲ ‰ רו… "ז∆ ָ‡מ¿ ּבו… ב¿ּ ƒל ‰ ב¿ּ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒי

ם. ˙ ָל‰∆ ַ‚ּלו… ˙ ָ‡סּור ל¿ מ∆ ¡‡ ָלם ב∆ּ י ָ‰עו… נ≈ פ¿ ƒָבל ל‡ֲ

 

ַמ„  ל¿ ƒ̇ ו¿ יכּו˙  ƒר‡ֲ ַבּ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ֲעמ…„  ַ̇ ו¿ ֲעָנָו‰  ַבּ ך¿  ל≈ ּ≈̇ ם  ƒ‡ ם ּ‚ַ
 ‰ ָּ̇ ַע ָך:  ל¿ י…‡ַמר  ו¿  ˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ָך  ּ¿̇ ַפ י¿ יעּו˙,  ƒב ¿̃ ּƒב  

יָך  ָרכ∆ ּ ֲעבּור „¿ „ּוָך ַבּ יַכב¿ּ ƒבּוָך ו ּׁ¿̆ ַח י-ָ‡ָ„ם י¿ נ≈ ָך ב¿ּ ¿̇ ים ‡ו… ƒ‡ ָ‰רו…

ם  י‰∆ ינ≈ ע≈ ּוב ב¿ּ ׁ̆ ‰ ָח ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ,‰ ז∆ ל ָבּ „ו… ַוח ָ‚ּ ׁ̆ ר∆ י≈ ים, ו¿ ƒב ַ‰ּטו…

 ‰ ׂ ∆̆ ָך ַמֲע ¿̇ ו… ׂ̆ ֲע י ַבּ ּƒל, כ ב∆ ∆‰ ‰ ל ז∆ ָך. ָכּ ּ¿̇ ַכח¿ ˙ו… ָך ו¿ לּו מּוָסר¿ ב¿ּ ַ̃ י¿

בי‡ורים
77. כמ‰ ‚„ולים ˘נ˘˙בחו. במסכת מגילה (כז:-כח.) מביאה בגמרא סדרת 
ואמרו  הקדושים,  מהתנאים  כמה   של  חסידות  ודברי  מיוחדות  הנהגות 
לתלמידיהם שבזכות הנהגות אלו  זכו להאריך ימים, ואמרו זאת כדי ללמד 
מאירי).        ההר,  מן  אברהם  (רבינו  להם  הראויות  הנהגות  חכמים  לתלמידי 

78. ל‰ם. עליהם. 

ב'
ם 

ע ג' יו
בו

ש

 81. ˙˙יח„. תתבודד. 82. ‡ך ל‰ר‡ו˙ ‰עˆלו˙. עשה רושם כאילו אתה עובד את ה׳ בעצלות ובכבדות. 83. ול‡ ˙ˆו‰. ואל תשדל בני אדם 
לעשות טוב ואל תוכיחם להמנע מעשות רע. 84. ˙˙נ‰‚ במנ‰‚ם ו˙לך ב„רכי‰ם. של פשוטי העם ויושבי קרנות, כדי שהסתרת מעשיך הטובים 
תהיה בשלימות. 85. ל˘ם מˆו‰. כלומר, אף שעושה זאת לשם מצוה, מכל מקום... 86. מפסי„ ‡לף ‡לפים. כי ירד מטה מטה, ולא רק את המצוות 
יחדל מלקיים, אלא אף אמונתו ישלל ממנו, מבלי אשר ירגיש בכך. 87. ו„ומ‰ לבורח מ‡˘ ˜טנ‰ ל‡˘ ‚„ול‰. כי אם מטרתו לברוח מהפרסום 
והכבוד שיבוא לו ע״י עבודת ה׳, וחושש למצוא חן בעיני בני אדם בגלל מעשיו הטובים, אדרבה, הרי היצר מציע לו למצוא חן בעיני בני אדם על 
ידי זלזול במצוות והתרחקות מה׳. 88. ‡ין מזי˜ לו ב˘בח. לא יפחת שכרו במאומה בכך שמשבחים אותו ומכבדים אותו על מעשיו. 89. בע˙ ‡˘ר 
˙ע˘‰ מע˘‰ ‰טוב. והנך רוצה לבחון את טהרת כונתך. 90. ‡˘ר מ‰‡ל. אם יתברר לך שהנך מקוה לקבל את השכר מהאל - סימן הוא שהמעשה 
שלם ואין בו כל פגם. 91. ‡ינו ˘לם. סימן הוא שהמעשה אינו שלם. 92. ביחו„ בח„רי ח„רים. בהתבודדות בינך לבין עצמך. 93. בז‰ ‰ענין. באותו 
האופן ובאותה השלמות, בהידור ובהתלהבות. 94. נ‚„ יˆר ‰רע. מענין יצר הרע, כיצד מנסה הוא לקלקל וכיצד להנצל ממנו. 95. נ‚„. לעומת. 96. 
וט‰ר י„ים. טהור בדרכיו וידיו נקיות מעוון - יוסיף כח להתגבר ולהתאמץ שלא יפול ברשת היצר הרע. 97. ‰‚‡ו‰ במעל˙ ‰חכמ‰ מ˘ובח˙. לא 
ח״ו כדי להשתרר ולהתנשא על אחרים, אלא שירגיש סיפוק ושמחה במעלתו כדי לזרזו להתמיד בדרך זו. 98. ו‚ם „ע‰. יש גורסים: על שחננו דעה 
רנו˙. עמי הארץ העוסקים בדבר שיחה (רש״י). והערוך פירש, שאינם נכנסים לבית המדרש, אלא רגילים לשבת  והשכל ומדות טובות. 99. מיו˘בי̃ 
בקרנות העיר ולעסוק בדברי שיחה. 100. וי‚ב‰ לבו. פסוק זה נאמר על יהושפט המלך, שאף שהיה לו עושר וכבוד לא גבה לבו בעבורם, כי אם 
במה שהלך בדרכי ה׳. (מצודת דוד). 101. י˜ר רוח ו‚ב‰ לב.  אדם עם רצון כביר בלי גבול ובעל שאיפות גבוהות בעניני העולם הבא. 102. ˘ל‡ 
יספי˜ לו. שלא יסתפק במצוות המזדמנות לידו, ובמעלות שהשיג על ידי השתדלותו. 103. ‡ל‡ ימעט בעיניו. שיהיו מעשיו ועבודתו מעטים בעיניו. 
104. ו˙‚ב‰ נפ˘ו. ונפשו תתרומם ותשאף למדרגה גבוהה יותר. 105. כמו ˘מ˜ˆר. באותה מדה שמפחית ומתרשל מעבודת ה׳ יכעס על עצמו 
ויוכיח נפשו. 106. מפני ‰˘פל˙ו לפני‰ם. מחשש שאם יעשה הטוב יהיה מושפל ובזוי בעיניהם, ושילעגו לו על מעשיו. 107. יפסי„ ‡ו˙ם מ‡‰ 
והם רשעים  ה),  (שם,  ״ענה כסיל כאולתו״  ואמר:  ד),  כו,  (משלי  ״אל תען כסיל כאולתו״  זה אמר שלמה:  ״ועל  גירסא המוסיפה כאן:  יש  מˆוו˙. 
וכסילים״. 108. ובמ‡ו„ו. בכל כחו, רצונו וממונו. 109. ול‚לי˙. אמר רבי יוחנן שעמד בגילוי פנים (בחוצפה. רש״י) לפני הקב״ה (סוטה מב:). 110. 
ולסנחריב. בתנא דבי אליהו (ל״א) כתב: סנחריב גסות הרוח היתה בו, ובה נעקר מן העולם. וכן נאמר שם על נבוכדנצר. 111. ז„ י‰יר. גס רוח סופו 
להיות לץ שאינו חש לשמוע מוסר. רש״י. 112. ‰מב˜˘ לעלו˙. גאוותן אינו מרוצה ממעלת חשיבותו בעיני הבריות וחומד תמיד לדרגת חשיבות 
114. סמוך ל‚‡ו‰  113. בחז˜˙ בר „ע˙. שמחזיק עצמו חכם.  גבוהה יותר ממה שהוא ראוי לה, וכיון שלא משיגה, הרי הוא בדאגה מתמדת.  
מעללים רעים. שהם המשך ישיר לגאוה ותוצאה ממנה. 115. כ‡˘ר נעימו˙ ‰ˆור‰. כשם שהגדרת אדם שצורתו נעימה ויפה היא מי שגופו ופניו 
מאירים, כך אדם שמדותיו נעימות וטובות נפשו מאירה. 116. ‡ין ‰ח˘יבו˙ בנפ˘. [יש גירסא: ״מחשיבות הנפש״]. כלומר, אין זה חשיבות וכבוד 
לאדם להתגאות על חברו, אפילו הוא מלך, כל שכן בני-אדם אחרים, השוים במעלתם ומתגאים זה על זה.  117. ולפניו ‰יו כס‡ו˙. כלומר לפניו 
היו שלשה כסאות, זה למעלה מזה, להושיב כל אחד כגדולתו, ובאו לפניו שלשה גיבורים, וישבו זה למעלה מזה. 118. ו‚„לו. למעלה. 119. כי טוב 
‡מר לך. מוטב שיאמרו לך לעלות לדרגה גבוהה יותר ממעמדך כיום, מאשר יורידו אותך ממעלתך לאמר שאינך ראוי לה יבקשו שתפנה את מקומך 
עבור אדם אחר נכבד ונדיב. 120. במח˘ב‰ לב„. שיחליט בלבו שמכאן ולהבא שוב לא יתגאה, אלא בנוסף לכך חייב לשנות גם מעשיו והתנהגותיו 
כלפי חוץ. 121. ול‰˘˙„ל. [יש גירסא: ולהשתרר]. כלומר, למשול ולשלוט על בני-אדם. 122. בכל חל˜ וחל˜ וכו'. יש גורסים: בכל מדה ומדה – 

בחלק המובחר שבה. 123. ו˘ם „רך ו‚ו'. והמפקח על דרכיו אראה לו בישועת אלקים.     

רצונו של אותו אדם. וב׳עץ יוסף׳ (שם) ביאר, משום שדבריו יוצאים מן הלב, ובודאי יכנסו אף הם אל לב השומעים.
כ„. ויע˘‰ כל ‰טובו˙ ב‚לוי ובס˙ר. והמעשים הטובים שראוי להסתיר אותם, הם רק אלו שאפשר לעשותם בשלימות מהחל ועד כלה גם מבלי שבני אדם ידעו מהם. אבל אותן המצוות שאינו יכול לקיימם בינו לבין עצמו, כגון להתפלל בציבור, ולצוות לבני אדם לעשות טוב ולהזהיר אותם מעשות רע, 
וללמוד תורה (ברבים, באופן שמשפיע בזה על אחרים, וכ״ש ללמד תורה ברבים) ולעשות חסד, מצוות אלו אין כל הצדקה להזניח ולנטוש מחשש שיכבדוהו עליהן, אלא יקיימם לשם שמים, ואף אם ישבחו אותו עליהן, אין זה יגרע את שכרו, מפני שאינו מתכוון לזה בשעת עשייתן. (חובת הלבבות, שער יחוד 

המעשה פ״ה).   
כ‰. וז‡˙ ‰‚‡ו‰ ‡ינ‰ מז˜˙ לענו‰ וכו'. כתב החובת הלבבות (שער הכניעה פ״ט): והחלק המשובח הוא, כשגאות האדם על חכמתו ועל מעשיו הטובים נובעת ממה שהוא יודע להעריך את גודל החסד שהבורא עשה אתו בזה שנתן לו את היתרונות הללו, וממה שהוא שמח בהן, וגאותו גורמת לו להוסיף 
ולהתאמץ עוד יותר בלימודו ובמעשיו הטובים, ולהתנהג בהכנעה עם מקורביו, ולשמוח בחבריו, ולחוס על כבודם ולחפות על סכלותם, ולדבר בשבחם, ולאהוב אותם, ולדון אותם לכף זכות, ולהזהר בכבודם. והיא גורמת לו שמעשיו הטובים מעטים בעיניו, ושהוא טורח תמיד להרבות עליהם, ושלבו נשבר 

בקרבו על שהוא מדי חלש להשיג מהם כאוות נפשו, ושהוא משפיל את עצמו לפני מי שהוא מקוה שבעזרתו יוכל להוסיף עליהם, ושהוא מודה לאלהים על היתרונות שנתן לו, ומשבח אותו על שעזר לו לקנות את המעלות הטהורות.
גאוה כזאת אינה עומדת בסתירה עם ההכנעה, והיא לא מרחיקה אותה, אלא אדרבה מסייעת לה ומוסיפה עליה. 

כו. לעזוב ‰טוב מפני ‰˘פל˙ו לפני‰ם. שנינו במסכת אבות (ה, כ): ״יהודה בן תימא אומר, הוי עז כנמר... לעשות רצון אביך שבשמים״. כתב הטור (או״ח סי׳ א): ״והתחיל בעז כנמר, לפי שהוא כלל גדול בעבודת הבורא יתברך, לפי שפעמים אדם חפץ לעשות מצוה ונמנע מלעשותה מפני בני אדם שמלעיגים 
עליו, ועל כן הזהיר שתעיז פניך כנגד המלעיגים, ואל תמנע מלעשות המצוה... שפעמים אדם מתבייש מפני האדם יותר ממה שיתבייש מפני הבורא יתברך, על כן הזהיר שתעיז מצחך כנגד המלעיגים ולא תבוש. עכ״ד.  

כז. ‡בל בענין מ˘‡ ומ˙ן יכנע לפני‰ם. מקור הדברים הוא במסכת ברכות (ז:): אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי: מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה וכו׳. והאמר רבי יצחק אם ראית רשע שהשעה משחקת לו אל תתגרה בו, שנאמר (תהלים י, ה): ״יחילו (יצליחו) דרכיו בכל עת״, ולא עוד אלא 
שזוכה בדין... ולא עוד אלא שרואה בצריו... לא קשיא, הא במילי דידיה הא במילי דשמיא. והיינו שבדבר ששייך לו ולממונו צריך להכנע מפניו. וכתב המהרש״א, ש״השעה״ משחקת לו דייקא, כי בודאי אינו אלא לפי שעה מחמת המזל שגורם, אבל כשתעבור השעה – ״כחציר מהרה ימלו״, ״ועוד מעט ואין רשע״ 

וכו׳.
כח. וזו‰י מˆו‰ ‚„ול‰. במסכת בבא-מציעא (ל(: מביאה הגמרא על הפסוק (שמות יח כ) ״והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון״... ׳אשר יעשון׳ זו לפנים משורת הדין [שיש מצוה לנהוג לפנים משורת הדין]... דאמר רבי יוחנן, לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה, ולא 

עבדו (עשו) לפנים משורת הדין.    
כט. לפני ˘בר ‚‡ון. פירש הגר״א: כשבא שבר לאדם, הרי זה מן הסתם שהיה לו תחילה גבהות הלב, ולכן בא עליו השבר, כשהקדוש ברוך הוא רוצה לנקום באדם כדי שיתקדש שמו יתברך בעולם - מגביהו תחילה ואחר כך משפילו, כי על ידי זה תהיה נקמתו גדולה שבעתיים, כמו בהמן שהגביהו תחילה 
למשנה למלך כדי שיתלוהו בגבהותו, ונפילתו היתה בפירסום רב, ואם הוא שר וחשוב בלא זה, אז ה׳ נותן בלבו גאוה ואחר כך משפילו, כי אז נקמתו גדולה כי הרגיש עצמו שהיה באיגרא רמה – ועכשיו בבירא עמיקתא. וכן פירשו כל המפרשים על הפסוק (תהלים קב, יא) ״כי נשאתני ותשליכני״, שהגבהת 

אותי תחילה ואח״כ השלכתני שאז המכה, הצער, החרפה והבושה גדולים יותר.
ל. ‡ינו ניˆול מחט‡ ועוון. כתב רבינו יונה (בשערי תשובה א, כז): הגאוה מסבבת כמה עבירות, ומגברת יצר לב האדם עליו, שנאמר: ״ורם לבבך ושכחת את ה׳ אלקיך״ [הרי הגאוה סיבה כללית לכל העבירות, כי על-ידי הגאוה בא לשכחת ה׳ וממילא חוטא]...ובעל הגאוה נמסר ביד יצרו, כי אין עזר השם עמו 

אחרי אשר הוא תועבת ה׳. עכ״ד.
בשערי קדושה כתב: הגאוה היא שורש להרבה עבירות אם בין אדם למקום, ואם בין אדם לחבירו.

בשבט מוסר (ב׳) כתב: הגאוה שורש לכל העבירות שבעולם, ולכן חזק עצמך שלא להתפתות בקול יצרך להתגאות, ובנצחך אותו בזה – תוכל לנצחו בכל! כיון שנעקר השורש – הענפים נופלים מאליהם.
ל‡. ˘ב‡ מטפ‰ סרוח‰. בהיות האדם מסתכל בפחיתות חומרו, וגריעות תחילת יצירתו, אין לו טעם להתנשא כלל, אלא ליבוש ולהכלם. משל למה הדבר דומה: רועה חזירים שהגיע ועלה לשלטון, הרי כל עת אשר יזכור ימיו הראשונים – אי אפשר לו להתגאות (מסילת ישרים כג). 

יתבונן, שהתהוות האדם ויצירתו...ואחר כך הוא ניזון...במשך שהותו בבטן אמו, ורק אחר כך יוצא לעולם חלוש וכחוש בגופו ואבריו (חובת הלבבות כניעה ה). 
לב. וי˘וב לעפר ורימ‰. ויתבונן מצורתו שתהיה לו כשינוח בקבר: אור פניו יחלוף, מראהו ישחר, בשרו יהפך לתולעים עיפוש וליחה, ולא ישאר בו כל סימן מיופי גופו. ריחו יבאיש (יסריח) מאד, כאילו לא רחץ וסך בשרו מעודו, וכאילו לא היה לו ריח טוב מעולם. בחשבו כן - יכניע וינמיך את עצמו, ולא 

יתגאה ויתנשא. (חובת הלבבות שם). 
ל‚. וי˙ן „ין וח˘בון וכו'. יצייר בלבו, רגע הכנסו לפני בית דין הגדול של צבא מעלה, בעת שיראה עצמו לפני מלך מלכי המלכים הקדוש והטהור בתכלית הקדושה והטהרה, בסוד (מלאכים -) קדושים משרתי גבורה, גבורי כח עושי דברו, אשר אין בהם כל מום. והוא עומד לפניהם, גרוע פחות ונבזה מצד 
עצמו, טמא ומגואל (נתעב) מצד מעשיו, הירים ראש?  היהיה לו פתחון פה? וכי ישאלוהו: איה ואיפוא פיך? איה גאונך וכבודך אשר נשאת בעולמך? מה יענה ומה ישיב על תוכחתו? הנה ודאי שאילו רגע אחד יצייר האדם בשכלו האמת הזה בציור אמיתי וחזק (דימוי נכון בצורה בהירה ומשכנעת) – פרוח 

תפרח ממנו הגאוה, ולא תשוב אליו עוד!!! (מסילת ישרים כג).   
ל„. וישב למטה מן הכל. הגה״ק רבי אלחנן וסרמן זצ״ל הי״ד היה רגיל לישב בסוף ביהמ״ד בכל מקום שהגיע. פעם שאל את החפץ חיים זצוק״ל האם אין חשש שיתהלל בעצמו ״מי כמוני עניו״? ונמצא מתגאה בליבו, ואולי עדיף אדרבה, לישב בכותל המזרח ולחשוב בליבו ״הרי איני ראוי לישב כאן ומכבדים 
אותי במה שאין בי״ וכד׳? ענה לו החפץ חיים: שנינו במשנה (כלים כה, ט) מעשה מוציא מידי מחשבה ואילו מחשבה אינה מוציאה מיד מעשה, א״כ עדיף לישב במערב, ועצם מעשה זה של ענוה יוציא מיד מחשבת גאוה שחושש אולי תתגנב בליבו, משא״כ אם יושב ב״מזרח״, עצם מעשה הגאוה יגבר על כל 

מחשבת ענוה שיחשוב ״איני ראוי״ וכד׳. 

 ‰ ּ„ָ ƒּום מ ׁ̆  ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  רּוך¿ ‰ּו‡, ו¿ ‡ ָבּ ר≈ ּום ָ‡ָ„ם זּוַל˙ ַ‰ּבו… ׁ̆ ַ„ע  ל…‡ י≈ „, ו¿ ַיח≈ ¿̇ ּƒ̇ ָמ‰ - 81 ּום ָחכ¿ ׁ̆ מ…„  ל¿ ƒל ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ׁ∆̆ ר, ּוכ¿ ָ̂ ָ̃ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ּƒ̇ ָך.  ב¿ּ ƒל ב¿ּ

ן  ƒיר מ ƒ‰ ז¿ ַּ̇ ל…‡  ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ ּ¿̇ ל…‡  ָך, 83ו¿ ָכר¿ ׂ ¿̆ י„  ƒס פ¿ ַ̇ ם ו¿ ׁ≈̆ ָך  ‡ ל¿ ≈̂ ל…‡ י≈ ׁ∆̆ י  ≈„ ָ„‰, כ¿ּ ‰ ָ‰ֲעבו… ׂ ≈̆ ַמֲע לּו˙ ב¿ּ ¿̂ ˙ ָ‰ַע ‡ו… ַ‰ר¿ ָב‰, 82ַ‡ך¿ ל¿ טו…

 ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ּƒ̇ 84  ‡ ָלּ ∆‡ י˙,  ƒ̂ י ƒ̂ ו¿ זּוָז‰  ּומ¿ ין  ּ ƒל ƒפ ּ¿̇ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ ‡ו… ל…‡  ו¿ ם  ƒַמי ָׁ̆ -‡ ר≈ י¿ יַמן  ƒס  ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  ו¿ ָך,  ¿̇ זּוָל  ׁ̆ י ƒ‡ ל¿ ָך  ¿̇ ָמ ָחכ¿ יַע  ƒ„ ו… ּ̇ ל…‡  ו¿ ָ‰ָרע, 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  „ כ…ּ ל¿ ƒל ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  נ≈ י¿ נ¿ ƒע מ≈  ‰ ז∆ ל  ָכּ  .˜ חו… ׂ ּ¿̆ ‰ַ ר…ב  ּוב¿ ָו‰  ¿„ ח∆ ּוב¿  ‰ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒמ ב¿ּ ַמֲ‡ָכל  ב¿ּ ם  ∆‰ ָמּ ƒע ע…ָרב  מ¿  ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ו¿ ם,  י‰∆ כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ך¿  ל≈ ≈̇ ו¿ ָ‰ָ‚ם  נ¿ ƒמ ב¿ּ

ָל‰.  „ו… ּ ¿‚ ׁ̆ ≈‡ ‰ ל¿ ַטָנּ ¿̃  ׁ̆ ≈‡ ַח מ≈ ר≈ בו… ‰ ל¿ מ∆ „ו… , 87ו¿ ָכרו… ׂ ּ¿̆ ƒר מ ≈̇ ים יו… ƒף ֲ‡ָלפ ל∆ י„ ‡∆ ƒס ָו‰, 86ַמפ¿ ¿̂ ƒם מ ׁ≈̆ ‰ 85ל¿ ָין ז∆ נ¿ ƒע ‰ ׂ ∆̆ ָ‰עו… , ו¿ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒר ב¿ּ

„ּו‰ּו ַעל  ַכב¿ּ ם י¿ ƒ‡ ר, ו¿ ∆̇ לּוי ּוַבס≈ּ ּ‚ָ ˙ ַבּ בו… ל ַ‰ּטו… ‰ ָכּ ׂ ∆̆ ַיֲע ָ‰ָרע, (כ„)ו¿ יר מ≈ ƒ‰ ַיז¿ ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ י ƒיכּו˙, ו ƒר‡ֲ ָנ‰ ַבּ ַכָוּ ל ב¿ּ ל≈ּ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ר ‰ּו‡: ל¿ ָׁ̆ ַ‡ך¿ ַ‰ָיּ

ָך  מ¿ ¿̂ ַע ין ב¿ּ ƒח ב¿ ַּ̇ ב,  ‰ ַ‰ּטו… ׂ ∆̆ ‰ ַמֲע ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ˙ ע≈ ן 89ב¿ּ ‰. ָלכ≈ ׂ ∆̆ ֲע ַע˙ ַ‰ַמּ ׁ¿̆ ּƒב ‰ ן ָלז∆ ּ ו≈ ּƒל…‡ כ ׁ∆̆ י  ַבח, ַ‡ֲחר≈ ּׁ∆̆ י˜ לו… ַבּ ּ ƒין ַמז חּו‰ּו - 88‡≈ ב¿ּ ַׁ̆ י ƒו ‰ ז∆

 ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ‰ ׂ ∆̆ ֲע ‰ ַ‰ַמּ ם ז∆ ƒ‡ ין ƒח ב¿ ַּ̇ ַ‚ם  ם. ו¿ ל≈ ָׁ̆ ינו…  ים - 91‡≈ ƒר ֲ‡ח≈ ם מ≈ ƒ‡ ם, ֲ‡ָבל ל≈ ָׁ̆ ל - ‰ּו‡  ≈‡‰ָ ר מ≈ ׁ∆̆ מּול, 90ֲ‡ ּ¿‚‰ַ ‰ ו∆ּ ַ̃ ‰ מ¿ ָּ̇ י ַ‡ ּƒמ ƒמ

ם. ל≈ ָׁ̆ ָך  ׂ ¿̆ ‰, ָ‡ז ַמַע ָך ז∆ ר ל¿ ר≈ ָבּ ¿̇ ƒם י ƒ‡ ים, ו¿ ּƒַרב ‰ ָבּ ׂ ∆̆ ‰ עו… ָּ̇ ר ַ‡ ׁ∆̆ ָין ֲ‡ נ¿ ƒע‰ָ ‰ ז∆ ים 93ב¿ּ ƒי ֲחָ„ר ר≈ ַח„¿ חּו„ ב¿ּ ƒי ‰ 92ב¿ּ ׂ ∆̆ ָ̇ עו… י ƒם ָ‰י ƒ‡ ,ָלם י ָ‰עו… נ≈ פ¿ ƒל

 ‡ ‰ ָבּ ּ„ָ ƒָכל מ ‰ ּוב¿ ׂ ∆̆ ָכל ַמֲע ָבר ּוב¿ ָכל ָ„ּ י ב¿ּ ּƒכ , ר ּבו… ָזּ‰≈ ƒ‰ ב ל¿ ‰ּו‡ ַחָיּ ּׁ∆̆ „ ַמ‰  ∆‚ ם 95נ∆ ַ‰ָיּ ‰ מ≈ ָפּ ƒם ט ƒ‡ י ּƒינו… כ ר ָ‰ָרע ‡≈ ∆̂ „ י≈ ∆‚ נּו 94נ∆ ר¿ ַפּ ּƒס ּׁ∆̆ ל ַמ‰  ָכּ
96" , כו… ו… ּ̇ ƒּו מ‰ ≈̃ ּ ַסל¿ ר ל¿ יַמ‰≈ ƒין, ו ƒָחָכם ָיב ∆‰ ָרָכיו. ו¿ ּ ¿„ ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇ ל…‡ ָיַ„ע  ׁ∆̆ י  ƒמ ר ל¿ ∆̂ ּ ַין ַ‰י≈ נ¿ ƒיַע ע ƒ„ ‰ו… ח ל¿ ַ̇ נּו פ∆ּ ח¿ ַ̇ ל, ּוָפ ≈̃ ל¿ ַ̃ ˙ ּול¿ ח≈ ַׁ̆ ר ל¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

ı" (‡יוב יז, ט). יף ‡…מ∆ ם י…ס∆ ƒר ָיַ„י‰ָ ּוט√

 

 ‰‡ָ„ָ ‰ו… יף  ƒס יו… ו¿ כז).  (ירמי‰ ט,  י"  ƒ̇ ‡ו… ָי„…ַע  ו¿ ל  כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ל  ּ ַ‰ל≈ ¿̇ ּƒמ‰ַ ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ƒי ז…‡˙  ב¿ּ ם  ƒ‡ י  ּƒכ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ַח˙  ַבּ ֻׁ̆ מ¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿ ַמֲעַל˙  ב¿ּ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ97

ל…‡ 99 , ו¿ ׁ̆ ָר ¿„ ּƒי˙-ַ‰מ י ב≈ּ ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒי מ ƒ̃ ל¿ ָּ̇ ח∆ ַ̇ ָנּ ׁ∆̆ יָך,  ָפנ∆ י ל¿ ƒנ‡ֲ ‰ ∆„ ַמר: מו… ‰ לו… ָלּ ƒפ ¿̇ ּƒב ˙ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒל ּומ כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ָע‰ ו¿ ּ ַ‚ם „≈ רּוך¿ ‰ּו‡, 98ו¿ ‡ ָבּ ר≈ ַלּבו…

י  ּƒי ‰'" („ברי-‰ימים-ב יז, ו). כ כ≈ ַ„ר¿ ּבו… ב¿ּ ƒל ‰ּ ַבּ ¿‚ ּ ƒַמר: "100ַוי ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ נּו. ו¿ ָרל≈ ים ּ‚ו… ƒע נּו ּוַמ‰ ָנּ ≈̃ ל¿ ב ח∆ ינּו ַמ‰ ּטו… ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ : מו… ˙. ּוכ¿ ָרנו… ¿̃ י  ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒמ

ם,  ∆‰ ‡ ָי„ו… מ≈ ָ̂ מ¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ י ַבּ ל…‡ י…‡ַמר ַ„ּ , ו¿ ן לו… מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ י˜ לו… ַבּ ּƒפ ל…‡ ַיס¿ ׁ∆̆ 102 ,‡ ָלם ַ‰ָבּ י ָ‰עו… נ≈ י¿ נ¿ ƒע ב ב¿ּ ַבּ‰-ל≈ ר-רּוַח ּו‚¿ ַ̃ ‰ ָ‡ָ„ם 101י¿ י∆ ¿‰ ƒי

רּוך¿ ‰ּו‡.  ‡ ָבּ ר≈ ַ„˙ ַ‰ּבו… ֲעבו… ר מ≈ ּ ≈̂ ַ̃ מ¿ּ ׁ∆̆ מו…  ו… 105כ¿ּ ׁ̆ ַנפ¿ ם ב¿ּ ַרע≈ ¿̇ ƒי י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ָל‰  ַמע¿ ו… ל¿ ׁ̆ ּ‰ ַנפ¿ ַבּ ¿‚ ƒ̇ ‰ּו, 104ו¿ ׂ ≈̆ ל ַמֲע יָניו ָכּ ע≈ ַעט ב¿ּ מ¿ ƒי ‡ ָלּ ∆‡103

ָ„ם. בו… ָלחּוס ַעל כ¿ּ ָריו ו¿ „ ֲחב≈ בו… כ¿ ּƒמ…ַח ב ׂ ¿̆ ƒל ˙, ו¿ בו… ˙ ַ‰ּטו… ֲעלו… ַמּ מ…ַח ַבּ ׂ ¿̆ ƒלו… ל ˙ מ∆ ר∆ ‚ו… , ו¿ ו… ּ̇ ע¿ ַסַיּ ˙ ָלֲעָנָו‰, ַ‡ך¿ מ¿ ∆̃ ּ יָנּ‰ ַמז∆ ֲ‡ָו‰ ‡≈ ז…‡˙ ַ‰ַ‚ּ (כ‰)ו¿

 

 , ו… ּ̇ ָכל¿ י י¿ ƒפ ָ‰ַרע כ¿ּ יר מ≈ ƒ‰ ַיז¿ ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ י ƒם, ו ַנע ָל‰∆ ָכּ ƒל…‡ י ם, ו¿ ָ̇ ים ‡ו… ƒל ַ‰כ¿ יָחם ּול¿ ƒכ ‰ו… ‡…„, ל¿ ַח˙ מ¿ ַבּ ֻׁ̆ י‡ מ¿ ƒ‰ ים ƒע ָׁ̆ „ ָ‰ר¿ ∆‚ ֲ‡ָו‰ נ∆ ּ‚ַ‰ַ ו¿

מו…  כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿ ח.  ָבּ ֻׁ̆ מ¿  ‰ ז∆ י  ֲ‰ר≈ ם  ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ל¿ ּבו…  ּ ƒל ׁ∆̆ י  ַ‡ֲחר≈  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ּוכ¿ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒמ כ¿ּ ָלם  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ב¿ּ  ‰ מ∆ ּ„ו…  ‰ּ ז∆ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ

י  נ≈ פ¿ּ ƒ106מ ב  ַ‰ּטו… (כו)ַלֲעז…ב  ים  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ָלל  כ¿ּ ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿  ,˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ָעָליו   - ָו‰  ¿̂ ƒמ  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ם  ָמ˜ו… ָכל  ּוב¿  (‚ (‡ס˙ר  ָ‰ָמן  ל¿ ַנע  כ¿ ƒנ ל…‡  ׁ∆̆ ַכי  ּ ¿„ ָמר¿

ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ָניו  ָפּ ז  ָיע≈ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ ם,  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ֲעמ…„  ַיּ ׁ∆̆  ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ים ‡≈ ƒָעמ י פ¿ּ ּƒכ ָו‰,  ¿̂ ƒַבר מ ¿„ ּƒב ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒי י  ַ̇ ָמ ָמ‰  יך¿ ָחכ¿ ƒר ָ̂  ‰ ז∆ ו¿ ם.  י‰∆ נ≈ פ¿ ƒָל˙ו… ל ָפּ ׁ¿̆ ‰ַ

 ׁ̆ י י≈ ּƒיו, כ ׂ ָ̆ ר ַמֲע ּ ַס„≈ ‰ י¿ י ז∆ ƒפ ָין, ּול¿ נ¿ ƒע‰ָ ָע‰ ו¿ ָּׁ̆ י ַ‰ ƒפ ן ל¿ נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ָחָכם ל¿ יך¿ ‰∆ ƒר ָ̂ ָכך¿  ˙. ל¿ וו… ¿̂ ƒמ ‰‡ָ ם מ≈ ָ̇ י„ ‡ו… ƒס ָו‰ ַ‡ַח˙, 107ַיפ¿ ¿̂ ƒֲעבּור מ ַבּ

ָכל  ם. ו¿ ַנע ָל‰∆ ָכּ ƒל…‡ י ם, ו¿ ּ„ָ ¿‚ ‡…„ו… ַלֲעמ…„ נ∆ מ¿ ƒּופו… 108ּוב‚ יך¿ ב¿ּ ƒר ָ̂ ָין. ו¿ נ¿ ƒּום ע ׁ̆ יָלם ב¿ּ ƒב ׁ¿̆ ּƒיַח ב ּƒל…‡ ַינ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ ׁ̆ י≈ יָלם, ו¿ ƒב ׁ¿̆ ּƒיך¿ ַלֲעז…ב ב ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ

ָל‰. „ו… ּ ָו‰ ‚¿ ¿̂ ƒּו מ‰ ז∆ ָבר, (כח)ו¿ ָכל ָ„ּ ין ב¿ּ ּ ƒ„‰ַ ˙ּוַר ּׁ̆ ƒים מ ƒנ פ¿ ƒם ל ∆‰ ָמּ ƒע ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ם ו¿ י‰∆ נ≈ פ¿ ƒַנע ל ָכּ ƒן י ָּ̇ ‡-ּוַמ ׂ ָּ̆ ַין ַמ נ¿ ƒע ָו‰, (כז)ֲ‡ָבל ב¿ּ ¿̂ ƒַבר מ ¿„ ּƒב ‰ ז∆

 

 - ‰ּ ׁ̆ ָבּ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ‰ַ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ּ‰ ַרב ּוָמˆּוי  ָלּ ׁ∆̆  ˜ ּ ז≈ ∆‰‰ַ ‡…„, ו¿ ‰ מ¿ ֻ‚ָנּ י‡ מ¿ ƒ‰ י ּƒכ ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒּוב מ ׁ̆ ָל ל ו¿ ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ‰ַ ˙ ּ„ַ ƒּבו… מ ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒּומ

ן" (מ˘לי  ‡ו… ר ָ‚ּ ב∆ ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ ƒַמר: "(כט)ל ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  לּו˙, כ¿ּ פ¿ ׁƒ̆ ר ו¿ ב∆ ׁ∆̆ ˙ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿ יָ‡‰ ‡∆ ƒב ֲ‡ָו‰ מ¿ י ַ‰ַ‚ּ ּƒכ ,„…‡ ‰ מ¿ ָנּ מ∆ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ יָכך¿  ƒפ ַעט, ל¿ מ¿

ַי˙  ָ‚ל¿ 109ּול¿ ב),   ,‰ (˘מו˙   " ‚ו… ו¿  '‰ י  ƒמ" רו…  ָ‡מ¿ ב¿ּ ע…‰  ַפר¿ ל¿ ַרע  ≈‡ ָמ‰   ָּ̇ ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿ כ‚).  (˘ם כט,  ּנּו"  יל∆ ּƒפ ׁ¿̆ ַּ̇ ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ" ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿ יח),  טז, 

ילּו  ּ ƒ̂ ƒ‰ ר ׁ∆̆ ‡ֲ ˙ י ָ‰ֲ‡ָרˆו… ל…‰≈ ָכל ‡¡ י ב¿ּ ƒַמר "מ‡ָ ׁ∆̆ יב,  ƒר ח≈ ַסנ¿ ל" (˘מו‡ל-‡ יז, י), 110ּול¿ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ˙ כו… ˙ ַמַער¿ י ‡∆ ּƒ̇ ַרפ¿ י ח≈ ƒַמר "ֲ‡נ‡ָ ׁ∆̆ י,  ּƒ̇ ׁ¿̆ ƒל ַ‰פ¿ּ

ָ„י" („ני‡ל ‚, טו),  ן י¿ ƒן מ כו… נ¿ ƒב יז¿ ׁ≈̆ י י¿ ּ ƒ„ ‰ָּל רו… "ּוַמן ‰ּו‡ ‡¡ ָ‡מ¿ ר, ב¿ּ ּ ַ̂ נ∆ בּוַכ„¿ י (י˘עי‰ לו, כ), ּונ¿ ƒ„ ָיּ ƒם מ ƒַלי ָׁ̆ רּו ˙ י¿ יל ‰' ‡∆ ּ ƒ̂ י ַי ּƒי כ ƒ„ ָיּ ƒם מ ָ̂ ˙ ַ‡ר¿ ∆‡

ָחָכם:  ָ‡ַמר ‰∆ ׁ∆̆ מו…  ן, כ¿ּ ָעוו… ‡ ו¿ ט¿ ח≈ ל מ≈ ו… ּ̂ ƒינו… נ , (ל)‡≈ ‰ זו… ּ„ָ ƒמ ‰ּו‡ ב¿ּ ׁ∆̆ י  ƒן. ּומ לו… ָ̃ ם ָ‰ָי‰ ּבּוז ו¿ ָ̇ י ƒֲחר‡ַ ם, ו¿ י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ רּו כ¿ּ ר ָ‡מ¿ ׁ∆̆ ן, ֲ‡ ‰ ָל‰∆ מ∆ ַ‰ּ„ו… ו¿

ן" (מ˘לי כ‡, כ„). ַר˙ ָז„ו… ב¿ ע∆ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ , עו… מו… ׁ¿̆  ı יר ל≈ ƒ‰111ָי „ "ז≈

 

 ‰ ָ‡ָ‚‰? ז∆ ּנּו ַ‰„¿ מ∆ּ ƒמ „ ר≈ ָפּ ּƒ̇ ר ל…‡  ׁ∆̆ י ‰ּו‡ ֲ‡ ƒָח„ ָ‡ַמר: מ ים. ָחָכם ‡∆ ƒי ֲחָכמ ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ַמע ׁ¿̆ ֲ‡ָו‰,  ר ַעל ַ‰ַ‚ּ ַ„ב≈ּ ‰ ל¿ ָנּ ינּו ַע„ ‰≈ ָבר≈ ּ יַע „¿ ּ ƒ‚ ƒ‰ ׁ∆̆ יָון  כ≈ ו¿

 .‰ ט∆ ו… ׁ̆ י-ָ‡ָ„ם ל¿ נ≈ ˙ו… ב¿ּ ין ‡ו… ƒ̃ י ƒַע˙, ַמֲחז ר] ַ„ּ ˙ [ַבּ ַ̃ ז¿ ח∆ מו… 113ב¿ּ ¿̂ י˜ ַע ƒֲחז ַמּ ׁ∆̆ י  ƒרּו: מ ָ‡מ¿ ‰. ו¿ ָנּ מ∆ּ ƒָל‰ מ ַמע¿ י‡ ל¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ˙ ַמֲעָל‰  ׁ̆ ַלֲעלו… ּ ≈̃ ַב ‰ַ112מ¿

ָ‡ַמר  ָעָליו. ו¿ ˙ מ≈ טו… ˙ נו… ו… ׁ̆ ָפ ּ ַ‰נ¿ ˙, ו¿ ּיו… ƒר ַ‡˙ ַ‰ב¿ּ נ¿ ׂ ƒ̆ ‰ ָעָליו  י∆ ¿‰ ּƒ̇ ים,  ƒים ָרע ƒּבו… ַמֲעָלל ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒים. ּומ ƒים ָרע ƒָו‰ - ַמֲעָלל‡ֲ רּו: 114ָסמּוך¿ ַלַ‚ּ ָ‡מ¿ ו¿

ך¿  ל∆ ‰ ַ‰מ∆ּ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆  ׁ̆ פ∆ נ∆ּ יבּו˙ ַבּ ׁƒ̆ ין ‰ַ116ֲח ≈‡ :„ ָ‡ַמר עו… . ו¿ ׁ̆ פ∆ ר ַ‰נ∆ּ ˙ ‡ו… ּ„ו… ּƒימּו˙ ַ‰מ ƒע ך¿ נ¿ ר ַ‰ּ‚ּוף, ָכּ ּוָר‰ ‡ו… ּ̂ ימּו˙ ַ‰ ƒע ר נ¿ ׁ∆̆ ‡ֲ ָח„: 115ַכּ ָחָכם ‡∆

ָל‰  ַמע¿ ˙ זו… ל¿ ‡ו… ס¿ ּƒָפָניו ָ‰יּו כ , 117ּול¿ כּו˙ו… ‡ ַמל¿ ס≈ּ ּƒב ַעל כ ׁ≈̆ ָח„ יו… ך¿ ‡∆ ל∆ ָ‰ָי‰ מ∆ ׁ∆̆ ָ‡ַמר,  ‰. ו¿ ל ז∆ ∆‡ ‰ ים ז∆ ƒר י-ָ‡ָ„ם ֲ‡ח≈ נ≈ ן ב¿ּ כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ‰, ָכּ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ

ַעי.  ר≈ ַעל ל¿ ַמּ ƒי מ ƒיַבנ ׁƒ̆ י ‰ו… ּƒ̇ ח¿ ַפּ ׁ¿̆ ƒחּוס מ ƒל י ∆„ ן: ‚…ּ יו… ל¿ יב ָ‰ע∆ ׁƒ̆ ≈‰ י? ו¿ ƒ̇ ּו ׁ̆ ל…‡ ר¿ ּ‰ ב¿ּ ז∆ ƒָל‰ מ ַמע¿ ‰ ל¿ ם ז∆ ּ∆̇ ב¿ ַׁ̆ יך¿ י¿ ≈‡ : ך¿ ל∆ ם ַ‰מ∆ּ ָ‡ַמר ָל‰∆ . ו¿ ּזו… ƒמ

ָל‰ּו  ע¡ ∆‰ ם. ו¿ י‰∆ ּ≈̇ ח¿ ַּ̇ י  ƒיַבנ ׁƒ̆ י ‰ו… ּƒב ƒּו˙ ל‡ ַ„כ¿ י ו¿ ׁƒ̆ לּו˙ ַנפ¿ פ¿ ׁƒ̆ י:  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ‰ַ ָעָנ‰  י. ו¿ ƒ̇ ָמ י ר…ב ָחכ¿ נ≈ פ¿ּ ƒי מ ַּ̇ ח¿ ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ י ַעל  ƒ̇ י ƒי: ָעל ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ ָ‡ַמר  ו¿

יב" (מ˘לי כ‰, ז).  ƒ„י ָנ נ≈ פ¿ ƒָך ל יל¿ ּƒפ ׁ¿̆ ‰ַ ‰ מ≈ ָנּ ≈‰ ‰ ָך ֲעל≈ ב ֲ‡ָמר ל¿ י טו… ּƒַמר: "119כ ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ . ו¿ לו… ּ ¿„ ƒ‚ ך¿ 118ו¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ

ָעָפר  ּוב ל¿ ׁ̆ ָי רּוָח‰, (לב)ו¿ ‰ ס¿ ָפּ ּƒט ƒמ ‡ ָבּ ׁ∆̆ , (ל‡) ּבו… ƒל ˙ ים ‡∆ ƒיל ƒ‰ ב¿ ים ַ‰ַמּ ƒָבר ּ ב „¿ יך¿ ַלֲח˘…ׁ ƒר ָ̂ ˙ ָעָליו,  ר∆ ב∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒָו‰ מ‡ֲ ּ‚ַ‰ַ ˙ ּ„ַ ּƒמ ׁ∆̆ ‰ ָ‡ָ„ם  ∆‡ רו… ׁ∆̆  ˙ ע≈ ב¿ּ

חּו  כ¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒָלם, נ ן ָ‰עו… ƒרּו מ ָעב¿ ‡ּו ו¿ ּ‚ָ ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ ּ ≈‚ ‰ ָמּ ב ַכּ ַיֲח˘…ׁ -‰ּו‡, ו¿ רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ים ַ‰ ƒָלכ י ַ‰מ¿ּ כ≈ ך¿ ַמל¿ ל∆ י מ∆ נ≈ פ¿ ƒן ל ּבו… ׁ¿̆ ח∆ ין ו¿ ּ ƒ„ ן ּ≈̇ ƒי ‰, (ל‚)ו¿ ָמּ ƒר ו¿

ם. ָ̇ ֲ‡ָו ם ַ‚ּ יָל‰ ָל‰∆ ƒע ָלם, ּוַמ‰ ‰ו… עו… ל…‡ ָ‰יּו מ≈ ָ‰יּו כ¿ּ ו¿

 

 ‡ ָלּ ַב„, ‡∆ ָב‰ ל¿ ָׁ̆ ַמח¿ ‰ 120ב¿ּ ˙ ז∆ ו… ׂ̆ ל ָוכ…ל, ל…‡ יּוַכל ַלֲע כ…ּ ƒּבו… מ ּ ƒל ƒּו˙ מ‡ ‰ ַלֲע˜…ר ַ‰‚≈ּ ∆̂ ˙: ָ‰רו… ˙ ָרעו… ּ„ו… ƒר מ‡ָ ּׁ¿̆ ƒָו‰ ּומ‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ר ל¿ ≈„ ּ‚ָ

י  ס≈ּ י ַ‚ּ ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ ים כ¿ּ ƒנ ּ ָ̃ ֻ̇ ים ּומ¿ ƒּוב ׁ̆ ים ֲח ƒ„‚ָ ׁ̆ ב¿ּ ב…ּ ל¿ ƒיל ל ƒ‚ָי‰ ָר‰ָ ׁ∆̆ „? ָ‡ָ„ם  ַ̂ י ן. כ≈ּ ‰ ָ‰ַ‡ֲחרו… ∆̂ ָ̃ ‰ּו˙ ַע„  ב¿ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ַבּ

ָ‰‚ו…  נ¿ ƒם ָ‰ָי‰ מ ƒ‡ …ּו˙. ‡ו‡ ּבו… ַ‰‚≈ּ ּ ƒל ƒל…‡ ַיֲע˜…ר מ ‰ ז∆ י˙, ָבּ ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ּ„ָ ƒמ ם ב¿ּ ָ̇ ן ‡ו… ּ≈̃ ַ̇ י ƒים ו ƒב ים טו… ƒ„‚ָ ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒם י ƒ‡ - ‰ּ ז∆ ƒּוב מ ׁ̆ ‰ ָל ∆̂ רו… ָ‰רּוַח, ו¿

ל,  ן ַ‰כ…ּ ƒמ ‰ ַמָטּ ב ל¿ ׁ≈̆ י≈ ‰, (ל„)ו¿ ב≈ּ ן ַ‰ר¿ יו… ָזּ ƒב מו… ב¿ּ ¿̂ י‚ ַע ƒ‰ נ¿ ַיּ ׁ∆̆ ן ַע„  ּ≈̃ ַ̇ ָנ‰ ל¿ ָּ̃ ַּ̇ ין  יו - ‡≈ ׂ ָ̆ ָ‡ר ַמֲע ׁ¿̆ ּƒָבָריו ‡ו… ב ¿„ ּƒל ב ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ „ 121ּול¿ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ָמ‰ ָוַכַעס  ַעל ח≈ ‰ּו‡ ַבּ ׁ∆̆ י  ƒן מ כ≈ ּנּו. ו¿ מ∆ּ ƒב מ ַבּ‰-ַ‰ל≈ּ ֲע˜…ר ‚…ּ ַיּ ׁ∆̆ ּלּו, ַע„  ים ‡≈ ƒָבר ¿„ ּƒב ‡ ≈̂ ַכּיו… ן, ו¿ י‰∆ ׁ≈̆ ב¿ ˙ לו… ין ‡∆ ּ ƒַבז ˙ ַ‰מ¿ ָחבו… י ַ‰ס¿ּ י≈ לו… ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒי ו¿

ָ‡ז  ּנּו, ו¿ מ∆ּ ƒָו‰ מ‡ֲ ּ‚ַ‰ַ ׁ̆ ר∆ ֲע˜…ר ˘…ׁ ַיּ ׁ∆̆ ַמן ַרב ַע„  ך¿ זו… ז¿ ר∆ ∆„ ך¿ ב¿ּ ל≈ י≈ ָלל, ו¿ ׁ̆ כ¿ּ י ּ ƒ‚ ˙ו… ל…‡ ַיר¿ לּו ‡ו… ל¿ּ ƒ̃ ˙ו… ‡ו…  ּכּו ‡ו… ƒ‰ ם ƒ‡ ׁ∆̆ מו…  ¿̂ ַ‰‚ ַע נ¿ ƒי ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿

ל…‡ יּוַכל  ׁ∆̆ ‰ ַע„  ָנּ מ∆ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒי  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒמ :˙ ˙ ָ‰ָרעו… ּ„ו… ּƒָכל ַ‰מ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ ַיֲע  ‰ ז∆ ך¿  ר∆ ּ ַעל „∆ ו¿ ָיָמיו.  ל  ָכּ  ‰ּ ָבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ י,  ƒע ָ̂ מ¿ ך¿ ָ‰‡∆ ר∆ ּ ∆„ ַבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ ַיֲחז…ר 

ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ׁ∆̆ י  ƒּומ .˙ ˙ ָרעו… ּ„ו… ƒָכל מ ָמ‰ ל¿ ל≈ ׁ¿̆ פּוָ‡‰  ‰ ‰ּו‡ ר¿ ָין ז∆ נ¿ ƒע י. ו¿ ƒנ ינו… ך¿ ַ‰ב≈ּ ר∆ ּ ס ַ‰„∆ פ…ּ ¿̇ ƒי ָ‡ז ַיֲחז…ר ו¿ ַמן ַרב, ו¿ ‰ ז¿ ז∆ ַ‰‚ ָבּ נ¿ ƒי ר, ו¿ ≈̇ ˜ יו… ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ם  ׂ ָ̆ ַמר: "123ו¿ ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ . ו¿ רו… י ֲחב≈ נ≈ פ¿ ƒל ָפָניו ו¿ ך¿ ל¿ ר∆ ּ ∆„‰ַ ‰ ים ז∆ ׂ ƒ̆ ˙, ָי ר∆ ח∆ ב¿ ‰ ַ‰ֻמּ ּ„ָ ּƒמ ˜ ַבּ ל∆ ח≈ ˜ ו¿ ל∆ ָכל ח≈ רּוך¿ ‰ּו‡ 122ב¿ּ ‡ ָבּ ר≈ ˙ ַלֲעב…„ ַ‰ּבו… כ∆ ׁ∆̆ מ¿ ƒנ

ים" (˙‰ילים, נ, כ‚).  ƒ‰…ל ע ‡¡ ַׁ̆ י≈ ּנּו ב¿ּ ∆‡ , ַ‡ר¿ ך¿ ר∆ ּ ∆„

הוא מחמת גאונו. וכתב 
מוכח  שכך  שם 
בפסוקים, שלא יתלה הצלחתו (הן בממון הן ביופי הן בחכמה) בעצמו אלא 

תמיד יהא שפל ומודה לה׳ על המעלות שחננו.
את  להביא  יכול  שהעושר  לבבך. מבואר  ורם  ו‚ו'  ירביון  וˆ‡נך  וב˜רך  ב. 
האדם לגאוה ולשאר חטאים. במסכת ברכות (לב.) אומרת הגמרא, שלאחר 
חטא העגל אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, בשביל כסף 
וזהב שהשפעת להם (שנתת להם בשפע) לישראל עד שאמרו ״די״ הוא גרם 
(להם להתגאות עד) שעשו את העגל... משל לאדם אחד שהיה לו בן, הרחיצו 
וסכו והאכילו והשקהו, ותלה לו כיס (של מעות) על צוארו, והושיבו על פתח 
של זונות, מה יעשה אותו הבן שלא יחטא (וכמו כן ישראל, הקדוש ברוך הוא 
לחטא  להם  שגרם  הוא  זה,  נסיון  לידי  והביאם  טובה  רוב  להם  שהשפיע 

העגל). 
בספר ׳חכמת המצפון׳ (דברים) כתב: רואים אנו מדברי הגמרא יסוד וחידוש 
גדול, לא כמו שאנו מורגלים לראות התחלת וסיבת החטא בבחירת לבו של 
האדם הבלתי טובה אשר לפני החטא. חכמינו ז״ל ראו עיקר סיבת החטא עוד 
רחוק הרבה מהחטא, ותלו את החטא בדברים אשר נעשו עוד זמן רב לפני 
החטא, אשר לכאורה אין להם שום שייכות עוד להחטא כלל, והם דברים 
אחרים לגמרי וגם מותרים בתכלית ההיתר, ושם כבר ראו חז״ל את החטא 
כאילו כבר נגמר, ואמרו שאחר דברים כאלה החטא כבר דבר הבא בתולדה 
ומידי דממילא, כי מה יעשה הבן שלא יחטא, ובטענה זו הלא רצה משה רבינו 
לפוטרם מכל אשמה, והיה בזה מודעה על כל מעשה העגל כאילו היו אנוסים 
בחטא, מאחר ונתן להם הקדוש ברוך הוא שפע של כסף וזהב, דבר זה ממילא 

הביאם לחטא העגל. 
רואים אנו מזה הערה נוראה, ועיקר גדול בעבודת האדם שאחרי שכל הדבר 
תלוי רק בההתחלות הגורמות ומביאות להמעשה, והמוקדמים עוד זמן רב 
להזהר  האדם  עבודת  עיקר  כל  תלוי  בהם  הרי  כן  אם  המעשה,  לפני 
בההתחלות וההקדמות אשר לחטאים, וגם בהאתחלתא דאתחלתא, ואף גם 
באלה שהם דברים המותרים לגמרי כמו כסף וזהב, או רחיצה וסיכה שהם 
מותרים,  גם  שהם  וכדומה  ושתיה  אכילה  וכן  המותרים,  מהדברים  בודאי 
ומכל מקום גילו לנו חז״ל שעיקר סיבת החטא של העגל היתה בריבוי הכסף 
מה  וכן  לבנו,  האב  שעשה  המוקדמת  והשתיה  הרחיצה  כמעשה  והזהב 

ָך  ̂…‡נ¿ ו¿ ָך  ר¿ ָ̃ "(ב)ּוב¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  , רו… ¿̂ יו…

ן ו… ׁ̆ ‡ ƒַער ָ‰ר ַׁ̆

ֲ‡ָו‰ ַער ַ‰ַ‚ּ ַׁ̆

 ˙ ּ„ַ ƒמ ַעל  ר  ַ„ב≈ּ נ¿ ן  ו… ׁ̆ ‡ ƒר‰ָ ַער  ַּׁ̆ ַבּ
ן  מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ּ ƒנ ׁ∆̆ ב  ֲ‡ָו‰. ּוַמ‰ ּטו… ּ‚ַ‰ַ

ּיּוב  ƒח י  נ≈ פ¿ּ ƒמ ים,  ƒָער ּׁ¿̆ ‰ַ ָכל  ל¿  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇

ח  ַ̇ י‡ פ∆ּ ƒ‰ י ּƒכ ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒל מ ≈„ ָבּ ƒ‰ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿

ז…‡˙  ָכּ ינּו  ƒ‡ָר ל…‡  ו¿  ,˙ ַרּבו…  ˙ ָרעו… ל¿

יך¿  ƒר ָ̂ ן  ָלכ≈  .˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ב¿ּ ָרָע‰  ל¿

ל  ∆‡ יָ‚ּ‰  ƒ‰ ַ‰נ¿ ל¿ ם  ַחכ≈ּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָ‰ָ‡ָ„ם 

 ‰ּ ָ̇ ‡ו…  ˙ חו… ¿„ ƒל ו¿ ָ‰ָר‡ּוי,   ‚‰ָ נ¿ ּƒמ‰ַ

. ‡ּוָי‰ ּבו… יָנּ‰ ר¿ ≈‡ ׁ∆̆ ם  ָמ˜ו… ב¿ּ

 

ַסל  ָפּ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַע  ב≈ּ ט¿ ַ‰ַמּ י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ
‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ל  „ו… ּ‚ָ‰ַ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ  

מו…  כ¿ּ  . ָר˙ו… ˙ו… ב¿ּ יָ‰  ָעל∆ יָרנּו  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ו¿

 ˙ ח ‡∆ ַכּ ׁ¿̆ ּƒ̇ ן  ָך פ∆ּ ר ל¿ מ∆ ָּׁ̆ ƒ‰" :ַמר ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ם"  ƒַרי ¿̂ ƒמ  ı ר∆ ∆‡ מ≈ יֲ‡ָך  ƒ̂ ‰ו… ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  '‰

ח  ַכּ ׁ¿̆ ƒי  ‰ ∆‡ ּ ≈‚‰ַ י  ּƒכ(‡) יב).  ו,  („ברים 

י˘כח   ‰‡‚‰ כי   .‡
סוטה  במסכת  יוˆרו. 
(ה.): אזהרה לגסי הרוח 
רוח.  גס  יהא  [שלא 
רש״י] מנין? רב נחמן בר 
יצחק אמר מהכא, ״ורם 
(דברים  ושכחת״  לבבך 
ח, יד) וכתיב ״השמר לך 
פן תשכח את ה׳ אלהיך״ 
(שם יא). רש״י (ד״ה ורם) 
גובה  ידי  שעל  מבאר 
שכחת  לידי  בא  הלב 
זו  שכחה  ועל  הבורא, 
מוזהר  הוא  הרי 
תשכח״  פן  לך  ב״השמר 

(וכן כתב המאירי).
[סמ״ק  שפרשו  יש  אך 
משמע  וכן  כב)  (סימן 
בסמ״ג (לאוין סד) וראה 
(סוטה  שלמה  חשק 
של  שהאזהרה  שם)] 
על  אמורה  לך״  ״השמר 
ולא  עצמו,  לבבך״  ״ורם 
רק בגלל שהיא הגורמת 
שתבוא  ה׳  לשכחת 
אלא  בעקבותיה, 
עצמה  הלב  רוממות 
הם  כי  השכחה.  היא 
איסור  ענין  בארו 
לא  שאדם  הגאוה, 

יתגאה כשהקדוש ברוך הוא משפיע לו טובה ויאמר שבריוח שלו ובעוצם ידו 
ועמלו עשה והרויח והגיע לכל זה. ועל ידי כך לא יחזיק טובה להקדוש ברוך 

ˆ„י˜ים ‡רחו˙  ˘ער ‰‚‡ו‰עיונים

 .‰ ‰ ַעל ז∆ רּו ז∆ ר¿ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒל…‡ י ׁ∆̆ 3 ,˙ טו… יו… ¿„ ∆‰ ן ב¿ּ כ≈ּ ׁ∆̆ ל- , ָכּ ך¿ ל∆ מ∆ ב¿ּ

ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ  - ָח„  ∆‡‰ָ ים:  ƒ̃ ֲחָל י  נ≈ ׁ¿̆ ƒל  ˙ ∆̃ ּ ַחל∆ ¿̇ ƒמ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ
 ˙ ַמֲעלו… ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ  - י  ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ  ˜ ל∆ ַ‰ח≈ ו¿  , ‚ּופו… ב¿ּ

ים:  ƒ̃ י ֲחָל נ≈ ׁ¿̆ ׁ̆ ּבו…  ‚ּופו… י≈ ֲ‡ַו˙ ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ יו. ַ‚ּ ׂ ָ̆ ַמֲע ָמ‰ ּוב¿ ַ‰ָחכ¿

‚ּופו…  ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ י‡  ƒ‰ ז…‡˙  ו¿ ַרע.  ָח„  ∆‡‰ָ ו¿ ב,  טו… ָח„  ∆‡‰ָ

ל ַעל  ׁ…˘ מ¿ ּƒ̇ ב ָ‰ָ‡ָ„ם, 4ָ‡ז  ל≈ ֲ‡ָו‰ ב¿ּ ר ַ‰ַ‚ּ ב≈ּ ּ‚ַ ¿̇ ּƒ̇ ׁ∆̆  ˙ ע≈ ָ‰ָרָע‰: ב¿ּ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ נו… - כ¿ּ רו… ¿‚ ƒו… ּוב ׁ̆ ר…‡ . ב¿ּ לו… ף ַר‚¿ „ו… ַע„ ַכּ √̃ ¿„ ָּ̃ ƒם מ„ָ‡ָ‰ָ

ן" (י˘עי‰ ‚,  רו… ּ‚ָ  ˙ טּויו… ָנ‰ נ¿ ַלכ¿ ּ≈̇ ַו ן  ּיו… ƒ̂  ˙ נו… ‰ּו ב¿ּ י ָ‚ב¿ ּƒ5ַיַען כ"

ַי„  ֲ‡ָו‰ ו¿ ל ַ‚ּ ∆‚ י ר∆ ƒנ ≈‡ בו… ּ¿̇ יב: "7ַ‡ל  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ - ָליו ַר‚¿ ָיָ„יו ּוב¿ טז), 6ב¿ּ

בי‡ורים
ראוים להתגאות. 3. ˘ל‡ י˘˙ררו ז‰ על ז‰. שלא יתגאו וימשלו (-להתנהג 
בשררה) זה על זה. 4. ‡ז ˙מ˘ול על ‰‡„ם. גאותו תהיה ניכרת בכל איברי 
גופו מקדקדו עד כף רגלו. 5. יען כי ‚ב‰ו בנו˙ ˆיון. ה׳ מוכיח את עם ישראל 
על הנשים הגאותניות שמשלו בעם והחטיאו אותו, שהולכות  בגרון מתוח 
דרב  בריה  רבא  דרש  (סב:)  שבת  [במסכת  ביפין.  להתגאות  מוגבה  ובראש 
יען כי גבהו בנות ציון״,  ״ויאמר ה׳  ג, טז):  (ישעיה  עילאי: מה פירוש הפסוק 
רש״י  (ראה  גובהן  את  והבליטו  זקופה  בקומה  מהלכות  הנשים  שהיו 
מהלכות בפסיעות קצרות,  פירושו, שהיו  גרון״,  נטויות  ״ותלכנה  ומהרש״א). 
שהעקב של רגל אחת מגיע בצד האגודל של הרגל השניה בלבד ואינו עובר 
את  רואה  שאינו  כיון  לאט  והולך  למעלה  נטוי  שגרונו  אדם  כדרך  אותו, 
אנשים  ויבואו  בהליכתן  שוהות  שתהיינה  כדי  זה  וכל  שלפניו,  הקרקע 
ב׳):  (פרק  6. בי„יו ובר‚ליו.  במסכת דרך ארץ רבה  (רש״י)].  להסתכל בהן 
בראש  והמהלכין  ברגליהם,  והבועטין  בידיהם,  [מנפנפים]  המפפין 
אצבעותיהן [כמו שעשו בנות ירושלים], עליהם הכתוב אומר: ״אל תבואני 
רגל גאוה ויד רשעים אל תנידני״. 7. ‡ל ˙בו‡ני. דוד המלך מבקש מהקדוש 

      ,' ‚ו… ו¿ ך¿  ָלּ  ‰ ב∆ּ ר¿ ƒי ָזָ‰ב  ו¿ ף  ס∆ כ∆ (‚)ו¿ ֻין  ב¿ּ ר¿ ƒי

יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰  ˙ ∆‡  ָּ̇ ַכח¿ ָׁ̆ ו¿ ָך  ָבב∆ ל¿ ָרם  1ו¿

י  ƒ„ָי ם  ∆̂ ע… ו¿ י  ƒח כ…ּ ָך  ָבב∆ ל¿ ּƒב  ָּ̇ ָ‡ַמר¿ ו¿  ,' ‚ו… ו¿

 ˙ ∆‡ ָּ̇ ָזַכר¿ ו¿  ,‰ּ ל ַ‰ז∆ ƒַחי‰ַ ˙ י ‡∆ ƒל ‰ ׂ ָ̆ ָע

ַח  כ…ּ ָך  ל¿ ן  ≈̇ ַ‰נ…ּ ‰ּו‡  י  ּƒכ יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰

ך¿  ל∆ מ∆ ּוב¿ י‚-יח).  ח,  (˘ם  ל"  ƒָחי  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ָחיו"  ∆‡ מ≈ ָבבו…  ל¿ רּום  י  ּƒ̇ ל¿ ƒב "ל¿ ַמר:  ¡‡ נ∆

ּלּו  ƒָר‰ 2ֲ‡פ ו… ּ̇ יָר‰  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ם ƒ‡ .(ם יז, כ˘)

שהאכילו והשקהו ותלה 
לו כיס בצוארו והעמידו 
הזונות  בית  פתח  לפני 
של  עצם  בהם  אין 
מקום  ומכל  איסור, 
עיקר החטא בהם נחשב, 
יעשה  ״מה  אחר-כך  כי 
כבר  יחטא״,  שלא  הבן 
בעל  ואינו  הוא  אנוס 

בחירה כלל. 
וז‰ב ירב‰ לך.  ‚. וכסף 
לאדם  וזהב  כסף  ריבוי 
לגאות  להביאו  יכול 

שאבותינו  הסיבה  זו  החיים״:  ה״ספר  אומר  ה׳.  את  ישכח  זה  ידי  ועל  הלב 
אברהם  צז.).  בב״ק  (כמבואר  המטבעות  על  ציורים  היו מציירים  הקדושים 
אבינו עשה במטבע ציור של זקן וזקנה מצד אחד, ובחור ובתולה מצד שני, 
מה  יצחק.  לו את  הוא שנתן  ברוך  הקדוש  לו  הנס שעשה  להזכיר את  כדי 
הקשר בין כסף לנסים? כדי שכשיביט במטבע לא יגיע למצב של ״ורם לבבך 

ושכחת את ה׳ אלקיך...״, כי כסף מביא גאוה.
המטבע שעשה יהושע היה טבוע בו שור מכאן וראם מכאן, על שם הפסוק 
(דברים לג, יז): ״בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו״, שנצחונותיו במלחמות 

על כיבוש ארץ ישראל היו מהקדוש ברוך הוא ולא מכוחו ועוצם ידו.
וכן דוד הטביע על המטבע מקל ותרמיל מכאן ומגדל מכאן, להזכיר לעצמו 
כי הגיע מאחורי הצאן. ומרדכי היהודי עשה מטבע שהיה בו שק ואפר מכאן, 
את  להם  שהזכירו  ציורים  ועליהן  מטבעות  עשו  כולם  מכאן.  זהב  עטרת 
הנסים שעשה להם הקדוש ברוך הוא, כדי שלא יגיעו חס ושלום למצב של 

גאוה הבאה מחמת ריבוי הממון.

בי‡ורים
אם  מה  כי  ביאר,  הרמב״ן  במלך.  ‡פילו   .2 בלבך.  ותתגאה  לבבך.  ורם   .1
וגובה הלב  למלך שהוא ראוי להתנשא ולהתגדל, הפסוק אוסר את הגאוה 
ומצוה שלבבו יהיה שפל ככל אחיו הקטנים ממנו, כל שכן לאחרים שאינם 

‰. כי ‡ין עזר ‰˘ם עמו 
‡חרי ‡˘ר ‰ו‡ ˙ועב˙ 
‰˘ם. הוא מדברי רבינו 
יונה בשערי תשובה (א, 
(נב:)  סוכה  במסכת  כז). 
בן  שמעון  רבי  אמר 
אדם  של  יצרו  לקיש: 
יום  בכל  עליו  מתגבר 
ומבקש להמיתו, שנאמר 
(תהלים לז): ״צופה רשע 
לצדיק ומבקש להמיתו״. 
ברוך  הקדוש  ואלמלא 
יכול  אינו   – עוזרו  הוא 
לו, שנאמר (שם): ״ה׳ לא 
ולא  בידו  יעזבנו 

ירשיענו בהשפטו״. 
רבי  המשגיח  מרן  היה 
יחזקאל לוינשטיין זצ״ל 
כבר  ומזהיר:  מזכיר 
כתב רבינו יונה ״כי בעל 
יצרו,  ביד  נמסר  הגאוה 
כי אין עזר ה׳ עמו אחרי 
״.  ה׳  תועבת  הוא  אשר 
אמרים  שני  נצרף  אם 
אלו - חרדה תאחזנו, כי במלחמת האדם עם יצרו בכל יום ויום, הרי בדרך 

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰ ׁ∆̆ מ… ַר˙  ˙ו… ב¿ּ נּו  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿

י" (וי˜ר‡ כ,  ַ‰ּ‚ו…  ˙ ֻח˜…ּ כּו 15ב¿ּ ל¿ ≈̇ ל…‡  "ו¿

כּו"  ל≈ ≈̇ ם ל…‡  י‰∆ ≈̇ ֻח˜…ּ יב: "ּוב¿ ƒ̇ ּוכ¿ כ‚), 

ן  ָך 16פ∆ּ ר ל¿ מ∆ ָּׁ̆ ƒ‰" :ַמר ¡‡ נ∆ ו¿ (˘ם יח, ‚), 

ל  ם" („ברים יב, ל) - ַ‰כ…ּ י‰∆ ׁ̆ ַ‡ֲחר≈ ≈̃ ָנּ ּƒ̇

 ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ יר,  ƒ‰ ַמז¿ ‰ּו‡  ָח„  ∆‡ ָין  נ¿ ƒע ב¿ּ

ָבָריו  ¿„ ƒּוב יו  ָׁ̆ ּבּו ַמל¿ ב¿ּ ל  ּ„ָ ֻמב¿ ל  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי

‰ּו‡  ן  כ≈ ו¿ ים,  ƒי ַ‰ּ‚ו… ן  ƒמ ָ‰ָ‚יו  נ¿ ƒמ ָכל  ּוב¿

ים"  ּƒן ָ‰ַעמ ƒם מ כ∆ ¿̇ יל ‡∆ ּ ƒ„ ר: "ָוַ‡ב¿ מ≈ ‡ו…

(וי˜ר‡ כ, כו).

י  ינ≈ ע≈ ים ב¿ּ ƒָעב…̇ ם מ¿ ֲ‡ָו‰ ‰≈ י - ַ‰ַ‚ּ ֲעל≈ ַבּ
ֲעַב˙ ‰'  ו… ּ̇ ַמר: "17 ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ם,  ּׁ≈̆ ‰ַ

‰ּו‡  ו¿  ,(‰ טז,  (מ˘לי  ב"  ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ

ם  ּׁ≈̆ ר ַ‰ ז∆ ין ע≈ י ‡≈ ּƒכ(‰) , רו… ¿̂ ƒַי„ י ָסר ב¿ּ מ¿ ƒנ

בי‡ורים
בהם, שהם מלבושי נכרי, [משמעות דבריו שהאיסור ללבוש בגדי נכרי הוא 
משום גאוה]. 15. בחו˜ו˙ ‰‚וי. בדרכי הגויים. הוזהרנו שלא נתנהג כמותם 
במלבושינו ובהליכותינו. 16. פן ˙נ˜˘ ‡חרי‰ם. פן תהיה נמשך, נצמד ונדבק 
אחריהם, (מלשון ״דא לדא נקשן״). 17. ˙ועב˙ ‰'. מאוס ושנוא בעיני ה׳ כל 

המתנשא בלבו.

יב).  לו,  (˙‰ילים  י"  ƒנ ≈„ ƒנ ּ¿̇ ַ‡ל  ים  ƒע ָׁ̆ ר¿

י  ּƒַרב  ˙ ַבּ  ‰ ָׁ̆ נ¿ ע∆ נ∆ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ ל  ∆‚ ר∆ ַעל  ו¿

יָ‰  ָעל∆ ַזר  ¿‚ ּ ƒנ ׁ∆̆ ן,  יו… ַר„¿ ּ¿̇ ן  ב∆ּ יָנ‡  ƒֲחנ

ַעם  ַפּ י  ּƒכ  .˙ נו… זו… ל  ׁ∆̆  ‰ ָבּ ֻ̃ ב¿ּ ב  ׁ≈̆ י ל≈

י,  ƒמ רו… י  ל≈ „ו… ּ ¿‚8 י  נ≈ פ¿ ƒל ָכ‰  ָ‰ל¿ ַ‡ַח˙ 

 ‰ ָנ‡∆  ‰ ָמּ "ַכּ רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ ָע‰  מ¿ ָׁ̆ ו¿

ָ‡ז  10ו¿  "! זו… יָב‰  ƒ9ר ל  ׁ∆̆ יָ‰  ∆̇ יעו… ƒס פ¿ּ

ם -  ƒיַני ע≈ ר (ע"ז יח, ‡). ָבּ ≈̇ ‰ יו… ָ̃ ּ ¿„ ¿̃ ּ ƒ„(„)

ַמע  ׁ¿̆ ƒם - ל…‡ י ƒַני ָ‡ז¿ ˙" (מ˘לי ו, יז). ָבּ ם ָרמו… ƒיַני יב: "11ע≈ ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ים  ּ ƒי ƒל ֲענ ∆̂ „ו… ‡≈ ָעמ¿ יַח ַ‡ּפו… - ב¿ּ ר≈ ים. ב¿ּ ƒָלל ים ָ‰ֻ‡מ¿ ּ ƒי ƒי ָ‰ֲענ ר≈ ב¿ ּ ƒ„

ָבָריו  ¿„ ּƒב ַ‡ף  ו¿ יָניו.  ע≈ ב¿ּ ים  ƒרּוח ס¿ ם  ≈‰ ם,  י‰∆ ּ≈̇ ָב ל¿ ַנס  כ¿ ּƒנ ׁ∆̆ כ¿ּ ‡ו… 

ַין ַמֲ‡ָכל  נ¿ ƒע ˙ 13ב¿ּ ר∆ כ∆ּ ƒם נ‚ַ ַ‚ֲ‡ָו‰. ו¿ ˜ ב¿ּ ָ̇ י˜ 12ָע ּ ƒ„ ַ̂ ר ַעל  ַ„ב≈ּ י¿

 ‰ ז∆ ַעל  ו¿ י,  ƒר ָנכ¿ י  ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ י  ≈„ ¿‚ ּƒב י  ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ 14ּוב¿  ‰ ∆̃ ׁ¿̆ ּוַמ

כתב  יו˙ר.   ‰˜„˜„  .„
מיד):  (ד״ה  יהוידע׳  ב׳בן 
וודאי לא היתה כוונתה 
הרע  יצר  בהם  לגרות 
ושיתנו עיניהם בה, אלא 
שישבחו  היתה  כוונתה 
מכל  אך  ישראל.  את 
כיון  בזה  נענשה  מקום 
שהיה לה לחשוש שמא 
הרע  יצר  בהם  יתגרה 
ויאנסוה לדבר עבירה.  

בי‡ורים
יבוא אלי רגל  ברוך הוא, אל תביא אלי את פסיעותיו של המתגאה (שלא 
אנשי גאוה להצר לי), והרשעים לא יטלטלו אותי ממקומי ביד חזקה. 8. ‚„ולי 
רומי מדובר,  באיזו  לדון  האריך  קיסמא)  בן  ר״י  (ערך  הדורות  בסדר  רומי. 
וסיים שהיתה עיר בארץ ישראל בשם רומי. 9. ריב‰. נערה. 10. ו‡ז „˜„˜‰ 
יו˙ר. בפסיעותיה לפסוע פסיעות נאות. ודבר זה נוגד את  הכתוב (תהלים 
מה, יד): ״כל כבודה בת מלך פנימה״, ולכך נענשה. 11. עינים רמו˙. המתגאה 
ומרים עיניו כלפי מעלה, ולא כדרך שפלי הרוח אשר ישפילו עיניהם כלפי 
גאוה.       מתוך  עזות)  (דברי  וקשים  חזקים  דיבורים  ב‚‡ו‰.  ע˙˜   .12 מטה. 
13. בענין מ‡כל ומ˘˜‰. שיאכל מאכלים טובים ומעדני מלך. 14. ובמלבו˘י 
ב‚„י ‚‡ו‰ מלבו˘י נכרי. שילבש בגדים יקרים ונאים מאד שהכל מסתכלים 

ו״שיתוף״  הבריות,  למען 
הרי הוא עבודה זרה.

הגרשוני  ילקוט  בספר 
אדרת  מספר  מביא 
אליהו שפירש, כי החכם 
בפני  להתבטל  דרכו 
החכם היותר גדול ממנו, 
מתבטל  עשיר  וכן 
גדול  בעמדו לפני עשיר 
אילו  כן,  ואם  ממנו, 
מאמין  היה  המתגאה 
הבורא,  במציאות 
וביכלתו,  בהשגחתו 
עיניו  לנגד  מצייר  והיה 
גדולת ה׳ – בודאי שהיה 
מבטל את עצמו, ואם עדיין מתגאה אות הוא שאינו מאמין בגדולת הבורא.  
פירוש אחר: אדם שיש לו גסות הרוח, שמתגאה בחכמתו, מעיד על כך שהוא 
מאמין שהוא זכאי לקבל השפעה של טוב מן הבורא בזכות חכמתו, ואילו 
לאלה שאין להם חכמה – אין זכות לכך. אבל זוהי ממש אמונתם של עובדי 
הכוכבים, שמאמינים שהבורא מסר כח לכוכבים להשפיע, והשפעתם היא 
רק על פי הטבע. יסוד דת ישראל הוא שהקדוש ברוך הוא משפיע גם למי 
שאין בו מעלות, כי ״מאשפות ירים אביון״ והכל תלוי בהשגחתו וברצונו של 

הקדוש ברוך הוא (תפארת ציון). 

ָ‰ָכ‡:  יב  ƒ̇ 19כ¿ּ ים.  ƒָכב ַ„˙-ּכו… ֲעבו…

יב  ƒ̇ 20ּוכ¿ ב",  ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ  '‰ ֲעַב˙  ו… ּ̇ "

ל  ∆‡ ָב‰  ע≈ ˙ו… י‡  ƒב ָ̇ ל…‡  "21ו¿ ם:  ָ̇ ‰ָ

ים:  ƒר מ¿ ‡ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ כו).  ז,  („ברים  ָך"  ∆̇ י ב≈ּ

י  ּƒיב: "כ ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„22 ,˙ ‡ ַעל ֲעָריו… ּלּו ָבּ ƒ‡ כ¿ּ

 "' ‚ו… ו¿ ּו  ׂ̆ ָע ל  ≈‡‰ָ ב…˙  ע≈ ו… ּ̇ ‰ַ ל  ָכּ  ˙ ∆‡

ּלּו  ƒ‡ כ¿ּ ים:  ƒר מ¿ ‡ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ כז).  יח,  (וי˜ר‡ 

ל  ָכּ רּו:  ָ‡מ¿ ו¿ (סוט‰ „, ב).  ָמ‰  23ָבּ ָנ‰  ָבּ

ָ‰רּוַח,                 ּסּו˙  ּ‚ַ ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם 

בי‡ורים
19. כ˙יב ‰כ‡. כתוב כאן (משלי טז, ה) בענין הגאוה. 20. וכ˙יב ‰˙ם. וכתוב 
שם (דברים ז, כו) בענין עבודה זרה. 21. ול‡ ˙בי‡ ˙ועב‰. המלה ״תועבה״, 
גסות הרוח),  בו  זה שיש  (היינו  שבה מכונים האלילים, מלמדת ש״גבה לב״ 
המכונה ״תועבה״ בספר משלי, כמוהו כעובד עבודה זרה. 22. „כ˙יב: כי ‡˙ 
כל ‰˙ועבו˙ ‰‡ל. הפסוק כתוב בענין חטאי העריות (ויקרא יח, כז), ובחטא 
של גסות הרוח כתוב ״תועבת ה׳ כל גבה לב״. הכינוי ״תועבה״ המשותף לשני 
הענינים מלמד על שייכותם זה לזה.  23. במ‰. מזבח לעבודת כוכבים (רש״י). 

ם.  ּׁ≈̆ ֲעַב˙ ַ‰ ו… ּ̇ ר ‰ּו‡  ׁ∆̆ י ֲ‡ , ַ‡ֲחר≈ ּמו… ƒע

ּום ָ‡ָ„ם ל…‡  ׁ̆ ָ‡‰ ַעל  ּ‚ָ ¿̇ ƒּלּו ל…‡ נ ƒַוֲ‡פ

ַב„  ּבו… ל¿ ƒל ‰, ַ‡ך¿ ב¿ּ ׂ ∆̆ ַמֲע ל…‡ ב¿ּ ּבּור ו¿ ƒ„ ב¿ּ

ָב‰,  ע≈ ו… ּ̇ ָר‡  ¿̃ ƒנ  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡ 

ב",     ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ  '‰ ֲעַב˙  ו… ּ̇ " ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ב  ּ ל≈ ַבּ  ‡ ָלּ ∆‡ ‰ּו˙  ב¿ ּ‚ַ לו…  ין  ≈‡ ּלּו  ƒ18ֲ‡פ

ָב‰. ע≈ ו… ּ̇ ָר‡  ¿̃ ƒנ

 

ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ ל  ָכּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿
 „ ב≈ עו… ּלּו  ƒ‡ (ו)כ¿ּ ָ‰רּוַח,  ּסּו˙  ּ‚ַ  

יכול  האדם  אין  הטבע 
בנוסף  אלא  לנצחו, 
צריך  הנחוש  לרצונו 
עזר ה׳. לכן בעל הגאוה 
לו  ואין  מתועב  שהוא 
עזר ה׳ – חרץ רבינו יונה 
הגאוה  ״בעל  משפטו: 
נמסר ביד יצרו״! ומעתה 
תקוה,  שום  לגאה  אין 
לגמרי.  הוא  ואבוד 
עמוד  חן׳,  יתן  (׳לענוים 

רא).
עבו„˙  עוב„  כ‡ילו  ו. 
(סוטה  המאירי  כוכבים. 
ד:) רואה את הקשר שבין 
הגאוה לעבודה זרה בכך 

– רוע טבעו מביאו לחלוק על האמת בכל דבר כדי להשפיל את  שהמתגאה 
שכנגדו [ומי שמונח בשקר הריהו כעובד עבודה זרה, שהיא עצם השקר].

המהרש״א בחידושי אגדות מבאר שעל ידי רוח הטומאה שנוצר מעון הגאוה 
מגיע לכל זה.

חכם  בתלמיד  אפילו  מדבר  זה  מאמר  כותב:  עקב)  (פרשת  הקדוש  השל״ה 
הלומד ומקיים את מצוות התורה, אלא שיש לו פניות בלימודו כגון שאחרים 
ידעו על גדולתו ותורתו, כי אז הרי הוא עובד בשיתוף, לא רק לשם ה׳ אלא גם 

בי‡ורים
18. ‡פילו ‡ין לו ‚ב‰ו˙ ‡ל‡ בלב נ˜ר‡ ˙ועב‰. הגר״א בביאורו על משלי 
מפרש: ״תועבת ה׳ כל גבה לב״ - אפילו אדם שעדיין לא הוציא את גאותו 
לפועל, ולא עשה שום מעשה של גאוה, בהליכתו או בדיבורו, ושום תנועה או 
סימן של גאוה לא ניכרים עליו, אבל ה׳ חוקר לב ובוחן כליות - הוא מעיד 
עליו שהוא גבה לב, כלומר, הגם שגאוותו מוסתרת בלב פנימה, בכל זאת – 
״תועבת ה׳״! משוקץ ומתועב הוא בעיני הקדוש ברוך הוא, ויתן את הדין על 

כך במשפטי שמים. 

ל˜ורח  ‡רע  מ‰  ח. 
‚‡ו˙ו.  מחמ˙  וע„˙ו 
(פי״א)  ישרים  המסילת 
שרעת  כותב, 
יתרה  חמדת-הכבוד 
יותר  וחזקה 
יש  כי  מחמדת-הממון, 
מקרים בהם יכול האדם 
על  יצרו  את  לכבוש 
שאר  ועל  הממון 
חמדת  אך   – ההנאות 
כי  הדוחק,  הוא  הכבוד 
לסבול  לו  אי-אפשר 
ולראות את עצמו פחות מחבריו, ועל דבר זה נכשלו רבים ונאבדו... מי גרם 
הוא  מלא  ומקרא  הכבוד,  מפני  אלא  עמו?  עדתו  וכל  הוא  שיאבד  לקורח 
(במדבר טז, י): ״ובקשתם גם כהונה״. וחכמים, זכרונם לברכה (במדבר רבה 
יח, ב) הגידו לנו, כי כל זה נמשך, מפני שראה את אליצפן בן עוזיאל נשיא, 
והיה רוצה להיות הוא נשיא במקומו... כללו של דבר: הכבוד הוא הדוחק את 
האדם  היה  זה  ולולי  שבעולם,  והחמדות  התשוקות  מכל  יותר  האדם  לב 
מתרצה לאכול מה שיוכל (להשיג ללא מאמץ), ללבוש מה שיכסה ערותו, 

ּלּו  ƒיר, ֲ‡פ ƒ‰ָי ּ רּו: ‰ַ32‡י ָמ‡ן „¿ ָ‡מ¿ ‰). ו¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ל,  ב≈ּ ַ̃ ¿̇ ƒָל‡ מ ‰ּ ≈̇ י י ב≈ּ ׁ≈̆ נ¿ ƒ‡‡ַ

‰" (חב˜ו˜ ב, ‰) -  ו∆ נ¿ ƒי ל…‡  יר ו¿ ƒ‰ר ָי ב∆ ּ ∆‚"

ּלו… (ב"ב ˆח, ‡). ׁ∆̆  ‰ ָנו∆ ּלּו ב¿ּ ƒ33ֲ‡פ

 

יַפ˙          ƒ„ ר¿ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ34

ַעל  ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒ‰ 35ל¿ ן  ָממו…  
ַרע  ≈‡ (ח)ָמ‰   ָּ̇ ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿ י-ָ‡ָ„ם.  נ≈ ב¿ּ

בי‡ורים
תקרי אותו אלא איתו לא אוכל״. לפי קריאה זו אומר הכתוב שגבה עינים, 
היינו גאותן, אין הקדוש ברוך הוא יכול להיות אתו. וביאר ב׳תפארת ציון׳, כי 
בדרך כלל החוטא חוזר אחר כך בתשובה, ואז מוכן הקדוש ברוך הוא לדור 
אין  עליו  עוונו  שעדיין  וכיון  בתשובה,  חוזר  אינו  הרוח  מגסות  אבל  אתו, 
בעל  אדם שהוא  „י‰יר.  מ‡ן  ‰‡י   .32 אתו.  לדור  רוצה  הוא  ברוך  הקדוש 
גאוה, אפילו על אשתו ובני ביתו אין הוא מתכבד, כיון שבזוי הוא בעיניהם. 
33. ‡פילו בנו‰ ˘לו. אפילו בבית שלו אין הוא מתכבד. 34. ‰‚‡ו‰ מבי‡‰ 
זה   ידי  על  שיוכל  כדי  חומד להתעשר  לבו  כי המתגאה  ר„יפ˙ ממון.  לי„י 
להשתרר ולשלוט על בני אדם. [אמנם יש גורסים: ״הגאוה מביאה לידי רדיפת 

כבוד״]. 35. ל‰˘˙רר. למשול. 

ַעט  מ¿ ּמּו  "רו… ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ 25 ט,  ַמע≈ ¿̇ ƒ24מ

עו…  ¿„‚ָ ָר‡ּוי ל¿ ּנּו" (‡יוב כ„, כ„); 26ו¿ ינ∆ ≈‡ ו¿

ָמ‰  ו… ּ̃ ‰ַ י  ָרמ≈ "ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ 27 ָר‰,  ׁ≈̆ ‡ֲ ַכּ

ין ֲעָפרו…  ≈‡ ים" (י˘עי‰ י, ל‚), 28(ז)ו¿ ƒע„ֻ ּ ¿‚

ָעָליו.   ˙ ל∆ ּ ַיל∆ 29מ¿ יָנ‰  ƒכ ּׁ¿̆ ‰ַ ו¿ ָער,  נ¿ ƒנ

י  ƒנ‡ֲ ין  ≈‡ -‰ּו‡:  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ָ‡ַמר 

ָלם,  עו… ָבּ 30ָל„ּור  ים  ƒל כו… י¿ ‰ּו‡  ו¿

ם  ƒיַני ַבּ‰ ע≈ ּ ַמר (˙‰ילים ˜‡, ‰): "‚¿ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

(סוט‰  ‡ּוָכל"  ל…‡  ו…  …̇‡31 ָבב  ל≈ ַחב  ּור¿

ז. ו‡ין עפרו ננער. כתב 
כנגד  מדה  חיים:  החפץ 
שהיה  במקום  כי  מדה, 
לו לחשוב תמיד שסופו 
רמה  עפר  למקום  לילך 
להתגאות,  ולא  ותולעה 
הוא לא חשב כן, כי אם 
דמיין לעצמו כי במרומי 
משגבו  יהיה  סלעים 
ובעליות מרווחות תהיה 
על  יתר  לעד,  מנוחתו 
בני גילו, לכן כאשר גופו 
בעפרו  אין  עפר,  נעשה 
ממקומו,  להתנער  כח 
כל המתים יעמדו ויקומו 

אשר  האנשים  כל  רגלי  כפות  תחת  נמוך  מושכב  ישאר  והוא  רגליהם,  על 
התגאה עליהם בימי חייו!! (שמירת הלשון, תבונה יד). 

בי‡ורים
מממונו  מתורתו,  מתמעט  אחר:  פירוש  (רש״י).  מחשיבותו  מ˙מעט.   .24
 – שרומו  כיון  ו‡יננו".  מעט  "רומו  ˘נ‡מר:   .25 יעקב).  (עיון  ומבריאותו 
מתמעט. ושמא תאמר ישנו בעולם [שמתקיים]? תלמוד לומר: ״ואיננו״. (סוטה 
זרה.  עבודה  לשם  הנעבד  עץ  היא  אשירה  כ‡˘ר‰.  ל‚„עו  ור‡וי   .26 ה.). 
גדיעה זו הנזכרת כאן איננה רק קציצה רגילה, אלא צריך לעוקרה ולשרש 
״ואבדתם את שמם״,  ג):  יב,  (דברים  נלמד מן הכתוב  וזה  וכל,  אחריה מכל 
וכמו כן יש לגדע ולשרש אחרי מי שיש בו גסות הרוח (רש״י). 27. ˘נ‡מר 
"ורמי ‰˜ומ‰ ‚„ועים". בגמרא (סוטה ה.) למדים דבר זה בגזירה-שוה: כתיב 
התם  וכתיב  גדועים״,  הקומה  ״ורמי  הגאוה)  חטא  בענין  כאן  (כתוב  הכא 
(וכתוב שם בענין עצי אשירה) ״ואשיריהם תגדעון״ - תעקרו ותשרשו מכל 
עליו.  מילל˙   .29 המתים.  לתחיית  קם  שאינו  ננער.  עפרו  ו‡ין   .28 וכל). 
הפורענות  משום  הגאה  על  ומשתברת  מתאוננת  השכינה  עליו.  מקוננת 
שתבוא עליו (רש״י). 30. ל„ור. יחד. 31. ‡ו˙ו ל‡ ‡וכל. בגמרא דורשת ״אל 
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ט. ‰מ˜˘ט ‡˙ ‚ופו כ„י 
שנינו  ל‰˙‚‡ו˙. 
ד):  (ד,  אבות  במסכת 
שפל  הוי  מאד  ״מאד 
רוח״. לשם מה הכפילות 
״מאד מאד״? מבאר רבי 
שני  ישנם  חגיז:  משה 
גאוה  גאוה,  בעלי  סוגי 
רוחנית.  וגאוה  גופנית 
גאוה גופנית – המתגאה 
גבורתו,  קומתו,  ביופיו, 
גאוה  וכו׳.  עושרו  בגדיו, 
המתגאה   – רוחנית 
כשרונותיו,  בחכמתו, 
על  ומצוותיו.  מדותיו 
הגאות  סוגי  שני 
״מאד  התנא:  מזהירנו 
מאד הוי שפל רוח״, הוי 
בשניהם.  רוח  שפל 

(מדרש חכמים).

 ˙ ּ„ו… ƒמ ּלּו  ≈‡ ָכל  ו¿  .‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ 39ו¿  ‰‡ָ נ¿ ƒ̃

ר  ≈‡ ָבּ ¿̇ ƒי ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ  ,„…‡ מ¿  ˙ חּו˙ו… פ¿ּ

ם. ּׁ≈̆ ַר˙ ַ‰ ז¿ ע∆ ב¿ּ

˙ ּ‚ּופו…  ט ‡∆ ּׁ≈̆ ַ̃ ל (ט)ַ‰מ¿ ָבר: ָכּ ף ָ„ּ סו…
ַח  כ≈ ו… ׁ̆  ‰ י ז∆ ˙, ֲ‰ר≈ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ י ל¿ ≈„  כ¿ּ

ַעל   ׁ̆ ָיחּו ל…‡  ו¿ ‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ם  ּׁ≈̆ ‰ַ

ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒי ל…‡  ו¿  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

 , מו… ¿̂ ַע ַעל   - ָנ˙ו…  ָוּ ַכּ ל  ָכּ י  ּƒכ ים,  ƒב טו…

י˙ו…  ƒֲחר‡ַ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ,‰ ל∆ ַ‰ָכּ ּ‚ּופו…  ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ל¿

ב  רו… ָ̃ ‰ּו‡   , ּ‚ּופו… ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ַ‰מ¿ ו¿  .‰ ָמּ ƒר

 ‡ ׂ ָּ̆ ƒל ים  ׁƒ̆ ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ‰ ָר‡∆ ¿̇ ƒי י  ּƒכ  ,‰ ָמּ ƒז ל¿

ב  ר≈ ָ̃ ¿̇ ƒי ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ם,  י‰∆ ינ≈ ע≈ ב¿ּ ן  ח≈

ּלּו˙  ַ̃ ו¿  ˜ חו… ׂ ¿̆ י  י„≈ ƒל  ‡ ָיבו… ו¿ ָלן,  ¿̂ ∆‡

י‡  ƒ‰  ‰ ז∆ ָבּ ים,  ׁƒ̆ ָ‰ֲ‡ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ˙ ט∆ ּׁ∆̆ ַ̃ ַ‰מ¿  ‰ ָּׁ̆ ƒ‡‰ָ ַ‚ם  ו¿  . ׁ̆ ר…‡

ל  „ו… ּ‚ָ ‰ּ ָׁ̆ ‰ ָענ¿ ם, ּוָבז∆ ָבּ ƒל ים ב¿ּ ƒּור‰ ר¿ ƒ‰ ˙ ס∆ נ∆ ם ּוַמכ¿ ָבּ ƒל ˙ ∆̃ ל∆ ַמ„¿

בי‡ורים
יהיה אמת או שקר, כדי להקטין שמו אצל בני אדם ולהראות יתרונו עליו 
ענף  הוא  הקפדנות  ו˘נ‡‰.   .39 ולביישו״.  ולהכלימו  מעלתו  ולהפחית 
ותולדות הגאוה, כי לולא הגאוה לא היה מקפיד בלבו! (שערי קדושה א, ב). 
מיסוד הענוה – לא להקפיד כלל. (אור ישראל נח, א). מבואר, כי ענוה וקפדנות 

– תרתי דסתרי!

 ׁ̆ ּ ≈̃ ּ ƒב ׁ∆̆  , ֲ‡ָו˙ו… ֲחַמ˙ ַ‚ּ ˜…ַרח ַוֲעָ„˙ו… 36מ≈ ל¿

לו…  ָנ‰  ּ¿̇ ƒנ ל…‡  ׁ∆̆  ‰ ֻ„ָלּ ּ ¿‚ ח  ַּ̃ ƒל ו¿ ל  ּ ≈„ ּ‚ַ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ַנס  כ¿ ƒנ ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒ37ּומ ם,  ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ ן  ƒמ

 ‰‡ָ ¿̂ 38ָי  ˙ ∆̃ ֲחל… ַ‰ַמּ ן  ƒּומ  ,˙ ∆̃ ַמֲחל… ל¿

בבית  ולשכון 
הפגעים  מן  שתסתירהו 
קלה  פרנסתו  והיתה   –
צריך  היה  ולא  עליו 
כלל  להעשיר  להתיגע 
לו  שאין  הגם  אלא, 
בכל  במותרות,  צורך 

שפל  עצמו  יראה  כדי שלא  להשיגן,  רב  לעמל  עצמו  את  מכניס  הוא  זאת 
בחברה, ואין קץ לכל עמלו, על כן אמרו רבותינו זכרונם לברכה (אבות ד, 

כא): ״הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם״.  

בי‡ורים
על  בחז״ל  מובא  (ובאמת  גדול  לאדם  עצמו  שהחשיב  ‚‡ו˙ו.  מחמ˙   .36
גדלותו של קורח) ועוד שהחשיב עצמו ליחסן שהרי הוא בן יצהר, ומשום כך 
של  בנשיאותו  ונתקנא  הנשיאות,  לו  שמגעת  לחשוב  הגאוה  אותו  הביאה 
אליצפן בן עוזיאל, ומדת הקנאה נבעה מכח הגאוה שהחשיב עצמו לבעל 
נכנס  כך  ומ˙וך   .37 יחזקאל).  (אור  קורח  מעשה  כל  נבע  וממנה  מעלה, 
למחלו˜˙. במסכת חולין (ז.): משרבו זחוחי הלב (פירוש, משרבו התלמידים 
גבוהי הלב, שמחמת גאותם לא דקדקו מפי רבם כל צרכם אלא סמכו על 
ז):  (פרק  הישר  קב  בספר  כתב  בישראל.  מחלוקות  רבו  רש״י)  לבם,  בינת 
המתגאה מרבה קטטה, קנאה, שנאה, לשון הרע, כעס, שקרים, ליצנות וכו׳. 
ואם תתבונן בה תראה שכל עבירות שבתורה כלולין בה. ופגמו גדול מאד, 
אוי לו ואוי לנפשו מי שרגיל להאחז בה! 38. יˆ‡‰ ˜נ‡‰. קנאה וגאוה אחת 
הן, ואחת תלויה בחברתה, מי שאין בו כלל גאוה – אין בו בכלל קנאה. ומי 
שיש בו מעט גאוה, ויהיה מי שיהיה – יש בו קצת קנאה על חבירו, על אשר 
עצמו  מחזיק  והמתגאה  היות  פשוטים,  והדברים  במדריגתו.  עומד  גם  הוא 
שהוא עדיף מחבירו, או לפחות שוה לו, והיה אם יראה שחבירו השיג שררה 
וגדולה - הוא מקנאהו על כך. (תולדות שלמה [קלוגר] יג). כתב החפץ חיים 
״גם הגאוה תביאהו לקנא ולשטום  י״ד):  (שמירת הלשון שער התבונה פרק 
(-ולשנוא) את חבירו המכובד בעיני אנשי העיר, ויקנא וישטום אותו, בעבור 
שידמה לו שנפחת כבודו על ידי זה, ויאמר בלבו: לולא הוא, הייתי מתואר בין 
בני אדם לאדם חשוב. ויבחן גנזי נסתרותיו, כדי שיהיה לו מה לדבר ממנו, 

עונ˘  כל ˘כן ˘י˘  י‡. 
‚„ול ל‡˘‰ ‰מ˙˜˘ט˙ 
‡נ˘ים  לפני 
ב‰.  ‰מס˙כלים 
כותבים  הראשונים 
שבאותה המדה שנדרש 
להתבונן  שלא  מהגבר 
בנשים, כך אסור לנשים 
לגרום לגברים להתבונן 
כותב  יונה  רבינו  בהם. 
במילים חריפות במיוחד 
האחריות  אודות 
האשה  על  המוטלת 
(אגרת  זה  בנושא 
עח):  פרק  התשובה, 
שתהא  האשה  ״וצריכה 
שלא  ונזהרת  צנועה 
אדם  בני  בה  יסתכלו 
מפני  מבעלה,  חוץ 
שהמסתכלים בפניה או 
לגהינם,  יורדים  בידיה 
(תענש)  ענושה  והיא 
ואחד  אחד  כל  בעונש 
שהחטיאה  מפני  מהם, 
אותם ולא נהגה צניעות 

בעצמה ונכשלו בה״.
‰וˆ‡ו˙  רוב  לפי  לו  ˘י˘  מ‰  בעיניו  ימעט  כי  בחל˜ו,  י‰י‰ ˘מח  ול‡  יב. 
˙‡ו˙ ‚‡ו˙ו. העניו אינו מתאוה להרבה אלא מסתפק במועט שיש לו ושמח 
בחלקו שקיבל מהבורא. לעומתו הגאותן מתאוה לכל דבר ולדברים גבוהים 
יחמוד, ודבר זה הרי אף פעם לא ישיגנו, כי העולם הזה אין בו כדי שביעה, 
חז״ל  שאמרו  וכמו  שבעה,  ידע  ולא  מה  חסר  שהוא  האדם  ירגיש  לעולם 
(מדרש רבה קהלת ג, י): אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, מי שיש לו מנה רוצה 

 ‰ ָּׁ̆ ƒ‡ ל¿ ל  „ו… ּ‚ָ  ׁ̆ ע…נ∆  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל  (י‡)ָכּ

ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ˙ ט∆ ּׁ∆̆ ַ̃ ¿̇ ּƒמ‰ַ

.‰ּ ים ָבּ ƒל כ¿ּ ַּ̇ ס¿ ּƒמ‰ַ

 

ֲ‡ָו‰.  ַּ̇ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ  „ עו… ו¿
ָרָחב  ּבו…  ƒל  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ י  ּƒכ  

י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ַ̇ ו¿ ָבר,  ּ„ָ ָכל  ל¿  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒּומ

י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ב¿ּ ׁ∆̆ ָ‰ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

 ׁ̆ ַלב≈ּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ֲ‡ָו˙ו…  ּ‚ַ ֲחַמ˙  מ≈  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒי

ין  ƒר ט≈ ל¿ ַפּ  ˙ נו… ב¿ ƒל ו¿ ים  ƒר ָ̃ י¿ ים  ƒ„‚ָ ב¿ ּƒב

י  ּƒים. כ ƒב ים טו… ƒכ…ל ַמֲ‡ָכל ¡‡ ל∆ ו¿ ים  ƒל „ו… ּ ¿‚

ים  ƒ‰ בו… ּ ¿‚ ים  ƒָבר ¿„ ƒל ָלם  עו… ל¿  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ

ים  ƒָבר ¿„ ƒי‚ ָי„ו… ל ׂ ּƒ̆ ינו… ַמ ‡ּוַלי ‡≈ מ…„, ו¿ ַיח¿

ָב‰  נ≈ ּ ¿‚ י  י„≈ ƒל  ‡ ָיבו… ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ּלּו,  ≈‡

ָרָחב  „ ו¿ מ≈ ּבו… חו… ƒל ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒי ַ‰מ ּƒָל‰. כ ז≈ ּו‚¿

ַח  מ≈ ׂ ָ̆  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ל…‡  (יב)ו¿ ר,  ּׁ≈̆ ַע ¿̇ ƒ‰ ל¿ ם  ָיּ ַכּ

י  נ≈ פ¿ ƒל ל  ו… ׁ̆ כ¿ ƒמ  ˙ נ∆ ∆̇ נו… י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ (י)  ,„…‡ מ¿

ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ים ל¿ ƒרּו ֲחָכמ ‡ ָ‡ס¿ ים, ֲ‰לו… ּƒַרב

ים                 ׁƒ̆ ָנ ל  ׁ∆̆ ים  ƒנ עו… ב¿ ƒ̂ י  ≈„ ¿‚ ƒב ב¿ּ

ּלּו  ƒ41ֲ‡פ ל,  ∆̇ כ…ּ ַבּ ים  ƒטּוח ּׁ¿̆ ‰ַ40

ב),  כ,  (ע"ז  ן  ∆‰ ָבּ  ˙ ׁ∆̆ ֻלב∆ּ מ¿ יָנּ‰  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ

מכ˘ול  נו˙נ˙  ˘‰י‡  י. 
בספר  רבים.  לפני 
(פרק  יושר  ארחות 
שכן  וכל  כתב:  צניעות) 
בין  בחוץ  כשיוצאין 
מאד  שצריכין  אנשים 
ואמרו  בזה,  להזהר 
(תנחומא וישלח סי׳ ה׳): 
תכשיטין  ניתנו  ״לא 

לאשה אלא שתהא מתקשטת בהן בתוך ביתה״. 
אימי,  לגבי איש חסיד מכפר  ה״ד)  פ״א  (תענית  מהירושלמי  והביא המעשה 
שכאשר היה בהר (שהיה עובד שם), אשתו לבשה בגדים מלוכלכים כדי שלא 
יתן אדם עיניו בה. וכאשר היה נכנס לביתו לבשה בגדים נקיים כדי שבעלה 

יתן עיניו בה ולא באשה אחרת. 
וכל כך הקפידו על זה, עד שרבי יוסי דמן יוקרת אמר לבתו: שובי לעפריך ואל 
יכשלו בך בני אדם! [כמסופר במסכת תענית (כד.): היתה לרבי יוסי בת בעלת 
יופי. יום אחד ראה רבי יוסי אדם אחד שהיה מפרק את גדר העצים על יד 
זה? כלומר, מה  יוסי: מה  ביתו כדי להסתכל בבתו דרך החור, אמר לו רבי 
אתה מעיין כאן? אמר לו האיש: רבי, אם ללוקחה לאשה לא זכיתי, לראותה 
צער  גורמת  את  בתי,  לבתו:  אמר  יוסי  רבי  זאת  כששמע  אזכה?!  לא  גם 
לבריות, שובי לעפרך ואל יכשלו בך בני אדם. (הב״ח מוסיף לגירסת הגמרא 

שם: ״וכן הוה״ – וכן היה, כלומר שהיא מתה)].
ובעוונותינו הרבים, היום הדור פרוץ ומתקשטים ביותר וכו׳, והרבה יש לדבר 
על זה בעוונותינו הרבים. ואשרי מי שנזהרת בזה ולא תסתכל על חברותיה, 
וכל שכן על הפרוצות. ומה שתלבש יותר בגדי צניעות – תזכה ביותר לבנים 
בזוהר הקדוש  כמו שכתב  טוב,  לכל  זוכה  ובעלה  ותלמידי חכמים,  צדיקים 

(מובא במ״ב סי׳ ע״ה סקי״ד), ותקים בית לתפארת. עכ״ד.    

בי‡ורים
40. ‰˘טוחים. התלויים. 41. ‡פילו כ˘‡ינ‰ מלוב˘˙ ב‰ן. כיון שכשרואה 
הרהור  לידי  ובא  בהן  ומתייפה  לבושה  כשהיא  באשה  נזכר  הבגדים  את 

עבירה. (רש״י). 

קל  דבר  כל  על  לבבו 
ביתו  בני  עם  שבקלים 
ומזה  ואוהביו,  ומשרתיו 
מאד״.  עצוב  יהיה 
(בתשובותיו  וברמב״ם 
״פאר הדור״, קמב) כתב: 
״המשתרר, ירבו יגונותיו 
ושמא  ועצבונותיו, 
ויביישוהו  יכלימוהו 
ביד  ויפול  הגויים 
אותו  וייסרו  המלוכה, 

וישברו עצמותיו.
(ב׳)  מוסר  שבט  בספר 
כתב: נקוט כלל זה בידך: 
ימיו  כל  המתגאה,  כל 
כי  ודאגות,  במכאובים 
כולם כאין  גאותו  מרוב 
חייבים  כולם  נגדו, 
לפניו,  ולקום  לשרתו 
תמיד  לישב  צריך  הוא 
בראש. והנה בראותו כי 
ממנו,  וזע  קם  איש  אין 
ולדבריו אין שומע, הוא 
דאגה  בכעס  מתמלא 
רגע.  כל  ותוגה 
ומאורעות אלו תמיד לו, 
ערב בוקר וצהרים, עד שמרוב צערו הוא נופל על ערש דוי, ואם יקום ממטתו 

ישוב לשטותו, וחוזר חלילה. 

י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ ַ‰ּ‚ּוף  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ י‡  ƒ‰ ז…‡˙  ו¿
‡ י…‡ַמר ָ‰ָ‡ָ„ם:  ָמּ ׁ∆̆ ָב‰:  טו…

ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ו¿ יל  ƒ‡ ‰ו…

ַע„  ר,  ≈̇ יו… ב¿ּ  ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ  § ר̆… פ¿ ∆‡  , ך¿ ל-ָכּ ָכּ

ן,  ƒַיי  ‰ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ו¿ ר  ׂ ָ̆ ָבּ י…‡ַכל  ל…‡  ׁ∆̆

יָר‰  ƒ„ ב¿ּ ב  ׁ≈̆ י≈ ל…‡  ו¿  ,‰ ָּׁ̆ ƒ‡  ‡ ׂ ָּ̆ ƒי ל…‡  ו¿

 ‡ ָלּ ∆‡ ,‰ ׁ̆ ָנ‡∆ ּבּו ׁ̆ ַמל¿ ַבּ ל¿ ƒל…‡ י ָנָ‡‰, ו¿

ים,  ƒָלכ ֻלכ¿ ּומ¿ ים  ƒרּוע ¿̃ ּו ר,  מ∆ ּ ∆̂ ‰ַ ו¿  ˜ ׂ ַּ̆ ‰ַ

ים  ƒָלכ ֻלכ¿ מ¿ ים  ƒל כ≈ ב¿ּ  ׁ̆ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒּומ

ָיָ„יו  ָניו  ָפּ  ıַח ר¿ ƒי ל…‡  ו¿ ים,  ƒּוס‡ ּומ¿

ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒרו… מ √‡ ָּ̇ יר 43 ƒח ׁ¿̆ ַיּ ׁ∆̆ ָליו, ַע„  ַר‚¿ ו¿

ן  ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ ‰ - כ¿ּ ָכל ז∆ ים. ו¿ ׁƒ̆ ֲ‡ָנ

 ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿ יּוַכל  ל…‡  ׁ∆̆ ַע„  ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ

ָר‡  ¿̃ ƒנ  ‰ ז∆ ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ ך¿  ּ ַ‰ל≈ ַ‰מ¿ ר.  ≈̇ יו…

יר:  ƒָנז 44ב¿ּ ר  מ≈ ‡ו… ‰ּו‡  י  ֲ‰ר≈  .‡ ט≈ חו…

ַעל  ָחָט‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ מ≈ ָעָליו  ר  פ∆ּ ƒכ "ו¿

בי‡ורים
43. ˙‡רו. מראית פניו. 44. בנזיר. אדם שקיבל על עצמו בנדר להיות ״נזיר״, 
הגפן,  מן  היוצא  דבר  כל  אכילת  וכן  יין,  שתיית  א.  דברים:  בשלשה  נאסר 

ׁ̆ לו…  ּ י≈ ּׁ∆̆ יָניו ַמ‰  ע≈ ַעט ב¿ּ מ¿ ƒי י ּƒכ , ˜ו… ל¿ ח∆ ב¿ּ

 . ֲ‡ָו˙ו… ֲ‡ַו˙ ַ‚ּ ַּ̇  ˙ ‡ו… ָ̂ י ר…ב ‰ו… ƒפ ל¿

ל…‡  ׁ∆̆ 42  ,˙ מ∆ ר∆ ּ‚ו… ֲ‡ָו‰  (י‚)ַ‰ַ‚ּ  „ עו… ו¿
ע…ל  ל  ב…ּ ס¿ ƒל ָלן  ַסב¿  ‡ ≈‰ י¿  

יך¿  ƒר‡ֲ‰ַ ל¿ ך¿  ̂…ר∆ ין  ≈‡ ו¿  ,˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

ָי„ּוַע  י  ּƒכ ָלן,  ַסב¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ  ˙ ַ̇ י ƒח פ¿ ּƒב

ל.  ‰ּו‡ ַלכ…ּ

רוצה  מאתים  מאתים, 
והמשילו  מאות,  ארבע 
את  קדמונינו 
לשותה  העולם-הזה 
לו  ידמה  מלוחים,  מים 
יותר,  וצמא   - שמרווה 
באגרת  שכתב  כמו 

הגר״א ז״ל. 
מוסר  שיחות  בספר 
ענין  ביאר  פג)  (מאמר 
שאמרו  מה  פי  על  זה 
כא):  ד,  (אבות  חז״ל 
והתאוה  ״הקנאה 

והכבוד מוציאין את האדם מן העולם״. שהטעם שהכבוד מוציא את האדם מן 
העולם הוא משום שאין בידו של האדם לספק את תאות הכבוד כלל, כי ככל 
שיזכה בכבוד ירצה עוד ועוד, וכשיחסר לו מעט ירגיש כי כל אשר יש לו איננו 
שוה לו, ונמצא שהוא משועבד לתאותו זו שעבוד גמור, באופן שלעולם לא 

יוכל להשתחרר ממנה, ודבר זה מוציאו מן העולם.
ועל דרך זה יש לבאר גם מה שבכח ה״תאוה״ להוציא את האדם מן העולם, 
דהנה פירש רש״י (אבות שם): שמתאוה לממון הרבה שנאמר ״אוהב כסף לא 
ישבע כסף״ (קהלת ה ט), וכיון שלעולם אין הוא מסתפק בממון אשר לו, וכמו 
שכתב הרמב״ם, שהאוהב כסף הוא בעל נפש רחבה שלא תשבע נפשו מכל 
העולם,  מן  מוציאתו  זו  תאוה  הרי  ה״א),  פ״א  דעות  (רמב״ם  שבעולם  ממון 

שהרי הוא תאב לדבר שלעולם לא יוכל לספק אותו ולמלאות רצונו.
״דברים  כתב בספר  י‰‡ סבלן לסבול עול ‰בריו˙.  ‚ורמ˙ ˘ל‡  י‚. ‰‚‡ו‰ 
יחם  כי  העצבות,  לידי מדת  יבוא  ״המתגאה  לא):  דרוש  (להחיד״א,  אחדים״ 

בי‡ורים
42. ˘ל‡ י‰‡ סבלן. אמר רבי לוי: כל טילוי סירוי, וכל סירוי טפשין! (קהלת 
רבה יב, א). כל המתגאה ומתנשא וחכם יחשב בעיניו – הוא כעסן ומדקדק 
ינוח״.  כסילים  ״כעס בחיק  טיפש, כדכתיב:   – וכל כעסן  לו.  כל המתנגד  עם 

(מתנות כהונה). 

ב‰לל  מˆינו  כ‡˘ר  י„. 
יוסף׳         ב׳עץ  ‰ז˜ן. 
ההתבוננות  כתב:  (שם) 
מופלאת  היא  הלזו 
להיות  בענינה, 
הקדושים  שלאנשים 
מבטם               כל  אשר 
המשכלת  לנפשם 
גופם  בתוך  השוכנת 
והנה  והבהמי.  החומרי 
יש בני אדם המשליכים 
כל           גיום  אחרי 
ומאוויו       החומר  צרכי 
ההכרחיים  הענינים  אף 
ומתאכזרים      לקיומה 
לבלי      מאד  גופם  על 
יודעים        כי  קיומו  תת 
הגוף  כחי  כל  כי 
נגדיים  המה  ותאוותיו 
לגמול            הבהמי  גופו  על  גם  שחמל  בו  אחרת  מדה  הזקן  הלל  אבל  לנפש. 
שהיא           בשביל  וליפותה  ולהנאותה  אחרים  עם  שעושה  כמו  חסד  לו 
עליה         חמל  אם  כי  הנאתו  למען  כוונתו  היה  לא  כי  מלך,  של  איקונים  

כראוי.

י…‡ַכל      ל…‡  ו¿ י,  ƒ̃ ָנ  ‡ ≈‰ י¿ ַמֲ‡ָכלו…  ם  ּ‚ַ
י  ƒנ ינו… ב≈ּ ַמֲ‡ָכל  ַ‡ך¿   , ך¿ ל∆ מ∆ י  ַמֲעַ„נ≈ּ  

ל…‡  , ו¿ ַ‚˙ ָי„ו… ׂ ָּ̆ י ַ‰ ƒפ י, ל¿ ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ∆̃ ׁ¿̆ ּוַמ

ים,  ƒּוס‡ ים מ¿ ƒל כ≈ ל…‡ י…‡ַכל ב¿ּ ‰ 45ו¿ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒי

 ˙ ∆‡ ˆּו  ּ¿̃ ַׁ̆ ּ ¿̇ "ַ‡ל  ַעל  ַיֲעב…ר  ן  פ∆ּ

ל  ‡ ַ‰כ…ּ ָלּ ם" (וי˜ר‡ י‡, מ‚), ‡∆ יכ∆ ≈̇ ׁ…˘ ַנפ¿

˙ו…  ָטּ ƒמ ם  ּ‚ַ  , ָחנו… ל¿ ֻׁ̆ ם  ּ‚ַ ּיּו˙.  ƒ̃ נ¿ ּƒב  ‡ ≈‰ י¿

ים.  ּ ƒי ƒ̃ יּו נ¿ ¿‰ ƒָיָניו י נ¿ ƒָכל ע ‰, ו¿ ָיּ ƒ̃ ‰ נ¿ י∆ ¿‰ ּƒ̇

ַ‡ך¿  ז…ָ‰ם,  מ¿ ל…‡  ו¿ י  ƒ̃ ָנ  ‡ ≈‰ י¿ ּ‚ּופו…  ם  ּ‚ַ

ל  ם ָכּ ָליו, ַ‚ּ ַר‚¿ ָניו ָיָ„יו ו¿ ח…ı ָפּ ר¿ ƒר ל ָזּ‰≈ ƒי

ל  ּ ל≈ ƒ‰ ינּו ב¿ּ ƒ̂ ר ָמ ׁ∆̆ ‡ֲ ים. (י„)ַכּ ּƒ̇ ƒע ּ‚ּופו… ל¿

ָע‰  ָׁ̆ ב¿ּ ׁ∆̆  ,(‚ ל„,  רב‰  (וי˜ר‡  ן  ≈̃ ַ‰ָזּ

בי‡ורים
45. ול‡ י‡כל בכלים מ‡וסים, פן יעבור על "‡ל ˙˘˜ˆו ‡˙ נפ˘ו˙יכם". 
המקור לכך הוא מדברי רב ביבי בר אביי (מכות טז) האומר, שאדם השותה 
משקים בכלי מציצה [כעין קרן] של מקיזי דם, עובר באיסור ׳לא תשקצו׳. וכך 
נפסק בשולחן ערוך (יו״ד סי׳ קטז ס״ו): אסור לאכול ולשתות בכלים הצואים 
שנפשו של אדם קצה בהם, כגון כלים של בית הכסא וכלי זכוכית שמקיזים 
וכן לא יאכל בידים מזוהמות ועל גבי כלים מלוכלכים,  וכיוצא בהם.  בהם 

שכל אלו בכלל ׳אל תשקצו את נפשותיכם׳.

 ׁ̆ ַר פ≈ּ ל…‡  ׁ∆̆  ‰ּ ז∆ ּוַמ‰  ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿ י‡),  ו,  (במ„בר   " ׁ̆ פ∆ ַ‰ָנּ

ָבר  ל ָ„ּ ָכּ ƒמו… מ ¿̂ ַע ַע נ≈ ‡, ַ‰ּמו… ט≈ ָר‡ חו… ¿̃ ƒן נ ƒי ן ַ‰ַיּ ƒמ ‡ ָלּ מו… ‡∆ ¿̂ ַע

ָך  ּ י∆ ים: ל…‡ ַ„ּ ƒרּו ֲחָכמ ‰ (˙עני˙ י‡, ‡). ָ‡מ¿ ַכָמּ ‰ ו¿ ָמּ ַעל ַ‡ַח˙ ַכּ

ים  ƒָבר ּ ¿„ יָך  ָעל∆ ר  ס≈ ‡ו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆  ‡ ָלּ ∆‡ ָר‰,  ו… ּ̇ ָר‰  ָ‡ס¿ ּׁ∆̆ ַמ‰ 

 ‰ ז∆ ‡ ָבּ ≈̂ ַכּיו… ‰ ו¿ ָין ז∆ נ¿ ƒים (ירו˘למי נ„רים פ"ט ‰"‡). ַעל ע ƒר ֲ‡ח≈

ר,  ≈̇ ם יו… ַחַכּ ¿̇ ּƒ̇ ַ‡ל  ‰, ו¿ ב≈ּ י˜ ַ‰ר¿ ּ ƒ„ ַ̂ י  ƒ‰ ּ¿̇ ל…מ…‰: "ַ‡ל  ׁ¿̆ ָ‡ַמר 

י  ƒ̃ ‡ ָנ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם,  ר ָבּ ָׁ̆ ך¿ ַ‰ָיּ ר∆ ּ ם" (˜‰ל˙ ז, טז). ַ‰„∆ מ≈ ו… ּׁ̆ ּƒ̇  ‰ ָלָמּ

ים.  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ל  ׁ∆̆ ר  ≈„ ּ‚ָ ‰ּו‡  ּיּו˙  ƒ̃ ּ ַ‰נ¿ י  ּƒכ ָיָניו,  נ¿ ƒע ָכל  ב¿ּ

ים  ּ ƒי ƒֲענ ים  ׁƒ̆ ּבּו ַמל¿ ל…‡  ו¿ ים,  ƒנ ינו… ב≈ּ ים  ƒ„‚ָ ב¿ּ  ׁ̆ ַבּ ל¿ ƒי  ?„ ַ̂ י כ≈ּ

י  ƒָענ ים, ‰∆ ּ ƒי ƒ̃ ים ּונ¿ ƒ‡ים ָנ ƒנ ינו… ים ב≈ּ ƒ„‚ָ ‡ ב¿ּ ָלּ ם, ‡∆ ָׁ̆ ב¿ ּים לו… ƒַבז ַ‰מ¿

‡ו…  ם  ∆̇ כ∆ּ  ‡ ≈̂ ָמּ ּ ƒי ׁ∆̆ ָ‡סּור  ו¿  , רו… ׁ¿̆ ָע י  ƒפ ל¿ יר  ׁƒ̆ ָע ∆‰ ו¿ יו…  ָענ¿ י  ƒפ ל¿

ים  ƒנ ּ ָ̃ ֻ̇ יּו מ¿ ¿‰ ƒל…‡ י ים, ו¿ ƒרּוע ¿̃ יּו  ¿‰ ƒל…‡ י ָ‚ָ„יו, ו¿ י˙ ַעל ב¿ּ ƒנּונ מ¿ ַׁ̆

י ָ‰רּוַח. ס≈ּ י ַ‚ּ ≈„ ¿‚ ƒב כ¿ּ

בי‡ורים
דהיינו: ענבים, חרצנים, זגים וכדומה.  ב. להסתפר.  ג. להטמא בטומאת המת. 
ואחר כך חוזר  מסוימים,  נזיר שנטמא בטומאת המת חייב להביא קרבנות 
למנות את כל ימי נזירותו מחדש (במדבר ו, א-יב). התורה אומרת לגבי נזיר 
שנטמא בטומאת המת ״וכפר עליו [הכהן] מאשר חטא על הנפש״. ושואל רבי 
חוטא  שנקרא  אדם,  הרג  וכי  זה?  נזיר  חטא  נפש  באיזה  וכי  הקפר:  אלעזר 
בנפש? אלא הנזיר נקרא ״חוטא״ מפני שציער עצמו בהמנעותו מן היין [אף 
שנטמא,  בנזיר  שנאמר  מפסוק  דינו  את  לומד  הקפר  אלעזר  שרבי  פי  על 
סברתו שייכת לכאורה בכל נזיר, בין אם נטמא ובין אם לא. הגמרא בנדרים 
(י.) ובנזיר (יט.) מבארת שמשום כך הזכירה התורה את המושג ״חטא״ בנזיר 

שנטמא, כי חטאו כפול, שציער עצמו מן היין, ואף נטמא בטומאת המת]. 

אדם  ״בן  מסלובודקה: 
להשתפר  נוטה 
לא  אך  ולהתייפות, 
(-״א מענטש  להשתנות״ 
און  בעסער  ווערט 
נישט  אבער  שענער, 
אנדערש״). אולם, אומר 
של  תפקידו  אהרן,  רבי 
את  ליצור  הוא  אדם 
מתוך  העליון  האדם 
בו.  שנולד  פרא״  ה״עיר 
הסבא  שפירש  כמו 
אדם  פרא  ״ועיר  מקלם: 
אין  יב)  יא,  (איוב  יולד״ 
להודיעך  רק  פירושו 
שאדם נולד פרא, כי אם 
פרא׳  שמ׳עיר  ללמדך 

צריך ש׳יולד אדם׳.
מעתה, מסיק רבי אהרן, 
לאדם  שניתן  הכח 
״בצלם  בהיבראו 
כח  זהו  אלקים״, 
היצירה,  וכח  הבחירה 

ליצור מהעיר פרא שבו אדם מושלם. (׳פנינים משלחן גבוה׳).

 ‰ ׂ ָ̆ ָע ים  ƒ‰…ל ¡‡ ם  ל∆ ∆̂ ב¿ּ י  ּƒ60כ" יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„

˙ ָ‰ָ‡ָ„ם" (בר‡˘י˙ ט, ו), 61ַעל ַ‡ַח˙  ∆‡

יב (מ˘לי טז, „):  ƒ̇ „ כ¿ּ עו… ‰. ו¿ ַכָמּ ‰ ו¿ ָמּ ַכּ

‰ּו" (˘ב˙ נ, ב).  ֲענ≈ ַלַמּ ַעל ‰'  ָפּ ל  "62כ…ּ

ם  ׁ≈̆ ל¿ ּלּו  ≈‡‰ָ ים  ƒָבר ּ ¿„ ַבּ ָ‰ר  ז¿ ּ ƒנ‰ַ ָכל  ו¿

ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ ל…‡  ו¿ ָו‰,  ¿̂ ƒמ

ּלּו  ≈‡ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ּול¿

יָון  כ≈ּ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ מו…  כ¿ּ ים  ƒ‡ ר¿ ƒנ ים  ƒָבר ּ ¿„

ָו‰. ¿̂ ƒּבו… מ ׁ̆ ם י≈ ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ָנ˙ו… ל¿ ָוּ ַכּ ׁ∆̆

 

 ׁ̆ י≈ ים  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ּוַמֲע ָמ‰  ָחכ¿ ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ
ב,  ָח„ טו… ים: ָ‰‡∆ ƒ̃ י ֲחָל נ≈ ׁ¿̆  ‰ּ  ָבּ

י‡,  ƒ‰ ָ‰ָרָע‰  ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ָרע.  ָח„  ∆‡‰ָ ו¿

יו,  ƒפ ּוב¿ ּבו…  ƒל ב¿ּ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ּ ַבז∆ י¿ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

בי‡ורים
ה׳  של  בצורה  כי  ‡ל˜ים.  בˆלם  כי   .60 מאומה).  מבינות  ואינן  חושבות 
[בקומה ובדעת, בדיבור ובראיה, (עיין בראשית רבה ח, י-יא)], ה׳ עשה את 
לכבודו.       הנברא  בעולמו,  הוא  ברוך  הקדוש  של  כאיקונין  אני  והרי  האדם. 
גופי!        את  בנקיון  לרחוץ  הוא  הקב״ה  וכמ‰. שכבודו של  כמ‰  על ‡ח˙   .61
62. כל פעל ‰' למענ‰ו. כלומר, את הכל ברא ה׳ לכבודו, וברחיצה יש משום 

כבוד הבורא, לפי שהאדם נברא בצלם אלוקים. 

ָ‰ָי‰            יָ„יו  ƒמ ל¿ ַּ̇ ƒמ ָטר  פ¿ ƒ46נ ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

לו…  רּו  ָ‡מ¿ ם.  ָמּ ƒע ך¿  ל≈ ‰ו… 48ו¿ ך¿  ּ ַ‰ל≈ 47מ¿

 ? ך¿ ל≈ ‰ ‰ו… ָּ̇ יָכן ַ‡ ≈‰ י, 49ל¿ ּƒיָ„יו: ַרב ƒמ ל¿ ַּ̇

 : רּו לו… ָו‰. ָ‡מ¿ ¿̂ ƒמ ˙ ו… ׂ̆ ם: ַלֲע ָ‡ַמר ָל‰∆

 ı…ח ר¿ ƒם? ל ? ָ‡ַמר ָל‰∆ ָו‰ זו… ¿̂ ּƒי ַמ‰ מ ƒכ ו¿

זו…  י  ƒכ 50ו¿  : לו… רּו  ָ‡מ¿  .ıָח ר¿ י˙-ַ‰מ∆ּ ב≈ ב¿ּ

ל  ׁ∆̆ ין  ƒנ י˜ו… ƒ‡51 ם  ƒ‡ ָמ‰  ן!  ≈‰ ם:  ָל‰∆ ָ‡ַמר  י‡?!  ƒ‰ ָו‰  ¿̂ ƒמ

י      ּ≈̇ ָב ּוב¿  ˙ י‡ו… ƒט ר¿ 53ט≈ י  ּ≈̇ ָב ב¿ּ ˙ו…  ‡ו… ים  ƒ„י ƒֲעמ ַמּ ׁ∆̆ 52 ים,  ƒָלכ מ¿

ָפן,  ט¿ ו… ׁ̆ ן ו¿ ָ̃ ר¿ ן ‰ּו‡ 56מו… י‰∆ ‰ ֲעל≈ ַמָנּ ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ י  ƒ55מ ,˙ ָס‡ו… ¿̃ ר¿ ƒ̃ 54

ל  ּ ≈„ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡  ׁ∆̆ 58  ‡ ָלּ ∆‡  „ ל…‡ עו… ו¿  ,˙ נו… זו… מ¿ לו…  ין  ƒ57ַמֲעל ן  ≈‰ ו¿

מּו˙,  ¿„ ƒּוב ם  ל∆ ∆̂ (טו)ב¿ּ י  ƒ̇ ‡ ר≈ ב¿ ּƒנ ׁ∆̆ י,  ƒ59ֲ‡נ כּו˙;  ַמל¿ י  ל≈ „ו… ּ ¿‚ ם  ƒע

וב„מו˙.  בˆלם  טו. 
(א,  בראשית  בפרשת 
״בצלם  נאמר:  כז) 
אותו״.  ברא  אלקים 
דמות וצלם זה מה הוא? 
דהג״ר  בפומיה  מרגלא 
אהרן קוטלר בשם מורו 
הסבא  ורבו 

בי‡ורים
46. נפטר מ˙למי„יו. נפרד מלימודו עם תלמידיו בבית-המדרש. 47. מ‰לך. 
בדרך מבית המדרש. 48. ו‰ולך עמם. והם מלוים אותו לכבודו. 49. ל‰יכן 
‡˙‰ ‰ולך. אולי יזכו גם הם עמו במצוה. 50. וכי זו מˆו‰ ‰י‡. שאדם מצווה 
עליה לעשותה לכבוד בוראו, ולא כדבר הרשות שאדם עושה לטובת גופו?! 
52. ˘מעמי„ים ‡ו˙ו. לכבודו של המלך  51. ‡י˜ונין. פסל בדמות הפנים. 
במקומות שרבים מצויים שם, כגון בבתי... 53. טרטי‡ו˙. שליצנים משחקים 
שם לפני הנאספים. 54. ˜ר˜סי‡ו˙. שחיות טרף מאולפות מתגוששות שם 
מור˜ן   .56 בהם.  לטפל  עלי‰ם.  ˘נ˙מנ‰  מי   .55 הנאספים.  לפני  למשחק 
לכבוד  נאים  שיהיו  ומצחצחם  מבריקם  האבק,  מן  אותם  מנקה  ו˘וטפן. 
המלך. 57. מעלין לו מזונו˙. משלמים לו שכר עבור זה. 58. ˘‰ו‡ מ˙‚„ל 
והנכבדים  השרים  עם  במעלה  ונחשב  לגדולה  עולה  מלכו˙.  ‚„ולי  עם 
המופקדים על צרכי המדינה. 59. ‡ני ˘נבר‡˙י בˆלם ו„מו˙. בצורה של ה׳, 
ובדמותו - שהוא דומה לו [בשכל] שהוא מבין וחושב (לא כמו החיות שאינן 

ב˜לון  ומ˙כב„  יז. 
בשער  לקמן  חבריו. 
התשובה (שער כו) כתב 
(והוא  המחבר 
הלכות  מהרמב״ם 
שיש  ה״ד)  פ״ד  תשובה 
אותם  שהעושה  עברות 
מהם,  לשוב  חזקתו  אין 
קלים  דברים  שהם  לפי 
בני-אדם,  רוב  בעיני 
והוא  חוטא,  ונמצא 
נראה לו שאין זה חטא. 
ואחת מאלו עברות הוא 
חברו׳.  בקלון  ה׳מתכבד 
שאינו  בלבו  אומר  כי 
חברו  שאין  לפי  חטא, 
עומד אצלו, ולא הגיעה 
ביישו,  ולא  בושת  לו 
(-השוה)  אלא הוא ערך 
וחכמתו  מעשיו הטובים 
מעשי  למול  וחריפותו 
חברו וחכמתו וחריפותו, 
דבריו  השומע  ובעיני 
יהיה הוא מכובד וחברו 

בזוי. 
בחכמ˙ו  ו‰מ˙פ‡ר  יח. 
‡ין  בו,  ˘‡ין  ובמע˘יו 
כמו˙‰.  רע‰  מ„‰ 
(קיג:):  פסחים  במסכת 
הדעת  אין  ארבעה 

ָב‰  טו… י˜  ƒַיֲחז ָלם  עו… ל¿  ‰ ∆‡ ּ ≈‚‰ַ
ל…‡  ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ  , מו… ¿̂ ַע ל¿

ַעל   ׁ̆ ָיחּו ל…‡  י  ּƒכ ָר‰,  ו… ּ̇ ‰ַ ַעל  ַרח  ט¿ ƒי

ָלם  ָ‰עו… לו…  „ּו  ּיו… ׁ∆̆ ַר˜  ם,  ƒַמי ָׁ̆  „ בו… כ¿ּ

ׁ̆ לו…  ‰ י≈ ָחָכם, ּוָבז∆ ב ו¿ ‰ּו‡ ָ‡ָ„ם טו… ׁ∆̆

ל  ו… ׁ̆ כ¿ ƒמ ב¿ּ ַח  מ≈ ׂ ָ̆ ‰ּו‡  י„  ƒמ ָ̇ ו¿ י,  ּ„ַ

 „ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒם, (יז)ּומ ָ̇ יָע ƒ„ עּוט י¿ ƒמ ָריו ּוב¿ ֲחב≈

ים  ƒר ׂ ¿̆ ע∆ מ≈ ָח„  ∆‡  ‰ ז∆ ו¿ ָריו.  ֲחב≈ ן  לו… ¿̃ ּƒב

 ˙ ∆‡ ים  ƒב ַעכ¿ּ ַ‰מ¿ ים  ƒָבר ּ ¿„ ָע‰  ָבּ ַ‡ר¿ ו¿

ים  ƒב יו טו… ׂ ָ̆ ל ַמֲע ָכּ ׁ∆̆ ּוָב‰. ָ‡ָ„ם  ׁ̆ ּ¿̇ ‰ַ

 ‰ מ∆ „, ּ„ו… ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒ‰ ם ל¿ ∆‰ ָבּ ל  ּ ַ‰ל≈ ¿̇ ƒם, ּומ ≈‰

 ˙ ַ̃ ַ‡ב¿ ָכל  ב¿ּ  „…‡ מ¿ ּוב  ׁ̆ ָח יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ ל¿

ל  ∆̂ ≈‡  „ מ≈ עו… ו¿ ים,  ƒמ ׂ ָ̆ ב¿ּ י  ׁ≈̆ ָר‡ ו¿ ל  כ≈ רו…

יַח, ַע„  ƒר יַח ּוַמס¿ ּ ƒ„ ¿̃ ‡ ַמ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ׁ̆ ַע„  ≈‡‰ָ

ירּו˙  ƒר מ¿ ֲחַמ˙  מ≈ כ…ל  ¡‡ ל∆  ‰ ו∆ ָׁ̆ ל…‡  ׁ∆̆

ר  ≈‡ ָפּ ¿̇ ּƒך¿ ָ‰ָ‡ָ„ם ַ‰מ ׁ̆ - ָכּ ַפ˙ ָ‰‡≈ ר≈ ׂ ¿̆

ַמֲ‰ָללו…  יַח ב¿ּ ƒר יַח ּוַמס¿ ּ ƒ„ ¿̃ ים, ַמ ׂ ƒ̆ ַמֲע ב¿ּ

ים.  ƒב יו ַ‰ּטו… ׂ ָ̆ ַמֲע

יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ָמ˙ו… ּוב¿ ָחכ¿ ר ב¿ּ ≈‡ ָפּ ¿̇ ּƒמ‰ַ (יח)ו¿

ין  ≈‡ ו¿  ‰ּ ָ̇ מו… כ¿ּ ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ ין  ≈‡  , ּבו… ין  ≈‡ ׁ∆̆  

יָניו,  ע≈ ב¿ּ ים  ƒ̇ חּו ּופ¿ ים  ּƒַטנ ¿̃ ם  ֻכָלּ (טז)ו¿

ל  „ו… ּ‚ָ ‰ּו‡  ׁ∆̆ מו…  ¿̂ ַע ַח  ב≈ּ ַׁ̆ ּומ¿ ל  ַ‰ל≈ּ ּומ¿

ַעל   ‰ ∆„ יו… ל…‡  ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ָמ‰,  ָחכ¿ ב¿ּ

 ‰ ∆‡ ר¿ ƒנ ָלם  עו… ּול¿  , ֲ‡ָו˙ו… ּ‚ַ ר…ב  מ≈  ˙ מ∆ ¡‡‰ָ

ָבָריו  ּו„¿ ˙ו…  ָ̂ ַוֲע ָמ˙ו…  ָחכ¿ יָניו  ע≈ ב¿ּ

 ‰ ׂ ≈̆ ֲע ַמּ ƒמ ים  ƒח ָבּ ֻׁ̆ מ¿ ם  ≈‰ ׁ∆̆ יו  ׂ ָ̆ ּוַמֲע

ר     ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ ָריו,  ֲחב≈  ˙ ַ̂ ֲע ַמ˙  ָחכ¿ ו¿

י           ּƒכ יו,  ׂ ָ̆ ַמֲע ּוב¿ ָמ˙ו…  ָחכ¿ ב¿ּ י„  ƒמ ָּ̇

ַעל   „ ָכבו… ו¿ ַבח  ׁ∆̆ ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿  ı ָחפ≈ ‰ּו‡ 

ָ‡ַמר   ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ים.  ƒר ָׁ̆ ַ‰י¿ ָבָריו  ּ ¿„

יָך"  ƒפ ל…‡  ו¿ ָזר  ָך  ל¿ ּ ַ‰ל∆ "63י¿ ל…מ…‰:  ׁ¿̆

(מ˘לי כז, ב).

˜טנים  וכולם  טז. 
ופחו˙ים בעיניו, ומ‰לל 
כתב  עˆמו.  ומ˘בח 
(פרק  ישרים  המסילת 
שקבע  אחרי  ״אך  יא): 
היותו  בלבו  האדם 
לתהילה,  וראוי  חשוב 
התולדה  תהיה  לא 
המחשבה  מן  היוצאת 
הזאת אחת בלבד, אלא 
ומשונות  רבות  תולדות 
ממנה...וימצא  תצאנה 
שיחשוב,  אחר  גאה 
ראוי  שהוא  שלפי 
ורב-המעלות,  לתהילה 
מרגיז  שיהיה  צריך 
ומבהיל  (מפחיד  הארץ 
ושהכל  הבריות)  את 
(יזדעזעו  מפניו  ירעשו 

מרוב פחד), כי לא יאות שיהרסו (לא יסכים שיעיזו לגשת) בני-האדם לדבר 
 – כרצונו)  (בחזקה, שלא  אליו  לעלות  יעפילו  ואם  דבר,  ממנו  ולבקש  עמו 
יבהלם בקולו וברוח שפתיו יהומם, בענות להם עזות, ופניו זועפות בכל עת 

ובכל שעה...״ 
אל  יוציאוה  לא  בלבם,  קבורה  גאותם  שתשאר  אחרים,  גאים  ״וימצאו 
הדברים  יודעי  גדולים,  חכמים  הם  שכבר  בלבבם,  יחשבו  אבל  המעשה, 
לאמיתם ושלא רבים יחכמו כמוהם, על כן לא ישיתו לב אל דברי זולתם, 
בחשבם, כי מה שקשה עליהם לא יהיה נקל לאחרים, ומה ששכלם מראה 
להם כל כך ברור הוא וכל כך פשוט הוא, עד שלא יחושו לדברי החולקים 

עליהם אם ראשונים ואם אחרונים, וספק אין אצלם על סברתם״.   

בי‡ורים
עצמך.          את  תהלל   ולא  שישבחוך  לאחרים  הנח  פיך.  ול‡  זר  י‰ללך   .63

ים,  ƒב ים טו… ׂ ƒ̆ ָר‰ ּוַמֲע ו… ּ̇ ָי„ו…  ׁ̆ ב¿ּ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ּƒָו‰, ַ‡ף-ַעל-פ‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ

 ˙ ָענו… ט¿ י‡  ƒב 66ּומ≈ לו…  ב  ר≈ ‡ו… ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  ּƒכ ם,  נ…ּ ƒ‰י ּ ≈‚  ׁ̆ ר≈ יו… ‰ּו‡ 

„ו…  ָטר¿ ָמ˙ו… ל¿ ‰ ָחכ¿ י∆ ¿‰ ƒ̇ ֲ‡ָו‰, ו¿ י ַ‚ּ י„≈ ƒי‡ ָ‰ָ‡ָ„ם ל ƒב‰ָ ˙ ל¿ ָ‡יו… ּור¿

 ‰ ז∆ ם, ו¿ ם יו… ר ָ‰ָרע יו… ∆̂ ַח י≈ ּ ≈̂ ַנ ּ ל¿ ƒל מ ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒן ַ‡ל י ָלם. ָלכ≈ ן ָ‰עו… ƒמ

ים  ƒ„י ƒֲחס‰ַ ן  ƒָח„ מ ∆‡ ב¿ּ ינּו  ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָל‰.  „ו… ּ ¿‚ ָחָמ‰  ל¿ ƒָר‡ מ ¿̃ ƒנ

ל.  „ו… ּ‚ָ ָלל  ָׁ̆ לּו  ל¿ ָׁ̆ ו¿ ָחָמ‰  ל¿ ּƒמ‰ַ ן  ƒמ ים  ƒ‡ ַ‰ָבּ ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַבּ ַ‚ע  ָפּ ׁ∆̆

ים  ƒ„י ƒ̇ ם ֲע ּ∆̇ ן ַ‡ ƒַוֲעַ„י ,‰ ַטָנּ ¿̃ ָחָמ‰  ל¿ ּƒמ ƒם מ ּ∆̇ ב¿ ַׁ̆ ם:  ָ‡ַמר ָל‰∆

ן:  ָחָמ‰? ָ‡ַמר ָל‰∆ ל¿ ּƒי‡ ַ‰מ ƒ‰ ‰ַמ : רּו לו… ָל‰. ָ‡מ¿ „ו… ּ ָחָמ‰ ‚¿ ל¿ ƒמ ל¿

ַעם  ˙ו… ַפּ ח ‡ו… ּ ַ̂ ַנ ּ¿̇ ׁ∆̆ ָך,  ׁ̆ ל¿ ּ י≈ ׁ∆̆ ב  י≈ ל ‡ו… י ָכּ ּƒיו! כ ָ̇ ילו… ח≈ ר ו¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

ינו…  ר ‡≈ ∆̂ ּ ָך; ֲ‡ָבל ַ‰י≈ ¿̇ יַח ‡ו… ּƒ67ָ‡ז ַינ ,§ ל̆… ָׁ̆ ם ‡ו…  ƒי ַּ̇ ׁ¿̆ ַ‡ַח˙ ‡ו… 

מו…  כ¿ּ ים,  ƒָעמ פ¿ּ  ‰‡ָ מ≈ ָנˆּוַח   ‰ י∆ ¿‰ ƒי ם  ƒ‡ 68ַ‡ף  ָך  מ¿ּ ƒמ  ˜ ס≈ ּפו…

ָך  ¿̇ מו… ם  יו… ַע„  ָך  מ¿ ¿̂ ַע ב¿ּ ן  ֲ‡מ≈ ַּ̇ ַ‡ל  69ו¿ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆

בי‡ורים
66. ומבי‡ טענו˙ ור‡יו˙ וכו' ו˙‰י‰ חכמ˙ו לטר„ו מן ‰עולם. כלומר, היצר 
ובמעשיו  שלמד  בתורה  להתגאות  לו  שיש  וראיות  טענות  לאדם  מביא 
(-החכמה) שלמד  ויתגאה בזה, אזי דוקא התורה  הטובים, ואם ישמע ליצר 
יש  [אמנם  מחמת שהתגאה מזה עצמו.  מן העולם  לסיבה לטרדו  לו  תהיה 
גורסים: ומביא טענות וראיות להביא האדם לידי גאוה כדי לטרדו מן העולם]. 
ויתייאש מללחום עוד נגדך, מפני שהוא נוכח לדעת כי  יניח ‡ו˙ך.  67. ‡ז 
כחך חזק מכחו. 68. ‡ף ‡ם י‰י‰ נˆוח מ‡‰ פעמים. ממשיך להלחם נגדך עד 
אשר יכחיד אותך משני העולמות. ואילו אתה גם אם נצחתו  מאה פעמים, 
69. ו‡ל  לא יאמר נואש, אלא ימשיך לארוב לך כל ימיך עד שינצח אותך. 
˙‡מן בעˆמך. אל תבטח בתורתך ובחכמתך שיעמדו לך נגד יצרך הרע, אלא 
עד יומך האחרון עשה תחבולות להינצל ממנו, שכן אמרו (ברכות כט.) יוחנן 

כהן גדול שימש בכהונה גדולה שמונים שנה, ולבסוף נעשה צדוקי. 

ם  ƒ‡ ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿  ‡ ַוֲ‰לו…  .‰ּ ָ̇ ָמ ¿‚ ּ„ֻ

ֲחַמ˙  מ≈ ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡ ים  ƒ„ ַכב¿ּ מ¿

י  ּ≈̇ ׁ¿̆ ַע  ≈„ יו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ ים  ƒר ב¿ ּסו… ׁ∆̆

ַ‡ַח˙,  ַר˜  ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ו¿  ,˙ ו… ּ̇ כ¿ ַמס∆ּ

ָח˙  ∆‡  ‡ ָלּ ∆‡ ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ן  ָל‰∆ י…‡ַמר 

ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ  - ‰"ח)  פ"י  (ירו˘למי ˘ביעי˙ 

ָלם  ָ‰עו…  ˙ ∆‡  ‰ ע∆ ַיט¿ ל…‡  ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ָכל- ו¿

. ינו… ּבו… ≈‡ ׁ∆̆ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ‰ ָ̃ ֲחָז י˜ּו‰ּו ַבּ ƒֲחז ַיּ ׁ∆̆

 

ל  ָכּ יּו  ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ים  ƒב ֻחָיּ מ¿ נּו  ֲ‡ַנח¿ ׁ∆̆ ַ„ע,  ו¿
 ‡ ר≈ ם ַ‰ּבו… ׁ≈̆ ים ל¿ ƒ„ֻיָח ינּו מ¿ ׂ ≈̆  ַמֲע
 ‰ י∆ ¿‰ ƒי ים  ƒ‰…ל ¡‡ ˙„ַ ֲעבו…  ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע ָכל  ו¿ ר,  ∆̇ ּוַבס≈ּ לּוי  ּ‚ָ ַבּ  ,‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי

 ˙ ּוו… ַ̃ ל¿ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  ˆו… ר¿ י  ּƒ̇ ל¿ ּƒ64ב ַב„,  ל¿ ּƒב נו…  ˆו… ר¿ ל  ∆‡ יַע  ּ ƒ‚‰ַ ל¿

ל  ם ָ‰‡≈ ׁ≈̆ ל ל¿ ‰ ַ‰כ…ּ ׂ ∆̆ „, ַ‡ך¿ ַיֲע בו… ל ָכּ ב≈ּ ַ̃ ‰ּו ּול¿ ׂ ≈̆ ַבח ַעל ַמֲע ׁ∆̆

ב,  ר ל≈ ≈̃ י ‰' ח… ƒּוב: "ֲ‡נ˙ ָ‡ַמר ַ‰ָכּ ׁ∆̆ מו…  ב, כ¿ּ ל ַ‰ל≈ּ יף ‡∆ ƒ̃ ׁ¿̆ ַ‰ַמּ

ינּו"  ל…‰≈ ר̇… ַל‰' ‡¡ ָּ̇ ס¿ ּƒר: "‰ַ65נ מ≈ ‡ו… ˙" (ירמי‰ יז, י), ו¿ ָליו… ן כ¿ּ ח≈ ב…ּ

ל  ≈̂ ָנּ ƒ‰ יזּו˙ ל¿ ƒר ז¿ ƒָמ‰ ּוב ָחכ¿ ר ב¿ּ ָזּ‰≈ ƒם ל…‡ י ƒ‡ ן („ברים כט, כח). ָלכ≈

בריות,  [של  סובלתן 
פירש,  ורש״י  רשב״ם. 
עצמם  הם  שאפילו 
זמן  לאחר  מתחרטים 
ונבזים הם בפני  עצמן] 
״דל  הוא  מהם  ואחד 
מנוגד  חטאו  כי  גאה״. 
כי          האנושי,  לטבע 
לעשיר           אמנם  אם 
אך  גאוה,  של  נסיון  יש 
במה   – הוא  דל  אם 
ללא  הגאוה  יתגאה?  
המאוסה  היא  סיבה 
אלוקים  בעיני  ביותר 
יחזקאל,  (אור  ואדם 

מדות).

בי‡ורים
64. בל˙י רˆון בני-‡„ם. בלי שיהיה רצונו ומטרתו להתכבד בעיני בני-אדם, 
עושה  שאדם  מעשים  ‡לו˜ינו.  ל‰'  ‰נס˙רו˙   .65 מעשיו.  על  שישבחוהו 
בהסתר מעיני בני-אדם, הם גלויים וידועים לה׳ אלוקינו, ומסורים בידו לתת 

לאדם כפי מעשיו. 

המחזיק    וכל  המדות, 
ה׳.   תועבת  נקרא  בה 
אין  ענוה).  הקמח,  (כד 
ממנה,  קשה  מדה  לך 
שבתורה  עבירות  ורוב 
עוד  ולא  בה,  כלולין 
הבורא  שמשכחת  אלא 
אדם,  של  מלבו  יתברך 
לבבך  ״ורם  שנאמר: 
אלקיך״.  ה׳  את  ושכחת 
א,                  אבות  יונה  (רבינו 

יג).
הגרועה  היא  הגאוה 
היא  והענוה  שבמדות, 
שבמדות.  עליונה  מדה 
(מהרש״א סנהדרין פח).

לכל  שורש  היא  הגאוה 
(ר״ח  הרעות.  המדות 

ענוה ב׳; נפש החיים).
שורש  היא  הגאוה 
להרבה עבירות, אם בין 
בין  ואם  למקום  אדם 
(שערי  לחבירו  אדם 

קדושה).  

ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡  „ ַלמ≈ּ מ¿ ‰ּו‡  ו¿ ר,  ∆̃ ּׁ∆̆ ‰ַ

ן  ָלכ≈ ו¿  ,˙ ָ‡יו… ר¿ לו…  י‡  ƒב ּומ≈  ˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ל¿

. ּ„ו… ¿‚ נ∆ ם כ¿ּ ַחכ≈ּ ¿̇ ƒ‰ ‰ ל¿ ָּ̇ יך¿ ַ‡ ƒר ָ̂

 

ר ‰ּו‡  ∆̂ ּ ל ַ‰י≈ ׁ∆̆ יו  ָ̇ ּבּולו… ח¿ ַּ̇  ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇
י‰ו…  ּƒב ּוַמ‚¿ ּבו…  ƒל  ‰ ׁ∆̆ ¿̃ 73ַמ

 ˙ ּ„ו… ƒמ ָ‡ר  ׁ¿̆ ּו ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ לו…  י˜  ּƒ̇ ּוַממ¿

‡י  ַוַ„ּ ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ַע  ≈„ יו… י  ּƒכ ַ‡ף  ו¿  ;˙ ָרעו…

י  ּלּו ָ‰כ≈ ƒפ‡ֲ , ַ‚ֲ‡ָו˙ו… ן ב¿ּ ָעוו… ע ו¿ ַׁ̆ ׁ̆ פ∆ּ ּ י≈ ׁ∆̆

ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  ּƒכ  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒּומ י„  ƒז מ≈ ב¿ּ  „ ב≈ עו…

74ַע„   ,„ בו… ַ‰ָכּ ַ‡ַחר  ּבו…  ƒל  ˙ ∆‡ יר  ƒע ַמב¿

ָר‰. ֲ‡ָבל ָ‰ָ‡ָ„ם  ׁ̆ ַעל ָ‰ֲעב≈ ל…‡ ָיחּו ׁ∆̆

ל…‡  ‰ ו¿ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒל…‡ י יו, ו¿ ׂ ָ̆ ַמֲע ‰ּו‡ ַזך¿ ב¿ּ ׁ∆̆

ָר‰  ֲעב≈  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ַע  ≈„ ּיו… ׁ∆̆ כ¿ּ מו…  ¿̂ ַע ל  ַ‰ל≈ּ י¿

ַיֲער…ך¿  ו¿ ָ‰ָרע  ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈  ‡ ָיבו… ָ‡ז  ָ„ָבר,  ב¿ּ

„ו…  ָלכ¿ ל¿ ילו…  ּƒפ‰ַ ל¿ ָחָמ‰  ל¿ ƒמ  „ עו…

ָו‰  ¿̂ ƒמ לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ָברו… ס¿ לו…  יר  ּƒב ּוַמס¿ ר  ּ≈̇ ∆‰  ‰ ר∆ יו… ו¿  , ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒר ב¿ּ

ר:  ∆̂ ּ ַ‰י≈ לו…  י…‡ַמר  ָכך¿  ו¿ ר.  ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ּƒמ ּׁ∆̆ ַמ‰  ַעל  ָכר  ׂ ָ̆ ו¿

בי‡ורים
73. מ˜˘‰ לבו. של אדם לסרב לקבל תוכחה ולהכניע עצמו. 74. ע„ ˘ל‡ 

יחו˘ על ‰עבר‰. שאינו חושש לעבור עליה.

ָך  ל¿ ר…ב  ¡‡ י∆ יָך  ָימ∆ ל  ָכּ י  ּƒכ ב, מ„),  (‡בו˙ 

ם  ƒ‡ 70ו¿ ּנּו,  מ∆ּ ƒמ יָך  ינ∆ ע≈ ים  ƒֲעל ַּ̇ ‡ּוַלי 

ף  (יט)סו…  -  ˙ ּלו… ּ ַ̃ ַבּ ׁ∆̆  ‰ ּלָ ַ̃ ב¿ּ ֲחָך  ּ ≈̂ ַנ י¿

˙. ּוַבֲעבּור  ֲחמּורו… ַבּ ׁ∆̆ ָחמּור  ֲחָך ב¿ּ ּ ≈̂ ַנ י¿

 ˙ ּ„ו… ƒמ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ל¿  ׁ̆ ר∆ ׁ…˘ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ׁ∆̆ (כ)

ף  ּ≈̇ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ71מ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ַ‚ם  ו¿  ,˙ חּו˙ו… פ¿ּ

ַין  נ¿ ƒע ָכל  ו¿ ָ‰ָ‡ָ„ם,  ב  ל≈ ב¿ּ ב  ָער≈ ¿̇ ƒּומ

 ˙ ַ‡מ≈ּ ˙ ּול¿ מ∆ יב ָ‰‡¡ ƒז ַ‰כ¿ ר ‰ּו‡ 72ל¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

יט. סוף ינˆחך בחמור‰ 
במסכת  ˘בחמורו˙. 
״כך  נאמר:  (קה:)  שבת 
הרע,  יצר  של  אומנותו 
היום אומר לו ״עשה כך״ 
״עשה  לו  אומר  ולמחר 
לו  שאומר  עד  כך״, 
זרה״,  עבודה  ״עבוד 
כלומר,  ועובד״.  והולך 
אל  יבוא  אם  שהרי 
מיד  לפתותו  האדם 
לא   – חמורה  לעבירה 
אומנותו  לכן  לו,  ישמע 

היא להסיתו לעבור עבירה קלה, ומתוך כך מגיע בהדרגה לעבירות החמורות 
ביותר.  

(נב.) מביאה הגמרא משל על היצר הרע: אמר רב אסי: יצר  במסכת סוכה 
דומה  ולבסוף  רש״י)  עכביש.  (לקורי  בוכיא  של  לחוט  דומה  בתחילה  הרע 
לעגלה).  הפרה  את  קושרים  שבהם  העבים  (כחבלים  העגלה  כעבותות 
שנאמר (ישעיה ה, יח): ״הוי מושכי העון בחבלי השוא וכעבות העגלה חטאה״. 
(מה שבתחילה היה חבלי שוא, דהיינו חוטים של כלום, דקים כקורי העכביש, 

נהפך לבסוך לחבלים העבים של העגלה!). 
״הוי מושכי העון בחבלי השוא״ – הוי לאלו המושכים ומביאים את העוון על 
עצמם בזמן שיצרם עדיין חלש מאד ודומה לחוטים של כלום, כי בשלב הבא, 
כשכבר יהיו שקועים בחטא וירצו לחדול ממנו, יגלו שהם קשורים בו עם יצר 

כה חזק, כמו חבל של עגלה שהוא עבה מאד וכמעט לא שייך לנתקו. 
שבכל  הקשה  היא  הגאוה  מדת  פחו˙ו˙.  מ„ו˙  ל‰רב‰  ˘ור˘  ˘‰‚‡ו‰  כ. 

בי‡ורים
70. ו‡ם ינˆחך ב˜ל‰ ˘ב˜לו˙. אם תתן ליצר לנצח אותך אף בדבר הקטן 
החמרות  בעבירות  גם  ינצחך  שהוא  סוף  ותנצחו,  עמו  תלחם  ולא  ביותר, 
הגאוה.                   בחטא  להכשילו  ‰‡„ם.  בלב  ומ˙ערב  מ˘˙˙ף   .71 ביותר. 

72. ל‰כזיב ‰‡מ˙. להראות שהאמת הוא כזב ושקר.

כב. ˘י˘ כמ‰ בני-‡„ם 
לבריו˙  ‰נ‡‰בים 
ו‰˜ב"‰ ˘ונ‡ם כ˘‡ינם 
‰מˆוו˙.   ˙‡ מ˜יימים 
מכמה  להקשות  יש 
רחוב,  אנשי  וכמה 
מידות  בעלי  שנראים 
ועמל  יגיעה  בלי  טובות 

ובלי ספרי יראה? 
כבר עמד על זה הגר״א 
והובא  ט,  יא,  (במשלי 
אות  פ״ד  שלמה׳  ב׳אבן 
המינים  ״רוב  וכתב:  יג) 
אדם  בין  והחוטאים 
הנראה  לפי  הם  למקום 
אחת  וזו  בטבע,  טובים 
היצר  מתחבולות 
לפרוש רשת לפני תועי 
אחריהם״,  להמשך  רוח 
׳חפץ  בספר  ועיין  עכ״ד. 
(סוף  התורה  על  חיים׳ 
בהעלותך, בהערה שם): לפעמים מזרז היצר הרע לרשעים גמורים מחללי 
וילמדו  אחריהם  העם  שימשכו  כדי  לבריות,  טובות  לעשות  שבתות 

מדרכיהם... 
 ויש שהעירו שהגר״א לא כתב שהם באמת טובים בין אדם לחברו, רק ״לפי 
תתנגש  אשר  מסוימת  לנקודה  יגיעו  כאשר  שבאמת  חוץ),  (כלפי  הנראה״ 
מידותיהם  וזוהמת  קלונם  כל  יתגלה  שם   - ותאוותם  חפצם  עם  ותתנגד 

הרעות.

 ˙ ˆו… ר¿ ּƒּוב: "76ב˙ ָ‡ַמר ַ‰ָכּ ׁ∆̆ מו…  ‰ּו‡ כ¿ּ

 " ו… ּ̇ ƒ‡ ם ƒל ׁ¿̆ ָביו ַי י¿ ם ‡ו… ּ‚ַ ׁ̆ י ƒ‡ י כ≈ ר¿ ּ„ַ '‰

ם  ƒ‡ ָין:  נ¿ ƒע‰ָ  ׁ̆ רּו פ≈ּ ָכך¿  ו¿ ז).  טז,  (מ˘לי 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ י  נ≈ פ¿ ƒל ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ƒי ל…‡  ָ‰ָ‡ָ„ם 

ם  י‰∆ ינ≈ ע≈ ב¿ּ ן  ח≈  ‡…̂ מ¿ ƒל ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ו¿

ים,  ƒב ַ‰ּטו… יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ˙ו…  ו… ׂ̆ ֲע ַבּ

‰ּו  ז∆  , ˙ו… ‡ו… ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿

-‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ׁ∆̆ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ָ‡ָי‰  ר¿

 ˙ ּבו… ƒל ָזַרע לו… ַ‡ֲ‰ָב‰ ב¿ּ ו¿  , ˙ו… ב ‡ו… ≈‰ ‡ו…

ַעל  ב  טו… ם  ׁ≈̆ לו…  ם  ׂ ָ̆ ו¿ י-ָ‡ָ„ם,  נ≈ ב¿ּ

 ‰ ּמָ ּכַ  ׁ̆ ּ י≈ ∆ ׁ̆ (כב) ‰ּו‡   ˙ מ∆ ¡‡ ו∆ ָנם.  ו… ׁ̆ ל¿

 ˙ ּיו… ƒר ַלּב¿ ים  ƒב‰ָ ¡‡ ַ‰ּנ∆ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ּב¿

ים  ƒמ ּ י¿ ַ̃ מ¿ יָנם  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ ָ‡ם  נ¿ ו… ׂ̆  ‰" ָבּ ָ̃ ‰ַ ו¿

בי‡ורים
76. ברˆו˙ ‰' „רכי ‡י˘. כשרצויים לפני ה׳ אורחות חיי האדם, גם אויביו 

יתהפכו לאוהביו וישלימו אתו.

ָמ‰  ָחכ¿ ַמֲעַל˙  ל¿  ָּ̇ ע¿ ּ‚ַ ƒ‰ ָבר  כ¿ּ

 ˙ ו… ּ̂ ַר ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָך  ל¿ ָר‡ּוי  ו¿ י„ּו˙,  ƒַוֲחס

ָלם,  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ן ב¿ּ ̂…‡ ח≈ מ¿ ƒל ל ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ ּול¿

ָך  ¿̇ ָמ ם ָחכ¿ ˙ ָל‰∆ ַ‚ּלו… ם ל¿ יף ָל‰∆ ƒֲחנ‰ַ ּול¿

ָך  ל¿ י‡  ƒָיב ו¿ ‡ֲ‰בּוָך,  י…ּ ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ ָך  ¿̇ ָ̃ ¿„ ƒ̂ ו¿

רּוַח  ׁ∆̆ ל  ָכּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… י  ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ƒמ ָ‡ָי‰  ר¿

ם  ˜ו… ּנּו, 75רּוַח ַ‰ָמּ ימ∆ ָח‰ ‰≈ ˙ נו… ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

 ‰ ז∆ ָכל  ו¿ מ"י).  פ"‚  (‡בו˙  ּנּו  ימ∆ ≈‰ ָח‰  נו…

י‡  ƒ‰ ‡ָבָר ּ‰ ַ‰ס¿ּ ָ̇ י ‡ו… ּƒר, כ ∆̃ ׁ∆̆  ˙ ָ‡יו… ר¿

 ‰ּ ָין ַ‰ז∆ נ¿ ƒָו‰. (כ‡)ֲ‡ָבל ָ‰ע‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒָעָנף מ

כ‡. ‡בל ‰ענין ‰ז‰ ‰ו‡ 
כבר  דבריו  תוכן  וכו'. 
הלבבות  בחובת  מובא 
המעשה,  יחוד  (שער 
פרק ה) וז״ל: כאשר יבוא 
זה,  בפיתוי  היצר  אליך 
לי  תועיל  מה  לו:  ענה 
חן  למצוא  השתדלותי 
כמוני,  חלש  יצור  בעיני 
לא  ביכלתו  אין  אשר 
להזיק  ולא  לי  להועיל 
היה  אילו  ואף  לי... 
מחוייב  שאני  כדבריך, 
אוכל  לא  אז  גם  בכך, 
איך  כי  זאת,  לעשות 
כל  אצל  לפעול  אוכל 

בני דורי שיהיו מרוצים ממני, בעוד שאינני יכול לפעול זאת אפילו אצל בני 
ביתי, וכל שכן אצל בני אדם אחרים.

ודברי רבותינו ז״ל שהבאת מהם ראיה, אינם מחייבים את האדם להשתדל 
למשוך אליו את שביעת רצונם של כל הברואים, אלא הכונה של דבריהם 
היא מה שאמר חכם אחד בצוואתו לבנו: ״בני, לפעול אצל כל הברואים שיהיו 
מרוצים ממך, זה אינו ביכלתך, אך מה שכן ביכלתך הוא, להשתדל שהבורא 
יהיה מרוצה ממך. וכאשר תפעל זאת אצלו, הוא יעשה אותך רצוי לבריות, 
כמו שכתוב (משלי טז, ז): ״ברצות ה׳ דרכי איש גם אויביו ישלים אתו״. – וזוהי 
ז״ל: מי שכל הבריות, מקטן ועד גדול, מהללים ומשבחים  גם כוונת רבותינו 
אותו ומרוצים ממעשיו, סימן הוא שהאל יתברך נתן בלבות בני אדם אהבה 
אליו, ושם לו שם טוב על לשונם. ודבר זה הרי אין הבורא עושה אותו לשונאיו, 

והוא איפוא סימן ברור וגדול שהבורא מרוצה ממנו. זוהי כוונת רבותינו ז״ל.     

בי‡ורים
בידוע שהוא  למטה  מי שהוא אהוב  כל  ‰ימנו. שכן  נוח‰  רוח ‰מ˜ום   .75

אהוב גם למעלה (רש״י). 

˙וכח˙ך  „ברי  כ‚. 
י˙˜בלו בפני ‰עולם. יש 
יתקבלו  כיצד  לעיין, 
מכירים  אין  אם  דבריו 
אותו ואין יודעים ערכו?

 :(: (ו  ברכות  במסכת 
אמר רבי חלבו אמר רב 
בו  שיש  אדם  כל  הונא: 
דבריו  שמים,  יראת 
[לאחרים],  נשמעין 
יג)  יב  (קהלת  שנאמר 
נשמע,  הכל  דבר  ׳סוף 
וגו׳,  ירא  האלהים  את 
כך:  ויש לדרוש המקרא 
אדם שהוא ירא אלוקים 
באזני  נשמעים  דבריו   -

הכל.
(הובא  לעיתים׳  ה׳בינה 
בשיטה מקובצת החדש, 
אות קפח) פירש, שאף על פי שיראת שמים מביאה את האדם לעשות מעשיו 
בהצנע ולא להרבות בדברים, עם כל זה דבריו ועניניו מעצמם יהיו נשמעים.
והטעם שדבריו נשמעים, כתב ב׳עיון יעקב׳ שאדם שיש בו יראת השם שורה 
וב׳שפתי  גם בעיני הבריות.  חן  ימצא  ובכך  (מט:),  חן, כמבואר בסוכה  עליו 
חכמים׳ ביאר על פי דברי המשנה באבות (ב, ד) ׳בטל רצונך מפני רצונו כדי 
שיבטל רצון אחרים מפני רצונך׳, ואדם שהוא ירא שמים מבטל את רצונו 
ולפיכך מבטל הקדוש ברוך הוא את רצון אחרים מפני  מפני רצון הבורא, 

ַב„,  רּוך¿ ‰ּו‡ ל¿ ‡ ָבּ ר≈ ם ַ‰ּבו… ׁ≈̆ ב ל¿ ַ‰ּטו…

י  נ≈ פ¿ ּƒב לּו  ב¿ּ ַ̃ ¿̇ ƒי ָך  ּ¿̇ ַכח¿ ו… ּ̇ י  ר≈ ב¿ ּ ƒ„(‚כ)

י  ּƒכ  , ך¿ ָכּ ב  ֲח˘…ׁ ַּ̇ ל…‡  ם  ƒ‡ ם  ּ‚ַ ָלם  ָ‰עו…

לּוָי‰  ּ¿̇ ָכָח‰  ו… ּ̇ ‰ַ ַל˙  ָבּ ַ̃ ין  ≈‡

יָך. ∆̇ בו… ׁ¿̆ ַמח¿ ב¿ּ

 

ָך  ¿̇ י ƒס ‰, י¿ ל ז∆ ָכּ ƒמ ˜ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ּƒ̇ ׁ∆̆ י  ַ‡ֲחר≈ ו¿
ן  כ≈ ָּ̇ ƒָך: ל…‡ י י…‡ַמר ל¿ ר ו¿ ∆̂ ּ  ַ‰י≈

79ַע„  ָמ‰  ל≈ ׁ¿̆ ָך  ¿̇ „ָ ֲעבו…  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ׁ∆̆

ן  ‚ו… כ¿ּ י,  ר≈ ַ‚מ¿ ל¿ ן  ∆‰ מ≈  ˜ ַרח≈ ¿̇ ּƒ̇ ׁ∆̆

ים                     ƒב ַ‰ּטו… יָך  ׂ ∆̆ ַמֲע  ‰ ַכס∆ּ ּ¿̇ ׁ∆̆

ָבר  כ¿ּ ָ‰ָי‰  ּׁ∆̆  ‰ ַמּ ƒמ ּפּוך¿  ƒ‰  ˙ רו… ‰ו… 80ּול¿

בי‡ורים
79. ע„ ˘˙˙רח˜ מ‰ן. כלומר, אלא אם תסתיר מבני אדם את כל מעשיך 
לגמרי.                  ה׳  מעבודת  מתרחק  שהנך  יראה  חוץ  שכלפי  באופן  הטובים, 
80. ול‰ורו˙. יש גורסים ״ולהראות״, כלומר, הראה את ההפך של מה שיש 

בלבך.

 ‡ ָלּ ∆‡ ב  ≈‰ ‡ו… -‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ין  ≈‡ י  ּƒכ  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ  ˙ ∆‡

ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ָך  ¿̇ י ƒס י¿ ך¿  ַ‡ַחר-ָכּ  .‰ּ ָ̇ ‡ו… ים  ƒמ ּ י¿ ַ̃ ּומ¿ ָר‰  ו… ּ̇ י  ≈„ מ¿ לו…

י‡  ƒב ּומ≈ ָ‰ָעם,  י  נ≈ פ¿ ƒל ים  ƒב ַ‰ּטו… יָך  ׂ ∆̆ ּוַמֲע ָך  ¿̇ י„ּו ƒֲחס  ˙ ַ‚ּלו… ל¿

ן  ƒמ ך¿  ָׁ̆ מ¿ ƒנ  ‰ ז∆ ַ‚ם  ו¿ ָך?  מו… ָכּ ם  ≈‰ ם  ּ‚ַ ּו  ׂ̆ ַיֲע ‡ּוַלי  ָ‡ָי‰:  ר¿

חּו  ב¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ּ ƒנ ׁ∆̆ ים  ƒל „ו… ּ ¿‚  ‰ ָמּ 77ַכּ ינּו  ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ‰ּו˙.  ב¿ ּ‚ַ‰ַ

ם  י‰∆ ר≈ ַחב¿ ו¿ ם  י‰∆ י„≈ ƒמ ל¿ ַּ̇ י  נ≈ פ¿ ƒל  ‡ ָלּ ∆‡ ּו  ׂ̆ ָע ל…‡   - (סוכ‰ כח, ‡) 

ָו‰  ¿̂ ƒמ ‰ ‡י ז∆ ם, ַוַ„ּ י‰∆ ׂ ≈̆ ַמֲע י˜ּו ב¿ּ ƒַיֲחז ם ו¿ י‰∆ כּו ַ‡ֲחר≈ ׁ¿̆ ָמּ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ

ל…‡  ּלּו  ≈‡ י  נ≈ פ¿ ּƒב ּלּו  ƒַוֲ‡פ ים,  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ם  78ָל‰∆ ב  ַחב≈ּ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ

 ,"‰ ׂ ∆̆ י עו… ƒנ‡ֲ ‰ ַע" ‡ו… "ז∆ ≈„ י יו… ƒנ‡ֲ ‰ רו… "ז∆ ָ‡מ¿ ּבו… ב¿ּ ƒל ‰ ב¿ּ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒי

ם. ˙ ָל‰∆ ַ‚ּלו… ˙ ָ‡סּור ל¿ מ∆ ¡‡ ָלם ב∆ּ י ָ‰עו… נ≈ פ¿ ƒָבל ל‡ֲ

 

ַמ„  ל¿ ƒ̇ ו¿ יכּו˙  ƒר‡ֲ ַבּ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ֲעמ…„  ַ̇ ו¿ ֲעָנָו‰  ַבּ ך¿  ל≈ ּ≈̇ ם  ƒ‡ ם ּ‚ַ
 ‰ ָּ̇ ַע ָך:  ל¿ י…‡ַמר  ו¿  ˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ָך  ּ¿̇ ַפ י¿ יעּו˙,  ƒב ¿̃ ּƒב  

יָך  ָרכ∆ ּ ֲעבּור „¿ „ּוָך ַבּ יַכב¿ּ ƒבּוָך ו ּׁ¿̆ ַח י-ָ‡ָ„ם י¿ נ≈ ָך ב¿ּ ¿̇ ים ‡ו… ƒ‡ ָ‰רו…

ם  י‰∆ ינ≈ ע≈ ּוב ב¿ּ ׁ̆ ‰ ָח ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ,‰ ז∆ ל ָבּ „ו… ַוח ָ‚ּ ׁ̆ ר∆ י≈ ים, ו¿ ƒב ַ‰ּטו…

 ‰ ׂ ∆̆ ָך ַמֲע ¿̇ ו… ׂ̆ ֲע י ַבּ ּƒל, כ ב∆ ∆‰ ‰ ל ז∆ ָך. ָכּ ּ¿̇ ַכח¿ ˙ו… ָך ו¿ לּו מּוָסר¿ ב¿ּ ַ̃ י¿

בי‡ורים
77. כמ‰ ‚„ולים ˘נ˘˙בחו. במסכת מגילה (כז:-כח.) מביאה בגמרא סדרת 
ואמרו  הקדושים,  מהתנאים  כמה   של  חסידות  ודברי  מיוחדות  הנהגות 
לתלמידיהם שבזכות הנהגות אלו  זכו להאריך ימים, ואמרו זאת כדי ללמד 
מאירי).        ההר,  מן  אברהם  (רבינו  להם  הראויות  הנהגות  חכמים  לתלמידי 

78. ל‰ם. עליהם. 

ב'
ם 

יו
ג' 

ע 
בו

ש

 81. ˙˙יח„. תתבודד. 82. ‡ך ל‰ר‡ו˙ ‰עˆלו˙. עשה רושם כאילו אתה עובד את ה׳ בעצלות ובכבדות. 83. ול‡ ˙ˆו‰. ואל תשדל בני אדם 
לעשות טוב ואל תוכיחם להמנע מעשות רע. 84. ˙˙נ‰‚ במנ‰‚ם ו˙לך ב„רכי‰ם. של פשוטי העם ויושבי קרנות, כדי שהסתרת מעשיך הטובים 
תהיה בשלימות. 85. ל˘ם מˆו‰. כלומר, אף שעושה זאת לשם מצוה, מכל מקום... 86. מפסי„ ‡לף ‡לפים. כי ירד מטה מטה, ולא רק את המצוות 
יחדל מלקיים, אלא אף אמונתו ישלל ממנו, מבלי אשר ירגיש בכך. 87. ו„ומ‰ לבורח מ‡˘ ˜טנ‰ ל‡˘ ‚„ול‰. כי אם מטרתו לברוח מהפרסום 
והכבוד שיבוא לו ע״י עבודת ה׳, וחושש למצוא חן בעיני בני אדם בגלל מעשיו הטובים, אדרבה, הרי היצר מציע לו למצוא חן בעיני בני אדם על 
ידי זלזול במצוות והתרחקות מה׳. 88. ‡ין מזי˜ לו ב˘בח. לא יפחת שכרו במאומה בכך שמשבחים אותו ומכבדים אותו על מעשיו. 89. בע˙ ‡˘ר 
˙ע˘‰ מע˘‰ ‰טוב. והנך רוצה לבחון את טהרת כונתך. 90. ‡˘ר מ‰‡ל. אם יתברר לך שהנך מקוה לקבל את השכר מהאל - סימן הוא שהמעשה 
שלם ואין בו כל פגם. 91. ‡ינו ˘לם. סימן הוא שהמעשה אינו שלם. 92. ביחו„ בח„רי ח„רים. בהתבודדות בינך לבין עצמך. 93. בז‰ ‰ענין. באותו 
האופן ובאותה השלמות, בהידור ובהתלהבות. 94. נ‚„ יˆר ‰רע. מענין יצר הרע, כיצד מנסה הוא לקלקל וכיצד להנצל ממנו. 95. נ‚„. לעומת. 96. 
וט‰ר י„ים. טהור בדרכיו וידיו נקיות מעוון - יוסיף כח להתגבר ולהתאמץ שלא יפול ברשת היצר הרע. 97. ‰‚‡ו‰ במעל˙ ‰חכמ‰ מ˘ובח˙. לא 
ח״ו כדי להשתרר ולהתנשא על אחרים, אלא שירגיש סיפוק ושמחה במעלתו כדי לזרזו להתמיד בדרך זו. 98. ו‚ם „ע‰. יש גורסים: על שחננו דעה 
רנו˙. עמי הארץ העוסקים בדבר שיחה (רש״י). והערוך פירש, שאינם נכנסים לבית המדרש, אלא רגילים לשבת  והשכל ומדות טובות. 99. מיו˘בי̃ 
בקרנות העיר ולעסוק בדברי שיחה. 100. וי‚ב‰ לבו. פסוק זה נאמר על יהושפט המלך, שאף שהיה לו עושר וכבוד לא גבה לבו בעבורם, כי אם 
במה שהלך בדרכי ה׳. (מצודת דוד). 101. י˜ר רוח ו‚ב‰ לב.  אדם עם רצון כביר בלי גבול ובעל שאיפות גבוהות בעניני העולם הבא. 102. ˘ל‡ 
יספי˜ לו. שלא יסתפק במצוות המזדמנות לידו, ובמעלות שהשיג על ידי השתדלותו. 103. ‡ל‡ ימעט בעיניו. שיהיו מעשיו ועבודתו מעטים בעיניו. 
104. ו˙‚ב‰ נפ˘ו. ונפשו תתרומם ותשאף למדרגה גבוהה יותר. 105. כמו ˘מ˜ˆר. באותה מדה שמפחית ומתרשל מעבודת ה׳ יכעס על עצמו 
ויוכיח נפשו. 106. מפני ‰˘פל˙ו לפני‰ם. מחשש שאם יעשה הטוב יהיה מושפל ובזוי בעיניהם, ושילעגו לו על מעשיו. 107. יפסי„ ‡ו˙ם מ‡‰ 
והם רשעים  ה),  (שם,  ״ענה כסיל כאולתו״  ואמר:  ד),  כו,  (משלי  ״אל תען כסיל כאולתו״  זה אמר שלמה:  ״ועל  גירסא המוסיפה כאן:  יש  מˆוו˙. 
וכסילים״. 108. ובמ‡ו„ו. בכל כחו, רצונו וממונו. 109. ול‚לי˙. אמר רבי יוחנן שעמד בגילוי פנים (בחוצפה. רש״י) לפני הקב״ה (סוטה מב:). 110. 
ולסנחריב. בתנא דבי אליהו (ל״א) כתב: סנחריב גסות הרוח היתה בו, ובה נעקר מן העולם. וכן נאמר שם על נבוכדנצר. 111. ז„ י‰יר. גס רוח סופו 
להיות לץ שאינו חש לשמוע מוסר. רש״י. 112. ‰מב˜˘ לעלו˙. גאוותן אינו מרוצה ממעלת חשיבותו בעיני הבריות וחומד תמיד לדרגת חשיבות 
114. סמוך ל‚‡ו‰  113. בחז˜˙ בר „ע˙. שמחזיק עצמו חכם.  גבוהה יותר ממה שהוא ראוי לה, וכיון שלא משיגה, הרי הוא בדאגה מתמדת.  
מעללים רעים. שהם המשך ישיר לגאוה ותוצאה ממנה. 115. כ‡˘ר נעימו˙ ‰ˆור‰. כשם שהגדרת אדם שצורתו נעימה ויפה היא מי שגופו ופניו 
מאירים, כך אדם שמדותיו נעימות וטובות נפשו מאירה. 116. ‡ין ‰ח˘יבו˙ בנפ˘. [יש גירסא: ״מחשיבות הנפש״]. כלומר, אין זה חשיבות וכבוד 
לאדם להתגאות על חברו, אפילו הוא מלך, כל שכן בני-אדם אחרים, השוים במעלתם ומתגאים זה על זה.  117. ולפניו ‰יו כס‡ו˙. כלומר לפניו 
היו שלשה כסאות, זה למעלה מזה, להושיב כל אחד כגדולתו, ובאו לפניו שלשה גיבורים, וישבו זה למעלה מזה. 118. ו‚„לו. למעלה. 119. כי טוב 
‡מר לך. מוטב שיאמרו לך לעלות לדרגה גבוהה יותר ממעמדך כיום, מאשר יורידו אותך ממעלתך לאמר שאינך ראוי לה יבקשו שתפנה את מקומך 
עבור אדם אחר נכבד ונדיב. 120. במח˘ב‰ לב„. שיחליט בלבו שמכאן ולהבא שוב לא יתגאה, אלא בנוסף לכך חייב לשנות גם מעשיו והתנהגותיו 
כלפי חוץ. 121. ול‰˘˙„ל. [יש גירסא: ולהשתרר]. כלומר, למשול ולשלוט על בני-אדם. 122. בכל חל˜ וחל˜ וכו'. יש גורסים: בכל מדה ומדה – 

בחלק המובחר שבה. 123. ו˘ם „רך ו‚ו'. והמפקח על דרכיו אראה לו בישועת אלקים.     

רצונו של אותו אדם. וב׳עץ יוסף׳ (שם) ביאר, משום שדבריו יוצאים מן הלב, ובודאי יכנסו אף הם אל לב השומעים.
כ„. ויע˘‰ כל ‰טובו˙ ב‚לוי ובס˙ר. והמעשים הטובים שראוי להסתיר אותם, הם רק אלו שאפשר לעשותם בשלימות מהחל ועד כלה גם מבלי שבני אדם ידעו מהם. אבל אותן המצוות שאינו יכול לקיימם בינו לבין עצמו, כגון להתפלל בציבור, ולצוות לבני אדם לעשות טוב ולהזהיר אותם מעשות רע, 
וללמוד תורה (ברבים, באופן שמשפיע בזה על אחרים, וכ״ש ללמד תורה ברבים) ולעשות חסד, מצוות אלו אין כל הצדקה להזניח ולנטוש מחשש שיכבדוהו עליהן, אלא יקיימם לשם שמים, ואף אם ישבחו אותו עליהן, אין זה יגרע את שכרו, מפני שאינו מתכוון לזה בשעת עשייתן. (חובת הלבבות, שער יחוד 

המעשה פ״ה).   
כ‰. וז‡˙ ‰‚‡ו‰ ‡ינ‰ מז˜˙ לענו‰ וכו'. כתב החובת הלבבות (שער הכניעה פ״ט): והחלק המשובח הוא, כשגאות האדם על חכמתו ועל מעשיו הטובים נובעת ממה שהוא יודע להעריך את גודל החסד שהבורא עשה אתו בזה שנתן לו את היתרונות הללו, וממה שהוא שמח בהן, וגאותו גורמת לו להוסיף 
ולהתאמץ עוד יותר בלימודו ובמעשיו הטובים, ולהתנהג בהכנעה עם מקורביו, ולשמוח בחבריו, ולחוס על כבודם ולחפות על סכלותם, ולדבר בשבחם, ולאהוב אותם, ולדון אותם לכף זכות, ולהזהר בכבודם. והיא גורמת לו שמעשיו הטובים מעטים בעיניו, ושהוא טורח תמיד להרבות עליהם, ושלבו נשבר 

בקרבו על שהוא מדי חלש להשיג מהם כאוות נפשו, ושהוא משפיל את עצמו לפני מי שהוא מקוה שבעזרתו יוכל להוסיף עליהם, ושהוא מודה לאלהים על היתרונות שנתן לו, ומשבח אותו על שעזר לו לקנות את המעלות הטהורות.
גאוה כזאת אינה עומדת בסתירה עם ההכנעה, והיא לא מרחיקה אותה, אלא אדרבה מסייעת לה ומוסיפה עליה. 

כו. לעזוב ‰טוב מפני ‰˘פל˙ו לפני‰ם. שנינו במסכת אבות (ה, כ): ״יהודה בן תימא אומר, הוי עז כנמר... לעשות רצון אביך שבשמים״. כתב הטור (או״ח סי׳ א): ״והתחיל בעז כנמר, לפי שהוא כלל גדול בעבודת הבורא יתברך, לפי שפעמים אדם חפץ לעשות מצוה ונמנע מלעשותה מפני בני אדם שמלעיגים 
עליו, ועל כן הזהיר שתעיז פניך כנגד המלעיגים, ואל תמנע מלעשות המצוה... שפעמים אדם מתבייש מפני האדם יותר ממה שיתבייש מפני הבורא יתברך, על כן הזהיר שתעיז מצחך כנגד המלעיגים ולא תבוש. עכ״ד.  

כז. ‡בל בענין מ˘‡ ומ˙ן יכנע לפני‰ם. מקור הדברים הוא במסכת ברכות (ז:): אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי: מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה וכו׳. והאמר רבי יצחק אם ראית רשע שהשעה משחקת לו אל תתגרה בו, שנאמר (תהלים י, ה): ״יחילו (יצליחו) דרכיו בכל עת״, ולא עוד אלא 
שזוכה בדין... ולא עוד אלא שרואה בצריו... לא קשיא, הא במילי דידיה הא במילי דשמיא. והיינו שבדבר ששייך לו ולממונו צריך להכנע מפניו. וכתב המהרש״א, ש״השעה״ משחקת לו דייקא, כי בודאי אינו אלא לפי שעה מחמת המזל שגורם, אבל כשתעבור השעה – ״כחציר מהרה ימלו״, ״ועוד מעט ואין רשע״ 

וכו׳.
כח. וזו‰י מˆו‰ ‚„ול‰. במסכת בבא-מציעא (ל(: מביאה הגמרא על הפסוק (שמות יח כ) ״והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון״... ׳אשר יעשון׳ זו לפנים משורת הדין [שיש מצוה לנהוג לפנים משורת הדין]... דאמר רבי יוחנן, לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה, ולא 

עבדו (עשו) לפנים משורת הדין.    
כט. לפני ˘בר ‚‡ון. פירש הגר״א: כשבא שבר לאדם, הרי זה מן הסתם שהיה לו תחילה גבהות הלב, ולכן בא עליו השבר, כשהקדוש ברוך הוא רוצה לנקום באדם כדי שיתקדש שמו יתברך בעולם - מגביהו תחילה ואחר כך משפילו, כי על ידי זה תהיה נקמתו גדולה שבעתיים, כמו בהמן שהגביהו תחילה 
למשנה למלך כדי שיתלוהו בגבהותו, ונפילתו היתה בפירסום רב, ואם הוא שר וחשוב בלא זה, אז ה׳ נותן בלבו גאוה ואחר כך משפילו, כי אז נקמתו גדולה כי הרגיש עצמו שהיה באיגרא רמה – ועכשיו בבירא עמיקתא. וכן פירשו כל המפרשים על הפסוק (תהלים קב, יא) ״כי נשאתני ותשליכני״, שהגבהת 

אותי תחילה ואח״כ השלכתני שאז המכה, הצער, החרפה והבושה גדולים יותר.
ל. ‡ינו ניˆול מחט‡ ועוון. כתב רבינו יונה (בשערי תשובה א, כז): הגאוה מסבבת כמה עבירות, ומגברת יצר לב האדם עליו, שנאמר: ״ורם לבבך ושכחת את ה׳ אלקיך״ [הרי הגאוה סיבה כללית לכל העבירות, כי על-ידי הגאוה בא לשכחת ה׳ וממילא חוטא]...ובעל הגאוה נמסר ביד יצרו, כי אין עזר השם עמו 

אחרי אשר הוא תועבת ה׳. עכ״ד.
בשערי קדושה כתב: הגאוה היא שורש להרבה עבירות אם בין אדם למקום, ואם בין אדם לחבירו.

בשבט מוסר (ב׳) כתב: הגאוה שורש לכל העבירות שבעולם, ולכן חזק עצמך שלא להתפתות בקול יצרך להתגאות, ובנצחך אותו בזה – תוכל לנצחו בכל! כיון שנעקר השורש – הענפים נופלים מאליהם.
ל‡. ˘ב‡ מטפ‰ סרוח‰. בהיות האדם מסתכל בפחיתות חומרו, וגריעות תחילת יצירתו, אין לו טעם להתנשא כלל, אלא ליבוש ולהכלם. משל למה הדבר דומה: רועה חזירים שהגיע ועלה לשלטון, הרי כל עת אשר יזכור ימיו הראשונים – אי אפשר לו להתגאות (מסילת ישרים כג). 

יתבונן, שהתהוות האדם ויצירתו...ואחר כך הוא ניזון...במשך שהותו בבטן אמו, ורק אחר כך יוצא לעולם חלוש וכחוש בגופו ואבריו (חובת הלבבות כניעה ה). 
לב. וי˘וב לעפר ורימ‰. ויתבונן מצורתו שתהיה לו כשינוח בקבר: אור פניו יחלוף, מראהו ישחר, בשרו יהפך לתולעים עיפוש וליחה, ולא ישאר בו כל סימן מיופי גופו. ריחו יבאיש (יסריח) מאד, כאילו לא רחץ וסך בשרו מעודו, וכאילו לא היה לו ריח טוב מעולם. בחשבו כן - יכניע וינמיך את עצמו, ולא 

יתגאה ויתנשא. (חובת הלבבות שם). 
ל‚. וי˙ן „ין וח˘בון וכו'. יצייר בלבו, רגע הכנסו לפני בית דין הגדול של צבא מעלה, בעת שיראה עצמו לפני מלך מלכי המלכים הקדוש והטהור בתכלית הקדושה והטהרה, בסוד (מלאכים -) קדושים משרתי גבורה, גבורי כח עושי דברו, אשר אין בהם כל מום. והוא עומד לפניהם, גרוע פחות ונבזה מצד 
עצמו, טמא ומגואל (נתעב) מצד מעשיו, הירים ראש?  היהיה לו פתחון פה? וכי ישאלוהו: איה ואיפוא פיך? איה גאונך וכבודך אשר נשאת בעולמך? מה יענה ומה ישיב על תוכחתו? הנה ודאי שאילו רגע אחד יצייר האדם בשכלו האמת הזה בציור אמיתי וחזק (דימוי נכון בצורה בהירה ומשכנעת) – פרוח 

תפרח ממנו הגאוה, ולא תשוב אליו עוד!!! (מסילת ישרים כג).   
ל„. וישב למטה מן הכל. הגה״ק רבי אלחנן וסרמן זצ״ל הי״ד היה רגיל לישב בסוף ביהמ״ד בכל מקום שהגיע. פעם שאל את החפץ חיים זצוק״ל האם אין חשש שיתהלל בעצמו ״מי כמוני עניו״? ונמצא מתגאה בליבו, ואולי עדיף אדרבה, לישב בכותל המזרח ולחשוב בליבו ״הרי איני ראוי לישב כאן ומכבדים 
אותי במה שאין בי״ וכד׳? ענה לו החפץ חיים: שנינו במשנה (כלים כה, ט) מעשה מוציא מידי מחשבה ואילו מחשבה אינה מוציאה מיד מעשה, א״כ עדיף לישב במערב, ועצם מעשה זה של ענוה יוציא מיד מחשבת גאוה שחושש אולי תתגנב בליבו, משא״כ אם יושב ב״מזרח״, עצם מעשה הגאוה יגבר על כל 

מחשבת ענוה שיחשוב ״איני ראוי״ וכד׳. 

 ‰ ּ„ָ ƒּום מ ׁ̆  ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  רּוך¿ ‰ּו‡, ו¿ ‡ ָבּ ר≈ ּום ָ‡ָ„ם זּוַל˙ ַ‰ּבו… ׁ̆ ַ„ע  ל…‡ י≈ „, ו¿ ַיח≈ ¿̇ ּƒ̇ ָמ‰ - 81 ּום ָחכ¿ ׁ̆ מ…„  ל¿ ƒל ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ׁ∆̆ ר, ּוכ¿ ָ̂ ָ̃ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ּƒ̇ ָך.  ב¿ּ ƒל ב¿ּ

ן  ƒיר מ ƒ‰ ז¿ ַּ̇ ל…‡  ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ ּ¿̇ ל…‡  ָך, 83ו¿ ָכר¿ ׂ ¿̆ י„  ƒס פ¿ ַ̇ ם ו¿ ׁ≈̆ ָך  ‡ ל¿ ≈̂ ל…‡ י≈ ׁ∆̆ י  ≈„ ָ„‰, כ¿ּ ‰ ָ‰ֲעבו… ׂ ≈̆ ַמֲע לּו˙ ב¿ּ ¿̂ ˙ ָ‰ַע ‡ו… ַ‰ר¿ ָב‰, 82ַ‡ך¿ ל¿ טו…

 ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ּƒ̇ 84  ‡ ָלּ ∆‡ י˙,  ƒ̂ י ƒ̂ ו¿ זּוָז‰  ּומ¿ ין  ּ ƒל ƒפ ּ¿̇ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ ‡ו… ל…‡  ו¿ ם  ƒַמי ָׁ̆ -‡ ר≈ י¿ יַמן  ƒס  ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  ו¿ ָך,  ¿̇ זּוָל  ׁ̆ י ƒ‡ ל¿ ָך  ¿̇ ָמ ָחכ¿ יַע  ƒ„ ו… ּ̇ ל…‡  ו¿ ָ‰ָרע, 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  „ כ…ּ ל¿ ƒל ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  נ≈ י¿ נ¿ ƒע מ≈  ‰ ז∆ ל  ָכּ  .˜ חו… ׂ ּ¿̆ ‰ַ ר…ב  ּוב¿ ָו‰  ¿„ ח∆ ּוב¿  ‰ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒמ ב¿ּ ַמֲ‡ָכל  ב¿ּ ם  ∆‰ ָמּ ƒע ע…ָרב  מ¿  ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ו¿ ם,  י‰∆ כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ך¿  ל≈ ≈̇ ו¿ ָ‰ָ‚ם  נ¿ ƒמ ב¿ּ

ָל‰.  „ו… ּ ¿‚ ׁ̆ ≈‡ ‰ ל¿ ַטָנּ ¿̃  ׁ̆ ≈‡ ַח מ≈ ר≈ בו… ‰ ל¿ מ∆ „ו… , 87ו¿ ָכרו… ׂ ּ¿̆ ƒר מ ≈̇ ים יו… ƒף ֲ‡ָלפ ל∆ י„ ‡∆ ƒס ָו‰, 86ַמפ¿ ¿̂ ƒם מ ׁ≈̆ ‰ 85ל¿ ָין ז∆ נ¿ ƒע ‰ ׂ ∆̆ ָ‰עו… , ו¿ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒר ב¿ּ

„ּו‰ּו ַעל  ַכב¿ּ ם י¿ ƒ‡ ר, ו¿ ∆̇ לּוי ּוַבס≈ּ ּ‚ָ ˙ ַבּ בו… ל ַ‰ּטו… ‰ ָכּ ׂ ∆̆ ַיֲע ָ‰ָרע, (כ„)ו¿ יר מ≈ ƒ‰ ַיז¿ ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ י ƒיכּו˙, ו ƒר‡ֲ ָנ‰ ַבּ ַכָוּ ל ב¿ּ ל≈ּ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ר ‰ּו‡: ל¿ ָׁ̆ ַ‡ך¿ ַ‰ָיּ

ָך  מ¿ ¿̂ ַע ין ב¿ּ ƒח ב¿ ַּ̇ ב,  ‰ ַ‰ּטו… ׂ ∆̆ ‰ ַמֲע ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ˙ ע≈ ן 89ב¿ּ ‰. ָלכ≈ ׂ ∆̆ ֲע ַע˙ ַ‰ַמּ ׁ¿̆ ּƒב ‰ ן ָלז∆ ּ ו≈ ּƒל…‡ כ ׁ∆̆ י  ַבח, ַ‡ֲחר≈ ּׁ∆̆ י˜ לו… ַבּ ּ ƒין ַמז חּו‰ּו - 88‡≈ ב¿ּ ַׁ̆ י ƒו ‰ ז∆

 ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ‰ ׂ ∆̆ ֲע ‰ ַ‰ַמּ ם ז∆ ƒ‡ ין ƒח ב¿ ַּ̇ ַ‚ם  ם. ו¿ ל≈ ָׁ̆ ינו…  ים - 91‡≈ ƒר ֲ‡ח≈ ם מ≈ ƒ‡ ם, ֲ‡ָבל ל≈ ָׁ̆ ל - ‰ּו‡  ≈‡‰ָ ר מ≈ ׁ∆̆ מּול, 90ֲ‡ ּ¿‚‰ַ ‰ ו∆ּ ַ̃ ‰ מ¿ ָּ̇ י ַ‡ ּƒמ ƒמ

ם. ל≈ ָׁ̆ ָך  ׂ ¿̆ ‰, ָ‡ז ַמַע ָך ז∆ ר ל¿ ר≈ ָבּ ¿̇ ƒם י ƒ‡ ים, ו¿ ּƒַרב ‰ ָבּ ׂ ∆̆ ‰ עו… ָּ̇ ר ַ‡ ׁ∆̆ ָין ֲ‡ נ¿ ƒע‰ָ ‰ ז∆ ים 93ב¿ּ ƒי ֲחָ„ר ר≈ ַח„¿ חּו„ ב¿ּ ƒי ‰ 92ב¿ּ ׂ ∆̆ ָ̇ עו… י ƒם ָ‰י ƒ‡ ,ָלם י ָ‰עו… נ≈ פ¿ ƒל

 ‡ ‰ ָבּ ּ„ָ ƒָכל מ ‰ ּוב¿ ׂ ∆̆ ָכל ַמֲע ָבר ּוב¿ ָכל ָ„ּ י ב¿ּ ּƒכ , ר ּבו… ָזּ‰≈ ƒ‰ ב ל¿ ‰ּו‡ ַחָיּ ּׁ∆̆ „ ַמ‰  ∆‚ ם 95נ∆ ַ‰ָיּ ‰ מ≈ ָפּ ƒם ט ƒ‡ י ּƒינו… כ ר ָ‰ָרע ‡≈ ∆̂ „ י≈ ∆‚ נּו 94נ∆ ר¿ ַפּ ּƒס ּׁ∆̆ ל ַמ‰  ָכּ
96" , כו… ו… ּ̇ ƒּו מ‰ ≈̃ ּ ַסל¿ ר ל¿ יַמ‰≈ ƒין, ו ƒָחָכם ָיב ∆‰ ָרָכיו. ו¿ ּ ¿„ ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇ ל…‡ ָיַ„ע  ׁ∆̆ י  ƒמ ר ל¿ ∆̂ ּ ַין ַ‰י≈ נ¿ ƒיַע ע ƒ„ ‰ו… ח ל¿ ַ̇ נּו פ∆ּ ח¿ ַ̇ ל, ּוָפ ≈̃ ל¿ ַ̃ ˙ ּול¿ ח≈ ַׁ̆ ר ל¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

ı" (‡יוב יז, ט). יף ‡…מ∆ ם י…ס∆ ƒר ָיַ„י‰ָ ּוט√

 

 ‰‡ָ„ָ ‰ו… יף  ƒס יו… ו¿ כז).  (ירמי‰ ט,  י"  ƒ̇ ‡ו… ָי„…ַע  ו¿ ל  כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ל  ּ ַ‰ל≈ ¿̇ ּƒמ‰ַ ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ƒי ז…‡˙  ב¿ּ ם  ƒ‡ י  ּƒכ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ַח˙  ַבּ ֻׁ̆ מ¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿ ַמֲעַל˙  ב¿ּ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ97

ל…‡ 99 , ו¿ ׁ̆ ָר ¿„ ּƒי˙-ַ‰מ י ב≈ּ ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒי מ ƒ̃ ל¿ ָּ̇ ח∆ ַ̇ ָנּ ׁ∆̆ יָך,  ָפנ∆ י ל¿ ƒנ‡ֲ ‰ ∆„ ַמר: מו… ‰ לו… ָלּ ƒפ ¿̇ ּƒב ˙ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒל ּומ כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ָע‰ ו¿ ּ ַ‚ם „≈ רּוך¿ ‰ּו‡, 98ו¿ ‡ ָבּ ר≈ ַלּבו…

י  ּƒי ‰'" („ברי-‰ימים-ב יז, ו). כ כ≈ ַ„ר¿ ּבו… ב¿ּ ƒל ‰ּ ַבּ ¿‚ ּ ƒַמר: "100ַוי ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ נּו. ו¿ ָרל≈ ים ּ‚ו… ƒע נּו ּוַמ‰ ָנּ ≈̃ ל¿ ב ח∆ ינּו ַמ‰ ּטו… ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ : מו… ˙. ּוכ¿ ָרנו… ¿̃ י  ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒמ

ם,  ∆‰ ‡ ָי„ו… מ≈ ָ̂ מ¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ י ַבּ ל…‡ י…‡ַמר ַ„ּ , ו¿ ן לו… מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ י˜ לו… ַבּ ּƒפ ל…‡ ַיס¿ ׁ∆̆ 102 ,‡ ָלם ַ‰ָבּ י ָ‰עו… נ≈ י¿ נ¿ ƒע ב ב¿ּ ַבּ‰-ל≈ ר-רּוַח ּו‚¿ ַ̃ ‰ ָ‡ָ„ם 101י¿ י∆ ¿‰ ƒי

רּוך¿ ‰ּו‡.  ‡ ָבּ ר≈ ַ„˙ ַ‰ּבו… ֲעבו… ר מ≈ ּ ≈̂ ַ̃ מ¿ּ ׁ∆̆ מו…  ו… 105כ¿ּ ׁ̆ ַנפ¿ ם ב¿ּ ַרע≈ ¿̇ ƒי י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ָל‰  ַמע¿ ו… ל¿ ׁ̆ ּ‰ ַנפ¿ ַבּ ¿‚ ƒ̇ ‰ּו, 104ו¿ ׂ ≈̆ ל ַמֲע יָניו ָכּ ע≈ ַעט ב¿ּ מ¿ ƒי ‡ ָלּ ∆‡103

ָ„ם. בו… ָלחּוס ַעל כ¿ּ ָריו ו¿ „ ֲחב≈ בו… כ¿ ּƒמ…ַח ב ׂ ¿̆ ƒל ˙, ו¿ בו… ˙ ַ‰ּטו… ֲעלו… ַמּ מ…ַח ַבּ ׂ ¿̆ ƒלו… ל ˙ מ∆ ר∆ ‚ו… , ו¿ ו… ּ̇ ע¿ ַסַיּ ˙ ָלֲעָנָו‰, ַ‡ך¿ מ¿ ∆̃ ּ יָנּ‰ ַמז∆ ֲ‡ָו‰ ‡≈ ז…‡˙ ַ‰ַ‚ּ (כ‰)ו¿

 

 , ו… ּ̇ ָכל¿ י י¿ ƒפ ָ‰ַרע כ¿ּ יר מ≈ ƒ‰ ַיז¿ ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ י ƒם, ו ַנע ָל‰∆ ָכּ ƒל…‡ י ם, ו¿ ָ̇ ים ‡ו… ƒל ַ‰כ¿ יָחם ּול¿ ƒכ ‰ו… ‡…„, ל¿ ַח˙ מ¿ ַבּ ֻׁ̆ י‡ מ¿ ƒ‰ ים ƒע ָׁ̆ „ ָ‰ר¿ ∆‚ ֲ‡ָו‰ נ∆ ּ‚ַ‰ַ ו¿

מו…  כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿ ח.  ָבּ ֻׁ̆ מ¿  ‰ ז∆ י  ֲ‰ר≈ ם  ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ל¿ ּבו…  ּ ƒל ׁ∆̆ י  ַ‡ֲחר≈  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ּוכ¿ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒמ כ¿ּ ָלם  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ב¿ּ  ‰ מ∆ ּ„ו…  ‰ּ ז∆ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ

י  נ≈ פ¿ּ ƒ106מ ב  ַ‰ּטו… (כו)ַלֲעז…ב  ים  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ָלל  כ¿ּ ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿  ,˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ָעָליו   - ָו‰  ¿̂ ƒמ  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ם  ָמ˜ו… ָכל  ּוב¿  (‚ (‡ס˙ר  ָ‰ָמן  ל¿ ַנע  כ¿ ƒנ ל…‡  ׁ∆̆ ַכי  ּ ¿„ ָמר¿

ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ָניו  ָפּ ז  ָיע≈ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ ם,  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ֲעמ…„  ַיּ ׁ∆̆  ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ים ‡≈ ƒָעמ י פ¿ּ ּƒכ ָו‰,  ¿̂ ƒַבר מ ¿„ ּƒב ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒי י  ַ̇ ָמ ָמ‰  יך¿ ָחכ¿ ƒר ָ̂  ‰ ז∆ ו¿ ם.  י‰∆ נ≈ פ¿ ƒָל˙ו… ל ָפּ ׁ¿̆ ‰ַ

 ׁ̆ י י≈ ּƒיו, כ ׂ ָ̆ ר ַמֲע ּ ַס„≈ ‰ י¿ י ז∆ ƒפ ָין, ּול¿ נ¿ ƒע‰ָ ָע‰ ו¿ ָּׁ̆ י ַ‰ ƒפ ן ל¿ נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ָחָכם ל¿ יך¿ ‰∆ ƒר ָ̂ ָכך¿  ˙. ל¿ וו… ¿̂ ƒמ ‰‡ָ ם מ≈ ָ̇ י„ ‡ו… ƒס ָו‰ ַ‡ַח˙, 107ַיפ¿ ¿̂ ƒֲעבּור מ ַבּ

ָכל  ם. ו¿ ַנע ָל‰∆ ָכּ ƒל…‡ י ם, ו¿ ּ„ָ ¿‚ ‡…„ו… ַלֲעמ…„ נ∆ מ¿ ƒּופו… 108ּוב‚ יך¿ ב¿ּ ƒר ָ̂ ָין. ו¿ נ¿ ƒּום ע ׁ̆ יָלם ב¿ּ ƒב ׁ¿̆ ּƒיַח ב ּƒל…‡ ַינ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ ׁ̆ י≈ יָלם, ו¿ ƒב ׁ¿̆ ּƒיך¿ ַלֲעז…ב ב ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ

ָל‰. „ו… ּ ָו‰ ‚¿ ¿̂ ƒּו מ‰ ז∆ ָבר, (כח)ו¿ ָכל ָ„ּ ין ב¿ּ ּ ƒ„‰ַ ˙ּוַר ּׁ̆ ƒים מ ƒנ פ¿ ƒם ל ∆‰ ָמּ ƒע ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ם ו¿ י‰∆ נ≈ פ¿ ƒַנע ל ָכּ ƒן י ָּ̇ ‡-ּוַמ ׂ ָּ̆ ַין ַמ נ¿ ƒע ָו‰, (כז)ֲ‡ָבל ב¿ּ ¿̂ ƒַבר מ ¿„ ּƒב ‰ ז∆

 

 - ‰ּ ׁ̆ ָבּ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ‰ַ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ּ‰ ַרב ּוָמˆּוי  ָלּ ׁ∆̆  ˜ ּ ז≈ ∆‰‰ַ ‡…„, ו¿ ‰ מ¿ ֻ‚ָנּ י‡ מ¿ ƒ‰ י ּƒכ ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒּוב מ ׁ̆ ָל ל ו¿ ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ‰ַ ˙ ּ„ַ ƒּבו… מ ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒּומ

ן" (מ˘לי  ‡ו… ר ָ‚ּ ב∆ ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ ƒַמר: "(כט)ל ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  לּו˙, כ¿ּ פ¿ ׁƒ̆ ר ו¿ ב∆ ׁ∆̆ ˙ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿ יָ‡‰ ‡∆ ƒב ֲ‡ָו‰ מ¿ י ַ‰ַ‚ּ ּƒכ ,„…‡ ‰ מ¿ ָנּ מ∆ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ יָכך¿  ƒפ ַעט, ל¿ מ¿

ַי˙  ָ‚ל¿ 109ּול¿ ב),   ,‰ (˘מו˙   " ‚ו… ו¿  '‰ י  ƒמ" רו…  ָ‡מ¿ ב¿ּ ע…‰  ַפר¿ ל¿ ַרע  ≈‡ ָמ‰   ָּ̇ ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿ כ‚).  (˘ם כט,  ּנּו"  יל∆ ּƒפ ׁ¿̆ ַּ̇ ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ" ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿ יח),  טז, 

ילּו  ּ ƒ̂ ƒ‰ ר ׁ∆̆ ‡ֲ ˙ י ָ‰ֲ‡ָרˆו… ל…‰≈ ָכל ‡¡ י ב¿ּ ƒַמר "מ‡ָ ׁ∆̆ יב,  ƒר ח≈ ַסנ¿ ל" (˘מו‡ל-‡ יז, י), 110ּול¿ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ˙ כו… ˙ ַמַער¿ י ‡∆ ּƒ̇ ַרפ¿ י ח≈ ƒַמר "ֲ‡נ‡ָ ׁ∆̆ י,  ּƒ̇ ׁ¿̆ ƒל ַ‰פ¿ּ

ָ„י" („ני‡ל ‚, טו),  ן י¿ ƒן מ כו… נ¿ ƒב יז¿ ׁ≈̆ י י¿ ּ ƒ„ ‰ָּל רו… "ּוַמן ‰ּו‡ ‡¡ ָ‡מ¿ ר, ב¿ּ ּ ַ̂ נ∆ בּוַכ„¿ י (י˘עי‰ לו, כ), ּונ¿ ƒ„ ָיּ ƒם מ ƒַלי ָׁ̆ רּו ˙ י¿ יל ‰' ‡∆ ּ ƒ̂ י ַי ּƒי כ ƒ„ ָיּ ƒם מ ָ̂ ˙ ַ‡ר¿ ∆‡

ָחָכם:  ָ‡ַמר ‰∆ ׁ∆̆ מו…  ן, כ¿ּ ָעוו… ‡ ו¿ ט¿ ח≈ ל מ≈ ו… ּ̂ ƒינו… נ , (ל)‡≈ ‰ זו… ּ„ָ ƒמ ‰ּו‡ ב¿ּ ׁ∆̆ י  ƒן. ּומ לו… ָ̃ ם ָ‰ָי‰ ּבּוז ו¿ ָ̇ י ƒֲחר‡ַ ם, ו¿ י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ רּו כ¿ּ ר ָ‡מ¿ ׁ∆̆ ן, ֲ‡ ‰ ָל‰∆ מ∆ ַ‰ּ„ו… ו¿

ן" (מ˘לי כ‡, כ„). ַר˙ ָז„ו… ב¿ ע∆ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ , עו… מו… ׁ¿̆  ı יר ל≈ ƒ‰111ָי „ "ז≈

 

 ‰ ָ‡ָ‚‰? ז∆ ּנּו ַ‰„¿ מ∆ּ ƒמ „ ר≈ ָפּ ּƒ̇ ר ל…‡  ׁ∆̆ י ‰ּו‡ ֲ‡ ƒָח„ ָ‡ַמר: מ ים. ָחָכם ‡∆ ƒי ֲחָכמ ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ַמע ׁ¿̆ ֲ‡ָו‰,  ר ַעל ַ‰ַ‚ּ ַ„ב≈ּ ‰ ל¿ ָנּ ינּו ַע„ ‰≈ ָבר≈ ּ יַע „¿ ּ ƒ‚ ƒ‰ ׁ∆̆ יָון  כ≈ ו¿

 .‰ ט∆ ו… ׁ̆ י-ָ‡ָ„ם ל¿ נ≈ ˙ו… ב¿ּ ין ‡ו… ƒ̃ י ƒַע˙, ַמֲחז ר] ַ„ּ ˙ [ַבּ ַ̃ ז¿ ח∆ מו… 113ב¿ּ ¿̂ י˜ ַע ƒֲחז ַמּ ׁ∆̆ י  ƒרּו: מ ָ‡מ¿ ‰. ו¿ ָנּ מ∆ּ ƒָל‰ מ ַמע¿ י‡ ל¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ˙ ַמֲעָל‰  ׁ̆ ַלֲעלו… ּ ≈̃ ַב ‰ַ112מ¿

ָ‡ַמר  ָעָליו. ו¿ ˙ מ≈ טו… ˙ נו… ו… ׁ̆ ָפ ּ ַ‰נ¿ ˙, ו¿ ּיו… ƒר ַ‡˙ ַ‰ב¿ּ נ¿ ׂ ƒ̆ ‰ ָעָליו  י∆ ¿‰ ּƒ̇ ים,  ƒים ָרע ƒּבו… ַמֲעָלל ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒים. ּומ ƒים ָרע ƒָו‰ - ַמֲעָלל‡ֲ רּו: 114ָסמּוך¿ ַלַ‚ּ ָ‡מ¿ ו¿

ך¿  ל∆ ‰ ַ‰מ∆ּ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆  ׁ̆ פ∆ נ∆ּ יבּו˙ ַבּ ׁƒ̆ ין ‰ַ116ֲח ≈‡ :„ ָ‡ַמר עו… . ו¿ ׁ̆ פ∆ ר ַ‰נ∆ּ ˙ ‡ו… ּ„ו… ּƒימּו˙ ַ‰מ ƒע ך¿ נ¿ ר ַ‰ּ‚ּוף, ָכּ ּוָר‰ ‡ו… ּ̂ ימּו˙ ַ‰ ƒע ר נ¿ ׁ∆̆ ‡ֲ ָח„: 115ַכּ ָחָכם ‡∆

ָל‰  ַמע¿ ˙ זו… ל¿ ‡ו… ס¿ ּƒָפָניו ָ‰יּו כ , 117ּול¿ כּו˙ו… ‡ ַמל¿ ס≈ּ ּƒב ַעל כ ׁ≈̆ ָח„ יו… ך¿ ‡∆ ל∆ ָ‰ָי‰ מ∆ ׁ∆̆ ָ‡ַמר,  ‰. ו¿ ל ז∆ ∆‡ ‰ ים ז∆ ƒר י-ָ‡ָ„ם ֲ‡ח≈ נ≈ ן ב¿ּ כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ‰, ָכּ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ

ַעי.  ר≈ ַעל ל¿ ַמּ ƒי מ ƒיַבנ ׁƒ̆ י ‰ו… ּƒ̇ ח¿ ַפּ ׁ¿̆ ƒחּוס מ ƒל י ∆„ ן: ‚…ּ יו… ל¿ יב ָ‰ע∆ ׁƒ̆ ≈‰ י? ו¿ ƒ̇ ּו ׁ̆ ל…‡ ר¿ ּ‰ ב¿ּ ז∆ ƒָל‰ מ ַמע¿ ‰ ל¿ ם ז∆ ּ∆̇ ב¿ ַׁ̆ יך¿ י¿ ≈‡ : ך¿ ל∆ ם ַ‰מ∆ּ ָ‡ַמר ָל‰∆ . ו¿ ּזו… ƒמ

ָל‰ּו  ע¡ ∆‰ ם. ו¿ י‰∆ ּ≈̇ ח¿ ַּ̇ י  ƒיַבנ ׁƒ̆ י ‰ו… ּƒב ƒּו˙ ל‡ ַ„כ¿ י ו¿ ׁƒ̆ לּו˙ ַנפ¿ פ¿ ׁƒ̆ י:  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ‰ַ ָעָנ‰  י. ו¿ ƒ̇ ָמ י ר…ב ָחכ¿ נ≈ פ¿ּ ƒי מ ַּ̇ ח¿ ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ י ַעל  ƒ̇ י ƒי: ָעל ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ ָ‡ַמר  ו¿

יב" (מ˘לי כ‰, ז).  ƒ„י ָנ נ≈ פ¿ ƒָך ל יל¿ ּƒפ ׁ¿̆ ‰ַ ‰ מ≈ ָנּ ≈‰ ‰ ָך ֲעל≈ ב ֲ‡ָמר ל¿ י טו… ּƒַמר: "119כ ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ . ו¿ לו… ּ ¿„ ƒ‚ ך¿ 118ו¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ

ָעָפר  ּוב ל¿ ׁ̆ ָי רּוָח‰, (לב)ו¿ ‰ ס¿ ָפּ ּƒט ƒמ ‡ ָבּ ׁ∆̆ , (ל‡) ּבו… ƒל ˙ ים ‡∆ ƒיל ƒ‰ ב¿ ים ַ‰ַמּ ƒָבר ּ ב „¿ יך¿ ַלֲח˘…ׁ ƒר ָ̂ ˙ ָעָליו,  ר∆ ב∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒָו‰ מ‡ֲ ּ‚ַ‰ַ ˙ ּ„ַ ּƒמ ׁ∆̆ ‰ ָ‡ָ„ם  ∆‡ רו… ׁ∆̆  ˙ ע≈ ב¿ּ

חּו  כ¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒָלם, נ ן ָ‰עו… ƒרּו מ ָעב¿ ‡ּו ו¿ ּ‚ָ ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ ּ ≈‚ ‰ ָמּ ב ַכּ ַיֲח˘…ׁ -‰ּו‡, ו¿ רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ים ַ‰ ƒָלכ י ַ‰מ¿ּ כ≈ ך¿ ַמל¿ ל∆ י מ∆ נ≈ פ¿ ƒן ל ּבו… ׁ¿̆ ח∆ ין ו¿ ּ ƒ„ ן ּ≈̇ ƒי ‰, (ל‚)ו¿ ָמּ ƒר ו¿

ם. ָ̇ ֲ‡ָו ם ַ‚ּ יָל‰ ָל‰∆ ƒע ָלם, ּוַמ‰ ‰ו… עו… ל…‡ ָ‰יּו מ≈ ָ‰יּו כ¿ּ ו¿

 

 ‡ ָלּ ַב„, ‡∆ ָב‰ ל¿ ָׁ̆ ַמח¿ ‰ 120ב¿ּ ˙ ז∆ ו… ׂ̆ ל ָוכ…ל, ל…‡ יּוַכל ַלֲע כ…ּ ƒּבו… מ ּ ƒל ƒּו˙ מ‡ ‰ ַלֲע˜…ר ַ‰‚≈ּ ∆̂ ˙: ָ‰רו… ˙ ָרעו… ּ„ו… ƒר מ‡ָ ּׁ¿̆ ƒָו‰ ּומ‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ר ל¿ ≈„ ּ‚ָ

י  ס≈ּ י ַ‚ּ ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ ים כ¿ּ ƒנ ּ ָ̃ ֻ̇ ים ּומ¿ ƒּוב ׁ̆ ים ֲח ƒ„‚ָ ׁ̆ ב¿ּ ב…ּ ל¿ ƒיל ל ƒ‚ָי‰ ָר‰ָ ׁ∆̆ „? ָ‡ָ„ם  ַ̂ י ן. כ≈ּ ‰ ָ‰ַ‡ֲחרו… ∆̂ ָ̃ ‰ּו˙ ַע„  ב¿ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ַבּ

ָ‰‚ו…  נ¿ ƒם ָ‰ָי‰ מ ƒ‡ …ּו˙. ‡ו‡ ּבו… ַ‰‚≈ּ ּ ƒל ƒל…‡ ַיֲע˜…ר מ ‰ ז∆ י˙, ָבּ ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ּ„ָ ƒמ ם ב¿ּ ָ̇ ן ‡ו… ּ≈̃ ַ̇ י ƒים ו ƒב ים טו… ƒ„‚ָ ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒם י ƒ‡ - ‰ּ ז∆ ƒּוב מ ׁ̆ ‰ ָל ∆̂ רו… ָ‰רּוַח, ו¿

ל,  ן ַ‰כ…ּ ƒמ ‰ ַמָטּ ב ל¿ ׁ≈̆ י≈ ‰, (ל„)ו¿ ב≈ּ ן ַ‰ר¿ יו… ָזּ ƒב מו… ב¿ּ ¿̂ י‚ ַע ƒ‰ נ¿ ַיּ ׁ∆̆ ן ַע„  ּ≈̃ ַ̇ ָנ‰ ל¿ ָּ̃ ַּ̇ ין  יו - ‡≈ ׂ ָ̆ ָ‡ר ַמֲע ׁ¿̆ ּƒָבָריו ‡ו… ב ¿„ ּƒל ב ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ „ 121ּול¿ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ָמ‰ ָוַכַעס  ַעל ח≈ ‰ּו‡ ַבּ ׁ∆̆ י  ƒן מ כ≈ ּנּו. ו¿ מ∆ּ ƒב מ ַבּ‰-ַ‰ל≈ּ ֲע˜…ר ‚…ּ ַיּ ׁ∆̆ ּלּו, ַע„  ים ‡≈ ƒָבר ¿„ ּƒב ‡ ≈̂ ַכּיו… ן, ו¿ י‰∆ ׁ≈̆ ב¿ ˙ לו… ין ‡∆ ּ ƒַבז ˙ ַ‰מ¿ ָחבו… י ַ‰ס¿ּ י≈ לו… ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒי ו¿

ָ‡ז  ּנּו, ו¿ מ∆ּ ƒָו‰ מ‡ֲ ּ‚ַ‰ַ ׁ̆ ר∆ ֲע˜…ר ˘…ׁ ַיּ ׁ∆̆ ַמן ַרב ַע„  ך¿ זו… ז¿ ר∆ ∆„ ך¿ ב¿ּ ל≈ י≈ ָלל, ו¿ ׁ̆ כ¿ּ י ּ ƒ‚ ˙ו… ל…‡ ַיר¿ לּו ‡ו… ל¿ּ ƒ̃ ˙ו… ‡ו…  ּכּו ‡ו… ƒ‰ ם ƒ‡ ׁ∆̆ מו…  ¿̂ ַ‰‚ ַע נ¿ ƒי ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿

ל…‡ יּוַכל  ׁ∆̆ ‰ ַע„  ָנּ מ∆ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒי  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒמ :˙ ˙ ָ‰ָרעו… ּ„ו… ּƒָכל ַ‰מ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ ַיֲע  ‰ ז∆ ך¿  ר∆ ּ ַעל „∆ ו¿ ָיָמיו.  ל  ָכּ  ‰ּ ָבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ י,  ƒע ָ̂ מ¿ ך¿ ָ‰‡∆ ר∆ ּ ∆„ ַבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ ַיֲחז…ר 

ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ׁ∆̆ י  ƒּומ .˙ ˙ ָרעו… ּ„ו… ƒָכל מ ָמ‰ ל¿ ל≈ ׁ¿̆ פּוָ‡‰  ‰ ‰ּו‡ ר¿ ָין ז∆ נ¿ ƒע י. ו¿ ƒנ ינו… ך¿ ַ‰ב≈ּ ר∆ ּ ס ַ‰„∆ פ…ּ ¿̇ ƒי ָ‡ז ַיֲחז…ר ו¿ ַמן ַרב, ו¿ ‰ ז¿ ז∆ ַ‰‚ ָבּ נ¿ ƒי ר, ו¿ ≈̇ ˜ יו… ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ם  ׂ ָ̆ ַמר: "123ו¿ ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ . ו¿ רו… י ֲחב≈ נ≈ פ¿ ƒל ָפָניו ו¿ ך¿ ל¿ ר∆ ּ ∆„‰ַ ‰ ים ז∆ ׂ ƒ̆ ˙, ָי ר∆ ח∆ ב¿ ‰ ַ‰ֻמּ ּ„ָ ּƒמ ˜ ַבּ ל∆ ח≈ ˜ ו¿ ל∆ ָכל ח≈ רּוך¿ ‰ּו‡ 122ב¿ּ ‡ ָבּ ר≈ ˙ ַלֲעב…„ ַ‰ּבו… כ∆ ׁ∆̆ מ¿ ƒנ

ים" (˙‰ילים, נ, כ‚).  ƒ‰…ל ע ‡¡ ַׁ̆ י≈ ּנּו ב¿ּ ∆‡ , ַ‡ר¿ ך¿ ר∆ ּ ∆„



הוא מחמת גאונו. וכתב 
מוכח  שכך  שם 
בפסוקים, שלא יתלה הצלחתו (הן בממון הן ביופי הן בחכמה) בעצמו אלא 

תמיד יהא שפל ומודה לה׳ על המעלות שחננו.
את  להביא  יכול  שהעושר  לבבך. מבואר  ורם  ו‚ו'  ירביון  וˆ‡נך  וב˜רך  ב. 
האדם לגאוה ולשאר חטאים. במסכת ברכות (לב.) אומרת הגמרא, שלאחר 
חטא העגל אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, בשביל כסף 
וזהב שהשפעת להם (שנתת להם בשפע) לישראל עד שאמרו ״די״ הוא גרם 
(להם להתגאות עד) שעשו את העגל... משל לאדם אחד שהיה לו בן, הרחיצו 
וסכו והאכילו והשקהו, ותלה לו כיס (של מעות) על צוארו, והושיבו על פתח 
של זונות, מה יעשה אותו הבן שלא יחטא (וכמו כן ישראל, הקדוש ברוך הוא 
לחטא  להם  שגרם  הוא  זה,  נסיון  לידי  והביאם  טובה  רוב  להם  שהשפיע 

העגל). 
בספר ׳חכמת המצפון׳ (דברים) כתב: רואים אנו מדברי הגמרא יסוד וחידוש 
גדול, לא כמו שאנו מורגלים לראות התחלת וסיבת החטא בבחירת לבו של 
האדם הבלתי טובה אשר לפני החטא. חכמינו ז״ל ראו עיקר סיבת החטא עוד 
רחוק הרבה מהחטא, ותלו את החטא בדברים אשר נעשו עוד זמן רב לפני 
החטא, אשר לכאורה אין להם שום שייכות עוד להחטא כלל, והם דברים 
אחרים לגמרי וגם מותרים בתכלית ההיתר, ושם כבר ראו חז״ל את החטא 
כאילו כבר נגמר, ואמרו שאחר דברים כאלה החטא כבר דבר הבא בתולדה 
ומידי דממילא, כי מה יעשה הבן שלא יחטא, ובטענה זו הלא רצה משה רבינו 
לפוטרם מכל אשמה, והיה בזה מודעה על כל מעשה העגל כאילו היו אנוסים 
בחטא, מאחר ונתן להם הקדוש ברוך הוא שפע של כסף וזהב, דבר זה ממילא 

הביאם לחטא העגל. 
רואים אנו מזה הערה נוראה, ועיקר גדול בעבודת האדם שאחרי שכל הדבר 
תלוי רק בההתחלות הגורמות ומביאות להמעשה, והמוקדמים עוד זמן רב 
להזהר  האדם  עבודת  עיקר  כל  תלוי  בהם  הרי  כן  אם  המעשה,  לפני 
בההתחלות וההקדמות אשר לחטאים, וגם בהאתחלתא דאתחלתא, ואף גם 
באלה שהם דברים המותרים לגמרי כמו כסף וזהב, או רחיצה וסיכה שהם 
מותרים,  גם  שהם  וכדומה  ושתיה  אכילה  וכן  המותרים,  מהדברים  בודאי 
ומכל מקום גילו לנו חז״ל שעיקר סיבת החטא של העגל היתה בריבוי הכסף 
מה  וכן  לבנו,  האב  שעשה  המוקדמת  והשתיה  הרחיצה  כמעשה  והזהב 

ָך  ̂…‡נ¿ ו¿ ָך  ר¿ ָ̃ "(ב)ּוב¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  , רו… ¿̂ יו…

ן ו… ׁ̆ ‡ ƒַער ָ‰ר ַׁ̆

ֲ‡ָו‰ ַער ַ‰ַ‚ּ ַׁ̆

 ˙ ּ„ַ ƒמ ַעל  ר  ַ„ב≈ּ נ¿ ן  ו… ׁ̆ ‡ ƒר‰ָ ַער  ַּׁ̆ ַבּ
ן  מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ּ ƒנ ׁ∆̆ ב  ֲ‡ָו‰. ּוַמ‰ ּטו… ּ‚ַ‰ַ

ּיּוב  ƒח י  נ≈ פ¿ּ ƒמ ים,  ƒָער ּׁ¿̆ ‰ַ ָכל  ל¿  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇

ח  ַ̇ י‡ פ∆ּ ƒ‰ י ּƒכ ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒל מ ≈„ ָבּ ƒ‰ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿

ז…‡˙  ָכּ ינּו  ƒ‡ָר ל…‡  ו¿  ,˙ ַרּבו…  ˙ ָרעו… ל¿

יך¿  ƒר ָ̂ ן  ָלכ≈  .˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ב¿ּ ָרָע‰  ל¿

ל  ∆‡ יָ‚ּ‰  ƒ‰ ַ‰נ¿ ל¿ ם  ַחכ≈ּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָ‰ָ‡ָ„ם 

 ‰ּ ָ̇ ‡ו…  ˙ חו… ¿„ ƒל ו¿ ָ‰ָר‡ּוי,   ‚‰ָ נ¿ ּƒמ‰ַ

. ‡ּוָי‰ ּבו… יָנּ‰ ר¿ ≈‡ ׁ∆̆ ם  ָמ˜ו… ב¿ּ

 

ַסל  ָפּ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַע  ב≈ּ ט¿ ַ‰ַמּ י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ
‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ל  „ו… ּ‚ָ‰ַ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ  

מו…  כ¿ּ  . ָר˙ו… ˙ו… ב¿ּ יָ‰  ָעל∆ יָרנּו  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ו¿

 ˙ ח ‡∆ ַכּ ׁ¿̆ ּƒ̇ ן  ָך פ∆ּ ר ל¿ מ∆ ָּׁ̆ ƒ‰" :ַמר ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ם"  ƒַרי ¿̂ ƒמ  ı ר∆ ∆‡ מ≈ יֲ‡ָך  ƒ̂ ‰ו… ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  '‰

ח  ַכּ ׁ¿̆ ƒי  ‰ ∆‡ ּ ≈‚‰ַ י  ּƒכ(‡) יב).  ו,  („ברים 

י˘כח   ‰‡‚‰ כי   .‡
סוטה  במסכת  יוˆרו. 
(ה.): אזהרה לגסי הרוח 
רוח.  גס  יהא  [שלא 
רש״י] מנין? רב נחמן בר 
יצחק אמר מהכא, ״ורם 
(דברים  ושכחת״  לבבך 
ח, יד) וכתיב ״השמר לך 
פן תשכח את ה׳ אלהיך״ 
(שם יא). רש״י (ד״ה ורם) 
גובה  ידי  שעל  מבאר 
שכחת  לידי  בא  הלב 
זו  שכחה  ועל  הבורא, 
מוזהר  הוא  הרי 
תשכח״  פן  לך  ב״השמר 

(וכן כתב המאירי).
[סמ״ק  שפרשו  יש  אך 
משמע  וכן  כב)  (סימן 
בסמ״ג (לאוין סד) וראה 
(סוטה  שלמה  חשק 
של  שהאזהרה  שם)] 
על  אמורה  לך״  ״השמר 
ולא  עצמו,  לבבך״  ״ורם 
רק בגלל שהיא הגורמת 
שתבוא  ה׳  לשכחת 
אלא  בעקבותיה, 
עצמה  הלב  רוממות 
הם  כי  השכחה.  היא 
איסור  ענין  בארו 
לא  שאדם  הגאוה, 

יתגאה כשהקדוש ברוך הוא משפיע לו טובה ויאמר שבריוח שלו ובעוצם ידו 
ועמלו עשה והרויח והגיע לכל זה. ועל ידי כך לא יחזיק טובה להקדוש ברוך 

ˆ„י˜ים עיונים‡רחו˙  ˘ער ‰‚‡ו‰

 .‰ ‰ ַעל ז∆ רּו ז∆ ר¿ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒל…‡ י ׁ∆̆ 3 ,˙ טו… יו… ¿„ ∆‰ ן ב¿ּ כ≈ּ ׁ∆̆ ל- , ָכּ ך¿ ל∆ מ∆ ב¿ּ

ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ  - ָח„  ∆‡‰ָ ים:  ƒ̃ ֲחָל י  נ≈ ׁ¿̆ ƒל  ˙ ∆̃ ּ ַחל∆ ¿̇ ƒמ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ
 ˙ ַמֲעלו… ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ  - י  ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ  ˜ ל∆ ַ‰ח≈ ו¿  , ‚ּופו… ב¿ּ

ים:  ƒ̃ י ֲחָל נ≈ ׁ¿̆ ׁ̆ ּבו…  ‚ּופו… י≈ ֲ‡ַו˙ ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ יו. ַ‚ּ ׂ ָ̆ ַמֲע ָמ‰ ּוב¿ ַ‰ָחכ¿

‚ּופו…  ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ י‡  ƒ‰ ז…‡˙  ו¿ ַרע.  ָח„  ∆‡‰ָ ו¿ ב,  טו… ָח„  ∆‡‰ָ

ל ַעל  ׁ…˘ מ¿ ּƒ̇ ב ָ‰ָ‡ָ„ם, 4ָ‡ז  ל≈ ֲ‡ָו‰ ב¿ּ ר ַ‰ַ‚ּ ב≈ּ ּ‚ַ ¿̇ ּƒ̇ ׁ∆̆  ˙ ע≈ ָ‰ָרָע‰: ב¿ּ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ נו… - כ¿ּ רו… ¿‚ ƒו… ּוב ׁ̆ ר…‡ . ב¿ּ לו… ף ַר‚¿ „ו… ַע„ ַכּ √̃ ¿„ ָּ̃ ƒם מ„ָ‡ָ‰ָ

ן" (י˘עי‰ ‚,  רו… ּ‚ָ  ˙ טּויו… ָנ‰ נ¿ ַלכ¿ ּ≈̇ ַו ן  ּיו… ƒ̂  ˙ נו… ‰ּו ב¿ּ י ָ‚ב¿ ּƒ5ַיַען כ"

ַי„  ֲ‡ָו‰ ו¿ ל ַ‚ּ ∆‚ י ר∆ ƒנ ≈‡ בו… ּ¿̇ יב: "7ַ‡ל  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ - ָליו ַר‚¿ ָיָ„יו ּוב¿ טז), 6ב¿ּ

בי‡ורים
ראוים להתגאות. 3. ˘ל‡ י˘˙ררו ז‰ על ז‰. שלא יתגאו וימשלו (-להתנהג 
בשררה) זה על זה. 4. ‡ז ˙מ˘ול על ‰‡„ם. גאותו תהיה ניכרת בכל איברי 
גופו מקדקדו עד כף רגלו. 5. יען כי ‚ב‰ו בנו˙ ˆיון. ה׳ מוכיח את עם ישראל 
על הנשים הגאותניות שמשלו בעם והחטיאו אותו, שהולכות  בגרון מתוח 
דרב  בריה  רבא  דרש  (סב:)  שבת  [במסכת  ביפין.  להתגאות  מוגבה  ובראש 
יען כי גבהו בנות ציון״,  ״ויאמר ה׳  ג, טז):  (ישעיה  עילאי: מה פירוש הפסוק 
רש״י  (ראה  גובהן  את  והבליטו  זקופה  בקומה  מהלכות  הנשים  שהיו 
מהלכות בפסיעות קצרות,  פירושו, שהיו  גרון״,  נטויות  ״ותלכנה  ומהרש״א). 
שהעקב של רגל אחת מגיע בצד האגודל של הרגל השניה בלבד ואינו עובר 
את  רואה  שאינו  כיון  לאט  והולך  למעלה  נטוי  שגרונו  אדם  כדרך  אותו, 
אנשים  ויבואו  בהליכתן  שוהות  שתהיינה  כדי  זה  וכל  שלפניו,  הקרקע 
ב׳):  (פרק  6. בי„יו ובר‚ליו.  במסכת דרך ארץ רבה  (רש״י)].  להסתכל בהן 
בראש  והמהלכין  ברגליהם,  והבועטין  בידיהם,  [מנפנפים]  המפפין 
אצבעותיהן [כמו שעשו בנות ירושלים], עליהם הכתוב אומר: ״אל תבואני 
רגל גאוה ויד רשעים אל תנידני״. 7. ‡ל ˙בו‡ני. דוד המלך מבקש מהקדוש 

      ,' ‚ו… ו¿ ך¿  ָלּ  ‰ ב∆ּ ר¿ ƒי ָזָ‰ב  ו¿ ף  ס∆ כ∆ (‚)ו¿ ֻין  ב¿ּ ר¿ ƒי

יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰  ˙ ∆‡  ָּ̇ ַכח¿ ָׁ̆ ו¿ ָך  ָבב∆ ל¿ ָרם  1ו¿

י  ƒ„ָי ם  ∆̂ ע… ו¿ י  ƒח כ…ּ ָך  ָבב∆ ל¿ ּƒב  ָּ̇ ָ‡ַמר¿ ו¿  ,' ‚ו… ו¿

 ˙ ∆‡ ָּ̇ ָזַכר¿ ו¿  ,‰ּ ל ַ‰ז∆ ƒַחי‰ַ ˙ י ‡∆ ƒל ‰ ׂ ָ̆ ָע

ַח  כ…ּ ָך  ל¿ ן  ≈̇ ַ‰נ…ּ ‰ּו‡  י  ּƒכ יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰

ך¿  ל∆ מ∆ ּוב¿ י‚-יח).  ח,  (˘ם  ל"  ƒָחי  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ָחיו"  ∆‡ מ≈ ָבבו…  ל¿ רּום  י  ּƒ̇ ל¿ ƒב "ל¿ ַמר:  ¡‡ נ∆

ּלּו  ƒָר‰ 2ֲ‡פ ו… ּ̇ יָר‰  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ם ƒ‡ .(ם יז, כ˘)

שהאכילו והשקהו ותלה 
לו כיס בצוארו והעמידו 
הזונות  בית  פתח  לפני 
של  עצם  בהם  אין 
מקום  ומכל  איסור, 
עיקר החטא בהם נחשב, 
יעשה  ״מה  אחר-כך  כי 
כבר  יחטא״,  שלא  הבן 
בעל  ואינו  הוא  אנוס 

בחירה כלל. 
וז‰ב ירב‰ לך.  ‚. וכסף 
לאדם  וזהב  כסף  ריבוי 
לגאות  להביאו  יכול 

שאבותינו  הסיבה  זו  החיים״:  ה״ספר  אומר  ה׳.  את  ישכח  זה  ידי  ועל  הלב 
אברהם  צז.).  בב״ק  (כמבואר  המטבעות  על  ציורים  היו מציירים  הקדושים 
אבינו עשה במטבע ציור של זקן וזקנה מצד אחד, ובחור ובתולה מצד שני, 
מה  יצחק.  לו את  הוא שנתן  ברוך  הקדוש  לו  הנס שעשה  להזכיר את  כדי 
הקשר בין כסף לנסים? כדי שכשיביט במטבע לא יגיע למצב של ״ורם לבבך 

ושכחת את ה׳ אלקיך...״, כי כסף מביא גאוה.
המטבע שעשה יהושע היה טבוע בו שור מכאן וראם מכאן, על שם הפסוק 
(דברים לג, יז): ״בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו״, שנצחונותיו במלחמות 

על כיבוש ארץ ישראל היו מהקדוש ברוך הוא ולא מכוחו ועוצם ידו.
וכן דוד הטביע על המטבע מקל ותרמיל מכאן ומגדל מכאן, להזכיר לעצמו 
כי הגיע מאחורי הצאן. ומרדכי היהודי עשה מטבע שהיה בו שק ואפר מכאן, 
את  להם  שהזכירו  ציורים  ועליהן  מטבעות  עשו  כולם  מכאן.  זהב  עטרת 
הנסים שעשה להם הקדוש ברוך הוא, כדי שלא יגיעו חס ושלום למצב של 

גאוה הבאה מחמת ריבוי הממון.

בי‡ורים
אם  מה  כי  ביאר,  הרמב״ן  במלך.  ‡פילו   .2 בלבך.  ותתגאה  לבבך.  ורם   .1
וגובה הלב  למלך שהוא ראוי להתנשא ולהתגדל, הפסוק אוסר את הגאוה 
ומצוה שלבבו יהיה שפל ככל אחיו הקטנים ממנו, כל שכן לאחרים שאינם 

‰. כי ‡ין עזר ‰˘ם עמו 
‡חרי ‡˘ר ‰ו‡ ˙ועב˙ 
‰˘ם. הוא מדברי רבינו 
יונה בשערי תשובה (א, 
(נב:)  סוכה  במסכת  כז). 
בן  שמעון  רבי  אמר 
אדם  של  יצרו  לקיש: 
יום  בכל  עליו  מתגבר 
ומבקש להמיתו, שנאמר 
(תהלים לז): ״צופה רשע 
לצדיק ומבקש להמיתו״. 
ברוך  הקדוש  ואלמלא 
יכול  אינו   – עוזרו  הוא 
לו, שנאמר (שם): ״ה׳ לא 
ולא  בידו  יעזבנו 

ירשיענו בהשפטו״. 
רבי  המשגיח  מרן  היה 
יחזקאל לוינשטיין זצ״ל 
כבר  ומזהיר:  מזכיר 
כתב רבינו יונה ״כי בעל 
יצרו,  ביד  נמסר  הגאוה 
כי אין עזר ה׳ עמו אחרי 
״.  ה׳  תועבת  הוא  אשר 
אמרים  שני  נצרף  אם 
אלו - חרדה תאחזנו, כי במלחמת האדם עם יצרו בכל יום ויום, הרי בדרך 

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰ ׁ∆̆ מ… ַר˙  ˙ו… ב¿ּ נּו  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿

י" (וי˜ר‡ כ,  ַ‰ּ‚ו…  ˙ ֻח˜…ּ כּו 15ב¿ּ ל¿ ≈̇ ל…‡  "ו¿

כּו"  ל≈ ≈̇ ם ל…‡  י‰∆ ≈̇ ֻח˜…ּ יב: "ּוב¿ ƒ̇ ּוכ¿ כ‚), 

ן  ָך 16פ∆ּ ר ל¿ מ∆ ָּׁ̆ ƒ‰" :ַמר ¡‡ נ∆ ו¿ (˘ם יח, ‚), 

ל  ם" („ברים יב, ל) - ַ‰כ…ּ י‰∆ ׁ̆ ַ‡ֲחר≈ ≈̃ ָנּ ּƒ̇

 ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ יר,  ƒ‰ ַמז¿ ‰ּו‡  ָח„  ∆‡ ָין  נ¿ ƒע ב¿ּ

ָבָריו  ¿„ ƒּוב יו  ָׁ̆ ּבּו ַמל¿ ב¿ּ ל  ּ„ָ ֻמב¿ ל  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי

‰ּו‡  ן  כ≈ ו¿ ים,  ƒי ַ‰ּ‚ו… ן  ƒמ ָ‰ָ‚יו  נ¿ ƒמ ָכל  ּוב¿

ים"  ּƒן ָ‰ַעמ ƒם מ כ∆ ¿̇ יל ‡∆ ּ ƒ„ ר: "ָוַ‡ב¿ מ≈ ‡ו…

(וי˜ר‡ כ, כו).

י  ינ≈ ע≈ ים ב¿ּ ƒָעב…̇ ם מ¿ ֲ‡ָו‰ ‰≈ י - ַ‰ַ‚ּ ֲעל≈ ַבּ
ֲעַב˙ ‰'  ו… ּ̇ ַמר: "17 ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ם,  ּׁ≈̆ ‰ַ

‰ּו‡  ו¿  ,(‰ טז,  (מ˘לי  ב"  ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ

ם  ּׁ≈̆ ר ַ‰ ז∆ ין ע≈ י ‡≈ ּƒכ(‰) , רו… ¿̂ ƒַי„ י ָסר ב¿ּ מ¿ ƒנ

בי‡ורים
בהם, שהם מלבושי נכרי, [משמעות דבריו שהאיסור ללבוש בגדי נכרי הוא 
משום גאוה]. 15. בחו˜ו˙ ‰‚וי. בדרכי הגויים. הוזהרנו שלא נתנהג כמותם 
במלבושינו ובהליכותינו. 16. פן ˙נ˜˘ ‡חרי‰ם. פן תהיה נמשך, נצמד ונדבק 
אחריהם, (מלשון ״דא לדא נקשן״). 17. ˙ועב˙ ‰'. מאוס ושנוא בעיני ה׳ כל 

המתנשא בלבו.

יב).  לו,  (˙‰ילים  י"  ƒנ ≈„ ƒנ ּ¿̇ ַ‡ל  ים  ƒע ָׁ̆ ר¿

י  ּƒַרב  ˙ ַבּ  ‰ ָׁ̆ נ¿ ע∆ נ∆ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ ל  ∆‚ ר∆ ַעל  ו¿

יָ‰  ָעל∆ ַזר  ¿‚ ּ ƒנ ׁ∆̆ ן,  יו… ַר„¿ ּ¿̇ ן  ב∆ּ יָנ‡  ƒֲחנ

ַעם  ַפּ י  ּƒכ  .˙ נו… זו… ל  ׁ∆̆  ‰ ָבּ ֻ̃ ב¿ּ ב  ׁ≈̆ י ל≈

י,  ƒמ רו… י  ל≈ „ו… ּ ¿‚8 י  נ≈ פ¿ ƒל ָכ‰  ָ‰ל¿ ַ‡ַח˙ 

 ‰ ָנ‡∆  ‰ ָמּ "ַכּ רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ ָע‰  מ¿ ָׁ̆ ו¿

ָ‡ז  10ו¿  "! זו… יָב‰  ƒ9ר ל  ׁ∆̆ יָ‰  ∆̇ יעו… ƒס פ¿ּ

ם -  ƒיַני ע≈ ר (ע"ז יח, ‡). ָבּ ≈̇ ‰ יו… ָ̃ ּ ¿„ ¿̃ ּ ƒ„(„)

ַמע  ׁ¿̆ ƒם - ל…‡ י ƒַני ָ‡ז¿ ˙" (מ˘לי ו, יז). ָבּ ם ָרמו… ƒיַני יב: "11ע≈ ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ים  ּ ƒי ƒל ֲענ ∆̂ „ו… ‡≈ ָעמ¿ יַח ַ‡ּפו… - ב¿ּ ר≈ ים. ב¿ּ ƒָלל ים ָ‰ֻ‡מ¿ ּ ƒי ƒי ָ‰ֲענ ר≈ ב¿ ּ ƒ„

ָבָריו  ¿„ ּƒב ַ‡ף  ו¿ יָניו.  ע≈ ב¿ּ ים  ƒרּוח ס¿ ם  ≈‰ ם,  י‰∆ ּ≈̇ ָב ל¿ ַנס  כ¿ ּƒנ ׁ∆̆ כ¿ּ ‡ו… 

ַין ַמֲ‡ָכל  נ¿ ƒע ˙ 13ב¿ּ ר∆ כ∆ּ ƒם נ‚ַ ַ‚ֲ‡ָו‰. ו¿ ˜ ב¿ּ ָ̇ י˜ 12ָע ּ ƒ„ ַ̂ ר ַעל  ַ„ב≈ּ י¿

 ‰ ז∆ ַעל  ו¿ י,  ƒר ָנכ¿ י  ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ י  ≈„ ¿‚ ּƒב י  ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ 14ּוב¿  ‰ ∆̃ ׁ¿̆ ּוַמ

כתב  יו˙ר.   ‰˜„˜„  .„
מיד):  (ד״ה  יהוידע׳  ב׳בן 
וודאי לא היתה כוונתה 
הרע  יצר  בהם  לגרות 
ושיתנו עיניהם בה, אלא 
שישבחו  היתה  כוונתה 
מכל  אך  ישראל.  את 
כיון  בזה  נענשה  מקום 
שהיה לה לחשוש שמא 
הרע  יצר  בהם  יתגרה 
ויאנסוה לדבר עבירה.  

בי‡ורים
יבוא אלי רגל  ברוך הוא, אל תביא אלי את פסיעותיו של המתגאה (שלא 
אנשי גאוה להצר לי), והרשעים לא יטלטלו אותי ממקומי ביד חזקה. 8. ‚„ולי 
רומי מדובר,  באיזו  לדון  האריך  קיסמא)  בן  ר״י  (ערך  הדורות  בסדר  רומי. 
וסיים שהיתה עיר בארץ ישראל בשם רומי. 9. ריב‰. נערה. 10. ו‡ז „˜„˜‰ 
יו˙ר. בפסיעותיה לפסוע פסיעות נאות. ודבר זה נוגד את  הכתוב (תהלים 
מה, יד): ״כל כבודה בת מלך פנימה״, ולכך נענשה. 11. עינים רמו˙. המתגאה 
ומרים עיניו כלפי מעלה, ולא כדרך שפלי הרוח אשר ישפילו עיניהם כלפי 
גאוה.       מתוך  עזות)  (דברי  וקשים  חזקים  דיבורים  ב‚‡ו‰.  ע˙˜   .12 מטה. 
13. בענין מ‡כל ומ˘˜‰. שיאכל מאכלים טובים ומעדני מלך. 14. ובמלבו˘י 
ב‚„י ‚‡ו‰ מלבו˘י נכרי. שילבש בגדים יקרים ונאים מאד שהכל מסתכלים 

ו״שיתוף״  הבריות,  למען 
הרי הוא עבודה זרה.

הגרשוני  ילקוט  בספר 
אדרת  מספר  מביא 
אליהו שפירש, כי החכם 
בפני  להתבטל  דרכו 
החכם היותר גדול ממנו, 
מתבטל  עשיר  וכן 
גדול  בעמדו לפני עשיר 
אילו  כן,  ואם  ממנו, 
מאמין  היה  המתגאה 
הבורא,  במציאות 
וביכלתו,  בהשגחתו 
עיניו  לנגד  מצייר  והיה 
גדולת ה׳ – בודאי שהיה 
מבטל את עצמו, ואם עדיין מתגאה אות הוא שאינו מאמין בגדולת הבורא.  
פירוש אחר: אדם שיש לו גסות הרוח, שמתגאה בחכמתו, מעיד על כך שהוא 
מאמין שהוא זכאי לקבל השפעה של טוב מן הבורא בזכות חכמתו, ואילו 
לאלה שאין להם חכמה – אין זכות לכך. אבל זוהי ממש אמונתם של עובדי 
הכוכבים, שמאמינים שהבורא מסר כח לכוכבים להשפיע, והשפעתם היא 
רק על פי הטבע. יסוד דת ישראל הוא שהקדוש ברוך הוא משפיע גם למי 
שאין בו מעלות, כי ״מאשפות ירים אביון״ והכל תלוי בהשגחתו וברצונו של 

הקדוש ברוך הוא (תפארת ציון). 

ָ‰ָכ‡:  יב  ƒ̇ 19כ¿ּ ים.  ƒָכב ַ„˙-ּכו… ֲעבו…

יב  ƒ̇ 20ּוכ¿ ב",  ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ  '‰ ֲעַב˙  ו… ּ̇ "

ל  ∆‡ ָב‰  ע≈ ˙ו… י‡  ƒב ָ̇ ל…‡  "21ו¿ ם:  ָ̇ ‰ָ

ים:  ƒר מ¿ ‡ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ כו).  ז,  („ברים  ָך"  ∆̇ י ב≈ּ

י  ּƒיב: "כ ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„22 ,˙ ‡ ַעל ֲעָריו… ּלּו ָבּ ƒ‡ כ¿ּ

 "' ‚ו… ו¿ ּו  ׂ̆ ָע ל  ≈‡‰ָ ב…˙  ע≈ ו… ּ̇ ‰ַ ל  ָכּ  ˙ ∆‡

ּלּו  ƒ‡ כ¿ּ ים:  ƒר מ¿ ‡ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ כז).  יח,  (וי˜ר‡ 

ל  ָכּ רּו:  ָ‡מ¿ ו¿ (סוט‰ „, ב).  ָמ‰  23ָבּ ָנ‰  ָבּ

ָ‰רּוַח,                 ּסּו˙  ּ‚ַ ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם 

בי‡ורים
19. כ˙יב ‰כ‡. כתוב כאן (משלי טז, ה) בענין הגאוה. 20. וכ˙יב ‰˙ם. וכתוב 
שם (דברים ז, כו) בענין עבודה זרה. 21. ול‡ ˙בי‡ ˙ועב‰. המלה ״תועבה״, 
גסות הרוח),  בו  זה שיש  (היינו  שבה מכונים האלילים, מלמדת ש״גבה לב״ 
המכונה ״תועבה״ בספר משלי, כמוהו כעובד עבודה זרה. 22. „כ˙יב: כי ‡˙ 
כל ‰˙ועבו˙ ‰‡ל. הפסוק כתוב בענין חטאי העריות (ויקרא יח, כז), ובחטא 
של גסות הרוח כתוב ״תועבת ה׳ כל גבה לב״. הכינוי ״תועבה״ המשותף לשני 
הענינים מלמד על שייכותם זה לזה.  23. במ‰. מזבח לעבודת כוכבים (רש״י). 

ם.  ּׁ≈̆ ֲעַב˙ ַ‰ ו… ּ̇ ר ‰ּו‡  ׁ∆̆ י ֲ‡ , ַ‡ֲחר≈ ּמו… ƒע

ּום ָ‡ָ„ם ל…‡  ׁ̆ ָ‡‰ ַעל  ּ‚ָ ¿̇ ƒּלּו ל…‡ נ ƒַוֲ‡פ

ַב„  ּבו… ל¿ ƒל ‰, ַ‡ך¿ ב¿ּ ׂ ∆̆ ַמֲע ל…‡ ב¿ּ ּבּור ו¿ ƒ„ ב¿ּ

ָב‰,  ע≈ ו… ּ̇ ָר‡  ¿̃ ƒנ  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡ 

ב",     ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ  '‰ ֲעַב˙  ו… ּ̇ " ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ב  ּ ל≈ ַבּ  ‡ ָלּ ∆‡ ‰ּו˙  ב¿ ּ‚ַ לו…  ין  ≈‡ ּלּו  ƒ18ֲ‡פ

ָב‰. ע≈ ו… ּ̇ ָר‡  ¿̃ ƒנ

 

ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ ל  ָכּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿
 „ ב≈ עו… ּלּו  ƒ‡ (ו)כ¿ּ ָ‰רּוַח,  ּסּו˙  ּ‚ַ  

יכול  האדם  אין  הטבע 
בנוסף  אלא  לנצחו, 
צריך  הנחוש  לרצונו 
עזר ה׳. לכן בעל הגאוה 
לו  ואין  מתועב  שהוא 
עזר ה׳ – חרץ רבינו יונה 
הגאוה  ״בעל  משפטו: 
נמסר ביד יצרו״! ומעתה 
תקוה,  שום  לגאה  אין 
לגמרי.  הוא  ואבוד 
עמוד  חן׳,  יתן  (׳לענוים 

רא).
עבו„˙  עוב„  כ‡ילו  ו. 
(סוטה  המאירי  כוכבים. 
ד:) רואה את הקשר שבין 
הגאוה לעבודה זרה בכך 

– רוע טבעו מביאו לחלוק על האמת בכל דבר כדי להשפיל את  שהמתגאה 
שכנגדו [ומי שמונח בשקר הריהו כעובד עבודה זרה, שהיא עצם השקר].

המהרש״א בחידושי אגדות מבאר שעל ידי רוח הטומאה שנוצר מעון הגאוה 
מגיע לכל זה.

חכם  בתלמיד  אפילו  מדבר  זה  מאמר  כותב:  עקב)  (פרשת  הקדוש  השל״ה 
הלומד ומקיים את מצוות התורה, אלא שיש לו פניות בלימודו כגון שאחרים 
ידעו על גדולתו ותורתו, כי אז הרי הוא עובד בשיתוף, לא רק לשם ה׳ אלא גם 

בי‡ורים
18. ‡פילו ‡ין לו ‚ב‰ו˙ ‡ל‡ בלב נ˜ר‡ ˙ועב‰. הגר״א בביאורו על משלי 
מפרש: ״תועבת ה׳ כל גבה לב״ - אפילו אדם שעדיין לא הוציא את גאותו 
לפועל, ולא עשה שום מעשה של גאוה, בהליכתו או בדיבורו, ושום תנועה או 
סימן של גאוה לא ניכרים עליו, אבל ה׳ חוקר לב ובוחן כליות - הוא מעיד 
עליו שהוא גבה לב, כלומר, הגם שגאוותו מוסתרת בלב פנימה, בכל זאת – 
״תועבת ה׳״! משוקץ ומתועב הוא בעיני הקדוש ברוך הוא, ויתן את הדין על 

כך במשפטי שמים. 

ל˜ורח  ‡רע  מ‰  ח. 
‚‡ו˙ו.  מחמ˙  וע„˙ו 
(פי״א)  ישרים  המסילת 
שרעת  כותב, 
יתרה  חמדת-הכבוד 
יותר  וחזקה 
יש  כי  מחמדת-הממון, 
מקרים בהם יכול האדם 
על  יצרו  את  לכבוש 
שאר  ועל  הממון 
חמדת  אך   – ההנאות 
כי  הדוחק,  הוא  הכבוד 
לסבול  לו  אי-אפשר 
ולראות את עצמו פחות מחבריו, ועל דבר זה נכשלו רבים ונאבדו... מי גרם 
הוא  מלא  ומקרא  הכבוד,  מפני  אלא  עמו?  עדתו  וכל  הוא  שיאבד  לקורח 
(במדבר טז, י): ״ובקשתם גם כהונה״. וחכמים, זכרונם לברכה (במדבר רבה 
יח, ב) הגידו לנו, כי כל זה נמשך, מפני שראה את אליצפן בן עוזיאל נשיא, 
והיה רוצה להיות הוא נשיא במקומו... כללו של דבר: הכבוד הוא הדוחק את 
האדם  היה  זה  ולולי  שבעולם,  והחמדות  התשוקות  מכל  יותר  האדם  לב 
מתרצה לאכול מה שיוכל (להשיג ללא מאמץ), ללבוש מה שיכסה ערותו, 

ּלּו  ƒיר, ֲ‡פ ƒ‰ָי ּ רּו: ‰ַ32‡י ָמ‡ן „¿ ָ‡מ¿ ‰). ו¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ל,  ב≈ּ ַ̃ ¿̇ ƒָל‡ מ ‰ּ ≈̇ י י ב≈ּ ׁ≈̆ נ¿ ƒ‡‡ַ

‰" (חב˜ו˜ ב, ‰) -  ו∆ נ¿ ƒי ל…‡  יר ו¿ ƒ‰ר ָי ב∆ ּ ∆‚"

ּלו… (ב"ב ˆח, ‡). ׁ∆̆  ‰ ָנו∆ ּלּו ב¿ּ ƒ33ֲ‡פ

 

יַפ˙          ƒ„ ר¿ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ34

ַעל  ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒ‰ 35ל¿ ן  ָממו…  
ַרע  ≈‡ (ח)ָמ‰   ָּ̇ ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿ י-ָ‡ָ„ם.  נ≈ ב¿ּ

בי‡ורים
תקרי אותו אלא איתו לא אוכל״. לפי קריאה זו אומר הכתוב שגבה עינים, 
היינו גאותן, אין הקדוש ברוך הוא יכול להיות אתו. וביאר ב׳תפארת ציון׳, כי 
בדרך כלל החוטא חוזר אחר כך בתשובה, ואז מוכן הקדוש ברוך הוא לדור 
אין  עליו  עוונו  שעדיין  וכיון  בתשובה,  חוזר  אינו  הרוח  מגסות  אבל  אתו, 
בעל  אדם שהוא  „י‰יר.  מ‡ן  ‰‡י   .32 אתו.  לדור  רוצה  הוא  ברוך  הקדוש 
גאוה, אפילו על אשתו ובני ביתו אין הוא מתכבד, כיון שבזוי הוא בעיניהם. 
33. ‡פילו בנו‰ ˘לו. אפילו בבית שלו אין הוא מתכבד. 34. ‰‚‡ו‰ מבי‡‰ 
זה   ידי  על  שיוכל  כדי  חומד להתעשר  לבו  כי המתגאה  ר„יפ˙ ממון.  לי„י 
להשתרר ולשלוט על בני אדם. [אמנם יש גורסים: ״הגאוה מביאה לידי רדיפת 

כבוד״]. 35. ל‰˘˙רר. למשול. 

ַעט  מ¿ ּמּו  "רו… ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ 25 ט,  ַמע≈ ¿̇ ƒ24מ

עו…  ¿„‚ָ ָר‡ּוי ל¿ ּנּו" (‡יוב כ„, כ„); 26ו¿ ינ∆ ≈‡ ו¿

ָמ‰  ו… ּ̃ ‰ַ י  ָרמ≈ "ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ 27 ָר‰,  ׁ≈̆ ‡ֲ ַכּ

ין ֲעָפרו…  ≈‡ ים" (י˘עי‰ י, ל‚), 28(ז)ו¿ ƒע„ֻ ּ ¿‚

ָעָליו.   ˙ ל∆ ּ ַיל∆ 29מ¿ יָנ‰  ƒכ ּׁ¿̆ ‰ַ ו¿ ָער,  נ¿ ƒנ

י  ƒנ‡ֲ ין  ≈‡ -‰ּו‡:  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ָ‡ַמר 

ָלם,  עו… ָבּ 30ָל„ּור  ים  ƒל כו… י¿ ‰ּו‡  ו¿

ם  ƒיַני ַבּ‰ ע≈ ּ ַמר (˙‰ילים ˜‡, ‰): "‚¿ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

(סוט‰  ‡ּוָכל"  ל…‡  31‡…˙ו…  ָבב  ל≈ ַחב  ּור¿

ז. ו‡ין עפרו ננער. כתב 
כנגד  מדה  חיים:  החפץ 
שהיה  במקום  כי  מדה, 
לו לחשוב תמיד שסופו 
רמה  עפר  למקום  לילך 
להתגאות,  ולא  ותולעה 
הוא לא חשב כן, כי אם 
דמיין לעצמו כי במרומי 
משגבו  יהיה  סלעים 
ובעליות מרווחות תהיה 
על  יתר  לעד,  מנוחתו 
בני גילו, לכן כאשר גופו 
בעפרו  אין  עפר,  נעשה 
ממקומו,  להתנער  כח 
כל המתים יעמדו ויקומו 

אשר  האנשים  כל  רגלי  כפות  תחת  נמוך  מושכב  ישאר  והוא  רגליהם,  על 
התגאה עליהם בימי חייו!! (שמירת הלשון, תבונה יד). 

בי‡ורים
מממונו  מתורתו,  מתמעט  אחר:  פירוש  (רש״י).  מחשיבותו  מ˙מעט.   .24
 – שרומו  כיון  ו‡יננו".  מעט  "רומו  ˘נ‡מר:   .25 יעקב).  (עיון  ומבריאותו 
מתמעט. ושמא תאמר ישנו בעולם [שמתקיים]? תלמוד לומר: ״ואיננו״. (סוטה 
זרה.  עבודה  לשם  הנעבד  עץ  היא  אשירה  כ‡˘ר‰.  ל‚„עו  ור‡וי   .26 ה.). 
גדיעה זו הנזכרת כאן איננה רק קציצה רגילה, אלא צריך לעוקרה ולשרש 
״ואבדתם את שמם״,  ג):  יב,  (דברים  נלמד מן הכתוב  וזה  וכל,  אחריה מכל 
וכמו כן יש לגדע ולשרש אחרי מי שיש בו גסות הרוח (רש״י). 27. ˘נ‡מר 
"ורמי ‰˜ומ‰ ‚„ועים". בגמרא (סוטה ה.) למדים דבר זה בגזירה-שוה: כתיב 
התם  וכתיב  גדועים״,  הקומה  ״ורמי  הגאוה)  חטא  בענין  כאן  (כתוב  הכא 
(וכתוב שם בענין עצי אשירה) ״ואשיריהם תגדעון״ - תעקרו ותשרשו מכל 
עליו.  מילל˙   .29 המתים.  לתחיית  קם  שאינו  ננער.  עפרו  ו‡ין   .28 וכל). 
הפורענות  משום  הגאה  על  ומשתברת  מתאוננת  השכינה  עליו.  מקוננת 
שתבוא עליו (רש״י). 30. ל„ור. יחד. 31. ‡ו˙ו ל‡ ‡וכל. בגמרא דורשת ״אל 
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ט. ‰מ˜˘ט ‡˙ ‚ופו כ„י 
שנינו  ל‰˙‚‡ו˙. 
ד):  (ד,  אבות  במסכת 
שפל  הוי  מאד  ״מאד 
רוח״. לשם מה הכפילות 
״מאד מאד״? מבאר רבי 
שני  ישנם  חגיז:  משה 
גאוה  גאוה,  בעלי  סוגי 
רוחנית.  וגאוה  גופנית 
גאוה גופנית – המתגאה 
גבורתו,  קומתו,  ביופיו, 
גאוה  וכו׳.  עושרו  בגדיו, 
המתגאה   – רוחנית 
כשרונותיו,  בחכמתו, 
על  ומצוותיו.  מדותיו 
הגאות  סוגי  שני 
״מאד  התנא:  מזהירנו 
מאד הוי שפל רוח״, הוי 
בשניהם.  רוח  שפל 

(מדרש חכמים).

 ˙ ּ„ו… ƒמ ּלּו  ≈‡ ָכל  ו¿  .‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ 39ו¿  ‰‡ָ נ¿ ƒ̃

ר  ≈‡ ָבּ ¿̇ ƒי ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ  ,„…‡ מ¿  ˙ חּו˙ו… פ¿ּ

ם. ּׁ≈̆ ַר˙ ַ‰ ז¿ ע∆ ב¿ּ

˙ ּ‚ּופו…  ט ‡∆ ּׁ≈̆ ַ̃ ל (ט)ַ‰מ¿ ָבר: ָכּ ף ָ„ּ סו…
ַח  כ≈ ו… ׁ̆  ‰ י ז∆ ˙, ֲ‰ר≈ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ י ל¿ ≈„  כ¿ּ

ַעל   ׁ̆ ָיחּו ל…‡  ו¿ ‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ם  ּׁ≈̆ ‰ַ

ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒי ל…‡  ו¿  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

 , מו… ¿̂ ַע ַעל   - ָנ˙ו…  ָוּ ַכּ ל  ָכּ י  ּƒכ ים,  ƒב טו…

י˙ו…  ƒֲחר‡ַ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ,‰ ל∆ ַ‰ָכּ ּ‚ּופו…  ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ל¿

ב  רו… ָ̃ ‰ּו‡   , ּ‚ּופו… ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ַ‰מ¿ ו¿  .‰ ָמּ ƒר

 ‡ ׂ ָּ̆ ƒל ים  ׁƒ̆ ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ‰ ָר‡∆ ¿̇ ƒי י  ּƒכ  ,‰ ָמּ ƒז ל¿

ב  ר≈ ָ̃ ¿̇ ƒי ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ם,  י‰∆ ינ≈ ע≈ ב¿ּ ן  ח≈

ּלּו˙  ַ̃ ו¿  ˜ חו… ׂ ¿̆ י  י„≈ ƒל  ‡ ָיבו… ו¿ ָלן,  ¿̂ ∆‡

י‡  ƒ‰  ‰ ז∆ ָבּ ים,  ׁƒ̆ ָ‰ֲ‡ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ˙ ט∆ ּׁ∆̆ ַ̃ ַ‰מ¿  ‰ ָּׁ̆ ƒ‡‰ָ ַ‚ם  ו¿  . ׁ̆ ר…‡

ל  „ו… ּ‚ָ ‰ּ ָׁ̆ ‰ ָענ¿ ם, ּוָבז∆ ָבּ ƒל ים ב¿ּ ƒּור‰ ר¿ ƒ‰ ˙ ס∆ נ∆ ם ּוַמכ¿ ָבּ ƒל ˙ ∆̃ ל∆ ַמ„¿

בי‡ורים
יהיה אמת או שקר, כדי להקטין שמו אצל בני אדם ולהראות יתרונו עליו 
ענף  הוא  הקפדנות  ו˘נ‡‰.   .39 ולביישו״.  ולהכלימו  מעלתו  ולהפחית 
ותולדות הגאוה, כי לולא הגאוה לא היה מקפיד בלבו! (שערי קדושה א, ב). 
מיסוד הענוה – לא להקפיד כלל. (אור ישראל נח, א). מבואר, כי ענוה וקפדנות 

– תרתי דסתרי!

 ׁ̆ ּ ≈̃ ּ ƒב ׁ∆̆  , ֲ‡ָו˙ו… ֲחַמ˙ ַ‚ּ ˜…ַרח ַוֲעָ„˙ו… 36מ≈ ל¿

לו…  ָנ‰  ּ¿̇ ƒנ ל…‡  ׁ∆̆  ‰ ֻ„ָלּ ּ ¿‚ ח  ַּ̃ ƒל ו¿ ל  ּ ≈„ ּ‚ַ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ַנס  כ¿ ƒנ ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒ37ּומ ם,  ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ ן  ƒמ

 ‰‡ָ ¿̂ 38ָי  ˙ ∆̃ ֲחל… ַ‰ַמּ ן  ƒּומ  ,˙ ∆̃ ַמֲחל… ל¿

בבית  ולשכון 
הפגעים  מן  שתסתירהו 
קלה  פרנסתו  והיתה   –
צריך  היה  ולא  עליו 
כלל  להעשיר  להתיגע 
לו  שאין  הגם  אלא, 
בכל  במותרות,  צורך 

שפל  עצמו  יראה  כדי שלא  להשיגן,  רב  לעמל  עצמו  את  מכניס  הוא  זאת 
בחברה, ואין קץ לכל עמלו, על כן אמרו רבותינו זכרונם לברכה (אבות ד, 

כא): ״הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם״.  

בי‡ורים
על  בחז״ל  מובא  (ובאמת  גדול  לאדם  עצמו  שהחשיב  ‚‡ו˙ו.  מחמ˙   .36
גדלותו של קורח) ועוד שהחשיב עצמו ליחסן שהרי הוא בן יצהר, ומשום כך 
של  בנשיאותו  ונתקנא  הנשיאות,  לו  שמגעת  לחשוב  הגאוה  אותו  הביאה 
אליצפן בן עוזיאל, ומדת הקנאה נבעה מכח הגאוה שהחשיב עצמו לבעל 
נכנס  כך  ומ˙וך   .37 יחזקאל).  (אור  קורח  מעשה  כל  נבע  וממנה  מעלה, 
למחלו˜˙. במסכת חולין (ז.): משרבו זחוחי הלב (פירוש, משרבו התלמידים 
גבוהי הלב, שמחמת גאותם לא דקדקו מפי רבם כל צרכם אלא סמכו על 
ז):  (פרק  הישר  קב  בספר  כתב  בישראל.  מחלוקות  רבו  רש״י)  לבם,  בינת 
המתגאה מרבה קטטה, קנאה, שנאה, לשון הרע, כעס, שקרים, ליצנות וכו׳. 
ואם תתבונן בה תראה שכל עבירות שבתורה כלולין בה. ופגמו גדול מאד, 
אוי לו ואוי לנפשו מי שרגיל להאחז בה! 38. יˆ‡‰ ˜נ‡‰. קנאה וגאוה אחת 
הן, ואחת תלויה בחברתה, מי שאין בו כלל גאוה – אין בו בכלל קנאה. ומי 
שיש בו מעט גאוה, ויהיה מי שיהיה – יש בו קצת קנאה על חבירו, על אשר 
עצמו  מחזיק  והמתגאה  היות  פשוטים,  והדברים  במדריגתו.  עומד  גם  הוא 
שהוא עדיף מחבירו, או לפחות שוה לו, והיה אם יראה שחבירו השיג שררה 
וגדולה - הוא מקנאהו על כך. (תולדות שלמה [קלוגר] יג). כתב החפץ חיים 
״גם הגאוה תביאהו לקנא ולשטום  י״ד):  (שמירת הלשון שער התבונה פרק 
(-ולשנוא) את חבירו המכובד בעיני אנשי העיר, ויקנא וישטום אותו, בעבור 
שידמה לו שנפחת כבודו על ידי זה, ויאמר בלבו: לולא הוא, הייתי מתואר בין 
בני אדם לאדם חשוב. ויבחן גנזי נסתרותיו, כדי שיהיה לו מה לדבר ממנו, 

עונ˘  כל ˘כן ˘י˘  י‡. 
‚„ול ל‡˘‰ ‰מ˙˜˘ט˙ 
‡נ˘ים  לפני 
ב‰.  ‰מס˙כלים 
כותבים  הראשונים 
שבאותה המדה שנדרש 
להתבונן  שלא  מהגבר 
בנשים, כך אסור לנשים 
לגרום לגברים להתבונן 
כותב  יונה  רבינו  בהם. 
במילים חריפות במיוחד 
האחריות  אודות 
האשה  על  המוטלת 
(אגרת  זה  בנושא 
עח):  פרק  התשובה, 
שתהא  האשה  ״וצריכה 
שלא  ונזהרת  צנועה 
אדם  בני  בה  יסתכלו 
מפני  מבעלה,  חוץ 
שהמסתכלים בפניה או 
לגהינם,  יורדים  בידיה 
(תענש)  ענושה  והיא 
ואחד  אחד  כל  בעונש 
שהחטיאה  מפני  מהם, 
אותם ולא נהגה צניעות 

בעצמה ונכשלו בה״.
‰וˆ‡ו˙  רוב  לפי  לו  ˘י˘  מ‰  בעיניו  ימעט  כי  בחל˜ו,  י‰י‰ ˘מח  ול‡  יב. 
˙‡ו˙ ‚‡ו˙ו. העניו אינו מתאוה להרבה אלא מסתפק במועט שיש לו ושמח 
בחלקו שקיבל מהבורא. לעומתו הגאותן מתאוה לכל דבר ולדברים גבוהים 
יחמוד, ודבר זה הרי אף פעם לא ישיגנו, כי העולם הזה אין בו כדי שביעה, 
חז״ל  שאמרו  וכמו  שבעה,  ידע  ולא  מה  חסר  שהוא  האדם  ירגיש  לעולם 
(מדרש רבה קהלת ג, י): אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, מי שיש לו מנה רוצה 

 ‰ ָּׁ̆ ƒ‡ ל¿ ל  „ו… ּ‚ָ  ׁ̆ ע…נ∆  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל  (י‡)ָכּ

ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ˙ ט∆ ּׁ∆̆ ַ̃ ¿̇ ּƒמ‰ַ

.‰ּ ים ָבּ ƒל כ¿ּ ַּ̇ ס¿ ּƒמ‰ַ

 

ֲ‡ָו‰.  ַּ̇ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ  „ עו… ו¿
ָרָחב  ּבו…  ƒל  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ י  ּƒכ  

י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ַ̇ ו¿ ָבר,  ּ„ָ ָכל  ל¿  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒּומ

י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ב¿ּ ׁ∆̆ ָ‰ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

 ׁ̆ ַלב≈ּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ֲ‡ָו˙ו…  ּ‚ַ ֲחַמ˙  מ≈  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒי

ין  ƒר ט≈ ל¿ ַפּ  ˙ נו… ב¿ ƒל ו¿ ים  ƒר ָ̃ י¿ ים  ƒ„‚ָ ב¿ ּƒב

י  ּƒים. כ ƒב ים טו… ƒכ…ל ַמֲ‡ָכל ¡‡ ל∆ ו¿ ים  ƒל „ו… ּ ¿‚

ים  ƒ‰ בו… ּ ¿‚ ים  ƒָבר ¿„ ƒל ָלם  עו… ל¿  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ

ים  ƒָבר ¿„ ƒי‚ ָי„ו… ל ׂ ּƒ̆ ינו… ַמ ‡ּוַלי ‡≈ מ…„, ו¿ ַיח¿

ָב‰  נ≈ ּ ¿‚ י  י„≈ ƒל  ‡ ָיבו… ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ּלּו,  ≈‡

ָרָחב  „ ו¿ מ≈ ּבו… חו… ƒל ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒי ַ‰מ ּƒָל‰. כ ז≈ ּו‚¿

ַח  מ≈ ׂ ָ̆  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ל…‡  (יב)ו¿ ר,  ּׁ≈̆ ַע ¿̇ ƒ‰ ל¿ ם  ָיּ ַכּ

י  נ≈ פ¿ ƒל ל  ו… ׁ̆ כ¿ ƒמ  ˙ נ∆ ∆̇ נו… י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ (י)  ,„…‡ מ¿

ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ים ל¿ ƒרּו ֲחָכמ ‡ ָ‡ס¿ ים, ֲ‰לו… ּƒַרב

ים                 ׁƒ̆ ָנ ל  ׁ∆̆ ים  ƒנ עו… ב¿ ƒ̂ י  ≈„ ¿‚ ƒב ב¿ּ

ּלּו  ƒ41ֲ‡פ ל,  ∆̇ כ…ּ ַבּ ים  ƒטּוח ּׁ¿̆ ‰ַ40

ב),  כ,  (ע"ז  ן  ∆‰ ָבּ  ˙ ׁ∆̆ ֻלב∆ּ מ¿ יָנּ‰  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ

מכ˘ול  נו˙נ˙  ˘‰י‡  י. 
בספר  רבים.  לפני 
(פרק  יושר  ארחות 
שכן  וכל  כתב:  צניעות) 
בין  בחוץ  כשיוצאין 
מאד  שצריכין  אנשים 
ואמרו  בזה,  להזהר 
(תנחומא וישלח סי׳ ה׳): 
תכשיטין  ניתנו  ״לא 

לאשה אלא שתהא מתקשטת בהן בתוך ביתה״. 
אימי,  לגבי איש חסיד מכפר  ה״ד)  פ״א  (תענית  מהירושלמי  והביא המעשה 
שכאשר היה בהר (שהיה עובד שם), אשתו לבשה בגדים מלוכלכים כדי שלא 
יתן אדם עיניו בה. וכאשר היה נכנס לביתו לבשה בגדים נקיים כדי שבעלה 

יתן עיניו בה ולא באשה אחרת. 
וכל כך הקפידו על זה, עד שרבי יוסי דמן יוקרת אמר לבתו: שובי לעפריך ואל 
יכשלו בך בני אדם! [כמסופר במסכת תענית (כד.): היתה לרבי יוסי בת בעלת 
יופי. יום אחד ראה רבי יוסי אדם אחד שהיה מפרק את גדר העצים על יד 
זה? כלומר, מה  יוסי: מה  ביתו כדי להסתכל בבתו דרך החור, אמר לו רבי 
אתה מעיין כאן? אמר לו האיש: רבי, אם ללוקחה לאשה לא זכיתי, לראותה 
צער  גורמת  את  בתי,  לבתו:  אמר  יוסי  רבי  זאת  כששמע  אזכה?!  לא  גם 
לבריות, שובי לעפרך ואל יכשלו בך בני אדם. (הב״ח מוסיף לגירסת הגמרא 

שם: ״וכן הוה״ – וכן היה, כלומר שהיא מתה)].
ובעוונותינו הרבים, היום הדור פרוץ ומתקשטים ביותר וכו׳, והרבה יש לדבר 
על זה בעוונותינו הרבים. ואשרי מי שנזהרת בזה ולא תסתכל על חברותיה, 
וכל שכן על הפרוצות. ומה שתלבש יותר בגדי צניעות – תזכה ביותר לבנים 
בזוהר הקדוש  כמו שכתב  טוב,  לכל  זוכה  ובעלה  ותלמידי חכמים,  צדיקים 

(מובא במ״ב סי׳ ע״ה סקי״ד), ותקים בית לתפארת. עכ״ד.    

בי‡ורים
40. ‰˘טוחים. התלויים. 41. ‡פילו כ˘‡ינ‰ מלוב˘˙ ב‰ן. כיון שכשרואה 
הרהור  לידי  ובא  בהן  ומתייפה  לבושה  כשהיא  באשה  נזכר  הבגדים  את 

עבירה. (רש״י). 

קל  דבר  כל  על  לבבו 
ביתו  בני  עם  שבקלים 
ומזה  ואוהביו,  ומשרתיו 
מאד״.  עצוב  יהיה 
(בתשובותיו  וברמב״ם 
״פאר הדור״, קמב) כתב: 
״המשתרר, ירבו יגונותיו 
ושמא  ועצבונותיו, 
ויביישוהו  יכלימוהו 
ביד  ויפול  הגויים 
אותו  וייסרו  המלוכה, 

וישברו עצמותיו.
(ב׳)  מוסר  שבט  בספר 
כתב: נקוט כלל זה בידך: 
ימיו  כל  המתגאה,  כל 
כי  ודאגות,  במכאובים 
כולם כאין  גאותו  מרוב 
חייבים  כולם  נגדו, 
לפניו,  ולקום  לשרתו 
תמיד  לישב  צריך  הוא 
בראש. והנה בראותו כי 
ממנו,  וזע  קם  איש  אין 
ולדבריו אין שומע, הוא 
דאגה  בכעס  מתמלא 
רגע.  כל  ותוגה 
ומאורעות אלו תמיד לו, 
ערב בוקר וצהרים, עד שמרוב צערו הוא נופל על ערש דוי, ואם יקום ממטתו 

ישוב לשטותו, וחוזר חלילה. 

י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ ַ‰ּ‚ּוף  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ י‡  ƒ‰ ז…‡˙  ו¿
‡ י…‡ַמר ָ‰ָ‡ָ„ם:  ָמּ ׁ∆̆ ָב‰:  טו…

ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ו¿ יל  ƒ‡ ‰ו…

ַע„  ר,  ≈̇ יו… ב¿ּ  ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ  § ר̆… פ¿ ∆‡  , ך¿ ל-ָכּ ָכּ

ן,  ƒַיי  ‰ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ו¿ ר  ׂ ָ̆ ָבּ י…‡ַכל  ל…‡  ׁ∆̆

יָר‰  ƒ„ ב¿ּ ב  ׁ≈̆ י≈ ל…‡  ו¿  ,‰ ָּׁ̆ ƒ‡  ‡ ׂ ָּ̆ ƒי ל…‡  ו¿

 ‡ ָלּ ∆‡ ,‰ ׁ̆ ָנ‡∆ ּבּו ׁ̆ ַמל¿ ַבּ ל¿ ƒל…‡ י ָנָ‡‰, ו¿

ים,  ƒָלכ ֻלכ¿ ּומ¿ ים  ƒרּוע ¿̃ ּו ר,  מ∆ ּ ∆̂ ‰ַ ו¿  ˜ ׂ ַּ̆ ‰ַ

ים  ƒָלכ ֻלכ¿ מ¿ ים  ƒל כ≈ ב¿ּ  ׁ̆ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒּומ

ָיָ„יו  ָניו  ָפּ  ıַח ר¿ ƒי ל…‡  ו¿ ים,  ƒּוס‡ ּומ¿

ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒרו… מ √‡ ָּ̇ יר 43 ƒח ׁ¿̆ ַיּ ׁ∆̆ ָליו, ַע„  ַר‚¿ ו¿

ן  ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ ‰ - כ¿ּ ָכל ז∆ ים. ו¿ ׁƒ̆ ֲ‡ָנ

 ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿ יּוַכל  ל…‡  ׁ∆̆ ַע„  ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ

ָר‡  ¿̃ ƒנ  ‰ ז∆ ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ ך¿  ּ ַ‰ל≈ ַ‰מ¿ ר.  ≈̇ יו…

יר:  ƒָנז 44ב¿ּ ר  מ≈ ‡ו… ‰ּו‡  י  ֲ‰ר≈  .‡ ט≈ חו…

ַעל  ָחָט‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ מ≈ ָעָליו  ר  פ∆ּ ƒכ "ו¿

בי‡ורים
43. ˙‡רו. מראית פניו. 44. בנזיר. אדם שקיבל על עצמו בנדר להיות ״נזיר״, 
הגפן,  מן  היוצא  דבר  כל  אכילת  וכן  יין,  שתיית  א.  דברים:  בשלשה  נאסר 

ׁ̆ לו…  ּ י≈ ּׁ∆̆ יָניו ַמ‰  ע≈ ַעט ב¿ּ מ¿ ƒי י ּƒכ , ˜ו… ל¿ ח∆ ב¿ּ

 . ֲ‡ָו˙ו… ֲ‡ַו˙ ַ‚ּ ַּ̇  ˙ ‡ו… ָ̂ י ר…ב ‰ו… ƒפ ל¿

ל…‡  ׁ∆̆ 42  ,˙ מ∆ ר∆ ּ‚ו… ֲ‡ָו‰  (י‚)ַ‰ַ‚ּ  „ עו… ו¿
ע…ל  ל  ב…ּ ס¿ ƒל ָלן  ַסב¿  ‡ ≈‰ י¿  

יך¿  ƒר‡ֲ‰ַ ל¿ ך¿  ̂…ר∆ ין  ≈‡ ו¿  ,˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

ָי„ּוַע  י  ּƒכ ָלן,  ַסב¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ  ˙ ַ̇ י ƒח פ¿ ּƒב

ל.  ‰ּו‡ ַלכ…ּ

רוצה  מאתים  מאתים, 
והמשילו  מאות,  ארבע 
את  קדמונינו 
לשותה  העולם-הזה 
לו  ידמה  מלוחים,  מים 
יותר,  וצמא   - שמרווה 
באגרת  שכתב  כמו 

הגר״א ז״ל. 
מוסר  שיחות  בספר 
ענין  ביאר  פג)  (מאמר 
שאמרו  מה  פי  על  זה 
כא):  ד,  (אבות  חז״ל 
והתאוה  ״הקנאה 

והכבוד מוציאין את האדם מן העולם״. שהטעם שהכבוד מוציא את האדם מן 
העולם הוא משום שאין בידו של האדם לספק את תאות הכבוד כלל, כי ככל 
שיזכה בכבוד ירצה עוד ועוד, וכשיחסר לו מעט ירגיש כי כל אשר יש לו איננו 
שוה לו, ונמצא שהוא משועבד לתאותו זו שעבוד גמור, באופן שלעולם לא 

יוכל להשתחרר ממנה, ודבר זה מוציאו מן העולם.
ועל דרך זה יש לבאר גם מה שבכח ה״תאוה״ להוציא את האדם מן העולם, 
דהנה פירש רש״י (אבות שם): שמתאוה לממון הרבה שנאמר ״אוהב כסף לא 
ישבע כסף״ (קהלת ה ט), וכיון שלעולם אין הוא מסתפק בממון אשר לו, וכמו 
שכתב הרמב״ם, שהאוהב כסף הוא בעל נפש רחבה שלא תשבע נפשו מכל 
העולם,  מן  מוציאתו  זו  תאוה  הרי  ה״א),  פ״א  דעות  (רמב״ם  שבעולם  ממון 

שהרי הוא תאב לדבר שלעולם לא יוכל לספק אותו ולמלאות רצונו.
״דברים  כתב בספר  י‰‡ סבלן לסבול עול ‰בריו˙.  ‚ורמ˙ ˘ל‡  י‚. ‰‚‡ו‰ 
יחם  כי  העצבות,  לידי מדת  יבוא  ״המתגאה  לא):  דרוש  (להחיד״א,  אחדים״ 

בי‡ורים
42. ˘ל‡ י‰‡ סבלן. אמר רבי לוי: כל טילוי סירוי, וכל סירוי טפשין! (קהלת 
רבה יב, א). כל המתגאה ומתנשא וחכם יחשב בעיניו – הוא כעסן ומדקדק 
ינוח״.  כסילים  ״כעס בחיק  טיפש, כדכתיב:   – וכל כעסן  לו.  כל המתנגד  עם 

(מתנות כהונה). 

ב‰לל  מˆינו  כ‡˘ר  י„. 
יוסף׳         ב׳עץ  ‰ז˜ן. 
ההתבוננות  כתב:  (שם) 
מופלאת  היא  הלזו 
להיות  בענינה, 
הקדושים  שלאנשים 
מבטם               כל  אשר 
המשכלת  לנפשם 
גופם  בתוך  השוכנת 
והנה  והבהמי.  החומרי 
יש בני אדם המשליכים 
כל           גיום  אחרי 
ומאוויו       החומר  צרכי 
ההכרחיים  הענינים  אף 
ומתאכזרים      לקיומה 
לבלי      מאד  גופם  על 
יודעים        כי  קיומו  תת 
הגוף  כחי  כל  כי 
נגדיים  המה  ותאוותיו 
לגמול            הבהמי  גופו  על  גם  שחמל  בו  אחרת  מדה  הזקן  הלל  אבל  לנפש. 
שהיא           בשביל  וליפותה  ולהנאותה  אחרים  עם  שעושה  כמו  חסד  לו 
עליה         חמל  אם  כי  הנאתו  למען  כוונתו  היה  לא  כי  מלך,  של  איקונים  

כראוי.

י…‡ַכל      ל…‡  ו¿ י,  ƒ̃ ָנ  ‡ ≈‰ י¿ ַמֲ‡ָכלו…  ם  ּ‚ַ
י  ƒנ ינו… ב≈ּ ַמֲ‡ָכל  ַ‡ך¿   , ך¿ ל∆ מ∆ י  ַמֲעַ„נ≈ּ  

ל…‡  , ו¿ ַ‚˙ ָי„ו… ׂ ָּ̆ י ַ‰ ƒפ י, ל¿ ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ∆̃ ׁ¿̆ ּוַמ

ים,  ƒּוס‡ ים מ¿ ƒל כ≈ ל…‡ י…‡ַכל ב¿ּ ‰ 45ו¿ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒי

 ˙ ∆‡ ˆּו  ּ¿̃ ַׁ̆ ּ ¿̇ "ַ‡ל  ַעל  ַיֲעב…ר  ן  פ∆ּ

ל  ‡ ַ‰כ…ּ ָלּ ם" (וי˜ר‡ י‡, מ‚), ‡∆ יכ∆ ≈̇ ׁ…˘ ַנפ¿

˙ו…  ָטּ ƒמ ם  ּ‚ַ  , ָחנו… ל¿ ֻׁ̆ ם  ּ‚ַ ּיּו˙.  ƒ̃ נ¿ ּƒב  ‡ ≈‰ י¿

ים.  ּ ƒי ƒ̃ יּו נ¿ ¿‰ ƒָיָניו י נ¿ ƒָכל ע ‰, ו¿ ָיּ ƒ̃ ‰ נ¿ י∆ ¿‰ ּƒ̇

ַ‡ך¿  ז…ָ‰ם,  מ¿ ל…‡  ו¿ י  ƒ̃ ָנ  ‡ ≈‰ י¿ ּ‚ּופו…  ם  ּ‚ַ

ל  ם ָכּ ָליו, ַ‚ּ ַר‚¿ ָניו ָיָ„יו ו¿ ח…ı ָפּ ר¿ ƒר ל ָזּ‰≈ ƒי

ל  ּ ל≈ ƒ‰ ינּו ב¿ּ ƒ̂ ר ָמ ׁ∆̆ ‡ֲ ים. (י„)ַכּ ּƒ̇ ƒע ּ‚ּופו… ל¿

ָע‰  ָׁ̆ ב¿ּ ׁ∆̆  ,(‚ ל„,  רב‰  (וי˜ר‡  ן  ≈̃ ַ‰ָזּ

בי‡ורים
45. ול‡ י‡כל בכלים מ‡וסים, פן יעבור על "‡ל ˙˘˜ˆו ‡˙ נפ˘ו˙יכם". 
המקור לכך הוא מדברי רב ביבי בר אביי (מכות טז) האומר, שאדם השותה 
משקים בכלי מציצה [כעין קרן] של מקיזי דם, עובר באיסור ׳לא תשקצו׳. וכך 
נפסק בשולחן ערוך (יו״ד סי׳ קטז ס״ו): אסור לאכול ולשתות בכלים הצואים 
שנפשו של אדם קצה בהם, כגון כלים של בית הכסא וכלי זכוכית שמקיזים 
וכן לא יאכל בידים מזוהמות ועל גבי כלים מלוכלכים,  וכיוצא בהם.  בהם 

שכל אלו בכלל ׳אל תשקצו את נפשותיכם׳.

 ׁ̆ ַר פ≈ּ ל…‡  ׁ∆̆  ‰ּ ז∆ ּוַמ‰  ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿ י‡),  ו,  (במ„בר   " ׁ̆ פ∆ ַ‰ָנּ

ָבר  ל ָ„ּ ָכּ ƒמו… מ ¿̂ ַע ַע נ≈ ‡, ַ‰ּמו… ט≈ ָר‡ חו… ¿̃ ƒן נ ƒי ן ַ‰ַיּ ƒמ ‡ ָלּ מו… ‡∆ ¿̂ ַע

ָך  ּ י∆ ים: ל…‡ ַ„ּ ƒרּו ֲחָכמ ‰ (˙עני˙ י‡, ‡). ָ‡מ¿ ַכָמּ ‰ ו¿ ָמּ ַעל ַ‡ַח˙ ַכּ

ים  ƒָבר ּ ¿„ יָך  ָעל∆ ר  ס≈ ‡ו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆  ‡ ָלּ ∆‡ ָר‰,  ו… ּ̇ ָר‰  ָ‡ס¿ ּׁ∆̆ ַמ‰ 

 ‰ ז∆ ‡ ָבּ ≈̂ ַכּיו… ‰ ו¿ ָין ז∆ נ¿ ƒים (ירו˘למי נ„רים פ"ט ‰"‡). ַעל ע ƒר ֲ‡ח≈

ר,  ≈̇ ם יו… ַחַכּ ¿̇ ּƒ̇ ַ‡ל  ‰, ו¿ ב≈ּ י˜ ַ‰ר¿ ּ ƒ„ ַ̂ י  ƒ‰ ּ¿̇ ל…מ…‰: "ַ‡ל  ׁ¿̆ ָ‡ַמר 

י  ƒ̃ ‡ ָנ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם,  ר ָבּ ָׁ̆ ך¿ ַ‰ָיּ ר∆ ּ ם" (˜‰ל˙ ז, טז). ַ‰„∆ מ≈ ו… ּׁ̆ ּƒ̇  ‰ ָלָמּ

ים.  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ל  ׁ∆̆ ר  ≈„ ּ‚ָ ‰ּו‡  ּיּו˙  ƒ̃ ּ ַ‰נ¿ י  ּƒכ ָיָניו,  נ¿ ƒע ָכל  ב¿ּ

ים  ּ ƒי ƒֲענ ים  ׁƒ̆ ּבּו ַמל¿ ל…‡  ו¿ ים,  ƒנ ינו… ב≈ּ ים  ƒ„‚ָ ב¿ּ  ׁ̆ ַבּ ל¿ ƒי  ?„ ַ̂ י כ≈ּ

י  ƒָענ ים, ‰∆ ּ ƒי ƒ̃ ים ּונ¿ ƒ‡ים ָנ ƒנ ינו… ים ב≈ּ ƒ„‚ָ ‡ ב¿ּ ָלּ ם, ‡∆ ָׁ̆ ב¿ ּים לו… ƒַבז ַ‰מ¿

‡ו…  ם  ∆̇ כ∆ּ  ‡ ≈̂ ָמּ ּ ƒי ׁ∆̆ ָ‡סּור  ו¿  , רו… ׁ¿̆ ָע י  ƒפ ל¿ יר  ׁƒ̆ ָע ∆‰ ו¿ יו…  ָענ¿ י  ƒפ ל¿

ים  ƒנ ּ ָ̃ ֻ̇ יּו מ¿ ¿‰ ƒל…‡ י ים, ו¿ ƒרּוע ¿̃ יּו  ¿‰ ƒל…‡ י ָ‚ָ„יו, ו¿ י˙ ַעל ב¿ּ ƒנּונ מ¿ ַׁ̆

י ָ‰רּוַח. ס≈ּ י ַ‚ּ ≈„ ¿‚ ƒב כ¿ּ

בי‡ורים
דהיינו: ענבים, חרצנים, זגים וכדומה.  ב. להסתפר.  ג. להטמא בטומאת המת. 
ואחר כך חוזר  מסוימים,  נזיר שנטמא בטומאת המת חייב להביא קרבנות 
למנות את כל ימי נזירותו מחדש (במדבר ו, א-יב). התורה אומרת לגבי נזיר 
שנטמא בטומאת המת ״וכפר עליו [הכהן] מאשר חטא על הנפש״. ושואל רבי 
חוטא  שנקרא  אדם,  הרג  וכי  זה?  נזיר  חטא  נפש  באיזה  וכי  הקפר:  אלעזר 
בנפש? אלא הנזיר נקרא ״חוטא״ מפני שציער עצמו בהמנעותו מן היין [אף 
שנטמא,  בנזיר  שנאמר  מפסוק  דינו  את  לומד  הקפר  אלעזר  שרבי  פי  על 
סברתו שייכת לכאורה בכל נזיר, בין אם נטמא ובין אם לא. הגמרא בנדרים 
(י.) ובנזיר (יט.) מבארת שמשום כך הזכירה התורה את המושג ״חטא״ בנזיר 

שנטמא, כי חטאו כפול, שציער עצמו מן היין, ואף נטמא בטומאת המת]. 

אדם  ״בן  מסלובודקה: 
להשתפר  נוטה 
לא  אך  ולהתייפות, 
(-״א מענטש  להשתנות״ 
און  בעסער  ווערט 
נישט  אבער  שענער, 
אנדערש״). אולם, אומר 
של  תפקידו  אהרן,  רבי 
את  ליצור  הוא  אדם 
מתוך  העליון  האדם 
בו.  שנולד  פרא״  ה״עיר 
הסבא  שפירש  כמו 
אדם  פרא  ״ועיר  מקלם: 
אין  יב)  יא,  (איוב  יולד״ 
להודיעך  רק  פירושו 
שאדם נולד פרא, כי אם 
פרא׳  שמ׳עיר  ללמדך 

צריך ש׳יולד אדם׳.
מעתה, מסיק רבי אהרן, 
לאדם  שניתן  הכח 
״בצלם  בהיבראו 
כח  זהו  אלקים״, 
היצירה,  וכח  הבחירה 

ליצור מהעיר פרא שבו אדם מושלם. (׳פנינים משלחן גבוה׳).

 ‰ ׂ ָ̆ ָע ים  ƒ‰…ל ¡‡ ם  ל∆ ∆̂ ב¿ּ י  ּƒ60כ" יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„

˙ ָ‰ָ‡ָ„ם" (בר‡˘י˙ ט, ו), 61ַעל ַ‡ַח˙  ∆‡

יב (מ˘לי טז, „):  ƒ̇ „ כ¿ּ עו… ‰. ו¿ ַכָמּ ‰ ו¿ ָמּ ַכּ

‰ּו" (˘ב˙ נ, ב).  ֲענ≈ ַלַמּ ַעל ‰'  ָפּ ל  "62כ…ּ

ם  ׁ≈̆ ל¿ ּלּו  ≈‡‰ָ ים  ƒָבר ּ ¿„ ַבּ ָ‰ר  ז¿ ּ ƒנ‰ַ ָכל  ו¿

ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ ל…‡  ו¿ ָו‰,  ¿̂ ƒמ

ּלּו  ≈‡ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ּול¿

יָון  כ≈ּ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ מו…  כ¿ּ ים  ƒ‡ ר¿ ƒנ ים  ƒָבר ּ ¿„

ָו‰. ¿̂ ƒּבו… מ ׁ̆ ם י≈ ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ָנ˙ו… ל¿ ָוּ ַכּ ׁ∆̆

 

 ׁ̆ י≈ ים  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ּוַמֲע ָמ‰  ָחכ¿ ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ
ב,  ָח„ טו… ים: ָ‰‡∆ ƒ̃ י ֲחָל נ≈ ׁ¿̆  ‰ּ  ָבּ

י‡,  ƒ‰ ָ‰ָרָע‰  ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ָרע.  ָח„  ∆‡‰ָ ו¿

יו,  ƒפ ּוב¿ ּבו…  ƒל ב¿ּ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ּ ַבז∆ י¿ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

בי‡ורים
ה׳  של  בצורה  כי  ‡ל˜ים.  בˆלם  כי   .60 מאומה).  מבינות  ואינן  חושבות 
[בקומה ובדעת, בדיבור ובראיה, (עיין בראשית רבה ח, י-יא)], ה׳ עשה את 
לכבודו.       הנברא  בעולמו,  הוא  ברוך  הקדוש  של  כאיקונין  אני  והרי  האדם. 
גופי!        את  בנקיון  לרחוץ  הוא  הקב״ה  וכמ‰. שכבודו של  כמ‰  על ‡ח˙   .61
62. כל פעל ‰' למענ‰ו. כלומר, את הכל ברא ה׳ לכבודו, וברחיצה יש משום 

כבוד הבורא, לפי שהאדם נברא בצלם אלוקים. 

ָ‰ָי‰            יָ„יו  ƒמ ל¿ ַּ̇ ƒמ ָטר  פ¿ ƒ46נ ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

לו…  רּו  ָ‡מ¿ ם.  ָמּ ƒע ך¿  ל≈ ‰ו… 48ו¿ ך¿  ּ ַ‰ל≈ 47מ¿

 ? ך¿ ל≈ ‰ ‰ו… ָּ̇ יָכן ַ‡ ≈‰ י, 49ל¿ ּƒיָ„יו: ַרב ƒמ ל¿ ַּ̇

 : רּו לו… ָו‰. ָ‡מ¿ ¿̂ ƒמ ˙ ו… ׂ̆ ם: ַלֲע ָ‡ַמר ָל‰∆

 ı…ח ר¿ ƒם? ל ? ָ‡ַמר ָל‰∆ ָו‰ זו… ¿̂ ּƒי ַמ‰ מ ƒכ ו¿

זו…  י  ƒכ 50ו¿  : לו… רּו  ָ‡מ¿  .ıָח ר¿ י˙-ַ‰מ∆ּ ב≈ ב¿ּ

ל  ׁ∆̆ ין  ƒנ י˜ו… ƒ‡51 ם  ƒ‡ ָמ‰  ן!  ≈‰ ם:  ָל‰∆ ָ‡ַמר  י‡?!  ƒ‰ ָו‰  ¿̂ ƒמ

י      ּ≈̇ ָב ּוב¿  ˙ י‡ו… ƒט ר¿ 53ט≈ י  ּ≈̇ ָב ב¿ּ ˙ו…  ‡ו… ים  ƒ„י ƒֲעמ ַמּ ׁ∆̆ 52 ים,  ƒָלכ מ¿

ָפן,  ט¿ ו… ׁ̆ ן ו¿ ָ̃ ר¿ ן ‰ּו‡ 56מו… י‰∆ ‰ ֲעל≈ ַמָנּ ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ י  ƒ55מ ,˙ ָס‡ו… ¿̃ ר¿ ƒ̃ 54

ל  ּ ≈„ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡  ׁ∆̆ 58  ‡ ָלּ ∆‡  „ ל…‡ עו… ו¿  ,˙ נו… זו… מ¿ לו…  ין  ƒ57ַמֲעל ן  ≈‰ ו¿

מּו˙,  ¿„ ƒּוב ם  ל∆ ∆̂ (טו)ב¿ּ י  ƒ̇ ‡ ר≈ ב¿ ּƒנ ׁ∆̆ י,  ƒ59ֲ‡נ כּו˙;  ַמל¿ י  ל≈ „ו… ּ ¿‚ ם  ƒע

וב„מו˙.  בˆלם  טו. 
(א,  בראשית  בפרשת 
״בצלם  נאמר:  כז) 
אותו״.  ברא  אלקים 
דמות וצלם זה מה הוא? 
דהג״ר  בפומיה  מרגלא 
אהרן קוטלר בשם מורו 
הסבא  ורבו 

בי‡ורים
46. נפטר מ˙למי„יו. נפרד מלימודו עם תלמידיו בבית-המדרש. 47. מ‰לך. 
בדרך מבית המדרש. 48. ו‰ולך עמם. והם מלוים אותו לכבודו. 49. ל‰יכן 
‡˙‰ ‰ולך. אולי יזכו גם הם עמו במצוה. 50. וכי זו מˆו‰ ‰י‡. שאדם מצווה 
עליה לעשותה לכבוד בוראו, ולא כדבר הרשות שאדם עושה לטובת גופו?! 
52. ˘מעמי„ים ‡ו˙ו. לכבודו של המלך  51. ‡י˜ונין. פסל בדמות הפנים. 
במקומות שרבים מצויים שם, כגון בבתי... 53. טרטי‡ו˙. שליצנים משחקים 
שם לפני הנאספים. 54. ˜ר˜סי‡ו˙. שחיות טרף מאולפות מתגוששות שם 
מור˜ן   .56 בהם.  לטפל  עלי‰ם.  ˘נ˙מנ‰  מי   .55 הנאספים.  לפני  למשחק 
לכבוד  נאים  שיהיו  ומצחצחם  מבריקם  האבק,  מן  אותם  מנקה  ו˘וטפן. 
המלך. 57. מעלין לו מזונו˙. משלמים לו שכר עבור זה. 58. ˘‰ו‡ מ˙‚„ל 
והנכבדים  השרים  עם  במעלה  ונחשב  לגדולה  עולה  מלכו˙.  ‚„ולי  עם 
המופקדים על צרכי המדינה. 59. ‡ני ˘נבר‡˙י בˆלם ו„מו˙. בצורה של ה׳, 
ובדמותו - שהוא דומה לו [בשכל] שהוא מבין וחושב (לא כמו החיות שאינן 

ב˜לון  ומ˙כב„  יז. 
בשער  לקמן  חבריו. 
התשובה (שער כו) כתב 
(והוא  המחבר 
הלכות  מהרמב״ם 
שיש  ה״ד)  פ״ד  תשובה 
אותם  שהעושה  עברות 
מהם,  לשוב  חזקתו  אין 
קלים  דברים  שהם  לפי 
בני-אדם,  רוב  בעיני 
והוא  חוטא,  ונמצא 
נראה לו שאין זה חטא. 
ואחת מאלו עברות הוא 
חברו׳.  בקלון  ה׳מתכבד 
שאינו  בלבו  אומר  כי 
חברו  שאין  לפי  חטא, 
עומד אצלו, ולא הגיעה 
ביישו,  ולא  בושת  לו 
(-השוה)  אלא הוא ערך 
וחכמתו  מעשיו הטובים 
מעשי  למול  וחריפותו 
חברו וחכמתו וחריפותו, 
דבריו  השומע  ובעיני 
יהיה הוא מכובד וחברו 

בזוי. 
בחכמ˙ו  ו‰מ˙פ‡ר  יח. 
‡ין  בו,  ˘‡ין  ובמע˘יו 
כמו˙‰.  רע‰  מ„‰ 
(קיג:):  פסחים  במסכת 
הדעת  אין  ארבעה 

ָב‰  טו… י˜  ƒַיֲחז ָלם  עו… ל¿  ‰ ∆‡ ּ ≈‚‰ַ
ל…‡  ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ  , מו… ¿̂ ַע ל¿

ַעל   ׁ̆ ָיחּו ל…‡  י  ּƒכ ָר‰,  ו… ּ̇ ‰ַ ַעל  ַרח  ט¿ ƒי

ָלם  ָ‰עו… לו…  „ּו  ּיו… ׁ∆̆ ַר˜  ם,  ƒַמי ָׁ̆  „ בו… כ¿ּ

ׁ̆ לו…  ‰ י≈ ָחָכם, ּוָבז∆ ב ו¿ ‰ּו‡ ָ‡ָ„ם טו… ׁ∆̆

ל  ו… ׁ̆ כ¿ ƒמ ב¿ּ ַח  מ≈ ׂ ָ̆ ‰ּו‡  י„  ƒמ ָ̇ ו¿ י,  ּ„ַ

 „ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒם, (יז)ּומ ָ̇ יָע ƒ„ עּוט י¿ ƒמ ָריו ּוב¿ ֲחב≈

ים  ƒר ׂ ¿̆ ע∆ מ≈ ָח„  ∆‡  ‰ ז∆ ו¿ ָריו.  ֲחב≈ ן  לו… ¿̃ ּƒב

 ˙ ∆‡ ים  ƒב ַעכ¿ּ ַ‰מ¿ ים  ƒָבר ּ ¿„ ָע‰  ָבּ ַ‡ר¿ ו¿

ים  ƒב יו טו… ׂ ָ̆ ל ַמֲע ָכּ ׁ∆̆ ּוָב‰. ָ‡ָ„ם  ׁ̆ ּ¿̇ ‰ַ

 ‰ מ∆ „, ּ„ו… ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒ‰ ם ל¿ ∆‰ ָבּ ל  ּ ַ‰ל≈ ¿̇ ƒם, ּומ ≈‰

 ˙ ַ̃ ַ‡ב¿ ָכל  ב¿ּ  „…‡ מ¿ ּוב  ׁ̆ ָח יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ ל¿

ל  ∆̂ ≈‡  „ מ≈ עו… ו¿ ים,  ƒמ ׂ ָ̆ ב¿ּ י  ׁ≈̆ ָר‡ ו¿ ל  כ≈ רו…

יַח, ַע„  ƒר יַח ּוַמס¿ ּ ƒ„ ¿̃ ‡ ַמ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ׁ̆ ַע„  ≈‡‰ָ

ירּו˙  ƒר מ¿ ֲחַמ˙  מ≈ כ…ל  ¡‡ ל∆  ‰ ו∆ ָׁ̆ ל…‡  ׁ∆̆

ר  ≈‡ ָפּ ¿̇ ּƒך¿ ָ‰ָ‡ָ„ם ַ‰מ ׁ̆ - ָכּ ַפ˙ ָ‰‡≈ ר≈ ׂ ¿̆

ַמֲ‰ָללו…  יַח ב¿ּ ƒר יַח ּוַמס¿ ּ ƒ„ ¿̃ ים, ַמ ׂ ƒ̆ ַמֲע ב¿ּ

ים.  ƒב יו ַ‰ּטו… ׂ ָ̆ ַמֲע

יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ָמ˙ו… ּוב¿ ָחכ¿ ר ב¿ּ ≈‡ ָפּ ¿̇ ּƒמ‰ַ (יח)ו¿

ין  ≈‡ ו¿  ‰ּ ָ̇ מו… כ¿ּ ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ ין  ≈‡  , ּבו… ין  ≈‡ ׁ∆̆  

יָניו,  ע≈ ב¿ּ ים  ƒ̇ חּו ּופ¿ ים  ּƒַטנ ¿̃ ם  ֻכָלּ (טז)ו¿

ל  „ו… ּ‚ָ ‰ּו‡  ׁ∆̆ מו…  ¿̂ ַע ַח  ב≈ּ ַׁ̆ ּומ¿ ל  ַ‰ל≈ּ ּומ¿

ַעל   ‰ ∆„ יו… ל…‡  ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ָמ‰,  ָחכ¿ ב¿ּ

 ‰ ∆‡ ר¿ ƒנ ָלם  עו… ּול¿  , ֲ‡ָו˙ו… ּ‚ַ ר…ב  מ≈  ˙ מ∆ ¡‡‰ָ

ָבָריו  ּו„¿ ˙ו…  ָ̂ ַוֲע ָמ˙ו…  ָחכ¿ יָניו  ע≈ ב¿ּ

 ‰ ׂ ≈̆ ֲע ַמּ ƒמ ים  ƒח ָבּ ֻׁ̆ מ¿ ם  ≈‰ ׁ∆̆ יו  ׂ ָ̆ ּוַמֲע

ר     ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ ָריו,  ֲחב≈  ˙ ַ̂ ֲע ַמ˙  ָחכ¿ ו¿

י           ּƒכ יו,  ׂ ָ̆ ַמֲע ּוב¿ ָמ˙ו…  ָחכ¿ ב¿ּ י„  ƒמ ָּ̇

ַעל   „ ָכבו… ו¿ ַבח  ׁ∆̆ ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿  ı ָחפ≈ ‰ּו‡ 

ָ‡ַמר   ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ים.  ƒר ָׁ̆ ַ‰י¿ ָבָריו  ּ ¿„

יָך"  ƒפ ל…‡  ו¿ ָזר  ָך  ל¿ ּ ַ‰ל∆ "63י¿ ל…מ…‰:  ׁ¿̆

(מ˘לי כז, ב).

˜טנים  וכולם  טז. 
ופחו˙ים בעיניו, ומ‰לל 
כתב  עˆמו.  ומ˘בח 
(פרק  ישרים  המסילת 
שקבע  אחרי  ״אך  יא): 
היותו  בלבו  האדם 
לתהילה,  וראוי  חשוב 
התולדה  תהיה  לא 
המחשבה  מן  היוצאת 
הזאת אחת בלבד, אלא 
ומשונות  רבות  תולדות 
ממנה...וימצא  תצאנה 
שיחשוב,  אחר  גאה 
ראוי  שהוא  שלפי 
ורב-המעלות,  לתהילה 
מרגיז  שיהיה  צריך 
ומבהיל  (מפחיד  הארץ 
ושהכל  הבריות)  את 
(יזדעזעו  מפניו  ירעשו 

מרוב פחד), כי לא יאות שיהרסו (לא יסכים שיעיזו לגשת) בני-האדם לדבר 
 – כרצונו)  (בחזקה, שלא  אליו  לעלות  יעפילו  ואם  דבר,  ממנו  ולבקש  עמו 
יבהלם בקולו וברוח שפתיו יהומם, בענות להם עזות, ופניו זועפות בכל עת 

ובכל שעה...״ 
אל  יוציאוה  לא  בלבם,  קבורה  גאותם  שתשאר  אחרים,  גאים  ״וימצאו 
הדברים  יודעי  גדולים,  חכמים  הם  שכבר  בלבבם,  יחשבו  אבל  המעשה, 
לאמיתם ושלא רבים יחכמו כמוהם, על כן לא ישיתו לב אל דברי זולתם, 
בחשבם, כי מה שקשה עליהם לא יהיה נקל לאחרים, ומה ששכלם מראה 
להם כל כך ברור הוא וכל כך פשוט הוא, עד שלא יחושו לדברי החולקים 

עליהם אם ראשונים ואם אחרונים, וספק אין אצלם על סברתם״.   

בי‡ורים
עצמך.          את  תהלל   ולא  שישבחוך  לאחרים  הנח  פיך.  ול‡  זר  י‰ללך   .63

ים,  ƒב ים טו… ׂ ƒ̆ ָר‰ ּוַמֲע ו… ּ̇ ָי„ו…  ׁ̆ ב¿ּ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ּƒָו‰, ַ‡ף-ַעל-פ‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ

 ˙ ָענו… ט¿ י‡  ƒב 66ּומ≈ לו…  ב  ר≈ ‡ו… ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  ּƒכ ם,  נ…ּ ƒ‰י ּ ≈‚  ׁ̆ ר≈ יו… ‰ּו‡ 

„ו…  ָטר¿ ָמ˙ו… ל¿ ‰ ָחכ¿ י∆ ¿‰ ƒ̇ ֲ‡ָו‰, ו¿ י ַ‚ּ י„≈ ƒי‡ ָ‰ָ‡ָ„ם ל ƒב‰ָ ˙ ל¿ ָ‡יו… ּור¿

 ‰ ז∆ ם, ו¿ ם יו… ר ָ‰ָרע יו… ∆̂ ַח י≈ ּ ≈̂ ַנ ּ ל¿ ƒל מ ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒן ַ‡ל י ָלם. ָלכ≈ ן ָ‰עו… ƒמ

ים  ƒ„י ƒֲחס‰ַ ן  ƒָח„ מ ∆‡ ב¿ּ ינּו  ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָל‰.  „ו… ּ ¿‚ ָחָמ‰  ל¿ ƒָר‡ מ ¿̃ ƒנ

ל.  „ו… ּ‚ָ ָלל  ָׁ̆ לּו  ל¿ ָׁ̆ ו¿ ָחָמ‰  ל¿ ּƒמ‰ַ ן  ƒמ ים  ƒ‡ ַ‰ָבּ ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַבּ ַ‚ע  ָפּ ׁ∆̆

ים  ƒ„י ƒ̇ ם ֲע ּ∆̇ ן ַ‡ ƒַוֲעַ„י ,‰ ַטָנּ ¿̃ ָחָמ‰  ל¿ ּƒמ ƒם מ ּ∆̇ ב¿ ַׁ̆ ם:  ָ‡ַמר ָל‰∆

ן:  ָחָמ‰? ָ‡ַמר ָל‰∆ ל¿ ּƒי‡ ַ‰מ ƒ‰ ‰ַמ : רּו לו… ָל‰. ָ‡מ¿ „ו… ּ ָחָמ‰ ‚¿ ל¿ ƒמ ל¿

ַעם  ˙ו… ַפּ ח ‡ו… ּ ַ̂ ַנ ּ¿̇ ׁ∆̆ ָך,  ׁ̆ ל¿ ּ י≈ ׁ∆̆ ב  י≈ ל ‡ו… י ָכּ ּƒיו! כ ָ̇ ילו… ח≈ ר ו¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

ינו…  ר ‡≈ ∆̂ ּ ָך; ֲ‡ָבל ַ‰י≈ ¿̇ יַח ‡ו… ּƒ67ָ‡ז ַינ ,§ ל̆… ָׁ̆ ם ‡ו…  ƒי ַּ̇ ׁ¿̆ ַ‡ַח˙ ‡ו… 

מו…  כ¿ּ ים,  ƒָעמ פ¿ּ  ‰‡ָ מ≈ ָנˆּוַח   ‰ י∆ ¿‰ ƒי ם  ƒ‡ 68ַ‡ף  ָך  מ¿ּ ƒמ  ˜ ס≈ ּפו…

ָך  ¿̇ מו… ם  יו… ַע„  ָך  מ¿ ¿̂ ַע ב¿ּ ן  ֲ‡מ≈ ַּ̇ ַ‡ל  69ו¿ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆

בי‡ורים
66. ומבי‡ טענו˙ ור‡יו˙ וכו' ו˙‰י‰ חכמ˙ו לטר„ו מן ‰עולם. כלומר, היצר 
ובמעשיו  שלמד  בתורה  להתגאות  לו  שיש  וראיות  טענות  לאדם  מביא 
(-החכמה) שלמד  ויתגאה בזה, אזי דוקא התורה  הטובים, ואם ישמע ליצר 
יש  [אמנם  מחמת שהתגאה מזה עצמו.  מן העולם  לסיבה לטרדו  לו  תהיה 
גורסים: ומביא טענות וראיות להביא האדם לידי גאוה כדי לטרדו מן העולם]. 
ויתייאש מללחום עוד נגדך, מפני שהוא נוכח לדעת כי  יניח ‡ו˙ך.  67. ‡ז 
כחך חזק מכחו. 68. ‡ף ‡ם י‰י‰ נˆוח מ‡‰ פעמים. ממשיך להלחם נגדך עד 
אשר יכחיד אותך משני העולמות. ואילו אתה גם אם נצחתו  מאה פעמים, 
69. ו‡ל  לא יאמר נואש, אלא ימשיך לארוב לך כל ימיך עד שינצח אותך. 
˙‡מן בעˆמך. אל תבטח בתורתך ובחכמתך שיעמדו לך נגד יצרך הרע, אלא 
עד יומך האחרון עשה תחבולות להינצל ממנו, שכן אמרו (ברכות כט.) יוחנן 

כהן גדול שימש בכהונה גדולה שמונים שנה, ולבסוף נעשה צדוקי. 

ם  ƒ‡ ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿  ‡ ַוֲ‰לו…  .‰ּ ָ̇ ָמ ¿‚ ּ„ֻ

ֲחַמ˙  מ≈ ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡ ים  ƒ„ ַכב¿ּ מ¿

י  ּ≈̇ ׁ¿̆ ַע  ≈„ יו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ ים  ƒר ב¿ ּסו… ׁ∆̆

ַ‡ַח˙,  ַר˜  ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ו¿  ,˙ ו… ּ̇ כ¿ ַמס∆ּ

ָח˙  ∆‡  ‡ ָלּ ∆‡ ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ן  ָל‰∆ י…‡ַמר 

ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ  - ‰"ח)  פ"י  (ירו˘למי ˘ביעי˙ 

ָלם  ָ‰עו…  ˙ ∆‡  ‰ ע∆ ַיט¿ ל…‡  ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ָכל- ו¿

. ינו… ּבו… ≈‡ ׁ∆̆ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ‰ ָ̃ ֲחָז י˜ּו‰ּו ַבּ ƒֲחז ַיּ ׁ∆̆

 

ל  ָכּ יּו  ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ים  ƒב ֻחָיּ מ¿ נּו  ֲ‡ַנח¿ ׁ∆̆ ַ„ע,  ו¿
 ‡ ר≈ ם ַ‰ּבו… ׁ≈̆ ים ל¿ ƒ„ֻיָח ינּו מ¿ ׂ ≈̆  ַמֲע
 ‰ י∆ ¿‰ ƒי ים  ƒ‰…ל ¡‡ ˙„ַ ֲעבו…  ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע ָכל  ו¿ ר,  ∆̇ ּוַבס≈ּ לּוי  ּ‚ָ ַבּ  ,‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי

 ˙ ּוו… ַ̃ ל¿ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  ˆו… ר¿ י  ּƒ̇ ל¿ ּƒ64ב ַב„,  ל¿ ּƒב נו…  ˆו… ר¿ ל  ∆‡ יַע  ּ ƒ‚‰ַ ל¿

ל  ם ָ‰‡≈ ׁ≈̆ ל ל¿ ‰ ַ‰כ…ּ ׂ ∆̆ „, ַ‡ך¿ ַיֲע בו… ל ָכּ ב≈ּ ַ̃ ‰ּו ּול¿ ׂ ≈̆ ַבח ַעל ַמֲע ׁ∆̆

ב,  ר ל≈ ≈̃ י ‰' ח… ƒּוב: "ֲ‡נ˙ ָ‡ַמר ַ‰ָכּ ׁ∆̆ מו…  ב, כ¿ּ ל ַ‰ל≈ּ יף ‡∆ ƒ̃ ׁ¿̆ ַ‰ַמּ

ינּו"  ל…‰≈ ר̇… ַל‰' ‡¡ ָּ̇ ס¿ ּƒר: "‰ַ65נ מ≈ ‡ו… ˙" (ירמי‰ יז, י), ו¿ ָליו… ן כ¿ּ ח≈ ב…ּ

ל  ≈̂ ָנּ ƒ‰ יזּו˙ ל¿ ƒר ז¿ ƒָמ‰ ּוב ָחכ¿ ר ב¿ּ ָזּ‰≈ ƒם ל…‡ י ƒ‡ ן („ברים כט, כח). ָלכ≈

בריות,  [של  סובלתן 
פירש,  ורש״י  רשב״ם. 
עצמם  הם  שאפילו 
זמן  לאחר  מתחרטים 
ונבזים הם בפני  עצמן] 
״דל  הוא  מהם  ואחד 
מנוגד  חטאו  כי  גאה״. 
כי          האנושי,  לטבע 
לעשיר           אמנם  אם 
אך  גאוה,  של  נסיון  יש 
במה   – הוא  דל  אם 
ללא  הגאוה  יתגאה?  
המאוסה  היא  סיבה 
אלוקים  בעיני  ביותר 
יחזקאל,  (אור  ואדם 

מדות).

בי‡ורים
64. בל˙י רˆון בני-‡„ם. בלי שיהיה רצונו ומטרתו להתכבד בעיני בני-אדם, 
עושה  שאדם  מעשים  ‡לו˜ינו.  ל‰'  ‰נס˙רו˙   .65 מעשיו.  על  שישבחוהו 
בהסתר מעיני בני-אדם, הם גלויים וידועים לה׳ אלוקינו, ומסורים בידו לתת 

לאדם כפי מעשיו. 

המחזיק    וכל  המדות, 
ה׳.   תועבת  נקרא  בה 
אין  ענוה).  הקמח,  (כד 
ממנה,  קשה  מדה  לך 
שבתורה  עבירות  ורוב 
עוד  ולא  בה,  כלולין 
הבורא  שמשכחת  אלא 
אדם,  של  מלבו  יתברך 
לבבך  ״ורם  שנאמר: 
אלקיך״.  ה׳  את  ושכחת 
א,                  אבות  יונה  (רבינו 

יג).
הגרועה  היא  הגאוה 
היא  והענוה  שבמדות, 
שבמדות.  עליונה  מדה 
(מהרש״א סנהדרין פח).

לכל  שורש  היא  הגאוה 
(ר״ח  הרעות.  המדות 

ענוה ב׳; נפש החיים).
שורש  היא  הגאוה 
להרבה עבירות, אם בין 
בין  ואם  למקום  אדם 
(שערי  לחבירו  אדם 

קדושה).  

ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡  „ ַלמ≈ּ מ¿ ‰ּו‡  ו¿ ר,  ∆̃ ּׁ∆̆ ‰ַ

ן  ָלכ≈ ו¿  ,˙ ָ‡יו… ר¿ לו…  י‡  ƒב ּומ≈  ˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ל¿

. ּ„ו… ¿‚ נ∆ ם כ¿ּ ַחכ≈ּ ¿̇ ƒ‰ ‰ ל¿ ָּ̇ יך¿ ַ‡ ƒר ָ̂

 

ר ‰ּו‡  ∆̂ ּ ל ַ‰י≈ ׁ∆̆ יו  ָ̇ ּבּולו… ח¿ ַּ̇  ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇
י‰ו…  ּƒב ּוַמ‚¿ ּבו…  ƒל  ‰ ׁ∆̆ ¿̃ 73ַמ

 ˙ ּ„ו… ƒמ ָ‡ר  ׁ¿̆ ּו ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ לו…  י˜  ּƒ̇ ּוַממ¿

‡י  ַוַ„ּ ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ַע  ≈„ יו… י  ּƒכ ַ‡ף  ו¿  ;˙ ָרעו…

י  ּלּו ָ‰כ≈ ƒפ‡ֲ , ַ‚ֲ‡ָו˙ו… ן ב¿ּ ָעוו… ע ו¿ ַׁ̆ ׁ̆ פ∆ּ ּ י≈ ׁ∆̆

ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  ּƒכ  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒּומ י„  ƒז מ≈ ב¿ּ  „ ב≈ עו…

74ַע„   ,„ בו… ַ‰ָכּ ַ‡ַחר  ּבו…  ƒל  ˙ ∆‡ יר  ƒע ַמב¿

ָר‰. ֲ‡ָבל ָ‰ָ‡ָ„ם  ׁ̆ ַעל ָ‰ֲעב≈ ל…‡ ָיחּו ׁ∆̆

ל…‡  ‰ ו¿ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒל…‡ י יו, ו¿ ׂ ָ̆ ַמֲע ‰ּו‡ ַזך¿ ב¿ּ ׁ∆̆

ָר‰  ֲעב≈  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ַע  ≈„ ּיו… ׁ∆̆ כ¿ּ מו…  ¿̂ ַע ל  ַ‰ל≈ּ י¿

ַיֲער…ך¿  ו¿ ָ‰ָרע  ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈  ‡ ָיבו… ָ‡ז  ָ„ָבר,  ב¿ּ

„ו…  ָלכ¿ ל¿ ילו…  ּƒפ‰ַ ל¿ ָחָמ‰  ל¿ ƒמ  „ עו…

ָו‰  ¿̂ ƒמ לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ָברו… ס¿ לו…  יר  ּƒב ּוַמס¿ ר  ּ≈̇ ∆‰  ‰ ר∆ יו… ו¿  , ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒר ב¿ּ

ר:  ∆̂ ּ ַ‰י≈ לו…  י…‡ַמר  ָכך¿  ו¿ ר.  ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ּƒמ ּׁ∆̆ ַמ‰  ַעל  ָכר  ׂ ָ̆ ו¿

בי‡ורים
73. מ˜˘‰ לבו. של אדם לסרב לקבל תוכחה ולהכניע עצמו. 74. ע„ ˘ל‡ 

יחו˘ על ‰עבר‰. שאינו חושש לעבור עליה.

ָך  ל¿ ר…ב  ¡‡ י∆ יָך  ָימ∆ ל  ָכּ י  ּƒכ ב, מ„),  (‡בו˙ 

ם  ƒ‡ 70ו¿ ּנּו,  מ∆ּ ƒמ יָך  ינ∆ ע≈ ים  ƒֲעל ַּ̇ ‡ּוַלי 

ף  (יט)סו…  -  ˙ ּלו… ּ ַ̃ ַבּ ׁ∆̆  ‰ ּלָ ַ̃ ב¿ּ ֲחָך  ּ ≈̂ ַנ י¿

˙. ּוַבֲעבּור  ֲחמּורו… ַבּ ׁ∆̆ ָחמּור  ֲחָך ב¿ּ ּ ≈̂ ַנ י¿

 ˙ ּ„ו… ƒמ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ל¿  ׁ̆ ר∆ ׁ…˘ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ׁ∆̆ (כ)

ף  ּ≈̇ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ71מ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ַ‚ם  ו¿  ,˙ חּו˙ו… פ¿ּ

ַין  נ¿ ƒע ָכל  ו¿ ָ‰ָ‡ָ„ם,  ב  ל≈ ב¿ּ ב  ָער≈ ¿̇ ƒּומ

 ˙ ַ‡מ≈ּ ˙ ּול¿ מ∆ יב ָ‰‡¡ ƒז ַ‰כ¿ ר ‰ּו‡ 72ל¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

יט. סוף ינˆחך בחמור‰ 
במסכת  ˘בחמורו˙. 
״כך  נאמר:  (קה:)  שבת 
הרע,  יצר  של  אומנותו 
היום אומר לו ״עשה כך״ 
״עשה  לו  אומר  ולמחר 
לו  שאומר  עד  כך״, 
זרה״,  עבודה  ״עבוד 
כלומר,  ועובד״.  והולך 
אל  יבוא  אם  שהרי 
מיד  לפתותו  האדם 
לא   – חמורה  לעבירה 
אומנותו  לכן  לו,  ישמע 

היא להסיתו לעבור עבירה קלה, ומתוך כך מגיע בהדרגה לעבירות החמורות 
ביותר.  

(נב.) מביאה הגמרא משל על היצר הרע: אמר רב אסי: יצר  במסכת סוכה 
דומה  ולבסוף  רש״י)  עכביש.  (לקורי  בוכיא  של  לחוט  דומה  בתחילה  הרע 
לעגלה).  הפרה  את  קושרים  שבהם  העבים  (כחבלים  העגלה  כעבותות 
שנאמר (ישעיה ה, יח): ״הוי מושכי העון בחבלי השוא וכעבות העגלה חטאה״. 
(מה שבתחילה היה חבלי שוא, דהיינו חוטים של כלום, דקים כקורי העכביש, 

נהפך לבסוך לחבלים העבים של העגלה!). 
״הוי מושכי העון בחבלי השוא״ – הוי לאלו המושכים ומביאים את העוון על 
עצמם בזמן שיצרם עדיין חלש מאד ודומה לחוטים של כלום, כי בשלב הבא, 
כשכבר יהיו שקועים בחטא וירצו לחדול ממנו, יגלו שהם קשורים בו עם יצר 

כה חזק, כמו חבל של עגלה שהוא עבה מאד וכמעט לא שייך לנתקו. 
שבכל  הקשה  היא  הגאוה  מדת  פחו˙ו˙.  מ„ו˙  ל‰רב‰  ˘ור˘  ˘‰‚‡ו‰  כ. 

בי‡ורים
70. ו‡ם ינˆחך ב˜ל‰ ˘ב˜לו˙. אם תתן ליצר לנצח אותך אף בדבר הקטן 
החמרות  בעבירות  גם  ינצחך  שהוא  סוף  ותנצחו,  עמו  תלחם  ולא  ביותר, 
הגאוה.                   בחטא  להכשילו  ‰‡„ם.  בלב  ומ˙ערב  מ˘˙˙ף   .71 ביותר. 

72. ל‰כזיב ‰‡מ˙. להראות שהאמת הוא כזב ושקר.

כב. ˘י˘ כמ‰ בני-‡„ם 
לבריו˙  ‰נ‡‰בים 
ו‰˜ב"‰ ˘ונ‡ם כ˘‡ינם 
‰מˆוו˙.   ˙‡ מ˜יימים 
מכמה  להקשות  יש 
רחוב,  אנשי  וכמה 
מידות  בעלי  שנראים 
ועמל  יגיעה  בלי  טובות 

ובלי ספרי יראה? 
כבר עמד על זה הגר״א 
והובא  ט,  יא,  (במשלי 
אות  פ״ד  שלמה׳  ב׳אבן 
המינים  ״רוב  וכתב:  יג) 
אדם  בין  והחוטאים 
הנראה  לפי  הם  למקום 
אחת  וזו  בטבע,  טובים 
היצר  מתחבולות 
לפרוש רשת לפני תועי 
אחריהם״,  להמשך  רוח 
׳חפץ  בספר  ועיין  עכ״ד. 
(סוף  התורה  על  חיים׳ 
בהעלותך, בהערה שם): לפעמים מזרז היצר הרע לרשעים גמורים מחללי 
וילמדו  אחריהם  העם  שימשכו  כדי  לבריות,  טובות  לעשות  שבתות 

מדרכיהם... 
 ויש שהעירו שהגר״א לא כתב שהם באמת טובים בין אדם לחברו, רק ״לפי 
תתנגש  אשר  מסוימת  לנקודה  יגיעו  כאשר  שבאמת  חוץ),  (כלפי  הנראה״ 
מידותיהם  וזוהמת  קלונם  כל  יתגלה  שם   - ותאוותם  חפצם  עם  ותתנגד 

הרעות.

 ˙ ˆו… ר¿ ּƒּוב: "76ב˙ ָ‡ַמר ַ‰ָכּ ׁ∆̆ מו…  ‰ּו‡ כ¿ּ

 " ו… ּ̇ ƒ‡ ם ƒל ׁ¿̆ ָביו ַי י¿ ם ‡ו… ּ‚ַ ׁ̆ י ƒ‡ י כ≈ ר¿ ּ„ַ '‰

ם  ƒ‡ ָין:  נ¿ ƒע‰ָ  ׁ̆ רּו פ≈ּ ָכך¿  ו¿ ז).  טז,  (מ˘לי 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ י  נ≈ פ¿ ƒל ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ƒי ל…‡  ָ‰ָ‡ָ„ם 

ם  י‰∆ ינ≈ ע≈ ב¿ּ ן  ח≈  ‡…̂ מ¿ ƒל ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ו¿

ים,  ƒב ַ‰ּטו… יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ˙ו…  ו… ׂ̆ ֲע ַבּ

‰ּו  ז∆  , ˙ו… ‡ו… ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿

-‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ׁ∆̆ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ָ‡ָי‰  ר¿

 ˙ ּבו… ƒל ָזַרע לו… ַ‡ֲ‰ָב‰ ב¿ּ ו¿  , ˙ו… ב ‡ו… ≈‰ ‡ו…

ַעל  ב  טו… ם  ׁ≈̆ לו…  ם  ׂ ָ̆ ו¿ י-ָ‡ָ„ם,  נ≈ ב¿ּ

 ‰ ּמָ ּכַ  ׁ̆ ּ י≈ ∆ ׁ̆ (כב) ‰ּו‡   ˙ מ∆ ¡‡ ו∆ ָנם.  ו… ׁ̆ ל¿

 ˙ ּיו… ƒר ַלּב¿ ים  ƒב‰ָ ¡‡ ַ‰ּנ∆ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ּב¿

ים  ƒמ ּ י¿ ַ̃ מ¿ יָנם  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ ָ‡ם  נ¿ ו… ׂ̆  ‰" ָבּ ָ̃ ‰ַ ו¿

בי‡ורים
76. ברˆו˙ ‰' „רכי ‡י˘. כשרצויים לפני ה׳ אורחות חיי האדם, גם אויביו 

יתהפכו לאוהביו וישלימו אתו.

ָמ‰  ָחכ¿ ַמֲעַל˙  ל¿  ָּ̇ ע¿ ּ‚ַ ƒ‰ ָבר  כ¿ּ

 ˙ ו… ּ̂ ַר ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָך  ל¿ ָר‡ּוי  ו¿ י„ּו˙,  ƒַוֲחס

ָלם,  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ן ב¿ּ ̂…‡ ח≈ מ¿ ƒל ל ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ ּול¿

ָך  ¿̇ ָמ ם ָחכ¿ ˙ ָל‰∆ ַ‚ּלו… ם ל¿ יף ָל‰∆ ƒֲחנ‰ַ ּול¿

ָך  ל¿ י‡  ƒָיב ו¿ ‡ֲ‰בּוָך,  י…ּ ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ ָך  ¿̇ ָ̃ ¿„ ƒ̂ ו¿

רּוַח  ׁ∆̆ ל  ָכּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… י  ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ƒמ ָ‡ָי‰  ר¿

ם  ˜ו… ּנּו, 75רּוַח ַ‰ָמּ ימ∆ ָח‰ ‰≈ ˙ נו… ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

 ‰ ז∆ ָכל  ו¿ מ"י).  פ"‚  (‡בו˙  ּנּו  ימ∆ ≈‰ ָח‰  נו…

י‡  ƒ‰ ‡ָבָר ּ‰ ַ‰ס¿ּ ָ̇ י ‡ו… ּƒר, כ ∆̃ ׁ∆̆  ˙ ָ‡יו… ר¿

 ‰ּ ָין ַ‰ז∆ נ¿ ƒָו‰. (כ‡)ֲ‡ָבל ָ‰ע‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒָעָנף מ

כ‡. ‡בל ‰ענין ‰ז‰ ‰ו‡ 
כבר  דבריו  תוכן  וכו'. 
הלבבות  בחובת  מובא 
המעשה,  יחוד  (שער 
פרק ה) וז״ל: כאשר יבוא 
זה,  בפיתוי  היצר  אליך 
לי  תועיל  מה  לו:  ענה 
חן  למצוא  השתדלותי 
כמוני,  חלש  יצור  בעיני 
לא  ביכלתו  אין  אשר 
להזיק  ולא  לי  להועיל 
היה  אילו  ואף  לי... 
מחוייב  שאני  כדבריך, 
אוכל  לא  אז  גם  בכך, 
איך  כי  זאת,  לעשות 
כל  אצל  לפעול  אוכל 

בני דורי שיהיו מרוצים ממני, בעוד שאינני יכול לפעול זאת אפילו אצל בני 
ביתי, וכל שכן אצל בני אדם אחרים.

ודברי רבותינו ז״ל שהבאת מהם ראיה, אינם מחייבים את האדם להשתדל 
למשוך אליו את שביעת רצונם של כל הברואים, אלא הכונה של דבריהם 
היא מה שאמר חכם אחד בצוואתו לבנו: ״בני, לפעול אצל כל הברואים שיהיו 
מרוצים ממך, זה אינו ביכלתך, אך מה שכן ביכלתך הוא, להשתדל שהבורא 
יהיה מרוצה ממך. וכאשר תפעל זאת אצלו, הוא יעשה אותך רצוי לבריות, 
כמו שכתוב (משלי טז, ז): ״ברצות ה׳ דרכי איש גם אויביו ישלים אתו״. – וזוהי 
ז״ל: מי שכל הבריות, מקטן ועד גדול, מהללים ומשבחים  גם כוונת רבותינו 
אותו ומרוצים ממעשיו, סימן הוא שהאל יתברך נתן בלבות בני אדם אהבה 
אליו, ושם לו שם טוב על לשונם. ודבר זה הרי אין הבורא עושה אותו לשונאיו, 

והוא איפוא סימן ברור וגדול שהבורא מרוצה ממנו. זוהי כוונת רבותינו ז״ל.     

בי‡ורים
בידוע שהוא  למטה  מי שהוא אהוב  כל  ‰ימנו. שכן  נוח‰  רוח ‰מ˜ום   .75

אהוב גם למעלה (רש״י). 

˙וכח˙ך  „ברי  כ‚. 
י˙˜בלו בפני ‰עולם. יש 
יתקבלו  כיצד  לעיין, 
מכירים  אין  אם  דבריו 
אותו ואין יודעים ערכו?

 :(: (ו  ברכות  במסכת 
אמר רבי חלבו אמר רב 
בו  שיש  אדם  כל  הונא: 
דבריו  שמים,  יראת 
[לאחרים],  נשמעין 
יג)  יב  (קהלת  שנאמר 
נשמע,  הכל  דבר  ׳סוף 
וגו׳,  ירא  האלהים  את 
כך:  ויש לדרוש המקרא 
אדם שהוא ירא אלוקים 
באזני  נשמעים  דבריו   -

הכל.
(הובא  לעיתים׳  ה׳בינה 
בשיטה מקובצת החדש, 
אות קפח) פירש, שאף על פי שיראת שמים מביאה את האדם לעשות מעשיו 
בהצנע ולא להרבות בדברים, עם כל זה דבריו ועניניו מעצמם יהיו נשמעים.
והטעם שדבריו נשמעים, כתב ב׳עיון יעקב׳ שאדם שיש בו יראת השם שורה 
וב׳שפתי  גם בעיני הבריות.  חן  ימצא  ובכך  (מט:),  חן, כמבואר בסוכה  עליו 
חכמים׳ ביאר על פי דברי המשנה באבות (ב, ד) ׳בטל רצונך מפני רצונו כדי 
שיבטל רצון אחרים מפני רצונך׳, ואדם שהוא ירא שמים מבטל את רצונו 
ולפיכך מבטל הקדוש ברוך הוא את רצון אחרים מפני  מפני רצון הבורא, 

ַב„,  רּוך¿ ‰ּו‡ ל¿ ‡ ָבּ ר≈ ם ַ‰ּבו… ׁ≈̆ ב ל¿ ַ‰ּטו…

י  נ≈ פ¿ ּƒב לּו  ב¿ּ ַ̃ ¿̇ ƒי ָך  ּ¿̇ ַכח¿ ו… ּ̇ י  ר≈ ב¿ ּ ƒ„(‚כ)

י  ּƒכ  , ך¿ ָכּ ב  ֲח˘…ׁ ַּ̇ ל…‡  ם  ƒ‡ ם  ּ‚ַ ָלם  ָ‰עו…

לּוָי‰  ּ¿̇ ָכָח‰  ו… ּ̇ ‰ַ ַל˙  ָבּ ַ̃ ין  ≈‡

יָך. ∆̇ בו… ׁ¿̆ ַמח¿ ב¿ּ

 

ָך  ¿̇ י ƒס ‰, י¿ ל ז∆ ָכּ ƒמ ˜ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ּƒ̇ ׁ∆̆ י  ַ‡ֲחר≈ ו¿
ן  כ≈ ָּ̇ ƒָך: ל…‡ י י…‡ַמר ל¿ ר ו¿ ∆̂ ּ  ַ‰י≈

79ַע„  ָמ‰  ל≈ ׁ¿̆ ָך  ¿̇ „ָ ֲעבו…  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ׁ∆̆

ן  ‚ו… כ¿ּ י,  ר≈ ַ‚מ¿ ל¿ ן  ∆‰ מ≈  ˜ ַרח≈ ¿̇ ּƒ̇ ׁ∆̆

ים                     ƒב ַ‰ּטו… יָך  ׂ ∆̆ ַמֲע  ‰ ַכס∆ּ ּ¿̇ ׁ∆̆

ָבר  כ¿ּ ָ‰ָי‰  ּׁ∆̆  ‰ ַמּ ƒמ ּפּוך¿  ƒ‰  ˙ רו… ‰ו… 80ּול¿

בי‡ורים
79. ע„ ˘˙˙רח˜ מ‰ן. כלומר, אלא אם תסתיר מבני אדם את כל מעשיך 
לגמרי.                  ה׳  מעבודת  מתרחק  שהנך  יראה  חוץ  שכלפי  באופן  הטובים, 
80. ול‰ורו˙. יש גורסים ״ולהראות״, כלומר, הראה את ההפך של מה שיש 

בלבך.

 ‡ ָלּ ∆‡ ב  ≈‰ ‡ו… -‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ין  ≈‡ י  ּƒכ  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ  ˙ ∆‡

ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ָך  ¿̇ י ƒס י¿ ך¿  ַ‡ַחר-ָכּ  .‰ּ ָ̇ ‡ו… ים  ƒמ ּ י¿ ַ̃ ּומ¿ ָר‰  ו… ּ̇ י  ≈„ מ¿ לו…

י‡  ƒב ּומ≈ ָ‰ָעם,  י  נ≈ פ¿ ƒל ים  ƒב ַ‰ּטו… יָך  ׂ ∆̆ ּוַמֲע ָך  ¿̇ י„ּו ƒֲחס  ˙ ַ‚ּלו… ל¿

ן  ƒמ ך¿  ָׁ̆ מ¿ ƒנ  ‰ ז∆ ַ‚ם  ו¿ ָך?  מו… ָכּ ם  ≈‰ ם  ּ‚ַ ּו  ׂ̆ ַיֲע ‡ּוַלי  ָ‡ָי‰:  ר¿

חּו  ב¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ּ ƒנ ׁ∆̆ ים  ƒל „ו… ּ ¿‚  ‰ ָמּ 77ַכּ ינּו  ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ‰ּו˙.  ב¿ ּ‚ַ‰ַ

ם  י‰∆ ר≈ ַחב¿ ו¿ ם  י‰∆ י„≈ ƒמ ל¿ ַּ̇ י  נ≈ פ¿ ƒל  ‡ ָלּ ∆‡ ּו  ׂ̆ ָע ל…‡   - (סוכ‰ כח, ‡) 

ָו‰  ¿̂ ƒמ ‰ ‡י ז∆ ם, ַוַ„ּ י‰∆ ׂ ≈̆ ַמֲע י˜ּו ב¿ּ ƒַיֲחז ם ו¿ י‰∆ כּו ַ‡ֲחר≈ ׁ¿̆ ָמּ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ

ל…‡  ּלּו  ≈‡ י  נ≈ פ¿ ּƒב ּלּו  ƒַוֲ‡פ ים,  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ם  78ָל‰∆ ב  ַחב≈ּ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ

 ,"‰ ׂ ∆̆ י עו… ƒנ‡ֲ ‰ ַע" ‡ו… "ז∆ ≈„ י יו… ƒנ‡ֲ ‰ רו… "ז∆ ָ‡מ¿ ּבו… ב¿ּ ƒל ‰ ב¿ּ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒי

ם. ˙ ָל‰∆ ַ‚ּלו… ˙ ָ‡סּור ל¿ מ∆ ¡‡ ָלם ב∆ּ י ָ‰עו… נ≈ פ¿ ƒָבל ל‡ֲ

 

ַמ„  ל¿ ƒ̇ ו¿ יכּו˙  ƒר‡ֲ ַבּ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ֲעמ…„  ַ̇ ו¿ ֲעָנָו‰  ַבּ ך¿  ל≈ ּ≈̇ ם  ƒ‡ ם ּ‚ַ
 ‰ ָּ̇ ַע ָך:  ל¿ י…‡ַמר  ו¿  ˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ָך  ּ¿̇ ַפ י¿ יעּו˙,  ƒב ¿̃ ּƒב  

יָך  ָרכ∆ ּ ֲעבּור „¿ „ּוָך ַבּ יַכב¿ּ ƒבּוָך ו ּׁ¿̆ ַח י-ָ‡ָ„ם י¿ נ≈ ָך ב¿ּ ¿̇ ים ‡ו… ƒ‡ ָ‰רו…

ם  י‰∆ ינ≈ ע≈ ּוב ב¿ּ ׁ̆ ‰ ָח ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ,‰ ז∆ ל ָבּ „ו… ַוח ָ‚ּ ׁ̆ ר∆ י≈ ים, ו¿ ƒב ַ‰ּטו…

 ‰ ׂ ∆̆ ָך ַמֲע ¿̇ ו… ׂ̆ ֲע י ַבּ ּƒל, כ ב∆ ∆‰ ‰ ל ז∆ ָך. ָכּ ּ¿̇ ַכח¿ ˙ו… ָך ו¿ לּו מּוָסר¿ ב¿ּ ַ̃ י¿

בי‡ורים
77. כמ‰ ‚„ולים ˘נ˘˙בחו. במסכת מגילה (כז:-כח.) מביאה בגמרא סדרת 
ואמרו  הקדושים,  מהתנאים  כמה   של  חסידות  ודברי  מיוחדות  הנהגות 
לתלמידיהם שבזכות הנהגות אלו  זכו להאריך ימים, ואמרו זאת כדי ללמד 
מאירי).        ההר,  מן  אברהם  (רבינו  להם  הראויות  הנהגות  חכמים  לתלמידי 

78. ל‰ם. עליהם. 

ב'
ם 

ע ג' יו
בו

ש

 81. ˙˙יח„. תתבודד. 82. ‡ך ל‰ר‡ו˙ ‰עˆלו˙. עשה רושם כאילו אתה עובד את ה׳ בעצלות ובכבדות. 83. ול‡ ˙ˆו‰. ואל תשדל בני אדם 
לעשות טוב ואל תוכיחם להמנע מעשות רע. 84. ˙˙נ‰‚ במנ‰‚ם ו˙לך ב„רכי‰ם. של פשוטי העם ויושבי קרנות, כדי שהסתרת מעשיך הטובים 
תהיה בשלימות. 85. ל˘ם מˆו‰. כלומר, אף שעושה זאת לשם מצוה, מכל מקום... 86. מפסי„ ‡לף ‡לפים. כי ירד מטה מטה, ולא רק את המצוות 
יחדל מלקיים, אלא אף אמונתו ישלל ממנו, מבלי אשר ירגיש בכך. 87. ו„ומ‰ לבורח מ‡˘ ˜טנ‰ ל‡˘ ‚„ול‰. כי אם מטרתו לברוח מהפרסום 
והכבוד שיבוא לו ע״י עבודת ה׳, וחושש למצוא חן בעיני בני אדם בגלל מעשיו הטובים, אדרבה, הרי היצר מציע לו למצוא חן בעיני בני אדם על 
ידי זלזול במצוות והתרחקות מה׳. 88. ‡ין מזי˜ לו ב˘בח. לא יפחת שכרו במאומה בכך שמשבחים אותו ומכבדים אותו על מעשיו. 89. בע˙ ‡˘ר 
˙ע˘‰ מע˘‰ ‰טוב. והנך רוצה לבחון את טהרת כונתך. 90. ‡˘ר מ‰‡ל. אם יתברר לך שהנך מקוה לקבל את השכר מהאל - סימן הוא שהמעשה 
שלם ואין בו כל פגם. 91. ‡ינו ˘לם. סימן הוא שהמעשה אינו שלם. 92. ביחו„ בח„רי ח„רים. בהתבודדות בינך לבין עצמך. 93. בז‰ ‰ענין. באותו 
האופן ובאותה השלמות, בהידור ובהתלהבות. 94. נ‚„ יˆר ‰רע. מענין יצר הרע, כיצד מנסה הוא לקלקל וכיצד להנצל ממנו. 95. נ‚„. לעומת. 96. 
וט‰ר י„ים. טהור בדרכיו וידיו נקיות מעוון - יוסיף כח להתגבר ולהתאמץ שלא יפול ברשת היצר הרע. 97. ‰‚‡ו‰ במעל˙ ‰חכמ‰ מ˘ובח˙. לא 
ח״ו כדי להשתרר ולהתנשא על אחרים, אלא שירגיש סיפוק ושמחה במעלתו כדי לזרזו להתמיד בדרך זו. 98. ו‚ם „ע‰. יש גורסים: על שחננו דעה 
רנו˙. עמי הארץ העוסקים בדבר שיחה (רש״י). והערוך פירש, שאינם נכנסים לבית המדרש, אלא רגילים לשבת  והשכל ומדות טובות. 99. מיו˘בי̃ 
בקרנות העיר ולעסוק בדברי שיחה. 100. וי‚ב‰ לבו. פסוק זה נאמר על יהושפט המלך, שאף שהיה לו עושר וכבוד לא גבה לבו בעבורם, כי אם 
במה שהלך בדרכי ה׳. (מצודת דוד). 101. י˜ר רוח ו‚ב‰ לב.  אדם עם רצון כביר בלי גבול ובעל שאיפות גבוהות בעניני העולם הבא. 102. ˘ל‡ 
יספי˜ לו. שלא יסתפק במצוות המזדמנות לידו, ובמעלות שהשיג על ידי השתדלותו. 103. ‡ל‡ ימעט בעיניו. שיהיו מעשיו ועבודתו מעטים בעיניו. 
104. ו˙‚ב‰ נפ˘ו. ונפשו תתרומם ותשאף למדרגה גבוהה יותר. 105. כמו ˘מ˜ˆר. באותה מדה שמפחית ומתרשל מעבודת ה׳ יכעס על עצמו 
ויוכיח נפשו. 106. מפני ‰˘פל˙ו לפני‰ם. מחשש שאם יעשה הטוב יהיה מושפל ובזוי בעיניהם, ושילעגו לו על מעשיו. 107. יפסי„ ‡ו˙ם מ‡‰ 
והם רשעים  ה),  (שם,  ״ענה כסיל כאולתו״  ואמר:  ד),  כו,  (משלי  ״אל תען כסיל כאולתו״  זה אמר שלמה:  ״ועל  גירסא המוסיפה כאן:  יש  מˆוו˙. 
וכסילים״. 108. ובמ‡ו„ו. בכל כחו, רצונו וממונו. 109. ול‚לי˙. אמר רבי יוחנן שעמד בגילוי פנים (בחוצפה. רש״י) לפני הקב״ה (סוטה מב:). 110. 
ולסנחריב. בתנא דבי אליהו (ל״א) כתב: סנחריב גסות הרוח היתה בו, ובה נעקר מן העולם. וכן נאמר שם על נבוכדנצר. 111. ז„ י‰יר. גס רוח סופו 
להיות לץ שאינו חש לשמוע מוסר. רש״י. 112. ‰מב˜˘ לעלו˙. גאוותן אינו מרוצה ממעלת חשיבותו בעיני הבריות וחומד תמיד לדרגת חשיבות 
114. סמוך ל‚‡ו‰  113. בחז˜˙ בר „ע˙. שמחזיק עצמו חכם.  גבוהה יותר ממה שהוא ראוי לה, וכיון שלא משיגה, הרי הוא בדאגה מתמדת.  
מעללים רעים. שהם המשך ישיר לגאוה ותוצאה ממנה. 115. כ‡˘ר נעימו˙ ‰ˆור‰. כשם שהגדרת אדם שצורתו נעימה ויפה היא מי שגופו ופניו 
מאירים, כך אדם שמדותיו נעימות וטובות נפשו מאירה. 116. ‡ין ‰ח˘יבו˙ בנפ˘. [יש גירסא: ״מחשיבות הנפש״]. כלומר, אין זה חשיבות וכבוד 
לאדם להתגאות על חברו, אפילו הוא מלך, כל שכן בני-אדם אחרים, השוים במעלתם ומתגאים זה על זה.  117. ולפניו ‰יו כס‡ו˙. כלומר לפניו 
היו שלשה כסאות, זה למעלה מזה, להושיב כל אחד כגדולתו, ובאו לפניו שלשה גיבורים, וישבו זה למעלה מזה. 118. ו‚„לו. למעלה. 119. כי טוב 
‡מר לך. מוטב שיאמרו לך לעלות לדרגה גבוהה יותר ממעמדך כיום, מאשר יורידו אותך ממעלתך לאמר שאינך ראוי לה יבקשו שתפנה את מקומך 
עבור אדם אחר נכבד ונדיב. 120. במח˘ב‰ לב„. שיחליט בלבו שמכאן ולהבא שוב לא יתגאה, אלא בנוסף לכך חייב לשנות גם מעשיו והתנהגותיו 
כלפי חוץ. 121. ול‰˘˙„ל. [יש גירסא: ולהשתרר]. כלומר, למשול ולשלוט על בני-אדם. 122. בכל חל˜ וחל˜ וכו'. יש גורסים: בכל מדה ומדה – 

בחלק המובחר שבה. 123. ו˘ם „רך ו‚ו'. והמפקח על דרכיו אראה לו בישועת אלקים.     

רצונו של אותו אדם. וב׳עץ יוסף׳ (שם) ביאר, משום שדבריו יוצאים מן הלב, ובודאי יכנסו אף הם אל לב השומעים.
כ„. ויע˘‰ כל ‰טובו˙ ב‚לוי ובס˙ר. והמעשים הטובים שראוי להסתיר אותם, הם רק אלו שאפשר לעשותם בשלימות מהחל ועד כלה גם מבלי שבני אדם ידעו מהם. אבל אותן המצוות שאינו יכול לקיימם בינו לבין עצמו, כגון להתפלל בציבור, ולצוות לבני אדם לעשות טוב ולהזהיר אותם מעשות רע, 
וללמוד תורה (ברבים, באופן שמשפיע בזה על אחרים, וכ״ש ללמד תורה ברבים) ולעשות חסד, מצוות אלו אין כל הצדקה להזניח ולנטוש מחשש שיכבדוהו עליהן, אלא יקיימם לשם שמים, ואף אם ישבחו אותו עליהן, אין זה יגרע את שכרו, מפני שאינו מתכוון לזה בשעת עשייתן. (חובת הלבבות, שער יחוד 

המעשה פ״ה).   
כ‰. וז‡˙ ‰‚‡ו‰ ‡ינ‰ מז˜˙ לענו‰ וכו'. כתב החובת הלבבות (שער הכניעה פ״ט): והחלק המשובח הוא, כשגאות האדם על חכמתו ועל מעשיו הטובים נובעת ממה שהוא יודע להעריך את גודל החסד שהבורא עשה אתו בזה שנתן לו את היתרונות הללו, וממה שהוא שמח בהן, וגאותו גורמת לו להוסיף 
ולהתאמץ עוד יותר בלימודו ובמעשיו הטובים, ולהתנהג בהכנעה עם מקורביו, ולשמוח בחבריו, ולחוס על כבודם ולחפות על סכלותם, ולדבר בשבחם, ולאהוב אותם, ולדון אותם לכף זכות, ולהזהר בכבודם. והיא גורמת לו שמעשיו הטובים מעטים בעיניו, ושהוא טורח תמיד להרבות עליהם, ושלבו נשבר 

בקרבו על שהוא מדי חלש להשיג מהם כאוות נפשו, ושהוא משפיל את עצמו לפני מי שהוא מקוה שבעזרתו יוכל להוסיף עליהם, ושהוא מודה לאלהים על היתרונות שנתן לו, ומשבח אותו על שעזר לו לקנות את המעלות הטהורות.
גאוה כזאת אינה עומדת בסתירה עם ההכנעה, והיא לא מרחיקה אותה, אלא אדרבה מסייעת לה ומוסיפה עליה. 

כו. לעזוב ‰טוב מפני ‰˘פל˙ו לפני‰ם. שנינו במסכת אבות (ה, כ): ״יהודה בן תימא אומר, הוי עז כנמר... לעשות רצון אביך שבשמים״. כתב הטור (או״ח סי׳ א): ״והתחיל בעז כנמר, לפי שהוא כלל גדול בעבודת הבורא יתברך, לפי שפעמים אדם חפץ לעשות מצוה ונמנע מלעשותה מפני בני אדם שמלעיגים 
עליו, ועל כן הזהיר שתעיז פניך כנגד המלעיגים, ואל תמנע מלעשות המצוה... שפעמים אדם מתבייש מפני האדם יותר ממה שיתבייש מפני הבורא יתברך, על כן הזהיר שתעיז מצחך כנגד המלעיגים ולא תבוש. עכ״ד.  

כז. ‡בל בענין מ˘‡ ומ˙ן יכנע לפני‰ם. מקור הדברים הוא במסכת ברכות (ז:): אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי: מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה וכו׳. והאמר רבי יצחק אם ראית רשע שהשעה משחקת לו אל תתגרה בו, שנאמר (תהלים י, ה): ״יחילו (יצליחו) דרכיו בכל עת״, ולא עוד אלא 
שזוכה בדין... ולא עוד אלא שרואה בצריו... לא קשיא, הא במילי דידיה הא במילי דשמיא. והיינו שבדבר ששייך לו ולממונו צריך להכנע מפניו. וכתב המהרש״א, ש״השעה״ משחקת לו דייקא, כי בודאי אינו אלא לפי שעה מחמת המזל שגורם, אבל כשתעבור השעה – ״כחציר מהרה ימלו״, ״ועוד מעט ואין רשע״ 

וכו׳.
כח. וזו‰י מˆו‰ ‚„ול‰. במסכת בבא-מציעא (ל(: מביאה הגמרא על הפסוק (שמות יח כ) ״והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון״... ׳אשר יעשון׳ זו לפנים משורת הדין [שיש מצוה לנהוג לפנים משורת הדין]... דאמר רבי יוחנן, לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה, ולא 

עבדו (עשו) לפנים משורת הדין.    
כט. לפני ˘בר ‚‡ון. פירש הגר״א: כשבא שבר לאדם, הרי זה מן הסתם שהיה לו תחילה גבהות הלב, ולכן בא עליו השבר, כשהקדוש ברוך הוא רוצה לנקום באדם כדי שיתקדש שמו יתברך בעולם - מגביהו תחילה ואחר כך משפילו, כי על ידי זה תהיה נקמתו גדולה שבעתיים, כמו בהמן שהגביהו תחילה 
למשנה למלך כדי שיתלוהו בגבהותו, ונפילתו היתה בפירסום רב, ואם הוא שר וחשוב בלא זה, אז ה׳ נותן בלבו גאוה ואחר כך משפילו, כי אז נקמתו גדולה כי הרגיש עצמו שהיה באיגרא רמה – ועכשיו בבירא עמיקתא. וכן פירשו כל המפרשים על הפסוק (תהלים קב, יא) ״כי נשאתני ותשליכני״, שהגבהת 

אותי תחילה ואח״כ השלכתני שאז המכה, הצער, החרפה והבושה גדולים יותר.
ל. ‡ינו ניˆול מחט‡ ועוון. כתב רבינו יונה (בשערי תשובה א, כז): הגאוה מסבבת כמה עבירות, ומגברת יצר לב האדם עליו, שנאמר: ״ורם לבבך ושכחת את ה׳ אלקיך״ [הרי הגאוה סיבה כללית לכל העבירות, כי על-ידי הגאוה בא לשכחת ה׳ וממילא חוטא]...ובעל הגאוה נמסר ביד יצרו, כי אין עזר השם עמו 

אחרי אשר הוא תועבת ה׳. עכ״ד.
בשערי קדושה כתב: הגאוה היא שורש להרבה עבירות אם בין אדם למקום, ואם בין אדם לחבירו.

בשבט מוסר (ב׳) כתב: הגאוה שורש לכל העבירות שבעולם, ולכן חזק עצמך שלא להתפתות בקול יצרך להתגאות, ובנצחך אותו בזה – תוכל לנצחו בכל! כיון שנעקר השורש – הענפים נופלים מאליהם.
ל‡. ˘ב‡ מטפ‰ סרוח‰. בהיות האדם מסתכל בפחיתות חומרו, וגריעות תחילת יצירתו, אין לו טעם להתנשא כלל, אלא ליבוש ולהכלם. משל למה הדבר דומה: רועה חזירים שהגיע ועלה לשלטון, הרי כל עת אשר יזכור ימיו הראשונים – אי אפשר לו להתגאות (מסילת ישרים כג). 

יתבונן, שהתהוות האדם ויצירתו...ואחר כך הוא ניזון...במשך שהותו בבטן אמו, ורק אחר כך יוצא לעולם חלוש וכחוש בגופו ואבריו (חובת הלבבות כניעה ה). 
לב. וי˘וב לעפר ורימ‰. ויתבונן מצורתו שתהיה לו כשינוח בקבר: אור פניו יחלוף, מראהו ישחר, בשרו יהפך לתולעים עיפוש וליחה, ולא ישאר בו כל סימן מיופי גופו. ריחו יבאיש (יסריח) מאד, כאילו לא רחץ וסך בשרו מעודו, וכאילו לא היה לו ריח טוב מעולם. בחשבו כן - יכניע וינמיך את עצמו, ולא 

יתגאה ויתנשא. (חובת הלבבות שם). 
ל‚. וי˙ן „ין וח˘בון וכו'. יצייר בלבו, רגע הכנסו לפני בית דין הגדול של צבא מעלה, בעת שיראה עצמו לפני מלך מלכי המלכים הקדוש והטהור בתכלית הקדושה והטהרה, בסוד (מלאכים -) קדושים משרתי גבורה, גבורי כח עושי דברו, אשר אין בהם כל מום. והוא עומד לפניהם, גרוע פחות ונבזה מצד 
עצמו, טמא ומגואל (נתעב) מצד מעשיו, הירים ראש?  היהיה לו פתחון פה? וכי ישאלוהו: איה ואיפוא פיך? איה גאונך וכבודך אשר נשאת בעולמך? מה יענה ומה ישיב על תוכחתו? הנה ודאי שאילו רגע אחד יצייר האדם בשכלו האמת הזה בציור אמיתי וחזק (דימוי נכון בצורה בהירה ומשכנעת) – פרוח 

תפרח ממנו הגאוה, ולא תשוב אליו עוד!!! (מסילת ישרים כג).   
ל„. וישב למטה מן הכל. הגה״ק רבי אלחנן וסרמן זצ״ל הי״ד היה רגיל לישב בסוף ביהמ״ד בכל מקום שהגיע. פעם שאל את החפץ חיים זצוק״ל האם אין חשש שיתהלל בעצמו ״מי כמוני עניו״? ונמצא מתגאה בליבו, ואולי עדיף אדרבה, לישב בכותל המזרח ולחשוב בליבו ״הרי איני ראוי לישב כאן ומכבדים 
אותי במה שאין בי״ וכד׳? ענה לו החפץ חיים: שנינו במשנה (כלים כה, ט) מעשה מוציא מידי מחשבה ואילו מחשבה אינה מוציאה מיד מעשה, א״כ עדיף לישב במערב, ועצם מעשה זה של ענוה יוציא מיד מחשבת גאוה שחושש אולי תתגנב בליבו, משא״כ אם יושב ב״מזרח״, עצם מעשה הגאוה יגבר על כל 

מחשבת ענוה שיחשוב ״איני ראוי״ וכד׳. 

 ‰ ּ„ָ ƒּום מ ׁ̆  ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  רּוך¿ ‰ּו‡, ו¿ ‡ ָבּ ר≈ ּום ָ‡ָ„ם זּוַל˙ ַ‰ּבו… ׁ̆ ַ„ע  ל…‡ י≈ „, ו¿ ַיח≈ ¿̇ ּƒ̇ ָמ‰ - 81 ּום ָחכ¿ ׁ̆ מ…„  ל¿ ƒל ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ׁ∆̆ ר, ּוכ¿ ָ̂ ָ̃ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ּƒ̇ ָך.  ב¿ּ ƒל ב¿ּ

ן  ƒיר מ ƒ‰ ז¿ ַּ̇ ל…‡  ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ ּ¿̇ ל…‡  ָך, 83ו¿ ָכר¿ ׂ ¿̆ י„  ƒס פ¿ ַ̇ ם ו¿ ׁ≈̆ ָך  ‡ ל¿ ≈̂ ל…‡ י≈ ׁ∆̆ י  ≈„ ָ„‰, כ¿ּ ‰ ָ‰ֲעבו… ׂ ≈̆ ַמֲע לּו˙ ב¿ּ ¿̂ ˙ ָ‰ַע ‡ו… ַ‰ר¿ ָב‰, 82ַ‡ך¿ ל¿ טו…

 ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ּƒ̇ 84  ‡ ָלּ ∆‡ י˙,  ƒ̂ י ƒ̂ ו¿ זּוָז‰  ּומ¿ ין  ּ ƒל ƒפ ּ¿̇ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ ‡ו… ל…‡  ו¿ ם  ƒַמי ָׁ̆ -‡ ר≈ י¿ יַמן  ƒס  ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  ו¿ ָך,  ¿̇ זּוָל  ׁ̆ י ƒ‡ ל¿ ָך  ¿̇ ָמ ָחכ¿ יַע  ƒ„ ו… ּ̇ ל…‡  ו¿ ָ‰ָרע, 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  „ כ…ּ ל¿ ƒל ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  נ≈ י¿ נ¿ ƒע מ≈  ‰ ז∆ ל  ָכּ  .˜ חו… ׂ ּ¿̆ ‰ַ ר…ב  ּוב¿ ָו‰  ¿„ ח∆ ּוב¿  ‰ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒמ ב¿ּ ַמֲ‡ָכל  ב¿ּ ם  ∆‰ ָמּ ƒע ע…ָרב  מ¿  ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ו¿ ם,  י‰∆ כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ך¿  ל≈ ≈̇ ו¿ ָ‰ָ‚ם  נ¿ ƒמ ב¿ּ

ָל‰.  „ו… ּ ¿‚ ׁ̆ ≈‡ ‰ ל¿ ַטָנּ ¿̃  ׁ̆ ≈‡ ַח מ≈ ר≈ בו… ‰ ל¿ מ∆ „ו… , 87ו¿ ָכרו… ׂ ּ¿̆ ƒר מ ≈̇ ים יו… ƒף ֲ‡ָלפ ל∆ י„ ‡∆ ƒס ָו‰, 86ַמפ¿ ¿̂ ƒם מ ׁ≈̆ ‰ 85ל¿ ָין ז∆ נ¿ ƒע ‰ ׂ ∆̆ ָ‰עו… , ו¿ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒר ב¿ּ

„ּו‰ּו ַעל  ַכב¿ּ ם י¿ ƒ‡ ר, ו¿ ∆̇ לּוי ּוַבס≈ּ ּ‚ָ ˙ ַבּ בו… ל ַ‰ּטו… ‰ ָכּ ׂ ∆̆ ַיֲע ָ‰ָרע, (כ„)ו¿ יר מ≈ ƒ‰ ַיז¿ ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ י ƒיכּו˙, ו ƒר‡ֲ ָנ‰ ַבּ ַכָוּ ל ב¿ּ ל≈ּ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ר ‰ּו‡: ל¿ ָׁ̆ ַ‡ך¿ ַ‰ָיּ

ָך  מ¿ ¿̂ ַע ין ב¿ּ ƒח ב¿ ַּ̇ ב,  ‰ ַ‰ּטו… ׂ ∆̆ ‰ ַמֲע ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ˙ ע≈ ן 89ב¿ּ ‰. ָלכ≈ ׂ ∆̆ ֲע ַע˙ ַ‰ַמּ ׁ¿̆ ּƒב ‰ ן ָלז∆ ּ ו≈ ּƒל…‡ כ ׁ∆̆ י  ַבח, ַ‡ֲחר≈ ּׁ∆̆ י˜ לו… ַבּ ּ ƒין ַמז חּו‰ּו - 88‡≈ ב¿ּ ַׁ̆ י ƒו ‰ ז∆

 ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ‰ ׂ ∆̆ ֲע ‰ ַ‰ַמּ ם ז∆ ƒ‡ ין ƒח ב¿ ַּ̇ ַ‚ם  ם. ו¿ ל≈ ָׁ̆ ינו…  ים - 91‡≈ ƒר ֲ‡ח≈ ם מ≈ ƒ‡ ם, ֲ‡ָבל ל≈ ָׁ̆ ל - ‰ּו‡  ≈‡‰ָ ר מ≈ ׁ∆̆ מּול, 90ֲ‡ ּ¿‚‰ַ ‰ ו∆ּ ַ̃ ‰ מ¿ ָּ̇ י ַ‡ ּƒמ ƒמ

ם. ל≈ ָׁ̆ ָך  ׂ ¿̆ ‰, ָ‡ז ַמַע ָך ז∆ ר ל¿ ר≈ ָבּ ¿̇ ƒם י ƒ‡ ים, ו¿ ּƒַרב ‰ ָבּ ׂ ∆̆ ‰ עו… ָּ̇ ר ַ‡ ׁ∆̆ ָין ֲ‡ נ¿ ƒע‰ָ ‰ ז∆ ים 93ב¿ּ ƒי ֲחָ„ר ר≈ ַח„¿ חּו„ ב¿ּ ƒי ‰ 92ב¿ּ ׂ ∆̆ ָ̇ עו… י ƒם ָ‰י ƒ‡ ,ָלם י ָ‰עו… נ≈ פ¿ ƒל

 ‡ ‰ ָבּ ּ„ָ ƒָכל מ ‰ ּוב¿ ׂ ∆̆ ָכל ַמֲע ָבר ּוב¿ ָכל ָ„ּ י ב¿ּ ּƒכ , ר ּבו… ָזּ‰≈ ƒ‰ ב ל¿ ‰ּו‡ ַחָיּ ּׁ∆̆ „ ַמ‰  ∆‚ ם 95נ∆ ַ‰ָיּ ‰ מ≈ ָפּ ƒם ט ƒ‡ י ּƒינו… כ ר ָ‰ָרע ‡≈ ∆̂ „ י≈ ∆‚ נּו 94נ∆ ר¿ ַפּ ּƒס ּׁ∆̆ ל ַמ‰  ָכּ
96" , כו… ו… ּ̇ ƒּו מ‰ ≈̃ ּ ַסל¿ ר ל¿ יַמ‰≈ ƒין, ו ƒָחָכם ָיב ∆‰ ָרָכיו. ו¿ ּ ¿„ ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇ ל…‡ ָיַ„ע  ׁ∆̆ י  ƒמ ר ל¿ ∆̂ ּ ַין ַ‰י≈ נ¿ ƒיַע ע ƒ„ ‰ו… ח ל¿ ַ̇ נּו פ∆ּ ח¿ ַ̇ ל, ּוָפ ≈̃ ל¿ ַ̃ ˙ ּול¿ ח≈ ַׁ̆ ר ל¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

ı" (‡יוב יז, ט). יף ‡…מ∆ ם י…ס∆ ƒר ָיַ„י‰ָ ּוט√

 

 ‰‡ָ„ָ ‰ו… יף  ƒס יו… ו¿ כז).  (ירמי‰ ט,  י"  ƒ̇ ‡ו… ָי„…ַע  ו¿ ל  כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ל  ּ ַ‰ל≈ ¿̇ ּƒמ‰ַ ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ƒי ז…‡˙  ב¿ּ ם  ƒ‡ י  ּƒכ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ַח˙  ַבּ ֻׁ̆ מ¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿ ַמֲעַל˙  ב¿ּ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ97

ל…‡ 99 , ו¿ ׁ̆ ָר ¿„ ּƒי˙-ַ‰מ י ב≈ּ ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒי מ ƒ̃ ל¿ ָּ̇ ח∆ ַ̇ ָנּ ׁ∆̆ יָך,  ָפנ∆ י ל¿ ƒנ‡ֲ ‰ ∆„ ַמר: מו… ‰ לו… ָלּ ƒפ ¿̇ ּƒב ˙ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒל ּומ כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ָע‰ ו¿ ּ ַ‚ם „≈ רּוך¿ ‰ּו‡, 98ו¿ ‡ ָבּ ר≈ ַלּבו…

י  ּƒי ‰'" („ברי-‰ימים-ב יז, ו). כ כ≈ ַ„ר¿ ּבו… ב¿ּ ƒל ‰ּ ַבּ ¿‚ ּ ƒַמר: "100ַוי ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ נּו. ו¿ ָרל≈ ים ּ‚ו… ƒע נּו ּוַמ‰ ָנּ ≈̃ ל¿ ב ח∆ ינּו ַמ‰ ּטו… ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ : מו… ˙. ּוכ¿ ָרנו… ¿̃ י  ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒמ

ם,  ∆‰ ‡ ָי„ו… מ≈ ָ̂ מ¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ י ַבּ ל…‡ י…‡ַמר ַ„ּ , ו¿ ן לו… מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ י˜ לו… ַבּ ּƒפ ל…‡ ַיס¿ ׁ∆̆ 102 ,‡ ָלם ַ‰ָבּ י ָ‰עו… נ≈ י¿ נ¿ ƒע ב ב¿ּ ַבּ‰-ל≈ ר-רּוַח ּו‚¿ ַ̃ ‰ ָ‡ָ„ם 101י¿ י∆ ¿‰ ƒי

רּוך¿ ‰ּו‡.  ‡ ָבּ ר≈ ַ„˙ ַ‰ּבו… ֲעבו… ר מ≈ ּ ≈̂ ַ̃ מ¿ּ ׁ∆̆ מו…  ו… 105כ¿ּ ׁ̆ ַנפ¿ ם ב¿ּ ַרע≈ ¿̇ ƒי י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ָל‰  ַמע¿ ו… ל¿ ׁ̆ ּ‰ ַנפ¿ ַבּ ¿‚ ƒ̇ ‰ּו, 104ו¿ ׂ ≈̆ ל ַמֲע יָניו ָכּ ע≈ ַעט ב¿ּ מ¿ ƒי ‡ ָלּ ∆‡103

ָ„ם. בו… ָלחּוס ַעל כ¿ּ ָריו ו¿ „ ֲחב≈ בו… כ¿ ּƒמ…ַח ב ׂ ¿̆ ƒל ˙, ו¿ בו… ˙ ַ‰ּטו… ֲעלו… ַמּ מ…ַח ַבּ ׂ ¿̆ ƒלו… ל ˙ מ∆ ר∆ ‚ו… , ו¿ ו… ּ̇ ע¿ ַסַיּ ˙ ָלֲעָנָו‰, ַ‡ך¿ מ¿ ∆̃ ּ יָנּ‰ ַמז∆ ֲ‡ָו‰ ‡≈ ז…‡˙ ַ‰ַ‚ּ (כ‰)ו¿

 

 , ו… ּ̇ ָכל¿ י י¿ ƒפ ָ‰ַרע כ¿ּ יר מ≈ ƒ‰ ַיז¿ ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ י ƒם, ו ַנע ָל‰∆ ָכּ ƒל…‡ י ם, ו¿ ָ̇ ים ‡ו… ƒל ַ‰כ¿ יָחם ּול¿ ƒכ ‰ו… ‡…„, ל¿ ַח˙ מ¿ ַבּ ֻׁ̆ י‡ מ¿ ƒ‰ ים ƒע ָׁ̆ „ ָ‰ר¿ ∆‚ ֲ‡ָו‰ נ∆ ּ‚ַ‰ַ ו¿

מו…  כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿ ח.  ָבּ ֻׁ̆ מ¿  ‰ ז∆ י  ֲ‰ר≈ ם  ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ל¿ ּבו…  ּ ƒל ׁ∆̆ י  ַ‡ֲחר≈  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ּוכ¿ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒמ כ¿ּ ָלם  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ב¿ּ  ‰ מ∆ ּ„ו…  ‰ּ ז∆ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ

י  נ≈ פ¿ּ ƒ106מ ב  ַ‰ּטו… (כו)ַלֲעז…ב  ים  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ָלל  כ¿ּ ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿  ,˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ָעָליו   - ָו‰  ¿̂ ƒמ  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ם  ָמ˜ו… ָכל  ּוב¿  (‚ (‡ס˙ר  ָ‰ָמן  ל¿ ַנע  כ¿ ƒנ ל…‡  ׁ∆̆ ַכי  ּ ¿„ ָמר¿

ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ָניו  ָפּ ז  ָיע≈ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ ם,  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ֲעמ…„  ַיּ ׁ∆̆  ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ים ‡≈ ƒָעמ י פ¿ּ ּƒכ ָו‰,  ¿̂ ƒַבר מ ¿„ ּƒב ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒי י  ַ̇ ָמ ָמ‰  יך¿ ָחכ¿ ƒר ָ̂  ‰ ז∆ ו¿ ם.  י‰∆ נ≈ פ¿ ƒָל˙ו… ל ָפּ ׁ¿̆ ‰ַ

 ׁ̆ י י≈ ּƒיו, כ ׂ ָ̆ ר ַמֲע ּ ַס„≈ ‰ י¿ י ז∆ ƒפ ָין, ּול¿ נ¿ ƒע‰ָ ָע‰ ו¿ ָּׁ̆ י ַ‰ ƒפ ן ל¿ נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ָחָכם ל¿ יך¿ ‰∆ ƒר ָ̂ ָכך¿  ˙. ל¿ וו… ¿̂ ƒמ ‰‡ָ ם מ≈ ָ̇ י„ ‡ו… ƒס ָו‰ ַ‡ַח˙, 107ַיפ¿ ¿̂ ƒֲעבּור מ ַבּ

ָכל  ם. ו¿ ַנע ָל‰∆ ָכּ ƒל…‡ י ם, ו¿ ּ„ָ ¿‚ ‡…„ו… ַלֲעמ…„ נ∆ מ¿ ƒּופו… 108ּוב‚ יך¿ ב¿ּ ƒר ָ̂ ָין. ו¿ נ¿ ƒּום ע ׁ̆ יָלם ב¿ּ ƒב ׁ¿̆ ּƒיַח ב ּƒל…‡ ַינ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ ׁ̆ י≈ יָלם, ו¿ ƒב ׁ¿̆ ּƒיך¿ ַלֲעז…ב ב ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ

ָל‰. „ו… ּ ָו‰ ‚¿ ¿̂ ƒּו מ‰ ז∆ ָבר, (כח)ו¿ ָכל ָ„ּ ין ב¿ּ ּ ƒ„‰ַ ˙ּוַר ּׁ̆ ƒים מ ƒנ פ¿ ƒם ל ∆‰ ָמּ ƒע ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ם ו¿ י‰∆ נ≈ פ¿ ƒַנע ל ָכּ ƒן י ָּ̇ ‡-ּוַמ ׂ ָּ̆ ַין ַמ נ¿ ƒע ָו‰, (כז)ֲ‡ָבל ב¿ּ ¿̂ ƒַבר מ ¿„ ּƒב ‰ ז∆

 

 - ‰ּ ׁ̆ ָבּ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ‰ַ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ּ‰ ַרב ּוָמˆּוי  ָלּ ׁ∆̆  ˜ ּ ז≈ ∆‰‰ַ ‡…„, ו¿ ‰ מ¿ ֻ‚ָנּ י‡ מ¿ ƒ‰ י ּƒכ ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒּוב מ ׁ̆ ָל ל ו¿ ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ‰ַ ˙ ּ„ַ ƒּבו… מ ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒּומ

ן" (מ˘לי  ‡ו… ר ָ‚ּ ב∆ ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ ƒַמר: "(כט)ל ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  לּו˙, כ¿ּ פ¿ ׁƒ̆ ר ו¿ ב∆ ׁ∆̆ ˙ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿ יָ‡‰ ‡∆ ƒב ֲ‡ָו‰ מ¿ י ַ‰ַ‚ּ ּƒכ ,„…‡ ‰ מ¿ ָנּ מ∆ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ יָכך¿  ƒפ ַעט, ל¿ מ¿

ַי˙  ָ‚ל¿ 109ּול¿ ב),   ,‰ (˘מו˙   " ‚ו… ו¿  '‰ י  ƒמ" רו…  ָ‡מ¿ ב¿ּ ע…‰  ַפר¿ ל¿ ַרע  ≈‡ ָמ‰   ָּ̇ ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿ כ‚).  (˘ם כט,  ּנּו"  יל∆ ּƒפ ׁ¿̆ ַּ̇ ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ" ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿ יח),  טז, 

ילּו  ּ ƒ̂ ƒ‰ ר ׁ∆̆ ‡ֲ ˙ י ָ‰ֲ‡ָרˆו… ל…‰≈ ָכל ‡¡ י ב¿ּ ƒַמר "מ‡ָ ׁ∆̆ יב,  ƒר ח≈ ַסנ¿ ל" (˘מו‡ל-‡ יז, י), 110ּול¿ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ˙ כו… ˙ ַמַער¿ י ‡∆ ּƒ̇ ַרפ¿ י ח≈ ƒַמר "ֲ‡נ‡ָ ׁ∆̆ י,  ּƒ̇ ׁ¿̆ ƒל ַ‰פ¿ּ

ָ„י" („ני‡ל ‚, טו),  ן י¿ ƒן מ כו… נ¿ ƒב יז¿ ׁ≈̆ י י¿ ּ ƒ„ ‰ָּל רו… "ּוַמן ‰ּו‡ ‡¡ ָ‡מ¿ ר, ב¿ּ ּ ַ̂ נ∆ בּוַכ„¿ י (י˘עי‰ לו, כ), ּונ¿ ƒ„ ָיּ ƒם מ ƒַלי ָׁ̆ רּו ˙ י¿ יל ‰' ‡∆ ּ ƒ̂ י ַי ּƒי כ ƒ„ ָיּ ƒם מ ָ̂ ˙ ַ‡ר¿ ∆‡

ָחָכם:  ָ‡ַמר ‰∆ ׁ∆̆ מו…  ן, כ¿ּ ָעוו… ‡ ו¿ ט¿ ח≈ ל מ≈ ו… ּ̂ ƒינו… נ , (ל)‡≈ ‰ זו… ּ„ָ ƒמ ‰ּו‡ ב¿ּ ׁ∆̆ י  ƒן. ּומ לו… ָ̃ ם ָ‰ָי‰ ּבּוז ו¿ ָ̇ י ƒֲחר‡ַ ם, ו¿ י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ רּו כ¿ּ ר ָ‡מ¿ ׁ∆̆ ן, ֲ‡ ‰ ָל‰∆ מ∆ ַ‰ּ„ו… ו¿

ן" (מ˘לי כ‡, כ„). ַר˙ ָז„ו… ב¿ ע∆ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ , עו… מו… ׁ¿̆  ı יר ל≈ ƒ‰111ָי „ "ז≈

 

 ‰ ָ‡ָ‚‰? ז∆ ּנּו ַ‰„¿ מ∆ּ ƒמ „ ר≈ ָפּ ּƒ̇ ר ל…‡  ׁ∆̆ י ‰ּו‡ ֲ‡ ƒָח„ ָ‡ַמר: מ ים. ָחָכם ‡∆ ƒי ֲחָכמ ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ַמע ׁ¿̆ ֲ‡ָו‰,  ר ַעל ַ‰ַ‚ּ ַ„ב≈ּ ‰ ל¿ ָנּ ינּו ַע„ ‰≈ ָבר≈ ּ יַע „¿ ּ ƒ‚ ƒ‰ ׁ∆̆ יָון  כ≈ ו¿

 .‰ ט∆ ו… ׁ̆ י-ָ‡ָ„ם ל¿ נ≈ ˙ו… ב¿ּ ין ‡ו… ƒ̃ י ƒַע˙, ַמֲחז ר] ַ„ּ ˙ [ַבּ ַ̃ ז¿ ח∆ מו… 113ב¿ּ ¿̂ י˜ ַע ƒֲחז ַמּ ׁ∆̆ י  ƒרּו: מ ָ‡מ¿ ‰. ו¿ ָנּ מ∆ּ ƒָל‰ מ ַמע¿ י‡ ל¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ˙ ַמֲעָל‰  ׁ̆ ַלֲעלו… ּ ≈̃ ַב ‰ַ112מ¿

ָ‡ַמר  ָעָליו. ו¿ ˙ מ≈ טו… ˙ נו… ו… ׁ̆ ָפ ּ ַ‰נ¿ ˙, ו¿ ּיו… ƒר ַ‡˙ ַ‰ב¿ּ נ¿ ׂ ƒ̆ ‰ ָעָליו  י∆ ¿‰ ּƒ̇ ים,  ƒים ָרע ƒּבו… ַמֲעָלל ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒים. ּומ ƒים ָרע ƒָו‰ - ַמֲעָלל‡ֲ רּו: 114ָסמּוך¿ ַלַ‚ּ ָ‡מ¿ ו¿

ך¿  ל∆ ‰ ַ‰מ∆ּ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆  ׁ̆ פ∆ נ∆ּ יבּו˙ ַבּ ׁƒ̆ ין ‰ַ116ֲח ≈‡ :„ ָ‡ַמר עו… . ו¿ ׁ̆ פ∆ ר ַ‰נ∆ּ ˙ ‡ו… ּ„ו… ּƒימּו˙ ַ‰מ ƒע ך¿ נ¿ ר ַ‰ּ‚ּוף, ָכּ ּוָר‰ ‡ו… ּ̂ ימּו˙ ַ‰ ƒע ר נ¿ ׁ∆̆ ‡ֲ ָח„: 115ַכּ ָחָכם ‡∆

ָל‰  ַמע¿ ˙ זו… ל¿ ‡ו… ס¿ ּƒָפָניו ָ‰יּו כ , 117ּול¿ כּו˙ו… ‡ ַמל¿ ס≈ּ ּƒב ַעל כ ׁ≈̆ ָח„ יו… ך¿ ‡∆ ל∆ ָ‰ָי‰ מ∆ ׁ∆̆ ָ‡ַמר,  ‰. ו¿ ל ז∆ ∆‡ ‰ ים ז∆ ƒר י-ָ‡ָ„ם ֲ‡ח≈ נ≈ ן ב¿ּ כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ‰, ָכּ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ

ַעי.  ר≈ ַעל ל¿ ַמּ ƒי מ ƒיַבנ ׁƒ̆ י ‰ו… ּƒ̇ ח¿ ַפּ ׁ¿̆ ƒחּוס מ ƒל י ∆„ ן: ‚…ּ יו… ל¿ יב ָ‰ע∆ ׁƒ̆ ≈‰ י? ו¿ ƒ̇ ּו ׁ̆ ל…‡ ר¿ ּ‰ ב¿ּ ז∆ ƒָל‰ מ ַמע¿ ‰ ל¿ ם ז∆ ּ∆̇ ב¿ ַׁ̆ יך¿ י¿ ≈‡ : ך¿ ל∆ ם ַ‰מ∆ּ ָ‡ַמר ָל‰∆ . ו¿ ּזו… ƒמ

ָל‰ּו  ע¡ ∆‰ ם. ו¿ י‰∆ ּ≈̇ ח¿ ַּ̇ י  ƒיַבנ ׁƒ̆ י ‰ו… ּƒב ƒּו˙ ל‡ ַ„כ¿ י ו¿ ׁƒ̆ לּו˙ ַנפ¿ פ¿ ׁƒ̆ י:  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ‰ַ ָעָנ‰  י. ו¿ ƒ̇ ָמ י ר…ב ָחכ¿ נ≈ פ¿ּ ƒי מ ַּ̇ ח¿ ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ י ַעל  ƒ̇ י ƒי: ָעל ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ ָ‡ַמר  ו¿

יב" (מ˘לי כ‰, ז).  ƒ„י ָנ נ≈ פ¿ ƒָך ל יל¿ ּƒפ ׁ¿̆ ‰ַ ‰ מ≈ ָנּ ≈‰ ‰ ָך ֲעל≈ ב ֲ‡ָמר ל¿ י טו… ּƒַמר: "119כ ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ . ו¿ לו… ּ ¿„ ƒ‚ ך¿ 118ו¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ

ָעָפר  ּוב ל¿ ׁ̆ ָי רּוָח‰, (לב)ו¿ ‰ ס¿ ָפּ ּƒט ƒמ ‡ ָבּ ׁ∆̆ , (ל‡) ּבו… ƒל ˙ ים ‡∆ ƒיל ƒ‰ ב¿ ים ַ‰ַמּ ƒָבר ּ ב „¿ יך¿ ַלֲח˘…ׁ ƒר ָ̂ ˙ ָעָליו,  ר∆ ב∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒָו‰ מ‡ֲ ּ‚ַ‰ַ ˙ ּ„ַ ּƒמ ׁ∆̆ ‰ ָ‡ָ„ם  ∆‡ רו… ׁ∆̆  ˙ ע≈ ב¿ּ

חּו  כ¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒָלם, נ ן ָ‰עו… ƒרּו מ ָעב¿ ‡ּו ו¿ ּ‚ָ ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ ּ ≈‚ ‰ ָמּ ב ַכּ ַיֲח˘…ׁ -‰ּו‡, ו¿ רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ים ַ‰ ƒָלכ י ַ‰מ¿ּ כ≈ ך¿ ַמל¿ ל∆ י מ∆ נ≈ פ¿ ƒן ל ּבו… ׁ¿̆ ח∆ ין ו¿ ּ ƒ„ ן ּ≈̇ ƒי ‰, (ל‚)ו¿ ָמּ ƒר ו¿

ם. ָ̇ ֲ‡ָו ם ַ‚ּ יָל‰ ָל‰∆ ƒע ָלם, ּוַמ‰ ‰ו… עו… ל…‡ ָ‰יּו מ≈ ָ‰יּו כ¿ּ ו¿

 

 ‡ ָלּ ַב„, ‡∆ ָב‰ ל¿ ָׁ̆ ַמח¿ ‰ 120ב¿ּ ˙ ז∆ ו… ׂ̆ ל ָוכ…ל, ל…‡ יּוַכל ַלֲע כ…ּ ƒּבו… מ ּ ƒל ƒּו˙ מ‡ ‰ ַלֲע˜…ר ַ‰‚≈ּ ∆̂ ˙: ָ‰רו… ˙ ָרעו… ּ„ו… ƒר מ‡ָ ּׁ¿̆ ƒָו‰ ּומ‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ר ל¿ ≈„ ּ‚ָ

י  ס≈ּ י ַ‚ּ ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ ים כ¿ּ ƒנ ּ ָ̃ ֻ̇ ים ּומ¿ ƒּוב ׁ̆ ים ֲח ƒ„‚ָ ׁ̆ ב¿ּ ב…ּ ל¿ ƒיל ל ƒ‚ָי‰ ָר‰ָ ׁ∆̆ „? ָ‡ָ„ם  ַ̂ י ן. כ≈ּ ‰ ָ‰ַ‡ֲחרו… ∆̂ ָ̃ ‰ּו˙ ַע„  ב¿ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ַבּ

ָ‰‚ו…  נ¿ ƒם ָ‰ָי‰ מ ƒ‡ …ּו˙. ‡ו‡ ּבו… ַ‰‚≈ּ ּ ƒל ƒל…‡ ַיֲע˜…ר מ ‰ ז∆ י˙, ָבּ ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ּ„ָ ƒמ ם ב¿ּ ָ̇ ן ‡ו… ּ≈̃ ַ̇ י ƒים ו ƒב ים טו… ƒ„‚ָ ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒם י ƒ‡ - ‰ּ ז∆ ƒּוב מ ׁ̆ ‰ ָל ∆̂ רו… ָ‰רּוַח, ו¿

ל,  ן ַ‰כ…ּ ƒמ ‰ ַמָטּ ב ל¿ ׁ≈̆ י≈ ‰, (ל„)ו¿ ב≈ּ ן ַ‰ר¿ יו… ָזּ ƒב מו… ב¿ּ ¿̂ י‚ ַע ƒ‰ נ¿ ַיּ ׁ∆̆ ן ַע„  ּ≈̃ ַ̇ ָנ‰ ל¿ ָּ̃ ַּ̇ ין  יו - ‡≈ ׂ ָ̆ ָ‡ר ַמֲע ׁ¿̆ ּƒָבָריו ‡ו… ב ¿„ ּƒל ב ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ „ 121ּול¿ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ָמ‰ ָוַכַעס  ַעל ח≈ ‰ּו‡ ַבּ ׁ∆̆ י  ƒן מ כ≈ ּנּו. ו¿ מ∆ּ ƒב מ ַבּ‰-ַ‰ל≈ּ ֲע˜…ר ‚…ּ ַיּ ׁ∆̆ ּלּו, ַע„  ים ‡≈ ƒָבר ¿„ ּƒב ‡ ≈̂ ַכּיו… ן, ו¿ י‰∆ ׁ≈̆ ב¿ ˙ לו… ין ‡∆ ּ ƒַבז ˙ ַ‰מ¿ ָחבו… י ַ‰ס¿ּ י≈ לו… ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒי ו¿

ָ‡ז  ּנּו, ו¿ מ∆ּ ƒָו‰ מ‡ֲ ּ‚ַ‰ַ ׁ̆ ר∆ ֲע˜…ר ˘…ׁ ַיּ ׁ∆̆ ַמן ַרב ַע„  ך¿ זו… ז¿ ר∆ ∆„ ך¿ ב¿ּ ל≈ י≈ ָלל, ו¿ ׁ̆ כ¿ּ י ּ ƒ‚ ˙ו… ל…‡ ַיר¿ לּו ‡ו… ל¿ּ ƒ̃ ˙ו… ‡ו…  ּכּו ‡ו… ƒ‰ ם ƒ‡ ׁ∆̆ מו…  ¿̂ ַ‰‚ ַע נ¿ ƒי ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿

ל…‡ יּוַכל  ׁ∆̆ ‰ ַע„  ָנּ מ∆ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒי  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒמ :˙ ˙ ָ‰ָרעו… ּ„ו… ּƒָכל ַ‰מ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ ַיֲע  ‰ ז∆ ך¿  ר∆ ּ ַעל „∆ ו¿ ָיָמיו.  ל  ָכּ  ‰ּ ָבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ י,  ƒע ָ̂ מ¿ ך¿ ָ‰‡∆ ר∆ ּ ∆„ ַבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ ַיֲחז…ר 

ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ׁ∆̆ י  ƒּומ .˙ ˙ ָרעו… ּ„ו… ƒָכל מ ָמ‰ ל¿ ל≈ ׁ¿̆ פּוָ‡‰  ‰ ‰ּו‡ ר¿ ָין ז∆ נ¿ ƒע י. ו¿ ƒנ ינו… ך¿ ַ‰ב≈ּ ר∆ ּ ס ַ‰„∆ פ…ּ ¿̇ ƒי ָ‡ז ַיֲחז…ר ו¿ ַמן ַרב, ו¿ ‰ ז¿ ז∆ ַ‰‚ ָבּ נ¿ ƒי ר, ו¿ ≈̇ ˜ יו… ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ם  ׂ ָ̆ ַמר: "123ו¿ ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ . ו¿ רו… י ֲחב≈ נ≈ פ¿ ƒל ָפָניו ו¿ ך¿ ל¿ ר∆ ּ ∆„‰ַ ‰ ים ז∆ ׂ ƒ̆ ˙, ָי ר∆ ח∆ ב¿ ‰ ַ‰ֻמּ ּ„ָ ּƒמ ˜ ַבּ ל∆ ח≈ ˜ ו¿ ל∆ ָכל ח≈ רּוך¿ ‰ּו‡ 122ב¿ּ ‡ ָבּ ר≈ ˙ ַלֲעב…„ ַ‰ּבו… כ∆ ׁ∆̆ מ¿ ƒנ

ים" (˙‰ילים, נ, כ‚).  ƒ‰…ל ע ‡¡ ַׁ̆ י≈ ּנּו ב¿ּ ∆‡ , ַ‡ר¿ ך¿ ר∆ ּ ∆„

הוא מחמת גאונו. וכתב 
מוכח  שכך  שם 
בפסוקים, שלא יתלה הצלחתו (הן בממון הן ביופי הן בחכמה) בעצמו אלא 

תמיד יהא שפל ומודה לה׳ על המעלות שחננו.
את  להביא  יכול  שהעושר  לבבך. מבואר  ורם  ו‚ו'  ירביון  וˆ‡נך  וב˜רך  ב. 
האדם לגאוה ולשאר חטאים. במסכת ברכות (לב.) אומרת הגמרא, שלאחר 
חטא העגל אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, בשביל כסף 
וזהב שהשפעת להם (שנתת להם בשפע) לישראל עד שאמרו ״די״ הוא גרם 
(להם להתגאות עד) שעשו את העגל... משל לאדם אחד שהיה לו בן, הרחיצו 
וסכו והאכילו והשקהו, ותלה לו כיס (של מעות) על צוארו, והושיבו על פתח 
של זונות, מה יעשה אותו הבן שלא יחטא (וכמו כן ישראל, הקדוש ברוך הוא 
לחטא  להם  שגרם  הוא  זה,  נסיון  לידי  והביאם  טובה  רוב  להם  שהשפיע 

העגל). 
בספר ׳חכמת המצפון׳ (דברים) כתב: רואים אנו מדברי הגמרא יסוד וחידוש 
גדול, לא כמו שאנו מורגלים לראות התחלת וסיבת החטא בבחירת לבו של 
האדם הבלתי טובה אשר לפני החטא. חכמינו ז״ל ראו עיקר סיבת החטא עוד 
רחוק הרבה מהחטא, ותלו את החטא בדברים אשר נעשו עוד זמן רב לפני 
החטא, אשר לכאורה אין להם שום שייכות עוד להחטא כלל, והם דברים 
אחרים לגמרי וגם מותרים בתכלית ההיתר, ושם כבר ראו חז״ל את החטא 
כאילו כבר נגמר, ואמרו שאחר דברים כאלה החטא כבר דבר הבא בתולדה 
ומידי דממילא, כי מה יעשה הבן שלא יחטא, ובטענה זו הלא רצה משה רבינו 
לפוטרם מכל אשמה, והיה בזה מודעה על כל מעשה העגל כאילו היו אנוסים 
בחטא, מאחר ונתן להם הקדוש ברוך הוא שפע של כסף וזהב, דבר זה ממילא 

הביאם לחטא העגל. 
רואים אנו מזה הערה נוראה, ועיקר גדול בעבודת האדם שאחרי שכל הדבר 
תלוי רק בההתחלות הגורמות ומביאות להמעשה, והמוקדמים עוד זמן רב 
להזהר  האדם  עבודת  עיקר  כל  תלוי  בהם  הרי  כן  אם  המעשה,  לפני 
בההתחלות וההקדמות אשר לחטאים, וגם בהאתחלתא דאתחלתא, ואף גם 
באלה שהם דברים המותרים לגמרי כמו כסף וזהב, או רחיצה וסיכה שהם 
מותרים,  גם  שהם  וכדומה  ושתיה  אכילה  וכן  המותרים,  מהדברים  בודאי 
ומכל מקום גילו לנו חז״ל שעיקר סיבת החטא של העגל היתה בריבוי הכסף 
מה  וכן  לבנו,  האב  שעשה  המוקדמת  והשתיה  הרחיצה  כמעשה  והזהב 

ָך  ̂…‡נ¿ ו¿ ָך  ר¿ ָ̃ "(ב)ּוב¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  , רו… ¿̂ יו…

ן ו… ׁ̆ ‡ ƒַער ָ‰ר ַׁ̆

ֲ‡ָו‰ ַער ַ‰ַ‚ּ ַׁ̆

 ˙ ּ„ַ ƒמ ַעל  ר  ַ„ב≈ּ נ¿ ן  ו… ׁ̆ ‡ ƒר‰ָ ַער  ַּׁ̆ ַבּ
ן  מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ּ ƒנ ׁ∆̆ ב  ֲ‡ָו‰. ּוַמ‰ ּטו… ּ‚ַ‰ַ

ּיּוב  ƒח י  נ≈ פ¿ּ ƒמ ים,  ƒָער ּׁ¿̆ ‰ַ ָכל  ל¿  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇

ח  ַ̇ י‡ פ∆ּ ƒ‰ י ּƒכ ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒל מ ≈„ ָבּ ƒ‰ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿

ז…‡˙  ָכּ ינּו  ƒ‡ָר ל…‡  ו¿  ,˙ ַרּבו…  ˙ ָרעו… ל¿

יך¿  ƒר ָ̂ ן  ָלכ≈  .˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ב¿ּ ָרָע‰  ל¿

ל  ∆‡ יָ‚ּ‰  ƒ‰ ַ‰נ¿ ל¿ ם  ַחכ≈ּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָ‰ָ‡ָ„ם 

 ‰ּ ָ̇ ‡ו…  ˙ חו… ¿„ ƒל ו¿ ָ‰ָר‡ּוי,   ‚‰ָ נ¿ ּƒמ‰ַ

. ‡ּוָי‰ ּבו… יָנּ‰ ר¿ ≈‡ ׁ∆̆ ם  ָמ˜ו… ב¿ּ

 

ַסל  ָפּ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַע  ב≈ּ ט¿ ַ‰ַמּ י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ
‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ל  „ו… ּ‚ָ‰ַ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ  

מו…  כ¿ּ  . ָר˙ו… ˙ו… ב¿ּ יָ‰  ָעל∆ יָרנּו  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ו¿

 ˙ ח ‡∆ ַכּ ׁ¿̆ ּƒ̇ ן  ָך פ∆ּ ר ל¿ מ∆ ָּׁ̆ ƒ‰" :ַמר ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ם"  ƒַרי ¿̂ ƒמ  ı ר∆ ∆‡ מ≈ יֲ‡ָך  ƒ̂ ‰ו… ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  '‰

ח  ַכּ ׁ¿̆ ƒי  ‰ ∆‡ ּ ≈‚‰ַ י  ּƒכ(‡) יב).  ו,  („ברים 

י˘כח   ‰‡‚‰ כי   .‡
סוטה  במסכת  יוˆרו. 
(ה.): אזהרה לגסי הרוח 
רוח.  גס  יהא  [שלא 
רש״י] מנין? רב נחמן בר 
יצחק אמר מהכא, ״ורם 
(דברים  ושכחת״  לבבך 
ח, יד) וכתיב ״השמר לך 
פן תשכח את ה׳ אלהיך״ 
(שם יא). רש״י (ד״ה ורם) 
גובה  ידי  שעל  מבאר 
שכחת  לידי  בא  הלב 
זו  שכחה  ועל  הבורא, 
מוזהר  הוא  הרי 
תשכח״  פן  לך  ב״השמר 

(וכן כתב המאירי).
[סמ״ק  שפרשו  יש  אך 
משמע  וכן  כב)  (סימן 
בסמ״ג (לאוין סד) וראה 
(סוטה  שלמה  חשק 
של  שהאזהרה  שם)] 
על  אמורה  לך״  ״השמר 
ולא  עצמו,  לבבך״  ״ורם 
רק בגלל שהיא הגורמת 
שתבוא  ה׳  לשכחת 
אלא  בעקבותיה, 
עצמה  הלב  רוממות 
הם  כי  השכחה.  היא 
איסור  ענין  בארו 
לא  שאדם  הגאוה, 

יתגאה כשהקדוש ברוך הוא משפיע לו טובה ויאמר שבריוח שלו ובעוצם ידו 
ועמלו עשה והרויח והגיע לכל זה. ועל ידי כך לא יחזיק טובה להקדוש ברוך 

ˆ„י˜ים ‡רחו˙  ˘ער ‰‚‡ו‰עיונים

 .‰ ‰ ַעל ז∆ רּו ז∆ ר¿ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒל…‡ י ׁ∆̆ 3 ,˙ טו… יו… ¿„ ∆‰ ן ב¿ּ כ≈ּ ׁ∆̆ ל- , ָכּ ך¿ ל∆ מ∆ ב¿ּ

ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ  - ָח„  ∆‡‰ָ ים:  ƒ̃ ֲחָל י  נ≈ ׁ¿̆ ƒל  ˙ ∆̃ ּ ַחל∆ ¿̇ ƒמ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ
 ˙ ַמֲעלו… ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ  - י  ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ  ˜ ל∆ ַ‰ח≈ ו¿  , ‚ּופו… ב¿ּ

ים:  ƒ̃ י ֲחָל נ≈ ׁ¿̆ ׁ̆ ּבו…  ‚ּופו… י≈ ֲ‡ַו˙ ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ יו. ַ‚ּ ׂ ָ̆ ַמֲע ָמ‰ ּוב¿ ַ‰ָחכ¿

‚ּופו…  ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ י‡  ƒ‰ ז…‡˙  ו¿ ַרע.  ָח„  ∆‡‰ָ ו¿ ב,  טו… ָח„  ∆‡‰ָ

ל ַעל  ׁ…˘ מ¿ ּƒ̇ ב ָ‰ָ‡ָ„ם, 4ָ‡ז  ל≈ ֲ‡ָו‰ ב¿ּ ר ַ‰ַ‚ּ ב≈ּ ּ‚ַ ¿̇ ּƒ̇ ׁ∆̆  ˙ ע≈ ָ‰ָרָע‰: ב¿ּ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ נו… - כ¿ּ רו… ¿‚ ƒו… ּוב ׁ̆ ר…‡ . ב¿ּ לו… ף ַר‚¿ „ו… ַע„ ַכּ √̃ ¿„ ָּ̃ ƒם מ„ָ‡ָ‰ָ

ן" (י˘עי‰ ‚,  רו… ּ‚ָ  ˙ טּויו… ָנ‰ נ¿ ַלכ¿ ּ≈̇ ַו ן  ּיו… ƒ̂  ˙ נו… ‰ּו ב¿ּ י ָ‚ב¿ ּƒ5ַיַען כ"

ַי„  ֲ‡ָו‰ ו¿ ל ַ‚ּ ∆‚ י ר∆ ƒנ ≈‡ בו… ּ¿̇ יב: "7ַ‡ל  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ - ָליו ַר‚¿ ָיָ„יו ּוב¿ טז), 6ב¿ּ

בי‡ורים
ראוים להתגאות. 3. ˘ל‡ י˘˙ררו ז‰ על ז‰. שלא יתגאו וימשלו (-להתנהג 
בשררה) זה על זה. 4. ‡ז ˙מ˘ול על ‰‡„ם. גאותו תהיה ניכרת בכל איברי 
גופו מקדקדו עד כף רגלו. 5. יען כי ‚ב‰ו בנו˙ ˆיון. ה׳ מוכיח את עם ישראל 
על הנשים הגאותניות שמשלו בעם והחטיאו אותו, שהולכות  בגרון מתוח 
דרב  בריה  רבא  דרש  (סב:)  שבת  [במסכת  ביפין.  להתגאות  מוגבה  ובראש 
יען כי גבהו בנות ציון״,  ״ויאמר ה׳  ג, טז):  (ישעיה  עילאי: מה פירוש הפסוק 
רש״י  (ראה  גובהן  את  והבליטו  זקופה  בקומה  מהלכות  הנשים  שהיו 
מהלכות בפסיעות קצרות,  פירושו, שהיו  גרון״,  נטויות  ״ותלכנה  ומהרש״א). 
שהעקב של רגל אחת מגיע בצד האגודל של הרגל השניה בלבד ואינו עובר 
את  רואה  שאינו  כיון  לאט  והולך  למעלה  נטוי  שגרונו  אדם  כדרך  אותו, 
אנשים  ויבואו  בהליכתן  שוהות  שתהיינה  כדי  זה  וכל  שלפניו,  הקרקע 
ב׳):  (פרק  6. בי„יו ובר‚ליו.  במסכת דרך ארץ רבה  (רש״י)].  להסתכל בהן 
בראש  והמהלכין  ברגליהם,  והבועטין  בידיהם,  [מנפנפים]  המפפין 
אצבעותיהן [כמו שעשו בנות ירושלים], עליהם הכתוב אומר: ״אל תבואני 
רגל גאוה ויד רשעים אל תנידני״. 7. ‡ל ˙בו‡ני. דוד המלך מבקש מהקדוש 

      ,' ‚ו… ו¿ ך¿  ָלּ  ‰ ב∆ּ ר¿ ƒי ָזָ‰ב  ו¿ ף  ס∆ כ∆ (‚)ו¿ ֻין  ב¿ּ ר¿ ƒי

יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰  ˙ ∆‡  ָּ̇ ַכח¿ ָׁ̆ ו¿ ָך  ָבב∆ ל¿ ָרם  1ו¿

י  ƒ„ָי ם  ∆̂ ע… ו¿ י  ƒח כ…ּ ָך  ָבב∆ ל¿ ּƒב  ָּ̇ ָ‡ַמר¿ ו¿  ,' ‚ו… ו¿

 ˙ ∆‡ ָּ̇ ָזַכר¿ ו¿  ,‰ּ ל ַ‰ז∆ ƒַחי‰ַ ˙ י ‡∆ ƒל ‰ ׂ ָ̆ ָע

ַח  כ…ּ ָך  ל¿ ן  ≈̇ ַ‰נ…ּ ‰ּו‡  י  ּƒכ יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰

ך¿  ל∆ מ∆ ּוב¿ י‚-יח).  ח,  (˘ם  ל"  ƒָחי  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ָחיו"  ∆‡ מ≈ ָבבו…  ל¿ רּום  י  ּƒ̇ ל¿ ƒב "ל¿ ַמר:  ¡‡ נ∆

ּלּו  ƒָר‰ 2ֲ‡פ ו… ּ̇ יָר‰  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ם ƒ‡ .(ם יז, כ˘)

שהאכילו והשקהו ותלה 
לו כיס בצוארו והעמידו 
הזונות  בית  פתח  לפני 
של  עצם  בהם  אין 
מקום  ומכל  איסור, 
עיקר החטא בהם נחשב, 
יעשה  ״מה  אחר-כך  כי 
כבר  יחטא״,  שלא  הבן 
בעל  ואינו  הוא  אנוס 

בחירה כלל. 
וז‰ב ירב‰ לך.  ‚. וכסף 
לאדם  וזהב  כסף  ריבוי 
לגאות  להביאו  יכול 

שאבותינו  הסיבה  זו  החיים״:  ה״ספר  אומר  ה׳.  את  ישכח  זה  ידי  ועל  הלב 
אברהם  צז.).  בב״ק  (כמבואר  המטבעות  על  ציורים  היו מציירים  הקדושים 
אבינו עשה במטבע ציור של זקן וזקנה מצד אחד, ובחור ובתולה מצד שני, 
מה  יצחק.  לו את  הוא שנתן  ברוך  הקדוש  לו  הנס שעשה  להזכיר את  כדי 
הקשר בין כסף לנסים? כדי שכשיביט במטבע לא יגיע למצב של ״ורם לבבך 

ושכחת את ה׳ אלקיך...״, כי כסף מביא גאוה.
המטבע שעשה יהושע היה טבוע בו שור מכאן וראם מכאן, על שם הפסוק 
(דברים לג, יז): ״בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו״, שנצחונותיו במלחמות 

על כיבוש ארץ ישראל היו מהקדוש ברוך הוא ולא מכוחו ועוצם ידו.
וכן דוד הטביע על המטבע מקל ותרמיל מכאן ומגדל מכאן, להזכיר לעצמו 
כי הגיע מאחורי הצאן. ומרדכי היהודי עשה מטבע שהיה בו שק ואפר מכאן, 
את  להם  שהזכירו  ציורים  ועליהן  מטבעות  עשו  כולם  מכאן.  זהב  עטרת 
הנסים שעשה להם הקדוש ברוך הוא, כדי שלא יגיעו חס ושלום למצב של 

גאוה הבאה מחמת ריבוי הממון.

בי‡ורים
אם  מה  כי  ביאר,  הרמב״ן  במלך.  ‡פילו   .2 בלבך.  ותתגאה  לבבך.  ורם   .1
וגובה הלב  למלך שהוא ראוי להתנשא ולהתגדל, הפסוק אוסר את הגאוה 
ומצוה שלבבו יהיה שפל ככל אחיו הקטנים ממנו, כל שכן לאחרים שאינם 

‰. כי ‡ין עזר ‰˘ם עמו 
‡חרי ‡˘ר ‰ו‡ ˙ועב˙ 
‰˘ם. הוא מדברי רבינו 
יונה בשערי תשובה (א, 
(נב:)  סוכה  במסכת  כז). 
בן  שמעון  רבי  אמר 
אדם  של  יצרו  לקיש: 
יום  בכל  עליו  מתגבר 
ומבקש להמיתו, שנאמר 
(תהלים לז): ״צופה רשע 
לצדיק ומבקש להמיתו״. 
ברוך  הקדוש  ואלמלא 
יכול  אינו   – עוזרו  הוא 
לו, שנאמר (שם): ״ה׳ לא 
ולא  בידו  יעזבנו 

ירשיענו בהשפטו״. 
רבי  המשגיח  מרן  היה 
יחזקאל לוינשטיין זצ״ל 
כבר  ומזהיר:  מזכיר 
כתב רבינו יונה ״כי בעל 
יצרו,  ביד  נמסר  הגאוה 
כי אין עזר ה׳ עמו אחרי 
״.  ה׳  תועבת  הוא  אשר 
אמרים  שני  נצרף  אם 
אלו - חרדה תאחזנו, כי במלחמת האדם עם יצרו בכל יום ויום, הרי בדרך 

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰ ׁ∆̆ מ… ַר˙  ˙ו… ב¿ּ נּו  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿

י" (וי˜ר‡ כ,  ַ‰ּ‚ו…  ˙ ֻח˜…ּ כּו 15ב¿ּ ל¿ ≈̇ ל…‡  "ו¿

כּו"  ל≈ ≈̇ ם ל…‡  י‰∆ ≈̇ ֻח˜…ּ יב: "ּוב¿ ƒ̇ ּוכ¿ כ‚), 

ן  ָך 16פ∆ּ ר ל¿ מ∆ ָּׁ̆ ƒ‰" :ַמר ¡‡ נ∆ ו¿ (˘ם יח, ‚), 

ל  ם" („ברים יב, ל) - ַ‰כ…ּ י‰∆ ׁ̆ ַ‡ֲחר≈ ≈̃ ָנּ ּƒ̇

 ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ יר,  ƒ‰ ַמז¿ ‰ּו‡  ָח„  ∆‡ ָין  נ¿ ƒע ב¿ּ

ָבָריו  ¿„ ƒּוב יו  ָׁ̆ ּבּו ַמל¿ ב¿ּ ל  ּ„ָ ֻמב¿ ל  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי

‰ּו‡  ן  כ≈ ו¿ ים,  ƒי ַ‰ּ‚ו… ן  ƒמ ָ‰ָ‚יו  נ¿ ƒמ ָכל  ּוב¿

ים"  ּƒן ָ‰ַעמ ƒם מ כ∆ ¿̇ יל ‡∆ ּ ƒ„ ר: "ָוַ‡ב¿ מ≈ ‡ו…

(וי˜ר‡ כ, כו).

י  ינ≈ ע≈ ים ב¿ּ ƒָעב…̇ ם מ¿ ֲ‡ָו‰ ‰≈ י - ַ‰ַ‚ּ ֲעל≈ ַבּ
ֲעַב˙ ‰'  ו… ּ̇ ַמר: "17 ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ם,  ּׁ≈̆ ‰ַ

‰ּו‡  ו¿  ,(‰ טז,  (מ˘לי  ב"  ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ

ם  ּׁ≈̆ ר ַ‰ ז∆ ין ע≈ י ‡≈ ּƒכ(‰) , רו… ¿̂ ƒַי„ י ָסר ב¿ּ מ¿ ƒנ

בי‡ורים
בהם, שהם מלבושי נכרי, [משמעות דבריו שהאיסור ללבוש בגדי נכרי הוא 
משום גאוה]. 15. בחו˜ו˙ ‰‚וי. בדרכי הגויים. הוזהרנו שלא נתנהג כמותם 
במלבושינו ובהליכותינו. 16. פן ˙נ˜˘ ‡חרי‰ם. פן תהיה נמשך, נצמד ונדבק 
אחריהם, (מלשון ״דא לדא נקשן״). 17. ˙ועב˙ ‰'. מאוס ושנוא בעיני ה׳ כל 

המתנשא בלבו.

יב).  לו,  (˙‰ילים  י"  ƒנ ≈„ ƒנ ּ¿̇ ַ‡ל  ים  ƒע ָׁ̆ ר¿

י  ּƒַרב  ˙ ַבּ  ‰ ָׁ̆ נ¿ ע∆ נ∆ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ ל  ∆‚ ר∆ ַעל  ו¿

יָ‰  ָעל∆ ַזר  ¿‚ ּ ƒנ ׁ∆̆ ן,  יו… ַר„¿ ּ¿̇ ן  ב∆ּ יָנ‡  ƒֲחנ

ַעם  ַפּ י  ּƒכ  .˙ נו… זו… ל  ׁ∆̆  ‰ ָבּ ֻ̃ ב¿ּ ב  ׁ≈̆ י ל≈

י,  ƒמ רו… י  ל≈ „ו… ּ ¿‚8 י  נ≈ פ¿ ƒל ָכ‰  ָ‰ל¿ ַ‡ַח˙ 

 ‰ ָנ‡∆  ‰ ָמּ "ַכּ רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ ָע‰  מ¿ ָׁ̆ ו¿

ָ‡ז  10ו¿  "! זו… יָב‰  ƒ9ר ל  ׁ∆̆ יָ‰  ∆̇ יעו… ƒס פ¿ּ

ם -  ƒיַני ע≈ ר (ע"ז יח, ‡). ָבּ ≈̇ ‰ יו… ָ̃ ּ ¿„ ¿̃ ּ ƒ„(„)

ַמע  ׁ¿̆ ƒם - ל…‡ י ƒַני ָ‡ז¿ ˙" (מ˘לי ו, יז). ָבּ ם ָרמו… ƒיַני יב: "11ע≈ ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ים  ּ ƒי ƒל ֲענ ∆̂ „ו… ‡≈ ָעמ¿ יַח ַ‡ּפו… - ב¿ּ ר≈ ים. ב¿ּ ƒָלל ים ָ‰ֻ‡מ¿ ּ ƒי ƒי ָ‰ֲענ ר≈ ב¿ ּ ƒ„

ָבָריו  ¿„ ּƒב ַ‡ף  ו¿ יָניו.  ע≈ ב¿ּ ים  ƒרּוח ס¿ ם  ≈‰ ם,  י‰∆ ּ≈̇ ָב ל¿ ַנס  כ¿ ּƒנ ׁ∆̆ כ¿ּ ‡ו… 

ַין ַמֲ‡ָכל  נ¿ ƒע ˙ 13ב¿ּ ר∆ כ∆ּ ƒם נ‚ַ ַ‚ֲ‡ָו‰. ו¿ ˜ ב¿ּ ָ̇ י˜ 12ָע ּ ƒ„ ַ̂ ר ַעל  ַ„ב≈ּ י¿

 ‰ ז∆ ַעל  ו¿ י,  ƒר ָנכ¿ י  ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ י  ≈„ ¿‚ ּƒב י  ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ 14ּוב¿  ‰ ∆̃ ׁ¿̆ ּוַמ

כתב  יו˙ר.   ‰˜„˜„  .„
מיד):  (ד״ה  יהוידע׳  ב׳בן 
וודאי לא היתה כוונתה 
הרע  יצר  בהם  לגרות 
ושיתנו עיניהם בה, אלא 
שישבחו  היתה  כוונתה 
מכל  אך  ישראל.  את 
כיון  בזה  נענשה  מקום 
שהיה לה לחשוש שמא 
הרע  יצר  בהם  יתגרה 
ויאנסוה לדבר עבירה.  

בי‡ורים
יבוא אלי רגל  ברוך הוא, אל תביא אלי את פסיעותיו של המתגאה (שלא 
אנשי גאוה להצר לי), והרשעים לא יטלטלו אותי ממקומי ביד חזקה. 8. ‚„ולי 
רומי מדובר,  באיזו  לדון  האריך  קיסמא)  בן  ר״י  (ערך  הדורות  בסדר  רומי. 
וסיים שהיתה עיר בארץ ישראל בשם רומי. 9. ריב‰. נערה. 10. ו‡ז „˜„˜‰ 
יו˙ר. בפסיעותיה לפסוע פסיעות נאות. ודבר זה נוגד את  הכתוב (תהלים 
מה, יד): ״כל כבודה בת מלך פנימה״, ולכך נענשה. 11. עינים רמו˙. המתגאה 
ומרים עיניו כלפי מעלה, ולא כדרך שפלי הרוח אשר ישפילו עיניהם כלפי 
גאוה.       מתוך  עזות)  (דברי  וקשים  חזקים  דיבורים  ב‚‡ו‰.  ע˙˜   .12 מטה. 
13. בענין מ‡כל ומ˘˜‰. שיאכל מאכלים טובים ומעדני מלך. 14. ובמלבו˘י 
ב‚„י ‚‡ו‰ מלבו˘י נכרי. שילבש בגדים יקרים ונאים מאד שהכל מסתכלים 

ו״שיתוף״  הבריות,  למען 
הרי הוא עבודה זרה.

הגרשוני  ילקוט  בספר 
אדרת  מספר  מביא 
אליהו שפירש, כי החכם 
בפני  להתבטל  דרכו 
החכם היותר גדול ממנו, 
מתבטל  עשיר  וכן 
גדול  בעמדו לפני עשיר 
אילו  כן,  ואם  ממנו, 
מאמין  היה  המתגאה 
הבורא,  במציאות 
וביכלתו,  בהשגחתו 
עיניו  לנגד  מצייר  והיה 
גדולת ה׳ – בודאי שהיה 
מבטל את עצמו, ואם עדיין מתגאה אות הוא שאינו מאמין בגדולת הבורא.  
פירוש אחר: אדם שיש לו גסות הרוח, שמתגאה בחכמתו, מעיד על כך שהוא 
מאמין שהוא זכאי לקבל השפעה של טוב מן הבורא בזכות חכמתו, ואילו 
לאלה שאין להם חכמה – אין זכות לכך. אבל זוהי ממש אמונתם של עובדי 
הכוכבים, שמאמינים שהבורא מסר כח לכוכבים להשפיע, והשפעתם היא 
רק על פי הטבע. יסוד דת ישראל הוא שהקדוש ברוך הוא משפיע גם למי 
שאין בו מעלות, כי ״מאשפות ירים אביון״ והכל תלוי בהשגחתו וברצונו של 

הקדוש ברוך הוא (תפארת ציון). 

ָ‰ָכ‡:  יב  ƒ̇ 19כ¿ּ ים.  ƒָכב ַ„˙-ּכו… ֲעבו…

יב  ƒ̇ 20ּוכ¿ ב",  ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ  '‰ ֲעַב˙  ו… ּ̇ "

ל  ∆‡ ָב‰  ע≈ ˙ו… י‡  ƒב ָ̇ ל…‡  "21ו¿ ם:  ָ̇ ‰ָ

ים:  ƒר מ¿ ‡ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ כו).  ז,  („ברים  ָך"  ∆̇ י ב≈ּ

י  ּƒיב: "כ ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„22 ,˙ ‡ ַעל ֲעָריו… ּלּו ָבּ ƒ‡ כ¿ּ

 "' ‚ו… ו¿ ּו  ׂ̆ ָע ל  ≈‡‰ָ ב…˙  ע≈ ו… ּ̇ ‰ַ ל  ָכּ  ˙ ∆‡

ּלּו  ƒ‡ כ¿ּ ים:  ƒר מ¿ ‡ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ כז).  יח,  (וי˜ר‡ 

ל  ָכּ רּו:  ָ‡מ¿ ו¿ (סוט‰ „, ב).  ָמ‰  23ָבּ ָנ‰  ָבּ

ָ‰רּוַח,                 ּסּו˙  ּ‚ַ ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם 

בי‡ורים
19. כ˙יב ‰כ‡. כתוב כאן (משלי טז, ה) בענין הגאוה. 20. וכ˙יב ‰˙ם. וכתוב 
שם (דברים ז, כו) בענין עבודה זרה. 21. ול‡ ˙בי‡ ˙ועב‰. המלה ״תועבה״, 
גסות הרוח),  בו  זה שיש  (היינו  שבה מכונים האלילים, מלמדת ש״גבה לב״ 
המכונה ״תועבה״ בספר משלי, כמוהו כעובד עבודה זרה. 22. „כ˙יב: כי ‡˙ 
כל ‰˙ועבו˙ ‰‡ל. הפסוק כתוב בענין חטאי העריות (ויקרא יח, כז), ובחטא 
של גסות הרוח כתוב ״תועבת ה׳ כל גבה לב״. הכינוי ״תועבה״ המשותף לשני 
הענינים מלמד על שייכותם זה לזה.  23. במ‰. מזבח לעבודת כוכבים (רש״י). 

ם.  ּׁ≈̆ ֲעַב˙ ַ‰ ו… ּ̇ ר ‰ּו‡  ׁ∆̆ י ֲ‡ , ַ‡ֲחר≈ ּמו… ƒע

ּום ָ‡ָ„ם ל…‡  ׁ̆ ָ‡‰ ַעל  ּ‚ָ ¿̇ ƒּלּו ל…‡ נ ƒַוֲ‡פ

ַב„  ּבו… ל¿ ƒל ‰, ַ‡ך¿ ב¿ּ ׂ ∆̆ ַמֲע ל…‡ ב¿ּ ּבּור ו¿ ƒ„ ב¿ּ

ָב‰,  ע≈ ו… ּ̇ ָר‡  ¿̃ ƒנ  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡ 

ב",     ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ  '‰ ֲעַב˙  ו… ּ̇ " ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ב  ּ ל≈ ַבּ  ‡ ָלּ ∆‡ ‰ּו˙  ב¿ ּ‚ַ לו…  ין  ≈‡ ּלּו  ƒ18ֲ‡פ

ָב‰. ע≈ ו… ּ̇ ָר‡  ¿̃ ƒנ

 

ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ ל  ָכּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿
 „ ב≈ עו… ּלּו  ƒ‡ (ו)כ¿ּ ָ‰רּוַח,  ּסּו˙  ּ‚ַ  

יכול  האדם  אין  הטבע 
בנוסף  אלא  לנצחו, 
צריך  הנחוש  לרצונו 
עזר ה׳. לכן בעל הגאוה 
לו  ואין  מתועב  שהוא 
עזר ה׳ – חרץ רבינו יונה 
הגאוה  ״בעל  משפטו: 
נמסר ביד יצרו״! ומעתה 
תקוה,  שום  לגאה  אין 
לגמרי.  הוא  ואבוד 
עמוד  חן׳,  יתן  (׳לענוים 

רא).
עבו„˙  עוב„  כ‡ילו  ו. 
(סוטה  המאירי  כוכבים. 
ד:) רואה את הקשר שבין 
הגאוה לעבודה זרה בכך 

– רוע טבעו מביאו לחלוק על האמת בכל דבר כדי להשפיל את  שהמתגאה 
שכנגדו [ומי שמונח בשקר הריהו כעובד עבודה זרה, שהיא עצם השקר].

המהרש״א בחידושי אגדות מבאר שעל ידי רוח הטומאה שנוצר מעון הגאוה 
מגיע לכל זה.

חכם  בתלמיד  אפילו  מדבר  זה  מאמר  כותב:  עקב)  (פרשת  הקדוש  השל״ה 
הלומד ומקיים את מצוות התורה, אלא שיש לו פניות בלימודו כגון שאחרים 
ידעו על גדולתו ותורתו, כי אז הרי הוא עובד בשיתוף, לא רק לשם ה׳ אלא גם 

בי‡ורים
18. ‡פילו ‡ין לו ‚ב‰ו˙ ‡ל‡ בלב נ˜ר‡ ˙ועב‰. הגר״א בביאורו על משלי 
מפרש: ״תועבת ה׳ כל גבה לב״ - אפילו אדם שעדיין לא הוציא את גאותו 
לפועל, ולא עשה שום מעשה של גאוה, בהליכתו או בדיבורו, ושום תנועה או 
סימן של גאוה לא ניכרים עליו, אבל ה׳ חוקר לב ובוחן כליות - הוא מעיד 
עליו שהוא גבה לב, כלומר, הגם שגאוותו מוסתרת בלב פנימה, בכל זאת – 
״תועבת ה׳״! משוקץ ומתועב הוא בעיני הקדוש ברוך הוא, ויתן את הדין על 

כך במשפטי שמים. 

ל˜ורח  ‡רע  מ‰  ח. 
‚‡ו˙ו.  מחמ˙  וע„˙ו 
(פי״א)  ישרים  המסילת 
שרעת  כותב, 
יתרה  חמדת-הכבוד 
יותר  וחזקה 
יש  כי  מחמדת-הממון, 
מקרים בהם יכול האדם 
על  יצרו  את  לכבוש 
שאר  ועל  הממון 
חמדת  אך   – ההנאות 
כי  הדוחק,  הוא  הכבוד 
לסבול  לו  אי-אפשר 
ולראות את עצמו פחות מחבריו, ועל דבר זה נכשלו רבים ונאבדו... מי גרם 
הוא  מלא  ומקרא  הכבוד,  מפני  אלא  עמו?  עדתו  וכל  הוא  שיאבד  לקורח 
(במדבר טז, י): ״ובקשתם גם כהונה״. וחכמים, זכרונם לברכה (במדבר רבה 
יח, ב) הגידו לנו, כי כל זה נמשך, מפני שראה את אליצפן בן עוזיאל נשיא, 
והיה רוצה להיות הוא נשיא במקומו... כללו של דבר: הכבוד הוא הדוחק את 
האדם  היה  זה  ולולי  שבעולם,  והחמדות  התשוקות  מכל  יותר  האדם  לב 
מתרצה לאכול מה שיוכל (להשיג ללא מאמץ), ללבוש מה שיכסה ערותו, 

ּלּו  ƒיר, ֲ‡פ ƒ‰ָי ּ רּו: ‰ַ32‡י ָמ‡ן „¿ ָ‡מ¿ ‰). ו¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ל,  ב≈ּ ַ̃ ¿̇ ƒָל‡ מ ‰ּ ≈̇ י י ב≈ּ ׁ≈̆ נ¿ ƒ‡‡ַ

‰" (חב˜ו˜ ב, ‰) -  ו∆ נ¿ ƒי ל…‡  יר ו¿ ƒ‰ר ָי ב∆ ּ ∆‚"

ּלו… (ב"ב ˆח, ‡). ׁ∆̆  ‰ ָנו∆ ּלּו ב¿ּ ƒ33ֲ‡פ

 

יַפ˙          ƒ„ ר¿ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ34

ַעל  ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒ‰ 35ל¿ ן  ָממו…  
ַרע  ≈‡ (ח)ָמ‰   ָּ̇ ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿ י-ָ‡ָ„ם.  נ≈ ב¿ּ

בי‡ורים
תקרי אותו אלא איתו לא אוכל״. לפי קריאה זו אומר הכתוב שגבה עינים, 
היינו גאותן, אין הקדוש ברוך הוא יכול להיות אתו. וביאר ב׳תפארת ציון׳, כי 
בדרך כלל החוטא חוזר אחר כך בתשובה, ואז מוכן הקדוש ברוך הוא לדור 
אין  עליו  עוונו  שעדיין  וכיון  בתשובה,  חוזר  אינו  הרוח  מגסות  אבל  אתו, 
בעל  אדם שהוא  „י‰יר.  מ‡ן  ‰‡י   .32 אתו.  לדור  רוצה  הוא  ברוך  הקדוש 
גאוה, אפילו על אשתו ובני ביתו אין הוא מתכבד, כיון שבזוי הוא בעיניהם. 
33. ‡פילו בנו‰ ˘לו. אפילו בבית שלו אין הוא מתכבד. 34. ‰‚‡ו‰ מבי‡‰ 
זה   ידי  על  שיוכל  כדי  חומד להתעשר  לבו  כי המתגאה  ר„יפ˙ ממון.  לי„י 
להשתרר ולשלוט על בני אדם. [אמנם יש גורסים: ״הגאוה מביאה לידי רדיפת 

כבוד״]. 35. ל‰˘˙רר. למשול. 

ַעט  מ¿ ּמּו  "רו… ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ 25 ט,  ַמע≈ ¿̇ ƒ24מ

עו…  ¿„‚ָ ָר‡ּוי ל¿ ּנּו" (‡יוב כ„, כ„); 26ו¿ ינ∆ ≈‡ ו¿

ָמ‰  ו… ּ̃ ‰ַ י  ָרמ≈ "ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ 27 ָר‰,  ׁ≈̆ ‡ֲ ַכּ

ין ֲעָפרו…  ≈‡ ים" (י˘עי‰ י, ל‚), 28(ז)ו¿ ƒע„ֻ ּ ¿‚

ָעָליו.   ˙ ל∆ ּ ַיל∆ 29מ¿ יָנ‰  ƒכ ּׁ¿̆ ‰ַ ו¿ ָער,  נ¿ ƒנ

י  ƒנ‡ֲ ין  ≈‡ -‰ּו‡:  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ָ‡ַמר 

ָלם,  עו… ָבּ 30ָל„ּור  ים  ƒל כו… י¿ ‰ּו‡  ו¿

ם  ƒיַני ַבּ‰ ע≈ ּ ַמר (˙‰ילים ˜‡, ‰): "‚¿ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

(סוט‰  ‡ּוָכל"  ל…‡  ו…  …̇‡31 ָבב  ל≈ ַחב  ּור¿

ז. ו‡ין עפרו ננער. כתב 
כנגד  מדה  חיים:  החפץ 
שהיה  במקום  כי  מדה, 
לו לחשוב תמיד שסופו 
רמה  עפר  למקום  לילך 
להתגאות,  ולא  ותולעה 
הוא לא חשב כן, כי אם 
דמיין לעצמו כי במרומי 
משגבו  יהיה  סלעים 
ובעליות מרווחות תהיה 
על  יתר  לעד,  מנוחתו 
בני גילו, לכן כאשר גופו 
בעפרו  אין  עפר,  נעשה 
ממקומו,  להתנער  כח 
כל המתים יעמדו ויקומו 

אשר  האנשים  כל  רגלי  כפות  תחת  נמוך  מושכב  ישאר  והוא  רגליהם,  על 
התגאה עליהם בימי חייו!! (שמירת הלשון, תבונה יד). 

בי‡ורים
מממונו  מתורתו,  מתמעט  אחר:  פירוש  (רש״י).  מחשיבותו  מ˙מעט.   .24
 – שרומו  כיון  ו‡יננו".  מעט  "רומו  ˘נ‡מר:   .25 יעקב).  (עיון  ומבריאותו 
מתמעט. ושמא תאמר ישנו בעולם [שמתקיים]? תלמוד לומר: ״ואיננו״. (סוטה 
זרה.  עבודה  לשם  הנעבד  עץ  היא  אשירה  כ‡˘ר‰.  ל‚„עו  ור‡וי   .26 ה.). 
גדיעה זו הנזכרת כאן איננה רק קציצה רגילה, אלא צריך לעוקרה ולשרש 
״ואבדתם את שמם״,  ג):  יב,  (דברים  נלמד מן הכתוב  וזה  וכל,  אחריה מכל 
וכמו כן יש לגדע ולשרש אחרי מי שיש בו גסות הרוח (רש״י). 27. ˘נ‡מר 
"ורמי ‰˜ומ‰ ‚„ועים". בגמרא (סוטה ה.) למדים דבר זה בגזירה-שוה: כתיב 
התם  וכתיב  גדועים״,  הקומה  ״ורמי  הגאוה)  חטא  בענין  כאן  (כתוב  הכא 
(וכתוב שם בענין עצי אשירה) ״ואשיריהם תגדעון״ - תעקרו ותשרשו מכל 
עליו.  מילל˙   .29 המתים.  לתחיית  קם  שאינו  ננער.  עפרו  ו‡ין   .28 וכל). 
הפורענות  משום  הגאה  על  ומשתברת  מתאוננת  השכינה  עליו.  מקוננת 
שתבוא עליו (רש״י). 30. ל„ור. יחד. 31. ‡ו˙ו ל‡ ‡וכל. בגמרא דורשת ״אל 

ט. ‰מ˜˘ט ‡˙ ‚ופו כ„י 
שנינו  ל‰˙‚‡ו˙. 
ד):  (ד,  אבות  במסכת 
שפל  הוי  מאד  ״מאד 
רוח״. לשם מה הכפילות 
״מאד מאד״? מבאר רבי 
שני  ישנם  חגיז:  משה 
גאוה  גאוה,  בעלי  סוגי 
רוחנית.  וגאוה  גופנית 
גאוה גופנית – המתגאה 
גבורתו,  קומתו,  ביופיו, 
גאוה  וכו׳.  עושרו  בגדיו, 
המתגאה   – רוחנית 
כשרונותיו,  בחכמתו, 
על  ומצוותיו.  מדותיו 
הגאות  סוגי  שני 
״מאד  התנא:  מזהירנו 
מאד הוי שפל רוח״, הוי 
בשניהם.  רוח  שפל 

(מדרש חכמים).

 ˙ ּ„ו… ƒמ ּלּו  ≈‡ ָכל  ו¿  .‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ 39ו¿  ‰‡ָ נ¿ ƒ̃

ר  ≈‡ ָבּ ¿̇ ƒי ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ  ,„…‡ מ¿  ˙ חּו˙ו… פ¿ּ

ם. ּׁ≈̆ ַר˙ ַ‰ ז¿ ע∆ ב¿ּ

˙ ּ‚ּופו…  ט ‡∆ ּׁ≈̆ ַ̃ ל (ט)ַ‰מ¿ ָבר: ָכּ ף ָ„ּ סו…
ַח  כ≈ ו… ׁ̆  ‰ י ז∆ ˙, ֲ‰ר≈ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ י ל¿ ≈„  כ¿ּ

ַעל   ׁ̆ ָיחּו ל…‡  ו¿ ‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ם  ּׁ≈̆ ‰ַ

ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒי ל…‡  ו¿  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

 , מו… ¿̂ ַע ַעל   - ָנ˙ו…  ָוּ ַכּ ל  ָכּ י  ּƒכ ים,  ƒב טו…

י˙ו…  ƒֲחר‡ַ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ,‰ ל∆ ַ‰ָכּ ּ‚ּופו…  ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ל¿

ב  רו… ָ̃ ‰ּו‡   , ּ‚ּופו… ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ַ‰מ¿ ו¿  .‰ ָמּ ƒר

 ‡ ׂ ָּ̆ ƒל ים  ׁƒ̆ ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ‰ ָר‡∆ ¿̇ ƒי י  ּƒכ  ,‰ ָמּ ƒז ל¿

ב  ר≈ ָ̃ ¿̇ ƒי ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ם,  י‰∆ ינ≈ ע≈ ב¿ּ ן  ח≈

ּלּו˙  ַ̃ ו¿  ˜ חו… ׂ ¿̆ י  י„≈ ƒל  ‡ ָיבו… ו¿ ָלן,  ¿̂ ∆‡

י‡  ƒ‰  ‰ ז∆ ָבּ ים,  ׁƒ̆ ָ‰ֲ‡ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ˙ ט∆ ּׁ∆̆ ַ̃ ַ‰מ¿  ‰ ָּׁ̆ ƒ‡‰ָ ַ‚ם  ו¿  . ׁ̆ ר…‡

ל  „ו… ּ‚ָ ‰ּ ָׁ̆ ‰ ָענ¿ ם, ּוָבז∆ ָבּ ƒל ים ב¿ּ ƒּור‰ ר¿ ƒ‰ ˙ ס∆ נ∆ ם ּוַמכ¿ ָבּ ƒל ˙ ∆̃ ל∆ ַמ„¿

בי‡ורים
יהיה אמת או שקר, כדי להקטין שמו אצל בני אדם ולהראות יתרונו עליו 
ענף  הוא  הקפדנות  ו˘נ‡‰.   .39 ולביישו״.  ולהכלימו  מעלתו  ולהפחית 
ותולדות הגאוה, כי לולא הגאוה לא היה מקפיד בלבו! (שערי קדושה א, ב). 
מיסוד הענוה – לא להקפיד כלל. (אור ישראל נח, א). מבואר, כי ענוה וקפדנות 

– תרתי דסתרי!

 ׁ̆ ּ ≈̃ ּ ƒב ׁ∆̆  , ֲ‡ָו˙ו… ֲחַמ˙ ַ‚ּ ˜…ַרח ַוֲעָ„˙ו… 36מ≈ ל¿

לו…  ָנ‰  ּ¿̇ ƒנ ל…‡  ׁ∆̆  ‰ ֻ„ָלּ ּ ¿‚ ח  ַּ̃ ƒל ו¿ ל  ּ ≈„ ּ‚ַ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ַנס  כ¿ ƒנ ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒ37ּומ ם,  ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ ן  ƒמ

 ‰‡ָ ¿̂ 38ָי  ˙ ∆̃ ֲחל… ַ‰ַמּ ן  ƒּומ  ,˙ ∆̃ ַמֲחל… ל¿

בבית  ולשכון 
הפגעים  מן  שתסתירהו 
קלה  פרנסתו  והיתה   –
צריך  היה  ולא  עליו 
כלל  להעשיר  להתיגע 
לו  שאין  הגם  אלא, 
בכל  במותרות,  צורך 

שפל  עצמו  יראה  כדי שלא  להשיגן,  רב  לעמל  עצמו  את  מכניס  הוא  זאת 
בחברה, ואין קץ לכל עמלו, על כן אמרו רבותינו זכרונם לברכה (אבות ד, 

כא): ״הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם״.  

בי‡ורים
על  בחז״ל  מובא  (ובאמת  גדול  לאדם  עצמו  שהחשיב  ‚‡ו˙ו.  מחמ˙   .36
גדלותו של קורח) ועוד שהחשיב עצמו ליחסן שהרי הוא בן יצהר, ומשום כך 
של  בנשיאותו  ונתקנא  הנשיאות,  לו  שמגעת  לחשוב  הגאוה  אותו  הביאה 
אליצפן בן עוזיאל, ומדת הקנאה נבעה מכח הגאוה שהחשיב עצמו לבעל 
נכנס  כך  ומ˙וך   .37 יחזקאל).  (אור  קורח  מעשה  כל  נבע  וממנה  מעלה, 
למחלו˜˙. במסכת חולין (ז.): משרבו זחוחי הלב (פירוש, משרבו התלמידים 
גבוהי הלב, שמחמת גאותם לא דקדקו מפי רבם כל צרכם אלא סמכו על 
ז):  (פרק  הישר  קב  בספר  כתב  בישראל.  מחלוקות  רבו  רש״י)  לבם,  בינת 
המתגאה מרבה קטטה, קנאה, שנאה, לשון הרע, כעס, שקרים, ליצנות וכו׳. 
ואם תתבונן בה תראה שכל עבירות שבתורה כלולין בה. ופגמו גדול מאד, 
אוי לו ואוי לנפשו מי שרגיל להאחז בה! 38. יˆ‡‰ ˜נ‡‰. קנאה וגאוה אחת 
הן, ואחת תלויה בחברתה, מי שאין בו כלל גאוה – אין בו בכלל קנאה. ומי 
שיש בו מעט גאוה, ויהיה מי שיהיה – יש בו קצת קנאה על חבירו, על אשר 
עצמו  מחזיק  והמתגאה  היות  פשוטים,  והדברים  במדריגתו.  עומד  גם  הוא 
שהוא עדיף מחבירו, או לפחות שוה לו, והיה אם יראה שחבירו השיג שררה 
וגדולה - הוא מקנאהו על כך. (תולדות שלמה [קלוגר] יג). כתב החפץ חיים 
״גם הגאוה תביאהו לקנא ולשטום  י״ד):  (שמירת הלשון שער התבונה פרק 
(-ולשנוא) את חבירו המכובד בעיני אנשי העיר, ויקנא וישטום אותו, בעבור 
שידמה לו שנפחת כבודו על ידי זה, ויאמר בלבו: לולא הוא, הייתי מתואר בין 
בני אדם לאדם חשוב. ויבחן גנזי נסתרותיו, כדי שיהיה לו מה לדבר ממנו, 
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עונ˘  כל ˘כן ˘י˘  י‡. 
‚„ול ל‡˘‰ ‰מ˙˜˘ט˙ 
‡נ˘ים  לפני 
ב‰.  ‰מס˙כלים 
כותבים  הראשונים 
שבאותה המדה שנדרש 
להתבונן  שלא  מהגבר 
בנשים, כך אסור לנשים 
לגרום לגברים להתבונן 
כותב  יונה  רבינו  בהם. 
במילים חריפות במיוחד 
האחריות  אודות 
האשה  על  המוטלת 
(אגרת  זה  בנושא 
עח):  פרק  התשובה, 
שתהא  האשה  ״וצריכה 
שלא  ונזהרת  צנועה 
אדם  בני  בה  יסתכלו 
מפני  מבעלה,  חוץ 
שהמסתכלים בפניה או 
לגהינם,  יורדים  בידיה 
(תענש)  ענושה  והיא 
ואחד  אחד  כל  בעונש 
שהחטיאה  מפני  מהם, 
אותם ולא נהגה צניעות 

בעצמה ונכשלו בה״.
‰וˆ‡ו˙  רוב  לפי  לו  ˘י˘  מ‰  בעיניו  ימעט  כי  בחל˜ו,  י‰י‰ ˘מח  ול‡  יב. 
˙‡ו˙ ‚‡ו˙ו. העניו אינו מתאוה להרבה אלא מסתפק במועט שיש לו ושמח 
בחלקו שקיבל מהבורא. לעומתו הגאותן מתאוה לכל דבר ולדברים גבוהים 
יחמוד, ודבר זה הרי אף פעם לא ישיגנו, כי העולם הזה אין בו כדי שביעה, 
חז״ל  שאמרו  וכמו  שבעה,  ידע  ולא  מה  חסר  שהוא  האדם  ירגיש  לעולם 
(מדרש רבה קהלת ג, י): אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, מי שיש לו מנה רוצה 

 ‰ ָּׁ̆ ƒ‡ ל¿ ל  „ו… ּ‚ָ  ׁ̆ ע…נ∆  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל  (י‡)ָכּ

ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ˙ ט∆ ּׁ∆̆ ַ̃ ¿̇ ּƒמ‰ַ

.‰ּ ים ָבּ ƒל כ¿ּ ַּ̇ ס¿ ּƒמ‰ַ

 

ֲ‡ָו‰.  ַּ̇ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ  „ עו… ו¿
ָרָחב  ּבו…  ƒל  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ י  ּƒכ  

י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ַ̇ ו¿ ָבר,  ּ„ָ ָכל  ל¿  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒּומ

י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ב¿ּ ׁ∆̆ ָ‰ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

 ׁ̆ ַלב≈ּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ֲ‡ָו˙ו…  ּ‚ַ ֲחַמ˙  מ≈  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒי

ין  ƒר ט≈ ל¿ ַפּ  ˙ נו… ב¿ ƒל ו¿ ים  ƒר ָ̃ י¿ ים  ƒ„‚ָ ב¿ ּƒב

י  ּƒים. כ ƒב ים טו… ƒכ…ל ַמֲ‡ָכל ¡‡ ל∆ ו¿ ים  ƒל „ו… ּ ¿‚

ים  ƒ‰ בו… ּ ¿‚ ים  ƒָבר ¿„ ƒל ָלם  עו… ל¿  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ

ים  ƒָבר ¿„ ƒי‚ ָי„ו… ל ׂ ּƒ̆ ינו… ַמ ‡ּוַלי ‡≈ מ…„, ו¿ ַיח¿

ָב‰  נ≈ ּ ¿‚ י  י„≈ ƒל  ‡ ָיבו… ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ּלּו,  ≈‡

ָרָחב  „ ו¿ מ≈ ּבו… חו… ƒל ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒי ַ‰מ ּƒָל‰. כ ז≈ ּו‚¿

ַח  מ≈ ׂ ָ̆  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ל…‡  (יב)ו¿ ר,  ּׁ≈̆ ַע ¿̇ ƒ‰ ל¿ ם  ָיּ ַכּ

י  נ≈ פ¿ ƒל ל  ו… ׁ̆ כ¿ ƒמ  ˙ נ∆ ∆̇ נו… י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ (י)  ,„…‡ מ¿

ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ים ל¿ ƒרּו ֲחָכמ ‡ ָ‡ס¿ ים, ֲ‰לו… ּƒַרב

ים                 ׁƒ̆ ָנ ל  ׁ∆̆ ים  ƒנ עו… ב¿ ƒ̂ י  ≈„ ¿‚ ƒב ב¿ּ

ּלּו  ƒ41ֲ‡פ ל,  ∆̇ כ…ּ ַבּ ים  ƒטּוח ּׁ¿̆ ‰ַ40

ב),  כ,  (ע"ז  ן  ∆‰ ָבּ  ˙ ׁ∆̆ ֻלב∆ּ מ¿ יָנּ‰  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ

מכ˘ול  נו˙נ˙  ˘‰י‡  י. 
בספר  רבים.  לפני 
(פרק  יושר  ארחות 
שכן  וכל  כתב:  צניעות) 
בין  בחוץ  כשיוצאין 
מאד  שצריכין  אנשים 
ואמרו  בזה,  להזהר 
(תנחומא וישלח סי׳ ה׳): 
תכשיטין  ניתנו  ״לא 

לאשה אלא שתהא מתקשטת בהן בתוך ביתה״. 
אימי,  לגבי איש חסיד מכפר  ה״ד)  פ״א  (תענית  מהירושלמי  והביא המעשה 
שכאשר היה בהר (שהיה עובד שם), אשתו לבשה בגדים מלוכלכים כדי שלא 
יתן אדם עיניו בה. וכאשר היה נכנס לביתו לבשה בגדים נקיים כדי שבעלה 

יתן עיניו בה ולא באשה אחרת. 
וכל כך הקפידו על זה, עד שרבי יוסי דמן יוקרת אמר לבתו: שובי לעפריך ואל 
יכשלו בך בני אדם! [כמסופר במסכת תענית (כד.): היתה לרבי יוסי בת בעלת 
יופי. יום אחד ראה רבי יוסי אדם אחד שהיה מפרק את גדר העצים על יד 
זה? כלומר, מה  יוסי: מה  ביתו כדי להסתכל בבתו דרך החור, אמר לו רבי 
אתה מעיין כאן? אמר לו האיש: רבי, אם ללוקחה לאשה לא זכיתי, לראותה 
צער  גורמת  את  בתי,  לבתו:  אמר  יוסי  רבי  זאת  כששמע  אזכה?!  לא  גם 
לבריות, שובי לעפרך ואל יכשלו בך בני אדם. (הב״ח מוסיף לגירסת הגמרא 

שם: ״וכן הוה״ – וכן היה, כלומר שהיא מתה)].
ובעוונותינו הרבים, היום הדור פרוץ ומתקשטים ביותר וכו׳, והרבה יש לדבר 
על זה בעוונותינו הרבים. ואשרי מי שנזהרת בזה ולא תסתכל על חברותיה, 
וכל שכן על הפרוצות. ומה שתלבש יותר בגדי צניעות – תזכה ביותר לבנים 
בזוהר הקדוש  כמו שכתב  טוב,  לכל  זוכה  ובעלה  ותלמידי חכמים,  צדיקים 

(מובא במ״ב סי׳ ע״ה סקי״ד), ותקים בית לתפארת. עכ״ד.    

בי‡ורים
40. ‰˘טוחים. התלויים. 41. ‡פילו כ˘‡ינ‰ מלוב˘˙ ב‰ן. כיון שכשרואה 
הרהור  לידי  ובא  בהן  ומתייפה  לבושה  כשהיא  באשה  נזכר  הבגדים  את 

עבירה. (רש״י). 

קל  דבר  כל  על  לבבו 
ביתו  בני  עם  שבקלים 
ומזה  ואוהביו,  ומשרתיו 
מאד״.  עצוב  יהיה 
(בתשובותיו  וברמב״ם 
״פאר הדור״, קמב) כתב: 
״המשתרר, ירבו יגונותיו 
ושמא  ועצבונותיו, 
ויביישוהו  יכלימוהו 
ביד  ויפול  הגויים 
אותו  וייסרו  המלוכה, 

וישברו עצמותיו.
(ב׳)  מוסר  שבט  בספר 
כתב: נקוט כלל זה בידך: 
ימיו  כל  המתגאה,  כל 
כי  ודאגות,  במכאובים 
כולם כאין  גאותו  מרוב 
חייבים  כולם  נגדו, 
לפניו,  ולקום  לשרתו 
תמיד  לישב  צריך  הוא 
בראש. והנה בראותו כי 
ממנו,  וזע  קם  איש  אין 
ולדבריו אין שומע, הוא 
דאגה  בכעס  מתמלא 
רגע.  כל  ותוגה 
ומאורעות אלו תמיד לו, 
ערב בוקר וצהרים, עד שמרוב צערו הוא נופל על ערש דוי, ואם יקום ממטתו 

ישוב לשטותו, וחוזר חלילה. 

י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ ַ‰ּ‚ּוף  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ י‡  ƒ‰ ז…‡˙  ו¿
‡ י…‡ַמר ָ‰ָ‡ָ„ם:  ָמּ ׁ∆̆ ָב‰:  טו…

ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ו¿ יל  ƒ‡ ‰ו…

ַע„  ר,  ≈̇ יו… ב¿ּ  ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ  § ר̆… פ¿ ∆‡  , ך¿ ל-ָכּ ָכּ

ן,  ƒַיי  ‰ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ו¿ ר  ׂ ָ̆ ָבּ י…‡ַכל  ל…‡  ׁ∆̆

יָר‰  ƒ„ ב¿ּ ב  ׁ≈̆ י≈ ל…‡  ו¿  ,‰ ָּׁ̆ ƒ‡  ‡ ׂ ָּ̆ ƒי ל…‡  ו¿

 ‡ ָלּ ∆‡ ,‰ ׁ̆ ָנ‡∆ ּבּו ׁ̆ ַמל¿ ַבּ ל¿ ƒל…‡ י ָנָ‡‰, ו¿

ים,  ƒָלכ ֻלכ¿ ּומ¿ ים  ƒרּוע ¿̃ ּו ר,  מ∆ ּ ∆̂ ‰ַ ו¿  ˜ ׂ ַּ̆ ‰ַ

ים  ƒָלכ ֻלכ¿ מ¿ ים  ƒל כ≈ ב¿ּ  ׁ̆ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒּומ

ָיָ„יו  ָניו  ָפּ  ıַח ר¿ ƒי ל…‡  ו¿ ים,  ƒּוס‡ ּומ¿

ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒרו… מ √‡ ָּ̇ יר 43 ƒח ׁ¿̆ ַיּ ׁ∆̆ ָליו, ַע„  ַר‚¿ ו¿

ן  ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ ‰ - כ¿ּ ָכל ז∆ ים. ו¿ ׁƒ̆ ֲ‡ָנ

 ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿ יּוַכל  ל…‡  ׁ∆̆ ַע„  ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ

ָר‡  ¿̃ ƒנ  ‰ ז∆ ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ ך¿  ּ ַ‰ל≈ ַ‰מ¿ ר.  ≈̇ יו…

יר:  ƒָנז 44ב¿ּ ר  מ≈ ‡ו… ‰ּו‡  י  ֲ‰ר≈  .‡ ט≈ חו…

ַעל  ָחָט‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ מ≈ ָעָליו  ר  פ∆ּ ƒכ "ו¿

בי‡ורים
43. ˙‡רו. מראית פניו. 44. בנזיר. אדם שקיבל על עצמו בנדר להיות ״נזיר״, 
הגפן,  מן  היוצא  דבר  כל  אכילת  וכן  יין,  שתיית  א.  דברים:  בשלשה  נאסר 

ׁ̆ לו…  ּ י≈ ּׁ∆̆ יָניו ַמ‰  ע≈ ַעט ב¿ּ מ¿ ƒי י ּƒכ , ˜ו… ל¿ ח∆ ב¿ּ

 . ֲ‡ָו˙ו… ֲ‡ַו˙ ַ‚ּ ַּ̇  ˙ ‡ו… ָ̂ י ר…ב ‰ו… ƒפ ל¿

ל…‡  ׁ∆̆ 42  ,˙ מ∆ ר∆ ּ‚ו… ֲ‡ָו‰  (י‚)ַ‰ַ‚ּ  „ עו… ו¿
ע…ל  ל  ב…ּ ס¿ ƒל ָלן  ַסב¿  ‡ ≈‰ י¿  

יך¿  ƒר‡ֲ‰ַ ל¿ ך¿  ̂…ר∆ ין  ≈‡ ו¿  ,˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

ָי„ּוַע  י  ּƒכ ָלן,  ַסב¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ  ˙ ַ̇ י ƒח פ¿ ּƒב

ל.  ‰ּו‡ ַלכ…ּ

רוצה  מאתים  מאתים, 
והמשילו  מאות,  ארבע 
את  קדמונינו 
לשותה  העולם-הזה 
לו  ידמה  מלוחים,  מים 
יותר,  וצמא   - שמרווה 
באגרת  שכתב  כמו 

הגר״א ז״ל. 
מוסר  שיחות  בספר 
ענין  ביאר  פג)  (מאמר 
שאמרו  מה  פי  על  זה 
כא):  ד,  (אבות  חז״ל 
והתאוה  ״הקנאה 

והכבוד מוציאין את האדם מן העולם״. שהטעם שהכבוד מוציא את האדם מן 
העולם הוא משום שאין בידו של האדם לספק את תאות הכבוד כלל, כי ככל 
שיזכה בכבוד ירצה עוד ועוד, וכשיחסר לו מעט ירגיש כי כל אשר יש לו איננו 
שוה לו, ונמצא שהוא משועבד לתאותו זו שעבוד גמור, באופן שלעולם לא 

יוכל להשתחרר ממנה, ודבר זה מוציאו מן העולם.
ועל דרך זה יש לבאר גם מה שבכח ה״תאוה״ להוציא את האדם מן העולם, 
דהנה פירש רש״י (אבות שם): שמתאוה לממון הרבה שנאמר ״אוהב כסף לא 
ישבע כסף״ (קהלת ה ט), וכיון שלעולם אין הוא מסתפק בממון אשר לו, וכמו 
שכתב הרמב״ם, שהאוהב כסף הוא בעל נפש רחבה שלא תשבע נפשו מכל 
העולם,  מן  מוציאתו  זו  תאוה  הרי  ה״א),  פ״א  דעות  (רמב״ם  שבעולם  ממון 

שהרי הוא תאב לדבר שלעולם לא יוכל לספק אותו ולמלאות רצונו.
״דברים  כתב בספר  י‰‡ סבלן לסבול עול ‰בריו˙.  ‚ורמ˙ ˘ל‡  י‚. ‰‚‡ו‰ 
יחם  כי  העצבות,  לידי מדת  יבוא  ״המתגאה  לא):  דרוש  (להחיד״א,  אחדים״ 

בי‡ורים
42. ˘ל‡ י‰‡ סבלן. אמר רבי לוי: כל טילוי סירוי, וכל סירוי טפשין! (קהלת 
רבה יב, א). כל המתגאה ומתנשא וחכם יחשב בעיניו – הוא כעסן ומדקדק 
ינוח״.  כסילים  ״כעס בחיק  טיפש, כדכתיב:   – וכל כעסן  לו.  כל המתנגד  עם 

(מתנות כהונה). 

ב‰לל  מˆינו  כ‡˘ר  י„. 
יוסף׳         ב׳עץ  ‰ז˜ן. 
ההתבוננות  כתב:  (שם) 
מופלאת  היא  הלזו 
להיות  בענינה, 
הקדושים  שלאנשים 
מבטם               כל  אשר 
המשכלת  לנפשם 
גופם  בתוך  השוכנת 
והנה  והבהמי.  החומרי 
יש בני אדם המשליכים 
כל           גיום  אחרי 
ומאוויו       החומר  צרכי 
ההכרחיים  הענינים  אף 
ומתאכזרים      לקיומה 
לבלי      מאד  גופם  על 
יודעים        כי  קיומו  תת 
הגוף  כחי  כל  כי 
נגדיים  המה  ותאוותיו 
לגמול            הבהמי  גופו  על  גם  שחמל  בו  אחרת  מדה  הזקן  הלל  אבל  לנפש. 
שהיא           בשביל  וליפותה  ולהנאותה  אחרים  עם  שעושה  כמו  חסד  לו 
עליה         חמל  אם  כי  הנאתו  למען  כוונתו  היה  לא  כי  מלך,  של  איקונים  

כראוי.

י…‡ַכל      ל…‡  ו¿ י,  ƒ̃ ָנ  ‡ ≈‰ י¿ ַמֲ‡ָכלו…  ם  ּ‚ַ
י  ƒנ ינו… ב≈ּ ַמֲ‡ָכל  ַ‡ך¿   , ך¿ ל∆ מ∆ י  ַמֲעַ„נ≈ּ  

ל…‡  , ו¿ ַ‚˙ ָי„ו… ׂ ָּ̆ י ַ‰ ƒפ י, ל¿ ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ∆̃ ׁ¿̆ ּוַמ

ים,  ƒּוס‡ ים מ¿ ƒל כ≈ ל…‡ י…‡ַכל ב¿ּ ‰ 45ו¿ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒי

 ˙ ∆‡ ˆּו  ּ¿̃ ַׁ̆ ּ ¿̇ "ַ‡ל  ַעל  ַיֲעב…ר  ן  פ∆ּ

ל  ‡ ַ‰כ…ּ ָלּ ם" (וי˜ר‡ י‡, מ‚), ‡∆ יכ∆ ≈̇ ׁ…˘ ַנפ¿

˙ו…  ָטּ ƒמ ם  ּ‚ַ  , ָחנו… ל¿ ֻׁ̆ ם  ּ‚ַ ּיּו˙.  ƒ̃ נ¿ ּƒב  ‡ ≈‰ י¿

ים.  ּ ƒי ƒ̃ יּו נ¿ ¿‰ ƒָיָניו י נ¿ ƒָכל ע ‰, ו¿ ָיּ ƒ̃ ‰ נ¿ י∆ ¿‰ ּƒ̇

ַ‡ך¿  ז…ָ‰ם,  מ¿ ל…‡  ו¿ י  ƒ̃ ָנ  ‡ ≈‰ י¿ ּ‚ּופו…  ם  ּ‚ַ

ל  ם ָכּ ָליו, ַ‚ּ ַר‚¿ ָניו ָיָ„יו ו¿ ח…ı ָפּ ר¿ ƒר ל ָזּ‰≈ ƒי

ל  ּ ל≈ ƒ‰ ינּו ב¿ּ ƒ̂ ר ָמ ׁ∆̆ ‡ֲ ים. (י„)ַכּ ּƒ̇ ƒע ּ‚ּופו… ל¿

ָע‰  ָׁ̆ ב¿ּ ׁ∆̆  ,(‚ ל„,  רב‰  (וי˜ר‡  ן  ≈̃ ַ‰ָזּ

בי‡ורים
45. ול‡ י‡כל בכלים מ‡וסים, פן יעבור על "‡ל ˙˘˜ˆו ‡˙ נפ˘ו˙יכם". 
המקור לכך הוא מדברי רב ביבי בר אביי (מכות טז) האומר, שאדם השותה 
משקים בכלי מציצה [כעין קרן] של מקיזי דם, עובר באיסור ׳לא תשקצו׳. וכך 
נפסק בשולחן ערוך (יו״ד סי׳ קטז ס״ו): אסור לאכול ולשתות בכלים הצואים 
שנפשו של אדם קצה בהם, כגון כלים של בית הכסא וכלי זכוכית שמקיזים 
וכן לא יאכל בידים מזוהמות ועל גבי כלים מלוכלכים,  וכיוצא בהם.  בהם 

שכל אלו בכלל ׳אל תשקצו את נפשותיכם׳.

 ׁ̆ ַר פ≈ּ ל…‡  ׁ∆̆  ‰ּ ז∆ ּוַמ‰  ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿ י‡),  ו,  (במ„בר   " ׁ̆ פ∆ ַ‰ָנּ

ָבר  ל ָ„ּ ָכּ ƒמו… מ ¿̂ ַע ַע נ≈ ‡, ַ‰ּמו… ט≈ ָר‡ חו… ¿̃ ƒן נ ƒי ן ַ‰ַיּ ƒמ ‡ ָלּ מו… ‡∆ ¿̂ ַע

ָך  ּ י∆ ים: ל…‡ ַ„ּ ƒרּו ֲחָכמ ‰ (˙עני˙ י‡, ‡). ָ‡מ¿ ַכָמּ ‰ ו¿ ָמּ ַעל ַ‡ַח˙ ַכּ

ים  ƒָבר ּ ¿„ יָך  ָעל∆ ר  ס≈ ‡ו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆  ‡ ָלּ ∆‡ ָר‰,  ו… ּ̇ ָר‰  ָ‡ס¿ ּׁ∆̆ ַמ‰ 

 ‰ ז∆ ‡ ָבּ ≈̂ ַכּיו… ‰ ו¿ ָין ז∆ נ¿ ƒים (ירו˘למי נ„רים פ"ט ‰"‡). ַעל ע ƒר ֲ‡ח≈

ר,  ≈̇ ם יו… ַחַכּ ¿̇ ּƒ̇ ַ‡ל  ‰, ו¿ ב≈ּ י˜ ַ‰ר¿ ּ ƒ„ ַ̂ י  ƒ‰ ּ¿̇ ל…מ…‰: "ַ‡ל  ׁ¿̆ ָ‡ַמר 

י  ƒ̃ ‡ ָנ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם,  ר ָבּ ָׁ̆ ך¿ ַ‰ָיּ ר∆ ּ ם" (˜‰ל˙ ז, טז). ַ‰„∆ מ≈ ו… ּׁ̆ ּƒ̇  ‰ ָלָמּ

ים.  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ל  ׁ∆̆ ר  ≈„ ּ‚ָ ‰ּו‡  ּיּו˙  ƒ̃ ּ ַ‰נ¿ י  ּƒכ ָיָניו,  נ¿ ƒע ָכל  ב¿ּ

ים  ּ ƒי ƒֲענ ים  ׁƒ̆ ּבּו ַמל¿ ל…‡  ו¿ ים,  ƒנ ינו… ב≈ּ ים  ƒ„‚ָ ב¿ּ  ׁ̆ ַבּ ל¿ ƒי  ?„ ַ̂ י כ≈ּ

י  ƒָענ ים, ‰∆ ּ ƒי ƒ̃ ים ּונ¿ ƒ‡ים ָנ ƒנ ינו… ים ב≈ּ ƒ„‚ָ ‡ ב¿ּ ָלּ ם, ‡∆ ָׁ̆ ב¿ ּים לו… ƒַבז ַ‰מ¿

‡ו…  ם  ∆̇ כ∆ּ  ‡ ≈̂ ָמּ ּ ƒי ׁ∆̆ ָ‡סּור  ו¿  , רו… ׁ¿̆ ָע י  ƒפ ל¿ יר  ׁƒ̆ ָע ∆‰ ו¿ יו…  ָענ¿ י  ƒפ ל¿

ים  ƒנ ּ ָ̃ ֻ̇ יּו מ¿ ¿‰ ƒל…‡ י ים, ו¿ ƒרּוע ¿̃ יּו  ¿‰ ƒל…‡ י ָ‚ָ„יו, ו¿ י˙ ַעל ב¿ּ ƒנּונ מ¿ ַׁ̆

י ָ‰רּוַח. ס≈ּ י ַ‚ּ ≈„ ¿‚ ƒב כ¿ּ

בי‡ורים
דהיינו: ענבים, חרצנים, זגים וכדומה.  ב. להסתפר.  ג. להטמא בטומאת המת. 
ואחר כך חוזר  מסוימים,  נזיר שנטמא בטומאת המת חייב להביא קרבנות 
למנות את כל ימי נזירותו מחדש (במדבר ו, א-יב). התורה אומרת לגבי נזיר 
שנטמא בטומאת המת ״וכפר עליו [הכהן] מאשר חטא על הנפש״. ושואל רבי 
חוטא  שנקרא  אדם,  הרג  וכי  זה?  נזיר  חטא  נפש  באיזה  וכי  הקפר:  אלעזר 
בנפש? אלא הנזיר נקרא ״חוטא״ מפני שציער עצמו בהמנעותו מן היין [אף 
שנטמא,  בנזיר  שנאמר  מפסוק  דינו  את  לומד  הקפר  אלעזר  שרבי  פי  על 
סברתו שייכת לכאורה בכל נזיר, בין אם נטמא ובין אם לא. הגמרא בנדרים 
(י.) ובנזיר (יט.) מבארת שמשום כך הזכירה התורה את המושג ״חטא״ בנזיר 

שנטמא, כי חטאו כפול, שציער עצמו מן היין, ואף נטמא בטומאת המת]. 

אדם  ״בן  מסלובודקה: 
להשתפר  נוטה 
לא  אך  ולהתייפות, 
(-״א מענטש  להשתנות״ 
און  בעסער  ווערט 
נישט  אבער  שענער, 
אנדערש״). אולם, אומר 
של  תפקידו  אהרן,  רבי 
את  ליצור  הוא  אדם 
מתוך  העליון  האדם 
בו.  שנולד  פרא״  ה״עיר 
הסבא  שפירש  כמו 
אדם  פרא  ״ועיר  מקלם: 
אין  יב)  יא,  (איוב  יולד״ 
להודיעך  רק  פירושו 
שאדם נולד פרא, כי אם 
פרא׳  שמ׳עיר  ללמדך 

צריך ש׳יולד אדם׳.
מעתה, מסיק רבי אהרן, 
לאדם  שניתן  הכח 
״בצלם  בהיבראו 
כח  זהו  אלקים״, 
היצירה,  וכח  הבחירה 

ליצור מהעיר פרא שבו אדם מושלם. (׳פנינים משלחן גבוה׳).

 ‰ ׂ ָ̆ ָע ים  ƒ‰…ל ¡‡ ם  ל∆ ∆̂ ב¿ּ י  ּƒ60כ" יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„

˙ ָ‰ָ‡ָ„ם" (בר‡˘י˙ ט, ו), 61ַעל ַ‡ַח˙  ∆‡

יב (מ˘לי טז, „):  ƒ̇ „ כ¿ּ עו… ‰. ו¿ ַכָמּ ‰ ו¿ ָמּ ַכּ

‰ּו" (˘ב˙ נ, ב).  ֲענ≈ ַלַמּ ַעל ‰'  ָפּ ל  "62כ…ּ

ם  ׁ≈̆ ל¿ ּלּו  ≈‡‰ָ ים  ƒָבר ּ ¿„ ַבּ ָ‰ר  ז¿ ּ ƒנ‰ַ ָכל  ו¿

ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ ל…‡  ו¿ ָו‰,  ¿̂ ƒמ

ּלּו  ≈‡ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ּול¿

יָון  כ≈ּ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ מו…  כ¿ּ ים  ƒ‡ ר¿ ƒנ ים  ƒָבר ּ ¿„

ָו‰. ¿̂ ƒּבו… מ ׁ̆ ם י≈ ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ָנ˙ו… ל¿ ָוּ ַכּ ׁ∆̆

 

 ׁ̆ י≈ ים  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ּוַמֲע ָמ‰  ָחכ¿ ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ
ב,  ָח„ טו… ים: ָ‰‡∆ ƒ̃ י ֲחָל נ≈ ׁ¿̆  ‰ּ  ָבּ

י‡,  ƒ‰ ָ‰ָרָע‰  ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ָרע.  ָח„  ∆‡‰ָ ו¿

יו,  ƒפ ּוב¿ ּבו…  ƒל ב¿ּ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ּ ַבז∆ י¿ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

בי‡ורים
ה׳  של  בצורה  כי  ‡ל˜ים.  בˆלם  כי   .60 מאומה).  מבינות  ואינן  חושבות 
[בקומה ובדעת, בדיבור ובראיה, (עיין בראשית רבה ח, י-יא)], ה׳ עשה את 
לכבודו.       הנברא  בעולמו,  הוא  ברוך  הקדוש  של  כאיקונין  אני  והרי  האדם. 
גופי!        את  בנקיון  לרחוץ  הוא  הקב״ה  וכמ‰. שכבודו של  כמ‰  על ‡ח˙   .61
62. כל פעל ‰' למענ‰ו. כלומר, את הכל ברא ה׳ לכבודו, וברחיצה יש משום 

כבוד הבורא, לפי שהאדם נברא בצלם אלוקים. 

ָ‰ָי‰            יָ„יו  ƒמ ל¿ ַּ̇ ƒמ ָטר  פ¿ ƒ46נ ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

לו…  רּו  ָ‡מ¿ ם.  ָמּ ƒע ך¿  ל≈ ‰ו… 48ו¿ ך¿  ּ ַ‰ל≈ 47מ¿

 ? ך¿ ל≈ ‰ ‰ו… ָּ̇ יָכן ַ‡ ≈‰ י, 49ל¿ ּƒיָ„יו: ַרב ƒמ ל¿ ַּ̇

 : רּו לו… ָו‰. ָ‡מ¿ ¿̂ ƒמ ˙ ו… ׂ̆ ם: ַלֲע ָ‡ַמר ָל‰∆

 ı…ח ר¿ ƒם? ל ? ָ‡ַמר ָל‰∆ ָו‰ זו… ¿̂ ּƒי ַמ‰ מ ƒכ ו¿

זו…  י  ƒכ 50ו¿  : לו… רּו  ָ‡מ¿  .ıָח ר¿ י˙-ַ‰מ∆ּ ב≈ ב¿ּ

ל  ׁ∆̆ ין  ƒנ י˜ו… ƒ‡51 ם  ƒ‡ ָמ‰  ן!  ≈‰ ם:  ָל‰∆ ָ‡ַמר  י‡?!  ƒ‰ ָו‰  ¿̂ ƒמ

י      ּ≈̇ ָב ּוב¿  ˙ י‡ו… ƒט ר¿ 53ט≈ י  ּ≈̇ ָב ב¿ּ ˙ו…  ‡ו… ים  ƒ„י ƒֲעמ ַמּ ׁ∆̆ 52 ים,  ƒָלכ מ¿

ָפן,  ט¿ ו… ׁ̆ ן ו¿ ָ̃ ר¿ ן ‰ּו‡ 56מו… י‰∆ ‰ ֲעל≈ ַמָנּ ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ י  ƒ55מ ,˙ ָס‡ו… ¿̃ ר¿ ƒ̃ 54

ל  ּ ≈„ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡  ׁ∆̆ 58  ‡ ָלּ ∆‡  „ ל…‡ עו… ו¿  ,˙ נו… זו… מ¿ לו…  ין  ƒ57ַמֲעל ן  ≈‰ ו¿

מּו˙,  ¿„ ƒּוב ם  ל∆ ∆̂ (טו)ב¿ּ י  ƒ̇ ‡ ר≈ ב¿ ּƒנ ׁ∆̆ י,  ƒ59ֲ‡נ כּו˙;  ַמל¿ י  ל≈ „ו… ּ ¿‚ ם  ƒע

וב„מו˙.  בˆלם  טו. 
(א,  בראשית  בפרשת 
״בצלם  נאמר:  כז) 
אותו״.  ברא  אלקים 
דמות וצלם זה מה הוא? 
דהג״ר  בפומיה  מרגלא 
אהרן קוטלר בשם מורו 
הסבא  ורבו 

בי‡ורים
46. נפטר מ˙למי„יו. נפרד מלימודו עם תלמידיו בבית-המדרש. 47. מ‰לך. 
בדרך מבית המדרש. 48. ו‰ולך עמם. והם מלוים אותו לכבודו. 49. ל‰יכן 
‡˙‰ ‰ולך. אולי יזכו גם הם עמו במצוה. 50. וכי זו מˆו‰ ‰י‡. שאדם מצווה 
עליה לעשותה לכבוד בוראו, ולא כדבר הרשות שאדם עושה לטובת גופו?! 
52. ˘מעמי„ים ‡ו˙ו. לכבודו של המלך  51. ‡י˜ונין. פסל בדמות הפנים. 
במקומות שרבים מצויים שם, כגון בבתי... 53. טרטי‡ו˙. שליצנים משחקים 
שם לפני הנאספים. 54. ˜ר˜סי‡ו˙. שחיות טרף מאולפות מתגוששות שם 
מור˜ן   .56 בהם.  לטפל  עלי‰ם.  ˘נ˙מנ‰  מי   .55 הנאספים.  לפני  למשחק 
לכבוד  נאים  שיהיו  ומצחצחם  מבריקם  האבק,  מן  אותם  מנקה  ו˘וטפן. 
המלך. 57. מעלין לו מזונו˙. משלמים לו שכר עבור זה. 58. ˘‰ו‡ מ˙‚„ל 
והנכבדים  השרים  עם  במעלה  ונחשב  לגדולה  עולה  מלכו˙.  ‚„ולי  עם 
המופקדים על צרכי המדינה. 59. ‡ני ˘נבר‡˙י בˆלם ו„מו˙. בצורה של ה׳, 
ובדמותו - שהוא דומה לו [בשכל] שהוא מבין וחושב (לא כמו החיות שאינן 

ב˜לון  ומ˙כב„  יז. 
בשער  לקמן  חבריו. 
התשובה (שער כו) כתב 
(והוא  המחבר 
הלכות  מהרמב״ם 
שיש  ה״ד)  פ״ד  תשובה 
אותם  שהעושה  עברות 
מהם,  לשוב  חזקתו  אין 
קלים  דברים  שהם  לפי 
בני-אדם,  רוב  בעיני 
והוא  חוטא,  ונמצא 
נראה לו שאין זה חטא. 
ואחת מאלו עברות הוא 
חברו׳.  בקלון  ה׳מתכבד 
שאינו  בלבו  אומר  כי 
חברו  שאין  לפי  חטא, 
עומד אצלו, ולא הגיעה 
ביישו,  ולא  בושת  לו 
(-השוה)  אלא הוא ערך 
וחכמתו  מעשיו הטובים 
מעשי  למול  וחריפותו 
חברו וחכמתו וחריפותו, 
דבריו  השומע  ובעיני 
יהיה הוא מכובד וחברו 

בזוי. 
בחכמ˙ו  ו‰מ˙פ‡ר  יח. 
‡ין  בו,  ˘‡ין  ובמע˘יו 
כמו˙‰.  רע‰  מ„‰ 
(קיג:):  פסחים  במסכת 
הדעת  אין  ארבעה 

ָב‰  טו… י˜  ƒַיֲחז ָלם  עו… ל¿  ‰ ∆‡ ּ ≈‚‰ַ
ל…‡  ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ  , מו… ¿̂ ַע ל¿

ַעל   ׁ̆ ָיחּו ל…‡  י  ּƒכ ָר‰,  ו… ּ̇ ‰ַ ַעל  ַרח  ט¿ ƒי

ָלם  ָ‰עו… לו…  „ּו  ּיו… ׁ∆̆ ַר˜  ם,  ƒַמי ָׁ̆  „ בו… כ¿ּ

ׁ̆ לו…  ‰ י≈ ָחָכם, ּוָבז∆ ב ו¿ ‰ּו‡ ָ‡ָ„ם טו… ׁ∆̆

ל  ו… ׁ̆ כ¿ ƒמ ב¿ּ ַח  מ≈ ׂ ָ̆ ‰ּו‡  י„  ƒמ ָ̇ ו¿ י,  ּ„ַ

 „ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒם, (יז)ּומ ָ̇ יָע ƒ„ עּוט י¿ ƒמ ָריו ּוב¿ ֲחב≈

ים  ƒר ׂ ¿̆ ע∆ מ≈ ָח„  ∆‡  ‰ ז∆ ו¿ ָריו.  ֲחב≈ ן  לו… ¿̃ ּƒב

 ˙ ∆‡ ים  ƒב ַעכ¿ּ ַ‰מ¿ ים  ƒָבר ּ ¿„ ָע‰  ָבּ ַ‡ר¿ ו¿

ים  ƒב יו טו… ׂ ָ̆ ל ַמֲע ָכּ ׁ∆̆ ּוָב‰. ָ‡ָ„ם  ׁ̆ ּ¿̇ ‰ַ

 ‰ מ∆ „, ּ„ו… ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒ‰ ם ל¿ ∆‰ ָבּ ל  ּ ַ‰ל≈ ¿̇ ƒם, ּומ ≈‰

 ˙ ַ̃ ַ‡ב¿ ָכל  ב¿ּ  „…‡ מ¿ ּוב  ׁ̆ ָח יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ ל¿

ל  ∆̂ ≈‡  „ מ≈ עו… ו¿ ים,  ƒמ ׂ ָ̆ ב¿ּ י  ׁ≈̆ ָר‡ ו¿ ל  כ≈ רו…

יַח, ַע„  ƒר יַח ּוַמס¿ ּ ƒ„ ¿̃ ‡ ַמ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ׁ̆ ַע„  ≈‡‰ָ

ירּו˙  ƒר מ¿ ֲחַמ˙  מ≈ כ…ל  ¡‡ ל∆  ‰ ו∆ ָׁ̆ ל…‡  ׁ∆̆

ר  ≈‡ ָפּ ¿̇ ּƒך¿ ָ‰ָ‡ָ„ם ַ‰מ ׁ̆ - ָכּ ַפ˙ ָ‰‡≈ ר≈ ׂ ¿̆

ַמֲ‰ָללו…  יַח ב¿ּ ƒר יַח ּוַמס¿ ּ ƒ„ ¿̃ ים, ַמ ׂ ƒ̆ ַמֲע ב¿ּ

ים.  ƒב יו ַ‰ּטו… ׂ ָ̆ ַמֲע

יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ָמ˙ו… ּוב¿ ָחכ¿ ר ב¿ּ ≈‡ ָפּ ¿̇ ּƒמ‰ַ (יח)ו¿

ין  ≈‡ ו¿  ‰ּ ָ̇ מו… כ¿ּ ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ ין  ≈‡  , ּבו… ין  ≈‡ ׁ∆̆  

יָניו,  ע≈ ב¿ּ ים  ƒ̇ חּו ּופ¿ ים  ּƒַטנ ¿̃ ם  ֻכָלּ (טז)ו¿

ל  „ו… ּ‚ָ ‰ּו‡  ׁ∆̆ מו…  ¿̂ ַע ַח  ב≈ּ ַׁ̆ ּומ¿ ל  ַ‰ל≈ּ ּומ¿

ַעל   ‰ ∆„ יו… ל…‡  ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ָמ‰,  ָחכ¿ ב¿ּ

 ‰ ∆‡ ר¿ ƒנ ָלם  עו… ּול¿  , ֲ‡ָו˙ו… ּ‚ַ ר…ב  מ≈  ˙ מ∆ ¡‡‰ָ

ָבָריו  ּו„¿ ˙ו…  ָ̂ ַוֲע ָמ˙ו…  ָחכ¿ יָניו  ע≈ ב¿ּ

 ‰ ׂ ≈̆ ֲע ַמּ ƒמ ים  ƒח ָבּ ֻׁ̆ מ¿ ם  ≈‰ ׁ∆̆ יו  ׂ ָ̆ ּוַמֲע

ר     ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ ָריו,  ֲחב≈  ˙ ַ̂ ֲע ַמ˙  ָחכ¿ ו¿

י           ּƒכ יו,  ׂ ָ̆ ַמֲע ּוב¿ ָמ˙ו…  ָחכ¿ ב¿ּ י„  ƒמ ָּ̇

ַעל   „ ָכבו… ו¿ ַבח  ׁ∆̆ ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿  ı ָחפ≈ ‰ּו‡ 

ָ‡ַמר   ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ים.  ƒר ָׁ̆ ַ‰י¿ ָבָריו  ּ ¿„

יָך"  ƒפ ל…‡  ו¿ ָזר  ָך  ל¿ ּ ַ‰ל∆ "63י¿ ל…מ…‰:  ׁ¿̆

(מ˘לי כז, ב).

˜טנים  וכולם  טז. 
ופחו˙ים בעיניו, ומ‰לל 
כתב  עˆמו.  ומ˘בח 
(פרק  ישרים  המסילת 
שקבע  אחרי  ״אך  יא): 
היותו  בלבו  האדם 
לתהילה,  וראוי  חשוב 
התולדה  תהיה  לא 
המחשבה  מן  היוצאת 
הזאת אחת בלבד, אלא 
ומשונות  רבות  תולדות 
ממנה...וימצא  תצאנה 
שיחשוב,  אחר  גאה 
ראוי  שהוא  שלפי 
ורב-המעלות,  לתהילה 
מרגיז  שיהיה  צריך 
ומבהיל  (מפחיד  הארץ 
ושהכל  הבריות)  את 
(יזדעזעו  מפניו  ירעשו 

מרוב פחד), כי לא יאות שיהרסו (לא יסכים שיעיזו לגשת) בני-האדם לדבר 
 – כרצונו)  (בחזקה, שלא  אליו  לעלות  יעפילו  ואם  דבר,  ממנו  ולבקש  עמו 
יבהלם בקולו וברוח שפתיו יהומם, בענות להם עזות, ופניו זועפות בכל עת 

ובכל שעה...״ 
אל  יוציאוה  לא  בלבם,  קבורה  גאותם  שתשאר  אחרים,  גאים  ״וימצאו 
הדברים  יודעי  גדולים,  חכמים  הם  שכבר  בלבבם,  יחשבו  אבל  המעשה, 
לאמיתם ושלא רבים יחכמו כמוהם, על כן לא ישיתו לב אל דברי זולתם, 
בחשבם, כי מה שקשה עליהם לא יהיה נקל לאחרים, ומה ששכלם מראה 
להם כל כך ברור הוא וכל כך פשוט הוא, עד שלא יחושו לדברי החולקים 

עליהם אם ראשונים ואם אחרונים, וספק אין אצלם על סברתם״.   

בי‡ורים
עצמך.          את  תהלל   ולא  שישבחוך  לאחרים  הנח  פיך.  ול‡  זר  י‰ללך   .63

ים,  ƒב ים טו… ׂ ƒ̆ ָר‰ ּוַמֲע ו… ּ̇ ָי„ו…  ׁ̆ ב¿ּ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ּƒָו‰, ַ‡ף-ַעל-פ‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ

 ˙ ָענו… ט¿ י‡  ƒב 66ּומ≈ לו…  ב  ר≈ ‡ו… ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  ּƒכ ם,  נ…ּ ƒ‰י ּ ≈‚  ׁ̆ ר≈ יו… ‰ּו‡ 

„ו…  ָטר¿ ָמ˙ו… ל¿ ‰ ָחכ¿ י∆ ¿‰ ƒ̇ ֲ‡ָו‰, ו¿ י ַ‚ּ י„≈ ƒי‡ ָ‰ָ‡ָ„ם ל ƒב‰ָ ˙ ל¿ ָ‡יו… ּור¿

 ‰ ז∆ ם, ו¿ ם יו… ר ָ‰ָרע יו… ∆̂ ַח י≈ ּ ≈̂ ַנ ּ ל¿ ƒל מ ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒן ַ‡ל י ָלם. ָלכ≈ ן ָ‰עו… ƒמ

ים  ƒ„י ƒֲחס‰ַ ן  ƒָח„ מ ∆‡ ב¿ּ ינּו  ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָל‰.  „ו… ּ ¿‚ ָחָמ‰  ל¿ ƒָר‡ מ ¿̃ ƒנ

ל.  „ו… ּ‚ָ ָלל  ָׁ̆ לּו  ל¿ ָׁ̆ ו¿ ָחָמ‰  ל¿ ּƒמ‰ַ ן  ƒמ ים  ƒ‡ ַ‰ָבּ ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַבּ ַ‚ע  ָפּ ׁ∆̆

ים  ƒ„י ƒ̇ ם ֲע ּ∆̇ ן ַ‡ ƒַוֲעַ„י ,‰ ַטָנּ ¿̃ ָחָמ‰  ל¿ ּƒמ ƒם מ ּ∆̇ ב¿ ַׁ̆ ם:  ָ‡ַמר ָל‰∆

ן:  ָחָמ‰? ָ‡ַמר ָל‰∆ ל¿ ּƒי‡ ַ‰מ ƒ‰ ‰ַמ : רּו לו… ָל‰. ָ‡מ¿ „ו… ּ ָחָמ‰ ‚¿ ל¿ ƒמ ל¿

ַעם  ˙ו… ַפּ ח ‡ו… ּ ַ̂ ַנ ּ¿̇ ׁ∆̆ ָך,  ׁ̆ ל¿ ּ י≈ ׁ∆̆ ב  י≈ ל ‡ו… י ָכּ ּƒיו! כ ָ̇ ילו… ח≈ ר ו¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

ינו…  ר ‡≈ ∆̂ ּ ָך; ֲ‡ָבל ַ‰י≈ ¿̇ יַח ‡ו… ּƒ67ָ‡ז ַינ ,§ ל̆… ָׁ̆ ם ‡ו…  ƒי ַּ̇ ׁ¿̆ ַ‡ַח˙ ‡ו… 

מו…  כ¿ּ ים,  ƒָעמ פ¿ּ  ‰‡ָ מ≈ ָנˆּוַח   ‰ י∆ ¿‰ ƒי ם  ƒ‡ 68ַ‡ף  ָך  מ¿ּ ƒמ  ˜ ס≈ ּפו…

ָך  ¿̇ מו… ם  יו… ַע„  ָך  מ¿ ¿̂ ַע ב¿ּ ן  ֲ‡מ≈ ַּ̇ ַ‡ל  69ו¿ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆

בי‡ורים
66. ומבי‡ טענו˙ ור‡יו˙ וכו' ו˙‰י‰ חכמ˙ו לטר„ו מן ‰עולם. כלומר, היצר 
ובמעשיו  שלמד  בתורה  להתגאות  לו  שיש  וראיות  טענות  לאדם  מביא 
(-החכמה) שלמד  ויתגאה בזה, אזי דוקא התורה  הטובים, ואם ישמע ליצר 
יש  [אמנם  מחמת שהתגאה מזה עצמו.  מן העולם  לסיבה לטרדו  לו  תהיה 
גורסים: ומביא טענות וראיות להביא האדם לידי גאוה כדי לטרדו מן העולם]. 
ויתייאש מללחום עוד נגדך, מפני שהוא נוכח לדעת כי  יניח ‡ו˙ך.  67. ‡ז 
כחך חזק מכחו. 68. ‡ף ‡ם י‰י‰ נˆוח מ‡‰ פעמים. ממשיך להלחם נגדך עד 
אשר יכחיד אותך משני העולמות. ואילו אתה גם אם נצחתו  מאה פעמים, 
69. ו‡ל  לא יאמר נואש, אלא ימשיך לארוב לך כל ימיך עד שינצח אותך. 
˙‡מן בעˆמך. אל תבטח בתורתך ובחכמתך שיעמדו לך נגד יצרך הרע, אלא 
עד יומך האחרון עשה תחבולות להינצל ממנו, שכן אמרו (ברכות כט.) יוחנן 

כהן גדול שימש בכהונה גדולה שמונים שנה, ולבסוף נעשה צדוקי. 

ם  ƒ‡ ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿  ‡ ַוֲ‰לו…  .‰ּ ָ̇ ָמ ¿‚ ּ„ֻ

ֲחַמ˙  מ≈ ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡ ים  ƒ„ ַכב¿ּ מ¿

י  ּ≈̇ ׁ¿̆ ַע  ≈„ יו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ ים  ƒר ב¿ ּסו… ׁ∆̆

ַ‡ַח˙,  ַר˜  ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ו¿  ,˙ ו… ּ̇ כ¿ ַמס∆ּ

ָח˙  ∆‡  ‡ ָלּ ∆‡ ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ן  ָל‰∆ י…‡ַמר 

ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ  - ‰"ח)  פ"י  (ירו˘למי ˘ביעי˙ 

ָלם  ָ‰עו…  ˙ ∆‡  ‰ ע∆ ַיט¿ ל…‡  ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ָכל- ו¿

. ינו… ּבו… ≈‡ ׁ∆̆ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ‰ ָ̃ ֲחָז י˜ּו‰ּו ַבּ ƒֲחז ַיּ ׁ∆̆

 

ל  ָכּ יּו  ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ים  ƒב ֻחָיּ מ¿ נּו  ֲ‡ַנח¿ ׁ∆̆ ַ„ע,  ו¿
 ‡ ר≈ ם ַ‰ּבו… ׁ≈̆ ים ל¿ ƒ„ֻיָח ינּו מ¿ ׂ ≈̆  ַמֲע
 ‰ י∆ ¿‰ ƒי ים  ƒ‰…ל ¡‡ ˙„ַ ֲעבו…  ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע ָכל  ו¿ ר,  ∆̇ ּוַבס≈ּ לּוי  ּ‚ָ ַבּ  ,‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי

 ˙ ּוו… ַ̃ ל¿ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  ˆו… ר¿ י  ּƒ̇ ל¿ ּƒ64ב ַב„,  ל¿ ּƒב נו…  ˆו… ר¿ ל  ∆‡ יַע  ּ ƒ‚‰ַ ל¿

ל  ם ָ‰‡≈ ׁ≈̆ ל ל¿ ‰ ַ‰כ…ּ ׂ ∆̆ „, ַ‡ך¿ ַיֲע בו… ל ָכּ ב≈ּ ַ̃ ‰ּו ּול¿ ׂ ≈̆ ַבח ַעל ַמֲע ׁ∆̆

ב,  ר ל≈ ≈̃ י ‰' ח… ƒּוב: "ֲ‡נ˙ ָ‡ַמר ַ‰ָכּ ׁ∆̆ מו…  ב, כ¿ּ ל ַ‰ל≈ּ יף ‡∆ ƒ̃ ׁ¿̆ ַ‰ַמּ

ינּו"  ל…‰≈ ר̇… ַל‰' ‡¡ ָּ̇ ס¿ ּƒר: "‰ַ65נ מ≈ ‡ו… ˙" (ירמי‰ יז, י), ו¿ ָליו… ן כ¿ּ ח≈ ב…ּ

ל  ≈̂ ָנּ ƒ‰ יזּו˙ ל¿ ƒר ז¿ ƒָמ‰ ּוב ָחכ¿ ר ב¿ּ ָזּ‰≈ ƒם ל…‡ י ƒ‡ ן („ברים כט, כח). ָלכ≈

בריות,  [של  סובלתן 
פירש,  ורש״י  רשב״ם. 
עצמם  הם  שאפילו 
זמן  לאחר  מתחרטים 
ונבזים הם בפני  עצמן] 
״דל  הוא  מהם  ואחד 
מנוגד  חטאו  כי  גאה״. 
כי          האנושי,  לטבע 
לעשיר           אמנם  אם 
אך  גאוה,  של  נסיון  יש 
במה   – הוא  דל  אם 
ללא  הגאוה  יתגאה?  
המאוסה  היא  סיבה 
אלוקים  בעיני  ביותר 
יחזקאל,  (אור  ואדם 

מדות).

בי‡ורים
64. בל˙י רˆון בני-‡„ם. בלי שיהיה רצונו ומטרתו להתכבד בעיני בני-אדם, 
עושה  שאדם  מעשים  ‡לו˜ינו.  ל‰'  ‰נס˙רו˙   .65 מעשיו.  על  שישבחוהו 
בהסתר מעיני בני-אדם, הם גלויים וידועים לה׳ אלוקינו, ומסורים בידו לתת 

לאדם כפי מעשיו. 

המחזיק    וכל  המדות, 
ה׳.   תועבת  נקרא  בה 
אין  ענוה).  הקמח,  (כד 
ממנה,  קשה  מדה  לך 
שבתורה  עבירות  ורוב 
עוד  ולא  בה,  כלולין 
הבורא  שמשכחת  אלא 
אדם,  של  מלבו  יתברך 
לבבך  ״ורם  שנאמר: 
אלקיך״.  ה׳  את  ושכחת 
א,                  אבות  יונה  (רבינו 

יג).
הגרועה  היא  הגאוה 
היא  והענוה  שבמדות, 
שבמדות.  עליונה  מדה 
(מהרש״א סנהדרין פח).

לכל  שורש  היא  הגאוה 
(ר״ח  הרעות.  המדות 

ענוה ב׳; נפש החיים).
שורש  היא  הגאוה 
להרבה עבירות, אם בין 
בין  ואם  למקום  אדם 
(שערי  לחבירו  אדם 

קדושה).  

ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡  „ ַלמ≈ּ מ¿ ‰ּו‡  ו¿ ר,  ∆̃ ּׁ∆̆ ‰ַ

ן  ָלכ≈ ו¿  ,˙ ָ‡יו… ר¿ לו…  י‡  ƒב ּומ≈  ˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ל¿

. ּ„ו… ¿‚ נ∆ ם כ¿ּ ַחכ≈ּ ¿̇ ƒ‰ ‰ ל¿ ָּ̇ יך¿ ַ‡ ƒר ָ̂

 

ר ‰ּו‡  ∆̂ ּ ל ַ‰י≈ ׁ∆̆ יו  ָ̇ ּבּולו… ח¿ ַּ̇  ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇
י‰ו…  ּƒב ּוַמ‚¿ ּבו…  ƒל  ‰ ׁ∆̆ ¿̃ 73ַמ

 ˙ ּ„ו… ƒמ ָ‡ר  ׁ¿̆ ּו ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ לו…  י˜  ּƒ̇ ּוַממ¿

‡י  ַוַ„ּ ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ַע  ≈„ יו… י  ּƒכ ַ‡ף  ו¿  ;˙ ָרעו…

י  ּלּו ָ‰כ≈ ƒפ‡ֲ , ַ‚ֲ‡ָו˙ו… ן ב¿ּ ָעוו… ע ו¿ ַׁ̆ ׁ̆ פ∆ּ ּ י≈ ׁ∆̆

ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  ּƒכ  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒּומ י„  ƒז מ≈ ב¿ּ  „ ב≈ עו…

74ַע„   ,„ בו… ַ‰ָכּ ַ‡ַחר  ּבו…  ƒל  ˙ ∆‡ יר  ƒע ַמב¿

ָר‰. ֲ‡ָבל ָ‰ָ‡ָ„ם  ׁ̆ ַעל ָ‰ֲעב≈ ל…‡ ָיחּו ׁ∆̆

ל…‡  ‰ ו¿ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒל…‡ י יו, ו¿ ׂ ָ̆ ַמֲע ‰ּו‡ ַזך¿ ב¿ּ ׁ∆̆

ָר‰  ֲעב≈  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ַע  ≈„ ּיו… ׁ∆̆ כ¿ּ מו…  ¿̂ ַע ל  ַ‰ל≈ּ י¿

ַיֲער…ך¿  ו¿ ָ‰ָרע  ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈  ‡ ָיבו… ָ‡ז  ָ„ָבר,  ב¿ּ

„ו…  ָלכ¿ ל¿ ילו…  ּƒפ‰ַ ל¿ ָחָמ‰  ל¿ ƒמ  „ עו…

ָו‰  ¿̂ ƒמ לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ָברו… ס¿ לו…  יר  ּƒב ּוַמס¿ ר  ּ≈̇ ∆‰  ‰ ר∆ יו… ו¿  , ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒר ב¿ּ

ר:  ∆̂ ּ ַ‰י≈ לו…  י…‡ַמר  ָכך¿  ו¿ ר.  ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ּƒמ ּׁ∆̆ ַמ‰  ַעל  ָכר  ׂ ָ̆ ו¿

בי‡ורים
73. מ˜˘‰ לבו. של אדם לסרב לקבל תוכחה ולהכניע עצמו. 74. ע„ ˘ל‡ 

יחו˘ על ‰עבר‰. שאינו חושש לעבור עליה.

ָך  ל¿ ר…ב  ¡‡ י∆ יָך  ָימ∆ ל  ָכּ י  ּƒכ ב, מ„),  (‡בו˙ 

ם  ƒ‡ 70ו¿ ּנּו,  מ∆ּ ƒמ יָך  ינ∆ ע≈ ים  ƒֲעל ַּ̇ ‡ּוַלי 

ף  (יט)סו…  -  ˙ ּלו… ּ ַ̃ ַבּ ׁ∆̆  ‰ ּלָ ַ̃ ב¿ּ ֲחָך  ּ ≈̂ ַנ י¿

˙. ּוַבֲעבּור  ֲחמּורו… ַבּ ׁ∆̆ ָחמּור  ֲחָך ב¿ּ ּ ≈̂ ַנ י¿

 ˙ ּ„ו… ƒמ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ל¿  ׁ̆ ר∆ ׁ…˘ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ׁ∆̆ (כ)

ף  ּ≈̇ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ71מ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ַ‚ם  ו¿  ,˙ חּו˙ו… פ¿ּ

ַין  נ¿ ƒע ָכל  ו¿ ָ‰ָ‡ָ„ם,  ב  ל≈ ב¿ּ ב  ָער≈ ¿̇ ƒּומ

 ˙ ַ‡מ≈ּ ˙ ּול¿ מ∆ יב ָ‰‡¡ ƒז ַ‰כ¿ ר ‰ּו‡ 72ל¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

יט. סוף ינˆחך בחמור‰ 
במסכת  ˘בחמורו˙. 
״כך  נאמר:  (קה:)  שבת 
הרע,  יצר  של  אומנותו 
היום אומר לו ״עשה כך״ 
״עשה  לו  אומר  ולמחר 
לו  שאומר  עד  כך״, 
זרה״,  עבודה  ״עבוד 
כלומר,  ועובד״.  והולך 
אל  יבוא  אם  שהרי 
מיד  לפתותו  האדם 
לא   – חמורה  לעבירה 
אומנותו  לכן  לו,  ישמע 

היא להסיתו לעבור עבירה קלה, ומתוך כך מגיע בהדרגה לעבירות החמורות 
ביותר.  

(נב.) מביאה הגמרא משל על היצר הרע: אמר רב אסי: יצר  במסכת סוכה 
דומה  ולבסוף  רש״י)  עכביש.  (לקורי  בוכיא  של  לחוט  דומה  בתחילה  הרע 
לעגלה).  הפרה  את  קושרים  שבהם  העבים  (כחבלים  העגלה  כעבותות 
שנאמר (ישעיה ה, יח): ״הוי מושכי העון בחבלי השוא וכעבות העגלה חטאה״. 
(מה שבתחילה היה חבלי שוא, דהיינו חוטים של כלום, דקים כקורי העכביש, 

נהפך לבסוך לחבלים העבים של העגלה!). 
״הוי מושכי העון בחבלי השוא״ – הוי לאלו המושכים ומביאים את העוון על 
עצמם בזמן שיצרם עדיין חלש מאד ודומה לחוטים של כלום, כי בשלב הבא, 
כשכבר יהיו שקועים בחטא וירצו לחדול ממנו, יגלו שהם קשורים בו עם יצר 

כה חזק, כמו חבל של עגלה שהוא עבה מאד וכמעט לא שייך לנתקו. 
שבכל  הקשה  היא  הגאוה  מדת  פחו˙ו˙.  מ„ו˙  ל‰רב‰  ˘ור˘  ˘‰‚‡ו‰  כ. 

בי‡ורים
70. ו‡ם ינˆחך ב˜ל‰ ˘ב˜לו˙. אם תתן ליצר לנצח אותך אף בדבר הקטן 
החמרות  בעבירות  גם  ינצחך  שהוא  סוף  ותנצחו,  עמו  תלחם  ולא  ביותר, 
הגאוה.                   בחטא  להכשילו  ‰‡„ם.  בלב  ומ˙ערב  מ˘˙˙ף   .71 ביותר. 

72. ל‰כזיב ‰‡מ˙. להראות שהאמת הוא כזב ושקר.

כב. ˘י˘ כמ‰ בני-‡„ם 
לבריו˙  ‰נ‡‰בים 
ו‰˜ב"‰ ˘ונ‡ם כ˘‡ינם 
‰מˆוו˙.   ˙‡ מ˜יימים 
מכמה  להקשות  יש 
רחוב,  אנשי  וכמה 
מידות  בעלי  שנראים 
ועמל  יגיעה  בלי  טובות 

ובלי ספרי יראה? 
כבר עמד על זה הגר״א 
והובא  ט,  יא,  (במשלי 
אות  פ״ד  שלמה׳  ב׳אבן 
המינים  ״רוב  וכתב:  יג) 
אדם  בין  והחוטאים 
הנראה  לפי  הם  למקום 
אחת  וזו  בטבע,  טובים 
היצר  מתחבולות 
לפרוש רשת לפני תועי 
אחריהם״,  להמשך  רוח 
׳חפץ  בספר  ועיין  עכ״ד. 
(סוף  התורה  על  חיים׳ 
בהעלותך, בהערה שם): לפעמים מזרז היצר הרע לרשעים גמורים מחללי 
וילמדו  אחריהם  העם  שימשכו  כדי  לבריות,  טובות  לעשות  שבתות 

מדרכיהם... 
 ויש שהעירו שהגר״א לא כתב שהם באמת טובים בין אדם לחברו, רק ״לפי 
תתנגש  אשר  מסוימת  לנקודה  יגיעו  כאשר  שבאמת  חוץ),  (כלפי  הנראה״ 
מידותיהם  וזוהמת  קלונם  כל  יתגלה  שם   - ותאוותם  חפצם  עם  ותתנגד 

הרעות.

 ˙ ˆו… ר¿ ּƒּוב: "76ב˙ ָ‡ַמר ַ‰ָכּ ׁ∆̆ מו…  ‰ּו‡ כ¿ּ

 " ו… ּ̇ ƒ‡ ם ƒל ׁ¿̆ ָביו ַי י¿ ם ‡ו… ּ‚ַ ׁ̆ י ƒ‡ י כ≈ ר¿ ּ„ַ '‰

ם  ƒ‡ ָין:  נ¿ ƒע‰ָ  ׁ̆ רּו פ≈ּ ָכך¿  ו¿ ז).  טז,  (מ˘לי 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ י  נ≈ פ¿ ƒל ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ƒי ל…‡  ָ‰ָ‡ָ„ם 

ם  י‰∆ ינ≈ ע≈ ב¿ּ ן  ח≈  ‡…̂ מ¿ ƒל ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ו¿

ים,  ƒב ַ‰ּטו… יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ˙ו…  ו… ׂ̆ ֲע ַבּ

‰ּו  ז∆  , ˙ו… ‡ו… ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿

-‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ׁ∆̆ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ָ‡ָי‰  ר¿

 ˙ ּבו… ƒל ָזַרע לו… ַ‡ֲ‰ָב‰ ב¿ּ ו¿  , ˙ו… ב ‡ו… ≈‰ ‡ו…

ַעל  ב  טו… ם  ׁ≈̆ לו…  ם  ׂ ָ̆ ו¿ י-ָ‡ָ„ם,  נ≈ ב¿ּ

 ‰ ּמָ ּכַ  ׁ̆ ּ י≈ ∆ ׁ̆ (כב) ‰ּו‡   ˙ מ∆ ¡‡ ו∆ ָנם.  ו… ׁ̆ ל¿

 ˙ ּיו… ƒר ַלּב¿ ים  ƒב‰ָ ¡‡ ַ‰ּנ∆ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ּב¿

ים  ƒמ ּ י¿ ַ̃ מ¿ יָנם  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ ָ‡ם  נ¿ ו… ׂ̆  ‰" ָבּ ָ̃ ‰ַ ו¿

בי‡ורים
76. ברˆו˙ ‰' „רכי ‡י˘. כשרצויים לפני ה׳ אורחות חיי האדם, גם אויביו 

יתהפכו לאוהביו וישלימו אתו.

ָמ‰  ָחכ¿ ַמֲעַל˙  ל¿  ָּ̇ ע¿ ּ‚ַ ƒ‰ ָבר  כ¿ּ

 ˙ ו… ּ̂ ַר ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָך  ל¿ ָר‡ּוי  ו¿ י„ּו˙,  ƒַוֲחס

ָלם,  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ן ב¿ּ ̂…‡ ח≈ מ¿ ƒל ל ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ ּול¿

ָך  ¿̇ ָמ ם ָחכ¿ ˙ ָל‰∆ ַ‚ּלו… ם ל¿ יף ָל‰∆ ƒֲחנ‰ַ ּול¿

ָך  ל¿ י‡  ƒָיב ו¿ ‡ֲ‰בּוָך,  י…ּ ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ ָך  ¿̇ ָ̃ ¿„ ƒ̂ ו¿

רּוַח  ׁ∆̆ ל  ָכּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… י  ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ƒמ ָ‡ָי‰  ר¿

ם  ˜ו… ּנּו, 75רּוַח ַ‰ָמּ ימ∆ ָח‰ ‰≈ ˙ נו… ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

 ‰ ז∆ ָכל  ו¿ מ"י).  פ"‚  (‡בו˙  ּנּו  ימ∆ ≈‰ ָח‰  נו…

י‡  ƒ‰ ‡ָבָר ּ‰ ַ‰ס¿ּ ָ̇ י ‡ו… ּƒר, כ ∆̃ ׁ∆̆  ˙ ָ‡יו… ר¿

 ‰ּ ָין ַ‰ז∆ נ¿ ƒָו‰. (כ‡)ֲ‡ָבל ָ‰ע‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒָעָנף מ

כ‡. ‡בל ‰ענין ‰ז‰ ‰ו‡ 
כבר  דבריו  תוכן  וכו'. 
הלבבות  בחובת  מובא 
המעשה,  יחוד  (שער 
פרק ה) וז״ל: כאשר יבוא 
זה,  בפיתוי  היצר  אליך 
לי  תועיל  מה  לו:  ענה 
חן  למצוא  השתדלותי 
כמוני,  חלש  יצור  בעיני 
לא  ביכלתו  אין  אשר 
להזיק  ולא  לי  להועיל 
היה  אילו  ואף  לי... 
מחוייב  שאני  כדבריך, 
אוכל  לא  אז  גם  בכך, 
איך  כי  זאת,  לעשות 
כל  אצל  לפעול  אוכל 

בני דורי שיהיו מרוצים ממני, בעוד שאינני יכול לפעול זאת אפילו אצל בני 
ביתי, וכל שכן אצל בני אדם אחרים.

ודברי רבותינו ז״ל שהבאת מהם ראיה, אינם מחייבים את האדם להשתדל 
למשוך אליו את שביעת רצונם של כל הברואים, אלא הכונה של דבריהם 
היא מה שאמר חכם אחד בצוואתו לבנו: ״בני, לפעול אצל כל הברואים שיהיו 
מרוצים ממך, זה אינו ביכלתך, אך מה שכן ביכלתך הוא, להשתדל שהבורא 
יהיה מרוצה ממך. וכאשר תפעל זאת אצלו, הוא יעשה אותך רצוי לבריות, 
כמו שכתוב (משלי טז, ז): ״ברצות ה׳ דרכי איש גם אויביו ישלים אתו״. – וזוהי 
ז״ל: מי שכל הבריות, מקטן ועד גדול, מהללים ומשבחים  גם כוונת רבותינו 
אותו ומרוצים ממעשיו, סימן הוא שהאל יתברך נתן בלבות בני אדם אהבה 
אליו, ושם לו שם טוב על לשונם. ודבר זה הרי אין הבורא עושה אותו לשונאיו, 

והוא איפוא סימן ברור וגדול שהבורא מרוצה ממנו. זוהי כוונת רבותינו ז״ל.     

בי‡ורים
בידוע שהוא  למטה  מי שהוא אהוב  כל  ‰ימנו. שכן  נוח‰  רוח ‰מ˜ום   .75

אהוב גם למעלה (רש״י). 

˙וכח˙ך  „ברי  כ‚. 
י˙˜בלו בפני ‰עולם. יש 
יתקבלו  כיצד  לעיין, 
מכירים  אין  אם  דבריו 
אותו ואין יודעים ערכו?

 :(: (ו  ברכות  במסכת 
אמר רבי חלבו אמר רב 
בו  שיש  אדם  כל  הונא: 
דבריו  שמים,  יראת 
[לאחרים],  נשמעין 
יג)  יב  (קהלת  שנאמר 
נשמע,  הכל  דבר  ׳סוף 
וגו׳,  ירא  האלהים  את 
כך:  ויש לדרוש המקרא 
אדם שהוא ירא אלוקים 
באזני  נשמעים  דבריו   -

הכל.
(הובא  לעיתים׳  ה׳בינה 
בשיטה מקובצת החדש, 
אות קפח) פירש, שאף על פי שיראת שמים מביאה את האדם לעשות מעשיו 
בהצנע ולא להרבות בדברים, עם כל זה דבריו ועניניו מעצמם יהיו נשמעים.
והטעם שדבריו נשמעים, כתב ב׳עיון יעקב׳ שאדם שיש בו יראת השם שורה 
וב׳שפתי  גם בעיני הבריות.  חן  ימצא  ובכך  (מט:),  חן, כמבואר בסוכה  עליו 
חכמים׳ ביאר על פי דברי המשנה באבות (ב, ד) ׳בטל רצונך מפני רצונו כדי 
שיבטל רצון אחרים מפני רצונך׳, ואדם שהוא ירא שמים מבטל את רצונו 
ולפיכך מבטל הקדוש ברוך הוא את רצון אחרים מפני  מפני רצון הבורא, 

ַב„,  רּוך¿ ‰ּו‡ ל¿ ‡ ָבּ ר≈ ם ַ‰ּבו… ׁ≈̆ ב ל¿ ַ‰ּטו…

י  נ≈ פ¿ ּƒב לּו  ב¿ּ ַ̃ ¿̇ ƒי ָך  ּ¿̇ ַכח¿ ו… ּ̇ י  ר≈ ב¿ ּ ƒ„(‚כ)

י  ּƒכ  , ך¿ ָכּ ב  ֲח˘…ׁ ַּ̇ ל…‡  ם  ƒ‡ ם  ּ‚ַ ָלם  ָ‰עו…

לּוָי‰  ּ¿̇ ָכָח‰  ו… ּ̇ ‰ַ ַל˙  ָבּ ַ̃ ין  ≈‡

יָך. ∆̇ בו… ׁ¿̆ ַמח¿ ב¿ּ

 

ָך  ¿̇ י ƒס ‰, י¿ ל ז∆ ָכּ ƒמ ˜ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ּƒ̇ ׁ∆̆ י  ַ‡ֲחר≈ ו¿
ן  כ≈ ָּ̇ ƒָך: ל…‡ י י…‡ַמר ל¿ ר ו¿ ∆̂ ּ  ַ‰י≈

79ַע„  ָמ‰  ל≈ ׁ¿̆ ָך  ¿̇ „ָ ֲעבו…  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ׁ∆̆

ן  ‚ו… כ¿ּ י,  ר≈ ַ‚מ¿ ל¿ ן  ∆‰ מ≈  ˜ ַרח≈ ¿̇ ּƒ̇ ׁ∆̆

ים                     ƒב ַ‰ּטו… יָך  ׂ ∆̆ ַמֲע  ‰ ַכס∆ּ ּ¿̇ ׁ∆̆

ָבר  כ¿ּ ָ‰ָי‰  ּׁ∆̆  ‰ ַמּ ƒמ ּפּוך¿  ƒ‰  ˙ רו… ‰ו… 80ּול¿

בי‡ורים
79. ע„ ˘˙˙רח˜ מ‰ן. כלומר, אלא אם תסתיר מבני אדם את כל מעשיך 
לגמרי.                  ה׳  מעבודת  מתרחק  שהנך  יראה  חוץ  שכלפי  באופן  הטובים, 
80. ול‰ורו˙. יש גורסים ״ולהראות״, כלומר, הראה את ההפך של מה שיש 

בלבך.

 ‡ ָלּ ∆‡ ב  ≈‰ ‡ו… -‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ין  ≈‡ י  ּƒכ  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ  ˙ ∆‡

ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ָך  ¿̇ י ƒס י¿ ך¿  ַ‡ַחר-ָכּ  .‰ּ ָ̇ ‡ו… ים  ƒמ ּ י¿ ַ̃ ּומ¿ ָר‰  ו… ּ̇ י  ≈„ מ¿ לו…

י‡  ƒב ּומ≈ ָ‰ָעם,  י  נ≈ פ¿ ƒל ים  ƒב ַ‰ּטו… יָך  ׂ ∆̆ ּוַמֲע ָך  ¿̇ י„ּו ƒֲחס  ˙ ַ‚ּלו… ל¿

ן  ƒמ ך¿  ָׁ̆ מ¿ ƒנ  ‰ ז∆ ַ‚ם  ו¿ ָך?  מו… ָכּ ם  ≈‰ ם  ּ‚ַ ּו  ׂ̆ ַיֲע ‡ּוַלי  ָ‡ָי‰:  ר¿

חּו  ב¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ּ ƒנ ׁ∆̆ ים  ƒל „ו… ּ ¿‚  ‰ ָמּ 77ַכּ ינּו  ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ‰ּו˙.  ב¿ ּ‚ַ‰ַ

ם  י‰∆ ר≈ ַחב¿ ו¿ ם  י‰∆ י„≈ ƒמ ל¿ ַּ̇ י  נ≈ פ¿ ƒל  ‡ ָלּ ∆‡ ּו  ׂ̆ ָע ל…‡   - (סוכ‰ כח, ‡) 

ָו‰  ¿̂ ƒמ ‰ ‡י ז∆ ם, ַוַ„ּ י‰∆ ׂ ≈̆ ַמֲע י˜ּו ב¿ּ ƒַיֲחז ם ו¿ י‰∆ כּו ַ‡ֲחר≈ ׁ¿̆ ָמּ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ

ל…‡  ּלּו  ≈‡ י  נ≈ פ¿ ּƒב ּלּו  ƒַוֲ‡פ ים,  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ם  78ָל‰∆ ב  ַחב≈ּ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ

 ,"‰ ׂ ∆̆ י עו… ƒנ‡ֲ ‰ ַע" ‡ו… "ז∆ ≈„ י יו… ƒנ‡ֲ ‰ רו… "ז∆ ָ‡מ¿ ּבו… ב¿ּ ƒל ‰ ב¿ּ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒי

ם. ˙ ָל‰∆ ַ‚ּלו… ˙ ָ‡סּור ל¿ מ∆ ¡‡ ָלם ב∆ּ י ָ‰עו… נ≈ פ¿ ƒָבל ל‡ֲ

 

ַמ„  ל¿ ƒ̇ ו¿ יכּו˙  ƒר‡ֲ ַבּ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ֲעמ…„  ַ̇ ו¿ ֲעָנָו‰  ַבּ ך¿  ל≈ ּ≈̇ ם  ƒ‡ ם ּ‚ַ
 ‰ ָּ̇ ַע ָך:  ל¿ י…‡ַמר  ו¿  ˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ָך  ּ¿̇ ַפ י¿ יעּו˙,  ƒב ¿̃ ּƒב  

יָך  ָרכ∆ ּ ֲעבּור „¿ „ּוָך ַבּ יַכב¿ּ ƒבּוָך ו ּׁ¿̆ ַח י-ָ‡ָ„ם י¿ נ≈ ָך ב¿ּ ¿̇ ים ‡ו… ƒ‡ ָ‰רו…

ם  י‰∆ ינ≈ ע≈ ּוב ב¿ּ ׁ̆ ‰ ָח ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ,‰ ז∆ ל ָבּ „ו… ַוח ָ‚ּ ׁ̆ ר∆ י≈ ים, ו¿ ƒב ַ‰ּטו…

 ‰ ׂ ∆̆ ָך ַמֲע ¿̇ ו… ׂ̆ ֲע י ַבּ ּƒל, כ ב∆ ∆‰ ‰ ל ז∆ ָך. ָכּ ּ¿̇ ַכח¿ ˙ו… ָך ו¿ לּו מּוָסר¿ ב¿ּ ַ̃ י¿

בי‡ורים
77. כמ‰ ‚„ולים ˘נ˘˙בחו. במסכת מגילה (כז:-כח.) מביאה בגמרא סדרת 
ואמרו  הקדושים,  מהתנאים  כמה   של  חסידות  ודברי  מיוחדות  הנהגות 
לתלמידיהם שבזכות הנהגות אלו  זכו להאריך ימים, ואמרו זאת כדי ללמד 
מאירי).        ההר,  מן  אברהם  (רבינו  להם  הראויות  הנהגות  חכמים  לתלמידי 

78. ל‰ם. עליהם. 

ב'
ם 

יו
ג' 

ע 
בו

ש

 81. ˙˙יח„. תתבודד. 82. ‡ך ל‰ר‡ו˙ ‰עˆלו˙. עשה רושם כאילו אתה עובד את ה׳ בעצלות ובכבדות. 83. ול‡ ˙ˆו‰. ואל תשדל בני אדם 
לעשות טוב ואל תוכיחם להמנע מעשות רע. 84. ˙˙נ‰‚ במנ‰‚ם ו˙לך ב„רכי‰ם. של פשוטי העם ויושבי קרנות, כדי שהסתרת מעשיך הטובים 
תהיה בשלימות. 85. ל˘ם מˆו‰. כלומר, אף שעושה זאת לשם מצוה, מכל מקום... 86. מפסי„ ‡לף ‡לפים. כי ירד מטה מטה, ולא רק את המצוות 
יחדל מלקיים, אלא אף אמונתו ישלל ממנו, מבלי אשר ירגיש בכך. 87. ו„ומ‰ לבורח מ‡˘ ˜טנ‰ ל‡˘ ‚„ול‰. כי אם מטרתו לברוח מהפרסום 
והכבוד שיבוא לו ע״י עבודת ה׳, וחושש למצוא חן בעיני בני אדם בגלל מעשיו הטובים, אדרבה, הרי היצר מציע לו למצוא חן בעיני בני אדם על 
ידי זלזול במצוות והתרחקות מה׳. 88. ‡ין מזי˜ לו ב˘בח. לא יפחת שכרו במאומה בכך שמשבחים אותו ומכבדים אותו על מעשיו. 89. בע˙ ‡˘ר 
˙ע˘‰ מע˘‰ ‰טוב. והנך רוצה לבחון את טהרת כונתך. 90. ‡˘ר מ‰‡ל. אם יתברר לך שהנך מקוה לקבל את השכר מהאל - סימן הוא שהמעשה 
שלם ואין בו כל פגם. 91. ‡ינו ˘לם. סימן הוא שהמעשה אינו שלם. 92. ביחו„ בח„רי ח„רים. בהתבודדות בינך לבין עצמך. 93. בז‰ ‰ענין. באותו 
האופן ובאותה השלמות, בהידור ובהתלהבות. 94. נ‚„ יˆר ‰רע. מענין יצר הרע, כיצד מנסה הוא לקלקל וכיצד להנצל ממנו. 95. נ‚„. לעומת. 96. 
וט‰ר י„ים. טהור בדרכיו וידיו נקיות מעוון - יוסיף כח להתגבר ולהתאמץ שלא יפול ברשת היצר הרע. 97. ‰‚‡ו‰ במעל˙ ‰חכמ‰ מ˘ובח˙. לא 
ח״ו כדי להשתרר ולהתנשא על אחרים, אלא שירגיש סיפוק ושמחה במעלתו כדי לזרזו להתמיד בדרך זו. 98. ו‚ם „ע‰. יש גורסים: על שחננו דעה 
רנו˙. עמי הארץ העוסקים בדבר שיחה (רש״י). והערוך פירש, שאינם נכנסים לבית המדרש, אלא רגילים לשבת  והשכל ומדות טובות. 99. מיו˘בי̃ 
בקרנות העיר ולעסוק בדברי שיחה. 100. וי‚ב‰ לבו. פסוק זה נאמר על יהושפט המלך, שאף שהיה לו עושר וכבוד לא גבה לבו בעבורם, כי אם 
במה שהלך בדרכי ה׳. (מצודת דוד). 101. י˜ר רוח ו‚ב‰ לב.  אדם עם רצון כביר בלי גבול ובעל שאיפות גבוהות בעניני העולם הבא. 102. ˘ל‡ 
יספי˜ לו. שלא יסתפק במצוות המזדמנות לידו, ובמעלות שהשיג על ידי השתדלותו. 103. ‡ל‡ ימעט בעיניו. שיהיו מעשיו ועבודתו מעטים בעיניו. 
104. ו˙‚ב‰ נפ˘ו. ונפשו תתרומם ותשאף למדרגה גבוהה יותר. 105. כמו ˘מ˜ˆר. באותה מדה שמפחית ומתרשל מעבודת ה׳ יכעס על עצמו 
ויוכיח נפשו. 106. מפני ‰˘פל˙ו לפני‰ם. מחשש שאם יעשה הטוב יהיה מושפל ובזוי בעיניהם, ושילעגו לו על מעשיו. 107. יפסי„ ‡ו˙ם מ‡‰ 
והם רשעים  ה),  (שם,  ״ענה כסיל כאולתו״  ואמר:  ד),  כו,  (משלי  ״אל תען כסיל כאולתו״  זה אמר שלמה:  ״ועל  גירסא המוסיפה כאן:  יש  מˆוו˙. 
וכסילים״. 108. ובמ‡ו„ו. בכל כחו, רצונו וממונו. 109. ול‚לי˙. אמר רבי יוחנן שעמד בגילוי פנים (בחוצפה. רש״י) לפני הקב״ה (סוטה מב:). 110. 
ולסנחריב. בתנא דבי אליהו (ל״א) כתב: סנחריב גסות הרוח היתה בו, ובה נעקר מן העולם. וכן נאמר שם על נבוכדנצר. 111. ז„ י‰יר. גס רוח סופו 
להיות לץ שאינו חש לשמוע מוסר. רש״י. 112. ‰מב˜˘ לעלו˙. גאוותן אינו מרוצה ממעלת חשיבותו בעיני הבריות וחומד תמיד לדרגת חשיבות 
114. סמוך ל‚‡ו‰  113. בחז˜˙ בר „ע˙. שמחזיק עצמו חכם.  גבוהה יותר ממה שהוא ראוי לה, וכיון שלא משיגה, הרי הוא בדאגה מתמדת.  
מעללים רעים. שהם המשך ישיר לגאוה ותוצאה ממנה. 115. כ‡˘ר נעימו˙ ‰ˆור‰. כשם שהגדרת אדם שצורתו נעימה ויפה היא מי שגופו ופניו 
מאירים, כך אדם שמדותיו נעימות וטובות נפשו מאירה. 116. ‡ין ‰ח˘יבו˙ בנפ˘. [יש גירסא: ״מחשיבות הנפש״]. כלומר, אין זה חשיבות וכבוד 
לאדם להתגאות על חברו, אפילו הוא מלך, כל שכן בני-אדם אחרים, השוים במעלתם ומתגאים זה על זה.  117. ולפניו ‰יו כס‡ו˙. כלומר לפניו 
היו שלשה כסאות, זה למעלה מזה, להושיב כל אחד כגדולתו, ובאו לפניו שלשה גיבורים, וישבו זה למעלה מזה. 118. ו‚„לו. למעלה. 119. כי טוב 
‡מר לך. מוטב שיאמרו לך לעלות לדרגה גבוהה יותר ממעמדך כיום, מאשר יורידו אותך ממעלתך לאמר שאינך ראוי לה יבקשו שתפנה את מקומך 
עבור אדם אחר נכבד ונדיב. 120. במח˘ב‰ לב„. שיחליט בלבו שמכאן ולהבא שוב לא יתגאה, אלא בנוסף לכך חייב לשנות גם מעשיו והתנהגותיו 
כלפי חוץ. 121. ול‰˘˙„ל. [יש גירסא: ולהשתרר]. כלומר, למשול ולשלוט על בני-אדם. 122. בכל חל˜ וחל˜ וכו'. יש גורסים: בכל מדה ומדה – 

בחלק המובחר שבה. 123. ו˘ם „רך ו‚ו'. והמפקח על דרכיו אראה לו בישועת אלקים.     

רצונו של אותו אדם. וב׳עץ יוסף׳ (שם) ביאר, משום שדבריו יוצאים מן הלב, ובודאי יכנסו אף הם אל לב השומעים.
כ„. ויע˘‰ כל ‰טובו˙ ב‚לוי ובס˙ר. והמעשים הטובים שראוי להסתיר אותם, הם רק אלו שאפשר לעשותם בשלימות מהחל ועד כלה גם מבלי שבני אדם ידעו מהם. אבל אותן המצוות שאינו יכול לקיימם בינו לבין עצמו, כגון להתפלל בציבור, ולצוות לבני אדם לעשות טוב ולהזהיר אותם מעשות רע, 
וללמוד תורה (ברבים, באופן שמשפיע בזה על אחרים, וכ״ש ללמד תורה ברבים) ולעשות חסד, מצוות אלו אין כל הצדקה להזניח ולנטוש מחשש שיכבדוהו עליהן, אלא יקיימם לשם שמים, ואף אם ישבחו אותו עליהן, אין זה יגרע את שכרו, מפני שאינו מתכוון לזה בשעת עשייתן. (חובת הלבבות, שער יחוד 

המעשה פ״ה).   
כ‰. וז‡˙ ‰‚‡ו‰ ‡ינ‰ מז˜˙ לענו‰ וכו'. כתב החובת הלבבות (שער הכניעה פ״ט): והחלק המשובח הוא, כשגאות האדם על חכמתו ועל מעשיו הטובים נובעת ממה שהוא יודע להעריך את גודל החסד שהבורא עשה אתו בזה שנתן לו את היתרונות הללו, וממה שהוא שמח בהן, וגאותו גורמת לו להוסיף 
ולהתאמץ עוד יותר בלימודו ובמעשיו הטובים, ולהתנהג בהכנעה עם מקורביו, ולשמוח בחבריו, ולחוס על כבודם ולחפות על סכלותם, ולדבר בשבחם, ולאהוב אותם, ולדון אותם לכף זכות, ולהזהר בכבודם. והיא גורמת לו שמעשיו הטובים מעטים בעיניו, ושהוא טורח תמיד להרבות עליהם, ושלבו נשבר 

בקרבו על שהוא מדי חלש להשיג מהם כאוות נפשו, ושהוא משפיל את עצמו לפני מי שהוא מקוה שבעזרתו יוכל להוסיף עליהם, ושהוא מודה לאלהים על היתרונות שנתן לו, ומשבח אותו על שעזר לו לקנות את המעלות הטהורות.
גאוה כזאת אינה עומדת בסתירה עם ההכנעה, והיא לא מרחיקה אותה, אלא אדרבה מסייעת לה ומוסיפה עליה. 

כו. לעזוב ‰טוב מפני ‰˘פל˙ו לפני‰ם. שנינו במסכת אבות (ה, כ): ״יהודה בן תימא אומר, הוי עז כנמר... לעשות רצון אביך שבשמים״. כתב הטור (או״ח סי׳ א): ״והתחיל בעז כנמר, לפי שהוא כלל גדול בעבודת הבורא יתברך, לפי שפעמים אדם חפץ לעשות מצוה ונמנע מלעשותה מפני בני אדם שמלעיגים 
עליו, ועל כן הזהיר שתעיז פניך כנגד המלעיגים, ואל תמנע מלעשות המצוה... שפעמים אדם מתבייש מפני האדם יותר ממה שיתבייש מפני הבורא יתברך, על כן הזהיר שתעיז מצחך כנגד המלעיגים ולא תבוש. עכ״ד.  

כז. ‡בל בענין מ˘‡ ומ˙ן יכנע לפני‰ם. מקור הדברים הוא במסכת ברכות (ז:): אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי: מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה וכו׳. והאמר רבי יצחק אם ראית רשע שהשעה משחקת לו אל תתגרה בו, שנאמר (תהלים י, ה): ״יחילו (יצליחו) דרכיו בכל עת״, ולא עוד אלא 
שזוכה בדין... ולא עוד אלא שרואה בצריו... לא קשיא, הא במילי דידיה הא במילי דשמיא. והיינו שבדבר ששייך לו ולממונו צריך להכנע מפניו. וכתב המהרש״א, ש״השעה״ משחקת לו דייקא, כי בודאי אינו אלא לפי שעה מחמת המזל שגורם, אבל כשתעבור השעה – ״כחציר מהרה ימלו״, ״ועוד מעט ואין רשע״ 

וכו׳.
כח. וזו‰י מˆו‰ ‚„ול‰. במסכת בבא-מציעא (ל(: מביאה הגמרא על הפסוק (שמות יח כ) ״והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון״... ׳אשר יעשון׳ זו לפנים משורת הדין [שיש מצוה לנהוג לפנים משורת הדין]... דאמר רבי יוחנן, לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה, ולא 

עבדו (עשו) לפנים משורת הדין.    
כט. לפני ˘בר ‚‡ון. פירש הגר״א: כשבא שבר לאדם, הרי זה מן הסתם שהיה לו תחילה גבהות הלב, ולכן בא עליו השבר, כשהקדוש ברוך הוא רוצה לנקום באדם כדי שיתקדש שמו יתברך בעולם - מגביהו תחילה ואחר כך משפילו, כי על ידי זה תהיה נקמתו גדולה שבעתיים, כמו בהמן שהגביהו תחילה 
למשנה למלך כדי שיתלוהו בגבהותו, ונפילתו היתה בפירסום רב, ואם הוא שר וחשוב בלא זה, אז ה׳ נותן בלבו גאוה ואחר כך משפילו, כי אז נקמתו גדולה כי הרגיש עצמו שהיה באיגרא רמה – ועכשיו בבירא עמיקתא. וכן פירשו כל המפרשים על הפסוק (תהלים קב, יא) ״כי נשאתני ותשליכני״, שהגבהת 

אותי תחילה ואח״כ השלכתני שאז המכה, הצער, החרפה והבושה גדולים יותר.
ל. ‡ינו ניˆול מחט‡ ועוון. כתב רבינו יונה (בשערי תשובה א, כז): הגאוה מסבבת כמה עבירות, ומגברת יצר לב האדם עליו, שנאמר: ״ורם לבבך ושכחת את ה׳ אלקיך״ [הרי הגאוה סיבה כללית לכל העבירות, כי על-ידי הגאוה בא לשכחת ה׳ וממילא חוטא]...ובעל הגאוה נמסר ביד יצרו, כי אין עזר השם עמו 

אחרי אשר הוא תועבת ה׳. עכ״ד.
בשערי קדושה כתב: הגאוה היא שורש להרבה עבירות אם בין אדם למקום, ואם בין אדם לחבירו.

בשבט מוסר (ב׳) כתב: הגאוה שורש לכל העבירות שבעולם, ולכן חזק עצמך שלא להתפתות בקול יצרך להתגאות, ובנצחך אותו בזה – תוכל לנצחו בכל! כיון שנעקר השורש – הענפים נופלים מאליהם.
ל‡. ˘ב‡ מטפ‰ סרוח‰. בהיות האדם מסתכל בפחיתות חומרו, וגריעות תחילת יצירתו, אין לו טעם להתנשא כלל, אלא ליבוש ולהכלם. משל למה הדבר דומה: רועה חזירים שהגיע ועלה לשלטון, הרי כל עת אשר יזכור ימיו הראשונים – אי אפשר לו להתגאות (מסילת ישרים כג). 

יתבונן, שהתהוות האדם ויצירתו...ואחר כך הוא ניזון...במשך שהותו בבטן אמו, ורק אחר כך יוצא לעולם חלוש וכחוש בגופו ואבריו (חובת הלבבות כניעה ה). 
לב. וי˘וב לעפר ורימ‰. ויתבונן מצורתו שתהיה לו כשינוח בקבר: אור פניו יחלוף, מראהו ישחר, בשרו יהפך לתולעים עיפוש וליחה, ולא ישאר בו כל סימן מיופי גופו. ריחו יבאיש (יסריח) מאד, כאילו לא רחץ וסך בשרו מעודו, וכאילו לא היה לו ריח טוב מעולם. בחשבו כן - יכניע וינמיך את עצמו, ולא 

יתגאה ויתנשא. (חובת הלבבות שם). 
ל‚. וי˙ן „ין וח˘בון וכו'. יצייר בלבו, רגע הכנסו לפני בית דין הגדול של צבא מעלה, בעת שיראה עצמו לפני מלך מלכי המלכים הקדוש והטהור בתכלית הקדושה והטהרה, בסוד (מלאכים -) קדושים משרתי גבורה, גבורי כח עושי דברו, אשר אין בהם כל מום. והוא עומד לפניהם, גרוע פחות ונבזה מצד 
עצמו, טמא ומגואל (נתעב) מצד מעשיו, הירים ראש?  היהיה לו פתחון פה? וכי ישאלוהו: איה ואיפוא פיך? איה גאונך וכבודך אשר נשאת בעולמך? מה יענה ומה ישיב על תוכחתו? הנה ודאי שאילו רגע אחד יצייר האדם בשכלו האמת הזה בציור אמיתי וחזק (דימוי נכון בצורה בהירה ומשכנעת) – פרוח 

תפרח ממנו הגאוה, ולא תשוב אליו עוד!!! (מסילת ישרים כג).   
ל„. וישב למטה מן הכל. הגה״ק רבי אלחנן וסרמן זצ״ל הי״ד היה רגיל לישב בסוף ביהמ״ד בכל מקום שהגיע. פעם שאל את החפץ חיים זצוק״ל האם אין חשש שיתהלל בעצמו ״מי כמוני עניו״? ונמצא מתגאה בליבו, ואולי עדיף אדרבה, לישב בכותל המזרח ולחשוב בליבו ״הרי איני ראוי לישב כאן ומכבדים 
אותי במה שאין בי״ וכד׳? ענה לו החפץ חיים: שנינו במשנה (כלים כה, ט) מעשה מוציא מידי מחשבה ואילו מחשבה אינה מוציאה מיד מעשה, א״כ עדיף לישב במערב, ועצם מעשה זה של ענוה יוציא מיד מחשבת גאוה שחושש אולי תתגנב בליבו, משא״כ אם יושב ב״מזרח״, עצם מעשה הגאוה יגבר על כל 

מחשבת ענוה שיחשוב ״איני ראוי״ וכד׳. 

 ‰ ּ„ָ ƒּום מ ׁ̆  ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  רּוך¿ ‰ּו‡, ו¿ ‡ ָבּ ר≈ ּום ָ‡ָ„ם זּוַל˙ ַ‰ּבו… ׁ̆ ַ„ע  ל…‡ י≈ „, ו¿ ַיח≈ ¿̇ ּƒ̇ ָמ‰ - 81 ּום ָחכ¿ ׁ̆ מ…„  ל¿ ƒל ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ׁ∆̆ ר, ּוכ¿ ָ̂ ָ̃ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ּƒ̇ ָך.  ב¿ּ ƒל ב¿ּ

ן  ƒיר מ ƒ‰ ז¿ ַּ̇ ל…‡  ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ ּ¿̇ ל…‡  ָך, 83ו¿ ָכר¿ ׂ ¿̆ י„  ƒס פ¿ ַ̇ ם ו¿ ׁ≈̆ ָך  ‡ ל¿ ≈̂ ל…‡ י≈ ׁ∆̆ י  ≈„ ָ„‰, כ¿ּ ‰ ָ‰ֲעבו… ׂ ≈̆ ַמֲע לּו˙ ב¿ּ ¿̂ ˙ ָ‰ַע ‡ו… ַ‰ר¿ ָב‰, 82ַ‡ך¿ ל¿ טו…

 ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ּƒ̇ 84  ‡ ָלּ ∆‡ י˙,  ƒ̂ י ƒ̂ ו¿ זּוָז‰  ּומ¿ ין  ּ ƒל ƒפ ּ¿̇ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ ‡ו… ל…‡  ו¿ ם  ƒַמי ָׁ̆ -‡ ר≈ י¿ יַמן  ƒס  ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  ו¿ ָך,  ¿̇ זּוָל  ׁ̆ י ƒ‡ ל¿ ָך  ¿̇ ָמ ָחכ¿ יַע  ƒ„ ו… ּ̇ ל…‡  ו¿ ָ‰ָרע, 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  „ כ…ּ ל¿ ƒל ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  נ≈ י¿ נ¿ ƒע מ≈  ‰ ז∆ ל  ָכּ  .˜ חו… ׂ ּ¿̆ ‰ַ ר…ב  ּוב¿ ָו‰  ¿„ ח∆ ּוב¿  ‰ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒמ ב¿ּ ַמֲ‡ָכל  ב¿ּ ם  ∆‰ ָמּ ƒע ע…ָרב  מ¿  ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ו¿ ם,  י‰∆ כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ך¿  ל≈ ≈̇ ו¿ ָ‰ָ‚ם  נ¿ ƒמ ב¿ּ

ָל‰.  „ו… ּ ¿‚ ׁ̆ ≈‡ ‰ ל¿ ַטָנּ ¿̃  ׁ̆ ≈‡ ַח מ≈ ר≈ בו… ‰ ל¿ מ∆ „ו… , 87ו¿ ָכרו… ׂ ּ¿̆ ƒר מ ≈̇ ים יו… ƒף ֲ‡ָלפ ל∆ י„ ‡∆ ƒס ָו‰, 86ַמפ¿ ¿̂ ƒם מ ׁ≈̆ ‰ 85ל¿ ָין ז∆ נ¿ ƒע ‰ ׂ ∆̆ ָ‰עו… , ו¿ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒר ב¿ּ

„ּו‰ּו ַעל  ַכב¿ּ ם י¿ ƒ‡ ר, ו¿ ∆̇ לּוי ּוַבס≈ּ ּ‚ָ ˙ ַבּ בו… ל ַ‰ּטו… ‰ ָכּ ׂ ∆̆ ַיֲע ָ‰ָרע, (כ„)ו¿ יר מ≈ ƒ‰ ַיז¿ ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ י ƒיכּו˙, ו ƒר‡ֲ ָנ‰ ַבּ ַכָוּ ל ב¿ּ ל≈ּ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ר ‰ּו‡: ל¿ ָׁ̆ ַ‡ך¿ ַ‰ָיּ

ָך  מ¿ ¿̂ ַע ין ב¿ּ ƒח ב¿ ַּ̇ ב,  ‰ ַ‰ּטו… ׂ ∆̆ ‰ ַמֲע ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ˙ ע≈ ן 89ב¿ּ ‰. ָלכ≈ ׂ ∆̆ ֲע ַע˙ ַ‰ַמּ ׁ¿̆ ּƒב ‰ ן ָלז∆ ּ ו≈ ּƒל…‡ כ ׁ∆̆ י  ַבח, ַ‡ֲחר≈ ּׁ∆̆ י˜ לו… ַבּ ּ ƒין ַמז חּו‰ּו - 88‡≈ ב¿ּ ַׁ̆ י ƒו ‰ ז∆

 ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ‰ ׂ ∆̆ ֲע ‰ ַ‰ַמּ ם ז∆ ƒ‡ ין ƒח ב¿ ַּ̇ ַ‚ם  ם. ו¿ ל≈ ָׁ̆ ינו…  ים - 91‡≈ ƒר ֲ‡ח≈ ם מ≈ ƒ‡ ם, ֲ‡ָבל ל≈ ָׁ̆ ל - ‰ּו‡  ≈‡‰ָ ר מ≈ ׁ∆̆ מּול, 90ֲ‡ ּ¿‚‰ַ ‰ ו∆ּ ַ̃ ‰ מ¿ ָּ̇ י ַ‡ ּƒמ ƒמ

ם. ל≈ ָׁ̆ ָך  ׂ ¿̆ ‰, ָ‡ז ַמַע ָך ז∆ ר ל¿ ר≈ ָבּ ¿̇ ƒם י ƒ‡ ים, ו¿ ּƒַרב ‰ ָבּ ׂ ∆̆ ‰ עו… ָּ̇ ר ַ‡ ׁ∆̆ ָין ֲ‡ נ¿ ƒע‰ָ ‰ ז∆ ים 93ב¿ּ ƒי ֲחָ„ר ר≈ ַח„¿ חּו„ ב¿ּ ƒי ‰ 92ב¿ּ ׂ ∆̆ ָ̇ עו… י ƒם ָ‰י ƒ‡ ,ָלם י ָ‰עו… נ≈ פ¿ ƒל

 ‡ ‰ ָבּ ּ„ָ ƒָכל מ ‰ ּוב¿ ׂ ∆̆ ָכל ַמֲע ָבר ּוב¿ ָכל ָ„ּ י ב¿ּ ּƒכ , ר ּבו… ָזּ‰≈ ƒ‰ ב ל¿ ‰ּו‡ ַחָיּ ּׁ∆̆ „ ַמ‰  ∆‚ ם 95נ∆ ַ‰ָיּ ‰ מ≈ ָפּ ƒם ט ƒ‡ י ּƒינו… כ ר ָ‰ָרע ‡≈ ∆̂ „ י≈ ∆‚ נּו 94נ∆ ר¿ ַפּ ּƒס ּׁ∆̆ ל ַמ‰  ָכּ
96" , כו… ו… ּ̇ ƒּו מ‰ ≈̃ ּ ַסל¿ ר ל¿ יַמ‰≈ ƒין, ו ƒָחָכם ָיב ∆‰ ָרָכיו. ו¿ ּ ¿„ ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇ ל…‡ ָיַ„ע  ׁ∆̆ י  ƒמ ר ל¿ ∆̂ ּ ַין ַ‰י≈ נ¿ ƒיַע ע ƒ„ ‰ו… ח ל¿ ַ̇ נּו פ∆ּ ח¿ ַ̇ ל, ּוָפ ≈̃ ל¿ ַ̃ ˙ ּול¿ ח≈ ַׁ̆ ר ל¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

ı" (‡יוב יז, ט). יף ‡…מ∆ ם י…ס∆ ƒר ָיַ„י‰ָ ּוט√

 

 ‰‡ָ„ָ ‰ו… יף  ƒס יו… ו¿ כז).  (ירמי‰ ט,  י"  ƒ̇ ‡ו… ָי„…ַע  ו¿ ל  כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ל  ּ ַ‰ל≈ ¿̇ ּƒמ‰ַ ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ƒי ז…‡˙  ב¿ּ ם  ƒ‡ י  ּƒכ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ַח˙  ַבּ ֻׁ̆ מ¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿ ַמֲעַל˙  ב¿ּ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ97

ל…‡ 99 , ו¿ ׁ̆ ָר ¿„ ּƒי˙-ַ‰מ י ב≈ּ ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒי מ ƒ̃ ל¿ ָּ̇ ח∆ ַ̇ ָנּ ׁ∆̆ יָך,  ָפנ∆ י ל¿ ƒנ‡ֲ ‰ ∆„ ַמר: מו… ‰ לו… ָלּ ƒפ ¿̇ ּƒב ˙ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒל ּומ כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ָע‰ ו¿ ּ ַ‚ם „≈ רּוך¿ ‰ּו‡, 98ו¿ ‡ ָבּ ר≈ ַלּבו…

י  ּƒי ‰'" („ברי-‰ימים-ב יז, ו). כ כ≈ ַ„ר¿ ּבו… ב¿ּ ƒל ‰ּ ַבּ ¿‚ ּ ƒַמר: "100ַוי ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ נּו. ו¿ ָרל≈ ים ּ‚ו… ƒע נּו ּוַמ‰ ָנּ ≈̃ ל¿ ב ח∆ ינּו ַמ‰ ּטו… ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ : מו… ˙. ּוכ¿ ָרנו… ¿̃ י  ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒמ

ם,  ∆‰ ‡ ָי„ו… מ≈ ָ̂ מ¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ י ַבּ ל…‡ י…‡ַמר ַ„ּ , ו¿ ן לו… מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ י˜ לו… ַבּ ּƒפ ל…‡ ַיס¿ ׁ∆̆ 102 ,‡ ָלם ַ‰ָבּ י ָ‰עו… נ≈ י¿ נ¿ ƒע ב ב¿ּ ַבּ‰-ל≈ ר-רּוַח ּו‚¿ ַ̃ ‰ ָ‡ָ„ם 101י¿ י∆ ¿‰ ƒי

רּוך¿ ‰ּו‡.  ‡ ָבּ ר≈ ַ„˙ ַ‰ּבו… ֲעבו… ר מ≈ ּ ≈̂ ַ̃ מ¿ּ ׁ∆̆ מו…  ו… 105כ¿ּ ׁ̆ ַנפ¿ ם ב¿ּ ַרע≈ ¿̇ ƒי י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ָל‰  ַמע¿ ו… ל¿ ׁ̆ ּ‰ ַנפ¿ ַבּ ¿‚ ƒ̇ ‰ּו, 104ו¿ ׂ ≈̆ ל ַמֲע יָניו ָכּ ע≈ ַעט ב¿ּ מ¿ ƒי ‡ ָלּ ∆‡103

ָ„ם. בו… ָלחּוס ַעל כ¿ּ ָריו ו¿ „ ֲחב≈ בו… כ¿ ּƒמ…ַח ב ׂ ¿̆ ƒל ˙, ו¿ בו… ˙ ַ‰ּטו… ֲעלו… ַמּ מ…ַח ַבּ ׂ ¿̆ ƒלו… ל ˙ מ∆ ר∆ ‚ו… , ו¿ ו… ּ̇ ע¿ ַסַיּ ˙ ָלֲעָנָו‰, ַ‡ך¿ מ¿ ∆̃ ּ יָנּ‰ ַמז∆ ֲ‡ָו‰ ‡≈ ז…‡˙ ַ‰ַ‚ּ (כ‰)ו¿

 

 , ו… ּ̇ ָכל¿ י י¿ ƒפ ָ‰ַרע כ¿ּ יר מ≈ ƒ‰ ַיז¿ ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ י ƒם, ו ַנע ָל‰∆ ָכּ ƒל…‡ י ם, ו¿ ָ̇ ים ‡ו… ƒל ַ‰כ¿ יָחם ּול¿ ƒכ ‰ו… ‡…„, ל¿ ַח˙ מ¿ ַבּ ֻׁ̆ י‡ מ¿ ƒ‰ ים ƒע ָׁ̆ „ ָ‰ר¿ ∆‚ ֲ‡ָו‰ נ∆ ּ‚ַ‰ַ ו¿

מו…  כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿ ח.  ָבּ ֻׁ̆ מ¿  ‰ ז∆ י  ֲ‰ר≈ ם  ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ל¿ ּבו…  ּ ƒל ׁ∆̆ י  ַ‡ֲחר≈  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ּוכ¿ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒמ כ¿ּ ָלם  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ב¿ּ  ‰ מ∆ ּ„ו…  ‰ּ ז∆ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ

י  נ≈ פ¿ּ ƒ106מ ב  ַ‰ּטו… (כו)ַלֲעז…ב  ים  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ָלל  כ¿ּ ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿  ,˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ָעָליו   - ָו‰  ¿̂ ƒמ  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ם  ָמ˜ו… ָכל  ּוב¿  (‚ (‡ס˙ר  ָ‰ָמן  ל¿ ַנע  כ¿ ƒנ ל…‡  ׁ∆̆ ַכי  ּ ¿„ ָמר¿

ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ָניו  ָפּ ז  ָיע≈ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ ם,  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ֲעמ…„  ַיּ ׁ∆̆  ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ים ‡≈ ƒָעמ י פ¿ּ ּƒכ ָו‰,  ¿̂ ƒַבר מ ¿„ ּƒב ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒי י  ַ̇ ָמ ָמ‰  יך¿ ָחכ¿ ƒר ָ̂  ‰ ז∆ ו¿ ם.  י‰∆ נ≈ פ¿ ƒָל˙ו… ל ָפּ ׁ¿̆ ‰ַ

 ׁ̆ י י≈ ּƒיו, כ ׂ ָ̆ ר ַמֲע ּ ַס„≈ ‰ י¿ י ז∆ ƒפ ָין, ּול¿ נ¿ ƒע‰ָ ָע‰ ו¿ ָּׁ̆ י ַ‰ ƒפ ן ל¿ נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ָחָכם ל¿ יך¿ ‰∆ ƒר ָ̂ ָכך¿  ˙. ל¿ וו… ¿̂ ƒמ ‰‡ָ ם מ≈ ָ̇ י„ ‡ו… ƒס ָו‰ ַ‡ַח˙, 107ַיפ¿ ¿̂ ƒֲעבּור מ ַבּ

ָכל  ם. ו¿ ַנע ָל‰∆ ָכּ ƒל…‡ י ם, ו¿ ּ„ָ ¿‚ ‡…„ו… ַלֲעמ…„ נ∆ מ¿ ƒּופו… 108ּוב‚ יך¿ ב¿ּ ƒר ָ̂ ָין. ו¿ נ¿ ƒּום ע ׁ̆ יָלם ב¿ּ ƒב ׁ¿̆ ּƒיַח ב ּƒל…‡ ַינ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ ׁ̆ י≈ יָלם, ו¿ ƒב ׁ¿̆ ּƒיך¿ ַלֲעז…ב ב ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ

ָל‰. „ו… ּ ָו‰ ‚¿ ¿̂ ƒּו מ‰ ז∆ ָבר, (כח)ו¿ ָכל ָ„ּ ין ב¿ּ ּ ƒ„‰ַ ˙ּוַר ּׁ̆ ƒים מ ƒנ פ¿ ƒם ל ∆‰ ָמּ ƒע ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ם ו¿ י‰∆ נ≈ פ¿ ƒַנע ל ָכּ ƒן י ָּ̇ ‡-ּוַמ ׂ ָּ̆ ַין ַמ נ¿ ƒע ָו‰, (כז)ֲ‡ָבל ב¿ּ ¿̂ ƒַבר מ ¿„ ּƒב ‰ ז∆

 

 - ‰ּ ׁ̆ ָבּ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ‰ַ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ּ‰ ַרב ּוָמˆּוי  ָלּ ׁ∆̆  ˜ ּ ז≈ ∆‰‰ַ ‡…„, ו¿ ‰ מ¿ ֻ‚ָנּ י‡ מ¿ ƒ‰ י ּƒכ ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒּוב מ ׁ̆ ָל ל ו¿ ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ‰ַ ˙ ּ„ַ ƒּבו… מ ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒּומ

ן" (מ˘לי  ‡ו… ר ָ‚ּ ב∆ ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ ƒַמר: "(כט)ל ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  לּו˙, כ¿ּ פ¿ ׁƒ̆ ר ו¿ ב∆ ׁ∆̆ ˙ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿ יָ‡‰ ‡∆ ƒב ֲ‡ָו‰ מ¿ י ַ‰ַ‚ּ ּƒכ ,„…‡ ‰ מ¿ ָנּ מ∆ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ יָכך¿  ƒפ ַעט, ל¿ מ¿

ַי˙  ָ‚ל¿ 109ּול¿ ב),   ,‰ (˘מו˙   " ‚ו… ו¿  '‰ י  ƒמ" רו…  ָ‡מ¿ ב¿ּ ע…‰  ַפר¿ ל¿ ַרע  ≈‡ ָמ‰   ָּ̇ ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿ כ‚).  (˘ם כט,  ּנּו"  יל∆ ּƒפ ׁ¿̆ ַּ̇ ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ" ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿ יח),  טז, 

ילּו  ּ ƒ̂ ƒ‰ ר ׁ∆̆ ‡ֲ ˙ י ָ‰ֲ‡ָרˆו… ל…‰≈ ָכל ‡¡ י ב¿ּ ƒַמר "מ‡ָ ׁ∆̆ יב,  ƒר ח≈ ַסנ¿ ל" (˘מו‡ל-‡ יז, י), 110ּול¿ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ˙ כו… ˙ ַמַער¿ י ‡∆ ּƒ̇ ַרפ¿ י ח≈ ƒַמר "ֲ‡נ‡ָ ׁ∆̆ י,  ּƒ̇ ׁ¿̆ ƒל ַ‰פ¿ּ

ָ„י" („ני‡ל ‚, טו),  ן י¿ ƒן מ כו… נ¿ ƒב יז¿ ׁ≈̆ י י¿ ּ ƒ„ ‰ָּל רו… "ּוַמן ‰ּו‡ ‡¡ ָ‡מ¿ ר, ב¿ּ ּ ַ̂ נ∆ בּוַכ„¿ י (י˘עי‰ לו, כ), ּונ¿ ƒ„ ָיּ ƒם מ ƒַלי ָׁ̆ רּו ˙ י¿ יל ‰' ‡∆ ּ ƒ̂ י ַי ּƒי כ ƒ„ ָיּ ƒם מ ָ̂ ˙ ַ‡ר¿ ∆‡

ָחָכם:  ָ‡ַמר ‰∆ ׁ∆̆ מו…  ן, כ¿ּ ָעוו… ‡ ו¿ ט¿ ח≈ ל מ≈ ו… ּ̂ ƒינו… נ , (ל)‡≈ ‰ זו… ּ„ָ ƒמ ‰ּו‡ ב¿ּ ׁ∆̆ י  ƒן. ּומ לו… ָ̃ ם ָ‰ָי‰ ּבּוז ו¿ ָ̇ י ƒֲחר‡ַ ם, ו¿ י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ רּו כ¿ּ ר ָ‡מ¿ ׁ∆̆ ן, ֲ‡ ‰ ָל‰∆ מ∆ ַ‰ּ„ו… ו¿

ן" (מ˘לי כ‡, כ„). ַר˙ ָז„ו… ב¿ ע∆ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ , עו… מו… ׁ¿̆  ı יר ל≈ ƒ‰111ָי „ "ז≈

 

 ‰ ָ‡ָ‚‰? ז∆ ּנּו ַ‰„¿ מ∆ּ ƒמ „ ר≈ ָפּ ּƒ̇ ר ל…‡  ׁ∆̆ י ‰ּו‡ ֲ‡ ƒָח„ ָ‡ַמר: מ ים. ָחָכם ‡∆ ƒי ֲחָכמ ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ַמע ׁ¿̆ ֲ‡ָו‰,  ר ַעל ַ‰ַ‚ּ ַ„ב≈ּ ‰ ל¿ ָנּ ינּו ַע„ ‰≈ ָבר≈ ּ יַע „¿ ּ ƒ‚ ƒ‰ ׁ∆̆ יָון  כ≈ ו¿

 .‰ ט∆ ו… ׁ̆ י-ָ‡ָ„ם ל¿ נ≈ ˙ו… ב¿ּ ין ‡ו… ƒ̃ י ƒַע˙, ַמֲחז ר] ַ„ּ ˙ [ַבּ ַ̃ ז¿ ח∆ מו… 113ב¿ּ ¿̂ י˜ ַע ƒֲחז ַמּ ׁ∆̆ י  ƒרּו: מ ָ‡מ¿ ‰. ו¿ ָנּ מ∆ּ ƒָל‰ מ ַמע¿ י‡ ל¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ˙ ַמֲעָל‰  ׁ̆ ַלֲעלו… ּ ≈̃ ַב ‰ַ112מ¿

ָ‡ַמר  ָעָליו. ו¿ ˙ מ≈ טו… ˙ נו… ו… ׁ̆ ָפ ּ ַ‰נ¿ ˙, ו¿ ּיו… ƒר ַ‡˙ ַ‰ב¿ּ נ¿ ׂ ƒ̆ ‰ ָעָליו  י∆ ¿‰ ּƒ̇ ים,  ƒים ָרע ƒּבו… ַמֲעָלל ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒים. ּומ ƒים ָרע ƒָו‰ - ַמֲעָלל‡ֲ רּו: 114ָסמּוך¿ ַלַ‚ּ ָ‡מ¿ ו¿

ך¿  ל∆ ‰ ַ‰מ∆ּ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆  ׁ̆ פ∆ נ∆ּ יבּו˙ ַבּ ׁƒ̆ ין ‰ַ116ֲח ≈‡ :„ ָ‡ַמר עו… . ו¿ ׁ̆ פ∆ ר ַ‰נ∆ּ ˙ ‡ו… ּ„ו… ּƒימּו˙ ַ‰מ ƒע ך¿ נ¿ ר ַ‰ּ‚ּוף, ָכּ ּוָר‰ ‡ו… ּ̂ ימּו˙ ַ‰ ƒע ר נ¿ ׁ∆̆ ‡ֲ ָח„: 115ַכּ ָחָכם ‡∆

ָל‰  ַמע¿ ˙ זו… ל¿ ‡ו… ס¿ ּƒָפָניו ָ‰יּו כ , 117ּול¿ כּו˙ו… ‡ ַמל¿ ס≈ּ ּƒב ַעל כ ׁ≈̆ ָח„ יו… ך¿ ‡∆ ל∆ ָ‰ָי‰ מ∆ ׁ∆̆ ָ‡ַמר,  ‰. ו¿ ל ז∆ ∆‡ ‰ ים ז∆ ƒר י-ָ‡ָ„ם ֲ‡ח≈ נ≈ ן ב¿ּ כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ‰, ָכּ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ

ַעי.  ר≈ ַעל ל¿ ַמּ ƒי מ ƒיַבנ ׁƒ̆ י ‰ו… ּƒ̇ ח¿ ַפּ ׁ¿̆ ƒחּוס מ ƒל י ∆„ ן: ‚…ּ יו… ל¿ יב ָ‰ע∆ ׁƒ̆ ≈‰ י? ו¿ ƒ̇ ּו ׁ̆ ל…‡ ר¿ ּ‰ ב¿ּ ז∆ ƒָל‰ מ ַמע¿ ‰ ל¿ ם ז∆ ּ∆̇ ב¿ ַׁ̆ יך¿ י¿ ≈‡ : ך¿ ל∆ ם ַ‰מ∆ּ ָ‡ַמר ָל‰∆ . ו¿ ּזו… ƒמ

ָל‰ּו  ע¡ ∆‰ ם. ו¿ י‰∆ ּ≈̇ ח¿ ַּ̇ י  ƒיַבנ ׁƒ̆ י ‰ו… ּƒב ƒּו˙ ל‡ ַ„כ¿ י ו¿ ׁƒ̆ לּו˙ ַנפ¿ פ¿ ׁƒ̆ י:  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ‰ַ ָעָנ‰  י. ו¿ ƒ̇ ָמ י ר…ב ָחכ¿ נ≈ פ¿ּ ƒי מ ַּ̇ ח¿ ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ י ַעל  ƒ̇ י ƒי: ָעל ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ ָ‡ַמר  ו¿

יב" (מ˘לי כ‰, ז).  ƒ„י ָנ נ≈ פ¿ ƒָך ל יל¿ ּƒפ ׁ¿̆ ‰ַ ‰ מ≈ ָנּ ≈‰ ‰ ָך ֲעל≈ ב ֲ‡ָמר ל¿ י טו… ּƒַמר: "119כ ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ . ו¿ לו… ּ ¿„ ƒ‚ ך¿ 118ו¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ

ָעָפר  ּוב ל¿ ׁ̆ ָי רּוָח‰, (לב)ו¿ ‰ ס¿ ָפּ ּƒט ƒמ ‡ ָבּ ׁ∆̆ , (ל‡) ּבו… ƒל ˙ ים ‡∆ ƒיל ƒ‰ ב¿ ים ַ‰ַמּ ƒָבר ּ ב „¿ יך¿ ַלֲח˘…ׁ ƒר ָ̂ ˙ ָעָליו,  ר∆ ב∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒָו‰ מ‡ֲ ּ‚ַ‰ַ ˙ ּ„ַ ּƒמ ׁ∆̆ ‰ ָ‡ָ„ם  ∆‡ רו… ׁ∆̆  ˙ ע≈ ב¿ּ

חּו  כ¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒָלם, נ ן ָ‰עו… ƒרּו מ ָעב¿ ‡ּו ו¿ ּ‚ָ ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ ּ ≈‚ ‰ ָמּ ב ַכּ ַיֲח˘…ׁ -‰ּו‡, ו¿ רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ים ַ‰ ƒָלכ י ַ‰מ¿ּ כ≈ ך¿ ַמל¿ ל∆ י מ∆ נ≈ פ¿ ƒן ל ּבו… ׁ¿̆ ח∆ ין ו¿ ּ ƒ„ ן ּ≈̇ ƒי ‰, (ל‚)ו¿ ָמּ ƒר ו¿

ם. ָ̇ ֲ‡ָו ם ַ‚ּ יָל‰ ָל‰∆ ƒע ָלם, ּוַמ‰ ‰ו… עו… ל…‡ ָ‰יּו מ≈ ָ‰יּו כ¿ּ ו¿

 

 ‡ ָלּ ַב„, ‡∆ ָב‰ ל¿ ָׁ̆ ַמח¿ ‰ 120ב¿ּ ˙ ז∆ ו… ׂ̆ ל ָוכ…ל, ל…‡ יּוַכל ַלֲע כ…ּ ƒּבו… מ ּ ƒל ƒּו˙ מ‡ ‰ ַלֲע˜…ר ַ‰‚≈ּ ∆̂ ˙: ָ‰רו… ˙ ָרעו… ּ„ו… ƒר מ‡ָ ּׁ¿̆ ƒָו‰ ּומ‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ר ל¿ ≈„ ּ‚ָ

י  ס≈ּ י ַ‚ּ ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ ים כ¿ּ ƒנ ּ ָ̃ ֻ̇ ים ּומ¿ ƒּוב ׁ̆ ים ֲח ƒ„‚ָ ׁ̆ ב¿ּ ב…ּ ל¿ ƒיל ל ƒ‚ָי‰ ָר‰ָ ׁ∆̆ „? ָ‡ָ„ם  ַ̂ י ן. כ≈ּ ‰ ָ‰ַ‡ֲחרו… ∆̂ ָ̃ ‰ּו˙ ַע„  ב¿ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ַבּ

ָ‰‚ו…  נ¿ ƒם ָ‰ָי‰ מ ƒ‡ …ּו˙. ‡ו‡ ּבו… ַ‰‚≈ּ ּ ƒל ƒל…‡ ַיֲע˜…ר מ ‰ ז∆ י˙, ָבּ ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ּ„ָ ƒמ ם ב¿ּ ָ̇ ן ‡ו… ּ≈̃ ַ̇ י ƒים ו ƒב ים טו… ƒ„‚ָ ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒם י ƒ‡ - ‰ּ ז∆ ƒּוב מ ׁ̆ ‰ ָל ∆̂ רו… ָ‰רּוַח, ו¿

ל,  ן ַ‰כ…ּ ƒמ ‰ ַמָטּ ב ל¿ ׁ≈̆ י≈ ‰, (ל„)ו¿ ב≈ּ ן ַ‰ר¿ יו… ָזּ ƒב מו… ב¿ּ ¿̂ י‚ ַע ƒ‰ נ¿ ַיּ ׁ∆̆ ן ַע„  ּ≈̃ ַ̇ ָנ‰ ל¿ ָּ̃ ַּ̇ ין  יו - ‡≈ ׂ ָ̆ ָ‡ר ַמֲע ׁ¿̆ ּƒָבָריו ‡ו… ב ¿„ ּƒל ב ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ „ 121ּול¿ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ָמ‰ ָוַכַעס  ַעל ח≈ ‰ּו‡ ַבּ ׁ∆̆ י  ƒן מ כ≈ ּנּו. ו¿ מ∆ּ ƒב מ ַבּ‰-ַ‰ל≈ּ ֲע˜…ר ‚…ּ ַיּ ׁ∆̆ ּלּו, ַע„  ים ‡≈ ƒָבר ¿„ ּƒב ‡ ≈̂ ַכּיו… ן, ו¿ י‰∆ ׁ≈̆ ב¿ ˙ לו… ין ‡∆ ּ ƒַבז ˙ ַ‰מ¿ ָחבו… י ַ‰ס¿ּ י≈ לו… ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒי ו¿

ָ‡ז  ּנּו, ו¿ מ∆ּ ƒָו‰ מ‡ֲ ּ‚ַ‰ַ ׁ̆ ר∆ ֲע˜…ר ˘…ׁ ַיּ ׁ∆̆ ַמן ַרב ַע„  ך¿ זו… ז¿ ר∆ ∆„ ך¿ ב¿ּ ל≈ י≈ ָלל, ו¿ ׁ̆ כ¿ּ י ּ ƒ‚ ˙ו… ל…‡ ַיר¿ לּו ‡ו… ל¿ּ ƒ̃ ˙ו… ‡ו…  ּכּו ‡ו… ƒ‰ ם ƒ‡ ׁ∆̆ מו…  ¿̂ ַ‰‚ ַע נ¿ ƒי ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿

ל…‡ יּוַכל  ׁ∆̆ ‰ ַע„  ָנּ מ∆ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒי  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒמ :˙ ˙ ָ‰ָרעו… ּ„ו… ּƒָכל ַ‰מ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ ַיֲע  ‰ ז∆ ך¿  ר∆ ּ ַעל „∆ ו¿ ָיָמיו.  ל  ָכּ  ‰ּ ָבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ י,  ƒע ָ̂ מ¿ ך¿ ָ‰‡∆ ר∆ ּ ∆„ ַבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ ַיֲחז…ר 

ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ׁ∆̆ י  ƒּומ .˙ ˙ ָרעו… ּ„ו… ƒָכל מ ָמ‰ ל¿ ל≈ ׁ¿̆ פּוָ‡‰  ‰ ‰ּו‡ ר¿ ָין ז∆ נ¿ ƒע י. ו¿ ƒנ ינו… ך¿ ַ‰ב≈ּ ר∆ ּ ס ַ‰„∆ פ…ּ ¿̇ ƒי ָ‡ז ַיֲחז…ר ו¿ ַמן ַרב, ו¿ ‰ ז¿ ז∆ ַ‰‚ ָבּ נ¿ ƒי ר, ו¿ ≈̇ ˜ יו… ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ם  ׂ ָ̆ ַמר: "123ו¿ ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ . ו¿ רו… י ֲחב≈ נ≈ פ¿ ƒל ָפָניו ו¿ ך¿ ל¿ ר∆ ּ ∆„‰ַ ‰ ים ז∆ ׂ ƒ̆ ˙, ָי ר∆ ח∆ ב¿ ‰ ַ‰ֻמּ ּ„ָ ּƒמ ˜ ַבּ ל∆ ח≈ ˜ ו¿ ל∆ ָכל ח≈ רּוך¿ ‰ּו‡ 122ב¿ּ ‡ ָבּ ר≈ ˙ ַלֲעב…„ ַ‰ּבו… כ∆ ׁ∆̆ מ¿ ƒנ

ים" (˙‰ילים, נ, כ‚).  ƒ‰…ל ע ‡¡ ַׁ̆ י≈ ּנּו ב¿ּ ∆‡ , ַ‡ר¿ ך¿ ר∆ ּ ∆„



הוא מחמת גאונו. וכתב 
מוכח  שכך  שם 
בפסוקים, שלא יתלה הצלחתו (הן בממון הן ביופי הן בחכמה) בעצמו אלא 

תמיד יהא שפל ומודה לה׳ על המעלות שחננו.
את  להביא  יכול  שהעושר  לבבך. מבואר  ורם  ו‚ו'  ירביון  וˆ‡נך  וב˜רך  ב. 
האדם לגאוה ולשאר חטאים. במסכת ברכות (לב.) אומרת הגמרא, שלאחר 
חטא העגל אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, בשביל כסף 
וזהב שהשפעת להם (שנתת להם בשפע) לישראל עד שאמרו ״די״ הוא גרם 
(להם להתגאות עד) שעשו את העגל... משל לאדם אחד שהיה לו בן, הרחיצו 
וסכו והאכילו והשקהו, ותלה לו כיס (של מעות) על צוארו, והושיבו על פתח 
של זונות, מה יעשה אותו הבן שלא יחטא (וכמו כן ישראל, הקדוש ברוך הוא 
לחטא  להם  שגרם  הוא  זה,  נסיון  לידי  והביאם  טובה  רוב  להם  שהשפיע 

העגל). 
בספר ׳חכמת המצפון׳ (דברים) כתב: רואים אנו מדברי הגמרא יסוד וחידוש 
גדול, לא כמו שאנו מורגלים לראות התחלת וסיבת החטא בבחירת לבו של 
האדם הבלתי טובה אשר לפני החטא. חכמינו ז״ל ראו עיקר סיבת החטא עוד 
רחוק הרבה מהחטא, ותלו את החטא בדברים אשר נעשו עוד זמן רב לפני 
החטא, אשר לכאורה אין להם שום שייכות עוד להחטא כלל, והם דברים 
אחרים לגמרי וגם מותרים בתכלית ההיתר, ושם כבר ראו חז״ל את החטא 
כאילו כבר נגמר, ואמרו שאחר דברים כאלה החטא כבר דבר הבא בתולדה 
ומידי דממילא, כי מה יעשה הבן שלא יחטא, ובטענה זו הלא רצה משה רבינו 
לפוטרם מכל אשמה, והיה בזה מודעה על כל מעשה העגל כאילו היו אנוסים 
בחטא, מאחר ונתן להם הקדוש ברוך הוא שפע של כסף וזהב, דבר זה ממילא 

הביאם לחטא העגל. 
רואים אנו מזה הערה נוראה, ועיקר גדול בעבודת האדם שאחרי שכל הדבר 
תלוי רק בההתחלות הגורמות ומביאות להמעשה, והמוקדמים עוד זמן רב 
להזהר  האדם  עבודת  עיקר  כל  תלוי  בהם  הרי  כן  אם  המעשה,  לפני 
בההתחלות וההקדמות אשר לחטאים, וגם בהאתחלתא דאתחלתא, ואף גם 
באלה שהם דברים המותרים לגמרי כמו כסף וזהב, או רחיצה וסיכה שהם 
מותרים,  גם  שהם  וכדומה  ושתיה  אכילה  וכן  המותרים,  מהדברים  בודאי 
ומכל מקום גילו לנו חז״ל שעיקר סיבת החטא של העגל היתה בריבוי הכסף 
מה  וכן  לבנו,  האב  שעשה  המוקדמת  והשתיה  הרחיצה  כמעשה  והזהב 

ָך  ̂…‡נ¿ ו¿ ָך  ר¿ ָ̃ "(ב)ּוב¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  , רו… ¿̂ יו…

ן ו… ׁ̆ ‡ ƒַער ָ‰ר ַׁ̆

ֲ‡ָו‰ ַער ַ‰ַ‚ּ ַׁ̆

 ˙ ּ„ַ ƒמ ַעל  ר  ַ„ב≈ּ נ¿ ן  ו… ׁ̆ ‡ ƒר‰ָ ַער  ַּׁ̆ ַבּ
ן  מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ּ ƒנ ׁ∆̆ ב  ֲ‡ָו‰. ּוַמ‰ ּטו… ּ‚ַ‰ַ

ּיּוב  ƒח י  נ≈ פ¿ּ ƒמ ים,  ƒָער ּׁ¿̆ ‰ַ ָכל  ל¿  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇

ח  ַ̇ י‡ פ∆ּ ƒ‰ י ּƒכ ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒל מ ≈„ ָבּ ƒ‰ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿

ז…‡˙  ָכּ ינּו  ƒ‡ָר ל…‡  ו¿  ,˙ ַרּבו…  ˙ ָרעו… ל¿

יך¿  ƒר ָ̂ ן  ָלכ≈  .˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ב¿ּ ָרָע‰  ל¿

ל  ∆‡ יָ‚ּ‰  ƒ‰ ַ‰נ¿ ל¿ ם  ַחכ≈ּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָ‰ָ‡ָ„ם 

 ‰ּ ָ̇ ‡ו…  ˙ חו… ¿„ ƒל ו¿ ָ‰ָר‡ּוי,   ‚‰ָ נ¿ ּƒמ‰ַ

. ‡ּוָי‰ ּבו… יָנּ‰ ר¿ ≈‡ ׁ∆̆ ם  ָמ˜ו… ב¿ּ

 

ַסל  ָפּ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַע  ב≈ּ ט¿ ַ‰ַמּ י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ
‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ל  „ו… ּ‚ָ‰ַ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ  

מו…  כ¿ּ  . ָר˙ו… ˙ו… ב¿ּ יָ‰  ָעל∆ יָרנּו  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ו¿

 ˙ ח ‡∆ ַכּ ׁ¿̆ ּƒ̇ ן  ָך פ∆ּ ר ל¿ מ∆ ָּׁ̆ ƒ‰" :ַמר ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ם"  ƒַרי ¿̂ ƒמ  ı ר∆ ∆‡ מ≈ יֲ‡ָך  ƒ̂ ‰ו… ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  '‰

ח  ַכּ ׁ¿̆ ƒי  ‰ ∆‡ ּ ≈‚‰ַ י  ּƒכ(‡) יב).  ו,  („ברים 

י˘כח   ‰‡‚‰ כי   .‡
סוטה  במסכת  יוˆרו. 
(ה.): אזהרה לגסי הרוח 
רוח.  גס  יהא  [שלא 
רש״י] מנין? רב נחמן בר 
יצחק אמר מהכא, ״ורם 
(דברים  ושכחת״  לבבך 
ח, יד) וכתיב ״השמר לך 
פן תשכח את ה׳ אלהיך״ 
(שם יא). רש״י (ד״ה ורם) 
גובה  ידי  שעל  מבאר 
שכחת  לידי  בא  הלב 
זו  שכחה  ועל  הבורא, 
מוזהר  הוא  הרי 
תשכח״  פן  לך  ב״השמר 

(וכן כתב המאירי).
[סמ״ק  שפרשו  יש  אך 
משמע  וכן  כב)  (סימן 
בסמ״ג (לאוין סד) וראה 
(סוטה  שלמה  חשק 
של  שהאזהרה  שם)] 
על  אמורה  לך״  ״השמר 
ולא  עצמו,  לבבך״  ״ורם 
רק בגלל שהיא הגורמת 
שתבוא  ה׳  לשכחת 
אלא  בעקבותיה, 
עצמה  הלב  רוממות 
הם  כי  השכחה.  היא 
איסור  ענין  בארו 
לא  שאדם  הגאוה, 

יתגאה כשהקדוש ברוך הוא משפיע לו טובה ויאמר שבריוח שלו ובעוצם ידו 
ועמלו עשה והרויח והגיע לכל זה. ועל ידי כך לא יחזיק טובה להקדוש ברוך 

ˆ„י˜ים עיונים‡רחו˙  ˘ער ‰‚‡ו‰

 .‰ ‰ ַעל ז∆ רּו ז∆ ר¿ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒל…‡ י ׁ∆̆ 3 ,˙ טו… יו… ¿„ ∆‰ ן ב¿ּ כ≈ּ ׁ∆̆ ל- , ָכּ ך¿ ל∆ מ∆ ב¿ּ

ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ  - ָח„  ∆‡‰ָ ים:  ƒ̃ ֲחָל י  נ≈ ׁ¿̆ ƒל  ˙ ∆̃ ּ ַחל∆ ¿̇ ƒמ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ
 ˙ ַמֲעלו… ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ  - י  ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ  ˜ ל∆ ַ‰ח≈ ו¿  , ‚ּופו… ב¿ּ

ים:  ƒ̃ י ֲחָל נ≈ ׁ¿̆ ׁ̆ ּבו…  ‚ּופו… י≈ ֲ‡ַו˙ ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ יו. ַ‚ּ ׂ ָ̆ ַמֲע ָמ‰ ּוב¿ ַ‰ָחכ¿

‚ּופו…  ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ י‡  ƒ‰ ז…‡˙  ו¿ ַרע.  ָח„  ∆‡‰ָ ו¿ ב,  טו… ָח„  ∆‡‰ָ

ל ַעל  ׁ…˘ מ¿ ּƒ̇ ב ָ‰ָ‡ָ„ם, 4ָ‡ז  ל≈ ֲ‡ָו‰ ב¿ּ ר ַ‰ַ‚ּ ב≈ּ ּ‚ַ ¿̇ ּƒ̇ ׁ∆̆  ˙ ע≈ ָ‰ָרָע‰: ב¿ּ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ נו… - כ¿ּ רו… ¿‚ ƒו… ּוב ׁ̆ ר…‡ . ב¿ּ לו… ף ַר‚¿ „ו… ַע„ ַכּ √̃ ¿„ ָּ̃ ƒם מ„ָ‡ָ‰ָ

ן" (י˘עי‰ ‚,  רו… ּ‚ָ  ˙ טּויו… ָנ‰ נ¿ ַלכ¿ ּ≈̇ ַו ן  ּיו… ƒ̂  ˙ נו… ‰ּו ב¿ּ י ָ‚ב¿ ּƒ5ַיַען כ"

ַי„  ֲ‡ָו‰ ו¿ ל ַ‚ּ ∆‚ י ר∆ ƒנ ≈‡ בו… ּ¿̇ יב: "7ַ‡ל  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ - ָליו ַר‚¿ ָיָ„יו ּוב¿ טז), 6ב¿ּ

בי‡ורים
ראוים להתגאות. 3. ˘ל‡ י˘˙ררו ז‰ על ז‰. שלא יתגאו וימשלו (-להתנהג 
בשררה) זה על זה. 4. ‡ז ˙מ˘ול על ‰‡„ם. גאותו תהיה ניכרת בכל איברי 
גופו מקדקדו עד כף רגלו. 5. יען כי ‚ב‰ו בנו˙ ˆיון. ה׳ מוכיח את עם ישראל 
על הנשים הגאותניות שמשלו בעם והחטיאו אותו, שהולכות  בגרון מתוח 
דרב  בריה  רבא  דרש  (סב:)  שבת  [במסכת  ביפין.  להתגאות  מוגבה  ובראש 
יען כי גבהו בנות ציון״,  ״ויאמר ה׳  ג, טז):  (ישעיה  עילאי: מה פירוש הפסוק 
רש״י  (ראה  גובהן  את  והבליטו  זקופה  בקומה  מהלכות  הנשים  שהיו 
מהלכות בפסיעות קצרות,  פירושו, שהיו  גרון״,  נטויות  ״ותלכנה  ומהרש״א). 
שהעקב של רגל אחת מגיע בצד האגודל של הרגל השניה בלבד ואינו עובר 
את  רואה  שאינו  כיון  לאט  והולך  למעלה  נטוי  שגרונו  אדם  כדרך  אותו, 
אנשים  ויבואו  בהליכתן  שוהות  שתהיינה  כדי  זה  וכל  שלפניו,  הקרקע 
ב׳):  (פרק  6. בי„יו ובר‚ליו.  במסכת דרך ארץ רבה  (רש״י)].  להסתכל בהן 
בראש  והמהלכין  ברגליהם,  והבועטין  בידיהם,  [מנפנפים]  המפפין 
אצבעותיהן [כמו שעשו בנות ירושלים], עליהם הכתוב אומר: ״אל תבואני 
רגל גאוה ויד רשעים אל תנידני״. 7. ‡ל ˙בו‡ני. דוד המלך מבקש מהקדוש 

      ,' ‚ו… ו¿ ך¿  ָלּ  ‰ ב∆ּ ר¿ ƒי ָזָ‰ב  ו¿ ף  ס∆ כ∆ (‚)ו¿ ֻין  ב¿ּ ר¿ ƒי

יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰  ˙ ∆‡  ָּ̇ ַכח¿ ָׁ̆ ו¿ ָך  ָבב∆ ל¿ ָרם  1ו¿

י  ƒ„ָי ם  ∆̂ ע… ו¿ י  ƒח כ…ּ ָך  ָבב∆ ל¿ ּƒב  ָּ̇ ָ‡ַמר¿ ו¿  ,' ‚ו… ו¿

 ˙ ∆‡ ָּ̇ ָזַכר¿ ו¿  ,‰ּ ל ַ‰ז∆ ƒַחי‰ַ ˙ י ‡∆ ƒל ‰ ׂ ָ̆ ָע

ַח  כ…ּ ָך  ל¿ ן  ≈̇ ַ‰נ…ּ ‰ּו‡  י  ּƒכ יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰

ך¿  ל∆ מ∆ ּוב¿ י‚-יח).  ח,  (˘ם  ל"  ƒָחי  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ָחיו"  ∆‡ מ≈ ָבבו…  ל¿ רּום  י  ּƒ̇ ל¿ ƒב "ל¿ ַמר:  ¡‡ נ∆

ּלּו  ƒָר‰ 2ֲ‡פ ו… ּ̇ יָר‰  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ם ƒ‡ .(ם יז, כ˘)

שהאכילו והשקהו ותלה 
לו כיס בצוארו והעמידו 
הזונות  בית  פתח  לפני 
של  עצם  בהם  אין 
מקום  ומכל  איסור, 
עיקר החטא בהם נחשב, 
יעשה  ״מה  אחר-כך  כי 
כבר  יחטא״,  שלא  הבן 
בעל  ואינו  הוא  אנוס 

בחירה כלל. 
וז‰ב ירב‰ לך.  ‚. וכסף 
לאדם  וזהב  כסף  ריבוי 
לגאות  להביאו  יכול 

שאבותינו  הסיבה  זו  החיים״:  ה״ספר  אומר  ה׳.  את  ישכח  זה  ידי  ועל  הלב 
אברהם  צז.).  בב״ק  (כמבואר  המטבעות  על  ציורים  היו מציירים  הקדושים 
אבינו עשה במטבע ציור של זקן וזקנה מצד אחד, ובחור ובתולה מצד שני, 
מה  יצחק.  לו את  הוא שנתן  ברוך  הקדוש  לו  הנס שעשה  להזכיר את  כדי 
הקשר בין כסף לנסים? כדי שכשיביט במטבע לא יגיע למצב של ״ורם לבבך 

ושכחת את ה׳ אלקיך...״, כי כסף מביא גאוה.
המטבע שעשה יהושע היה טבוע בו שור מכאן וראם מכאן, על שם הפסוק 
(דברים לג, יז): ״בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו״, שנצחונותיו במלחמות 

על כיבוש ארץ ישראל היו מהקדוש ברוך הוא ולא מכוחו ועוצם ידו.
וכן דוד הטביע על המטבע מקל ותרמיל מכאן ומגדל מכאן, להזכיר לעצמו 
כי הגיע מאחורי הצאן. ומרדכי היהודי עשה מטבע שהיה בו שק ואפר מכאן, 
את  להם  שהזכירו  ציורים  ועליהן  מטבעות  עשו  כולם  מכאן.  זהב  עטרת 
הנסים שעשה להם הקדוש ברוך הוא, כדי שלא יגיעו חס ושלום למצב של 

גאוה הבאה מחמת ריבוי הממון.

בי‡ורים
אם  מה  כי  ביאר,  הרמב״ן  במלך.  ‡פילו   .2 בלבך.  ותתגאה  לבבך.  ורם   .1
וגובה הלב  למלך שהוא ראוי להתנשא ולהתגדל, הפסוק אוסר את הגאוה 
ומצוה שלבבו יהיה שפל ככל אחיו הקטנים ממנו, כל שכן לאחרים שאינם 

‰. כי ‡ין עזר ‰˘ם עמו 
‡חרי ‡˘ר ‰ו‡ ˙ועב˙ 
‰˘ם. הוא מדברי רבינו 
יונה בשערי תשובה (א, 
(נב:)  סוכה  במסכת  כז). 
בן  שמעון  רבי  אמר 
אדם  של  יצרו  לקיש: 
יום  בכל  עליו  מתגבר 
ומבקש להמיתו, שנאמר 
(תהלים לז): ״צופה רשע 
לצדיק ומבקש להמיתו״. 
ברוך  הקדוש  ואלמלא 
יכול  אינו   – עוזרו  הוא 
לו, שנאמר (שם): ״ה׳ לא 
ולא  בידו  יעזבנו 

ירשיענו בהשפטו״. 
רבי  המשגיח  מרן  היה 
יחזקאל לוינשטיין זצ״ל 
כבר  ומזהיר:  מזכיר 
כתב רבינו יונה ״כי בעל 
יצרו,  ביד  נמסר  הגאוה 
כי אין עזר ה׳ עמו אחרי 
״.  ה׳  תועבת  הוא  אשר 
אמרים  שני  נצרף  אם 
אלו - חרדה תאחזנו, כי במלחמת האדם עם יצרו בכל יום ויום, הרי בדרך 

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰ ׁ∆̆ מ… ַר˙  ˙ו… ב¿ּ נּו  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿

י" (וי˜ר‡ כ,  ַ‰ּ‚ו…  ˙ ֻח˜…ּ כּו 15ב¿ּ ל¿ ≈̇ ל…‡  "ו¿

כּו"  ל≈ ≈̇ ם ל…‡  י‰∆ ≈̇ ֻח˜…ּ יב: "ּוב¿ ƒ̇ ּוכ¿ כ‚), 

ן  ָך 16פ∆ּ ר ל¿ מ∆ ָּׁ̆ ƒ‰" :ַמר ¡‡ נ∆ ו¿ (˘ם יח, ‚), 

ל  ם" („ברים יב, ל) - ַ‰כ…ּ י‰∆ ׁ̆ ַ‡ֲחר≈ ≈̃ ָנּ ּƒ̇

 ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ יר,  ƒ‰ ַמז¿ ‰ּו‡  ָח„  ∆‡ ָין  נ¿ ƒע ב¿ּ

ָבָריו  ¿„ ƒּוב יו  ָׁ̆ ּבּו ַמל¿ ב¿ּ ל  ּ„ָ ֻמב¿ ל  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי

‰ּו‡  ן  כ≈ ו¿ ים,  ƒי ַ‰ּ‚ו… ן  ƒמ ָ‰ָ‚יו  נ¿ ƒמ ָכל  ּוב¿

ים"  ּƒן ָ‰ַעמ ƒם מ כ∆ ¿̇ יל ‡∆ ּ ƒ„ ר: "ָוַ‡ב¿ מ≈ ‡ו…

(וי˜ר‡ כ, כו).

י  ינ≈ ע≈ ים ב¿ּ ƒָעב…̇ ם מ¿ ֲ‡ָו‰ ‰≈ י - ַ‰ַ‚ּ ֲעל≈ ַבּ
ֲעַב˙ ‰'  ו… ּ̇ ַמר: "17 ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ם,  ּׁ≈̆ ‰ַ

‰ּו‡  ו¿  ,(‰ טז,  (מ˘לי  ב"  ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ

ם  ּׁ≈̆ ר ַ‰ ז∆ ין ע≈ י ‡≈ ּƒכ(‰) , רו… ¿̂ ƒַי„ י ָסר ב¿ּ מ¿ ƒנ

בי‡ורים
בהם, שהם מלבושי נכרי, [משמעות דבריו שהאיסור ללבוש בגדי נכרי הוא 
משום גאוה]. 15. בחו˜ו˙ ‰‚וי. בדרכי הגויים. הוזהרנו שלא נתנהג כמותם 
במלבושינו ובהליכותינו. 16. פן ˙נ˜˘ ‡חרי‰ם. פן תהיה נמשך, נצמד ונדבק 
אחריהם, (מלשון ״דא לדא נקשן״). 17. ˙ועב˙ ‰'. מאוס ושנוא בעיני ה׳ כל 

המתנשא בלבו.

יב).  לו,  (˙‰ילים  י"  ƒנ ≈„ ƒנ ּ¿̇ ַ‡ל  ים  ƒע ָׁ̆ ר¿

י  ּƒַרב  ˙ ַבּ  ‰ ָׁ̆ נ¿ ע∆ נ∆ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ ל  ∆‚ ר∆ ַעל  ו¿

יָ‰  ָעל∆ ַזר  ¿‚ ּ ƒנ ׁ∆̆ ן,  יו… ַר„¿ ּ¿̇ ן  ב∆ּ יָנ‡  ƒֲחנ

ַעם  ַפּ י  ּƒכ  .˙ נו… זו… ל  ׁ∆̆  ‰ ָבּ ֻ̃ ב¿ּ ב  ׁ≈̆ י ל≈

י,  ƒמ רו… י  ל≈ „ו… ּ ¿‚8 י  נ≈ פ¿ ƒל ָכ‰  ָ‰ל¿ ַ‡ַח˙ 

 ‰ ָנ‡∆  ‰ ָמּ "ַכּ רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ ָע‰  מ¿ ָׁ̆ ו¿

ָ‡ז  10ו¿  "! זו… יָב‰  ƒ9ר ל  ׁ∆̆ יָ‰  ∆̇ יעו… ƒס פ¿ּ

ם -  ƒיַני ע≈ ר (ע"ז יח, ‡). ָבּ ≈̇ ‰ יו… ָ̃ ּ ¿„ ¿̃ ּ ƒ„(„)

ַמע  ׁ¿̆ ƒם - ל…‡ י ƒַני ָ‡ז¿ ˙" (מ˘לי ו, יז). ָבּ ם ָרמו… ƒיַני יב: "11ע≈ ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ים  ּ ƒי ƒל ֲענ ∆̂ „ו… ‡≈ ָעמ¿ יַח ַ‡ּפו… - ב¿ּ ר≈ ים. ב¿ּ ƒָלל ים ָ‰ֻ‡מ¿ ּ ƒי ƒי ָ‰ֲענ ר≈ ב¿ ּ ƒ„

ָבָריו  ¿„ ּƒב ַ‡ף  ו¿ יָניו.  ע≈ ב¿ּ ים  ƒרּוח ס¿ ם  ≈‰ ם,  י‰∆ ּ≈̇ ָב ל¿ ַנס  כ¿ ּƒנ ׁ∆̆ כ¿ּ ‡ו… 

ַין ַמֲ‡ָכל  נ¿ ƒע ˙ 13ב¿ּ ר∆ כ∆ּ ƒם נ‚ַ ַ‚ֲ‡ָו‰. ו¿ ˜ ב¿ּ ָ̇ י˜ 12ָע ּ ƒ„ ַ̂ ר ַעל  ַ„ב≈ּ י¿

 ‰ ז∆ ַעל  ו¿ י,  ƒר ָנכ¿ י  ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ י  ≈„ ¿‚ ּƒב י  ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ 14ּוב¿  ‰ ∆̃ ׁ¿̆ ּוַמ

כתב  יו˙ר.   ‰˜„˜„  .„
מיד):  (ד״ה  יהוידע׳  ב׳בן 
וודאי לא היתה כוונתה 
הרע  יצר  בהם  לגרות 
ושיתנו עיניהם בה, אלא 
שישבחו  היתה  כוונתה 
מכל  אך  ישראל.  את 
כיון  בזה  נענשה  מקום 
שהיה לה לחשוש שמא 
הרע  יצר  בהם  יתגרה 
ויאנסוה לדבר עבירה.  

בי‡ורים
יבוא אלי רגל  ברוך הוא, אל תביא אלי את פסיעותיו של המתגאה (שלא 
אנשי גאוה להצר לי), והרשעים לא יטלטלו אותי ממקומי ביד חזקה. 8. ‚„ולי 
רומי מדובר,  באיזו  לדון  האריך  קיסמא)  בן  ר״י  (ערך  הדורות  בסדר  רומי. 
וסיים שהיתה עיר בארץ ישראל בשם רומי. 9. ריב‰. נערה. 10. ו‡ז „˜„˜‰ 
יו˙ר. בפסיעותיה לפסוע פסיעות נאות. ודבר זה נוגד את  הכתוב (תהלים 
מה, יד): ״כל כבודה בת מלך פנימה״, ולכך נענשה. 11. עינים רמו˙. המתגאה 
ומרים עיניו כלפי מעלה, ולא כדרך שפלי הרוח אשר ישפילו עיניהם כלפי 
גאוה.       מתוך  עזות)  (דברי  וקשים  חזקים  דיבורים  ב‚‡ו‰.  ע˙˜   .12 מטה. 
13. בענין מ‡כל ומ˘˜‰. שיאכל מאכלים טובים ומעדני מלך. 14. ובמלבו˘י 
ב‚„י ‚‡ו‰ מלבו˘י נכרי. שילבש בגדים יקרים ונאים מאד שהכל מסתכלים 

ו״שיתוף״  הבריות,  למען 
הרי הוא עבודה זרה.

הגרשוני  ילקוט  בספר 
אדרת  מספר  מביא 
אליהו שפירש, כי החכם 
בפני  להתבטל  דרכו 
החכם היותר גדול ממנו, 
מתבטל  עשיר  וכן 
גדול  בעמדו לפני עשיר 
אילו  כן,  ואם  ממנו, 
מאמין  היה  המתגאה 
הבורא,  במציאות 
וביכלתו,  בהשגחתו 
עיניו  לנגד  מצייר  והיה 
גדולת ה׳ – בודאי שהיה 
מבטל את עצמו, ואם עדיין מתגאה אות הוא שאינו מאמין בגדולת הבורא.  
פירוש אחר: אדם שיש לו גסות הרוח, שמתגאה בחכמתו, מעיד על כך שהוא 
מאמין שהוא זכאי לקבל השפעה של טוב מן הבורא בזכות חכמתו, ואילו 
לאלה שאין להם חכמה – אין זכות לכך. אבל זוהי ממש אמונתם של עובדי 
הכוכבים, שמאמינים שהבורא מסר כח לכוכבים להשפיע, והשפעתם היא 
רק על פי הטבע. יסוד דת ישראל הוא שהקדוש ברוך הוא משפיע גם למי 
שאין בו מעלות, כי ״מאשפות ירים אביון״ והכל תלוי בהשגחתו וברצונו של 

הקדוש ברוך הוא (תפארת ציון). 

ָ‰ָכ‡:  יב  ƒ̇ 19כ¿ּ ים.  ƒָכב ַ„˙-ּכו… ֲעבו…

יב  ƒ̇ 20ּוכ¿ ב",  ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ  '‰ ֲעַב˙  ו… ּ̇ "

ל  ∆‡ ָב‰  ע≈ ˙ו… י‡  ƒב ָ̇ ל…‡  "21ו¿ ם:  ָ̇ ‰ָ

ים:  ƒר מ¿ ‡ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ כו).  ז,  („ברים  ָך"  ∆̇ י ב≈ּ

י  ּƒיב: "כ ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„22 ,˙ ‡ ַעל ֲעָריו… ּלּו ָבּ ƒ‡ כ¿ּ

 "' ‚ו… ו¿ ּו  ׂ̆ ָע ל  ≈‡‰ָ ב…˙  ע≈ ו… ּ̇ ‰ַ ל  ָכּ  ˙ ∆‡

ּלּו  ƒ‡ כ¿ּ ים:  ƒר מ¿ ‡ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ כז).  יח,  (וי˜ר‡ 

ל  ָכּ רּו:  ָ‡מ¿ ו¿ (סוט‰ „, ב).  ָמ‰  23ָבּ ָנ‰  ָבּ

ָ‰רּוַח,                 ּסּו˙  ּ‚ַ ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם 

בי‡ורים
19. כ˙יב ‰כ‡. כתוב כאן (משלי טז, ה) בענין הגאוה. 20. וכ˙יב ‰˙ם. וכתוב 
שם (דברים ז, כו) בענין עבודה זרה. 21. ול‡ ˙בי‡ ˙ועב‰. המלה ״תועבה״, 
גסות הרוח),  בו  זה שיש  (היינו  שבה מכונים האלילים, מלמדת ש״גבה לב״ 
המכונה ״תועבה״ בספר משלי, כמוהו כעובד עבודה זרה. 22. „כ˙יב: כי ‡˙ 
כל ‰˙ועבו˙ ‰‡ל. הפסוק כתוב בענין חטאי העריות (ויקרא יח, כז), ובחטא 
של גסות הרוח כתוב ״תועבת ה׳ כל גבה לב״. הכינוי ״תועבה״ המשותף לשני 
הענינים מלמד על שייכותם זה לזה.  23. במ‰. מזבח לעבודת כוכבים (רש״י). 

ם.  ּׁ≈̆ ֲעַב˙ ַ‰ ו… ּ̇ ר ‰ּו‡  ׁ∆̆ י ֲ‡ , ַ‡ֲחר≈ ּמו… ƒע

ּום ָ‡ָ„ם ל…‡  ׁ̆ ָ‡‰ ַעל  ּ‚ָ ¿̇ ƒּלּו ל…‡ נ ƒַוֲ‡פ

ַב„  ּבו… ל¿ ƒל ‰, ַ‡ך¿ ב¿ּ ׂ ∆̆ ַמֲע ל…‡ ב¿ּ ּבּור ו¿ ƒ„ ב¿ּ

ָב‰,  ע≈ ו… ּ̇ ָר‡  ¿̃ ƒנ  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡ 

ב",     ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ  '‰ ֲעַב˙  ו… ּ̇ " ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ב  ּ ל≈ ַבּ  ‡ ָלּ ∆‡ ‰ּו˙  ב¿ ּ‚ַ לו…  ין  ≈‡ ּלּו  ƒ18ֲ‡פ

ָב‰. ע≈ ו… ּ̇ ָר‡  ¿̃ ƒנ

 

ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ ל  ָכּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿
 „ ב≈ עו… ּלּו  ƒ‡ (ו)כ¿ּ ָ‰רּוַח,  ּסּו˙  ּ‚ַ  

יכול  האדם  אין  הטבע 
בנוסף  אלא  לנצחו, 
צריך  הנחוש  לרצונו 
עזר ה׳. לכן בעל הגאוה 
לו  ואין  מתועב  שהוא 
עזר ה׳ – חרץ רבינו יונה 
הגאוה  ״בעל  משפטו: 
נמסר ביד יצרו״! ומעתה 
תקוה,  שום  לגאה  אין 
לגמרי.  הוא  ואבוד 
עמוד  חן׳,  יתן  (׳לענוים 

רא).
עבו„˙  עוב„  כ‡ילו  ו. 
(סוטה  המאירי  כוכבים. 
ד:) רואה את הקשר שבין 
הגאוה לעבודה זרה בכך 

– רוע טבעו מביאו לחלוק על האמת בכל דבר כדי להשפיל את  שהמתגאה 
שכנגדו [ומי שמונח בשקר הריהו כעובד עבודה זרה, שהיא עצם השקר].

המהרש״א בחידושי אגדות מבאר שעל ידי רוח הטומאה שנוצר מעון הגאוה 
מגיע לכל זה.

חכם  בתלמיד  אפילו  מדבר  זה  מאמר  כותב:  עקב)  (פרשת  הקדוש  השל״ה 
הלומד ומקיים את מצוות התורה, אלא שיש לו פניות בלימודו כגון שאחרים 
ידעו על גדולתו ותורתו, כי אז הרי הוא עובד בשיתוף, לא רק לשם ה׳ אלא גם 

בי‡ורים
18. ‡פילו ‡ין לו ‚ב‰ו˙ ‡ל‡ בלב נ˜ר‡ ˙ועב‰. הגר״א בביאורו על משלי 
מפרש: ״תועבת ה׳ כל גבה לב״ - אפילו אדם שעדיין לא הוציא את גאותו 
לפועל, ולא עשה שום מעשה של גאוה, בהליכתו או בדיבורו, ושום תנועה או 
סימן של גאוה לא ניכרים עליו, אבל ה׳ חוקר לב ובוחן כליות - הוא מעיד 
עליו שהוא גבה לב, כלומר, הגם שגאוותו מוסתרת בלב פנימה, בכל זאת – 
״תועבת ה׳״! משוקץ ומתועב הוא בעיני הקדוש ברוך הוא, ויתן את הדין על 

כך במשפטי שמים. 

ל˜ורח  ‡רע  מ‰  ח. 
‚‡ו˙ו.  מחמ˙  וע„˙ו 
(פי״א)  ישרים  המסילת 
שרעת  כותב, 
יתרה  חמדת-הכבוד 
יותר  וחזקה 
יש  כי  מחמדת-הממון, 
מקרים בהם יכול האדם 
על  יצרו  את  לכבוש 
שאר  ועל  הממון 
חמדת  אך   – ההנאות 
כי  הדוחק,  הוא  הכבוד 
לסבול  לו  אי-אפשר 
ולראות את עצמו פחות מחבריו, ועל דבר זה נכשלו רבים ונאבדו... מי גרם 
הוא  מלא  ומקרא  הכבוד,  מפני  אלא  עמו?  עדתו  וכל  הוא  שיאבד  לקורח 
(במדבר טז, י): ״ובקשתם גם כהונה״. וחכמים, זכרונם לברכה (במדבר רבה 
יח, ב) הגידו לנו, כי כל זה נמשך, מפני שראה את אליצפן בן עוזיאל נשיא, 
והיה רוצה להיות הוא נשיא במקומו... כללו של דבר: הכבוד הוא הדוחק את 
האדם  היה  זה  ולולי  שבעולם,  והחמדות  התשוקות  מכל  יותר  האדם  לב 
מתרצה לאכול מה שיוכל (להשיג ללא מאמץ), ללבוש מה שיכסה ערותו, 

ּלּו  ƒיר, ֲ‡פ ƒ‰ָי ּ רּו: ‰ַ32‡י ָמ‡ן „¿ ָ‡מ¿ ‰). ו¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ל,  ב≈ּ ַ̃ ¿̇ ƒָל‡ מ ‰ּ ≈̇ י י ב≈ּ ׁ≈̆ נ¿ ƒ‡‡ַ

‰" (חב˜ו˜ ב, ‰) -  ו∆ נ¿ ƒי ל…‡  יר ו¿ ƒ‰ר ָי ב∆ ּ ∆‚"

ּלו… (ב"ב ˆח, ‡). ׁ∆̆  ‰ ָנו∆ ּלּו ב¿ּ ƒ33ֲ‡פ

 

יַפ˙          ƒ„ ר¿ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ34

ַעל  ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒ‰ 35ל¿ ן  ָממו…  
ַרע  ≈‡ (ח)ָמ‰   ָּ̇ ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿ י-ָ‡ָ„ם.  נ≈ ב¿ּ

בי‡ורים
תקרי אותו אלא איתו לא אוכל״. לפי קריאה זו אומר הכתוב שגבה עינים, 
היינו גאותן, אין הקדוש ברוך הוא יכול להיות אתו. וביאר ב׳תפארת ציון׳, כי 
בדרך כלל החוטא חוזר אחר כך בתשובה, ואז מוכן הקדוש ברוך הוא לדור 
אין  עליו  עוונו  שעדיין  וכיון  בתשובה,  חוזר  אינו  הרוח  מגסות  אבל  אתו, 
בעל  אדם שהוא  „י‰יר.  מ‡ן  ‰‡י   .32 אתו.  לדור  רוצה  הוא  ברוך  הקדוש 
גאוה, אפילו על אשתו ובני ביתו אין הוא מתכבד, כיון שבזוי הוא בעיניהם. 
33. ‡פילו בנו‰ ˘לו. אפילו בבית שלו אין הוא מתכבד. 34. ‰‚‡ו‰ מבי‡‰ 
זה   ידי  על  שיוכל  כדי  חומד להתעשר  לבו  כי המתגאה  ר„יפ˙ ממון.  לי„י 
להשתרר ולשלוט על בני אדם. [אמנם יש גורסים: ״הגאוה מביאה לידי רדיפת 

כבוד״]. 35. ל‰˘˙רר. למשול. 

ַעט  מ¿ ּמּו  "רו… ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ 25 ט,  ַמע≈ ¿̇ ƒ24מ

עו…  ¿„‚ָ ָר‡ּוי ל¿ ּנּו" (‡יוב כ„, כ„); 26ו¿ ינ∆ ≈‡ ו¿

ָמ‰  ו… ּ̃ ‰ַ י  ָרמ≈ "ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ 27 ָר‰,  ׁ≈̆ ‡ֲ ַכּ

ין ֲעָפרו…  ≈‡ ים" (י˘עי‰ י, ל‚), 28(ז)ו¿ ƒע„ֻ ּ ¿‚

ָעָליו.   ˙ ל∆ ּ ַיל∆ 29מ¿ יָנ‰  ƒכ ּׁ¿̆ ‰ַ ו¿ ָער,  נ¿ ƒנ

י  ƒנ‡ֲ ין  ≈‡ -‰ּו‡:  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ָ‡ַמר 

ָלם,  עו… ָבּ 30ָל„ּור  ים  ƒל כו… י¿ ‰ּו‡  ו¿

ם  ƒיַני ַבּ‰ ע≈ ּ ַמר (˙‰ילים ˜‡, ‰): "‚¿ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

(סוט‰  ‡ּוָכל"  ל…‡  31‡…˙ו…  ָבב  ל≈ ַחב  ּור¿

ז. ו‡ין עפרו ננער. כתב 
כנגד  מדה  חיים:  החפץ 
שהיה  במקום  כי  מדה, 
לו לחשוב תמיד שסופו 
רמה  עפר  למקום  לילך 
להתגאות,  ולא  ותולעה 
הוא לא חשב כן, כי אם 
דמיין לעצמו כי במרומי 
משגבו  יהיה  סלעים 
ובעליות מרווחות תהיה 
על  יתר  לעד,  מנוחתו 
בני גילו, לכן כאשר גופו 
בעפרו  אין  עפר,  נעשה 
ממקומו,  להתנער  כח 
כל המתים יעמדו ויקומו 

אשר  האנשים  כל  רגלי  כפות  תחת  נמוך  מושכב  ישאר  והוא  רגליהם,  על 
התגאה עליהם בימי חייו!! (שמירת הלשון, תבונה יד). 

בי‡ורים
מממונו  מתורתו,  מתמעט  אחר:  פירוש  (רש״י).  מחשיבותו  מ˙מעט.   .24
 – שרומו  כיון  ו‡יננו".  מעט  "רומו  ˘נ‡מר:   .25 יעקב).  (עיון  ומבריאותו 
מתמעט. ושמא תאמר ישנו בעולם [שמתקיים]? תלמוד לומר: ״ואיננו״. (סוטה 
זרה.  עבודה  לשם  הנעבד  עץ  היא  אשירה  כ‡˘ר‰.  ל‚„עו  ור‡וי   .26 ה.). 
גדיעה זו הנזכרת כאן איננה רק קציצה רגילה, אלא צריך לעוקרה ולשרש 
״ואבדתם את שמם״,  ג):  יב,  (דברים  נלמד מן הכתוב  וזה  וכל,  אחריה מכל 
וכמו כן יש לגדע ולשרש אחרי מי שיש בו גסות הרוח (רש״י). 27. ˘נ‡מר 
"ורמי ‰˜ומ‰ ‚„ועים". בגמרא (סוטה ה.) למדים דבר זה בגזירה-שוה: כתיב 
התם  וכתיב  גדועים״,  הקומה  ״ורמי  הגאוה)  חטא  בענין  כאן  (כתוב  הכא 
(וכתוב שם בענין עצי אשירה) ״ואשיריהם תגדעון״ - תעקרו ותשרשו מכל 
עליו.  מילל˙   .29 המתים.  לתחיית  קם  שאינו  ננער.  עפרו  ו‡ין   .28 וכל). 
הפורענות  משום  הגאה  על  ומשתברת  מתאוננת  השכינה  עליו.  מקוננת 
שתבוא עליו (רש״י). 30. ל„ור. יחד. 31. ‡ו˙ו ל‡ ‡וכל. בגמרא דורשת ״אל 

ט. ‰מ˜˘ט ‡˙ ‚ופו כ„י 
שנינו  ל‰˙‚‡ו˙. 
ד):  (ד,  אבות  במסכת 
שפל  הוי  מאד  ״מאד 
רוח״. לשם מה הכפילות 
״מאד מאד״? מבאר רבי 
שני  ישנם  חגיז:  משה 
גאוה  גאוה,  בעלי  סוגי 
רוחנית.  וגאוה  גופנית 
גאוה גופנית – המתגאה 
גבורתו,  קומתו,  ביופיו, 
גאוה  וכו׳.  עושרו  בגדיו, 
המתגאה   – רוחנית 
כשרונותיו,  בחכמתו, 
על  ומצוותיו.  מדותיו 
הגאות  סוגי  שני 
״מאד  התנא:  מזהירנו 
מאד הוי שפל רוח״, הוי 
בשניהם.  רוח  שפל 

(מדרש חכמים).

 ˙ ּ„ו… ƒמ ּלּו  ≈‡ ָכל  ו¿  .‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ 39ו¿  ‰‡ָ נ¿ ƒ̃

ר  ≈‡ ָבּ ¿̇ ƒי ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ  ,„…‡ מ¿  ˙ חּו˙ו… פ¿ּ

ם. ּׁ≈̆ ַר˙ ַ‰ ז¿ ע∆ ב¿ּ

˙ ּ‚ּופו…  ט ‡∆ ּׁ≈̆ ַ̃ ל (ט)ַ‰מ¿ ָבר: ָכּ ף ָ„ּ סו…
ַח  כ≈ ו… ׁ̆  ‰ י ז∆ ˙, ֲ‰ר≈ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ י ל¿ ≈„  כ¿ּ

ַעל   ׁ̆ ָיחּו ל…‡  ו¿ ‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ם  ּׁ≈̆ ‰ַ

ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒי ל…‡  ו¿  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

 , מו… ¿̂ ַע ַעל   - ָנ˙ו…  ָוּ ַכּ ל  ָכּ י  ּƒכ ים,  ƒב טו…

י˙ו…  ƒֲחר‡ַ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ,‰ ל∆ ַ‰ָכּ ּ‚ּופו…  ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ל¿

ב  רו… ָ̃ ‰ּו‡   , ּ‚ּופו… ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ַ‰מ¿ ו¿  .‰ ָמּ ƒר

 ‡ ׂ ָּ̆ ƒל ים  ׁƒ̆ ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ‰ ָר‡∆ ¿̇ ƒי י  ּƒכ  ,‰ ָמּ ƒז ל¿

ב  ר≈ ָ̃ ¿̇ ƒי ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ם,  י‰∆ ינ≈ ע≈ ב¿ּ ן  ח≈

ּלּו˙  ַ̃ ו¿  ˜ חו… ׂ ¿̆ י  י„≈ ƒל  ‡ ָיבו… ו¿ ָלן,  ¿̂ ∆‡

י‡  ƒ‰  ‰ ז∆ ָבּ ים,  ׁƒ̆ ָ‰ֲ‡ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ˙ ט∆ ּׁ∆̆ ַ̃ ַ‰מ¿  ‰ ָּׁ̆ ƒ‡‰ָ ַ‚ם  ו¿  . ׁ̆ ר…‡

ל  „ו… ּ‚ָ ‰ּ ָׁ̆ ‰ ָענ¿ ם, ּוָבז∆ ָבּ ƒל ים ב¿ּ ƒּור‰ ר¿ ƒ‰ ˙ ס∆ נ∆ ם ּוַמכ¿ ָבּ ƒל ˙ ∆̃ ל∆ ַמ„¿

בי‡ורים
יהיה אמת או שקר, כדי להקטין שמו אצל בני אדם ולהראות יתרונו עליו 
ענף  הוא  הקפדנות  ו˘נ‡‰.   .39 ולביישו״.  ולהכלימו  מעלתו  ולהפחית 
ותולדות הגאוה, כי לולא הגאוה לא היה מקפיד בלבו! (שערי קדושה א, ב). 
מיסוד הענוה – לא להקפיד כלל. (אור ישראל נח, א). מבואר, כי ענוה וקפדנות 

– תרתי דסתרי!

 ׁ̆ ּ ≈̃ ּ ƒב ׁ∆̆  , ֲ‡ָו˙ו… ֲחַמ˙ ַ‚ּ ˜…ַרח ַוֲעָ„˙ו… 36מ≈ ל¿

לו…  ָנ‰  ּ¿̇ ƒנ ל…‡  ׁ∆̆  ‰ ֻ„ָלּ ּ ¿‚ ח  ַּ̃ ƒל ו¿ ל  ּ ≈„ ּ‚ַ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ַנס  כ¿ ƒנ ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒ37ּומ ם,  ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ ן  ƒמ

 ‰‡ָ ¿̂ 38ָי  ˙ ∆̃ ֲחל… ַ‰ַמּ ן  ƒּומ  ,˙ ∆̃ ַמֲחל… ל¿

בבית  ולשכון 
הפגעים  מן  שתסתירהו 
קלה  פרנסתו  והיתה   –
צריך  היה  ולא  עליו 
כלל  להעשיר  להתיגע 
לו  שאין  הגם  אלא, 
בכל  במותרות,  צורך 

שפל  עצמו  יראה  כדי שלא  להשיגן,  רב  לעמל  עצמו  את  מכניס  הוא  זאת 
בחברה, ואין קץ לכל עמלו, על כן אמרו רבותינו זכרונם לברכה (אבות ד, 

כא): ״הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם״.  

בי‡ורים
על  בחז״ל  מובא  (ובאמת  גדול  לאדם  עצמו  שהחשיב  ‚‡ו˙ו.  מחמ˙   .36
גדלותו של קורח) ועוד שהחשיב עצמו ליחסן שהרי הוא בן יצהר, ומשום כך 
של  בנשיאותו  ונתקנא  הנשיאות,  לו  שמגעת  לחשוב  הגאוה  אותו  הביאה 
אליצפן בן עוזיאל, ומדת הקנאה נבעה מכח הגאוה שהחשיב עצמו לבעל 
נכנס  כך  ומ˙וך   .37 יחזקאל).  (אור  קורח  מעשה  כל  נבע  וממנה  מעלה, 
למחלו˜˙. במסכת חולין (ז.): משרבו זחוחי הלב (פירוש, משרבו התלמידים 
גבוהי הלב, שמחמת גאותם לא דקדקו מפי רבם כל צרכם אלא סמכו על 
ז):  (פרק  הישר  קב  בספר  כתב  בישראל.  מחלוקות  רבו  רש״י)  לבם,  בינת 
המתגאה מרבה קטטה, קנאה, שנאה, לשון הרע, כעס, שקרים, ליצנות וכו׳. 
ואם תתבונן בה תראה שכל עבירות שבתורה כלולין בה. ופגמו גדול מאד, 
אוי לו ואוי לנפשו מי שרגיל להאחז בה! 38. יˆ‡‰ ˜נ‡‰. קנאה וגאוה אחת 
הן, ואחת תלויה בחברתה, מי שאין בו כלל גאוה – אין בו בכלל קנאה. ומי 
שיש בו מעט גאוה, ויהיה מי שיהיה – יש בו קצת קנאה על חבירו, על אשר 
עצמו  מחזיק  והמתגאה  היות  פשוטים,  והדברים  במדריגתו.  עומד  גם  הוא 
שהוא עדיף מחבירו, או לפחות שוה לו, והיה אם יראה שחבירו השיג שררה 
וגדולה - הוא מקנאהו על כך. (תולדות שלמה [קלוגר] יג). כתב החפץ חיים 
״גם הגאוה תביאהו לקנא ולשטום  י״ד):  (שמירת הלשון שער התבונה פרק 
(-ולשנוא) את חבירו המכובד בעיני אנשי העיר, ויקנא וישטום אותו, בעבור 
שידמה לו שנפחת כבודו על ידי זה, ויאמר בלבו: לולא הוא, הייתי מתואר בין 
בני אדם לאדם חשוב. ויבחן גנזי נסתרותיו, כדי שיהיה לו מה לדבר ממנו, 
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עונ˘  כל ˘כן ˘י˘  י‡. 
‚„ול ל‡˘‰ ‰מ˙˜˘ט˙ 
‡נ˘ים  לפני 
ב‰.  ‰מס˙כלים 
כותבים  הראשונים 
שבאותה המדה שנדרש 
להתבונן  שלא  מהגבר 
בנשים, כך אסור לנשים 
לגרום לגברים להתבונן 
כותב  יונה  רבינו  בהם. 
במילים חריפות במיוחד 
האחריות  אודות 
האשה  על  המוטלת 
(אגרת  זה  בנושא 
עח):  פרק  התשובה, 
שתהא  האשה  ״וצריכה 
שלא  ונזהרת  צנועה 
אדם  בני  בה  יסתכלו 
מפני  מבעלה,  חוץ 
שהמסתכלים בפניה או 
לגהינם,  יורדים  בידיה 
(תענש)  ענושה  והיא 
ואחד  אחד  כל  בעונש 
שהחטיאה  מפני  מהם, 
אותם ולא נהגה צניעות 

בעצמה ונכשלו בה״.
‰וˆ‡ו˙  רוב  לפי  לו  ˘י˘  מ‰  בעיניו  ימעט  כי  בחל˜ו,  י‰י‰ ˘מח  ול‡  יב. 
˙‡ו˙ ‚‡ו˙ו. העניו אינו מתאוה להרבה אלא מסתפק במועט שיש לו ושמח 
בחלקו שקיבל מהבורא. לעומתו הגאותן מתאוה לכל דבר ולדברים גבוהים 
יחמוד, ודבר זה הרי אף פעם לא ישיגנו, כי העולם הזה אין בו כדי שביעה, 
חז״ל  שאמרו  וכמו  שבעה,  ידע  ולא  מה  חסר  שהוא  האדם  ירגיש  לעולם 
(מדרש רבה קהלת ג, י): אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, מי שיש לו מנה רוצה 

 ‰ ָּׁ̆ ƒ‡ ל¿ ל  „ו… ּ‚ָ  ׁ̆ ע…נ∆  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל  (י‡)ָכּ

ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ˙ ט∆ ּׁ∆̆ ַ̃ ¿̇ ּƒמ‰ַ

.‰ּ ים ָבּ ƒל כ¿ּ ַּ̇ ס¿ ּƒמ‰ַ

 

ֲ‡ָו‰.  ַּ̇ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ  „ עו… ו¿
ָרָחב  ּבו…  ƒל  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ י  ּƒכ  

י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ַ̇ ו¿ ָבר,  ּ„ָ ָכל  ל¿  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒּומ

י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ב¿ּ ׁ∆̆ ָ‰ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

 ׁ̆ ַלב≈ּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ֲ‡ָו˙ו…  ּ‚ַ ֲחַמ˙  מ≈  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒי

ין  ƒר ט≈ ל¿ ַפּ  ˙ נו… ב¿ ƒל ו¿ ים  ƒר ָ̃ י¿ ים  ƒ„‚ָ ב¿ ּƒב

י  ּƒים. כ ƒב ים טו… ƒכ…ל ַמֲ‡ָכל ¡‡ ל∆ ו¿ ים  ƒל „ו… ּ ¿‚

ים  ƒ‰ בו… ּ ¿‚ ים  ƒָבר ¿„ ƒל ָלם  עו… ל¿  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ

ים  ƒָבר ¿„ ƒי‚ ָי„ו… ל ׂ ּƒ̆ ינו… ַמ ‡ּוַלי ‡≈ מ…„, ו¿ ַיח¿

ָב‰  נ≈ ּ ¿‚ י  י„≈ ƒל  ‡ ָיבו… ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ּלּו,  ≈‡

ָרָחב  „ ו¿ מ≈ ּבו… חו… ƒל ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒי ַ‰מ ּƒָל‰. כ ז≈ ּו‚¿

ַח  מ≈ ׂ ָ̆  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ל…‡  (יב)ו¿ ר,  ּׁ≈̆ ַע ¿̇ ƒ‰ ל¿ ם  ָיּ ַכּ

י  נ≈ פ¿ ƒל ל  ו… ׁ̆ כ¿ ƒמ  ˙ נ∆ ∆̇ נו… י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ (י)  ,„…‡ מ¿

ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ים ל¿ ƒרּו ֲחָכמ ‡ ָ‡ס¿ ים, ֲ‰לו… ּƒַרב

ים                 ׁƒ̆ ָנ ל  ׁ∆̆ ים  ƒנ עו… ב¿ ƒ̂ י  ≈„ ¿‚ ƒב ב¿ּ

ּלּו  ƒ41ֲ‡פ ל,  ∆̇ כ…ּ ַבּ ים  ƒטּוח ּׁ¿̆ ‰ַ40

ב),  כ,  (ע"ז  ן  ∆‰ ָבּ  ˙ ׁ∆̆ ֻלב∆ּ מ¿ יָנּ‰  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ

מכ˘ול  נו˙נ˙  ˘‰י‡  י. 
בספר  רבים.  לפני 
(פרק  יושר  ארחות 
שכן  וכל  כתב:  צניעות) 
בין  בחוץ  כשיוצאין 
מאד  שצריכין  אנשים 
ואמרו  בזה,  להזהר 
(תנחומא וישלח סי׳ ה׳): 
תכשיטין  ניתנו  ״לא 

לאשה אלא שתהא מתקשטת בהן בתוך ביתה״. 
אימי,  לגבי איש חסיד מכפר  ה״ד)  פ״א  (תענית  מהירושלמי  והביא המעשה 
שכאשר היה בהר (שהיה עובד שם), אשתו לבשה בגדים מלוכלכים כדי שלא 
יתן אדם עיניו בה. וכאשר היה נכנס לביתו לבשה בגדים נקיים כדי שבעלה 

יתן עיניו בה ולא באשה אחרת. 
וכל כך הקפידו על זה, עד שרבי יוסי דמן יוקרת אמר לבתו: שובי לעפריך ואל 
יכשלו בך בני אדם! [כמסופר במסכת תענית (כד.): היתה לרבי יוסי בת בעלת 
יופי. יום אחד ראה רבי יוסי אדם אחד שהיה מפרק את גדר העצים על יד 
זה? כלומר, מה  יוסי: מה  ביתו כדי להסתכל בבתו דרך החור, אמר לו רבי 
אתה מעיין כאן? אמר לו האיש: רבי, אם ללוקחה לאשה לא זכיתי, לראותה 
צער  גורמת  את  בתי,  לבתו:  אמר  יוסי  רבי  זאת  כששמע  אזכה?!  לא  גם 
לבריות, שובי לעפרך ואל יכשלו בך בני אדם. (הב״ח מוסיף לגירסת הגמרא 

שם: ״וכן הוה״ – וכן היה, כלומר שהיא מתה)].
ובעוונותינו הרבים, היום הדור פרוץ ומתקשטים ביותר וכו׳, והרבה יש לדבר 
על זה בעוונותינו הרבים. ואשרי מי שנזהרת בזה ולא תסתכל על חברותיה, 
וכל שכן על הפרוצות. ומה שתלבש יותר בגדי צניעות – תזכה ביותר לבנים 
בזוהר הקדוש  כמו שכתב  טוב,  לכל  זוכה  ובעלה  ותלמידי חכמים,  צדיקים 

(מובא במ״ב סי׳ ע״ה סקי״ד), ותקים בית לתפארת. עכ״ד.    

בי‡ורים
40. ‰˘טוחים. התלויים. 41. ‡פילו כ˘‡ינ‰ מלוב˘˙ ב‰ן. כיון שכשרואה 
הרהור  לידי  ובא  בהן  ומתייפה  לבושה  כשהיא  באשה  נזכר  הבגדים  את 

עבירה. (רש״י). 

קל  דבר  כל  על  לבבו 
ביתו  בני  עם  שבקלים 
ומזה  ואוהביו,  ומשרתיו 
מאד״.  עצוב  יהיה 
(בתשובותיו  וברמב״ם 
״פאר הדור״, קמב) כתב: 
״המשתרר, ירבו יגונותיו 
ושמא  ועצבונותיו, 
ויביישוהו  יכלימוהו 
ביד  ויפול  הגויים 
אותו  וייסרו  המלוכה, 

וישברו עצמותיו.
(ב׳)  מוסר  שבט  בספר 
כתב: נקוט כלל זה בידך: 
ימיו  כל  המתגאה,  כל 
כי  ודאגות,  במכאובים 
כולם כאין  גאותו  מרוב 
חייבים  כולם  נגדו, 
לפניו,  ולקום  לשרתו 
תמיד  לישב  צריך  הוא 
בראש. והנה בראותו כי 
ממנו,  וזע  קם  איש  אין 
ולדבריו אין שומע, הוא 
דאגה  בכעס  מתמלא 
רגע.  כל  ותוגה 
ומאורעות אלו תמיד לו, 
ערב בוקר וצהרים, עד שמרוב צערו הוא נופל על ערש דוי, ואם יקום ממטתו 

ישוב לשטותו, וחוזר חלילה. 

י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ ַ‰ּ‚ּוף  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ י‡  ƒ‰ ז…‡˙  ו¿
‡ י…‡ַמר ָ‰ָ‡ָ„ם:  ָמּ ׁ∆̆ ָב‰:  טו…

ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ו¿ יל  ƒ‡ ‰ו…

ַע„  ר,  ≈̇ יו… ב¿ּ  ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ  § ר̆… פ¿ ∆‡  , ך¿ ל-ָכּ ָכּ

ן,  ƒַיי  ‰ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ו¿ ר  ׂ ָ̆ ָבּ י…‡ַכל  ל…‡  ׁ∆̆

יָר‰  ƒ„ ב¿ּ ב  ׁ≈̆ י≈ ל…‡  ו¿  ,‰ ָּׁ̆ ƒ‡  ‡ ׂ ָּ̆ ƒי ל…‡  ו¿

 ‡ ָלּ ∆‡ ,‰ ׁ̆ ָנ‡∆ ּבּו ׁ̆ ַמל¿ ַבּ ל¿ ƒל…‡ י ָנָ‡‰, ו¿

ים,  ƒָלכ ֻלכ¿ ּומ¿ ים  ƒרּוע ¿̃ ּו ר,  מ∆ ּ ∆̂ ‰ַ ו¿  ˜ ׂ ַּ̆ ‰ַ

ים  ƒָלכ ֻלכ¿ מ¿ ים  ƒל כ≈ ב¿ּ  ׁ̆ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒּומ

ָיָ„יו  ָניו  ָפּ  ıַח ר¿ ƒי ל…‡  ו¿ ים,  ƒּוס‡ ּומ¿

ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒרו… מ √‡ ָּ̇ יר 43 ƒח ׁ¿̆ ַיּ ׁ∆̆ ָליו, ַע„  ַר‚¿ ו¿

ן  ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ ‰ - כ¿ּ ָכל ז∆ ים. ו¿ ׁƒ̆ ֲ‡ָנ

 ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿ יּוַכל  ל…‡  ׁ∆̆ ַע„  ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ

ָר‡  ¿̃ ƒנ  ‰ ז∆ ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ ך¿  ּ ַ‰ל≈ ַ‰מ¿ ר.  ≈̇ יו…

יר:  ƒָנז 44ב¿ּ ר  מ≈ ‡ו… ‰ּו‡  י  ֲ‰ר≈  .‡ ט≈ חו…

ַעל  ָחָט‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ מ≈ ָעָליו  ר  פ∆ּ ƒכ "ו¿

בי‡ורים
43. ˙‡רו. מראית פניו. 44. בנזיר. אדם שקיבל על עצמו בנדר להיות ״נזיר״, 
הגפן,  מן  היוצא  דבר  כל  אכילת  וכן  יין,  שתיית  א.  דברים:  בשלשה  נאסר 

ׁ̆ לו…  ּ י≈ ּׁ∆̆ יָניו ַמ‰  ע≈ ַעט ב¿ּ מ¿ ƒי י ּƒכ , ˜ו… ל¿ ח∆ ב¿ּ

 . ֲ‡ָו˙ו… ֲ‡ַו˙ ַ‚ּ ַּ̇  ˙ ‡ו… ָ̂ י ר…ב ‰ו… ƒפ ל¿

ל…‡  ׁ∆̆ 42  ,˙ מ∆ ר∆ ּ‚ו… ֲ‡ָו‰  (י‚)ַ‰ַ‚ּ  „ עו… ו¿
ע…ל  ל  ב…ּ ס¿ ƒל ָלן  ַסב¿  ‡ ≈‰ י¿  

יך¿  ƒר‡ֲ‰ַ ל¿ ך¿  ̂…ר∆ ין  ≈‡ ו¿  ,˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

ָי„ּוַע  י  ּƒכ ָלן,  ַסב¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ  ˙ ַ̇ י ƒח פ¿ ּƒב

ל.  ‰ּו‡ ַלכ…ּ

רוצה  מאתים  מאתים, 
והמשילו  מאות,  ארבע 
את  קדמונינו 
לשותה  העולם-הזה 
לו  ידמה  מלוחים,  מים 
יותר,  וצמא   - שמרווה 
באגרת  שכתב  כמו 

הגר״א ז״ל. 
מוסר  שיחות  בספר 
ענין  ביאר  פג)  (מאמר 
שאמרו  מה  פי  על  זה 
כא):  ד,  (אבות  חז״ל 
והתאוה  ״הקנאה 

והכבוד מוציאין את האדם מן העולם״. שהטעם שהכבוד מוציא את האדם מן 
העולם הוא משום שאין בידו של האדם לספק את תאות הכבוד כלל, כי ככל 
שיזכה בכבוד ירצה עוד ועוד, וכשיחסר לו מעט ירגיש כי כל אשר יש לו איננו 
שוה לו, ונמצא שהוא משועבד לתאותו זו שעבוד גמור, באופן שלעולם לא 

יוכל להשתחרר ממנה, ודבר זה מוציאו מן העולם.
ועל דרך זה יש לבאר גם מה שבכח ה״תאוה״ להוציא את האדם מן העולם, 
דהנה פירש רש״י (אבות שם): שמתאוה לממון הרבה שנאמר ״אוהב כסף לא 
ישבע כסף״ (קהלת ה ט), וכיון שלעולם אין הוא מסתפק בממון אשר לו, וכמו 
שכתב הרמב״ם, שהאוהב כסף הוא בעל נפש רחבה שלא תשבע נפשו מכל 
העולם,  מן  מוציאתו  זו  תאוה  הרי  ה״א),  פ״א  דעות  (רמב״ם  שבעולם  ממון 

שהרי הוא תאב לדבר שלעולם לא יוכל לספק אותו ולמלאות רצונו.
״דברים  כתב בספר  י‰‡ סבלן לסבול עול ‰בריו˙.  ‚ורמ˙ ˘ל‡  י‚. ‰‚‡ו‰ 
יחם  כי  העצבות,  לידי מדת  יבוא  ״המתגאה  לא):  דרוש  (להחיד״א,  אחדים״ 

בי‡ורים
42. ˘ל‡ י‰‡ סבלן. אמר רבי לוי: כל טילוי סירוי, וכל סירוי טפשין! (קהלת 
רבה יב, א). כל המתגאה ומתנשא וחכם יחשב בעיניו – הוא כעסן ומדקדק 
ינוח״.  כסילים  ״כעס בחיק  טיפש, כדכתיב:   – וכל כעסן  לו.  כל המתנגד  עם 

(מתנות כהונה). 

ב‰לל  מˆינו  כ‡˘ר  י„. 
יוסף׳         ב׳עץ  ‰ז˜ן. 
ההתבוננות  כתב:  (שם) 
מופלאת  היא  הלזו 
להיות  בענינה, 
הקדושים  שלאנשים 
מבטם               כל  אשר 
המשכלת  לנפשם 
גופם  בתוך  השוכנת 
והנה  והבהמי.  החומרי 
יש בני אדם המשליכים 
כל           גיום  אחרי 
ומאוויו       החומר  צרכי 
ההכרחיים  הענינים  אף 
ומתאכזרים      לקיומה 
לבלי      מאד  גופם  על 
יודעים        כי  קיומו  תת 
הגוף  כחי  כל  כי 
נגדיים  המה  ותאוותיו 
לגמול            הבהמי  גופו  על  גם  שחמל  בו  אחרת  מדה  הזקן  הלל  אבל  לנפש. 
שהיא           בשביל  וליפותה  ולהנאותה  אחרים  עם  שעושה  כמו  חסד  לו 
עליה         חמל  אם  כי  הנאתו  למען  כוונתו  היה  לא  כי  מלך,  של  איקונים  

כראוי.

י…‡ַכל      ל…‡  ו¿ י,  ƒ̃ ָנ  ‡ ≈‰ י¿ ַמֲ‡ָכלו…  ם  ּ‚ַ
י  ƒנ ינו… ב≈ּ ַמֲ‡ָכל  ַ‡ך¿   , ך¿ ל∆ מ∆ י  ַמֲעַ„נ≈ּ  

ל…‡  , ו¿ ַ‚˙ ָי„ו… ׂ ָּ̆ י ַ‰ ƒפ י, ל¿ ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ∆̃ ׁ¿̆ ּוַמ

ים,  ƒּוס‡ ים מ¿ ƒל כ≈ ל…‡ י…‡ַכל ב¿ּ ‰ 45ו¿ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒי

 ˙ ∆‡ ˆּו  ּ¿̃ ַׁ̆ ּ ¿̇ "ַ‡ל  ַעל  ַיֲעב…ר  ן  פ∆ּ

ל  ‡ ַ‰כ…ּ ָלּ ם" (וי˜ר‡ י‡, מ‚), ‡∆ יכ∆ ≈̇ ׁ…˘ ַנפ¿

˙ו…  ָטּ ƒמ ם  ּ‚ַ  , ָחנו… ל¿ ֻׁ̆ ם  ּ‚ַ ּיּו˙.  ƒ̃ נ¿ ּƒב  ‡ ≈‰ י¿

ים.  ּ ƒי ƒ̃ יּו נ¿ ¿‰ ƒָיָניו י נ¿ ƒָכל ע ‰, ו¿ ָיּ ƒ̃ ‰ נ¿ י∆ ¿‰ ּƒ̇

ַ‡ך¿  ז…ָ‰ם,  מ¿ ל…‡  ו¿ י  ƒ̃ ָנ  ‡ ≈‰ י¿ ּ‚ּופו…  ם  ּ‚ַ

ל  ם ָכּ ָליו, ַ‚ּ ַר‚¿ ָניו ָיָ„יו ו¿ ח…ı ָפּ ר¿ ƒר ל ָזּ‰≈ ƒי

ל  ּ ל≈ ƒ‰ ינּו ב¿ּ ƒ̂ ר ָמ ׁ∆̆ ‡ֲ ים. (י„)ַכּ ּƒ̇ ƒע ּ‚ּופו… ל¿

ָע‰  ָׁ̆ ב¿ּ ׁ∆̆  ,(‚ ל„,  רב‰  (וי˜ר‡  ן  ≈̃ ַ‰ָזּ

בי‡ורים
45. ול‡ י‡כל בכלים מ‡וסים, פן יעבור על "‡ל ˙˘˜ˆו ‡˙ נפ˘ו˙יכם". 
המקור לכך הוא מדברי רב ביבי בר אביי (מכות טז) האומר, שאדם השותה 
משקים בכלי מציצה [כעין קרן] של מקיזי דם, עובר באיסור ׳לא תשקצו׳. וכך 
נפסק בשולחן ערוך (יו״ד סי׳ קטז ס״ו): אסור לאכול ולשתות בכלים הצואים 
שנפשו של אדם קצה בהם, כגון כלים של בית הכסא וכלי זכוכית שמקיזים 
וכן לא יאכל בידים מזוהמות ועל גבי כלים מלוכלכים,  וכיוצא בהם.  בהם 

שכל אלו בכלל ׳אל תשקצו את נפשותיכם׳.

 ׁ̆ ַר פ≈ּ ל…‡  ׁ∆̆  ‰ּ ז∆ ּוַמ‰  ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿ י‡),  ו,  (במ„בר   " ׁ̆ פ∆ ַ‰ָנּ

ָבר  ל ָ„ּ ָכּ ƒמו… מ ¿̂ ַע ַע נ≈ ‡, ַ‰ּמו… ט≈ ָר‡ חו… ¿̃ ƒן נ ƒי ן ַ‰ַיּ ƒמ ‡ ָלּ מו… ‡∆ ¿̂ ַע

ָך  ּ י∆ ים: ל…‡ ַ„ּ ƒרּו ֲחָכמ ‰ (˙עני˙ י‡, ‡). ָ‡מ¿ ַכָמּ ‰ ו¿ ָמּ ַעל ַ‡ַח˙ ַכּ

ים  ƒָבר ּ ¿„ יָך  ָעל∆ ר  ס≈ ‡ו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆  ‡ ָלּ ∆‡ ָר‰,  ו… ּ̇ ָר‰  ָ‡ס¿ ּׁ∆̆ ַמ‰ 

 ‰ ז∆ ‡ ָבּ ≈̂ ַכּיו… ‰ ו¿ ָין ז∆ נ¿ ƒים (ירו˘למי נ„רים פ"ט ‰"‡). ַעל ע ƒר ֲ‡ח≈

ר,  ≈̇ ם יו… ַחַכּ ¿̇ ּƒ̇ ַ‡ל  ‰, ו¿ ב≈ּ י˜ ַ‰ר¿ ּ ƒ„ ַ̂ י  ƒ‰ ּ¿̇ ל…מ…‰: "ַ‡ל  ׁ¿̆ ָ‡ַמר 

י  ƒ̃ ‡ ָנ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם,  ר ָבּ ָׁ̆ ך¿ ַ‰ָיּ ר∆ ּ ם" (˜‰ל˙ ז, טז). ַ‰„∆ מ≈ ו… ּׁ̆ ּƒ̇  ‰ ָלָמּ

ים.  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ל  ׁ∆̆ ר  ≈„ ּ‚ָ ‰ּו‡  ּיּו˙  ƒ̃ ּ ַ‰נ¿ י  ּƒכ ָיָניו,  נ¿ ƒע ָכל  ב¿ּ

ים  ּ ƒי ƒֲענ ים  ׁƒ̆ ּבּו ַמל¿ ל…‡  ו¿ ים,  ƒנ ינו… ב≈ּ ים  ƒ„‚ָ ב¿ּ  ׁ̆ ַבּ ל¿ ƒי  ?„ ַ̂ י כ≈ּ

י  ƒָענ ים, ‰∆ ּ ƒי ƒ̃ ים ּונ¿ ƒ‡ים ָנ ƒנ ינו… ים ב≈ּ ƒ„‚ָ ‡ ב¿ּ ָלּ ם, ‡∆ ָׁ̆ ב¿ ּים לו… ƒַבז ַ‰מ¿

‡ו…  ם  ∆̇ כ∆ּ  ‡ ≈̂ ָמּ ּ ƒי ׁ∆̆ ָ‡סּור  ו¿  , רו… ׁ¿̆ ָע י  ƒפ ל¿ יר  ׁƒ̆ ָע ∆‰ ו¿ יו…  ָענ¿ י  ƒפ ל¿

ים  ƒנ ּ ָ̃ ֻ̇ יּו מ¿ ¿‰ ƒל…‡ י ים, ו¿ ƒרּוע ¿̃ יּו  ¿‰ ƒל…‡ י ָ‚ָ„יו, ו¿ י˙ ַעל ב¿ּ ƒנּונ מ¿ ַׁ̆

י ָ‰רּוַח. ס≈ּ י ַ‚ּ ≈„ ¿‚ ƒב כ¿ּ

בי‡ורים
דהיינו: ענבים, חרצנים, זגים וכדומה.  ב. להסתפר.  ג. להטמא בטומאת המת. 
ואחר כך חוזר  מסוימים,  נזיר שנטמא בטומאת המת חייב להביא קרבנות 
למנות את כל ימי נזירותו מחדש (במדבר ו, א-יב). התורה אומרת לגבי נזיר 
שנטמא בטומאת המת ״וכפר עליו [הכהן] מאשר חטא על הנפש״. ושואל רבי 
חוטא  שנקרא  אדם,  הרג  וכי  זה?  נזיר  חטא  נפש  באיזה  וכי  הקפר:  אלעזר 
בנפש? אלא הנזיר נקרא ״חוטא״ מפני שציער עצמו בהמנעותו מן היין [אף 
שנטמא,  בנזיר  שנאמר  מפסוק  דינו  את  לומד  הקפר  אלעזר  שרבי  פי  על 
סברתו שייכת לכאורה בכל נזיר, בין אם נטמא ובין אם לא. הגמרא בנדרים 
(י.) ובנזיר (יט.) מבארת שמשום כך הזכירה התורה את המושג ״חטא״ בנזיר 

שנטמא, כי חטאו כפול, שציער עצמו מן היין, ואף נטמא בטומאת המת]. 

אדם  ״בן  מסלובודקה: 
להשתפר  נוטה 
לא  אך  ולהתייפות, 
(-״א מענטש  להשתנות״ 
און  בעסער  ווערט 
נישט  אבער  שענער, 
אנדערש״). אולם, אומר 
של  תפקידו  אהרן,  רבי 
את  ליצור  הוא  אדם 
מתוך  העליון  האדם 
בו.  שנולד  פרא״  ה״עיר 
הסבא  שפירש  כמו 
אדם  פרא  ״ועיר  מקלם: 
אין  יב)  יא,  (איוב  יולד״ 
להודיעך  רק  פירושו 
שאדם נולד פרא, כי אם 
פרא׳  שמ׳עיר  ללמדך 

צריך ש׳יולד אדם׳.
מעתה, מסיק רבי אהרן, 
לאדם  שניתן  הכח 
״בצלם  בהיבראו 
כח  זהו  אלקים״, 
היצירה,  וכח  הבחירה 

ליצור מהעיר פרא שבו אדם מושלם. (׳פנינים משלחן גבוה׳).

 ‰ ׂ ָ̆ ָע ים  ƒ‰…ל ¡‡ ם  ל∆ ∆̂ ב¿ּ י  ּƒ60כ" יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„

˙ ָ‰ָ‡ָ„ם" (בר‡˘י˙ ט, ו), 61ַעל ַ‡ַח˙  ∆‡

יב (מ˘לי טז, „):  ƒ̇ „ כ¿ּ עו… ‰. ו¿ ַכָמּ ‰ ו¿ ָמּ ַכּ

‰ּו" (˘ב˙ נ, ב).  ֲענ≈ ַלַמּ ַעל ‰'  ָפּ ל  "62כ…ּ

ם  ׁ≈̆ ל¿ ּלּו  ≈‡‰ָ ים  ƒָבר ּ ¿„ ַבּ ָ‰ר  ז¿ ּ ƒנ‰ַ ָכל  ו¿

ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ ל…‡  ו¿ ָו‰,  ¿̂ ƒמ

ּלּו  ≈‡ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ּול¿

יָון  כ≈ּ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ מו…  כ¿ּ ים  ƒ‡ ר¿ ƒנ ים  ƒָבר ּ ¿„

ָו‰. ¿̂ ƒּבו… מ ׁ̆ ם י≈ ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ָנ˙ו… ל¿ ָוּ ַכּ ׁ∆̆

 

 ׁ̆ י≈ ים  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ּוַמֲע ָמ‰  ָחכ¿ ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ
ב,  ָח„ טו… ים: ָ‰‡∆ ƒ̃ י ֲחָל נ≈ ׁ¿̆  ‰ּ  ָבּ

י‡,  ƒ‰ ָ‰ָרָע‰  ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ָרע.  ָח„  ∆‡‰ָ ו¿

יו,  ƒפ ּוב¿ ּבו…  ƒל ב¿ּ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ּ ַבז∆ י¿ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

בי‡ורים
ה׳  של  בצורה  כי  ‡ל˜ים.  בˆלם  כי   .60 מאומה).  מבינות  ואינן  חושבות 
[בקומה ובדעת, בדיבור ובראיה, (עיין בראשית רבה ח, י-יא)], ה׳ עשה את 
לכבודו.       הנברא  בעולמו,  הוא  ברוך  הקדוש  של  כאיקונין  אני  והרי  האדם. 
גופי!        את  בנקיון  לרחוץ  הוא  הקב״ה  וכמ‰. שכבודו של  כמ‰  על ‡ח˙   .61
62. כל פעל ‰' למענ‰ו. כלומר, את הכל ברא ה׳ לכבודו, וברחיצה יש משום 

כבוד הבורא, לפי שהאדם נברא בצלם אלוקים. 

ָ‰ָי‰            יָ„יו  ƒמ ל¿ ַּ̇ ƒמ ָטר  פ¿ ƒ46נ ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

לו…  רּו  ָ‡מ¿ ם.  ָמּ ƒע ך¿  ל≈ ‰ו… 48ו¿ ך¿  ּ ַ‰ל≈ 47מ¿

 ? ך¿ ל≈ ‰ ‰ו… ָּ̇ יָכן ַ‡ ≈‰ י, 49ל¿ ּƒיָ„יו: ַרב ƒמ ל¿ ַּ̇

 : רּו לו… ָו‰. ָ‡מ¿ ¿̂ ƒמ ˙ ו… ׂ̆ ם: ַלֲע ָ‡ַמר ָל‰∆

 ı…ח ר¿ ƒם? ל ? ָ‡ַמר ָל‰∆ ָו‰ זו… ¿̂ ּƒי ַמ‰ מ ƒכ ו¿

זו…  י  ƒכ 50ו¿  : לו… רּו  ָ‡מ¿  .ıָח ר¿ י˙-ַ‰מ∆ּ ב≈ ב¿ּ

ל  ׁ∆̆ ין  ƒנ י˜ו… ƒ‡51 ם  ƒ‡ ָמ‰  ן!  ≈‰ ם:  ָל‰∆ ָ‡ַמר  י‡?!  ƒ‰ ָו‰  ¿̂ ƒמ

י      ּ≈̇ ָב ּוב¿  ˙ י‡ו… ƒט ר¿ 53ט≈ י  ּ≈̇ ָב ב¿ּ ˙ו…  ‡ו… ים  ƒ„י ƒֲעמ ַמּ ׁ∆̆ 52 ים,  ƒָלכ מ¿

ָפן,  ט¿ ו… ׁ̆ ן ו¿ ָ̃ ר¿ ן ‰ּו‡ 56מו… י‰∆ ‰ ֲעל≈ ַמָנּ ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ י  ƒ55מ ,˙ ָס‡ו… ¿̃ ר¿ ƒ̃ 54

ל  ּ ≈„ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡  ׁ∆̆ 58  ‡ ָלּ ∆‡  „ ל…‡ עו… ו¿  ,˙ נו… זו… מ¿ לו…  ין  ƒ57ַמֲעל ן  ≈‰ ו¿

מּו˙,  ¿„ ƒּוב ם  ל∆ ∆̂ (טו)ב¿ּ י  ƒ̇ ‡ ר≈ ב¿ ּƒנ ׁ∆̆ י,  ƒ59ֲ‡נ כּו˙;  ַמל¿ י  ל≈ „ו… ּ ¿‚ ם  ƒע

וב„מו˙.  בˆלם  טו. 
(א,  בראשית  בפרשת 
״בצלם  נאמר:  כז) 
אותו״.  ברא  אלקים 
דמות וצלם זה מה הוא? 
דהג״ר  בפומיה  מרגלא 
אהרן קוטלר בשם מורו 
הסבא  ורבו 

בי‡ורים
46. נפטר מ˙למי„יו. נפרד מלימודו עם תלמידיו בבית-המדרש. 47. מ‰לך. 
בדרך מבית המדרש. 48. ו‰ולך עמם. והם מלוים אותו לכבודו. 49. ל‰יכן 
‡˙‰ ‰ולך. אולי יזכו גם הם עמו במצוה. 50. וכי זו מˆו‰ ‰י‡. שאדם מצווה 
עליה לעשותה לכבוד בוראו, ולא כדבר הרשות שאדם עושה לטובת גופו?! 
52. ˘מעמי„ים ‡ו˙ו. לכבודו של המלך  51. ‡י˜ונין. פסל בדמות הפנים. 
במקומות שרבים מצויים שם, כגון בבתי... 53. טרטי‡ו˙. שליצנים משחקים 
שם לפני הנאספים. 54. ˜ר˜סי‡ו˙. שחיות טרף מאולפות מתגוששות שם 
מור˜ן   .56 בהם.  לטפל  עלי‰ם.  ˘נ˙מנ‰  מי   .55 הנאספים.  לפני  למשחק 
לכבוד  נאים  שיהיו  ומצחצחם  מבריקם  האבק,  מן  אותם  מנקה  ו˘וטפן. 
המלך. 57. מעלין לו מזונו˙. משלמים לו שכר עבור זה. 58. ˘‰ו‡ מ˙‚„ל 
והנכבדים  השרים  עם  במעלה  ונחשב  לגדולה  עולה  מלכו˙.  ‚„ולי  עם 
המופקדים על צרכי המדינה. 59. ‡ני ˘נבר‡˙י בˆלם ו„מו˙. בצורה של ה׳, 
ובדמותו - שהוא דומה לו [בשכל] שהוא מבין וחושב (לא כמו החיות שאינן 

ב˜לון  ומ˙כב„  יז. 
בשער  לקמן  חבריו. 
התשובה (שער כו) כתב 
(והוא  המחבר 
הלכות  מהרמב״ם 
שיש  ה״ד)  פ״ד  תשובה 
אותם  שהעושה  עברות 
מהם,  לשוב  חזקתו  אין 
קלים  דברים  שהם  לפי 
בני-אדם,  רוב  בעיני 
והוא  חוטא,  ונמצא 
נראה לו שאין זה חטא. 
ואחת מאלו עברות הוא 
חברו׳.  בקלון  ה׳מתכבד 
שאינו  בלבו  אומר  כי 
חברו  שאין  לפי  חטא, 
עומד אצלו, ולא הגיעה 
ביישו,  ולא  בושת  לו 
(-השוה)  אלא הוא ערך 
וחכמתו  מעשיו הטובים 
מעשי  למול  וחריפותו 
חברו וחכמתו וחריפותו, 
דבריו  השומע  ובעיני 
יהיה הוא מכובד וחברו 

בזוי. 
בחכמ˙ו  ו‰מ˙פ‡ר  יח. 
‡ין  בו,  ˘‡ין  ובמע˘יו 
כמו˙‰.  רע‰  מ„‰ 
(קיג:):  פסחים  במסכת 
הדעת  אין  ארבעה 

ָב‰  טו… י˜  ƒַיֲחז ָלם  עו… ל¿  ‰ ∆‡ ּ ≈‚‰ַ
ל…‡  ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ  , מו… ¿̂ ַע ל¿

ַעל   ׁ̆ ָיחּו ל…‡  י  ּƒכ ָר‰,  ו… ּ̇ ‰ַ ַעל  ַרח  ט¿ ƒי

ָלם  ָ‰עו… לו…  „ּו  ּיו… ׁ∆̆ ַר˜  ם,  ƒַמי ָׁ̆  „ בו… כ¿ּ

ׁ̆ לו…  ‰ י≈ ָחָכם, ּוָבז∆ ב ו¿ ‰ּו‡ ָ‡ָ„ם טו… ׁ∆̆

ל  ו… ׁ̆ כ¿ ƒמ ב¿ּ ַח  מ≈ ׂ ָ̆ ‰ּו‡  י„  ƒמ ָ̇ ו¿ י,  ּ„ַ

 „ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒם, (יז)ּומ ָ̇ יָע ƒ„ עּוט י¿ ƒמ ָריו ּוב¿ ֲחב≈

ים  ƒר ׂ ¿̆ ע∆ מ≈ ָח„  ∆‡  ‰ ז∆ ו¿ ָריו.  ֲחב≈ ן  לו… ¿̃ ּƒב

 ˙ ∆‡ ים  ƒב ַעכ¿ּ ַ‰מ¿ ים  ƒָבר ּ ¿„ ָע‰  ָבּ ַ‡ר¿ ו¿

ים  ƒב יו טו… ׂ ָ̆ ל ַמֲע ָכּ ׁ∆̆ ּוָב‰. ָ‡ָ„ם  ׁ̆ ּ¿̇ ‰ַ

 ‰ מ∆ „, ּ„ו… ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒ‰ ם ל¿ ∆‰ ָבּ ל  ּ ַ‰ל≈ ¿̇ ƒם, ּומ ≈‰

 ˙ ַ̃ ַ‡ב¿ ָכל  ב¿ּ  „…‡ מ¿ ּוב  ׁ̆ ָח יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ ל¿

ל  ∆̂ ≈‡  „ מ≈ עו… ו¿ ים,  ƒמ ׂ ָ̆ ב¿ּ י  ׁ≈̆ ָר‡ ו¿ ל  כ≈ רו…

יַח, ַע„  ƒר יַח ּוַמס¿ ּ ƒ„ ¿̃ ‡ ַמ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ׁ̆ ַע„  ≈‡‰ָ

ירּו˙  ƒר מ¿ ֲחַמ˙  מ≈ כ…ל  ¡‡ ל∆  ‰ ו∆ ָׁ̆ ל…‡  ׁ∆̆

ר  ≈‡ ָפּ ¿̇ ּƒך¿ ָ‰ָ‡ָ„ם ַ‰מ ׁ̆ - ָכּ ַפ˙ ָ‰‡≈ ר≈ ׂ ¿̆

ַמֲ‰ָללו…  יַח ב¿ּ ƒר יַח ּוַמס¿ ּ ƒ„ ¿̃ ים, ַמ ׂ ƒ̆ ַמֲע ב¿ּ

ים.  ƒב יו ַ‰ּטו… ׂ ָ̆ ַמֲע

יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ָמ˙ו… ּוב¿ ָחכ¿ ר ב¿ּ ≈‡ ָפּ ¿̇ ּƒמ‰ַ (יח)ו¿

ין  ≈‡ ו¿  ‰ּ ָ̇ מו… כ¿ּ ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ ין  ≈‡  , ּבו… ין  ≈‡ ׁ∆̆  

יָניו,  ע≈ ב¿ּ ים  ƒ̇ חּו ּופ¿ ים  ּƒַטנ ¿̃ ם  ֻכָלּ (טז)ו¿

ל  „ו… ּ‚ָ ‰ּו‡  ׁ∆̆ מו…  ¿̂ ַע ַח  ב≈ּ ַׁ̆ ּומ¿ ל  ַ‰ל≈ּ ּומ¿

ַעל   ‰ ∆„ יו… ל…‡  ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ָמ‰,  ָחכ¿ ב¿ּ

 ‰ ∆‡ ר¿ ƒנ ָלם  עו… ּול¿  , ֲ‡ָו˙ו… ּ‚ַ ר…ב  מ≈  ˙ מ∆ ¡‡‰ָ

ָבָריו  ּו„¿ ˙ו…  ָ̂ ַוֲע ָמ˙ו…  ָחכ¿ יָניו  ע≈ ב¿ּ

 ‰ ׂ ≈̆ ֲע ַמּ ƒמ ים  ƒח ָבּ ֻׁ̆ מ¿ ם  ≈‰ ׁ∆̆ יו  ׂ ָ̆ ּוַמֲע

ר     ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ ָריו,  ֲחב≈  ˙ ַ̂ ֲע ַמ˙  ָחכ¿ ו¿

י           ּƒכ יו,  ׂ ָ̆ ַמֲע ּוב¿ ָמ˙ו…  ָחכ¿ ב¿ּ י„  ƒמ ָּ̇

ַעל   „ ָכבו… ו¿ ַבח  ׁ∆̆ ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿  ı ָחפ≈ ‰ּו‡ 

ָ‡ַמר   ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ים.  ƒר ָׁ̆ ַ‰י¿ ָבָריו  ּ ¿„

יָך"  ƒפ ל…‡  ו¿ ָזר  ָך  ל¿ ּ ַ‰ל∆ "63י¿ ל…מ…‰:  ׁ¿̆

(מ˘לי כז, ב).

˜טנים  וכולם  טז. 
ופחו˙ים בעיניו, ומ‰לל 
כתב  עˆמו.  ומ˘בח 
(פרק  ישרים  המסילת 
שקבע  אחרי  ״אך  יא): 
היותו  בלבו  האדם 
לתהילה,  וראוי  חשוב 
התולדה  תהיה  לא 
המחשבה  מן  היוצאת 
הזאת אחת בלבד, אלא 
ומשונות  רבות  תולדות 
ממנה...וימצא  תצאנה 
שיחשוב,  אחר  גאה 
ראוי  שהוא  שלפי 
ורב-המעלות,  לתהילה 
מרגיז  שיהיה  צריך 
ומבהיל  (מפחיד  הארץ 
ושהכל  הבריות)  את 
(יזדעזעו  מפניו  ירעשו 

מרוב פחד), כי לא יאות שיהרסו (לא יסכים שיעיזו לגשת) בני-האדם לדבר 
 – כרצונו)  (בחזקה, שלא  אליו  לעלות  יעפילו  ואם  דבר,  ממנו  ולבקש  עמו 
יבהלם בקולו וברוח שפתיו יהומם, בענות להם עזות, ופניו זועפות בכל עת 

ובכל שעה...״ 
אל  יוציאוה  לא  בלבם,  קבורה  גאותם  שתשאר  אחרים,  גאים  ״וימצאו 
הדברים  יודעי  גדולים,  חכמים  הם  שכבר  בלבבם,  יחשבו  אבל  המעשה, 
לאמיתם ושלא רבים יחכמו כמוהם, על כן לא ישיתו לב אל דברי זולתם, 
בחשבם, כי מה שקשה עליהם לא יהיה נקל לאחרים, ומה ששכלם מראה 
להם כל כך ברור הוא וכל כך פשוט הוא, עד שלא יחושו לדברי החולקים 

עליהם אם ראשונים ואם אחרונים, וספק אין אצלם על סברתם״.   

בי‡ורים
עצמך.          את  תהלל   ולא  שישבחוך  לאחרים  הנח  פיך.  ול‡  זר  י‰ללך   .63

ים,  ƒב ים טו… ׂ ƒ̆ ָר‰ ּוַמֲע ו… ּ̇ ָי„ו…  ׁ̆ ב¿ּ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ּƒָו‰, ַ‡ף-ַעל-פ‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ

 ˙ ָענו… ט¿ י‡  ƒב 66ּומ≈ לו…  ב  ר≈ ‡ו… ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  ּƒכ ם,  נ…ּ ƒ‰י ּ ≈‚  ׁ̆ ר≈ יו… ‰ּו‡ 

„ו…  ָטר¿ ָמ˙ו… ל¿ ‰ ָחכ¿ י∆ ¿‰ ƒ̇ ֲ‡ָו‰, ו¿ י ַ‚ּ י„≈ ƒי‡ ָ‰ָ‡ָ„ם ל ƒב‰ָ ˙ ל¿ ָ‡יו… ּור¿

 ‰ ז∆ ם, ו¿ ם יו… ר ָ‰ָרע יו… ∆̂ ַח י≈ ּ ≈̂ ַנ ּ ל¿ ƒל מ ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒן ַ‡ל י ָלם. ָלכ≈ ן ָ‰עו… ƒמ

ים  ƒ„י ƒֲחס‰ַ ן  ƒָח„ מ ∆‡ ב¿ּ ינּו  ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָל‰.  „ו… ּ ¿‚ ָחָמ‰  ל¿ ƒָר‡ מ ¿̃ ƒנ

ל.  „ו… ּ‚ָ ָלל  ָׁ̆ לּו  ל¿ ָׁ̆ ו¿ ָחָמ‰  ל¿ ּƒמ‰ַ ן  ƒמ ים  ƒ‡ ַ‰ָבּ ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַבּ ַ‚ע  ָפּ ׁ∆̆

ים  ƒ„י ƒ̇ ם ֲע ּ∆̇ ן ַ‡ ƒַוֲעַ„י ,‰ ַטָנּ ¿̃ ָחָמ‰  ל¿ ּƒמ ƒם מ ּ∆̇ ב¿ ַׁ̆ ם:  ָ‡ַמר ָל‰∆

ן:  ָחָמ‰? ָ‡ַמר ָל‰∆ ל¿ ּƒי‡ ַ‰מ ƒ‰ ‰ַמ : רּו לו… ָל‰. ָ‡מ¿ „ו… ּ ָחָמ‰ ‚¿ ל¿ ƒמ ל¿

ַעם  ˙ו… ַפּ ח ‡ו… ּ ַ̂ ַנ ּ¿̇ ׁ∆̆ ָך,  ׁ̆ ל¿ ּ י≈ ׁ∆̆ ב  י≈ ל ‡ו… י ָכּ ּƒיו! כ ָ̇ ילו… ח≈ ר ו¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

ינו…  ר ‡≈ ∆̂ ּ ָך; ֲ‡ָבל ַ‰י≈ ¿̇ יַח ‡ו… ּƒ67ָ‡ז ַינ ,§ ל̆… ָׁ̆ ם ‡ו…  ƒי ַּ̇ ׁ¿̆ ַ‡ַח˙ ‡ו… 

מו…  כ¿ּ ים,  ƒָעמ פ¿ּ  ‰‡ָ מ≈ ָנˆּוַח   ‰ י∆ ¿‰ ƒי ם  ƒ‡ 68ַ‡ף  ָך  מ¿ּ ƒמ  ˜ ס≈ ּפו…

ָך  ¿̇ מו… ם  יו… ַע„  ָך  מ¿ ¿̂ ַע ב¿ּ ן  ֲ‡מ≈ ַּ̇ ַ‡ל  69ו¿ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆

בי‡ורים
66. ומבי‡ טענו˙ ור‡יו˙ וכו' ו˙‰י‰ חכמ˙ו לטר„ו מן ‰עולם. כלומר, היצר 
ובמעשיו  שלמד  בתורה  להתגאות  לו  שיש  וראיות  טענות  לאדם  מביא 
(-החכמה) שלמד  ויתגאה בזה, אזי דוקא התורה  הטובים, ואם ישמע ליצר 
יש  [אמנם  מחמת שהתגאה מזה עצמו.  מן העולם  לסיבה לטרדו  לו  תהיה 
גורסים: ומביא טענות וראיות להביא האדם לידי גאוה כדי לטרדו מן העולם]. 
ויתייאש מללחום עוד נגדך, מפני שהוא נוכח לדעת כי  יניח ‡ו˙ך.  67. ‡ז 
כחך חזק מכחו. 68. ‡ף ‡ם י‰י‰ נˆוח מ‡‰ פעמים. ממשיך להלחם נגדך עד 
אשר יכחיד אותך משני העולמות. ואילו אתה גם אם נצחתו  מאה פעמים, 
69. ו‡ל  לא יאמר נואש, אלא ימשיך לארוב לך כל ימיך עד שינצח אותך. 
˙‡מן בעˆמך. אל תבטח בתורתך ובחכמתך שיעמדו לך נגד יצרך הרע, אלא 
עד יומך האחרון עשה תחבולות להינצל ממנו, שכן אמרו (ברכות כט.) יוחנן 

כהן גדול שימש בכהונה גדולה שמונים שנה, ולבסוף נעשה צדוקי. 

ם  ƒ‡ ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿  ‡ ַוֲ‰לו…  .‰ּ ָ̇ ָמ ¿‚ ּ„ֻ

ֲחַמ˙  מ≈ ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡ ים  ƒ„ ַכב¿ּ מ¿

י  ּ≈̇ ׁ¿̆ ַע  ≈„ יו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ ים  ƒר ב¿ ּסו… ׁ∆̆

ַ‡ַח˙,  ַר˜  ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ו¿  ,˙ ו… ּ̇ כ¿ ַמס∆ּ

ָח˙  ∆‡  ‡ ָלּ ∆‡ ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ן  ָל‰∆ י…‡ַמר 

ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ  - ‰"ח)  פ"י  (ירו˘למי ˘ביעי˙ 

ָלם  ָ‰עו…  ˙ ∆‡  ‰ ע∆ ַיט¿ ל…‡  ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ָכל- ו¿

. ינו… ּבו… ≈‡ ׁ∆̆ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ‰ ָ̃ ֲחָז י˜ּו‰ּו ַבּ ƒֲחז ַיּ ׁ∆̆

 

ל  ָכּ יּו  ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ים  ƒב ֻחָיּ מ¿ נּו  ֲ‡ַנח¿ ׁ∆̆ ַ„ע,  ו¿
 ‡ ר≈ ם ַ‰ּבו… ׁ≈̆ ים ל¿ ƒ„ֻיָח ינּו מ¿ ׂ ≈̆  ַמֲע
 ‰ י∆ ¿‰ ƒי ים  ƒ‰…ל ¡‡ ˙„ַ ֲעבו…  ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע ָכל  ו¿ ר,  ∆̇ ּוַבס≈ּ לּוי  ּ‚ָ ַבּ  ,‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי

 ˙ ּוו… ַ̃ ל¿ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  ˆו… ר¿ י  ּƒ̇ ל¿ ּƒ64ב ַב„,  ל¿ ּƒב נו…  ˆו… ר¿ ל  ∆‡ יַע  ּ ƒ‚‰ַ ל¿

ל  ם ָ‰‡≈ ׁ≈̆ ל ל¿ ‰ ַ‰כ…ּ ׂ ∆̆ „, ַ‡ך¿ ַיֲע בו… ל ָכּ ב≈ּ ַ̃ ‰ּו ּול¿ ׂ ≈̆ ַבח ַעל ַמֲע ׁ∆̆

ב,  ר ל≈ ≈̃ י ‰' ח… ƒּוב: "ֲ‡נ˙ ָ‡ַמר ַ‰ָכּ ׁ∆̆ מו…  ב, כ¿ּ ל ַ‰ל≈ּ יף ‡∆ ƒ̃ ׁ¿̆ ַ‰ַמּ

ינּו"  ל…‰≈ ר̇… ַל‰' ‡¡ ָּ̇ ס¿ ּƒר: "‰ַ65נ מ≈ ‡ו… ˙" (ירמי‰ יז, י), ו¿ ָליו… ן כ¿ּ ח≈ ב…ּ

ל  ≈̂ ָנּ ƒ‰ יזּו˙ ל¿ ƒר ז¿ ƒָמ‰ ּוב ָחכ¿ ר ב¿ּ ָזּ‰≈ ƒם ל…‡ י ƒ‡ ן („ברים כט, כח). ָלכ≈

בריות,  [של  סובלתן 
פירש,  ורש״י  רשב״ם. 
עצמם  הם  שאפילו 
זמן  לאחר  מתחרטים 
ונבזים הם בפני  עצמן] 
״דל  הוא  מהם  ואחד 
מנוגד  חטאו  כי  גאה״. 
כי          האנושי,  לטבע 
לעשיר           אמנם  אם 
אך  גאוה,  של  נסיון  יש 
במה   – הוא  דל  אם 
ללא  הגאוה  יתגאה?  
המאוסה  היא  סיבה 
אלוקים  בעיני  ביותר 
יחזקאל,  (אור  ואדם 

מדות).

בי‡ורים
64. בל˙י רˆון בני-‡„ם. בלי שיהיה רצונו ומטרתו להתכבד בעיני בני-אדם, 
עושה  שאדם  מעשים  ‡לו˜ינו.  ל‰'  ‰נס˙רו˙   .65 מעשיו.  על  שישבחוהו 
בהסתר מעיני בני-אדם, הם גלויים וידועים לה׳ אלוקינו, ומסורים בידו לתת 

לאדם כפי מעשיו. 

המחזיק    וכל  המדות, 
ה׳.   תועבת  נקרא  בה 
אין  ענוה).  הקמח,  (כד 
ממנה,  קשה  מדה  לך 
שבתורה  עבירות  ורוב 
עוד  ולא  בה,  כלולין 
הבורא  שמשכחת  אלא 
אדם,  של  מלבו  יתברך 
לבבך  ״ורם  שנאמר: 
אלקיך״.  ה׳  את  ושכחת 
א,                  אבות  יונה  (רבינו 

יג).
הגרועה  היא  הגאוה 
היא  והענוה  שבמדות, 
שבמדות.  עליונה  מדה 
(מהרש״א סנהדרין פח).

לכל  שורש  היא  הגאוה 
(ר״ח  הרעות.  המדות 

ענוה ב׳; נפש החיים).
שורש  היא  הגאוה 
להרבה עבירות, אם בין 
בין  ואם  למקום  אדם 
(שערי  לחבירו  אדם 

קדושה).  

ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡  „ ַלמ≈ּ מ¿ ‰ּו‡  ו¿ ר,  ∆̃ ּׁ∆̆ ‰ַ

ן  ָלכ≈ ו¿  ,˙ ָ‡יו… ר¿ לו…  י‡  ƒב ּומ≈  ˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ל¿

. ּ„ו… ¿‚ נ∆ ם כ¿ּ ַחכ≈ּ ¿̇ ƒ‰ ‰ ל¿ ָּ̇ יך¿ ַ‡ ƒר ָ̂

 

ר ‰ּו‡  ∆̂ ּ ל ַ‰י≈ ׁ∆̆ יו  ָ̇ ּבּולו… ח¿ ַּ̇  ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇
י‰ו…  ּƒב ּוַמ‚¿ ּבו…  ƒל  ‰ ׁ∆̆ ¿̃ 73ַמ

 ˙ ּ„ו… ƒמ ָ‡ר  ׁ¿̆ ּו ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ לו…  י˜  ּƒ̇ ּוַממ¿

‡י  ַוַ„ּ ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ַע  ≈„ יו… י  ּƒכ ַ‡ף  ו¿  ;˙ ָרעו…

י  ּלּו ָ‰כ≈ ƒפ‡ֲ , ַ‚ֲ‡ָו˙ו… ן ב¿ּ ָעוו… ע ו¿ ַׁ̆ ׁ̆ פ∆ּ ּ י≈ ׁ∆̆

ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  ּƒכ  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒּומ י„  ƒז מ≈ ב¿ּ  „ ב≈ עו…

74ַע„   ,„ בו… ַ‰ָכּ ַ‡ַחר  ּבו…  ƒל  ˙ ∆‡ יר  ƒע ַמב¿

ָר‰. ֲ‡ָבל ָ‰ָ‡ָ„ם  ׁ̆ ַעל ָ‰ֲעב≈ ל…‡ ָיחּו ׁ∆̆

ל…‡  ‰ ו¿ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒל…‡ י יו, ו¿ ׂ ָ̆ ַמֲע ‰ּו‡ ַזך¿ ב¿ּ ׁ∆̆

ָר‰  ֲעב≈  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ַע  ≈„ ּיו… ׁ∆̆ כ¿ּ מו…  ¿̂ ַע ל  ַ‰ל≈ּ י¿

ַיֲער…ך¿  ו¿ ָ‰ָרע  ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈  ‡ ָיבו… ָ‡ז  ָ„ָבר,  ב¿ּ

„ו…  ָלכ¿ ל¿ ילו…  ּƒפ‰ַ ל¿ ָחָמ‰  ל¿ ƒמ  „ עו…

ָו‰  ¿̂ ƒמ לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ָברו… ס¿ לו…  יר  ּƒב ּוַמס¿ ר  ּ≈̇ ∆‰  ‰ ר∆ יו… ו¿  , ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒר ב¿ּ

ר:  ∆̂ ּ ַ‰י≈ לו…  י…‡ַמר  ָכך¿  ו¿ ר.  ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ּƒמ ּׁ∆̆ ַמ‰  ַעל  ָכר  ׂ ָ̆ ו¿

בי‡ורים
73. מ˜˘‰ לבו. של אדם לסרב לקבל תוכחה ולהכניע עצמו. 74. ע„ ˘ל‡ 

יחו˘ על ‰עבר‰. שאינו חושש לעבור עליה.

ָך  ל¿ ר…ב  ¡‡ י∆ יָך  ָימ∆ ל  ָכּ י  ּƒכ ב, מ„),  (‡בו˙ 

ם  ƒ‡ 70ו¿ ּנּו,  מ∆ּ ƒמ יָך  ינ∆ ע≈ ים  ƒֲעל ַּ̇ ‡ּוַלי 

ף  (יט)סו…  -  ˙ ּלו… ּ ַ̃ ַבּ ׁ∆̆  ‰ ּלָ ַ̃ ב¿ּ ֲחָך  ּ ≈̂ ַנ י¿

˙. ּוַבֲעבּור  ֲחמּורו… ַבּ ׁ∆̆ ָחמּור  ֲחָך ב¿ּ ּ ≈̂ ַנ י¿

 ˙ ּ„ו… ƒמ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ל¿  ׁ̆ ר∆ ׁ…˘ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ׁ∆̆ (כ)

ף  ּ≈̇ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ71מ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ַ‚ם  ו¿  ,˙ חּו˙ו… פ¿ּ

ַין  נ¿ ƒע ָכל  ו¿ ָ‰ָ‡ָ„ם,  ב  ל≈ ב¿ּ ב  ָער≈ ¿̇ ƒּומ

 ˙ ַ‡מ≈ּ ˙ ּול¿ מ∆ יב ָ‰‡¡ ƒז ַ‰כ¿ ר ‰ּו‡ 72ל¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

יט. סוף ינˆחך בחמור‰ 
במסכת  ˘בחמורו˙. 
״כך  נאמר:  (קה:)  שבת 
הרע,  יצר  של  אומנותו 
היום אומר לו ״עשה כך״ 
״עשה  לו  אומר  ולמחר 
לו  שאומר  עד  כך״, 
זרה״,  עבודה  ״עבוד 
כלומר,  ועובד״.  והולך 
אל  יבוא  אם  שהרי 
מיד  לפתותו  האדם 
לא   – חמורה  לעבירה 
אומנותו  לכן  לו,  ישמע 

היא להסיתו לעבור עבירה קלה, ומתוך כך מגיע בהדרגה לעבירות החמורות 
ביותר.  

(נב.) מביאה הגמרא משל על היצר הרע: אמר רב אסי: יצר  במסכת סוכה 
דומה  ולבסוף  רש״י)  עכביש.  (לקורי  בוכיא  של  לחוט  דומה  בתחילה  הרע 
לעגלה).  הפרה  את  קושרים  שבהם  העבים  (כחבלים  העגלה  כעבותות 
שנאמר (ישעיה ה, יח): ״הוי מושכי העון בחבלי השוא וכעבות העגלה חטאה״. 
(מה שבתחילה היה חבלי שוא, דהיינו חוטים של כלום, דקים כקורי העכביש, 

נהפך לבסוך לחבלים העבים של העגלה!). 
״הוי מושכי העון בחבלי השוא״ – הוי לאלו המושכים ומביאים את העוון על 
עצמם בזמן שיצרם עדיין חלש מאד ודומה לחוטים של כלום, כי בשלב הבא, 
כשכבר יהיו שקועים בחטא וירצו לחדול ממנו, יגלו שהם קשורים בו עם יצר 

כה חזק, כמו חבל של עגלה שהוא עבה מאד וכמעט לא שייך לנתקו. 
שבכל  הקשה  היא  הגאוה  מדת  פחו˙ו˙.  מ„ו˙  ל‰רב‰  ˘ור˘  ˘‰‚‡ו‰  כ. 

בי‡ורים
70. ו‡ם ינˆחך ב˜ל‰ ˘ב˜לו˙. אם תתן ליצר לנצח אותך אף בדבר הקטן 
החמרות  בעבירות  גם  ינצחך  שהוא  סוף  ותנצחו,  עמו  תלחם  ולא  ביותר, 
הגאוה.                   בחטא  להכשילו  ‰‡„ם.  בלב  ומ˙ערב  מ˘˙˙ף   .71 ביותר. 

72. ל‰כזיב ‰‡מ˙. להראות שהאמת הוא כזב ושקר.

כב. ˘י˘ כמ‰ בני-‡„ם 
לבריו˙  ‰נ‡‰בים 
ו‰˜ב"‰ ˘ונ‡ם כ˘‡ינם 
‰מˆוו˙.   ˙‡ מ˜יימים 
מכמה  להקשות  יש 
רחוב,  אנשי  וכמה 
מידות  בעלי  שנראים 
ועמל  יגיעה  בלי  טובות 

ובלי ספרי יראה? 
כבר עמד על זה הגר״א 
והובא  ט,  יא,  (במשלי 
אות  פ״ד  שלמה׳  ב׳אבן 
המינים  ״רוב  וכתב:  יג) 
אדם  בין  והחוטאים 
הנראה  לפי  הם  למקום 
אחת  וזו  בטבע,  טובים 
היצר  מתחבולות 
לפרוש רשת לפני תועי 
אחריהם״,  להמשך  רוח 
׳חפץ  בספר  ועיין  עכ״ד. 
(סוף  התורה  על  חיים׳ 
בהעלותך, בהערה שם): לפעמים מזרז היצר הרע לרשעים גמורים מחללי 
וילמדו  אחריהם  העם  שימשכו  כדי  לבריות,  טובות  לעשות  שבתות 

מדרכיהם... 
 ויש שהעירו שהגר״א לא כתב שהם באמת טובים בין אדם לחברו, רק ״לפי 
תתנגש  אשר  מסוימת  לנקודה  יגיעו  כאשר  שבאמת  חוץ),  (כלפי  הנראה״ 
מידותיהם  וזוהמת  קלונם  כל  יתגלה  שם   - ותאוותם  חפצם  עם  ותתנגד 

הרעות.

 ˙ ˆו… ר¿ ּƒּוב: "76ב˙ ָ‡ַמר ַ‰ָכּ ׁ∆̆ מו…  ‰ּו‡ כ¿ּ

 " ו… ּ̇ ƒ‡ ם ƒל ׁ¿̆ ָביו ַי י¿ ם ‡ו… ּ‚ַ ׁ̆ י ƒ‡ י כ≈ ר¿ ּ„ַ '‰

ם  ƒ‡ ָין:  נ¿ ƒע‰ָ  ׁ̆ רּו פ≈ּ ָכך¿  ו¿ ז).  טז,  (מ˘לי 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ י  נ≈ פ¿ ƒל ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ƒי ל…‡  ָ‰ָ‡ָ„ם 

ם  י‰∆ ינ≈ ע≈ ב¿ּ ן  ח≈  ‡…̂ מ¿ ƒל ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ו¿

ים,  ƒב ַ‰ּטו… יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ˙ו…  ו… ׂ̆ ֲע ַבּ

‰ּו  ז∆  , ˙ו… ‡ו… ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿

-‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ׁ∆̆ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ָ‡ָי‰  ר¿

 ˙ ּבו… ƒל ָזַרע לו… ַ‡ֲ‰ָב‰ ב¿ּ ו¿  , ˙ו… ב ‡ו… ≈‰ ‡ו…

ַעל  ב  טו… ם  ׁ≈̆ לו…  ם  ׂ ָ̆ ו¿ י-ָ‡ָ„ם,  נ≈ ב¿ּ

 ‰ ּמָ ּכַ  ׁ̆ ּ י≈ ∆ ׁ̆ (כב) ‰ּו‡   ˙ מ∆ ¡‡ ו∆ ָנם.  ו… ׁ̆ ל¿

 ˙ ּיו… ƒר ַלּב¿ ים  ƒב‰ָ ¡‡ ַ‰ּנ∆ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ּב¿

ים  ƒמ ּ י¿ ַ̃ מ¿ יָנם  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ ָ‡ם  נ¿ ו… ׂ̆  ‰" ָבּ ָ̃ ‰ַ ו¿

בי‡ורים
76. ברˆו˙ ‰' „רכי ‡י˘. כשרצויים לפני ה׳ אורחות חיי האדם, גם אויביו 

יתהפכו לאוהביו וישלימו אתו.

ָמ‰  ָחכ¿ ַמֲעַל˙  ל¿  ָּ̇ ע¿ ּ‚ַ ƒ‰ ָבר  כ¿ּ

 ˙ ו… ּ̂ ַר ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָך  ל¿ ָר‡ּוי  ו¿ י„ּו˙,  ƒַוֲחס

ָלם,  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ן ב¿ּ ̂…‡ ח≈ מ¿ ƒל ל ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ ּול¿

ָך  ¿̇ ָמ ם ָחכ¿ ˙ ָל‰∆ ַ‚ּלו… ם ל¿ יף ָל‰∆ ƒֲחנ‰ַ ּול¿

ָך  ל¿ י‡  ƒָיב ו¿ ‡ֲ‰בּוָך,  י…ּ ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ ָך  ¿̇ ָ̃ ¿„ ƒ̂ ו¿

רּוַח  ׁ∆̆ ל  ָכּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… י  ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ƒמ ָ‡ָי‰  ר¿

ם  ˜ו… ּנּו, 75רּוַח ַ‰ָמּ ימ∆ ָח‰ ‰≈ ˙ נו… ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

 ‰ ז∆ ָכל  ו¿ מ"י).  פ"‚  (‡בו˙  ּנּו  ימ∆ ≈‰ ָח‰  נו…

י‡  ƒ‰ ‡ָבָר ּ‰ ַ‰ס¿ּ ָ̇ י ‡ו… ּƒר, כ ∆̃ ׁ∆̆  ˙ ָ‡יו… ר¿

 ‰ּ ָין ַ‰ז∆ נ¿ ƒָו‰. (כ‡)ֲ‡ָבל ָ‰ע‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒָעָנף מ

כ‡. ‡בל ‰ענין ‰ז‰ ‰ו‡ 
כבר  דבריו  תוכן  וכו'. 
הלבבות  בחובת  מובא 
המעשה,  יחוד  (שער 
פרק ה) וז״ל: כאשר יבוא 
זה,  בפיתוי  היצר  אליך 
לי  תועיל  מה  לו:  ענה 
חן  למצוא  השתדלותי 
כמוני,  חלש  יצור  בעיני 
לא  ביכלתו  אין  אשר 
להזיק  ולא  לי  להועיל 
היה  אילו  ואף  לי... 
מחוייב  שאני  כדבריך, 
אוכל  לא  אז  גם  בכך, 
איך  כי  זאת,  לעשות 
כל  אצל  לפעול  אוכל 

בני דורי שיהיו מרוצים ממני, בעוד שאינני יכול לפעול זאת אפילו אצל בני 
ביתי, וכל שכן אצל בני אדם אחרים.

ודברי רבותינו ז״ל שהבאת מהם ראיה, אינם מחייבים את האדם להשתדל 
למשוך אליו את שביעת רצונם של כל הברואים, אלא הכונה של דבריהם 
היא מה שאמר חכם אחד בצוואתו לבנו: ״בני, לפעול אצל כל הברואים שיהיו 
מרוצים ממך, זה אינו ביכלתך, אך מה שכן ביכלתך הוא, להשתדל שהבורא 
יהיה מרוצה ממך. וכאשר תפעל זאת אצלו, הוא יעשה אותך רצוי לבריות, 
כמו שכתוב (משלי טז, ז): ״ברצות ה׳ דרכי איש גם אויביו ישלים אתו״. – וזוהי 
ז״ל: מי שכל הבריות, מקטן ועד גדול, מהללים ומשבחים  גם כוונת רבותינו 
אותו ומרוצים ממעשיו, סימן הוא שהאל יתברך נתן בלבות בני אדם אהבה 
אליו, ושם לו שם טוב על לשונם. ודבר זה הרי אין הבורא עושה אותו לשונאיו, 

והוא איפוא סימן ברור וגדול שהבורא מרוצה ממנו. זוהי כוונת רבותינו ז״ל.     

בי‡ורים
בידוע שהוא  למטה  מי שהוא אהוב  כל  ‰ימנו. שכן  נוח‰  רוח ‰מ˜ום   .75

אהוב גם למעלה (רש״י). 

˙וכח˙ך  „ברי  כ‚. 
י˙˜בלו בפני ‰עולם. יש 
יתקבלו  כיצד  לעיין, 
מכירים  אין  אם  דבריו 
אותו ואין יודעים ערכו?

 :(: (ו  ברכות  במסכת 
אמר רבי חלבו אמר רב 
בו  שיש  אדם  כל  הונא: 
דבריו  שמים,  יראת 
[לאחרים],  נשמעין 
יג)  יב  (קהלת  שנאמר 
נשמע,  הכל  דבר  ׳סוף 
וגו׳,  ירא  האלהים  את 
כך:  ויש לדרוש המקרא 
אדם שהוא ירא אלוקים 
באזני  נשמעים  דבריו   -

הכל.
(הובא  לעיתים׳  ה׳בינה 
בשיטה מקובצת החדש, 
אות קפח) פירש, שאף על פי שיראת שמים מביאה את האדם לעשות מעשיו 
בהצנע ולא להרבות בדברים, עם כל זה דבריו ועניניו מעצמם יהיו נשמעים.
והטעם שדבריו נשמעים, כתב ב׳עיון יעקב׳ שאדם שיש בו יראת השם שורה 
וב׳שפתי  גם בעיני הבריות.  חן  ימצא  ובכך  (מט:),  חן, כמבואר בסוכה  עליו 
חכמים׳ ביאר על פי דברי המשנה באבות (ב, ד) ׳בטל רצונך מפני רצונו כדי 
שיבטל רצון אחרים מפני רצונך׳, ואדם שהוא ירא שמים מבטל את רצונו 
ולפיכך מבטל הקדוש ברוך הוא את רצון אחרים מפני  מפני רצון הבורא, 

ַב„,  רּוך¿ ‰ּו‡ ל¿ ‡ ָבּ ר≈ ם ַ‰ּבו… ׁ≈̆ ב ל¿ ַ‰ּטו…

י  נ≈ פ¿ ּƒב לּו  ב¿ּ ַ̃ ¿̇ ƒי ָך  ּ¿̇ ַכח¿ ו… ּ̇ י  ר≈ ב¿ ּ ƒ„(‚כ)

י  ּƒכ  , ך¿ ָכּ ב  ֲח˘…ׁ ַּ̇ ל…‡  ם  ƒ‡ ם  ּ‚ַ ָלם  ָ‰עו…

לּוָי‰  ּ¿̇ ָכָח‰  ו… ּ̇ ‰ַ ַל˙  ָבּ ַ̃ ין  ≈‡

יָך. ∆̇ בו… ׁ¿̆ ַמח¿ ב¿ּ

 

ָך  ¿̇ י ƒס ‰, י¿ ל ז∆ ָכּ ƒמ ˜ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ּƒ̇ ׁ∆̆ י  ַ‡ֲחר≈ ו¿
ן  כ≈ ָּ̇ ƒָך: ל…‡ י י…‡ַמר ל¿ ר ו¿ ∆̂ ּ  ַ‰י≈

79ַע„  ָמ‰  ל≈ ׁ¿̆ ָך  ¿̇ „ָ ֲעבו…  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ׁ∆̆

ן  ‚ו… כ¿ּ י,  ר≈ ַ‚מ¿ ל¿ ן  ∆‰ מ≈  ˜ ַרח≈ ¿̇ ּƒ̇ ׁ∆̆

ים                     ƒב ַ‰ּטו… יָך  ׂ ∆̆ ַמֲע  ‰ ַכס∆ּ ּ¿̇ ׁ∆̆

ָבר  כ¿ּ ָ‰ָי‰  ּׁ∆̆  ‰ ַמּ ƒמ ּפּוך¿  ƒ‰  ˙ רו… ‰ו… 80ּול¿

בי‡ורים
79. ע„ ˘˙˙רח˜ מ‰ן. כלומר, אלא אם תסתיר מבני אדם את כל מעשיך 
לגמרי.                  ה׳  מעבודת  מתרחק  שהנך  יראה  חוץ  שכלפי  באופן  הטובים, 
80. ול‰ורו˙. יש גורסים ״ולהראות״, כלומר, הראה את ההפך של מה שיש 

בלבך.

 ‡ ָלּ ∆‡ ב  ≈‰ ‡ו… -‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ין  ≈‡ י  ּƒכ  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ  ˙ ∆‡

ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ָך  ¿̇ י ƒס י¿ ך¿  ַ‡ַחר-ָכּ  .‰ּ ָ̇ ‡ו… ים  ƒמ ּ י¿ ַ̃ ּומ¿ ָר‰  ו… ּ̇ י  ≈„ מ¿ לו…

י‡  ƒב ּומ≈ ָ‰ָעם,  י  נ≈ פ¿ ƒל ים  ƒב ַ‰ּטו… יָך  ׂ ∆̆ ּוַמֲע ָך  ¿̇ י„ּו ƒֲחס  ˙ ַ‚ּלו… ל¿

ן  ƒמ ך¿  ָׁ̆ מ¿ ƒנ  ‰ ז∆ ַ‚ם  ו¿ ָך?  מו… ָכּ ם  ≈‰ ם  ּ‚ַ ּו  ׂ̆ ַיֲע ‡ּוַלי  ָ‡ָי‰:  ר¿

חּו  ב¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ּ ƒנ ׁ∆̆ ים  ƒל „ו… ּ ¿‚  ‰ ָמּ 77ַכּ ינּו  ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ‰ּו˙.  ב¿ ּ‚ַ‰ַ

ם  י‰∆ ר≈ ַחב¿ ו¿ ם  י‰∆ י„≈ ƒמ ל¿ ַּ̇ י  נ≈ פ¿ ƒל  ‡ ָלּ ∆‡ ּו  ׂ̆ ָע ל…‡   - (סוכ‰ כח, ‡) 

ָו‰  ¿̂ ƒמ ‰ ‡י ז∆ ם, ַוַ„ּ י‰∆ ׂ ≈̆ ַמֲע י˜ּו ב¿ּ ƒַיֲחז ם ו¿ י‰∆ כּו ַ‡ֲחר≈ ׁ¿̆ ָמּ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ

ל…‡  ּלּו  ≈‡ י  נ≈ פ¿ ּƒב ּלּו  ƒַוֲ‡פ ים,  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ם  78ָל‰∆ ב  ַחב≈ּ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ

 ,"‰ ׂ ∆̆ י עו… ƒנ‡ֲ ‰ ַע" ‡ו… "ז∆ ≈„ י יו… ƒנ‡ֲ ‰ רו… "ז∆ ָ‡מ¿ ּבו… ב¿ּ ƒל ‰ ב¿ּ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒי

ם. ˙ ָל‰∆ ַ‚ּלו… ˙ ָ‡סּור ל¿ מ∆ ¡‡ ָלם ב∆ּ י ָ‰עו… נ≈ פ¿ ƒָבל ל‡ֲ

 

ַמ„  ל¿ ƒ̇ ו¿ יכּו˙  ƒר‡ֲ ַבּ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ֲעמ…„  ַ̇ ו¿ ֲעָנָו‰  ַבּ ך¿  ל≈ ּ≈̇ ם  ƒ‡ ם ּ‚ַ
 ‰ ָּ̇ ַע ָך:  ל¿ י…‡ַמר  ו¿  ˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ָך  ּ¿̇ ַפ י¿ יעּו˙,  ƒב ¿̃ ּƒב  

יָך  ָרכ∆ ּ ֲעבּור „¿ „ּוָך ַבּ יַכב¿ּ ƒבּוָך ו ּׁ¿̆ ַח י-ָ‡ָ„ם י¿ נ≈ ָך ב¿ּ ¿̇ ים ‡ו… ƒ‡ ָ‰רו…

ם  י‰∆ ינ≈ ע≈ ּוב ב¿ּ ׁ̆ ‰ ָח ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ,‰ ז∆ ל ָבּ „ו… ַוח ָ‚ּ ׁ̆ ר∆ י≈ ים, ו¿ ƒב ַ‰ּטו…

 ‰ ׂ ∆̆ ָך ַמֲע ¿̇ ו… ׂ̆ ֲע י ַבּ ּƒל, כ ב∆ ∆‰ ‰ ל ז∆ ָך. ָכּ ּ¿̇ ַכח¿ ˙ו… ָך ו¿ לּו מּוָסר¿ ב¿ּ ַ̃ י¿

בי‡ורים
77. כמ‰ ‚„ולים ˘נ˘˙בחו. במסכת מגילה (כז:-כח.) מביאה בגמרא סדרת 
ואמרו  הקדושים,  מהתנאים  כמה   של  חסידות  ודברי  מיוחדות  הנהגות 
לתלמידיהם שבזכות הנהגות אלו  זכו להאריך ימים, ואמרו זאת כדי ללמד 
מאירי).        ההר,  מן  אברהם  (רבינו  להם  הראויות  הנהגות  חכמים  לתלמידי 

78. ל‰ם. עליהם. 

ם ג'
ע ג' יו

בו
ש

 81. ˙˙יח„. תתבודד. 82. ‡ך ל‰ר‡ו˙ ‰עˆלו˙. עשה רושם כאילו אתה עובד את ה׳ בעצלות ובכבדות. 83. ול‡ ˙ˆו‰. ואל תשדל בני אדם 
לעשות טוב ואל תוכיחם להמנע מעשות רע. 84. ˙˙נ‰‚ במנ‰‚ם ו˙לך ב„רכי‰ם. של פשוטי העם ויושבי קרנות, כדי שהסתרת מעשיך הטובים 
תהיה בשלימות. 85. ל˘ם מˆו‰. כלומר, אף שעושה זאת לשם מצוה, מכל מקום... 86. מפסי„ ‡לף ‡לפים. כי ירד מטה מטה, ולא רק את המצוות 
יחדל מלקיים, אלא אף אמונתו ישלל ממנו, מבלי אשר ירגיש בכך. 87. ו„ומ‰ לבורח מ‡˘ ˜טנ‰ ל‡˘ ‚„ול‰. כי אם מטרתו לברוח מהפרסום 
והכבוד שיבוא לו ע״י עבודת ה׳, וחושש למצוא חן בעיני בני אדם בגלל מעשיו הטובים, אדרבה, הרי היצר מציע לו למצוא חן בעיני בני אדם על 
ידי זלזול במצוות והתרחקות מה׳. 88. ‡ין מזי˜ לו ב˘בח. לא יפחת שכרו במאומה בכך שמשבחים אותו ומכבדים אותו על מעשיו. 89. בע˙ ‡˘ר 
˙ע˘‰ מע˘‰ ‰טוב. והנך רוצה לבחון את טהרת כונתך. 90. ‡˘ר מ‰‡ל. אם יתברר לך שהנך מקוה לקבל את השכר מהאל - סימן הוא שהמעשה 
שלם ואין בו כל פגם. 91. ‡ינו ˘לם. סימן הוא שהמעשה אינו שלם. 92. ביחו„ בח„רי ח„רים. בהתבודדות בינך לבין עצמך. 93. בז‰ ‰ענין. באותו 
האופן ובאותה השלמות, בהידור ובהתלהבות. 94. נ‚„ יˆר ‰רע. מענין יצר הרע, כיצד מנסה הוא לקלקל וכיצד להנצל ממנו. 95. נ‚„. לעומת. 96. 
וט‰ר י„ים. טהור בדרכיו וידיו נקיות מעוון - יוסיף כח להתגבר ולהתאמץ שלא יפול ברשת היצר הרע. 97. ‰‚‡ו‰ במעל˙ ‰חכמ‰ מ˘ובח˙. לא 
ח״ו כדי להשתרר ולהתנשא על אחרים, אלא שירגיש סיפוק ושמחה במעלתו כדי לזרזו להתמיד בדרך זו. 98. ו‚ם „ע‰. יש גורסים: על שחננו דעה 
רנו˙. עמי הארץ העוסקים בדבר שיחה (רש״י). והערוך פירש, שאינם נכנסים לבית המדרש, אלא רגילים לשבת  והשכל ומדות טובות. 99. מיו˘בי̃ 
בקרנות העיר ולעסוק בדברי שיחה. 100. וי‚ב‰ לבו. פסוק זה נאמר על יהושפט המלך, שאף שהיה לו עושר וכבוד לא גבה לבו בעבורם, כי אם 
במה שהלך בדרכי ה׳. (מצודת דוד). 101. י˜ר רוח ו‚ב‰ לב.  אדם עם רצון כביר בלי גבול ובעל שאיפות גבוהות בעניני העולם הבא. 102. ˘ל‡ 
יספי˜ לו. שלא יסתפק במצוות המזדמנות לידו, ובמעלות שהשיג על ידי השתדלותו. 103. ‡ל‡ ימעט בעיניו. שיהיו מעשיו ועבודתו מעטים בעיניו. 
104. ו˙‚ב‰ נפ˘ו. ונפשו תתרומם ותשאף למדרגה גבוהה יותר. 105. כמו ˘מ˜ˆר. באותה מדה שמפחית ומתרשל מעבודת ה׳ יכעס על עצמו 
ויוכיח נפשו. 106. מפני ‰˘פל˙ו לפני‰ם. מחשש שאם יעשה הטוב יהיה מושפל ובזוי בעיניהם, ושילעגו לו על מעשיו. 107. יפסי„ ‡ו˙ם מ‡‰ 
והם רשעים  ה),  (שם,  ״ענה כסיל כאולתו״  ואמר:  ד),  כו,  (משלי  ״אל תען כסיל כאולתו״  זה אמר שלמה:  ״ועל  גירסא המוסיפה כאן:  יש  מˆוו˙. 
וכסילים״. 108. ובמ‡ו„ו. בכל כחו, רצונו וממונו. 109. ול‚לי˙. אמר רבי יוחנן שעמד בגילוי פנים (בחוצפה. רש״י) לפני הקב״ה (סוטה מב:). 110. 
ולסנחריב. בתנא דבי אליהו (ל״א) כתב: סנחריב גסות הרוח היתה בו, ובה נעקר מן העולם. וכן נאמר שם על נבוכדנצר. 111. ז„ י‰יר. גס רוח סופו 
להיות לץ שאינו חש לשמוע מוסר. רש״י. 112. ‰מב˜˘ לעלו˙. גאוותן אינו מרוצה ממעלת חשיבותו בעיני הבריות וחומד תמיד לדרגת חשיבות 
114. סמוך ל‚‡ו‰  113. בחז˜˙ בר „ע˙. שמחזיק עצמו חכם.  גבוהה יותר ממה שהוא ראוי לה, וכיון שלא משיגה, הרי הוא בדאגה מתמדת.  
מעללים רעים. שהם המשך ישיר לגאוה ותוצאה ממנה. 115. כ‡˘ר נעימו˙ ‰ˆור‰. כשם שהגדרת אדם שצורתו נעימה ויפה היא מי שגופו ופניו 
מאירים, כך אדם שמדותיו נעימות וטובות נפשו מאירה. 116. ‡ין ‰ח˘יבו˙ בנפ˘. [יש גירסא: ״מחשיבות הנפש״]. כלומר, אין זה חשיבות וכבוד 
לאדם להתגאות על חברו, אפילו הוא מלך, כל שכן בני-אדם אחרים, השוים במעלתם ומתגאים זה על זה.  117. ולפניו ‰יו כס‡ו˙. כלומר לפניו 
היו שלשה כסאות, זה למעלה מזה, להושיב כל אחד כגדולתו, ובאו לפניו שלשה גיבורים, וישבו זה למעלה מזה. 118. ו‚„לו. למעלה. 119. כי טוב 
‡מר לך. מוטב שיאמרו לך לעלות לדרגה גבוהה יותר ממעמדך כיום, מאשר יורידו אותך ממעלתך לאמר שאינך ראוי לה יבקשו שתפנה את מקומך 
עבור אדם אחר נכבד ונדיב. 120. במח˘ב‰ לב„. שיחליט בלבו שמכאן ולהבא שוב לא יתגאה, אלא בנוסף לכך חייב לשנות גם מעשיו והתנהגותיו 
כלפי חוץ. 121. ול‰˘˙„ל. [יש גירסא: ולהשתרר]. כלומר, למשול ולשלוט על בני-אדם. 122. בכל חל˜ וחל˜ וכו'. יש גורסים: בכל מדה ומדה – 

בחלק המובחר שבה. 123. ו˘ם „רך ו‚ו'. והמפקח על דרכיו אראה לו בישועת אלקים.     

רצונו של אותו אדם. וב׳עץ יוסף׳ (שם) ביאר, משום שדבריו יוצאים מן הלב, ובודאי יכנסו אף הם אל לב השומעים.
כ„. ויע˘‰ כל ‰טובו˙ ב‚לוי ובס˙ר. והמעשים הטובים שראוי להסתיר אותם, הם רק אלו שאפשר לעשותם בשלימות מהחל ועד כלה גם מבלי שבני אדם ידעו מהם. אבל אותן המצוות שאינו יכול לקיימם בינו לבין עצמו, כגון להתפלל בציבור, ולצוות לבני אדם לעשות טוב ולהזהיר אותם מעשות רע, 
וללמוד תורה (ברבים, באופן שמשפיע בזה על אחרים, וכ״ש ללמד תורה ברבים) ולעשות חסד, מצוות אלו אין כל הצדקה להזניח ולנטוש מחשש שיכבדוהו עליהן, אלא יקיימם לשם שמים, ואף אם ישבחו אותו עליהן, אין זה יגרע את שכרו, מפני שאינו מתכוון לזה בשעת עשייתן. (חובת הלבבות, שער יחוד 

המעשה פ״ה).   
כ‰. וז‡˙ ‰‚‡ו‰ ‡ינ‰ מז˜˙ לענו‰ וכו'. כתב החובת הלבבות (שער הכניעה פ״ט): והחלק המשובח הוא, כשגאות האדם על חכמתו ועל מעשיו הטובים נובעת ממה שהוא יודע להעריך את גודל החסד שהבורא עשה אתו בזה שנתן לו את היתרונות הללו, וממה שהוא שמח בהן, וגאותו גורמת לו להוסיף 
ולהתאמץ עוד יותר בלימודו ובמעשיו הטובים, ולהתנהג בהכנעה עם מקורביו, ולשמוח בחבריו, ולחוס על כבודם ולחפות על סכלותם, ולדבר בשבחם, ולאהוב אותם, ולדון אותם לכף זכות, ולהזהר בכבודם. והיא גורמת לו שמעשיו הטובים מעטים בעיניו, ושהוא טורח תמיד להרבות עליהם, ושלבו נשבר 

בקרבו על שהוא מדי חלש להשיג מהם כאוות נפשו, ושהוא משפיל את עצמו לפני מי שהוא מקוה שבעזרתו יוכל להוסיף עליהם, ושהוא מודה לאלהים על היתרונות שנתן לו, ומשבח אותו על שעזר לו לקנות את המעלות הטהורות.
גאוה כזאת אינה עומדת בסתירה עם ההכנעה, והיא לא מרחיקה אותה, אלא אדרבה מסייעת לה ומוסיפה עליה. 

כו. לעזוב ‰טוב מפני ‰˘פל˙ו לפני‰ם. שנינו במסכת אבות (ה, כ): ״יהודה בן תימא אומר, הוי עז כנמר... לעשות רצון אביך שבשמים״. כתב הטור (או״ח סי׳ א): ״והתחיל בעז כנמר, לפי שהוא כלל גדול בעבודת הבורא יתברך, לפי שפעמים אדם חפץ לעשות מצוה ונמנע מלעשותה מפני בני אדם שמלעיגים 
עליו, ועל כן הזהיר שתעיז פניך כנגד המלעיגים, ואל תמנע מלעשות המצוה... שפעמים אדם מתבייש מפני האדם יותר ממה שיתבייש מפני הבורא יתברך, על כן הזהיר שתעיז מצחך כנגד המלעיגים ולא תבוש. עכ״ד.  

כז. ‡בל בענין מ˘‡ ומ˙ן יכנע לפני‰ם. מקור הדברים הוא במסכת ברכות (ז:): אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי: מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה וכו׳. והאמר רבי יצחק אם ראית רשע שהשעה משחקת לו אל תתגרה בו, שנאמר (תהלים י, ה): ״יחילו (יצליחו) דרכיו בכל עת״, ולא עוד אלא 
שזוכה בדין... ולא עוד אלא שרואה בצריו... לא קשיא, הא במילי דידיה הא במילי דשמיא. והיינו שבדבר ששייך לו ולממונו צריך להכנע מפניו. וכתב המהרש״א, ש״השעה״ משחקת לו דייקא, כי בודאי אינו אלא לפי שעה מחמת המזל שגורם, אבל כשתעבור השעה – ״כחציר מהרה ימלו״, ״ועוד מעט ואין רשע״ 

וכו׳.
כח. וזו‰י מˆו‰ ‚„ול‰. במסכת בבא-מציעא (ל(: מביאה הגמרא על הפסוק (שמות יח כ) ״והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון״... ׳אשר יעשון׳ זו לפנים משורת הדין [שיש מצוה לנהוג לפנים משורת הדין]... דאמר רבי יוחנן, לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה, ולא 

עבדו (עשו) לפנים משורת הדין.    
כט. לפני ˘בר ‚‡ון. פירש הגר״א: כשבא שבר לאדם, הרי זה מן הסתם שהיה לו תחילה גבהות הלב, ולכן בא עליו השבר, כשהקדוש ברוך הוא רוצה לנקום באדם כדי שיתקדש שמו יתברך בעולם - מגביהו תחילה ואחר כך משפילו, כי על ידי זה תהיה נקמתו גדולה שבעתיים, כמו בהמן שהגביהו תחילה 
למשנה למלך כדי שיתלוהו בגבהותו, ונפילתו היתה בפירסום רב, ואם הוא שר וחשוב בלא זה, אז ה׳ נותן בלבו גאוה ואחר כך משפילו, כי אז נקמתו גדולה כי הרגיש עצמו שהיה באיגרא רמה – ועכשיו בבירא עמיקתא. וכן פירשו כל המפרשים על הפסוק (תהלים קב, יא) ״כי נשאתני ותשליכני״, שהגבהת 

אותי תחילה ואח״כ השלכתני שאז המכה, הצער, החרפה והבושה גדולים יותר.
ל. ‡ינו ניˆול מחט‡ ועוון. כתב רבינו יונה (בשערי תשובה א, כז): הגאוה מסבבת כמה עבירות, ומגברת יצר לב האדם עליו, שנאמר: ״ורם לבבך ושכחת את ה׳ אלקיך״ [הרי הגאוה סיבה כללית לכל העבירות, כי על-ידי הגאוה בא לשכחת ה׳ וממילא חוטא]...ובעל הגאוה נמסר ביד יצרו, כי אין עזר השם עמו 

אחרי אשר הוא תועבת ה׳. עכ״ד.
בשערי קדושה כתב: הגאוה היא שורש להרבה עבירות אם בין אדם למקום, ואם בין אדם לחבירו.

בשבט מוסר (ב׳) כתב: הגאוה שורש לכל העבירות שבעולם, ולכן חזק עצמך שלא להתפתות בקול יצרך להתגאות, ובנצחך אותו בזה – תוכל לנצחו בכל! כיון שנעקר השורש – הענפים נופלים מאליהם.
ל‡. ˘ב‡ מטפ‰ סרוח‰. בהיות האדם מסתכל בפחיתות חומרו, וגריעות תחילת יצירתו, אין לו טעם להתנשא כלל, אלא ליבוש ולהכלם. משל למה הדבר דומה: רועה חזירים שהגיע ועלה לשלטון, הרי כל עת אשר יזכור ימיו הראשונים – אי אפשר לו להתגאות (מסילת ישרים כג). 

יתבונן, שהתהוות האדם ויצירתו...ואחר כך הוא ניזון...במשך שהותו בבטן אמו, ורק אחר כך יוצא לעולם חלוש וכחוש בגופו ואבריו (חובת הלבבות כניעה ה). 
לב. וי˘וב לעפר ורימ‰. ויתבונן מצורתו שתהיה לו כשינוח בקבר: אור פניו יחלוף, מראהו ישחר, בשרו יהפך לתולעים עיפוש וליחה, ולא ישאר בו כל סימן מיופי גופו. ריחו יבאיש (יסריח) מאד, כאילו לא רחץ וסך בשרו מעודו, וכאילו לא היה לו ריח טוב מעולם. בחשבו כן - יכניע וינמיך את עצמו, ולא 

יתגאה ויתנשא. (חובת הלבבות שם). 
ל‚. וי˙ן „ין וח˘בון וכו'. יצייר בלבו, רגע הכנסו לפני בית דין הגדול של צבא מעלה, בעת שיראה עצמו לפני מלך מלכי המלכים הקדוש והטהור בתכלית הקדושה והטהרה, בסוד (מלאכים -) קדושים משרתי גבורה, גבורי כח עושי דברו, אשר אין בהם כל מום. והוא עומד לפניהם, גרוע פחות ונבזה מצד 
עצמו, טמא ומגואל (נתעב) מצד מעשיו, הירים ראש?  היהיה לו פתחון פה? וכי ישאלוהו: איה ואיפוא פיך? איה גאונך וכבודך אשר נשאת בעולמך? מה יענה ומה ישיב על תוכחתו? הנה ודאי שאילו רגע אחד יצייר האדם בשכלו האמת הזה בציור אמיתי וחזק (דימוי נכון בצורה בהירה ומשכנעת) – פרוח 

תפרח ממנו הגאוה, ולא תשוב אליו עוד!!! (מסילת ישרים כג).   
ל„. וישב למטה מן הכל. הגה״ק רבי אלחנן וסרמן זצ״ל הי״ד היה רגיל לישב בסוף ביהמ״ד בכל מקום שהגיע. פעם שאל את החפץ חיים זצוק״ל האם אין חשש שיתהלל בעצמו ״מי כמוני עניו״? ונמצא מתגאה בליבו, ואולי עדיף אדרבה, לישב בכותל המזרח ולחשוב בליבו ״הרי איני ראוי לישב כאן ומכבדים 
אותי במה שאין בי״ וכד׳? ענה לו החפץ חיים: שנינו במשנה (כלים כה, ט) מעשה מוציא מידי מחשבה ואילו מחשבה אינה מוציאה מיד מעשה, א״כ עדיף לישב במערב, ועצם מעשה זה של ענוה יוציא מיד מחשבת גאוה שחושש אולי תתגנב בליבו, משא״כ אם יושב ב״מזרח״, עצם מעשה הגאוה יגבר על כל 

מחשבת ענוה שיחשוב ״איני ראוי״ וכד׳. 

 ‰ ּ„ָ ƒּום מ ׁ̆  ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  רּוך¿ ‰ּו‡, ו¿ ‡ ָבּ ר≈ ּום ָ‡ָ„ם זּוַל˙ ַ‰ּבו… ׁ̆ ַ„ע  ל…‡ י≈ „, ו¿ ַיח≈ ¿̇ ּƒ̇ ָמ‰ - 81 ּום ָחכ¿ ׁ̆ מ…„  ל¿ ƒל ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ׁ∆̆ ר, ּוכ¿ ָ̂ ָ̃ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ּƒ̇ ָך.  ב¿ּ ƒל ב¿ּ

ן  ƒיר מ ƒ‰ ז¿ ַּ̇ ל…‡  ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ ּ¿̇ ל…‡  ָך, 83ו¿ ָכר¿ ׂ ¿̆ י„  ƒס פ¿ ַ̇ ם ו¿ ׁ≈̆ ָך  ‡ ל¿ ≈̂ ל…‡ י≈ ׁ∆̆ י  ≈„ ָ„‰, כ¿ּ ‰ ָ‰ֲעבו… ׂ ≈̆ ַמֲע לּו˙ ב¿ּ ¿̂ ˙ ָ‰ַע ‡ו… ַ‰ר¿ ָב‰, 82ַ‡ך¿ ל¿ טו…

 ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ּƒ̇ 84  ‡ ָלּ ∆‡ י˙,  ƒ̂ י ƒ̂ ו¿ זּוָז‰  ּומ¿ ין  ּ ƒל ƒפ ּ¿̇ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ ‡ו… ל…‡  ו¿ ם  ƒַמי ָׁ̆ -‡ ר≈ י¿ יַמן  ƒס  ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  ו¿ ָך,  ¿̇ זּוָל  ׁ̆ י ƒ‡ ל¿ ָך  ¿̇ ָמ ָחכ¿ יַע  ƒ„ ו… ּ̇ ל…‡  ו¿ ָ‰ָרע, 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  „ כ…ּ ל¿ ƒל ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  נ≈ י¿ נ¿ ƒע מ≈  ‰ ז∆ ל  ָכּ  .˜ חו… ׂ ּ¿̆ ‰ַ ר…ב  ּוב¿ ָו‰  ¿„ ח∆ ּוב¿  ‰ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒמ ב¿ּ ַמֲ‡ָכל  ב¿ּ ם  ∆‰ ָמּ ƒע ע…ָרב  מ¿  ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ו¿ ם,  י‰∆ כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ך¿  ל≈ ≈̇ ו¿ ָ‰ָ‚ם  נ¿ ƒמ ב¿ּ

ָל‰.  „ו… ּ ¿‚ ׁ̆ ≈‡ ‰ ל¿ ַטָנּ ¿̃  ׁ̆ ≈‡ ַח מ≈ ר≈ בו… ‰ ל¿ מ∆ „ו… , 87ו¿ ָכרו… ׂ ּ¿̆ ƒר מ ≈̇ ים יו… ƒף ֲ‡ָלפ ל∆ י„ ‡∆ ƒס ָו‰, 86ַמפ¿ ¿̂ ƒם מ ׁ≈̆ ‰ 85ל¿ ָין ז∆ נ¿ ƒע ‰ ׂ ∆̆ ָ‰עו… , ו¿ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒר ב¿ּ

„ּו‰ּו ַעל  ַכב¿ּ ם י¿ ƒ‡ ר, ו¿ ∆̇ לּוי ּוַבס≈ּ ּ‚ָ ˙ ַבּ בו… ל ַ‰ּטו… ‰ ָכּ ׂ ∆̆ ַיֲע ָ‰ָרע, (כ„)ו¿ יר מ≈ ƒ‰ ַיז¿ ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ י ƒיכּו˙, ו ƒר‡ֲ ָנ‰ ַבּ ַכָוּ ל ב¿ּ ל≈ּ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ר ‰ּו‡: ל¿ ָׁ̆ ַ‡ך¿ ַ‰ָיּ

ָך  מ¿ ¿̂ ַע ין ב¿ּ ƒח ב¿ ַּ̇ ב,  ‰ ַ‰ּטו… ׂ ∆̆ ‰ ַמֲע ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ˙ ע≈ ן 89ב¿ּ ‰. ָלכ≈ ׂ ∆̆ ֲע ַע˙ ַ‰ַמּ ׁ¿̆ ּƒב ‰ ן ָלז∆ ּ ו≈ ּƒל…‡ כ ׁ∆̆ י  ַבח, ַ‡ֲחר≈ ּׁ∆̆ י˜ לו… ַבּ ּ ƒין ַמז חּו‰ּו - 88‡≈ ב¿ּ ַׁ̆ י ƒו ‰ ז∆

 ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ‰ ׂ ∆̆ ֲע ‰ ַ‰ַמּ ם ז∆ ƒ‡ ין ƒח ב¿ ַּ̇ ַ‚ם  ם. ו¿ ל≈ ָׁ̆ ינו…  ים - 91‡≈ ƒר ֲ‡ח≈ ם מ≈ ƒ‡ ם, ֲ‡ָבל ל≈ ָׁ̆ ל - ‰ּו‡  ≈‡‰ָ ר מ≈ ׁ∆̆ מּול, 90ֲ‡ ּ¿‚‰ַ ‰ ו∆ּ ַ̃ ‰ מ¿ ָּ̇ י ַ‡ ּƒמ ƒמ

ם. ל≈ ָׁ̆ ָך  ׂ ¿̆ ‰, ָ‡ז ַמַע ָך ז∆ ר ל¿ ר≈ ָבּ ¿̇ ƒם י ƒ‡ ים, ו¿ ּƒַרב ‰ ָבּ ׂ ∆̆ ‰ עו… ָּ̇ ר ַ‡ ׁ∆̆ ָין ֲ‡ נ¿ ƒע‰ָ ‰ ז∆ ים 93ב¿ּ ƒי ֲחָ„ר ר≈ ַח„¿ חּו„ ב¿ּ ƒי ‰ 92ב¿ּ ׂ ∆̆ ָ̇ עו… י ƒם ָ‰י ƒ‡ ,ָלם י ָ‰עו… נ≈ פ¿ ƒל

 ‡ ‰ ָבּ ּ„ָ ƒָכל מ ‰ ּוב¿ ׂ ∆̆ ָכל ַמֲע ָבר ּוב¿ ָכל ָ„ּ י ב¿ּ ּƒכ , ר ּבו… ָזּ‰≈ ƒ‰ ב ל¿ ‰ּו‡ ַחָיּ ּׁ∆̆ „ ַמ‰  ∆‚ ם 95נ∆ ַ‰ָיּ ‰ מ≈ ָפּ ƒם ט ƒ‡ י ּƒינו… כ ר ָ‰ָרע ‡≈ ∆̂ „ י≈ ∆‚ נּו 94נ∆ ר¿ ַפּ ּƒס ּׁ∆̆ ל ַמ‰  ָכּ
96" , כו… ו… ּ̇ ƒּו מ‰ ≈̃ ּ ַסל¿ ר ל¿ יַמ‰≈ ƒין, ו ƒָחָכם ָיב ∆‰ ָרָכיו. ו¿ ּ ¿„ ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇ ל…‡ ָיַ„ע  ׁ∆̆ י  ƒמ ר ל¿ ∆̂ ּ ַין ַ‰י≈ נ¿ ƒיַע ע ƒ„ ‰ו… ח ל¿ ַ̇ נּו פ∆ּ ח¿ ַ̇ ל, ּוָפ ≈̃ ל¿ ַ̃ ˙ ּול¿ ח≈ ַׁ̆ ר ל¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

ı" (‡יוב יז, ט). יף ‡…מ∆ ם י…ס∆ ƒר ָיַ„י‰ָ ּוט√

 

 ‰‡ָ„ָ ‰ו… יף  ƒס יו… ו¿ כז).  (ירמי‰ ט,  י"  ƒ̇ ‡ו… ָי„…ַע  ו¿ ל  כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ל  ּ ַ‰ל≈ ¿̇ ּƒמ‰ַ ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ƒי ז…‡˙  ב¿ּ ם  ƒ‡ י  ּƒכ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ַח˙  ַבּ ֻׁ̆ מ¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿ ַמֲעַל˙  ב¿ּ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ97

ל…‡ 99 , ו¿ ׁ̆ ָר ¿„ ּƒי˙-ַ‰מ י ב≈ּ ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒי מ ƒ̃ ל¿ ָּ̇ ח∆ ַ̇ ָנּ ׁ∆̆ יָך,  ָפנ∆ י ל¿ ƒנ‡ֲ ‰ ∆„ ַמר: מו… ‰ לו… ָלּ ƒפ ¿̇ ּƒב ˙ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒל ּומ כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ָע‰ ו¿ ּ ַ‚ם „≈ רּוך¿ ‰ּו‡, 98ו¿ ‡ ָבּ ר≈ ַלּבו…

י  ּƒי ‰'" („ברי-‰ימים-ב יז, ו). כ כ≈ ַ„ר¿ ּבו… ב¿ּ ƒל ‰ּ ַבּ ¿‚ ּ ƒַמר: "100ַוי ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ נּו. ו¿ ָרל≈ ים ּ‚ו… ƒע נּו ּוַמ‰ ָנּ ≈̃ ל¿ ב ח∆ ינּו ַמ‰ ּטו… ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ : מו… ˙. ּוכ¿ ָרנו… ¿̃ י  ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒמ

ם,  ∆‰ ‡ ָי„ו… מ≈ ָ̂ מ¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ י ַבּ ל…‡ י…‡ַמר ַ„ּ , ו¿ ן לו… מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ י˜ לו… ַבּ ּƒפ ל…‡ ַיס¿ ׁ∆̆ 102 ,‡ ָלם ַ‰ָבּ י ָ‰עו… נ≈ י¿ נ¿ ƒע ב ב¿ּ ַבּ‰-ל≈ ר-רּוַח ּו‚¿ ַ̃ ‰ ָ‡ָ„ם 101י¿ י∆ ¿‰ ƒי

רּוך¿ ‰ּו‡.  ‡ ָבּ ר≈ ַ„˙ ַ‰ּבו… ֲעבו… ר מ≈ ּ ≈̂ ַ̃ מ¿ּ ׁ∆̆ מו…  ו… 105כ¿ּ ׁ̆ ַנפ¿ ם ב¿ּ ַרע≈ ¿̇ ƒי י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ָל‰  ַמע¿ ו… ל¿ ׁ̆ ּ‰ ַנפ¿ ַבּ ¿‚ ƒ̇ ‰ּו, 104ו¿ ׂ ≈̆ ל ַמֲע יָניו ָכּ ע≈ ַעט ב¿ּ מ¿ ƒי ‡ ָלּ ∆‡103

ָ„ם. בו… ָלחּוס ַעל כ¿ּ ָריו ו¿ „ ֲחב≈ בו… כ¿ ּƒמ…ַח ב ׂ ¿̆ ƒל ˙, ו¿ בו… ˙ ַ‰ּטו… ֲעלו… ַמּ מ…ַח ַבּ ׂ ¿̆ ƒלו… ל ˙ מ∆ ר∆ ‚ו… , ו¿ ו… ּ̇ ע¿ ַסַיּ ˙ ָלֲעָנָו‰, ַ‡ך¿ מ¿ ∆̃ ּ יָנּ‰ ַמז∆ ֲ‡ָו‰ ‡≈ ז…‡˙ ַ‰ַ‚ּ (כ‰)ו¿

 

 , ו… ּ̇ ָכל¿ י י¿ ƒפ ָ‰ַרע כ¿ּ יר מ≈ ƒ‰ ַיז¿ ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ י ƒם, ו ַנע ָל‰∆ ָכּ ƒל…‡ י ם, ו¿ ָ̇ ים ‡ו… ƒל ַ‰כ¿ יָחם ּול¿ ƒכ ‰ו… ‡…„, ל¿ ַח˙ מ¿ ַבּ ֻׁ̆ י‡ מ¿ ƒ‰ ים ƒע ָׁ̆ „ ָ‰ר¿ ∆‚ ֲ‡ָו‰ נ∆ ּ‚ַ‰ַ ו¿

מו…  כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿ ח.  ָבּ ֻׁ̆ מ¿  ‰ ז∆ י  ֲ‰ר≈ ם  ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ל¿ ּבו…  ּ ƒל ׁ∆̆ י  ַ‡ֲחר≈  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ּוכ¿ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒמ כ¿ּ ָלם  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ב¿ּ  ‰ מ∆ ּ„ו…  ‰ּ ז∆ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ

י  נ≈ פ¿ּ ƒ106מ ב  ַ‰ּטו… (כו)ַלֲעז…ב  ים  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ָלל  כ¿ּ ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿  ,˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ָעָליו   - ָו‰  ¿̂ ƒמ  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ם  ָמ˜ו… ָכל  ּוב¿  (‚ (‡ס˙ר  ָ‰ָמן  ל¿ ַנע  כ¿ ƒנ ל…‡  ׁ∆̆ ַכי  ּ ¿„ ָמר¿

ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ָניו  ָפּ ז  ָיע≈ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ ם,  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ֲעמ…„  ַיּ ׁ∆̆  ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ים ‡≈ ƒָעמ י פ¿ּ ּƒכ ָו‰,  ¿̂ ƒַבר מ ¿„ ּƒב ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒי י  ַ̇ ָמ ָמ‰  יך¿ ָחכ¿ ƒר ָ̂  ‰ ז∆ ו¿ ם.  י‰∆ נ≈ פ¿ ƒָל˙ו… ל ָפּ ׁ¿̆ ‰ַ

 ׁ̆ י י≈ ּƒיו, כ ׂ ָ̆ ר ַמֲע ּ ַס„≈ ‰ י¿ י ז∆ ƒפ ָין, ּול¿ נ¿ ƒע‰ָ ָע‰ ו¿ ָּׁ̆ י ַ‰ ƒפ ן ל¿ נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ָחָכם ל¿ יך¿ ‰∆ ƒר ָ̂ ָכך¿  ˙. ל¿ וו… ¿̂ ƒמ ‰‡ָ ם מ≈ ָ̇ י„ ‡ו… ƒס ָו‰ ַ‡ַח˙, 107ַיפ¿ ¿̂ ƒֲעבּור מ ַבּ

ָכל  ם. ו¿ ַנע ָל‰∆ ָכּ ƒל…‡ י ם, ו¿ ּ„ָ ¿‚ ‡…„ו… ַלֲעמ…„ נ∆ מ¿ ƒּופו… 108ּוב‚ יך¿ ב¿ּ ƒר ָ̂ ָין. ו¿ נ¿ ƒּום ע ׁ̆ יָלם ב¿ּ ƒב ׁ¿̆ ּƒיַח ב ּƒל…‡ ַינ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ ׁ̆ י≈ יָלם, ו¿ ƒב ׁ¿̆ ּƒיך¿ ַלֲעז…ב ב ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ

ָל‰. „ו… ּ ָו‰ ‚¿ ¿̂ ƒּו מ‰ ז∆ ָבר, (כח)ו¿ ָכל ָ„ּ ין ב¿ּ ּ ƒ„‰ַ ˙ּוַר ּׁ̆ ƒים מ ƒנ פ¿ ƒם ל ∆‰ ָמּ ƒע ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ם ו¿ י‰∆ נ≈ פ¿ ƒַנע ל ָכּ ƒן י ָּ̇ ‡-ּוַמ ׂ ָּ̆ ַין ַמ נ¿ ƒע ָו‰, (כז)ֲ‡ָבל ב¿ּ ¿̂ ƒַבר מ ¿„ ּƒב ‰ ז∆

 

 - ‰ּ ׁ̆ ָבּ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ‰ַ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ּ‰ ַרב ּוָמˆּוי  ָלּ ׁ∆̆  ˜ ּ ז≈ ∆‰‰ַ ‡…„, ו¿ ‰ מ¿ ֻ‚ָנּ י‡ מ¿ ƒ‰ י ּƒכ ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒּוב מ ׁ̆ ָל ל ו¿ ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ‰ַ ˙ ּ„ַ ƒּבו… מ ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒּומ

ן" (מ˘לי  ‡ו… ר ָ‚ּ ב∆ ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ ƒַמר: "(כט)ל ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  לּו˙, כ¿ּ פ¿ ׁƒ̆ ר ו¿ ב∆ ׁ∆̆ ˙ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿ יָ‡‰ ‡∆ ƒב ֲ‡ָו‰ מ¿ י ַ‰ַ‚ּ ּƒכ ,„…‡ ‰ מ¿ ָנּ מ∆ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ יָכך¿  ƒפ ַעט, ל¿ מ¿

ַי˙  ָ‚ל¿ 109ּול¿ ב),   ,‰ (˘מו˙   " ‚ו… ו¿  '‰ י  ƒמ" רו…  ָ‡מ¿ ב¿ּ ע…‰  ַפר¿ ל¿ ַרע  ≈‡ ָמ‰   ָּ̇ ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿ כ‚).  (˘ם כט,  ּנּו"  יל∆ ּƒפ ׁ¿̆ ַּ̇ ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ" ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿ יח),  טז, 

ילּו  ּ ƒ̂ ƒ‰ ר ׁ∆̆ ‡ֲ ˙ י ָ‰ֲ‡ָרˆו… ל…‰≈ ָכל ‡¡ י ב¿ּ ƒַמר "מ‡ָ ׁ∆̆ יב,  ƒר ח≈ ַסנ¿ ל" (˘מו‡ל-‡ יז, י), 110ּול¿ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ˙ כו… ˙ ַמַער¿ י ‡∆ ּƒ̇ ַרפ¿ י ח≈ ƒַמר "ֲ‡נ‡ָ ׁ∆̆ י,  ּƒ̇ ׁ¿̆ ƒל ַ‰פ¿ּ

ָ„י" („ני‡ל ‚, טו),  ן י¿ ƒן מ כו… נ¿ ƒב יז¿ ׁ≈̆ י י¿ ּ ƒ„ ‰ָּל רו… "ּוַמן ‰ּו‡ ‡¡ ָ‡מ¿ ר, ב¿ּ ּ ַ̂ נ∆ בּוַכ„¿ י (י˘עי‰ לו, כ), ּונ¿ ƒ„ ָיּ ƒם מ ƒַלי ָׁ̆ רּו ˙ י¿ יל ‰' ‡∆ ּ ƒ̂ י ַי ּƒי כ ƒ„ ָיּ ƒם מ ָ̂ ˙ ַ‡ר¿ ∆‡

ָחָכם:  ָ‡ַמר ‰∆ ׁ∆̆ מו…  ן, כ¿ּ ָעוו… ‡ ו¿ ט¿ ח≈ ל מ≈ ו… ּ̂ ƒינו… נ , (ל)‡≈ ‰ זו… ּ„ָ ƒמ ‰ּו‡ ב¿ּ ׁ∆̆ י  ƒן. ּומ לו… ָ̃ ם ָ‰ָי‰ ּבּוז ו¿ ָ̇ י ƒֲחר‡ַ ם, ו¿ י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ רּו כ¿ּ ר ָ‡מ¿ ׁ∆̆ ן, ֲ‡ ‰ ָל‰∆ מ∆ ַ‰ּ„ו… ו¿

ן" (מ˘לי כ‡, כ„). ַר˙ ָז„ו… ב¿ ע∆ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ , עו… מו… ׁ¿̆  ı יר ל≈ ƒ‰111ָי „ "ז≈

 

 ‰ ָ‡ָ‚‰? ז∆ ּנּו ַ‰„¿ מ∆ּ ƒמ „ ר≈ ָפּ ּƒ̇ ר ל…‡  ׁ∆̆ י ‰ּו‡ ֲ‡ ƒָח„ ָ‡ַמר: מ ים. ָחָכם ‡∆ ƒי ֲחָכמ ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ַמע ׁ¿̆ ֲ‡ָו‰,  ר ַעל ַ‰ַ‚ּ ַ„ב≈ּ ‰ ל¿ ָנּ ינּו ַע„ ‰≈ ָבר≈ ּ יַע „¿ ּ ƒ‚ ƒ‰ ׁ∆̆ יָון  כ≈ ו¿

 .‰ ט∆ ו… ׁ̆ י-ָ‡ָ„ם ל¿ נ≈ ˙ו… ב¿ּ ין ‡ו… ƒ̃ י ƒַע˙, ַמֲחז ר] ַ„ּ ˙ [ַבּ ַ̃ ז¿ ח∆ מו… 113ב¿ּ ¿̂ י˜ ַע ƒֲחז ַמּ ׁ∆̆ י  ƒרּו: מ ָ‡מ¿ ‰. ו¿ ָנּ מ∆ּ ƒָל‰ מ ַמע¿ י‡ ל¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ˙ ַמֲעָל‰  ׁ̆ ַלֲעלו… ּ ≈̃ ַב ‰ַ112מ¿

ָ‡ַמר  ָעָליו. ו¿ ˙ מ≈ טו… ˙ נו… ו… ׁ̆ ָפ ּ ַ‰נ¿ ˙, ו¿ ּיו… ƒר ַ‡˙ ַ‰ב¿ּ נ¿ ׂ ƒ̆ ‰ ָעָליו  י∆ ¿‰ ּƒ̇ ים,  ƒים ָרע ƒּבו… ַמֲעָלל ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒים. ּומ ƒים ָרע ƒָו‰ - ַמֲעָלל‡ֲ רּו: 114ָסמּוך¿ ַלַ‚ּ ָ‡מ¿ ו¿

ך¿  ל∆ ‰ ַ‰מ∆ּ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆  ׁ̆ פ∆ נ∆ּ יבּו˙ ַבּ ׁƒ̆ ין ‰ַ116ֲח ≈‡ :„ ָ‡ַמר עו… . ו¿ ׁ̆ פ∆ ר ַ‰נ∆ּ ˙ ‡ו… ּ„ו… ּƒימּו˙ ַ‰מ ƒע ך¿ נ¿ ר ַ‰ּ‚ּוף, ָכּ ּוָר‰ ‡ו… ּ̂ ימּו˙ ַ‰ ƒע ר נ¿ ׁ∆̆ ‡ֲ ָח„: 115ַכּ ָחָכם ‡∆

ָל‰  ַמע¿ ˙ זו… ל¿ ‡ו… ס¿ ּƒָפָניו ָ‰יּו כ , 117ּול¿ כּו˙ו… ‡ ַמל¿ ס≈ּ ּƒב ַעל כ ׁ≈̆ ָח„ יו… ך¿ ‡∆ ל∆ ָ‰ָי‰ מ∆ ׁ∆̆ ָ‡ַמר,  ‰. ו¿ ל ז∆ ∆‡ ‰ ים ז∆ ƒר י-ָ‡ָ„ם ֲ‡ח≈ נ≈ ן ב¿ּ כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ‰, ָכּ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ

ַעי.  ר≈ ַעל ל¿ ַמּ ƒי מ ƒיַבנ ׁƒ̆ י ‰ו… ּƒ̇ ח¿ ַפּ ׁ¿̆ ƒחּוס מ ƒל י ∆„ ן: ‚…ּ יו… ל¿ יב ָ‰ע∆ ׁƒ̆ ≈‰ י? ו¿ ƒ̇ ּו ׁ̆ ל…‡ ר¿ ּ‰ ב¿ּ ז∆ ƒָל‰ מ ַמע¿ ‰ ל¿ ם ז∆ ּ∆̇ ב¿ ַׁ̆ יך¿ י¿ ≈‡ : ך¿ ל∆ ם ַ‰מ∆ּ ָ‡ַמר ָל‰∆ . ו¿ ּזו… ƒמ

ָל‰ּו  ע¡ ∆‰ ם. ו¿ י‰∆ ּ≈̇ ח¿ ַּ̇ י  ƒיַבנ ׁƒ̆ י ‰ו… ּƒב ƒּו˙ ל‡ ַ„כ¿ י ו¿ ׁƒ̆ לּו˙ ַנפ¿ פ¿ ׁƒ̆ י:  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ‰ַ ָעָנ‰  י. ו¿ ƒ̇ ָמ י ר…ב ָחכ¿ נ≈ פ¿ּ ƒי מ ַּ̇ ח¿ ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ י ַעל  ƒ̇ י ƒי: ָעל ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ ָ‡ַמר  ו¿

יב" (מ˘לי כ‰, ז).  ƒ„י ָנ נ≈ פ¿ ƒָך ל יל¿ ּƒפ ׁ¿̆ ‰ַ ‰ מ≈ ָנּ ≈‰ ‰ ָך ֲעל≈ ב ֲ‡ָמר ל¿ י טו… ּƒַמר: "119כ ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ . ו¿ לו… ּ ¿„ ƒ‚ ך¿ 118ו¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ

ָעָפר  ּוב ל¿ ׁ̆ ָי רּוָח‰, (לב)ו¿ ‰ ס¿ ָפּ ּƒט ƒמ ‡ ָבּ ׁ∆̆ , (ל‡) ּבו… ƒל ˙ ים ‡∆ ƒיל ƒ‰ ב¿ ים ַ‰ַמּ ƒָבר ּ ב „¿ יך¿ ַלֲח˘…ׁ ƒר ָ̂ ˙ ָעָליו,  ר∆ ב∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒָו‰ מ‡ֲ ּ‚ַ‰ַ ˙ ּ„ַ ּƒמ ׁ∆̆ ‰ ָ‡ָ„ם  ∆‡ רו… ׁ∆̆  ˙ ע≈ ב¿ּ

חּו  כ¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒָלם, נ ן ָ‰עו… ƒרּו מ ָעב¿ ‡ּו ו¿ ּ‚ָ ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ ּ ≈‚ ‰ ָמּ ב ַכּ ַיֲח˘…ׁ -‰ּו‡, ו¿ רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ים ַ‰ ƒָלכ י ַ‰מ¿ּ כ≈ ך¿ ַמל¿ ל∆ י מ∆ נ≈ פ¿ ƒן ל ּבו… ׁ¿̆ ח∆ ין ו¿ ּ ƒ„ ן ּ≈̇ ƒי ‰, (ל‚)ו¿ ָמּ ƒר ו¿

ם. ָ̇ ֲ‡ָו ם ַ‚ּ יָל‰ ָל‰∆ ƒע ָלם, ּוַמ‰ ‰ו… עו… ל…‡ ָ‰יּו מ≈ ָ‰יּו כ¿ּ ו¿

 

 ‡ ָלּ ַב„, ‡∆ ָב‰ ל¿ ָׁ̆ ַמח¿ ‰ 120ב¿ּ ˙ ז∆ ו… ׂ̆ ל ָוכ…ל, ל…‡ יּוַכל ַלֲע כ…ּ ƒּבו… מ ּ ƒל ƒּו˙ מ‡ ‰ ַלֲע˜…ר ַ‰‚≈ּ ∆̂ ˙: ָ‰רו… ˙ ָרעו… ּ„ו… ƒר מ‡ָ ּׁ¿̆ ƒָו‰ ּומ‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ר ל¿ ≈„ ּ‚ָ

י  ס≈ּ י ַ‚ּ ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ ים כ¿ּ ƒנ ּ ָ̃ ֻ̇ ים ּומ¿ ƒּוב ׁ̆ ים ֲח ƒ„‚ָ ׁ̆ ב¿ּ ב…ּ ל¿ ƒיל ל ƒ‚ָי‰ ָר‰ָ ׁ∆̆ „? ָ‡ָ„ם  ַ̂ י ן. כ≈ּ ‰ ָ‰ַ‡ֲחרו… ∆̂ ָ̃ ‰ּו˙ ַע„  ב¿ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ַבּ

ָ‰‚ו…  נ¿ ƒם ָ‰ָי‰ מ ƒ‡ …ּו˙. ‡ו‡ ּבו… ַ‰‚≈ּ ּ ƒל ƒל…‡ ַיֲע˜…ר מ ‰ ז∆ י˙, ָבּ ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ּ„ָ ƒמ ם ב¿ּ ָ̇ ן ‡ו… ּ≈̃ ַ̇ י ƒים ו ƒב ים טו… ƒ„‚ָ ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒם י ƒ‡ - ‰ּ ז∆ ƒּוב מ ׁ̆ ‰ ָל ∆̂ רו… ָ‰רּוַח, ו¿

ל,  ן ַ‰כ…ּ ƒמ ‰ ַמָטּ ב ל¿ ׁ≈̆ י≈ ‰, (ל„)ו¿ ב≈ּ ן ַ‰ר¿ יו… ָזּ ƒב מו… ב¿ּ ¿̂ י‚ ַע ƒ‰ נ¿ ַיּ ׁ∆̆ ן ַע„  ּ≈̃ ַ̇ ָנ‰ ל¿ ָּ̃ ַּ̇ ין  יו - ‡≈ ׂ ָ̆ ָ‡ר ַמֲע ׁ¿̆ ּƒָבָריו ‡ו… ב ¿„ ּƒל ב ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ „ 121ּול¿ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ָמ‰ ָוַכַעס  ַעל ח≈ ‰ּו‡ ַבּ ׁ∆̆ י  ƒן מ כ≈ ּנּו. ו¿ מ∆ּ ƒב מ ַבּ‰-ַ‰ל≈ּ ֲע˜…ר ‚…ּ ַיּ ׁ∆̆ ּלּו, ַע„  ים ‡≈ ƒָבר ¿„ ּƒב ‡ ≈̂ ַכּיו… ן, ו¿ י‰∆ ׁ≈̆ ב¿ ˙ לו… ין ‡∆ ּ ƒַבז ˙ ַ‰מ¿ ָחבו… י ַ‰ס¿ּ י≈ לו… ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒי ו¿

ָ‡ז  ּנּו, ו¿ מ∆ּ ƒָו‰ מ‡ֲ ּ‚ַ‰ַ ׁ̆ ר∆ ֲע˜…ר ˘…ׁ ַיּ ׁ∆̆ ַמן ַרב ַע„  ך¿ זו… ז¿ ר∆ ∆„ ך¿ ב¿ּ ל≈ י≈ ָלל, ו¿ ׁ̆ כ¿ּ י ּ ƒ‚ ˙ו… ל…‡ ַיר¿ לּו ‡ו… ל¿ּ ƒ̃ ˙ו… ‡ו…  ּכּו ‡ו… ƒ‰ ם ƒ‡ ׁ∆̆ מו…  ¿̂ ַ‰‚ ַע נ¿ ƒי ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿

ל…‡ יּוַכל  ׁ∆̆ ‰ ַע„  ָנּ מ∆ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒי  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒמ :˙ ˙ ָ‰ָרעו… ּ„ו… ּƒָכל ַ‰מ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ ַיֲע  ‰ ז∆ ך¿  ר∆ ּ ַעל „∆ ו¿ ָיָמיו.  ל  ָכּ  ‰ּ ָבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ י,  ƒע ָ̂ מ¿ ך¿ ָ‰‡∆ ר∆ ּ ∆„ ַבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ ַיֲחז…ר 

ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ׁ∆̆ י  ƒּומ .˙ ˙ ָרעו… ּ„ו… ƒָכל מ ָמ‰ ל¿ ל≈ ׁ¿̆ פּוָ‡‰  ‰ ‰ּו‡ ר¿ ָין ז∆ נ¿ ƒע י. ו¿ ƒנ ינו… ך¿ ַ‰ב≈ּ ר∆ ּ ס ַ‰„∆ פ…ּ ¿̇ ƒי ָ‡ז ַיֲחז…ר ו¿ ַמן ַרב, ו¿ ‰ ז¿ ז∆ ַ‰‚ ָבּ נ¿ ƒי ר, ו¿ ≈̇ ˜ יו… ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ם  ׂ ָ̆ ַמר: "123ו¿ ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ . ו¿ רו… י ֲחב≈ נ≈ פ¿ ƒל ָפָניו ו¿ ך¿ ל¿ ר∆ ּ ∆„‰ַ ‰ ים ז∆ ׂ ƒ̆ ˙, ָי ר∆ ח∆ ב¿ ‰ ַ‰ֻמּ ּ„ָ ּƒמ ˜ ַבּ ל∆ ח≈ ˜ ו¿ ל∆ ָכל ח≈ רּוך¿ ‰ּו‡ 122ב¿ּ ‡ ָבּ ר≈ ˙ ַלֲעב…„ ַ‰ּבו… כ∆ ׁ∆̆ מ¿ ƒנ

ים" (˙‰ילים, נ, כ‚).  ƒ‰…ל ע ‡¡ ַׁ̆ י≈ ּנּו ב¿ּ ∆‡ , ַ‡ר¿ ך¿ ר∆ ּ ∆„

הוא מחמת גאונו. וכתב 
מוכח  שכך  שם 
בפסוקים, שלא יתלה הצלחתו (הן בממון הן ביופי הן בחכמה) בעצמו אלא 

תמיד יהא שפל ומודה לה׳ על המעלות שחננו.
את  להביא  יכול  שהעושר  לבבך. מבואר  ורם  ו‚ו'  ירביון  וˆ‡נך  וב˜רך  ב. 
האדם לגאוה ולשאר חטאים. במסכת ברכות (לב.) אומרת הגמרא, שלאחר 
חטא העגל אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, בשביל כסף 
וזהב שהשפעת להם (שנתת להם בשפע) לישראל עד שאמרו ״די״ הוא גרם 
(להם להתגאות עד) שעשו את העגל... משל לאדם אחד שהיה לו בן, הרחיצו 
וסכו והאכילו והשקהו, ותלה לו כיס (של מעות) על צוארו, והושיבו על פתח 
של זונות, מה יעשה אותו הבן שלא יחטא (וכמו כן ישראל, הקדוש ברוך הוא 
לחטא  להם  שגרם  הוא  זה,  נסיון  לידי  והביאם  טובה  רוב  להם  שהשפיע 

העגל). 
בספר ׳חכמת המצפון׳ (דברים) כתב: רואים אנו מדברי הגמרא יסוד וחידוש 
גדול, לא כמו שאנו מורגלים לראות התחלת וסיבת החטא בבחירת לבו של 
האדם הבלתי טובה אשר לפני החטא. חכמינו ז״ל ראו עיקר סיבת החטא עוד 
רחוק הרבה מהחטא, ותלו את החטא בדברים אשר נעשו עוד זמן רב לפני 
החטא, אשר לכאורה אין להם שום שייכות עוד להחטא כלל, והם דברים 
אחרים לגמרי וגם מותרים בתכלית ההיתר, ושם כבר ראו חז״ל את החטא 
כאילו כבר נגמר, ואמרו שאחר דברים כאלה החטא כבר דבר הבא בתולדה 
ומידי דממילא, כי מה יעשה הבן שלא יחטא, ובטענה זו הלא רצה משה רבינו 
לפוטרם מכל אשמה, והיה בזה מודעה על כל מעשה העגל כאילו היו אנוסים 
בחטא, מאחר ונתן להם הקדוש ברוך הוא שפע של כסף וזהב, דבר זה ממילא 

הביאם לחטא העגל. 
רואים אנו מזה הערה נוראה, ועיקר גדול בעבודת האדם שאחרי שכל הדבר 
תלוי רק בההתחלות הגורמות ומביאות להמעשה, והמוקדמים עוד זמן רב 
להזהר  האדם  עבודת  עיקר  כל  תלוי  בהם  הרי  כן  אם  המעשה,  לפני 
בההתחלות וההקדמות אשר לחטאים, וגם בהאתחלתא דאתחלתא, ואף גם 
באלה שהם דברים המותרים לגמרי כמו כסף וזהב, או רחיצה וסיכה שהם 
מותרים,  גם  שהם  וכדומה  ושתיה  אכילה  וכן  המותרים,  מהדברים  בודאי 
ומכל מקום גילו לנו חז״ל שעיקר סיבת החטא של העגל היתה בריבוי הכסף 
מה  וכן  לבנו,  האב  שעשה  המוקדמת  והשתיה  הרחיצה  כמעשה  והזהב 

ָך  ̂…‡נ¿ ו¿ ָך  ר¿ ָ̃ "(ב)ּוב¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  , רו… ¿̂ יו…

ן ו… ׁ̆ ‡ ƒַער ָ‰ר ַׁ̆

ֲ‡ָו‰ ַער ַ‰ַ‚ּ ַׁ̆

 ˙ ּ„ַ ƒמ ַעל  ר  ַ„ב≈ּ נ¿ ן  ו… ׁ̆ ‡ ƒר‰ָ ַער  ַּׁ̆ ַבּ
ן  מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ּ ƒנ ׁ∆̆ ב  ֲ‡ָו‰. ּוַמ‰ ּטו… ּ‚ַ‰ַ

ּיּוב  ƒח י  נ≈ פ¿ּ ƒמ ים,  ƒָער ּׁ¿̆ ‰ַ ָכל  ל¿  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇

ח  ַ̇ י‡ פ∆ּ ƒ‰ י ּƒכ ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒל מ ≈„ ָבּ ƒ‰ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿

ז…‡˙  ָכּ ינּו  ƒ‡ָר ל…‡  ו¿  ,˙ ַרּבו…  ˙ ָרעו… ל¿

יך¿  ƒר ָ̂ ן  ָלכ≈  .˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ב¿ּ ָרָע‰  ל¿

ל  ∆‡ יָ‚ּ‰  ƒ‰ ַ‰נ¿ ל¿ ם  ַחכ≈ּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָ‰ָ‡ָ„ם 

 ‰ּ ָ̇ ‡ו…  ˙ חו… ¿„ ƒל ו¿ ָ‰ָר‡ּוי,   ‚‰ָ נ¿ ּƒמ‰ַ

. ‡ּוָי‰ ּבו… יָנּ‰ ר¿ ≈‡ ׁ∆̆ ם  ָמ˜ו… ב¿ּ

 

ַסל  ָפּ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַע  ב≈ּ ט¿ ַ‰ַמּ י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ
‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ל  „ו… ּ‚ָ‰ַ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ  

מו…  כ¿ּ  . ָר˙ו… ˙ו… ב¿ּ יָ‰  ָעל∆ יָרנּו  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ו¿

 ˙ ח ‡∆ ַכּ ׁ¿̆ ּƒ̇ ן  ָך פ∆ּ ר ל¿ מ∆ ָּׁ̆ ƒ‰" :ַמר ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ם"  ƒַרי ¿̂ ƒמ  ı ר∆ ∆‡ מ≈ יֲ‡ָך  ƒ̂ ‰ו… ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  '‰

ח  ַכּ ׁ¿̆ ƒי  ‰ ∆‡ ּ ≈‚‰ַ י  ּƒכ(‡) יב).  ו,  („ברים 

י˘כח   ‰‡‚‰ כי   .‡
סוטה  במסכת  יוˆרו. 
(ה.): אזהרה לגסי הרוח 
רוח.  גס  יהא  [שלא 
רש״י] מנין? רב נחמן בר 
יצחק אמר מהכא, ״ורם 
(דברים  ושכחת״  לבבך 
ח, יד) וכתיב ״השמר לך 
פן תשכח את ה׳ אלהיך״ 
(שם יא). רש״י (ד״ה ורם) 
גובה  ידי  שעל  מבאר 
שכחת  לידי  בא  הלב 
זו  שכחה  ועל  הבורא, 
מוזהר  הוא  הרי 
תשכח״  פן  לך  ב״השמר 

(וכן כתב המאירי).
[סמ״ק  שפרשו  יש  אך 
משמע  וכן  כב)  (סימן 
בסמ״ג (לאוין סד) וראה 
(סוטה  שלמה  חשק 
של  שהאזהרה  שם)] 
על  אמורה  לך״  ״השמר 
ולא  עצמו,  לבבך״  ״ורם 
רק בגלל שהיא הגורמת 
שתבוא  ה׳  לשכחת 
אלא  בעקבותיה, 
עצמה  הלב  רוממות 
הם  כי  השכחה.  היא 
איסור  ענין  בארו 
לא  שאדם  הגאוה, 

יתגאה כשהקדוש ברוך הוא משפיע לו טובה ויאמר שבריוח שלו ובעוצם ידו 
ועמלו עשה והרויח והגיע לכל זה. ועל ידי כך לא יחזיק טובה להקדוש ברוך 

ˆ„י˜ים ‡רחו˙  ˘ער ‰‚‡ו‰עיונים

 .‰ ‰ ַעל ז∆ רּו ז∆ ר¿ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒל…‡ י ׁ∆̆ 3 ,˙ טו… יו… ¿„ ∆‰ ן ב¿ּ כ≈ּ ׁ∆̆ ל- , ָכּ ך¿ ל∆ מ∆ ב¿ּ

ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ  - ָח„  ∆‡‰ָ ים:  ƒ̃ ֲחָל י  נ≈ ׁ¿̆ ƒל  ˙ ∆̃ ּ ַחל∆ ¿̇ ƒמ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ
 ˙ ַמֲעלו… ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ  - י  ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ  ˜ ל∆ ַ‰ח≈ ו¿  , ‚ּופו… ב¿ּ

ים:  ƒ̃ י ֲחָל נ≈ ׁ¿̆ ׁ̆ ּבו…  ‚ּופו… י≈ ֲ‡ַו˙ ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ יו. ַ‚ּ ׂ ָ̆ ַמֲע ָמ‰ ּוב¿ ַ‰ָחכ¿

‚ּופו…  ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ י‡  ƒ‰ ז…‡˙  ו¿ ַרע.  ָח„  ∆‡‰ָ ו¿ ב,  טו… ָח„  ∆‡‰ָ

ל ַעל  ׁ…˘ מ¿ ּƒ̇ ב ָ‰ָ‡ָ„ם, 4ָ‡ז  ל≈ ֲ‡ָו‰ ב¿ּ ר ַ‰ַ‚ּ ב≈ּ ּ‚ַ ¿̇ ּƒ̇ ׁ∆̆  ˙ ע≈ ָ‰ָרָע‰: ב¿ּ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ נו… - כ¿ּ רו… ¿‚ ƒו… ּוב ׁ̆ ר…‡ . ב¿ּ לו… ף ַר‚¿ „ו… ַע„ ַכּ √̃ ¿„ ָּ̃ ƒם מ„ָ‡ָ‰ָ

ן" (י˘עי‰ ‚,  רו… ּ‚ָ  ˙ טּויו… ָנ‰ נ¿ ַלכ¿ ּ≈̇ ַו ן  ּיו… ƒ̂  ˙ נו… ‰ּו ב¿ּ י ָ‚ב¿ ּƒ5ַיַען כ"

ַי„  ֲ‡ָו‰ ו¿ ל ַ‚ּ ∆‚ י ר∆ ƒנ ≈‡ בו… ּ¿̇ יב: "7ַ‡ל  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ - ָליו ַר‚¿ ָיָ„יו ּוב¿ טז), 6ב¿ּ

בי‡ורים
ראוים להתגאות. 3. ˘ל‡ י˘˙ררו ז‰ על ז‰. שלא יתגאו וימשלו (-להתנהג 
בשררה) זה על זה. 4. ‡ז ˙מ˘ול על ‰‡„ם. גאותו תהיה ניכרת בכל איברי 
גופו מקדקדו עד כף רגלו. 5. יען כי ‚ב‰ו בנו˙ ˆיון. ה׳ מוכיח את עם ישראל 
על הנשים הגאותניות שמשלו בעם והחטיאו אותו, שהולכות  בגרון מתוח 
דרב  בריה  רבא  דרש  (סב:)  שבת  [במסכת  ביפין.  להתגאות  מוגבה  ובראש 
יען כי גבהו בנות ציון״,  ״ויאמר ה׳  ג, טז):  (ישעיה  עילאי: מה פירוש הפסוק 
רש״י  (ראה  גובהן  את  והבליטו  זקופה  בקומה  מהלכות  הנשים  שהיו 
מהלכות בפסיעות קצרות,  פירושו, שהיו  גרון״,  נטויות  ״ותלכנה  ומהרש״א). 
שהעקב של רגל אחת מגיע בצד האגודל של הרגל השניה בלבד ואינו עובר 
את  רואה  שאינו  כיון  לאט  והולך  למעלה  נטוי  שגרונו  אדם  כדרך  אותו, 
אנשים  ויבואו  בהליכתן  שוהות  שתהיינה  כדי  זה  וכל  שלפניו,  הקרקע 
ב׳):  (פרק  6. בי„יו ובר‚ליו.  במסכת דרך ארץ רבה  (רש״י)].  להסתכל בהן 
בראש  והמהלכין  ברגליהם,  והבועטין  בידיהם,  [מנפנפים]  המפפין 
אצבעותיהן [כמו שעשו בנות ירושלים], עליהם הכתוב אומר: ״אל תבואני 
רגל גאוה ויד רשעים אל תנידני״. 7. ‡ל ˙בו‡ני. דוד המלך מבקש מהקדוש 

      ,' ‚ו… ו¿ ך¿  ָלּ  ‰ ב∆ּ ר¿ ƒי ָזָ‰ב  ו¿ ף  ס∆ כ∆ (‚)ו¿ ֻין  ב¿ּ ר¿ ƒי

יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰  ˙ ∆‡  ָּ̇ ַכח¿ ָׁ̆ ו¿ ָך  ָבב∆ ל¿ ָרם  1ו¿

י  ƒ„ָי ם  ∆̂ ע… ו¿ י  ƒח כ…ּ ָך  ָבב∆ ל¿ ּƒב  ָּ̇ ָ‡ַמר¿ ו¿  ,' ‚ו… ו¿

 ˙ ∆‡ ָּ̇ ָזַכר¿ ו¿  ,‰ּ ל ַ‰ז∆ ƒַחי‰ַ ˙ י ‡∆ ƒל ‰ ׂ ָ̆ ָע

ַח  כ…ּ ָך  ל¿ ן  ≈̇ ַ‰נ…ּ ‰ּו‡  י  ּƒכ יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰

ך¿  ל∆ מ∆ ּוב¿ י‚-יח).  ח,  (˘ם  ל"  ƒָחי  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ָחיו"  ∆‡ מ≈ ָבבו…  ל¿ רּום  י  ּƒ̇ ל¿ ƒב "ל¿ ַמר:  ¡‡ נ∆

ּלּו  ƒָר‰ 2ֲ‡פ ו… ּ̇ יָר‰  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ם ƒ‡ .(ם יז, כ˘)

שהאכילו והשקהו ותלה 
לו כיס בצוארו והעמידו 
הזונות  בית  פתח  לפני 
של  עצם  בהם  אין 
מקום  ומכל  איסור, 
עיקר החטא בהם נחשב, 
יעשה  ״מה  אחר-כך  כי 
כבר  יחטא״,  שלא  הבן 
בעל  ואינו  הוא  אנוס 

בחירה כלל. 
וז‰ב ירב‰ לך.  ‚. וכסף 
לאדם  וזהב  כסף  ריבוי 
לגאות  להביאו  יכול 

שאבותינו  הסיבה  זו  החיים״:  ה״ספר  אומר  ה׳.  את  ישכח  זה  ידי  ועל  הלב 
אברהם  צז.).  בב״ק  (כמבואר  המטבעות  על  ציורים  היו מציירים  הקדושים 
אבינו עשה במטבע ציור של זקן וזקנה מצד אחד, ובחור ובתולה מצד שני, 
מה  יצחק.  לו את  הוא שנתן  ברוך  הקדוש  לו  הנס שעשה  להזכיר את  כדי 
הקשר בין כסף לנסים? כדי שכשיביט במטבע לא יגיע למצב של ״ורם לבבך 

ושכחת את ה׳ אלקיך...״, כי כסף מביא גאוה.
המטבע שעשה יהושע היה טבוע בו שור מכאן וראם מכאן, על שם הפסוק 
(דברים לג, יז): ״בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו״, שנצחונותיו במלחמות 

על כיבוש ארץ ישראל היו מהקדוש ברוך הוא ולא מכוחו ועוצם ידו.
וכן דוד הטביע על המטבע מקל ותרמיל מכאן ומגדל מכאן, להזכיר לעצמו 
כי הגיע מאחורי הצאן. ומרדכי היהודי עשה מטבע שהיה בו שק ואפר מכאן, 
את  להם  שהזכירו  ציורים  ועליהן  מטבעות  עשו  כולם  מכאן.  זהב  עטרת 
הנסים שעשה להם הקדוש ברוך הוא, כדי שלא יגיעו חס ושלום למצב של 

גאוה הבאה מחמת ריבוי הממון.

בי‡ורים
אם  מה  כי  ביאר,  הרמב״ן  במלך.  ‡פילו   .2 בלבך.  ותתגאה  לבבך.  ורם   .1
וגובה הלב  למלך שהוא ראוי להתנשא ולהתגדל, הפסוק אוסר את הגאוה 
ומצוה שלבבו יהיה שפל ככל אחיו הקטנים ממנו, כל שכן לאחרים שאינם 

‰. כי ‡ין עזר ‰˘ם עמו 
‡חרי ‡˘ר ‰ו‡ ˙ועב˙ 
‰˘ם. הוא מדברי רבינו 
יונה בשערי תשובה (א, 
(נב:)  סוכה  במסכת  כז). 
בן  שמעון  רבי  אמר 
אדם  של  יצרו  לקיש: 
יום  בכל  עליו  מתגבר 
ומבקש להמיתו, שנאמר 
(תהלים לז): ״צופה רשע 
לצדיק ומבקש להמיתו״. 
ברוך  הקדוש  ואלמלא 
יכול  אינו   – עוזרו  הוא 
לו, שנאמר (שם): ״ה׳ לא 
ולא  בידו  יעזבנו 

ירשיענו בהשפטו״. 
רבי  המשגיח  מרן  היה 
יחזקאל לוינשטיין זצ״ל 
כבר  ומזהיר:  מזכיר 
כתב רבינו יונה ״כי בעל 
יצרו,  ביד  נמסר  הגאוה 
כי אין עזר ה׳ עמו אחרי 
״.  ה׳  תועבת  הוא  אשר 
אמרים  שני  נצרף  אם 
אלו - חרדה תאחזנו, כי במלחמת האדם עם יצרו בכל יום ויום, הרי בדרך 

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰ ׁ∆̆ מ… ַר˙  ˙ו… ב¿ּ נּו  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿

י" (וי˜ר‡ כ,  ַ‰ּ‚ו…  ˙ ֻח˜…ּ כּו 15ב¿ּ ל¿ ≈̇ ל…‡  "ו¿

כּו"  ל≈ ≈̇ ם ל…‡  י‰∆ ≈̇ ֻח˜…ּ יב: "ּוב¿ ƒ̇ ּוכ¿ כ‚), 

ן  ָך 16פ∆ּ ר ל¿ מ∆ ָּׁ̆ ƒ‰" :ַמר ¡‡ נ∆ ו¿ (˘ם יח, ‚), 

ל  ם" („ברים יב, ל) - ַ‰כ…ּ י‰∆ ׁ̆ ַ‡ֲחר≈ ≈̃ ָנּ ּƒ̇

 ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ יר,  ƒ‰ ַמז¿ ‰ּו‡  ָח„  ∆‡ ָין  נ¿ ƒע ב¿ּ

ָבָריו  ¿„ ƒּוב יו  ָׁ̆ ּבּו ַמל¿ ב¿ּ ל  ּ„ָ ֻמב¿ ל  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי

‰ּו‡  ן  כ≈ ו¿ ים,  ƒי ַ‰ּ‚ו… ן  ƒמ ָ‰ָ‚יו  נ¿ ƒמ ָכל  ּוב¿

ים"  ּƒן ָ‰ַעמ ƒם מ כ∆ ¿̇ יל ‡∆ ּ ƒ„ ר: "ָוַ‡ב¿ מ≈ ‡ו…

(וי˜ר‡ כ, כו).

י  ינ≈ ע≈ ים ב¿ּ ƒָעב…̇ ם מ¿ ֲ‡ָו‰ ‰≈ י - ַ‰ַ‚ּ ֲעל≈ ַבּ
ֲעַב˙ ‰'  ו… ּ̇ ַמר: "17 ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ם,  ּׁ≈̆ ‰ַ

‰ּו‡  ו¿  ,(‰ טז,  (מ˘לי  ב"  ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ

ם  ּׁ≈̆ ר ַ‰ ז∆ ין ע≈ י ‡≈ ּƒכ(‰) , רו… ¿̂ ƒַי„ י ָסר ב¿ּ מ¿ ƒנ

בי‡ורים
בהם, שהם מלבושי נכרי, [משמעות דבריו שהאיסור ללבוש בגדי נכרי הוא 
משום גאוה]. 15. בחו˜ו˙ ‰‚וי. בדרכי הגויים. הוזהרנו שלא נתנהג כמותם 
במלבושינו ובהליכותינו. 16. פן ˙נ˜˘ ‡חרי‰ם. פן תהיה נמשך, נצמד ונדבק 
אחריהם, (מלשון ״דא לדא נקשן״). 17. ˙ועב˙ ‰'. מאוס ושנוא בעיני ה׳ כל 

המתנשא בלבו.

יב).  לו,  (˙‰ילים  י"  ƒנ ≈„ ƒנ ּ¿̇ ַ‡ל  ים  ƒע ָׁ̆ ר¿

י  ּƒַרב  ˙ ַבּ  ‰ ָׁ̆ נ¿ ע∆ נ∆ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ ל  ∆‚ ר∆ ַעל  ו¿

יָ‰  ָעל∆ ַזר  ¿‚ ּ ƒנ ׁ∆̆ ן,  יו… ַר„¿ ּ¿̇ ן  ב∆ּ יָנ‡  ƒֲחנ

ַעם  ַפּ י  ּƒכ  .˙ נו… זו… ל  ׁ∆̆  ‰ ָבּ ֻ̃ ב¿ּ ב  ׁ≈̆ י ל≈

י,  ƒמ רו… י  ל≈ „ו… ּ ¿‚8 י  נ≈ פ¿ ƒל ָכ‰  ָ‰ל¿ ַ‡ַח˙ 

 ‰ ָנ‡∆  ‰ ָמּ "ַכּ רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ ָע‰  מ¿ ָׁ̆ ו¿

ָ‡ז  10ו¿  "! זו… יָב‰  ƒ9ר ל  ׁ∆̆ יָ‰  ∆̇ יעו… ƒס פ¿ּ

ם -  ƒיַני ע≈ ר (ע"ז יח, ‡). ָבּ ≈̇ ‰ יו… ָ̃ ּ ¿„ ¿̃ ּ ƒ„(„)

ַמע  ׁ¿̆ ƒם - ל…‡ י ƒַני ָ‡ז¿ ˙" (מ˘לי ו, יז). ָבּ ם ָרמו… ƒיַני יב: "11ע≈ ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ים  ּ ƒי ƒל ֲענ ∆̂ „ו… ‡≈ ָעמ¿ יַח ַ‡ּפו… - ב¿ּ ר≈ ים. ב¿ּ ƒָלל ים ָ‰ֻ‡מ¿ ּ ƒי ƒי ָ‰ֲענ ר≈ ב¿ ּ ƒ„

ָבָריו  ¿„ ּƒב ַ‡ף  ו¿ יָניו.  ע≈ ב¿ּ ים  ƒרּוח ס¿ ם  ≈‰ ם,  י‰∆ ּ≈̇ ָב ל¿ ַנס  כ¿ ּƒנ ׁ∆̆ כ¿ּ ‡ו… 

ַין ַמֲ‡ָכל  נ¿ ƒע ˙ 13ב¿ּ ר∆ כ∆ּ ƒם נ‚ַ ַ‚ֲ‡ָו‰. ו¿ ˜ ב¿ּ ָ̇ י˜ 12ָע ּ ƒ„ ַ̂ ר ַעל  ַ„ב≈ּ י¿

 ‰ ז∆ ַעל  ו¿ י,  ƒר ָנכ¿ י  ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ י  ≈„ ¿‚ ּƒב י  ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ 14ּוב¿  ‰ ∆̃ ׁ¿̆ ּוַמ

כתב  יו˙ר.   ‰˜„˜„  .„
מיד):  (ד״ה  יהוידע׳  ב׳בן 
וודאי לא היתה כוונתה 
הרע  יצר  בהם  לגרות 
ושיתנו עיניהם בה, אלא 
שישבחו  היתה  כוונתה 
מכל  אך  ישראל.  את 
כיון  בזה  נענשה  מקום 
שהיה לה לחשוש שמא 
הרע  יצר  בהם  יתגרה 
ויאנסוה לדבר עבירה.  

בי‡ורים
יבוא אלי רגל  ברוך הוא, אל תביא אלי את פסיעותיו של המתגאה (שלא 
אנשי גאוה להצר לי), והרשעים לא יטלטלו אותי ממקומי ביד חזקה. 8. ‚„ולי 
רומי מדובר,  באיזו  לדון  האריך  קיסמא)  בן  ר״י  (ערך  הדורות  בסדר  רומי. 
וסיים שהיתה עיר בארץ ישראל בשם רומי. 9. ריב‰. נערה. 10. ו‡ז „˜„˜‰ 
יו˙ר. בפסיעותיה לפסוע פסיעות נאות. ודבר זה נוגד את  הכתוב (תהלים 
מה, יד): ״כל כבודה בת מלך פנימה״, ולכך נענשה. 11. עינים רמו˙. המתגאה 
ומרים עיניו כלפי מעלה, ולא כדרך שפלי הרוח אשר ישפילו עיניהם כלפי 
גאוה.       מתוך  עזות)  (דברי  וקשים  חזקים  דיבורים  ב‚‡ו‰.  ע˙˜   .12 מטה. 
13. בענין מ‡כל ומ˘˜‰. שיאכל מאכלים טובים ומעדני מלך. 14. ובמלבו˘י 
ב‚„י ‚‡ו‰ מלבו˘י נכרי. שילבש בגדים יקרים ונאים מאד שהכל מסתכלים 

ו״שיתוף״  הבריות,  למען 
הרי הוא עבודה זרה.

הגרשוני  ילקוט  בספר 
אדרת  מספר  מביא 
אליהו שפירש, כי החכם 
בפני  להתבטל  דרכו 
החכם היותר גדול ממנו, 
מתבטל  עשיר  וכן 
גדול  בעמדו לפני עשיר 
אילו  כן,  ואם  ממנו, 
מאמין  היה  המתגאה 
הבורא,  במציאות 
וביכלתו,  בהשגחתו 
עיניו  לנגד  מצייר  והיה 
גדולת ה׳ – בודאי שהיה 
מבטל את עצמו, ואם עדיין מתגאה אות הוא שאינו מאמין בגדולת הבורא.  
פירוש אחר: אדם שיש לו גסות הרוח, שמתגאה בחכמתו, מעיד על כך שהוא 
מאמין שהוא זכאי לקבל השפעה של טוב מן הבורא בזכות חכמתו, ואילו 
לאלה שאין להם חכמה – אין זכות לכך. אבל זוהי ממש אמונתם של עובדי 
הכוכבים, שמאמינים שהבורא מסר כח לכוכבים להשפיע, והשפעתם היא 
רק על פי הטבע. יסוד דת ישראל הוא שהקדוש ברוך הוא משפיע גם למי 
שאין בו מעלות, כי ״מאשפות ירים אביון״ והכל תלוי בהשגחתו וברצונו של 

הקדוש ברוך הוא (תפארת ציון). 

ָ‰ָכ‡:  יב  ƒ̇ 19כ¿ּ ים.  ƒָכב ַ„˙-ּכו… ֲעבו…

יב  ƒ̇ 20ּוכ¿ ב",  ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ  '‰ ֲעַב˙  ו… ּ̇ "

ל  ∆‡ ָב‰  ע≈ ˙ו… י‡  ƒב ָ̇ ל…‡  "21ו¿ ם:  ָ̇ ‰ָ

ים:  ƒר מ¿ ‡ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ כו).  ז,  („ברים  ָך"  ∆̇ י ב≈ּ

י  ּƒיב: "כ ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„22 ,˙ ‡ ַעל ֲעָריו… ּלּו ָבּ ƒ‡ כ¿ּ

 "' ‚ו… ו¿ ּו  ׂ̆ ָע ל  ≈‡‰ָ ב…˙  ע≈ ו… ּ̇ ‰ַ ל  ָכּ  ˙ ∆‡

ּלּו  ƒ‡ כ¿ּ ים:  ƒר מ¿ ‡ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ כז).  יח,  (וי˜ר‡ 

ל  ָכּ רּו:  ָ‡מ¿ ו¿ (סוט‰ „, ב).  ָמ‰  23ָבּ ָנ‰  ָבּ

ָ‰רּוַח,                 ּסּו˙  ּ‚ַ ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם 

בי‡ורים
19. כ˙יב ‰כ‡. כתוב כאן (משלי טז, ה) בענין הגאוה. 20. וכ˙יב ‰˙ם. וכתוב 
שם (דברים ז, כו) בענין עבודה זרה. 21. ול‡ ˙בי‡ ˙ועב‰. המלה ״תועבה״, 
גסות הרוח),  בו  זה שיש  (היינו  שבה מכונים האלילים, מלמדת ש״גבה לב״ 
המכונה ״תועבה״ בספר משלי, כמוהו כעובד עבודה זרה. 22. „כ˙יב: כי ‡˙ 
כל ‰˙ועבו˙ ‰‡ל. הפסוק כתוב בענין חטאי העריות (ויקרא יח, כז), ובחטא 
של גסות הרוח כתוב ״תועבת ה׳ כל גבה לב״. הכינוי ״תועבה״ המשותף לשני 
הענינים מלמד על שייכותם זה לזה.  23. במ‰. מזבח לעבודת כוכבים (רש״י). 

ם.  ּׁ≈̆ ֲעַב˙ ַ‰ ו… ּ̇ ר ‰ּו‡  ׁ∆̆ י ֲ‡ , ַ‡ֲחר≈ ּמו… ƒע

ּום ָ‡ָ„ם ל…‡  ׁ̆ ָ‡‰ ַעל  ּ‚ָ ¿̇ ƒּלּו ל…‡ נ ƒַוֲ‡פ

ַב„  ּבו… ל¿ ƒל ‰, ַ‡ך¿ ב¿ּ ׂ ∆̆ ַמֲע ל…‡ ב¿ּ ּבּור ו¿ ƒ„ ב¿ּ

ָב‰,  ע≈ ו… ּ̇ ָר‡  ¿̃ ƒנ  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡ 

ב",     ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ  '‰ ֲעַב˙  ו… ּ̇ " ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ב  ּ ל≈ ַבּ  ‡ ָלּ ∆‡ ‰ּו˙  ב¿ ּ‚ַ לו…  ין  ≈‡ ּלּו  ƒ18ֲ‡פ

ָב‰. ע≈ ו… ּ̇ ָר‡  ¿̃ ƒנ

 

ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ ל  ָכּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿
 „ ב≈ עו… ּלּו  ƒ‡ (ו)כ¿ּ ָ‰רּוַח,  ּסּו˙  ּ‚ַ  

יכול  האדם  אין  הטבע 
בנוסף  אלא  לנצחו, 
צריך  הנחוש  לרצונו 
עזר ה׳. לכן בעל הגאוה 
לו  ואין  מתועב  שהוא 
עזר ה׳ – חרץ רבינו יונה 
הגאוה  ״בעל  משפטו: 
נמסר ביד יצרו״! ומעתה 
תקוה,  שום  לגאה  אין 
לגמרי.  הוא  ואבוד 
עמוד  חן׳,  יתן  (׳לענוים 

רא).
עבו„˙  עוב„  כ‡ילו  ו. 
(סוטה  המאירי  כוכבים. 
ד:) רואה את הקשר שבין 
הגאוה לעבודה זרה בכך 

– רוע טבעו מביאו לחלוק על האמת בכל דבר כדי להשפיל את  שהמתגאה 
שכנגדו [ומי שמונח בשקר הריהו כעובד עבודה זרה, שהיא עצם השקר].

המהרש״א בחידושי אגדות מבאר שעל ידי רוח הטומאה שנוצר מעון הגאוה 
מגיע לכל זה.

חכם  בתלמיד  אפילו  מדבר  זה  מאמר  כותב:  עקב)  (פרשת  הקדוש  השל״ה 
הלומד ומקיים את מצוות התורה, אלא שיש לו פניות בלימודו כגון שאחרים 
ידעו על גדולתו ותורתו, כי אז הרי הוא עובד בשיתוף, לא רק לשם ה׳ אלא גם 

בי‡ורים
18. ‡פילו ‡ין לו ‚ב‰ו˙ ‡ל‡ בלב נ˜ר‡ ˙ועב‰. הגר״א בביאורו על משלי 
מפרש: ״תועבת ה׳ כל גבה לב״ - אפילו אדם שעדיין לא הוציא את גאותו 
לפועל, ולא עשה שום מעשה של גאוה, בהליכתו או בדיבורו, ושום תנועה או 
סימן של גאוה לא ניכרים עליו, אבל ה׳ חוקר לב ובוחן כליות - הוא מעיד 
עליו שהוא גבה לב, כלומר, הגם שגאוותו מוסתרת בלב פנימה, בכל זאת – 
״תועבת ה׳״! משוקץ ומתועב הוא בעיני הקדוש ברוך הוא, ויתן את הדין על 

כך במשפטי שמים. 

ל˜ורח  ‡רע  מ‰  ח. 
‚‡ו˙ו.  מחמ˙  וע„˙ו 
(פי״א)  ישרים  המסילת 
שרעת  כותב, 
יתרה  חמדת-הכבוד 
יותר  וחזקה 
יש  כי  מחמדת-הממון, 
מקרים בהם יכול האדם 
על  יצרו  את  לכבוש 
שאר  ועל  הממון 
חמדת  אך   – ההנאות 
כי  הדוחק,  הוא  הכבוד 
לסבול  לו  אי-אפשר 
ולראות את עצמו פחות מחבריו, ועל דבר זה נכשלו רבים ונאבדו... מי גרם 
הוא  מלא  ומקרא  הכבוד,  מפני  אלא  עמו?  עדתו  וכל  הוא  שיאבד  לקורח 
(במדבר טז, י): ״ובקשתם גם כהונה״. וחכמים, זכרונם לברכה (במדבר רבה 
יח, ב) הגידו לנו, כי כל זה נמשך, מפני שראה את אליצפן בן עוזיאל נשיא, 
והיה רוצה להיות הוא נשיא במקומו... כללו של דבר: הכבוד הוא הדוחק את 
האדם  היה  זה  ולולי  שבעולם,  והחמדות  התשוקות  מכל  יותר  האדם  לב 
מתרצה לאכול מה שיוכל (להשיג ללא מאמץ), ללבוש מה שיכסה ערותו, 

ּלּו  ƒיר, ֲ‡פ ƒ‰ָי ּ רּו: ‰ַ32‡י ָמ‡ן „¿ ָ‡מ¿ ‰). ו¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ל,  ב≈ּ ַ̃ ¿̇ ƒָל‡ מ ‰ּ ≈̇ י י ב≈ּ ׁ≈̆ נ¿ ƒ‡‡ַ

‰" (חב˜ו˜ ב, ‰) -  ו∆ נ¿ ƒי ל…‡  יר ו¿ ƒ‰ר ָי ב∆ ּ ∆‚"

ּלו… (ב"ב ˆח, ‡). ׁ∆̆  ‰ ָנו∆ ּלּו ב¿ּ ƒ33ֲ‡פ

 

יַפ˙          ƒ„ ר¿ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ34

ַעל  ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒ‰ 35ל¿ ן  ָממו…  
ַרע  ≈‡ (ח)ָמ‰   ָּ̇ ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿ י-ָ‡ָ„ם.  נ≈ ב¿ּ

בי‡ורים
תקרי אותו אלא איתו לא אוכל״. לפי קריאה זו אומר הכתוב שגבה עינים, 
היינו גאותן, אין הקדוש ברוך הוא יכול להיות אתו. וביאר ב׳תפארת ציון׳, כי 
בדרך כלל החוטא חוזר אחר כך בתשובה, ואז מוכן הקדוש ברוך הוא לדור 
אין  עליו  עוונו  שעדיין  וכיון  בתשובה,  חוזר  אינו  הרוח  מגסות  אבל  אתו, 
בעל  אדם שהוא  „י‰יר.  מ‡ן  ‰‡י   .32 אתו.  לדור  רוצה  הוא  ברוך  הקדוש 
גאוה, אפילו על אשתו ובני ביתו אין הוא מתכבד, כיון שבזוי הוא בעיניהם. 
33. ‡פילו בנו‰ ˘לו. אפילו בבית שלו אין הוא מתכבד. 34. ‰‚‡ו‰ מבי‡‰ 
זה   ידי  על  שיוכל  כדי  חומד להתעשר  לבו  כי המתגאה  ר„יפ˙ ממון.  לי„י 
להשתרר ולשלוט על בני אדם. [אמנם יש גורסים: ״הגאוה מביאה לידי רדיפת 

כבוד״]. 35. ל‰˘˙רר. למשול. 

ַעט  מ¿ ּמּו  "רו… ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ 25 ט,  ַמע≈ ¿̇ ƒ24מ

עו…  ¿„‚ָ ָר‡ּוי ל¿ ּנּו" (‡יוב כ„, כ„); 26ו¿ ינ∆ ≈‡ ו¿

ָמ‰  ו… ּ̃ ‰ַ י  ָרמ≈ "ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ 27 ָר‰,  ׁ≈̆ ‡ֲ ַכּ

ין ֲעָפרו…  ≈‡ ים" (י˘עי‰ י, ל‚), 28(ז)ו¿ ƒע„ֻ ּ ¿‚

ָעָליו.   ˙ ל∆ ּ ַיל∆ 29מ¿ יָנ‰  ƒכ ּׁ¿̆ ‰ַ ו¿ ָער,  נ¿ ƒנ

י  ƒנ‡ֲ ין  ≈‡ -‰ּו‡:  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ָ‡ַמר 

ָלם,  עו… ָבּ 30ָל„ּור  ים  ƒל כו… י¿ ‰ּו‡  ו¿

ם  ƒיַני ַבּ‰ ע≈ ּ ַמר (˙‰ילים ˜‡, ‰): "‚¿ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

(סוט‰  ‡ּוָכל"  ל…‡  ו…  …̇‡31 ָבב  ל≈ ַחב  ּור¿

ז. ו‡ין עפרו ננער. כתב 
כנגד  מדה  חיים:  החפץ 
שהיה  במקום  כי  מדה, 
לו לחשוב תמיד שסופו 
רמה  עפר  למקום  לילך 
להתגאות,  ולא  ותולעה 
הוא לא חשב כן, כי אם 
דמיין לעצמו כי במרומי 
משגבו  יהיה  סלעים 
ובעליות מרווחות תהיה 
על  יתר  לעד,  מנוחתו 
בני גילו, לכן כאשר גופו 
בעפרו  אין  עפר,  נעשה 
ממקומו,  להתנער  כח 
כל המתים יעמדו ויקומו 

אשר  האנשים  כל  רגלי  כפות  תחת  נמוך  מושכב  ישאר  והוא  רגליהם,  על 
התגאה עליהם בימי חייו!! (שמירת הלשון, תבונה יד). 

בי‡ורים
מממונו  מתורתו,  מתמעט  אחר:  פירוש  (רש״י).  מחשיבותו  מ˙מעט.   .24
 – שרומו  כיון  ו‡יננו".  מעט  "רומו  ˘נ‡מר:   .25 יעקב).  (עיון  ומבריאותו 
מתמעט. ושמא תאמר ישנו בעולם [שמתקיים]? תלמוד לומר: ״ואיננו״. (סוטה 
זרה.  עבודה  לשם  הנעבד  עץ  היא  אשירה  כ‡˘ר‰.  ל‚„עו  ור‡וי   .26 ה.). 
גדיעה זו הנזכרת כאן איננה רק קציצה רגילה, אלא צריך לעוקרה ולשרש 
״ואבדתם את שמם״,  ג):  יב,  (דברים  נלמד מן הכתוב  וזה  וכל,  אחריה מכל 
וכמו כן יש לגדע ולשרש אחרי מי שיש בו גסות הרוח (רש״י). 27. ˘נ‡מר 
"ורמי ‰˜ומ‰ ‚„ועים". בגמרא (סוטה ה.) למדים דבר זה בגזירה-שוה: כתיב 
התם  וכתיב  גדועים״,  הקומה  ״ורמי  הגאוה)  חטא  בענין  כאן  (כתוב  הכא 
(וכתוב שם בענין עצי אשירה) ״ואשיריהם תגדעון״ - תעקרו ותשרשו מכל 
עליו.  מילל˙   .29 המתים.  לתחיית  קם  שאינו  ננער.  עפרו  ו‡ין   .28 וכל). 
הפורענות  משום  הגאה  על  ומשתברת  מתאוננת  השכינה  עליו.  מקוננת 
שתבוא עליו (רש״י). 30. ל„ור. יחד. 31. ‡ו˙ו ל‡ ‡וכל. בגמרא דורשת ״אל 

ט. ‰מ˜˘ט ‡˙ ‚ופו כ„י 
שנינו  ל‰˙‚‡ו˙. 
ד):  (ד,  אבות  במסכת 
שפל  הוי  מאד  ״מאד 
רוח״. לשם מה הכפילות 
״מאד מאד״? מבאר רבי 
שני  ישנם  חגיז:  משה 
גאוה  גאוה,  בעלי  סוגי 
רוחנית.  וגאוה  גופנית 
גאוה גופנית – המתגאה 
גבורתו,  קומתו,  ביופיו, 
גאוה  וכו׳.  עושרו  בגדיו, 
המתגאה   – רוחנית 
כשרונותיו,  בחכמתו, 
על  ומצוותיו.  מדותיו 
הגאות  סוגי  שני 
״מאד  התנא:  מזהירנו 
מאד הוי שפל רוח״, הוי 
בשניהם.  רוח  שפל 

(מדרש חכמים).

 ˙ ּ„ו… ƒמ ּלּו  ≈‡ ָכל  ו¿  .‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ 39ו¿  ‰‡ָ נ¿ ƒ̃

ר  ≈‡ ָבּ ¿̇ ƒי ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ  ,„…‡ מ¿  ˙ חּו˙ו… פ¿ּ

ם. ּׁ≈̆ ַר˙ ַ‰ ז¿ ע∆ ב¿ּ

˙ ּ‚ּופו…  ט ‡∆ ּׁ≈̆ ַ̃ ל (ט)ַ‰מ¿ ָבר: ָכּ ף ָ„ּ סו…
ַח  כ≈ ו… ׁ̆  ‰ י ז∆ ˙, ֲ‰ר≈ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ י ל¿ ≈„  כ¿ּ

ַעל   ׁ̆ ָיחּו ל…‡  ו¿ ‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ם  ּׁ≈̆ ‰ַ

ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒי ל…‡  ו¿  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

 , מו… ¿̂ ַע ַעל   - ָנ˙ו…  ָוּ ַכּ ל  ָכּ י  ּƒכ ים,  ƒב טו…

י˙ו…  ƒֲחר‡ַ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ,‰ ל∆ ַ‰ָכּ ּ‚ּופו…  ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ל¿

ב  רו… ָ̃ ‰ּו‡   , ּ‚ּופו… ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ַ‰מ¿ ו¿  .‰ ָמּ ƒר

 ‡ ׂ ָּ̆ ƒל ים  ׁƒ̆ ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ‰ ָר‡∆ ¿̇ ƒי י  ּƒכ  ,‰ ָמּ ƒז ל¿

ב  ר≈ ָ̃ ¿̇ ƒי ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ם,  י‰∆ ינ≈ ע≈ ב¿ּ ן  ח≈

ּלּו˙  ַ̃ ו¿  ˜ חו… ׂ ¿̆ י  י„≈ ƒל  ‡ ָיבו… ו¿ ָלן,  ¿̂ ∆‡

י‡  ƒ‰  ‰ ז∆ ָבּ ים,  ׁƒ̆ ָ‰ֲ‡ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ˙ ט∆ ּׁ∆̆ ַ̃ ַ‰מ¿  ‰ ָּׁ̆ ƒ‡‰ָ ַ‚ם  ו¿  . ׁ̆ ר…‡

ל  „ו… ּ‚ָ ‰ּ ָׁ̆ ‰ ָענ¿ ם, ּוָבז∆ ָבּ ƒל ים ב¿ּ ƒּור‰ ר¿ ƒ‰ ˙ ס∆ נ∆ ם ּוַמכ¿ ָבּ ƒל ˙ ∆̃ ל∆ ַמ„¿

בי‡ורים
יהיה אמת או שקר, כדי להקטין שמו אצל בני אדם ולהראות יתרונו עליו 
ענף  הוא  הקפדנות  ו˘נ‡‰.   .39 ולביישו״.  ולהכלימו  מעלתו  ולהפחית 
ותולדות הגאוה, כי לולא הגאוה לא היה מקפיד בלבו! (שערי קדושה א, ב). 
מיסוד הענוה – לא להקפיד כלל. (אור ישראל נח, א). מבואר, כי ענוה וקפדנות 

– תרתי דסתרי!

 ׁ̆ ּ ≈̃ ּ ƒב ׁ∆̆  , ֲ‡ָו˙ו… ֲחַמ˙ ַ‚ּ ˜…ַרח ַוֲעָ„˙ו… 36מ≈ ל¿

לו…  ָנ‰  ּ¿̇ ƒנ ל…‡  ׁ∆̆  ‰ ֻ„ָלּ ּ ¿‚ ח  ַּ̃ ƒל ו¿ ל  ּ ≈„ ּ‚ַ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ַנס  כ¿ ƒנ ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒ37ּומ ם,  ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ ן  ƒמ

 ‰‡ָ ¿̂ 38ָי  ˙ ∆̃ ֲחל… ַ‰ַמּ ן  ƒּומ  ,˙ ∆̃ ַמֲחל… ל¿

בבית  ולשכון 
הפגעים  מן  שתסתירהו 
קלה  פרנסתו  והיתה   –
צריך  היה  ולא  עליו 
כלל  להעשיר  להתיגע 
לו  שאין  הגם  אלא, 
בכל  במותרות,  צורך 

שפל  עצמו  יראה  כדי שלא  להשיגן,  רב  לעמל  עצמו  את  מכניס  הוא  זאת 
בחברה, ואין קץ לכל עמלו, על כן אמרו רבותינו זכרונם לברכה (אבות ד, 

כא): ״הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם״.  

בי‡ורים
על  בחז״ל  מובא  (ובאמת  גדול  לאדם  עצמו  שהחשיב  ‚‡ו˙ו.  מחמ˙   .36
גדלותו של קורח) ועוד שהחשיב עצמו ליחסן שהרי הוא בן יצהר, ומשום כך 
של  בנשיאותו  ונתקנא  הנשיאות,  לו  שמגעת  לחשוב  הגאוה  אותו  הביאה 
אליצפן בן עוזיאל, ומדת הקנאה נבעה מכח הגאוה שהחשיב עצמו לבעל 
נכנס  כך  ומ˙וך   .37 יחזקאל).  (אור  קורח  מעשה  כל  נבע  וממנה  מעלה, 
למחלו˜˙. במסכת חולין (ז.): משרבו זחוחי הלב (פירוש, משרבו התלמידים 
גבוהי הלב, שמחמת גאותם לא דקדקו מפי רבם כל צרכם אלא סמכו על 
ז):  (פרק  הישר  קב  בספר  כתב  בישראל.  מחלוקות  רבו  רש״י)  לבם,  בינת 
המתגאה מרבה קטטה, קנאה, שנאה, לשון הרע, כעס, שקרים, ליצנות וכו׳. 
ואם תתבונן בה תראה שכל עבירות שבתורה כלולין בה. ופגמו גדול מאד, 
אוי לו ואוי לנפשו מי שרגיל להאחז בה! 38. יˆ‡‰ ˜נ‡‰. קנאה וגאוה אחת 
הן, ואחת תלויה בחברתה, מי שאין בו כלל גאוה – אין בו בכלל קנאה. ומי 
שיש בו מעט גאוה, ויהיה מי שיהיה – יש בו קצת קנאה על חבירו, על אשר 
עצמו  מחזיק  והמתגאה  היות  פשוטים,  והדברים  במדריגתו.  עומד  גם  הוא 
שהוא עדיף מחבירו, או לפחות שוה לו, והיה אם יראה שחבירו השיג שררה 
וגדולה - הוא מקנאהו על כך. (תולדות שלמה [קלוגר] יג). כתב החפץ חיים 
״גם הגאוה תביאהו לקנא ולשטום  י״ד):  (שמירת הלשון שער התבונה פרק 
(-ולשנוא) את חבירו המכובד בעיני אנשי העיר, ויקנא וישטום אותו, בעבור 
שידמה לו שנפחת כבודו על ידי זה, ויאמר בלבו: לולא הוא, הייתי מתואר בין 
בני אדם לאדם חשוב. ויבחן גנזי נסתרותיו, כדי שיהיה לו מה לדבר ממנו, 

עונ˘  כל ˘כן ˘י˘  י‡. 
‚„ול ל‡˘‰ ‰מ˙˜˘ט˙ 
‡נ˘ים  לפני 
ב‰.  ‰מס˙כלים 
כותבים  הראשונים 
שבאותה המדה שנדרש 
להתבונן  שלא  מהגבר 
בנשים, כך אסור לנשים 
לגרום לגברים להתבונן 
כותב  יונה  רבינו  בהם. 
במילים חריפות במיוחד 
האחריות  אודות 
האשה  על  המוטלת 
(אגרת  זה  בנושא 
עח):  פרק  התשובה, 
שתהא  האשה  ״וצריכה 
שלא  ונזהרת  צנועה 
אדם  בני  בה  יסתכלו 
מפני  מבעלה,  חוץ 
שהמסתכלים בפניה או 
לגהינם,  יורדים  בידיה 
(תענש)  ענושה  והיא 
ואחד  אחד  כל  בעונש 
שהחטיאה  מפני  מהם, 
אותם ולא נהגה צניעות 

בעצמה ונכשלו בה״.
‰וˆ‡ו˙  רוב  לפי  לו  ˘י˘  מ‰  בעיניו  ימעט  כי  בחל˜ו,  י‰י‰ ˘מח  ול‡  יב. 
˙‡ו˙ ‚‡ו˙ו. העניו אינו מתאוה להרבה אלא מסתפק במועט שיש לו ושמח 
בחלקו שקיבל מהבורא. לעומתו הגאותן מתאוה לכל דבר ולדברים גבוהים 
יחמוד, ודבר זה הרי אף פעם לא ישיגנו, כי העולם הזה אין בו כדי שביעה, 
חז״ל  שאמרו  וכמו  שבעה,  ידע  ולא  מה  חסר  שהוא  האדם  ירגיש  לעולם 
(מדרש רבה קהלת ג, י): אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, מי שיש לו מנה רוצה 

 ‰ ָּׁ̆ ƒ‡ ל¿ ל  „ו… ּ‚ָ  ׁ̆ ע…נ∆  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל  (י‡)ָכּ

ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ˙ ט∆ ּׁ∆̆ ַ̃ ¿̇ ּƒמ‰ַ

.‰ּ ים ָבּ ƒל כ¿ּ ַּ̇ ס¿ ּƒמ‰ַ

 

ֲ‡ָו‰.  ַּ̇ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ  „ עו… ו¿
ָרָחב  ּבו…  ƒל  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ י  ּƒכ  

י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ַ̇ ו¿ ָבר,  ּ„ָ ָכל  ל¿  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒּומ

י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ב¿ּ ׁ∆̆ ָ‰ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

 ׁ̆ ַלב≈ּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ֲ‡ָו˙ו…  ּ‚ַ ֲחַמ˙  מ≈  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒי

ין  ƒר ט≈ ל¿ ַפּ  ˙ נו… ב¿ ƒל ו¿ ים  ƒר ָ̃ י¿ ים  ƒ„‚ָ ב¿ ּƒב

י  ּƒים. כ ƒב ים טו… ƒכ…ל ַמֲ‡ָכל ¡‡ ל∆ ו¿ ים  ƒל „ו… ּ ¿‚

ים  ƒ‰ בו… ּ ¿‚ ים  ƒָבר ¿„ ƒל ָלם  עו… ל¿  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ

ים  ƒָבר ¿„ ƒי‚ ָי„ו… ל ׂ ּƒ̆ ינו… ַמ ‡ּוַלי ‡≈ מ…„, ו¿ ַיח¿

ָב‰  נ≈ ּ ¿‚ י  י„≈ ƒל  ‡ ָיבו… ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ּלּו,  ≈‡

ָרָחב  „ ו¿ מ≈ ּבו… חו… ƒל ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒי ַ‰מ ּƒָל‰. כ ז≈ ּו‚¿

ַח  מ≈ ׂ ָ̆  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ל…‡  (יב)ו¿ ר,  ּׁ≈̆ ַע ¿̇ ƒ‰ ל¿ ם  ָיּ ַכּ

י  נ≈ פ¿ ƒל ל  ו… ׁ̆ כ¿ ƒמ  ˙ נ∆ ∆̇ נו… י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ (י)  ,„…‡ מ¿

ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ים ל¿ ƒרּו ֲחָכמ ‡ ָ‡ס¿ ים, ֲ‰לו… ּƒַרב

ים                 ׁƒ̆ ָנ ל  ׁ∆̆ ים  ƒנ עו… ב¿ ƒ̂ י  ≈„ ¿‚ ƒב ב¿ּ

ּלּו  ƒ41ֲ‡פ ל,  ∆̇ כ…ּ ַבּ ים  ƒטּוח ּׁ¿̆ ‰ַ40

ב),  כ,  (ע"ז  ן  ∆‰ ָבּ  ˙ ׁ∆̆ ֻלב∆ּ מ¿ יָנּ‰  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ

מכ˘ול  נו˙נ˙  ˘‰י‡  י. 
בספר  רבים.  לפני 
(פרק  יושר  ארחות 
שכן  וכל  כתב:  צניעות) 
בין  בחוץ  כשיוצאין 
מאד  שצריכין  אנשים 
ואמרו  בזה,  להזהר 
(תנחומא וישלח סי׳ ה׳): 
תכשיטין  ניתנו  ״לא 

לאשה אלא שתהא מתקשטת בהן בתוך ביתה״. 
אימי,  לגבי איש חסיד מכפר  ה״ד)  פ״א  (תענית  מהירושלמי  והביא המעשה 
שכאשר היה בהר (שהיה עובד שם), אשתו לבשה בגדים מלוכלכים כדי שלא 
יתן אדם עיניו בה. וכאשר היה נכנס לביתו לבשה בגדים נקיים כדי שבעלה 

יתן עיניו בה ולא באשה אחרת. 
וכל כך הקפידו על זה, עד שרבי יוסי דמן יוקרת אמר לבתו: שובי לעפריך ואל 
יכשלו בך בני אדם! [כמסופר במסכת תענית (כד.): היתה לרבי יוסי בת בעלת 
יופי. יום אחד ראה רבי יוסי אדם אחד שהיה מפרק את גדר העצים על יד 
זה? כלומר, מה  יוסי: מה  ביתו כדי להסתכל בבתו דרך החור, אמר לו רבי 
אתה מעיין כאן? אמר לו האיש: רבי, אם ללוקחה לאשה לא זכיתי, לראותה 
צער  גורמת  את  בתי,  לבתו:  אמר  יוסי  רבי  זאת  כששמע  אזכה?!  לא  גם 
לבריות, שובי לעפרך ואל יכשלו בך בני אדם. (הב״ח מוסיף לגירסת הגמרא 

שם: ״וכן הוה״ – וכן היה, כלומר שהיא מתה)].
ובעוונותינו הרבים, היום הדור פרוץ ומתקשטים ביותר וכו׳, והרבה יש לדבר 
על זה בעוונותינו הרבים. ואשרי מי שנזהרת בזה ולא תסתכל על חברותיה, 
וכל שכן על הפרוצות. ומה שתלבש יותר בגדי צניעות – תזכה ביותר לבנים 
בזוהר הקדוש  כמו שכתב  טוב,  לכל  זוכה  ובעלה  ותלמידי חכמים,  צדיקים 

(מובא במ״ב סי׳ ע״ה סקי״ד), ותקים בית לתפארת. עכ״ד.    

בי‡ורים
40. ‰˘טוחים. התלויים. 41. ‡פילו כ˘‡ינ‰ מלוב˘˙ ב‰ן. כיון שכשרואה 
הרהור  לידי  ובא  בהן  ומתייפה  לבושה  כשהיא  באשה  נזכר  הבגדים  את 

עבירה. (רש״י). 
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קל  דבר  כל  על  לבבו 
ביתו  בני  עם  שבקלים 
ומזה  ואוהביו,  ומשרתיו 
מאד״.  עצוב  יהיה 
(בתשובותיו  וברמב״ם 
״פאר הדור״, קמב) כתב: 
״המשתרר, ירבו יגונותיו 
ושמא  ועצבונותיו, 
ויביישוהו  יכלימוהו 
ביד  ויפול  הגויים 
אותו  וייסרו  המלוכה, 

וישברו עצמותיו.
(ב׳)  מוסר  שבט  בספר 
כתב: נקוט כלל זה בידך: 
ימיו  כל  המתגאה,  כל 
כי  ודאגות,  במכאובים 
כולם כאין  גאותו  מרוב 
חייבים  כולם  נגדו, 
לפניו,  ולקום  לשרתו 
תמיד  לישב  צריך  הוא 
בראש. והנה בראותו כי 
ממנו,  וזע  קם  איש  אין 
ולדבריו אין שומע, הוא 
דאגה  בכעס  מתמלא 
רגע.  כל  ותוגה 
ומאורעות אלו תמיד לו, 
ערב בוקר וצהרים, עד שמרוב צערו הוא נופל על ערש דוי, ואם יקום ממטתו 

ישוב לשטותו, וחוזר חלילה. 

י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ ַ‰ּ‚ּוף  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ י‡  ƒ‰ ז…‡˙  ו¿
‡ י…‡ַמר ָ‰ָ‡ָ„ם:  ָמּ ׁ∆̆ ָב‰:  טו…

ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ו¿ יל  ƒ‡ ‰ו…

ַע„  ר,  ≈̇ יו… ב¿ּ  ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ  § ר̆… פ¿ ∆‡  , ך¿ ל-ָכּ ָכּ

ן,  ƒַיי  ‰ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ו¿ ר  ׂ ָ̆ ָבּ י…‡ַכל  ל…‡  ׁ∆̆

יָר‰  ƒ„ ב¿ּ ב  ׁ≈̆ י≈ ל…‡  ו¿  ,‰ ָּׁ̆ ƒ‡  ‡ ׂ ָּ̆ ƒי ל…‡  ו¿

 ‡ ָלּ ∆‡ ,‰ ׁ̆ ָנ‡∆ ּבּו ׁ̆ ַמל¿ ַבּ ל¿ ƒל…‡ י ָנָ‡‰, ו¿

ים,  ƒָלכ ֻלכ¿ ּומ¿ ים  ƒרּוע ¿̃ ּו ר,  מ∆ ּ ∆̂ ‰ַ ו¿  ˜ ׂ ַּ̆ ‰ַ

ים  ƒָלכ ֻלכ¿ מ¿ ים  ƒל כ≈ ב¿ּ  ׁ̆ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒּומ

ָיָ„יו  ָניו  ָפּ  ıַח ר¿ ƒי ל…‡  ו¿ ים,  ƒּוס‡ ּומ¿

ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒרו… מ √‡ ָּ̇ יר 43 ƒח ׁ¿̆ ַיּ ׁ∆̆ ָליו, ַע„  ַר‚¿ ו¿

ן  ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ ‰ - כ¿ּ ָכל ז∆ ים. ו¿ ׁƒ̆ ֲ‡ָנ

 ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿ יּוַכל  ל…‡  ׁ∆̆ ַע„  ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ

ָר‡  ¿̃ ƒנ  ‰ ז∆ ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ ך¿  ּ ַ‰ל≈ ַ‰מ¿ ר.  ≈̇ יו…

יר:  ƒָנז 44ב¿ּ ר  מ≈ ‡ו… ‰ּו‡  י  ֲ‰ר≈  .‡ ט≈ חו…

ַעל  ָחָט‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ מ≈ ָעָליו  ר  פ∆ּ ƒכ "ו¿

בי‡ורים
43. ˙‡רו. מראית פניו. 44. בנזיר. אדם שקיבל על עצמו בנדר להיות ״נזיר״, 
הגפן,  מן  היוצא  דבר  כל  אכילת  וכן  יין,  שתיית  א.  דברים:  בשלשה  נאסר 

ׁ̆ לו…  ּ י≈ ּׁ∆̆ יָניו ַמ‰  ע≈ ַעט ב¿ּ מ¿ ƒי י ּƒכ , ˜ו… ל¿ ח∆ ב¿ּ

 . ֲ‡ָו˙ו… ֲ‡ַו˙ ַ‚ּ ַּ̇  ˙ ‡ו… ָ̂ י ר…ב ‰ו… ƒפ ל¿

ל…‡  ׁ∆̆ 42  ,˙ מ∆ ר∆ ּ‚ו… ֲ‡ָו‰  (י‚)ַ‰ַ‚ּ  „ עו… ו¿
ע…ל  ל  ב…ּ ס¿ ƒל ָלן  ַסב¿  ‡ ≈‰ י¿  

יך¿  ƒר‡ֲ‰ַ ל¿ ך¿  ̂…ר∆ ין  ≈‡ ו¿  ,˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

ָי„ּוַע  י  ּƒכ ָלן,  ַסב¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ  ˙ ַ̇ י ƒח פ¿ ּƒב

ל.  ‰ּו‡ ַלכ…ּ

רוצה  מאתים  מאתים, 
והמשילו  מאות,  ארבע 
את  קדמונינו 
לשותה  העולם-הזה 
לו  ידמה  מלוחים,  מים 
יותר,  וצמא   - שמרווה 
באגרת  שכתב  כמו 

הגר״א ז״ל. 
מוסר  שיחות  בספר 
ענין  ביאר  פג)  (מאמר 
שאמרו  מה  פי  על  זה 
כא):  ד,  (אבות  חז״ל 
והתאוה  ״הקנאה 

והכבוד מוציאין את האדם מן העולם״. שהטעם שהכבוד מוציא את האדם מן 
העולם הוא משום שאין בידו של האדם לספק את תאות הכבוד כלל, כי ככל 
שיזכה בכבוד ירצה עוד ועוד, וכשיחסר לו מעט ירגיש כי כל אשר יש לו איננו 
שוה לו, ונמצא שהוא משועבד לתאותו זו שעבוד גמור, באופן שלעולם לא 

יוכל להשתחרר ממנה, ודבר זה מוציאו מן העולם.
ועל דרך זה יש לבאר גם מה שבכח ה״תאוה״ להוציא את האדם מן העולם, 
דהנה פירש רש״י (אבות שם): שמתאוה לממון הרבה שנאמר ״אוהב כסף לא 
ישבע כסף״ (קהלת ה ט), וכיון שלעולם אין הוא מסתפק בממון אשר לו, וכמו 
שכתב הרמב״ם, שהאוהב כסף הוא בעל נפש רחבה שלא תשבע נפשו מכל 
העולם,  מן  מוציאתו  זו  תאוה  הרי  ה״א),  פ״א  דעות  (רמב״ם  שבעולם  ממון 

שהרי הוא תאב לדבר שלעולם לא יוכל לספק אותו ולמלאות רצונו.
״דברים  כתב בספר  י‰‡ סבלן לסבול עול ‰בריו˙.  ‚ורמ˙ ˘ל‡  י‚. ‰‚‡ו‰ 
יחם  כי  העצבות,  לידי מדת  יבוא  ״המתגאה  לא):  דרוש  (להחיד״א,  אחדים״ 

בי‡ורים
42. ˘ל‡ י‰‡ סבלן. אמר רבי לוי: כל טילוי סירוי, וכל סירוי טפשין! (קהלת 
רבה יב, א). כל המתגאה ומתנשא וחכם יחשב בעיניו – הוא כעסן ומדקדק 
ינוח״.  כסילים  ״כעס בחיק  טיפש, כדכתיב:   – וכל כעסן  לו.  כל המתנגד  עם 

(מתנות כהונה). 

ב‰לל  מˆינו  כ‡˘ר  י„. 
יוסף׳         ב׳עץ  ‰ז˜ן. 
ההתבוננות  כתב:  (שם) 
מופלאת  היא  הלזו 
להיות  בענינה, 
הקדושים  שלאנשים 
מבטם               כל  אשר 
המשכלת  לנפשם 
גופם  בתוך  השוכנת 
והנה  והבהמי.  החומרי 
יש בני אדם המשליכים 
כל           גיום  אחרי 
ומאוויו       החומר  צרכי 
ההכרחיים  הענינים  אף 
ומתאכזרים      לקיומה 
לבלי      מאד  גופם  על 
יודעים        כי  קיומו  תת 
הגוף  כחי  כל  כי 
נגדיים  המה  ותאוותיו 
לגמול            הבהמי  גופו  על  גם  שחמל  בו  אחרת  מדה  הזקן  הלל  אבל  לנפש. 
שהיא           בשביל  וליפותה  ולהנאותה  אחרים  עם  שעושה  כמו  חסד  לו 
עליה         חמל  אם  כי  הנאתו  למען  כוונתו  היה  לא  כי  מלך,  של  איקונים  

כראוי.

י…‡ַכל      ל…‡  ו¿ י,  ƒ̃ ָנ  ‡ ≈‰ י¿ ַמֲ‡ָכלו…  ם  ּ‚ַ
י  ƒנ ינו… ב≈ּ ַמֲ‡ָכל  ַ‡ך¿   , ך¿ ל∆ מ∆ י  ַמֲעַ„נ≈ּ  

ל…‡  , ו¿ ַ‚˙ ָי„ו… ׂ ָּ̆ י ַ‰ ƒפ י, ל¿ ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ∆̃ ׁ¿̆ ּוַמ

ים,  ƒּוס‡ ים מ¿ ƒל כ≈ ל…‡ י…‡ַכל ב¿ּ ‰ 45ו¿ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒי

 ˙ ∆‡ ˆּו  ּ¿̃ ַׁ̆ ּ ¿̇ "ַ‡ל  ַעל  ַיֲעב…ר  ן  פ∆ּ

ל  ‡ ַ‰כ…ּ ָלּ ם" (וי˜ר‡ י‡, מ‚), ‡∆ יכ∆ ≈̇ ׁ…˘ ַנפ¿

˙ו…  ָטּ ƒמ ם  ּ‚ַ  , ָחנו… ל¿ ֻׁ̆ ם  ּ‚ַ ּיּו˙.  ƒ̃ נ¿ ּƒב  ‡ ≈‰ י¿

ים.  ּ ƒי ƒ̃ יּו נ¿ ¿‰ ƒָיָניו י נ¿ ƒָכל ע ‰, ו¿ ָיּ ƒ̃ ‰ נ¿ י∆ ¿‰ ּƒ̇

ַ‡ך¿  ז…ָ‰ם,  מ¿ ל…‡  ו¿ י  ƒ̃ ָנ  ‡ ≈‰ י¿ ּ‚ּופו…  ם  ּ‚ַ

ל  ם ָכּ ָליו, ַ‚ּ ַר‚¿ ָניו ָיָ„יו ו¿ ח…ı ָפּ ר¿ ƒר ל ָזּ‰≈ ƒי

ל  ּ ל≈ ƒ‰ ינּו ב¿ּ ƒ̂ ר ָמ ׁ∆̆ ‡ֲ ים. (י„)ַכּ ּƒ̇ ƒע ּ‚ּופו… ל¿

ָע‰  ָׁ̆ ב¿ּ ׁ∆̆  ,(‚ ל„,  רב‰  (וי˜ר‡  ן  ≈̃ ַ‰ָזּ

בי‡ורים
45. ול‡ י‡כל בכלים מ‡וסים, פן יעבור על "‡ל ˙˘˜ˆו ‡˙ נפ˘ו˙יכם". 
המקור לכך הוא מדברי רב ביבי בר אביי (מכות טז) האומר, שאדם השותה 
משקים בכלי מציצה [כעין קרן] של מקיזי דם, עובר באיסור ׳לא תשקצו׳. וכך 
נפסק בשולחן ערוך (יו״ד סי׳ קטז ס״ו): אסור לאכול ולשתות בכלים הצואים 
שנפשו של אדם קצה בהם, כגון כלים של בית הכסא וכלי זכוכית שמקיזים 
וכן לא יאכל בידים מזוהמות ועל גבי כלים מלוכלכים,  וכיוצא בהם.  בהם 

שכל אלו בכלל ׳אל תשקצו את נפשותיכם׳.

 ׁ̆ ַר פ≈ּ ל…‡  ׁ∆̆  ‰ּ ז∆ ּוַמ‰  ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿ י‡),  ו,  (במ„בר   " ׁ̆ פ∆ ַ‰ָנּ

ָבר  ל ָ„ּ ָכּ ƒמו… מ ¿̂ ַע ַע נ≈ ‡, ַ‰ּמו… ט≈ ָר‡ חו… ¿̃ ƒן נ ƒי ן ַ‰ַיּ ƒמ ‡ ָלּ מו… ‡∆ ¿̂ ַע

ָך  ּ י∆ ים: ל…‡ ַ„ּ ƒרּו ֲחָכמ ‰ (˙עני˙ י‡, ‡). ָ‡מ¿ ַכָמּ ‰ ו¿ ָמּ ַעל ַ‡ַח˙ ַכּ

ים  ƒָבר ּ ¿„ יָך  ָעל∆ ר  ס≈ ‡ו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆  ‡ ָלּ ∆‡ ָר‰,  ו… ּ̇ ָר‰  ָ‡ס¿ ּׁ∆̆ ַמ‰ 

 ‰ ז∆ ‡ ָבּ ≈̂ ַכּיו… ‰ ו¿ ָין ז∆ נ¿ ƒים (ירו˘למי נ„רים פ"ט ‰"‡). ַעל ע ƒר ֲ‡ח≈

ר,  ≈̇ ם יו… ַחַכּ ¿̇ ּƒ̇ ַ‡ל  ‰, ו¿ ב≈ּ י˜ ַ‰ר¿ ּ ƒ„ ַ̂ י  ƒ‰ ּ¿̇ ל…מ…‰: "ַ‡ל  ׁ¿̆ ָ‡ַמר 

י  ƒ̃ ‡ ָנ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם,  ר ָבּ ָׁ̆ ך¿ ַ‰ָיּ ר∆ ּ ם" (˜‰ל˙ ז, טז). ַ‰„∆ מ≈ ו… ּׁ̆ ּƒ̇  ‰ ָלָמּ

ים.  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ל  ׁ∆̆ ר  ≈„ ּ‚ָ ‰ּו‡  ּיּו˙  ƒ̃ ּ ַ‰נ¿ י  ּƒכ ָיָניו,  נ¿ ƒע ָכל  ב¿ּ

ים  ּ ƒי ƒֲענ ים  ׁƒ̆ ּבּו ַמל¿ ל…‡  ו¿ ים,  ƒנ ינו… ב≈ּ ים  ƒ„‚ָ ב¿ּ  ׁ̆ ַבּ ל¿ ƒי  ?„ ַ̂ י כ≈ּ

י  ƒָענ ים, ‰∆ ּ ƒי ƒ̃ ים ּונ¿ ƒ‡ים ָנ ƒנ ינו… ים ב≈ּ ƒ„‚ָ ‡ ב¿ּ ָלּ ם, ‡∆ ָׁ̆ ב¿ ּים לו… ƒַבז ַ‰מ¿

‡ו…  ם  ∆̇ כ∆ּ  ‡ ≈̂ ָמּ ּ ƒי ׁ∆̆ ָ‡סּור  ו¿  , רו… ׁ¿̆ ָע י  ƒפ ל¿ יר  ׁƒ̆ ָע ∆‰ ו¿ יו…  ָענ¿ י  ƒפ ל¿

ים  ƒנ ּ ָ̃ ֻ̇ יּו מ¿ ¿‰ ƒל…‡ י ים, ו¿ ƒרּוע ¿̃ יּו  ¿‰ ƒל…‡ י ָ‚ָ„יו, ו¿ י˙ ַעל ב¿ּ ƒנּונ מ¿ ַׁ̆

י ָ‰רּוַח. ס≈ּ י ַ‚ּ ≈„ ¿‚ ƒב כ¿ּ

בי‡ורים
דהיינו: ענבים, חרצנים, זגים וכדומה.  ב. להסתפר.  ג. להטמא בטומאת המת. 
ואחר כך חוזר  מסוימים,  נזיר שנטמא בטומאת המת חייב להביא קרבנות 
למנות את כל ימי נזירותו מחדש (במדבר ו, א-יב). התורה אומרת לגבי נזיר 
שנטמא בטומאת המת ״וכפר עליו [הכהן] מאשר חטא על הנפש״. ושואל רבי 
חוטא  שנקרא  אדם,  הרג  וכי  זה?  נזיר  חטא  נפש  באיזה  וכי  הקפר:  אלעזר 
בנפש? אלא הנזיר נקרא ״חוטא״ מפני שציער עצמו בהמנעותו מן היין [אף 
שנטמא,  בנזיר  שנאמר  מפסוק  דינו  את  לומד  הקפר  אלעזר  שרבי  פי  על 
סברתו שייכת לכאורה בכל נזיר, בין אם נטמא ובין אם לא. הגמרא בנדרים 
(י.) ובנזיר (יט.) מבארת שמשום כך הזכירה התורה את המושג ״חטא״ בנזיר 

שנטמא, כי חטאו כפול, שציער עצמו מן היין, ואף נטמא בטומאת המת]. 

אדם  ״בן  מסלובודקה: 
להשתפר  נוטה 
לא  אך  ולהתייפות, 
(-״א מענטש  להשתנות״ 
און  בעסער  ווערט 
נישט  אבער  שענער, 
אנדערש״). אולם, אומר 
של  תפקידו  אהרן,  רבי 
את  ליצור  הוא  אדם 
מתוך  העליון  האדם 
בו.  שנולד  פרא״  ה״עיר 
הסבא  שפירש  כמו 
אדם  פרא  ״ועיר  מקלם: 
אין  יב)  יא,  (איוב  יולד״ 
להודיעך  רק  פירושו 
שאדם נולד פרא, כי אם 
פרא׳  שמ׳עיר  ללמדך 

צריך ש׳יולד אדם׳.
מעתה, מסיק רבי אהרן, 
לאדם  שניתן  הכח 
״בצלם  בהיבראו 
כח  זהו  אלקים״, 
היצירה,  וכח  הבחירה 

ליצור מהעיר פרא שבו אדם מושלם. (׳פנינים משלחן גבוה׳).

 ‰ ׂ ָ̆ ָע ים  ƒ‰…ל ¡‡ ם  ל∆ ∆̂ ב¿ּ י  ּƒ60כ" יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„

˙ ָ‰ָ‡ָ„ם" (בר‡˘י˙ ט, ו), 61ַעל ַ‡ַח˙  ∆‡

יב (מ˘לי טז, „):  ƒ̇ „ כ¿ּ עו… ‰. ו¿ ַכָמּ ‰ ו¿ ָמּ ַכּ

‰ּו" (˘ב˙ נ, ב).  ֲענ≈ ַלַמּ ַעל ‰'  ָפּ ל  "62כ…ּ

ם  ׁ≈̆ ל¿ ּלּו  ≈‡‰ָ ים  ƒָבר ּ ¿„ ַבּ ָ‰ר  ז¿ ּ ƒנ‰ַ ָכל  ו¿

ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ ל…‡  ו¿ ָו‰,  ¿̂ ƒמ

ּלּו  ≈‡ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ּול¿

יָון  כ≈ּ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ מו…  כ¿ּ ים  ƒ‡ ר¿ ƒנ ים  ƒָבר ּ ¿„

ָו‰. ¿̂ ƒּבו… מ ׁ̆ ם י≈ ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ָנ˙ו… ל¿ ָוּ ַכּ ׁ∆̆

 

 ׁ̆ י≈ ים  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ּוַמֲע ָמ‰  ָחכ¿ ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ
ב,  ָח„ טו… ים: ָ‰‡∆ ƒ̃ י ֲחָל נ≈ ׁ¿̆  ‰ּ  ָבּ

י‡,  ƒ‰ ָ‰ָרָע‰  ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ָרע.  ָח„  ∆‡‰ָ ו¿

יו,  ƒפ ּוב¿ ּבו…  ƒל ב¿ּ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ּ ַבז∆ י¿ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

בי‡ורים
ה׳  של  בצורה  כי  ‡ל˜ים.  בˆלם  כי   .60 מאומה).  מבינות  ואינן  חושבות 
[בקומה ובדעת, בדיבור ובראיה, (עיין בראשית רבה ח, י-יא)], ה׳ עשה את 
לכבודו.       הנברא  בעולמו,  הוא  ברוך  הקדוש  של  כאיקונין  אני  והרי  האדם. 
גופי!        את  בנקיון  לרחוץ  הוא  הקב״ה  וכמ‰. שכבודו של  כמ‰  על ‡ח˙   .61
62. כל פעל ‰' למענ‰ו. כלומר, את הכל ברא ה׳ לכבודו, וברחיצה יש משום 

כבוד הבורא, לפי שהאדם נברא בצלם אלוקים. 

ָ‰ָי‰            יָ„יו  ƒמ ל¿ ַּ̇ ƒמ ָטר  פ¿ ƒ46נ ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

לו…  רּו  ָ‡מ¿ ם.  ָמּ ƒע ך¿  ל≈ ‰ו… 48ו¿ ך¿  ּ ַ‰ל≈ 47מ¿

 ? ך¿ ל≈ ‰ ‰ו… ָּ̇ יָכן ַ‡ ≈‰ י, 49ל¿ ּƒיָ„יו: ַרב ƒמ ל¿ ַּ̇

 : רּו לו… ָו‰. ָ‡מ¿ ¿̂ ƒמ ˙ ו… ׂ̆ ם: ַלֲע ָ‡ַמר ָל‰∆

 ı…ח ר¿ ƒם? ל ? ָ‡ַמר ָל‰∆ ָו‰ זו… ¿̂ ּƒי ַמ‰ מ ƒכ ו¿

זו…  י  ƒכ 50ו¿  : לו… רּו  ָ‡מ¿  .ıָח ר¿ י˙-ַ‰מ∆ּ ב≈ ב¿ּ

ל  ׁ∆̆ ין  ƒנ י˜ו… ƒ‡51 ם  ƒ‡ ָמ‰  ן!  ≈‰ ם:  ָל‰∆ ָ‡ַמר  י‡?!  ƒ‰ ָו‰  ¿̂ ƒמ

י      ּ≈̇ ָב ּוב¿  ˙ י‡ו… ƒט ר¿ 53ט≈ י  ּ≈̇ ָב ב¿ּ ˙ו…  ‡ו… ים  ƒ„י ƒֲעמ ַמּ ׁ∆̆ 52 ים,  ƒָלכ מ¿

ָפן,  ט¿ ו… ׁ̆ ן ו¿ ָ̃ ר¿ ן ‰ּו‡ 56מו… י‰∆ ‰ ֲעל≈ ַמָנּ ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ י  ƒ55מ ,˙ ָס‡ו… ¿̃ ר¿ ƒ̃ 54

ל  ּ ≈„ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡  ׁ∆̆ 58  ‡ ָלּ ∆‡  „ ל…‡ עו… ו¿  ,˙ נו… זו… מ¿ לו…  ין  ƒ57ַמֲעל ן  ≈‰ ו¿

מּו˙,  ¿„ ƒּוב ם  ל∆ ∆̂ (טו)ב¿ּ י  ƒ̇ ‡ ר≈ ב¿ ּƒנ ׁ∆̆ י,  ƒ59ֲ‡נ כּו˙;  ַמל¿ י  ל≈ „ו… ּ ¿‚ ם  ƒע

וב„מו˙.  בˆלם  טו. 
(א,  בראשית  בפרשת 
״בצלם  נאמר:  כז) 
אותו״.  ברא  אלקים 
דמות וצלם זה מה הוא? 
דהג״ר  בפומיה  מרגלא 
אהרן קוטלר בשם מורו 
הסבא  ורבו 

בי‡ורים
46. נפטר מ˙למי„יו. נפרד מלימודו עם תלמידיו בבית-המדרש. 47. מ‰לך. 
בדרך מבית המדרש. 48. ו‰ולך עמם. והם מלוים אותו לכבודו. 49. ל‰יכן 
‡˙‰ ‰ולך. אולי יזכו גם הם עמו במצוה. 50. וכי זו מˆו‰ ‰י‡. שאדם מצווה 
עליה לעשותה לכבוד בוראו, ולא כדבר הרשות שאדם עושה לטובת גופו?! 
52. ˘מעמי„ים ‡ו˙ו. לכבודו של המלך  51. ‡י˜ונין. פסל בדמות הפנים. 
במקומות שרבים מצויים שם, כגון בבתי... 53. טרטי‡ו˙. שליצנים משחקים 
שם לפני הנאספים. 54. ˜ר˜סי‡ו˙. שחיות טרף מאולפות מתגוששות שם 
מור˜ן   .56 בהם.  לטפל  עלי‰ם.  ˘נ˙מנ‰  מי   .55 הנאספים.  לפני  למשחק 
לכבוד  נאים  שיהיו  ומצחצחם  מבריקם  האבק,  מן  אותם  מנקה  ו˘וטפן. 
המלך. 57. מעלין לו מזונו˙. משלמים לו שכר עבור זה. 58. ˘‰ו‡ מ˙‚„ל 
והנכבדים  השרים  עם  במעלה  ונחשב  לגדולה  עולה  מלכו˙.  ‚„ולי  עם 
המופקדים על צרכי המדינה. 59. ‡ני ˘נבר‡˙י בˆלם ו„מו˙. בצורה של ה׳, 
ובדמותו - שהוא דומה לו [בשכל] שהוא מבין וחושב (לא כמו החיות שאינן 

ב˜לון  ומ˙כב„  יז. 
בשער  לקמן  חבריו. 
התשובה (שער כו) כתב 
(והוא  המחבר 
הלכות  מהרמב״ם 
שיש  ה״ד)  פ״ד  תשובה 
אותם  שהעושה  עברות 
מהם,  לשוב  חזקתו  אין 
קלים  דברים  שהם  לפי 
בני-אדם,  רוב  בעיני 
והוא  חוטא,  ונמצא 
נראה לו שאין זה חטא. 
ואחת מאלו עברות הוא 
חברו׳.  בקלון  ה׳מתכבד 
שאינו  בלבו  אומר  כי 
חברו  שאין  לפי  חטא, 
עומד אצלו, ולא הגיעה 
ביישו,  ולא  בושת  לו 
(-השוה)  אלא הוא ערך 
וחכמתו  מעשיו הטובים 
מעשי  למול  וחריפותו 
חברו וחכמתו וחריפותו, 
דבריו  השומע  ובעיני 
יהיה הוא מכובד וחברו 

בזוי. 
בחכמ˙ו  ו‰מ˙פ‡ר  יח. 
‡ין  בו,  ˘‡ין  ובמע˘יו 
כמו˙‰.  רע‰  מ„‰ 
(קיג:):  פסחים  במסכת 
הדעת  אין  ארבעה 

ָב‰  טו… י˜  ƒַיֲחז ָלם  עו… ל¿  ‰ ∆‡ ּ ≈‚‰ַ
ל…‡  ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ  , מו… ¿̂ ַע ל¿

ַעל   ׁ̆ ָיחּו ל…‡  י  ּƒכ ָר‰,  ו… ּ̇ ‰ַ ַעל  ַרח  ט¿ ƒי

ָלם  ָ‰עו… לו…  „ּו  ּיו… ׁ∆̆ ַר˜  ם,  ƒַמי ָׁ̆  „ בו… כ¿ּ

ׁ̆ לו…  ‰ י≈ ָחָכם, ּוָבז∆ ב ו¿ ‰ּו‡ ָ‡ָ„ם טו… ׁ∆̆

ל  ו… ׁ̆ כ¿ ƒמ ב¿ּ ַח  מ≈ ׂ ָ̆ ‰ּו‡  י„  ƒמ ָ̇ ו¿ י,  ּ„ַ

 „ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒם, (יז)ּומ ָ̇ יָע ƒ„ עּוט י¿ ƒמ ָריו ּוב¿ ֲחב≈

ים  ƒר ׂ ¿̆ ע∆ מ≈ ָח„  ∆‡  ‰ ז∆ ו¿ ָריו.  ֲחב≈ ן  לו… ¿̃ ּƒב

 ˙ ∆‡ ים  ƒב ַעכ¿ּ ַ‰מ¿ ים  ƒָבר ּ ¿„ ָע‰  ָבּ ַ‡ר¿ ו¿

ים  ƒב יו טו… ׂ ָ̆ ל ַמֲע ָכּ ׁ∆̆ ּוָב‰. ָ‡ָ„ם  ׁ̆ ּ¿̇ ‰ַ

 ‰ מ∆ „, ּ„ו… ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒ‰ ם ל¿ ∆‰ ָבּ ל  ּ ַ‰ל≈ ¿̇ ƒם, ּומ ≈‰

 ˙ ַ̃ ַ‡ב¿ ָכל  ב¿ּ  „…‡ מ¿ ּוב  ׁ̆ ָח יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ ל¿

ל  ∆̂ ≈‡  „ מ≈ עו… ו¿ ים,  ƒמ ׂ ָ̆ ב¿ּ י  ׁ≈̆ ָר‡ ו¿ ל  כ≈ רו…

יַח, ַע„  ƒר יַח ּוַמס¿ ּ ƒ„ ¿̃ ‡ ַמ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ׁ̆ ַע„  ≈‡‰ָ

ירּו˙  ƒר מ¿ ֲחַמ˙  מ≈ כ…ל  ¡‡ ל∆  ‰ ו∆ ָׁ̆ ל…‡  ׁ∆̆

ר  ≈‡ ָפּ ¿̇ ּƒך¿ ָ‰ָ‡ָ„ם ַ‰מ ׁ̆ - ָכּ ַפ˙ ָ‰‡≈ ר≈ ׂ ¿̆

ַמֲ‰ָללו…  יַח ב¿ּ ƒר יַח ּוַמס¿ ּ ƒ„ ¿̃ ים, ַמ ׂ ƒ̆ ַמֲע ב¿ּ

ים.  ƒב יו ַ‰ּטו… ׂ ָ̆ ַמֲע

יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ָמ˙ו… ּוב¿ ָחכ¿ ר ב¿ּ ≈‡ ָפּ ¿̇ ּƒמ‰ַ (יח)ו¿

ין  ≈‡ ו¿  ‰ּ ָ̇ מו… כ¿ּ ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ ין  ≈‡  , ּבו… ין  ≈‡ ׁ∆̆  

יָניו,  ע≈ ב¿ּ ים  ƒ̇ חּו ּופ¿ ים  ּƒַטנ ¿̃ ם  ֻכָלּ (טז)ו¿

ל  „ו… ּ‚ָ ‰ּו‡  ׁ∆̆ מו…  ¿̂ ַע ַח  ב≈ּ ַׁ̆ ּומ¿ ל  ַ‰ל≈ּ ּומ¿

ַעל   ‰ ∆„ יו… ל…‡  ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ָמ‰,  ָחכ¿ ב¿ּ

 ‰ ∆‡ ר¿ ƒנ ָלם  עו… ּול¿  , ֲ‡ָו˙ו… ּ‚ַ ר…ב  מ≈  ˙ מ∆ ¡‡‰ָ

ָבָריו  ּו„¿ ˙ו…  ָ̂ ַוֲע ָמ˙ו…  ָחכ¿ יָניו  ע≈ ב¿ּ

 ‰ ׂ ≈̆ ֲע ַמּ ƒמ ים  ƒח ָבּ ֻׁ̆ מ¿ ם  ≈‰ ׁ∆̆ יו  ׂ ָ̆ ּוַמֲע

ר     ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ ָריו,  ֲחב≈  ˙ ַ̂ ֲע ַמ˙  ָחכ¿ ו¿

י           ּƒכ יו,  ׂ ָ̆ ַמֲע ּוב¿ ָמ˙ו…  ָחכ¿ ב¿ּ י„  ƒמ ָּ̇

ַעל   „ ָכבו… ו¿ ַבח  ׁ∆̆ ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿  ı ָחפ≈ ‰ּו‡ 

ָ‡ַמר   ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ים.  ƒר ָׁ̆ ַ‰י¿ ָבָריו  ּ ¿„

יָך"  ƒפ ל…‡  ו¿ ָזר  ָך  ל¿ ּ ַ‰ל∆ "63י¿ ל…מ…‰:  ׁ¿̆

(מ˘לי כז, ב).

˜טנים  וכולם  טז. 
ופחו˙ים בעיניו, ומ‰לל 
כתב  עˆמו.  ומ˘בח 
(פרק  ישרים  המסילת 
שקבע  אחרי  ״אך  יא): 
היותו  בלבו  האדם 
לתהילה,  וראוי  חשוב 
התולדה  תהיה  לא 
המחשבה  מן  היוצאת 
הזאת אחת בלבד, אלא 
ומשונות  רבות  תולדות 
ממנה...וימצא  תצאנה 
שיחשוב,  אחר  גאה 
ראוי  שהוא  שלפי 
ורב-המעלות,  לתהילה 
מרגיז  שיהיה  צריך 
ומבהיל  (מפחיד  הארץ 
ושהכל  הבריות)  את 
(יזדעזעו  מפניו  ירעשו 

מרוב פחד), כי לא יאות שיהרסו (לא יסכים שיעיזו לגשת) בני-האדם לדבר 
 – כרצונו)  (בחזקה, שלא  אליו  לעלות  יעפילו  ואם  דבר,  ממנו  ולבקש  עמו 
יבהלם בקולו וברוח שפתיו יהומם, בענות להם עזות, ופניו זועפות בכל עת 

ובכל שעה...״ 
אל  יוציאוה  לא  בלבם,  קבורה  גאותם  שתשאר  אחרים,  גאים  ״וימצאו 
הדברים  יודעי  גדולים,  חכמים  הם  שכבר  בלבבם,  יחשבו  אבל  המעשה, 
לאמיתם ושלא רבים יחכמו כמוהם, על כן לא ישיתו לב אל דברי זולתם, 
בחשבם, כי מה שקשה עליהם לא יהיה נקל לאחרים, ומה ששכלם מראה 
להם כל כך ברור הוא וכל כך פשוט הוא, עד שלא יחושו לדברי החולקים 

עליהם אם ראשונים ואם אחרונים, וספק אין אצלם על סברתם״.   

בי‡ורים
עצמך.          את  תהלל   ולא  שישבחוך  לאחרים  הנח  פיך.  ול‡  זר  י‰ללך   .63

ים,  ƒב ים טו… ׂ ƒ̆ ָר‰ ּוַמֲע ו… ּ̇ ָי„ו…  ׁ̆ ב¿ּ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ּƒָו‰, ַ‡ף-ַעל-פ‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ

 ˙ ָענו… ט¿ י‡  ƒב 66ּומ≈ לו…  ב  ר≈ ‡ו… ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  ּƒכ ם,  נ…ּ ƒ‰י ּ ≈‚  ׁ̆ ר≈ יו… ‰ּו‡ 

„ו…  ָטר¿ ָמ˙ו… ל¿ ‰ ָחכ¿ י∆ ¿‰ ƒ̇ ֲ‡ָו‰, ו¿ י ַ‚ּ י„≈ ƒי‡ ָ‰ָ‡ָ„ם ל ƒב‰ָ ˙ ל¿ ָ‡יו… ּור¿

 ‰ ז∆ ם, ו¿ ם יו… ר ָ‰ָרע יו… ∆̂ ַח י≈ ּ ≈̂ ַנ ּ ל¿ ƒל מ ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒן ַ‡ל י ָלם. ָלכ≈ ן ָ‰עו… ƒמ

ים  ƒ„י ƒֲחס‰ַ ן  ƒָח„ מ ∆‡ ב¿ּ ינּו  ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָל‰.  „ו… ּ ¿‚ ָחָמ‰  ל¿ ƒָר‡ מ ¿̃ ƒנ

ל.  „ו… ּ‚ָ ָלל  ָׁ̆ לּו  ל¿ ָׁ̆ ו¿ ָחָמ‰  ל¿ ּƒמ‰ַ ן  ƒמ ים  ƒ‡ ַ‰ָבּ ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַבּ ַ‚ע  ָפּ ׁ∆̆

ים  ƒ„י ƒ̇ ם ֲע ּ∆̇ ן ַ‡ ƒַוֲעַ„י ,‰ ַטָנּ ¿̃ ָחָמ‰  ל¿ ּƒמ ƒם מ ּ∆̇ ב¿ ַׁ̆ ם:  ָ‡ַמר ָל‰∆

ן:  ָחָמ‰? ָ‡ַמר ָל‰∆ ל¿ ּƒי‡ ַ‰מ ƒ‰ ‰ַמ : רּו לו… ָל‰. ָ‡מ¿ „ו… ּ ָחָמ‰ ‚¿ ל¿ ƒמ ל¿

ַעם  ˙ו… ַפּ ח ‡ו… ּ ַ̂ ַנ ּ¿̇ ׁ∆̆ ָך,  ׁ̆ ל¿ ּ י≈ ׁ∆̆ ב  י≈ ל ‡ו… י ָכּ ּƒיו! כ ָ̇ ילו… ח≈ ר ו¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

ינו…  ר ‡≈ ∆̂ ּ ָך; ֲ‡ָבל ַ‰י≈ ¿̇ יַח ‡ו… ּƒ67ָ‡ז ַינ ,§ ל̆… ָׁ̆ ם ‡ו…  ƒי ַּ̇ ׁ¿̆ ַ‡ַח˙ ‡ו… 

מו…  כ¿ּ ים,  ƒָעמ פ¿ּ  ‰‡ָ מ≈ ָנˆּוַח   ‰ י∆ ¿‰ ƒי ם  ƒ‡ 68ַ‡ף  ָך  מ¿ּ ƒמ  ˜ ס≈ ּפו…

ָך  ¿̇ מו… ם  יו… ַע„  ָך  מ¿ ¿̂ ַע ב¿ּ ן  ֲ‡מ≈ ַּ̇ ַ‡ל  69ו¿ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆

בי‡ורים
66. ומבי‡ טענו˙ ור‡יו˙ וכו' ו˙‰י‰ חכמ˙ו לטר„ו מן ‰עולם. כלומר, היצר 
ובמעשיו  שלמד  בתורה  להתגאות  לו  שיש  וראיות  טענות  לאדם  מביא 
(-החכמה) שלמד  ויתגאה בזה, אזי דוקא התורה  הטובים, ואם ישמע ליצר 
יש  [אמנם  מחמת שהתגאה מזה עצמו.  מן העולם  לסיבה לטרדו  לו  תהיה 
גורסים: ומביא טענות וראיות להביא האדם לידי גאוה כדי לטרדו מן העולם]. 
ויתייאש מללחום עוד נגדך, מפני שהוא נוכח לדעת כי  יניח ‡ו˙ך.  67. ‡ז 
כחך חזק מכחו. 68. ‡ף ‡ם י‰י‰ נˆוח מ‡‰ פעמים. ממשיך להלחם נגדך עד 
אשר יכחיד אותך משני העולמות. ואילו אתה גם אם נצחתו  מאה פעמים, 
69. ו‡ל  לא יאמר נואש, אלא ימשיך לארוב לך כל ימיך עד שינצח אותך. 
˙‡מן בעˆמך. אל תבטח בתורתך ובחכמתך שיעמדו לך נגד יצרך הרע, אלא 
עד יומך האחרון עשה תחבולות להינצל ממנו, שכן אמרו (ברכות כט.) יוחנן 

כהן גדול שימש בכהונה גדולה שמונים שנה, ולבסוף נעשה צדוקי. 

ם  ƒ‡ ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿  ‡ ַוֲ‰לו…  .‰ּ ָ̇ ָמ ¿‚ ּ„ֻ

ֲחַמ˙  מ≈ ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡ ים  ƒ„ ַכב¿ּ מ¿

י  ּ≈̇ ׁ¿̆ ַע  ≈„ יו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ ים  ƒר ב¿ ּסו… ׁ∆̆

ַ‡ַח˙,  ַר˜  ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ו¿  ,˙ ו… ּ̇ כ¿ ַמס∆ּ

ָח˙  ∆‡  ‡ ָלּ ∆‡ ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ן  ָל‰∆ י…‡ַמר 

ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ  - ‰"ח)  פ"י  (ירו˘למי ˘ביעי˙ 

ָלם  ָ‰עו…  ˙ ∆‡  ‰ ע∆ ַיט¿ ל…‡  ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ָכל- ו¿

. ינו… ּבו… ≈‡ ׁ∆̆ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ‰ ָ̃ ֲחָז י˜ּו‰ּו ַבּ ƒֲחז ַיּ ׁ∆̆

 

ל  ָכּ יּו  ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ים  ƒב ֻחָיּ מ¿ נּו  ֲ‡ַנח¿ ׁ∆̆ ַ„ע,  ו¿
 ‡ ר≈ ם ַ‰ּבו… ׁ≈̆ ים ל¿ ƒ„ֻיָח ינּו מ¿ ׂ ≈̆  ַמֲע
 ‰ י∆ ¿‰ ƒי ים  ƒ‰…ל ¡‡ ˙„ַ ֲעבו…  ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע ָכל  ו¿ ר,  ∆̇ ּוַבס≈ּ לּוי  ּ‚ָ ַבּ  ,‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי

 ˙ ּוו… ַ̃ ל¿ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  ˆו… ר¿ י  ּƒ̇ ל¿ ּƒ64ב ַב„,  ל¿ ּƒב נו…  ˆו… ר¿ ל  ∆‡ יַע  ּ ƒ‚‰ַ ל¿

ל  ם ָ‰‡≈ ׁ≈̆ ל ל¿ ‰ ַ‰כ…ּ ׂ ∆̆ „, ַ‡ך¿ ַיֲע בו… ל ָכּ ב≈ּ ַ̃ ‰ּו ּול¿ ׂ ≈̆ ַבח ַעל ַמֲע ׁ∆̆

ב,  ר ל≈ ≈̃ י ‰' ח… ƒּוב: "ֲ‡נ˙ ָ‡ַמר ַ‰ָכּ ׁ∆̆ מו…  ב, כ¿ּ ל ַ‰ל≈ּ יף ‡∆ ƒ̃ ׁ¿̆ ַ‰ַמּ

ינּו"  ל…‰≈ ר̇… ַל‰' ‡¡ ָּ̇ ס¿ ּƒר: "‰ַ65נ מ≈ ‡ו… ˙" (ירמי‰ יז, י), ו¿ ָליו… ן כ¿ּ ח≈ ב…ּ

ל  ≈̂ ָנּ ƒ‰ יזּו˙ ל¿ ƒר ז¿ ƒָמ‰ ּוב ָחכ¿ ר ב¿ּ ָזּ‰≈ ƒם ל…‡ י ƒ‡ ן („ברים כט, כח). ָלכ≈

בריות,  [של  סובלתן 
פירש,  ורש״י  רשב״ם. 
עצמם  הם  שאפילו 
זמן  לאחר  מתחרטים 
ונבזים הם בפני  עצמן] 
״דל  הוא  מהם  ואחד 
מנוגד  חטאו  כי  גאה״. 
כי          האנושי,  לטבע 
לעשיר           אמנם  אם 
אך  גאוה,  של  נסיון  יש 
במה   – הוא  דל  אם 
ללא  הגאוה  יתגאה?  
המאוסה  היא  סיבה 
אלוקים  בעיני  ביותר 
יחזקאל,  (אור  ואדם 

מדות).

בי‡ורים
64. בל˙י רˆון בני-‡„ם. בלי שיהיה רצונו ומטרתו להתכבד בעיני בני-אדם, 
עושה  שאדם  מעשים  ‡לו˜ינו.  ל‰'  ‰נס˙רו˙   .65 מעשיו.  על  שישבחוהו 
בהסתר מעיני בני-אדם, הם גלויים וידועים לה׳ אלוקינו, ומסורים בידו לתת 

לאדם כפי מעשיו. 

המחזיק    וכל  המדות, 
ה׳.   תועבת  נקרא  בה 
אין  ענוה).  הקמח,  (כד 
ממנה,  קשה  מדה  לך 
שבתורה  עבירות  ורוב 
עוד  ולא  בה,  כלולין 
הבורא  שמשכחת  אלא 
אדם,  של  מלבו  יתברך 
לבבך  ״ורם  שנאמר: 
אלקיך״.  ה׳  את  ושכחת 
א,                  אבות  יונה  (רבינו 

יג).
הגרועה  היא  הגאוה 
היא  והענוה  שבמדות, 
שבמדות.  עליונה  מדה 
(מהרש״א סנהדרין פח).

לכל  שורש  היא  הגאוה 
(ר״ח  הרעות.  המדות 

ענוה ב׳; נפש החיים).
שורש  היא  הגאוה 
להרבה עבירות, אם בין 
בין  ואם  למקום  אדם 
(שערי  לחבירו  אדם 

קדושה).  

ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡  „ ַלמ≈ּ מ¿ ‰ּו‡  ו¿ ר,  ∆̃ ּׁ∆̆ ‰ַ

ן  ָלכ≈ ו¿  ,˙ ָ‡יו… ר¿ לו…  י‡  ƒב ּומ≈  ˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ל¿

. ּ„ו… ¿‚ נ∆ ם כ¿ּ ַחכ≈ּ ¿̇ ƒ‰ ‰ ל¿ ָּ̇ יך¿ ַ‡ ƒר ָ̂

 

ר ‰ּו‡  ∆̂ ּ ל ַ‰י≈ ׁ∆̆ יו  ָ̇ ּבּולו… ח¿ ַּ̇  ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇
י‰ו…  ּƒב ּוַמ‚¿ ּבו…  ƒל  ‰ ׁ∆̆ ¿̃ 73ַמ

 ˙ ּ„ו… ƒמ ָ‡ר  ׁ¿̆ ּו ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ לו…  י˜  ּƒ̇ ּוַממ¿

‡י  ַוַ„ּ ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ַע  ≈„ יו… י  ּƒכ ַ‡ף  ו¿  ;˙ ָרעו…

י  ּלּו ָ‰כ≈ ƒפ‡ֲ , ַ‚ֲ‡ָו˙ו… ן ב¿ּ ָעוו… ע ו¿ ַׁ̆ ׁ̆ פ∆ּ ּ י≈ ׁ∆̆

ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  ּƒכ  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒּומ י„  ƒז מ≈ ב¿ּ  „ ב≈ עו…

74ַע„   ,„ בו… ַ‰ָכּ ַ‡ַחר  ּבו…  ƒל  ˙ ∆‡ יר  ƒע ַמב¿

ָר‰. ֲ‡ָבל ָ‰ָ‡ָ„ם  ׁ̆ ַעל ָ‰ֲעב≈ ל…‡ ָיחּו ׁ∆̆

ל…‡  ‰ ו¿ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒל…‡ י יו, ו¿ ׂ ָ̆ ַמֲע ‰ּו‡ ַזך¿ ב¿ּ ׁ∆̆

ָר‰  ֲעב≈  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ַע  ≈„ ּיו… ׁ∆̆ כ¿ּ מו…  ¿̂ ַע ל  ַ‰ל≈ּ י¿

ַיֲער…ך¿  ו¿ ָ‰ָרע  ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈  ‡ ָיבו… ָ‡ז  ָ„ָבר,  ב¿ּ

„ו…  ָלכ¿ ל¿ ילו…  ּƒפ‰ַ ל¿ ָחָמ‰  ל¿ ƒמ  „ עו…

ָו‰  ¿̂ ƒמ לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ָברו… ס¿ לו…  יר  ּƒב ּוַמס¿ ר  ּ≈̇ ∆‰  ‰ ר∆ יו… ו¿  , ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒר ב¿ּ

ר:  ∆̂ ּ ַ‰י≈ לו…  י…‡ַמר  ָכך¿  ו¿ ר.  ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ּƒמ ּׁ∆̆ ַמ‰  ַעל  ָכר  ׂ ָ̆ ו¿

בי‡ורים
73. מ˜˘‰ לבו. של אדם לסרב לקבל תוכחה ולהכניע עצמו. 74. ע„ ˘ל‡ 

יחו˘ על ‰עבר‰. שאינו חושש לעבור עליה.

ָך  ל¿ ר…ב  ¡‡ י∆ יָך  ָימ∆ ל  ָכּ י  ּƒכ ב, מ„),  (‡בו˙ 

ם  ƒ‡ 70ו¿ ּנּו,  מ∆ּ ƒמ יָך  ינ∆ ע≈ ים  ƒֲעל ַּ̇ ‡ּוַלי 

ף  (יט)סו…  -  ˙ ּלו… ּ ַ̃ ַבּ ׁ∆̆  ‰ ּלָ ַ̃ ב¿ּ ֲחָך  ּ ≈̂ ַנ י¿

˙. ּוַבֲעבּור  ֲחמּורו… ַבּ ׁ∆̆ ָחמּור  ֲחָך ב¿ּ ּ ≈̂ ַנ י¿

 ˙ ּ„ו… ƒמ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ל¿  ׁ̆ ר∆ ׁ…˘ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ׁ∆̆ (כ)

ף  ּ≈̇ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ71מ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ַ‚ם  ו¿  ,˙ חּו˙ו… פ¿ּ

ַין  נ¿ ƒע ָכל  ו¿ ָ‰ָ‡ָ„ם,  ב  ל≈ ב¿ּ ב  ָער≈ ¿̇ ƒּומ

 ˙ ַ‡מ≈ּ ˙ ּול¿ מ∆ יב ָ‰‡¡ ƒז ַ‰כ¿ ר ‰ּו‡ 72ל¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

יט. סוף ינˆחך בחמור‰ 
במסכת  ˘בחמורו˙. 
״כך  נאמר:  (קה:)  שבת 
הרע,  יצר  של  אומנותו 
היום אומר לו ״עשה כך״ 
״עשה  לו  אומר  ולמחר 
לו  שאומר  עד  כך״, 
זרה״,  עבודה  ״עבוד 
כלומר,  ועובד״.  והולך 
אל  יבוא  אם  שהרי 
מיד  לפתותו  האדם 
לא   – חמורה  לעבירה 
אומנותו  לכן  לו,  ישמע 

היא להסיתו לעבור עבירה קלה, ומתוך כך מגיע בהדרגה לעבירות החמורות 
ביותר.  

(נב.) מביאה הגמרא משל על היצר הרע: אמר רב אסי: יצר  במסכת סוכה 
דומה  ולבסוף  רש״י)  עכביש.  (לקורי  בוכיא  של  לחוט  דומה  בתחילה  הרע 
לעגלה).  הפרה  את  קושרים  שבהם  העבים  (כחבלים  העגלה  כעבותות 
שנאמר (ישעיה ה, יח): ״הוי מושכי העון בחבלי השוא וכעבות העגלה חטאה״. 
(מה שבתחילה היה חבלי שוא, דהיינו חוטים של כלום, דקים כקורי העכביש, 

נהפך לבסוך לחבלים העבים של העגלה!). 
״הוי מושכי העון בחבלי השוא״ – הוי לאלו המושכים ומביאים את העוון על 
עצמם בזמן שיצרם עדיין חלש מאד ודומה לחוטים של כלום, כי בשלב הבא, 
כשכבר יהיו שקועים בחטא וירצו לחדול ממנו, יגלו שהם קשורים בו עם יצר 

כה חזק, כמו חבל של עגלה שהוא עבה מאד וכמעט לא שייך לנתקו. 
שבכל  הקשה  היא  הגאוה  מדת  פחו˙ו˙.  מ„ו˙  ל‰רב‰  ˘ור˘  ˘‰‚‡ו‰  כ. 

בי‡ורים
70. ו‡ם ינˆחך ב˜ל‰ ˘ב˜לו˙. אם תתן ליצר לנצח אותך אף בדבר הקטן 
החמרות  בעבירות  גם  ינצחך  שהוא  סוף  ותנצחו,  עמו  תלחם  ולא  ביותר, 
הגאוה.                   בחטא  להכשילו  ‰‡„ם.  בלב  ומ˙ערב  מ˘˙˙ף   .71 ביותר. 

72. ל‰כזיב ‰‡מ˙. להראות שהאמת הוא כזב ושקר.

כב. ˘י˘ כמ‰ בני-‡„ם 
לבריו˙  ‰נ‡‰בים 
ו‰˜ב"‰ ˘ונ‡ם כ˘‡ינם 
‰מˆוו˙.   ˙‡ מ˜יימים 
מכמה  להקשות  יש 
רחוב,  אנשי  וכמה 
מידות  בעלי  שנראים 
ועמל  יגיעה  בלי  טובות 

ובלי ספרי יראה? 
כבר עמד על זה הגר״א 
והובא  ט,  יא,  (במשלי 
אות  פ״ד  שלמה׳  ב׳אבן 
המינים  ״רוב  וכתב:  יג) 
אדם  בין  והחוטאים 
הנראה  לפי  הם  למקום 
אחת  וזו  בטבע,  טובים 
היצר  מתחבולות 
לפרוש רשת לפני תועי 
אחריהם״,  להמשך  רוח 
׳חפץ  בספר  ועיין  עכ״ד. 
(סוף  התורה  על  חיים׳ 
בהעלותך, בהערה שם): לפעמים מזרז היצר הרע לרשעים גמורים מחללי 
וילמדו  אחריהם  העם  שימשכו  כדי  לבריות,  טובות  לעשות  שבתות 

מדרכיהם... 
 ויש שהעירו שהגר״א לא כתב שהם באמת טובים בין אדם לחברו, רק ״לפי 
תתנגש  אשר  מסוימת  לנקודה  יגיעו  כאשר  שבאמת  חוץ),  (כלפי  הנראה״ 
מידותיהם  וזוהמת  קלונם  כל  יתגלה  שם   - ותאוותם  חפצם  עם  ותתנגד 

הרעות.

 ˙ ˆו… ר¿ ּƒּוב: "76ב˙ ָ‡ַמר ַ‰ָכּ ׁ∆̆ מו…  ‰ּו‡ כ¿ּ

 " ו… ּ̇ ƒ‡ ם ƒל ׁ¿̆ ָביו ַי י¿ ם ‡ו… ּ‚ַ ׁ̆ י ƒ‡ י כ≈ ר¿ ּ„ַ '‰

ם  ƒ‡ ָין:  נ¿ ƒע‰ָ  ׁ̆ רּו פ≈ּ ָכך¿  ו¿ ז).  טז,  (מ˘לי 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ י  נ≈ פ¿ ƒל ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ƒי ל…‡  ָ‰ָ‡ָ„ם 

ם  י‰∆ ינ≈ ע≈ ב¿ּ ן  ח≈  ‡…̂ מ¿ ƒל ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ו¿

ים,  ƒב ַ‰ּטו… יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ˙ו…  ו… ׂ̆ ֲע ַבּ

‰ּו  ז∆  , ˙ו… ‡ו… ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿

-‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ׁ∆̆ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ָ‡ָי‰  ר¿

 ˙ ּבו… ƒל ָזַרע לו… ַ‡ֲ‰ָב‰ ב¿ּ ו¿  , ˙ו… ב ‡ו… ≈‰ ‡ו…

ַעל  ב  טו… ם  ׁ≈̆ לו…  ם  ׂ ָ̆ ו¿ י-ָ‡ָ„ם,  נ≈ ב¿ּ

 ‰ ּמָ ּכַ  ׁ̆ ּ י≈ ∆ ׁ̆ (כב) ‰ּו‡   ˙ מ∆ ¡‡ ו∆ ָנם.  ו… ׁ̆ ל¿

 ˙ ּיו… ƒר ַלּב¿ ים  ƒב‰ָ ¡‡ ַ‰ּנ∆ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ּב¿

ים  ƒמ ּ י¿ ַ̃ מ¿ יָנם  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ ָ‡ם  נ¿ ו… ׂ̆  ‰" ָבּ ָ̃ ‰ַ ו¿

בי‡ורים
76. ברˆו˙ ‰' „רכי ‡י˘. כשרצויים לפני ה׳ אורחות חיי האדם, גם אויביו 

יתהפכו לאוהביו וישלימו אתו.

ָמ‰  ָחכ¿ ַמֲעַל˙  ל¿  ָּ̇ ע¿ ּ‚ַ ƒ‰ ָבר  כ¿ּ

 ˙ ו… ּ̂ ַר ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָך  ל¿ ָר‡ּוי  ו¿ י„ּו˙,  ƒַוֲחס

ָלם,  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ן ב¿ּ ̂…‡ ח≈ מ¿ ƒל ל ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ ּול¿

ָך  ¿̇ ָמ ם ָחכ¿ ˙ ָל‰∆ ַ‚ּלו… ם ל¿ יף ָל‰∆ ƒֲחנ‰ַ ּול¿

ָך  ל¿ י‡  ƒָיב ו¿ ‡ֲ‰בּוָך,  י…ּ ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ ָך  ¿̇ ָ̃ ¿„ ƒ̂ ו¿

רּוַח  ׁ∆̆ ל  ָכּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… י  ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ƒמ ָ‡ָי‰  ר¿

ם  ˜ו… ּנּו, 75רּוַח ַ‰ָמּ ימ∆ ָח‰ ‰≈ ˙ נו… ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

 ‰ ז∆ ָכל  ו¿ מ"י).  פ"‚  (‡בו˙  ּנּו  ימ∆ ≈‰ ָח‰  נו…

י‡  ƒ‰ ‡ָבָר ּ‰ ַ‰ס¿ּ ָ̇ י ‡ו… ּƒר, כ ∆̃ ׁ∆̆  ˙ ָ‡יו… ר¿

 ‰ּ ָין ַ‰ז∆ נ¿ ƒָו‰. (כ‡)ֲ‡ָבל ָ‰ע‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒָעָנף מ

כ‡. ‡בל ‰ענין ‰ז‰ ‰ו‡ 
כבר  דבריו  תוכן  וכו'. 
הלבבות  בחובת  מובא 
המעשה,  יחוד  (שער 
פרק ה) וז״ל: כאשר יבוא 
זה,  בפיתוי  היצר  אליך 
לי  תועיל  מה  לו:  ענה 
חן  למצוא  השתדלותי 
כמוני,  חלש  יצור  בעיני 
לא  ביכלתו  אין  אשר 
להזיק  ולא  לי  להועיל 
היה  אילו  ואף  לי... 
מחוייב  שאני  כדבריך, 
אוכל  לא  אז  גם  בכך, 
איך  כי  זאת,  לעשות 
כל  אצל  לפעול  אוכל 

בני דורי שיהיו מרוצים ממני, בעוד שאינני יכול לפעול זאת אפילו אצל בני 
ביתי, וכל שכן אצל בני אדם אחרים.

ודברי רבותינו ז״ל שהבאת מהם ראיה, אינם מחייבים את האדם להשתדל 
למשוך אליו את שביעת רצונם של כל הברואים, אלא הכונה של דבריהם 
היא מה שאמר חכם אחד בצוואתו לבנו: ״בני, לפעול אצל כל הברואים שיהיו 
מרוצים ממך, זה אינו ביכלתך, אך מה שכן ביכלתך הוא, להשתדל שהבורא 
יהיה מרוצה ממך. וכאשר תפעל זאת אצלו, הוא יעשה אותך רצוי לבריות, 
כמו שכתוב (משלי טז, ז): ״ברצות ה׳ דרכי איש גם אויביו ישלים אתו״. – וזוהי 
ז״ל: מי שכל הבריות, מקטן ועד גדול, מהללים ומשבחים  גם כוונת רבותינו 
אותו ומרוצים ממעשיו, סימן הוא שהאל יתברך נתן בלבות בני אדם אהבה 
אליו, ושם לו שם טוב על לשונם. ודבר זה הרי אין הבורא עושה אותו לשונאיו, 

והוא איפוא סימן ברור וגדול שהבורא מרוצה ממנו. זוהי כוונת רבותינו ז״ל.     

בי‡ורים
בידוע שהוא  למטה  מי שהוא אהוב  כל  ‰ימנו. שכן  נוח‰  רוח ‰מ˜ום   .75

אהוב גם למעלה (רש״י). 

˙וכח˙ך  „ברי  כ‚. 
י˙˜בלו בפני ‰עולם. יש 
יתקבלו  כיצד  לעיין, 
מכירים  אין  אם  דבריו 
אותו ואין יודעים ערכו?

 :(: (ו  ברכות  במסכת 
אמר רבי חלבו אמר רב 
בו  שיש  אדם  כל  הונא: 
דבריו  שמים,  יראת 
[לאחרים],  נשמעין 
יג)  יב  (קהלת  שנאמר 
נשמע,  הכל  דבר  ׳סוף 
וגו׳,  ירא  האלהים  את 
כך:  ויש לדרוש המקרא 
אדם שהוא ירא אלוקים 
באזני  נשמעים  דבריו   -

הכל.
(הובא  לעיתים׳  ה׳בינה 
בשיטה מקובצת החדש, 
אות קפח) פירש, שאף על פי שיראת שמים מביאה את האדם לעשות מעשיו 
בהצנע ולא להרבות בדברים, עם כל זה דבריו ועניניו מעצמם יהיו נשמעים.
והטעם שדבריו נשמעים, כתב ב׳עיון יעקב׳ שאדם שיש בו יראת השם שורה 
וב׳שפתי  גם בעיני הבריות.  חן  ימצא  ובכך  (מט:),  חן, כמבואר בסוכה  עליו 
חכמים׳ ביאר על פי דברי המשנה באבות (ב, ד) ׳בטל רצונך מפני רצונו כדי 
שיבטל רצון אחרים מפני רצונך׳, ואדם שהוא ירא שמים מבטל את רצונו 
ולפיכך מבטל הקדוש ברוך הוא את רצון אחרים מפני  מפני רצון הבורא, 

ַב„,  רּוך¿ ‰ּו‡ ל¿ ‡ ָבּ ר≈ ם ַ‰ּבו… ׁ≈̆ ב ל¿ ַ‰ּטו…

י  נ≈ פ¿ ּƒב לּו  ב¿ּ ַ̃ ¿̇ ƒי ָך  ּ¿̇ ַכח¿ ו… ּ̇ י  ר≈ ב¿ ּ ƒ„(‚כ)

י  ּƒכ  , ך¿ ָכּ ב  ֲח˘…ׁ ַּ̇ ל…‡  ם  ƒ‡ ם  ּ‚ַ ָלם  ָ‰עו…

לּוָי‰  ּ¿̇ ָכָח‰  ו… ּ̇ ‰ַ ַל˙  ָבּ ַ̃ ין  ≈‡

יָך. ∆̇ בו… ׁ¿̆ ַמח¿ ב¿ּ

 

ָך  ¿̇ י ƒס ‰, י¿ ל ז∆ ָכּ ƒמ ˜ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ּƒ̇ ׁ∆̆ י  ַ‡ֲחר≈ ו¿
ן  כ≈ ָּ̇ ƒָך: ל…‡ י י…‡ַמר ל¿ ר ו¿ ∆̂ ּ  ַ‰י≈

79ַע„  ָמ‰  ל≈ ׁ¿̆ ָך  ¿̇ „ָ ֲעבו…  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ׁ∆̆

ן  ‚ו… כ¿ּ י,  ר≈ ַ‚מ¿ ל¿ ן  ∆‰ מ≈  ˜ ַרח≈ ¿̇ ּƒ̇ ׁ∆̆

ים                     ƒב ַ‰ּטו… יָך  ׂ ∆̆ ַמֲע  ‰ ַכס∆ּ ּ¿̇ ׁ∆̆

ָבר  כ¿ּ ָ‰ָי‰  ּׁ∆̆  ‰ ַמּ ƒמ ּפּוך¿  ƒ‰  ˙ רו… ‰ו… 80ּול¿

בי‡ורים
79. ע„ ˘˙˙רח˜ מ‰ן. כלומר, אלא אם תסתיר מבני אדם את כל מעשיך 
לגמרי.                  ה׳  מעבודת  מתרחק  שהנך  יראה  חוץ  שכלפי  באופן  הטובים, 
80. ול‰ורו˙. יש גורסים ״ולהראות״, כלומר, הראה את ההפך של מה שיש 

בלבך.

 ‡ ָלּ ∆‡ ב  ≈‰ ‡ו… -‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ין  ≈‡ י  ּƒכ  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ  ˙ ∆‡

ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ָך  ¿̇ י ƒס י¿ ך¿  ַ‡ַחר-ָכּ  .‰ּ ָ̇ ‡ו… ים  ƒמ ּ י¿ ַ̃ ּומ¿ ָר‰  ו… ּ̇ י  ≈„ מ¿ לו…

י‡  ƒב ּומ≈ ָ‰ָעם,  י  נ≈ פ¿ ƒל ים  ƒב ַ‰ּטו… יָך  ׂ ∆̆ ּוַמֲע ָך  ¿̇ י„ּו ƒֲחס  ˙ ַ‚ּלו… ל¿

ן  ƒמ ך¿  ָׁ̆ מ¿ ƒנ  ‰ ז∆ ַ‚ם  ו¿ ָך?  מו… ָכּ ם  ≈‰ ם  ּ‚ַ ּו  ׂ̆ ַיֲע ‡ּוַלי  ָ‡ָי‰:  ר¿

חּו  ב¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ּ ƒנ ׁ∆̆ ים  ƒל „ו… ּ ¿‚  ‰ ָמּ 77ַכּ ינּו  ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ‰ּו˙.  ב¿ ּ‚ַ‰ַ

ם  י‰∆ ר≈ ַחב¿ ו¿ ם  י‰∆ י„≈ ƒמ ל¿ ַּ̇ י  נ≈ פ¿ ƒל  ‡ ָלּ ∆‡ ּו  ׂ̆ ָע ל…‡   - (סוכ‰ כח, ‡) 

ָו‰  ¿̂ ƒמ ‰ ‡י ז∆ ם, ַוַ„ּ י‰∆ ׂ ≈̆ ַמֲע י˜ּו ב¿ּ ƒַיֲחז ם ו¿ י‰∆ כּו ַ‡ֲחר≈ ׁ¿̆ ָמּ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ

ל…‡  ּלּו  ≈‡ י  נ≈ פ¿ ּƒב ּלּו  ƒַוֲ‡פ ים,  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ם  78ָל‰∆ ב  ַחב≈ּ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ

 ,"‰ ׂ ∆̆ י עו… ƒנ‡ֲ ‰ ַע" ‡ו… "ז∆ ≈„ י יו… ƒנ‡ֲ ‰ רו… "ז∆ ָ‡מ¿ ּבו… ב¿ּ ƒל ‰ ב¿ּ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒי

ם. ˙ ָל‰∆ ַ‚ּלו… ˙ ָ‡סּור ל¿ מ∆ ¡‡ ָלם ב∆ּ י ָ‰עו… נ≈ פ¿ ƒָבל ל‡ֲ

 

ַמ„  ל¿ ƒ̇ ו¿ יכּו˙  ƒר‡ֲ ַבּ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ֲעמ…„  ַ̇ ו¿ ֲעָנָו‰  ַבּ ך¿  ל≈ ּ≈̇ ם  ƒ‡ ם ּ‚ַ
 ‰ ָּ̇ ַע ָך:  ל¿ י…‡ַמר  ו¿  ˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ָך  ּ¿̇ ַפ י¿ יעּו˙,  ƒב ¿̃ ּƒב  

יָך  ָרכ∆ ּ ֲעבּור „¿ „ּוָך ַבּ יַכב¿ּ ƒבּוָך ו ּׁ¿̆ ַח י-ָ‡ָ„ם י¿ נ≈ ָך ב¿ּ ¿̇ ים ‡ו… ƒ‡ ָ‰רו…

ם  י‰∆ ינ≈ ע≈ ּוב ב¿ּ ׁ̆ ‰ ָח ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ,‰ ז∆ ל ָבּ „ו… ַוח ָ‚ּ ׁ̆ ר∆ י≈ ים, ו¿ ƒב ַ‰ּטו…

 ‰ ׂ ∆̆ ָך ַמֲע ¿̇ ו… ׂ̆ ֲע י ַבּ ּƒל, כ ב∆ ∆‰ ‰ ל ז∆ ָך. ָכּ ּ¿̇ ַכח¿ ˙ו… ָך ו¿ לּו מּוָסר¿ ב¿ּ ַ̃ י¿

בי‡ורים
77. כמ‰ ‚„ולים ˘נ˘˙בחו. במסכת מגילה (כז:-כח.) מביאה בגמרא סדרת 
ואמרו  הקדושים,  מהתנאים  כמה   של  חסידות  ודברי  מיוחדות  הנהגות 
לתלמידיהם שבזכות הנהגות אלו  זכו להאריך ימים, ואמרו זאת כדי ללמד 
מאירי).        ההר,  מן  אברהם  (רבינו  להם  הראויות  הנהגות  חכמים  לתלמידי 

78. ל‰ם. עליהם. 
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 81. ˙˙יח„. תתבודד. 82. ‡ך ל‰ר‡ו˙ ‰עˆלו˙. עשה רושם כאילו אתה עובד את ה׳ בעצלות ובכבדות. 83. ול‡ ˙ˆו‰. ואל תשדל בני אדם 
לעשות טוב ואל תוכיחם להמנע מעשות רע. 84. ˙˙נ‰‚ במנ‰‚ם ו˙לך ב„רכי‰ם. של פשוטי העם ויושבי קרנות, כדי שהסתרת מעשיך הטובים 
תהיה בשלימות. 85. ל˘ם מˆו‰. כלומר, אף שעושה זאת לשם מצוה, מכל מקום... 86. מפסי„ ‡לף ‡לפים. כי ירד מטה מטה, ולא רק את המצוות 
יחדל מלקיים, אלא אף אמונתו ישלל ממנו, מבלי אשר ירגיש בכך. 87. ו„ומ‰ לבורח מ‡˘ ˜טנ‰ ל‡˘ ‚„ול‰. כי אם מטרתו לברוח מהפרסום 
והכבוד שיבוא לו ע״י עבודת ה׳, וחושש למצוא חן בעיני בני אדם בגלל מעשיו הטובים, אדרבה, הרי היצר מציע לו למצוא חן בעיני בני אדם על 
ידי זלזול במצוות והתרחקות מה׳. 88. ‡ין מזי˜ לו ב˘בח. לא יפחת שכרו במאומה בכך שמשבחים אותו ומכבדים אותו על מעשיו. 89. בע˙ ‡˘ר 
˙ע˘‰ מע˘‰ ‰טוב. והנך רוצה לבחון את טהרת כונתך. 90. ‡˘ר מ‰‡ל. אם יתברר לך שהנך מקוה לקבל את השכר מהאל - סימן הוא שהמעשה 
שלם ואין בו כל פגם. 91. ‡ינו ˘לם. סימן הוא שהמעשה אינו שלם. 92. ביחו„ בח„רי ח„רים. בהתבודדות בינך לבין עצמך. 93. בז‰ ‰ענין. באותו 
האופן ובאותה השלמות, בהידור ובהתלהבות. 94. נ‚„ יˆר ‰רע. מענין יצר הרע, כיצד מנסה הוא לקלקל וכיצד להנצל ממנו. 95. נ‚„. לעומת. 96. 
וט‰ר י„ים. טהור בדרכיו וידיו נקיות מעוון - יוסיף כח להתגבר ולהתאמץ שלא יפול ברשת היצר הרע. 97. ‰‚‡ו‰ במעל˙ ‰חכמ‰ מ˘ובח˙. לא 
ח״ו כדי להשתרר ולהתנשא על אחרים, אלא שירגיש סיפוק ושמחה במעלתו כדי לזרזו להתמיד בדרך זו. 98. ו‚ם „ע‰. יש גורסים: על שחננו דעה 
רנו˙. עמי הארץ העוסקים בדבר שיחה (רש״י). והערוך פירש, שאינם נכנסים לבית המדרש, אלא רגילים לשבת  והשכל ומדות טובות. 99. מיו˘בי̃ 
בקרנות העיר ולעסוק בדברי שיחה. 100. וי‚ב‰ לבו. פסוק זה נאמר על יהושפט המלך, שאף שהיה לו עושר וכבוד לא גבה לבו בעבורם, כי אם 
במה שהלך בדרכי ה׳. (מצודת דוד). 101. י˜ר רוח ו‚ב‰ לב.  אדם עם רצון כביר בלי גבול ובעל שאיפות גבוהות בעניני העולם הבא. 102. ˘ל‡ 
יספי˜ לו. שלא יסתפק במצוות המזדמנות לידו, ובמעלות שהשיג על ידי השתדלותו. 103. ‡ל‡ ימעט בעיניו. שיהיו מעשיו ועבודתו מעטים בעיניו. 
104. ו˙‚ב‰ נפ˘ו. ונפשו תתרומם ותשאף למדרגה גבוהה יותר. 105. כמו ˘מ˜ˆר. באותה מדה שמפחית ומתרשל מעבודת ה׳ יכעס על עצמו 
ויוכיח נפשו. 106. מפני ‰˘פל˙ו לפני‰ם. מחשש שאם יעשה הטוב יהיה מושפל ובזוי בעיניהם, ושילעגו לו על מעשיו. 107. יפסי„ ‡ו˙ם מ‡‰ 
והם רשעים  ה),  (שם,  ״ענה כסיל כאולתו״  ואמר:  ד),  כו,  (משלי  ״אל תען כסיל כאולתו״  זה אמר שלמה:  ״ועל  גירסא המוסיפה כאן:  יש  מˆוו˙. 
וכסילים״. 108. ובמ‡ו„ו. בכל כחו, רצונו וממונו. 109. ול‚לי˙. אמר רבי יוחנן שעמד בגילוי פנים (בחוצפה. רש״י) לפני הקב״ה (סוטה מב:). 110. 
ולסנחריב. בתנא דבי אליהו (ל״א) כתב: סנחריב גסות הרוח היתה בו, ובה נעקר מן העולם. וכן נאמר שם על נבוכדנצר. 111. ז„ י‰יר. גס רוח סופו 
להיות לץ שאינו חש לשמוע מוסר. רש״י. 112. ‰מב˜˘ לעלו˙. גאוותן אינו מרוצה ממעלת חשיבותו בעיני הבריות וחומד תמיד לדרגת חשיבות 
114. סמוך ל‚‡ו‰  113. בחז˜˙ בר „ע˙. שמחזיק עצמו חכם.  גבוהה יותר ממה שהוא ראוי לה, וכיון שלא משיגה, הרי הוא בדאגה מתמדת.  
מעללים רעים. שהם המשך ישיר לגאוה ותוצאה ממנה. 115. כ‡˘ר נעימו˙ ‰ˆור‰. כשם שהגדרת אדם שצורתו נעימה ויפה היא מי שגופו ופניו 
מאירים, כך אדם שמדותיו נעימות וטובות נפשו מאירה. 116. ‡ין ‰ח˘יבו˙ בנפ˘. [יש גירסא: ״מחשיבות הנפש״]. כלומר, אין זה חשיבות וכבוד 
לאדם להתגאות על חברו, אפילו הוא מלך, כל שכן בני-אדם אחרים, השוים במעלתם ומתגאים זה על זה.  117. ולפניו ‰יו כס‡ו˙. כלומר לפניו 
היו שלשה כסאות, זה למעלה מזה, להושיב כל אחד כגדולתו, ובאו לפניו שלשה גיבורים, וישבו זה למעלה מזה. 118. ו‚„לו. למעלה. 119. כי טוב 
‡מר לך. מוטב שיאמרו לך לעלות לדרגה גבוהה יותר ממעמדך כיום, מאשר יורידו אותך ממעלתך לאמר שאינך ראוי לה יבקשו שתפנה את מקומך 
עבור אדם אחר נכבד ונדיב. 120. במח˘ב‰ לב„. שיחליט בלבו שמכאן ולהבא שוב לא יתגאה, אלא בנוסף לכך חייב לשנות גם מעשיו והתנהגותיו 
כלפי חוץ. 121. ול‰˘˙„ל. [יש גירסא: ולהשתרר]. כלומר, למשול ולשלוט על בני-אדם. 122. בכל חל˜ וחל˜ וכו'. יש גורסים: בכל מדה ומדה – 

בחלק המובחר שבה. 123. ו˘ם „רך ו‚ו'. והמפקח על דרכיו אראה לו בישועת אלקים.     

רצונו של אותו אדם. וב׳עץ יוסף׳ (שם) ביאר, משום שדבריו יוצאים מן הלב, ובודאי יכנסו אף הם אל לב השומעים.
כ„. ויע˘‰ כל ‰טובו˙ ב‚לוי ובס˙ר. והמעשים הטובים שראוי להסתיר אותם, הם רק אלו שאפשר לעשותם בשלימות מהחל ועד כלה גם מבלי שבני אדם ידעו מהם. אבל אותן המצוות שאינו יכול לקיימם בינו לבין עצמו, כגון להתפלל בציבור, ולצוות לבני אדם לעשות טוב ולהזהיר אותם מעשות רע, 
וללמוד תורה (ברבים, באופן שמשפיע בזה על אחרים, וכ״ש ללמד תורה ברבים) ולעשות חסד, מצוות אלו אין כל הצדקה להזניח ולנטוש מחשש שיכבדוהו עליהן, אלא יקיימם לשם שמים, ואף אם ישבחו אותו עליהן, אין זה יגרע את שכרו, מפני שאינו מתכוון לזה בשעת עשייתן. (חובת הלבבות, שער יחוד 

המעשה פ״ה).   
כ‰. וז‡˙ ‰‚‡ו‰ ‡ינ‰ מז˜˙ לענו‰ וכו'. כתב החובת הלבבות (שער הכניעה פ״ט): והחלק המשובח הוא, כשגאות האדם על חכמתו ועל מעשיו הטובים נובעת ממה שהוא יודע להעריך את גודל החסד שהבורא עשה אתו בזה שנתן לו את היתרונות הללו, וממה שהוא שמח בהן, וגאותו גורמת לו להוסיף 
ולהתאמץ עוד יותר בלימודו ובמעשיו הטובים, ולהתנהג בהכנעה עם מקורביו, ולשמוח בחבריו, ולחוס על כבודם ולחפות על סכלותם, ולדבר בשבחם, ולאהוב אותם, ולדון אותם לכף זכות, ולהזהר בכבודם. והיא גורמת לו שמעשיו הטובים מעטים בעיניו, ושהוא טורח תמיד להרבות עליהם, ושלבו נשבר 

בקרבו על שהוא מדי חלש להשיג מהם כאוות נפשו, ושהוא משפיל את עצמו לפני מי שהוא מקוה שבעזרתו יוכל להוסיף עליהם, ושהוא מודה לאלהים על היתרונות שנתן לו, ומשבח אותו על שעזר לו לקנות את המעלות הטהורות.
גאוה כזאת אינה עומדת בסתירה עם ההכנעה, והיא לא מרחיקה אותה, אלא אדרבה מסייעת לה ומוסיפה עליה. 

כו. לעזוב ‰טוב מפני ‰˘פל˙ו לפני‰ם. שנינו במסכת אבות (ה, כ): ״יהודה בן תימא אומר, הוי עז כנמר... לעשות רצון אביך שבשמים״. כתב הטור (או״ח סי׳ א): ״והתחיל בעז כנמר, לפי שהוא כלל גדול בעבודת הבורא יתברך, לפי שפעמים אדם חפץ לעשות מצוה ונמנע מלעשותה מפני בני אדם שמלעיגים 
עליו, ועל כן הזהיר שתעיז פניך כנגד המלעיגים, ואל תמנע מלעשות המצוה... שפעמים אדם מתבייש מפני האדם יותר ממה שיתבייש מפני הבורא יתברך, על כן הזהיר שתעיז מצחך כנגד המלעיגים ולא תבוש. עכ״ד.  

כז. ‡בל בענין מ˘‡ ומ˙ן יכנע לפני‰ם. מקור הדברים הוא במסכת ברכות (ז:): אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי: מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה וכו׳. והאמר רבי יצחק אם ראית רשע שהשעה משחקת לו אל תתגרה בו, שנאמר (תהלים י, ה): ״יחילו (יצליחו) דרכיו בכל עת״, ולא עוד אלא 
שזוכה בדין... ולא עוד אלא שרואה בצריו... לא קשיא, הא במילי דידיה הא במילי דשמיא. והיינו שבדבר ששייך לו ולממונו צריך להכנע מפניו. וכתב המהרש״א, ש״השעה״ משחקת לו דייקא, כי בודאי אינו אלא לפי שעה מחמת המזל שגורם, אבל כשתעבור השעה – ״כחציר מהרה ימלו״, ״ועוד מעט ואין רשע״ 

וכו׳.
כח. וזו‰י מˆו‰ ‚„ול‰. במסכת בבא-מציעא (ל(: מביאה הגמרא על הפסוק (שמות יח כ) ״והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון״... ׳אשר יעשון׳ זו לפנים משורת הדין [שיש מצוה לנהוג לפנים משורת הדין]... דאמר רבי יוחנן, לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה, ולא 

עבדו (עשו) לפנים משורת הדין.    
כט. לפני ˘בר ‚‡ון. פירש הגר״א: כשבא שבר לאדם, הרי זה מן הסתם שהיה לו תחילה גבהות הלב, ולכן בא עליו השבר, כשהקדוש ברוך הוא רוצה לנקום באדם כדי שיתקדש שמו יתברך בעולם - מגביהו תחילה ואחר כך משפילו, כי על ידי זה תהיה נקמתו גדולה שבעתיים, כמו בהמן שהגביהו תחילה 
למשנה למלך כדי שיתלוהו בגבהותו, ונפילתו היתה בפירסום רב, ואם הוא שר וחשוב בלא זה, אז ה׳ נותן בלבו גאוה ואחר כך משפילו, כי אז נקמתו גדולה כי הרגיש עצמו שהיה באיגרא רמה – ועכשיו בבירא עמיקתא. וכן פירשו כל המפרשים על הפסוק (תהלים קב, יא) ״כי נשאתני ותשליכני״, שהגבהת 

אותי תחילה ואח״כ השלכתני שאז המכה, הצער, החרפה והבושה גדולים יותר.
ל. ‡ינו ניˆול מחט‡ ועוון. כתב רבינו יונה (בשערי תשובה א, כז): הגאוה מסבבת כמה עבירות, ומגברת יצר לב האדם עליו, שנאמר: ״ורם לבבך ושכחת את ה׳ אלקיך״ [הרי הגאוה סיבה כללית לכל העבירות, כי על-ידי הגאוה בא לשכחת ה׳ וממילא חוטא]...ובעל הגאוה נמסר ביד יצרו, כי אין עזר השם עמו 

אחרי אשר הוא תועבת ה׳. עכ״ד.
בשערי קדושה כתב: הגאוה היא שורש להרבה עבירות אם בין אדם למקום, ואם בין אדם לחבירו.

בשבט מוסר (ב׳) כתב: הגאוה שורש לכל העבירות שבעולם, ולכן חזק עצמך שלא להתפתות בקול יצרך להתגאות, ובנצחך אותו בזה – תוכל לנצחו בכל! כיון שנעקר השורש – הענפים נופלים מאליהם.
ל‡. ˘ב‡ מטפ‰ סרוח‰. בהיות האדם מסתכל בפחיתות חומרו, וגריעות תחילת יצירתו, אין לו טעם להתנשא כלל, אלא ליבוש ולהכלם. משל למה הדבר דומה: רועה חזירים שהגיע ועלה לשלטון, הרי כל עת אשר יזכור ימיו הראשונים – אי אפשר לו להתגאות (מסילת ישרים כג). 

יתבונן, שהתהוות האדם ויצירתו...ואחר כך הוא ניזון...במשך שהותו בבטן אמו, ורק אחר כך יוצא לעולם חלוש וכחוש בגופו ואבריו (חובת הלבבות כניעה ה). 
לב. וי˘וב לעפר ורימ‰. ויתבונן מצורתו שתהיה לו כשינוח בקבר: אור פניו יחלוף, מראהו ישחר, בשרו יהפך לתולעים עיפוש וליחה, ולא ישאר בו כל סימן מיופי גופו. ריחו יבאיש (יסריח) מאד, כאילו לא רחץ וסך בשרו מעודו, וכאילו לא היה לו ריח טוב מעולם. בחשבו כן - יכניע וינמיך את עצמו, ולא 

יתגאה ויתנשא. (חובת הלבבות שם). 
ל‚. וי˙ן „ין וח˘בון וכו'. יצייר בלבו, רגע הכנסו לפני בית דין הגדול של צבא מעלה, בעת שיראה עצמו לפני מלך מלכי המלכים הקדוש והטהור בתכלית הקדושה והטהרה, בסוד (מלאכים -) קדושים משרתי גבורה, גבורי כח עושי דברו, אשר אין בהם כל מום. והוא עומד לפניהם, גרוע פחות ונבזה מצד 
עצמו, טמא ומגואל (נתעב) מצד מעשיו, הירים ראש?  היהיה לו פתחון פה? וכי ישאלוהו: איה ואיפוא פיך? איה גאונך וכבודך אשר נשאת בעולמך? מה יענה ומה ישיב על תוכחתו? הנה ודאי שאילו רגע אחד יצייר האדם בשכלו האמת הזה בציור אמיתי וחזק (דימוי נכון בצורה בהירה ומשכנעת) – פרוח 

תפרח ממנו הגאוה, ולא תשוב אליו עוד!!! (מסילת ישרים כג).   
ל„. וישב למטה מן הכל. הגה״ק רבי אלחנן וסרמן זצ״ל הי״ד היה רגיל לישב בסוף ביהמ״ד בכל מקום שהגיע. פעם שאל את החפץ חיים זצוק״ל האם אין חשש שיתהלל בעצמו ״מי כמוני עניו״? ונמצא מתגאה בליבו, ואולי עדיף אדרבה, לישב בכותל המזרח ולחשוב בליבו ״הרי איני ראוי לישב כאן ומכבדים 
אותי במה שאין בי״ וכד׳? ענה לו החפץ חיים: שנינו במשנה (כלים כה, ט) מעשה מוציא מידי מחשבה ואילו מחשבה אינה מוציאה מיד מעשה, א״כ עדיף לישב במערב, ועצם מעשה זה של ענוה יוציא מיד מחשבת גאוה שחושש אולי תתגנב בליבו, משא״כ אם יושב ב״מזרח״, עצם מעשה הגאוה יגבר על כל 

מחשבת ענוה שיחשוב ״איני ראוי״ וכד׳. 

 ‰ ּ„ָ ƒּום מ ׁ̆  ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  רּוך¿ ‰ּו‡, ו¿ ‡ ָבּ ר≈ ּום ָ‡ָ„ם זּוַל˙ ַ‰ּבו… ׁ̆ ַ„ע  ל…‡ י≈ „, ו¿ ַיח≈ ¿̇ ּƒ̇ ָמ‰ - 81 ּום ָחכ¿ ׁ̆ מ…„  ל¿ ƒל ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ׁ∆̆ ר, ּוכ¿ ָ̂ ָ̃ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ּƒ̇ ָך.  ב¿ּ ƒל ב¿ּ

ן  ƒיר מ ƒ‰ ז¿ ַּ̇ ל…‡  ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ ּ¿̇ ל…‡  ָך, 83ו¿ ָכר¿ ׂ ¿̆ י„  ƒס פ¿ ַ̇ ם ו¿ ׁ≈̆ ָך  ‡ ל¿ ≈̂ ל…‡ י≈ ׁ∆̆ י  ≈„ ָ„‰, כ¿ּ ‰ ָ‰ֲעבו… ׂ ≈̆ ַמֲע לּו˙ ב¿ּ ¿̂ ˙ ָ‰ַע ‡ו… ַ‰ר¿ ָב‰, 82ַ‡ך¿ ל¿ טו…

 ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ּƒ̇ 84  ‡ ָלּ ∆‡ י˙,  ƒ̂ י ƒ̂ ו¿ זּוָז‰  ּומ¿ ין  ּ ƒל ƒפ ּ¿̇ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ ‡ו… ל…‡  ו¿ ם  ƒַמי ָׁ̆ -‡ ר≈ י¿ יַמן  ƒס  ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  ו¿ ָך,  ¿̇ זּוָל  ׁ̆ י ƒ‡ ל¿ ָך  ¿̇ ָמ ָחכ¿ יַע  ƒ„ ו… ּ̇ ל…‡  ו¿ ָ‰ָרע, 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  „ כ…ּ ל¿ ƒל ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  נ≈ י¿ נ¿ ƒע מ≈  ‰ ז∆ ל  ָכּ  .˜ חו… ׂ ּ¿̆ ‰ַ ר…ב  ּוב¿ ָו‰  ¿„ ח∆ ּוב¿  ‰ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒמ ב¿ּ ַמֲ‡ָכל  ב¿ּ ם  ∆‰ ָמּ ƒע ע…ָרב  מ¿  ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ו¿ ם,  י‰∆ כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ך¿  ל≈ ≈̇ ו¿ ָ‰ָ‚ם  נ¿ ƒמ ב¿ּ

ָל‰.  „ו… ּ ¿‚ ׁ̆ ≈‡ ‰ ל¿ ַטָנּ ¿̃  ׁ̆ ≈‡ ַח מ≈ ר≈ בו… ‰ ל¿ מ∆ „ו… , 87ו¿ ָכרו… ׂ ּ¿̆ ƒר מ ≈̇ ים יו… ƒף ֲ‡ָלפ ל∆ י„ ‡∆ ƒס ָו‰, 86ַמפ¿ ¿̂ ƒם מ ׁ≈̆ ‰ 85ל¿ ָין ז∆ נ¿ ƒע ‰ ׂ ∆̆ ָ‰עו… , ו¿ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒר ב¿ּ

„ּו‰ּו ַעל  ַכב¿ּ ם י¿ ƒ‡ ר, ו¿ ∆̇ לּוי ּוַבס≈ּ ּ‚ָ ˙ ַבּ בו… ל ַ‰ּטו… ‰ ָכּ ׂ ∆̆ ַיֲע ָ‰ָרע, (כ„)ו¿ יר מ≈ ƒ‰ ַיז¿ ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ י ƒיכּו˙, ו ƒר‡ֲ ָנ‰ ַבּ ַכָוּ ל ב¿ּ ל≈ּ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ר ‰ּו‡: ל¿ ָׁ̆ ַ‡ך¿ ַ‰ָיּ

ָך  מ¿ ¿̂ ַע ין ב¿ּ ƒח ב¿ ַּ̇ ב,  ‰ ַ‰ּטו… ׂ ∆̆ ‰ ַמֲע ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ˙ ע≈ ן 89ב¿ּ ‰. ָלכ≈ ׂ ∆̆ ֲע ַע˙ ַ‰ַמּ ׁ¿̆ ּƒב ‰ ן ָלז∆ ּ ו≈ ּƒל…‡ כ ׁ∆̆ י  ַבח, ַ‡ֲחר≈ ּׁ∆̆ י˜ לו… ַבּ ּ ƒין ַמז חּו‰ּו - 88‡≈ ב¿ּ ַׁ̆ י ƒו ‰ ז∆

 ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ‰ ׂ ∆̆ ֲע ‰ ַ‰ַמּ ם ז∆ ƒ‡ ין ƒח ב¿ ַּ̇ ַ‚ם  ם. ו¿ ל≈ ָׁ̆ ינו…  ים - 91‡≈ ƒר ֲ‡ח≈ ם מ≈ ƒ‡ ם, ֲ‡ָבל ל≈ ָׁ̆ ל - ‰ּו‡  ≈‡‰ָ ר מ≈ ׁ∆̆ מּול, 90ֲ‡ ּ¿‚‰ַ ‰ ו∆ּ ַ̃ ‰ מ¿ ָּ̇ י ַ‡ ּƒמ ƒמ

ם. ל≈ ָׁ̆ ָך  ׂ ¿̆ ‰, ָ‡ז ַמַע ָך ז∆ ר ל¿ ר≈ ָבּ ¿̇ ƒם י ƒ‡ ים, ו¿ ּƒַרב ‰ ָבּ ׂ ∆̆ ‰ עו… ָּ̇ ר ַ‡ ׁ∆̆ ָין ֲ‡ נ¿ ƒע‰ָ ‰ ז∆ ים 93ב¿ּ ƒי ֲחָ„ר ר≈ ַח„¿ חּו„ ב¿ּ ƒי ‰ 92ב¿ּ ׂ ∆̆ ָ̇ עו… י ƒם ָ‰י ƒ‡ ,ָלם י ָ‰עו… נ≈ פ¿ ƒל

 ‡ ‰ ָבּ ּ„ָ ƒָכל מ ‰ ּוב¿ ׂ ∆̆ ָכל ַמֲע ָבר ּוב¿ ָכל ָ„ּ י ב¿ּ ּƒכ , ר ּבו… ָזּ‰≈ ƒ‰ ב ל¿ ‰ּו‡ ַחָיּ ּׁ∆̆ „ ַמ‰  ∆‚ ם 95נ∆ ַ‰ָיּ ‰ מ≈ ָפּ ƒם ט ƒ‡ י ּƒינו… כ ר ָ‰ָרע ‡≈ ∆̂ „ י≈ ∆‚ נּו 94נ∆ ר¿ ַפּ ּƒס ּׁ∆̆ ל ַמ‰  ָכּ
96" , כו… ו… ּ̇ ƒּו מ‰ ≈̃ ּ ַסל¿ ר ל¿ יַמ‰≈ ƒין, ו ƒָחָכם ָיב ∆‰ ָרָכיו. ו¿ ּ ¿„ ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇ ל…‡ ָיַ„ע  ׁ∆̆ י  ƒמ ר ל¿ ∆̂ ּ ַין ַ‰י≈ נ¿ ƒיַע ע ƒ„ ‰ו… ח ל¿ ַ̇ נּו פ∆ּ ח¿ ַ̇ ל, ּוָפ ≈̃ ל¿ ַ̃ ˙ ּול¿ ח≈ ַׁ̆ ר ל¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

ı" (‡יוב יז, ט). יף ‡…מ∆ ם י…ס∆ ƒר ָיַ„י‰ָ ּוט√

 

 ‰‡ָ„ָ ‰ו… יף  ƒס יו… ו¿ כז).  (ירמי‰ ט,  י"  ƒ̇ ‡ו… ָי„…ַע  ו¿ ל  כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ל  ּ ַ‰ל≈ ¿̇ ּƒמ‰ַ ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ƒי ז…‡˙  ב¿ּ ם  ƒ‡ י  ּƒכ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ַח˙  ַבּ ֻׁ̆ מ¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿ ַמֲעַל˙  ב¿ּ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ97

ל…‡ 99 , ו¿ ׁ̆ ָר ¿„ ּƒי˙-ַ‰מ י ב≈ּ ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒי מ ƒ̃ ל¿ ָּ̇ ח∆ ַ̇ ָנּ ׁ∆̆ יָך,  ָפנ∆ י ל¿ ƒנ‡ֲ ‰ ∆„ ַמר: מו… ‰ לו… ָלּ ƒפ ¿̇ ּƒב ˙ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒל ּומ כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ָע‰ ו¿ ּ ַ‚ם „≈ רּוך¿ ‰ּו‡, 98ו¿ ‡ ָבּ ר≈ ַלּבו…

י  ּƒי ‰'" („ברי-‰ימים-ב יז, ו). כ כ≈ ַ„ר¿ ּבו… ב¿ּ ƒל ‰ּ ַבּ ¿‚ ּ ƒַמר: "100ַוי ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ נּו. ו¿ ָרל≈ ים ּ‚ו… ƒע נּו ּוַמ‰ ָנּ ≈̃ ל¿ ב ח∆ ינּו ַמ‰ ּטו… ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ : מו… ˙. ּוכ¿ ָרנו… ¿̃ י  ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒמ

ם,  ∆‰ ‡ ָי„ו… מ≈ ָ̂ מ¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ י ַבּ ל…‡ י…‡ַמר ַ„ּ , ו¿ ן לו… מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ י˜ לו… ַבּ ּƒפ ל…‡ ַיס¿ ׁ∆̆ 102 ,‡ ָלם ַ‰ָבּ י ָ‰עו… נ≈ י¿ נ¿ ƒע ב ב¿ּ ַבּ‰-ל≈ ר-רּוַח ּו‚¿ ַ̃ ‰ ָ‡ָ„ם 101י¿ י∆ ¿‰ ƒי

רּוך¿ ‰ּו‡.  ‡ ָבּ ר≈ ַ„˙ ַ‰ּבו… ֲעבו… ר מ≈ ּ ≈̂ ַ̃ מ¿ּ ׁ∆̆ מו…  ו… 105כ¿ּ ׁ̆ ַנפ¿ ם ב¿ּ ַרע≈ ¿̇ ƒי י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ָל‰  ַמע¿ ו… ל¿ ׁ̆ ּ‰ ַנפ¿ ַבּ ¿‚ ƒ̇ ‰ּו, 104ו¿ ׂ ≈̆ ל ַמֲע יָניו ָכּ ע≈ ַעט ב¿ּ מ¿ ƒי ‡ ָלּ ∆‡103

ָ„ם. בו… ָלחּוס ַעל כ¿ּ ָריו ו¿ „ ֲחב≈ בו… כ¿ ּƒמ…ַח ב ׂ ¿̆ ƒל ˙, ו¿ בו… ˙ ַ‰ּטו… ֲעלו… ַמּ מ…ַח ַבּ ׂ ¿̆ ƒלו… ל ˙ מ∆ ר∆ ‚ו… , ו¿ ו… ּ̇ ע¿ ַסַיּ ˙ ָלֲעָנָו‰, ַ‡ך¿ מ¿ ∆̃ ּ יָנּ‰ ַמז∆ ֲ‡ָו‰ ‡≈ ז…‡˙ ַ‰ַ‚ּ (כ‰)ו¿

 

 , ו… ּ̇ ָכל¿ י י¿ ƒפ ָ‰ַרע כ¿ּ יר מ≈ ƒ‰ ַיז¿ ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ י ƒם, ו ַנע ָל‰∆ ָכּ ƒל…‡ י ם, ו¿ ָ̇ ים ‡ו… ƒל ַ‰כ¿ יָחם ּול¿ ƒכ ‰ו… ‡…„, ל¿ ַח˙ מ¿ ַבּ ֻׁ̆ י‡ מ¿ ƒ‰ ים ƒע ָׁ̆ „ ָ‰ר¿ ∆‚ ֲ‡ָו‰ נ∆ ּ‚ַ‰ַ ו¿

מו…  כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿ ח.  ָבּ ֻׁ̆ מ¿  ‰ ז∆ י  ֲ‰ר≈ ם  ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ל¿ ּבו…  ּ ƒל ׁ∆̆ י  ַ‡ֲחר≈  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ּוכ¿ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒמ כ¿ּ ָלם  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ב¿ּ  ‰ מ∆ ּ„ו…  ‰ּ ז∆ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ

י  נ≈ פ¿ּ ƒ106מ ב  ַ‰ּטו… (כו)ַלֲעז…ב  ים  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ָלל  כ¿ּ ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿  ,˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ָעָליו   - ָו‰  ¿̂ ƒמ  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ם  ָמ˜ו… ָכל  ּוב¿  (‚ (‡ס˙ר  ָ‰ָמן  ל¿ ַנע  כ¿ ƒנ ל…‡  ׁ∆̆ ַכי  ּ ¿„ ָמר¿

ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ָניו  ָפּ ז  ָיע≈ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ ם,  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ֲעמ…„  ַיּ ׁ∆̆  ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ים ‡≈ ƒָעמ י פ¿ּ ּƒכ ָו‰,  ¿̂ ƒַבר מ ¿„ ּƒב ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒי י  ַ̇ ָמ ָמ‰  יך¿ ָחכ¿ ƒר ָ̂  ‰ ז∆ ו¿ ם.  י‰∆ נ≈ פ¿ ƒָל˙ו… ל ָפּ ׁ¿̆ ‰ַ

 ׁ̆ י י≈ ּƒיו, כ ׂ ָ̆ ר ַמֲע ּ ַס„≈ ‰ י¿ י ז∆ ƒפ ָין, ּול¿ נ¿ ƒע‰ָ ָע‰ ו¿ ָּׁ̆ י ַ‰ ƒפ ן ל¿ נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ָחָכם ל¿ יך¿ ‰∆ ƒר ָ̂ ָכך¿  ˙. ל¿ וו… ¿̂ ƒמ ‰‡ָ ם מ≈ ָ̇ י„ ‡ו… ƒס ָו‰ ַ‡ַח˙, 107ַיפ¿ ¿̂ ƒֲעבּור מ ַבּ

ָכל  ם. ו¿ ַנע ָל‰∆ ָכּ ƒל…‡ י ם, ו¿ ּ„ָ ¿‚ ‡…„ו… ַלֲעמ…„ נ∆ מ¿ ƒּופו… 108ּוב‚ יך¿ ב¿ּ ƒר ָ̂ ָין. ו¿ נ¿ ƒּום ע ׁ̆ יָלם ב¿ּ ƒב ׁ¿̆ ּƒיַח ב ּƒל…‡ ַינ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ ׁ̆ י≈ יָלם, ו¿ ƒב ׁ¿̆ ּƒיך¿ ַלֲעז…ב ב ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ

ָל‰. „ו… ּ ָו‰ ‚¿ ¿̂ ƒּו מ‰ ז∆ ָבר, (כח)ו¿ ָכל ָ„ּ ין ב¿ּ ּ ƒ„‰ַ ˙ּוַר ּׁ̆ ƒים מ ƒנ פ¿ ƒם ל ∆‰ ָמּ ƒע ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ם ו¿ י‰∆ נ≈ פ¿ ƒַנע ל ָכּ ƒן י ָּ̇ ‡-ּוַמ ׂ ָּ̆ ַין ַמ נ¿ ƒע ָו‰, (כז)ֲ‡ָבל ב¿ּ ¿̂ ƒַבר מ ¿„ ּƒב ‰ ז∆

 

 - ‰ּ ׁ̆ ָבּ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ‰ַ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ּ‰ ַרב ּוָמˆּוי  ָלּ ׁ∆̆  ˜ ּ ז≈ ∆‰‰ַ ‡…„, ו¿ ‰ מ¿ ֻ‚ָנּ י‡ מ¿ ƒ‰ י ּƒכ ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒּוב מ ׁ̆ ָל ל ו¿ ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ‰ַ ˙ ּ„ַ ƒּבו… מ ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒּומ

ן" (מ˘לי  ‡ו… ר ָ‚ּ ב∆ ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ ƒַמר: "(כט)ל ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  לּו˙, כ¿ּ פ¿ ׁƒ̆ ר ו¿ ב∆ ׁ∆̆ ˙ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿ יָ‡‰ ‡∆ ƒב ֲ‡ָו‰ מ¿ י ַ‰ַ‚ּ ּƒכ ,„…‡ ‰ מ¿ ָנּ מ∆ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ יָכך¿  ƒפ ַעט, ל¿ מ¿

ַי˙  ָ‚ל¿ 109ּול¿ ב),   ,‰ (˘מו˙   " ‚ו… ו¿  '‰ י  ƒמ" רו…  ָ‡מ¿ ב¿ּ ע…‰  ַפר¿ ל¿ ַרע  ≈‡ ָמ‰   ָּ̇ ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿ כ‚).  (˘ם כט,  ּנּו"  יל∆ ּƒפ ׁ¿̆ ַּ̇ ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ" ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿ יח),  טז, 

ילּו  ּ ƒ̂ ƒ‰ ר ׁ∆̆ ‡ֲ ˙ י ָ‰ֲ‡ָרˆו… ל…‰≈ ָכל ‡¡ י ב¿ּ ƒַמר "מ‡ָ ׁ∆̆ יב,  ƒר ח≈ ַסנ¿ ל" (˘מו‡ל-‡ יז, י), 110ּול¿ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ˙ כו… ˙ ַמַער¿ י ‡∆ ּƒ̇ ַרפ¿ י ח≈ ƒַמר "ֲ‡נ‡ָ ׁ∆̆ י,  ּƒ̇ ׁ¿̆ ƒל ַ‰פ¿ּ

ָ„י" („ני‡ל ‚, טו),  ן י¿ ƒן מ כו… נ¿ ƒב יז¿ ׁ≈̆ י י¿ ּ ƒ„ ‰ָּל רו… "ּוַמן ‰ּו‡ ‡¡ ָ‡מ¿ ר, ב¿ּ ּ ַ̂ נ∆ בּוַכ„¿ י (י˘עי‰ לו, כ), ּונ¿ ƒ„ ָיּ ƒם מ ƒַלי ָׁ̆ רּו ˙ י¿ יל ‰' ‡∆ ּ ƒ̂ י ַי ּƒי כ ƒ„ ָיּ ƒם מ ָ̂ ˙ ַ‡ר¿ ∆‡

ָחָכם:  ָ‡ַמר ‰∆ ׁ∆̆ מו…  ן, כ¿ּ ָעוו… ‡ ו¿ ט¿ ח≈ ל מ≈ ו… ּ̂ ƒינו… נ , (ל)‡≈ ‰ זו… ּ„ָ ƒמ ‰ּו‡ ב¿ּ ׁ∆̆ י  ƒן. ּומ לו… ָ̃ ם ָ‰ָי‰ ּבּוז ו¿ ָ̇ י ƒֲחר‡ַ ם, ו¿ י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ רּו כ¿ּ ר ָ‡מ¿ ׁ∆̆ ן, ֲ‡ ‰ ָל‰∆ מ∆ ַ‰ּ„ו… ו¿

ן" (מ˘לי כ‡, כ„). ַר˙ ָז„ו… ב¿ ע∆ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ , עו… מו… ׁ¿̆  ı יר ל≈ ƒ‰111ָי „ "ז≈

 

 ‰ ָ‡ָ‚‰? ז∆ ּנּו ַ‰„¿ מ∆ּ ƒמ „ ר≈ ָפּ ּƒ̇ ר ל…‡  ׁ∆̆ י ‰ּו‡ ֲ‡ ƒָח„ ָ‡ַמר: מ ים. ָחָכם ‡∆ ƒי ֲחָכמ ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ַמע ׁ¿̆ ֲ‡ָו‰,  ר ַעל ַ‰ַ‚ּ ַ„ב≈ּ ‰ ל¿ ָנּ ינּו ַע„ ‰≈ ָבר≈ ּ יַע „¿ ּ ƒ‚ ƒ‰ ׁ∆̆ יָון  כ≈ ו¿

 .‰ ט∆ ו… ׁ̆ י-ָ‡ָ„ם ל¿ נ≈ ˙ו… ב¿ּ ין ‡ו… ƒ̃ י ƒַע˙, ַמֲחז ר] ַ„ּ ˙ [ַבּ ַ̃ ז¿ ח∆ מו… 113ב¿ּ ¿̂ י˜ ַע ƒֲחז ַמּ ׁ∆̆ י  ƒרּו: מ ָ‡מ¿ ‰. ו¿ ָנּ מ∆ּ ƒָל‰ מ ַמע¿ י‡ ל¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ˙ ַמֲעָל‰  ׁ̆ ַלֲעלו… ּ ≈̃ ַב ‰ַ112מ¿

ָ‡ַמר  ָעָליו. ו¿ ˙ מ≈ טו… ˙ נו… ו… ׁ̆ ָפ ּ ַ‰נ¿ ˙, ו¿ ּיו… ƒר ַ‡˙ ַ‰ב¿ּ נ¿ ׂ ƒ̆ ‰ ָעָליו  י∆ ¿‰ ּƒ̇ ים,  ƒים ָרע ƒּבו… ַמֲעָלל ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒים. ּומ ƒים ָרע ƒָו‰ - ַמֲעָלל‡ֲ רּו: 114ָסמּוך¿ ַלַ‚ּ ָ‡מ¿ ו¿

ך¿  ל∆ ‰ ַ‰מ∆ּ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆  ׁ̆ פ∆ נ∆ּ יבּו˙ ַבּ ׁƒ̆ ין ‰ַ116ֲח ≈‡ :„ ָ‡ַמר עו… . ו¿ ׁ̆ פ∆ ר ַ‰נ∆ּ ˙ ‡ו… ּ„ו… ּƒימּו˙ ַ‰מ ƒע ך¿ נ¿ ר ַ‰ּ‚ּוף, ָכּ ּוָר‰ ‡ו… ּ̂ ימּו˙ ַ‰ ƒע ר נ¿ ׁ∆̆ ‡ֲ ָח„: 115ַכּ ָחָכם ‡∆

ָל‰  ַמע¿ ˙ זו… ל¿ ‡ו… ס¿ ּƒָפָניו ָ‰יּו כ , 117ּול¿ כּו˙ו… ‡ ַמל¿ ס≈ּ ּƒב ַעל כ ׁ≈̆ ָח„ יו… ך¿ ‡∆ ל∆ ָ‰ָי‰ מ∆ ׁ∆̆ ָ‡ַמר,  ‰. ו¿ ל ז∆ ∆‡ ‰ ים ז∆ ƒר י-ָ‡ָ„ם ֲ‡ח≈ נ≈ ן ב¿ּ כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ‰, ָכּ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ

ַעי.  ר≈ ַעל ל¿ ַמּ ƒי מ ƒיַבנ ׁƒ̆ י ‰ו… ּƒ̇ ח¿ ַפּ ׁ¿̆ ƒחּוס מ ƒל י ∆„ ן: ‚…ּ יו… ל¿ יב ָ‰ע∆ ׁƒ̆ ≈‰ י? ו¿ ƒ̇ ּו ׁ̆ ל…‡ ר¿ ּ‰ ב¿ּ ז∆ ƒָל‰ מ ַמע¿ ‰ ל¿ ם ז∆ ּ∆̇ ב¿ ַׁ̆ יך¿ י¿ ≈‡ : ך¿ ל∆ ם ַ‰מ∆ּ ָ‡ַמר ָל‰∆ . ו¿ ּזו… ƒמ

ָל‰ּו  ע¡ ∆‰ ם. ו¿ י‰∆ ּ≈̇ ח¿ ַּ̇ י  ƒיַבנ ׁƒ̆ י ‰ו… ּƒב ƒּו˙ ל‡ ַ„כ¿ י ו¿ ׁƒ̆ לּו˙ ַנפ¿ פ¿ ׁƒ̆ י:  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ‰ַ ָעָנ‰  י. ו¿ ƒ̇ ָמ י ר…ב ָחכ¿ נ≈ פ¿ּ ƒי מ ַּ̇ ח¿ ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ י ַעל  ƒ̇ י ƒי: ָעל ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ ָ‡ַמר  ו¿

יב" (מ˘לי כ‰, ז).  ƒ„י ָנ נ≈ פ¿ ƒָך ל יל¿ ּƒפ ׁ¿̆ ‰ַ ‰ מ≈ ָנּ ≈‰ ‰ ָך ֲעל≈ ב ֲ‡ָמר ל¿ י טו… ּƒַמר: "119כ ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ . ו¿ לו… ּ ¿„ ƒ‚ ך¿ 118ו¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ

ָעָפר  ּוב ל¿ ׁ̆ ָי רּוָח‰, (לב)ו¿ ‰ ס¿ ָפּ ּƒט ƒמ ‡ ָבּ ׁ∆̆ , (ל‡) ּבו… ƒל ˙ ים ‡∆ ƒיל ƒ‰ ב¿ ים ַ‰ַמּ ƒָבר ּ ב „¿ יך¿ ַלֲח˘…ׁ ƒר ָ̂ ˙ ָעָליו,  ר∆ ב∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒָו‰ מ‡ֲ ּ‚ַ‰ַ ˙ ּ„ַ ּƒמ ׁ∆̆ ‰ ָ‡ָ„ם  ∆‡ רו… ׁ∆̆  ˙ ע≈ ב¿ּ

חּו  כ¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒָלם, נ ן ָ‰עו… ƒרּו מ ָעב¿ ‡ּו ו¿ ּ‚ָ ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ ּ ≈‚ ‰ ָמּ ב ַכּ ַיֲח˘…ׁ -‰ּו‡, ו¿ רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ים ַ‰ ƒָלכ י ַ‰מ¿ּ כ≈ ך¿ ַמל¿ ל∆ י מ∆ נ≈ פ¿ ƒן ל ּבו… ׁ¿̆ ח∆ ין ו¿ ּ ƒ„ ן ּ≈̇ ƒי ‰, (ל‚)ו¿ ָמּ ƒר ו¿

ם. ָ̇ ֲ‡ָו ם ַ‚ּ יָל‰ ָל‰∆ ƒע ָלם, ּוַמ‰ ‰ו… עו… ל…‡ ָ‰יּו מ≈ ָ‰יּו כ¿ּ ו¿

 

 ‡ ָלּ ַב„, ‡∆ ָב‰ ל¿ ָׁ̆ ַמח¿ ‰ 120ב¿ּ ˙ ז∆ ו… ׂ̆ ל ָוכ…ל, ל…‡ יּוַכל ַלֲע כ…ּ ƒּבו… מ ּ ƒל ƒּו˙ מ‡ ‰ ַלֲע˜…ר ַ‰‚≈ּ ∆̂ ˙: ָ‰רו… ˙ ָרעו… ּ„ו… ƒר מ‡ָ ּׁ¿̆ ƒָו‰ ּומ‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ר ל¿ ≈„ ּ‚ָ

י  ס≈ּ י ַ‚ּ ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ ים כ¿ּ ƒנ ּ ָ̃ ֻ̇ ים ּומ¿ ƒּוב ׁ̆ ים ֲח ƒ„‚ָ ׁ̆ ב¿ּ ב…ּ ל¿ ƒיל ל ƒ‚ָי‰ ָר‰ָ ׁ∆̆ „? ָ‡ָ„ם  ַ̂ י ן. כ≈ּ ‰ ָ‰ַ‡ֲחרו… ∆̂ ָ̃ ‰ּו˙ ַע„  ב¿ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ַבּ

ָ‰‚ו…  נ¿ ƒם ָ‰ָי‰ מ ƒ‡ …ּו˙. ‡ו‡ ּבו… ַ‰‚≈ּ ּ ƒל ƒל…‡ ַיֲע˜…ר מ ‰ ז∆ י˙, ָבּ ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ּ„ָ ƒמ ם ב¿ּ ָ̇ ן ‡ו… ּ≈̃ ַ̇ י ƒים ו ƒב ים טו… ƒ„‚ָ ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒם י ƒ‡ - ‰ּ ז∆ ƒּוב מ ׁ̆ ‰ ָל ∆̂ רו… ָ‰רּוַח, ו¿

ל,  ן ַ‰כ…ּ ƒמ ‰ ַמָטּ ב ל¿ ׁ≈̆ י≈ ‰, (ל„)ו¿ ב≈ּ ן ַ‰ר¿ יו… ָזּ ƒב מו… ב¿ּ ¿̂ י‚ ַע ƒ‰ נ¿ ַיּ ׁ∆̆ ן ַע„  ּ≈̃ ַ̇ ָנ‰ ל¿ ָּ̃ ַּ̇ ין  יו - ‡≈ ׂ ָ̆ ָ‡ר ַמֲע ׁ¿̆ ּƒָבָריו ‡ו… ב ¿„ ּƒל ב ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ „ 121ּול¿ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ָמ‰ ָוַכַעס  ַעל ח≈ ‰ּו‡ ַבּ ׁ∆̆ י  ƒן מ כ≈ ּנּו. ו¿ מ∆ּ ƒב מ ַבּ‰-ַ‰ל≈ּ ֲע˜…ר ‚…ּ ַיּ ׁ∆̆ ּלּו, ַע„  ים ‡≈ ƒָבר ¿„ ּƒב ‡ ≈̂ ַכּיו… ן, ו¿ י‰∆ ׁ≈̆ ב¿ ˙ לו… ין ‡∆ ּ ƒַבז ˙ ַ‰מ¿ ָחבו… י ַ‰ס¿ּ י≈ לו… ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒי ו¿

ָ‡ז  ּנּו, ו¿ מ∆ּ ƒָו‰ מ‡ֲ ּ‚ַ‰ַ ׁ̆ ר∆ ֲע˜…ר ˘…ׁ ַיּ ׁ∆̆ ַמן ַרב ַע„  ך¿ זו… ז¿ ר∆ ∆„ ך¿ ב¿ּ ל≈ י≈ ָלל, ו¿ ׁ̆ כ¿ּ י ּ ƒ‚ ˙ו… ל…‡ ַיר¿ לּו ‡ו… ל¿ּ ƒ̃ ˙ו… ‡ו…  ּכּו ‡ו… ƒ‰ ם ƒ‡ ׁ∆̆ מו…  ¿̂ ַ‰‚ ַע נ¿ ƒי ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿

ל…‡ יּוַכל  ׁ∆̆ ‰ ַע„  ָנּ מ∆ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒי  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒמ :˙ ˙ ָ‰ָרעו… ּ„ו… ּƒָכל ַ‰מ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ ַיֲע  ‰ ז∆ ך¿  ר∆ ּ ַעל „∆ ו¿ ָיָמיו.  ל  ָכּ  ‰ּ ָבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ י,  ƒע ָ̂ מ¿ ך¿ ָ‰‡∆ ר∆ ּ ∆„ ַבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ ַיֲחז…ר 

ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ׁ∆̆ י  ƒּומ .˙ ˙ ָרעו… ּ„ו… ƒָכל מ ָמ‰ ל¿ ל≈ ׁ¿̆ פּוָ‡‰  ‰ ‰ּו‡ ר¿ ָין ז∆ נ¿ ƒע י. ו¿ ƒנ ינו… ך¿ ַ‰ב≈ּ ר∆ ּ ס ַ‰„∆ פ…ּ ¿̇ ƒי ָ‡ז ַיֲחז…ר ו¿ ַמן ַרב, ו¿ ‰ ז¿ ז∆ ַ‰‚ ָבּ נ¿ ƒי ר, ו¿ ≈̇ ˜ יו… ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ם  ׂ ָ̆ ַמר: "123ו¿ ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ . ו¿ רו… י ֲחב≈ נ≈ פ¿ ƒל ָפָניו ו¿ ך¿ ל¿ ר∆ ּ ∆„‰ַ ‰ ים ז∆ ׂ ƒ̆ ˙, ָי ר∆ ח∆ ב¿ ‰ ַ‰ֻמּ ּ„ָ ּƒמ ˜ ַבּ ל∆ ח≈ ˜ ו¿ ל∆ ָכל ח≈ רּוך¿ ‰ּו‡ 122ב¿ּ ‡ ָבּ ר≈ ˙ ַלֲעב…„ ַ‰ּבו… כ∆ ׁ∆̆ מ¿ ƒנ

ים" (˙‰ילים, נ, כ‚).  ƒ‰…ל ע ‡¡ ַׁ̆ י≈ ּנּו ב¿ּ ∆‡ , ַ‡ר¿ ך¿ ר∆ ּ ∆„



הוא מחמת גאונו. וכתב 
מוכח  שכך  שם 
בפסוקים, שלא יתלה הצלחתו (הן בממון הן ביופי הן בחכמה) בעצמו אלא 

תמיד יהא שפל ומודה לה׳ על המעלות שחננו.
את  להביא  יכול  שהעושר  לבבך. מבואר  ורם  ו‚ו'  ירביון  וˆ‡נך  וב˜רך  ב. 
האדם לגאוה ולשאר חטאים. במסכת ברכות (לב.) אומרת הגמרא, שלאחר 
חטא העגל אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, בשביל כסף 
וזהב שהשפעת להם (שנתת להם בשפע) לישראל עד שאמרו ״די״ הוא גרם 
(להם להתגאות עד) שעשו את העגל... משל לאדם אחד שהיה לו בן, הרחיצו 
וסכו והאכילו והשקהו, ותלה לו כיס (של מעות) על צוארו, והושיבו על פתח 
של זונות, מה יעשה אותו הבן שלא יחטא (וכמו כן ישראל, הקדוש ברוך הוא 
לחטא  להם  שגרם  הוא  זה,  נסיון  לידי  והביאם  טובה  רוב  להם  שהשפיע 

העגל). 
בספר ׳חכמת המצפון׳ (דברים) כתב: רואים אנו מדברי הגמרא יסוד וחידוש 
גדול, לא כמו שאנו מורגלים לראות התחלת וסיבת החטא בבחירת לבו של 
האדם הבלתי טובה אשר לפני החטא. חכמינו ז״ל ראו עיקר סיבת החטא עוד 
רחוק הרבה מהחטא, ותלו את החטא בדברים אשר נעשו עוד זמן רב לפני 
החטא, אשר לכאורה אין להם שום שייכות עוד להחטא כלל, והם דברים 
אחרים לגמרי וגם מותרים בתכלית ההיתר, ושם כבר ראו חז״ל את החטא 
כאילו כבר נגמר, ואמרו שאחר דברים כאלה החטא כבר דבר הבא בתולדה 
ומידי דממילא, כי מה יעשה הבן שלא יחטא, ובטענה זו הלא רצה משה רבינו 
לפוטרם מכל אשמה, והיה בזה מודעה על כל מעשה העגל כאילו היו אנוסים 
בחטא, מאחר ונתן להם הקדוש ברוך הוא שפע של כסף וזהב, דבר זה ממילא 

הביאם לחטא העגל. 
רואים אנו מזה הערה נוראה, ועיקר גדול בעבודת האדם שאחרי שכל הדבר 
תלוי רק בההתחלות הגורמות ומביאות להמעשה, והמוקדמים עוד זמן רב 
להזהר  האדם  עבודת  עיקר  כל  תלוי  בהם  הרי  כן  אם  המעשה,  לפני 
בההתחלות וההקדמות אשר לחטאים, וגם בהאתחלתא דאתחלתא, ואף גם 
באלה שהם דברים המותרים לגמרי כמו כסף וזהב, או רחיצה וסיכה שהם 
מותרים,  גם  שהם  וכדומה  ושתיה  אכילה  וכן  המותרים,  מהדברים  בודאי 
ומכל מקום גילו לנו חז״ל שעיקר סיבת החטא של העגל היתה בריבוי הכסף 
מה  וכן  לבנו,  האב  שעשה  המוקדמת  והשתיה  הרחיצה  כמעשה  והזהב 

ָך  ̂…‡נ¿ ו¿ ָך  ר¿ ָ̃ "(ב)ּוב¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  , רו… ¿̂ יו…

ן ו… ׁ̆ ‡ ƒַער ָ‰ר ַׁ̆

ֲ‡ָו‰ ַער ַ‰ַ‚ּ ַׁ̆

 ˙ ּ„ַ ƒמ ַעל  ר  ַ„ב≈ּ נ¿ ן  ו… ׁ̆ ‡ ƒר‰ָ ַער  ַּׁ̆ ַבּ
ן  מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ּ ƒנ ׁ∆̆ ב  ֲ‡ָו‰. ּוַמ‰ ּטו… ּ‚ַ‰ַ

ּיּוב  ƒח י  נ≈ פ¿ּ ƒמ ים,  ƒָער ּׁ¿̆ ‰ַ ָכל  ל¿  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇

ח  ַ̇ י‡ פ∆ּ ƒ‰ י ּƒכ ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒל מ ≈„ ָבּ ƒ‰ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿

ז…‡˙  ָכּ ינּו  ƒ‡ָר ל…‡  ו¿  ,˙ ַרּבו…  ˙ ָרעו… ל¿

יך¿  ƒר ָ̂ ן  ָלכ≈  .˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ב¿ּ ָרָע‰  ל¿

ל  ∆‡ יָ‚ּ‰  ƒ‰ ַ‰נ¿ ל¿ ם  ַחכ≈ּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָ‰ָ‡ָ„ם 

 ‰ּ ָ̇ ‡ו…  ˙ חו… ¿„ ƒל ו¿ ָ‰ָר‡ּוי,   ‚‰ָ נ¿ ּƒמ‰ַ

. ‡ּוָי‰ ּבו… יָנּ‰ ר¿ ≈‡ ׁ∆̆ ם  ָמ˜ו… ב¿ּ

 

ַסל  ָפּ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַע  ב≈ּ ט¿ ַ‰ַמּ י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ
‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ל  „ו… ּ‚ָ‰ַ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ  

מו…  כ¿ּ  . ָר˙ו… ˙ו… ב¿ּ יָ‰  ָעל∆ יָרנּו  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ו¿

 ˙ ח ‡∆ ַכּ ׁ¿̆ ּƒ̇ ן  ָך פ∆ּ ר ל¿ מ∆ ָּׁ̆ ƒ‰" :ַמר ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ם"  ƒַרי ¿̂ ƒמ  ı ר∆ ∆‡ מ≈ יֲ‡ָך  ƒ̂ ‰ו… ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  '‰

ח  ַכּ ׁ¿̆ ƒי  ‰ ∆‡ ּ ≈‚‰ַ י  ּƒכ(‡) יב).  ו,  („ברים 

י˘כח   ‰‡‚‰ כי   .‡
סוטה  במסכת  יוˆרו. 
(ה.): אזהרה לגסי הרוח 
רוח.  גס  יהא  [שלא 
רש״י] מנין? רב נחמן בר 
יצחק אמר מהכא, ״ורם 
(דברים  ושכחת״  לבבך 
ח, יד) וכתיב ״השמר לך 
פן תשכח את ה׳ אלהיך״ 
(שם יא). רש״י (ד״ה ורם) 
גובה  ידי  שעל  מבאר 
שכחת  לידי  בא  הלב 
זו  שכחה  ועל  הבורא, 
מוזהר  הוא  הרי 
תשכח״  פן  לך  ב״השמר 

(וכן כתב המאירי).
[סמ״ק  שפרשו  יש  אך 
משמע  וכן  כב)  (סימן 
בסמ״ג (לאוין סד) וראה 
(סוטה  שלמה  חשק 
של  שהאזהרה  שם)] 
על  אמורה  לך״  ״השמר 
ולא  עצמו,  לבבך״  ״ורם 
רק בגלל שהיא הגורמת 
שתבוא  ה׳  לשכחת 
אלא  בעקבותיה, 
עצמה  הלב  רוממות 
הם  כי  השכחה.  היא 
איסור  ענין  בארו 
לא  שאדם  הגאוה, 

יתגאה כשהקדוש ברוך הוא משפיע לו טובה ויאמר שבריוח שלו ובעוצם ידו 
ועמלו עשה והרויח והגיע לכל זה. ועל ידי כך לא יחזיק טובה להקדוש ברוך 

ˆ„י˜ים עיונים‡רחו˙  ˘ער ‰‚‡ו‰

 .‰ ‰ ַעל ז∆ רּו ז∆ ר¿ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒל…‡ י ׁ∆̆ 3 ,˙ טו… יו… ¿„ ∆‰ ן ב¿ּ כ≈ּ ׁ∆̆ ל- , ָכּ ך¿ ל∆ מ∆ ב¿ּ

ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ  - ָח„  ∆‡‰ָ ים:  ƒ̃ ֲחָל י  נ≈ ׁ¿̆ ƒל  ˙ ∆̃ ּ ַחל∆ ¿̇ ƒמ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ
 ˙ ַמֲעלו… ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ  - י  ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ  ˜ ל∆ ַ‰ח≈ ו¿  , ‚ּופו… ב¿ּ

ים:  ƒ̃ י ֲחָל נ≈ ׁ¿̆ ׁ̆ ּבו…  ‚ּופו… י≈ ֲ‡ַו˙ ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ יו. ַ‚ּ ׂ ָ̆ ַמֲע ָמ‰ ּוב¿ ַ‰ָחכ¿

‚ּופו…  ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ י‡  ƒ‰ ז…‡˙  ו¿ ַרע.  ָח„  ∆‡‰ָ ו¿ ב,  טו… ָח„  ∆‡‰ָ

ל ַעל  ׁ…˘ מ¿ ּƒ̇ ב ָ‰ָ‡ָ„ם, 4ָ‡ז  ל≈ ֲ‡ָו‰ ב¿ּ ר ַ‰ַ‚ּ ב≈ּ ּ‚ַ ¿̇ ּƒ̇ ׁ∆̆  ˙ ע≈ ָ‰ָרָע‰: ב¿ּ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ נו… - כ¿ּ רו… ¿‚ ƒו… ּוב ׁ̆ ר…‡ . ב¿ּ לו… ף ַר‚¿ „ו… ַע„ ַכּ √̃ ¿„ ָּ̃ ƒם מ„ָ‡ָ‰ָ

ן" (י˘עי‰ ‚,  רו… ּ‚ָ  ˙ טּויו… ָנ‰ נ¿ ַלכ¿ ּ≈̇ ַו ן  ּיו… ƒ̂  ˙ נו… ‰ּו ב¿ּ י ָ‚ב¿ ּƒ5ַיַען כ"

ַי„  ֲ‡ָו‰ ו¿ ל ַ‚ּ ∆‚ י ר∆ ƒנ ≈‡ בו… ּ¿̇ יב: "7ַ‡ל  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ - ָליו ַר‚¿ ָיָ„יו ּוב¿ טז), 6ב¿ּ

בי‡ורים
ראוים להתגאות. 3. ˘ל‡ י˘˙ררו ז‰ על ז‰. שלא יתגאו וימשלו (-להתנהג 
בשררה) זה על זה. 4. ‡ז ˙מ˘ול על ‰‡„ם. גאותו תהיה ניכרת בכל איברי 
גופו מקדקדו עד כף רגלו. 5. יען כי ‚ב‰ו בנו˙ ˆיון. ה׳ מוכיח את עם ישראל 
על הנשים הגאותניות שמשלו בעם והחטיאו אותו, שהולכות  בגרון מתוח 
דרב  בריה  רבא  דרש  (סב:)  שבת  [במסכת  ביפין.  להתגאות  מוגבה  ובראש 
יען כי גבהו בנות ציון״,  ״ויאמר ה׳  ג, טז):  (ישעיה  עילאי: מה פירוש הפסוק 
רש״י  (ראה  גובהן  את  והבליטו  זקופה  בקומה  מהלכות  הנשים  שהיו 
מהלכות בפסיעות קצרות,  פירושו, שהיו  גרון״,  נטויות  ״ותלכנה  ומהרש״א). 
שהעקב של רגל אחת מגיע בצד האגודל של הרגל השניה בלבד ואינו עובר 
את  רואה  שאינו  כיון  לאט  והולך  למעלה  נטוי  שגרונו  אדם  כדרך  אותו, 
אנשים  ויבואו  בהליכתן  שוהות  שתהיינה  כדי  זה  וכל  שלפניו,  הקרקע 
ב׳):  (פרק  6. בי„יו ובר‚ליו.  במסכת דרך ארץ רבה  (רש״י)].  להסתכל בהן 
בראש  והמהלכין  ברגליהם,  והבועטין  בידיהם,  [מנפנפים]  המפפין 
אצבעותיהן [כמו שעשו בנות ירושלים], עליהם הכתוב אומר: ״אל תבואני 
רגל גאוה ויד רשעים אל תנידני״. 7. ‡ל ˙בו‡ני. דוד המלך מבקש מהקדוש 

      ,' ‚ו… ו¿ ך¿  ָלּ  ‰ ב∆ּ ר¿ ƒי ָזָ‰ב  ו¿ ף  ס∆ כ∆ (‚)ו¿ ֻין  ב¿ּ ר¿ ƒי

יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰  ˙ ∆‡  ָּ̇ ַכח¿ ָׁ̆ ו¿ ָך  ָבב∆ ל¿ ָרם  1ו¿

י  ƒ„ָי ם  ∆̂ ע… ו¿ י  ƒח כ…ּ ָך  ָבב∆ ל¿ ּƒב  ָּ̇ ָ‡ַמר¿ ו¿  ,' ‚ו… ו¿

 ˙ ∆‡ ָּ̇ ָזַכר¿ ו¿  ,‰ּ ל ַ‰ז∆ ƒַחי‰ַ ˙ י ‡∆ ƒל ‰ ׂ ָ̆ ָע

ַח  כ…ּ ָך  ל¿ ן  ≈̇ ַ‰נ…ּ ‰ּו‡  י  ּƒכ יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰

ך¿  ל∆ מ∆ ּוב¿ י‚-יח).  ח,  (˘ם  ל"  ƒָחי  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ָחיו"  ∆‡ מ≈ ָבבו…  ל¿ רּום  י  ּƒ̇ ל¿ ƒב "ל¿ ַמר:  ¡‡ נ∆

ּלּו  ƒָר‰ 2ֲ‡פ ו… ּ̇ יָר‰  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ם ƒ‡ .(ם יז, כ˘)

שהאכילו והשקהו ותלה 
לו כיס בצוארו והעמידו 
הזונות  בית  פתח  לפני 
של  עצם  בהם  אין 
מקום  ומכל  איסור, 
עיקר החטא בהם נחשב, 
יעשה  ״מה  אחר-כך  כי 
כבר  יחטא״,  שלא  הבן 
בעל  ואינו  הוא  אנוס 

בחירה כלל. 
וז‰ב ירב‰ לך.  ‚. וכסף 
לאדם  וזהב  כסף  ריבוי 
לגאות  להביאו  יכול 

שאבותינו  הסיבה  זו  החיים״:  ה״ספר  אומר  ה׳.  את  ישכח  זה  ידי  ועל  הלב 
אברהם  צז.).  בב״ק  (כמבואר  המטבעות  על  ציורים  היו מציירים  הקדושים 
אבינו עשה במטבע ציור של זקן וזקנה מצד אחד, ובחור ובתולה מצד שני, 
מה  יצחק.  לו את  הוא שנתן  ברוך  הקדוש  לו  הנס שעשה  להזכיר את  כדי 
הקשר בין כסף לנסים? כדי שכשיביט במטבע לא יגיע למצב של ״ורם לבבך 

ושכחת את ה׳ אלקיך...״, כי כסף מביא גאוה.
המטבע שעשה יהושע היה טבוע בו שור מכאן וראם מכאן, על שם הפסוק 
(דברים לג, יז): ״בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו״, שנצחונותיו במלחמות 

על כיבוש ארץ ישראל היו מהקדוש ברוך הוא ולא מכוחו ועוצם ידו.
וכן דוד הטביע על המטבע מקל ותרמיל מכאן ומגדל מכאן, להזכיר לעצמו 
כי הגיע מאחורי הצאן. ומרדכי היהודי עשה מטבע שהיה בו שק ואפר מכאן, 
את  להם  שהזכירו  ציורים  ועליהן  מטבעות  עשו  כולם  מכאן.  זהב  עטרת 
הנסים שעשה להם הקדוש ברוך הוא, כדי שלא יגיעו חס ושלום למצב של 

גאוה הבאה מחמת ריבוי הממון.

בי‡ורים
אם  מה  כי  ביאר,  הרמב״ן  במלך.  ‡פילו   .2 בלבך.  ותתגאה  לבבך.  ורם   .1
וגובה הלב  למלך שהוא ראוי להתנשא ולהתגדל, הפסוק אוסר את הגאוה 
ומצוה שלבבו יהיה שפל ככל אחיו הקטנים ממנו, כל שכן לאחרים שאינם 

‰. כי ‡ין עזר ‰˘ם עמו 
‡חרי ‡˘ר ‰ו‡ ˙ועב˙ 
‰˘ם. הוא מדברי רבינו 
יונה בשערי תשובה (א, 
(נב:)  סוכה  במסכת  כז). 
בן  שמעון  רבי  אמר 
אדם  של  יצרו  לקיש: 
יום  בכל  עליו  מתגבר 
ומבקש להמיתו, שנאמר 
(תהלים לז): ״צופה רשע 
לצדיק ומבקש להמיתו״. 
ברוך  הקדוש  ואלמלא 
יכול  אינו   – עוזרו  הוא 
לו, שנאמר (שם): ״ה׳ לא 
ולא  בידו  יעזבנו 

ירשיענו בהשפטו״. 
רבי  המשגיח  מרן  היה 
יחזקאל לוינשטיין זצ״ל 
כבר  ומזהיר:  מזכיר 
כתב רבינו יונה ״כי בעל 
יצרו,  ביד  נמסר  הגאוה 
כי אין עזר ה׳ עמו אחרי 
״.  ה׳  תועבת  הוא  אשר 
אמרים  שני  נצרף  אם 
אלו - חרדה תאחזנו, כי במלחמת האדם עם יצרו בכל יום ויום, הרי בדרך 

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰ ׁ∆̆ מ… ַר˙  ˙ו… ב¿ּ נּו  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿

י" (וי˜ר‡ כ,  ַ‰ּ‚ו…  ˙ ֻח˜…ּ כּו 15ב¿ּ ל¿ ≈̇ ל…‡  "ו¿

כּו"  ל≈ ≈̇ ם ל…‡  י‰∆ ≈̇ ֻח˜…ּ יב: "ּוב¿ ƒ̇ ּוכ¿ כ‚), 

ן  ָך 16פ∆ּ ר ל¿ מ∆ ָּׁ̆ ƒ‰" :ַמר ¡‡ נ∆ ו¿ (˘ם יח, ‚), 

ל  ם" („ברים יב, ל) - ַ‰כ…ּ י‰∆ ׁ̆ ַ‡ֲחר≈ ≈̃ ָנּ ּƒ̇

 ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ יר,  ƒ‰ ַמז¿ ‰ּו‡  ָח„  ∆‡ ָין  נ¿ ƒע ב¿ּ

ָבָריו  ¿„ ƒּוב יו  ָׁ̆ ּבּו ַמל¿ ב¿ּ ל  ּ„ָ ֻמב¿ ל  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי

‰ּו‡  ן  כ≈ ו¿ ים,  ƒי ַ‰ּ‚ו… ן  ƒמ ָ‰ָ‚יו  נ¿ ƒמ ָכל  ּוב¿

ים"  ּƒן ָ‰ַעמ ƒם מ כ∆ ¿̇ יל ‡∆ ּ ƒ„ ר: "ָוַ‡ב¿ מ≈ ‡ו…

(וי˜ר‡ כ, כו).

י  ינ≈ ע≈ ים ב¿ּ ƒָעב…̇ ם מ¿ ֲ‡ָו‰ ‰≈ י - ַ‰ַ‚ּ ֲעל≈ ַבּ
ֲעַב˙ ‰'  ו… ּ̇ ַמר: "17 ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ם,  ּׁ≈̆ ‰ַ

‰ּו‡  ו¿  ,(‰ טז,  (מ˘לי  ב"  ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ

ם  ּׁ≈̆ ר ַ‰ ז∆ ין ע≈ י ‡≈ ּƒכ(‰) , רו… ¿̂ ƒַי„ י ָסר ב¿ּ מ¿ ƒנ

בי‡ורים
בהם, שהם מלבושי נכרי, [משמעות דבריו שהאיסור ללבוש בגדי נכרי הוא 
משום גאוה]. 15. בחו˜ו˙ ‰‚וי. בדרכי הגויים. הוזהרנו שלא נתנהג כמותם 
במלבושינו ובהליכותינו. 16. פן ˙נ˜˘ ‡חרי‰ם. פן תהיה נמשך, נצמד ונדבק 
אחריהם, (מלשון ״דא לדא נקשן״). 17. ˙ועב˙ ‰'. מאוס ושנוא בעיני ה׳ כל 

המתנשא בלבו.

יב).  לו,  (˙‰ילים  י"  ƒנ ≈„ ƒנ ּ¿̇ ַ‡ל  ים  ƒע ָׁ̆ ר¿

י  ּƒַרב  ˙ ַבּ  ‰ ָׁ̆ נ¿ ע∆ נ∆ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ ל  ∆‚ ר∆ ַעל  ו¿

יָ‰  ָעל∆ ַזר  ¿‚ ּ ƒנ ׁ∆̆ ן,  יו… ַר„¿ ּ¿̇ ן  ב∆ּ יָנ‡  ƒֲחנ

ַעם  ַפּ י  ּƒכ  .˙ נו… זו… ל  ׁ∆̆  ‰ ָבּ ֻ̃ ב¿ּ ב  ׁ≈̆ י ל≈

י,  ƒמ רו… י  ל≈ „ו… ּ ¿‚8 י  נ≈ פ¿ ƒל ָכ‰  ָ‰ל¿ ַ‡ַח˙ 

 ‰ ָנ‡∆  ‰ ָמּ "ַכּ רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ ָע‰  מ¿ ָׁ̆ ו¿

ָ‡ז  10ו¿  "! זו… יָב‰  ƒ9ר ל  ׁ∆̆ יָ‰  ∆̇ יעו… ƒס פ¿ּ

ם -  ƒיַני ע≈ ר (ע"ז יח, ‡). ָבּ ≈̇ ‰ יו… ָ̃ ּ ¿„ ¿̃ ּ ƒ„(„)

ַמע  ׁ¿̆ ƒם - ל…‡ י ƒַני ָ‡ז¿ ˙" (מ˘לי ו, יז). ָבּ ם ָרמו… ƒיַני יב: "11ע≈ ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ים  ּ ƒי ƒל ֲענ ∆̂ „ו… ‡≈ ָעמ¿ יַח ַ‡ּפו… - ב¿ּ ר≈ ים. ב¿ּ ƒָלל ים ָ‰ֻ‡מ¿ ּ ƒי ƒי ָ‰ֲענ ר≈ ב¿ ּ ƒ„

ָבָריו  ¿„ ּƒב ַ‡ף  ו¿ יָניו.  ע≈ ב¿ּ ים  ƒרּוח ס¿ ם  ≈‰ ם,  י‰∆ ּ≈̇ ָב ל¿ ַנס  כ¿ ּƒנ ׁ∆̆ כ¿ּ ‡ו… 

ַין ַמֲ‡ָכל  נ¿ ƒע ˙ 13ב¿ּ ר∆ כ∆ּ ƒם נ‚ַ ַ‚ֲ‡ָו‰. ו¿ ˜ ב¿ּ ָ̇ י˜ 12ָע ּ ƒ„ ַ̂ ר ַעל  ַ„ב≈ּ י¿

 ‰ ז∆ ַעל  ו¿ י,  ƒר ָנכ¿ י  ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ י  ≈„ ¿‚ ּƒב י  ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ 14ּוב¿  ‰ ∆̃ ׁ¿̆ ּוַמ

כתב  יו˙ר.   ‰˜„˜„  .„
מיד):  (ד״ה  יהוידע׳  ב׳בן 
וודאי לא היתה כוונתה 
הרע  יצר  בהם  לגרות 
ושיתנו עיניהם בה, אלא 
שישבחו  היתה  כוונתה 
מכל  אך  ישראל.  את 
כיון  בזה  נענשה  מקום 
שהיה לה לחשוש שמא 
הרע  יצר  בהם  יתגרה 
ויאנסוה לדבר עבירה.  

בי‡ורים
יבוא אלי רגל  ברוך הוא, אל תביא אלי את פסיעותיו של המתגאה (שלא 
אנשי גאוה להצר לי), והרשעים לא יטלטלו אותי ממקומי ביד חזקה. 8. ‚„ולי 
רומי מדובר,  באיזו  לדון  האריך  קיסמא)  בן  ר״י  (ערך  הדורות  בסדר  רומי. 
וסיים שהיתה עיר בארץ ישראל בשם רומי. 9. ריב‰. נערה. 10. ו‡ז „˜„˜‰ 
יו˙ר. בפסיעותיה לפסוע פסיעות נאות. ודבר זה נוגד את  הכתוב (תהלים 
מה, יד): ״כל כבודה בת מלך פנימה״, ולכך נענשה. 11. עינים רמו˙. המתגאה 
ומרים עיניו כלפי מעלה, ולא כדרך שפלי הרוח אשר ישפילו עיניהם כלפי 
גאוה.       מתוך  עזות)  (דברי  וקשים  חזקים  דיבורים  ב‚‡ו‰.  ע˙˜   .12 מטה. 
13. בענין מ‡כל ומ˘˜‰. שיאכל מאכלים טובים ומעדני מלך. 14. ובמלבו˘י 
ב‚„י ‚‡ו‰ מלבו˘י נכרי. שילבש בגדים יקרים ונאים מאד שהכל מסתכלים 

ו״שיתוף״  הבריות,  למען 
הרי הוא עבודה זרה.

הגרשוני  ילקוט  בספר 
אדרת  מספר  מביא 
אליהו שפירש, כי החכם 
בפני  להתבטל  דרכו 
החכם היותר גדול ממנו, 
מתבטל  עשיר  וכן 
גדול  בעמדו לפני עשיר 
אילו  כן,  ואם  ממנו, 
מאמין  היה  המתגאה 
הבורא,  במציאות 
וביכלתו,  בהשגחתו 
עיניו  לנגד  מצייר  והיה 
גדולת ה׳ – בודאי שהיה 
מבטל את עצמו, ואם עדיין מתגאה אות הוא שאינו מאמין בגדולת הבורא.  
פירוש אחר: אדם שיש לו גסות הרוח, שמתגאה בחכמתו, מעיד על כך שהוא 
מאמין שהוא זכאי לקבל השפעה של טוב מן הבורא בזכות חכמתו, ואילו 
לאלה שאין להם חכמה – אין זכות לכך. אבל זוהי ממש אמונתם של עובדי 
הכוכבים, שמאמינים שהבורא מסר כח לכוכבים להשפיע, והשפעתם היא 
רק על פי הטבע. יסוד דת ישראל הוא שהקדוש ברוך הוא משפיע גם למי 
שאין בו מעלות, כי ״מאשפות ירים אביון״ והכל תלוי בהשגחתו וברצונו של 

הקדוש ברוך הוא (תפארת ציון). 

ָ‰ָכ‡:  יב  ƒ̇ 19כ¿ּ ים.  ƒָכב ַ„˙-ּכו… ֲעבו…

יב  ƒ̇ 20ּוכ¿ ב",  ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ  '‰ ֲעַב˙  ו… ּ̇ "

ל  ∆‡ ָב‰  ע≈ ˙ו… י‡  ƒב ָ̇ ל…‡  "21ו¿ ם:  ָ̇ ‰ָ

ים:  ƒר מ¿ ‡ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ כו).  ז,  („ברים  ָך"  ∆̇ י ב≈ּ

י  ּƒיב: "כ ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„22 ,˙ ‡ ַעל ֲעָריו… ּלּו ָבּ ƒ‡ כ¿ּ

 "' ‚ו… ו¿ ּו  ׂ̆ ָע ל  ≈‡‰ָ ב…˙  ע≈ ו… ּ̇ ‰ַ ל  ָכּ  ˙ ∆‡

ּלּו  ƒ‡ כ¿ּ ים:  ƒר מ¿ ‡ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ כז).  יח,  (וי˜ר‡ 

ל  ָכּ רּו:  ָ‡מ¿ ו¿ (סוט‰ „, ב).  ָמ‰  23ָבּ ָנ‰  ָבּ

ָ‰רּוַח,                 ּסּו˙  ּ‚ַ ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם 

בי‡ורים
19. כ˙יב ‰כ‡. כתוב כאן (משלי טז, ה) בענין הגאוה. 20. וכ˙יב ‰˙ם. וכתוב 
שם (דברים ז, כו) בענין עבודה זרה. 21. ול‡ ˙בי‡ ˙ועב‰. המלה ״תועבה״, 
גסות הרוח),  בו  זה שיש  (היינו  שבה מכונים האלילים, מלמדת ש״גבה לב״ 
המכונה ״תועבה״ בספר משלי, כמוהו כעובד עבודה זרה. 22. „כ˙יב: כי ‡˙ 
כל ‰˙ועבו˙ ‰‡ל. הפסוק כתוב בענין חטאי העריות (ויקרא יח, כז), ובחטא 
של גסות הרוח כתוב ״תועבת ה׳ כל גבה לב״. הכינוי ״תועבה״ המשותף לשני 
הענינים מלמד על שייכותם זה לזה.  23. במ‰. מזבח לעבודת כוכבים (רש״י). 

ם.  ּׁ≈̆ ֲעַב˙ ַ‰ ו… ּ̇ ר ‰ּו‡  ׁ∆̆ י ֲ‡ , ַ‡ֲחר≈ ּמו… ƒע

ּום ָ‡ָ„ם ל…‡  ׁ̆ ָ‡‰ ַעל  ּ‚ָ ¿̇ ƒּלּו ל…‡ נ ƒַוֲ‡פ

ַב„  ּבו… ל¿ ƒל ‰, ַ‡ך¿ ב¿ּ ׂ ∆̆ ַמֲע ל…‡ ב¿ּ ּבּור ו¿ ƒ„ ב¿ּ

ָב‰,  ע≈ ו… ּ̇ ָר‡  ¿̃ ƒנ  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡ 

ב",     ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ  '‰ ֲעַב˙  ו… ּ̇ " ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ב  ּ ל≈ ַבּ  ‡ ָלּ ∆‡ ‰ּו˙  ב¿ ּ‚ַ לו…  ין  ≈‡ ּלּו  ƒ18ֲ‡פ

ָב‰. ע≈ ו… ּ̇ ָר‡  ¿̃ ƒנ

 

ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ ל  ָכּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿
 „ ב≈ עו… ּלּו  ƒ‡ (ו)כ¿ּ ָ‰רּוַח,  ּסּו˙  ּ‚ַ  

יכול  האדם  אין  הטבע 
בנוסף  אלא  לנצחו, 
צריך  הנחוש  לרצונו 
עזר ה׳. לכן בעל הגאוה 
לו  ואין  מתועב  שהוא 
עזר ה׳ – חרץ רבינו יונה 
הגאוה  ״בעל  משפטו: 
נמסר ביד יצרו״! ומעתה 
תקוה,  שום  לגאה  אין 
לגמרי.  הוא  ואבוד 
עמוד  חן׳,  יתן  (׳לענוים 

רא).
עבו„˙  עוב„  כ‡ילו  ו. 
(סוטה  המאירי  כוכבים. 
ד:) רואה את הקשר שבין 
הגאוה לעבודה זרה בכך 

– רוע טבעו מביאו לחלוק על האמת בכל דבר כדי להשפיל את  שהמתגאה 
שכנגדו [ומי שמונח בשקר הריהו כעובד עבודה זרה, שהיא עצם השקר].

המהרש״א בחידושי אגדות מבאר שעל ידי רוח הטומאה שנוצר מעון הגאוה 
מגיע לכל זה.

חכם  בתלמיד  אפילו  מדבר  זה  מאמר  כותב:  עקב)  (פרשת  הקדוש  השל״ה 
הלומד ומקיים את מצוות התורה, אלא שיש לו פניות בלימודו כגון שאחרים 
ידעו על גדולתו ותורתו, כי אז הרי הוא עובד בשיתוף, לא רק לשם ה׳ אלא גם 

בי‡ורים
18. ‡פילו ‡ין לו ‚ב‰ו˙ ‡ל‡ בלב נ˜ר‡ ˙ועב‰. הגר״א בביאורו על משלי 
מפרש: ״תועבת ה׳ כל גבה לב״ - אפילו אדם שעדיין לא הוציא את גאותו 
לפועל, ולא עשה שום מעשה של גאוה, בהליכתו או בדיבורו, ושום תנועה או 
סימן של גאוה לא ניכרים עליו, אבל ה׳ חוקר לב ובוחן כליות - הוא מעיד 
עליו שהוא גבה לב, כלומר, הגם שגאוותו מוסתרת בלב פנימה, בכל זאת – 
״תועבת ה׳״! משוקץ ומתועב הוא בעיני הקדוש ברוך הוא, ויתן את הדין על 

כך במשפטי שמים. 

ל˜ורח  ‡רע  מ‰  ח. 
‚‡ו˙ו.  מחמ˙  וע„˙ו 
(פי״א)  ישרים  המסילת 
שרעת  כותב, 
יתרה  חמדת-הכבוד 
יותר  וחזקה 
יש  כי  מחמדת-הממון, 
מקרים בהם יכול האדם 
על  יצרו  את  לכבוש 
שאר  ועל  הממון 
חמדת  אך   – ההנאות 
כי  הדוחק,  הוא  הכבוד 
לסבול  לו  אי-אפשר 
ולראות את עצמו פחות מחבריו, ועל דבר זה נכשלו רבים ונאבדו... מי גרם 
הוא  מלא  ומקרא  הכבוד,  מפני  אלא  עמו?  עדתו  וכל  הוא  שיאבד  לקורח 
(במדבר טז, י): ״ובקשתם גם כהונה״. וחכמים, זכרונם לברכה (במדבר רבה 
יח, ב) הגידו לנו, כי כל זה נמשך, מפני שראה את אליצפן בן עוזיאל נשיא, 
והיה רוצה להיות הוא נשיא במקומו... כללו של דבר: הכבוד הוא הדוחק את 
האדם  היה  זה  ולולי  שבעולם,  והחמדות  התשוקות  מכל  יותר  האדם  לב 
מתרצה לאכול מה שיוכל (להשיג ללא מאמץ), ללבוש מה שיכסה ערותו, 

ּלּו  ƒיר, ֲ‡פ ƒ‰ָי ּ רּו: ‰ַ32‡י ָמ‡ן „¿ ָ‡מ¿ ‰). ו¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ל,  ב≈ּ ַ̃ ¿̇ ƒָל‡ מ ‰ּ ≈̇ י י ב≈ּ ׁ≈̆ נ¿ ƒ‡‡ַ

‰" (חב˜ו˜ ב, ‰) -  ו∆ נ¿ ƒי ל…‡  יר ו¿ ƒ‰ר ָי ב∆ ּ ∆‚"

ּלו… (ב"ב ˆח, ‡). ׁ∆̆  ‰ ָנו∆ ּלּו ב¿ּ ƒ33ֲ‡פ

 

יַפ˙          ƒ„ ר¿ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ34

ַעל  ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒ‰ 35ל¿ ן  ָממו…  
ַרע  ≈‡ (ח)ָמ‰   ָּ̇ ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿ י-ָ‡ָ„ם.  נ≈ ב¿ּ

בי‡ורים
תקרי אותו אלא איתו לא אוכל״. לפי קריאה זו אומר הכתוב שגבה עינים, 
היינו גאותן, אין הקדוש ברוך הוא יכול להיות אתו. וביאר ב׳תפארת ציון׳, כי 
בדרך כלל החוטא חוזר אחר כך בתשובה, ואז מוכן הקדוש ברוך הוא לדור 
אין  עליו  עוונו  שעדיין  וכיון  בתשובה,  חוזר  אינו  הרוח  מגסות  אבל  אתו, 
בעל  אדם שהוא  „י‰יר.  מ‡ן  ‰‡י   .32 אתו.  לדור  רוצה  הוא  ברוך  הקדוש 
גאוה, אפילו על אשתו ובני ביתו אין הוא מתכבד, כיון שבזוי הוא בעיניהם. 
33. ‡פילו בנו‰ ˘לו. אפילו בבית שלו אין הוא מתכבד. 34. ‰‚‡ו‰ מבי‡‰ 
זה   ידי  על  שיוכל  כדי  חומד להתעשר  לבו  כי המתגאה  ר„יפ˙ ממון.  לי„י 
להשתרר ולשלוט על בני אדם. [אמנם יש גורסים: ״הגאוה מביאה לידי רדיפת 

כבוד״]. 35. ל‰˘˙רר. למשול. 

ַעט  מ¿ ּמּו  "רו… ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ 25 ט,  ַמע≈ ¿̇ ƒ24מ

עו…  ¿„‚ָ ָר‡ּוי ל¿ ּנּו" (‡יוב כ„, כ„); 26ו¿ ינ∆ ≈‡ ו¿

ָמ‰  ו… ּ̃ ‰ַ י  ָרמ≈ "ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ 27 ָר‰,  ׁ≈̆ ‡ֲ ַכּ

ין ֲעָפרו…  ≈‡ ים" (י˘עי‰ י, ל‚), 28(ז)ו¿ ƒע„ֻ ּ ¿‚

ָעָליו.   ˙ ל∆ ּ ַיל∆ 29מ¿ יָנ‰  ƒכ ּׁ¿̆ ‰ַ ו¿ ָער,  נ¿ ƒנ

י  ƒנ‡ֲ ין  ≈‡ -‰ּו‡:  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ָ‡ַמר 

ָלם,  עו… ָבּ 30ָל„ּור  ים  ƒל כו… י¿ ‰ּו‡  ו¿

ם  ƒיַני ַבּ‰ ע≈ ּ ַמר (˙‰ילים ˜‡, ‰): "‚¿ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

(סוט‰  ‡ּוָכל"  ל…‡  31‡…˙ו…  ָבב  ל≈ ַחב  ּור¿

ז. ו‡ין עפרו ננער. כתב 
כנגד  מדה  חיים:  החפץ 
שהיה  במקום  כי  מדה, 
לו לחשוב תמיד שסופו 
רמה  עפר  למקום  לילך 
להתגאות,  ולא  ותולעה 
הוא לא חשב כן, כי אם 
דמיין לעצמו כי במרומי 
משגבו  יהיה  סלעים 
ובעליות מרווחות תהיה 
על  יתר  לעד,  מנוחתו 
בני גילו, לכן כאשר גופו 
בעפרו  אין  עפר,  נעשה 
ממקומו,  להתנער  כח 
כל המתים יעמדו ויקומו 

אשר  האנשים  כל  רגלי  כפות  תחת  נמוך  מושכב  ישאר  והוא  רגליהם,  על 
התגאה עליהם בימי חייו!! (שמירת הלשון, תבונה יד). 

בי‡ורים
מממונו  מתורתו,  מתמעט  אחר:  פירוש  (רש״י).  מחשיבותו  מ˙מעט.   .24
 – שרומו  כיון  ו‡יננו".  מעט  "רומו  ˘נ‡מר:   .25 יעקב).  (עיון  ומבריאותו 
מתמעט. ושמא תאמר ישנו בעולם [שמתקיים]? תלמוד לומר: ״ואיננו״. (סוטה 
זרה.  עבודה  לשם  הנעבד  עץ  היא  אשירה  כ‡˘ר‰.  ל‚„עו  ור‡וי   .26 ה.). 
גדיעה זו הנזכרת כאן איננה רק קציצה רגילה, אלא צריך לעוקרה ולשרש 
״ואבדתם את שמם״,  ג):  יב,  (דברים  נלמד מן הכתוב  וזה  וכל,  אחריה מכל 
וכמו כן יש לגדע ולשרש אחרי מי שיש בו גסות הרוח (רש״י). 27. ˘נ‡מר 
"ורמי ‰˜ומ‰ ‚„ועים". בגמרא (סוטה ה.) למדים דבר זה בגזירה-שוה: כתיב 
התם  וכתיב  גדועים״,  הקומה  ״ורמי  הגאוה)  חטא  בענין  כאן  (כתוב  הכא 
(וכתוב שם בענין עצי אשירה) ״ואשיריהם תגדעון״ - תעקרו ותשרשו מכל 
עליו.  מילל˙   .29 המתים.  לתחיית  קם  שאינו  ננער.  עפרו  ו‡ין   .28 וכל). 
הפורענות  משום  הגאה  על  ומשתברת  מתאוננת  השכינה  עליו.  מקוננת 
שתבוא עליו (רש״י). 30. ל„ור. יחד. 31. ‡ו˙ו ל‡ ‡וכל. בגמרא דורשת ״אל 

ט. ‰מ˜˘ט ‡˙ ‚ופו כ„י 
שנינו  ל‰˙‚‡ו˙. 
ד):  (ד,  אבות  במסכת 
שפל  הוי  מאד  ״מאד 
רוח״. לשם מה הכפילות 
״מאד מאד״? מבאר רבי 
שני  ישנם  חגיז:  משה 
גאוה  גאוה,  בעלי  סוגי 
רוחנית.  וגאוה  גופנית 
גאוה גופנית – המתגאה 
גבורתו,  קומתו,  ביופיו, 
גאוה  וכו׳.  עושרו  בגדיו, 
המתגאה   – רוחנית 
כשרונותיו,  בחכמתו, 
על  ומצוותיו.  מדותיו 
הגאות  סוגי  שני 
״מאד  התנא:  מזהירנו 
מאד הוי שפל רוח״, הוי 
בשניהם.  רוח  שפל 

(מדרש חכמים).

 ˙ ּ„ו… ƒמ ּלּו  ≈‡ ָכל  ו¿  .‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ 39ו¿  ‰‡ָ נ¿ ƒ̃

ר  ≈‡ ָבּ ¿̇ ƒי ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ  ,„…‡ מ¿  ˙ חּו˙ו… פ¿ּ

ם. ּׁ≈̆ ַר˙ ַ‰ ז¿ ע∆ ב¿ּ

˙ ּ‚ּופו…  ט ‡∆ ּׁ≈̆ ַ̃ ל (ט)ַ‰מ¿ ָבר: ָכּ ף ָ„ּ סו…
ַח  כ≈ ו… ׁ̆  ‰ י ז∆ ˙, ֲ‰ר≈ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ י ל¿ ≈„  כ¿ּ

ַעל   ׁ̆ ָיחּו ל…‡  ו¿ ‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ם  ּׁ≈̆ ‰ַ

ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒי ל…‡  ו¿  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

 , מו… ¿̂ ַע ַעל   - ָנ˙ו…  ָוּ ַכּ ל  ָכּ י  ּƒכ ים,  ƒב טו…

י˙ו…  ƒֲחר‡ַ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ,‰ ל∆ ַ‰ָכּ ּ‚ּופו…  ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ל¿

ב  רו… ָ̃ ‰ּו‡   , ּ‚ּופו… ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ַ‰מ¿ ו¿  .‰ ָמּ ƒר

 ‡ ׂ ָּ̆ ƒל ים  ׁƒ̆ ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ‰ ָר‡∆ ¿̇ ƒי י  ּƒכ  ,‰ ָמּ ƒז ל¿

ב  ר≈ ָ̃ ¿̇ ƒי ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ם,  י‰∆ ינ≈ ע≈ ב¿ּ ן  ח≈

ּלּו˙  ַ̃ ו¿  ˜ חו… ׂ ¿̆ י  י„≈ ƒל  ‡ ָיבו… ו¿ ָלן,  ¿̂ ∆‡

י‡  ƒ‰  ‰ ז∆ ָבּ ים,  ׁƒ̆ ָ‰ֲ‡ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ˙ ט∆ ּׁ∆̆ ַ̃ ַ‰מ¿  ‰ ָּׁ̆ ƒ‡‰ָ ַ‚ם  ו¿  . ׁ̆ ר…‡

ל  „ו… ּ‚ָ ‰ּ ָׁ̆ ‰ ָענ¿ ם, ּוָבז∆ ָבּ ƒל ים ב¿ּ ƒּור‰ ר¿ ƒ‰ ˙ ס∆ נ∆ ם ּוַמכ¿ ָבּ ƒל ˙ ∆̃ ל∆ ַמ„¿

בי‡ורים
יהיה אמת או שקר, כדי להקטין שמו אצל בני אדם ולהראות יתרונו עליו 
ענף  הוא  הקפדנות  ו˘נ‡‰.   .39 ולביישו״.  ולהכלימו  מעלתו  ולהפחית 
ותולדות הגאוה, כי לולא הגאוה לא היה מקפיד בלבו! (שערי קדושה א, ב). 
מיסוד הענוה – לא להקפיד כלל. (אור ישראל נח, א). מבואר, כי ענוה וקפדנות 

– תרתי דסתרי!

 ׁ̆ ּ ≈̃ ּ ƒב ׁ∆̆  , ֲ‡ָו˙ו… ֲחַמ˙ ַ‚ּ ˜…ַרח ַוֲעָ„˙ו… 36מ≈ ל¿

לו…  ָנ‰  ּ¿̇ ƒנ ל…‡  ׁ∆̆  ‰ ֻ„ָלּ ּ ¿‚ ח  ַּ̃ ƒל ו¿ ל  ּ ≈„ ּ‚ַ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ַנס  כ¿ ƒנ ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒ37ּומ ם,  ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ ן  ƒמ

 ‰‡ָ ¿̂ 38ָי  ˙ ∆̃ ֲחל… ַ‰ַמּ ן  ƒּומ  ,˙ ∆̃ ַמֲחל… ל¿

בבית  ולשכון 
הפגעים  מן  שתסתירהו 
קלה  פרנסתו  והיתה   –
צריך  היה  ולא  עליו 
כלל  להעשיר  להתיגע 
לו  שאין  הגם  אלא, 
בכל  במותרות,  צורך 

שפל  עצמו  יראה  כדי שלא  להשיגן,  רב  לעמל  עצמו  את  מכניס  הוא  זאת 
בחברה, ואין קץ לכל עמלו, על כן אמרו רבותינו זכרונם לברכה (אבות ד, 

כא): ״הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם״.  

בי‡ורים
על  בחז״ל  מובא  (ובאמת  גדול  לאדם  עצמו  שהחשיב  ‚‡ו˙ו.  מחמ˙   .36
גדלותו של קורח) ועוד שהחשיב עצמו ליחסן שהרי הוא בן יצהר, ומשום כך 
של  בנשיאותו  ונתקנא  הנשיאות,  לו  שמגעת  לחשוב  הגאוה  אותו  הביאה 
אליצפן בן עוזיאל, ומדת הקנאה נבעה מכח הגאוה שהחשיב עצמו לבעל 
נכנס  כך  ומ˙וך   .37 יחזקאל).  (אור  קורח  מעשה  כל  נבע  וממנה  מעלה, 
למחלו˜˙. במסכת חולין (ז.): משרבו זחוחי הלב (פירוש, משרבו התלמידים 
גבוהי הלב, שמחמת גאותם לא דקדקו מפי רבם כל צרכם אלא סמכו על 
ז):  (פרק  הישר  קב  בספר  כתב  בישראל.  מחלוקות  רבו  רש״י)  לבם,  בינת 
המתגאה מרבה קטטה, קנאה, שנאה, לשון הרע, כעס, שקרים, ליצנות וכו׳. 
ואם תתבונן בה תראה שכל עבירות שבתורה כלולין בה. ופגמו גדול מאד, 
אוי לו ואוי לנפשו מי שרגיל להאחז בה! 38. יˆ‡‰ ˜נ‡‰. קנאה וגאוה אחת 
הן, ואחת תלויה בחברתה, מי שאין בו כלל גאוה – אין בו בכלל קנאה. ומי 
שיש בו מעט גאוה, ויהיה מי שיהיה – יש בו קצת קנאה על חבירו, על אשר 
עצמו  מחזיק  והמתגאה  היות  פשוטים,  והדברים  במדריגתו.  עומד  גם  הוא 
שהוא עדיף מחבירו, או לפחות שוה לו, והיה אם יראה שחבירו השיג שררה 
וגדולה - הוא מקנאהו על כך. (תולדות שלמה [קלוגר] יג). כתב החפץ חיים 
״גם הגאוה תביאהו לקנא ולשטום  י״ד):  (שמירת הלשון שער התבונה פרק 
(-ולשנוא) את חבירו המכובד בעיני אנשי העיר, ויקנא וישטום אותו, בעבור 
שידמה לו שנפחת כבודו על ידי זה, ויאמר בלבו: לולא הוא, הייתי מתואר בין 
בני אדם לאדם חשוב. ויבחן גנזי נסתרותיו, כדי שיהיה לו מה לדבר ממנו, 

עונ˘  כל ˘כן ˘י˘  י‡. 
‚„ול ל‡˘‰ ‰מ˙˜˘ט˙ 
‡נ˘ים  לפני 
ב‰.  ‰מס˙כלים 
כותבים  הראשונים 
שבאותה המדה שנדרש 
להתבונן  שלא  מהגבר 
בנשים, כך אסור לנשים 
לגרום לגברים להתבונן 
כותב  יונה  רבינו  בהם. 
במילים חריפות במיוחד 
האחריות  אודות 
האשה  על  המוטלת 
(אגרת  זה  בנושא 
עח):  פרק  התשובה, 
שתהא  האשה  ״וצריכה 
שלא  ונזהרת  צנועה 
אדם  בני  בה  יסתכלו 
מפני  מבעלה,  חוץ 
שהמסתכלים בפניה או 
לגהינם,  יורדים  בידיה 
(תענש)  ענושה  והיא 
ואחד  אחד  כל  בעונש 
שהחטיאה  מפני  מהם, 
אותם ולא נהגה צניעות 

בעצמה ונכשלו בה״.
‰וˆ‡ו˙  רוב  לפי  לו  ˘י˘  מ‰  בעיניו  ימעט  כי  בחל˜ו,  י‰י‰ ˘מח  ול‡  יב. 
˙‡ו˙ ‚‡ו˙ו. העניו אינו מתאוה להרבה אלא מסתפק במועט שיש לו ושמח 
בחלקו שקיבל מהבורא. לעומתו הגאותן מתאוה לכל דבר ולדברים גבוהים 
יחמוד, ודבר זה הרי אף פעם לא ישיגנו, כי העולם הזה אין בו כדי שביעה, 
חז״ל  שאמרו  וכמו  שבעה,  ידע  ולא  מה  חסר  שהוא  האדם  ירגיש  לעולם 
(מדרש רבה קהלת ג, י): אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, מי שיש לו מנה רוצה 

 ‰ ָּׁ̆ ƒ‡ ל¿ ל  „ו… ּ‚ָ  ׁ̆ ע…נ∆  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל  (י‡)ָכּ

ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ˙ ט∆ ּׁ∆̆ ַ̃ ¿̇ ּƒמ‰ַ

.‰ּ ים ָבּ ƒל כ¿ּ ַּ̇ ס¿ ּƒמ‰ַ

 

ֲ‡ָו‰.  ַּ̇ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ  „ עו… ו¿
ָרָחב  ּבו…  ƒל  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ י  ּƒכ  

י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ַ̇ ו¿ ָבר,  ּ„ָ ָכל  ל¿  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒּומ

י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ב¿ּ ׁ∆̆ ָ‰ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

 ׁ̆ ַלב≈ּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ֲ‡ָו˙ו…  ּ‚ַ ֲחַמ˙  מ≈  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒי

ין  ƒר ט≈ ל¿ ַפּ  ˙ נו… ב¿ ƒל ו¿ ים  ƒר ָ̃ י¿ ים  ƒ„‚ָ ב¿ ּƒב

י  ּƒים. כ ƒב ים טו… ƒכ…ל ַמֲ‡ָכל ¡‡ ל∆ ו¿ ים  ƒל „ו… ּ ¿‚

ים  ƒ‰ בו… ּ ¿‚ ים  ƒָבר ¿„ ƒל ָלם  עו… ל¿  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ

ים  ƒָבר ¿„ ƒי‚ ָי„ו… ל ׂ ּƒ̆ ינו… ַמ ‡ּוַלי ‡≈ מ…„, ו¿ ַיח¿

ָב‰  נ≈ ּ ¿‚ י  י„≈ ƒל  ‡ ָיבו… ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ּלּו,  ≈‡

ָרָחב  „ ו¿ מ≈ ּבו… חו… ƒל ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒי ַ‰מ ּƒָל‰. כ ז≈ ּו‚¿

ַח  מ≈ ׂ ָ̆  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ל…‡  (יב)ו¿ ר,  ּׁ≈̆ ַע ¿̇ ƒ‰ ל¿ ם  ָיּ ַכּ

י  נ≈ פ¿ ƒל ל  ו… ׁ̆ כ¿ ƒמ  ˙ נ∆ ∆̇ נו… י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ (י)  ,„…‡ מ¿

ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ים ל¿ ƒרּו ֲחָכמ ‡ ָ‡ס¿ ים, ֲ‰לו… ּƒַרב

ים                 ׁƒ̆ ָנ ל  ׁ∆̆ ים  ƒנ עו… ב¿ ƒ̂ י  ≈„ ¿‚ ƒב ב¿ּ

ּלּו  ƒ41ֲ‡פ ל,  ∆̇ כ…ּ ַבּ ים  ƒטּוח ּׁ¿̆ ‰ַ40

ב),  כ,  (ע"ז  ן  ∆‰ ָבּ  ˙ ׁ∆̆ ֻלב∆ּ מ¿ יָנּ‰  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ

מכ˘ול  נו˙נ˙  ˘‰י‡  י. 
בספר  רבים.  לפני 
(פרק  יושר  ארחות 
שכן  וכל  כתב:  צניעות) 
בין  בחוץ  כשיוצאין 
מאד  שצריכין  אנשים 
ואמרו  בזה,  להזהר 
(תנחומא וישלח סי׳ ה׳): 
תכשיטין  ניתנו  ״לא 

לאשה אלא שתהא מתקשטת בהן בתוך ביתה״. 
אימי,  לגבי איש חסיד מכפר  ה״ד)  פ״א  (תענית  מהירושלמי  והביא המעשה 
שכאשר היה בהר (שהיה עובד שם), אשתו לבשה בגדים מלוכלכים כדי שלא 
יתן אדם עיניו בה. וכאשר היה נכנס לביתו לבשה בגדים נקיים כדי שבעלה 

יתן עיניו בה ולא באשה אחרת. 
וכל כך הקפידו על זה, עד שרבי יוסי דמן יוקרת אמר לבתו: שובי לעפריך ואל 
יכשלו בך בני אדם! [כמסופר במסכת תענית (כד.): היתה לרבי יוסי בת בעלת 
יופי. יום אחד ראה רבי יוסי אדם אחד שהיה מפרק את גדר העצים על יד 
זה? כלומר, מה  יוסי: מה  ביתו כדי להסתכל בבתו דרך החור, אמר לו רבי 
אתה מעיין כאן? אמר לו האיש: רבי, אם ללוקחה לאשה לא זכיתי, לראותה 
צער  גורמת  את  בתי,  לבתו:  אמר  יוסי  רבי  זאת  כששמע  אזכה?!  לא  גם 
לבריות, שובי לעפרך ואל יכשלו בך בני אדם. (הב״ח מוסיף לגירסת הגמרא 

שם: ״וכן הוה״ – וכן היה, כלומר שהיא מתה)].
ובעוונותינו הרבים, היום הדור פרוץ ומתקשטים ביותר וכו׳, והרבה יש לדבר 
על זה בעוונותינו הרבים. ואשרי מי שנזהרת בזה ולא תסתכל על חברותיה, 
וכל שכן על הפרוצות. ומה שתלבש יותר בגדי צניעות – תזכה ביותר לבנים 
בזוהר הקדוש  כמו שכתב  טוב,  לכל  זוכה  ובעלה  ותלמידי חכמים,  צדיקים 

(מובא במ״ב סי׳ ע״ה סקי״ד), ותקים בית לתפארת. עכ״ד.    

בי‡ורים
40. ‰˘טוחים. התלויים. 41. ‡פילו כ˘‡ינ‰ מלוב˘˙ ב‰ן. כיון שכשרואה 
הרהור  לידי  ובא  בהן  ומתייפה  לבושה  כשהיא  באשה  נזכר  הבגדים  את 

עבירה. (רש״י). 
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קל  דבר  כל  על  לבבו 
ביתו  בני  עם  שבקלים 
ומזה  ואוהביו,  ומשרתיו 
מאד״.  עצוב  יהיה 
(בתשובותיו  וברמב״ם 
״פאר הדור״, קמב) כתב: 
״המשתרר, ירבו יגונותיו 
ושמא  ועצבונותיו, 
ויביישוהו  יכלימוהו 
ביד  ויפול  הגויים 
אותו  וייסרו  המלוכה, 

וישברו עצמותיו.
(ב׳)  מוסר  שבט  בספר 
כתב: נקוט כלל זה בידך: 
ימיו  כל  המתגאה,  כל 
כי  ודאגות,  במכאובים 
כולם כאין  גאותו  מרוב 
חייבים  כולם  נגדו, 
לפניו,  ולקום  לשרתו 
תמיד  לישב  צריך  הוא 
בראש. והנה בראותו כי 
ממנו,  וזע  קם  איש  אין 
ולדבריו אין שומע, הוא 
דאגה  בכעס  מתמלא 
רגע.  כל  ותוגה 
ומאורעות אלו תמיד לו, 
ערב בוקר וצהרים, עד שמרוב צערו הוא נופל על ערש דוי, ואם יקום ממטתו 

ישוב לשטותו, וחוזר חלילה. 

י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ ַ‰ּ‚ּוף  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ י‡  ƒ‰ ז…‡˙  ו¿
‡ י…‡ַמר ָ‰ָ‡ָ„ם:  ָמּ ׁ∆̆ ָב‰:  טו…

ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ו¿ יל  ƒ‡ ‰ו…

ַע„  ר,  ≈̇ יו… ב¿ּ  ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ  § ר̆… פ¿ ∆‡  , ך¿ ל-ָכּ ָכּ

ן,  ƒַיי  ‰ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ו¿ ר  ׂ ָ̆ ָבּ י…‡ַכל  ל…‡  ׁ∆̆

יָר‰  ƒ„ ב¿ּ ב  ׁ≈̆ י≈ ל…‡  ו¿  ,‰ ָּׁ̆ ƒ‡  ‡ ׂ ָּ̆ ƒי ל…‡  ו¿

 ‡ ָלּ ∆‡ ,‰ ׁ̆ ָנ‡∆ ּבּו ׁ̆ ַמל¿ ַבּ ל¿ ƒל…‡ י ָנָ‡‰, ו¿

ים,  ƒָלכ ֻלכ¿ ּומ¿ ים  ƒרּוע ¿̃ ּו ר,  מ∆ ּ ∆̂ ‰ַ ו¿  ˜ ׂ ַּ̆ ‰ַ

ים  ƒָלכ ֻלכ¿ מ¿ ים  ƒל כ≈ ב¿ּ  ׁ̆ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒּומ

ָיָ„יו  ָניו  ָפּ  ıַח ר¿ ƒי ל…‡  ו¿ ים,  ƒּוס‡ ּומ¿

ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒרו… מ √‡ ָּ̇ יר 43 ƒח ׁ¿̆ ַיּ ׁ∆̆ ָליו, ַע„  ַר‚¿ ו¿

ן  ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ ‰ - כ¿ּ ָכל ז∆ ים. ו¿ ׁƒ̆ ֲ‡ָנ

 ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿ יּוַכל  ל…‡  ׁ∆̆ ַע„  ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ

ָר‡  ¿̃ ƒנ  ‰ ז∆ ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ ך¿  ּ ַ‰ל≈ ַ‰מ¿ ר.  ≈̇ יו…

יר:  ƒָנז 44ב¿ּ ר  מ≈ ‡ו… ‰ּו‡  י  ֲ‰ר≈  .‡ ט≈ חו…

ַעל  ָחָט‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ מ≈ ָעָליו  ר  פ∆ּ ƒכ "ו¿

בי‡ורים
43. ˙‡רו. מראית פניו. 44. בנזיר. אדם שקיבל על עצמו בנדר להיות ״נזיר״, 
הגפן,  מן  היוצא  דבר  כל  אכילת  וכן  יין,  שתיית  א.  דברים:  בשלשה  נאסר 

ׁ̆ לו…  ּ י≈ ּׁ∆̆ יָניו ַמ‰  ע≈ ַעט ב¿ּ מ¿ ƒי י ּƒכ , ˜ו… ל¿ ח∆ ב¿ּ

 . ֲ‡ָו˙ו… ֲ‡ַו˙ ַ‚ּ ַּ̇  ˙ ‡ו… ָ̂ י ר…ב ‰ו… ƒפ ל¿

ל…‡  ׁ∆̆ 42  ,˙ מ∆ ר∆ ּ‚ו… ֲ‡ָו‰  (י‚)ַ‰ַ‚ּ  „ עו… ו¿
ע…ל  ל  ב…ּ ס¿ ƒל ָלן  ַסב¿  ‡ ≈‰ י¿  

יך¿  ƒר‡ֲ‰ַ ל¿ ך¿  ̂…ר∆ ין  ≈‡ ו¿  ,˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

ָי„ּוַע  י  ּƒכ ָלן,  ַסב¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ  ˙ ַ̇ י ƒח פ¿ ּƒב

ל.  ‰ּו‡ ַלכ…ּ

רוצה  מאתים  מאתים, 
והמשילו  מאות,  ארבע 
את  קדמונינו 
לשותה  העולם-הזה 
לו  ידמה  מלוחים,  מים 
יותר,  וצמא   - שמרווה 
באגרת  שכתב  כמו 

הגר״א ז״ל. 
מוסר  שיחות  בספר 
ענין  ביאר  פג)  (מאמר 
שאמרו  מה  פי  על  זה 
כא):  ד,  (אבות  חז״ל 
והתאוה  ״הקנאה 

והכבוד מוציאין את האדם מן העולם״. שהטעם שהכבוד מוציא את האדם מן 
העולם הוא משום שאין בידו של האדם לספק את תאות הכבוד כלל, כי ככל 
שיזכה בכבוד ירצה עוד ועוד, וכשיחסר לו מעט ירגיש כי כל אשר יש לו איננו 
שוה לו, ונמצא שהוא משועבד לתאותו זו שעבוד גמור, באופן שלעולם לא 

יוכל להשתחרר ממנה, ודבר זה מוציאו מן העולם.
ועל דרך זה יש לבאר גם מה שבכח ה״תאוה״ להוציא את האדם מן העולם, 
דהנה פירש רש״י (אבות שם): שמתאוה לממון הרבה שנאמר ״אוהב כסף לא 
ישבע כסף״ (קהלת ה ט), וכיון שלעולם אין הוא מסתפק בממון אשר לו, וכמו 
שכתב הרמב״ם, שהאוהב כסף הוא בעל נפש רחבה שלא תשבע נפשו מכל 
העולם,  מן  מוציאתו  זו  תאוה  הרי  ה״א),  פ״א  דעות  (רמב״ם  שבעולם  ממון 

שהרי הוא תאב לדבר שלעולם לא יוכל לספק אותו ולמלאות רצונו.
״דברים  כתב בספר  י‰‡ סבלן לסבול עול ‰בריו˙.  ‚ורמ˙ ˘ל‡  י‚. ‰‚‡ו‰ 
יחם  כי  העצבות,  לידי מדת  יבוא  ״המתגאה  לא):  דרוש  (להחיד״א,  אחדים״ 

בי‡ורים
42. ˘ל‡ י‰‡ סבלן. אמר רבי לוי: כל טילוי סירוי, וכל סירוי טפשין! (קהלת 
רבה יב, א). כל המתגאה ומתנשא וחכם יחשב בעיניו – הוא כעסן ומדקדק 
ינוח״.  כסילים  ״כעס בחיק  טיפש, כדכתיב:   – וכל כעסן  לו.  כל המתנגד  עם 

(מתנות כהונה). 

ב‰לל  מˆינו  כ‡˘ר  י„. 
יוסף׳         ב׳עץ  ‰ז˜ן. 
ההתבוננות  כתב:  (שם) 
מופלאת  היא  הלזו 
להיות  בענינה, 
הקדושים  שלאנשים 
מבטם               כל  אשר 
המשכלת  לנפשם 
גופם  בתוך  השוכנת 
והנה  והבהמי.  החומרי 
יש בני אדם המשליכים 
כל           גיום  אחרי 
ומאוויו       החומר  צרכי 
ההכרחיים  הענינים  אף 
ומתאכזרים      לקיומה 
לבלי      מאד  גופם  על 
יודעים        כי  קיומו  תת 
הגוף  כחי  כל  כי 
נגדיים  המה  ותאוותיו 
לגמול            הבהמי  גופו  על  גם  שחמל  בו  אחרת  מדה  הזקן  הלל  אבל  לנפש. 
שהיא           בשביל  וליפותה  ולהנאותה  אחרים  עם  שעושה  כמו  חסד  לו 
עליה         חמל  אם  כי  הנאתו  למען  כוונתו  היה  לא  כי  מלך,  של  איקונים  

כראוי.

י…‡ַכל      ל…‡  ו¿ י,  ƒ̃ ָנ  ‡ ≈‰ י¿ ַמֲ‡ָכלו…  ם  ּ‚ַ
י  ƒנ ינו… ב≈ּ ַמֲ‡ָכל  ַ‡ך¿   , ך¿ ל∆ מ∆ י  ַמֲעַ„נ≈ּ  

ל…‡  , ו¿ ַ‚˙ ָי„ו… ׂ ָּ̆ י ַ‰ ƒפ י, ל¿ ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ∆̃ ׁ¿̆ ּוַמ

ים,  ƒּוס‡ ים מ¿ ƒל כ≈ ל…‡ י…‡ַכל ב¿ּ ‰ 45ו¿ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒי

 ˙ ∆‡ ˆּו  ּ¿̃ ַׁ̆ ּ ¿̇ "ַ‡ל  ַעל  ַיֲעב…ר  ן  פ∆ּ

ל  ‡ ַ‰כ…ּ ָלּ ם" (וי˜ר‡ י‡, מ‚), ‡∆ יכ∆ ≈̇ ׁ…˘ ַנפ¿

˙ו…  ָטּ ƒמ ם  ּ‚ַ  , ָחנו… ל¿ ֻׁ̆ ם  ּ‚ַ ּיּו˙.  ƒ̃ נ¿ ּƒב  ‡ ≈‰ י¿

ים.  ּ ƒי ƒ̃ יּו נ¿ ¿‰ ƒָיָניו י נ¿ ƒָכל ע ‰, ו¿ ָיּ ƒ̃ ‰ נ¿ י∆ ¿‰ ּƒ̇

ַ‡ך¿  ז…ָ‰ם,  מ¿ ל…‡  ו¿ י  ƒ̃ ָנ  ‡ ≈‰ י¿ ּ‚ּופו…  ם  ּ‚ַ

ל  ם ָכּ ָליו, ַ‚ּ ַר‚¿ ָניו ָיָ„יו ו¿ ח…ı ָפּ ר¿ ƒר ל ָזּ‰≈ ƒי

ל  ּ ל≈ ƒ‰ ינּו ב¿ּ ƒ̂ ר ָמ ׁ∆̆ ‡ֲ ים. (י„)ַכּ ּƒ̇ ƒע ּ‚ּופו… ל¿

ָע‰  ָׁ̆ ב¿ּ ׁ∆̆  ,(‚ ל„,  רב‰  (וי˜ר‡  ן  ≈̃ ַ‰ָזּ

בי‡ורים
45. ול‡ י‡כל בכלים מ‡וסים, פן יעבור על "‡ל ˙˘˜ˆו ‡˙ נפ˘ו˙יכם". 
המקור לכך הוא מדברי רב ביבי בר אביי (מכות טז) האומר, שאדם השותה 
משקים בכלי מציצה [כעין קרן] של מקיזי דם, עובר באיסור ׳לא תשקצו׳. וכך 
נפסק בשולחן ערוך (יו״ד סי׳ קטז ס״ו): אסור לאכול ולשתות בכלים הצואים 
שנפשו של אדם קצה בהם, כגון כלים של בית הכסא וכלי זכוכית שמקיזים 
וכן לא יאכל בידים מזוהמות ועל גבי כלים מלוכלכים,  וכיוצא בהם.  בהם 

שכל אלו בכלל ׳אל תשקצו את נפשותיכם׳.

 ׁ̆ ַר פ≈ּ ל…‡  ׁ∆̆  ‰ּ ז∆ ּוַמ‰  ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿ י‡),  ו,  (במ„בר   " ׁ̆ פ∆ ַ‰ָנּ

ָבר  ל ָ„ּ ָכּ ƒמו… מ ¿̂ ַע ַע נ≈ ‡, ַ‰ּמו… ט≈ ָר‡ חו… ¿̃ ƒן נ ƒי ן ַ‰ַיּ ƒמ ‡ ָלּ מו… ‡∆ ¿̂ ַע

ָך  ּ י∆ ים: ל…‡ ַ„ּ ƒרּו ֲחָכמ ‰ (˙עני˙ י‡, ‡). ָ‡מ¿ ַכָמּ ‰ ו¿ ָמּ ַעל ַ‡ַח˙ ַכּ

ים  ƒָבר ּ ¿„ יָך  ָעל∆ ר  ס≈ ‡ו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆  ‡ ָלּ ∆‡ ָר‰,  ו… ּ̇ ָר‰  ָ‡ס¿ ּׁ∆̆ ַמ‰ 

 ‰ ז∆ ‡ ָבּ ≈̂ ַכּיו… ‰ ו¿ ָין ז∆ נ¿ ƒים (ירו˘למי נ„רים פ"ט ‰"‡). ַעל ע ƒר ֲ‡ח≈

ר,  ≈̇ ם יו… ַחַכּ ¿̇ ּƒ̇ ַ‡ל  ‰, ו¿ ב≈ּ י˜ ַ‰ר¿ ּ ƒ„ ַ̂ י  ƒ‰ ּ¿̇ ל…מ…‰: "ַ‡ל  ׁ¿̆ ָ‡ַמר 

י  ƒ̃ ‡ ָנ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם,  ר ָבּ ָׁ̆ ך¿ ַ‰ָיּ ר∆ ּ ם" (˜‰ל˙ ז, טז). ַ‰„∆ מ≈ ו… ּׁ̆ ּƒ̇  ‰ ָלָמּ

ים.  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ל  ׁ∆̆ ר  ≈„ ּ‚ָ ‰ּו‡  ּיּו˙  ƒ̃ ּ ַ‰נ¿ י  ּƒכ ָיָניו,  נ¿ ƒע ָכל  ב¿ּ

ים  ּ ƒי ƒֲענ ים  ׁƒ̆ ּבּו ַמל¿ ל…‡  ו¿ ים,  ƒנ ינו… ב≈ּ ים  ƒ„‚ָ ב¿ּ  ׁ̆ ַבּ ל¿ ƒי  ?„ ַ̂ י כ≈ּ

י  ƒָענ ים, ‰∆ ּ ƒי ƒ̃ ים ּונ¿ ƒ‡ים ָנ ƒנ ינו… ים ב≈ּ ƒ„‚ָ ‡ ב¿ּ ָלּ ם, ‡∆ ָׁ̆ ב¿ ּים לו… ƒַבז ַ‰מ¿

‡ו…  ם  ∆̇ כ∆ּ  ‡ ≈̂ ָמּ ּ ƒי ׁ∆̆ ָ‡סּור  ו¿  , רו… ׁ¿̆ ָע י  ƒפ ל¿ יר  ׁƒ̆ ָע ∆‰ ו¿ יו…  ָענ¿ י  ƒפ ל¿

ים  ƒנ ּ ָ̃ ֻ̇ יּו מ¿ ¿‰ ƒל…‡ י ים, ו¿ ƒרּוע ¿̃ יּו  ¿‰ ƒל…‡ י ָ‚ָ„יו, ו¿ י˙ ַעל ב¿ּ ƒנּונ מ¿ ַׁ̆

י ָ‰רּוַח. ס≈ּ י ַ‚ּ ≈„ ¿‚ ƒב כ¿ּ

בי‡ורים
דהיינו: ענבים, חרצנים, זגים וכדומה.  ב. להסתפר.  ג. להטמא בטומאת המת. 
ואחר כך חוזר  מסוימים,  נזיר שנטמא בטומאת המת חייב להביא קרבנות 
למנות את כל ימי נזירותו מחדש (במדבר ו, א-יב). התורה אומרת לגבי נזיר 
שנטמא בטומאת המת ״וכפר עליו [הכהן] מאשר חטא על הנפש״. ושואל רבי 
חוטא  שנקרא  אדם,  הרג  וכי  זה?  נזיר  חטא  נפש  באיזה  וכי  הקפר:  אלעזר 
בנפש? אלא הנזיר נקרא ״חוטא״ מפני שציער עצמו בהמנעותו מן היין [אף 
שנטמא,  בנזיר  שנאמר  מפסוק  דינו  את  לומד  הקפר  אלעזר  שרבי  פי  על 
סברתו שייכת לכאורה בכל נזיר, בין אם נטמא ובין אם לא. הגמרא בנדרים 
(י.) ובנזיר (יט.) מבארת שמשום כך הזכירה התורה את המושג ״חטא״ בנזיר 

שנטמא, כי חטאו כפול, שציער עצמו מן היין, ואף נטמא בטומאת המת]. 

אדם  ״בן  מסלובודקה: 
להשתפר  נוטה 
לא  אך  ולהתייפות, 
(-״א מענטש  להשתנות״ 
און  בעסער  ווערט 
נישט  אבער  שענער, 
אנדערש״). אולם, אומר 
של  תפקידו  אהרן,  רבי 
את  ליצור  הוא  אדם 
מתוך  העליון  האדם 
בו.  שנולד  פרא״  ה״עיר 
הסבא  שפירש  כמו 
אדם  פרא  ״ועיר  מקלם: 
אין  יב)  יא,  (איוב  יולד״ 
להודיעך  רק  פירושו 
שאדם נולד פרא, כי אם 
פרא׳  שמ׳עיר  ללמדך 

צריך ש׳יולד אדם׳.
מעתה, מסיק רבי אהרן, 
לאדם  שניתן  הכח 
״בצלם  בהיבראו 
כח  זהו  אלקים״, 
היצירה,  וכח  הבחירה 

ליצור מהעיר פרא שבו אדם מושלם. (׳פנינים משלחן גבוה׳).

 ‰ ׂ ָ̆ ָע ים  ƒ‰…ל ¡‡ ם  ל∆ ∆̂ ב¿ּ י  ּƒ60כ" יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„

˙ ָ‰ָ‡ָ„ם" (בר‡˘י˙ ט, ו), 61ַעל ַ‡ַח˙  ∆‡

יב (מ˘לי טז, „):  ƒ̇ „ כ¿ּ עו… ‰. ו¿ ַכָמּ ‰ ו¿ ָמּ ַכּ

‰ּו" (˘ב˙ נ, ב).  ֲענ≈ ַלַמּ ַעל ‰'  ָפּ ל  "62כ…ּ

ם  ׁ≈̆ ל¿ ּלּו  ≈‡‰ָ ים  ƒָבר ּ ¿„ ַבּ ָ‰ר  ז¿ ּ ƒנ‰ַ ָכל  ו¿

ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ ל…‡  ו¿ ָו‰,  ¿̂ ƒמ

ּלּו  ≈‡ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ּול¿

יָון  כ≈ּ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ מו…  כ¿ּ ים  ƒ‡ ר¿ ƒנ ים  ƒָבר ּ ¿„

ָו‰. ¿̂ ƒּבו… מ ׁ̆ ם י≈ ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ָנ˙ו… ל¿ ָוּ ַכּ ׁ∆̆

 

 ׁ̆ י≈ ים  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ּוַמֲע ָמ‰  ָחכ¿ ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ
ב,  ָח„ טו… ים: ָ‰‡∆ ƒ̃ י ֲחָל נ≈ ׁ¿̆  ‰ּ  ָבּ

י‡,  ƒ‰ ָ‰ָרָע‰  ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ָרע.  ָח„  ∆‡‰ָ ו¿

יו,  ƒפ ּוב¿ ּבו…  ƒל ב¿ּ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ּ ַבז∆ י¿ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

בי‡ורים
ה׳  של  בצורה  כי  ‡ל˜ים.  בˆלם  כי   .60 מאומה).  מבינות  ואינן  חושבות 
[בקומה ובדעת, בדיבור ובראיה, (עיין בראשית רבה ח, י-יא)], ה׳ עשה את 
לכבודו.       הנברא  בעולמו,  הוא  ברוך  הקדוש  של  כאיקונין  אני  והרי  האדם. 
גופי!        את  בנקיון  לרחוץ  הוא  הקב״ה  וכמ‰. שכבודו של  כמ‰  על ‡ח˙   .61
62. כל פעל ‰' למענ‰ו. כלומר, את הכל ברא ה׳ לכבודו, וברחיצה יש משום 

כבוד הבורא, לפי שהאדם נברא בצלם אלוקים. 

ָ‰ָי‰            יָ„יו  ƒמ ל¿ ַּ̇ ƒמ ָטר  פ¿ ƒ46נ ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

לו…  רּו  ָ‡מ¿ ם.  ָמּ ƒע ך¿  ל≈ ‰ו… 48ו¿ ך¿  ּ ַ‰ל≈ 47מ¿

 ? ך¿ ל≈ ‰ ‰ו… ָּ̇ יָכן ַ‡ ≈‰ י, 49ל¿ ּƒיָ„יו: ַרב ƒמ ל¿ ַּ̇

 : רּו לו… ָו‰. ָ‡מ¿ ¿̂ ƒמ ˙ ו… ׂ̆ ם: ַלֲע ָ‡ַמר ָל‰∆

 ı…ח ר¿ ƒם? ל ? ָ‡ַמר ָל‰∆ ָו‰ זו… ¿̂ ּƒי ַמ‰ מ ƒכ ו¿

זו…  י  ƒכ 50ו¿  : לו… רּו  ָ‡מ¿  .ıָח ר¿ י˙-ַ‰מ∆ּ ב≈ ב¿ּ

ל  ׁ∆̆ ין  ƒנ י˜ו… ƒ‡51 ם  ƒ‡ ָמ‰  ן!  ≈‰ ם:  ָל‰∆ ָ‡ַמר  י‡?!  ƒ‰ ָו‰  ¿̂ ƒמ

י      ּ≈̇ ָב ּוב¿  ˙ י‡ו… ƒט ר¿ 53ט≈ י  ּ≈̇ ָב ב¿ּ ˙ו…  ‡ו… ים  ƒ„י ƒֲעמ ַמּ ׁ∆̆ 52 ים,  ƒָלכ מ¿

ָפן,  ט¿ ו… ׁ̆ ן ו¿ ָ̃ ר¿ ן ‰ּו‡ 56מו… י‰∆ ‰ ֲעל≈ ַמָנּ ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ י  ƒ55מ ,˙ ָס‡ו… ¿̃ ר¿ ƒ̃ 54

ל  ּ ≈„ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡  ׁ∆̆ 58  ‡ ָלּ ∆‡  „ ל…‡ עו… ו¿  ,˙ נו… זו… מ¿ לו…  ין  ƒ57ַמֲעל ן  ≈‰ ו¿

מּו˙,  ¿„ ƒּוב ם  ל∆ ∆̂ (טו)ב¿ּ י  ƒ̇ ‡ ר≈ ב¿ ּƒנ ׁ∆̆ י,  ƒ59ֲ‡נ כּו˙;  ַמל¿ י  ל≈ „ו… ּ ¿‚ ם  ƒע

וב„מו˙.  בˆלם  טו. 
(א,  בראשית  בפרשת 
״בצלם  נאמר:  כז) 
אותו״.  ברא  אלקים 
דמות וצלם זה מה הוא? 
דהג״ר  בפומיה  מרגלא 
אהרן קוטלר בשם מורו 
הסבא  ורבו 

בי‡ורים
46. נפטר מ˙למי„יו. נפרד מלימודו עם תלמידיו בבית-המדרש. 47. מ‰לך. 
בדרך מבית המדרש. 48. ו‰ולך עמם. והם מלוים אותו לכבודו. 49. ל‰יכן 
‡˙‰ ‰ולך. אולי יזכו גם הם עמו במצוה. 50. וכי זו מˆו‰ ‰י‡. שאדם מצווה 
עליה לעשותה לכבוד בוראו, ולא כדבר הרשות שאדם עושה לטובת גופו?! 
52. ˘מעמי„ים ‡ו˙ו. לכבודו של המלך  51. ‡י˜ונין. פסל בדמות הפנים. 
במקומות שרבים מצויים שם, כגון בבתי... 53. טרטי‡ו˙. שליצנים משחקים 
שם לפני הנאספים. 54. ˜ר˜סי‡ו˙. שחיות טרף מאולפות מתגוששות שם 
מור˜ן   .56 בהם.  לטפל  עלי‰ם.  ˘נ˙מנ‰  מי   .55 הנאספים.  לפני  למשחק 
לכבוד  נאים  שיהיו  ומצחצחם  מבריקם  האבק,  מן  אותם  מנקה  ו˘וטפן. 
המלך. 57. מעלין לו מזונו˙. משלמים לו שכר עבור זה. 58. ˘‰ו‡ מ˙‚„ל 
והנכבדים  השרים  עם  במעלה  ונחשב  לגדולה  עולה  מלכו˙.  ‚„ולי  עם 
המופקדים על צרכי המדינה. 59. ‡ני ˘נבר‡˙י בˆלם ו„מו˙. בצורה של ה׳, 
ובדמותו - שהוא דומה לו [בשכל] שהוא מבין וחושב (לא כמו החיות שאינן 

ב˜לון  ומ˙כב„  יז. 
בשער  לקמן  חבריו. 
התשובה (שער כו) כתב 
(והוא  המחבר 
הלכות  מהרמב״ם 
שיש  ה״ד)  פ״ד  תשובה 
אותם  שהעושה  עברות 
מהם,  לשוב  חזקתו  אין 
קלים  דברים  שהם  לפי 
בני-אדם,  רוב  בעיני 
והוא  חוטא,  ונמצא 
נראה לו שאין זה חטא. 
ואחת מאלו עברות הוא 
חברו׳.  בקלון  ה׳מתכבד 
שאינו  בלבו  אומר  כי 
חברו  שאין  לפי  חטא, 
עומד אצלו, ולא הגיעה 
ביישו,  ולא  בושת  לו 
(-השוה)  אלא הוא ערך 
וחכמתו  מעשיו הטובים 
מעשי  למול  וחריפותו 
חברו וחכמתו וחריפותו, 
דבריו  השומע  ובעיני 
יהיה הוא מכובד וחברו 

בזוי. 
בחכמ˙ו  ו‰מ˙פ‡ר  יח. 
‡ין  בו,  ˘‡ין  ובמע˘יו 
כמו˙‰.  רע‰  מ„‰ 
(קיג:):  פסחים  במסכת 
הדעת  אין  ארבעה 

ָב‰  טו… י˜  ƒַיֲחז ָלם  עו… ל¿  ‰ ∆‡ ּ ≈‚‰ַ
ל…‡  ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ  , מו… ¿̂ ַע ל¿

ַעל   ׁ̆ ָיחּו ל…‡  י  ּƒכ ָר‰,  ו… ּ̇ ‰ַ ַעל  ַרח  ט¿ ƒי

ָלם  ָ‰עו… לו…  „ּו  ּיו… ׁ∆̆ ַר˜  ם,  ƒַמי ָׁ̆  „ בו… כ¿ּ

ׁ̆ לו…  ‰ י≈ ָחָכם, ּוָבז∆ ב ו¿ ‰ּו‡ ָ‡ָ„ם טו… ׁ∆̆

ל  ו… ׁ̆ כ¿ ƒמ ב¿ּ ַח  מ≈ ׂ ָ̆ ‰ּו‡  י„  ƒמ ָ̇ ו¿ י,  ּ„ַ

 „ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒם, (יז)ּומ ָ̇ יָע ƒ„ עּוט י¿ ƒמ ָריו ּוב¿ ֲחב≈

ים  ƒר ׂ ¿̆ ע∆ מ≈ ָח„  ∆‡  ‰ ז∆ ו¿ ָריו.  ֲחב≈ ן  לו… ¿̃ ּƒב

 ˙ ∆‡ ים  ƒב ַעכ¿ּ ַ‰מ¿ ים  ƒָבר ּ ¿„ ָע‰  ָבּ ַ‡ר¿ ו¿

ים  ƒב יו טו… ׂ ָ̆ ל ַמֲע ָכּ ׁ∆̆ ּוָב‰. ָ‡ָ„ם  ׁ̆ ּ¿̇ ‰ַ

 ‰ מ∆ „, ּ„ו… ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒ‰ ם ל¿ ∆‰ ָבּ ל  ּ ַ‰ל≈ ¿̇ ƒם, ּומ ≈‰

 ˙ ַ̃ ַ‡ב¿ ָכל  ב¿ּ  „…‡ מ¿ ּוב  ׁ̆ ָח יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ ל¿

ל  ∆̂ ≈‡  „ מ≈ עו… ו¿ ים,  ƒמ ׂ ָ̆ ב¿ּ י  ׁ≈̆ ָר‡ ו¿ ל  כ≈ רו…

יַח, ַע„  ƒר יַח ּוַמס¿ ּ ƒ„ ¿̃ ‡ ַמ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ׁ̆ ַע„  ≈‡‰ָ

ירּו˙  ƒר מ¿ ֲחַמ˙  מ≈ כ…ל  ¡‡ ל∆  ‰ ו∆ ָׁ̆ ל…‡  ׁ∆̆

ר  ≈‡ ָפּ ¿̇ ּƒך¿ ָ‰ָ‡ָ„ם ַ‰מ ׁ̆ - ָכּ ַפ˙ ָ‰‡≈ ר≈ ׂ ¿̆

ַמֲ‰ָללו…  יַח ב¿ּ ƒר יַח ּוַמס¿ ּ ƒ„ ¿̃ ים, ַמ ׂ ƒ̆ ַמֲע ב¿ּ

ים.  ƒב יו ַ‰ּטו… ׂ ָ̆ ַמֲע

יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ָמ˙ו… ּוב¿ ָחכ¿ ר ב¿ּ ≈‡ ָפּ ¿̇ ּƒמ‰ַ (יח)ו¿

ין  ≈‡ ו¿  ‰ּ ָ̇ מו… כ¿ּ ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ ין  ≈‡  , ּבו… ין  ≈‡ ׁ∆̆  

יָניו,  ע≈ ב¿ּ ים  ƒ̇ חּו ּופ¿ ים  ּƒַטנ ¿̃ ם  ֻכָלּ (טז)ו¿

ל  „ו… ּ‚ָ ‰ּו‡  ׁ∆̆ מו…  ¿̂ ַע ַח  ב≈ּ ַׁ̆ ּומ¿ ל  ַ‰ל≈ּ ּומ¿

ַעל   ‰ ∆„ יו… ל…‡  ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ָמ‰,  ָחכ¿ ב¿ּ

 ‰ ∆‡ ר¿ ƒנ ָלם  עו… ּול¿  , ֲ‡ָו˙ו… ּ‚ַ ר…ב  מ≈  ˙ מ∆ ¡‡‰ָ

ָבָריו  ּו„¿ ˙ו…  ָ̂ ַוֲע ָמ˙ו…  ָחכ¿ יָניו  ע≈ ב¿ּ

 ‰ ׂ ≈̆ ֲע ַמּ ƒמ ים  ƒח ָבּ ֻׁ̆ מ¿ ם  ≈‰ ׁ∆̆ יו  ׂ ָ̆ ּוַמֲע

ר     ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ ָריו,  ֲחב≈  ˙ ַ̂ ֲע ַמ˙  ָחכ¿ ו¿

י           ּƒכ יו,  ׂ ָ̆ ַמֲע ּוב¿ ָמ˙ו…  ָחכ¿ ב¿ּ י„  ƒמ ָּ̇

ַעל   „ ָכבו… ו¿ ַבח  ׁ∆̆ ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿  ı ָחפ≈ ‰ּו‡ 

ָ‡ַמר   ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ים.  ƒר ָׁ̆ ַ‰י¿ ָבָריו  ּ ¿„

יָך"  ƒפ ל…‡  ו¿ ָזר  ָך  ל¿ ּ ַ‰ל∆ "63י¿ ל…מ…‰:  ׁ¿̆

(מ˘לי כז, ב).

˜טנים  וכולם  טז. 
ופחו˙ים בעיניו, ומ‰לל 
כתב  עˆמו.  ומ˘בח 
(פרק  ישרים  המסילת 
שקבע  אחרי  ״אך  יא): 
היותו  בלבו  האדם 
לתהילה,  וראוי  חשוב 
התולדה  תהיה  לא 
המחשבה  מן  היוצאת 
הזאת אחת בלבד, אלא 
ומשונות  רבות  תולדות 
ממנה...וימצא  תצאנה 
שיחשוב,  אחר  גאה 
ראוי  שהוא  שלפי 
ורב-המעלות,  לתהילה 
מרגיז  שיהיה  צריך 
ומבהיל  (מפחיד  הארץ 
ושהכל  הבריות)  את 
(יזדעזעו  מפניו  ירעשו 

מרוב פחד), כי לא יאות שיהרסו (לא יסכים שיעיזו לגשת) בני-האדם לדבר 
 – כרצונו)  (בחזקה, שלא  אליו  לעלות  יעפילו  ואם  דבר,  ממנו  ולבקש  עמו 
יבהלם בקולו וברוח שפתיו יהומם, בענות להם עזות, ופניו זועפות בכל עת 

ובכל שעה...״ 
אל  יוציאוה  לא  בלבם,  קבורה  גאותם  שתשאר  אחרים,  גאים  ״וימצאו 
הדברים  יודעי  גדולים,  חכמים  הם  שכבר  בלבבם,  יחשבו  אבל  המעשה, 
לאמיתם ושלא רבים יחכמו כמוהם, על כן לא ישיתו לב אל דברי זולתם, 
בחשבם, כי מה שקשה עליהם לא יהיה נקל לאחרים, ומה ששכלם מראה 
להם כל כך ברור הוא וכל כך פשוט הוא, עד שלא יחושו לדברי החולקים 

עליהם אם ראשונים ואם אחרונים, וספק אין אצלם על סברתם״.   

בי‡ורים
עצמך.          את  תהלל   ולא  שישבחוך  לאחרים  הנח  פיך.  ול‡  זר  י‰ללך   .63

ים,  ƒב ים טו… ׂ ƒ̆ ָר‰ ּוַמֲע ו… ּ̇ ָי„ו…  ׁ̆ ב¿ּ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ּƒָו‰, ַ‡ף-ַעל-פ‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ

 ˙ ָענו… ט¿ י‡  ƒב 66ּומ≈ לו…  ב  ר≈ ‡ו… ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  ּƒכ ם,  נ…ּ ƒ‰י ּ ≈‚  ׁ̆ ר≈ יו… ‰ּו‡ 

„ו…  ָטר¿ ָמ˙ו… ל¿ ‰ ָחכ¿ י∆ ¿‰ ƒ̇ ֲ‡ָו‰, ו¿ י ַ‚ּ י„≈ ƒי‡ ָ‰ָ‡ָ„ם ל ƒב‰ָ ˙ ל¿ ָ‡יו… ּור¿

 ‰ ז∆ ם, ו¿ ם יו… ר ָ‰ָרע יו… ∆̂ ַח י≈ ּ ≈̂ ַנ ּ ל¿ ƒל מ ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒן ַ‡ל י ָלם. ָלכ≈ ן ָ‰עו… ƒמ

ים  ƒ„י ƒֲחס‰ַ ן  ƒָח„ מ ∆‡ ב¿ּ ינּו  ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָל‰.  „ו… ּ ¿‚ ָחָמ‰  ל¿ ƒָר‡ מ ¿̃ ƒנ

ל.  „ו… ּ‚ָ ָלל  ָׁ̆ לּו  ל¿ ָׁ̆ ו¿ ָחָמ‰  ל¿ ּƒמ‰ַ ן  ƒמ ים  ƒ‡ ַ‰ָבּ ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַבּ ַ‚ע  ָפּ ׁ∆̆

ים  ƒ„י ƒ̇ ם ֲע ּ∆̇ ן ַ‡ ƒַוֲעַ„י ,‰ ַטָנּ ¿̃ ָחָמ‰  ל¿ ּƒמ ƒם מ ּ∆̇ ב¿ ַׁ̆ ם:  ָ‡ַמר ָל‰∆

ן:  ָחָמ‰? ָ‡ַמר ָל‰∆ ל¿ ּƒי‡ ַ‰מ ƒ‰ ‰ַמ : רּו לו… ָל‰. ָ‡מ¿ „ו… ּ ָחָמ‰ ‚¿ ל¿ ƒמ ל¿

ַעם  ˙ו… ַפּ ח ‡ו… ּ ַ̂ ַנ ּ¿̇ ׁ∆̆ ָך,  ׁ̆ ל¿ ּ י≈ ׁ∆̆ ב  י≈ ל ‡ו… י ָכּ ּƒיו! כ ָ̇ ילו… ח≈ ר ו¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

ינו…  ר ‡≈ ∆̂ ּ ָך; ֲ‡ָבל ַ‰י≈ ¿̇ יַח ‡ו… ּƒ67ָ‡ז ַינ ,§ ל̆… ָׁ̆ ם ‡ו…  ƒי ַּ̇ ׁ¿̆ ַ‡ַח˙ ‡ו… 

מו…  כ¿ּ ים,  ƒָעמ פ¿ּ  ‰‡ָ מ≈ ָנˆּוַח   ‰ י∆ ¿‰ ƒי ם  ƒ‡ 68ַ‡ף  ָך  מ¿ּ ƒמ  ˜ ס≈ ּפו…

ָך  ¿̇ מו… ם  יו… ַע„  ָך  מ¿ ¿̂ ַע ב¿ּ ן  ֲ‡מ≈ ַּ̇ ַ‡ל  69ו¿ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆

בי‡ורים
66. ומבי‡ טענו˙ ור‡יו˙ וכו' ו˙‰י‰ חכמ˙ו לטר„ו מן ‰עולם. כלומר, היצר 
ובמעשיו  שלמד  בתורה  להתגאות  לו  שיש  וראיות  טענות  לאדם  מביא 
(-החכמה) שלמד  ויתגאה בזה, אזי דוקא התורה  הטובים, ואם ישמע ליצר 
יש  [אמנם  מחמת שהתגאה מזה עצמו.  מן העולם  לסיבה לטרדו  לו  תהיה 
גורסים: ומביא טענות וראיות להביא האדם לידי גאוה כדי לטרדו מן העולם]. 
ויתייאש מללחום עוד נגדך, מפני שהוא נוכח לדעת כי  יניח ‡ו˙ך.  67. ‡ז 
כחך חזק מכחו. 68. ‡ף ‡ם י‰י‰ נˆוח מ‡‰ פעמים. ממשיך להלחם נגדך עד 
אשר יכחיד אותך משני העולמות. ואילו אתה גם אם נצחתו  מאה פעמים, 
69. ו‡ל  לא יאמר נואש, אלא ימשיך לארוב לך כל ימיך עד שינצח אותך. 
˙‡מן בעˆמך. אל תבטח בתורתך ובחכמתך שיעמדו לך נגד יצרך הרע, אלא 
עד יומך האחרון עשה תחבולות להינצל ממנו, שכן אמרו (ברכות כט.) יוחנן 

כהן גדול שימש בכהונה גדולה שמונים שנה, ולבסוף נעשה צדוקי. 

ם  ƒ‡ ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿  ‡ ַוֲ‰לו…  .‰ּ ָ̇ ָמ ¿‚ ּ„ֻ

ֲחַמ˙  מ≈ ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡ ים  ƒ„ ַכב¿ּ מ¿

י  ּ≈̇ ׁ¿̆ ַע  ≈„ יו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ ים  ƒר ב¿ ּסו… ׁ∆̆

ַ‡ַח˙,  ַר˜  ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ו¿  ,˙ ו… ּ̇ כ¿ ַמס∆ּ

ָח˙  ∆‡  ‡ ָלּ ∆‡ ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ן  ָל‰∆ י…‡ַמר 

ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ  - ‰"ח)  פ"י  (ירו˘למי ˘ביעי˙ 

ָלם  ָ‰עו…  ˙ ∆‡  ‰ ע∆ ַיט¿ ל…‡  ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ָכל- ו¿

. ינו… ּבו… ≈‡ ׁ∆̆ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ‰ ָ̃ ֲחָז י˜ּו‰ּו ַבּ ƒֲחז ַיּ ׁ∆̆

 

ל  ָכּ יּו  ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ים  ƒב ֻחָיּ מ¿ נּו  ֲ‡ַנח¿ ׁ∆̆ ַ„ע,  ו¿
 ‡ ר≈ ם ַ‰ּבו… ׁ≈̆ ים ל¿ ƒ„ֻיָח ינּו מ¿ ׂ ≈̆  ַמֲע
 ‰ י∆ ¿‰ ƒי ים  ƒ‰…ל ¡‡ ˙„ַ ֲעבו…  ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע ָכל  ו¿ ר,  ∆̇ ּוַבס≈ּ לּוי  ּ‚ָ ַבּ  ,‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי

 ˙ ּוו… ַ̃ ל¿ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  ˆו… ר¿ י  ּƒ̇ ל¿ ּƒ64ב ַב„,  ל¿ ּƒב נו…  ˆו… ר¿ ל  ∆‡ יַע  ּ ƒ‚‰ַ ל¿

ל  ם ָ‰‡≈ ׁ≈̆ ל ל¿ ‰ ַ‰כ…ּ ׂ ∆̆ „, ַ‡ך¿ ַיֲע בו… ל ָכּ ב≈ּ ַ̃ ‰ּו ּול¿ ׂ ≈̆ ַבח ַעל ַמֲע ׁ∆̆

ב,  ר ל≈ ≈̃ י ‰' ח… ƒּוב: "ֲ‡נ˙ ָ‡ַמר ַ‰ָכּ ׁ∆̆ מו…  ב, כ¿ּ ל ַ‰ל≈ּ יף ‡∆ ƒ̃ ׁ¿̆ ַ‰ַמּ

ינּו"  ל…‰≈ ר̇… ַל‰' ‡¡ ָּ̇ ס¿ ּƒר: "‰ַ65נ מ≈ ‡ו… ˙" (ירמי‰ יז, י), ו¿ ָליו… ן כ¿ּ ח≈ ב…ּ

ל  ≈̂ ָנּ ƒ‰ יזּו˙ ל¿ ƒר ז¿ ƒָמ‰ ּוב ָחכ¿ ר ב¿ּ ָזּ‰≈ ƒם ל…‡ י ƒ‡ ן („ברים כט, כח). ָלכ≈

בריות,  [של  סובלתן 
פירש,  ורש״י  רשב״ם. 
עצמם  הם  שאפילו 
זמן  לאחר  מתחרטים 
ונבזים הם בפני  עצמן] 
״דל  הוא  מהם  ואחד 
מנוגד  חטאו  כי  גאה״. 
כי          האנושי,  לטבע 
לעשיר           אמנם  אם 
אך  גאוה,  של  נסיון  יש 
במה   – הוא  דל  אם 
ללא  הגאוה  יתגאה?  
המאוסה  היא  סיבה 
אלוקים  בעיני  ביותר 
יחזקאל,  (אור  ואדם 

מדות).

בי‡ורים
64. בל˙י רˆון בני-‡„ם. בלי שיהיה רצונו ומטרתו להתכבד בעיני בני-אדם, 
עושה  שאדם  מעשים  ‡לו˜ינו.  ל‰'  ‰נס˙רו˙   .65 מעשיו.  על  שישבחוהו 
בהסתר מעיני בני-אדם, הם גלויים וידועים לה׳ אלוקינו, ומסורים בידו לתת 

לאדם כפי מעשיו. 

המחזיק    וכל  המדות, 
ה׳.   תועבת  נקרא  בה 
אין  ענוה).  הקמח,  (כד 
ממנה,  קשה  מדה  לך 
שבתורה  עבירות  ורוב 
עוד  ולא  בה,  כלולין 
הבורא  שמשכחת  אלא 
אדם,  של  מלבו  יתברך 
לבבך  ״ורם  שנאמר: 
אלקיך״.  ה׳  את  ושכחת 
א,                  אבות  יונה  (רבינו 

יג).
הגרועה  היא  הגאוה 
היא  והענוה  שבמדות, 
שבמדות.  עליונה  מדה 
(מהרש״א סנהדרין פח).

לכל  שורש  היא  הגאוה 
(ר״ח  הרעות.  המדות 

ענוה ב׳; נפש החיים).
שורש  היא  הגאוה 
להרבה עבירות, אם בין 
בין  ואם  למקום  אדם 
(שערי  לחבירו  אדם 

קדושה).  

ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡  „ ַלמ≈ּ מ¿ ‰ּו‡  ו¿ ר,  ∆̃ ּׁ∆̆ ‰ַ

ן  ָלכ≈ ו¿  ,˙ ָ‡יו… ר¿ לו…  י‡  ƒב ּומ≈  ˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ל¿

. ּ„ו… ¿‚ נ∆ ם כ¿ּ ַחכ≈ּ ¿̇ ƒ‰ ‰ ל¿ ָּ̇ יך¿ ַ‡ ƒר ָ̂

 

ר ‰ּו‡  ∆̂ ּ ל ַ‰י≈ ׁ∆̆ יו  ָ̇ ּבּולו… ח¿ ַּ̇  ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇
י‰ו…  ּƒב ּוַמ‚¿ ּבו…  ƒל  ‰ ׁ∆̆ ¿̃ 73ַמ

 ˙ ּ„ו… ƒמ ָ‡ר  ׁ¿̆ ּו ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ לו…  י˜  ּƒ̇ ּוַממ¿

‡י  ַוַ„ּ ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ַע  ≈„ יו… י  ּƒכ ַ‡ף  ו¿  ;˙ ָרעו…

י  ּלּו ָ‰כ≈ ƒפ‡ֲ , ַ‚ֲ‡ָו˙ו… ן ב¿ּ ָעוו… ע ו¿ ַׁ̆ ׁ̆ פ∆ּ ּ י≈ ׁ∆̆

ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  ּƒכ  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒּומ י„  ƒז מ≈ ב¿ּ  „ ב≈ עו…

74ַע„   ,„ בו… ַ‰ָכּ ַ‡ַחר  ּבו…  ƒל  ˙ ∆‡ יר  ƒע ַמב¿

ָר‰. ֲ‡ָבל ָ‰ָ‡ָ„ם  ׁ̆ ַעל ָ‰ֲעב≈ ל…‡ ָיחּו ׁ∆̆

ל…‡  ‰ ו¿ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒל…‡ י יו, ו¿ ׂ ָ̆ ַמֲע ‰ּו‡ ַזך¿ ב¿ּ ׁ∆̆

ָר‰  ֲעב≈  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ַע  ≈„ ּיו… ׁ∆̆ כ¿ּ מו…  ¿̂ ַע ל  ַ‰ל≈ּ י¿

ַיֲער…ך¿  ו¿ ָ‰ָרע  ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈  ‡ ָיבו… ָ‡ז  ָ„ָבר,  ב¿ּ

„ו…  ָלכ¿ ל¿ ילו…  ּƒפ‰ַ ל¿ ָחָמ‰  ל¿ ƒמ  „ עו…

ָו‰  ¿̂ ƒמ לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ָברו… ס¿ לו…  יר  ּƒב ּוַמס¿ ר  ּ≈̇ ∆‰  ‰ ר∆ יו… ו¿  , ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒר ב¿ּ

ר:  ∆̂ ּ ַ‰י≈ לו…  י…‡ַמר  ָכך¿  ו¿ ר.  ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ּƒמ ּׁ∆̆ ַמ‰  ַעל  ָכר  ׂ ָ̆ ו¿

בי‡ורים
73. מ˜˘‰ לבו. של אדם לסרב לקבל תוכחה ולהכניע עצמו. 74. ע„ ˘ל‡ 

יחו˘ על ‰עבר‰. שאינו חושש לעבור עליה.

ָך  ל¿ ר…ב  ¡‡ י∆ יָך  ָימ∆ ל  ָכּ י  ּƒכ ב, מ„),  (‡בו˙ 

ם  ƒ‡ 70ו¿ ּנּו,  מ∆ּ ƒמ יָך  ינ∆ ע≈ ים  ƒֲעל ַּ̇ ‡ּוַלי 

ף  (יט)סו…  -  ˙ ּלו… ּ ַ̃ ַבּ ׁ∆̆  ‰ ּלָ ַ̃ ב¿ּ ֲחָך  ּ ≈̂ ַנ י¿

˙. ּוַבֲעבּור  ֲחמּורו… ַבּ ׁ∆̆ ָחמּור  ֲחָך ב¿ּ ּ ≈̂ ַנ י¿

 ˙ ּ„ו… ƒמ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ל¿  ׁ̆ ר∆ ׁ…˘ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ׁ∆̆ (כ)

ף  ּ≈̇ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ71מ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ַ‚ם  ו¿  ,˙ חּו˙ו… פ¿ּ

ַין  נ¿ ƒע ָכל  ו¿ ָ‰ָ‡ָ„ם,  ב  ל≈ ב¿ּ ב  ָער≈ ¿̇ ƒּומ

 ˙ ַ‡מ≈ּ ˙ ּול¿ מ∆ יב ָ‰‡¡ ƒז ַ‰כ¿ ר ‰ּו‡ 72ל¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

יט. סוף ינˆחך בחמור‰ 
במסכת  ˘בחמורו˙. 
״כך  נאמר:  (קה:)  שבת 
הרע,  יצר  של  אומנותו 
היום אומר לו ״עשה כך״ 
״עשה  לו  אומר  ולמחר 
לו  שאומר  עד  כך״, 
זרה״,  עבודה  ״עבוד 
כלומר,  ועובד״.  והולך 
אל  יבוא  אם  שהרי 
מיד  לפתותו  האדם 
לא   – חמורה  לעבירה 
אומנותו  לכן  לו,  ישמע 

היא להסיתו לעבור עבירה קלה, ומתוך כך מגיע בהדרגה לעבירות החמורות 
ביותר.  

(נב.) מביאה הגמרא משל על היצר הרע: אמר רב אסי: יצר  במסכת סוכה 
דומה  ולבסוף  רש״י)  עכביש.  (לקורי  בוכיא  של  לחוט  דומה  בתחילה  הרע 
לעגלה).  הפרה  את  קושרים  שבהם  העבים  (כחבלים  העגלה  כעבותות 
שנאמר (ישעיה ה, יח): ״הוי מושכי העון בחבלי השוא וכעבות העגלה חטאה״. 
(מה שבתחילה היה חבלי שוא, דהיינו חוטים של כלום, דקים כקורי העכביש, 

נהפך לבסוך לחבלים העבים של העגלה!). 
״הוי מושכי העון בחבלי השוא״ – הוי לאלו המושכים ומביאים את העוון על 
עצמם בזמן שיצרם עדיין חלש מאד ודומה לחוטים של כלום, כי בשלב הבא, 
כשכבר יהיו שקועים בחטא וירצו לחדול ממנו, יגלו שהם קשורים בו עם יצר 

כה חזק, כמו חבל של עגלה שהוא עבה מאד וכמעט לא שייך לנתקו. 
שבכל  הקשה  היא  הגאוה  מדת  פחו˙ו˙.  מ„ו˙  ל‰רב‰  ˘ור˘  ˘‰‚‡ו‰  כ. 

בי‡ורים
70. ו‡ם ינˆחך ב˜ל‰ ˘ב˜לו˙. אם תתן ליצר לנצח אותך אף בדבר הקטן 
החמרות  בעבירות  גם  ינצחך  שהוא  סוף  ותנצחו,  עמו  תלחם  ולא  ביותר, 
הגאוה.                   בחטא  להכשילו  ‰‡„ם.  בלב  ומ˙ערב  מ˘˙˙ף   .71 ביותר. 

72. ל‰כזיב ‰‡מ˙. להראות שהאמת הוא כזב ושקר.

כב. ˘י˘ כמ‰ בני-‡„ם 
לבריו˙  ‰נ‡‰בים 
ו‰˜ב"‰ ˘ונ‡ם כ˘‡ינם 
‰מˆוו˙.   ˙‡ מ˜יימים 
מכמה  להקשות  יש 
רחוב,  אנשי  וכמה 
מידות  בעלי  שנראים 
ועמל  יגיעה  בלי  טובות 

ובלי ספרי יראה? 
כבר עמד על זה הגר״א 
והובא  ט,  יא,  (במשלי 
אות  פ״ד  שלמה׳  ב׳אבן 
המינים  ״רוב  וכתב:  יג) 
אדם  בין  והחוטאים 
הנראה  לפי  הם  למקום 
אחת  וזו  בטבע,  טובים 
היצר  מתחבולות 
לפרוש רשת לפני תועי 
אחריהם״,  להמשך  רוח 
׳חפץ  בספר  ועיין  עכ״ד. 
(סוף  התורה  על  חיים׳ 
בהעלותך, בהערה שם): לפעמים מזרז היצר הרע לרשעים גמורים מחללי 
וילמדו  אחריהם  העם  שימשכו  כדי  לבריות,  טובות  לעשות  שבתות 

מדרכיהם... 
 ויש שהעירו שהגר״א לא כתב שהם באמת טובים בין אדם לחברו, רק ״לפי 
תתנגש  אשר  מסוימת  לנקודה  יגיעו  כאשר  שבאמת  חוץ),  (כלפי  הנראה״ 
מידותיהם  וזוהמת  קלונם  כל  יתגלה  שם   - ותאוותם  חפצם  עם  ותתנגד 

הרעות.

 ˙ ˆו… ר¿ ּƒּוב: "76ב˙ ָ‡ַמר ַ‰ָכּ ׁ∆̆ מו…  ‰ּו‡ כ¿ּ

 " ו… ּ̇ ƒ‡ ם ƒל ׁ¿̆ ָביו ַי י¿ ם ‡ו… ּ‚ַ ׁ̆ י ƒ‡ י כ≈ ר¿ ּ„ַ '‰

ם  ƒ‡ ָין:  נ¿ ƒע‰ָ  ׁ̆ רּו פ≈ּ ָכך¿  ו¿ ז).  טז,  (מ˘לי 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ י  נ≈ פ¿ ƒל ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ƒי ל…‡  ָ‰ָ‡ָ„ם 

ם  י‰∆ ינ≈ ע≈ ב¿ּ ן  ח≈  ‡…̂ מ¿ ƒל ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ו¿

ים,  ƒב ַ‰ּטו… יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ˙ו…  ו… ׂ̆ ֲע ַבּ

‰ּו  ז∆  , ˙ו… ‡ו… ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿

-‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ׁ∆̆ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ָ‡ָי‰  ר¿

 ˙ ּבו… ƒל ָזַרע לו… ַ‡ֲ‰ָב‰ ב¿ּ ו¿  , ˙ו… ב ‡ו… ≈‰ ‡ו…

ַעל  ב  טו… ם  ׁ≈̆ לו…  ם  ׂ ָ̆ ו¿ י-ָ‡ָ„ם,  נ≈ ב¿ּ

 ‰ ּמָ ּכַ  ׁ̆ ּ י≈ ∆ ׁ̆ (כב) ‰ּו‡   ˙ מ∆ ¡‡ ו∆ ָנם.  ו… ׁ̆ ל¿

 ˙ ּיו… ƒר ַלּב¿ ים  ƒב‰ָ ¡‡ ַ‰ּנ∆ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ּב¿

ים  ƒמ ּ י¿ ַ̃ מ¿ יָנם  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ ָ‡ם  נ¿ ו… ׂ̆  ‰" ָבּ ָ̃ ‰ַ ו¿

בי‡ורים
76. ברˆו˙ ‰' „רכי ‡י˘. כשרצויים לפני ה׳ אורחות חיי האדם, גם אויביו 

יתהפכו לאוהביו וישלימו אתו.

ָמ‰  ָחכ¿ ַמֲעַל˙  ל¿  ָּ̇ ע¿ ּ‚ַ ƒ‰ ָבר  כ¿ּ

 ˙ ו… ּ̂ ַר ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָך  ל¿ ָר‡ּוי  ו¿ י„ּו˙,  ƒַוֲחס

ָלם,  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ן ב¿ּ ̂…‡ ח≈ מ¿ ƒל ל ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ ּול¿

ָך  ¿̇ ָמ ם ָחכ¿ ˙ ָל‰∆ ַ‚ּלו… ם ל¿ יף ָל‰∆ ƒֲחנ‰ַ ּול¿

ָך  ל¿ י‡  ƒָיב ו¿ ‡ֲ‰בּוָך,  י…ּ ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ ָך  ¿̇ ָ̃ ¿„ ƒ̂ ו¿

רּוַח  ׁ∆̆ ל  ָכּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… י  ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ƒמ ָ‡ָי‰  ר¿

ם  ˜ו… ּנּו, 75רּוַח ַ‰ָמּ ימ∆ ָח‰ ‰≈ ˙ נו… ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

 ‰ ז∆ ָכל  ו¿ מ"י).  פ"‚  (‡בו˙  ּנּו  ימ∆ ≈‰ ָח‰  נו…

י‡  ƒ‰ ‡ָבָר ּ‰ ַ‰ס¿ּ ָ̇ י ‡ו… ּƒר, כ ∆̃ ׁ∆̆  ˙ ָ‡יו… ר¿

 ‰ּ ָין ַ‰ז∆ נ¿ ƒָו‰. (כ‡)ֲ‡ָבל ָ‰ע‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒָעָנף מ

כ‡. ‡בל ‰ענין ‰ז‰ ‰ו‡ 
כבר  דבריו  תוכן  וכו'. 
הלבבות  בחובת  מובא 
המעשה,  יחוד  (שער 
פרק ה) וז״ל: כאשר יבוא 
זה,  בפיתוי  היצר  אליך 
לי  תועיל  מה  לו:  ענה 
חן  למצוא  השתדלותי 
כמוני,  חלש  יצור  בעיני 
לא  ביכלתו  אין  אשר 
להזיק  ולא  לי  להועיל 
היה  אילו  ואף  לי... 
מחוייב  שאני  כדבריך, 
אוכל  לא  אז  גם  בכך, 
איך  כי  זאת,  לעשות 
כל  אצל  לפעול  אוכל 

בני דורי שיהיו מרוצים ממני, בעוד שאינני יכול לפעול זאת אפילו אצל בני 
ביתי, וכל שכן אצל בני אדם אחרים.

ודברי רבותינו ז״ל שהבאת מהם ראיה, אינם מחייבים את האדם להשתדל 
למשוך אליו את שביעת רצונם של כל הברואים, אלא הכונה של דבריהם 
היא מה שאמר חכם אחד בצוואתו לבנו: ״בני, לפעול אצל כל הברואים שיהיו 
מרוצים ממך, זה אינו ביכלתך, אך מה שכן ביכלתך הוא, להשתדל שהבורא 
יהיה מרוצה ממך. וכאשר תפעל זאת אצלו, הוא יעשה אותך רצוי לבריות, 
כמו שכתוב (משלי טז, ז): ״ברצות ה׳ דרכי איש גם אויביו ישלים אתו״. – וזוהי 
ז״ל: מי שכל הבריות, מקטן ועד גדול, מהללים ומשבחים  גם כוונת רבותינו 
אותו ומרוצים ממעשיו, סימן הוא שהאל יתברך נתן בלבות בני אדם אהבה 
אליו, ושם לו שם טוב על לשונם. ודבר זה הרי אין הבורא עושה אותו לשונאיו, 

והוא איפוא סימן ברור וגדול שהבורא מרוצה ממנו. זוהי כוונת רבותינו ז״ל.     

בי‡ורים
בידוע שהוא  למטה  מי שהוא אהוב  כל  ‰ימנו. שכן  נוח‰  רוח ‰מ˜ום   .75

אהוב גם למעלה (רש״י). 

˙וכח˙ך  „ברי  כ‚. 
י˙˜בלו בפני ‰עולם. יש 
יתקבלו  כיצד  לעיין, 
מכירים  אין  אם  דבריו 
אותו ואין יודעים ערכו?

 :(: (ו  ברכות  במסכת 
אמר רבי חלבו אמר רב 
בו  שיש  אדם  כל  הונא: 
דבריו  שמים,  יראת 
[לאחרים],  נשמעין 
יג)  יב  (קהלת  שנאמר 
נשמע,  הכל  דבר  ׳סוף 
וגו׳,  ירא  האלהים  את 
כך:  ויש לדרוש המקרא 
אדם שהוא ירא אלוקים 
באזני  נשמעים  דבריו   -

הכל.
(הובא  לעיתים׳  ה׳בינה 
בשיטה מקובצת החדש, 
אות קפח) פירש, שאף על פי שיראת שמים מביאה את האדם לעשות מעשיו 
בהצנע ולא להרבות בדברים, עם כל זה דבריו ועניניו מעצמם יהיו נשמעים.
והטעם שדבריו נשמעים, כתב ב׳עיון יעקב׳ שאדם שיש בו יראת השם שורה 
וב׳שפתי  גם בעיני הבריות.  חן  ימצא  ובכך  (מט:),  חן, כמבואר בסוכה  עליו 
חכמים׳ ביאר על פי דברי המשנה באבות (ב, ד) ׳בטל רצונך מפני רצונו כדי 
שיבטל רצון אחרים מפני רצונך׳, ואדם שהוא ירא שמים מבטל את רצונו 
ולפיכך מבטל הקדוש ברוך הוא את רצון אחרים מפני  מפני רצון הבורא, 

ַב„,  רּוך¿ ‰ּו‡ ל¿ ‡ ָבּ ר≈ ם ַ‰ּבו… ׁ≈̆ ב ל¿ ַ‰ּטו…

י  נ≈ פ¿ ּƒב לּו  ב¿ּ ַ̃ ¿̇ ƒי ָך  ּ¿̇ ַכח¿ ו… ּ̇ י  ר≈ ב¿ ּ ƒ„(‚כ)

י  ּƒכ  , ך¿ ָכּ ב  ֲח˘…ׁ ַּ̇ ל…‡  ם  ƒ‡ ם  ּ‚ַ ָלם  ָ‰עו…

לּוָי‰  ּ¿̇ ָכָח‰  ו… ּ̇ ‰ַ ַל˙  ָבּ ַ̃ ין  ≈‡

יָך. ∆̇ בו… ׁ¿̆ ַמח¿ ב¿ּ

 

ָך  ¿̇ י ƒס ‰, י¿ ל ז∆ ָכּ ƒמ ˜ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ּƒ̇ ׁ∆̆ י  ַ‡ֲחר≈ ו¿
ן  כ≈ ָּ̇ ƒָך: ל…‡ י י…‡ַמר ל¿ ר ו¿ ∆̂ ּ  ַ‰י≈

79ַע„  ָמ‰  ל≈ ׁ¿̆ ָך  ¿̇ „ָ ֲעבו…  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ׁ∆̆

ן  ‚ו… כ¿ּ י,  ר≈ ַ‚מ¿ ל¿ ן  ∆‰ מ≈  ˜ ַרח≈ ¿̇ ּƒ̇ ׁ∆̆

ים                     ƒב ַ‰ּטו… יָך  ׂ ∆̆ ַמֲע  ‰ ַכס∆ּ ּ¿̇ ׁ∆̆

ָבר  כ¿ּ ָ‰ָי‰  ּׁ∆̆  ‰ ַמּ ƒמ ּפּוך¿  ƒ‰  ˙ רו… ‰ו… 80ּול¿

בי‡ורים
79. ע„ ˘˙˙רח˜ מ‰ן. כלומר, אלא אם תסתיר מבני אדם את כל מעשיך 
לגמרי.                  ה׳  מעבודת  מתרחק  שהנך  יראה  חוץ  שכלפי  באופן  הטובים, 
80. ול‰ורו˙. יש גורסים ״ולהראות״, כלומר, הראה את ההפך של מה שיש 

בלבך.

 ‡ ָלּ ∆‡ ב  ≈‰ ‡ו… -‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ין  ≈‡ י  ּƒכ  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ  ˙ ∆‡

ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ָך  ¿̇ י ƒס י¿ ך¿  ַ‡ַחר-ָכּ  .‰ּ ָ̇ ‡ו… ים  ƒמ ּ י¿ ַ̃ ּומ¿ ָר‰  ו… ּ̇ י  ≈„ מ¿ לו…

י‡  ƒב ּומ≈ ָ‰ָעם,  י  נ≈ פ¿ ƒל ים  ƒב ַ‰ּטו… יָך  ׂ ∆̆ ּוַמֲע ָך  ¿̇ י„ּו ƒֲחס  ˙ ַ‚ּלו… ל¿

ן  ƒמ ך¿  ָׁ̆ מ¿ ƒנ  ‰ ז∆ ַ‚ם  ו¿ ָך?  מו… ָכּ ם  ≈‰ ם  ּ‚ַ ּו  ׂ̆ ַיֲע ‡ּוַלי  ָ‡ָי‰:  ר¿

חּו  ב¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ּ ƒנ ׁ∆̆ ים  ƒל „ו… ּ ¿‚  ‰ ָמּ 77ַכּ ינּו  ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ‰ּו˙.  ב¿ ּ‚ַ‰ַ

ם  י‰∆ ר≈ ַחב¿ ו¿ ם  י‰∆ י„≈ ƒמ ל¿ ַּ̇ י  נ≈ פ¿ ƒל  ‡ ָלּ ∆‡ ּו  ׂ̆ ָע ל…‡   - (סוכ‰ כח, ‡) 

ָו‰  ¿̂ ƒמ ‰ ‡י ז∆ ם, ַוַ„ּ י‰∆ ׂ ≈̆ ַמֲע י˜ּו ב¿ּ ƒַיֲחז ם ו¿ י‰∆ כּו ַ‡ֲחר≈ ׁ¿̆ ָמּ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ

ל…‡  ּלּו  ≈‡ י  נ≈ פ¿ ּƒב ּלּו  ƒַוֲ‡פ ים,  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ם  78ָל‰∆ ב  ַחב≈ּ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ

 ,"‰ ׂ ∆̆ י עו… ƒנ‡ֲ ‰ ַע" ‡ו… "ז∆ ≈„ י יו… ƒנ‡ֲ ‰ רו… "ז∆ ָ‡מ¿ ּבו… ב¿ּ ƒל ‰ ב¿ּ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒי

ם. ˙ ָל‰∆ ַ‚ּלו… ˙ ָ‡סּור ל¿ מ∆ ¡‡ ָלם ב∆ּ י ָ‰עו… נ≈ פ¿ ƒָבל ל‡ֲ

 

ַמ„  ל¿ ƒ̇ ו¿ יכּו˙  ƒר‡ֲ ַבּ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ֲעמ…„  ַ̇ ו¿ ֲעָנָו‰  ַבּ ך¿  ל≈ ּ≈̇ ם  ƒ‡ ם ּ‚ַ
 ‰ ָּ̇ ַע ָך:  ל¿ י…‡ַמר  ו¿  ˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ָך  ּ¿̇ ַפ י¿ יעּו˙,  ƒב ¿̃ ּƒב  

יָך  ָרכ∆ ּ ֲעבּור „¿ „ּוָך ַבּ יַכב¿ּ ƒבּוָך ו ּׁ¿̆ ַח י-ָ‡ָ„ם י¿ נ≈ ָך ב¿ּ ¿̇ ים ‡ו… ƒ‡ ָ‰רו…

ם  י‰∆ ינ≈ ע≈ ּוב ב¿ּ ׁ̆ ‰ ָח ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ,‰ ז∆ ל ָבּ „ו… ַוח ָ‚ּ ׁ̆ ר∆ י≈ ים, ו¿ ƒב ַ‰ּטו…

 ‰ ׂ ∆̆ ָך ַמֲע ¿̇ ו… ׂ̆ ֲע י ַבּ ּƒל, כ ב∆ ∆‰ ‰ ל ז∆ ָך. ָכּ ּ¿̇ ַכח¿ ˙ו… ָך ו¿ לּו מּוָסר¿ ב¿ּ ַ̃ י¿

בי‡ורים
77. כמ‰ ‚„ולים ˘נ˘˙בחו. במסכת מגילה (כז:-כח.) מביאה בגמרא סדרת 
ואמרו  הקדושים,  מהתנאים  כמה   של  חסידות  ודברי  מיוחדות  הנהגות 
לתלמידיהם שבזכות הנהגות אלו  זכו להאריך ימים, ואמרו זאת כדי ללמד 
מאירי).        ההר,  מן  אברהם  (רבינו  להם  הראויות  הנהגות  חכמים  לתלמידי 

78. ל‰ם. עליהם. 

ם ג'
ע ג' יו

בו
ש

 81. ˙˙יח„. תתבודד. 82. ‡ך ל‰ר‡ו˙ ‰עˆלו˙. עשה רושם כאילו אתה עובד את ה׳ בעצלות ובכבדות. 83. ול‡ ˙ˆו‰. ואל תשדל בני אדם 
לעשות טוב ואל תוכיחם להמנע מעשות רע. 84. ˙˙נ‰‚ במנ‰‚ם ו˙לך ב„רכי‰ם. של פשוטי העם ויושבי קרנות, כדי שהסתרת מעשיך הטובים 
תהיה בשלימות. 85. ל˘ם מˆו‰. כלומר, אף שעושה זאת לשם מצוה, מכל מקום... 86. מפסי„ ‡לף ‡לפים. כי ירד מטה מטה, ולא רק את המצוות 
יחדל מלקיים, אלא אף אמונתו ישלל ממנו, מבלי אשר ירגיש בכך. 87. ו„ומ‰ לבורח מ‡˘ ˜טנ‰ ל‡˘ ‚„ול‰. כי אם מטרתו לברוח מהפרסום 
והכבוד שיבוא לו ע״י עבודת ה׳, וחושש למצוא חן בעיני בני אדם בגלל מעשיו הטובים, אדרבה, הרי היצר מציע לו למצוא חן בעיני בני אדם על 
ידי זלזול במצוות והתרחקות מה׳. 88. ‡ין מזי˜ לו ב˘בח. לא יפחת שכרו במאומה בכך שמשבחים אותו ומכבדים אותו על מעשיו. 89. בע˙ ‡˘ר 
˙ע˘‰ מע˘‰ ‰טוב. והנך רוצה לבחון את טהרת כונתך. 90. ‡˘ר מ‰‡ל. אם יתברר לך שהנך מקוה לקבל את השכר מהאל - סימן הוא שהמעשה 
שלם ואין בו כל פגם. 91. ‡ינו ˘לם. סימן הוא שהמעשה אינו שלם. 92. ביחו„ בח„רי ח„רים. בהתבודדות בינך לבין עצמך. 93. בז‰ ‰ענין. באותו 
האופן ובאותה השלמות, בהידור ובהתלהבות. 94. נ‚„ יˆר ‰רע. מענין יצר הרע, כיצד מנסה הוא לקלקל וכיצד להנצל ממנו. 95. נ‚„. לעומת. 96. 
וט‰ר י„ים. טהור בדרכיו וידיו נקיות מעוון - יוסיף כח להתגבר ולהתאמץ שלא יפול ברשת היצר הרע. 97. ‰‚‡ו‰ במעל˙ ‰חכמ‰ מ˘ובח˙. לא 
ח״ו כדי להשתרר ולהתנשא על אחרים, אלא שירגיש סיפוק ושמחה במעלתו כדי לזרזו להתמיד בדרך זו. 98. ו‚ם „ע‰. יש גורסים: על שחננו דעה 
רנו˙. עמי הארץ העוסקים בדבר שיחה (רש״י). והערוך פירש, שאינם נכנסים לבית המדרש, אלא רגילים לשבת  והשכל ומדות טובות. 99. מיו˘בי̃ 
בקרנות העיר ולעסוק בדברי שיחה. 100. וי‚ב‰ לבו. פסוק זה נאמר על יהושפט המלך, שאף שהיה לו עושר וכבוד לא גבה לבו בעבורם, כי אם 
במה שהלך בדרכי ה׳. (מצודת דוד). 101. י˜ר רוח ו‚ב‰ לב.  אדם עם רצון כביר בלי גבול ובעל שאיפות גבוהות בעניני העולם הבא. 102. ˘ל‡ 
יספי˜ לו. שלא יסתפק במצוות המזדמנות לידו, ובמעלות שהשיג על ידי השתדלותו. 103. ‡ל‡ ימעט בעיניו. שיהיו מעשיו ועבודתו מעטים בעיניו. 
104. ו˙‚ב‰ נפ˘ו. ונפשו תתרומם ותשאף למדרגה גבוהה יותר. 105. כמו ˘מ˜ˆר. באותה מדה שמפחית ומתרשל מעבודת ה׳ יכעס על עצמו 
ויוכיח נפשו. 106. מפני ‰˘פל˙ו לפני‰ם. מחשש שאם יעשה הטוב יהיה מושפל ובזוי בעיניהם, ושילעגו לו על מעשיו. 107. יפסי„ ‡ו˙ם מ‡‰ 
והם רשעים  ה),  (שם,  ״ענה כסיל כאולתו״  ואמר:  ד),  כו,  (משלי  ״אל תען כסיל כאולתו״  זה אמר שלמה:  ״ועל  גירסא המוסיפה כאן:  יש  מˆוו˙. 
וכסילים״. 108. ובמ‡ו„ו. בכל כחו, רצונו וממונו. 109. ול‚לי˙. אמר רבי יוחנן שעמד בגילוי פנים (בחוצפה. רש״י) לפני הקב״ה (סוטה מב:). 110. 
ולסנחריב. בתנא דבי אליהו (ל״א) כתב: סנחריב גסות הרוח היתה בו, ובה נעקר מן העולם. וכן נאמר שם על נבוכדנצר. 111. ז„ י‰יר. גס רוח סופו 
להיות לץ שאינו חש לשמוע מוסר. רש״י. 112. ‰מב˜˘ לעלו˙. גאוותן אינו מרוצה ממעלת חשיבותו בעיני הבריות וחומד תמיד לדרגת חשיבות 
114. סמוך ל‚‡ו‰  113. בחז˜˙ בר „ע˙. שמחזיק עצמו חכם.  גבוהה יותר ממה שהוא ראוי לה, וכיון שלא משיגה, הרי הוא בדאגה מתמדת.  
מעללים רעים. שהם המשך ישיר לגאוה ותוצאה ממנה. 115. כ‡˘ר נעימו˙ ‰ˆור‰. כשם שהגדרת אדם שצורתו נעימה ויפה היא מי שגופו ופניו 
מאירים, כך אדם שמדותיו נעימות וטובות נפשו מאירה. 116. ‡ין ‰ח˘יבו˙ בנפ˘. [יש גירסא: ״מחשיבות הנפש״]. כלומר, אין זה חשיבות וכבוד 
לאדם להתגאות על חברו, אפילו הוא מלך, כל שכן בני-אדם אחרים, השוים במעלתם ומתגאים זה על זה.  117. ולפניו ‰יו כס‡ו˙. כלומר לפניו 
היו שלשה כסאות, זה למעלה מזה, להושיב כל אחד כגדולתו, ובאו לפניו שלשה גיבורים, וישבו זה למעלה מזה. 118. ו‚„לו. למעלה. 119. כי טוב 
‡מר לך. מוטב שיאמרו לך לעלות לדרגה גבוהה יותר ממעמדך כיום, מאשר יורידו אותך ממעלתך לאמר שאינך ראוי לה יבקשו שתפנה את מקומך 
עבור אדם אחר נכבד ונדיב. 120. במח˘ב‰ לב„. שיחליט בלבו שמכאן ולהבא שוב לא יתגאה, אלא בנוסף לכך חייב לשנות גם מעשיו והתנהגותיו 
כלפי חוץ. 121. ול‰˘˙„ל. [יש גירסא: ולהשתרר]. כלומר, למשול ולשלוט על בני-אדם. 122. בכל חל˜ וחל˜ וכו'. יש גורסים: בכל מדה ומדה – 

בחלק המובחר שבה. 123. ו˘ם „רך ו‚ו'. והמפקח על דרכיו אראה לו בישועת אלקים.     

רצונו של אותו אדם. וב׳עץ יוסף׳ (שם) ביאר, משום שדבריו יוצאים מן הלב, ובודאי יכנסו אף הם אל לב השומעים.
כ„. ויע˘‰ כל ‰טובו˙ ב‚לוי ובס˙ר. והמעשים הטובים שראוי להסתיר אותם, הם רק אלו שאפשר לעשותם בשלימות מהחל ועד כלה גם מבלי שבני אדם ידעו מהם. אבל אותן המצוות שאינו יכול לקיימם בינו לבין עצמו, כגון להתפלל בציבור, ולצוות לבני אדם לעשות טוב ולהזהיר אותם מעשות רע, 
וללמוד תורה (ברבים, באופן שמשפיע בזה על אחרים, וכ״ש ללמד תורה ברבים) ולעשות חסד, מצוות אלו אין כל הצדקה להזניח ולנטוש מחשש שיכבדוהו עליהן, אלא יקיימם לשם שמים, ואף אם ישבחו אותו עליהן, אין זה יגרע את שכרו, מפני שאינו מתכוון לזה בשעת עשייתן. (חובת הלבבות, שער יחוד 

המעשה פ״ה).   
כ‰. וז‡˙ ‰‚‡ו‰ ‡ינ‰ מז˜˙ לענו‰ וכו'. כתב החובת הלבבות (שער הכניעה פ״ט): והחלק המשובח הוא, כשגאות האדם על חכמתו ועל מעשיו הטובים נובעת ממה שהוא יודע להעריך את גודל החסד שהבורא עשה אתו בזה שנתן לו את היתרונות הללו, וממה שהוא שמח בהן, וגאותו גורמת לו להוסיף 
ולהתאמץ עוד יותר בלימודו ובמעשיו הטובים, ולהתנהג בהכנעה עם מקורביו, ולשמוח בחבריו, ולחוס על כבודם ולחפות על סכלותם, ולדבר בשבחם, ולאהוב אותם, ולדון אותם לכף זכות, ולהזהר בכבודם. והיא גורמת לו שמעשיו הטובים מעטים בעיניו, ושהוא טורח תמיד להרבות עליהם, ושלבו נשבר 

בקרבו על שהוא מדי חלש להשיג מהם כאוות נפשו, ושהוא משפיל את עצמו לפני מי שהוא מקוה שבעזרתו יוכל להוסיף עליהם, ושהוא מודה לאלהים על היתרונות שנתן לו, ומשבח אותו על שעזר לו לקנות את המעלות הטהורות.
גאוה כזאת אינה עומדת בסתירה עם ההכנעה, והיא לא מרחיקה אותה, אלא אדרבה מסייעת לה ומוסיפה עליה. 

כו. לעזוב ‰טוב מפני ‰˘פל˙ו לפני‰ם. שנינו במסכת אבות (ה, כ): ״יהודה בן תימא אומר, הוי עז כנמר... לעשות רצון אביך שבשמים״. כתב הטור (או״ח סי׳ א): ״והתחיל בעז כנמר, לפי שהוא כלל גדול בעבודת הבורא יתברך, לפי שפעמים אדם חפץ לעשות מצוה ונמנע מלעשותה מפני בני אדם שמלעיגים 
עליו, ועל כן הזהיר שתעיז פניך כנגד המלעיגים, ואל תמנע מלעשות המצוה... שפעמים אדם מתבייש מפני האדם יותר ממה שיתבייש מפני הבורא יתברך, על כן הזהיר שתעיז מצחך כנגד המלעיגים ולא תבוש. עכ״ד.  

כז. ‡בל בענין מ˘‡ ומ˙ן יכנע לפני‰ם. מקור הדברים הוא במסכת ברכות (ז:): אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי: מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה וכו׳. והאמר רבי יצחק אם ראית רשע שהשעה משחקת לו אל תתגרה בו, שנאמר (תהלים י, ה): ״יחילו (יצליחו) דרכיו בכל עת״, ולא עוד אלא 
שזוכה בדין... ולא עוד אלא שרואה בצריו... לא קשיא, הא במילי דידיה הא במילי דשמיא. והיינו שבדבר ששייך לו ולממונו צריך להכנע מפניו. וכתב המהרש״א, ש״השעה״ משחקת לו דייקא, כי בודאי אינו אלא לפי שעה מחמת המזל שגורם, אבל כשתעבור השעה – ״כחציר מהרה ימלו״, ״ועוד מעט ואין רשע״ 

וכו׳.
כח. וזו‰י מˆו‰ ‚„ול‰. במסכת בבא-מציעא (ל(: מביאה הגמרא על הפסוק (שמות יח כ) ״והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון״... ׳אשר יעשון׳ זו לפנים משורת הדין [שיש מצוה לנהוג לפנים משורת הדין]... דאמר רבי יוחנן, לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה, ולא 

עבדו (עשו) לפנים משורת הדין.    
כט. לפני ˘בר ‚‡ון. פירש הגר״א: כשבא שבר לאדם, הרי זה מן הסתם שהיה לו תחילה גבהות הלב, ולכן בא עליו השבר, כשהקדוש ברוך הוא רוצה לנקום באדם כדי שיתקדש שמו יתברך בעולם - מגביהו תחילה ואחר כך משפילו, כי על ידי זה תהיה נקמתו גדולה שבעתיים, כמו בהמן שהגביהו תחילה 
למשנה למלך כדי שיתלוהו בגבהותו, ונפילתו היתה בפירסום רב, ואם הוא שר וחשוב בלא זה, אז ה׳ נותן בלבו גאוה ואחר כך משפילו, כי אז נקמתו גדולה כי הרגיש עצמו שהיה באיגרא רמה – ועכשיו בבירא עמיקתא. וכן פירשו כל המפרשים על הפסוק (תהלים קב, יא) ״כי נשאתני ותשליכני״, שהגבהת 

אותי תחילה ואח״כ השלכתני שאז המכה, הצער, החרפה והבושה גדולים יותר.
ל. ‡ינו ניˆול מחט‡ ועוון. כתב רבינו יונה (בשערי תשובה א, כז): הגאוה מסבבת כמה עבירות, ומגברת יצר לב האדם עליו, שנאמר: ״ורם לבבך ושכחת את ה׳ אלקיך״ [הרי הגאוה סיבה כללית לכל העבירות, כי על-ידי הגאוה בא לשכחת ה׳ וממילא חוטא]...ובעל הגאוה נמסר ביד יצרו, כי אין עזר השם עמו 

אחרי אשר הוא תועבת ה׳. עכ״ד.
בשערי קדושה כתב: הגאוה היא שורש להרבה עבירות אם בין אדם למקום, ואם בין אדם לחבירו.

בשבט מוסר (ב׳) כתב: הגאוה שורש לכל העבירות שבעולם, ולכן חזק עצמך שלא להתפתות בקול יצרך להתגאות, ובנצחך אותו בזה – תוכל לנצחו בכל! כיון שנעקר השורש – הענפים נופלים מאליהם.
ל‡. ˘ב‡ מטפ‰ סרוח‰. בהיות האדם מסתכל בפחיתות חומרו, וגריעות תחילת יצירתו, אין לו טעם להתנשא כלל, אלא ליבוש ולהכלם. משל למה הדבר דומה: רועה חזירים שהגיע ועלה לשלטון, הרי כל עת אשר יזכור ימיו הראשונים – אי אפשר לו להתגאות (מסילת ישרים כג). 

יתבונן, שהתהוות האדם ויצירתו...ואחר כך הוא ניזון...במשך שהותו בבטן אמו, ורק אחר כך יוצא לעולם חלוש וכחוש בגופו ואבריו (חובת הלבבות כניעה ה). 
לב. וי˘וב לעפר ורימ‰. ויתבונן מצורתו שתהיה לו כשינוח בקבר: אור פניו יחלוף, מראהו ישחר, בשרו יהפך לתולעים עיפוש וליחה, ולא ישאר בו כל סימן מיופי גופו. ריחו יבאיש (יסריח) מאד, כאילו לא רחץ וסך בשרו מעודו, וכאילו לא היה לו ריח טוב מעולם. בחשבו כן - יכניע וינמיך את עצמו, ולא 

יתגאה ויתנשא. (חובת הלבבות שם). 
ל‚. וי˙ן „ין וח˘בון וכו'. יצייר בלבו, רגע הכנסו לפני בית דין הגדול של צבא מעלה, בעת שיראה עצמו לפני מלך מלכי המלכים הקדוש והטהור בתכלית הקדושה והטהרה, בסוד (מלאכים -) קדושים משרתי גבורה, גבורי כח עושי דברו, אשר אין בהם כל מום. והוא עומד לפניהם, גרוע פחות ונבזה מצד 
עצמו, טמא ומגואל (נתעב) מצד מעשיו, הירים ראש?  היהיה לו פתחון פה? וכי ישאלוהו: איה ואיפוא פיך? איה גאונך וכבודך אשר נשאת בעולמך? מה יענה ומה ישיב על תוכחתו? הנה ודאי שאילו רגע אחד יצייר האדם בשכלו האמת הזה בציור אמיתי וחזק (דימוי נכון בצורה בהירה ומשכנעת) – פרוח 

תפרח ממנו הגאוה, ולא תשוב אליו עוד!!! (מסילת ישרים כג).   
ל„. וישב למטה מן הכל. הגה״ק רבי אלחנן וסרמן זצ״ל הי״ד היה רגיל לישב בסוף ביהמ״ד בכל מקום שהגיע. פעם שאל את החפץ חיים זצוק״ל האם אין חשש שיתהלל בעצמו ״מי כמוני עניו״? ונמצא מתגאה בליבו, ואולי עדיף אדרבה, לישב בכותל המזרח ולחשוב בליבו ״הרי איני ראוי לישב כאן ומכבדים 
אותי במה שאין בי״ וכד׳? ענה לו החפץ חיים: שנינו במשנה (כלים כה, ט) מעשה מוציא מידי מחשבה ואילו מחשבה אינה מוציאה מיד מעשה, א״כ עדיף לישב במערב, ועצם מעשה זה של ענוה יוציא מיד מחשבת גאוה שחושש אולי תתגנב בליבו, משא״כ אם יושב ב״מזרח״, עצם מעשה הגאוה יגבר על כל 

מחשבת ענוה שיחשוב ״איני ראוי״ וכד׳. 

 ‰ ּ„ָ ƒּום מ ׁ̆  ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  רּוך¿ ‰ּו‡, ו¿ ‡ ָבּ ר≈ ּום ָ‡ָ„ם זּוַל˙ ַ‰ּבו… ׁ̆ ַ„ע  ל…‡ י≈ „, ו¿ ַיח≈ ¿̇ ּƒ̇ ָמ‰ - 81 ּום ָחכ¿ ׁ̆ מ…„  ל¿ ƒל ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ׁ∆̆ ר, ּוכ¿ ָ̂ ָ̃ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ּƒ̇ ָך.  ב¿ּ ƒל ב¿ּ

ן  ƒיר מ ƒ‰ ז¿ ַּ̇ ל…‡  ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ ּ¿̇ ל…‡  ָך, 83ו¿ ָכר¿ ׂ ¿̆ י„  ƒס פ¿ ַ̇ ם ו¿ ׁ≈̆ ָך  ‡ ל¿ ≈̂ ל…‡ י≈ ׁ∆̆ י  ≈„ ָ„‰, כ¿ּ ‰ ָ‰ֲעבו… ׂ ≈̆ ַמֲע לּו˙ ב¿ּ ¿̂ ˙ ָ‰ַע ‡ו… ַ‰ר¿ ָב‰, 82ַ‡ך¿ ל¿ טו…

 ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ּƒ̇ 84  ‡ ָלּ ∆‡ י˙,  ƒ̂ י ƒ̂ ו¿ זּוָז‰  ּומ¿ ין  ּ ƒל ƒפ ּ¿̇ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ ‡ו… ל…‡  ו¿ ם  ƒַמי ָׁ̆ -‡ ר≈ י¿ יַמן  ƒס  ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  ו¿ ָך,  ¿̇ זּוָל  ׁ̆ י ƒ‡ ל¿ ָך  ¿̇ ָמ ָחכ¿ יַע  ƒ„ ו… ּ̇ ל…‡  ו¿ ָ‰ָרע, 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  „ כ…ּ ל¿ ƒל ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  נ≈ י¿ נ¿ ƒע מ≈  ‰ ז∆ ל  ָכּ  .˜ חו… ׂ ּ¿̆ ‰ַ ר…ב  ּוב¿ ָו‰  ¿„ ח∆ ּוב¿  ‰ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒמ ב¿ּ ַמֲ‡ָכל  ב¿ּ ם  ∆‰ ָמּ ƒע ע…ָרב  מ¿  ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ו¿ ם,  י‰∆ כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ך¿  ל≈ ≈̇ ו¿ ָ‰ָ‚ם  נ¿ ƒמ ב¿ּ

ָל‰.  „ו… ּ ¿‚ ׁ̆ ≈‡ ‰ ל¿ ַטָנּ ¿̃  ׁ̆ ≈‡ ַח מ≈ ר≈ בו… ‰ ל¿ מ∆ „ו… , 87ו¿ ָכרו… ׂ ּ¿̆ ƒר מ ≈̇ ים יו… ƒף ֲ‡ָלפ ל∆ י„ ‡∆ ƒס ָו‰, 86ַמפ¿ ¿̂ ƒם מ ׁ≈̆ ‰ 85ל¿ ָין ז∆ נ¿ ƒע ‰ ׂ ∆̆ ָ‰עו… , ו¿ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒר ב¿ּ

„ּו‰ּו ַעל  ַכב¿ּ ם י¿ ƒ‡ ר, ו¿ ∆̇ לּוי ּוַבס≈ּ ּ‚ָ ˙ ַבּ בו… ל ַ‰ּטו… ‰ ָכּ ׂ ∆̆ ַיֲע ָ‰ָרע, (כ„)ו¿ יר מ≈ ƒ‰ ַיז¿ ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ י ƒיכּו˙, ו ƒר‡ֲ ָנ‰ ַבּ ַכָוּ ל ב¿ּ ל≈ּ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ר ‰ּו‡: ל¿ ָׁ̆ ַ‡ך¿ ַ‰ָיּ

ָך  מ¿ ¿̂ ַע ין ב¿ּ ƒח ב¿ ַּ̇ ב,  ‰ ַ‰ּטו… ׂ ∆̆ ‰ ַמֲע ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ˙ ע≈ ן 89ב¿ּ ‰. ָלכ≈ ׂ ∆̆ ֲע ַע˙ ַ‰ַמּ ׁ¿̆ ּƒב ‰ ן ָלז∆ ּ ו≈ ּƒל…‡ כ ׁ∆̆ י  ַבח, ַ‡ֲחר≈ ּׁ∆̆ י˜ לו… ַבּ ּ ƒין ַמז חּו‰ּו - 88‡≈ ב¿ּ ַׁ̆ י ƒו ‰ ז∆

 ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ‰ ׂ ∆̆ ֲע ‰ ַ‰ַמּ ם ז∆ ƒ‡ ין ƒח ב¿ ַּ̇ ַ‚ם  ם. ו¿ ל≈ ָׁ̆ ינו…  ים - 91‡≈ ƒר ֲ‡ח≈ ם מ≈ ƒ‡ ם, ֲ‡ָבל ל≈ ָׁ̆ ל - ‰ּו‡  ≈‡‰ָ ר מ≈ ׁ∆̆ מּול, 90ֲ‡ ּ¿‚‰ַ ‰ ו∆ּ ַ̃ ‰ מ¿ ָּ̇ י ַ‡ ּƒמ ƒמ

ם. ל≈ ָׁ̆ ָך  ׂ ¿̆ ‰, ָ‡ז ַמַע ָך ז∆ ר ל¿ ר≈ ָבּ ¿̇ ƒם י ƒ‡ ים, ו¿ ּƒַרב ‰ ָבּ ׂ ∆̆ ‰ עו… ָּ̇ ר ַ‡ ׁ∆̆ ָין ֲ‡ נ¿ ƒע‰ָ ‰ ז∆ ים 93ב¿ּ ƒי ֲחָ„ר ר≈ ַח„¿ חּו„ ב¿ּ ƒי ‰ 92ב¿ּ ׂ ∆̆ ָ̇ עו… י ƒם ָ‰י ƒ‡ ,ָלם י ָ‰עו… נ≈ פ¿ ƒל

 ‡ ‰ ָבּ ּ„ָ ƒָכל מ ‰ ּוב¿ ׂ ∆̆ ָכל ַמֲע ָבר ּוב¿ ָכל ָ„ּ י ב¿ּ ּƒכ , ר ּבו… ָזּ‰≈ ƒ‰ ב ל¿ ‰ּו‡ ַחָיּ ּׁ∆̆ „ ַמ‰  ∆‚ ם 95נ∆ ַ‰ָיּ ‰ מ≈ ָפּ ƒם ט ƒ‡ י ּƒינו… כ ר ָ‰ָרע ‡≈ ∆̂ „ י≈ ∆‚ נּו 94נ∆ ר¿ ַפּ ּƒס ּׁ∆̆ ל ַמ‰  ָכּ
96" , כו… ו… ּ̇ ƒּו מ‰ ≈̃ ּ ַסל¿ ר ל¿ יַמ‰≈ ƒין, ו ƒָחָכם ָיב ∆‰ ָרָכיו. ו¿ ּ ¿„ ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇ ל…‡ ָיַ„ע  ׁ∆̆ י  ƒמ ר ל¿ ∆̂ ּ ַין ַ‰י≈ נ¿ ƒיַע ע ƒ„ ‰ו… ח ל¿ ַ̇ נּו פ∆ּ ח¿ ַ̇ ל, ּוָפ ≈̃ ל¿ ַ̃ ˙ ּול¿ ח≈ ַׁ̆ ר ל¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

ı" (‡יוב יז, ט). יף ‡…מ∆ ם י…ס∆ ƒר ָיַ„י‰ָ ּוט√

 

 ‰‡ָ„ָ ‰ו… יף  ƒס יו… ו¿ כז).  (ירמי‰ ט,  י"  ƒ̇ ‡ו… ָי„…ַע  ו¿ ל  כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ל  ּ ַ‰ל≈ ¿̇ ּƒמ‰ַ ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ƒי ז…‡˙  ב¿ּ ם  ƒ‡ י  ּƒכ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ַח˙  ַבּ ֻׁ̆ מ¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿ ַמֲעַל˙  ב¿ּ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ97

ל…‡ 99 , ו¿ ׁ̆ ָר ¿„ ּƒי˙-ַ‰מ י ב≈ּ ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒי מ ƒ̃ ל¿ ָּ̇ ח∆ ַ̇ ָנּ ׁ∆̆ יָך,  ָפנ∆ י ל¿ ƒנ‡ֲ ‰ ∆„ ַמר: מו… ‰ לו… ָלּ ƒפ ¿̇ ּƒב ˙ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒל ּומ כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ָע‰ ו¿ ּ ַ‚ם „≈ רּוך¿ ‰ּו‡, 98ו¿ ‡ ָבּ ר≈ ַלּבו…

י  ּƒי ‰'" („ברי-‰ימים-ב יז, ו). כ כ≈ ַ„ר¿ ּבו… ב¿ּ ƒל ‰ּ ַבּ ¿‚ ּ ƒַמר: "100ַוי ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ נּו. ו¿ ָרל≈ ים ּ‚ו… ƒע נּו ּוַמ‰ ָנּ ≈̃ ל¿ ב ח∆ ינּו ַמ‰ ּטו… ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ : מו… ˙. ּוכ¿ ָרנו… ¿̃ י  ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒמ

ם,  ∆‰ ‡ ָי„ו… מ≈ ָ̂ מ¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ י ַבּ ל…‡ י…‡ַמר ַ„ּ , ו¿ ן לו… מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ י˜ לו… ַבּ ּƒפ ל…‡ ַיס¿ ׁ∆̆ 102 ,‡ ָלם ַ‰ָבּ י ָ‰עו… נ≈ י¿ נ¿ ƒע ב ב¿ּ ַבּ‰-ל≈ ר-רּוַח ּו‚¿ ַ̃ ‰ ָ‡ָ„ם 101י¿ י∆ ¿‰ ƒי

רּוך¿ ‰ּו‡.  ‡ ָבּ ר≈ ַ„˙ ַ‰ּבו… ֲעבו… ר מ≈ ּ ≈̂ ַ̃ מ¿ּ ׁ∆̆ מו…  ו… 105כ¿ּ ׁ̆ ַנפ¿ ם ב¿ּ ַרע≈ ¿̇ ƒי י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ָל‰  ַמע¿ ו… ל¿ ׁ̆ ּ‰ ַנפ¿ ַבּ ¿‚ ƒ̇ ‰ּו, 104ו¿ ׂ ≈̆ ל ַמֲע יָניו ָכּ ע≈ ַעט ב¿ּ מ¿ ƒי ‡ ָלּ ∆‡103

ָ„ם. בו… ָלחּוס ַעל כ¿ּ ָריו ו¿ „ ֲחב≈ בו… כ¿ ּƒמ…ַח ב ׂ ¿̆ ƒל ˙, ו¿ בו… ˙ ַ‰ּטו… ֲעלו… ַמּ מ…ַח ַבּ ׂ ¿̆ ƒלו… ל ˙ מ∆ ר∆ ‚ו… , ו¿ ו… ּ̇ ע¿ ַסַיּ ˙ ָלֲעָנָו‰, ַ‡ך¿ מ¿ ∆̃ ּ יָנּ‰ ַמז∆ ֲ‡ָו‰ ‡≈ ז…‡˙ ַ‰ַ‚ּ (כ‰)ו¿

 

 , ו… ּ̇ ָכל¿ י י¿ ƒפ ָ‰ַרע כ¿ּ יר מ≈ ƒ‰ ַיז¿ ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ י ƒם, ו ַנע ָל‰∆ ָכּ ƒל…‡ י ם, ו¿ ָ̇ ים ‡ו… ƒל ַ‰כ¿ יָחם ּול¿ ƒכ ‰ו… ‡…„, ל¿ ַח˙ מ¿ ַבּ ֻׁ̆ י‡ מ¿ ƒ‰ ים ƒע ָׁ̆ „ ָ‰ר¿ ∆‚ ֲ‡ָו‰ נ∆ ּ‚ַ‰ַ ו¿

מו…  כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿ ח.  ָבּ ֻׁ̆ מ¿  ‰ ז∆ י  ֲ‰ר≈ ם  ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ל¿ ּבו…  ּ ƒל ׁ∆̆ י  ַ‡ֲחר≈  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ּוכ¿ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒמ כ¿ּ ָלם  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ב¿ּ  ‰ מ∆ ּ„ו…  ‰ּ ז∆ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ

י  נ≈ פ¿ּ ƒ106מ ב  ַ‰ּטו… (כו)ַלֲעז…ב  ים  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ָלל  כ¿ּ ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿  ,˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ָעָליו   - ָו‰  ¿̂ ƒמ  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ם  ָמ˜ו… ָכל  ּוב¿  (‚ (‡ס˙ר  ָ‰ָמן  ל¿ ַנע  כ¿ ƒנ ל…‡  ׁ∆̆ ַכי  ּ ¿„ ָמר¿

ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ָניו  ָפּ ז  ָיע≈ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ ם,  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ֲעמ…„  ַיּ ׁ∆̆  ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ים ‡≈ ƒָעמ י פ¿ּ ּƒכ ָו‰,  ¿̂ ƒַבר מ ¿„ ּƒב ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒי י  ַ̇ ָמ ָמ‰  יך¿ ָחכ¿ ƒר ָ̂  ‰ ז∆ ו¿ ם.  י‰∆ נ≈ פ¿ ƒָל˙ו… ל ָפּ ׁ¿̆ ‰ַ

 ׁ̆ י י≈ ּƒיו, כ ׂ ָ̆ ר ַמֲע ּ ַס„≈ ‰ י¿ י ז∆ ƒפ ָין, ּול¿ נ¿ ƒע‰ָ ָע‰ ו¿ ָּׁ̆ י ַ‰ ƒפ ן ל¿ נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ָחָכם ל¿ יך¿ ‰∆ ƒר ָ̂ ָכך¿  ˙. ל¿ וו… ¿̂ ƒמ ‰‡ָ ם מ≈ ָ̇ י„ ‡ו… ƒס ָו‰ ַ‡ַח˙, 107ַיפ¿ ¿̂ ƒֲעבּור מ ַבּ

ָכל  ם. ו¿ ַנע ָל‰∆ ָכּ ƒל…‡ י ם, ו¿ ּ„ָ ¿‚ ‡…„ו… ַלֲעמ…„ נ∆ מ¿ ƒּופו… 108ּוב‚ יך¿ ב¿ּ ƒר ָ̂ ָין. ו¿ נ¿ ƒּום ע ׁ̆ יָלם ב¿ּ ƒב ׁ¿̆ ּƒיַח ב ּƒל…‡ ַינ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ ׁ̆ י≈ יָלם, ו¿ ƒב ׁ¿̆ ּƒיך¿ ַלֲעז…ב ב ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ

ָל‰. „ו… ּ ָו‰ ‚¿ ¿̂ ƒּו מ‰ ז∆ ָבר, (כח)ו¿ ָכל ָ„ּ ין ב¿ּ ּ ƒ„‰ַ ˙ּוַר ּׁ̆ ƒים מ ƒנ פ¿ ƒם ל ∆‰ ָמּ ƒע ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ם ו¿ י‰∆ נ≈ פ¿ ƒַנע ל ָכּ ƒן י ָּ̇ ‡-ּוַמ ׂ ָּ̆ ַין ַמ נ¿ ƒע ָו‰, (כז)ֲ‡ָבל ב¿ּ ¿̂ ƒַבר מ ¿„ ּƒב ‰ ז∆

 

 - ‰ּ ׁ̆ ָבּ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ‰ַ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ּ‰ ַרב ּוָמˆּוי  ָלּ ׁ∆̆  ˜ ּ ז≈ ∆‰‰ַ ‡…„, ו¿ ‰ מ¿ ֻ‚ָנּ י‡ מ¿ ƒ‰ י ּƒכ ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒּוב מ ׁ̆ ָל ל ו¿ ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ‰ַ ˙ ּ„ַ ƒּבו… מ ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒּומ

ן" (מ˘לי  ‡ו… ר ָ‚ּ ב∆ ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ ƒַמר: "(כט)ל ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  לּו˙, כ¿ּ פ¿ ׁƒ̆ ר ו¿ ב∆ ׁ∆̆ ˙ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿ יָ‡‰ ‡∆ ƒב ֲ‡ָו‰ מ¿ י ַ‰ַ‚ּ ּƒכ ,„…‡ ‰ מ¿ ָנּ מ∆ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ יָכך¿  ƒפ ַעט, ל¿ מ¿

ַי˙  ָ‚ל¿ 109ּול¿ ב),   ,‰ (˘מו˙   " ‚ו… ו¿  '‰ י  ƒמ" רו…  ָ‡מ¿ ב¿ּ ע…‰  ַפר¿ ל¿ ַרע  ≈‡ ָמ‰   ָּ̇ ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿ כ‚).  (˘ם כט,  ּנּו"  יל∆ ּƒפ ׁ¿̆ ַּ̇ ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ" ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿ יח),  טז, 

ילּו  ּ ƒ̂ ƒ‰ ר ׁ∆̆ ‡ֲ ˙ י ָ‰ֲ‡ָרˆו… ל…‰≈ ָכל ‡¡ י ב¿ּ ƒַמר "מ‡ָ ׁ∆̆ יב,  ƒר ח≈ ַסנ¿ ל" (˘מו‡ל-‡ יז, י), 110ּול¿ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ˙ כו… ˙ ַמַער¿ י ‡∆ ּƒ̇ ַרפ¿ י ח≈ ƒַמר "ֲ‡נ‡ָ ׁ∆̆ י,  ּƒ̇ ׁ¿̆ ƒל ַ‰פ¿ּ

ָ„י" („ני‡ל ‚, טו),  ן י¿ ƒן מ כו… נ¿ ƒב יז¿ ׁ≈̆ י י¿ ּ ƒ„ ‰ָּל רו… "ּוַמן ‰ּו‡ ‡¡ ָ‡מ¿ ר, ב¿ּ ּ ַ̂ נ∆ בּוַכ„¿ י (י˘עי‰ לו, כ), ּונ¿ ƒ„ ָיּ ƒם מ ƒַלי ָׁ̆ רּו ˙ י¿ יל ‰' ‡∆ ּ ƒ̂ י ַי ּƒי כ ƒ„ ָיּ ƒם מ ָ̂ ˙ ַ‡ר¿ ∆‡

ָחָכם:  ָ‡ַמר ‰∆ ׁ∆̆ מו…  ן, כ¿ּ ָעוו… ‡ ו¿ ט¿ ח≈ ל מ≈ ו… ּ̂ ƒינו… נ , (ל)‡≈ ‰ זו… ּ„ָ ƒמ ‰ּו‡ ב¿ּ ׁ∆̆ י  ƒן. ּומ לו… ָ̃ ם ָ‰ָי‰ ּבּוז ו¿ ָ̇ י ƒֲחר‡ַ ם, ו¿ י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ רּו כ¿ּ ר ָ‡מ¿ ׁ∆̆ ן, ֲ‡ ‰ ָל‰∆ מ∆ ַ‰ּ„ו… ו¿

ן" (מ˘לי כ‡, כ„). ַר˙ ָז„ו… ב¿ ע∆ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ , עו… מו… ׁ¿̆  ı יר ל≈ ƒ‰111ָי „ "ז≈

 

 ‰ ָ‡ָ‚‰? ז∆ ּנּו ַ‰„¿ מ∆ּ ƒמ „ ר≈ ָפּ ּƒ̇ ר ל…‡  ׁ∆̆ י ‰ּו‡ ֲ‡ ƒָח„ ָ‡ַמר: מ ים. ָחָכם ‡∆ ƒי ֲחָכמ ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ַמע ׁ¿̆ ֲ‡ָו‰,  ר ַעל ַ‰ַ‚ּ ַ„ב≈ּ ‰ ל¿ ָנּ ינּו ַע„ ‰≈ ָבר≈ ּ יַע „¿ ּ ƒ‚ ƒ‰ ׁ∆̆ יָון  כ≈ ו¿

 .‰ ט∆ ו… ׁ̆ י-ָ‡ָ„ם ל¿ נ≈ ˙ו… ב¿ּ ין ‡ו… ƒ̃ י ƒַע˙, ַמֲחז ר] ַ„ּ ˙ [ַבּ ַ̃ ז¿ ח∆ מו… 113ב¿ּ ¿̂ י˜ ַע ƒֲחז ַמּ ׁ∆̆ י  ƒרּו: מ ָ‡מ¿ ‰. ו¿ ָנּ מ∆ּ ƒָל‰ מ ַמע¿ י‡ ל¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ˙ ַמֲעָל‰  ׁ̆ ַלֲעלו… ּ ≈̃ ַב ‰ַ112מ¿

ָ‡ַמר  ָעָליו. ו¿ ˙ מ≈ טו… ˙ נו… ו… ׁ̆ ָפ ּ ַ‰נ¿ ˙, ו¿ ּיו… ƒר ַ‡˙ ַ‰ב¿ּ נ¿ ׂ ƒ̆ ‰ ָעָליו  י∆ ¿‰ ּƒ̇ ים,  ƒים ָרע ƒּבו… ַמֲעָלל ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒים. ּומ ƒים ָרע ƒָו‰ - ַמֲעָלל‡ֲ רּו: 114ָסמּוך¿ ַלַ‚ּ ָ‡מ¿ ו¿

ך¿  ל∆ ‰ ַ‰מ∆ּ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆  ׁ̆ פ∆ נ∆ּ יבּו˙ ַבּ ׁƒ̆ ין ‰ַ116ֲח ≈‡ :„ ָ‡ַמר עו… . ו¿ ׁ̆ פ∆ ר ַ‰נ∆ּ ˙ ‡ו… ּ„ו… ּƒימּו˙ ַ‰מ ƒע ך¿ נ¿ ר ַ‰ּ‚ּוף, ָכּ ּוָר‰ ‡ו… ּ̂ ימּו˙ ַ‰ ƒע ר נ¿ ׁ∆̆ ‡ֲ ָח„: 115ַכּ ָחָכם ‡∆

ָל‰  ַמע¿ ˙ זו… ל¿ ‡ו… ס¿ ּƒָפָניו ָ‰יּו כ , 117ּול¿ כּו˙ו… ‡ ַמל¿ ס≈ּ ּƒב ַעל כ ׁ≈̆ ָח„ יו… ך¿ ‡∆ ל∆ ָ‰ָי‰ מ∆ ׁ∆̆ ָ‡ַמר,  ‰. ו¿ ל ז∆ ∆‡ ‰ ים ז∆ ƒר י-ָ‡ָ„ם ֲ‡ח≈ נ≈ ן ב¿ּ כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ‰, ָכּ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ

ַעי.  ר≈ ַעל ל¿ ַמּ ƒי מ ƒיַבנ ׁƒ̆ י ‰ו… ּƒ̇ ח¿ ַפּ ׁ¿̆ ƒחּוס מ ƒל י ∆„ ן: ‚…ּ יו… ל¿ יב ָ‰ע∆ ׁƒ̆ ≈‰ י? ו¿ ƒ̇ ּו ׁ̆ ל…‡ ר¿ ּ‰ ב¿ּ ז∆ ƒָל‰ מ ַמע¿ ‰ ל¿ ם ז∆ ּ∆̇ ב¿ ַׁ̆ יך¿ י¿ ≈‡ : ך¿ ל∆ ם ַ‰מ∆ּ ָ‡ַמר ָל‰∆ . ו¿ ּזו… ƒמ

ָל‰ּו  ע¡ ∆‰ ם. ו¿ י‰∆ ּ≈̇ ח¿ ַּ̇ י  ƒיַבנ ׁƒ̆ י ‰ו… ּƒב ƒּו˙ ל‡ ַ„כ¿ י ו¿ ׁƒ̆ לּו˙ ַנפ¿ פ¿ ׁƒ̆ י:  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ‰ַ ָעָנ‰  י. ו¿ ƒ̇ ָמ י ר…ב ָחכ¿ נ≈ פ¿ּ ƒי מ ַּ̇ ח¿ ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ י ַעל  ƒ̇ י ƒי: ָעל ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ ָ‡ַמר  ו¿

יב" (מ˘לי כ‰, ז).  ƒ„י ָנ נ≈ פ¿ ƒָך ל יל¿ ּƒפ ׁ¿̆ ‰ַ ‰ מ≈ ָנּ ≈‰ ‰ ָך ֲעל≈ ב ֲ‡ָמר ל¿ י טו… ּƒַמר: "119כ ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ . ו¿ לו… ּ ¿„ ƒ‚ ך¿ 118ו¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ

ָעָפר  ּוב ל¿ ׁ̆ ָי רּוָח‰, (לב)ו¿ ‰ ס¿ ָפּ ּƒט ƒמ ‡ ָבּ ׁ∆̆ , (ל‡) ּבו… ƒל ˙ ים ‡∆ ƒיל ƒ‰ ב¿ ים ַ‰ַמּ ƒָבר ּ ב „¿ יך¿ ַלֲח˘…ׁ ƒר ָ̂ ˙ ָעָליו,  ר∆ ב∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒָו‰ מ‡ֲ ּ‚ַ‰ַ ˙ ּ„ַ ּƒמ ׁ∆̆ ‰ ָ‡ָ„ם  ∆‡ רו… ׁ∆̆  ˙ ע≈ ב¿ּ

חּו  כ¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒָלם, נ ן ָ‰עו… ƒרּו מ ָעב¿ ‡ּו ו¿ ּ‚ָ ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ ּ ≈‚ ‰ ָמּ ב ַכּ ַיֲח˘…ׁ -‰ּו‡, ו¿ רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ים ַ‰ ƒָלכ י ַ‰מ¿ּ כ≈ ך¿ ַמל¿ ל∆ י מ∆ נ≈ פ¿ ƒן ל ּבו… ׁ¿̆ ח∆ ין ו¿ ּ ƒ„ ן ּ≈̇ ƒי ‰, (ל‚)ו¿ ָמּ ƒר ו¿

ם. ָ̇ ֲ‡ָו ם ַ‚ּ יָל‰ ָל‰∆ ƒע ָלם, ּוַמ‰ ‰ו… עו… ל…‡ ָ‰יּו מ≈ ָ‰יּו כ¿ּ ו¿

 

 ‡ ָלּ ַב„, ‡∆ ָב‰ ל¿ ָׁ̆ ַמח¿ ‰ 120ב¿ּ ˙ ז∆ ו… ׂ̆ ל ָוכ…ל, ל…‡ יּוַכל ַלֲע כ…ּ ƒּבו… מ ּ ƒל ƒּו˙ מ‡ ‰ ַלֲע˜…ר ַ‰‚≈ּ ∆̂ ˙: ָ‰רו… ˙ ָרעו… ּ„ו… ƒר מ‡ָ ּׁ¿̆ ƒָו‰ ּומ‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ר ל¿ ≈„ ּ‚ָ

י  ס≈ּ י ַ‚ּ ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ ים כ¿ּ ƒנ ּ ָ̃ ֻ̇ ים ּומ¿ ƒּוב ׁ̆ ים ֲח ƒ„‚ָ ׁ̆ ב¿ּ ב…ּ ל¿ ƒיל ל ƒ‚ָי‰ ָר‰ָ ׁ∆̆ „? ָ‡ָ„ם  ַ̂ י ן. כ≈ּ ‰ ָ‰ַ‡ֲחרו… ∆̂ ָ̃ ‰ּו˙ ַע„  ב¿ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ַבּ

ָ‰‚ו…  נ¿ ƒם ָ‰ָי‰ מ ƒ‡ …ּו˙. ‡ו‡ ּבו… ַ‰‚≈ּ ּ ƒל ƒל…‡ ַיֲע˜…ר מ ‰ ז∆ י˙, ָבּ ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ּ„ָ ƒמ ם ב¿ּ ָ̇ ן ‡ו… ּ≈̃ ַ̇ י ƒים ו ƒב ים טו… ƒ„‚ָ ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒם י ƒ‡ - ‰ּ ז∆ ƒּוב מ ׁ̆ ‰ ָל ∆̂ רו… ָ‰רּוַח, ו¿

ל,  ן ַ‰כ…ּ ƒמ ‰ ַמָטּ ב ל¿ ׁ≈̆ י≈ ‰, (ל„)ו¿ ב≈ּ ן ַ‰ר¿ יו… ָזּ ƒב מו… ב¿ּ ¿̂ י‚ ַע ƒ‰ נ¿ ַיּ ׁ∆̆ ן ַע„  ּ≈̃ ַ̇ ָנ‰ ל¿ ָּ̃ ַּ̇ ין  יו - ‡≈ ׂ ָ̆ ָ‡ר ַמֲע ׁ¿̆ ּƒָבָריו ‡ו… ב ¿„ ּƒל ב ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ „ 121ּול¿ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ָמ‰ ָוַכַעס  ַעל ח≈ ‰ּו‡ ַבּ ׁ∆̆ י  ƒן מ כ≈ ּנּו. ו¿ מ∆ּ ƒב מ ַבּ‰-ַ‰ל≈ּ ֲע˜…ר ‚…ּ ַיּ ׁ∆̆ ּלּו, ַע„  ים ‡≈ ƒָבר ¿„ ּƒב ‡ ≈̂ ַכּיו… ן, ו¿ י‰∆ ׁ≈̆ ב¿ ˙ לו… ין ‡∆ ּ ƒַבז ˙ ַ‰מ¿ ָחבו… י ַ‰ס¿ּ י≈ לו… ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒי ו¿

ָ‡ז  ּנּו, ו¿ מ∆ּ ƒָו‰ מ‡ֲ ּ‚ַ‰ַ ׁ̆ ר∆ ֲע˜…ר ˘…ׁ ַיּ ׁ∆̆ ַמן ַרב ַע„  ך¿ זו… ז¿ ר∆ ∆„ ך¿ ב¿ּ ל≈ י≈ ָלל, ו¿ ׁ̆ כ¿ּ י ּ ƒ‚ ˙ו… ל…‡ ַיר¿ לּו ‡ו… ל¿ּ ƒ̃ ˙ו… ‡ו…  ּכּו ‡ו… ƒ‰ ם ƒ‡ ׁ∆̆ מו…  ¿̂ ַ‰‚ ַע נ¿ ƒי ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿

ל…‡ יּוַכל  ׁ∆̆ ‰ ַע„  ָנּ מ∆ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒי  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒמ :˙ ˙ ָ‰ָרעו… ּ„ו… ּƒָכל ַ‰מ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ ַיֲע  ‰ ז∆ ך¿  ר∆ ּ ַעל „∆ ו¿ ָיָמיו.  ל  ָכּ  ‰ּ ָבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ י,  ƒע ָ̂ מ¿ ך¿ ָ‰‡∆ ר∆ ּ ∆„ ַבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ ַיֲחז…ר 

ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ׁ∆̆ י  ƒּומ .˙ ˙ ָרעו… ּ„ו… ƒָכל מ ָמ‰ ל¿ ל≈ ׁ¿̆ פּוָ‡‰  ‰ ‰ּו‡ ר¿ ָין ז∆ נ¿ ƒע י. ו¿ ƒנ ינו… ך¿ ַ‰ב≈ּ ר∆ ּ ס ַ‰„∆ פ…ּ ¿̇ ƒי ָ‡ז ַיֲחז…ר ו¿ ַמן ַרב, ו¿ ‰ ז¿ ז∆ ַ‰‚ ָבּ נ¿ ƒי ר, ו¿ ≈̇ ˜ יו… ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ם  ׂ ָ̆ ַמר: "123ו¿ ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ . ו¿ רו… י ֲחב≈ נ≈ פ¿ ƒל ָפָניו ו¿ ך¿ ל¿ ר∆ ּ ∆„‰ַ ‰ ים ז∆ ׂ ƒ̆ ˙, ָי ר∆ ח∆ ב¿ ‰ ַ‰ֻמּ ּ„ָ ּƒמ ˜ ַבּ ל∆ ח≈ ˜ ו¿ ל∆ ָכל ח≈ רּוך¿ ‰ּו‡ 122ב¿ּ ‡ ָבּ ר≈ ˙ ַלֲעב…„ ַ‰ּבו… כ∆ ׁ∆̆ מ¿ ƒנ

ים" (˙‰ילים, נ, כ‚).  ƒ‰…ל ע ‡¡ ַׁ̆ י≈ ּנּו ב¿ּ ∆‡ , ַ‡ר¿ ך¿ ר∆ ּ ∆„

הוא מחמת גאונו. וכתב 
מוכח  שכך  שם 
בפסוקים, שלא יתלה הצלחתו (הן בממון הן ביופי הן בחכמה) בעצמו אלא 

תמיד יהא שפל ומודה לה׳ על המעלות שחננו.
את  להביא  יכול  שהעושר  לבבך. מבואר  ורם  ו‚ו'  ירביון  וˆ‡נך  וב˜רך  ב. 
האדם לגאוה ולשאר חטאים. במסכת ברכות (לב.) אומרת הגמרא, שלאחר 
חטא העגל אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, בשביל כסף 
וזהב שהשפעת להם (שנתת להם בשפע) לישראל עד שאמרו ״די״ הוא גרם 
(להם להתגאות עד) שעשו את העגל... משל לאדם אחד שהיה לו בן, הרחיצו 
וסכו והאכילו והשקהו, ותלה לו כיס (של מעות) על צוארו, והושיבו על פתח 
של זונות, מה יעשה אותו הבן שלא יחטא (וכמו כן ישראל, הקדוש ברוך הוא 
לחטא  להם  שגרם  הוא  זה,  נסיון  לידי  והביאם  טובה  רוב  להם  שהשפיע 

העגל). 
בספר ׳חכמת המצפון׳ (דברים) כתב: רואים אנו מדברי הגמרא יסוד וחידוש 
גדול, לא כמו שאנו מורגלים לראות התחלת וסיבת החטא בבחירת לבו של 
האדם הבלתי טובה אשר לפני החטא. חכמינו ז״ל ראו עיקר סיבת החטא עוד 
רחוק הרבה מהחטא, ותלו את החטא בדברים אשר נעשו עוד זמן רב לפני 
החטא, אשר לכאורה אין להם שום שייכות עוד להחטא כלל, והם דברים 
אחרים לגמרי וגם מותרים בתכלית ההיתר, ושם כבר ראו חז״ל את החטא 
כאילו כבר נגמר, ואמרו שאחר דברים כאלה החטא כבר דבר הבא בתולדה 
ומידי דממילא, כי מה יעשה הבן שלא יחטא, ובטענה זו הלא רצה משה רבינו 
לפוטרם מכל אשמה, והיה בזה מודעה על כל מעשה העגל כאילו היו אנוסים 
בחטא, מאחר ונתן להם הקדוש ברוך הוא שפע של כסף וזהב, דבר זה ממילא 

הביאם לחטא העגל. 
רואים אנו מזה הערה נוראה, ועיקר גדול בעבודת האדם שאחרי שכל הדבר 
תלוי רק בההתחלות הגורמות ומביאות להמעשה, והמוקדמים עוד זמן רב 
להזהר  האדם  עבודת  עיקר  כל  תלוי  בהם  הרי  כן  אם  המעשה,  לפני 
בההתחלות וההקדמות אשר לחטאים, וגם בהאתחלתא דאתחלתא, ואף גם 
באלה שהם דברים המותרים לגמרי כמו כסף וזהב, או רחיצה וסיכה שהם 
מותרים,  גם  שהם  וכדומה  ושתיה  אכילה  וכן  המותרים,  מהדברים  בודאי 
ומכל מקום גילו לנו חז״ל שעיקר סיבת החטא של העגל היתה בריבוי הכסף 
מה  וכן  לבנו,  האב  שעשה  המוקדמת  והשתיה  הרחיצה  כמעשה  והזהב 

ָך  ̂…‡נ¿ ו¿ ָך  ר¿ ָ̃ "(ב)ּוב¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  , רו… ¿̂ יו…

ן ו… ׁ̆ ‡ ƒַער ָ‰ר ַׁ̆

ֲ‡ָו‰ ַער ַ‰ַ‚ּ ַׁ̆

 ˙ ּ„ַ ƒמ ַעל  ר  ַ„ב≈ּ נ¿ ן  ו… ׁ̆ ‡ ƒר‰ָ ַער  ַּׁ̆ ַבּ
ן  מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ּ ƒנ ׁ∆̆ ב  ֲ‡ָו‰. ּוַמ‰ ּטו… ּ‚ַ‰ַ

ּיּוב  ƒח י  נ≈ פ¿ּ ƒמ ים,  ƒָער ּׁ¿̆ ‰ַ ָכל  ל¿  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇

ח  ַ̇ י‡ פ∆ּ ƒ‰ י ּƒכ ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒל מ ≈„ ָבּ ƒ‰ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿

ז…‡˙  ָכּ ינּו  ƒ‡ָר ל…‡  ו¿  ,˙ ַרּבו…  ˙ ָרעו… ל¿

יך¿  ƒר ָ̂ ן  ָלכ≈  .˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ב¿ּ ָרָע‰  ל¿

ל  ∆‡ יָ‚ּ‰  ƒ‰ ַ‰נ¿ ל¿ ם  ַחכ≈ּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָ‰ָ‡ָ„ם 

 ‰ּ ָ̇ ‡ו…  ˙ חו… ¿„ ƒל ו¿ ָ‰ָר‡ּוי,   ‚‰ָ נ¿ ּƒמ‰ַ

. ‡ּוָי‰ ּבו… יָנּ‰ ר¿ ≈‡ ׁ∆̆ ם  ָמ˜ו… ב¿ּ

 

ַסל  ָפּ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַע  ב≈ּ ט¿ ַ‰ַמּ י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ
‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ל  „ו… ּ‚ָ‰ַ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ  

מו…  כ¿ּ  . ָר˙ו… ˙ו… ב¿ּ יָ‰  ָעל∆ יָרנּו  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ו¿

 ˙ ח ‡∆ ַכּ ׁ¿̆ ּƒ̇ ן  ָך פ∆ּ ר ל¿ מ∆ ָּׁ̆ ƒ‰" :ַמר ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ם"  ƒַרי ¿̂ ƒמ  ı ר∆ ∆‡ מ≈ יֲ‡ָך  ƒ̂ ‰ו… ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  '‰

ח  ַכּ ׁ¿̆ ƒי  ‰ ∆‡ ּ ≈‚‰ַ י  ּƒכ(‡) יב).  ו,  („ברים 

י˘כח   ‰‡‚‰ כי   .‡
סוטה  במסכת  יוˆרו. 
(ה.): אזהרה לגסי הרוח 
רוח.  גס  יהא  [שלא 
רש״י] מנין? רב נחמן בר 
יצחק אמר מהכא, ״ורם 
(דברים  ושכחת״  לבבך 
ח, יד) וכתיב ״השמר לך 
פן תשכח את ה׳ אלהיך״ 
(שם יא). רש״י (ד״ה ורם) 
גובה  ידי  שעל  מבאר 
שכחת  לידי  בא  הלב 
זו  שכחה  ועל  הבורא, 
מוזהר  הוא  הרי 
תשכח״  פן  לך  ב״השמר 

(וכן כתב המאירי).
[סמ״ק  שפרשו  יש  אך 
משמע  וכן  כב)  (סימן 
בסמ״ג (לאוין סד) וראה 
(סוטה  שלמה  חשק 
של  שהאזהרה  שם)] 
על  אמורה  לך״  ״השמר 
ולא  עצמו,  לבבך״  ״ורם 
רק בגלל שהיא הגורמת 
שתבוא  ה׳  לשכחת 
אלא  בעקבותיה, 
עצמה  הלב  רוממות 
הם  כי  השכחה.  היא 
איסור  ענין  בארו 
לא  שאדם  הגאוה, 

יתגאה כשהקדוש ברוך הוא משפיע לו טובה ויאמר שבריוח שלו ובעוצם ידו 
ועמלו עשה והרויח והגיע לכל זה. ועל ידי כך לא יחזיק טובה להקדוש ברוך 

ˆ„י˜ים ‡רחו˙  ˘ער ‰‚‡ו‰עיונים

 .‰ ‰ ַעל ז∆ רּו ז∆ ר¿ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒל…‡ י ׁ∆̆ 3 ,˙ טו… יו… ¿„ ∆‰ ן ב¿ּ כ≈ּ ׁ∆̆ ל- , ָכּ ך¿ ל∆ מ∆ ב¿ּ

ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ  - ָח„  ∆‡‰ָ ים:  ƒ̃ ֲחָל י  נ≈ ׁ¿̆ ƒל  ˙ ∆̃ ּ ַחל∆ ¿̇ ƒמ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ
 ˙ ַמֲעלו… ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ  - י  ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ  ˜ ל∆ ַ‰ח≈ ו¿  , ‚ּופו… ב¿ּ

ים:  ƒ̃ י ֲחָל נ≈ ׁ¿̆ ׁ̆ ּבו…  ‚ּופו… י≈ ֲ‡ַו˙ ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ יו. ַ‚ּ ׂ ָ̆ ַמֲע ָמ‰ ּוב¿ ַ‰ָחכ¿

‚ּופו…  ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ י‡  ƒ‰ ז…‡˙  ו¿ ַרע.  ָח„  ∆‡‰ָ ו¿ ב,  טו… ָח„  ∆‡‰ָ

ל ַעל  ׁ…˘ מ¿ ּƒ̇ ב ָ‰ָ‡ָ„ם, 4ָ‡ז  ל≈ ֲ‡ָו‰ ב¿ּ ר ַ‰ַ‚ּ ב≈ּ ּ‚ַ ¿̇ ּƒ̇ ׁ∆̆  ˙ ע≈ ָ‰ָרָע‰: ב¿ּ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ נו… - כ¿ּ רו… ¿‚ ƒו… ּוב ׁ̆ ר…‡ . ב¿ּ לו… ף ַר‚¿ „ו… ַע„ ַכּ √̃ ¿„ ָּ̃ ƒם מ„ָ‡ָ‰ָ

ן" (י˘עי‰ ‚,  רו… ּ‚ָ  ˙ טּויו… ָנ‰ נ¿ ַלכ¿ ּ≈̇ ַו ן  ּיו… ƒ̂  ˙ נו… ‰ּו ב¿ּ י ָ‚ב¿ ּƒ5ַיַען כ"

ַי„  ֲ‡ָו‰ ו¿ ל ַ‚ּ ∆‚ י ר∆ ƒנ ≈‡ בו… ּ¿̇ יב: "7ַ‡ל  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ - ָליו ַר‚¿ ָיָ„יו ּוב¿ טז), 6ב¿ּ

בי‡ורים
ראוים להתגאות. 3. ˘ל‡ י˘˙ררו ז‰ על ז‰. שלא יתגאו וימשלו (-להתנהג 
בשררה) זה על זה. 4. ‡ז ˙מ˘ול על ‰‡„ם. גאותו תהיה ניכרת בכל איברי 
גופו מקדקדו עד כף רגלו. 5. יען כי ‚ב‰ו בנו˙ ˆיון. ה׳ מוכיח את עם ישראל 
על הנשים הגאותניות שמשלו בעם והחטיאו אותו, שהולכות  בגרון מתוח 
דרב  בריה  רבא  דרש  (סב:)  שבת  [במסכת  ביפין.  להתגאות  מוגבה  ובראש 
יען כי גבהו בנות ציון״,  ״ויאמר ה׳  ג, טז):  (ישעיה  עילאי: מה פירוש הפסוק 
רש״י  (ראה  גובהן  את  והבליטו  זקופה  בקומה  מהלכות  הנשים  שהיו 
מהלכות בפסיעות קצרות,  פירושו, שהיו  גרון״,  נטויות  ״ותלכנה  ומהרש״א). 
שהעקב של רגל אחת מגיע בצד האגודל של הרגל השניה בלבד ואינו עובר 
את  רואה  שאינו  כיון  לאט  והולך  למעלה  נטוי  שגרונו  אדם  כדרך  אותו, 
אנשים  ויבואו  בהליכתן  שוהות  שתהיינה  כדי  זה  וכל  שלפניו,  הקרקע 
ב׳):  (פרק  6. בי„יו ובר‚ליו.  במסכת דרך ארץ רבה  (רש״י)].  להסתכל בהן 
בראש  והמהלכין  ברגליהם,  והבועטין  בידיהם,  [מנפנפים]  המפפין 
אצבעותיהן [כמו שעשו בנות ירושלים], עליהם הכתוב אומר: ״אל תבואני 
רגל גאוה ויד רשעים אל תנידני״. 7. ‡ל ˙בו‡ני. דוד המלך מבקש מהקדוש 

      ,' ‚ו… ו¿ ך¿  ָלּ  ‰ ב∆ּ ר¿ ƒי ָזָ‰ב  ו¿ ף  ס∆ כ∆ (‚)ו¿ ֻין  ב¿ּ ר¿ ƒי

יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰  ˙ ∆‡  ָּ̇ ַכח¿ ָׁ̆ ו¿ ָך  ָבב∆ ל¿ ָרם  1ו¿

י  ƒ„ָי ם  ∆̂ ע… ו¿ י  ƒח כ…ּ ָך  ָבב∆ ל¿ ּƒב  ָּ̇ ָ‡ַמר¿ ו¿  ,' ‚ו… ו¿

 ˙ ∆‡ ָּ̇ ָזַכר¿ ו¿  ,‰ּ ל ַ‰ז∆ ƒַחי‰ַ ˙ י ‡∆ ƒל ‰ ׂ ָ̆ ָע

ַח  כ…ּ ָך  ל¿ ן  ≈̇ ַ‰נ…ּ ‰ּו‡  י  ּƒכ יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰

ך¿  ל∆ מ∆ ּוב¿ י‚-יח).  ח,  (˘ם  ל"  ƒָחי  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ָחיו"  ∆‡ מ≈ ָבבו…  ל¿ רּום  י  ּƒ̇ ל¿ ƒב "ל¿ ַמר:  ¡‡ נ∆

ּלּו  ƒָר‰ 2ֲ‡פ ו… ּ̇ יָר‰  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ם ƒ‡ .(ם יז, כ˘)

שהאכילו והשקהו ותלה 
לו כיס בצוארו והעמידו 
הזונות  בית  פתח  לפני 
של  עצם  בהם  אין 
מקום  ומכל  איסור, 
עיקר החטא בהם נחשב, 
יעשה  ״מה  אחר-כך  כי 
כבר  יחטא״,  שלא  הבן 
בעל  ואינו  הוא  אנוס 

בחירה כלל. 
וז‰ב ירב‰ לך.  ‚. וכסף 
לאדם  וזהב  כסף  ריבוי 
לגאות  להביאו  יכול 

שאבותינו  הסיבה  זו  החיים״:  ה״ספר  אומר  ה׳.  את  ישכח  זה  ידי  ועל  הלב 
אברהם  צז.).  בב״ק  (כמבואר  המטבעות  על  ציורים  היו מציירים  הקדושים 
אבינו עשה במטבע ציור של זקן וזקנה מצד אחד, ובחור ובתולה מצד שני, 
מה  יצחק.  לו את  הוא שנתן  ברוך  הקדוש  לו  הנס שעשה  להזכיר את  כדי 
הקשר בין כסף לנסים? כדי שכשיביט במטבע לא יגיע למצב של ״ורם לבבך 

ושכחת את ה׳ אלקיך...״, כי כסף מביא גאוה.
המטבע שעשה יהושע היה טבוע בו שור מכאן וראם מכאן, על שם הפסוק 
(דברים לג, יז): ״בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו״, שנצחונותיו במלחמות 

על כיבוש ארץ ישראל היו מהקדוש ברוך הוא ולא מכוחו ועוצם ידו.
וכן דוד הטביע על המטבע מקל ותרמיל מכאן ומגדל מכאן, להזכיר לעצמו 
כי הגיע מאחורי הצאן. ומרדכי היהודי עשה מטבע שהיה בו שק ואפר מכאן, 
את  להם  שהזכירו  ציורים  ועליהן  מטבעות  עשו  כולם  מכאן.  זהב  עטרת 
הנסים שעשה להם הקדוש ברוך הוא, כדי שלא יגיעו חס ושלום למצב של 

גאוה הבאה מחמת ריבוי הממון.

בי‡ורים
אם  מה  כי  ביאר,  הרמב״ן  במלך.  ‡פילו   .2 בלבך.  ותתגאה  לבבך.  ורם   .1
וגובה הלב  למלך שהוא ראוי להתנשא ולהתגדל, הפסוק אוסר את הגאוה 
ומצוה שלבבו יהיה שפל ככל אחיו הקטנים ממנו, כל שכן לאחרים שאינם 

‰. כי ‡ין עזר ‰˘ם עמו 
‡חרי ‡˘ר ‰ו‡ ˙ועב˙ 
‰˘ם. הוא מדברי רבינו 
יונה בשערי תשובה (א, 
(נב:)  סוכה  במסכת  כז). 
בן  שמעון  רבי  אמר 
אדם  של  יצרו  לקיש: 
יום  בכל  עליו  מתגבר 
ומבקש להמיתו, שנאמר 
(תהלים לז): ״צופה רשע 
לצדיק ומבקש להמיתו״. 
ברוך  הקדוש  ואלמלא 
יכול  אינו   – עוזרו  הוא 
לו, שנאמר (שם): ״ה׳ לא 
ולא  בידו  יעזבנו 

ירשיענו בהשפטו״. 
רבי  המשגיח  מרן  היה 
יחזקאל לוינשטיין זצ״ל 
כבר  ומזהיר:  מזכיר 
כתב רבינו יונה ״כי בעל 
יצרו,  ביד  נמסר  הגאוה 
כי אין עזר ה׳ עמו אחרי 
״.  ה׳  תועבת  הוא  אשר 
אמרים  שני  נצרף  אם 
אלו - חרדה תאחזנו, כי במלחמת האדם עם יצרו בכל יום ויום, הרי בדרך 

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰ ׁ∆̆ מ… ַר˙  ˙ו… ב¿ּ נּו  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿

י" (וי˜ר‡ כ,  ַ‰ּ‚ו…  ˙ ֻח˜…ּ כּו 15ב¿ּ ל¿ ≈̇ ל…‡  "ו¿

כּו"  ל≈ ≈̇ ם ל…‡  י‰∆ ≈̇ ֻח˜…ּ יב: "ּוב¿ ƒ̇ ּוכ¿ כ‚), 

ן  ָך 16פ∆ּ ר ל¿ מ∆ ָּׁ̆ ƒ‰" :ַמר ¡‡ נ∆ ו¿ (˘ם יח, ‚), 

ל  ם" („ברים יב, ל) - ַ‰כ…ּ י‰∆ ׁ̆ ַ‡ֲחר≈ ≈̃ ָנּ ּƒ̇

 ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ יר,  ƒ‰ ַמז¿ ‰ּו‡  ָח„  ∆‡ ָין  נ¿ ƒע ב¿ּ

ָבָריו  ¿„ ƒּוב יו  ָׁ̆ ּבּו ַמל¿ ב¿ּ ל  ּ„ָ ֻמב¿ ל  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי

‰ּו‡  ן  כ≈ ו¿ ים,  ƒי ַ‰ּ‚ו… ן  ƒמ ָ‰ָ‚יו  נ¿ ƒמ ָכל  ּוב¿

ים"  ּƒן ָ‰ַעמ ƒם מ כ∆ ¿̇ יל ‡∆ ּ ƒ„ ר: "ָוַ‡ב¿ מ≈ ‡ו…

(וי˜ר‡ כ, כו).

י  ינ≈ ע≈ ים ב¿ּ ƒָעב…̇ ם מ¿ ֲ‡ָו‰ ‰≈ י - ַ‰ַ‚ּ ֲעל≈ ַבּ
ֲעַב˙ ‰'  ו… ּ̇ ַמר: "17 ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ם,  ּׁ≈̆ ‰ַ

‰ּו‡  ו¿  ,(‰ טז,  (מ˘לי  ב"  ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ

ם  ּׁ≈̆ ר ַ‰ ז∆ ין ע≈ י ‡≈ ּƒכ(‰) , רו… ¿̂ ƒַי„ י ָסר ב¿ּ מ¿ ƒנ

בי‡ורים
בהם, שהם מלבושי נכרי, [משמעות דבריו שהאיסור ללבוש בגדי נכרי הוא 
משום גאוה]. 15. בחו˜ו˙ ‰‚וי. בדרכי הגויים. הוזהרנו שלא נתנהג כמותם 
במלבושינו ובהליכותינו. 16. פן ˙נ˜˘ ‡חרי‰ם. פן תהיה נמשך, נצמד ונדבק 
אחריהם, (מלשון ״דא לדא נקשן״). 17. ˙ועב˙ ‰'. מאוס ושנוא בעיני ה׳ כל 

המתנשא בלבו.

יב).  לו,  (˙‰ילים  י"  ƒנ ≈„ ƒנ ּ¿̇ ַ‡ל  ים  ƒע ָׁ̆ ר¿

י  ּƒַרב  ˙ ַבּ  ‰ ָׁ̆ נ¿ ע∆ נ∆ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ ל  ∆‚ ר∆ ַעל  ו¿

יָ‰  ָעל∆ ַזר  ¿‚ ּ ƒנ ׁ∆̆ ן,  יו… ַר„¿ ּ¿̇ ן  ב∆ּ יָנ‡  ƒֲחנ

ַעם  ַפּ י  ּƒכ  .˙ נו… זו… ל  ׁ∆̆  ‰ ָבּ ֻ̃ ב¿ּ ב  ׁ≈̆ י ל≈

י,  ƒמ רו… י  ל≈ „ו… ּ ¿‚8 י  נ≈ פ¿ ƒל ָכ‰  ָ‰ל¿ ַ‡ַח˙ 

 ‰ ָנ‡∆  ‰ ָמּ "ַכּ רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ ָע‰  מ¿ ָׁ̆ ו¿

ָ‡ז  10ו¿  "! זו… יָב‰  ƒ9ר ל  ׁ∆̆ יָ‰  ∆̇ יעו… ƒס פ¿ּ

ם -  ƒיַני ע≈ ר (ע"ז יח, ‡). ָבּ ≈̇ ‰ יו… ָ̃ ּ ¿„ ¿̃ ּ ƒ„(„)

ַמע  ׁ¿̆ ƒם - ל…‡ י ƒַני ָ‡ז¿ ˙" (מ˘לי ו, יז). ָבּ ם ָרמו… ƒיַני יב: "11ע≈ ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ים  ּ ƒי ƒל ֲענ ∆̂ „ו… ‡≈ ָעמ¿ יַח ַ‡ּפו… - ב¿ּ ר≈ ים. ב¿ּ ƒָלל ים ָ‰ֻ‡מ¿ ּ ƒי ƒי ָ‰ֲענ ר≈ ב¿ ּ ƒ„

ָבָריו  ¿„ ּƒב ַ‡ף  ו¿ יָניו.  ע≈ ב¿ּ ים  ƒרּוח ס¿ ם  ≈‰ ם,  י‰∆ ּ≈̇ ָב ל¿ ַנס  כ¿ ּƒנ ׁ∆̆ כ¿ּ ‡ו… 

ַין ַמֲ‡ָכל  נ¿ ƒע ˙ 13ב¿ּ ר∆ כ∆ּ ƒם נ‚ַ ַ‚ֲ‡ָו‰. ו¿ ˜ ב¿ּ ָ̇ י˜ 12ָע ּ ƒ„ ַ̂ ר ַעל  ַ„ב≈ּ י¿

 ‰ ז∆ ַעל  ו¿ י,  ƒר ָנכ¿ י  ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ י  ≈„ ¿‚ ּƒב י  ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ 14ּוב¿  ‰ ∆̃ ׁ¿̆ ּוַמ

כתב  יו˙ר.   ‰˜„˜„  .„
מיד):  (ד״ה  יהוידע׳  ב׳בן 
וודאי לא היתה כוונתה 
הרע  יצר  בהם  לגרות 
ושיתנו עיניהם בה, אלא 
שישבחו  היתה  כוונתה 
מכל  אך  ישראל.  את 
כיון  בזה  נענשה  מקום 
שהיה לה לחשוש שמא 
הרע  יצר  בהם  יתגרה 
ויאנסוה לדבר עבירה.  

בי‡ורים
יבוא אלי רגל  ברוך הוא, אל תביא אלי את פסיעותיו של המתגאה (שלא 
אנשי גאוה להצר לי), והרשעים לא יטלטלו אותי ממקומי ביד חזקה. 8. ‚„ולי 
רומי מדובר,  באיזו  לדון  האריך  קיסמא)  בן  ר״י  (ערך  הדורות  בסדר  רומי. 
וסיים שהיתה עיר בארץ ישראל בשם רומי. 9. ריב‰. נערה. 10. ו‡ז „˜„˜‰ 
יו˙ר. בפסיעותיה לפסוע פסיעות נאות. ודבר זה נוגד את  הכתוב (תהלים 
מה, יד): ״כל כבודה בת מלך פנימה״, ולכך נענשה. 11. עינים רמו˙. המתגאה 
ומרים עיניו כלפי מעלה, ולא כדרך שפלי הרוח אשר ישפילו עיניהם כלפי 
גאוה.       מתוך  עזות)  (דברי  וקשים  חזקים  דיבורים  ב‚‡ו‰.  ע˙˜   .12 מטה. 
13. בענין מ‡כל ומ˘˜‰. שיאכל מאכלים טובים ומעדני מלך. 14. ובמלבו˘י 
ב‚„י ‚‡ו‰ מלבו˘י נכרי. שילבש בגדים יקרים ונאים מאד שהכל מסתכלים 

ו״שיתוף״  הבריות,  למען 
הרי הוא עבודה זרה.

הגרשוני  ילקוט  בספר 
אדרת  מספר  מביא 
אליהו שפירש, כי החכם 
בפני  להתבטל  דרכו 
החכם היותר גדול ממנו, 
מתבטל  עשיר  וכן 
גדול  בעמדו לפני עשיר 
אילו  כן,  ואם  ממנו, 
מאמין  היה  המתגאה 
הבורא,  במציאות 
וביכלתו,  בהשגחתו 
עיניו  לנגד  מצייר  והיה 
גדולת ה׳ – בודאי שהיה 
מבטל את עצמו, ואם עדיין מתגאה אות הוא שאינו מאמין בגדולת הבורא.  
פירוש אחר: אדם שיש לו גסות הרוח, שמתגאה בחכמתו, מעיד על כך שהוא 
מאמין שהוא זכאי לקבל השפעה של טוב מן הבורא בזכות חכמתו, ואילו 
לאלה שאין להם חכמה – אין זכות לכך. אבל זוהי ממש אמונתם של עובדי 
הכוכבים, שמאמינים שהבורא מסר כח לכוכבים להשפיע, והשפעתם היא 
רק על פי הטבע. יסוד דת ישראל הוא שהקדוש ברוך הוא משפיע גם למי 
שאין בו מעלות, כי ״מאשפות ירים אביון״ והכל תלוי בהשגחתו וברצונו של 

הקדוש ברוך הוא (תפארת ציון). 

ָ‰ָכ‡:  יב  ƒ̇ 19כ¿ּ ים.  ƒָכב ַ„˙-ּכו… ֲעבו…

יב  ƒ̇ 20ּוכ¿ ב",  ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ  '‰ ֲעַב˙  ו… ּ̇ "

ל  ∆‡ ָב‰  ע≈ ˙ו… י‡  ƒב ָ̇ ל…‡  "21ו¿ ם:  ָ̇ ‰ָ

ים:  ƒר מ¿ ‡ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ כו).  ז,  („ברים  ָך"  ∆̇ י ב≈ּ

י  ּƒיב: "כ ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„22 ,˙ ‡ ַעל ֲעָריו… ּלּו ָבּ ƒ‡ כ¿ּ

 "' ‚ו… ו¿ ּו  ׂ̆ ָע ל  ≈‡‰ָ ב…˙  ע≈ ו… ּ̇ ‰ַ ל  ָכּ  ˙ ∆‡

ּלּו  ƒ‡ כ¿ּ ים:  ƒר מ¿ ‡ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ כז).  יח,  (וי˜ר‡ 

ל  ָכּ רּו:  ָ‡מ¿ ו¿ (סוט‰ „, ב).  ָמ‰  23ָבּ ָנ‰  ָבּ

ָ‰רּוַח,                 ּסּו˙  ּ‚ַ ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם 

בי‡ורים
19. כ˙יב ‰כ‡. כתוב כאן (משלי טז, ה) בענין הגאוה. 20. וכ˙יב ‰˙ם. וכתוב 
שם (דברים ז, כו) בענין עבודה זרה. 21. ול‡ ˙בי‡ ˙ועב‰. המלה ״תועבה״, 
גסות הרוח),  בו  זה שיש  (היינו  שבה מכונים האלילים, מלמדת ש״גבה לב״ 
המכונה ״תועבה״ בספר משלי, כמוהו כעובד עבודה זרה. 22. „כ˙יב: כי ‡˙ 
כל ‰˙ועבו˙ ‰‡ל. הפסוק כתוב בענין חטאי העריות (ויקרא יח, כז), ובחטא 
של גסות הרוח כתוב ״תועבת ה׳ כל גבה לב״. הכינוי ״תועבה״ המשותף לשני 
הענינים מלמד על שייכותם זה לזה.  23. במ‰. מזבח לעבודת כוכבים (רש״י). 

ם.  ּׁ≈̆ ֲעַב˙ ַ‰ ו… ּ̇ ר ‰ּו‡  ׁ∆̆ י ֲ‡ , ַ‡ֲחר≈ ּמו… ƒע

ּום ָ‡ָ„ם ל…‡  ׁ̆ ָ‡‰ ַעל  ּ‚ָ ¿̇ ƒּלּו ל…‡ נ ƒַוֲ‡פ

ַב„  ּבו… ל¿ ƒל ‰, ַ‡ך¿ ב¿ּ ׂ ∆̆ ַמֲע ל…‡ ב¿ּ ּבּור ו¿ ƒ„ ב¿ּ

ָב‰,  ע≈ ו… ּ̇ ָר‡  ¿̃ ƒנ  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡ 

ב",     ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ  '‰ ֲעַב˙  ו… ּ̇ " ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ב  ּ ל≈ ַבּ  ‡ ָלּ ∆‡ ‰ּו˙  ב¿ ּ‚ַ לו…  ין  ≈‡ ּלּו  ƒ18ֲ‡פ

ָב‰. ע≈ ו… ּ̇ ָר‡  ¿̃ ƒנ

 

ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ ל  ָכּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿
 „ ב≈ עו… ּלּו  ƒ‡ (ו)כ¿ּ ָ‰רּוַח,  ּסּו˙  ּ‚ַ  

יכול  האדם  אין  הטבע 
בנוסף  אלא  לנצחו, 
צריך  הנחוש  לרצונו 
עזר ה׳. לכן בעל הגאוה 
לו  ואין  מתועב  שהוא 
עזר ה׳ – חרץ רבינו יונה 
הגאוה  ״בעל  משפטו: 
נמסר ביד יצרו״! ומעתה 
תקוה,  שום  לגאה  אין 
לגמרי.  הוא  ואבוד 
עמוד  חן׳,  יתן  (׳לענוים 

רא).
עבו„˙  עוב„  כ‡ילו  ו. 
(סוטה  המאירי  כוכבים. 
ד:) רואה את הקשר שבין 
הגאוה לעבודה זרה בכך 

– רוע טבעו מביאו לחלוק על האמת בכל דבר כדי להשפיל את  שהמתגאה 
שכנגדו [ומי שמונח בשקר הריהו כעובד עבודה זרה, שהיא עצם השקר].

המהרש״א בחידושי אגדות מבאר שעל ידי רוח הטומאה שנוצר מעון הגאוה 
מגיע לכל זה.

חכם  בתלמיד  אפילו  מדבר  זה  מאמר  כותב:  עקב)  (פרשת  הקדוש  השל״ה 
הלומד ומקיים את מצוות התורה, אלא שיש לו פניות בלימודו כגון שאחרים 
ידעו על גדולתו ותורתו, כי אז הרי הוא עובד בשיתוף, לא רק לשם ה׳ אלא גם 

בי‡ורים
18. ‡פילו ‡ין לו ‚ב‰ו˙ ‡ל‡ בלב נ˜ר‡ ˙ועב‰. הגר״א בביאורו על משלי 
מפרש: ״תועבת ה׳ כל גבה לב״ - אפילו אדם שעדיין לא הוציא את גאותו 
לפועל, ולא עשה שום מעשה של גאוה, בהליכתו או בדיבורו, ושום תנועה או 
סימן של גאוה לא ניכרים עליו, אבל ה׳ חוקר לב ובוחן כליות - הוא מעיד 
עליו שהוא גבה לב, כלומר, הגם שגאוותו מוסתרת בלב פנימה, בכל זאת – 
״תועבת ה׳״! משוקץ ומתועב הוא בעיני הקדוש ברוך הוא, ויתן את הדין על 

כך במשפטי שמים. 

ל˜ורח  ‡רע  מ‰  ח. 
‚‡ו˙ו.  מחמ˙  וע„˙ו 
(פי״א)  ישרים  המסילת 
שרעת  כותב, 
יתרה  חמדת-הכבוד 
יותר  וחזקה 
יש  כי  מחמדת-הממון, 
מקרים בהם יכול האדם 
על  יצרו  את  לכבוש 
שאר  ועל  הממון 
חמדת  אך   – ההנאות 
כי  הדוחק,  הוא  הכבוד 
לסבול  לו  אי-אפשר 
ולראות את עצמו פחות מחבריו, ועל דבר זה נכשלו רבים ונאבדו... מי גרם 
הוא  מלא  ומקרא  הכבוד,  מפני  אלא  עמו?  עדתו  וכל  הוא  שיאבד  לקורח 
(במדבר טז, י): ״ובקשתם גם כהונה״. וחכמים, זכרונם לברכה (במדבר רבה 
יח, ב) הגידו לנו, כי כל זה נמשך, מפני שראה את אליצפן בן עוזיאל נשיא, 
והיה רוצה להיות הוא נשיא במקומו... כללו של דבר: הכבוד הוא הדוחק את 
האדם  היה  זה  ולולי  שבעולם,  והחמדות  התשוקות  מכל  יותר  האדם  לב 
מתרצה לאכול מה שיוכל (להשיג ללא מאמץ), ללבוש מה שיכסה ערותו, 

ּלּו  ƒיר, ֲ‡פ ƒ‰ָי ּ רּו: ‰ַ32‡י ָמ‡ן „¿ ָ‡מ¿ ‰). ו¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ל,  ב≈ּ ַ̃ ¿̇ ƒָל‡ מ ‰ּ ≈̇ י י ב≈ּ ׁ≈̆ נ¿ ƒ‡‡ַ

‰" (חב˜ו˜ ב, ‰) -  ו∆ נ¿ ƒי ל…‡  יר ו¿ ƒ‰ר ָי ב∆ ּ ∆‚"

ּלו… (ב"ב ˆח, ‡). ׁ∆̆  ‰ ָנו∆ ּלּו ב¿ּ ƒ33ֲ‡פ

 

יַפ˙          ƒ„ ר¿ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ34

ַעל  ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒ‰ 35ל¿ ן  ָממו…  
ַרע  ≈‡ (ח)ָמ‰   ָּ̇ ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿ י-ָ‡ָ„ם.  נ≈ ב¿ּ

בי‡ורים
תקרי אותו אלא איתו לא אוכל״. לפי קריאה זו אומר הכתוב שגבה עינים, 
היינו גאותן, אין הקדוש ברוך הוא יכול להיות אתו. וביאר ב׳תפארת ציון׳, כי 
בדרך כלל החוטא חוזר אחר כך בתשובה, ואז מוכן הקדוש ברוך הוא לדור 
אין  עליו  עוונו  שעדיין  וכיון  בתשובה,  חוזר  אינו  הרוח  מגסות  אבל  אתו, 
בעל  אדם שהוא  „י‰יר.  מ‡ן  ‰‡י   .32 אתו.  לדור  רוצה  הוא  ברוך  הקדוש 
גאוה, אפילו על אשתו ובני ביתו אין הוא מתכבד, כיון שבזוי הוא בעיניהם. 
33. ‡פילו בנו‰ ˘לו. אפילו בבית שלו אין הוא מתכבד. 34. ‰‚‡ו‰ מבי‡‰ 
זה   ידי  על  שיוכל  כדי  חומד להתעשר  לבו  כי המתגאה  ר„יפ˙ ממון.  לי„י 
להשתרר ולשלוט על בני אדם. [אמנם יש גורסים: ״הגאוה מביאה לידי רדיפת 

כבוד״]. 35. ל‰˘˙רר. למשול. 

ַעט  מ¿ ּמּו  "רו… ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ 25 ט,  ַמע≈ ¿̇ ƒ24מ

עו…  ¿„‚ָ ָר‡ּוי ל¿ ּנּו" (‡יוב כ„, כ„); 26ו¿ ינ∆ ≈‡ ו¿

ָמ‰  ו… ּ̃ ‰ַ י  ָרמ≈ "ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ 27 ָר‰,  ׁ≈̆ ‡ֲ ַכּ

ין ֲעָפרו…  ≈‡ ים" (י˘עי‰ י, ל‚), 28(ז)ו¿ ƒע„ֻ ּ ¿‚

ָעָליו.   ˙ ל∆ ּ ַיל∆ 29מ¿ יָנ‰  ƒכ ּׁ¿̆ ‰ַ ו¿ ָער,  נ¿ ƒנ

י  ƒנ‡ֲ ין  ≈‡ -‰ּו‡:  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ָ‡ַמר 

ָלם,  עו… ָבּ 30ָל„ּור  ים  ƒל כו… י¿ ‰ּו‡  ו¿

ם  ƒיַני ַבּ‰ ע≈ ּ ַמר (˙‰ילים ˜‡, ‰): "‚¿ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

(סוט‰  ‡ּוָכל"  ל…‡  ו…  …̇‡31 ָבב  ל≈ ַחב  ּור¿

ז. ו‡ין עפרו ננער. כתב 
כנגד  מדה  חיים:  החפץ 
שהיה  במקום  כי  מדה, 
לו לחשוב תמיד שסופו 
רמה  עפר  למקום  לילך 
להתגאות,  ולא  ותולעה 
הוא לא חשב כן, כי אם 
דמיין לעצמו כי במרומי 
משגבו  יהיה  סלעים 
ובעליות מרווחות תהיה 
על  יתר  לעד,  מנוחתו 
בני גילו, לכן כאשר גופו 
בעפרו  אין  עפר,  נעשה 
ממקומו,  להתנער  כח 
כל המתים יעמדו ויקומו 

אשר  האנשים  כל  רגלי  כפות  תחת  נמוך  מושכב  ישאר  והוא  רגליהם,  על 
התגאה עליהם בימי חייו!! (שמירת הלשון, תבונה יד). 

בי‡ורים
מממונו  מתורתו,  מתמעט  אחר:  פירוש  (רש״י).  מחשיבותו  מ˙מעט.   .24
 – שרומו  כיון  ו‡יננו".  מעט  "רומו  ˘נ‡מר:   .25 יעקב).  (עיון  ומבריאותו 
מתמעט. ושמא תאמר ישנו בעולם [שמתקיים]? תלמוד לומר: ״ואיננו״. (סוטה 
זרה.  עבודה  לשם  הנעבד  עץ  היא  אשירה  כ‡˘ר‰.  ל‚„עו  ור‡וי   .26 ה.). 
גדיעה זו הנזכרת כאן איננה רק קציצה רגילה, אלא צריך לעוקרה ולשרש 
״ואבדתם את שמם״,  ג):  יב,  (דברים  נלמד מן הכתוב  וזה  וכל,  אחריה מכל 
וכמו כן יש לגדע ולשרש אחרי מי שיש בו גסות הרוח (רש״י). 27. ˘נ‡מר 
"ורמי ‰˜ומ‰ ‚„ועים". בגמרא (סוטה ה.) למדים דבר זה בגזירה-שוה: כתיב 
התם  וכתיב  גדועים״,  הקומה  ״ורמי  הגאוה)  חטא  בענין  כאן  (כתוב  הכא 
(וכתוב שם בענין עצי אשירה) ״ואשיריהם תגדעון״ - תעקרו ותשרשו מכל 
עליו.  מילל˙   .29 המתים.  לתחיית  קם  שאינו  ננער.  עפרו  ו‡ין   .28 וכל). 
הפורענות  משום  הגאה  על  ומשתברת  מתאוננת  השכינה  עליו.  מקוננת 
שתבוא עליו (רש״י). 30. ל„ור. יחד. 31. ‡ו˙ו ל‡ ‡וכל. בגמרא דורשת ״אל 

ט. ‰מ˜˘ט ‡˙ ‚ופו כ„י 
שנינו  ל‰˙‚‡ו˙. 
ד):  (ד,  אבות  במסכת 
שפל  הוי  מאד  ״מאד 
רוח״. לשם מה הכפילות 
״מאד מאד״? מבאר רבי 
שני  ישנם  חגיז:  משה 
גאוה  גאוה,  בעלי  סוגי 
רוחנית.  וגאוה  גופנית 
גאוה גופנית – המתגאה 
גבורתו,  קומתו,  ביופיו, 
גאוה  וכו׳.  עושרו  בגדיו, 
המתגאה   – רוחנית 
כשרונותיו,  בחכמתו, 
על  ומצוותיו.  מדותיו 
הגאות  סוגי  שני 
״מאד  התנא:  מזהירנו 
מאד הוי שפל רוח״, הוי 
בשניהם.  רוח  שפל 

(מדרש חכמים).

 ˙ ּ„ו… ƒמ ּלּו  ≈‡ ָכל  ו¿  .‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ 39ו¿  ‰‡ָ נ¿ ƒ̃

ר  ≈‡ ָבּ ¿̇ ƒי ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ  ,„…‡ מ¿  ˙ חּו˙ו… פ¿ּ

ם. ּׁ≈̆ ַר˙ ַ‰ ז¿ ע∆ ב¿ּ

˙ ּ‚ּופו…  ט ‡∆ ּׁ≈̆ ַ̃ ל (ט)ַ‰מ¿ ָבר: ָכּ ף ָ„ּ סו…
ַח  כ≈ ו… ׁ̆  ‰ י ז∆ ˙, ֲ‰ר≈ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ י ל¿ ≈„  כ¿ּ

ַעל   ׁ̆ ָיחּו ל…‡  ו¿ ‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ם  ּׁ≈̆ ‰ַ

ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒי ל…‡  ו¿  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

 , מו… ¿̂ ַע ַעל   - ָנ˙ו…  ָוּ ַכּ ל  ָכּ י  ּƒכ ים,  ƒב טו…

י˙ו…  ƒֲחר‡ַ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ,‰ ל∆ ַ‰ָכּ ּ‚ּופו…  ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ל¿

ב  רו… ָ̃ ‰ּו‡   , ּ‚ּופו… ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ַ‰מ¿ ו¿  .‰ ָמּ ƒר

 ‡ ׂ ָּ̆ ƒל ים  ׁƒ̆ ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ‰ ָר‡∆ ¿̇ ƒי י  ּƒכ  ,‰ ָמּ ƒז ל¿

ב  ר≈ ָ̃ ¿̇ ƒי ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ם,  י‰∆ ינ≈ ע≈ ב¿ּ ן  ח≈

ּלּו˙  ַ̃ ו¿  ˜ חו… ׂ ¿̆ י  י„≈ ƒל  ‡ ָיבו… ו¿ ָלן,  ¿̂ ∆‡

י‡  ƒ‰  ‰ ז∆ ָבּ ים,  ׁƒ̆ ָ‰ֲ‡ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ˙ ט∆ ּׁ∆̆ ַ̃ ַ‰מ¿  ‰ ָּׁ̆ ƒ‡‰ָ ַ‚ם  ו¿  . ׁ̆ ר…‡

ל  „ו… ּ‚ָ ‰ּ ָׁ̆ ‰ ָענ¿ ם, ּוָבז∆ ָבּ ƒל ים ב¿ּ ƒּור‰ ר¿ ƒ‰ ˙ ס∆ נ∆ ם ּוַמכ¿ ָבּ ƒל ˙ ∆̃ ל∆ ַמ„¿

בי‡ורים
יהיה אמת או שקר, כדי להקטין שמו אצל בני אדם ולהראות יתרונו עליו 
ענף  הוא  הקפדנות  ו˘נ‡‰.   .39 ולביישו״.  ולהכלימו  מעלתו  ולהפחית 
ותולדות הגאוה, כי לולא הגאוה לא היה מקפיד בלבו! (שערי קדושה א, ב). 
מיסוד הענוה – לא להקפיד כלל. (אור ישראל נח, א). מבואר, כי ענוה וקפדנות 

– תרתי דסתרי!

 ׁ̆ ּ ≈̃ ּ ƒב ׁ∆̆  , ֲ‡ָו˙ו… ֲחַמ˙ ַ‚ּ ˜…ַרח ַוֲעָ„˙ו… 36מ≈ ל¿

לו…  ָנ‰  ּ¿̇ ƒנ ל…‡  ׁ∆̆  ‰ ֻ„ָלּ ּ ¿‚ ח  ַּ̃ ƒל ו¿ ל  ּ ≈„ ּ‚ַ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ַנס  כ¿ ƒנ ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒ37ּומ ם,  ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ ן  ƒמ

 ‰‡ָ ¿̂ 38ָי  ˙ ∆̃ ֲחל… ַ‰ַמּ ן  ƒּומ  ,˙ ∆̃ ַמֲחל… ל¿

בבית  ולשכון 
הפגעים  מן  שתסתירהו 
קלה  פרנסתו  והיתה   –
צריך  היה  ולא  עליו 
כלל  להעשיר  להתיגע 
לו  שאין  הגם  אלא, 
בכל  במותרות,  צורך 

שפל  עצמו  יראה  כדי שלא  להשיגן,  רב  לעמל  עצמו  את  מכניס  הוא  זאת 
בחברה, ואין קץ לכל עמלו, על כן אמרו רבותינו זכרונם לברכה (אבות ד, 

כא): ״הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם״.  

בי‡ורים
על  בחז״ל  מובא  (ובאמת  גדול  לאדם  עצמו  שהחשיב  ‚‡ו˙ו.  מחמ˙   .36
גדלותו של קורח) ועוד שהחשיב עצמו ליחסן שהרי הוא בן יצהר, ומשום כך 
של  בנשיאותו  ונתקנא  הנשיאות,  לו  שמגעת  לחשוב  הגאוה  אותו  הביאה 
אליצפן בן עוזיאל, ומדת הקנאה נבעה מכח הגאוה שהחשיב עצמו לבעל 
נכנס  כך  ומ˙וך   .37 יחזקאל).  (אור  קורח  מעשה  כל  נבע  וממנה  מעלה, 
למחלו˜˙. במסכת חולין (ז.): משרבו זחוחי הלב (פירוש, משרבו התלמידים 
גבוהי הלב, שמחמת גאותם לא דקדקו מפי רבם כל צרכם אלא סמכו על 
ז):  (פרק  הישר  קב  בספר  כתב  בישראל.  מחלוקות  רבו  רש״י)  לבם,  בינת 
המתגאה מרבה קטטה, קנאה, שנאה, לשון הרע, כעס, שקרים, ליצנות וכו׳. 
ואם תתבונן בה תראה שכל עבירות שבתורה כלולין בה. ופגמו גדול מאד, 
אוי לו ואוי לנפשו מי שרגיל להאחז בה! 38. יˆ‡‰ ˜נ‡‰. קנאה וגאוה אחת 
הן, ואחת תלויה בחברתה, מי שאין בו כלל גאוה – אין בו בכלל קנאה. ומי 
שיש בו מעט גאוה, ויהיה מי שיהיה – יש בו קצת קנאה על חבירו, על אשר 
עצמו  מחזיק  והמתגאה  היות  פשוטים,  והדברים  במדריגתו.  עומד  גם  הוא 
שהוא עדיף מחבירו, או לפחות שוה לו, והיה אם יראה שחבירו השיג שררה 
וגדולה - הוא מקנאהו על כך. (תולדות שלמה [קלוגר] יג). כתב החפץ חיים 
״גם הגאוה תביאהו לקנא ולשטום  י״ד):  (שמירת הלשון שער התבונה פרק 
(-ולשנוא) את חבירו המכובד בעיני אנשי העיר, ויקנא וישטום אותו, בעבור 
שידמה לו שנפחת כבודו על ידי זה, ויאמר בלבו: לולא הוא, הייתי מתואר בין 
בני אדם לאדם חשוב. ויבחן גנזי נסתרותיו, כדי שיהיה לו מה לדבר ממנו, 

עונ˘  כל ˘כן ˘י˘  י‡. 
‚„ול ל‡˘‰ ‰מ˙˜˘ט˙ 
‡נ˘ים  לפני 
ב‰.  ‰מס˙כלים 
כותבים  הראשונים 
שבאותה המדה שנדרש 
להתבונן  שלא  מהגבר 
בנשים, כך אסור לנשים 
לגרום לגברים להתבונן 
כותב  יונה  רבינו  בהם. 
במילים חריפות במיוחד 
האחריות  אודות 
האשה  על  המוטלת 
(אגרת  זה  בנושא 
עח):  פרק  התשובה, 
שתהא  האשה  ״וצריכה 
שלא  ונזהרת  צנועה 
אדם  בני  בה  יסתכלו 
מפני  מבעלה,  חוץ 
שהמסתכלים בפניה או 
לגהינם,  יורדים  בידיה 
(תענש)  ענושה  והיא 
ואחד  אחד  כל  בעונש 
שהחטיאה  מפני  מהם, 
אותם ולא נהגה צניעות 

בעצמה ונכשלו בה״.
‰וˆ‡ו˙  רוב  לפי  לו  ˘י˘  מ‰  בעיניו  ימעט  כי  בחל˜ו,  י‰י‰ ˘מח  ול‡  יב. 
˙‡ו˙ ‚‡ו˙ו. העניו אינו מתאוה להרבה אלא מסתפק במועט שיש לו ושמח 
בחלקו שקיבל מהבורא. לעומתו הגאותן מתאוה לכל דבר ולדברים גבוהים 
יחמוד, ודבר זה הרי אף פעם לא ישיגנו, כי העולם הזה אין בו כדי שביעה, 
חז״ל  שאמרו  וכמו  שבעה,  ידע  ולא  מה  חסר  שהוא  האדם  ירגיש  לעולם 
(מדרש רבה קהלת ג, י): אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, מי שיש לו מנה רוצה 

 ‰ ָּׁ̆ ƒ‡ ל¿ ל  „ו… ּ‚ָ  ׁ̆ ע…נ∆  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל  (י‡)ָכּ

ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ˙ ט∆ ּׁ∆̆ ַ̃ ¿̇ ּƒמ‰ַ

.‰ּ ים ָבּ ƒל כ¿ּ ַּ̇ ס¿ ּƒמ‰ַ

 

ֲ‡ָו‰.  ַּ̇ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ  „ עו… ו¿
ָרָחב  ּבו…  ƒל  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ י  ּƒכ  

י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ַ̇ ו¿ ָבר,  ּ„ָ ָכל  ל¿  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒּומ

י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ב¿ּ ׁ∆̆ ָ‰ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

 ׁ̆ ַלב≈ּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ֲ‡ָו˙ו…  ּ‚ַ ֲחַמ˙  מ≈  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒי

ין  ƒר ט≈ ל¿ ַפּ  ˙ נו… ב¿ ƒל ו¿ ים  ƒר ָ̃ י¿ ים  ƒ„‚ָ ב¿ ּƒב

י  ּƒים. כ ƒב ים טו… ƒכ…ל ַמֲ‡ָכל ¡‡ ל∆ ו¿ ים  ƒל „ו… ּ ¿‚

ים  ƒ‰ בו… ּ ¿‚ ים  ƒָבר ¿„ ƒל ָלם  עו… ל¿  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ

ים  ƒָבר ¿„ ƒי‚ ָי„ו… ל ׂ ּƒ̆ ינו… ַמ ‡ּוַלי ‡≈ מ…„, ו¿ ַיח¿

ָב‰  נ≈ ּ ¿‚ י  י„≈ ƒל  ‡ ָיבו… ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ּלּו,  ≈‡

ָרָחב  „ ו¿ מ≈ ּבו… חו… ƒל ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒי ַ‰מ ּƒָל‰. כ ז≈ ּו‚¿

ַח  מ≈ ׂ ָ̆  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ל…‡  (יב)ו¿ ר,  ּׁ≈̆ ַע ¿̇ ƒ‰ ל¿ ם  ָיּ ַכּ

י  נ≈ פ¿ ƒל ל  ו… ׁ̆ כ¿ ƒמ  ˙ נ∆ ∆̇ נו… י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ (י)  ,„…‡ מ¿

ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ים ל¿ ƒרּו ֲחָכמ ‡ ָ‡ס¿ ים, ֲ‰לו… ּƒַרב

ים                 ׁƒ̆ ָנ ל  ׁ∆̆ ים  ƒנ עו… ב¿ ƒ̂ י  ≈„ ¿‚ ƒב ב¿ּ

ּלּו  ƒ41ֲ‡פ ל,  ∆̇ כ…ּ ַבּ ים  ƒטּוח ּׁ¿̆ ‰ַ40

ב),  כ,  (ע"ז  ן  ∆‰ ָבּ  ˙ ׁ∆̆ ֻלב∆ּ מ¿ יָנּ‰  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ

מכ˘ול  נו˙נ˙  ˘‰י‡  י. 
בספר  רבים.  לפני 
(פרק  יושר  ארחות 
שכן  וכל  כתב:  צניעות) 
בין  בחוץ  כשיוצאין 
מאד  שצריכין  אנשים 
ואמרו  בזה,  להזהר 
(תנחומא וישלח סי׳ ה׳): 
תכשיטין  ניתנו  ״לא 

לאשה אלא שתהא מתקשטת בהן בתוך ביתה״. 
אימי,  לגבי איש חסיד מכפר  ה״ד)  פ״א  (תענית  מהירושלמי  והביא המעשה 
שכאשר היה בהר (שהיה עובד שם), אשתו לבשה בגדים מלוכלכים כדי שלא 
יתן אדם עיניו בה. וכאשר היה נכנס לביתו לבשה בגדים נקיים כדי שבעלה 

יתן עיניו בה ולא באשה אחרת. 
וכל כך הקפידו על זה, עד שרבי יוסי דמן יוקרת אמר לבתו: שובי לעפריך ואל 
יכשלו בך בני אדם! [כמסופר במסכת תענית (כד.): היתה לרבי יוסי בת בעלת 
יופי. יום אחד ראה רבי יוסי אדם אחד שהיה מפרק את גדר העצים על יד 
זה? כלומר, מה  יוסי: מה  ביתו כדי להסתכל בבתו דרך החור, אמר לו רבי 
אתה מעיין כאן? אמר לו האיש: רבי, אם ללוקחה לאשה לא זכיתי, לראותה 
צער  גורמת  את  בתי,  לבתו:  אמר  יוסי  רבי  זאת  כששמע  אזכה?!  לא  גם 
לבריות, שובי לעפרך ואל יכשלו בך בני אדם. (הב״ח מוסיף לגירסת הגמרא 

שם: ״וכן הוה״ – וכן היה, כלומר שהיא מתה)].
ובעוונותינו הרבים, היום הדור פרוץ ומתקשטים ביותר וכו׳, והרבה יש לדבר 
על זה בעוונותינו הרבים. ואשרי מי שנזהרת בזה ולא תסתכל על חברותיה, 
וכל שכן על הפרוצות. ומה שתלבש יותר בגדי צניעות – תזכה ביותר לבנים 
בזוהר הקדוש  כמו שכתב  טוב,  לכל  זוכה  ובעלה  ותלמידי חכמים,  צדיקים 

(מובא במ״ב סי׳ ע״ה סקי״ד), ותקים בית לתפארת. עכ״ד.    

בי‡ורים
40. ‰˘טוחים. התלויים. 41. ‡פילו כ˘‡ינ‰ מלוב˘˙ ב‰ן. כיון שכשרואה 
הרהור  לידי  ובא  בהן  ומתייפה  לבושה  כשהיא  באשה  נזכר  הבגדים  את 

עבירה. (רש״י). 

קל  דבר  כל  על  לבבו 
ביתו  בני  עם  שבקלים 
ומזה  ואוהביו,  ומשרתיו 
מאד״.  עצוב  יהיה 
(בתשובותיו  וברמב״ם 
״פאר הדור״, קמב) כתב: 
״המשתרר, ירבו יגונותיו 
ושמא  ועצבונותיו, 
ויביישוהו  יכלימוהו 
ביד  ויפול  הגויים 
אותו  וייסרו  המלוכה, 

וישברו עצמותיו.
(ב׳)  מוסר  שבט  בספר 
כתב: נקוט כלל זה בידך: 
ימיו  כל  המתגאה,  כל 
כי  ודאגות,  במכאובים 
כולם כאין  גאותו  מרוב 
חייבים  כולם  נגדו, 
לפניו,  ולקום  לשרתו 
תמיד  לישב  צריך  הוא 
בראש. והנה בראותו כי 
ממנו,  וזע  קם  איש  אין 
ולדבריו אין שומע, הוא 
דאגה  בכעס  מתמלא 
רגע.  כל  ותוגה 
ומאורעות אלו תמיד לו, 
ערב בוקר וצהרים, עד שמרוב צערו הוא נופל על ערש דוי, ואם יקום ממטתו 

ישוב לשטותו, וחוזר חלילה. 

י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ ַ‰ּ‚ּוף  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ י‡  ƒ‰ ז…‡˙  ו¿
‡ י…‡ַמר ָ‰ָ‡ָ„ם:  ָמּ ׁ∆̆ ָב‰:  טו…

ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ו¿ יל  ƒ‡ ‰ו…

ַע„  ר,  ≈̇ יו… ב¿ּ  ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ  § ר̆… פ¿ ∆‡  , ך¿ ל-ָכּ ָכּ

ן,  ƒַיי  ‰ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ו¿ ר  ׂ ָ̆ ָבּ י…‡ַכל  ל…‡  ׁ∆̆

יָר‰  ƒ„ ב¿ּ ב  ׁ≈̆ י≈ ל…‡  ו¿  ,‰ ָּׁ̆ ƒ‡  ‡ ׂ ָּ̆ ƒי ל…‡  ו¿

 ‡ ָלּ ∆‡ ,‰ ׁ̆ ָנ‡∆ ּבּו ׁ̆ ַמל¿ ַבּ ל¿ ƒל…‡ י ָנָ‡‰, ו¿

ים,  ƒָלכ ֻלכ¿ ּומ¿ ים  ƒרּוע ¿̃ ּו ר,  מ∆ ּ ∆̂ ‰ַ ו¿  ˜ ׂ ַּ̆ ‰ַ

ים  ƒָלכ ֻלכ¿ מ¿ ים  ƒל כ≈ ב¿ּ  ׁ̆ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒּומ

ָיָ„יו  ָניו  ָפּ  ıַח ר¿ ƒי ל…‡  ו¿ ים,  ƒּוס‡ ּומ¿

ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒרו… מ √‡ ָּ̇ יר 43 ƒח ׁ¿̆ ַיּ ׁ∆̆ ָליו, ַע„  ַר‚¿ ו¿

ן  ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ ‰ - כ¿ּ ָכל ז∆ ים. ו¿ ׁƒ̆ ֲ‡ָנ

 ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿ יּוַכל  ל…‡  ׁ∆̆ ַע„  ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ

ָר‡  ¿̃ ƒנ  ‰ ז∆ ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ ך¿  ּ ַ‰ל≈ ַ‰מ¿ ר.  ≈̇ יו…

יר:  ƒָנז 44ב¿ּ ר  מ≈ ‡ו… ‰ּו‡  י  ֲ‰ר≈  .‡ ט≈ חו…

ַעל  ָחָט‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ מ≈ ָעָליו  ר  פ∆ּ ƒכ "ו¿

בי‡ורים
43. ˙‡רו. מראית פניו. 44. בנזיר. אדם שקיבל על עצמו בנדר להיות ״נזיר״, 
הגפן,  מן  היוצא  דבר  כל  אכילת  וכן  יין,  שתיית  א.  דברים:  בשלשה  נאסר 

ׁ̆ לו…  ּ י≈ ּׁ∆̆ יָניו ַמ‰  ע≈ ַעט ב¿ּ מ¿ ƒי י ּƒכ , ˜ו… ל¿ ח∆ ב¿ּ

 . ֲ‡ָו˙ו… ֲ‡ַו˙ ַ‚ּ ַּ̇  ˙ ‡ו… ָ̂ י ר…ב ‰ו… ƒפ ל¿

ל…‡  ׁ∆̆ 42  ,˙ מ∆ ר∆ ּ‚ו… ֲ‡ָו‰  (י‚)ַ‰ַ‚ּ  „ עו… ו¿
ע…ל  ל  ב…ּ ס¿ ƒל ָלן  ַסב¿  ‡ ≈‰ י¿  

יך¿  ƒר‡ֲ‰ַ ל¿ ך¿  ̂…ר∆ ין  ≈‡ ו¿  ,˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

ָי„ּוַע  י  ּƒכ ָלן,  ַסב¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ  ˙ ַ̇ י ƒח פ¿ ּƒב

ל.  ‰ּו‡ ַלכ…ּ

רוצה  מאתים  מאתים, 
והמשילו  מאות,  ארבע 
את  קדמונינו 
לשותה  העולם-הזה 
לו  ידמה  מלוחים,  מים 
יותר,  וצמא   - שמרווה 
באגרת  שכתב  כמו 

הגר״א ז״ל. 
מוסר  שיחות  בספר 
ענין  ביאר  פג)  (מאמר 
שאמרו  מה  פי  על  זה 
כא):  ד,  (אבות  חז״ל 
והתאוה  ״הקנאה 

והכבוד מוציאין את האדם מן העולם״. שהטעם שהכבוד מוציא את האדם מן 
העולם הוא משום שאין בידו של האדם לספק את תאות הכבוד כלל, כי ככל 
שיזכה בכבוד ירצה עוד ועוד, וכשיחסר לו מעט ירגיש כי כל אשר יש לו איננו 
שוה לו, ונמצא שהוא משועבד לתאותו זו שעבוד גמור, באופן שלעולם לא 

יוכל להשתחרר ממנה, ודבר זה מוציאו מן העולם.
ועל דרך זה יש לבאר גם מה שבכח ה״תאוה״ להוציא את האדם מן העולם, 
דהנה פירש רש״י (אבות שם): שמתאוה לממון הרבה שנאמר ״אוהב כסף לא 
ישבע כסף״ (קהלת ה ט), וכיון שלעולם אין הוא מסתפק בממון אשר לו, וכמו 
שכתב הרמב״ם, שהאוהב כסף הוא בעל נפש רחבה שלא תשבע נפשו מכל 
העולם,  מן  מוציאתו  זו  תאוה  הרי  ה״א),  פ״א  דעות  (רמב״ם  שבעולם  ממון 

שהרי הוא תאב לדבר שלעולם לא יוכל לספק אותו ולמלאות רצונו.
״דברים  כתב בספר  י‰‡ סבלן לסבול עול ‰בריו˙.  ‚ורמ˙ ˘ל‡  י‚. ‰‚‡ו‰ 
יחם  כי  העצבות,  לידי מדת  יבוא  ״המתגאה  לא):  דרוש  (להחיד״א,  אחדים״ 

בי‡ורים
42. ˘ל‡ י‰‡ סבלן. אמר רבי לוי: כל טילוי סירוי, וכל סירוי טפשין! (קהלת 
רבה יב, א). כל המתגאה ומתנשא וחכם יחשב בעיניו – הוא כעסן ומדקדק 
ינוח״.  כסילים  ״כעס בחיק  טיפש, כדכתיב:   – וכל כעסן  לו.  כל המתנגד  עם 

(מתנות כהונה). 

59

ב‰לל  מˆינו  כ‡˘ר  י„. 
יוסף׳         ב׳עץ  ‰ז˜ן. 
ההתבוננות  כתב:  (שם) 
מופלאת  היא  הלזו 
להיות  בענינה, 
הקדושים  שלאנשים 
מבטם               כל  אשר 
המשכלת  לנפשם 
גופם  בתוך  השוכנת 
והנה  והבהמי.  החומרי 
יש בני אדם המשליכים 
כל           גיום  אחרי 
ומאוויו       החומר  צרכי 
ההכרחיים  הענינים  אף 
ומתאכזרים      לקיומה 
לבלי      מאד  גופם  על 
יודעים        כי  קיומו  תת 
הגוף  כחי  כל  כי 
נגדיים  המה  ותאוותיו 
לגמול            הבהמי  גופו  על  גם  שחמל  בו  אחרת  מדה  הזקן  הלל  אבל  לנפש. 
שהיא           בשביל  וליפותה  ולהנאותה  אחרים  עם  שעושה  כמו  חסד  לו 
עליה         חמל  אם  כי  הנאתו  למען  כוונתו  היה  לא  כי  מלך,  של  איקונים  

כראוי.

י…‡ַכל      ל…‡  ו¿ י,  ƒ̃ ָנ  ‡ ≈‰ י¿ ַמֲ‡ָכלו…  ם  ּ‚ַ
י  ƒנ ינו… ב≈ּ ַמֲ‡ָכל  ַ‡ך¿   , ך¿ ל∆ מ∆ י  ַמֲעַ„נ≈ּ  

ל…‡  , ו¿ ַ‚˙ ָי„ו… ׂ ָּ̆ י ַ‰ ƒפ י, ל¿ ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ∆̃ ׁ¿̆ ּוַמ

ים,  ƒּוס‡ ים מ¿ ƒל כ≈ ל…‡ י…‡ַכל ב¿ּ ‰ 45ו¿ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒי

 ˙ ∆‡ ˆּו  ּ¿̃ ַׁ̆ ּ ¿̇ "ַ‡ל  ַעל  ַיֲעב…ר  ן  פ∆ּ

ל  ‡ ַ‰כ…ּ ָלּ ם" (וי˜ר‡ י‡, מ‚), ‡∆ יכ∆ ≈̇ ׁ…˘ ַנפ¿

˙ו…  ָטּ ƒמ ם  ּ‚ַ  , ָחנו… ל¿ ֻׁ̆ ם  ּ‚ַ ּיּו˙.  ƒ̃ נ¿ ּƒב  ‡ ≈‰ י¿

ים.  ּ ƒי ƒ̃ יּו נ¿ ¿‰ ƒָיָניו י נ¿ ƒָכל ע ‰, ו¿ ָיּ ƒ̃ ‰ נ¿ י∆ ¿‰ ּƒ̇

ַ‡ך¿  ז…ָ‰ם,  מ¿ ל…‡  ו¿ י  ƒ̃ ָנ  ‡ ≈‰ י¿ ּ‚ּופו…  ם  ּ‚ַ

ל  ם ָכּ ָליו, ַ‚ּ ַר‚¿ ָניו ָיָ„יו ו¿ ח…ı ָפּ ר¿ ƒר ל ָזּ‰≈ ƒי

ל  ּ ל≈ ƒ‰ ינּו ב¿ּ ƒ̂ ר ָמ ׁ∆̆ ‡ֲ ים. (י„)ַכּ ּƒ̇ ƒע ּ‚ּופו… ל¿

ָע‰  ָׁ̆ ב¿ּ ׁ∆̆  ,(‚ ל„,  רב‰  (וי˜ר‡  ן  ≈̃ ַ‰ָזּ

בי‡ורים
45. ול‡ י‡כל בכלים מ‡וסים, פן יעבור על "‡ל ˙˘˜ˆו ‡˙ נפ˘ו˙יכם". 
המקור לכך הוא מדברי רב ביבי בר אביי (מכות טז) האומר, שאדם השותה 
משקים בכלי מציצה [כעין קרן] של מקיזי דם, עובר באיסור ׳לא תשקצו׳. וכך 
נפסק בשולחן ערוך (יו״ד סי׳ קטז ס״ו): אסור לאכול ולשתות בכלים הצואים 
שנפשו של אדם קצה בהם, כגון כלים של בית הכסא וכלי זכוכית שמקיזים 
וכן לא יאכל בידים מזוהמות ועל גבי כלים מלוכלכים,  וכיוצא בהם.  בהם 

שכל אלו בכלל ׳אל תשקצו את נפשותיכם׳.

 ׁ̆ ַר פ≈ּ ל…‡  ׁ∆̆  ‰ּ ז∆ ּוַמ‰  ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿ י‡),  ו,  (במ„בר   " ׁ̆ פ∆ ַ‰ָנּ

ָבר  ל ָ„ּ ָכּ ƒמו… מ ¿̂ ַע ַע נ≈ ‡, ַ‰ּמו… ט≈ ָר‡ חו… ¿̃ ƒן נ ƒי ן ַ‰ַיּ ƒמ ‡ ָלּ מו… ‡∆ ¿̂ ַע

ָך  ּ י∆ ים: ל…‡ ַ„ּ ƒרּו ֲחָכמ ‰ (˙עני˙ י‡, ‡). ָ‡מ¿ ַכָמּ ‰ ו¿ ָמּ ַעל ַ‡ַח˙ ַכּ

ים  ƒָבר ּ ¿„ יָך  ָעל∆ ר  ס≈ ‡ו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆  ‡ ָלּ ∆‡ ָר‰,  ו… ּ̇ ָר‰  ָ‡ס¿ ּׁ∆̆ ַמ‰ 

 ‰ ז∆ ‡ ָבּ ≈̂ ַכּיו… ‰ ו¿ ָין ז∆ נ¿ ƒים (ירו˘למי נ„רים פ"ט ‰"‡). ַעל ע ƒר ֲ‡ח≈

ר,  ≈̇ ם יו… ַחַכּ ¿̇ ּƒ̇ ַ‡ל  ‰, ו¿ ב≈ּ י˜ ַ‰ר¿ ּ ƒ„ ַ̂ י  ƒ‰ ּ¿̇ ל…מ…‰: "ַ‡ל  ׁ¿̆ ָ‡ַמר 

י  ƒ̃ ‡ ָנ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם,  ר ָבּ ָׁ̆ ך¿ ַ‰ָיּ ר∆ ּ ם" (˜‰ל˙ ז, טז). ַ‰„∆ מ≈ ו… ּׁ̆ ּƒ̇  ‰ ָלָמּ

ים.  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ל  ׁ∆̆ ר  ≈„ ּ‚ָ ‰ּו‡  ּיּו˙  ƒ̃ ּ ַ‰נ¿ י  ּƒכ ָיָניו,  נ¿ ƒע ָכל  ב¿ּ

ים  ּ ƒי ƒֲענ ים  ׁƒ̆ ּבּו ַמל¿ ל…‡  ו¿ ים,  ƒנ ינו… ב≈ּ ים  ƒ„‚ָ ב¿ּ  ׁ̆ ַבּ ל¿ ƒי  ?„ ַ̂ י כ≈ּ

י  ƒָענ ים, ‰∆ ּ ƒי ƒ̃ ים ּונ¿ ƒ‡ים ָנ ƒנ ינו… ים ב≈ּ ƒ„‚ָ ‡ ב¿ּ ָלּ ם, ‡∆ ָׁ̆ ב¿ ּים לו… ƒַבז ַ‰מ¿

‡ו…  ם  ∆̇ כ∆ּ  ‡ ≈̂ ָמּ ּ ƒי ׁ∆̆ ָ‡סּור  ו¿  , רו… ׁ¿̆ ָע י  ƒפ ל¿ יר  ׁƒ̆ ָע ∆‰ ו¿ יו…  ָענ¿ י  ƒפ ל¿

ים  ƒנ ּ ָ̃ ֻ̇ יּו מ¿ ¿‰ ƒל…‡ י ים, ו¿ ƒרּוע ¿̃ יּו  ¿‰ ƒל…‡ י ָ‚ָ„יו, ו¿ י˙ ַעל ב¿ּ ƒנּונ מ¿ ַׁ̆

י ָ‰רּוַח. ס≈ּ י ַ‚ּ ≈„ ¿‚ ƒב כ¿ּ

בי‡ורים
דהיינו: ענבים, חרצנים, זגים וכדומה.  ב. להסתפר.  ג. להטמא בטומאת המת. 
ואחר כך חוזר  מסוימים,  נזיר שנטמא בטומאת המת חייב להביא קרבנות 
למנות את כל ימי נזירותו מחדש (במדבר ו, א-יב). התורה אומרת לגבי נזיר 
שנטמא בטומאת המת ״וכפר עליו [הכהן] מאשר חטא על הנפש״. ושואל רבי 
חוטא  שנקרא  אדם,  הרג  וכי  זה?  נזיר  חטא  נפש  באיזה  וכי  הקפר:  אלעזר 
בנפש? אלא הנזיר נקרא ״חוטא״ מפני שציער עצמו בהמנעותו מן היין [אף 
שנטמא,  בנזיר  שנאמר  מפסוק  דינו  את  לומד  הקפר  אלעזר  שרבי  פי  על 
סברתו שייכת לכאורה בכל נזיר, בין אם נטמא ובין אם לא. הגמרא בנדרים 
(י.) ובנזיר (יט.) מבארת שמשום כך הזכירה התורה את המושג ״חטא״ בנזיר 

שנטמא, כי חטאו כפול, שציער עצמו מן היין, ואף נטמא בטומאת המת]. 

אדם  ״בן  מסלובודקה: 
להשתפר  נוטה 
לא  אך  ולהתייפות, 
(-״א מענטש  להשתנות״ 
און  בעסער  ווערט 
נישט  אבער  שענער, 
אנדערש״). אולם, אומר 
של  תפקידו  אהרן,  רבי 
את  ליצור  הוא  אדם 
מתוך  העליון  האדם 
בו.  שנולד  פרא״  ה״עיר 
הסבא  שפירש  כמו 
אדם  פרא  ״ועיר  מקלם: 
אין  יב)  יא,  (איוב  יולד״ 
להודיעך  רק  פירושו 
שאדם נולד פרא, כי אם 
פרא׳  שמ׳עיר  ללמדך 

צריך ש׳יולד אדם׳.
מעתה, מסיק רבי אהרן, 
לאדם  שניתן  הכח 
״בצלם  בהיבראו 
כח  זהו  אלקים״, 
היצירה,  וכח  הבחירה 

ליצור מהעיר פרא שבו אדם מושלם. (׳פנינים משלחן גבוה׳).

 ‰ ׂ ָ̆ ָע ים  ƒ‰…ל ¡‡ ם  ל∆ ∆̂ ב¿ּ י  ּƒ60כ" יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„

˙ ָ‰ָ‡ָ„ם" (בר‡˘י˙ ט, ו), 61ַעל ַ‡ַח˙  ∆‡

יב (מ˘לי טז, „):  ƒ̇ „ כ¿ּ עו… ‰. ו¿ ַכָמּ ‰ ו¿ ָמּ ַכּ

‰ּו" (˘ב˙ נ, ב).  ֲענ≈ ַלַמּ ַעל ‰'  ָפּ ל  "62כ…ּ

ם  ׁ≈̆ ל¿ ּלּו  ≈‡‰ָ ים  ƒָבר ּ ¿„ ַבּ ָ‰ר  ז¿ ּ ƒנ‰ַ ָכל  ו¿

ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ ל…‡  ו¿ ָו‰,  ¿̂ ƒמ

ּלּו  ≈‡ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ּול¿

יָון  כ≈ּ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ מו…  כ¿ּ ים  ƒ‡ ר¿ ƒנ ים  ƒָבר ּ ¿„

ָו‰. ¿̂ ƒּבו… מ ׁ̆ ם י≈ ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ָנ˙ו… ל¿ ָוּ ַכּ ׁ∆̆

 

 ׁ̆ י≈ ים  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ּוַמֲע ָמ‰  ָחכ¿ ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ
ב,  ָח„ טו… ים: ָ‰‡∆ ƒ̃ י ֲחָל נ≈ ׁ¿̆  ‰ּ  ָבּ

י‡,  ƒ‰ ָ‰ָרָע‰  ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ָרע.  ָח„  ∆‡‰ָ ו¿

יו,  ƒפ ּוב¿ ּבו…  ƒל ב¿ּ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ּ ַבז∆ י¿ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

בי‡ורים
ה׳  של  בצורה  כי  ‡ל˜ים.  בˆלם  כי   .60 מאומה).  מבינות  ואינן  חושבות 
[בקומה ובדעת, בדיבור ובראיה, (עיין בראשית רבה ח, י-יא)], ה׳ עשה את 
לכבודו.       הנברא  בעולמו,  הוא  ברוך  הקדוש  של  כאיקונין  אני  והרי  האדם. 
גופי!        את  בנקיון  לרחוץ  הוא  הקב״ה  וכמ‰. שכבודו של  כמ‰  על ‡ח˙   .61
62. כל פעל ‰' למענ‰ו. כלומר, את הכל ברא ה׳ לכבודו, וברחיצה יש משום 

כבוד הבורא, לפי שהאדם נברא בצלם אלוקים. 

ָ‰ָי‰            יָ„יו  ƒמ ל¿ ַּ̇ ƒמ ָטר  פ¿ ƒ46נ ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

לו…  רּו  ָ‡מ¿ ם.  ָמּ ƒע ך¿  ל≈ ‰ו… 48ו¿ ך¿  ּ ַ‰ל≈ 47מ¿

 ? ך¿ ל≈ ‰ ‰ו… ָּ̇ יָכן ַ‡ ≈‰ י, 49ל¿ ּƒיָ„יו: ַרב ƒמ ל¿ ַּ̇

 : רּו לו… ָו‰. ָ‡מ¿ ¿̂ ƒמ ˙ ו… ׂ̆ ם: ַלֲע ָ‡ַמר ָל‰∆

 ı…ח ר¿ ƒם? ל ? ָ‡ַמר ָל‰∆ ָו‰ זו… ¿̂ ּƒי ַמ‰ מ ƒכ ו¿

זו…  י  ƒכ 50ו¿  : לו… רּו  ָ‡מ¿  .ıָח ר¿ י˙-ַ‰מ∆ּ ב≈ ב¿ּ

ל  ׁ∆̆ ין  ƒנ י˜ו… ƒ‡51 ם  ƒ‡ ָמ‰  ן!  ≈‰ ם:  ָל‰∆ ָ‡ַמר  י‡?!  ƒ‰ ָו‰  ¿̂ ƒמ

י      ּ≈̇ ָב ּוב¿  ˙ י‡ו… ƒט ר¿ 53ט≈ י  ּ≈̇ ָב ב¿ּ ˙ו…  ‡ו… ים  ƒ„י ƒֲעמ ַמּ ׁ∆̆ 52 ים,  ƒָלכ מ¿

ָפן,  ט¿ ו… ׁ̆ ן ו¿ ָ̃ ר¿ ן ‰ּו‡ 56מו… י‰∆ ‰ ֲעל≈ ַמָנּ ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ י  ƒ55מ ,˙ ָס‡ו… ¿̃ ר¿ ƒ̃ 54

ל  ּ ≈„ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡  ׁ∆̆ 58  ‡ ָלּ ∆‡  „ ל…‡ עו… ו¿  ,˙ נו… זו… מ¿ לו…  ין  ƒ57ַמֲעל ן  ≈‰ ו¿

מּו˙,  ¿„ ƒּוב ם  ל∆ ∆̂ (טו)ב¿ּ י  ƒ̇ ‡ ר≈ ב¿ ּƒנ ׁ∆̆ י,  ƒ59ֲ‡נ כּו˙;  ַמל¿ י  ל≈ „ו… ּ ¿‚ ם  ƒע

וב„מו˙.  בˆלם  טו. 
(א,  בראשית  בפרשת 
״בצלם  נאמר:  כז) 
אותו״.  ברא  אלקים 
דמות וצלם זה מה הוא? 
דהג״ר  בפומיה  מרגלא 
אהרן קוטלר בשם מורו 
הסבא  ורבו 

בי‡ורים
46. נפטר מ˙למי„יו. נפרד מלימודו עם תלמידיו בבית-המדרש. 47. מ‰לך. 
בדרך מבית המדרש. 48. ו‰ולך עמם. והם מלוים אותו לכבודו. 49. ל‰יכן 
‡˙‰ ‰ולך. אולי יזכו גם הם עמו במצוה. 50. וכי זו מˆו‰ ‰י‡. שאדם מצווה 
עליה לעשותה לכבוד בוראו, ולא כדבר הרשות שאדם עושה לטובת גופו?! 
52. ˘מעמי„ים ‡ו˙ו. לכבודו של המלך  51. ‡י˜ונין. פסל בדמות הפנים. 
במקומות שרבים מצויים שם, כגון בבתי... 53. טרטי‡ו˙. שליצנים משחקים 
שם לפני הנאספים. 54. ˜ר˜סי‡ו˙. שחיות טרף מאולפות מתגוששות שם 
מור˜ן   .56 בהם.  לטפל  עלי‰ם.  ˘נ˙מנ‰  מי   .55 הנאספים.  לפני  למשחק 
לכבוד  נאים  שיהיו  ומצחצחם  מבריקם  האבק,  מן  אותם  מנקה  ו˘וטפן. 
המלך. 57. מעלין לו מזונו˙. משלמים לו שכר עבור זה. 58. ˘‰ו‡ מ˙‚„ל 
והנכבדים  השרים  עם  במעלה  ונחשב  לגדולה  עולה  מלכו˙.  ‚„ולי  עם 
המופקדים על צרכי המדינה. 59. ‡ני ˘נבר‡˙י בˆלם ו„מו˙. בצורה של ה׳, 
ובדמותו - שהוא דומה לו [בשכל] שהוא מבין וחושב (לא כמו החיות שאינן 

ב˜לון  ומ˙כב„  יז. 
בשער  לקמן  חבריו. 
התשובה (שער כו) כתב 
(והוא  המחבר 
הלכות  מהרמב״ם 
שיש  ה״ד)  פ״ד  תשובה 
אותם  שהעושה  עברות 
מהם,  לשוב  חזקתו  אין 
קלים  דברים  שהם  לפי 
בני-אדם,  רוב  בעיני 
והוא  חוטא,  ונמצא 
נראה לו שאין זה חטא. 
ואחת מאלו עברות הוא 
חברו׳.  בקלון  ה׳מתכבד 
שאינו  בלבו  אומר  כי 
חברו  שאין  לפי  חטא, 
עומד אצלו, ולא הגיעה 
ביישו,  ולא  בושת  לו 
(-השוה)  אלא הוא ערך 
וחכמתו  מעשיו הטובים 
מעשי  למול  וחריפותו 
חברו וחכמתו וחריפותו, 
דבריו  השומע  ובעיני 
יהיה הוא מכובד וחברו 

בזוי. 
בחכמ˙ו  ו‰מ˙פ‡ר  יח. 
‡ין  בו,  ˘‡ין  ובמע˘יו 
כמו˙‰.  רע‰  מ„‰ 
(קיג:):  פסחים  במסכת 
הדעת  אין  ארבעה 

ָב‰  טו… י˜  ƒַיֲחז ָלם  עו… ל¿  ‰ ∆‡ ּ ≈‚‰ַ
ל…‡  ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ  , מו… ¿̂ ַע ל¿

ַעל   ׁ̆ ָיחּו ל…‡  י  ּƒכ ָר‰,  ו… ּ̇ ‰ַ ַעל  ַרח  ט¿ ƒי

ָלם  ָ‰עו… לו…  „ּו  ּיו… ׁ∆̆ ַר˜  ם,  ƒַמי ָׁ̆  „ בו… כ¿ּ

ׁ̆ לו…  ‰ י≈ ָחָכם, ּוָבז∆ ב ו¿ ‰ּו‡ ָ‡ָ„ם טו… ׁ∆̆

ל  ו… ׁ̆ כ¿ ƒמ ב¿ּ ַח  מ≈ ׂ ָ̆ ‰ּו‡  י„  ƒמ ָ̇ ו¿ י,  ּ„ַ

 „ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒם, (יז)ּומ ָ̇ יָע ƒ„ עּוט י¿ ƒמ ָריו ּוב¿ ֲחב≈

ים  ƒר ׂ ¿̆ ע∆ מ≈ ָח„  ∆‡  ‰ ז∆ ו¿ ָריו.  ֲחב≈ ן  לו… ¿̃ ּƒב

 ˙ ∆‡ ים  ƒב ַעכ¿ּ ַ‰מ¿ ים  ƒָבר ּ ¿„ ָע‰  ָבּ ַ‡ר¿ ו¿

ים  ƒב יו טו… ׂ ָ̆ ל ַמֲע ָכּ ׁ∆̆ ּוָב‰. ָ‡ָ„ם  ׁ̆ ּ¿̇ ‰ַ

 ‰ מ∆ „, ּ„ו… ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒ‰ ם ל¿ ∆‰ ָבּ ל  ּ ַ‰ל≈ ¿̇ ƒם, ּומ ≈‰

 ˙ ַ̃ ַ‡ב¿ ָכל  ב¿ּ  „…‡ מ¿ ּוב  ׁ̆ ָח יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ ל¿

ל  ∆̂ ≈‡  „ מ≈ עו… ו¿ ים,  ƒמ ׂ ָ̆ ב¿ּ י  ׁ≈̆ ָר‡ ו¿ ל  כ≈ רו…

יַח, ַע„  ƒר יַח ּוַמס¿ ּ ƒ„ ¿̃ ‡ ַמ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ׁ̆ ַע„  ≈‡‰ָ

ירּו˙  ƒר מ¿ ֲחַמ˙  מ≈ כ…ל  ¡‡ ל∆  ‰ ו∆ ָׁ̆ ל…‡  ׁ∆̆

ר  ≈‡ ָפּ ¿̇ ּƒך¿ ָ‰ָ‡ָ„ם ַ‰מ ׁ̆ - ָכּ ַפ˙ ָ‰‡≈ ר≈ ׂ ¿̆

ַמֲ‰ָללו…  יַח ב¿ּ ƒר יַח ּוַמס¿ ּ ƒ„ ¿̃ ים, ַמ ׂ ƒ̆ ַמֲע ב¿ּ

ים.  ƒב יו ַ‰ּטו… ׂ ָ̆ ַמֲע

יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ָמ˙ו… ּוב¿ ָחכ¿ ר ב¿ּ ≈‡ ָפּ ¿̇ ּƒמ‰ַ (יח)ו¿

ין  ≈‡ ו¿  ‰ּ ָ̇ מו… כ¿ּ ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ ין  ≈‡  , ּבו… ין  ≈‡ ׁ∆̆  

יָניו,  ע≈ ב¿ּ ים  ƒ̇ חּו ּופ¿ ים  ּƒַטנ ¿̃ ם  ֻכָלּ (טז)ו¿

ל  „ו… ּ‚ָ ‰ּו‡  ׁ∆̆ מו…  ¿̂ ַע ַח  ב≈ּ ַׁ̆ ּומ¿ ל  ַ‰ל≈ּ ּומ¿

ַעל   ‰ ∆„ יו… ל…‡  ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ָמ‰,  ָחכ¿ ב¿ּ

 ‰ ∆‡ ר¿ ƒנ ָלם  עו… ּול¿  , ֲ‡ָו˙ו… ּ‚ַ ר…ב  מ≈  ˙ מ∆ ¡‡‰ָ

ָבָריו  ּו„¿ ˙ו…  ָ̂ ַוֲע ָמ˙ו…  ָחכ¿ יָניו  ע≈ ב¿ּ

 ‰ ׂ ≈̆ ֲע ַמּ ƒמ ים  ƒח ָבּ ֻׁ̆ מ¿ ם  ≈‰ ׁ∆̆ יו  ׂ ָ̆ ּוַמֲע

ר     ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ ָריו,  ֲחב≈  ˙ ַ̂ ֲע ַמ˙  ָחכ¿ ו¿

י           ּƒכ יו,  ׂ ָ̆ ַמֲע ּוב¿ ָמ˙ו…  ָחכ¿ ב¿ּ י„  ƒמ ָּ̇

ַעל   „ ָכבו… ו¿ ַבח  ׁ∆̆ ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿  ı ָחפ≈ ‰ּו‡ 

ָ‡ַמר   ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ים.  ƒר ָׁ̆ ַ‰י¿ ָבָריו  ּ ¿„

יָך"  ƒפ ל…‡  ו¿ ָזר  ָך  ל¿ ּ ַ‰ל∆ "63י¿ ל…מ…‰:  ׁ¿̆

(מ˘לי כז, ב).

˜טנים  וכולם  טז. 
ופחו˙ים בעיניו, ומ‰לל 
כתב  עˆמו.  ומ˘בח 
(פרק  ישרים  המסילת 
שקבע  אחרי  ״אך  יא): 
היותו  בלבו  האדם 
לתהילה,  וראוי  חשוב 
התולדה  תהיה  לא 
המחשבה  מן  היוצאת 
הזאת אחת בלבד, אלא 
ומשונות  רבות  תולדות 
ממנה...וימצא  תצאנה 
שיחשוב,  אחר  גאה 
ראוי  שהוא  שלפי 
ורב-המעלות,  לתהילה 
מרגיז  שיהיה  צריך 
ומבהיל  (מפחיד  הארץ 
ושהכל  הבריות)  את 
(יזדעזעו  מפניו  ירעשו 

מרוב פחד), כי לא יאות שיהרסו (לא יסכים שיעיזו לגשת) בני-האדם לדבר 
 – כרצונו)  (בחזקה, שלא  אליו  לעלות  יעפילו  ואם  דבר,  ממנו  ולבקש  עמו 
יבהלם בקולו וברוח שפתיו יהומם, בענות להם עזות, ופניו זועפות בכל עת 

ובכל שעה...״ 
אל  יוציאוה  לא  בלבם,  קבורה  גאותם  שתשאר  אחרים,  גאים  ״וימצאו 
הדברים  יודעי  גדולים,  חכמים  הם  שכבר  בלבבם,  יחשבו  אבל  המעשה, 
לאמיתם ושלא רבים יחכמו כמוהם, על כן לא ישיתו לב אל דברי זולתם, 
בחשבם, כי מה שקשה עליהם לא יהיה נקל לאחרים, ומה ששכלם מראה 
להם כל כך ברור הוא וכל כך פשוט הוא, עד שלא יחושו לדברי החולקים 

עליהם אם ראשונים ואם אחרונים, וספק אין אצלם על סברתם״.   

בי‡ורים
עצמך.          את  תהלל   ולא  שישבחוך  לאחרים  הנח  פיך.  ול‡  זר  י‰ללך   .63

ים,  ƒב ים טו… ׂ ƒ̆ ָר‰ ּוַמֲע ו… ּ̇ ָי„ו…  ׁ̆ ב¿ּ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ּƒָו‰, ַ‡ף-ַעל-פ‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ

 ˙ ָענו… ט¿ י‡  ƒב 66ּומ≈ לו…  ב  ר≈ ‡ו… ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  ּƒכ ם,  נ…ּ ƒ‰י ּ ≈‚  ׁ̆ ר≈ יו… ‰ּו‡ 

„ו…  ָטר¿ ָמ˙ו… ל¿ ‰ ָחכ¿ י∆ ¿‰ ƒ̇ ֲ‡ָו‰, ו¿ י ַ‚ּ י„≈ ƒי‡ ָ‰ָ‡ָ„ם ל ƒב‰ָ ˙ ל¿ ָ‡יו… ּור¿

 ‰ ז∆ ם, ו¿ ם יו… ר ָ‰ָרע יו… ∆̂ ַח י≈ ּ ≈̂ ַנ ּ ל¿ ƒל מ ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒן ַ‡ל י ָלם. ָלכ≈ ן ָ‰עו… ƒמ

ים  ƒ„י ƒֲחס‰ַ ן  ƒָח„ מ ∆‡ ב¿ּ ינּו  ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָל‰.  „ו… ּ ¿‚ ָחָמ‰  ל¿ ƒָר‡ מ ¿̃ ƒנ

ל.  „ו… ּ‚ָ ָלל  ָׁ̆ לּו  ל¿ ָׁ̆ ו¿ ָחָמ‰  ל¿ ּƒמ‰ַ ן  ƒמ ים  ƒ‡ ַ‰ָבּ ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַבּ ַ‚ע  ָפּ ׁ∆̆

ים  ƒ„י ƒ̇ ם ֲע ּ∆̇ ן ַ‡ ƒַוֲעַ„י ,‰ ַטָנּ ¿̃ ָחָמ‰  ל¿ ּƒמ ƒם מ ּ∆̇ ב¿ ַׁ̆ ם:  ָ‡ַמר ָל‰∆

ן:  ָחָמ‰? ָ‡ַמר ָל‰∆ ל¿ ּƒי‡ ַ‰מ ƒ‰ ‰ַמ : רּו לו… ָל‰. ָ‡מ¿ „ו… ּ ָחָמ‰ ‚¿ ל¿ ƒמ ל¿

ַעם  ˙ו… ַפּ ח ‡ו… ּ ַ̂ ַנ ּ¿̇ ׁ∆̆ ָך,  ׁ̆ ל¿ ּ י≈ ׁ∆̆ ב  י≈ ל ‡ו… י ָכּ ּƒיו! כ ָ̇ ילו… ח≈ ר ו¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

ינו…  ר ‡≈ ∆̂ ּ ָך; ֲ‡ָבל ַ‰י≈ ¿̇ יַח ‡ו… ּƒ67ָ‡ז ַינ ,§ ל̆… ָׁ̆ ם ‡ו…  ƒי ַּ̇ ׁ¿̆ ַ‡ַח˙ ‡ו… 

מו…  כ¿ּ ים,  ƒָעמ פ¿ּ  ‰‡ָ מ≈ ָנˆּוַח   ‰ י∆ ¿‰ ƒי ם  ƒ‡ 68ַ‡ף  ָך  מ¿ּ ƒמ  ˜ ס≈ ּפו…

ָך  ¿̇ מו… ם  יו… ַע„  ָך  מ¿ ¿̂ ַע ב¿ּ ן  ֲ‡מ≈ ַּ̇ ַ‡ל  69ו¿ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆

בי‡ורים
66. ומבי‡ טענו˙ ור‡יו˙ וכו' ו˙‰י‰ חכמ˙ו לטר„ו מן ‰עולם. כלומר, היצר 
ובמעשיו  שלמד  בתורה  להתגאות  לו  שיש  וראיות  טענות  לאדם  מביא 
(-החכמה) שלמד  ויתגאה בזה, אזי דוקא התורה  הטובים, ואם ישמע ליצר 
יש  [אמנם  מחמת שהתגאה מזה עצמו.  מן העולם  לסיבה לטרדו  לו  תהיה 
גורסים: ומביא טענות וראיות להביא האדם לידי גאוה כדי לטרדו מן העולם]. 
ויתייאש מללחום עוד נגדך, מפני שהוא נוכח לדעת כי  יניח ‡ו˙ך.  67. ‡ז 
כחך חזק מכחו. 68. ‡ף ‡ם י‰י‰ נˆוח מ‡‰ פעמים. ממשיך להלחם נגדך עד 
אשר יכחיד אותך משני העולמות. ואילו אתה גם אם נצחתו  מאה פעמים, 
69. ו‡ל  לא יאמר נואש, אלא ימשיך לארוב לך כל ימיך עד שינצח אותך. 
˙‡מן בעˆמך. אל תבטח בתורתך ובחכמתך שיעמדו לך נגד יצרך הרע, אלא 
עד יומך האחרון עשה תחבולות להינצל ממנו, שכן אמרו (ברכות כט.) יוחנן 

כהן גדול שימש בכהונה גדולה שמונים שנה, ולבסוף נעשה צדוקי. 

ם  ƒ‡ ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿  ‡ ַוֲ‰לו…  .‰ּ ָ̇ ָמ ¿‚ ּ„ֻ

ֲחַמ˙  מ≈ ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡ ים  ƒ„ ַכב¿ּ מ¿

י  ּ≈̇ ׁ¿̆ ַע  ≈„ יו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ ים  ƒר ב¿ ּסו… ׁ∆̆

ַ‡ַח˙,  ַר˜  ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ו¿  ,˙ ו… ּ̇ כ¿ ַמס∆ּ

ָח˙  ∆‡  ‡ ָלּ ∆‡ ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ן  ָל‰∆ י…‡ַמר 

ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ  - ‰"ח)  פ"י  (ירו˘למי ˘ביעי˙ 

ָלם  ָ‰עו…  ˙ ∆‡  ‰ ע∆ ַיט¿ ל…‡  ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ָכל- ו¿

. ינו… ּבו… ≈‡ ׁ∆̆ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ‰ ָ̃ ֲחָז י˜ּו‰ּו ַבּ ƒֲחז ַיּ ׁ∆̆

 

ל  ָכּ יּו  ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ים  ƒב ֻחָיּ מ¿ נּו  ֲ‡ַנח¿ ׁ∆̆ ַ„ע,  ו¿
 ‡ ר≈ ם ַ‰ּבו… ׁ≈̆ ים ל¿ ƒ„ֻיָח ינּו מ¿ ׂ ≈̆  ַמֲע
 ‰ י∆ ¿‰ ƒי ים  ƒ‰…ל ¡‡ ˙„ַ ֲעבו…  ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע ָכל  ו¿ ר,  ∆̇ ּוַבס≈ּ לּוי  ּ‚ָ ַבּ  ,‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי

 ˙ ּוו… ַ̃ ל¿ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  ˆו… ר¿ י  ּƒ̇ ל¿ ּƒ64ב ַב„,  ל¿ ּƒב נו…  ˆו… ר¿ ל  ∆‡ יַע  ּ ƒ‚‰ַ ל¿

ל  ם ָ‰‡≈ ׁ≈̆ ל ל¿ ‰ ַ‰כ…ּ ׂ ∆̆ „, ַ‡ך¿ ַיֲע בו… ל ָכּ ב≈ּ ַ̃ ‰ּו ּול¿ ׂ ≈̆ ַבח ַעל ַמֲע ׁ∆̆

ב,  ר ל≈ ≈̃ י ‰' ח… ƒּוב: "ֲ‡נ˙ ָ‡ַמר ַ‰ָכּ ׁ∆̆ מו…  ב, כ¿ּ ל ַ‰ל≈ּ יף ‡∆ ƒ̃ ׁ¿̆ ַ‰ַמּ

ינּו"  ל…‰≈ ר̇… ַל‰' ‡¡ ָּ̇ ס¿ ּƒר: "‰ַ65נ מ≈ ‡ו… ˙" (ירמי‰ יז, י), ו¿ ָליו… ן כ¿ּ ח≈ ב…ּ

ל  ≈̂ ָנּ ƒ‰ יזּו˙ ל¿ ƒר ז¿ ƒָמ‰ ּוב ָחכ¿ ר ב¿ּ ָזּ‰≈ ƒם ל…‡ י ƒ‡ ן („ברים כט, כח). ָלכ≈

בריות,  [של  סובלתן 
פירש,  ורש״י  רשב״ם. 
עצמם  הם  שאפילו 
זמן  לאחר  מתחרטים 
ונבזים הם בפני  עצמן] 
״דל  הוא  מהם  ואחד 
מנוגד  חטאו  כי  גאה״. 
כי          האנושי,  לטבע 
לעשיר           אמנם  אם 
אך  גאוה,  של  נסיון  יש 
במה   – הוא  דל  אם 
ללא  הגאוה  יתגאה?  
המאוסה  היא  סיבה 
אלוקים  בעיני  ביותר 
יחזקאל,  (אור  ואדם 

מדות).

בי‡ורים
64. בל˙י רˆון בני-‡„ם. בלי שיהיה רצונו ומטרתו להתכבד בעיני בני-אדם, 
עושה  שאדם  מעשים  ‡לו˜ינו.  ל‰'  ‰נס˙רו˙   .65 מעשיו.  על  שישבחוהו 
בהסתר מעיני בני-אדם, הם גלויים וידועים לה׳ אלוקינו, ומסורים בידו לתת 

לאדם כפי מעשיו. 

המחזיק    וכל  המדות, 
ה׳.   תועבת  נקרא  בה 
אין  ענוה).  הקמח,  (כד 
ממנה,  קשה  מדה  לך 
שבתורה  עבירות  ורוב 
עוד  ולא  בה,  כלולין 
הבורא  שמשכחת  אלא 
אדם,  של  מלבו  יתברך 
לבבך  ״ורם  שנאמר: 
אלקיך״.  ה׳  את  ושכחת 
א,                  אבות  יונה  (רבינו 

יג).
הגרועה  היא  הגאוה 
היא  והענוה  שבמדות, 
שבמדות.  עליונה  מדה 
(מהרש״א סנהדרין פח).

לכל  שורש  היא  הגאוה 
(ר״ח  הרעות.  המדות 

ענוה ב׳; נפש החיים).
שורש  היא  הגאוה 
להרבה עבירות, אם בין 
בין  ואם  למקום  אדם 
(שערי  לחבירו  אדם 

קדושה).  

ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡  „ ַלמ≈ּ מ¿ ‰ּו‡  ו¿ ר,  ∆̃ ּׁ∆̆ ‰ַ

ן  ָלכ≈ ו¿  ,˙ ָ‡יו… ר¿ לו…  י‡  ƒב ּומ≈  ˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ל¿

. ּ„ו… ¿‚ נ∆ ם כ¿ּ ַחכ≈ּ ¿̇ ƒ‰ ‰ ל¿ ָּ̇ יך¿ ַ‡ ƒר ָ̂

 

ר ‰ּו‡  ∆̂ ּ ל ַ‰י≈ ׁ∆̆ יו  ָ̇ ּבּולו… ח¿ ַּ̇  ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇
י‰ו…  ּƒב ּוַמ‚¿ ּבו…  ƒל  ‰ ׁ∆̆ ¿̃ 73ַמ

 ˙ ּ„ו… ƒמ ָ‡ר  ׁ¿̆ ּו ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ לו…  י˜  ּƒ̇ ּוַממ¿

‡י  ַוַ„ּ ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ַע  ≈„ יו… י  ּƒכ ַ‡ף  ו¿  ;˙ ָרעו…

י  ּלּו ָ‰כ≈ ƒפ‡ֲ , ַ‚ֲ‡ָו˙ו… ן ב¿ּ ָעוו… ע ו¿ ַׁ̆ ׁ̆ פ∆ּ ּ י≈ ׁ∆̆

ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  ּƒכ  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒּומ י„  ƒז מ≈ ב¿ּ  „ ב≈ עו…

74ַע„   ,„ בו… ַ‰ָכּ ַ‡ַחר  ּבו…  ƒל  ˙ ∆‡ יר  ƒע ַמב¿

ָר‰. ֲ‡ָבל ָ‰ָ‡ָ„ם  ׁ̆ ַעל ָ‰ֲעב≈ ל…‡ ָיחּו ׁ∆̆

ל…‡  ‰ ו¿ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒל…‡ י יו, ו¿ ׂ ָ̆ ַמֲע ‰ּו‡ ַזך¿ ב¿ּ ׁ∆̆

ָר‰  ֲעב≈  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ַע  ≈„ ּיו… ׁ∆̆ כ¿ּ מו…  ¿̂ ַע ל  ַ‰ל≈ּ י¿

ַיֲער…ך¿  ו¿ ָ‰ָרע  ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈  ‡ ָיבו… ָ‡ז  ָ„ָבר,  ב¿ּ

„ו…  ָלכ¿ ל¿ ילו…  ּƒפ‰ַ ל¿ ָחָמ‰  ל¿ ƒמ  „ עו…

ָו‰  ¿̂ ƒמ לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ָברו… ס¿ לו…  יר  ּƒב ּוַמס¿ ר  ּ≈̇ ∆‰  ‰ ר∆ יו… ו¿  , ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒר ב¿ּ

ר:  ∆̂ ּ ַ‰י≈ לו…  י…‡ַמר  ָכך¿  ו¿ ר.  ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ּƒמ ּׁ∆̆ ַמ‰  ַעל  ָכר  ׂ ָ̆ ו¿

בי‡ורים
73. מ˜˘‰ לבו. של אדם לסרב לקבל תוכחה ולהכניע עצמו. 74. ע„ ˘ל‡ 

יחו˘ על ‰עבר‰. שאינו חושש לעבור עליה.

ָך  ל¿ ר…ב  ¡‡ י∆ יָך  ָימ∆ ל  ָכּ י  ּƒכ ב, מ„),  (‡בו˙ 

ם  ƒ‡ 70ו¿ ּנּו,  מ∆ּ ƒמ יָך  ינ∆ ע≈ ים  ƒֲעל ַּ̇ ‡ּוַלי 

ף  (יט)סו…  -  ˙ ּלו… ּ ַ̃ ַבּ ׁ∆̆  ‰ ּלָ ַ̃ ב¿ּ ֲחָך  ּ ≈̂ ַנ י¿

˙. ּוַבֲעבּור  ֲחמּורו… ַבּ ׁ∆̆ ָחמּור  ֲחָך ב¿ּ ּ ≈̂ ַנ י¿

 ˙ ּ„ו… ƒמ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ל¿  ׁ̆ ר∆ ׁ…˘ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ׁ∆̆ (כ)

ף  ּ≈̇ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ71מ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ַ‚ם  ו¿  ,˙ חּו˙ו… פ¿ּ

ַין  נ¿ ƒע ָכל  ו¿ ָ‰ָ‡ָ„ם,  ב  ל≈ ב¿ּ ב  ָער≈ ¿̇ ƒּומ

 ˙ ַ‡מ≈ּ ˙ ּול¿ מ∆ יב ָ‰‡¡ ƒז ַ‰כ¿ ר ‰ּו‡ 72ל¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

יט. סוף ינˆחך בחמור‰ 
במסכת  ˘בחמורו˙. 
״כך  נאמר:  (קה:)  שבת 
הרע,  יצר  של  אומנותו 
היום אומר לו ״עשה כך״ 
״עשה  לו  אומר  ולמחר 
לו  שאומר  עד  כך״, 
זרה״,  עבודה  ״עבוד 
כלומר,  ועובד״.  והולך 
אל  יבוא  אם  שהרי 
מיד  לפתותו  האדם 
לא   – חמורה  לעבירה 
אומנותו  לכן  לו,  ישמע 

היא להסיתו לעבור עבירה קלה, ומתוך כך מגיע בהדרגה לעבירות החמורות 
ביותר.  

(נב.) מביאה הגמרא משל על היצר הרע: אמר רב אסי: יצר  במסכת סוכה 
דומה  ולבסוף  רש״י)  עכביש.  (לקורי  בוכיא  של  לחוט  דומה  בתחילה  הרע 
לעגלה).  הפרה  את  קושרים  שבהם  העבים  (כחבלים  העגלה  כעבותות 
שנאמר (ישעיה ה, יח): ״הוי מושכי העון בחבלי השוא וכעבות העגלה חטאה״. 
(מה שבתחילה היה חבלי שוא, דהיינו חוטים של כלום, דקים כקורי העכביש, 

נהפך לבסוך לחבלים העבים של העגלה!). 
״הוי מושכי העון בחבלי השוא״ – הוי לאלו המושכים ומביאים את העוון על 
עצמם בזמן שיצרם עדיין חלש מאד ודומה לחוטים של כלום, כי בשלב הבא, 
כשכבר יהיו שקועים בחטא וירצו לחדול ממנו, יגלו שהם קשורים בו עם יצר 

כה חזק, כמו חבל של עגלה שהוא עבה מאד וכמעט לא שייך לנתקו. 
שבכל  הקשה  היא  הגאוה  מדת  פחו˙ו˙.  מ„ו˙  ל‰רב‰  ˘ור˘  ˘‰‚‡ו‰  כ. 

בי‡ורים
70. ו‡ם ינˆחך ב˜ל‰ ˘ב˜לו˙. אם תתן ליצר לנצח אותך אף בדבר הקטן 
החמרות  בעבירות  גם  ינצחך  שהוא  סוף  ותנצחו,  עמו  תלחם  ולא  ביותר, 
הגאוה.                   בחטא  להכשילו  ‰‡„ם.  בלב  ומ˙ערב  מ˘˙˙ף   .71 ביותר. 

72. ל‰כזיב ‰‡מ˙. להראות שהאמת הוא כזב ושקר.

כב. ˘י˘ כמ‰ בני-‡„ם 
לבריו˙  ‰נ‡‰בים 
ו‰˜ב"‰ ˘ונ‡ם כ˘‡ינם 
‰מˆוו˙.   ˙‡ מ˜יימים 
מכמה  להקשות  יש 
רחוב,  אנשי  וכמה 
מידות  בעלי  שנראים 
ועמל  יגיעה  בלי  טובות 

ובלי ספרי יראה? 
כבר עמד על זה הגר״א 
והובא  ט,  יא,  (במשלי 
אות  פ״ד  שלמה׳  ב׳אבן 
המינים  ״רוב  וכתב:  יג) 
אדם  בין  והחוטאים 
הנראה  לפי  הם  למקום 
אחת  וזו  בטבע,  טובים 
היצר  מתחבולות 
לפרוש רשת לפני תועי 
אחריהם״,  להמשך  רוח 
׳חפץ  בספר  ועיין  עכ״ד. 
(סוף  התורה  על  חיים׳ 
בהעלותך, בהערה שם): לפעמים מזרז היצר הרע לרשעים גמורים מחללי 
וילמדו  אחריהם  העם  שימשכו  כדי  לבריות,  טובות  לעשות  שבתות 

מדרכיהם... 
 ויש שהעירו שהגר״א לא כתב שהם באמת טובים בין אדם לחברו, רק ״לפי 
תתנגש  אשר  מסוימת  לנקודה  יגיעו  כאשר  שבאמת  חוץ),  (כלפי  הנראה״ 
מידותיהם  וזוהמת  קלונם  כל  יתגלה  שם   - ותאוותם  חפצם  עם  ותתנגד 

הרעות.

 ˙ ˆו… ר¿ ּƒּוב: "76ב˙ ָ‡ַמר ַ‰ָכּ ׁ∆̆ מו…  ‰ּו‡ כ¿ּ

 " ו… ּ̇ ƒ‡ ם ƒל ׁ¿̆ ָביו ַי י¿ ם ‡ו… ּ‚ַ ׁ̆ י ƒ‡ י כ≈ ר¿ ּ„ַ '‰

ם  ƒ‡ ָין:  נ¿ ƒע‰ָ  ׁ̆ רּו פ≈ּ ָכך¿  ו¿ ז).  טז,  (מ˘לי 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ י  נ≈ פ¿ ƒל ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ƒי ל…‡  ָ‰ָ‡ָ„ם 

ם  י‰∆ ינ≈ ע≈ ב¿ּ ן  ח≈  ‡…̂ מ¿ ƒל ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ו¿

ים,  ƒב ַ‰ּטו… יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ˙ו…  ו… ׂ̆ ֲע ַבּ

‰ּו  ז∆  , ˙ו… ‡ו… ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿

-‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ׁ∆̆ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ָ‡ָי‰  ר¿

 ˙ ּבו… ƒל ָזַרע לו… ַ‡ֲ‰ָב‰ ב¿ּ ו¿  , ˙ו… ב ‡ו… ≈‰ ‡ו…

ַעל  ב  טו… ם  ׁ≈̆ לו…  ם  ׂ ָ̆ ו¿ י-ָ‡ָ„ם,  נ≈ ב¿ּ

 ‰ ּמָ ּכַ  ׁ̆ ּ י≈ ∆ ׁ̆ (כב) ‰ּו‡   ˙ מ∆ ¡‡ ו∆ ָנם.  ו… ׁ̆ ל¿

 ˙ ּיו… ƒר ַלּב¿ ים  ƒב‰ָ ¡‡ ַ‰ּנ∆ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ּב¿

ים  ƒמ ּ י¿ ַ̃ מ¿ יָנם  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ ָ‡ם  נ¿ ו… ׂ̆  ‰" ָבּ ָ̃ ‰ַ ו¿

בי‡ורים
76. ברˆו˙ ‰' „רכי ‡י˘. כשרצויים לפני ה׳ אורחות חיי האדם, גם אויביו 

יתהפכו לאוהביו וישלימו אתו.

ָמ‰  ָחכ¿ ַמֲעַל˙  ל¿  ָּ̇ ע¿ ּ‚ַ ƒ‰ ָבר  כ¿ּ

 ˙ ו… ּ̂ ַר ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָך  ל¿ ָר‡ּוי  ו¿ י„ּו˙,  ƒַוֲחס

ָלם,  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ן ב¿ּ ̂…‡ ח≈ מ¿ ƒל ל ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ ּול¿

ָך  ¿̇ ָמ ם ָחכ¿ ˙ ָל‰∆ ַ‚ּלו… ם ל¿ יף ָל‰∆ ƒֲחנ‰ַ ּול¿

ָך  ל¿ י‡  ƒָיב ו¿ ‡ֲ‰בּוָך,  י…ּ ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ ָך  ¿̇ ָ̃ ¿„ ƒ̂ ו¿

רּוַח  ׁ∆̆ ל  ָכּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… י  ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ƒמ ָ‡ָי‰  ר¿

ם  ˜ו… ּנּו, 75רּוַח ַ‰ָמּ ימ∆ ָח‰ ‰≈ ˙ נו… ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

 ‰ ז∆ ָכל  ו¿ מ"י).  פ"‚  (‡בו˙  ּנּו  ימ∆ ≈‰ ָח‰  נו…

י‡  ƒ‰ ‡ָבָר ּ‰ ַ‰ס¿ּ ָ̇ י ‡ו… ּƒר, כ ∆̃ ׁ∆̆  ˙ ָ‡יו… ר¿

 ‰ּ ָין ַ‰ז∆ נ¿ ƒָו‰. (כ‡)ֲ‡ָבל ָ‰ע‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒָעָנף מ

כ‡. ‡בל ‰ענין ‰ז‰ ‰ו‡ 
כבר  דבריו  תוכן  וכו'. 
הלבבות  בחובת  מובא 
המעשה,  יחוד  (שער 
פרק ה) וז״ל: כאשר יבוא 
זה,  בפיתוי  היצר  אליך 
לי  תועיל  מה  לו:  ענה 
חן  למצוא  השתדלותי 
כמוני,  חלש  יצור  בעיני 
לא  ביכלתו  אין  אשר 
להזיק  ולא  לי  להועיל 
היה  אילו  ואף  לי... 
מחוייב  שאני  כדבריך, 
אוכל  לא  אז  גם  בכך, 
איך  כי  זאת,  לעשות 
כל  אצל  לפעול  אוכל 

בני דורי שיהיו מרוצים ממני, בעוד שאינני יכול לפעול זאת אפילו אצל בני 
ביתי, וכל שכן אצל בני אדם אחרים.

ודברי רבותינו ז״ל שהבאת מהם ראיה, אינם מחייבים את האדם להשתדל 
למשוך אליו את שביעת רצונם של כל הברואים, אלא הכונה של דבריהם 
היא מה שאמר חכם אחד בצוואתו לבנו: ״בני, לפעול אצל כל הברואים שיהיו 
מרוצים ממך, זה אינו ביכלתך, אך מה שכן ביכלתך הוא, להשתדל שהבורא 
יהיה מרוצה ממך. וכאשר תפעל זאת אצלו, הוא יעשה אותך רצוי לבריות, 
כמו שכתוב (משלי טז, ז): ״ברצות ה׳ דרכי איש גם אויביו ישלים אתו״. – וזוהי 
ז״ל: מי שכל הבריות, מקטן ועד גדול, מהללים ומשבחים  גם כוונת רבותינו 
אותו ומרוצים ממעשיו, סימן הוא שהאל יתברך נתן בלבות בני אדם אהבה 
אליו, ושם לו שם טוב על לשונם. ודבר זה הרי אין הבורא עושה אותו לשונאיו, 

והוא איפוא סימן ברור וגדול שהבורא מרוצה ממנו. זוהי כוונת רבותינו ז״ל.     

בי‡ורים
בידוע שהוא  למטה  מי שהוא אהוב  כל  ‰ימנו. שכן  נוח‰  רוח ‰מ˜ום   .75

אהוב גם למעלה (רש״י). 

˙וכח˙ך  „ברי  כ‚. 
י˙˜בלו בפני ‰עולם. יש 
יתקבלו  כיצד  לעיין, 
מכירים  אין  אם  דבריו 
אותו ואין יודעים ערכו?

 :(: (ו  ברכות  במסכת 
אמר רבי חלבו אמר רב 
בו  שיש  אדם  כל  הונא: 
דבריו  שמים,  יראת 
[לאחרים],  נשמעין 
יג)  יב  (קהלת  שנאמר 
נשמע,  הכל  דבר  ׳סוף 
וגו׳,  ירא  האלהים  את 
כך:  ויש לדרוש המקרא 
אדם שהוא ירא אלוקים 
באזני  נשמעים  דבריו   -

הכל.
(הובא  לעיתים׳  ה׳בינה 
בשיטה מקובצת החדש, 
אות קפח) פירש, שאף על פי שיראת שמים מביאה את האדם לעשות מעשיו 
בהצנע ולא להרבות בדברים, עם כל זה דבריו ועניניו מעצמם יהיו נשמעים.
והטעם שדבריו נשמעים, כתב ב׳עיון יעקב׳ שאדם שיש בו יראת השם שורה 
וב׳שפתי  גם בעיני הבריות.  חן  ימצא  ובכך  (מט:),  חן, כמבואר בסוכה  עליו 
חכמים׳ ביאר על פי דברי המשנה באבות (ב, ד) ׳בטל רצונך מפני רצונו כדי 
שיבטל רצון אחרים מפני רצונך׳, ואדם שהוא ירא שמים מבטל את רצונו 
ולפיכך מבטל הקדוש ברוך הוא את רצון אחרים מפני  מפני רצון הבורא, 

ַב„,  רּוך¿ ‰ּו‡ ל¿ ‡ ָבּ ר≈ ם ַ‰ּבו… ׁ≈̆ ב ל¿ ַ‰ּטו…

י  נ≈ פ¿ ּƒב לּו  ב¿ּ ַ̃ ¿̇ ƒי ָך  ּ¿̇ ַכח¿ ו… ּ̇ י  ר≈ ב¿ ּ ƒ„(‚כ)

י  ּƒכ  , ך¿ ָכּ ב  ֲח˘…ׁ ַּ̇ ל…‡  ם  ƒ‡ ם  ּ‚ַ ָלם  ָ‰עו…

לּוָי‰  ּ¿̇ ָכָח‰  ו… ּ̇ ‰ַ ַל˙  ָבּ ַ̃ ין  ≈‡

יָך. ∆̇ בו… ׁ¿̆ ַמח¿ ב¿ּ

 

ָך  ¿̇ י ƒס ‰, י¿ ל ז∆ ָכּ ƒמ ˜ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ּƒ̇ ׁ∆̆ י  ַ‡ֲחר≈ ו¿
ן  כ≈ ָּ̇ ƒָך: ל…‡ י י…‡ַמר ל¿ ר ו¿ ∆̂ ּ  ַ‰י≈

79ַע„  ָמ‰  ל≈ ׁ¿̆ ָך  ¿̇ „ָ ֲעבו…  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ׁ∆̆

ן  ‚ו… כ¿ּ י,  ר≈ ַ‚מ¿ ל¿ ן  ∆‰ מ≈  ˜ ַרח≈ ¿̇ ּƒ̇ ׁ∆̆

ים                     ƒב ַ‰ּטו… יָך  ׂ ∆̆ ַמֲע  ‰ ַכס∆ּ ּ¿̇ ׁ∆̆

ָבר  כ¿ּ ָ‰ָי‰  ּׁ∆̆  ‰ ַמּ ƒמ ּפּוך¿  ƒ‰  ˙ רו… ‰ו… 80ּול¿

בי‡ורים
79. ע„ ˘˙˙רח˜ מ‰ן. כלומר, אלא אם תסתיר מבני אדם את כל מעשיך 
לגמרי.                  ה׳  מעבודת  מתרחק  שהנך  יראה  חוץ  שכלפי  באופן  הטובים, 
80. ול‰ורו˙. יש גורסים ״ולהראות״, כלומר, הראה את ההפך של מה שיש 

בלבך.

 ‡ ָלּ ∆‡ ב  ≈‰ ‡ו… -‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ין  ≈‡ י  ּƒכ  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ  ˙ ∆‡

ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ָך  ¿̇ י ƒס י¿ ך¿  ַ‡ַחר-ָכּ  .‰ּ ָ̇ ‡ו… ים  ƒמ ּ י¿ ַ̃ ּומ¿ ָר‰  ו… ּ̇ י  ≈„ מ¿ לו…

י‡  ƒב ּומ≈ ָ‰ָעם,  י  נ≈ פ¿ ƒל ים  ƒב ַ‰ּטו… יָך  ׂ ∆̆ ּוַמֲע ָך  ¿̇ י„ּו ƒֲחס  ˙ ַ‚ּלו… ל¿

ן  ƒמ ך¿  ָׁ̆ מ¿ ƒנ  ‰ ז∆ ַ‚ם  ו¿ ָך?  מו… ָכּ ם  ≈‰ ם  ּ‚ַ ּו  ׂ̆ ַיֲע ‡ּוַלי  ָ‡ָי‰:  ר¿

חּו  ב¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ּ ƒנ ׁ∆̆ ים  ƒל „ו… ּ ¿‚  ‰ ָמּ 77ַכּ ינּו  ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ‰ּו˙.  ב¿ ּ‚ַ‰ַ

ם  י‰∆ ר≈ ַחב¿ ו¿ ם  י‰∆ י„≈ ƒמ ל¿ ַּ̇ י  נ≈ פ¿ ƒל  ‡ ָלּ ∆‡ ּו  ׂ̆ ָע ל…‡   - (סוכ‰ כח, ‡) 

ָו‰  ¿̂ ƒמ ‰ ‡י ז∆ ם, ַוַ„ּ י‰∆ ׂ ≈̆ ַמֲע י˜ּו ב¿ּ ƒַיֲחז ם ו¿ י‰∆ כּו ַ‡ֲחר≈ ׁ¿̆ ָמּ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ

ל…‡  ּלּו  ≈‡ י  נ≈ פ¿ ּƒב ּלּו  ƒַוֲ‡פ ים,  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ם  78ָל‰∆ ב  ַחב≈ּ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ

 ,"‰ ׂ ∆̆ י עו… ƒנ‡ֲ ‰ ַע" ‡ו… "ז∆ ≈„ י יו… ƒנ‡ֲ ‰ רו… "ז∆ ָ‡מ¿ ּבו… ב¿ּ ƒל ‰ ב¿ּ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒי

ם. ˙ ָל‰∆ ַ‚ּלו… ˙ ָ‡סּור ל¿ מ∆ ¡‡ ָלם ב∆ּ י ָ‰עו… נ≈ פ¿ ƒָבל ל‡ֲ

 

ַמ„  ל¿ ƒ̇ ו¿ יכּו˙  ƒר‡ֲ ַבּ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ֲעמ…„  ַ̇ ו¿ ֲעָנָו‰  ַבּ ך¿  ל≈ ּ≈̇ ם  ƒ‡ ם ּ‚ַ
 ‰ ָּ̇ ַע ָך:  ל¿ י…‡ַמר  ו¿  ˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ָך  ּ¿̇ ַפ י¿ יעּו˙,  ƒב ¿̃ ּƒב  

יָך  ָרכ∆ ּ ֲעבּור „¿ „ּוָך ַבּ יַכב¿ּ ƒבּוָך ו ּׁ¿̆ ַח י-ָ‡ָ„ם י¿ נ≈ ָך ב¿ּ ¿̇ ים ‡ו… ƒ‡ ָ‰רו…

ם  י‰∆ ינ≈ ע≈ ּוב ב¿ּ ׁ̆ ‰ ָח ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ,‰ ז∆ ל ָבּ „ו… ַוח ָ‚ּ ׁ̆ ר∆ י≈ ים, ו¿ ƒב ַ‰ּטו…

 ‰ ׂ ∆̆ ָך ַמֲע ¿̇ ו… ׂ̆ ֲע י ַבּ ּƒל, כ ב∆ ∆‰ ‰ ל ז∆ ָך. ָכּ ּ¿̇ ַכח¿ ˙ו… ָך ו¿ לּו מּוָסר¿ ב¿ּ ַ̃ י¿

בי‡ורים
77. כמ‰ ‚„ולים ˘נ˘˙בחו. במסכת מגילה (כז:-כח.) מביאה בגמרא סדרת 
ואמרו  הקדושים,  מהתנאים  כמה   של  חסידות  ודברי  מיוחדות  הנהגות 
לתלמידיהם שבזכות הנהגות אלו  זכו להאריך ימים, ואמרו זאת כדי ללמד 
מאירי).        ההר,  מן  אברהם  (רבינו  להם  הראויות  הנהגות  חכמים  לתלמידי 

78. ל‰ם. עליהם. 
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 81. ˙˙יח„. תתבודד. 82. ‡ך ל‰ר‡ו˙ ‰עˆלו˙. עשה רושם כאילו אתה עובד את ה׳ בעצלות ובכבדות. 83. ול‡ ˙ˆו‰. ואל תשדל בני אדם 
לעשות טוב ואל תוכיחם להמנע מעשות רע. 84. ˙˙נ‰‚ במנ‰‚ם ו˙לך ב„רכי‰ם. של פשוטי העם ויושבי קרנות, כדי שהסתרת מעשיך הטובים 
תהיה בשלימות. 85. ל˘ם מˆו‰. כלומר, אף שעושה זאת לשם מצוה, מכל מקום... 86. מפסי„ ‡לף ‡לפים. כי ירד מטה מטה, ולא רק את המצוות 
יחדל מלקיים, אלא אף אמונתו ישלל ממנו, מבלי אשר ירגיש בכך. 87. ו„ומ‰ לבורח מ‡˘ ˜טנ‰ ל‡˘ ‚„ול‰. כי אם מטרתו לברוח מהפרסום 
והכבוד שיבוא לו ע״י עבודת ה׳, וחושש למצוא חן בעיני בני אדם בגלל מעשיו הטובים, אדרבה, הרי היצר מציע לו למצוא חן בעיני בני אדם על 
ידי זלזול במצוות והתרחקות מה׳. 88. ‡ין מזי˜ לו ב˘בח. לא יפחת שכרו במאומה בכך שמשבחים אותו ומכבדים אותו על מעשיו. 89. בע˙ ‡˘ר 
˙ע˘‰ מע˘‰ ‰טוב. והנך רוצה לבחון את טהרת כונתך. 90. ‡˘ר מ‰‡ל. אם יתברר לך שהנך מקוה לקבל את השכר מהאל - סימן הוא שהמעשה 
שלם ואין בו כל פגם. 91. ‡ינו ˘לם. סימן הוא שהמעשה אינו שלם. 92. ביחו„ בח„רי ח„רים. בהתבודדות בינך לבין עצמך. 93. בז‰ ‰ענין. באותו 
האופן ובאותה השלמות, בהידור ובהתלהבות. 94. נ‚„ יˆר ‰רע. מענין יצר הרע, כיצד מנסה הוא לקלקל וכיצד להנצל ממנו. 95. נ‚„. לעומת. 96. 
וט‰ר י„ים. טהור בדרכיו וידיו נקיות מעוון - יוסיף כח להתגבר ולהתאמץ שלא יפול ברשת היצר הרע. 97. ‰‚‡ו‰ במעל˙ ‰חכמ‰ מ˘ובח˙. לא 
ח״ו כדי להשתרר ולהתנשא על אחרים, אלא שירגיש סיפוק ושמחה במעלתו כדי לזרזו להתמיד בדרך זו. 98. ו‚ם „ע‰. יש גורסים: על שחננו דעה 
רנו˙. עמי הארץ העוסקים בדבר שיחה (רש״י). והערוך פירש, שאינם נכנסים לבית המדרש, אלא רגילים לשבת  והשכל ומדות טובות. 99. מיו˘בי̃ 
בקרנות העיר ולעסוק בדברי שיחה. 100. וי‚ב‰ לבו. פסוק זה נאמר על יהושפט המלך, שאף שהיה לו עושר וכבוד לא גבה לבו בעבורם, כי אם 
במה שהלך בדרכי ה׳. (מצודת דוד). 101. י˜ר רוח ו‚ב‰ לב.  אדם עם רצון כביר בלי גבול ובעל שאיפות גבוהות בעניני העולם הבא. 102. ˘ל‡ 
יספי˜ לו. שלא יסתפק במצוות המזדמנות לידו, ובמעלות שהשיג על ידי השתדלותו. 103. ‡ל‡ ימעט בעיניו. שיהיו מעשיו ועבודתו מעטים בעיניו. 
104. ו˙‚ב‰ נפ˘ו. ונפשו תתרומם ותשאף למדרגה גבוהה יותר. 105. כמו ˘מ˜ˆר. באותה מדה שמפחית ומתרשל מעבודת ה׳ יכעס על עצמו 
ויוכיח נפשו. 106. מפני ‰˘פל˙ו לפני‰ם. מחשש שאם יעשה הטוב יהיה מושפל ובזוי בעיניהם, ושילעגו לו על מעשיו. 107. יפסי„ ‡ו˙ם מ‡‰ 
והם רשעים  ה),  (שם,  ״ענה כסיל כאולתו״  ואמר:  ד),  כו,  (משלי  ״אל תען כסיל כאולתו״  זה אמר שלמה:  ״ועל  גירסא המוסיפה כאן:  יש  מˆוו˙. 
וכסילים״. 108. ובמ‡ו„ו. בכל כחו, רצונו וממונו. 109. ול‚לי˙. אמר רבי יוחנן שעמד בגילוי פנים (בחוצפה. רש״י) לפני הקב״ה (סוטה מב:). 110. 
ולסנחריב. בתנא דבי אליהו (ל״א) כתב: סנחריב גסות הרוח היתה בו, ובה נעקר מן העולם. וכן נאמר שם על נבוכדנצר. 111. ז„ י‰יר. גס רוח סופו 
להיות לץ שאינו חש לשמוע מוסר. רש״י. 112. ‰מב˜˘ לעלו˙. גאוותן אינו מרוצה ממעלת חשיבותו בעיני הבריות וחומד תמיד לדרגת חשיבות 
114. סמוך ל‚‡ו‰  113. בחז˜˙ בר „ע˙. שמחזיק עצמו חכם.  גבוהה יותר ממה שהוא ראוי לה, וכיון שלא משיגה, הרי הוא בדאגה מתמדת.  
מעללים רעים. שהם המשך ישיר לגאוה ותוצאה ממנה. 115. כ‡˘ר נעימו˙ ‰ˆור‰. כשם שהגדרת אדם שצורתו נעימה ויפה היא מי שגופו ופניו 
מאירים, כך אדם שמדותיו נעימות וטובות נפשו מאירה. 116. ‡ין ‰ח˘יבו˙ בנפ˘. [יש גירסא: ״מחשיבות הנפש״]. כלומר, אין זה חשיבות וכבוד 
לאדם להתגאות על חברו, אפילו הוא מלך, כל שכן בני-אדם אחרים, השוים במעלתם ומתגאים זה על זה.  117. ולפניו ‰יו כס‡ו˙. כלומר לפניו 
היו שלשה כסאות, זה למעלה מזה, להושיב כל אחד כגדולתו, ובאו לפניו שלשה גיבורים, וישבו זה למעלה מזה. 118. ו‚„לו. למעלה. 119. כי טוב 
‡מר לך. מוטב שיאמרו לך לעלות לדרגה גבוהה יותר ממעמדך כיום, מאשר יורידו אותך ממעלתך לאמר שאינך ראוי לה יבקשו שתפנה את מקומך 
עבור אדם אחר נכבד ונדיב. 120. במח˘ב‰ לב„. שיחליט בלבו שמכאן ולהבא שוב לא יתגאה, אלא בנוסף לכך חייב לשנות גם מעשיו והתנהגותיו 
כלפי חוץ. 121. ול‰˘˙„ל. [יש גירסא: ולהשתרר]. כלומר, למשול ולשלוט על בני-אדם. 122. בכל חל˜ וחל˜ וכו'. יש גורסים: בכל מדה ומדה – 

בחלק המובחר שבה. 123. ו˘ם „רך ו‚ו'. והמפקח על דרכיו אראה לו בישועת אלקים.     

רצונו של אותו אדם. וב׳עץ יוסף׳ (שם) ביאר, משום שדבריו יוצאים מן הלב, ובודאי יכנסו אף הם אל לב השומעים.
כ„. ויע˘‰ כל ‰טובו˙ ב‚לוי ובס˙ר. והמעשים הטובים שראוי להסתיר אותם, הם רק אלו שאפשר לעשותם בשלימות מהחל ועד כלה גם מבלי שבני אדם ידעו מהם. אבל אותן המצוות שאינו יכול לקיימם בינו לבין עצמו, כגון להתפלל בציבור, ולצוות לבני אדם לעשות טוב ולהזהיר אותם מעשות רע, 
וללמוד תורה (ברבים, באופן שמשפיע בזה על אחרים, וכ״ש ללמד תורה ברבים) ולעשות חסד, מצוות אלו אין כל הצדקה להזניח ולנטוש מחשש שיכבדוהו עליהן, אלא יקיימם לשם שמים, ואף אם ישבחו אותו עליהן, אין זה יגרע את שכרו, מפני שאינו מתכוון לזה בשעת עשייתן. (חובת הלבבות, שער יחוד 

המעשה פ״ה).   
כ‰. וז‡˙ ‰‚‡ו‰ ‡ינ‰ מז˜˙ לענו‰ וכו'. כתב החובת הלבבות (שער הכניעה פ״ט): והחלק המשובח הוא, כשגאות האדם על חכמתו ועל מעשיו הטובים נובעת ממה שהוא יודע להעריך את גודל החסד שהבורא עשה אתו בזה שנתן לו את היתרונות הללו, וממה שהוא שמח בהן, וגאותו גורמת לו להוסיף 
ולהתאמץ עוד יותר בלימודו ובמעשיו הטובים, ולהתנהג בהכנעה עם מקורביו, ולשמוח בחבריו, ולחוס על כבודם ולחפות על סכלותם, ולדבר בשבחם, ולאהוב אותם, ולדון אותם לכף זכות, ולהזהר בכבודם. והיא גורמת לו שמעשיו הטובים מעטים בעיניו, ושהוא טורח תמיד להרבות עליהם, ושלבו נשבר 

בקרבו על שהוא מדי חלש להשיג מהם כאוות נפשו, ושהוא משפיל את עצמו לפני מי שהוא מקוה שבעזרתו יוכל להוסיף עליהם, ושהוא מודה לאלהים על היתרונות שנתן לו, ומשבח אותו על שעזר לו לקנות את המעלות הטהורות.
גאוה כזאת אינה עומדת בסתירה עם ההכנעה, והיא לא מרחיקה אותה, אלא אדרבה מסייעת לה ומוסיפה עליה. 

כו. לעזוב ‰טוב מפני ‰˘פל˙ו לפני‰ם. שנינו במסכת אבות (ה, כ): ״יהודה בן תימא אומר, הוי עז כנמר... לעשות רצון אביך שבשמים״. כתב הטור (או״ח סי׳ א): ״והתחיל בעז כנמר, לפי שהוא כלל גדול בעבודת הבורא יתברך, לפי שפעמים אדם חפץ לעשות מצוה ונמנע מלעשותה מפני בני אדם שמלעיגים 
עליו, ועל כן הזהיר שתעיז פניך כנגד המלעיגים, ואל תמנע מלעשות המצוה... שפעמים אדם מתבייש מפני האדם יותר ממה שיתבייש מפני הבורא יתברך, על כן הזהיר שתעיז מצחך כנגד המלעיגים ולא תבוש. עכ״ד.  

כז. ‡בל בענין מ˘‡ ומ˙ן יכנע לפני‰ם. מקור הדברים הוא במסכת ברכות (ז:): אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי: מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה וכו׳. והאמר רבי יצחק אם ראית רשע שהשעה משחקת לו אל תתגרה בו, שנאמר (תהלים י, ה): ״יחילו (יצליחו) דרכיו בכל עת״, ולא עוד אלא 
שזוכה בדין... ולא עוד אלא שרואה בצריו... לא קשיא, הא במילי דידיה הא במילי דשמיא. והיינו שבדבר ששייך לו ולממונו צריך להכנע מפניו. וכתב המהרש״א, ש״השעה״ משחקת לו דייקא, כי בודאי אינו אלא לפי שעה מחמת המזל שגורם, אבל כשתעבור השעה – ״כחציר מהרה ימלו״, ״ועוד מעט ואין רשע״ 

וכו׳.
כח. וזו‰י מˆו‰ ‚„ול‰. במסכת בבא-מציעא (ל(: מביאה הגמרא על הפסוק (שמות יח כ) ״והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון״... ׳אשר יעשון׳ זו לפנים משורת הדין [שיש מצוה לנהוג לפנים משורת הדין]... דאמר רבי יוחנן, לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה, ולא 

עבדו (עשו) לפנים משורת הדין.    
כט. לפני ˘בר ‚‡ון. פירש הגר״א: כשבא שבר לאדם, הרי זה מן הסתם שהיה לו תחילה גבהות הלב, ולכן בא עליו השבר, כשהקדוש ברוך הוא רוצה לנקום באדם כדי שיתקדש שמו יתברך בעולם - מגביהו תחילה ואחר כך משפילו, כי על ידי זה תהיה נקמתו גדולה שבעתיים, כמו בהמן שהגביהו תחילה 
למשנה למלך כדי שיתלוהו בגבהותו, ונפילתו היתה בפירסום רב, ואם הוא שר וחשוב בלא זה, אז ה׳ נותן בלבו גאוה ואחר כך משפילו, כי אז נקמתו גדולה כי הרגיש עצמו שהיה באיגרא רמה – ועכשיו בבירא עמיקתא. וכן פירשו כל המפרשים על הפסוק (תהלים קב, יא) ״כי נשאתני ותשליכני״, שהגבהת 

אותי תחילה ואח״כ השלכתני שאז המכה, הצער, החרפה והבושה גדולים יותר.
ל. ‡ינו ניˆול מחט‡ ועוון. כתב רבינו יונה (בשערי תשובה א, כז): הגאוה מסבבת כמה עבירות, ומגברת יצר לב האדם עליו, שנאמר: ״ורם לבבך ושכחת את ה׳ אלקיך״ [הרי הגאוה סיבה כללית לכל העבירות, כי על-ידי הגאוה בא לשכחת ה׳ וממילא חוטא]...ובעל הגאוה נמסר ביד יצרו, כי אין עזר השם עמו 

אחרי אשר הוא תועבת ה׳. עכ״ד.
בשערי קדושה כתב: הגאוה היא שורש להרבה עבירות אם בין אדם למקום, ואם בין אדם לחבירו.

בשבט מוסר (ב׳) כתב: הגאוה שורש לכל העבירות שבעולם, ולכן חזק עצמך שלא להתפתות בקול יצרך להתגאות, ובנצחך אותו בזה – תוכל לנצחו בכל! כיון שנעקר השורש – הענפים נופלים מאליהם.
ל‡. ˘ב‡ מטפ‰ סרוח‰. בהיות האדם מסתכל בפחיתות חומרו, וגריעות תחילת יצירתו, אין לו טעם להתנשא כלל, אלא ליבוש ולהכלם. משל למה הדבר דומה: רועה חזירים שהגיע ועלה לשלטון, הרי כל עת אשר יזכור ימיו הראשונים – אי אפשר לו להתגאות (מסילת ישרים כג). 

יתבונן, שהתהוות האדם ויצירתו...ואחר כך הוא ניזון...במשך שהותו בבטן אמו, ורק אחר כך יוצא לעולם חלוש וכחוש בגופו ואבריו (חובת הלבבות כניעה ה). 
לב. וי˘וב לעפר ורימ‰. ויתבונן מצורתו שתהיה לו כשינוח בקבר: אור פניו יחלוף, מראהו ישחר, בשרו יהפך לתולעים עיפוש וליחה, ולא ישאר בו כל סימן מיופי גופו. ריחו יבאיש (יסריח) מאד, כאילו לא רחץ וסך בשרו מעודו, וכאילו לא היה לו ריח טוב מעולם. בחשבו כן - יכניע וינמיך את עצמו, ולא 

יתגאה ויתנשא. (חובת הלבבות שם). 
ל‚. וי˙ן „ין וח˘בון וכו'. יצייר בלבו, רגע הכנסו לפני בית דין הגדול של צבא מעלה, בעת שיראה עצמו לפני מלך מלכי המלכים הקדוש והטהור בתכלית הקדושה והטהרה, בסוד (מלאכים -) קדושים משרתי גבורה, גבורי כח עושי דברו, אשר אין בהם כל מום. והוא עומד לפניהם, גרוע פחות ונבזה מצד 
עצמו, טמא ומגואל (נתעב) מצד מעשיו, הירים ראש?  היהיה לו פתחון פה? וכי ישאלוהו: איה ואיפוא פיך? איה גאונך וכבודך אשר נשאת בעולמך? מה יענה ומה ישיב על תוכחתו? הנה ודאי שאילו רגע אחד יצייר האדם בשכלו האמת הזה בציור אמיתי וחזק (דימוי נכון בצורה בהירה ומשכנעת) – פרוח 

תפרח ממנו הגאוה, ולא תשוב אליו עוד!!! (מסילת ישרים כג).   
ל„. וישב למטה מן הכל. הגה״ק רבי אלחנן וסרמן זצ״ל הי״ד היה רגיל לישב בסוף ביהמ״ד בכל מקום שהגיע. פעם שאל את החפץ חיים זצוק״ל האם אין חשש שיתהלל בעצמו ״מי כמוני עניו״? ונמצא מתגאה בליבו, ואולי עדיף אדרבה, לישב בכותל המזרח ולחשוב בליבו ״הרי איני ראוי לישב כאן ומכבדים 
אותי במה שאין בי״ וכד׳? ענה לו החפץ חיים: שנינו במשנה (כלים כה, ט) מעשה מוציא מידי מחשבה ואילו מחשבה אינה מוציאה מיד מעשה, א״כ עדיף לישב במערב, ועצם מעשה זה של ענוה יוציא מיד מחשבת גאוה שחושש אולי תתגנב בליבו, משא״כ אם יושב ב״מזרח״, עצם מעשה הגאוה יגבר על כל 

מחשבת ענוה שיחשוב ״איני ראוי״ וכד׳. 

 ‰ ּ„ָ ƒּום מ ׁ̆  ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  רּוך¿ ‰ּו‡, ו¿ ‡ ָבּ ר≈ ּום ָ‡ָ„ם זּוַל˙ ַ‰ּבו… ׁ̆ ַ„ע  ל…‡ י≈ „, ו¿ ַיח≈ ¿̇ ּƒ̇ ָמ‰ - 81 ּום ָחכ¿ ׁ̆ מ…„  ל¿ ƒל ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ׁ∆̆ ר, ּוכ¿ ָ̂ ָ̃ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ּƒ̇ ָך.  ב¿ּ ƒל ב¿ּ

ן  ƒיר מ ƒ‰ ז¿ ַּ̇ ל…‡  ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ ּ¿̇ ל…‡  ָך, 83ו¿ ָכר¿ ׂ ¿̆ י„  ƒס פ¿ ַ̇ ם ו¿ ׁ≈̆ ָך  ‡ ל¿ ≈̂ ל…‡ י≈ ׁ∆̆ י  ≈„ ָ„‰, כ¿ּ ‰ ָ‰ֲעבו… ׂ ≈̆ ַמֲע לּו˙ ב¿ּ ¿̂ ˙ ָ‰ַע ‡ו… ַ‰ר¿ ָב‰, 82ַ‡ך¿ ל¿ טו…

 ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ּƒ̇ 84  ‡ ָלּ ∆‡ י˙,  ƒ̂ י ƒ̂ ו¿ זּוָז‰  ּומ¿ ין  ּ ƒל ƒפ ּ¿̇ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ ‡ו… ל…‡  ו¿ ם  ƒַמי ָׁ̆ -‡ ר≈ י¿ יַמן  ƒס  ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  ו¿ ָך,  ¿̇ זּוָל  ׁ̆ י ƒ‡ ל¿ ָך  ¿̇ ָמ ָחכ¿ יַע  ƒ„ ו… ּ̇ ל…‡  ו¿ ָ‰ָרע, 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  „ כ…ּ ל¿ ƒל ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  נ≈ י¿ נ¿ ƒע מ≈  ‰ ז∆ ל  ָכּ  .˜ חו… ׂ ּ¿̆ ‰ַ ר…ב  ּוב¿ ָו‰  ¿„ ח∆ ּוב¿  ‰ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒמ ב¿ּ ַמֲ‡ָכל  ב¿ּ ם  ∆‰ ָמּ ƒע ע…ָרב  מ¿  ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ו¿ ם,  י‰∆ כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ך¿  ל≈ ≈̇ ו¿ ָ‰ָ‚ם  נ¿ ƒמ ב¿ּ

ָל‰.  „ו… ּ ¿‚ ׁ̆ ≈‡ ‰ ל¿ ַטָנּ ¿̃  ׁ̆ ≈‡ ַח מ≈ ר≈ בו… ‰ ל¿ מ∆ „ו… , 87ו¿ ָכרו… ׂ ּ¿̆ ƒר מ ≈̇ ים יו… ƒף ֲ‡ָלפ ל∆ י„ ‡∆ ƒס ָו‰, 86ַמפ¿ ¿̂ ƒם מ ׁ≈̆ ‰ 85ל¿ ָין ז∆ נ¿ ƒע ‰ ׂ ∆̆ ָ‰עו… , ו¿ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒר ב¿ּ

„ּו‰ּו ַעל  ַכב¿ּ ם י¿ ƒ‡ ר, ו¿ ∆̇ לּוי ּוַבס≈ּ ּ‚ָ ˙ ַבּ בו… ל ַ‰ּטו… ‰ ָכּ ׂ ∆̆ ַיֲע ָ‰ָרע, (כ„)ו¿ יר מ≈ ƒ‰ ַיז¿ ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ י ƒיכּו˙, ו ƒר‡ֲ ָנ‰ ַבּ ַכָוּ ל ב¿ּ ל≈ּ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ר ‰ּו‡: ל¿ ָׁ̆ ַ‡ך¿ ַ‰ָיּ

ָך  מ¿ ¿̂ ַע ין ב¿ּ ƒח ב¿ ַּ̇ ב,  ‰ ַ‰ּטו… ׂ ∆̆ ‰ ַמֲע ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ˙ ע≈ ן 89ב¿ּ ‰. ָלכ≈ ׂ ∆̆ ֲע ַע˙ ַ‰ַמּ ׁ¿̆ ּƒב ‰ ן ָלז∆ ּ ו≈ ּƒל…‡ כ ׁ∆̆ י  ַבח, ַ‡ֲחר≈ ּׁ∆̆ י˜ לו… ַבּ ּ ƒין ַמז חּו‰ּו - 88‡≈ ב¿ּ ַׁ̆ י ƒו ‰ ז∆

 ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ‰ ׂ ∆̆ ֲע ‰ ַ‰ַמּ ם ז∆ ƒ‡ ין ƒח ב¿ ַּ̇ ַ‚ם  ם. ו¿ ל≈ ָׁ̆ ינו…  ים - 91‡≈ ƒר ֲ‡ח≈ ם מ≈ ƒ‡ ם, ֲ‡ָבל ל≈ ָׁ̆ ל - ‰ּו‡  ≈‡‰ָ ר מ≈ ׁ∆̆ מּול, 90ֲ‡ ּ¿‚‰ַ ‰ ו∆ּ ַ̃ ‰ מ¿ ָּ̇ י ַ‡ ּƒמ ƒמ

ם. ל≈ ָׁ̆ ָך  ׂ ¿̆ ‰, ָ‡ז ַמַע ָך ז∆ ר ל¿ ר≈ ָבּ ¿̇ ƒם י ƒ‡ ים, ו¿ ּƒַרב ‰ ָבּ ׂ ∆̆ ‰ עו… ָּ̇ ר ַ‡ ׁ∆̆ ָין ֲ‡ נ¿ ƒע‰ָ ‰ ז∆ ים 93ב¿ּ ƒי ֲחָ„ר ר≈ ַח„¿ חּו„ ב¿ּ ƒי ‰ 92ב¿ּ ׂ ∆̆ ָ̇ עו… י ƒם ָ‰י ƒ‡ ,ָלם י ָ‰עו… נ≈ פ¿ ƒל

 ‡ ‰ ָבּ ּ„ָ ƒָכל מ ‰ ּוב¿ ׂ ∆̆ ָכל ַמֲע ָבר ּוב¿ ָכל ָ„ּ י ב¿ּ ּƒכ , ר ּבו… ָזּ‰≈ ƒ‰ ב ל¿ ‰ּו‡ ַחָיּ ּׁ∆̆ „ ַמ‰  ∆‚ ם 95נ∆ ַ‰ָיּ ‰ מ≈ ָפּ ƒם ט ƒ‡ י ּƒינו… כ ר ָ‰ָרע ‡≈ ∆̂ „ י≈ ∆‚ נּו 94נ∆ ר¿ ַפּ ּƒס ּׁ∆̆ ל ַמ‰  ָכּ
96" , כו… ו… ּ̇ ƒּו מ‰ ≈̃ ּ ַסל¿ ר ל¿ יַמ‰≈ ƒין, ו ƒָחָכם ָיב ∆‰ ָרָכיו. ו¿ ּ ¿„ ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇ ל…‡ ָיַ„ע  ׁ∆̆ י  ƒמ ר ל¿ ∆̂ ּ ַין ַ‰י≈ נ¿ ƒיַע ע ƒ„ ‰ו… ח ל¿ ַ̇ נּו פ∆ּ ח¿ ַ̇ ל, ּוָפ ≈̃ ל¿ ַ̃ ˙ ּול¿ ח≈ ַׁ̆ ר ל¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

ı" (‡יוב יז, ט). יף ‡…מ∆ ם י…ס∆ ƒר ָיַ„י‰ָ ּוט√

 

 ‰‡ָ„ָ ‰ו… יף  ƒס יו… ו¿ כז).  (ירמי‰ ט,  י"  ƒ̇ ‡ו… ָי„…ַע  ו¿ ל  כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ל  ּ ַ‰ל≈ ¿̇ ּƒמ‰ַ ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ƒי ז…‡˙  ב¿ּ ם  ƒ‡ י  ּƒכ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ַח˙  ַבּ ֻׁ̆ מ¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿ ַמֲעַל˙  ב¿ּ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ97

ל…‡ 99 , ו¿ ׁ̆ ָר ¿„ ּƒי˙-ַ‰מ י ב≈ּ ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒי מ ƒ̃ ל¿ ָּ̇ ח∆ ַ̇ ָנּ ׁ∆̆ יָך,  ָפנ∆ י ל¿ ƒנ‡ֲ ‰ ∆„ ַמר: מו… ‰ לו… ָלּ ƒפ ¿̇ ּƒב ˙ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒל ּומ כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ָע‰ ו¿ ּ ַ‚ם „≈ רּוך¿ ‰ּו‡, 98ו¿ ‡ ָבּ ר≈ ַלּבו…

י  ּƒי ‰'" („ברי-‰ימים-ב יז, ו). כ כ≈ ַ„ר¿ ּבו… ב¿ּ ƒל ‰ּ ַבּ ¿‚ ּ ƒַמר: "100ַוי ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ נּו. ו¿ ָרל≈ ים ּ‚ו… ƒע נּו ּוַמ‰ ָנּ ≈̃ ל¿ ב ח∆ ינּו ַמ‰ ּטו… ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ : מו… ˙. ּוכ¿ ָרנו… ¿̃ י  ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒמ

ם,  ∆‰ ‡ ָי„ו… מ≈ ָ̂ מ¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ י ַבּ ל…‡ י…‡ַמר ַ„ּ , ו¿ ן לו… מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ י˜ לו… ַבּ ּƒפ ל…‡ ַיס¿ ׁ∆̆ 102 ,‡ ָלם ַ‰ָבּ י ָ‰עו… נ≈ י¿ נ¿ ƒע ב ב¿ּ ַבּ‰-ל≈ ר-רּוַח ּו‚¿ ַ̃ ‰ ָ‡ָ„ם 101י¿ י∆ ¿‰ ƒי

רּוך¿ ‰ּו‡.  ‡ ָבּ ר≈ ַ„˙ ַ‰ּבו… ֲעבו… ר מ≈ ּ ≈̂ ַ̃ מ¿ּ ׁ∆̆ מו…  ו… 105כ¿ּ ׁ̆ ַנפ¿ ם ב¿ּ ַרע≈ ¿̇ ƒי י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ָל‰  ַמע¿ ו… ל¿ ׁ̆ ּ‰ ַנפ¿ ַבּ ¿‚ ƒ̇ ‰ּו, 104ו¿ ׂ ≈̆ ל ַמֲע יָניו ָכּ ע≈ ַעט ב¿ּ מ¿ ƒי ‡ ָלּ ∆‡103

ָ„ם. בו… ָלחּוס ַעל כ¿ּ ָריו ו¿ „ ֲחב≈ בו… כ¿ ּƒמ…ַח ב ׂ ¿̆ ƒל ˙, ו¿ בו… ˙ ַ‰ּטו… ֲעלו… ַמּ מ…ַח ַבּ ׂ ¿̆ ƒלו… ל ˙ מ∆ ר∆ ‚ו… , ו¿ ו… ּ̇ ע¿ ַסַיּ ˙ ָלֲעָנָו‰, ַ‡ך¿ מ¿ ∆̃ ּ יָנּ‰ ַמז∆ ֲ‡ָו‰ ‡≈ ז…‡˙ ַ‰ַ‚ּ (כ‰)ו¿

 

 , ו… ּ̇ ָכל¿ י י¿ ƒפ ָ‰ַרע כ¿ּ יר מ≈ ƒ‰ ַיז¿ ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ י ƒם, ו ַנע ָל‰∆ ָכּ ƒל…‡ י ם, ו¿ ָ̇ ים ‡ו… ƒל ַ‰כ¿ יָחם ּול¿ ƒכ ‰ו… ‡…„, ל¿ ַח˙ מ¿ ַבּ ֻׁ̆ י‡ מ¿ ƒ‰ ים ƒע ָׁ̆ „ ָ‰ר¿ ∆‚ ֲ‡ָו‰ נ∆ ּ‚ַ‰ַ ו¿

מו…  כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿ ח.  ָבּ ֻׁ̆ מ¿  ‰ ז∆ י  ֲ‰ר≈ ם  ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ל¿ ּבו…  ּ ƒל ׁ∆̆ י  ַ‡ֲחר≈  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ּוכ¿ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒמ כ¿ּ ָלם  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ב¿ּ  ‰ מ∆ ּ„ו…  ‰ּ ז∆ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ

י  נ≈ פ¿ּ ƒ106מ ב  ַ‰ּטו… (כו)ַלֲעז…ב  ים  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ָלל  כ¿ּ ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿  ,˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ָעָליו   - ָו‰  ¿̂ ƒמ  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ם  ָמ˜ו… ָכל  ּוב¿  (‚ (‡ס˙ר  ָ‰ָמן  ל¿ ַנע  כ¿ ƒנ ל…‡  ׁ∆̆ ַכי  ּ ¿„ ָמר¿

ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ָניו  ָפּ ז  ָיע≈ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ ם,  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ֲעמ…„  ַיּ ׁ∆̆  ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ים ‡≈ ƒָעמ י פ¿ּ ּƒכ ָו‰,  ¿̂ ƒַבר מ ¿„ ּƒב ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒי י  ַ̇ ָמ ָמ‰  יך¿ ָחכ¿ ƒר ָ̂  ‰ ז∆ ו¿ ם.  י‰∆ נ≈ פ¿ ƒָל˙ו… ל ָפּ ׁ¿̆ ‰ַ

 ׁ̆ י י≈ ּƒיו, כ ׂ ָ̆ ר ַמֲע ּ ַס„≈ ‰ י¿ י ז∆ ƒפ ָין, ּול¿ נ¿ ƒע‰ָ ָע‰ ו¿ ָּׁ̆ י ַ‰ ƒפ ן ל¿ נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ָחָכם ל¿ יך¿ ‰∆ ƒר ָ̂ ָכך¿  ˙. ל¿ וו… ¿̂ ƒמ ‰‡ָ ם מ≈ ָ̇ י„ ‡ו… ƒס ָו‰ ַ‡ַח˙, 107ַיפ¿ ¿̂ ƒֲעבּור מ ַבּ

ָכל  ם. ו¿ ַנע ָל‰∆ ָכּ ƒל…‡ י ם, ו¿ ּ„ָ ¿‚ ‡…„ו… ַלֲעמ…„ נ∆ מ¿ ƒּופו… 108ּוב‚ יך¿ ב¿ּ ƒר ָ̂ ָין. ו¿ נ¿ ƒּום ע ׁ̆ יָלם ב¿ּ ƒב ׁ¿̆ ּƒיַח ב ּƒל…‡ ַינ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ ׁ̆ י≈ יָלם, ו¿ ƒב ׁ¿̆ ּƒיך¿ ַלֲעז…ב ב ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ

ָל‰. „ו… ּ ָו‰ ‚¿ ¿̂ ƒּו מ‰ ז∆ ָבר, (כח)ו¿ ָכל ָ„ּ ין ב¿ּ ּ ƒ„‰ַ ˙ּוַר ּׁ̆ ƒים מ ƒנ פ¿ ƒם ל ∆‰ ָמּ ƒע ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ם ו¿ י‰∆ נ≈ פ¿ ƒַנע ל ָכּ ƒן י ָּ̇ ‡-ּוַמ ׂ ָּ̆ ַין ַמ נ¿ ƒע ָו‰, (כז)ֲ‡ָבל ב¿ּ ¿̂ ƒַבר מ ¿„ ּƒב ‰ ז∆

 

 - ‰ּ ׁ̆ ָבּ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ‰ַ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ּ‰ ַרב ּוָמˆּוי  ָלּ ׁ∆̆  ˜ ּ ז≈ ∆‰‰ַ ‡…„, ו¿ ‰ מ¿ ֻ‚ָנּ י‡ מ¿ ƒ‰ י ּƒכ ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒּוב מ ׁ̆ ָל ל ו¿ ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ‰ַ ˙ ּ„ַ ƒּבו… מ ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒּומ

ן" (מ˘לי  ‡ו… ר ָ‚ּ ב∆ ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ ƒַמר: "(כט)ל ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  לּו˙, כ¿ּ פ¿ ׁƒ̆ ר ו¿ ב∆ ׁ∆̆ ˙ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿ יָ‡‰ ‡∆ ƒב ֲ‡ָו‰ מ¿ י ַ‰ַ‚ּ ּƒכ ,„…‡ ‰ מ¿ ָנּ מ∆ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ יָכך¿  ƒפ ַעט, ל¿ מ¿

ַי˙  ָ‚ל¿ 109ּול¿ ב),   ,‰ (˘מו˙   " ‚ו… ו¿  '‰ י  ƒמ" רו…  ָ‡מ¿ ב¿ּ ע…‰  ַפר¿ ל¿ ַרע  ≈‡ ָמ‰   ָּ̇ ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿ כ‚).  (˘ם כט,  ּנּו"  יל∆ ּƒפ ׁ¿̆ ַּ̇ ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ" ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿ יח),  טז, 

ילּו  ּ ƒ̂ ƒ‰ ר ׁ∆̆ ‡ֲ ˙ י ָ‰ֲ‡ָרˆו… ל…‰≈ ָכל ‡¡ י ב¿ּ ƒַמר "מ‡ָ ׁ∆̆ יב,  ƒר ח≈ ַסנ¿ ל" (˘מו‡ל-‡ יז, י), 110ּול¿ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ˙ כו… ˙ ַמַער¿ י ‡∆ ּƒ̇ ַרפ¿ י ח≈ ƒַמר "ֲ‡נ‡ָ ׁ∆̆ י,  ּƒ̇ ׁ¿̆ ƒל ַ‰פ¿ּ

ָ„י" („ני‡ל ‚, טו),  ן י¿ ƒן מ כו… נ¿ ƒב יז¿ ׁ≈̆ י י¿ ּ ƒ„ ‰ָּל רו… "ּוַמן ‰ּו‡ ‡¡ ָ‡מ¿ ר, ב¿ּ ּ ַ̂ נ∆ בּוַכ„¿ י (י˘עי‰ לו, כ), ּונ¿ ƒ„ ָיּ ƒם מ ƒַלי ָׁ̆ רּו ˙ י¿ יל ‰' ‡∆ ּ ƒ̂ י ַי ּƒי כ ƒ„ ָיּ ƒם מ ָ̂ ˙ ַ‡ר¿ ∆‡

ָחָכם:  ָ‡ַמר ‰∆ ׁ∆̆ מו…  ן, כ¿ּ ָעוו… ‡ ו¿ ט¿ ח≈ ל מ≈ ו… ּ̂ ƒינו… נ , (ל)‡≈ ‰ זו… ּ„ָ ƒמ ‰ּו‡ ב¿ּ ׁ∆̆ י  ƒן. ּומ לו… ָ̃ ם ָ‰ָי‰ ּבּוז ו¿ ָ̇ י ƒֲחר‡ַ ם, ו¿ י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ רּו כ¿ּ ר ָ‡מ¿ ׁ∆̆ ן, ֲ‡ ‰ ָל‰∆ מ∆ ַ‰ּ„ו… ו¿

ן" (מ˘לי כ‡, כ„). ַר˙ ָז„ו… ב¿ ע∆ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ , עו… מו… ׁ¿̆  ı יר ל≈ ƒ‰111ָי „ "ז≈

 

 ‰ ָ‡ָ‚‰? ז∆ ּנּו ַ‰„¿ מ∆ּ ƒמ „ ר≈ ָפּ ּƒ̇ ר ל…‡  ׁ∆̆ י ‰ּו‡ ֲ‡ ƒָח„ ָ‡ַמר: מ ים. ָחָכם ‡∆ ƒי ֲחָכמ ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ַמע ׁ¿̆ ֲ‡ָו‰,  ר ַעל ַ‰ַ‚ּ ַ„ב≈ּ ‰ ל¿ ָנּ ינּו ַע„ ‰≈ ָבר≈ ּ יַע „¿ ּ ƒ‚ ƒ‰ ׁ∆̆ יָון  כ≈ ו¿

 .‰ ט∆ ו… ׁ̆ י-ָ‡ָ„ם ל¿ נ≈ ˙ו… ב¿ּ ין ‡ו… ƒ̃ י ƒַע˙, ַמֲחז ר] ַ„ּ ˙ [ַבּ ַ̃ ז¿ ח∆ מו… 113ב¿ּ ¿̂ י˜ ַע ƒֲחז ַמּ ׁ∆̆ י  ƒרּו: מ ָ‡מ¿ ‰. ו¿ ָנּ מ∆ּ ƒָל‰ מ ַמע¿ י‡ ל¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ˙ ַמֲעָל‰  ׁ̆ ַלֲעלו… ּ ≈̃ ַב ‰ַ112מ¿

ָ‡ַמר  ָעָליו. ו¿ ˙ מ≈ טו… ˙ נו… ו… ׁ̆ ָפ ּ ַ‰נ¿ ˙, ו¿ ּיו… ƒר ַ‡˙ ַ‰ב¿ּ נ¿ ׂ ƒ̆ ‰ ָעָליו  י∆ ¿‰ ּƒ̇ ים,  ƒים ָרע ƒּבו… ַמֲעָלל ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒים. ּומ ƒים ָרע ƒָו‰ - ַמֲעָלל‡ֲ רּו: 114ָסמּוך¿ ַלַ‚ּ ָ‡מ¿ ו¿

ך¿  ל∆ ‰ ַ‰מ∆ּ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆  ׁ̆ פ∆ נ∆ּ יבּו˙ ַבּ ׁƒ̆ ין ‰ַ116ֲח ≈‡ :„ ָ‡ַמר עו… . ו¿ ׁ̆ פ∆ ר ַ‰נ∆ּ ˙ ‡ו… ּ„ו… ּƒימּו˙ ַ‰מ ƒע ך¿ נ¿ ר ַ‰ּ‚ּוף, ָכּ ּוָר‰ ‡ו… ּ̂ ימּו˙ ַ‰ ƒע ר נ¿ ׁ∆̆ ‡ֲ ָח„: 115ַכּ ָחָכם ‡∆

ָל‰  ַמע¿ ˙ זו… ל¿ ‡ו… ס¿ ּƒָפָניו ָ‰יּו כ , 117ּול¿ כּו˙ו… ‡ ַמל¿ ס≈ּ ּƒב ַעל כ ׁ≈̆ ָח„ יו… ך¿ ‡∆ ל∆ ָ‰ָי‰ מ∆ ׁ∆̆ ָ‡ַמר,  ‰. ו¿ ל ז∆ ∆‡ ‰ ים ז∆ ƒר י-ָ‡ָ„ם ֲ‡ח≈ נ≈ ן ב¿ּ כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ‰, ָכּ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ

ַעי.  ר≈ ַעל ל¿ ַמּ ƒי מ ƒיַבנ ׁƒ̆ י ‰ו… ּƒ̇ ח¿ ַפּ ׁ¿̆ ƒחּוס מ ƒל י ∆„ ן: ‚…ּ יו… ל¿ יב ָ‰ע∆ ׁƒ̆ ≈‰ י? ו¿ ƒ̇ ּו ׁ̆ ל…‡ ר¿ ּ‰ ב¿ּ ז∆ ƒָל‰ מ ַמע¿ ‰ ל¿ ם ז∆ ּ∆̇ ב¿ ַׁ̆ יך¿ י¿ ≈‡ : ך¿ ל∆ ם ַ‰מ∆ּ ָ‡ַמר ָל‰∆ . ו¿ ּזו… ƒמ

ָל‰ּו  ע¡ ∆‰ ם. ו¿ י‰∆ ּ≈̇ ח¿ ַּ̇ י  ƒיַבנ ׁƒ̆ י ‰ו… ּƒב ƒּו˙ ל‡ ַ„כ¿ י ו¿ ׁƒ̆ לּו˙ ַנפ¿ פ¿ ׁƒ̆ י:  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ‰ַ ָעָנ‰  י. ו¿ ƒ̇ ָמ י ר…ב ָחכ¿ נ≈ פ¿ּ ƒי מ ַּ̇ ח¿ ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ י ַעל  ƒ̇ י ƒי: ָעל ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ ָ‡ַמר  ו¿

יב" (מ˘לי כ‰, ז).  ƒ„י ָנ נ≈ פ¿ ƒָך ל יל¿ ּƒפ ׁ¿̆ ‰ַ ‰ מ≈ ָנּ ≈‰ ‰ ָך ֲעל≈ ב ֲ‡ָמר ל¿ י טו… ּƒַמר: "119כ ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ . ו¿ לו… ּ ¿„ ƒ‚ ך¿ 118ו¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ

ָעָפר  ּוב ל¿ ׁ̆ ָי רּוָח‰, (לב)ו¿ ‰ ס¿ ָפּ ּƒט ƒמ ‡ ָבּ ׁ∆̆ , (ל‡) ּבו… ƒל ˙ ים ‡∆ ƒיל ƒ‰ ב¿ ים ַ‰ַמּ ƒָבר ּ ב „¿ יך¿ ַלֲח˘…ׁ ƒר ָ̂ ˙ ָעָליו,  ר∆ ב∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒָו‰ מ‡ֲ ּ‚ַ‰ַ ˙ ּ„ַ ּƒמ ׁ∆̆ ‰ ָ‡ָ„ם  ∆‡ רו… ׁ∆̆  ˙ ע≈ ב¿ּ

חּו  כ¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒָלם, נ ן ָ‰עו… ƒרּו מ ָעב¿ ‡ּו ו¿ ּ‚ָ ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ ּ ≈‚ ‰ ָמּ ב ַכּ ַיֲח˘…ׁ -‰ּו‡, ו¿ רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ים ַ‰ ƒָלכ י ַ‰מ¿ּ כ≈ ך¿ ַמל¿ ל∆ י מ∆ נ≈ פ¿ ƒן ל ּבו… ׁ¿̆ ח∆ ין ו¿ ּ ƒ„ ן ּ≈̇ ƒי ‰, (ל‚)ו¿ ָמּ ƒר ו¿

ם. ָ̇ ֲ‡ָו ם ַ‚ּ יָל‰ ָל‰∆ ƒע ָלם, ּוַמ‰ ‰ו… עו… ל…‡ ָ‰יּו מ≈ ָ‰יּו כ¿ּ ו¿

 

 ‡ ָלּ ַב„, ‡∆ ָב‰ ל¿ ָׁ̆ ַמח¿ ‰ 120ב¿ּ ˙ ז∆ ו… ׂ̆ ל ָוכ…ל, ל…‡ יּוַכל ַלֲע כ…ּ ƒּבו… מ ּ ƒל ƒּו˙ מ‡ ‰ ַלֲע˜…ר ַ‰‚≈ּ ∆̂ ˙: ָ‰רו… ˙ ָרעו… ּ„ו… ƒר מ‡ָ ּׁ¿̆ ƒָו‰ ּומ‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ר ל¿ ≈„ ּ‚ָ

י  ס≈ּ י ַ‚ּ ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ ים כ¿ּ ƒנ ּ ָ̃ ֻ̇ ים ּומ¿ ƒּוב ׁ̆ ים ֲח ƒ„‚ָ ׁ̆ ב¿ּ ב…ּ ל¿ ƒיל ל ƒ‚ָי‰ ָר‰ָ ׁ∆̆ „? ָ‡ָ„ם  ַ̂ י ן. כ≈ּ ‰ ָ‰ַ‡ֲחרו… ∆̂ ָ̃ ‰ּו˙ ַע„  ב¿ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ַבּ

ָ‰‚ו…  נ¿ ƒם ָ‰ָי‰ מ ƒ‡ …ּו˙. ‡ו‡ ּבו… ַ‰‚≈ּ ּ ƒל ƒל…‡ ַיֲע˜…ר מ ‰ ז∆ י˙, ָבּ ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ּ„ָ ƒמ ם ב¿ּ ָ̇ ן ‡ו… ּ≈̃ ַ̇ י ƒים ו ƒב ים טו… ƒ„‚ָ ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒם י ƒ‡ - ‰ּ ז∆ ƒּוב מ ׁ̆ ‰ ָל ∆̂ רו… ָ‰רּוַח, ו¿

ל,  ן ַ‰כ…ּ ƒמ ‰ ַמָטּ ב ל¿ ׁ≈̆ י≈ ‰, (ל„)ו¿ ב≈ּ ן ַ‰ר¿ יו… ָזּ ƒב מו… ב¿ּ ¿̂ י‚ ַע ƒ‰ נ¿ ַיּ ׁ∆̆ ן ַע„  ּ≈̃ ַ̇ ָנ‰ ל¿ ָּ̃ ַּ̇ ין  יו - ‡≈ ׂ ָ̆ ָ‡ר ַמֲע ׁ¿̆ ּƒָבָריו ‡ו… ב ¿„ ּƒל ב ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ „ 121ּול¿ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ָמ‰ ָוַכַעס  ַעל ח≈ ‰ּו‡ ַבּ ׁ∆̆ י  ƒן מ כ≈ ּנּו. ו¿ מ∆ּ ƒב מ ַבּ‰-ַ‰ל≈ּ ֲע˜…ר ‚…ּ ַיּ ׁ∆̆ ּלּו, ַע„  ים ‡≈ ƒָבר ¿„ ּƒב ‡ ≈̂ ַכּיו… ן, ו¿ י‰∆ ׁ≈̆ ב¿ ˙ לו… ין ‡∆ ּ ƒַבז ˙ ַ‰מ¿ ָחבו… י ַ‰ס¿ּ י≈ לו… ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒי ו¿

ָ‡ז  ּנּו, ו¿ מ∆ּ ƒָו‰ מ‡ֲ ּ‚ַ‰ַ ׁ̆ ר∆ ֲע˜…ר ˘…ׁ ַיּ ׁ∆̆ ַמן ַרב ַע„  ך¿ זו… ז¿ ר∆ ∆„ ך¿ ב¿ּ ל≈ י≈ ָלל, ו¿ ׁ̆ כ¿ּ י ּ ƒ‚ ˙ו… ל…‡ ַיר¿ לּו ‡ו… ל¿ּ ƒ̃ ˙ו… ‡ו…  ּכּו ‡ו… ƒ‰ ם ƒ‡ ׁ∆̆ מו…  ¿̂ ַ‰‚ ַע נ¿ ƒי ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿

ל…‡ יּוַכל  ׁ∆̆ ‰ ַע„  ָנּ מ∆ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒי  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒמ :˙ ˙ ָ‰ָרעו… ּ„ו… ּƒָכל ַ‰מ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ ַיֲע  ‰ ז∆ ך¿  ר∆ ּ ַעל „∆ ו¿ ָיָמיו.  ל  ָכּ  ‰ּ ָבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ י,  ƒע ָ̂ מ¿ ך¿ ָ‰‡∆ ר∆ ּ ∆„ ַבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ ַיֲחז…ר 

ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ׁ∆̆ י  ƒּומ .˙ ˙ ָרעו… ּ„ו… ƒָכל מ ָמ‰ ל¿ ל≈ ׁ¿̆ פּוָ‡‰  ‰ ‰ּו‡ ר¿ ָין ז∆ נ¿ ƒע י. ו¿ ƒנ ינו… ך¿ ַ‰ב≈ּ ר∆ ּ ס ַ‰„∆ פ…ּ ¿̇ ƒי ָ‡ז ַיֲחז…ר ו¿ ַמן ַרב, ו¿ ‰ ז¿ ז∆ ַ‰‚ ָבּ נ¿ ƒי ר, ו¿ ≈̇ ˜ יו… ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ם  ׂ ָ̆ ַמר: "123ו¿ ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ . ו¿ רו… י ֲחב≈ נ≈ פ¿ ƒל ָפָניו ו¿ ך¿ ל¿ ר∆ ּ ∆„‰ַ ‰ ים ז∆ ׂ ƒ̆ ˙, ָי ר∆ ח∆ ב¿ ‰ ַ‰ֻמּ ּ„ָ ּƒמ ˜ ַבּ ל∆ ח≈ ˜ ו¿ ל∆ ָכל ח≈ רּוך¿ ‰ּו‡ 122ב¿ּ ‡ ָבּ ר≈ ˙ ַלֲעב…„ ַ‰ּבו… כ∆ ׁ∆̆ מ¿ ƒנ

ים" (˙‰ילים, נ, כ‚).  ƒ‰…ל ע ‡¡ ַׁ̆ י≈ ּנּו ב¿ּ ∆‡ , ַ‡ר¿ ך¿ ר∆ ּ ∆„



הוא מחמת גאונו. וכתב 
מוכח  שכך  שם 
בפסוקים, שלא יתלה הצלחתו (הן בממון הן ביופי הן בחכמה) בעצמו אלא 

תמיד יהא שפל ומודה לה׳ על המעלות שחננו.
את  להביא  יכול  שהעושר  לבבך. מבואר  ורם  ו‚ו'  ירביון  וˆ‡נך  וב˜רך  ב. 
האדם לגאוה ולשאר חטאים. במסכת ברכות (לב.) אומרת הגמרא, שלאחר 
חטא העגל אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, בשביל כסף 
וזהב שהשפעת להם (שנתת להם בשפע) לישראל עד שאמרו ״די״ הוא גרם 
(להם להתגאות עד) שעשו את העגל... משל לאדם אחד שהיה לו בן, הרחיצו 
וסכו והאכילו והשקהו, ותלה לו כיס (של מעות) על צוארו, והושיבו על פתח 
של זונות, מה יעשה אותו הבן שלא יחטא (וכמו כן ישראל, הקדוש ברוך הוא 
לחטא  להם  שגרם  הוא  זה,  נסיון  לידי  והביאם  טובה  רוב  להם  שהשפיע 

העגל). 
בספר ׳חכמת המצפון׳ (דברים) כתב: רואים אנו מדברי הגמרא יסוד וחידוש 
גדול, לא כמו שאנו מורגלים לראות התחלת וסיבת החטא בבחירת לבו של 
האדם הבלתי טובה אשר לפני החטא. חכמינו ז״ל ראו עיקר סיבת החטא עוד 
רחוק הרבה מהחטא, ותלו את החטא בדברים אשר נעשו עוד זמן רב לפני 
החטא, אשר לכאורה אין להם שום שייכות עוד להחטא כלל, והם דברים 
אחרים לגמרי וגם מותרים בתכלית ההיתר, ושם כבר ראו חז״ל את החטא 
כאילו כבר נגמר, ואמרו שאחר דברים כאלה החטא כבר דבר הבא בתולדה 
ומידי דממילא, כי מה יעשה הבן שלא יחטא, ובטענה זו הלא רצה משה רבינו 
לפוטרם מכל אשמה, והיה בזה מודעה על כל מעשה העגל כאילו היו אנוסים 
בחטא, מאחר ונתן להם הקדוש ברוך הוא שפע של כסף וזהב, דבר זה ממילא 

הביאם לחטא העגל. 
רואים אנו מזה הערה נוראה, ועיקר גדול בעבודת האדם שאחרי שכל הדבר 
תלוי רק בההתחלות הגורמות ומביאות להמעשה, והמוקדמים עוד זמן רב 
להזהר  האדם  עבודת  עיקר  כל  תלוי  בהם  הרי  כן  אם  המעשה,  לפני 
בההתחלות וההקדמות אשר לחטאים, וגם בהאתחלתא דאתחלתא, ואף גם 
באלה שהם דברים המותרים לגמרי כמו כסף וזהב, או רחיצה וסיכה שהם 
מותרים,  גם  שהם  וכדומה  ושתיה  אכילה  וכן  המותרים,  מהדברים  בודאי 
ומכל מקום גילו לנו חז״ל שעיקר סיבת החטא של העגל היתה בריבוי הכסף 
מה  וכן  לבנו,  האב  שעשה  המוקדמת  והשתיה  הרחיצה  כמעשה  והזהב 

ָך  ̂…‡נ¿ ו¿ ָך  ר¿ ָ̃ "(ב)ּוב¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  , רו… ¿̂ יו…

ן ו… ׁ̆ ‡ ƒַער ָ‰ר ַׁ̆

ֲ‡ָו‰ ַער ַ‰ַ‚ּ ַׁ̆

 ˙ ּ„ַ ƒמ ַעל  ר  ַ„ב≈ּ נ¿ ן  ו… ׁ̆ ‡ ƒר‰ָ ַער  ַּׁ̆ ַבּ
ן  מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ּ ƒנ ׁ∆̆ ב  ֲ‡ָו‰. ּוַמ‰ ּטו… ּ‚ַ‰ַ

ּיּוב  ƒח י  נ≈ פ¿ּ ƒמ ים,  ƒָער ּׁ¿̆ ‰ַ ָכל  ל¿  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇

ח  ַ̇ י‡ פ∆ּ ƒ‰ י ּƒכ ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒל מ ≈„ ָבּ ƒ‰ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿

ז…‡˙  ָכּ ינּו  ƒ‡ָר ל…‡  ו¿  ,˙ ַרּבו…  ˙ ָרעו… ל¿

יך¿  ƒר ָ̂ ן  ָלכ≈  .˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ב¿ּ ָרָע‰  ל¿

ל  ∆‡ יָ‚ּ‰  ƒ‰ ַ‰נ¿ ל¿ ם  ַחכ≈ּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָ‰ָ‡ָ„ם 

 ‰ּ ָ̇ ‡ו…  ˙ חו… ¿„ ƒל ו¿ ָ‰ָר‡ּוי,   ‚‰ָ נ¿ ּƒמ‰ַ

. ‡ּוָי‰ ּבו… יָנּ‰ ר¿ ≈‡ ׁ∆̆ ם  ָמ˜ו… ב¿ּ

 

ַסל  ָפּ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַע  ב≈ּ ט¿ ַ‰ַמּ י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ
‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ל  „ו… ּ‚ָ‰ַ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ  

מו…  כ¿ּ  . ָר˙ו… ˙ו… ב¿ּ יָ‰  ָעל∆ יָרנּו  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ו¿

 ˙ ח ‡∆ ַכּ ׁ¿̆ ּƒ̇ ן  ָך פ∆ּ ר ל¿ מ∆ ָּׁ̆ ƒ‰" :ַמר ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ם"  ƒַרי ¿̂ ƒמ  ı ר∆ ∆‡ מ≈ יֲ‡ָך  ƒ̂ ‰ו… ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  '‰

ח  ַכּ ׁ¿̆ ƒי  ‰ ∆‡ ּ ≈‚‰ַ י  ּƒכ(‡) יב).  ו,  („ברים 

י˘כח   ‰‡‚‰ כי   .‡
סוטה  במסכת  יוˆרו. 
(ה.): אזהרה לגסי הרוח 
רוח.  גס  יהא  [שלא 
רש״י] מנין? רב נחמן בר 
יצחק אמר מהכא, ״ורם 
(דברים  ושכחת״  לבבך 
ח, יד) וכתיב ״השמר לך 
פן תשכח את ה׳ אלהיך״ 
(שם יא). רש״י (ד״ה ורם) 
גובה  ידי  שעל  מבאר 
שכחת  לידי  בא  הלב 
זו  שכחה  ועל  הבורא, 
מוזהר  הוא  הרי 
תשכח״  פן  לך  ב״השמר 

(וכן כתב המאירי).
[סמ״ק  שפרשו  יש  אך 
משמע  וכן  כב)  (סימן 
בסמ״ג (לאוין סד) וראה 
(סוטה  שלמה  חשק 
של  שהאזהרה  שם)] 
על  אמורה  לך״  ״השמר 
ולא  עצמו,  לבבך״  ״ורם 
רק בגלל שהיא הגורמת 
שתבוא  ה׳  לשכחת 
אלא  בעקבותיה, 
עצמה  הלב  רוממות 
הם  כי  השכחה.  היא 
איסור  ענין  בארו 
לא  שאדם  הגאוה, 

יתגאה כשהקדוש ברוך הוא משפיע לו טובה ויאמר שבריוח שלו ובעוצם ידו 
ועמלו עשה והרויח והגיע לכל זה. ועל ידי כך לא יחזיק טובה להקדוש ברוך 

ˆ„י˜ים עיונים‡רחו˙  ˘ער ‰‚‡ו‰

 .‰ ‰ ַעל ז∆ רּו ז∆ ר¿ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒל…‡ י ׁ∆̆ 3 ,˙ טו… יו… ¿„ ∆‰ ן ב¿ּ כ≈ּ ׁ∆̆ ל- , ָכּ ך¿ ל∆ מ∆ ב¿ּ

ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ  - ָח„  ∆‡‰ָ ים:  ƒ̃ ֲחָל י  נ≈ ׁ¿̆ ƒל  ˙ ∆̃ ּ ַחל∆ ¿̇ ƒמ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ
 ˙ ַמֲעלו… ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ  - י  ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ  ˜ ל∆ ַ‰ח≈ ו¿  , ‚ּופו… ב¿ּ

ים:  ƒ̃ י ֲחָל נ≈ ׁ¿̆ ׁ̆ ּבו…  ‚ּופו… י≈ ֲ‡ַו˙ ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ יו. ַ‚ּ ׂ ָ̆ ַמֲע ָמ‰ ּוב¿ ַ‰ָחכ¿

‚ּופו…  ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ י‡  ƒ‰ ז…‡˙  ו¿ ַרע.  ָח„  ∆‡‰ָ ו¿ ב,  טו… ָח„  ∆‡‰ָ

ל ַעל  ׁ…˘ מ¿ ּƒ̇ ב ָ‰ָ‡ָ„ם, 4ָ‡ז  ל≈ ֲ‡ָו‰ ב¿ּ ר ַ‰ַ‚ּ ב≈ּ ּ‚ַ ¿̇ ּƒ̇ ׁ∆̆  ˙ ע≈ ָ‰ָרָע‰: ב¿ּ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ נו… - כ¿ּ רו… ¿‚ ƒו… ּוב ׁ̆ ר…‡ . ב¿ּ לו… ף ַר‚¿ „ו… ַע„ ַכּ √̃ ¿„ ָּ̃ ƒם מ„ָ‡ָ‰ָ

ן" (י˘עי‰ ‚,  רו… ּ‚ָ  ˙ טּויו… ָנ‰ נ¿ ַלכ¿ ּ≈̇ ַו ן  ּיו… ƒ̂  ˙ נו… ‰ּו ב¿ּ י ָ‚ב¿ ּƒ5ַיַען כ"

ַי„  ֲ‡ָו‰ ו¿ ל ַ‚ּ ∆‚ י ר∆ ƒנ ≈‡ בו… ּ¿̇ יב: "7ַ‡ל  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ - ָליו ַר‚¿ ָיָ„יו ּוב¿ טז), 6ב¿ּ

בי‡ורים
ראוים להתגאות. 3. ˘ל‡ י˘˙ררו ז‰ על ז‰. שלא יתגאו וימשלו (-להתנהג 
בשררה) זה על זה. 4. ‡ז ˙מ˘ול על ‰‡„ם. גאותו תהיה ניכרת בכל איברי 
גופו מקדקדו עד כף רגלו. 5. יען כי ‚ב‰ו בנו˙ ˆיון. ה׳ מוכיח את עם ישראל 
על הנשים הגאותניות שמשלו בעם והחטיאו אותו, שהולכות  בגרון מתוח 
דרב  בריה  רבא  דרש  (סב:)  שבת  [במסכת  ביפין.  להתגאות  מוגבה  ובראש 
יען כי גבהו בנות ציון״,  ״ויאמר ה׳  ג, טז):  (ישעיה  עילאי: מה פירוש הפסוק 
רש״י  (ראה  גובהן  את  והבליטו  זקופה  בקומה  מהלכות  הנשים  שהיו 
מהלכות בפסיעות קצרות,  פירושו, שהיו  גרון״,  נטויות  ״ותלכנה  ומהרש״א). 
שהעקב של רגל אחת מגיע בצד האגודל של הרגל השניה בלבד ואינו עובר 
את  רואה  שאינו  כיון  לאט  והולך  למעלה  נטוי  שגרונו  אדם  כדרך  אותו, 
אנשים  ויבואו  בהליכתן  שוהות  שתהיינה  כדי  זה  וכל  שלפניו,  הקרקע 
ב׳):  (פרק  6. בי„יו ובר‚ליו.  במסכת דרך ארץ רבה  (רש״י)].  להסתכל בהן 
בראש  והמהלכין  ברגליהם,  והבועטין  בידיהם,  [מנפנפים]  המפפין 
אצבעותיהן [כמו שעשו בנות ירושלים], עליהם הכתוב אומר: ״אל תבואני 
רגל גאוה ויד רשעים אל תנידני״. 7. ‡ל ˙בו‡ני. דוד המלך מבקש מהקדוש 

      ,' ‚ו… ו¿ ך¿  ָלּ  ‰ ב∆ּ ר¿ ƒי ָזָ‰ב  ו¿ ף  ס∆ כ∆ (‚)ו¿ ֻין  ב¿ּ ר¿ ƒי

יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰  ˙ ∆‡  ָּ̇ ַכח¿ ָׁ̆ ו¿ ָך  ָבב∆ ל¿ ָרם  1ו¿

י  ƒ„ָי ם  ∆̂ ע… ו¿ י  ƒח כ…ּ ָך  ָבב∆ ל¿ ּƒב  ָּ̇ ָ‡ַמר¿ ו¿  ,' ‚ו… ו¿

 ˙ ∆‡ ָּ̇ ָזַכר¿ ו¿  ,‰ּ ל ַ‰ז∆ ƒַחי‰ַ ˙ י ‡∆ ƒל ‰ ׂ ָ̆ ָע

ַח  כ…ּ ָך  ל¿ ן  ≈̇ ַ‰נ…ּ ‰ּו‡  י  ּƒכ יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰

ך¿  ל∆ מ∆ ּוב¿ י‚-יח).  ח,  (˘ם  ל"  ƒָחי  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ָחיו"  ∆‡ מ≈ ָבבו…  ל¿ רּום  י  ּƒ̇ ל¿ ƒב "ל¿ ַמר:  ¡‡ נ∆

ּלּו  ƒָר‰ 2ֲ‡פ ו… ּ̇ יָר‰  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ם ƒ‡ .(ם יז, כ˘)

שהאכילו והשקהו ותלה 
לו כיס בצוארו והעמידו 
הזונות  בית  פתח  לפני 
של  עצם  בהם  אין 
מקום  ומכל  איסור, 
עיקר החטא בהם נחשב, 
יעשה  ״מה  אחר-כך  כי 
כבר  יחטא״,  שלא  הבן 
בעל  ואינו  הוא  אנוס 

בחירה כלל. 
וז‰ב ירב‰ לך.  ‚. וכסף 
לאדם  וזהב  כסף  ריבוי 
לגאות  להביאו  יכול 

שאבותינו  הסיבה  זו  החיים״:  ה״ספר  אומר  ה׳.  את  ישכח  זה  ידי  ועל  הלב 
אברהם  צז.).  בב״ק  (כמבואר  המטבעות  על  ציורים  היו מציירים  הקדושים 
אבינו עשה במטבע ציור של זקן וזקנה מצד אחד, ובחור ובתולה מצד שני, 
מה  יצחק.  לו את  הוא שנתן  ברוך  הקדוש  לו  הנס שעשה  להזכיר את  כדי 
הקשר בין כסף לנסים? כדי שכשיביט במטבע לא יגיע למצב של ״ורם לבבך 

ושכחת את ה׳ אלקיך...״, כי כסף מביא גאוה.
המטבע שעשה יהושע היה טבוע בו שור מכאן וראם מכאן, על שם הפסוק 
(דברים לג, יז): ״בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו״, שנצחונותיו במלחמות 

על כיבוש ארץ ישראל היו מהקדוש ברוך הוא ולא מכוחו ועוצם ידו.
וכן דוד הטביע על המטבע מקל ותרמיל מכאן ומגדל מכאן, להזכיר לעצמו 
כי הגיע מאחורי הצאן. ומרדכי היהודי עשה מטבע שהיה בו שק ואפר מכאן, 
את  להם  שהזכירו  ציורים  ועליהן  מטבעות  עשו  כולם  מכאן.  זהב  עטרת 
הנסים שעשה להם הקדוש ברוך הוא, כדי שלא יגיעו חס ושלום למצב של 

גאוה הבאה מחמת ריבוי הממון.

בי‡ורים
אם  מה  כי  ביאר,  הרמב״ן  במלך.  ‡פילו   .2 בלבך.  ותתגאה  לבבך.  ורם   .1
וגובה הלב  למלך שהוא ראוי להתנשא ולהתגדל, הפסוק אוסר את הגאוה 
ומצוה שלבבו יהיה שפל ככל אחיו הקטנים ממנו, כל שכן לאחרים שאינם 

‰. כי ‡ין עזר ‰˘ם עמו 
‡חרי ‡˘ר ‰ו‡ ˙ועב˙ 
‰˘ם. הוא מדברי רבינו 
יונה בשערי תשובה (א, 
(נב:)  סוכה  במסכת  כז). 
בן  שמעון  רבי  אמר 
אדם  של  יצרו  לקיש: 
יום  בכל  עליו  מתגבר 
ומבקש להמיתו, שנאמר 
(תהלים לז): ״צופה רשע 
לצדיק ומבקש להמיתו״. 
ברוך  הקדוש  ואלמלא 
יכול  אינו   – עוזרו  הוא 
לו, שנאמר (שם): ״ה׳ לא 
ולא  בידו  יעזבנו 

ירשיענו בהשפטו״. 
רבי  המשגיח  מרן  היה 
יחזקאל לוינשטיין זצ״ל 
כבר  ומזהיר:  מזכיר 
כתב רבינו יונה ״כי בעל 
יצרו,  ביד  נמסר  הגאוה 
כי אין עזר ה׳ עמו אחרי 
״.  ה׳  תועבת  הוא  אשר 
אמרים  שני  נצרף  אם 
אלו - חרדה תאחזנו, כי במלחמת האדם עם יצרו בכל יום ויום, הרי בדרך 

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰ ׁ∆̆ מ… ַר˙  ˙ו… ב¿ּ נּו  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿

י" (וי˜ר‡ כ,  ַ‰ּ‚ו…  ˙ ֻח˜…ּ כּו 15ב¿ּ ל¿ ≈̇ ל…‡  "ו¿

כּו"  ל≈ ≈̇ ם ל…‡  י‰∆ ≈̇ ֻח˜…ּ יב: "ּוב¿ ƒ̇ ּוכ¿ כ‚), 

ן  ָך 16פ∆ּ ר ל¿ מ∆ ָּׁ̆ ƒ‰" :ַמר ¡‡ נ∆ ו¿ (˘ם יח, ‚), 

ל  ם" („ברים יב, ל) - ַ‰כ…ּ י‰∆ ׁ̆ ַ‡ֲחר≈ ≈̃ ָנּ ּƒ̇

 ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ יר,  ƒ‰ ַמז¿ ‰ּו‡  ָח„  ∆‡ ָין  נ¿ ƒע ב¿ּ

ָבָריו  ¿„ ƒּוב יו  ָׁ̆ ּבּו ַמל¿ ב¿ּ ל  ּ„ָ ֻמב¿ ל  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי

‰ּו‡  ן  כ≈ ו¿ ים,  ƒי ַ‰ּ‚ו… ן  ƒמ ָ‰ָ‚יו  נ¿ ƒמ ָכל  ּוב¿

ים"  ּƒן ָ‰ַעמ ƒם מ כ∆ ¿̇ יל ‡∆ ּ ƒ„ ר: "ָוַ‡ב¿ מ≈ ‡ו…

(וי˜ר‡ כ, כו).

י  ינ≈ ע≈ ים ב¿ּ ƒָעב…̇ ם מ¿ ֲ‡ָו‰ ‰≈ י - ַ‰ַ‚ּ ֲעל≈ ַבּ
ֲעַב˙ ‰'  ו… ּ̇ ַמר: "17 ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ם,  ּׁ≈̆ ‰ַ

‰ּו‡  ו¿  ,(‰ טז,  (מ˘לי  ב"  ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ

ם  ּׁ≈̆ ר ַ‰ ז∆ ין ע≈ י ‡≈ ּƒכ(‰) , רו… ¿̂ ƒַי„ י ָסר ב¿ּ מ¿ ƒנ

בי‡ורים
בהם, שהם מלבושי נכרי, [משמעות דבריו שהאיסור ללבוש בגדי נכרי הוא 
משום גאוה]. 15. בחו˜ו˙ ‰‚וי. בדרכי הגויים. הוזהרנו שלא נתנהג כמותם 
במלבושינו ובהליכותינו. 16. פן ˙נ˜˘ ‡חרי‰ם. פן תהיה נמשך, נצמד ונדבק 
אחריהם, (מלשון ״דא לדא נקשן״). 17. ˙ועב˙ ‰'. מאוס ושנוא בעיני ה׳ כל 

המתנשא בלבו.

יב).  לו,  (˙‰ילים  י"  ƒנ ≈„ ƒנ ּ¿̇ ַ‡ל  ים  ƒע ָׁ̆ ר¿

י  ּƒַרב  ˙ ַבּ  ‰ ָׁ̆ נ¿ ע∆ נ∆ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ ל  ∆‚ ר∆ ַעל  ו¿

יָ‰  ָעל∆ ַזר  ¿‚ ּ ƒנ ׁ∆̆ ן,  יו… ַר„¿ ּ¿̇ ן  ב∆ּ יָנ‡  ƒֲחנ

ַעם  ַפּ י  ּƒכ  .˙ נו… זו… ל  ׁ∆̆  ‰ ָבּ ֻ̃ ב¿ּ ב  ׁ≈̆ י ל≈

י,  ƒמ רו… י  ל≈ „ו… ּ ¿‚8 י  נ≈ פ¿ ƒל ָכ‰  ָ‰ל¿ ַ‡ַח˙ 

 ‰ ָנ‡∆  ‰ ָמּ "ַכּ רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ ָע‰  מ¿ ָׁ̆ ו¿

ָ‡ז  10ו¿  "! זו… יָב‰  ƒ9ר ל  ׁ∆̆ יָ‰  ∆̇ יעו… ƒס פ¿ּ

ם -  ƒיַני ע≈ ר (ע"ז יח, ‡). ָבּ ≈̇ ‰ יו… ָ̃ ּ ¿„ ¿̃ ּ ƒ„(„)

ַמע  ׁ¿̆ ƒם - ל…‡ י ƒַני ָ‡ז¿ ˙" (מ˘לי ו, יז). ָבּ ם ָרמו… ƒיַני יב: "11ע≈ ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ים  ּ ƒי ƒל ֲענ ∆̂ „ו… ‡≈ ָעמ¿ יַח ַ‡ּפו… - ב¿ּ ר≈ ים. ב¿ּ ƒָלל ים ָ‰ֻ‡מ¿ ּ ƒי ƒי ָ‰ֲענ ר≈ ב¿ ּ ƒ„

ָבָריו  ¿„ ּƒב ַ‡ף  ו¿ יָניו.  ע≈ ב¿ּ ים  ƒרּוח ס¿ ם  ≈‰ ם,  י‰∆ ּ≈̇ ָב ל¿ ַנס  כ¿ ּƒנ ׁ∆̆ כ¿ּ ‡ו… 

ַין ַמֲ‡ָכל  נ¿ ƒע ˙ 13ב¿ּ ר∆ כ∆ּ ƒם נ‚ַ ַ‚ֲ‡ָו‰. ו¿ ˜ ב¿ּ ָ̇ י˜ 12ָע ּ ƒ„ ַ̂ ר ַעל  ַ„ב≈ּ י¿

 ‰ ז∆ ַעל  ו¿ י,  ƒר ָנכ¿ י  ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ י  ≈„ ¿‚ ּƒב י  ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ 14ּוב¿  ‰ ∆̃ ׁ¿̆ ּוַמ

כתב  יו˙ר.   ‰˜„˜„  .„
מיד):  (ד״ה  יהוידע׳  ב׳בן 
וודאי לא היתה כוונתה 
הרע  יצר  בהם  לגרות 
ושיתנו עיניהם בה, אלא 
שישבחו  היתה  כוונתה 
מכל  אך  ישראל.  את 
כיון  בזה  נענשה  מקום 
שהיה לה לחשוש שמא 
הרע  יצר  בהם  יתגרה 
ויאנסוה לדבר עבירה.  

בי‡ורים
יבוא אלי רגל  ברוך הוא, אל תביא אלי את פסיעותיו של המתגאה (שלא 
אנשי גאוה להצר לי), והרשעים לא יטלטלו אותי ממקומי ביד חזקה. 8. ‚„ולי 
רומי מדובר,  באיזו  לדון  האריך  קיסמא)  בן  ר״י  (ערך  הדורות  בסדר  רומי. 
וסיים שהיתה עיר בארץ ישראל בשם רומי. 9. ריב‰. נערה. 10. ו‡ז „˜„˜‰ 
יו˙ר. בפסיעותיה לפסוע פסיעות נאות. ודבר זה נוגד את  הכתוב (תהלים 
מה, יד): ״כל כבודה בת מלך פנימה״, ולכך נענשה. 11. עינים רמו˙. המתגאה 
ומרים עיניו כלפי מעלה, ולא כדרך שפלי הרוח אשר ישפילו עיניהם כלפי 
גאוה.       מתוך  עזות)  (דברי  וקשים  חזקים  דיבורים  ב‚‡ו‰.  ע˙˜   .12 מטה. 
13. בענין מ‡כל ומ˘˜‰. שיאכל מאכלים טובים ומעדני מלך. 14. ובמלבו˘י 
ב‚„י ‚‡ו‰ מלבו˘י נכרי. שילבש בגדים יקרים ונאים מאד שהכל מסתכלים 

ו״שיתוף״  הבריות,  למען 
הרי הוא עבודה זרה.

הגרשוני  ילקוט  בספר 
אדרת  מספר  מביא 
אליהו שפירש, כי החכם 
בפני  להתבטל  דרכו 
החכם היותר גדול ממנו, 
מתבטל  עשיר  וכן 
גדול  בעמדו לפני עשיר 
אילו  כן,  ואם  ממנו, 
מאמין  היה  המתגאה 
הבורא,  במציאות 
וביכלתו,  בהשגחתו 
עיניו  לנגד  מצייר  והיה 
גדולת ה׳ – בודאי שהיה 
מבטל את עצמו, ואם עדיין מתגאה אות הוא שאינו מאמין בגדולת הבורא.  
פירוש אחר: אדם שיש לו גסות הרוח, שמתגאה בחכמתו, מעיד על כך שהוא 
מאמין שהוא זכאי לקבל השפעה של טוב מן הבורא בזכות חכמתו, ואילו 
לאלה שאין להם חכמה – אין זכות לכך. אבל זוהי ממש אמונתם של עובדי 
הכוכבים, שמאמינים שהבורא מסר כח לכוכבים להשפיע, והשפעתם היא 
רק על פי הטבע. יסוד דת ישראל הוא שהקדוש ברוך הוא משפיע גם למי 
שאין בו מעלות, כי ״מאשפות ירים אביון״ והכל תלוי בהשגחתו וברצונו של 

הקדוש ברוך הוא (תפארת ציון). 

ָ‰ָכ‡:  יב  ƒ̇ 19כ¿ּ ים.  ƒָכב ַ„˙-ּכו… ֲעבו…

יב  ƒ̇ 20ּוכ¿ ב",  ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ  '‰ ֲעַב˙  ו… ּ̇ "

ל  ∆‡ ָב‰  ע≈ ˙ו… י‡  ƒב ָ̇ ל…‡  "21ו¿ ם:  ָ̇ ‰ָ

ים:  ƒר מ¿ ‡ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ כו).  ז,  („ברים  ָך"  ∆̇ י ב≈ּ

י  ּƒיב: "כ ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„22 ,˙ ‡ ַעל ֲעָריו… ּלּו ָבּ ƒ‡ כ¿ּ

 "' ‚ו… ו¿ ּו  ׂ̆ ָע ל  ≈‡‰ָ ב…˙  ע≈ ו… ּ̇ ‰ַ ל  ָכּ  ˙ ∆‡

ּלּו  ƒ‡ כ¿ּ ים:  ƒר מ¿ ‡ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ כז).  יח,  (וי˜ר‡ 

ל  ָכּ רּו:  ָ‡מ¿ ו¿ (סוט‰ „, ב).  ָמ‰  23ָבּ ָנ‰  ָבּ

ָ‰רּוַח,                 ּסּו˙  ּ‚ַ ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם 

בי‡ורים
19. כ˙יב ‰כ‡. כתוב כאן (משלי טז, ה) בענין הגאוה. 20. וכ˙יב ‰˙ם. וכתוב 
שם (דברים ז, כו) בענין עבודה זרה. 21. ול‡ ˙בי‡ ˙ועב‰. המלה ״תועבה״, 
גסות הרוח),  בו  זה שיש  (היינו  שבה מכונים האלילים, מלמדת ש״גבה לב״ 
המכונה ״תועבה״ בספר משלי, כמוהו כעובד עבודה זרה. 22. „כ˙יב: כי ‡˙ 
כל ‰˙ועבו˙ ‰‡ל. הפסוק כתוב בענין חטאי העריות (ויקרא יח, כז), ובחטא 
של גסות הרוח כתוב ״תועבת ה׳ כל גבה לב״. הכינוי ״תועבה״ המשותף לשני 
הענינים מלמד על שייכותם זה לזה.  23. במ‰. מזבח לעבודת כוכבים (רש״י). 

ם.  ּׁ≈̆ ֲעַב˙ ַ‰ ו… ּ̇ ר ‰ּו‡  ׁ∆̆ י ֲ‡ , ַ‡ֲחר≈ ּמו… ƒע

ּום ָ‡ָ„ם ל…‡  ׁ̆ ָ‡‰ ַעל  ּ‚ָ ¿̇ ƒּלּו ל…‡ נ ƒַוֲ‡פ

ַב„  ּבו… ל¿ ƒל ‰, ַ‡ך¿ ב¿ּ ׂ ∆̆ ַמֲע ל…‡ ב¿ּ ּבּור ו¿ ƒ„ ב¿ּ

ָב‰,  ע≈ ו… ּ̇ ָר‡  ¿̃ ƒנ  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡ 

ב",     ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ  '‰ ֲעַב˙  ו… ּ̇ " ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ב  ּ ל≈ ַבּ  ‡ ָלּ ∆‡ ‰ּו˙  ב¿ ּ‚ַ לו…  ין  ≈‡ ּלּו  ƒ18ֲ‡פ

ָב‰. ע≈ ו… ּ̇ ָר‡  ¿̃ ƒנ

 

ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ ל  ָכּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿
 „ ב≈ עו… ּלּו  ƒ‡ (ו)כ¿ּ ָ‰רּוַח,  ּסּו˙  ּ‚ַ  

יכול  האדם  אין  הטבע 
בנוסף  אלא  לנצחו, 
צריך  הנחוש  לרצונו 
עזר ה׳. לכן בעל הגאוה 
לו  ואין  מתועב  שהוא 
עזר ה׳ – חרץ רבינו יונה 
הגאוה  ״בעל  משפטו: 
נמסר ביד יצרו״! ומעתה 
תקוה,  שום  לגאה  אין 
לגמרי.  הוא  ואבוד 
עמוד  חן׳,  יתן  (׳לענוים 

רא).
עבו„˙  עוב„  כ‡ילו  ו. 
(סוטה  המאירי  כוכבים. 
ד:) רואה את הקשר שבין 
הגאוה לעבודה זרה בכך 

– רוע טבעו מביאו לחלוק על האמת בכל דבר כדי להשפיל את  שהמתגאה 
שכנגדו [ומי שמונח בשקר הריהו כעובד עבודה זרה, שהיא עצם השקר].

המהרש״א בחידושי אגדות מבאר שעל ידי רוח הטומאה שנוצר מעון הגאוה 
מגיע לכל זה.

חכם  בתלמיד  אפילו  מדבר  זה  מאמר  כותב:  עקב)  (פרשת  הקדוש  השל״ה 
הלומד ומקיים את מצוות התורה, אלא שיש לו פניות בלימודו כגון שאחרים 
ידעו על גדולתו ותורתו, כי אז הרי הוא עובד בשיתוף, לא רק לשם ה׳ אלא גם 

בי‡ורים
18. ‡פילו ‡ין לו ‚ב‰ו˙ ‡ל‡ בלב נ˜ר‡ ˙ועב‰. הגר״א בביאורו על משלי 
מפרש: ״תועבת ה׳ כל גבה לב״ - אפילו אדם שעדיין לא הוציא את גאותו 
לפועל, ולא עשה שום מעשה של גאוה, בהליכתו או בדיבורו, ושום תנועה או 
סימן של גאוה לא ניכרים עליו, אבל ה׳ חוקר לב ובוחן כליות - הוא מעיד 
עליו שהוא גבה לב, כלומר, הגם שגאוותו מוסתרת בלב פנימה, בכל זאת – 
״תועבת ה׳״! משוקץ ומתועב הוא בעיני הקדוש ברוך הוא, ויתן את הדין על 

כך במשפטי שמים. 

ל˜ורח  ‡רע  מ‰  ח. 
‚‡ו˙ו.  מחמ˙  וע„˙ו 
(פי״א)  ישרים  המסילת 
שרעת  כותב, 
יתרה  חמדת-הכבוד 
יותר  וחזקה 
יש  כי  מחמדת-הממון, 
מקרים בהם יכול האדם 
על  יצרו  את  לכבוש 
שאר  ועל  הממון 
חמדת  אך   – ההנאות 
כי  הדוחק,  הוא  הכבוד 
לסבול  לו  אי-אפשר 
ולראות את עצמו פחות מחבריו, ועל דבר זה נכשלו רבים ונאבדו... מי גרם 
הוא  מלא  ומקרא  הכבוד,  מפני  אלא  עמו?  עדתו  וכל  הוא  שיאבד  לקורח 
(במדבר טז, י): ״ובקשתם גם כהונה״. וחכמים, זכרונם לברכה (במדבר רבה 
יח, ב) הגידו לנו, כי כל זה נמשך, מפני שראה את אליצפן בן עוזיאל נשיא, 
והיה רוצה להיות הוא נשיא במקומו... כללו של דבר: הכבוד הוא הדוחק את 
האדם  היה  זה  ולולי  שבעולם,  והחמדות  התשוקות  מכל  יותר  האדם  לב 
מתרצה לאכול מה שיוכל (להשיג ללא מאמץ), ללבוש מה שיכסה ערותו, 

ּלּו  ƒיר, ֲ‡פ ƒ‰ָי ּ רּו: ‰ַ32‡י ָמ‡ן „¿ ָ‡מ¿ ‰). ו¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ל,  ב≈ּ ַ̃ ¿̇ ƒָל‡ מ ‰ּ ≈̇ י י ב≈ּ ׁ≈̆ נ¿ ƒ‡‡ַ

‰" (חב˜ו˜ ב, ‰) -  ו∆ נ¿ ƒי ל…‡  יר ו¿ ƒ‰ר ָי ב∆ ּ ∆‚"

ּלו… (ב"ב ˆח, ‡). ׁ∆̆  ‰ ָנו∆ ּלּו ב¿ּ ƒ33ֲ‡פ

 

יַפ˙          ƒ„ ר¿ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ34

ַעל  ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒ‰ 35ל¿ ן  ָממו…  
ַרע  ≈‡ (ח)ָמ‰   ָּ̇ ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿ י-ָ‡ָ„ם.  נ≈ ב¿ּ

בי‡ורים
תקרי אותו אלא איתו לא אוכל״. לפי קריאה זו אומר הכתוב שגבה עינים, 
היינו גאותן, אין הקדוש ברוך הוא יכול להיות אתו. וביאר ב׳תפארת ציון׳, כי 
בדרך כלל החוטא חוזר אחר כך בתשובה, ואז מוכן הקדוש ברוך הוא לדור 
אין  עליו  עוונו  שעדיין  וכיון  בתשובה,  חוזר  אינו  הרוח  מגסות  אבל  אתו, 
בעל  אדם שהוא  „י‰יר.  מ‡ן  ‰‡י   .32 אתו.  לדור  רוצה  הוא  ברוך  הקדוש 
גאוה, אפילו על אשתו ובני ביתו אין הוא מתכבד, כיון שבזוי הוא בעיניהם. 
33. ‡פילו בנו‰ ˘לו. אפילו בבית שלו אין הוא מתכבד. 34. ‰‚‡ו‰ מבי‡‰ 
זה   ידי  על  שיוכל  כדי  חומד להתעשר  לבו  כי המתגאה  ר„יפ˙ ממון.  לי„י 
להשתרר ולשלוט על בני אדם. [אמנם יש גורסים: ״הגאוה מביאה לידי רדיפת 

כבוד״]. 35. ל‰˘˙רר. למשול. 

ַעט  מ¿ ּמּו  "רו… ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ 25 ט,  ַמע≈ ¿̇ ƒ24מ

עו…  ¿„‚ָ ָר‡ּוי ל¿ ּנּו" (‡יוב כ„, כ„); 26ו¿ ינ∆ ≈‡ ו¿

ָמ‰  ו… ּ̃ ‰ַ י  ָרמ≈ "ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ 27 ָר‰,  ׁ≈̆ ‡ֲ ַכּ

ין ֲעָפרו…  ≈‡ ים" (י˘עי‰ י, ל‚), 28(ז)ו¿ ƒע„ֻ ּ ¿‚

ָעָליו.   ˙ ל∆ ּ ַיל∆ 29מ¿ יָנ‰  ƒכ ּׁ¿̆ ‰ַ ו¿ ָער,  נ¿ ƒנ

י  ƒנ‡ֲ ין  ≈‡ -‰ּו‡:  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ָ‡ַמר 

ָלם,  עו… ָבּ 30ָל„ּור  ים  ƒל כו… י¿ ‰ּו‡  ו¿

ם  ƒיַני ַבּ‰ ע≈ ּ ַמר (˙‰ילים ˜‡, ‰): "‚¿ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

(סוט‰  ‡ּוָכל"  ל…‡  31‡…˙ו…  ָבב  ל≈ ַחב  ּור¿

ז. ו‡ין עפרו ננער. כתב 
כנגד  מדה  חיים:  החפץ 
שהיה  במקום  כי  מדה, 
לו לחשוב תמיד שסופו 
רמה  עפר  למקום  לילך 
להתגאות,  ולא  ותולעה 
הוא לא חשב כן, כי אם 
דמיין לעצמו כי במרומי 
משגבו  יהיה  סלעים 
ובעליות מרווחות תהיה 
על  יתר  לעד,  מנוחתו 
בני גילו, לכן כאשר גופו 
בעפרו  אין  עפר,  נעשה 
ממקומו,  להתנער  כח 
כל המתים יעמדו ויקומו 

אשר  האנשים  כל  רגלי  כפות  תחת  נמוך  מושכב  ישאר  והוא  רגליהם,  על 
התגאה עליהם בימי חייו!! (שמירת הלשון, תבונה יד). 

בי‡ורים
מממונו  מתורתו,  מתמעט  אחר:  פירוש  (רש״י).  מחשיבותו  מ˙מעט.   .24
 – שרומו  כיון  ו‡יננו".  מעט  "רומו  ˘נ‡מר:   .25 יעקב).  (עיון  ומבריאותו 
מתמעט. ושמא תאמר ישנו בעולם [שמתקיים]? תלמוד לומר: ״ואיננו״. (סוטה 
זרה.  עבודה  לשם  הנעבד  עץ  היא  אשירה  כ‡˘ר‰.  ל‚„עו  ור‡וי   .26 ה.). 
גדיעה זו הנזכרת כאן איננה רק קציצה רגילה, אלא צריך לעוקרה ולשרש 
״ואבדתם את שמם״,  ג):  יב,  (דברים  נלמד מן הכתוב  וזה  וכל,  אחריה מכל 
וכמו כן יש לגדע ולשרש אחרי מי שיש בו גסות הרוח (רש״י). 27. ˘נ‡מר 
"ורמי ‰˜ומ‰ ‚„ועים". בגמרא (סוטה ה.) למדים דבר זה בגזירה-שוה: כתיב 
התם  וכתיב  גדועים״,  הקומה  ״ורמי  הגאוה)  חטא  בענין  כאן  (כתוב  הכא 
(וכתוב שם בענין עצי אשירה) ״ואשיריהם תגדעון״ - תעקרו ותשרשו מכל 
עליו.  מילל˙   .29 המתים.  לתחיית  קם  שאינו  ננער.  עפרו  ו‡ין   .28 וכל). 
הפורענות  משום  הגאה  על  ומשתברת  מתאוננת  השכינה  עליו.  מקוננת 
שתבוא עליו (רש״י). 30. ל„ור. יחד. 31. ‡ו˙ו ל‡ ‡וכל. בגמרא דורשת ״אל 

ט. ‰מ˜˘ט ‡˙ ‚ופו כ„י 
שנינו  ל‰˙‚‡ו˙. 
ד):  (ד,  אבות  במסכת 
שפל  הוי  מאד  ״מאד 
רוח״. לשם מה הכפילות 
״מאד מאד״? מבאר רבי 
שני  ישנם  חגיז:  משה 
גאוה  גאוה,  בעלי  סוגי 
רוחנית.  וגאוה  גופנית 
גאוה גופנית – המתגאה 
גבורתו,  קומתו,  ביופיו, 
גאוה  וכו׳.  עושרו  בגדיו, 
המתגאה   – רוחנית 
כשרונותיו,  בחכמתו, 
על  ומצוותיו.  מדותיו 
הגאות  סוגי  שני 
״מאד  התנא:  מזהירנו 
מאד הוי שפל רוח״, הוי 
בשניהם.  רוח  שפל 

(מדרש חכמים).

 ˙ ּ„ו… ƒמ ּלּו  ≈‡ ָכל  ו¿  .‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ 39ו¿  ‰‡ָ נ¿ ƒ̃

ר  ≈‡ ָבּ ¿̇ ƒי ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ  ,„…‡ מ¿  ˙ חּו˙ו… פ¿ּ

ם. ּׁ≈̆ ַר˙ ַ‰ ז¿ ע∆ ב¿ּ

˙ ּ‚ּופו…  ט ‡∆ ּׁ≈̆ ַ̃ ל (ט)ַ‰מ¿ ָבר: ָכּ ף ָ„ּ סו…
ַח  כ≈ ו… ׁ̆  ‰ י ז∆ ˙, ֲ‰ר≈ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ י ל¿ ≈„  כ¿ּ

ַעל   ׁ̆ ָיחּו ל…‡  ו¿ ‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ם  ּׁ≈̆ ‰ַ

ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒי ל…‡  ו¿  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

 , מו… ¿̂ ַע ַעל   - ָנ˙ו…  ָוּ ַכּ ל  ָכּ י  ּƒכ ים,  ƒב טו…

י˙ו…  ƒֲחר‡ַ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ,‰ ל∆ ַ‰ָכּ ּ‚ּופו…  ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ל¿

ב  רו… ָ̃ ‰ּו‡   , ּ‚ּופו… ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ַ‰מ¿ ו¿  .‰ ָמּ ƒר

 ‡ ׂ ָּ̆ ƒל ים  ׁƒ̆ ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ‰ ָר‡∆ ¿̇ ƒי י  ּƒכ  ,‰ ָמּ ƒז ל¿

ב  ר≈ ָ̃ ¿̇ ƒי ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ם,  י‰∆ ינ≈ ע≈ ב¿ּ ן  ח≈

ּלּו˙  ַ̃ ו¿  ˜ חו… ׂ ¿̆ י  י„≈ ƒל  ‡ ָיבו… ו¿ ָלן,  ¿̂ ∆‡

י‡  ƒ‰  ‰ ז∆ ָבּ ים,  ׁƒ̆ ָ‰ֲ‡ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ˙ ט∆ ּׁ∆̆ ַ̃ ַ‰מ¿  ‰ ָּׁ̆ ƒ‡‰ָ ַ‚ם  ו¿  . ׁ̆ ר…‡

ל  „ו… ּ‚ָ ‰ּ ָׁ̆ ‰ ָענ¿ ם, ּוָבז∆ ָבּ ƒל ים ב¿ּ ƒּור‰ ר¿ ƒ‰ ˙ ס∆ נ∆ ם ּוַמכ¿ ָבּ ƒל ˙ ∆̃ ל∆ ַמ„¿

בי‡ורים
יהיה אמת או שקר, כדי להקטין שמו אצל בני אדם ולהראות יתרונו עליו 
ענף  הוא  הקפדנות  ו˘נ‡‰.   .39 ולביישו״.  ולהכלימו  מעלתו  ולהפחית 
ותולדות הגאוה, כי לולא הגאוה לא היה מקפיד בלבו! (שערי קדושה א, ב). 
מיסוד הענוה – לא להקפיד כלל. (אור ישראל נח, א). מבואר, כי ענוה וקפדנות 

– תרתי דסתרי!

 ׁ̆ ּ ≈̃ ּ ƒב ׁ∆̆  , ֲ‡ָו˙ו… ֲחַמ˙ ַ‚ּ ˜…ַרח ַוֲעָ„˙ו… 36מ≈ ל¿

לו…  ָנ‰  ּ¿̇ ƒנ ל…‡  ׁ∆̆  ‰ ֻ„ָלּ ּ ¿‚ ח  ַּ̃ ƒל ו¿ ל  ּ ≈„ ּ‚ַ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ַנס  כ¿ ƒנ ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒ37ּומ ם,  ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ ן  ƒמ

 ‰‡ָ ¿̂ 38ָי  ˙ ∆̃ ֲחל… ַ‰ַמּ ן  ƒּומ  ,˙ ∆̃ ַמֲחל… ל¿

בבית  ולשכון 
הפגעים  מן  שתסתירהו 
קלה  פרנסתו  והיתה   –
צריך  היה  ולא  עליו 
כלל  להעשיר  להתיגע 
לו  שאין  הגם  אלא, 
בכל  במותרות,  צורך 

שפל  עצמו  יראה  כדי שלא  להשיגן,  רב  לעמל  עצמו  את  מכניס  הוא  זאת 
בחברה, ואין קץ לכל עמלו, על כן אמרו רבותינו זכרונם לברכה (אבות ד, 

כא): ״הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם״.  

בי‡ורים
על  בחז״ל  מובא  (ובאמת  גדול  לאדם  עצמו  שהחשיב  ‚‡ו˙ו.  מחמ˙   .36
גדלותו של קורח) ועוד שהחשיב עצמו ליחסן שהרי הוא בן יצהר, ומשום כך 
של  בנשיאותו  ונתקנא  הנשיאות,  לו  שמגעת  לחשוב  הגאוה  אותו  הביאה 
אליצפן בן עוזיאל, ומדת הקנאה נבעה מכח הגאוה שהחשיב עצמו לבעל 
נכנס  כך  ומ˙וך   .37 יחזקאל).  (אור  קורח  מעשה  כל  נבע  וממנה  מעלה, 
למחלו˜˙. במסכת חולין (ז.): משרבו זחוחי הלב (פירוש, משרבו התלמידים 
גבוהי הלב, שמחמת גאותם לא דקדקו מפי רבם כל צרכם אלא סמכו על 
ז):  (פרק  הישר  קב  בספר  כתב  בישראל.  מחלוקות  רבו  רש״י)  לבם,  בינת 
המתגאה מרבה קטטה, קנאה, שנאה, לשון הרע, כעס, שקרים, ליצנות וכו׳. 
ואם תתבונן בה תראה שכל עבירות שבתורה כלולין בה. ופגמו גדול מאד, 
אוי לו ואוי לנפשו מי שרגיל להאחז בה! 38. יˆ‡‰ ˜נ‡‰. קנאה וגאוה אחת 
הן, ואחת תלויה בחברתה, מי שאין בו כלל גאוה – אין בו בכלל קנאה. ומי 
שיש בו מעט גאוה, ויהיה מי שיהיה – יש בו קצת קנאה על חבירו, על אשר 
עצמו  מחזיק  והמתגאה  היות  פשוטים,  והדברים  במדריגתו.  עומד  גם  הוא 
שהוא עדיף מחבירו, או לפחות שוה לו, והיה אם יראה שחבירו השיג שררה 
וגדולה - הוא מקנאהו על כך. (תולדות שלמה [קלוגר] יג). כתב החפץ חיים 
״גם הגאוה תביאהו לקנא ולשטום  י״ד):  (שמירת הלשון שער התבונה פרק 
(-ולשנוא) את חבירו המכובד בעיני אנשי העיר, ויקנא וישטום אותו, בעבור 
שידמה לו שנפחת כבודו על ידי זה, ויאמר בלבו: לולא הוא, הייתי מתואר בין 
בני אדם לאדם חשוב. ויבחן גנזי נסתרותיו, כדי שיהיה לו מה לדבר ממנו, 

עונ˘  כל ˘כן ˘י˘  י‡. 
‚„ול ל‡˘‰ ‰מ˙˜˘ט˙ 
‡נ˘ים  לפני 
ב‰.  ‰מס˙כלים 
כותבים  הראשונים 
שבאותה המדה שנדרש 
להתבונן  שלא  מהגבר 
בנשים, כך אסור לנשים 
לגרום לגברים להתבונן 
כותב  יונה  רבינו  בהם. 
במילים חריפות במיוחד 
האחריות  אודות 
האשה  על  המוטלת 
(אגרת  זה  בנושא 
עח):  פרק  התשובה, 
שתהא  האשה  ״וצריכה 
שלא  ונזהרת  צנועה 
אדם  בני  בה  יסתכלו 
מפני  מבעלה,  חוץ 
שהמסתכלים בפניה או 
לגהינם,  יורדים  בידיה 
(תענש)  ענושה  והיא 
ואחד  אחד  כל  בעונש 
שהחטיאה  מפני  מהם, 
אותם ולא נהגה צניעות 

בעצמה ונכשלו בה״.
‰וˆ‡ו˙  רוב  לפי  לו  ˘י˘  מ‰  בעיניו  ימעט  כי  בחל˜ו,  י‰י‰ ˘מח  ול‡  יב. 
˙‡ו˙ ‚‡ו˙ו. העניו אינו מתאוה להרבה אלא מסתפק במועט שיש לו ושמח 
בחלקו שקיבל מהבורא. לעומתו הגאותן מתאוה לכל דבר ולדברים גבוהים 
יחמוד, ודבר זה הרי אף פעם לא ישיגנו, כי העולם הזה אין בו כדי שביעה, 
חז״ל  שאמרו  וכמו  שבעה,  ידע  ולא  מה  חסר  שהוא  האדם  ירגיש  לעולם 
(מדרש רבה קהלת ג, י): אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, מי שיש לו מנה רוצה 

 ‰ ָּׁ̆ ƒ‡ ל¿ ל  „ו… ּ‚ָ  ׁ̆ ע…נ∆  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל  (י‡)ָכּ

ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ˙ ט∆ ּׁ∆̆ ַ̃ ¿̇ ּƒמ‰ַ

.‰ּ ים ָבּ ƒל כ¿ּ ַּ̇ ס¿ ּƒמ‰ַ

 

ֲ‡ָו‰.  ַּ̇ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ  „ עו… ו¿
ָרָחב  ּבו…  ƒל  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ י  ּƒכ  

י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ַ̇ ו¿ ָבר,  ּ„ָ ָכל  ל¿  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒּומ

י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ב¿ּ ׁ∆̆ ָ‰ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

 ׁ̆ ַלב≈ּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ֲ‡ָו˙ו…  ּ‚ַ ֲחַמ˙  מ≈  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒי

ין  ƒר ט≈ ל¿ ַפּ  ˙ נו… ב¿ ƒל ו¿ ים  ƒר ָ̃ י¿ ים  ƒ„‚ָ ב¿ ּƒב

י  ּƒים. כ ƒב ים טו… ƒכ…ל ַמֲ‡ָכל ¡‡ ל∆ ו¿ ים  ƒל „ו… ּ ¿‚

ים  ƒ‰ בו… ּ ¿‚ ים  ƒָבר ¿„ ƒל ָלם  עו… ל¿  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ

ים  ƒָבר ¿„ ƒי‚ ָי„ו… ל ׂ ּƒ̆ ינו… ַמ ‡ּוַלי ‡≈ מ…„, ו¿ ַיח¿

ָב‰  נ≈ ּ ¿‚ י  י„≈ ƒל  ‡ ָיבו… ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ּלּו,  ≈‡

ָרָחב  „ ו¿ מ≈ ּבו… חו… ƒל ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒי ַ‰מ ּƒָל‰. כ ז≈ ּו‚¿

ַח  מ≈ ׂ ָ̆  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ל…‡  (יב)ו¿ ר,  ּׁ≈̆ ַע ¿̇ ƒ‰ ל¿ ם  ָיּ ַכּ

י  נ≈ פ¿ ƒל ל  ו… ׁ̆ כ¿ ƒמ  ˙ נ∆ ∆̇ נו… י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ (י)  ,„…‡ מ¿

ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ים ל¿ ƒרּו ֲחָכמ ‡ ָ‡ס¿ ים, ֲ‰לו… ּƒַרב

ים                 ׁƒ̆ ָנ ל  ׁ∆̆ ים  ƒנ עו… ב¿ ƒ̂ י  ≈„ ¿‚ ƒב ב¿ּ

ּלּו  ƒ41ֲ‡פ ל,  ∆̇ כ…ּ ַבּ ים  ƒטּוח ּׁ¿̆ ‰ַ40

ב),  כ,  (ע"ז  ן  ∆‰ ָבּ  ˙ ׁ∆̆ ֻלב∆ּ מ¿ יָנּ‰  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ

מכ˘ול  נו˙נ˙  ˘‰י‡  י. 
בספר  רבים.  לפני 
(פרק  יושר  ארחות 
שכן  וכל  כתב:  צניעות) 
בין  בחוץ  כשיוצאין 
מאד  שצריכין  אנשים 
ואמרו  בזה,  להזהר 
(תנחומא וישלח סי׳ ה׳): 
תכשיטין  ניתנו  ״לא 

לאשה אלא שתהא מתקשטת בהן בתוך ביתה״. 
אימי,  לגבי איש חסיד מכפר  ה״ד)  פ״א  (תענית  מהירושלמי  והביא המעשה 
שכאשר היה בהר (שהיה עובד שם), אשתו לבשה בגדים מלוכלכים כדי שלא 
יתן אדם עיניו בה. וכאשר היה נכנס לביתו לבשה בגדים נקיים כדי שבעלה 

יתן עיניו בה ולא באשה אחרת. 
וכל כך הקפידו על זה, עד שרבי יוסי דמן יוקרת אמר לבתו: שובי לעפריך ואל 
יכשלו בך בני אדם! [כמסופר במסכת תענית (כד.): היתה לרבי יוסי בת בעלת 
יופי. יום אחד ראה רבי יוסי אדם אחד שהיה מפרק את גדר העצים על יד 
זה? כלומר, מה  יוסי: מה  ביתו כדי להסתכל בבתו דרך החור, אמר לו רבי 
אתה מעיין כאן? אמר לו האיש: רבי, אם ללוקחה לאשה לא זכיתי, לראותה 
צער  גורמת  את  בתי,  לבתו:  אמר  יוסי  רבי  זאת  כששמע  אזכה?!  לא  גם 
לבריות, שובי לעפרך ואל יכשלו בך בני אדם. (הב״ח מוסיף לגירסת הגמרא 

שם: ״וכן הוה״ – וכן היה, כלומר שהיא מתה)].
ובעוונותינו הרבים, היום הדור פרוץ ומתקשטים ביותר וכו׳, והרבה יש לדבר 
על זה בעוונותינו הרבים. ואשרי מי שנזהרת בזה ולא תסתכל על חברותיה, 
וכל שכן על הפרוצות. ומה שתלבש יותר בגדי צניעות – תזכה ביותר לבנים 
בזוהר הקדוש  כמו שכתב  טוב,  לכל  זוכה  ובעלה  ותלמידי חכמים,  צדיקים 

(מובא במ״ב סי׳ ע״ה סקי״ד), ותקים בית לתפארת. עכ״ד.    

בי‡ורים
40. ‰˘טוחים. התלויים. 41. ‡פילו כ˘‡ינ‰ מלוב˘˙ ב‰ן. כיון שכשרואה 
הרהור  לידי  ובא  בהן  ומתייפה  לבושה  כשהיא  באשה  נזכר  הבגדים  את 

עבירה. (רש״י). 

קל  דבר  כל  על  לבבו 
ביתו  בני  עם  שבקלים 
ומזה  ואוהביו,  ומשרתיו 
מאד״.  עצוב  יהיה 
(בתשובותיו  וברמב״ם 
״פאר הדור״, קמב) כתב: 
״המשתרר, ירבו יגונותיו 
ושמא  ועצבונותיו, 
ויביישוהו  יכלימוהו 
ביד  ויפול  הגויים 
אותו  וייסרו  המלוכה, 

וישברו עצמותיו.
(ב׳)  מוסר  שבט  בספר 
כתב: נקוט כלל זה בידך: 
ימיו  כל  המתגאה,  כל 
כי  ודאגות,  במכאובים 
כולם כאין  גאותו  מרוב 
חייבים  כולם  נגדו, 
לפניו,  ולקום  לשרתו 
תמיד  לישב  צריך  הוא 
בראש. והנה בראותו כי 
ממנו,  וזע  קם  איש  אין 
ולדבריו אין שומע, הוא 
דאגה  בכעס  מתמלא 
רגע.  כל  ותוגה 
ומאורעות אלו תמיד לו, 
ערב בוקר וצהרים, עד שמרוב צערו הוא נופל על ערש דוי, ואם יקום ממטתו 

ישוב לשטותו, וחוזר חלילה. 

י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ ַ‰ּ‚ּוף  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ י‡  ƒ‰ ז…‡˙  ו¿
‡ י…‡ַמר ָ‰ָ‡ָ„ם:  ָמּ ׁ∆̆ ָב‰:  טו…

ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ו¿ יל  ƒ‡ ‰ו…

ַע„  ר,  ≈̇ יו… ב¿ּ  ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ  § ר̆… פ¿ ∆‡  , ך¿ ל-ָכּ ָכּ

ן,  ƒַיי  ‰ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ו¿ ר  ׂ ָ̆ ָבּ י…‡ַכל  ל…‡  ׁ∆̆

יָר‰  ƒ„ ב¿ּ ב  ׁ≈̆ י≈ ל…‡  ו¿  ,‰ ָּׁ̆ ƒ‡  ‡ ׂ ָּ̆ ƒי ל…‡  ו¿

 ‡ ָלּ ∆‡ ,‰ ׁ̆ ָנ‡∆ ּבּו ׁ̆ ַמל¿ ַבּ ל¿ ƒל…‡ י ָנָ‡‰, ו¿

ים,  ƒָלכ ֻלכ¿ ּומ¿ ים  ƒרּוע ¿̃ ּו ר,  מ∆ ּ ∆̂ ‰ַ ו¿  ˜ ׂ ַּ̆ ‰ַ

ים  ƒָלכ ֻלכ¿ מ¿ ים  ƒל כ≈ ב¿ּ  ׁ̆ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒּומ

ָיָ„יו  ָניו  ָפּ  ıַח ר¿ ƒי ל…‡  ו¿ ים,  ƒּוס‡ ּומ¿

ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒרו… מ √‡ ָּ̇ יר 43 ƒח ׁ¿̆ ַיּ ׁ∆̆ ָליו, ַע„  ַר‚¿ ו¿

ן  ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ ‰ - כ¿ּ ָכל ז∆ ים. ו¿ ׁƒ̆ ֲ‡ָנ

 ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿ יּוַכל  ל…‡  ׁ∆̆ ַע„  ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ

ָר‡  ¿̃ ƒנ  ‰ ז∆ ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ ך¿  ּ ַ‰ל≈ ַ‰מ¿ ר.  ≈̇ יו…

יר:  ƒָנז 44ב¿ּ ר  מ≈ ‡ו… ‰ּו‡  י  ֲ‰ר≈  .‡ ט≈ חו…

ַעל  ָחָט‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ מ≈ ָעָליו  ר  פ∆ּ ƒכ "ו¿

בי‡ורים
43. ˙‡רו. מראית פניו. 44. בנזיר. אדם שקיבל על עצמו בנדר להיות ״נזיר״, 
הגפן,  מן  היוצא  דבר  כל  אכילת  וכן  יין,  שתיית  א.  דברים:  בשלשה  נאסר 

ׁ̆ לו…  ּ י≈ ּׁ∆̆ יָניו ַמ‰  ע≈ ַעט ב¿ּ מ¿ ƒי י ּƒכ , ˜ו… ל¿ ח∆ ב¿ּ

 . ֲ‡ָו˙ו… ֲ‡ַו˙ ַ‚ּ ַּ̇  ˙ ‡ו… ָ̂ י ר…ב ‰ו… ƒפ ל¿

ל…‡  ׁ∆̆ 42  ,˙ מ∆ ר∆ ּ‚ו… ֲ‡ָו‰  (י‚)ַ‰ַ‚ּ  „ עו… ו¿
ע…ל  ל  ב…ּ ס¿ ƒל ָלן  ַסב¿  ‡ ≈‰ י¿  

יך¿  ƒר‡ֲ‰ַ ל¿ ך¿  ̂…ר∆ ין  ≈‡ ו¿  ,˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

ָי„ּוַע  י  ּƒכ ָלן,  ַסב¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ  ˙ ַ̇ י ƒח פ¿ ּƒב

ל.  ‰ּו‡ ַלכ…ּ

רוצה  מאתים  מאתים, 
והמשילו  מאות,  ארבע 
את  קדמונינו 
לשותה  העולם-הזה 
לו  ידמה  מלוחים,  מים 
יותר,  וצמא   - שמרווה 
באגרת  שכתב  כמו 

הגר״א ז״ל. 
מוסר  שיחות  בספר 
ענין  ביאר  פג)  (מאמר 
שאמרו  מה  פי  על  זה 
כא):  ד,  (אבות  חז״ל 
והתאוה  ״הקנאה 

והכבוד מוציאין את האדם מן העולם״. שהטעם שהכבוד מוציא את האדם מן 
העולם הוא משום שאין בידו של האדם לספק את תאות הכבוד כלל, כי ככל 
שיזכה בכבוד ירצה עוד ועוד, וכשיחסר לו מעט ירגיש כי כל אשר יש לו איננו 
שוה לו, ונמצא שהוא משועבד לתאותו זו שעבוד גמור, באופן שלעולם לא 

יוכל להשתחרר ממנה, ודבר זה מוציאו מן העולם.
ועל דרך זה יש לבאר גם מה שבכח ה״תאוה״ להוציא את האדם מן העולם, 
דהנה פירש רש״י (אבות שם): שמתאוה לממון הרבה שנאמר ״אוהב כסף לא 
ישבע כסף״ (קהלת ה ט), וכיון שלעולם אין הוא מסתפק בממון אשר לו, וכמו 
שכתב הרמב״ם, שהאוהב כסף הוא בעל נפש רחבה שלא תשבע נפשו מכל 
העולם,  מן  מוציאתו  זו  תאוה  הרי  ה״א),  פ״א  דעות  (רמב״ם  שבעולם  ממון 

שהרי הוא תאב לדבר שלעולם לא יוכל לספק אותו ולמלאות רצונו.
״דברים  כתב בספר  י‰‡ סבלן לסבול עול ‰בריו˙.  ‚ורמ˙ ˘ל‡  י‚. ‰‚‡ו‰ 
יחם  כי  העצבות,  לידי מדת  יבוא  ״המתגאה  לא):  דרוש  (להחיד״א,  אחדים״ 

בי‡ורים
42. ˘ל‡ י‰‡ סבלן. אמר רבי לוי: כל טילוי סירוי, וכל סירוי טפשין! (קהלת 
רבה יב, א). כל המתגאה ומתנשא וחכם יחשב בעיניו – הוא כעסן ומדקדק 
ינוח״.  כסילים  ״כעס בחיק  טיפש, כדכתיב:   – וכל כעסן  לו.  כל המתנגד  עם 

(מתנות כהונה). 
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ב‰לל  מˆינו  כ‡˘ר  י„. 
יוסף׳         ב׳עץ  ‰ז˜ן. 
ההתבוננות  כתב:  (שם) 
מופלאת  היא  הלזו 
להיות  בענינה, 
הקדושים  שלאנשים 
מבטם               כל  אשר 
המשכלת  לנפשם 
גופם  בתוך  השוכנת 
והנה  והבהמי.  החומרי 
יש בני אדם המשליכים 
כל           גיום  אחרי 
ומאוויו       החומר  צרכי 
ההכרחיים  הענינים  אף 
ומתאכזרים      לקיומה 
לבלי      מאד  גופם  על 
יודעים        כי  קיומו  תת 
הגוף  כחי  כל  כי 
נגדיים  המה  ותאוותיו 
לגמול            הבהמי  גופו  על  גם  שחמל  בו  אחרת  מדה  הזקן  הלל  אבל  לנפש. 
שהיא           בשביל  וליפותה  ולהנאותה  אחרים  עם  שעושה  כמו  חסד  לו 
עליה         חמל  אם  כי  הנאתו  למען  כוונתו  היה  לא  כי  מלך,  של  איקונים  

כראוי.

י…‡ַכל      ל…‡  ו¿ י,  ƒ̃ ָנ  ‡ ≈‰ י¿ ַמֲ‡ָכלו…  ם  ּ‚ַ
י  ƒנ ינו… ב≈ּ ַמֲ‡ָכל  ַ‡ך¿   , ך¿ ל∆ מ∆ י  ַמֲעַ„נ≈ּ  

ל…‡  , ו¿ ַ‚˙ ָי„ו… ׂ ָּ̆ י ַ‰ ƒפ י, ל¿ ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ∆̃ ׁ¿̆ ּוַמ

ים,  ƒּוס‡ ים מ¿ ƒל כ≈ ל…‡ י…‡ַכל ב¿ּ ‰ 45ו¿ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒי

 ˙ ∆‡ ˆּו  ּ¿̃ ַׁ̆ ּ ¿̇ "ַ‡ל  ַעל  ַיֲעב…ר  ן  פ∆ּ

ל  ‡ ַ‰כ…ּ ָלּ ם" (וי˜ר‡ י‡, מ‚), ‡∆ יכ∆ ≈̇ ׁ…˘ ַנפ¿

˙ו…  ָטּ ƒמ ם  ּ‚ַ  , ָחנו… ל¿ ֻׁ̆ ם  ּ‚ַ ּיּו˙.  ƒ̃ נ¿ ּƒב  ‡ ≈‰ י¿

ים.  ּ ƒי ƒ̃ יּו נ¿ ¿‰ ƒָיָניו י נ¿ ƒָכל ע ‰, ו¿ ָיּ ƒ̃ ‰ נ¿ י∆ ¿‰ ּƒ̇

ַ‡ך¿  ז…ָ‰ם,  מ¿ ל…‡  ו¿ י  ƒ̃ ָנ  ‡ ≈‰ י¿ ּ‚ּופו…  ם  ּ‚ַ

ל  ם ָכּ ָליו, ַ‚ּ ַר‚¿ ָניו ָיָ„יו ו¿ ח…ı ָפּ ר¿ ƒר ל ָזּ‰≈ ƒי

ל  ּ ל≈ ƒ‰ ינּו ב¿ּ ƒ̂ ר ָמ ׁ∆̆ ‡ֲ ים. (י„)ַכּ ּƒ̇ ƒע ּ‚ּופו… ל¿

ָע‰  ָׁ̆ ב¿ּ ׁ∆̆  ,(‚ ל„,  רב‰  (וי˜ר‡  ן  ≈̃ ַ‰ָזּ

בי‡ורים
45. ול‡ י‡כל בכלים מ‡וסים, פן יעבור על "‡ל ˙˘˜ˆו ‡˙ נפ˘ו˙יכם". 
המקור לכך הוא מדברי רב ביבי בר אביי (מכות טז) האומר, שאדם השותה 
משקים בכלי מציצה [כעין קרן] של מקיזי דם, עובר באיסור ׳לא תשקצו׳. וכך 
נפסק בשולחן ערוך (יו״ד סי׳ קטז ס״ו): אסור לאכול ולשתות בכלים הצואים 
שנפשו של אדם קצה בהם, כגון כלים של בית הכסא וכלי זכוכית שמקיזים 
וכן לא יאכל בידים מזוהמות ועל גבי כלים מלוכלכים,  וכיוצא בהם.  בהם 

שכל אלו בכלל ׳אל תשקצו את נפשותיכם׳.

 ׁ̆ ַר פ≈ּ ל…‡  ׁ∆̆  ‰ּ ז∆ ּוַמ‰  ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿ י‡),  ו,  (במ„בר   " ׁ̆ פ∆ ַ‰ָנּ

ָבר  ל ָ„ּ ָכּ ƒמו… מ ¿̂ ַע ַע נ≈ ‡, ַ‰ּמו… ט≈ ָר‡ חו… ¿̃ ƒן נ ƒי ן ַ‰ַיּ ƒמ ‡ ָלּ מו… ‡∆ ¿̂ ַע

ָך  ּ י∆ ים: ל…‡ ַ„ּ ƒרּו ֲחָכמ ‰ (˙עני˙ י‡, ‡). ָ‡מ¿ ַכָמּ ‰ ו¿ ָמּ ַעל ַ‡ַח˙ ַכּ

ים  ƒָבר ּ ¿„ יָך  ָעל∆ ר  ס≈ ‡ו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆  ‡ ָלּ ∆‡ ָר‰,  ו… ּ̇ ָר‰  ָ‡ס¿ ּׁ∆̆ ַמ‰ 

 ‰ ז∆ ‡ ָבּ ≈̂ ַכּיו… ‰ ו¿ ָין ז∆ נ¿ ƒים (ירו˘למי נ„רים פ"ט ‰"‡). ַעל ע ƒר ֲ‡ח≈

ר,  ≈̇ ם יו… ַחַכּ ¿̇ ּƒ̇ ַ‡ל  ‰, ו¿ ב≈ּ י˜ ַ‰ר¿ ּ ƒ„ ַ̂ י  ƒ‰ ּ¿̇ ל…מ…‰: "ַ‡ל  ׁ¿̆ ָ‡ַמר 

י  ƒ̃ ‡ ָנ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם,  ר ָבּ ָׁ̆ ך¿ ַ‰ָיּ ר∆ ּ ם" (˜‰ל˙ ז, טז). ַ‰„∆ מ≈ ו… ּׁ̆ ּƒ̇  ‰ ָלָמּ

ים.  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ל  ׁ∆̆ ר  ≈„ ּ‚ָ ‰ּו‡  ּיּו˙  ƒ̃ ּ ַ‰נ¿ י  ּƒכ ָיָניו,  נ¿ ƒע ָכל  ב¿ּ

ים  ּ ƒי ƒֲענ ים  ׁƒ̆ ּבּו ַמל¿ ל…‡  ו¿ ים,  ƒנ ינו… ב≈ּ ים  ƒ„‚ָ ב¿ּ  ׁ̆ ַבּ ל¿ ƒי  ?„ ַ̂ י כ≈ּ

י  ƒָענ ים, ‰∆ ּ ƒי ƒ̃ ים ּונ¿ ƒ‡ים ָנ ƒנ ינו… ים ב≈ּ ƒ„‚ָ ‡ ב¿ּ ָלּ ם, ‡∆ ָׁ̆ ב¿ ּים לו… ƒַבז ַ‰מ¿

‡ו…  ם  ∆̇ כ∆ּ  ‡ ≈̂ ָמּ ּ ƒי ׁ∆̆ ָ‡סּור  ו¿  , רו… ׁ¿̆ ָע י  ƒפ ל¿ יר  ׁƒ̆ ָע ∆‰ ו¿ יו…  ָענ¿ י  ƒפ ל¿

ים  ƒנ ּ ָ̃ ֻ̇ יּו מ¿ ¿‰ ƒל…‡ י ים, ו¿ ƒרּוע ¿̃ יּו  ¿‰ ƒל…‡ י ָ‚ָ„יו, ו¿ י˙ ַעל ב¿ּ ƒנּונ מ¿ ַׁ̆

י ָ‰רּוַח. ס≈ּ י ַ‚ּ ≈„ ¿‚ ƒב כ¿ּ

בי‡ורים
דהיינו: ענבים, חרצנים, זגים וכדומה.  ב. להסתפר.  ג. להטמא בטומאת המת. 
ואחר כך חוזר  מסוימים,  נזיר שנטמא בטומאת המת חייב להביא קרבנות 
למנות את כל ימי נזירותו מחדש (במדבר ו, א-יב). התורה אומרת לגבי נזיר 
שנטמא בטומאת המת ״וכפר עליו [הכהן] מאשר חטא על הנפש״. ושואל רבי 
חוטא  שנקרא  אדם,  הרג  וכי  זה?  נזיר  חטא  נפש  באיזה  וכי  הקפר:  אלעזר 
בנפש? אלא הנזיר נקרא ״חוטא״ מפני שציער עצמו בהמנעותו מן היין [אף 
שנטמא,  בנזיר  שנאמר  מפסוק  דינו  את  לומד  הקפר  אלעזר  שרבי  פי  על 
סברתו שייכת לכאורה בכל נזיר, בין אם נטמא ובין אם לא. הגמרא בנדרים 
(י.) ובנזיר (יט.) מבארת שמשום כך הזכירה התורה את המושג ״חטא״ בנזיר 

שנטמא, כי חטאו כפול, שציער עצמו מן היין, ואף נטמא בטומאת המת]. 

אדם  ״בן  מסלובודקה: 
להשתפר  נוטה 
לא  אך  ולהתייפות, 
(-״א מענטש  להשתנות״ 
און  בעסער  ווערט 
נישט  אבער  שענער, 
אנדערש״). אולם, אומר 
של  תפקידו  אהרן,  רבי 
את  ליצור  הוא  אדם 
מתוך  העליון  האדם 
בו.  שנולד  פרא״  ה״עיר 
הסבא  שפירש  כמו 
אדם  פרא  ״ועיר  מקלם: 
אין  יב)  יא,  (איוב  יולד״ 
להודיעך  רק  פירושו 
שאדם נולד פרא, כי אם 
פרא׳  שמ׳עיר  ללמדך 

צריך ש׳יולד אדם׳.
מעתה, מסיק רבי אהרן, 
לאדם  שניתן  הכח 
״בצלם  בהיבראו 
כח  זהו  אלקים״, 
היצירה,  וכח  הבחירה 

ליצור מהעיר פרא שבו אדם מושלם. (׳פנינים משלחן גבוה׳).

 ‰ ׂ ָ̆ ָע ים  ƒ‰…ל ¡‡ ם  ל∆ ∆̂ ב¿ּ י  ּƒ60כ" יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„

˙ ָ‰ָ‡ָ„ם" (בר‡˘י˙ ט, ו), 61ַעל ַ‡ַח˙  ∆‡

יב (מ˘לי טז, „):  ƒ̇ „ כ¿ּ עו… ‰. ו¿ ַכָמּ ‰ ו¿ ָמּ ַכּ

‰ּו" (˘ב˙ נ, ב).  ֲענ≈ ַלַמּ ַעל ‰'  ָפּ ל  "62כ…ּ

ם  ׁ≈̆ ל¿ ּלּו  ≈‡‰ָ ים  ƒָבר ּ ¿„ ַבּ ָ‰ר  ז¿ ּ ƒנ‰ַ ָכל  ו¿

ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ ל…‡  ו¿ ָו‰,  ¿̂ ƒמ

ּלּו  ≈‡ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ּול¿

יָון  כ≈ּ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ מו…  כ¿ּ ים  ƒ‡ ר¿ ƒנ ים  ƒָבר ּ ¿„

ָו‰. ¿̂ ƒּבו… מ ׁ̆ ם י≈ ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ָנ˙ו… ל¿ ָוּ ַכּ ׁ∆̆

 

 ׁ̆ י≈ ים  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ּוַמֲע ָמ‰  ָחכ¿ ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ
ב,  ָח„ טו… ים: ָ‰‡∆ ƒ̃ י ֲחָל נ≈ ׁ¿̆  ‰ּ  ָבּ

י‡,  ƒ‰ ָ‰ָרָע‰  ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ָרע.  ָח„  ∆‡‰ָ ו¿

יו,  ƒפ ּוב¿ ּבו…  ƒל ב¿ּ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ּ ַבז∆ י¿ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

בי‡ורים
ה׳  של  בצורה  כי  ‡ל˜ים.  בˆלם  כי   .60 מאומה).  מבינות  ואינן  חושבות 
[בקומה ובדעת, בדיבור ובראיה, (עיין בראשית רבה ח, י-יא)], ה׳ עשה את 
לכבודו.       הנברא  בעולמו,  הוא  ברוך  הקדוש  של  כאיקונין  אני  והרי  האדם. 
גופי!        את  בנקיון  לרחוץ  הוא  הקב״ה  וכמ‰. שכבודו של  כמ‰  על ‡ח˙   .61
62. כל פעל ‰' למענ‰ו. כלומר, את הכל ברא ה׳ לכבודו, וברחיצה יש משום 

כבוד הבורא, לפי שהאדם נברא בצלם אלוקים. 

ָ‰ָי‰            יָ„יו  ƒמ ל¿ ַּ̇ ƒמ ָטר  פ¿ ƒ46נ ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

לו…  רּו  ָ‡מ¿ ם.  ָמּ ƒע ך¿  ל≈ ‰ו… 48ו¿ ך¿  ּ ַ‰ל≈ 47מ¿

 ? ך¿ ל≈ ‰ ‰ו… ָּ̇ יָכן ַ‡ ≈‰ י, 49ל¿ ּƒיָ„יו: ַרב ƒמ ל¿ ַּ̇

 : רּו לו… ָו‰. ָ‡מ¿ ¿̂ ƒמ ˙ ו… ׂ̆ ם: ַלֲע ָ‡ַמר ָל‰∆

 ı…ח ר¿ ƒם? ל ? ָ‡ַמר ָל‰∆ ָו‰ זו… ¿̂ ּƒי ַמ‰ מ ƒכ ו¿

זו…  י  ƒכ 50ו¿  : לו… רּו  ָ‡מ¿  .ıָח ר¿ י˙-ַ‰מ∆ּ ב≈ ב¿ּ

ל  ׁ∆̆ ין  ƒנ י˜ו… ƒ‡51 ם  ƒ‡ ָמ‰  ן!  ≈‰ ם:  ָל‰∆ ָ‡ַמר  י‡?!  ƒ‰ ָו‰  ¿̂ ƒמ

י      ּ≈̇ ָב ּוב¿  ˙ י‡ו… ƒט ר¿ 53ט≈ י  ּ≈̇ ָב ב¿ּ ˙ו…  ‡ו… ים  ƒ„י ƒֲעמ ַמּ ׁ∆̆ 52 ים,  ƒָלכ מ¿

ָפן,  ט¿ ו… ׁ̆ ן ו¿ ָ̃ ר¿ ן ‰ּו‡ 56מו… י‰∆ ‰ ֲעל≈ ַמָנּ ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ י  ƒ55מ ,˙ ָס‡ו… ¿̃ ר¿ ƒ̃ 54

ל  ּ ≈„ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡  ׁ∆̆ 58  ‡ ָלּ ∆‡  „ ל…‡ עו… ו¿  ,˙ נו… זו… מ¿ לו…  ין  ƒ57ַמֲעל ן  ≈‰ ו¿

מּו˙,  ¿„ ƒּוב ם  ל∆ ∆̂ (טו)ב¿ּ י  ƒ̇ ‡ ר≈ ב¿ ּƒנ ׁ∆̆ י,  ƒ59ֲ‡נ כּו˙;  ַמל¿ י  ל≈ „ו… ּ ¿‚ ם  ƒע

וב„מו˙.  בˆלם  טו. 
(א,  בראשית  בפרשת 
״בצלם  נאמר:  כז) 
אותו״.  ברא  אלקים 
דמות וצלם זה מה הוא? 
דהג״ר  בפומיה  מרגלא 
אהרן קוטלר בשם מורו 
הסבא  ורבו 

בי‡ורים
46. נפטר מ˙למי„יו. נפרד מלימודו עם תלמידיו בבית-המדרש. 47. מ‰לך. 
בדרך מבית המדרש. 48. ו‰ולך עמם. והם מלוים אותו לכבודו. 49. ל‰יכן 
‡˙‰ ‰ולך. אולי יזכו גם הם עמו במצוה. 50. וכי זו מˆו‰ ‰י‡. שאדם מצווה 
עליה לעשותה לכבוד בוראו, ולא כדבר הרשות שאדם עושה לטובת גופו?! 
52. ˘מעמי„ים ‡ו˙ו. לכבודו של המלך  51. ‡י˜ונין. פסל בדמות הפנים. 
במקומות שרבים מצויים שם, כגון בבתי... 53. טרטי‡ו˙. שליצנים משחקים 
שם לפני הנאספים. 54. ˜ר˜סי‡ו˙. שחיות טרף מאולפות מתגוששות שם 
מור˜ן   .56 בהם.  לטפל  עלי‰ם.  ˘נ˙מנ‰  מי   .55 הנאספים.  לפני  למשחק 
לכבוד  נאים  שיהיו  ומצחצחם  מבריקם  האבק,  מן  אותם  מנקה  ו˘וטפן. 
המלך. 57. מעלין לו מזונו˙. משלמים לו שכר עבור זה. 58. ˘‰ו‡ מ˙‚„ל 
והנכבדים  השרים  עם  במעלה  ונחשב  לגדולה  עולה  מלכו˙.  ‚„ולי  עם 
המופקדים על צרכי המדינה. 59. ‡ני ˘נבר‡˙י בˆלם ו„מו˙. בצורה של ה׳, 
ובדמותו - שהוא דומה לו [בשכל] שהוא מבין וחושב (לא כמו החיות שאינן 

ב˜לון  ומ˙כב„  יז. 
בשער  לקמן  חבריו. 
התשובה (שער כו) כתב 
(והוא  המחבר 
הלכות  מהרמב״ם 
שיש  ה״ד)  פ״ד  תשובה 
אותם  שהעושה  עברות 
מהם,  לשוב  חזקתו  אין 
קלים  דברים  שהם  לפי 
בני-אדם,  רוב  בעיני 
והוא  חוטא,  ונמצא 
נראה לו שאין זה חטא. 
ואחת מאלו עברות הוא 
חברו׳.  בקלון  ה׳מתכבד 
שאינו  בלבו  אומר  כי 
חברו  שאין  לפי  חטא, 
עומד אצלו, ולא הגיעה 
ביישו,  ולא  בושת  לו 
(-השוה)  אלא הוא ערך 
וחכמתו  מעשיו הטובים 
מעשי  למול  וחריפותו 
חברו וחכמתו וחריפותו, 
דבריו  השומע  ובעיני 
יהיה הוא מכובד וחברו 

בזוי. 
בחכמ˙ו  ו‰מ˙פ‡ר  יח. 
‡ין  בו,  ˘‡ין  ובמע˘יו 
כמו˙‰.  רע‰  מ„‰ 
(קיג:):  פסחים  במסכת 
הדעת  אין  ארבעה 

ָב‰  טו… י˜  ƒַיֲחז ָלם  עו… ל¿  ‰ ∆‡ ּ ≈‚‰ַ
ל…‡  ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ  , מו… ¿̂ ַע ל¿

ַעל   ׁ̆ ָיחּו ל…‡  י  ּƒכ ָר‰,  ו… ּ̇ ‰ַ ַעל  ַרח  ט¿ ƒי

ָלם  ָ‰עו… לו…  „ּו  ּיו… ׁ∆̆ ַר˜  ם,  ƒַמי ָׁ̆  „ בו… כ¿ּ

ׁ̆ לו…  ‰ י≈ ָחָכם, ּוָבז∆ ב ו¿ ‰ּו‡ ָ‡ָ„ם טו… ׁ∆̆

ל  ו… ׁ̆ כ¿ ƒמ ב¿ּ ַח  מ≈ ׂ ָ̆ ‰ּו‡  י„  ƒמ ָ̇ ו¿ י,  ּ„ַ

 „ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒם, (יז)ּומ ָ̇ יָע ƒ„ עּוט י¿ ƒמ ָריו ּוב¿ ֲחב≈

ים  ƒר ׂ ¿̆ ע∆ מ≈ ָח„  ∆‡  ‰ ז∆ ו¿ ָריו.  ֲחב≈ ן  לו… ¿̃ ּƒב

 ˙ ∆‡ ים  ƒב ַעכ¿ּ ַ‰מ¿ ים  ƒָבר ּ ¿„ ָע‰  ָבּ ַ‡ר¿ ו¿

ים  ƒב יו טו… ׂ ָ̆ ל ַמֲע ָכּ ׁ∆̆ ּוָב‰. ָ‡ָ„ם  ׁ̆ ּ¿̇ ‰ַ

 ‰ מ∆ „, ּ„ו… ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒ‰ ם ל¿ ∆‰ ָבּ ל  ּ ַ‰ל≈ ¿̇ ƒם, ּומ ≈‰

 ˙ ַ̃ ַ‡ב¿ ָכל  ב¿ּ  „…‡ מ¿ ּוב  ׁ̆ ָח יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ ל¿

ל  ∆̂ ≈‡  „ מ≈ עו… ו¿ ים,  ƒמ ׂ ָ̆ ב¿ּ י  ׁ≈̆ ָר‡ ו¿ ל  כ≈ רו…

יַח, ַע„  ƒר יַח ּוַמס¿ ּ ƒ„ ¿̃ ‡ ַמ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ׁ̆ ַע„  ≈‡‰ָ

ירּו˙  ƒר מ¿ ֲחַמ˙  מ≈ כ…ל  ¡‡ ל∆  ‰ ו∆ ָׁ̆ ל…‡  ׁ∆̆

ר  ≈‡ ָפּ ¿̇ ּƒך¿ ָ‰ָ‡ָ„ם ַ‰מ ׁ̆ - ָכּ ַפ˙ ָ‰‡≈ ר≈ ׂ ¿̆

ַמֲ‰ָללו…  יַח ב¿ּ ƒר יַח ּוַמס¿ ּ ƒ„ ¿̃ ים, ַמ ׂ ƒ̆ ַמֲע ב¿ּ

ים.  ƒב יו ַ‰ּטו… ׂ ָ̆ ַמֲע

יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ָמ˙ו… ּוב¿ ָחכ¿ ר ב¿ּ ≈‡ ָפּ ¿̇ ּƒמ‰ַ (יח)ו¿

ין  ≈‡ ו¿  ‰ּ ָ̇ מו… כ¿ּ ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ ין  ≈‡  , ּבו… ין  ≈‡ ׁ∆̆  

יָניו,  ע≈ ב¿ּ ים  ƒ̇ חּו ּופ¿ ים  ּƒַטנ ¿̃ ם  ֻכָלּ (טז)ו¿

ל  „ו… ּ‚ָ ‰ּו‡  ׁ∆̆ מו…  ¿̂ ַע ַח  ב≈ּ ַׁ̆ ּומ¿ ל  ַ‰ל≈ּ ּומ¿

ַעל   ‰ ∆„ יו… ל…‡  ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ָמ‰,  ָחכ¿ ב¿ּ

 ‰ ∆‡ ר¿ ƒנ ָלם  עו… ּול¿  , ֲ‡ָו˙ו… ּ‚ַ ר…ב  מ≈  ˙ מ∆ ¡‡‰ָ

ָבָריו  ּו„¿ ˙ו…  ָ̂ ַוֲע ָמ˙ו…  ָחכ¿ יָניו  ע≈ ב¿ּ

 ‰ ׂ ≈̆ ֲע ַמּ ƒמ ים  ƒח ָבּ ֻׁ̆ מ¿ ם  ≈‰ ׁ∆̆ יו  ׂ ָ̆ ּוַמֲע

ר     ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ ָריו,  ֲחב≈  ˙ ַ̂ ֲע ַמ˙  ָחכ¿ ו¿

י           ּƒכ יו,  ׂ ָ̆ ַמֲע ּוב¿ ָמ˙ו…  ָחכ¿ ב¿ּ י„  ƒמ ָּ̇

ַעל   „ ָכבו… ו¿ ַבח  ׁ∆̆ ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿  ı ָחפ≈ ‰ּו‡ 

ָ‡ַמר   ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ים.  ƒר ָׁ̆ ַ‰י¿ ָבָריו  ּ ¿„

יָך"  ƒפ ל…‡  ו¿ ָזר  ָך  ל¿ ּ ַ‰ל∆ "63י¿ ל…מ…‰:  ׁ¿̆

(מ˘לי כז, ב).

˜טנים  וכולם  טז. 
ופחו˙ים בעיניו, ומ‰לל 
כתב  עˆמו.  ומ˘בח 
(פרק  ישרים  המסילת 
שקבע  אחרי  ״אך  יא): 
היותו  בלבו  האדם 
לתהילה,  וראוי  חשוב 
התולדה  תהיה  לא 
המחשבה  מן  היוצאת 
הזאת אחת בלבד, אלא 
ומשונות  רבות  תולדות 
ממנה...וימצא  תצאנה 
שיחשוב,  אחר  גאה 
ראוי  שהוא  שלפי 
ורב-המעלות,  לתהילה 
מרגיז  שיהיה  צריך 
ומבהיל  (מפחיד  הארץ 
ושהכל  הבריות)  את 
(יזדעזעו  מפניו  ירעשו 

מרוב פחד), כי לא יאות שיהרסו (לא יסכים שיעיזו לגשת) בני-האדם לדבר 
 – כרצונו)  (בחזקה, שלא  אליו  לעלות  יעפילו  ואם  דבר,  ממנו  ולבקש  עמו 
יבהלם בקולו וברוח שפתיו יהומם, בענות להם עזות, ופניו זועפות בכל עת 

ובכל שעה...״ 
אל  יוציאוה  לא  בלבם,  קבורה  גאותם  שתשאר  אחרים,  גאים  ״וימצאו 
הדברים  יודעי  גדולים,  חכמים  הם  שכבר  בלבבם,  יחשבו  אבל  המעשה, 
לאמיתם ושלא רבים יחכמו כמוהם, על כן לא ישיתו לב אל דברי זולתם, 
בחשבם, כי מה שקשה עליהם לא יהיה נקל לאחרים, ומה ששכלם מראה 
להם כל כך ברור הוא וכל כך פשוט הוא, עד שלא יחושו לדברי החולקים 

עליהם אם ראשונים ואם אחרונים, וספק אין אצלם על סברתם״.   

בי‡ורים
עצמך.          את  תהלל   ולא  שישבחוך  לאחרים  הנח  פיך.  ול‡  זר  י‰ללך   .63

ים,  ƒב ים טו… ׂ ƒ̆ ָר‰ ּוַמֲע ו… ּ̇ ָי„ו…  ׁ̆ ב¿ּ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ּƒָו‰, ַ‡ף-ַעל-פ‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ

 ˙ ָענו… ט¿ י‡  ƒב 66ּומ≈ לו…  ב  ר≈ ‡ו… ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  ּƒכ ם,  נ…ּ ƒ‰י ּ ≈‚  ׁ̆ ר≈ יו… ‰ּו‡ 

„ו…  ָטר¿ ָמ˙ו… ל¿ ‰ ָחכ¿ י∆ ¿‰ ƒ̇ ֲ‡ָו‰, ו¿ י ַ‚ּ י„≈ ƒי‡ ָ‰ָ‡ָ„ם ל ƒב‰ָ ˙ ל¿ ָ‡יו… ּור¿

 ‰ ז∆ ם, ו¿ ם יו… ר ָ‰ָרע יו… ∆̂ ַח י≈ ּ ≈̂ ַנ ּ ל¿ ƒל מ ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒן ַ‡ל י ָלם. ָלכ≈ ן ָ‰עו… ƒמ

ים  ƒ„י ƒֲחס‰ַ ן  ƒָח„ מ ∆‡ ב¿ּ ינּו  ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָל‰.  „ו… ּ ¿‚ ָחָמ‰  ל¿ ƒָר‡ מ ¿̃ ƒנ

ל.  „ו… ּ‚ָ ָלל  ָׁ̆ לּו  ל¿ ָׁ̆ ו¿ ָחָמ‰  ל¿ ּƒמ‰ַ ן  ƒמ ים  ƒ‡ ַ‰ָבּ ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַבּ ַ‚ע  ָפּ ׁ∆̆

ים  ƒ„י ƒ̇ ם ֲע ּ∆̇ ן ַ‡ ƒַוֲעַ„י ,‰ ַטָנּ ¿̃ ָחָמ‰  ל¿ ּƒמ ƒם מ ּ∆̇ ב¿ ַׁ̆ ם:  ָ‡ַמר ָל‰∆

ן:  ָחָמ‰? ָ‡ַמר ָל‰∆ ל¿ ּƒי‡ ַ‰מ ƒ‰ ‰ַמ : רּו לו… ָל‰. ָ‡מ¿ „ו… ּ ָחָמ‰ ‚¿ ל¿ ƒמ ל¿

ַעם  ˙ו… ַפּ ח ‡ו… ּ ַ̂ ַנ ּ¿̇ ׁ∆̆ ָך,  ׁ̆ ל¿ ּ י≈ ׁ∆̆ ב  י≈ ל ‡ו… י ָכּ ּƒיו! כ ָ̇ ילו… ח≈ ר ו¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

ינו…  ר ‡≈ ∆̂ ּ ָך; ֲ‡ָבל ַ‰י≈ ¿̇ יַח ‡ו… ּƒ67ָ‡ז ַינ ,§ ל̆… ָׁ̆ ם ‡ו…  ƒי ַּ̇ ׁ¿̆ ַ‡ַח˙ ‡ו… 

מו…  כ¿ּ ים,  ƒָעמ פ¿ּ  ‰‡ָ מ≈ ָנˆּוַח   ‰ י∆ ¿‰ ƒי ם  ƒ‡ 68ַ‡ף  ָך  מ¿ּ ƒמ  ˜ ס≈ ּפו…

ָך  ¿̇ מו… ם  יו… ַע„  ָך  מ¿ ¿̂ ַע ב¿ּ ן  ֲ‡מ≈ ַּ̇ ַ‡ל  69ו¿ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆

בי‡ורים
66. ומבי‡ טענו˙ ור‡יו˙ וכו' ו˙‰י‰ חכמ˙ו לטר„ו מן ‰עולם. כלומר, היצר 
ובמעשיו  שלמד  בתורה  להתגאות  לו  שיש  וראיות  טענות  לאדם  מביא 
(-החכמה) שלמד  ויתגאה בזה, אזי דוקא התורה  הטובים, ואם ישמע ליצר 
יש  [אמנם  מחמת שהתגאה מזה עצמו.  מן העולם  לסיבה לטרדו  לו  תהיה 
גורסים: ומביא טענות וראיות להביא האדם לידי גאוה כדי לטרדו מן העולם]. 
ויתייאש מללחום עוד נגדך, מפני שהוא נוכח לדעת כי  יניח ‡ו˙ך.  67. ‡ז 
כחך חזק מכחו. 68. ‡ף ‡ם י‰י‰ נˆוח מ‡‰ פעמים. ממשיך להלחם נגדך עד 
אשר יכחיד אותך משני העולמות. ואילו אתה גם אם נצחתו  מאה פעמים, 
69. ו‡ל  לא יאמר נואש, אלא ימשיך לארוב לך כל ימיך עד שינצח אותך. 
˙‡מן בעˆמך. אל תבטח בתורתך ובחכמתך שיעמדו לך נגד יצרך הרע, אלא 
עד יומך האחרון עשה תחבולות להינצל ממנו, שכן אמרו (ברכות כט.) יוחנן 

כהן גדול שימש בכהונה גדולה שמונים שנה, ולבסוף נעשה צדוקי. 

ם  ƒ‡ ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿  ‡ ַוֲ‰לו…  .‰ּ ָ̇ ָמ ¿‚ ּ„ֻ

ֲחַמ˙  מ≈ ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡ ים  ƒ„ ַכב¿ּ מ¿

י  ּ≈̇ ׁ¿̆ ַע  ≈„ יו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ ים  ƒר ב¿ ּסו… ׁ∆̆

ַ‡ַח˙,  ַר˜  ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ו¿  ,˙ ו… ּ̇ כ¿ ַמס∆ּ

ָח˙  ∆‡  ‡ ָלּ ∆‡ ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ן  ָל‰∆ י…‡ַמר 

ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ  - ‰"ח)  פ"י  (ירו˘למי ˘ביעי˙ 

ָלם  ָ‰עו…  ˙ ∆‡  ‰ ע∆ ַיט¿ ל…‡  ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ָכל- ו¿

. ינו… ּבו… ≈‡ ׁ∆̆ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ‰ ָ̃ ֲחָז י˜ּו‰ּו ַבּ ƒֲחז ַיּ ׁ∆̆

 

ל  ָכּ יּו  ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ים  ƒב ֻחָיּ מ¿ נּו  ֲ‡ַנח¿ ׁ∆̆ ַ„ע,  ו¿
 ‡ ר≈ ם ַ‰ּבו… ׁ≈̆ ים ל¿ ƒ„ֻיָח ינּו מ¿ ׂ ≈̆  ַמֲע
 ‰ י∆ ¿‰ ƒי ים  ƒ‰…ל ¡‡ ˙„ַ ֲעבו…  ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע ָכל  ו¿ ר,  ∆̇ ּוַבס≈ּ לּוי  ּ‚ָ ַבּ  ,‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי

 ˙ ּוו… ַ̃ ל¿ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  ˆו… ר¿ י  ּƒ̇ ל¿ ּƒ64ב ַב„,  ל¿ ּƒב נו…  ˆו… ר¿ ל  ∆‡ יַע  ּ ƒ‚‰ַ ל¿

ל  ם ָ‰‡≈ ׁ≈̆ ל ל¿ ‰ ַ‰כ…ּ ׂ ∆̆ „, ַ‡ך¿ ַיֲע בו… ל ָכּ ב≈ּ ַ̃ ‰ּו ּול¿ ׂ ≈̆ ַבח ַעל ַמֲע ׁ∆̆

ב,  ר ל≈ ≈̃ י ‰' ח… ƒּוב: "ֲ‡נ˙ ָ‡ַמר ַ‰ָכּ ׁ∆̆ מו…  ב, כ¿ּ ל ַ‰ל≈ּ יף ‡∆ ƒ̃ ׁ¿̆ ַ‰ַמּ

ינּו"  ל…‰≈ ר̇… ַל‰' ‡¡ ָּ̇ ס¿ ּƒר: "‰ַ65נ מ≈ ‡ו… ˙" (ירמי‰ יז, י), ו¿ ָליו… ן כ¿ּ ח≈ ב…ּ

ל  ≈̂ ָנּ ƒ‰ יזּו˙ ל¿ ƒר ז¿ ƒָמ‰ ּוב ָחכ¿ ר ב¿ּ ָזּ‰≈ ƒם ל…‡ י ƒ‡ ן („ברים כט, כח). ָלכ≈

בריות,  [של  סובלתן 
פירש,  ורש״י  רשב״ם. 
עצמם  הם  שאפילו 
זמן  לאחר  מתחרטים 
ונבזים הם בפני  עצמן] 
״דל  הוא  מהם  ואחד 
מנוגד  חטאו  כי  גאה״. 
כי          האנושי,  לטבע 
לעשיר           אמנם  אם 
אך  גאוה,  של  נסיון  יש 
במה   – הוא  דל  אם 
ללא  הגאוה  יתגאה?  
המאוסה  היא  סיבה 
אלוקים  בעיני  ביותר 
יחזקאל,  (אור  ואדם 

מדות).

בי‡ורים
64. בל˙י רˆון בני-‡„ם. בלי שיהיה רצונו ומטרתו להתכבד בעיני בני-אדם, 
עושה  שאדם  מעשים  ‡לו˜ינו.  ל‰'  ‰נס˙רו˙   .65 מעשיו.  על  שישבחוהו 
בהסתר מעיני בני-אדם, הם גלויים וידועים לה׳ אלוקינו, ומסורים בידו לתת 

לאדם כפי מעשיו. 

המחזיק    וכל  המדות, 
ה׳.   תועבת  נקרא  בה 
אין  ענוה).  הקמח,  (כד 
ממנה,  קשה  מדה  לך 
שבתורה  עבירות  ורוב 
עוד  ולא  בה,  כלולין 
הבורא  שמשכחת  אלא 
אדם,  של  מלבו  יתברך 
לבבך  ״ורם  שנאמר: 
אלקיך״.  ה׳  את  ושכחת 
א,                  אבות  יונה  (רבינו 

יג).
הגרועה  היא  הגאוה 
היא  והענוה  שבמדות, 
שבמדות.  עליונה  מדה 
(מהרש״א סנהדרין פח).

לכל  שורש  היא  הגאוה 
(ר״ח  הרעות.  המדות 

ענוה ב׳; נפש החיים).
שורש  היא  הגאוה 
להרבה עבירות, אם בין 
בין  ואם  למקום  אדם 
(שערי  לחבירו  אדם 

קדושה).  

ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡  „ ַלמ≈ּ מ¿ ‰ּו‡  ו¿ ר,  ∆̃ ּׁ∆̆ ‰ַ

ן  ָלכ≈ ו¿  ,˙ ָ‡יו… ר¿ לו…  י‡  ƒב ּומ≈  ˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ל¿

. ּ„ו… ¿‚ נ∆ ם כ¿ּ ַחכ≈ּ ¿̇ ƒ‰ ‰ ל¿ ָּ̇ יך¿ ַ‡ ƒר ָ̂

 

ר ‰ּו‡  ∆̂ ּ ל ַ‰י≈ ׁ∆̆ יו  ָ̇ ּבּולו… ח¿ ַּ̇  ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇
י‰ו…  ּƒב ּוַמ‚¿ ּבו…  ƒל  ‰ ׁ∆̆ ¿̃ 73ַמ

 ˙ ּ„ו… ƒמ ָ‡ר  ׁ¿̆ ּו ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ לו…  י˜  ּƒ̇ ּוַממ¿

‡י  ַוַ„ּ ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ַע  ≈„ יו… י  ּƒכ ַ‡ף  ו¿  ;˙ ָרעו…

י  ּלּו ָ‰כ≈ ƒפ‡ֲ , ַ‚ֲ‡ָו˙ו… ן ב¿ּ ָעוו… ע ו¿ ַׁ̆ ׁ̆ פ∆ּ ּ י≈ ׁ∆̆

ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  ּƒכ  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒּומ י„  ƒז מ≈ ב¿ּ  „ ב≈ עו…

74ַע„   ,„ בו… ַ‰ָכּ ַ‡ַחר  ּבו…  ƒל  ˙ ∆‡ יר  ƒע ַמב¿

ָר‰. ֲ‡ָבל ָ‰ָ‡ָ„ם  ׁ̆ ַעל ָ‰ֲעב≈ ל…‡ ָיחּו ׁ∆̆

ל…‡  ‰ ו¿ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒל…‡ י יו, ו¿ ׂ ָ̆ ַמֲע ‰ּו‡ ַזך¿ ב¿ּ ׁ∆̆

ָר‰  ֲעב≈  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ַע  ≈„ ּיו… ׁ∆̆ כ¿ּ מו…  ¿̂ ַע ל  ַ‰ל≈ּ י¿

ַיֲער…ך¿  ו¿ ָ‰ָרע  ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈  ‡ ָיבו… ָ‡ז  ָ„ָבר,  ב¿ּ

„ו…  ָלכ¿ ל¿ ילו…  ּƒפ‰ַ ל¿ ָחָמ‰  ל¿ ƒמ  „ עו…

ָו‰  ¿̂ ƒמ לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ָברו… ס¿ לו…  יר  ּƒב ּוַמס¿ ר  ּ≈̇ ∆‰  ‰ ר∆ יו… ו¿  , ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒר ב¿ּ

ר:  ∆̂ ּ ַ‰י≈ לו…  י…‡ַמר  ָכך¿  ו¿ ר.  ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ּƒמ ּׁ∆̆ ַמ‰  ַעל  ָכר  ׂ ָ̆ ו¿

בי‡ורים
73. מ˜˘‰ לבו. של אדם לסרב לקבל תוכחה ולהכניע עצמו. 74. ע„ ˘ל‡ 

יחו˘ על ‰עבר‰. שאינו חושש לעבור עליה.

ָך  ל¿ ר…ב  ¡‡ י∆ יָך  ָימ∆ ל  ָכּ י  ּƒכ ב, מ„),  (‡בו˙ 

ם  ƒ‡ 70ו¿ ּנּו,  מ∆ּ ƒמ יָך  ינ∆ ע≈ ים  ƒֲעל ַּ̇ ‡ּוַלי 

ף  (יט)סו…  -  ˙ ּלו… ּ ַ̃ ַבּ ׁ∆̆  ‰ ּלָ ַ̃ ב¿ּ ֲחָך  ּ ≈̂ ַנ י¿

˙. ּוַבֲעבּור  ֲחמּורו… ַבּ ׁ∆̆ ָחמּור  ֲחָך ב¿ּ ּ ≈̂ ַנ י¿

 ˙ ּ„ו… ƒמ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ל¿  ׁ̆ ר∆ ׁ…˘ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ׁ∆̆ (כ)

ף  ּ≈̇ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ71מ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ַ‚ם  ו¿  ,˙ חּו˙ו… פ¿ּ

ַין  נ¿ ƒע ָכל  ו¿ ָ‰ָ‡ָ„ם,  ב  ל≈ ב¿ּ ב  ָער≈ ¿̇ ƒּומ

 ˙ ַ‡מ≈ּ ˙ ּול¿ מ∆ יב ָ‰‡¡ ƒז ַ‰כ¿ ר ‰ּו‡ 72ל¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

יט. סוף ינˆחך בחמור‰ 
במסכת  ˘בחמורו˙. 
״כך  נאמר:  (קה:)  שבת 
הרע,  יצר  של  אומנותו 
היום אומר לו ״עשה כך״ 
״עשה  לו  אומר  ולמחר 
לו  שאומר  עד  כך״, 
זרה״,  עבודה  ״עבוד 
כלומר,  ועובד״.  והולך 
אל  יבוא  אם  שהרי 
מיד  לפתותו  האדם 
לא   – חמורה  לעבירה 
אומנותו  לכן  לו,  ישמע 

היא להסיתו לעבור עבירה קלה, ומתוך כך מגיע בהדרגה לעבירות החמורות 
ביותר.  

(נב.) מביאה הגמרא משל על היצר הרע: אמר רב אסי: יצר  במסכת סוכה 
דומה  ולבסוף  רש״י)  עכביש.  (לקורי  בוכיא  של  לחוט  דומה  בתחילה  הרע 
לעגלה).  הפרה  את  קושרים  שבהם  העבים  (כחבלים  העגלה  כעבותות 
שנאמר (ישעיה ה, יח): ״הוי מושכי העון בחבלי השוא וכעבות העגלה חטאה״. 
(מה שבתחילה היה חבלי שוא, דהיינו חוטים של כלום, דקים כקורי העכביש, 

נהפך לבסוך לחבלים העבים של העגלה!). 
״הוי מושכי העון בחבלי השוא״ – הוי לאלו המושכים ומביאים את העוון על 
עצמם בזמן שיצרם עדיין חלש מאד ודומה לחוטים של כלום, כי בשלב הבא, 
כשכבר יהיו שקועים בחטא וירצו לחדול ממנו, יגלו שהם קשורים בו עם יצר 

כה חזק, כמו חבל של עגלה שהוא עבה מאד וכמעט לא שייך לנתקו. 
שבכל  הקשה  היא  הגאוה  מדת  פחו˙ו˙.  מ„ו˙  ל‰רב‰  ˘ור˘  ˘‰‚‡ו‰  כ. 

בי‡ורים
70. ו‡ם ינˆחך ב˜ל‰ ˘ב˜לו˙. אם תתן ליצר לנצח אותך אף בדבר הקטן 
החמרות  בעבירות  גם  ינצחך  שהוא  סוף  ותנצחו,  עמו  תלחם  ולא  ביותר, 
הגאוה.                   בחטא  להכשילו  ‰‡„ם.  בלב  ומ˙ערב  מ˘˙˙ף   .71 ביותר. 

72. ל‰כזיב ‰‡מ˙. להראות שהאמת הוא כזב ושקר.

כב. ˘י˘ כמ‰ בני-‡„ם 
לבריו˙  ‰נ‡‰בים 
ו‰˜ב"‰ ˘ונ‡ם כ˘‡ינם 
‰מˆוו˙.   ˙‡ מ˜יימים 
מכמה  להקשות  יש 
רחוב,  אנשי  וכמה 
מידות  בעלי  שנראים 
ועמל  יגיעה  בלי  טובות 

ובלי ספרי יראה? 
כבר עמד על זה הגר״א 
והובא  ט,  יא,  (במשלי 
אות  פ״ד  שלמה׳  ב׳אבן 
המינים  ״רוב  וכתב:  יג) 
אדם  בין  והחוטאים 
הנראה  לפי  הם  למקום 
אחת  וזו  בטבע,  טובים 
היצר  מתחבולות 
לפרוש רשת לפני תועי 
אחריהם״,  להמשך  רוח 
׳חפץ  בספר  ועיין  עכ״ד. 
(סוף  התורה  על  חיים׳ 
בהעלותך, בהערה שם): לפעמים מזרז היצר הרע לרשעים גמורים מחללי 
וילמדו  אחריהם  העם  שימשכו  כדי  לבריות,  טובות  לעשות  שבתות 

מדרכיהם... 
 ויש שהעירו שהגר״א לא כתב שהם באמת טובים בין אדם לחברו, רק ״לפי 
תתנגש  אשר  מסוימת  לנקודה  יגיעו  כאשר  שבאמת  חוץ),  (כלפי  הנראה״ 
מידותיהם  וזוהמת  קלונם  כל  יתגלה  שם   - ותאוותם  חפצם  עם  ותתנגד 

הרעות.

 ˙ ˆו… ר¿ ּƒּוב: "76ב˙ ָ‡ַמר ַ‰ָכּ ׁ∆̆ מו…  ‰ּו‡ כ¿ּ

 " ו… ּ̇ ƒ‡ ם ƒל ׁ¿̆ ָביו ַי י¿ ם ‡ו… ּ‚ַ ׁ̆ י ƒ‡ י כ≈ ר¿ ּ„ַ '‰

ם  ƒ‡ ָין:  נ¿ ƒע‰ָ  ׁ̆ רּו פ≈ּ ָכך¿  ו¿ ז).  טז,  (מ˘לי 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ י  נ≈ פ¿ ƒל ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ƒי ל…‡  ָ‰ָ‡ָ„ם 

ם  י‰∆ ינ≈ ע≈ ב¿ּ ן  ח≈  ‡…̂ מ¿ ƒל ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ו¿

ים,  ƒב ַ‰ּטו… יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ˙ו…  ו… ׂ̆ ֲע ַבּ

‰ּו  ז∆  , ˙ו… ‡ו… ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿

-‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ׁ∆̆ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ָ‡ָי‰  ר¿

 ˙ ּבו… ƒל ָזַרע לו… ַ‡ֲ‰ָב‰ ב¿ּ ו¿  , ˙ו… ב ‡ו… ≈‰ ‡ו…

ַעל  ב  טו… ם  ׁ≈̆ לו…  ם  ׂ ָ̆ ו¿ י-ָ‡ָ„ם,  נ≈ ב¿ּ

 ‰ ּמָ ּכַ  ׁ̆ ּ י≈ ∆ ׁ̆ (כב) ‰ּו‡   ˙ מ∆ ¡‡ ו∆ ָנם.  ו… ׁ̆ ל¿

 ˙ ּיו… ƒר ַלּב¿ ים  ƒב‰ָ ¡‡ ַ‰ּנ∆ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ּב¿

ים  ƒמ ּ י¿ ַ̃ מ¿ יָנם  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ ָ‡ם  נ¿ ו… ׂ̆  ‰" ָבּ ָ̃ ‰ַ ו¿

בי‡ורים
76. ברˆו˙ ‰' „רכי ‡י˘. כשרצויים לפני ה׳ אורחות חיי האדם, גם אויביו 

יתהפכו לאוהביו וישלימו אתו.

ָמ‰  ָחכ¿ ַמֲעַל˙  ל¿  ָּ̇ ע¿ ּ‚ַ ƒ‰ ָבר  כ¿ּ

 ˙ ו… ּ̂ ַר ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָך  ל¿ ָר‡ּוי  ו¿ י„ּו˙,  ƒַוֲחס

ָלם,  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ן ב¿ּ ̂…‡ ח≈ מ¿ ƒל ל ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ ּול¿

ָך  ¿̇ ָמ ם ָחכ¿ ˙ ָל‰∆ ַ‚ּלו… ם ל¿ יף ָל‰∆ ƒֲחנ‰ַ ּול¿

ָך  ל¿ י‡  ƒָיב ו¿ ‡ֲ‰בּוָך,  י…ּ ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ ָך  ¿̇ ָ̃ ¿„ ƒ̂ ו¿

רּוַח  ׁ∆̆ ל  ָכּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… י  ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ƒמ ָ‡ָי‰  ר¿

ם  ˜ו… ּנּו, 75רּוַח ַ‰ָמּ ימ∆ ָח‰ ‰≈ ˙ נו… ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

 ‰ ז∆ ָכל  ו¿ מ"י).  פ"‚  (‡בו˙  ּנּו  ימ∆ ≈‰ ָח‰  נו…

י‡  ƒ‰ ‡ָבָר ּ‰ ַ‰ס¿ּ ָ̇ י ‡ו… ּƒר, כ ∆̃ ׁ∆̆  ˙ ָ‡יו… ר¿

 ‰ּ ָין ַ‰ז∆ נ¿ ƒָו‰. (כ‡)ֲ‡ָבל ָ‰ע‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒָעָנף מ

כ‡. ‡בל ‰ענין ‰ז‰ ‰ו‡ 
כבר  דבריו  תוכן  וכו'. 
הלבבות  בחובת  מובא 
המעשה,  יחוד  (שער 
פרק ה) וז״ל: כאשר יבוא 
זה,  בפיתוי  היצר  אליך 
לי  תועיל  מה  לו:  ענה 
חן  למצוא  השתדלותי 
כמוני,  חלש  יצור  בעיני 
לא  ביכלתו  אין  אשר 
להזיק  ולא  לי  להועיל 
היה  אילו  ואף  לי... 
מחוייב  שאני  כדבריך, 
אוכל  לא  אז  גם  בכך, 
איך  כי  זאת,  לעשות 
כל  אצל  לפעול  אוכל 

בני דורי שיהיו מרוצים ממני, בעוד שאינני יכול לפעול זאת אפילו אצל בני 
ביתי, וכל שכן אצל בני אדם אחרים.

ודברי רבותינו ז״ל שהבאת מהם ראיה, אינם מחייבים את האדם להשתדל 
למשוך אליו את שביעת רצונם של כל הברואים, אלא הכונה של דבריהם 
היא מה שאמר חכם אחד בצוואתו לבנו: ״בני, לפעול אצל כל הברואים שיהיו 
מרוצים ממך, זה אינו ביכלתך, אך מה שכן ביכלתך הוא, להשתדל שהבורא 
יהיה מרוצה ממך. וכאשר תפעל זאת אצלו, הוא יעשה אותך רצוי לבריות, 
כמו שכתוב (משלי טז, ז): ״ברצות ה׳ דרכי איש גם אויביו ישלים אתו״. – וזוהי 
ז״ל: מי שכל הבריות, מקטן ועד גדול, מהללים ומשבחים  גם כוונת רבותינו 
אותו ומרוצים ממעשיו, סימן הוא שהאל יתברך נתן בלבות בני אדם אהבה 
אליו, ושם לו שם טוב על לשונם. ודבר זה הרי אין הבורא עושה אותו לשונאיו, 

והוא איפוא סימן ברור וגדול שהבורא מרוצה ממנו. זוהי כוונת רבותינו ז״ל.     

בי‡ורים
בידוע שהוא  למטה  מי שהוא אהוב  כל  ‰ימנו. שכן  נוח‰  רוח ‰מ˜ום   .75

אהוב גם למעלה (רש״י). 

˙וכח˙ך  „ברי  כ‚. 
י˙˜בלו בפני ‰עולם. יש 
יתקבלו  כיצד  לעיין, 
מכירים  אין  אם  דבריו 
אותו ואין יודעים ערכו?

 :(: (ו  ברכות  במסכת 
אמר רבי חלבו אמר רב 
בו  שיש  אדם  כל  הונא: 
דבריו  שמים,  יראת 
[לאחרים],  נשמעין 
יג)  יב  (קהלת  שנאמר 
נשמע,  הכל  דבר  ׳סוף 
וגו׳,  ירא  האלהים  את 
כך:  ויש לדרוש המקרא 
אדם שהוא ירא אלוקים 
באזני  נשמעים  דבריו   -

הכל.
(הובא  לעיתים׳  ה׳בינה 
בשיטה מקובצת החדש, 
אות קפח) פירש, שאף על פי שיראת שמים מביאה את האדם לעשות מעשיו 
בהצנע ולא להרבות בדברים, עם כל זה דבריו ועניניו מעצמם יהיו נשמעים.
והטעם שדבריו נשמעים, כתב ב׳עיון יעקב׳ שאדם שיש בו יראת השם שורה 
וב׳שפתי  גם בעיני הבריות.  חן  ימצא  ובכך  (מט:),  חן, כמבואר בסוכה  עליו 
חכמים׳ ביאר על פי דברי המשנה באבות (ב, ד) ׳בטל רצונך מפני רצונו כדי 
שיבטל רצון אחרים מפני רצונך׳, ואדם שהוא ירא שמים מבטל את רצונו 
ולפיכך מבטל הקדוש ברוך הוא את רצון אחרים מפני  מפני רצון הבורא, 

ַב„,  רּוך¿ ‰ּו‡ ל¿ ‡ ָבּ ר≈ ם ַ‰ּבו… ׁ≈̆ ב ל¿ ַ‰ּטו…

י  נ≈ פ¿ ּƒב לּו  ב¿ּ ַ̃ ¿̇ ƒי ָך  ּ¿̇ ַכח¿ ו… ּ̇ י  ר≈ ב¿ ּ ƒ„(‚כ)

י  ּƒכ  , ך¿ ָכּ ב  ֲח˘…ׁ ַּ̇ ל…‡  ם  ƒ‡ ם  ּ‚ַ ָלם  ָ‰עו…

לּוָי‰  ּ¿̇ ָכָח‰  ו… ּ̇ ‰ַ ַל˙  ָבּ ַ̃ ין  ≈‡

יָך. ∆̇ בו… ׁ¿̆ ַמח¿ ב¿ּ

 

ָך  ¿̇ י ƒס ‰, י¿ ל ז∆ ָכּ ƒמ ˜ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ּƒ̇ ׁ∆̆ י  ַ‡ֲחר≈ ו¿
ן  כ≈ ָּ̇ ƒָך: ל…‡ י י…‡ַמר ל¿ ר ו¿ ∆̂ ּ  ַ‰י≈

79ַע„  ָמ‰  ל≈ ׁ¿̆ ָך  ¿̇ „ָ ֲעבו…  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ׁ∆̆

ן  ‚ו… כ¿ּ י,  ר≈ ַ‚מ¿ ל¿ ן  ∆‰ מ≈  ˜ ַרח≈ ¿̇ ּƒ̇ ׁ∆̆

ים                     ƒב ַ‰ּטו… יָך  ׂ ∆̆ ַמֲע  ‰ ַכס∆ּ ּ¿̇ ׁ∆̆

ָבר  כ¿ּ ָ‰ָי‰  ּׁ∆̆  ‰ ַמּ ƒמ ּפּוך¿  ƒ‰  ˙ רו… ‰ו… 80ּול¿

בי‡ורים
79. ע„ ˘˙˙רח˜ מ‰ן. כלומר, אלא אם תסתיר מבני אדם את כל מעשיך 
לגמרי.                  ה׳  מעבודת  מתרחק  שהנך  יראה  חוץ  שכלפי  באופן  הטובים, 
80. ול‰ורו˙. יש גורסים ״ולהראות״, כלומר, הראה את ההפך של מה שיש 

בלבך.

 ‡ ָלּ ∆‡ ב  ≈‰ ‡ו… -‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ין  ≈‡ י  ּƒכ  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ  ˙ ∆‡

ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ָך  ¿̇ י ƒס י¿ ך¿  ַ‡ַחר-ָכּ  .‰ּ ָ̇ ‡ו… ים  ƒמ ּ י¿ ַ̃ ּומ¿ ָר‰  ו… ּ̇ י  ≈„ מ¿ לו…

י‡  ƒב ּומ≈ ָ‰ָעם,  י  נ≈ פ¿ ƒל ים  ƒב ַ‰ּטו… יָך  ׂ ∆̆ ּוַמֲע ָך  ¿̇ י„ּו ƒֲחס  ˙ ַ‚ּלו… ל¿

ן  ƒמ ך¿  ָׁ̆ מ¿ ƒנ  ‰ ז∆ ַ‚ם  ו¿ ָך?  מו… ָכּ ם  ≈‰ ם  ּ‚ַ ּו  ׂ̆ ַיֲע ‡ּוַלי  ָ‡ָי‰:  ר¿

חּו  ב¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ּ ƒנ ׁ∆̆ ים  ƒל „ו… ּ ¿‚  ‰ ָמּ 77ַכּ ינּו  ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ‰ּו˙.  ב¿ ּ‚ַ‰ַ

ם  י‰∆ ר≈ ַחב¿ ו¿ ם  י‰∆ י„≈ ƒמ ל¿ ַּ̇ י  נ≈ פ¿ ƒל  ‡ ָלּ ∆‡ ּו  ׂ̆ ָע ל…‡   - (סוכ‰ כח, ‡) 

ָו‰  ¿̂ ƒמ ‰ ‡י ז∆ ם, ַוַ„ּ י‰∆ ׂ ≈̆ ַמֲע י˜ּו ב¿ּ ƒַיֲחז ם ו¿ י‰∆ כּו ַ‡ֲחר≈ ׁ¿̆ ָמּ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ

ל…‡  ּלּו  ≈‡ י  נ≈ פ¿ ּƒב ּלּו  ƒַוֲ‡פ ים,  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ם  78ָל‰∆ ב  ַחב≈ּ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ

 ,"‰ ׂ ∆̆ י עו… ƒנ‡ֲ ‰ ַע" ‡ו… "ז∆ ≈„ י יו… ƒנ‡ֲ ‰ רו… "ז∆ ָ‡מ¿ ּבו… ב¿ּ ƒל ‰ ב¿ּ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒי

ם. ˙ ָל‰∆ ַ‚ּלו… ˙ ָ‡סּור ל¿ מ∆ ¡‡ ָלם ב∆ּ י ָ‰עו… נ≈ פ¿ ƒָבל ל‡ֲ

 

ַמ„  ל¿ ƒ̇ ו¿ יכּו˙  ƒר‡ֲ ַבּ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ֲעמ…„  ַ̇ ו¿ ֲעָנָו‰  ַבּ ך¿  ל≈ ּ≈̇ ם  ƒ‡ ם ּ‚ַ
 ‰ ָּ̇ ַע ָך:  ל¿ י…‡ַמר  ו¿  ˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ָך  ּ¿̇ ַפ י¿ יעּו˙,  ƒב ¿̃ ּƒב  

יָך  ָרכ∆ ּ ֲעבּור „¿ „ּוָך ַבּ יַכב¿ּ ƒבּוָך ו ּׁ¿̆ ַח י-ָ‡ָ„ם י¿ נ≈ ָך ב¿ּ ¿̇ ים ‡ו… ƒ‡ ָ‰רו…

ם  י‰∆ ינ≈ ע≈ ּוב ב¿ּ ׁ̆ ‰ ָח ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ,‰ ז∆ ל ָבּ „ו… ַוח ָ‚ּ ׁ̆ ר∆ י≈ ים, ו¿ ƒב ַ‰ּטו…

 ‰ ׂ ∆̆ ָך ַמֲע ¿̇ ו… ׂ̆ ֲע י ַבּ ּƒל, כ ב∆ ∆‰ ‰ ל ז∆ ָך. ָכּ ּ¿̇ ַכח¿ ˙ו… ָך ו¿ לּו מּוָסר¿ ב¿ּ ַ̃ י¿

בי‡ורים
77. כמ‰ ‚„ולים ˘נ˘˙בחו. במסכת מגילה (כז:-כח.) מביאה בגמרא סדרת 
ואמרו  הקדושים,  מהתנאים  כמה   של  חסידות  ודברי  מיוחדות  הנהגות 
לתלמידיהם שבזכות הנהגות אלו  זכו להאריך ימים, ואמרו זאת כדי ללמד 
מאירי).        ההר,  מן  אברהם  (רבינו  להם  הראויות  הנהגות  חכמים  לתלמידי 

78. ל‰ם. עליהם. 

ד'
ם 

ע ג' יו
בו

ש

 81. ˙˙יח„. תתבודד. 82. ‡ך ל‰ר‡ו˙ ‰עˆלו˙. עשה רושם כאילו אתה עובד את ה׳ בעצלות ובכבדות. 83. ול‡ ˙ˆו‰. ואל תשדל בני אדם 
לעשות טוב ואל תוכיחם להמנע מעשות רע. 84. ˙˙נ‰‚ במנ‰‚ם ו˙לך ב„רכי‰ם. של פשוטי העם ויושבי קרנות, כדי שהסתרת מעשיך הטובים 
תהיה בשלימות. 85. ל˘ם מˆו‰. כלומר, אף שעושה זאת לשם מצוה, מכל מקום... 86. מפסי„ ‡לף ‡לפים. כי ירד מטה מטה, ולא רק את המצוות 
יחדל מלקיים, אלא אף אמונתו ישלל ממנו, מבלי אשר ירגיש בכך. 87. ו„ומ‰ לבורח מ‡˘ ˜טנ‰ ל‡˘ ‚„ול‰. כי אם מטרתו לברוח מהפרסום 
והכבוד שיבוא לו ע״י עבודת ה׳, וחושש למצוא חן בעיני בני אדם בגלל מעשיו הטובים, אדרבה, הרי היצר מציע לו למצוא חן בעיני בני אדם על 
ידי זלזול במצוות והתרחקות מה׳. 88. ‡ין מזי˜ לו ב˘בח. לא יפחת שכרו במאומה בכך שמשבחים אותו ומכבדים אותו על מעשיו. 89. בע˙ ‡˘ר 
˙ע˘‰ מע˘‰ ‰טוב. והנך רוצה לבחון את טהרת כונתך. 90. ‡˘ר מ‰‡ל. אם יתברר לך שהנך מקוה לקבל את השכר מהאל - סימן הוא שהמעשה 
שלם ואין בו כל פגם. 91. ‡ינו ˘לם. סימן הוא שהמעשה אינו שלם. 92. ביחו„ בח„רי ח„רים. בהתבודדות בינך לבין עצמך. 93. בז‰ ‰ענין. באותו 
האופן ובאותה השלמות, בהידור ובהתלהבות. 94. נ‚„ יˆר ‰רע. מענין יצר הרע, כיצד מנסה הוא לקלקל וכיצד להנצל ממנו. 95. נ‚„. לעומת. 96. 
וט‰ר י„ים. טהור בדרכיו וידיו נקיות מעוון - יוסיף כח להתגבר ולהתאמץ שלא יפול ברשת היצר הרע. 97. ‰‚‡ו‰ במעל˙ ‰חכמ‰ מ˘ובח˙. לא 
ח״ו כדי להשתרר ולהתנשא על אחרים, אלא שירגיש סיפוק ושמחה במעלתו כדי לזרזו להתמיד בדרך זו. 98. ו‚ם „ע‰. יש גורסים: על שחננו דעה 
רנו˙. עמי הארץ העוסקים בדבר שיחה (רש״י). והערוך פירש, שאינם נכנסים לבית המדרש, אלא רגילים לשבת  והשכל ומדות טובות. 99. מיו˘בי̃ 
בקרנות העיר ולעסוק בדברי שיחה. 100. וי‚ב‰ לבו. פסוק זה נאמר על יהושפט המלך, שאף שהיה לו עושר וכבוד לא גבה לבו בעבורם, כי אם 
במה שהלך בדרכי ה׳. (מצודת דוד). 101. י˜ר רוח ו‚ב‰ לב.  אדם עם רצון כביר בלי גבול ובעל שאיפות גבוהות בעניני העולם הבא. 102. ˘ל‡ 
יספי˜ לו. שלא יסתפק במצוות המזדמנות לידו, ובמעלות שהשיג על ידי השתדלותו. 103. ‡ל‡ ימעט בעיניו. שיהיו מעשיו ועבודתו מעטים בעיניו. 
104. ו˙‚ב‰ נפ˘ו. ונפשו תתרומם ותשאף למדרגה גבוהה יותר. 105. כמו ˘מ˜ˆר. באותה מדה שמפחית ומתרשל מעבודת ה׳ יכעס על עצמו 
ויוכיח נפשו. 106. מפני ‰˘פל˙ו לפני‰ם. מחשש שאם יעשה הטוב יהיה מושפל ובזוי בעיניהם, ושילעגו לו על מעשיו. 107. יפסי„ ‡ו˙ם מ‡‰ 
והם רשעים  ה),  (שם,  ״ענה כסיל כאולתו״  ואמר:  ד),  כו,  (משלי  ״אל תען כסיל כאולתו״  זה אמר שלמה:  ״ועל  גירסא המוסיפה כאן:  יש  מˆוו˙. 
וכסילים״. 108. ובמ‡ו„ו. בכל כחו, רצונו וממונו. 109. ול‚לי˙. אמר רבי יוחנן שעמד בגילוי פנים (בחוצפה. רש״י) לפני הקב״ה (סוטה מב:). 110. 
ולסנחריב. בתנא דבי אליהו (ל״א) כתב: סנחריב גסות הרוח היתה בו, ובה נעקר מן העולם. וכן נאמר שם על נבוכדנצר. 111. ז„ י‰יר. גס רוח סופו 
להיות לץ שאינו חש לשמוע מוסר. רש״י. 112. ‰מב˜˘ לעלו˙. גאוותן אינו מרוצה ממעלת חשיבותו בעיני הבריות וחומד תמיד לדרגת חשיבות 
114. סמוך ל‚‡ו‰  113. בחז˜˙ בר „ע˙. שמחזיק עצמו חכם.  גבוהה יותר ממה שהוא ראוי לה, וכיון שלא משיגה, הרי הוא בדאגה מתמדת.  
מעללים רעים. שהם המשך ישיר לגאוה ותוצאה ממנה. 115. כ‡˘ר נעימו˙ ‰ˆור‰. כשם שהגדרת אדם שצורתו נעימה ויפה היא מי שגופו ופניו 
מאירים, כך אדם שמדותיו נעימות וטובות נפשו מאירה. 116. ‡ין ‰ח˘יבו˙ בנפ˘. [יש גירסא: ״מחשיבות הנפש״]. כלומר, אין זה חשיבות וכבוד 
לאדם להתגאות על חברו, אפילו הוא מלך, כל שכן בני-אדם אחרים, השוים במעלתם ומתגאים זה על זה.  117. ולפניו ‰יו כס‡ו˙. כלומר לפניו 
היו שלשה כסאות, זה למעלה מזה, להושיב כל אחד כגדולתו, ובאו לפניו שלשה גיבורים, וישבו זה למעלה מזה. 118. ו‚„לו. למעלה. 119. כי טוב 
‡מר לך. מוטב שיאמרו לך לעלות לדרגה גבוהה יותר ממעמדך כיום, מאשר יורידו אותך ממעלתך לאמר שאינך ראוי לה יבקשו שתפנה את מקומך 
עבור אדם אחר נכבד ונדיב. 120. במח˘ב‰ לב„. שיחליט בלבו שמכאן ולהבא שוב לא יתגאה, אלא בנוסף לכך חייב לשנות גם מעשיו והתנהגותיו 
כלפי חוץ. 121. ול‰˘˙„ל. [יש גירסא: ולהשתרר]. כלומר, למשול ולשלוט על בני-אדם. 122. בכל חל˜ וחל˜ וכו'. יש גורסים: בכל מדה ומדה – 

בחלק המובחר שבה. 123. ו˘ם „רך ו‚ו'. והמפקח על דרכיו אראה לו בישועת אלקים.     

רצונו של אותו אדם. וב׳עץ יוסף׳ (שם) ביאר, משום שדבריו יוצאים מן הלב, ובודאי יכנסו אף הם אל לב השומעים.
כ„. ויע˘‰ כל ‰טובו˙ ב‚לוי ובס˙ר. והמעשים הטובים שראוי להסתיר אותם, הם רק אלו שאפשר לעשותם בשלימות מהחל ועד כלה גם מבלי שבני אדם ידעו מהם. אבל אותן המצוות שאינו יכול לקיימם בינו לבין עצמו, כגון להתפלל בציבור, ולצוות לבני אדם לעשות טוב ולהזהיר אותם מעשות רע, 
וללמוד תורה (ברבים, באופן שמשפיע בזה על אחרים, וכ״ש ללמד תורה ברבים) ולעשות חסד, מצוות אלו אין כל הצדקה להזניח ולנטוש מחשש שיכבדוהו עליהן, אלא יקיימם לשם שמים, ואף אם ישבחו אותו עליהן, אין זה יגרע את שכרו, מפני שאינו מתכוון לזה בשעת עשייתן. (חובת הלבבות, שער יחוד 

המעשה פ״ה).   
כ‰. וז‡˙ ‰‚‡ו‰ ‡ינ‰ מז˜˙ לענו‰ וכו'. כתב החובת הלבבות (שער הכניעה פ״ט): והחלק המשובח הוא, כשגאות האדם על חכמתו ועל מעשיו הטובים נובעת ממה שהוא יודע להעריך את גודל החסד שהבורא עשה אתו בזה שנתן לו את היתרונות הללו, וממה שהוא שמח בהן, וגאותו גורמת לו להוסיף 
ולהתאמץ עוד יותר בלימודו ובמעשיו הטובים, ולהתנהג בהכנעה עם מקורביו, ולשמוח בחבריו, ולחוס על כבודם ולחפות על סכלותם, ולדבר בשבחם, ולאהוב אותם, ולדון אותם לכף זכות, ולהזהר בכבודם. והיא גורמת לו שמעשיו הטובים מעטים בעיניו, ושהוא טורח תמיד להרבות עליהם, ושלבו נשבר 

בקרבו על שהוא מדי חלש להשיג מהם כאוות נפשו, ושהוא משפיל את עצמו לפני מי שהוא מקוה שבעזרתו יוכל להוסיף עליהם, ושהוא מודה לאלהים על היתרונות שנתן לו, ומשבח אותו על שעזר לו לקנות את המעלות הטהורות.
גאוה כזאת אינה עומדת בסתירה עם ההכנעה, והיא לא מרחיקה אותה, אלא אדרבה מסייעת לה ומוסיפה עליה. 

כו. לעזוב ‰טוב מפני ‰˘פל˙ו לפני‰ם. שנינו במסכת אבות (ה, כ): ״יהודה בן תימא אומר, הוי עז כנמר... לעשות רצון אביך שבשמים״. כתב הטור (או״ח סי׳ א): ״והתחיל בעז כנמר, לפי שהוא כלל גדול בעבודת הבורא יתברך, לפי שפעמים אדם חפץ לעשות מצוה ונמנע מלעשותה מפני בני אדם שמלעיגים 
עליו, ועל כן הזהיר שתעיז פניך כנגד המלעיגים, ואל תמנע מלעשות המצוה... שפעמים אדם מתבייש מפני האדם יותר ממה שיתבייש מפני הבורא יתברך, על כן הזהיר שתעיז מצחך כנגד המלעיגים ולא תבוש. עכ״ד.  

כז. ‡בל בענין מ˘‡ ומ˙ן יכנע לפני‰ם. מקור הדברים הוא במסכת ברכות (ז:): אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי: מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה וכו׳. והאמר רבי יצחק אם ראית רשע שהשעה משחקת לו אל תתגרה בו, שנאמר (תהלים י, ה): ״יחילו (יצליחו) דרכיו בכל עת״, ולא עוד אלא 
שזוכה בדין... ולא עוד אלא שרואה בצריו... לא קשיא, הא במילי דידיה הא במילי דשמיא. והיינו שבדבר ששייך לו ולממונו צריך להכנע מפניו. וכתב המהרש״א, ש״השעה״ משחקת לו דייקא, כי בודאי אינו אלא לפי שעה מחמת המזל שגורם, אבל כשתעבור השעה – ״כחציר מהרה ימלו״, ״ועוד מעט ואין רשע״ 

וכו׳.
כח. וזו‰י מˆו‰ ‚„ול‰. במסכת בבא-מציעא (ל(: מביאה הגמרא על הפסוק (שמות יח כ) ״והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון״... ׳אשר יעשון׳ זו לפנים משורת הדין [שיש מצוה לנהוג לפנים משורת הדין]... דאמר רבי יוחנן, לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה, ולא 

עבדו (עשו) לפנים משורת הדין.    
כט. לפני ˘בר ‚‡ון. פירש הגר״א: כשבא שבר לאדם, הרי זה מן הסתם שהיה לו תחילה גבהות הלב, ולכן בא עליו השבר, כשהקדוש ברוך הוא רוצה לנקום באדם כדי שיתקדש שמו יתברך בעולם - מגביהו תחילה ואחר כך משפילו, כי על ידי זה תהיה נקמתו גדולה שבעתיים, כמו בהמן שהגביהו תחילה 
למשנה למלך כדי שיתלוהו בגבהותו, ונפילתו היתה בפירסום רב, ואם הוא שר וחשוב בלא זה, אז ה׳ נותן בלבו גאוה ואחר כך משפילו, כי אז נקמתו גדולה כי הרגיש עצמו שהיה באיגרא רמה – ועכשיו בבירא עמיקתא. וכן פירשו כל המפרשים על הפסוק (תהלים קב, יא) ״כי נשאתני ותשליכני״, שהגבהת 

אותי תחילה ואח״כ השלכתני שאז המכה, הצער, החרפה והבושה גדולים יותר.
ל. ‡ינו ניˆול מחט‡ ועוון. כתב רבינו יונה (בשערי תשובה א, כז): הגאוה מסבבת כמה עבירות, ומגברת יצר לב האדם עליו, שנאמר: ״ורם לבבך ושכחת את ה׳ אלקיך״ [הרי הגאוה סיבה כללית לכל העבירות, כי על-ידי הגאוה בא לשכחת ה׳ וממילא חוטא]...ובעל הגאוה נמסר ביד יצרו, כי אין עזר השם עמו 

אחרי אשר הוא תועבת ה׳. עכ״ד.
בשערי קדושה כתב: הגאוה היא שורש להרבה עבירות אם בין אדם למקום, ואם בין אדם לחבירו.

בשבט מוסר (ב׳) כתב: הגאוה שורש לכל העבירות שבעולם, ולכן חזק עצמך שלא להתפתות בקול יצרך להתגאות, ובנצחך אותו בזה – תוכל לנצחו בכל! כיון שנעקר השורש – הענפים נופלים מאליהם.
ל‡. ˘ב‡ מטפ‰ סרוח‰. בהיות האדם מסתכל בפחיתות חומרו, וגריעות תחילת יצירתו, אין לו טעם להתנשא כלל, אלא ליבוש ולהכלם. משל למה הדבר דומה: רועה חזירים שהגיע ועלה לשלטון, הרי כל עת אשר יזכור ימיו הראשונים – אי אפשר לו להתגאות (מסילת ישרים כג). 

יתבונן, שהתהוות האדם ויצירתו...ואחר כך הוא ניזון...במשך שהותו בבטן אמו, ורק אחר כך יוצא לעולם חלוש וכחוש בגופו ואבריו (חובת הלבבות כניעה ה). 
לב. וי˘וב לעפר ורימ‰. ויתבונן מצורתו שתהיה לו כשינוח בקבר: אור פניו יחלוף, מראהו ישחר, בשרו יהפך לתולעים עיפוש וליחה, ולא ישאר בו כל סימן מיופי גופו. ריחו יבאיש (יסריח) מאד, כאילו לא רחץ וסך בשרו מעודו, וכאילו לא היה לו ריח טוב מעולם. בחשבו כן - יכניע וינמיך את עצמו, ולא 

יתגאה ויתנשא. (חובת הלבבות שם). 
ל‚. וי˙ן „ין וח˘בון וכו'. יצייר בלבו, רגע הכנסו לפני בית דין הגדול של צבא מעלה, בעת שיראה עצמו לפני מלך מלכי המלכים הקדוש והטהור בתכלית הקדושה והטהרה, בסוד (מלאכים -) קדושים משרתי גבורה, גבורי כח עושי דברו, אשר אין בהם כל מום. והוא עומד לפניהם, גרוע פחות ונבזה מצד 
עצמו, טמא ומגואל (נתעב) מצד מעשיו, הירים ראש?  היהיה לו פתחון פה? וכי ישאלוהו: איה ואיפוא פיך? איה גאונך וכבודך אשר נשאת בעולמך? מה יענה ומה ישיב על תוכחתו? הנה ודאי שאילו רגע אחד יצייר האדם בשכלו האמת הזה בציור אמיתי וחזק (דימוי נכון בצורה בהירה ומשכנעת) – פרוח 

תפרח ממנו הגאוה, ולא תשוב אליו עוד!!! (מסילת ישרים כג).   
ל„. וישב למטה מן הכל. הגה״ק רבי אלחנן וסרמן זצ״ל הי״ד היה רגיל לישב בסוף ביהמ״ד בכל מקום שהגיע. פעם שאל את החפץ חיים זצוק״ל האם אין חשש שיתהלל בעצמו ״מי כמוני עניו״? ונמצא מתגאה בליבו, ואולי עדיף אדרבה, לישב בכותל המזרח ולחשוב בליבו ״הרי איני ראוי לישב כאן ומכבדים 
אותי במה שאין בי״ וכד׳? ענה לו החפץ חיים: שנינו במשנה (כלים כה, ט) מעשה מוציא מידי מחשבה ואילו מחשבה אינה מוציאה מיד מעשה, א״כ עדיף לישב במערב, ועצם מעשה זה של ענוה יוציא מיד מחשבת גאוה שחושש אולי תתגנב בליבו, משא״כ אם יושב ב״מזרח״, עצם מעשה הגאוה יגבר על כל 

מחשבת ענוה שיחשוב ״איני ראוי״ וכד׳. 

 ‰ ּ„ָ ƒּום מ ׁ̆  ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  רּוך¿ ‰ּו‡, ו¿ ‡ ָבּ ר≈ ּום ָ‡ָ„ם זּוַל˙ ַ‰ּבו… ׁ̆ ַ„ע  ל…‡ י≈ „, ו¿ ַיח≈ ¿̇ ּƒ̇ ָמ‰ - 81 ּום ָחכ¿ ׁ̆ מ…„  ל¿ ƒל ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ׁ∆̆ ר, ּוכ¿ ָ̂ ָ̃ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ּƒ̇ ָך.  ב¿ּ ƒל ב¿ּ

ן  ƒיר מ ƒ‰ ז¿ ַּ̇ ל…‡  ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ ּ¿̇ ל…‡  ָך, 83ו¿ ָכר¿ ׂ ¿̆ י„  ƒס פ¿ ַ̇ ם ו¿ ׁ≈̆ ָך  ‡ ל¿ ≈̂ ל…‡ י≈ ׁ∆̆ י  ≈„ ָ„‰, כ¿ּ ‰ ָ‰ֲעבו… ׂ ≈̆ ַמֲע לּו˙ ב¿ּ ¿̂ ˙ ָ‰ַע ‡ו… ַ‰ר¿ ָב‰, 82ַ‡ך¿ ל¿ טו…

 ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ּƒ̇ 84  ‡ ָלּ ∆‡ י˙,  ƒ̂ י ƒ̂ ו¿ זּוָז‰  ּומ¿ ין  ּ ƒל ƒפ ּ¿̇ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ ‡ו… ל…‡  ו¿ ם  ƒַמי ָׁ̆ -‡ ר≈ י¿ יַמן  ƒס  ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  ו¿ ָך,  ¿̇ זּוָל  ׁ̆ י ƒ‡ ל¿ ָך  ¿̇ ָמ ָחכ¿ יַע  ƒ„ ו… ּ̇ ל…‡  ו¿ ָ‰ָרע, 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  „ כ…ּ ל¿ ƒל ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  נ≈ י¿ נ¿ ƒע מ≈  ‰ ז∆ ל  ָכּ  .˜ חו… ׂ ּ¿̆ ‰ַ ר…ב  ּוב¿ ָו‰  ¿„ ח∆ ּוב¿  ‰ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒמ ב¿ּ ַמֲ‡ָכל  ב¿ּ ם  ∆‰ ָמּ ƒע ע…ָרב  מ¿  ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ו¿ ם,  י‰∆ כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ך¿  ל≈ ≈̇ ו¿ ָ‰ָ‚ם  נ¿ ƒמ ב¿ּ

ָל‰.  „ו… ּ ¿‚ ׁ̆ ≈‡ ‰ ל¿ ַטָנּ ¿̃  ׁ̆ ≈‡ ַח מ≈ ר≈ בו… ‰ ל¿ מ∆ „ו… , 87ו¿ ָכרו… ׂ ּ¿̆ ƒר מ ≈̇ ים יו… ƒף ֲ‡ָלפ ל∆ י„ ‡∆ ƒס ָו‰, 86ַמפ¿ ¿̂ ƒם מ ׁ≈̆ ‰ 85ל¿ ָין ז∆ נ¿ ƒע ‰ ׂ ∆̆ ָ‰עו… , ו¿ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒר ב¿ּ

„ּו‰ּו ַעל  ַכב¿ּ ם י¿ ƒ‡ ר, ו¿ ∆̇ לּוי ּוַבס≈ּ ּ‚ָ ˙ ַבּ בו… ל ַ‰ּטו… ‰ ָכּ ׂ ∆̆ ַיֲע ָ‰ָרע, (כ„)ו¿ יר מ≈ ƒ‰ ַיז¿ ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ י ƒיכּו˙, ו ƒר‡ֲ ָנ‰ ַבּ ַכָוּ ל ב¿ּ ל≈ּ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ר ‰ּו‡: ל¿ ָׁ̆ ַ‡ך¿ ַ‰ָיּ

ָך  מ¿ ¿̂ ַע ין ב¿ּ ƒח ב¿ ַּ̇ ב,  ‰ ַ‰ּטו… ׂ ∆̆ ‰ ַמֲע ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ˙ ע≈ ן 89ב¿ּ ‰. ָלכ≈ ׂ ∆̆ ֲע ַע˙ ַ‰ַמּ ׁ¿̆ ּƒב ‰ ן ָלז∆ ּ ו≈ ּƒל…‡ כ ׁ∆̆ י  ַבח, ַ‡ֲחר≈ ּׁ∆̆ י˜ לו… ַבּ ּ ƒין ַמז חּו‰ּו - 88‡≈ ב¿ּ ַׁ̆ י ƒו ‰ ז∆

 ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ‰ ׂ ∆̆ ֲע ‰ ַ‰ַמּ ם ז∆ ƒ‡ ין ƒח ב¿ ַּ̇ ַ‚ם  ם. ו¿ ל≈ ָׁ̆ ינו…  ים - 91‡≈ ƒר ֲ‡ח≈ ם מ≈ ƒ‡ ם, ֲ‡ָבל ל≈ ָׁ̆ ל - ‰ּו‡  ≈‡‰ָ ר מ≈ ׁ∆̆ מּול, 90ֲ‡ ּ¿‚‰ַ ‰ ו∆ּ ַ̃ ‰ מ¿ ָּ̇ י ַ‡ ּƒמ ƒמ

ם. ל≈ ָׁ̆ ָך  ׂ ¿̆ ‰, ָ‡ז ַמַע ָך ז∆ ר ל¿ ר≈ ָבּ ¿̇ ƒם י ƒ‡ ים, ו¿ ּƒַרב ‰ ָבּ ׂ ∆̆ ‰ עו… ָּ̇ ר ַ‡ ׁ∆̆ ָין ֲ‡ נ¿ ƒע‰ָ ‰ ז∆ ים 93ב¿ּ ƒי ֲחָ„ר ר≈ ַח„¿ חּו„ ב¿ּ ƒי ‰ 92ב¿ּ ׂ ∆̆ ָ̇ עו… י ƒם ָ‰י ƒ‡ ,ָלם י ָ‰עו… נ≈ פ¿ ƒל

 ‡ ‰ ָבּ ּ„ָ ƒָכל מ ‰ ּוב¿ ׂ ∆̆ ָכל ַמֲע ָבר ּוב¿ ָכל ָ„ּ י ב¿ּ ּƒכ , ר ּבו… ָזּ‰≈ ƒ‰ ב ל¿ ‰ּו‡ ַחָיּ ּׁ∆̆ „ ַמ‰  ∆‚ ם 95נ∆ ַ‰ָיּ ‰ מ≈ ָפּ ƒם ט ƒ‡ י ּƒינו… כ ר ָ‰ָרע ‡≈ ∆̂ „ י≈ ∆‚ נּו 94נ∆ ר¿ ַפּ ּƒס ּׁ∆̆ ל ַמ‰  ָכּ
96" , כו… ו… ּ̇ ƒּו מ‰ ≈̃ ּ ַסל¿ ר ל¿ יַמ‰≈ ƒין, ו ƒָחָכם ָיב ∆‰ ָרָכיו. ו¿ ּ ¿„ ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇ ל…‡ ָיַ„ע  ׁ∆̆ י  ƒמ ר ל¿ ∆̂ ּ ַין ַ‰י≈ נ¿ ƒיַע ע ƒ„ ‰ו… ח ל¿ ַ̇ נּו פ∆ּ ח¿ ַ̇ ל, ּוָפ ≈̃ ל¿ ַ̃ ˙ ּול¿ ח≈ ַׁ̆ ר ל¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

ı" (‡יוב יז, ט). יף ‡…מ∆ ם י…ס∆ ƒר ָיַ„י‰ָ ּוט√

 

 ‰‡ָ„ָ ‰ו… יף  ƒס יו… ו¿ כז).  (ירמי‰ ט,  י"  ƒ̇ ‡ו… ָי„…ַע  ו¿ ל  כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ל  ּ ַ‰ל≈ ¿̇ ּƒמ‰ַ ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ƒי ז…‡˙  ב¿ּ ם  ƒ‡ י  ּƒכ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ַח˙  ַבּ ֻׁ̆ מ¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿ ַמֲעַל˙  ב¿ּ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ97

ל…‡ 99 , ו¿ ׁ̆ ָר ¿„ ּƒי˙-ַ‰מ י ב≈ּ ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒי מ ƒ̃ ל¿ ָּ̇ ח∆ ַ̇ ָנּ ׁ∆̆ יָך,  ָפנ∆ י ל¿ ƒנ‡ֲ ‰ ∆„ ַמר: מו… ‰ לו… ָלּ ƒפ ¿̇ ּƒב ˙ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒל ּומ כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ָע‰ ו¿ ּ ַ‚ם „≈ רּוך¿ ‰ּו‡, 98ו¿ ‡ ָבּ ר≈ ַלּבו…

י  ּƒי ‰'" („ברי-‰ימים-ב יז, ו). כ כ≈ ַ„ר¿ ּבו… ב¿ּ ƒל ‰ּ ַבּ ¿‚ ּ ƒַמר: "100ַוי ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ נּו. ו¿ ָרל≈ ים ּ‚ו… ƒע נּו ּוַמ‰ ָנּ ≈̃ ל¿ ב ח∆ ינּו ַמ‰ ּטו… ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ : מו… ˙. ּוכ¿ ָרנו… ¿̃ י  ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒמ

ם,  ∆‰ ‡ ָי„ו… מ≈ ָ̂ מ¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ י ַבּ ל…‡ י…‡ַמר ַ„ּ , ו¿ ן לו… מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ י˜ לו… ַבּ ּƒפ ל…‡ ַיס¿ ׁ∆̆ 102 ,‡ ָלם ַ‰ָבּ י ָ‰עו… נ≈ י¿ נ¿ ƒע ב ב¿ּ ַבּ‰-ל≈ ר-רּוַח ּו‚¿ ַ̃ ‰ ָ‡ָ„ם 101י¿ י∆ ¿‰ ƒי

רּוך¿ ‰ּו‡.  ‡ ָבּ ר≈ ַ„˙ ַ‰ּבו… ֲעבו… ר מ≈ ּ ≈̂ ַ̃ מ¿ּ ׁ∆̆ מו…  ו… 105כ¿ּ ׁ̆ ַנפ¿ ם ב¿ּ ַרע≈ ¿̇ ƒי י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ָל‰  ַמע¿ ו… ל¿ ׁ̆ ּ‰ ַנפ¿ ַבּ ¿‚ ƒ̇ ‰ּו, 104ו¿ ׂ ≈̆ ל ַמֲע יָניו ָכּ ע≈ ַעט ב¿ּ מ¿ ƒי ‡ ָלּ ∆‡103

ָ„ם. בו… ָלחּוס ַעל כ¿ּ ָריו ו¿ „ ֲחב≈ בו… כ¿ ּƒמ…ַח ב ׂ ¿̆ ƒל ˙, ו¿ בו… ˙ ַ‰ּטו… ֲעלו… ַמּ מ…ַח ַבּ ׂ ¿̆ ƒלו… ל ˙ מ∆ ר∆ ‚ו… , ו¿ ו… ּ̇ ע¿ ַסַיּ ˙ ָלֲעָנָו‰, ַ‡ך¿ מ¿ ∆̃ ּ יָנּ‰ ַמז∆ ֲ‡ָו‰ ‡≈ ז…‡˙ ַ‰ַ‚ּ (כ‰)ו¿

 

 , ו… ּ̇ ָכל¿ י י¿ ƒפ ָ‰ַרע כ¿ּ יר מ≈ ƒ‰ ַיז¿ ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ י ƒם, ו ַנע ָל‰∆ ָכּ ƒל…‡ י ם, ו¿ ָ̇ ים ‡ו… ƒל ַ‰כ¿ יָחם ּול¿ ƒכ ‰ו… ‡…„, ל¿ ַח˙ מ¿ ַבּ ֻׁ̆ י‡ מ¿ ƒ‰ ים ƒע ָׁ̆ „ ָ‰ר¿ ∆‚ ֲ‡ָו‰ נ∆ ּ‚ַ‰ַ ו¿

מו…  כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿ ח.  ָבּ ֻׁ̆ מ¿  ‰ ז∆ י  ֲ‰ר≈ ם  ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ל¿ ּבו…  ּ ƒל ׁ∆̆ י  ַ‡ֲחר≈  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ּוכ¿ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒמ כ¿ּ ָלם  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ב¿ּ  ‰ מ∆ ּ„ו…  ‰ּ ז∆ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ

י  נ≈ פ¿ּ ƒ106מ ב  ַ‰ּטו… (כו)ַלֲעז…ב  ים  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ָלל  כ¿ּ ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿  ,˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ָעָליו   - ָו‰  ¿̂ ƒמ  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ם  ָמ˜ו… ָכל  ּוב¿  (‚ (‡ס˙ר  ָ‰ָמן  ל¿ ַנע  כ¿ ƒנ ל…‡  ׁ∆̆ ַכי  ּ ¿„ ָמר¿

ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ָניו  ָפּ ז  ָיע≈ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ ם,  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ֲעמ…„  ַיּ ׁ∆̆  ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ים ‡≈ ƒָעמ י פ¿ּ ּƒכ ָו‰,  ¿̂ ƒַבר מ ¿„ ּƒב ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒי י  ַ̇ ָמ ָמ‰  יך¿ ָחכ¿ ƒר ָ̂  ‰ ז∆ ו¿ ם.  י‰∆ נ≈ פ¿ ƒָל˙ו… ל ָפּ ׁ¿̆ ‰ַ

 ׁ̆ י י≈ ּƒיו, כ ׂ ָ̆ ר ַמֲע ּ ַס„≈ ‰ י¿ י ז∆ ƒפ ָין, ּול¿ נ¿ ƒע‰ָ ָע‰ ו¿ ָּׁ̆ י ַ‰ ƒפ ן ל¿ נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ָחָכם ל¿ יך¿ ‰∆ ƒר ָ̂ ָכך¿  ˙. ל¿ וו… ¿̂ ƒמ ‰‡ָ ם מ≈ ָ̇ י„ ‡ו… ƒס ָו‰ ַ‡ַח˙, 107ַיפ¿ ¿̂ ƒֲעבּור מ ַבּ

ָכל  ם. ו¿ ַנע ָל‰∆ ָכּ ƒל…‡ י ם, ו¿ ּ„ָ ¿‚ ‡…„ו… ַלֲעמ…„ נ∆ מ¿ ƒּופו… 108ּוב‚ יך¿ ב¿ּ ƒר ָ̂ ָין. ו¿ נ¿ ƒּום ע ׁ̆ יָלם ב¿ּ ƒב ׁ¿̆ ּƒיַח ב ּƒל…‡ ַינ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ ׁ̆ י≈ יָלם, ו¿ ƒב ׁ¿̆ ּƒיך¿ ַלֲעז…ב ב ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ

ָל‰. „ו… ּ ָו‰ ‚¿ ¿̂ ƒּו מ‰ ז∆ ָבר, (כח)ו¿ ָכל ָ„ּ ין ב¿ּ ּ ƒ„‰ַ ˙ּוַר ּׁ̆ ƒים מ ƒנ פ¿ ƒם ל ∆‰ ָמּ ƒע ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ם ו¿ י‰∆ נ≈ פ¿ ƒַנע ל ָכּ ƒן י ָּ̇ ‡-ּוַמ ׂ ָּ̆ ַין ַמ נ¿ ƒע ָו‰, (כז)ֲ‡ָבל ב¿ּ ¿̂ ƒַבר מ ¿„ ּƒב ‰ ז∆

 

 - ‰ּ ׁ̆ ָבּ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ‰ַ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ּ‰ ַרב ּוָמˆּוי  ָלּ ׁ∆̆  ˜ ּ ז≈ ∆‰‰ַ ‡…„, ו¿ ‰ מ¿ ֻ‚ָנּ י‡ מ¿ ƒ‰ י ּƒכ ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒּוב מ ׁ̆ ָל ל ו¿ ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ‰ַ ˙ ּ„ַ ƒּבו… מ ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒּומ

ן" (מ˘לי  ‡ו… ר ָ‚ּ ב∆ ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ ƒַמר: "(כט)ל ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  לּו˙, כ¿ּ פ¿ ׁƒ̆ ר ו¿ ב∆ ׁ∆̆ ˙ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿ יָ‡‰ ‡∆ ƒב ֲ‡ָו‰ מ¿ י ַ‰ַ‚ּ ּƒכ ,„…‡ ‰ מ¿ ָנּ מ∆ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ יָכך¿  ƒפ ַעט, ל¿ מ¿

ַי˙  ָ‚ל¿ 109ּול¿ ב),   ,‰ (˘מו˙   " ‚ו… ו¿  '‰ י  ƒמ" רו…  ָ‡מ¿ ב¿ּ ע…‰  ַפר¿ ל¿ ַרע  ≈‡ ָמ‰   ָּ̇ ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿ כ‚).  (˘ם כט,  ּנּו"  יל∆ ּƒפ ׁ¿̆ ַּ̇ ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ" ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿ יח),  טז, 

ילּו  ּ ƒ̂ ƒ‰ ר ׁ∆̆ ‡ֲ ˙ י ָ‰ֲ‡ָרˆו… ל…‰≈ ָכל ‡¡ י ב¿ּ ƒַמר "מ‡ָ ׁ∆̆ יב,  ƒר ח≈ ַסנ¿ ל" (˘מו‡ל-‡ יז, י), 110ּול¿ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ˙ כו… ˙ ַמַער¿ י ‡∆ ּƒ̇ ַרפ¿ י ח≈ ƒַמר "ֲ‡נ‡ָ ׁ∆̆ י,  ּƒ̇ ׁ¿̆ ƒל ַ‰פ¿ּ

ָ„י" („ני‡ל ‚, טו),  ן י¿ ƒן מ כו… נ¿ ƒב יז¿ ׁ≈̆ י י¿ ּ ƒ„ ‰ָּל רו… "ּוַמן ‰ּו‡ ‡¡ ָ‡מ¿ ר, ב¿ּ ּ ַ̂ נ∆ בּוַכ„¿ י (י˘עי‰ לו, כ), ּונ¿ ƒ„ ָיּ ƒם מ ƒַלי ָׁ̆ רּו ˙ י¿ יל ‰' ‡∆ ּ ƒ̂ י ַי ּƒי כ ƒ„ ָיּ ƒם מ ָ̂ ˙ ַ‡ר¿ ∆‡

ָחָכם:  ָ‡ַמר ‰∆ ׁ∆̆ מו…  ן, כ¿ּ ָעוו… ‡ ו¿ ט¿ ח≈ ל מ≈ ו… ּ̂ ƒינו… נ , (ל)‡≈ ‰ זו… ּ„ָ ƒמ ‰ּו‡ ב¿ּ ׁ∆̆ י  ƒן. ּומ לו… ָ̃ ם ָ‰ָי‰ ּבּוז ו¿ ָ̇ י ƒֲחר‡ַ ם, ו¿ י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ רּו כ¿ּ ר ָ‡מ¿ ׁ∆̆ ן, ֲ‡ ‰ ָל‰∆ מ∆ ַ‰ּ„ו… ו¿

ן" (מ˘לי כ‡, כ„). ַר˙ ָז„ו… ב¿ ע∆ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ , עו… מו… ׁ¿̆  ı יר ל≈ ƒ‰111ָי „ "ז≈

 

 ‰ ָ‡ָ‚‰? ז∆ ּנּו ַ‰„¿ מ∆ּ ƒמ „ ר≈ ָפּ ּƒ̇ ר ל…‡  ׁ∆̆ י ‰ּו‡ ֲ‡ ƒָח„ ָ‡ַמר: מ ים. ָחָכם ‡∆ ƒי ֲחָכמ ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ַמע ׁ¿̆ ֲ‡ָו‰,  ר ַעל ַ‰ַ‚ּ ַ„ב≈ּ ‰ ל¿ ָנּ ינּו ַע„ ‰≈ ָבר≈ ּ יַע „¿ ּ ƒ‚ ƒ‰ ׁ∆̆ יָון  כ≈ ו¿

 .‰ ט∆ ו… ׁ̆ י-ָ‡ָ„ם ל¿ נ≈ ˙ו… ב¿ּ ין ‡ו… ƒ̃ י ƒַע˙, ַמֲחז ר] ַ„ּ ˙ [ַבּ ַ̃ ז¿ ח∆ מו… 113ב¿ּ ¿̂ י˜ ַע ƒֲחז ַמּ ׁ∆̆ י  ƒרּו: מ ָ‡מ¿ ‰. ו¿ ָנּ מ∆ּ ƒָל‰ מ ַמע¿ י‡ ל¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ˙ ַמֲעָל‰  ׁ̆ ַלֲעלו… ּ ≈̃ ַב ‰ַ112מ¿

ָ‡ַמר  ָעָליו. ו¿ ˙ מ≈ טו… ˙ נו… ו… ׁ̆ ָפ ּ ַ‰נ¿ ˙, ו¿ ּיו… ƒר ַ‡˙ ַ‰ב¿ּ נ¿ ׂ ƒ̆ ‰ ָעָליו  י∆ ¿‰ ּƒ̇ ים,  ƒים ָרע ƒּבו… ַמֲעָלל ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒים. ּומ ƒים ָרע ƒָו‰ - ַמֲעָלל‡ֲ רּו: 114ָסמּוך¿ ַלַ‚ּ ָ‡מ¿ ו¿

ך¿  ל∆ ‰ ַ‰מ∆ּ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆  ׁ̆ פ∆ נ∆ּ יבּו˙ ַבּ ׁƒ̆ ין ‰ַ116ֲח ≈‡ :„ ָ‡ַמר עו… . ו¿ ׁ̆ פ∆ ר ַ‰נ∆ּ ˙ ‡ו… ּ„ו… ּƒימּו˙ ַ‰מ ƒע ך¿ נ¿ ר ַ‰ּ‚ּוף, ָכּ ּוָר‰ ‡ו… ּ̂ ימּו˙ ַ‰ ƒע ר נ¿ ׁ∆̆ ‡ֲ ָח„: 115ַכּ ָחָכם ‡∆

ָל‰  ַמע¿ ˙ זו… ל¿ ‡ו… ס¿ ּƒָפָניו ָ‰יּו כ , 117ּול¿ כּו˙ו… ‡ ַמל¿ ס≈ּ ּƒב ַעל כ ׁ≈̆ ָח„ יו… ך¿ ‡∆ ל∆ ָ‰ָי‰ מ∆ ׁ∆̆ ָ‡ַמר,  ‰. ו¿ ל ז∆ ∆‡ ‰ ים ז∆ ƒר י-ָ‡ָ„ם ֲ‡ח≈ נ≈ ן ב¿ּ כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ‰, ָכּ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ

ַעי.  ר≈ ַעל ל¿ ַמּ ƒי מ ƒיַבנ ׁƒ̆ י ‰ו… ּƒ̇ ח¿ ַפּ ׁ¿̆ ƒחּוס מ ƒל י ∆„ ן: ‚…ּ יו… ל¿ יב ָ‰ע∆ ׁƒ̆ ≈‰ י? ו¿ ƒ̇ ּו ׁ̆ ל…‡ ר¿ ּ‰ ב¿ּ ז∆ ƒָל‰ מ ַמע¿ ‰ ל¿ ם ז∆ ּ∆̇ ב¿ ַׁ̆ יך¿ י¿ ≈‡ : ך¿ ל∆ ם ַ‰מ∆ּ ָ‡ַמר ָל‰∆ . ו¿ ּזו… ƒמ

ָל‰ּו  ע¡ ∆‰ ם. ו¿ י‰∆ ּ≈̇ ח¿ ַּ̇ י  ƒיַבנ ׁƒ̆ י ‰ו… ּƒב ƒּו˙ ל‡ ַ„כ¿ י ו¿ ׁƒ̆ לּו˙ ַנפ¿ פ¿ ׁƒ̆ י:  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ‰ַ ָעָנ‰  י. ו¿ ƒ̇ ָמ י ר…ב ָחכ¿ נ≈ פ¿ּ ƒי מ ַּ̇ ח¿ ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ י ַעל  ƒ̇ י ƒי: ָעל ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ ָ‡ַמר  ו¿

יב" (מ˘לי כ‰, ז).  ƒ„י ָנ נ≈ פ¿ ƒָך ל יל¿ ּƒפ ׁ¿̆ ‰ַ ‰ מ≈ ָנּ ≈‰ ‰ ָך ֲעל≈ ב ֲ‡ָמר ל¿ י טו… ּƒַמר: "119כ ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ . ו¿ לו… ּ ¿„ ƒ‚ ך¿ 118ו¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ

ָעָפר  ּוב ל¿ ׁ̆ ָי רּוָח‰, (לב)ו¿ ‰ ס¿ ָפּ ּƒט ƒמ ‡ ָבּ ׁ∆̆ , (ל‡) ּבו… ƒל ˙ ים ‡∆ ƒיל ƒ‰ ב¿ ים ַ‰ַמּ ƒָבר ּ ב „¿ יך¿ ַלֲח˘…ׁ ƒר ָ̂ ˙ ָעָליו,  ר∆ ב∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒָו‰ מ‡ֲ ּ‚ַ‰ַ ˙ ּ„ַ ּƒמ ׁ∆̆ ‰ ָ‡ָ„ם  ∆‡ רו… ׁ∆̆  ˙ ע≈ ב¿ּ

חּו  כ¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒָלם, נ ן ָ‰עו… ƒרּו מ ָעב¿ ‡ּו ו¿ ּ‚ָ ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ ּ ≈‚ ‰ ָמּ ב ַכּ ַיֲח˘…ׁ -‰ּו‡, ו¿ רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ים ַ‰ ƒָלכ י ַ‰מ¿ּ כ≈ ך¿ ַמל¿ ל∆ י מ∆ נ≈ פ¿ ƒן ל ּבו… ׁ¿̆ ח∆ ין ו¿ ּ ƒ„ ן ּ≈̇ ƒי ‰, (ל‚)ו¿ ָמּ ƒר ו¿

ם. ָ̇ ֲ‡ָו ם ַ‚ּ יָל‰ ָל‰∆ ƒע ָלם, ּוַמ‰ ‰ו… עו… ל…‡ ָ‰יּו מ≈ ָ‰יּו כ¿ּ ו¿

 

 ‡ ָלּ ַב„, ‡∆ ָב‰ ל¿ ָׁ̆ ַמח¿ ‰ 120ב¿ּ ˙ ז∆ ו… ׂ̆ ל ָוכ…ל, ל…‡ יּוַכל ַלֲע כ…ּ ƒּבו… מ ּ ƒל ƒּו˙ מ‡ ‰ ַלֲע˜…ר ַ‰‚≈ּ ∆̂ ˙: ָ‰רו… ˙ ָרעו… ּ„ו… ƒר מ‡ָ ּׁ¿̆ ƒָו‰ ּומ‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ר ל¿ ≈„ ּ‚ָ

י  ס≈ּ י ַ‚ּ ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ ים כ¿ּ ƒנ ּ ָ̃ ֻ̇ ים ּומ¿ ƒּוב ׁ̆ ים ֲח ƒ„‚ָ ׁ̆ ב¿ּ ב…ּ ל¿ ƒיל ל ƒ‚ָי‰ ָר‰ָ ׁ∆̆ „? ָ‡ָ„ם  ַ̂ י ן. כ≈ּ ‰ ָ‰ַ‡ֲחרו… ∆̂ ָ̃ ‰ּו˙ ַע„  ב¿ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ַבּ

ָ‰‚ו…  נ¿ ƒם ָ‰ָי‰ מ ƒ‡ …ּו˙. ‡ו‡ ּבו… ַ‰‚≈ּ ּ ƒל ƒל…‡ ַיֲע˜…ר מ ‰ ז∆ י˙, ָבּ ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ּ„ָ ƒמ ם ב¿ּ ָ̇ ן ‡ו… ּ≈̃ ַ̇ י ƒים ו ƒב ים טו… ƒ„‚ָ ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒם י ƒ‡ - ‰ּ ז∆ ƒּוב מ ׁ̆ ‰ ָל ∆̂ רו… ָ‰רּוַח, ו¿

ל,  ן ַ‰כ…ּ ƒמ ‰ ַמָטּ ב ל¿ ׁ≈̆ י≈ ‰, (ל„)ו¿ ב≈ּ ן ַ‰ר¿ יו… ָזּ ƒב מו… ב¿ּ ¿̂ י‚ ַע ƒ‰ נ¿ ַיּ ׁ∆̆ ן ַע„  ּ≈̃ ַ̇ ָנ‰ ל¿ ָּ̃ ַּ̇ ין  יו - ‡≈ ׂ ָ̆ ָ‡ר ַמֲע ׁ¿̆ ּƒָבָריו ‡ו… ב ¿„ ּƒל ב ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ „ 121ּול¿ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ָמ‰ ָוַכַעס  ַעל ח≈ ‰ּו‡ ַבּ ׁ∆̆ י  ƒן מ כ≈ ּנּו. ו¿ מ∆ּ ƒב מ ַבּ‰-ַ‰ל≈ּ ֲע˜…ר ‚…ּ ַיּ ׁ∆̆ ּלּו, ַע„  ים ‡≈ ƒָבר ¿„ ּƒב ‡ ≈̂ ַכּיו… ן, ו¿ י‰∆ ׁ≈̆ ב¿ ˙ לו… ין ‡∆ ּ ƒַבז ˙ ַ‰מ¿ ָחבו… י ַ‰ס¿ּ י≈ לו… ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒי ו¿

ָ‡ז  ּנּו, ו¿ מ∆ּ ƒָו‰ מ‡ֲ ּ‚ַ‰ַ ׁ̆ ר∆ ֲע˜…ר ˘…ׁ ַיּ ׁ∆̆ ַמן ַרב ַע„  ך¿ זו… ז¿ ר∆ ∆„ ך¿ ב¿ּ ל≈ י≈ ָלל, ו¿ ׁ̆ כ¿ּ י ּ ƒ‚ ˙ו… ל…‡ ַיר¿ לּו ‡ו… ל¿ּ ƒ̃ ˙ו… ‡ו…  ּכּו ‡ו… ƒ‰ ם ƒ‡ ׁ∆̆ מו…  ¿̂ ַ‰‚ ַע נ¿ ƒי ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿

ל…‡ יּוַכל  ׁ∆̆ ‰ ַע„  ָנּ מ∆ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒי  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒמ :˙ ˙ ָ‰ָרעו… ּ„ו… ּƒָכל ַ‰מ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ ַיֲע  ‰ ז∆ ך¿  ר∆ ּ ַעל „∆ ו¿ ָיָמיו.  ל  ָכּ  ‰ּ ָבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ י,  ƒע ָ̂ מ¿ ך¿ ָ‰‡∆ ר∆ ּ ∆„ ַבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ ַיֲחז…ר 

ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ׁ∆̆ י  ƒּומ .˙ ˙ ָרעו… ּ„ו… ƒָכל מ ָמ‰ ל¿ ל≈ ׁ¿̆ פּוָ‡‰  ‰ ‰ּו‡ ר¿ ָין ז∆ נ¿ ƒע י. ו¿ ƒנ ינו… ך¿ ַ‰ב≈ּ ר∆ ּ ס ַ‰„∆ פ…ּ ¿̇ ƒי ָ‡ז ַיֲחז…ר ו¿ ַמן ַרב, ו¿ ‰ ז¿ ז∆ ַ‰‚ ָבּ נ¿ ƒי ר, ו¿ ≈̇ ˜ יו… ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ם  ׂ ָ̆ ַמר: "123ו¿ ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ . ו¿ רו… י ֲחב≈ נ≈ פ¿ ƒל ָפָניו ו¿ ך¿ ל¿ ר∆ ּ ∆„‰ַ ‰ ים ז∆ ׂ ƒ̆ ˙, ָי ר∆ ח∆ ב¿ ‰ ַ‰ֻמּ ּ„ָ ּƒמ ˜ ַבּ ל∆ ח≈ ˜ ו¿ ל∆ ָכל ח≈ רּוך¿ ‰ּו‡ 122ב¿ּ ‡ ָבּ ר≈ ˙ ַלֲעב…„ ַ‰ּבו… כ∆ ׁ∆̆ מ¿ ƒנ

ים" (˙‰ילים, נ, כ‚).  ƒ‰…ל ע ‡¡ ַׁ̆ י≈ ּנּו ב¿ּ ∆‡ , ַ‡ר¿ ך¿ ר∆ ּ ∆„

הוא מחמת גאונו. וכתב 
מוכח  שכך  שם 
בפסוקים, שלא יתלה הצלחתו (הן בממון הן ביופי הן בחכמה) בעצמו אלא 

תמיד יהא שפל ומודה לה׳ על המעלות שחננו.
את  להביא  יכול  שהעושר  לבבך. מבואר  ורם  ו‚ו'  ירביון  וˆ‡נך  וב˜רך  ב. 
האדם לגאוה ולשאר חטאים. במסכת ברכות (לב.) אומרת הגמרא, שלאחר 
חטא העגל אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, בשביל כסף 
וזהב שהשפעת להם (שנתת להם בשפע) לישראל עד שאמרו ״די״ הוא גרם 
(להם להתגאות עד) שעשו את העגל... משל לאדם אחד שהיה לו בן, הרחיצו 
וסכו והאכילו והשקהו, ותלה לו כיס (של מעות) על צוארו, והושיבו על פתח 
של זונות, מה יעשה אותו הבן שלא יחטא (וכמו כן ישראל, הקדוש ברוך הוא 
לחטא  להם  שגרם  הוא  זה,  נסיון  לידי  והביאם  טובה  רוב  להם  שהשפיע 

העגל). 
בספר ׳חכמת המצפון׳ (דברים) כתב: רואים אנו מדברי הגמרא יסוד וחידוש 
גדול, לא כמו שאנו מורגלים לראות התחלת וסיבת החטא בבחירת לבו של 
האדם הבלתי טובה אשר לפני החטא. חכמינו ז״ל ראו עיקר סיבת החטא עוד 
רחוק הרבה מהחטא, ותלו את החטא בדברים אשר נעשו עוד זמן רב לפני 
החטא, אשר לכאורה אין להם שום שייכות עוד להחטא כלל, והם דברים 
אחרים לגמרי וגם מותרים בתכלית ההיתר, ושם כבר ראו חז״ל את החטא 
כאילו כבר נגמר, ואמרו שאחר דברים כאלה החטא כבר דבר הבא בתולדה 
ומידי דממילא, כי מה יעשה הבן שלא יחטא, ובטענה זו הלא רצה משה רבינו 
לפוטרם מכל אשמה, והיה בזה מודעה על כל מעשה העגל כאילו היו אנוסים 
בחטא, מאחר ונתן להם הקדוש ברוך הוא שפע של כסף וזהב, דבר זה ממילא 

הביאם לחטא העגל. 
רואים אנו מזה הערה נוראה, ועיקר גדול בעבודת האדם שאחרי שכל הדבר 
תלוי רק בההתחלות הגורמות ומביאות להמעשה, והמוקדמים עוד זמן רב 
להזהר  האדם  עבודת  עיקר  כל  תלוי  בהם  הרי  כן  אם  המעשה,  לפני 
בההתחלות וההקדמות אשר לחטאים, וגם בהאתחלתא דאתחלתא, ואף גם 
באלה שהם דברים המותרים לגמרי כמו כסף וזהב, או רחיצה וסיכה שהם 
מותרים,  גם  שהם  וכדומה  ושתיה  אכילה  וכן  המותרים,  מהדברים  בודאי 
ומכל מקום גילו לנו חז״ל שעיקר סיבת החטא של העגל היתה בריבוי הכסף 
מה  וכן  לבנו,  האב  שעשה  המוקדמת  והשתיה  הרחיצה  כמעשה  והזהב 

ָך  ̂…‡נ¿ ו¿ ָך  ר¿ ָ̃ "(ב)ּוב¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  , רו… ¿̂ יו…

ן ו… ׁ̆ ‡ ƒַער ָ‰ר ַׁ̆

ֲ‡ָו‰ ַער ַ‰ַ‚ּ ַׁ̆

 ˙ ּ„ַ ƒמ ַעל  ר  ַ„ב≈ּ נ¿ ן  ו… ׁ̆ ‡ ƒר‰ָ ַער  ַּׁ̆ ַבּ
ן  מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ּ ƒנ ׁ∆̆ ב  ֲ‡ָו‰. ּוַמ‰ ּטו… ּ‚ַ‰ַ

ּיּוב  ƒח י  נ≈ פ¿ּ ƒמ ים,  ƒָער ּׁ¿̆ ‰ַ ָכל  ל¿  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇

ח  ַ̇ י‡ פ∆ּ ƒ‰ י ּƒכ ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒל מ ≈„ ָבּ ƒ‰ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿

ז…‡˙  ָכּ ינּו  ƒ‡ָר ל…‡  ו¿  ,˙ ַרּבו…  ˙ ָרעו… ל¿

יך¿  ƒר ָ̂ ן  ָלכ≈  .˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ב¿ּ ָרָע‰  ל¿

ל  ∆‡ יָ‚ּ‰  ƒ‰ ַ‰נ¿ ל¿ ם  ַחכ≈ּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָ‰ָ‡ָ„ם 

 ‰ּ ָ̇ ‡ו…  ˙ חו… ¿„ ƒל ו¿ ָ‰ָר‡ּוי,   ‚‰ָ נ¿ ּƒמ‰ַ

. ‡ּוָי‰ ּבו… יָנּ‰ ר¿ ≈‡ ׁ∆̆ ם  ָמ˜ו… ב¿ּ

 

ַסל  ָפּ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַע  ב≈ּ ט¿ ַ‰ַמּ י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ
‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ל  „ו… ּ‚ָ‰ַ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ  

מו…  כ¿ּ  . ָר˙ו… ˙ו… ב¿ּ יָ‰  ָעל∆ יָרנּו  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ו¿

 ˙ ח ‡∆ ַכּ ׁ¿̆ ּƒ̇ ן  ָך פ∆ּ ר ל¿ מ∆ ָּׁ̆ ƒ‰" :ַמר ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ם"  ƒַרי ¿̂ ƒמ  ı ר∆ ∆‡ מ≈ יֲ‡ָך  ƒ̂ ‰ו… ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  '‰

ח  ַכּ ׁ¿̆ ƒי  ‰ ∆‡ ּ ≈‚‰ַ י  ּƒכ(‡) יב).  ו,  („ברים 

י˘כח   ‰‡‚‰ כי   .‡
סוטה  במסכת  יוˆרו. 
(ה.): אזהרה לגסי הרוח 
רוח.  גס  יהא  [שלא 
רש״י] מנין? רב נחמן בר 
יצחק אמר מהכא, ״ורם 
(דברים  ושכחת״  לבבך 
ח, יד) וכתיב ״השמר לך 
פן תשכח את ה׳ אלהיך״ 
(שם יא). רש״י (ד״ה ורם) 
גובה  ידי  שעל  מבאר 
שכחת  לידי  בא  הלב 
זו  שכחה  ועל  הבורא, 
מוזהר  הוא  הרי 
תשכח״  פן  לך  ב״השמר 

(וכן כתב המאירי).
[סמ״ק  שפרשו  יש  אך 
משמע  וכן  כב)  (סימן 
בסמ״ג (לאוין סד) וראה 
(סוטה  שלמה  חשק 
של  שהאזהרה  שם)] 
על  אמורה  לך״  ״השמר 
ולא  עצמו,  לבבך״  ״ורם 
רק בגלל שהיא הגורמת 
שתבוא  ה׳  לשכחת 
אלא  בעקבותיה, 
עצמה  הלב  רוממות 
הם  כי  השכחה.  היא 
איסור  ענין  בארו 
לא  שאדם  הגאוה, 

יתגאה כשהקדוש ברוך הוא משפיע לו טובה ויאמר שבריוח שלו ובעוצם ידו 
ועמלו עשה והרויח והגיע לכל זה. ועל ידי כך לא יחזיק טובה להקדוש ברוך 

ˆ„י˜ים ˘ער ‰‚‡ו‰‡רחו˙ 

 .‰ ‰ ַעל ז∆ רּו ז∆ ר¿ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒל…‡ י ׁ∆̆ 3 ,˙ טו… יו… ¿„ ∆‰ ן ב¿ּ כ≈ּ ׁ∆̆ ל- , ָכּ ך¿ ל∆ מ∆ ב¿ּ

ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ  - ָח„  ∆‡‰ָ ים:  ƒ̃ ֲחָל י  נ≈ ׁ¿̆ ƒל  ˙ ∆̃ ּ ַחל∆ ¿̇ ƒמ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ
 ˙ ַמֲעלו… ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ  - י  ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ  ˜ ל∆ ַ‰ח≈ ו¿  , ‚ּופו… ב¿ּ

ים:  ƒ̃ י ֲחָל נ≈ ׁ¿̆ ׁ̆ ּבו…  ‚ּופו… י≈ ֲ‡ַו˙ ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ יו. ַ‚ּ ׂ ָ̆ ַמֲע ָמ‰ ּוב¿ ַ‰ָחכ¿

‚ּופו…  ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ י‡  ƒ‰ ז…‡˙  ו¿ ַרע.  ָח„  ∆‡‰ָ ו¿ ב,  טו… ָח„  ∆‡‰ָ

ל ַעל  ׁ…˘ מ¿ ּƒ̇ ב ָ‰ָ‡ָ„ם, 4ָ‡ז  ל≈ ֲ‡ָו‰ ב¿ּ ר ַ‰ַ‚ּ ב≈ּ ּ‚ַ ¿̇ ּƒ̇ ׁ∆̆  ˙ ע≈ ָ‰ָרָע‰: ב¿ּ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ נו… - כ¿ּ רו… ¿‚ ƒו… ּוב ׁ̆ ר…‡ . ב¿ּ לו… ף ַר‚¿ „ו… ַע„ ַכּ √̃ ¿„ ָּ̃ ƒם מ„ָ‡ָ‰ָ

ן" (י˘עי‰ ‚,  רו… ּ‚ָ  ˙ טּויו… ָנ‰ נ¿ ַלכ¿ ּ≈̇ ַו ן  ּיו… ƒ̂  ˙ נו… ‰ּו ב¿ּ י ָ‚ב¿ ּƒ5ַיַען כ"

ַי„  ֲ‡ָו‰ ו¿ ל ַ‚ּ ∆‚ י ר∆ ƒנ ≈‡ בו… ּ¿̇ יב: "7ַ‡ל  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ - ָליו ַר‚¿ ָיָ„יו ּוב¿ טז), 6ב¿ּ

בי‡ורים
ראוים להתגאות. 3. ˘ל‡ י˘˙ררו ז‰ על ז‰. שלא יתגאו וימשלו (-להתנהג 
בשררה) זה על זה. 4. ‡ז ˙מ˘ול על ‰‡„ם. גאותו תהיה ניכרת בכל איברי 
גופו מקדקדו עד כף רגלו. 5. יען כי ‚ב‰ו בנו˙ ˆיון. ה׳ מוכיח את עם ישראל 
על הנשים הגאותניות שמשלו בעם והחטיאו אותו, שהולכות  בגרון מתוח 
דרב  בריה  רבא  דרש  (סב:)  שבת  [במסכת  ביפין.  להתגאות  מוגבה  ובראש 
יען כי גבהו בנות ציון״,  ״ויאמר ה׳  ג, טז):  (ישעיה  עילאי: מה פירוש הפסוק 
רש״י  (ראה  גובהן  את  והבליטו  זקופה  בקומה  מהלכות  הנשים  שהיו 
מהלכות בפסיעות קצרות,  פירושו, שהיו  גרון״,  נטויות  ״ותלכנה  ומהרש״א). 
שהעקב של רגל אחת מגיע בצד האגודל של הרגל השניה בלבד ואינו עובר 
את  רואה  שאינו  כיון  לאט  והולך  למעלה  נטוי  שגרונו  אדם  כדרך  אותו, 
אנשים  ויבואו  בהליכתן  שוהות  שתהיינה  כדי  זה  וכל  שלפניו,  הקרקע 
ב׳):  (פרק  6. בי„יו ובר‚ליו.  במסכת דרך ארץ רבה  (רש״י)].  להסתכל בהן 
בראש  והמהלכין  ברגליהם,  והבועטין  בידיהם,  [מנפנפים]  המפפין 
אצבעותיהן [כמו שעשו בנות ירושלים], עליהם הכתוב אומר: ״אל תבואני 
רגל גאוה ויד רשעים אל תנידני״. 7. ‡ל ˙בו‡ני. דוד המלך מבקש מהקדוש 

      ,' ‚ו… ו¿ ך¿  ָלּ  ‰ ב∆ּ ר¿ ƒי ָזָ‰ב  ו¿ ף  ס∆ כ∆ (‚)ו¿ ֻין  ב¿ּ ר¿ ƒי

יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰  ˙ ∆‡  ָּ̇ ַכח¿ ָׁ̆ ו¿ ָך  ָבב∆ ל¿ ָרם  1ו¿

י  ƒ„ָי ם  ∆̂ ע… ו¿ י  ƒח כ…ּ ָך  ָבב∆ ל¿ ּƒב  ָּ̇ ָ‡ַמר¿ ו¿  ,' ‚ו… ו¿

 ˙ ∆‡ ָּ̇ ָזַכר¿ ו¿  ,‰ּ ל ַ‰ז∆ ƒַחי‰ַ ˙ י ‡∆ ƒל ‰ ׂ ָ̆ ָע

ַח  כ…ּ ָך  ל¿ ן  ≈̇ ַ‰נ…ּ ‰ּו‡  י  ּƒכ יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰

ך¿  ל∆ מ∆ ּוב¿ י‚-יח).  ח,  (˘ם  ל"  ƒָחי  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ָחיו"  ∆‡ מ≈ ָבבו…  ל¿ רּום  י  ּƒ̇ ל¿ ƒב "ל¿ ַמר:  ¡‡ נ∆

ּלּו  ƒָר‰ 2ֲ‡פ ו… ּ̇ יָר‰  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ם ƒ‡ .(ם יז, כ˘)

שהאכילו והשקהו ותלה 
לו כיס בצוארו והעמידו 
הזונות  בית  פתח  לפני 
של  עצם  בהם  אין 
מקום  ומכל  איסור, 
עיקר החטא בהם נחשב, 
יעשה  ״מה  אחר-כך  כי 
כבר  יחטא״,  שלא  הבן 
בעל  ואינו  הוא  אנוס 

בחירה כלל. 
וז‰ב ירב‰ לך.  ‚. וכסף 
לאדם  וזהב  כסף  ריבוי 
לגאות  להביאו  יכול 

שאבותינו  הסיבה  זו  החיים״:  ה״ספר  אומר  ה׳.  את  ישכח  זה  ידי  ועל  הלב 
אברהם  צז.).  בב״ק  (כמבואר  המטבעות  על  ציורים  היו מציירים  הקדושים 
אבינו עשה במטבע ציור של זקן וזקנה מצד אחד, ובחור ובתולה מצד שני, 
מה  יצחק.  לו את  הוא שנתן  ברוך  הקדוש  לו  הנס שעשה  להזכיר את  כדי 
הקשר בין כסף לנסים? כדי שכשיביט במטבע לא יגיע למצב של ״ורם לבבך 

ושכחת את ה׳ אלקיך...״, כי כסף מביא גאוה.
המטבע שעשה יהושע היה טבוע בו שור מכאן וראם מכאן, על שם הפסוק 
(דברים לג, יז): ״בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו״, שנצחונותיו במלחמות 

על כיבוש ארץ ישראל היו מהקדוש ברוך הוא ולא מכוחו ועוצם ידו.
וכן דוד הטביע על המטבע מקל ותרמיל מכאן ומגדל מכאן, להזכיר לעצמו 
כי הגיע מאחורי הצאן. ומרדכי היהודי עשה מטבע שהיה בו שק ואפר מכאן, 
את  להם  שהזכירו  ציורים  ועליהן  מטבעות  עשו  כולם  מכאן.  זהב  עטרת 
הנסים שעשה להם הקדוש ברוך הוא, כדי שלא יגיעו חס ושלום למצב של 

גאוה הבאה מחמת ריבוי הממון.

בי‡ורים
אם  מה  כי  ביאר,  הרמב״ן  במלך.  ‡פילו   .2 בלבך.  ותתגאה  לבבך.  ורם   .1
וגובה הלב  למלך שהוא ראוי להתנשא ולהתגדל, הפסוק אוסר את הגאוה 
ומצוה שלבבו יהיה שפל ככל אחיו הקטנים ממנו, כל שכן לאחרים שאינם 

‰. כי ‡ין עזר ‰˘ם עמו 
‡חרי ‡˘ר ‰ו‡ ˙ועב˙ 
‰˘ם. הוא מדברי רבינו 
יונה בשערי תשובה (א, 
(נב:)  סוכה  במסכת  כז). 
בן  שמעון  רבי  אמר 
אדם  של  יצרו  לקיש: 
יום  בכל  עליו  מתגבר 
ומבקש להמיתו, שנאמר 
(תהלים לז): ״צופה רשע 
לצדיק ומבקש להמיתו״. 
ברוך  הקדוש  ואלמלא 
יכול  אינו   – עוזרו  הוא 
לו, שנאמר (שם): ״ה׳ לא 
ולא  בידו  יעזבנו 

ירשיענו בהשפטו״. 
רבי  המשגיח  מרן  היה 
יחזקאל לוינשטיין זצ״ל 
כבר  ומזהיר:  מזכיר 
כתב רבינו יונה ״כי בעל 
יצרו,  ביד  נמסר  הגאוה 
כי אין עזר ה׳ עמו אחרי 
״.  ה׳  תועבת  הוא  אשר 
אמרים  שני  נצרף  אם 
אלו - חרדה תאחזנו, כי במלחמת האדם עם יצרו בכל יום ויום, הרי בדרך 

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰ ׁ∆̆ מ… ַר˙  ˙ו… ב¿ּ נּו  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿

י" (וי˜ר‡ כ,  ַ‰ּ‚ו…  ˙ ֻח˜…ּ כּו 15ב¿ּ ל¿ ≈̇ ל…‡  "ו¿

כּו"  ל≈ ≈̇ ם ל…‡  י‰∆ ≈̇ ֻח˜…ּ יב: "ּוב¿ ƒ̇ ּוכ¿ כ‚), 

ן  ָך 16פ∆ּ ר ל¿ מ∆ ָּׁ̆ ƒ‰" :ַמר ¡‡ נ∆ ו¿ (˘ם יח, ‚), 

ל  ם" („ברים יב, ל) - ַ‰כ…ּ י‰∆ ׁ̆ ַ‡ֲחר≈ ≈̃ ָנּ ּƒ̇

 ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ יר,  ƒ‰ ַמז¿ ‰ּו‡  ָח„  ∆‡ ָין  נ¿ ƒע ב¿ּ

ָבָריו  ¿„ ƒּוב יו  ָׁ̆ ּבּו ַמל¿ ב¿ּ ל  ּ„ָ ֻמב¿ ל  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי

‰ּו‡  ן  כ≈ ו¿ ים,  ƒי ַ‰ּ‚ו… ן  ƒמ ָ‰ָ‚יו  נ¿ ƒמ ָכל  ּוב¿

ים"  ּƒן ָ‰ַעמ ƒם מ כ∆ ¿̇ יל ‡∆ ּ ƒ„ ר: "ָוַ‡ב¿ מ≈ ‡ו…

(וי˜ר‡ כ, כו).

י  ינ≈ ע≈ ים ב¿ּ ƒָעב…̇ ם מ¿ ֲ‡ָו‰ ‰≈ י - ַ‰ַ‚ּ ֲעל≈ ַבּ
ֲעַב˙ ‰'  ו… ּ̇ ַמר: "17 ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ם,  ּׁ≈̆ ‰ַ

‰ּו‡  ו¿  ,(‰ טז,  (מ˘לי  ב"  ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ

ם  ּׁ≈̆ ר ַ‰ ז∆ ין ע≈ י ‡≈ ּƒכ(‰) , רו… ¿̂ ƒַי„ י ָסר ב¿ּ מ¿ ƒנ

בי‡ורים
בהם, שהם מלבושי נכרי, [משמעות דבריו שהאיסור ללבוש בגדי נכרי הוא 
משום גאוה]. 15. בחו˜ו˙ ‰‚וי. בדרכי הגויים. הוזהרנו שלא נתנהג כמותם 
במלבושינו ובהליכותינו. 16. פן ˙נ˜˘ ‡חרי‰ם. פן תהיה נמשך, נצמד ונדבק 
אחריהם, (מלשון ״דא לדא נקשן״). 17. ˙ועב˙ ‰'. מאוס ושנוא בעיני ה׳ כל 

המתנשא בלבו.

יב).  לו,  (˙‰ילים  י"  ƒנ ≈„ ƒנ ּ¿̇ ַ‡ל  ים  ƒע ָׁ̆ ר¿

י  ּƒַרב  ˙ ַבּ  ‰ ָׁ̆ נ¿ ע∆ נ∆ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ ל  ∆‚ ר∆ ַעל  ו¿

יָ‰  ָעל∆ ַזר  ¿‚ ּ ƒנ ׁ∆̆ ן,  יו… ַר„¿ ּ¿̇ ן  ב∆ּ יָנ‡  ƒֲחנ

ַעם  ַפּ י  ּƒכ  .˙ נו… זו… ל  ׁ∆̆  ‰ ָבּ ֻ̃ ב¿ּ ב  ׁ≈̆ י ל≈

י,  ƒמ רו… י  ל≈ „ו… ּ ¿‚8 י  נ≈ פ¿ ƒל ָכ‰  ָ‰ל¿ ַ‡ַח˙ 

 ‰ ָנ‡∆  ‰ ָמּ "ַכּ רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ ָע‰  מ¿ ָׁ̆ ו¿

ָ‡ז  10ו¿  "! זו… יָב‰  ƒ9ר ל  ׁ∆̆ יָ‰  ∆̇ יעו… ƒס פ¿ּ

ם -  ƒיַני ע≈ ר (ע"ז יח, ‡). ָבּ ≈̇ ‰ יו… ָ̃ ּ ¿„ ¿̃ ּ ƒ„(„)

ַמע  ׁ¿̆ ƒם - ל…‡ י ƒַני ָ‡ז¿ ˙" (מ˘לי ו, יז). ָבּ ם ָרמו… ƒיַני יב: "11ע≈ ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ים  ּ ƒי ƒל ֲענ ∆̂ „ו… ‡≈ ָעמ¿ יַח ַ‡ּפו… - ב¿ּ ר≈ ים. ב¿ּ ƒָלל ים ָ‰ֻ‡מ¿ ּ ƒי ƒי ָ‰ֲענ ר≈ ב¿ ּ ƒ„

ָבָריו  ¿„ ּƒב ַ‡ף  ו¿ יָניו.  ע≈ ב¿ּ ים  ƒרּוח ס¿ ם  ≈‰ ם,  י‰∆ ּ≈̇ ָב ל¿ ַנס  כ¿ ּƒנ ׁ∆̆ כ¿ּ ‡ו… 

ַין ַמֲ‡ָכל  נ¿ ƒע ˙ 13ב¿ּ ר∆ כ∆ּ ƒם נ‚ַ ַ‚ֲ‡ָו‰. ו¿ ˜ ב¿ּ ָ̇ י˜ 12ָע ּ ƒ„ ַ̂ ר ַעל  ַ„ב≈ּ י¿

 ‰ ז∆ ַעל  ו¿ י,  ƒר ָנכ¿ י  ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ י  ≈„ ¿‚ ּƒב י  ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ 14ּוב¿  ‰ ∆̃ ׁ¿̆ ּוַמ

כתב  יו˙ר.   ‰˜„˜„  .„
מיד):  (ד״ה  יהוידע׳  ב׳בן 
וודאי לא היתה כוונתה 
הרע  יצר  בהם  לגרות 
ושיתנו עיניהם בה, אלא 
שישבחו  היתה  כוונתה 
מכל  אך  ישראל.  את 
כיון  בזה  נענשה  מקום 
שהיה לה לחשוש שמא 
הרע  יצר  בהם  יתגרה 
ויאנסוה לדבר עבירה.  

בי‡ורים
יבוא אלי רגל  ברוך הוא, אל תביא אלי את פסיעותיו של המתגאה (שלא 
אנשי גאוה להצר לי), והרשעים לא יטלטלו אותי ממקומי ביד חזקה. 8. ‚„ולי 
רומי מדובר,  באיזו  לדון  האריך  קיסמא)  בן  ר״י  (ערך  הדורות  בסדר  רומי. 
וסיים שהיתה עיר בארץ ישראל בשם רומי. 9. ריב‰. נערה. 10. ו‡ז „˜„˜‰ 
יו˙ר. בפסיעותיה לפסוע פסיעות נאות. ודבר זה נוגד את  הכתוב (תהלים 
מה, יד): ״כל כבודה בת מלך פנימה״, ולכך נענשה. 11. עינים רמו˙. המתגאה 
ומרים עיניו כלפי מעלה, ולא כדרך שפלי הרוח אשר ישפילו עיניהם כלפי 
גאוה.       מתוך  עזות)  (דברי  וקשים  חזקים  דיבורים  ב‚‡ו‰.  ע˙˜   .12 מטה. 
13. בענין מ‡כל ומ˘˜‰. שיאכל מאכלים טובים ומעדני מלך. 14. ובמלבו˘י 
ב‚„י ‚‡ו‰ מלבו˘י נכרי. שילבש בגדים יקרים ונאים מאד שהכל מסתכלים 

ו״שיתוף״  הבריות,  למען 
הרי הוא עבודה זרה.

הגרשוני  ילקוט  בספר 
אדרת  מספר  מביא 
אליהו שפירש, כי החכם 
בפני  להתבטל  דרכו 
החכם היותר גדול ממנו, 
מתבטל  עשיר  וכן 
גדול  בעמדו לפני עשיר 
אילו  כן,  ואם  ממנו, 
מאמין  היה  המתגאה 
הבורא,  במציאות 
וביכלתו,  בהשגחתו 
עיניו  לנגד  מצייר  והיה 
גדולת ה׳ – בודאי שהיה 
מבטל את עצמו, ואם עדיין מתגאה אות הוא שאינו מאמין בגדולת הבורא.  
פירוש אחר: אדם שיש לו גסות הרוח, שמתגאה בחכמתו, מעיד על כך שהוא 
מאמין שהוא זכאי לקבל השפעה של טוב מן הבורא בזכות חכמתו, ואילו 
לאלה שאין להם חכמה – אין זכות לכך. אבל זוהי ממש אמונתם של עובדי 
הכוכבים, שמאמינים שהבורא מסר כח לכוכבים להשפיע, והשפעתם היא 
רק על פי הטבע. יסוד דת ישראל הוא שהקדוש ברוך הוא משפיע גם למי 
שאין בו מעלות, כי ״מאשפות ירים אביון״ והכל תלוי בהשגחתו וברצונו של 

הקדוש ברוך הוא (תפארת ציון). 

ָ‰ָכ‡:  יב  ƒ̇ 19כ¿ּ ים.  ƒָכב ַ„˙-ּכו… ֲעבו…

יב  ƒ̇ 20ּוכ¿ ב",  ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ  '‰ ֲעַב˙  ו… ּ̇ "

ל  ∆‡ ָב‰  ע≈ ˙ו… י‡  ƒב ָ̇ ל…‡  "21ו¿ ם:  ָ̇ ‰ָ

ים:  ƒר מ¿ ‡ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ כו).  ז,  („ברים  ָך"  ∆̇ י ב≈ּ

י  ּƒיב: "כ ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„22 ,˙ ‡ ַעל ֲעָריו… ּלּו ָבּ ƒ‡ כ¿ּ

 "' ‚ו… ו¿ ּו  ׂ̆ ָע ל  ≈‡‰ָ ב…˙  ע≈ ו… ּ̇ ‰ַ ל  ָכּ  ˙ ∆‡

ּלּו  ƒ‡ כ¿ּ ים:  ƒר מ¿ ‡ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ כז).  יח,  (וי˜ר‡ 

ל  ָכּ רּו:  ָ‡מ¿ ו¿ (סוט‰ „, ב).  ָמ‰  23ָבּ ָנ‰  ָבּ

ָ‰רּוַח,                 ּסּו˙  ּ‚ַ ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם 

בי‡ורים
19. כ˙יב ‰כ‡. כתוב כאן (משלי טז, ה) בענין הגאוה. 20. וכ˙יב ‰˙ם. וכתוב 
שם (דברים ז, כו) בענין עבודה זרה. 21. ול‡ ˙בי‡ ˙ועב‰. המלה ״תועבה״, 
גסות הרוח),  בו  זה שיש  (היינו  שבה מכונים האלילים, מלמדת ש״גבה לב״ 
המכונה ״תועבה״ בספר משלי, כמוהו כעובד עבודה זרה. 22. „כ˙יב: כי ‡˙ 
כל ‰˙ועבו˙ ‰‡ל. הפסוק כתוב בענין חטאי העריות (ויקרא יח, כז), ובחטא 
של גסות הרוח כתוב ״תועבת ה׳ כל גבה לב״. הכינוי ״תועבה״ המשותף לשני 
הענינים מלמד על שייכותם זה לזה.  23. במ‰. מזבח לעבודת כוכבים (רש״י). 

ם.  ּׁ≈̆ ֲעַב˙ ַ‰ ו… ּ̇ ר ‰ּו‡  ׁ∆̆ י ֲ‡ , ַ‡ֲחר≈ ּמו… ƒע

ּום ָ‡ָ„ם ל…‡  ׁ̆ ָ‡‰ ַעל  ּ‚ָ ¿̇ ƒּלּו ל…‡ נ ƒַוֲ‡פ

ַב„  ּבו… ל¿ ƒל ‰, ַ‡ך¿ ב¿ּ ׂ ∆̆ ַמֲע ל…‡ ב¿ּ ּבּור ו¿ ƒ„ ב¿ּ

ָב‰,  ע≈ ו… ּ̇ ָר‡  ¿̃ ƒנ  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡ 

ב",     ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ  '‰ ֲעַב˙  ו… ּ̇ " ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ב  ּ ל≈ ַבּ  ‡ ָלּ ∆‡ ‰ּו˙  ב¿ ּ‚ַ לו…  ין  ≈‡ ּלּו  ƒ18ֲ‡פ

ָב‰. ע≈ ו… ּ̇ ָר‡  ¿̃ ƒנ

 

ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ ל  ָכּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿
 „ ב≈ עו… ּלּו  ƒ‡ (ו)כ¿ּ ָ‰רּוַח,  ּסּו˙  ּ‚ַ  

יכול  האדם  אין  הטבע 
בנוסף  אלא  לנצחו, 
צריך  הנחוש  לרצונו 
עזר ה׳. לכן בעל הגאוה 
לו  ואין  מתועב  שהוא 
עזר ה׳ – חרץ רבינו יונה 
הגאוה  ״בעל  משפטו: 
נמסר ביד יצרו״! ומעתה 
תקוה,  שום  לגאה  אין 
לגמרי.  הוא  ואבוד 
עמוד  חן׳,  יתן  (׳לענוים 

רא).
עבו„˙  עוב„  כ‡ילו  ו. 
(סוטה  המאירי  כוכבים. 
ד:) רואה את הקשר שבין 
הגאוה לעבודה זרה בכך 

– רוע טבעו מביאו לחלוק על האמת בכל דבר כדי להשפיל את  שהמתגאה 
שכנגדו [ומי שמונח בשקר הריהו כעובד עבודה זרה, שהיא עצם השקר].

המהרש״א בחידושי אגדות מבאר שעל ידי רוח הטומאה שנוצר מעון הגאוה 
מגיע לכל זה.

חכם  בתלמיד  אפילו  מדבר  זה  מאמר  כותב:  עקב)  (פרשת  הקדוש  השל״ה 
הלומד ומקיים את מצוות התורה, אלא שיש לו פניות בלימודו כגון שאחרים 
ידעו על גדולתו ותורתו, כי אז הרי הוא עובד בשיתוף, לא רק לשם ה׳ אלא גם 

בי‡ורים
18. ‡פילו ‡ין לו ‚ב‰ו˙ ‡ל‡ בלב נ˜ר‡ ˙ועב‰. הגר״א בביאורו על משלי 
מפרש: ״תועבת ה׳ כל גבה לב״ - אפילו אדם שעדיין לא הוציא את גאותו 
לפועל, ולא עשה שום מעשה של גאוה, בהליכתו או בדיבורו, ושום תנועה או 
סימן של גאוה לא ניכרים עליו, אבל ה׳ חוקר לב ובוחן כליות - הוא מעיד 
עליו שהוא גבה לב, כלומר, הגם שגאוותו מוסתרת בלב פנימה, בכל זאת – 
״תועבת ה׳״! משוקץ ומתועב הוא בעיני הקדוש ברוך הוא, ויתן את הדין על 

כך במשפטי שמים. 

ל˜ורח  ‡רע  מ‰  ח. 
‚‡ו˙ו.  מחמ˙  וע„˙ו 
(פי״א)  ישרים  המסילת 
שרעת  כותב, 
יתרה  חמדת-הכבוד 
יותר  וחזקה 
יש  כי  מחמדת-הממון, 
מקרים בהם יכול האדם 
על  יצרו  את  לכבוש 
שאר  ועל  הממון 
חמדת  אך   – ההנאות 
כי  הדוחק,  הוא  הכבוד 
לסבול  לו  אי-אפשר 
ולראות את עצמו פחות מחבריו, ועל דבר זה נכשלו רבים ונאבדו... מי גרם 
הוא  מלא  ומקרא  הכבוד,  מפני  אלא  עמו?  עדתו  וכל  הוא  שיאבד  לקורח 
(במדבר טז, י): ״ובקשתם גם כהונה״. וחכמים, זכרונם לברכה (במדבר רבה 
יח, ב) הגידו לנו, כי כל זה נמשך, מפני שראה את אליצפן בן עוזיאל נשיא, 
והיה רוצה להיות הוא נשיא במקומו... כללו של דבר: הכבוד הוא הדוחק את 
האדם  היה  זה  ולולי  שבעולם,  והחמדות  התשוקות  מכל  יותר  האדם  לב 
מתרצה לאכול מה שיוכל (להשיג ללא מאמץ), ללבוש מה שיכסה ערותו, 

ּלּו  ƒיר, ֲ‡פ ƒ‰ָי ּ רּו: ‰ַ32‡י ָמ‡ן „¿ ָ‡מ¿ ‰). ו¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ל,  ב≈ּ ַ̃ ¿̇ ƒָל‡ מ ‰ּ ≈̇ י י ב≈ּ ׁ≈̆ נ¿ ƒ‡‡ַ

‰" (חב˜ו˜ ב, ‰) -  ו∆ נ¿ ƒי ל…‡  יר ו¿ ƒ‰ר ָי ב∆ ּ ∆‚"

ּלו… (ב"ב ˆח, ‡). ׁ∆̆  ‰ ָנו∆ ּלּו ב¿ּ ƒ33ֲ‡פ

 

יַפ˙          ƒ„ ר¿ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ34

ַעל  ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒ‰ 35ל¿ ן  ָממו…  
ַרע  ≈‡ (ח)ָמ‰   ָּ̇ ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿ י-ָ‡ָ„ם.  נ≈ ב¿ּ

בי‡ורים
תקרי אותו אלא איתו לא אוכל״. לפי קריאה זו אומר הכתוב שגבה עינים, 
היינו גאותן, אין הקדוש ברוך הוא יכול להיות אתו. וביאר ב׳תפארת ציון׳, כי 
בדרך כלל החוטא חוזר אחר כך בתשובה, ואז מוכן הקדוש ברוך הוא לדור 
אין  עליו  עוונו  שעדיין  וכיון  בתשובה,  חוזר  אינו  הרוח  מגסות  אבל  אתו, 
בעל  אדם שהוא  „י‰יר.  מ‡ן  ‰‡י   .32 אתו.  לדור  רוצה  הוא  ברוך  הקדוש 
גאוה, אפילו על אשתו ובני ביתו אין הוא מתכבד, כיון שבזוי הוא בעיניהם. 
33. ‡פילו בנו‰ ˘לו. אפילו בבית שלו אין הוא מתכבד. 34. ‰‚‡ו‰ מבי‡‰ 
זה   ידי  על  שיוכל  כדי  חומד להתעשר  לבו  כי המתגאה  ר„יפ˙ ממון.  לי„י 
להשתרר ולשלוט על בני אדם. [אמנם יש גורסים: ״הגאוה מביאה לידי רדיפת 

כבוד״]. 35. ל‰˘˙רר. למשול. 

ַעט  מ¿ ּמּו  "רו… ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ 25 ט,  ַמע≈ ¿̇ ƒ24מ

עו…  ¿„‚ָ ָר‡ּוי ל¿ ּנּו" (‡יוב כ„, כ„); 26ו¿ ינ∆ ≈‡ ו¿

ָמ‰  ו… ּ̃ ‰ַ י  ָרמ≈ "ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ 27 ָר‰,  ׁ≈̆ ‡ֲ ַכּ

ין ֲעָפרו…  ≈‡ ים" (י˘עי‰ י, ל‚), 28(ז)ו¿ ƒע„ֻ ּ ¿‚

ָעָליו.   ˙ ל∆ ּ ַיל∆ 29מ¿ יָנ‰  ƒכ ּׁ¿̆ ‰ַ ו¿ ָער,  נ¿ ƒנ

י  ƒנ‡ֲ ין  ≈‡ -‰ּו‡:  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ָ‡ַמר 

ָלם,  עו… ָבּ 30ָל„ּור  ים  ƒל כו… י¿ ‰ּו‡  ו¿

ם  ƒיַני ַבּ‰ ע≈ ּ ַמר (˙‰ילים ˜‡, ‰): "‚¿ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

(סוט‰  ‡ּוָכל"  ל…‡  ו…  …̇‡31 ָבב  ל≈ ַחב  ּור¿

ז. ו‡ין עפרו ננער. כתב 
כנגד  מדה  חיים:  החפץ 
שהיה  במקום  כי  מדה, 
לו לחשוב תמיד שסופו 
רמה  עפר  למקום  לילך 
להתגאות,  ולא  ותולעה 
הוא לא חשב כן, כי אם 
דמיין לעצמו כי במרומי 
משגבו  יהיה  סלעים 
ובעליות מרווחות תהיה 
על  יתר  לעד,  מנוחתו 
בני גילו, לכן כאשר גופו 
בעפרו  אין  עפר,  נעשה 
ממקומו,  להתנער  כח 
כל המתים יעמדו ויקומו 

אשר  האנשים  כל  רגלי  כפות  תחת  נמוך  מושכב  ישאר  והוא  רגליהם,  על 
התגאה עליהם בימי חייו!! (שמירת הלשון, תבונה יד). 

בי‡ורים
מממונו  מתורתו,  מתמעט  אחר:  פירוש  (רש״י).  מחשיבותו  מ˙מעט.   .24
 – שרומו  כיון  ו‡יננו".  מעט  "רומו  ˘נ‡מר:   .25 יעקב).  (עיון  ומבריאותו 
מתמעט. ושמא תאמר ישנו בעולם [שמתקיים]? תלמוד לומר: ״ואיננו״. (סוטה 
זרה.  עבודה  לשם  הנעבד  עץ  היא  אשירה  כ‡˘ר‰.  ל‚„עו  ור‡וי   .26 ה.). 
גדיעה זו הנזכרת כאן איננה רק קציצה רגילה, אלא צריך לעוקרה ולשרש 
״ואבדתם את שמם״,  ג):  יב,  (דברים  נלמד מן הכתוב  וזה  וכל,  אחריה מכל 
וכמו כן יש לגדע ולשרש אחרי מי שיש בו גסות הרוח (רש״י). 27. ˘נ‡מר 
"ורמי ‰˜ומ‰ ‚„ועים". בגמרא (סוטה ה.) למדים דבר זה בגזירה-שוה: כתיב 
התם  וכתיב  גדועים״,  הקומה  ״ורמי  הגאוה)  חטא  בענין  כאן  (כתוב  הכא 
(וכתוב שם בענין עצי אשירה) ״ואשיריהם תגדעון״ - תעקרו ותשרשו מכל 
עליו.  מילל˙   .29 המתים.  לתחיית  קם  שאינו  ננער.  עפרו  ו‡ין   .28 וכל). 
הפורענות  משום  הגאה  על  ומשתברת  מתאוננת  השכינה  עליו.  מקוננת 
שתבוא עליו (רש״י). 30. ל„ור. יחד. 31. ‡ו˙ו ל‡ ‡וכל. בגמרא דורשת ״אל 

ט. ‰מ˜˘ט ‡˙ ‚ופו כ„י 
שנינו  ל‰˙‚‡ו˙. 
ד):  (ד,  אבות  במסכת 
שפל  הוי  מאד  ״מאד 
רוח״. לשם מה הכפילות 
״מאד מאד״? מבאר רבי 
שני  ישנם  חגיז:  משה 
גאוה  גאוה,  בעלי  סוגי 
רוחנית.  וגאוה  גופנית 
גאוה גופנית – המתגאה 
גבורתו,  קומתו,  ביופיו, 
גאוה  וכו׳.  עושרו  בגדיו, 
המתגאה   – רוחנית 
כשרונותיו,  בחכמתו, 
על  ומצוותיו.  מדותיו 
הגאות  סוגי  שני 
״מאד  התנא:  מזהירנו 
מאד הוי שפל רוח״, הוי 
בשניהם.  רוח  שפל 

(מדרש חכמים).

 ˙ ּ„ו… ƒמ ּלּו  ≈‡ ָכל  ו¿  .‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ 39ו¿  ‰‡ָ נ¿ ƒ̃

ר  ≈‡ ָבּ ¿̇ ƒי ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ  ,„…‡ מ¿  ˙ חּו˙ו… פ¿ּ

ם. ּׁ≈̆ ַר˙ ַ‰ ז¿ ע∆ ב¿ּ

˙ ּ‚ּופו…  ט ‡∆ ּׁ≈̆ ַ̃ ל (ט)ַ‰מ¿ ָבר: ָכּ ף ָ„ּ סו…
ַח  כ≈ ו… ׁ̆  ‰ י ז∆ ˙, ֲ‰ר≈ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ י ל¿ ≈„  כ¿ּ

ַעל   ׁ̆ ָיחּו ל…‡  ו¿ ‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ם  ּׁ≈̆ ‰ַ

ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒי ל…‡  ו¿  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

 , מו… ¿̂ ַע ַעל   - ָנ˙ו…  ָוּ ַכּ ל  ָכּ י  ּƒכ ים,  ƒב טו…

י˙ו…  ƒֲחר‡ַ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ,‰ ל∆ ַ‰ָכּ ּ‚ּופו…  ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ל¿

ב  רו… ָ̃ ‰ּו‡   , ּ‚ּופו… ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ַ‰מ¿ ו¿  .‰ ָמּ ƒר

 ‡ ׂ ָּ̆ ƒל ים  ׁƒ̆ ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ‰ ָר‡∆ ¿̇ ƒי י  ּƒכ  ,‰ ָמּ ƒז ל¿

ב  ר≈ ָ̃ ¿̇ ƒי ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ם,  י‰∆ ינ≈ ע≈ ב¿ּ ן  ח≈

ּלּו˙  ַ̃ ו¿  ˜ חו… ׂ ¿̆ י  י„≈ ƒל  ‡ ָיבו… ו¿ ָלן,  ¿̂ ∆‡

י‡  ƒ‰  ‰ ז∆ ָבּ ים,  ׁƒ̆ ָ‰ֲ‡ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ˙ ט∆ ּׁ∆̆ ַ̃ ַ‰מ¿  ‰ ָּׁ̆ ƒ‡‰ָ ַ‚ם  ו¿  . ׁ̆ ר…‡

ל  „ו… ּ‚ָ ‰ּ ָׁ̆ ‰ ָענ¿ ם, ּוָבז∆ ָבּ ƒל ים ב¿ּ ƒּור‰ ר¿ ƒ‰ ˙ ס∆ נ∆ ם ּוַמכ¿ ָבּ ƒל ˙ ∆̃ ל∆ ַמ„¿

בי‡ורים
יהיה אמת או שקר, כדי להקטין שמו אצל בני אדם ולהראות יתרונו עליו 
ענף  הוא  הקפדנות  ו˘נ‡‰.   .39 ולביישו״.  ולהכלימו  מעלתו  ולהפחית 
ותולדות הגאוה, כי לולא הגאוה לא היה מקפיד בלבו! (שערי קדושה א, ב). 
מיסוד הענוה – לא להקפיד כלל. (אור ישראל נח, א). מבואר, כי ענוה וקפדנות 

– תרתי דסתרי!

 ׁ̆ ּ ≈̃ ּ ƒב ׁ∆̆  , ֲ‡ָו˙ו… ֲחַמ˙ ַ‚ּ ˜…ַרח ַוֲעָ„˙ו… 36מ≈ ל¿

לו…  ָנ‰  ּ¿̇ ƒנ ל…‡  ׁ∆̆  ‰ ֻ„ָלּ ּ ¿‚ ח  ַּ̃ ƒל ו¿ ל  ּ ≈„ ּ‚ַ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ַנס  כ¿ ƒנ ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒ37ּומ ם,  ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ ן  ƒמ

 ‰‡ָ ¿̂ 38ָי  ˙ ∆̃ ֲחל… ַ‰ַמּ ן  ƒּומ  ,˙ ∆̃ ַמֲחל… ל¿

בבית  ולשכון 
הפגעים  מן  שתסתירהו 
קלה  פרנסתו  והיתה   –
צריך  היה  ולא  עליו 
כלל  להעשיר  להתיגע 
לו  שאין  הגם  אלא, 
בכל  במותרות,  צורך 

שפל  עצמו  יראה  כדי שלא  להשיגן,  רב  לעמל  עצמו  את  מכניס  הוא  זאת 
בחברה, ואין קץ לכל עמלו, על כן אמרו רבותינו זכרונם לברכה (אבות ד, 

כא): ״הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם״.  

בי‡ורים
על  בחז״ל  מובא  (ובאמת  גדול  לאדם  עצמו  שהחשיב  ‚‡ו˙ו.  מחמ˙   .36
גדלותו של קורח) ועוד שהחשיב עצמו ליחסן שהרי הוא בן יצהר, ומשום כך 
של  בנשיאותו  ונתקנא  הנשיאות,  לו  שמגעת  לחשוב  הגאוה  אותו  הביאה 
אליצפן בן עוזיאל, ומדת הקנאה נבעה מכח הגאוה שהחשיב עצמו לבעל 
נכנס  כך  ומ˙וך   .37 יחזקאל).  (אור  קורח  מעשה  כל  נבע  וממנה  מעלה, 
למחלו˜˙. במסכת חולין (ז.): משרבו זחוחי הלב (פירוש, משרבו התלמידים 
גבוהי הלב, שמחמת גאותם לא דקדקו מפי רבם כל צרכם אלא סמכו על 
ז):  (פרק  הישר  קב  בספר  כתב  בישראל.  מחלוקות  רבו  רש״י)  לבם,  בינת 
המתגאה מרבה קטטה, קנאה, שנאה, לשון הרע, כעס, שקרים, ליצנות וכו׳. 
ואם תתבונן בה תראה שכל עבירות שבתורה כלולין בה. ופגמו גדול מאד, 
אוי לו ואוי לנפשו מי שרגיל להאחז בה! 38. יˆ‡‰ ˜נ‡‰. קנאה וגאוה אחת 
הן, ואחת תלויה בחברתה, מי שאין בו כלל גאוה – אין בו בכלל קנאה. ומי 
שיש בו מעט גאוה, ויהיה מי שיהיה – יש בו קצת קנאה על חבירו, על אשר 
עצמו  מחזיק  והמתגאה  היות  פשוטים,  והדברים  במדריגתו.  עומד  גם  הוא 
שהוא עדיף מחבירו, או לפחות שוה לו, והיה אם יראה שחבירו השיג שררה 
וגדולה - הוא מקנאהו על כך. (תולדות שלמה [קלוגר] יג). כתב החפץ חיים 
״גם הגאוה תביאהו לקנא ולשטום  י״ד):  (שמירת הלשון שער התבונה פרק 
(-ולשנוא) את חבירו המכובד בעיני אנשי העיר, ויקנא וישטום אותו, בעבור 
שידמה לו שנפחת כבודו על ידי זה, ויאמר בלבו: לולא הוא, הייתי מתואר בין 
בני אדם לאדם חשוב. ויבחן גנזי נסתרותיו, כדי שיהיה לו מה לדבר ממנו, 

עונ˘  כל ˘כן ˘י˘  י‡. 
‚„ול ל‡˘‰ ‰מ˙˜˘ט˙ 
‡נ˘ים  לפני 
ב‰.  ‰מס˙כלים 
כותבים  הראשונים 
שבאותה המדה שנדרש 
להתבונן  שלא  מהגבר 
בנשים, כך אסור לנשים 
לגרום לגברים להתבונן 
כותב  יונה  רבינו  בהם. 
במילים חריפות במיוחד 
האחריות  אודות 
האשה  על  המוטלת 
(אגרת  זה  בנושא 
עח):  פרק  התשובה, 
שתהא  האשה  ״וצריכה 
שלא  ונזהרת  צנועה 
אדם  בני  בה  יסתכלו 
מפני  מבעלה,  חוץ 
שהמסתכלים בפניה או 
לגהינם,  יורדים  בידיה 
(תענש)  ענושה  והיא 
ואחד  אחד  כל  בעונש 
שהחטיאה  מפני  מהם, 
אותם ולא נהגה צניעות 

בעצמה ונכשלו בה״.
‰וˆ‡ו˙  רוב  לפי  לו  ˘י˘  מ‰  בעיניו  ימעט  כי  בחל˜ו,  י‰י‰ ˘מח  ול‡  יב. 
˙‡ו˙ ‚‡ו˙ו. העניו אינו מתאוה להרבה אלא מסתפק במועט שיש לו ושמח 
בחלקו שקיבל מהבורא. לעומתו הגאותן מתאוה לכל דבר ולדברים גבוהים 
יחמוד, ודבר זה הרי אף פעם לא ישיגנו, כי העולם הזה אין בו כדי שביעה, 
חז״ל  שאמרו  וכמו  שבעה,  ידע  ולא  מה  חסר  שהוא  האדם  ירגיש  לעולם 
(מדרש רבה קהלת ג, י): אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, מי שיש לו מנה רוצה 

 ‰ ָּׁ̆ ƒ‡ ל¿ ל  „ו… ּ‚ָ  ׁ̆ ע…נ∆  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל  (י‡)ָכּ

ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ˙ ט∆ ּׁ∆̆ ַ̃ ¿̇ ּƒמ‰ַ

.‰ּ ים ָבּ ƒל כ¿ּ ַּ̇ ס¿ ּƒמ‰ַ

 

ֲ‡ָו‰.  ַּ̇ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ  „ עו… ו¿
ָרָחב  ּבו…  ƒל  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ י  ּƒכ  

י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ַ̇ ו¿ ָבר,  ּ„ָ ָכל  ל¿  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒּומ

י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ב¿ּ ׁ∆̆ ָ‰ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

 ׁ̆ ַלב≈ּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ֲ‡ָו˙ו…  ּ‚ַ ֲחַמ˙  מ≈  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒי

ין  ƒר ט≈ ל¿ ַפּ  ˙ נו… ב¿ ƒל ו¿ ים  ƒר ָ̃ י¿ ים  ƒ„‚ָ ב¿ ּƒב

י  ּƒים. כ ƒב ים טו… ƒכ…ל ַמֲ‡ָכל ¡‡ ל∆ ו¿ ים  ƒל „ו… ּ ¿‚

ים  ƒ‰ בו… ּ ¿‚ ים  ƒָבר ¿„ ƒל ָלם  עו… ל¿  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ

ים  ƒָבר ¿„ ƒי‚ ָי„ו… ל ׂ ּƒ̆ ינו… ַמ ‡ּוַלי ‡≈ מ…„, ו¿ ַיח¿

ָב‰  נ≈ ּ ¿‚ י  י„≈ ƒל  ‡ ָיבו… ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ּלּו,  ≈‡

ָרָחב  „ ו¿ מ≈ ּבו… חו… ƒל ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒי ַ‰מ ּƒָל‰. כ ז≈ ּו‚¿

ַח  מ≈ ׂ ָ̆  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ל…‡  (יב)ו¿ ר,  ּׁ≈̆ ַע ¿̇ ƒ‰ ל¿ ם  ָיּ ַכּ

י  נ≈ פ¿ ƒל ל  ו… ׁ̆ כ¿ ƒמ  ˙ נ∆ ∆̇ נו… י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ (י)  ,„…‡ מ¿

ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ים ל¿ ƒרּו ֲחָכמ ‡ ָ‡ס¿ ים, ֲ‰לו… ּƒַרב

ים                 ׁƒ̆ ָנ ל  ׁ∆̆ ים  ƒנ עו… ב¿ ƒ̂ י  ≈„ ¿‚ ƒב ב¿ּ

ּלּו  ƒ41ֲ‡פ ל,  ∆̇ כ…ּ ַבּ ים  ƒטּוח ּׁ¿̆ ‰ַ40

ב),  כ,  (ע"ז  ן  ∆‰ ָבּ  ˙ ׁ∆̆ ֻלב∆ּ מ¿ יָנּ‰  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ

מכ˘ול  נו˙נ˙  ˘‰י‡  י. 
בספר  רבים.  לפני 
(פרק  יושר  ארחות 
שכן  וכל  כתב:  צניעות) 
בין  בחוץ  כשיוצאין 
מאד  שצריכין  אנשים 
ואמרו  בזה,  להזהר 
(תנחומא וישלח סי׳ ה׳): 
תכשיטין  ניתנו  ״לא 

לאשה אלא שתהא מתקשטת בהן בתוך ביתה״. 
אימי,  לגבי איש חסיד מכפר  ה״ד)  פ״א  (תענית  מהירושלמי  והביא המעשה 
שכאשר היה בהר (שהיה עובד שם), אשתו לבשה בגדים מלוכלכים כדי שלא 
יתן אדם עיניו בה. וכאשר היה נכנס לביתו לבשה בגדים נקיים כדי שבעלה 

יתן עיניו בה ולא באשה אחרת. 
וכל כך הקפידו על זה, עד שרבי יוסי דמן יוקרת אמר לבתו: שובי לעפריך ואל 
יכשלו בך בני אדם! [כמסופר במסכת תענית (כד.): היתה לרבי יוסי בת בעלת 
יופי. יום אחד ראה רבי יוסי אדם אחד שהיה מפרק את גדר העצים על יד 
זה? כלומר, מה  יוסי: מה  ביתו כדי להסתכל בבתו דרך החור, אמר לו רבי 
אתה מעיין כאן? אמר לו האיש: רבי, אם ללוקחה לאשה לא זכיתי, לראותה 
צער  גורמת  את  בתי,  לבתו:  אמר  יוסי  רבי  זאת  כששמע  אזכה?!  לא  גם 
לבריות, שובי לעפרך ואל יכשלו בך בני אדם. (הב״ח מוסיף לגירסת הגמרא 

שם: ״וכן הוה״ – וכן היה, כלומר שהיא מתה)].
ובעוונותינו הרבים, היום הדור פרוץ ומתקשטים ביותר וכו׳, והרבה יש לדבר 
על זה בעוונותינו הרבים. ואשרי מי שנזהרת בזה ולא תסתכל על חברותיה, 
וכל שכן על הפרוצות. ומה שתלבש יותר בגדי צניעות – תזכה ביותר לבנים 
בזוהר הקדוש  כמו שכתב  טוב,  לכל  זוכה  ובעלה  ותלמידי חכמים,  צדיקים 

(מובא במ״ב סי׳ ע״ה סקי״ד), ותקים בית לתפארת. עכ״ד.    

בי‡ורים
40. ‰˘טוחים. התלויים. 41. ‡פילו כ˘‡ינ‰ מלוב˘˙ ב‰ן. כיון שכשרואה 
הרהור  לידי  ובא  בהן  ומתייפה  לבושה  כשהיא  באשה  נזכר  הבגדים  את 

עבירה. (רש״י). 

קל  דבר  כל  על  לבבו 
ביתו  בני  עם  שבקלים 
ומזה  ואוהביו,  ומשרתיו 
מאד״.  עצוב  יהיה 
(בתשובותיו  וברמב״ם 
״פאר הדור״, קמב) כתב: 
״המשתרר, ירבו יגונותיו 
ושמא  ועצבונותיו, 
ויביישוהו  יכלימוהו 
ביד  ויפול  הגויים 
אותו  וייסרו  המלוכה, 

וישברו עצמותיו.
(ב׳)  מוסר  שבט  בספר 
כתב: נקוט כלל זה בידך: 
ימיו  כל  המתגאה,  כל 
כי  ודאגות,  במכאובים 
כולם כאין  גאותו  מרוב 
חייבים  כולם  נגדו, 
לפניו,  ולקום  לשרתו 
תמיד  לישב  צריך  הוא 
בראש. והנה בראותו כי 
ממנו,  וזע  קם  איש  אין 
ולדבריו אין שומע, הוא 
דאגה  בכעס  מתמלא 
רגע.  כל  ותוגה 
ומאורעות אלו תמיד לו, 
ערב בוקר וצהרים, עד שמרוב צערו הוא נופל על ערש דוי, ואם יקום ממטתו 

ישוב לשטותו, וחוזר חלילה. 

י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ ַ‰ּ‚ּוף  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ י‡  ƒ‰ ז…‡˙  ו¿
‡ י…‡ַמר ָ‰ָ‡ָ„ם:  ָמּ ׁ∆̆ ָב‰:  טו…

ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ו¿ יל  ƒ‡ ‰ו…

ַע„  ר,  ≈̇ יו… ב¿ּ  ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ  § ר̆… פ¿ ∆‡  , ך¿ ל-ָכּ ָכּ

ן,  ƒַיי  ‰ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ו¿ ר  ׂ ָ̆ ָבּ י…‡ַכל  ל…‡  ׁ∆̆

יָר‰  ƒ„ ב¿ּ ב  ׁ≈̆ י≈ ל…‡  ו¿  ,‰ ָּׁ̆ ƒ‡  ‡ ׂ ָּ̆ ƒי ל…‡  ו¿

 ‡ ָלּ ∆‡ ,‰ ׁ̆ ָנ‡∆ ּבּו ׁ̆ ַמל¿ ַבּ ל¿ ƒל…‡ י ָנָ‡‰, ו¿

ים,  ƒָלכ ֻלכ¿ ּומ¿ ים  ƒרּוע ¿̃ ּו ר,  מ∆ ּ ∆̂ ‰ַ ו¿  ˜ ׂ ַּ̆ ‰ַ

ים  ƒָלכ ֻלכ¿ מ¿ ים  ƒל כ≈ ב¿ּ  ׁ̆ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒּומ

ָיָ„יו  ָניו  ָפּ  ıַח ר¿ ƒי ל…‡  ו¿ ים,  ƒּוס‡ ּומ¿

ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒרו… מ √‡ ָּ̇ יר 43 ƒח ׁ¿̆ ַיּ ׁ∆̆ ָליו, ַע„  ַר‚¿ ו¿

ן  ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ ‰ - כ¿ּ ָכל ז∆ ים. ו¿ ׁƒ̆ ֲ‡ָנ

 ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿ יּוַכל  ל…‡  ׁ∆̆ ַע„  ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ

ָר‡  ¿̃ ƒנ  ‰ ז∆ ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ ך¿  ּ ַ‰ל≈ ַ‰מ¿ ר.  ≈̇ יו…

יר:  ƒָנז 44ב¿ּ ר  מ≈ ‡ו… ‰ּו‡  י  ֲ‰ר≈  .‡ ט≈ חו…

ַעל  ָחָט‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ מ≈ ָעָליו  ר  פ∆ּ ƒכ "ו¿

בי‡ורים
43. ˙‡רו. מראית פניו. 44. בנזיר. אדם שקיבל על עצמו בנדר להיות ״נזיר״, 
הגפן,  מן  היוצא  דבר  כל  אכילת  וכן  יין,  שתיית  א.  דברים:  בשלשה  נאסר 

ׁ̆ לו…  ּ י≈ ּׁ∆̆ יָניו ַמ‰  ע≈ ַעט ב¿ּ מ¿ ƒי י ּƒכ , ˜ו… ל¿ ח∆ ב¿ּ

 . ֲ‡ָו˙ו… ֲ‡ַו˙ ַ‚ּ ַּ̇  ˙ ‡ו… ָ̂ י ר…ב ‰ו… ƒפ ל¿

ל…‡  ׁ∆̆ 42  ,˙ מ∆ ר∆ ּ‚ו… ֲ‡ָו‰  (י‚)ַ‰ַ‚ּ  „ עו… ו¿
ע…ל  ל  ב…ּ ס¿ ƒל ָלן  ַסב¿  ‡ ≈‰ י¿  

יך¿  ƒר‡ֲ‰ַ ל¿ ך¿  ̂…ר∆ ין  ≈‡ ו¿  ,˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

ָי„ּוַע  י  ּƒכ ָלן,  ַסב¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ  ˙ ַ̇ י ƒח פ¿ ּƒב

ל.  ‰ּו‡ ַלכ…ּ

רוצה  מאתים  מאתים, 
והמשילו  מאות,  ארבע 
את  קדמונינו 
לשותה  העולם-הזה 
לו  ידמה  מלוחים,  מים 
יותר,  וצמא   - שמרווה 
באגרת  שכתב  כמו 

הגר״א ז״ל. 
מוסר  שיחות  בספר 
ענין  ביאר  פג)  (מאמר 
שאמרו  מה  פי  על  זה 
כא):  ד,  (אבות  חז״ל 
והתאוה  ״הקנאה 

והכבוד מוציאין את האדם מן העולם״. שהטעם שהכבוד מוציא את האדם מן 
העולם הוא משום שאין בידו של האדם לספק את תאות הכבוד כלל, כי ככל 
שיזכה בכבוד ירצה עוד ועוד, וכשיחסר לו מעט ירגיש כי כל אשר יש לו איננו 
שוה לו, ונמצא שהוא משועבד לתאותו זו שעבוד גמור, באופן שלעולם לא 

יוכל להשתחרר ממנה, ודבר זה מוציאו מן העולם.
ועל דרך זה יש לבאר גם מה שבכח ה״תאוה״ להוציא את האדם מן העולם, 
דהנה פירש רש״י (אבות שם): שמתאוה לממון הרבה שנאמר ״אוהב כסף לא 
ישבע כסף״ (קהלת ה ט), וכיון שלעולם אין הוא מסתפק בממון אשר לו, וכמו 
שכתב הרמב״ם, שהאוהב כסף הוא בעל נפש רחבה שלא תשבע נפשו מכל 
העולם,  מן  מוציאתו  זו  תאוה  הרי  ה״א),  פ״א  דעות  (רמב״ם  שבעולם  ממון 

שהרי הוא תאב לדבר שלעולם לא יוכל לספק אותו ולמלאות רצונו.
״דברים  כתב בספר  י‰‡ סבלן לסבול עול ‰בריו˙.  ‚ורמ˙ ˘ל‡  י‚. ‰‚‡ו‰ 
יחם  כי  העצבות,  לידי מדת  יבוא  ״המתגאה  לא):  דרוש  (להחיד״א,  אחדים״ 

בי‡ורים
42. ˘ל‡ י‰‡ סבלן. אמר רבי לוי: כל טילוי סירוי, וכל סירוי טפשין! (קהלת 
רבה יב, א). כל המתגאה ומתנשא וחכם יחשב בעיניו – הוא כעסן ומדקדק 
ינוח״.  כסילים  ״כעס בחיק  טיפש, כדכתיב:   – וכל כעסן  לו.  כל המתנגד  עם 

(מתנות כהונה). 

ב‰לל  מˆינו  כ‡˘ר  י„. 
יוסף׳         ב׳עץ  ‰ז˜ן. 
ההתבוננות  כתב:  (שם) 
מופלאת  היא  הלזו 
להיות  בענינה, 
הקדושים  שלאנשים 
מבטם               כל  אשר 
המשכלת  לנפשם 
גופם  בתוך  השוכנת 
והנה  והבהמי.  החומרי 
יש בני אדם המשליכים 
כל           גיום  אחרי 
ומאוויו       החומר  צרכי 
ההכרחיים  הענינים  אף 
ומתאכזרים      לקיומה 
לבלי      מאד  גופם  על 
יודעים        כי  קיומו  תת 
הגוף  כחי  כל  כי 
נגדיים  המה  ותאוותיו 
לגמול            הבהמי  גופו  על  גם  שחמל  בו  אחרת  מדה  הזקן  הלל  אבל  לנפש. 
שהיא           בשביל  וליפותה  ולהנאותה  אחרים  עם  שעושה  כמו  חסד  לו 
עליה         חמל  אם  כי  הנאתו  למען  כוונתו  היה  לא  כי  מלך,  של  איקונים  

כראוי.

י…‡ַכל      ל…‡  ו¿ י,  ƒ̃ ָנ  ‡ ≈‰ י¿ ַמֲ‡ָכלו…  ם  ּ‚ַ
י  ƒנ ינו… ב≈ּ ַמֲ‡ָכל  ַ‡ך¿   , ך¿ ל∆ מ∆ י  ַמֲעַ„נ≈ּ  

ל…‡  , ו¿ ַ‚˙ ָי„ו… ׂ ָּ̆ י ַ‰ ƒפ י, ל¿ ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ∆̃ ׁ¿̆ ּוַמ

ים,  ƒּוס‡ ים מ¿ ƒל כ≈ ל…‡ י…‡ַכל ב¿ּ ‰ 45ו¿ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒי

 ˙ ∆‡ ˆּו  ּ¿̃ ַׁ̆ ּ ¿̇ "ַ‡ל  ַעל  ַיֲעב…ר  ן  פ∆ּ

ל  ‡ ַ‰כ…ּ ָלּ ם" (וי˜ר‡ י‡, מ‚), ‡∆ יכ∆ ≈̇ ׁ…˘ ַנפ¿

˙ו…  ָטּ ƒמ ם  ּ‚ַ  , ָחנו… ל¿ ֻׁ̆ ם  ּ‚ַ ּיּו˙.  ƒ̃ נ¿ ּƒב  ‡ ≈‰ י¿

ים.  ּ ƒי ƒ̃ יּו נ¿ ¿‰ ƒָיָניו י נ¿ ƒָכל ע ‰, ו¿ ָיּ ƒ̃ ‰ נ¿ י∆ ¿‰ ּƒ̇

ַ‡ך¿  ז…ָ‰ם,  מ¿ ל…‡  ו¿ י  ƒ̃ ָנ  ‡ ≈‰ י¿ ּ‚ּופו…  ם  ּ‚ַ

ל  ם ָכּ ָליו, ַ‚ּ ַר‚¿ ָניו ָיָ„יו ו¿ ח…ı ָפּ ר¿ ƒר ל ָזּ‰≈ ƒי

ל  ּ ל≈ ƒ‰ ינּו ב¿ּ ƒ̂ ר ָמ ׁ∆̆ ‡ֲ ים. (י„)ַכּ ּƒ̇ ƒע ּ‚ּופו… ל¿

ָע‰  ָׁ̆ ב¿ּ ׁ∆̆  ,(‚ ל„,  רב‰  (וי˜ר‡  ן  ≈̃ ַ‰ָזּ

בי‡ורים
45. ול‡ י‡כל בכלים מ‡וסים, פן יעבור על "‡ל ˙˘˜ˆו ‡˙ נפ˘ו˙יכם". 
המקור לכך הוא מדברי רב ביבי בר אביי (מכות טז) האומר, שאדם השותה 
משקים בכלי מציצה [כעין קרן] של מקיזי דם, עובר באיסור ׳לא תשקצו׳. וכך 
נפסק בשולחן ערוך (יו״ד סי׳ קטז ס״ו): אסור לאכול ולשתות בכלים הצואים 
שנפשו של אדם קצה בהם, כגון כלים של בית הכסא וכלי זכוכית שמקיזים 
וכן לא יאכל בידים מזוהמות ועל גבי כלים מלוכלכים,  וכיוצא בהם.  בהם 

שכל אלו בכלל ׳אל תשקצו את נפשותיכם׳.

 ׁ̆ ַר פ≈ּ ל…‡  ׁ∆̆  ‰ּ ז∆ ּוַמ‰  ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿ י‡),  ו,  (במ„בר   " ׁ̆ פ∆ ַ‰ָנּ

ָבר  ל ָ„ּ ָכּ ƒמו… מ ¿̂ ַע ַע נ≈ ‡, ַ‰ּמו… ט≈ ָר‡ חו… ¿̃ ƒן נ ƒי ן ַ‰ַיּ ƒמ ‡ ָלּ מו… ‡∆ ¿̂ ַע

ָך  ּ י∆ ים: ל…‡ ַ„ּ ƒרּו ֲחָכמ ‰ (˙עני˙ י‡, ‡). ָ‡מ¿ ַכָמּ ‰ ו¿ ָמּ ַעל ַ‡ַח˙ ַכּ

ים  ƒָבר ּ ¿„ יָך  ָעל∆ ר  ס≈ ‡ו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆  ‡ ָלּ ∆‡ ָר‰,  ו… ּ̇ ָר‰  ָ‡ס¿ ּׁ∆̆ ַמ‰ 

 ‰ ז∆ ‡ ָבּ ≈̂ ַכּיו… ‰ ו¿ ָין ז∆ נ¿ ƒים (ירו˘למי נ„רים פ"ט ‰"‡). ַעל ע ƒר ֲ‡ח≈

ר,  ≈̇ ם יו… ַחַכּ ¿̇ ּƒ̇ ַ‡ל  ‰, ו¿ ב≈ּ י˜ ַ‰ר¿ ּ ƒ„ ַ̂ י  ƒ‰ ּ¿̇ ל…מ…‰: "ַ‡ל  ׁ¿̆ ָ‡ַמר 

י  ƒ̃ ‡ ָנ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם,  ר ָבּ ָׁ̆ ך¿ ַ‰ָיּ ר∆ ּ ם" (˜‰ל˙ ז, טז). ַ‰„∆ מ≈ ו… ּׁ̆ ּƒ̇  ‰ ָלָמּ

ים.  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ל  ׁ∆̆ ר  ≈„ ּ‚ָ ‰ּו‡  ּיּו˙  ƒ̃ ּ ַ‰נ¿ י  ּƒכ ָיָניו,  נ¿ ƒע ָכל  ב¿ּ

ים  ּ ƒי ƒֲענ ים  ׁƒ̆ ּבּו ַמל¿ ל…‡  ו¿ ים,  ƒנ ינו… ב≈ּ ים  ƒ„‚ָ ב¿ּ  ׁ̆ ַבּ ל¿ ƒי  ?„ ַ̂ י כ≈ּ

י  ƒָענ ים, ‰∆ ּ ƒי ƒ̃ ים ּונ¿ ƒ‡ים ָנ ƒנ ינו… ים ב≈ּ ƒ„‚ָ ‡ ב¿ּ ָלּ ם, ‡∆ ָׁ̆ ב¿ ּים לו… ƒַבז ַ‰מ¿

‡ו…  ם  ∆̇ כ∆ּ  ‡ ≈̂ ָמּ ּ ƒי ׁ∆̆ ָ‡סּור  ו¿  , רו… ׁ¿̆ ָע י  ƒפ ל¿ יר  ׁƒ̆ ָע ∆‰ ו¿ יו…  ָענ¿ י  ƒפ ל¿

ים  ƒנ ּ ָ̃ ֻ̇ יּו מ¿ ¿‰ ƒל…‡ י ים, ו¿ ƒרּוע ¿̃ יּו  ¿‰ ƒל…‡ י ָ‚ָ„יו, ו¿ י˙ ַעל ב¿ּ ƒנּונ מ¿ ַׁ̆

י ָ‰רּוַח. ס≈ּ י ַ‚ּ ≈„ ¿‚ ƒב כ¿ּ

בי‡ורים
דהיינו: ענבים, חרצנים, זגים וכדומה.  ב. להסתפר.  ג. להטמא בטומאת המת. 
ואחר כך חוזר  מסוימים,  נזיר שנטמא בטומאת המת חייב להביא קרבנות 
למנות את כל ימי נזירותו מחדש (במדבר ו, א-יב). התורה אומרת לגבי נזיר 
שנטמא בטומאת המת ״וכפר עליו [הכהן] מאשר חטא על הנפש״. ושואל רבי 
חוטא  שנקרא  אדם,  הרג  וכי  זה?  נזיר  חטא  נפש  באיזה  וכי  הקפר:  אלעזר 
בנפש? אלא הנזיר נקרא ״חוטא״ מפני שציער עצמו בהמנעותו מן היין [אף 
שנטמא,  בנזיר  שנאמר  מפסוק  דינו  את  לומד  הקפר  אלעזר  שרבי  פי  על 
סברתו שייכת לכאורה בכל נזיר, בין אם נטמא ובין אם לא. הגמרא בנדרים 
(י.) ובנזיר (יט.) מבארת שמשום כך הזכירה התורה את המושג ״חטא״ בנזיר 

שנטמא, כי חטאו כפול, שציער עצמו מן היין, ואף נטמא בטומאת המת]. 
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אדם  ״בן  מסלובודקה: 
להשתפר  נוטה 
לא  אך  ולהתייפות, 
(-״א מענטש  להשתנות״ 
און  בעסער  ווערט 
נישט  אבער  שענער, 
אנדערש״). אולם, אומר 
של  תפקידו  אהרן,  רבי 
את  ליצור  הוא  אדם 
מתוך  העליון  האדם 
בו.  שנולד  פרא״  ה״עיר 
הסבא  שפירש  כמו 
אדם  פרא  ״ועיר  מקלם: 
אין  יב)  יא,  (איוב  יולד״ 
להודיעך  רק  פירושו 
שאדם נולד פרא, כי אם 
פרא׳  שמ׳עיר  ללמדך 

צריך ש׳יולד אדם׳.
מעתה, מסיק רבי אהרן, 
לאדם  שניתן  הכח 
״בצלם  בהיבראו 
כח  זהו  אלקים״, 
היצירה,  וכח  הבחירה 

ליצור מהעיר פרא שבו אדם מושלם. (׳פנינים משלחן גבוה׳).

 ‰ ׂ ָ̆ ָע ים  ƒ‰…ל ¡‡ ם  ל∆ ∆̂ ב¿ּ י  ּƒ60כ" יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„

˙ ָ‰ָ‡ָ„ם" (בר‡˘י˙ ט, ו), 61ַעל ַ‡ַח˙  ∆‡

יב (מ˘לי טז, „):  ƒ̇ „ כ¿ּ עו… ‰. ו¿ ַכָמּ ‰ ו¿ ָמּ ַכּ

‰ּו" (˘ב˙ נ, ב).  ֲענ≈ ַלַמּ ַעל ‰'  ָפּ ל  "62כ…ּ

ם  ׁ≈̆ ל¿ ּלּו  ≈‡‰ָ ים  ƒָבר ּ ¿„ ַבּ ָ‰ר  ז¿ ּ ƒנ‰ַ ָכל  ו¿

ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ ל…‡  ו¿ ָו‰,  ¿̂ ƒמ

ּלּו  ≈‡ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ּול¿

יָון  כ≈ּ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ מו…  כ¿ּ ים  ƒ‡ ר¿ ƒנ ים  ƒָבר ּ ¿„

ָו‰. ¿̂ ƒּבו… מ ׁ̆ ם י≈ ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ָנ˙ו… ל¿ ָוּ ַכּ ׁ∆̆

 

 ׁ̆ י≈ ים  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ּוַמֲע ָמ‰  ָחכ¿ ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ
ב,  ָח„ טו… ים: ָ‰‡∆ ƒ̃ י ֲחָל נ≈ ׁ¿̆  ‰ּ  ָבּ

י‡,  ƒ‰ ָ‰ָרָע‰  ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ָרע.  ָח„  ∆‡‰ָ ו¿

יו,  ƒפ ּוב¿ ּבו…  ƒל ב¿ּ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ּ ַבז∆ י¿ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

בי‡ורים
ה׳  של  בצורה  כי  ‡ל˜ים.  בˆלם  כי   .60 מאומה).  מבינות  ואינן  חושבות 
[בקומה ובדעת, בדיבור ובראיה, (עיין בראשית רבה ח, י-יא)], ה׳ עשה את 
לכבודו.       הנברא  בעולמו,  הוא  ברוך  הקדוש  של  כאיקונין  אני  והרי  האדם. 
גופי!        את  בנקיון  לרחוץ  הוא  הקב״ה  וכמ‰. שכבודו של  כמ‰  על ‡ח˙   .61
62. כל פעל ‰' למענ‰ו. כלומר, את הכל ברא ה׳ לכבודו, וברחיצה יש משום 

כבוד הבורא, לפי שהאדם נברא בצלם אלוקים. 

ָ‰ָי‰            יָ„יו  ƒמ ל¿ ַּ̇ ƒמ ָטר  פ¿ ƒ46נ ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

לו…  רּו  ָ‡מ¿ ם.  ָמּ ƒע ך¿  ל≈ ‰ו… 48ו¿ ך¿  ּ ַ‰ל≈ 47מ¿

 ? ך¿ ל≈ ‰ ‰ו… ָּ̇ יָכן ַ‡ ≈‰ י, 49ל¿ ּƒיָ„יו: ַרב ƒמ ל¿ ַּ̇

 : רּו לו… ָו‰. ָ‡מ¿ ¿̂ ƒמ ˙ ו… ׂ̆ ם: ַלֲע ָ‡ַמר ָל‰∆

 ı…ח ר¿ ƒם? ל ? ָ‡ַמר ָל‰∆ ָו‰ זו… ¿̂ ּƒי ַמ‰ מ ƒכ ו¿

זו…  י  ƒכ 50ו¿  : לו… רּו  ָ‡מ¿  .ıָח ר¿ י˙-ַ‰מ∆ּ ב≈ ב¿ּ

ל  ׁ∆̆ ין  ƒנ י˜ו… ƒ‡51 ם  ƒ‡ ָמ‰  ן!  ≈‰ ם:  ָל‰∆ ָ‡ַמר  י‡?!  ƒ‰ ָו‰  ¿̂ ƒמ

י      ּ≈̇ ָב ּוב¿  ˙ י‡ו… ƒט ר¿ 53ט≈ י  ּ≈̇ ָב ב¿ּ ˙ו…  ‡ו… ים  ƒ„י ƒֲעמ ַמּ ׁ∆̆ 52 ים,  ƒָלכ מ¿

ָפן,  ט¿ ו… ׁ̆ ן ו¿ ָ̃ ר¿ ן ‰ּו‡ 56מו… י‰∆ ‰ ֲעל≈ ַמָנּ ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ י  ƒ55מ ,˙ ָס‡ו… ¿̃ ר¿ ƒ̃ 54

ל  ּ ≈„ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡  ׁ∆̆ 58  ‡ ָלּ ∆‡  „ ל…‡ עו… ו¿  ,˙ נו… זו… מ¿ לו…  ין  ƒ57ַמֲעל ן  ≈‰ ו¿

מּו˙,  ¿„ ƒּוב ם  ל∆ ∆̂ (טו)ב¿ּ י  ƒ̇ ‡ ר≈ ב¿ ּƒנ ׁ∆̆ י,  ƒ59ֲ‡נ כּו˙;  ַמל¿ י  ל≈ „ו… ּ ¿‚ ם  ƒע

וב„מו˙.  בˆלם  טו. 
(א,  בראשית  בפרשת 
״בצלם  נאמר:  כז) 
אותו״.  ברא  אלקים 
דמות וצלם זה מה הוא? 
דהג״ר  בפומיה  מרגלא 
אהרן קוטלר בשם מורו 
הסבא  ורבו 

בי‡ורים
46. נפטר מ˙למי„יו. נפרד מלימודו עם תלמידיו בבית-המדרש. 47. מ‰לך. 
בדרך מבית המדרש. 48. ו‰ולך עמם. והם מלוים אותו לכבודו. 49. ל‰יכן 
‡˙‰ ‰ולך. אולי יזכו גם הם עמו במצוה. 50. וכי זו מˆו‰ ‰י‡. שאדם מצווה 
עליה לעשותה לכבוד בוראו, ולא כדבר הרשות שאדם עושה לטובת גופו?! 
52. ˘מעמי„ים ‡ו˙ו. לכבודו של המלך  51. ‡י˜ונין. פסל בדמות הפנים. 
במקומות שרבים מצויים שם, כגון בבתי... 53. טרטי‡ו˙. שליצנים משחקים 
שם לפני הנאספים. 54. ˜ר˜סי‡ו˙. שחיות טרף מאולפות מתגוששות שם 
מור˜ן   .56 בהם.  לטפל  עלי‰ם.  ˘נ˙מנ‰  מי   .55 הנאספים.  לפני  למשחק 
לכבוד  נאים  שיהיו  ומצחצחם  מבריקם  האבק,  מן  אותם  מנקה  ו˘וטפן. 
המלך. 57. מעלין לו מזונו˙. משלמים לו שכר עבור זה. 58. ˘‰ו‡ מ˙‚„ל 
והנכבדים  השרים  עם  במעלה  ונחשב  לגדולה  עולה  מלכו˙.  ‚„ולי  עם 
המופקדים על צרכי המדינה. 59. ‡ני ˘נבר‡˙י בˆלם ו„מו˙. בצורה של ה׳, 
ובדמותו - שהוא דומה לו [בשכל] שהוא מבין וחושב (לא כמו החיות שאינן 

ב˜לון  ומ˙כב„  יז. 
בשער  לקמן  חבריו. 
התשובה (שער כו) כתב 
(והוא  המחבר 
הלכות  מהרמב״ם 
שיש  ה״ד)  פ״ד  תשובה 
אותם  שהעושה  עברות 
מהם,  לשוב  חזקתו  אין 
קלים  דברים  שהם  לפי 
בני-אדם,  רוב  בעיני 
והוא  חוטא,  ונמצא 
נראה לו שאין זה חטא. 
ואחת מאלו עברות הוא 
חברו׳.  בקלון  ה׳מתכבד 
שאינו  בלבו  אומר  כי 
חברו  שאין  לפי  חטא, 
עומד אצלו, ולא הגיעה 
ביישו,  ולא  בושת  לו 
(-השוה)  אלא הוא ערך 
וחכמתו  מעשיו הטובים 
מעשי  למול  וחריפותו 
חברו וחכמתו וחריפותו, 
דבריו  השומע  ובעיני 
יהיה הוא מכובד וחברו 

בזוי. 
בחכמ˙ו  ו‰מ˙פ‡ר  יח. 
‡ין  בו,  ˘‡ין  ובמע˘יו 
כמו˙‰.  רע‰  מ„‰ 
(קיג:):  פסחים  במסכת 
הדעת  אין  ארבעה 

ָב‰  טו… י˜  ƒַיֲחז ָלם  עו… ל¿  ‰ ∆‡ ּ ≈‚‰ַ
ל…‡  ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ  , מו… ¿̂ ַע ל¿

ַעל   ׁ̆ ָיחּו ל…‡  י  ּƒכ ָר‰,  ו… ּ̇ ‰ַ ַעל  ַרח  ט¿ ƒי

ָלם  ָ‰עו… לו…  „ּו  ּיו… ׁ∆̆ ַר˜  ם,  ƒַמי ָׁ̆  „ בו… כ¿ּ

ׁ̆ לו…  ‰ י≈ ָחָכם, ּוָבז∆ ב ו¿ ‰ּו‡ ָ‡ָ„ם טו… ׁ∆̆

ל  ו… ׁ̆ כ¿ ƒמ ב¿ּ ַח  מ≈ ׂ ָ̆ ‰ּו‡  י„  ƒמ ָ̇ ו¿ י,  ּ„ַ

 „ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒם, (יז)ּומ ָ̇ יָע ƒ„ עּוט י¿ ƒמ ָריו ּוב¿ ֲחב≈

ים  ƒר ׂ ¿̆ ע∆ מ≈ ָח„  ∆‡  ‰ ז∆ ו¿ ָריו.  ֲחב≈ ן  לו… ¿̃ ּƒב

 ˙ ∆‡ ים  ƒב ַעכ¿ּ ַ‰מ¿ ים  ƒָבר ּ ¿„ ָע‰  ָבּ ַ‡ר¿ ו¿

ים  ƒב יו טו… ׂ ָ̆ ל ַמֲע ָכּ ׁ∆̆ ּוָב‰. ָ‡ָ„ם  ׁ̆ ּ¿̇ ‰ַ

 ‰ מ∆ „, ּ„ו… ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒ‰ ם ל¿ ∆‰ ָבּ ל  ּ ַ‰ל≈ ¿̇ ƒם, ּומ ≈‰

 ˙ ַ̃ ַ‡ב¿ ָכל  ב¿ּ  „…‡ מ¿ ּוב  ׁ̆ ָח יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ ל¿

ל  ∆̂ ≈‡  „ מ≈ עו… ו¿ ים,  ƒמ ׂ ָ̆ ב¿ּ י  ׁ≈̆ ָר‡ ו¿ ל  כ≈ רו…

יַח, ַע„  ƒר יַח ּוַמס¿ ּ ƒ„ ¿̃ ‡ ַמ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ׁ̆ ַע„  ≈‡‰ָ

ירּו˙  ƒר מ¿ ֲחַמ˙  מ≈ כ…ל  ¡‡ ל∆  ‰ ו∆ ָׁ̆ ל…‡  ׁ∆̆

ר  ≈‡ ָפּ ¿̇ ּƒך¿ ָ‰ָ‡ָ„ם ַ‰מ ׁ̆ - ָכּ ַפ˙ ָ‰‡≈ ר≈ ׂ ¿̆

ַמֲ‰ָללו…  יַח ב¿ּ ƒר יַח ּוַמס¿ ּ ƒ„ ¿̃ ים, ַמ ׂ ƒ̆ ַמֲע ב¿ּ

ים.  ƒב יו ַ‰ּטו… ׂ ָ̆ ַמֲע

יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ָמ˙ו… ּוב¿ ָחכ¿ ר ב¿ּ ≈‡ ָפּ ¿̇ ּƒמ‰ַ (יח)ו¿

ין  ≈‡ ו¿  ‰ּ ָ̇ מו… כ¿ּ ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ ין  ≈‡  , ּבו… ין  ≈‡ ׁ∆̆  

יָניו,  ע≈ ב¿ּ ים  ƒ̇ חּו ּופ¿ ים  ּƒַטנ ¿̃ ם  ֻכָלּ (טז)ו¿

ל  „ו… ּ‚ָ ‰ּו‡  ׁ∆̆ מו…  ¿̂ ַע ַח  ב≈ּ ַׁ̆ ּומ¿ ל  ַ‰ל≈ּ ּומ¿

ַעל   ‰ ∆„ יו… ל…‡  ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ָמ‰,  ָחכ¿ ב¿ּ

 ‰ ∆‡ ר¿ ƒנ ָלם  עו… ּול¿  , ֲ‡ָו˙ו… ּ‚ַ ר…ב  מ≈  ˙ מ∆ ¡‡‰ָ

ָבָריו  ּו„¿ ˙ו…  ָ̂ ַוֲע ָמ˙ו…  ָחכ¿ יָניו  ע≈ ב¿ּ

 ‰ ׂ ≈̆ ֲע ַמּ ƒמ ים  ƒח ָבּ ֻׁ̆ מ¿ ם  ≈‰ ׁ∆̆ יו  ׂ ָ̆ ּוַמֲע

ר     ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ ָריו,  ֲחב≈  ˙ ַ̂ ֲע ַמ˙  ָחכ¿ ו¿

י           ּƒכ יו,  ׂ ָ̆ ַמֲע ּוב¿ ָמ˙ו…  ָחכ¿ ב¿ּ י„  ƒמ ָּ̇

ַעל   „ ָכבו… ו¿ ַבח  ׁ∆̆ ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿  ı ָחפ≈ ‰ּו‡ 

ָ‡ַמר   ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ים.  ƒר ָׁ̆ ַ‰י¿ ָבָריו  ּ ¿„

יָך"  ƒפ ל…‡  ו¿ ָזר  ָך  ל¿ ּ ַ‰ל∆ "63י¿ ל…מ…‰:  ׁ¿̆

(מ˘לי כז, ב).

˜טנים  וכולם  טז. 
ופחו˙ים בעיניו, ומ‰לל 
כתב  עˆמו.  ומ˘בח 
(פרק  ישרים  המסילת 
שקבע  אחרי  ״אך  יא): 
היותו  בלבו  האדם 
לתהילה,  וראוי  חשוב 
התולדה  תהיה  לא 
המחשבה  מן  היוצאת 
הזאת אחת בלבד, אלא 
ומשונות  רבות  תולדות 
ממנה...וימצא  תצאנה 
שיחשוב,  אחר  גאה 
ראוי  שהוא  שלפי 
ורב-המעלות,  לתהילה 
מרגיז  שיהיה  צריך 
ומבהיל  (מפחיד  הארץ 
ושהכל  הבריות)  את 
(יזדעזעו  מפניו  ירעשו 

מרוב פחד), כי לא יאות שיהרסו (לא יסכים שיעיזו לגשת) בני-האדם לדבר 
 – כרצונו)  (בחזקה, שלא  אליו  לעלות  יעפילו  ואם  דבר,  ממנו  ולבקש  עמו 
יבהלם בקולו וברוח שפתיו יהומם, בענות להם עזות, ופניו זועפות בכל עת 

ובכל שעה...״ 
אל  יוציאוה  לא  בלבם,  קבורה  גאותם  שתשאר  אחרים,  גאים  ״וימצאו 
הדברים  יודעי  גדולים,  חכמים  הם  שכבר  בלבבם,  יחשבו  אבל  המעשה, 
לאמיתם ושלא רבים יחכמו כמוהם, על כן לא ישיתו לב אל דברי זולתם, 
בחשבם, כי מה שקשה עליהם לא יהיה נקל לאחרים, ומה ששכלם מראה 
להם כל כך ברור הוא וכל כך פשוט הוא, עד שלא יחושו לדברי החולקים 

עליהם אם ראשונים ואם אחרונים, וספק אין אצלם על סברתם״.   

בי‡ורים
עצמך.          את  תהלל   ולא  שישבחוך  לאחרים  הנח  פיך.  ול‡  זר  י‰ללך   .63

ים,  ƒב ים טו… ׂ ƒ̆ ָר‰ ּוַמֲע ו… ּ̇ ָי„ו…  ׁ̆ ב¿ּ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ּƒָו‰, ַ‡ף-ַעל-פ‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ

 ˙ ָענו… ט¿ י‡  ƒב 66ּומ≈ לו…  ב  ר≈ ‡ו… ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  ּƒכ ם,  נ…ּ ƒ‰י ּ ≈‚  ׁ̆ ר≈ יו… ‰ּו‡ 

„ו…  ָטר¿ ָמ˙ו… ל¿ ‰ ָחכ¿ י∆ ¿‰ ƒ̇ ֲ‡ָו‰, ו¿ י ַ‚ּ י„≈ ƒי‡ ָ‰ָ‡ָ„ם ל ƒב‰ָ ˙ ל¿ ָ‡יו… ּור¿

 ‰ ז∆ ם, ו¿ ם יו… ר ָ‰ָרע יו… ∆̂ ַח י≈ ּ ≈̂ ַנ ּ ל¿ ƒל מ ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒן ַ‡ל י ָלם. ָלכ≈ ן ָ‰עו… ƒמ

ים  ƒ„י ƒֲחס‰ַ ן  ƒָח„ מ ∆‡ ב¿ּ ינּו  ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָל‰.  „ו… ּ ¿‚ ָחָמ‰  ל¿ ƒָר‡ מ ¿̃ ƒנ

ל.  „ו… ּ‚ָ ָלל  ָׁ̆ לּו  ל¿ ָׁ̆ ו¿ ָחָמ‰  ל¿ ּƒמ‰ַ ן  ƒמ ים  ƒ‡ ַ‰ָבּ ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַבּ ַ‚ע  ָפּ ׁ∆̆

ים  ƒ„י ƒ̇ ם ֲע ּ∆̇ ן ַ‡ ƒַוֲעַ„י ,‰ ַטָנּ ¿̃ ָחָמ‰  ל¿ ּƒמ ƒם מ ּ∆̇ ב¿ ַׁ̆ ם:  ָ‡ַמר ָל‰∆

ן:  ָחָמ‰? ָ‡ַמר ָל‰∆ ל¿ ּƒי‡ ַ‰מ ƒ‰ ‰ַמ : רּו לו… ָל‰. ָ‡מ¿ „ו… ּ ָחָמ‰ ‚¿ ל¿ ƒמ ל¿

ַעם  ˙ו… ַפּ ח ‡ו… ּ ַ̂ ַנ ּ¿̇ ׁ∆̆ ָך,  ׁ̆ ל¿ ּ י≈ ׁ∆̆ ב  י≈ ל ‡ו… י ָכּ ּƒיו! כ ָ̇ ילו… ח≈ ר ו¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

ינו…  ר ‡≈ ∆̂ ּ ָך; ֲ‡ָבל ַ‰י≈ ¿̇ יַח ‡ו… ּƒ67ָ‡ז ַינ ,§ ל̆… ָׁ̆ ם ‡ו…  ƒי ַּ̇ ׁ¿̆ ַ‡ַח˙ ‡ו… 

מו…  כ¿ּ ים,  ƒָעמ פ¿ּ  ‰‡ָ מ≈ ָנˆּוַח   ‰ י∆ ¿‰ ƒי ם  ƒ‡ 68ַ‡ף  ָך  מ¿ּ ƒמ  ˜ ס≈ ּפו…

ָך  ¿̇ מו… ם  יו… ַע„  ָך  מ¿ ¿̂ ַע ב¿ּ ן  ֲ‡מ≈ ַּ̇ ַ‡ל  69ו¿ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆

בי‡ורים
66. ומבי‡ טענו˙ ור‡יו˙ וכו' ו˙‰י‰ חכמ˙ו לטר„ו מן ‰עולם. כלומר, היצר 
ובמעשיו  שלמד  בתורה  להתגאות  לו  שיש  וראיות  טענות  לאדם  מביא 
(-החכמה) שלמד  ויתגאה בזה, אזי דוקא התורה  הטובים, ואם ישמע ליצר 
יש  [אמנם  מחמת שהתגאה מזה עצמו.  מן העולם  לסיבה לטרדו  לו  תהיה 
גורסים: ומביא טענות וראיות להביא האדם לידי גאוה כדי לטרדו מן העולם]. 
ויתייאש מללחום עוד נגדך, מפני שהוא נוכח לדעת כי  יניח ‡ו˙ך.  67. ‡ז 
כחך חזק מכחו. 68. ‡ף ‡ם י‰י‰ נˆוח מ‡‰ פעמים. ממשיך להלחם נגדך עד 
אשר יכחיד אותך משני העולמות. ואילו אתה גם אם נצחתו  מאה פעמים, 
69. ו‡ל  לא יאמר נואש, אלא ימשיך לארוב לך כל ימיך עד שינצח אותך. 
˙‡מן בעˆמך. אל תבטח בתורתך ובחכמתך שיעמדו לך נגד יצרך הרע, אלא 
עד יומך האחרון עשה תחבולות להינצל ממנו, שכן אמרו (ברכות כט.) יוחנן 

כהן גדול שימש בכהונה גדולה שמונים שנה, ולבסוף נעשה צדוקי. 

ם  ƒ‡ ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿  ‡ ַוֲ‰לו…  .‰ּ ָ̇ ָמ ¿‚ ּ„ֻ

ֲחַמ˙  מ≈ ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡ ים  ƒ„ ַכב¿ּ מ¿

י  ּ≈̇ ׁ¿̆ ַע  ≈„ יו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ ים  ƒר ב¿ ּסו… ׁ∆̆

ַ‡ַח˙,  ַר˜  ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ו¿  ,˙ ו… ּ̇ כ¿ ַמס∆ּ

ָח˙  ∆‡  ‡ ָלּ ∆‡ ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ן  ָל‰∆ י…‡ַמר 

ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ  - ‰"ח)  פ"י  (ירו˘למי ˘ביעי˙ 

ָלם  ָ‰עו…  ˙ ∆‡  ‰ ע∆ ַיט¿ ל…‡  ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ָכל- ו¿

. ינו… ּבו… ≈‡ ׁ∆̆ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ‰ ָ̃ ֲחָז י˜ּו‰ּו ַבּ ƒֲחז ַיּ ׁ∆̆

 

ל  ָכּ יּו  ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ים  ƒב ֻחָיּ מ¿ נּו  ֲ‡ַנח¿ ׁ∆̆ ַ„ע,  ו¿
 ‡ ר≈ ם ַ‰ּבו… ׁ≈̆ ים ל¿ ƒ„ֻיָח ינּו מ¿ ׂ ≈̆  ַמֲע
 ‰ י∆ ¿‰ ƒי ים  ƒ‰…ל ¡‡ ˙„ַ ֲעבו…  ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע ָכל  ו¿ ר,  ∆̇ ּוַבס≈ּ לּוי  ּ‚ָ ַבּ  ,‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי

 ˙ ּוו… ַ̃ ל¿ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  ˆו… ר¿ י  ּƒ̇ ל¿ ּƒ64ב ַב„,  ל¿ ּƒב נו…  ˆו… ר¿ ל  ∆‡ יַע  ּ ƒ‚‰ַ ל¿

ל  ם ָ‰‡≈ ׁ≈̆ ל ל¿ ‰ ַ‰כ…ּ ׂ ∆̆ „, ַ‡ך¿ ַיֲע בו… ל ָכּ ב≈ּ ַ̃ ‰ּו ּול¿ ׂ ≈̆ ַבח ַעל ַמֲע ׁ∆̆

ב,  ר ל≈ ≈̃ י ‰' ח… ƒּוב: "ֲ‡נ˙ ָ‡ַמר ַ‰ָכּ ׁ∆̆ מו…  ב, כ¿ּ ל ַ‰ל≈ּ יף ‡∆ ƒ̃ ׁ¿̆ ַ‰ַמּ

ינּו"  ל…‰≈ ר̇… ַל‰' ‡¡ ָּ̇ ס¿ ּƒר: "‰ַ65נ מ≈ ‡ו… ˙" (ירמי‰ יז, י), ו¿ ָליו… ן כ¿ּ ח≈ ב…ּ

ל  ≈̂ ָנּ ƒ‰ יזּו˙ ל¿ ƒר ז¿ ƒָמ‰ ּוב ָחכ¿ ר ב¿ּ ָזּ‰≈ ƒם ל…‡ י ƒ‡ ן („ברים כט, כח). ָלכ≈

בריות,  [של  סובלתן 
פירש,  ורש״י  רשב״ם. 
עצמם  הם  שאפילו 
זמן  לאחר  מתחרטים 
ונבזים הם בפני  עצמן] 
״דל  הוא  מהם  ואחד 
מנוגד  חטאו  כי  גאה״. 
כי          האנושי,  לטבע 
לעשיר           אמנם  אם 
אך  גאוה,  של  נסיון  יש 
במה   – הוא  דל  אם 
ללא  הגאוה  יתגאה?  
המאוסה  היא  סיבה 
אלוקים  בעיני  ביותר 
יחזקאל,  (אור  ואדם 

מדות).

בי‡ורים
64. בל˙י רˆון בני-‡„ם. בלי שיהיה רצונו ומטרתו להתכבד בעיני בני-אדם, 
עושה  שאדם  מעשים  ‡לו˜ינו.  ל‰'  ‰נס˙רו˙   .65 מעשיו.  על  שישבחוהו 
בהסתר מעיני בני-אדם, הם גלויים וידועים לה׳ אלוקינו, ומסורים בידו לתת 

לאדם כפי מעשיו. 

המחזיק    וכל  המדות, 
ה׳.   תועבת  נקרא  בה 
אין  ענוה).  הקמח,  (כד 
ממנה,  קשה  מדה  לך 
שבתורה  עבירות  ורוב 
עוד  ולא  בה,  כלולין 
הבורא  שמשכחת  אלא 
אדם,  של  מלבו  יתברך 
לבבך  ״ורם  שנאמר: 
אלקיך״.  ה׳  את  ושכחת 
א,                  אבות  יונה  (רבינו 

יג).
הגרועה  היא  הגאוה 
היא  והענוה  שבמדות, 
שבמדות.  עליונה  מדה 
(מהרש״א סנהדרין פח).

לכל  שורש  היא  הגאוה 
(ר״ח  הרעות.  המדות 

ענוה ב׳; נפש החיים).
שורש  היא  הגאוה 
להרבה עבירות, אם בין 
בין  ואם  למקום  אדם 
(שערי  לחבירו  אדם 

קדושה).  

ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡  „ ַלמ≈ּ מ¿ ‰ּו‡  ו¿ ר,  ∆̃ ּׁ∆̆ ‰ַ

ן  ָלכ≈ ו¿  ,˙ ָ‡יו… ר¿ לו…  י‡  ƒב ּומ≈  ˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ל¿

. ּ„ו… ¿‚ נ∆ ם כ¿ּ ַחכ≈ּ ¿̇ ƒ‰ ‰ ל¿ ָּ̇ יך¿ ַ‡ ƒר ָ̂

 

ר ‰ּו‡  ∆̂ ּ ל ַ‰י≈ ׁ∆̆ יו  ָ̇ ּבּולו… ח¿ ַּ̇  ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇
י‰ו…  ּƒב ּוַמ‚¿ ּבו…  ƒל  ‰ ׁ∆̆ ¿̃ 73ַמ

 ˙ ּ„ו… ƒמ ָ‡ר  ׁ¿̆ ּו ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ לו…  י˜  ּƒ̇ ּוַממ¿

‡י  ַוַ„ּ ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ַע  ≈„ יו… י  ּƒכ ַ‡ף  ו¿  ;˙ ָרעו…

י  ּלּו ָ‰כ≈ ƒפ‡ֲ , ַ‚ֲ‡ָו˙ו… ן ב¿ּ ָעוו… ע ו¿ ַׁ̆ ׁ̆ פ∆ּ ּ י≈ ׁ∆̆

ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  ּƒכ  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒּומ י„  ƒז מ≈ ב¿ּ  „ ב≈ עו…

74ַע„   ,„ בו… ַ‰ָכּ ַ‡ַחר  ּבו…  ƒל  ˙ ∆‡ יר  ƒע ַמב¿

ָר‰. ֲ‡ָבל ָ‰ָ‡ָ„ם  ׁ̆ ַעל ָ‰ֲעב≈ ל…‡ ָיחּו ׁ∆̆

ל…‡  ‰ ו¿ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒל…‡ י יו, ו¿ ׂ ָ̆ ַמֲע ‰ּו‡ ַזך¿ ב¿ּ ׁ∆̆

ָר‰  ֲעב≈  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ַע  ≈„ ּיו… ׁ∆̆ כ¿ּ מו…  ¿̂ ַע ל  ַ‰ל≈ּ י¿

ַיֲער…ך¿  ו¿ ָ‰ָרע  ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈  ‡ ָיבו… ָ‡ז  ָ„ָבר,  ב¿ּ

„ו…  ָלכ¿ ל¿ ילו…  ּƒפ‰ַ ל¿ ָחָמ‰  ל¿ ƒמ  „ עו…

ָו‰  ¿̂ ƒמ לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ָברו… ס¿ לו…  יר  ּƒב ּוַמס¿ ר  ּ≈̇ ∆‰  ‰ ר∆ יו… ו¿  , ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒר ב¿ּ

ר:  ∆̂ ּ ַ‰י≈ לו…  י…‡ַמר  ָכך¿  ו¿ ר.  ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ּƒמ ּׁ∆̆ ַמ‰  ַעל  ָכר  ׂ ָ̆ ו¿

בי‡ורים
73. מ˜˘‰ לבו. של אדם לסרב לקבל תוכחה ולהכניע עצמו. 74. ע„ ˘ל‡ 

יחו˘ על ‰עבר‰. שאינו חושש לעבור עליה.

ָך  ל¿ ר…ב  ¡‡ י∆ יָך  ָימ∆ ל  ָכּ י  ּƒכ ב, מ„),  (‡בו˙ 

ם  ƒ‡ 70ו¿ ּנּו,  מ∆ּ ƒמ יָך  ינ∆ ע≈ ים  ƒֲעל ַּ̇ ‡ּוַלי 

ף  (יט)סו…  -  ˙ ּלו… ּ ַ̃ ַבּ ׁ∆̆  ‰ ּלָ ַ̃ ב¿ּ ֲחָך  ּ ≈̂ ַנ י¿

˙. ּוַבֲעבּור  ֲחמּורו… ַבּ ׁ∆̆ ָחמּור  ֲחָך ב¿ּ ּ ≈̂ ַנ י¿

 ˙ ּ„ו… ƒמ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ל¿  ׁ̆ ר∆ ׁ…˘ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ׁ∆̆ (כ)

ף  ּ≈̇ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ71מ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ַ‚ם  ו¿  ,˙ חּו˙ו… פ¿ּ

ַין  נ¿ ƒע ָכל  ו¿ ָ‰ָ‡ָ„ם,  ב  ל≈ ב¿ּ ב  ָער≈ ¿̇ ƒּומ

 ˙ ַ‡מ≈ּ ˙ ּול¿ מ∆ יב ָ‰‡¡ ƒז ַ‰כ¿ ר ‰ּו‡ 72ל¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

יט. סוף ינˆחך בחמור‰ 
במסכת  ˘בחמורו˙. 
״כך  נאמר:  (קה:)  שבת 
הרע,  יצר  של  אומנותו 
היום אומר לו ״עשה כך״ 
״עשה  לו  אומר  ולמחר 
לו  שאומר  עד  כך״, 
זרה״,  עבודה  ״עבוד 
כלומר,  ועובד״.  והולך 
אל  יבוא  אם  שהרי 
מיד  לפתותו  האדם 
לא   – חמורה  לעבירה 
אומנותו  לכן  לו,  ישמע 

היא להסיתו לעבור עבירה קלה, ומתוך כך מגיע בהדרגה לעבירות החמורות 
ביותר.  

(נב.) מביאה הגמרא משל על היצר הרע: אמר רב אסי: יצר  במסכת סוכה 
דומה  ולבסוף  רש״י)  עכביש.  (לקורי  בוכיא  של  לחוט  דומה  בתחילה  הרע 
לעגלה).  הפרה  את  קושרים  שבהם  העבים  (כחבלים  העגלה  כעבותות 
שנאמר (ישעיה ה, יח): ״הוי מושכי העון בחבלי השוא וכעבות העגלה חטאה״. 
(מה שבתחילה היה חבלי שוא, דהיינו חוטים של כלום, דקים כקורי העכביש, 

נהפך לבסוך לחבלים העבים של העגלה!). 
״הוי מושכי העון בחבלי השוא״ – הוי לאלו המושכים ומביאים את העוון על 
עצמם בזמן שיצרם עדיין חלש מאד ודומה לחוטים של כלום, כי בשלב הבא, 
כשכבר יהיו שקועים בחטא וירצו לחדול ממנו, יגלו שהם קשורים בו עם יצר 

כה חזק, כמו חבל של עגלה שהוא עבה מאד וכמעט לא שייך לנתקו. 
שבכל  הקשה  היא  הגאוה  מדת  פחו˙ו˙.  מ„ו˙  ל‰רב‰  ˘ור˘  ˘‰‚‡ו‰  כ. 

בי‡ורים
70. ו‡ם ינˆחך ב˜ל‰ ˘ב˜לו˙. אם תתן ליצר לנצח אותך אף בדבר הקטן 
החמרות  בעבירות  גם  ינצחך  שהוא  סוף  ותנצחו,  עמו  תלחם  ולא  ביותר, 
הגאוה.                   בחטא  להכשילו  ‰‡„ם.  בלב  ומ˙ערב  מ˘˙˙ף   .71 ביותר. 

72. ל‰כזיב ‰‡מ˙. להראות שהאמת הוא כזב ושקר.

כב. ˘י˘ כמ‰ בני-‡„ם 
לבריו˙  ‰נ‡‰בים 
ו‰˜ב"‰ ˘ונ‡ם כ˘‡ינם 
‰מˆוו˙.   ˙‡ מ˜יימים 
מכמה  להקשות  יש 
רחוב,  אנשי  וכמה 
מידות  בעלי  שנראים 
ועמל  יגיעה  בלי  טובות 

ובלי ספרי יראה? 
כבר עמד על זה הגר״א 
והובא  ט,  יא,  (במשלי 
אות  פ״ד  שלמה׳  ב׳אבן 
המינים  ״רוב  וכתב:  יג) 
אדם  בין  והחוטאים 
הנראה  לפי  הם  למקום 
אחת  וזו  בטבע,  טובים 
היצר  מתחבולות 
לפרוש רשת לפני תועי 
אחריהם״,  להמשך  רוח 
׳חפץ  בספר  ועיין  עכ״ד. 
(סוף  התורה  על  חיים׳ 
בהעלותך, בהערה שם): לפעמים מזרז היצר הרע לרשעים גמורים מחללי 
וילמדו  אחריהם  העם  שימשכו  כדי  לבריות,  טובות  לעשות  שבתות 

מדרכיהם... 
 ויש שהעירו שהגר״א לא כתב שהם באמת טובים בין אדם לחברו, רק ״לפי 
תתנגש  אשר  מסוימת  לנקודה  יגיעו  כאשר  שבאמת  חוץ),  (כלפי  הנראה״ 
מידותיהם  וזוהמת  קלונם  כל  יתגלה  שם   - ותאוותם  חפצם  עם  ותתנגד 

הרעות.

 ˙ ˆו… ר¿ ּƒּוב: "76ב˙ ָ‡ַמר ַ‰ָכּ ׁ∆̆ מו…  ‰ּו‡ כ¿ּ

 " ו… ּ̇ ƒ‡ ם ƒל ׁ¿̆ ָביו ַי י¿ ם ‡ו… ּ‚ַ ׁ̆ י ƒ‡ י כ≈ ר¿ ּ„ַ '‰

ם  ƒ‡ ָין:  נ¿ ƒע‰ָ  ׁ̆ רּו פ≈ּ ָכך¿  ו¿ ז).  טז,  (מ˘לי 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ י  נ≈ פ¿ ƒל ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ƒי ל…‡  ָ‰ָ‡ָ„ם 

ם  י‰∆ ינ≈ ע≈ ב¿ּ ן  ח≈  ‡…̂ מ¿ ƒל ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ו¿

ים,  ƒב ַ‰ּטו… יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ˙ו…  ו… ׂ̆ ֲע ַבּ

‰ּו  ז∆  , ˙ו… ‡ו… ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿

-‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ׁ∆̆ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ָ‡ָי‰  ר¿

 ˙ ּבו… ƒל ָזַרע לו… ַ‡ֲ‰ָב‰ ב¿ּ ו¿  , ˙ו… ב ‡ו… ≈‰ ‡ו…

ַעל  ב  טו… ם  ׁ≈̆ לו…  ם  ׂ ָ̆ ו¿ י-ָ‡ָ„ם,  נ≈ ב¿ּ

 ‰ ּמָ ּכַ  ׁ̆ ּ י≈ ∆ ׁ̆ (כב) ‰ּו‡   ˙ מ∆ ¡‡ ו∆ ָנם.  ו… ׁ̆ ל¿

 ˙ ּיו… ƒר ַלּב¿ ים  ƒב‰ָ ¡‡ ַ‰ּנ∆ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ּב¿

ים  ƒמ ּ י¿ ַ̃ מ¿ יָנם  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ ָ‡ם  נ¿ ו… ׂ̆  ‰" ָבּ ָ̃ ‰ַ ו¿

בי‡ורים
76. ברˆו˙ ‰' „רכי ‡י˘. כשרצויים לפני ה׳ אורחות חיי האדם, גם אויביו 

יתהפכו לאוהביו וישלימו אתו.

ָמ‰  ָחכ¿ ַמֲעַל˙  ל¿  ָּ̇ ע¿ ּ‚ַ ƒ‰ ָבר  כ¿ּ

 ˙ ו… ּ̂ ַר ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָך  ל¿ ָר‡ּוי  ו¿ י„ּו˙,  ƒַוֲחס

ָלם,  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ן ב¿ּ ̂…‡ ח≈ מ¿ ƒל ל ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ ּול¿

ָך  ¿̇ ָמ ם ָחכ¿ ˙ ָל‰∆ ַ‚ּלו… ם ל¿ יף ָל‰∆ ƒֲחנ‰ַ ּול¿

ָך  ל¿ י‡  ƒָיב ו¿ ‡ֲ‰בּוָך,  י…ּ ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ ָך  ¿̇ ָ̃ ¿„ ƒ̂ ו¿

רּוַח  ׁ∆̆ ל  ָכּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… י  ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ƒמ ָ‡ָי‰  ר¿

ם  ˜ו… ּנּו, 75רּוַח ַ‰ָמּ ימ∆ ָח‰ ‰≈ ˙ נו… ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

 ‰ ז∆ ָכל  ו¿ מ"י).  פ"‚  (‡בו˙  ּנּו  ימ∆ ≈‰ ָח‰  נו…

י‡  ƒ‰ ‡ָבָר ּ‰ ַ‰ס¿ּ ָ̇ י ‡ו… ּƒר, כ ∆̃ ׁ∆̆  ˙ ָ‡יו… ר¿

 ‰ּ ָין ַ‰ז∆ נ¿ ƒָו‰. (כ‡)ֲ‡ָבל ָ‰ע‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒָעָנף מ

כ‡. ‡בל ‰ענין ‰ז‰ ‰ו‡ 
כבר  דבריו  תוכן  וכו'. 
הלבבות  בחובת  מובא 
המעשה,  יחוד  (שער 
פרק ה) וז״ל: כאשר יבוא 
זה,  בפיתוי  היצר  אליך 
לי  תועיל  מה  לו:  ענה 
חן  למצוא  השתדלותי 
כמוני,  חלש  יצור  בעיני 
לא  ביכלתו  אין  אשר 
להזיק  ולא  לי  להועיל 
היה  אילו  ואף  לי... 
מחוייב  שאני  כדבריך, 
אוכל  לא  אז  גם  בכך, 
איך  כי  זאת,  לעשות 
כל  אצל  לפעול  אוכל 

בני דורי שיהיו מרוצים ממני, בעוד שאינני יכול לפעול זאת אפילו אצל בני 
ביתי, וכל שכן אצל בני אדם אחרים.

ודברי רבותינו ז״ל שהבאת מהם ראיה, אינם מחייבים את האדם להשתדל 
למשוך אליו את שביעת רצונם של כל הברואים, אלא הכונה של דבריהם 
היא מה שאמר חכם אחד בצוואתו לבנו: ״בני, לפעול אצל כל הברואים שיהיו 
מרוצים ממך, זה אינו ביכלתך, אך מה שכן ביכלתך הוא, להשתדל שהבורא 
יהיה מרוצה ממך. וכאשר תפעל זאת אצלו, הוא יעשה אותך רצוי לבריות, 
כמו שכתוב (משלי טז, ז): ״ברצות ה׳ דרכי איש גם אויביו ישלים אתו״. – וזוהי 
ז״ל: מי שכל הבריות, מקטן ועד גדול, מהללים ומשבחים  גם כוונת רבותינו 
אותו ומרוצים ממעשיו, סימן הוא שהאל יתברך נתן בלבות בני אדם אהבה 
אליו, ושם לו שם טוב על לשונם. ודבר זה הרי אין הבורא עושה אותו לשונאיו, 

והוא איפוא סימן ברור וגדול שהבורא מרוצה ממנו. זוהי כוונת רבותינו ז״ל.     

בי‡ורים
בידוע שהוא  למטה  מי שהוא אהוב  כל  ‰ימנו. שכן  נוח‰  רוח ‰מ˜ום   .75

אהוב גם למעלה (רש״י). 

˙וכח˙ך  „ברי  כ‚. 
י˙˜בלו בפני ‰עולם. יש 
יתקבלו  כיצד  לעיין, 
מכירים  אין  אם  דבריו 
אותו ואין יודעים ערכו?

 :(: (ו  ברכות  במסכת 
אמר רבי חלבו אמר רב 
בו  שיש  אדם  כל  הונא: 
דבריו  שמים,  יראת 
[לאחרים],  נשמעין 
יג)  יב  (קהלת  שנאמר 
נשמע,  הכל  דבר  ׳סוף 
וגו׳,  ירא  האלהים  את 
כך:  ויש לדרוש המקרא 
אדם שהוא ירא אלוקים 
באזני  נשמעים  דבריו   -

הכל.
(הובא  לעיתים׳  ה׳בינה 
בשיטה מקובצת החדש, 
אות קפח) פירש, שאף על פי שיראת שמים מביאה את האדם לעשות מעשיו 
בהצנע ולא להרבות בדברים, עם כל זה דבריו ועניניו מעצמם יהיו נשמעים.
והטעם שדבריו נשמעים, כתב ב׳עיון יעקב׳ שאדם שיש בו יראת השם שורה 
וב׳שפתי  גם בעיני הבריות.  חן  ימצא  ובכך  (מט:),  חן, כמבואר בסוכה  עליו 
חכמים׳ ביאר על פי דברי המשנה באבות (ב, ד) ׳בטל רצונך מפני רצונו כדי 
שיבטל רצון אחרים מפני רצונך׳, ואדם שהוא ירא שמים מבטל את רצונו 
ולפיכך מבטל הקדוש ברוך הוא את רצון אחרים מפני  מפני רצון הבורא, 

ַב„,  רּוך¿ ‰ּו‡ ל¿ ‡ ָבּ ר≈ ם ַ‰ּבו… ׁ≈̆ ב ל¿ ַ‰ּטו…

י  נ≈ פ¿ ּƒב לּו  ב¿ּ ַ̃ ¿̇ ƒי ָך  ּ¿̇ ַכח¿ ו… ּ̇ י  ר≈ ב¿ ּ ƒ„(‚כ)

י  ּƒכ  , ך¿ ָכּ ב  ֲח˘…ׁ ַּ̇ ל…‡  ם  ƒ‡ ם  ּ‚ַ ָלם  ָ‰עו…

לּוָי‰  ּ¿̇ ָכָח‰  ו… ּ̇ ‰ַ ַל˙  ָבּ ַ̃ ין  ≈‡

יָך. ∆̇ בו… ׁ¿̆ ַמח¿ ב¿ּ

 

ָך  ¿̇ י ƒס ‰, י¿ ל ז∆ ָכּ ƒמ ˜ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ּƒ̇ ׁ∆̆ י  ַ‡ֲחר≈ ו¿
ן  כ≈ ָּ̇ ƒָך: ל…‡ י י…‡ַמר ל¿ ר ו¿ ∆̂ ּ  ַ‰י≈

79ַע„  ָמ‰  ל≈ ׁ¿̆ ָך  ¿̇ „ָ ֲעבו…  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ׁ∆̆

ן  ‚ו… כ¿ּ י,  ר≈ ַ‚מ¿ ל¿ ן  ∆‰ מ≈  ˜ ַרח≈ ¿̇ ּƒ̇ ׁ∆̆

ים                     ƒב ַ‰ּטו… יָך  ׂ ∆̆ ַמֲע  ‰ ַכס∆ּ ּ¿̇ ׁ∆̆

ָבר  כ¿ּ ָ‰ָי‰  ּׁ∆̆  ‰ ַמּ ƒמ ּפּוך¿  ƒ‰  ˙ רו… ‰ו… 80ּול¿

בי‡ורים
79. ע„ ˘˙˙רח˜ מ‰ן. כלומר, אלא אם תסתיר מבני אדם את כל מעשיך 
לגמרי.                  ה׳  מעבודת  מתרחק  שהנך  יראה  חוץ  שכלפי  באופן  הטובים, 
80. ול‰ורו˙. יש גורסים ״ולהראות״, כלומר, הראה את ההפך של מה שיש 

בלבך.

 ‡ ָלּ ∆‡ ב  ≈‰ ‡ו… -‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ין  ≈‡ י  ּƒכ  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ  ˙ ∆‡

ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ָך  ¿̇ י ƒס י¿ ך¿  ַ‡ַחר-ָכּ  .‰ּ ָ̇ ‡ו… ים  ƒמ ּ י¿ ַ̃ ּומ¿ ָר‰  ו… ּ̇ י  ≈„ מ¿ לו…

י‡  ƒב ּומ≈ ָ‰ָעם,  י  נ≈ פ¿ ƒל ים  ƒב ַ‰ּטו… יָך  ׂ ∆̆ ּוַמֲע ָך  ¿̇ י„ּו ƒֲחס  ˙ ַ‚ּלו… ל¿

ן  ƒמ ך¿  ָׁ̆ מ¿ ƒנ  ‰ ז∆ ַ‚ם  ו¿ ָך?  מו… ָכּ ם  ≈‰ ם  ּ‚ַ ּו  ׂ̆ ַיֲע ‡ּוַלי  ָ‡ָי‰:  ר¿

חּו  ב¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ּ ƒנ ׁ∆̆ ים  ƒל „ו… ּ ¿‚  ‰ ָמּ 77ַכּ ינּו  ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ‰ּו˙.  ב¿ ּ‚ַ‰ַ

ם  י‰∆ ר≈ ַחב¿ ו¿ ם  י‰∆ י„≈ ƒמ ל¿ ַּ̇ י  נ≈ פ¿ ƒל  ‡ ָלּ ∆‡ ּו  ׂ̆ ָע ל…‡   - (סוכ‰ כח, ‡) 

ָו‰  ¿̂ ƒמ ‰ ‡י ז∆ ם, ַוַ„ּ י‰∆ ׂ ≈̆ ַמֲע י˜ּו ב¿ּ ƒַיֲחז ם ו¿ י‰∆ כּו ַ‡ֲחר≈ ׁ¿̆ ָמּ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ

ל…‡  ּלּו  ≈‡ י  נ≈ פ¿ ּƒב ּלּו  ƒַוֲ‡פ ים,  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ם  78ָל‰∆ ב  ַחב≈ּ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ

 ,"‰ ׂ ∆̆ י עו… ƒנ‡ֲ ‰ ַע" ‡ו… "ז∆ ≈„ י יו… ƒנ‡ֲ ‰ רו… "ז∆ ָ‡מ¿ ּבו… ב¿ּ ƒל ‰ ב¿ּ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒי

ם. ˙ ָל‰∆ ַ‚ּלו… ˙ ָ‡סּור ל¿ מ∆ ¡‡ ָלם ב∆ּ י ָ‰עו… נ≈ פ¿ ƒָבל ל‡ֲ

 

ַמ„  ל¿ ƒ̇ ו¿ יכּו˙  ƒר‡ֲ ַבּ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ֲעמ…„  ַ̇ ו¿ ֲעָנָו‰  ַבּ ך¿  ל≈ ּ≈̇ ם  ƒ‡ ם ּ‚ַ
 ‰ ָּ̇ ַע ָך:  ל¿ י…‡ַמר  ו¿  ˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ָך  ּ¿̇ ַפ י¿ יעּו˙,  ƒב ¿̃ ּƒב  

יָך  ָרכ∆ ּ ֲעבּור „¿ „ּוָך ַבּ יַכב¿ּ ƒבּוָך ו ּׁ¿̆ ַח י-ָ‡ָ„ם י¿ נ≈ ָך ב¿ּ ¿̇ ים ‡ו… ƒ‡ ָ‰רו…

ם  י‰∆ ינ≈ ע≈ ּוב ב¿ּ ׁ̆ ‰ ָח ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ,‰ ז∆ ל ָבּ „ו… ַוח ָ‚ּ ׁ̆ ר∆ י≈ ים, ו¿ ƒב ַ‰ּטו…

 ‰ ׂ ∆̆ ָך ַמֲע ¿̇ ו… ׂ̆ ֲע י ַבּ ּƒל, כ ב∆ ∆‰ ‰ ל ז∆ ָך. ָכּ ּ¿̇ ַכח¿ ˙ו… ָך ו¿ לּו מּוָסר¿ ב¿ּ ַ̃ י¿

בי‡ורים
77. כמ‰ ‚„ולים ˘נ˘˙בחו. במסכת מגילה (כז:-כח.) מביאה בגמרא סדרת 
ואמרו  הקדושים,  מהתנאים  כמה   של  חסידות  ודברי  מיוחדות  הנהגות 
לתלמידיהם שבזכות הנהגות אלו  זכו להאריך ימים, ואמרו זאת כדי ללמד 
מאירי).        ההר,  מן  אברהם  (רבינו  להם  הראויות  הנהגות  חכמים  לתלמידי 

78. ל‰ם. עליהם. 
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 81. ˙˙יח„. תתבודד. 82. ‡ך ל‰ר‡ו˙ ‰עˆלו˙. עשה רושם כאילו אתה עובד את ה׳ בעצלות ובכבדות. 83. ול‡ ˙ˆו‰. ואל תשדל בני אדם 
לעשות טוב ואל תוכיחם להמנע מעשות רע. 84. ˙˙נ‰‚ במנ‰‚ם ו˙לך ב„רכי‰ם. של פשוטי העם ויושבי קרנות, כדי שהסתרת מעשיך הטובים 
תהיה בשלימות. 85. ל˘ם מˆו‰. כלומר, אף שעושה זאת לשם מצוה, מכל מקום... 86. מפסי„ ‡לף ‡לפים. כי ירד מטה מטה, ולא רק את המצוות 
יחדל מלקיים, אלא אף אמונתו ישלל ממנו, מבלי אשר ירגיש בכך. 87. ו„ומ‰ לבורח מ‡˘ ˜טנ‰ ל‡˘ ‚„ול‰. כי אם מטרתו לברוח מהפרסום 
והכבוד שיבוא לו ע״י עבודת ה׳, וחושש למצוא חן בעיני בני אדם בגלל מעשיו הטובים, אדרבה, הרי היצר מציע לו למצוא חן בעיני בני אדם על 
ידי זלזול במצוות והתרחקות מה׳. 88. ‡ין מזי˜ לו ב˘בח. לא יפחת שכרו במאומה בכך שמשבחים אותו ומכבדים אותו על מעשיו. 89. בע˙ ‡˘ר 
˙ע˘‰ מע˘‰ ‰טוב. והנך רוצה לבחון את טהרת כונתך. 90. ‡˘ר מ‰‡ל. אם יתברר לך שהנך מקוה לקבל את השכר מהאל - סימן הוא שהמעשה 
שלם ואין בו כל פגם. 91. ‡ינו ˘לם. סימן הוא שהמעשה אינו שלם. 92. ביחו„ בח„רי ח„רים. בהתבודדות בינך לבין עצמך. 93. בז‰ ‰ענין. באותו 
האופן ובאותה השלמות, בהידור ובהתלהבות. 94. נ‚„ יˆר ‰רע. מענין יצר הרע, כיצד מנסה הוא לקלקל וכיצד להנצל ממנו. 95. נ‚„. לעומת. 96. 
וט‰ר י„ים. טהור בדרכיו וידיו נקיות מעוון - יוסיף כח להתגבר ולהתאמץ שלא יפול ברשת היצר הרע. 97. ‰‚‡ו‰ במעל˙ ‰חכמ‰ מ˘ובח˙. לא 
ח״ו כדי להשתרר ולהתנשא על אחרים, אלא שירגיש סיפוק ושמחה במעלתו כדי לזרזו להתמיד בדרך זו. 98. ו‚ם „ע‰. יש גורסים: על שחננו דעה 
רנו˙. עמי הארץ העוסקים בדבר שיחה (רש״י). והערוך פירש, שאינם נכנסים לבית המדרש, אלא רגילים לשבת  והשכל ומדות טובות. 99. מיו˘בי̃ 
בקרנות העיר ולעסוק בדברי שיחה. 100. וי‚ב‰ לבו. פסוק זה נאמר על יהושפט המלך, שאף שהיה לו עושר וכבוד לא גבה לבו בעבורם, כי אם 
במה שהלך בדרכי ה׳. (מצודת דוד). 101. י˜ר רוח ו‚ב‰ לב.  אדם עם רצון כביר בלי גבול ובעל שאיפות גבוהות בעניני העולם הבא. 102. ˘ל‡ 
יספי˜ לו. שלא יסתפק במצוות המזדמנות לידו, ובמעלות שהשיג על ידי השתדלותו. 103. ‡ל‡ ימעט בעיניו. שיהיו מעשיו ועבודתו מעטים בעיניו. 
104. ו˙‚ב‰ נפ˘ו. ונפשו תתרומם ותשאף למדרגה גבוהה יותר. 105. כמו ˘מ˜ˆר. באותה מדה שמפחית ומתרשל מעבודת ה׳ יכעס על עצמו 
ויוכיח נפשו. 106. מפני ‰˘פל˙ו לפני‰ם. מחשש שאם יעשה הטוב יהיה מושפל ובזוי בעיניהם, ושילעגו לו על מעשיו. 107. יפסי„ ‡ו˙ם מ‡‰ 
והם רשעים  ה),  (שם,  ״ענה כסיל כאולתו״  ואמר:  ד),  כו,  (משלי  ״אל תען כסיל כאולתו״  זה אמר שלמה:  ״ועל  גירסא המוסיפה כאן:  יש  מˆוו˙. 
וכסילים״. 108. ובמ‡ו„ו. בכל כחו, רצונו וממונו. 109. ול‚לי˙. אמר רבי יוחנן שעמד בגילוי פנים (בחוצפה. רש״י) לפני הקב״ה (סוטה מב:). 110. 
ולסנחריב. בתנא דבי אליהו (ל״א) כתב: סנחריב גסות הרוח היתה בו, ובה נעקר מן העולם. וכן נאמר שם על נבוכדנצר. 111. ז„ י‰יר. גס רוח סופו 
להיות לץ שאינו חש לשמוע מוסר. רש״י. 112. ‰מב˜˘ לעלו˙. גאוותן אינו מרוצה ממעלת חשיבותו בעיני הבריות וחומד תמיד לדרגת חשיבות 
114. סמוך ל‚‡ו‰  113. בחז˜˙ בר „ע˙. שמחזיק עצמו חכם.  גבוהה יותר ממה שהוא ראוי לה, וכיון שלא משיגה, הרי הוא בדאגה מתמדת.  
מעללים רעים. שהם המשך ישיר לגאוה ותוצאה ממנה. 115. כ‡˘ר נעימו˙ ‰ˆור‰. כשם שהגדרת אדם שצורתו נעימה ויפה היא מי שגופו ופניו 
מאירים, כך אדם שמדותיו נעימות וטובות נפשו מאירה. 116. ‡ין ‰ח˘יבו˙ בנפ˘. [יש גירסא: ״מחשיבות הנפש״]. כלומר, אין זה חשיבות וכבוד 
לאדם להתגאות על חברו, אפילו הוא מלך, כל שכן בני-אדם אחרים, השוים במעלתם ומתגאים זה על זה.  117. ולפניו ‰יו כס‡ו˙. כלומר לפניו 
היו שלשה כסאות, זה למעלה מזה, להושיב כל אחד כגדולתו, ובאו לפניו שלשה גיבורים, וישבו זה למעלה מזה. 118. ו‚„לו. למעלה. 119. כי טוב 
‡מר לך. מוטב שיאמרו לך לעלות לדרגה גבוהה יותר ממעמדך כיום, מאשר יורידו אותך ממעלתך לאמר שאינך ראוי לה יבקשו שתפנה את מקומך 
עבור אדם אחר נכבד ונדיב. 120. במח˘ב‰ לב„. שיחליט בלבו שמכאן ולהבא שוב לא יתגאה, אלא בנוסף לכך חייב לשנות גם מעשיו והתנהגותיו 
כלפי חוץ. 121. ול‰˘˙„ל. [יש גירסא: ולהשתרר]. כלומר, למשול ולשלוט על בני-אדם. 122. בכל חל˜ וחל˜ וכו'. יש גורסים: בכל מדה ומדה – 

בחלק המובחר שבה. 123. ו˘ם „רך ו‚ו'. והמפקח על דרכיו אראה לו בישועת אלקים.     

רצונו של אותו אדם. וב׳עץ יוסף׳ (שם) ביאר, משום שדבריו יוצאים מן הלב, ובודאי יכנסו אף הם אל לב השומעים.
כ„. ויע˘‰ כל ‰טובו˙ ב‚לוי ובס˙ר. והמעשים הטובים שראוי להסתיר אותם, הם רק אלו שאפשר לעשותם בשלימות מהחל ועד כלה גם מבלי שבני אדם ידעו מהם. אבל אותן המצוות שאינו יכול לקיימם בינו לבין עצמו, כגון להתפלל בציבור, ולצוות לבני אדם לעשות טוב ולהזהיר אותם מעשות רע, 
וללמוד תורה (ברבים, באופן שמשפיע בזה על אחרים, וכ״ש ללמד תורה ברבים) ולעשות חסד, מצוות אלו אין כל הצדקה להזניח ולנטוש מחשש שיכבדוהו עליהן, אלא יקיימם לשם שמים, ואף אם ישבחו אותו עליהן, אין זה יגרע את שכרו, מפני שאינו מתכוון לזה בשעת עשייתן. (חובת הלבבות, שער יחוד 

המעשה פ״ה).   
כ‰. וז‡˙ ‰‚‡ו‰ ‡ינ‰ מז˜˙ לענו‰ וכו'. כתב החובת הלבבות (שער הכניעה פ״ט): והחלק המשובח הוא, כשגאות האדם על חכמתו ועל מעשיו הטובים נובעת ממה שהוא יודע להעריך את גודל החסד שהבורא עשה אתו בזה שנתן לו את היתרונות הללו, וממה שהוא שמח בהן, וגאותו גורמת לו להוסיף 
ולהתאמץ עוד יותר בלימודו ובמעשיו הטובים, ולהתנהג בהכנעה עם מקורביו, ולשמוח בחבריו, ולחוס על כבודם ולחפות על סכלותם, ולדבר בשבחם, ולאהוב אותם, ולדון אותם לכף זכות, ולהזהר בכבודם. והיא גורמת לו שמעשיו הטובים מעטים בעיניו, ושהוא טורח תמיד להרבות עליהם, ושלבו נשבר 

בקרבו על שהוא מדי חלש להשיג מהם כאוות נפשו, ושהוא משפיל את עצמו לפני מי שהוא מקוה שבעזרתו יוכל להוסיף עליהם, ושהוא מודה לאלהים על היתרונות שנתן לו, ומשבח אותו על שעזר לו לקנות את המעלות הטהורות.
גאוה כזאת אינה עומדת בסתירה עם ההכנעה, והיא לא מרחיקה אותה, אלא אדרבה מסייעת לה ומוסיפה עליה. 

כו. לעזוב ‰טוב מפני ‰˘פל˙ו לפני‰ם. שנינו במסכת אבות (ה, כ): ״יהודה בן תימא אומר, הוי עז כנמר... לעשות רצון אביך שבשמים״. כתב הטור (או״ח סי׳ א): ״והתחיל בעז כנמר, לפי שהוא כלל גדול בעבודת הבורא יתברך, לפי שפעמים אדם חפץ לעשות מצוה ונמנע מלעשותה מפני בני אדם שמלעיגים 
עליו, ועל כן הזהיר שתעיז פניך כנגד המלעיגים, ואל תמנע מלעשות המצוה... שפעמים אדם מתבייש מפני האדם יותר ממה שיתבייש מפני הבורא יתברך, על כן הזהיר שתעיז מצחך כנגד המלעיגים ולא תבוש. עכ״ד.  

כז. ‡בל בענין מ˘‡ ומ˙ן יכנע לפני‰ם. מקור הדברים הוא במסכת ברכות (ז:): אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי: מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה וכו׳. והאמר רבי יצחק אם ראית רשע שהשעה משחקת לו אל תתגרה בו, שנאמר (תהלים י, ה): ״יחילו (יצליחו) דרכיו בכל עת״, ולא עוד אלא 
שזוכה בדין... ולא עוד אלא שרואה בצריו... לא קשיא, הא במילי דידיה הא במילי דשמיא. והיינו שבדבר ששייך לו ולממונו צריך להכנע מפניו. וכתב המהרש״א, ש״השעה״ משחקת לו דייקא, כי בודאי אינו אלא לפי שעה מחמת המזל שגורם, אבל כשתעבור השעה – ״כחציר מהרה ימלו״, ״ועוד מעט ואין רשע״ 

וכו׳.
כח. וזו‰י מˆו‰ ‚„ול‰. במסכת בבא-מציעא (ל(: מביאה הגמרא על הפסוק (שמות יח כ) ״והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון״... ׳אשר יעשון׳ זו לפנים משורת הדין [שיש מצוה לנהוג לפנים משורת הדין]... דאמר רבי יוחנן, לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה, ולא 

עבדו (עשו) לפנים משורת הדין.    
כט. לפני ˘בר ‚‡ון. פירש הגר״א: כשבא שבר לאדם, הרי זה מן הסתם שהיה לו תחילה גבהות הלב, ולכן בא עליו השבר, כשהקדוש ברוך הוא רוצה לנקום באדם כדי שיתקדש שמו יתברך בעולם - מגביהו תחילה ואחר כך משפילו, כי על ידי זה תהיה נקמתו גדולה שבעתיים, כמו בהמן שהגביהו תחילה 
למשנה למלך כדי שיתלוהו בגבהותו, ונפילתו היתה בפירסום רב, ואם הוא שר וחשוב בלא זה, אז ה׳ נותן בלבו גאוה ואחר כך משפילו, כי אז נקמתו גדולה כי הרגיש עצמו שהיה באיגרא רמה – ועכשיו בבירא עמיקתא. וכן פירשו כל המפרשים על הפסוק (תהלים קב, יא) ״כי נשאתני ותשליכני״, שהגבהת 

אותי תחילה ואח״כ השלכתני שאז המכה, הצער, החרפה והבושה גדולים יותר.
ל. ‡ינו ניˆול מחט‡ ועוון. כתב רבינו יונה (בשערי תשובה א, כז): הגאוה מסבבת כמה עבירות, ומגברת יצר לב האדם עליו, שנאמר: ״ורם לבבך ושכחת את ה׳ אלקיך״ [הרי הגאוה סיבה כללית לכל העבירות, כי על-ידי הגאוה בא לשכחת ה׳ וממילא חוטא]...ובעל הגאוה נמסר ביד יצרו, כי אין עזר השם עמו 

אחרי אשר הוא תועבת ה׳. עכ״ד.
בשערי קדושה כתב: הגאוה היא שורש להרבה עבירות אם בין אדם למקום, ואם בין אדם לחבירו.

בשבט מוסר (ב׳) כתב: הגאוה שורש לכל העבירות שבעולם, ולכן חזק עצמך שלא להתפתות בקול יצרך להתגאות, ובנצחך אותו בזה – תוכל לנצחו בכל! כיון שנעקר השורש – הענפים נופלים מאליהם.
ל‡. ˘ב‡ מטפ‰ סרוח‰. בהיות האדם מסתכל בפחיתות חומרו, וגריעות תחילת יצירתו, אין לו טעם להתנשא כלל, אלא ליבוש ולהכלם. משל למה הדבר דומה: רועה חזירים שהגיע ועלה לשלטון, הרי כל עת אשר יזכור ימיו הראשונים – אי אפשר לו להתגאות (מסילת ישרים כג). 

יתבונן, שהתהוות האדם ויצירתו...ואחר כך הוא ניזון...במשך שהותו בבטן אמו, ורק אחר כך יוצא לעולם חלוש וכחוש בגופו ואבריו (חובת הלבבות כניעה ה). 
לב. וי˘וב לעפר ורימ‰. ויתבונן מצורתו שתהיה לו כשינוח בקבר: אור פניו יחלוף, מראהו ישחר, בשרו יהפך לתולעים עיפוש וליחה, ולא ישאר בו כל סימן מיופי גופו. ריחו יבאיש (יסריח) מאד, כאילו לא רחץ וסך בשרו מעודו, וכאילו לא היה לו ריח טוב מעולם. בחשבו כן - יכניע וינמיך את עצמו, ולא 

יתגאה ויתנשא. (חובת הלבבות שם). 
ל‚. וי˙ן „ין וח˘בון וכו'. יצייר בלבו, רגע הכנסו לפני בית דין הגדול של צבא מעלה, בעת שיראה עצמו לפני מלך מלכי המלכים הקדוש והטהור בתכלית הקדושה והטהרה, בסוד (מלאכים -) קדושים משרתי גבורה, גבורי כח עושי דברו, אשר אין בהם כל מום. והוא עומד לפניהם, גרוע פחות ונבזה מצד 
עצמו, טמא ומגואל (נתעב) מצד מעשיו, הירים ראש?  היהיה לו פתחון פה? וכי ישאלוהו: איה ואיפוא פיך? איה גאונך וכבודך אשר נשאת בעולמך? מה יענה ומה ישיב על תוכחתו? הנה ודאי שאילו רגע אחד יצייר האדם בשכלו האמת הזה בציור אמיתי וחזק (דימוי נכון בצורה בהירה ומשכנעת) – פרוח 

תפרח ממנו הגאוה, ולא תשוב אליו עוד!!! (מסילת ישרים כג).   
ל„. וישב למטה מן הכל. הגה״ק רבי אלחנן וסרמן זצ״ל הי״ד היה רגיל לישב בסוף ביהמ״ד בכל מקום שהגיע. פעם שאל את החפץ חיים זצוק״ל האם אין חשש שיתהלל בעצמו ״מי כמוני עניו״? ונמצא מתגאה בליבו, ואולי עדיף אדרבה, לישב בכותל המזרח ולחשוב בליבו ״הרי איני ראוי לישב כאן ומכבדים 
אותי במה שאין בי״ וכד׳? ענה לו החפץ חיים: שנינו במשנה (כלים כה, ט) מעשה מוציא מידי מחשבה ואילו מחשבה אינה מוציאה מיד מעשה, א״כ עדיף לישב במערב, ועצם מעשה זה של ענוה יוציא מיד מחשבת גאוה שחושש אולי תתגנב בליבו, משא״כ אם יושב ב״מזרח״, עצם מעשה הגאוה יגבר על כל 

מחשבת ענוה שיחשוב ״איני ראוי״ וכד׳. 

 ‰ ּ„ָ ƒּום מ ׁ̆  ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  רּוך¿ ‰ּו‡, ו¿ ‡ ָבּ ר≈ ּום ָ‡ָ„ם זּוַל˙ ַ‰ּבו… ׁ̆ ַ„ע  ל…‡ י≈ „, ו¿ ַיח≈ ¿̇ ּƒ̇ ָמ‰ - 81 ּום ָחכ¿ ׁ̆ מ…„  ל¿ ƒל ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ׁ∆̆ ר, ּוכ¿ ָ̂ ָ̃ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ּƒ̇ ָך.  ב¿ּ ƒל ב¿ּ

ן  ƒיר מ ƒ‰ ז¿ ַּ̇ ל…‡  ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ ּ¿̇ ל…‡  ָך, 83ו¿ ָכר¿ ׂ ¿̆ י„  ƒס פ¿ ַ̇ ם ו¿ ׁ≈̆ ָך  ‡ ל¿ ≈̂ ל…‡ י≈ ׁ∆̆ י  ≈„ ָ„‰, כ¿ּ ‰ ָ‰ֲעבו… ׂ ≈̆ ַמֲע לּו˙ ב¿ּ ¿̂ ˙ ָ‰ַע ‡ו… ַ‰ר¿ ָב‰, 82ַ‡ך¿ ל¿ טו…

 ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ּƒ̇ 84  ‡ ָלּ ∆‡ י˙,  ƒ̂ י ƒ̂ ו¿ זּוָז‰  ּומ¿ ין  ּ ƒל ƒפ ּ¿̇ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ ‡ו… ל…‡  ו¿ ם  ƒַמי ָׁ̆ -‡ ר≈ י¿ יַמן  ƒס  ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  ו¿ ָך,  ¿̇ זּוָל  ׁ̆ י ƒ‡ ל¿ ָך  ¿̇ ָמ ָחכ¿ יַע  ƒ„ ו… ּ̇ ל…‡  ו¿ ָ‰ָרע, 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  „ כ…ּ ל¿ ƒל ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  נ≈ י¿ נ¿ ƒע מ≈  ‰ ז∆ ל  ָכּ  .˜ חו… ׂ ּ¿̆ ‰ַ ר…ב  ּוב¿ ָו‰  ¿„ ח∆ ּוב¿  ‰ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒמ ב¿ּ ַמֲ‡ָכל  ב¿ּ ם  ∆‰ ָמּ ƒע ע…ָרב  מ¿  ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ו¿ ם,  י‰∆ כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ך¿  ל≈ ≈̇ ו¿ ָ‰ָ‚ם  נ¿ ƒמ ב¿ּ

ָל‰.  „ו… ּ ¿‚ ׁ̆ ≈‡ ‰ ל¿ ַטָנּ ¿̃  ׁ̆ ≈‡ ַח מ≈ ר≈ בו… ‰ ל¿ מ∆ „ו… , 87ו¿ ָכרו… ׂ ּ¿̆ ƒר מ ≈̇ ים יו… ƒף ֲ‡ָלפ ל∆ י„ ‡∆ ƒס ָו‰, 86ַמפ¿ ¿̂ ƒם מ ׁ≈̆ ‰ 85ל¿ ָין ז∆ נ¿ ƒע ‰ ׂ ∆̆ ָ‰עו… , ו¿ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒר ב¿ּ

„ּו‰ּו ַעל  ַכב¿ּ ם י¿ ƒ‡ ר, ו¿ ∆̇ לּוי ּוַבס≈ּ ּ‚ָ ˙ ַבּ בו… ל ַ‰ּטו… ‰ ָכּ ׂ ∆̆ ַיֲע ָ‰ָרע, (כ„)ו¿ יר מ≈ ƒ‰ ַיז¿ ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ י ƒיכּו˙, ו ƒר‡ֲ ָנ‰ ַבּ ַכָוּ ל ב¿ּ ל≈ּ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ר ‰ּו‡: ל¿ ָׁ̆ ַ‡ך¿ ַ‰ָיּ

ָך  מ¿ ¿̂ ַע ין ב¿ּ ƒח ב¿ ַּ̇ ב,  ‰ ַ‰ּטו… ׂ ∆̆ ‰ ַמֲע ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ˙ ע≈ ן 89ב¿ּ ‰. ָלכ≈ ׂ ∆̆ ֲע ַע˙ ַ‰ַמּ ׁ¿̆ ּƒב ‰ ן ָלז∆ ּ ו≈ ּƒל…‡ כ ׁ∆̆ י  ַבח, ַ‡ֲחר≈ ּׁ∆̆ י˜ לו… ַבּ ּ ƒין ַמז חּו‰ּו - 88‡≈ ב¿ּ ַׁ̆ י ƒו ‰ ז∆

 ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ‰ ׂ ∆̆ ֲע ‰ ַ‰ַמּ ם ז∆ ƒ‡ ין ƒח ב¿ ַּ̇ ַ‚ם  ם. ו¿ ל≈ ָׁ̆ ינו…  ים - 91‡≈ ƒר ֲ‡ח≈ ם מ≈ ƒ‡ ם, ֲ‡ָבל ל≈ ָׁ̆ ל - ‰ּו‡  ≈‡‰ָ ר מ≈ ׁ∆̆ מּול, 90ֲ‡ ּ¿‚‰ַ ‰ ו∆ּ ַ̃ ‰ מ¿ ָּ̇ י ַ‡ ּƒמ ƒמ

ם. ל≈ ָׁ̆ ָך  ׂ ¿̆ ‰, ָ‡ז ַמַע ָך ז∆ ר ל¿ ר≈ ָבּ ¿̇ ƒם י ƒ‡ ים, ו¿ ּƒַרב ‰ ָבּ ׂ ∆̆ ‰ עו… ָּ̇ ר ַ‡ ׁ∆̆ ָין ֲ‡ נ¿ ƒע‰ָ ‰ ז∆ ים 93ב¿ּ ƒי ֲחָ„ר ר≈ ַח„¿ חּו„ ב¿ּ ƒי ‰ 92ב¿ּ ׂ ∆̆ ָ̇ עו… י ƒם ָ‰י ƒ‡ ,ָלם י ָ‰עו… נ≈ פ¿ ƒל

 ‡ ‰ ָבּ ּ„ָ ƒָכל מ ‰ ּוב¿ ׂ ∆̆ ָכל ַמֲע ָבר ּוב¿ ָכל ָ„ּ י ב¿ּ ּƒכ , ר ּבו… ָזּ‰≈ ƒ‰ ב ל¿ ‰ּו‡ ַחָיּ ּׁ∆̆ „ ַמ‰  ∆‚ ם 95נ∆ ַ‰ָיּ ‰ מ≈ ָפּ ƒם ט ƒ‡ י ּƒינו… כ ר ָ‰ָרע ‡≈ ∆̂ „ י≈ ∆‚ נּו 94נ∆ ר¿ ַפּ ּƒס ּׁ∆̆ ל ַמ‰  ָכּ
96" , כו… ו… ּ̇ ƒּו מ‰ ≈̃ ּ ַסל¿ ר ל¿ יַמ‰≈ ƒין, ו ƒָחָכם ָיב ∆‰ ָרָכיו. ו¿ ּ ¿„ ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇ ל…‡ ָיַ„ע  ׁ∆̆ י  ƒמ ר ל¿ ∆̂ ּ ַין ַ‰י≈ נ¿ ƒיַע ע ƒ„ ‰ו… ח ל¿ ַ̇ נּו פ∆ּ ח¿ ַ̇ ל, ּוָפ ≈̃ ל¿ ַ̃ ˙ ּול¿ ח≈ ַׁ̆ ר ל¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

ı" (‡יוב יז, ט). יף ‡…מ∆ ם י…ס∆ ƒר ָיַ„י‰ָ ּוט√

 

 ‰‡ָ„ָ ‰ו… יף  ƒס יו… ו¿ כז).  (ירמי‰ ט,  י"  ƒ̇ ‡ו… ָי„…ַע  ו¿ ל  כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ל  ּ ַ‰ל≈ ¿̇ ּƒמ‰ַ ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ƒי ז…‡˙  ב¿ּ ם  ƒ‡ י  ּƒכ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ַח˙  ַבּ ֻׁ̆ מ¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿ ַמֲעַל˙  ב¿ּ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ97

ל…‡ 99 , ו¿ ׁ̆ ָר ¿„ ּƒי˙-ַ‰מ י ב≈ּ ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒי מ ƒ̃ ל¿ ָּ̇ ח∆ ַ̇ ָנּ ׁ∆̆ יָך,  ָפנ∆ י ל¿ ƒנ‡ֲ ‰ ∆„ ַמר: מו… ‰ לו… ָלּ ƒפ ¿̇ ּƒב ˙ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒל ּומ כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ָע‰ ו¿ ּ ַ‚ם „≈ רּוך¿ ‰ּו‡, 98ו¿ ‡ ָבּ ר≈ ַלּבו…

י  ּƒי ‰'" („ברי-‰ימים-ב יז, ו). כ כ≈ ַ„ר¿ ּבו… ב¿ּ ƒל ‰ּ ַבּ ¿‚ ּ ƒַמר: "100ַוי ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ נּו. ו¿ ָרל≈ ים ּ‚ו… ƒע נּו ּוַמ‰ ָנּ ≈̃ ל¿ ב ח∆ ינּו ַמ‰ ּטו… ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ : מו… ˙. ּוכ¿ ָרנו… ¿̃ י  ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒמ

ם,  ∆‰ ‡ ָי„ו… מ≈ ָ̂ מ¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ י ַבּ ל…‡ י…‡ַמר ַ„ּ , ו¿ ן לו… מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ י˜ לו… ַבּ ּƒפ ל…‡ ַיס¿ ׁ∆̆ 102 ,‡ ָלם ַ‰ָבּ י ָ‰עו… נ≈ י¿ נ¿ ƒע ב ב¿ּ ַבּ‰-ל≈ ר-רּוַח ּו‚¿ ַ̃ ‰ ָ‡ָ„ם 101י¿ י∆ ¿‰ ƒי

רּוך¿ ‰ּו‡.  ‡ ָבּ ר≈ ַ„˙ ַ‰ּבו… ֲעבו… ר מ≈ ּ ≈̂ ַ̃ מ¿ּ ׁ∆̆ מו…  ו… 105כ¿ּ ׁ̆ ַנפ¿ ם ב¿ּ ַרע≈ ¿̇ ƒי י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ָל‰  ַמע¿ ו… ל¿ ׁ̆ ּ‰ ַנפ¿ ַבּ ¿‚ ƒ̇ ‰ּו, 104ו¿ ׂ ≈̆ ל ַמֲע יָניו ָכּ ע≈ ַעט ב¿ּ מ¿ ƒי ‡ ָלּ ∆‡103

ָ„ם. בו… ָלחּוס ַעל כ¿ּ ָריו ו¿ „ ֲחב≈ בו… כ¿ ּƒמ…ַח ב ׂ ¿̆ ƒל ˙, ו¿ בו… ˙ ַ‰ּטו… ֲעלו… ַמּ מ…ַח ַבּ ׂ ¿̆ ƒלו… ל ˙ מ∆ ר∆ ‚ו… , ו¿ ו… ּ̇ ע¿ ַסַיּ ˙ ָלֲעָנָו‰, ַ‡ך¿ מ¿ ∆̃ ּ יָנּ‰ ַמז∆ ֲ‡ָו‰ ‡≈ ז…‡˙ ַ‰ַ‚ּ (כ‰)ו¿

 

 , ו… ּ̇ ָכל¿ י י¿ ƒפ ָ‰ַרע כ¿ּ יר מ≈ ƒ‰ ַיז¿ ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ י ƒם, ו ַנע ָל‰∆ ָכּ ƒל…‡ י ם, ו¿ ָ̇ ים ‡ו… ƒל ַ‰כ¿ יָחם ּול¿ ƒכ ‰ו… ‡…„, ל¿ ַח˙ מ¿ ַבּ ֻׁ̆ י‡ מ¿ ƒ‰ ים ƒע ָׁ̆ „ ָ‰ר¿ ∆‚ ֲ‡ָו‰ נ∆ ּ‚ַ‰ַ ו¿

מו…  כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿ ח.  ָבּ ֻׁ̆ מ¿  ‰ ז∆ י  ֲ‰ר≈ ם  ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ל¿ ּבו…  ּ ƒל ׁ∆̆ י  ַ‡ֲחר≈  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ּוכ¿ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒמ כ¿ּ ָלם  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ב¿ּ  ‰ מ∆ ּ„ו…  ‰ּ ז∆ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ

י  נ≈ פ¿ּ ƒ106מ ב  ַ‰ּטו… (כו)ַלֲעז…ב  ים  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ָלל  כ¿ּ ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿  ,˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ָעָליו   - ָו‰  ¿̂ ƒמ  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ם  ָמ˜ו… ָכל  ּוב¿  (‚ (‡ס˙ר  ָ‰ָמן  ל¿ ַנע  כ¿ ƒנ ל…‡  ׁ∆̆ ַכי  ּ ¿„ ָמר¿

ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ָניו  ָפּ ז  ָיע≈ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ ם,  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ֲעמ…„  ַיּ ׁ∆̆  ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ים ‡≈ ƒָעמ י פ¿ּ ּƒכ ָו‰,  ¿̂ ƒַבר מ ¿„ ּƒב ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒי י  ַ̇ ָמ ָמ‰  יך¿ ָחכ¿ ƒר ָ̂  ‰ ז∆ ו¿ ם.  י‰∆ נ≈ פ¿ ƒָל˙ו… ל ָפּ ׁ¿̆ ‰ַ

 ׁ̆ י י≈ ּƒיו, כ ׂ ָ̆ ר ַמֲע ּ ַס„≈ ‰ י¿ י ז∆ ƒפ ָין, ּול¿ נ¿ ƒע‰ָ ָע‰ ו¿ ָּׁ̆ י ַ‰ ƒפ ן ל¿ נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ָחָכם ל¿ יך¿ ‰∆ ƒר ָ̂ ָכך¿  ˙. ל¿ וו… ¿̂ ƒמ ‰‡ָ ם מ≈ ָ̇ י„ ‡ו… ƒס ָו‰ ַ‡ַח˙, 107ַיפ¿ ¿̂ ƒֲעבּור מ ַבּ

ָכל  ם. ו¿ ַנע ָל‰∆ ָכּ ƒל…‡ י ם, ו¿ ּ„ָ ¿‚ ‡…„ו… ַלֲעמ…„ נ∆ מ¿ ƒּופו… 108ּוב‚ יך¿ ב¿ּ ƒר ָ̂ ָין. ו¿ נ¿ ƒּום ע ׁ̆ יָלם ב¿ּ ƒב ׁ¿̆ ּƒיַח ב ּƒל…‡ ַינ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ ׁ̆ י≈ יָלם, ו¿ ƒב ׁ¿̆ ּƒיך¿ ַלֲעז…ב ב ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ

ָל‰. „ו… ּ ָו‰ ‚¿ ¿̂ ƒּו מ‰ ז∆ ָבר, (כח)ו¿ ָכל ָ„ּ ין ב¿ּ ּ ƒ„‰ַ ˙ּוַר ּׁ̆ ƒים מ ƒנ פ¿ ƒם ל ∆‰ ָמּ ƒע ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ם ו¿ י‰∆ נ≈ פ¿ ƒַנע ל ָכּ ƒן י ָּ̇ ‡-ּוַמ ׂ ָּ̆ ַין ַמ נ¿ ƒע ָו‰, (כז)ֲ‡ָבל ב¿ּ ¿̂ ƒַבר מ ¿„ ּƒב ‰ ז∆

 

 - ‰ּ ׁ̆ ָבּ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ‰ַ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ּ‰ ַרב ּוָמˆּוי  ָלּ ׁ∆̆  ˜ ּ ז≈ ∆‰‰ַ ‡…„, ו¿ ‰ מ¿ ֻ‚ָנּ י‡ מ¿ ƒ‰ י ּƒכ ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒּוב מ ׁ̆ ָל ל ו¿ ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ‰ַ ˙ ּ„ַ ƒּבו… מ ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒּומ

ן" (מ˘לי  ‡ו… ר ָ‚ּ ב∆ ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ ƒַמר: "(כט)ל ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  לּו˙, כ¿ּ פ¿ ׁƒ̆ ר ו¿ ב∆ ׁ∆̆ ˙ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿ יָ‡‰ ‡∆ ƒב ֲ‡ָו‰ מ¿ י ַ‰ַ‚ּ ּƒכ ,„…‡ ‰ מ¿ ָנּ מ∆ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ יָכך¿  ƒפ ַעט, ל¿ מ¿

ַי˙  ָ‚ל¿ 109ּול¿ ב),   ,‰ (˘מו˙   " ‚ו… ו¿  '‰ י  ƒמ" רו…  ָ‡מ¿ ב¿ּ ע…‰  ַפר¿ ל¿ ַרע  ≈‡ ָמ‰   ָּ̇ ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿ כ‚).  (˘ם כט,  ּנּו"  יל∆ ּƒפ ׁ¿̆ ַּ̇ ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ" ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿ יח),  טז, 

ילּו  ּ ƒ̂ ƒ‰ ר ׁ∆̆ ‡ֲ ˙ י ָ‰ֲ‡ָרˆו… ל…‰≈ ָכל ‡¡ י ב¿ּ ƒַמר "מ‡ָ ׁ∆̆ יב,  ƒר ח≈ ַסנ¿ ל" (˘מו‡ל-‡ יז, י), 110ּול¿ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ˙ כו… ˙ ַמַער¿ י ‡∆ ּƒ̇ ַרפ¿ י ח≈ ƒַמר "ֲ‡נ‡ָ ׁ∆̆ י,  ּƒ̇ ׁ¿̆ ƒל ַ‰פ¿ּ

ָ„י" („ני‡ל ‚, טו),  ן י¿ ƒן מ כו… נ¿ ƒב יז¿ ׁ≈̆ י י¿ ּ ƒ„ ‰ָּל רו… "ּוַמן ‰ּו‡ ‡¡ ָ‡מ¿ ר, ב¿ּ ּ ַ̂ נ∆ בּוַכ„¿ י (י˘עי‰ לו, כ), ּונ¿ ƒ„ ָיּ ƒם מ ƒַלי ָׁ̆ רּו ˙ י¿ יל ‰' ‡∆ ּ ƒ̂ י ַי ּƒי כ ƒ„ ָיּ ƒם מ ָ̂ ˙ ַ‡ר¿ ∆‡

ָחָכם:  ָ‡ַמר ‰∆ ׁ∆̆ מו…  ן, כ¿ּ ָעוו… ‡ ו¿ ט¿ ח≈ ל מ≈ ו… ּ̂ ƒינו… נ , (ל)‡≈ ‰ זו… ּ„ָ ƒמ ‰ּו‡ ב¿ּ ׁ∆̆ י  ƒן. ּומ לו… ָ̃ ם ָ‰ָי‰ ּבּוז ו¿ ָ̇ י ƒֲחר‡ַ ם, ו¿ י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ רּו כ¿ּ ר ָ‡מ¿ ׁ∆̆ ן, ֲ‡ ‰ ָל‰∆ מ∆ ַ‰ּ„ו… ו¿

ן" (מ˘לי כ‡, כ„). ַר˙ ָז„ו… ב¿ ע∆ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ , עו… מו… ׁ¿̆  ı יר ל≈ ƒ‰111ָי „ "ז≈

 

 ‰ ָ‡ָ‚‰? ז∆ ּנּו ַ‰„¿ מ∆ּ ƒמ „ ר≈ ָפּ ּƒ̇ ר ל…‡  ׁ∆̆ י ‰ּו‡ ֲ‡ ƒָח„ ָ‡ַמר: מ ים. ָחָכם ‡∆ ƒי ֲחָכמ ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ַמע ׁ¿̆ ֲ‡ָו‰,  ר ַעל ַ‰ַ‚ּ ַ„ב≈ּ ‰ ל¿ ָנּ ינּו ַע„ ‰≈ ָבר≈ ּ יַע „¿ ּ ƒ‚ ƒ‰ ׁ∆̆ יָון  כ≈ ו¿

 .‰ ט∆ ו… ׁ̆ י-ָ‡ָ„ם ל¿ נ≈ ˙ו… ב¿ּ ין ‡ו… ƒ̃ י ƒַע˙, ַמֲחז ר] ַ„ּ ˙ [ַבּ ַ̃ ז¿ ח∆ מו… 113ב¿ּ ¿̂ י˜ ַע ƒֲחז ַמּ ׁ∆̆ י  ƒרּו: מ ָ‡מ¿ ‰. ו¿ ָנּ מ∆ּ ƒָל‰ מ ַמע¿ י‡ ל¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ˙ ַמֲעָל‰  ׁ̆ ַלֲעלו… ּ ≈̃ ַב ‰ַ112מ¿

ָ‡ַמר  ָעָליו. ו¿ ˙ מ≈ טו… ˙ נו… ו… ׁ̆ ָפ ּ ַ‰נ¿ ˙, ו¿ ּיו… ƒר ַ‡˙ ַ‰ב¿ּ נ¿ ׂ ƒ̆ ‰ ָעָליו  י∆ ¿‰ ּƒ̇ ים,  ƒים ָרע ƒּבו… ַמֲעָלל ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒים. ּומ ƒים ָרע ƒָו‰ - ַמֲעָלל‡ֲ רּו: 114ָסמּוך¿ ַלַ‚ּ ָ‡מ¿ ו¿

ך¿  ל∆ ‰ ַ‰מ∆ּ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆  ׁ̆ פ∆ נ∆ּ יבּו˙ ַבּ ׁƒ̆ ין ‰ַ116ֲח ≈‡ :„ ָ‡ַמר עו… . ו¿ ׁ̆ פ∆ ר ַ‰נ∆ּ ˙ ‡ו… ּ„ו… ּƒימּו˙ ַ‰מ ƒע ך¿ נ¿ ר ַ‰ּ‚ּוף, ָכּ ּוָר‰ ‡ו… ּ̂ ימּו˙ ַ‰ ƒע ר נ¿ ׁ∆̆ ‡ֲ ָח„: 115ַכּ ָחָכם ‡∆

ָל‰  ַמע¿ ˙ זו… ל¿ ‡ו… ס¿ ּƒָפָניו ָ‰יּו כ , 117ּול¿ כּו˙ו… ‡ ַמל¿ ס≈ּ ּƒב ַעל כ ׁ≈̆ ָח„ יו… ך¿ ‡∆ ל∆ ָ‰ָי‰ מ∆ ׁ∆̆ ָ‡ַמר,  ‰. ו¿ ל ז∆ ∆‡ ‰ ים ז∆ ƒר י-ָ‡ָ„ם ֲ‡ח≈ נ≈ ן ב¿ּ כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ‰, ָכּ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ

ַעי.  ר≈ ַעל ל¿ ַמּ ƒי מ ƒיַבנ ׁƒ̆ י ‰ו… ּƒ̇ ח¿ ַפּ ׁ¿̆ ƒחּוס מ ƒל י ∆„ ן: ‚…ּ יו… ל¿ יב ָ‰ע∆ ׁƒ̆ ≈‰ י? ו¿ ƒ̇ ּו ׁ̆ ל…‡ ר¿ ּ‰ ב¿ּ ז∆ ƒָל‰ מ ַמע¿ ‰ ל¿ ם ז∆ ּ∆̇ ב¿ ַׁ̆ יך¿ י¿ ≈‡ : ך¿ ל∆ ם ַ‰מ∆ּ ָ‡ַמר ָל‰∆ . ו¿ ּזו… ƒמ

ָל‰ּו  ע¡ ∆‰ ם. ו¿ י‰∆ ּ≈̇ ח¿ ַּ̇ י  ƒיַבנ ׁƒ̆ י ‰ו… ּƒב ƒּו˙ ל‡ ַ„כ¿ י ו¿ ׁƒ̆ לּו˙ ַנפ¿ פ¿ ׁƒ̆ י:  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ‰ַ ָעָנ‰  י. ו¿ ƒ̇ ָמ י ר…ב ָחכ¿ נ≈ פ¿ּ ƒי מ ַּ̇ ח¿ ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ י ַעל  ƒ̇ י ƒי: ָעל ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ ָ‡ַמר  ו¿

יב" (מ˘לי כ‰, ז).  ƒ„י ָנ נ≈ פ¿ ƒָך ל יל¿ ּƒפ ׁ¿̆ ‰ַ ‰ מ≈ ָנּ ≈‰ ‰ ָך ֲעל≈ ב ֲ‡ָמר ל¿ י טו… ּƒַמר: "119כ ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ . ו¿ לו… ּ ¿„ ƒ‚ ך¿ 118ו¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ

ָעָפר  ּוב ל¿ ׁ̆ ָי רּוָח‰, (לב)ו¿ ‰ ס¿ ָפּ ּƒט ƒמ ‡ ָבּ ׁ∆̆ , (ל‡) ּבו… ƒל ˙ ים ‡∆ ƒיל ƒ‰ ב¿ ים ַ‰ַמּ ƒָבר ּ ב „¿ יך¿ ַלֲח˘…ׁ ƒר ָ̂ ˙ ָעָליו,  ר∆ ב∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒָו‰ מ‡ֲ ּ‚ַ‰ַ ˙ ּ„ַ ּƒמ ׁ∆̆ ‰ ָ‡ָ„ם  ∆‡ רו… ׁ∆̆  ˙ ע≈ ב¿ּ

חּו  כ¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒָלם, נ ן ָ‰עו… ƒרּו מ ָעב¿ ‡ּו ו¿ ּ‚ָ ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ ּ ≈‚ ‰ ָמּ ב ַכּ ַיֲח˘…ׁ -‰ּו‡, ו¿ רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ים ַ‰ ƒָלכ י ַ‰מ¿ּ כ≈ ך¿ ַמל¿ ל∆ י מ∆ נ≈ פ¿ ƒן ל ּבו… ׁ¿̆ ח∆ ין ו¿ ּ ƒ„ ן ּ≈̇ ƒי ‰, (ל‚)ו¿ ָמּ ƒר ו¿

ם. ָ̇ ֲ‡ָו ם ַ‚ּ יָל‰ ָל‰∆ ƒע ָלם, ּוַמ‰ ‰ו… עו… ל…‡ ָ‰יּו מ≈ ָ‰יּו כ¿ּ ו¿

 

 ‡ ָלּ ַב„, ‡∆ ָב‰ ל¿ ָׁ̆ ַמח¿ ‰ 120ב¿ּ ˙ ז∆ ו… ׂ̆ ל ָוכ…ל, ל…‡ יּוַכל ַלֲע כ…ּ ƒּבו… מ ּ ƒל ƒּו˙ מ‡ ‰ ַלֲע˜…ר ַ‰‚≈ּ ∆̂ ˙: ָ‰רו… ˙ ָרעו… ּ„ו… ƒר מ‡ָ ּׁ¿̆ ƒָו‰ ּומ‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ר ל¿ ≈„ ּ‚ָ

י  ס≈ּ י ַ‚ּ ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ ים כ¿ּ ƒנ ּ ָ̃ ֻ̇ ים ּומ¿ ƒּוב ׁ̆ ים ֲח ƒ„‚ָ ׁ̆ ב¿ּ ב…ּ ל¿ ƒיל ל ƒ‚ָי‰ ָר‰ָ ׁ∆̆ „? ָ‡ָ„ם  ַ̂ י ן. כ≈ּ ‰ ָ‰ַ‡ֲחרו… ∆̂ ָ̃ ‰ּו˙ ַע„  ב¿ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ַבּ

ָ‰‚ו…  נ¿ ƒם ָ‰ָי‰ מ ƒ‡ …ּו˙. ‡ו‡ ּבו… ַ‰‚≈ּ ּ ƒל ƒל…‡ ַיֲע˜…ר מ ‰ ז∆ י˙, ָבּ ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ּ„ָ ƒמ ם ב¿ּ ָ̇ ן ‡ו… ּ≈̃ ַ̇ י ƒים ו ƒב ים טו… ƒ„‚ָ ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒם י ƒ‡ - ‰ּ ז∆ ƒּוב מ ׁ̆ ‰ ָל ∆̂ רו… ָ‰רּוַח, ו¿

ל,  ן ַ‰כ…ּ ƒמ ‰ ַמָטּ ב ל¿ ׁ≈̆ י≈ ‰, (ל„)ו¿ ב≈ּ ן ַ‰ר¿ יו… ָזּ ƒב מו… ב¿ּ ¿̂ י‚ ַע ƒ‰ נ¿ ַיּ ׁ∆̆ ן ַע„  ּ≈̃ ַ̇ ָנ‰ ל¿ ָּ̃ ַּ̇ ין  יו - ‡≈ ׂ ָ̆ ָ‡ר ַמֲע ׁ¿̆ ּƒָבָריו ‡ו… ב ¿„ ּƒל ב ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ „ 121ּול¿ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ָמ‰ ָוַכַעס  ַעל ח≈ ‰ּו‡ ַבּ ׁ∆̆ י  ƒן מ כ≈ ּנּו. ו¿ מ∆ּ ƒב מ ַבּ‰-ַ‰ל≈ּ ֲע˜…ר ‚…ּ ַיּ ׁ∆̆ ּלּו, ַע„  ים ‡≈ ƒָבר ¿„ ּƒב ‡ ≈̂ ַכּיו… ן, ו¿ י‰∆ ׁ≈̆ ב¿ ˙ לו… ין ‡∆ ּ ƒַבז ˙ ַ‰מ¿ ָחבו… י ַ‰ס¿ּ י≈ לו… ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒי ו¿

ָ‡ז  ּנּו, ו¿ מ∆ּ ƒָו‰ מ‡ֲ ּ‚ַ‰ַ ׁ̆ ר∆ ֲע˜…ר ˘…ׁ ַיּ ׁ∆̆ ַמן ַרב ַע„  ך¿ זו… ז¿ ר∆ ∆„ ך¿ ב¿ּ ל≈ י≈ ָלל, ו¿ ׁ̆ כ¿ּ י ּ ƒ‚ ˙ו… ל…‡ ַיר¿ לּו ‡ו… ל¿ּ ƒ̃ ˙ו… ‡ו…  ּכּו ‡ו… ƒ‰ ם ƒ‡ ׁ∆̆ מו…  ¿̂ ַ‰‚ ַע נ¿ ƒי ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿

ל…‡ יּוַכל  ׁ∆̆ ‰ ַע„  ָנּ מ∆ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒי  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒמ :˙ ˙ ָ‰ָרעו… ּ„ו… ּƒָכל ַ‰מ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ ַיֲע  ‰ ז∆ ך¿  ר∆ ּ ַעל „∆ ו¿ ָיָמיו.  ל  ָכּ  ‰ּ ָבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ י,  ƒע ָ̂ מ¿ ך¿ ָ‰‡∆ ר∆ ּ ∆„ ַבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ ַיֲחז…ר 

ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ׁ∆̆ י  ƒּומ .˙ ˙ ָרעו… ּ„ו… ƒָכל מ ָמ‰ ל¿ ל≈ ׁ¿̆ פּוָ‡‰  ‰ ‰ּו‡ ר¿ ָין ז∆ נ¿ ƒע י. ו¿ ƒנ ינו… ך¿ ַ‰ב≈ּ ר∆ ּ ס ַ‰„∆ פ…ּ ¿̇ ƒי ָ‡ז ַיֲחז…ר ו¿ ַמן ַרב, ו¿ ‰ ז¿ ז∆ ַ‰‚ ָבּ נ¿ ƒי ר, ו¿ ≈̇ ˜ יו… ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ם  ׂ ָ̆ ַמר: "123ו¿ ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ . ו¿ רו… י ֲחב≈ נ≈ פ¿ ƒל ָפָניו ו¿ ך¿ ל¿ ר∆ ּ ∆„‰ַ ‰ ים ז∆ ׂ ƒ̆ ˙, ָי ר∆ ח∆ ב¿ ‰ ַ‰ֻמּ ּ„ָ ּƒמ ˜ ַבּ ל∆ ח≈ ˜ ו¿ ל∆ ָכל ח≈ רּוך¿ ‰ּו‡ 122ב¿ּ ‡ ָבּ ר≈ ˙ ַלֲעב…„ ַ‰ּבו… כ∆ ׁ∆̆ מ¿ ƒנ

ים" (˙‰ילים, נ, כ‚).  ƒ‰…ל ע ‡¡ ַׁ̆ י≈ ּנּו ב¿ּ ∆‡ , ַ‡ר¿ ך¿ ר∆ ּ ∆„



הוא מחמת גאונו. וכתב 
מוכח  שכך  שם 
בפסוקים, שלא יתלה הצלחתו (הן בממון הן ביופי הן בחכמה) בעצמו אלא 

תמיד יהא שפל ומודה לה׳ על המעלות שחננו.
את  להביא  יכול  שהעושר  לבבך. מבואר  ורם  ו‚ו'  ירביון  וˆ‡נך  וב˜רך  ב. 
האדם לגאוה ולשאר חטאים. במסכת ברכות (לב.) אומרת הגמרא, שלאחר 
חטא העגל אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, בשביל כסף 
וזהב שהשפעת להם (שנתת להם בשפע) לישראל עד שאמרו ״די״ הוא גרם 
(להם להתגאות עד) שעשו את העגל... משל לאדם אחד שהיה לו בן, הרחיצו 
וסכו והאכילו והשקהו, ותלה לו כיס (של מעות) על צוארו, והושיבו על פתח 
של זונות, מה יעשה אותו הבן שלא יחטא (וכמו כן ישראל, הקדוש ברוך הוא 
לחטא  להם  שגרם  הוא  זה,  נסיון  לידי  והביאם  טובה  רוב  להם  שהשפיע 

העגל). 
בספר ׳חכמת המצפון׳ (דברים) כתב: רואים אנו מדברי הגמרא יסוד וחידוש 
גדול, לא כמו שאנו מורגלים לראות התחלת וסיבת החטא בבחירת לבו של 
האדם הבלתי טובה אשר לפני החטא. חכמינו ז״ל ראו עיקר סיבת החטא עוד 
רחוק הרבה מהחטא, ותלו את החטא בדברים אשר נעשו עוד זמן רב לפני 
החטא, אשר לכאורה אין להם שום שייכות עוד להחטא כלל, והם דברים 
אחרים לגמרי וגם מותרים בתכלית ההיתר, ושם כבר ראו חז״ל את החטא 
כאילו כבר נגמר, ואמרו שאחר דברים כאלה החטא כבר דבר הבא בתולדה 
ומידי דממילא, כי מה יעשה הבן שלא יחטא, ובטענה זו הלא רצה משה רבינו 
לפוטרם מכל אשמה, והיה בזה מודעה על כל מעשה העגל כאילו היו אנוסים 
בחטא, מאחר ונתן להם הקדוש ברוך הוא שפע של כסף וזהב, דבר זה ממילא 

הביאם לחטא העגל. 
רואים אנו מזה הערה נוראה, ועיקר גדול בעבודת האדם שאחרי שכל הדבר 
תלוי רק בההתחלות הגורמות ומביאות להמעשה, והמוקדמים עוד זמן רב 
להזהר  האדם  עבודת  עיקר  כל  תלוי  בהם  הרי  כן  אם  המעשה,  לפני 
בההתחלות וההקדמות אשר לחטאים, וגם בהאתחלתא דאתחלתא, ואף גם 
באלה שהם דברים המותרים לגמרי כמו כסף וזהב, או רחיצה וסיכה שהם 
מותרים,  גם  שהם  וכדומה  ושתיה  אכילה  וכן  המותרים,  מהדברים  בודאי 
ומכל מקום גילו לנו חז״ל שעיקר סיבת החטא של העגל היתה בריבוי הכסף 
מה  וכן  לבנו,  האב  שעשה  המוקדמת  והשתיה  הרחיצה  כמעשה  והזהב 

ָך  ̂…‡נ¿ ו¿ ָך  ר¿ ָ̃ "(ב)ּוב¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  , רו… ¿̂ יו…

ן ו… ׁ̆ ‡ ƒַער ָ‰ר ַׁ̆

ֲ‡ָו‰ ַער ַ‰ַ‚ּ ַׁ̆

 ˙ ּ„ַ ƒמ ַעל  ר  ַ„ב≈ּ נ¿ ן  ו… ׁ̆ ‡ ƒר‰ָ ַער  ַּׁ̆ ַבּ
ן  מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ּ ƒנ ׁ∆̆ ב  ֲ‡ָו‰. ּוַמ‰ ּטו… ּ‚ַ‰ַ

ּיּוב  ƒח י  נ≈ פ¿ּ ƒמ ים,  ƒָער ּׁ¿̆ ‰ַ ָכל  ל¿  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇

ח  ַ̇ י‡ פ∆ּ ƒ‰ י ּƒכ ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒל מ ≈„ ָבּ ƒ‰ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿

ז…‡˙  ָכּ ינּו  ƒ‡ָר ל…‡  ו¿  ,˙ ַרּבו…  ˙ ָרעו… ל¿

יך¿  ƒר ָ̂ ן  ָלכ≈  .˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ב¿ּ ָרָע‰  ל¿

ל  ∆‡ יָ‚ּ‰  ƒ‰ ַ‰נ¿ ל¿ ם  ַחכ≈ּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָ‰ָ‡ָ„ם 

 ‰ּ ָ̇ ‡ו…  ˙ חו… ¿„ ƒל ו¿ ָ‰ָר‡ּוי,   ‚‰ָ נ¿ ּƒמ‰ַ

. ‡ּוָי‰ ּבו… יָנּ‰ ר¿ ≈‡ ׁ∆̆ ם  ָמ˜ו… ב¿ּ

 

ַסל  ָפּ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַע  ב≈ּ ט¿ ַ‰ַמּ י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ
‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ל  „ו… ּ‚ָ‰ַ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ  

מו…  כ¿ּ  . ָר˙ו… ˙ו… ב¿ּ יָ‰  ָעל∆ יָרנּו  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ו¿

 ˙ ח ‡∆ ַכּ ׁ¿̆ ּƒ̇ ן  ָך פ∆ּ ר ל¿ מ∆ ָּׁ̆ ƒ‰" :ַמר ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ם"  ƒַרי ¿̂ ƒמ  ı ר∆ ∆‡ מ≈ יֲ‡ָך  ƒ̂ ‰ו… ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  '‰

ח  ַכּ ׁ¿̆ ƒי  ‰ ∆‡ ּ ≈‚‰ַ י  ּƒכ(‡) יב).  ו,  („ברים 

י˘כח   ‰‡‚‰ כי   .‡
סוטה  במסכת  יוˆרו. 
(ה.): אזהרה לגסי הרוח 
רוח.  גס  יהא  [שלא 
רש״י] מנין? רב נחמן בר 
יצחק אמר מהכא, ״ורם 
(דברים  ושכחת״  לבבך 
ח, יד) וכתיב ״השמר לך 
פן תשכח את ה׳ אלהיך״ 
(שם יא). רש״י (ד״ה ורם) 
גובה  ידי  שעל  מבאר 
שכחת  לידי  בא  הלב 
זו  שכחה  ועל  הבורא, 
מוזהר  הוא  הרי 
תשכח״  פן  לך  ב״השמר 

(וכן כתב המאירי).
[סמ״ק  שפרשו  יש  אך 
משמע  וכן  כב)  (סימן 
בסמ״ג (לאוין סד) וראה 
(סוטה  שלמה  חשק 
של  שהאזהרה  שם)] 
על  אמורה  לך״  ״השמר 
ולא  עצמו,  לבבך״  ״ורם 
רק בגלל שהיא הגורמת 
שתבוא  ה׳  לשכחת 
אלא  בעקבותיה, 
עצמה  הלב  רוממות 
הם  כי  השכחה.  היא 
איסור  ענין  בארו 
לא  שאדם  הגאוה, 

יתגאה כשהקדוש ברוך הוא משפיע לו טובה ויאמר שבריוח שלו ובעוצם ידו 
ועמלו עשה והרויח והגיע לכל זה. ועל ידי כך לא יחזיק טובה להקדוש ברוך 

ˆ„י˜ים עיונים‡רחו˙  ˘ער ‰‚‡ו‰

 .‰ ‰ ַעל ז∆ רּו ז∆ ר¿ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒל…‡ י ׁ∆̆ 3 ,˙ טו… יו… ¿„ ∆‰ ן ב¿ּ כ≈ּ ׁ∆̆ ל- , ָכּ ך¿ ל∆ מ∆ ב¿ּ

ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ  - ָח„  ∆‡‰ָ ים:  ƒ̃ ֲחָל י  נ≈ ׁ¿̆ ƒל  ˙ ∆̃ ּ ַחל∆ ¿̇ ƒמ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ
 ˙ ַמֲעלו… ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ  - י  ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ  ˜ ל∆ ַ‰ח≈ ו¿  , ‚ּופו… ב¿ּ

ים:  ƒ̃ י ֲחָל נ≈ ׁ¿̆ ׁ̆ ּבו…  ‚ּופו… י≈ ֲ‡ַו˙ ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ יו. ַ‚ּ ׂ ָ̆ ַמֲע ָמ‰ ּוב¿ ַ‰ָחכ¿

‚ּופו…  ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ י‡  ƒ‰ ז…‡˙  ו¿ ַרע.  ָח„  ∆‡‰ָ ו¿ ב,  טו… ָח„  ∆‡‰ָ

ל ַעל  ׁ…˘ מ¿ ּƒ̇ ב ָ‰ָ‡ָ„ם, 4ָ‡ז  ל≈ ֲ‡ָו‰ ב¿ּ ר ַ‰ַ‚ּ ב≈ּ ּ‚ַ ¿̇ ּƒ̇ ׁ∆̆  ˙ ע≈ ָ‰ָרָע‰: ב¿ּ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ נו… - כ¿ּ רו… ¿‚ ƒו… ּוב ׁ̆ ר…‡ . ב¿ּ לו… ף ַר‚¿ „ו… ַע„ ַכּ √̃ ¿„ ָּ̃ ƒם מ„ָ‡ָ‰ָ

ן" (י˘עי‰ ‚,  רו… ּ‚ָ  ˙ טּויו… ָנ‰ נ¿ ַלכ¿ ּ≈̇ ַו ן  ּיו… ƒ̂  ˙ נו… ‰ּו ב¿ּ י ָ‚ב¿ ּƒ5ַיַען כ"

ַי„  ֲ‡ָו‰ ו¿ ל ַ‚ּ ∆‚ י ר∆ ƒנ ≈‡ בו… ּ¿̇ יב: "7ַ‡ל  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ - ָליו ַר‚¿ ָיָ„יו ּוב¿ טז), 6ב¿ּ

בי‡ורים
ראוים להתגאות. 3. ˘ל‡ י˘˙ררו ז‰ על ז‰. שלא יתגאו וימשלו (-להתנהג 
בשררה) זה על זה. 4. ‡ז ˙מ˘ול על ‰‡„ם. גאותו תהיה ניכרת בכל איברי 
גופו מקדקדו עד כף רגלו. 5. יען כי ‚ב‰ו בנו˙ ˆיון. ה׳ מוכיח את עם ישראל 
על הנשים הגאותניות שמשלו בעם והחטיאו אותו, שהולכות  בגרון מתוח 
דרב  בריה  רבא  דרש  (סב:)  שבת  [במסכת  ביפין.  להתגאות  מוגבה  ובראש 
יען כי גבהו בנות ציון״,  ״ויאמר ה׳  ג, טז):  (ישעיה  עילאי: מה פירוש הפסוק 
רש״י  (ראה  גובהן  את  והבליטו  זקופה  בקומה  מהלכות  הנשים  שהיו 
מהלכות בפסיעות קצרות,  פירושו, שהיו  גרון״,  נטויות  ״ותלכנה  ומהרש״א). 
שהעקב של רגל אחת מגיע בצד האגודל של הרגל השניה בלבד ואינו עובר 
את  רואה  שאינו  כיון  לאט  והולך  למעלה  נטוי  שגרונו  אדם  כדרך  אותו, 
אנשים  ויבואו  בהליכתן  שוהות  שתהיינה  כדי  זה  וכל  שלפניו,  הקרקע 
ב׳):  (פרק  6. בי„יו ובר‚ליו.  במסכת דרך ארץ רבה  (רש״י)].  להסתכל בהן 
בראש  והמהלכין  ברגליהם,  והבועטין  בידיהם,  [מנפנפים]  המפפין 
אצבעותיהן [כמו שעשו בנות ירושלים], עליהם הכתוב אומר: ״אל תבואני 
רגל גאוה ויד רשעים אל תנידני״. 7. ‡ל ˙בו‡ני. דוד המלך מבקש מהקדוש 

      ,' ‚ו… ו¿ ך¿  ָלּ  ‰ ב∆ּ ר¿ ƒי ָזָ‰ב  ו¿ ף  ס∆ כ∆ (‚)ו¿ ֻין  ב¿ּ ר¿ ƒי

יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰  ˙ ∆‡  ָּ̇ ַכח¿ ָׁ̆ ו¿ ָך  ָבב∆ ל¿ ָרם  1ו¿

י  ƒ„ָי ם  ∆̂ ע… ו¿ י  ƒח כ…ּ ָך  ָבב∆ ל¿ ּƒב  ָּ̇ ָ‡ַמר¿ ו¿  ,' ‚ו… ו¿

 ˙ ∆‡ ָּ̇ ָזַכר¿ ו¿  ,‰ּ ל ַ‰ז∆ ƒַחי‰ַ ˙ י ‡∆ ƒל ‰ ׂ ָ̆ ָע

ַח  כ…ּ ָך  ל¿ ן  ≈̇ ַ‰נ…ּ ‰ּו‡  י  ּƒכ יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰

ך¿  ל∆ מ∆ ּוב¿ י‚-יח).  ח,  (˘ם  ל"  ƒָחי  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ָחיו"  ∆‡ מ≈ ָבבו…  ל¿ רּום  י  ּƒ̇ ל¿ ƒב "ל¿ ַמר:  ¡‡ נ∆

ּלּו  ƒָר‰ 2ֲ‡פ ו… ּ̇ יָר‰  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ם ƒ‡ .(ם יז, כ˘)

שהאכילו והשקהו ותלה 
לו כיס בצוארו והעמידו 
הזונות  בית  פתח  לפני 
של  עצם  בהם  אין 
מקום  ומכל  איסור, 
עיקר החטא בהם נחשב, 
יעשה  ״מה  אחר-כך  כי 
כבר  יחטא״,  שלא  הבן 
בעל  ואינו  הוא  אנוס 

בחירה כלל. 
וז‰ב ירב‰ לך.  ‚. וכסף 
לאדם  וזהב  כסף  ריבוי 
לגאות  להביאו  יכול 

שאבותינו  הסיבה  זו  החיים״:  ה״ספר  אומר  ה׳.  את  ישכח  זה  ידי  ועל  הלב 
אברהם  צז.).  בב״ק  (כמבואר  המטבעות  על  ציורים  היו מציירים  הקדושים 
אבינו עשה במטבע ציור של זקן וזקנה מצד אחד, ובחור ובתולה מצד שני, 
מה  יצחק.  לו את  הוא שנתן  ברוך  הקדוש  לו  הנס שעשה  להזכיר את  כדי 
הקשר בין כסף לנסים? כדי שכשיביט במטבע לא יגיע למצב של ״ורם לבבך 

ושכחת את ה׳ אלקיך...״, כי כסף מביא גאוה.
המטבע שעשה יהושע היה טבוע בו שור מכאן וראם מכאן, על שם הפסוק 
(דברים לג, יז): ״בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו״, שנצחונותיו במלחמות 

על כיבוש ארץ ישראל היו מהקדוש ברוך הוא ולא מכוחו ועוצם ידו.
וכן דוד הטביע על המטבע מקל ותרמיל מכאן ומגדל מכאן, להזכיר לעצמו 
כי הגיע מאחורי הצאן. ומרדכי היהודי עשה מטבע שהיה בו שק ואפר מכאן, 
את  להם  שהזכירו  ציורים  ועליהן  מטבעות  עשו  כולם  מכאן.  זהב  עטרת 
הנסים שעשה להם הקדוש ברוך הוא, כדי שלא יגיעו חס ושלום למצב של 

גאוה הבאה מחמת ריבוי הממון.

בי‡ורים
אם  מה  כי  ביאר,  הרמב״ן  במלך.  ‡פילו   .2 בלבך.  ותתגאה  לבבך.  ורם   .1
וגובה הלב  למלך שהוא ראוי להתנשא ולהתגדל, הפסוק אוסר את הגאוה 
ומצוה שלבבו יהיה שפל ככל אחיו הקטנים ממנו, כל שכן לאחרים שאינם 

‰. כי ‡ין עזר ‰˘ם עמו 
‡חרי ‡˘ר ‰ו‡ ˙ועב˙ 
‰˘ם. הוא מדברי רבינו 
יונה בשערי תשובה (א, 
(נב:)  סוכה  במסכת  כז). 
בן  שמעון  רבי  אמר 
אדם  של  יצרו  לקיש: 
יום  בכל  עליו  מתגבר 
ומבקש להמיתו, שנאמר 
(תהלים לז): ״צופה רשע 
לצדיק ומבקש להמיתו״. 
ברוך  הקדוש  ואלמלא 
יכול  אינו   – עוזרו  הוא 
לו, שנאמר (שם): ״ה׳ לא 
ולא  בידו  יעזבנו 

ירשיענו בהשפטו״. 
רבי  המשגיח  מרן  היה 
יחזקאל לוינשטיין זצ״ל 
כבר  ומזהיר:  מזכיר 
כתב רבינו יונה ״כי בעל 
יצרו,  ביד  נמסר  הגאוה 
כי אין עזר ה׳ עמו אחרי 
״.  ה׳  תועבת  הוא  אשר 
אמרים  שני  נצרף  אם 
אלו - חרדה תאחזנו, כי במלחמת האדם עם יצרו בכל יום ויום, הרי בדרך 

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰ ׁ∆̆ מ… ַר˙  ˙ו… ב¿ּ נּו  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿

י" (וי˜ר‡ כ,  ַ‰ּ‚ו…  ˙ ֻח˜…ּ כּו 15ב¿ּ ל¿ ≈̇ ל…‡  "ו¿

כּו"  ל≈ ≈̇ ם ל…‡  י‰∆ ≈̇ ֻח˜…ּ יב: "ּוב¿ ƒ̇ ּוכ¿ כ‚), 

ן  ָך 16פ∆ּ ר ל¿ מ∆ ָּׁ̆ ƒ‰" :ַמר ¡‡ נ∆ ו¿ (˘ם יח, ‚), 

ל  ם" („ברים יב, ל) - ַ‰כ…ּ י‰∆ ׁ̆ ַ‡ֲחר≈ ≈̃ ָנּ ּƒ̇

 ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ יר,  ƒ‰ ַמז¿ ‰ּו‡  ָח„  ∆‡ ָין  נ¿ ƒע ב¿ּ

ָבָריו  ¿„ ƒּוב יו  ָׁ̆ ּבּו ַמל¿ ב¿ּ ל  ּ„ָ ֻמב¿ ל  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי

‰ּו‡  ן  כ≈ ו¿ ים,  ƒי ַ‰ּ‚ו… ן  ƒמ ָ‰ָ‚יו  נ¿ ƒמ ָכל  ּוב¿

ים"  ּƒן ָ‰ַעמ ƒם מ כ∆ ¿̇ יל ‡∆ ּ ƒ„ ר: "ָוַ‡ב¿ מ≈ ‡ו…

(וי˜ר‡ כ, כו).

י  ינ≈ ע≈ ים ב¿ּ ƒָעב…̇ ם מ¿ ֲ‡ָו‰ ‰≈ י - ַ‰ַ‚ּ ֲעל≈ ַבּ
ֲעַב˙ ‰'  ו… ּ̇ ַמר: "17 ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ם,  ּׁ≈̆ ‰ַ

‰ּו‡  ו¿  ,(‰ טז,  (מ˘לי  ב"  ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ

ם  ּׁ≈̆ ר ַ‰ ז∆ ין ע≈ י ‡≈ ּƒכ(‰) , רו… ¿̂ ƒַי„ י ָסר ב¿ּ מ¿ ƒנ

בי‡ורים
בהם, שהם מלבושי נכרי, [משמעות דבריו שהאיסור ללבוש בגדי נכרי הוא 
משום גאוה]. 15. בחו˜ו˙ ‰‚וי. בדרכי הגויים. הוזהרנו שלא נתנהג כמותם 
במלבושינו ובהליכותינו. 16. פן ˙נ˜˘ ‡חרי‰ם. פן תהיה נמשך, נצמד ונדבק 
אחריהם, (מלשון ״דא לדא נקשן״). 17. ˙ועב˙ ‰'. מאוס ושנוא בעיני ה׳ כל 

המתנשא בלבו.

יב).  לו,  (˙‰ילים  י"  ƒנ ≈„ ƒנ ּ¿̇ ַ‡ל  ים  ƒע ָׁ̆ ר¿

י  ּƒַרב  ˙ ַבּ  ‰ ָׁ̆ נ¿ ע∆ נ∆ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ ל  ∆‚ ר∆ ַעל  ו¿

יָ‰  ָעל∆ ַזר  ¿‚ ּ ƒנ ׁ∆̆ ן,  יו… ַר„¿ ּ¿̇ ן  ב∆ּ יָנ‡  ƒֲחנ

ַעם  ַפּ י  ּƒכ  .˙ נו… זו… ל  ׁ∆̆  ‰ ָבּ ֻ̃ ב¿ּ ב  ׁ≈̆ י ל≈

י,  ƒמ רו… י  ל≈ „ו… ּ ¿‚8 י  נ≈ פ¿ ƒל ָכ‰  ָ‰ל¿ ַ‡ַח˙ 

 ‰ ָנ‡∆  ‰ ָמּ "ַכּ רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ ָע‰  מ¿ ָׁ̆ ו¿

ָ‡ז  10ו¿  "! זו… יָב‰  ƒ9ר ל  ׁ∆̆ יָ‰  ∆̇ יעו… ƒס פ¿ּ

ם -  ƒיַני ע≈ ר (ע"ז יח, ‡). ָבּ ≈̇ ‰ יו… ָ̃ ּ ¿„ ¿̃ ּ ƒ„(„)

ַמע  ׁ¿̆ ƒם - ל…‡ י ƒַני ָ‡ז¿ ˙" (מ˘לי ו, יז). ָבּ ם ָרמו… ƒיַני יב: "11ע≈ ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ים  ּ ƒי ƒל ֲענ ∆̂ „ו… ‡≈ ָעמ¿ יַח ַ‡ּפו… - ב¿ּ ר≈ ים. ב¿ּ ƒָלל ים ָ‰ֻ‡מ¿ ּ ƒי ƒי ָ‰ֲענ ר≈ ב¿ ּ ƒ„

ָבָריו  ¿„ ּƒב ַ‡ף  ו¿ יָניו.  ע≈ ב¿ּ ים  ƒרּוח ס¿ ם  ≈‰ ם,  י‰∆ ּ≈̇ ָב ל¿ ַנס  כ¿ ּƒנ ׁ∆̆ כ¿ּ ‡ו… 

ַין ַמֲ‡ָכל  נ¿ ƒע ˙ 13ב¿ּ ר∆ כ∆ּ ƒם נ‚ַ ַ‚ֲ‡ָו‰. ו¿ ˜ ב¿ּ ָ̇ י˜ 12ָע ּ ƒ„ ַ̂ ר ַעל  ַ„ב≈ּ י¿

 ‰ ז∆ ַעל  ו¿ י,  ƒר ָנכ¿ י  ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ י  ≈„ ¿‚ ּƒב י  ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ 14ּוב¿  ‰ ∆̃ ׁ¿̆ ּוַמ

כתב  יו˙ר.   ‰˜„˜„  .„
מיד):  (ד״ה  יהוידע׳  ב׳בן 
וודאי לא היתה כוונתה 
הרע  יצר  בהם  לגרות 
ושיתנו עיניהם בה, אלא 
שישבחו  היתה  כוונתה 
מכל  אך  ישראל.  את 
כיון  בזה  נענשה  מקום 
שהיה לה לחשוש שמא 
הרע  יצר  בהם  יתגרה 
ויאנסוה לדבר עבירה.  

בי‡ורים
יבוא אלי רגל  ברוך הוא, אל תביא אלי את פסיעותיו של המתגאה (שלא 
אנשי גאוה להצר לי), והרשעים לא יטלטלו אותי ממקומי ביד חזקה. 8. ‚„ולי 
רומי מדובר,  באיזו  לדון  האריך  קיסמא)  בן  ר״י  (ערך  הדורות  בסדר  רומי. 
וסיים שהיתה עיר בארץ ישראל בשם רומי. 9. ריב‰. נערה. 10. ו‡ז „˜„˜‰ 
יו˙ר. בפסיעותיה לפסוע פסיעות נאות. ודבר זה נוגד את  הכתוב (תהלים 
מה, יד): ״כל כבודה בת מלך פנימה״, ולכך נענשה. 11. עינים רמו˙. המתגאה 
ומרים עיניו כלפי מעלה, ולא כדרך שפלי הרוח אשר ישפילו עיניהם כלפי 
גאוה.       מתוך  עזות)  (דברי  וקשים  חזקים  דיבורים  ב‚‡ו‰.  ע˙˜   .12 מטה. 
13. בענין מ‡כל ומ˘˜‰. שיאכל מאכלים טובים ומעדני מלך. 14. ובמלבו˘י 
ב‚„י ‚‡ו‰ מלבו˘י נכרי. שילבש בגדים יקרים ונאים מאד שהכל מסתכלים 

ו״שיתוף״  הבריות,  למען 
הרי הוא עבודה זרה.

הגרשוני  ילקוט  בספר 
אדרת  מספר  מביא 
אליהו שפירש, כי החכם 
בפני  להתבטל  דרכו 
החכם היותר גדול ממנו, 
מתבטל  עשיר  וכן 
גדול  בעמדו לפני עשיר 
אילו  כן,  ואם  ממנו, 
מאמין  היה  המתגאה 
הבורא,  במציאות 
וביכלתו,  בהשגחתו 
עיניו  לנגד  מצייר  והיה 
גדולת ה׳ – בודאי שהיה 
מבטל את עצמו, ואם עדיין מתגאה אות הוא שאינו מאמין בגדולת הבורא.  
פירוש אחר: אדם שיש לו גסות הרוח, שמתגאה בחכמתו, מעיד על כך שהוא 
מאמין שהוא זכאי לקבל השפעה של טוב מן הבורא בזכות חכמתו, ואילו 
לאלה שאין להם חכמה – אין זכות לכך. אבל זוהי ממש אמונתם של עובדי 
הכוכבים, שמאמינים שהבורא מסר כח לכוכבים להשפיע, והשפעתם היא 
רק על פי הטבע. יסוד דת ישראל הוא שהקדוש ברוך הוא משפיע גם למי 
שאין בו מעלות, כי ״מאשפות ירים אביון״ והכל תלוי בהשגחתו וברצונו של 

הקדוש ברוך הוא (תפארת ציון). 

ָ‰ָכ‡:  יב  ƒ̇ 19כ¿ּ ים.  ƒָכב ַ„˙-ּכו… ֲעבו…

יב  ƒ̇ 20ּוכ¿ ב",  ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ  '‰ ֲעַב˙  ו… ּ̇ "

ל  ∆‡ ָב‰  ע≈ ˙ו… י‡  ƒב ָ̇ ל…‡  "21ו¿ ם:  ָ̇ ‰ָ

ים:  ƒר מ¿ ‡ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ כו).  ז,  („ברים  ָך"  ∆̇ י ב≈ּ

י  ּƒיב: "כ ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„22 ,˙ ‡ ַעל ֲעָריו… ּלּו ָבּ ƒ‡ כ¿ּ

 "' ‚ו… ו¿ ּו  ׂ̆ ָע ל  ≈‡‰ָ ב…˙  ע≈ ו… ּ̇ ‰ַ ל  ָכּ  ˙ ∆‡

ּלּו  ƒ‡ כ¿ּ ים:  ƒר מ¿ ‡ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ כז).  יח,  (וי˜ר‡ 

ל  ָכּ רּו:  ָ‡מ¿ ו¿ (סוט‰ „, ב).  ָמ‰  23ָבּ ָנ‰  ָבּ

ָ‰רּוַח,                 ּסּו˙  ּ‚ַ ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם 

בי‡ורים
19. כ˙יב ‰כ‡. כתוב כאן (משלי טז, ה) בענין הגאוה. 20. וכ˙יב ‰˙ם. וכתוב 
שם (דברים ז, כו) בענין עבודה זרה. 21. ול‡ ˙בי‡ ˙ועב‰. המלה ״תועבה״, 
גסות הרוח),  בו  זה שיש  (היינו  שבה מכונים האלילים, מלמדת ש״גבה לב״ 
המכונה ״תועבה״ בספר משלי, כמוהו כעובד עבודה זרה. 22. „כ˙יב: כי ‡˙ 
כל ‰˙ועבו˙ ‰‡ל. הפסוק כתוב בענין חטאי העריות (ויקרא יח, כז), ובחטא 
של גסות הרוח כתוב ״תועבת ה׳ כל גבה לב״. הכינוי ״תועבה״ המשותף לשני 
הענינים מלמד על שייכותם זה לזה.  23. במ‰. מזבח לעבודת כוכבים (רש״י). 

ם.  ּׁ≈̆ ֲעַב˙ ַ‰ ו… ּ̇ ר ‰ּו‡  ׁ∆̆ י ֲ‡ , ַ‡ֲחר≈ ּמו… ƒע

ּום ָ‡ָ„ם ל…‡  ׁ̆ ָ‡‰ ַעל  ּ‚ָ ¿̇ ƒּלּו ל…‡ נ ƒַוֲ‡פ

ַב„  ּבו… ל¿ ƒל ‰, ַ‡ך¿ ב¿ּ ׂ ∆̆ ַמֲע ל…‡ ב¿ּ ּבּור ו¿ ƒ„ ב¿ּ

ָב‰,  ע≈ ו… ּ̇ ָר‡  ¿̃ ƒנ  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡ 

ב",     ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ  '‰ ֲעַב˙  ו… ּ̇ " ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ב  ּ ל≈ ַבּ  ‡ ָלּ ∆‡ ‰ּו˙  ב¿ ּ‚ַ לו…  ין  ≈‡ ּלּו  ƒ18ֲ‡פ

ָב‰. ע≈ ו… ּ̇ ָר‡  ¿̃ ƒנ

 

ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ ל  ָכּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿
 „ ב≈ עו… ּלּו  ƒ‡ (ו)כ¿ּ ָ‰רּוַח,  ּסּו˙  ּ‚ַ  

יכול  האדם  אין  הטבע 
בנוסף  אלא  לנצחו, 
צריך  הנחוש  לרצונו 
עזר ה׳. לכן בעל הגאוה 
לו  ואין  מתועב  שהוא 
עזר ה׳ – חרץ רבינו יונה 
הגאוה  ״בעל  משפטו: 
נמסר ביד יצרו״! ומעתה 
תקוה,  שום  לגאה  אין 
לגמרי.  הוא  ואבוד 
עמוד  חן׳,  יתן  (׳לענוים 

רא).
עבו„˙  עוב„  כ‡ילו  ו. 
(סוטה  המאירי  כוכבים. 
ד:) רואה את הקשר שבין 
הגאוה לעבודה זרה בכך 

– רוע טבעו מביאו לחלוק על האמת בכל דבר כדי להשפיל את  שהמתגאה 
שכנגדו [ומי שמונח בשקר הריהו כעובד עבודה זרה, שהיא עצם השקר].

המהרש״א בחידושי אגדות מבאר שעל ידי רוח הטומאה שנוצר מעון הגאוה 
מגיע לכל זה.

חכם  בתלמיד  אפילו  מדבר  זה  מאמר  כותב:  עקב)  (פרשת  הקדוש  השל״ה 
הלומד ומקיים את מצוות התורה, אלא שיש לו פניות בלימודו כגון שאחרים 
ידעו על גדולתו ותורתו, כי אז הרי הוא עובד בשיתוף, לא רק לשם ה׳ אלא גם 

בי‡ורים
18. ‡פילו ‡ין לו ‚ב‰ו˙ ‡ל‡ בלב נ˜ר‡ ˙ועב‰. הגר״א בביאורו על משלי 
מפרש: ״תועבת ה׳ כל גבה לב״ - אפילו אדם שעדיין לא הוציא את גאותו 
לפועל, ולא עשה שום מעשה של גאוה, בהליכתו או בדיבורו, ושום תנועה או 
סימן של גאוה לא ניכרים עליו, אבל ה׳ חוקר לב ובוחן כליות - הוא מעיד 
עליו שהוא גבה לב, כלומר, הגם שגאוותו מוסתרת בלב פנימה, בכל זאת – 
״תועבת ה׳״! משוקץ ומתועב הוא בעיני הקדוש ברוך הוא, ויתן את הדין על 

כך במשפטי שמים. 

ל˜ורח  ‡רע  מ‰  ח. 
‚‡ו˙ו.  מחמ˙  וע„˙ו 
(פי״א)  ישרים  המסילת 
שרעת  כותב, 
יתרה  חמדת-הכבוד 
יותר  וחזקה 
יש  כי  מחמדת-הממון, 
מקרים בהם יכול האדם 
על  יצרו  את  לכבוש 
שאר  ועל  הממון 
חמדת  אך   – ההנאות 
כי  הדוחק,  הוא  הכבוד 
לסבול  לו  אי-אפשר 
ולראות את עצמו פחות מחבריו, ועל דבר זה נכשלו רבים ונאבדו... מי גרם 
הוא  מלא  ומקרא  הכבוד,  מפני  אלא  עמו?  עדתו  וכל  הוא  שיאבד  לקורח 
(במדבר טז, י): ״ובקשתם גם כהונה״. וחכמים, זכרונם לברכה (במדבר רבה 
יח, ב) הגידו לנו, כי כל זה נמשך, מפני שראה את אליצפן בן עוזיאל נשיא, 
והיה רוצה להיות הוא נשיא במקומו... כללו של דבר: הכבוד הוא הדוחק את 
האדם  היה  זה  ולולי  שבעולם,  והחמדות  התשוקות  מכל  יותר  האדם  לב 
מתרצה לאכול מה שיוכל (להשיג ללא מאמץ), ללבוש מה שיכסה ערותו, 

ּלּו  ƒיר, ֲ‡פ ƒ‰ָי ּ רּו: ‰ַ32‡י ָמ‡ן „¿ ָ‡מ¿ ‰). ו¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ל,  ב≈ּ ַ̃ ¿̇ ƒָל‡ מ ‰ּ ≈̇ י י ב≈ּ ׁ≈̆ נ¿ ƒ‡‡ַ

‰" (חב˜ו˜ ב, ‰) -  ו∆ נ¿ ƒי ל…‡  יר ו¿ ƒ‰ר ָי ב∆ ּ ∆‚"

ּלו… (ב"ב ˆח, ‡). ׁ∆̆  ‰ ָנו∆ ּלּו ב¿ּ ƒ33ֲ‡פ

 

יַפ˙          ƒ„ ר¿ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ34

ַעל  ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒ‰ 35ל¿ ן  ָממו…  
ַרע  ≈‡ (ח)ָמ‰   ָּ̇ ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿ י-ָ‡ָ„ם.  נ≈ ב¿ּ

בי‡ורים
תקרי אותו אלא איתו לא אוכל״. לפי קריאה זו אומר הכתוב שגבה עינים, 
היינו גאותן, אין הקדוש ברוך הוא יכול להיות אתו. וביאר ב׳תפארת ציון׳, כי 
בדרך כלל החוטא חוזר אחר כך בתשובה, ואז מוכן הקדוש ברוך הוא לדור 
אין  עליו  עוונו  שעדיין  וכיון  בתשובה,  חוזר  אינו  הרוח  מגסות  אבל  אתו, 
בעל  אדם שהוא  „י‰יר.  מ‡ן  ‰‡י   .32 אתו.  לדור  רוצה  הוא  ברוך  הקדוש 
גאוה, אפילו על אשתו ובני ביתו אין הוא מתכבד, כיון שבזוי הוא בעיניהם. 
33. ‡פילו בנו‰ ˘לו. אפילו בבית שלו אין הוא מתכבד. 34. ‰‚‡ו‰ מבי‡‰ 
זה   ידי  על  שיוכל  כדי  חומד להתעשר  לבו  כי המתגאה  ר„יפ˙ ממון.  לי„י 
להשתרר ולשלוט על בני אדם. [אמנם יש גורסים: ״הגאוה מביאה לידי רדיפת 

כבוד״]. 35. ל‰˘˙רר. למשול. 

ַעט  מ¿ ּמּו  "רו… ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ 25 ט,  ַמע≈ ¿̇ ƒ24מ

עו…  ¿„‚ָ ָר‡ּוי ל¿ ּנּו" (‡יוב כ„, כ„); 26ו¿ ינ∆ ≈‡ ו¿

ָמ‰  ו… ּ̃ ‰ַ י  ָרמ≈ "ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ 27 ָר‰,  ׁ≈̆ ‡ֲ ַכּ

ין ֲעָפרו…  ≈‡ ים" (י˘עי‰ י, ל‚), 28(ז)ו¿ ƒע„ֻ ּ ¿‚

ָעָליו.   ˙ ל∆ ּ ַיל∆ 29מ¿ יָנ‰  ƒכ ּׁ¿̆ ‰ַ ו¿ ָער,  נ¿ ƒנ

י  ƒנ‡ֲ ין  ≈‡ -‰ּו‡:  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ָ‡ַמר 

ָלם,  עו… ָבּ 30ָל„ּור  ים  ƒל כו… י¿ ‰ּו‡  ו¿

ם  ƒיַני ַבּ‰ ע≈ ּ ַמר (˙‰ילים ˜‡, ‰): "‚¿ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

(סוט‰  ‡ּוָכל"  ל…‡  31‡…˙ו…  ָבב  ל≈ ַחב  ּור¿

ז. ו‡ין עפרו ננער. כתב 
כנגד  מדה  חיים:  החפץ 
שהיה  במקום  כי  מדה, 
לו לחשוב תמיד שסופו 
רמה  עפר  למקום  לילך 
להתגאות,  ולא  ותולעה 
הוא לא חשב כן, כי אם 
דמיין לעצמו כי במרומי 
משגבו  יהיה  סלעים 
ובעליות מרווחות תהיה 
על  יתר  לעד,  מנוחתו 
בני גילו, לכן כאשר גופו 
בעפרו  אין  עפר,  נעשה 
ממקומו,  להתנער  כח 
כל המתים יעמדו ויקומו 

אשר  האנשים  כל  רגלי  כפות  תחת  נמוך  מושכב  ישאר  והוא  רגליהם,  על 
התגאה עליהם בימי חייו!! (שמירת הלשון, תבונה יד). 

בי‡ורים
מממונו  מתורתו,  מתמעט  אחר:  פירוש  (רש״י).  מחשיבותו  מ˙מעט.   .24
 – שרומו  כיון  ו‡יננו".  מעט  "רומו  ˘נ‡מר:   .25 יעקב).  (עיון  ומבריאותו 
מתמעט. ושמא תאמר ישנו בעולם [שמתקיים]? תלמוד לומר: ״ואיננו״. (סוטה 
זרה.  עבודה  לשם  הנעבד  עץ  היא  אשירה  כ‡˘ר‰.  ל‚„עו  ור‡וי   .26 ה.). 
גדיעה זו הנזכרת כאן איננה רק קציצה רגילה, אלא צריך לעוקרה ולשרש 
״ואבדתם את שמם״,  ג):  יב,  (דברים  נלמד מן הכתוב  וזה  וכל,  אחריה מכל 
וכמו כן יש לגדע ולשרש אחרי מי שיש בו גסות הרוח (רש״י). 27. ˘נ‡מר 
"ורמי ‰˜ומ‰ ‚„ועים". בגמרא (סוטה ה.) למדים דבר זה בגזירה-שוה: כתיב 
התם  וכתיב  גדועים״,  הקומה  ״ורמי  הגאוה)  חטא  בענין  כאן  (כתוב  הכא 
(וכתוב שם בענין עצי אשירה) ״ואשיריהם תגדעון״ - תעקרו ותשרשו מכל 
עליו.  מילל˙   .29 המתים.  לתחיית  קם  שאינו  ננער.  עפרו  ו‡ין   .28 וכל). 
הפורענות  משום  הגאה  על  ומשתברת  מתאוננת  השכינה  עליו.  מקוננת 
שתבוא עליו (רש״י). 30. ל„ור. יחד. 31. ‡ו˙ו ל‡ ‡וכל. בגמרא דורשת ״אל 

ט. ‰מ˜˘ט ‡˙ ‚ופו כ„י 
שנינו  ל‰˙‚‡ו˙. 
ד):  (ד,  אבות  במסכת 
שפל  הוי  מאד  ״מאד 
רוח״. לשם מה הכפילות 
״מאד מאד״? מבאר רבי 
שני  ישנם  חגיז:  משה 
גאוה  גאוה,  בעלי  סוגי 
רוחנית.  וגאוה  גופנית 
גאוה גופנית – המתגאה 
גבורתו,  קומתו,  ביופיו, 
גאוה  וכו׳.  עושרו  בגדיו, 
המתגאה   – רוחנית 
כשרונותיו,  בחכמתו, 
על  ומצוותיו.  מדותיו 
הגאות  סוגי  שני 
״מאד  התנא:  מזהירנו 
מאד הוי שפל רוח״, הוי 
בשניהם.  רוח  שפל 

(מדרש חכמים).

 ˙ ּ„ו… ƒמ ּלּו  ≈‡ ָכל  ו¿  .‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ 39ו¿  ‰‡ָ נ¿ ƒ̃

ר  ≈‡ ָבּ ¿̇ ƒי ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ  ,„…‡ מ¿  ˙ חּו˙ו… פ¿ּ

ם. ּׁ≈̆ ַר˙ ַ‰ ז¿ ע∆ ב¿ּ

˙ ּ‚ּופו…  ט ‡∆ ּׁ≈̆ ַ̃ ל (ט)ַ‰מ¿ ָבר: ָכּ ף ָ„ּ סו…
ַח  כ≈ ו… ׁ̆  ‰ י ז∆ ˙, ֲ‰ר≈ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ י ל¿ ≈„  כ¿ּ

ַעל   ׁ̆ ָיחּו ל…‡  ו¿ ‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ם  ּׁ≈̆ ‰ַ

ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒי ל…‡  ו¿  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

 , מו… ¿̂ ַע ַעל   - ָנ˙ו…  ָוּ ַכּ ל  ָכּ י  ּƒכ ים,  ƒב טו…

י˙ו…  ƒֲחר‡ַ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ,‰ ל∆ ַ‰ָכּ ּ‚ּופו…  ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ל¿

ב  רו… ָ̃ ‰ּו‡   , ּ‚ּופו… ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ַ‰מ¿ ו¿  .‰ ָמּ ƒר

 ‡ ׂ ָּ̆ ƒל ים  ׁƒ̆ ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ‰ ָר‡∆ ¿̇ ƒי י  ּƒכ  ,‰ ָמּ ƒז ל¿

ב  ר≈ ָ̃ ¿̇ ƒי ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ם,  י‰∆ ינ≈ ע≈ ב¿ּ ן  ח≈

ּלּו˙  ַ̃ ו¿  ˜ חו… ׂ ¿̆ י  י„≈ ƒל  ‡ ָיבו… ו¿ ָלן,  ¿̂ ∆‡

י‡  ƒ‰  ‰ ז∆ ָבּ ים,  ׁƒ̆ ָ‰ֲ‡ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ˙ ט∆ ּׁ∆̆ ַ̃ ַ‰מ¿  ‰ ָּׁ̆ ƒ‡‰ָ ַ‚ם  ו¿  . ׁ̆ ר…‡

ל  „ו… ּ‚ָ ‰ּ ָׁ̆ ‰ ָענ¿ ם, ּוָבז∆ ָבּ ƒל ים ב¿ּ ƒּור‰ ר¿ ƒ‰ ˙ ס∆ נ∆ ם ּוַמכ¿ ָבּ ƒל ˙ ∆̃ ל∆ ַמ„¿

בי‡ורים
יהיה אמת או שקר, כדי להקטין שמו אצל בני אדם ולהראות יתרונו עליו 
ענף  הוא  הקפדנות  ו˘נ‡‰.   .39 ולביישו״.  ולהכלימו  מעלתו  ולהפחית 
ותולדות הגאוה, כי לולא הגאוה לא היה מקפיד בלבו! (שערי קדושה א, ב). 
מיסוד הענוה – לא להקפיד כלל. (אור ישראל נח, א). מבואר, כי ענוה וקפדנות 

– תרתי דסתרי!

 ׁ̆ ּ ≈̃ ּ ƒב ׁ∆̆  , ֲ‡ָו˙ו… ֲחַמ˙ ַ‚ּ ˜…ַרח ַוֲעָ„˙ו… 36מ≈ ל¿

לו…  ָנ‰  ּ¿̇ ƒנ ל…‡  ׁ∆̆  ‰ ֻ„ָלּ ּ ¿‚ ח  ַּ̃ ƒל ו¿ ל  ּ ≈„ ּ‚ַ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ַנס  כ¿ ƒנ ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒ37ּומ ם,  ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ ן  ƒמ

 ‰‡ָ ¿̂ 38ָי  ˙ ∆̃ ֲחל… ַ‰ַמּ ן  ƒּומ  ,˙ ∆̃ ַמֲחל… ל¿

בבית  ולשכון 
הפגעים  מן  שתסתירהו 
קלה  פרנסתו  והיתה   –
צריך  היה  ולא  עליו 
כלל  להעשיר  להתיגע 
לו  שאין  הגם  אלא, 
בכל  במותרות,  צורך 

שפל  עצמו  יראה  כדי שלא  להשיגן,  רב  לעמל  עצמו  את  מכניס  הוא  זאת 
בחברה, ואין קץ לכל עמלו, על כן אמרו רבותינו זכרונם לברכה (אבות ד, 

כא): ״הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם״.  

בי‡ורים
על  בחז״ל  מובא  (ובאמת  גדול  לאדם  עצמו  שהחשיב  ‚‡ו˙ו.  מחמ˙   .36
גדלותו של קורח) ועוד שהחשיב עצמו ליחסן שהרי הוא בן יצהר, ומשום כך 
של  בנשיאותו  ונתקנא  הנשיאות,  לו  שמגעת  לחשוב  הגאוה  אותו  הביאה 
אליצפן בן עוזיאל, ומדת הקנאה נבעה מכח הגאוה שהחשיב עצמו לבעל 
נכנס  כך  ומ˙וך   .37 יחזקאל).  (אור  קורח  מעשה  כל  נבע  וממנה  מעלה, 
למחלו˜˙. במסכת חולין (ז.): משרבו זחוחי הלב (פירוש, משרבו התלמידים 
גבוהי הלב, שמחמת גאותם לא דקדקו מפי רבם כל צרכם אלא סמכו על 
ז):  (פרק  הישר  קב  בספר  כתב  בישראל.  מחלוקות  רבו  רש״י)  לבם,  בינת 
המתגאה מרבה קטטה, קנאה, שנאה, לשון הרע, כעס, שקרים, ליצנות וכו׳. 
ואם תתבונן בה תראה שכל עבירות שבתורה כלולין בה. ופגמו גדול מאד, 
אוי לו ואוי לנפשו מי שרגיל להאחז בה! 38. יˆ‡‰ ˜נ‡‰. קנאה וגאוה אחת 
הן, ואחת תלויה בחברתה, מי שאין בו כלל גאוה – אין בו בכלל קנאה. ומי 
שיש בו מעט גאוה, ויהיה מי שיהיה – יש בו קצת קנאה על חבירו, על אשר 
עצמו  מחזיק  והמתגאה  היות  פשוטים,  והדברים  במדריגתו.  עומד  גם  הוא 
שהוא עדיף מחבירו, או לפחות שוה לו, והיה אם יראה שחבירו השיג שררה 
וגדולה - הוא מקנאהו על כך. (תולדות שלמה [קלוגר] יג). כתב החפץ חיים 
״גם הגאוה תביאהו לקנא ולשטום  י״ד):  (שמירת הלשון שער התבונה פרק 
(-ולשנוא) את חבירו המכובד בעיני אנשי העיר, ויקנא וישטום אותו, בעבור 
שידמה לו שנפחת כבודו על ידי זה, ויאמר בלבו: לולא הוא, הייתי מתואר בין 
בני אדם לאדם חשוב. ויבחן גנזי נסתרותיו, כדי שיהיה לו מה לדבר ממנו, 

עונ˘  כל ˘כן ˘י˘  י‡. 
‚„ול ל‡˘‰ ‰מ˙˜˘ט˙ 
‡נ˘ים  לפני 
ב‰.  ‰מס˙כלים 
כותבים  הראשונים 
שבאותה המדה שנדרש 
להתבונן  שלא  מהגבר 
בנשים, כך אסור לנשים 
לגרום לגברים להתבונן 
כותב  יונה  רבינו  בהם. 
במילים חריפות במיוחד 
האחריות  אודות 
האשה  על  המוטלת 
(אגרת  זה  בנושא 
עח):  פרק  התשובה, 
שתהא  האשה  ״וצריכה 
שלא  ונזהרת  צנועה 
אדם  בני  בה  יסתכלו 
מפני  מבעלה,  חוץ 
שהמסתכלים בפניה או 
לגהינם,  יורדים  בידיה 
(תענש)  ענושה  והיא 
ואחד  אחד  כל  בעונש 
שהחטיאה  מפני  מהם, 
אותם ולא נהגה צניעות 

בעצמה ונכשלו בה״.
‰וˆ‡ו˙  רוב  לפי  לו  ˘י˘  מ‰  בעיניו  ימעט  כי  בחל˜ו,  י‰י‰ ˘מח  ול‡  יב. 
˙‡ו˙ ‚‡ו˙ו. העניו אינו מתאוה להרבה אלא מסתפק במועט שיש לו ושמח 
בחלקו שקיבל מהבורא. לעומתו הגאותן מתאוה לכל דבר ולדברים גבוהים 
יחמוד, ודבר זה הרי אף פעם לא ישיגנו, כי העולם הזה אין בו כדי שביעה, 
חז״ל  שאמרו  וכמו  שבעה,  ידע  ולא  מה  חסר  שהוא  האדם  ירגיש  לעולם 
(מדרש רבה קהלת ג, י): אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, מי שיש לו מנה רוצה 

 ‰ ָּׁ̆ ƒ‡ ל¿ ל  „ו… ּ‚ָ  ׁ̆ ע…נ∆  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל  (י‡)ָכּ

ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ˙ ט∆ ּׁ∆̆ ַ̃ ¿̇ ּƒמ‰ַ

.‰ּ ים ָבּ ƒל כ¿ּ ַּ̇ ס¿ ּƒמ‰ַ

 

ֲ‡ָו‰.  ַּ̇ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ  „ עו… ו¿
ָרָחב  ּבו…  ƒל  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ י  ּƒכ  

י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ַ̇ ו¿ ָבר,  ּ„ָ ָכל  ל¿  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒּומ

י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ב¿ּ ׁ∆̆ ָ‰ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

 ׁ̆ ַלב≈ּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ֲ‡ָו˙ו…  ּ‚ַ ֲחַמ˙  מ≈  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒי

ין  ƒר ט≈ ל¿ ַפּ  ˙ נו… ב¿ ƒל ו¿ ים  ƒר ָ̃ י¿ ים  ƒ„‚ָ ב¿ ּƒב

י  ּƒים. כ ƒב ים טו… ƒכ…ל ַמֲ‡ָכל ¡‡ ל∆ ו¿ ים  ƒל „ו… ּ ¿‚

ים  ƒ‰ בו… ּ ¿‚ ים  ƒָבר ¿„ ƒל ָלם  עו… ל¿  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ

ים  ƒָבר ¿„ ƒי‚ ָי„ו… ל ׂ ּƒ̆ ינו… ַמ ‡ּוַלי ‡≈ מ…„, ו¿ ַיח¿

ָב‰  נ≈ ּ ¿‚ י  י„≈ ƒל  ‡ ָיבו… ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ּלּו,  ≈‡

ָרָחב  „ ו¿ מ≈ ּבו… חו… ƒל ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒי ַ‰מ ּƒָל‰. כ ז≈ ּו‚¿

ַח  מ≈ ׂ ָ̆  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ל…‡  (יב)ו¿ ר,  ּׁ≈̆ ַע ¿̇ ƒ‰ ל¿ ם  ָיּ ַכּ

י  נ≈ פ¿ ƒל ל  ו… ׁ̆ כ¿ ƒמ  ˙ נ∆ ∆̇ נו… י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ (י)  ,„…‡ מ¿

ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ים ל¿ ƒרּו ֲחָכמ ‡ ָ‡ס¿ ים, ֲ‰לו… ּƒַרב

ים                 ׁƒ̆ ָנ ל  ׁ∆̆ ים  ƒנ עו… ב¿ ƒ̂ י  ≈„ ¿‚ ƒב ב¿ּ

ּלּו  ƒ41ֲ‡פ ל,  ∆̇ כ…ּ ַבּ ים  ƒטּוח ּׁ¿̆ ‰ַ40

ב),  כ,  (ע"ז  ן  ∆‰ ָבּ  ˙ ׁ∆̆ ֻלב∆ּ מ¿ יָנּ‰  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ

מכ˘ול  נו˙נ˙  ˘‰י‡  י. 
בספר  רבים.  לפני 
(פרק  יושר  ארחות 
שכן  וכל  כתב:  צניעות) 
בין  בחוץ  כשיוצאין 
מאד  שצריכין  אנשים 
ואמרו  בזה,  להזהר 
(תנחומא וישלח סי׳ ה׳): 
תכשיטין  ניתנו  ״לא 

לאשה אלא שתהא מתקשטת בהן בתוך ביתה״. 
אימי,  לגבי איש חסיד מכפר  ה״ד)  פ״א  (תענית  מהירושלמי  והביא המעשה 
שכאשר היה בהר (שהיה עובד שם), אשתו לבשה בגדים מלוכלכים כדי שלא 
יתן אדם עיניו בה. וכאשר היה נכנס לביתו לבשה בגדים נקיים כדי שבעלה 

יתן עיניו בה ולא באשה אחרת. 
וכל כך הקפידו על זה, עד שרבי יוסי דמן יוקרת אמר לבתו: שובי לעפריך ואל 
יכשלו בך בני אדם! [כמסופר במסכת תענית (כד.): היתה לרבי יוסי בת בעלת 
יופי. יום אחד ראה רבי יוסי אדם אחד שהיה מפרק את גדר העצים על יד 
זה? כלומר, מה  יוסי: מה  ביתו כדי להסתכל בבתו דרך החור, אמר לו רבי 
אתה מעיין כאן? אמר לו האיש: רבי, אם ללוקחה לאשה לא זכיתי, לראותה 
צער  גורמת  את  בתי,  לבתו:  אמר  יוסי  רבי  זאת  כששמע  אזכה?!  לא  גם 
לבריות, שובי לעפרך ואל יכשלו בך בני אדם. (הב״ח מוסיף לגירסת הגמרא 

שם: ״וכן הוה״ – וכן היה, כלומר שהיא מתה)].
ובעוונותינו הרבים, היום הדור פרוץ ומתקשטים ביותר וכו׳, והרבה יש לדבר 
על זה בעוונותינו הרבים. ואשרי מי שנזהרת בזה ולא תסתכל על חברותיה, 
וכל שכן על הפרוצות. ומה שתלבש יותר בגדי צניעות – תזכה ביותר לבנים 
בזוהר הקדוש  כמו שכתב  טוב,  לכל  זוכה  ובעלה  ותלמידי חכמים,  צדיקים 

(מובא במ״ב סי׳ ע״ה סקי״ד), ותקים בית לתפארת. עכ״ד.    

בי‡ורים
40. ‰˘טוחים. התלויים. 41. ‡פילו כ˘‡ינ‰ מלוב˘˙ ב‰ן. כיון שכשרואה 
הרהור  לידי  ובא  בהן  ומתייפה  לבושה  כשהיא  באשה  נזכר  הבגדים  את 

עבירה. (רש״י). 

קל  דבר  כל  על  לבבו 
ביתו  בני  עם  שבקלים 
ומזה  ואוהביו,  ומשרתיו 
מאד״.  עצוב  יהיה 
(בתשובותיו  וברמב״ם 
״פאר הדור״, קמב) כתב: 
״המשתרר, ירבו יגונותיו 
ושמא  ועצבונותיו, 
ויביישוהו  יכלימוהו 
ביד  ויפול  הגויים 
אותו  וייסרו  המלוכה, 

וישברו עצמותיו.
(ב׳)  מוסר  שבט  בספר 
כתב: נקוט כלל זה בידך: 
ימיו  כל  המתגאה,  כל 
כי  ודאגות,  במכאובים 
כולם כאין  גאותו  מרוב 
חייבים  כולם  נגדו, 
לפניו,  ולקום  לשרתו 
תמיד  לישב  צריך  הוא 
בראש. והנה בראותו כי 
ממנו,  וזע  קם  איש  אין 
ולדבריו אין שומע, הוא 
דאגה  בכעס  מתמלא 
רגע.  כל  ותוגה 
ומאורעות אלו תמיד לו, 
ערב בוקר וצהרים, עד שמרוב צערו הוא נופל על ערש דוי, ואם יקום ממטתו 

ישוב לשטותו, וחוזר חלילה. 

י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ ַ‰ּ‚ּוף  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ י‡  ƒ‰ ז…‡˙  ו¿
‡ י…‡ַמר ָ‰ָ‡ָ„ם:  ָמּ ׁ∆̆ ָב‰:  טו…

ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ו¿ יל  ƒ‡ ‰ו…

ַע„  ר,  ≈̇ יו… ב¿ּ  ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ  § ר̆… פ¿ ∆‡  , ך¿ ל-ָכּ ָכּ

ן,  ƒַיי  ‰ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ו¿ ר  ׂ ָ̆ ָבּ י…‡ַכל  ל…‡  ׁ∆̆

יָר‰  ƒ„ ב¿ּ ב  ׁ≈̆ י≈ ל…‡  ו¿  ,‰ ָּׁ̆ ƒ‡  ‡ ׂ ָּ̆ ƒי ל…‡  ו¿

 ‡ ָלּ ∆‡ ,‰ ׁ̆ ָנ‡∆ ּבּו ׁ̆ ַמל¿ ַבּ ל¿ ƒל…‡ י ָנָ‡‰, ו¿

ים,  ƒָלכ ֻלכ¿ ּומ¿ ים  ƒרּוע ¿̃ ּו ר,  מ∆ ּ ∆̂ ‰ַ ו¿  ˜ ׂ ַּ̆ ‰ַ

ים  ƒָלכ ֻלכ¿ מ¿ ים  ƒל כ≈ ב¿ּ  ׁ̆ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒּומ

ָיָ„יו  ָניו  ָפּ  ıַח ר¿ ƒי ל…‡  ו¿ ים,  ƒּוס‡ ּומ¿

ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒרו… מ √‡ ָּ̇ יר 43 ƒח ׁ¿̆ ַיּ ׁ∆̆ ָליו, ַע„  ַר‚¿ ו¿

ן  ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ ‰ - כ¿ּ ָכל ז∆ ים. ו¿ ׁƒ̆ ֲ‡ָנ

 ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿ יּוַכל  ל…‡  ׁ∆̆ ַע„  ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ

ָר‡  ¿̃ ƒנ  ‰ ז∆ ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ ך¿  ּ ַ‰ל≈ ַ‰מ¿ ר.  ≈̇ יו…

יר:  ƒָנז 44ב¿ּ ר  מ≈ ‡ו… ‰ּו‡  י  ֲ‰ר≈  .‡ ט≈ חו…

ַעל  ָחָט‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ מ≈ ָעָליו  ר  פ∆ּ ƒכ "ו¿

בי‡ורים
43. ˙‡רו. מראית פניו. 44. בנזיר. אדם שקיבל על עצמו בנדר להיות ״נזיר״, 
הגפן,  מן  היוצא  דבר  כל  אכילת  וכן  יין,  שתיית  א.  דברים:  בשלשה  נאסר 

ׁ̆ לו…  ּ י≈ ּׁ∆̆ יָניו ַמ‰  ע≈ ַעט ב¿ּ מ¿ ƒי י ּƒכ , ˜ו… ל¿ ח∆ ב¿ּ

 . ֲ‡ָו˙ו… ֲ‡ַו˙ ַ‚ּ ַּ̇  ˙ ‡ו… ָ̂ י ר…ב ‰ו… ƒפ ל¿

ל…‡  ׁ∆̆ 42  ,˙ מ∆ ר∆ ּ‚ו… ֲ‡ָו‰  (י‚)ַ‰ַ‚ּ  „ עו… ו¿
ע…ל  ל  ב…ּ ס¿ ƒל ָלן  ַסב¿  ‡ ≈‰ י¿  

יך¿  ƒר‡ֲ‰ַ ל¿ ך¿  ̂…ר∆ ין  ≈‡ ו¿  ,˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

ָי„ּוַע  י  ּƒכ ָלן,  ַסב¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ  ˙ ַ̇ י ƒח פ¿ ּƒב

ל.  ‰ּו‡ ַלכ…ּ

רוצה  מאתים  מאתים, 
והמשילו  מאות,  ארבע 
את  קדמונינו 
לשותה  העולם-הזה 
לו  ידמה  מלוחים,  מים 
יותר,  וצמא   - שמרווה 
באגרת  שכתב  כמו 

הגר״א ז״ל. 
מוסר  שיחות  בספר 
ענין  ביאר  פג)  (מאמר 
שאמרו  מה  פי  על  זה 
כא):  ד,  (אבות  חז״ל 
והתאוה  ״הקנאה 

והכבוד מוציאין את האדם מן העולם״. שהטעם שהכבוד מוציא את האדם מן 
העולם הוא משום שאין בידו של האדם לספק את תאות הכבוד כלל, כי ככל 
שיזכה בכבוד ירצה עוד ועוד, וכשיחסר לו מעט ירגיש כי כל אשר יש לו איננו 
שוה לו, ונמצא שהוא משועבד לתאותו זו שעבוד גמור, באופן שלעולם לא 

יוכל להשתחרר ממנה, ודבר זה מוציאו מן העולם.
ועל דרך זה יש לבאר גם מה שבכח ה״תאוה״ להוציא את האדם מן העולם, 
דהנה פירש רש״י (אבות שם): שמתאוה לממון הרבה שנאמר ״אוהב כסף לא 
ישבע כסף״ (קהלת ה ט), וכיון שלעולם אין הוא מסתפק בממון אשר לו, וכמו 
שכתב הרמב״ם, שהאוהב כסף הוא בעל נפש רחבה שלא תשבע נפשו מכל 
העולם,  מן  מוציאתו  זו  תאוה  הרי  ה״א),  פ״א  דעות  (רמב״ם  שבעולם  ממון 

שהרי הוא תאב לדבר שלעולם לא יוכל לספק אותו ולמלאות רצונו.
״דברים  כתב בספר  י‰‡ סבלן לסבול עול ‰בריו˙.  ‚ורמ˙ ˘ל‡  י‚. ‰‚‡ו‰ 
יחם  כי  העצבות,  לידי מדת  יבוא  ״המתגאה  לא):  דרוש  (להחיד״א,  אחדים״ 

בי‡ורים
42. ˘ל‡ י‰‡ סבלן. אמר רבי לוי: כל טילוי סירוי, וכל סירוי טפשין! (קהלת 
רבה יב, א). כל המתגאה ומתנשא וחכם יחשב בעיניו – הוא כעסן ומדקדק 
ינוח״.  כסילים  ״כעס בחיק  טיפש, כדכתיב:   – וכל כעסן  לו.  כל המתנגד  עם 

(מתנות כהונה). 

ב‰לל  מˆינו  כ‡˘ר  י„. 
יוסף׳         ב׳עץ  ‰ז˜ן. 
ההתבוננות  כתב:  (שם) 
מופלאת  היא  הלזו 
להיות  בענינה, 
הקדושים  שלאנשים 
מבטם               כל  אשר 
המשכלת  לנפשם 
גופם  בתוך  השוכנת 
והנה  והבהמי.  החומרי 
יש בני אדם המשליכים 
כל           גיום  אחרי 
ומאוויו       החומר  צרכי 
ההכרחיים  הענינים  אף 
ומתאכזרים      לקיומה 
לבלי      מאד  גופם  על 
יודעים        כי  קיומו  תת 
הגוף  כחי  כל  כי 
נגדיים  המה  ותאוותיו 
לגמול            הבהמי  גופו  על  גם  שחמל  בו  אחרת  מדה  הזקן  הלל  אבל  לנפש. 
שהיא           בשביל  וליפותה  ולהנאותה  אחרים  עם  שעושה  כמו  חסד  לו 
עליה         חמל  אם  כי  הנאתו  למען  כוונתו  היה  לא  כי  מלך,  של  איקונים  

כראוי.

י…‡ַכל      ל…‡  ו¿ י,  ƒ̃ ָנ  ‡ ≈‰ י¿ ַמֲ‡ָכלו…  ם  ּ‚ַ
י  ƒנ ינו… ב≈ּ ַמֲ‡ָכל  ַ‡ך¿   , ך¿ ל∆ מ∆ י  ַמֲעַ„נ≈ּ  

ל…‡  , ו¿ ַ‚˙ ָי„ו… ׂ ָּ̆ י ַ‰ ƒפ י, ל¿ ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ∆̃ ׁ¿̆ ּוַמ

ים,  ƒּוס‡ ים מ¿ ƒל כ≈ ל…‡ י…‡ַכל ב¿ּ ‰ 45ו¿ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒי

 ˙ ∆‡ ˆּו  ּ¿̃ ַׁ̆ ּ ¿̇ "ַ‡ל  ַעל  ַיֲעב…ר  ן  פ∆ּ

ל  ‡ ַ‰כ…ּ ָלּ ם" (וי˜ר‡ י‡, מ‚), ‡∆ יכ∆ ≈̇ ׁ…˘ ַנפ¿

˙ו…  ָטּ ƒמ ם  ּ‚ַ  , ָחנו… ל¿ ֻׁ̆ ם  ּ‚ַ ּיּו˙.  ƒ̃ נ¿ ּƒב  ‡ ≈‰ י¿

ים.  ּ ƒי ƒ̃ יּו נ¿ ¿‰ ƒָיָניו י נ¿ ƒָכל ע ‰, ו¿ ָיּ ƒ̃ ‰ נ¿ י∆ ¿‰ ּƒ̇

ַ‡ך¿  ז…ָ‰ם,  מ¿ ל…‡  ו¿ י  ƒ̃ ָנ  ‡ ≈‰ י¿ ּ‚ּופו…  ם  ּ‚ַ

ל  ם ָכּ ָליו, ַ‚ּ ַר‚¿ ָניו ָיָ„יו ו¿ ח…ı ָפּ ר¿ ƒר ל ָזּ‰≈ ƒי

ל  ּ ל≈ ƒ‰ ינּו ב¿ּ ƒ̂ ר ָמ ׁ∆̆ ‡ֲ ים. (י„)ַכּ ּƒ̇ ƒע ּ‚ּופו… ל¿

ָע‰  ָׁ̆ ב¿ּ ׁ∆̆  ,(‚ ל„,  רב‰  (וי˜ר‡  ן  ≈̃ ַ‰ָזּ

בי‡ורים
45. ול‡ י‡כל בכלים מ‡וסים, פן יעבור על "‡ל ˙˘˜ˆו ‡˙ נפ˘ו˙יכם". 
המקור לכך הוא מדברי רב ביבי בר אביי (מכות טז) האומר, שאדם השותה 
משקים בכלי מציצה [כעין קרן] של מקיזי דם, עובר באיסור ׳לא תשקצו׳. וכך 
נפסק בשולחן ערוך (יו״ד סי׳ קטז ס״ו): אסור לאכול ולשתות בכלים הצואים 
שנפשו של אדם קצה בהם, כגון כלים של בית הכסא וכלי זכוכית שמקיזים 
וכן לא יאכל בידים מזוהמות ועל גבי כלים מלוכלכים,  וכיוצא בהם.  בהם 

שכל אלו בכלל ׳אל תשקצו את נפשותיכם׳.

 ׁ̆ ַר פ≈ּ ל…‡  ׁ∆̆  ‰ּ ז∆ ּוַמ‰  ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿ י‡),  ו,  (במ„בר   " ׁ̆ פ∆ ַ‰ָנּ

ָבר  ל ָ„ּ ָכּ ƒמו… מ ¿̂ ַע ַע נ≈ ‡, ַ‰ּמו… ט≈ ָר‡ חו… ¿̃ ƒן נ ƒי ן ַ‰ַיּ ƒמ ‡ ָלּ מו… ‡∆ ¿̂ ַע

ָך  ּ י∆ ים: ל…‡ ַ„ּ ƒרּו ֲחָכמ ‰ (˙עני˙ י‡, ‡). ָ‡מ¿ ַכָמּ ‰ ו¿ ָמּ ַעל ַ‡ַח˙ ַכּ

ים  ƒָבר ּ ¿„ יָך  ָעל∆ ר  ס≈ ‡ו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆  ‡ ָלּ ∆‡ ָר‰,  ו… ּ̇ ָר‰  ָ‡ס¿ ּׁ∆̆ ַמ‰ 

 ‰ ז∆ ‡ ָבּ ≈̂ ַכּיו… ‰ ו¿ ָין ז∆ נ¿ ƒים (ירו˘למי נ„רים פ"ט ‰"‡). ַעל ע ƒר ֲ‡ח≈

ר,  ≈̇ ם יו… ַחַכּ ¿̇ ּƒ̇ ַ‡ל  ‰, ו¿ ב≈ּ י˜ ַ‰ר¿ ּ ƒ„ ַ̂ י  ƒ‰ ּ¿̇ ל…מ…‰: "ַ‡ל  ׁ¿̆ ָ‡ַמר 

י  ƒ̃ ‡ ָנ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם,  ר ָבּ ָׁ̆ ך¿ ַ‰ָיּ ר∆ ּ ם" (˜‰ל˙ ז, טז). ַ‰„∆ מ≈ ו… ּׁ̆ ּƒ̇  ‰ ָלָמּ

ים.  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ל  ׁ∆̆ ר  ≈„ ּ‚ָ ‰ּו‡  ּיּו˙  ƒ̃ ּ ַ‰נ¿ י  ּƒכ ָיָניו,  נ¿ ƒע ָכל  ב¿ּ

ים  ּ ƒי ƒֲענ ים  ׁƒ̆ ּבּו ַמל¿ ל…‡  ו¿ ים,  ƒנ ינו… ב≈ּ ים  ƒ„‚ָ ב¿ּ  ׁ̆ ַבּ ל¿ ƒי  ?„ ַ̂ י כ≈ּ

י  ƒָענ ים, ‰∆ ּ ƒי ƒ̃ ים ּונ¿ ƒ‡ים ָנ ƒנ ינו… ים ב≈ּ ƒ„‚ָ ‡ ב¿ּ ָלּ ם, ‡∆ ָׁ̆ ב¿ ּים לו… ƒַבז ַ‰מ¿

‡ו…  ם  ∆̇ כ∆ּ  ‡ ≈̂ ָמּ ּ ƒי ׁ∆̆ ָ‡סּור  ו¿  , רו… ׁ¿̆ ָע י  ƒפ ל¿ יר  ׁƒ̆ ָע ∆‰ ו¿ יו…  ָענ¿ י  ƒפ ל¿

ים  ƒנ ּ ָ̃ ֻ̇ יּו מ¿ ¿‰ ƒל…‡ י ים, ו¿ ƒרּוע ¿̃ יּו  ¿‰ ƒל…‡ י ָ‚ָ„יו, ו¿ י˙ ַעל ב¿ּ ƒנּונ מ¿ ַׁ̆

י ָ‰רּוַח. ס≈ּ י ַ‚ּ ≈„ ¿‚ ƒב כ¿ּ

בי‡ורים
דהיינו: ענבים, חרצנים, זגים וכדומה.  ב. להסתפר.  ג. להטמא בטומאת המת. 
ואחר כך חוזר  מסוימים,  נזיר שנטמא בטומאת המת חייב להביא קרבנות 
למנות את כל ימי נזירותו מחדש (במדבר ו, א-יב). התורה אומרת לגבי נזיר 
שנטמא בטומאת המת ״וכפר עליו [הכהן] מאשר חטא על הנפש״. ושואל רבי 
חוטא  שנקרא  אדם,  הרג  וכי  זה?  נזיר  חטא  נפש  באיזה  וכי  הקפר:  אלעזר 
בנפש? אלא הנזיר נקרא ״חוטא״ מפני שציער עצמו בהמנעותו מן היין [אף 
שנטמא,  בנזיר  שנאמר  מפסוק  דינו  את  לומד  הקפר  אלעזר  שרבי  פי  על 
סברתו שייכת לכאורה בכל נזיר, בין אם נטמא ובין אם לא. הגמרא בנדרים 
(י.) ובנזיר (יט.) מבארת שמשום כך הזכירה התורה את המושג ״חטא״ בנזיר 

שנטמא, כי חטאו כפול, שציער עצמו מן היין, ואף נטמא בטומאת המת]. 
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אדם  ״בן  מסלובודקה: 
להשתפר  נוטה 
לא  אך  ולהתייפות, 
(-״א מענטש  להשתנות״ 
און  בעסער  ווערט 
נישט  אבער  שענער, 
אנדערש״). אולם, אומר 
של  תפקידו  אהרן,  רבי 
את  ליצור  הוא  אדם 
מתוך  העליון  האדם 
בו.  שנולד  פרא״  ה״עיר 
הסבא  שפירש  כמו 
אדם  פרא  ״ועיר  מקלם: 
אין  יב)  יא,  (איוב  יולד״ 
להודיעך  רק  פירושו 
שאדם נולד פרא, כי אם 
פרא׳  שמ׳עיר  ללמדך 

צריך ש׳יולד אדם׳.
מעתה, מסיק רבי אהרן, 
לאדם  שניתן  הכח 
״בצלם  בהיבראו 
כח  זהו  אלקים״, 
היצירה,  וכח  הבחירה 

ליצור מהעיר פרא שבו אדם מושלם. (׳פנינים משלחן גבוה׳).

 ‰ ׂ ָ̆ ָע ים  ƒ‰…ל ¡‡ ם  ל∆ ∆̂ ב¿ּ י  ּƒ60כ" יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„

˙ ָ‰ָ‡ָ„ם" (בר‡˘י˙ ט, ו), 61ַעל ַ‡ַח˙  ∆‡

יב (מ˘לי טז, „):  ƒ̇ „ כ¿ּ עו… ‰. ו¿ ַכָמּ ‰ ו¿ ָמּ ַכּ

‰ּו" (˘ב˙ נ, ב).  ֲענ≈ ַלַמּ ַעל ‰'  ָפּ ל  "62כ…ּ

ם  ׁ≈̆ ל¿ ּלּו  ≈‡‰ָ ים  ƒָבר ּ ¿„ ַבּ ָ‰ר  ז¿ ּ ƒנ‰ַ ָכל  ו¿

ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ ל…‡  ו¿ ָו‰,  ¿̂ ƒמ

ּלּו  ≈‡ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ּול¿

יָון  כ≈ּ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ מו…  כ¿ּ ים  ƒ‡ ר¿ ƒנ ים  ƒָבר ּ ¿„

ָו‰. ¿̂ ƒּבו… מ ׁ̆ ם י≈ ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ָנ˙ו… ל¿ ָוּ ַכּ ׁ∆̆

 

 ׁ̆ י≈ ים  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ּוַמֲע ָמ‰  ָחכ¿ ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ
ב,  ָח„ טו… ים: ָ‰‡∆ ƒ̃ י ֲחָל נ≈ ׁ¿̆  ‰ּ  ָבּ

י‡,  ƒ‰ ָ‰ָרָע‰  ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ָרע.  ָח„  ∆‡‰ָ ו¿

יו,  ƒפ ּוב¿ ּבו…  ƒל ב¿ּ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ּ ַבז∆ י¿ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

בי‡ורים
ה׳  של  בצורה  כי  ‡ל˜ים.  בˆלם  כי   .60 מאומה).  מבינות  ואינן  חושבות 
[בקומה ובדעת, בדיבור ובראיה, (עיין בראשית רבה ח, י-יא)], ה׳ עשה את 
לכבודו.       הנברא  בעולמו,  הוא  ברוך  הקדוש  של  כאיקונין  אני  והרי  האדם. 
גופי!        את  בנקיון  לרחוץ  הוא  הקב״ה  וכמ‰. שכבודו של  כמ‰  על ‡ח˙   .61
62. כל פעל ‰' למענ‰ו. כלומר, את הכל ברא ה׳ לכבודו, וברחיצה יש משום 

כבוד הבורא, לפי שהאדם נברא בצלם אלוקים. 

ָ‰ָי‰            יָ„יו  ƒמ ל¿ ַּ̇ ƒמ ָטר  פ¿ ƒ46נ ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

לו…  רּו  ָ‡מ¿ ם.  ָמּ ƒע ך¿  ל≈ ‰ו… 48ו¿ ך¿  ּ ַ‰ל≈ 47מ¿

 ? ך¿ ל≈ ‰ ‰ו… ָּ̇ יָכן ַ‡ ≈‰ י, 49ל¿ ּƒיָ„יו: ַרב ƒמ ל¿ ַּ̇

 : רּו לו… ָו‰. ָ‡מ¿ ¿̂ ƒמ ˙ ו… ׂ̆ ם: ַלֲע ָ‡ַמר ָל‰∆

 ı…ח ר¿ ƒם? ל ? ָ‡ַמר ָל‰∆ ָו‰ זו… ¿̂ ּƒי ַמ‰ מ ƒכ ו¿

זו…  י  ƒכ 50ו¿  : לו… רּו  ָ‡מ¿  .ıָח ר¿ י˙-ַ‰מ∆ּ ב≈ ב¿ּ

ל  ׁ∆̆ ין  ƒנ י˜ו… ƒ‡51 ם  ƒ‡ ָמ‰  ן!  ≈‰ ם:  ָל‰∆ ָ‡ַמר  י‡?!  ƒ‰ ָו‰  ¿̂ ƒמ

י      ּ≈̇ ָב ּוב¿  ˙ י‡ו… ƒט ר¿ 53ט≈ י  ּ≈̇ ָב ב¿ּ ˙ו…  ‡ו… ים  ƒ„י ƒֲעמ ַמּ ׁ∆̆ 52 ים,  ƒָלכ מ¿

ָפן,  ט¿ ו… ׁ̆ ן ו¿ ָ̃ ר¿ ן ‰ּו‡ 56מו… י‰∆ ‰ ֲעל≈ ַמָנּ ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ י  ƒ55מ ,˙ ָס‡ו… ¿̃ ר¿ ƒ̃ 54

ל  ּ ≈„ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡  ׁ∆̆ 58  ‡ ָלּ ∆‡  „ ל…‡ עו… ו¿  ,˙ נו… זו… מ¿ לו…  ין  ƒ57ַמֲעל ן  ≈‰ ו¿

מּו˙,  ¿„ ƒּוב ם  ל∆ ∆̂ (טו)ב¿ּ י  ƒ̇ ‡ ר≈ ב¿ ּƒנ ׁ∆̆ י,  ƒ59ֲ‡נ כּו˙;  ַמל¿ י  ל≈ „ו… ּ ¿‚ ם  ƒע

וב„מו˙.  בˆלם  טו. 
(א,  בראשית  בפרשת 
״בצלם  נאמר:  כז) 
אותו״.  ברא  אלקים 
דמות וצלם זה מה הוא? 
דהג״ר  בפומיה  מרגלא 
אהרן קוטלר בשם מורו 
הסבא  ורבו 

בי‡ורים
46. נפטר מ˙למי„יו. נפרד מלימודו עם תלמידיו בבית-המדרש. 47. מ‰לך. 
בדרך מבית המדרש. 48. ו‰ולך עמם. והם מלוים אותו לכבודו. 49. ל‰יכן 
‡˙‰ ‰ולך. אולי יזכו גם הם עמו במצוה. 50. וכי זו מˆו‰ ‰י‡. שאדם מצווה 
עליה לעשותה לכבוד בוראו, ולא כדבר הרשות שאדם עושה לטובת גופו?! 
52. ˘מעמי„ים ‡ו˙ו. לכבודו של המלך  51. ‡י˜ונין. פסל בדמות הפנים. 
במקומות שרבים מצויים שם, כגון בבתי... 53. טרטי‡ו˙. שליצנים משחקים 
שם לפני הנאספים. 54. ˜ר˜סי‡ו˙. שחיות טרף מאולפות מתגוששות שם 
מור˜ן   .56 בהם.  לטפל  עלי‰ם.  ˘נ˙מנ‰  מי   .55 הנאספים.  לפני  למשחק 
לכבוד  נאים  שיהיו  ומצחצחם  מבריקם  האבק,  מן  אותם  מנקה  ו˘וטפן. 
המלך. 57. מעלין לו מזונו˙. משלמים לו שכר עבור זה. 58. ˘‰ו‡ מ˙‚„ל 
והנכבדים  השרים  עם  במעלה  ונחשב  לגדולה  עולה  מלכו˙.  ‚„ולי  עם 
המופקדים על צרכי המדינה. 59. ‡ני ˘נבר‡˙י בˆלם ו„מו˙. בצורה של ה׳, 
ובדמותו - שהוא דומה לו [בשכל] שהוא מבין וחושב (לא כמו החיות שאינן 

ב˜לון  ומ˙כב„  יז. 
בשער  לקמן  חבריו. 
התשובה (שער כו) כתב 
(והוא  המחבר 
הלכות  מהרמב״ם 
שיש  ה״ד)  פ״ד  תשובה 
אותם  שהעושה  עברות 
מהם,  לשוב  חזקתו  אין 
קלים  דברים  שהם  לפי 
בני-אדם,  רוב  בעיני 
והוא  חוטא,  ונמצא 
נראה לו שאין זה חטא. 
ואחת מאלו עברות הוא 
חברו׳.  בקלון  ה׳מתכבד 
שאינו  בלבו  אומר  כי 
חברו  שאין  לפי  חטא, 
עומד אצלו, ולא הגיעה 
ביישו,  ולא  בושת  לו 
(-השוה)  אלא הוא ערך 
וחכמתו  מעשיו הטובים 
מעשי  למול  וחריפותו 
חברו וחכמתו וחריפותו, 
דבריו  השומע  ובעיני 
יהיה הוא מכובד וחברו 

בזוי. 
בחכמ˙ו  ו‰מ˙פ‡ר  יח. 
‡ין  בו,  ˘‡ין  ובמע˘יו 
כמו˙‰.  רע‰  מ„‰ 
(קיג:):  פסחים  במסכת 
הדעת  אין  ארבעה 

ָב‰  טו… י˜  ƒַיֲחז ָלם  עו… ל¿  ‰ ∆‡ ּ ≈‚‰ַ
ל…‡  ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ  , מו… ¿̂ ַע ל¿

ַעל   ׁ̆ ָיחּו ל…‡  י  ּƒכ ָר‰,  ו… ּ̇ ‰ַ ַעל  ַרח  ט¿ ƒי

ָלם  ָ‰עו… לו…  „ּו  ּיו… ׁ∆̆ ַר˜  ם,  ƒַמי ָׁ̆  „ בו… כ¿ּ

ׁ̆ לו…  ‰ י≈ ָחָכם, ּוָבז∆ ב ו¿ ‰ּו‡ ָ‡ָ„ם טו… ׁ∆̆

ל  ו… ׁ̆ כ¿ ƒמ ב¿ּ ַח  מ≈ ׂ ָ̆ ‰ּו‡  י„  ƒמ ָ̇ ו¿ י,  ּ„ַ

 „ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒם, (יז)ּומ ָ̇ יָע ƒ„ עּוט י¿ ƒמ ָריו ּוב¿ ֲחב≈

ים  ƒר ׂ ¿̆ ע∆ מ≈ ָח„  ∆‡  ‰ ז∆ ו¿ ָריו.  ֲחב≈ ן  לו… ¿̃ ּƒב

 ˙ ∆‡ ים  ƒב ַעכ¿ּ ַ‰מ¿ ים  ƒָבר ּ ¿„ ָע‰  ָבּ ַ‡ר¿ ו¿

ים  ƒב יו טו… ׂ ָ̆ ל ַמֲע ָכּ ׁ∆̆ ּוָב‰. ָ‡ָ„ם  ׁ̆ ּ¿̇ ‰ַ

 ‰ מ∆ „, ּ„ו… ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒ‰ ם ל¿ ∆‰ ָבּ ל  ּ ַ‰ל≈ ¿̇ ƒם, ּומ ≈‰

 ˙ ַ̃ ַ‡ב¿ ָכל  ב¿ּ  „…‡ מ¿ ּוב  ׁ̆ ָח יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ ל¿

ל  ∆̂ ≈‡  „ מ≈ עו… ו¿ ים,  ƒמ ׂ ָ̆ ב¿ּ י  ׁ≈̆ ָר‡ ו¿ ל  כ≈ רו…

יַח, ַע„  ƒר יַח ּוַמס¿ ּ ƒ„ ¿̃ ‡ ַמ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ׁ̆ ַע„  ≈‡‰ָ

ירּו˙  ƒר מ¿ ֲחַמ˙  מ≈ כ…ל  ¡‡ ל∆  ‰ ו∆ ָׁ̆ ל…‡  ׁ∆̆

ר  ≈‡ ָפּ ¿̇ ּƒך¿ ָ‰ָ‡ָ„ם ַ‰מ ׁ̆ - ָכּ ַפ˙ ָ‰‡≈ ר≈ ׂ ¿̆

ַמֲ‰ָללו…  יַח ב¿ּ ƒר יַח ּוַמס¿ ּ ƒ„ ¿̃ ים, ַמ ׂ ƒ̆ ַמֲע ב¿ּ

ים.  ƒב יו ַ‰ּטו… ׂ ָ̆ ַמֲע

יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ָמ˙ו… ּוב¿ ָחכ¿ ר ב¿ּ ≈‡ ָפּ ¿̇ ּƒמ‰ַ (יח)ו¿

ין  ≈‡ ו¿  ‰ּ ָ̇ מו… כ¿ּ ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ ין  ≈‡  , ּבו… ין  ≈‡ ׁ∆̆  

יָניו,  ע≈ ב¿ּ ים  ƒ̇ חּו ּופ¿ ים  ּƒַטנ ¿̃ ם  ֻכָלּ (טז)ו¿

ל  „ו… ּ‚ָ ‰ּו‡  ׁ∆̆ מו…  ¿̂ ַע ַח  ב≈ּ ַׁ̆ ּומ¿ ל  ַ‰ל≈ּ ּומ¿

ַעל   ‰ ∆„ יו… ל…‡  ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ָמ‰,  ָחכ¿ ב¿ּ

 ‰ ∆‡ ר¿ ƒנ ָלם  עו… ּול¿  , ֲ‡ָו˙ו… ּ‚ַ ר…ב  מ≈  ˙ מ∆ ¡‡‰ָ

ָבָריו  ּו„¿ ˙ו…  ָ̂ ַוֲע ָמ˙ו…  ָחכ¿ יָניו  ע≈ ב¿ּ

 ‰ ׂ ≈̆ ֲע ַמּ ƒמ ים  ƒח ָבּ ֻׁ̆ מ¿ ם  ≈‰ ׁ∆̆ יו  ׂ ָ̆ ּוַמֲע

ר     ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ ָריו,  ֲחב≈  ˙ ַ̂ ֲע ַמ˙  ָחכ¿ ו¿

י           ּƒכ יו,  ׂ ָ̆ ַמֲע ּוב¿ ָמ˙ו…  ָחכ¿ ב¿ּ י„  ƒמ ָּ̇

ַעל   „ ָכבו… ו¿ ַבח  ׁ∆̆ ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿  ı ָחפ≈ ‰ּו‡ 

ָ‡ַמר   ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ים.  ƒר ָׁ̆ ַ‰י¿ ָבָריו  ּ ¿„

יָך"  ƒפ ל…‡  ו¿ ָזר  ָך  ל¿ ּ ַ‰ל∆ "63י¿ ל…מ…‰:  ׁ¿̆

(מ˘לי כז, ב).

˜טנים  וכולם  טז. 
ופחו˙ים בעיניו, ומ‰לל 
כתב  עˆמו.  ומ˘בח 
(פרק  ישרים  המסילת 
שקבע  אחרי  ״אך  יא): 
היותו  בלבו  האדם 
לתהילה,  וראוי  חשוב 
התולדה  תהיה  לא 
המחשבה  מן  היוצאת 
הזאת אחת בלבד, אלא 
ומשונות  רבות  תולדות 
ממנה...וימצא  תצאנה 
שיחשוב,  אחר  גאה 
ראוי  שהוא  שלפי 
ורב-המעלות,  לתהילה 
מרגיז  שיהיה  צריך 
ומבהיל  (מפחיד  הארץ 
ושהכל  הבריות)  את 
(יזדעזעו  מפניו  ירעשו 

מרוב פחד), כי לא יאות שיהרסו (לא יסכים שיעיזו לגשת) בני-האדם לדבר 
 – כרצונו)  (בחזקה, שלא  אליו  לעלות  יעפילו  ואם  דבר,  ממנו  ולבקש  עמו 
יבהלם בקולו וברוח שפתיו יהומם, בענות להם עזות, ופניו זועפות בכל עת 

ובכל שעה...״ 
אל  יוציאוה  לא  בלבם,  קבורה  גאותם  שתשאר  אחרים,  גאים  ״וימצאו 
הדברים  יודעי  גדולים,  חכמים  הם  שכבר  בלבבם,  יחשבו  אבל  המעשה, 
לאמיתם ושלא רבים יחכמו כמוהם, על כן לא ישיתו לב אל דברי זולתם, 
בחשבם, כי מה שקשה עליהם לא יהיה נקל לאחרים, ומה ששכלם מראה 
להם כל כך ברור הוא וכל כך פשוט הוא, עד שלא יחושו לדברי החולקים 

עליהם אם ראשונים ואם אחרונים, וספק אין אצלם על סברתם״.   

בי‡ורים
עצמך.          את  תהלל   ולא  שישבחוך  לאחרים  הנח  פיך.  ול‡  זר  י‰ללך   .63

ים,  ƒב ים טו… ׂ ƒ̆ ָר‰ ּוַמֲע ו… ּ̇ ָי„ו…  ׁ̆ ב¿ּ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ּƒָו‰, ַ‡ף-ַעל-פ‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ

 ˙ ָענו… ט¿ י‡  ƒב 66ּומ≈ לו…  ב  ר≈ ‡ו… ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  ּƒכ ם,  נ…ּ ƒ‰י ּ ≈‚  ׁ̆ ר≈ יו… ‰ּו‡ 

„ו…  ָטר¿ ָמ˙ו… ל¿ ‰ ָחכ¿ י∆ ¿‰ ƒ̇ ֲ‡ָו‰, ו¿ י ַ‚ּ י„≈ ƒי‡ ָ‰ָ‡ָ„ם ל ƒב‰ָ ˙ ל¿ ָ‡יו… ּור¿

 ‰ ז∆ ם, ו¿ ם יו… ר ָ‰ָרע יו… ∆̂ ַח י≈ ּ ≈̂ ַנ ּ ל¿ ƒל מ ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒן ַ‡ל י ָלם. ָלכ≈ ן ָ‰עו… ƒמ

ים  ƒ„י ƒֲחס‰ַ ן  ƒָח„ מ ∆‡ ב¿ּ ינּו  ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָל‰.  „ו… ּ ¿‚ ָחָמ‰  ל¿ ƒָר‡ מ ¿̃ ƒנ

ל.  „ו… ּ‚ָ ָלל  ָׁ̆ לּו  ל¿ ָׁ̆ ו¿ ָחָמ‰  ל¿ ּƒמ‰ַ ן  ƒמ ים  ƒ‡ ַ‰ָבּ ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַבּ ַ‚ע  ָפּ ׁ∆̆

ים  ƒ„י ƒ̇ ם ֲע ּ∆̇ ן ַ‡ ƒַוֲעַ„י ,‰ ַטָנּ ¿̃ ָחָמ‰  ל¿ ּƒמ ƒם מ ּ∆̇ ב¿ ַׁ̆ ם:  ָ‡ַמר ָל‰∆

ן:  ָחָמ‰? ָ‡ַמר ָל‰∆ ל¿ ּƒי‡ ַ‰מ ƒ‰ ‰ַמ : רּו לו… ָל‰. ָ‡מ¿ „ו… ּ ָחָמ‰ ‚¿ ל¿ ƒמ ל¿

ַעם  ˙ו… ַפּ ח ‡ו… ּ ַ̂ ַנ ּ¿̇ ׁ∆̆ ָך,  ׁ̆ ל¿ ּ י≈ ׁ∆̆ ב  י≈ ל ‡ו… י ָכּ ּƒיו! כ ָ̇ ילו… ח≈ ר ו¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

ינו…  ר ‡≈ ∆̂ ּ ָך; ֲ‡ָבל ַ‰י≈ ¿̇ יַח ‡ו… ּƒ67ָ‡ז ַינ ,§ ל̆… ָׁ̆ ם ‡ו…  ƒי ַּ̇ ׁ¿̆ ַ‡ַח˙ ‡ו… 

מו…  כ¿ּ ים,  ƒָעמ פ¿ּ  ‰‡ָ מ≈ ָנˆּוַח   ‰ י∆ ¿‰ ƒי ם  ƒ‡ 68ַ‡ף  ָך  מ¿ּ ƒמ  ˜ ס≈ ּפו…

ָך  ¿̇ מו… ם  יו… ַע„  ָך  מ¿ ¿̂ ַע ב¿ּ ן  ֲ‡מ≈ ַּ̇ ַ‡ל  69ו¿ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆

בי‡ורים
66. ומבי‡ טענו˙ ור‡יו˙ וכו' ו˙‰י‰ חכמ˙ו לטר„ו מן ‰עולם. כלומר, היצר 
ובמעשיו  שלמד  בתורה  להתגאות  לו  שיש  וראיות  טענות  לאדם  מביא 
(-החכמה) שלמד  ויתגאה בזה, אזי דוקא התורה  הטובים, ואם ישמע ליצר 
יש  [אמנם  מחמת שהתגאה מזה עצמו.  מן העולם  לסיבה לטרדו  לו  תהיה 
גורסים: ומביא טענות וראיות להביא האדם לידי גאוה כדי לטרדו מן העולם]. 
ויתייאש מללחום עוד נגדך, מפני שהוא נוכח לדעת כי  יניח ‡ו˙ך.  67. ‡ז 
כחך חזק מכחו. 68. ‡ף ‡ם י‰י‰ נˆוח מ‡‰ פעמים. ממשיך להלחם נגדך עד 
אשר יכחיד אותך משני העולמות. ואילו אתה גם אם נצחתו  מאה פעמים, 
69. ו‡ל  לא יאמר נואש, אלא ימשיך לארוב לך כל ימיך עד שינצח אותך. 
˙‡מן בעˆמך. אל תבטח בתורתך ובחכמתך שיעמדו לך נגד יצרך הרע, אלא 
עד יומך האחרון עשה תחבולות להינצל ממנו, שכן אמרו (ברכות כט.) יוחנן 

כהן גדול שימש בכהונה גדולה שמונים שנה, ולבסוף נעשה צדוקי. 

ם  ƒ‡ ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿  ‡ ַוֲ‰לו…  .‰ּ ָ̇ ָמ ¿‚ ּ„ֻ

ֲחַמ˙  מ≈ ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡ ים  ƒ„ ַכב¿ּ מ¿

י  ּ≈̇ ׁ¿̆ ַע  ≈„ יו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ ים  ƒר ב¿ ּסו… ׁ∆̆

ַ‡ַח˙,  ַר˜  ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ו¿  ,˙ ו… ּ̇ כ¿ ַמס∆ּ

ָח˙  ∆‡  ‡ ָלּ ∆‡ ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ן  ָל‰∆ י…‡ַמר 

ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ  - ‰"ח)  פ"י  (ירו˘למי ˘ביעי˙ 

ָלם  ָ‰עו…  ˙ ∆‡  ‰ ע∆ ַיט¿ ל…‡  ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ָכל- ו¿

. ינו… ּבו… ≈‡ ׁ∆̆ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ‰ ָ̃ ֲחָז י˜ּו‰ּו ַבּ ƒֲחז ַיּ ׁ∆̆

 

ל  ָכּ יּו  ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ים  ƒב ֻחָיּ מ¿ נּו  ֲ‡ַנח¿ ׁ∆̆ ַ„ע,  ו¿
 ‡ ר≈ ם ַ‰ּבו… ׁ≈̆ ים ל¿ ƒ„ֻיָח ינּו מ¿ ׂ ≈̆  ַמֲע
 ‰ י∆ ¿‰ ƒי ים  ƒ‰…ל ¡‡ ˙„ַ ֲעבו…  ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע ָכל  ו¿ ר,  ∆̇ ּוַבס≈ּ לּוי  ּ‚ָ ַבּ  ,‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי

 ˙ ּוו… ַ̃ ל¿ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  ˆו… ר¿ י  ּƒ̇ ל¿ ּƒ64ב ַב„,  ל¿ ּƒב נו…  ˆו… ר¿ ל  ∆‡ יַע  ּ ƒ‚‰ַ ל¿

ל  ם ָ‰‡≈ ׁ≈̆ ל ל¿ ‰ ַ‰כ…ּ ׂ ∆̆ „, ַ‡ך¿ ַיֲע בו… ל ָכּ ב≈ּ ַ̃ ‰ּו ּול¿ ׂ ≈̆ ַבח ַעל ַמֲע ׁ∆̆

ב,  ר ל≈ ≈̃ י ‰' ח… ƒּוב: "ֲ‡נ˙ ָ‡ַמר ַ‰ָכּ ׁ∆̆ מו…  ב, כ¿ּ ל ַ‰ל≈ּ יף ‡∆ ƒ̃ ׁ¿̆ ַ‰ַמּ

ינּו"  ל…‰≈ ר̇… ַל‰' ‡¡ ָּ̇ ס¿ ּƒר: "‰ַ65נ מ≈ ‡ו… ˙" (ירמי‰ יז, י), ו¿ ָליו… ן כ¿ּ ח≈ ב…ּ

ל  ≈̂ ָנּ ƒ‰ יזּו˙ ל¿ ƒר ז¿ ƒָמ‰ ּוב ָחכ¿ ר ב¿ּ ָזּ‰≈ ƒם ל…‡ י ƒ‡ ן („ברים כט, כח). ָלכ≈

בריות,  [של  סובלתן 
פירש,  ורש״י  רשב״ם. 
עצמם  הם  שאפילו 
זמן  לאחר  מתחרטים 
ונבזים הם בפני  עצמן] 
״דל  הוא  מהם  ואחד 
מנוגד  חטאו  כי  גאה״. 
כי          האנושי,  לטבע 
לעשיר           אמנם  אם 
אך  גאוה,  של  נסיון  יש 
במה   – הוא  דל  אם 
ללא  הגאוה  יתגאה?  
המאוסה  היא  סיבה 
אלוקים  בעיני  ביותר 
יחזקאל,  (אור  ואדם 

מדות).

בי‡ורים
64. בל˙י רˆון בני-‡„ם. בלי שיהיה רצונו ומטרתו להתכבד בעיני בני-אדם, 
עושה  שאדם  מעשים  ‡לו˜ינו.  ל‰'  ‰נס˙רו˙   .65 מעשיו.  על  שישבחוהו 
בהסתר מעיני בני-אדם, הם גלויים וידועים לה׳ אלוקינו, ומסורים בידו לתת 

לאדם כפי מעשיו. 

המחזיק    וכל  המדות, 
ה׳.   תועבת  נקרא  בה 
אין  ענוה).  הקמח,  (כד 
ממנה,  קשה  מדה  לך 
שבתורה  עבירות  ורוב 
עוד  ולא  בה,  כלולין 
הבורא  שמשכחת  אלא 
אדם,  של  מלבו  יתברך 
לבבך  ״ורם  שנאמר: 
אלקיך״.  ה׳  את  ושכחת 
א,                  אבות  יונה  (רבינו 

יג).
הגרועה  היא  הגאוה 
היא  והענוה  שבמדות, 
שבמדות.  עליונה  מדה 
(מהרש״א סנהדרין פח).

לכל  שורש  היא  הגאוה 
(ר״ח  הרעות.  המדות 

ענוה ב׳; נפש החיים).
שורש  היא  הגאוה 
להרבה עבירות, אם בין 
בין  ואם  למקום  אדם 
(שערי  לחבירו  אדם 

קדושה).  

ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡  „ ַלמ≈ּ מ¿ ‰ּו‡  ו¿ ר,  ∆̃ ּׁ∆̆ ‰ַ

ן  ָלכ≈ ו¿  ,˙ ָ‡יו… ר¿ לו…  י‡  ƒב ּומ≈  ˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ל¿

. ּ„ו… ¿‚ נ∆ ם כ¿ּ ַחכ≈ּ ¿̇ ƒ‰ ‰ ל¿ ָּ̇ יך¿ ַ‡ ƒר ָ̂

 

ר ‰ּו‡  ∆̂ ּ ל ַ‰י≈ ׁ∆̆ יו  ָ̇ ּבּולו… ח¿ ַּ̇  ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇
י‰ו…  ּƒב ּוַמ‚¿ ּבו…  ƒל  ‰ ׁ∆̆ ¿̃ 73ַמ

 ˙ ּ„ו… ƒמ ָ‡ר  ׁ¿̆ ּו ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ לו…  י˜  ּƒ̇ ּוַממ¿

‡י  ַוַ„ּ ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ַע  ≈„ יו… י  ּƒכ ַ‡ף  ו¿  ;˙ ָרעו…

י  ּלּו ָ‰כ≈ ƒפ‡ֲ , ַ‚ֲ‡ָו˙ו… ן ב¿ּ ָעוו… ע ו¿ ַׁ̆ ׁ̆ פ∆ּ ּ י≈ ׁ∆̆

ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  ּƒכ  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒּומ י„  ƒז מ≈ ב¿ּ  „ ב≈ עו…

74ַע„   ,„ בו… ַ‰ָכּ ַ‡ַחר  ּבו…  ƒל  ˙ ∆‡ יר  ƒע ַמב¿

ָר‰. ֲ‡ָבל ָ‰ָ‡ָ„ם  ׁ̆ ַעל ָ‰ֲעב≈ ל…‡ ָיחּו ׁ∆̆

ל…‡  ‰ ו¿ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒל…‡ י יו, ו¿ ׂ ָ̆ ַמֲע ‰ּו‡ ַזך¿ ב¿ּ ׁ∆̆

ָר‰  ֲעב≈  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ַע  ≈„ ּיו… ׁ∆̆ כ¿ּ מו…  ¿̂ ַע ל  ַ‰ל≈ּ י¿

ַיֲער…ך¿  ו¿ ָ‰ָרע  ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈  ‡ ָיבו… ָ‡ז  ָ„ָבר,  ב¿ּ

„ו…  ָלכ¿ ל¿ ילו…  ּƒפ‰ַ ל¿ ָחָמ‰  ל¿ ƒמ  „ עו…

ָו‰  ¿̂ ƒמ לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ָברו… ס¿ לו…  יר  ּƒב ּוַמס¿ ר  ּ≈̇ ∆‰  ‰ ר∆ יו… ו¿  , ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒר ב¿ּ

ר:  ∆̂ ּ ַ‰י≈ לו…  י…‡ַמר  ָכך¿  ו¿ ר.  ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ּƒמ ּׁ∆̆ ַמ‰  ַעל  ָכר  ׂ ָ̆ ו¿

בי‡ורים
73. מ˜˘‰ לבו. של אדם לסרב לקבל תוכחה ולהכניע עצמו. 74. ע„ ˘ל‡ 

יחו˘ על ‰עבר‰. שאינו חושש לעבור עליה.

ָך  ל¿ ר…ב  ¡‡ י∆ יָך  ָימ∆ ל  ָכּ י  ּƒכ ב, מ„),  (‡בו˙ 

ם  ƒ‡ 70ו¿ ּנּו,  מ∆ּ ƒמ יָך  ינ∆ ע≈ ים  ƒֲעל ַּ̇ ‡ּוַלי 

ף  (יט)סו…  -  ˙ ּלו… ּ ַ̃ ַבּ ׁ∆̆  ‰ ּלָ ַ̃ ב¿ּ ֲחָך  ּ ≈̂ ַנ י¿

˙. ּוַבֲעבּור  ֲחמּורו… ַבּ ׁ∆̆ ָחמּור  ֲחָך ב¿ּ ּ ≈̂ ַנ י¿

 ˙ ּ„ו… ƒמ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ל¿  ׁ̆ ר∆ ׁ…˘ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ׁ∆̆ (כ)

ף  ּ≈̇ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ71מ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ַ‚ם  ו¿  ,˙ חּו˙ו… פ¿ּ

ַין  נ¿ ƒע ָכל  ו¿ ָ‰ָ‡ָ„ם,  ב  ל≈ ב¿ּ ב  ָער≈ ¿̇ ƒּומ

 ˙ ַ‡מ≈ּ ˙ ּול¿ מ∆ יב ָ‰‡¡ ƒז ַ‰כ¿ ר ‰ּו‡ 72ל¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

יט. סוף ינˆחך בחמור‰ 
במסכת  ˘בחמורו˙. 
״כך  נאמר:  (קה:)  שבת 
הרע,  יצר  של  אומנותו 
היום אומר לו ״עשה כך״ 
״עשה  לו  אומר  ולמחר 
לו  שאומר  עד  כך״, 
זרה״,  עבודה  ״עבוד 
כלומר,  ועובד״.  והולך 
אל  יבוא  אם  שהרי 
מיד  לפתותו  האדם 
לא   – חמורה  לעבירה 
אומנותו  לכן  לו,  ישמע 

היא להסיתו לעבור עבירה קלה, ומתוך כך מגיע בהדרגה לעבירות החמורות 
ביותר.  

(נב.) מביאה הגמרא משל על היצר הרע: אמר רב אסי: יצר  במסכת סוכה 
דומה  ולבסוף  רש״י)  עכביש.  (לקורי  בוכיא  של  לחוט  דומה  בתחילה  הרע 
לעגלה).  הפרה  את  קושרים  שבהם  העבים  (כחבלים  העגלה  כעבותות 
שנאמר (ישעיה ה, יח): ״הוי מושכי העון בחבלי השוא וכעבות העגלה חטאה״. 
(מה שבתחילה היה חבלי שוא, דהיינו חוטים של כלום, דקים כקורי העכביש, 

נהפך לבסוך לחבלים העבים של העגלה!). 
״הוי מושכי העון בחבלי השוא״ – הוי לאלו המושכים ומביאים את העוון על 
עצמם בזמן שיצרם עדיין חלש מאד ודומה לחוטים של כלום, כי בשלב הבא, 
כשכבר יהיו שקועים בחטא וירצו לחדול ממנו, יגלו שהם קשורים בו עם יצר 

כה חזק, כמו חבל של עגלה שהוא עבה מאד וכמעט לא שייך לנתקו. 
שבכל  הקשה  היא  הגאוה  מדת  פחו˙ו˙.  מ„ו˙  ל‰רב‰  ˘ור˘  ˘‰‚‡ו‰  כ. 

בי‡ורים
70. ו‡ם ינˆחך ב˜ל‰ ˘ב˜לו˙. אם תתן ליצר לנצח אותך אף בדבר הקטן 
החמרות  בעבירות  גם  ינצחך  שהוא  סוף  ותנצחו,  עמו  תלחם  ולא  ביותר, 
הגאוה.                   בחטא  להכשילו  ‰‡„ם.  בלב  ומ˙ערב  מ˘˙˙ף   .71 ביותר. 

72. ל‰כזיב ‰‡מ˙. להראות שהאמת הוא כזב ושקר.

כב. ˘י˘ כמ‰ בני-‡„ם 
לבריו˙  ‰נ‡‰בים 
ו‰˜ב"‰ ˘ונ‡ם כ˘‡ינם 
‰מˆוו˙.   ˙‡ מ˜יימים 
מכמה  להקשות  יש 
רחוב,  אנשי  וכמה 
מידות  בעלי  שנראים 
ועמל  יגיעה  בלי  טובות 

ובלי ספרי יראה? 
כבר עמד על זה הגר״א 
והובא  ט,  יא,  (במשלי 
אות  פ״ד  שלמה׳  ב׳אבן 
המינים  ״רוב  וכתב:  יג) 
אדם  בין  והחוטאים 
הנראה  לפי  הם  למקום 
אחת  וזו  בטבע,  טובים 
היצר  מתחבולות 
לפרוש רשת לפני תועי 
אחריהם״,  להמשך  רוח 
׳חפץ  בספר  ועיין  עכ״ד. 
(סוף  התורה  על  חיים׳ 
בהעלותך, בהערה שם): לפעמים מזרז היצר הרע לרשעים גמורים מחללי 
וילמדו  אחריהם  העם  שימשכו  כדי  לבריות,  טובות  לעשות  שבתות 

מדרכיהם... 
 ויש שהעירו שהגר״א לא כתב שהם באמת טובים בין אדם לחברו, רק ״לפי 
תתנגש  אשר  מסוימת  לנקודה  יגיעו  כאשר  שבאמת  חוץ),  (כלפי  הנראה״ 
מידותיהם  וזוהמת  קלונם  כל  יתגלה  שם   - ותאוותם  חפצם  עם  ותתנגד 

הרעות.

 ˙ ˆו… ר¿ ּƒּוב: "76ב˙ ָ‡ַמר ַ‰ָכּ ׁ∆̆ מו…  ‰ּו‡ כ¿ּ

 " ו… ּ̇ ƒ‡ ם ƒל ׁ¿̆ ָביו ַי י¿ ם ‡ו… ּ‚ַ ׁ̆ י ƒ‡ י כ≈ ר¿ ּ„ַ '‰

ם  ƒ‡ ָין:  נ¿ ƒע‰ָ  ׁ̆ רּו פ≈ּ ָכך¿  ו¿ ז).  טז,  (מ˘לי 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ י  נ≈ פ¿ ƒל ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ƒי ל…‡  ָ‰ָ‡ָ„ם 

ם  י‰∆ ינ≈ ע≈ ב¿ּ ן  ח≈  ‡…̂ מ¿ ƒל ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ו¿

ים,  ƒב ַ‰ּטו… יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ˙ו…  ו… ׂ̆ ֲע ַבּ

‰ּו  ז∆  , ˙ו… ‡ו… ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿

-‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ׁ∆̆ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ָ‡ָי‰  ר¿

 ˙ ּבו… ƒל ָזַרע לו… ַ‡ֲ‰ָב‰ ב¿ּ ו¿  , ˙ו… ב ‡ו… ≈‰ ‡ו…

ַעל  ב  טו… ם  ׁ≈̆ לו…  ם  ׂ ָ̆ ו¿ י-ָ‡ָ„ם,  נ≈ ב¿ּ

 ‰ ּמָ ּכַ  ׁ̆ ּ י≈ ∆ ׁ̆ (כב) ‰ּו‡   ˙ מ∆ ¡‡ ו∆ ָנם.  ו… ׁ̆ ל¿

 ˙ ּיו… ƒר ַלּב¿ ים  ƒב‰ָ ¡‡ ַ‰ּנ∆ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ּב¿

ים  ƒמ ּ י¿ ַ̃ מ¿ יָנם  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ ָ‡ם  נ¿ ו… ׂ̆  ‰" ָבּ ָ̃ ‰ַ ו¿

בי‡ורים
76. ברˆו˙ ‰' „רכי ‡י˘. כשרצויים לפני ה׳ אורחות חיי האדם, גם אויביו 

יתהפכו לאוהביו וישלימו אתו.

ָמ‰  ָחכ¿ ַמֲעַל˙  ל¿  ָּ̇ ע¿ ּ‚ַ ƒ‰ ָבר  כ¿ּ

 ˙ ו… ּ̂ ַר ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָך  ל¿ ָר‡ּוי  ו¿ י„ּו˙,  ƒַוֲחס

ָלם,  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ן ב¿ּ ̂…‡ ח≈ מ¿ ƒל ל ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ ּול¿

ָך  ¿̇ ָמ ם ָחכ¿ ˙ ָל‰∆ ַ‚ּלו… ם ל¿ יף ָל‰∆ ƒֲחנ‰ַ ּול¿

ָך  ל¿ י‡  ƒָיב ו¿ ‡ֲ‰בּוָך,  י…ּ ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ ָך  ¿̇ ָ̃ ¿„ ƒ̂ ו¿

רּוַח  ׁ∆̆ ל  ָכּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… י  ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ƒמ ָ‡ָי‰  ר¿

ם  ˜ו… ּנּו, 75רּוַח ַ‰ָמּ ימ∆ ָח‰ ‰≈ ˙ נו… ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

 ‰ ז∆ ָכל  ו¿ מ"י).  פ"‚  (‡בו˙  ּנּו  ימ∆ ≈‰ ָח‰  נו…

י‡  ƒ‰ ‡ָבָר ּ‰ ַ‰ס¿ּ ָ̇ י ‡ו… ּƒר, כ ∆̃ ׁ∆̆  ˙ ָ‡יו… ר¿

 ‰ּ ָין ַ‰ז∆ נ¿ ƒָו‰. (כ‡)ֲ‡ָבל ָ‰ע‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒָעָנף מ

כ‡. ‡בל ‰ענין ‰ז‰ ‰ו‡ 
כבר  דבריו  תוכן  וכו'. 
הלבבות  בחובת  מובא 
המעשה,  יחוד  (שער 
פרק ה) וז״ל: כאשר יבוא 
זה,  בפיתוי  היצר  אליך 
לי  תועיל  מה  לו:  ענה 
חן  למצוא  השתדלותי 
כמוני,  חלש  יצור  בעיני 
לא  ביכלתו  אין  אשר 
להזיק  ולא  לי  להועיל 
היה  אילו  ואף  לי... 
מחוייב  שאני  כדבריך, 
אוכל  לא  אז  גם  בכך, 
איך  כי  זאת,  לעשות 
כל  אצל  לפעול  אוכל 

בני דורי שיהיו מרוצים ממני, בעוד שאינני יכול לפעול זאת אפילו אצל בני 
ביתי, וכל שכן אצל בני אדם אחרים.

ודברי רבותינו ז״ל שהבאת מהם ראיה, אינם מחייבים את האדם להשתדל 
למשוך אליו את שביעת רצונם של כל הברואים, אלא הכונה של דבריהם 
היא מה שאמר חכם אחד בצוואתו לבנו: ״בני, לפעול אצל כל הברואים שיהיו 
מרוצים ממך, זה אינו ביכלתך, אך מה שכן ביכלתך הוא, להשתדל שהבורא 
יהיה מרוצה ממך. וכאשר תפעל זאת אצלו, הוא יעשה אותך רצוי לבריות, 
כמו שכתוב (משלי טז, ז): ״ברצות ה׳ דרכי איש גם אויביו ישלים אתו״. – וזוהי 
ז״ל: מי שכל הבריות, מקטן ועד גדול, מהללים ומשבחים  גם כוונת רבותינו 
אותו ומרוצים ממעשיו, סימן הוא שהאל יתברך נתן בלבות בני אדם אהבה 
אליו, ושם לו שם טוב על לשונם. ודבר זה הרי אין הבורא עושה אותו לשונאיו, 

והוא איפוא סימן ברור וגדול שהבורא מרוצה ממנו. זוהי כוונת רבותינו ז״ל.     

בי‡ורים
בידוע שהוא  למטה  מי שהוא אהוב  כל  ‰ימנו. שכן  נוח‰  רוח ‰מ˜ום   .75

אהוב גם למעלה (רש״י). 

˙וכח˙ך  „ברי  כ‚. 
י˙˜בלו בפני ‰עולם. יש 
יתקבלו  כיצד  לעיין, 
מכירים  אין  אם  דבריו 
אותו ואין יודעים ערכו?

 :(: (ו  ברכות  במסכת 
אמר רבי חלבו אמר רב 
בו  שיש  אדם  כל  הונא: 
דבריו  שמים,  יראת 
[לאחרים],  נשמעין 
יג)  יב  (קהלת  שנאמר 
נשמע,  הכל  דבר  ׳סוף 
וגו׳,  ירא  האלהים  את 
כך:  ויש לדרוש המקרא 
אדם שהוא ירא אלוקים 
באזני  נשמעים  דבריו   -

הכל.
(הובא  לעיתים׳  ה׳בינה 
בשיטה מקובצת החדש, 
אות קפח) פירש, שאף על פי שיראת שמים מביאה את האדם לעשות מעשיו 
בהצנע ולא להרבות בדברים, עם כל זה דבריו ועניניו מעצמם יהיו נשמעים.
והטעם שדבריו נשמעים, כתב ב׳עיון יעקב׳ שאדם שיש בו יראת השם שורה 
וב׳שפתי  גם בעיני הבריות.  חן  ימצא  ובכך  (מט:),  חן, כמבואר בסוכה  עליו 
חכמים׳ ביאר על פי דברי המשנה באבות (ב, ד) ׳בטל רצונך מפני רצונו כדי 
שיבטל רצון אחרים מפני רצונך׳, ואדם שהוא ירא שמים מבטל את רצונו 
ולפיכך מבטל הקדוש ברוך הוא את רצון אחרים מפני  מפני רצון הבורא, 

ַב„,  רּוך¿ ‰ּו‡ ל¿ ‡ ָבּ ר≈ ם ַ‰ּבו… ׁ≈̆ ב ל¿ ַ‰ּטו…

י  נ≈ פ¿ ּƒב לּו  ב¿ּ ַ̃ ¿̇ ƒי ָך  ּ¿̇ ַכח¿ ו… ּ̇ י  ר≈ ב¿ ּ ƒ„(‚כ)

י  ּƒכ  , ך¿ ָכּ ב  ֲח˘…ׁ ַּ̇ ל…‡  ם  ƒ‡ ם  ּ‚ַ ָלם  ָ‰עו…

לּוָי‰  ּ¿̇ ָכָח‰  ו… ּ̇ ‰ַ ַל˙  ָבּ ַ̃ ין  ≈‡

יָך. ∆̇ בו… ׁ¿̆ ַמח¿ ב¿ּ

 

ָך  ¿̇ י ƒס ‰, י¿ ל ז∆ ָכּ ƒמ ˜ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ּƒ̇ ׁ∆̆ י  ַ‡ֲחר≈ ו¿
ן  כ≈ ָּ̇ ƒָך: ל…‡ י י…‡ַמר ל¿ ר ו¿ ∆̂ ּ  ַ‰י≈

79ַע„  ָמ‰  ל≈ ׁ¿̆ ָך  ¿̇ „ָ ֲעבו…  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ׁ∆̆

ן  ‚ו… כ¿ּ י,  ר≈ ַ‚מ¿ ל¿ ן  ∆‰ מ≈  ˜ ַרח≈ ¿̇ ּƒ̇ ׁ∆̆

ים                     ƒב ַ‰ּטו… יָך  ׂ ∆̆ ַמֲע  ‰ ַכס∆ּ ּ¿̇ ׁ∆̆

ָבר  כ¿ּ ָ‰ָי‰  ּׁ∆̆  ‰ ַמּ ƒמ ּפּוך¿  ƒ‰  ˙ רו… ‰ו… 80ּול¿

בי‡ורים
79. ע„ ˘˙˙רח˜ מ‰ן. כלומר, אלא אם תסתיר מבני אדם את כל מעשיך 
לגמרי.                  ה׳  מעבודת  מתרחק  שהנך  יראה  חוץ  שכלפי  באופן  הטובים, 
80. ול‰ורו˙. יש גורסים ״ולהראות״, כלומר, הראה את ההפך של מה שיש 

בלבך.

 ‡ ָלּ ∆‡ ב  ≈‰ ‡ו… -‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ין  ≈‡ י  ּƒכ  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ  ˙ ∆‡

ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ָך  ¿̇ י ƒס י¿ ך¿  ַ‡ַחר-ָכּ  .‰ּ ָ̇ ‡ו… ים  ƒמ ּ י¿ ַ̃ ּומ¿ ָר‰  ו… ּ̇ י  ≈„ מ¿ לו…

י‡  ƒב ּומ≈ ָ‰ָעם,  י  נ≈ פ¿ ƒל ים  ƒב ַ‰ּטו… יָך  ׂ ∆̆ ּוַמֲע ָך  ¿̇ י„ּו ƒֲחס  ˙ ַ‚ּלו… ל¿

ן  ƒמ ך¿  ָׁ̆ מ¿ ƒנ  ‰ ז∆ ַ‚ם  ו¿ ָך?  מו… ָכּ ם  ≈‰ ם  ּ‚ַ ּו  ׂ̆ ַיֲע ‡ּוַלי  ָ‡ָי‰:  ר¿

חּו  ב¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ּ ƒנ ׁ∆̆ ים  ƒל „ו… ּ ¿‚  ‰ ָמּ 77ַכּ ינּו  ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ‰ּו˙.  ב¿ ּ‚ַ‰ַ

ם  י‰∆ ר≈ ַחב¿ ו¿ ם  י‰∆ י„≈ ƒמ ל¿ ַּ̇ י  נ≈ פ¿ ƒל  ‡ ָלּ ∆‡ ּו  ׂ̆ ָע ל…‡   - (סוכ‰ כח, ‡) 

ָו‰  ¿̂ ƒמ ‰ ‡י ז∆ ם, ַוַ„ּ י‰∆ ׂ ≈̆ ַמֲע י˜ּו ב¿ּ ƒַיֲחז ם ו¿ י‰∆ כּו ַ‡ֲחר≈ ׁ¿̆ ָמּ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ

ל…‡  ּלּו  ≈‡ י  נ≈ פ¿ ּƒב ּלּו  ƒַוֲ‡פ ים,  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ם  78ָל‰∆ ב  ַחב≈ּ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ

 ,"‰ ׂ ∆̆ י עו… ƒנ‡ֲ ‰ ַע" ‡ו… "ז∆ ≈„ י יו… ƒנ‡ֲ ‰ רו… "ז∆ ָ‡מ¿ ּבו… ב¿ּ ƒל ‰ ב¿ּ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒי

ם. ˙ ָל‰∆ ַ‚ּלו… ˙ ָ‡סּור ל¿ מ∆ ¡‡ ָלם ב∆ּ י ָ‰עו… נ≈ פ¿ ƒָבל ל‡ֲ

 

ַמ„  ל¿ ƒ̇ ו¿ יכּו˙  ƒר‡ֲ ַבּ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ֲעמ…„  ַ̇ ו¿ ֲעָנָו‰  ַבּ ך¿  ל≈ ּ≈̇ ם  ƒ‡ ם ּ‚ַ
 ‰ ָּ̇ ַע ָך:  ל¿ י…‡ַמר  ו¿  ˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ָך  ּ¿̇ ַפ י¿ יעּו˙,  ƒב ¿̃ ּƒב  

יָך  ָרכ∆ ּ ֲעבּור „¿ „ּוָך ַבּ יַכב¿ּ ƒבּוָך ו ּׁ¿̆ ַח י-ָ‡ָ„ם י¿ נ≈ ָך ב¿ּ ¿̇ ים ‡ו… ƒ‡ ָ‰רו…

ם  י‰∆ ינ≈ ע≈ ּוב ב¿ּ ׁ̆ ‰ ָח ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ,‰ ז∆ ל ָבּ „ו… ַוח ָ‚ּ ׁ̆ ר∆ י≈ ים, ו¿ ƒב ַ‰ּטו…

 ‰ ׂ ∆̆ ָך ַמֲע ¿̇ ו… ׂ̆ ֲע י ַבּ ּƒל, כ ב∆ ∆‰ ‰ ל ז∆ ָך. ָכּ ּ¿̇ ַכח¿ ˙ו… ָך ו¿ לּו מּוָסר¿ ב¿ּ ַ̃ י¿

בי‡ורים
77. כמ‰ ‚„ולים ˘נ˘˙בחו. במסכת מגילה (כז:-כח.) מביאה בגמרא סדרת 
ואמרו  הקדושים,  מהתנאים  כמה   של  חסידות  ודברי  מיוחדות  הנהגות 
לתלמידיהם שבזכות הנהגות אלו  זכו להאריך ימים, ואמרו זאת כדי ללמד 
מאירי).        ההר,  מן  אברהם  (רבינו  להם  הראויות  הנהגות  חכמים  לתלמידי 

78. ל‰ם. עליהם. 

ד'
ם 

ע ג' יו
בו

ש

 81. ˙˙יח„. תתבודד. 82. ‡ך ל‰ר‡ו˙ ‰עˆלו˙. עשה רושם כאילו אתה עובד את ה׳ בעצלות ובכבדות. 83. ול‡ ˙ˆו‰. ואל תשדל בני אדם 
לעשות טוב ואל תוכיחם להמנע מעשות רע. 84. ˙˙נ‰‚ במנ‰‚ם ו˙לך ב„רכי‰ם. של פשוטי העם ויושבי קרנות, כדי שהסתרת מעשיך הטובים 
תהיה בשלימות. 85. ל˘ם מˆו‰. כלומר, אף שעושה זאת לשם מצוה, מכל מקום... 86. מפסי„ ‡לף ‡לפים. כי ירד מטה מטה, ולא רק את המצוות 
יחדל מלקיים, אלא אף אמונתו ישלל ממנו, מבלי אשר ירגיש בכך. 87. ו„ומ‰ לבורח מ‡˘ ˜טנ‰ ל‡˘ ‚„ול‰. כי אם מטרתו לברוח מהפרסום 
והכבוד שיבוא לו ע״י עבודת ה׳, וחושש למצוא חן בעיני בני אדם בגלל מעשיו הטובים, אדרבה, הרי היצר מציע לו למצוא חן בעיני בני אדם על 
ידי זלזול במצוות והתרחקות מה׳. 88. ‡ין מזי˜ לו ב˘בח. לא יפחת שכרו במאומה בכך שמשבחים אותו ומכבדים אותו על מעשיו. 89. בע˙ ‡˘ר 
˙ע˘‰ מע˘‰ ‰טוב. והנך רוצה לבחון את טהרת כונתך. 90. ‡˘ר מ‰‡ל. אם יתברר לך שהנך מקוה לקבל את השכר מהאל - סימן הוא שהמעשה 
שלם ואין בו כל פגם. 91. ‡ינו ˘לם. סימן הוא שהמעשה אינו שלם. 92. ביחו„ בח„רי ח„רים. בהתבודדות בינך לבין עצמך. 93. בז‰ ‰ענין. באותו 
האופן ובאותה השלמות, בהידור ובהתלהבות. 94. נ‚„ יˆר ‰רע. מענין יצר הרע, כיצד מנסה הוא לקלקל וכיצד להנצל ממנו. 95. נ‚„. לעומת. 96. 
וט‰ר י„ים. טהור בדרכיו וידיו נקיות מעוון - יוסיף כח להתגבר ולהתאמץ שלא יפול ברשת היצר הרע. 97. ‰‚‡ו‰ במעל˙ ‰חכמ‰ מ˘ובח˙. לא 
ח״ו כדי להשתרר ולהתנשא על אחרים, אלא שירגיש סיפוק ושמחה במעלתו כדי לזרזו להתמיד בדרך זו. 98. ו‚ם „ע‰. יש גורסים: על שחננו דעה 
רנו˙. עמי הארץ העוסקים בדבר שיחה (רש״י). והערוך פירש, שאינם נכנסים לבית המדרש, אלא רגילים לשבת  והשכל ומדות טובות. 99. מיו˘בי̃ 
בקרנות העיר ולעסוק בדברי שיחה. 100. וי‚ב‰ לבו. פסוק זה נאמר על יהושפט המלך, שאף שהיה לו עושר וכבוד לא גבה לבו בעבורם, כי אם 
במה שהלך בדרכי ה׳. (מצודת דוד). 101. י˜ר רוח ו‚ב‰ לב.  אדם עם רצון כביר בלי גבול ובעל שאיפות גבוהות בעניני העולם הבא. 102. ˘ל‡ 
יספי˜ לו. שלא יסתפק במצוות המזדמנות לידו, ובמעלות שהשיג על ידי השתדלותו. 103. ‡ל‡ ימעט בעיניו. שיהיו מעשיו ועבודתו מעטים בעיניו. 
104. ו˙‚ב‰ נפ˘ו. ונפשו תתרומם ותשאף למדרגה גבוהה יותר. 105. כמו ˘מ˜ˆר. באותה מדה שמפחית ומתרשל מעבודת ה׳ יכעס על עצמו 
ויוכיח נפשו. 106. מפני ‰˘פל˙ו לפני‰ם. מחשש שאם יעשה הטוב יהיה מושפל ובזוי בעיניהם, ושילעגו לו על מעשיו. 107. יפסי„ ‡ו˙ם מ‡‰ 
והם רשעים  ה),  (שם,  ״ענה כסיל כאולתו״  ואמר:  ד),  כו,  (משלי  ״אל תען כסיל כאולתו״  זה אמר שלמה:  ״ועל  גירסא המוסיפה כאן:  יש  מˆוו˙. 
וכסילים״. 108. ובמ‡ו„ו. בכל כחו, רצונו וממונו. 109. ול‚לי˙. אמר רבי יוחנן שעמד בגילוי פנים (בחוצפה. רש״י) לפני הקב״ה (סוטה מב:). 110. 
ולסנחריב. בתנא דבי אליהו (ל״א) כתב: סנחריב גסות הרוח היתה בו, ובה נעקר מן העולם. וכן נאמר שם על נבוכדנצר. 111. ז„ י‰יר. גס רוח סופו 
להיות לץ שאינו חש לשמוע מוסר. רש״י. 112. ‰מב˜˘ לעלו˙. גאוותן אינו מרוצה ממעלת חשיבותו בעיני הבריות וחומד תמיד לדרגת חשיבות 
114. סמוך ל‚‡ו‰  113. בחז˜˙ בר „ע˙. שמחזיק עצמו חכם.  גבוהה יותר ממה שהוא ראוי לה, וכיון שלא משיגה, הרי הוא בדאגה מתמדת.  
מעללים רעים. שהם המשך ישיר לגאוה ותוצאה ממנה. 115. כ‡˘ר נעימו˙ ‰ˆור‰. כשם שהגדרת אדם שצורתו נעימה ויפה היא מי שגופו ופניו 
מאירים, כך אדם שמדותיו נעימות וטובות נפשו מאירה. 116. ‡ין ‰ח˘יבו˙ בנפ˘. [יש גירסא: ״מחשיבות הנפש״]. כלומר, אין זה חשיבות וכבוד 
לאדם להתגאות על חברו, אפילו הוא מלך, כל שכן בני-אדם אחרים, השוים במעלתם ומתגאים זה על זה.  117. ולפניו ‰יו כס‡ו˙. כלומר לפניו 
היו שלשה כסאות, זה למעלה מזה, להושיב כל אחד כגדולתו, ובאו לפניו שלשה גיבורים, וישבו זה למעלה מזה. 118. ו‚„לו. למעלה. 119. כי טוב 
‡מר לך. מוטב שיאמרו לך לעלות לדרגה גבוהה יותר ממעמדך כיום, מאשר יורידו אותך ממעלתך לאמר שאינך ראוי לה יבקשו שתפנה את מקומך 
עבור אדם אחר נכבד ונדיב. 120. במח˘ב‰ לב„. שיחליט בלבו שמכאן ולהבא שוב לא יתגאה, אלא בנוסף לכך חייב לשנות גם מעשיו והתנהגותיו 
כלפי חוץ. 121. ול‰˘˙„ל. [יש גירסא: ולהשתרר]. כלומר, למשול ולשלוט על בני-אדם. 122. בכל חל˜ וחל˜ וכו'. יש גורסים: בכל מדה ומדה – 

בחלק המובחר שבה. 123. ו˘ם „רך ו‚ו'. והמפקח על דרכיו אראה לו בישועת אלקים.     

רצונו של אותו אדם. וב׳עץ יוסף׳ (שם) ביאר, משום שדבריו יוצאים מן הלב, ובודאי יכנסו אף הם אל לב השומעים.
כ„. ויע˘‰ כל ‰טובו˙ ב‚לוי ובס˙ר. והמעשים הטובים שראוי להסתיר אותם, הם רק אלו שאפשר לעשותם בשלימות מהחל ועד כלה גם מבלי שבני אדם ידעו מהם. אבל אותן המצוות שאינו יכול לקיימם בינו לבין עצמו, כגון להתפלל בציבור, ולצוות לבני אדם לעשות טוב ולהזהיר אותם מעשות רע, 
וללמוד תורה (ברבים, באופן שמשפיע בזה על אחרים, וכ״ש ללמד תורה ברבים) ולעשות חסד, מצוות אלו אין כל הצדקה להזניח ולנטוש מחשש שיכבדוהו עליהן, אלא יקיימם לשם שמים, ואף אם ישבחו אותו עליהן, אין זה יגרע את שכרו, מפני שאינו מתכוון לזה בשעת עשייתן. (חובת הלבבות, שער יחוד 

המעשה פ״ה).   
כ‰. וז‡˙ ‰‚‡ו‰ ‡ינ‰ מז˜˙ לענו‰ וכו'. כתב החובת הלבבות (שער הכניעה פ״ט): והחלק המשובח הוא, כשגאות האדם על חכמתו ועל מעשיו הטובים נובעת ממה שהוא יודע להעריך את גודל החסד שהבורא עשה אתו בזה שנתן לו את היתרונות הללו, וממה שהוא שמח בהן, וגאותו גורמת לו להוסיף 
ולהתאמץ עוד יותר בלימודו ובמעשיו הטובים, ולהתנהג בהכנעה עם מקורביו, ולשמוח בחבריו, ולחוס על כבודם ולחפות על סכלותם, ולדבר בשבחם, ולאהוב אותם, ולדון אותם לכף זכות, ולהזהר בכבודם. והיא גורמת לו שמעשיו הטובים מעטים בעיניו, ושהוא טורח תמיד להרבות עליהם, ושלבו נשבר 

בקרבו על שהוא מדי חלש להשיג מהם כאוות נפשו, ושהוא משפיל את עצמו לפני מי שהוא מקוה שבעזרתו יוכל להוסיף עליהם, ושהוא מודה לאלהים על היתרונות שנתן לו, ומשבח אותו על שעזר לו לקנות את המעלות הטהורות.
גאוה כזאת אינה עומדת בסתירה עם ההכנעה, והיא לא מרחיקה אותה, אלא אדרבה מסייעת לה ומוסיפה עליה. 

כו. לעזוב ‰טוב מפני ‰˘פל˙ו לפני‰ם. שנינו במסכת אבות (ה, כ): ״יהודה בן תימא אומר, הוי עז כנמר... לעשות רצון אביך שבשמים״. כתב הטור (או״ח סי׳ א): ״והתחיל בעז כנמר, לפי שהוא כלל גדול בעבודת הבורא יתברך, לפי שפעמים אדם חפץ לעשות מצוה ונמנע מלעשותה מפני בני אדם שמלעיגים 
עליו, ועל כן הזהיר שתעיז פניך כנגד המלעיגים, ואל תמנע מלעשות המצוה... שפעמים אדם מתבייש מפני האדם יותר ממה שיתבייש מפני הבורא יתברך, על כן הזהיר שתעיז מצחך כנגד המלעיגים ולא תבוש. עכ״ד.  

כז. ‡בל בענין מ˘‡ ומ˙ן יכנע לפני‰ם. מקור הדברים הוא במסכת ברכות (ז:): אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי: מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה וכו׳. והאמר רבי יצחק אם ראית רשע שהשעה משחקת לו אל תתגרה בו, שנאמר (תהלים י, ה): ״יחילו (יצליחו) דרכיו בכל עת״, ולא עוד אלא 
שזוכה בדין... ולא עוד אלא שרואה בצריו... לא קשיא, הא במילי דידיה הא במילי דשמיא. והיינו שבדבר ששייך לו ולממונו צריך להכנע מפניו. וכתב המהרש״א, ש״השעה״ משחקת לו דייקא, כי בודאי אינו אלא לפי שעה מחמת המזל שגורם, אבל כשתעבור השעה – ״כחציר מהרה ימלו״, ״ועוד מעט ואין רשע״ 

וכו׳.
כח. וזו‰י מˆו‰ ‚„ול‰. במסכת בבא-מציעא (ל(: מביאה הגמרא על הפסוק (שמות יח כ) ״והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון״... ׳אשר יעשון׳ זו לפנים משורת הדין [שיש מצוה לנהוג לפנים משורת הדין]... דאמר רבי יוחנן, לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה, ולא 

עבדו (עשו) לפנים משורת הדין.    
כט. לפני ˘בר ‚‡ון. פירש הגר״א: כשבא שבר לאדם, הרי זה מן הסתם שהיה לו תחילה גבהות הלב, ולכן בא עליו השבר, כשהקדוש ברוך הוא רוצה לנקום באדם כדי שיתקדש שמו יתברך בעולם - מגביהו תחילה ואחר כך משפילו, כי על ידי זה תהיה נקמתו גדולה שבעתיים, כמו בהמן שהגביהו תחילה 
למשנה למלך כדי שיתלוהו בגבהותו, ונפילתו היתה בפירסום רב, ואם הוא שר וחשוב בלא זה, אז ה׳ נותן בלבו גאוה ואחר כך משפילו, כי אז נקמתו גדולה כי הרגיש עצמו שהיה באיגרא רמה – ועכשיו בבירא עמיקתא. וכן פירשו כל המפרשים על הפסוק (תהלים קב, יא) ״כי נשאתני ותשליכני״, שהגבהת 

אותי תחילה ואח״כ השלכתני שאז המכה, הצער, החרפה והבושה גדולים יותר.
ל. ‡ינו ניˆול מחט‡ ועוון. כתב רבינו יונה (בשערי תשובה א, כז): הגאוה מסבבת כמה עבירות, ומגברת יצר לב האדם עליו, שנאמר: ״ורם לבבך ושכחת את ה׳ אלקיך״ [הרי הגאוה סיבה כללית לכל העבירות, כי על-ידי הגאוה בא לשכחת ה׳ וממילא חוטא]...ובעל הגאוה נמסר ביד יצרו, כי אין עזר השם עמו 

אחרי אשר הוא תועבת ה׳. עכ״ד.
בשערי קדושה כתב: הגאוה היא שורש להרבה עבירות אם בין אדם למקום, ואם בין אדם לחבירו.

בשבט מוסר (ב׳) כתב: הגאוה שורש לכל העבירות שבעולם, ולכן חזק עצמך שלא להתפתות בקול יצרך להתגאות, ובנצחך אותו בזה – תוכל לנצחו בכל! כיון שנעקר השורש – הענפים נופלים מאליהם.
ל‡. ˘ב‡ מטפ‰ סרוח‰. בהיות האדם מסתכל בפחיתות חומרו, וגריעות תחילת יצירתו, אין לו טעם להתנשא כלל, אלא ליבוש ולהכלם. משל למה הדבר דומה: רועה חזירים שהגיע ועלה לשלטון, הרי כל עת אשר יזכור ימיו הראשונים – אי אפשר לו להתגאות (מסילת ישרים כג). 

יתבונן, שהתהוות האדם ויצירתו...ואחר כך הוא ניזון...במשך שהותו בבטן אמו, ורק אחר כך יוצא לעולם חלוש וכחוש בגופו ואבריו (חובת הלבבות כניעה ה). 
לב. וי˘וב לעפר ורימ‰. ויתבונן מצורתו שתהיה לו כשינוח בקבר: אור פניו יחלוף, מראהו ישחר, בשרו יהפך לתולעים עיפוש וליחה, ולא ישאר בו כל סימן מיופי גופו. ריחו יבאיש (יסריח) מאד, כאילו לא רחץ וסך בשרו מעודו, וכאילו לא היה לו ריח טוב מעולם. בחשבו כן - יכניע וינמיך את עצמו, ולא 

יתגאה ויתנשא. (חובת הלבבות שם). 
ל‚. וי˙ן „ין וח˘בון וכו'. יצייר בלבו, רגע הכנסו לפני בית דין הגדול של צבא מעלה, בעת שיראה עצמו לפני מלך מלכי המלכים הקדוש והטהור בתכלית הקדושה והטהרה, בסוד (מלאכים -) קדושים משרתי גבורה, גבורי כח עושי דברו, אשר אין בהם כל מום. והוא עומד לפניהם, גרוע פחות ונבזה מצד 
עצמו, טמא ומגואל (נתעב) מצד מעשיו, הירים ראש?  היהיה לו פתחון פה? וכי ישאלוהו: איה ואיפוא פיך? איה גאונך וכבודך אשר נשאת בעולמך? מה יענה ומה ישיב על תוכחתו? הנה ודאי שאילו רגע אחד יצייר האדם בשכלו האמת הזה בציור אמיתי וחזק (דימוי נכון בצורה בהירה ומשכנעת) – פרוח 

תפרח ממנו הגאוה, ולא תשוב אליו עוד!!! (מסילת ישרים כג).   
ל„. וישב למטה מן הכל. הגה״ק רבי אלחנן וסרמן זצ״ל הי״ד היה רגיל לישב בסוף ביהמ״ד בכל מקום שהגיע. פעם שאל את החפץ חיים זצוק״ל האם אין חשש שיתהלל בעצמו ״מי כמוני עניו״? ונמצא מתגאה בליבו, ואולי עדיף אדרבה, לישב בכותל המזרח ולחשוב בליבו ״הרי איני ראוי לישב כאן ומכבדים 
אותי במה שאין בי״ וכד׳? ענה לו החפץ חיים: שנינו במשנה (כלים כה, ט) מעשה מוציא מידי מחשבה ואילו מחשבה אינה מוציאה מיד מעשה, א״כ עדיף לישב במערב, ועצם מעשה זה של ענוה יוציא מיד מחשבת גאוה שחושש אולי תתגנב בליבו, משא״כ אם יושב ב״מזרח״, עצם מעשה הגאוה יגבר על כל 

מחשבת ענוה שיחשוב ״איני ראוי״ וכד׳. 

 ‰ ּ„ָ ƒּום מ ׁ̆  ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  רּוך¿ ‰ּו‡, ו¿ ‡ ָבּ ר≈ ּום ָ‡ָ„ם זּוַל˙ ַ‰ּבו… ׁ̆ ַ„ע  ל…‡ י≈ „, ו¿ ַיח≈ ¿̇ ּƒ̇ ָמ‰ - 81 ּום ָחכ¿ ׁ̆ מ…„  ל¿ ƒל ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ׁ∆̆ ר, ּוכ¿ ָ̂ ָ̃ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ּƒ̇ ָך.  ב¿ּ ƒל ב¿ּ

ן  ƒיר מ ƒ‰ ז¿ ַּ̇ ל…‡  ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ ּ¿̇ ל…‡  ָך, 83ו¿ ָכר¿ ׂ ¿̆ י„  ƒס פ¿ ַ̇ ם ו¿ ׁ≈̆ ָך  ‡ ל¿ ≈̂ ל…‡ י≈ ׁ∆̆ י  ≈„ ָ„‰, כ¿ּ ‰ ָ‰ֲעבו… ׂ ≈̆ ַמֲע לּו˙ ב¿ּ ¿̂ ˙ ָ‰ַע ‡ו… ַ‰ר¿ ָב‰, 82ַ‡ך¿ ל¿ טו…

 ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ּƒ̇ 84  ‡ ָלּ ∆‡ י˙,  ƒ̂ י ƒ̂ ו¿ זּוָז‰  ּומ¿ ין  ּ ƒל ƒפ ּ¿̇ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ ‡ו… ל…‡  ו¿ ם  ƒַמי ָׁ̆ -‡ ר≈ י¿ יַמן  ƒס  ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  ו¿ ָך,  ¿̇ זּוָל  ׁ̆ י ƒ‡ ל¿ ָך  ¿̇ ָמ ָחכ¿ יַע  ƒ„ ו… ּ̇ ל…‡  ו¿ ָ‰ָרע, 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  „ כ…ּ ל¿ ƒל ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  נ≈ י¿ נ¿ ƒע מ≈  ‰ ז∆ ל  ָכּ  .˜ חו… ׂ ּ¿̆ ‰ַ ר…ב  ּוב¿ ָו‰  ¿„ ח∆ ּוב¿  ‰ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒמ ב¿ּ ַמֲ‡ָכל  ב¿ּ ם  ∆‰ ָמּ ƒע ע…ָרב  מ¿  ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ו¿ ם,  י‰∆ כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ך¿  ל≈ ≈̇ ו¿ ָ‰ָ‚ם  נ¿ ƒמ ב¿ּ

ָל‰.  „ו… ּ ¿‚ ׁ̆ ≈‡ ‰ ל¿ ַטָנּ ¿̃  ׁ̆ ≈‡ ַח מ≈ ר≈ בו… ‰ ל¿ מ∆ „ו… , 87ו¿ ָכרו… ׂ ּ¿̆ ƒר מ ≈̇ ים יו… ƒף ֲ‡ָלפ ל∆ י„ ‡∆ ƒס ָו‰, 86ַמפ¿ ¿̂ ƒם מ ׁ≈̆ ‰ 85ל¿ ָין ז∆ נ¿ ƒע ‰ ׂ ∆̆ ָ‰עו… , ו¿ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒר ב¿ּ

„ּו‰ּו ַעל  ַכב¿ּ ם י¿ ƒ‡ ר, ו¿ ∆̇ לּוי ּוַבס≈ּ ּ‚ָ ˙ ַבּ בו… ל ַ‰ּטו… ‰ ָכּ ׂ ∆̆ ַיֲע ָ‰ָרע, (כ„)ו¿ יר מ≈ ƒ‰ ַיז¿ ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ י ƒיכּו˙, ו ƒר‡ֲ ָנ‰ ַבּ ַכָוּ ל ב¿ּ ל≈ּ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ר ‰ּו‡: ל¿ ָׁ̆ ַ‡ך¿ ַ‰ָיּ

ָך  מ¿ ¿̂ ַע ין ב¿ּ ƒח ב¿ ַּ̇ ב,  ‰ ַ‰ּטו… ׂ ∆̆ ‰ ַמֲע ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ˙ ע≈ ן 89ב¿ּ ‰. ָלכ≈ ׂ ∆̆ ֲע ַע˙ ַ‰ַמּ ׁ¿̆ ּƒב ‰ ן ָלז∆ ּ ו≈ ּƒל…‡ כ ׁ∆̆ י  ַבח, ַ‡ֲחר≈ ּׁ∆̆ י˜ לו… ַבּ ּ ƒין ַמז חּו‰ּו - 88‡≈ ב¿ּ ַׁ̆ י ƒו ‰ ז∆

 ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ‰ ׂ ∆̆ ֲע ‰ ַ‰ַמּ ם ז∆ ƒ‡ ין ƒח ב¿ ַּ̇ ַ‚ם  ם. ו¿ ל≈ ָׁ̆ ינו…  ים - 91‡≈ ƒר ֲ‡ח≈ ם מ≈ ƒ‡ ם, ֲ‡ָבל ל≈ ָׁ̆ ל - ‰ּו‡  ≈‡‰ָ ר מ≈ ׁ∆̆ מּול, 90ֲ‡ ּ¿‚‰ַ ‰ ו∆ּ ַ̃ ‰ מ¿ ָּ̇ י ַ‡ ּƒמ ƒמ

ם. ל≈ ָׁ̆ ָך  ׂ ¿̆ ‰, ָ‡ז ַמַע ָך ז∆ ר ל¿ ר≈ ָבּ ¿̇ ƒם י ƒ‡ ים, ו¿ ּƒַרב ‰ ָבּ ׂ ∆̆ ‰ עו… ָּ̇ ר ַ‡ ׁ∆̆ ָין ֲ‡ נ¿ ƒע‰ָ ‰ ז∆ ים 93ב¿ּ ƒי ֲחָ„ר ר≈ ַח„¿ חּו„ ב¿ּ ƒי ‰ 92ב¿ּ ׂ ∆̆ ָ̇ עו… י ƒם ָ‰י ƒ‡ ,ָלם י ָ‰עו… נ≈ פ¿ ƒל

 ‡ ‰ ָבּ ּ„ָ ƒָכל מ ‰ ּוב¿ ׂ ∆̆ ָכל ַמֲע ָבר ּוב¿ ָכל ָ„ּ י ב¿ּ ּƒכ , ר ּבו… ָזּ‰≈ ƒ‰ ב ל¿ ‰ּו‡ ַחָיּ ּׁ∆̆ „ ַמ‰  ∆‚ ם 95נ∆ ַ‰ָיּ ‰ מ≈ ָפּ ƒם ט ƒ‡ י ּƒינו… כ ר ָ‰ָרע ‡≈ ∆̂ „ י≈ ∆‚ נּו 94נ∆ ר¿ ַפּ ּƒס ּׁ∆̆ ל ַמ‰  ָכּ
96" , כו… ו… ּ̇ ƒּו מ‰ ≈̃ ּ ַסל¿ ר ל¿ יַמ‰≈ ƒין, ו ƒָחָכם ָיב ∆‰ ָרָכיו. ו¿ ּ ¿„ ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇ ל…‡ ָיַ„ע  ׁ∆̆ י  ƒמ ר ל¿ ∆̂ ּ ַין ַ‰י≈ נ¿ ƒיַע ע ƒ„ ‰ו… ח ל¿ ַ̇ נּו פ∆ּ ח¿ ַ̇ ל, ּוָפ ≈̃ ל¿ ַ̃ ˙ ּול¿ ח≈ ַׁ̆ ר ל¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

ı" (‡יוב יז, ט). יף ‡…מ∆ ם י…ס∆ ƒר ָיַ„י‰ָ ּוט√

 

 ‰‡ָ„ָ ‰ו… יף  ƒס יו… ו¿ כז).  (ירמי‰ ט,  י"  ƒ̇ ‡ו… ָי„…ַע  ו¿ ל  כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ל  ּ ַ‰ל≈ ¿̇ ּƒמ‰ַ ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ƒי ז…‡˙  ב¿ּ ם  ƒ‡ י  ּƒכ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ַח˙  ַבּ ֻׁ̆ מ¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿ ַמֲעַל˙  ב¿ּ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ97

ל…‡ 99 , ו¿ ׁ̆ ָר ¿„ ּƒי˙-ַ‰מ י ב≈ּ ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒי מ ƒ̃ ל¿ ָּ̇ ח∆ ַ̇ ָנּ ׁ∆̆ יָך,  ָפנ∆ י ל¿ ƒנ‡ֲ ‰ ∆„ ַמר: מו… ‰ לו… ָלּ ƒפ ¿̇ ּƒב ˙ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒל ּומ כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ָע‰ ו¿ ּ ַ‚ם „≈ רּוך¿ ‰ּו‡, 98ו¿ ‡ ָבּ ר≈ ַלּבו…

י  ּƒי ‰'" („ברי-‰ימים-ב יז, ו). כ כ≈ ַ„ר¿ ּבו… ב¿ּ ƒל ‰ּ ַבּ ¿‚ ּ ƒַמר: "100ַוי ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ נּו. ו¿ ָרל≈ ים ּ‚ו… ƒע נּו ּוַמ‰ ָנּ ≈̃ ל¿ ב ח∆ ינּו ַמ‰ ּטו… ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ : מו… ˙. ּוכ¿ ָרנו… ¿̃ י  ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒמ

ם,  ∆‰ ‡ ָי„ו… מ≈ ָ̂ מ¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ י ַבּ ל…‡ י…‡ַמר ַ„ּ , ו¿ ן לו… מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ י˜ לו… ַבּ ּƒפ ל…‡ ַיס¿ ׁ∆̆ 102 ,‡ ָלם ַ‰ָבּ י ָ‰עו… נ≈ י¿ נ¿ ƒע ב ב¿ּ ַבּ‰-ל≈ ר-רּוַח ּו‚¿ ַ̃ ‰ ָ‡ָ„ם 101י¿ י∆ ¿‰ ƒי

רּוך¿ ‰ּו‡.  ‡ ָבּ ר≈ ַ„˙ ַ‰ּבו… ֲעבו… ר מ≈ ּ ≈̂ ַ̃ מ¿ּ ׁ∆̆ מו…  ו… 105כ¿ּ ׁ̆ ַנפ¿ ם ב¿ּ ַרע≈ ¿̇ ƒי י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ָל‰  ַמע¿ ו… ל¿ ׁ̆ ּ‰ ַנפ¿ ַבּ ¿‚ ƒ̇ ‰ּו, 104ו¿ ׂ ≈̆ ל ַמֲע יָניו ָכּ ע≈ ַעט ב¿ּ מ¿ ƒי ‡ ָלּ ∆‡103

ָ„ם. בו… ָלחּוס ַעל כ¿ּ ָריו ו¿ „ ֲחב≈ בו… כ¿ ּƒמ…ַח ב ׂ ¿̆ ƒל ˙, ו¿ בו… ˙ ַ‰ּטו… ֲעלו… ַמּ מ…ַח ַבּ ׂ ¿̆ ƒלו… ל ˙ מ∆ ר∆ ‚ו… , ו¿ ו… ּ̇ ע¿ ַסַיּ ˙ ָלֲעָנָו‰, ַ‡ך¿ מ¿ ∆̃ ּ יָנּ‰ ַמז∆ ֲ‡ָו‰ ‡≈ ז…‡˙ ַ‰ַ‚ּ (כ‰)ו¿

 

 , ו… ּ̇ ָכל¿ י י¿ ƒפ ָ‰ַרע כ¿ּ יר מ≈ ƒ‰ ַיז¿ ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ י ƒם, ו ַנע ָל‰∆ ָכּ ƒל…‡ י ם, ו¿ ָ̇ ים ‡ו… ƒל ַ‰כ¿ יָחם ּול¿ ƒכ ‰ו… ‡…„, ל¿ ַח˙ מ¿ ַבּ ֻׁ̆ י‡ מ¿ ƒ‰ ים ƒע ָׁ̆ „ ָ‰ר¿ ∆‚ ֲ‡ָו‰ נ∆ ּ‚ַ‰ַ ו¿

מו…  כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿ ח.  ָבּ ֻׁ̆ מ¿  ‰ ז∆ י  ֲ‰ר≈ ם  ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ל¿ ּבו…  ּ ƒל ׁ∆̆ י  ַ‡ֲחר≈  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ּוכ¿ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒמ כ¿ּ ָלם  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ב¿ּ  ‰ מ∆ ּ„ו…  ‰ּ ז∆ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ

י  נ≈ פ¿ּ ƒ106מ ב  ַ‰ּטו… (כו)ַלֲעז…ב  ים  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ָלל  כ¿ּ ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿  ,˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ָעָליו   - ָו‰  ¿̂ ƒמ  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ם  ָמ˜ו… ָכל  ּוב¿  (‚ (‡ס˙ר  ָ‰ָמן  ל¿ ַנע  כ¿ ƒנ ל…‡  ׁ∆̆ ַכי  ּ ¿„ ָמר¿

ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ָניו  ָפּ ז  ָיע≈ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ ם,  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ֲעמ…„  ַיּ ׁ∆̆  ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ים ‡≈ ƒָעמ י פ¿ּ ּƒכ ָו‰,  ¿̂ ƒַבר מ ¿„ ּƒב ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒי י  ַ̇ ָמ ָמ‰  יך¿ ָחכ¿ ƒר ָ̂  ‰ ז∆ ו¿ ם.  י‰∆ נ≈ פ¿ ƒָל˙ו… ל ָפּ ׁ¿̆ ‰ַ

 ׁ̆ י י≈ ּƒיו, כ ׂ ָ̆ ר ַמֲע ּ ַס„≈ ‰ י¿ י ז∆ ƒפ ָין, ּול¿ נ¿ ƒע‰ָ ָע‰ ו¿ ָּׁ̆ י ַ‰ ƒפ ן ל¿ נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ָחָכם ל¿ יך¿ ‰∆ ƒר ָ̂ ָכך¿  ˙. ל¿ וו… ¿̂ ƒמ ‰‡ָ ם מ≈ ָ̇ י„ ‡ו… ƒס ָו‰ ַ‡ַח˙, 107ַיפ¿ ¿̂ ƒֲעבּור מ ַבּ

ָכל  ם. ו¿ ַנע ָל‰∆ ָכּ ƒל…‡ י ם, ו¿ ּ„ָ ¿‚ ‡…„ו… ַלֲעמ…„ נ∆ מ¿ ƒּופו… 108ּוב‚ יך¿ ב¿ּ ƒר ָ̂ ָין. ו¿ נ¿ ƒּום ע ׁ̆ יָלם ב¿ּ ƒב ׁ¿̆ ּƒיַח ב ּƒל…‡ ַינ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ ׁ̆ י≈ יָלם, ו¿ ƒב ׁ¿̆ ּƒיך¿ ַלֲעז…ב ב ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ

ָל‰. „ו… ּ ָו‰ ‚¿ ¿̂ ƒּו מ‰ ז∆ ָבר, (כח)ו¿ ָכל ָ„ּ ין ב¿ּ ּ ƒ„‰ַ ˙ּוַר ּׁ̆ ƒים מ ƒנ פ¿ ƒם ל ∆‰ ָמּ ƒע ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ם ו¿ י‰∆ נ≈ פ¿ ƒַנע ל ָכּ ƒן י ָּ̇ ‡-ּוַמ ׂ ָּ̆ ַין ַמ נ¿ ƒע ָו‰, (כז)ֲ‡ָבל ב¿ּ ¿̂ ƒַבר מ ¿„ ּƒב ‰ ז∆

 

 - ‰ּ ׁ̆ ָבּ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ‰ַ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ּ‰ ַרב ּוָמˆּוי  ָלּ ׁ∆̆  ˜ ּ ז≈ ∆‰‰ַ ‡…„, ו¿ ‰ מ¿ ֻ‚ָנּ י‡ מ¿ ƒ‰ י ּƒכ ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒּוב מ ׁ̆ ָל ל ו¿ ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ‰ַ ˙ ּ„ַ ƒּבו… מ ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒּומ

ן" (מ˘לי  ‡ו… ר ָ‚ּ ב∆ ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ ƒַמר: "(כט)ל ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  לּו˙, כ¿ּ פ¿ ׁƒ̆ ר ו¿ ב∆ ׁ∆̆ ˙ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿ יָ‡‰ ‡∆ ƒב ֲ‡ָו‰ מ¿ י ַ‰ַ‚ּ ּƒכ ,„…‡ ‰ מ¿ ָנּ מ∆ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ יָכך¿  ƒפ ַעט, ל¿ מ¿

ַי˙  ָ‚ל¿ 109ּול¿ ב),   ,‰ (˘מו˙   " ‚ו… ו¿  '‰ י  ƒמ" רו…  ָ‡מ¿ ב¿ּ ע…‰  ַפר¿ ל¿ ַרע  ≈‡ ָמ‰   ָּ̇ ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿ כ‚).  (˘ם כט,  ּנּו"  יל∆ ּƒפ ׁ¿̆ ַּ̇ ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ" ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿ יח),  טז, 

ילּו  ּ ƒ̂ ƒ‰ ר ׁ∆̆ ‡ֲ ˙ י ָ‰ֲ‡ָרˆו… ל…‰≈ ָכל ‡¡ י ב¿ּ ƒַמר "מ‡ָ ׁ∆̆ יב,  ƒר ח≈ ַסנ¿ ל" (˘מו‡ל-‡ יז, י), 110ּול¿ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ˙ כו… ˙ ַמַער¿ י ‡∆ ּƒ̇ ַרפ¿ י ח≈ ƒַמר "ֲ‡נ‡ָ ׁ∆̆ י,  ּƒ̇ ׁ¿̆ ƒל ַ‰פ¿ּ

ָ„י" („ני‡ל ‚, טו),  ן י¿ ƒן מ כו… נ¿ ƒב יז¿ ׁ≈̆ י י¿ ּ ƒ„ ‰ָּל רו… "ּוַמן ‰ּו‡ ‡¡ ָ‡מ¿ ר, ב¿ּ ּ ַ̂ נ∆ בּוַכ„¿ י (י˘עי‰ לו, כ), ּונ¿ ƒ„ ָיּ ƒם מ ƒַלי ָׁ̆ רּו ˙ י¿ יל ‰' ‡∆ ּ ƒ̂ י ַי ּƒי כ ƒ„ ָיּ ƒם מ ָ̂ ˙ ַ‡ר¿ ∆‡

ָחָכם:  ָ‡ַמר ‰∆ ׁ∆̆ מו…  ן, כ¿ּ ָעוו… ‡ ו¿ ט¿ ח≈ ל מ≈ ו… ּ̂ ƒינו… נ , (ל)‡≈ ‰ זו… ּ„ָ ƒמ ‰ּו‡ ב¿ּ ׁ∆̆ י  ƒן. ּומ לו… ָ̃ ם ָ‰ָי‰ ּבּוז ו¿ ָ̇ י ƒֲחר‡ַ ם, ו¿ י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ רּו כ¿ּ ר ָ‡מ¿ ׁ∆̆ ן, ֲ‡ ‰ ָל‰∆ מ∆ ַ‰ּ„ו… ו¿

ן" (מ˘לי כ‡, כ„). ַר˙ ָז„ו… ב¿ ע∆ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ , עו… מו… ׁ¿̆  ı יר ל≈ ƒ‰111ָי „ "ז≈

 

 ‰ ָ‡ָ‚‰? ז∆ ּנּו ַ‰„¿ מ∆ּ ƒמ „ ר≈ ָפּ ּƒ̇ ר ל…‡  ׁ∆̆ י ‰ּו‡ ֲ‡ ƒָח„ ָ‡ַמר: מ ים. ָחָכם ‡∆ ƒי ֲחָכמ ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ַמע ׁ¿̆ ֲ‡ָו‰,  ר ַעל ַ‰ַ‚ּ ַ„ב≈ּ ‰ ל¿ ָנּ ינּו ַע„ ‰≈ ָבר≈ ּ יַע „¿ ּ ƒ‚ ƒ‰ ׁ∆̆ יָון  כ≈ ו¿

 .‰ ט∆ ו… ׁ̆ י-ָ‡ָ„ם ל¿ נ≈ ˙ו… ב¿ּ ין ‡ו… ƒ̃ י ƒַע˙, ַמֲחז ר] ַ„ּ ˙ [ַבּ ַ̃ ז¿ ח∆ מו… 113ב¿ּ ¿̂ י˜ ַע ƒֲחז ַמּ ׁ∆̆ י  ƒרּו: מ ָ‡מ¿ ‰. ו¿ ָנּ מ∆ּ ƒָל‰ מ ַמע¿ י‡ ל¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ˙ ַמֲעָל‰  ׁ̆ ַלֲעלו… ּ ≈̃ ַב ‰ַ112מ¿

ָ‡ַמר  ָעָליו. ו¿ ˙ מ≈ טו… ˙ נו… ו… ׁ̆ ָפ ּ ַ‰נ¿ ˙, ו¿ ּיו… ƒר ַ‡˙ ַ‰ב¿ּ נ¿ ׂ ƒ̆ ‰ ָעָליו  י∆ ¿‰ ּƒ̇ ים,  ƒים ָרע ƒּבו… ַמֲעָלל ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒים. ּומ ƒים ָרע ƒָו‰ - ַמֲעָלל‡ֲ רּו: 114ָסמּוך¿ ַלַ‚ּ ָ‡מ¿ ו¿

ך¿  ל∆ ‰ ַ‰מ∆ּ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆  ׁ̆ פ∆ נ∆ּ יבּו˙ ַבּ ׁƒ̆ ין ‰ַ116ֲח ≈‡ :„ ָ‡ַמר עו… . ו¿ ׁ̆ פ∆ ר ַ‰נ∆ּ ˙ ‡ו… ּ„ו… ּƒימּו˙ ַ‰מ ƒע ך¿ נ¿ ר ַ‰ּ‚ּוף, ָכּ ּוָר‰ ‡ו… ּ̂ ימּו˙ ַ‰ ƒע ר נ¿ ׁ∆̆ ‡ֲ ָח„: 115ַכּ ָחָכם ‡∆

ָל‰  ַמע¿ ˙ זו… ל¿ ‡ו… ס¿ ּƒָפָניו ָ‰יּו כ , 117ּול¿ כּו˙ו… ‡ ַמל¿ ס≈ּ ּƒב ַעל כ ׁ≈̆ ָח„ יו… ך¿ ‡∆ ל∆ ָ‰ָי‰ מ∆ ׁ∆̆ ָ‡ַמר,  ‰. ו¿ ל ז∆ ∆‡ ‰ ים ז∆ ƒר י-ָ‡ָ„ם ֲ‡ח≈ נ≈ ן ב¿ּ כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ‰, ָכּ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ

ַעי.  ר≈ ַעל ל¿ ַמּ ƒי מ ƒיַבנ ׁƒ̆ י ‰ו… ּƒ̇ ח¿ ַפּ ׁ¿̆ ƒחּוס מ ƒל י ∆„ ן: ‚…ּ יו… ל¿ יב ָ‰ע∆ ׁƒ̆ ≈‰ י? ו¿ ƒ̇ ּו ׁ̆ ל…‡ ר¿ ּ‰ ב¿ּ ז∆ ƒָל‰ מ ַמע¿ ‰ ל¿ ם ז∆ ּ∆̇ ב¿ ַׁ̆ יך¿ י¿ ≈‡ : ך¿ ל∆ ם ַ‰מ∆ּ ָ‡ַמר ָל‰∆ . ו¿ ּזו… ƒמ

ָל‰ּו  ע¡ ∆‰ ם. ו¿ י‰∆ ּ≈̇ ח¿ ַּ̇ י  ƒיַבנ ׁƒ̆ י ‰ו… ּƒב ƒּו˙ ל‡ ַ„כ¿ י ו¿ ׁƒ̆ לּו˙ ַנפ¿ פ¿ ׁƒ̆ י:  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ‰ַ ָעָנ‰  י. ו¿ ƒ̇ ָמ י ר…ב ָחכ¿ נ≈ פ¿ּ ƒי מ ַּ̇ ח¿ ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ י ַעל  ƒ̇ י ƒי: ָעל ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ ָ‡ַמר  ו¿

יב" (מ˘לי כ‰, ז).  ƒ„י ָנ נ≈ פ¿ ƒָך ל יל¿ ּƒפ ׁ¿̆ ‰ַ ‰ מ≈ ָנּ ≈‰ ‰ ָך ֲעל≈ ב ֲ‡ָמר ל¿ י טו… ּƒַמר: "119כ ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ . ו¿ לו… ּ ¿„ ƒ‚ ך¿ 118ו¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ

ָעָפר  ּוב ל¿ ׁ̆ ָי רּוָח‰, (לב)ו¿ ‰ ס¿ ָפּ ּƒט ƒמ ‡ ָבּ ׁ∆̆ , (ל‡) ּבו… ƒל ˙ ים ‡∆ ƒיל ƒ‰ ב¿ ים ַ‰ַמּ ƒָבר ּ ב „¿ יך¿ ַלֲח˘…ׁ ƒר ָ̂ ˙ ָעָליו,  ר∆ ב∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒָו‰ מ‡ֲ ּ‚ַ‰ַ ˙ ּ„ַ ּƒמ ׁ∆̆ ‰ ָ‡ָ„ם  ∆‡ רו… ׁ∆̆  ˙ ע≈ ב¿ּ

חּו  כ¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒָלם, נ ן ָ‰עו… ƒרּו מ ָעב¿ ‡ּו ו¿ ּ‚ָ ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ ּ ≈‚ ‰ ָמּ ב ַכּ ַיֲח˘…ׁ -‰ּו‡, ו¿ רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ים ַ‰ ƒָלכ י ַ‰מ¿ּ כ≈ ך¿ ַמל¿ ל∆ י מ∆ נ≈ פ¿ ƒן ל ּבו… ׁ¿̆ ח∆ ין ו¿ ּ ƒ„ ן ּ≈̇ ƒי ‰, (ל‚)ו¿ ָמּ ƒר ו¿

ם. ָ̇ ֲ‡ָו ם ַ‚ּ יָל‰ ָל‰∆ ƒע ָלם, ּוַמ‰ ‰ו… עו… ל…‡ ָ‰יּו מ≈ ָ‰יּו כ¿ּ ו¿

 

 ‡ ָלּ ַב„, ‡∆ ָב‰ ל¿ ָׁ̆ ַמח¿ ‰ 120ב¿ּ ˙ ז∆ ו… ׂ̆ ל ָוכ…ל, ל…‡ יּוַכל ַלֲע כ…ּ ƒּבו… מ ּ ƒל ƒּו˙ מ‡ ‰ ַלֲע˜…ר ַ‰‚≈ּ ∆̂ ˙: ָ‰רו… ˙ ָרעו… ּ„ו… ƒר מ‡ָ ּׁ¿̆ ƒָו‰ ּומ‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ר ל¿ ≈„ ּ‚ָ

י  ס≈ּ י ַ‚ּ ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ ים כ¿ּ ƒנ ּ ָ̃ ֻ̇ ים ּומ¿ ƒּוב ׁ̆ ים ֲח ƒ„‚ָ ׁ̆ ב¿ּ ב…ּ ל¿ ƒיל ל ƒ‚ָי‰ ָר‰ָ ׁ∆̆ „? ָ‡ָ„ם  ַ̂ י ן. כ≈ּ ‰ ָ‰ַ‡ֲחרו… ∆̂ ָ̃ ‰ּו˙ ַע„  ב¿ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ַבּ

ָ‰‚ו…  נ¿ ƒם ָ‰ָי‰ מ ƒ‡ …ּו˙. ‡ו‡ ּבו… ַ‰‚≈ּ ּ ƒל ƒל…‡ ַיֲע˜…ר מ ‰ ז∆ י˙, ָבּ ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ּ„ָ ƒמ ם ב¿ּ ָ̇ ן ‡ו… ּ≈̃ ַ̇ י ƒים ו ƒב ים טו… ƒ„‚ָ ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒם י ƒ‡ - ‰ּ ז∆ ƒּוב מ ׁ̆ ‰ ָל ∆̂ רו… ָ‰רּוַח, ו¿

ל,  ן ַ‰כ…ּ ƒמ ‰ ַמָטּ ב ל¿ ׁ≈̆ י≈ ‰, (ל„)ו¿ ב≈ּ ן ַ‰ר¿ יו… ָזּ ƒב מו… ב¿ּ ¿̂ י‚ ַע ƒ‰ נ¿ ַיּ ׁ∆̆ ן ַע„  ּ≈̃ ַ̇ ָנ‰ ל¿ ָּ̃ ַּ̇ ין  יו - ‡≈ ׂ ָ̆ ָ‡ר ַמֲע ׁ¿̆ ּƒָבָריו ‡ו… ב ¿„ ּƒל ב ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ „ 121ּול¿ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ָמ‰ ָוַכַעס  ַעל ח≈ ‰ּו‡ ַבּ ׁ∆̆ י  ƒן מ כ≈ ּנּו. ו¿ מ∆ּ ƒב מ ַבּ‰-ַ‰ל≈ּ ֲע˜…ר ‚…ּ ַיּ ׁ∆̆ ּלּו, ַע„  ים ‡≈ ƒָבר ¿„ ּƒב ‡ ≈̂ ַכּיו… ן, ו¿ י‰∆ ׁ≈̆ ב¿ ˙ לו… ין ‡∆ ּ ƒַבז ˙ ַ‰מ¿ ָחבו… י ַ‰ס¿ּ י≈ לו… ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒי ו¿

ָ‡ז  ּנּו, ו¿ מ∆ּ ƒָו‰ מ‡ֲ ּ‚ַ‰ַ ׁ̆ ר∆ ֲע˜…ר ˘…ׁ ַיּ ׁ∆̆ ַמן ַרב ַע„  ך¿ זו… ז¿ ר∆ ∆„ ך¿ ב¿ּ ל≈ י≈ ָלל, ו¿ ׁ̆ כ¿ּ י ּ ƒ‚ ˙ו… ל…‡ ַיר¿ לּו ‡ו… ל¿ּ ƒ̃ ˙ו… ‡ו…  ּכּו ‡ו… ƒ‰ ם ƒ‡ ׁ∆̆ מו…  ¿̂ ַ‰‚ ַע נ¿ ƒי ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿

ל…‡ יּוַכל  ׁ∆̆ ‰ ַע„  ָנּ מ∆ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒי  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒמ :˙ ˙ ָ‰ָרעו… ּ„ו… ּƒָכל ַ‰מ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ ַיֲע  ‰ ז∆ ך¿  ר∆ ּ ַעל „∆ ו¿ ָיָמיו.  ל  ָכּ  ‰ּ ָבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ י,  ƒע ָ̂ מ¿ ך¿ ָ‰‡∆ ר∆ ּ ∆„ ַבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ ַיֲחז…ר 

ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ׁ∆̆ י  ƒּומ .˙ ˙ ָרעו… ּ„ו… ƒָכל מ ָמ‰ ל¿ ל≈ ׁ¿̆ פּוָ‡‰  ‰ ‰ּו‡ ר¿ ָין ז∆ נ¿ ƒע י. ו¿ ƒנ ינו… ך¿ ַ‰ב≈ּ ר∆ ּ ס ַ‰„∆ פ…ּ ¿̇ ƒי ָ‡ז ַיֲחז…ר ו¿ ַמן ַרב, ו¿ ‰ ז¿ ז∆ ַ‰‚ ָבּ נ¿ ƒי ר, ו¿ ≈̇ ˜ יו… ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ם  ׂ ָ̆ ַמר: "123ו¿ ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ . ו¿ רו… י ֲחב≈ נ≈ פ¿ ƒל ָפָניו ו¿ ך¿ ל¿ ר∆ ּ ∆„‰ַ ‰ ים ז∆ ׂ ƒ̆ ˙, ָי ר∆ ח∆ ב¿ ‰ ַ‰ֻמּ ּ„ָ ּƒמ ˜ ַבּ ל∆ ח≈ ˜ ו¿ ל∆ ָכל ח≈ רּוך¿ ‰ּו‡ 122ב¿ּ ‡ ָבּ ר≈ ˙ ַלֲעב…„ ַ‰ּבו… כ∆ ׁ∆̆ מ¿ ƒנ

ים" (˙‰ילים, נ, כ‚).  ƒ‰…ל ע ‡¡ ַׁ̆ י≈ ּנּו ב¿ּ ∆‡ , ַ‡ר¿ ך¿ ר∆ ּ ∆„

הוא מחמת גאונו. וכתב 
מוכח  שכך  שם 
בפסוקים, שלא יתלה הצלחתו (הן בממון הן ביופי הן בחכמה) בעצמו אלא 

תמיד יהא שפל ומודה לה׳ על המעלות שחננו.
את  להביא  יכול  שהעושר  לבבך. מבואר  ורם  ו‚ו'  ירביון  וˆ‡נך  וב˜רך  ב. 
האדם לגאוה ולשאר חטאים. במסכת ברכות (לב.) אומרת הגמרא, שלאחר 
חטא העגל אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, בשביל כסף 
וזהב שהשפעת להם (שנתת להם בשפע) לישראל עד שאמרו ״די״ הוא גרם 
(להם להתגאות עד) שעשו את העגל... משל לאדם אחד שהיה לו בן, הרחיצו 
וסכו והאכילו והשקהו, ותלה לו כיס (של מעות) על צוארו, והושיבו על פתח 
של זונות, מה יעשה אותו הבן שלא יחטא (וכמו כן ישראל, הקדוש ברוך הוא 
לחטא  להם  שגרם  הוא  זה,  נסיון  לידי  והביאם  טובה  רוב  להם  שהשפיע 

העגל). 
בספר ׳חכמת המצפון׳ (דברים) כתב: רואים אנו מדברי הגמרא יסוד וחידוש 
גדול, לא כמו שאנו מורגלים לראות התחלת וסיבת החטא בבחירת לבו של 
האדם הבלתי טובה אשר לפני החטא. חכמינו ז״ל ראו עיקר סיבת החטא עוד 
רחוק הרבה מהחטא, ותלו את החטא בדברים אשר נעשו עוד זמן רב לפני 
החטא, אשר לכאורה אין להם שום שייכות עוד להחטא כלל, והם דברים 
אחרים לגמרי וגם מותרים בתכלית ההיתר, ושם כבר ראו חז״ל את החטא 
כאילו כבר נגמר, ואמרו שאחר דברים כאלה החטא כבר דבר הבא בתולדה 
ומידי דממילא, כי מה יעשה הבן שלא יחטא, ובטענה זו הלא רצה משה רבינו 
לפוטרם מכל אשמה, והיה בזה מודעה על כל מעשה העגל כאילו היו אנוסים 
בחטא, מאחר ונתן להם הקדוש ברוך הוא שפע של כסף וזהב, דבר זה ממילא 

הביאם לחטא העגל. 
רואים אנו מזה הערה נוראה, ועיקר גדול בעבודת האדם שאחרי שכל הדבר 
תלוי רק בההתחלות הגורמות ומביאות להמעשה, והמוקדמים עוד זמן רב 
להזהר  האדם  עבודת  עיקר  כל  תלוי  בהם  הרי  כן  אם  המעשה,  לפני 
בההתחלות וההקדמות אשר לחטאים, וגם בהאתחלתא דאתחלתא, ואף גם 
באלה שהם דברים המותרים לגמרי כמו כסף וזהב, או רחיצה וסיכה שהם 
מותרים,  גם  שהם  וכדומה  ושתיה  אכילה  וכן  המותרים,  מהדברים  בודאי 
ומכל מקום גילו לנו חז״ל שעיקר סיבת החטא של העגל היתה בריבוי הכסף 
מה  וכן  לבנו,  האב  שעשה  המוקדמת  והשתיה  הרחיצה  כמעשה  והזהב 

ָך  ̂…‡נ¿ ו¿ ָך  ר¿ ָ̃ "(ב)ּוב¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  , רו… ¿̂ יו…

ן ו… ׁ̆ ‡ ƒַער ָ‰ר ַׁ̆

ֲ‡ָו‰ ַער ַ‰ַ‚ּ ַׁ̆

 ˙ ּ„ַ ƒמ ַעל  ר  ַ„ב≈ּ נ¿ ן  ו… ׁ̆ ‡ ƒר‰ָ ַער  ַּׁ̆ ַבּ
ן  מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ּ ƒנ ׁ∆̆ ב  ֲ‡ָו‰. ּוַמ‰ ּטו… ּ‚ַ‰ַ

ּיּוב  ƒח י  נ≈ פ¿ּ ƒמ ים,  ƒָער ּׁ¿̆ ‰ַ ָכל  ל¿  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇

ח  ַ̇ י‡ פ∆ּ ƒ‰ י ּƒכ ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒל מ ≈„ ָבּ ƒ‰ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿

ז…‡˙  ָכּ ינּו  ƒ‡ָר ל…‡  ו¿  ,˙ ַרּבו…  ˙ ָרעו… ל¿

יך¿  ƒר ָ̂ ן  ָלכ≈  .˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ב¿ּ ָרָע‰  ל¿

ל  ∆‡ יָ‚ּ‰  ƒ‰ ַ‰נ¿ ל¿ ם  ַחכ≈ּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָ‰ָ‡ָ„ם 

 ‰ּ ָ̇ ‡ו…  ˙ חו… ¿„ ƒל ו¿ ָ‰ָר‡ּוי,   ‚‰ָ נ¿ ּƒמ‰ַ

. ‡ּוָי‰ ּבו… יָנּ‰ ר¿ ≈‡ ׁ∆̆ ם  ָמ˜ו… ב¿ּ

 

ַסל  ָפּ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַע  ב≈ּ ט¿ ַ‰ַמּ י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ
‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ל  „ו… ּ‚ָ‰ַ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ  

מו…  כ¿ּ  . ָר˙ו… ˙ו… ב¿ּ יָ‰  ָעל∆ יָרנּו  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ו¿

 ˙ ח ‡∆ ַכּ ׁ¿̆ ּƒ̇ ן  ָך פ∆ּ ר ל¿ מ∆ ָּׁ̆ ƒ‰" :ַמר ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ם"  ƒַרי ¿̂ ƒמ  ı ר∆ ∆‡ מ≈ יֲ‡ָך  ƒ̂ ‰ו… ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  '‰

ח  ַכּ ׁ¿̆ ƒי  ‰ ∆‡ ּ ≈‚‰ַ י  ּƒכ(‡) יב).  ו,  („ברים 

י˘כח   ‰‡‚‰ כי   .‡
סוטה  במסכת  יוˆרו. 
(ה.): אזהרה לגסי הרוח 
רוח.  גס  יהא  [שלא 
רש״י] מנין? רב נחמן בר 
יצחק אמר מהכא, ״ורם 
(דברים  ושכחת״  לבבך 
ח, יד) וכתיב ״השמר לך 
פן תשכח את ה׳ אלהיך״ 
(שם יא). רש״י (ד״ה ורם) 
גובה  ידי  שעל  מבאר 
שכחת  לידי  בא  הלב 
זו  שכחה  ועל  הבורא, 
מוזהר  הוא  הרי 
תשכח״  פן  לך  ב״השמר 

(וכן כתב המאירי).
[סמ״ק  שפרשו  יש  אך 
משמע  וכן  כב)  (סימן 
בסמ״ג (לאוין סד) וראה 
(סוטה  שלמה  חשק 
של  שהאזהרה  שם)] 
על  אמורה  לך״  ״השמר 
ולא  עצמו,  לבבך״  ״ורם 
רק בגלל שהיא הגורמת 
שתבוא  ה׳  לשכחת 
אלא  בעקבותיה, 
עצמה  הלב  רוממות 
הם  כי  השכחה.  היא 
איסור  ענין  בארו 
לא  שאדם  הגאוה, 

יתגאה כשהקדוש ברוך הוא משפיע לו טובה ויאמר שבריוח שלו ובעוצם ידו 
ועמלו עשה והרויח והגיע לכל זה. ועל ידי כך לא יחזיק טובה להקדוש ברוך 

ˆ„י˜ים ‡רחו˙  ˘ער ‰‚‡ו‰עיונים

 .‰ ‰ ַעל ז∆ רּו ז∆ ר¿ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒל…‡ י ׁ∆̆ 3 ,˙ טו… יו… ¿„ ∆‰ ן ב¿ּ כ≈ּ ׁ∆̆ ל- , ָכּ ך¿ ל∆ מ∆ ב¿ּ

ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ  - ָח„  ∆‡‰ָ ים:  ƒ̃ ֲחָל י  נ≈ ׁ¿̆ ƒל  ˙ ∆̃ ּ ַחל∆ ¿̇ ƒמ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ
 ˙ ַמֲעלו… ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ  - י  ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ  ˜ ל∆ ַ‰ח≈ ו¿  , ‚ּופו… ב¿ּ

ים:  ƒ̃ י ֲחָל נ≈ ׁ¿̆ ׁ̆ ּבו…  ‚ּופו… י≈ ֲ‡ַו˙ ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ יו. ַ‚ּ ׂ ָ̆ ַמֲע ָמ‰ ּוב¿ ַ‰ָחכ¿

‚ּופו…  ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ י‡  ƒ‰ ז…‡˙  ו¿ ַרע.  ָח„  ∆‡‰ָ ו¿ ב,  טו… ָח„  ∆‡‰ָ

ל ַעל  ׁ…˘ מ¿ ּƒ̇ ב ָ‰ָ‡ָ„ם, 4ָ‡ז  ל≈ ֲ‡ָו‰ ב¿ּ ר ַ‰ַ‚ּ ב≈ּ ּ‚ַ ¿̇ ּƒ̇ ׁ∆̆  ˙ ע≈ ָ‰ָרָע‰: ב¿ּ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ נו… - כ¿ּ רו… ¿‚ ƒו… ּוב ׁ̆ ר…‡ . ב¿ּ לו… ף ַר‚¿ „ו… ַע„ ַכּ √̃ ¿„ ָּ̃ ƒם מ„ָ‡ָ‰ָ

ן" (י˘עי‰ ‚,  רו… ּ‚ָ  ˙ טּויו… ָנ‰ נ¿ ַלכ¿ ּ≈̇ ַו ן  ּיו… ƒ̂  ˙ נו… ‰ּו ב¿ּ י ָ‚ב¿ ּƒ5ַיַען כ"

ַי„  ֲ‡ָו‰ ו¿ ל ַ‚ּ ∆‚ י ר∆ ƒנ ≈‡ בו… ּ¿̇ יב: "7ַ‡ל  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ - ָליו ַר‚¿ ָיָ„יו ּוב¿ טז), 6ב¿ּ

בי‡ורים
ראוים להתגאות. 3. ˘ל‡ י˘˙ררו ז‰ על ז‰. שלא יתגאו וימשלו (-להתנהג 
בשררה) זה על זה. 4. ‡ז ˙מ˘ול על ‰‡„ם. גאותו תהיה ניכרת בכל איברי 
גופו מקדקדו עד כף רגלו. 5. יען כי ‚ב‰ו בנו˙ ˆיון. ה׳ מוכיח את עם ישראל 
על הנשים הגאותניות שמשלו בעם והחטיאו אותו, שהולכות  בגרון מתוח 
דרב  בריה  רבא  דרש  (סב:)  שבת  [במסכת  ביפין.  להתגאות  מוגבה  ובראש 
יען כי גבהו בנות ציון״,  ״ויאמר ה׳  ג, טז):  (ישעיה  עילאי: מה פירוש הפסוק 
רש״י  (ראה  גובהן  את  והבליטו  זקופה  בקומה  מהלכות  הנשים  שהיו 
מהלכות בפסיעות קצרות,  פירושו, שהיו  גרון״,  נטויות  ״ותלכנה  ומהרש״א). 
שהעקב של רגל אחת מגיע בצד האגודל של הרגל השניה בלבד ואינו עובר 
את  רואה  שאינו  כיון  לאט  והולך  למעלה  נטוי  שגרונו  אדם  כדרך  אותו, 
אנשים  ויבואו  בהליכתן  שוהות  שתהיינה  כדי  זה  וכל  שלפניו,  הקרקע 
ב׳):  (פרק  6. בי„יו ובר‚ליו.  במסכת דרך ארץ רבה  (רש״י)].  להסתכל בהן 
בראש  והמהלכין  ברגליהם,  והבועטין  בידיהם,  [מנפנפים]  המפפין 
אצבעותיהן [כמו שעשו בנות ירושלים], עליהם הכתוב אומר: ״אל תבואני 
רגל גאוה ויד רשעים אל תנידני״. 7. ‡ל ˙בו‡ני. דוד המלך מבקש מהקדוש 

      ,' ‚ו… ו¿ ך¿  ָלּ  ‰ ב∆ּ ר¿ ƒי ָזָ‰ב  ו¿ ף  ס∆ כ∆ (‚)ו¿ ֻין  ב¿ּ ר¿ ƒי

יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰  ˙ ∆‡  ָּ̇ ַכח¿ ָׁ̆ ו¿ ָך  ָבב∆ ל¿ ָרם  1ו¿

י  ƒ„ָי ם  ∆̂ ע… ו¿ י  ƒח כ…ּ ָך  ָבב∆ ל¿ ּƒב  ָּ̇ ָ‡ַמר¿ ו¿  ,' ‚ו… ו¿

 ˙ ∆‡ ָּ̇ ָזַכר¿ ו¿  ,‰ּ ל ַ‰ז∆ ƒַחי‰ַ ˙ י ‡∆ ƒל ‰ ׂ ָ̆ ָע

ַח  כ…ּ ָך  ל¿ ן  ≈̇ ַ‰נ…ּ ‰ּו‡  י  ּƒכ יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰

ך¿  ל∆ מ∆ ּוב¿ י‚-יח).  ח,  (˘ם  ל"  ƒָחי  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ָחיו"  ∆‡ מ≈ ָבבו…  ל¿ רּום  י  ּƒ̇ ל¿ ƒב "ל¿ ַמר:  ¡‡ נ∆

ּלּו  ƒָר‰ 2ֲ‡פ ו… ּ̇ יָר‰  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ם ƒ‡ .(ם יז, כ˘)

שהאכילו והשקהו ותלה 
לו כיס בצוארו והעמידו 
הזונות  בית  פתח  לפני 
של  עצם  בהם  אין 
מקום  ומכל  איסור, 
עיקר החטא בהם נחשב, 
יעשה  ״מה  אחר-כך  כי 
כבר  יחטא״,  שלא  הבן 
בעל  ואינו  הוא  אנוס 

בחירה כלל. 
וז‰ב ירב‰ לך.  ‚. וכסף 
לאדם  וזהב  כסף  ריבוי 
לגאות  להביאו  יכול 

שאבותינו  הסיבה  זו  החיים״:  ה״ספר  אומר  ה׳.  את  ישכח  זה  ידי  ועל  הלב 
אברהם  צז.).  בב״ק  (כמבואר  המטבעות  על  ציורים  היו מציירים  הקדושים 
אבינו עשה במטבע ציור של זקן וזקנה מצד אחד, ובחור ובתולה מצד שני, 
מה  יצחק.  לו את  הוא שנתן  ברוך  הקדוש  לו  הנס שעשה  להזכיר את  כדי 
הקשר בין כסף לנסים? כדי שכשיביט במטבע לא יגיע למצב של ״ורם לבבך 

ושכחת את ה׳ אלקיך...״, כי כסף מביא גאוה.
המטבע שעשה יהושע היה טבוע בו שור מכאן וראם מכאן, על שם הפסוק 
(דברים לג, יז): ״בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו״, שנצחונותיו במלחמות 

על כיבוש ארץ ישראל היו מהקדוש ברוך הוא ולא מכוחו ועוצם ידו.
וכן דוד הטביע על המטבע מקל ותרמיל מכאן ומגדל מכאן, להזכיר לעצמו 
כי הגיע מאחורי הצאן. ומרדכי היהודי עשה מטבע שהיה בו שק ואפר מכאן, 
את  להם  שהזכירו  ציורים  ועליהן  מטבעות  עשו  כולם  מכאן.  זהב  עטרת 
הנסים שעשה להם הקדוש ברוך הוא, כדי שלא יגיעו חס ושלום למצב של 

גאוה הבאה מחמת ריבוי הממון.

בי‡ורים
אם  מה  כי  ביאר,  הרמב״ן  במלך.  ‡פילו   .2 בלבך.  ותתגאה  לבבך.  ורם   .1
וגובה הלב  למלך שהוא ראוי להתנשא ולהתגדל, הפסוק אוסר את הגאוה 
ומצוה שלבבו יהיה שפל ככל אחיו הקטנים ממנו, כל שכן לאחרים שאינם 

‰. כי ‡ין עזר ‰˘ם עמו 
‡חרי ‡˘ר ‰ו‡ ˙ועב˙ 
‰˘ם. הוא מדברי רבינו 
יונה בשערי תשובה (א, 
(נב:)  סוכה  במסכת  כז). 
בן  שמעון  רבי  אמר 
אדם  של  יצרו  לקיש: 
יום  בכל  עליו  מתגבר 
ומבקש להמיתו, שנאמר 
(תהלים לז): ״צופה רשע 
לצדיק ומבקש להמיתו״. 
ברוך  הקדוש  ואלמלא 
יכול  אינו   – עוזרו  הוא 
לו, שנאמר (שם): ״ה׳ לא 
ולא  בידו  יעזבנו 

ירשיענו בהשפטו״. 
רבי  המשגיח  מרן  היה 
יחזקאל לוינשטיין זצ״ל 
כבר  ומזהיר:  מזכיר 
כתב רבינו יונה ״כי בעל 
יצרו,  ביד  נמסר  הגאוה 
כי אין עזר ה׳ עמו אחרי 
״.  ה׳  תועבת  הוא  אשר 
אמרים  שני  נצרף  אם 
אלו - חרדה תאחזנו, כי במלחמת האדם עם יצרו בכל יום ויום, הרי בדרך 

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰ ׁ∆̆ מ… ַר˙  ˙ו… ב¿ּ נּו  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿

י" (וי˜ר‡ כ,  ַ‰ּ‚ו…  ˙ ֻח˜…ּ כּו 15ב¿ּ ל¿ ≈̇ ל…‡  "ו¿

כּו"  ל≈ ≈̇ ם ל…‡  י‰∆ ≈̇ ֻח˜…ּ יב: "ּוב¿ ƒ̇ ּוכ¿ כ‚), 

ן  ָך 16פ∆ּ ר ל¿ מ∆ ָּׁ̆ ƒ‰" :ַמר ¡‡ נ∆ ו¿ (˘ם יח, ‚), 

ל  ם" („ברים יב, ל) - ַ‰כ…ּ י‰∆ ׁ̆ ַ‡ֲחר≈ ≈̃ ָנּ ּƒ̇

 ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ יר,  ƒ‰ ַמז¿ ‰ּו‡  ָח„  ∆‡ ָין  נ¿ ƒע ב¿ּ

ָבָריו  ¿„ ƒּוב יו  ָׁ̆ ּבּו ַמל¿ ב¿ּ ל  ּ„ָ ֻמב¿ ל  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי

‰ּו‡  ן  כ≈ ו¿ ים,  ƒי ַ‰ּ‚ו… ן  ƒמ ָ‰ָ‚יו  נ¿ ƒמ ָכל  ּוב¿

ים"  ּƒן ָ‰ַעמ ƒם מ כ∆ ¿̇ יל ‡∆ ּ ƒ„ ר: "ָוַ‡ב¿ מ≈ ‡ו…

(וי˜ר‡ כ, כו).

י  ינ≈ ע≈ ים ב¿ּ ƒָעב…̇ ם מ¿ ֲ‡ָו‰ ‰≈ י - ַ‰ַ‚ּ ֲעל≈ ַבּ
ֲעַב˙ ‰'  ו… ּ̇ ַמר: "17 ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ם,  ּׁ≈̆ ‰ַ

‰ּו‡  ו¿  ,(‰ טז,  (מ˘לי  ב"  ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ

ם  ּׁ≈̆ ר ַ‰ ז∆ ין ע≈ י ‡≈ ּƒכ(‰) , רו… ¿̂ ƒַי„ י ָסר ב¿ּ מ¿ ƒנ

בי‡ורים
בהם, שהם מלבושי נכרי, [משמעות דבריו שהאיסור ללבוש בגדי נכרי הוא 
משום גאוה]. 15. בחו˜ו˙ ‰‚וי. בדרכי הגויים. הוזהרנו שלא נתנהג כמותם 
במלבושינו ובהליכותינו. 16. פן ˙נ˜˘ ‡חרי‰ם. פן תהיה נמשך, נצמד ונדבק 
אחריהם, (מלשון ״דא לדא נקשן״). 17. ˙ועב˙ ‰'. מאוס ושנוא בעיני ה׳ כל 

המתנשא בלבו.

יב).  לו,  (˙‰ילים  י"  ƒנ ≈„ ƒנ ּ¿̇ ַ‡ל  ים  ƒע ָׁ̆ ר¿

י  ּƒַרב  ˙ ַבּ  ‰ ָׁ̆ נ¿ ע∆ נ∆ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ ל  ∆‚ ר∆ ַעל  ו¿

יָ‰  ָעל∆ ַזר  ¿‚ ּ ƒנ ׁ∆̆ ן,  יו… ַר„¿ ּ¿̇ ן  ב∆ּ יָנ‡  ƒֲחנ

ַעם  ַפּ י  ּƒכ  .˙ נו… זו… ל  ׁ∆̆  ‰ ָבּ ֻ̃ ב¿ּ ב  ׁ≈̆ י ל≈

י,  ƒמ רו… י  ל≈ „ו… ּ ¿‚8 י  נ≈ פ¿ ƒל ָכ‰  ָ‰ל¿ ַ‡ַח˙ 

 ‰ ָנ‡∆  ‰ ָמּ "ַכּ רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ ָע‰  מ¿ ָׁ̆ ו¿

ָ‡ז  10ו¿  "! זו… יָב‰  ƒ9ר ל  ׁ∆̆ יָ‰  ∆̇ יעו… ƒס פ¿ּ

ם -  ƒיַני ע≈ ר (ע"ז יח, ‡). ָבּ ≈̇ ‰ יו… ָ̃ ּ ¿„ ¿̃ ּ ƒ„(„)

ַמע  ׁ¿̆ ƒם - ל…‡ י ƒַני ָ‡ז¿ ˙" (מ˘לי ו, יז). ָבּ ם ָרמו… ƒיַני יב: "11ע≈ ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ים  ּ ƒי ƒל ֲענ ∆̂ „ו… ‡≈ ָעמ¿ יַח ַ‡ּפו… - ב¿ּ ר≈ ים. ב¿ּ ƒָלל ים ָ‰ֻ‡מ¿ ּ ƒי ƒי ָ‰ֲענ ר≈ ב¿ ּ ƒ„

ָבָריו  ¿„ ּƒב ַ‡ף  ו¿ יָניו.  ע≈ ב¿ּ ים  ƒרּוח ס¿ ם  ≈‰ ם,  י‰∆ ּ≈̇ ָב ל¿ ַנס  כ¿ ּƒנ ׁ∆̆ כ¿ּ ‡ו… 

ַין ַמֲ‡ָכל  נ¿ ƒע ˙ 13ב¿ּ ר∆ כ∆ּ ƒם נ‚ַ ַ‚ֲ‡ָו‰. ו¿ ˜ ב¿ּ ָ̇ י˜ 12ָע ּ ƒ„ ַ̂ ר ַעל  ַ„ב≈ּ י¿

 ‰ ז∆ ַעל  ו¿ י,  ƒר ָנכ¿ י  ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ י  ≈„ ¿‚ ּƒב י  ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ 14ּוב¿  ‰ ∆̃ ׁ¿̆ ּוַמ

כתב  יו˙ר.   ‰˜„˜„  .„
מיד):  (ד״ה  יהוידע׳  ב׳בן 
וודאי לא היתה כוונתה 
הרע  יצר  בהם  לגרות 
ושיתנו עיניהם בה, אלא 
שישבחו  היתה  כוונתה 
מכל  אך  ישראל.  את 
כיון  בזה  נענשה  מקום 
שהיה לה לחשוש שמא 
הרע  יצר  בהם  יתגרה 
ויאנסוה לדבר עבירה.  

בי‡ורים
יבוא אלי רגל  ברוך הוא, אל תביא אלי את פסיעותיו של המתגאה (שלא 
אנשי גאוה להצר לי), והרשעים לא יטלטלו אותי ממקומי ביד חזקה. 8. ‚„ולי 
רומי מדובר,  באיזו  לדון  האריך  קיסמא)  בן  ר״י  (ערך  הדורות  בסדר  רומי. 
וסיים שהיתה עיר בארץ ישראל בשם רומי. 9. ריב‰. נערה. 10. ו‡ז „˜„˜‰ 
יו˙ר. בפסיעותיה לפסוע פסיעות נאות. ודבר זה נוגד את  הכתוב (תהלים 
מה, יד): ״כל כבודה בת מלך פנימה״, ולכך נענשה. 11. עינים רמו˙. המתגאה 
ומרים עיניו כלפי מעלה, ולא כדרך שפלי הרוח אשר ישפילו עיניהם כלפי 
גאוה.       מתוך  עזות)  (דברי  וקשים  חזקים  דיבורים  ב‚‡ו‰.  ע˙˜   .12 מטה. 
13. בענין מ‡כל ומ˘˜‰. שיאכל מאכלים טובים ומעדני מלך. 14. ובמלבו˘י 
ב‚„י ‚‡ו‰ מלבו˘י נכרי. שילבש בגדים יקרים ונאים מאד שהכל מסתכלים 

ו״שיתוף״  הבריות,  למען 
הרי הוא עבודה זרה.

הגרשוני  ילקוט  בספר 
אדרת  מספר  מביא 
אליהו שפירש, כי החכם 
בפני  להתבטל  דרכו 
החכם היותר גדול ממנו, 
מתבטל  עשיר  וכן 
גדול  בעמדו לפני עשיר 
אילו  כן,  ואם  ממנו, 
מאמין  היה  המתגאה 
הבורא,  במציאות 
וביכלתו,  בהשגחתו 
עיניו  לנגד  מצייר  והיה 
גדולת ה׳ – בודאי שהיה 
מבטל את עצמו, ואם עדיין מתגאה אות הוא שאינו מאמין בגדולת הבורא.  
פירוש אחר: אדם שיש לו גסות הרוח, שמתגאה בחכמתו, מעיד על כך שהוא 
מאמין שהוא זכאי לקבל השפעה של טוב מן הבורא בזכות חכמתו, ואילו 
לאלה שאין להם חכמה – אין זכות לכך. אבל זוהי ממש אמונתם של עובדי 
הכוכבים, שמאמינים שהבורא מסר כח לכוכבים להשפיע, והשפעתם היא 
רק על פי הטבע. יסוד דת ישראל הוא שהקדוש ברוך הוא משפיע גם למי 
שאין בו מעלות, כי ״מאשפות ירים אביון״ והכל תלוי בהשגחתו וברצונו של 

הקדוש ברוך הוא (תפארת ציון). 

ָ‰ָכ‡:  יב  ƒ̇ 19כ¿ּ ים.  ƒָכב ַ„˙-ּכו… ֲעבו…

יב  ƒ̇ 20ּוכ¿ ב",  ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ  '‰ ֲעַב˙  ו… ּ̇ "

ל  ∆‡ ָב‰  ע≈ ˙ו… י‡  ƒב ָ̇ ל…‡  "21ו¿ ם:  ָ̇ ‰ָ

ים:  ƒר מ¿ ‡ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ כו).  ז,  („ברים  ָך"  ∆̇ י ב≈ּ

י  ּƒיב: "כ ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„22 ,˙ ‡ ַעל ֲעָריו… ּלּו ָבּ ƒ‡ כ¿ּ

 "' ‚ו… ו¿ ּו  ׂ̆ ָע ל  ≈‡‰ָ ב…˙  ע≈ ו… ּ̇ ‰ַ ל  ָכּ  ˙ ∆‡

ּלּו  ƒ‡ כ¿ּ ים:  ƒר מ¿ ‡ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ כז).  יח,  (וי˜ר‡ 

ל  ָכּ רּו:  ָ‡מ¿ ו¿ (סוט‰ „, ב).  ָמ‰  23ָבּ ָנ‰  ָבּ

ָ‰רּוַח,                 ּסּו˙  ּ‚ַ ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם 

בי‡ורים
19. כ˙יב ‰כ‡. כתוב כאן (משלי טז, ה) בענין הגאוה. 20. וכ˙יב ‰˙ם. וכתוב 
שם (דברים ז, כו) בענין עבודה זרה. 21. ול‡ ˙בי‡ ˙ועב‰. המלה ״תועבה״, 
גסות הרוח),  בו  זה שיש  (היינו  שבה מכונים האלילים, מלמדת ש״גבה לב״ 
המכונה ״תועבה״ בספר משלי, כמוהו כעובד עבודה זרה. 22. „כ˙יב: כי ‡˙ 
כל ‰˙ועבו˙ ‰‡ל. הפסוק כתוב בענין חטאי העריות (ויקרא יח, כז), ובחטא 
של גסות הרוח כתוב ״תועבת ה׳ כל גבה לב״. הכינוי ״תועבה״ המשותף לשני 
הענינים מלמד על שייכותם זה לזה.  23. במ‰. מזבח לעבודת כוכבים (רש״י). 

ם.  ּׁ≈̆ ֲעַב˙ ַ‰ ו… ּ̇ ר ‰ּו‡  ׁ∆̆ י ֲ‡ , ַ‡ֲחר≈ ּמו… ƒע

ּום ָ‡ָ„ם ל…‡  ׁ̆ ָ‡‰ ַעל  ּ‚ָ ¿̇ ƒּלּו ל…‡ נ ƒַוֲ‡פ

ַב„  ּבו… ל¿ ƒל ‰, ַ‡ך¿ ב¿ּ ׂ ∆̆ ַמֲע ל…‡ ב¿ּ ּבּור ו¿ ƒ„ ב¿ּ

ָב‰,  ע≈ ו… ּ̇ ָר‡  ¿̃ ƒנ  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡ 

ב",     ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ  '‰ ֲעַב˙  ו… ּ̇ " ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ב  ּ ל≈ ַבּ  ‡ ָלּ ∆‡ ‰ּו˙  ב¿ ּ‚ַ לו…  ין  ≈‡ ּלּו  ƒ18ֲ‡פ

ָב‰. ע≈ ו… ּ̇ ָר‡  ¿̃ ƒנ

 

ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ ל  ָכּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿
 „ ב≈ עו… ּלּו  ƒ‡ (ו)כ¿ּ ָ‰רּוַח,  ּסּו˙  ּ‚ַ  

יכול  האדם  אין  הטבע 
בנוסף  אלא  לנצחו, 
צריך  הנחוש  לרצונו 
עזר ה׳. לכן בעל הגאוה 
לו  ואין  מתועב  שהוא 
עזר ה׳ – חרץ רבינו יונה 
הגאוה  ״בעל  משפטו: 
נמסר ביד יצרו״! ומעתה 
תקוה,  שום  לגאה  אין 
לגמרי.  הוא  ואבוד 
עמוד  חן׳,  יתן  (׳לענוים 

רא).
עבו„˙  עוב„  כ‡ילו  ו. 
(סוטה  המאירי  כוכבים. 
ד:) רואה את הקשר שבין 
הגאוה לעבודה זרה בכך 

– רוע טבעו מביאו לחלוק על האמת בכל דבר כדי להשפיל את  שהמתגאה 
שכנגדו [ומי שמונח בשקר הריהו כעובד עבודה זרה, שהיא עצם השקר].

המהרש״א בחידושי אגדות מבאר שעל ידי רוח הטומאה שנוצר מעון הגאוה 
מגיע לכל זה.

חכם  בתלמיד  אפילו  מדבר  זה  מאמר  כותב:  עקב)  (פרשת  הקדוש  השל״ה 
הלומד ומקיים את מצוות התורה, אלא שיש לו פניות בלימודו כגון שאחרים 
ידעו על גדולתו ותורתו, כי אז הרי הוא עובד בשיתוף, לא רק לשם ה׳ אלא גם 

בי‡ורים
18. ‡פילו ‡ין לו ‚ב‰ו˙ ‡ל‡ בלב נ˜ר‡ ˙ועב‰. הגר״א בביאורו על משלי 
מפרש: ״תועבת ה׳ כל גבה לב״ - אפילו אדם שעדיין לא הוציא את גאותו 
לפועל, ולא עשה שום מעשה של גאוה, בהליכתו או בדיבורו, ושום תנועה או 
סימן של גאוה לא ניכרים עליו, אבל ה׳ חוקר לב ובוחן כליות - הוא מעיד 
עליו שהוא גבה לב, כלומר, הגם שגאוותו מוסתרת בלב פנימה, בכל זאת – 
״תועבת ה׳״! משוקץ ומתועב הוא בעיני הקדוש ברוך הוא, ויתן את הדין על 

כך במשפטי שמים. 

ל˜ורח  ‡רע  מ‰  ח. 
‚‡ו˙ו.  מחמ˙  וע„˙ו 
(פי״א)  ישרים  המסילת 
שרעת  כותב, 
יתרה  חמדת-הכבוד 
יותר  וחזקה 
יש  כי  מחמדת-הממון, 
מקרים בהם יכול האדם 
על  יצרו  את  לכבוש 
שאר  ועל  הממון 
חמדת  אך   – ההנאות 
כי  הדוחק,  הוא  הכבוד 
לסבול  לו  אי-אפשר 
ולראות את עצמו פחות מחבריו, ועל דבר זה נכשלו רבים ונאבדו... מי גרם 
הוא  מלא  ומקרא  הכבוד,  מפני  אלא  עמו?  עדתו  וכל  הוא  שיאבד  לקורח 
(במדבר טז, י): ״ובקשתם גם כהונה״. וחכמים, זכרונם לברכה (במדבר רבה 
יח, ב) הגידו לנו, כי כל זה נמשך, מפני שראה את אליצפן בן עוזיאל נשיא, 
והיה רוצה להיות הוא נשיא במקומו... כללו של דבר: הכבוד הוא הדוחק את 
האדם  היה  זה  ולולי  שבעולם,  והחמדות  התשוקות  מכל  יותר  האדם  לב 
מתרצה לאכול מה שיוכל (להשיג ללא מאמץ), ללבוש מה שיכסה ערותו, 

ּלּו  ƒיר, ֲ‡פ ƒ‰ָי ּ רּו: ‰ַ32‡י ָמ‡ן „¿ ָ‡מ¿ ‰). ו¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ל,  ב≈ּ ַ̃ ¿̇ ƒָל‡ מ ‰ּ ≈̇ י י ב≈ּ ׁ≈̆ נ¿ ƒ‡‡ַ

‰" (חב˜ו˜ ב, ‰) -  ו∆ נ¿ ƒי ל…‡  יר ו¿ ƒ‰ר ָי ב∆ ּ ∆‚"

ּלו… (ב"ב ˆח, ‡). ׁ∆̆  ‰ ָנו∆ ּלּו ב¿ּ ƒ33ֲ‡פ

 

יַפ˙          ƒ„ ר¿ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ34

ַעל  ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒ‰ 35ל¿ ן  ָממו…  
ַרע  ≈‡ (ח)ָמ‰   ָּ̇ ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿ י-ָ‡ָ„ם.  נ≈ ב¿ּ

בי‡ורים
תקרי אותו אלא איתו לא אוכל״. לפי קריאה זו אומר הכתוב שגבה עינים, 
היינו גאותן, אין הקדוש ברוך הוא יכול להיות אתו. וביאר ב׳תפארת ציון׳, כי 
בדרך כלל החוטא חוזר אחר כך בתשובה, ואז מוכן הקדוש ברוך הוא לדור 
אין  עליו  עוונו  שעדיין  וכיון  בתשובה,  חוזר  אינו  הרוח  מגסות  אבל  אתו, 
בעל  אדם שהוא  „י‰יר.  מ‡ן  ‰‡י   .32 אתו.  לדור  רוצה  הוא  ברוך  הקדוש 
גאוה, אפילו על אשתו ובני ביתו אין הוא מתכבד, כיון שבזוי הוא בעיניהם. 
33. ‡פילו בנו‰ ˘לו. אפילו בבית שלו אין הוא מתכבד. 34. ‰‚‡ו‰ מבי‡‰ 
זה   ידי  על  שיוכל  כדי  חומד להתעשר  לבו  כי המתגאה  ר„יפ˙ ממון.  לי„י 
להשתרר ולשלוט על בני אדם. [אמנם יש גורסים: ״הגאוה מביאה לידי רדיפת 

כבוד״]. 35. ל‰˘˙רר. למשול. 

ַעט  מ¿ ּמּו  "רו… ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ 25 ט,  ַמע≈ ¿̇ ƒ24מ

עו…  ¿„‚ָ ָר‡ּוי ל¿ ּנּו" (‡יוב כ„, כ„); 26ו¿ ינ∆ ≈‡ ו¿

ָמ‰  ו… ּ̃ ‰ַ י  ָרמ≈ "ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ 27 ָר‰,  ׁ≈̆ ‡ֲ ַכּ

ין ֲעָפרו…  ≈‡ ים" (י˘עי‰ י, ל‚), 28(ז)ו¿ ƒע„ֻ ּ ¿‚

ָעָליו.   ˙ ל∆ ּ ַיל∆ 29מ¿ יָנ‰  ƒכ ּׁ¿̆ ‰ַ ו¿ ָער,  נ¿ ƒנ

י  ƒנ‡ֲ ין  ≈‡ -‰ּו‡:  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ָ‡ַמר 

ָלם,  עו… ָבּ 30ָל„ּור  ים  ƒל כו… י¿ ‰ּו‡  ו¿

ם  ƒיַני ַבּ‰ ע≈ ּ ַמר (˙‰ילים ˜‡, ‰): "‚¿ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

(סוט‰  ‡ּוָכל"  ל…‡  ו…  …̇‡31 ָבב  ל≈ ַחב  ּור¿

ז. ו‡ין עפרו ננער. כתב 
כנגד  מדה  חיים:  החפץ 
שהיה  במקום  כי  מדה, 
לו לחשוב תמיד שסופו 
רמה  עפר  למקום  לילך 
להתגאות,  ולא  ותולעה 
הוא לא חשב כן, כי אם 
דמיין לעצמו כי במרומי 
משגבו  יהיה  סלעים 
ובעליות מרווחות תהיה 
על  יתר  לעד,  מנוחתו 
בני גילו, לכן כאשר גופו 
בעפרו  אין  עפר,  נעשה 
ממקומו,  להתנער  כח 
כל המתים יעמדו ויקומו 

אשר  האנשים  כל  רגלי  כפות  תחת  נמוך  מושכב  ישאר  והוא  רגליהם,  על 
התגאה עליהם בימי חייו!! (שמירת הלשון, תבונה יד). 

בי‡ורים
מממונו  מתורתו,  מתמעט  אחר:  פירוש  (רש״י).  מחשיבותו  מ˙מעט.   .24
 – שרומו  כיון  ו‡יננו".  מעט  "רומו  ˘נ‡מר:   .25 יעקב).  (עיון  ומבריאותו 
מתמעט. ושמא תאמר ישנו בעולם [שמתקיים]? תלמוד לומר: ״ואיננו״. (סוטה 
זרה.  עבודה  לשם  הנעבד  עץ  היא  אשירה  כ‡˘ר‰.  ל‚„עו  ור‡וי   .26 ה.). 
גדיעה זו הנזכרת כאן איננה רק קציצה רגילה, אלא צריך לעוקרה ולשרש 
״ואבדתם את שמם״,  ג):  יב,  (דברים  נלמד מן הכתוב  וזה  וכל,  אחריה מכל 
וכמו כן יש לגדע ולשרש אחרי מי שיש בו גסות הרוח (רש״י). 27. ˘נ‡מר 
"ורמי ‰˜ומ‰ ‚„ועים". בגמרא (סוטה ה.) למדים דבר זה בגזירה-שוה: כתיב 
התם  וכתיב  גדועים״,  הקומה  ״ורמי  הגאוה)  חטא  בענין  כאן  (כתוב  הכא 
(וכתוב שם בענין עצי אשירה) ״ואשיריהם תגדעון״ - תעקרו ותשרשו מכל 
עליו.  מילל˙   .29 המתים.  לתחיית  קם  שאינו  ננער.  עפרו  ו‡ין   .28 וכל). 
הפורענות  משום  הגאה  על  ומשתברת  מתאוננת  השכינה  עליו.  מקוננת 
שתבוא עליו (רש״י). 30. ל„ור. יחד. 31. ‡ו˙ו ל‡ ‡וכל. בגמרא דורשת ״אל 

ט. ‰מ˜˘ט ‡˙ ‚ופו כ„י 
שנינו  ל‰˙‚‡ו˙. 
ד):  (ד,  אבות  במסכת 
שפל  הוי  מאד  ״מאד 
רוח״. לשם מה הכפילות 
״מאד מאד״? מבאר רבי 
שני  ישנם  חגיז:  משה 
גאוה  גאוה,  בעלי  סוגי 
רוחנית.  וגאוה  גופנית 
גאוה גופנית – המתגאה 
גבורתו,  קומתו,  ביופיו, 
גאוה  וכו׳.  עושרו  בגדיו, 
המתגאה   – רוחנית 
כשרונותיו,  בחכמתו, 
על  ומצוותיו.  מדותיו 
הגאות  סוגי  שני 
״מאד  התנא:  מזהירנו 
מאד הוי שפל רוח״, הוי 
בשניהם.  רוח  שפל 

(מדרש חכמים).

 ˙ ּ„ו… ƒמ ּלּו  ≈‡ ָכל  ו¿  .‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ 39ו¿  ‰‡ָ נ¿ ƒ̃

ר  ≈‡ ָבּ ¿̇ ƒי ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ  ,„…‡ מ¿  ˙ חּו˙ו… פ¿ּ

ם. ּׁ≈̆ ַר˙ ַ‰ ז¿ ע∆ ב¿ּ

˙ ּ‚ּופו…  ט ‡∆ ּׁ≈̆ ַ̃ ל (ט)ַ‰מ¿ ָבר: ָכּ ף ָ„ּ סו…
ַח  כ≈ ו… ׁ̆  ‰ י ז∆ ˙, ֲ‰ר≈ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ י ל¿ ≈„  כ¿ּ

ַעל   ׁ̆ ָיחּו ל…‡  ו¿ ‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ם  ּׁ≈̆ ‰ַ

ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒי ל…‡  ו¿  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

 , מו… ¿̂ ַע ַעל   - ָנ˙ו…  ָוּ ַכּ ל  ָכּ י  ּƒכ ים,  ƒב טו…

י˙ו…  ƒֲחר‡ַ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ,‰ ל∆ ַ‰ָכּ ּ‚ּופו…  ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ל¿

ב  רו… ָ̃ ‰ּו‡   , ּ‚ּופו… ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ַ‰מ¿ ו¿  .‰ ָמּ ƒר

 ‡ ׂ ָּ̆ ƒל ים  ׁƒ̆ ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ‰ ָר‡∆ ¿̇ ƒי י  ּƒכ  ,‰ ָמּ ƒז ל¿

ב  ר≈ ָ̃ ¿̇ ƒי ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ם,  י‰∆ ינ≈ ע≈ ב¿ּ ן  ח≈

ּלּו˙  ַ̃ ו¿  ˜ חו… ׂ ¿̆ י  י„≈ ƒל  ‡ ָיבו… ו¿ ָלן,  ¿̂ ∆‡

י‡  ƒ‰  ‰ ז∆ ָבּ ים,  ׁƒ̆ ָ‰ֲ‡ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ˙ ט∆ ּׁ∆̆ ַ̃ ַ‰מ¿  ‰ ָּׁ̆ ƒ‡‰ָ ַ‚ם  ו¿  . ׁ̆ ר…‡

ל  „ו… ּ‚ָ ‰ּ ָׁ̆ ‰ ָענ¿ ם, ּוָבז∆ ָבּ ƒל ים ב¿ּ ƒּור‰ ר¿ ƒ‰ ˙ ס∆ נ∆ ם ּוַמכ¿ ָבּ ƒל ˙ ∆̃ ל∆ ַמ„¿

בי‡ורים
יהיה אמת או שקר, כדי להקטין שמו אצל בני אדם ולהראות יתרונו עליו 
ענף  הוא  הקפדנות  ו˘נ‡‰.   .39 ולביישו״.  ולהכלימו  מעלתו  ולהפחית 
ותולדות הגאוה, כי לולא הגאוה לא היה מקפיד בלבו! (שערי קדושה א, ב). 
מיסוד הענוה – לא להקפיד כלל. (אור ישראל נח, א). מבואר, כי ענוה וקפדנות 

– תרתי דסתרי!

 ׁ̆ ּ ≈̃ ּ ƒב ׁ∆̆  , ֲ‡ָו˙ו… ֲחַמ˙ ַ‚ּ ˜…ַרח ַוֲעָ„˙ו… 36מ≈ ל¿

לו…  ָנ‰  ּ¿̇ ƒנ ל…‡  ׁ∆̆  ‰ ֻ„ָלּ ּ ¿‚ ח  ַּ̃ ƒל ו¿ ל  ּ ≈„ ּ‚ַ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ַנס  כ¿ ƒנ ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒ37ּומ ם,  ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ ן  ƒמ

 ‰‡ָ ¿̂ 38ָי  ˙ ∆̃ ֲחל… ַ‰ַמּ ן  ƒּומ  ,˙ ∆̃ ַמֲחל… ל¿

בבית  ולשכון 
הפגעים  מן  שתסתירהו 
קלה  פרנסתו  והיתה   –
צריך  היה  ולא  עליו 
כלל  להעשיר  להתיגע 
לו  שאין  הגם  אלא, 
בכל  במותרות,  צורך 

שפל  עצמו  יראה  כדי שלא  להשיגן,  רב  לעמל  עצמו  את  מכניס  הוא  זאת 
בחברה, ואין קץ לכל עמלו, על כן אמרו רבותינו זכרונם לברכה (אבות ד, 

כא): ״הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם״.  

בי‡ורים
על  בחז״ל  מובא  (ובאמת  גדול  לאדם  עצמו  שהחשיב  ‚‡ו˙ו.  מחמ˙   .36
גדלותו של קורח) ועוד שהחשיב עצמו ליחסן שהרי הוא בן יצהר, ומשום כך 
של  בנשיאותו  ונתקנא  הנשיאות,  לו  שמגעת  לחשוב  הגאוה  אותו  הביאה 
אליצפן בן עוזיאל, ומדת הקנאה נבעה מכח הגאוה שהחשיב עצמו לבעל 
נכנס  כך  ומ˙וך   .37 יחזקאל).  (אור  קורח  מעשה  כל  נבע  וממנה  מעלה, 
למחלו˜˙. במסכת חולין (ז.): משרבו זחוחי הלב (פירוש, משרבו התלמידים 
גבוהי הלב, שמחמת גאותם לא דקדקו מפי רבם כל צרכם אלא סמכו על 
ז):  (פרק  הישר  קב  בספר  כתב  בישראל.  מחלוקות  רבו  רש״י)  לבם,  בינת 
המתגאה מרבה קטטה, קנאה, שנאה, לשון הרע, כעס, שקרים, ליצנות וכו׳. 
ואם תתבונן בה תראה שכל עבירות שבתורה כלולין בה. ופגמו גדול מאד, 
אוי לו ואוי לנפשו מי שרגיל להאחז בה! 38. יˆ‡‰ ˜נ‡‰. קנאה וגאוה אחת 
הן, ואחת תלויה בחברתה, מי שאין בו כלל גאוה – אין בו בכלל קנאה. ומי 
שיש בו מעט גאוה, ויהיה מי שיהיה – יש בו קצת קנאה על חבירו, על אשר 
עצמו  מחזיק  והמתגאה  היות  פשוטים,  והדברים  במדריגתו.  עומד  גם  הוא 
שהוא עדיף מחבירו, או לפחות שוה לו, והיה אם יראה שחבירו השיג שררה 
וגדולה - הוא מקנאהו על כך. (תולדות שלמה [קלוגר] יג). כתב החפץ חיים 
״גם הגאוה תביאהו לקנא ולשטום  י״ד):  (שמירת הלשון שער התבונה פרק 
(-ולשנוא) את חבירו המכובד בעיני אנשי העיר, ויקנא וישטום אותו, בעבור 
שידמה לו שנפחת כבודו על ידי זה, ויאמר בלבו: לולא הוא, הייתי מתואר בין 
בני אדם לאדם חשוב. ויבחן גנזי נסתרותיו, כדי שיהיה לו מה לדבר ממנו, 

עונ˘  כל ˘כן ˘י˘  י‡. 
‚„ול ל‡˘‰ ‰מ˙˜˘ט˙ 
‡נ˘ים  לפני 
ב‰.  ‰מס˙כלים 
כותבים  הראשונים 
שבאותה המדה שנדרש 
להתבונן  שלא  מהגבר 
בנשים, כך אסור לנשים 
לגרום לגברים להתבונן 
כותב  יונה  רבינו  בהם. 
במילים חריפות במיוחד 
האחריות  אודות 
האשה  על  המוטלת 
(אגרת  זה  בנושא 
עח):  פרק  התשובה, 
שתהא  האשה  ״וצריכה 
שלא  ונזהרת  צנועה 
אדם  בני  בה  יסתכלו 
מפני  מבעלה,  חוץ 
שהמסתכלים בפניה או 
לגהינם,  יורדים  בידיה 
(תענש)  ענושה  והיא 
ואחד  אחד  כל  בעונש 
שהחטיאה  מפני  מהם, 
אותם ולא נהגה צניעות 

בעצמה ונכשלו בה״.
‰וˆ‡ו˙  רוב  לפי  לו  ˘י˘  מ‰  בעיניו  ימעט  כי  בחל˜ו,  י‰י‰ ˘מח  ול‡  יב. 
˙‡ו˙ ‚‡ו˙ו. העניו אינו מתאוה להרבה אלא מסתפק במועט שיש לו ושמח 
בחלקו שקיבל מהבורא. לעומתו הגאותן מתאוה לכל דבר ולדברים גבוהים 
יחמוד, ודבר זה הרי אף פעם לא ישיגנו, כי העולם הזה אין בו כדי שביעה, 
חז״ל  שאמרו  וכמו  שבעה,  ידע  ולא  מה  חסר  שהוא  האדם  ירגיש  לעולם 
(מדרש רבה קהלת ג, י): אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, מי שיש לו מנה רוצה 

 ‰ ָּׁ̆ ƒ‡ ל¿ ל  „ו… ּ‚ָ  ׁ̆ ע…נ∆  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל  (י‡)ָכּ

ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ˙ ט∆ ּׁ∆̆ ַ̃ ¿̇ ּƒמ‰ַ

.‰ּ ים ָבּ ƒל כ¿ּ ַּ̇ ס¿ ּƒמ‰ַ

 

ֲ‡ָו‰.  ַּ̇ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ  „ עו… ו¿
ָרָחב  ּבו…  ƒל  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ י  ּƒכ  

י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ַ̇ ו¿ ָבר,  ּ„ָ ָכל  ל¿  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒּומ

י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ב¿ּ ׁ∆̆ ָ‰ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

 ׁ̆ ַלב≈ּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ֲ‡ָו˙ו…  ּ‚ַ ֲחַמ˙  מ≈  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒי

ין  ƒר ט≈ ל¿ ַפּ  ˙ נו… ב¿ ƒל ו¿ ים  ƒר ָ̃ י¿ ים  ƒ„‚ָ ב¿ ּƒב

י  ּƒים. כ ƒב ים טו… ƒכ…ל ַמֲ‡ָכל ¡‡ ל∆ ו¿ ים  ƒל „ו… ּ ¿‚

ים  ƒ‰ בו… ּ ¿‚ ים  ƒָבר ¿„ ƒל ָלם  עו… ל¿  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ

ים  ƒָבר ¿„ ƒי‚ ָי„ו… ל ׂ ּƒ̆ ינו… ַמ ‡ּוַלי ‡≈ מ…„, ו¿ ַיח¿

ָב‰  נ≈ ּ ¿‚ י  י„≈ ƒל  ‡ ָיבו… ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ּלּו,  ≈‡

ָרָחב  „ ו¿ מ≈ ּבו… חו… ƒל ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒי ַ‰מ ּƒָל‰. כ ז≈ ּו‚¿

ַח  מ≈ ׂ ָ̆  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ל…‡  (יב)ו¿ ר,  ּׁ≈̆ ַע ¿̇ ƒ‰ ל¿ ם  ָיּ ַכּ

י  נ≈ פ¿ ƒל ל  ו… ׁ̆ כ¿ ƒמ  ˙ נ∆ ∆̇ נו… י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ (י)  ,„…‡ מ¿

ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ים ל¿ ƒרּו ֲחָכמ ‡ ָ‡ס¿ ים, ֲ‰לו… ּƒַרב

ים                 ׁƒ̆ ָנ ל  ׁ∆̆ ים  ƒנ עו… ב¿ ƒ̂ י  ≈„ ¿‚ ƒב ב¿ּ

ּלּו  ƒ41ֲ‡פ ל,  ∆̇ כ…ּ ַבּ ים  ƒטּוח ּׁ¿̆ ‰ַ40

ב),  כ,  (ע"ז  ן  ∆‰ ָבּ  ˙ ׁ∆̆ ֻלב∆ּ מ¿ יָנּ‰  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ

מכ˘ול  נו˙נ˙  ˘‰י‡  י. 
בספר  רבים.  לפני 
(פרק  יושר  ארחות 
שכן  וכל  כתב:  צניעות) 
בין  בחוץ  כשיוצאין 
מאד  שצריכין  אנשים 
ואמרו  בזה,  להזהר 
(תנחומא וישלח סי׳ ה׳): 
תכשיטין  ניתנו  ״לא 

לאשה אלא שתהא מתקשטת בהן בתוך ביתה״. 
אימי,  לגבי איש חסיד מכפר  ה״ד)  פ״א  (תענית  מהירושלמי  והביא המעשה 
שכאשר היה בהר (שהיה עובד שם), אשתו לבשה בגדים מלוכלכים כדי שלא 
יתן אדם עיניו בה. וכאשר היה נכנס לביתו לבשה בגדים נקיים כדי שבעלה 

יתן עיניו בה ולא באשה אחרת. 
וכל כך הקפידו על זה, עד שרבי יוסי דמן יוקרת אמר לבתו: שובי לעפריך ואל 
יכשלו בך בני אדם! [כמסופר במסכת תענית (כד.): היתה לרבי יוסי בת בעלת 
יופי. יום אחד ראה רבי יוסי אדם אחד שהיה מפרק את גדר העצים על יד 
זה? כלומר, מה  יוסי: מה  ביתו כדי להסתכל בבתו דרך החור, אמר לו רבי 
אתה מעיין כאן? אמר לו האיש: רבי, אם ללוקחה לאשה לא זכיתי, לראותה 
צער  גורמת  את  בתי,  לבתו:  אמר  יוסי  רבי  זאת  כששמע  אזכה?!  לא  גם 
לבריות, שובי לעפרך ואל יכשלו בך בני אדם. (הב״ח מוסיף לגירסת הגמרא 

שם: ״וכן הוה״ – וכן היה, כלומר שהיא מתה)].
ובעוונותינו הרבים, היום הדור פרוץ ומתקשטים ביותר וכו׳, והרבה יש לדבר 
על זה בעוונותינו הרבים. ואשרי מי שנזהרת בזה ולא תסתכל על חברותיה, 
וכל שכן על הפרוצות. ומה שתלבש יותר בגדי צניעות – תזכה ביותר לבנים 
בזוהר הקדוש  כמו שכתב  טוב,  לכל  זוכה  ובעלה  ותלמידי חכמים,  צדיקים 

(מובא במ״ב סי׳ ע״ה סקי״ד), ותקים בית לתפארת. עכ״ד.    

בי‡ורים
40. ‰˘טוחים. התלויים. 41. ‡פילו כ˘‡ינ‰ מלוב˘˙ ב‰ן. כיון שכשרואה 
הרהור  לידי  ובא  בהן  ומתייפה  לבושה  כשהיא  באשה  נזכר  הבגדים  את 

עבירה. (רש״י). 

קל  דבר  כל  על  לבבו 
ביתו  בני  עם  שבקלים 
ומזה  ואוהביו,  ומשרתיו 
מאד״.  עצוב  יהיה 
(בתשובותיו  וברמב״ם 
״פאר הדור״, קמב) כתב: 
״המשתרר, ירבו יגונותיו 
ושמא  ועצבונותיו, 
ויביישוהו  יכלימוהו 
ביד  ויפול  הגויים 
אותו  וייסרו  המלוכה, 

וישברו עצמותיו.
(ב׳)  מוסר  שבט  בספר 
כתב: נקוט כלל זה בידך: 
ימיו  כל  המתגאה,  כל 
כי  ודאגות,  במכאובים 
כולם כאין  גאותו  מרוב 
חייבים  כולם  נגדו, 
לפניו,  ולקום  לשרתו 
תמיד  לישב  צריך  הוא 
בראש. והנה בראותו כי 
ממנו,  וזע  קם  איש  אין 
ולדבריו אין שומע, הוא 
דאגה  בכעס  מתמלא 
רגע.  כל  ותוגה 
ומאורעות אלו תמיד לו, 
ערב בוקר וצהרים, עד שמרוב צערו הוא נופל על ערש דוי, ואם יקום ממטתו 

ישוב לשטותו, וחוזר חלילה. 

י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ ַ‰ּ‚ּוף  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ י‡  ƒ‰ ז…‡˙  ו¿
‡ י…‡ַמר ָ‰ָ‡ָ„ם:  ָמּ ׁ∆̆ ָב‰:  טו…

ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ו¿ יל  ƒ‡ ‰ו…

ַע„  ר,  ≈̇ יו… ב¿ּ  ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ  § ר̆… פ¿ ∆‡  , ך¿ ל-ָכּ ָכּ

ן,  ƒַיי  ‰ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ו¿ ר  ׂ ָ̆ ָבּ י…‡ַכל  ל…‡  ׁ∆̆

יָר‰  ƒ„ ב¿ּ ב  ׁ≈̆ י≈ ל…‡  ו¿  ,‰ ָּׁ̆ ƒ‡  ‡ ׂ ָּ̆ ƒי ל…‡  ו¿

 ‡ ָלּ ∆‡ ,‰ ׁ̆ ָנ‡∆ ּבּו ׁ̆ ַמל¿ ַבּ ל¿ ƒל…‡ י ָנָ‡‰, ו¿

ים,  ƒָלכ ֻלכ¿ ּומ¿ ים  ƒרּוע ¿̃ ּו ר,  מ∆ ּ ∆̂ ‰ַ ו¿  ˜ ׂ ַּ̆ ‰ַ

ים  ƒָלכ ֻלכ¿ מ¿ ים  ƒל כ≈ ב¿ּ  ׁ̆ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒּומ

ָיָ„יו  ָניו  ָפּ  ıַח ר¿ ƒי ל…‡  ו¿ ים,  ƒּוס‡ ּומ¿

ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒרו… מ √‡ ָּ̇ יר 43 ƒח ׁ¿̆ ַיּ ׁ∆̆ ָליו, ַע„  ַר‚¿ ו¿

ן  ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ ‰ - כ¿ּ ָכל ז∆ ים. ו¿ ׁƒ̆ ֲ‡ָנ

 ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿ יּוַכל  ל…‡  ׁ∆̆ ַע„  ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ

ָר‡  ¿̃ ƒנ  ‰ ז∆ ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ ך¿  ּ ַ‰ל≈ ַ‰מ¿ ר.  ≈̇ יו…

יר:  ƒָנז 44ב¿ּ ר  מ≈ ‡ו… ‰ּו‡  י  ֲ‰ר≈  .‡ ט≈ חו…

ַעל  ָחָט‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ מ≈ ָעָליו  ר  פ∆ּ ƒכ "ו¿

בי‡ורים
43. ˙‡רו. מראית פניו. 44. בנזיר. אדם שקיבל על עצמו בנדר להיות ״נזיר״, 
הגפן,  מן  היוצא  דבר  כל  אכילת  וכן  יין,  שתיית  א.  דברים:  בשלשה  נאסר 

ׁ̆ לו…  ּ י≈ ּׁ∆̆ יָניו ַמ‰  ע≈ ַעט ב¿ּ מ¿ ƒי י ּƒכ , ˜ו… ל¿ ח∆ ב¿ּ

 . ֲ‡ָו˙ו… ֲ‡ַו˙ ַ‚ּ ַּ̇  ˙ ‡ו… ָ̂ י ר…ב ‰ו… ƒפ ל¿

ל…‡  ׁ∆̆ 42  ,˙ מ∆ ר∆ ּ‚ו… ֲ‡ָו‰  (י‚)ַ‰ַ‚ּ  „ עו… ו¿
ע…ל  ל  ב…ּ ס¿ ƒל ָלן  ַסב¿  ‡ ≈‰ י¿  

יך¿  ƒר‡ֲ‰ַ ל¿ ך¿  ̂…ר∆ ין  ≈‡ ו¿  ,˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

ָי„ּוַע  י  ּƒכ ָלן,  ַסב¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ  ˙ ַ̇ י ƒח פ¿ ּƒב

ל.  ‰ּו‡ ַלכ…ּ

רוצה  מאתים  מאתים, 
והמשילו  מאות,  ארבע 
את  קדמונינו 
לשותה  העולם-הזה 
לו  ידמה  מלוחים,  מים 
יותר,  וצמא   - שמרווה 
באגרת  שכתב  כמו 

הגר״א ז״ל. 
מוסר  שיחות  בספר 
ענין  ביאר  פג)  (מאמר 
שאמרו  מה  פי  על  זה 
כא):  ד,  (אבות  חז״ל 
והתאוה  ״הקנאה 

והכבוד מוציאין את האדם מן העולם״. שהטעם שהכבוד מוציא את האדם מן 
העולם הוא משום שאין בידו של האדם לספק את תאות הכבוד כלל, כי ככל 
שיזכה בכבוד ירצה עוד ועוד, וכשיחסר לו מעט ירגיש כי כל אשר יש לו איננו 
שוה לו, ונמצא שהוא משועבד לתאותו זו שעבוד גמור, באופן שלעולם לא 

יוכל להשתחרר ממנה, ודבר זה מוציאו מן העולם.
ועל דרך זה יש לבאר גם מה שבכח ה״תאוה״ להוציא את האדם מן העולם, 
דהנה פירש רש״י (אבות שם): שמתאוה לממון הרבה שנאמר ״אוהב כסף לא 
ישבע כסף״ (קהלת ה ט), וכיון שלעולם אין הוא מסתפק בממון אשר לו, וכמו 
שכתב הרמב״ם, שהאוהב כסף הוא בעל נפש רחבה שלא תשבע נפשו מכל 
העולם,  מן  מוציאתו  זו  תאוה  הרי  ה״א),  פ״א  דעות  (רמב״ם  שבעולם  ממון 

שהרי הוא תאב לדבר שלעולם לא יוכל לספק אותו ולמלאות רצונו.
״דברים  כתב בספר  י‰‡ סבלן לסבול עול ‰בריו˙.  ‚ורמ˙ ˘ל‡  י‚. ‰‚‡ו‰ 
יחם  כי  העצבות,  לידי מדת  יבוא  ״המתגאה  לא):  דרוש  (להחיד״א,  אחדים״ 

בי‡ורים
42. ˘ל‡ י‰‡ סבלן. אמר רבי לוי: כל טילוי סירוי, וכל סירוי טפשין! (קהלת 
רבה יב, א). כל המתגאה ומתנשא וחכם יחשב בעיניו – הוא כעסן ומדקדק 
ינוח״.  כסילים  ״כעס בחיק  טיפש, כדכתיב:   – וכל כעסן  לו.  כל המתנגד  עם 

(מתנות כהונה). 

ב‰לל  מˆינו  כ‡˘ר  י„. 
יוסף׳         ב׳עץ  ‰ז˜ן. 
ההתבוננות  כתב:  (שם) 
מופלאת  היא  הלזו 
להיות  בענינה, 
הקדושים  שלאנשים 
מבטם               כל  אשר 
המשכלת  לנפשם 
גופם  בתוך  השוכנת 
והנה  והבהמי.  החומרי 
יש בני אדם המשליכים 
כל           גיום  אחרי 
ומאוויו       החומר  צרכי 
ההכרחיים  הענינים  אף 
ומתאכזרים      לקיומה 
לבלי      מאד  גופם  על 
יודעים        כי  קיומו  תת 
הגוף  כחי  כל  כי 
נגדיים  המה  ותאוותיו 
לגמול            הבהמי  גופו  על  גם  שחמל  בו  אחרת  מדה  הזקן  הלל  אבל  לנפש. 
שהיא           בשביל  וליפותה  ולהנאותה  אחרים  עם  שעושה  כמו  חסד  לו 
עליה         חמל  אם  כי  הנאתו  למען  כוונתו  היה  לא  כי  מלך,  של  איקונים  

כראוי.

י…‡ַכל      ל…‡  ו¿ י,  ƒ̃ ָנ  ‡ ≈‰ י¿ ַמֲ‡ָכלו…  ם  ּ‚ַ
י  ƒנ ינו… ב≈ּ ַמֲ‡ָכל  ַ‡ך¿   , ך¿ ל∆ מ∆ י  ַמֲעַ„נ≈ּ  

ל…‡  , ו¿ ַ‚˙ ָי„ו… ׂ ָּ̆ י ַ‰ ƒפ י, ל¿ ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ∆̃ ׁ¿̆ ּוַמ

ים,  ƒּוס‡ ים מ¿ ƒל כ≈ ל…‡ י…‡ַכל ב¿ּ ‰ 45ו¿ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒי

 ˙ ∆‡ ˆּו  ּ¿̃ ַׁ̆ ּ ¿̇ "ַ‡ל  ַעל  ַיֲעב…ר  ן  פ∆ּ

ל  ‡ ַ‰כ…ּ ָלּ ם" (וי˜ר‡ י‡, מ‚), ‡∆ יכ∆ ≈̇ ׁ…˘ ַנפ¿

˙ו…  ָטּ ƒמ ם  ּ‚ַ  , ָחנו… ל¿ ֻׁ̆ ם  ּ‚ַ ּיּו˙.  ƒ̃ נ¿ ּƒב  ‡ ≈‰ י¿

ים.  ּ ƒי ƒ̃ יּו נ¿ ¿‰ ƒָיָניו י נ¿ ƒָכל ע ‰, ו¿ ָיּ ƒ̃ ‰ נ¿ י∆ ¿‰ ּƒ̇

ַ‡ך¿  ז…ָ‰ם,  מ¿ ל…‡  ו¿ י  ƒ̃ ָנ  ‡ ≈‰ י¿ ּ‚ּופו…  ם  ּ‚ַ

ל  ם ָכּ ָליו, ַ‚ּ ַר‚¿ ָניו ָיָ„יו ו¿ ח…ı ָפּ ר¿ ƒר ל ָזּ‰≈ ƒי

ל  ּ ל≈ ƒ‰ ינּו ב¿ּ ƒ̂ ר ָמ ׁ∆̆ ‡ֲ ים. (י„)ַכּ ּƒ̇ ƒע ּ‚ּופו… ל¿

ָע‰  ָׁ̆ ב¿ּ ׁ∆̆  ,(‚ ל„,  רב‰  (וי˜ר‡  ן  ≈̃ ַ‰ָזּ

בי‡ורים
45. ול‡ י‡כל בכלים מ‡וסים, פן יעבור על "‡ל ˙˘˜ˆו ‡˙ נפ˘ו˙יכם". 
המקור לכך הוא מדברי רב ביבי בר אביי (מכות טז) האומר, שאדם השותה 
משקים בכלי מציצה [כעין קרן] של מקיזי דם, עובר באיסור ׳לא תשקצו׳. וכך 
נפסק בשולחן ערוך (יו״ד סי׳ קטז ס״ו): אסור לאכול ולשתות בכלים הצואים 
שנפשו של אדם קצה בהם, כגון כלים של בית הכסא וכלי זכוכית שמקיזים 
וכן לא יאכל בידים מזוהמות ועל גבי כלים מלוכלכים,  וכיוצא בהם.  בהם 

שכל אלו בכלל ׳אל תשקצו את נפשותיכם׳.

 ׁ̆ ַר פ≈ּ ל…‡  ׁ∆̆  ‰ּ ז∆ ּוַמ‰  ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿ י‡),  ו,  (במ„בר   " ׁ̆ פ∆ ַ‰ָנּ

ָבר  ל ָ„ּ ָכּ ƒמו… מ ¿̂ ַע ַע נ≈ ‡, ַ‰ּמו… ט≈ ָר‡ חו… ¿̃ ƒן נ ƒי ן ַ‰ַיּ ƒמ ‡ ָלּ מו… ‡∆ ¿̂ ַע

ָך  ּ י∆ ים: ל…‡ ַ„ּ ƒרּו ֲחָכמ ‰ (˙עני˙ י‡, ‡). ָ‡מ¿ ַכָמּ ‰ ו¿ ָמּ ַעל ַ‡ַח˙ ַכּ

ים  ƒָבר ּ ¿„ יָך  ָעל∆ ר  ס≈ ‡ו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆  ‡ ָלּ ∆‡ ָר‰,  ו… ּ̇ ָר‰  ָ‡ס¿ ּׁ∆̆ ַמ‰ 

 ‰ ז∆ ‡ ָבּ ≈̂ ַכּיו… ‰ ו¿ ָין ז∆ נ¿ ƒים (ירו˘למי נ„רים פ"ט ‰"‡). ַעל ע ƒר ֲ‡ח≈

ר,  ≈̇ ם יו… ַחַכּ ¿̇ ּƒ̇ ַ‡ל  ‰, ו¿ ב≈ּ י˜ ַ‰ר¿ ּ ƒ„ ַ̂ י  ƒ‰ ּ¿̇ ל…מ…‰: "ַ‡ל  ׁ¿̆ ָ‡ַמר 

י  ƒ̃ ‡ ָנ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם,  ר ָבּ ָׁ̆ ך¿ ַ‰ָיּ ר∆ ּ ם" (˜‰ל˙ ז, טז). ַ‰„∆ מ≈ ו… ּׁ̆ ּƒ̇  ‰ ָלָמּ

ים.  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ל  ׁ∆̆ ר  ≈„ ּ‚ָ ‰ּו‡  ּיּו˙  ƒ̃ ּ ַ‰נ¿ י  ּƒכ ָיָניו,  נ¿ ƒע ָכל  ב¿ּ

ים  ּ ƒי ƒֲענ ים  ׁƒ̆ ּבּו ַמל¿ ל…‡  ו¿ ים,  ƒנ ינו… ב≈ּ ים  ƒ„‚ָ ב¿ּ  ׁ̆ ַבּ ל¿ ƒי  ?„ ַ̂ י כ≈ּ

י  ƒָענ ים, ‰∆ ּ ƒי ƒ̃ ים ּונ¿ ƒ‡ים ָנ ƒנ ינו… ים ב≈ּ ƒ„‚ָ ‡ ב¿ּ ָלּ ם, ‡∆ ָׁ̆ ב¿ ּים לו… ƒַבז ַ‰מ¿

‡ו…  ם  ∆̇ כ∆ּ  ‡ ≈̂ ָמּ ּ ƒי ׁ∆̆ ָ‡סּור  ו¿  , רו… ׁ¿̆ ָע י  ƒפ ל¿ יר  ׁƒ̆ ָע ∆‰ ו¿ יו…  ָענ¿ י  ƒפ ל¿

ים  ƒנ ּ ָ̃ ֻ̇ יּו מ¿ ¿‰ ƒל…‡ י ים, ו¿ ƒרּוע ¿̃ יּו  ¿‰ ƒל…‡ י ָ‚ָ„יו, ו¿ י˙ ַעל ב¿ּ ƒנּונ מ¿ ַׁ̆

י ָ‰רּוַח. ס≈ּ י ַ‚ּ ≈„ ¿‚ ƒב כ¿ּ

בי‡ורים
דהיינו: ענבים, חרצנים, זגים וכדומה.  ב. להסתפר.  ג. להטמא בטומאת המת. 
ואחר כך חוזר  מסוימים,  נזיר שנטמא בטומאת המת חייב להביא קרבנות 
למנות את כל ימי נזירותו מחדש (במדבר ו, א-יב). התורה אומרת לגבי נזיר 
שנטמא בטומאת המת ״וכפר עליו [הכהן] מאשר חטא על הנפש״. ושואל רבי 
חוטא  שנקרא  אדם,  הרג  וכי  זה?  נזיר  חטא  נפש  באיזה  וכי  הקפר:  אלעזר 
בנפש? אלא הנזיר נקרא ״חוטא״ מפני שציער עצמו בהמנעותו מן היין [אף 
שנטמא,  בנזיר  שנאמר  מפסוק  דינו  את  לומד  הקפר  אלעזר  שרבי  פי  על 
סברתו שייכת לכאורה בכל נזיר, בין אם נטמא ובין אם לא. הגמרא בנדרים 
(י.) ובנזיר (יט.) מבארת שמשום כך הזכירה התורה את המושג ״חטא״ בנזיר 

שנטמא, כי חטאו כפול, שציער עצמו מן היין, ואף נטמא בטומאת המת]. 

אדם  ״בן  מסלובודקה: 
להשתפר  נוטה 
לא  אך  ולהתייפות, 
(-״א מענטש  להשתנות״ 
און  בעסער  ווערט 
נישט  אבער  שענער, 
אנדערש״). אולם, אומר 
של  תפקידו  אהרן,  רבי 
את  ליצור  הוא  אדם 
מתוך  העליון  האדם 
בו.  שנולד  פרא״  ה״עיר 
הסבא  שפירש  כמו 
אדם  פרא  ״ועיר  מקלם: 
אין  יב)  יא,  (איוב  יולד״ 
להודיעך  רק  פירושו 
שאדם נולד פרא, כי אם 
פרא׳  שמ׳עיר  ללמדך 

צריך ש׳יולד אדם׳.
מעתה, מסיק רבי אהרן, 
לאדם  שניתן  הכח 
״בצלם  בהיבראו 
כח  זהו  אלקים״, 
היצירה,  וכח  הבחירה 

ליצור מהעיר פרא שבו אדם מושלם. (׳פנינים משלחן גבוה׳).

 ‰ ׂ ָ̆ ָע ים  ƒ‰…ל ¡‡ ם  ל∆ ∆̂ ב¿ּ י  ּƒ60כ" יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„

˙ ָ‰ָ‡ָ„ם" (בר‡˘י˙ ט, ו), 61ַעל ַ‡ַח˙  ∆‡

יב (מ˘לי טז, „):  ƒ̇ „ כ¿ּ עו… ‰. ו¿ ַכָמּ ‰ ו¿ ָמּ ַכּ

‰ּו" (˘ב˙ נ, ב).  ֲענ≈ ַלַמּ ַעל ‰'  ָפּ ל  "62כ…ּ

ם  ׁ≈̆ ל¿ ּלּו  ≈‡‰ָ ים  ƒָבר ּ ¿„ ַבּ ָ‰ר  ז¿ ּ ƒנ‰ַ ָכל  ו¿

ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ ל…‡  ו¿ ָו‰,  ¿̂ ƒמ

ּלּו  ≈‡ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ּול¿

יָון  כ≈ּ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ מו…  כ¿ּ ים  ƒ‡ ר¿ ƒנ ים  ƒָבר ּ ¿„

ָו‰. ¿̂ ƒּבו… מ ׁ̆ ם י≈ ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ָנ˙ו… ל¿ ָוּ ַכּ ׁ∆̆

 

 ׁ̆ י≈ ים  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ּוַמֲע ָמ‰  ָחכ¿ ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ
ב,  ָח„ טו… ים: ָ‰‡∆ ƒ̃ י ֲחָל נ≈ ׁ¿̆  ‰ּ  ָבּ

י‡,  ƒ‰ ָ‰ָרָע‰  ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ָרע.  ָח„  ∆‡‰ָ ו¿

יו,  ƒפ ּוב¿ ּבו…  ƒל ב¿ּ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ּ ַבז∆ י¿ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

בי‡ורים
ה׳  של  בצורה  כי  ‡ל˜ים.  בˆלם  כי   .60 מאומה).  מבינות  ואינן  חושבות 
[בקומה ובדעת, בדיבור ובראיה, (עיין בראשית רבה ח, י-יא)], ה׳ עשה את 
לכבודו.       הנברא  בעולמו,  הוא  ברוך  הקדוש  של  כאיקונין  אני  והרי  האדם. 
גופי!        את  בנקיון  לרחוץ  הוא  הקב״ה  וכמ‰. שכבודו של  כמ‰  על ‡ח˙   .61
62. כל פעל ‰' למענ‰ו. כלומר, את הכל ברא ה׳ לכבודו, וברחיצה יש משום 

כבוד הבורא, לפי שהאדם נברא בצלם אלוקים. 

ָ‰ָי‰            יָ„יו  ƒמ ל¿ ַּ̇ ƒמ ָטר  פ¿ ƒ46נ ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

לו…  רּו  ָ‡מ¿ ם.  ָמּ ƒע ך¿  ל≈ ‰ו… 48ו¿ ך¿  ּ ַ‰ל≈ 47מ¿

 ? ך¿ ל≈ ‰ ‰ו… ָּ̇ יָכן ַ‡ ≈‰ י, 49ל¿ ּƒיָ„יו: ַרב ƒמ ל¿ ַּ̇

 : רּו לו… ָו‰. ָ‡מ¿ ¿̂ ƒמ ˙ ו… ׂ̆ ם: ַלֲע ָ‡ַמר ָל‰∆

 ı…ח ר¿ ƒם? ל ? ָ‡ַמר ָל‰∆ ָו‰ זו… ¿̂ ּƒי ַמ‰ מ ƒכ ו¿

זו…  י  ƒכ 50ו¿  : לו… רּו  ָ‡מ¿  .ıָח ר¿ י˙-ַ‰מ∆ּ ב≈ ב¿ּ

ל  ׁ∆̆ ין  ƒנ י˜ו… ƒ‡51 ם  ƒ‡ ָמ‰  ן!  ≈‰ ם:  ָל‰∆ ָ‡ַמר  י‡?!  ƒ‰ ָו‰  ¿̂ ƒמ

י      ּ≈̇ ָב ּוב¿  ˙ י‡ו… ƒט ר¿ 53ט≈ י  ּ≈̇ ָב ב¿ּ ˙ו…  ‡ו… ים  ƒ„י ƒֲעמ ַמּ ׁ∆̆ 52 ים,  ƒָלכ מ¿

ָפן,  ט¿ ו… ׁ̆ ן ו¿ ָ̃ ר¿ ן ‰ּו‡ 56מו… י‰∆ ‰ ֲעל≈ ַמָנּ ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ י  ƒ55מ ,˙ ָס‡ו… ¿̃ ר¿ ƒ̃ 54

ל  ּ ≈„ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡  ׁ∆̆ 58  ‡ ָלּ ∆‡  „ ל…‡ עו… ו¿  ,˙ נו… זו… מ¿ לו…  ין  ƒ57ַמֲעל ן  ≈‰ ו¿

מּו˙,  ¿„ ƒּוב ם  ל∆ ∆̂ (טו)ב¿ּ י  ƒ̇ ‡ ר≈ ב¿ ּƒנ ׁ∆̆ י,  ƒ59ֲ‡נ כּו˙;  ַמל¿ י  ל≈ „ו… ּ ¿‚ ם  ƒע

וב„מו˙.  בˆלם  טו. 
(א,  בראשית  בפרשת 
״בצלם  נאמר:  כז) 
אותו״.  ברא  אלקים 
דמות וצלם זה מה הוא? 
דהג״ר  בפומיה  מרגלא 
אהרן קוטלר בשם מורו 
הסבא  ורבו 

בי‡ורים
46. נפטר מ˙למי„יו. נפרד מלימודו עם תלמידיו בבית-המדרש. 47. מ‰לך. 
בדרך מבית המדרש. 48. ו‰ולך עמם. והם מלוים אותו לכבודו. 49. ל‰יכן 
‡˙‰ ‰ולך. אולי יזכו גם הם עמו במצוה. 50. וכי זו מˆו‰ ‰י‡. שאדם מצווה 
עליה לעשותה לכבוד בוראו, ולא כדבר הרשות שאדם עושה לטובת גופו?! 
52. ˘מעמי„ים ‡ו˙ו. לכבודו של המלך  51. ‡י˜ונין. פסל בדמות הפנים. 
במקומות שרבים מצויים שם, כגון בבתי... 53. טרטי‡ו˙. שליצנים משחקים 
שם לפני הנאספים. 54. ˜ר˜סי‡ו˙. שחיות טרף מאולפות מתגוששות שם 
מור˜ן   .56 בהם.  לטפל  עלי‰ם.  ˘נ˙מנ‰  מי   .55 הנאספים.  לפני  למשחק 
לכבוד  נאים  שיהיו  ומצחצחם  מבריקם  האבק,  מן  אותם  מנקה  ו˘וטפן. 
המלך. 57. מעלין לו מזונו˙. משלמים לו שכר עבור זה. 58. ˘‰ו‡ מ˙‚„ל 
והנכבדים  השרים  עם  במעלה  ונחשב  לגדולה  עולה  מלכו˙.  ‚„ולי  עם 
המופקדים על צרכי המדינה. 59. ‡ני ˘נבר‡˙י בˆלם ו„מו˙. בצורה של ה׳, 
ובדמותו - שהוא דומה לו [בשכל] שהוא מבין וחושב (לא כמו החיות שאינן 
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ב˜לון  ומ˙כב„  יז. 
בשער  לקמן  חבריו. 
התשובה (שער כו) כתב 
(והוא  המחבר 
הלכות  מהרמב״ם 
שיש  ה״ד)  פ״ד  תשובה 
אותם  שהעושה  עברות 
מהם,  לשוב  חזקתו  אין 
קלים  דברים  שהם  לפי 
בני-אדם,  רוב  בעיני 
והוא  חוטא,  ונמצא 
נראה לו שאין זה חטא. 
ואחת מאלו עברות הוא 
חברו׳.  בקלון  ה׳מתכבד 
שאינו  בלבו  אומר  כי 
חברו  שאין  לפי  חטא, 
עומד אצלו, ולא הגיעה 
ביישו,  ולא  בושת  לו 
(-השוה)  אלא הוא ערך 
וחכמתו  מעשיו הטובים 
מעשי  למול  וחריפותו 
חברו וחכמתו וחריפותו, 
דבריו  השומע  ובעיני 
יהיה הוא מכובד וחברו 

בזוי. 
בחכמ˙ו  ו‰מ˙פ‡ר  יח. 
‡ין  בו,  ˘‡ין  ובמע˘יו 
כמו˙‰.  רע‰  מ„‰ 
(קיג:):  פסחים  במסכת 
הדעת  אין  ארבעה 

ָב‰  טו… י˜  ƒַיֲחז ָלם  עו… ל¿  ‰ ∆‡ ּ ≈‚‰ַ
ל…‡  ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ  , מו… ¿̂ ַע ל¿

ַעל   ׁ̆ ָיחּו ל…‡  י  ּƒכ ָר‰,  ו… ּ̇ ‰ַ ַעל  ַרח  ט¿ ƒי

ָלם  ָ‰עו… לו…  „ּו  ּיו… ׁ∆̆ ַר˜  ם,  ƒַמי ָׁ̆  „ בו… כ¿ּ

ׁ̆ לו…  ‰ י≈ ָחָכם, ּוָבז∆ ב ו¿ ‰ּו‡ ָ‡ָ„ם טו… ׁ∆̆

ל  ו… ׁ̆ כ¿ ƒמ ב¿ּ ַח  מ≈ ׂ ָ̆ ‰ּו‡  י„  ƒמ ָ̇ ו¿ י,  ּ„ַ

 „ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒם, (יז)ּומ ָ̇ יָע ƒ„ עּוט י¿ ƒמ ָריו ּוב¿ ֲחב≈

ים  ƒר ׂ ¿̆ ע∆ מ≈ ָח„  ∆‡  ‰ ז∆ ו¿ ָריו.  ֲחב≈ ן  לו… ¿̃ ּƒב

 ˙ ∆‡ ים  ƒב ַעכ¿ּ ַ‰מ¿ ים  ƒָבר ּ ¿„ ָע‰  ָבּ ַ‡ר¿ ו¿

ים  ƒב יו טו… ׂ ָ̆ ל ַמֲע ָכּ ׁ∆̆ ּוָב‰. ָ‡ָ„ם  ׁ̆ ּ¿̇ ‰ַ

 ‰ מ∆ „, ּ„ו… ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒ‰ ם ל¿ ∆‰ ָבּ ל  ּ ַ‰ל≈ ¿̇ ƒם, ּומ ≈‰

 ˙ ַ̃ ַ‡ב¿ ָכל  ב¿ּ  „…‡ מ¿ ּוב  ׁ̆ ָח יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ ל¿

ל  ∆̂ ≈‡  „ מ≈ עו… ו¿ ים,  ƒמ ׂ ָ̆ ב¿ּ י  ׁ≈̆ ָר‡ ו¿ ל  כ≈ רו…

יַח, ַע„  ƒר יַח ּוַמס¿ ּ ƒ„ ¿̃ ‡ ַמ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ׁ̆ ַע„  ≈‡‰ָ

ירּו˙  ƒר מ¿ ֲחַמ˙  מ≈ כ…ל  ¡‡ ל∆  ‰ ו∆ ָׁ̆ ל…‡  ׁ∆̆

ר  ≈‡ ָפּ ¿̇ ּƒך¿ ָ‰ָ‡ָ„ם ַ‰מ ׁ̆ - ָכּ ַפ˙ ָ‰‡≈ ר≈ ׂ ¿̆

ַמֲ‰ָללו…  יַח ב¿ּ ƒר יַח ּוַמס¿ ּ ƒ„ ¿̃ ים, ַמ ׂ ƒ̆ ַמֲע ב¿ּ

ים.  ƒב יו ַ‰ּטו… ׂ ָ̆ ַמֲע

יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ָמ˙ו… ּוב¿ ָחכ¿ ר ב¿ּ ≈‡ ָפּ ¿̇ ּƒמ‰ַ (יח)ו¿

ין  ≈‡ ו¿  ‰ּ ָ̇ מו… כ¿ּ ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ ין  ≈‡  , ּבו… ין  ≈‡ ׁ∆̆  

יָניו,  ע≈ ב¿ּ ים  ƒ̇ חּו ּופ¿ ים  ּƒַטנ ¿̃ ם  ֻכָלּ (טז)ו¿

ל  „ו… ּ‚ָ ‰ּו‡  ׁ∆̆ מו…  ¿̂ ַע ַח  ב≈ּ ַׁ̆ ּומ¿ ל  ַ‰ל≈ּ ּומ¿

ַעל   ‰ ∆„ יו… ל…‡  ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ָמ‰,  ָחכ¿ ב¿ּ

 ‰ ∆‡ ר¿ ƒנ ָלם  עו… ּול¿  , ֲ‡ָו˙ו… ּ‚ַ ר…ב  מ≈  ˙ מ∆ ¡‡‰ָ

ָבָריו  ּו„¿ ˙ו…  ָ̂ ַוֲע ָמ˙ו…  ָחכ¿ יָניו  ע≈ ב¿ּ

 ‰ ׂ ≈̆ ֲע ַמּ ƒמ ים  ƒח ָבּ ֻׁ̆ מ¿ ם  ≈‰ ׁ∆̆ יו  ׂ ָ̆ ּוַמֲע

ר     ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ ָריו,  ֲחב≈  ˙ ַ̂ ֲע ַמ˙  ָחכ¿ ו¿

י           ּƒכ יו,  ׂ ָ̆ ַמֲע ּוב¿ ָמ˙ו…  ָחכ¿ ב¿ּ י„  ƒמ ָּ̇

ַעל   „ ָכבו… ו¿ ַבח  ׁ∆̆ ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿  ı ָחפ≈ ‰ּו‡ 

ָ‡ַמר   ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ים.  ƒר ָׁ̆ ַ‰י¿ ָבָריו  ּ ¿„

יָך"  ƒפ ל…‡  ו¿ ָזר  ָך  ל¿ ּ ַ‰ל∆ "63י¿ ל…מ…‰:  ׁ¿̆

(מ˘לי כז, ב).

˜טנים  וכולם  טז. 
ופחו˙ים בעיניו, ומ‰לל 
כתב  עˆמו.  ומ˘בח 
(פרק  ישרים  המסילת 
שקבע  אחרי  ״אך  יא): 
היותו  בלבו  האדם 
לתהילה,  וראוי  חשוב 
התולדה  תהיה  לא 
המחשבה  מן  היוצאת 
הזאת אחת בלבד, אלא 
ומשונות  רבות  תולדות 
ממנה...וימצא  תצאנה 
שיחשוב,  אחר  גאה 
ראוי  שהוא  שלפי 
ורב-המעלות,  לתהילה 
מרגיז  שיהיה  צריך 
ומבהיל  (מפחיד  הארץ 
ושהכל  הבריות)  את 
(יזדעזעו  מפניו  ירעשו 

מרוב פחד), כי לא יאות שיהרסו (לא יסכים שיעיזו לגשת) בני-האדם לדבר 
 – כרצונו)  (בחזקה, שלא  אליו  לעלות  יעפילו  ואם  דבר,  ממנו  ולבקש  עמו 
יבהלם בקולו וברוח שפתיו יהומם, בענות להם עזות, ופניו זועפות בכל עת 

ובכל שעה...״ 
אל  יוציאוה  לא  בלבם,  קבורה  גאותם  שתשאר  אחרים,  גאים  ״וימצאו 
הדברים  יודעי  גדולים,  חכמים  הם  שכבר  בלבבם,  יחשבו  אבל  המעשה, 
לאמיתם ושלא רבים יחכמו כמוהם, על כן לא ישיתו לב אל דברי זולתם, 
בחשבם, כי מה שקשה עליהם לא יהיה נקל לאחרים, ומה ששכלם מראה 
להם כל כך ברור הוא וכל כך פשוט הוא, עד שלא יחושו לדברי החולקים 

עליהם אם ראשונים ואם אחרונים, וספק אין אצלם על סברתם״.   

בי‡ורים
עצמך.          את  תהלל   ולא  שישבחוך  לאחרים  הנח  פיך.  ול‡  זר  י‰ללך   .63

ים,  ƒב ים טו… ׂ ƒ̆ ָר‰ ּוַמֲע ו… ּ̇ ָי„ו…  ׁ̆ ב¿ּ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ּƒָו‰, ַ‡ף-ַעל-פ‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ

 ˙ ָענו… ט¿ י‡  ƒב 66ּומ≈ לו…  ב  ר≈ ‡ו… ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  ּƒכ ם,  נ…ּ ƒ‰י ּ ≈‚  ׁ̆ ר≈ יו… ‰ּו‡ 

„ו…  ָטר¿ ָמ˙ו… ל¿ ‰ ָחכ¿ י∆ ¿‰ ƒ̇ ֲ‡ָו‰, ו¿ י ַ‚ּ י„≈ ƒי‡ ָ‰ָ‡ָ„ם ל ƒב‰ָ ˙ ל¿ ָ‡יו… ּור¿

 ‰ ז∆ ם, ו¿ ם יו… ר ָ‰ָרע יו… ∆̂ ַח י≈ ּ ≈̂ ַנ ּ ל¿ ƒל מ ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒן ַ‡ל י ָלם. ָלכ≈ ן ָ‰עו… ƒמ

ים  ƒ„י ƒֲחס‰ַ ן  ƒָח„ מ ∆‡ ב¿ּ ינּו  ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָל‰.  „ו… ּ ¿‚ ָחָמ‰  ל¿ ƒָר‡ מ ¿̃ ƒנ

ל.  „ו… ּ‚ָ ָלל  ָׁ̆ לּו  ל¿ ָׁ̆ ו¿ ָחָמ‰  ל¿ ּƒמ‰ַ ן  ƒמ ים  ƒ‡ ַ‰ָבּ ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַבּ ַ‚ע  ָפּ ׁ∆̆

ים  ƒ„י ƒ̇ ם ֲע ּ∆̇ ן ַ‡ ƒַוֲעַ„י ,‰ ַטָנּ ¿̃ ָחָמ‰  ל¿ ּƒמ ƒם מ ּ∆̇ ב¿ ַׁ̆ ם:  ָ‡ַמר ָל‰∆

ן:  ָחָמ‰? ָ‡ַמר ָל‰∆ ל¿ ּƒי‡ ַ‰מ ƒ‰ ‰ַמ : רּו לו… ָל‰. ָ‡מ¿ „ו… ּ ָחָמ‰ ‚¿ ל¿ ƒמ ל¿

ַעם  ˙ו… ַפּ ח ‡ו… ּ ַ̂ ַנ ּ¿̇ ׁ∆̆ ָך,  ׁ̆ ל¿ ּ י≈ ׁ∆̆ ב  י≈ ל ‡ו… י ָכּ ּƒיו! כ ָ̇ ילו… ח≈ ר ו¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

ינו…  ר ‡≈ ∆̂ ּ ָך; ֲ‡ָבל ַ‰י≈ ¿̇ יַח ‡ו… ּƒ67ָ‡ז ַינ ,§ ל̆… ָׁ̆ ם ‡ו…  ƒי ַּ̇ ׁ¿̆ ַ‡ַח˙ ‡ו… 

מו…  כ¿ּ ים,  ƒָעמ פ¿ּ  ‰‡ָ מ≈ ָנˆּוַח   ‰ י∆ ¿‰ ƒי ם  ƒ‡ 68ַ‡ף  ָך  מ¿ּ ƒמ  ˜ ס≈ ּפו…

ָך  ¿̇ מו… ם  יו… ַע„  ָך  מ¿ ¿̂ ַע ב¿ּ ן  ֲ‡מ≈ ַּ̇ ַ‡ל  69ו¿ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆

בי‡ורים
66. ומבי‡ טענו˙ ור‡יו˙ וכו' ו˙‰י‰ חכמ˙ו לטר„ו מן ‰עולם. כלומר, היצר 
ובמעשיו  שלמד  בתורה  להתגאות  לו  שיש  וראיות  טענות  לאדם  מביא 
(-החכמה) שלמד  ויתגאה בזה, אזי דוקא התורה  הטובים, ואם ישמע ליצר 
יש  [אמנם  מחמת שהתגאה מזה עצמו.  מן העולם  לסיבה לטרדו  לו  תהיה 
גורסים: ומביא טענות וראיות להביא האדם לידי גאוה כדי לטרדו מן העולם]. 
ויתייאש מללחום עוד נגדך, מפני שהוא נוכח לדעת כי  יניח ‡ו˙ך.  67. ‡ז 
כחך חזק מכחו. 68. ‡ף ‡ם י‰י‰ נˆוח מ‡‰ פעמים. ממשיך להלחם נגדך עד 
אשר יכחיד אותך משני העולמות. ואילו אתה גם אם נצחתו  מאה פעמים, 
69. ו‡ל  לא יאמר נואש, אלא ימשיך לארוב לך כל ימיך עד שינצח אותך. 
˙‡מן בעˆמך. אל תבטח בתורתך ובחכמתך שיעמדו לך נגד יצרך הרע, אלא 
עד יומך האחרון עשה תחבולות להינצל ממנו, שכן אמרו (ברכות כט.) יוחנן 

כהן גדול שימש בכהונה גדולה שמונים שנה, ולבסוף נעשה צדוקי. 

ם  ƒ‡ ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿  ‡ ַוֲ‰לו…  .‰ּ ָ̇ ָמ ¿‚ ּ„ֻ

ֲחַמ˙  מ≈ ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡ ים  ƒ„ ַכב¿ּ מ¿

י  ּ≈̇ ׁ¿̆ ַע  ≈„ יו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ ים  ƒר ב¿ ּסו… ׁ∆̆

ַ‡ַח˙,  ַר˜  ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ו¿  ,˙ ו… ּ̇ כ¿ ַמס∆ּ

ָח˙  ∆‡  ‡ ָלּ ∆‡ ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ן  ָל‰∆ י…‡ַמר 

ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ  - ‰"ח)  פ"י  (ירו˘למי ˘ביעי˙ 

ָלם  ָ‰עו…  ˙ ∆‡  ‰ ע∆ ַיט¿ ל…‡  ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ָכל- ו¿

. ינו… ּבו… ≈‡ ׁ∆̆ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ‰ ָ̃ ֲחָז י˜ּו‰ּו ַבּ ƒֲחז ַיּ ׁ∆̆

 

ל  ָכּ יּו  ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ים  ƒב ֻחָיּ מ¿ נּו  ֲ‡ַנח¿ ׁ∆̆ ַ„ע,  ו¿
 ‡ ר≈ ם ַ‰ּבו… ׁ≈̆ ים ל¿ ƒ„ֻיָח ינּו מ¿ ׂ ≈̆  ַמֲע
 ‰ י∆ ¿‰ ƒי ים  ƒ‰…ל ¡‡ ˙„ַ ֲעבו…  ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע ָכל  ו¿ ר,  ∆̇ ּוַבס≈ּ לּוי  ּ‚ָ ַבּ  ,‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי

 ˙ ּוו… ַ̃ ל¿ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  ˆו… ר¿ י  ּƒ̇ ל¿ ּƒ64ב ַב„,  ל¿ ּƒב נו…  ˆו… ר¿ ל  ∆‡ יַע  ּ ƒ‚‰ַ ל¿

ל  ם ָ‰‡≈ ׁ≈̆ ל ל¿ ‰ ַ‰כ…ּ ׂ ∆̆ „, ַ‡ך¿ ַיֲע בו… ל ָכּ ב≈ּ ַ̃ ‰ּו ּול¿ ׂ ≈̆ ַבח ַעל ַמֲע ׁ∆̆

ב,  ר ל≈ ≈̃ י ‰' ח… ƒּוב: "ֲ‡נ˙ ָ‡ַמר ַ‰ָכּ ׁ∆̆ מו…  ב, כ¿ּ ל ַ‰ל≈ּ יף ‡∆ ƒ̃ ׁ¿̆ ַ‰ַמּ

ינּו"  ל…‰≈ ר̇… ַל‰' ‡¡ ָּ̇ ס¿ ּƒר: "‰ַ65נ מ≈ ‡ו… ˙" (ירמי‰ יז, י), ו¿ ָליו… ן כ¿ּ ח≈ ב…ּ

ל  ≈̂ ָנּ ƒ‰ יזּו˙ ל¿ ƒר ז¿ ƒָמ‰ ּוב ָחכ¿ ר ב¿ּ ָזּ‰≈ ƒם ל…‡ י ƒ‡ ן („ברים כט, כח). ָלכ≈

בריות,  [של  סובלתן 
פירש,  ורש״י  רשב״ם. 
עצמם  הם  שאפילו 
זמן  לאחר  מתחרטים 
ונבזים הם בפני  עצמן] 
״דל  הוא  מהם  ואחד 
מנוגד  חטאו  כי  גאה״. 
כי          האנושי,  לטבע 
לעשיר           אמנם  אם 
אך  גאוה,  של  נסיון  יש 
במה   – הוא  דל  אם 
ללא  הגאוה  יתגאה?  
המאוסה  היא  סיבה 
אלוקים  בעיני  ביותר 
יחזקאל,  (אור  ואדם 

מדות).

בי‡ורים
64. בל˙י רˆון בני-‡„ם. בלי שיהיה רצונו ומטרתו להתכבד בעיני בני-אדם, 
עושה  שאדם  מעשים  ‡לו˜ינו.  ל‰'  ‰נס˙רו˙   .65 מעשיו.  על  שישבחוהו 
בהסתר מעיני בני-אדם, הם גלויים וידועים לה׳ אלוקינו, ומסורים בידו לתת 

לאדם כפי מעשיו. 

המחזיק    וכל  המדות, 
ה׳.   תועבת  נקרא  בה 
אין  ענוה).  הקמח,  (כד 
ממנה,  קשה  מדה  לך 
שבתורה  עבירות  ורוב 
עוד  ולא  בה,  כלולין 
הבורא  שמשכחת  אלא 
אדם,  של  מלבו  יתברך 
לבבך  ״ורם  שנאמר: 
אלקיך״.  ה׳  את  ושכחת 
א,                  אבות  יונה  (רבינו 

יג).
הגרועה  היא  הגאוה 
היא  והענוה  שבמדות, 
שבמדות.  עליונה  מדה 
(מהרש״א סנהדרין פח).

לכל  שורש  היא  הגאוה 
(ר״ח  הרעות.  המדות 

ענוה ב׳; נפש החיים).
שורש  היא  הגאוה 
להרבה עבירות, אם בין 
בין  ואם  למקום  אדם 
(שערי  לחבירו  אדם 

קדושה).  

ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡  „ ַלמ≈ּ מ¿ ‰ּו‡  ו¿ ר,  ∆̃ ּׁ∆̆ ‰ַ

ן  ָלכ≈ ו¿  ,˙ ָ‡יו… ר¿ לו…  י‡  ƒב ּומ≈  ˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ל¿

. ּ„ו… ¿‚ נ∆ ם כ¿ּ ַחכ≈ּ ¿̇ ƒ‰ ‰ ל¿ ָּ̇ יך¿ ַ‡ ƒר ָ̂

 

ר ‰ּו‡  ∆̂ ּ ל ַ‰י≈ ׁ∆̆ יו  ָ̇ ּבּולו… ח¿ ַּ̇  ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇
י‰ו…  ּƒב ּוַמ‚¿ ּבו…  ƒל  ‰ ׁ∆̆ ¿̃ 73ַמ

 ˙ ּ„ו… ƒמ ָ‡ר  ׁ¿̆ ּו ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ לו…  י˜  ּƒ̇ ּוַממ¿

‡י  ַוַ„ּ ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ַע  ≈„ יו… י  ּƒכ ַ‡ף  ו¿  ;˙ ָרעו…

י  ּלּו ָ‰כ≈ ƒפ‡ֲ , ַ‚ֲ‡ָו˙ו… ן ב¿ּ ָעוו… ע ו¿ ַׁ̆ ׁ̆ פ∆ּ ּ י≈ ׁ∆̆

ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  ּƒכ  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒּומ י„  ƒז מ≈ ב¿ּ  „ ב≈ עו…

74ַע„   ,„ בו… ַ‰ָכּ ַ‡ַחר  ּבו…  ƒל  ˙ ∆‡ יר  ƒע ַמב¿

ָר‰. ֲ‡ָבל ָ‰ָ‡ָ„ם  ׁ̆ ַעל ָ‰ֲעב≈ ל…‡ ָיחּו ׁ∆̆

ל…‡  ‰ ו¿ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒל…‡ י יו, ו¿ ׂ ָ̆ ַמֲע ‰ּו‡ ַזך¿ ב¿ּ ׁ∆̆

ָר‰  ֲעב≈  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ַע  ≈„ ּיו… ׁ∆̆ כ¿ּ מו…  ¿̂ ַע ל  ַ‰ל≈ּ י¿

ַיֲער…ך¿  ו¿ ָ‰ָרע  ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈  ‡ ָיבו… ָ‡ז  ָ„ָבר,  ב¿ּ

„ו…  ָלכ¿ ל¿ ילו…  ּƒפ‰ַ ל¿ ָחָמ‰  ל¿ ƒמ  „ עו…

ָו‰  ¿̂ ƒמ לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ָברו… ס¿ לו…  יר  ּƒב ּוַמס¿ ר  ּ≈̇ ∆‰  ‰ ר∆ יו… ו¿  , ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒר ב¿ּ

ר:  ∆̂ ּ ַ‰י≈ לו…  י…‡ַמר  ָכך¿  ו¿ ר.  ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ּƒמ ּׁ∆̆ ַמ‰  ַעל  ָכר  ׂ ָ̆ ו¿

בי‡ורים
73. מ˜˘‰ לבו. של אדם לסרב לקבל תוכחה ולהכניע עצמו. 74. ע„ ˘ל‡ 

יחו˘ על ‰עבר‰. שאינו חושש לעבור עליה.

ָך  ל¿ ר…ב  ¡‡ י∆ יָך  ָימ∆ ל  ָכּ י  ּƒכ ב, מ„),  (‡בו˙ 

ם  ƒ‡ 70ו¿ ּנּו,  מ∆ּ ƒמ יָך  ינ∆ ע≈ ים  ƒֲעל ַּ̇ ‡ּוַלי 

ף  (יט)סו…  -  ˙ ּלו… ּ ַ̃ ַבּ ׁ∆̆  ‰ ּלָ ַ̃ ב¿ּ ֲחָך  ּ ≈̂ ַנ י¿

˙. ּוַבֲעבּור  ֲחמּורו… ַבּ ׁ∆̆ ָחמּור  ֲחָך ב¿ּ ּ ≈̂ ַנ י¿

 ˙ ּ„ו… ƒמ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ל¿  ׁ̆ ר∆ ׁ…˘ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ׁ∆̆ (כ)

ף  ּ≈̇ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ71מ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ַ‚ם  ו¿  ,˙ חּו˙ו… פ¿ּ

ַין  נ¿ ƒע ָכל  ו¿ ָ‰ָ‡ָ„ם,  ב  ל≈ ב¿ּ ב  ָער≈ ¿̇ ƒּומ

 ˙ ַ‡מ≈ּ ˙ ּול¿ מ∆ יב ָ‰‡¡ ƒז ַ‰כ¿ ר ‰ּו‡ 72ל¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

יט. סוף ינˆחך בחמור‰ 
במסכת  ˘בחמורו˙. 
״כך  נאמר:  (קה:)  שבת 
הרע,  יצר  של  אומנותו 
היום אומר לו ״עשה כך״ 
״עשה  לו  אומר  ולמחר 
לו  שאומר  עד  כך״, 
זרה״,  עבודה  ״עבוד 
כלומר,  ועובד״.  והולך 
אל  יבוא  אם  שהרי 
מיד  לפתותו  האדם 
לא   – חמורה  לעבירה 
אומנותו  לכן  לו,  ישמע 

היא להסיתו לעבור עבירה קלה, ומתוך כך מגיע בהדרגה לעבירות החמורות 
ביותר.  

(נב.) מביאה הגמרא משל על היצר הרע: אמר רב אסי: יצר  במסכת סוכה 
דומה  ולבסוף  רש״י)  עכביש.  (לקורי  בוכיא  של  לחוט  דומה  בתחילה  הרע 
לעגלה).  הפרה  את  קושרים  שבהם  העבים  (כחבלים  העגלה  כעבותות 
שנאמר (ישעיה ה, יח): ״הוי מושכי העון בחבלי השוא וכעבות העגלה חטאה״. 
(מה שבתחילה היה חבלי שוא, דהיינו חוטים של כלום, דקים כקורי העכביש, 

נהפך לבסוך לחבלים העבים של העגלה!). 
״הוי מושכי העון בחבלי השוא״ – הוי לאלו המושכים ומביאים את העוון על 
עצמם בזמן שיצרם עדיין חלש מאד ודומה לחוטים של כלום, כי בשלב הבא, 
כשכבר יהיו שקועים בחטא וירצו לחדול ממנו, יגלו שהם קשורים בו עם יצר 

כה חזק, כמו חבל של עגלה שהוא עבה מאד וכמעט לא שייך לנתקו. 
שבכל  הקשה  היא  הגאוה  מדת  פחו˙ו˙.  מ„ו˙  ל‰רב‰  ˘ור˘  ˘‰‚‡ו‰  כ. 

בי‡ורים
70. ו‡ם ינˆחך ב˜ל‰ ˘ב˜לו˙. אם תתן ליצר לנצח אותך אף בדבר הקטן 
החמרות  בעבירות  גם  ינצחך  שהוא  סוף  ותנצחו,  עמו  תלחם  ולא  ביותר, 
הגאוה.                   בחטא  להכשילו  ‰‡„ם.  בלב  ומ˙ערב  מ˘˙˙ף   .71 ביותר. 

72. ל‰כזיב ‰‡מ˙. להראות שהאמת הוא כזב ושקר.

כב. ˘י˘ כמ‰ בני-‡„ם 
לבריו˙  ‰נ‡‰בים 
ו‰˜ב"‰ ˘ונ‡ם כ˘‡ינם 
‰מˆוו˙.   ˙‡ מ˜יימים 
מכמה  להקשות  יש 
רחוב,  אנשי  וכמה 
מידות  בעלי  שנראים 
ועמל  יגיעה  בלי  טובות 

ובלי ספרי יראה? 
כבר עמד על זה הגר״א 
והובא  ט,  יא,  (במשלי 
אות  פ״ד  שלמה׳  ב׳אבן 
המינים  ״רוב  וכתב:  יג) 
אדם  בין  והחוטאים 
הנראה  לפי  הם  למקום 
אחת  וזו  בטבע,  טובים 
היצר  מתחבולות 
לפרוש רשת לפני תועי 
אחריהם״,  להמשך  רוח 
׳חפץ  בספר  ועיין  עכ״ד. 
(סוף  התורה  על  חיים׳ 
בהעלותך, בהערה שם): לפעמים מזרז היצר הרע לרשעים גמורים מחללי 
וילמדו  אחריהם  העם  שימשכו  כדי  לבריות,  טובות  לעשות  שבתות 

מדרכיהם... 
 ויש שהעירו שהגר״א לא כתב שהם באמת טובים בין אדם לחברו, רק ״לפי 
תתנגש  אשר  מסוימת  לנקודה  יגיעו  כאשר  שבאמת  חוץ),  (כלפי  הנראה״ 
מידותיהם  וזוהמת  קלונם  כל  יתגלה  שם   - ותאוותם  חפצם  עם  ותתנגד 

הרעות.

 ˙ ˆו… ר¿ ּƒּוב: "76ב˙ ָ‡ַמר ַ‰ָכּ ׁ∆̆ מו…  ‰ּו‡ כ¿ּ

 " ו… ּ̇ ƒ‡ ם ƒל ׁ¿̆ ָביו ַי י¿ ם ‡ו… ּ‚ַ ׁ̆ י ƒ‡ י כ≈ ר¿ ּ„ַ '‰

ם  ƒ‡ ָין:  נ¿ ƒע‰ָ  ׁ̆ רּו פ≈ּ ָכך¿  ו¿ ז).  טז,  (מ˘לי 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ י  נ≈ פ¿ ƒל ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ƒי ל…‡  ָ‰ָ‡ָ„ם 

ם  י‰∆ ינ≈ ע≈ ב¿ּ ן  ח≈  ‡…̂ מ¿ ƒל ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ו¿

ים,  ƒב ַ‰ּטו… יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ˙ו…  ו… ׂ̆ ֲע ַבּ

‰ּו  ז∆  , ˙ו… ‡ו… ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿

-‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ׁ∆̆ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ָ‡ָי‰  ר¿

 ˙ ּבו… ƒל ָזַרע לו… ַ‡ֲ‰ָב‰ ב¿ּ ו¿  , ˙ו… ב ‡ו… ≈‰ ‡ו…

ַעל  ב  טו… ם  ׁ≈̆ לו…  ם  ׂ ָ̆ ו¿ י-ָ‡ָ„ם,  נ≈ ב¿ּ

 ‰ ּמָ ּכַ  ׁ̆ ּ י≈ ∆ ׁ̆ (כב) ‰ּו‡   ˙ מ∆ ¡‡ ו∆ ָנם.  ו… ׁ̆ ל¿

 ˙ ּיו… ƒר ַלּב¿ ים  ƒב‰ָ ¡‡ ַ‰ּנ∆ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ּב¿

ים  ƒמ ּ י¿ ַ̃ מ¿ יָנם  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ ָ‡ם  נ¿ ו… ׂ̆  ‰" ָבּ ָ̃ ‰ַ ו¿

בי‡ורים
76. ברˆו˙ ‰' „רכי ‡י˘. כשרצויים לפני ה׳ אורחות חיי האדם, גם אויביו 

יתהפכו לאוהביו וישלימו אתו.

ָמ‰  ָחכ¿ ַמֲעַל˙  ל¿  ָּ̇ ע¿ ּ‚ַ ƒ‰ ָבר  כ¿ּ

 ˙ ו… ּ̂ ַר ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָך  ל¿ ָר‡ּוי  ו¿ י„ּו˙,  ƒַוֲחס

ָלם,  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ן ב¿ּ ̂…‡ ח≈ מ¿ ƒל ל ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ ּול¿

ָך  ¿̇ ָמ ם ָחכ¿ ˙ ָל‰∆ ַ‚ּלו… ם ל¿ יף ָל‰∆ ƒֲחנ‰ַ ּול¿

ָך  ל¿ י‡  ƒָיב ו¿ ‡ֲ‰בּוָך,  י…ּ ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ ָך  ¿̇ ָ̃ ¿„ ƒ̂ ו¿

רּוַח  ׁ∆̆ ל  ָכּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… י  ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ƒמ ָ‡ָי‰  ר¿

ם  ˜ו… ּנּו, 75רּוַח ַ‰ָמּ ימ∆ ָח‰ ‰≈ ˙ נו… ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

 ‰ ז∆ ָכל  ו¿ מ"י).  פ"‚  (‡בו˙  ּנּו  ימ∆ ≈‰ ָח‰  נו…

י‡  ƒ‰ ‡ָבָר ּ‰ ַ‰ס¿ּ ָ̇ י ‡ו… ּƒר, כ ∆̃ ׁ∆̆  ˙ ָ‡יו… ר¿

 ‰ּ ָין ַ‰ז∆ נ¿ ƒָו‰. (כ‡)ֲ‡ָבל ָ‰ע‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒָעָנף מ

כ‡. ‡בל ‰ענין ‰ז‰ ‰ו‡ 
כבר  דבריו  תוכן  וכו'. 
הלבבות  בחובת  מובא 
המעשה,  יחוד  (שער 
פרק ה) וז״ל: כאשר יבוא 
זה,  בפיתוי  היצר  אליך 
לי  תועיל  מה  לו:  ענה 
חן  למצוא  השתדלותי 
כמוני,  חלש  יצור  בעיני 
לא  ביכלתו  אין  אשר 
להזיק  ולא  לי  להועיל 
היה  אילו  ואף  לי... 
מחוייב  שאני  כדבריך, 
אוכל  לא  אז  גם  בכך, 
איך  כי  זאת,  לעשות 
כל  אצל  לפעול  אוכל 

בני דורי שיהיו מרוצים ממני, בעוד שאינני יכול לפעול זאת אפילו אצל בני 
ביתי, וכל שכן אצל בני אדם אחרים.

ודברי רבותינו ז״ל שהבאת מהם ראיה, אינם מחייבים את האדם להשתדל 
למשוך אליו את שביעת רצונם של כל הברואים, אלא הכונה של דבריהם 
היא מה שאמר חכם אחד בצוואתו לבנו: ״בני, לפעול אצל כל הברואים שיהיו 
מרוצים ממך, זה אינו ביכלתך, אך מה שכן ביכלתך הוא, להשתדל שהבורא 
יהיה מרוצה ממך. וכאשר תפעל זאת אצלו, הוא יעשה אותך רצוי לבריות, 
כמו שכתוב (משלי טז, ז): ״ברצות ה׳ דרכי איש גם אויביו ישלים אתו״. – וזוהי 
ז״ל: מי שכל הבריות, מקטן ועד גדול, מהללים ומשבחים  גם כוונת רבותינו 
אותו ומרוצים ממעשיו, סימן הוא שהאל יתברך נתן בלבות בני אדם אהבה 
אליו, ושם לו שם טוב על לשונם. ודבר זה הרי אין הבורא עושה אותו לשונאיו, 

והוא איפוא סימן ברור וגדול שהבורא מרוצה ממנו. זוהי כוונת רבותינו ז״ל.     

בי‡ורים
בידוע שהוא  למטה  מי שהוא אהוב  כל  ‰ימנו. שכן  נוח‰  רוח ‰מ˜ום   .75

אהוב גם למעלה (רש״י). 

˙וכח˙ך  „ברי  כ‚. 
י˙˜בלו בפני ‰עולם. יש 
יתקבלו  כיצד  לעיין, 
מכירים  אין  אם  דבריו 
אותו ואין יודעים ערכו?

 :(: (ו  ברכות  במסכת 
אמר רבי חלבו אמר רב 
בו  שיש  אדם  כל  הונא: 
דבריו  שמים,  יראת 
[לאחרים],  נשמעין 
יג)  יב  (קהלת  שנאמר 
נשמע,  הכל  דבר  ׳סוף 
וגו׳,  ירא  האלהים  את 
כך:  ויש לדרוש המקרא 
אדם שהוא ירא אלוקים 
באזני  נשמעים  דבריו   -

הכל.
(הובא  לעיתים׳  ה׳בינה 
בשיטה מקובצת החדש, 
אות קפח) פירש, שאף על פי שיראת שמים מביאה את האדם לעשות מעשיו 
בהצנע ולא להרבות בדברים, עם כל זה דבריו ועניניו מעצמם יהיו נשמעים.
והטעם שדבריו נשמעים, כתב ב׳עיון יעקב׳ שאדם שיש בו יראת השם שורה 
וב׳שפתי  גם בעיני הבריות.  חן  ימצא  ובכך  (מט:),  חן, כמבואר בסוכה  עליו 
חכמים׳ ביאר על פי דברי המשנה באבות (ב, ד) ׳בטל רצונך מפני רצונו כדי 
שיבטל רצון אחרים מפני רצונך׳, ואדם שהוא ירא שמים מבטל את רצונו 
ולפיכך מבטל הקדוש ברוך הוא את רצון אחרים מפני  מפני רצון הבורא, 

ַב„,  רּוך¿ ‰ּו‡ ל¿ ‡ ָבּ ר≈ ם ַ‰ּבו… ׁ≈̆ ב ל¿ ַ‰ּטו…

י  נ≈ פ¿ ּƒב לּו  ב¿ּ ַ̃ ¿̇ ƒי ָך  ּ¿̇ ַכח¿ ו… ּ̇ י  ר≈ ב¿ ּ ƒ„(‚כ)

י  ּƒכ  , ך¿ ָכּ ב  ֲח˘…ׁ ַּ̇ ל…‡  ם  ƒ‡ ם  ּ‚ַ ָלם  ָ‰עו…

לּוָי‰  ּ¿̇ ָכָח‰  ו… ּ̇ ‰ַ ַל˙  ָבּ ַ̃ ין  ≈‡

יָך. ∆̇ בו… ׁ¿̆ ַמח¿ ב¿ּ

 

ָך  ¿̇ י ƒס ‰, י¿ ל ז∆ ָכּ ƒמ ˜ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ּƒ̇ ׁ∆̆ י  ַ‡ֲחר≈ ו¿
ן  כ≈ ָּ̇ ƒָך: ל…‡ י י…‡ַמר ל¿ ר ו¿ ∆̂ ּ  ַ‰י≈

79ַע„  ָמ‰  ל≈ ׁ¿̆ ָך  ¿̇ „ָ ֲעבו…  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ׁ∆̆

ן  ‚ו… כ¿ּ י,  ר≈ ַ‚מ¿ ל¿ ן  ∆‰ מ≈  ˜ ַרח≈ ¿̇ ּƒ̇ ׁ∆̆

ים                     ƒב ַ‰ּטו… יָך  ׂ ∆̆ ַמֲע  ‰ ַכס∆ּ ּ¿̇ ׁ∆̆

ָבר  כ¿ּ ָ‰ָי‰  ּׁ∆̆  ‰ ַמּ ƒמ ּפּוך¿  ƒ‰  ˙ רו… ‰ו… 80ּול¿

בי‡ורים
79. ע„ ˘˙˙רח˜ מ‰ן. כלומר, אלא אם תסתיר מבני אדם את כל מעשיך 
לגמרי.                  ה׳  מעבודת  מתרחק  שהנך  יראה  חוץ  שכלפי  באופן  הטובים, 
80. ול‰ורו˙. יש גורסים ״ולהראות״, כלומר, הראה את ההפך של מה שיש 

בלבך.

 ‡ ָלּ ∆‡ ב  ≈‰ ‡ו… -‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ין  ≈‡ י  ּƒכ  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ  ˙ ∆‡

ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ָך  ¿̇ י ƒס י¿ ך¿  ַ‡ַחר-ָכּ  .‰ּ ָ̇ ‡ו… ים  ƒמ ּ י¿ ַ̃ ּומ¿ ָר‰  ו… ּ̇ י  ≈„ מ¿ לו…

י‡  ƒב ּומ≈ ָ‰ָעם,  י  נ≈ פ¿ ƒל ים  ƒב ַ‰ּטו… יָך  ׂ ∆̆ ּוַמֲע ָך  ¿̇ י„ּו ƒֲחס  ˙ ַ‚ּלו… ל¿

ן  ƒמ ך¿  ָׁ̆ מ¿ ƒנ  ‰ ז∆ ַ‚ם  ו¿ ָך?  מו… ָכּ ם  ≈‰ ם  ּ‚ַ ּו  ׂ̆ ַיֲע ‡ּוַלי  ָ‡ָי‰:  ר¿

חּו  ב¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ּ ƒנ ׁ∆̆ ים  ƒל „ו… ּ ¿‚  ‰ ָמּ 77ַכּ ינּו  ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ‰ּו˙.  ב¿ ּ‚ַ‰ַ

ם  י‰∆ ר≈ ַחב¿ ו¿ ם  י‰∆ י„≈ ƒמ ל¿ ַּ̇ י  נ≈ פ¿ ƒל  ‡ ָלּ ∆‡ ּו  ׂ̆ ָע ל…‡   - (סוכ‰ כח, ‡) 

ָו‰  ¿̂ ƒמ ‰ ‡י ז∆ ם, ַוַ„ּ י‰∆ ׂ ≈̆ ַמֲע י˜ּו ב¿ּ ƒַיֲחז ם ו¿ י‰∆ כּו ַ‡ֲחר≈ ׁ¿̆ ָמּ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ

ל…‡  ּלּו  ≈‡ י  נ≈ פ¿ ּƒב ּלּו  ƒַוֲ‡פ ים,  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ם  78ָל‰∆ ב  ַחב≈ּ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ

 ,"‰ ׂ ∆̆ י עו… ƒנ‡ֲ ‰ ַע" ‡ו… "ז∆ ≈„ י יו… ƒנ‡ֲ ‰ רו… "ז∆ ָ‡מ¿ ּבו… ב¿ּ ƒל ‰ ב¿ּ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒי

ם. ˙ ָל‰∆ ַ‚ּלו… ˙ ָ‡סּור ל¿ מ∆ ¡‡ ָלם ב∆ּ י ָ‰עו… נ≈ פ¿ ƒָבל ל‡ֲ

 

ַמ„  ל¿ ƒ̇ ו¿ יכּו˙  ƒר‡ֲ ַבּ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ֲעמ…„  ַ̇ ו¿ ֲעָנָו‰  ַבּ ך¿  ל≈ ּ≈̇ ם  ƒ‡ ם ּ‚ַ
 ‰ ָּ̇ ַע ָך:  ל¿ י…‡ַמר  ו¿  ˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ָך  ּ¿̇ ַפ י¿ יעּו˙,  ƒב ¿̃ ּƒב  

יָך  ָרכ∆ ּ ֲעבּור „¿ „ּוָך ַבּ יַכב¿ּ ƒבּוָך ו ּׁ¿̆ ַח י-ָ‡ָ„ם י¿ נ≈ ָך ב¿ּ ¿̇ ים ‡ו… ƒ‡ ָ‰רו…

ם  י‰∆ ינ≈ ע≈ ּוב ב¿ּ ׁ̆ ‰ ָח ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ,‰ ז∆ ל ָבּ „ו… ַוח ָ‚ּ ׁ̆ ר∆ י≈ ים, ו¿ ƒב ַ‰ּטו…

 ‰ ׂ ∆̆ ָך ַמֲע ¿̇ ו… ׂ̆ ֲע י ַבּ ּƒל, כ ב∆ ∆‰ ‰ ל ז∆ ָך. ָכּ ּ¿̇ ַכח¿ ˙ו… ָך ו¿ לּו מּוָסר¿ ב¿ּ ַ̃ י¿

בי‡ורים
77. כמ‰ ‚„ולים ˘נ˘˙בחו. במסכת מגילה (כז:-כח.) מביאה בגמרא סדרת 
ואמרו  הקדושים,  מהתנאים  כמה   של  חסידות  ודברי  מיוחדות  הנהגות 
לתלמידיהם שבזכות הנהגות אלו  זכו להאריך ימים, ואמרו זאת כדי ללמד 
מאירי).        ההר,  מן  אברהם  (רבינו  להם  הראויות  הנהגות  חכמים  לתלמידי 

78. ל‰ם. עליהם. 
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 81. ˙˙יח„. תתבודד. 82. ‡ך ל‰ר‡ו˙ ‰עˆלו˙. עשה רושם כאילו אתה עובד את ה׳ בעצלות ובכבדות. 83. ול‡ ˙ˆו‰. ואל תשדל בני אדם 
לעשות טוב ואל תוכיחם להמנע מעשות רע. 84. ˙˙נ‰‚ במנ‰‚ם ו˙לך ב„רכי‰ם. של פשוטי העם ויושבי קרנות, כדי שהסתרת מעשיך הטובים 
תהיה בשלימות. 85. ל˘ם מˆו‰. כלומר, אף שעושה זאת לשם מצוה, מכל מקום... 86. מפסי„ ‡לף ‡לפים. כי ירד מטה מטה, ולא רק את המצוות 
יחדל מלקיים, אלא אף אמונתו ישלל ממנו, מבלי אשר ירגיש בכך. 87. ו„ומ‰ לבורח מ‡˘ ˜טנ‰ ל‡˘ ‚„ול‰. כי אם מטרתו לברוח מהפרסום 
והכבוד שיבוא לו ע״י עבודת ה׳, וחושש למצוא חן בעיני בני אדם בגלל מעשיו הטובים, אדרבה, הרי היצר מציע לו למצוא חן בעיני בני אדם על 
ידי זלזול במצוות והתרחקות מה׳. 88. ‡ין מזי˜ לו ב˘בח. לא יפחת שכרו במאומה בכך שמשבחים אותו ומכבדים אותו על מעשיו. 89. בע˙ ‡˘ר 
˙ע˘‰ מע˘‰ ‰טוב. והנך רוצה לבחון את טהרת כונתך. 90. ‡˘ר מ‰‡ל. אם יתברר לך שהנך מקוה לקבל את השכר מהאל - סימן הוא שהמעשה 
שלם ואין בו כל פגם. 91. ‡ינו ˘לם. סימן הוא שהמעשה אינו שלם. 92. ביחו„ בח„רי ח„רים. בהתבודדות בינך לבין עצמך. 93. בז‰ ‰ענין. באותו 
האופן ובאותה השלמות, בהידור ובהתלהבות. 94. נ‚„ יˆר ‰רע. מענין יצר הרע, כיצד מנסה הוא לקלקל וכיצד להנצל ממנו. 95. נ‚„. לעומת. 96. 
וט‰ר י„ים. טהור בדרכיו וידיו נקיות מעוון - יוסיף כח להתגבר ולהתאמץ שלא יפול ברשת היצר הרע. 97. ‰‚‡ו‰ במעל˙ ‰חכמ‰ מ˘ובח˙. לא 
ח״ו כדי להשתרר ולהתנשא על אחרים, אלא שירגיש סיפוק ושמחה במעלתו כדי לזרזו להתמיד בדרך זו. 98. ו‚ם „ע‰. יש גורסים: על שחננו דעה 
רנו˙. עמי הארץ העוסקים בדבר שיחה (רש״י). והערוך פירש, שאינם נכנסים לבית המדרש, אלא רגילים לשבת  והשכל ומדות טובות. 99. מיו˘בי̃ 
בקרנות העיר ולעסוק בדברי שיחה. 100. וי‚ב‰ לבו. פסוק זה נאמר על יהושפט המלך, שאף שהיה לו עושר וכבוד לא גבה לבו בעבורם, כי אם 
במה שהלך בדרכי ה׳. (מצודת דוד). 101. י˜ר רוח ו‚ב‰ לב.  אדם עם רצון כביר בלי גבול ובעל שאיפות גבוהות בעניני העולם הבא. 102. ˘ל‡ 
יספי˜ לו. שלא יסתפק במצוות המזדמנות לידו, ובמעלות שהשיג על ידי השתדלותו. 103. ‡ל‡ ימעט בעיניו. שיהיו מעשיו ועבודתו מעטים בעיניו. 
104. ו˙‚ב‰ נפ˘ו. ונפשו תתרומם ותשאף למדרגה גבוהה יותר. 105. כמו ˘מ˜ˆר. באותה מדה שמפחית ומתרשל מעבודת ה׳ יכעס על עצמו 
ויוכיח נפשו. 106. מפני ‰˘פל˙ו לפני‰ם. מחשש שאם יעשה הטוב יהיה מושפל ובזוי בעיניהם, ושילעגו לו על מעשיו. 107. יפסי„ ‡ו˙ם מ‡‰ 
והם רשעים  ה),  (שם,  ״ענה כסיל כאולתו״  ואמר:  ד),  כו,  (משלי  ״אל תען כסיל כאולתו״  זה אמר שלמה:  ״ועל  גירסא המוסיפה כאן:  יש  מˆוו˙. 
וכסילים״. 108. ובמ‡ו„ו. בכל כחו, רצונו וממונו. 109. ול‚לי˙. אמר רבי יוחנן שעמד בגילוי פנים (בחוצפה. רש״י) לפני הקב״ה (סוטה מב:). 110. 
ולסנחריב. בתנא דבי אליהו (ל״א) כתב: סנחריב גסות הרוח היתה בו, ובה נעקר מן העולם. וכן נאמר שם על נבוכדנצר. 111. ז„ י‰יר. גס רוח סופו 
להיות לץ שאינו חש לשמוע מוסר. רש״י. 112. ‰מב˜˘ לעלו˙. גאוותן אינו מרוצה ממעלת חשיבותו בעיני הבריות וחומד תמיד לדרגת חשיבות 
114. סמוך ל‚‡ו‰  113. בחז˜˙ בר „ע˙. שמחזיק עצמו חכם.  גבוהה יותר ממה שהוא ראוי לה, וכיון שלא משיגה, הרי הוא בדאגה מתמדת.  
מעללים רעים. שהם המשך ישיר לגאוה ותוצאה ממנה. 115. כ‡˘ר נעימו˙ ‰ˆור‰. כשם שהגדרת אדם שצורתו נעימה ויפה היא מי שגופו ופניו 
מאירים, כך אדם שמדותיו נעימות וטובות נפשו מאירה. 116. ‡ין ‰ח˘יבו˙ בנפ˘. [יש גירסא: ״מחשיבות הנפש״]. כלומר, אין זה חשיבות וכבוד 
לאדם להתגאות על חברו, אפילו הוא מלך, כל שכן בני-אדם אחרים, השוים במעלתם ומתגאים זה על זה.  117. ולפניו ‰יו כס‡ו˙. כלומר לפניו 
היו שלשה כסאות, זה למעלה מזה, להושיב כל אחד כגדולתו, ובאו לפניו שלשה גיבורים, וישבו זה למעלה מזה. 118. ו‚„לו. למעלה. 119. כי טוב 
‡מר לך. מוטב שיאמרו לך לעלות לדרגה גבוהה יותר ממעמדך כיום, מאשר יורידו אותך ממעלתך לאמר שאינך ראוי לה יבקשו שתפנה את מקומך 
עבור אדם אחר נכבד ונדיב. 120. במח˘ב‰ לב„. שיחליט בלבו שמכאן ולהבא שוב לא יתגאה, אלא בנוסף לכך חייב לשנות גם מעשיו והתנהגותיו 
כלפי חוץ. 121. ול‰˘˙„ל. [יש גירסא: ולהשתרר]. כלומר, למשול ולשלוט על בני-אדם. 122. בכל חל˜ וחל˜ וכו'. יש גורסים: בכל מדה ומדה – 

בחלק המובחר שבה. 123. ו˘ם „רך ו‚ו'. והמפקח על דרכיו אראה לו בישועת אלקים.     

רצונו של אותו אדם. וב׳עץ יוסף׳ (שם) ביאר, משום שדבריו יוצאים מן הלב, ובודאי יכנסו אף הם אל לב השומעים.
כ„. ויע˘‰ כל ‰טובו˙ ב‚לוי ובס˙ר. והמעשים הטובים שראוי להסתיר אותם, הם רק אלו שאפשר לעשותם בשלימות מהחל ועד כלה גם מבלי שבני אדם ידעו מהם. אבל אותן המצוות שאינו יכול לקיימם בינו לבין עצמו, כגון להתפלל בציבור, ולצוות לבני אדם לעשות טוב ולהזהיר אותם מעשות רע, 
וללמוד תורה (ברבים, באופן שמשפיע בזה על אחרים, וכ״ש ללמד תורה ברבים) ולעשות חסד, מצוות אלו אין כל הצדקה להזניח ולנטוש מחשש שיכבדוהו עליהן, אלא יקיימם לשם שמים, ואף אם ישבחו אותו עליהן, אין זה יגרע את שכרו, מפני שאינו מתכוון לזה בשעת עשייתן. (חובת הלבבות, שער יחוד 

המעשה פ״ה).   
כ‰. וז‡˙ ‰‚‡ו‰ ‡ינ‰ מז˜˙ לענו‰ וכו'. כתב החובת הלבבות (שער הכניעה פ״ט): והחלק המשובח הוא, כשגאות האדם על חכמתו ועל מעשיו הטובים נובעת ממה שהוא יודע להעריך את גודל החסד שהבורא עשה אתו בזה שנתן לו את היתרונות הללו, וממה שהוא שמח בהן, וגאותו גורמת לו להוסיף 
ולהתאמץ עוד יותר בלימודו ובמעשיו הטובים, ולהתנהג בהכנעה עם מקורביו, ולשמוח בחבריו, ולחוס על כבודם ולחפות על סכלותם, ולדבר בשבחם, ולאהוב אותם, ולדון אותם לכף זכות, ולהזהר בכבודם. והיא גורמת לו שמעשיו הטובים מעטים בעיניו, ושהוא טורח תמיד להרבות עליהם, ושלבו נשבר 

בקרבו על שהוא מדי חלש להשיג מהם כאוות נפשו, ושהוא משפיל את עצמו לפני מי שהוא מקוה שבעזרתו יוכל להוסיף עליהם, ושהוא מודה לאלהים על היתרונות שנתן לו, ומשבח אותו על שעזר לו לקנות את המעלות הטהורות.
גאוה כזאת אינה עומדת בסתירה עם ההכנעה, והיא לא מרחיקה אותה, אלא אדרבה מסייעת לה ומוסיפה עליה. 

כו. לעזוב ‰טוב מפני ‰˘פל˙ו לפני‰ם. שנינו במסכת אבות (ה, כ): ״יהודה בן תימא אומר, הוי עז כנמר... לעשות רצון אביך שבשמים״. כתב הטור (או״ח סי׳ א): ״והתחיל בעז כנמר, לפי שהוא כלל גדול בעבודת הבורא יתברך, לפי שפעמים אדם חפץ לעשות מצוה ונמנע מלעשותה מפני בני אדם שמלעיגים 
עליו, ועל כן הזהיר שתעיז פניך כנגד המלעיגים, ואל תמנע מלעשות המצוה... שפעמים אדם מתבייש מפני האדם יותר ממה שיתבייש מפני הבורא יתברך, על כן הזהיר שתעיז מצחך כנגד המלעיגים ולא תבוש. עכ״ד.  

כז. ‡בל בענין מ˘‡ ומ˙ן יכנע לפני‰ם. מקור הדברים הוא במסכת ברכות (ז:): אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי: מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה וכו׳. והאמר רבי יצחק אם ראית רשע שהשעה משחקת לו אל תתגרה בו, שנאמר (תהלים י, ה): ״יחילו (יצליחו) דרכיו בכל עת״, ולא עוד אלא 
שזוכה בדין... ולא עוד אלא שרואה בצריו... לא קשיא, הא במילי דידיה הא במילי דשמיא. והיינו שבדבר ששייך לו ולממונו צריך להכנע מפניו. וכתב המהרש״א, ש״השעה״ משחקת לו דייקא, כי בודאי אינו אלא לפי שעה מחמת המזל שגורם, אבל כשתעבור השעה – ״כחציר מהרה ימלו״, ״ועוד מעט ואין רשע״ 

וכו׳.
כח. וזו‰י מˆו‰ ‚„ול‰. במסכת בבא-מציעא (ל(: מביאה הגמרא על הפסוק (שמות יח כ) ״והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון״... ׳אשר יעשון׳ זו לפנים משורת הדין [שיש מצוה לנהוג לפנים משורת הדין]... דאמר רבי יוחנן, לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה, ולא 

עבדו (עשו) לפנים משורת הדין.    
כט. לפני ˘בר ‚‡ון. פירש הגר״א: כשבא שבר לאדם, הרי זה מן הסתם שהיה לו תחילה גבהות הלב, ולכן בא עליו השבר, כשהקדוש ברוך הוא רוצה לנקום באדם כדי שיתקדש שמו יתברך בעולם - מגביהו תחילה ואחר כך משפילו, כי על ידי זה תהיה נקמתו גדולה שבעתיים, כמו בהמן שהגביהו תחילה 
למשנה למלך כדי שיתלוהו בגבהותו, ונפילתו היתה בפירסום רב, ואם הוא שר וחשוב בלא זה, אז ה׳ נותן בלבו גאוה ואחר כך משפילו, כי אז נקמתו גדולה כי הרגיש עצמו שהיה באיגרא רמה – ועכשיו בבירא עמיקתא. וכן פירשו כל המפרשים על הפסוק (תהלים קב, יא) ״כי נשאתני ותשליכני״, שהגבהת 

אותי תחילה ואח״כ השלכתני שאז המכה, הצער, החרפה והבושה גדולים יותר.
ל. ‡ינו ניˆול מחט‡ ועוון. כתב רבינו יונה (בשערי תשובה א, כז): הגאוה מסבבת כמה עבירות, ומגברת יצר לב האדם עליו, שנאמר: ״ורם לבבך ושכחת את ה׳ אלקיך״ [הרי הגאוה סיבה כללית לכל העבירות, כי על-ידי הגאוה בא לשכחת ה׳ וממילא חוטא]...ובעל הגאוה נמסר ביד יצרו, כי אין עזר השם עמו 

אחרי אשר הוא תועבת ה׳. עכ״ד.
בשערי קדושה כתב: הגאוה היא שורש להרבה עבירות אם בין אדם למקום, ואם בין אדם לחבירו.

בשבט מוסר (ב׳) כתב: הגאוה שורש לכל העבירות שבעולם, ולכן חזק עצמך שלא להתפתות בקול יצרך להתגאות, ובנצחך אותו בזה – תוכל לנצחו בכל! כיון שנעקר השורש – הענפים נופלים מאליהם.
ל‡. ˘ב‡ מטפ‰ סרוח‰. בהיות האדם מסתכל בפחיתות חומרו, וגריעות תחילת יצירתו, אין לו טעם להתנשא כלל, אלא ליבוש ולהכלם. משל למה הדבר דומה: רועה חזירים שהגיע ועלה לשלטון, הרי כל עת אשר יזכור ימיו הראשונים – אי אפשר לו להתגאות (מסילת ישרים כג). 

יתבונן, שהתהוות האדם ויצירתו...ואחר כך הוא ניזון...במשך שהותו בבטן אמו, ורק אחר כך יוצא לעולם חלוש וכחוש בגופו ואבריו (חובת הלבבות כניעה ה). 
לב. וי˘וב לעפר ורימ‰. ויתבונן מצורתו שתהיה לו כשינוח בקבר: אור פניו יחלוף, מראהו ישחר, בשרו יהפך לתולעים עיפוש וליחה, ולא ישאר בו כל סימן מיופי גופו. ריחו יבאיש (יסריח) מאד, כאילו לא רחץ וסך בשרו מעודו, וכאילו לא היה לו ריח טוב מעולם. בחשבו כן - יכניע וינמיך את עצמו, ולא 

יתגאה ויתנשא. (חובת הלבבות שם). 
ל‚. וי˙ן „ין וח˘בון וכו'. יצייר בלבו, רגע הכנסו לפני בית דין הגדול של צבא מעלה, בעת שיראה עצמו לפני מלך מלכי המלכים הקדוש והטהור בתכלית הקדושה והטהרה, בסוד (מלאכים -) קדושים משרתי גבורה, גבורי כח עושי דברו, אשר אין בהם כל מום. והוא עומד לפניהם, גרוע פחות ונבזה מצד 
עצמו, טמא ומגואל (נתעב) מצד מעשיו, הירים ראש?  היהיה לו פתחון פה? וכי ישאלוהו: איה ואיפוא פיך? איה גאונך וכבודך אשר נשאת בעולמך? מה יענה ומה ישיב על תוכחתו? הנה ודאי שאילו רגע אחד יצייר האדם בשכלו האמת הזה בציור אמיתי וחזק (דימוי נכון בצורה בהירה ומשכנעת) – פרוח 

תפרח ממנו הגאוה, ולא תשוב אליו עוד!!! (מסילת ישרים כג).   
ל„. וישב למטה מן הכל. הגה״ק רבי אלחנן וסרמן זצ״ל הי״ד היה רגיל לישב בסוף ביהמ״ד בכל מקום שהגיע. פעם שאל את החפץ חיים זצוק״ל האם אין חשש שיתהלל בעצמו ״מי כמוני עניו״? ונמצא מתגאה בליבו, ואולי עדיף אדרבה, לישב בכותל המזרח ולחשוב בליבו ״הרי איני ראוי לישב כאן ומכבדים 
אותי במה שאין בי״ וכד׳? ענה לו החפץ חיים: שנינו במשנה (כלים כה, ט) מעשה מוציא מידי מחשבה ואילו מחשבה אינה מוציאה מיד מעשה, א״כ עדיף לישב במערב, ועצם מעשה זה של ענוה יוציא מיד מחשבת גאוה שחושש אולי תתגנב בליבו, משא״כ אם יושב ב״מזרח״, עצם מעשה הגאוה יגבר על כל 

מחשבת ענוה שיחשוב ״איני ראוי״ וכד׳. 

 ‰ ּ„ָ ƒּום מ ׁ̆  ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  רּוך¿ ‰ּו‡, ו¿ ‡ ָבּ ר≈ ּום ָ‡ָ„ם זּוַל˙ ַ‰ּבו… ׁ̆ ַ„ע  ל…‡ י≈ „, ו¿ ַיח≈ ¿̇ ּƒ̇ ָמ‰ - 81 ּום ָחכ¿ ׁ̆ מ…„  ל¿ ƒל ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ׁ∆̆ ר, ּוכ¿ ָ̂ ָ̃ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ּƒ̇ ָך.  ב¿ּ ƒל ב¿ּ

ן  ƒיר מ ƒ‰ ז¿ ַּ̇ ל…‡  ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ ּ¿̇ ל…‡  ָך, 83ו¿ ָכר¿ ׂ ¿̆ י„  ƒס פ¿ ַ̇ ם ו¿ ׁ≈̆ ָך  ‡ ל¿ ≈̂ ל…‡ י≈ ׁ∆̆ י  ≈„ ָ„‰, כ¿ּ ‰ ָ‰ֲעבו… ׂ ≈̆ ַמֲע לּו˙ ב¿ּ ¿̂ ˙ ָ‰ַע ‡ו… ַ‰ר¿ ָב‰, 82ַ‡ך¿ ל¿ טו…

 ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ּƒ̇ 84  ‡ ָלּ ∆‡ י˙,  ƒ̂ י ƒ̂ ו¿ זּוָז‰  ּומ¿ ין  ּ ƒל ƒפ ּ¿̇ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ ‡ו… ל…‡  ו¿ ם  ƒַמי ָׁ̆ -‡ ר≈ י¿ יַמן  ƒס  ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  ו¿ ָך,  ¿̇ זּוָל  ׁ̆ י ƒ‡ ל¿ ָך  ¿̇ ָמ ָחכ¿ יַע  ƒ„ ו… ּ̇ ל…‡  ו¿ ָ‰ָרע, 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  „ כ…ּ ל¿ ƒל ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  נ≈ י¿ נ¿ ƒע מ≈  ‰ ז∆ ל  ָכּ  .˜ חו… ׂ ּ¿̆ ‰ַ ר…ב  ּוב¿ ָו‰  ¿„ ח∆ ּוב¿  ‰ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒמ ב¿ּ ַמֲ‡ָכל  ב¿ּ ם  ∆‰ ָמּ ƒע ע…ָרב  מ¿  ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ו¿ ם,  י‰∆ כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ך¿  ל≈ ≈̇ ו¿ ָ‰ָ‚ם  נ¿ ƒמ ב¿ּ

ָל‰.  „ו… ּ ¿‚ ׁ̆ ≈‡ ‰ ל¿ ַטָנּ ¿̃  ׁ̆ ≈‡ ַח מ≈ ר≈ בו… ‰ ל¿ מ∆ „ו… , 87ו¿ ָכרו… ׂ ּ¿̆ ƒר מ ≈̇ ים יו… ƒף ֲ‡ָלפ ל∆ י„ ‡∆ ƒס ָו‰, 86ַמפ¿ ¿̂ ƒם מ ׁ≈̆ ‰ 85ל¿ ָין ז∆ נ¿ ƒע ‰ ׂ ∆̆ ָ‰עו… , ו¿ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒר ב¿ּ

„ּו‰ּו ַעל  ַכב¿ּ ם י¿ ƒ‡ ר, ו¿ ∆̇ לּוי ּוַבס≈ּ ּ‚ָ ˙ ַבּ בו… ל ַ‰ּטו… ‰ ָכּ ׂ ∆̆ ַיֲע ָ‰ָרע, (כ„)ו¿ יר מ≈ ƒ‰ ַיז¿ ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ י ƒיכּו˙, ו ƒר‡ֲ ָנ‰ ַבּ ַכָוּ ל ב¿ּ ל≈ּ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ר ‰ּו‡: ל¿ ָׁ̆ ַ‡ך¿ ַ‰ָיּ

ָך  מ¿ ¿̂ ַע ין ב¿ּ ƒח ב¿ ַּ̇ ב,  ‰ ַ‰ּטו… ׂ ∆̆ ‰ ַמֲע ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ˙ ע≈ ן 89ב¿ּ ‰. ָלכ≈ ׂ ∆̆ ֲע ַע˙ ַ‰ַמּ ׁ¿̆ ּƒב ‰ ן ָלז∆ ּ ו≈ ּƒל…‡ כ ׁ∆̆ י  ַבח, ַ‡ֲחר≈ ּׁ∆̆ י˜ לו… ַבּ ּ ƒין ַמז חּו‰ּו - 88‡≈ ב¿ּ ַׁ̆ י ƒו ‰ ז∆

 ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ‰ ׂ ∆̆ ֲע ‰ ַ‰ַמּ ם ז∆ ƒ‡ ין ƒח ב¿ ַּ̇ ַ‚ם  ם. ו¿ ל≈ ָׁ̆ ינו…  ים - 91‡≈ ƒר ֲ‡ח≈ ם מ≈ ƒ‡ ם, ֲ‡ָבל ל≈ ָׁ̆ ל - ‰ּו‡  ≈‡‰ָ ר מ≈ ׁ∆̆ מּול, 90ֲ‡ ּ¿‚‰ַ ‰ ו∆ּ ַ̃ ‰ מ¿ ָּ̇ י ַ‡ ּƒמ ƒמ

ם. ל≈ ָׁ̆ ָך  ׂ ¿̆ ‰, ָ‡ז ַמַע ָך ז∆ ר ל¿ ר≈ ָבּ ¿̇ ƒם י ƒ‡ ים, ו¿ ּƒַרב ‰ ָבּ ׂ ∆̆ ‰ עו… ָּ̇ ר ַ‡ ׁ∆̆ ָין ֲ‡ נ¿ ƒע‰ָ ‰ ז∆ ים 93ב¿ּ ƒי ֲחָ„ר ר≈ ַח„¿ חּו„ ב¿ּ ƒי ‰ 92ב¿ּ ׂ ∆̆ ָ̇ עו… י ƒם ָ‰י ƒ‡ ,ָלם י ָ‰עו… נ≈ פ¿ ƒל

 ‡ ‰ ָבּ ּ„ָ ƒָכל מ ‰ ּוב¿ ׂ ∆̆ ָכל ַמֲע ָבר ּוב¿ ָכל ָ„ּ י ב¿ּ ּƒכ , ר ּבו… ָזּ‰≈ ƒ‰ ב ל¿ ‰ּו‡ ַחָיּ ּׁ∆̆ „ ַמ‰  ∆‚ ם 95נ∆ ַ‰ָיּ ‰ מ≈ ָפּ ƒם ט ƒ‡ י ּƒינו… כ ר ָ‰ָרע ‡≈ ∆̂ „ י≈ ∆‚ נּו 94נ∆ ר¿ ַפּ ּƒס ּׁ∆̆ ל ַמ‰  ָכּ
96" , כו… ו… ּ̇ ƒּו מ‰ ≈̃ ּ ַסל¿ ר ל¿ יַמ‰≈ ƒין, ו ƒָחָכם ָיב ∆‰ ָרָכיו. ו¿ ּ ¿„ ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇ ל…‡ ָיַ„ע  ׁ∆̆ י  ƒמ ר ל¿ ∆̂ ּ ַין ַ‰י≈ נ¿ ƒיַע ע ƒ„ ‰ו… ח ל¿ ַ̇ נּו פ∆ּ ח¿ ַ̇ ל, ּוָפ ≈̃ ל¿ ַ̃ ˙ ּול¿ ח≈ ַׁ̆ ר ל¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

ı" (‡יוב יז, ט). יף ‡…מ∆ ם י…ס∆ ƒר ָיַ„י‰ָ ּוט√

 

 ‰‡ָ„ָ ‰ו… יף  ƒס יו… ו¿ כז).  (ירמי‰ ט,  י"  ƒ̇ ‡ו… ָי„…ַע  ו¿ ל  כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ל  ּ ַ‰ל≈ ¿̇ ּƒמ‰ַ ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ƒי ז…‡˙  ב¿ּ ם  ƒ‡ י  ּƒכ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ַח˙  ַבּ ֻׁ̆ מ¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿ ַמֲעַל˙  ב¿ּ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ97

ל…‡ 99 , ו¿ ׁ̆ ָר ¿„ ּƒי˙-ַ‰מ י ב≈ּ ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒי מ ƒ̃ ל¿ ָּ̇ ח∆ ַ̇ ָנּ ׁ∆̆ יָך,  ָפנ∆ י ל¿ ƒנ‡ֲ ‰ ∆„ ַמר: מו… ‰ לו… ָלּ ƒפ ¿̇ ּƒב ˙ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒל ּומ כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ָע‰ ו¿ ּ ַ‚ם „≈ רּוך¿ ‰ּו‡, 98ו¿ ‡ ָבּ ר≈ ַלּבו…

י  ּƒי ‰'" („ברי-‰ימים-ב יז, ו). כ כ≈ ַ„ר¿ ּבו… ב¿ּ ƒל ‰ּ ַבּ ¿‚ ּ ƒַמר: "100ַוי ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ נּו. ו¿ ָרל≈ ים ּ‚ו… ƒע נּו ּוַמ‰ ָנּ ≈̃ ל¿ ב ח∆ ינּו ַמ‰ ּטו… ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ : מו… ˙. ּוכ¿ ָרנו… ¿̃ י  ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒמ

ם,  ∆‰ ‡ ָי„ו… מ≈ ָ̂ מ¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ י ַבּ ל…‡ י…‡ַמר ַ„ּ , ו¿ ן לו… מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ י˜ לו… ַבּ ּƒפ ל…‡ ַיס¿ ׁ∆̆ 102 ,‡ ָלם ַ‰ָבּ י ָ‰עו… נ≈ י¿ נ¿ ƒע ב ב¿ּ ַבּ‰-ל≈ ר-רּוַח ּו‚¿ ַ̃ ‰ ָ‡ָ„ם 101י¿ י∆ ¿‰ ƒי

רּוך¿ ‰ּו‡.  ‡ ָבּ ר≈ ַ„˙ ַ‰ּבו… ֲעבו… ר מ≈ ּ ≈̂ ַ̃ מ¿ּ ׁ∆̆ מו…  ו… 105כ¿ּ ׁ̆ ַנפ¿ ם ב¿ּ ַרע≈ ¿̇ ƒי י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ָל‰  ַמע¿ ו… ל¿ ׁ̆ ּ‰ ַנפ¿ ַבּ ¿‚ ƒ̇ ‰ּו, 104ו¿ ׂ ≈̆ ל ַמֲע יָניו ָכּ ע≈ ַעט ב¿ּ מ¿ ƒי ‡ ָלּ ∆‡103

ָ„ם. בו… ָלחּוס ַעל כ¿ּ ָריו ו¿ „ ֲחב≈ בו… כ¿ ּƒמ…ַח ב ׂ ¿̆ ƒל ˙, ו¿ בו… ˙ ַ‰ּטו… ֲעלו… ַמּ מ…ַח ַבּ ׂ ¿̆ ƒלו… ל ˙ מ∆ ר∆ ‚ו… , ו¿ ו… ּ̇ ע¿ ַסַיּ ˙ ָלֲעָנָו‰, ַ‡ך¿ מ¿ ∆̃ ּ יָנּ‰ ַמז∆ ֲ‡ָו‰ ‡≈ ז…‡˙ ַ‰ַ‚ּ (כ‰)ו¿

 

 , ו… ּ̇ ָכל¿ י י¿ ƒפ ָ‰ַרע כ¿ּ יר מ≈ ƒ‰ ַיז¿ ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ י ƒם, ו ַנע ָל‰∆ ָכּ ƒל…‡ י ם, ו¿ ָ̇ ים ‡ו… ƒל ַ‰כ¿ יָחם ּול¿ ƒכ ‰ו… ‡…„, ל¿ ַח˙ מ¿ ַבּ ֻׁ̆ י‡ מ¿ ƒ‰ ים ƒע ָׁ̆ „ ָ‰ר¿ ∆‚ ֲ‡ָו‰ נ∆ ּ‚ַ‰ַ ו¿

מו…  כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿ ח.  ָבּ ֻׁ̆ מ¿  ‰ ז∆ י  ֲ‰ר≈ ם  ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ל¿ ּבו…  ּ ƒל ׁ∆̆ י  ַ‡ֲחר≈  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ּוכ¿ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒמ כ¿ּ ָלם  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ב¿ּ  ‰ מ∆ ּ„ו…  ‰ּ ז∆ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ

י  נ≈ פ¿ּ ƒ106מ ב  ַ‰ּטו… (כו)ַלֲעז…ב  ים  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ָלל  כ¿ּ ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿  ,˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ָעָליו   - ָו‰  ¿̂ ƒמ  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ם  ָמ˜ו… ָכל  ּוב¿  (‚ (‡ס˙ר  ָ‰ָמן  ל¿ ַנע  כ¿ ƒנ ל…‡  ׁ∆̆ ַכי  ּ ¿„ ָמר¿

ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ָניו  ָפּ ז  ָיע≈ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ ם,  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ֲעמ…„  ַיּ ׁ∆̆  ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ים ‡≈ ƒָעמ י פ¿ּ ּƒכ ָו‰,  ¿̂ ƒַבר מ ¿„ ּƒב ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒי י  ַ̇ ָמ ָמ‰  יך¿ ָחכ¿ ƒר ָ̂  ‰ ז∆ ו¿ ם.  י‰∆ נ≈ פ¿ ƒָל˙ו… ל ָפּ ׁ¿̆ ‰ַ

 ׁ̆ י י≈ ּƒיו, כ ׂ ָ̆ ר ַמֲע ּ ַס„≈ ‰ י¿ י ז∆ ƒפ ָין, ּול¿ נ¿ ƒע‰ָ ָע‰ ו¿ ָּׁ̆ י ַ‰ ƒפ ן ל¿ נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ָחָכם ל¿ יך¿ ‰∆ ƒר ָ̂ ָכך¿  ˙. ל¿ וו… ¿̂ ƒמ ‰‡ָ ם מ≈ ָ̇ י„ ‡ו… ƒס ָו‰ ַ‡ַח˙, 107ַיפ¿ ¿̂ ƒֲעבּור מ ַבּ

ָכל  ם. ו¿ ַנע ָל‰∆ ָכּ ƒל…‡ י ם, ו¿ ּ„ָ ¿‚ ‡…„ו… ַלֲעמ…„ נ∆ מ¿ ƒּופו… 108ּוב‚ יך¿ ב¿ּ ƒר ָ̂ ָין. ו¿ נ¿ ƒּום ע ׁ̆ יָלם ב¿ּ ƒב ׁ¿̆ ּƒיַח ב ּƒל…‡ ַינ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ ׁ̆ י≈ יָלם, ו¿ ƒב ׁ¿̆ ּƒיך¿ ַלֲעז…ב ב ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ

ָל‰. „ו… ּ ָו‰ ‚¿ ¿̂ ƒּו מ‰ ז∆ ָבר, (כח)ו¿ ָכל ָ„ּ ין ב¿ּ ּ ƒ„‰ַ ˙ּוַר ּׁ̆ ƒים מ ƒנ פ¿ ƒם ל ∆‰ ָמּ ƒע ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ם ו¿ י‰∆ נ≈ פ¿ ƒַנע ל ָכּ ƒן י ָּ̇ ‡-ּוַמ ׂ ָּ̆ ַין ַמ נ¿ ƒע ָו‰, (כז)ֲ‡ָבל ב¿ּ ¿̂ ƒַבר מ ¿„ ּƒב ‰ ז∆

 

 - ‰ּ ׁ̆ ָבּ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ‰ַ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ּ‰ ַרב ּוָמˆּוי  ָלּ ׁ∆̆  ˜ ּ ז≈ ∆‰‰ַ ‡…„, ו¿ ‰ מ¿ ֻ‚ָנּ י‡ מ¿ ƒ‰ י ּƒכ ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒּוב מ ׁ̆ ָל ל ו¿ ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ‰ַ ˙ ּ„ַ ƒּבו… מ ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒּומ

ן" (מ˘לי  ‡ו… ר ָ‚ּ ב∆ ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ ƒַמר: "(כט)ל ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  לּו˙, כ¿ּ פ¿ ׁƒ̆ ר ו¿ ב∆ ׁ∆̆ ˙ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿ יָ‡‰ ‡∆ ƒב ֲ‡ָו‰ מ¿ י ַ‰ַ‚ּ ּƒכ ,„…‡ ‰ מ¿ ָנּ מ∆ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ יָכך¿  ƒפ ַעט, ל¿ מ¿

ַי˙  ָ‚ל¿ 109ּול¿ ב),   ,‰ (˘מו˙   " ‚ו… ו¿  '‰ י  ƒמ" רו…  ָ‡מ¿ ב¿ּ ע…‰  ַפר¿ ל¿ ַרע  ≈‡ ָמ‰   ָּ̇ ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿ כ‚).  (˘ם כט,  ּנּו"  יל∆ ּƒפ ׁ¿̆ ַּ̇ ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ" ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿ יח),  טז, 

ילּו  ּ ƒ̂ ƒ‰ ר ׁ∆̆ ‡ֲ ˙ י ָ‰ֲ‡ָרˆו… ל…‰≈ ָכל ‡¡ י ב¿ּ ƒַמר "מ‡ָ ׁ∆̆ יב,  ƒר ח≈ ַסנ¿ ל" (˘מו‡ל-‡ יז, י), 110ּול¿ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ˙ כו… ˙ ַמַער¿ י ‡∆ ּƒ̇ ַרפ¿ י ח≈ ƒַמר "ֲ‡נ‡ָ ׁ∆̆ י,  ּƒ̇ ׁ¿̆ ƒל ַ‰פ¿ּ

ָ„י" („ני‡ל ‚, טו),  ן י¿ ƒן מ כו… נ¿ ƒב יז¿ ׁ≈̆ י י¿ ּ ƒ„ ‰ָּל רו… "ּוַמן ‰ּו‡ ‡¡ ָ‡מ¿ ר, ב¿ּ ּ ַ̂ נ∆ בּוַכ„¿ י (י˘עי‰ לו, כ), ּונ¿ ƒ„ ָיּ ƒם מ ƒַלי ָׁ̆ רּו ˙ י¿ יל ‰' ‡∆ ּ ƒ̂ י ַי ּƒי כ ƒ„ ָיּ ƒם מ ָ̂ ˙ ַ‡ר¿ ∆‡

ָחָכם:  ָ‡ַמר ‰∆ ׁ∆̆ מו…  ן, כ¿ּ ָעוו… ‡ ו¿ ט¿ ח≈ ל מ≈ ו… ּ̂ ƒינו… נ , (ל)‡≈ ‰ זו… ּ„ָ ƒמ ‰ּו‡ ב¿ּ ׁ∆̆ י  ƒן. ּומ לו… ָ̃ ם ָ‰ָי‰ ּבּוז ו¿ ָ̇ י ƒֲחר‡ַ ם, ו¿ י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ רּו כ¿ּ ר ָ‡מ¿ ׁ∆̆ ן, ֲ‡ ‰ ָל‰∆ מ∆ ַ‰ּ„ו… ו¿

ן" (מ˘לי כ‡, כ„). ַר˙ ָז„ו… ב¿ ע∆ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ , עו… מו… ׁ¿̆  ı יר ל≈ ƒ‰111ָי „ "ז≈

 

 ‰ ָ‡ָ‚‰? ז∆ ּנּו ַ‰„¿ מ∆ּ ƒמ „ ר≈ ָפּ ּƒ̇ ר ל…‡  ׁ∆̆ י ‰ּו‡ ֲ‡ ƒָח„ ָ‡ַמר: מ ים. ָחָכם ‡∆ ƒי ֲחָכמ ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ַמע ׁ¿̆ ֲ‡ָו‰,  ר ַעל ַ‰ַ‚ּ ַ„ב≈ּ ‰ ל¿ ָנּ ינּו ַע„ ‰≈ ָבר≈ ּ יַע „¿ ּ ƒ‚ ƒ‰ ׁ∆̆ יָון  כ≈ ו¿

 .‰ ט∆ ו… ׁ̆ י-ָ‡ָ„ם ל¿ נ≈ ˙ו… ב¿ּ ין ‡ו… ƒ̃ י ƒַע˙, ַמֲחז ר] ַ„ּ ˙ [ַבּ ַ̃ ז¿ ח∆ מו… 113ב¿ּ ¿̂ י˜ ַע ƒֲחז ַמּ ׁ∆̆ י  ƒרּו: מ ָ‡מ¿ ‰. ו¿ ָנּ מ∆ּ ƒָל‰ מ ַמע¿ י‡ ל¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ˙ ַמֲעָל‰  ׁ̆ ַלֲעלו… ּ ≈̃ ַב ‰ַ112מ¿

ָ‡ַמר  ָעָליו. ו¿ ˙ מ≈ טו… ˙ נו… ו… ׁ̆ ָפ ּ ַ‰נ¿ ˙, ו¿ ּיו… ƒר ַ‡˙ ַ‰ב¿ּ נ¿ ׂ ƒ̆ ‰ ָעָליו  י∆ ¿‰ ּƒ̇ ים,  ƒים ָרע ƒּבו… ַמֲעָלל ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒים. ּומ ƒים ָרע ƒָו‰ - ַמֲעָלל‡ֲ רּו: 114ָסמּוך¿ ַלַ‚ּ ָ‡מ¿ ו¿

ך¿  ל∆ ‰ ַ‰מ∆ּ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆  ׁ̆ פ∆ נ∆ּ יבּו˙ ַבּ ׁƒ̆ ין ‰ַ116ֲח ≈‡ :„ ָ‡ַמר עו… . ו¿ ׁ̆ פ∆ ר ַ‰נ∆ּ ˙ ‡ו… ּ„ו… ּƒימּו˙ ַ‰מ ƒע ך¿ נ¿ ר ַ‰ּ‚ּוף, ָכּ ּוָר‰ ‡ו… ּ̂ ימּו˙ ַ‰ ƒע ר נ¿ ׁ∆̆ ‡ֲ ָח„: 115ַכּ ָחָכם ‡∆

ָל‰  ַמע¿ ˙ זו… ל¿ ‡ו… ס¿ ּƒָפָניו ָ‰יּו כ , 117ּול¿ כּו˙ו… ‡ ַמל¿ ס≈ּ ּƒב ַעל כ ׁ≈̆ ָח„ יו… ך¿ ‡∆ ל∆ ָ‰ָי‰ מ∆ ׁ∆̆ ָ‡ַמר,  ‰. ו¿ ל ז∆ ∆‡ ‰ ים ז∆ ƒר י-ָ‡ָ„ם ֲ‡ח≈ נ≈ ן ב¿ּ כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ‰, ָכּ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ

ַעי.  ר≈ ַעל ל¿ ַמּ ƒי מ ƒיַבנ ׁƒ̆ י ‰ו… ּƒ̇ ח¿ ַפּ ׁ¿̆ ƒחּוס מ ƒל י ∆„ ן: ‚…ּ יו… ל¿ יב ָ‰ע∆ ׁƒ̆ ≈‰ י? ו¿ ƒ̇ ּו ׁ̆ ל…‡ ר¿ ּ‰ ב¿ּ ז∆ ƒָל‰ מ ַמע¿ ‰ ל¿ ם ז∆ ּ∆̇ ב¿ ַׁ̆ יך¿ י¿ ≈‡ : ך¿ ל∆ ם ַ‰מ∆ּ ָ‡ַמר ָל‰∆ . ו¿ ּזו… ƒמ

ָל‰ּו  ע¡ ∆‰ ם. ו¿ י‰∆ ּ≈̇ ח¿ ַּ̇ י  ƒיַבנ ׁƒ̆ י ‰ו… ּƒב ƒּו˙ ל‡ ַ„כ¿ י ו¿ ׁƒ̆ לּו˙ ַנפ¿ פ¿ ׁƒ̆ י:  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ‰ַ ָעָנ‰  י. ו¿ ƒ̇ ָמ י ר…ב ָחכ¿ נ≈ פ¿ּ ƒי מ ַּ̇ ח¿ ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ י ַעל  ƒ̇ י ƒי: ָעל ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ ָ‡ַמר  ו¿

יב" (מ˘לי כ‰, ז).  ƒ„י ָנ נ≈ פ¿ ƒָך ל יל¿ ּƒפ ׁ¿̆ ‰ַ ‰ מ≈ ָנּ ≈‰ ‰ ָך ֲעל≈ ב ֲ‡ָמר ל¿ י טו… ּƒַמר: "119כ ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ . ו¿ לו… ּ ¿„ ƒ‚ ך¿ 118ו¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ

ָעָפר  ּוב ל¿ ׁ̆ ָי רּוָח‰, (לב)ו¿ ‰ ס¿ ָפּ ּƒט ƒמ ‡ ָבּ ׁ∆̆ , (ל‡) ּבו… ƒל ˙ ים ‡∆ ƒיל ƒ‰ ב¿ ים ַ‰ַמּ ƒָבר ּ ב „¿ יך¿ ַלֲח˘…ׁ ƒר ָ̂ ˙ ָעָליו,  ר∆ ב∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒָו‰ מ‡ֲ ּ‚ַ‰ַ ˙ ּ„ַ ּƒמ ׁ∆̆ ‰ ָ‡ָ„ם  ∆‡ רו… ׁ∆̆  ˙ ע≈ ב¿ּ

חּו  כ¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒָלם, נ ן ָ‰עו… ƒרּו מ ָעב¿ ‡ּו ו¿ ּ‚ָ ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ ּ ≈‚ ‰ ָמּ ב ַכּ ַיֲח˘…ׁ -‰ּו‡, ו¿ רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ים ַ‰ ƒָלכ י ַ‰מ¿ּ כ≈ ך¿ ַמל¿ ל∆ י מ∆ נ≈ פ¿ ƒן ל ּבו… ׁ¿̆ ח∆ ין ו¿ ּ ƒ„ ן ּ≈̇ ƒי ‰, (ל‚)ו¿ ָמּ ƒר ו¿

ם. ָ̇ ֲ‡ָו ם ַ‚ּ יָל‰ ָל‰∆ ƒע ָלם, ּוַמ‰ ‰ו… עו… ל…‡ ָ‰יּו מ≈ ָ‰יּו כ¿ּ ו¿

 

 ‡ ָלּ ַב„, ‡∆ ָב‰ ל¿ ָׁ̆ ַמח¿ ‰ 120ב¿ּ ˙ ז∆ ו… ׂ̆ ל ָוכ…ל, ל…‡ יּוַכל ַלֲע כ…ּ ƒּבו… מ ּ ƒל ƒּו˙ מ‡ ‰ ַלֲע˜…ר ַ‰‚≈ּ ∆̂ ˙: ָ‰רו… ˙ ָרעו… ּ„ו… ƒר מ‡ָ ּׁ¿̆ ƒָו‰ ּומ‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ר ל¿ ≈„ ּ‚ָ

י  ס≈ּ י ַ‚ּ ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ ים כ¿ּ ƒנ ּ ָ̃ ֻ̇ ים ּומ¿ ƒּוב ׁ̆ ים ֲח ƒ„‚ָ ׁ̆ ב¿ּ ב…ּ ל¿ ƒיל ל ƒ‚ָי‰ ָר‰ָ ׁ∆̆ „? ָ‡ָ„ם  ַ̂ י ן. כ≈ּ ‰ ָ‰ַ‡ֲחרו… ∆̂ ָ̃ ‰ּו˙ ַע„  ב¿ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ַבּ

ָ‰‚ו…  נ¿ ƒם ָ‰ָי‰ מ ƒ‡ …ּו˙. ‡ו‡ ּבו… ַ‰‚≈ּ ּ ƒל ƒל…‡ ַיֲע˜…ר מ ‰ ז∆ י˙, ָבּ ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ּ„ָ ƒמ ם ב¿ּ ָ̇ ן ‡ו… ּ≈̃ ַ̇ י ƒים ו ƒב ים טו… ƒ„‚ָ ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒם י ƒ‡ - ‰ּ ז∆ ƒּוב מ ׁ̆ ‰ ָל ∆̂ רו… ָ‰רּוַח, ו¿

ל,  ן ַ‰כ…ּ ƒמ ‰ ַמָטּ ב ל¿ ׁ≈̆ י≈ ‰, (ל„)ו¿ ב≈ּ ן ַ‰ר¿ יו… ָזּ ƒב מו… ב¿ּ ¿̂ י‚ ַע ƒ‰ נ¿ ַיּ ׁ∆̆ ן ַע„  ּ≈̃ ַ̇ ָנ‰ ל¿ ָּ̃ ַּ̇ ין  יו - ‡≈ ׂ ָ̆ ָ‡ר ַמֲע ׁ¿̆ ּƒָבָריו ‡ו… ב ¿„ ּƒל ב ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ „ 121ּול¿ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ָמ‰ ָוַכַעס  ַעל ח≈ ‰ּו‡ ַבּ ׁ∆̆ י  ƒן מ כ≈ ּנּו. ו¿ מ∆ּ ƒב מ ַבּ‰-ַ‰ל≈ּ ֲע˜…ר ‚…ּ ַיּ ׁ∆̆ ּלּו, ַע„  ים ‡≈ ƒָבר ¿„ ּƒב ‡ ≈̂ ַכּיו… ן, ו¿ י‰∆ ׁ≈̆ ב¿ ˙ לו… ין ‡∆ ּ ƒַבז ˙ ַ‰מ¿ ָחבו… י ַ‰ס¿ּ י≈ לו… ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒי ו¿

ָ‡ז  ּנּו, ו¿ מ∆ּ ƒָו‰ מ‡ֲ ּ‚ַ‰ַ ׁ̆ ר∆ ֲע˜…ר ˘…ׁ ַיּ ׁ∆̆ ַמן ַרב ַע„  ך¿ זו… ז¿ ר∆ ∆„ ך¿ ב¿ּ ל≈ י≈ ָלל, ו¿ ׁ̆ כ¿ּ י ּ ƒ‚ ˙ו… ל…‡ ַיר¿ לּו ‡ו… ל¿ּ ƒ̃ ˙ו… ‡ו…  ּכּו ‡ו… ƒ‰ ם ƒ‡ ׁ∆̆ מו…  ¿̂ ַ‰‚ ַע נ¿ ƒי ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿

ל…‡ יּוַכל  ׁ∆̆ ‰ ַע„  ָנּ מ∆ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒי  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒמ :˙ ˙ ָ‰ָרעו… ּ„ו… ּƒָכל ַ‰מ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ ַיֲע  ‰ ז∆ ך¿  ר∆ ּ ַעל „∆ ו¿ ָיָמיו.  ל  ָכּ  ‰ּ ָבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ י,  ƒע ָ̂ מ¿ ך¿ ָ‰‡∆ ר∆ ּ ∆„ ַבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ ַיֲחז…ר 

ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ׁ∆̆ י  ƒּומ .˙ ˙ ָרעו… ּ„ו… ƒָכל מ ָמ‰ ל¿ ל≈ ׁ¿̆ פּוָ‡‰  ‰ ‰ּו‡ ר¿ ָין ז∆ נ¿ ƒע י. ו¿ ƒנ ינו… ך¿ ַ‰ב≈ּ ר∆ ּ ס ַ‰„∆ פ…ּ ¿̇ ƒי ָ‡ז ַיֲחז…ר ו¿ ַמן ַרב, ו¿ ‰ ז¿ ז∆ ַ‰‚ ָבּ נ¿ ƒי ר, ו¿ ≈̇ ˜ יו… ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ם  ׂ ָ̆ ַמר: "123ו¿ ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ . ו¿ רו… י ֲחב≈ נ≈ פ¿ ƒל ָפָניו ו¿ ך¿ ל¿ ר∆ ּ ∆„‰ַ ‰ ים ז∆ ׂ ƒ̆ ˙, ָי ר∆ ח∆ ב¿ ‰ ַ‰ֻמּ ּ„ָ ּƒמ ˜ ַבּ ל∆ ח≈ ˜ ו¿ ל∆ ָכל ח≈ רּוך¿ ‰ּו‡ 122ב¿ּ ‡ ָבּ ר≈ ˙ ַלֲעב…„ ַ‰ּבו… כ∆ ׁ∆̆ מ¿ ƒנ

ים" (˙‰ילים, נ, כ‚).  ƒ‰…ל ע ‡¡ ַׁ̆ י≈ ּנּו ב¿ּ ∆‡ , ַ‡ר¿ ך¿ ר∆ ּ ∆„



הוא מחמת גאונו. וכתב 
מוכח  שכך  שם 
בפסוקים, שלא יתלה הצלחתו (הן בממון הן ביופי הן בחכמה) בעצמו אלא 

תמיד יהא שפל ומודה לה׳ על המעלות שחננו.
את  להביא  יכול  שהעושר  לבבך. מבואר  ורם  ו‚ו'  ירביון  וˆ‡נך  וב˜רך  ב. 
האדם לגאוה ולשאר חטאים. במסכת ברכות (לב.) אומרת הגמרא, שלאחר 
חטא העגל אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, בשביל כסף 
וזהב שהשפעת להם (שנתת להם בשפע) לישראל עד שאמרו ״די״ הוא גרם 
(להם להתגאות עד) שעשו את העגל... משל לאדם אחד שהיה לו בן, הרחיצו 
וסכו והאכילו והשקהו, ותלה לו כיס (של מעות) על צוארו, והושיבו על פתח 
של זונות, מה יעשה אותו הבן שלא יחטא (וכמו כן ישראל, הקדוש ברוך הוא 
לחטא  להם  שגרם  הוא  זה,  נסיון  לידי  והביאם  טובה  רוב  להם  שהשפיע 

העגל). 
בספר ׳חכמת המצפון׳ (דברים) כתב: רואים אנו מדברי הגמרא יסוד וחידוש 
גדול, לא כמו שאנו מורגלים לראות התחלת וסיבת החטא בבחירת לבו של 
האדם הבלתי טובה אשר לפני החטא. חכמינו ז״ל ראו עיקר סיבת החטא עוד 
רחוק הרבה מהחטא, ותלו את החטא בדברים אשר נעשו עוד זמן רב לפני 
החטא, אשר לכאורה אין להם שום שייכות עוד להחטא כלל, והם דברים 
אחרים לגמרי וגם מותרים בתכלית ההיתר, ושם כבר ראו חז״ל את החטא 
כאילו כבר נגמר, ואמרו שאחר דברים כאלה החטא כבר דבר הבא בתולדה 
ומידי דממילא, כי מה יעשה הבן שלא יחטא, ובטענה זו הלא רצה משה רבינו 
לפוטרם מכל אשמה, והיה בזה מודעה על כל מעשה העגל כאילו היו אנוסים 
בחטא, מאחר ונתן להם הקדוש ברוך הוא שפע של כסף וזהב, דבר זה ממילא 

הביאם לחטא העגל. 
רואים אנו מזה הערה נוראה, ועיקר גדול בעבודת האדם שאחרי שכל הדבר 
תלוי רק בההתחלות הגורמות ומביאות להמעשה, והמוקדמים עוד זמן רב 
להזהר  האדם  עבודת  עיקר  כל  תלוי  בהם  הרי  כן  אם  המעשה,  לפני 
בההתחלות וההקדמות אשר לחטאים, וגם בהאתחלתא דאתחלתא, ואף גם 
באלה שהם דברים המותרים לגמרי כמו כסף וזהב, או רחיצה וסיכה שהם 
מותרים,  גם  שהם  וכדומה  ושתיה  אכילה  וכן  המותרים,  מהדברים  בודאי 
ומכל מקום גילו לנו חז״ל שעיקר סיבת החטא של העגל היתה בריבוי הכסף 
מה  וכן  לבנו,  האב  שעשה  המוקדמת  והשתיה  הרחיצה  כמעשה  והזהב 

ָך  ̂…‡נ¿ ו¿ ָך  ר¿ ָ̃ "(ב)ּוב¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  , רו… ¿̂ יו…

ן ו… ׁ̆ ‡ ƒַער ָ‰ר ַׁ̆

ֲ‡ָו‰ ַער ַ‰ַ‚ּ ַׁ̆

 ˙ ּ„ַ ƒמ ַעל  ר  ַ„ב≈ּ נ¿ ן  ו… ׁ̆ ‡ ƒר‰ָ ַער  ַּׁ̆ ַבּ
ן  מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ּ ƒנ ׁ∆̆ ב  ֲ‡ָו‰. ּוַמ‰ ּטו… ּ‚ַ‰ַ

ּיּוב  ƒח י  נ≈ פ¿ּ ƒמ ים,  ƒָער ּׁ¿̆ ‰ַ ָכל  ל¿  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇

ח  ַ̇ י‡ פ∆ּ ƒ‰ י ּƒכ ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒל מ ≈„ ָבּ ƒ‰ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿

ז…‡˙  ָכּ ינּו  ƒ‡ָר ל…‡  ו¿  ,˙ ַרּבו…  ˙ ָרעו… ל¿

יך¿  ƒר ָ̂ ן  ָלכ≈  .˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ב¿ּ ָרָע‰  ל¿

ל  ∆‡ יָ‚ּ‰  ƒ‰ ַ‰נ¿ ל¿ ם  ַחכ≈ּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָ‰ָ‡ָ„ם 

 ‰ּ ָ̇ ‡ו…  ˙ חו… ¿„ ƒל ו¿ ָ‰ָר‡ּוי,   ‚‰ָ נ¿ ּƒמ‰ַ

. ‡ּוָי‰ ּבו… יָנּ‰ ר¿ ≈‡ ׁ∆̆ ם  ָמ˜ו… ב¿ּ

 

ַסל  ָפּ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַע  ב≈ּ ט¿ ַ‰ַמּ י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ
‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ל  „ו… ּ‚ָ‰ַ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ  

מו…  כ¿ּ  . ָר˙ו… ˙ו… ב¿ּ יָ‰  ָעל∆ יָרנּו  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ו¿

 ˙ ח ‡∆ ַכּ ׁ¿̆ ּƒ̇ ן  ָך פ∆ּ ר ל¿ מ∆ ָּׁ̆ ƒ‰" :ַמר ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ם"  ƒַרי ¿̂ ƒמ  ı ר∆ ∆‡ מ≈ יֲ‡ָך  ƒ̂ ‰ו… ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  '‰

ח  ַכּ ׁ¿̆ ƒי  ‰ ∆‡ ּ ≈‚‰ַ י  ּƒכ(‡) יב).  ו,  („ברים 

י˘כח   ‰‡‚‰ כי   .‡
סוטה  במסכת  יוˆרו. 
(ה.): אזהרה לגסי הרוח 
רוח.  גס  יהא  [שלא 
רש״י] מנין? רב נחמן בר 
יצחק אמר מהכא, ״ורם 
(דברים  ושכחת״  לבבך 
ח, יד) וכתיב ״השמר לך 
פן תשכח את ה׳ אלהיך״ 
(שם יא). רש״י (ד״ה ורם) 
גובה  ידי  שעל  מבאר 
שכחת  לידי  בא  הלב 
זו  שכחה  ועל  הבורא, 
מוזהר  הוא  הרי 
תשכח״  פן  לך  ב״השמר 

(וכן כתב המאירי).
[סמ״ק  שפרשו  יש  אך 
משמע  וכן  כב)  (סימן 
בסמ״ג (לאוין סד) וראה 
(סוטה  שלמה  חשק 
של  שהאזהרה  שם)] 
על  אמורה  לך״  ״השמר 
ולא  עצמו,  לבבך״  ״ורם 
רק בגלל שהיא הגורמת 
שתבוא  ה׳  לשכחת 
אלא  בעקבותיה, 
עצמה  הלב  רוממות 
הם  כי  השכחה.  היא 
איסור  ענין  בארו 
לא  שאדם  הגאוה, 

יתגאה כשהקדוש ברוך הוא משפיע לו טובה ויאמר שבריוח שלו ובעוצם ידו 
ועמלו עשה והרויח והגיע לכל זה. ועל ידי כך לא יחזיק טובה להקדוש ברוך 

ˆ„י˜ים עיונים‡רחו˙  ˘ער ‰‚‡ו‰

 .‰ ‰ ַעל ז∆ רּו ז∆ ר¿ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒל…‡ י ׁ∆̆ 3 ,˙ טו… יו… ¿„ ∆‰ ן ב¿ּ כ≈ּ ׁ∆̆ ל- , ָכּ ך¿ ל∆ מ∆ ב¿ּ

ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ  - ָח„  ∆‡‰ָ ים:  ƒ̃ ֲחָל י  נ≈ ׁ¿̆ ƒל  ˙ ∆̃ ּ ַחל∆ ¿̇ ƒמ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ
 ˙ ַמֲעלו… ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ  - י  ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ  ˜ ל∆ ַ‰ח≈ ו¿  , ‚ּופו… ב¿ּ

ים:  ƒ̃ י ֲחָל נ≈ ׁ¿̆ ׁ̆ ּבו…  ‚ּופו… י≈ ֲ‡ַו˙ ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ יו. ַ‚ּ ׂ ָ̆ ַמֲע ָמ‰ ּוב¿ ַ‰ָחכ¿

‚ּופו…  ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ י‡  ƒ‰ ז…‡˙  ו¿ ַרע.  ָח„  ∆‡‰ָ ו¿ ב,  טו… ָח„  ∆‡‰ָ

ל ַעל  ׁ…˘ מ¿ ּƒ̇ ב ָ‰ָ‡ָ„ם, 4ָ‡ז  ל≈ ֲ‡ָו‰ ב¿ּ ר ַ‰ַ‚ּ ב≈ּ ּ‚ַ ¿̇ ּƒ̇ ׁ∆̆  ˙ ע≈ ָ‰ָרָע‰: ב¿ּ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ נו… - כ¿ּ רו… ¿‚ ƒו… ּוב ׁ̆ ר…‡ . ב¿ּ לו… ף ַר‚¿ „ו… ַע„ ַכּ √̃ ¿„ ָּ̃ ƒם מ„ָ‡ָ‰ָ

ן" (י˘עי‰ ‚,  רו… ּ‚ָ  ˙ טּויו… ָנ‰ נ¿ ַלכ¿ ּ≈̇ ַו ן  ּיו… ƒ̂  ˙ נו… ‰ּו ב¿ּ י ָ‚ב¿ ּƒ5ַיַען כ"

ַי„  ֲ‡ָו‰ ו¿ ל ַ‚ּ ∆‚ י ר∆ ƒנ ≈‡ בו… ּ¿̇ יב: "7ַ‡ל  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ - ָליו ַר‚¿ ָיָ„יו ּוב¿ טז), 6ב¿ּ

בי‡ורים
ראוים להתגאות. 3. ˘ל‡ י˘˙ררו ז‰ על ז‰. שלא יתגאו וימשלו (-להתנהג 
בשררה) זה על זה. 4. ‡ז ˙מ˘ול על ‰‡„ם. גאותו תהיה ניכרת בכל איברי 
גופו מקדקדו עד כף רגלו. 5. יען כי ‚ב‰ו בנו˙ ˆיון. ה׳ מוכיח את עם ישראל 
על הנשים הגאותניות שמשלו בעם והחטיאו אותו, שהולכות  בגרון מתוח 
דרב  בריה  רבא  דרש  (סב:)  שבת  [במסכת  ביפין.  להתגאות  מוגבה  ובראש 
יען כי גבהו בנות ציון״,  ״ויאמר ה׳  ג, טז):  (ישעיה  עילאי: מה פירוש הפסוק 
רש״י  (ראה  גובהן  את  והבליטו  זקופה  בקומה  מהלכות  הנשים  שהיו 
מהלכות בפסיעות קצרות,  פירושו, שהיו  גרון״,  נטויות  ״ותלכנה  ומהרש״א). 
שהעקב של רגל אחת מגיע בצד האגודל של הרגל השניה בלבד ואינו עובר 
את  רואה  שאינו  כיון  לאט  והולך  למעלה  נטוי  שגרונו  אדם  כדרך  אותו, 
אנשים  ויבואו  בהליכתן  שוהות  שתהיינה  כדי  זה  וכל  שלפניו,  הקרקע 
ב׳):  (פרק  6. בי„יו ובר‚ליו.  במסכת דרך ארץ רבה  (רש״י)].  להסתכל בהן 
בראש  והמהלכין  ברגליהם,  והבועטין  בידיהם,  [מנפנפים]  המפפין 
אצבעותיהן [כמו שעשו בנות ירושלים], עליהם הכתוב אומר: ״אל תבואני 
רגל גאוה ויד רשעים אל תנידני״. 7. ‡ל ˙בו‡ני. דוד המלך מבקש מהקדוש 

      ,' ‚ו… ו¿ ך¿  ָלּ  ‰ ב∆ּ ר¿ ƒי ָזָ‰ב  ו¿ ף  ס∆ כ∆ (‚)ו¿ ֻין  ב¿ּ ר¿ ƒי

יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰  ˙ ∆‡  ָּ̇ ַכח¿ ָׁ̆ ו¿ ָך  ָבב∆ ל¿ ָרם  1ו¿

י  ƒ„ָי ם  ∆̂ ע… ו¿ י  ƒח כ…ּ ָך  ָבב∆ ל¿ ּƒב  ָּ̇ ָ‡ַמר¿ ו¿  ,' ‚ו… ו¿

 ˙ ∆‡ ָּ̇ ָזַכר¿ ו¿  ,‰ּ ל ַ‰ז∆ ƒַחי‰ַ ˙ י ‡∆ ƒל ‰ ׂ ָ̆ ָע

ַח  כ…ּ ָך  ל¿ ן  ≈̇ ַ‰נ…ּ ‰ּו‡  י  ּƒכ יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰

ך¿  ל∆ מ∆ ּוב¿ י‚-יח).  ח,  (˘ם  ל"  ƒָחי  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ָחיו"  ∆‡ מ≈ ָבבו…  ל¿ רּום  י  ּƒ̇ ל¿ ƒב "ל¿ ַמר:  ¡‡ נ∆

ּלּו  ƒָר‰ 2ֲ‡פ ו… ּ̇ יָר‰  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ם ƒ‡ .(ם יז, כ˘)

שהאכילו והשקהו ותלה 
לו כיס בצוארו והעמידו 
הזונות  בית  פתח  לפני 
של  עצם  בהם  אין 
מקום  ומכל  איסור, 
עיקר החטא בהם נחשב, 
יעשה  ״מה  אחר-כך  כי 
כבר  יחטא״,  שלא  הבן 
בעל  ואינו  הוא  אנוס 

בחירה כלל. 
וז‰ב ירב‰ לך.  ‚. וכסף 
לאדם  וזהב  כסף  ריבוי 
לגאות  להביאו  יכול 

שאבותינו  הסיבה  זו  החיים״:  ה״ספר  אומר  ה׳.  את  ישכח  זה  ידי  ועל  הלב 
אברהם  צז.).  בב״ק  (כמבואר  המטבעות  על  ציורים  היו מציירים  הקדושים 
אבינו עשה במטבע ציור של זקן וזקנה מצד אחד, ובחור ובתולה מצד שני, 
מה  יצחק.  לו את  הוא שנתן  ברוך  הקדוש  לו  הנס שעשה  להזכיר את  כדי 
הקשר בין כסף לנסים? כדי שכשיביט במטבע לא יגיע למצב של ״ורם לבבך 

ושכחת את ה׳ אלקיך...״, כי כסף מביא גאוה.
המטבע שעשה יהושע היה טבוע בו שור מכאן וראם מכאן, על שם הפסוק 
(דברים לג, יז): ״בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו״, שנצחונותיו במלחמות 

על כיבוש ארץ ישראל היו מהקדוש ברוך הוא ולא מכוחו ועוצם ידו.
וכן דוד הטביע על המטבע מקל ותרמיל מכאן ומגדל מכאן, להזכיר לעצמו 
כי הגיע מאחורי הצאן. ומרדכי היהודי עשה מטבע שהיה בו שק ואפר מכאן, 
את  להם  שהזכירו  ציורים  ועליהן  מטבעות  עשו  כולם  מכאן.  זהב  עטרת 
הנסים שעשה להם הקדוש ברוך הוא, כדי שלא יגיעו חס ושלום למצב של 

גאוה הבאה מחמת ריבוי הממון.

בי‡ורים
אם  מה  כי  ביאר,  הרמב״ן  במלך.  ‡פילו   .2 בלבך.  ותתגאה  לבבך.  ורם   .1
וגובה הלב  למלך שהוא ראוי להתנשא ולהתגדל, הפסוק אוסר את הגאוה 
ומצוה שלבבו יהיה שפל ככל אחיו הקטנים ממנו, כל שכן לאחרים שאינם 

‰. כי ‡ין עזר ‰˘ם עמו 
‡חרי ‡˘ר ‰ו‡ ˙ועב˙ 
‰˘ם. הוא מדברי רבינו 
יונה בשערי תשובה (א, 
(נב:)  סוכה  במסכת  כז). 
בן  שמעון  רבי  אמר 
אדם  של  יצרו  לקיש: 
יום  בכל  עליו  מתגבר 
ומבקש להמיתו, שנאמר 
(תהלים לז): ״צופה רשע 
לצדיק ומבקש להמיתו״. 
ברוך  הקדוש  ואלמלא 
יכול  אינו   – עוזרו  הוא 
לו, שנאמר (שם): ״ה׳ לא 
ולא  בידו  יעזבנו 

ירשיענו בהשפטו״. 
רבי  המשגיח  מרן  היה 
יחזקאל לוינשטיין זצ״ל 
כבר  ומזהיר:  מזכיר 
כתב רבינו יונה ״כי בעל 
יצרו,  ביד  נמסר  הגאוה 
כי אין עזר ה׳ עמו אחרי 
״.  ה׳  תועבת  הוא  אשר 
אמרים  שני  נצרף  אם 
אלו - חרדה תאחזנו, כי במלחמת האדם עם יצרו בכל יום ויום, הרי בדרך 

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰ ׁ∆̆ מ… ַר˙  ˙ו… ב¿ּ נּו  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿

י" (וי˜ר‡ כ,  ַ‰ּ‚ו…  ˙ ֻח˜…ּ כּו 15ב¿ּ ל¿ ≈̇ ל…‡  "ו¿

כּו"  ל≈ ≈̇ ם ל…‡  י‰∆ ≈̇ ֻח˜…ּ יב: "ּוב¿ ƒ̇ ּוכ¿ כ‚), 

ן  ָך 16פ∆ּ ר ל¿ מ∆ ָּׁ̆ ƒ‰" :ַמר ¡‡ נ∆ ו¿ (˘ם יח, ‚), 

ל  ם" („ברים יב, ל) - ַ‰כ…ּ י‰∆ ׁ̆ ַ‡ֲחר≈ ≈̃ ָנּ ּƒ̇

 ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ יר,  ƒ‰ ַמז¿ ‰ּו‡  ָח„  ∆‡ ָין  נ¿ ƒע ב¿ּ

ָבָריו  ¿„ ƒּוב יו  ָׁ̆ ּבּו ַמל¿ ב¿ּ ל  ּ„ָ ֻמב¿ ל  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי

‰ּו‡  ן  כ≈ ו¿ ים,  ƒי ַ‰ּ‚ו… ן  ƒמ ָ‰ָ‚יו  נ¿ ƒמ ָכל  ּוב¿

ים"  ּƒן ָ‰ַעמ ƒם מ כ∆ ¿̇ יל ‡∆ ּ ƒ„ ר: "ָוַ‡ב¿ מ≈ ‡ו…

(וי˜ר‡ כ, כו).

י  ינ≈ ע≈ ים ב¿ּ ƒָעב…̇ ם מ¿ ֲ‡ָו‰ ‰≈ י - ַ‰ַ‚ּ ֲעל≈ ַבּ
ֲעַב˙ ‰'  ו… ּ̇ ַמר: "17 ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ם,  ּׁ≈̆ ‰ַ

‰ּו‡  ו¿  ,(‰ טז,  (מ˘לי  ב"  ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ

ם  ּׁ≈̆ ר ַ‰ ז∆ ין ע≈ י ‡≈ ּƒכ(‰) , רו… ¿̂ ƒַי„ י ָסר ב¿ּ מ¿ ƒנ

בי‡ורים
בהם, שהם מלבושי נכרי, [משמעות דבריו שהאיסור ללבוש בגדי נכרי הוא 
משום גאוה]. 15. בחו˜ו˙ ‰‚וי. בדרכי הגויים. הוזהרנו שלא נתנהג כמותם 
במלבושינו ובהליכותינו. 16. פן ˙נ˜˘ ‡חרי‰ם. פן תהיה נמשך, נצמד ונדבק 
אחריהם, (מלשון ״דא לדא נקשן״). 17. ˙ועב˙ ‰'. מאוס ושנוא בעיני ה׳ כל 

המתנשא בלבו.

יב).  לו,  (˙‰ילים  י"  ƒנ ≈„ ƒנ ּ¿̇ ַ‡ל  ים  ƒע ָׁ̆ ר¿

י  ּƒַרב  ˙ ַבּ  ‰ ָׁ̆ נ¿ ע∆ נ∆ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ ל  ∆‚ ר∆ ַעל  ו¿

יָ‰  ָעל∆ ַזר  ¿‚ ּ ƒנ ׁ∆̆ ן,  יו… ַר„¿ ּ¿̇ ן  ב∆ּ יָנ‡  ƒֲחנ

ַעם  ַפּ י  ּƒכ  .˙ נו… זו… ל  ׁ∆̆  ‰ ָבּ ֻ̃ ב¿ּ ב  ׁ≈̆ י ל≈

י,  ƒמ רו… י  ל≈ „ו… ּ ¿‚8 י  נ≈ פ¿ ƒל ָכ‰  ָ‰ל¿ ַ‡ַח˙ 

 ‰ ָנ‡∆  ‰ ָמּ "ַכּ רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ ָע‰  מ¿ ָׁ̆ ו¿

ָ‡ז  10ו¿  "! זו… יָב‰  ƒ9ר ל  ׁ∆̆ יָ‰  ∆̇ יעו… ƒס פ¿ּ

ם -  ƒיַני ע≈ ר (ע"ז יח, ‡). ָבּ ≈̇ ‰ יו… ָ̃ ּ ¿„ ¿̃ ּ ƒ„(„)

ַמע  ׁ¿̆ ƒם - ל…‡ י ƒַני ָ‡ז¿ ˙" (מ˘לי ו, יז). ָבּ ם ָרמו… ƒיַני יב: "11ע≈ ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ים  ּ ƒי ƒל ֲענ ∆̂ „ו… ‡≈ ָעמ¿ יַח ַ‡ּפו… - ב¿ּ ר≈ ים. ב¿ּ ƒָלל ים ָ‰ֻ‡מ¿ ּ ƒי ƒי ָ‰ֲענ ר≈ ב¿ ּ ƒ„

ָבָריו  ¿„ ּƒב ַ‡ף  ו¿ יָניו.  ע≈ ב¿ּ ים  ƒרּוח ס¿ ם  ≈‰ ם,  י‰∆ ּ≈̇ ָב ל¿ ַנס  כ¿ ּƒנ ׁ∆̆ כ¿ּ ‡ו… 

ַין ַמֲ‡ָכל  נ¿ ƒע ˙ 13ב¿ּ ר∆ כ∆ּ ƒם נ‚ַ ַ‚ֲ‡ָו‰. ו¿ ˜ ב¿ּ ָ̇ י˜ 12ָע ּ ƒ„ ַ̂ ר ַעל  ַ„ב≈ּ י¿

 ‰ ז∆ ַעל  ו¿ י,  ƒר ָנכ¿ י  ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ י  ≈„ ¿‚ ּƒב י  ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ 14ּוב¿  ‰ ∆̃ ׁ¿̆ ּוַמ

כתב  יו˙ר.   ‰˜„˜„  .„
מיד):  (ד״ה  יהוידע׳  ב׳בן 
וודאי לא היתה כוונתה 
הרע  יצר  בהם  לגרות 
ושיתנו עיניהם בה, אלא 
שישבחו  היתה  כוונתה 
מכל  אך  ישראל.  את 
כיון  בזה  נענשה  מקום 
שהיה לה לחשוש שמא 
הרע  יצר  בהם  יתגרה 
ויאנסוה לדבר עבירה.  

בי‡ורים
יבוא אלי רגל  ברוך הוא, אל תביא אלי את פסיעותיו של המתגאה (שלא 
אנשי גאוה להצר לי), והרשעים לא יטלטלו אותי ממקומי ביד חזקה. 8. ‚„ולי 
רומי מדובר,  באיזו  לדון  האריך  קיסמא)  בן  ר״י  (ערך  הדורות  בסדר  רומי. 
וסיים שהיתה עיר בארץ ישראל בשם רומי. 9. ריב‰. נערה. 10. ו‡ז „˜„˜‰ 
יו˙ר. בפסיעותיה לפסוע פסיעות נאות. ודבר זה נוגד את  הכתוב (תהלים 
מה, יד): ״כל כבודה בת מלך פנימה״, ולכך נענשה. 11. עינים רמו˙. המתגאה 
ומרים עיניו כלפי מעלה, ולא כדרך שפלי הרוח אשר ישפילו עיניהם כלפי 
גאוה.       מתוך  עזות)  (דברי  וקשים  חזקים  דיבורים  ב‚‡ו‰.  ע˙˜   .12 מטה. 
13. בענין מ‡כל ומ˘˜‰. שיאכל מאכלים טובים ומעדני מלך. 14. ובמלבו˘י 
ב‚„י ‚‡ו‰ מלבו˘י נכרי. שילבש בגדים יקרים ונאים מאד שהכל מסתכלים 

ו״שיתוף״  הבריות,  למען 
הרי הוא עבודה זרה.

הגרשוני  ילקוט  בספר 
אדרת  מספר  מביא 
אליהו שפירש, כי החכם 
בפני  להתבטל  דרכו 
החכם היותר גדול ממנו, 
מתבטל  עשיר  וכן 
גדול  בעמדו לפני עשיר 
אילו  כן,  ואם  ממנו, 
מאמין  היה  המתגאה 
הבורא,  במציאות 
וביכלתו,  בהשגחתו 
עיניו  לנגד  מצייר  והיה 
גדולת ה׳ – בודאי שהיה 
מבטל את עצמו, ואם עדיין מתגאה אות הוא שאינו מאמין בגדולת הבורא.  
פירוש אחר: אדם שיש לו גסות הרוח, שמתגאה בחכמתו, מעיד על כך שהוא 
מאמין שהוא זכאי לקבל השפעה של טוב מן הבורא בזכות חכמתו, ואילו 
לאלה שאין להם חכמה – אין זכות לכך. אבל זוהי ממש אמונתם של עובדי 
הכוכבים, שמאמינים שהבורא מסר כח לכוכבים להשפיע, והשפעתם היא 
רק על פי הטבע. יסוד דת ישראל הוא שהקדוש ברוך הוא משפיע גם למי 
שאין בו מעלות, כי ״מאשפות ירים אביון״ והכל תלוי בהשגחתו וברצונו של 

הקדוש ברוך הוא (תפארת ציון). 

ָ‰ָכ‡:  יב  ƒ̇ 19כ¿ּ ים.  ƒָכב ַ„˙-ּכו… ֲעבו…

יב  ƒ̇ 20ּוכ¿ ב",  ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ  '‰ ֲעַב˙  ו… ּ̇ "

ל  ∆‡ ָב‰  ע≈ ˙ו… י‡  ƒב ָ̇ ל…‡  "21ו¿ ם:  ָ̇ ‰ָ

ים:  ƒר מ¿ ‡ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ כו).  ז,  („ברים  ָך"  ∆̇ י ב≈ּ

י  ּƒיב: "כ ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„22 ,˙ ‡ ַעל ֲעָריו… ּלּו ָבּ ƒ‡ כ¿ּ

 "' ‚ו… ו¿ ּו  ׂ̆ ָע ל  ≈‡‰ָ ב…˙  ע≈ ו… ּ̇ ‰ַ ל  ָכּ  ˙ ∆‡

ּלּו  ƒ‡ כ¿ּ ים:  ƒר מ¿ ‡ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ כז).  יח,  (וי˜ר‡ 

ל  ָכּ רּו:  ָ‡מ¿ ו¿ (סוט‰ „, ב).  ָמ‰  23ָבּ ָנ‰  ָבּ

ָ‰רּוַח,                 ּסּו˙  ּ‚ַ ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם 

בי‡ורים
19. כ˙יב ‰כ‡. כתוב כאן (משלי טז, ה) בענין הגאוה. 20. וכ˙יב ‰˙ם. וכתוב 
שם (דברים ז, כו) בענין עבודה זרה. 21. ול‡ ˙בי‡ ˙ועב‰. המלה ״תועבה״, 
גסות הרוח),  בו  זה שיש  (היינו  שבה מכונים האלילים, מלמדת ש״גבה לב״ 
המכונה ״תועבה״ בספר משלי, כמוהו כעובד עבודה זרה. 22. „כ˙יב: כי ‡˙ 
כל ‰˙ועבו˙ ‰‡ל. הפסוק כתוב בענין חטאי העריות (ויקרא יח, כז), ובחטא 
של גסות הרוח כתוב ״תועבת ה׳ כל גבה לב״. הכינוי ״תועבה״ המשותף לשני 
הענינים מלמד על שייכותם זה לזה.  23. במ‰. מזבח לעבודת כוכבים (רש״י). 

ם.  ּׁ≈̆ ֲעַב˙ ַ‰ ו… ּ̇ ר ‰ּו‡  ׁ∆̆ י ֲ‡ , ַ‡ֲחר≈ ּמו… ƒע

ּום ָ‡ָ„ם ל…‡  ׁ̆ ָ‡‰ ַעל  ּ‚ָ ¿̇ ƒּלּו ל…‡ נ ƒַוֲ‡פ

ַב„  ּבו… ל¿ ƒל ‰, ַ‡ך¿ ב¿ּ ׂ ∆̆ ַמֲע ל…‡ ב¿ּ ּבּור ו¿ ƒ„ ב¿ּ

ָב‰,  ע≈ ו… ּ̇ ָר‡  ¿̃ ƒנ  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡ 

ב",     ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ  '‰ ֲעַב˙  ו… ּ̇ " ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ב  ּ ל≈ ַבּ  ‡ ָלּ ∆‡ ‰ּו˙  ב¿ ּ‚ַ לו…  ין  ≈‡ ּלּו  ƒ18ֲ‡פ

ָב‰. ע≈ ו… ּ̇ ָר‡  ¿̃ ƒנ

 

ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ ל  ָכּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿
 „ ב≈ עו… ּלּו  ƒ‡ (ו)כ¿ּ ָ‰רּוַח,  ּסּו˙  ּ‚ַ  

יכול  האדם  אין  הטבע 
בנוסף  אלא  לנצחו, 
צריך  הנחוש  לרצונו 
עזר ה׳. לכן בעל הגאוה 
לו  ואין  מתועב  שהוא 
עזר ה׳ – חרץ רבינו יונה 
הגאוה  ״בעל  משפטו: 
נמסר ביד יצרו״! ומעתה 
תקוה,  שום  לגאה  אין 
לגמרי.  הוא  ואבוד 
עמוד  חן׳,  יתן  (׳לענוים 

רא).
עבו„˙  עוב„  כ‡ילו  ו. 
(סוטה  המאירי  כוכבים. 
ד:) רואה את הקשר שבין 
הגאוה לעבודה זרה בכך 

– רוע טבעו מביאו לחלוק על האמת בכל דבר כדי להשפיל את  שהמתגאה 
שכנגדו [ומי שמונח בשקר הריהו כעובד עבודה זרה, שהיא עצם השקר].

המהרש״א בחידושי אגדות מבאר שעל ידי רוח הטומאה שנוצר מעון הגאוה 
מגיע לכל זה.

חכם  בתלמיד  אפילו  מדבר  זה  מאמר  כותב:  עקב)  (פרשת  הקדוש  השל״ה 
הלומד ומקיים את מצוות התורה, אלא שיש לו פניות בלימודו כגון שאחרים 
ידעו על גדולתו ותורתו, כי אז הרי הוא עובד בשיתוף, לא רק לשם ה׳ אלא גם 

בי‡ורים
18. ‡פילו ‡ין לו ‚ב‰ו˙ ‡ל‡ בלב נ˜ר‡ ˙ועב‰. הגר״א בביאורו על משלי 
מפרש: ״תועבת ה׳ כל גבה לב״ - אפילו אדם שעדיין לא הוציא את גאותו 
לפועל, ולא עשה שום מעשה של גאוה, בהליכתו או בדיבורו, ושום תנועה או 
סימן של גאוה לא ניכרים עליו, אבל ה׳ חוקר לב ובוחן כליות - הוא מעיד 
עליו שהוא גבה לב, כלומר, הגם שגאוותו מוסתרת בלב פנימה, בכל זאת – 
״תועבת ה׳״! משוקץ ומתועב הוא בעיני הקדוש ברוך הוא, ויתן את הדין על 

כך במשפטי שמים. 

ל˜ורח  ‡רע  מ‰  ח. 
‚‡ו˙ו.  מחמ˙  וע„˙ו 
(פי״א)  ישרים  המסילת 
שרעת  כותב, 
יתרה  חמדת-הכבוד 
יותר  וחזקה 
יש  כי  מחמדת-הממון, 
מקרים בהם יכול האדם 
על  יצרו  את  לכבוש 
שאר  ועל  הממון 
חמדת  אך   – ההנאות 
כי  הדוחק,  הוא  הכבוד 
לסבול  לו  אי-אפשר 
ולראות את עצמו פחות מחבריו, ועל דבר זה נכשלו רבים ונאבדו... מי גרם 
הוא  מלא  ומקרא  הכבוד,  מפני  אלא  עמו?  עדתו  וכל  הוא  שיאבד  לקורח 
(במדבר טז, י): ״ובקשתם גם כהונה״. וחכמים, זכרונם לברכה (במדבר רבה 
יח, ב) הגידו לנו, כי כל זה נמשך, מפני שראה את אליצפן בן עוזיאל נשיא, 
והיה רוצה להיות הוא נשיא במקומו... כללו של דבר: הכבוד הוא הדוחק את 
האדם  היה  זה  ולולי  שבעולם,  והחמדות  התשוקות  מכל  יותר  האדם  לב 
מתרצה לאכול מה שיוכל (להשיג ללא מאמץ), ללבוש מה שיכסה ערותו, 

ּלּו  ƒיר, ֲ‡פ ƒ‰ָי ּ רּו: ‰ַ32‡י ָמ‡ן „¿ ָ‡מ¿ ‰). ו¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ל,  ב≈ּ ַ̃ ¿̇ ƒָל‡ מ ‰ּ ≈̇ י י ב≈ּ ׁ≈̆ נ¿ ƒ‡‡ַ

‰" (חב˜ו˜ ב, ‰) -  ו∆ נ¿ ƒי ל…‡  יר ו¿ ƒ‰ר ָי ב∆ ּ ∆‚"

ּלו… (ב"ב ˆח, ‡). ׁ∆̆  ‰ ָנו∆ ּלּו ב¿ּ ƒ33ֲ‡פ

 

יַפ˙          ƒ„ ר¿ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ34

ַעל  ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒ‰ 35ל¿ ן  ָממו…  
ַרע  ≈‡ (ח)ָמ‰   ָּ̇ ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿ י-ָ‡ָ„ם.  נ≈ ב¿ּ

בי‡ורים
תקרי אותו אלא איתו לא אוכל״. לפי קריאה זו אומר הכתוב שגבה עינים, 
היינו גאותן, אין הקדוש ברוך הוא יכול להיות אתו. וביאר ב׳תפארת ציון׳, כי 
בדרך כלל החוטא חוזר אחר כך בתשובה, ואז מוכן הקדוש ברוך הוא לדור 
אין  עליו  עוונו  שעדיין  וכיון  בתשובה,  חוזר  אינו  הרוח  מגסות  אבל  אתו, 
בעל  אדם שהוא  „י‰יר.  מ‡ן  ‰‡י   .32 אתו.  לדור  רוצה  הוא  ברוך  הקדוש 
גאוה, אפילו על אשתו ובני ביתו אין הוא מתכבד, כיון שבזוי הוא בעיניהם. 
33. ‡פילו בנו‰ ˘לו. אפילו בבית שלו אין הוא מתכבד. 34. ‰‚‡ו‰ מבי‡‰ 
זה   ידי  על  שיוכל  כדי  חומד להתעשר  לבו  כי המתגאה  ר„יפ˙ ממון.  לי„י 
להשתרר ולשלוט על בני אדם. [אמנם יש גורסים: ״הגאוה מביאה לידי רדיפת 

כבוד״]. 35. ל‰˘˙רר. למשול. 

ַעט  מ¿ ּמּו  "רו… ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ 25 ט,  ַמע≈ ¿̇ ƒ24מ

עו…  ¿„‚ָ ָר‡ּוי ל¿ ּנּו" (‡יוב כ„, כ„); 26ו¿ ינ∆ ≈‡ ו¿

ָמ‰  ו… ּ̃ ‰ַ י  ָרמ≈ "ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ 27 ָר‰,  ׁ≈̆ ‡ֲ ַכּ

ין ֲעָפרו…  ≈‡ ים" (י˘עי‰ י, ל‚), 28(ז)ו¿ ƒע„ֻ ּ ¿‚

ָעָליו.   ˙ ל∆ ּ ַיל∆ 29מ¿ יָנ‰  ƒכ ּׁ¿̆ ‰ַ ו¿ ָער,  נ¿ ƒנ

י  ƒנ‡ֲ ין  ≈‡ -‰ּו‡:  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ָ‡ַמר 

ָלם,  עו… ָבּ 30ָל„ּור  ים  ƒל כו… י¿ ‰ּו‡  ו¿

ם  ƒיַני ַבּ‰ ע≈ ּ ַמר (˙‰ילים ˜‡, ‰): "‚¿ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

(סוט‰  ‡ּוָכל"  ל…‡  31‡…˙ו…  ָבב  ל≈ ַחב  ּור¿

ז. ו‡ין עפרו ננער. כתב 
כנגד  מדה  חיים:  החפץ 
שהיה  במקום  כי  מדה, 
לו לחשוב תמיד שסופו 
רמה  עפר  למקום  לילך 
להתגאות,  ולא  ותולעה 
הוא לא חשב כן, כי אם 
דמיין לעצמו כי במרומי 
משגבו  יהיה  סלעים 
ובעליות מרווחות תהיה 
על  יתר  לעד,  מנוחתו 
בני גילו, לכן כאשר גופו 
בעפרו  אין  עפר,  נעשה 
ממקומו,  להתנער  כח 
כל המתים יעמדו ויקומו 

אשר  האנשים  כל  רגלי  כפות  תחת  נמוך  מושכב  ישאר  והוא  רגליהם,  על 
התגאה עליהם בימי חייו!! (שמירת הלשון, תבונה יד). 

בי‡ורים
מממונו  מתורתו,  מתמעט  אחר:  פירוש  (רש״י).  מחשיבותו  מ˙מעט.   .24
 – שרומו  כיון  ו‡יננו".  מעט  "רומו  ˘נ‡מר:   .25 יעקב).  (עיון  ומבריאותו 
מתמעט. ושמא תאמר ישנו בעולם [שמתקיים]? תלמוד לומר: ״ואיננו״. (סוטה 
זרה.  עבודה  לשם  הנעבד  עץ  היא  אשירה  כ‡˘ר‰.  ל‚„עו  ור‡וי   .26 ה.). 
גדיעה זו הנזכרת כאן איננה רק קציצה רגילה, אלא צריך לעוקרה ולשרש 
״ואבדתם את שמם״,  ג):  יב,  (דברים  נלמד מן הכתוב  וזה  וכל,  אחריה מכל 
וכמו כן יש לגדע ולשרש אחרי מי שיש בו גסות הרוח (רש״י). 27. ˘נ‡מר 
"ורמי ‰˜ומ‰ ‚„ועים". בגמרא (סוטה ה.) למדים דבר זה בגזירה-שוה: כתיב 
התם  וכתיב  גדועים״,  הקומה  ״ורמי  הגאוה)  חטא  בענין  כאן  (כתוב  הכא 
(וכתוב שם בענין עצי אשירה) ״ואשיריהם תגדעון״ - תעקרו ותשרשו מכל 
עליו.  מילל˙   .29 המתים.  לתחיית  קם  שאינו  ננער.  עפרו  ו‡ין   .28 וכל). 
הפורענות  משום  הגאה  על  ומשתברת  מתאוננת  השכינה  עליו.  מקוננת 
שתבוא עליו (רש״י). 30. ל„ור. יחד. 31. ‡ו˙ו ל‡ ‡וכל. בגמרא דורשת ״אל 

ט. ‰מ˜˘ט ‡˙ ‚ופו כ„י 
שנינו  ל‰˙‚‡ו˙. 
ד):  (ד,  אבות  במסכת 
שפל  הוי  מאד  ״מאד 
רוח״. לשם מה הכפילות 
״מאד מאד״? מבאר רבי 
שני  ישנם  חגיז:  משה 
גאוה  גאוה,  בעלי  סוגי 
רוחנית.  וגאוה  גופנית 
גאוה גופנית – המתגאה 
גבורתו,  קומתו,  ביופיו, 
גאוה  וכו׳.  עושרו  בגדיו, 
המתגאה   – רוחנית 
כשרונותיו,  בחכמתו, 
על  ומצוותיו.  מדותיו 
הגאות  סוגי  שני 
״מאד  התנא:  מזהירנו 
מאד הוי שפל רוח״, הוי 
בשניהם.  רוח  שפל 

(מדרש חכמים).

 ˙ ּ„ו… ƒמ ּלּו  ≈‡ ָכל  ו¿  .‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ 39ו¿  ‰‡ָ נ¿ ƒ̃

ר  ≈‡ ָבּ ¿̇ ƒי ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ  ,„…‡ מ¿  ˙ חּו˙ו… פ¿ּ

ם. ּׁ≈̆ ַר˙ ַ‰ ז¿ ע∆ ב¿ּ

˙ ּ‚ּופו…  ט ‡∆ ּׁ≈̆ ַ̃ ל (ט)ַ‰מ¿ ָבר: ָכּ ף ָ„ּ סו…
ַח  כ≈ ו… ׁ̆  ‰ י ז∆ ˙, ֲ‰ר≈ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ י ל¿ ≈„  כ¿ּ

ַעל   ׁ̆ ָיחּו ל…‡  ו¿ ‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ם  ּׁ≈̆ ‰ַ

ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒי ל…‡  ו¿  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

 , מו… ¿̂ ַע ַעל   - ָנ˙ו…  ָוּ ַכּ ל  ָכּ י  ּƒכ ים,  ƒב טו…

י˙ו…  ƒֲחר‡ַ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ,‰ ל∆ ַ‰ָכּ ּ‚ּופו…  ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ל¿

ב  רו… ָ̃ ‰ּו‡   , ּ‚ּופו… ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ַ‰מ¿ ו¿  .‰ ָמּ ƒר

 ‡ ׂ ָּ̆ ƒל ים  ׁƒ̆ ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ‰ ָר‡∆ ¿̇ ƒי י  ּƒכ  ,‰ ָמּ ƒז ל¿

ב  ר≈ ָ̃ ¿̇ ƒי ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ם,  י‰∆ ינ≈ ע≈ ב¿ּ ן  ח≈

ּלּו˙  ַ̃ ו¿  ˜ חו… ׂ ¿̆ י  י„≈ ƒל  ‡ ָיבו… ו¿ ָלן,  ¿̂ ∆‡

י‡  ƒ‰  ‰ ז∆ ָבּ ים,  ׁƒ̆ ָ‰ֲ‡ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ˙ ט∆ ּׁ∆̆ ַ̃ ַ‰מ¿  ‰ ָּׁ̆ ƒ‡‰ָ ַ‚ם  ו¿  . ׁ̆ ר…‡

ל  „ו… ּ‚ָ ‰ּ ָׁ̆ ‰ ָענ¿ ם, ּוָבז∆ ָבּ ƒל ים ב¿ּ ƒּור‰ ר¿ ƒ‰ ˙ ס∆ נ∆ ם ּוַמכ¿ ָבּ ƒל ˙ ∆̃ ל∆ ַמ„¿

בי‡ורים
יהיה אמת או שקר, כדי להקטין שמו אצל בני אדם ולהראות יתרונו עליו 
ענף  הוא  הקפדנות  ו˘נ‡‰.   .39 ולביישו״.  ולהכלימו  מעלתו  ולהפחית 
ותולדות הגאוה, כי לולא הגאוה לא היה מקפיד בלבו! (שערי קדושה א, ב). 
מיסוד הענוה – לא להקפיד כלל. (אור ישראל נח, א). מבואר, כי ענוה וקפדנות 

– תרתי דסתרי!

 ׁ̆ ּ ≈̃ ּ ƒב ׁ∆̆  , ֲ‡ָו˙ו… ֲחַמ˙ ַ‚ּ ˜…ַרח ַוֲעָ„˙ו… 36מ≈ ל¿

לו…  ָנ‰  ּ¿̇ ƒנ ל…‡  ׁ∆̆  ‰ ֻ„ָלּ ּ ¿‚ ח  ַּ̃ ƒל ו¿ ל  ּ ≈„ ּ‚ַ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ַנס  כ¿ ƒנ ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒ37ּומ ם,  ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ ן  ƒמ

 ‰‡ָ ¿̂ 38ָי  ˙ ∆̃ ֲחל… ַ‰ַמּ ן  ƒּומ  ,˙ ∆̃ ַמֲחל… ל¿

בבית  ולשכון 
הפגעים  מן  שתסתירהו 
קלה  פרנסתו  והיתה   –
צריך  היה  ולא  עליו 
כלל  להעשיר  להתיגע 
לו  שאין  הגם  אלא, 
בכל  במותרות,  צורך 

שפל  עצמו  יראה  כדי שלא  להשיגן,  רב  לעמל  עצמו  את  מכניס  הוא  זאת 
בחברה, ואין קץ לכל עמלו, על כן אמרו רבותינו זכרונם לברכה (אבות ד, 

כא): ״הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם״.  

בי‡ורים
על  בחז״ל  מובא  (ובאמת  גדול  לאדם  עצמו  שהחשיב  ‚‡ו˙ו.  מחמ˙   .36
גדלותו של קורח) ועוד שהחשיב עצמו ליחסן שהרי הוא בן יצהר, ומשום כך 
של  בנשיאותו  ונתקנא  הנשיאות,  לו  שמגעת  לחשוב  הגאוה  אותו  הביאה 
אליצפן בן עוזיאל, ומדת הקנאה נבעה מכח הגאוה שהחשיב עצמו לבעל 
נכנס  כך  ומ˙וך   .37 יחזקאל).  (אור  קורח  מעשה  כל  נבע  וממנה  מעלה, 
למחלו˜˙. במסכת חולין (ז.): משרבו זחוחי הלב (פירוש, משרבו התלמידים 
גבוהי הלב, שמחמת גאותם לא דקדקו מפי רבם כל צרכם אלא סמכו על 
ז):  (פרק  הישר  קב  בספר  כתב  בישראל.  מחלוקות  רבו  רש״י)  לבם,  בינת 
המתגאה מרבה קטטה, קנאה, שנאה, לשון הרע, כעס, שקרים, ליצנות וכו׳. 
ואם תתבונן בה תראה שכל עבירות שבתורה כלולין בה. ופגמו גדול מאד, 
אוי לו ואוי לנפשו מי שרגיל להאחז בה! 38. יˆ‡‰ ˜נ‡‰. קנאה וגאוה אחת 
הן, ואחת תלויה בחברתה, מי שאין בו כלל גאוה – אין בו בכלל קנאה. ומי 
שיש בו מעט גאוה, ויהיה מי שיהיה – יש בו קצת קנאה על חבירו, על אשר 
עצמו  מחזיק  והמתגאה  היות  פשוטים,  והדברים  במדריגתו.  עומד  גם  הוא 
שהוא עדיף מחבירו, או לפחות שוה לו, והיה אם יראה שחבירו השיג שררה 
וגדולה - הוא מקנאהו על כך. (תולדות שלמה [קלוגר] יג). כתב החפץ חיים 
״גם הגאוה תביאהו לקנא ולשטום  י״ד):  (שמירת הלשון שער התבונה פרק 
(-ולשנוא) את חבירו המכובד בעיני אנשי העיר, ויקנא וישטום אותו, בעבור 
שידמה לו שנפחת כבודו על ידי זה, ויאמר בלבו: לולא הוא, הייתי מתואר בין 
בני אדם לאדם חשוב. ויבחן גנזי נסתרותיו, כדי שיהיה לו מה לדבר ממנו, 

עונ˘  כל ˘כן ˘י˘  י‡. 
‚„ול ל‡˘‰ ‰מ˙˜˘ט˙ 
‡נ˘ים  לפני 
ב‰.  ‰מס˙כלים 
כותבים  הראשונים 
שבאותה המדה שנדרש 
להתבונן  שלא  מהגבר 
בנשים, כך אסור לנשים 
לגרום לגברים להתבונן 
כותב  יונה  רבינו  בהם. 
במילים חריפות במיוחד 
האחריות  אודות 
האשה  על  המוטלת 
(אגרת  זה  בנושא 
עח):  פרק  התשובה, 
שתהא  האשה  ״וצריכה 
שלא  ונזהרת  צנועה 
אדם  בני  בה  יסתכלו 
מפני  מבעלה,  חוץ 
שהמסתכלים בפניה או 
לגהינם,  יורדים  בידיה 
(תענש)  ענושה  והיא 
ואחד  אחד  כל  בעונש 
שהחטיאה  מפני  מהם, 
אותם ולא נהגה צניעות 

בעצמה ונכשלו בה״.
‰וˆ‡ו˙  רוב  לפי  לו  ˘י˘  מ‰  בעיניו  ימעט  כי  בחל˜ו,  י‰י‰ ˘מח  ול‡  יב. 
˙‡ו˙ ‚‡ו˙ו. העניו אינו מתאוה להרבה אלא מסתפק במועט שיש לו ושמח 
בחלקו שקיבל מהבורא. לעומתו הגאותן מתאוה לכל דבר ולדברים גבוהים 
יחמוד, ודבר זה הרי אף פעם לא ישיגנו, כי העולם הזה אין בו כדי שביעה, 
חז״ל  שאמרו  וכמו  שבעה,  ידע  ולא  מה  חסר  שהוא  האדם  ירגיש  לעולם 
(מדרש רבה קהלת ג, י): אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, מי שיש לו מנה רוצה 

 ‰ ָּׁ̆ ƒ‡ ל¿ ל  „ו… ּ‚ָ  ׁ̆ ע…נ∆  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל  (י‡)ָכּ

ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ˙ ט∆ ּׁ∆̆ ַ̃ ¿̇ ּƒמ‰ַ

.‰ּ ים ָבּ ƒל כ¿ּ ַּ̇ ס¿ ּƒמ‰ַ

 

ֲ‡ָו‰.  ַּ̇ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ  „ עו… ו¿
ָרָחב  ּבו…  ƒל  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ י  ּƒכ  

י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ַ̇ ו¿ ָבר,  ּ„ָ ָכל  ל¿  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒּומ

י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ב¿ּ ׁ∆̆ ָ‰ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

 ׁ̆ ַלב≈ּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ֲ‡ָו˙ו…  ּ‚ַ ֲחַמ˙  מ≈  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒי

ין  ƒר ט≈ ל¿ ַפּ  ˙ נו… ב¿ ƒל ו¿ ים  ƒר ָ̃ י¿ ים  ƒ„‚ָ ב¿ ּƒב

י  ּƒים. כ ƒב ים טו… ƒכ…ל ַמֲ‡ָכל ¡‡ ל∆ ו¿ ים  ƒל „ו… ּ ¿‚

ים  ƒ‰ בו… ּ ¿‚ ים  ƒָבר ¿„ ƒל ָלם  עו… ל¿  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ

ים  ƒָבר ¿„ ƒי‚ ָי„ו… ל ׂ ּƒ̆ ינו… ַמ ‡ּוַלי ‡≈ מ…„, ו¿ ַיח¿

ָב‰  נ≈ ּ ¿‚ י  י„≈ ƒל  ‡ ָיבו… ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ּלּו,  ≈‡

ָרָחב  „ ו¿ מ≈ ּבו… חו… ƒל ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒי ַ‰מ ּƒָל‰. כ ז≈ ּו‚¿

ַח  מ≈ ׂ ָ̆  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ל…‡  (יב)ו¿ ר,  ּׁ≈̆ ַע ¿̇ ƒ‰ ל¿ ם  ָיּ ַכּ

י  נ≈ פ¿ ƒל ל  ו… ׁ̆ כ¿ ƒמ  ˙ נ∆ ∆̇ נו… י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ (י)  ,„…‡ מ¿

ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ים ל¿ ƒרּו ֲחָכמ ‡ ָ‡ס¿ ים, ֲ‰לו… ּƒַרב

ים                 ׁƒ̆ ָנ ל  ׁ∆̆ ים  ƒנ עו… ב¿ ƒ̂ י  ≈„ ¿‚ ƒב ב¿ּ

ּלּו  ƒ41ֲ‡פ ל,  ∆̇ כ…ּ ַבּ ים  ƒטּוח ּׁ¿̆ ‰ַ40

ב),  כ,  (ע"ז  ן  ∆‰ ָבּ  ˙ ׁ∆̆ ֻלב∆ּ מ¿ יָנּ‰  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ

מכ˘ול  נו˙נ˙  ˘‰י‡  י. 
בספר  רבים.  לפני 
(פרק  יושר  ארחות 
שכן  וכל  כתב:  צניעות) 
בין  בחוץ  כשיוצאין 
מאד  שצריכין  אנשים 
ואמרו  בזה,  להזהר 
(תנחומא וישלח סי׳ ה׳): 
תכשיטין  ניתנו  ״לא 

לאשה אלא שתהא מתקשטת בהן בתוך ביתה״. 
אימי,  לגבי איש חסיד מכפר  ה״ד)  פ״א  (תענית  מהירושלמי  והביא המעשה 
שכאשר היה בהר (שהיה עובד שם), אשתו לבשה בגדים מלוכלכים כדי שלא 
יתן אדם עיניו בה. וכאשר היה נכנס לביתו לבשה בגדים נקיים כדי שבעלה 

יתן עיניו בה ולא באשה אחרת. 
וכל כך הקפידו על זה, עד שרבי יוסי דמן יוקרת אמר לבתו: שובי לעפריך ואל 
יכשלו בך בני אדם! [כמסופר במסכת תענית (כד.): היתה לרבי יוסי בת בעלת 
יופי. יום אחד ראה רבי יוסי אדם אחד שהיה מפרק את גדר העצים על יד 
זה? כלומר, מה  יוסי: מה  ביתו כדי להסתכל בבתו דרך החור, אמר לו רבי 
אתה מעיין כאן? אמר לו האיש: רבי, אם ללוקחה לאשה לא זכיתי, לראותה 
צער  גורמת  את  בתי,  לבתו:  אמר  יוסי  רבי  זאת  כששמע  אזכה?!  לא  גם 
לבריות, שובי לעפרך ואל יכשלו בך בני אדם. (הב״ח מוסיף לגירסת הגמרא 

שם: ״וכן הוה״ – וכן היה, כלומר שהיא מתה)].
ובעוונותינו הרבים, היום הדור פרוץ ומתקשטים ביותר וכו׳, והרבה יש לדבר 
על זה בעוונותינו הרבים. ואשרי מי שנזהרת בזה ולא תסתכל על חברותיה, 
וכל שכן על הפרוצות. ומה שתלבש יותר בגדי צניעות – תזכה ביותר לבנים 
בזוהר הקדוש  כמו שכתב  טוב,  לכל  זוכה  ובעלה  ותלמידי חכמים,  צדיקים 

(מובא במ״ב סי׳ ע״ה סקי״ד), ותקים בית לתפארת. עכ״ד.    

בי‡ורים
40. ‰˘טוחים. התלויים. 41. ‡פילו כ˘‡ינ‰ מלוב˘˙ ב‰ן. כיון שכשרואה 
הרהור  לידי  ובא  בהן  ומתייפה  לבושה  כשהיא  באשה  נזכר  הבגדים  את 

עבירה. (רש״י). 

קל  דבר  כל  על  לבבו 
ביתו  בני  עם  שבקלים 
ומזה  ואוהביו,  ומשרתיו 
מאד״.  עצוב  יהיה 
(בתשובותיו  וברמב״ם 
״פאר הדור״, קמב) כתב: 
״המשתרר, ירבו יגונותיו 
ושמא  ועצבונותיו, 
ויביישוהו  יכלימוהו 
ביד  ויפול  הגויים 
אותו  וייסרו  המלוכה, 

וישברו עצמותיו.
(ב׳)  מוסר  שבט  בספר 
כתב: נקוט כלל זה בידך: 
ימיו  כל  המתגאה,  כל 
כי  ודאגות,  במכאובים 
כולם כאין  גאותו  מרוב 
חייבים  כולם  נגדו, 
לפניו,  ולקום  לשרתו 
תמיד  לישב  צריך  הוא 
בראש. והנה בראותו כי 
ממנו,  וזע  קם  איש  אין 
ולדבריו אין שומע, הוא 
דאגה  בכעס  מתמלא 
רגע.  כל  ותוגה 
ומאורעות אלו תמיד לו, 
ערב בוקר וצהרים, עד שמרוב צערו הוא נופל על ערש דוי, ואם יקום ממטתו 

ישוב לשטותו, וחוזר חלילה. 

י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ ַ‰ּ‚ּוף  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ י‡  ƒ‰ ז…‡˙  ו¿
‡ י…‡ַמר ָ‰ָ‡ָ„ם:  ָמּ ׁ∆̆ ָב‰:  טו…

ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ו¿ יל  ƒ‡ ‰ו…

ַע„  ר,  ≈̇ יו… ב¿ּ  ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ  § ר̆… פ¿ ∆‡  , ך¿ ל-ָכּ ָכּ

ן,  ƒַיי  ‰ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ו¿ ר  ׂ ָ̆ ָבּ י…‡ַכל  ל…‡  ׁ∆̆

יָר‰  ƒ„ ב¿ּ ב  ׁ≈̆ י≈ ל…‡  ו¿  ,‰ ָּׁ̆ ƒ‡  ‡ ׂ ָּ̆ ƒי ל…‡  ו¿

 ‡ ָלּ ∆‡ ,‰ ׁ̆ ָנ‡∆ ּבּו ׁ̆ ַמל¿ ַבּ ל¿ ƒל…‡ י ָנָ‡‰, ו¿

ים,  ƒָלכ ֻלכ¿ ּומ¿ ים  ƒרּוע ¿̃ ּו ר,  מ∆ ּ ∆̂ ‰ַ ו¿  ˜ ׂ ַּ̆ ‰ַ

ים  ƒָלכ ֻלכ¿ מ¿ ים  ƒל כ≈ ב¿ּ  ׁ̆ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒּומ

ָיָ„יו  ָניו  ָפּ  ıַח ר¿ ƒי ל…‡  ו¿ ים,  ƒּוס‡ ּומ¿

ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒרו… מ √‡ ָּ̇ יר 43 ƒח ׁ¿̆ ַיּ ׁ∆̆ ָליו, ַע„  ַר‚¿ ו¿

ן  ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ ‰ - כ¿ּ ָכל ז∆ ים. ו¿ ׁƒ̆ ֲ‡ָנ

 ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿ יּוַכל  ל…‡  ׁ∆̆ ַע„  ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ

ָר‡  ¿̃ ƒנ  ‰ ז∆ ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ ך¿  ּ ַ‰ל≈ ַ‰מ¿ ר.  ≈̇ יו…

יר:  ƒָנז 44ב¿ּ ר  מ≈ ‡ו… ‰ּו‡  י  ֲ‰ר≈  .‡ ט≈ חו…

ַעל  ָחָט‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ מ≈ ָעָליו  ר  פ∆ּ ƒכ "ו¿

בי‡ורים
43. ˙‡רו. מראית פניו. 44. בנזיר. אדם שקיבל על עצמו בנדר להיות ״נזיר״, 
הגפן,  מן  היוצא  דבר  כל  אכילת  וכן  יין,  שתיית  א.  דברים:  בשלשה  נאסר 

ׁ̆ לו…  ּ י≈ ּׁ∆̆ יָניו ַמ‰  ע≈ ַעט ב¿ּ מ¿ ƒי י ּƒכ , ˜ו… ל¿ ח∆ ב¿ּ

 . ֲ‡ָו˙ו… ֲ‡ַו˙ ַ‚ּ ַּ̇  ˙ ‡ו… ָ̂ י ר…ב ‰ו… ƒפ ל¿

ל…‡  ׁ∆̆ 42  ,˙ מ∆ ר∆ ּ‚ו… ֲ‡ָו‰  (י‚)ַ‰ַ‚ּ  „ עו… ו¿
ע…ל  ל  ב…ּ ס¿ ƒל ָלן  ַסב¿  ‡ ≈‰ י¿  

יך¿  ƒר‡ֲ‰ַ ל¿ ך¿  ̂…ר∆ ין  ≈‡ ו¿  ,˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

ָי„ּוַע  י  ּƒכ ָלן,  ַסב¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ  ˙ ַ̇ י ƒח פ¿ ּƒב

ל.  ‰ּו‡ ַלכ…ּ

רוצה  מאתים  מאתים, 
והמשילו  מאות,  ארבע 
את  קדמונינו 
לשותה  העולם-הזה 
לו  ידמה  מלוחים,  מים 
יותר,  וצמא   - שמרווה 
באגרת  שכתב  כמו 

הגר״א ז״ל. 
מוסר  שיחות  בספר 
ענין  ביאר  פג)  (מאמר 
שאמרו  מה  פי  על  זה 
כא):  ד,  (אבות  חז״ל 
והתאוה  ״הקנאה 

והכבוד מוציאין את האדם מן העולם״. שהטעם שהכבוד מוציא את האדם מן 
העולם הוא משום שאין בידו של האדם לספק את תאות הכבוד כלל, כי ככל 
שיזכה בכבוד ירצה עוד ועוד, וכשיחסר לו מעט ירגיש כי כל אשר יש לו איננו 
שוה לו, ונמצא שהוא משועבד לתאותו זו שעבוד גמור, באופן שלעולם לא 

יוכל להשתחרר ממנה, ודבר זה מוציאו מן העולם.
ועל דרך זה יש לבאר גם מה שבכח ה״תאוה״ להוציא את האדם מן העולם, 
דהנה פירש רש״י (אבות שם): שמתאוה לממון הרבה שנאמר ״אוהב כסף לא 
ישבע כסף״ (קהלת ה ט), וכיון שלעולם אין הוא מסתפק בממון אשר לו, וכמו 
שכתב הרמב״ם, שהאוהב כסף הוא בעל נפש רחבה שלא תשבע נפשו מכל 
העולם,  מן  מוציאתו  זו  תאוה  הרי  ה״א),  פ״א  דעות  (רמב״ם  שבעולם  ממון 

שהרי הוא תאב לדבר שלעולם לא יוכל לספק אותו ולמלאות רצונו.
״דברים  כתב בספר  י‰‡ סבלן לסבול עול ‰בריו˙.  ‚ורמ˙ ˘ל‡  י‚. ‰‚‡ו‰ 
יחם  כי  העצבות,  לידי מדת  יבוא  ״המתגאה  לא):  דרוש  (להחיד״א,  אחדים״ 

בי‡ורים
42. ˘ל‡ י‰‡ סבלן. אמר רבי לוי: כל טילוי סירוי, וכל סירוי טפשין! (קהלת 
רבה יב, א). כל המתגאה ומתנשא וחכם יחשב בעיניו – הוא כעסן ומדקדק 
ינוח״.  כסילים  ״כעס בחיק  טיפש, כדכתיב:   – וכל כעסן  לו.  כל המתנגד  עם 

(מתנות כהונה). 

ב‰לל  מˆינו  כ‡˘ר  י„. 
יוסף׳         ב׳עץ  ‰ז˜ן. 
ההתבוננות  כתב:  (שם) 
מופלאת  היא  הלזו 
להיות  בענינה, 
הקדושים  שלאנשים 
מבטם               כל  אשר 
המשכלת  לנפשם 
גופם  בתוך  השוכנת 
והנה  והבהמי.  החומרי 
יש בני אדם המשליכים 
כל           גיום  אחרי 
ומאוויו       החומר  צרכי 
ההכרחיים  הענינים  אף 
ומתאכזרים      לקיומה 
לבלי      מאד  גופם  על 
יודעים        כי  קיומו  תת 
הגוף  כחי  כל  כי 
נגדיים  המה  ותאוותיו 
לגמול            הבהמי  גופו  על  גם  שחמל  בו  אחרת  מדה  הזקן  הלל  אבל  לנפש. 
שהיא           בשביל  וליפותה  ולהנאותה  אחרים  עם  שעושה  כמו  חסד  לו 
עליה         חמל  אם  כי  הנאתו  למען  כוונתו  היה  לא  כי  מלך,  של  איקונים  

כראוי.

י…‡ַכל      ל…‡  ו¿ י,  ƒ̃ ָנ  ‡ ≈‰ י¿ ַמֲ‡ָכלו…  ם  ּ‚ַ
י  ƒנ ינו… ב≈ּ ַמֲ‡ָכל  ַ‡ך¿   , ך¿ ל∆ מ∆ י  ַמֲעַ„נ≈ּ  

ל…‡  , ו¿ ַ‚˙ ָי„ו… ׂ ָּ̆ י ַ‰ ƒפ י, ל¿ ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ∆̃ ׁ¿̆ ּוַמ

ים,  ƒּוס‡ ים מ¿ ƒל כ≈ ל…‡ י…‡ַכל ב¿ּ ‰ 45ו¿ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒי

 ˙ ∆‡ ˆּו  ּ¿̃ ַׁ̆ ּ ¿̇ "ַ‡ל  ַעל  ַיֲעב…ר  ן  פ∆ּ

ל  ‡ ַ‰כ…ּ ָלּ ם" (וי˜ר‡ י‡, מ‚), ‡∆ יכ∆ ≈̇ ׁ…˘ ַנפ¿

˙ו…  ָטּ ƒמ ם  ּ‚ַ  , ָחנו… ל¿ ֻׁ̆ ם  ּ‚ַ ּיּו˙.  ƒ̃ נ¿ ּƒב  ‡ ≈‰ י¿

ים.  ּ ƒי ƒ̃ יּו נ¿ ¿‰ ƒָיָניו י נ¿ ƒָכל ע ‰, ו¿ ָיּ ƒ̃ ‰ נ¿ י∆ ¿‰ ּƒ̇

ַ‡ך¿  ז…ָ‰ם,  מ¿ ל…‡  ו¿ י  ƒ̃ ָנ  ‡ ≈‰ י¿ ּ‚ּופו…  ם  ּ‚ַ

ל  ם ָכּ ָליו, ַ‚ּ ַר‚¿ ָניו ָיָ„יו ו¿ ח…ı ָפּ ר¿ ƒר ל ָזּ‰≈ ƒי

ל  ּ ל≈ ƒ‰ ינּו ב¿ּ ƒ̂ ר ָמ ׁ∆̆ ‡ֲ ים. (י„)ַכּ ּƒ̇ ƒע ּ‚ּופו… ל¿

ָע‰  ָׁ̆ ב¿ּ ׁ∆̆  ,(‚ ל„,  רב‰  (וי˜ר‡  ן  ≈̃ ַ‰ָזּ

בי‡ורים
45. ול‡ י‡כל בכלים מ‡וסים, פן יעבור על "‡ל ˙˘˜ˆו ‡˙ נפ˘ו˙יכם". 
המקור לכך הוא מדברי רב ביבי בר אביי (מכות טז) האומר, שאדם השותה 
משקים בכלי מציצה [כעין קרן] של מקיזי דם, עובר באיסור ׳לא תשקצו׳. וכך 
נפסק בשולחן ערוך (יו״ד סי׳ קטז ס״ו): אסור לאכול ולשתות בכלים הצואים 
שנפשו של אדם קצה בהם, כגון כלים של בית הכסא וכלי זכוכית שמקיזים 
וכן לא יאכל בידים מזוהמות ועל גבי כלים מלוכלכים,  וכיוצא בהם.  בהם 

שכל אלו בכלל ׳אל תשקצו את נפשותיכם׳.

 ׁ̆ ַר פ≈ּ ל…‡  ׁ∆̆  ‰ּ ז∆ ּוַמ‰  ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿ י‡),  ו,  (במ„בר   " ׁ̆ פ∆ ַ‰ָנּ

ָבר  ל ָ„ּ ָכּ ƒמו… מ ¿̂ ַע ַע נ≈ ‡, ַ‰ּמו… ט≈ ָר‡ חו… ¿̃ ƒן נ ƒי ן ַ‰ַיּ ƒמ ‡ ָלּ מו… ‡∆ ¿̂ ַע

ָך  ּ י∆ ים: ל…‡ ַ„ּ ƒרּו ֲחָכמ ‰ (˙עני˙ י‡, ‡). ָ‡מ¿ ַכָמּ ‰ ו¿ ָמּ ַעל ַ‡ַח˙ ַכּ

ים  ƒָבר ּ ¿„ יָך  ָעל∆ ר  ס≈ ‡ו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆  ‡ ָלּ ∆‡ ָר‰,  ו… ּ̇ ָר‰  ָ‡ס¿ ּׁ∆̆ ַמ‰ 

 ‰ ז∆ ‡ ָבּ ≈̂ ַכּיו… ‰ ו¿ ָין ז∆ נ¿ ƒים (ירו˘למי נ„רים פ"ט ‰"‡). ַעל ע ƒר ֲ‡ח≈

ר,  ≈̇ ם יו… ַחַכּ ¿̇ ּƒ̇ ַ‡ל  ‰, ו¿ ב≈ּ י˜ ַ‰ר¿ ּ ƒ„ ַ̂ י  ƒ‰ ּ¿̇ ל…מ…‰: "ַ‡ל  ׁ¿̆ ָ‡ַמר 

י  ƒ̃ ‡ ָנ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם,  ר ָבּ ָׁ̆ ך¿ ַ‰ָיּ ר∆ ּ ם" (˜‰ל˙ ז, טז). ַ‰„∆ מ≈ ו… ּׁ̆ ּƒ̇  ‰ ָלָמּ

ים.  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ל  ׁ∆̆ ר  ≈„ ּ‚ָ ‰ּו‡  ּיּו˙  ƒ̃ ּ ַ‰נ¿ י  ּƒכ ָיָניו,  נ¿ ƒע ָכל  ב¿ּ

ים  ּ ƒי ƒֲענ ים  ׁƒ̆ ּבּו ַמל¿ ל…‡  ו¿ ים,  ƒנ ינו… ב≈ּ ים  ƒ„‚ָ ב¿ּ  ׁ̆ ַבּ ל¿ ƒי  ?„ ַ̂ י כ≈ּ

י  ƒָענ ים, ‰∆ ּ ƒי ƒ̃ ים ּונ¿ ƒ‡ים ָנ ƒנ ינו… ים ב≈ּ ƒ„‚ָ ‡ ב¿ּ ָלּ ם, ‡∆ ָׁ̆ ב¿ ּים לו… ƒַבז ַ‰מ¿

‡ו…  ם  ∆̇ כ∆ּ  ‡ ≈̂ ָמּ ּ ƒי ׁ∆̆ ָ‡סּור  ו¿  , רו… ׁ¿̆ ָע י  ƒפ ל¿ יר  ׁƒ̆ ָע ∆‰ ו¿ יו…  ָענ¿ י  ƒפ ל¿

ים  ƒנ ּ ָ̃ ֻ̇ יּו מ¿ ¿‰ ƒל…‡ י ים, ו¿ ƒרּוע ¿̃ יּו  ¿‰ ƒל…‡ י ָ‚ָ„יו, ו¿ י˙ ַעל ב¿ּ ƒנּונ מ¿ ַׁ̆

י ָ‰רּוַח. ס≈ּ י ַ‚ּ ≈„ ¿‚ ƒב כ¿ּ

בי‡ורים
דהיינו: ענבים, חרצנים, זגים וכדומה.  ב. להסתפר.  ג. להטמא בטומאת המת. 
ואחר כך חוזר  מסוימים,  נזיר שנטמא בטומאת המת חייב להביא קרבנות 
למנות את כל ימי נזירותו מחדש (במדבר ו, א-יב). התורה אומרת לגבי נזיר 
שנטמא בטומאת המת ״וכפר עליו [הכהן] מאשר חטא על הנפש״. ושואל רבי 
חוטא  שנקרא  אדם,  הרג  וכי  זה?  נזיר  חטא  נפש  באיזה  וכי  הקפר:  אלעזר 
בנפש? אלא הנזיר נקרא ״חוטא״ מפני שציער עצמו בהמנעותו מן היין [אף 
שנטמא,  בנזיר  שנאמר  מפסוק  דינו  את  לומד  הקפר  אלעזר  שרבי  פי  על 
סברתו שייכת לכאורה בכל נזיר, בין אם נטמא ובין אם לא. הגמרא בנדרים 
(י.) ובנזיר (יט.) מבארת שמשום כך הזכירה התורה את המושג ״חטא״ בנזיר 

שנטמא, כי חטאו כפול, שציער עצמו מן היין, ואף נטמא בטומאת המת]. 

אדם  ״בן  מסלובודקה: 
להשתפר  נוטה 
לא  אך  ולהתייפות, 
(-״א מענטש  להשתנות״ 
און  בעסער  ווערט 
נישט  אבער  שענער, 
אנדערש״). אולם, אומר 
של  תפקידו  אהרן,  רבי 
את  ליצור  הוא  אדם 
מתוך  העליון  האדם 
בו.  שנולד  פרא״  ה״עיר 
הסבא  שפירש  כמו 
אדם  פרא  ״ועיר  מקלם: 
אין  יב)  יא,  (איוב  יולד״ 
להודיעך  רק  פירושו 
שאדם נולד פרא, כי אם 
פרא׳  שמ׳עיר  ללמדך 

צריך ש׳יולד אדם׳.
מעתה, מסיק רבי אהרן, 
לאדם  שניתן  הכח 
״בצלם  בהיבראו 
כח  זהו  אלקים״, 
היצירה,  וכח  הבחירה 

ליצור מהעיר פרא שבו אדם מושלם. (׳פנינים משלחן גבוה׳).

 ‰ ׂ ָ̆ ָע ים  ƒ‰…ל ¡‡ ם  ל∆ ∆̂ ב¿ּ י  ּƒ60כ" יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„

˙ ָ‰ָ‡ָ„ם" (בר‡˘י˙ ט, ו), 61ַעל ַ‡ַח˙  ∆‡

יב (מ˘לי טז, „):  ƒ̇ „ כ¿ּ עו… ‰. ו¿ ַכָמּ ‰ ו¿ ָמּ ַכּ

‰ּו" (˘ב˙ נ, ב).  ֲענ≈ ַלַמּ ַעל ‰'  ָפּ ל  "62כ…ּ

ם  ׁ≈̆ ל¿ ּלּו  ≈‡‰ָ ים  ƒָבר ּ ¿„ ַבּ ָ‰ר  ז¿ ּ ƒנ‰ַ ָכל  ו¿

ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ ל…‡  ו¿ ָו‰,  ¿̂ ƒמ

ּלּו  ≈‡ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ּול¿

יָון  כ≈ּ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ מו…  כ¿ּ ים  ƒ‡ ר¿ ƒנ ים  ƒָבר ּ ¿„

ָו‰. ¿̂ ƒּבו… מ ׁ̆ ם י≈ ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ָנ˙ו… ל¿ ָוּ ַכּ ׁ∆̆

 

 ׁ̆ י≈ ים  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ּוַמֲע ָמ‰  ָחכ¿ ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ
ב,  ָח„ טו… ים: ָ‰‡∆ ƒ̃ י ֲחָל נ≈ ׁ¿̆  ‰ּ  ָבּ

י‡,  ƒ‰ ָ‰ָרָע‰  ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ָרע.  ָח„  ∆‡‰ָ ו¿

יו,  ƒפ ּוב¿ ּבו…  ƒל ב¿ּ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ּ ַבז∆ י¿ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

בי‡ורים
ה׳  של  בצורה  כי  ‡ל˜ים.  בˆלם  כי   .60 מאומה).  מבינות  ואינן  חושבות 
[בקומה ובדעת, בדיבור ובראיה, (עיין בראשית רבה ח, י-יא)], ה׳ עשה את 
לכבודו.       הנברא  בעולמו,  הוא  ברוך  הקדוש  של  כאיקונין  אני  והרי  האדם. 
גופי!        את  בנקיון  לרחוץ  הוא  הקב״ה  וכמ‰. שכבודו של  כמ‰  על ‡ח˙   .61
62. כל פעל ‰' למענ‰ו. כלומר, את הכל ברא ה׳ לכבודו, וברחיצה יש משום 

כבוד הבורא, לפי שהאדם נברא בצלם אלוקים. 

ָ‰ָי‰            יָ„יו  ƒמ ל¿ ַּ̇ ƒמ ָטר  פ¿ ƒ46נ ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

לו…  רּו  ָ‡מ¿ ם.  ָמּ ƒע ך¿  ל≈ ‰ו… 48ו¿ ך¿  ּ ַ‰ל≈ 47מ¿

 ? ך¿ ל≈ ‰ ‰ו… ָּ̇ יָכן ַ‡ ≈‰ י, 49ל¿ ּƒיָ„יו: ַרב ƒמ ל¿ ַּ̇

 : רּו לו… ָו‰. ָ‡מ¿ ¿̂ ƒמ ˙ ו… ׂ̆ ם: ַלֲע ָ‡ַמר ָל‰∆

 ı…ח ר¿ ƒם? ל ? ָ‡ַמר ָל‰∆ ָו‰ זו… ¿̂ ּƒי ַמ‰ מ ƒכ ו¿

זו…  י  ƒכ 50ו¿  : לו… רּו  ָ‡מ¿  .ıָח ר¿ י˙-ַ‰מ∆ּ ב≈ ב¿ּ

ל  ׁ∆̆ ין  ƒנ י˜ו… ƒ‡51 ם  ƒ‡ ָמ‰  ן!  ≈‰ ם:  ָל‰∆ ָ‡ַמר  י‡?!  ƒ‰ ָו‰  ¿̂ ƒמ

י      ּ≈̇ ָב ּוב¿  ˙ י‡ו… ƒט ר¿ 53ט≈ י  ּ≈̇ ָב ב¿ּ ˙ו…  ‡ו… ים  ƒ„י ƒֲעמ ַמּ ׁ∆̆ 52 ים,  ƒָלכ מ¿

ָפן,  ט¿ ו… ׁ̆ ן ו¿ ָ̃ ר¿ ן ‰ּו‡ 56מו… י‰∆ ‰ ֲעל≈ ַמָנּ ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ י  ƒ55מ ,˙ ָס‡ו… ¿̃ ר¿ ƒ̃ 54

ל  ּ ≈„ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡  ׁ∆̆ 58  ‡ ָלּ ∆‡  „ ל…‡ עו… ו¿  ,˙ נו… זו… מ¿ לו…  ין  ƒ57ַמֲעל ן  ≈‰ ו¿

מּו˙,  ¿„ ƒּוב ם  ל∆ ∆̂ (טו)ב¿ּ י  ƒ̇ ‡ ר≈ ב¿ ּƒנ ׁ∆̆ י,  ƒ59ֲ‡נ כּו˙;  ַמל¿ י  ל≈ „ו… ּ ¿‚ ם  ƒע

וב„מו˙.  בˆלם  טו. 
(א,  בראשית  בפרשת 
״בצלם  נאמר:  כז) 
אותו״.  ברא  אלקים 
דמות וצלם זה מה הוא? 
דהג״ר  בפומיה  מרגלא 
אהרן קוטלר בשם מורו 
הסבא  ורבו 

בי‡ורים
46. נפטר מ˙למי„יו. נפרד מלימודו עם תלמידיו בבית-המדרש. 47. מ‰לך. 
בדרך מבית המדרש. 48. ו‰ולך עמם. והם מלוים אותו לכבודו. 49. ל‰יכן 
‡˙‰ ‰ולך. אולי יזכו גם הם עמו במצוה. 50. וכי זו מˆו‰ ‰י‡. שאדם מצווה 
עליה לעשותה לכבוד בוראו, ולא כדבר הרשות שאדם עושה לטובת גופו?! 
52. ˘מעמי„ים ‡ו˙ו. לכבודו של המלך  51. ‡י˜ונין. פסל בדמות הפנים. 
במקומות שרבים מצויים שם, כגון בבתי... 53. טרטי‡ו˙. שליצנים משחקים 
שם לפני הנאספים. 54. ˜ר˜סי‡ו˙. שחיות טרף מאולפות מתגוששות שם 
מור˜ן   .56 בהם.  לטפל  עלי‰ם.  ˘נ˙מנ‰  מי   .55 הנאספים.  לפני  למשחק 
לכבוד  נאים  שיהיו  ומצחצחם  מבריקם  האבק,  מן  אותם  מנקה  ו˘וטפן. 
המלך. 57. מעלין לו מזונו˙. משלמים לו שכר עבור זה. 58. ˘‰ו‡ מ˙‚„ל 
והנכבדים  השרים  עם  במעלה  ונחשב  לגדולה  עולה  מלכו˙.  ‚„ולי  עם 
המופקדים על צרכי המדינה. 59. ‡ני ˘נבר‡˙י בˆלם ו„מו˙. בצורה של ה׳, 
ובדמותו - שהוא דומה לו [בשכל] שהוא מבין וחושב (לא כמו החיות שאינן 
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ב˜לון  ומ˙כב„  יז. 
בשער  לקמן  חבריו. 
התשובה (שער כו) כתב 
(והוא  המחבר 
הלכות  מהרמב״ם 
שיש  ה״ד)  פ״ד  תשובה 
אותם  שהעושה  עברות 
מהם,  לשוב  חזקתו  אין 
קלים  דברים  שהם  לפי 
בני-אדם,  רוב  בעיני 
והוא  חוטא,  ונמצא 
נראה לו שאין זה חטא. 
ואחת מאלו עברות הוא 
חברו׳.  בקלון  ה׳מתכבד 
שאינו  בלבו  אומר  כי 
חברו  שאין  לפי  חטא, 
עומד אצלו, ולא הגיעה 
ביישו,  ולא  בושת  לו 
(-השוה)  אלא הוא ערך 
וחכמתו  מעשיו הטובים 
מעשי  למול  וחריפותו 
חברו וחכמתו וחריפותו, 
דבריו  השומע  ובעיני 
יהיה הוא מכובד וחברו 

בזוי. 
בחכמ˙ו  ו‰מ˙פ‡ר  יח. 
‡ין  בו,  ˘‡ין  ובמע˘יו 
כמו˙‰.  רע‰  מ„‰ 
(קיג:):  פסחים  במסכת 
הדעת  אין  ארבעה 

ָב‰  טו… י˜  ƒַיֲחז ָלם  עו… ל¿  ‰ ∆‡ ּ ≈‚‰ַ
ל…‡  ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ  , מו… ¿̂ ַע ל¿

ַעל   ׁ̆ ָיחּו ל…‡  י  ּƒכ ָר‰,  ו… ּ̇ ‰ַ ַעל  ַרח  ט¿ ƒי

ָלם  ָ‰עו… לו…  „ּו  ּיו… ׁ∆̆ ַר˜  ם,  ƒַמי ָׁ̆  „ בו… כ¿ּ

ׁ̆ לו…  ‰ י≈ ָחָכם, ּוָבז∆ ב ו¿ ‰ּו‡ ָ‡ָ„ם טו… ׁ∆̆

ל  ו… ׁ̆ כ¿ ƒמ ב¿ּ ַח  מ≈ ׂ ָ̆ ‰ּו‡  י„  ƒמ ָ̇ ו¿ י,  ּ„ַ

 „ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒם, (יז)ּומ ָ̇ יָע ƒ„ עּוט י¿ ƒמ ָריו ּוב¿ ֲחב≈

ים  ƒר ׂ ¿̆ ע∆ מ≈ ָח„  ∆‡  ‰ ז∆ ו¿ ָריו.  ֲחב≈ ן  לו… ¿̃ ּƒב

 ˙ ∆‡ ים  ƒב ַעכ¿ּ ַ‰מ¿ ים  ƒָבר ּ ¿„ ָע‰  ָבּ ַ‡ר¿ ו¿

ים  ƒב יו טו… ׂ ָ̆ ל ַמֲע ָכּ ׁ∆̆ ּוָב‰. ָ‡ָ„ם  ׁ̆ ּ¿̇ ‰ַ

 ‰ מ∆ „, ּ„ו… ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒ‰ ם ל¿ ∆‰ ָבּ ל  ּ ַ‰ל≈ ¿̇ ƒם, ּומ ≈‰

 ˙ ַ̃ ַ‡ב¿ ָכל  ב¿ּ  „…‡ מ¿ ּוב  ׁ̆ ָח יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ ל¿

ל  ∆̂ ≈‡  „ מ≈ עו… ו¿ ים,  ƒמ ׂ ָ̆ ב¿ּ י  ׁ≈̆ ָר‡ ו¿ ל  כ≈ רו…

יַח, ַע„  ƒר יַח ּוַמס¿ ּ ƒ„ ¿̃ ‡ ַמ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ׁ̆ ַע„  ≈‡‰ָ

ירּו˙  ƒר מ¿ ֲחַמ˙  מ≈ כ…ל  ¡‡ ל∆  ‰ ו∆ ָׁ̆ ל…‡  ׁ∆̆

ר  ≈‡ ָפּ ¿̇ ּƒך¿ ָ‰ָ‡ָ„ם ַ‰מ ׁ̆ - ָכּ ַפ˙ ָ‰‡≈ ר≈ ׂ ¿̆

ַמֲ‰ָללו…  יַח ב¿ּ ƒר יַח ּוַמס¿ ּ ƒ„ ¿̃ ים, ַמ ׂ ƒ̆ ַמֲע ב¿ּ

ים.  ƒב יו ַ‰ּטו… ׂ ָ̆ ַמֲע

יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ָמ˙ו… ּוב¿ ָחכ¿ ר ב¿ּ ≈‡ ָפּ ¿̇ ּƒמ‰ַ (יח)ו¿

ין  ≈‡ ו¿  ‰ּ ָ̇ מו… כ¿ּ ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ ין  ≈‡  , ּבו… ין  ≈‡ ׁ∆̆  

יָניו,  ע≈ ב¿ּ ים  ƒ̇ חּו ּופ¿ ים  ּƒַטנ ¿̃ ם  ֻכָלּ (טז)ו¿

ל  „ו… ּ‚ָ ‰ּו‡  ׁ∆̆ מו…  ¿̂ ַע ַח  ב≈ּ ַׁ̆ ּומ¿ ל  ַ‰ל≈ּ ּומ¿

ַעל   ‰ ∆„ יו… ל…‡  ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ָמ‰,  ָחכ¿ ב¿ּ

 ‰ ∆‡ ר¿ ƒנ ָלם  עו… ּול¿  , ֲ‡ָו˙ו… ּ‚ַ ר…ב  מ≈  ˙ מ∆ ¡‡‰ָ

ָבָריו  ּו„¿ ˙ו…  ָ̂ ַוֲע ָמ˙ו…  ָחכ¿ יָניו  ע≈ ב¿ּ

 ‰ ׂ ≈̆ ֲע ַמּ ƒמ ים  ƒח ָבּ ֻׁ̆ מ¿ ם  ≈‰ ׁ∆̆ יו  ׂ ָ̆ ּוַמֲע

ר     ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ ָריו,  ֲחב≈  ˙ ַ̂ ֲע ַמ˙  ָחכ¿ ו¿

י           ּƒכ יו,  ׂ ָ̆ ַמֲע ּוב¿ ָמ˙ו…  ָחכ¿ ב¿ּ י„  ƒמ ָּ̇

ַעל   „ ָכבו… ו¿ ַבח  ׁ∆̆ ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿  ı ָחפ≈ ‰ּו‡ 

ָ‡ַמר   ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ים.  ƒר ָׁ̆ ַ‰י¿ ָבָריו  ּ ¿„

יָך"  ƒפ ל…‡  ו¿ ָזר  ָך  ל¿ ּ ַ‰ל∆ "63י¿ ל…מ…‰:  ׁ¿̆

(מ˘לי כז, ב).

˜טנים  וכולם  טז. 
ופחו˙ים בעיניו, ומ‰לל 
כתב  עˆמו.  ומ˘בח 
(פרק  ישרים  המסילת 
שקבע  אחרי  ״אך  יא): 
היותו  בלבו  האדם 
לתהילה,  וראוי  חשוב 
התולדה  תהיה  לא 
המחשבה  מן  היוצאת 
הזאת אחת בלבד, אלא 
ומשונות  רבות  תולדות 
ממנה...וימצא  תצאנה 
שיחשוב,  אחר  גאה 
ראוי  שהוא  שלפי 
ורב-המעלות,  לתהילה 
מרגיז  שיהיה  צריך 
ומבהיל  (מפחיד  הארץ 
ושהכל  הבריות)  את 
(יזדעזעו  מפניו  ירעשו 

מרוב פחד), כי לא יאות שיהרסו (לא יסכים שיעיזו לגשת) בני-האדם לדבר 
 – כרצונו)  (בחזקה, שלא  אליו  לעלות  יעפילו  ואם  דבר,  ממנו  ולבקש  עמו 
יבהלם בקולו וברוח שפתיו יהומם, בענות להם עזות, ופניו זועפות בכל עת 

ובכל שעה...״ 
אל  יוציאוה  לא  בלבם,  קבורה  גאותם  שתשאר  אחרים,  גאים  ״וימצאו 
הדברים  יודעי  גדולים,  חכמים  הם  שכבר  בלבבם,  יחשבו  אבל  המעשה, 
לאמיתם ושלא רבים יחכמו כמוהם, על כן לא ישיתו לב אל דברי זולתם, 
בחשבם, כי מה שקשה עליהם לא יהיה נקל לאחרים, ומה ששכלם מראה 
להם כל כך ברור הוא וכל כך פשוט הוא, עד שלא יחושו לדברי החולקים 

עליהם אם ראשונים ואם אחרונים, וספק אין אצלם על סברתם״.   

בי‡ורים
עצמך.          את  תהלל   ולא  שישבחוך  לאחרים  הנח  פיך.  ול‡  זר  י‰ללך   .63

ים,  ƒב ים טו… ׂ ƒ̆ ָר‰ ּוַמֲע ו… ּ̇ ָי„ו…  ׁ̆ ב¿ּ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ּƒָו‰, ַ‡ף-ַעל-פ‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ

 ˙ ָענו… ט¿ י‡  ƒב 66ּומ≈ לו…  ב  ר≈ ‡ו… ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  ּƒכ ם,  נ…ּ ƒ‰י ּ ≈‚  ׁ̆ ר≈ יו… ‰ּו‡ 

„ו…  ָטר¿ ָמ˙ו… ל¿ ‰ ָחכ¿ י∆ ¿‰ ƒ̇ ֲ‡ָו‰, ו¿ י ַ‚ּ י„≈ ƒי‡ ָ‰ָ‡ָ„ם ל ƒב‰ָ ˙ ל¿ ָ‡יו… ּור¿

 ‰ ז∆ ם, ו¿ ם יו… ר ָ‰ָרע יו… ∆̂ ַח י≈ ּ ≈̂ ַנ ּ ל¿ ƒל מ ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒן ַ‡ל י ָלם. ָלכ≈ ן ָ‰עו… ƒמ

ים  ƒ„י ƒֲחס‰ַ ן  ƒָח„ מ ∆‡ ב¿ּ ינּו  ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָל‰.  „ו… ּ ¿‚ ָחָמ‰  ל¿ ƒָר‡ מ ¿̃ ƒנ

ל.  „ו… ּ‚ָ ָלל  ָׁ̆ לּו  ל¿ ָׁ̆ ו¿ ָחָמ‰  ל¿ ּƒמ‰ַ ן  ƒמ ים  ƒ‡ ַ‰ָבּ ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַבּ ַ‚ע  ָפּ ׁ∆̆

ים  ƒ„י ƒ̇ ם ֲע ּ∆̇ ן ַ‡ ƒַוֲעַ„י ,‰ ַטָנּ ¿̃ ָחָמ‰  ל¿ ּƒמ ƒם מ ּ∆̇ ב¿ ַׁ̆ ם:  ָ‡ַמר ָל‰∆

ן:  ָחָמ‰? ָ‡ַמר ָל‰∆ ל¿ ּƒי‡ ַ‰מ ƒ‰ ‰ַמ : רּו לו… ָל‰. ָ‡מ¿ „ו… ּ ָחָמ‰ ‚¿ ל¿ ƒמ ל¿

ַעם  ˙ו… ַפּ ח ‡ו… ּ ַ̂ ַנ ּ¿̇ ׁ∆̆ ָך,  ׁ̆ ל¿ ּ י≈ ׁ∆̆ ב  י≈ ל ‡ו… י ָכּ ּƒיו! כ ָ̇ ילו… ח≈ ר ו¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

ינו…  ר ‡≈ ∆̂ ּ ָך; ֲ‡ָבל ַ‰י≈ ¿̇ יַח ‡ו… ּƒ67ָ‡ז ַינ ,§ ל̆… ָׁ̆ ם ‡ו…  ƒי ַּ̇ ׁ¿̆ ַ‡ַח˙ ‡ו… 

מו…  כ¿ּ ים,  ƒָעמ פ¿ּ  ‰‡ָ מ≈ ָנˆּוַח   ‰ י∆ ¿‰ ƒי ם  ƒ‡ 68ַ‡ף  ָך  מ¿ּ ƒמ  ˜ ס≈ ּפו…

ָך  ¿̇ מו… ם  יו… ַע„  ָך  מ¿ ¿̂ ַע ב¿ּ ן  ֲ‡מ≈ ַּ̇ ַ‡ל  69ו¿ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆

בי‡ורים
66. ומבי‡ טענו˙ ור‡יו˙ וכו' ו˙‰י‰ חכמ˙ו לטר„ו מן ‰עולם. כלומר, היצר 
ובמעשיו  שלמד  בתורה  להתגאות  לו  שיש  וראיות  טענות  לאדם  מביא 
(-החכמה) שלמד  ויתגאה בזה, אזי דוקא התורה  הטובים, ואם ישמע ליצר 
יש  [אמנם  מחמת שהתגאה מזה עצמו.  מן העולם  לסיבה לטרדו  לו  תהיה 
גורסים: ומביא טענות וראיות להביא האדם לידי גאוה כדי לטרדו מן העולם]. 
ויתייאש מללחום עוד נגדך, מפני שהוא נוכח לדעת כי  יניח ‡ו˙ך.  67. ‡ז 
כחך חזק מכחו. 68. ‡ף ‡ם י‰י‰ נˆוח מ‡‰ פעמים. ממשיך להלחם נגדך עד 
אשר יכחיד אותך משני העולמות. ואילו אתה גם אם נצחתו  מאה פעמים, 
69. ו‡ל  לא יאמר נואש, אלא ימשיך לארוב לך כל ימיך עד שינצח אותך. 
˙‡מן בעˆמך. אל תבטח בתורתך ובחכמתך שיעמדו לך נגד יצרך הרע, אלא 
עד יומך האחרון עשה תחבולות להינצל ממנו, שכן אמרו (ברכות כט.) יוחנן 

כהן גדול שימש בכהונה גדולה שמונים שנה, ולבסוף נעשה צדוקי. 

ם  ƒ‡ ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿  ‡ ַוֲ‰לו…  .‰ּ ָ̇ ָמ ¿‚ ּ„ֻ

ֲחַמ˙  מ≈ ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡ ים  ƒ„ ַכב¿ּ מ¿

י  ּ≈̇ ׁ¿̆ ַע  ≈„ יו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ ים  ƒר ב¿ ּסו… ׁ∆̆

ַ‡ַח˙,  ַר˜  ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ו¿  ,˙ ו… ּ̇ כ¿ ַמס∆ּ

ָח˙  ∆‡  ‡ ָלּ ∆‡ ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ן  ָל‰∆ י…‡ַמר 

ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ  - ‰"ח)  פ"י  (ירו˘למי ˘ביעי˙ 

ָלם  ָ‰עו…  ˙ ∆‡  ‰ ע∆ ַיט¿ ל…‡  ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ָכל- ו¿

. ינו… ּבו… ≈‡ ׁ∆̆ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ‰ ָ̃ ֲחָז י˜ּו‰ּו ַבּ ƒֲחז ַיּ ׁ∆̆

 

ל  ָכּ יּו  ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ים  ƒב ֻחָיּ מ¿ נּו  ֲ‡ַנח¿ ׁ∆̆ ַ„ע,  ו¿
 ‡ ר≈ ם ַ‰ּבו… ׁ≈̆ ים ל¿ ƒ„ֻיָח ינּו מ¿ ׂ ≈̆  ַמֲע
 ‰ י∆ ¿‰ ƒי ים  ƒ‰…ל ¡‡ ˙„ַ ֲעבו…  ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע ָכל  ו¿ ר,  ∆̇ ּוַבס≈ּ לּוי  ּ‚ָ ַבּ  ,‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי

 ˙ ּוו… ַ̃ ל¿ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  ˆו… ר¿ י  ּƒ̇ ל¿ ּƒ64ב ַב„,  ל¿ ּƒב נו…  ˆו… ר¿ ל  ∆‡ יַע  ּ ƒ‚‰ַ ל¿

ל  ם ָ‰‡≈ ׁ≈̆ ל ל¿ ‰ ַ‰כ…ּ ׂ ∆̆ „, ַ‡ך¿ ַיֲע בו… ל ָכּ ב≈ּ ַ̃ ‰ּו ּול¿ ׂ ≈̆ ַבח ַעל ַמֲע ׁ∆̆

ב,  ר ל≈ ≈̃ י ‰' ח… ƒּוב: "ֲ‡נ˙ ָ‡ַמר ַ‰ָכּ ׁ∆̆ מו…  ב, כ¿ּ ל ַ‰ל≈ּ יף ‡∆ ƒ̃ ׁ¿̆ ַ‰ַמּ

ינּו"  ל…‰≈ ר̇… ַל‰' ‡¡ ָּ̇ ס¿ ּƒר: "‰ַ65נ מ≈ ‡ו… ˙" (ירמי‰ יז, י), ו¿ ָליו… ן כ¿ּ ח≈ ב…ּ

ל  ≈̂ ָנּ ƒ‰ יזּו˙ ל¿ ƒר ז¿ ƒָמ‰ ּוב ָחכ¿ ר ב¿ּ ָזּ‰≈ ƒם ל…‡ י ƒ‡ ן („ברים כט, כח). ָלכ≈

בריות,  [של  סובלתן 
פירש,  ורש״י  רשב״ם. 
עצמם  הם  שאפילו 
זמן  לאחר  מתחרטים 
ונבזים הם בפני  עצמן] 
״דל  הוא  מהם  ואחד 
מנוגד  חטאו  כי  גאה״. 
כי          האנושי,  לטבע 
לעשיר           אמנם  אם 
אך  גאוה,  של  נסיון  יש 
במה   – הוא  דל  אם 
ללא  הגאוה  יתגאה?  
המאוסה  היא  סיבה 
אלוקים  בעיני  ביותר 
יחזקאל,  (אור  ואדם 

מדות).

בי‡ורים
64. בל˙י רˆון בני-‡„ם. בלי שיהיה רצונו ומטרתו להתכבד בעיני בני-אדם, 
עושה  שאדם  מעשים  ‡לו˜ינו.  ל‰'  ‰נס˙רו˙   .65 מעשיו.  על  שישבחוהו 
בהסתר מעיני בני-אדם, הם גלויים וידועים לה׳ אלוקינו, ומסורים בידו לתת 

לאדם כפי מעשיו. 

המחזיק    וכל  המדות, 
ה׳.   תועבת  נקרא  בה 
אין  ענוה).  הקמח,  (כד 
ממנה,  קשה  מדה  לך 
שבתורה  עבירות  ורוב 
עוד  ולא  בה,  כלולין 
הבורא  שמשכחת  אלא 
אדם,  של  מלבו  יתברך 
לבבך  ״ורם  שנאמר: 
אלקיך״.  ה׳  את  ושכחת 
א,                  אבות  יונה  (רבינו 

יג).
הגרועה  היא  הגאוה 
היא  והענוה  שבמדות, 
שבמדות.  עליונה  מדה 
(מהרש״א סנהדרין פח).

לכל  שורש  היא  הגאוה 
(ר״ח  הרעות.  המדות 

ענוה ב׳; נפש החיים).
שורש  היא  הגאוה 
להרבה עבירות, אם בין 
בין  ואם  למקום  אדם 
(שערי  לחבירו  אדם 

קדושה).  

ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡  „ ַלמ≈ּ מ¿ ‰ּו‡  ו¿ ר,  ∆̃ ּׁ∆̆ ‰ַ

ן  ָלכ≈ ו¿  ,˙ ָ‡יו… ר¿ לו…  י‡  ƒב ּומ≈  ˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ל¿

. ּ„ו… ¿‚ נ∆ ם כ¿ּ ַחכ≈ּ ¿̇ ƒ‰ ‰ ל¿ ָּ̇ יך¿ ַ‡ ƒר ָ̂

 

ר ‰ּו‡  ∆̂ ּ ל ַ‰י≈ ׁ∆̆ יו  ָ̇ ּבּולו… ח¿ ַּ̇  ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇
י‰ו…  ּƒב ּוַמ‚¿ ּבו…  ƒל  ‰ ׁ∆̆ ¿̃ 73ַמ

 ˙ ּ„ו… ƒמ ָ‡ר  ׁ¿̆ ּו ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ לו…  י˜  ּƒ̇ ּוַממ¿

‡י  ַוַ„ּ ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ַע  ≈„ יו… י  ּƒכ ַ‡ף  ו¿  ;˙ ָרעו…

י  ּלּו ָ‰כ≈ ƒפ‡ֲ , ַ‚ֲ‡ָו˙ו… ן ב¿ּ ָעוו… ע ו¿ ַׁ̆ ׁ̆ פ∆ּ ּ י≈ ׁ∆̆

ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  ּƒכ  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒּומ י„  ƒז מ≈ ב¿ּ  „ ב≈ עו…

74ַע„   ,„ בו… ַ‰ָכּ ַ‡ַחר  ּבו…  ƒל  ˙ ∆‡ יר  ƒע ַמב¿

ָר‰. ֲ‡ָבל ָ‰ָ‡ָ„ם  ׁ̆ ַעל ָ‰ֲעב≈ ל…‡ ָיחּו ׁ∆̆

ל…‡  ‰ ו¿ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒל…‡ י יו, ו¿ ׂ ָ̆ ַמֲע ‰ּו‡ ַזך¿ ב¿ּ ׁ∆̆

ָר‰  ֲעב≈  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ַע  ≈„ ּיו… ׁ∆̆ כ¿ּ מו…  ¿̂ ַע ל  ַ‰ל≈ּ י¿

ַיֲער…ך¿  ו¿ ָ‰ָרע  ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈  ‡ ָיבו… ָ‡ז  ָ„ָבר,  ב¿ּ

„ו…  ָלכ¿ ל¿ ילו…  ּƒפ‰ַ ל¿ ָחָמ‰  ל¿ ƒמ  „ עו…

ָו‰  ¿̂ ƒמ לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ָברו… ס¿ לו…  יר  ּƒב ּוַמס¿ ר  ּ≈̇ ∆‰  ‰ ר∆ יו… ו¿  , ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒר ב¿ּ

ר:  ∆̂ ּ ַ‰י≈ לו…  י…‡ַמר  ָכך¿  ו¿ ר.  ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ּƒמ ּׁ∆̆ ַמ‰  ַעל  ָכר  ׂ ָ̆ ו¿

בי‡ורים
73. מ˜˘‰ לבו. של אדם לסרב לקבל תוכחה ולהכניע עצמו. 74. ע„ ˘ל‡ 

יחו˘ על ‰עבר‰. שאינו חושש לעבור עליה.

ָך  ל¿ ר…ב  ¡‡ י∆ יָך  ָימ∆ ל  ָכּ י  ּƒכ ב, מ„),  (‡בו˙ 

ם  ƒ‡ 70ו¿ ּנּו,  מ∆ּ ƒמ יָך  ינ∆ ע≈ ים  ƒֲעל ַּ̇ ‡ּוַלי 

ף  (יט)סו…  -  ˙ ּלו… ּ ַ̃ ַבּ ׁ∆̆  ‰ ּלָ ַ̃ ב¿ּ ֲחָך  ּ ≈̂ ַנ י¿

˙. ּוַבֲעבּור  ֲחמּורו… ַבּ ׁ∆̆ ָחמּור  ֲחָך ב¿ּ ּ ≈̂ ַנ י¿

 ˙ ּ„ו… ƒמ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ל¿  ׁ̆ ר∆ ׁ…˘ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ׁ∆̆ (כ)

ף  ּ≈̇ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ71מ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ַ‚ם  ו¿  ,˙ חּו˙ו… פ¿ּ

ַין  נ¿ ƒע ָכל  ו¿ ָ‰ָ‡ָ„ם,  ב  ל≈ ב¿ּ ב  ָער≈ ¿̇ ƒּומ

 ˙ ַ‡מ≈ּ ˙ ּול¿ מ∆ יב ָ‰‡¡ ƒז ַ‰כ¿ ר ‰ּו‡ 72ל¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

יט. סוף ינˆחך בחמור‰ 
במסכת  ˘בחמורו˙. 
״כך  נאמר:  (קה:)  שבת 
הרע,  יצר  של  אומנותו 
היום אומר לו ״עשה כך״ 
״עשה  לו  אומר  ולמחר 
לו  שאומר  עד  כך״, 
זרה״,  עבודה  ״עבוד 
כלומר,  ועובד״.  והולך 
אל  יבוא  אם  שהרי 
מיד  לפתותו  האדם 
לא   – חמורה  לעבירה 
אומנותו  לכן  לו,  ישמע 

היא להסיתו לעבור עבירה קלה, ומתוך כך מגיע בהדרגה לעבירות החמורות 
ביותר.  

(נב.) מביאה הגמרא משל על היצר הרע: אמר רב אסי: יצר  במסכת סוכה 
דומה  ולבסוף  רש״י)  עכביש.  (לקורי  בוכיא  של  לחוט  דומה  בתחילה  הרע 
לעגלה).  הפרה  את  קושרים  שבהם  העבים  (כחבלים  העגלה  כעבותות 
שנאמר (ישעיה ה, יח): ״הוי מושכי העון בחבלי השוא וכעבות העגלה חטאה״. 
(מה שבתחילה היה חבלי שוא, דהיינו חוטים של כלום, דקים כקורי העכביש, 

נהפך לבסוך לחבלים העבים של העגלה!). 
״הוי מושכי העון בחבלי השוא״ – הוי לאלו המושכים ומביאים את העוון על 
עצמם בזמן שיצרם עדיין חלש מאד ודומה לחוטים של כלום, כי בשלב הבא, 
כשכבר יהיו שקועים בחטא וירצו לחדול ממנו, יגלו שהם קשורים בו עם יצר 

כה חזק, כמו חבל של עגלה שהוא עבה מאד וכמעט לא שייך לנתקו. 
שבכל  הקשה  היא  הגאוה  מדת  פחו˙ו˙.  מ„ו˙  ל‰רב‰  ˘ור˘  ˘‰‚‡ו‰  כ. 

בי‡ורים
70. ו‡ם ינˆחך ב˜ל‰ ˘ב˜לו˙. אם תתן ליצר לנצח אותך אף בדבר הקטן 
החמרות  בעבירות  גם  ינצחך  שהוא  סוף  ותנצחו,  עמו  תלחם  ולא  ביותר, 
הגאוה.                   בחטא  להכשילו  ‰‡„ם.  בלב  ומ˙ערב  מ˘˙˙ף   .71 ביותר. 

72. ל‰כזיב ‰‡מ˙. להראות שהאמת הוא כזב ושקר.

כב. ˘י˘ כמ‰ בני-‡„ם 
לבריו˙  ‰נ‡‰בים 
ו‰˜ב"‰ ˘ונ‡ם כ˘‡ינם 
‰מˆוו˙.   ˙‡ מ˜יימים 
מכמה  להקשות  יש 
רחוב,  אנשי  וכמה 
מידות  בעלי  שנראים 
ועמל  יגיעה  בלי  טובות 

ובלי ספרי יראה? 
כבר עמד על זה הגר״א 
והובא  ט,  יא,  (במשלי 
אות  פ״ד  שלמה׳  ב׳אבן 
המינים  ״רוב  וכתב:  יג) 
אדם  בין  והחוטאים 
הנראה  לפי  הם  למקום 
אחת  וזו  בטבע,  טובים 
היצר  מתחבולות 
לפרוש רשת לפני תועי 
אחריהם״,  להמשך  רוח 
׳חפץ  בספר  ועיין  עכ״ד. 
(סוף  התורה  על  חיים׳ 
בהעלותך, בהערה שם): לפעמים מזרז היצר הרע לרשעים גמורים מחללי 
וילמדו  אחריהם  העם  שימשכו  כדי  לבריות,  טובות  לעשות  שבתות 

מדרכיהם... 
 ויש שהעירו שהגר״א לא כתב שהם באמת טובים בין אדם לחברו, רק ״לפי 
תתנגש  אשר  מסוימת  לנקודה  יגיעו  כאשר  שבאמת  חוץ),  (כלפי  הנראה״ 
מידותיהם  וזוהמת  קלונם  כל  יתגלה  שם   - ותאוותם  חפצם  עם  ותתנגד 

הרעות.

 ˙ ˆו… ר¿ ּƒּוב: "76ב˙ ָ‡ַמר ַ‰ָכּ ׁ∆̆ מו…  ‰ּו‡ כ¿ּ

 " ו… ּ̇ ƒ‡ ם ƒל ׁ¿̆ ָביו ַי י¿ ם ‡ו… ּ‚ַ ׁ̆ י ƒ‡ י כ≈ ר¿ ּ„ַ '‰

ם  ƒ‡ ָין:  נ¿ ƒע‰ָ  ׁ̆ רּו פ≈ּ ָכך¿  ו¿ ז).  טז,  (מ˘לי 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ י  נ≈ פ¿ ƒל ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ƒי ל…‡  ָ‰ָ‡ָ„ם 

ם  י‰∆ ינ≈ ע≈ ב¿ּ ן  ח≈  ‡…̂ מ¿ ƒל ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ו¿

ים,  ƒב ַ‰ּטו… יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ˙ו…  ו… ׂ̆ ֲע ַבּ

‰ּו  ז∆  , ˙ו… ‡ו… ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿

-‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ׁ∆̆ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ָ‡ָי‰  ר¿

 ˙ ּבו… ƒל ָזַרע לו… ַ‡ֲ‰ָב‰ ב¿ּ ו¿  , ˙ו… ב ‡ו… ≈‰ ‡ו…

ַעל  ב  טו… ם  ׁ≈̆ לו…  ם  ׂ ָ̆ ו¿ י-ָ‡ָ„ם,  נ≈ ב¿ּ

 ‰ ּמָ ּכַ  ׁ̆ ּ י≈ ∆ ׁ̆ (כב) ‰ּו‡   ˙ מ∆ ¡‡ ו∆ ָנם.  ו… ׁ̆ ל¿

 ˙ ּיו… ƒר ַלּב¿ ים  ƒב‰ָ ¡‡ ַ‰ּנ∆ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ּב¿

ים  ƒמ ּ י¿ ַ̃ מ¿ יָנם  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ ָ‡ם  נ¿ ו… ׂ̆  ‰" ָבּ ָ̃ ‰ַ ו¿

בי‡ורים
76. ברˆו˙ ‰' „רכי ‡י˘. כשרצויים לפני ה׳ אורחות חיי האדם, גם אויביו 

יתהפכו לאוהביו וישלימו אתו.

ָמ‰  ָחכ¿ ַמֲעַל˙  ל¿  ָּ̇ ע¿ ּ‚ַ ƒ‰ ָבר  כ¿ּ

 ˙ ו… ּ̂ ַר ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָך  ל¿ ָר‡ּוי  ו¿ י„ּו˙,  ƒַוֲחס

ָלם,  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ן ב¿ּ ̂…‡ ח≈ מ¿ ƒל ל ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ ּול¿

ָך  ¿̇ ָמ ם ָחכ¿ ˙ ָל‰∆ ַ‚ּלו… ם ל¿ יף ָל‰∆ ƒֲחנ‰ַ ּול¿

ָך  ל¿ י‡  ƒָיב ו¿ ‡ֲ‰בּוָך,  י…ּ ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ ָך  ¿̇ ָ̃ ¿„ ƒ̂ ו¿

רּוַח  ׁ∆̆ ל  ָכּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… י  ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ƒמ ָ‡ָי‰  ר¿

ם  ˜ו… ּנּו, 75רּוַח ַ‰ָמּ ימ∆ ָח‰ ‰≈ ˙ נו… ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

 ‰ ז∆ ָכל  ו¿ מ"י).  פ"‚  (‡בו˙  ּנּו  ימ∆ ≈‰ ָח‰  נו…

י‡  ƒ‰ ‡ָבָר ּ‰ ַ‰ס¿ּ ָ̇ י ‡ו… ּƒר, כ ∆̃ ׁ∆̆  ˙ ָ‡יו… ר¿

 ‰ּ ָין ַ‰ז∆ נ¿ ƒָו‰. (כ‡)ֲ‡ָבל ָ‰ע‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒָעָנף מ

כ‡. ‡בל ‰ענין ‰ז‰ ‰ו‡ 
כבר  דבריו  תוכן  וכו'. 
הלבבות  בחובת  מובא 
המעשה,  יחוד  (שער 
פרק ה) וז״ל: כאשר יבוא 
זה,  בפיתוי  היצר  אליך 
לי  תועיל  מה  לו:  ענה 
חן  למצוא  השתדלותי 
כמוני,  חלש  יצור  בעיני 
לא  ביכלתו  אין  אשר 
להזיק  ולא  לי  להועיל 
היה  אילו  ואף  לי... 
מחוייב  שאני  כדבריך, 
אוכל  לא  אז  גם  בכך, 
איך  כי  זאת,  לעשות 
כל  אצל  לפעול  אוכל 

בני דורי שיהיו מרוצים ממני, בעוד שאינני יכול לפעול זאת אפילו אצל בני 
ביתי, וכל שכן אצל בני אדם אחרים.

ודברי רבותינו ז״ל שהבאת מהם ראיה, אינם מחייבים את האדם להשתדל 
למשוך אליו את שביעת רצונם של כל הברואים, אלא הכונה של דבריהם 
היא מה שאמר חכם אחד בצוואתו לבנו: ״בני, לפעול אצל כל הברואים שיהיו 
מרוצים ממך, זה אינו ביכלתך, אך מה שכן ביכלתך הוא, להשתדל שהבורא 
יהיה מרוצה ממך. וכאשר תפעל זאת אצלו, הוא יעשה אותך רצוי לבריות, 
כמו שכתוב (משלי טז, ז): ״ברצות ה׳ דרכי איש גם אויביו ישלים אתו״. – וזוהי 
ז״ל: מי שכל הבריות, מקטן ועד גדול, מהללים ומשבחים  גם כוונת רבותינו 
אותו ומרוצים ממעשיו, סימן הוא שהאל יתברך נתן בלבות בני אדם אהבה 
אליו, ושם לו שם טוב על לשונם. ודבר זה הרי אין הבורא עושה אותו לשונאיו, 

והוא איפוא סימן ברור וגדול שהבורא מרוצה ממנו. זוהי כוונת רבותינו ז״ל.     

בי‡ורים
בידוע שהוא  למטה  מי שהוא אהוב  כל  ‰ימנו. שכן  נוח‰  רוח ‰מ˜ום   .75

אהוב גם למעלה (רש״י). 

˙וכח˙ך  „ברי  כ‚. 
י˙˜בלו בפני ‰עולם. יש 
יתקבלו  כיצד  לעיין, 
מכירים  אין  אם  דבריו 
אותו ואין יודעים ערכו?

 :(: (ו  ברכות  במסכת 
אמר רבי חלבו אמר רב 
בו  שיש  אדם  כל  הונא: 
דבריו  שמים,  יראת 
[לאחרים],  נשמעין 
יג)  יב  (קהלת  שנאמר 
נשמע,  הכל  דבר  ׳סוף 
וגו׳,  ירא  האלהים  את 
כך:  ויש לדרוש המקרא 
אדם שהוא ירא אלוקים 
באזני  נשמעים  דבריו   -

הכל.
(הובא  לעיתים׳  ה׳בינה 
בשיטה מקובצת החדש, 
אות קפח) פירש, שאף על פי שיראת שמים מביאה את האדם לעשות מעשיו 
בהצנע ולא להרבות בדברים, עם כל זה דבריו ועניניו מעצמם יהיו נשמעים.
והטעם שדבריו נשמעים, כתב ב׳עיון יעקב׳ שאדם שיש בו יראת השם שורה 
וב׳שפתי  גם בעיני הבריות.  חן  ימצא  ובכך  (מט:),  חן, כמבואר בסוכה  עליו 
חכמים׳ ביאר על פי דברי המשנה באבות (ב, ד) ׳בטל רצונך מפני רצונו כדי 
שיבטל רצון אחרים מפני רצונך׳, ואדם שהוא ירא שמים מבטל את רצונו 
ולפיכך מבטל הקדוש ברוך הוא את רצון אחרים מפני  מפני רצון הבורא, 

ַב„,  רּוך¿ ‰ּו‡ ל¿ ‡ ָבּ ר≈ ם ַ‰ּבו… ׁ≈̆ ב ל¿ ַ‰ּטו…

י  נ≈ פ¿ ּƒב לּו  ב¿ּ ַ̃ ¿̇ ƒי ָך  ּ¿̇ ַכח¿ ו… ּ̇ י  ר≈ ב¿ ּ ƒ„(‚כ)

י  ּƒכ  , ך¿ ָכּ ב  ֲח˘…ׁ ַּ̇ ל…‡  ם  ƒ‡ ם  ּ‚ַ ָלם  ָ‰עו…

לּוָי‰  ּ¿̇ ָכָח‰  ו… ּ̇ ‰ַ ַל˙  ָבּ ַ̃ ין  ≈‡

יָך. ∆̇ בו… ׁ¿̆ ַמח¿ ב¿ּ

 

ָך  ¿̇ י ƒס ‰, י¿ ל ז∆ ָכּ ƒמ ˜ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ּƒ̇ ׁ∆̆ י  ַ‡ֲחר≈ ו¿
ן  כ≈ ָּ̇ ƒָך: ל…‡ י י…‡ַמר ל¿ ר ו¿ ∆̂ ּ  ַ‰י≈

79ַע„  ָמ‰  ל≈ ׁ¿̆ ָך  ¿̇ „ָ ֲעבו…  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ׁ∆̆

ן  ‚ו… כ¿ּ י,  ר≈ ַ‚מ¿ ל¿ ן  ∆‰ מ≈  ˜ ַרח≈ ¿̇ ּƒ̇ ׁ∆̆

ים                     ƒב ַ‰ּטו… יָך  ׂ ∆̆ ַמֲע  ‰ ַכס∆ּ ּ¿̇ ׁ∆̆

ָבר  כ¿ּ ָ‰ָי‰  ּׁ∆̆  ‰ ַמּ ƒמ ּפּוך¿  ƒ‰  ˙ רו… ‰ו… 80ּול¿

בי‡ורים
79. ע„ ˘˙˙רח˜ מ‰ן. כלומר, אלא אם תסתיר מבני אדם את כל מעשיך 
לגמרי.                  ה׳  מעבודת  מתרחק  שהנך  יראה  חוץ  שכלפי  באופן  הטובים, 
80. ול‰ורו˙. יש גורסים ״ולהראות״, כלומר, הראה את ההפך של מה שיש 

בלבך.

 ‡ ָלּ ∆‡ ב  ≈‰ ‡ו… -‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ין  ≈‡ י  ּƒכ  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ  ˙ ∆‡

ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ָך  ¿̇ י ƒס י¿ ך¿  ַ‡ַחר-ָכּ  .‰ּ ָ̇ ‡ו… ים  ƒמ ּ י¿ ַ̃ ּומ¿ ָר‰  ו… ּ̇ י  ≈„ מ¿ לו…

י‡  ƒב ּומ≈ ָ‰ָעם,  י  נ≈ פ¿ ƒל ים  ƒב ַ‰ּטו… יָך  ׂ ∆̆ ּוַמֲע ָך  ¿̇ י„ּו ƒֲחס  ˙ ַ‚ּלו… ל¿

ן  ƒמ ך¿  ָׁ̆ מ¿ ƒנ  ‰ ז∆ ַ‚ם  ו¿ ָך?  מו… ָכּ ם  ≈‰ ם  ּ‚ַ ּו  ׂ̆ ַיֲע ‡ּוַלי  ָ‡ָי‰:  ר¿

חּו  ב¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ּ ƒנ ׁ∆̆ ים  ƒל „ו… ּ ¿‚  ‰ ָמּ 77ַכּ ינּו  ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ‰ּו˙.  ב¿ ּ‚ַ‰ַ

ם  י‰∆ ר≈ ַחב¿ ו¿ ם  י‰∆ י„≈ ƒמ ל¿ ַּ̇ י  נ≈ פ¿ ƒל  ‡ ָלּ ∆‡ ּו  ׂ̆ ָע ל…‡   - (סוכ‰ כח, ‡) 

ָו‰  ¿̂ ƒמ ‰ ‡י ז∆ ם, ַוַ„ּ י‰∆ ׂ ≈̆ ַמֲע י˜ּו ב¿ּ ƒַיֲחז ם ו¿ י‰∆ כּו ַ‡ֲחר≈ ׁ¿̆ ָמּ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ

ל…‡  ּלּו  ≈‡ י  נ≈ פ¿ ּƒב ּלּו  ƒַוֲ‡פ ים,  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ם  78ָל‰∆ ב  ַחב≈ּ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ

 ,"‰ ׂ ∆̆ י עו… ƒנ‡ֲ ‰ ַע" ‡ו… "ז∆ ≈„ י יו… ƒנ‡ֲ ‰ רו… "ז∆ ָ‡מ¿ ּבו… ב¿ּ ƒל ‰ ב¿ּ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒי

ם. ˙ ָל‰∆ ַ‚ּלו… ˙ ָ‡סּור ל¿ מ∆ ¡‡ ָלם ב∆ּ י ָ‰עו… נ≈ פ¿ ƒָבל ל‡ֲ

 

ַמ„  ל¿ ƒ̇ ו¿ יכּו˙  ƒר‡ֲ ַבּ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ֲעמ…„  ַ̇ ו¿ ֲעָנָו‰  ַבּ ך¿  ל≈ ּ≈̇ ם  ƒ‡ ם ּ‚ַ
 ‰ ָּ̇ ַע ָך:  ל¿ י…‡ַמר  ו¿  ˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ָך  ּ¿̇ ַפ י¿ יעּו˙,  ƒב ¿̃ ּƒב  

יָך  ָרכ∆ ּ ֲעבּור „¿ „ּוָך ַבּ יַכב¿ּ ƒבּוָך ו ּׁ¿̆ ַח י-ָ‡ָ„ם י¿ נ≈ ָך ב¿ּ ¿̇ ים ‡ו… ƒ‡ ָ‰רו…

ם  י‰∆ ינ≈ ע≈ ּוב ב¿ּ ׁ̆ ‰ ָח ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ,‰ ז∆ ל ָבּ „ו… ַוח ָ‚ּ ׁ̆ ר∆ י≈ ים, ו¿ ƒב ַ‰ּטו…

 ‰ ׂ ∆̆ ָך ַמֲע ¿̇ ו… ׂ̆ ֲע י ַבּ ּƒל, כ ב∆ ∆‰ ‰ ל ז∆ ָך. ָכּ ּ¿̇ ַכח¿ ˙ו… ָך ו¿ לּו מּוָסר¿ ב¿ּ ַ̃ י¿

בי‡ורים
77. כמ‰ ‚„ולים ˘נ˘˙בחו. במסכת מגילה (כז:-כח.) מביאה בגמרא סדרת 
ואמרו  הקדושים,  מהתנאים  כמה   של  חסידות  ודברי  מיוחדות  הנהגות 
לתלמידיהם שבזכות הנהגות אלו  זכו להאריך ימים, ואמרו זאת כדי ללמד 
מאירי).        ההר,  מן  אברהם  (רבינו  להם  הראויות  הנהגות  חכמים  לתלמידי 

78. ל‰ם. עליהם. 
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ם 
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ש

 81. ˙˙יח„. תתבודד. 82. ‡ך ל‰ר‡ו˙ ‰עˆלו˙. עשה רושם כאילו אתה עובד את ה׳ בעצלות ובכבדות. 83. ול‡ ˙ˆו‰. ואל תשדל בני אדם 
לעשות טוב ואל תוכיחם להמנע מעשות רע. 84. ˙˙נ‰‚ במנ‰‚ם ו˙לך ב„רכי‰ם. של פשוטי העם ויושבי קרנות, כדי שהסתרת מעשיך הטובים 
תהיה בשלימות. 85. ל˘ם מˆו‰. כלומר, אף שעושה זאת לשם מצוה, מכל מקום... 86. מפסי„ ‡לף ‡לפים. כי ירד מטה מטה, ולא רק את המצוות 
יחדל מלקיים, אלא אף אמונתו ישלל ממנו, מבלי אשר ירגיש בכך. 87. ו„ומ‰ לבורח מ‡˘ ˜טנ‰ ל‡˘ ‚„ול‰. כי אם מטרתו לברוח מהפרסום 
והכבוד שיבוא לו ע״י עבודת ה׳, וחושש למצוא חן בעיני בני אדם בגלל מעשיו הטובים, אדרבה, הרי היצר מציע לו למצוא חן בעיני בני אדם על 
ידי זלזול במצוות והתרחקות מה׳. 88. ‡ין מזי˜ לו ב˘בח. לא יפחת שכרו במאומה בכך שמשבחים אותו ומכבדים אותו על מעשיו. 89. בע˙ ‡˘ר 
˙ע˘‰ מע˘‰ ‰טוב. והנך רוצה לבחון את טהרת כונתך. 90. ‡˘ר מ‰‡ל. אם יתברר לך שהנך מקוה לקבל את השכר מהאל - סימן הוא שהמעשה 
שלם ואין בו כל פגם. 91. ‡ינו ˘לם. סימן הוא שהמעשה אינו שלם. 92. ביחו„ בח„רי ח„רים. בהתבודדות בינך לבין עצמך. 93. בז‰ ‰ענין. באותו 
האופן ובאותה השלמות, בהידור ובהתלהבות. 94. נ‚„ יˆר ‰רע. מענין יצר הרע, כיצד מנסה הוא לקלקל וכיצד להנצל ממנו. 95. נ‚„. לעומת. 96. 
וט‰ר י„ים. טהור בדרכיו וידיו נקיות מעוון - יוסיף כח להתגבר ולהתאמץ שלא יפול ברשת היצר הרע. 97. ‰‚‡ו‰ במעל˙ ‰חכמ‰ מ˘ובח˙. לא 
ח״ו כדי להשתרר ולהתנשא על אחרים, אלא שירגיש סיפוק ושמחה במעלתו כדי לזרזו להתמיד בדרך זו. 98. ו‚ם „ע‰. יש גורסים: על שחננו דעה 
רנו˙. עמי הארץ העוסקים בדבר שיחה (רש״י). והערוך פירש, שאינם נכנסים לבית המדרש, אלא רגילים לשבת  והשכל ומדות טובות. 99. מיו˘בי̃ 
בקרנות העיר ולעסוק בדברי שיחה. 100. וי‚ב‰ לבו. פסוק זה נאמר על יהושפט המלך, שאף שהיה לו עושר וכבוד לא גבה לבו בעבורם, כי אם 
במה שהלך בדרכי ה׳. (מצודת דוד). 101. י˜ר רוח ו‚ב‰ לב.  אדם עם רצון כביר בלי גבול ובעל שאיפות גבוהות בעניני העולם הבא. 102. ˘ל‡ 
יספי˜ לו. שלא יסתפק במצוות המזדמנות לידו, ובמעלות שהשיג על ידי השתדלותו. 103. ‡ל‡ ימעט בעיניו. שיהיו מעשיו ועבודתו מעטים בעיניו. 
104. ו˙‚ב‰ נפ˘ו. ונפשו תתרומם ותשאף למדרגה גבוהה יותר. 105. כמו ˘מ˜ˆר. באותה מדה שמפחית ומתרשל מעבודת ה׳ יכעס על עצמו 
ויוכיח נפשו. 106. מפני ‰˘פל˙ו לפני‰ם. מחשש שאם יעשה הטוב יהיה מושפל ובזוי בעיניהם, ושילעגו לו על מעשיו. 107. יפסי„ ‡ו˙ם מ‡‰ 
והם רשעים  ה),  (שם,  ״ענה כסיל כאולתו״  ואמר:  ד),  כו,  (משלי  ״אל תען כסיל כאולתו״  זה אמר שלמה:  ״ועל  גירסא המוסיפה כאן:  יש  מˆוו˙. 
וכסילים״. 108. ובמ‡ו„ו. בכל כחו, רצונו וממונו. 109. ול‚לי˙. אמר רבי יוחנן שעמד בגילוי פנים (בחוצפה. רש״י) לפני הקב״ה (סוטה מב:). 110. 
ולסנחריב. בתנא דבי אליהו (ל״א) כתב: סנחריב גסות הרוח היתה בו, ובה נעקר מן העולם. וכן נאמר שם על נבוכדנצר. 111. ז„ י‰יר. גס רוח סופו 
להיות לץ שאינו חש לשמוע מוסר. רש״י. 112. ‰מב˜˘ לעלו˙. גאוותן אינו מרוצה ממעלת חשיבותו בעיני הבריות וחומד תמיד לדרגת חשיבות 
114. סמוך ל‚‡ו‰  113. בחז˜˙ בר „ע˙. שמחזיק עצמו חכם.  גבוהה יותר ממה שהוא ראוי לה, וכיון שלא משיגה, הרי הוא בדאגה מתמדת.  
מעללים רעים. שהם המשך ישיר לגאוה ותוצאה ממנה. 115. כ‡˘ר נעימו˙ ‰ˆור‰. כשם שהגדרת אדם שצורתו נעימה ויפה היא מי שגופו ופניו 
מאירים, כך אדם שמדותיו נעימות וטובות נפשו מאירה. 116. ‡ין ‰ח˘יבו˙ בנפ˘. [יש גירסא: ״מחשיבות הנפש״]. כלומר, אין זה חשיבות וכבוד 
לאדם להתגאות על חברו, אפילו הוא מלך, כל שכן בני-אדם אחרים, השוים במעלתם ומתגאים זה על זה.  117. ולפניו ‰יו כס‡ו˙. כלומר לפניו 
היו שלשה כסאות, זה למעלה מזה, להושיב כל אחד כגדולתו, ובאו לפניו שלשה גיבורים, וישבו זה למעלה מזה. 118. ו‚„לו. למעלה. 119. כי טוב 
‡מר לך. מוטב שיאמרו לך לעלות לדרגה גבוהה יותר ממעמדך כיום, מאשר יורידו אותך ממעלתך לאמר שאינך ראוי לה יבקשו שתפנה את מקומך 
עבור אדם אחר נכבד ונדיב. 120. במח˘ב‰ לב„. שיחליט בלבו שמכאן ולהבא שוב לא יתגאה, אלא בנוסף לכך חייב לשנות גם מעשיו והתנהגותיו 
כלפי חוץ. 121. ול‰˘˙„ל. [יש גירסא: ולהשתרר]. כלומר, למשול ולשלוט על בני-אדם. 122. בכל חל˜ וחל˜ וכו'. יש גורסים: בכל מדה ומדה – 

בחלק המובחר שבה. 123. ו˘ם „רך ו‚ו'. והמפקח על דרכיו אראה לו בישועת אלקים.     

רצונו של אותו אדם. וב׳עץ יוסף׳ (שם) ביאר, משום שדבריו יוצאים מן הלב, ובודאי יכנסו אף הם אל לב השומעים.
כ„. ויע˘‰ כל ‰טובו˙ ב‚לוי ובס˙ר. והמעשים הטובים שראוי להסתיר אותם, הם רק אלו שאפשר לעשותם בשלימות מהחל ועד כלה גם מבלי שבני אדם ידעו מהם. אבל אותן המצוות שאינו יכול לקיימם בינו לבין עצמו, כגון להתפלל בציבור, ולצוות לבני אדם לעשות טוב ולהזהיר אותם מעשות רע, 
וללמוד תורה (ברבים, באופן שמשפיע בזה על אחרים, וכ״ש ללמד תורה ברבים) ולעשות חסד, מצוות אלו אין כל הצדקה להזניח ולנטוש מחשש שיכבדוהו עליהן, אלא יקיימם לשם שמים, ואף אם ישבחו אותו עליהן, אין זה יגרע את שכרו, מפני שאינו מתכוון לזה בשעת עשייתן. (חובת הלבבות, שער יחוד 

המעשה פ״ה).   
כ‰. וז‡˙ ‰‚‡ו‰ ‡ינ‰ מז˜˙ לענו‰ וכו'. כתב החובת הלבבות (שער הכניעה פ״ט): והחלק המשובח הוא, כשגאות האדם על חכמתו ועל מעשיו הטובים נובעת ממה שהוא יודע להעריך את גודל החסד שהבורא עשה אתו בזה שנתן לו את היתרונות הללו, וממה שהוא שמח בהן, וגאותו גורמת לו להוסיף 
ולהתאמץ עוד יותר בלימודו ובמעשיו הטובים, ולהתנהג בהכנעה עם מקורביו, ולשמוח בחבריו, ולחוס על כבודם ולחפות על סכלותם, ולדבר בשבחם, ולאהוב אותם, ולדון אותם לכף זכות, ולהזהר בכבודם. והיא גורמת לו שמעשיו הטובים מעטים בעיניו, ושהוא טורח תמיד להרבות עליהם, ושלבו נשבר 

בקרבו על שהוא מדי חלש להשיג מהם כאוות נפשו, ושהוא משפיל את עצמו לפני מי שהוא מקוה שבעזרתו יוכל להוסיף עליהם, ושהוא מודה לאלהים על היתרונות שנתן לו, ומשבח אותו על שעזר לו לקנות את המעלות הטהורות.
גאוה כזאת אינה עומדת בסתירה עם ההכנעה, והיא לא מרחיקה אותה, אלא אדרבה מסייעת לה ומוסיפה עליה. 

כו. לעזוב ‰טוב מפני ‰˘פל˙ו לפני‰ם. שנינו במסכת אבות (ה, כ): ״יהודה בן תימא אומר, הוי עז כנמר... לעשות רצון אביך שבשמים״. כתב הטור (או״ח סי׳ א): ״והתחיל בעז כנמר, לפי שהוא כלל גדול בעבודת הבורא יתברך, לפי שפעמים אדם חפץ לעשות מצוה ונמנע מלעשותה מפני בני אדם שמלעיגים 
עליו, ועל כן הזהיר שתעיז פניך כנגד המלעיגים, ואל תמנע מלעשות המצוה... שפעמים אדם מתבייש מפני האדם יותר ממה שיתבייש מפני הבורא יתברך, על כן הזהיר שתעיז מצחך כנגד המלעיגים ולא תבוש. עכ״ד.  

כז. ‡בל בענין מ˘‡ ומ˙ן יכנע לפני‰ם. מקור הדברים הוא במסכת ברכות (ז:): אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי: מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה וכו׳. והאמר רבי יצחק אם ראית רשע שהשעה משחקת לו אל תתגרה בו, שנאמר (תהלים י, ה): ״יחילו (יצליחו) דרכיו בכל עת״, ולא עוד אלא 
שזוכה בדין... ולא עוד אלא שרואה בצריו... לא קשיא, הא במילי דידיה הא במילי דשמיא. והיינו שבדבר ששייך לו ולממונו צריך להכנע מפניו. וכתב המהרש״א, ש״השעה״ משחקת לו דייקא, כי בודאי אינו אלא לפי שעה מחמת המזל שגורם, אבל כשתעבור השעה – ״כחציר מהרה ימלו״, ״ועוד מעט ואין רשע״ 

וכו׳.
כח. וזו‰י מˆו‰ ‚„ול‰. במסכת בבא-מציעא (ל(: מביאה הגמרא על הפסוק (שמות יח כ) ״והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון״... ׳אשר יעשון׳ זו לפנים משורת הדין [שיש מצוה לנהוג לפנים משורת הדין]... דאמר רבי יוחנן, לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה, ולא 

עבדו (עשו) לפנים משורת הדין.    
כט. לפני ˘בר ‚‡ון. פירש הגר״א: כשבא שבר לאדם, הרי זה מן הסתם שהיה לו תחילה גבהות הלב, ולכן בא עליו השבר, כשהקדוש ברוך הוא רוצה לנקום באדם כדי שיתקדש שמו יתברך בעולם - מגביהו תחילה ואחר כך משפילו, כי על ידי זה תהיה נקמתו גדולה שבעתיים, כמו בהמן שהגביהו תחילה 
למשנה למלך כדי שיתלוהו בגבהותו, ונפילתו היתה בפירסום רב, ואם הוא שר וחשוב בלא זה, אז ה׳ נותן בלבו גאוה ואחר כך משפילו, כי אז נקמתו גדולה כי הרגיש עצמו שהיה באיגרא רמה – ועכשיו בבירא עמיקתא. וכן פירשו כל המפרשים על הפסוק (תהלים קב, יא) ״כי נשאתני ותשליכני״, שהגבהת 

אותי תחילה ואח״כ השלכתני שאז המכה, הצער, החרפה והבושה גדולים יותר.
ל. ‡ינו ניˆול מחט‡ ועוון. כתב רבינו יונה (בשערי תשובה א, כז): הגאוה מסבבת כמה עבירות, ומגברת יצר לב האדם עליו, שנאמר: ״ורם לבבך ושכחת את ה׳ אלקיך״ [הרי הגאוה סיבה כללית לכל העבירות, כי על-ידי הגאוה בא לשכחת ה׳ וממילא חוטא]...ובעל הגאוה נמסר ביד יצרו, כי אין עזר השם עמו 

אחרי אשר הוא תועבת ה׳. עכ״ד.
בשערי קדושה כתב: הגאוה היא שורש להרבה עבירות אם בין אדם למקום, ואם בין אדם לחבירו.

בשבט מוסר (ב׳) כתב: הגאוה שורש לכל העבירות שבעולם, ולכן חזק עצמך שלא להתפתות בקול יצרך להתגאות, ובנצחך אותו בזה – תוכל לנצחו בכל! כיון שנעקר השורש – הענפים נופלים מאליהם.
ל‡. ˘ב‡ מטפ‰ סרוח‰. בהיות האדם מסתכל בפחיתות חומרו, וגריעות תחילת יצירתו, אין לו טעם להתנשא כלל, אלא ליבוש ולהכלם. משל למה הדבר דומה: רועה חזירים שהגיע ועלה לשלטון, הרי כל עת אשר יזכור ימיו הראשונים – אי אפשר לו להתגאות (מסילת ישרים כג). 

יתבונן, שהתהוות האדם ויצירתו...ואחר כך הוא ניזון...במשך שהותו בבטן אמו, ורק אחר כך יוצא לעולם חלוש וכחוש בגופו ואבריו (חובת הלבבות כניעה ה). 
לב. וי˘וב לעפר ורימ‰. ויתבונן מצורתו שתהיה לו כשינוח בקבר: אור פניו יחלוף, מראהו ישחר, בשרו יהפך לתולעים עיפוש וליחה, ולא ישאר בו כל סימן מיופי גופו. ריחו יבאיש (יסריח) מאד, כאילו לא רחץ וסך בשרו מעודו, וכאילו לא היה לו ריח טוב מעולם. בחשבו כן - יכניע וינמיך את עצמו, ולא 

יתגאה ויתנשא. (חובת הלבבות שם). 
ל‚. וי˙ן „ין וח˘בון וכו'. יצייר בלבו, רגע הכנסו לפני בית דין הגדול של צבא מעלה, בעת שיראה עצמו לפני מלך מלכי המלכים הקדוש והטהור בתכלית הקדושה והטהרה, בסוד (מלאכים -) קדושים משרתי גבורה, גבורי כח עושי דברו, אשר אין בהם כל מום. והוא עומד לפניהם, גרוע פחות ונבזה מצד 
עצמו, טמא ומגואל (נתעב) מצד מעשיו, הירים ראש?  היהיה לו פתחון פה? וכי ישאלוהו: איה ואיפוא פיך? איה גאונך וכבודך אשר נשאת בעולמך? מה יענה ומה ישיב על תוכחתו? הנה ודאי שאילו רגע אחד יצייר האדם בשכלו האמת הזה בציור אמיתי וחזק (דימוי נכון בצורה בהירה ומשכנעת) – פרוח 

תפרח ממנו הגאוה, ולא תשוב אליו עוד!!! (מסילת ישרים כג).   
ל„. וישב למטה מן הכל. הגה״ק רבי אלחנן וסרמן זצ״ל הי״ד היה רגיל לישב בסוף ביהמ״ד בכל מקום שהגיע. פעם שאל את החפץ חיים זצוק״ל האם אין חשש שיתהלל בעצמו ״מי כמוני עניו״? ונמצא מתגאה בליבו, ואולי עדיף אדרבה, לישב בכותל המזרח ולחשוב בליבו ״הרי איני ראוי לישב כאן ומכבדים 
אותי במה שאין בי״ וכד׳? ענה לו החפץ חיים: שנינו במשנה (כלים כה, ט) מעשה מוציא מידי מחשבה ואילו מחשבה אינה מוציאה מיד מעשה, א״כ עדיף לישב במערב, ועצם מעשה זה של ענוה יוציא מיד מחשבת גאוה שחושש אולי תתגנב בליבו, משא״כ אם יושב ב״מזרח״, עצם מעשה הגאוה יגבר על כל 

מחשבת ענוה שיחשוב ״איני ראוי״ וכד׳. 

 ‰ ּ„ָ ƒּום מ ׁ̆  ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  רּוך¿ ‰ּו‡, ו¿ ‡ ָבּ ר≈ ּום ָ‡ָ„ם זּוַל˙ ַ‰ּבו… ׁ̆ ַ„ע  ל…‡ י≈ „, ו¿ ַיח≈ ¿̇ ּƒ̇ ָמ‰ - 81 ּום ָחכ¿ ׁ̆ מ…„  ל¿ ƒל ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ׁ∆̆ ר, ּוכ¿ ָ̂ ָ̃ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ּƒ̇ ָך.  ב¿ּ ƒל ב¿ּ

ן  ƒיר מ ƒ‰ ז¿ ַּ̇ ל…‡  ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ ּ¿̇ ל…‡  ָך, 83ו¿ ָכר¿ ׂ ¿̆ י„  ƒס פ¿ ַ̇ ם ו¿ ׁ≈̆ ָך  ‡ ל¿ ≈̂ ל…‡ י≈ ׁ∆̆ י  ≈„ ָ„‰, כ¿ּ ‰ ָ‰ֲעבו… ׂ ≈̆ ַמֲע לּו˙ ב¿ּ ¿̂ ˙ ָ‰ַע ‡ו… ַ‰ר¿ ָב‰, 82ַ‡ך¿ ל¿ טו…

 ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ּƒ̇ 84  ‡ ָלּ ∆‡ י˙,  ƒ̂ י ƒ̂ ו¿ זּוָז‰  ּומ¿ ין  ּ ƒל ƒפ ּ¿̇ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ ‡ו… ל…‡  ו¿ ם  ƒַמי ָׁ̆ -‡ ר≈ י¿ יַמן  ƒס  ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  ו¿ ָך,  ¿̇ זּוָל  ׁ̆ י ƒ‡ ל¿ ָך  ¿̇ ָמ ָחכ¿ יַע  ƒ„ ו… ּ̇ ל…‡  ו¿ ָ‰ָרע, 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  „ כ…ּ ל¿ ƒל ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  נ≈ י¿ נ¿ ƒע מ≈  ‰ ז∆ ל  ָכּ  .˜ חו… ׂ ּ¿̆ ‰ַ ר…ב  ּוב¿ ָו‰  ¿„ ח∆ ּוב¿  ‰ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒמ ב¿ּ ַמֲ‡ָכל  ב¿ּ ם  ∆‰ ָמּ ƒע ע…ָרב  מ¿  ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ו¿ ם,  י‰∆ כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ך¿  ל≈ ≈̇ ו¿ ָ‰ָ‚ם  נ¿ ƒמ ב¿ּ

ָל‰.  „ו… ּ ¿‚ ׁ̆ ≈‡ ‰ ל¿ ַטָנּ ¿̃  ׁ̆ ≈‡ ַח מ≈ ר≈ בו… ‰ ל¿ מ∆ „ו… , 87ו¿ ָכרו… ׂ ּ¿̆ ƒר מ ≈̇ ים יו… ƒף ֲ‡ָלפ ל∆ י„ ‡∆ ƒס ָו‰, 86ַמפ¿ ¿̂ ƒם מ ׁ≈̆ ‰ 85ל¿ ָין ז∆ נ¿ ƒע ‰ ׂ ∆̆ ָ‰עו… , ו¿ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒר ב¿ּ

„ּו‰ּו ַעל  ַכב¿ּ ם י¿ ƒ‡ ר, ו¿ ∆̇ לּוי ּוַבס≈ּ ּ‚ָ ˙ ַבּ בו… ל ַ‰ּטו… ‰ ָכּ ׂ ∆̆ ַיֲע ָ‰ָרע, (כ„)ו¿ יר מ≈ ƒ‰ ַיז¿ ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ י ƒיכּו˙, ו ƒר‡ֲ ָנ‰ ַבּ ַכָוּ ל ב¿ּ ל≈ּ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ר ‰ּו‡: ל¿ ָׁ̆ ַ‡ך¿ ַ‰ָיּ

ָך  מ¿ ¿̂ ַע ין ב¿ּ ƒח ב¿ ַּ̇ ב,  ‰ ַ‰ּטו… ׂ ∆̆ ‰ ַמֲע ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ˙ ע≈ ן 89ב¿ּ ‰. ָלכ≈ ׂ ∆̆ ֲע ַע˙ ַ‰ַמּ ׁ¿̆ ּƒב ‰ ן ָלז∆ ּ ו≈ ּƒל…‡ כ ׁ∆̆ י  ַבח, ַ‡ֲחר≈ ּׁ∆̆ י˜ לו… ַבּ ּ ƒין ַמז חּו‰ּו - 88‡≈ ב¿ּ ַׁ̆ י ƒו ‰ ז∆

 ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ‰ ׂ ∆̆ ֲע ‰ ַ‰ַמּ ם ז∆ ƒ‡ ין ƒח ב¿ ַּ̇ ַ‚ם  ם. ו¿ ל≈ ָׁ̆ ינו…  ים - 91‡≈ ƒר ֲ‡ח≈ ם מ≈ ƒ‡ ם, ֲ‡ָבל ל≈ ָׁ̆ ל - ‰ּו‡  ≈‡‰ָ ר מ≈ ׁ∆̆ מּול, 90ֲ‡ ּ¿‚‰ַ ‰ ו∆ּ ַ̃ ‰ מ¿ ָּ̇ י ַ‡ ּƒמ ƒמ

ם. ל≈ ָׁ̆ ָך  ׂ ¿̆ ‰, ָ‡ז ַמַע ָך ז∆ ר ל¿ ר≈ ָבּ ¿̇ ƒם י ƒ‡ ים, ו¿ ּƒַרב ‰ ָבּ ׂ ∆̆ ‰ עו… ָּ̇ ר ַ‡ ׁ∆̆ ָין ֲ‡ נ¿ ƒע‰ָ ‰ ז∆ ים 93ב¿ּ ƒי ֲחָ„ר ר≈ ַח„¿ חּו„ ב¿ּ ƒי ‰ 92ב¿ּ ׂ ∆̆ ָ̇ עו… י ƒם ָ‰י ƒ‡ ,ָלם י ָ‰עו… נ≈ פ¿ ƒל

 ‡ ‰ ָבּ ּ„ָ ƒָכל מ ‰ ּוב¿ ׂ ∆̆ ָכל ַמֲע ָבר ּוב¿ ָכל ָ„ּ י ב¿ּ ּƒכ , ר ּבו… ָזּ‰≈ ƒ‰ ב ל¿ ‰ּו‡ ַחָיּ ּׁ∆̆ „ ַמ‰  ∆‚ ם 95נ∆ ַ‰ָיּ ‰ מ≈ ָפּ ƒם ט ƒ‡ י ּƒינו… כ ר ָ‰ָרע ‡≈ ∆̂ „ י≈ ∆‚ נּו 94נ∆ ר¿ ַפּ ּƒס ּׁ∆̆ ל ַמ‰  ָכּ
96" , כו… ו… ּ̇ ƒּו מ‰ ≈̃ ּ ַסל¿ ר ל¿ יַמ‰≈ ƒין, ו ƒָחָכם ָיב ∆‰ ָרָכיו. ו¿ ּ ¿„ ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇ ל…‡ ָיַ„ע  ׁ∆̆ י  ƒמ ר ל¿ ∆̂ ּ ַין ַ‰י≈ נ¿ ƒיַע ע ƒ„ ‰ו… ח ל¿ ַ̇ נּו פ∆ּ ח¿ ַ̇ ל, ּוָפ ≈̃ ל¿ ַ̃ ˙ ּול¿ ח≈ ַׁ̆ ר ל¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

ı" (‡יוב יז, ט). יף ‡…מ∆ ם י…ס∆ ƒר ָיַ„י‰ָ ּוט√

 

 ‰‡ָ„ָ ‰ו… יף  ƒס יו… ו¿ כז).  (ירמי‰ ט,  י"  ƒ̇ ‡ו… ָי„…ַע  ו¿ ל  כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ל  ּ ַ‰ל≈ ¿̇ ּƒמ‰ַ ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ƒי ז…‡˙  ב¿ּ ם  ƒ‡ י  ּƒכ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ַח˙  ַבּ ֻׁ̆ מ¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿ ַמֲעַל˙  ב¿ּ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ97

ל…‡ 99 , ו¿ ׁ̆ ָר ¿„ ּƒי˙-ַ‰מ י ב≈ּ ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒי מ ƒ̃ ל¿ ָּ̇ ח∆ ַ̇ ָנּ ׁ∆̆ יָך,  ָפנ∆ י ל¿ ƒנ‡ֲ ‰ ∆„ ַמר: מו… ‰ לו… ָלּ ƒפ ¿̇ ּƒב ˙ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒל ּומ כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ָע‰ ו¿ ּ ַ‚ם „≈ רּוך¿ ‰ּו‡, 98ו¿ ‡ ָבּ ר≈ ַלּבו…

י  ּƒי ‰'" („ברי-‰ימים-ב יז, ו). כ כ≈ ַ„ר¿ ּבו… ב¿ּ ƒל ‰ּ ַבּ ¿‚ ּ ƒַמר: "100ַוי ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ נּו. ו¿ ָרל≈ ים ּ‚ו… ƒע נּו ּוַמ‰ ָנּ ≈̃ ל¿ ב ח∆ ינּו ַמ‰ ּטו… ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ : מו… ˙. ּוכ¿ ָרנו… ¿̃ י  ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒמ

ם,  ∆‰ ‡ ָי„ו… מ≈ ָ̂ מ¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ י ַבּ ל…‡ י…‡ַמר ַ„ּ , ו¿ ן לו… מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ י˜ לו… ַבּ ּƒפ ל…‡ ַיס¿ ׁ∆̆ 102 ,‡ ָלם ַ‰ָבּ י ָ‰עו… נ≈ י¿ נ¿ ƒע ב ב¿ּ ַבּ‰-ל≈ ר-רּוַח ּו‚¿ ַ̃ ‰ ָ‡ָ„ם 101י¿ י∆ ¿‰ ƒי

רּוך¿ ‰ּו‡.  ‡ ָבּ ר≈ ַ„˙ ַ‰ּבו… ֲעבו… ר מ≈ ּ ≈̂ ַ̃ מ¿ּ ׁ∆̆ מו…  ו… 105כ¿ּ ׁ̆ ַנפ¿ ם ב¿ּ ַרע≈ ¿̇ ƒי י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ָל‰  ַמע¿ ו… ל¿ ׁ̆ ּ‰ ַנפ¿ ַבּ ¿‚ ƒ̇ ‰ּו, 104ו¿ ׂ ≈̆ ל ַמֲע יָניו ָכּ ע≈ ַעט ב¿ּ מ¿ ƒי ‡ ָלּ ∆‡103

ָ„ם. בו… ָלחּוס ַעל כ¿ּ ָריו ו¿ „ ֲחב≈ בו… כ¿ ּƒמ…ַח ב ׂ ¿̆ ƒל ˙, ו¿ בו… ˙ ַ‰ּטו… ֲעלו… ַמּ מ…ַח ַבּ ׂ ¿̆ ƒלו… ל ˙ מ∆ ר∆ ‚ו… , ו¿ ו… ּ̇ ע¿ ַסַיּ ˙ ָלֲעָנָו‰, ַ‡ך¿ מ¿ ∆̃ ּ יָנּ‰ ַמז∆ ֲ‡ָו‰ ‡≈ ז…‡˙ ַ‰ַ‚ּ (כ‰)ו¿

 

 , ו… ּ̇ ָכל¿ י י¿ ƒפ ָ‰ַרע כ¿ּ יר מ≈ ƒ‰ ַיז¿ ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ י ƒם, ו ַנע ָל‰∆ ָכּ ƒל…‡ י ם, ו¿ ָ̇ ים ‡ו… ƒל ַ‰כ¿ יָחם ּול¿ ƒכ ‰ו… ‡…„, ל¿ ַח˙ מ¿ ַבּ ֻׁ̆ י‡ מ¿ ƒ‰ ים ƒע ָׁ̆ „ ָ‰ר¿ ∆‚ ֲ‡ָו‰ נ∆ ּ‚ַ‰ַ ו¿

מו…  כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿ ח.  ָבּ ֻׁ̆ מ¿  ‰ ז∆ י  ֲ‰ר≈ ם  ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ל¿ ּבו…  ּ ƒל ׁ∆̆ י  ַ‡ֲחר≈  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ּוכ¿ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒמ כ¿ּ ָלם  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ב¿ּ  ‰ מ∆ ּ„ו…  ‰ּ ז∆ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ

י  נ≈ פ¿ּ ƒ106מ ב  ַ‰ּטו… (כו)ַלֲעז…ב  ים  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ָלל  כ¿ּ ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿  ,˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ָעָליו   - ָו‰  ¿̂ ƒמ  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ם  ָמ˜ו… ָכל  ּוב¿  (‚ (‡ס˙ר  ָ‰ָמן  ל¿ ַנע  כ¿ ƒנ ל…‡  ׁ∆̆ ַכי  ּ ¿„ ָמר¿

ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ָניו  ָפּ ז  ָיע≈ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ ם,  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ֲעמ…„  ַיּ ׁ∆̆  ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ים ‡≈ ƒָעמ י פ¿ּ ּƒכ ָו‰,  ¿̂ ƒַבר מ ¿„ ּƒב ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒי י  ַ̇ ָמ ָמ‰  יך¿ ָחכ¿ ƒר ָ̂  ‰ ז∆ ו¿ ם.  י‰∆ נ≈ פ¿ ƒָל˙ו… ל ָפּ ׁ¿̆ ‰ַ

 ׁ̆ י י≈ ּƒיו, כ ׂ ָ̆ ר ַמֲע ּ ַס„≈ ‰ י¿ י ז∆ ƒפ ָין, ּול¿ נ¿ ƒע‰ָ ָע‰ ו¿ ָּׁ̆ י ַ‰ ƒפ ן ל¿ נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ָחָכם ל¿ יך¿ ‰∆ ƒר ָ̂ ָכך¿  ˙. ל¿ וו… ¿̂ ƒמ ‰‡ָ ם מ≈ ָ̇ י„ ‡ו… ƒס ָו‰ ַ‡ַח˙, 107ַיפ¿ ¿̂ ƒֲעבּור מ ַבּ

ָכל  ם. ו¿ ַנע ָל‰∆ ָכּ ƒל…‡ י ם, ו¿ ּ„ָ ¿‚ ‡…„ו… ַלֲעמ…„ נ∆ מ¿ ƒּופו… 108ּוב‚ יך¿ ב¿ּ ƒר ָ̂ ָין. ו¿ נ¿ ƒּום ע ׁ̆ יָלם ב¿ּ ƒב ׁ¿̆ ּƒיַח ב ּƒל…‡ ַינ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ ׁ̆ י≈ יָלם, ו¿ ƒב ׁ¿̆ ּƒיך¿ ַלֲעז…ב ב ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ

ָל‰. „ו… ּ ָו‰ ‚¿ ¿̂ ƒּו מ‰ ז∆ ָבר, (כח)ו¿ ָכל ָ„ּ ין ב¿ּ ּ ƒ„‰ַ ˙ּוַר ּׁ̆ ƒים מ ƒנ פ¿ ƒם ל ∆‰ ָמּ ƒע ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ם ו¿ י‰∆ נ≈ פ¿ ƒַנע ל ָכּ ƒן י ָּ̇ ‡-ּוַמ ׂ ָּ̆ ַין ַמ נ¿ ƒע ָו‰, (כז)ֲ‡ָבל ב¿ּ ¿̂ ƒַבר מ ¿„ ּƒב ‰ ז∆

 

 - ‰ּ ׁ̆ ָבּ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ‰ַ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ּ‰ ַרב ּוָמˆּוי  ָלּ ׁ∆̆  ˜ ּ ז≈ ∆‰‰ַ ‡…„, ו¿ ‰ מ¿ ֻ‚ָנּ י‡ מ¿ ƒ‰ י ּƒכ ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒּוב מ ׁ̆ ָל ל ו¿ ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ‰ַ ˙ ּ„ַ ƒּבו… מ ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒּומ

ן" (מ˘לי  ‡ו… ר ָ‚ּ ב∆ ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ ƒַמר: "(כט)ל ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  לּו˙, כ¿ּ פ¿ ׁƒ̆ ר ו¿ ב∆ ׁ∆̆ ˙ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿ יָ‡‰ ‡∆ ƒב ֲ‡ָו‰ מ¿ י ַ‰ַ‚ּ ּƒכ ,„…‡ ‰ מ¿ ָנּ מ∆ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ יָכך¿  ƒפ ַעט, ל¿ מ¿

ַי˙  ָ‚ל¿ 109ּול¿ ב),   ,‰ (˘מו˙   " ‚ו… ו¿  '‰ י  ƒמ" רו…  ָ‡מ¿ ב¿ּ ע…‰  ַפר¿ ל¿ ַרע  ≈‡ ָמ‰   ָּ̇ ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿ כ‚).  (˘ם כט,  ּנּו"  יל∆ ּƒפ ׁ¿̆ ַּ̇ ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ" ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿ יח),  טז, 

ילּו  ּ ƒ̂ ƒ‰ ר ׁ∆̆ ‡ֲ ˙ י ָ‰ֲ‡ָרˆו… ל…‰≈ ָכל ‡¡ י ב¿ּ ƒַמר "מ‡ָ ׁ∆̆ יב,  ƒר ח≈ ַסנ¿ ל" (˘מו‡ל-‡ יז, י), 110ּול¿ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ˙ כו… ˙ ַמַער¿ י ‡∆ ּƒ̇ ַרפ¿ י ח≈ ƒַמר "ֲ‡נ‡ָ ׁ∆̆ י,  ּƒ̇ ׁ¿̆ ƒל ַ‰פ¿ּ

ָ„י" („ני‡ל ‚, טו),  ן י¿ ƒן מ כו… נ¿ ƒב יז¿ ׁ≈̆ י י¿ ּ ƒ„ ‰ָּל רו… "ּוַמן ‰ּו‡ ‡¡ ָ‡מ¿ ר, ב¿ּ ּ ַ̂ נ∆ בּוַכ„¿ י (י˘עי‰ לו, כ), ּונ¿ ƒ„ ָיּ ƒם מ ƒַלי ָׁ̆ רּו ˙ י¿ יל ‰' ‡∆ ּ ƒ̂ י ַי ּƒי כ ƒ„ ָיּ ƒם מ ָ̂ ˙ ַ‡ר¿ ∆‡

ָחָכם:  ָ‡ַמר ‰∆ ׁ∆̆ מו…  ן, כ¿ּ ָעוו… ‡ ו¿ ט¿ ח≈ ל מ≈ ו… ּ̂ ƒינו… נ , (ל)‡≈ ‰ זו… ּ„ָ ƒמ ‰ּו‡ ב¿ּ ׁ∆̆ י  ƒן. ּומ לו… ָ̃ ם ָ‰ָי‰ ּבּוז ו¿ ָ̇ י ƒֲחר‡ַ ם, ו¿ י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ רּו כ¿ּ ר ָ‡מ¿ ׁ∆̆ ן, ֲ‡ ‰ ָל‰∆ מ∆ ַ‰ּ„ו… ו¿

ן" (מ˘לי כ‡, כ„). ַר˙ ָז„ו… ב¿ ע∆ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ , עו… מו… ׁ¿̆  ı יר ל≈ ƒ‰111ָי „ "ז≈

 

 ‰ ָ‡ָ‚‰? ז∆ ּנּו ַ‰„¿ מ∆ּ ƒמ „ ר≈ ָפּ ּƒ̇ ר ל…‡  ׁ∆̆ י ‰ּו‡ ֲ‡ ƒָח„ ָ‡ַמר: מ ים. ָחָכם ‡∆ ƒי ֲחָכמ ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ַמע ׁ¿̆ ֲ‡ָו‰,  ר ַעל ַ‰ַ‚ּ ַ„ב≈ּ ‰ ל¿ ָנּ ינּו ַע„ ‰≈ ָבר≈ ּ יַע „¿ ּ ƒ‚ ƒ‰ ׁ∆̆ יָון  כ≈ ו¿

 .‰ ט∆ ו… ׁ̆ י-ָ‡ָ„ם ל¿ נ≈ ˙ו… ב¿ּ ין ‡ו… ƒ̃ י ƒַע˙, ַמֲחז ר] ַ„ּ ˙ [ַבּ ַ̃ ז¿ ח∆ מו… 113ב¿ּ ¿̂ י˜ ַע ƒֲחז ַמּ ׁ∆̆ י  ƒרּו: מ ָ‡מ¿ ‰. ו¿ ָנּ מ∆ּ ƒָל‰ מ ַמע¿ י‡ ל¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ˙ ַמֲעָל‰  ׁ̆ ַלֲעלו… ּ ≈̃ ַב ‰ַ112מ¿

ָ‡ַמר  ָעָליו. ו¿ ˙ מ≈ טו… ˙ נו… ו… ׁ̆ ָפ ּ ַ‰נ¿ ˙, ו¿ ּיו… ƒר ַ‡˙ ַ‰ב¿ּ נ¿ ׂ ƒ̆ ‰ ָעָליו  י∆ ¿‰ ּƒ̇ ים,  ƒים ָרע ƒּבו… ַמֲעָלל ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒים. ּומ ƒים ָרע ƒָו‰ - ַמֲעָלל‡ֲ רּו: 114ָסמּוך¿ ַלַ‚ּ ָ‡מ¿ ו¿

ך¿  ל∆ ‰ ַ‰מ∆ּ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆  ׁ̆ פ∆ נ∆ּ יבּו˙ ַבּ ׁƒ̆ ין ‰ַ116ֲח ≈‡ :„ ָ‡ַמר עו… . ו¿ ׁ̆ פ∆ ר ַ‰נ∆ּ ˙ ‡ו… ּ„ו… ּƒימּו˙ ַ‰מ ƒע ך¿ נ¿ ר ַ‰ּ‚ּוף, ָכּ ּוָר‰ ‡ו… ּ̂ ימּו˙ ַ‰ ƒע ר נ¿ ׁ∆̆ ‡ֲ ָח„: 115ַכּ ָחָכם ‡∆

ָל‰  ַמע¿ ˙ זו… ל¿ ‡ו… ס¿ ּƒָפָניו ָ‰יּו כ , 117ּול¿ כּו˙ו… ‡ ַמל¿ ס≈ּ ּƒב ַעל כ ׁ≈̆ ָח„ יו… ך¿ ‡∆ ל∆ ָ‰ָי‰ מ∆ ׁ∆̆ ָ‡ַמר,  ‰. ו¿ ל ז∆ ∆‡ ‰ ים ז∆ ƒר י-ָ‡ָ„ם ֲ‡ח≈ נ≈ ן ב¿ּ כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ‰, ָכּ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ

ַעי.  ר≈ ַעל ל¿ ַמּ ƒי מ ƒיַבנ ׁƒ̆ י ‰ו… ּƒ̇ ח¿ ַפּ ׁ¿̆ ƒחּוס מ ƒל י ∆„ ן: ‚…ּ יו… ל¿ יב ָ‰ע∆ ׁƒ̆ ≈‰ י? ו¿ ƒ̇ ּו ׁ̆ ל…‡ ר¿ ּ‰ ב¿ּ ז∆ ƒָל‰ מ ַמע¿ ‰ ל¿ ם ז∆ ּ∆̇ ב¿ ַׁ̆ יך¿ י¿ ≈‡ : ך¿ ל∆ ם ַ‰מ∆ּ ָ‡ַמר ָל‰∆ . ו¿ ּזו… ƒמ

ָל‰ּו  ע¡ ∆‰ ם. ו¿ י‰∆ ּ≈̇ ח¿ ַּ̇ י  ƒיַבנ ׁƒ̆ י ‰ו… ּƒב ƒּו˙ ל‡ ַ„כ¿ י ו¿ ׁƒ̆ לּו˙ ַנפ¿ פ¿ ׁƒ̆ י:  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ‰ַ ָעָנ‰  י. ו¿ ƒ̇ ָמ י ר…ב ָחכ¿ נ≈ פ¿ּ ƒי מ ַּ̇ ח¿ ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ י ַעל  ƒ̇ י ƒי: ָעל ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ ָ‡ַמר  ו¿

יב" (מ˘לי כ‰, ז).  ƒ„י ָנ נ≈ פ¿ ƒָך ל יל¿ ּƒפ ׁ¿̆ ‰ַ ‰ מ≈ ָנּ ≈‰ ‰ ָך ֲעל≈ ב ֲ‡ָמר ל¿ י טו… ּƒַמר: "119כ ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ . ו¿ לו… ּ ¿„ ƒ‚ ך¿ 118ו¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ

ָעָפר  ּוב ל¿ ׁ̆ ָי רּוָח‰, (לב)ו¿ ‰ ס¿ ָפּ ּƒט ƒמ ‡ ָבּ ׁ∆̆ , (ל‡) ּבו… ƒל ˙ ים ‡∆ ƒיל ƒ‰ ב¿ ים ַ‰ַמּ ƒָבר ּ ב „¿ יך¿ ַלֲח˘…ׁ ƒר ָ̂ ˙ ָעָליו,  ר∆ ב∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒָו‰ מ‡ֲ ּ‚ַ‰ַ ˙ ּ„ַ ּƒמ ׁ∆̆ ‰ ָ‡ָ„ם  ∆‡ רו… ׁ∆̆  ˙ ע≈ ב¿ּ

חּו  כ¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒָלם, נ ן ָ‰עו… ƒרּו מ ָעב¿ ‡ּו ו¿ ּ‚ָ ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ ּ ≈‚ ‰ ָמּ ב ַכּ ַיֲח˘…ׁ -‰ּו‡, ו¿ רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ים ַ‰ ƒָלכ י ַ‰מ¿ּ כ≈ ך¿ ַמל¿ ל∆ י מ∆ נ≈ פ¿ ƒן ל ּבו… ׁ¿̆ ח∆ ין ו¿ ּ ƒ„ ן ּ≈̇ ƒי ‰, (ל‚)ו¿ ָמּ ƒר ו¿

ם. ָ̇ ֲ‡ָו ם ַ‚ּ יָל‰ ָל‰∆ ƒע ָלם, ּוַמ‰ ‰ו… עו… ל…‡ ָ‰יּו מ≈ ָ‰יּו כ¿ּ ו¿

 

 ‡ ָלּ ַב„, ‡∆ ָב‰ ל¿ ָׁ̆ ַמח¿ ‰ 120ב¿ּ ˙ ז∆ ו… ׂ̆ ל ָוכ…ל, ל…‡ יּוַכל ַלֲע כ…ּ ƒּבו… מ ּ ƒל ƒּו˙ מ‡ ‰ ַלֲע˜…ר ַ‰‚≈ּ ∆̂ ˙: ָ‰רו… ˙ ָרעו… ּ„ו… ƒר מ‡ָ ּׁ¿̆ ƒָו‰ ּומ‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ר ל¿ ≈„ ּ‚ָ

י  ס≈ּ י ַ‚ּ ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ ים כ¿ּ ƒנ ּ ָ̃ ֻ̇ ים ּומ¿ ƒּוב ׁ̆ ים ֲח ƒ„‚ָ ׁ̆ ב¿ּ ב…ּ ל¿ ƒיל ל ƒ‚ָי‰ ָר‰ָ ׁ∆̆ „? ָ‡ָ„ם  ַ̂ י ן. כ≈ּ ‰ ָ‰ַ‡ֲחרו… ∆̂ ָ̃ ‰ּו˙ ַע„  ב¿ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ַבּ

ָ‰‚ו…  נ¿ ƒם ָ‰ָי‰ מ ƒ‡ …ּו˙. ‡ו‡ ּבו… ַ‰‚≈ּ ּ ƒל ƒל…‡ ַיֲע˜…ר מ ‰ ז∆ י˙, ָבּ ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ּ„ָ ƒמ ם ב¿ּ ָ̇ ן ‡ו… ּ≈̃ ַ̇ י ƒים ו ƒב ים טו… ƒ„‚ָ ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒם י ƒ‡ - ‰ּ ז∆ ƒּוב מ ׁ̆ ‰ ָל ∆̂ רו… ָ‰רּוַח, ו¿

ל,  ן ַ‰כ…ּ ƒמ ‰ ַמָטּ ב ל¿ ׁ≈̆ י≈ ‰, (ל„)ו¿ ב≈ּ ן ַ‰ר¿ יו… ָזּ ƒב מו… ב¿ּ ¿̂ י‚ ַע ƒ‰ נ¿ ַיּ ׁ∆̆ ן ַע„  ּ≈̃ ַ̇ ָנ‰ ל¿ ָּ̃ ַּ̇ ין  יו - ‡≈ ׂ ָ̆ ָ‡ר ַמֲע ׁ¿̆ ּƒָבָריו ‡ו… ב ¿„ ּƒל ב ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ „ 121ּול¿ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ָמ‰ ָוַכַעס  ַעל ח≈ ‰ּו‡ ַבּ ׁ∆̆ י  ƒן מ כ≈ ּנּו. ו¿ מ∆ּ ƒב מ ַבּ‰-ַ‰ל≈ּ ֲע˜…ר ‚…ּ ַיּ ׁ∆̆ ּלּו, ַע„  ים ‡≈ ƒָבר ¿„ ּƒב ‡ ≈̂ ַכּיו… ן, ו¿ י‰∆ ׁ≈̆ ב¿ ˙ לו… ין ‡∆ ּ ƒַבז ˙ ַ‰מ¿ ָחבו… י ַ‰ס¿ּ י≈ לו… ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒי ו¿

ָ‡ז  ּנּו, ו¿ מ∆ּ ƒָו‰ מ‡ֲ ּ‚ַ‰ַ ׁ̆ ר∆ ֲע˜…ר ˘…ׁ ַיּ ׁ∆̆ ַמן ַרב ַע„  ך¿ זו… ז¿ ר∆ ∆„ ך¿ ב¿ּ ל≈ י≈ ָלל, ו¿ ׁ̆ כ¿ּ י ּ ƒ‚ ˙ו… ל…‡ ַיר¿ לּו ‡ו… ל¿ּ ƒ̃ ˙ו… ‡ו…  ּכּו ‡ו… ƒ‰ ם ƒ‡ ׁ∆̆ מו…  ¿̂ ַ‰‚ ַע נ¿ ƒי ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿

ל…‡ יּוַכל  ׁ∆̆ ‰ ַע„  ָנּ מ∆ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒי  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒמ :˙ ˙ ָ‰ָרעו… ּ„ו… ּƒָכל ַ‰מ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ ַיֲע  ‰ ז∆ ך¿  ר∆ ּ ַעל „∆ ו¿ ָיָמיו.  ל  ָכּ  ‰ּ ָבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ י,  ƒע ָ̂ מ¿ ך¿ ָ‰‡∆ ר∆ ּ ∆„ ַבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ ַיֲחז…ר 

ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ׁ∆̆ י  ƒּומ .˙ ˙ ָרעו… ּ„ו… ƒָכל מ ָמ‰ ל¿ ל≈ ׁ¿̆ פּוָ‡‰  ‰ ‰ּו‡ ר¿ ָין ז∆ נ¿ ƒע י. ו¿ ƒנ ינו… ך¿ ַ‰ב≈ּ ר∆ ּ ס ַ‰„∆ פ…ּ ¿̇ ƒי ָ‡ז ַיֲחז…ר ו¿ ַמן ַרב, ו¿ ‰ ז¿ ז∆ ַ‰‚ ָבּ נ¿ ƒי ר, ו¿ ≈̇ ˜ יו… ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ם  ׂ ָ̆ ַמר: "123ו¿ ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ . ו¿ רו… י ֲחב≈ נ≈ פ¿ ƒל ָפָניו ו¿ ך¿ ל¿ ר∆ ּ ∆„‰ַ ‰ ים ז∆ ׂ ƒ̆ ˙, ָי ר∆ ח∆ ב¿ ‰ ַ‰ֻמּ ּ„ָ ּƒמ ˜ ַבּ ל∆ ח≈ ˜ ו¿ ל∆ ָכל ח≈ רּוך¿ ‰ּו‡ 122ב¿ּ ‡ ָבּ ר≈ ˙ ַלֲעב…„ ַ‰ּבו… כ∆ ׁ∆̆ מ¿ ƒנ

ים" (˙‰ילים, נ, כ‚).  ƒ‰…ל ע ‡¡ ַׁ̆ י≈ ּנּו ב¿ּ ∆‡ , ַ‡ר¿ ך¿ ר∆ ּ ∆„

הוא מחמת גאונו. וכתב 
מוכח  שכך  שם 
בפסוקים, שלא יתלה הצלחתו (הן בממון הן ביופי הן בחכמה) בעצמו אלא 

תמיד יהא שפל ומודה לה׳ על המעלות שחננו.
את  להביא  יכול  שהעושר  לבבך. מבואר  ורם  ו‚ו'  ירביון  וˆ‡נך  וב˜רך  ב. 
האדם לגאוה ולשאר חטאים. במסכת ברכות (לב.) אומרת הגמרא, שלאחר 
חטא העגל אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, בשביל כסף 
וזהב שהשפעת להם (שנתת להם בשפע) לישראל עד שאמרו ״די״ הוא גרם 
(להם להתגאות עד) שעשו את העגל... משל לאדם אחד שהיה לו בן, הרחיצו 
וסכו והאכילו והשקהו, ותלה לו כיס (של מעות) על צוארו, והושיבו על פתח 
של זונות, מה יעשה אותו הבן שלא יחטא (וכמו כן ישראל, הקדוש ברוך הוא 
לחטא  להם  שגרם  הוא  זה,  נסיון  לידי  והביאם  טובה  רוב  להם  שהשפיע 

העגל). 
בספר ׳חכמת המצפון׳ (דברים) כתב: רואים אנו מדברי הגמרא יסוד וחידוש 
גדול, לא כמו שאנו מורגלים לראות התחלת וסיבת החטא בבחירת לבו של 
האדם הבלתי טובה אשר לפני החטא. חכמינו ז״ל ראו עיקר סיבת החטא עוד 
רחוק הרבה מהחטא, ותלו את החטא בדברים אשר נעשו עוד זמן רב לפני 
החטא, אשר לכאורה אין להם שום שייכות עוד להחטא כלל, והם דברים 
אחרים לגמרי וגם מותרים בתכלית ההיתר, ושם כבר ראו חז״ל את החטא 
כאילו כבר נגמר, ואמרו שאחר דברים כאלה החטא כבר דבר הבא בתולדה 
ומידי דממילא, כי מה יעשה הבן שלא יחטא, ובטענה זו הלא רצה משה רבינו 
לפוטרם מכל אשמה, והיה בזה מודעה על כל מעשה העגל כאילו היו אנוסים 
בחטא, מאחר ונתן להם הקדוש ברוך הוא שפע של כסף וזהב, דבר זה ממילא 

הביאם לחטא העגל. 
רואים אנו מזה הערה נוראה, ועיקר גדול בעבודת האדם שאחרי שכל הדבר 
תלוי רק בההתחלות הגורמות ומביאות להמעשה, והמוקדמים עוד זמן רב 
להזהר  האדם  עבודת  עיקר  כל  תלוי  בהם  הרי  כן  אם  המעשה,  לפני 
בההתחלות וההקדמות אשר לחטאים, וגם בהאתחלתא דאתחלתא, ואף גם 
באלה שהם דברים המותרים לגמרי כמו כסף וזהב, או רחיצה וסיכה שהם 
מותרים,  גם  שהם  וכדומה  ושתיה  אכילה  וכן  המותרים,  מהדברים  בודאי 
ומכל מקום גילו לנו חז״ל שעיקר סיבת החטא של העגל היתה בריבוי הכסף 
מה  וכן  לבנו,  האב  שעשה  המוקדמת  והשתיה  הרחיצה  כמעשה  והזהב 

ָך  ̂…‡נ¿ ו¿ ָך  ר¿ ָ̃ "(ב)ּוב¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  , רו… ¿̂ יו…

ן ו… ׁ̆ ‡ ƒַער ָ‰ר ַׁ̆

ֲ‡ָו‰ ַער ַ‰ַ‚ּ ַׁ̆

 ˙ ּ„ַ ƒמ ַעל  ר  ַ„ב≈ּ נ¿ ן  ו… ׁ̆ ‡ ƒר‰ָ ַער  ַּׁ̆ ַבּ
ן  מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ּ ƒנ ׁ∆̆ ב  ֲ‡ָו‰. ּוַמ‰ ּטו… ּ‚ַ‰ַ

ּיּוב  ƒח י  נ≈ פ¿ּ ƒמ ים,  ƒָער ּׁ¿̆ ‰ַ ָכל  ל¿  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇

ח  ַ̇ י‡ פ∆ּ ƒ‰ י ּƒכ ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒל מ ≈„ ָבּ ƒ‰ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿

ז…‡˙  ָכּ ינּו  ƒ‡ָר ל…‡  ו¿  ,˙ ַרּבו…  ˙ ָרעו… ל¿

יך¿  ƒר ָ̂ ן  ָלכ≈  .˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ב¿ּ ָרָע‰  ל¿

ל  ∆‡ יָ‚ּ‰  ƒ‰ ַ‰נ¿ ל¿ ם  ַחכ≈ּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָ‰ָ‡ָ„ם 

 ‰ּ ָ̇ ‡ו…  ˙ חו… ¿„ ƒל ו¿ ָ‰ָר‡ּוי,   ‚‰ָ נ¿ ּƒמ‰ַ

. ‡ּוָי‰ ּבו… יָנּ‰ ר¿ ≈‡ ׁ∆̆ ם  ָמ˜ו… ב¿ּ

 

ַסל  ָפּ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַע  ב≈ּ ט¿ ַ‰ַמּ י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ
‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ל  „ו… ּ‚ָ‰ַ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ  

מו…  כ¿ּ  . ָר˙ו… ˙ו… ב¿ּ יָ‰  ָעל∆ יָרנּו  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ו¿

 ˙ ח ‡∆ ַכּ ׁ¿̆ ּƒ̇ ן  ָך פ∆ּ ר ל¿ מ∆ ָּׁ̆ ƒ‰" :ַמר ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ם"  ƒַרי ¿̂ ƒמ  ı ר∆ ∆‡ מ≈ יֲ‡ָך  ƒ̂ ‰ו… ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  '‰

ח  ַכּ ׁ¿̆ ƒי  ‰ ∆‡ ּ ≈‚‰ַ י  ּƒכ(‡) יב).  ו,  („ברים 

י˘כח   ‰‡‚‰ כי   .‡
סוטה  במסכת  יוˆרו. 
(ה.): אזהרה לגסי הרוח 
רוח.  גס  יהא  [שלא 
רש״י] מנין? רב נחמן בר 
יצחק אמר מהכא, ״ורם 
(דברים  ושכחת״  לבבך 
ח, יד) וכתיב ״השמר לך 
פן תשכח את ה׳ אלהיך״ 
(שם יא). רש״י (ד״ה ורם) 
גובה  ידי  שעל  מבאר 
שכחת  לידי  בא  הלב 
זו  שכחה  ועל  הבורא, 
מוזהר  הוא  הרי 
תשכח״  פן  לך  ב״השמר 

(וכן כתב המאירי).
[סמ״ק  שפרשו  יש  אך 
משמע  וכן  כב)  (סימן 
בסמ״ג (לאוין סד) וראה 
(סוטה  שלמה  חשק 
של  שהאזהרה  שם)] 
על  אמורה  לך״  ״השמר 
ולא  עצמו,  לבבך״  ״ורם 
רק בגלל שהיא הגורמת 
שתבוא  ה׳  לשכחת 
אלא  בעקבותיה, 
עצמה  הלב  רוממות 
הם  כי  השכחה.  היא 
איסור  ענין  בארו 
לא  שאדם  הגאוה, 

יתגאה כשהקדוש ברוך הוא משפיע לו טובה ויאמר שבריוח שלו ובעוצם ידו 
ועמלו עשה והרויח והגיע לכל זה. ועל ידי כך לא יחזיק טובה להקדוש ברוך 

ˆ„י˜ים ‡רחו˙  ˘ער ‰‚‡ו‰עיונים

 .‰ ‰ ַעל ז∆ רּו ז∆ ר¿ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒל…‡ י ׁ∆̆ 3 ,˙ טו… יו… ¿„ ∆‰ ן ב¿ּ כ≈ּ ׁ∆̆ ל- , ָכּ ך¿ ל∆ מ∆ ב¿ּ

ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ  - ָח„  ∆‡‰ָ ים:  ƒ̃ ֲחָל י  נ≈ ׁ¿̆ ƒל  ˙ ∆̃ ּ ַחל∆ ¿̇ ƒמ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ
 ˙ ַמֲעלו… ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ  - י  ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ  ˜ ל∆ ַ‰ח≈ ו¿  , ‚ּופו… ב¿ּ

ים:  ƒ̃ י ֲחָל נ≈ ׁ¿̆ ׁ̆ ּבו…  ‚ּופו… י≈ ֲ‡ַו˙ ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ יו. ַ‚ּ ׂ ָ̆ ַמֲע ָמ‰ ּוב¿ ַ‰ָחכ¿

‚ּופו…  ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ י‡  ƒ‰ ז…‡˙  ו¿ ַרע.  ָח„  ∆‡‰ָ ו¿ ב,  טו… ָח„  ∆‡‰ָ

ל ַעל  ׁ…˘ מ¿ ּƒ̇ ב ָ‰ָ‡ָ„ם, 4ָ‡ז  ל≈ ֲ‡ָו‰ ב¿ּ ר ַ‰ַ‚ּ ב≈ּ ּ‚ַ ¿̇ ּƒ̇ ׁ∆̆  ˙ ע≈ ָ‰ָרָע‰: ב¿ּ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ נו… - כ¿ּ רו… ¿‚ ƒו… ּוב ׁ̆ ר…‡ . ב¿ּ לו… ף ַר‚¿ „ו… ַע„ ַכּ √̃ ¿„ ָּ̃ ƒם מ„ָ‡ָ‰ָ

ן" (י˘עי‰ ‚,  רו… ּ‚ָ  ˙ טּויו… ָנ‰ נ¿ ַלכ¿ ּ≈̇ ַו ן  ּיו… ƒ̂  ˙ נו… ‰ּו ב¿ּ י ָ‚ב¿ ּƒ5ַיַען כ"

ַי„  ֲ‡ָו‰ ו¿ ל ַ‚ּ ∆‚ י ר∆ ƒנ ≈‡ בו… ּ¿̇ יב: "7ַ‡ל  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ - ָליו ַר‚¿ ָיָ„יו ּוב¿ טז), 6ב¿ּ

בי‡ורים
ראוים להתגאות. 3. ˘ל‡ י˘˙ררו ז‰ על ז‰. שלא יתגאו וימשלו (-להתנהג 
בשררה) זה על זה. 4. ‡ז ˙מ˘ול על ‰‡„ם. גאותו תהיה ניכרת בכל איברי 
גופו מקדקדו עד כף רגלו. 5. יען כי ‚ב‰ו בנו˙ ˆיון. ה׳ מוכיח את עם ישראל 
על הנשים הגאותניות שמשלו בעם והחטיאו אותו, שהולכות  בגרון מתוח 
דרב  בריה  רבא  דרש  (סב:)  שבת  [במסכת  ביפין.  להתגאות  מוגבה  ובראש 
יען כי גבהו בנות ציון״,  ״ויאמר ה׳  ג, טז):  (ישעיה  עילאי: מה פירוש הפסוק 
רש״י  (ראה  גובהן  את  והבליטו  זקופה  בקומה  מהלכות  הנשים  שהיו 
מהלכות בפסיעות קצרות,  פירושו, שהיו  גרון״,  נטויות  ״ותלכנה  ומהרש״א). 
שהעקב של רגל אחת מגיע בצד האגודל של הרגל השניה בלבד ואינו עובר 
את  רואה  שאינו  כיון  לאט  והולך  למעלה  נטוי  שגרונו  אדם  כדרך  אותו, 
אנשים  ויבואו  בהליכתן  שוהות  שתהיינה  כדי  זה  וכל  שלפניו,  הקרקע 
ב׳):  (פרק  6. בי„יו ובר‚ליו.  במסכת דרך ארץ רבה  (רש״י)].  להסתכל בהן 
בראש  והמהלכין  ברגליהם,  והבועטין  בידיהם,  [מנפנפים]  המפפין 
אצבעותיהן [כמו שעשו בנות ירושלים], עליהם הכתוב אומר: ״אל תבואני 
רגל גאוה ויד רשעים אל תנידני״. 7. ‡ל ˙בו‡ני. דוד המלך מבקש מהקדוש 

      ,' ‚ו… ו¿ ך¿  ָלּ  ‰ ב∆ּ ר¿ ƒי ָזָ‰ב  ו¿ ף  ס∆ כ∆ (‚)ו¿ ֻין  ב¿ּ ר¿ ƒי

יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰  ˙ ∆‡  ָּ̇ ַכח¿ ָׁ̆ ו¿ ָך  ָבב∆ ל¿ ָרם  1ו¿

י  ƒ„ָי ם  ∆̂ ע… ו¿ י  ƒח כ…ּ ָך  ָבב∆ ל¿ ּƒב  ָּ̇ ָ‡ַמר¿ ו¿  ,' ‚ו… ו¿

 ˙ ∆‡ ָּ̇ ָזַכר¿ ו¿  ,‰ּ ל ַ‰ז∆ ƒַחי‰ַ ˙ י ‡∆ ƒל ‰ ׂ ָ̆ ָע

ַח  כ…ּ ָך  ל¿ ן  ≈̇ ַ‰נ…ּ ‰ּו‡  י  ּƒכ יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰

ך¿  ל∆ מ∆ ּוב¿ י‚-יח).  ח,  (˘ם  ל"  ƒָחי  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ָחיו"  ∆‡ מ≈ ָבבו…  ל¿ רּום  י  ּƒ̇ ל¿ ƒב "ל¿ ַמר:  ¡‡ נ∆

ּלּו  ƒָר‰ 2ֲ‡פ ו… ּ̇ יָר‰  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ם ƒ‡ .(ם יז, כ˘)

שהאכילו והשקהו ותלה 
לו כיס בצוארו והעמידו 
הזונות  בית  פתח  לפני 
של  עצם  בהם  אין 
מקום  ומכל  איסור, 
עיקר החטא בהם נחשב, 
יעשה  ״מה  אחר-כך  כי 
כבר  יחטא״,  שלא  הבן 
בעל  ואינו  הוא  אנוס 

בחירה כלל. 
וז‰ב ירב‰ לך.  ‚. וכסף 
לאדם  וזהב  כסף  ריבוי 
לגאות  להביאו  יכול 

שאבותינו  הסיבה  זו  החיים״:  ה״ספר  אומר  ה׳.  את  ישכח  זה  ידי  ועל  הלב 
אברהם  צז.).  בב״ק  (כמבואר  המטבעות  על  ציורים  היו מציירים  הקדושים 
אבינו עשה במטבע ציור של זקן וזקנה מצד אחד, ובחור ובתולה מצד שני, 
מה  יצחק.  לו את  הוא שנתן  ברוך  הקדוש  לו  הנס שעשה  להזכיר את  כדי 
הקשר בין כסף לנסים? כדי שכשיביט במטבע לא יגיע למצב של ״ורם לבבך 

ושכחת את ה׳ אלקיך...״, כי כסף מביא גאוה.
המטבע שעשה יהושע היה טבוע בו שור מכאן וראם מכאן, על שם הפסוק 
(דברים לג, יז): ״בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו״, שנצחונותיו במלחמות 

על כיבוש ארץ ישראל היו מהקדוש ברוך הוא ולא מכוחו ועוצם ידו.
וכן דוד הטביע על המטבע מקל ותרמיל מכאן ומגדל מכאן, להזכיר לעצמו 
כי הגיע מאחורי הצאן. ומרדכי היהודי עשה מטבע שהיה בו שק ואפר מכאן, 
את  להם  שהזכירו  ציורים  ועליהן  מטבעות  עשו  כולם  מכאן.  זהב  עטרת 
הנסים שעשה להם הקדוש ברוך הוא, כדי שלא יגיעו חס ושלום למצב של 

גאוה הבאה מחמת ריבוי הממון.

בי‡ורים
אם  מה  כי  ביאר,  הרמב״ן  במלך.  ‡פילו   .2 בלבך.  ותתגאה  לבבך.  ורם   .1
וגובה הלב  למלך שהוא ראוי להתנשא ולהתגדל, הפסוק אוסר את הגאוה 
ומצוה שלבבו יהיה שפל ככל אחיו הקטנים ממנו, כל שכן לאחרים שאינם 

‰. כי ‡ין עזר ‰˘ם עמו 
‡חרי ‡˘ר ‰ו‡ ˙ועב˙ 
‰˘ם. הוא מדברי רבינו 
יונה בשערי תשובה (א, 
(נב:)  סוכה  במסכת  כז). 
בן  שמעון  רבי  אמר 
אדם  של  יצרו  לקיש: 
יום  בכל  עליו  מתגבר 
ומבקש להמיתו, שנאמר 
(תהלים לז): ״צופה רשע 
לצדיק ומבקש להמיתו״. 
ברוך  הקדוש  ואלמלא 
יכול  אינו   – עוזרו  הוא 
לו, שנאמר (שם): ״ה׳ לא 
ולא  בידו  יעזבנו 

ירשיענו בהשפטו״. 
רבי  המשגיח  מרן  היה 
יחזקאל לוינשטיין זצ״ל 
כבר  ומזהיר:  מזכיר 
כתב רבינו יונה ״כי בעל 
יצרו,  ביד  נמסר  הגאוה 
כי אין עזר ה׳ עמו אחרי 
״.  ה׳  תועבת  הוא  אשר 
אמרים  שני  נצרף  אם 
אלו - חרדה תאחזנו, כי במלחמת האדם עם יצרו בכל יום ויום, הרי בדרך 

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰ ׁ∆̆ מ… ַר˙  ˙ו… ב¿ּ נּו  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿

י" (וי˜ר‡ כ,  ַ‰ּ‚ו…  ˙ ֻח˜…ּ כּו 15ב¿ּ ל¿ ≈̇ ל…‡  "ו¿

כּו"  ל≈ ≈̇ ם ל…‡  י‰∆ ≈̇ ֻח˜…ּ יב: "ּוב¿ ƒ̇ ּוכ¿ כ‚), 

ן  ָך 16פ∆ּ ר ל¿ מ∆ ָּׁ̆ ƒ‰" :ַמר ¡‡ נ∆ ו¿ (˘ם יח, ‚), 

ל  ם" („ברים יב, ל) - ַ‰כ…ּ י‰∆ ׁ̆ ַ‡ֲחר≈ ≈̃ ָנּ ּƒ̇

 ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ יר,  ƒ‰ ַמז¿ ‰ּו‡  ָח„  ∆‡ ָין  נ¿ ƒע ב¿ּ

ָבָריו  ¿„ ƒּוב יו  ָׁ̆ ּבּו ַמל¿ ב¿ּ ל  ּ„ָ ֻמב¿ ל  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי

‰ּו‡  ן  כ≈ ו¿ ים,  ƒי ַ‰ּ‚ו… ן  ƒמ ָ‰ָ‚יו  נ¿ ƒמ ָכל  ּוב¿

ים"  ּƒן ָ‰ַעמ ƒם מ כ∆ ¿̇ יל ‡∆ ּ ƒ„ ר: "ָוַ‡ב¿ מ≈ ‡ו…

(וי˜ר‡ כ, כו).

י  ינ≈ ע≈ ים ב¿ּ ƒָעב…̇ ם מ¿ ֲ‡ָו‰ ‰≈ י - ַ‰ַ‚ּ ֲעל≈ ַבּ
ֲעַב˙ ‰'  ו… ּ̇ ַמר: "17 ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ם,  ּׁ≈̆ ‰ַ

‰ּו‡  ו¿  ,(‰ טז,  (מ˘לי  ב"  ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ

ם  ּׁ≈̆ ר ַ‰ ז∆ ין ע≈ י ‡≈ ּƒכ(‰) , רו… ¿̂ ƒַי„ י ָסר ב¿ּ מ¿ ƒנ

בי‡ורים
בהם, שהם מלבושי נכרי, [משמעות דבריו שהאיסור ללבוש בגדי נכרי הוא 
משום גאוה]. 15. בחו˜ו˙ ‰‚וי. בדרכי הגויים. הוזהרנו שלא נתנהג כמותם 
במלבושינו ובהליכותינו. 16. פן ˙נ˜˘ ‡חרי‰ם. פן תהיה נמשך, נצמד ונדבק 
אחריהם, (מלשון ״דא לדא נקשן״). 17. ˙ועב˙ ‰'. מאוס ושנוא בעיני ה׳ כל 

המתנשא בלבו.

יב).  לו,  (˙‰ילים  י"  ƒנ ≈„ ƒנ ּ¿̇ ַ‡ל  ים  ƒע ָׁ̆ ר¿

י  ּƒַרב  ˙ ַבּ  ‰ ָׁ̆ נ¿ ע∆ נ∆ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ ל  ∆‚ ר∆ ַעל  ו¿

יָ‰  ָעל∆ ַזר  ¿‚ ּ ƒנ ׁ∆̆ ן,  יו… ַר„¿ ּ¿̇ ן  ב∆ּ יָנ‡  ƒֲחנ

ַעם  ַפּ י  ּƒכ  .˙ נו… זו… ל  ׁ∆̆  ‰ ָבּ ֻ̃ ב¿ּ ב  ׁ≈̆ י ל≈

י,  ƒמ רו… י  ל≈ „ו… ּ ¿‚8 י  נ≈ פ¿ ƒל ָכ‰  ָ‰ל¿ ַ‡ַח˙ 

 ‰ ָנ‡∆  ‰ ָמּ "ַכּ רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ ָע‰  מ¿ ָׁ̆ ו¿

ָ‡ז  10ו¿  "! זו… יָב‰  ƒ9ר ל  ׁ∆̆ יָ‰  ∆̇ יעו… ƒס פ¿ּ

ם -  ƒיַני ע≈ ר (ע"ז יח, ‡). ָבּ ≈̇ ‰ יו… ָ̃ ּ ¿„ ¿̃ ּ ƒ„(„)

ַמע  ׁ¿̆ ƒם - ל…‡ י ƒַני ָ‡ז¿ ˙" (מ˘לי ו, יז). ָבּ ם ָרמו… ƒיַני יב: "11ע≈ ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ים  ּ ƒי ƒל ֲענ ∆̂ „ו… ‡≈ ָעמ¿ יַח ַ‡ּפו… - ב¿ּ ר≈ ים. ב¿ּ ƒָלל ים ָ‰ֻ‡מ¿ ּ ƒי ƒי ָ‰ֲענ ר≈ ב¿ ּ ƒ„

ָבָריו  ¿„ ּƒב ַ‡ף  ו¿ יָניו.  ע≈ ב¿ּ ים  ƒרּוח ס¿ ם  ≈‰ ם,  י‰∆ ּ≈̇ ָב ל¿ ַנס  כ¿ ּƒנ ׁ∆̆ כ¿ּ ‡ו… 

ַין ַמֲ‡ָכל  נ¿ ƒע ˙ 13ב¿ּ ר∆ כ∆ּ ƒם נ‚ַ ַ‚ֲ‡ָו‰. ו¿ ˜ ב¿ּ ָ̇ י˜ 12ָע ּ ƒ„ ַ̂ ר ַעל  ַ„ב≈ּ י¿

 ‰ ז∆ ַעל  ו¿ י,  ƒר ָנכ¿ י  ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ י  ≈„ ¿‚ ּƒב י  ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ 14ּוב¿  ‰ ∆̃ ׁ¿̆ ּוַמ

כתב  יו˙ר.   ‰˜„˜„  .„
מיד):  (ד״ה  יהוידע׳  ב׳בן 
וודאי לא היתה כוונתה 
הרע  יצר  בהם  לגרות 
ושיתנו עיניהם בה, אלא 
שישבחו  היתה  כוונתה 
מכל  אך  ישראל.  את 
כיון  בזה  נענשה  מקום 
שהיה לה לחשוש שמא 
הרע  יצר  בהם  יתגרה 
ויאנסוה לדבר עבירה.  

בי‡ורים
יבוא אלי רגל  ברוך הוא, אל תביא אלי את פסיעותיו של המתגאה (שלא 
אנשי גאוה להצר לי), והרשעים לא יטלטלו אותי ממקומי ביד חזקה. 8. ‚„ולי 
רומי מדובר,  באיזו  לדון  האריך  קיסמא)  בן  ר״י  (ערך  הדורות  בסדר  רומי. 
וסיים שהיתה עיר בארץ ישראל בשם רומי. 9. ריב‰. נערה. 10. ו‡ז „˜„˜‰ 
יו˙ר. בפסיעותיה לפסוע פסיעות נאות. ודבר זה נוגד את  הכתוב (תהלים 
מה, יד): ״כל כבודה בת מלך פנימה״, ולכך נענשה. 11. עינים רמו˙. המתגאה 
ומרים עיניו כלפי מעלה, ולא כדרך שפלי הרוח אשר ישפילו עיניהם כלפי 
גאוה.       מתוך  עזות)  (דברי  וקשים  חזקים  דיבורים  ב‚‡ו‰.  ע˙˜   .12 מטה. 
13. בענין מ‡כל ומ˘˜‰. שיאכל מאכלים טובים ומעדני מלך. 14. ובמלבו˘י 
ב‚„י ‚‡ו‰ מלבו˘י נכרי. שילבש בגדים יקרים ונאים מאד שהכל מסתכלים 

ו״שיתוף״  הבריות,  למען 
הרי הוא עבודה זרה.

הגרשוני  ילקוט  בספר 
אדרת  מספר  מביא 
אליהו שפירש, כי החכם 
בפני  להתבטל  דרכו 
החכם היותר גדול ממנו, 
מתבטל  עשיר  וכן 
גדול  בעמדו לפני עשיר 
אילו  כן,  ואם  ממנו, 
מאמין  היה  המתגאה 
הבורא,  במציאות 
וביכלתו,  בהשגחתו 
עיניו  לנגד  מצייר  והיה 
גדולת ה׳ – בודאי שהיה 
מבטל את עצמו, ואם עדיין מתגאה אות הוא שאינו מאמין בגדולת הבורא.  
פירוש אחר: אדם שיש לו גסות הרוח, שמתגאה בחכמתו, מעיד על כך שהוא 
מאמין שהוא זכאי לקבל השפעה של טוב מן הבורא בזכות חכמתו, ואילו 
לאלה שאין להם חכמה – אין זכות לכך. אבל זוהי ממש אמונתם של עובדי 
הכוכבים, שמאמינים שהבורא מסר כח לכוכבים להשפיע, והשפעתם היא 
רק על פי הטבע. יסוד דת ישראל הוא שהקדוש ברוך הוא משפיע גם למי 
שאין בו מעלות, כי ״מאשפות ירים אביון״ והכל תלוי בהשגחתו וברצונו של 

הקדוש ברוך הוא (תפארת ציון). 

ָ‰ָכ‡:  יב  ƒ̇ 19כ¿ּ ים.  ƒָכב ַ„˙-ּכו… ֲעבו…

יב  ƒ̇ 20ּוכ¿ ב",  ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ  '‰ ֲעַב˙  ו… ּ̇ "

ל  ∆‡ ָב‰  ע≈ ˙ו… י‡  ƒב ָ̇ ל…‡  "21ו¿ ם:  ָ̇ ‰ָ

ים:  ƒר מ¿ ‡ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ כו).  ז,  („ברים  ָך"  ∆̇ י ב≈ּ

י  ּƒיב: "כ ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„22 ,˙ ‡ ַעל ֲעָריו… ּלּו ָבּ ƒ‡ כ¿ּ

 "' ‚ו… ו¿ ּו  ׂ̆ ָע ל  ≈‡‰ָ ב…˙  ע≈ ו… ּ̇ ‰ַ ל  ָכּ  ˙ ∆‡

ּלּו  ƒ‡ כ¿ּ ים:  ƒר מ¿ ‡ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ כז).  יח,  (וי˜ר‡ 

ל  ָכּ רּו:  ָ‡מ¿ ו¿ (סוט‰ „, ב).  ָמ‰  23ָבּ ָנ‰  ָבּ

ָ‰רּוַח,                 ּסּו˙  ּ‚ַ ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם 

בי‡ורים
19. כ˙יב ‰כ‡. כתוב כאן (משלי טז, ה) בענין הגאוה. 20. וכ˙יב ‰˙ם. וכתוב 
שם (דברים ז, כו) בענין עבודה זרה. 21. ול‡ ˙בי‡ ˙ועב‰. המלה ״תועבה״, 
גסות הרוח),  בו  זה שיש  (היינו  שבה מכונים האלילים, מלמדת ש״גבה לב״ 
המכונה ״תועבה״ בספר משלי, כמוהו כעובד עבודה זרה. 22. „כ˙יב: כי ‡˙ 
כל ‰˙ועבו˙ ‰‡ל. הפסוק כתוב בענין חטאי העריות (ויקרא יח, כז), ובחטא 
של גסות הרוח כתוב ״תועבת ה׳ כל גבה לב״. הכינוי ״תועבה״ המשותף לשני 
הענינים מלמד על שייכותם זה לזה.  23. במ‰. מזבח לעבודת כוכבים (רש״י). 

ם.  ּׁ≈̆ ֲעַב˙ ַ‰ ו… ּ̇ ר ‰ּו‡  ׁ∆̆ י ֲ‡ , ַ‡ֲחר≈ ּמו… ƒע

ּום ָ‡ָ„ם ל…‡  ׁ̆ ָ‡‰ ַעל  ּ‚ָ ¿̇ ƒּלּו ל…‡ נ ƒַוֲ‡פ

ַב„  ּבו… ל¿ ƒל ‰, ַ‡ך¿ ב¿ּ ׂ ∆̆ ַמֲע ל…‡ ב¿ּ ּבּור ו¿ ƒ„ ב¿ּ

ָב‰,  ע≈ ו… ּ̇ ָר‡  ¿̃ ƒנ  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡ 

ב",     ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ  '‰ ֲעַב˙  ו… ּ̇ " ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ב  ּ ל≈ ַבּ  ‡ ָלּ ∆‡ ‰ּו˙  ב¿ ּ‚ַ לו…  ין  ≈‡ ּלּו  ƒ18ֲ‡פ

ָב‰. ע≈ ו… ּ̇ ָר‡  ¿̃ ƒנ

 

ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ ל  ָכּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿
 „ ב≈ עו… ּלּו  ƒ‡ (ו)כ¿ּ ָ‰רּוַח,  ּסּו˙  ּ‚ַ  

יכול  האדם  אין  הטבע 
בנוסף  אלא  לנצחו, 
צריך  הנחוש  לרצונו 
עזר ה׳. לכן בעל הגאוה 
לו  ואין  מתועב  שהוא 
עזר ה׳ – חרץ רבינו יונה 
הגאוה  ״בעל  משפטו: 
נמסר ביד יצרו״! ומעתה 
תקוה,  שום  לגאה  אין 
לגמרי.  הוא  ואבוד 
עמוד  חן׳,  יתן  (׳לענוים 

רא).
עבו„˙  עוב„  כ‡ילו  ו. 
(סוטה  המאירי  כוכבים. 
ד:) רואה את הקשר שבין 
הגאוה לעבודה זרה בכך 

– רוע טבעו מביאו לחלוק על האמת בכל דבר כדי להשפיל את  שהמתגאה 
שכנגדו [ומי שמונח בשקר הריהו כעובד עבודה זרה, שהיא עצם השקר].

המהרש״א בחידושי אגדות מבאר שעל ידי רוח הטומאה שנוצר מעון הגאוה 
מגיע לכל זה.

חכם  בתלמיד  אפילו  מדבר  זה  מאמר  כותב:  עקב)  (פרשת  הקדוש  השל״ה 
הלומד ומקיים את מצוות התורה, אלא שיש לו פניות בלימודו כגון שאחרים 
ידעו על גדולתו ותורתו, כי אז הרי הוא עובד בשיתוף, לא רק לשם ה׳ אלא גם 

בי‡ורים
18. ‡פילו ‡ין לו ‚ב‰ו˙ ‡ל‡ בלב נ˜ר‡ ˙ועב‰. הגר״א בביאורו על משלי 
מפרש: ״תועבת ה׳ כל גבה לב״ - אפילו אדם שעדיין לא הוציא את גאותו 
לפועל, ולא עשה שום מעשה של גאוה, בהליכתו או בדיבורו, ושום תנועה או 
סימן של גאוה לא ניכרים עליו, אבל ה׳ חוקר לב ובוחן כליות - הוא מעיד 
עליו שהוא גבה לב, כלומר, הגם שגאוותו מוסתרת בלב פנימה, בכל זאת – 
״תועבת ה׳״! משוקץ ומתועב הוא בעיני הקדוש ברוך הוא, ויתן את הדין על 

כך במשפטי שמים. 

ל˜ורח  ‡רע  מ‰  ח. 
‚‡ו˙ו.  מחמ˙  וע„˙ו 
(פי״א)  ישרים  המסילת 
שרעת  כותב, 
יתרה  חמדת-הכבוד 
יותר  וחזקה 
יש  כי  מחמדת-הממון, 
מקרים בהם יכול האדם 
על  יצרו  את  לכבוש 
שאר  ועל  הממון 
חמדת  אך   – ההנאות 
כי  הדוחק,  הוא  הכבוד 
לסבול  לו  אי-אפשר 
ולראות את עצמו פחות מחבריו, ועל דבר זה נכשלו רבים ונאבדו... מי גרם 
הוא  מלא  ומקרא  הכבוד,  מפני  אלא  עמו?  עדתו  וכל  הוא  שיאבד  לקורח 
(במדבר טז, י): ״ובקשתם גם כהונה״. וחכמים, זכרונם לברכה (במדבר רבה 
יח, ב) הגידו לנו, כי כל זה נמשך, מפני שראה את אליצפן בן עוזיאל נשיא, 
והיה רוצה להיות הוא נשיא במקומו... כללו של דבר: הכבוד הוא הדוחק את 
האדם  היה  זה  ולולי  שבעולם,  והחמדות  התשוקות  מכל  יותר  האדם  לב 
מתרצה לאכול מה שיוכל (להשיג ללא מאמץ), ללבוש מה שיכסה ערותו, 

ּלּו  ƒיר, ֲ‡פ ƒ‰ָי ּ רּו: ‰ַ32‡י ָמ‡ן „¿ ָ‡מ¿ ‰). ו¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ל,  ב≈ּ ַ̃ ¿̇ ƒָל‡ מ ‰ּ ≈̇ י י ב≈ּ ׁ≈̆ נ¿ ƒ‡‡ַ

‰" (חב˜ו˜ ב, ‰) -  ו∆ נ¿ ƒי ל…‡  יר ו¿ ƒ‰ר ָי ב∆ ּ ∆‚"

ּלו… (ב"ב ˆח, ‡). ׁ∆̆  ‰ ָנו∆ ּלּו ב¿ּ ƒ33ֲ‡פ

 

יַפ˙          ƒ„ ר¿ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ34

ַעל  ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒ‰ 35ל¿ ן  ָממו…  
ַרע  ≈‡ (ח)ָמ‰   ָּ̇ ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿ י-ָ‡ָ„ם.  נ≈ ב¿ּ

בי‡ורים
תקרי אותו אלא איתו לא אוכל״. לפי קריאה זו אומר הכתוב שגבה עינים, 
היינו גאותן, אין הקדוש ברוך הוא יכול להיות אתו. וביאר ב׳תפארת ציון׳, כי 
בדרך כלל החוטא חוזר אחר כך בתשובה, ואז מוכן הקדוש ברוך הוא לדור 
אין  עליו  עוונו  שעדיין  וכיון  בתשובה,  חוזר  אינו  הרוח  מגסות  אבל  אתו, 
בעל  אדם שהוא  „י‰יר.  מ‡ן  ‰‡י   .32 אתו.  לדור  רוצה  הוא  ברוך  הקדוש 
גאוה, אפילו על אשתו ובני ביתו אין הוא מתכבד, כיון שבזוי הוא בעיניהם. 
33. ‡פילו בנו‰ ˘לו. אפילו בבית שלו אין הוא מתכבד. 34. ‰‚‡ו‰ מבי‡‰ 
זה   ידי  על  שיוכל  כדי  חומד להתעשר  לבו  כי המתגאה  ר„יפ˙ ממון.  לי„י 
להשתרר ולשלוט על בני אדם. [אמנם יש גורסים: ״הגאוה מביאה לידי רדיפת 

כבוד״]. 35. ל‰˘˙רר. למשול. 

ַעט  מ¿ ּמּו  "רו… ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ 25 ט,  ַמע≈ ¿̇ ƒ24מ

עו…  ¿„‚ָ ָר‡ּוי ל¿ ּנּו" (‡יוב כ„, כ„); 26ו¿ ינ∆ ≈‡ ו¿

ָמ‰  ו… ּ̃ ‰ַ י  ָרמ≈ "ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ 27 ָר‰,  ׁ≈̆ ‡ֲ ַכּ

ין ֲעָפרו…  ≈‡ ים" (י˘עי‰ י, ל‚), 28(ז)ו¿ ƒע„ֻ ּ ¿‚

ָעָליו.   ˙ ל∆ ּ ַיל∆ 29מ¿ יָנ‰  ƒכ ּׁ¿̆ ‰ַ ו¿ ָער,  נ¿ ƒנ

י  ƒנ‡ֲ ין  ≈‡ -‰ּו‡:  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ָ‡ַמר 

ָלם,  עו… ָבּ 30ָל„ּור  ים  ƒל כו… י¿ ‰ּו‡  ו¿

ם  ƒיַני ַבּ‰ ע≈ ּ ַמר (˙‰ילים ˜‡, ‰): "‚¿ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

(סוט‰  ‡ּוָכל"  ל…‡  ו…  …̇‡31 ָבב  ל≈ ַחב  ּור¿

ז. ו‡ין עפרו ננער. כתב 
כנגד  מדה  חיים:  החפץ 
שהיה  במקום  כי  מדה, 
לו לחשוב תמיד שסופו 
רמה  עפר  למקום  לילך 
להתגאות,  ולא  ותולעה 
הוא לא חשב כן, כי אם 
דמיין לעצמו כי במרומי 
משגבו  יהיה  סלעים 
ובעליות מרווחות תהיה 
על  יתר  לעד,  מנוחתו 
בני גילו, לכן כאשר גופו 
בעפרו  אין  עפר,  נעשה 
ממקומו,  להתנער  כח 
כל המתים יעמדו ויקומו 

אשר  האנשים  כל  רגלי  כפות  תחת  נמוך  מושכב  ישאר  והוא  רגליהם,  על 
התגאה עליהם בימי חייו!! (שמירת הלשון, תבונה יד). 

בי‡ורים
מממונו  מתורתו,  מתמעט  אחר:  פירוש  (רש״י).  מחשיבותו  מ˙מעט.   .24
 – שרומו  כיון  ו‡יננו".  מעט  "רומו  ˘נ‡מר:   .25 יעקב).  (עיון  ומבריאותו 
מתמעט. ושמא תאמר ישנו בעולם [שמתקיים]? תלמוד לומר: ״ואיננו״. (סוטה 
זרה.  עבודה  לשם  הנעבד  עץ  היא  אשירה  כ‡˘ר‰.  ל‚„עו  ור‡וי   .26 ה.). 
גדיעה זו הנזכרת כאן איננה רק קציצה רגילה, אלא צריך לעוקרה ולשרש 
״ואבדתם את שמם״,  ג):  יב,  (דברים  נלמד מן הכתוב  וזה  וכל,  אחריה מכל 
וכמו כן יש לגדע ולשרש אחרי מי שיש בו גסות הרוח (רש״י). 27. ˘נ‡מר 
"ורמי ‰˜ומ‰ ‚„ועים". בגמרא (סוטה ה.) למדים דבר זה בגזירה-שוה: כתיב 
התם  וכתיב  גדועים״,  הקומה  ״ורמי  הגאוה)  חטא  בענין  כאן  (כתוב  הכא 
(וכתוב שם בענין עצי אשירה) ״ואשיריהם תגדעון״ - תעקרו ותשרשו מכל 
עליו.  מילל˙   .29 המתים.  לתחיית  קם  שאינו  ננער.  עפרו  ו‡ין   .28 וכל). 
הפורענות  משום  הגאה  על  ומשתברת  מתאוננת  השכינה  עליו.  מקוננת 
שתבוא עליו (רש״י). 30. ל„ור. יחד. 31. ‡ו˙ו ל‡ ‡וכל. בגמרא דורשת ״אל 

ט. ‰מ˜˘ט ‡˙ ‚ופו כ„י 
שנינו  ל‰˙‚‡ו˙. 
ד):  (ד,  אבות  במסכת 
שפל  הוי  מאד  ״מאד 
רוח״. לשם מה הכפילות 
״מאד מאד״? מבאר רבי 
שני  ישנם  חגיז:  משה 
גאוה  גאוה,  בעלי  סוגי 
רוחנית.  וגאוה  גופנית 
גאוה גופנית – המתגאה 
גבורתו,  קומתו,  ביופיו, 
גאוה  וכו׳.  עושרו  בגדיו, 
המתגאה   – רוחנית 
כשרונותיו,  בחכמתו, 
על  ומצוותיו.  מדותיו 
הגאות  סוגי  שני 
״מאד  התנא:  מזהירנו 
מאד הוי שפל רוח״, הוי 
בשניהם.  רוח  שפל 

(מדרש חכמים).

 ˙ ּ„ו… ƒמ ּלּו  ≈‡ ָכל  ו¿  .‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ 39ו¿  ‰‡ָ נ¿ ƒ̃

ר  ≈‡ ָבּ ¿̇ ƒי ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ  ,„…‡ מ¿  ˙ חּו˙ו… פ¿ּ

ם. ּׁ≈̆ ַר˙ ַ‰ ז¿ ע∆ ב¿ּ

˙ ּ‚ּופו…  ט ‡∆ ּׁ≈̆ ַ̃ ל (ט)ַ‰מ¿ ָבר: ָכּ ף ָ„ּ סו…
ַח  כ≈ ו… ׁ̆  ‰ י ז∆ ˙, ֲ‰ר≈ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ י ל¿ ≈„  כ¿ּ

ַעל   ׁ̆ ָיחּו ל…‡  ו¿ ‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ם  ּׁ≈̆ ‰ַ

ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒי ל…‡  ו¿  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

 , מו… ¿̂ ַע ַעל   - ָנ˙ו…  ָוּ ַכּ ל  ָכּ י  ּƒכ ים,  ƒב טו…

י˙ו…  ƒֲחר‡ַ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ,‰ ל∆ ַ‰ָכּ ּ‚ּופו…  ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ל¿

ב  רו… ָ̃ ‰ּו‡   , ּ‚ּופו… ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ַ‰מ¿ ו¿  .‰ ָמּ ƒר

 ‡ ׂ ָּ̆ ƒל ים  ׁƒ̆ ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ‰ ָר‡∆ ¿̇ ƒי י  ּƒכ  ,‰ ָמּ ƒז ל¿

ב  ר≈ ָ̃ ¿̇ ƒי ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ם,  י‰∆ ינ≈ ע≈ ב¿ּ ן  ח≈

ּלּו˙  ַ̃ ו¿  ˜ חו… ׂ ¿̆ י  י„≈ ƒל  ‡ ָיבו… ו¿ ָלן,  ¿̂ ∆‡

י‡  ƒ‰  ‰ ז∆ ָבּ ים,  ׁƒ̆ ָ‰ֲ‡ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ˙ ט∆ ּׁ∆̆ ַ̃ ַ‰מ¿  ‰ ָּׁ̆ ƒ‡‰ָ ַ‚ם  ו¿  . ׁ̆ ר…‡

ל  „ו… ּ‚ָ ‰ּ ָׁ̆ ‰ ָענ¿ ם, ּוָבז∆ ָבּ ƒל ים ב¿ּ ƒּור‰ ר¿ ƒ‰ ˙ ס∆ נ∆ ם ּוַמכ¿ ָבּ ƒל ˙ ∆̃ ל∆ ַמ„¿

בי‡ורים
יהיה אמת או שקר, כדי להקטין שמו אצל בני אדם ולהראות יתרונו עליו 
ענף  הוא  הקפדנות  ו˘נ‡‰.   .39 ולביישו״.  ולהכלימו  מעלתו  ולהפחית 
ותולדות הגאוה, כי לולא הגאוה לא היה מקפיד בלבו! (שערי קדושה א, ב). 
מיסוד הענוה – לא להקפיד כלל. (אור ישראל נח, א). מבואר, כי ענוה וקפדנות 

– תרתי דסתרי!

 ׁ̆ ּ ≈̃ ּ ƒב ׁ∆̆  , ֲ‡ָו˙ו… ֲחַמ˙ ַ‚ּ ˜…ַרח ַוֲעָ„˙ו… 36מ≈ ל¿

לו…  ָנ‰  ּ¿̇ ƒנ ל…‡  ׁ∆̆  ‰ ֻ„ָלּ ּ ¿‚ ח  ַּ̃ ƒל ו¿ ל  ּ ≈„ ּ‚ַ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ַנס  כ¿ ƒנ ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒ37ּומ ם,  ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ ן  ƒמ

 ‰‡ָ ¿̂ 38ָי  ˙ ∆̃ ֲחל… ַ‰ַמּ ן  ƒּומ  ,˙ ∆̃ ַמֲחל… ל¿

בבית  ולשכון 
הפגעים  מן  שתסתירהו 
קלה  פרנסתו  והיתה   –
צריך  היה  ולא  עליו 
כלל  להעשיר  להתיגע 
לו  שאין  הגם  אלא, 
בכל  במותרות,  צורך 

שפל  עצמו  יראה  כדי שלא  להשיגן,  רב  לעמל  עצמו  את  מכניס  הוא  זאת 
בחברה, ואין קץ לכל עמלו, על כן אמרו רבותינו זכרונם לברכה (אבות ד, 

כא): ״הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם״.  

בי‡ורים
על  בחז״ל  מובא  (ובאמת  גדול  לאדם  עצמו  שהחשיב  ‚‡ו˙ו.  מחמ˙   .36
גדלותו של קורח) ועוד שהחשיב עצמו ליחסן שהרי הוא בן יצהר, ומשום כך 
של  בנשיאותו  ונתקנא  הנשיאות,  לו  שמגעת  לחשוב  הגאוה  אותו  הביאה 
אליצפן בן עוזיאל, ומדת הקנאה נבעה מכח הגאוה שהחשיב עצמו לבעל 
נכנס  כך  ומ˙וך   .37 יחזקאל).  (אור  קורח  מעשה  כל  נבע  וממנה  מעלה, 
למחלו˜˙. במסכת חולין (ז.): משרבו זחוחי הלב (פירוש, משרבו התלמידים 
גבוהי הלב, שמחמת גאותם לא דקדקו מפי רבם כל צרכם אלא סמכו על 
ז):  (פרק  הישר  קב  בספר  כתב  בישראל.  מחלוקות  רבו  רש״י)  לבם,  בינת 
המתגאה מרבה קטטה, קנאה, שנאה, לשון הרע, כעס, שקרים, ליצנות וכו׳. 
ואם תתבונן בה תראה שכל עבירות שבתורה כלולין בה. ופגמו גדול מאד, 
אוי לו ואוי לנפשו מי שרגיל להאחז בה! 38. יˆ‡‰ ˜נ‡‰. קנאה וגאוה אחת 
הן, ואחת תלויה בחברתה, מי שאין בו כלל גאוה – אין בו בכלל קנאה. ומי 
שיש בו מעט גאוה, ויהיה מי שיהיה – יש בו קצת קנאה על חבירו, על אשר 
עצמו  מחזיק  והמתגאה  היות  פשוטים,  והדברים  במדריגתו.  עומד  גם  הוא 
שהוא עדיף מחבירו, או לפחות שוה לו, והיה אם יראה שחבירו השיג שררה 
וגדולה - הוא מקנאהו על כך. (תולדות שלמה [קלוגר] יג). כתב החפץ חיים 
״גם הגאוה תביאהו לקנא ולשטום  י״ד):  (שמירת הלשון שער התבונה פרק 
(-ולשנוא) את חבירו המכובד בעיני אנשי העיר, ויקנא וישטום אותו, בעבור 
שידמה לו שנפחת כבודו על ידי זה, ויאמר בלבו: לולא הוא, הייתי מתואר בין 
בני אדם לאדם חשוב. ויבחן גנזי נסתרותיו, כדי שיהיה לו מה לדבר ממנו, 

עונ˘  כל ˘כן ˘י˘  י‡. 
‚„ול ל‡˘‰ ‰מ˙˜˘ט˙ 
‡נ˘ים  לפני 
ב‰.  ‰מס˙כלים 
כותבים  הראשונים 
שבאותה המדה שנדרש 
להתבונן  שלא  מהגבר 
בנשים, כך אסור לנשים 
לגרום לגברים להתבונן 
כותב  יונה  רבינו  בהם. 
במילים חריפות במיוחד 
האחריות  אודות 
האשה  על  המוטלת 
(אגרת  זה  בנושא 
עח):  פרק  התשובה, 
שתהא  האשה  ״וצריכה 
שלא  ונזהרת  צנועה 
אדם  בני  בה  יסתכלו 
מפני  מבעלה,  חוץ 
שהמסתכלים בפניה או 
לגהינם,  יורדים  בידיה 
(תענש)  ענושה  והיא 
ואחד  אחד  כל  בעונש 
שהחטיאה  מפני  מהם, 
אותם ולא נהגה צניעות 

בעצמה ונכשלו בה״.
‰וˆ‡ו˙  רוב  לפי  לו  ˘י˘  מ‰  בעיניו  ימעט  כי  בחל˜ו,  י‰י‰ ˘מח  ול‡  יב. 
˙‡ו˙ ‚‡ו˙ו. העניו אינו מתאוה להרבה אלא מסתפק במועט שיש לו ושמח 
בחלקו שקיבל מהבורא. לעומתו הגאותן מתאוה לכל דבר ולדברים גבוהים 
יחמוד, ודבר זה הרי אף פעם לא ישיגנו, כי העולם הזה אין בו כדי שביעה, 
חז״ל  שאמרו  וכמו  שבעה,  ידע  ולא  מה  חסר  שהוא  האדם  ירגיש  לעולם 
(מדרש רבה קהלת ג, י): אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, מי שיש לו מנה רוצה 

 ‰ ָּׁ̆ ƒ‡ ל¿ ל  „ו… ּ‚ָ  ׁ̆ ע…נ∆  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל  (י‡)ָכּ

ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ˙ ט∆ ּׁ∆̆ ַ̃ ¿̇ ּƒמ‰ַ

.‰ּ ים ָבּ ƒל כ¿ּ ַּ̇ ס¿ ּƒמ‰ַ

 

ֲ‡ָו‰.  ַּ̇ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ  „ עו… ו¿
ָרָחב  ּבו…  ƒל  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ י  ּƒכ  

י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ַ̇ ו¿ ָבר,  ּ„ָ ָכל  ל¿  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒּומ

י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ב¿ּ ׁ∆̆ ָ‰ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

 ׁ̆ ַלב≈ּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ֲ‡ָו˙ו…  ּ‚ַ ֲחַמ˙  מ≈  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒי

ין  ƒר ט≈ ל¿ ַפּ  ˙ נו… ב¿ ƒל ו¿ ים  ƒר ָ̃ י¿ ים  ƒ„‚ָ ב¿ ּƒב

י  ּƒים. כ ƒב ים טו… ƒכ…ל ַמֲ‡ָכל ¡‡ ל∆ ו¿ ים  ƒל „ו… ּ ¿‚

ים  ƒ‰ בו… ּ ¿‚ ים  ƒָבר ¿„ ƒל ָלם  עו… ל¿  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ

ים  ƒָבר ¿„ ƒי‚ ָי„ו… ל ׂ ּƒ̆ ינו… ַמ ‡ּוַלי ‡≈ מ…„, ו¿ ַיח¿

ָב‰  נ≈ ּ ¿‚ י  י„≈ ƒל  ‡ ָיבו… ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ּלּו,  ≈‡

ָרָחב  „ ו¿ מ≈ ּבו… חו… ƒל ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒי ַ‰מ ּƒָל‰. כ ז≈ ּו‚¿

ַח  מ≈ ׂ ָ̆  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ל…‡  (יב)ו¿ ר,  ּׁ≈̆ ַע ¿̇ ƒ‰ ל¿ ם  ָיּ ַכּ

י  נ≈ פ¿ ƒל ל  ו… ׁ̆ כ¿ ƒמ  ˙ נ∆ ∆̇ נו… י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ (י)  ,„…‡ מ¿

ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ים ל¿ ƒרּו ֲחָכמ ‡ ָ‡ס¿ ים, ֲ‰לו… ּƒַרב

ים                 ׁƒ̆ ָנ ל  ׁ∆̆ ים  ƒנ עו… ב¿ ƒ̂ י  ≈„ ¿‚ ƒב ב¿ּ

ּלּו  ƒ41ֲ‡פ ל,  ∆̇ כ…ּ ַבּ ים  ƒטּוח ּׁ¿̆ ‰ַ40

ב),  כ,  (ע"ז  ן  ∆‰ ָבּ  ˙ ׁ∆̆ ֻלב∆ּ מ¿ יָנּ‰  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ

מכ˘ול  נו˙נ˙  ˘‰י‡  י. 
בספר  רבים.  לפני 
(פרק  יושר  ארחות 
שכן  וכל  כתב:  צניעות) 
בין  בחוץ  כשיוצאין 
מאד  שצריכין  אנשים 
ואמרו  בזה,  להזהר 
(תנחומא וישלח סי׳ ה׳): 
תכשיטין  ניתנו  ״לא 

לאשה אלא שתהא מתקשטת בהן בתוך ביתה״. 
אימי,  לגבי איש חסיד מכפר  ה״ד)  פ״א  (תענית  מהירושלמי  והביא המעשה 
שכאשר היה בהר (שהיה עובד שם), אשתו לבשה בגדים מלוכלכים כדי שלא 
יתן אדם עיניו בה. וכאשר היה נכנס לביתו לבשה בגדים נקיים כדי שבעלה 

יתן עיניו בה ולא באשה אחרת. 
וכל כך הקפידו על זה, עד שרבי יוסי דמן יוקרת אמר לבתו: שובי לעפריך ואל 
יכשלו בך בני אדם! [כמסופר במסכת תענית (כד.): היתה לרבי יוסי בת בעלת 
יופי. יום אחד ראה רבי יוסי אדם אחד שהיה מפרק את גדר העצים על יד 
זה? כלומר, מה  יוסי: מה  ביתו כדי להסתכל בבתו דרך החור, אמר לו רבי 
אתה מעיין כאן? אמר לו האיש: רבי, אם ללוקחה לאשה לא זכיתי, לראותה 
צער  גורמת  את  בתי,  לבתו:  אמר  יוסי  רבי  זאת  כששמע  אזכה?!  לא  גם 
לבריות, שובי לעפרך ואל יכשלו בך בני אדם. (הב״ח מוסיף לגירסת הגמרא 

שם: ״וכן הוה״ – וכן היה, כלומר שהיא מתה)].
ובעוונותינו הרבים, היום הדור פרוץ ומתקשטים ביותר וכו׳, והרבה יש לדבר 
על זה בעוונותינו הרבים. ואשרי מי שנזהרת בזה ולא תסתכל על חברותיה, 
וכל שכן על הפרוצות. ומה שתלבש יותר בגדי צניעות – תזכה ביותר לבנים 
בזוהר הקדוש  כמו שכתב  טוב,  לכל  זוכה  ובעלה  ותלמידי חכמים,  צדיקים 

(מובא במ״ב סי׳ ע״ה סקי״ד), ותקים בית לתפארת. עכ״ד.    

בי‡ורים
40. ‰˘טוחים. התלויים. 41. ‡פילו כ˘‡ינ‰ מלוב˘˙ ב‰ן. כיון שכשרואה 
הרהור  לידי  ובא  בהן  ומתייפה  לבושה  כשהיא  באשה  נזכר  הבגדים  את 

עבירה. (רש״י). 

קל  דבר  כל  על  לבבו 
ביתו  בני  עם  שבקלים 
ומזה  ואוהביו,  ומשרתיו 
מאד״.  עצוב  יהיה 
(בתשובותיו  וברמב״ם 
״פאר הדור״, קמב) כתב: 
״המשתרר, ירבו יגונותיו 
ושמא  ועצבונותיו, 
ויביישוהו  יכלימוהו 
ביד  ויפול  הגויים 
אותו  וייסרו  המלוכה, 

וישברו עצמותיו.
(ב׳)  מוסר  שבט  בספר 
כתב: נקוט כלל זה בידך: 
ימיו  כל  המתגאה,  כל 
כי  ודאגות,  במכאובים 
כולם כאין  גאותו  מרוב 
חייבים  כולם  נגדו, 
לפניו,  ולקום  לשרתו 
תמיד  לישב  צריך  הוא 
בראש. והנה בראותו כי 
ממנו,  וזע  קם  איש  אין 
ולדבריו אין שומע, הוא 
דאגה  בכעס  מתמלא 
רגע.  כל  ותוגה 
ומאורעות אלו תמיד לו, 
ערב בוקר וצהרים, עד שמרוב צערו הוא נופל על ערש דוי, ואם יקום ממטתו 

ישוב לשטותו, וחוזר חלילה. 

י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ ַ‰ּ‚ּוף  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ י‡  ƒ‰ ז…‡˙  ו¿
‡ י…‡ַמר ָ‰ָ‡ָ„ם:  ָמּ ׁ∆̆ ָב‰:  טו…

ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ו¿ יל  ƒ‡ ‰ו…

ַע„  ר,  ≈̇ יו… ב¿ּ  ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ  § ר̆… פ¿ ∆‡  , ך¿ ל-ָכּ ָכּ

ן,  ƒַיי  ‰ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ו¿ ר  ׂ ָ̆ ָבּ י…‡ַכל  ל…‡  ׁ∆̆

יָר‰  ƒ„ ב¿ּ ב  ׁ≈̆ י≈ ל…‡  ו¿  ,‰ ָּׁ̆ ƒ‡  ‡ ׂ ָּ̆ ƒי ל…‡  ו¿

 ‡ ָלּ ∆‡ ,‰ ׁ̆ ָנ‡∆ ּבּו ׁ̆ ַמל¿ ַבּ ל¿ ƒל…‡ י ָנָ‡‰, ו¿

ים,  ƒָלכ ֻלכ¿ ּומ¿ ים  ƒרּוע ¿̃ ּו ר,  מ∆ ּ ∆̂ ‰ַ ו¿  ˜ ׂ ַּ̆ ‰ַ

ים  ƒָלכ ֻלכ¿ מ¿ ים  ƒל כ≈ ב¿ּ  ׁ̆ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒּומ

ָיָ„יו  ָניו  ָפּ  ıַח ר¿ ƒי ל…‡  ו¿ ים,  ƒּוס‡ ּומ¿

ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒרו… מ √‡ ָּ̇ יר 43 ƒח ׁ¿̆ ַיּ ׁ∆̆ ָליו, ַע„  ַר‚¿ ו¿

ן  ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ ‰ - כ¿ּ ָכל ז∆ ים. ו¿ ׁƒ̆ ֲ‡ָנ

 ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿ יּוַכל  ל…‡  ׁ∆̆ ַע„  ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ

ָר‡  ¿̃ ƒנ  ‰ ז∆ ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ ך¿  ּ ַ‰ל≈ ַ‰מ¿ ר.  ≈̇ יו…

יר:  ƒָנז 44ב¿ּ ר  מ≈ ‡ו… ‰ּו‡  י  ֲ‰ר≈  .‡ ט≈ חו…

ַעל  ָחָט‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ מ≈ ָעָליו  ר  פ∆ּ ƒכ "ו¿

בי‡ורים
43. ˙‡רו. מראית פניו. 44. בנזיר. אדם שקיבל על עצמו בנדר להיות ״נזיר״, 
הגפן,  מן  היוצא  דבר  כל  אכילת  וכן  יין,  שתיית  א.  דברים:  בשלשה  נאסר 

ׁ̆ לו…  ּ י≈ ּׁ∆̆ יָניו ַמ‰  ע≈ ַעט ב¿ּ מ¿ ƒי י ּƒכ , ˜ו… ל¿ ח∆ ב¿ּ

 . ֲ‡ָו˙ו… ֲ‡ַו˙ ַ‚ּ ַּ̇  ˙ ‡ו… ָ̂ י ר…ב ‰ו… ƒפ ל¿

ל…‡  ׁ∆̆ 42  ,˙ מ∆ ר∆ ּ‚ו… ֲ‡ָו‰  (י‚)ַ‰ַ‚ּ  „ עו… ו¿
ע…ל  ל  ב…ּ ס¿ ƒל ָלן  ַסב¿  ‡ ≈‰ י¿  

יך¿  ƒר‡ֲ‰ַ ל¿ ך¿  ̂…ר∆ ין  ≈‡ ו¿  ,˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

ָי„ּוַע  י  ּƒכ ָלן,  ַסב¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ  ˙ ַ̇ י ƒח פ¿ ּƒב

ל.  ‰ּו‡ ַלכ…ּ

רוצה  מאתים  מאתים, 
והמשילו  מאות,  ארבע 
את  קדמונינו 
לשותה  העולם-הזה 
לו  ידמה  מלוחים,  מים 
יותר,  וצמא   - שמרווה 
באגרת  שכתב  כמו 

הגר״א ז״ל. 
מוסר  שיחות  בספר 
ענין  ביאר  פג)  (מאמר 
שאמרו  מה  פי  על  זה 
כא):  ד,  (אבות  חז״ל 
והתאוה  ״הקנאה 

והכבוד מוציאין את האדם מן העולם״. שהטעם שהכבוד מוציא את האדם מן 
העולם הוא משום שאין בידו של האדם לספק את תאות הכבוד כלל, כי ככל 
שיזכה בכבוד ירצה עוד ועוד, וכשיחסר לו מעט ירגיש כי כל אשר יש לו איננו 
שוה לו, ונמצא שהוא משועבד לתאותו זו שעבוד גמור, באופן שלעולם לא 

יוכל להשתחרר ממנה, ודבר זה מוציאו מן העולם.
ועל דרך זה יש לבאר גם מה שבכח ה״תאוה״ להוציא את האדם מן העולם, 
דהנה פירש רש״י (אבות שם): שמתאוה לממון הרבה שנאמר ״אוהב כסף לא 
ישבע כסף״ (קהלת ה ט), וכיון שלעולם אין הוא מסתפק בממון אשר לו, וכמו 
שכתב הרמב״ם, שהאוהב כסף הוא בעל נפש רחבה שלא תשבע נפשו מכל 
העולם,  מן  מוציאתו  זו  תאוה  הרי  ה״א),  פ״א  דעות  (רמב״ם  שבעולם  ממון 

שהרי הוא תאב לדבר שלעולם לא יוכל לספק אותו ולמלאות רצונו.
״דברים  כתב בספר  י‰‡ סבלן לסבול עול ‰בריו˙.  ‚ורמ˙ ˘ל‡  י‚. ‰‚‡ו‰ 
יחם  כי  העצבות,  לידי מדת  יבוא  ״המתגאה  לא):  דרוש  (להחיד״א,  אחדים״ 

בי‡ורים
42. ˘ל‡ י‰‡ סבלן. אמר רבי לוי: כל טילוי סירוי, וכל סירוי טפשין! (קהלת 
רבה יב, א). כל המתגאה ומתנשא וחכם יחשב בעיניו – הוא כעסן ומדקדק 
ינוח״.  כסילים  ״כעס בחיק  טיפש, כדכתיב:   – וכל כעסן  לו.  כל המתנגד  עם 

(מתנות כהונה). 

ב‰לל  מˆינו  כ‡˘ר  י„. 
יוסף׳         ב׳עץ  ‰ז˜ן. 
ההתבוננות  כתב:  (שם) 
מופלאת  היא  הלזו 
להיות  בענינה, 
הקדושים  שלאנשים 
מבטם               כל  אשר 
המשכלת  לנפשם 
גופם  בתוך  השוכנת 
והנה  והבהמי.  החומרי 
יש בני אדם המשליכים 
כל           גיום  אחרי 
ומאוויו       החומר  צרכי 
ההכרחיים  הענינים  אף 
ומתאכזרים      לקיומה 
לבלי      מאד  גופם  על 
יודעים        כי  קיומו  תת 
הגוף  כחי  כל  כי 
נגדיים  המה  ותאוותיו 
לגמול            הבהמי  גופו  על  גם  שחמל  בו  אחרת  מדה  הזקן  הלל  אבל  לנפש. 
שהיא           בשביל  וליפותה  ולהנאותה  אחרים  עם  שעושה  כמו  חסד  לו 
עליה         חמל  אם  כי  הנאתו  למען  כוונתו  היה  לא  כי  מלך,  של  איקונים  

כראוי.

י…‡ַכל      ל…‡  ו¿ י,  ƒ̃ ָנ  ‡ ≈‰ י¿ ַמֲ‡ָכלו…  ם  ּ‚ַ
י  ƒנ ינו… ב≈ּ ַמֲ‡ָכל  ַ‡ך¿   , ך¿ ל∆ מ∆ י  ַמֲעַ„נ≈ּ  

ל…‡  , ו¿ ַ‚˙ ָי„ו… ׂ ָּ̆ י ַ‰ ƒפ י, ל¿ ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ∆̃ ׁ¿̆ ּוַמ

ים,  ƒּוס‡ ים מ¿ ƒל כ≈ ל…‡ י…‡ַכל ב¿ּ ‰ 45ו¿ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒי

 ˙ ∆‡ ˆּו  ּ¿̃ ַׁ̆ ּ ¿̇ "ַ‡ל  ַעל  ַיֲעב…ר  ן  פ∆ּ

ל  ‡ ַ‰כ…ּ ָלּ ם" (וי˜ר‡ י‡, מ‚), ‡∆ יכ∆ ≈̇ ׁ…˘ ַנפ¿

˙ו…  ָטּ ƒמ ם  ּ‚ַ  , ָחנו… ל¿ ֻׁ̆ ם  ּ‚ַ ּיּו˙.  ƒ̃ נ¿ ּƒב  ‡ ≈‰ י¿

ים.  ּ ƒי ƒ̃ יּו נ¿ ¿‰ ƒָיָניו י נ¿ ƒָכל ע ‰, ו¿ ָיּ ƒ̃ ‰ נ¿ י∆ ¿‰ ּƒ̇

ַ‡ך¿  ז…ָ‰ם,  מ¿ ל…‡  ו¿ י  ƒ̃ ָנ  ‡ ≈‰ י¿ ּ‚ּופו…  ם  ּ‚ַ

ל  ם ָכּ ָליו, ַ‚ּ ַר‚¿ ָניו ָיָ„יו ו¿ ח…ı ָפּ ר¿ ƒר ל ָזּ‰≈ ƒי

ל  ּ ל≈ ƒ‰ ינּו ב¿ּ ƒ̂ ר ָמ ׁ∆̆ ‡ֲ ים. (י„)ַכּ ּƒ̇ ƒע ּ‚ּופו… ל¿

ָע‰  ָׁ̆ ב¿ּ ׁ∆̆  ,(‚ ל„,  רב‰  (וי˜ר‡  ן  ≈̃ ַ‰ָזּ

בי‡ורים
45. ול‡ י‡כל בכלים מ‡וסים, פן יעבור על "‡ל ˙˘˜ˆו ‡˙ נפ˘ו˙יכם". 
המקור לכך הוא מדברי רב ביבי בר אביי (מכות טז) האומר, שאדם השותה 
משקים בכלי מציצה [כעין קרן] של מקיזי דם, עובר באיסור ׳לא תשקצו׳. וכך 
נפסק בשולחן ערוך (יו״ד סי׳ קטז ס״ו): אסור לאכול ולשתות בכלים הצואים 
שנפשו של אדם קצה בהם, כגון כלים של בית הכסא וכלי זכוכית שמקיזים 
וכן לא יאכל בידים מזוהמות ועל גבי כלים מלוכלכים,  וכיוצא בהם.  בהם 

שכל אלו בכלל ׳אל תשקצו את נפשותיכם׳.

 ׁ̆ ַר פ≈ּ ל…‡  ׁ∆̆  ‰ּ ז∆ ּוַמ‰  ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿ י‡),  ו,  (במ„בר   " ׁ̆ פ∆ ַ‰ָנּ

ָבר  ל ָ„ּ ָכּ ƒמו… מ ¿̂ ַע ַע נ≈ ‡, ַ‰ּמו… ט≈ ָר‡ חו… ¿̃ ƒן נ ƒי ן ַ‰ַיּ ƒמ ‡ ָלּ מו… ‡∆ ¿̂ ַע

ָך  ּ י∆ ים: ל…‡ ַ„ּ ƒרּו ֲחָכמ ‰ (˙עני˙ י‡, ‡). ָ‡מ¿ ַכָמּ ‰ ו¿ ָמּ ַעל ַ‡ַח˙ ַכּ

ים  ƒָבר ּ ¿„ יָך  ָעל∆ ר  ס≈ ‡ו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆  ‡ ָלּ ∆‡ ָר‰,  ו… ּ̇ ָר‰  ָ‡ס¿ ּׁ∆̆ ַמ‰ 

 ‰ ז∆ ‡ ָבּ ≈̂ ַכּיו… ‰ ו¿ ָין ז∆ נ¿ ƒים (ירו˘למי נ„רים פ"ט ‰"‡). ַעל ע ƒר ֲ‡ח≈

ר,  ≈̇ ם יו… ַחַכּ ¿̇ ּƒ̇ ַ‡ל  ‰, ו¿ ב≈ּ י˜ ַ‰ר¿ ּ ƒ„ ַ̂ י  ƒ‰ ּ¿̇ ל…מ…‰: "ַ‡ל  ׁ¿̆ ָ‡ַמר 

י  ƒ̃ ‡ ָנ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם,  ר ָבּ ָׁ̆ ך¿ ַ‰ָיּ ר∆ ּ ם" (˜‰ל˙ ז, טז). ַ‰„∆ מ≈ ו… ּׁ̆ ּƒ̇  ‰ ָלָמּ

ים.  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ל  ׁ∆̆ ר  ≈„ ּ‚ָ ‰ּו‡  ּיּו˙  ƒ̃ ּ ַ‰נ¿ י  ּƒכ ָיָניו,  נ¿ ƒע ָכל  ב¿ּ

ים  ּ ƒי ƒֲענ ים  ׁƒ̆ ּבּו ַמל¿ ל…‡  ו¿ ים,  ƒנ ינו… ב≈ּ ים  ƒ„‚ָ ב¿ּ  ׁ̆ ַבּ ל¿ ƒי  ?„ ַ̂ י כ≈ּ

י  ƒָענ ים, ‰∆ ּ ƒי ƒ̃ ים ּונ¿ ƒ‡ים ָנ ƒנ ינו… ים ב≈ּ ƒ„‚ָ ‡ ב¿ּ ָלּ ם, ‡∆ ָׁ̆ ב¿ ּים לו… ƒַבז ַ‰מ¿

‡ו…  ם  ∆̇ כ∆ּ  ‡ ≈̂ ָמּ ּ ƒי ׁ∆̆ ָ‡סּור  ו¿  , רו… ׁ¿̆ ָע י  ƒפ ל¿ יר  ׁƒ̆ ָע ∆‰ ו¿ יו…  ָענ¿ י  ƒפ ל¿

ים  ƒנ ּ ָ̃ ֻ̇ יּו מ¿ ¿‰ ƒל…‡ י ים, ו¿ ƒרּוע ¿̃ יּו  ¿‰ ƒל…‡ י ָ‚ָ„יו, ו¿ י˙ ַעל ב¿ּ ƒנּונ מ¿ ַׁ̆

י ָ‰רּוַח. ס≈ּ י ַ‚ּ ≈„ ¿‚ ƒב כ¿ּ

בי‡ורים
דהיינו: ענבים, חרצנים, זגים וכדומה.  ב. להסתפר.  ג. להטמא בטומאת המת. 
ואחר כך חוזר  מסוימים,  נזיר שנטמא בטומאת המת חייב להביא קרבנות 
למנות את כל ימי נזירותו מחדש (במדבר ו, א-יב). התורה אומרת לגבי נזיר 
שנטמא בטומאת המת ״וכפר עליו [הכהן] מאשר חטא על הנפש״. ושואל רבי 
חוטא  שנקרא  אדם,  הרג  וכי  זה?  נזיר  חטא  נפש  באיזה  וכי  הקפר:  אלעזר 
בנפש? אלא הנזיר נקרא ״חוטא״ מפני שציער עצמו בהמנעותו מן היין [אף 
שנטמא,  בנזיר  שנאמר  מפסוק  דינו  את  לומד  הקפר  אלעזר  שרבי  פי  על 
סברתו שייכת לכאורה בכל נזיר, בין אם נטמא ובין אם לא. הגמרא בנדרים 
(י.) ובנזיר (יט.) מבארת שמשום כך הזכירה התורה את המושג ״חטא״ בנזיר 

שנטמא, כי חטאו כפול, שציער עצמו מן היין, ואף נטמא בטומאת המת]. 

אדם  ״בן  מסלובודקה: 
להשתפר  נוטה 
לא  אך  ולהתייפות, 
(-״א מענטש  להשתנות״ 
און  בעסער  ווערט 
נישט  אבער  שענער, 
אנדערש״). אולם, אומר 
של  תפקידו  אהרן,  רבי 
את  ליצור  הוא  אדם 
מתוך  העליון  האדם 
בו.  שנולד  פרא״  ה״עיר 
הסבא  שפירש  כמו 
אדם  פרא  ״ועיר  מקלם: 
אין  יב)  יא,  (איוב  יולד״ 
להודיעך  רק  פירושו 
שאדם נולד פרא, כי אם 
פרא׳  שמ׳עיר  ללמדך 

צריך ש׳יולד אדם׳.
מעתה, מסיק רבי אהרן, 
לאדם  שניתן  הכח 
״בצלם  בהיבראו 
כח  זהו  אלקים״, 
היצירה,  וכח  הבחירה 

ליצור מהעיר פרא שבו אדם מושלם. (׳פנינים משלחן גבוה׳).

 ‰ ׂ ָ̆ ָע ים  ƒ‰…ל ¡‡ ם  ל∆ ∆̂ ב¿ּ י  ּƒ60כ" יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„

˙ ָ‰ָ‡ָ„ם" (בר‡˘י˙ ט, ו), 61ַעל ַ‡ַח˙  ∆‡

יב (מ˘לי טז, „):  ƒ̇ „ כ¿ּ עו… ‰. ו¿ ַכָמּ ‰ ו¿ ָמּ ַכּ

‰ּו" (˘ב˙ נ, ב).  ֲענ≈ ַלַמּ ַעל ‰'  ָפּ ל  "62כ…ּ

ם  ׁ≈̆ ל¿ ּלּו  ≈‡‰ָ ים  ƒָבר ּ ¿„ ַבּ ָ‰ר  ז¿ ּ ƒנ‰ַ ָכל  ו¿

ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ ל…‡  ו¿ ָו‰,  ¿̂ ƒמ

ּלּו  ≈‡ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ּול¿

יָון  כ≈ּ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ מו…  כ¿ּ ים  ƒ‡ ר¿ ƒנ ים  ƒָבר ּ ¿„

ָו‰. ¿̂ ƒּבו… מ ׁ̆ ם י≈ ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ָנ˙ו… ל¿ ָוּ ַכּ ׁ∆̆

 

 ׁ̆ י≈ ים  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ּוַמֲע ָמ‰  ָחכ¿ ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ
ב,  ָח„ טו… ים: ָ‰‡∆ ƒ̃ י ֲחָל נ≈ ׁ¿̆  ‰ּ  ָבּ

י‡,  ƒ‰ ָ‰ָרָע‰  ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ָרע.  ָח„  ∆‡‰ָ ו¿

יו,  ƒפ ּוב¿ ּבו…  ƒל ב¿ּ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ּ ַבז∆ י¿ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

בי‡ורים
ה׳  של  בצורה  כי  ‡ל˜ים.  בˆלם  כי   .60 מאומה).  מבינות  ואינן  חושבות 
[בקומה ובדעת, בדיבור ובראיה, (עיין בראשית רבה ח, י-יא)], ה׳ עשה את 
לכבודו.       הנברא  בעולמו,  הוא  ברוך  הקדוש  של  כאיקונין  אני  והרי  האדם. 
גופי!        את  בנקיון  לרחוץ  הוא  הקב״ה  וכמ‰. שכבודו של  כמ‰  על ‡ח˙   .61
62. כל פעל ‰' למענ‰ו. כלומר, את הכל ברא ה׳ לכבודו, וברחיצה יש משום 

כבוד הבורא, לפי שהאדם נברא בצלם אלוקים. 

ָ‰ָי‰            יָ„יו  ƒמ ל¿ ַּ̇ ƒמ ָטר  פ¿ ƒ46נ ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

לו…  רּו  ָ‡מ¿ ם.  ָמּ ƒע ך¿  ל≈ ‰ו… 48ו¿ ך¿  ּ ַ‰ל≈ 47מ¿

 ? ך¿ ל≈ ‰ ‰ו… ָּ̇ יָכן ַ‡ ≈‰ י, 49ל¿ ּƒיָ„יו: ַרב ƒמ ל¿ ַּ̇

 : רּו לו… ָו‰. ָ‡מ¿ ¿̂ ƒמ ˙ ו… ׂ̆ ם: ַלֲע ָ‡ַמר ָל‰∆

 ı…ח ר¿ ƒם? ל ? ָ‡ַמר ָל‰∆ ָו‰ זו… ¿̂ ּƒי ַמ‰ מ ƒכ ו¿

זו…  י  ƒכ 50ו¿  : לו… רּו  ָ‡מ¿  .ıָח ר¿ י˙-ַ‰מ∆ּ ב≈ ב¿ּ

ל  ׁ∆̆ ין  ƒנ י˜ו… ƒ‡51 ם  ƒ‡ ָמ‰  ן!  ≈‰ ם:  ָל‰∆ ָ‡ַמר  י‡?!  ƒ‰ ָו‰  ¿̂ ƒמ

י      ּ≈̇ ָב ּוב¿  ˙ י‡ו… ƒט ר¿ 53ט≈ י  ּ≈̇ ָב ב¿ּ ˙ו…  ‡ו… ים  ƒ„י ƒֲעמ ַמּ ׁ∆̆ 52 ים,  ƒָלכ מ¿

ָפן,  ט¿ ו… ׁ̆ ן ו¿ ָ̃ ר¿ ן ‰ּו‡ 56מו… י‰∆ ‰ ֲעל≈ ַמָנּ ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ י  ƒ55מ ,˙ ָס‡ו… ¿̃ ר¿ ƒ̃ 54

ל  ּ ≈„ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡  ׁ∆̆ 58  ‡ ָלּ ∆‡  „ ל…‡ עו… ו¿  ,˙ נו… זו… מ¿ לו…  ין  ƒ57ַמֲעל ן  ≈‰ ו¿

מּו˙,  ¿„ ƒּוב ם  ל∆ ∆̂ (טו)ב¿ּ י  ƒ̇ ‡ ר≈ ב¿ ּƒנ ׁ∆̆ י,  ƒ59ֲ‡נ כּו˙;  ַמל¿ י  ל≈ „ו… ּ ¿‚ ם  ƒע

וב„מו˙.  בˆלם  טו. 
(א,  בראשית  בפרשת 
״בצלם  נאמר:  כז) 
אותו״.  ברא  אלקים 
דמות וצלם זה מה הוא? 
דהג״ר  בפומיה  מרגלא 
אהרן קוטלר בשם מורו 
הסבא  ורבו 

בי‡ורים
46. נפטר מ˙למי„יו. נפרד מלימודו עם תלמידיו בבית-המדרש. 47. מ‰לך. 
בדרך מבית המדרש. 48. ו‰ולך עמם. והם מלוים אותו לכבודו. 49. ל‰יכן 
‡˙‰ ‰ולך. אולי יזכו גם הם עמו במצוה. 50. וכי זו מˆו‰ ‰י‡. שאדם מצווה 
עליה לעשותה לכבוד בוראו, ולא כדבר הרשות שאדם עושה לטובת גופו?! 
52. ˘מעמי„ים ‡ו˙ו. לכבודו של המלך  51. ‡י˜ונין. פסל בדמות הפנים. 
במקומות שרבים מצויים שם, כגון בבתי... 53. טרטי‡ו˙. שליצנים משחקים 
שם לפני הנאספים. 54. ˜ר˜סי‡ו˙. שחיות טרף מאולפות מתגוששות שם 
מור˜ן   .56 בהם.  לטפל  עלי‰ם.  ˘נ˙מנ‰  מי   .55 הנאספים.  לפני  למשחק 
לכבוד  נאים  שיהיו  ומצחצחם  מבריקם  האבק,  מן  אותם  מנקה  ו˘וטפן. 
המלך. 57. מעלין לו מזונו˙. משלמים לו שכר עבור זה. 58. ˘‰ו‡ מ˙‚„ל 
והנכבדים  השרים  עם  במעלה  ונחשב  לגדולה  עולה  מלכו˙.  ‚„ולי  עם 
המופקדים על צרכי המדינה. 59. ‡ני ˘נבר‡˙י בˆלם ו„מו˙. בצורה של ה׳, 
ובדמותו - שהוא דומה לו [בשכל] שהוא מבין וחושב (לא כמו החיות שאינן 

ב˜לון  ומ˙כב„  יז. 
בשער  לקמן  חבריו. 
התשובה (שער כו) כתב 
(והוא  המחבר 
הלכות  מהרמב״ם 
שיש  ה״ד)  פ״ד  תשובה 
אותם  שהעושה  עברות 
מהם,  לשוב  חזקתו  אין 
קלים  דברים  שהם  לפי 
בני-אדם,  רוב  בעיני 
והוא  חוטא,  ונמצא 
נראה לו שאין זה חטא. 
ואחת מאלו עברות הוא 
חברו׳.  בקלון  ה׳מתכבד 
שאינו  בלבו  אומר  כי 
חברו  שאין  לפי  חטא, 
עומד אצלו, ולא הגיעה 
ביישו,  ולא  בושת  לו 
(-השוה)  אלא הוא ערך 
וחכמתו  מעשיו הטובים 
מעשי  למול  וחריפותו 
חברו וחכמתו וחריפותו, 
דבריו  השומע  ובעיני 
יהיה הוא מכובד וחברו 

בזוי. 
בחכמ˙ו  ו‰מ˙פ‡ר  יח. 
‡ין  בו,  ˘‡ין  ובמע˘יו 
כמו˙‰.  רע‰  מ„‰ 
(קיג:):  פסחים  במסכת 
הדעת  אין  ארבעה 

ָב‰  טו… י˜  ƒַיֲחז ָלם  עו… ל¿  ‰ ∆‡ ּ ≈‚‰ַ
ל…‡  ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ  , מו… ¿̂ ַע ל¿

ַעל   ׁ̆ ָיחּו ל…‡  י  ּƒכ ָר‰,  ו… ּ̇ ‰ַ ַעל  ַרח  ט¿ ƒי

ָלם  ָ‰עו… לו…  „ּו  ּיו… ׁ∆̆ ַר˜  ם,  ƒַמי ָׁ̆  „ בו… כ¿ּ

ׁ̆ לו…  ‰ י≈ ָחָכם, ּוָבז∆ ב ו¿ ‰ּו‡ ָ‡ָ„ם טו… ׁ∆̆

ל  ו… ׁ̆ כ¿ ƒמ ב¿ּ ַח  מ≈ ׂ ָ̆ ‰ּו‡  י„  ƒמ ָ̇ ו¿ י,  ּ„ַ

 „ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒם, (יז)ּומ ָ̇ יָע ƒ„ עּוט י¿ ƒמ ָריו ּוב¿ ֲחב≈

ים  ƒר ׂ ¿̆ ע∆ מ≈ ָח„  ∆‡  ‰ ז∆ ו¿ ָריו.  ֲחב≈ ן  לו… ¿̃ ּƒב

 ˙ ∆‡ ים  ƒב ַעכ¿ּ ַ‰מ¿ ים  ƒָבר ּ ¿„ ָע‰  ָבּ ַ‡ר¿ ו¿

ים  ƒב יו טו… ׂ ָ̆ ל ַמֲע ָכּ ׁ∆̆ ּוָב‰. ָ‡ָ„ם  ׁ̆ ּ¿̇ ‰ַ

 ‰ מ∆ „, ּ„ו… ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒ‰ ם ל¿ ∆‰ ָבּ ל  ּ ַ‰ל≈ ¿̇ ƒם, ּומ ≈‰

 ˙ ַ̃ ַ‡ב¿ ָכל  ב¿ּ  „…‡ מ¿ ּוב  ׁ̆ ָח יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ ל¿

ל  ∆̂ ≈‡  „ מ≈ עו… ו¿ ים,  ƒמ ׂ ָ̆ ב¿ּ י  ׁ≈̆ ָר‡ ו¿ ל  כ≈ רו…

יַח, ַע„  ƒר יַח ּוַמס¿ ּ ƒ„ ¿̃ ‡ ַמ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ׁ̆ ַע„  ≈‡‰ָ

ירּו˙  ƒר מ¿ ֲחַמ˙  מ≈ כ…ל  ¡‡ ל∆  ‰ ו∆ ָׁ̆ ל…‡  ׁ∆̆

ר  ≈‡ ָפּ ¿̇ ּƒך¿ ָ‰ָ‡ָ„ם ַ‰מ ׁ̆ - ָכּ ַפ˙ ָ‰‡≈ ר≈ ׂ ¿̆

ַמֲ‰ָללו…  יַח ב¿ּ ƒר יַח ּוַמס¿ ּ ƒ„ ¿̃ ים, ַמ ׂ ƒ̆ ַמֲע ב¿ּ

ים.  ƒב יו ַ‰ּטו… ׂ ָ̆ ַמֲע

יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ָמ˙ו… ּוב¿ ָחכ¿ ר ב¿ּ ≈‡ ָפּ ¿̇ ּƒמ‰ַ (יח)ו¿

ין  ≈‡ ו¿  ‰ּ ָ̇ מו… כ¿ּ ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ ין  ≈‡  , ּבו… ין  ≈‡ ׁ∆̆  

יָניו,  ע≈ ב¿ּ ים  ƒ̇ חּו ּופ¿ ים  ּƒַטנ ¿̃ ם  ֻכָלּ (טז)ו¿

ל  „ו… ּ‚ָ ‰ּו‡  ׁ∆̆ מו…  ¿̂ ַע ַח  ב≈ּ ַׁ̆ ּומ¿ ל  ַ‰ל≈ּ ּומ¿

ַעל   ‰ ∆„ יו… ל…‡  ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ָמ‰,  ָחכ¿ ב¿ּ

 ‰ ∆‡ ר¿ ƒנ ָלם  עו… ּול¿  , ֲ‡ָו˙ו… ּ‚ַ ר…ב  מ≈  ˙ מ∆ ¡‡‰ָ

ָבָריו  ּו„¿ ˙ו…  ָ̂ ַוֲע ָמ˙ו…  ָחכ¿ יָניו  ע≈ ב¿ּ

 ‰ ׂ ≈̆ ֲע ַמּ ƒמ ים  ƒח ָבּ ֻׁ̆ מ¿ ם  ≈‰ ׁ∆̆ יו  ׂ ָ̆ ּוַמֲע

ר     ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ ָריו,  ֲחב≈  ˙ ַ̂ ֲע ַמ˙  ָחכ¿ ו¿

י           ּƒכ יו,  ׂ ָ̆ ַמֲע ּוב¿ ָמ˙ו…  ָחכ¿ ב¿ּ י„  ƒמ ָּ̇

ַעל   „ ָכבו… ו¿ ַבח  ׁ∆̆ ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿  ı ָחפ≈ ‰ּו‡ 

ָ‡ַמר   ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ים.  ƒר ָׁ̆ ַ‰י¿ ָבָריו  ּ ¿„

יָך"  ƒפ ל…‡  ו¿ ָזר  ָך  ל¿ ּ ַ‰ל∆ "63י¿ ל…מ…‰:  ׁ¿̆

(מ˘לי כז, ב).

˜טנים  וכולם  טז. 
ופחו˙ים בעיניו, ומ‰לל 
כתב  עˆמו.  ומ˘בח 
(פרק  ישרים  המסילת 
שקבע  אחרי  ״אך  יא): 
היותו  בלבו  האדם 
לתהילה,  וראוי  חשוב 
התולדה  תהיה  לא 
המחשבה  מן  היוצאת 
הזאת אחת בלבד, אלא 
ומשונות  רבות  תולדות 
ממנה...וימצא  תצאנה 
שיחשוב,  אחר  גאה 
ראוי  שהוא  שלפי 
ורב-המעלות,  לתהילה 
מרגיז  שיהיה  צריך 
ומבהיל  (מפחיד  הארץ 
ושהכל  הבריות)  את 
(יזדעזעו  מפניו  ירעשו 

מרוב פחד), כי לא יאות שיהרסו (לא יסכים שיעיזו לגשת) בני-האדם לדבר 
 – כרצונו)  (בחזקה, שלא  אליו  לעלות  יעפילו  ואם  דבר,  ממנו  ולבקש  עמו 
יבהלם בקולו וברוח שפתיו יהומם, בענות להם עזות, ופניו זועפות בכל עת 

ובכל שעה...״ 
אל  יוציאוה  לא  בלבם,  קבורה  גאותם  שתשאר  אחרים,  גאים  ״וימצאו 
הדברים  יודעי  גדולים,  חכמים  הם  שכבר  בלבבם,  יחשבו  אבל  המעשה, 
לאמיתם ושלא רבים יחכמו כמוהם, על כן לא ישיתו לב אל דברי זולתם, 
בחשבם, כי מה שקשה עליהם לא יהיה נקל לאחרים, ומה ששכלם מראה 
להם כל כך ברור הוא וכל כך פשוט הוא, עד שלא יחושו לדברי החולקים 

עליהם אם ראשונים ואם אחרונים, וספק אין אצלם על סברתם״.   

בי‡ורים
עצמך.          את  תהלל   ולא  שישבחוך  לאחרים  הנח  פיך.  ול‡  זר  י‰ללך   .63
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ים,  ƒב ים טו… ׂ ƒ̆ ָר‰ ּוַמֲע ו… ּ̇ ָי„ו…  ׁ̆ ב¿ּ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ּƒָו‰, ַ‡ף-ַעל-פ‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ

 ˙ ָענו… ט¿ י‡  ƒב 66ּומ≈ לו…  ב  ר≈ ‡ו… ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  ּƒכ ם,  נ…ּ ƒ‰י ּ ≈‚  ׁ̆ ר≈ יו… ‰ּו‡ 

„ו…  ָטר¿ ָמ˙ו… ל¿ ‰ ָחכ¿ י∆ ¿‰ ƒ̇ ֲ‡ָו‰, ו¿ י ַ‚ּ י„≈ ƒי‡ ָ‰ָ‡ָ„ם ל ƒב‰ָ ˙ ל¿ ָ‡יו… ּור¿

 ‰ ז∆ ם, ו¿ ם יו… ר ָ‰ָרע יו… ∆̂ ַח י≈ ּ ≈̂ ַנ ּ ל¿ ƒל מ ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒן ַ‡ל י ָלם. ָלכ≈ ן ָ‰עו… ƒמ

ים  ƒ„י ƒֲחס‰ַ ן  ƒָח„ מ ∆‡ ב¿ּ ינּו  ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָל‰.  „ו… ּ ¿‚ ָחָמ‰  ל¿ ƒָר‡ מ ¿̃ ƒנ

ל.  „ו… ּ‚ָ ָלל  ָׁ̆ לּו  ל¿ ָׁ̆ ו¿ ָחָמ‰  ל¿ ּƒמ‰ַ ן  ƒמ ים  ƒ‡ ַ‰ָבּ ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַבּ ַ‚ע  ָפּ ׁ∆̆

ים  ƒ„י ƒ̇ ם ֲע ּ∆̇ ן ַ‡ ƒַוֲעַ„י ,‰ ַטָנּ ¿̃ ָחָמ‰  ל¿ ּƒמ ƒם מ ּ∆̇ ב¿ ַׁ̆ ם:  ָ‡ַמר ָל‰∆

ן:  ָחָמ‰? ָ‡ַמר ָל‰∆ ל¿ ּƒי‡ ַ‰מ ƒ‰ ‰ַמ : רּו לו… ָל‰. ָ‡מ¿ „ו… ּ ָחָמ‰ ‚¿ ל¿ ƒמ ל¿

ַעם  ˙ו… ַפּ ח ‡ו… ּ ַ̂ ַנ ּ¿̇ ׁ∆̆ ָך,  ׁ̆ ל¿ ּ י≈ ׁ∆̆ ב  י≈ ל ‡ו… י ָכּ ּƒיו! כ ָ̇ ילו… ח≈ ר ו¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

ינו…  ר ‡≈ ∆̂ ּ ָך; ֲ‡ָבל ַ‰י≈ ¿̇ יַח ‡ו… ּƒ67ָ‡ז ַינ ,§ ל̆… ָׁ̆ ם ‡ו…  ƒי ַּ̇ ׁ¿̆ ַ‡ַח˙ ‡ו… 

מו…  כ¿ּ ים,  ƒָעמ פ¿ּ  ‰‡ָ מ≈ ָנˆּוַח   ‰ י∆ ¿‰ ƒי ם  ƒ‡ 68ַ‡ף  ָך  מ¿ּ ƒמ  ˜ ס≈ ּפו…

ָך  ¿̇ מו… ם  יו… ַע„  ָך  מ¿ ¿̂ ַע ב¿ּ ן  ֲ‡מ≈ ַּ̇ ַ‡ל  69ו¿ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆

בי‡ורים
66. ומבי‡ טענו˙ ור‡יו˙ וכו' ו˙‰י‰ חכמ˙ו לטר„ו מן ‰עולם. כלומר, היצר 
ובמעשיו  שלמד  בתורה  להתגאות  לו  שיש  וראיות  טענות  לאדם  מביא 
(-החכמה) שלמד  ויתגאה בזה, אזי דוקא התורה  הטובים, ואם ישמע ליצר 
יש  [אמנם  מחמת שהתגאה מזה עצמו.  מן העולם  לסיבה לטרדו  לו  תהיה 
גורסים: ומביא טענות וראיות להביא האדם לידי גאוה כדי לטרדו מן העולם]. 
ויתייאש מללחום עוד נגדך, מפני שהוא נוכח לדעת כי  יניח ‡ו˙ך.  67. ‡ז 
כחך חזק מכחו. 68. ‡ף ‡ם י‰י‰ נˆוח מ‡‰ פעמים. ממשיך להלחם נגדך עד 
אשר יכחיד אותך משני העולמות. ואילו אתה גם אם נצחתו  מאה פעמים, 
69. ו‡ל  לא יאמר נואש, אלא ימשיך לארוב לך כל ימיך עד שינצח אותך. 
˙‡מן בעˆמך. אל תבטח בתורתך ובחכמתך שיעמדו לך נגד יצרך הרע, אלא 
עד יומך האחרון עשה תחבולות להינצל ממנו, שכן אמרו (ברכות כט.) יוחנן 

כהן גדול שימש בכהונה גדולה שמונים שנה, ולבסוף נעשה צדוקי. 

ם  ƒ‡ ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿  ‡ ַוֲ‰לו…  .‰ּ ָ̇ ָמ ¿‚ ּ„ֻ

ֲחַמ˙  מ≈ ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡ ים  ƒ„ ַכב¿ּ מ¿

י  ּ≈̇ ׁ¿̆ ַע  ≈„ יו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ ים  ƒר ב¿ ּסו… ׁ∆̆

ַ‡ַח˙,  ַר˜  ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ו¿  ,˙ ו… ּ̇ כ¿ ַמס∆ּ

ָח˙  ∆‡  ‡ ָלּ ∆‡ ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ן  ָל‰∆ י…‡ַמר 

ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ  - ‰"ח)  פ"י  (ירו˘למי ˘ביעי˙ 

ָלם  ָ‰עו…  ˙ ∆‡  ‰ ע∆ ַיט¿ ל…‡  ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ָכל- ו¿

. ינו… ּבו… ≈‡ ׁ∆̆ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ‰ ָ̃ ֲחָז י˜ּו‰ּו ַבּ ƒֲחז ַיּ ׁ∆̆

 

ל  ָכּ יּו  ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ים  ƒב ֻחָיּ מ¿ נּו  ֲ‡ַנח¿ ׁ∆̆ ַ„ע,  ו¿
 ‡ ר≈ ם ַ‰ּבו… ׁ≈̆ ים ל¿ ƒ„ֻיָח ינּו מ¿ ׂ ≈̆  ַמֲע
 ‰ י∆ ¿‰ ƒי ים  ƒ‰…ל ¡‡ ˙„ַ ֲעבו…  ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע ָכל  ו¿ ר,  ∆̇ ּוַבס≈ּ לּוי  ּ‚ָ ַבּ  ,‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי

 ˙ ּוו… ַ̃ ל¿ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  ˆו… ר¿ י  ּƒ̇ ל¿ ּƒ64ב ַב„,  ל¿ ּƒב נו…  ˆו… ר¿ ל  ∆‡ יַע  ּ ƒ‚‰ַ ל¿

ל  ם ָ‰‡≈ ׁ≈̆ ל ל¿ ‰ ַ‰כ…ּ ׂ ∆̆ „, ַ‡ך¿ ַיֲע בו… ל ָכּ ב≈ּ ַ̃ ‰ּו ּול¿ ׂ ≈̆ ַבח ַעל ַמֲע ׁ∆̆

ב,  ר ל≈ ≈̃ י ‰' ח… ƒּוב: "ֲ‡נ˙ ָ‡ַמר ַ‰ָכּ ׁ∆̆ מו…  ב, כ¿ּ ל ַ‰ל≈ּ יף ‡∆ ƒ̃ ׁ¿̆ ַ‰ַמּ

ינּו"  ל…‰≈ ר̇… ַל‰' ‡¡ ָּ̇ ס¿ ּƒר: "‰ַ65נ מ≈ ‡ו… ˙" (ירמי‰ יז, י), ו¿ ָליו… ן כ¿ּ ח≈ ב…ּ

ל  ≈̂ ָנּ ƒ‰ יזּו˙ ל¿ ƒר ז¿ ƒָמ‰ ּוב ָחכ¿ ר ב¿ּ ָזּ‰≈ ƒם ל…‡ י ƒ‡ ן („ברים כט, כח). ָלכ≈

בריות,  [של  סובלתן 
פירש,  ורש״י  רשב״ם. 
עצמם  הם  שאפילו 
זמן  לאחר  מתחרטים 
ונבזים הם בפני  עצמן] 
״דל  הוא  מהם  ואחד 
מנוגד  חטאו  כי  גאה״. 
כי          האנושי,  לטבע 
לעשיר           אמנם  אם 
אך  גאוה,  של  נסיון  יש 
במה   – הוא  דל  אם 
ללא  הגאוה  יתגאה?  
המאוסה  היא  סיבה 
אלוקים  בעיני  ביותר 
יחזקאל,  (אור  ואדם 

מדות).

בי‡ורים
64. בל˙י רˆון בני-‡„ם. בלי שיהיה רצונו ומטרתו להתכבד בעיני בני-אדם, 
עושה  שאדם  מעשים  ‡לו˜ינו.  ל‰'  ‰נס˙רו˙   .65 מעשיו.  על  שישבחוהו 
בהסתר מעיני בני-אדם, הם גלויים וידועים לה׳ אלוקינו, ומסורים בידו לתת 

לאדם כפי מעשיו. 

המחזיק    וכל  המדות, 
ה׳.   תועבת  נקרא  בה 
אין  ענוה).  הקמח,  (כד 
ממנה,  קשה  מדה  לך 
שבתורה  עבירות  ורוב 
עוד  ולא  בה,  כלולין 
הבורא  שמשכחת  אלא 
אדם,  של  מלבו  יתברך 
לבבך  ״ורם  שנאמר: 
אלקיך״.  ה׳  את  ושכחת 
א,                  אבות  יונה  (רבינו 

יג).
הגרועה  היא  הגאוה 
היא  והענוה  שבמדות, 
שבמדות.  עליונה  מדה 
(מהרש״א סנהדרין פח).

לכל  שורש  היא  הגאוה 
(ר״ח  הרעות.  המדות 

ענוה ב׳; נפש החיים).
שורש  היא  הגאוה 
להרבה עבירות, אם בין 
בין  ואם  למקום  אדם 
(שערי  לחבירו  אדם 

קדושה).  

ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡  „ ַלמ≈ּ מ¿ ‰ּו‡  ו¿ ר,  ∆̃ ּׁ∆̆ ‰ַ

ן  ָלכ≈ ו¿  ,˙ ָ‡יו… ר¿ לו…  י‡  ƒב ּומ≈  ˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ל¿

. ּ„ו… ¿‚ נ∆ ם כ¿ּ ַחכ≈ּ ¿̇ ƒ‰ ‰ ל¿ ָּ̇ יך¿ ַ‡ ƒר ָ̂

 

ר ‰ּו‡  ∆̂ ּ ל ַ‰י≈ ׁ∆̆ יו  ָ̇ ּבּולו… ח¿ ַּ̇  ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇
י‰ו…  ּƒב ּוַמ‚¿ ּבו…  ƒל  ‰ ׁ∆̆ ¿̃ 73ַמ

 ˙ ּ„ו… ƒמ ָ‡ר  ׁ¿̆ ּו ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ לו…  י˜  ּƒ̇ ּוַממ¿

‡י  ַוַ„ּ ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ַע  ≈„ יו… י  ּƒכ ַ‡ף  ו¿  ;˙ ָרעו…

י  ּלּו ָ‰כ≈ ƒפ‡ֲ , ַ‚ֲ‡ָו˙ו… ן ב¿ּ ָעוו… ע ו¿ ַׁ̆ ׁ̆ פ∆ּ ּ י≈ ׁ∆̆

ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  ּƒכ  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒּומ י„  ƒז מ≈ ב¿ּ  „ ב≈ עו…

74ַע„   ,„ בו… ַ‰ָכּ ַ‡ַחר  ּבו…  ƒל  ˙ ∆‡ יר  ƒע ַמב¿

ָר‰. ֲ‡ָבל ָ‰ָ‡ָ„ם  ׁ̆ ַעל ָ‰ֲעב≈ ל…‡ ָיחּו ׁ∆̆

ל…‡  ‰ ו¿ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒל…‡ י יו, ו¿ ׂ ָ̆ ַמֲע ‰ּו‡ ַזך¿ ב¿ּ ׁ∆̆

ָר‰  ֲעב≈  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ַע  ≈„ ּיו… ׁ∆̆ כ¿ּ מו…  ¿̂ ַע ל  ַ‰ל≈ּ י¿

ַיֲער…ך¿  ו¿ ָ‰ָרע  ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈  ‡ ָיבו… ָ‡ז  ָ„ָבר,  ב¿ּ

„ו…  ָלכ¿ ל¿ ילו…  ּƒפ‰ַ ל¿ ָחָמ‰  ל¿ ƒמ  „ עו…

ָו‰  ¿̂ ƒמ לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ָברו… ס¿ לו…  יר  ּƒב ּוַמס¿ ר  ּ≈̇ ∆‰  ‰ ר∆ יו… ו¿  , ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒר ב¿ּ

ר:  ∆̂ ּ ַ‰י≈ לו…  י…‡ַמר  ָכך¿  ו¿ ר.  ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ּƒמ ּׁ∆̆ ַמ‰  ַעל  ָכר  ׂ ָ̆ ו¿

בי‡ורים
73. מ˜˘‰ לבו. של אדם לסרב לקבל תוכחה ולהכניע עצמו. 74. ע„ ˘ל‡ 

יחו˘ על ‰עבר‰. שאינו חושש לעבור עליה.

ָך  ל¿ ר…ב  ¡‡ י∆ יָך  ָימ∆ ל  ָכּ י  ּƒכ ב, מ„),  (‡בו˙ 

ם  ƒ‡ 70ו¿ ּנּו,  מ∆ּ ƒמ יָך  ינ∆ ע≈ ים  ƒֲעל ַּ̇ ‡ּוַלי 

ף  (יט)סו…  -  ˙ ּלו… ּ ַ̃ ַבּ ׁ∆̆  ‰ ּלָ ַ̃ ב¿ּ ֲחָך  ּ ≈̂ ַנ י¿

˙. ּוַבֲעבּור  ֲחמּורו… ַבּ ׁ∆̆ ָחמּור  ֲחָך ב¿ּ ּ ≈̂ ַנ י¿

 ˙ ּ„ו… ƒמ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ל¿  ׁ̆ ר∆ ׁ…˘ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ׁ∆̆ (כ)

ף  ּ≈̇ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ71מ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ַ‚ם  ו¿  ,˙ חּו˙ו… פ¿ּ

ַין  נ¿ ƒע ָכל  ו¿ ָ‰ָ‡ָ„ם,  ב  ל≈ ב¿ּ ב  ָער≈ ¿̇ ƒּומ

 ˙ ַ‡מ≈ּ ˙ ּול¿ מ∆ יב ָ‰‡¡ ƒז ַ‰כ¿ ר ‰ּו‡ 72ל¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

יט. סוף ינˆחך בחמור‰ 
במסכת  ˘בחמורו˙. 
״כך  נאמר:  (קה:)  שבת 
הרע,  יצר  של  אומנותו 
היום אומר לו ״עשה כך״ 
״עשה  לו  אומר  ולמחר 
לו  שאומר  עד  כך״, 
זרה״,  עבודה  ״עבוד 
כלומר,  ועובד״.  והולך 
אל  יבוא  אם  שהרי 
מיד  לפתותו  האדם 
לא   – חמורה  לעבירה 
אומנותו  לכן  לו,  ישמע 

היא להסיתו לעבור עבירה קלה, ומתוך כך מגיע בהדרגה לעבירות החמורות 
ביותר.  

(נב.) מביאה הגמרא משל על היצר הרע: אמר רב אסי: יצר  במסכת סוכה 
דומה  ולבסוף  רש״י)  עכביש.  (לקורי  בוכיא  של  לחוט  דומה  בתחילה  הרע 
לעגלה).  הפרה  את  קושרים  שבהם  העבים  (כחבלים  העגלה  כעבותות 
שנאמר (ישעיה ה, יח): ״הוי מושכי העון בחבלי השוא וכעבות העגלה חטאה״. 
(מה שבתחילה היה חבלי שוא, דהיינו חוטים של כלום, דקים כקורי העכביש, 

נהפך לבסוך לחבלים העבים של העגלה!). 
״הוי מושכי העון בחבלי השוא״ – הוי לאלו המושכים ומביאים את העוון על 
עצמם בזמן שיצרם עדיין חלש מאד ודומה לחוטים של כלום, כי בשלב הבא, 
כשכבר יהיו שקועים בחטא וירצו לחדול ממנו, יגלו שהם קשורים בו עם יצר 

כה חזק, כמו חבל של עגלה שהוא עבה מאד וכמעט לא שייך לנתקו. 
שבכל  הקשה  היא  הגאוה  מדת  פחו˙ו˙.  מ„ו˙  ל‰רב‰  ˘ור˘  ˘‰‚‡ו‰  כ. 

בי‡ורים
70. ו‡ם ינˆחך ב˜ל‰ ˘ב˜לו˙. אם תתן ליצר לנצח אותך אף בדבר הקטן 
החמרות  בעבירות  גם  ינצחך  שהוא  סוף  ותנצחו,  עמו  תלחם  ולא  ביותר, 
הגאוה.                   בחטא  להכשילו  ‰‡„ם.  בלב  ומ˙ערב  מ˘˙˙ף   .71 ביותר. 

72. ל‰כזיב ‰‡מ˙. להראות שהאמת הוא כזב ושקר.

כב. ˘י˘ כמ‰ בני-‡„ם 
לבריו˙  ‰נ‡‰בים 
ו‰˜ב"‰ ˘ונ‡ם כ˘‡ינם 
‰מˆוו˙.   ˙‡ מ˜יימים 
מכמה  להקשות  יש 
רחוב,  אנשי  וכמה 
מידות  בעלי  שנראים 
ועמל  יגיעה  בלי  טובות 

ובלי ספרי יראה? 
כבר עמד על זה הגר״א 
והובא  ט,  יא,  (במשלי 
אות  פ״ד  שלמה׳  ב׳אבן 
המינים  ״רוב  וכתב:  יג) 
אדם  בין  והחוטאים 
הנראה  לפי  הם  למקום 
אחת  וזו  בטבע,  טובים 
היצר  מתחבולות 
לפרוש רשת לפני תועי 
אחריהם״,  להמשך  רוח 
׳חפץ  בספר  ועיין  עכ״ד. 
(סוף  התורה  על  חיים׳ 
בהעלותך, בהערה שם): לפעמים מזרז היצר הרע לרשעים גמורים מחללי 
וילמדו  אחריהם  העם  שימשכו  כדי  לבריות,  טובות  לעשות  שבתות 

מדרכיהם... 
 ויש שהעירו שהגר״א לא כתב שהם באמת טובים בין אדם לחברו, רק ״לפי 
תתנגש  אשר  מסוימת  לנקודה  יגיעו  כאשר  שבאמת  חוץ),  (כלפי  הנראה״ 
מידותיהם  וזוהמת  קלונם  כל  יתגלה  שם   - ותאוותם  חפצם  עם  ותתנגד 

הרעות.

 ˙ ˆו… ר¿ ּƒּוב: "76ב˙ ָ‡ַמר ַ‰ָכּ ׁ∆̆ מו…  ‰ּו‡ כ¿ּ

 " ו… ּ̇ ƒ‡ ם ƒל ׁ¿̆ ָביו ַי י¿ ם ‡ו… ּ‚ַ ׁ̆ י ƒ‡ י כ≈ ר¿ ּ„ַ '‰

ם  ƒ‡ ָין:  נ¿ ƒע‰ָ  ׁ̆ רּו פ≈ּ ָכך¿  ו¿ ז).  טז,  (מ˘לי 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ י  נ≈ פ¿ ƒל ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ƒי ל…‡  ָ‰ָ‡ָ„ם 

ם  י‰∆ ינ≈ ע≈ ב¿ּ ן  ח≈  ‡…̂ מ¿ ƒל ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ו¿

ים,  ƒב ַ‰ּטו… יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ˙ו…  ו… ׂ̆ ֲע ַבּ

‰ּו  ז∆  , ˙ו… ‡ו… ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿

-‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ׁ∆̆ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ָ‡ָי‰  ר¿

 ˙ ּבו… ƒל ָזַרע לו… ַ‡ֲ‰ָב‰ ב¿ּ ו¿  , ˙ו… ב ‡ו… ≈‰ ‡ו…

ַעל  ב  טו… ם  ׁ≈̆ לו…  ם  ׂ ָ̆ ו¿ י-ָ‡ָ„ם,  נ≈ ב¿ּ

 ‰ ּמָ ּכַ  ׁ̆ ּ י≈ ∆ ׁ̆ (כב) ‰ּו‡   ˙ מ∆ ¡‡ ו∆ ָנם.  ו… ׁ̆ ל¿

 ˙ ּיו… ƒר ַלּב¿ ים  ƒב‰ָ ¡‡ ַ‰ּנ∆ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ּב¿

ים  ƒמ ּ י¿ ַ̃ מ¿ יָנם  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ ָ‡ם  נ¿ ו… ׂ̆  ‰" ָבּ ָ̃ ‰ַ ו¿

בי‡ורים
76. ברˆו˙ ‰' „רכי ‡י˘. כשרצויים לפני ה׳ אורחות חיי האדם, גם אויביו 

יתהפכו לאוהביו וישלימו אתו.

ָמ‰  ָחכ¿ ַמֲעַל˙  ל¿  ָּ̇ ע¿ ּ‚ַ ƒ‰ ָבר  כ¿ּ

 ˙ ו… ּ̂ ַר ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָך  ל¿ ָר‡ּוי  ו¿ י„ּו˙,  ƒַוֲחס

ָלם,  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ן ב¿ּ ̂…‡ ח≈ מ¿ ƒל ל ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ ּול¿

ָך  ¿̇ ָמ ם ָחכ¿ ˙ ָל‰∆ ַ‚ּלו… ם ל¿ יף ָל‰∆ ƒֲחנ‰ַ ּול¿

ָך  ל¿ י‡  ƒָיב ו¿ ‡ֲ‰בּוָך,  י…ּ ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ ָך  ¿̇ ָ̃ ¿„ ƒ̂ ו¿

רּוַח  ׁ∆̆ ל  ָכּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… י  ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ƒמ ָ‡ָי‰  ר¿

ם  ˜ו… ּנּו, 75רּוַח ַ‰ָמּ ימ∆ ָח‰ ‰≈ ˙ נו… ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

 ‰ ז∆ ָכל  ו¿ מ"י).  פ"‚  (‡בו˙  ּנּו  ימ∆ ≈‰ ָח‰  נו…

י‡  ƒ‰ ‡ָבָר ּ‰ ַ‰ס¿ּ ָ̇ י ‡ו… ּƒר, כ ∆̃ ׁ∆̆  ˙ ָ‡יו… ר¿

 ‰ּ ָין ַ‰ז∆ נ¿ ƒָו‰. (כ‡)ֲ‡ָבל ָ‰ע‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒָעָנף מ

כ‡. ‡בל ‰ענין ‰ז‰ ‰ו‡ 
כבר  דבריו  תוכן  וכו'. 
הלבבות  בחובת  מובא 
המעשה,  יחוד  (שער 
פרק ה) וז״ל: כאשר יבוא 
זה,  בפיתוי  היצר  אליך 
לי  תועיל  מה  לו:  ענה 
חן  למצוא  השתדלותי 
כמוני,  חלש  יצור  בעיני 
לא  ביכלתו  אין  אשר 
להזיק  ולא  לי  להועיל 
היה  אילו  ואף  לי... 
מחוייב  שאני  כדבריך, 
אוכל  לא  אז  גם  בכך, 
איך  כי  זאת,  לעשות 
כל  אצל  לפעול  אוכל 

בני דורי שיהיו מרוצים ממני, בעוד שאינני יכול לפעול זאת אפילו אצל בני 
ביתי, וכל שכן אצל בני אדם אחרים.

ודברי רבותינו ז״ל שהבאת מהם ראיה, אינם מחייבים את האדם להשתדל 
למשוך אליו את שביעת רצונם של כל הברואים, אלא הכונה של דבריהם 
היא מה שאמר חכם אחד בצוואתו לבנו: ״בני, לפעול אצל כל הברואים שיהיו 
מרוצים ממך, זה אינו ביכלתך, אך מה שכן ביכלתך הוא, להשתדל שהבורא 
יהיה מרוצה ממך. וכאשר תפעל זאת אצלו, הוא יעשה אותך רצוי לבריות, 
כמו שכתוב (משלי טז, ז): ״ברצות ה׳ דרכי איש גם אויביו ישלים אתו״. – וזוהי 
ז״ל: מי שכל הבריות, מקטן ועד גדול, מהללים ומשבחים  גם כוונת רבותינו 
אותו ומרוצים ממעשיו, סימן הוא שהאל יתברך נתן בלבות בני אדם אהבה 
אליו, ושם לו שם טוב על לשונם. ודבר זה הרי אין הבורא עושה אותו לשונאיו, 

והוא איפוא סימן ברור וגדול שהבורא מרוצה ממנו. זוהי כוונת רבותינו ז״ל.     

בי‡ורים
בידוע שהוא  למטה  מי שהוא אהוב  כל  ‰ימנו. שכן  נוח‰  רוח ‰מ˜ום   .75

אהוב גם למעלה (רש״י). 

˙וכח˙ך  „ברי  כ‚. 
י˙˜בלו בפני ‰עולם. יש 
יתקבלו  כיצד  לעיין, 
מכירים  אין  אם  דבריו 
אותו ואין יודעים ערכו?

 :(: (ו  ברכות  במסכת 
אמר רבי חלבו אמר רב 
בו  שיש  אדם  כל  הונא: 
דבריו  שמים,  יראת 
[לאחרים],  נשמעין 
יג)  יב  (קהלת  שנאמר 
נשמע,  הכל  דבר  ׳סוף 
וגו׳,  ירא  האלהים  את 
כך:  ויש לדרוש המקרא 
אדם שהוא ירא אלוקים 
באזני  נשמעים  דבריו   -

הכל.
(הובא  לעיתים׳  ה׳בינה 
בשיטה מקובצת החדש, 
אות קפח) פירש, שאף על פי שיראת שמים מביאה את האדם לעשות מעשיו 
בהצנע ולא להרבות בדברים, עם כל זה דבריו ועניניו מעצמם יהיו נשמעים.
והטעם שדבריו נשמעים, כתב ב׳עיון יעקב׳ שאדם שיש בו יראת השם שורה 
וב׳שפתי  גם בעיני הבריות.  חן  ימצא  ובכך  (מט:),  חן, כמבואר בסוכה  עליו 
חכמים׳ ביאר על פי דברי המשנה באבות (ב, ד) ׳בטל רצונך מפני רצונו כדי 
שיבטל רצון אחרים מפני רצונך׳, ואדם שהוא ירא שמים מבטל את רצונו 
ולפיכך מבטל הקדוש ברוך הוא את רצון אחרים מפני  מפני רצון הבורא, 

ַב„,  רּוך¿ ‰ּו‡ ל¿ ‡ ָבּ ר≈ ם ַ‰ּבו… ׁ≈̆ ב ל¿ ַ‰ּטו…

י  נ≈ פ¿ ּƒב לּו  ב¿ּ ַ̃ ¿̇ ƒי ָך  ּ¿̇ ַכח¿ ו… ּ̇ י  ר≈ ב¿ ּ ƒ„(‚כ)

י  ּƒכ  , ך¿ ָכּ ב  ֲח˘…ׁ ַּ̇ ל…‡  ם  ƒ‡ ם  ּ‚ַ ָלם  ָ‰עו…

לּוָי‰  ּ¿̇ ָכָח‰  ו… ּ̇ ‰ַ ַל˙  ָבּ ַ̃ ין  ≈‡

יָך. ∆̇ בו… ׁ¿̆ ַמח¿ ב¿ּ

 

ָך  ¿̇ י ƒס ‰, י¿ ל ז∆ ָכּ ƒמ ˜ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ּƒ̇ ׁ∆̆ י  ַ‡ֲחר≈ ו¿
ן  כ≈ ָּ̇ ƒָך: ל…‡ י י…‡ַמר ל¿ ר ו¿ ∆̂ ּ  ַ‰י≈

79ַע„  ָמ‰  ל≈ ׁ¿̆ ָך  ¿̇ „ָ ֲעבו…  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ׁ∆̆

ן  ‚ו… כ¿ּ י,  ר≈ ַ‚מ¿ ל¿ ן  ∆‰ מ≈  ˜ ַרח≈ ¿̇ ּƒ̇ ׁ∆̆

ים                     ƒב ַ‰ּטו… יָך  ׂ ∆̆ ַמֲע  ‰ ַכס∆ּ ּ¿̇ ׁ∆̆

ָבר  כ¿ּ ָ‰ָי‰  ּׁ∆̆  ‰ ַמּ ƒמ ּפּוך¿  ƒ‰  ˙ רו… ‰ו… 80ּול¿

בי‡ורים
79. ע„ ˘˙˙רח˜ מ‰ן. כלומר, אלא אם תסתיר מבני אדם את כל מעשיך 
לגמרי.                  ה׳  מעבודת  מתרחק  שהנך  יראה  חוץ  שכלפי  באופן  הטובים, 
80. ול‰ורו˙. יש גורסים ״ולהראות״, כלומר, הראה את ההפך של מה שיש 

בלבך.

 ‡ ָלּ ∆‡ ב  ≈‰ ‡ו… -‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ין  ≈‡ י  ּƒכ  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ  ˙ ∆‡

ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ָך  ¿̇ י ƒס י¿ ך¿  ַ‡ַחר-ָכּ  .‰ּ ָ̇ ‡ו… ים  ƒמ ּ י¿ ַ̃ ּומ¿ ָר‰  ו… ּ̇ י  ≈„ מ¿ לו…

י‡  ƒב ּומ≈ ָ‰ָעם,  י  נ≈ פ¿ ƒל ים  ƒב ַ‰ּטו… יָך  ׂ ∆̆ ּוַמֲע ָך  ¿̇ י„ּו ƒֲחס  ˙ ַ‚ּלו… ל¿

ן  ƒמ ך¿  ָׁ̆ מ¿ ƒנ  ‰ ז∆ ַ‚ם  ו¿ ָך?  מו… ָכּ ם  ≈‰ ם  ּ‚ַ ּו  ׂ̆ ַיֲע ‡ּוַלי  ָ‡ָי‰:  ר¿

חּו  ב¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ּ ƒנ ׁ∆̆ ים  ƒל „ו… ּ ¿‚  ‰ ָמּ 77ַכּ ינּו  ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ‰ּו˙.  ב¿ ּ‚ַ‰ַ

ם  י‰∆ ר≈ ַחב¿ ו¿ ם  י‰∆ י„≈ ƒמ ל¿ ַּ̇ י  נ≈ פ¿ ƒל  ‡ ָלּ ∆‡ ּו  ׂ̆ ָע ל…‡   - (סוכ‰ כח, ‡) 

ָו‰  ¿̂ ƒמ ‰ ‡י ז∆ ם, ַוַ„ּ י‰∆ ׂ ≈̆ ַמֲע י˜ּו ב¿ּ ƒַיֲחז ם ו¿ י‰∆ כּו ַ‡ֲחר≈ ׁ¿̆ ָמּ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ

ל…‡  ּלּו  ≈‡ י  נ≈ פ¿ ּƒב ּלּו  ƒַוֲ‡פ ים,  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ם  78ָל‰∆ ב  ַחב≈ּ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ

 ,"‰ ׂ ∆̆ י עו… ƒנ‡ֲ ‰ ַע" ‡ו… "ז∆ ≈„ י יו… ƒנ‡ֲ ‰ רו… "ז∆ ָ‡מ¿ ּבו… ב¿ּ ƒל ‰ ב¿ּ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒי

ם. ˙ ָל‰∆ ַ‚ּלו… ˙ ָ‡סּור ל¿ מ∆ ¡‡ ָלם ב∆ּ י ָ‰עו… נ≈ פ¿ ƒָבל ל‡ֲ

 

ַמ„  ל¿ ƒ̇ ו¿ יכּו˙  ƒר‡ֲ ַבּ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ֲעמ…„  ַ̇ ו¿ ֲעָנָו‰  ַבּ ך¿  ל≈ ּ≈̇ ם  ƒ‡ ם ּ‚ַ
 ‰ ָּ̇ ַע ָך:  ל¿ י…‡ַמר  ו¿  ˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ָך  ּ¿̇ ַפ י¿ יעּו˙,  ƒב ¿̃ ּƒב  

יָך  ָרכ∆ ּ ֲעבּור „¿ „ּוָך ַבּ יַכב¿ּ ƒבּוָך ו ּׁ¿̆ ַח י-ָ‡ָ„ם י¿ נ≈ ָך ב¿ּ ¿̇ ים ‡ו… ƒ‡ ָ‰רו…

ם  י‰∆ ינ≈ ע≈ ּוב ב¿ּ ׁ̆ ‰ ָח ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ,‰ ז∆ ל ָבּ „ו… ַוח ָ‚ּ ׁ̆ ר∆ י≈ ים, ו¿ ƒב ַ‰ּטו…

 ‰ ׂ ∆̆ ָך ַמֲע ¿̇ ו… ׂ̆ ֲע י ַבּ ּƒל, כ ב∆ ∆‰ ‰ ל ז∆ ָך. ָכּ ּ¿̇ ַכח¿ ˙ו… ָך ו¿ לּו מּוָסר¿ ב¿ּ ַ̃ י¿

בי‡ורים
77. כמ‰ ‚„ולים ˘נ˘˙בחו. במסכת מגילה (כז:-כח.) מביאה בגמרא סדרת 
ואמרו  הקדושים,  מהתנאים  כמה   של  חסידות  ודברי  מיוחדות  הנהגות 
לתלמידיהם שבזכות הנהגות אלו  זכו להאריך ימים, ואמרו זאת כדי ללמד 
מאירי).        ההר,  מן  אברהם  (רבינו  להם  הראויות  הנהגות  חכמים  לתלמידי 

78. ל‰ם. עליהם. 
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 81. ˙˙יח„. תתבודד. 82. ‡ך ל‰ר‡ו˙ ‰עˆלו˙. עשה רושם כאילו אתה עובד את ה׳ בעצלות ובכבדות. 83. ול‡ ˙ˆו‰. ואל תשדל בני אדם 
לעשות טוב ואל תוכיחם להמנע מעשות רע. 84. ˙˙נ‰‚ במנ‰‚ם ו˙לך ב„רכי‰ם. של פשוטי העם ויושבי קרנות, כדי שהסתרת מעשיך הטובים 
תהיה בשלימות. 85. ל˘ם מˆו‰. כלומר, אף שעושה זאת לשם מצוה, מכל מקום... 86. מפסי„ ‡לף ‡לפים. כי ירד מטה מטה, ולא רק את המצוות 
יחדל מלקיים, אלא אף אמונתו ישלל ממנו, מבלי אשר ירגיש בכך. 87. ו„ומ‰ לבורח מ‡˘ ˜טנ‰ ל‡˘ ‚„ול‰. כי אם מטרתו לברוח מהפרסום 
והכבוד שיבוא לו ע״י עבודת ה׳, וחושש למצוא חן בעיני בני אדם בגלל מעשיו הטובים, אדרבה, הרי היצר מציע לו למצוא חן בעיני בני אדם על 
ידי זלזול במצוות והתרחקות מה׳. 88. ‡ין מזי˜ לו ב˘בח. לא יפחת שכרו במאומה בכך שמשבחים אותו ומכבדים אותו על מעשיו. 89. בע˙ ‡˘ר 
˙ע˘‰ מע˘‰ ‰טוב. והנך רוצה לבחון את טהרת כונתך. 90. ‡˘ר מ‰‡ל. אם יתברר לך שהנך מקוה לקבל את השכר מהאל - סימן הוא שהמעשה 
שלם ואין בו כל פגם. 91. ‡ינו ˘לם. סימן הוא שהמעשה אינו שלם. 92. ביחו„ בח„רי ח„רים. בהתבודדות בינך לבין עצמך. 93. בז‰ ‰ענין. באותו 
האופן ובאותה השלמות, בהידור ובהתלהבות. 94. נ‚„ יˆר ‰רע. מענין יצר הרע, כיצד מנסה הוא לקלקל וכיצד להנצל ממנו. 95. נ‚„. לעומת. 96. 
וט‰ר י„ים. טהור בדרכיו וידיו נקיות מעוון - יוסיף כח להתגבר ולהתאמץ שלא יפול ברשת היצר הרע. 97. ‰‚‡ו‰ במעל˙ ‰חכמ‰ מ˘ובח˙. לא 
ח״ו כדי להשתרר ולהתנשא על אחרים, אלא שירגיש סיפוק ושמחה במעלתו כדי לזרזו להתמיד בדרך זו. 98. ו‚ם „ע‰. יש גורסים: על שחננו דעה 
רנו˙. עמי הארץ העוסקים בדבר שיחה (רש״י). והערוך פירש, שאינם נכנסים לבית המדרש, אלא רגילים לשבת  והשכל ומדות טובות. 99. מיו˘בי̃ 
בקרנות העיר ולעסוק בדברי שיחה. 100. וי‚ב‰ לבו. פסוק זה נאמר על יהושפט המלך, שאף שהיה לו עושר וכבוד לא גבה לבו בעבורם, כי אם 
במה שהלך בדרכי ה׳. (מצודת דוד). 101. י˜ר רוח ו‚ב‰ לב.  אדם עם רצון כביר בלי גבול ובעל שאיפות גבוהות בעניני העולם הבא. 102. ˘ל‡ 
יספי˜ לו. שלא יסתפק במצוות המזדמנות לידו, ובמעלות שהשיג על ידי השתדלותו. 103. ‡ל‡ ימעט בעיניו. שיהיו מעשיו ועבודתו מעטים בעיניו. 
104. ו˙‚ב‰ נפ˘ו. ונפשו תתרומם ותשאף למדרגה גבוהה יותר. 105. כמו ˘מ˜ˆר. באותה מדה שמפחית ומתרשל מעבודת ה׳ יכעס על עצמו 
ויוכיח נפשו. 106. מפני ‰˘פל˙ו לפני‰ם. מחשש שאם יעשה הטוב יהיה מושפל ובזוי בעיניהם, ושילעגו לו על מעשיו. 107. יפסי„ ‡ו˙ם מ‡‰ 
והם רשעים  ה),  (שם,  ״ענה כסיל כאולתו״  ואמר:  ד),  כו,  (משלי  ״אל תען כסיל כאולתו״  זה אמר שלמה:  ״ועל  גירסא המוסיפה כאן:  יש  מˆוו˙. 
וכסילים״. 108. ובמ‡ו„ו. בכל כחו, רצונו וממונו. 109. ול‚לי˙. אמר רבי יוחנן שעמד בגילוי פנים (בחוצפה. רש״י) לפני הקב״ה (סוטה מב:). 110. 
ולסנחריב. בתנא דבי אליהו (ל״א) כתב: סנחריב גסות הרוח היתה בו, ובה נעקר מן העולם. וכן נאמר שם על נבוכדנצר. 111. ז„ י‰יר. גס רוח סופו 
להיות לץ שאינו חש לשמוע מוסר. רש״י. 112. ‰מב˜˘ לעלו˙. גאוותן אינו מרוצה ממעלת חשיבותו בעיני הבריות וחומד תמיד לדרגת חשיבות 
114. סמוך ל‚‡ו‰  113. בחז˜˙ בר „ע˙. שמחזיק עצמו חכם.  גבוהה יותר ממה שהוא ראוי לה, וכיון שלא משיגה, הרי הוא בדאגה מתמדת.  
מעללים רעים. שהם המשך ישיר לגאוה ותוצאה ממנה. 115. כ‡˘ר נעימו˙ ‰ˆור‰. כשם שהגדרת אדם שצורתו נעימה ויפה היא מי שגופו ופניו 
מאירים, כך אדם שמדותיו נעימות וטובות נפשו מאירה. 116. ‡ין ‰ח˘יבו˙ בנפ˘. [יש גירסא: ״מחשיבות הנפש״]. כלומר, אין זה חשיבות וכבוד 
לאדם להתגאות על חברו, אפילו הוא מלך, כל שכן בני-אדם אחרים, השוים במעלתם ומתגאים זה על זה.  117. ולפניו ‰יו כס‡ו˙. כלומר לפניו 
היו שלשה כסאות, זה למעלה מזה, להושיב כל אחד כגדולתו, ובאו לפניו שלשה גיבורים, וישבו זה למעלה מזה. 118. ו‚„לו. למעלה. 119. כי טוב 
‡מר לך. מוטב שיאמרו לך לעלות לדרגה גבוהה יותר ממעמדך כיום, מאשר יורידו אותך ממעלתך לאמר שאינך ראוי לה יבקשו שתפנה את מקומך 
עבור אדם אחר נכבד ונדיב. 120. במח˘ב‰ לב„. שיחליט בלבו שמכאן ולהבא שוב לא יתגאה, אלא בנוסף לכך חייב לשנות גם מעשיו והתנהגותיו 
כלפי חוץ. 121. ול‰˘˙„ל. [יש גירסא: ולהשתרר]. כלומר, למשול ולשלוט על בני-אדם. 122. בכל חל˜ וחל˜ וכו'. יש גורסים: בכל מדה ומדה – 

בחלק המובחר שבה. 123. ו˘ם „רך ו‚ו'. והמפקח על דרכיו אראה לו בישועת אלקים.     

רצונו של אותו אדם. וב׳עץ יוסף׳ (שם) ביאר, משום שדבריו יוצאים מן הלב, ובודאי יכנסו אף הם אל לב השומעים.
כ„. ויע˘‰ כל ‰טובו˙ ב‚לוי ובס˙ר. והמעשים הטובים שראוי להסתיר אותם, הם רק אלו שאפשר לעשותם בשלימות מהחל ועד כלה גם מבלי שבני אדם ידעו מהם. אבל אותן המצוות שאינו יכול לקיימם בינו לבין עצמו, כגון להתפלל בציבור, ולצוות לבני אדם לעשות טוב ולהזהיר אותם מעשות רע, 
וללמוד תורה (ברבים, באופן שמשפיע בזה על אחרים, וכ״ש ללמד תורה ברבים) ולעשות חסד, מצוות אלו אין כל הצדקה להזניח ולנטוש מחשש שיכבדוהו עליהן, אלא יקיימם לשם שמים, ואף אם ישבחו אותו עליהן, אין זה יגרע את שכרו, מפני שאינו מתכוון לזה בשעת עשייתן. (חובת הלבבות, שער יחוד 

המעשה פ״ה).   
כ‰. וז‡˙ ‰‚‡ו‰ ‡ינ‰ מז˜˙ לענו‰ וכו'. כתב החובת הלבבות (שער הכניעה פ״ט): והחלק המשובח הוא, כשגאות האדם על חכמתו ועל מעשיו הטובים נובעת ממה שהוא יודע להעריך את גודל החסד שהבורא עשה אתו בזה שנתן לו את היתרונות הללו, וממה שהוא שמח בהן, וגאותו גורמת לו להוסיף 
ולהתאמץ עוד יותר בלימודו ובמעשיו הטובים, ולהתנהג בהכנעה עם מקורביו, ולשמוח בחבריו, ולחוס על כבודם ולחפות על סכלותם, ולדבר בשבחם, ולאהוב אותם, ולדון אותם לכף זכות, ולהזהר בכבודם. והיא גורמת לו שמעשיו הטובים מעטים בעיניו, ושהוא טורח תמיד להרבות עליהם, ושלבו נשבר 

בקרבו על שהוא מדי חלש להשיג מהם כאוות נפשו, ושהוא משפיל את עצמו לפני מי שהוא מקוה שבעזרתו יוכל להוסיף עליהם, ושהוא מודה לאלהים על היתרונות שנתן לו, ומשבח אותו על שעזר לו לקנות את המעלות הטהורות.
גאוה כזאת אינה עומדת בסתירה עם ההכנעה, והיא לא מרחיקה אותה, אלא אדרבה מסייעת לה ומוסיפה עליה. 

כו. לעזוב ‰טוב מפני ‰˘פל˙ו לפני‰ם. שנינו במסכת אבות (ה, כ): ״יהודה בן תימא אומר, הוי עז כנמר... לעשות רצון אביך שבשמים״. כתב הטור (או״ח סי׳ א): ״והתחיל בעז כנמר, לפי שהוא כלל גדול בעבודת הבורא יתברך, לפי שפעמים אדם חפץ לעשות מצוה ונמנע מלעשותה מפני בני אדם שמלעיגים 
עליו, ועל כן הזהיר שתעיז פניך כנגד המלעיגים, ואל תמנע מלעשות המצוה... שפעמים אדם מתבייש מפני האדם יותר ממה שיתבייש מפני הבורא יתברך, על כן הזהיר שתעיז מצחך כנגד המלעיגים ולא תבוש. עכ״ד.  

כז. ‡בל בענין מ˘‡ ומ˙ן יכנע לפני‰ם. מקור הדברים הוא במסכת ברכות (ז:): אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי: מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה וכו׳. והאמר רבי יצחק אם ראית רשע שהשעה משחקת לו אל תתגרה בו, שנאמר (תהלים י, ה): ״יחילו (יצליחו) דרכיו בכל עת״, ולא עוד אלא 
שזוכה בדין... ולא עוד אלא שרואה בצריו... לא קשיא, הא במילי דידיה הא במילי דשמיא. והיינו שבדבר ששייך לו ולממונו צריך להכנע מפניו. וכתב המהרש״א, ש״השעה״ משחקת לו דייקא, כי בודאי אינו אלא לפי שעה מחמת המזל שגורם, אבל כשתעבור השעה – ״כחציר מהרה ימלו״, ״ועוד מעט ואין רשע״ 

וכו׳.
כח. וזו‰י מˆו‰ ‚„ול‰. במסכת בבא-מציעא (ל(: מביאה הגמרא על הפסוק (שמות יח כ) ״והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון״... ׳אשר יעשון׳ זו לפנים משורת הדין [שיש מצוה לנהוג לפנים משורת הדין]... דאמר רבי יוחנן, לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה, ולא 

עבדו (עשו) לפנים משורת הדין.    
כט. לפני ˘בר ‚‡ון. פירש הגר״א: כשבא שבר לאדם, הרי זה מן הסתם שהיה לו תחילה גבהות הלב, ולכן בא עליו השבר, כשהקדוש ברוך הוא רוצה לנקום באדם כדי שיתקדש שמו יתברך בעולם - מגביהו תחילה ואחר כך משפילו, כי על ידי זה תהיה נקמתו גדולה שבעתיים, כמו בהמן שהגביהו תחילה 
למשנה למלך כדי שיתלוהו בגבהותו, ונפילתו היתה בפירסום רב, ואם הוא שר וחשוב בלא זה, אז ה׳ נותן בלבו גאוה ואחר כך משפילו, כי אז נקמתו גדולה כי הרגיש עצמו שהיה באיגרא רמה – ועכשיו בבירא עמיקתא. וכן פירשו כל המפרשים על הפסוק (תהלים קב, יא) ״כי נשאתני ותשליכני״, שהגבהת 

אותי תחילה ואח״כ השלכתני שאז המכה, הצער, החרפה והבושה גדולים יותר.
ל. ‡ינו ניˆול מחט‡ ועוון. כתב רבינו יונה (בשערי תשובה א, כז): הגאוה מסבבת כמה עבירות, ומגברת יצר לב האדם עליו, שנאמר: ״ורם לבבך ושכחת את ה׳ אלקיך״ [הרי הגאוה סיבה כללית לכל העבירות, כי על-ידי הגאוה בא לשכחת ה׳ וממילא חוטא]...ובעל הגאוה נמסר ביד יצרו, כי אין עזר השם עמו 

אחרי אשר הוא תועבת ה׳. עכ״ד.
בשערי קדושה כתב: הגאוה היא שורש להרבה עבירות אם בין אדם למקום, ואם בין אדם לחבירו.

בשבט מוסר (ב׳) כתב: הגאוה שורש לכל העבירות שבעולם, ולכן חזק עצמך שלא להתפתות בקול יצרך להתגאות, ובנצחך אותו בזה – תוכל לנצחו בכל! כיון שנעקר השורש – הענפים נופלים מאליהם.
ל‡. ˘ב‡ מטפ‰ סרוח‰. בהיות האדם מסתכל בפחיתות חומרו, וגריעות תחילת יצירתו, אין לו טעם להתנשא כלל, אלא ליבוש ולהכלם. משל למה הדבר דומה: רועה חזירים שהגיע ועלה לשלטון, הרי כל עת אשר יזכור ימיו הראשונים – אי אפשר לו להתגאות (מסילת ישרים כג). 

יתבונן, שהתהוות האדם ויצירתו...ואחר כך הוא ניזון...במשך שהותו בבטן אמו, ורק אחר כך יוצא לעולם חלוש וכחוש בגופו ואבריו (חובת הלבבות כניעה ה). 
לב. וי˘וב לעפר ורימ‰. ויתבונן מצורתו שתהיה לו כשינוח בקבר: אור פניו יחלוף, מראהו ישחר, בשרו יהפך לתולעים עיפוש וליחה, ולא ישאר בו כל סימן מיופי גופו. ריחו יבאיש (יסריח) מאד, כאילו לא רחץ וסך בשרו מעודו, וכאילו לא היה לו ריח טוב מעולם. בחשבו כן - יכניע וינמיך את עצמו, ולא 

יתגאה ויתנשא. (חובת הלבבות שם). 
ל‚. וי˙ן „ין וח˘בון וכו'. יצייר בלבו, רגע הכנסו לפני בית דין הגדול של צבא מעלה, בעת שיראה עצמו לפני מלך מלכי המלכים הקדוש והטהור בתכלית הקדושה והטהרה, בסוד (מלאכים -) קדושים משרתי גבורה, גבורי כח עושי דברו, אשר אין בהם כל מום. והוא עומד לפניהם, גרוע פחות ונבזה מצד 
עצמו, טמא ומגואל (נתעב) מצד מעשיו, הירים ראש?  היהיה לו פתחון פה? וכי ישאלוהו: איה ואיפוא פיך? איה גאונך וכבודך אשר נשאת בעולמך? מה יענה ומה ישיב על תוכחתו? הנה ודאי שאילו רגע אחד יצייר האדם בשכלו האמת הזה בציור אמיתי וחזק (דימוי נכון בצורה בהירה ומשכנעת) – פרוח 

תפרח ממנו הגאוה, ולא תשוב אליו עוד!!! (מסילת ישרים כג).   
ל„. וישב למטה מן הכל. הגה״ק רבי אלחנן וסרמן זצ״ל הי״ד היה רגיל לישב בסוף ביהמ״ד בכל מקום שהגיע. פעם שאל את החפץ חיים זצוק״ל האם אין חשש שיתהלל בעצמו ״מי כמוני עניו״? ונמצא מתגאה בליבו, ואולי עדיף אדרבה, לישב בכותל המזרח ולחשוב בליבו ״הרי איני ראוי לישב כאן ומכבדים 
אותי במה שאין בי״ וכד׳? ענה לו החפץ חיים: שנינו במשנה (כלים כה, ט) מעשה מוציא מידי מחשבה ואילו מחשבה אינה מוציאה מיד מעשה, א״כ עדיף לישב במערב, ועצם מעשה זה של ענוה יוציא מיד מחשבת גאוה שחושש אולי תתגנב בליבו, משא״כ אם יושב ב״מזרח״, עצם מעשה הגאוה יגבר על כל 

מחשבת ענוה שיחשוב ״איני ראוי״ וכד׳. 

 ‰ ּ„ָ ƒּום מ ׁ̆  ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  רּוך¿ ‰ּו‡, ו¿ ‡ ָבּ ר≈ ּום ָ‡ָ„ם זּוַל˙ ַ‰ּבו… ׁ̆ ַ„ע  ל…‡ י≈ „, ו¿ ַיח≈ ¿̇ ּƒ̇ ָמ‰ - 81 ּום ָחכ¿ ׁ̆ מ…„  ל¿ ƒל ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ׁ∆̆ ר, ּוכ¿ ָ̂ ָ̃ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ּƒ̇ ָך.  ב¿ּ ƒל ב¿ּ

ן  ƒיר מ ƒ‰ ז¿ ַּ̇ ל…‡  ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ ּ¿̇ ל…‡  ָך, 83ו¿ ָכר¿ ׂ ¿̆ י„  ƒס פ¿ ַ̇ ם ו¿ ׁ≈̆ ָך  ‡ ל¿ ≈̂ ל…‡ י≈ ׁ∆̆ י  ≈„ ָ„‰, כ¿ּ ‰ ָ‰ֲעבו… ׂ ≈̆ ַמֲע לּו˙ ב¿ּ ¿̂ ˙ ָ‰ַע ‡ו… ַ‰ר¿ ָב‰, 82ַ‡ך¿ ל¿ טו…

 ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ּƒ̇ 84  ‡ ָלּ ∆‡ י˙,  ƒ̂ י ƒ̂ ו¿ זּוָז‰  ּומ¿ ין  ּ ƒל ƒפ ּ¿̇ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ ‡ו… ל…‡  ו¿ ם  ƒַמי ָׁ̆ -‡ ר≈ י¿ יַמן  ƒס  ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  ו¿ ָך,  ¿̇ זּוָל  ׁ̆ י ƒ‡ ל¿ ָך  ¿̇ ָמ ָחכ¿ יַע  ƒ„ ו… ּ̇ ל…‡  ו¿ ָ‰ָרע, 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  „ כ…ּ ל¿ ƒל ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  נ≈ י¿ נ¿ ƒע מ≈  ‰ ז∆ ל  ָכּ  .˜ חו… ׂ ּ¿̆ ‰ַ ר…ב  ּוב¿ ָו‰  ¿„ ח∆ ּוב¿  ‰ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒמ ב¿ּ ַמֲ‡ָכל  ב¿ּ ם  ∆‰ ָמּ ƒע ע…ָרב  מ¿  ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ו¿ ם,  י‰∆ כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ך¿  ל≈ ≈̇ ו¿ ָ‰ָ‚ם  נ¿ ƒמ ב¿ּ

ָל‰.  „ו… ּ ¿‚ ׁ̆ ≈‡ ‰ ל¿ ַטָנּ ¿̃  ׁ̆ ≈‡ ַח מ≈ ר≈ בו… ‰ ל¿ מ∆ „ו… , 87ו¿ ָכרו… ׂ ּ¿̆ ƒר מ ≈̇ ים יו… ƒף ֲ‡ָלפ ל∆ י„ ‡∆ ƒס ָו‰, 86ַמפ¿ ¿̂ ƒם מ ׁ≈̆ ‰ 85ל¿ ָין ז∆ נ¿ ƒע ‰ ׂ ∆̆ ָ‰עו… , ו¿ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒר ב¿ּ

„ּו‰ּו ַעל  ַכב¿ּ ם י¿ ƒ‡ ר, ו¿ ∆̇ לּוי ּוַבס≈ּ ּ‚ָ ˙ ַבּ בו… ל ַ‰ּטו… ‰ ָכּ ׂ ∆̆ ַיֲע ָ‰ָרע, (כ„)ו¿ יר מ≈ ƒ‰ ַיז¿ ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ י ƒיכּו˙, ו ƒר‡ֲ ָנ‰ ַבּ ַכָוּ ל ב¿ּ ל≈ּ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ר ‰ּו‡: ל¿ ָׁ̆ ַ‡ך¿ ַ‰ָיּ

ָך  מ¿ ¿̂ ַע ין ב¿ּ ƒח ב¿ ַּ̇ ב,  ‰ ַ‰ּטו… ׂ ∆̆ ‰ ַמֲע ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ˙ ע≈ ן 89ב¿ּ ‰. ָלכ≈ ׂ ∆̆ ֲע ַע˙ ַ‰ַמּ ׁ¿̆ ּƒב ‰ ן ָלז∆ ּ ו≈ ּƒל…‡ כ ׁ∆̆ י  ַבח, ַ‡ֲחר≈ ּׁ∆̆ י˜ לו… ַבּ ּ ƒין ַמז חּו‰ּו - 88‡≈ ב¿ּ ַׁ̆ י ƒו ‰ ז∆

 ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ‰ ׂ ∆̆ ֲע ‰ ַ‰ַמּ ם ז∆ ƒ‡ ין ƒח ב¿ ַּ̇ ַ‚ם  ם. ו¿ ל≈ ָׁ̆ ינו…  ים - 91‡≈ ƒר ֲ‡ח≈ ם מ≈ ƒ‡ ם, ֲ‡ָבל ל≈ ָׁ̆ ל - ‰ּו‡  ≈‡‰ָ ר מ≈ ׁ∆̆ מּול, 90ֲ‡ ּ¿‚‰ַ ‰ ו∆ּ ַ̃ ‰ מ¿ ָּ̇ י ַ‡ ּƒמ ƒמ

ם. ל≈ ָׁ̆ ָך  ׂ ¿̆ ‰, ָ‡ז ַמַע ָך ז∆ ר ל¿ ר≈ ָבּ ¿̇ ƒם י ƒ‡ ים, ו¿ ּƒַרב ‰ ָבּ ׂ ∆̆ ‰ עו… ָּ̇ ר ַ‡ ׁ∆̆ ָין ֲ‡ נ¿ ƒע‰ָ ‰ ז∆ ים 93ב¿ּ ƒי ֲחָ„ר ר≈ ַח„¿ חּו„ ב¿ּ ƒי ‰ 92ב¿ּ ׂ ∆̆ ָ̇ עו… י ƒם ָ‰י ƒ‡ ,ָלם י ָ‰עו… נ≈ פ¿ ƒל

 ‡ ‰ ָבּ ּ„ָ ƒָכל מ ‰ ּוב¿ ׂ ∆̆ ָכל ַמֲע ָבר ּוב¿ ָכל ָ„ּ י ב¿ּ ּƒכ , ר ּבו… ָזּ‰≈ ƒ‰ ב ל¿ ‰ּו‡ ַחָיּ ּׁ∆̆ „ ַמ‰  ∆‚ ם 95נ∆ ַ‰ָיּ ‰ מ≈ ָפּ ƒם ט ƒ‡ י ּƒינו… כ ר ָ‰ָרע ‡≈ ∆̂ „ י≈ ∆‚ נּו 94נ∆ ר¿ ַפּ ּƒס ּׁ∆̆ ל ַמ‰  ָכּ
96" , כו… ו… ּ̇ ƒּו מ‰ ≈̃ ּ ַסל¿ ר ל¿ יַמ‰≈ ƒין, ו ƒָחָכם ָיב ∆‰ ָרָכיו. ו¿ ּ ¿„ ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇ ל…‡ ָיַ„ע  ׁ∆̆ י  ƒמ ר ל¿ ∆̂ ּ ַין ַ‰י≈ נ¿ ƒיַע ע ƒ„ ‰ו… ח ל¿ ַ̇ נּו פ∆ּ ח¿ ַ̇ ל, ּוָפ ≈̃ ל¿ ַ̃ ˙ ּול¿ ח≈ ַׁ̆ ר ל¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

ı" (‡יוב יז, ט). יף ‡…מ∆ ם י…ס∆ ƒר ָיַ„י‰ָ ּוט√

 

 ‰‡ָ„ָ ‰ו… יף  ƒס יו… ו¿ כז).  (ירמי‰ ט,  י"  ƒ̇ ‡ו… ָי„…ַע  ו¿ ל  כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ל  ּ ַ‰ל≈ ¿̇ ּƒמ‰ַ ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ƒי ז…‡˙  ב¿ּ ם  ƒ‡ י  ּƒכ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ַח˙  ַבּ ֻׁ̆ מ¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿ ַמֲעַל˙  ב¿ּ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ97

ל…‡ 99 , ו¿ ׁ̆ ָר ¿„ ּƒי˙-ַ‰מ י ב≈ּ ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒי מ ƒ̃ ל¿ ָּ̇ ח∆ ַ̇ ָנּ ׁ∆̆ יָך,  ָפנ∆ י ל¿ ƒנ‡ֲ ‰ ∆„ ַמר: מו… ‰ לו… ָלּ ƒפ ¿̇ ּƒב ˙ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒל ּומ כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ָע‰ ו¿ ּ ַ‚ם „≈ רּוך¿ ‰ּו‡, 98ו¿ ‡ ָבּ ר≈ ַלּבו…

י  ּƒי ‰'" („ברי-‰ימים-ב יז, ו). כ כ≈ ַ„ר¿ ּבו… ב¿ּ ƒל ‰ּ ַבּ ¿‚ ּ ƒַמר: "100ַוי ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ נּו. ו¿ ָרל≈ ים ּ‚ו… ƒע נּו ּוַמ‰ ָנּ ≈̃ ל¿ ב ח∆ ינּו ַמ‰ ּטו… ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ : מו… ˙. ּוכ¿ ָרנו… ¿̃ י  ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒמ

ם,  ∆‰ ‡ ָי„ו… מ≈ ָ̂ מ¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ י ַבּ ל…‡ י…‡ַמר ַ„ּ , ו¿ ן לו… מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ י˜ לו… ַבּ ּƒפ ל…‡ ַיס¿ ׁ∆̆ 102 ,‡ ָלם ַ‰ָבּ י ָ‰עו… נ≈ י¿ נ¿ ƒע ב ב¿ּ ַבּ‰-ל≈ ר-רּוַח ּו‚¿ ַ̃ ‰ ָ‡ָ„ם 101י¿ י∆ ¿‰ ƒי

רּוך¿ ‰ּו‡.  ‡ ָבּ ר≈ ַ„˙ ַ‰ּבו… ֲעבו… ר מ≈ ּ ≈̂ ַ̃ מ¿ּ ׁ∆̆ מו…  ו… 105כ¿ּ ׁ̆ ַנפ¿ ם ב¿ּ ַרע≈ ¿̇ ƒי י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ָל‰  ַמע¿ ו… ל¿ ׁ̆ ּ‰ ַנפ¿ ַבּ ¿‚ ƒ̇ ‰ּו, 104ו¿ ׂ ≈̆ ל ַמֲע יָניו ָכּ ע≈ ַעט ב¿ּ מ¿ ƒי ‡ ָלּ ∆‡103

ָ„ם. בו… ָלחּוס ַעל כ¿ּ ָריו ו¿ „ ֲחב≈ בו… כ¿ ּƒמ…ַח ב ׂ ¿̆ ƒל ˙, ו¿ בו… ˙ ַ‰ּטו… ֲעלו… ַמּ מ…ַח ַבּ ׂ ¿̆ ƒלו… ל ˙ מ∆ ר∆ ‚ו… , ו¿ ו… ּ̇ ע¿ ַסַיּ ˙ ָלֲעָנָו‰, ַ‡ך¿ מ¿ ∆̃ ּ יָנּ‰ ַמז∆ ֲ‡ָו‰ ‡≈ ז…‡˙ ַ‰ַ‚ּ (כ‰)ו¿

 

 , ו… ּ̇ ָכל¿ י י¿ ƒפ ָ‰ַרע כ¿ּ יר מ≈ ƒ‰ ַיז¿ ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ י ƒם, ו ַנע ָל‰∆ ָכּ ƒל…‡ י ם, ו¿ ָ̇ ים ‡ו… ƒל ַ‰כ¿ יָחם ּול¿ ƒכ ‰ו… ‡…„, ל¿ ַח˙ מ¿ ַבּ ֻׁ̆ י‡ מ¿ ƒ‰ ים ƒע ָׁ̆ „ ָ‰ר¿ ∆‚ ֲ‡ָו‰ נ∆ ּ‚ַ‰ַ ו¿

מו…  כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿ ח.  ָבּ ֻׁ̆ מ¿  ‰ ז∆ י  ֲ‰ר≈ ם  ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ל¿ ּבו…  ּ ƒל ׁ∆̆ י  ַ‡ֲחר≈  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ּוכ¿ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒמ כ¿ּ ָלם  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ב¿ּ  ‰ מ∆ ּ„ו…  ‰ּ ז∆ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ

י  נ≈ פ¿ּ ƒ106מ ב  ַ‰ּטו… (כו)ַלֲעז…ב  ים  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ָלל  כ¿ּ ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿  ,˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ָעָליו   - ָו‰  ¿̂ ƒמ  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ם  ָמ˜ו… ָכל  ּוב¿  (‚ (‡ס˙ר  ָ‰ָמן  ל¿ ַנע  כ¿ ƒנ ל…‡  ׁ∆̆ ַכי  ּ ¿„ ָמר¿

ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ָניו  ָפּ ז  ָיע≈ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ ם,  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ֲעמ…„  ַיּ ׁ∆̆  ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ים ‡≈ ƒָעמ י פ¿ּ ּƒכ ָו‰,  ¿̂ ƒַבר מ ¿„ ּƒב ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒי י  ַ̇ ָמ ָמ‰  יך¿ ָחכ¿ ƒר ָ̂  ‰ ז∆ ו¿ ם.  י‰∆ נ≈ פ¿ ƒָל˙ו… ל ָפּ ׁ¿̆ ‰ַ

 ׁ̆ י י≈ ּƒיו, כ ׂ ָ̆ ר ַמֲע ּ ַס„≈ ‰ י¿ י ז∆ ƒפ ָין, ּול¿ נ¿ ƒע‰ָ ָע‰ ו¿ ָּׁ̆ י ַ‰ ƒפ ן ל¿ נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ָחָכם ל¿ יך¿ ‰∆ ƒר ָ̂ ָכך¿  ˙. ל¿ וו… ¿̂ ƒמ ‰‡ָ ם מ≈ ָ̇ י„ ‡ו… ƒס ָו‰ ַ‡ַח˙, 107ַיפ¿ ¿̂ ƒֲעבּור מ ַבּ

ָכל  ם. ו¿ ַנע ָל‰∆ ָכּ ƒל…‡ י ם, ו¿ ּ„ָ ¿‚ ‡…„ו… ַלֲעמ…„ נ∆ מ¿ ƒּופו… 108ּוב‚ יך¿ ב¿ּ ƒר ָ̂ ָין. ו¿ נ¿ ƒּום ע ׁ̆ יָלם ב¿ּ ƒב ׁ¿̆ ּƒיַח ב ּƒל…‡ ַינ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ ׁ̆ י≈ יָלם, ו¿ ƒב ׁ¿̆ ּƒיך¿ ַלֲעז…ב ב ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ

ָל‰. „ו… ּ ָו‰ ‚¿ ¿̂ ƒּו מ‰ ז∆ ָבר, (כח)ו¿ ָכל ָ„ּ ין ב¿ּ ּ ƒ„‰ַ ˙ּוַר ּׁ̆ ƒים מ ƒנ פ¿ ƒם ל ∆‰ ָמּ ƒע ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ם ו¿ י‰∆ נ≈ פ¿ ƒַנע ל ָכּ ƒן י ָּ̇ ‡-ּוַמ ׂ ָּ̆ ַין ַמ נ¿ ƒע ָו‰, (כז)ֲ‡ָבל ב¿ּ ¿̂ ƒַבר מ ¿„ ּƒב ‰ ז∆

 

 - ‰ּ ׁ̆ ָבּ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ‰ַ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ּ‰ ַרב ּוָמˆּוי  ָלּ ׁ∆̆  ˜ ּ ז≈ ∆‰‰ַ ‡…„, ו¿ ‰ מ¿ ֻ‚ָנּ י‡ מ¿ ƒ‰ י ּƒכ ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒּוב מ ׁ̆ ָל ל ו¿ ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ‰ַ ˙ ּ„ַ ƒּבו… מ ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒּומ

ן" (מ˘לי  ‡ו… ר ָ‚ּ ב∆ ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ ƒַמר: "(כט)ל ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  לּו˙, כ¿ּ פ¿ ׁƒ̆ ר ו¿ ב∆ ׁ∆̆ ˙ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿ יָ‡‰ ‡∆ ƒב ֲ‡ָו‰ מ¿ י ַ‰ַ‚ּ ּƒכ ,„…‡ ‰ מ¿ ָנּ מ∆ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ יָכך¿  ƒפ ַעט, ל¿ מ¿

ַי˙  ָ‚ל¿ 109ּול¿ ב),   ,‰ (˘מו˙   " ‚ו… ו¿  '‰ י  ƒמ" רו…  ָ‡מ¿ ב¿ּ ע…‰  ַפר¿ ל¿ ַרע  ≈‡ ָמ‰   ָּ̇ ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿ כ‚).  (˘ם כט,  ּנּו"  יל∆ ּƒפ ׁ¿̆ ַּ̇ ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ" ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿ יח),  טז, 

ילּו  ּ ƒ̂ ƒ‰ ר ׁ∆̆ ‡ֲ ˙ י ָ‰ֲ‡ָרˆו… ל…‰≈ ָכל ‡¡ י ב¿ּ ƒַמר "מ‡ָ ׁ∆̆ יב,  ƒר ח≈ ַסנ¿ ל" (˘מו‡ל-‡ יז, י), 110ּול¿ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ˙ כו… ˙ ַמַער¿ י ‡∆ ּƒ̇ ַרפ¿ י ח≈ ƒַמר "ֲ‡נ‡ָ ׁ∆̆ י,  ּƒ̇ ׁ¿̆ ƒל ַ‰פ¿ּ

ָ„י" („ני‡ל ‚, טו),  ן י¿ ƒן מ כו… נ¿ ƒב יז¿ ׁ≈̆ י י¿ ּ ƒ„ ‰ָּל רו… "ּוַמן ‰ּו‡ ‡¡ ָ‡מ¿ ר, ב¿ּ ּ ַ̂ נ∆ בּוַכ„¿ י (י˘עי‰ לו, כ), ּונ¿ ƒ„ ָיּ ƒם מ ƒַלי ָׁ̆ רּו ˙ י¿ יל ‰' ‡∆ ּ ƒ̂ י ַי ּƒי כ ƒ„ ָיּ ƒם מ ָ̂ ˙ ַ‡ר¿ ∆‡

ָחָכם:  ָ‡ַמר ‰∆ ׁ∆̆ מו…  ן, כ¿ּ ָעוו… ‡ ו¿ ט¿ ח≈ ל מ≈ ו… ּ̂ ƒינו… נ , (ל)‡≈ ‰ זו… ּ„ָ ƒמ ‰ּו‡ ב¿ּ ׁ∆̆ י  ƒן. ּומ לו… ָ̃ ם ָ‰ָי‰ ּבּוז ו¿ ָ̇ י ƒֲחר‡ַ ם, ו¿ י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ רּו כ¿ּ ר ָ‡מ¿ ׁ∆̆ ן, ֲ‡ ‰ ָל‰∆ מ∆ ַ‰ּ„ו… ו¿

ן" (מ˘לי כ‡, כ„). ַר˙ ָז„ו… ב¿ ע∆ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ , עו… מו… ׁ¿̆  ı יר ל≈ ƒ‰111ָי „ "ז≈

 

 ‰ ָ‡ָ‚‰? ז∆ ּנּו ַ‰„¿ מ∆ּ ƒמ „ ר≈ ָפּ ּƒ̇ ר ל…‡  ׁ∆̆ י ‰ּו‡ ֲ‡ ƒָח„ ָ‡ַמר: מ ים. ָחָכם ‡∆ ƒי ֲחָכמ ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ַמע ׁ¿̆ ֲ‡ָו‰,  ר ַעל ַ‰ַ‚ּ ַ„ב≈ּ ‰ ל¿ ָנּ ינּו ַע„ ‰≈ ָבר≈ ּ יַע „¿ ּ ƒ‚ ƒ‰ ׁ∆̆ יָון  כ≈ ו¿

 .‰ ט∆ ו… ׁ̆ י-ָ‡ָ„ם ל¿ נ≈ ˙ו… ב¿ּ ין ‡ו… ƒ̃ י ƒַע˙, ַמֲחז ר] ַ„ּ ˙ [ַבּ ַ̃ ז¿ ח∆ מו… 113ב¿ּ ¿̂ י˜ ַע ƒֲחז ַמּ ׁ∆̆ י  ƒרּו: מ ָ‡מ¿ ‰. ו¿ ָנּ מ∆ּ ƒָל‰ מ ַמע¿ י‡ ל¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ˙ ַמֲעָל‰  ׁ̆ ַלֲעלו… ּ ≈̃ ַב ‰ַ112מ¿

ָ‡ַמר  ָעָליו. ו¿ ˙ מ≈ טו… ˙ נו… ו… ׁ̆ ָפ ּ ַ‰נ¿ ˙, ו¿ ּיו… ƒר ַ‡˙ ַ‰ב¿ּ נ¿ ׂ ƒ̆ ‰ ָעָליו  י∆ ¿‰ ּƒ̇ ים,  ƒים ָרע ƒּבו… ַמֲעָלל ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒים. ּומ ƒים ָרע ƒָו‰ - ַמֲעָלל‡ֲ רּו: 114ָסמּוך¿ ַלַ‚ּ ָ‡מ¿ ו¿

ך¿  ל∆ ‰ ַ‰מ∆ּ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆  ׁ̆ פ∆ נ∆ּ יבּו˙ ַבּ ׁƒ̆ ין ‰ַ116ֲח ≈‡ :„ ָ‡ַמר עו… . ו¿ ׁ̆ פ∆ ר ַ‰נ∆ּ ˙ ‡ו… ּ„ו… ּƒימּו˙ ַ‰מ ƒע ך¿ נ¿ ר ַ‰ּ‚ּוף, ָכּ ּוָר‰ ‡ו… ּ̂ ימּו˙ ַ‰ ƒע ר נ¿ ׁ∆̆ ‡ֲ ָח„: 115ַכּ ָחָכם ‡∆

ָל‰  ַמע¿ ˙ זו… ל¿ ‡ו… ס¿ ּƒָפָניו ָ‰יּו כ , 117ּול¿ כּו˙ו… ‡ ַמל¿ ס≈ּ ּƒב ַעל כ ׁ≈̆ ָח„ יו… ך¿ ‡∆ ל∆ ָ‰ָי‰ מ∆ ׁ∆̆ ָ‡ַמר,  ‰. ו¿ ל ז∆ ∆‡ ‰ ים ז∆ ƒר י-ָ‡ָ„ם ֲ‡ח≈ נ≈ ן ב¿ּ כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ‰, ָכּ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ

ַעי.  ר≈ ַעל ל¿ ַמּ ƒי מ ƒיַבנ ׁƒ̆ י ‰ו… ּƒ̇ ח¿ ַפּ ׁ¿̆ ƒחּוס מ ƒל י ∆„ ן: ‚…ּ יו… ל¿ יב ָ‰ע∆ ׁƒ̆ ≈‰ י? ו¿ ƒ̇ ּו ׁ̆ ל…‡ ר¿ ּ‰ ב¿ּ ז∆ ƒָל‰ מ ַמע¿ ‰ ל¿ ם ז∆ ּ∆̇ ב¿ ַׁ̆ יך¿ י¿ ≈‡ : ך¿ ל∆ ם ַ‰מ∆ּ ָ‡ַמר ָל‰∆ . ו¿ ּזו… ƒמ

ָל‰ּו  ע¡ ∆‰ ם. ו¿ י‰∆ ּ≈̇ ח¿ ַּ̇ י  ƒיַבנ ׁƒ̆ י ‰ו… ּƒב ƒּו˙ ל‡ ַ„כ¿ י ו¿ ׁƒ̆ לּו˙ ַנפ¿ פ¿ ׁƒ̆ י:  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ‰ַ ָעָנ‰  י. ו¿ ƒ̇ ָמ י ר…ב ָחכ¿ נ≈ פ¿ּ ƒי מ ַּ̇ ח¿ ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ י ַעל  ƒ̇ י ƒי: ָעל ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ ָ‡ַמר  ו¿

יב" (מ˘לי כ‰, ז).  ƒ„י ָנ נ≈ פ¿ ƒָך ל יל¿ ּƒפ ׁ¿̆ ‰ַ ‰ מ≈ ָנּ ≈‰ ‰ ָך ֲעל≈ ב ֲ‡ָמר ל¿ י טו… ּƒַמר: "119כ ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ . ו¿ לו… ּ ¿„ ƒ‚ ך¿ 118ו¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ

ָעָפר  ּוב ל¿ ׁ̆ ָי רּוָח‰, (לב)ו¿ ‰ ס¿ ָפּ ּƒט ƒמ ‡ ָבּ ׁ∆̆ , (ל‡) ּבו… ƒל ˙ ים ‡∆ ƒיל ƒ‰ ב¿ ים ַ‰ַמּ ƒָבר ּ ב „¿ יך¿ ַלֲח˘…ׁ ƒר ָ̂ ˙ ָעָליו,  ר∆ ב∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒָו‰ מ‡ֲ ּ‚ַ‰ַ ˙ ּ„ַ ּƒמ ׁ∆̆ ‰ ָ‡ָ„ם  ∆‡ רו… ׁ∆̆  ˙ ע≈ ב¿ּ

חּו  כ¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒָלם, נ ן ָ‰עו… ƒרּו מ ָעב¿ ‡ּו ו¿ ּ‚ָ ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ ּ ≈‚ ‰ ָמּ ב ַכּ ַיֲח˘…ׁ -‰ּו‡, ו¿ רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ים ַ‰ ƒָלכ י ַ‰מ¿ּ כ≈ ך¿ ַמל¿ ל∆ י מ∆ נ≈ פ¿ ƒן ל ּבו… ׁ¿̆ ח∆ ין ו¿ ּ ƒ„ ן ּ≈̇ ƒי ‰, (ל‚)ו¿ ָמּ ƒר ו¿

ם. ָ̇ ֲ‡ָו ם ַ‚ּ יָל‰ ָל‰∆ ƒע ָלם, ּוַמ‰ ‰ו… עו… ל…‡ ָ‰יּו מ≈ ָ‰יּו כ¿ּ ו¿

 

 ‡ ָלּ ַב„, ‡∆ ָב‰ ל¿ ָׁ̆ ַמח¿ ‰ 120ב¿ּ ˙ ז∆ ו… ׂ̆ ל ָוכ…ל, ל…‡ יּוַכל ַלֲע כ…ּ ƒּבו… מ ּ ƒל ƒּו˙ מ‡ ‰ ַלֲע˜…ר ַ‰‚≈ּ ∆̂ ˙: ָ‰רו… ˙ ָרעו… ּ„ו… ƒר מ‡ָ ּׁ¿̆ ƒָו‰ ּומ‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ר ל¿ ≈„ ּ‚ָ

י  ס≈ּ י ַ‚ּ ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ ים כ¿ּ ƒנ ּ ָ̃ ֻ̇ ים ּומ¿ ƒּוב ׁ̆ ים ֲח ƒ„‚ָ ׁ̆ ב¿ּ ב…ּ ל¿ ƒיל ל ƒ‚ָי‰ ָר‰ָ ׁ∆̆ „? ָ‡ָ„ם  ַ̂ י ן. כ≈ּ ‰ ָ‰ַ‡ֲחרו… ∆̂ ָ̃ ‰ּו˙ ַע„  ב¿ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ַבּ

ָ‰‚ו…  נ¿ ƒם ָ‰ָי‰ מ ƒ‡ …ּו˙. ‡ו‡ ּבו… ַ‰‚≈ּ ּ ƒל ƒל…‡ ַיֲע˜…ר מ ‰ ז∆ י˙, ָבּ ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ּ„ָ ƒמ ם ב¿ּ ָ̇ ן ‡ו… ּ≈̃ ַ̇ י ƒים ו ƒב ים טו… ƒ„‚ָ ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒם י ƒ‡ - ‰ּ ז∆ ƒּוב מ ׁ̆ ‰ ָל ∆̂ רו… ָ‰רּוַח, ו¿

ל,  ן ַ‰כ…ּ ƒמ ‰ ַמָטּ ב ל¿ ׁ≈̆ י≈ ‰, (ל„)ו¿ ב≈ּ ן ַ‰ר¿ יו… ָזּ ƒב מו… ב¿ּ ¿̂ י‚ ַע ƒ‰ נ¿ ַיּ ׁ∆̆ ן ַע„  ּ≈̃ ַ̇ ָנ‰ ל¿ ָּ̃ ַּ̇ ין  יו - ‡≈ ׂ ָ̆ ָ‡ר ַמֲע ׁ¿̆ ּƒָבָריו ‡ו… ב ¿„ ּƒל ב ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ „ 121ּול¿ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ָמ‰ ָוַכַעס  ַעל ח≈ ‰ּו‡ ַבּ ׁ∆̆ י  ƒן מ כ≈ ּנּו. ו¿ מ∆ּ ƒב מ ַבּ‰-ַ‰ל≈ּ ֲע˜…ר ‚…ּ ַיּ ׁ∆̆ ּלּו, ַע„  ים ‡≈ ƒָבר ¿„ ּƒב ‡ ≈̂ ַכּיו… ן, ו¿ י‰∆ ׁ≈̆ ב¿ ˙ לו… ין ‡∆ ּ ƒַבז ˙ ַ‰מ¿ ָחבו… י ַ‰ס¿ּ י≈ לו… ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒי ו¿

ָ‡ז  ּנּו, ו¿ מ∆ּ ƒָו‰ מ‡ֲ ּ‚ַ‰ַ ׁ̆ ר∆ ֲע˜…ר ˘…ׁ ַיּ ׁ∆̆ ַמן ַרב ַע„  ך¿ זו… ז¿ ר∆ ∆„ ך¿ ב¿ּ ל≈ י≈ ָלל, ו¿ ׁ̆ כ¿ּ י ּ ƒ‚ ˙ו… ל…‡ ַיר¿ לּו ‡ו… ל¿ּ ƒ̃ ˙ו… ‡ו…  ּכּו ‡ו… ƒ‰ ם ƒ‡ ׁ∆̆ מו…  ¿̂ ַ‰‚ ַע נ¿ ƒי ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿

ל…‡ יּוַכל  ׁ∆̆ ‰ ַע„  ָנּ מ∆ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒי  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒמ :˙ ˙ ָ‰ָרעו… ּ„ו… ּƒָכל ַ‰מ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ ַיֲע  ‰ ז∆ ך¿  ר∆ ּ ַעל „∆ ו¿ ָיָמיו.  ל  ָכּ  ‰ּ ָבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ י,  ƒע ָ̂ מ¿ ך¿ ָ‰‡∆ ר∆ ּ ∆„ ַבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ ַיֲחז…ר 

ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ׁ∆̆ י  ƒּומ .˙ ˙ ָרעו… ּ„ו… ƒָכל מ ָמ‰ ל¿ ל≈ ׁ¿̆ פּוָ‡‰  ‰ ‰ּו‡ ר¿ ָין ז∆ נ¿ ƒע י. ו¿ ƒנ ינו… ך¿ ַ‰ב≈ּ ר∆ ּ ס ַ‰„∆ פ…ּ ¿̇ ƒי ָ‡ז ַיֲחז…ר ו¿ ַמן ַרב, ו¿ ‰ ז¿ ז∆ ַ‰‚ ָבּ נ¿ ƒי ר, ו¿ ≈̇ ˜ יו… ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ם  ׂ ָ̆ ַמר: "123ו¿ ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ . ו¿ רו… י ֲחב≈ נ≈ פ¿ ƒל ָפָניו ו¿ ך¿ ל¿ ר∆ ּ ∆„‰ַ ‰ ים ז∆ ׂ ƒ̆ ˙, ָי ר∆ ח∆ ב¿ ‰ ַ‰ֻמּ ּ„ָ ּƒמ ˜ ַבּ ל∆ ח≈ ˜ ו¿ ל∆ ָכל ח≈ רּוך¿ ‰ּו‡ 122ב¿ּ ‡ ָבּ ר≈ ˙ ַלֲעב…„ ַ‰ּבו… כ∆ ׁ∆̆ מ¿ ƒנ

ים" (˙‰ילים, נ, כ‚).  ƒ‰…ל ע ‡¡ ַׁ̆ י≈ ּנּו ב¿ּ ∆‡ , ַ‡ר¿ ך¿ ר∆ ּ ∆„



הוא מחמת גאונו. וכתב 
מוכח  שכך  שם 
בפסוקים, שלא יתלה הצלחתו (הן בממון הן ביופי הן בחכמה) בעצמו אלא 

תמיד יהא שפל ומודה לה׳ על המעלות שחננו.
את  להביא  יכול  שהעושר  לבבך. מבואר  ורם  ו‚ו'  ירביון  וˆ‡נך  וב˜רך  ב. 
האדם לגאוה ולשאר חטאים. במסכת ברכות (לב.) אומרת הגמרא, שלאחר 
חטא העגל אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, בשביל כסף 
וזהב שהשפעת להם (שנתת להם בשפע) לישראל עד שאמרו ״די״ הוא גרם 
(להם להתגאות עד) שעשו את העגל... משל לאדם אחד שהיה לו בן, הרחיצו 
וסכו והאכילו והשקהו, ותלה לו כיס (של מעות) על צוארו, והושיבו על פתח 
של זונות, מה יעשה אותו הבן שלא יחטא (וכמו כן ישראל, הקדוש ברוך הוא 
לחטא  להם  שגרם  הוא  זה,  נסיון  לידי  והביאם  טובה  רוב  להם  שהשפיע 

העגל). 
בספר ׳חכמת המצפון׳ (דברים) כתב: רואים אנו מדברי הגמרא יסוד וחידוש 
גדול, לא כמו שאנו מורגלים לראות התחלת וסיבת החטא בבחירת לבו של 
האדם הבלתי טובה אשר לפני החטא. חכמינו ז״ל ראו עיקר סיבת החטא עוד 
רחוק הרבה מהחטא, ותלו את החטא בדברים אשר נעשו עוד זמן רב לפני 
החטא, אשר לכאורה אין להם שום שייכות עוד להחטא כלל, והם דברים 
אחרים לגמרי וגם מותרים בתכלית ההיתר, ושם כבר ראו חז״ל את החטא 
כאילו כבר נגמר, ואמרו שאחר דברים כאלה החטא כבר דבר הבא בתולדה 
ומידי דממילא, כי מה יעשה הבן שלא יחטא, ובטענה זו הלא רצה משה רבינו 
לפוטרם מכל אשמה, והיה בזה מודעה על כל מעשה העגל כאילו היו אנוסים 
בחטא, מאחר ונתן להם הקדוש ברוך הוא שפע של כסף וזהב, דבר זה ממילא 

הביאם לחטא העגל. 
רואים אנו מזה הערה נוראה, ועיקר גדול בעבודת האדם שאחרי שכל הדבר 
תלוי רק בההתחלות הגורמות ומביאות להמעשה, והמוקדמים עוד זמן רב 
להזהר  האדם  עבודת  עיקר  כל  תלוי  בהם  הרי  כן  אם  המעשה,  לפני 
בההתחלות וההקדמות אשר לחטאים, וגם בהאתחלתא דאתחלתא, ואף גם 
באלה שהם דברים המותרים לגמרי כמו כסף וזהב, או רחיצה וסיכה שהם 
מותרים,  גם  שהם  וכדומה  ושתיה  אכילה  וכן  המותרים,  מהדברים  בודאי 
ומכל מקום גילו לנו חז״ל שעיקר סיבת החטא של העגל היתה בריבוי הכסף 
מה  וכן  לבנו,  האב  שעשה  המוקדמת  והשתיה  הרחיצה  כמעשה  והזהב 

ָך  ̂…‡נ¿ ו¿ ָך  ר¿ ָ̃ "(ב)ּוב¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  , רו… ¿̂ יו…

ן ו… ׁ̆ ‡ ƒַער ָ‰ר ַׁ̆

ֲ‡ָו‰ ַער ַ‰ַ‚ּ ַׁ̆

 ˙ ּ„ַ ƒמ ַעל  ר  ַ„ב≈ּ נ¿ ן  ו… ׁ̆ ‡ ƒר‰ָ ַער  ַּׁ̆ ַבּ
ן  מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ּ ƒנ ׁ∆̆ ב  ֲ‡ָו‰. ּוַמ‰ ּטו… ּ‚ַ‰ַ

ּיּוב  ƒח י  נ≈ פ¿ּ ƒמ ים,  ƒָער ּׁ¿̆ ‰ַ ָכל  ל¿  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇

ח  ַ̇ י‡ פ∆ּ ƒ‰ י ּƒכ ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒל מ ≈„ ָבּ ƒ‰ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿

ז…‡˙  ָכּ ינּו  ƒ‡ָר ל…‡  ו¿  ,˙ ַרּבו…  ˙ ָרעו… ל¿

יך¿  ƒר ָ̂ ן  ָלכ≈  .˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ב¿ּ ָרָע‰  ל¿

ל  ∆‡ יָ‚ּ‰  ƒ‰ ַ‰נ¿ ל¿ ם  ַחכ≈ּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָ‰ָ‡ָ„ם 

 ‰ּ ָ̇ ‡ו…  ˙ חו… ¿„ ƒל ו¿ ָ‰ָר‡ּוי,   ‚‰ָ נ¿ ּƒמ‰ַ

. ‡ּוָי‰ ּבו… יָנּ‰ ר¿ ≈‡ ׁ∆̆ ם  ָמ˜ו… ב¿ּ

 

ַסל  ָפּ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַע  ב≈ּ ט¿ ַ‰ַמּ י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ
‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ל  „ו… ּ‚ָ‰ַ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ  

מו…  כ¿ּ  . ָר˙ו… ˙ו… ב¿ּ יָ‰  ָעל∆ יָרנּו  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ו¿

 ˙ ח ‡∆ ַכּ ׁ¿̆ ּƒ̇ ן  ָך פ∆ּ ר ל¿ מ∆ ָּׁ̆ ƒ‰" :ַמר ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ם"  ƒַרי ¿̂ ƒמ  ı ר∆ ∆‡ מ≈ יֲ‡ָך  ƒ̂ ‰ו… ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  '‰

ח  ַכּ ׁ¿̆ ƒי  ‰ ∆‡ ּ ≈‚‰ַ י  ּƒכ(‡) יב).  ו,  („ברים 

י˘כח   ‰‡‚‰ כי   .‡
סוטה  במסכת  יוˆרו. 
(ה.): אזהרה לגסי הרוח 
רוח.  גס  יהא  [שלא 
רש״י] מנין? רב נחמן בר 
יצחק אמר מהכא, ״ורם 
(דברים  ושכחת״  לבבך 
ח, יד) וכתיב ״השמר לך 
פן תשכח את ה׳ אלהיך״ 
(שם יא). רש״י (ד״ה ורם) 
גובה  ידי  שעל  מבאר 
שכחת  לידי  בא  הלב 
זו  שכחה  ועל  הבורא, 
מוזהר  הוא  הרי 
תשכח״  פן  לך  ב״השמר 

(וכן כתב המאירי).
[סמ״ק  שפרשו  יש  אך 
משמע  וכן  כב)  (סימן 
בסמ״ג (לאוין סד) וראה 
(סוטה  שלמה  חשק 
של  שהאזהרה  שם)] 
על  אמורה  לך״  ״השמר 
ולא  עצמו,  לבבך״  ״ורם 
רק בגלל שהיא הגורמת 
שתבוא  ה׳  לשכחת 
אלא  בעקבותיה, 
עצמה  הלב  רוממות 
הם  כי  השכחה.  היא 
איסור  ענין  בארו 
לא  שאדם  הגאוה, 

יתגאה כשהקדוש ברוך הוא משפיע לו טובה ויאמר שבריוח שלו ובעוצם ידו 
ועמלו עשה והרויח והגיע לכל זה. ועל ידי כך לא יחזיק טובה להקדוש ברוך 

ˆ„י˜ים עיונים‡רחו˙  ˘ער ‰‚‡ו‰

 .‰ ‰ ַעל ז∆ רּו ז∆ ר¿ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒל…‡ י ׁ∆̆ 3 ,˙ טו… יו… ¿„ ∆‰ ן ב¿ּ כ≈ּ ׁ∆̆ ל- , ָכּ ך¿ ל∆ מ∆ ב¿ּ

ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ  - ָח„  ∆‡‰ָ ים:  ƒ̃ ֲחָל י  נ≈ ׁ¿̆ ƒל  ˙ ∆̃ ּ ַחל∆ ¿̇ ƒמ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ
 ˙ ַמֲעלו… ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ  - י  ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ  ˜ ל∆ ַ‰ח≈ ו¿  , ‚ּופו… ב¿ּ

ים:  ƒ̃ י ֲחָל נ≈ ׁ¿̆ ׁ̆ ּבו…  ‚ּופו… י≈ ֲ‡ַו˙ ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ יו. ַ‚ּ ׂ ָ̆ ַמֲע ָמ‰ ּוב¿ ַ‰ָחכ¿

‚ּופו…  ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ י‡  ƒ‰ ז…‡˙  ו¿ ַרע.  ָח„  ∆‡‰ָ ו¿ ב,  טו… ָח„  ∆‡‰ָ

ל ַעל  ׁ…˘ מ¿ ּƒ̇ ב ָ‰ָ‡ָ„ם, 4ָ‡ז  ל≈ ֲ‡ָו‰ ב¿ּ ר ַ‰ַ‚ּ ב≈ּ ּ‚ַ ¿̇ ּƒ̇ ׁ∆̆  ˙ ע≈ ָ‰ָרָע‰: ב¿ּ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ נו… - כ¿ּ רו… ¿‚ ƒו… ּוב ׁ̆ ר…‡ . ב¿ּ לו… ף ַר‚¿ „ו… ַע„ ַכּ √̃ ¿„ ָּ̃ ƒם מ„ָ‡ָ‰ָ

ן" (י˘עי‰ ‚,  רו… ּ‚ָ  ˙ טּויו… ָנ‰ נ¿ ַלכ¿ ּ≈̇ ַו ן  ּיו… ƒ̂  ˙ נו… ‰ּו ב¿ּ י ָ‚ב¿ ּƒ5ַיַען כ"

ַי„  ֲ‡ָו‰ ו¿ ל ַ‚ּ ∆‚ י ר∆ ƒנ ≈‡ בו… ּ¿̇ יב: "7ַ‡ל  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ - ָליו ַר‚¿ ָיָ„יו ּוב¿ טז), 6ב¿ּ

בי‡ורים
ראוים להתגאות. 3. ˘ל‡ י˘˙ררו ז‰ על ז‰. שלא יתגאו וימשלו (-להתנהג 
בשררה) זה על זה. 4. ‡ז ˙מ˘ול על ‰‡„ם. גאותו תהיה ניכרת בכל איברי 
גופו מקדקדו עד כף רגלו. 5. יען כי ‚ב‰ו בנו˙ ˆיון. ה׳ מוכיח את עם ישראל 
על הנשים הגאותניות שמשלו בעם והחטיאו אותו, שהולכות  בגרון מתוח 
דרב  בריה  רבא  דרש  (סב:)  שבת  [במסכת  ביפין.  להתגאות  מוגבה  ובראש 
יען כי גבהו בנות ציון״,  ״ויאמר ה׳  ג, טז):  (ישעיה  עילאי: מה פירוש הפסוק 
רש״י  (ראה  גובהן  את  והבליטו  זקופה  בקומה  מהלכות  הנשים  שהיו 
מהלכות בפסיעות קצרות,  פירושו, שהיו  גרון״,  נטויות  ״ותלכנה  ומהרש״א). 
שהעקב של רגל אחת מגיע בצד האגודל של הרגל השניה בלבד ואינו עובר 
את  רואה  שאינו  כיון  לאט  והולך  למעלה  נטוי  שגרונו  אדם  כדרך  אותו, 
אנשים  ויבואו  בהליכתן  שוהות  שתהיינה  כדי  זה  וכל  שלפניו,  הקרקע 
ב׳):  (פרק  6. בי„יו ובר‚ליו.  במסכת דרך ארץ רבה  (רש״י)].  להסתכל בהן 
בראש  והמהלכין  ברגליהם,  והבועטין  בידיהם,  [מנפנפים]  המפפין 
אצבעותיהן [כמו שעשו בנות ירושלים], עליהם הכתוב אומר: ״אל תבואני 
רגל גאוה ויד רשעים אל תנידני״. 7. ‡ל ˙בו‡ני. דוד המלך מבקש מהקדוש 

      ,' ‚ו… ו¿ ך¿  ָלּ  ‰ ב∆ּ ר¿ ƒי ָזָ‰ב  ו¿ ף  ס∆ כ∆ (‚)ו¿ ֻין  ב¿ּ ר¿ ƒי

יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰  ˙ ∆‡  ָּ̇ ַכח¿ ָׁ̆ ו¿ ָך  ָבב∆ ל¿ ָרם  1ו¿

י  ƒ„ָי ם  ∆̂ ע… ו¿ י  ƒח כ…ּ ָך  ָבב∆ ל¿ ּƒב  ָּ̇ ָ‡ַמר¿ ו¿  ,' ‚ו… ו¿

 ˙ ∆‡ ָּ̇ ָזַכר¿ ו¿  ,‰ּ ל ַ‰ז∆ ƒַחי‰ַ ˙ י ‡∆ ƒל ‰ ׂ ָ̆ ָע

ַח  כ…ּ ָך  ל¿ ן  ≈̇ ַ‰נ…ּ ‰ּו‡  י  ּƒכ יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰

ך¿  ל∆ מ∆ ּוב¿ י‚-יח).  ח,  (˘ם  ל"  ƒָחי  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ָחיו"  ∆‡ מ≈ ָבבו…  ל¿ רּום  י  ּƒ̇ ל¿ ƒב "ל¿ ַמר:  ¡‡ נ∆

ּלּו  ƒָר‰ 2ֲ‡פ ו… ּ̇ יָר‰  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ם ƒ‡ .(ם יז, כ˘)

שהאכילו והשקהו ותלה 
לו כיס בצוארו והעמידו 
הזונות  בית  פתח  לפני 
של  עצם  בהם  אין 
מקום  ומכל  איסור, 
עיקר החטא בהם נחשב, 
יעשה  ״מה  אחר-כך  כי 
כבר  יחטא״,  שלא  הבן 
בעל  ואינו  הוא  אנוס 

בחירה כלל. 
וז‰ב ירב‰ לך.  ‚. וכסף 
לאדם  וזהב  כסף  ריבוי 
לגאות  להביאו  יכול 

שאבותינו  הסיבה  זו  החיים״:  ה״ספר  אומר  ה׳.  את  ישכח  זה  ידי  ועל  הלב 
אברהם  צז.).  בב״ק  (כמבואר  המטבעות  על  ציורים  היו מציירים  הקדושים 
אבינו עשה במטבע ציור של זקן וזקנה מצד אחד, ובחור ובתולה מצד שני, 
מה  יצחק.  לו את  הוא שנתן  ברוך  הקדוש  לו  הנס שעשה  להזכיר את  כדי 
הקשר בין כסף לנסים? כדי שכשיביט במטבע לא יגיע למצב של ״ורם לבבך 

ושכחת את ה׳ אלקיך...״, כי כסף מביא גאוה.
המטבע שעשה יהושע היה טבוע בו שור מכאן וראם מכאן, על שם הפסוק 
(דברים לג, יז): ״בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו״, שנצחונותיו במלחמות 

על כיבוש ארץ ישראל היו מהקדוש ברוך הוא ולא מכוחו ועוצם ידו.
וכן דוד הטביע על המטבע מקל ותרמיל מכאן ומגדל מכאן, להזכיר לעצמו 
כי הגיע מאחורי הצאן. ומרדכי היהודי עשה מטבע שהיה בו שק ואפר מכאן, 
את  להם  שהזכירו  ציורים  ועליהן  מטבעות  עשו  כולם  מכאן.  זהב  עטרת 
הנסים שעשה להם הקדוש ברוך הוא, כדי שלא יגיעו חס ושלום למצב של 

גאוה הבאה מחמת ריבוי הממון.

בי‡ורים
אם  מה  כי  ביאר,  הרמב״ן  במלך.  ‡פילו   .2 בלבך.  ותתגאה  לבבך.  ורם   .1
וגובה הלב  למלך שהוא ראוי להתנשא ולהתגדל, הפסוק אוסר את הגאוה 
ומצוה שלבבו יהיה שפל ככל אחיו הקטנים ממנו, כל שכן לאחרים שאינם 

‰. כי ‡ין עזר ‰˘ם עמו 
‡חרי ‡˘ר ‰ו‡ ˙ועב˙ 
‰˘ם. הוא מדברי רבינו 
יונה בשערי תשובה (א, 
(נב:)  סוכה  במסכת  כז). 
בן  שמעון  רבי  אמר 
אדם  של  יצרו  לקיש: 
יום  בכל  עליו  מתגבר 
ומבקש להמיתו, שנאמר 
(תהלים לז): ״צופה רשע 
לצדיק ומבקש להמיתו״. 
ברוך  הקדוש  ואלמלא 
יכול  אינו   – עוזרו  הוא 
לו, שנאמר (שם): ״ה׳ לא 
ולא  בידו  יעזבנו 

ירשיענו בהשפטו״. 
רבי  המשגיח  מרן  היה 
יחזקאל לוינשטיין זצ״ל 
כבר  ומזהיר:  מזכיר 
כתב רבינו יונה ״כי בעל 
יצרו,  ביד  נמסר  הגאוה 
כי אין עזר ה׳ עמו אחרי 
״.  ה׳  תועבת  הוא  אשר 
אמרים  שני  נצרף  אם 
אלו - חרדה תאחזנו, כי במלחמת האדם עם יצרו בכל יום ויום, הרי בדרך 

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰ ׁ∆̆ מ… ַר˙  ˙ו… ב¿ּ נּו  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿

י" (וי˜ר‡ כ,  ַ‰ּ‚ו…  ˙ ֻח˜…ּ כּו 15ב¿ּ ל¿ ≈̇ ל…‡  "ו¿

כּו"  ל≈ ≈̇ ם ל…‡  י‰∆ ≈̇ ֻח˜…ּ יב: "ּוב¿ ƒ̇ ּוכ¿ כ‚), 

ן  ָך 16פ∆ּ ר ל¿ מ∆ ָּׁ̆ ƒ‰" :ַמר ¡‡ נ∆ ו¿ (˘ם יח, ‚), 

ל  ם" („ברים יב, ל) - ַ‰כ…ּ י‰∆ ׁ̆ ַ‡ֲחר≈ ≈̃ ָנּ ּƒ̇

 ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ יר,  ƒ‰ ַמז¿ ‰ּו‡  ָח„  ∆‡ ָין  נ¿ ƒע ב¿ּ

ָבָריו  ¿„ ƒּוב יו  ָׁ̆ ּבּו ַמל¿ ב¿ּ ל  ּ„ָ ֻמב¿ ל  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי

‰ּו‡  ן  כ≈ ו¿ ים,  ƒי ַ‰ּ‚ו… ן  ƒמ ָ‰ָ‚יו  נ¿ ƒמ ָכל  ּוב¿

ים"  ּƒן ָ‰ַעמ ƒם מ כ∆ ¿̇ יל ‡∆ ּ ƒ„ ר: "ָוַ‡ב¿ מ≈ ‡ו…

(וי˜ר‡ כ, כו).

י  ינ≈ ע≈ ים ב¿ּ ƒָעב…̇ ם מ¿ ֲ‡ָו‰ ‰≈ י - ַ‰ַ‚ּ ֲעל≈ ַבּ
ֲעַב˙ ‰'  ו… ּ̇ ַמר: "17 ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ם,  ּׁ≈̆ ‰ַ

‰ּו‡  ו¿  ,(‰ טז,  (מ˘לי  ב"  ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ

ם  ּׁ≈̆ ר ַ‰ ז∆ ין ע≈ י ‡≈ ּƒכ(‰) , רו… ¿̂ ƒַי„ י ָסר ב¿ּ מ¿ ƒנ

בי‡ורים
בהם, שהם מלבושי נכרי, [משמעות דבריו שהאיסור ללבוש בגדי נכרי הוא 
משום גאוה]. 15. בחו˜ו˙ ‰‚וי. בדרכי הגויים. הוזהרנו שלא נתנהג כמותם 
במלבושינו ובהליכותינו. 16. פן ˙נ˜˘ ‡חרי‰ם. פן תהיה נמשך, נצמד ונדבק 
אחריהם, (מלשון ״דא לדא נקשן״). 17. ˙ועב˙ ‰'. מאוס ושנוא בעיני ה׳ כל 

המתנשא בלבו.

יב).  לו,  (˙‰ילים  י"  ƒנ ≈„ ƒנ ּ¿̇ ַ‡ל  ים  ƒע ָׁ̆ ר¿

י  ּƒַרב  ˙ ַבּ  ‰ ָׁ̆ נ¿ ע∆ נ∆ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ ל  ∆‚ ר∆ ַעל  ו¿

יָ‰  ָעל∆ ַזר  ¿‚ ּ ƒנ ׁ∆̆ ן,  יו… ַר„¿ ּ¿̇ ן  ב∆ּ יָנ‡  ƒֲחנ

ַעם  ַפּ י  ּƒכ  .˙ נו… זו… ל  ׁ∆̆  ‰ ָבּ ֻ̃ ב¿ּ ב  ׁ≈̆ י ל≈

י,  ƒמ רו… י  ל≈ „ו… ּ ¿‚8 י  נ≈ פ¿ ƒל ָכ‰  ָ‰ל¿ ַ‡ַח˙ 

 ‰ ָנ‡∆  ‰ ָמּ "ַכּ רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ ָע‰  מ¿ ָׁ̆ ו¿

ָ‡ז  10ו¿  "! זו… יָב‰  ƒ9ר ל  ׁ∆̆ יָ‰  ∆̇ יעו… ƒס פ¿ּ

ם -  ƒיַני ע≈ ר (ע"ז יח, ‡). ָבּ ≈̇ ‰ יו… ָ̃ ּ ¿„ ¿̃ ּ ƒ„(„)

ַמע  ׁ¿̆ ƒם - ל…‡ י ƒַני ָ‡ז¿ ˙" (מ˘לי ו, יז). ָבּ ם ָרמו… ƒיַני יב: "11ע≈ ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ים  ּ ƒי ƒל ֲענ ∆̂ „ו… ‡≈ ָעמ¿ יַח ַ‡ּפו… - ב¿ּ ר≈ ים. ב¿ּ ƒָלל ים ָ‰ֻ‡מ¿ ּ ƒי ƒי ָ‰ֲענ ר≈ ב¿ ּ ƒ„

ָבָריו  ¿„ ּƒב ַ‡ף  ו¿ יָניו.  ע≈ ב¿ּ ים  ƒרּוח ס¿ ם  ≈‰ ם,  י‰∆ ּ≈̇ ָב ל¿ ַנס  כ¿ ּƒנ ׁ∆̆ כ¿ּ ‡ו… 

ַין ַמֲ‡ָכל  נ¿ ƒע ˙ 13ב¿ּ ר∆ כ∆ּ ƒם נ‚ַ ַ‚ֲ‡ָו‰. ו¿ ˜ ב¿ּ ָ̇ י˜ 12ָע ּ ƒ„ ַ̂ ר ַעל  ַ„ב≈ּ י¿

 ‰ ז∆ ַעל  ו¿ י,  ƒר ָנכ¿ י  ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ י  ≈„ ¿‚ ּƒב י  ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ 14ּוב¿  ‰ ∆̃ ׁ¿̆ ּוַמ

כתב  יו˙ר.   ‰˜„˜„  .„
מיד):  (ד״ה  יהוידע׳  ב׳בן 
וודאי לא היתה כוונתה 
הרע  יצר  בהם  לגרות 
ושיתנו עיניהם בה, אלא 
שישבחו  היתה  כוונתה 
מכל  אך  ישראל.  את 
כיון  בזה  נענשה  מקום 
שהיה לה לחשוש שמא 
הרע  יצר  בהם  יתגרה 
ויאנסוה לדבר עבירה.  

בי‡ורים
יבוא אלי רגל  ברוך הוא, אל תביא אלי את פסיעותיו של המתגאה (שלא 
אנשי גאוה להצר לי), והרשעים לא יטלטלו אותי ממקומי ביד חזקה. 8. ‚„ולי 
רומי מדובר,  באיזו  לדון  האריך  קיסמא)  בן  ר״י  (ערך  הדורות  בסדר  רומי. 
וסיים שהיתה עיר בארץ ישראל בשם רומי. 9. ריב‰. נערה. 10. ו‡ז „˜„˜‰ 
יו˙ר. בפסיעותיה לפסוע פסיעות נאות. ודבר זה נוגד את  הכתוב (תהלים 
מה, יד): ״כל כבודה בת מלך פנימה״, ולכך נענשה. 11. עינים רמו˙. המתגאה 
ומרים עיניו כלפי מעלה, ולא כדרך שפלי הרוח אשר ישפילו עיניהם כלפי 
גאוה.       מתוך  עזות)  (דברי  וקשים  חזקים  דיבורים  ב‚‡ו‰.  ע˙˜   .12 מטה. 
13. בענין מ‡כל ומ˘˜‰. שיאכל מאכלים טובים ומעדני מלך. 14. ובמלבו˘י 
ב‚„י ‚‡ו‰ מלבו˘י נכרי. שילבש בגדים יקרים ונאים מאד שהכל מסתכלים 

ו״שיתוף״  הבריות,  למען 
הרי הוא עבודה זרה.

הגרשוני  ילקוט  בספר 
אדרת  מספר  מביא 
אליהו שפירש, כי החכם 
בפני  להתבטל  דרכו 
החכם היותר גדול ממנו, 
מתבטל  עשיר  וכן 
גדול  בעמדו לפני עשיר 
אילו  כן,  ואם  ממנו, 
מאמין  היה  המתגאה 
הבורא,  במציאות 
וביכלתו,  בהשגחתו 
עיניו  לנגד  מצייר  והיה 
גדולת ה׳ – בודאי שהיה 
מבטל את עצמו, ואם עדיין מתגאה אות הוא שאינו מאמין בגדולת הבורא.  
פירוש אחר: אדם שיש לו גסות הרוח, שמתגאה בחכמתו, מעיד על כך שהוא 
מאמין שהוא זכאי לקבל השפעה של טוב מן הבורא בזכות חכמתו, ואילו 
לאלה שאין להם חכמה – אין זכות לכך. אבל זוהי ממש אמונתם של עובדי 
הכוכבים, שמאמינים שהבורא מסר כח לכוכבים להשפיע, והשפעתם היא 
רק על פי הטבע. יסוד דת ישראל הוא שהקדוש ברוך הוא משפיע גם למי 
שאין בו מעלות, כי ״מאשפות ירים אביון״ והכל תלוי בהשגחתו וברצונו של 

הקדוש ברוך הוא (תפארת ציון). 

ָ‰ָכ‡:  יב  ƒ̇ 19כ¿ּ ים.  ƒָכב ַ„˙-ּכו… ֲעבו…

יב  ƒ̇ 20ּוכ¿ ב",  ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ  '‰ ֲעַב˙  ו… ּ̇ "

ל  ∆‡ ָב‰  ע≈ ˙ו… י‡  ƒב ָ̇ ל…‡  "21ו¿ ם:  ָ̇ ‰ָ

ים:  ƒר מ¿ ‡ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ כו).  ז,  („ברים  ָך"  ∆̇ י ב≈ּ

י  ּƒיב: "כ ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„22 ,˙ ‡ ַעל ֲעָריו… ּלּו ָבּ ƒ‡ כ¿ּ

 "' ‚ו… ו¿ ּו  ׂ̆ ָע ל  ≈‡‰ָ ב…˙  ע≈ ו… ּ̇ ‰ַ ל  ָכּ  ˙ ∆‡

ּלּו  ƒ‡ כ¿ּ ים:  ƒר מ¿ ‡ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ כז).  יח,  (וי˜ר‡ 

ל  ָכּ רּו:  ָ‡מ¿ ו¿ (סוט‰ „, ב).  ָמ‰  23ָבּ ָנ‰  ָבּ

ָ‰רּוַח,                 ּסּו˙  ּ‚ַ ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם 

בי‡ורים
19. כ˙יב ‰כ‡. כתוב כאן (משלי טז, ה) בענין הגאוה. 20. וכ˙יב ‰˙ם. וכתוב 
שם (דברים ז, כו) בענין עבודה זרה. 21. ול‡ ˙בי‡ ˙ועב‰. המלה ״תועבה״, 
גסות הרוח),  בו  זה שיש  (היינו  שבה מכונים האלילים, מלמדת ש״גבה לב״ 
המכונה ״תועבה״ בספר משלי, כמוהו כעובד עבודה זרה. 22. „כ˙יב: כי ‡˙ 
כל ‰˙ועבו˙ ‰‡ל. הפסוק כתוב בענין חטאי העריות (ויקרא יח, כז), ובחטא 
של גסות הרוח כתוב ״תועבת ה׳ כל גבה לב״. הכינוי ״תועבה״ המשותף לשני 
הענינים מלמד על שייכותם זה לזה.  23. במ‰. מזבח לעבודת כוכבים (רש״י). 

ם.  ּׁ≈̆ ֲעַב˙ ַ‰ ו… ּ̇ ר ‰ּו‡  ׁ∆̆ י ֲ‡ , ַ‡ֲחר≈ ּמו… ƒע

ּום ָ‡ָ„ם ל…‡  ׁ̆ ָ‡‰ ַעל  ּ‚ָ ¿̇ ƒּלּו ל…‡ נ ƒַוֲ‡פ

ַב„  ּבו… ל¿ ƒל ‰, ַ‡ך¿ ב¿ּ ׂ ∆̆ ַמֲע ל…‡ ב¿ּ ּבּור ו¿ ƒ„ ב¿ּ

ָב‰,  ע≈ ו… ּ̇ ָר‡  ¿̃ ƒנ  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡ 

ב",     ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ  '‰ ֲעַב˙  ו… ּ̇ " ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ב  ּ ל≈ ַבּ  ‡ ָלּ ∆‡ ‰ּו˙  ב¿ ּ‚ַ לו…  ין  ≈‡ ּלּו  ƒ18ֲ‡פ

ָב‰. ע≈ ו… ּ̇ ָר‡  ¿̃ ƒנ

 

ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ ל  ָכּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿
 „ ב≈ עו… ּלּו  ƒ‡ (ו)כ¿ּ ָ‰רּוַח,  ּסּו˙  ּ‚ַ  

יכול  האדם  אין  הטבע 
בנוסף  אלא  לנצחו, 
צריך  הנחוש  לרצונו 
עזר ה׳. לכן בעל הגאוה 
לו  ואין  מתועב  שהוא 
עזר ה׳ – חרץ רבינו יונה 
הגאוה  ״בעל  משפטו: 
נמסר ביד יצרו״! ומעתה 
תקוה,  שום  לגאה  אין 
לגמרי.  הוא  ואבוד 
עמוד  חן׳,  יתן  (׳לענוים 

רא).
עבו„˙  עוב„  כ‡ילו  ו. 
(סוטה  המאירי  כוכבים. 
ד:) רואה את הקשר שבין 
הגאוה לעבודה זרה בכך 

– רוע טבעו מביאו לחלוק על האמת בכל דבר כדי להשפיל את  שהמתגאה 
שכנגדו [ומי שמונח בשקר הריהו כעובד עבודה זרה, שהיא עצם השקר].

המהרש״א בחידושי אגדות מבאר שעל ידי רוח הטומאה שנוצר מעון הגאוה 
מגיע לכל זה.

חכם  בתלמיד  אפילו  מדבר  זה  מאמר  כותב:  עקב)  (פרשת  הקדוש  השל״ה 
הלומד ומקיים את מצוות התורה, אלא שיש לו פניות בלימודו כגון שאחרים 
ידעו על גדולתו ותורתו, כי אז הרי הוא עובד בשיתוף, לא רק לשם ה׳ אלא גם 

בי‡ורים
18. ‡פילו ‡ין לו ‚ב‰ו˙ ‡ל‡ בלב נ˜ר‡ ˙ועב‰. הגר״א בביאורו על משלי 
מפרש: ״תועבת ה׳ כל גבה לב״ - אפילו אדם שעדיין לא הוציא את גאותו 
לפועל, ולא עשה שום מעשה של גאוה, בהליכתו או בדיבורו, ושום תנועה או 
סימן של גאוה לא ניכרים עליו, אבל ה׳ חוקר לב ובוחן כליות - הוא מעיד 
עליו שהוא גבה לב, כלומר, הגם שגאוותו מוסתרת בלב פנימה, בכל זאת – 
״תועבת ה׳״! משוקץ ומתועב הוא בעיני הקדוש ברוך הוא, ויתן את הדין על 

כך במשפטי שמים. 

ל˜ורח  ‡רע  מ‰  ח. 
‚‡ו˙ו.  מחמ˙  וע„˙ו 
(פי״א)  ישרים  המסילת 
שרעת  כותב, 
יתרה  חמדת-הכבוד 
יותר  וחזקה 
יש  כי  מחמדת-הממון, 
מקרים בהם יכול האדם 
על  יצרו  את  לכבוש 
שאר  ועל  הממון 
חמדת  אך   – ההנאות 
כי  הדוחק,  הוא  הכבוד 
לסבול  לו  אי-אפשר 
ולראות את עצמו פחות מחבריו, ועל דבר זה נכשלו רבים ונאבדו... מי גרם 
הוא  מלא  ומקרא  הכבוד,  מפני  אלא  עמו?  עדתו  וכל  הוא  שיאבד  לקורח 
(במדבר טז, י): ״ובקשתם גם כהונה״. וחכמים, זכרונם לברכה (במדבר רבה 
יח, ב) הגידו לנו, כי כל זה נמשך, מפני שראה את אליצפן בן עוזיאל נשיא, 
והיה רוצה להיות הוא נשיא במקומו... כללו של דבר: הכבוד הוא הדוחק את 
האדם  היה  זה  ולולי  שבעולם,  והחמדות  התשוקות  מכל  יותר  האדם  לב 
מתרצה לאכול מה שיוכל (להשיג ללא מאמץ), ללבוש מה שיכסה ערותו, 

ּלּו  ƒיר, ֲ‡פ ƒ‰ָי ּ רּו: ‰ַ32‡י ָמ‡ן „¿ ָ‡מ¿ ‰). ו¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ל,  ב≈ּ ַ̃ ¿̇ ƒָל‡ מ ‰ּ ≈̇ י י ב≈ּ ׁ≈̆ נ¿ ƒ‡‡ַ

‰" (חב˜ו˜ ב, ‰) -  ו∆ נ¿ ƒי ל…‡  יר ו¿ ƒ‰ר ָי ב∆ ּ ∆‚"

ּלו… (ב"ב ˆח, ‡). ׁ∆̆  ‰ ָנו∆ ּלּו ב¿ּ ƒ33ֲ‡פ

 

יַפ˙          ƒ„ ר¿ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ34

ַעל  ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒ‰ 35ל¿ ן  ָממו…  
ַרע  ≈‡ (ח)ָמ‰   ָּ̇ ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿ י-ָ‡ָ„ם.  נ≈ ב¿ּ

בי‡ורים
תקרי אותו אלא איתו לא אוכל״. לפי קריאה זו אומר הכתוב שגבה עינים, 
היינו גאותן, אין הקדוש ברוך הוא יכול להיות אתו. וביאר ב׳תפארת ציון׳, כי 
בדרך כלל החוטא חוזר אחר כך בתשובה, ואז מוכן הקדוש ברוך הוא לדור 
אין  עליו  עוונו  שעדיין  וכיון  בתשובה,  חוזר  אינו  הרוח  מגסות  אבל  אתו, 
בעל  אדם שהוא  „י‰יר.  מ‡ן  ‰‡י   .32 אתו.  לדור  רוצה  הוא  ברוך  הקדוש 
גאוה, אפילו על אשתו ובני ביתו אין הוא מתכבד, כיון שבזוי הוא בעיניהם. 
33. ‡פילו בנו‰ ˘לו. אפילו בבית שלו אין הוא מתכבד. 34. ‰‚‡ו‰ מבי‡‰ 
זה   ידי  על  שיוכל  כדי  חומד להתעשר  לבו  כי המתגאה  ר„יפ˙ ממון.  לי„י 
להשתרר ולשלוט על בני אדם. [אמנם יש גורסים: ״הגאוה מביאה לידי רדיפת 

כבוד״]. 35. ל‰˘˙רר. למשול. 

ַעט  מ¿ ּמּו  "רו… ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ 25 ט,  ַמע≈ ¿̇ ƒ24מ

עו…  ¿„‚ָ ָר‡ּוי ל¿ ּנּו" (‡יוב כ„, כ„); 26ו¿ ינ∆ ≈‡ ו¿

ָמ‰  ו… ּ̃ ‰ַ י  ָרמ≈ "ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ 27 ָר‰,  ׁ≈̆ ‡ֲ ַכּ

ין ֲעָפרו…  ≈‡ ים" (י˘עי‰ י, ל‚), 28(ז)ו¿ ƒע„ֻ ּ ¿‚

ָעָליו.   ˙ ל∆ ּ ַיל∆ 29מ¿ יָנ‰  ƒכ ּׁ¿̆ ‰ַ ו¿ ָער,  נ¿ ƒנ

י  ƒנ‡ֲ ין  ≈‡ -‰ּו‡:  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ָ‡ַמר 

ָלם,  עו… ָבּ 30ָל„ּור  ים  ƒל כו… י¿ ‰ּו‡  ו¿

ם  ƒיַני ַבּ‰ ע≈ ּ ַמר (˙‰ילים ˜‡, ‰): "‚¿ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

(סוט‰  ‡ּוָכל"  ל…‡  31‡…˙ו…  ָבב  ל≈ ַחב  ּור¿

ז. ו‡ין עפרו ננער. כתב 
כנגד  מדה  חיים:  החפץ 
שהיה  במקום  כי  מדה, 
לו לחשוב תמיד שסופו 
רמה  עפר  למקום  לילך 
להתגאות,  ולא  ותולעה 
הוא לא חשב כן, כי אם 
דמיין לעצמו כי במרומי 
משגבו  יהיה  סלעים 
ובעליות מרווחות תהיה 
על  יתר  לעד,  מנוחתו 
בני גילו, לכן כאשר גופו 
בעפרו  אין  עפר,  נעשה 
ממקומו,  להתנער  כח 
כל המתים יעמדו ויקומו 

אשר  האנשים  כל  רגלי  כפות  תחת  נמוך  מושכב  ישאר  והוא  רגליהם,  על 
התגאה עליהם בימי חייו!! (שמירת הלשון, תבונה יד). 

בי‡ורים
מממונו  מתורתו,  מתמעט  אחר:  פירוש  (רש״י).  מחשיבותו  מ˙מעט.   .24
 – שרומו  כיון  ו‡יננו".  מעט  "רומו  ˘נ‡מר:   .25 יעקב).  (עיון  ומבריאותו 
מתמעט. ושמא תאמר ישנו בעולם [שמתקיים]? תלמוד לומר: ״ואיננו״. (סוטה 
זרה.  עבודה  לשם  הנעבד  עץ  היא  אשירה  כ‡˘ר‰.  ל‚„עו  ור‡וי   .26 ה.). 
גדיעה זו הנזכרת כאן איננה רק קציצה רגילה, אלא צריך לעוקרה ולשרש 
״ואבדתם את שמם״,  ג):  יב,  (דברים  נלמד מן הכתוב  וזה  וכל,  אחריה מכל 
וכמו כן יש לגדע ולשרש אחרי מי שיש בו גסות הרוח (רש״י). 27. ˘נ‡מר 
"ורמי ‰˜ומ‰ ‚„ועים". בגמרא (סוטה ה.) למדים דבר זה בגזירה-שוה: כתיב 
התם  וכתיב  גדועים״,  הקומה  ״ורמי  הגאוה)  חטא  בענין  כאן  (כתוב  הכא 
(וכתוב שם בענין עצי אשירה) ״ואשיריהם תגדעון״ - תעקרו ותשרשו מכל 
עליו.  מילל˙   .29 המתים.  לתחיית  קם  שאינו  ננער.  עפרו  ו‡ין   .28 וכל). 
הפורענות  משום  הגאה  על  ומשתברת  מתאוננת  השכינה  עליו.  מקוננת 
שתבוא עליו (רש״י). 30. ל„ור. יחד. 31. ‡ו˙ו ל‡ ‡וכל. בגמרא דורשת ״אל 

ט. ‰מ˜˘ט ‡˙ ‚ופו כ„י 
שנינו  ל‰˙‚‡ו˙. 
ד):  (ד,  אבות  במסכת 
שפל  הוי  מאד  ״מאד 
רוח״. לשם מה הכפילות 
״מאד מאד״? מבאר רבי 
שני  ישנם  חגיז:  משה 
גאוה  גאוה,  בעלי  סוגי 
רוחנית.  וגאוה  גופנית 
גאוה גופנית – המתגאה 
גבורתו,  קומתו,  ביופיו, 
גאוה  וכו׳.  עושרו  בגדיו, 
המתגאה   – רוחנית 
כשרונותיו,  בחכמתו, 
על  ומצוותיו.  מדותיו 
הגאות  סוגי  שני 
״מאד  התנא:  מזהירנו 
מאד הוי שפל רוח״, הוי 
בשניהם.  רוח  שפל 

(מדרש חכמים).

 ˙ ּ„ו… ƒמ ּלּו  ≈‡ ָכל  ו¿  .‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ 39ו¿  ‰‡ָ נ¿ ƒ̃

ר  ≈‡ ָבּ ¿̇ ƒי ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ  ,„…‡ מ¿  ˙ חּו˙ו… פ¿ּ

ם. ּׁ≈̆ ַר˙ ַ‰ ז¿ ע∆ ב¿ּ

˙ ּ‚ּופו…  ט ‡∆ ּׁ≈̆ ַ̃ ל (ט)ַ‰מ¿ ָבר: ָכּ ף ָ„ּ סו…
ַח  כ≈ ו… ׁ̆  ‰ י ז∆ ˙, ֲ‰ר≈ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ י ל¿ ≈„  כ¿ּ

ַעל   ׁ̆ ָיחּו ל…‡  ו¿ ‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ם  ּׁ≈̆ ‰ַ

ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒי ל…‡  ו¿  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

 , מו… ¿̂ ַע ַעל   - ָנ˙ו…  ָוּ ַכּ ל  ָכּ י  ּƒכ ים,  ƒב טו…

י˙ו…  ƒֲחר‡ַ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ,‰ ל∆ ַ‰ָכּ ּ‚ּופו…  ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ל¿

ב  רו… ָ̃ ‰ּו‡   , ּ‚ּופו… ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ַ‰מ¿ ו¿  .‰ ָמּ ƒר

 ‡ ׂ ָּ̆ ƒל ים  ׁƒ̆ ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ‰ ָר‡∆ ¿̇ ƒי י  ּƒכ  ,‰ ָמּ ƒז ל¿

ב  ר≈ ָ̃ ¿̇ ƒי ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ם,  י‰∆ ינ≈ ע≈ ב¿ּ ן  ח≈

ּלּו˙  ַ̃ ו¿  ˜ חו… ׂ ¿̆ י  י„≈ ƒל  ‡ ָיבו… ו¿ ָלן,  ¿̂ ∆‡

י‡  ƒ‰  ‰ ז∆ ָבּ ים,  ׁƒ̆ ָ‰ֲ‡ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ˙ ט∆ ּׁ∆̆ ַ̃ ַ‰מ¿  ‰ ָּׁ̆ ƒ‡‰ָ ַ‚ם  ו¿  . ׁ̆ ר…‡

ל  „ו… ּ‚ָ ‰ּ ָׁ̆ ‰ ָענ¿ ם, ּוָבז∆ ָבּ ƒל ים ב¿ּ ƒּור‰ ר¿ ƒ‰ ˙ ס∆ נ∆ ם ּוַמכ¿ ָבּ ƒל ˙ ∆̃ ל∆ ַמ„¿

בי‡ורים
יהיה אמת או שקר, כדי להקטין שמו אצל בני אדם ולהראות יתרונו עליו 
ענף  הוא  הקפדנות  ו˘נ‡‰.   .39 ולביישו״.  ולהכלימו  מעלתו  ולהפחית 
ותולדות הגאוה, כי לולא הגאוה לא היה מקפיד בלבו! (שערי קדושה א, ב). 
מיסוד הענוה – לא להקפיד כלל. (אור ישראל נח, א). מבואר, כי ענוה וקפדנות 

– תרתי דסתרי!

 ׁ̆ ּ ≈̃ ּ ƒב ׁ∆̆  , ֲ‡ָו˙ו… ֲחַמ˙ ַ‚ּ ˜…ַרח ַוֲעָ„˙ו… 36מ≈ ל¿

לו…  ָנ‰  ּ¿̇ ƒנ ל…‡  ׁ∆̆  ‰ ֻ„ָלּ ּ ¿‚ ח  ַּ̃ ƒל ו¿ ל  ּ ≈„ ּ‚ַ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ַנס  כ¿ ƒנ ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒ37ּומ ם,  ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ ן  ƒמ

 ‰‡ָ ¿̂ 38ָי  ˙ ∆̃ ֲחל… ַ‰ַמּ ן  ƒּומ  ,˙ ∆̃ ַמֲחל… ל¿

בבית  ולשכון 
הפגעים  מן  שתסתירהו 
קלה  פרנסתו  והיתה   –
צריך  היה  ולא  עליו 
כלל  להעשיר  להתיגע 
לו  שאין  הגם  אלא, 
בכל  במותרות,  צורך 

שפל  עצמו  יראה  כדי שלא  להשיגן,  רב  לעמל  עצמו  את  מכניס  הוא  זאת 
בחברה, ואין קץ לכל עמלו, על כן אמרו רבותינו זכרונם לברכה (אבות ד, 

כא): ״הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם״.  

בי‡ורים
על  בחז״ל  מובא  (ובאמת  גדול  לאדם  עצמו  שהחשיב  ‚‡ו˙ו.  מחמ˙   .36
גדלותו של קורח) ועוד שהחשיב עצמו ליחסן שהרי הוא בן יצהר, ומשום כך 
של  בנשיאותו  ונתקנא  הנשיאות,  לו  שמגעת  לחשוב  הגאוה  אותו  הביאה 
אליצפן בן עוזיאל, ומדת הקנאה נבעה מכח הגאוה שהחשיב עצמו לבעל 
נכנס  כך  ומ˙וך   .37 יחזקאל).  (אור  קורח  מעשה  כל  נבע  וממנה  מעלה, 
למחלו˜˙. במסכת חולין (ז.): משרבו זחוחי הלב (פירוש, משרבו התלמידים 
גבוהי הלב, שמחמת גאותם לא דקדקו מפי רבם כל צרכם אלא סמכו על 
ז):  (פרק  הישר  קב  בספר  כתב  בישראל.  מחלוקות  רבו  רש״י)  לבם,  בינת 
המתגאה מרבה קטטה, קנאה, שנאה, לשון הרע, כעס, שקרים, ליצנות וכו׳. 
ואם תתבונן בה תראה שכל עבירות שבתורה כלולין בה. ופגמו גדול מאד, 
אוי לו ואוי לנפשו מי שרגיל להאחז בה! 38. יˆ‡‰ ˜נ‡‰. קנאה וגאוה אחת 
הן, ואחת תלויה בחברתה, מי שאין בו כלל גאוה – אין בו בכלל קנאה. ומי 
שיש בו מעט גאוה, ויהיה מי שיהיה – יש בו קצת קנאה על חבירו, על אשר 
עצמו  מחזיק  והמתגאה  היות  פשוטים,  והדברים  במדריגתו.  עומד  גם  הוא 
שהוא עדיף מחבירו, או לפחות שוה לו, והיה אם יראה שחבירו השיג שררה 
וגדולה - הוא מקנאהו על כך. (תולדות שלמה [קלוגר] יג). כתב החפץ חיים 
״גם הגאוה תביאהו לקנא ולשטום  י״ד):  (שמירת הלשון שער התבונה פרק 
(-ולשנוא) את חבירו המכובד בעיני אנשי העיר, ויקנא וישטום אותו, בעבור 
שידמה לו שנפחת כבודו על ידי זה, ויאמר בלבו: לולא הוא, הייתי מתואר בין 
בני אדם לאדם חשוב. ויבחן גנזי נסתרותיו, כדי שיהיה לו מה לדבר ממנו, 

עונ˘  כל ˘כן ˘י˘  י‡. 
‚„ול ל‡˘‰ ‰מ˙˜˘ט˙ 
‡נ˘ים  לפני 
ב‰.  ‰מס˙כלים 
כותבים  הראשונים 
שבאותה המדה שנדרש 
להתבונן  שלא  מהגבר 
בנשים, כך אסור לנשים 
לגרום לגברים להתבונן 
כותב  יונה  רבינו  בהם. 
במילים חריפות במיוחד 
האחריות  אודות 
האשה  על  המוטלת 
(אגרת  זה  בנושא 
עח):  פרק  התשובה, 
שתהא  האשה  ״וצריכה 
שלא  ונזהרת  צנועה 
אדם  בני  בה  יסתכלו 
מפני  מבעלה,  חוץ 
שהמסתכלים בפניה או 
לגהינם,  יורדים  בידיה 
(תענש)  ענושה  והיא 
ואחד  אחד  כל  בעונש 
שהחטיאה  מפני  מהם, 
אותם ולא נהגה צניעות 

בעצמה ונכשלו בה״.
‰וˆ‡ו˙  רוב  לפי  לו  ˘י˘  מ‰  בעיניו  ימעט  כי  בחל˜ו,  י‰י‰ ˘מח  ול‡  יב. 
˙‡ו˙ ‚‡ו˙ו. העניו אינו מתאוה להרבה אלא מסתפק במועט שיש לו ושמח 
בחלקו שקיבל מהבורא. לעומתו הגאותן מתאוה לכל דבר ולדברים גבוהים 
יחמוד, ודבר זה הרי אף פעם לא ישיגנו, כי העולם הזה אין בו כדי שביעה, 
חז״ל  שאמרו  וכמו  שבעה,  ידע  ולא  מה  חסר  שהוא  האדם  ירגיש  לעולם 
(מדרש רבה קהלת ג, י): אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, מי שיש לו מנה רוצה 

 ‰ ָּׁ̆ ƒ‡ ל¿ ל  „ו… ּ‚ָ  ׁ̆ ע…נ∆  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל  (י‡)ָכּ

ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ˙ ט∆ ּׁ∆̆ ַ̃ ¿̇ ּƒמ‰ַ

.‰ּ ים ָבּ ƒל כ¿ּ ַּ̇ ס¿ ּƒמ‰ַ

 

ֲ‡ָו‰.  ַּ̇ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ  „ עו… ו¿
ָרָחב  ּבו…  ƒל  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ י  ּƒכ  

י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ַ̇ ו¿ ָבר,  ּ„ָ ָכל  ל¿  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒּומ

י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ב¿ּ ׁ∆̆ ָ‰ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

 ׁ̆ ַלב≈ּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ֲ‡ָו˙ו…  ּ‚ַ ֲחַמ˙  מ≈  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒי

ין  ƒר ט≈ ל¿ ַפּ  ˙ נו… ב¿ ƒל ו¿ ים  ƒר ָ̃ י¿ ים  ƒ„‚ָ ב¿ ּƒב

י  ּƒים. כ ƒב ים טו… ƒכ…ל ַמֲ‡ָכל ¡‡ ל∆ ו¿ ים  ƒל „ו… ּ ¿‚

ים  ƒ‰ בו… ּ ¿‚ ים  ƒָבר ¿„ ƒל ָלם  עו… ל¿  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ

ים  ƒָבר ¿„ ƒי‚ ָי„ו… ל ׂ ּƒ̆ ינו… ַמ ‡ּוַלי ‡≈ מ…„, ו¿ ַיח¿

ָב‰  נ≈ ּ ¿‚ י  י„≈ ƒל  ‡ ָיבו… ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ּלּו,  ≈‡

ָרָחב  „ ו¿ מ≈ ּבו… חו… ƒל ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒי ַ‰מ ּƒָל‰. כ ז≈ ּו‚¿

ַח  מ≈ ׂ ָ̆  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ל…‡  (יב)ו¿ ר,  ּׁ≈̆ ַע ¿̇ ƒ‰ ל¿ ם  ָיּ ַכּ

י  נ≈ פ¿ ƒל ל  ו… ׁ̆ כ¿ ƒמ  ˙ נ∆ ∆̇ נו… י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ (י)  ,„…‡ מ¿

ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ים ל¿ ƒרּו ֲחָכמ ‡ ָ‡ס¿ ים, ֲ‰לו… ּƒַרב

ים                 ׁƒ̆ ָנ ל  ׁ∆̆ ים  ƒנ עו… ב¿ ƒ̂ י  ≈„ ¿‚ ƒב ב¿ּ

ּלּו  ƒ41ֲ‡פ ל,  ∆̇ כ…ּ ַבּ ים  ƒטּוח ּׁ¿̆ ‰ַ40

ב),  כ,  (ע"ז  ן  ∆‰ ָבּ  ˙ ׁ∆̆ ֻלב∆ּ מ¿ יָנּ‰  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ

מכ˘ול  נו˙נ˙  ˘‰י‡  י. 
בספר  רבים.  לפני 
(פרק  יושר  ארחות 
שכן  וכל  כתב:  צניעות) 
בין  בחוץ  כשיוצאין 
מאד  שצריכין  אנשים 
ואמרו  בזה,  להזהר 
(תנחומא וישלח סי׳ ה׳): 
תכשיטין  ניתנו  ״לא 

לאשה אלא שתהא מתקשטת בהן בתוך ביתה״. 
אימי,  לגבי איש חסיד מכפר  ה״ד)  פ״א  (תענית  מהירושלמי  והביא המעשה 
שכאשר היה בהר (שהיה עובד שם), אשתו לבשה בגדים מלוכלכים כדי שלא 
יתן אדם עיניו בה. וכאשר היה נכנס לביתו לבשה בגדים נקיים כדי שבעלה 

יתן עיניו בה ולא באשה אחרת. 
וכל כך הקפידו על זה, עד שרבי יוסי דמן יוקרת אמר לבתו: שובי לעפריך ואל 
יכשלו בך בני אדם! [כמסופר במסכת תענית (כד.): היתה לרבי יוסי בת בעלת 
יופי. יום אחד ראה רבי יוסי אדם אחד שהיה מפרק את גדר העצים על יד 
זה? כלומר, מה  יוסי: מה  ביתו כדי להסתכל בבתו דרך החור, אמר לו רבי 
אתה מעיין כאן? אמר לו האיש: רבי, אם ללוקחה לאשה לא זכיתי, לראותה 
צער  גורמת  את  בתי,  לבתו:  אמר  יוסי  רבי  זאת  כששמע  אזכה?!  לא  גם 
לבריות, שובי לעפרך ואל יכשלו בך בני אדם. (הב״ח מוסיף לגירסת הגמרא 

שם: ״וכן הוה״ – וכן היה, כלומר שהיא מתה)].
ובעוונותינו הרבים, היום הדור פרוץ ומתקשטים ביותר וכו׳, והרבה יש לדבר 
על זה בעוונותינו הרבים. ואשרי מי שנזהרת בזה ולא תסתכל על חברותיה, 
וכל שכן על הפרוצות. ומה שתלבש יותר בגדי צניעות – תזכה ביותר לבנים 
בזוהר הקדוש  כמו שכתב  טוב,  לכל  זוכה  ובעלה  ותלמידי חכמים,  צדיקים 

(מובא במ״ב סי׳ ע״ה סקי״ד), ותקים בית לתפארת. עכ״ד.    

בי‡ורים
40. ‰˘טוחים. התלויים. 41. ‡פילו כ˘‡ינ‰ מלוב˘˙ ב‰ן. כיון שכשרואה 
הרהור  לידי  ובא  בהן  ומתייפה  לבושה  כשהיא  באשה  נזכר  הבגדים  את 

עבירה. (רש״י). 

קל  דבר  כל  על  לבבו 
ביתו  בני  עם  שבקלים 
ומזה  ואוהביו,  ומשרתיו 
מאד״.  עצוב  יהיה 
(בתשובותיו  וברמב״ם 
״פאר הדור״, קמב) כתב: 
״המשתרר, ירבו יגונותיו 
ושמא  ועצבונותיו, 
ויביישוהו  יכלימוהו 
ביד  ויפול  הגויים 
אותו  וייסרו  המלוכה, 

וישברו עצמותיו.
(ב׳)  מוסר  שבט  בספר 
כתב: נקוט כלל זה בידך: 
ימיו  כל  המתגאה,  כל 
כי  ודאגות,  במכאובים 
כולם כאין  גאותו  מרוב 
חייבים  כולם  נגדו, 
לפניו,  ולקום  לשרתו 
תמיד  לישב  צריך  הוא 
בראש. והנה בראותו כי 
ממנו,  וזע  קם  איש  אין 
ולדבריו אין שומע, הוא 
דאגה  בכעס  מתמלא 
רגע.  כל  ותוגה 
ומאורעות אלו תמיד לו, 
ערב בוקר וצהרים, עד שמרוב צערו הוא נופל על ערש דוי, ואם יקום ממטתו 

ישוב לשטותו, וחוזר חלילה. 

י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ ַ‰ּ‚ּוף  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ י‡  ƒ‰ ז…‡˙  ו¿
‡ י…‡ַמר ָ‰ָ‡ָ„ם:  ָמּ ׁ∆̆ ָב‰:  טו…

ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ו¿ יל  ƒ‡ ‰ו…

ַע„  ר,  ≈̇ יו… ב¿ּ  ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ  § ר̆… פ¿ ∆‡  , ך¿ ל-ָכּ ָכּ

ן,  ƒַיי  ‰ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ו¿ ר  ׂ ָ̆ ָבּ י…‡ַכל  ל…‡  ׁ∆̆

יָר‰  ƒ„ ב¿ּ ב  ׁ≈̆ י≈ ל…‡  ו¿  ,‰ ָּׁ̆ ƒ‡  ‡ ׂ ָּ̆ ƒי ל…‡  ו¿

 ‡ ָלּ ∆‡ ,‰ ׁ̆ ָנ‡∆ ּבּו ׁ̆ ַמל¿ ַבּ ל¿ ƒל…‡ י ָנָ‡‰, ו¿

ים,  ƒָלכ ֻלכ¿ ּומ¿ ים  ƒרּוע ¿̃ ּו ר,  מ∆ ּ ∆̂ ‰ַ ו¿  ˜ ׂ ַּ̆ ‰ַ

ים  ƒָלכ ֻלכ¿ מ¿ ים  ƒל כ≈ ב¿ּ  ׁ̆ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒּומ

ָיָ„יו  ָניו  ָפּ  ıַח ר¿ ƒי ל…‡  ו¿ ים,  ƒּוס‡ ּומ¿

ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒרו… מ √‡ ָּ̇ יר 43 ƒח ׁ¿̆ ַיּ ׁ∆̆ ָליו, ַע„  ַר‚¿ ו¿

ן  ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ ‰ - כ¿ּ ָכל ז∆ ים. ו¿ ׁƒ̆ ֲ‡ָנ

 ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿ יּוַכל  ל…‡  ׁ∆̆ ַע„  ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ

ָר‡  ¿̃ ƒנ  ‰ ז∆ ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ ך¿  ּ ַ‰ל≈ ַ‰מ¿ ר.  ≈̇ יו…

יר:  ƒָנז 44ב¿ּ ר  מ≈ ‡ו… ‰ּו‡  י  ֲ‰ר≈  .‡ ט≈ חו…

ַעל  ָחָט‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ מ≈ ָעָליו  ר  פ∆ּ ƒכ "ו¿

בי‡ורים
43. ˙‡רו. מראית פניו. 44. בנזיר. אדם שקיבל על עצמו בנדר להיות ״נזיר״, 
הגפן,  מן  היוצא  דבר  כל  אכילת  וכן  יין,  שתיית  א.  דברים:  בשלשה  נאסר 

ׁ̆ לו…  ּ י≈ ּׁ∆̆ יָניו ַמ‰  ע≈ ַעט ב¿ּ מ¿ ƒי י ּƒכ , ˜ו… ל¿ ח∆ ב¿ּ

 . ֲ‡ָו˙ו… ֲ‡ַו˙ ַ‚ּ ַּ̇  ˙ ‡ו… ָ̂ י ר…ב ‰ו… ƒפ ל¿

ל…‡  ׁ∆̆ 42  ,˙ מ∆ ר∆ ּ‚ו… ֲ‡ָו‰  (י‚)ַ‰ַ‚ּ  „ עו… ו¿
ע…ל  ל  ב…ּ ס¿ ƒל ָלן  ַסב¿  ‡ ≈‰ י¿  

יך¿  ƒר‡ֲ‰ַ ל¿ ך¿  ̂…ר∆ ין  ≈‡ ו¿  ,˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

ָי„ּוַע  י  ּƒכ ָלן,  ַסב¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ  ˙ ַ̇ י ƒח פ¿ ּƒב

ל.  ‰ּו‡ ַלכ…ּ

רוצה  מאתים  מאתים, 
והמשילו  מאות,  ארבע 
את  קדמונינו 
לשותה  העולם-הזה 
לו  ידמה  מלוחים,  מים 
יותר,  וצמא   - שמרווה 
באגרת  שכתב  כמו 

הגר״א ז״ל. 
מוסר  שיחות  בספר 
ענין  ביאר  פג)  (מאמר 
שאמרו  מה  פי  על  זה 
כא):  ד,  (אבות  חז״ל 
והתאוה  ״הקנאה 

והכבוד מוציאין את האדם מן העולם״. שהטעם שהכבוד מוציא את האדם מן 
העולם הוא משום שאין בידו של האדם לספק את תאות הכבוד כלל, כי ככל 
שיזכה בכבוד ירצה עוד ועוד, וכשיחסר לו מעט ירגיש כי כל אשר יש לו איננו 
שוה לו, ונמצא שהוא משועבד לתאותו זו שעבוד גמור, באופן שלעולם לא 

יוכל להשתחרר ממנה, ודבר זה מוציאו מן העולם.
ועל דרך זה יש לבאר גם מה שבכח ה״תאוה״ להוציא את האדם מן העולם, 
דהנה פירש רש״י (אבות שם): שמתאוה לממון הרבה שנאמר ״אוהב כסף לא 
ישבע כסף״ (קהלת ה ט), וכיון שלעולם אין הוא מסתפק בממון אשר לו, וכמו 
שכתב הרמב״ם, שהאוהב כסף הוא בעל נפש רחבה שלא תשבע נפשו מכל 
העולם,  מן  מוציאתו  זו  תאוה  הרי  ה״א),  פ״א  דעות  (רמב״ם  שבעולם  ממון 

שהרי הוא תאב לדבר שלעולם לא יוכל לספק אותו ולמלאות רצונו.
״דברים  כתב בספר  י‰‡ סבלן לסבול עול ‰בריו˙.  ‚ורמ˙ ˘ל‡  י‚. ‰‚‡ו‰ 
יחם  כי  העצבות,  לידי מדת  יבוא  ״המתגאה  לא):  דרוש  (להחיד״א,  אחדים״ 

בי‡ורים
42. ˘ל‡ י‰‡ סבלן. אמר רבי לוי: כל טילוי סירוי, וכל סירוי טפשין! (קהלת 
רבה יב, א). כל המתגאה ומתנשא וחכם יחשב בעיניו – הוא כעסן ומדקדק 
ינוח״.  כסילים  ״כעס בחיק  טיפש, כדכתיב:   – וכל כעסן  לו.  כל המתנגד  עם 

(מתנות כהונה). 

ב‰לל  מˆינו  כ‡˘ר  י„. 
יוסף׳         ב׳עץ  ‰ז˜ן. 
ההתבוננות  כתב:  (שם) 
מופלאת  היא  הלזו 
להיות  בענינה, 
הקדושים  שלאנשים 
מבטם               כל  אשר 
המשכלת  לנפשם 
גופם  בתוך  השוכנת 
והנה  והבהמי.  החומרי 
יש בני אדם המשליכים 
כל           גיום  אחרי 
ומאוויו       החומר  צרכי 
ההכרחיים  הענינים  אף 
ומתאכזרים      לקיומה 
לבלי      מאד  גופם  על 
יודעים        כי  קיומו  תת 
הגוף  כחי  כל  כי 
נגדיים  המה  ותאוותיו 
לגמול            הבהמי  גופו  על  גם  שחמל  בו  אחרת  מדה  הזקן  הלל  אבל  לנפש. 
שהיא           בשביל  וליפותה  ולהנאותה  אחרים  עם  שעושה  כמו  חסד  לו 
עליה         חמל  אם  כי  הנאתו  למען  כוונתו  היה  לא  כי  מלך,  של  איקונים  

כראוי.

י…‡ַכל      ל…‡  ו¿ י,  ƒ̃ ָנ  ‡ ≈‰ י¿ ַמֲ‡ָכלו…  ם  ּ‚ַ
י  ƒנ ינו… ב≈ּ ַמֲ‡ָכל  ַ‡ך¿   , ך¿ ל∆ מ∆ י  ַמֲעַ„נ≈ּ  

ל…‡  , ו¿ ַ‚˙ ָי„ו… ׂ ָּ̆ י ַ‰ ƒפ י, ל¿ ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ∆̃ ׁ¿̆ ּוַמ

ים,  ƒּוס‡ ים מ¿ ƒל כ≈ ל…‡ י…‡ַכל ב¿ּ ‰ 45ו¿ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒי

 ˙ ∆‡ ˆּו  ּ¿̃ ַׁ̆ ּ ¿̇ "ַ‡ל  ַעל  ַיֲעב…ר  ן  פ∆ּ

ל  ‡ ַ‰כ…ּ ָלּ ם" (וי˜ר‡ י‡, מ‚), ‡∆ יכ∆ ≈̇ ׁ…˘ ַנפ¿

˙ו…  ָטּ ƒמ ם  ּ‚ַ  , ָחנו… ל¿ ֻׁ̆ ם  ּ‚ַ ּיּו˙.  ƒ̃ נ¿ ּƒב  ‡ ≈‰ י¿

ים.  ּ ƒי ƒ̃ יּו נ¿ ¿‰ ƒָיָניו י נ¿ ƒָכל ע ‰, ו¿ ָיּ ƒ̃ ‰ נ¿ י∆ ¿‰ ּƒ̇

ַ‡ך¿  ז…ָ‰ם,  מ¿ ל…‡  ו¿ י  ƒ̃ ָנ  ‡ ≈‰ י¿ ּ‚ּופו…  ם  ּ‚ַ

ל  ם ָכּ ָליו, ַ‚ּ ַר‚¿ ָניו ָיָ„יו ו¿ ח…ı ָפּ ר¿ ƒר ל ָזּ‰≈ ƒי

ל  ּ ל≈ ƒ‰ ינּו ב¿ּ ƒ̂ ר ָמ ׁ∆̆ ‡ֲ ים. (י„)ַכּ ּƒ̇ ƒע ּ‚ּופו… ל¿

ָע‰  ָׁ̆ ב¿ּ ׁ∆̆  ,(‚ ל„,  רב‰  (וי˜ר‡  ן  ≈̃ ַ‰ָזּ

בי‡ורים
45. ול‡ י‡כל בכלים מ‡וסים, פן יעבור על "‡ל ˙˘˜ˆו ‡˙ נפ˘ו˙יכם". 
המקור לכך הוא מדברי רב ביבי בר אביי (מכות טז) האומר, שאדם השותה 
משקים בכלי מציצה [כעין קרן] של מקיזי דם, עובר באיסור ׳לא תשקצו׳. וכך 
נפסק בשולחן ערוך (יו״ד סי׳ קטז ס״ו): אסור לאכול ולשתות בכלים הצואים 
שנפשו של אדם קצה בהם, כגון כלים של בית הכסא וכלי זכוכית שמקיזים 
וכן לא יאכל בידים מזוהמות ועל גבי כלים מלוכלכים,  וכיוצא בהם.  בהם 

שכל אלו בכלל ׳אל תשקצו את נפשותיכם׳.

 ׁ̆ ַר פ≈ּ ל…‡  ׁ∆̆  ‰ּ ז∆ ּוַמ‰  ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿ י‡),  ו,  (במ„בר   " ׁ̆ פ∆ ַ‰ָנּ

ָבר  ל ָ„ּ ָכּ ƒמו… מ ¿̂ ַע ַע נ≈ ‡, ַ‰ּמו… ט≈ ָר‡ חו… ¿̃ ƒן נ ƒי ן ַ‰ַיּ ƒמ ‡ ָלּ מו… ‡∆ ¿̂ ַע

ָך  ּ י∆ ים: ל…‡ ַ„ּ ƒרּו ֲחָכמ ‰ (˙עני˙ י‡, ‡). ָ‡מ¿ ַכָמּ ‰ ו¿ ָמּ ַעל ַ‡ַח˙ ַכּ

ים  ƒָבר ּ ¿„ יָך  ָעל∆ ר  ס≈ ‡ו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆  ‡ ָלּ ∆‡ ָר‰,  ו… ּ̇ ָר‰  ָ‡ס¿ ּׁ∆̆ ַמ‰ 

 ‰ ז∆ ‡ ָבּ ≈̂ ַכּיו… ‰ ו¿ ָין ז∆ נ¿ ƒים (ירו˘למי נ„רים פ"ט ‰"‡). ַעל ע ƒר ֲ‡ח≈

ר,  ≈̇ ם יו… ַחַכּ ¿̇ ּƒ̇ ַ‡ל  ‰, ו¿ ב≈ּ י˜ ַ‰ר¿ ּ ƒ„ ַ̂ י  ƒ‰ ּ¿̇ ל…מ…‰: "ַ‡ל  ׁ¿̆ ָ‡ַמר 

י  ƒ̃ ‡ ָנ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם,  ר ָבּ ָׁ̆ ך¿ ַ‰ָיּ ר∆ ּ ם" (˜‰ל˙ ז, טז). ַ‰„∆ מ≈ ו… ּׁ̆ ּƒ̇  ‰ ָלָמּ

ים.  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ל  ׁ∆̆ ר  ≈„ ּ‚ָ ‰ּו‡  ּיּו˙  ƒ̃ ּ ַ‰נ¿ י  ּƒכ ָיָניו,  נ¿ ƒע ָכל  ב¿ּ

ים  ּ ƒי ƒֲענ ים  ׁƒ̆ ּבּו ַמל¿ ל…‡  ו¿ ים,  ƒנ ינו… ב≈ּ ים  ƒ„‚ָ ב¿ּ  ׁ̆ ַבּ ל¿ ƒי  ?„ ַ̂ י כ≈ּ

י  ƒָענ ים, ‰∆ ּ ƒי ƒ̃ ים ּונ¿ ƒ‡ים ָנ ƒנ ינו… ים ב≈ּ ƒ„‚ָ ‡ ב¿ּ ָלּ ם, ‡∆ ָׁ̆ ב¿ ּים לו… ƒַבז ַ‰מ¿

‡ו…  ם  ∆̇ כ∆ּ  ‡ ≈̂ ָמּ ּ ƒי ׁ∆̆ ָ‡סּור  ו¿  , רו… ׁ¿̆ ָע י  ƒפ ל¿ יר  ׁƒ̆ ָע ∆‰ ו¿ יו…  ָענ¿ י  ƒפ ל¿

ים  ƒנ ּ ָ̃ ֻ̇ יּו מ¿ ¿‰ ƒל…‡ י ים, ו¿ ƒרּוע ¿̃ יּו  ¿‰ ƒל…‡ י ָ‚ָ„יו, ו¿ י˙ ַעל ב¿ּ ƒנּונ מ¿ ַׁ̆

י ָ‰רּוַח. ס≈ּ י ַ‚ּ ≈„ ¿‚ ƒב כ¿ּ

בי‡ורים
דהיינו: ענבים, חרצנים, זגים וכדומה.  ב. להסתפר.  ג. להטמא בטומאת המת. 
ואחר כך חוזר  מסוימים,  נזיר שנטמא בטומאת המת חייב להביא קרבנות 
למנות את כל ימי נזירותו מחדש (במדבר ו, א-יב). התורה אומרת לגבי נזיר 
שנטמא בטומאת המת ״וכפר עליו [הכהן] מאשר חטא על הנפש״. ושואל רבי 
חוטא  שנקרא  אדם,  הרג  וכי  זה?  נזיר  חטא  נפש  באיזה  וכי  הקפר:  אלעזר 
בנפש? אלא הנזיר נקרא ״חוטא״ מפני שציער עצמו בהמנעותו מן היין [אף 
שנטמא,  בנזיר  שנאמר  מפסוק  דינו  את  לומד  הקפר  אלעזר  שרבי  פי  על 
סברתו שייכת לכאורה בכל נזיר, בין אם נטמא ובין אם לא. הגמרא בנדרים 
(י.) ובנזיר (יט.) מבארת שמשום כך הזכירה התורה את המושג ״חטא״ בנזיר 

שנטמא, כי חטאו כפול, שציער עצמו מן היין, ואף נטמא בטומאת המת]. 

אדם  ״בן  מסלובודקה: 
להשתפר  נוטה 
לא  אך  ולהתייפות, 
(-״א מענטש  להשתנות״ 
און  בעסער  ווערט 
נישט  אבער  שענער, 
אנדערש״). אולם, אומר 
של  תפקידו  אהרן,  רבי 
את  ליצור  הוא  אדם 
מתוך  העליון  האדם 
בו.  שנולד  פרא״  ה״עיר 
הסבא  שפירש  כמו 
אדם  פרא  ״ועיר  מקלם: 
אין  יב)  יא,  (איוב  יולד״ 
להודיעך  רק  פירושו 
שאדם נולד פרא, כי אם 
פרא׳  שמ׳עיר  ללמדך 

צריך ש׳יולד אדם׳.
מעתה, מסיק רבי אהרן, 
לאדם  שניתן  הכח 
״בצלם  בהיבראו 
כח  זהו  אלקים״, 
היצירה,  וכח  הבחירה 

ליצור מהעיר פרא שבו אדם מושלם. (׳פנינים משלחן גבוה׳).

 ‰ ׂ ָ̆ ָע ים  ƒ‰…ל ¡‡ ם  ל∆ ∆̂ ב¿ּ י  ּƒ60כ" יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„

˙ ָ‰ָ‡ָ„ם" (בר‡˘י˙ ט, ו), 61ַעל ַ‡ַח˙  ∆‡

יב (מ˘לי טז, „):  ƒ̇ „ כ¿ּ עו… ‰. ו¿ ַכָמּ ‰ ו¿ ָמּ ַכּ

‰ּו" (˘ב˙ נ, ב).  ֲענ≈ ַלַמּ ַעל ‰'  ָפּ ל  "62כ…ּ

ם  ׁ≈̆ ל¿ ּלּו  ≈‡‰ָ ים  ƒָבר ּ ¿„ ַבּ ָ‰ר  ז¿ ּ ƒנ‰ַ ָכל  ו¿

ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ ל…‡  ו¿ ָו‰,  ¿̂ ƒמ

ּלּו  ≈‡ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ּול¿

יָון  כ≈ּ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ מו…  כ¿ּ ים  ƒ‡ ר¿ ƒנ ים  ƒָבר ּ ¿„

ָו‰. ¿̂ ƒּבו… מ ׁ̆ ם י≈ ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ָנ˙ו… ל¿ ָוּ ַכּ ׁ∆̆

 

 ׁ̆ י≈ ים  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ּוַמֲע ָמ‰  ָחכ¿ ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ
ב,  ָח„ טו… ים: ָ‰‡∆ ƒ̃ י ֲחָל נ≈ ׁ¿̆  ‰ּ  ָבּ

י‡,  ƒ‰ ָ‰ָרָע‰  ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ָרע.  ָח„  ∆‡‰ָ ו¿

יו,  ƒפ ּוב¿ ּבו…  ƒל ב¿ּ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ּ ַבז∆ י¿ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

בי‡ורים
ה׳  של  בצורה  כי  ‡ל˜ים.  בˆלם  כי   .60 מאומה).  מבינות  ואינן  חושבות 
[בקומה ובדעת, בדיבור ובראיה, (עיין בראשית רבה ח, י-יא)], ה׳ עשה את 
לכבודו.       הנברא  בעולמו,  הוא  ברוך  הקדוש  של  כאיקונין  אני  והרי  האדם. 
גופי!        את  בנקיון  לרחוץ  הוא  הקב״ה  וכמ‰. שכבודו של  כמ‰  על ‡ח˙   .61
62. כל פעל ‰' למענ‰ו. כלומר, את הכל ברא ה׳ לכבודו, וברחיצה יש משום 

כבוד הבורא, לפי שהאדם נברא בצלם אלוקים. 

ָ‰ָי‰            יָ„יו  ƒמ ל¿ ַּ̇ ƒמ ָטר  פ¿ ƒ46נ ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

לו…  רּו  ָ‡מ¿ ם.  ָמּ ƒע ך¿  ל≈ ‰ו… 48ו¿ ך¿  ּ ַ‰ל≈ 47מ¿

 ? ך¿ ל≈ ‰ ‰ו… ָּ̇ יָכן ַ‡ ≈‰ י, 49ל¿ ּƒיָ„יו: ַרב ƒמ ל¿ ַּ̇

 : רּו לו… ָו‰. ָ‡מ¿ ¿̂ ƒמ ˙ ו… ׂ̆ ם: ַלֲע ָ‡ַמר ָל‰∆

 ı…ח ר¿ ƒם? ל ? ָ‡ַמר ָל‰∆ ָו‰ זו… ¿̂ ּƒי ַמ‰ מ ƒכ ו¿

זו…  י  ƒכ 50ו¿  : לו… רּו  ָ‡מ¿  .ıָח ר¿ י˙-ַ‰מ∆ּ ב≈ ב¿ּ

ל  ׁ∆̆ ין  ƒנ י˜ו… ƒ‡51 ם  ƒ‡ ָמ‰  ן!  ≈‰ ם:  ָל‰∆ ָ‡ַמר  י‡?!  ƒ‰ ָו‰  ¿̂ ƒמ

י      ּ≈̇ ָב ּוב¿  ˙ י‡ו… ƒט ר¿ 53ט≈ י  ּ≈̇ ָב ב¿ּ ˙ו…  ‡ו… ים  ƒ„י ƒֲעמ ַמּ ׁ∆̆ 52 ים,  ƒָלכ מ¿

ָפן,  ט¿ ו… ׁ̆ ן ו¿ ָ̃ ר¿ ן ‰ּו‡ 56מו… י‰∆ ‰ ֲעל≈ ַמָנּ ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ י  ƒ55מ ,˙ ָס‡ו… ¿̃ ר¿ ƒ̃ 54

ל  ּ ≈„ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡  ׁ∆̆ 58  ‡ ָלּ ∆‡  „ ל…‡ עו… ו¿  ,˙ נו… זו… מ¿ לו…  ין  ƒ57ַמֲעל ן  ≈‰ ו¿

מּו˙,  ¿„ ƒּוב ם  ל∆ ∆̂ (טו)ב¿ּ י  ƒ̇ ‡ ר≈ ב¿ ּƒנ ׁ∆̆ י,  ƒ59ֲ‡נ כּו˙;  ַמל¿ י  ל≈ „ו… ּ ¿‚ ם  ƒע

וב„מו˙.  בˆלם  טו. 
(א,  בראשית  בפרשת 
״בצלם  נאמר:  כז) 
אותו״.  ברא  אלקים 
דמות וצלם זה מה הוא? 
דהג״ר  בפומיה  מרגלא 
אהרן קוטלר בשם מורו 
הסבא  ורבו 

בי‡ורים
46. נפטר מ˙למי„יו. נפרד מלימודו עם תלמידיו בבית-המדרש. 47. מ‰לך. 
בדרך מבית המדרש. 48. ו‰ולך עמם. והם מלוים אותו לכבודו. 49. ל‰יכן 
‡˙‰ ‰ולך. אולי יזכו גם הם עמו במצוה. 50. וכי זו מˆו‰ ‰י‡. שאדם מצווה 
עליה לעשותה לכבוד בוראו, ולא כדבר הרשות שאדם עושה לטובת גופו?! 
52. ˘מעמי„ים ‡ו˙ו. לכבודו של המלך  51. ‡י˜ונין. פסל בדמות הפנים. 
במקומות שרבים מצויים שם, כגון בבתי... 53. טרטי‡ו˙. שליצנים משחקים 
שם לפני הנאספים. 54. ˜ר˜סי‡ו˙. שחיות טרף מאולפות מתגוששות שם 
מור˜ן   .56 בהם.  לטפל  עלי‰ם.  ˘נ˙מנ‰  מי   .55 הנאספים.  לפני  למשחק 
לכבוד  נאים  שיהיו  ומצחצחם  מבריקם  האבק,  מן  אותם  מנקה  ו˘וטפן. 
המלך. 57. מעלין לו מזונו˙. משלמים לו שכר עבור זה. 58. ˘‰ו‡ מ˙‚„ל 
והנכבדים  השרים  עם  במעלה  ונחשב  לגדולה  עולה  מלכו˙.  ‚„ולי  עם 
המופקדים על צרכי המדינה. 59. ‡ני ˘נבר‡˙י בˆלם ו„מו˙. בצורה של ה׳, 
ובדמותו - שהוא דומה לו [בשכל] שהוא מבין וחושב (לא כמו החיות שאינן 

ב˜לון  ומ˙כב„  יז. 
בשער  לקמן  חבריו. 
התשובה (שער כו) כתב 
(והוא  המחבר 
הלכות  מהרמב״ם 
שיש  ה״ד)  פ״ד  תשובה 
אותם  שהעושה  עברות 
מהם,  לשוב  חזקתו  אין 
קלים  דברים  שהם  לפי 
בני-אדם,  רוב  בעיני 
והוא  חוטא,  ונמצא 
נראה לו שאין זה חטא. 
ואחת מאלו עברות הוא 
חברו׳.  בקלון  ה׳מתכבד 
שאינו  בלבו  אומר  כי 
חברו  שאין  לפי  חטא, 
עומד אצלו, ולא הגיעה 
ביישו,  ולא  בושת  לו 
(-השוה)  אלא הוא ערך 
וחכמתו  מעשיו הטובים 
מעשי  למול  וחריפותו 
חברו וחכמתו וחריפותו, 
דבריו  השומע  ובעיני 
יהיה הוא מכובד וחברו 

בזוי. 
בחכמ˙ו  ו‰מ˙פ‡ר  יח. 
‡ין  בו,  ˘‡ין  ובמע˘יו 
כמו˙‰.  רע‰  מ„‰ 
(קיג:):  פסחים  במסכת 
הדעת  אין  ארבעה 

ָב‰  טו… י˜  ƒַיֲחז ָלם  עו… ל¿  ‰ ∆‡ ּ ≈‚‰ַ
ל…‡  ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ  , מו… ¿̂ ַע ל¿

ַעל   ׁ̆ ָיחּו ל…‡  י  ּƒכ ָר‰,  ו… ּ̇ ‰ַ ַעל  ַרח  ט¿ ƒי

ָלם  ָ‰עו… לו…  „ּו  ּיו… ׁ∆̆ ַר˜  ם,  ƒַמי ָׁ̆  „ בו… כ¿ּ

ׁ̆ לו…  ‰ י≈ ָחָכם, ּוָבז∆ ב ו¿ ‰ּו‡ ָ‡ָ„ם טו… ׁ∆̆

ל  ו… ׁ̆ כ¿ ƒמ ב¿ּ ַח  מ≈ ׂ ָ̆ ‰ּו‡  י„  ƒמ ָ̇ ו¿ י,  ּ„ַ

 „ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒם, (יז)ּומ ָ̇ יָע ƒ„ עּוט י¿ ƒמ ָריו ּוב¿ ֲחב≈

ים  ƒר ׂ ¿̆ ע∆ מ≈ ָח„  ∆‡  ‰ ז∆ ו¿ ָריו.  ֲחב≈ ן  לו… ¿̃ ּƒב

 ˙ ∆‡ ים  ƒב ַעכ¿ּ ַ‰מ¿ ים  ƒָבר ּ ¿„ ָע‰  ָבּ ַ‡ר¿ ו¿

ים  ƒב יו טו… ׂ ָ̆ ל ַמֲע ָכּ ׁ∆̆ ּוָב‰. ָ‡ָ„ם  ׁ̆ ּ¿̇ ‰ַ

 ‰ מ∆ „, ּ„ו… ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒ‰ ם ל¿ ∆‰ ָבּ ל  ּ ַ‰ל≈ ¿̇ ƒם, ּומ ≈‰

 ˙ ַ̃ ַ‡ב¿ ָכל  ב¿ּ  „…‡ מ¿ ּוב  ׁ̆ ָח יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ ל¿

ל  ∆̂ ≈‡  „ מ≈ עו… ו¿ ים,  ƒמ ׂ ָ̆ ב¿ּ י  ׁ≈̆ ָר‡ ו¿ ל  כ≈ רו…

יַח, ַע„  ƒר יַח ּוַמס¿ ּ ƒ„ ¿̃ ‡ ַמ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ׁ̆ ַע„  ≈‡‰ָ

ירּו˙  ƒר מ¿ ֲחַמ˙  מ≈ כ…ל  ¡‡ ל∆  ‰ ו∆ ָׁ̆ ל…‡  ׁ∆̆

ר  ≈‡ ָפּ ¿̇ ּƒך¿ ָ‰ָ‡ָ„ם ַ‰מ ׁ̆ - ָכּ ַפ˙ ָ‰‡≈ ר≈ ׂ ¿̆

ַמֲ‰ָללו…  יַח ב¿ּ ƒר יַח ּוַמס¿ ּ ƒ„ ¿̃ ים, ַמ ׂ ƒ̆ ַמֲע ב¿ּ

ים.  ƒב יו ַ‰ּטו… ׂ ָ̆ ַמֲע

יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ָמ˙ו… ּוב¿ ָחכ¿ ר ב¿ּ ≈‡ ָפּ ¿̇ ּƒמ‰ַ (יח)ו¿

ין  ≈‡ ו¿  ‰ּ ָ̇ מו… כ¿ּ ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ ין  ≈‡  , ּבו… ין  ≈‡ ׁ∆̆  

יָניו,  ע≈ ב¿ּ ים  ƒ̇ חּו ּופ¿ ים  ּƒַטנ ¿̃ ם  ֻכָלּ (טז)ו¿

ל  „ו… ּ‚ָ ‰ּו‡  ׁ∆̆ מו…  ¿̂ ַע ַח  ב≈ּ ַׁ̆ ּומ¿ ל  ַ‰ל≈ּ ּומ¿

ַעל   ‰ ∆„ יו… ל…‡  ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ָמ‰,  ָחכ¿ ב¿ּ

 ‰ ∆‡ ר¿ ƒנ ָלם  עו… ּול¿  , ֲ‡ָו˙ו… ּ‚ַ ר…ב  מ≈  ˙ מ∆ ¡‡‰ָ

ָבָריו  ּו„¿ ˙ו…  ָ̂ ַוֲע ָמ˙ו…  ָחכ¿ יָניו  ע≈ ב¿ּ

 ‰ ׂ ≈̆ ֲע ַמּ ƒמ ים  ƒח ָבּ ֻׁ̆ מ¿ ם  ≈‰ ׁ∆̆ יו  ׂ ָ̆ ּוַמֲע

ר     ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ ָריו,  ֲחב≈  ˙ ַ̂ ֲע ַמ˙  ָחכ¿ ו¿

י           ּƒכ יו,  ׂ ָ̆ ַמֲע ּוב¿ ָמ˙ו…  ָחכ¿ ב¿ּ י„  ƒמ ָּ̇

ַעל   „ ָכבו… ו¿ ַבח  ׁ∆̆ ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿  ı ָחפ≈ ‰ּו‡ 

ָ‡ַמר   ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ים.  ƒר ָׁ̆ ַ‰י¿ ָבָריו  ּ ¿„

יָך"  ƒפ ל…‡  ו¿ ָזר  ָך  ל¿ ּ ַ‰ל∆ "63י¿ ל…מ…‰:  ׁ¿̆

(מ˘לי כז, ב).

˜טנים  וכולם  טז. 
ופחו˙ים בעיניו, ומ‰לל 
כתב  עˆמו.  ומ˘בח 
(פרק  ישרים  המסילת 
שקבע  אחרי  ״אך  יא): 
היותו  בלבו  האדם 
לתהילה,  וראוי  חשוב 
התולדה  תהיה  לא 
המחשבה  מן  היוצאת 
הזאת אחת בלבד, אלא 
ומשונות  רבות  תולדות 
ממנה...וימצא  תצאנה 
שיחשוב,  אחר  גאה 
ראוי  שהוא  שלפי 
ורב-המעלות,  לתהילה 
מרגיז  שיהיה  צריך 
ומבהיל  (מפחיד  הארץ 
ושהכל  הבריות)  את 
(יזדעזעו  מפניו  ירעשו 

מרוב פחד), כי לא יאות שיהרסו (לא יסכים שיעיזו לגשת) בני-האדם לדבר 
 – כרצונו)  (בחזקה, שלא  אליו  לעלות  יעפילו  ואם  דבר,  ממנו  ולבקש  עמו 
יבהלם בקולו וברוח שפתיו יהומם, בענות להם עזות, ופניו זועפות בכל עת 

ובכל שעה...״ 
אל  יוציאוה  לא  בלבם,  קבורה  גאותם  שתשאר  אחרים,  גאים  ״וימצאו 
הדברים  יודעי  גדולים,  חכמים  הם  שכבר  בלבבם,  יחשבו  אבל  המעשה, 
לאמיתם ושלא רבים יחכמו כמוהם, על כן לא ישיתו לב אל דברי זולתם, 
בחשבם, כי מה שקשה עליהם לא יהיה נקל לאחרים, ומה ששכלם מראה 
להם כל כך ברור הוא וכל כך פשוט הוא, עד שלא יחושו לדברי החולקים 

עליהם אם ראשונים ואם אחרונים, וספק אין אצלם על סברתם״.   

בי‡ורים
עצמך.          את  תהלל   ולא  שישבחוך  לאחרים  הנח  פיך.  ול‡  זר  י‰ללך   .63
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ים,  ƒב ים טו… ׂ ƒ̆ ָר‰ ּוַמֲע ו… ּ̇ ָי„ו…  ׁ̆ ב¿ּ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ּƒָו‰, ַ‡ף-ַעל-פ‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ

 ˙ ָענו… ט¿ י‡  ƒב 66ּומ≈ לו…  ב  ר≈ ‡ו… ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  ּƒכ ם,  נ…ּ ƒ‰י ּ ≈‚  ׁ̆ ר≈ יו… ‰ּו‡ 

„ו…  ָטר¿ ָמ˙ו… ל¿ ‰ ָחכ¿ י∆ ¿‰ ƒ̇ ֲ‡ָו‰, ו¿ י ַ‚ּ י„≈ ƒי‡ ָ‰ָ‡ָ„ם ל ƒב‰ָ ˙ ל¿ ָ‡יו… ּור¿

 ‰ ז∆ ם, ו¿ ם יו… ר ָ‰ָרע יו… ∆̂ ַח י≈ ּ ≈̂ ַנ ּ ל¿ ƒל מ ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒן ַ‡ל י ָלם. ָלכ≈ ן ָ‰עו… ƒמ

ים  ƒ„י ƒֲחס‰ַ ן  ƒָח„ מ ∆‡ ב¿ּ ינּו  ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָל‰.  „ו… ּ ¿‚ ָחָמ‰  ל¿ ƒָר‡ מ ¿̃ ƒנ

ל.  „ו… ּ‚ָ ָלל  ָׁ̆ לּו  ל¿ ָׁ̆ ו¿ ָחָמ‰  ל¿ ּƒמ‰ַ ן  ƒמ ים  ƒ‡ ַ‰ָבּ ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַבּ ַ‚ע  ָפּ ׁ∆̆

ים  ƒ„י ƒ̇ ם ֲע ּ∆̇ ן ַ‡ ƒַוֲעַ„י ,‰ ַטָנּ ¿̃ ָחָמ‰  ל¿ ּƒמ ƒם מ ּ∆̇ ב¿ ַׁ̆ ם:  ָ‡ַמר ָל‰∆

ן:  ָחָמ‰? ָ‡ַמר ָל‰∆ ל¿ ּƒי‡ ַ‰מ ƒ‰ ‰ַמ : רּו לו… ָל‰. ָ‡מ¿ „ו… ּ ָחָמ‰ ‚¿ ל¿ ƒמ ל¿

ַעם  ˙ו… ַפּ ח ‡ו… ּ ַ̂ ַנ ּ¿̇ ׁ∆̆ ָך,  ׁ̆ ל¿ ּ י≈ ׁ∆̆ ב  י≈ ל ‡ו… י ָכּ ּƒיו! כ ָ̇ ילו… ח≈ ר ו¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

ינו…  ר ‡≈ ∆̂ ּ ָך; ֲ‡ָבל ַ‰י≈ ¿̇ יַח ‡ו… ּƒ67ָ‡ז ַינ ,§ ל̆… ָׁ̆ ם ‡ו…  ƒי ַּ̇ ׁ¿̆ ַ‡ַח˙ ‡ו… 

מו…  כ¿ּ ים,  ƒָעמ פ¿ּ  ‰‡ָ מ≈ ָנˆּוַח   ‰ י∆ ¿‰ ƒי ם  ƒ‡ 68ַ‡ף  ָך  מ¿ּ ƒמ  ˜ ס≈ ּפו…

ָך  ¿̇ מו… ם  יו… ַע„  ָך  מ¿ ¿̂ ַע ב¿ּ ן  ֲ‡מ≈ ַּ̇ ַ‡ל  69ו¿ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆

בי‡ורים
66. ומבי‡ טענו˙ ור‡יו˙ וכו' ו˙‰י‰ חכמ˙ו לטר„ו מן ‰עולם. כלומר, היצר 
ובמעשיו  שלמד  בתורה  להתגאות  לו  שיש  וראיות  טענות  לאדם  מביא 
(-החכמה) שלמד  ויתגאה בזה, אזי דוקא התורה  הטובים, ואם ישמע ליצר 
יש  [אמנם  מחמת שהתגאה מזה עצמו.  מן העולם  לסיבה לטרדו  לו  תהיה 
גורסים: ומביא טענות וראיות להביא האדם לידי גאוה כדי לטרדו מן העולם]. 
ויתייאש מללחום עוד נגדך, מפני שהוא נוכח לדעת כי  יניח ‡ו˙ך.  67. ‡ז 
כחך חזק מכחו. 68. ‡ף ‡ם י‰י‰ נˆוח מ‡‰ פעמים. ממשיך להלחם נגדך עד 
אשר יכחיד אותך משני העולמות. ואילו אתה גם אם נצחתו  מאה פעמים, 
69. ו‡ל  לא יאמר נואש, אלא ימשיך לארוב לך כל ימיך עד שינצח אותך. 
˙‡מן בעˆמך. אל תבטח בתורתך ובחכמתך שיעמדו לך נגד יצרך הרע, אלא 
עד יומך האחרון עשה תחבולות להינצל ממנו, שכן אמרו (ברכות כט.) יוחנן 

כהן גדול שימש בכהונה גדולה שמונים שנה, ולבסוף נעשה צדוקי. 

ם  ƒ‡ ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿  ‡ ַוֲ‰לו…  .‰ּ ָ̇ ָמ ¿‚ ּ„ֻ

ֲחַמ˙  מ≈ ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡ ים  ƒ„ ַכב¿ּ מ¿

י  ּ≈̇ ׁ¿̆ ַע  ≈„ יו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ ים  ƒר ב¿ ּסו… ׁ∆̆

ַ‡ַח˙,  ַר˜  ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ו¿  ,˙ ו… ּ̇ כ¿ ַמס∆ּ

ָח˙  ∆‡  ‡ ָלּ ∆‡ ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ן  ָל‰∆ י…‡ַמר 

ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ  - ‰"ח)  פ"י  (ירו˘למי ˘ביעי˙ 

ָלם  ָ‰עו…  ˙ ∆‡  ‰ ע∆ ַיט¿ ל…‡  ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ָכל- ו¿

. ינו… ּבו… ≈‡ ׁ∆̆ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ‰ ָ̃ ֲחָז י˜ּו‰ּו ַבּ ƒֲחז ַיּ ׁ∆̆

 

ל  ָכּ יּו  ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ים  ƒב ֻחָיּ מ¿ נּו  ֲ‡ַנח¿ ׁ∆̆ ַ„ע,  ו¿
 ‡ ר≈ ם ַ‰ּבו… ׁ≈̆ ים ל¿ ƒ„ֻיָח ינּו מ¿ ׂ ≈̆  ַמֲע
 ‰ י∆ ¿‰ ƒי ים  ƒ‰…ל ¡‡ ˙„ַ ֲעבו…  ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע ָכל  ו¿ ר,  ∆̇ ּוַבס≈ּ לּוי  ּ‚ָ ַבּ  ,‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי

 ˙ ּוו… ַ̃ ל¿ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  ˆו… ר¿ י  ּƒ̇ ל¿ ּƒ64ב ַב„,  ל¿ ּƒב נו…  ˆו… ר¿ ל  ∆‡ יַע  ּ ƒ‚‰ַ ל¿

ל  ם ָ‰‡≈ ׁ≈̆ ל ל¿ ‰ ַ‰כ…ּ ׂ ∆̆ „, ַ‡ך¿ ַיֲע בו… ל ָכּ ב≈ּ ַ̃ ‰ּו ּול¿ ׂ ≈̆ ַבח ַעל ַמֲע ׁ∆̆

ב,  ר ל≈ ≈̃ י ‰' ח… ƒּוב: "ֲ‡נ˙ ָ‡ַמר ַ‰ָכּ ׁ∆̆ מו…  ב, כ¿ּ ל ַ‰ל≈ּ יף ‡∆ ƒ̃ ׁ¿̆ ַ‰ַמּ

ינּו"  ל…‰≈ ר̇… ַל‰' ‡¡ ָּ̇ ס¿ ּƒר: "‰ַ65נ מ≈ ‡ו… ˙" (ירמי‰ יז, י), ו¿ ָליו… ן כ¿ּ ח≈ ב…ּ

ל  ≈̂ ָנּ ƒ‰ יזּו˙ ל¿ ƒר ז¿ ƒָמ‰ ּוב ָחכ¿ ר ב¿ּ ָזּ‰≈ ƒם ל…‡ י ƒ‡ ן („ברים כט, כח). ָלכ≈

בריות,  [של  סובלתן 
פירש,  ורש״י  רשב״ם. 
עצמם  הם  שאפילו 
זמן  לאחר  מתחרטים 
ונבזים הם בפני  עצמן] 
״דל  הוא  מהם  ואחד 
מנוגד  חטאו  כי  גאה״. 
כי          האנושי,  לטבע 
לעשיר           אמנם  אם 
אך  גאוה,  של  נסיון  יש 
במה   – הוא  דל  אם 
ללא  הגאוה  יתגאה?  
המאוסה  היא  סיבה 
אלוקים  בעיני  ביותר 
יחזקאל,  (אור  ואדם 

מדות).

בי‡ורים
64. בל˙י רˆון בני-‡„ם. בלי שיהיה רצונו ומטרתו להתכבד בעיני בני-אדם, 
עושה  שאדם  מעשים  ‡לו˜ינו.  ל‰'  ‰נס˙רו˙   .65 מעשיו.  על  שישבחוהו 
בהסתר מעיני בני-אדם, הם גלויים וידועים לה׳ אלוקינו, ומסורים בידו לתת 

לאדם כפי מעשיו. 

המחזיק    וכל  המדות, 
ה׳.   תועבת  נקרא  בה 
אין  ענוה).  הקמח,  (כד 
ממנה,  קשה  מדה  לך 
שבתורה  עבירות  ורוב 
עוד  ולא  בה,  כלולין 
הבורא  שמשכחת  אלא 
אדם,  של  מלבו  יתברך 
לבבך  ״ורם  שנאמר: 
אלקיך״.  ה׳  את  ושכחת 
א,                  אבות  יונה  (רבינו 

יג).
הגרועה  היא  הגאוה 
היא  והענוה  שבמדות, 
שבמדות.  עליונה  מדה 
(מהרש״א סנהדרין פח).

לכל  שורש  היא  הגאוה 
(ר״ח  הרעות.  המדות 

ענוה ב׳; נפש החיים).
שורש  היא  הגאוה 
להרבה עבירות, אם בין 
בין  ואם  למקום  אדם 
(שערי  לחבירו  אדם 

קדושה).  

ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡  „ ַלמ≈ּ מ¿ ‰ּו‡  ו¿ ר,  ∆̃ ּׁ∆̆ ‰ַ

ן  ָלכ≈ ו¿  ,˙ ָ‡יו… ר¿ לו…  י‡  ƒב ּומ≈  ˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ל¿

. ּ„ו… ¿‚ נ∆ ם כ¿ּ ַחכ≈ּ ¿̇ ƒ‰ ‰ ל¿ ָּ̇ יך¿ ַ‡ ƒר ָ̂

 

ר ‰ּו‡  ∆̂ ּ ל ַ‰י≈ ׁ∆̆ יו  ָ̇ ּבּולו… ח¿ ַּ̇  ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇
י‰ו…  ּƒב ּוַמ‚¿ ּבו…  ƒל  ‰ ׁ∆̆ ¿̃ 73ַמ

 ˙ ּ„ו… ƒמ ָ‡ר  ׁ¿̆ ּו ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ לו…  י˜  ּƒ̇ ּוַממ¿

‡י  ַוַ„ּ ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ַע  ≈„ יו… י  ּƒכ ַ‡ף  ו¿  ;˙ ָרעו…

י  ּלּו ָ‰כ≈ ƒפ‡ֲ , ַ‚ֲ‡ָו˙ו… ן ב¿ּ ָעוו… ע ו¿ ַׁ̆ ׁ̆ פ∆ּ ּ י≈ ׁ∆̆

ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  ּƒכ  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒּומ י„  ƒז מ≈ ב¿ּ  „ ב≈ עו…

74ַע„   ,„ בו… ַ‰ָכּ ַ‡ַחר  ּבו…  ƒל  ˙ ∆‡ יר  ƒע ַמב¿

ָר‰. ֲ‡ָבל ָ‰ָ‡ָ„ם  ׁ̆ ַעל ָ‰ֲעב≈ ל…‡ ָיחּו ׁ∆̆

ל…‡  ‰ ו¿ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒל…‡ י יו, ו¿ ׂ ָ̆ ַמֲע ‰ּו‡ ַזך¿ ב¿ּ ׁ∆̆

ָר‰  ֲעב≈  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ַע  ≈„ ּיו… ׁ∆̆ כ¿ּ מו…  ¿̂ ַע ל  ַ‰ל≈ּ י¿

ַיֲער…ך¿  ו¿ ָ‰ָרע  ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈  ‡ ָיבו… ָ‡ז  ָ„ָבר,  ב¿ּ

„ו…  ָלכ¿ ל¿ ילו…  ּƒפ‰ַ ל¿ ָחָמ‰  ל¿ ƒמ  „ עו…

ָו‰  ¿̂ ƒמ לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ָברו… ס¿ לו…  יר  ּƒב ּוַמס¿ ר  ּ≈̇ ∆‰  ‰ ר∆ יו… ו¿  , ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒר ב¿ּ

ר:  ∆̂ ּ ַ‰י≈ לו…  י…‡ַמר  ָכך¿  ו¿ ר.  ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ּƒמ ּׁ∆̆ ַמ‰  ַעל  ָכר  ׂ ָ̆ ו¿

בי‡ורים
73. מ˜˘‰ לבו. של אדם לסרב לקבל תוכחה ולהכניע עצמו. 74. ע„ ˘ל‡ 

יחו˘ על ‰עבר‰. שאינו חושש לעבור עליה.

ָך  ל¿ ר…ב  ¡‡ י∆ יָך  ָימ∆ ל  ָכּ י  ּƒכ ב, מ„),  (‡בו˙ 

ם  ƒ‡ 70ו¿ ּנּו,  מ∆ּ ƒמ יָך  ינ∆ ע≈ ים  ƒֲעל ַּ̇ ‡ּוַלי 

ף  (יט)סו…  -  ˙ ּלו… ּ ַ̃ ַבּ ׁ∆̆  ‰ ּלָ ַ̃ ב¿ּ ֲחָך  ּ ≈̂ ַנ י¿

˙. ּוַבֲעבּור  ֲחמּורו… ַבּ ׁ∆̆ ָחמּור  ֲחָך ב¿ּ ּ ≈̂ ַנ י¿

 ˙ ּ„ו… ƒמ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ל¿  ׁ̆ ר∆ ׁ…˘ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ׁ∆̆ (כ)

ף  ּ≈̇ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ71מ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ַ‚ם  ו¿  ,˙ חּו˙ו… פ¿ּ

ַין  נ¿ ƒע ָכל  ו¿ ָ‰ָ‡ָ„ם,  ב  ל≈ ב¿ּ ב  ָער≈ ¿̇ ƒּומ

 ˙ ַ‡מ≈ּ ˙ ּול¿ מ∆ יב ָ‰‡¡ ƒז ַ‰כ¿ ר ‰ּו‡ 72ל¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

יט. סוף ינˆחך בחמור‰ 
במסכת  ˘בחמורו˙. 
״כך  נאמר:  (קה:)  שבת 
הרע,  יצר  של  אומנותו 
היום אומר לו ״עשה כך״ 
״עשה  לו  אומר  ולמחר 
לו  שאומר  עד  כך״, 
זרה״,  עבודה  ״עבוד 
כלומר,  ועובד״.  והולך 
אל  יבוא  אם  שהרי 
מיד  לפתותו  האדם 
לא   – חמורה  לעבירה 
אומנותו  לכן  לו,  ישמע 

היא להסיתו לעבור עבירה קלה, ומתוך כך מגיע בהדרגה לעבירות החמורות 
ביותר.  

(נב.) מביאה הגמרא משל על היצר הרע: אמר רב אסי: יצר  במסכת סוכה 
דומה  ולבסוף  רש״י)  עכביש.  (לקורי  בוכיא  של  לחוט  דומה  בתחילה  הרע 
לעגלה).  הפרה  את  קושרים  שבהם  העבים  (כחבלים  העגלה  כעבותות 
שנאמר (ישעיה ה, יח): ״הוי מושכי העון בחבלי השוא וכעבות העגלה חטאה״. 
(מה שבתחילה היה חבלי שוא, דהיינו חוטים של כלום, דקים כקורי העכביש, 

נהפך לבסוך לחבלים העבים של העגלה!). 
״הוי מושכי העון בחבלי השוא״ – הוי לאלו המושכים ומביאים את העוון על 
עצמם בזמן שיצרם עדיין חלש מאד ודומה לחוטים של כלום, כי בשלב הבא, 
כשכבר יהיו שקועים בחטא וירצו לחדול ממנו, יגלו שהם קשורים בו עם יצר 

כה חזק, כמו חבל של עגלה שהוא עבה מאד וכמעט לא שייך לנתקו. 
שבכל  הקשה  היא  הגאוה  מדת  פחו˙ו˙.  מ„ו˙  ל‰רב‰  ˘ור˘  ˘‰‚‡ו‰  כ. 

בי‡ורים
70. ו‡ם ינˆחך ב˜ל‰ ˘ב˜לו˙. אם תתן ליצר לנצח אותך אף בדבר הקטן 
החמרות  בעבירות  גם  ינצחך  שהוא  סוף  ותנצחו,  עמו  תלחם  ולא  ביותר, 
הגאוה.                   בחטא  להכשילו  ‰‡„ם.  בלב  ומ˙ערב  מ˘˙˙ף   .71 ביותר. 

72. ל‰כזיב ‰‡מ˙. להראות שהאמת הוא כזב ושקר.

כב. ˘י˘ כמ‰ בני-‡„ם 
לבריו˙  ‰נ‡‰בים 
ו‰˜ב"‰ ˘ונ‡ם כ˘‡ינם 
‰מˆוו˙.   ˙‡ מ˜יימים 
מכמה  להקשות  יש 
רחוב,  אנשי  וכמה 
מידות  בעלי  שנראים 
ועמל  יגיעה  בלי  טובות 

ובלי ספרי יראה? 
כבר עמד על זה הגר״א 
והובא  ט,  יא,  (במשלי 
אות  פ״ד  שלמה׳  ב׳אבן 
המינים  ״רוב  וכתב:  יג) 
אדם  בין  והחוטאים 
הנראה  לפי  הם  למקום 
אחת  וזו  בטבע,  טובים 
היצר  מתחבולות 
לפרוש רשת לפני תועי 
אחריהם״,  להמשך  רוח 
׳חפץ  בספר  ועיין  עכ״ד. 
(סוף  התורה  על  חיים׳ 
בהעלותך, בהערה שם): לפעמים מזרז היצר הרע לרשעים גמורים מחללי 
וילמדו  אחריהם  העם  שימשכו  כדי  לבריות,  טובות  לעשות  שבתות 

מדרכיהם... 
 ויש שהעירו שהגר״א לא כתב שהם באמת טובים בין אדם לחברו, רק ״לפי 
תתנגש  אשר  מסוימת  לנקודה  יגיעו  כאשר  שבאמת  חוץ),  (כלפי  הנראה״ 
מידותיהם  וזוהמת  קלונם  כל  יתגלה  שם   - ותאוותם  חפצם  עם  ותתנגד 

הרעות.

 ˙ ˆו… ר¿ ּƒּוב: "76ב˙ ָ‡ַמר ַ‰ָכּ ׁ∆̆ מו…  ‰ּו‡ כ¿ּ

 " ו… ּ̇ ƒ‡ ם ƒל ׁ¿̆ ָביו ַי י¿ ם ‡ו… ּ‚ַ ׁ̆ י ƒ‡ י כ≈ ר¿ ּ„ַ '‰

ם  ƒ‡ ָין:  נ¿ ƒע‰ָ  ׁ̆ רּו פ≈ּ ָכך¿  ו¿ ז).  טז,  (מ˘לי 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ י  נ≈ פ¿ ƒל ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ƒי ל…‡  ָ‰ָ‡ָ„ם 

ם  י‰∆ ינ≈ ע≈ ב¿ּ ן  ח≈  ‡…̂ מ¿ ƒל ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ו¿

ים,  ƒב ַ‰ּטו… יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ˙ו…  ו… ׂ̆ ֲע ַבּ

‰ּו  ז∆  , ˙ו… ‡ו… ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿

-‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ׁ∆̆ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ָ‡ָי‰  ר¿

 ˙ ּבו… ƒל ָזַרע לו… ַ‡ֲ‰ָב‰ ב¿ּ ו¿  , ˙ו… ב ‡ו… ≈‰ ‡ו…

ַעל  ב  טו… ם  ׁ≈̆ לו…  ם  ׂ ָ̆ ו¿ י-ָ‡ָ„ם,  נ≈ ב¿ּ

 ‰ ּמָ ּכַ  ׁ̆ ּ י≈ ∆ ׁ̆ (כב) ‰ּו‡   ˙ מ∆ ¡‡ ו∆ ָנם.  ו… ׁ̆ ל¿

 ˙ ּיו… ƒר ַלּב¿ ים  ƒב‰ָ ¡‡ ַ‰ּנ∆ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ּב¿

ים  ƒמ ּ י¿ ַ̃ מ¿ יָנם  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ ָ‡ם  נ¿ ו… ׂ̆  ‰" ָבּ ָ̃ ‰ַ ו¿

בי‡ורים
76. ברˆו˙ ‰' „רכי ‡י˘. כשרצויים לפני ה׳ אורחות חיי האדם, גם אויביו 

יתהפכו לאוהביו וישלימו אתו.

ָמ‰  ָחכ¿ ַמֲעַל˙  ל¿  ָּ̇ ע¿ ּ‚ַ ƒ‰ ָבר  כ¿ּ

 ˙ ו… ּ̂ ַר ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָך  ל¿ ָר‡ּוי  ו¿ י„ּו˙,  ƒַוֲחס

ָלם,  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ן ב¿ּ ̂…‡ ח≈ מ¿ ƒל ל ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ ּול¿

ָך  ¿̇ ָמ ם ָחכ¿ ˙ ָל‰∆ ַ‚ּלו… ם ל¿ יף ָל‰∆ ƒֲחנ‰ַ ּול¿

ָך  ל¿ י‡  ƒָיב ו¿ ‡ֲ‰בּוָך,  י…ּ ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ ָך  ¿̇ ָ̃ ¿„ ƒ̂ ו¿

רּוַח  ׁ∆̆ ל  ָכּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… י  ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ƒמ ָ‡ָי‰  ר¿

ם  ˜ו… ּנּו, 75רּוַח ַ‰ָמּ ימ∆ ָח‰ ‰≈ ˙ נו… ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

 ‰ ז∆ ָכל  ו¿ מ"י).  פ"‚  (‡בו˙  ּנּו  ימ∆ ≈‰ ָח‰  נו…

י‡  ƒ‰ ‡ָבָר ּ‰ ַ‰ס¿ּ ָ̇ י ‡ו… ּƒר, כ ∆̃ ׁ∆̆  ˙ ָ‡יו… ר¿

 ‰ּ ָין ַ‰ז∆ נ¿ ƒָו‰. (כ‡)ֲ‡ָבל ָ‰ע‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒָעָנף מ

כ‡. ‡בל ‰ענין ‰ז‰ ‰ו‡ 
כבר  דבריו  תוכן  וכו'. 
הלבבות  בחובת  מובא 
המעשה,  יחוד  (שער 
פרק ה) וז״ל: כאשר יבוא 
זה,  בפיתוי  היצר  אליך 
לי  תועיל  מה  לו:  ענה 
חן  למצוא  השתדלותי 
כמוני,  חלש  יצור  בעיני 
לא  ביכלתו  אין  אשר 
להזיק  ולא  לי  להועיל 
היה  אילו  ואף  לי... 
מחוייב  שאני  כדבריך, 
אוכל  לא  אז  גם  בכך, 
איך  כי  זאת,  לעשות 
כל  אצל  לפעול  אוכל 

בני דורי שיהיו מרוצים ממני, בעוד שאינני יכול לפעול זאת אפילו אצל בני 
ביתי, וכל שכן אצל בני אדם אחרים.

ודברי רבותינו ז״ל שהבאת מהם ראיה, אינם מחייבים את האדם להשתדל 
למשוך אליו את שביעת רצונם של כל הברואים, אלא הכונה של דבריהם 
היא מה שאמר חכם אחד בצוואתו לבנו: ״בני, לפעול אצל כל הברואים שיהיו 
מרוצים ממך, זה אינו ביכלתך, אך מה שכן ביכלתך הוא, להשתדל שהבורא 
יהיה מרוצה ממך. וכאשר תפעל זאת אצלו, הוא יעשה אותך רצוי לבריות, 
כמו שכתוב (משלי טז, ז): ״ברצות ה׳ דרכי איש גם אויביו ישלים אתו״. – וזוהי 
ז״ל: מי שכל הבריות, מקטן ועד גדול, מהללים ומשבחים  גם כוונת רבותינו 
אותו ומרוצים ממעשיו, סימן הוא שהאל יתברך נתן בלבות בני אדם אהבה 
אליו, ושם לו שם טוב על לשונם. ודבר זה הרי אין הבורא עושה אותו לשונאיו, 

והוא איפוא סימן ברור וגדול שהבורא מרוצה ממנו. זוהי כוונת רבותינו ז״ל.     

בי‡ורים
בידוע שהוא  למטה  מי שהוא אהוב  כל  ‰ימנו. שכן  נוח‰  רוח ‰מ˜ום   .75

אהוב גם למעלה (רש״י). 

˙וכח˙ך  „ברי  כ‚. 
י˙˜בלו בפני ‰עולם. יש 
יתקבלו  כיצד  לעיין, 
מכירים  אין  אם  דבריו 
אותו ואין יודעים ערכו?

 :(: (ו  ברכות  במסכת 
אמר רבי חלבו אמר רב 
בו  שיש  אדם  כל  הונא: 
דבריו  שמים,  יראת 
[לאחרים],  נשמעין 
יג)  יב  (קהלת  שנאמר 
נשמע,  הכל  דבר  ׳סוף 
וגו׳,  ירא  האלהים  את 
כך:  ויש לדרוש המקרא 
אדם שהוא ירא אלוקים 
באזני  נשמעים  דבריו   -

הכל.
(הובא  לעיתים׳  ה׳בינה 
בשיטה מקובצת החדש, 
אות קפח) פירש, שאף על פי שיראת שמים מביאה את האדם לעשות מעשיו 
בהצנע ולא להרבות בדברים, עם כל זה דבריו ועניניו מעצמם יהיו נשמעים.
והטעם שדבריו נשמעים, כתב ב׳עיון יעקב׳ שאדם שיש בו יראת השם שורה 
וב׳שפתי  גם בעיני הבריות.  חן  ימצא  ובכך  (מט:),  חן, כמבואר בסוכה  עליו 
חכמים׳ ביאר על פי דברי המשנה באבות (ב, ד) ׳בטל רצונך מפני רצונו כדי 
שיבטל רצון אחרים מפני רצונך׳, ואדם שהוא ירא שמים מבטל את רצונו 
ולפיכך מבטל הקדוש ברוך הוא את רצון אחרים מפני  מפני רצון הבורא, 

ַב„,  רּוך¿ ‰ּו‡ ל¿ ‡ ָבּ ר≈ ם ַ‰ּבו… ׁ≈̆ ב ל¿ ַ‰ּטו…

י  נ≈ פ¿ ּƒב לּו  ב¿ּ ַ̃ ¿̇ ƒי ָך  ּ¿̇ ַכח¿ ו… ּ̇ י  ר≈ ב¿ ּ ƒ„(‚כ)

י  ּƒכ  , ך¿ ָכּ ב  ֲח˘…ׁ ַּ̇ ל…‡  ם  ƒ‡ ם  ּ‚ַ ָלם  ָ‰עו…

לּוָי‰  ּ¿̇ ָכָח‰  ו… ּ̇ ‰ַ ַל˙  ָבּ ַ̃ ין  ≈‡

יָך. ∆̇ בו… ׁ¿̆ ַמח¿ ב¿ּ

 

ָך  ¿̇ י ƒס ‰, י¿ ל ז∆ ָכּ ƒמ ˜ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ּƒ̇ ׁ∆̆ י  ַ‡ֲחר≈ ו¿
ן  כ≈ ָּ̇ ƒָך: ל…‡ י י…‡ַמר ל¿ ר ו¿ ∆̂ ּ  ַ‰י≈

79ַע„  ָמ‰  ל≈ ׁ¿̆ ָך  ¿̇ „ָ ֲעבו…  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ׁ∆̆

ן  ‚ו… כ¿ּ י,  ר≈ ַ‚מ¿ ל¿ ן  ∆‰ מ≈  ˜ ַרח≈ ¿̇ ּƒ̇ ׁ∆̆

ים                     ƒב ַ‰ּטו… יָך  ׂ ∆̆ ַמֲע  ‰ ַכס∆ּ ּ¿̇ ׁ∆̆

ָבר  כ¿ּ ָ‰ָי‰  ּׁ∆̆  ‰ ַמּ ƒמ ּפּוך¿  ƒ‰  ˙ רו… ‰ו… 80ּול¿

בי‡ורים
79. ע„ ˘˙˙רח˜ מ‰ן. כלומר, אלא אם תסתיר מבני אדם את כל מעשיך 
לגמרי.                  ה׳  מעבודת  מתרחק  שהנך  יראה  חוץ  שכלפי  באופן  הטובים, 
80. ול‰ורו˙. יש גורסים ״ולהראות״, כלומר, הראה את ההפך של מה שיש 

בלבך.

 ‡ ָלּ ∆‡ ב  ≈‰ ‡ו… -‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ין  ≈‡ י  ּƒכ  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ  ˙ ∆‡

ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ָך  ¿̇ י ƒס י¿ ך¿  ַ‡ַחר-ָכּ  .‰ּ ָ̇ ‡ו… ים  ƒמ ּ י¿ ַ̃ ּומ¿ ָר‰  ו… ּ̇ י  ≈„ מ¿ לו…

י‡  ƒב ּומ≈ ָ‰ָעם,  י  נ≈ פ¿ ƒל ים  ƒב ַ‰ּטו… יָך  ׂ ∆̆ ּוַמֲע ָך  ¿̇ י„ּו ƒֲחס  ˙ ַ‚ּלו… ל¿

ן  ƒמ ך¿  ָׁ̆ מ¿ ƒנ  ‰ ז∆ ַ‚ם  ו¿ ָך?  מו… ָכּ ם  ≈‰ ם  ּ‚ַ ּו  ׂ̆ ַיֲע ‡ּוַלי  ָ‡ָי‰:  ר¿

חּו  ב¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ּ ƒנ ׁ∆̆ ים  ƒל „ו… ּ ¿‚  ‰ ָמּ 77ַכּ ינּו  ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ‰ּו˙.  ב¿ ּ‚ַ‰ַ

ם  י‰∆ ר≈ ַחב¿ ו¿ ם  י‰∆ י„≈ ƒמ ל¿ ַּ̇ י  נ≈ פ¿ ƒל  ‡ ָלּ ∆‡ ּו  ׂ̆ ָע ל…‡   - (סוכ‰ כח, ‡) 

ָו‰  ¿̂ ƒמ ‰ ‡י ז∆ ם, ַוַ„ּ י‰∆ ׂ ≈̆ ַמֲע י˜ּו ב¿ּ ƒַיֲחז ם ו¿ י‰∆ כּו ַ‡ֲחר≈ ׁ¿̆ ָמּ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ

ל…‡  ּלּו  ≈‡ י  נ≈ פ¿ ּƒב ּלּו  ƒַוֲ‡פ ים,  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ם  78ָל‰∆ ב  ַחב≈ּ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ

 ,"‰ ׂ ∆̆ י עו… ƒנ‡ֲ ‰ ַע" ‡ו… "ז∆ ≈„ י יו… ƒנ‡ֲ ‰ רו… "ז∆ ָ‡מ¿ ּבו… ב¿ּ ƒל ‰ ב¿ּ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒי

ם. ˙ ָל‰∆ ַ‚ּלו… ˙ ָ‡סּור ל¿ מ∆ ¡‡ ָלם ב∆ּ י ָ‰עו… נ≈ פ¿ ƒָבל ל‡ֲ

 

ַמ„  ל¿ ƒ̇ ו¿ יכּו˙  ƒר‡ֲ ַבּ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ֲעמ…„  ַ̇ ו¿ ֲעָנָו‰  ַבּ ך¿  ל≈ ּ≈̇ ם  ƒ‡ ם ּ‚ַ
 ‰ ָּ̇ ַע ָך:  ל¿ י…‡ַמר  ו¿  ˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ָך  ּ¿̇ ַפ י¿ יעּו˙,  ƒב ¿̃ ּƒב  

יָך  ָרכ∆ ּ ֲעבּור „¿ „ּוָך ַבּ יַכב¿ּ ƒבּוָך ו ּׁ¿̆ ַח י-ָ‡ָ„ם י¿ נ≈ ָך ב¿ּ ¿̇ ים ‡ו… ƒ‡ ָ‰רו…

ם  י‰∆ ינ≈ ע≈ ּוב ב¿ּ ׁ̆ ‰ ָח ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ,‰ ז∆ ל ָבּ „ו… ַוח ָ‚ּ ׁ̆ ר∆ י≈ ים, ו¿ ƒב ַ‰ּטו…

 ‰ ׂ ∆̆ ָך ַמֲע ¿̇ ו… ׂ̆ ֲע י ַבּ ּƒל, כ ב∆ ∆‰ ‰ ל ז∆ ָך. ָכּ ּ¿̇ ַכח¿ ˙ו… ָך ו¿ לּו מּוָסר¿ ב¿ּ ַ̃ י¿

בי‡ורים
77. כמ‰ ‚„ולים ˘נ˘˙בחו. במסכת מגילה (כז:-כח.) מביאה בגמרא סדרת 
ואמרו  הקדושים,  מהתנאים  כמה   של  חסידות  ודברי  מיוחדות  הנהגות 
לתלמידיהם שבזכות הנהגות אלו  זכו להאריך ימים, ואמרו זאת כדי ללמד 
מאירי).        ההר,  מן  אברהם  (רבינו  להם  הראויות  הנהגות  חכמים  לתלמידי 

78. ל‰ם. עליהם. 
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ש

 81. ˙˙יח„. תתבודד. 82. ‡ך ל‰ר‡ו˙ ‰עˆלו˙. עשה רושם כאילו אתה עובד את ה׳ בעצלות ובכבדות. 83. ול‡ ˙ˆו‰. ואל תשדל בני אדם 
לעשות טוב ואל תוכיחם להמנע מעשות רע. 84. ˙˙נ‰‚ במנ‰‚ם ו˙לך ב„רכי‰ם. של פשוטי העם ויושבי קרנות, כדי שהסתרת מעשיך הטובים 
תהיה בשלימות. 85. ל˘ם מˆו‰. כלומר, אף שעושה זאת לשם מצוה, מכל מקום... 86. מפסי„ ‡לף ‡לפים. כי ירד מטה מטה, ולא רק את המצוות 
יחדל מלקיים, אלא אף אמונתו ישלל ממנו, מבלי אשר ירגיש בכך. 87. ו„ומ‰ לבורח מ‡˘ ˜טנ‰ ל‡˘ ‚„ול‰. כי אם מטרתו לברוח מהפרסום 
והכבוד שיבוא לו ע״י עבודת ה׳, וחושש למצוא חן בעיני בני אדם בגלל מעשיו הטובים, אדרבה, הרי היצר מציע לו למצוא חן בעיני בני אדם על 
ידי זלזול במצוות והתרחקות מה׳. 88. ‡ין מזי˜ לו ב˘בח. לא יפחת שכרו במאומה בכך שמשבחים אותו ומכבדים אותו על מעשיו. 89. בע˙ ‡˘ר 
˙ע˘‰ מע˘‰ ‰טוב. והנך רוצה לבחון את טהרת כונתך. 90. ‡˘ר מ‰‡ל. אם יתברר לך שהנך מקוה לקבל את השכר מהאל - סימן הוא שהמעשה 
שלם ואין בו כל פגם. 91. ‡ינו ˘לם. סימן הוא שהמעשה אינו שלם. 92. ביחו„ בח„רי ח„רים. בהתבודדות בינך לבין עצמך. 93. בז‰ ‰ענין. באותו 
האופן ובאותה השלמות, בהידור ובהתלהבות. 94. נ‚„ יˆר ‰רע. מענין יצר הרע, כיצד מנסה הוא לקלקל וכיצד להנצל ממנו. 95. נ‚„. לעומת. 96. 
וט‰ר י„ים. טהור בדרכיו וידיו נקיות מעוון - יוסיף כח להתגבר ולהתאמץ שלא יפול ברשת היצר הרע. 97. ‰‚‡ו‰ במעל˙ ‰חכמ‰ מ˘ובח˙. לא 
ח״ו כדי להשתרר ולהתנשא על אחרים, אלא שירגיש סיפוק ושמחה במעלתו כדי לזרזו להתמיד בדרך זו. 98. ו‚ם „ע‰. יש גורסים: על שחננו דעה 
רנו˙. עמי הארץ העוסקים בדבר שיחה (רש״י). והערוך פירש, שאינם נכנסים לבית המדרש, אלא רגילים לשבת  והשכל ומדות טובות. 99. מיו˘בי̃ 
בקרנות העיר ולעסוק בדברי שיחה. 100. וי‚ב‰ לבו. פסוק זה נאמר על יהושפט המלך, שאף שהיה לו עושר וכבוד לא גבה לבו בעבורם, כי אם 
במה שהלך בדרכי ה׳. (מצודת דוד). 101. י˜ר רוח ו‚ב‰ לב.  אדם עם רצון כביר בלי גבול ובעל שאיפות גבוהות בעניני העולם הבא. 102. ˘ל‡ 
יספי˜ לו. שלא יסתפק במצוות המזדמנות לידו, ובמעלות שהשיג על ידי השתדלותו. 103. ‡ל‡ ימעט בעיניו. שיהיו מעשיו ועבודתו מעטים בעיניו. 
104. ו˙‚ב‰ נפ˘ו. ונפשו תתרומם ותשאף למדרגה גבוהה יותר. 105. כמו ˘מ˜ˆר. באותה מדה שמפחית ומתרשל מעבודת ה׳ יכעס על עצמו 
ויוכיח נפשו. 106. מפני ‰˘פל˙ו לפני‰ם. מחשש שאם יעשה הטוב יהיה מושפל ובזוי בעיניהם, ושילעגו לו על מעשיו. 107. יפסי„ ‡ו˙ם מ‡‰ 
והם רשעים  ה),  (שם,  ״ענה כסיל כאולתו״  ואמר:  ד),  כו,  (משלי  ״אל תען כסיל כאולתו״  זה אמר שלמה:  ״ועל  גירסא המוסיפה כאן:  יש  מˆוו˙. 
וכסילים״. 108. ובמ‡ו„ו. בכל כחו, רצונו וממונו. 109. ול‚לי˙. אמר רבי יוחנן שעמד בגילוי פנים (בחוצפה. רש״י) לפני הקב״ה (סוטה מב:). 110. 
ולסנחריב. בתנא דבי אליהו (ל״א) כתב: סנחריב גסות הרוח היתה בו, ובה נעקר מן העולם. וכן נאמר שם על נבוכדנצר. 111. ז„ י‰יר. גס רוח סופו 
להיות לץ שאינו חש לשמוע מוסר. רש״י. 112. ‰מב˜˘ לעלו˙. גאוותן אינו מרוצה ממעלת חשיבותו בעיני הבריות וחומד תמיד לדרגת חשיבות 
114. סמוך ל‚‡ו‰  113. בחז˜˙ בר „ע˙. שמחזיק עצמו חכם.  גבוהה יותר ממה שהוא ראוי לה, וכיון שלא משיגה, הרי הוא בדאגה מתמדת.  
מעללים רעים. שהם המשך ישיר לגאוה ותוצאה ממנה. 115. כ‡˘ר נעימו˙ ‰ˆור‰. כשם שהגדרת אדם שצורתו נעימה ויפה היא מי שגופו ופניו 
מאירים, כך אדם שמדותיו נעימות וטובות נפשו מאירה. 116. ‡ין ‰ח˘יבו˙ בנפ˘. [יש גירסא: ״מחשיבות הנפש״]. כלומר, אין זה חשיבות וכבוד 
לאדם להתגאות על חברו, אפילו הוא מלך, כל שכן בני-אדם אחרים, השוים במעלתם ומתגאים זה על זה.  117. ולפניו ‰יו כס‡ו˙. כלומר לפניו 
היו שלשה כסאות, זה למעלה מזה, להושיב כל אחד כגדולתו, ובאו לפניו שלשה גיבורים, וישבו זה למעלה מזה. 118. ו‚„לו. למעלה. 119. כי טוב 
‡מר לך. מוטב שיאמרו לך לעלות לדרגה גבוהה יותר ממעמדך כיום, מאשר יורידו אותך ממעלתך לאמר שאינך ראוי לה יבקשו שתפנה את מקומך 
עבור אדם אחר נכבד ונדיב. 120. במח˘ב‰ לב„. שיחליט בלבו שמכאן ולהבא שוב לא יתגאה, אלא בנוסף לכך חייב לשנות גם מעשיו והתנהגותיו 
כלפי חוץ. 121. ול‰˘˙„ל. [יש גירסא: ולהשתרר]. כלומר, למשול ולשלוט על בני-אדם. 122. בכל חל˜ וחל˜ וכו'. יש גורסים: בכל מדה ומדה – 

בחלק המובחר שבה. 123. ו˘ם „רך ו‚ו'. והמפקח על דרכיו אראה לו בישועת אלקים.     

רצונו של אותו אדם. וב׳עץ יוסף׳ (שם) ביאר, משום שדבריו יוצאים מן הלב, ובודאי יכנסו אף הם אל לב השומעים.
כ„. ויע˘‰ כל ‰טובו˙ ב‚לוי ובס˙ר. והמעשים הטובים שראוי להסתיר אותם, הם רק אלו שאפשר לעשותם בשלימות מהחל ועד כלה גם מבלי שבני אדם ידעו מהם. אבל אותן המצוות שאינו יכול לקיימם בינו לבין עצמו, כגון להתפלל בציבור, ולצוות לבני אדם לעשות טוב ולהזהיר אותם מעשות רע, 
וללמוד תורה (ברבים, באופן שמשפיע בזה על אחרים, וכ״ש ללמד תורה ברבים) ולעשות חסד, מצוות אלו אין כל הצדקה להזניח ולנטוש מחשש שיכבדוהו עליהן, אלא יקיימם לשם שמים, ואף אם ישבחו אותו עליהן, אין זה יגרע את שכרו, מפני שאינו מתכוון לזה בשעת עשייתן. (חובת הלבבות, שער יחוד 

המעשה פ״ה).   
כ‰. וז‡˙ ‰‚‡ו‰ ‡ינ‰ מז˜˙ לענו‰ וכו'. כתב החובת הלבבות (שער הכניעה פ״ט): והחלק המשובח הוא, כשגאות האדם על חכמתו ועל מעשיו הטובים נובעת ממה שהוא יודע להעריך את גודל החסד שהבורא עשה אתו בזה שנתן לו את היתרונות הללו, וממה שהוא שמח בהן, וגאותו גורמת לו להוסיף 
ולהתאמץ עוד יותר בלימודו ובמעשיו הטובים, ולהתנהג בהכנעה עם מקורביו, ולשמוח בחבריו, ולחוס על כבודם ולחפות על סכלותם, ולדבר בשבחם, ולאהוב אותם, ולדון אותם לכף זכות, ולהזהר בכבודם. והיא גורמת לו שמעשיו הטובים מעטים בעיניו, ושהוא טורח תמיד להרבות עליהם, ושלבו נשבר 

בקרבו על שהוא מדי חלש להשיג מהם כאוות נפשו, ושהוא משפיל את עצמו לפני מי שהוא מקוה שבעזרתו יוכל להוסיף עליהם, ושהוא מודה לאלהים על היתרונות שנתן לו, ומשבח אותו על שעזר לו לקנות את המעלות הטהורות.
גאוה כזאת אינה עומדת בסתירה עם ההכנעה, והיא לא מרחיקה אותה, אלא אדרבה מסייעת לה ומוסיפה עליה. 

כו. לעזוב ‰טוב מפני ‰˘פל˙ו לפני‰ם. שנינו במסכת אבות (ה, כ): ״יהודה בן תימא אומר, הוי עז כנמר... לעשות רצון אביך שבשמים״. כתב הטור (או״ח סי׳ א): ״והתחיל בעז כנמר, לפי שהוא כלל גדול בעבודת הבורא יתברך, לפי שפעמים אדם חפץ לעשות מצוה ונמנע מלעשותה מפני בני אדם שמלעיגים 
עליו, ועל כן הזהיר שתעיז פניך כנגד המלעיגים, ואל תמנע מלעשות המצוה... שפעמים אדם מתבייש מפני האדם יותר ממה שיתבייש מפני הבורא יתברך, על כן הזהיר שתעיז מצחך כנגד המלעיגים ולא תבוש. עכ״ד.  

כז. ‡בל בענין מ˘‡ ומ˙ן יכנע לפני‰ם. מקור הדברים הוא במסכת ברכות (ז:): אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי: מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה וכו׳. והאמר רבי יצחק אם ראית רשע שהשעה משחקת לו אל תתגרה בו, שנאמר (תהלים י, ה): ״יחילו (יצליחו) דרכיו בכל עת״, ולא עוד אלא 
שזוכה בדין... ולא עוד אלא שרואה בצריו... לא קשיא, הא במילי דידיה הא במילי דשמיא. והיינו שבדבר ששייך לו ולממונו צריך להכנע מפניו. וכתב המהרש״א, ש״השעה״ משחקת לו דייקא, כי בודאי אינו אלא לפי שעה מחמת המזל שגורם, אבל כשתעבור השעה – ״כחציר מהרה ימלו״, ״ועוד מעט ואין רשע״ 

וכו׳.
כח. וזו‰י מˆו‰ ‚„ול‰. במסכת בבא-מציעא (ל(: מביאה הגמרא על הפסוק (שמות יח כ) ״והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון״... ׳אשר יעשון׳ זו לפנים משורת הדין [שיש מצוה לנהוג לפנים משורת הדין]... דאמר רבי יוחנן, לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה, ולא 

עבדו (עשו) לפנים משורת הדין.    
כט. לפני ˘בר ‚‡ון. פירש הגר״א: כשבא שבר לאדם, הרי זה מן הסתם שהיה לו תחילה גבהות הלב, ולכן בא עליו השבר, כשהקדוש ברוך הוא רוצה לנקום באדם כדי שיתקדש שמו יתברך בעולם - מגביהו תחילה ואחר כך משפילו, כי על ידי זה תהיה נקמתו גדולה שבעתיים, כמו בהמן שהגביהו תחילה 
למשנה למלך כדי שיתלוהו בגבהותו, ונפילתו היתה בפירסום רב, ואם הוא שר וחשוב בלא זה, אז ה׳ נותן בלבו גאוה ואחר כך משפילו, כי אז נקמתו גדולה כי הרגיש עצמו שהיה באיגרא רמה – ועכשיו בבירא עמיקתא. וכן פירשו כל המפרשים על הפסוק (תהלים קב, יא) ״כי נשאתני ותשליכני״, שהגבהת 

אותי תחילה ואח״כ השלכתני שאז המכה, הצער, החרפה והבושה גדולים יותר.
ל. ‡ינו ניˆול מחט‡ ועוון. כתב רבינו יונה (בשערי תשובה א, כז): הגאוה מסבבת כמה עבירות, ומגברת יצר לב האדם עליו, שנאמר: ״ורם לבבך ושכחת את ה׳ אלקיך״ [הרי הגאוה סיבה כללית לכל העבירות, כי על-ידי הגאוה בא לשכחת ה׳ וממילא חוטא]...ובעל הגאוה נמסר ביד יצרו, כי אין עזר השם עמו 

אחרי אשר הוא תועבת ה׳. עכ״ד.
בשערי קדושה כתב: הגאוה היא שורש להרבה עבירות אם בין אדם למקום, ואם בין אדם לחבירו.

בשבט מוסר (ב׳) כתב: הגאוה שורש לכל העבירות שבעולם, ולכן חזק עצמך שלא להתפתות בקול יצרך להתגאות, ובנצחך אותו בזה – תוכל לנצחו בכל! כיון שנעקר השורש – הענפים נופלים מאליהם.
ל‡. ˘ב‡ מטפ‰ סרוח‰. בהיות האדם מסתכל בפחיתות חומרו, וגריעות תחילת יצירתו, אין לו טעם להתנשא כלל, אלא ליבוש ולהכלם. משל למה הדבר דומה: רועה חזירים שהגיע ועלה לשלטון, הרי כל עת אשר יזכור ימיו הראשונים – אי אפשר לו להתגאות (מסילת ישרים כג). 

יתבונן, שהתהוות האדם ויצירתו...ואחר כך הוא ניזון...במשך שהותו בבטן אמו, ורק אחר כך יוצא לעולם חלוש וכחוש בגופו ואבריו (חובת הלבבות כניעה ה). 
לב. וי˘וב לעפר ורימ‰. ויתבונן מצורתו שתהיה לו כשינוח בקבר: אור פניו יחלוף, מראהו ישחר, בשרו יהפך לתולעים עיפוש וליחה, ולא ישאר בו כל סימן מיופי גופו. ריחו יבאיש (יסריח) מאד, כאילו לא רחץ וסך בשרו מעודו, וכאילו לא היה לו ריח טוב מעולם. בחשבו כן - יכניע וינמיך את עצמו, ולא 

יתגאה ויתנשא. (חובת הלבבות שם). 
ל‚. וי˙ן „ין וח˘בון וכו'. יצייר בלבו, רגע הכנסו לפני בית דין הגדול של צבא מעלה, בעת שיראה עצמו לפני מלך מלכי המלכים הקדוש והטהור בתכלית הקדושה והטהרה, בסוד (מלאכים -) קדושים משרתי גבורה, גבורי כח עושי דברו, אשר אין בהם כל מום. והוא עומד לפניהם, גרוע פחות ונבזה מצד 
עצמו, טמא ומגואל (נתעב) מצד מעשיו, הירים ראש?  היהיה לו פתחון פה? וכי ישאלוהו: איה ואיפוא פיך? איה גאונך וכבודך אשר נשאת בעולמך? מה יענה ומה ישיב על תוכחתו? הנה ודאי שאילו רגע אחד יצייר האדם בשכלו האמת הזה בציור אמיתי וחזק (דימוי נכון בצורה בהירה ומשכנעת) – פרוח 

תפרח ממנו הגאוה, ולא תשוב אליו עוד!!! (מסילת ישרים כג).   
ל„. וישב למטה מן הכל. הגה״ק רבי אלחנן וסרמן זצ״ל הי״ד היה רגיל לישב בסוף ביהמ״ד בכל מקום שהגיע. פעם שאל את החפץ חיים זצוק״ל האם אין חשש שיתהלל בעצמו ״מי כמוני עניו״? ונמצא מתגאה בליבו, ואולי עדיף אדרבה, לישב בכותל המזרח ולחשוב בליבו ״הרי איני ראוי לישב כאן ומכבדים 
אותי במה שאין בי״ וכד׳? ענה לו החפץ חיים: שנינו במשנה (כלים כה, ט) מעשה מוציא מידי מחשבה ואילו מחשבה אינה מוציאה מיד מעשה, א״כ עדיף לישב במערב, ועצם מעשה זה של ענוה יוציא מיד מחשבת גאוה שחושש אולי תתגנב בליבו, משא״כ אם יושב ב״מזרח״, עצם מעשה הגאוה יגבר על כל 

מחשבת ענוה שיחשוב ״איני ראוי״ וכד׳. 

 ‰ ּ„ָ ƒּום מ ׁ̆  ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  רּוך¿ ‰ּו‡, ו¿ ‡ ָבּ ר≈ ּום ָ‡ָ„ם זּוַל˙ ַ‰ּבו… ׁ̆ ַ„ע  ל…‡ י≈ „, ו¿ ַיח≈ ¿̇ ּƒ̇ ָמ‰ - 81 ּום ָחכ¿ ׁ̆ מ…„  ל¿ ƒל ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ׁ∆̆ ר, ּוכ¿ ָ̂ ָ̃ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ּƒ̇ ָך.  ב¿ּ ƒל ב¿ּ

ן  ƒיר מ ƒ‰ ז¿ ַּ̇ ל…‡  ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ ּ¿̇ ל…‡  ָך, 83ו¿ ָכר¿ ׂ ¿̆ י„  ƒס פ¿ ַ̇ ם ו¿ ׁ≈̆ ָך  ‡ ל¿ ≈̂ ל…‡ י≈ ׁ∆̆ י  ≈„ ָ„‰, כ¿ּ ‰ ָ‰ֲעבו… ׂ ≈̆ ַמֲע לּו˙ ב¿ּ ¿̂ ˙ ָ‰ַע ‡ו… ַ‰ר¿ ָב‰, 82ַ‡ך¿ ל¿ טו…

 ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ּƒ̇ 84  ‡ ָלּ ∆‡ י˙,  ƒ̂ י ƒ̂ ו¿ זּוָז‰  ּומ¿ ין  ּ ƒל ƒפ ּ¿̇ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ ‡ו… ל…‡  ו¿ ם  ƒַמי ָׁ̆ -‡ ר≈ י¿ יַמן  ƒס  ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  ו¿ ָך,  ¿̇ זּוָל  ׁ̆ י ƒ‡ ל¿ ָך  ¿̇ ָמ ָחכ¿ יַע  ƒ„ ו… ּ̇ ל…‡  ו¿ ָ‰ָרע, 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  „ כ…ּ ל¿ ƒל ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  נ≈ י¿ נ¿ ƒע מ≈  ‰ ז∆ ל  ָכּ  .˜ חו… ׂ ּ¿̆ ‰ַ ר…ב  ּוב¿ ָו‰  ¿„ ח∆ ּוב¿  ‰ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒמ ב¿ּ ַמֲ‡ָכל  ב¿ּ ם  ∆‰ ָמּ ƒע ע…ָרב  מ¿  ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ו¿ ם,  י‰∆ כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ך¿  ל≈ ≈̇ ו¿ ָ‰ָ‚ם  נ¿ ƒמ ב¿ּ

ָל‰.  „ו… ּ ¿‚ ׁ̆ ≈‡ ‰ ל¿ ַטָנּ ¿̃  ׁ̆ ≈‡ ַח מ≈ ר≈ בו… ‰ ל¿ מ∆ „ו… , 87ו¿ ָכרו… ׂ ּ¿̆ ƒר מ ≈̇ ים יו… ƒף ֲ‡ָלפ ל∆ י„ ‡∆ ƒס ָו‰, 86ַמפ¿ ¿̂ ƒם מ ׁ≈̆ ‰ 85ל¿ ָין ז∆ נ¿ ƒע ‰ ׂ ∆̆ ָ‰עו… , ו¿ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒר ב¿ּ

„ּו‰ּו ַעל  ַכב¿ּ ם י¿ ƒ‡ ר, ו¿ ∆̇ לּוי ּוַבס≈ּ ּ‚ָ ˙ ַבּ בו… ל ַ‰ּטו… ‰ ָכּ ׂ ∆̆ ַיֲע ָ‰ָרע, (כ„)ו¿ יר מ≈ ƒ‰ ַיז¿ ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ י ƒיכּו˙, ו ƒר‡ֲ ָנ‰ ַבּ ַכָוּ ל ב¿ּ ל≈ּ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ר ‰ּו‡: ל¿ ָׁ̆ ַ‡ך¿ ַ‰ָיּ

ָך  מ¿ ¿̂ ַע ין ב¿ּ ƒח ב¿ ַּ̇ ב,  ‰ ַ‰ּטו… ׂ ∆̆ ‰ ַמֲע ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ˙ ע≈ ן 89ב¿ּ ‰. ָלכ≈ ׂ ∆̆ ֲע ַע˙ ַ‰ַמּ ׁ¿̆ ּƒב ‰ ן ָלז∆ ּ ו≈ ּƒל…‡ כ ׁ∆̆ י  ַבח, ַ‡ֲחר≈ ּׁ∆̆ י˜ לו… ַבּ ּ ƒין ַמז חּו‰ּו - 88‡≈ ב¿ּ ַׁ̆ י ƒו ‰ ז∆

 ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ‰ ׂ ∆̆ ֲע ‰ ַ‰ַמּ ם ז∆ ƒ‡ ין ƒח ב¿ ַּ̇ ַ‚ם  ם. ו¿ ל≈ ָׁ̆ ינו…  ים - 91‡≈ ƒר ֲ‡ח≈ ם מ≈ ƒ‡ ם, ֲ‡ָבל ל≈ ָׁ̆ ל - ‰ּו‡  ≈‡‰ָ ר מ≈ ׁ∆̆ מּול, 90ֲ‡ ּ¿‚‰ַ ‰ ו∆ּ ַ̃ ‰ מ¿ ָּ̇ י ַ‡ ּƒמ ƒמ

ם. ל≈ ָׁ̆ ָך  ׂ ¿̆ ‰, ָ‡ז ַמַע ָך ז∆ ר ל¿ ר≈ ָבּ ¿̇ ƒם י ƒ‡ ים, ו¿ ּƒַרב ‰ ָבּ ׂ ∆̆ ‰ עו… ָּ̇ ר ַ‡ ׁ∆̆ ָין ֲ‡ נ¿ ƒע‰ָ ‰ ז∆ ים 93ב¿ּ ƒי ֲחָ„ר ר≈ ַח„¿ חּו„ ב¿ּ ƒי ‰ 92ב¿ּ ׂ ∆̆ ָ̇ עו… י ƒם ָ‰י ƒ‡ ,ָלם י ָ‰עו… נ≈ פ¿ ƒל

 ‡ ‰ ָבּ ּ„ָ ƒָכל מ ‰ ּוב¿ ׂ ∆̆ ָכל ַמֲע ָבר ּוב¿ ָכל ָ„ּ י ב¿ּ ּƒכ , ר ּבו… ָזּ‰≈ ƒ‰ ב ל¿ ‰ּו‡ ַחָיּ ּׁ∆̆ „ ַמ‰  ∆‚ ם 95נ∆ ַ‰ָיּ ‰ מ≈ ָפּ ƒם ט ƒ‡ י ּƒינו… כ ר ָ‰ָרע ‡≈ ∆̂ „ י≈ ∆‚ נּו 94נ∆ ר¿ ַפּ ּƒס ּׁ∆̆ ל ַמ‰  ָכּ
96" , כו… ו… ּ̇ ƒּו מ‰ ≈̃ ּ ַסל¿ ר ל¿ יַמ‰≈ ƒין, ו ƒָחָכם ָיב ∆‰ ָרָכיו. ו¿ ּ ¿„ ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇ ל…‡ ָיַ„ע  ׁ∆̆ י  ƒמ ר ל¿ ∆̂ ּ ַין ַ‰י≈ נ¿ ƒיַע ע ƒ„ ‰ו… ח ל¿ ַ̇ נּו פ∆ּ ח¿ ַ̇ ל, ּוָפ ≈̃ ל¿ ַ̃ ˙ ּול¿ ח≈ ַׁ̆ ר ל¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

ı" (‡יוב יז, ט). יף ‡…מ∆ ם י…ס∆ ƒר ָיַ„י‰ָ ּוט√

 

 ‰‡ָ„ָ ‰ו… יף  ƒס יו… ו¿ כז).  (ירמי‰ ט,  י"  ƒ̇ ‡ו… ָי„…ַע  ו¿ ל  כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ל  ּ ַ‰ל≈ ¿̇ ּƒמ‰ַ ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ƒי ז…‡˙  ב¿ּ ם  ƒ‡ י  ּƒכ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ַח˙  ַבּ ֻׁ̆ מ¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿ ַמֲעַל˙  ב¿ּ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ97

ל…‡ 99 , ו¿ ׁ̆ ָר ¿„ ּƒי˙-ַ‰מ י ב≈ּ ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒי מ ƒ̃ ל¿ ָּ̇ ח∆ ַ̇ ָנּ ׁ∆̆ יָך,  ָפנ∆ י ל¿ ƒנ‡ֲ ‰ ∆„ ַמר: מו… ‰ לו… ָלּ ƒפ ¿̇ ּƒב ˙ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒל ּומ כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ָע‰ ו¿ ּ ַ‚ם „≈ רּוך¿ ‰ּו‡, 98ו¿ ‡ ָבּ ר≈ ַלּבו…

י  ּƒי ‰'" („ברי-‰ימים-ב יז, ו). כ כ≈ ַ„ר¿ ּבו… ב¿ּ ƒל ‰ּ ַבּ ¿‚ ּ ƒַמר: "100ַוי ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ נּו. ו¿ ָרל≈ ים ּ‚ו… ƒע נּו ּוַמ‰ ָנּ ≈̃ ל¿ ב ח∆ ינּו ַמ‰ ּטו… ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ : מו… ˙. ּוכ¿ ָרנו… ¿̃ י  ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒמ

ם,  ∆‰ ‡ ָי„ו… מ≈ ָ̂ מ¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ י ַבּ ל…‡ י…‡ַמר ַ„ּ , ו¿ ן לו… מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ י˜ לו… ַבּ ּƒפ ל…‡ ַיס¿ ׁ∆̆ 102 ,‡ ָלם ַ‰ָבּ י ָ‰עו… נ≈ י¿ נ¿ ƒע ב ב¿ּ ַבּ‰-ל≈ ר-רּוַח ּו‚¿ ַ̃ ‰ ָ‡ָ„ם 101י¿ י∆ ¿‰ ƒי

רּוך¿ ‰ּו‡.  ‡ ָבּ ר≈ ַ„˙ ַ‰ּבו… ֲעבו… ר מ≈ ּ ≈̂ ַ̃ מ¿ּ ׁ∆̆ מו…  ו… 105כ¿ּ ׁ̆ ַנפ¿ ם ב¿ּ ַרע≈ ¿̇ ƒי י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ָל‰  ַמע¿ ו… ל¿ ׁ̆ ּ‰ ַנפ¿ ַבּ ¿‚ ƒ̇ ‰ּו, 104ו¿ ׂ ≈̆ ל ַמֲע יָניו ָכּ ע≈ ַעט ב¿ּ מ¿ ƒי ‡ ָלּ ∆‡103

ָ„ם. בו… ָלחּוס ַעל כ¿ּ ָריו ו¿ „ ֲחב≈ בו… כ¿ ּƒמ…ַח ב ׂ ¿̆ ƒל ˙, ו¿ בו… ˙ ַ‰ּטו… ֲעלו… ַמּ מ…ַח ַבּ ׂ ¿̆ ƒלו… ל ˙ מ∆ ר∆ ‚ו… , ו¿ ו… ּ̇ ע¿ ַסַיּ ˙ ָלֲעָנָו‰, ַ‡ך¿ מ¿ ∆̃ ּ יָנּ‰ ַמז∆ ֲ‡ָו‰ ‡≈ ז…‡˙ ַ‰ַ‚ּ (כ‰)ו¿

 

 , ו… ּ̇ ָכל¿ י י¿ ƒפ ָ‰ַרע כ¿ּ יר מ≈ ƒ‰ ַיז¿ ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ י ƒם, ו ַנע ָל‰∆ ָכּ ƒל…‡ י ם, ו¿ ָ̇ ים ‡ו… ƒל ַ‰כ¿ יָחם ּול¿ ƒכ ‰ו… ‡…„, ל¿ ַח˙ מ¿ ַבּ ֻׁ̆ י‡ מ¿ ƒ‰ ים ƒע ָׁ̆ „ ָ‰ר¿ ∆‚ ֲ‡ָו‰ נ∆ ּ‚ַ‰ַ ו¿

מו…  כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿ ח.  ָבּ ֻׁ̆ מ¿  ‰ ז∆ י  ֲ‰ר≈ ם  ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ל¿ ּבו…  ּ ƒל ׁ∆̆ י  ַ‡ֲחר≈  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ּוכ¿ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒמ כ¿ּ ָלם  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ב¿ּ  ‰ מ∆ ּ„ו…  ‰ּ ז∆ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ

י  נ≈ פ¿ּ ƒ106מ ב  ַ‰ּטו… (כו)ַלֲעז…ב  ים  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ָלל  כ¿ּ ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿  ,˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ָעָליו   - ָו‰  ¿̂ ƒמ  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ם  ָמ˜ו… ָכל  ּוב¿  (‚ (‡ס˙ר  ָ‰ָמן  ל¿ ַנע  כ¿ ƒנ ל…‡  ׁ∆̆ ַכי  ּ ¿„ ָמר¿

ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ָניו  ָפּ ז  ָיע≈ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ ם,  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ֲעמ…„  ַיּ ׁ∆̆  ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ים ‡≈ ƒָעמ י פ¿ּ ּƒכ ָו‰,  ¿̂ ƒַבר מ ¿„ ּƒב ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒי י  ַ̇ ָמ ָמ‰  יך¿ ָחכ¿ ƒר ָ̂  ‰ ז∆ ו¿ ם.  י‰∆ נ≈ פ¿ ƒָל˙ו… ל ָפּ ׁ¿̆ ‰ַ

 ׁ̆ י י≈ ּƒיו, כ ׂ ָ̆ ר ַמֲע ּ ַס„≈ ‰ י¿ י ז∆ ƒפ ָין, ּול¿ נ¿ ƒע‰ָ ָע‰ ו¿ ָּׁ̆ י ַ‰ ƒפ ן ל¿ נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ָחָכם ל¿ יך¿ ‰∆ ƒר ָ̂ ָכך¿  ˙. ל¿ וו… ¿̂ ƒמ ‰‡ָ ם מ≈ ָ̇ י„ ‡ו… ƒס ָו‰ ַ‡ַח˙, 107ַיפ¿ ¿̂ ƒֲעבּור מ ַבּ

ָכל  ם. ו¿ ַנע ָל‰∆ ָכּ ƒל…‡ י ם, ו¿ ּ„ָ ¿‚ ‡…„ו… ַלֲעמ…„ נ∆ מ¿ ƒּופו… 108ּוב‚ יך¿ ב¿ּ ƒר ָ̂ ָין. ו¿ נ¿ ƒּום ע ׁ̆ יָלם ב¿ּ ƒב ׁ¿̆ ּƒיַח ב ּƒל…‡ ַינ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ ׁ̆ י≈ יָלם, ו¿ ƒב ׁ¿̆ ּƒיך¿ ַלֲעז…ב ב ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ

ָל‰. „ו… ּ ָו‰ ‚¿ ¿̂ ƒּו מ‰ ז∆ ָבר, (כח)ו¿ ָכל ָ„ּ ין ב¿ּ ּ ƒ„‰ַ ˙ּוַר ּׁ̆ ƒים מ ƒנ פ¿ ƒם ל ∆‰ ָמּ ƒע ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ם ו¿ י‰∆ נ≈ פ¿ ƒַנע ל ָכּ ƒן י ָּ̇ ‡-ּוַמ ׂ ָּ̆ ַין ַמ נ¿ ƒע ָו‰, (כז)ֲ‡ָבל ב¿ּ ¿̂ ƒַבר מ ¿„ ּƒב ‰ ז∆

 

 - ‰ּ ׁ̆ ָבּ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ‰ַ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ּ‰ ַרב ּוָמˆּוי  ָלּ ׁ∆̆  ˜ ּ ז≈ ∆‰‰ַ ‡…„, ו¿ ‰ מ¿ ֻ‚ָנּ י‡ מ¿ ƒ‰ י ּƒכ ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒּוב מ ׁ̆ ָל ל ו¿ ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ‰ַ ˙ ּ„ַ ƒּבו… מ ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒּומ

ן" (מ˘לי  ‡ו… ר ָ‚ּ ב∆ ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ ƒַמר: "(כט)ל ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  לּו˙, כ¿ּ פ¿ ׁƒ̆ ר ו¿ ב∆ ׁ∆̆ ˙ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿ יָ‡‰ ‡∆ ƒב ֲ‡ָו‰ מ¿ י ַ‰ַ‚ּ ּƒכ ,„…‡ ‰ מ¿ ָנּ מ∆ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ יָכך¿  ƒפ ַעט, ל¿ מ¿

ַי˙  ָ‚ל¿ 109ּול¿ ב),   ,‰ (˘מו˙   " ‚ו… ו¿  '‰ י  ƒמ" רו…  ָ‡מ¿ ב¿ּ ע…‰  ַפר¿ ל¿ ַרע  ≈‡ ָמ‰   ָּ̇ ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿ כ‚).  (˘ם כט,  ּנּו"  יל∆ ּƒפ ׁ¿̆ ַּ̇ ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ" ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿ יח),  טז, 

ילּו  ּ ƒ̂ ƒ‰ ר ׁ∆̆ ‡ֲ ˙ י ָ‰ֲ‡ָרˆו… ל…‰≈ ָכל ‡¡ י ב¿ּ ƒַמר "מ‡ָ ׁ∆̆ יב,  ƒר ח≈ ַסנ¿ ל" (˘מו‡ל-‡ יז, י), 110ּול¿ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ˙ כו… ˙ ַמַער¿ י ‡∆ ּƒ̇ ַרפ¿ י ח≈ ƒַמר "ֲ‡נ‡ָ ׁ∆̆ י,  ּƒ̇ ׁ¿̆ ƒל ַ‰פ¿ּ

ָ„י" („ני‡ל ‚, טו),  ן י¿ ƒן מ כו… נ¿ ƒב יז¿ ׁ≈̆ י י¿ ּ ƒ„ ‰ָּל רו… "ּוַמן ‰ּו‡ ‡¡ ָ‡מ¿ ר, ב¿ּ ּ ַ̂ נ∆ בּוַכ„¿ י (י˘עי‰ לו, כ), ּונ¿ ƒ„ ָיּ ƒם מ ƒַלי ָׁ̆ רּו ˙ י¿ יל ‰' ‡∆ ּ ƒ̂ י ַי ּƒי כ ƒ„ ָיּ ƒם מ ָ̂ ˙ ַ‡ר¿ ∆‡

ָחָכם:  ָ‡ַמר ‰∆ ׁ∆̆ מו…  ן, כ¿ּ ָעוו… ‡ ו¿ ט¿ ח≈ ל מ≈ ו… ּ̂ ƒינו… נ , (ל)‡≈ ‰ זו… ּ„ָ ƒמ ‰ּו‡ ב¿ּ ׁ∆̆ י  ƒן. ּומ לו… ָ̃ ם ָ‰ָי‰ ּבּוז ו¿ ָ̇ י ƒֲחר‡ַ ם, ו¿ י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ רּו כ¿ּ ר ָ‡מ¿ ׁ∆̆ ן, ֲ‡ ‰ ָל‰∆ מ∆ ַ‰ּ„ו… ו¿

ן" (מ˘לי כ‡, כ„). ַר˙ ָז„ו… ב¿ ע∆ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ , עו… מו… ׁ¿̆  ı יר ל≈ ƒ‰111ָי „ "ז≈

 

 ‰ ָ‡ָ‚‰? ז∆ ּנּו ַ‰„¿ מ∆ּ ƒמ „ ר≈ ָפּ ּƒ̇ ר ל…‡  ׁ∆̆ י ‰ּו‡ ֲ‡ ƒָח„ ָ‡ַמר: מ ים. ָחָכם ‡∆ ƒי ֲחָכמ ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ַמע ׁ¿̆ ֲ‡ָו‰,  ר ַעל ַ‰ַ‚ּ ַ„ב≈ּ ‰ ל¿ ָנּ ינּו ַע„ ‰≈ ָבר≈ ּ יַע „¿ ּ ƒ‚ ƒ‰ ׁ∆̆ יָון  כ≈ ו¿

 .‰ ט∆ ו… ׁ̆ י-ָ‡ָ„ם ל¿ נ≈ ˙ו… ב¿ּ ין ‡ו… ƒ̃ י ƒַע˙, ַמֲחז ר] ַ„ּ ˙ [ַבּ ַ̃ ז¿ ח∆ מו… 113ב¿ּ ¿̂ י˜ ַע ƒֲחז ַמּ ׁ∆̆ י  ƒרּו: מ ָ‡מ¿ ‰. ו¿ ָנּ מ∆ּ ƒָל‰ מ ַמע¿ י‡ ל¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ˙ ַמֲעָל‰  ׁ̆ ַלֲעלו… ּ ≈̃ ַב ‰ַ112מ¿

ָ‡ַמר  ָעָליו. ו¿ ˙ מ≈ טו… ˙ נו… ו… ׁ̆ ָפ ּ ַ‰נ¿ ˙, ו¿ ּיו… ƒר ַ‡˙ ַ‰ב¿ּ נ¿ ׂ ƒ̆ ‰ ָעָליו  י∆ ¿‰ ּƒ̇ ים,  ƒים ָרע ƒּבו… ַמֲעָלל ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒים. ּומ ƒים ָרע ƒָו‰ - ַמֲעָלל‡ֲ רּו: 114ָסמּוך¿ ַלַ‚ּ ָ‡מ¿ ו¿

ך¿  ל∆ ‰ ַ‰מ∆ּ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆  ׁ̆ פ∆ נ∆ּ יבּו˙ ַבּ ׁƒ̆ ין ‰ַ116ֲח ≈‡ :„ ָ‡ַמר עו… . ו¿ ׁ̆ פ∆ ר ַ‰נ∆ּ ˙ ‡ו… ּ„ו… ּƒימּו˙ ַ‰מ ƒע ך¿ נ¿ ר ַ‰ּ‚ּוף, ָכּ ּוָר‰ ‡ו… ּ̂ ימּו˙ ַ‰ ƒע ר נ¿ ׁ∆̆ ‡ֲ ָח„: 115ַכּ ָחָכם ‡∆

ָל‰  ַמע¿ ˙ זו… ל¿ ‡ו… ס¿ ּƒָפָניו ָ‰יּו כ , 117ּול¿ כּו˙ו… ‡ ַמל¿ ס≈ּ ּƒב ַעל כ ׁ≈̆ ָח„ יו… ך¿ ‡∆ ל∆ ָ‰ָי‰ מ∆ ׁ∆̆ ָ‡ַמר,  ‰. ו¿ ל ז∆ ∆‡ ‰ ים ז∆ ƒר י-ָ‡ָ„ם ֲ‡ח≈ נ≈ ן ב¿ּ כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ‰, ָכּ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ

ַעי.  ר≈ ַעל ל¿ ַמּ ƒי מ ƒיַבנ ׁƒ̆ י ‰ו… ּƒ̇ ח¿ ַפּ ׁ¿̆ ƒחּוס מ ƒל י ∆„ ן: ‚…ּ יו… ל¿ יב ָ‰ע∆ ׁƒ̆ ≈‰ י? ו¿ ƒ̇ ּו ׁ̆ ל…‡ ר¿ ּ‰ ב¿ּ ז∆ ƒָל‰ מ ַמע¿ ‰ ל¿ ם ז∆ ּ∆̇ ב¿ ַׁ̆ יך¿ י¿ ≈‡ : ך¿ ל∆ ם ַ‰מ∆ּ ָ‡ַמר ָל‰∆ . ו¿ ּזו… ƒמ

ָל‰ּו  ע¡ ∆‰ ם. ו¿ י‰∆ ּ≈̇ ח¿ ַּ̇ י  ƒיַבנ ׁƒ̆ י ‰ו… ּƒב ƒּו˙ ל‡ ַ„כ¿ י ו¿ ׁƒ̆ לּו˙ ַנפ¿ פ¿ ׁƒ̆ י:  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ‰ַ ָעָנ‰  י. ו¿ ƒ̇ ָמ י ר…ב ָחכ¿ נ≈ פ¿ּ ƒי מ ַּ̇ ח¿ ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ י ַעל  ƒ̇ י ƒי: ָעל ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ ָ‡ַמר  ו¿

יב" (מ˘לי כ‰, ז).  ƒ„י ָנ נ≈ פ¿ ƒָך ל יל¿ ּƒפ ׁ¿̆ ‰ַ ‰ מ≈ ָנּ ≈‰ ‰ ָך ֲעל≈ ב ֲ‡ָמר ל¿ י טו… ּƒַמר: "119כ ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ . ו¿ לו… ּ ¿„ ƒ‚ ך¿ 118ו¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ

ָעָפר  ּוב ל¿ ׁ̆ ָי רּוָח‰, (לב)ו¿ ‰ ס¿ ָפּ ּƒט ƒמ ‡ ָבּ ׁ∆̆ , (ל‡) ּבו… ƒל ˙ ים ‡∆ ƒיל ƒ‰ ב¿ ים ַ‰ַמּ ƒָבר ּ ב „¿ יך¿ ַלֲח˘…ׁ ƒר ָ̂ ˙ ָעָליו,  ר∆ ב∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒָו‰ מ‡ֲ ּ‚ַ‰ַ ˙ ּ„ַ ּƒמ ׁ∆̆ ‰ ָ‡ָ„ם  ∆‡ רו… ׁ∆̆  ˙ ע≈ ב¿ּ

חּו  כ¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒָלם, נ ן ָ‰עו… ƒרּו מ ָעב¿ ‡ּו ו¿ ּ‚ָ ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ ּ ≈‚ ‰ ָמּ ב ַכּ ַיֲח˘…ׁ -‰ּו‡, ו¿ רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ים ַ‰ ƒָלכ י ַ‰מ¿ּ כ≈ ך¿ ַמל¿ ל∆ י מ∆ נ≈ פ¿ ƒן ל ּבו… ׁ¿̆ ח∆ ין ו¿ ּ ƒ„ ן ּ≈̇ ƒי ‰, (ל‚)ו¿ ָמּ ƒר ו¿

ם. ָ̇ ֲ‡ָו ם ַ‚ּ יָל‰ ָל‰∆ ƒע ָלם, ּוַמ‰ ‰ו… עו… ל…‡ ָ‰יּו מ≈ ָ‰יּו כ¿ּ ו¿

 

 ‡ ָלּ ַב„, ‡∆ ָב‰ ל¿ ָׁ̆ ַמח¿ ‰ 120ב¿ּ ˙ ז∆ ו… ׂ̆ ל ָוכ…ל, ל…‡ יּוַכל ַלֲע כ…ּ ƒּבו… מ ּ ƒל ƒּו˙ מ‡ ‰ ַלֲע˜…ר ַ‰‚≈ּ ∆̂ ˙: ָ‰רו… ˙ ָרעו… ּ„ו… ƒר מ‡ָ ּׁ¿̆ ƒָו‰ ּומ‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ר ל¿ ≈„ ּ‚ָ

י  ס≈ּ י ַ‚ּ ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ ים כ¿ּ ƒנ ּ ָ̃ ֻ̇ ים ּומ¿ ƒּוב ׁ̆ ים ֲח ƒ„‚ָ ׁ̆ ב¿ּ ב…ּ ל¿ ƒיל ל ƒ‚ָי‰ ָר‰ָ ׁ∆̆ „? ָ‡ָ„ם  ַ̂ י ן. כ≈ּ ‰ ָ‰ַ‡ֲחרו… ∆̂ ָ̃ ‰ּו˙ ַע„  ב¿ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ַבּ

ָ‰‚ו…  נ¿ ƒם ָ‰ָי‰ מ ƒ‡ …ּו˙. ‡ו‡ ּבו… ַ‰‚≈ּ ּ ƒל ƒל…‡ ַיֲע˜…ר מ ‰ ז∆ י˙, ָבּ ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ּ„ָ ƒמ ם ב¿ּ ָ̇ ן ‡ו… ּ≈̃ ַ̇ י ƒים ו ƒב ים טו… ƒ„‚ָ ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒם י ƒ‡ - ‰ּ ז∆ ƒּוב מ ׁ̆ ‰ ָל ∆̂ רו… ָ‰רּוַח, ו¿

ל,  ן ַ‰כ…ּ ƒמ ‰ ַמָטּ ב ל¿ ׁ≈̆ י≈ ‰, (ל„)ו¿ ב≈ּ ן ַ‰ר¿ יו… ָזּ ƒב מו… ב¿ּ ¿̂ י‚ ַע ƒ‰ נ¿ ַיּ ׁ∆̆ ן ַע„  ּ≈̃ ַ̇ ָנ‰ ל¿ ָּ̃ ַּ̇ ין  יו - ‡≈ ׂ ָ̆ ָ‡ר ַמֲע ׁ¿̆ ּƒָבָריו ‡ו… ב ¿„ ּƒל ב ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ „ 121ּול¿ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ָמ‰ ָוַכַעס  ַעל ח≈ ‰ּו‡ ַבּ ׁ∆̆ י  ƒן מ כ≈ ּנּו. ו¿ מ∆ּ ƒב מ ַבּ‰-ַ‰ל≈ּ ֲע˜…ר ‚…ּ ַיּ ׁ∆̆ ּלּו, ַע„  ים ‡≈ ƒָבר ¿„ ּƒב ‡ ≈̂ ַכּיו… ן, ו¿ י‰∆ ׁ≈̆ ב¿ ˙ לו… ין ‡∆ ּ ƒַבז ˙ ַ‰מ¿ ָחבו… י ַ‰ס¿ּ י≈ לו… ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒי ו¿

ָ‡ז  ּנּו, ו¿ מ∆ּ ƒָו‰ מ‡ֲ ּ‚ַ‰ַ ׁ̆ ר∆ ֲע˜…ר ˘…ׁ ַיּ ׁ∆̆ ַמן ַרב ַע„  ך¿ זו… ז¿ ר∆ ∆„ ך¿ ב¿ּ ל≈ י≈ ָלל, ו¿ ׁ̆ כ¿ּ י ּ ƒ‚ ˙ו… ל…‡ ַיר¿ לּו ‡ו… ל¿ּ ƒ̃ ˙ו… ‡ו…  ּכּו ‡ו… ƒ‰ ם ƒ‡ ׁ∆̆ מו…  ¿̂ ַ‰‚ ַע נ¿ ƒי ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿

ל…‡ יּוַכל  ׁ∆̆ ‰ ַע„  ָנּ מ∆ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒי  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒמ :˙ ˙ ָ‰ָרעו… ּ„ו… ּƒָכל ַ‰מ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ ַיֲע  ‰ ז∆ ך¿  ר∆ ּ ַעל „∆ ו¿ ָיָמיו.  ל  ָכּ  ‰ּ ָבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ י,  ƒע ָ̂ מ¿ ך¿ ָ‰‡∆ ר∆ ּ ∆„ ַבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ ַיֲחז…ר 

ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ׁ∆̆ י  ƒּומ .˙ ˙ ָרעו… ּ„ו… ƒָכל מ ָמ‰ ל¿ ל≈ ׁ¿̆ פּוָ‡‰  ‰ ‰ּו‡ ר¿ ָין ז∆ נ¿ ƒע י. ו¿ ƒנ ינו… ך¿ ַ‰ב≈ּ ר∆ ּ ס ַ‰„∆ פ…ּ ¿̇ ƒי ָ‡ז ַיֲחז…ר ו¿ ַמן ַרב, ו¿ ‰ ז¿ ז∆ ַ‰‚ ָבּ נ¿ ƒי ר, ו¿ ≈̇ ˜ יו… ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ם  ׂ ָ̆ ַמר: "123ו¿ ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ . ו¿ רו… י ֲחב≈ נ≈ פ¿ ƒל ָפָניו ו¿ ך¿ ל¿ ר∆ ּ ∆„‰ַ ‰ ים ז∆ ׂ ƒ̆ ˙, ָי ר∆ ח∆ ב¿ ‰ ַ‰ֻמּ ּ„ָ ּƒמ ˜ ַבּ ל∆ ח≈ ˜ ו¿ ל∆ ָכל ח≈ רּוך¿ ‰ּו‡ 122ב¿ּ ‡ ָבּ ר≈ ˙ ַלֲעב…„ ַ‰ּבו… כ∆ ׁ∆̆ מ¿ ƒנ

ים" (˙‰ילים, נ, כ‚).  ƒ‰…ל ע ‡¡ ַׁ̆ י≈ ּנּו ב¿ּ ∆‡ , ַ‡ר¿ ך¿ ר∆ ּ ∆„

הוא מחמת גאונו. וכתב 
מוכח  שכך  שם 
בפסוקים, שלא יתלה הצלחתו (הן בממון הן ביופי הן בחכמה) בעצמו אלא 

תמיד יהא שפל ומודה לה׳ על המעלות שחננו.
את  להביא  יכול  שהעושר  לבבך. מבואר  ורם  ו‚ו'  ירביון  וˆ‡נך  וב˜רך  ב. 
האדם לגאוה ולשאר חטאים. במסכת ברכות (לב.) אומרת הגמרא, שלאחר 
חטא העגל אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, בשביל כסף 
וזהב שהשפעת להם (שנתת להם בשפע) לישראל עד שאמרו ״די״ הוא גרם 
(להם להתגאות עד) שעשו את העגל... משל לאדם אחד שהיה לו בן, הרחיצו 
וסכו והאכילו והשקהו, ותלה לו כיס (של מעות) על צוארו, והושיבו על פתח 
של זונות, מה יעשה אותו הבן שלא יחטא (וכמו כן ישראל, הקדוש ברוך הוא 
לחטא  להם  שגרם  הוא  זה,  נסיון  לידי  והביאם  טובה  רוב  להם  שהשפיע 

העגל). 
בספר ׳חכמת המצפון׳ (דברים) כתב: רואים אנו מדברי הגמרא יסוד וחידוש 
גדול, לא כמו שאנו מורגלים לראות התחלת וסיבת החטא בבחירת לבו של 
האדם הבלתי טובה אשר לפני החטא. חכמינו ז״ל ראו עיקר סיבת החטא עוד 
רחוק הרבה מהחטא, ותלו את החטא בדברים אשר נעשו עוד זמן רב לפני 
החטא, אשר לכאורה אין להם שום שייכות עוד להחטא כלל, והם דברים 
אחרים לגמרי וגם מותרים בתכלית ההיתר, ושם כבר ראו חז״ל את החטא 
כאילו כבר נגמר, ואמרו שאחר דברים כאלה החטא כבר דבר הבא בתולדה 
ומידי דממילא, כי מה יעשה הבן שלא יחטא, ובטענה זו הלא רצה משה רבינו 
לפוטרם מכל אשמה, והיה בזה מודעה על כל מעשה העגל כאילו היו אנוסים 
בחטא, מאחר ונתן להם הקדוש ברוך הוא שפע של כסף וזהב, דבר זה ממילא 

הביאם לחטא העגל. 
רואים אנו מזה הערה נוראה, ועיקר גדול בעבודת האדם שאחרי שכל הדבר 
תלוי רק בההתחלות הגורמות ומביאות להמעשה, והמוקדמים עוד זמן רב 
להזהר  האדם  עבודת  עיקר  כל  תלוי  בהם  הרי  כן  אם  המעשה,  לפני 
בההתחלות וההקדמות אשר לחטאים, וגם בהאתחלתא דאתחלתא, ואף גם 
באלה שהם דברים המותרים לגמרי כמו כסף וזהב, או רחיצה וסיכה שהם 
מותרים,  גם  שהם  וכדומה  ושתיה  אכילה  וכן  המותרים,  מהדברים  בודאי 
ומכל מקום גילו לנו חז״ל שעיקר סיבת החטא של העגל היתה בריבוי הכסף 
מה  וכן  לבנו,  האב  שעשה  המוקדמת  והשתיה  הרחיצה  כמעשה  והזהב 

ָך  ̂…‡נ¿ ו¿ ָך  ר¿ ָ̃ "(ב)ּוב¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  , רו… ¿̂ יו…

ן ו… ׁ̆ ‡ ƒַער ָ‰ר ַׁ̆

ֲ‡ָו‰ ַער ַ‰ַ‚ּ ַׁ̆

 ˙ ּ„ַ ƒמ ַעל  ר  ַ„ב≈ּ נ¿ ן  ו… ׁ̆ ‡ ƒר‰ָ ַער  ַּׁ̆ ַבּ
ן  מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ּ ƒנ ׁ∆̆ ב  ֲ‡ָו‰. ּוַמ‰ ּטו… ּ‚ַ‰ַ

ּיּוב  ƒח י  נ≈ פ¿ּ ƒמ ים,  ƒָער ּׁ¿̆ ‰ַ ָכל  ל¿  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇

ח  ַ̇ י‡ פ∆ּ ƒ‰ י ּƒכ ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒל מ ≈„ ָבּ ƒ‰ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿

ז…‡˙  ָכּ ינּו  ƒ‡ָר ל…‡  ו¿  ,˙ ַרּבו…  ˙ ָרעו… ל¿

יך¿  ƒר ָ̂ ן  ָלכ≈  .˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ב¿ּ ָרָע‰  ל¿

ל  ∆‡ יָ‚ּ‰  ƒ‰ ַ‰נ¿ ל¿ ם  ַחכ≈ּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָ‰ָ‡ָ„ם 

 ‰ּ ָ̇ ‡ו…  ˙ חו… ¿„ ƒל ו¿ ָ‰ָר‡ּוי,   ‚‰ָ נ¿ ּƒמ‰ַ

. ‡ּוָי‰ ּבו… יָנּ‰ ר¿ ≈‡ ׁ∆̆ ם  ָמ˜ו… ב¿ּ

 

ַסל  ָפּ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַע  ב≈ּ ט¿ ַ‰ַמּ י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ
‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ל  „ו… ּ‚ָ‰ַ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ  

מו…  כ¿ּ  . ָר˙ו… ˙ו… ב¿ּ יָ‰  ָעל∆ יָרנּו  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ו¿

 ˙ ח ‡∆ ַכּ ׁ¿̆ ּƒ̇ ן  ָך פ∆ּ ר ל¿ מ∆ ָּׁ̆ ƒ‰" :ַמר ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ם"  ƒַרי ¿̂ ƒמ  ı ר∆ ∆‡ מ≈ יֲ‡ָך  ƒ̂ ‰ו… ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  '‰

ח  ַכּ ׁ¿̆ ƒי  ‰ ∆‡ ּ ≈‚‰ַ י  ּƒכ(‡) יב).  ו,  („ברים 

י˘כח   ‰‡‚‰ כי   .‡
סוטה  במסכת  יוˆרו. 
(ה.): אזהרה לגסי הרוח 
רוח.  גס  יהא  [שלא 
רש״י] מנין? רב נחמן בר 
יצחק אמר מהכא, ״ורם 
(דברים  ושכחת״  לבבך 
ח, יד) וכתיב ״השמר לך 
פן תשכח את ה׳ אלהיך״ 
(שם יא). רש״י (ד״ה ורם) 
גובה  ידי  שעל  מבאר 
שכחת  לידי  בא  הלב 
זו  שכחה  ועל  הבורא, 
מוזהר  הוא  הרי 
תשכח״  פן  לך  ב״השמר 

(וכן כתב המאירי).
[סמ״ק  שפרשו  יש  אך 
משמע  וכן  כב)  (סימן 
בסמ״ג (לאוין סד) וראה 
(סוטה  שלמה  חשק 
של  שהאזהרה  שם)] 
על  אמורה  לך״  ״השמר 
ולא  עצמו,  לבבך״  ״ורם 
רק בגלל שהיא הגורמת 
שתבוא  ה׳  לשכחת 
אלא  בעקבותיה, 
עצמה  הלב  רוממות 
הם  כי  השכחה.  היא 
איסור  ענין  בארו 
לא  שאדם  הגאוה, 

יתגאה כשהקדוש ברוך הוא משפיע לו טובה ויאמר שבריוח שלו ובעוצם ידו 
ועמלו עשה והרויח והגיע לכל זה. ועל ידי כך לא יחזיק טובה להקדוש ברוך 

ˆ„י˜ים ‡רחו˙  ˘ער ‰‚‡ו‰עיונים

 .‰ ‰ ַעל ז∆ רּו ז∆ ר¿ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒל…‡ י ׁ∆̆ 3 ,˙ טו… יו… ¿„ ∆‰ ן ב¿ּ כ≈ּ ׁ∆̆ ל- , ָכּ ך¿ ל∆ מ∆ ב¿ּ

ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ  - ָח„  ∆‡‰ָ ים:  ƒ̃ ֲחָל י  נ≈ ׁ¿̆ ƒל  ˙ ∆̃ ּ ַחל∆ ¿̇ ƒמ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ
 ˙ ַמֲעלו… ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ  - י  ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ  ˜ ל∆ ַ‰ח≈ ו¿  , ‚ּופו… ב¿ּ

ים:  ƒ̃ י ֲחָל נ≈ ׁ¿̆ ׁ̆ ּבו…  ‚ּופו… י≈ ֲ‡ַו˙ ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ יו. ַ‚ּ ׂ ָ̆ ַמֲע ָמ‰ ּוב¿ ַ‰ָחכ¿

‚ּופו…  ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ י‡  ƒ‰ ז…‡˙  ו¿ ַרע.  ָח„  ∆‡‰ָ ו¿ ב,  טו… ָח„  ∆‡‰ָ

ל ַעל  ׁ…˘ מ¿ ּƒ̇ ב ָ‰ָ‡ָ„ם, 4ָ‡ז  ל≈ ֲ‡ָו‰ ב¿ּ ר ַ‰ַ‚ּ ב≈ּ ּ‚ַ ¿̇ ּƒ̇ ׁ∆̆  ˙ ע≈ ָ‰ָרָע‰: ב¿ּ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ נו… - כ¿ּ רו… ¿‚ ƒו… ּוב ׁ̆ ר…‡ . ב¿ּ לו… ף ַר‚¿ „ו… ַע„ ַכּ √̃ ¿„ ָּ̃ ƒם מ„ָ‡ָ‰ָ

ן" (י˘עי‰ ‚,  רו… ּ‚ָ  ˙ טּויו… ָנ‰ נ¿ ַלכ¿ ּ≈̇ ַו ן  ּיו… ƒ̂  ˙ נו… ‰ּו ב¿ּ י ָ‚ב¿ ּƒ5ַיַען כ"

ַי„  ֲ‡ָו‰ ו¿ ל ַ‚ּ ∆‚ י ר∆ ƒנ ≈‡ בו… ּ¿̇ יב: "7ַ‡ל  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ - ָליו ַר‚¿ ָיָ„יו ּוב¿ טז), 6ב¿ּ

בי‡ורים
ראוים להתגאות. 3. ˘ל‡ י˘˙ררו ז‰ על ז‰. שלא יתגאו וימשלו (-להתנהג 
בשררה) זה על זה. 4. ‡ז ˙מ˘ול על ‰‡„ם. גאותו תהיה ניכרת בכל איברי 
גופו מקדקדו עד כף רגלו. 5. יען כי ‚ב‰ו בנו˙ ˆיון. ה׳ מוכיח את עם ישראל 
על הנשים הגאותניות שמשלו בעם והחטיאו אותו, שהולכות  בגרון מתוח 
דרב  בריה  רבא  דרש  (סב:)  שבת  [במסכת  ביפין.  להתגאות  מוגבה  ובראש 
יען כי גבהו בנות ציון״,  ״ויאמר ה׳  ג, טז):  (ישעיה  עילאי: מה פירוש הפסוק 
רש״י  (ראה  גובהן  את  והבליטו  זקופה  בקומה  מהלכות  הנשים  שהיו 
מהלכות בפסיעות קצרות,  פירושו, שהיו  גרון״,  נטויות  ״ותלכנה  ומהרש״א). 
שהעקב של רגל אחת מגיע בצד האגודל של הרגל השניה בלבד ואינו עובר 
את  רואה  שאינו  כיון  לאט  והולך  למעלה  נטוי  שגרונו  אדם  כדרך  אותו, 
אנשים  ויבואו  בהליכתן  שוהות  שתהיינה  כדי  זה  וכל  שלפניו,  הקרקע 
ב׳):  (פרק  6. בי„יו ובר‚ליו.  במסכת דרך ארץ רבה  (רש״י)].  להסתכל בהן 
בראש  והמהלכין  ברגליהם,  והבועטין  בידיהם,  [מנפנפים]  המפפין 
אצבעותיהן [כמו שעשו בנות ירושלים], עליהם הכתוב אומר: ״אל תבואני 
רגל גאוה ויד רשעים אל תנידני״. 7. ‡ל ˙בו‡ני. דוד המלך מבקש מהקדוש 

      ,' ‚ו… ו¿ ך¿  ָלּ  ‰ ב∆ּ ר¿ ƒי ָזָ‰ב  ו¿ ף  ס∆ כ∆ (‚)ו¿ ֻין  ב¿ּ ר¿ ƒי

יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰  ˙ ∆‡  ָּ̇ ַכח¿ ָׁ̆ ו¿ ָך  ָבב∆ ל¿ ָרם  1ו¿

י  ƒ„ָי ם  ∆̂ ע… ו¿ י  ƒח כ…ּ ָך  ָבב∆ ל¿ ּƒב  ָּ̇ ָ‡ַמר¿ ו¿  ,' ‚ו… ו¿

 ˙ ∆‡ ָּ̇ ָזַכר¿ ו¿  ,‰ּ ל ַ‰ז∆ ƒַחי‰ַ ˙ י ‡∆ ƒל ‰ ׂ ָ̆ ָע

ַח  כ…ּ ָך  ל¿ ן  ≈̇ ַ‰נ…ּ ‰ּו‡  י  ּƒכ יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰

ך¿  ל∆ מ∆ ּוב¿ י‚-יח).  ח,  (˘ם  ל"  ƒָחי  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ָחיו"  ∆‡ מ≈ ָבבו…  ל¿ רּום  י  ּƒ̇ ל¿ ƒב "ל¿ ַמר:  ¡‡ נ∆

ּלּו  ƒָר‰ 2ֲ‡פ ו… ּ̇ יָר‰  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ם ƒ‡ .(ם יז, כ˘)

שהאכילו והשקהו ותלה 
לו כיס בצוארו והעמידו 
הזונות  בית  פתח  לפני 
של  עצם  בהם  אין 
מקום  ומכל  איסור, 
עיקר החטא בהם נחשב, 
יעשה  ״מה  אחר-כך  כי 
כבר  יחטא״,  שלא  הבן 
בעל  ואינו  הוא  אנוס 

בחירה כלל. 
וז‰ב ירב‰ לך.  ‚. וכסף 
לאדם  וזהב  כסף  ריבוי 
לגאות  להביאו  יכול 

שאבותינו  הסיבה  זו  החיים״:  ה״ספר  אומר  ה׳.  את  ישכח  זה  ידי  ועל  הלב 
אברהם  צז.).  בב״ק  (כמבואר  המטבעות  על  ציורים  היו מציירים  הקדושים 
אבינו עשה במטבע ציור של זקן וזקנה מצד אחד, ובחור ובתולה מצד שני, 
מה  יצחק.  לו את  הוא שנתן  ברוך  הקדוש  לו  הנס שעשה  להזכיר את  כדי 
הקשר בין כסף לנסים? כדי שכשיביט במטבע לא יגיע למצב של ״ורם לבבך 

ושכחת את ה׳ אלקיך...״, כי כסף מביא גאוה.
המטבע שעשה יהושע היה טבוע בו שור מכאן וראם מכאן, על שם הפסוק 
(דברים לג, יז): ״בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו״, שנצחונותיו במלחמות 

על כיבוש ארץ ישראל היו מהקדוש ברוך הוא ולא מכוחו ועוצם ידו.
וכן דוד הטביע על המטבע מקל ותרמיל מכאן ומגדל מכאן, להזכיר לעצמו 
כי הגיע מאחורי הצאן. ומרדכי היהודי עשה מטבע שהיה בו שק ואפר מכאן, 
את  להם  שהזכירו  ציורים  ועליהן  מטבעות  עשו  כולם  מכאן.  זהב  עטרת 
הנסים שעשה להם הקדוש ברוך הוא, כדי שלא יגיעו חס ושלום למצב של 

גאוה הבאה מחמת ריבוי הממון.

בי‡ורים
אם  מה  כי  ביאר,  הרמב״ן  במלך.  ‡פילו   .2 בלבך.  ותתגאה  לבבך.  ורם   .1
וגובה הלב  למלך שהוא ראוי להתנשא ולהתגדל, הפסוק אוסר את הגאוה 
ומצוה שלבבו יהיה שפל ככל אחיו הקטנים ממנו, כל שכן לאחרים שאינם 

‰. כי ‡ין עזר ‰˘ם עמו 
‡חרי ‡˘ר ‰ו‡ ˙ועב˙ 
‰˘ם. הוא מדברי רבינו 
יונה בשערי תשובה (א, 
(נב:)  סוכה  במסכת  כז). 
בן  שמעון  רבי  אמר 
אדם  של  יצרו  לקיש: 
יום  בכל  עליו  מתגבר 
ומבקש להמיתו, שנאמר 
(תהלים לז): ״צופה רשע 
לצדיק ומבקש להמיתו״. 
ברוך  הקדוש  ואלמלא 
יכול  אינו   – עוזרו  הוא 
לו, שנאמר (שם): ״ה׳ לא 
ולא  בידו  יעזבנו 

ירשיענו בהשפטו״. 
רבי  המשגיח  מרן  היה 
יחזקאל לוינשטיין זצ״ל 
כבר  ומזהיר:  מזכיר 
כתב רבינו יונה ״כי בעל 
יצרו,  ביד  נמסר  הגאוה 
כי אין עזר ה׳ עמו אחרי 
״.  ה׳  תועבת  הוא  אשר 
אמרים  שני  נצרף  אם 
אלו - חרדה תאחזנו, כי במלחמת האדם עם יצרו בכל יום ויום, הרי בדרך 

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰ ׁ∆̆ מ… ַר˙  ˙ו… ב¿ּ נּו  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿

י" (וי˜ר‡ כ,  ַ‰ּ‚ו…  ˙ ֻח˜…ּ כּו 15ב¿ּ ל¿ ≈̇ ל…‡  "ו¿

כּו"  ל≈ ≈̇ ם ל…‡  י‰∆ ≈̇ ֻח˜…ּ יב: "ּוב¿ ƒ̇ ּוכ¿ כ‚), 

ן  ָך 16פ∆ּ ר ל¿ מ∆ ָּׁ̆ ƒ‰" :ַמר ¡‡ נ∆ ו¿ (˘ם יח, ‚), 

ל  ם" („ברים יב, ל) - ַ‰כ…ּ י‰∆ ׁ̆ ַ‡ֲחר≈ ≈̃ ָנּ ּƒ̇

 ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ יר,  ƒ‰ ַמז¿ ‰ּו‡  ָח„  ∆‡ ָין  נ¿ ƒע ב¿ּ

ָבָריו  ¿„ ƒּוב יו  ָׁ̆ ּבּו ַמל¿ ב¿ּ ל  ּ„ָ ֻמב¿ ל  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי

‰ּו‡  ן  כ≈ ו¿ ים,  ƒי ַ‰ּ‚ו… ן  ƒמ ָ‰ָ‚יו  נ¿ ƒמ ָכל  ּוב¿

ים"  ּƒן ָ‰ַעמ ƒם מ כ∆ ¿̇ יל ‡∆ ּ ƒ„ ר: "ָוַ‡ב¿ מ≈ ‡ו…

(וי˜ר‡ כ, כו).

י  ינ≈ ע≈ ים ב¿ּ ƒָעב…̇ ם מ¿ ֲ‡ָו‰ ‰≈ י - ַ‰ַ‚ּ ֲעל≈ ַבּ
ֲעַב˙ ‰'  ו… ּ̇ ַמר: "17 ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ם,  ּׁ≈̆ ‰ַ

‰ּו‡  ו¿  ,(‰ טז,  (מ˘לי  ב"  ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ

ם  ּׁ≈̆ ר ַ‰ ז∆ ין ע≈ י ‡≈ ּƒכ(‰) , רו… ¿̂ ƒַי„ י ָסר ב¿ּ מ¿ ƒנ

בי‡ורים
בהם, שהם מלבושי נכרי, [משמעות דבריו שהאיסור ללבוש בגדי נכרי הוא 
משום גאוה]. 15. בחו˜ו˙ ‰‚וי. בדרכי הגויים. הוזהרנו שלא נתנהג כמותם 
במלבושינו ובהליכותינו. 16. פן ˙נ˜˘ ‡חרי‰ם. פן תהיה נמשך, נצמד ונדבק 
אחריהם, (מלשון ״דא לדא נקשן״). 17. ˙ועב˙ ‰'. מאוס ושנוא בעיני ה׳ כל 

המתנשא בלבו.

יב).  לו,  (˙‰ילים  י"  ƒנ ≈„ ƒנ ּ¿̇ ַ‡ל  ים  ƒע ָׁ̆ ר¿

י  ּƒַרב  ˙ ַבּ  ‰ ָׁ̆ נ¿ ע∆ נ∆ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ ל  ∆‚ ר∆ ַעל  ו¿

יָ‰  ָעל∆ ַזר  ¿‚ ּ ƒנ ׁ∆̆ ן,  יו… ַר„¿ ּ¿̇ ן  ב∆ּ יָנ‡  ƒֲחנ

ַעם  ַפּ י  ּƒכ  .˙ נו… זו… ל  ׁ∆̆  ‰ ָבּ ֻ̃ ב¿ּ ב  ׁ≈̆ י ל≈

י,  ƒמ רו… י  ל≈ „ו… ּ ¿‚8 י  נ≈ פ¿ ƒל ָכ‰  ָ‰ל¿ ַ‡ַח˙ 

 ‰ ָנ‡∆  ‰ ָמּ "ַכּ רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ ָע‰  מ¿ ָׁ̆ ו¿

ָ‡ז  10ו¿  "! זו… יָב‰  ƒ9ר ל  ׁ∆̆ יָ‰  ∆̇ יעו… ƒס פ¿ּ

ם -  ƒיַני ע≈ ר (ע"ז יח, ‡). ָבּ ≈̇ ‰ יו… ָ̃ ּ ¿„ ¿̃ ּ ƒ„(„)

ַמע  ׁ¿̆ ƒם - ל…‡ י ƒַני ָ‡ז¿ ˙" (מ˘לי ו, יז). ָבּ ם ָרמו… ƒיַני יב: "11ע≈ ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ים  ּ ƒי ƒל ֲענ ∆̂ „ו… ‡≈ ָעמ¿ יַח ַ‡ּפו… - ב¿ּ ר≈ ים. ב¿ּ ƒָלל ים ָ‰ֻ‡מ¿ ּ ƒי ƒי ָ‰ֲענ ר≈ ב¿ ּ ƒ„

ָבָריו  ¿„ ּƒב ַ‡ף  ו¿ יָניו.  ע≈ ב¿ּ ים  ƒרּוח ס¿ ם  ≈‰ ם,  י‰∆ ּ≈̇ ָב ל¿ ַנס  כ¿ ּƒנ ׁ∆̆ כ¿ּ ‡ו… 

ַין ַמֲ‡ָכל  נ¿ ƒע ˙ 13ב¿ּ ר∆ כ∆ּ ƒם נ‚ַ ַ‚ֲ‡ָו‰. ו¿ ˜ ב¿ּ ָ̇ י˜ 12ָע ּ ƒ„ ַ̂ ר ַעל  ַ„ב≈ּ י¿

 ‰ ז∆ ַעל  ו¿ י,  ƒר ָנכ¿ י  ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ י  ≈„ ¿‚ ּƒב י  ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ 14ּוב¿  ‰ ∆̃ ׁ¿̆ ּוַמ

כתב  יו˙ר.   ‰˜„˜„  .„
מיד):  (ד״ה  יהוידע׳  ב׳בן 
וודאי לא היתה כוונתה 
הרע  יצר  בהם  לגרות 
ושיתנו עיניהם בה, אלא 
שישבחו  היתה  כוונתה 
מכל  אך  ישראל.  את 
כיון  בזה  נענשה  מקום 
שהיה לה לחשוש שמא 
הרע  יצר  בהם  יתגרה 
ויאנסוה לדבר עבירה.  

בי‡ורים
יבוא אלי רגל  ברוך הוא, אל תביא אלי את פסיעותיו של המתגאה (שלא 
אנשי גאוה להצר לי), והרשעים לא יטלטלו אותי ממקומי ביד חזקה. 8. ‚„ולי 
רומי מדובר,  באיזו  לדון  האריך  קיסמא)  בן  ר״י  (ערך  הדורות  בסדר  רומי. 
וסיים שהיתה עיר בארץ ישראל בשם רומי. 9. ריב‰. נערה. 10. ו‡ז „˜„˜‰ 
יו˙ר. בפסיעותיה לפסוע פסיעות נאות. ודבר זה נוגד את  הכתוב (תהלים 
מה, יד): ״כל כבודה בת מלך פנימה״, ולכך נענשה. 11. עינים רמו˙. המתגאה 
ומרים עיניו כלפי מעלה, ולא כדרך שפלי הרוח אשר ישפילו עיניהם כלפי 
גאוה.       מתוך  עזות)  (דברי  וקשים  חזקים  דיבורים  ב‚‡ו‰.  ע˙˜   .12 מטה. 
13. בענין מ‡כל ומ˘˜‰. שיאכל מאכלים טובים ומעדני מלך. 14. ובמלבו˘י 
ב‚„י ‚‡ו‰ מלבו˘י נכרי. שילבש בגדים יקרים ונאים מאד שהכל מסתכלים 

ו״שיתוף״  הבריות,  למען 
הרי הוא עבודה זרה.

הגרשוני  ילקוט  בספר 
אדרת  מספר  מביא 
אליהו שפירש, כי החכם 
בפני  להתבטל  דרכו 
החכם היותר גדול ממנו, 
מתבטל  עשיר  וכן 
גדול  בעמדו לפני עשיר 
אילו  כן,  ואם  ממנו, 
מאמין  היה  המתגאה 
הבורא,  במציאות 
וביכלתו,  בהשגחתו 
עיניו  לנגד  מצייר  והיה 
גדולת ה׳ – בודאי שהיה 
מבטל את עצמו, ואם עדיין מתגאה אות הוא שאינו מאמין בגדולת הבורא.  
פירוש אחר: אדם שיש לו גסות הרוח, שמתגאה בחכמתו, מעיד על כך שהוא 
מאמין שהוא זכאי לקבל השפעה של טוב מן הבורא בזכות חכמתו, ואילו 
לאלה שאין להם חכמה – אין זכות לכך. אבל זוהי ממש אמונתם של עובדי 
הכוכבים, שמאמינים שהבורא מסר כח לכוכבים להשפיע, והשפעתם היא 
רק על פי הטבע. יסוד דת ישראל הוא שהקדוש ברוך הוא משפיע גם למי 
שאין בו מעלות, כי ״מאשפות ירים אביון״ והכל תלוי בהשגחתו וברצונו של 

הקדוש ברוך הוא (תפארת ציון). 

ָ‰ָכ‡:  יב  ƒ̇ 19כ¿ּ ים.  ƒָכב ַ„˙-ּכו… ֲעבו…

יב  ƒ̇ 20ּוכ¿ ב",  ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ  '‰ ֲעַב˙  ו… ּ̇ "

ל  ∆‡ ָב‰  ע≈ ˙ו… י‡  ƒב ָ̇ ל…‡  "21ו¿ ם:  ָ̇ ‰ָ

ים:  ƒר מ¿ ‡ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ כו).  ז,  („ברים  ָך"  ∆̇ י ב≈ּ

י  ּƒיב: "כ ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„22 ,˙ ‡ ַעל ֲעָריו… ּלּו ָבּ ƒ‡ כ¿ּ

 "' ‚ו… ו¿ ּו  ׂ̆ ָע ל  ≈‡‰ָ ב…˙  ע≈ ו… ּ̇ ‰ַ ל  ָכּ  ˙ ∆‡

ּלּו  ƒ‡ כ¿ּ ים:  ƒר מ¿ ‡ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ כז).  יח,  (וי˜ר‡ 

ל  ָכּ רּו:  ָ‡מ¿ ו¿ (סוט‰ „, ב).  ָמ‰  23ָבּ ָנ‰  ָבּ

ָ‰רּוַח,                 ּסּו˙  ּ‚ַ ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם 

בי‡ורים
19. כ˙יב ‰כ‡. כתוב כאן (משלי טז, ה) בענין הגאוה. 20. וכ˙יב ‰˙ם. וכתוב 
שם (דברים ז, כו) בענין עבודה זרה. 21. ול‡ ˙בי‡ ˙ועב‰. המלה ״תועבה״, 
גסות הרוח),  בו  זה שיש  (היינו  שבה מכונים האלילים, מלמדת ש״גבה לב״ 
המכונה ״תועבה״ בספר משלי, כמוהו כעובד עבודה זרה. 22. „כ˙יב: כי ‡˙ 
כל ‰˙ועבו˙ ‰‡ל. הפסוק כתוב בענין חטאי העריות (ויקרא יח, כז), ובחטא 
של גסות הרוח כתוב ״תועבת ה׳ כל גבה לב״. הכינוי ״תועבה״ המשותף לשני 
הענינים מלמד על שייכותם זה לזה.  23. במ‰. מזבח לעבודת כוכבים (רש״י). 

ם.  ּׁ≈̆ ֲעַב˙ ַ‰ ו… ּ̇ ר ‰ּו‡  ׁ∆̆ י ֲ‡ , ַ‡ֲחר≈ ּמו… ƒע

ּום ָ‡ָ„ם ל…‡  ׁ̆ ָ‡‰ ַעל  ּ‚ָ ¿̇ ƒּלּו ל…‡ נ ƒַוֲ‡פ

ַב„  ּבו… ל¿ ƒל ‰, ַ‡ך¿ ב¿ּ ׂ ∆̆ ַמֲע ל…‡ ב¿ּ ּבּור ו¿ ƒ„ ב¿ּ

ָב‰,  ע≈ ו… ּ̇ ָר‡  ¿̃ ƒנ  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡ 

ב",     ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ  '‰ ֲעַב˙  ו… ּ̇ " ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ב  ּ ל≈ ַבּ  ‡ ָלּ ∆‡ ‰ּו˙  ב¿ ּ‚ַ לו…  ין  ≈‡ ּלּו  ƒ18ֲ‡פ

ָב‰. ע≈ ו… ּ̇ ָר‡  ¿̃ ƒנ

 

ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ ל  ָכּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿
 „ ב≈ עו… ּלּו  ƒ‡ (ו)כ¿ּ ָ‰רּוַח,  ּסּו˙  ּ‚ַ  

יכול  האדם  אין  הטבע 
בנוסף  אלא  לנצחו, 
צריך  הנחוש  לרצונו 
עזר ה׳. לכן בעל הגאוה 
לו  ואין  מתועב  שהוא 
עזר ה׳ – חרץ רבינו יונה 
הגאוה  ״בעל  משפטו: 
נמסר ביד יצרו״! ומעתה 
תקוה,  שום  לגאה  אין 
לגמרי.  הוא  ואבוד 
עמוד  חן׳,  יתן  (׳לענוים 

רא).
עבו„˙  עוב„  כ‡ילו  ו. 
(סוטה  המאירי  כוכבים. 
ד:) רואה את הקשר שבין 
הגאוה לעבודה זרה בכך 

– רוע טבעו מביאו לחלוק על האמת בכל דבר כדי להשפיל את  שהמתגאה 
שכנגדו [ומי שמונח בשקר הריהו כעובד עבודה זרה, שהיא עצם השקר].

המהרש״א בחידושי אגדות מבאר שעל ידי רוח הטומאה שנוצר מעון הגאוה 
מגיע לכל זה.

חכם  בתלמיד  אפילו  מדבר  זה  מאמר  כותב:  עקב)  (פרשת  הקדוש  השל״ה 
הלומד ומקיים את מצוות התורה, אלא שיש לו פניות בלימודו כגון שאחרים 
ידעו על גדולתו ותורתו, כי אז הרי הוא עובד בשיתוף, לא רק לשם ה׳ אלא גם 

בי‡ורים
18. ‡פילו ‡ין לו ‚ב‰ו˙ ‡ל‡ בלב נ˜ר‡ ˙ועב‰. הגר״א בביאורו על משלי 
מפרש: ״תועבת ה׳ כל גבה לב״ - אפילו אדם שעדיין לא הוציא את גאותו 
לפועל, ולא עשה שום מעשה של גאוה, בהליכתו או בדיבורו, ושום תנועה או 
סימן של גאוה לא ניכרים עליו, אבל ה׳ חוקר לב ובוחן כליות - הוא מעיד 
עליו שהוא גבה לב, כלומר, הגם שגאוותו מוסתרת בלב פנימה, בכל זאת – 
״תועבת ה׳״! משוקץ ומתועב הוא בעיני הקדוש ברוך הוא, ויתן את הדין על 

כך במשפטי שמים. 

ל˜ורח  ‡רע  מ‰  ח. 
‚‡ו˙ו.  מחמ˙  וע„˙ו 
(פי״א)  ישרים  המסילת 
שרעת  כותב, 
יתרה  חמדת-הכבוד 
יותר  וחזקה 
יש  כי  מחמדת-הממון, 
מקרים בהם יכול האדם 
על  יצרו  את  לכבוש 
שאר  ועל  הממון 
חמדת  אך   – ההנאות 
כי  הדוחק,  הוא  הכבוד 
לסבול  לו  אי-אפשר 
ולראות את עצמו פחות מחבריו, ועל דבר זה נכשלו רבים ונאבדו... מי גרם 
הוא  מלא  ומקרא  הכבוד,  מפני  אלא  עמו?  עדתו  וכל  הוא  שיאבד  לקורח 
(במדבר טז, י): ״ובקשתם גם כהונה״. וחכמים, זכרונם לברכה (במדבר רבה 
יח, ב) הגידו לנו, כי כל זה נמשך, מפני שראה את אליצפן בן עוזיאל נשיא, 
והיה רוצה להיות הוא נשיא במקומו... כללו של דבר: הכבוד הוא הדוחק את 
האדם  היה  זה  ולולי  שבעולם,  והחמדות  התשוקות  מכל  יותר  האדם  לב 
מתרצה לאכול מה שיוכל (להשיג ללא מאמץ), ללבוש מה שיכסה ערותו, 

ּלּו  ƒיר, ֲ‡פ ƒ‰ָי ּ רּו: ‰ַ32‡י ָמ‡ן „¿ ָ‡מ¿ ‰). ו¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ל,  ב≈ּ ַ̃ ¿̇ ƒָל‡ מ ‰ּ ≈̇ י י ב≈ּ ׁ≈̆ נ¿ ƒ‡‡ַ

‰" (חב˜ו˜ ב, ‰) -  ו∆ נ¿ ƒי ל…‡  יר ו¿ ƒ‰ר ָי ב∆ ּ ∆‚"

ּלו… (ב"ב ˆח, ‡). ׁ∆̆  ‰ ָנו∆ ּלּו ב¿ּ ƒ33ֲ‡פ

 

יַפ˙          ƒ„ ר¿ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ34

ַעל  ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒ‰ 35ל¿ ן  ָממו…  
ַרע  ≈‡ (ח)ָמ‰   ָּ̇ ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿ י-ָ‡ָ„ם.  נ≈ ב¿ּ

בי‡ורים
תקרי אותו אלא איתו לא אוכל״. לפי קריאה זו אומר הכתוב שגבה עינים, 
היינו גאותן, אין הקדוש ברוך הוא יכול להיות אתו. וביאר ב׳תפארת ציון׳, כי 
בדרך כלל החוטא חוזר אחר כך בתשובה, ואז מוכן הקדוש ברוך הוא לדור 
אין  עליו  עוונו  שעדיין  וכיון  בתשובה,  חוזר  אינו  הרוח  מגסות  אבל  אתו, 
בעל  אדם שהוא  „י‰יר.  מ‡ן  ‰‡י   .32 אתו.  לדור  רוצה  הוא  ברוך  הקדוש 
גאוה, אפילו על אשתו ובני ביתו אין הוא מתכבד, כיון שבזוי הוא בעיניהם. 
33. ‡פילו בנו‰ ˘לו. אפילו בבית שלו אין הוא מתכבד. 34. ‰‚‡ו‰ מבי‡‰ 
זה   ידי  על  שיוכל  כדי  חומד להתעשר  לבו  כי המתגאה  ר„יפ˙ ממון.  לי„י 
להשתרר ולשלוט על בני אדם. [אמנם יש גורסים: ״הגאוה מביאה לידי רדיפת 

כבוד״]. 35. ל‰˘˙רר. למשול. 

ַעט  מ¿ ּמּו  "רו… ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ 25 ט,  ַמע≈ ¿̇ ƒ24מ

עו…  ¿„‚ָ ָר‡ּוי ל¿ ּנּו" (‡יוב כ„, כ„); 26ו¿ ינ∆ ≈‡ ו¿

ָמ‰  ו… ּ̃ ‰ַ י  ָרמ≈ "ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ 27 ָר‰,  ׁ≈̆ ‡ֲ ַכּ

ין ֲעָפרו…  ≈‡ ים" (י˘עי‰ י, ל‚), 28(ז)ו¿ ƒע„ֻ ּ ¿‚

ָעָליו.   ˙ ל∆ ּ ַיל∆ 29מ¿ יָנ‰  ƒכ ּׁ¿̆ ‰ַ ו¿ ָער,  נ¿ ƒנ

י  ƒנ‡ֲ ין  ≈‡ -‰ּו‡:  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ָ‡ַמר 

ָלם,  עו… ָבּ 30ָל„ּור  ים  ƒל כו… י¿ ‰ּו‡  ו¿

ם  ƒיַני ַבּ‰ ע≈ ּ ַמר (˙‰ילים ˜‡, ‰): "‚¿ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

(סוט‰  ‡ּוָכל"  ל…‡  ו…  …̇‡31 ָבב  ל≈ ַחב  ּור¿

ז. ו‡ין עפרו ננער. כתב 
כנגד  מדה  חיים:  החפץ 
שהיה  במקום  כי  מדה, 
לו לחשוב תמיד שסופו 
רמה  עפר  למקום  לילך 
להתגאות,  ולא  ותולעה 
הוא לא חשב כן, כי אם 
דמיין לעצמו כי במרומי 
משגבו  יהיה  סלעים 
ובעליות מרווחות תהיה 
על  יתר  לעד,  מנוחתו 
בני גילו, לכן כאשר גופו 
בעפרו  אין  עפר,  נעשה 
ממקומו,  להתנער  כח 
כל המתים יעמדו ויקומו 

אשר  האנשים  כל  רגלי  כפות  תחת  נמוך  מושכב  ישאר  והוא  רגליהם,  על 
התגאה עליהם בימי חייו!! (שמירת הלשון, תבונה יד). 

בי‡ורים
מממונו  מתורתו,  מתמעט  אחר:  פירוש  (רש״י).  מחשיבותו  מ˙מעט.   .24
 – שרומו  כיון  ו‡יננו".  מעט  "רומו  ˘נ‡מר:   .25 יעקב).  (עיון  ומבריאותו 
מתמעט. ושמא תאמר ישנו בעולם [שמתקיים]? תלמוד לומר: ״ואיננו״. (סוטה 
זרה.  עבודה  לשם  הנעבד  עץ  היא  אשירה  כ‡˘ר‰.  ל‚„עו  ור‡וי   .26 ה.). 
גדיעה זו הנזכרת כאן איננה רק קציצה רגילה, אלא צריך לעוקרה ולשרש 
״ואבדתם את שמם״,  ג):  יב,  (דברים  נלמד מן הכתוב  וזה  וכל,  אחריה מכל 
וכמו כן יש לגדע ולשרש אחרי מי שיש בו גסות הרוח (רש״י). 27. ˘נ‡מר 
"ורמי ‰˜ומ‰ ‚„ועים". בגמרא (סוטה ה.) למדים דבר זה בגזירה-שוה: כתיב 
התם  וכתיב  גדועים״,  הקומה  ״ורמי  הגאוה)  חטא  בענין  כאן  (כתוב  הכא 
(וכתוב שם בענין עצי אשירה) ״ואשיריהם תגדעון״ - תעקרו ותשרשו מכל 
עליו.  מילל˙   .29 המתים.  לתחיית  קם  שאינו  ננער.  עפרו  ו‡ין   .28 וכל). 
הפורענות  משום  הגאה  על  ומשתברת  מתאוננת  השכינה  עליו.  מקוננת 
שתבוא עליו (רש״י). 30. ל„ור. יחד. 31. ‡ו˙ו ל‡ ‡וכל. בגמרא דורשת ״אל 

ט. ‰מ˜˘ט ‡˙ ‚ופו כ„י 
שנינו  ל‰˙‚‡ו˙. 
ד):  (ד,  אבות  במסכת 
שפל  הוי  מאד  ״מאד 
רוח״. לשם מה הכפילות 
״מאד מאד״? מבאר רבי 
שני  ישנם  חגיז:  משה 
גאוה  גאוה,  בעלי  סוגי 
רוחנית.  וגאוה  גופנית 
גאוה גופנית – המתגאה 
גבורתו,  קומתו,  ביופיו, 
גאוה  וכו׳.  עושרו  בגדיו, 
המתגאה   – רוחנית 
כשרונותיו,  בחכמתו, 
על  ומצוותיו.  מדותיו 
הגאות  סוגי  שני 
״מאד  התנא:  מזהירנו 
מאד הוי שפל רוח״, הוי 
בשניהם.  רוח  שפל 

(מדרש חכמים).

 ˙ ּ„ו… ƒמ ּלּו  ≈‡ ָכל  ו¿  .‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ 39ו¿  ‰‡ָ נ¿ ƒ̃

ר  ≈‡ ָבּ ¿̇ ƒי ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ  ,„…‡ מ¿  ˙ חּו˙ו… פ¿ּ

ם. ּׁ≈̆ ַר˙ ַ‰ ז¿ ע∆ ב¿ּ

˙ ּ‚ּופו…  ט ‡∆ ּׁ≈̆ ַ̃ ל (ט)ַ‰מ¿ ָבר: ָכּ ף ָ„ּ סו…
ַח  כ≈ ו… ׁ̆  ‰ י ז∆ ˙, ֲ‰ר≈ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ י ל¿ ≈„  כ¿ּ

ַעל   ׁ̆ ָיחּו ל…‡  ו¿ ‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ם  ּׁ≈̆ ‰ַ

ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒי ל…‡  ו¿  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

 , מו… ¿̂ ַע ַעל   - ָנ˙ו…  ָוּ ַכּ ל  ָכּ י  ּƒכ ים,  ƒב טו…

י˙ו…  ƒֲחר‡ַ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ,‰ ל∆ ַ‰ָכּ ּ‚ּופו…  ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ל¿

ב  רו… ָ̃ ‰ּו‡   , ּ‚ּופו… ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ַ‰מ¿ ו¿  .‰ ָמּ ƒר

 ‡ ׂ ָּ̆ ƒל ים  ׁƒ̆ ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ‰ ָר‡∆ ¿̇ ƒי י  ּƒכ  ,‰ ָמּ ƒז ל¿

ב  ר≈ ָ̃ ¿̇ ƒי ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ם,  י‰∆ ינ≈ ע≈ ב¿ּ ן  ח≈

ּלּו˙  ַ̃ ו¿  ˜ חו… ׂ ¿̆ י  י„≈ ƒל  ‡ ָיבו… ו¿ ָלן,  ¿̂ ∆‡

י‡  ƒ‰  ‰ ז∆ ָבּ ים,  ׁƒ̆ ָ‰ֲ‡ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ˙ ט∆ ּׁ∆̆ ַ̃ ַ‰מ¿  ‰ ָּׁ̆ ƒ‡‰ָ ַ‚ם  ו¿  . ׁ̆ ר…‡

ל  „ו… ּ‚ָ ‰ּ ָׁ̆ ‰ ָענ¿ ם, ּוָבז∆ ָבּ ƒל ים ב¿ּ ƒּור‰ ר¿ ƒ‰ ˙ ס∆ נ∆ ם ּוַמכ¿ ָבּ ƒל ˙ ∆̃ ל∆ ַמ„¿

בי‡ורים
יהיה אמת או שקר, כדי להקטין שמו אצל בני אדם ולהראות יתרונו עליו 
ענף  הוא  הקפדנות  ו˘נ‡‰.   .39 ולביישו״.  ולהכלימו  מעלתו  ולהפחית 
ותולדות הגאוה, כי לולא הגאוה לא היה מקפיד בלבו! (שערי קדושה א, ב). 
מיסוד הענוה – לא להקפיד כלל. (אור ישראל נח, א). מבואר, כי ענוה וקפדנות 

– תרתי דסתרי!

 ׁ̆ ּ ≈̃ ּ ƒב ׁ∆̆  , ֲ‡ָו˙ו… ֲחַמ˙ ַ‚ּ ˜…ַרח ַוֲעָ„˙ו… 36מ≈ ל¿

לו…  ָנ‰  ּ¿̇ ƒנ ל…‡  ׁ∆̆  ‰ ֻ„ָלּ ּ ¿‚ ח  ַּ̃ ƒל ו¿ ל  ּ ≈„ ּ‚ַ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ַנס  כ¿ ƒנ ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒ37ּומ ם,  ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ ן  ƒמ

 ‰‡ָ ¿̂ 38ָי  ˙ ∆̃ ֲחל… ַ‰ַמּ ן  ƒּומ  ,˙ ∆̃ ַמֲחל… ל¿

בבית  ולשכון 
הפגעים  מן  שתסתירהו 
קלה  פרנסתו  והיתה   –
צריך  היה  ולא  עליו 
כלל  להעשיר  להתיגע 
לו  שאין  הגם  אלא, 
בכל  במותרות,  צורך 

שפל  עצמו  יראה  כדי שלא  להשיגן,  רב  לעמל  עצמו  את  מכניס  הוא  זאת 
בחברה, ואין קץ לכל עמלו, על כן אמרו רבותינו זכרונם לברכה (אבות ד, 

כא): ״הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם״.  

בי‡ורים
על  בחז״ל  מובא  (ובאמת  גדול  לאדם  עצמו  שהחשיב  ‚‡ו˙ו.  מחמ˙   .36
גדלותו של קורח) ועוד שהחשיב עצמו ליחסן שהרי הוא בן יצהר, ומשום כך 
של  בנשיאותו  ונתקנא  הנשיאות,  לו  שמגעת  לחשוב  הגאוה  אותו  הביאה 
אליצפן בן עוזיאל, ומדת הקנאה נבעה מכח הגאוה שהחשיב עצמו לבעל 
נכנס  כך  ומ˙וך   .37 יחזקאל).  (אור  קורח  מעשה  כל  נבע  וממנה  מעלה, 
למחלו˜˙. במסכת חולין (ז.): משרבו זחוחי הלב (פירוש, משרבו התלמידים 
גבוהי הלב, שמחמת גאותם לא דקדקו מפי רבם כל צרכם אלא סמכו על 
ז):  (פרק  הישר  קב  בספר  כתב  בישראל.  מחלוקות  רבו  רש״י)  לבם,  בינת 
המתגאה מרבה קטטה, קנאה, שנאה, לשון הרע, כעס, שקרים, ליצנות וכו׳. 
ואם תתבונן בה תראה שכל עבירות שבתורה כלולין בה. ופגמו גדול מאד, 
אוי לו ואוי לנפשו מי שרגיל להאחז בה! 38. יˆ‡‰ ˜נ‡‰. קנאה וגאוה אחת 
הן, ואחת תלויה בחברתה, מי שאין בו כלל גאוה – אין בו בכלל קנאה. ומי 
שיש בו מעט גאוה, ויהיה מי שיהיה – יש בו קצת קנאה על חבירו, על אשר 
עצמו  מחזיק  והמתגאה  היות  פשוטים,  והדברים  במדריגתו.  עומד  גם  הוא 
שהוא עדיף מחבירו, או לפחות שוה לו, והיה אם יראה שחבירו השיג שררה 
וגדולה - הוא מקנאהו על כך. (תולדות שלמה [קלוגר] יג). כתב החפץ חיים 
״גם הגאוה תביאהו לקנא ולשטום  י״ד):  (שמירת הלשון שער התבונה פרק 
(-ולשנוא) את חבירו המכובד בעיני אנשי העיר, ויקנא וישטום אותו, בעבור 
שידמה לו שנפחת כבודו על ידי זה, ויאמר בלבו: לולא הוא, הייתי מתואר בין 
בני אדם לאדם חשוב. ויבחן גנזי נסתרותיו, כדי שיהיה לו מה לדבר ממנו, 

עונ˘  כל ˘כן ˘י˘  י‡. 
‚„ול ל‡˘‰ ‰מ˙˜˘ט˙ 
‡נ˘ים  לפני 
ב‰.  ‰מס˙כלים 
כותבים  הראשונים 
שבאותה המדה שנדרש 
להתבונן  שלא  מהגבר 
בנשים, כך אסור לנשים 
לגרום לגברים להתבונן 
כותב  יונה  רבינו  בהם. 
במילים חריפות במיוחד 
האחריות  אודות 
האשה  על  המוטלת 
(אגרת  זה  בנושא 
עח):  פרק  התשובה, 
שתהא  האשה  ״וצריכה 
שלא  ונזהרת  צנועה 
אדם  בני  בה  יסתכלו 
מפני  מבעלה,  חוץ 
שהמסתכלים בפניה או 
לגהינם,  יורדים  בידיה 
(תענש)  ענושה  והיא 
ואחד  אחד  כל  בעונש 
שהחטיאה  מפני  מהם, 
אותם ולא נהגה צניעות 

בעצמה ונכשלו בה״.
‰וˆ‡ו˙  רוב  לפי  לו  ˘י˘  מ‰  בעיניו  ימעט  כי  בחל˜ו,  י‰י‰ ˘מח  ול‡  יב. 
˙‡ו˙ ‚‡ו˙ו. העניו אינו מתאוה להרבה אלא מסתפק במועט שיש לו ושמח 
בחלקו שקיבל מהבורא. לעומתו הגאותן מתאוה לכל דבר ולדברים גבוהים 
יחמוד, ודבר זה הרי אף פעם לא ישיגנו, כי העולם הזה אין בו כדי שביעה, 
חז״ל  שאמרו  וכמו  שבעה,  ידע  ולא  מה  חסר  שהוא  האדם  ירגיש  לעולם 
(מדרש רבה קהלת ג, י): אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, מי שיש לו מנה רוצה 

 ‰ ָּׁ̆ ƒ‡ ל¿ ל  „ו… ּ‚ָ  ׁ̆ ע…נ∆  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל  (י‡)ָכּ

ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ˙ ט∆ ּׁ∆̆ ַ̃ ¿̇ ּƒמ‰ַ

.‰ּ ים ָבּ ƒל כ¿ּ ַּ̇ ס¿ ּƒמ‰ַ

 

ֲ‡ָו‰.  ַּ̇ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ  „ עו… ו¿
ָרָחב  ּבו…  ƒל  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ י  ּƒכ  

י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ַ̇ ו¿ ָבר,  ּ„ָ ָכל  ל¿  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒּומ

י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ב¿ּ ׁ∆̆ ָ‰ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

 ׁ̆ ַלב≈ּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ֲ‡ָו˙ו…  ּ‚ַ ֲחַמ˙  מ≈  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒי

ין  ƒר ט≈ ל¿ ַפּ  ˙ נו… ב¿ ƒל ו¿ ים  ƒר ָ̃ י¿ ים  ƒ„‚ָ ב¿ ּƒב

י  ּƒים. כ ƒב ים טו… ƒכ…ל ַמֲ‡ָכל ¡‡ ל∆ ו¿ ים  ƒל „ו… ּ ¿‚

ים  ƒ‰ בו… ּ ¿‚ ים  ƒָבר ¿„ ƒל ָלם  עו… ל¿  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ

ים  ƒָבר ¿„ ƒי‚ ָי„ו… ל ׂ ּƒ̆ ינו… ַמ ‡ּוַלי ‡≈ מ…„, ו¿ ַיח¿

ָב‰  נ≈ ּ ¿‚ י  י„≈ ƒל  ‡ ָיבו… ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ּלּו,  ≈‡

ָרָחב  „ ו¿ מ≈ ּבו… חו… ƒל ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒי ַ‰מ ּƒָל‰. כ ז≈ ּו‚¿

ַח  מ≈ ׂ ָ̆  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ל…‡  (יב)ו¿ ר,  ּׁ≈̆ ַע ¿̇ ƒ‰ ל¿ ם  ָיּ ַכּ

י  נ≈ פ¿ ƒל ל  ו… ׁ̆ כ¿ ƒמ  ˙ נ∆ ∆̇ נו… י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ (י)  ,„…‡ מ¿

ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ים ל¿ ƒרּו ֲחָכמ ‡ ָ‡ס¿ ים, ֲ‰לו… ּƒַרב

ים                 ׁƒ̆ ָנ ל  ׁ∆̆ ים  ƒנ עו… ב¿ ƒ̂ י  ≈„ ¿‚ ƒב ב¿ּ

ּלּו  ƒ41ֲ‡פ ל,  ∆̇ כ…ּ ַבּ ים  ƒטּוח ּׁ¿̆ ‰ַ40

ב),  כ,  (ע"ז  ן  ∆‰ ָבּ  ˙ ׁ∆̆ ֻלב∆ּ מ¿ יָנּ‰  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ

מכ˘ול  נו˙נ˙  ˘‰י‡  י. 
בספר  רבים.  לפני 
(פרק  יושר  ארחות 
שכן  וכל  כתב:  צניעות) 
בין  בחוץ  כשיוצאין 
מאד  שצריכין  אנשים 
ואמרו  בזה,  להזהר 
(תנחומא וישלח סי׳ ה׳): 
תכשיטין  ניתנו  ״לא 

לאשה אלא שתהא מתקשטת בהן בתוך ביתה״. 
אימי,  לגבי איש חסיד מכפר  ה״ד)  פ״א  (תענית  מהירושלמי  והביא המעשה 
שכאשר היה בהר (שהיה עובד שם), אשתו לבשה בגדים מלוכלכים כדי שלא 
יתן אדם עיניו בה. וכאשר היה נכנס לביתו לבשה בגדים נקיים כדי שבעלה 

יתן עיניו בה ולא באשה אחרת. 
וכל כך הקפידו על זה, עד שרבי יוסי דמן יוקרת אמר לבתו: שובי לעפריך ואל 
יכשלו בך בני אדם! [כמסופר במסכת תענית (כד.): היתה לרבי יוסי בת בעלת 
יופי. יום אחד ראה רבי יוסי אדם אחד שהיה מפרק את גדר העצים על יד 
זה? כלומר, מה  יוסי: מה  ביתו כדי להסתכל בבתו דרך החור, אמר לו רבי 
אתה מעיין כאן? אמר לו האיש: רבי, אם ללוקחה לאשה לא זכיתי, לראותה 
צער  גורמת  את  בתי,  לבתו:  אמר  יוסי  רבי  זאת  כששמע  אזכה?!  לא  גם 
לבריות, שובי לעפרך ואל יכשלו בך בני אדם. (הב״ח מוסיף לגירסת הגמרא 

שם: ״וכן הוה״ – וכן היה, כלומר שהיא מתה)].
ובעוונותינו הרבים, היום הדור פרוץ ומתקשטים ביותר וכו׳, והרבה יש לדבר 
על זה בעוונותינו הרבים. ואשרי מי שנזהרת בזה ולא תסתכל על חברותיה, 
וכל שכן על הפרוצות. ומה שתלבש יותר בגדי צניעות – תזכה ביותר לבנים 
בזוהר הקדוש  כמו שכתב  טוב,  לכל  זוכה  ובעלה  ותלמידי חכמים,  צדיקים 

(מובא במ״ב סי׳ ע״ה סקי״ד), ותקים בית לתפארת. עכ״ד.    

בי‡ורים
40. ‰˘טוחים. התלויים. 41. ‡פילו כ˘‡ינ‰ מלוב˘˙ ב‰ן. כיון שכשרואה 
הרהור  לידי  ובא  בהן  ומתייפה  לבושה  כשהיא  באשה  נזכר  הבגדים  את 

עבירה. (רש״י). 

קל  דבר  כל  על  לבבו 
ביתו  בני  עם  שבקלים 
ומזה  ואוהביו,  ומשרתיו 
מאד״.  עצוב  יהיה 
(בתשובותיו  וברמב״ם 
״פאר הדור״, קמב) כתב: 
״המשתרר, ירבו יגונותיו 
ושמא  ועצבונותיו, 
ויביישוהו  יכלימוהו 
ביד  ויפול  הגויים 
אותו  וייסרו  המלוכה, 

וישברו עצמותיו.
(ב׳)  מוסר  שבט  בספר 
כתב: נקוט כלל זה בידך: 
ימיו  כל  המתגאה,  כל 
כי  ודאגות,  במכאובים 
כולם כאין  גאותו  מרוב 
חייבים  כולם  נגדו, 
לפניו,  ולקום  לשרתו 
תמיד  לישב  צריך  הוא 
בראש. והנה בראותו כי 
ממנו,  וזע  קם  איש  אין 
ולדבריו אין שומע, הוא 
דאגה  בכעס  מתמלא 
רגע.  כל  ותוגה 
ומאורעות אלו תמיד לו, 
ערב בוקר וצהרים, עד שמרוב צערו הוא נופל על ערש דוי, ואם יקום ממטתו 

ישוב לשטותו, וחוזר חלילה. 

י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ ַ‰ּ‚ּוף  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ י‡  ƒ‰ ז…‡˙  ו¿
‡ י…‡ַמר ָ‰ָ‡ָ„ם:  ָמּ ׁ∆̆ ָב‰:  טו…

ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ו¿ יל  ƒ‡ ‰ו…

ַע„  ר,  ≈̇ יו… ב¿ּ  ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ  § ר̆… פ¿ ∆‡  , ך¿ ל-ָכּ ָכּ

ן,  ƒַיי  ‰ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ו¿ ר  ׂ ָ̆ ָבּ י…‡ַכל  ל…‡  ׁ∆̆

יָר‰  ƒ„ ב¿ּ ב  ׁ≈̆ י≈ ל…‡  ו¿  ,‰ ָּׁ̆ ƒ‡  ‡ ׂ ָּ̆ ƒי ל…‡  ו¿

 ‡ ָלּ ∆‡ ,‰ ׁ̆ ָנ‡∆ ּבּו ׁ̆ ַמל¿ ַבּ ל¿ ƒל…‡ י ָנָ‡‰, ו¿

ים,  ƒָלכ ֻלכ¿ ּומ¿ ים  ƒרּוע ¿̃ ּו ר,  מ∆ ּ ∆̂ ‰ַ ו¿  ˜ ׂ ַּ̆ ‰ַ

ים  ƒָלכ ֻלכ¿ מ¿ ים  ƒל כ≈ ב¿ּ  ׁ̆ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒּומ

ָיָ„יו  ָניו  ָפּ  ıַח ר¿ ƒי ל…‡  ו¿ ים,  ƒּוס‡ ּומ¿

ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒרו… מ √‡ ָּ̇ יר 43 ƒח ׁ¿̆ ַיּ ׁ∆̆ ָליו, ַע„  ַר‚¿ ו¿

ן  ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ ‰ - כ¿ּ ָכל ז∆ ים. ו¿ ׁƒ̆ ֲ‡ָנ

 ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿ יּוַכל  ל…‡  ׁ∆̆ ַע„  ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ

ָר‡  ¿̃ ƒנ  ‰ ז∆ ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ ך¿  ּ ַ‰ל≈ ַ‰מ¿ ר.  ≈̇ יו…

יר:  ƒָנז 44ב¿ּ ר  מ≈ ‡ו… ‰ּו‡  י  ֲ‰ר≈  .‡ ט≈ חו…

ַעל  ָחָט‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ מ≈ ָעָליו  ר  פ∆ּ ƒכ "ו¿

בי‡ורים
43. ˙‡רו. מראית פניו. 44. בנזיר. אדם שקיבל על עצמו בנדר להיות ״נזיר״, 
הגפן,  מן  היוצא  דבר  כל  אכילת  וכן  יין,  שתיית  א.  דברים:  בשלשה  נאסר 

ׁ̆ לו…  ּ י≈ ּׁ∆̆ יָניו ַמ‰  ע≈ ַעט ב¿ּ מ¿ ƒי י ּƒכ , ˜ו… ל¿ ח∆ ב¿ּ

 . ֲ‡ָו˙ו… ֲ‡ַו˙ ַ‚ּ ַּ̇  ˙ ‡ו… ָ̂ י ר…ב ‰ו… ƒפ ל¿

ל…‡  ׁ∆̆ 42  ,˙ מ∆ ר∆ ּ‚ו… ֲ‡ָו‰  (י‚)ַ‰ַ‚ּ  „ עו… ו¿
ע…ל  ל  ב…ּ ס¿ ƒל ָלן  ַסב¿  ‡ ≈‰ י¿  

יך¿  ƒר‡ֲ‰ַ ל¿ ך¿  ̂…ר∆ ין  ≈‡ ו¿  ,˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

ָי„ּוַע  י  ּƒכ ָלן,  ַסב¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ  ˙ ַ̇ י ƒח פ¿ ּƒב

ל.  ‰ּו‡ ַלכ…ּ

רוצה  מאתים  מאתים, 
והמשילו  מאות,  ארבע 
את  קדמונינו 
לשותה  העולם-הזה 
לו  ידמה  מלוחים,  מים 
יותר,  וצמא   - שמרווה 
באגרת  שכתב  כמו 

הגר״א ז״ל. 
מוסר  שיחות  בספר 
ענין  ביאר  פג)  (מאמר 
שאמרו  מה  פי  על  זה 
כא):  ד,  (אבות  חז״ל 
והתאוה  ״הקנאה 

והכבוד מוציאין את האדם מן העולם״. שהטעם שהכבוד מוציא את האדם מן 
העולם הוא משום שאין בידו של האדם לספק את תאות הכבוד כלל, כי ככל 
שיזכה בכבוד ירצה עוד ועוד, וכשיחסר לו מעט ירגיש כי כל אשר יש לו איננו 
שוה לו, ונמצא שהוא משועבד לתאותו זו שעבוד גמור, באופן שלעולם לא 

יוכל להשתחרר ממנה, ודבר זה מוציאו מן העולם.
ועל דרך זה יש לבאר גם מה שבכח ה״תאוה״ להוציא את האדם מן העולם, 
דהנה פירש רש״י (אבות שם): שמתאוה לממון הרבה שנאמר ״אוהב כסף לא 
ישבע כסף״ (קהלת ה ט), וכיון שלעולם אין הוא מסתפק בממון אשר לו, וכמו 
שכתב הרמב״ם, שהאוהב כסף הוא בעל נפש רחבה שלא תשבע נפשו מכל 
העולם,  מן  מוציאתו  זו  תאוה  הרי  ה״א),  פ״א  דעות  (רמב״ם  שבעולם  ממון 

שהרי הוא תאב לדבר שלעולם לא יוכל לספק אותו ולמלאות רצונו.
״דברים  כתב בספר  י‰‡ סבלן לסבול עול ‰בריו˙.  ‚ורמ˙ ˘ל‡  י‚. ‰‚‡ו‰ 
יחם  כי  העצבות,  לידי מדת  יבוא  ״המתגאה  לא):  דרוש  (להחיד״א,  אחדים״ 

בי‡ורים
42. ˘ל‡ י‰‡ סבלן. אמר רבי לוי: כל טילוי סירוי, וכל סירוי טפשין! (קהלת 
רבה יב, א). כל המתגאה ומתנשא וחכם יחשב בעיניו – הוא כעסן ומדקדק 
ינוח״.  כסילים  ״כעס בחיק  טיפש, כדכתיב:   – וכל כעסן  לו.  כל המתנגד  עם 

(מתנות כהונה). 

ב‰לל  מˆינו  כ‡˘ר  י„. 
יוסף׳         ב׳עץ  ‰ז˜ן. 
ההתבוננות  כתב:  (שם) 
מופלאת  היא  הלזו 
להיות  בענינה, 
הקדושים  שלאנשים 
מבטם               כל  אשר 
המשכלת  לנפשם 
גופם  בתוך  השוכנת 
והנה  והבהמי.  החומרי 
יש בני אדם המשליכים 
כל           גיום  אחרי 
ומאוויו       החומר  צרכי 
ההכרחיים  הענינים  אף 
ומתאכזרים      לקיומה 
לבלי      מאד  גופם  על 
יודעים        כי  קיומו  תת 
הגוף  כחי  כל  כי 
נגדיים  המה  ותאוותיו 
לגמול            הבהמי  גופו  על  גם  שחמל  בו  אחרת  מדה  הזקן  הלל  אבל  לנפש. 
שהיא           בשביל  וליפותה  ולהנאותה  אחרים  עם  שעושה  כמו  חסד  לו 
עליה         חמל  אם  כי  הנאתו  למען  כוונתו  היה  לא  כי  מלך,  של  איקונים  

כראוי.

י…‡ַכל      ל…‡  ו¿ י,  ƒ̃ ָנ  ‡ ≈‰ י¿ ַמֲ‡ָכלו…  ם  ּ‚ַ
י  ƒנ ינו… ב≈ּ ַמֲ‡ָכל  ַ‡ך¿   , ך¿ ל∆ מ∆ י  ַמֲעַ„נ≈ּ  

ל…‡  , ו¿ ַ‚˙ ָי„ו… ׂ ָּ̆ י ַ‰ ƒפ י, ל¿ ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ∆̃ ׁ¿̆ ּוַמ

ים,  ƒּוס‡ ים מ¿ ƒל כ≈ ל…‡ י…‡ַכל ב¿ּ ‰ 45ו¿ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒי

 ˙ ∆‡ ˆּו  ּ¿̃ ַׁ̆ ּ ¿̇ "ַ‡ל  ַעל  ַיֲעב…ר  ן  פ∆ּ

ל  ‡ ַ‰כ…ּ ָלּ ם" (וי˜ר‡ י‡, מ‚), ‡∆ יכ∆ ≈̇ ׁ…˘ ַנפ¿

˙ו…  ָטּ ƒמ ם  ּ‚ַ  , ָחנו… ל¿ ֻׁ̆ ם  ּ‚ַ ּיּו˙.  ƒ̃ נ¿ ּƒב  ‡ ≈‰ י¿

ים.  ּ ƒי ƒ̃ יּו נ¿ ¿‰ ƒָיָניו י נ¿ ƒָכל ע ‰, ו¿ ָיּ ƒ̃ ‰ נ¿ י∆ ¿‰ ּƒ̇

ַ‡ך¿  ז…ָ‰ם,  מ¿ ל…‡  ו¿ י  ƒ̃ ָנ  ‡ ≈‰ י¿ ּ‚ּופו…  ם  ּ‚ַ

ל  ם ָכּ ָליו, ַ‚ּ ַר‚¿ ָניו ָיָ„יו ו¿ ח…ı ָפּ ר¿ ƒר ל ָזּ‰≈ ƒי

ל  ּ ל≈ ƒ‰ ינּו ב¿ּ ƒ̂ ר ָמ ׁ∆̆ ‡ֲ ים. (י„)ַכּ ּƒ̇ ƒע ּ‚ּופו… ל¿

ָע‰  ָׁ̆ ב¿ּ ׁ∆̆  ,(‚ ל„,  רב‰  (וי˜ר‡  ן  ≈̃ ַ‰ָזּ

בי‡ורים
45. ול‡ י‡כל בכלים מ‡וסים, פן יעבור על "‡ל ˙˘˜ˆו ‡˙ נפ˘ו˙יכם". 
המקור לכך הוא מדברי רב ביבי בר אביי (מכות טז) האומר, שאדם השותה 
משקים בכלי מציצה [כעין קרן] של מקיזי דם, עובר באיסור ׳לא תשקצו׳. וכך 
נפסק בשולחן ערוך (יו״ד סי׳ קטז ס״ו): אסור לאכול ולשתות בכלים הצואים 
שנפשו של אדם קצה בהם, כגון כלים של בית הכסא וכלי זכוכית שמקיזים 
וכן לא יאכל בידים מזוהמות ועל גבי כלים מלוכלכים,  וכיוצא בהם.  בהם 

שכל אלו בכלל ׳אל תשקצו את נפשותיכם׳.

 ׁ̆ ַר פ≈ּ ל…‡  ׁ∆̆  ‰ּ ז∆ ּוַמ‰  ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿ י‡),  ו,  (במ„בר   " ׁ̆ פ∆ ַ‰ָנּ

ָבר  ל ָ„ּ ָכּ ƒמו… מ ¿̂ ַע ַע נ≈ ‡, ַ‰ּמו… ט≈ ָר‡ חו… ¿̃ ƒן נ ƒי ן ַ‰ַיּ ƒמ ‡ ָלּ מו… ‡∆ ¿̂ ַע

ָך  ּ י∆ ים: ל…‡ ַ„ּ ƒרּו ֲחָכמ ‰ (˙עני˙ י‡, ‡). ָ‡מ¿ ַכָמּ ‰ ו¿ ָמּ ַעל ַ‡ַח˙ ַכּ

ים  ƒָבר ּ ¿„ יָך  ָעל∆ ר  ס≈ ‡ו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆  ‡ ָלּ ∆‡ ָר‰,  ו… ּ̇ ָר‰  ָ‡ס¿ ּׁ∆̆ ַמ‰ 

 ‰ ז∆ ‡ ָבּ ≈̂ ַכּיו… ‰ ו¿ ָין ז∆ נ¿ ƒים (ירו˘למי נ„רים פ"ט ‰"‡). ַעל ע ƒר ֲ‡ח≈

ר,  ≈̇ ם יו… ַחַכּ ¿̇ ּƒ̇ ַ‡ל  ‰, ו¿ ב≈ּ י˜ ַ‰ר¿ ּ ƒ„ ַ̂ י  ƒ‰ ּ¿̇ ל…מ…‰: "ַ‡ל  ׁ¿̆ ָ‡ַמר 

י  ƒ̃ ‡ ָנ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם,  ר ָבּ ָׁ̆ ך¿ ַ‰ָיּ ר∆ ּ ם" (˜‰ל˙ ז, טז). ַ‰„∆ מ≈ ו… ּׁ̆ ּƒ̇  ‰ ָלָמּ

ים.  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ל  ׁ∆̆ ר  ≈„ ּ‚ָ ‰ּו‡  ּיּו˙  ƒ̃ ּ ַ‰נ¿ י  ּƒכ ָיָניו,  נ¿ ƒע ָכל  ב¿ּ

ים  ּ ƒי ƒֲענ ים  ׁƒ̆ ּבּו ַמל¿ ל…‡  ו¿ ים,  ƒנ ינו… ב≈ּ ים  ƒ„‚ָ ב¿ּ  ׁ̆ ַבּ ל¿ ƒי  ?„ ַ̂ י כ≈ּ

י  ƒָענ ים, ‰∆ ּ ƒי ƒ̃ ים ּונ¿ ƒ‡ים ָנ ƒנ ינו… ים ב≈ּ ƒ„‚ָ ‡ ב¿ּ ָלּ ם, ‡∆ ָׁ̆ ב¿ ּים לו… ƒַבז ַ‰מ¿

‡ו…  ם  ∆̇ כ∆ּ  ‡ ≈̂ ָמּ ּ ƒי ׁ∆̆ ָ‡סּור  ו¿  , רו… ׁ¿̆ ָע י  ƒפ ל¿ יר  ׁƒ̆ ָע ∆‰ ו¿ יו…  ָענ¿ י  ƒפ ל¿

ים  ƒנ ּ ָ̃ ֻ̇ יּו מ¿ ¿‰ ƒל…‡ י ים, ו¿ ƒרּוע ¿̃ יּו  ¿‰ ƒל…‡ י ָ‚ָ„יו, ו¿ י˙ ַעל ב¿ּ ƒנּונ מ¿ ַׁ̆

י ָ‰רּוַח. ס≈ּ י ַ‚ּ ≈„ ¿‚ ƒב כ¿ּ

בי‡ורים
דהיינו: ענבים, חרצנים, זגים וכדומה.  ב. להסתפר.  ג. להטמא בטומאת המת. 
ואחר כך חוזר  מסוימים,  נזיר שנטמא בטומאת המת חייב להביא קרבנות 
למנות את כל ימי נזירותו מחדש (במדבר ו, א-יב). התורה אומרת לגבי נזיר 
שנטמא בטומאת המת ״וכפר עליו [הכהן] מאשר חטא על הנפש״. ושואל רבי 
חוטא  שנקרא  אדם,  הרג  וכי  זה?  נזיר  חטא  נפש  באיזה  וכי  הקפר:  אלעזר 
בנפש? אלא הנזיר נקרא ״חוטא״ מפני שציער עצמו בהמנעותו מן היין [אף 
שנטמא,  בנזיר  שנאמר  מפסוק  דינו  את  לומד  הקפר  אלעזר  שרבי  פי  על 
סברתו שייכת לכאורה בכל נזיר, בין אם נטמא ובין אם לא. הגמרא בנדרים 
(י.) ובנזיר (יט.) מבארת שמשום כך הזכירה התורה את המושג ״חטא״ בנזיר 

שנטמא, כי חטאו כפול, שציער עצמו מן היין, ואף נטמא בטומאת המת]. 

אדם  ״בן  מסלובודקה: 
להשתפר  נוטה 
לא  אך  ולהתייפות, 
(-״א מענטש  להשתנות״ 
און  בעסער  ווערט 
נישט  אבער  שענער, 
אנדערש״). אולם, אומר 
של  תפקידו  אהרן,  רבי 
את  ליצור  הוא  אדם 
מתוך  העליון  האדם 
בו.  שנולד  פרא״  ה״עיר 
הסבא  שפירש  כמו 
אדם  פרא  ״ועיר  מקלם: 
אין  יב)  יא,  (איוב  יולד״ 
להודיעך  רק  פירושו 
שאדם נולד פרא, כי אם 
פרא׳  שמ׳עיר  ללמדך 

צריך ש׳יולד אדם׳.
מעתה, מסיק רבי אהרן, 
לאדם  שניתן  הכח 
״בצלם  בהיבראו 
כח  זהו  אלקים״, 
היצירה,  וכח  הבחירה 

ליצור מהעיר פרא שבו אדם מושלם. (׳פנינים משלחן גבוה׳).

 ‰ ׂ ָ̆ ָע ים  ƒ‰…ל ¡‡ ם  ל∆ ∆̂ ב¿ּ י  ּƒ60כ" יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„

˙ ָ‰ָ‡ָ„ם" (בר‡˘י˙ ט, ו), 61ַעל ַ‡ַח˙  ∆‡

יב (מ˘לי טז, „):  ƒ̇ „ כ¿ּ עו… ‰. ו¿ ַכָמּ ‰ ו¿ ָמּ ַכּ

‰ּו" (˘ב˙ נ, ב).  ֲענ≈ ַלַמּ ַעל ‰'  ָפּ ל  "62כ…ּ

ם  ׁ≈̆ ל¿ ּלּו  ≈‡‰ָ ים  ƒָבר ּ ¿„ ַבּ ָ‰ר  ז¿ ּ ƒנ‰ַ ָכל  ו¿

ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ ל…‡  ו¿ ָו‰,  ¿̂ ƒמ

ּלּו  ≈‡ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ּול¿

יָון  כ≈ּ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ מו…  כ¿ּ ים  ƒ‡ ר¿ ƒנ ים  ƒָבר ּ ¿„

ָו‰. ¿̂ ƒּבו… מ ׁ̆ ם י≈ ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ָנ˙ו… ל¿ ָוּ ַכּ ׁ∆̆

 

 ׁ̆ י≈ ים  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ּוַמֲע ָמ‰  ָחכ¿ ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ
ב,  ָח„ טו… ים: ָ‰‡∆ ƒ̃ י ֲחָל נ≈ ׁ¿̆  ‰ּ  ָבּ

י‡,  ƒ‰ ָ‰ָרָע‰  ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ָרע.  ָח„  ∆‡‰ָ ו¿

יו,  ƒפ ּוב¿ ּבו…  ƒל ב¿ּ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ּ ַבז∆ י¿ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

בי‡ורים
ה׳  של  בצורה  כי  ‡ל˜ים.  בˆלם  כי   .60 מאומה).  מבינות  ואינן  חושבות 
[בקומה ובדעת, בדיבור ובראיה, (עיין בראשית רבה ח, י-יא)], ה׳ עשה את 
לכבודו.       הנברא  בעולמו,  הוא  ברוך  הקדוש  של  כאיקונין  אני  והרי  האדם. 
גופי!        את  בנקיון  לרחוץ  הוא  הקב״ה  וכמ‰. שכבודו של  כמ‰  על ‡ח˙   .61
62. כל פעל ‰' למענ‰ו. כלומר, את הכל ברא ה׳ לכבודו, וברחיצה יש משום 

כבוד הבורא, לפי שהאדם נברא בצלם אלוקים. 

ָ‰ָי‰            יָ„יו  ƒמ ל¿ ַּ̇ ƒמ ָטר  פ¿ ƒ46נ ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

לו…  רּו  ָ‡מ¿ ם.  ָמּ ƒע ך¿  ל≈ ‰ו… 48ו¿ ך¿  ּ ַ‰ל≈ 47מ¿

 ? ך¿ ל≈ ‰ ‰ו… ָּ̇ יָכן ַ‡ ≈‰ י, 49ל¿ ּƒיָ„יו: ַרב ƒמ ל¿ ַּ̇

 : רּו לו… ָו‰. ָ‡מ¿ ¿̂ ƒמ ˙ ו… ׂ̆ ם: ַלֲע ָ‡ַמר ָל‰∆

 ı…ח ר¿ ƒם? ל ? ָ‡ַמר ָל‰∆ ָו‰ זו… ¿̂ ּƒי ַמ‰ מ ƒכ ו¿

זו…  י  ƒכ 50ו¿  : לו… רּו  ָ‡מ¿  .ıָח ר¿ י˙-ַ‰מ∆ּ ב≈ ב¿ּ

ל  ׁ∆̆ ין  ƒנ י˜ו… ƒ‡51 ם  ƒ‡ ָמ‰  ן!  ≈‰ ם:  ָל‰∆ ָ‡ַמר  י‡?!  ƒ‰ ָו‰  ¿̂ ƒמ

י      ּ≈̇ ָב ּוב¿  ˙ י‡ו… ƒט ר¿ 53ט≈ י  ּ≈̇ ָב ב¿ּ ˙ו…  ‡ו… ים  ƒ„י ƒֲעמ ַמּ ׁ∆̆ 52 ים,  ƒָלכ מ¿

ָפן,  ט¿ ו… ׁ̆ ן ו¿ ָ̃ ר¿ ן ‰ּו‡ 56מו… י‰∆ ‰ ֲעל≈ ַמָנּ ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ י  ƒ55מ ,˙ ָס‡ו… ¿̃ ר¿ ƒ̃ 54

ל  ּ ≈„ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡  ׁ∆̆ 58  ‡ ָלּ ∆‡  „ ל…‡ עו… ו¿  ,˙ נו… זו… מ¿ לו…  ין  ƒ57ַמֲעל ן  ≈‰ ו¿

מּו˙,  ¿„ ƒּוב ם  ל∆ ∆̂ (טו)ב¿ּ י  ƒ̇ ‡ ר≈ ב¿ ּƒנ ׁ∆̆ י,  ƒ59ֲ‡נ כּו˙;  ַמל¿ י  ל≈ „ו… ּ ¿‚ ם  ƒע

וב„מו˙.  בˆלם  טו. 
(א,  בראשית  בפרשת 
״בצלם  נאמר:  כז) 
אותו״.  ברא  אלקים 
דמות וצלם זה מה הוא? 
דהג״ר  בפומיה  מרגלא 
אהרן קוטלר בשם מורו 
הסבא  ורבו 

בי‡ורים
46. נפטר מ˙למי„יו. נפרד מלימודו עם תלמידיו בבית-המדרש. 47. מ‰לך. 
בדרך מבית המדרש. 48. ו‰ולך עמם. והם מלוים אותו לכבודו. 49. ל‰יכן 
‡˙‰ ‰ולך. אולי יזכו גם הם עמו במצוה. 50. וכי זו מˆו‰ ‰י‡. שאדם מצווה 
עליה לעשותה לכבוד בוראו, ולא כדבר הרשות שאדם עושה לטובת גופו?! 
52. ˘מעמי„ים ‡ו˙ו. לכבודו של המלך  51. ‡י˜ונין. פסל בדמות הפנים. 
במקומות שרבים מצויים שם, כגון בבתי... 53. טרטי‡ו˙. שליצנים משחקים 
שם לפני הנאספים. 54. ˜ר˜סי‡ו˙. שחיות טרף מאולפות מתגוששות שם 
מור˜ן   .56 בהם.  לטפל  עלי‰ם.  ˘נ˙מנ‰  מי   .55 הנאספים.  לפני  למשחק 
לכבוד  נאים  שיהיו  ומצחצחם  מבריקם  האבק,  מן  אותם  מנקה  ו˘וטפן. 
המלך. 57. מעלין לו מזונו˙. משלמים לו שכר עבור זה. 58. ˘‰ו‡ מ˙‚„ל 
והנכבדים  השרים  עם  במעלה  ונחשב  לגדולה  עולה  מלכו˙.  ‚„ולי  עם 
המופקדים על צרכי המדינה. 59. ‡ני ˘נבר‡˙י בˆלם ו„מו˙. בצורה של ה׳, 
ובדמותו - שהוא דומה לו [בשכל] שהוא מבין וחושב (לא כמו החיות שאינן 

ב˜לון  ומ˙כב„  יז. 
בשער  לקמן  חבריו. 
התשובה (שער כו) כתב 
(והוא  המחבר 
הלכות  מהרמב״ם 
שיש  ה״ד)  פ״ד  תשובה 
אותם  שהעושה  עברות 
מהם,  לשוב  חזקתו  אין 
קלים  דברים  שהם  לפי 
בני-אדם,  רוב  בעיני 
והוא  חוטא,  ונמצא 
נראה לו שאין זה חטא. 
ואחת מאלו עברות הוא 
חברו׳.  בקלון  ה׳מתכבד 
שאינו  בלבו  אומר  כי 
חברו  שאין  לפי  חטא, 
עומד אצלו, ולא הגיעה 
ביישו,  ולא  בושת  לו 
(-השוה)  אלא הוא ערך 
וחכמתו  מעשיו הטובים 
מעשי  למול  וחריפותו 
חברו וחכמתו וחריפותו, 
דבריו  השומע  ובעיני 
יהיה הוא מכובד וחברו 

בזוי. 
בחכמ˙ו  ו‰מ˙פ‡ר  יח. 
‡ין  בו,  ˘‡ין  ובמע˘יו 
כמו˙‰.  רע‰  מ„‰ 
(קיג:):  פסחים  במסכת 
הדעת  אין  ארבעה 

ָב‰  טו… י˜  ƒַיֲחז ָלם  עו… ל¿  ‰ ∆‡ ּ ≈‚‰ַ
ל…‡  ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ  , מו… ¿̂ ַע ל¿

ַעל   ׁ̆ ָיחּו ל…‡  י  ּƒכ ָר‰,  ו… ּ̇ ‰ַ ַעל  ַרח  ט¿ ƒי

ָלם  ָ‰עו… לו…  „ּו  ּיו… ׁ∆̆ ַר˜  ם,  ƒַמי ָׁ̆  „ בו… כ¿ּ

ׁ̆ לו…  ‰ י≈ ָחָכם, ּוָבז∆ ב ו¿ ‰ּו‡ ָ‡ָ„ם טו… ׁ∆̆

ל  ו… ׁ̆ כ¿ ƒמ ב¿ּ ַח  מ≈ ׂ ָ̆ ‰ּו‡  י„  ƒמ ָ̇ ו¿ י,  ּ„ַ

 „ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒם, (יז)ּומ ָ̇ יָע ƒ„ עּוט י¿ ƒמ ָריו ּוב¿ ֲחב≈

ים  ƒר ׂ ¿̆ ע∆ מ≈ ָח„  ∆‡  ‰ ז∆ ו¿ ָריו.  ֲחב≈ ן  לו… ¿̃ ּƒב

 ˙ ∆‡ ים  ƒב ַעכ¿ּ ַ‰מ¿ ים  ƒָבר ּ ¿„ ָע‰  ָבּ ַ‡ר¿ ו¿

ים  ƒב יו טו… ׂ ָ̆ ל ַמֲע ָכּ ׁ∆̆ ּוָב‰. ָ‡ָ„ם  ׁ̆ ּ¿̇ ‰ַ

 ‰ מ∆ „, ּ„ו… ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒ‰ ם ל¿ ∆‰ ָבּ ל  ּ ַ‰ל≈ ¿̇ ƒם, ּומ ≈‰

 ˙ ַ̃ ַ‡ב¿ ָכל  ב¿ּ  „…‡ מ¿ ּוב  ׁ̆ ָח יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ ל¿

ל  ∆̂ ≈‡  „ מ≈ עו… ו¿ ים,  ƒמ ׂ ָ̆ ב¿ּ י  ׁ≈̆ ָר‡ ו¿ ל  כ≈ רו…

יַח, ַע„  ƒר יַח ּוַמס¿ ּ ƒ„ ¿̃ ‡ ַמ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ׁ̆ ַע„  ≈‡‰ָ

ירּו˙  ƒר מ¿ ֲחַמ˙  מ≈ כ…ל  ¡‡ ל∆  ‰ ו∆ ָׁ̆ ל…‡  ׁ∆̆

ר  ≈‡ ָפּ ¿̇ ּƒך¿ ָ‰ָ‡ָ„ם ַ‰מ ׁ̆ - ָכּ ַפ˙ ָ‰‡≈ ר≈ ׂ ¿̆

ַמֲ‰ָללו…  יַח ב¿ּ ƒר יַח ּוַמס¿ ּ ƒ„ ¿̃ ים, ַמ ׂ ƒ̆ ַמֲע ב¿ּ

ים.  ƒב יו ַ‰ּטו… ׂ ָ̆ ַמֲע

יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ָמ˙ו… ּוב¿ ָחכ¿ ר ב¿ּ ≈‡ ָפּ ¿̇ ּƒמ‰ַ (יח)ו¿

ין  ≈‡ ו¿  ‰ּ ָ̇ מו… כ¿ּ ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ ין  ≈‡  , ּבו… ין  ≈‡ ׁ∆̆  

יָניו,  ע≈ ב¿ּ ים  ƒ̇ חּו ּופ¿ ים  ּƒַטנ ¿̃ ם  ֻכָלּ (טז)ו¿

ל  „ו… ּ‚ָ ‰ּו‡  ׁ∆̆ מו…  ¿̂ ַע ַח  ב≈ּ ַׁ̆ ּומ¿ ל  ַ‰ל≈ּ ּומ¿

ַעל   ‰ ∆„ יו… ל…‡  ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ָמ‰,  ָחכ¿ ב¿ּ

 ‰ ∆‡ ר¿ ƒנ ָלם  עו… ּול¿  , ֲ‡ָו˙ו… ּ‚ַ ר…ב  מ≈  ˙ מ∆ ¡‡‰ָ

ָבָריו  ּו„¿ ˙ו…  ָ̂ ַוֲע ָמ˙ו…  ָחכ¿ יָניו  ע≈ ב¿ּ

 ‰ ׂ ≈̆ ֲע ַמּ ƒמ ים  ƒח ָבּ ֻׁ̆ מ¿ ם  ≈‰ ׁ∆̆ יו  ׂ ָ̆ ּוַמֲע

ר     ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ ָריו,  ֲחב≈  ˙ ַ̂ ֲע ַמ˙  ָחכ¿ ו¿

י           ּƒכ יו,  ׂ ָ̆ ַמֲע ּוב¿ ָמ˙ו…  ָחכ¿ ב¿ּ י„  ƒמ ָּ̇

ַעל   „ ָכבו… ו¿ ַבח  ׁ∆̆ ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿  ı ָחפ≈ ‰ּו‡ 

ָ‡ַמר   ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ים.  ƒר ָׁ̆ ַ‰י¿ ָבָריו  ּ ¿„

יָך"  ƒפ ל…‡  ו¿ ָזר  ָך  ל¿ ּ ַ‰ל∆ "63י¿ ל…מ…‰:  ׁ¿̆

(מ˘לי כז, ב).

˜טנים  וכולם  טז. 
ופחו˙ים בעיניו, ומ‰לל 
כתב  עˆמו.  ומ˘בח 
(פרק  ישרים  המסילת 
שקבע  אחרי  ״אך  יא): 
היותו  בלבו  האדם 
לתהילה,  וראוי  חשוב 
התולדה  תהיה  לא 
המחשבה  מן  היוצאת 
הזאת אחת בלבד, אלא 
ומשונות  רבות  תולדות 
ממנה...וימצא  תצאנה 
שיחשוב,  אחר  גאה 
ראוי  שהוא  שלפי 
ורב-המעלות,  לתהילה 
מרגיז  שיהיה  צריך 
ומבהיל  (מפחיד  הארץ 
ושהכל  הבריות)  את 
(יזדעזעו  מפניו  ירעשו 

מרוב פחד), כי לא יאות שיהרסו (לא יסכים שיעיזו לגשת) בני-האדם לדבר 
 – כרצונו)  (בחזקה, שלא  אליו  לעלות  יעפילו  ואם  דבר,  ממנו  ולבקש  עמו 
יבהלם בקולו וברוח שפתיו יהומם, בענות להם עזות, ופניו זועפות בכל עת 

ובכל שעה...״ 
אל  יוציאוה  לא  בלבם,  קבורה  גאותם  שתשאר  אחרים,  גאים  ״וימצאו 
הדברים  יודעי  גדולים,  חכמים  הם  שכבר  בלבבם,  יחשבו  אבל  המעשה, 
לאמיתם ושלא רבים יחכמו כמוהם, על כן לא ישיתו לב אל דברי זולתם, 
בחשבם, כי מה שקשה עליהם לא יהיה נקל לאחרים, ומה ששכלם מראה 
להם כל כך ברור הוא וכל כך פשוט הוא, עד שלא יחושו לדברי החולקים 

עליהם אם ראשונים ואם אחרונים, וספק אין אצלם על סברתם״.   

בי‡ורים
עצמך.          את  תהלל   ולא  שישבחוך  לאחרים  הנח  פיך.  ול‡  זר  י‰ללך   .63

ים,  ƒב ים טו… ׂ ƒ̆ ָר‰ ּוַמֲע ו… ּ̇ ָי„ו…  ׁ̆ ב¿ּ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ּƒָו‰, ַ‡ף-ַעל-פ‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ

 ˙ ָענו… ט¿ י‡  ƒב 66ּומ≈ לו…  ב  ר≈ ‡ו… ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  ּƒכ ם,  נ…ּ ƒ‰י ּ ≈‚  ׁ̆ ר≈ יו… ‰ּו‡ 

„ו…  ָטר¿ ָמ˙ו… ל¿ ‰ ָחכ¿ י∆ ¿‰ ƒ̇ ֲ‡ָו‰, ו¿ י ַ‚ּ י„≈ ƒי‡ ָ‰ָ‡ָ„ם ל ƒב‰ָ ˙ ל¿ ָ‡יו… ּור¿

 ‰ ז∆ ם, ו¿ ם יו… ר ָ‰ָרע יו… ∆̂ ַח י≈ ּ ≈̂ ַנ ּ ל¿ ƒל מ ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒן ַ‡ל י ָלם. ָלכ≈ ן ָ‰עו… ƒמ

ים  ƒ„י ƒֲחס‰ַ ן  ƒָח„ מ ∆‡ ב¿ּ ינּו  ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָל‰.  „ו… ּ ¿‚ ָחָמ‰  ל¿ ƒָר‡ מ ¿̃ ƒנ

ל.  „ו… ּ‚ָ ָלל  ָׁ̆ לּו  ל¿ ָׁ̆ ו¿ ָחָמ‰  ל¿ ּƒמ‰ַ ן  ƒמ ים  ƒ‡ ַ‰ָבּ ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַבּ ַ‚ע  ָפּ ׁ∆̆

ים  ƒ„י ƒ̇ ם ֲע ּ∆̇ ן ַ‡ ƒַוֲעַ„י ,‰ ַטָנּ ¿̃ ָחָמ‰  ל¿ ּƒמ ƒם מ ּ∆̇ ב¿ ַׁ̆ ם:  ָ‡ַמר ָל‰∆

ן:  ָחָמ‰? ָ‡ַמר ָל‰∆ ל¿ ּƒי‡ ַ‰מ ƒ‰ ‰ַמ : רּו לו… ָל‰. ָ‡מ¿ „ו… ּ ָחָמ‰ ‚¿ ל¿ ƒמ ל¿

ַעם  ˙ו… ַפּ ח ‡ו… ּ ַ̂ ַנ ּ¿̇ ׁ∆̆ ָך,  ׁ̆ ל¿ ּ י≈ ׁ∆̆ ב  י≈ ל ‡ו… י ָכּ ּƒיו! כ ָ̇ ילו… ח≈ ר ו¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

ינו…  ר ‡≈ ∆̂ ּ ָך; ֲ‡ָבל ַ‰י≈ ¿̇ יַח ‡ו… ּƒ67ָ‡ז ַינ ,§ ל̆… ָׁ̆ ם ‡ו…  ƒי ַּ̇ ׁ¿̆ ַ‡ַח˙ ‡ו… 

מו…  כ¿ּ ים,  ƒָעמ פ¿ּ  ‰‡ָ מ≈ ָנˆּוַח   ‰ י∆ ¿‰ ƒי ם  ƒ‡ 68ַ‡ף  ָך  מ¿ּ ƒמ  ˜ ס≈ ּפו…

ָך  ¿̇ מו… ם  יו… ַע„  ָך  מ¿ ¿̂ ַע ב¿ּ ן  ֲ‡מ≈ ַּ̇ ַ‡ל  69ו¿ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆

בי‡ורים
66. ומבי‡ טענו˙ ור‡יו˙ וכו' ו˙‰י‰ חכמ˙ו לטר„ו מן ‰עולם. כלומר, היצר 
ובמעשיו  שלמד  בתורה  להתגאות  לו  שיש  וראיות  טענות  לאדם  מביא 
(-החכמה) שלמד  ויתגאה בזה, אזי דוקא התורה  הטובים, ואם ישמע ליצר 
יש  [אמנם  מחמת שהתגאה מזה עצמו.  מן העולם  לסיבה לטרדו  לו  תהיה 
גורסים: ומביא טענות וראיות להביא האדם לידי גאוה כדי לטרדו מן העולם]. 
ויתייאש מללחום עוד נגדך, מפני שהוא נוכח לדעת כי  יניח ‡ו˙ך.  67. ‡ז 
כחך חזק מכחו. 68. ‡ף ‡ם י‰י‰ נˆוח מ‡‰ פעמים. ממשיך להלחם נגדך עד 
אשר יכחיד אותך משני העולמות. ואילו אתה גם אם נצחתו  מאה פעמים, 
69. ו‡ל  לא יאמר נואש, אלא ימשיך לארוב לך כל ימיך עד שינצח אותך. 
˙‡מן בעˆמך. אל תבטח בתורתך ובחכמתך שיעמדו לך נגד יצרך הרע, אלא 
עד יומך האחרון עשה תחבולות להינצל ממנו, שכן אמרו (ברכות כט.) יוחנן 

כהן גדול שימש בכהונה גדולה שמונים שנה, ולבסוף נעשה צדוקי. 

ם  ƒ‡ ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿  ‡ ַוֲ‰לו…  .‰ּ ָ̇ ָמ ¿‚ ּ„ֻ

ֲחַמ˙  מ≈ ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡ ים  ƒ„ ַכב¿ּ מ¿

י  ּ≈̇ ׁ¿̆ ַע  ≈„ יו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ ים  ƒר ב¿ ּסו… ׁ∆̆

ַ‡ַח˙,  ַר˜  ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ו¿  ,˙ ו… ּ̇ כ¿ ַמס∆ּ

ָח˙  ∆‡  ‡ ָלּ ∆‡ ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ן  ָל‰∆ י…‡ַמר 

ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ  - ‰"ח)  פ"י  (ירו˘למי ˘ביעי˙ 

ָלם  ָ‰עו…  ˙ ∆‡  ‰ ע∆ ַיט¿ ל…‡  ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ָכל- ו¿

. ינו… ּבו… ≈‡ ׁ∆̆ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ‰ ָ̃ ֲחָז י˜ּו‰ּו ַבּ ƒֲחז ַיּ ׁ∆̆

 

ל  ָכּ יּו  ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ים  ƒב ֻחָיּ מ¿ נּו  ֲ‡ַנח¿ ׁ∆̆ ַ„ע,  ו¿
 ‡ ר≈ ם ַ‰ּבו… ׁ≈̆ ים ל¿ ƒ„ֻיָח ינּו מ¿ ׂ ≈̆  ַמֲע
 ‰ י∆ ¿‰ ƒי ים  ƒ‰…ל ¡‡ ˙„ַ ֲעבו…  ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע ָכל  ו¿ ר,  ∆̇ ּוַבס≈ּ לּוי  ּ‚ָ ַבּ  ,‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי

 ˙ ּוו… ַ̃ ל¿ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  ˆו… ר¿ י  ּƒ̇ ל¿ ּƒ64ב ַב„,  ל¿ ּƒב נו…  ˆו… ר¿ ל  ∆‡ יַע  ּ ƒ‚‰ַ ל¿

ל  ם ָ‰‡≈ ׁ≈̆ ל ל¿ ‰ ַ‰כ…ּ ׂ ∆̆ „, ַ‡ך¿ ַיֲע בו… ל ָכּ ב≈ּ ַ̃ ‰ּו ּול¿ ׂ ≈̆ ַבח ַעל ַמֲע ׁ∆̆

ב,  ר ל≈ ≈̃ י ‰' ח… ƒּוב: "ֲ‡נ˙ ָ‡ַמר ַ‰ָכּ ׁ∆̆ מו…  ב, כ¿ּ ל ַ‰ל≈ּ יף ‡∆ ƒ̃ ׁ¿̆ ַ‰ַמּ

ינּו"  ל…‰≈ ר̇… ַל‰' ‡¡ ָּ̇ ס¿ ּƒר: "‰ַ65נ מ≈ ‡ו… ˙" (ירמי‰ יז, י), ו¿ ָליו… ן כ¿ּ ח≈ ב…ּ

ל  ≈̂ ָנּ ƒ‰ יזּו˙ ל¿ ƒר ז¿ ƒָמ‰ ּוב ָחכ¿ ר ב¿ּ ָזּ‰≈ ƒם ל…‡ י ƒ‡ ן („ברים כט, כח). ָלכ≈

בריות,  [של  סובלתן 
פירש,  ורש״י  רשב״ם. 
עצמם  הם  שאפילו 
זמן  לאחר  מתחרטים 
ונבזים הם בפני  עצמן] 
״דל  הוא  מהם  ואחד 
מנוגד  חטאו  כי  גאה״. 
כי          האנושי,  לטבע 
לעשיר           אמנם  אם 
אך  גאוה,  של  נסיון  יש 
במה   – הוא  דל  אם 
ללא  הגאוה  יתגאה?  
המאוסה  היא  סיבה 
אלוקים  בעיני  ביותר 
יחזקאל,  (אור  ואדם 

מדות).

בי‡ורים
64. בל˙י רˆון בני-‡„ם. בלי שיהיה רצונו ומטרתו להתכבד בעיני בני-אדם, 
עושה  שאדם  מעשים  ‡לו˜ינו.  ל‰'  ‰נס˙רו˙   .65 מעשיו.  על  שישבחוהו 
בהסתר מעיני בני-אדם, הם גלויים וידועים לה׳ אלוקינו, ומסורים בידו לתת 

לאדם כפי מעשיו. 

67

המחזיק    וכל  המדות, 
ה׳.   תועבת  נקרא  בה 
אין  ענוה).  הקמח,  (כד 
ממנה,  קשה  מדה  לך 
שבתורה  עבירות  ורוב 
עוד  ולא  בה,  כלולין 
הבורא  שמשכחת  אלא 
אדם,  של  מלבו  יתברך 
לבבך  ״ורם  שנאמר: 
אלקיך״.  ה׳  את  ושכחת 
א,                  אבות  יונה  (רבינו 

יג).
הגרועה  היא  הגאוה 
היא  והענוה  שבמדות, 
שבמדות.  עליונה  מדה 
(מהרש״א סנהדרין פח).

לכל  שורש  היא  הגאוה 
(ר״ח  הרעות.  המדות 

ענוה ב׳; נפש החיים).
שורש  היא  הגאוה 
להרבה עבירות, אם בין 
בין  ואם  למקום  אדם 
(שערי  לחבירו  אדם 

קדושה).  

ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡  „ ַלמ≈ּ מ¿ ‰ּו‡  ו¿ ר,  ∆̃ ּׁ∆̆ ‰ַ

ן  ָלכ≈ ו¿  ,˙ ָ‡יו… ר¿ לו…  י‡  ƒב ּומ≈  ˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ל¿

. ּ„ו… ¿‚ נ∆ ם כ¿ּ ַחכ≈ּ ¿̇ ƒ‰ ‰ ל¿ ָּ̇ יך¿ ַ‡ ƒר ָ̂

 

ר ‰ּו‡  ∆̂ ּ ל ַ‰י≈ ׁ∆̆ יו  ָ̇ ּבּולו… ח¿ ַּ̇  ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇
י‰ו…  ּƒב ּוַמ‚¿ ּבו…  ƒל  ‰ ׁ∆̆ ¿̃ 73ַמ

 ˙ ּ„ו… ƒמ ָ‡ר  ׁ¿̆ ּו ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ לו…  י˜  ּƒ̇ ּוַממ¿

‡י  ַוַ„ּ ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ַע  ≈„ יו… י  ּƒכ ַ‡ף  ו¿  ;˙ ָרעו…

י  ּלּו ָ‰כ≈ ƒפ‡ֲ , ַ‚ֲ‡ָו˙ו… ן ב¿ּ ָעוו… ע ו¿ ַׁ̆ ׁ̆ פ∆ּ ּ י≈ ׁ∆̆

ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  ּƒכ  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒּומ י„  ƒז מ≈ ב¿ּ  „ ב≈ עו…

74ַע„   ,„ בו… ַ‰ָכּ ַ‡ַחר  ּבו…  ƒל  ˙ ∆‡ יר  ƒע ַמב¿

ָר‰. ֲ‡ָבל ָ‰ָ‡ָ„ם  ׁ̆ ַעל ָ‰ֲעב≈ ל…‡ ָיחּו ׁ∆̆

ל…‡  ‰ ו¿ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒל…‡ י יו, ו¿ ׂ ָ̆ ַמֲע ‰ּו‡ ַזך¿ ב¿ּ ׁ∆̆

ָר‰  ֲעב≈  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ַע  ≈„ ּיו… ׁ∆̆ כ¿ּ מו…  ¿̂ ַע ל  ַ‰ל≈ּ י¿

ַיֲער…ך¿  ו¿ ָ‰ָרע  ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈  ‡ ָיבו… ָ‡ז  ָ„ָבר,  ב¿ּ

„ו…  ָלכ¿ ל¿ ילו…  ּƒפ‰ַ ל¿ ָחָמ‰  ל¿ ƒמ  „ עו…

ָו‰  ¿̂ ƒמ לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ָברו… ס¿ לו…  יר  ּƒב ּוַמס¿ ר  ּ≈̇ ∆‰  ‰ ר∆ יו… ו¿  , ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒר ב¿ּ

ר:  ∆̂ ּ ַ‰י≈ לו…  י…‡ַמר  ָכך¿  ו¿ ר.  ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ּƒמ ּׁ∆̆ ַמ‰  ַעל  ָכר  ׂ ָ̆ ו¿

בי‡ורים
73. מ˜˘‰ לבו. של אדם לסרב לקבל תוכחה ולהכניע עצמו. 74. ע„ ˘ל‡ 

יחו˘ על ‰עבר‰. שאינו חושש לעבור עליה.

ָך  ל¿ ר…ב  ¡‡ י∆ יָך  ָימ∆ ל  ָכּ י  ּƒכ ב, מ„),  (‡בו˙ 

ם  ƒ‡ 70ו¿ ּנּו,  מ∆ּ ƒמ יָך  ינ∆ ע≈ ים  ƒֲעל ַּ̇ ‡ּוַלי 

ף  (יט)סו…  -  ˙ ּלו… ּ ַ̃ ַבּ ׁ∆̆  ‰ ּלָ ַ̃ ב¿ּ ֲחָך  ּ ≈̂ ַנ י¿

˙. ּוַבֲעבּור  ֲחמּורו… ַבּ ׁ∆̆ ָחמּור  ֲחָך ב¿ּ ּ ≈̂ ַנ י¿

 ˙ ּ„ו… ƒמ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ל¿  ׁ̆ ר∆ ׁ…˘ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ׁ∆̆ (כ)

ף  ּ≈̇ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ71מ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ַ‚ם  ו¿  ,˙ חּו˙ו… פ¿ּ

ַין  נ¿ ƒע ָכל  ו¿ ָ‰ָ‡ָ„ם,  ב  ל≈ ב¿ּ ב  ָער≈ ¿̇ ƒּומ

 ˙ ַ‡מ≈ּ ˙ ּול¿ מ∆ יב ָ‰‡¡ ƒז ַ‰כ¿ ר ‰ּו‡ 72ל¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

יט. סוף ינˆחך בחמור‰ 
במסכת  ˘בחמורו˙. 
״כך  נאמר:  (קה:)  שבת 
הרע,  יצר  של  אומנותו 
היום אומר לו ״עשה כך״ 
״עשה  לו  אומר  ולמחר 
לו  שאומר  עד  כך״, 
זרה״,  עבודה  ״עבוד 
כלומר,  ועובד״.  והולך 
אל  יבוא  אם  שהרי 
מיד  לפתותו  האדם 
לא   – חמורה  לעבירה 
אומנותו  לכן  לו,  ישמע 

היא להסיתו לעבור עבירה קלה, ומתוך כך מגיע בהדרגה לעבירות החמורות 
ביותר.  

(נב.) מביאה הגמרא משל על היצר הרע: אמר רב אסי: יצר  במסכת סוכה 
דומה  ולבסוף  רש״י)  עכביש.  (לקורי  בוכיא  של  לחוט  דומה  בתחילה  הרע 
לעגלה).  הפרה  את  קושרים  שבהם  העבים  (כחבלים  העגלה  כעבותות 
שנאמר (ישעיה ה, יח): ״הוי מושכי העון בחבלי השוא וכעבות העגלה חטאה״. 
(מה שבתחילה היה חבלי שוא, דהיינו חוטים של כלום, דקים כקורי העכביש, 

נהפך לבסוך לחבלים העבים של העגלה!). 
״הוי מושכי העון בחבלי השוא״ – הוי לאלו המושכים ומביאים את העוון על 
עצמם בזמן שיצרם עדיין חלש מאד ודומה לחוטים של כלום, כי בשלב הבא, 
כשכבר יהיו שקועים בחטא וירצו לחדול ממנו, יגלו שהם קשורים בו עם יצר 

כה חזק, כמו חבל של עגלה שהוא עבה מאד וכמעט לא שייך לנתקו. 
שבכל  הקשה  היא  הגאוה  מדת  פחו˙ו˙.  מ„ו˙  ל‰רב‰  ˘ור˘  ˘‰‚‡ו‰  כ. 

בי‡ורים
70. ו‡ם ינˆחך ב˜ל‰ ˘ב˜לו˙. אם תתן ליצר לנצח אותך אף בדבר הקטן 
החמרות  בעבירות  גם  ינצחך  שהוא  סוף  ותנצחו,  עמו  תלחם  ולא  ביותר, 
הגאוה.                   בחטא  להכשילו  ‰‡„ם.  בלב  ומ˙ערב  מ˘˙˙ף   .71 ביותר. 

72. ל‰כזיב ‰‡מ˙. להראות שהאמת הוא כזב ושקר.

כב. ˘י˘ כמ‰ בני-‡„ם 
לבריו˙  ‰נ‡‰בים 
ו‰˜ב"‰ ˘ונ‡ם כ˘‡ינם 
‰מˆוו˙.   ˙‡ מ˜יימים 
מכמה  להקשות  יש 
רחוב,  אנשי  וכמה 
מידות  בעלי  שנראים 
ועמל  יגיעה  בלי  טובות 

ובלי ספרי יראה? 
כבר עמד על זה הגר״א 
והובא  ט,  יא,  (במשלי 
אות  פ״ד  שלמה׳  ב׳אבן 
המינים  ״רוב  וכתב:  יג) 
אדם  בין  והחוטאים 
הנראה  לפי  הם  למקום 
אחת  וזו  בטבע,  טובים 
היצר  מתחבולות 
לפרוש רשת לפני תועי 
אחריהם״,  להמשך  רוח 
׳חפץ  בספר  ועיין  עכ״ד. 
(סוף  התורה  על  חיים׳ 
בהעלותך, בהערה שם): לפעמים מזרז היצר הרע לרשעים גמורים מחללי 
וילמדו  אחריהם  העם  שימשכו  כדי  לבריות,  טובות  לעשות  שבתות 

מדרכיהם... 
 ויש שהעירו שהגר״א לא כתב שהם באמת טובים בין אדם לחברו, רק ״לפי 
תתנגש  אשר  מסוימת  לנקודה  יגיעו  כאשר  שבאמת  חוץ),  (כלפי  הנראה״ 
מידותיהם  וזוהמת  קלונם  כל  יתגלה  שם   - ותאוותם  חפצם  עם  ותתנגד 

הרעות.

 ˙ ˆו… ר¿ ּƒּוב: "76ב˙ ָ‡ַמר ַ‰ָכּ ׁ∆̆ מו…  ‰ּו‡ כ¿ּ

 " ו… ּ̇ ƒ‡ ם ƒל ׁ¿̆ ָביו ַי י¿ ם ‡ו… ּ‚ַ ׁ̆ י ƒ‡ י כ≈ ר¿ ּ„ַ '‰

ם  ƒ‡ ָין:  נ¿ ƒע‰ָ  ׁ̆ רּו פ≈ּ ָכך¿  ו¿ ז).  טז,  (מ˘לי 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ י  נ≈ פ¿ ƒל ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ƒי ל…‡  ָ‰ָ‡ָ„ם 

ם  י‰∆ ינ≈ ע≈ ב¿ּ ן  ח≈  ‡…̂ מ¿ ƒל ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ו¿

ים,  ƒב ַ‰ּטו… יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ˙ו…  ו… ׂ̆ ֲע ַבּ

‰ּו  ז∆  , ˙ו… ‡ו… ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿

-‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ׁ∆̆ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ָ‡ָי‰  ר¿

 ˙ ּבו… ƒל ָזַרע לו… ַ‡ֲ‰ָב‰ ב¿ּ ו¿  , ˙ו… ב ‡ו… ≈‰ ‡ו…

ַעל  ב  טו… ם  ׁ≈̆ לו…  ם  ׂ ָ̆ ו¿ י-ָ‡ָ„ם,  נ≈ ב¿ּ

 ‰ ּמָ ּכַ  ׁ̆ ּ י≈ ∆ ׁ̆ (כב) ‰ּו‡   ˙ מ∆ ¡‡ ו∆ ָנם.  ו… ׁ̆ ל¿

 ˙ ּיו… ƒר ַלּב¿ ים  ƒב‰ָ ¡‡ ַ‰ּנ∆ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ּב¿

ים  ƒמ ּ י¿ ַ̃ מ¿ יָנם  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ ָ‡ם  נ¿ ו… ׂ̆  ‰" ָבּ ָ̃ ‰ַ ו¿

בי‡ורים
76. ברˆו˙ ‰' „רכי ‡י˘. כשרצויים לפני ה׳ אורחות חיי האדם, גם אויביו 

יתהפכו לאוהביו וישלימו אתו.

ָמ‰  ָחכ¿ ַמֲעַל˙  ל¿  ָּ̇ ע¿ ּ‚ַ ƒ‰ ָבר  כ¿ּ

 ˙ ו… ּ̂ ַר ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָך  ל¿ ָר‡ּוי  ו¿ י„ּו˙,  ƒַוֲחס

ָלם,  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ן ב¿ּ ̂…‡ ח≈ מ¿ ƒל ל ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ ּול¿

ָך  ¿̇ ָמ ם ָחכ¿ ˙ ָל‰∆ ַ‚ּלו… ם ל¿ יף ָל‰∆ ƒֲחנ‰ַ ּול¿

ָך  ל¿ י‡  ƒָיב ו¿ ‡ֲ‰בּוָך,  י…ּ ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ ָך  ¿̇ ָ̃ ¿„ ƒ̂ ו¿

רּוַח  ׁ∆̆ ל  ָכּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… י  ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ƒמ ָ‡ָי‰  ר¿

ם  ˜ו… ּנּו, 75רּוַח ַ‰ָמּ ימ∆ ָח‰ ‰≈ ˙ נו… ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

 ‰ ז∆ ָכל  ו¿ מ"י).  פ"‚  (‡בו˙  ּנּו  ימ∆ ≈‰ ָח‰  נו…

י‡  ƒ‰ ‡ָבָר ּ‰ ַ‰ס¿ּ ָ̇ י ‡ו… ּƒר, כ ∆̃ ׁ∆̆  ˙ ָ‡יו… ר¿

 ‰ּ ָין ַ‰ז∆ נ¿ ƒָו‰. (כ‡)ֲ‡ָבל ָ‰ע‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒָעָנף מ

כ‡. ‡בל ‰ענין ‰ז‰ ‰ו‡ 
כבר  דבריו  תוכן  וכו'. 
הלבבות  בחובת  מובא 
המעשה,  יחוד  (שער 
פרק ה) וז״ל: כאשר יבוא 
זה,  בפיתוי  היצר  אליך 
לי  תועיל  מה  לו:  ענה 
חן  למצוא  השתדלותי 
כמוני,  חלש  יצור  בעיני 
לא  ביכלתו  אין  אשר 
להזיק  ולא  לי  להועיל 
היה  אילו  ואף  לי... 
מחוייב  שאני  כדבריך, 
אוכל  לא  אז  גם  בכך, 
איך  כי  זאת,  לעשות 
כל  אצל  לפעול  אוכל 

בני דורי שיהיו מרוצים ממני, בעוד שאינני יכול לפעול זאת אפילו אצל בני 
ביתי, וכל שכן אצל בני אדם אחרים.

ודברי רבותינו ז״ל שהבאת מהם ראיה, אינם מחייבים את האדם להשתדל 
למשוך אליו את שביעת רצונם של כל הברואים, אלא הכונה של דבריהם 
היא מה שאמר חכם אחד בצוואתו לבנו: ״בני, לפעול אצל כל הברואים שיהיו 
מרוצים ממך, זה אינו ביכלתך, אך מה שכן ביכלתך הוא, להשתדל שהבורא 
יהיה מרוצה ממך. וכאשר תפעל זאת אצלו, הוא יעשה אותך רצוי לבריות, 
כמו שכתוב (משלי טז, ז): ״ברצות ה׳ דרכי איש גם אויביו ישלים אתו״. – וזוהי 
ז״ל: מי שכל הבריות, מקטן ועד גדול, מהללים ומשבחים  גם כוונת רבותינו 
אותו ומרוצים ממעשיו, סימן הוא שהאל יתברך נתן בלבות בני אדם אהבה 
אליו, ושם לו שם טוב על לשונם. ודבר זה הרי אין הבורא עושה אותו לשונאיו, 

והוא איפוא סימן ברור וגדול שהבורא מרוצה ממנו. זוהי כוונת רבותינו ז״ל.     

בי‡ורים
בידוע שהוא  למטה  מי שהוא אהוב  כל  ‰ימנו. שכן  נוח‰  רוח ‰מ˜ום   .75

אהוב גם למעלה (רש״י). 

˙וכח˙ך  „ברי  כ‚. 
י˙˜בלו בפני ‰עולם. יש 
יתקבלו  כיצד  לעיין, 
מכירים  אין  אם  דבריו 
אותו ואין יודעים ערכו?

 :(: (ו  ברכות  במסכת 
אמר רבי חלבו אמר רב 
בו  שיש  אדם  כל  הונא: 
דבריו  שמים,  יראת 
[לאחרים],  נשמעין 
יג)  יב  (קהלת  שנאמר 
נשמע,  הכל  דבר  ׳סוף 
וגו׳,  ירא  האלהים  את 
כך:  ויש לדרוש המקרא 
אדם שהוא ירא אלוקים 
באזני  נשמעים  דבריו   -

הכל.
(הובא  לעיתים׳  ה׳בינה 
בשיטה מקובצת החדש, 
אות קפח) פירש, שאף על פי שיראת שמים מביאה את האדם לעשות מעשיו 
בהצנע ולא להרבות בדברים, עם כל זה דבריו ועניניו מעצמם יהיו נשמעים.
והטעם שדבריו נשמעים, כתב ב׳עיון יעקב׳ שאדם שיש בו יראת השם שורה 
וב׳שפתי  גם בעיני הבריות.  חן  ימצא  ובכך  (מט:),  חן, כמבואר בסוכה  עליו 
חכמים׳ ביאר על פי דברי המשנה באבות (ב, ד) ׳בטל רצונך מפני רצונו כדי 
שיבטל רצון אחרים מפני רצונך׳, ואדם שהוא ירא שמים מבטל את רצונו 
ולפיכך מבטל הקדוש ברוך הוא את רצון אחרים מפני  מפני רצון הבורא, 

ַב„,  רּוך¿ ‰ּו‡ ל¿ ‡ ָבּ ר≈ ם ַ‰ּבו… ׁ≈̆ ב ל¿ ַ‰ּטו…

י  נ≈ פ¿ ּƒב לּו  ב¿ּ ַ̃ ¿̇ ƒי ָך  ּ¿̇ ַכח¿ ו… ּ̇ י  ר≈ ב¿ ּ ƒ„(‚כ)

י  ּƒכ  , ך¿ ָכּ ב  ֲח˘…ׁ ַּ̇ ל…‡  ם  ƒ‡ ם  ּ‚ַ ָלם  ָ‰עו…

לּוָי‰  ּ¿̇ ָכָח‰  ו… ּ̇ ‰ַ ַל˙  ָבּ ַ̃ ין  ≈‡

יָך. ∆̇ בו… ׁ¿̆ ַמח¿ ב¿ּ

 

ָך  ¿̇ י ƒס ‰, י¿ ל ז∆ ָכּ ƒמ ˜ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ּƒ̇ ׁ∆̆ י  ַ‡ֲחר≈ ו¿
ן  כ≈ ָּ̇ ƒָך: ל…‡ י י…‡ַמר ל¿ ר ו¿ ∆̂ ּ  ַ‰י≈

79ַע„  ָמ‰  ל≈ ׁ¿̆ ָך  ¿̇ „ָ ֲעבו…  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ׁ∆̆

ן  ‚ו… כ¿ּ י,  ר≈ ַ‚מ¿ ל¿ ן  ∆‰ מ≈  ˜ ַרח≈ ¿̇ ּƒ̇ ׁ∆̆

ים                     ƒב ַ‰ּטו… יָך  ׂ ∆̆ ַמֲע  ‰ ַכס∆ּ ּ¿̇ ׁ∆̆

ָבר  כ¿ּ ָ‰ָי‰  ּׁ∆̆  ‰ ַמּ ƒמ ּפּוך¿  ƒ‰  ˙ רו… ‰ו… 80ּול¿

בי‡ורים
79. ע„ ˘˙˙רח˜ מ‰ן. כלומר, אלא אם תסתיר מבני אדם את כל מעשיך 
לגמרי.                  ה׳  מעבודת  מתרחק  שהנך  יראה  חוץ  שכלפי  באופן  הטובים, 
80. ול‰ורו˙. יש גורסים ״ולהראות״, כלומר, הראה את ההפך של מה שיש 

בלבך.

 ‡ ָלּ ∆‡ ב  ≈‰ ‡ו… -‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ין  ≈‡ י  ּƒכ  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ  ˙ ∆‡

ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ָך  ¿̇ י ƒס י¿ ך¿  ַ‡ַחר-ָכּ  .‰ּ ָ̇ ‡ו… ים  ƒמ ּ י¿ ַ̃ ּומ¿ ָר‰  ו… ּ̇ י  ≈„ מ¿ לו…

י‡  ƒב ּומ≈ ָ‰ָעם,  י  נ≈ פ¿ ƒל ים  ƒב ַ‰ּטו… יָך  ׂ ∆̆ ּוַמֲע ָך  ¿̇ י„ּו ƒֲחס  ˙ ַ‚ּלו… ל¿

ן  ƒמ ך¿  ָׁ̆ מ¿ ƒנ  ‰ ז∆ ַ‚ם  ו¿ ָך?  מו… ָכּ ם  ≈‰ ם  ּ‚ַ ּו  ׂ̆ ַיֲע ‡ּוַלי  ָ‡ָי‰:  ר¿

חּו  ב¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ּ ƒנ ׁ∆̆ ים  ƒל „ו… ּ ¿‚  ‰ ָמּ 77ַכּ ינּו  ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ‰ּו˙.  ב¿ ּ‚ַ‰ַ

ם  י‰∆ ר≈ ַחב¿ ו¿ ם  י‰∆ י„≈ ƒמ ל¿ ַּ̇ י  נ≈ פ¿ ƒל  ‡ ָלּ ∆‡ ּו  ׂ̆ ָע ל…‡   - (סוכ‰ כח, ‡) 

ָו‰  ¿̂ ƒמ ‰ ‡י ז∆ ם, ַוַ„ּ י‰∆ ׂ ≈̆ ַמֲע י˜ּו ב¿ּ ƒַיֲחז ם ו¿ י‰∆ כּו ַ‡ֲחר≈ ׁ¿̆ ָמּ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ

ל…‡  ּלּו  ≈‡ י  נ≈ פ¿ ּƒב ּלּו  ƒַוֲ‡פ ים,  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ם  78ָל‰∆ ב  ַחב≈ּ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ

 ,"‰ ׂ ∆̆ י עו… ƒנ‡ֲ ‰ ַע" ‡ו… "ז∆ ≈„ י יו… ƒנ‡ֲ ‰ רו… "ז∆ ָ‡מ¿ ּבו… ב¿ּ ƒל ‰ ב¿ּ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒי

ם. ˙ ָל‰∆ ַ‚ּלו… ˙ ָ‡סּור ל¿ מ∆ ¡‡ ָלם ב∆ּ י ָ‰עו… נ≈ פ¿ ƒָבל ל‡ֲ

 

ַמ„  ל¿ ƒ̇ ו¿ יכּו˙  ƒר‡ֲ ַבּ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ֲעמ…„  ַ̇ ו¿ ֲעָנָו‰  ַבּ ך¿  ל≈ ּ≈̇ ם  ƒ‡ ם ּ‚ַ
 ‰ ָּ̇ ַע ָך:  ל¿ י…‡ַמר  ו¿  ˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ָך  ּ¿̇ ַפ י¿ יעּו˙,  ƒב ¿̃ ּƒב  

יָך  ָרכ∆ ּ ֲעבּור „¿ „ּוָך ַבּ יַכב¿ּ ƒבּוָך ו ּׁ¿̆ ַח י-ָ‡ָ„ם י¿ נ≈ ָך ב¿ּ ¿̇ ים ‡ו… ƒ‡ ָ‰רו…

ם  י‰∆ ינ≈ ע≈ ּוב ב¿ּ ׁ̆ ‰ ָח ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ,‰ ז∆ ל ָבּ „ו… ַוח ָ‚ּ ׁ̆ ר∆ י≈ ים, ו¿ ƒב ַ‰ּטו…

 ‰ ׂ ∆̆ ָך ַמֲע ¿̇ ו… ׂ̆ ֲע י ַבּ ּƒל, כ ב∆ ∆‰ ‰ ל ז∆ ָך. ָכּ ּ¿̇ ַכח¿ ˙ו… ָך ו¿ לּו מּוָסר¿ ב¿ּ ַ̃ י¿

בי‡ורים
77. כמ‰ ‚„ולים ˘נ˘˙בחו. במסכת מגילה (כז:-כח.) מביאה בגמרא סדרת 
ואמרו  הקדושים,  מהתנאים  כמה   של  חסידות  ודברי  מיוחדות  הנהגות 
לתלמידיהם שבזכות הנהגות אלו  זכו להאריך ימים, ואמרו זאת כדי ללמד 
מאירי).        ההר,  מן  אברהם  (רבינו  להם  הראויות  הנהגות  חכמים  לתלמידי 

78. ל‰ם. עליהם. 
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 81. ˙˙יח„. תתבודד. 82. ‡ך ל‰ר‡ו˙ ‰עˆלו˙. עשה רושם כאילו אתה עובד את ה׳ בעצלות ובכבדות. 83. ול‡ ˙ˆו‰. ואל תשדל בני אדם 
לעשות טוב ואל תוכיחם להמנע מעשות רע. 84. ˙˙נ‰‚ במנ‰‚ם ו˙לך ב„רכי‰ם. של פשוטי העם ויושבי קרנות, כדי שהסתרת מעשיך הטובים 
תהיה בשלימות. 85. ל˘ם מˆו‰. כלומר, אף שעושה זאת לשם מצוה, מכל מקום... 86. מפסי„ ‡לף ‡לפים. כי ירד מטה מטה, ולא רק את המצוות 
יחדל מלקיים, אלא אף אמונתו ישלל ממנו, מבלי אשר ירגיש בכך. 87. ו„ומ‰ לבורח מ‡˘ ˜טנ‰ ל‡˘ ‚„ול‰. כי אם מטרתו לברוח מהפרסום 
והכבוד שיבוא לו ע״י עבודת ה׳, וחושש למצוא חן בעיני בני אדם בגלל מעשיו הטובים, אדרבה, הרי היצר מציע לו למצוא חן בעיני בני אדם על 
ידי זלזול במצוות והתרחקות מה׳. 88. ‡ין מזי˜ לו ב˘בח. לא יפחת שכרו במאומה בכך שמשבחים אותו ומכבדים אותו על מעשיו. 89. בע˙ ‡˘ר 
˙ע˘‰ מע˘‰ ‰טוב. והנך רוצה לבחון את טהרת כונתך. 90. ‡˘ר מ‰‡ל. אם יתברר לך שהנך מקוה לקבל את השכר מהאל - סימן הוא שהמעשה 
שלם ואין בו כל פגם. 91. ‡ינו ˘לם. סימן הוא שהמעשה אינו שלם. 92. ביחו„ בח„רי ח„רים. בהתבודדות בינך לבין עצמך. 93. בז‰ ‰ענין. באותו 
האופן ובאותה השלמות, בהידור ובהתלהבות. 94. נ‚„ יˆר ‰רע. מענין יצר הרע, כיצד מנסה הוא לקלקל וכיצד להנצל ממנו. 95. נ‚„. לעומת. 96. 
וט‰ר י„ים. טהור בדרכיו וידיו נקיות מעוון - יוסיף כח להתגבר ולהתאמץ שלא יפול ברשת היצר הרע. 97. ‰‚‡ו‰ במעל˙ ‰חכמ‰ מ˘ובח˙. לא 
ח״ו כדי להשתרר ולהתנשא על אחרים, אלא שירגיש סיפוק ושמחה במעלתו כדי לזרזו להתמיד בדרך זו. 98. ו‚ם „ע‰. יש גורסים: על שחננו דעה 
רנו˙. עמי הארץ העוסקים בדבר שיחה (רש״י). והערוך פירש, שאינם נכנסים לבית המדרש, אלא רגילים לשבת  והשכל ומדות טובות. 99. מיו˘בי̃ 
בקרנות העיר ולעסוק בדברי שיחה. 100. וי‚ב‰ לבו. פסוק זה נאמר על יהושפט המלך, שאף שהיה לו עושר וכבוד לא גבה לבו בעבורם, כי אם 
במה שהלך בדרכי ה׳. (מצודת דוד). 101. י˜ר רוח ו‚ב‰ לב.  אדם עם רצון כביר בלי גבול ובעל שאיפות גבוהות בעניני העולם הבא. 102. ˘ל‡ 
יספי˜ לו. שלא יסתפק במצוות המזדמנות לידו, ובמעלות שהשיג על ידי השתדלותו. 103. ‡ל‡ ימעט בעיניו. שיהיו מעשיו ועבודתו מעטים בעיניו. 
104. ו˙‚ב‰ נפ˘ו. ונפשו תתרומם ותשאף למדרגה גבוהה יותר. 105. כמו ˘מ˜ˆר. באותה מדה שמפחית ומתרשל מעבודת ה׳ יכעס על עצמו 
ויוכיח נפשו. 106. מפני ‰˘פל˙ו לפני‰ם. מחשש שאם יעשה הטוב יהיה מושפל ובזוי בעיניהם, ושילעגו לו על מעשיו. 107. יפסי„ ‡ו˙ם מ‡‰ 
והם רשעים  ה),  (שם,  ״ענה כסיל כאולתו״  ואמר:  ד),  כו,  (משלי  ״אל תען כסיל כאולתו״  זה אמר שלמה:  ״ועל  גירסא המוסיפה כאן:  יש  מˆוו˙. 
וכסילים״. 108. ובמ‡ו„ו. בכל כחו, רצונו וממונו. 109. ול‚לי˙. אמר רבי יוחנן שעמד בגילוי פנים (בחוצפה. רש״י) לפני הקב״ה (סוטה מב:). 110. 
ולסנחריב. בתנא דבי אליהו (ל״א) כתב: סנחריב גסות הרוח היתה בו, ובה נעקר מן העולם. וכן נאמר שם על נבוכדנצר. 111. ז„ י‰יר. גס רוח סופו 
להיות לץ שאינו חש לשמוע מוסר. רש״י. 112. ‰מב˜˘ לעלו˙. גאוותן אינו מרוצה ממעלת חשיבותו בעיני הבריות וחומד תמיד לדרגת חשיבות 
114. סמוך ל‚‡ו‰  113. בחז˜˙ בר „ע˙. שמחזיק עצמו חכם.  גבוהה יותר ממה שהוא ראוי לה, וכיון שלא משיגה, הרי הוא בדאגה מתמדת.  
מעללים רעים. שהם המשך ישיר לגאוה ותוצאה ממנה. 115. כ‡˘ר נעימו˙ ‰ˆור‰. כשם שהגדרת אדם שצורתו נעימה ויפה היא מי שגופו ופניו 
מאירים, כך אדם שמדותיו נעימות וטובות נפשו מאירה. 116. ‡ין ‰ח˘יבו˙ בנפ˘. [יש גירסא: ״מחשיבות הנפש״]. כלומר, אין זה חשיבות וכבוד 
לאדם להתגאות על חברו, אפילו הוא מלך, כל שכן בני-אדם אחרים, השוים במעלתם ומתגאים זה על זה.  117. ולפניו ‰יו כס‡ו˙. כלומר לפניו 
היו שלשה כסאות, זה למעלה מזה, להושיב כל אחד כגדולתו, ובאו לפניו שלשה גיבורים, וישבו זה למעלה מזה. 118. ו‚„לו. למעלה. 119. כי טוב 
‡מר לך. מוטב שיאמרו לך לעלות לדרגה גבוהה יותר ממעמדך כיום, מאשר יורידו אותך ממעלתך לאמר שאינך ראוי לה יבקשו שתפנה את מקומך 
עבור אדם אחר נכבד ונדיב. 120. במח˘ב‰ לב„. שיחליט בלבו שמכאן ולהבא שוב לא יתגאה, אלא בנוסף לכך חייב לשנות גם מעשיו והתנהגותיו 
כלפי חוץ. 121. ול‰˘˙„ל. [יש גירסא: ולהשתרר]. כלומר, למשול ולשלוט על בני-אדם. 122. בכל חל˜ וחל˜ וכו'. יש גורסים: בכל מדה ומדה – 

בחלק המובחר שבה. 123. ו˘ם „רך ו‚ו'. והמפקח על דרכיו אראה לו בישועת אלקים.     

רצונו של אותו אדם. וב׳עץ יוסף׳ (שם) ביאר, משום שדבריו יוצאים מן הלב, ובודאי יכנסו אף הם אל לב השומעים.
כ„. ויע˘‰ כל ‰טובו˙ ב‚לוי ובס˙ר. והמעשים הטובים שראוי להסתיר אותם, הם רק אלו שאפשר לעשותם בשלימות מהחל ועד כלה גם מבלי שבני אדם ידעו מהם. אבל אותן המצוות שאינו יכול לקיימם בינו לבין עצמו, כגון להתפלל בציבור, ולצוות לבני אדם לעשות טוב ולהזהיר אותם מעשות רע, 
וללמוד תורה (ברבים, באופן שמשפיע בזה על אחרים, וכ״ש ללמד תורה ברבים) ולעשות חסד, מצוות אלו אין כל הצדקה להזניח ולנטוש מחשש שיכבדוהו עליהן, אלא יקיימם לשם שמים, ואף אם ישבחו אותו עליהן, אין זה יגרע את שכרו, מפני שאינו מתכוון לזה בשעת עשייתן. (חובת הלבבות, שער יחוד 

המעשה פ״ה).   
כ‰. וז‡˙ ‰‚‡ו‰ ‡ינ‰ מז˜˙ לענו‰ וכו'. כתב החובת הלבבות (שער הכניעה פ״ט): והחלק המשובח הוא, כשגאות האדם על חכמתו ועל מעשיו הטובים נובעת ממה שהוא יודע להעריך את גודל החסד שהבורא עשה אתו בזה שנתן לו את היתרונות הללו, וממה שהוא שמח בהן, וגאותו גורמת לו להוסיף 
ולהתאמץ עוד יותר בלימודו ובמעשיו הטובים, ולהתנהג בהכנעה עם מקורביו, ולשמוח בחבריו, ולחוס על כבודם ולחפות על סכלותם, ולדבר בשבחם, ולאהוב אותם, ולדון אותם לכף זכות, ולהזהר בכבודם. והיא גורמת לו שמעשיו הטובים מעטים בעיניו, ושהוא טורח תמיד להרבות עליהם, ושלבו נשבר 

בקרבו על שהוא מדי חלש להשיג מהם כאוות נפשו, ושהוא משפיל את עצמו לפני מי שהוא מקוה שבעזרתו יוכל להוסיף עליהם, ושהוא מודה לאלהים על היתרונות שנתן לו, ומשבח אותו על שעזר לו לקנות את המעלות הטהורות.
גאוה כזאת אינה עומדת בסתירה עם ההכנעה, והיא לא מרחיקה אותה, אלא אדרבה מסייעת לה ומוסיפה עליה. 

כו. לעזוב ‰טוב מפני ‰˘פל˙ו לפני‰ם. שנינו במסכת אבות (ה, כ): ״יהודה בן תימא אומר, הוי עז כנמר... לעשות רצון אביך שבשמים״. כתב הטור (או״ח סי׳ א): ״והתחיל בעז כנמר, לפי שהוא כלל גדול בעבודת הבורא יתברך, לפי שפעמים אדם חפץ לעשות מצוה ונמנע מלעשותה מפני בני אדם שמלעיגים 
עליו, ועל כן הזהיר שתעיז פניך כנגד המלעיגים, ואל תמנע מלעשות המצוה... שפעמים אדם מתבייש מפני האדם יותר ממה שיתבייש מפני הבורא יתברך, על כן הזהיר שתעיז מצחך כנגד המלעיגים ולא תבוש. עכ״ד.  

כז. ‡בל בענין מ˘‡ ומ˙ן יכנע לפני‰ם. מקור הדברים הוא במסכת ברכות (ז:): אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי: מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה וכו׳. והאמר רבי יצחק אם ראית רשע שהשעה משחקת לו אל תתגרה בו, שנאמר (תהלים י, ה): ״יחילו (יצליחו) דרכיו בכל עת״, ולא עוד אלא 
שזוכה בדין... ולא עוד אלא שרואה בצריו... לא קשיא, הא במילי דידיה הא במילי דשמיא. והיינו שבדבר ששייך לו ולממונו צריך להכנע מפניו. וכתב המהרש״א, ש״השעה״ משחקת לו דייקא, כי בודאי אינו אלא לפי שעה מחמת המזל שגורם, אבל כשתעבור השעה – ״כחציר מהרה ימלו״, ״ועוד מעט ואין רשע״ 

וכו׳.
כח. וזו‰י מˆו‰ ‚„ול‰. במסכת בבא-מציעא (ל(: מביאה הגמרא על הפסוק (שמות יח כ) ״והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון״... ׳אשר יעשון׳ זו לפנים משורת הדין [שיש מצוה לנהוג לפנים משורת הדין]... דאמר רבי יוחנן, לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה, ולא 

עבדו (עשו) לפנים משורת הדין.    
כט. לפני ˘בר ‚‡ון. פירש הגר״א: כשבא שבר לאדם, הרי זה מן הסתם שהיה לו תחילה גבהות הלב, ולכן בא עליו השבר, כשהקדוש ברוך הוא רוצה לנקום באדם כדי שיתקדש שמו יתברך בעולם - מגביהו תחילה ואחר כך משפילו, כי על ידי זה תהיה נקמתו גדולה שבעתיים, כמו בהמן שהגביהו תחילה 
למשנה למלך כדי שיתלוהו בגבהותו, ונפילתו היתה בפירסום רב, ואם הוא שר וחשוב בלא זה, אז ה׳ נותן בלבו גאוה ואחר כך משפילו, כי אז נקמתו גדולה כי הרגיש עצמו שהיה באיגרא רמה – ועכשיו בבירא עמיקתא. וכן פירשו כל המפרשים על הפסוק (תהלים קב, יא) ״כי נשאתני ותשליכני״, שהגבהת 

אותי תחילה ואח״כ השלכתני שאז המכה, הצער, החרפה והבושה גדולים יותר.
ל. ‡ינו ניˆול מחט‡ ועוון. כתב רבינו יונה (בשערי תשובה א, כז): הגאוה מסבבת כמה עבירות, ומגברת יצר לב האדם עליו, שנאמר: ״ורם לבבך ושכחת את ה׳ אלקיך״ [הרי הגאוה סיבה כללית לכל העבירות, כי על-ידי הגאוה בא לשכחת ה׳ וממילא חוטא]...ובעל הגאוה נמסר ביד יצרו, כי אין עזר השם עמו 

אחרי אשר הוא תועבת ה׳. עכ״ד.
בשערי קדושה כתב: הגאוה היא שורש להרבה עבירות אם בין אדם למקום, ואם בין אדם לחבירו.

בשבט מוסר (ב׳) כתב: הגאוה שורש לכל העבירות שבעולם, ולכן חזק עצמך שלא להתפתות בקול יצרך להתגאות, ובנצחך אותו בזה – תוכל לנצחו בכל! כיון שנעקר השורש – הענפים נופלים מאליהם.
ל‡. ˘ב‡ מטפ‰ סרוח‰. בהיות האדם מסתכל בפחיתות חומרו, וגריעות תחילת יצירתו, אין לו טעם להתנשא כלל, אלא ליבוש ולהכלם. משל למה הדבר דומה: רועה חזירים שהגיע ועלה לשלטון, הרי כל עת אשר יזכור ימיו הראשונים – אי אפשר לו להתגאות (מסילת ישרים כג). 

יתבונן, שהתהוות האדם ויצירתו...ואחר כך הוא ניזון...במשך שהותו בבטן אמו, ורק אחר כך יוצא לעולם חלוש וכחוש בגופו ואבריו (חובת הלבבות כניעה ה). 
לב. וי˘וב לעפר ורימ‰. ויתבונן מצורתו שתהיה לו כשינוח בקבר: אור פניו יחלוף, מראהו ישחר, בשרו יהפך לתולעים עיפוש וליחה, ולא ישאר בו כל סימן מיופי גופו. ריחו יבאיש (יסריח) מאד, כאילו לא רחץ וסך בשרו מעודו, וכאילו לא היה לו ריח טוב מעולם. בחשבו כן - יכניע וינמיך את עצמו, ולא 

יתגאה ויתנשא. (חובת הלבבות שם). 
ל‚. וי˙ן „ין וח˘בון וכו'. יצייר בלבו, רגע הכנסו לפני בית דין הגדול של צבא מעלה, בעת שיראה עצמו לפני מלך מלכי המלכים הקדוש והטהור בתכלית הקדושה והטהרה, בסוד (מלאכים -) קדושים משרתי גבורה, גבורי כח עושי דברו, אשר אין בהם כל מום. והוא עומד לפניהם, גרוע פחות ונבזה מצד 
עצמו, טמא ומגואל (נתעב) מצד מעשיו, הירים ראש?  היהיה לו פתחון פה? וכי ישאלוהו: איה ואיפוא פיך? איה גאונך וכבודך אשר נשאת בעולמך? מה יענה ומה ישיב על תוכחתו? הנה ודאי שאילו רגע אחד יצייר האדם בשכלו האמת הזה בציור אמיתי וחזק (דימוי נכון בצורה בהירה ומשכנעת) – פרוח 

תפרח ממנו הגאוה, ולא תשוב אליו עוד!!! (מסילת ישרים כג).   
ל„. וישב למטה מן הכל. הגה״ק רבי אלחנן וסרמן זצ״ל הי״ד היה רגיל לישב בסוף ביהמ״ד בכל מקום שהגיע. פעם שאל את החפץ חיים זצוק״ל האם אין חשש שיתהלל בעצמו ״מי כמוני עניו״? ונמצא מתגאה בליבו, ואולי עדיף אדרבה, לישב בכותל המזרח ולחשוב בליבו ״הרי איני ראוי לישב כאן ומכבדים 
אותי במה שאין בי״ וכד׳? ענה לו החפץ חיים: שנינו במשנה (כלים כה, ט) מעשה מוציא מידי מחשבה ואילו מחשבה אינה מוציאה מיד מעשה, א״כ עדיף לישב במערב, ועצם מעשה זה של ענוה יוציא מיד מחשבת גאוה שחושש אולי תתגנב בליבו, משא״כ אם יושב ב״מזרח״, עצם מעשה הגאוה יגבר על כל 

מחשבת ענוה שיחשוב ״איני ראוי״ וכד׳. 

 ‰ ּ„ָ ƒּום מ ׁ̆  ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  רּוך¿ ‰ּו‡, ו¿ ‡ ָבּ ר≈ ּום ָ‡ָ„ם זּוַל˙ ַ‰ּבו… ׁ̆ ַ„ע  ל…‡ י≈ „, ו¿ ַיח≈ ¿̇ ּƒ̇ ָמ‰ - 81 ּום ָחכ¿ ׁ̆ מ…„  ל¿ ƒל ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ׁ∆̆ ר, ּוכ¿ ָ̂ ָ̃ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ּƒ̇ ָך.  ב¿ּ ƒל ב¿ּ

ן  ƒיר מ ƒ‰ ז¿ ַּ̇ ל…‡  ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ ּ¿̇ ל…‡  ָך, 83ו¿ ָכר¿ ׂ ¿̆ י„  ƒס פ¿ ַ̇ ם ו¿ ׁ≈̆ ָך  ‡ ל¿ ≈̂ ל…‡ י≈ ׁ∆̆ י  ≈„ ָ„‰, כ¿ּ ‰ ָ‰ֲעבו… ׂ ≈̆ ַמֲע לּו˙ ב¿ּ ¿̂ ˙ ָ‰ַע ‡ו… ַ‰ר¿ ָב‰, 82ַ‡ך¿ ל¿ טו…

 ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ּƒ̇ 84  ‡ ָלּ ∆‡ י˙,  ƒ̂ י ƒ̂ ו¿ זּוָז‰  ּומ¿ ין  ּ ƒל ƒפ ּ¿̇ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ ‡ו… ל…‡  ו¿ ם  ƒַמי ָׁ̆ -‡ ר≈ י¿ יַמן  ƒס  ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  ו¿ ָך,  ¿̇ זּוָל  ׁ̆ י ƒ‡ ל¿ ָך  ¿̇ ָמ ָחכ¿ יַע  ƒ„ ו… ּ̇ ל…‡  ו¿ ָ‰ָרע, 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  „ כ…ּ ל¿ ƒל ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  נ≈ י¿ נ¿ ƒע מ≈  ‰ ז∆ ל  ָכּ  .˜ חו… ׂ ּ¿̆ ‰ַ ר…ב  ּוב¿ ָו‰  ¿„ ח∆ ּוב¿  ‰ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒמ ב¿ּ ַמֲ‡ָכל  ב¿ּ ם  ∆‰ ָמּ ƒע ע…ָרב  מ¿  ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ו¿ ם,  י‰∆ כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ך¿  ל≈ ≈̇ ו¿ ָ‰ָ‚ם  נ¿ ƒמ ב¿ּ

ָל‰.  „ו… ּ ¿‚ ׁ̆ ≈‡ ‰ ל¿ ַטָנּ ¿̃  ׁ̆ ≈‡ ַח מ≈ ר≈ בו… ‰ ל¿ מ∆ „ו… , 87ו¿ ָכרו… ׂ ּ¿̆ ƒר מ ≈̇ ים יו… ƒף ֲ‡ָלפ ל∆ י„ ‡∆ ƒס ָו‰, 86ַמפ¿ ¿̂ ƒם מ ׁ≈̆ ‰ 85ל¿ ָין ז∆ נ¿ ƒע ‰ ׂ ∆̆ ָ‰עו… , ו¿ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒר ב¿ּ

„ּו‰ּו ַעל  ַכב¿ּ ם י¿ ƒ‡ ר, ו¿ ∆̇ לּוי ּוַבס≈ּ ּ‚ָ ˙ ַבּ בו… ל ַ‰ּטו… ‰ ָכּ ׂ ∆̆ ַיֲע ָ‰ָרע, (כ„)ו¿ יר מ≈ ƒ‰ ַיז¿ ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ י ƒיכּו˙, ו ƒר‡ֲ ָנ‰ ַבּ ַכָוּ ל ב¿ּ ל≈ּ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ר ‰ּו‡: ל¿ ָׁ̆ ַ‡ך¿ ַ‰ָיּ

ָך  מ¿ ¿̂ ַע ין ב¿ּ ƒח ב¿ ַּ̇ ב,  ‰ ַ‰ּטו… ׂ ∆̆ ‰ ַמֲע ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ˙ ע≈ ן 89ב¿ּ ‰. ָלכ≈ ׂ ∆̆ ֲע ַע˙ ַ‰ַמּ ׁ¿̆ ּƒב ‰ ן ָלז∆ ּ ו≈ ּƒל…‡ כ ׁ∆̆ י  ַבח, ַ‡ֲחר≈ ּׁ∆̆ י˜ לו… ַבּ ּ ƒין ַמז חּו‰ּו - 88‡≈ ב¿ּ ַׁ̆ י ƒו ‰ ז∆

 ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ‰ ׂ ∆̆ ֲע ‰ ַ‰ַמּ ם ז∆ ƒ‡ ין ƒח ב¿ ַּ̇ ַ‚ם  ם. ו¿ ל≈ ָׁ̆ ינו…  ים - 91‡≈ ƒר ֲ‡ח≈ ם מ≈ ƒ‡ ם, ֲ‡ָבל ל≈ ָׁ̆ ל - ‰ּו‡  ≈‡‰ָ ר מ≈ ׁ∆̆ מּול, 90ֲ‡ ּ¿‚‰ַ ‰ ו∆ּ ַ̃ ‰ מ¿ ָּ̇ י ַ‡ ּƒמ ƒמ

ם. ל≈ ָׁ̆ ָך  ׂ ¿̆ ‰, ָ‡ז ַמַע ָך ז∆ ר ל¿ ר≈ ָבּ ¿̇ ƒם י ƒ‡ ים, ו¿ ּƒַרב ‰ ָבּ ׂ ∆̆ ‰ עו… ָּ̇ ר ַ‡ ׁ∆̆ ָין ֲ‡ נ¿ ƒע‰ָ ‰ ז∆ ים 93ב¿ּ ƒי ֲחָ„ר ר≈ ַח„¿ חּו„ ב¿ּ ƒי ‰ 92ב¿ּ ׂ ∆̆ ָ̇ עו… י ƒם ָ‰י ƒ‡ ,ָלם י ָ‰עו… נ≈ פ¿ ƒל

 ‡ ‰ ָבּ ּ„ָ ƒָכל מ ‰ ּוב¿ ׂ ∆̆ ָכל ַמֲע ָבר ּוב¿ ָכל ָ„ּ י ב¿ּ ּƒכ , ר ּבו… ָזּ‰≈ ƒ‰ ב ל¿ ‰ּו‡ ַחָיּ ּׁ∆̆ „ ַמ‰  ∆‚ ם 95נ∆ ַ‰ָיּ ‰ מ≈ ָפּ ƒם ט ƒ‡ י ּƒינו… כ ר ָ‰ָרע ‡≈ ∆̂ „ י≈ ∆‚ נּו 94נ∆ ר¿ ַפּ ּƒס ּׁ∆̆ ל ַמ‰  ָכּ
96" , כו… ו… ּ̇ ƒּו מ‰ ≈̃ ּ ַסל¿ ר ל¿ יַמ‰≈ ƒין, ו ƒָחָכם ָיב ∆‰ ָרָכיו. ו¿ ּ ¿„ ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇ ל…‡ ָיַ„ע  ׁ∆̆ י  ƒמ ר ל¿ ∆̂ ּ ַין ַ‰י≈ נ¿ ƒיַע ע ƒ„ ‰ו… ח ל¿ ַ̇ נּו פ∆ּ ח¿ ַ̇ ל, ּוָפ ≈̃ ל¿ ַ̃ ˙ ּול¿ ח≈ ַׁ̆ ר ל¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

ı" (‡יוב יז, ט). יף ‡…מ∆ ם י…ס∆ ƒר ָיַ„י‰ָ ּוט√

 

 ‰‡ָ„ָ ‰ו… יף  ƒס יו… ו¿ כז).  (ירמי‰ ט,  י"  ƒ̇ ‡ו… ָי„…ַע  ו¿ ל  כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ל  ּ ַ‰ל≈ ¿̇ ּƒמ‰ַ ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ƒי ז…‡˙  ב¿ּ ם  ƒ‡ י  ּƒכ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ַח˙  ַבּ ֻׁ̆ מ¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿ ַמֲעַל˙  ב¿ּ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ97

ל…‡ 99 , ו¿ ׁ̆ ָר ¿„ ּƒי˙-ַ‰מ י ב≈ּ ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒי מ ƒ̃ ל¿ ָּ̇ ח∆ ַ̇ ָנּ ׁ∆̆ יָך,  ָפנ∆ י ל¿ ƒנ‡ֲ ‰ ∆„ ַמר: מו… ‰ לו… ָלּ ƒפ ¿̇ ּƒב ˙ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒל ּומ כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ָע‰ ו¿ ּ ַ‚ם „≈ רּוך¿ ‰ּו‡, 98ו¿ ‡ ָבּ ר≈ ַלּבו…

י  ּƒי ‰'" („ברי-‰ימים-ב יז, ו). כ כ≈ ַ„ר¿ ּבו… ב¿ּ ƒל ‰ּ ַבּ ¿‚ ּ ƒַמר: "100ַוי ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ נּו. ו¿ ָרל≈ ים ּ‚ו… ƒע נּו ּוַמ‰ ָנּ ≈̃ ל¿ ב ח∆ ינּו ַמ‰ ּטו… ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ : מו… ˙. ּוכ¿ ָרנו… ¿̃ י  ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒמ

ם,  ∆‰ ‡ ָי„ו… מ≈ ָ̂ מ¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ י ַבּ ל…‡ י…‡ַמר ַ„ּ , ו¿ ן לו… מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ י˜ לו… ַבּ ּƒפ ל…‡ ַיס¿ ׁ∆̆ 102 ,‡ ָלם ַ‰ָבּ י ָ‰עו… נ≈ י¿ נ¿ ƒע ב ב¿ּ ַבּ‰-ל≈ ר-רּוַח ּו‚¿ ַ̃ ‰ ָ‡ָ„ם 101י¿ י∆ ¿‰ ƒי

רּוך¿ ‰ּו‡.  ‡ ָבּ ר≈ ַ„˙ ַ‰ּבו… ֲעבו… ר מ≈ ּ ≈̂ ַ̃ מ¿ּ ׁ∆̆ מו…  ו… 105כ¿ּ ׁ̆ ַנפ¿ ם ב¿ּ ַרע≈ ¿̇ ƒי י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ָל‰  ַמע¿ ו… ל¿ ׁ̆ ּ‰ ַנפ¿ ַבּ ¿‚ ƒ̇ ‰ּו, 104ו¿ ׂ ≈̆ ל ַמֲע יָניו ָכּ ע≈ ַעט ב¿ּ מ¿ ƒי ‡ ָלּ ∆‡103

ָ„ם. בו… ָלחּוס ַעל כ¿ּ ָריו ו¿ „ ֲחב≈ בו… כ¿ ּƒמ…ַח ב ׂ ¿̆ ƒל ˙, ו¿ בו… ˙ ַ‰ּטו… ֲעלו… ַמּ מ…ַח ַבּ ׂ ¿̆ ƒלו… ל ˙ מ∆ ר∆ ‚ו… , ו¿ ו… ּ̇ ע¿ ַסַיּ ˙ ָלֲעָנָו‰, ַ‡ך¿ מ¿ ∆̃ ּ יָנּ‰ ַמז∆ ֲ‡ָו‰ ‡≈ ז…‡˙ ַ‰ַ‚ּ (כ‰)ו¿

 

 , ו… ּ̇ ָכל¿ י י¿ ƒפ ָ‰ַרע כ¿ּ יר מ≈ ƒ‰ ַיז¿ ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ י ƒם, ו ַנע ָל‰∆ ָכּ ƒל…‡ י ם, ו¿ ָ̇ ים ‡ו… ƒל ַ‰כ¿ יָחם ּול¿ ƒכ ‰ו… ‡…„, ל¿ ַח˙ מ¿ ַבּ ֻׁ̆ י‡ מ¿ ƒ‰ ים ƒע ָׁ̆ „ ָ‰ר¿ ∆‚ ֲ‡ָו‰ נ∆ ּ‚ַ‰ַ ו¿

מו…  כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿ ח.  ָבּ ֻׁ̆ מ¿  ‰ ז∆ י  ֲ‰ר≈ ם  ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ל¿ ּבו…  ּ ƒל ׁ∆̆ י  ַ‡ֲחר≈  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ּוכ¿ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒמ כ¿ּ ָלם  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ב¿ּ  ‰ מ∆ ּ„ו…  ‰ּ ז∆ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ

י  נ≈ פ¿ּ ƒ106מ ב  ַ‰ּטו… (כו)ַלֲעז…ב  ים  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ָלל  כ¿ּ ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿  ,˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ָעָליו   - ָו‰  ¿̂ ƒמ  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ם  ָמ˜ו… ָכל  ּוב¿  (‚ (‡ס˙ר  ָ‰ָמן  ל¿ ַנע  כ¿ ƒנ ל…‡  ׁ∆̆ ַכי  ּ ¿„ ָמר¿

ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ָניו  ָפּ ז  ָיע≈ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ ם,  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ֲעמ…„  ַיּ ׁ∆̆  ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ים ‡≈ ƒָעמ י פ¿ּ ּƒכ ָו‰,  ¿̂ ƒַבר מ ¿„ ּƒב ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒי י  ַ̇ ָמ ָמ‰  יך¿ ָחכ¿ ƒר ָ̂  ‰ ז∆ ו¿ ם.  י‰∆ נ≈ פ¿ ƒָל˙ו… ל ָפּ ׁ¿̆ ‰ַ

 ׁ̆ י י≈ ּƒיו, כ ׂ ָ̆ ר ַמֲע ּ ַס„≈ ‰ י¿ י ז∆ ƒפ ָין, ּול¿ נ¿ ƒע‰ָ ָע‰ ו¿ ָּׁ̆ י ַ‰ ƒפ ן ל¿ נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ָחָכם ל¿ יך¿ ‰∆ ƒר ָ̂ ָכך¿  ˙. ל¿ וו… ¿̂ ƒמ ‰‡ָ ם מ≈ ָ̇ י„ ‡ו… ƒס ָו‰ ַ‡ַח˙, 107ַיפ¿ ¿̂ ƒֲעבּור מ ַבּ

ָכל  ם. ו¿ ַנע ָל‰∆ ָכּ ƒל…‡ י ם, ו¿ ּ„ָ ¿‚ ‡…„ו… ַלֲעמ…„ נ∆ מ¿ ƒּופו… 108ּוב‚ יך¿ ב¿ּ ƒר ָ̂ ָין. ו¿ נ¿ ƒּום ע ׁ̆ יָלם ב¿ּ ƒב ׁ¿̆ ּƒיַח ב ּƒל…‡ ַינ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ ׁ̆ י≈ יָלם, ו¿ ƒב ׁ¿̆ ּƒיך¿ ַלֲעז…ב ב ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ

ָל‰. „ו… ּ ָו‰ ‚¿ ¿̂ ƒּו מ‰ ז∆ ָבר, (כח)ו¿ ָכל ָ„ּ ין ב¿ּ ּ ƒ„‰ַ ˙ּוַר ּׁ̆ ƒים מ ƒנ פ¿ ƒם ל ∆‰ ָמּ ƒע ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ם ו¿ י‰∆ נ≈ פ¿ ƒַנע ל ָכּ ƒן י ָּ̇ ‡-ּוַמ ׂ ָּ̆ ַין ַמ נ¿ ƒע ָו‰, (כז)ֲ‡ָבל ב¿ּ ¿̂ ƒַבר מ ¿„ ּƒב ‰ ז∆

 

 - ‰ּ ׁ̆ ָבּ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ‰ַ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ּ‰ ַרב ּוָמˆּוי  ָלּ ׁ∆̆  ˜ ּ ז≈ ∆‰‰ַ ‡…„, ו¿ ‰ מ¿ ֻ‚ָנּ י‡ מ¿ ƒ‰ י ּƒכ ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒּוב מ ׁ̆ ָל ל ו¿ ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ‰ַ ˙ ּ„ַ ƒּבו… מ ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒּומ

ן" (מ˘לי  ‡ו… ר ָ‚ּ ב∆ ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ ƒַמר: "(כט)ל ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  לּו˙, כ¿ּ פ¿ ׁƒ̆ ר ו¿ ב∆ ׁ∆̆ ˙ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿ יָ‡‰ ‡∆ ƒב ֲ‡ָו‰ מ¿ י ַ‰ַ‚ּ ּƒכ ,„…‡ ‰ מ¿ ָנּ מ∆ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ יָכך¿  ƒפ ַעט, ל¿ מ¿

ַי˙  ָ‚ל¿ 109ּול¿ ב),   ,‰ (˘מו˙   " ‚ו… ו¿  '‰ י  ƒמ" רו…  ָ‡מ¿ ב¿ּ ע…‰  ַפר¿ ל¿ ַרע  ≈‡ ָמ‰   ָּ̇ ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿ כ‚).  (˘ם כט,  ּנּו"  יל∆ ּƒפ ׁ¿̆ ַּ̇ ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ" ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿ יח),  טז, 

ילּו  ּ ƒ̂ ƒ‰ ר ׁ∆̆ ‡ֲ ˙ י ָ‰ֲ‡ָרˆו… ל…‰≈ ָכל ‡¡ י ב¿ּ ƒַמר "מ‡ָ ׁ∆̆ יב,  ƒר ח≈ ַסנ¿ ל" (˘מו‡ל-‡ יז, י), 110ּול¿ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ˙ כו… ˙ ַמַער¿ י ‡∆ ּƒ̇ ַרפ¿ י ח≈ ƒַמר "ֲ‡נ‡ָ ׁ∆̆ י,  ּƒ̇ ׁ¿̆ ƒל ַ‰פ¿ּ

ָ„י" („ני‡ל ‚, טו),  ן י¿ ƒן מ כו… נ¿ ƒב יז¿ ׁ≈̆ י י¿ ּ ƒ„ ‰ָּל רו… "ּוַמן ‰ּו‡ ‡¡ ָ‡מ¿ ר, ב¿ּ ּ ַ̂ נ∆ בּוַכ„¿ י (י˘עי‰ לו, כ), ּונ¿ ƒ„ ָיּ ƒם מ ƒַלי ָׁ̆ רּו ˙ י¿ יל ‰' ‡∆ ּ ƒ̂ י ַי ּƒי כ ƒ„ ָיּ ƒם מ ָ̂ ˙ ַ‡ר¿ ∆‡

ָחָכם:  ָ‡ַמר ‰∆ ׁ∆̆ מו…  ן, כ¿ּ ָעוו… ‡ ו¿ ט¿ ח≈ ל מ≈ ו… ּ̂ ƒינו… נ , (ל)‡≈ ‰ זו… ּ„ָ ƒמ ‰ּו‡ ב¿ּ ׁ∆̆ י  ƒן. ּומ לו… ָ̃ ם ָ‰ָי‰ ּבּוז ו¿ ָ̇ י ƒֲחר‡ַ ם, ו¿ י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ רּו כ¿ּ ר ָ‡מ¿ ׁ∆̆ ן, ֲ‡ ‰ ָל‰∆ מ∆ ַ‰ּ„ו… ו¿

ן" (מ˘לי כ‡, כ„). ַר˙ ָז„ו… ב¿ ע∆ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ , עו… מו… ׁ¿̆  ı יר ל≈ ƒ‰111ָי „ "ז≈

 

 ‰ ָ‡ָ‚‰? ז∆ ּנּו ַ‰„¿ מ∆ּ ƒמ „ ר≈ ָפּ ּƒ̇ ר ל…‡  ׁ∆̆ י ‰ּו‡ ֲ‡ ƒָח„ ָ‡ַמר: מ ים. ָחָכם ‡∆ ƒי ֲחָכמ ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ַמע ׁ¿̆ ֲ‡ָו‰,  ר ַעל ַ‰ַ‚ּ ַ„ב≈ּ ‰ ל¿ ָנּ ינּו ַע„ ‰≈ ָבר≈ ּ יַע „¿ ּ ƒ‚ ƒ‰ ׁ∆̆ יָון  כ≈ ו¿

 .‰ ט∆ ו… ׁ̆ י-ָ‡ָ„ם ל¿ נ≈ ˙ו… ב¿ּ ין ‡ו… ƒ̃ י ƒַע˙, ַמֲחז ר] ַ„ּ ˙ [ַבּ ַ̃ ז¿ ח∆ מו… 113ב¿ּ ¿̂ י˜ ַע ƒֲחז ַמּ ׁ∆̆ י  ƒרּו: מ ָ‡מ¿ ‰. ו¿ ָנּ מ∆ּ ƒָל‰ מ ַמע¿ י‡ ל¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ˙ ַמֲעָל‰  ׁ̆ ַלֲעלו… ּ ≈̃ ַב ‰ַ112מ¿

ָ‡ַמר  ָעָליו. ו¿ ˙ מ≈ טו… ˙ נו… ו… ׁ̆ ָפ ּ ַ‰נ¿ ˙, ו¿ ּיו… ƒר ַ‡˙ ַ‰ב¿ּ נ¿ ׂ ƒ̆ ‰ ָעָליו  י∆ ¿‰ ּƒ̇ ים,  ƒים ָרע ƒּבו… ַמֲעָלל ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒים. ּומ ƒים ָרע ƒָו‰ - ַמֲעָלל‡ֲ רּו: 114ָסמּוך¿ ַלַ‚ּ ָ‡מ¿ ו¿

ך¿  ל∆ ‰ ַ‰מ∆ּ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆  ׁ̆ פ∆ נ∆ּ יבּו˙ ַבּ ׁƒ̆ ין ‰ַ116ֲח ≈‡ :„ ָ‡ַמר עו… . ו¿ ׁ̆ פ∆ ר ַ‰נ∆ּ ˙ ‡ו… ּ„ו… ּƒימּו˙ ַ‰מ ƒע ך¿ נ¿ ר ַ‰ּ‚ּוף, ָכּ ּוָר‰ ‡ו… ּ̂ ימּו˙ ַ‰ ƒע ר נ¿ ׁ∆̆ ‡ֲ ָח„: 115ַכּ ָחָכם ‡∆

ָל‰  ַמע¿ ˙ זו… ל¿ ‡ו… ס¿ ּƒָפָניו ָ‰יּו כ , 117ּול¿ כּו˙ו… ‡ ַמל¿ ס≈ּ ּƒב ַעל כ ׁ≈̆ ָח„ יו… ך¿ ‡∆ ל∆ ָ‰ָי‰ מ∆ ׁ∆̆ ָ‡ַמר,  ‰. ו¿ ל ז∆ ∆‡ ‰ ים ז∆ ƒר י-ָ‡ָ„ם ֲ‡ח≈ נ≈ ן ב¿ּ כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ‰, ָכּ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ

ַעי.  ר≈ ַעל ל¿ ַמּ ƒי מ ƒיַבנ ׁƒ̆ י ‰ו… ּƒ̇ ח¿ ַפּ ׁ¿̆ ƒחּוס מ ƒל י ∆„ ן: ‚…ּ יו… ל¿ יב ָ‰ע∆ ׁƒ̆ ≈‰ י? ו¿ ƒ̇ ּו ׁ̆ ל…‡ ר¿ ּ‰ ב¿ּ ז∆ ƒָל‰ מ ַמע¿ ‰ ל¿ ם ז∆ ּ∆̇ ב¿ ַׁ̆ יך¿ י¿ ≈‡ : ך¿ ל∆ ם ַ‰מ∆ּ ָ‡ַמר ָל‰∆ . ו¿ ּזו… ƒמ

ָל‰ּו  ע¡ ∆‰ ם. ו¿ י‰∆ ּ≈̇ ח¿ ַּ̇ י  ƒיַבנ ׁƒ̆ י ‰ו… ּƒב ƒּו˙ ל‡ ַ„כ¿ י ו¿ ׁƒ̆ לּו˙ ַנפ¿ פ¿ ׁƒ̆ י:  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ‰ַ ָעָנ‰  י. ו¿ ƒ̇ ָמ י ר…ב ָחכ¿ נ≈ פ¿ּ ƒי מ ַּ̇ ח¿ ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ י ַעל  ƒ̇ י ƒי: ָעל ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ ָ‡ַמר  ו¿

יב" (מ˘לי כ‰, ז).  ƒ„י ָנ נ≈ פ¿ ƒָך ל יל¿ ּƒפ ׁ¿̆ ‰ַ ‰ מ≈ ָנּ ≈‰ ‰ ָך ֲעל≈ ב ֲ‡ָמר ל¿ י טו… ּƒַמר: "119כ ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ . ו¿ לו… ּ ¿„ ƒ‚ ך¿ 118ו¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ

ָעָפר  ּוב ל¿ ׁ̆ ָי רּוָח‰, (לב)ו¿ ‰ ס¿ ָפּ ּƒט ƒמ ‡ ָבּ ׁ∆̆ , (ל‡) ּבו… ƒל ˙ ים ‡∆ ƒיל ƒ‰ ב¿ ים ַ‰ַמּ ƒָבר ּ ב „¿ יך¿ ַלֲח˘…ׁ ƒר ָ̂ ˙ ָעָליו,  ר∆ ב∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒָו‰ מ‡ֲ ּ‚ַ‰ַ ˙ ּ„ַ ּƒמ ׁ∆̆ ‰ ָ‡ָ„ם  ∆‡ רו… ׁ∆̆  ˙ ע≈ ב¿ּ

חּו  כ¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒָלם, נ ן ָ‰עו… ƒרּו מ ָעב¿ ‡ּו ו¿ ּ‚ָ ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ ּ ≈‚ ‰ ָמּ ב ַכּ ַיֲח˘…ׁ -‰ּו‡, ו¿ רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ים ַ‰ ƒָלכ י ַ‰מ¿ּ כ≈ ך¿ ַמל¿ ל∆ י מ∆ נ≈ פ¿ ƒן ל ּבו… ׁ¿̆ ח∆ ין ו¿ ּ ƒ„ ן ּ≈̇ ƒי ‰, (ל‚)ו¿ ָמּ ƒר ו¿

ם. ָ̇ ֲ‡ָו ם ַ‚ּ יָל‰ ָל‰∆ ƒע ָלם, ּוַמ‰ ‰ו… עו… ל…‡ ָ‰יּו מ≈ ָ‰יּו כ¿ּ ו¿

 

 ‡ ָלּ ַב„, ‡∆ ָב‰ ל¿ ָׁ̆ ַמח¿ ‰ 120ב¿ּ ˙ ז∆ ו… ׂ̆ ל ָוכ…ל, ל…‡ יּוַכל ַלֲע כ…ּ ƒּבו… מ ּ ƒל ƒּו˙ מ‡ ‰ ַלֲע˜…ר ַ‰‚≈ּ ∆̂ ˙: ָ‰רו… ˙ ָרעו… ּ„ו… ƒר מ‡ָ ּׁ¿̆ ƒָו‰ ּומ‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ר ל¿ ≈„ ּ‚ָ

י  ס≈ּ י ַ‚ּ ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ ים כ¿ּ ƒנ ּ ָ̃ ֻ̇ ים ּומ¿ ƒּוב ׁ̆ ים ֲח ƒ„‚ָ ׁ̆ ב¿ּ ב…ּ ל¿ ƒיל ל ƒ‚ָי‰ ָר‰ָ ׁ∆̆ „? ָ‡ָ„ם  ַ̂ י ן. כ≈ּ ‰ ָ‰ַ‡ֲחרו… ∆̂ ָ̃ ‰ּו˙ ַע„  ב¿ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ַבּ

ָ‰‚ו…  נ¿ ƒם ָ‰ָי‰ מ ƒ‡ …ּו˙. ‡ו‡ ּבו… ַ‰‚≈ּ ּ ƒל ƒל…‡ ַיֲע˜…ר מ ‰ ז∆ י˙, ָבּ ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ּ„ָ ƒמ ם ב¿ּ ָ̇ ן ‡ו… ּ≈̃ ַ̇ י ƒים ו ƒב ים טו… ƒ„‚ָ ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒם י ƒ‡ - ‰ּ ז∆ ƒּוב מ ׁ̆ ‰ ָל ∆̂ רו… ָ‰רּוַח, ו¿

ל,  ן ַ‰כ…ּ ƒמ ‰ ַמָטּ ב ל¿ ׁ≈̆ י≈ ‰, (ל„)ו¿ ב≈ּ ן ַ‰ר¿ יו… ָזּ ƒב מו… ב¿ּ ¿̂ י‚ ַע ƒ‰ נ¿ ַיּ ׁ∆̆ ן ַע„  ּ≈̃ ַ̇ ָנ‰ ל¿ ָּ̃ ַּ̇ ין  יו - ‡≈ ׂ ָ̆ ָ‡ר ַמֲע ׁ¿̆ ּƒָבָריו ‡ו… ב ¿„ ּƒל ב ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ „ 121ּול¿ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ָמ‰ ָוַכַעס  ַעל ח≈ ‰ּו‡ ַבּ ׁ∆̆ י  ƒן מ כ≈ ּנּו. ו¿ מ∆ּ ƒב מ ַבּ‰-ַ‰ל≈ּ ֲע˜…ר ‚…ּ ַיּ ׁ∆̆ ּלּו, ַע„  ים ‡≈ ƒָבר ¿„ ּƒב ‡ ≈̂ ַכּיו… ן, ו¿ י‰∆ ׁ≈̆ ב¿ ˙ לו… ין ‡∆ ּ ƒַבז ˙ ַ‰מ¿ ָחבו… י ַ‰ס¿ּ י≈ לו… ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒי ו¿

ָ‡ז  ּנּו, ו¿ מ∆ּ ƒָו‰ מ‡ֲ ּ‚ַ‰ַ ׁ̆ ר∆ ֲע˜…ר ˘…ׁ ַיּ ׁ∆̆ ַמן ַרב ַע„  ך¿ זו… ז¿ ר∆ ∆„ ך¿ ב¿ּ ל≈ י≈ ָלל, ו¿ ׁ̆ כ¿ּ י ּ ƒ‚ ˙ו… ל…‡ ַיר¿ לּו ‡ו… ל¿ּ ƒ̃ ˙ו… ‡ו…  ּכּו ‡ו… ƒ‰ ם ƒ‡ ׁ∆̆ מו…  ¿̂ ַ‰‚ ַע נ¿ ƒי ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿

ל…‡ יּוַכל  ׁ∆̆ ‰ ַע„  ָנּ מ∆ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒי  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒמ :˙ ˙ ָ‰ָרעו… ּ„ו… ּƒָכל ַ‰מ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ ַיֲע  ‰ ז∆ ך¿  ר∆ ּ ַעל „∆ ו¿ ָיָמיו.  ל  ָכּ  ‰ּ ָבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ י,  ƒע ָ̂ מ¿ ך¿ ָ‰‡∆ ר∆ ּ ∆„ ַבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ ַיֲחז…ר 

ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ׁ∆̆ י  ƒּומ .˙ ˙ ָרעו… ּ„ו… ƒָכל מ ָמ‰ ל¿ ל≈ ׁ¿̆ פּוָ‡‰  ‰ ‰ּו‡ ר¿ ָין ז∆ נ¿ ƒע י. ו¿ ƒנ ינו… ך¿ ַ‰ב≈ּ ר∆ ּ ס ַ‰„∆ פ…ּ ¿̇ ƒי ָ‡ז ַיֲחז…ר ו¿ ַמן ַרב, ו¿ ‰ ז¿ ז∆ ַ‰‚ ָבּ נ¿ ƒי ר, ו¿ ≈̇ ˜ יו… ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ם  ׂ ָ̆ ַמר: "123ו¿ ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ . ו¿ רו… י ֲחב≈ נ≈ פ¿ ƒל ָפָניו ו¿ ך¿ ל¿ ר∆ ּ ∆„‰ַ ‰ ים ז∆ ׂ ƒ̆ ˙, ָי ר∆ ח∆ ב¿ ‰ ַ‰ֻמּ ּ„ָ ּƒמ ˜ ַבּ ל∆ ח≈ ˜ ו¿ ל∆ ָכל ח≈ רּוך¿ ‰ּו‡ 122ב¿ּ ‡ ָבּ ר≈ ˙ ַלֲעב…„ ַ‰ּבו… כ∆ ׁ∆̆ מ¿ ƒנ

ים" (˙‰ילים, נ, כ‚).  ƒ‰…ל ע ‡¡ ַׁ̆ י≈ ּנּו ב¿ּ ∆‡ , ַ‡ר¿ ך¿ ר∆ ּ ∆„



הוא מחמת גאונו. וכתב 
מוכח  שכך  שם 
בפסוקים, שלא יתלה הצלחתו (הן בממון הן ביופי הן בחכמה) בעצמו אלא 

תמיד יהא שפל ומודה לה׳ על המעלות שחננו.
את  להביא  יכול  שהעושר  לבבך. מבואר  ורם  ו‚ו'  ירביון  וˆ‡נך  וב˜רך  ב. 
האדם לגאוה ולשאר חטאים. במסכת ברכות (לב.) אומרת הגמרא, שלאחר 
חטא העגל אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, בשביל כסף 
וזהב שהשפעת להם (שנתת להם בשפע) לישראל עד שאמרו ״די״ הוא גרם 
(להם להתגאות עד) שעשו את העגל... משל לאדם אחד שהיה לו בן, הרחיצו 
וסכו והאכילו והשקהו, ותלה לו כיס (של מעות) על צוארו, והושיבו על פתח 
של זונות, מה יעשה אותו הבן שלא יחטא (וכמו כן ישראל, הקדוש ברוך הוא 
לחטא  להם  שגרם  הוא  זה,  נסיון  לידי  והביאם  טובה  רוב  להם  שהשפיע 

העגל). 
בספר ׳חכמת המצפון׳ (דברים) כתב: רואים אנו מדברי הגמרא יסוד וחידוש 
גדול, לא כמו שאנו מורגלים לראות התחלת וסיבת החטא בבחירת לבו של 
האדם הבלתי טובה אשר לפני החטא. חכמינו ז״ל ראו עיקר סיבת החטא עוד 
רחוק הרבה מהחטא, ותלו את החטא בדברים אשר נעשו עוד זמן רב לפני 
החטא, אשר לכאורה אין להם שום שייכות עוד להחטא כלל, והם דברים 
אחרים לגמרי וגם מותרים בתכלית ההיתר, ושם כבר ראו חז״ל את החטא 
כאילו כבר נגמר, ואמרו שאחר דברים כאלה החטא כבר דבר הבא בתולדה 
ומידי דממילא, כי מה יעשה הבן שלא יחטא, ובטענה זו הלא רצה משה רבינו 
לפוטרם מכל אשמה, והיה בזה מודעה על כל מעשה העגל כאילו היו אנוסים 
בחטא, מאחר ונתן להם הקדוש ברוך הוא שפע של כסף וזהב, דבר זה ממילא 

הביאם לחטא העגל. 
רואים אנו מזה הערה נוראה, ועיקר גדול בעבודת האדם שאחרי שכל הדבר 
תלוי רק בההתחלות הגורמות ומביאות להמעשה, והמוקדמים עוד זמן רב 
להזהר  האדם  עבודת  עיקר  כל  תלוי  בהם  הרי  כן  אם  המעשה,  לפני 
בההתחלות וההקדמות אשר לחטאים, וגם בהאתחלתא דאתחלתא, ואף גם 
באלה שהם דברים המותרים לגמרי כמו כסף וזהב, או רחיצה וסיכה שהם 
מותרים,  גם  שהם  וכדומה  ושתיה  אכילה  וכן  המותרים,  מהדברים  בודאי 
ומכל מקום גילו לנו חז״ל שעיקר סיבת החטא של העגל היתה בריבוי הכסף 
מה  וכן  לבנו,  האב  שעשה  המוקדמת  והשתיה  הרחיצה  כמעשה  והזהב 

ָך  ̂…‡נ¿ ו¿ ָך  ר¿ ָ̃ "(ב)ּוב¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  , רו… ¿̂ יו…

ן ו… ׁ̆ ‡ ƒַער ָ‰ר ַׁ̆

ֲ‡ָו‰ ַער ַ‰ַ‚ּ ַׁ̆

 ˙ ּ„ַ ƒמ ַעל  ר  ַ„ב≈ּ נ¿ ן  ו… ׁ̆ ‡ ƒר‰ָ ַער  ַּׁ̆ ַבּ
ן  מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ּ ƒנ ׁ∆̆ ב  ֲ‡ָו‰. ּוַמ‰ ּטו… ּ‚ַ‰ַ

ּיּוב  ƒח י  נ≈ פ¿ּ ƒמ ים,  ƒָער ּׁ¿̆ ‰ַ ָכל  ל¿  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇

ח  ַ̇ י‡ פ∆ּ ƒ‰ י ּƒכ ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒל מ ≈„ ָבּ ƒ‰ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿

ז…‡˙  ָכּ ינּו  ƒ‡ָר ל…‡  ו¿  ,˙ ַרּבו…  ˙ ָרעו… ל¿

יך¿  ƒר ָ̂ ן  ָלכ≈  .˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ב¿ּ ָרָע‰  ל¿

ל  ∆‡ יָ‚ּ‰  ƒ‰ ַ‰נ¿ ל¿ ם  ַחכ≈ּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָ‰ָ‡ָ„ם 

 ‰ּ ָ̇ ‡ו…  ˙ חו… ¿„ ƒל ו¿ ָ‰ָר‡ּוי,   ‚‰ָ נ¿ ּƒמ‰ַ

. ‡ּוָי‰ ּבו… יָנּ‰ ר¿ ≈‡ ׁ∆̆ ם  ָמ˜ו… ב¿ּ

 

ַסל  ָפּ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַע  ב≈ּ ט¿ ַ‰ַמּ י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ
‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ל  „ו… ּ‚ָ‰ַ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ  

מו…  כ¿ּ  . ָר˙ו… ˙ו… ב¿ּ יָ‰  ָעל∆ יָרנּו  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ו¿

 ˙ ח ‡∆ ַכּ ׁ¿̆ ּƒ̇ ן  ָך פ∆ּ ר ל¿ מ∆ ָּׁ̆ ƒ‰" :ַמר ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ם"  ƒַרי ¿̂ ƒמ  ı ר∆ ∆‡ מ≈ יֲ‡ָך  ƒ̂ ‰ו… ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  '‰

ח  ַכּ ׁ¿̆ ƒי  ‰ ∆‡ ּ ≈‚‰ַ י  ּƒכ(‡) יב).  ו,  („ברים 

י˘כח   ‰‡‚‰ כי   .‡
סוטה  במסכת  יוˆרו. 
(ה.): אזהרה לגסי הרוח 
רוח.  גס  יהא  [שלא 
רש״י] מנין? רב נחמן בר 
יצחק אמר מהכא, ״ורם 
(דברים  ושכחת״  לבבך 
ח, יד) וכתיב ״השמר לך 
פן תשכח את ה׳ אלהיך״ 
(שם יא). רש״י (ד״ה ורם) 
גובה  ידי  שעל  מבאר 
שכחת  לידי  בא  הלב 
זו  שכחה  ועל  הבורא, 
מוזהר  הוא  הרי 
תשכח״  פן  לך  ב״השמר 

(וכן כתב המאירי).
[סמ״ק  שפרשו  יש  אך 
משמע  וכן  כב)  (סימן 
בסמ״ג (לאוין סד) וראה 
(סוטה  שלמה  חשק 
של  שהאזהרה  שם)] 
על  אמורה  לך״  ״השמר 
ולא  עצמו,  לבבך״  ״ורם 
רק בגלל שהיא הגורמת 
שתבוא  ה׳  לשכחת 
אלא  בעקבותיה, 
עצמה  הלב  רוממות 
הם  כי  השכחה.  היא 
איסור  ענין  בארו 
לא  שאדם  הגאוה, 

יתגאה כשהקדוש ברוך הוא משפיע לו טובה ויאמר שבריוח שלו ובעוצם ידו 
ועמלו עשה והרויח והגיע לכל זה. ועל ידי כך לא יחזיק טובה להקדוש ברוך 

ˆ„י˜ים ˘ער ‰‚‡ו‰‡רחו˙ 

 .‰ ‰ ַעל ז∆ רּו ז∆ ר¿ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒל…‡ י ׁ∆̆ 3 ,˙ טו… יו… ¿„ ∆‰ ן ב¿ּ כ≈ּ ׁ∆̆ ל- , ָכּ ך¿ ל∆ מ∆ ב¿ּ

ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ  - ָח„  ∆‡‰ָ ים:  ƒ̃ ֲחָל י  נ≈ ׁ¿̆ ƒל  ˙ ∆̃ ּ ַחל∆ ¿̇ ƒמ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ
 ˙ ַמֲעלו… ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ  - י  ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ  ˜ ל∆ ַ‰ח≈ ו¿  , ‚ּופו… ב¿ּ

ים:  ƒ̃ י ֲחָל נ≈ ׁ¿̆ ׁ̆ ּבו…  ‚ּופו… י≈ ֲ‡ַו˙ ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ יו. ַ‚ּ ׂ ָ̆ ַמֲע ָמ‰ ּוב¿ ַ‰ָחכ¿

‚ּופו…  ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ י‡  ƒ‰ ז…‡˙  ו¿ ַרע.  ָח„  ∆‡‰ָ ו¿ ב,  טו… ָח„  ∆‡‰ָ

ל ַעל  ׁ…˘ מ¿ ּƒ̇ ב ָ‰ָ‡ָ„ם, 4ָ‡ז  ל≈ ֲ‡ָו‰ ב¿ּ ר ַ‰ַ‚ּ ב≈ּ ּ‚ַ ¿̇ ּƒ̇ ׁ∆̆  ˙ ע≈ ָ‰ָרָע‰: ב¿ּ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ נו… - כ¿ּ רו… ¿‚ ƒו… ּוב ׁ̆ ר…‡ . ב¿ּ לו… ף ַר‚¿ „ו… ַע„ ַכּ √̃ ¿„ ָּ̃ ƒם מ„ָ‡ָ‰ָ

ן" (י˘עי‰ ‚,  רו… ּ‚ָ  ˙ טּויו… ָנ‰ נ¿ ַלכ¿ ּ≈̇ ַו ן  ּיו… ƒ̂  ˙ נו… ‰ּו ב¿ּ י ָ‚ב¿ ּƒ5ַיַען כ"

ַי„  ֲ‡ָו‰ ו¿ ל ַ‚ּ ∆‚ י ר∆ ƒנ ≈‡ בו… ּ¿̇ יב: "7ַ‡ל  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ - ָליו ַר‚¿ ָיָ„יו ּוב¿ טז), 6ב¿ּ

בי‡ורים
ראוים להתגאות. 3. ˘ל‡ י˘˙ררו ז‰ על ז‰. שלא יתגאו וימשלו (-להתנהג 
בשררה) זה על זה. 4. ‡ז ˙מ˘ול על ‰‡„ם. גאותו תהיה ניכרת בכל איברי 
גופו מקדקדו עד כף רגלו. 5. יען כי ‚ב‰ו בנו˙ ˆיון. ה׳ מוכיח את עם ישראל 
על הנשים הגאותניות שמשלו בעם והחטיאו אותו, שהולכות  בגרון מתוח 
דרב  בריה  רבא  דרש  (סב:)  שבת  [במסכת  ביפין.  להתגאות  מוגבה  ובראש 
יען כי גבהו בנות ציון״,  ״ויאמר ה׳  ג, טז):  (ישעיה  עילאי: מה פירוש הפסוק 
רש״י  (ראה  גובהן  את  והבליטו  זקופה  בקומה  מהלכות  הנשים  שהיו 
מהלכות בפסיעות קצרות,  פירושו, שהיו  גרון״,  נטויות  ״ותלכנה  ומהרש״א). 
שהעקב של רגל אחת מגיע בצד האגודל של הרגל השניה בלבד ואינו עובר 
את  רואה  שאינו  כיון  לאט  והולך  למעלה  נטוי  שגרונו  אדם  כדרך  אותו, 
אנשים  ויבואו  בהליכתן  שוהות  שתהיינה  כדי  זה  וכל  שלפניו,  הקרקע 
ב׳):  (פרק  6. בי„יו ובר‚ליו.  במסכת דרך ארץ רבה  (רש״י)].  להסתכל בהן 
בראש  והמהלכין  ברגליהם,  והבועטין  בידיהם,  [מנפנפים]  המפפין 
אצבעותיהן [כמו שעשו בנות ירושלים], עליהם הכתוב אומר: ״אל תבואני 
רגל גאוה ויד רשעים אל תנידני״. 7. ‡ל ˙בו‡ני. דוד המלך מבקש מהקדוש 

      ,' ‚ו… ו¿ ך¿  ָלּ  ‰ ב∆ּ ר¿ ƒי ָזָ‰ב  ו¿ ף  ס∆ כ∆ (‚)ו¿ ֻין  ב¿ּ ר¿ ƒי

יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰  ˙ ∆‡  ָּ̇ ַכח¿ ָׁ̆ ו¿ ָך  ָבב∆ ל¿ ָרם  1ו¿

י  ƒ„ָי ם  ∆̂ ע… ו¿ י  ƒח כ…ּ ָך  ָבב∆ ל¿ ּƒב  ָּ̇ ָ‡ַמר¿ ו¿  ,' ‚ו… ו¿

 ˙ ∆‡ ָּ̇ ָזַכר¿ ו¿  ,‰ּ ל ַ‰ז∆ ƒַחי‰ַ ˙ י ‡∆ ƒל ‰ ׂ ָ̆ ָע

ַח  כ…ּ ָך  ל¿ ן  ≈̇ ַ‰נ…ּ ‰ּו‡  י  ּƒכ יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰

ך¿  ל∆ מ∆ ּוב¿ י‚-יח).  ח,  (˘ם  ל"  ƒָחי  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ָחיו"  ∆‡ מ≈ ָבבו…  ל¿ רּום  י  ּƒ̇ ל¿ ƒב "ל¿ ַמר:  ¡‡ נ∆

ּלּו  ƒָר‰ 2ֲ‡פ ו… ּ̇ יָר‰  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ם ƒ‡ .(ם יז, כ˘)

שהאכילו והשקהו ותלה 
לו כיס בצוארו והעמידו 
הזונות  בית  פתח  לפני 
של  עצם  בהם  אין 
מקום  ומכל  איסור, 
עיקר החטא בהם נחשב, 
יעשה  ״מה  אחר-כך  כי 
כבר  יחטא״,  שלא  הבן 
בעל  ואינו  הוא  אנוס 

בחירה כלל. 
וז‰ב ירב‰ לך.  ‚. וכסף 
לאדם  וזהב  כסף  ריבוי 
לגאות  להביאו  יכול 

שאבותינו  הסיבה  זו  החיים״:  ה״ספר  אומר  ה׳.  את  ישכח  זה  ידי  ועל  הלב 
אברהם  צז.).  בב״ק  (כמבואר  המטבעות  על  ציורים  היו מציירים  הקדושים 
אבינו עשה במטבע ציור של זקן וזקנה מצד אחד, ובחור ובתולה מצד שני, 
מה  יצחק.  לו את  הוא שנתן  ברוך  הקדוש  לו  הנס שעשה  להזכיר את  כדי 
הקשר בין כסף לנסים? כדי שכשיביט במטבע לא יגיע למצב של ״ורם לבבך 

ושכחת את ה׳ אלקיך...״, כי כסף מביא גאוה.
המטבע שעשה יהושע היה טבוע בו שור מכאן וראם מכאן, על שם הפסוק 
(דברים לג, יז): ״בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו״, שנצחונותיו במלחמות 

על כיבוש ארץ ישראל היו מהקדוש ברוך הוא ולא מכוחו ועוצם ידו.
וכן דוד הטביע על המטבע מקל ותרמיל מכאן ומגדל מכאן, להזכיר לעצמו 
כי הגיע מאחורי הצאן. ומרדכי היהודי עשה מטבע שהיה בו שק ואפר מכאן, 
את  להם  שהזכירו  ציורים  ועליהן  מטבעות  עשו  כולם  מכאן.  זהב  עטרת 
הנסים שעשה להם הקדוש ברוך הוא, כדי שלא יגיעו חס ושלום למצב של 

גאוה הבאה מחמת ריבוי הממון.

בי‡ורים
אם  מה  כי  ביאר,  הרמב״ן  במלך.  ‡פילו   .2 בלבך.  ותתגאה  לבבך.  ורם   .1
וגובה הלב  למלך שהוא ראוי להתנשא ולהתגדל, הפסוק אוסר את הגאוה 
ומצוה שלבבו יהיה שפל ככל אחיו הקטנים ממנו, כל שכן לאחרים שאינם 

‰. כי ‡ין עזר ‰˘ם עמו 
‡חרי ‡˘ר ‰ו‡ ˙ועב˙ 
‰˘ם. הוא מדברי רבינו 
יונה בשערי תשובה (א, 
(נב:)  סוכה  במסכת  כז). 
בן  שמעון  רבי  אמר 
אדם  של  יצרו  לקיש: 
יום  בכל  עליו  מתגבר 
ומבקש להמיתו, שנאמר 
(תהלים לז): ״צופה רשע 
לצדיק ומבקש להמיתו״. 
ברוך  הקדוש  ואלמלא 
יכול  אינו   – עוזרו  הוא 
לו, שנאמר (שם): ״ה׳ לא 
ולא  בידו  יעזבנו 

ירשיענו בהשפטו״. 
רבי  המשגיח  מרן  היה 
יחזקאל לוינשטיין זצ״ל 
כבר  ומזהיר:  מזכיר 
כתב רבינו יונה ״כי בעל 
יצרו,  ביד  נמסר  הגאוה 
כי אין עזר ה׳ עמו אחרי 
״.  ה׳  תועבת  הוא  אשר 
אמרים  שני  נצרף  אם 
אלו - חרדה תאחזנו, כי במלחמת האדם עם יצרו בכל יום ויום, הרי בדרך 

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰ ׁ∆̆ מ… ַר˙  ˙ו… ב¿ּ נּו  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿

י" (וי˜ר‡ כ,  ַ‰ּ‚ו…  ˙ ֻח˜…ּ כּו 15ב¿ּ ל¿ ≈̇ ל…‡  "ו¿

כּו"  ל≈ ≈̇ ם ל…‡  י‰∆ ≈̇ ֻח˜…ּ יב: "ּוב¿ ƒ̇ ּוכ¿ כ‚), 

ן  ָך 16פ∆ּ ר ל¿ מ∆ ָּׁ̆ ƒ‰" :ַמר ¡‡ נ∆ ו¿ (˘ם יח, ‚), 

ל  ם" („ברים יב, ל) - ַ‰כ…ּ י‰∆ ׁ̆ ַ‡ֲחר≈ ≈̃ ָנּ ּƒ̇

 ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ יר,  ƒ‰ ַמז¿ ‰ּו‡  ָח„  ∆‡ ָין  נ¿ ƒע ב¿ּ

ָבָריו  ¿„ ƒּוב יו  ָׁ̆ ּבּו ַמל¿ ב¿ּ ל  ּ„ָ ֻמב¿ ל  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי

‰ּו‡  ן  כ≈ ו¿ ים,  ƒי ַ‰ּ‚ו… ן  ƒמ ָ‰ָ‚יו  נ¿ ƒמ ָכל  ּוב¿

ים"  ּƒן ָ‰ַעמ ƒם מ כ∆ ¿̇ יל ‡∆ ּ ƒ„ ר: "ָוַ‡ב¿ מ≈ ‡ו…

(וי˜ר‡ כ, כו).

י  ינ≈ ע≈ ים ב¿ּ ƒָעב…̇ ם מ¿ ֲ‡ָו‰ ‰≈ י - ַ‰ַ‚ּ ֲעל≈ ַבּ
ֲעַב˙ ‰'  ו… ּ̇ ַמר: "17 ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ם,  ּׁ≈̆ ‰ַ

‰ּו‡  ו¿  ,(‰ טז,  (מ˘לי  ב"  ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ

ם  ּׁ≈̆ ר ַ‰ ז∆ ין ע≈ י ‡≈ ּƒכ(‰) , רו… ¿̂ ƒַי„ י ָסר ב¿ּ מ¿ ƒנ

בי‡ורים
בהם, שהם מלבושי נכרי, [משמעות דבריו שהאיסור ללבוש בגדי נכרי הוא 
משום גאוה]. 15. בחו˜ו˙ ‰‚וי. בדרכי הגויים. הוזהרנו שלא נתנהג כמותם 
במלבושינו ובהליכותינו. 16. פן ˙נ˜˘ ‡חרי‰ם. פן תהיה נמשך, נצמד ונדבק 
אחריהם, (מלשון ״דא לדא נקשן״). 17. ˙ועב˙ ‰'. מאוס ושנוא בעיני ה׳ כל 

המתנשא בלבו.

יב).  לו,  (˙‰ילים  י"  ƒנ ≈„ ƒנ ּ¿̇ ַ‡ל  ים  ƒע ָׁ̆ ר¿

י  ּƒַרב  ˙ ַבּ  ‰ ָׁ̆ נ¿ ע∆ נ∆ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ ל  ∆‚ ר∆ ַעל  ו¿

יָ‰  ָעל∆ ַזר  ¿‚ ּ ƒנ ׁ∆̆ ן,  יו… ַר„¿ ּ¿̇ ן  ב∆ּ יָנ‡  ƒֲחנ

ַעם  ַפּ י  ּƒכ  .˙ נו… זו… ל  ׁ∆̆  ‰ ָבּ ֻ̃ ב¿ּ ב  ׁ≈̆ י ל≈

י,  ƒמ רו… י  ל≈ „ו… ּ ¿‚8 י  נ≈ פ¿ ƒל ָכ‰  ָ‰ל¿ ַ‡ַח˙ 

 ‰ ָנ‡∆  ‰ ָמּ "ַכּ רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ ָע‰  מ¿ ָׁ̆ ו¿

ָ‡ז  10ו¿  "! זו… יָב‰  ƒ9ר ל  ׁ∆̆ יָ‰  ∆̇ יעו… ƒס פ¿ּ

ם -  ƒיַני ע≈ ר (ע"ז יח, ‡). ָבּ ≈̇ ‰ יו… ָ̃ ּ ¿„ ¿̃ ּ ƒ„(„)

ַמע  ׁ¿̆ ƒם - ל…‡ י ƒַני ָ‡ז¿ ˙" (מ˘לי ו, יז). ָבּ ם ָרמו… ƒיַני יב: "11ע≈ ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ים  ּ ƒי ƒל ֲענ ∆̂ „ו… ‡≈ ָעמ¿ יַח ַ‡ּפו… - ב¿ּ ר≈ ים. ב¿ּ ƒָלל ים ָ‰ֻ‡מ¿ ּ ƒי ƒי ָ‰ֲענ ר≈ ב¿ ּ ƒ„

ָבָריו  ¿„ ּƒב ַ‡ף  ו¿ יָניו.  ע≈ ב¿ּ ים  ƒרּוח ס¿ ם  ≈‰ ם,  י‰∆ ּ≈̇ ָב ל¿ ַנס  כ¿ ּƒנ ׁ∆̆ כ¿ּ ‡ו… 

ַין ַמֲ‡ָכל  נ¿ ƒע ˙ 13ב¿ּ ר∆ כ∆ּ ƒם נ‚ַ ַ‚ֲ‡ָו‰. ו¿ ˜ ב¿ּ ָ̇ י˜ 12ָע ּ ƒ„ ַ̂ ר ַעל  ַ„ב≈ּ י¿

 ‰ ז∆ ַעל  ו¿ י,  ƒר ָנכ¿ י  ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ י  ≈„ ¿‚ ּƒב י  ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ 14ּוב¿  ‰ ∆̃ ׁ¿̆ ּוַמ

כתב  יו˙ר.   ‰˜„˜„  .„
מיד):  (ד״ה  יהוידע׳  ב׳בן 
וודאי לא היתה כוונתה 
הרע  יצר  בהם  לגרות 
ושיתנו עיניהם בה, אלא 
שישבחו  היתה  כוונתה 
מכל  אך  ישראל.  את 
כיון  בזה  נענשה  מקום 
שהיה לה לחשוש שמא 
הרע  יצר  בהם  יתגרה 
ויאנסוה לדבר עבירה.  

בי‡ורים
יבוא אלי רגל  ברוך הוא, אל תביא אלי את פסיעותיו של המתגאה (שלא 
אנשי גאוה להצר לי), והרשעים לא יטלטלו אותי ממקומי ביד חזקה. 8. ‚„ולי 
רומי מדובר,  באיזו  לדון  האריך  קיסמא)  בן  ר״י  (ערך  הדורות  בסדר  רומי. 
וסיים שהיתה עיר בארץ ישראל בשם רומי. 9. ריב‰. נערה. 10. ו‡ז „˜„˜‰ 
יו˙ר. בפסיעותיה לפסוע פסיעות נאות. ודבר זה נוגד את  הכתוב (תהלים 
מה, יד): ״כל כבודה בת מלך פנימה״, ולכך נענשה. 11. עינים רמו˙. המתגאה 
ומרים עיניו כלפי מעלה, ולא כדרך שפלי הרוח אשר ישפילו עיניהם כלפי 
גאוה.       מתוך  עזות)  (דברי  וקשים  חזקים  דיבורים  ב‚‡ו‰.  ע˙˜   .12 מטה. 
13. בענין מ‡כל ומ˘˜‰. שיאכל מאכלים טובים ומעדני מלך. 14. ובמלבו˘י 
ב‚„י ‚‡ו‰ מלבו˘י נכרי. שילבש בגדים יקרים ונאים מאד שהכל מסתכלים 

ו״שיתוף״  הבריות,  למען 
הרי הוא עבודה זרה.

הגרשוני  ילקוט  בספר 
אדרת  מספר  מביא 
אליהו שפירש, כי החכם 
בפני  להתבטל  דרכו 
החכם היותר גדול ממנו, 
מתבטל  עשיר  וכן 
גדול  בעמדו לפני עשיר 
אילו  כן,  ואם  ממנו, 
מאמין  היה  המתגאה 
הבורא,  במציאות 
וביכלתו,  בהשגחתו 
עיניו  לנגד  מצייר  והיה 
גדולת ה׳ – בודאי שהיה 
מבטל את עצמו, ואם עדיין מתגאה אות הוא שאינו מאמין בגדולת הבורא.  
פירוש אחר: אדם שיש לו גסות הרוח, שמתגאה בחכמתו, מעיד על כך שהוא 
מאמין שהוא זכאי לקבל השפעה של טוב מן הבורא בזכות חכמתו, ואילו 
לאלה שאין להם חכמה – אין זכות לכך. אבל זוהי ממש אמונתם של עובדי 
הכוכבים, שמאמינים שהבורא מסר כח לכוכבים להשפיע, והשפעתם היא 
רק על פי הטבע. יסוד דת ישראל הוא שהקדוש ברוך הוא משפיע גם למי 
שאין בו מעלות, כי ״מאשפות ירים אביון״ והכל תלוי בהשגחתו וברצונו של 

הקדוש ברוך הוא (תפארת ציון). 

ָ‰ָכ‡:  יב  ƒ̇ 19כ¿ּ ים.  ƒָכב ַ„˙-ּכו… ֲעבו…

יב  ƒ̇ 20ּוכ¿ ב",  ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ  '‰ ֲעַב˙  ו… ּ̇ "

ל  ∆‡ ָב‰  ע≈ ˙ו… י‡  ƒב ָ̇ ל…‡  "21ו¿ ם:  ָ̇ ‰ָ

ים:  ƒר מ¿ ‡ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ כו).  ז,  („ברים  ָך"  ∆̇ י ב≈ּ

י  ּƒיב: "כ ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„22 ,˙ ‡ ַעל ֲעָריו… ּלּו ָבּ ƒ‡ כ¿ּ

 "' ‚ו… ו¿ ּו  ׂ̆ ָע ל  ≈‡‰ָ ב…˙  ע≈ ו… ּ̇ ‰ַ ל  ָכּ  ˙ ∆‡

ּלּו  ƒ‡ כ¿ּ ים:  ƒר מ¿ ‡ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ כז).  יח,  (וי˜ר‡ 

ל  ָכּ רּו:  ָ‡מ¿ ו¿ (סוט‰ „, ב).  ָמ‰  23ָבּ ָנ‰  ָבּ

ָ‰רּוַח,                 ּסּו˙  ּ‚ַ ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם 

בי‡ורים
19. כ˙יב ‰כ‡. כתוב כאן (משלי טז, ה) בענין הגאוה. 20. וכ˙יב ‰˙ם. וכתוב 
שם (דברים ז, כו) בענין עבודה זרה. 21. ול‡ ˙בי‡ ˙ועב‰. המלה ״תועבה״, 
גסות הרוח),  בו  זה שיש  (היינו  שבה מכונים האלילים, מלמדת ש״גבה לב״ 
המכונה ״תועבה״ בספר משלי, כמוהו כעובד עבודה זרה. 22. „כ˙יב: כי ‡˙ 
כל ‰˙ועבו˙ ‰‡ל. הפסוק כתוב בענין חטאי העריות (ויקרא יח, כז), ובחטא 
של גסות הרוח כתוב ״תועבת ה׳ כל גבה לב״. הכינוי ״תועבה״ המשותף לשני 
הענינים מלמד על שייכותם זה לזה.  23. במ‰. מזבח לעבודת כוכבים (רש״י). 

ם.  ּׁ≈̆ ֲעַב˙ ַ‰ ו… ּ̇ ר ‰ּו‡  ׁ∆̆ י ֲ‡ , ַ‡ֲחר≈ ּמו… ƒע

ּום ָ‡ָ„ם ל…‡  ׁ̆ ָ‡‰ ַעל  ּ‚ָ ¿̇ ƒּלּו ל…‡ נ ƒַוֲ‡פ

ַב„  ּבו… ל¿ ƒל ‰, ַ‡ך¿ ב¿ּ ׂ ∆̆ ַמֲע ל…‡ ב¿ּ ּבּור ו¿ ƒ„ ב¿ּ

ָב‰,  ע≈ ו… ּ̇ ָר‡  ¿̃ ƒנ  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡ 

ב",     ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ  '‰ ֲעַב˙  ו… ּ̇ " ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ב  ּ ל≈ ַבּ  ‡ ָלּ ∆‡ ‰ּו˙  ב¿ ּ‚ַ לו…  ין  ≈‡ ּלּו  ƒ18ֲ‡פ

ָב‰. ע≈ ו… ּ̇ ָר‡  ¿̃ ƒנ

 

ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ ל  ָכּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿
 „ ב≈ עו… ּלּו  ƒ‡ (ו)כ¿ּ ָ‰רּוַח,  ּסּו˙  ּ‚ַ  

יכול  האדם  אין  הטבע 
בנוסף  אלא  לנצחו, 
צריך  הנחוש  לרצונו 
עזר ה׳. לכן בעל הגאוה 
לו  ואין  מתועב  שהוא 
עזר ה׳ – חרץ רבינו יונה 
הגאוה  ״בעל  משפטו: 
נמסר ביד יצרו״! ומעתה 
תקוה,  שום  לגאה  אין 
לגמרי.  הוא  ואבוד 
עמוד  חן׳,  יתן  (׳לענוים 

רא).
עבו„˙  עוב„  כ‡ילו  ו. 
(סוטה  המאירי  כוכבים. 
ד:) רואה את הקשר שבין 
הגאוה לעבודה זרה בכך 

– רוע טבעו מביאו לחלוק על האמת בכל דבר כדי להשפיל את  שהמתגאה 
שכנגדו [ומי שמונח בשקר הריהו כעובד עבודה זרה, שהיא עצם השקר].

המהרש״א בחידושי אגדות מבאר שעל ידי רוח הטומאה שנוצר מעון הגאוה 
מגיע לכל זה.

חכם  בתלמיד  אפילו  מדבר  זה  מאמר  כותב:  עקב)  (פרשת  הקדוש  השל״ה 
הלומד ומקיים את מצוות התורה, אלא שיש לו פניות בלימודו כגון שאחרים 
ידעו על גדולתו ותורתו, כי אז הרי הוא עובד בשיתוף, לא רק לשם ה׳ אלא גם 

בי‡ורים
18. ‡פילו ‡ין לו ‚ב‰ו˙ ‡ל‡ בלב נ˜ר‡ ˙ועב‰. הגר״א בביאורו על משלי 
מפרש: ״תועבת ה׳ כל גבה לב״ - אפילו אדם שעדיין לא הוציא את גאותו 
לפועל, ולא עשה שום מעשה של גאוה, בהליכתו או בדיבורו, ושום תנועה או 
סימן של גאוה לא ניכרים עליו, אבל ה׳ חוקר לב ובוחן כליות - הוא מעיד 
עליו שהוא גבה לב, כלומר, הגם שגאוותו מוסתרת בלב פנימה, בכל זאת – 
״תועבת ה׳״! משוקץ ומתועב הוא בעיני הקדוש ברוך הוא, ויתן את הדין על 

כך במשפטי שמים. 

ל˜ורח  ‡רע  מ‰  ח. 
‚‡ו˙ו.  מחמ˙  וע„˙ו 
(פי״א)  ישרים  המסילת 
שרעת  כותב, 
יתרה  חמדת-הכבוד 
יותר  וחזקה 
יש  כי  מחמדת-הממון, 
מקרים בהם יכול האדם 
על  יצרו  את  לכבוש 
שאר  ועל  הממון 
חמדת  אך   – ההנאות 
כי  הדוחק,  הוא  הכבוד 
לסבול  לו  אי-אפשר 
ולראות את עצמו פחות מחבריו, ועל דבר זה נכשלו רבים ונאבדו... מי גרם 
הוא  מלא  ומקרא  הכבוד,  מפני  אלא  עמו?  עדתו  וכל  הוא  שיאבד  לקורח 
(במדבר טז, י): ״ובקשתם גם כהונה״. וחכמים, זכרונם לברכה (במדבר רבה 
יח, ב) הגידו לנו, כי כל זה נמשך, מפני שראה את אליצפן בן עוזיאל נשיא, 
והיה רוצה להיות הוא נשיא במקומו... כללו של דבר: הכבוד הוא הדוחק את 
האדם  היה  זה  ולולי  שבעולם,  והחמדות  התשוקות  מכל  יותר  האדם  לב 
מתרצה לאכול מה שיוכל (להשיג ללא מאמץ), ללבוש מה שיכסה ערותו, 

ּלּו  ƒיר, ֲ‡פ ƒ‰ָי ּ רּו: ‰ַ32‡י ָמ‡ן „¿ ָ‡מ¿ ‰). ו¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ל,  ב≈ּ ַ̃ ¿̇ ƒָל‡ מ ‰ּ ≈̇ י י ב≈ּ ׁ≈̆ נ¿ ƒ‡‡ַ

‰" (חב˜ו˜ ב, ‰) -  ו∆ נ¿ ƒי ל…‡  יר ו¿ ƒ‰ר ָי ב∆ ּ ∆‚"

ּלו… (ב"ב ˆח, ‡). ׁ∆̆  ‰ ָנו∆ ּלּו ב¿ּ ƒ33ֲ‡פ

 

יַפ˙          ƒ„ ר¿ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ34

ַעל  ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒ‰ 35ל¿ ן  ָממו…  
ַרע  ≈‡ (ח)ָמ‰   ָּ̇ ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿ י-ָ‡ָ„ם.  נ≈ ב¿ּ

בי‡ורים
תקרי אותו אלא איתו לא אוכל״. לפי קריאה זו אומר הכתוב שגבה עינים, 
היינו גאותן, אין הקדוש ברוך הוא יכול להיות אתו. וביאר ב׳תפארת ציון׳, כי 
בדרך כלל החוטא חוזר אחר כך בתשובה, ואז מוכן הקדוש ברוך הוא לדור 
אין  עליו  עוונו  שעדיין  וכיון  בתשובה,  חוזר  אינו  הרוח  מגסות  אבל  אתו, 
בעל  אדם שהוא  „י‰יר.  מ‡ן  ‰‡י   .32 אתו.  לדור  רוצה  הוא  ברוך  הקדוש 
גאוה, אפילו על אשתו ובני ביתו אין הוא מתכבד, כיון שבזוי הוא בעיניהם. 
33. ‡פילו בנו‰ ˘לו. אפילו בבית שלו אין הוא מתכבד. 34. ‰‚‡ו‰ מבי‡‰ 
זה   ידי  על  שיוכל  כדי  חומד להתעשר  לבו  כי המתגאה  ר„יפ˙ ממון.  לי„י 
להשתרר ולשלוט על בני אדם. [אמנם יש גורסים: ״הגאוה מביאה לידי רדיפת 

כבוד״]. 35. ל‰˘˙רר. למשול. 

ַעט  מ¿ ּמּו  "רו… ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ 25 ט,  ַמע≈ ¿̇ ƒ24מ

עו…  ¿„‚ָ ָר‡ּוי ל¿ ּנּו" (‡יוב כ„, כ„); 26ו¿ ינ∆ ≈‡ ו¿

ָמ‰  ו… ּ̃ ‰ַ י  ָרמ≈ "ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ 27 ָר‰,  ׁ≈̆ ‡ֲ ַכּ

ין ֲעָפרו…  ≈‡ ים" (י˘עי‰ י, ל‚), 28(ז)ו¿ ƒע„ֻ ּ ¿‚

ָעָליו.   ˙ ל∆ ּ ַיל∆ 29מ¿ יָנ‰  ƒכ ּׁ¿̆ ‰ַ ו¿ ָער,  נ¿ ƒנ

י  ƒנ‡ֲ ין  ≈‡ -‰ּו‡:  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ָ‡ַמר 

ָלם,  עו… ָבּ 30ָל„ּור  ים  ƒל כו… י¿ ‰ּו‡  ו¿

ם  ƒיַני ַבּ‰ ע≈ ּ ַמר (˙‰ילים ˜‡, ‰): "‚¿ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

(סוט‰  ‡ּוָכל"  ל…‡  31‡…˙ו…  ָבב  ל≈ ַחב  ּור¿

ז. ו‡ין עפרו ננער. כתב 
כנגד  מדה  חיים:  החפץ 
שהיה  במקום  כי  מדה, 
לו לחשוב תמיד שסופו 
רמה  עפר  למקום  לילך 
להתגאות,  ולא  ותולעה 
הוא לא חשב כן, כי אם 
דמיין לעצמו כי במרומי 
משגבו  יהיה  סלעים 
ובעליות מרווחות תהיה 
על  יתר  לעד,  מנוחתו 
בני גילו, לכן כאשר גופו 
בעפרו  אין  עפר,  נעשה 
ממקומו,  להתנער  כח 
כל המתים יעמדו ויקומו 

אשר  האנשים  כל  רגלי  כפות  תחת  נמוך  מושכב  ישאר  והוא  רגליהם,  על 
התגאה עליהם בימי חייו!! (שמירת הלשון, תבונה יד). 

בי‡ורים
מממונו  מתורתו,  מתמעט  אחר:  פירוש  (רש״י).  מחשיבותו  מ˙מעט.   .24
 – שרומו  כיון  ו‡יננו".  מעט  "רומו  ˘נ‡מר:   .25 יעקב).  (עיון  ומבריאותו 
מתמעט. ושמא תאמר ישנו בעולם [שמתקיים]? תלמוד לומר: ״ואיננו״. (סוטה 
זרה.  עבודה  לשם  הנעבד  עץ  היא  אשירה  כ‡˘ר‰.  ל‚„עו  ור‡וי   .26 ה.). 
גדיעה זו הנזכרת כאן איננה רק קציצה רגילה, אלא צריך לעוקרה ולשרש 
״ואבדתם את שמם״,  ג):  יב,  (דברים  נלמד מן הכתוב  וזה  וכל,  אחריה מכל 
וכמו כן יש לגדע ולשרש אחרי מי שיש בו גסות הרוח (רש״י). 27. ˘נ‡מר 
"ורמי ‰˜ומ‰ ‚„ועים". בגמרא (סוטה ה.) למדים דבר זה בגזירה-שוה: כתיב 
התם  וכתיב  גדועים״,  הקומה  ״ורמי  הגאוה)  חטא  בענין  כאן  (כתוב  הכא 
(וכתוב שם בענין עצי אשירה) ״ואשיריהם תגדעון״ - תעקרו ותשרשו מכל 
עליו.  מילל˙   .29 המתים.  לתחיית  קם  שאינו  ננער.  עפרו  ו‡ין   .28 וכל). 
הפורענות  משום  הגאה  על  ומשתברת  מתאוננת  השכינה  עליו.  מקוננת 
שתבוא עליו (רש״י). 30. ל„ור. יחד. 31. ‡ו˙ו ל‡ ‡וכל. בגמרא דורשת ״אל 

ט. ‰מ˜˘ט ‡˙ ‚ופו כ„י 
שנינו  ל‰˙‚‡ו˙. 
ד):  (ד,  אבות  במסכת 
שפל  הוי  מאד  ״מאד 
רוח״. לשם מה הכפילות 
״מאד מאד״? מבאר רבי 
שני  ישנם  חגיז:  משה 
גאוה  גאוה,  בעלי  סוגי 
רוחנית.  וגאוה  גופנית 
גאוה גופנית – המתגאה 
גבורתו,  קומתו,  ביופיו, 
גאוה  וכו׳.  עושרו  בגדיו, 
המתגאה   – רוחנית 
כשרונותיו,  בחכמתו, 
על  ומצוותיו.  מדותיו 
הגאות  סוגי  שני 
״מאד  התנא:  מזהירנו 
מאד הוי שפל רוח״, הוי 
בשניהם.  רוח  שפל 

(מדרש חכמים).

 ˙ ּ„ו… ƒמ ּלּו  ≈‡ ָכל  ו¿  .‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ 39ו¿  ‰‡ָ נ¿ ƒ̃

ר  ≈‡ ָבּ ¿̇ ƒי ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ  ,„…‡ מ¿  ˙ חּו˙ו… פ¿ּ

ם. ּׁ≈̆ ַר˙ ַ‰ ז¿ ע∆ ב¿ּ

˙ ּ‚ּופו…  ט ‡∆ ּׁ≈̆ ַ̃ ל (ט)ַ‰מ¿ ָבר: ָכּ ף ָ„ּ סו…
ַח  כ≈ ו… ׁ̆  ‰ י ז∆ ˙, ֲ‰ר≈ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ י ל¿ ≈„  כ¿ּ

ַעל   ׁ̆ ָיחּו ל…‡  ו¿ ‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ם  ּׁ≈̆ ‰ַ

ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒי ל…‡  ו¿  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

 , מו… ¿̂ ַע ַעל   - ָנ˙ו…  ָוּ ַכּ ל  ָכּ י  ּƒכ ים,  ƒב טו…

י˙ו…  ƒֲחר‡ַ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ,‰ ל∆ ַ‰ָכּ ּ‚ּופו…  ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ל¿

ב  רו… ָ̃ ‰ּו‡   , ּ‚ּופו… ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ַ‰מ¿ ו¿  .‰ ָמּ ƒר

 ‡ ׂ ָּ̆ ƒל ים  ׁƒ̆ ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ‰ ָר‡∆ ¿̇ ƒי י  ּƒכ  ,‰ ָמּ ƒז ל¿

ב  ר≈ ָ̃ ¿̇ ƒי ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ם,  י‰∆ ינ≈ ע≈ ב¿ּ ן  ח≈

ּלּו˙  ַ̃ ו¿  ˜ חו… ׂ ¿̆ י  י„≈ ƒל  ‡ ָיבו… ו¿ ָלן,  ¿̂ ∆‡

י‡  ƒ‰  ‰ ז∆ ָבּ ים,  ׁƒ̆ ָ‰ֲ‡ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ˙ ט∆ ּׁ∆̆ ַ̃ ַ‰מ¿  ‰ ָּׁ̆ ƒ‡‰ָ ַ‚ם  ו¿  . ׁ̆ ר…‡

ל  „ו… ּ‚ָ ‰ּ ָׁ̆ ‰ ָענ¿ ם, ּוָבז∆ ָבּ ƒל ים ב¿ּ ƒּור‰ ר¿ ƒ‰ ˙ ס∆ נ∆ ם ּוַמכ¿ ָבּ ƒל ˙ ∆̃ ל∆ ַמ„¿

בי‡ורים
יהיה אמת או שקר, כדי להקטין שמו אצל בני אדם ולהראות יתרונו עליו 
ענף  הוא  הקפדנות  ו˘נ‡‰.   .39 ולביישו״.  ולהכלימו  מעלתו  ולהפחית 
ותולדות הגאוה, כי לולא הגאוה לא היה מקפיד בלבו! (שערי קדושה א, ב). 
מיסוד הענוה – לא להקפיד כלל. (אור ישראל נח, א). מבואר, כי ענוה וקפדנות 

– תרתי דסתרי!

 ׁ̆ ּ ≈̃ ּ ƒב ׁ∆̆  , ֲ‡ָו˙ו… ֲחַמ˙ ַ‚ּ ˜…ַרח ַוֲעָ„˙ו… 36מ≈ ל¿

לו…  ָנ‰  ּ¿̇ ƒנ ל…‡  ׁ∆̆  ‰ ֻ„ָלּ ּ ¿‚ ח  ַּ̃ ƒל ו¿ ל  ּ ≈„ ּ‚ַ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ַנס  כ¿ ƒנ ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒ37ּומ ם,  ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ ן  ƒמ

 ‰‡ָ ¿̂ 38ָי  ˙ ∆̃ ֲחל… ַ‰ַמּ ן  ƒּומ  ,˙ ∆̃ ַמֲחל… ל¿

בבית  ולשכון 
הפגעים  מן  שתסתירהו 
קלה  פרנסתו  והיתה   –
צריך  היה  ולא  עליו 
כלל  להעשיר  להתיגע 
לו  שאין  הגם  אלא, 
בכל  במותרות,  צורך 

שפל  עצמו  יראה  כדי שלא  להשיגן,  רב  לעמל  עצמו  את  מכניס  הוא  זאת 
בחברה, ואין קץ לכל עמלו, על כן אמרו רבותינו זכרונם לברכה (אבות ד, 

כא): ״הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם״.  

בי‡ורים
על  בחז״ל  מובא  (ובאמת  גדול  לאדם  עצמו  שהחשיב  ‚‡ו˙ו.  מחמ˙   .36
גדלותו של קורח) ועוד שהחשיב עצמו ליחסן שהרי הוא בן יצהר, ומשום כך 
של  בנשיאותו  ונתקנא  הנשיאות,  לו  שמגעת  לחשוב  הגאוה  אותו  הביאה 
אליצפן בן עוזיאל, ומדת הקנאה נבעה מכח הגאוה שהחשיב עצמו לבעל 
נכנס  כך  ומ˙וך   .37 יחזקאל).  (אור  קורח  מעשה  כל  נבע  וממנה  מעלה, 
למחלו˜˙. במסכת חולין (ז.): משרבו זחוחי הלב (פירוש, משרבו התלמידים 
גבוהי הלב, שמחמת גאותם לא דקדקו מפי רבם כל צרכם אלא סמכו על 
ז):  (פרק  הישר  קב  בספר  כתב  בישראל.  מחלוקות  רבו  רש״י)  לבם,  בינת 
המתגאה מרבה קטטה, קנאה, שנאה, לשון הרע, כעס, שקרים, ליצנות וכו׳. 
ואם תתבונן בה תראה שכל עבירות שבתורה כלולין בה. ופגמו גדול מאד, 
אוי לו ואוי לנפשו מי שרגיל להאחז בה! 38. יˆ‡‰ ˜נ‡‰. קנאה וגאוה אחת 
הן, ואחת תלויה בחברתה, מי שאין בו כלל גאוה – אין בו בכלל קנאה. ומי 
שיש בו מעט גאוה, ויהיה מי שיהיה – יש בו קצת קנאה על חבירו, על אשר 
עצמו  מחזיק  והמתגאה  היות  פשוטים,  והדברים  במדריגתו.  עומד  גם  הוא 
שהוא עדיף מחבירו, או לפחות שוה לו, והיה אם יראה שחבירו השיג שררה 
וגדולה - הוא מקנאהו על כך. (תולדות שלמה [קלוגר] יג). כתב החפץ חיים 
״גם הגאוה תביאהו לקנא ולשטום  י״ד):  (שמירת הלשון שער התבונה פרק 
(-ולשנוא) את חבירו המכובד בעיני אנשי העיר, ויקנא וישטום אותו, בעבור 
שידמה לו שנפחת כבודו על ידי זה, ויאמר בלבו: לולא הוא, הייתי מתואר בין 
בני אדם לאדם חשוב. ויבחן גנזי נסתרותיו, כדי שיהיה לו מה לדבר ממנו, 

עונ˘  כל ˘כן ˘י˘  י‡. 
‚„ול ל‡˘‰ ‰מ˙˜˘ט˙ 
‡נ˘ים  לפני 
ב‰.  ‰מס˙כלים 
כותבים  הראשונים 
שבאותה המדה שנדרש 
להתבונן  שלא  מהגבר 
בנשים, כך אסור לנשים 
לגרום לגברים להתבונן 
כותב  יונה  רבינו  בהם. 
במילים חריפות במיוחד 
האחריות  אודות 
האשה  על  המוטלת 
(אגרת  זה  בנושא 
עח):  פרק  התשובה, 
שתהא  האשה  ״וצריכה 
שלא  ונזהרת  צנועה 
אדם  בני  בה  יסתכלו 
מפני  מבעלה,  חוץ 
שהמסתכלים בפניה או 
לגהינם,  יורדים  בידיה 
(תענש)  ענושה  והיא 
ואחד  אחד  כל  בעונש 
שהחטיאה  מפני  מהם, 
אותם ולא נהגה צניעות 

בעצמה ונכשלו בה״.
‰וˆ‡ו˙  רוב  לפי  לו  ˘י˘  מ‰  בעיניו  ימעט  כי  בחל˜ו,  י‰י‰ ˘מח  ול‡  יב. 
˙‡ו˙ ‚‡ו˙ו. העניו אינו מתאוה להרבה אלא מסתפק במועט שיש לו ושמח 
בחלקו שקיבל מהבורא. לעומתו הגאותן מתאוה לכל דבר ולדברים גבוהים 
יחמוד, ודבר זה הרי אף פעם לא ישיגנו, כי העולם הזה אין בו כדי שביעה, 
חז״ל  שאמרו  וכמו  שבעה,  ידע  ולא  מה  חסר  שהוא  האדם  ירגיש  לעולם 
(מדרש רבה קהלת ג, י): אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, מי שיש לו מנה רוצה 

 ‰ ָּׁ̆ ƒ‡ ל¿ ל  „ו… ּ‚ָ  ׁ̆ ע…נ∆  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל  (י‡)ָכּ

ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ˙ ט∆ ּׁ∆̆ ַ̃ ¿̇ ּƒמ‰ַ

.‰ּ ים ָבּ ƒל כ¿ּ ַּ̇ ס¿ ּƒמ‰ַ

 

ֲ‡ָו‰.  ַּ̇ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ  „ עו… ו¿
ָרָחב  ּבו…  ƒל  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ י  ּƒכ  

י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ַ̇ ו¿ ָבר,  ּ„ָ ָכל  ל¿  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒּומ

י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ב¿ּ ׁ∆̆ ָ‰ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

 ׁ̆ ַלב≈ּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ֲ‡ָו˙ו…  ּ‚ַ ֲחַמ˙  מ≈  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒי

ין  ƒר ט≈ ל¿ ַפּ  ˙ נו… ב¿ ƒל ו¿ ים  ƒר ָ̃ י¿ ים  ƒ„‚ָ ב¿ ּƒב

י  ּƒים. כ ƒב ים טו… ƒכ…ל ַמֲ‡ָכל ¡‡ ל∆ ו¿ ים  ƒל „ו… ּ ¿‚

ים  ƒ‰ בו… ּ ¿‚ ים  ƒָבר ¿„ ƒל ָלם  עו… ל¿  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ

ים  ƒָבר ¿„ ƒי‚ ָי„ו… ל ׂ ּƒ̆ ינו… ַמ ‡ּוַלי ‡≈ מ…„, ו¿ ַיח¿

ָב‰  נ≈ ּ ¿‚ י  י„≈ ƒל  ‡ ָיבו… ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ּלּו,  ≈‡

ָרָחב  „ ו¿ מ≈ ּבו… חו… ƒל ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒי ַ‰מ ּƒָל‰. כ ז≈ ּו‚¿

ַח  מ≈ ׂ ָ̆  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ל…‡  (יב)ו¿ ר,  ּׁ≈̆ ַע ¿̇ ƒ‰ ל¿ ם  ָיּ ַכּ

י  נ≈ פ¿ ƒל ל  ו… ׁ̆ כ¿ ƒמ  ˙ נ∆ ∆̇ נו… י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ (י)  ,„…‡ מ¿

ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ים ל¿ ƒרּו ֲחָכמ ‡ ָ‡ס¿ ים, ֲ‰לו… ּƒַרב

ים                 ׁƒ̆ ָנ ל  ׁ∆̆ ים  ƒנ עו… ב¿ ƒ̂ י  ≈„ ¿‚ ƒב ב¿ּ

ּלּו  ƒ41ֲ‡פ ל,  ∆̇ כ…ּ ַבּ ים  ƒטּוח ּׁ¿̆ ‰ַ40

ב),  כ,  (ע"ז  ן  ∆‰ ָבּ  ˙ ׁ∆̆ ֻלב∆ּ מ¿ יָנּ‰  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ

מכ˘ול  נו˙נ˙  ˘‰י‡  י. 
בספר  רבים.  לפני 
(פרק  יושר  ארחות 
שכן  וכל  כתב:  צניעות) 
בין  בחוץ  כשיוצאין 
מאד  שצריכין  אנשים 
ואמרו  בזה,  להזהר 
(תנחומא וישלח סי׳ ה׳): 
תכשיטין  ניתנו  ״לא 

לאשה אלא שתהא מתקשטת בהן בתוך ביתה״. 
אימי,  לגבי איש חסיד מכפר  ה״ד)  פ״א  (תענית  מהירושלמי  והביא המעשה 
שכאשר היה בהר (שהיה עובד שם), אשתו לבשה בגדים מלוכלכים כדי שלא 
יתן אדם עיניו בה. וכאשר היה נכנס לביתו לבשה בגדים נקיים כדי שבעלה 

יתן עיניו בה ולא באשה אחרת. 
וכל כך הקפידו על זה, עד שרבי יוסי דמן יוקרת אמר לבתו: שובי לעפריך ואל 
יכשלו בך בני אדם! [כמסופר במסכת תענית (כד.): היתה לרבי יוסי בת בעלת 
יופי. יום אחד ראה רבי יוסי אדם אחד שהיה מפרק את גדר העצים על יד 
זה? כלומר, מה  יוסי: מה  ביתו כדי להסתכל בבתו דרך החור, אמר לו רבי 
אתה מעיין כאן? אמר לו האיש: רבי, אם ללוקחה לאשה לא זכיתי, לראותה 
צער  גורמת  את  בתי,  לבתו:  אמר  יוסי  רבי  זאת  כששמע  אזכה?!  לא  גם 
לבריות, שובי לעפרך ואל יכשלו בך בני אדם. (הב״ח מוסיף לגירסת הגמרא 

שם: ״וכן הוה״ – וכן היה, כלומר שהיא מתה)].
ובעוונותינו הרבים, היום הדור פרוץ ומתקשטים ביותר וכו׳, והרבה יש לדבר 
על זה בעוונותינו הרבים. ואשרי מי שנזהרת בזה ולא תסתכל על חברותיה, 
וכל שכן על הפרוצות. ומה שתלבש יותר בגדי צניעות – תזכה ביותר לבנים 
בזוהר הקדוש  כמו שכתב  טוב,  לכל  זוכה  ובעלה  ותלמידי חכמים,  צדיקים 

(מובא במ״ב סי׳ ע״ה סקי״ד), ותקים בית לתפארת. עכ״ד.    

בי‡ורים
40. ‰˘טוחים. התלויים. 41. ‡פילו כ˘‡ינ‰ מלוב˘˙ ב‰ן. כיון שכשרואה 
הרהור  לידי  ובא  בהן  ומתייפה  לבושה  כשהיא  באשה  נזכר  הבגדים  את 

עבירה. (רש״י). 

קל  דבר  כל  על  לבבו 
ביתו  בני  עם  שבקלים 
ומזה  ואוהביו,  ומשרתיו 
מאד״.  עצוב  יהיה 
(בתשובותיו  וברמב״ם 
״פאר הדור״, קמב) כתב: 
״המשתרר, ירבו יגונותיו 
ושמא  ועצבונותיו, 
ויביישוהו  יכלימוהו 
ביד  ויפול  הגויים 
אותו  וייסרו  המלוכה, 

וישברו עצמותיו.
(ב׳)  מוסר  שבט  בספר 
כתב: נקוט כלל זה בידך: 
ימיו  כל  המתגאה,  כל 
כי  ודאגות,  במכאובים 
כולם כאין  גאותו  מרוב 
חייבים  כולם  נגדו, 
לפניו,  ולקום  לשרתו 
תמיד  לישב  צריך  הוא 
בראש. והנה בראותו כי 
ממנו,  וזע  קם  איש  אין 
ולדבריו אין שומע, הוא 
דאגה  בכעס  מתמלא 
רגע.  כל  ותוגה 
ומאורעות אלו תמיד לו, 
ערב בוקר וצהרים, עד שמרוב צערו הוא נופל על ערש דוי, ואם יקום ממטתו 

ישוב לשטותו, וחוזר חלילה. 

י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ ַ‰ּ‚ּוף  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ י‡  ƒ‰ ז…‡˙  ו¿
‡ י…‡ַמר ָ‰ָ‡ָ„ם:  ָמּ ׁ∆̆ ָב‰:  טו…

ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ו¿ יל  ƒ‡ ‰ו…

ַע„  ר,  ≈̇ יו… ב¿ּ  ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ  § ר̆… פ¿ ∆‡  , ך¿ ל-ָכּ ָכּ

ן,  ƒַיי  ‰ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ו¿ ר  ׂ ָ̆ ָבּ י…‡ַכל  ל…‡  ׁ∆̆

יָר‰  ƒ„ ב¿ּ ב  ׁ≈̆ י≈ ל…‡  ו¿  ,‰ ָּׁ̆ ƒ‡  ‡ ׂ ָּ̆ ƒי ל…‡  ו¿

 ‡ ָלּ ∆‡ ,‰ ׁ̆ ָנ‡∆ ּבּו ׁ̆ ַמל¿ ַבּ ל¿ ƒל…‡ י ָנָ‡‰, ו¿

ים,  ƒָלכ ֻלכ¿ ּומ¿ ים  ƒרּוע ¿̃ ּו ר,  מ∆ ּ ∆̂ ‰ַ ו¿  ˜ ׂ ַּ̆ ‰ַ

ים  ƒָלכ ֻלכ¿ מ¿ ים  ƒל כ≈ ב¿ּ  ׁ̆ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒּומ

ָיָ„יו  ָניו  ָפּ  ıַח ר¿ ƒי ל…‡  ו¿ ים,  ƒּוס‡ ּומ¿

ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒרו… מ √‡ ָּ̇ יר 43 ƒח ׁ¿̆ ַיּ ׁ∆̆ ָליו, ַע„  ַר‚¿ ו¿

ן  ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ ‰ - כ¿ּ ָכל ז∆ ים. ו¿ ׁƒ̆ ֲ‡ָנ

 ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿ יּוַכל  ל…‡  ׁ∆̆ ַע„  ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ

ָר‡  ¿̃ ƒנ  ‰ ז∆ ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ ך¿  ּ ַ‰ל≈ ַ‰מ¿ ר.  ≈̇ יו…

יר:  ƒָנז 44ב¿ּ ר  מ≈ ‡ו… ‰ּו‡  י  ֲ‰ר≈  .‡ ט≈ חו…

ַעל  ָחָט‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ מ≈ ָעָליו  ר  פ∆ּ ƒכ "ו¿

בי‡ורים
43. ˙‡רו. מראית פניו. 44. בנזיר. אדם שקיבל על עצמו בנדר להיות ״נזיר״, 
הגפן,  מן  היוצא  דבר  כל  אכילת  וכן  יין,  שתיית  א.  דברים:  בשלשה  נאסר 

ׁ̆ לו…  ּ י≈ ּׁ∆̆ יָניו ַמ‰  ע≈ ַעט ב¿ּ מ¿ ƒי י ּƒכ , ˜ו… ל¿ ח∆ ב¿ּ

 . ֲ‡ָו˙ו… ֲ‡ַו˙ ַ‚ּ ַּ̇  ˙ ‡ו… ָ̂ י ר…ב ‰ו… ƒפ ל¿

ל…‡  ׁ∆̆ 42  ,˙ מ∆ ר∆ ּ‚ו… ֲ‡ָו‰  (י‚)ַ‰ַ‚ּ  „ עו… ו¿
ע…ל  ל  ב…ּ ס¿ ƒל ָלן  ַסב¿  ‡ ≈‰ י¿  

יך¿  ƒר‡ֲ‰ַ ל¿ ך¿  ̂…ר∆ ין  ≈‡ ו¿  ,˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

ָי„ּוַע  י  ּƒכ ָלן,  ַסב¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ  ˙ ַ̇ י ƒח פ¿ ּƒב

ל.  ‰ּו‡ ַלכ…ּ

רוצה  מאתים  מאתים, 
והמשילו  מאות,  ארבע 
את  קדמונינו 
לשותה  העולם-הזה 
לו  ידמה  מלוחים,  מים 
יותר,  וצמא   - שמרווה 
באגרת  שכתב  כמו 

הגר״א ז״ל. 
מוסר  שיחות  בספר 
ענין  ביאר  פג)  (מאמר 
שאמרו  מה  פי  על  זה 
כא):  ד,  (אבות  חז״ל 
והתאוה  ״הקנאה 

והכבוד מוציאין את האדם מן העולם״. שהטעם שהכבוד מוציא את האדם מן 
העולם הוא משום שאין בידו של האדם לספק את תאות הכבוד כלל, כי ככל 
שיזכה בכבוד ירצה עוד ועוד, וכשיחסר לו מעט ירגיש כי כל אשר יש לו איננו 
שוה לו, ונמצא שהוא משועבד לתאותו זו שעבוד גמור, באופן שלעולם לא 

יוכל להשתחרר ממנה, ודבר זה מוציאו מן העולם.
ועל דרך זה יש לבאר גם מה שבכח ה״תאוה״ להוציא את האדם מן העולם, 
דהנה פירש רש״י (אבות שם): שמתאוה לממון הרבה שנאמר ״אוהב כסף לא 
ישבע כסף״ (קהלת ה ט), וכיון שלעולם אין הוא מסתפק בממון אשר לו, וכמו 
שכתב הרמב״ם, שהאוהב כסף הוא בעל נפש רחבה שלא תשבע נפשו מכל 
העולם,  מן  מוציאתו  זו  תאוה  הרי  ה״א),  פ״א  דעות  (רמב״ם  שבעולם  ממון 

שהרי הוא תאב לדבר שלעולם לא יוכל לספק אותו ולמלאות רצונו.
״דברים  כתב בספר  י‰‡ סבלן לסבול עול ‰בריו˙.  ‚ורמ˙ ˘ל‡  י‚. ‰‚‡ו‰ 
יחם  כי  העצבות,  לידי מדת  יבוא  ״המתגאה  לא):  דרוש  (להחיד״א,  אחדים״ 

בי‡ורים
42. ˘ל‡ י‰‡ סבלן. אמר רבי לוי: כל טילוי סירוי, וכל סירוי טפשין! (קהלת 
רבה יב, א). כל המתגאה ומתנשא וחכם יחשב בעיניו – הוא כעסן ומדקדק 
ינוח״.  כסילים  ״כעס בחיק  טיפש, כדכתיב:   – וכל כעסן  לו.  כל המתנגד  עם 

(מתנות כהונה). 

ב‰לל  מˆינו  כ‡˘ר  י„. 
יוסף׳         ב׳עץ  ‰ז˜ן. 
ההתבוננות  כתב:  (שם) 
מופלאת  היא  הלזו 
להיות  בענינה, 
הקדושים  שלאנשים 
מבטם               כל  אשר 
המשכלת  לנפשם 
גופם  בתוך  השוכנת 
והנה  והבהמי.  החומרי 
יש בני אדם המשליכים 
כל           גיום  אחרי 
ומאוויו       החומר  צרכי 
ההכרחיים  הענינים  אף 
ומתאכזרים      לקיומה 
לבלי      מאד  גופם  על 
יודעים        כי  קיומו  תת 
הגוף  כחי  כל  כי 
נגדיים  המה  ותאוותיו 
לגמול            הבהמי  גופו  על  גם  שחמל  בו  אחרת  מדה  הזקן  הלל  אבל  לנפש. 
שהיא           בשביל  וליפותה  ולהנאותה  אחרים  עם  שעושה  כמו  חסד  לו 
עליה         חמל  אם  כי  הנאתו  למען  כוונתו  היה  לא  כי  מלך,  של  איקונים  

כראוי.

י…‡ַכל      ל…‡  ו¿ י,  ƒ̃ ָנ  ‡ ≈‰ י¿ ַמֲ‡ָכלו…  ם  ּ‚ַ
י  ƒנ ינו… ב≈ּ ַמֲ‡ָכל  ַ‡ך¿   , ך¿ ל∆ מ∆ י  ַמֲעַ„נ≈ּ  

ל…‡  , ו¿ ַ‚˙ ָי„ו… ׂ ָּ̆ י ַ‰ ƒפ י, ל¿ ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ∆̃ ׁ¿̆ ּוַמ

ים,  ƒּוס‡ ים מ¿ ƒל כ≈ ל…‡ י…‡ַכל ב¿ּ ‰ 45ו¿ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒי

 ˙ ∆‡ ˆּו  ּ¿̃ ַׁ̆ ּ ¿̇ "ַ‡ל  ַעל  ַיֲעב…ר  ן  פ∆ּ

ל  ‡ ַ‰כ…ּ ָלּ ם" (וי˜ר‡ י‡, מ‚), ‡∆ יכ∆ ≈̇ ׁ…˘ ַנפ¿

˙ו…  ָטּ ƒמ ם  ּ‚ַ  , ָחנו… ל¿ ֻׁ̆ ם  ּ‚ַ ּיּו˙.  ƒ̃ נ¿ ּƒב  ‡ ≈‰ י¿

ים.  ּ ƒי ƒ̃ יּו נ¿ ¿‰ ƒָיָניו י נ¿ ƒָכל ע ‰, ו¿ ָיּ ƒ̃ ‰ נ¿ י∆ ¿‰ ּƒ̇

ַ‡ך¿  ז…ָ‰ם,  מ¿ ל…‡  ו¿ י  ƒ̃ ָנ  ‡ ≈‰ י¿ ּ‚ּופו…  ם  ּ‚ַ

ל  ם ָכּ ָליו, ַ‚ּ ַר‚¿ ָניו ָיָ„יו ו¿ ח…ı ָפּ ר¿ ƒר ל ָזּ‰≈ ƒי

ל  ּ ל≈ ƒ‰ ינּו ב¿ּ ƒ̂ ר ָמ ׁ∆̆ ‡ֲ ים. (י„)ַכּ ּƒ̇ ƒע ּ‚ּופו… ל¿

ָע‰  ָׁ̆ ב¿ּ ׁ∆̆  ,(‚ ל„,  רב‰  (וי˜ר‡  ן  ≈̃ ַ‰ָזּ

בי‡ורים
45. ול‡ י‡כל בכלים מ‡וסים, פן יעבור על "‡ל ˙˘˜ˆו ‡˙ נפ˘ו˙יכם". 
המקור לכך הוא מדברי רב ביבי בר אביי (מכות טז) האומר, שאדם השותה 
משקים בכלי מציצה [כעין קרן] של מקיזי דם, עובר באיסור ׳לא תשקצו׳. וכך 
נפסק בשולחן ערוך (יו״ד סי׳ קטז ס״ו): אסור לאכול ולשתות בכלים הצואים 
שנפשו של אדם קצה בהם, כגון כלים של בית הכסא וכלי זכוכית שמקיזים 
וכן לא יאכל בידים מזוהמות ועל גבי כלים מלוכלכים,  וכיוצא בהם.  בהם 

שכל אלו בכלל ׳אל תשקצו את נפשותיכם׳.

 ׁ̆ ַר פ≈ּ ל…‡  ׁ∆̆  ‰ּ ז∆ ּוַמ‰  ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿ י‡),  ו,  (במ„בר   " ׁ̆ פ∆ ַ‰ָנּ

ָבר  ל ָ„ּ ָכּ ƒמו… מ ¿̂ ַע ַע נ≈ ‡, ַ‰ּמו… ט≈ ָר‡ חו… ¿̃ ƒן נ ƒי ן ַ‰ַיּ ƒמ ‡ ָלּ מו… ‡∆ ¿̂ ַע

ָך  ּ י∆ ים: ל…‡ ַ„ּ ƒרּו ֲחָכמ ‰ (˙עני˙ י‡, ‡). ָ‡מ¿ ַכָמּ ‰ ו¿ ָמּ ַעל ַ‡ַח˙ ַכּ

ים  ƒָבר ּ ¿„ יָך  ָעל∆ ר  ס≈ ‡ו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆  ‡ ָלּ ∆‡ ָר‰,  ו… ּ̇ ָר‰  ָ‡ס¿ ּׁ∆̆ ַמ‰ 

 ‰ ז∆ ‡ ָבּ ≈̂ ַכּיו… ‰ ו¿ ָין ז∆ נ¿ ƒים (ירו˘למי נ„רים פ"ט ‰"‡). ַעל ע ƒר ֲ‡ח≈

ר,  ≈̇ ם יו… ַחַכּ ¿̇ ּƒ̇ ַ‡ל  ‰, ו¿ ב≈ּ י˜ ַ‰ר¿ ּ ƒ„ ַ̂ י  ƒ‰ ּ¿̇ ל…מ…‰: "ַ‡ל  ׁ¿̆ ָ‡ַמר 

י  ƒ̃ ‡ ָנ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם,  ר ָבּ ָׁ̆ ך¿ ַ‰ָיּ ר∆ ּ ם" (˜‰ל˙ ז, טז). ַ‰„∆ מ≈ ו… ּׁ̆ ּƒ̇  ‰ ָלָמּ

ים.  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ל  ׁ∆̆ ר  ≈„ ּ‚ָ ‰ּו‡  ּיּו˙  ƒ̃ ּ ַ‰נ¿ י  ּƒכ ָיָניו,  נ¿ ƒע ָכל  ב¿ּ

ים  ּ ƒי ƒֲענ ים  ׁƒ̆ ּבּו ַמל¿ ל…‡  ו¿ ים,  ƒנ ינו… ב≈ּ ים  ƒ„‚ָ ב¿ּ  ׁ̆ ַבּ ל¿ ƒי  ?„ ַ̂ י כ≈ּ

י  ƒָענ ים, ‰∆ ּ ƒי ƒ̃ ים ּונ¿ ƒ‡ים ָנ ƒנ ינו… ים ב≈ּ ƒ„‚ָ ‡ ב¿ּ ָלּ ם, ‡∆ ָׁ̆ ב¿ ּים לו… ƒַבז ַ‰מ¿

‡ו…  ם  ∆̇ כ∆ּ  ‡ ≈̂ ָמּ ּ ƒי ׁ∆̆ ָ‡סּור  ו¿  , רו… ׁ¿̆ ָע י  ƒפ ל¿ יר  ׁƒ̆ ָע ∆‰ ו¿ יו…  ָענ¿ י  ƒפ ל¿

ים  ƒנ ּ ָ̃ ֻ̇ יּו מ¿ ¿‰ ƒל…‡ י ים, ו¿ ƒרּוע ¿̃ יּו  ¿‰ ƒל…‡ י ָ‚ָ„יו, ו¿ י˙ ַעל ב¿ּ ƒנּונ מ¿ ַׁ̆

י ָ‰רּוַח. ס≈ּ י ַ‚ּ ≈„ ¿‚ ƒב כ¿ּ

בי‡ורים
דהיינו: ענבים, חרצנים, זגים וכדומה.  ב. להסתפר.  ג. להטמא בטומאת המת. 
ואחר כך חוזר  מסוימים,  נזיר שנטמא בטומאת המת חייב להביא קרבנות 
למנות את כל ימי נזירותו מחדש (במדבר ו, א-יב). התורה אומרת לגבי נזיר 
שנטמא בטומאת המת ״וכפר עליו [הכהן] מאשר חטא על הנפש״. ושואל רבי 
חוטא  שנקרא  אדם,  הרג  וכי  זה?  נזיר  חטא  נפש  באיזה  וכי  הקפר:  אלעזר 
בנפש? אלא הנזיר נקרא ״חוטא״ מפני שציער עצמו בהמנעותו מן היין [אף 
שנטמא,  בנזיר  שנאמר  מפסוק  דינו  את  לומד  הקפר  אלעזר  שרבי  פי  על 
סברתו שייכת לכאורה בכל נזיר, בין אם נטמא ובין אם לא. הגמרא בנדרים 
(י.) ובנזיר (יט.) מבארת שמשום כך הזכירה התורה את המושג ״חטא״ בנזיר 

שנטמא, כי חטאו כפול, שציער עצמו מן היין, ואף נטמא בטומאת המת]. 

אדם  ״בן  מסלובודקה: 
להשתפר  נוטה 
לא  אך  ולהתייפות, 
(-״א מענטש  להשתנות״ 
און  בעסער  ווערט 
נישט  אבער  שענער, 
אנדערש״). אולם, אומר 
של  תפקידו  אהרן,  רבי 
את  ליצור  הוא  אדם 
מתוך  העליון  האדם 
בו.  שנולד  פרא״  ה״עיר 
הסבא  שפירש  כמו 
אדם  פרא  ״ועיר  מקלם: 
אין  יב)  יא,  (איוב  יולד״ 
להודיעך  רק  פירושו 
שאדם נולד פרא, כי אם 
פרא׳  שמ׳עיר  ללמדך 

צריך ש׳יולד אדם׳.
מעתה, מסיק רבי אהרן, 
לאדם  שניתן  הכח 
״בצלם  בהיבראו 
כח  זהו  אלקים״, 
היצירה,  וכח  הבחירה 

ליצור מהעיר פרא שבו אדם מושלם. (׳פנינים משלחן גבוה׳).

 ‰ ׂ ָ̆ ָע ים  ƒ‰…ל ¡‡ ם  ל∆ ∆̂ ב¿ּ י  ּƒ60כ" יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„

˙ ָ‰ָ‡ָ„ם" (בר‡˘י˙ ט, ו), 61ַעל ַ‡ַח˙  ∆‡

יב (מ˘לי טז, „):  ƒ̇ „ כ¿ּ עו… ‰. ו¿ ַכָמּ ‰ ו¿ ָמּ ַכּ

‰ּו" (˘ב˙ נ, ב).  ֲענ≈ ַלַמּ ַעל ‰'  ָפּ ל  "62כ…ּ

ם  ׁ≈̆ ל¿ ּלּו  ≈‡‰ָ ים  ƒָבר ּ ¿„ ַבּ ָ‰ר  ז¿ ּ ƒנ‰ַ ָכל  ו¿

ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ ל…‡  ו¿ ָו‰,  ¿̂ ƒמ

ּלּו  ≈‡ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ּול¿

יָון  כ≈ּ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ מו…  כ¿ּ ים  ƒ‡ ר¿ ƒנ ים  ƒָבר ּ ¿„

ָו‰. ¿̂ ƒּבו… מ ׁ̆ ם י≈ ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ָנ˙ו… ל¿ ָוּ ַכּ ׁ∆̆

 

 ׁ̆ י≈ ים  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ּוַמֲע ָמ‰  ָחכ¿ ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ
ב,  ָח„ טו… ים: ָ‰‡∆ ƒ̃ י ֲחָל נ≈ ׁ¿̆  ‰ּ  ָבּ

י‡,  ƒ‰ ָ‰ָרָע‰  ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ָרע.  ָח„  ∆‡‰ָ ו¿

יו,  ƒפ ּוב¿ ּבו…  ƒל ב¿ּ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ּ ַבז∆ י¿ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

בי‡ורים
ה׳  של  בצורה  כי  ‡ל˜ים.  בˆלם  כי   .60 מאומה).  מבינות  ואינן  חושבות 
[בקומה ובדעת, בדיבור ובראיה, (עיין בראשית רבה ח, י-יא)], ה׳ עשה את 
לכבודו.       הנברא  בעולמו,  הוא  ברוך  הקדוש  של  כאיקונין  אני  והרי  האדם. 
גופי!        את  בנקיון  לרחוץ  הוא  הקב״ה  וכמ‰. שכבודו של  כמ‰  על ‡ח˙   .61
62. כל פעל ‰' למענ‰ו. כלומר, את הכל ברא ה׳ לכבודו, וברחיצה יש משום 

כבוד הבורא, לפי שהאדם נברא בצלם אלוקים. 

ָ‰ָי‰            יָ„יו  ƒמ ל¿ ַּ̇ ƒמ ָטר  פ¿ ƒ46נ ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

לו…  רּו  ָ‡מ¿ ם.  ָמּ ƒע ך¿  ל≈ ‰ו… 48ו¿ ך¿  ּ ַ‰ל≈ 47מ¿

 ? ך¿ ל≈ ‰ ‰ו… ָּ̇ יָכן ַ‡ ≈‰ י, 49ל¿ ּƒיָ„יו: ַרב ƒמ ל¿ ַּ̇

 : רּו לו… ָו‰. ָ‡מ¿ ¿̂ ƒמ ˙ ו… ׂ̆ ם: ַלֲע ָ‡ַמר ָל‰∆

 ı…ח ר¿ ƒם? ל ? ָ‡ַמר ָל‰∆ ָו‰ זו… ¿̂ ּƒי ַמ‰ מ ƒכ ו¿

זו…  י  ƒכ 50ו¿  : לו… רּו  ָ‡מ¿  .ıָח ר¿ י˙-ַ‰מ∆ּ ב≈ ב¿ּ

ל  ׁ∆̆ ין  ƒנ י˜ו… ƒ‡51 ם  ƒ‡ ָמ‰  ן!  ≈‰ ם:  ָל‰∆ ָ‡ַמר  י‡?!  ƒ‰ ָו‰  ¿̂ ƒמ

י      ּ≈̇ ָב ּוב¿  ˙ י‡ו… ƒט ר¿ 53ט≈ י  ּ≈̇ ָב ב¿ּ ˙ו…  ‡ו… ים  ƒ„י ƒֲעמ ַמּ ׁ∆̆ 52 ים,  ƒָלכ מ¿

ָפן,  ט¿ ו… ׁ̆ ן ו¿ ָ̃ ר¿ ן ‰ּו‡ 56מו… י‰∆ ‰ ֲעל≈ ַמָנּ ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ י  ƒ55מ ,˙ ָס‡ו… ¿̃ ר¿ ƒ̃ 54

ל  ּ ≈„ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡  ׁ∆̆ 58  ‡ ָלּ ∆‡  „ ל…‡ עו… ו¿  ,˙ נו… זו… מ¿ לו…  ין  ƒ57ַמֲעל ן  ≈‰ ו¿

מּו˙,  ¿„ ƒּוב ם  ל∆ ∆̂ (טו)ב¿ּ י  ƒ̇ ‡ ר≈ ב¿ ּƒנ ׁ∆̆ י,  ƒ59ֲ‡נ כּו˙;  ַמל¿ י  ל≈ „ו… ּ ¿‚ ם  ƒע

וב„מו˙.  בˆלם  טו. 
(א,  בראשית  בפרשת 
״בצלם  נאמר:  כז) 
אותו״.  ברא  אלקים 
דמות וצלם זה מה הוא? 
דהג״ר  בפומיה  מרגלא 
אהרן קוטלר בשם מורו 
הסבא  ורבו 

בי‡ורים
46. נפטר מ˙למי„יו. נפרד מלימודו עם תלמידיו בבית-המדרש. 47. מ‰לך. 
בדרך מבית המדרש. 48. ו‰ולך עמם. והם מלוים אותו לכבודו. 49. ל‰יכן 
‡˙‰ ‰ולך. אולי יזכו גם הם עמו במצוה. 50. וכי זו מˆו‰ ‰י‡. שאדם מצווה 
עליה לעשותה לכבוד בוראו, ולא כדבר הרשות שאדם עושה לטובת גופו?! 
52. ˘מעמי„ים ‡ו˙ו. לכבודו של המלך  51. ‡י˜ונין. פסל בדמות הפנים. 
במקומות שרבים מצויים שם, כגון בבתי... 53. טרטי‡ו˙. שליצנים משחקים 
שם לפני הנאספים. 54. ˜ר˜סי‡ו˙. שחיות טרף מאולפות מתגוששות שם 
מור˜ן   .56 בהם.  לטפל  עלי‰ם.  ˘נ˙מנ‰  מי   .55 הנאספים.  לפני  למשחק 
לכבוד  נאים  שיהיו  ומצחצחם  מבריקם  האבק,  מן  אותם  מנקה  ו˘וטפן. 
המלך. 57. מעלין לו מזונו˙. משלמים לו שכר עבור זה. 58. ˘‰ו‡ מ˙‚„ל 
והנכבדים  השרים  עם  במעלה  ונחשב  לגדולה  עולה  מלכו˙.  ‚„ולי  עם 
המופקדים על צרכי המדינה. 59. ‡ני ˘נבר‡˙י בˆלם ו„מו˙. בצורה של ה׳, 
ובדמותו - שהוא דומה לו [בשכל] שהוא מבין וחושב (לא כמו החיות שאינן 

ב˜לון  ומ˙כב„  יז. 
בשער  לקמן  חבריו. 
התשובה (שער כו) כתב 
(והוא  המחבר 
הלכות  מהרמב״ם 
שיש  ה״ד)  פ״ד  תשובה 
אותם  שהעושה  עברות 
מהם,  לשוב  חזקתו  אין 
קלים  דברים  שהם  לפי 
בני-אדם,  רוב  בעיני 
והוא  חוטא,  ונמצא 
נראה לו שאין זה חטא. 
ואחת מאלו עברות הוא 
חברו׳.  בקלון  ה׳מתכבד 
שאינו  בלבו  אומר  כי 
חברו  שאין  לפי  חטא, 
עומד אצלו, ולא הגיעה 
ביישו,  ולא  בושת  לו 
(-השוה)  אלא הוא ערך 
וחכמתו  מעשיו הטובים 
מעשי  למול  וחריפותו 
חברו וחכמתו וחריפותו, 
דבריו  השומע  ובעיני 
יהיה הוא מכובד וחברו 

בזוי. 
בחכמ˙ו  ו‰מ˙פ‡ר  יח. 
‡ין  בו,  ˘‡ין  ובמע˘יו 
כמו˙‰.  רע‰  מ„‰ 
(קיג:):  פסחים  במסכת 
הדעת  אין  ארבעה 

ָב‰  טו… י˜  ƒַיֲחז ָלם  עו… ל¿  ‰ ∆‡ ּ ≈‚‰ַ
ל…‡  ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ  , מו… ¿̂ ַע ל¿

ַעל   ׁ̆ ָיחּו ל…‡  י  ּƒכ ָר‰,  ו… ּ̇ ‰ַ ַעל  ַרח  ט¿ ƒי

ָלם  ָ‰עו… לו…  „ּו  ּיו… ׁ∆̆ ַר˜  ם,  ƒַמי ָׁ̆  „ בו… כ¿ּ

ׁ̆ לו…  ‰ י≈ ָחָכם, ּוָבז∆ ב ו¿ ‰ּו‡ ָ‡ָ„ם טו… ׁ∆̆

ל  ו… ׁ̆ כ¿ ƒמ ב¿ּ ַח  מ≈ ׂ ָ̆ ‰ּו‡  י„  ƒמ ָ̇ ו¿ י,  ּ„ַ

 „ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒם, (יז)ּומ ָ̇ יָע ƒ„ עּוט י¿ ƒמ ָריו ּוב¿ ֲחב≈

ים  ƒר ׂ ¿̆ ע∆ מ≈ ָח„  ∆‡  ‰ ז∆ ו¿ ָריו.  ֲחב≈ ן  לו… ¿̃ ּƒב

 ˙ ∆‡ ים  ƒב ַעכ¿ּ ַ‰מ¿ ים  ƒָבר ּ ¿„ ָע‰  ָבּ ַ‡ר¿ ו¿

ים  ƒב יו טו… ׂ ָ̆ ל ַמֲע ָכּ ׁ∆̆ ּוָב‰. ָ‡ָ„ם  ׁ̆ ּ¿̇ ‰ַ

 ‰ מ∆ „, ּ„ו… ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒ‰ ם ל¿ ∆‰ ָבּ ל  ּ ַ‰ל≈ ¿̇ ƒם, ּומ ≈‰

 ˙ ַ̃ ַ‡ב¿ ָכל  ב¿ּ  „…‡ מ¿ ּוב  ׁ̆ ָח יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ ל¿

ל  ∆̂ ≈‡  „ מ≈ עו… ו¿ ים,  ƒמ ׂ ָ̆ ב¿ּ י  ׁ≈̆ ָר‡ ו¿ ל  כ≈ רו…

יַח, ַע„  ƒר יַח ּוַמס¿ ּ ƒ„ ¿̃ ‡ ַמ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ׁ̆ ַע„  ≈‡‰ָ

ירּו˙  ƒר מ¿ ֲחַמ˙  מ≈ כ…ל  ¡‡ ל∆  ‰ ו∆ ָׁ̆ ל…‡  ׁ∆̆

ר  ≈‡ ָפּ ¿̇ ּƒך¿ ָ‰ָ‡ָ„ם ַ‰מ ׁ̆ - ָכּ ַפ˙ ָ‰‡≈ ר≈ ׂ ¿̆

ַמֲ‰ָללו…  יַח ב¿ּ ƒר יַח ּוַמס¿ ּ ƒ„ ¿̃ ים, ַמ ׂ ƒ̆ ַמֲע ב¿ּ

ים.  ƒב יו ַ‰ּטו… ׂ ָ̆ ַמֲע

יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ָמ˙ו… ּוב¿ ָחכ¿ ר ב¿ּ ≈‡ ָפּ ¿̇ ּƒמ‰ַ (יח)ו¿

ין  ≈‡ ו¿  ‰ּ ָ̇ מו… כ¿ּ ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ ין  ≈‡  , ּבו… ין  ≈‡ ׁ∆̆  

יָניו,  ע≈ ב¿ּ ים  ƒ̇ חּו ּופ¿ ים  ּƒַטנ ¿̃ ם  ֻכָלּ (טז)ו¿

ל  „ו… ּ‚ָ ‰ּו‡  ׁ∆̆ מו…  ¿̂ ַע ַח  ב≈ּ ַׁ̆ ּומ¿ ל  ַ‰ל≈ּ ּומ¿

ַעל   ‰ ∆„ יו… ל…‡  ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ָמ‰,  ָחכ¿ ב¿ּ

 ‰ ∆‡ ר¿ ƒנ ָלם  עו… ּול¿  , ֲ‡ָו˙ו… ּ‚ַ ר…ב  מ≈  ˙ מ∆ ¡‡‰ָ

ָבָריו  ּו„¿ ˙ו…  ָ̂ ַוֲע ָמ˙ו…  ָחכ¿ יָניו  ע≈ ב¿ּ

 ‰ ׂ ≈̆ ֲע ַמּ ƒמ ים  ƒח ָבּ ֻׁ̆ מ¿ ם  ≈‰ ׁ∆̆ יו  ׂ ָ̆ ּוַמֲע

ר     ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ ָריו,  ֲחב≈  ˙ ַ̂ ֲע ַמ˙  ָחכ¿ ו¿

י           ּƒכ יו,  ׂ ָ̆ ַמֲע ּוב¿ ָמ˙ו…  ָחכ¿ ב¿ּ י„  ƒמ ָּ̇

ַעל   „ ָכבו… ו¿ ַבח  ׁ∆̆ ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿  ı ָחפ≈ ‰ּו‡ 

ָ‡ַמר   ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ים.  ƒר ָׁ̆ ַ‰י¿ ָבָריו  ּ ¿„

יָך"  ƒפ ל…‡  ו¿ ָזר  ָך  ל¿ ּ ַ‰ל∆ "63י¿ ל…מ…‰:  ׁ¿̆

(מ˘לי כז, ב).

˜טנים  וכולם  טז. 
ופחו˙ים בעיניו, ומ‰לל 
כתב  עˆמו.  ומ˘בח 
(פרק  ישרים  המסילת 
שקבע  אחרי  ״אך  יא): 
היותו  בלבו  האדם 
לתהילה,  וראוי  חשוב 
התולדה  תהיה  לא 
המחשבה  מן  היוצאת 
הזאת אחת בלבד, אלא 
ומשונות  רבות  תולדות 
ממנה...וימצא  תצאנה 
שיחשוב,  אחר  גאה 
ראוי  שהוא  שלפי 
ורב-המעלות,  לתהילה 
מרגיז  שיהיה  צריך 
ומבהיל  (מפחיד  הארץ 
ושהכל  הבריות)  את 
(יזדעזעו  מפניו  ירעשו 

מרוב פחד), כי לא יאות שיהרסו (לא יסכים שיעיזו לגשת) בני-האדם לדבר 
 – כרצונו)  (בחזקה, שלא  אליו  לעלות  יעפילו  ואם  דבר,  ממנו  ולבקש  עמו 
יבהלם בקולו וברוח שפתיו יהומם, בענות להם עזות, ופניו זועפות בכל עת 

ובכל שעה...״ 
אל  יוציאוה  לא  בלבם,  קבורה  גאותם  שתשאר  אחרים,  גאים  ״וימצאו 
הדברים  יודעי  גדולים,  חכמים  הם  שכבר  בלבבם,  יחשבו  אבל  המעשה, 
לאמיתם ושלא רבים יחכמו כמוהם, על כן לא ישיתו לב אל דברי זולתם, 
בחשבם, כי מה שקשה עליהם לא יהיה נקל לאחרים, ומה ששכלם מראה 
להם כל כך ברור הוא וכל כך פשוט הוא, עד שלא יחושו לדברי החולקים 

עליהם אם ראשונים ואם אחרונים, וספק אין אצלם על סברתם״.   

בי‡ורים
עצמך.          את  תהלל   ולא  שישבחוך  לאחרים  הנח  פיך.  ול‡  זר  י‰ללך   .63

ים,  ƒב ים טו… ׂ ƒ̆ ָר‰ ּוַמֲע ו… ּ̇ ָי„ו…  ׁ̆ ב¿ּ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ּƒָו‰, ַ‡ף-ַעל-פ‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ

 ˙ ָענו… ט¿ י‡  ƒב 66ּומ≈ לו…  ב  ר≈ ‡ו… ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  ּƒכ ם,  נ…ּ ƒ‰י ּ ≈‚  ׁ̆ ר≈ יו… ‰ּו‡ 

„ו…  ָטר¿ ָמ˙ו… ל¿ ‰ ָחכ¿ י∆ ¿‰ ƒ̇ ֲ‡ָו‰, ו¿ י ַ‚ּ י„≈ ƒי‡ ָ‰ָ‡ָ„ם ל ƒב‰ָ ˙ ל¿ ָ‡יו… ּור¿

 ‰ ז∆ ם, ו¿ ם יו… ר ָ‰ָרע יו… ∆̂ ַח י≈ ּ ≈̂ ַנ ּ ל¿ ƒל מ ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒן ַ‡ל י ָלם. ָלכ≈ ן ָ‰עו… ƒמ

ים  ƒ„י ƒֲחס‰ַ ן  ƒָח„ מ ∆‡ ב¿ּ ינּו  ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָל‰.  „ו… ּ ¿‚ ָחָמ‰  ל¿ ƒָר‡ מ ¿̃ ƒנ

ל.  „ו… ּ‚ָ ָלל  ָׁ̆ לּו  ל¿ ָׁ̆ ו¿ ָחָמ‰  ל¿ ּƒמ‰ַ ן  ƒמ ים  ƒ‡ ַ‰ָבּ ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַבּ ַ‚ע  ָפּ ׁ∆̆

ים  ƒ„י ƒ̇ ם ֲע ּ∆̇ ן ַ‡ ƒַוֲעַ„י ,‰ ַטָנּ ¿̃ ָחָמ‰  ל¿ ּƒמ ƒם מ ּ∆̇ ב¿ ַׁ̆ ם:  ָ‡ַמר ָל‰∆

ן:  ָחָמ‰? ָ‡ַמר ָל‰∆ ל¿ ּƒי‡ ַ‰מ ƒ‰ ‰ַמ : רּו לו… ָל‰. ָ‡מ¿ „ו… ּ ָחָמ‰ ‚¿ ל¿ ƒמ ל¿

ַעם  ˙ו… ַפּ ח ‡ו… ּ ַ̂ ַנ ּ¿̇ ׁ∆̆ ָך,  ׁ̆ ל¿ ּ י≈ ׁ∆̆ ב  י≈ ל ‡ו… י ָכּ ּƒיו! כ ָ̇ ילו… ח≈ ר ו¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

ינו…  ר ‡≈ ∆̂ ּ ָך; ֲ‡ָבל ַ‰י≈ ¿̇ יַח ‡ו… ּƒ67ָ‡ז ַינ ,§ ל̆… ָׁ̆ ם ‡ו…  ƒי ַּ̇ ׁ¿̆ ַ‡ַח˙ ‡ו… 

מו…  כ¿ּ ים,  ƒָעמ פ¿ּ  ‰‡ָ מ≈ ָנˆּוַח   ‰ י∆ ¿‰ ƒי ם  ƒ‡ 68ַ‡ף  ָך  מ¿ּ ƒמ  ˜ ס≈ ּפו…

ָך  ¿̇ מו… ם  יו… ַע„  ָך  מ¿ ¿̂ ַע ב¿ּ ן  ֲ‡מ≈ ַּ̇ ַ‡ל  69ו¿ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆

בי‡ורים
66. ומבי‡ טענו˙ ור‡יו˙ וכו' ו˙‰י‰ חכמ˙ו לטר„ו מן ‰עולם. כלומר, היצר 
ובמעשיו  שלמד  בתורה  להתגאות  לו  שיש  וראיות  טענות  לאדם  מביא 
(-החכמה) שלמד  ויתגאה בזה, אזי דוקא התורה  הטובים, ואם ישמע ליצר 
יש  [אמנם  מחמת שהתגאה מזה עצמו.  מן העולם  לסיבה לטרדו  לו  תהיה 
גורסים: ומביא טענות וראיות להביא האדם לידי גאוה כדי לטרדו מן העולם]. 
ויתייאש מללחום עוד נגדך, מפני שהוא נוכח לדעת כי  יניח ‡ו˙ך.  67. ‡ז 
כחך חזק מכחו. 68. ‡ף ‡ם י‰י‰ נˆוח מ‡‰ פעמים. ממשיך להלחם נגדך עד 
אשר יכחיד אותך משני העולמות. ואילו אתה גם אם נצחתו  מאה פעמים, 
69. ו‡ל  לא יאמר נואש, אלא ימשיך לארוב לך כל ימיך עד שינצח אותך. 
˙‡מן בעˆמך. אל תבטח בתורתך ובחכמתך שיעמדו לך נגד יצרך הרע, אלא 
עד יומך האחרון עשה תחבולות להינצל ממנו, שכן אמרו (ברכות כט.) יוחנן 

כהן גדול שימש בכהונה גדולה שמונים שנה, ולבסוף נעשה צדוקי. 

ם  ƒ‡ ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿  ‡ ַוֲ‰לו…  .‰ּ ָ̇ ָמ ¿‚ ּ„ֻ

ֲחַמ˙  מ≈ ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡ ים  ƒ„ ַכב¿ּ מ¿

י  ּ≈̇ ׁ¿̆ ַע  ≈„ יו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ ים  ƒר ב¿ ּסו… ׁ∆̆

ַ‡ַח˙,  ַר˜  ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ו¿  ,˙ ו… ּ̇ כ¿ ַמס∆ּ

ָח˙  ∆‡  ‡ ָלּ ∆‡ ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ן  ָל‰∆ י…‡ַמר 

ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ  - ‰"ח)  פ"י  (ירו˘למי ˘ביעי˙ 

ָלם  ָ‰עו…  ˙ ∆‡  ‰ ע∆ ַיט¿ ל…‡  ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ָכל- ו¿

. ינו… ּבו… ≈‡ ׁ∆̆ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ‰ ָ̃ ֲחָז י˜ּו‰ּו ַבּ ƒֲחז ַיּ ׁ∆̆

 

ל  ָכּ יּו  ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ים  ƒב ֻחָיּ מ¿ נּו  ֲ‡ַנח¿ ׁ∆̆ ַ„ע,  ו¿
 ‡ ר≈ ם ַ‰ּבו… ׁ≈̆ ים ל¿ ƒ„ֻיָח ינּו מ¿ ׂ ≈̆  ַמֲע
 ‰ י∆ ¿‰ ƒי ים  ƒ‰…ל ¡‡ ˙„ַ ֲעבו…  ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע ָכל  ו¿ ר,  ∆̇ ּוַבס≈ּ לּוי  ּ‚ָ ַבּ  ,‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי

 ˙ ּוו… ַ̃ ל¿ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  ˆו… ר¿ י  ּƒ̇ ל¿ ּƒ64ב ַב„,  ל¿ ּƒב נו…  ˆו… ר¿ ל  ∆‡ יַע  ּ ƒ‚‰ַ ל¿

ל  ם ָ‰‡≈ ׁ≈̆ ל ל¿ ‰ ַ‰כ…ּ ׂ ∆̆ „, ַ‡ך¿ ַיֲע בו… ל ָכּ ב≈ּ ַ̃ ‰ּו ּול¿ ׂ ≈̆ ַבח ַעל ַמֲע ׁ∆̆

ב,  ר ל≈ ≈̃ י ‰' ח… ƒּוב: "ֲ‡נ˙ ָ‡ַמר ַ‰ָכּ ׁ∆̆ מו…  ב, כ¿ּ ל ַ‰ל≈ּ יף ‡∆ ƒ̃ ׁ¿̆ ַ‰ַמּ

ינּו"  ל…‰≈ ר̇… ַל‰' ‡¡ ָּ̇ ס¿ ּƒר: "‰ַ65נ מ≈ ‡ו… ˙" (ירמי‰ יז, י), ו¿ ָליו… ן כ¿ּ ח≈ ב…ּ

ל  ≈̂ ָנּ ƒ‰ יזּו˙ ל¿ ƒר ז¿ ƒָמ‰ ּוב ָחכ¿ ר ב¿ּ ָזּ‰≈ ƒם ל…‡ י ƒ‡ ן („ברים כט, כח). ָלכ≈

בריות,  [של  סובלתן 
פירש,  ורש״י  רשב״ם. 
עצמם  הם  שאפילו 
זמן  לאחר  מתחרטים 
ונבזים הם בפני  עצמן] 
״דל  הוא  מהם  ואחד 
מנוגד  חטאו  כי  גאה״. 
כי          האנושי,  לטבע 
לעשיר           אמנם  אם 
אך  גאוה,  של  נסיון  יש 
במה   – הוא  דל  אם 
ללא  הגאוה  יתגאה?  
המאוסה  היא  סיבה 
אלוקים  בעיני  ביותר 
יחזקאל,  (אור  ואדם 

מדות).

בי‡ורים
64. בל˙י רˆון בני-‡„ם. בלי שיהיה רצונו ומטרתו להתכבד בעיני בני-אדם, 
עושה  שאדם  מעשים  ‡לו˜ינו.  ל‰'  ‰נס˙רו˙   .65 מעשיו.  על  שישבחוהו 
בהסתר מעיני בני-אדם, הם גלויים וידועים לה׳ אלוקינו, ומסורים בידו לתת 

לאדם כפי מעשיו. 
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המחזיק    וכל  המדות, 
ה׳.   תועבת  נקרא  בה 
אין  ענוה).  הקמח,  (כד 
ממנה,  קשה  מדה  לך 
שבתורה  עבירות  ורוב 
עוד  ולא  בה,  כלולין 
הבורא  שמשכחת  אלא 
אדם,  של  מלבו  יתברך 
לבבך  ״ורם  שנאמר: 
אלקיך״.  ה׳  את  ושכחת 
א,                  אבות  יונה  (רבינו 

יג).
הגרועה  היא  הגאוה 
היא  והענוה  שבמדות, 
שבמדות.  עליונה  מדה 
(מהרש״א סנהדרין פח).

לכל  שורש  היא  הגאוה 
(ר״ח  הרעות.  המדות 

ענוה ב׳; נפש החיים).
שורש  היא  הגאוה 
להרבה עבירות, אם בין 
בין  ואם  למקום  אדם 
(שערי  לחבירו  אדם 

קדושה).  

ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡  „ ַלמ≈ּ מ¿ ‰ּו‡  ו¿ ר,  ∆̃ ּׁ∆̆ ‰ַ

ן  ָלכ≈ ו¿  ,˙ ָ‡יו… ר¿ לו…  י‡  ƒב ּומ≈  ˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ל¿

. ּ„ו… ¿‚ נ∆ ם כ¿ּ ַחכ≈ּ ¿̇ ƒ‰ ‰ ל¿ ָּ̇ יך¿ ַ‡ ƒר ָ̂

 

ר ‰ּו‡  ∆̂ ּ ל ַ‰י≈ ׁ∆̆ יו  ָ̇ ּבּולו… ח¿ ַּ̇  ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇
י‰ו…  ּƒב ּוַמ‚¿ ּבו…  ƒל  ‰ ׁ∆̆ ¿̃ 73ַמ

 ˙ ּ„ו… ƒמ ָ‡ר  ׁ¿̆ ּו ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ לו…  י˜  ּƒ̇ ּוַממ¿

‡י  ַוַ„ּ ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ַע  ≈„ יו… י  ּƒכ ַ‡ף  ו¿  ;˙ ָרעו…

י  ּלּו ָ‰כ≈ ƒפ‡ֲ , ַ‚ֲ‡ָו˙ו… ן ב¿ּ ָעוו… ע ו¿ ַׁ̆ ׁ̆ פ∆ּ ּ י≈ ׁ∆̆

ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  ּƒכ  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒּומ י„  ƒז מ≈ ב¿ּ  „ ב≈ עו…

74ַע„   ,„ בו… ַ‰ָכּ ַ‡ַחר  ּבו…  ƒל  ˙ ∆‡ יר  ƒע ַמב¿

ָר‰. ֲ‡ָבל ָ‰ָ‡ָ„ם  ׁ̆ ַעל ָ‰ֲעב≈ ל…‡ ָיחּו ׁ∆̆

ל…‡  ‰ ו¿ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒל…‡ י יו, ו¿ ׂ ָ̆ ַמֲע ‰ּו‡ ַזך¿ ב¿ּ ׁ∆̆

ָר‰  ֲעב≈  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ַע  ≈„ ּיו… ׁ∆̆ כ¿ּ מו…  ¿̂ ַע ל  ַ‰ל≈ּ י¿

ַיֲער…ך¿  ו¿ ָ‰ָרע  ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈  ‡ ָיבו… ָ‡ז  ָ„ָבר,  ב¿ּ

„ו…  ָלכ¿ ל¿ ילו…  ּƒפ‰ַ ל¿ ָחָמ‰  ל¿ ƒמ  „ עו…

ָו‰  ¿̂ ƒמ לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ָברו… ס¿ לו…  יר  ּƒב ּוַמס¿ ר  ּ≈̇ ∆‰  ‰ ר∆ יו… ו¿  , ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒר ב¿ּ

ר:  ∆̂ ּ ַ‰י≈ לו…  י…‡ַמר  ָכך¿  ו¿ ר.  ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ּƒמ ּׁ∆̆ ַמ‰  ַעל  ָכר  ׂ ָ̆ ו¿

בי‡ורים
73. מ˜˘‰ לבו. של אדם לסרב לקבל תוכחה ולהכניע עצמו. 74. ע„ ˘ל‡ 

יחו˘ על ‰עבר‰. שאינו חושש לעבור עליה.

ָך  ל¿ ר…ב  ¡‡ י∆ יָך  ָימ∆ ל  ָכּ י  ּƒכ ב, מ„),  (‡בו˙ 

ם  ƒ‡ 70ו¿ ּנּו,  מ∆ּ ƒמ יָך  ינ∆ ע≈ ים  ƒֲעל ַּ̇ ‡ּוַלי 

ף  (יט)סו…  -  ˙ ּלו… ּ ַ̃ ַבּ ׁ∆̆  ‰ ּלָ ַ̃ ב¿ּ ֲחָך  ּ ≈̂ ַנ י¿

˙. ּוַבֲעבּור  ֲחמּורו… ַבּ ׁ∆̆ ָחמּור  ֲחָך ב¿ּ ּ ≈̂ ַנ י¿

 ˙ ּ„ו… ƒמ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ל¿  ׁ̆ ר∆ ׁ…˘ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ׁ∆̆ (כ)

ף  ּ≈̇ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ71מ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ַ‚ם  ו¿  ,˙ חּו˙ו… פ¿ּ

ַין  נ¿ ƒע ָכל  ו¿ ָ‰ָ‡ָ„ם,  ב  ל≈ ב¿ּ ב  ָער≈ ¿̇ ƒּומ

 ˙ ַ‡מ≈ּ ˙ ּול¿ מ∆ יב ָ‰‡¡ ƒז ַ‰כ¿ ר ‰ּו‡ 72ל¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

יט. סוף ינˆחך בחמור‰ 
במסכת  ˘בחמורו˙. 
״כך  נאמר:  (קה:)  שבת 
הרע,  יצר  של  אומנותו 
היום אומר לו ״עשה כך״ 
״עשה  לו  אומר  ולמחר 
לו  שאומר  עד  כך״, 
זרה״,  עבודה  ״עבוד 
כלומר,  ועובד״.  והולך 
אל  יבוא  אם  שהרי 
מיד  לפתותו  האדם 
לא   – חמורה  לעבירה 
אומנותו  לכן  לו,  ישמע 

היא להסיתו לעבור עבירה קלה, ומתוך כך מגיע בהדרגה לעבירות החמורות 
ביותר.  

(נב.) מביאה הגמרא משל על היצר הרע: אמר רב אסי: יצר  במסכת סוכה 
דומה  ולבסוף  רש״י)  עכביש.  (לקורי  בוכיא  של  לחוט  דומה  בתחילה  הרע 
לעגלה).  הפרה  את  קושרים  שבהם  העבים  (כחבלים  העגלה  כעבותות 
שנאמר (ישעיה ה, יח): ״הוי מושכי העון בחבלי השוא וכעבות העגלה חטאה״. 
(מה שבתחילה היה חבלי שוא, דהיינו חוטים של כלום, דקים כקורי העכביש, 

נהפך לבסוך לחבלים העבים של העגלה!). 
״הוי מושכי העון בחבלי השוא״ – הוי לאלו המושכים ומביאים את העוון על 
עצמם בזמן שיצרם עדיין חלש מאד ודומה לחוטים של כלום, כי בשלב הבא, 
כשכבר יהיו שקועים בחטא וירצו לחדול ממנו, יגלו שהם קשורים בו עם יצר 

כה חזק, כמו חבל של עגלה שהוא עבה מאד וכמעט לא שייך לנתקו. 
שבכל  הקשה  היא  הגאוה  מדת  פחו˙ו˙.  מ„ו˙  ל‰רב‰  ˘ור˘  ˘‰‚‡ו‰  כ. 

בי‡ורים
70. ו‡ם ינˆחך ב˜ל‰ ˘ב˜לו˙. אם תתן ליצר לנצח אותך אף בדבר הקטן 
החמרות  בעבירות  גם  ינצחך  שהוא  סוף  ותנצחו,  עמו  תלחם  ולא  ביותר, 
הגאוה.                   בחטא  להכשילו  ‰‡„ם.  בלב  ומ˙ערב  מ˘˙˙ף   .71 ביותר. 

72. ל‰כזיב ‰‡מ˙. להראות שהאמת הוא כזב ושקר.

כב. ˘י˘ כמ‰ בני-‡„ם 
לבריו˙  ‰נ‡‰בים 
ו‰˜ב"‰ ˘ונ‡ם כ˘‡ינם 
‰מˆוו˙.   ˙‡ מ˜יימים 
מכמה  להקשות  יש 
רחוב,  אנשי  וכמה 
מידות  בעלי  שנראים 
ועמל  יגיעה  בלי  טובות 

ובלי ספרי יראה? 
כבר עמד על זה הגר״א 
והובא  ט,  יא,  (במשלי 
אות  פ״ד  שלמה׳  ב׳אבן 
המינים  ״רוב  וכתב:  יג) 
אדם  בין  והחוטאים 
הנראה  לפי  הם  למקום 
אחת  וזו  בטבע,  טובים 
היצר  מתחבולות 
לפרוש רשת לפני תועי 
אחריהם״,  להמשך  רוח 
׳חפץ  בספר  ועיין  עכ״ד. 
(סוף  התורה  על  חיים׳ 
בהעלותך, בהערה שם): לפעמים מזרז היצר הרע לרשעים גמורים מחללי 
וילמדו  אחריהם  העם  שימשכו  כדי  לבריות,  טובות  לעשות  שבתות 

מדרכיהם... 
 ויש שהעירו שהגר״א לא כתב שהם באמת טובים בין אדם לחברו, רק ״לפי 
תתנגש  אשר  מסוימת  לנקודה  יגיעו  כאשר  שבאמת  חוץ),  (כלפי  הנראה״ 
מידותיהם  וזוהמת  קלונם  כל  יתגלה  שם   - ותאוותם  חפצם  עם  ותתנגד 

הרעות.

 ˙ ˆו… ר¿ ּƒּוב: "76ב˙ ָ‡ַמר ַ‰ָכּ ׁ∆̆ מו…  ‰ּו‡ כ¿ּ

 " ו… ּ̇ ƒ‡ ם ƒל ׁ¿̆ ָביו ַי י¿ ם ‡ו… ּ‚ַ ׁ̆ י ƒ‡ י כ≈ ר¿ ּ„ַ '‰

ם  ƒ‡ ָין:  נ¿ ƒע‰ָ  ׁ̆ רּו פ≈ּ ָכך¿  ו¿ ז).  טז,  (מ˘לי 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ י  נ≈ פ¿ ƒל ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ƒי ל…‡  ָ‰ָ‡ָ„ם 

ם  י‰∆ ינ≈ ע≈ ב¿ּ ן  ח≈  ‡…̂ מ¿ ƒל ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ו¿

ים,  ƒב ַ‰ּטו… יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ˙ו…  ו… ׂ̆ ֲע ַבּ

‰ּו  ז∆  , ˙ו… ‡ו… ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿

-‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ׁ∆̆ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ָ‡ָי‰  ר¿

 ˙ ּבו… ƒל ָזַרע לו… ַ‡ֲ‰ָב‰ ב¿ּ ו¿  , ˙ו… ב ‡ו… ≈‰ ‡ו…

ַעל  ב  טו… ם  ׁ≈̆ לו…  ם  ׂ ָ̆ ו¿ י-ָ‡ָ„ם,  נ≈ ב¿ּ

 ‰ ּמָ ּכַ  ׁ̆ ּ י≈ ∆ ׁ̆ (כב) ‰ּו‡   ˙ מ∆ ¡‡ ו∆ ָנם.  ו… ׁ̆ ל¿

 ˙ ּיו… ƒר ַלּב¿ ים  ƒב‰ָ ¡‡ ַ‰ּנ∆ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ּב¿

ים  ƒמ ּ י¿ ַ̃ מ¿ יָנם  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ ָ‡ם  נ¿ ו… ׂ̆  ‰" ָבּ ָ̃ ‰ַ ו¿

בי‡ורים
76. ברˆו˙ ‰' „רכי ‡י˘. כשרצויים לפני ה׳ אורחות חיי האדם, גם אויביו 

יתהפכו לאוהביו וישלימו אתו.

ָמ‰  ָחכ¿ ַמֲעַל˙  ל¿  ָּ̇ ע¿ ּ‚ַ ƒ‰ ָבר  כ¿ּ

 ˙ ו… ּ̂ ַר ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָך  ל¿ ָר‡ּוי  ו¿ י„ּו˙,  ƒַוֲחס

ָלם,  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ן ב¿ּ ̂…‡ ח≈ מ¿ ƒל ל ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ ּול¿

ָך  ¿̇ ָמ ם ָחכ¿ ˙ ָל‰∆ ַ‚ּלו… ם ל¿ יף ָל‰∆ ƒֲחנ‰ַ ּול¿

ָך  ל¿ י‡  ƒָיב ו¿ ‡ֲ‰בּוָך,  י…ּ ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ ָך  ¿̇ ָ̃ ¿„ ƒ̂ ו¿

רּוַח  ׁ∆̆ ל  ָכּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… י  ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ƒמ ָ‡ָי‰  ר¿

ם  ˜ו… ּנּו, 75רּוַח ַ‰ָמּ ימ∆ ָח‰ ‰≈ ˙ נו… ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

 ‰ ז∆ ָכל  ו¿ מ"י).  פ"‚  (‡בו˙  ּנּו  ימ∆ ≈‰ ָח‰  נו…

י‡  ƒ‰ ‡ָבָר ּ‰ ַ‰ס¿ּ ָ̇ י ‡ו… ּƒר, כ ∆̃ ׁ∆̆  ˙ ָ‡יו… ר¿

 ‰ּ ָין ַ‰ז∆ נ¿ ƒָו‰. (כ‡)ֲ‡ָבל ָ‰ע‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒָעָנף מ

כ‡. ‡בל ‰ענין ‰ז‰ ‰ו‡ 
כבר  דבריו  תוכן  וכו'. 
הלבבות  בחובת  מובא 
המעשה,  יחוד  (שער 
פרק ה) וז״ל: כאשר יבוא 
זה,  בפיתוי  היצר  אליך 
לי  תועיל  מה  לו:  ענה 
חן  למצוא  השתדלותי 
כמוני,  חלש  יצור  בעיני 
לא  ביכלתו  אין  אשר 
להזיק  ולא  לי  להועיל 
היה  אילו  ואף  לי... 
מחוייב  שאני  כדבריך, 
אוכל  לא  אז  גם  בכך, 
איך  כי  זאת,  לעשות 
כל  אצל  לפעול  אוכל 

בני דורי שיהיו מרוצים ממני, בעוד שאינני יכול לפעול זאת אפילו אצל בני 
ביתי, וכל שכן אצל בני אדם אחרים.

ודברי רבותינו ז״ל שהבאת מהם ראיה, אינם מחייבים את האדם להשתדל 
למשוך אליו את שביעת רצונם של כל הברואים, אלא הכונה של דבריהם 
היא מה שאמר חכם אחד בצוואתו לבנו: ״בני, לפעול אצל כל הברואים שיהיו 
מרוצים ממך, זה אינו ביכלתך, אך מה שכן ביכלתך הוא, להשתדל שהבורא 
יהיה מרוצה ממך. וכאשר תפעל זאת אצלו, הוא יעשה אותך רצוי לבריות, 
כמו שכתוב (משלי טז, ז): ״ברצות ה׳ דרכי איש גם אויביו ישלים אתו״. – וזוהי 
ז״ל: מי שכל הבריות, מקטן ועד גדול, מהללים ומשבחים  גם כוונת רבותינו 
אותו ומרוצים ממעשיו, סימן הוא שהאל יתברך נתן בלבות בני אדם אהבה 
אליו, ושם לו שם טוב על לשונם. ודבר זה הרי אין הבורא עושה אותו לשונאיו, 

והוא איפוא סימן ברור וגדול שהבורא מרוצה ממנו. זוהי כוונת רבותינו ז״ל.     

בי‡ורים
בידוע שהוא  למטה  מי שהוא אהוב  כל  ‰ימנו. שכן  נוח‰  רוח ‰מ˜ום   .75

אהוב גם למעלה (רש״י). 

˙וכח˙ך  „ברי  כ‚. 
י˙˜בלו בפני ‰עולם. יש 
יתקבלו  כיצד  לעיין, 
מכירים  אין  אם  דבריו 
אותו ואין יודעים ערכו?

 :(: (ו  ברכות  במסכת 
אמר רבי חלבו אמר רב 
בו  שיש  אדם  כל  הונא: 
דבריו  שמים,  יראת 
[לאחרים],  נשמעין 
יג)  יב  (קהלת  שנאמר 
נשמע,  הכל  דבר  ׳סוף 
וגו׳,  ירא  האלהים  את 
כך:  ויש לדרוש המקרא 
אדם שהוא ירא אלוקים 
באזני  נשמעים  דבריו   -

הכל.
(הובא  לעיתים׳  ה׳בינה 
בשיטה מקובצת החדש, 
אות קפח) פירש, שאף על פי שיראת שמים מביאה את האדם לעשות מעשיו 
בהצנע ולא להרבות בדברים, עם כל זה דבריו ועניניו מעצמם יהיו נשמעים.
והטעם שדבריו נשמעים, כתב ב׳עיון יעקב׳ שאדם שיש בו יראת השם שורה 
וב׳שפתי  גם בעיני הבריות.  חן  ימצא  ובכך  (מט:),  חן, כמבואר בסוכה  עליו 
חכמים׳ ביאר על פי דברי המשנה באבות (ב, ד) ׳בטל רצונך מפני רצונו כדי 
שיבטל רצון אחרים מפני רצונך׳, ואדם שהוא ירא שמים מבטל את רצונו 
ולפיכך מבטל הקדוש ברוך הוא את רצון אחרים מפני  מפני רצון הבורא, 

ַב„,  רּוך¿ ‰ּו‡ ל¿ ‡ ָבּ ר≈ ם ַ‰ּבו… ׁ≈̆ ב ל¿ ַ‰ּטו…

י  נ≈ פ¿ ּƒב לּו  ב¿ּ ַ̃ ¿̇ ƒי ָך  ּ¿̇ ַכח¿ ו… ּ̇ י  ר≈ ב¿ ּ ƒ„(‚כ)

י  ּƒכ  , ך¿ ָכּ ב  ֲח˘…ׁ ַּ̇ ל…‡  ם  ƒ‡ ם  ּ‚ַ ָלם  ָ‰עו…

לּוָי‰  ּ¿̇ ָכָח‰  ו… ּ̇ ‰ַ ַל˙  ָבּ ַ̃ ין  ≈‡

יָך. ∆̇ בו… ׁ¿̆ ַמח¿ ב¿ּ

 

ָך  ¿̇ י ƒס ‰, י¿ ל ז∆ ָכּ ƒמ ˜ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ּƒ̇ ׁ∆̆ י  ַ‡ֲחר≈ ו¿
ן  כ≈ ָּ̇ ƒָך: ל…‡ י י…‡ַמר ל¿ ר ו¿ ∆̂ ּ  ַ‰י≈

79ַע„  ָמ‰  ל≈ ׁ¿̆ ָך  ¿̇ „ָ ֲעבו…  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ׁ∆̆

ן  ‚ו… כ¿ּ י,  ר≈ ַ‚מ¿ ל¿ ן  ∆‰ מ≈  ˜ ַרח≈ ¿̇ ּƒ̇ ׁ∆̆

ים                     ƒב ַ‰ּטו… יָך  ׂ ∆̆ ַמֲע  ‰ ַכס∆ּ ּ¿̇ ׁ∆̆

ָבר  כ¿ּ ָ‰ָי‰  ּׁ∆̆  ‰ ַמּ ƒמ ּפּוך¿  ƒ‰  ˙ רו… ‰ו… 80ּול¿

בי‡ורים
79. ע„ ˘˙˙רח˜ מ‰ן. כלומר, אלא אם תסתיר מבני אדם את כל מעשיך 
לגמרי.                  ה׳  מעבודת  מתרחק  שהנך  יראה  חוץ  שכלפי  באופן  הטובים, 
80. ול‰ורו˙. יש גורסים ״ולהראות״, כלומר, הראה את ההפך של מה שיש 

בלבך.

 ‡ ָלּ ∆‡ ב  ≈‰ ‡ו… -‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ין  ≈‡ י  ּƒכ  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ  ˙ ∆‡

ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ָך  ¿̇ י ƒס י¿ ך¿  ַ‡ַחר-ָכּ  .‰ּ ָ̇ ‡ו… ים  ƒמ ּ י¿ ַ̃ ּומ¿ ָר‰  ו… ּ̇ י  ≈„ מ¿ לו…

י‡  ƒב ּומ≈ ָ‰ָעם,  י  נ≈ פ¿ ƒל ים  ƒב ַ‰ּטו… יָך  ׂ ∆̆ ּוַמֲע ָך  ¿̇ י„ּו ƒֲחס  ˙ ַ‚ּלו… ל¿

ן  ƒמ ך¿  ָׁ̆ מ¿ ƒנ  ‰ ז∆ ַ‚ם  ו¿ ָך?  מו… ָכּ ם  ≈‰ ם  ּ‚ַ ּו  ׂ̆ ַיֲע ‡ּוַלי  ָ‡ָי‰:  ר¿

חּו  ב¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ּ ƒנ ׁ∆̆ ים  ƒל „ו… ּ ¿‚  ‰ ָמּ 77ַכּ ינּו  ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ‰ּו˙.  ב¿ ּ‚ַ‰ַ

ם  י‰∆ ר≈ ַחב¿ ו¿ ם  י‰∆ י„≈ ƒמ ל¿ ַּ̇ י  נ≈ פ¿ ƒל  ‡ ָלּ ∆‡ ּו  ׂ̆ ָע ל…‡   - (סוכ‰ כח, ‡) 

ָו‰  ¿̂ ƒמ ‰ ‡י ז∆ ם, ַוַ„ּ י‰∆ ׂ ≈̆ ַמֲע י˜ּו ב¿ּ ƒַיֲחז ם ו¿ י‰∆ כּו ַ‡ֲחר≈ ׁ¿̆ ָמּ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ

ל…‡  ּלּו  ≈‡ י  נ≈ פ¿ ּƒב ּלּו  ƒַוֲ‡פ ים,  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ם  78ָל‰∆ ב  ַחב≈ּ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ

 ,"‰ ׂ ∆̆ י עו… ƒנ‡ֲ ‰ ַע" ‡ו… "ז∆ ≈„ י יו… ƒנ‡ֲ ‰ רו… "ז∆ ָ‡מ¿ ּבו… ב¿ּ ƒל ‰ ב¿ּ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒי

ם. ˙ ָל‰∆ ַ‚ּלו… ˙ ָ‡סּור ל¿ מ∆ ¡‡ ָלם ב∆ּ י ָ‰עו… נ≈ פ¿ ƒָבל ל‡ֲ

 

ַמ„  ל¿ ƒ̇ ו¿ יכּו˙  ƒר‡ֲ ַבּ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ֲעמ…„  ַ̇ ו¿ ֲעָנָו‰  ַבּ ך¿  ל≈ ּ≈̇ ם  ƒ‡ ם ּ‚ַ
 ‰ ָּ̇ ַע ָך:  ל¿ י…‡ַמר  ו¿  ˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ָך  ּ¿̇ ַפ י¿ יעּו˙,  ƒב ¿̃ ּƒב  

יָך  ָרכ∆ ּ ֲעבּור „¿ „ּוָך ַבּ יַכב¿ּ ƒבּוָך ו ּׁ¿̆ ַח י-ָ‡ָ„ם י¿ נ≈ ָך ב¿ּ ¿̇ ים ‡ו… ƒ‡ ָ‰רו…

ם  י‰∆ ינ≈ ע≈ ּוב ב¿ּ ׁ̆ ‰ ָח ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ,‰ ז∆ ל ָבּ „ו… ַוח ָ‚ּ ׁ̆ ר∆ י≈ ים, ו¿ ƒב ַ‰ּטו…

 ‰ ׂ ∆̆ ָך ַמֲע ¿̇ ו… ׂ̆ ֲע י ַבּ ּƒל, כ ב∆ ∆‰ ‰ ל ז∆ ָך. ָכּ ּ¿̇ ַכח¿ ˙ו… ָך ו¿ לּו מּוָסר¿ ב¿ּ ַ̃ י¿

בי‡ורים
77. כמ‰ ‚„ולים ˘נ˘˙בחו. במסכת מגילה (כז:-כח.) מביאה בגמרא סדרת 
ואמרו  הקדושים,  מהתנאים  כמה   של  חסידות  ודברי  מיוחדות  הנהגות 
לתלמידיהם שבזכות הנהגות אלו  זכו להאריך ימים, ואמרו זאת כדי ללמד 
מאירי).        ההר,  מן  אברהם  (רבינו  להם  הראויות  הנהגות  חכמים  לתלמידי 

78. ל‰ם. עליהם. 

א'
ם 

ד' יו
ע 

בו
ש

 81. ˙˙יח„. תתבודד. 82. ‡ך ל‰ר‡ו˙ ‰עˆלו˙. עשה רושם כאילו אתה עובד את ה׳ בעצלות ובכבדות. 83. ול‡ ˙ˆו‰. ואל תשדל בני אדם 
לעשות טוב ואל תוכיחם להמנע מעשות רע. 84. ˙˙נ‰‚ במנ‰‚ם ו˙לך ב„רכי‰ם. של פשוטי העם ויושבי קרנות, כדי שהסתרת מעשיך הטובים 
תהיה בשלימות. 85. ל˘ם מˆו‰. כלומר, אף שעושה זאת לשם מצוה, מכל מקום... 86. מפסי„ ‡לף ‡לפים. כי ירד מטה מטה, ולא רק את המצוות 
יחדל מלקיים, אלא אף אמונתו ישלל ממנו, מבלי אשר ירגיש בכך. 87. ו„ומ‰ לבורח מ‡˘ ˜טנ‰ ל‡˘ ‚„ול‰. כי אם מטרתו לברוח מהפרסום 
והכבוד שיבוא לו ע״י עבודת ה׳, וחושש למצוא חן בעיני בני אדם בגלל מעשיו הטובים, אדרבה, הרי היצר מציע לו למצוא חן בעיני בני אדם על 
ידי זלזול במצוות והתרחקות מה׳. 88. ‡ין מזי˜ לו ב˘בח. לא יפחת שכרו במאומה בכך שמשבחים אותו ומכבדים אותו על מעשיו. 89. בע˙ ‡˘ר 
˙ע˘‰ מע˘‰ ‰טוב. והנך רוצה לבחון את טהרת כונתך. 90. ‡˘ר מ‰‡ל. אם יתברר לך שהנך מקוה לקבל את השכר מהאל - סימן הוא שהמעשה 
שלם ואין בו כל פגם. 91. ‡ינו ˘לם. סימן הוא שהמעשה אינו שלם. 92. ביחו„ בח„רי ח„רים. בהתבודדות בינך לבין עצמך. 93. בז‰ ‰ענין. באותו 
האופן ובאותה השלמות, בהידור ובהתלהבות. 94. נ‚„ יˆר ‰רע. מענין יצר הרע, כיצד מנסה הוא לקלקל וכיצד להנצל ממנו. 95. נ‚„. לעומת. 96. 
וט‰ר י„ים. טהור בדרכיו וידיו נקיות מעוון - יוסיף כח להתגבר ולהתאמץ שלא יפול ברשת היצר הרע. 97. ‰‚‡ו‰ במעל˙ ‰חכמ‰ מ˘ובח˙. לא 
ח״ו כדי להשתרר ולהתנשא על אחרים, אלא שירגיש סיפוק ושמחה במעלתו כדי לזרזו להתמיד בדרך זו. 98. ו‚ם „ע‰. יש גורסים: על שחננו דעה 
רנו˙. עמי הארץ העוסקים בדבר שיחה (רש״י). והערוך פירש, שאינם נכנסים לבית המדרש, אלא רגילים לשבת  והשכל ומדות טובות. 99. מיו˘בי̃ 
בקרנות העיר ולעסוק בדברי שיחה. 100. וי‚ב‰ לבו. פסוק זה נאמר על יהושפט המלך, שאף שהיה לו עושר וכבוד לא גבה לבו בעבורם, כי אם 
במה שהלך בדרכי ה׳. (מצודת דוד). 101. י˜ר רוח ו‚ב‰ לב.  אדם עם רצון כביר בלי גבול ובעל שאיפות גבוהות בעניני העולם הבא. 102. ˘ל‡ 
יספי˜ לו. שלא יסתפק במצוות המזדמנות לידו, ובמעלות שהשיג על ידי השתדלותו. 103. ‡ל‡ ימעט בעיניו. שיהיו מעשיו ועבודתו מעטים בעיניו. 
104. ו˙‚ב‰ נפ˘ו. ונפשו תתרומם ותשאף למדרגה גבוהה יותר. 105. כמו ˘מ˜ˆר. באותה מדה שמפחית ומתרשל מעבודת ה׳ יכעס על עצמו 
ויוכיח נפשו. 106. מפני ‰˘פל˙ו לפני‰ם. מחשש שאם יעשה הטוב יהיה מושפל ובזוי בעיניהם, ושילעגו לו על מעשיו. 107. יפסי„ ‡ו˙ם מ‡‰ 
והם רשעים  ה),  (שם,  ״ענה כסיל כאולתו״  ואמר:  ד),  כו,  (משלי  ״אל תען כסיל כאולתו״  זה אמר שלמה:  ״ועל  גירסא המוסיפה כאן:  יש  מˆוו˙. 
וכסילים״. 108. ובמ‡ו„ו. בכל כחו, רצונו וממונו. 109. ול‚לי˙. אמר רבי יוחנן שעמד בגילוי פנים (בחוצפה. רש״י) לפני הקב״ה (סוטה מב:). 110. 
ולסנחריב. בתנא דבי אליהו (ל״א) כתב: סנחריב גסות הרוח היתה בו, ובה נעקר מן העולם. וכן נאמר שם על נבוכדנצר. 111. ז„ י‰יר. גס רוח סופו 
להיות לץ שאינו חש לשמוע מוסר. רש״י. 112. ‰מב˜˘ לעלו˙. גאוותן אינו מרוצה ממעלת חשיבותו בעיני הבריות וחומד תמיד לדרגת חשיבות 
114. סמוך ל‚‡ו‰  113. בחז˜˙ בר „ע˙. שמחזיק עצמו חכם.  גבוהה יותר ממה שהוא ראוי לה, וכיון שלא משיגה, הרי הוא בדאגה מתמדת.  
מעללים רעים. שהם המשך ישיר לגאוה ותוצאה ממנה. 115. כ‡˘ר נעימו˙ ‰ˆור‰. כשם שהגדרת אדם שצורתו נעימה ויפה היא מי שגופו ופניו 
מאירים, כך אדם שמדותיו נעימות וטובות נפשו מאירה. 116. ‡ין ‰ח˘יבו˙ בנפ˘. [יש גירסא: ״מחשיבות הנפש״]. כלומר, אין זה חשיבות וכבוד 
לאדם להתגאות על חברו, אפילו הוא מלך, כל שכן בני-אדם אחרים, השוים במעלתם ומתגאים זה על זה.  117. ולפניו ‰יו כס‡ו˙. כלומר לפניו 
היו שלשה כסאות, זה למעלה מזה, להושיב כל אחד כגדולתו, ובאו לפניו שלשה גיבורים, וישבו זה למעלה מזה. 118. ו‚„לו. למעלה. 119. כי טוב 
‡מר לך. מוטב שיאמרו לך לעלות לדרגה גבוהה יותר ממעמדך כיום, מאשר יורידו אותך ממעלתך לאמר שאינך ראוי לה יבקשו שתפנה את מקומך 
עבור אדם אחר נכבד ונדיב. 120. במח˘ב‰ לב„. שיחליט בלבו שמכאן ולהבא שוב לא יתגאה, אלא בנוסף לכך חייב לשנות גם מעשיו והתנהגותיו 
כלפי חוץ. 121. ול‰˘˙„ל. [יש גירסא: ולהשתרר]. כלומר, למשול ולשלוט על בני-אדם. 122. בכל חל˜ וחל˜ וכו'. יש גורסים: בכל מדה ומדה – 

בחלק המובחר שבה. 123. ו˘ם „רך ו‚ו'. והמפקח על דרכיו אראה לו בישועת אלקים.     

רצונו של אותו אדם. וב׳עץ יוסף׳ (שם) ביאר, משום שדבריו יוצאים מן הלב, ובודאי יכנסו אף הם אל לב השומעים.
כ„. ויע˘‰ כל ‰טובו˙ ב‚לוי ובס˙ר. והמעשים הטובים שראוי להסתיר אותם, הם רק אלו שאפשר לעשותם בשלימות מהחל ועד כלה גם מבלי שבני אדם ידעו מהם. אבל אותן המצוות שאינו יכול לקיימם בינו לבין עצמו, כגון להתפלל בציבור, ולצוות לבני אדם לעשות טוב ולהזהיר אותם מעשות רע, 
וללמוד תורה (ברבים, באופן שמשפיע בזה על אחרים, וכ״ש ללמד תורה ברבים) ולעשות חסד, מצוות אלו אין כל הצדקה להזניח ולנטוש מחשש שיכבדוהו עליהן, אלא יקיימם לשם שמים, ואף אם ישבחו אותו עליהן, אין זה יגרע את שכרו, מפני שאינו מתכוון לזה בשעת עשייתן. (חובת הלבבות, שער יחוד 

המעשה פ״ה).   
כ‰. וז‡˙ ‰‚‡ו‰ ‡ינ‰ מז˜˙ לענו‰ וכו'. כתב החובת הלבבות (שער הכניעה פ״ט): והחלק המשובח הוא, כשגאות האדם על חכמתו ועל מעשיו הטובים נובעת ממה שהוא יודע להעריך את גודל החסד שהבורא עשה אתו בזה שנתן לו את היתרונות הללו, וממה שהוא שמח בהן, וגאותו גורמת לו להוסיף 
ולהתאמץ עוד יותר בלימודו ובמעשיו הטובים, ולהתנהג בהכנעה עם מקורביו, ולשמוח בחבריו, ולחוס על כבודם ולחפות על סכלותם, ולדבר בשבחם, ולאהוב אותם, ולדון אותם לכף זכות, ולהזהר בכבודם. והיא גורמת לו שמעשיו הטובים מעטים בעיניו, ושהוא טורח תמיד להרבות עליהם, ושלבו נשבר 

בקרבו על שהוא מדי חלש להשיג מהם כאוות נפשו, ושהוא משפיל את עצמו לפני מי שהוא מקוה שבעזרתו יוכל להוסיף עליהם, ושהוא מודה לאלהים על היתרונות שנתן לו, ומשבח אותו על שעזר לו לקנות את המעלות הטהורות.
גאוה כזאת אינה עומדת בסתירה עם ההכנעה, והיא לא מרחיקה אותה, אלא אדרבה מסייעת לה ומוסיפה עליה. 

כו. לעזוב ‰טוב מפני ‰˘פל˙ו לפני‰ם. שנינו במסכת אבות (ה, כ): ״יהודה בן תימא אומר, הוי עז כנמר... לעשות רצון אביך שבשמים״. כתב הטור (או״ח סי׳ א): ״והתחיל בעז כנמר, לפי שהוא כלל גדול בעבודת הבורא יתברך, לפי שפעמים אדם חפץ לעשות מצוה ונמנע מלעשותה מפני בני אדם שמלעיגים 
עליו, ועל כן הזהיר שתעיז פניך כנגד המלעיגים, ואל תמנע מלעשות המצוה... שפעמים אדם מתבייש מפני האדם יותר ממה שיתבייש מפני הבורא יתברך, על כן הזהיר שתעיז מצחך כנגד המלעיגים ולא תבוש. עכ״ד.  

כז. ‡בל בענין מ˘‡ ומ˙ן יכנע לפני‰ם. מקור הדברים הוא במסכת ברכות (ז:): אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי: מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה וכו׳. והאמר רבי יצחק אם ראית רשע שהשעה משחקת לו אל תתגרה בו, שנאמר (תהלים י, ה): ״יחילו (יצליחו) דרכיו בכל עת״, ולא עוד אלא 
שזוכה בדין... ולא עוד אלא שרואה בצריו... לא קשיא, הא במילי דידיה הא במילי דשמיא. והיינו שבדבר ששייך לו ולממונו צריך להכנע מפניו. וכתב המהרש״א, ש״השעה״ משחקת לו דייקא, כי בודאי אינו אלא לפי שעה מחמת המזל שגורם, אבל כשתעבור השעה – ״כחציר מהרה ימלו״, ״ועוד מעט ואין רשע״ 

וכו׳.
כח. וזו‰י מˆו‰ ‚„ול‰. במסכת בבא-מציעא (ל(: מביאה הגמרא על הפסוק (שמות יח כ) ״והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון״... ׳אשר יעשון׳ זו לפנים משורת הדין [שיש מצוה לנהוג לפנים משורת הדין]... דאמר רבי יוחנן, לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה, ולא 

עבדו (עשו) לפנים משורת הדין.    
כט. לפני ˘בר ‚‡ון. פירש הגר״א: כשבא שבר לאדם, הרי זה מן הסתם שהיה לו תחילה גבהות הלב, ולכן בא עליו השבר, כשהקדוש ברוך הוא רוצה לנקום באדם כדי שיתקדש שמו יתברך בעולם - מגביהו תחילה ואחר כך משפילו, כי על ידי זה תהיה נקמתו גדולה שבעתיים, כמו בהמן שהגביהו תחילה 
למשנה למלך כדי שיתלוהו בגבהותו, ונפילתו היתה בפירסום רב, ואם הוא שר וחשוב בלא זה, אז ה׳ נותן בלבו גאוה ואחר כך משפילו, כי אז נקמתו גדולה כי הרגיש עצמו שהיה באיגרא רמה – ועכשיו בבירא עמיקתא. וכן פירשו כל המפרשים על הפסוק (תהלים קב, יא) ״כי נשאתני ותשליכני״, שהגבהת 

אותי תחילה ואח״כ השלכתני שאז המכה, הצער, החרפה והבושה גדולים יותר.
ל. ‡ינו ניˆול מחט‡ ועוון. כתב רבינו יונה (בשערי תשובה א, כז): הגאוה מסבבת כמה עבירות, ומגברת יצר לב האדם עליו, שנאמר: ״ורם לבבך ושכחת את ה׳ אלקיך״ [הרי הגאוה סיבה כללית לכל העבירות, כי על-ידי הגאוה בא לשכחת ה׳ וממילא חוטא]...ובעל הגאוה נמסר ביד יצרו, כי אין עזר השם עמו 

אחרי אשר הוא תועבת ה׳. עכ״ד.
בשערי קדושה כתב: הגאוה היא שורש להרבה עבירות אם בין אדם למקום, ואם בין אדם לחבירו.

בשבט מוסר (ב׳) כתב: הגאוה שורש לכל העבירות שבעולם, ולכן חזק עצמך שלא להתפתות בקול יצרך להתגאות, ובנצחך אותו בזה – תוכל לנצחו בכל! כיון שנעקר השורש – הענפים נופלים מאליהם.
ל‡. ˘ב‡ מטפ‰ סרוח‰. בהיות האדם מסתכל בפחיתות חומרו, וגריעות תחילת יצירתו, אין לו טעם להתנשא כלל, אלא ליבוש ולהכלם. משל למה הדבר דומה: רועה חזירים שהגיע ועלה לשלטון, הרי כל עת אשר יזכור ימיו הראשונים – אי אפשר לו להתגאות (מסילת ישרים כג). 

יתבונן, שהתהוות האדם ויצירתו...ואחר כך הוא ניזון...במשך שהותו בבטן אמו, ורק אחר כך יוצא לעולם חלוש וכחוש בגופו ואבריו (חובת הלבבות כניעה ה). 
לב. וי˘וב לעפר ורימ‰. ויתבונן מצורתו שתהיה לו כשינוח בקבר: אור פניו יחלוף, מראהו ישחר, בשרו יהפך לתולעים עיפוש וליחה, ולא ישאר בו כל סימן מיופי גופו. ריחו יבאיש (יסריח) מאד, כאילו לא רחץ וסך בשרו מעודו, וכאילו לא היה לו ריח טוב מעולם. בחשבו כן - יכניע וינמיך את עצמו, ולא 

יתגאה ויתנשא. (חובת הלבבות שם). 
ל‚. וי˙ן „ין וח˘בון וכו'. יצייר בלבו, רגע הכנסו לפני בית דין הגדול של צבא מעלה, בעת שיראה עצמו לפני מלך מלכי המלכים הקדוש והטהור בתכלית הקדושה והטהרה, בסוד (מלאכים -) קדושים משרתי גבורה, גבורי כח עושי דברו, אשר אין בהם כל מום. והוא עומד לפניהם, גרוע פחות ונבזה מצד 
עצמו, טמא ומגואל (נתעב) מצד מעשיו, הירים ראש?  היהיה לו פתחון פה? וכי ישאלוהו: איה ואיפוא פיך? איה גאונך וכבודך אשר נשאת בעולמך? מה יענה ומה ישיב על תוכחתו? הנה ודאי שאילו רגע אחד יצייר האדם בשכלו האמת הזה בציור אמיתי וחזק (דימוי נכון בצורה בהירה ומשכנעת) – פרוח 

תפרח ממנו הגאוה, ולא תשוב אליו עוד!!! (מסילת ישרים כג).   
ל„. וישב למטה מן הכל. הגה״ק רבי אלחנן וסרמן זצ״ל הי״ד היה רגיל לישב בסוף ביהמ״ד בכל מקום שהגיע. פעם שאל את החפץ חיים זצוק״ל האם אין חשש שיתהלל בעצמו ״מי כמוני עניו״? ונמצא מתגאה בליבו, ואולי עדיף אדרבה, לישב בכותל המזרח ולחשוב בליבו ״הרי איני ראוי לישב כאן ומכבדים 
אותי במה שאין בי״ וכד׳? ענה לו החפץ חיים: שנינו במשנה (כלים כה, ט) מעשה מוציא מידי מחשבה ואילו מחשבה אינה מוציאה מיד מעשה, א״כ עדיף לישב במערב, ועצם מעשה זה של ענוה יוציא מיד מחשבת גאוה שחושש אולי תתגנב בליבו, משא״כ אם יושב ב״מזרח״, עצם מעשה הגאוה יגבר על כל 

מחשבת ענוה שיחשוב ״איני ראוי״ וכד׳. 

 ‰ ּ„ָ ƒּום מ ׁ̆  ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  רּוך¿ ‰ּו‡, ו¿ ‡ ָבּ ר≈ ּום ָ‡ָ„ם זּוַל˙ ַ‰ּבו… ׁ̆ ַ„ע  ל…‡ י≈ „, ו¿ ַיח≈ ¿̇ ּƒ̇ ָמ‰ - 81 ּום ָחכ¿ ׁ̆ מ…„  ל¿ ƒל ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ׁ∆̆ ר, ּוכ¿ ָ̂ ָ̃ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ּƒ̇ ָך.  ב¿ּ ƒל ב¿ּ

ן  ƒיר מ ƒ‰ ז¿ ַּ̇ ל…‡  ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ ּ¿̇ ל…‡  ָך, 83ו¿ ָכר¿ ׂ ¿̆ י„  ƒס פ¿ ַ̇ ם ו¿ ׁ≈̆ ָך  ‡ ל¿ ≈̂ ל…‡ י≈ ׁ∆̆ י  ≈„ ָ„‰, כ¿ּ ‰ ָ‰ֲעבו… ׂ ≈̆ ַמֲע לּו˙ ב¿ּ ¿̂ ˙ ָ‰ַע ‡ו… ַ‰ר¿ ָב‰, 82ַ‡ך¿ ל¿ טו…

 ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ּƒ̇ 84  ‡ ָלּ ∆‡ י˙,  ƒ̂ י ƒ̂ ו¿ זּוָז‰  ּומ¿ ין  ּ ƒל ƒפ ּ¿̇ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ ‡ו… ל…‡  ו¿ ם  ƒַמי ָׁ̆ -‡ ר≈ י¿ יַמן  ƒס  ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  ו¿ ָך,  ¿̇ זּוָל  ׁ̆ י ƒ‡ ל¿ ָך  ¿̇ ָמ ָחכ¿ יַע  ƒ„ ו… ּ̇ ל…‡  ו¿ ָ‰ָרע, 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  „ כ…ּ ל¿ ƒל ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  נ≈ י¿ נ¿ ƒע מ≈  ‰ ז∆ ל  ָכּ  .˜ חו… ׂ ּ¿̆ ‰ַ ר…ב  ּוב¿ ָו‰  ¿„ ח∆ ּוב¿  ‰ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒמ ב¿ּ ַמֲ‡ָכל  ב¿ּ ם  ∆‰ ָמּ ƒע ע…ָרב  מ¿  ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ו¿ ם,  י‰∆ כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ך¿  ל≈ ≈̇ ו¿ ָ‰ָ‚ם  נ¿ ƒמ ב¿ּ

ָל‰.  „ו… ּ ¿‚ ׁ̆ ≈‡ ‰ ל¿ ַטָנּ ¿̃  ׁ̆ ≈‡ ַח מ≈ ר≈ בו… ‰ ל¿ מ∆ „ו… , 87ו¿ ָכרו… ׂ ּ¿̆ ƒר מ ≈̇ ים יו… ƒף ֲ‡ָלפ ל∆ י„ ‡∆ ƒס ָו‰, 86ַמפ¿ ¿̂ ƒם מ ׁ≈̆ ‰ 85ל¿ ָין ז∆ נ¿ ƒע ‰ ׂ ∆̆ ָ‰עו… , ו¿ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒר ב¿ּ

„ּו‰ּו ַעל  ַכב¿ּ ם י¿ ƒ‡ ר, ו¿ ∆̇ לּוי ּוַבס≈ּ ּ‚ָ ˙ ַבּ בו… ל ַ‰ּטו… ‰ ָכּ ׂ ∆̆ ַיֲע ָ‰ָרע, (כ„)ו¿ יר מ≈ ƒ‰ ַיז¿ ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ י ƒיכּו˙, ו ƒר‡ֲ ָנ‰ ַבּ ַכָוּ ל ב¿ּ ל≈ּ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ר ‰ּו‡: ל¿ ָׁ̆ ַ‡ך¿ ַ‰ָיּ

ָך  מ¿ ¿̂ ַע ין ב¿ּ ƒח ב¿ ַּ̇ ב,  ‰ ַ‰ּטו… ׂ ∆̆ ‰ ַמֲע ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ˙ ע≈ ן 89ב¿ּ ‰. ָלכ≈ ׂ ∆̆ ֲע ַע˙ ַ‰ַמּ ׁ¿̆ ּƒב ‰ ן ָלז∆ ּ ו≈ ּƒל…‡ כ ׁ∆̆ י  ַבח, ַ‡ֲחר≈ ּׁ∆̆ י˜ לו… ַבּ ּ ƒין ַמז חּו‰ּו - 88‡≈ ב¿ּ ַׁ̆ י ƒו ‰ ז∆

 ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ‰ ׂ ∆̆ ֲע ‰ ַ‰ַמּ ם ז∆ ƒ‡ ין ƒח ב¿ ַּ̇ ַ‚ם  ם. ו¿ ל≈ ָׁ̆ ינו…  ים - 91‡≈ ƒר ֲ‡ח≈ ם מ≈ ƒ‡ ם, ֲ‡ָבל ל≈ ָׁ̆ ל - ‰ּו‡  ≈‡‰ָ ר מ≈ ׁ∆̆ מּול, 90ֲ‡ ּ¿‚‰ַ ‰ ו∆ּ ַ̃ ‰ מ¿ ָּ̇ י ַ‡ ּƒמ ƒמ

ם. ל≈ ָׁ̆ ָך  ׂ ¿̆ ‰, ָ‡ז ַמַע ָך ז∆ ר ל¿ ר≈ ָבּ ¿̇ ƒם י ƒ‡ ים, ו¿ ּƒַרב ‰ ָבּ ׂ ∆̆ ‰ עו… ָּ̇ ר ַ‡ ׁ∆̆ ָין ֲ‡ נ¿ ƒע‰ָ ‰ ז∆ ים 93ב¿ּ ƒי ֲחָ„ר ר≈ ַח„¿ חּו„ ב¿ּ ƒי ‰ 92ב¿ּ ׂ ∆̆ ָ̇ עו… י ƒם ָ‰י ƒ‡ ,ָלם י ָ‰עו… נ≈ פ¿ ƒל

 ‡ ‰ ָבּ ּ„ָ ƒָכל מ ‰ ּוב¿ ׂ ∆̆ ָכל ַמֲע ָבר ּוב¿ ָכל ָ„ּ י ב¿ּ ּƒכ , ר ּבו… ָזּ‰≈ ƒ‰ ב ל¿ ‰ּו‡ ַחָיּ ּׁ∆̆ „ ַמ‰  ∆‚ ם 95נ∆ ַ‰ָיּ ‰ מ≈ ָפּ ƒם ט ƒ‡ י ּƒינו… כ ר ָ‰ָרע ‡≈ ∆̂ „ י≈ ∆‚ נּו 94נ∆ ר¿ ַפּ ּƒס ּׁ∆̆ ל ַמ‰  ָכּ
96" , כו… ו… ּ̇ ƒּו מ‰ ≈̃ ּ ַסל¿ ר ל¿ יַמ‰≈ ƒין, ו ƒָחָכם ָיב ∆‰ ָרָכיו. ו¿ ּ ¿„ ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇ ל…‡ ָיַ„ע  ׁ∆̆ י  ƒמ ר ל¿ ∆̂ ּ ַין ַ‰י≈ נ¿ ƒיַע ע ƒ„ ‰ו… ח ל¿ ַ̇ נּו פ∆ּ ח¿ ַ̇ ל, ּוָפ ≈̃ ל¿ ַ̃ ˙ ּול¿ ח≈ ַׁ̆ ר ל¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

ı" (‡יוב יז, ט). יף ‡…מ∆ ם י…ס∆ ƒר ָיַ„י‰ָ ּוט√

 

 ‰‡ָ„ָ ‰ו… יף  ƒס יו… ו¿ כז).  (ירמי‰ ט,  י"  ƒ̇ ‡ו… ָי„…ַע  ו¿ ל  כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ל  ּ ַ‰ל≈ ¿̇ ּƒמ‰ַ ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ƒי ז…‡˙  ב¿ּ ם  ƒ‡ י  ּƒכ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ַח˙  ַבּ ֻׁ̆ מ¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿ ַמֲעַל˙  ב¿ּ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ97

ל…‡ 99 , ו¿ ׁ̆ ָר ¿„ ּƒי˙-ַ‰מ י ב≈ּ ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒי מ ƒ̃ ל¿ ָּ̇ ח∆ ַ̇ ָנּ ׁ∆̆ יָך,  ָפנ∆ י ל¿ ƒנ‡ֲ ‰ ∆„ ַמר: מו… ‰ לו… ָלּ ƒפ ¿̇ ּƒב ˙ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒל ּומ כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ָע‰ ו¿ ּ ַ‚ם „≈ רּוך¿ ‰ּו‡, 98ו¿ ‡ ָבּ ר≈ ַלּבו…

י  ּƒי ‰'" („ברי-‰ימים-ב יז, ו). כ כ≈ ַ„ר¿ ּבו… ב¿ּ ƒל ‰ּ ַבּ ¿‚ ּ ƒַמר: "100ַוי ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ נּו. ו¿ ָרל≈ ים ּ‚ו… ƒע נּו ּוַמ‰ ָנּ ≈̃ ל¿ ב ח∆ ינּו ַמ‰ ּטו… ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ : מו… ˙. ּוכ¿ ָרנו… ¿̃ י  ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒמ

ם,  ∆‰ ‡ ָי„ו… מ≈ ָ̂ מ¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ י ַבּ ל…‡ י…‡ַמר ַ„ּ , ו¿ ן לו… מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ י˜ לו… ַבּ ּƒפ ל…‡ ַיס¿ ׁ∆̆ 102 ,‡ ָלם ַ‰ָבּ י ָ‰עו… נ≈ י¿ נ¿ ƒע ב ב¿ּ ַבּ‰-ל≈ ר-רּוַח ּו‚¿ ַ̃ ‰ ָ‡ָ„ם 101י¿ י∆ ¿‰ ƒי

רּוך¿ ‰ּו‡.  ‡ ָבּ ר≈ ַ„˙ ַ‰ּבו… ֲעבו… ר מ≈ ּ ≈̂ ַ̃ מ¿ּ ׁ∆̆ מו…  ו… 105כ¿ּ ׁ̆ ַנפ¿ ם ב¿ּ ַרע≈ ¿̇ ƒי י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ָל‰  ַמע¿ ו… ל¿ ׁ̆ ּ‰ ַנפ¿ ַבּ ¿‚ ƒ̇ ‰ּו, 104ו¿ ׂ ≈̆ ל ַמֲע יָניו ָכּ ע≈ ַעט ב¿ּ מ¿ ƒי ‡ ָלּ ∆‡103

ָ„ם. בו… ָלחּוס ַעל כ¿ּ ָריו ו¿ „ ֲחב≈ בו… כ¿ ּƒמ…ַח ב ׂ ¿̆ ƒל ˙, ו¿ בו… ˙ ַ‰ּטו… ֲעלו… ַמּ מ…ַח ַבּ ׂ ¿̆ ƒלו… ל ˙ מ∆ ר∆ ‚ו… , ו¿ ו… ּ̇ ע¿ ַסַיּ ˙ ָלֲעָנָו‰, ַ‡ך¿ מ¿ ∆̃ ּ יָנּ‰ ַמז∆ ֲ‡ָו‰ ‡≈ ז…‡˙ ַ‰ַ‚ּ (כ‰)ו¿

 

 , ו… ּ̇ ָכל¿ י י¿ ƒפ ָ‰ַרע כ¿ּ יר מ≈ ƒ‰ ַיז¿ ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ י ƒם, ו ַנע ָל‰∆ ָכּ ƒל…‡ י ם, ו¿ ָ̇ ים ‡ו… ƒל ַ‰כ¿ יָחם ּול¿ ƒכ ‰ו… ‡…„, ל¿ ַח˙ מ¿ ַבּ ֻׁ̆ י‡ מ¿ ƒ‰ ים ƒע ָׁ̆ „ ָ‰ר¿ ∆‚ ֲ‡ָו‰ נ∆ ּ‚ַ‰ַ ו¿

מו…  כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿ ח.  ָבּ ֻׁ̆ מ¿  ‰ ז∆ י  ֲ‰ר≈ ם  ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ל¿ ּבו…  ּ ƒל ׁ∆̆ י  ַ‡ֲחר≈  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ּוכ¿ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒמ כ¿ּ ָלם  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ב¿ּ  ‰ מ∆ ּ„ו…  ‰ּ ז∆ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ

י  נ≈ פ¿ּ ƒ106מ ב  ַ‰ּטו… (כו)ַלֲעז…ב  ים  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ָלל  כ¿ּ ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿  ,˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ָעָליו   - ָו‰  ¿̂ ƒמ  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ם  ָמ˜ו… ָכל  ּוב¿  (‚ (‡ס˙ר  ָ‰ָמן  ל¿ ַנע  כ¿ ƒנ ל…‡  ׁ∆̆ ַכי  ּ ¿„ ָמר¿

ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ָניו  ָפּ ז  ָיע≈ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ ם,  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ֲעמ…„  ַיּ ׁ∆̆  ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ים ‡≈ ƒָעמ י פ¿ּ ּƒכ ָו‰,  ¿̂ ƒַבר מ ¿„ ּƒב ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒי י  ַ̇ ָמ ָמ‰  יך¿ ָחכ¿ ƒר ָ̂  ‰ ז∆ ו¿ ם.  י‰∆ נ≈ פ¿ ƒָל˙ו… ל ָפּ ׁ¿̆ ‰ַ

 ׁ̆ י י≈ ּƒיו, כ ׂ ָ̆ ר ַמֲע ּ ַס„≈ ‰ י¿ י ז∆ ƒפ ָין, ּול¿ נ¿ ƒע‰ָ ָע‰ ו¿ ָּׁ̆ י ַ‰ ƒפ ן ל¿ נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ָחָכם ל¿ יך¿ ‰∆ ƒר ָ̂ ָכך¿  ˙. ל¿ וו… ¿̂ ƒמ ‰‡ָ ם מ≈ ָ̇ י„ ‡ו… ƒס ָו‰ ַ‡ַח˙, 107ַיפ¿ ¿̂ ƒֲעבּור מ ַבּ

ָכל  ם. ו¿ ַנע ָל‰∆ ָכּ ƒל…‡ י ם, ו¿ ּ„ָ ¿‚ ‡…„ו… ַלֲעמ…„ נ∆ מ¿ ƒּופו… 108ּוב‚ יך¿ ב¿ּ ƒר ָ̂ ָין. ו¿ נ¿ ƒּום ע ׁ̆ יָלם ב¿ּ ƒב ׁ¿̆ ּƒיַח ב ּƒל…‡ ַינ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ ׁ̆ י≈ יָלם, ו¿ ƒב ׁ¿̆ ּƒיך¿ ַלֲעז…ב ב ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ

ָל‰. „ו… ּ ָו‰ ‚¿ ¿̂ ƒּו מ‰ ז∆ ָבר, (כח)ו¿ ָכל ָ„ּ ין ב¿ּ ּ ƒ„‰ַ ˙ּוַר ּׁ̆ ƒים מ ƒנ פ¿ ƒם ל ∆‰ ָמּ ƒע ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ם ו¿ י‰∆ נ≈ פ¿ ƒַנע ל ָכּ ƒן י ָּ̇ ‡-ּוַמ ׂ ָּ̆ ַין ַמ נ¿ ƒע ָו‰, (כז)ֲ‡ָבל ב¿ּ ¿̂ ƒַבר מ ¿„ ּƒב ‰ ז∆

 

 - ‰ּ ׁ̆ ָבּ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ‰ַ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ּ‰ ַרב ּוָמˆּוי  ָלּ ׁ∆̆  ˜ ּ ז≈ ∆‰‰ַ ‡…„, ו¿ ‰ מ¿ ֻ‚ָנּ י‡ מ¿ ƒ‰ י ּƒכ ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒּוב מ ׁ̆ ָל ל ו¿ ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ‰ַ ˙ ּ„ַ ƒּבו… מ ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒּומ

ן" (מ˘לי  ‡ו… ר ָ‚ּ ב∆ ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ ƒַמר: "(כט)ל ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  לּו˙, כ¿ּ פ¿ ׁƒ̆ ר ו¿ ב∆ ׁ∆̆ ˙ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿ יָ‡‰ ‡∆ ƒב ֲ‡ָו‰ מ¿ י ַ‰ַ‚ּ ּƒכ ,„…‡ ‰ מ¿ ָנּ מ∆ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ יָכך¿  ƒפ ַעט, ל¿ מ¿

ַי˙  ָ‚ל¿ 109ּול¿ ב),   ,‰ (˘מו˙   " ‚ו… ו¿  '‰ י  ƒמ" רו…  ָ‡מ¿ ב¿ּ ע…‰  ַפר¿ ל¿ ַרע  ≈‡ ָמ‰   ָּ̇ ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿ כ‚).  (˘ם כט,  ּנּו"  יל∆ ּƒפ ׁ¿̆ ַּ̇ ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ" ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿ יח),  טז, 

ילּו  ּ ƒ̂ ƒ‰ ר ׁ∆̆ ‡ֲ ˙ י ָ‰ֲ‡ָרˆו… ל…‰≈ ָכל ‡¡ י ב¿ּ ƒַמר "מ‡ָ ׁ∆̆ יב,  ƒר ח≈ ַסנ¿ ל" (˘מו‡ל-‡ יז, י), 110ּול¿ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ˙ כו… ˙ ַמַער¿ י ‡∆ ּƒ̇ ַרפ¿ י ח≈ ƒַמר "ֲ‡נ‡ָ ׁ∆̆ י,  ּƒ̇ ׁ¿̆ ƒל ַ‰פ¿ּ

ָ„י" („ני‡ל ‚, טו),  ן י¿ ƒן מ כו… נ¿ ƒב יז¿ ׁ≈̆ י י¿ ּ ƒ„ ‰ָּל רו… "ּוַמן ‰ּו‡ ‡¡ ָ‡מ¿ ר, ב¿ּ ּ ַ̂ נ∆ בּוַכ„¿ י (י˘עי‰ לו, כ), ּונ¿ ƒ„ ָיּ ƒם מ ƒַלי ָׁ̆ רּו ˙ י¿ יל ‰' ‡∆ ּ ƒ̂ י ַי ּƒי כ ƒ„ ָיּ ƒם מ ָ̂ ˙ ַ‡ר¿ ∆‡

ָחָכם:  ָ‡ַמר ‰∆ ׁ∆̆ מו…  ן, כ¿ּ ָעוו… ‡ ו¿ ט¿ ח≈ ל מ≈ ו… ּ̂ ƒינו… נ , (ל)‡≈ ‰ זו… ּ„ָ ƒמ ‰ּו‡ ב¿ּ ׁ∆̆ י  ƒן. ּומ לו… ָ̃ ם ָ‰ָי‰ ּבּוז ו¿ ָ̇ י ƒֲחר‡ַ ם, ו¿ י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ רּו כ¿ּ ר ָ‡מ¿ ׁ∆̆ ן, ֲ‡ ‰ ָל‰∆ מ∆ ַ‰ּ„ו… ו¿

ן" (מ˘לי כ‡, כ„). ַר˙ ָז„ו… ב¿ ע∆ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ , עו… מו… ׁ¿̆  ı יר ל≈ ƒ‰111ָי „ "ז≈

 

 ‰ ָ‡ָ‚‰? ז∆ ּנּו ַ‰„¿ מ∆ּ ƒמ „ ר≈ ָפּ ּƒ̇ ר ל…‡  ׁ∆̆ י ‰ּו‡ ֲ‡ ƒָח„ ָ‡ַמר: מ ים. ָחָכם ‡∆ ƒי ֲחָכמ ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ַמע ׁ¿̆ ֲ‡ָו‰,  ר ַעל ַ‰ַ‚ּ ַ„ב≈ּ ‰ ל¿ ָנּ ינּו ַע„ ‰≈ ָבר≈ ּ יַע „¿ ּ ƒ‚ ƒ‰ ׁ∆̆ יָון  כ≈ ו¿

 .‰ ט∆ ו… ׁ̆ י-ָ‡ָ„ם ל¿ נ≈ ˙ו… ב¿ּ ין ‡ו… ƒ̃ י ƒַע˙, ַמֲחז ר] ַ„ּ ˙ [ַבּ ַ̃ ז¿ ח∆ מו… 113ב¿ּ ¿̂ י˜ ַע ƒֲחז ַמּ ׁ∆̆ י  ƒרּו: מ ָ‡מ¿ ‰. ו¿ ָנּ מ∆ּ ƒָל‰ מ ַמע¿ י‡ ל¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ˙ ַמֲעָל‰  ׁ̆ ַלֲעלו… ּ ≈̃ ַב ‰ַ112מ¿

ָ‡ַמר  ָעָליו. ו¿ ˙ מ≈ טו… ˙ נו… ו… ׁ̆ ָפ ּ ַ‰נ¿ ˙, ו¿ ּיו… ƒר ַ‡˙ ַ‰ב¿ּ נ¿ ׂ ƒ̆ ‰ ָעָליו  י∆ ¿‰ ּƒ̇ ים,  ƒים ָרע ƒּבו… ַמֲעָלל ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒים. ּומ ƒים ָרע ƒָו‰ - ַמֲעָלל‡ֲ רּו: 114ָסמּוך¿ ַלַ‚ּ ָ‡מ¿ ו¿

ך¿  ל∆ ‰ ַ‰מ∆ּ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆  ׁ̆ פ∆ נ∆ּ יבּו˙ ַבּ ׁƒ̆ ין ‰ַ116ֲח ≈‡ :„ ָ‡ַמר עו… . ו¿ ׁ̆ פ∆ ר ַ‰נ∆ּ ˙ ‡ו… ּ„ו… ּƒימּו˙ ַ‰מ ƒע ך¿ נ¿ ר ַ‰ּ‚ּוף, ָכּ ּוָר‰ ‡ו… ּ̂ ימּו˙ ַ‰ ƒע ר נ¿ ׁ∆̆ ‡ֲ ָח„: 115ַכּ ָחָכם ‡∆

ָל‰  ַמע¿ ˙ זו… ל¿ ‡ו… ס¿ ּƒָפָניו ָ‰יּו כ , 117ּול¿ כּו˙ו… ‡ ַמל¿ ס≈ּ ּƒב ַעל כ ׁ≈̆ ָח„ יו… ך¿ ‡∆ ל∆ ָ‰ָי‰ מ∆ ׁ∆̆ ָ‡ַמר,  ‰. ו¿ ל ז∆ ∆‡ ‰ ים ז∆ ƒר י-ָ‡ָ„ם ֲ‡ח≈ נ≈ ן ב¿ּ כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ‰, ָכּ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ

ַעי.  ר≈ ַעל ל¿ ַמּ ƒי מ ƒיַבנ ׁƒ̆ י ‰ו… ּƒ̇ ח¿ ַפּ ׁ¿̆ ƒחּוס מ ƒל י ∆„ ן: ‚…ּ יו… ל¿ יב ָ‰ע∆ ׁƒ̆ ≈‰ י? ו¿ ƒ̇ ּו ׁ̆ ל…‡ ר¿ ּ‰ ב¿ּ ז∆ ƒָל‰ מ ַמע¿ ‰ ל¿ ם ז∆ ּ∆̇ ב¿ ַׁ̆ יך¿ י¿ ≈‡ : ך¿ ל∆ ם ַ‰מ∆ּ ָ‡ַמר ָל‰∆ . ו¿ ּזו… ƒמ

ָל‰ּו  ע¡ ∆‰ ם. ו¿ י‰∆ ּ≈̇ ח¿ ַּ̇ י  ƒיַבנ ׁƒ̆ י ‰ו… ּƒב ƒּו˙ ל‡ ַ„כ¿ י ו¿ ׁƒ̆ לּו˙ ַנפ¿ פ¿ ׁƒ̆ י:  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ‰ַ ָעָנ‰  י. ו¿ ƒ̇ ָמ י ר…ב ָחכ¿ נ≈ פ¿ּ ƒי מ ַּ̇ ח¿ ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ י ַעל  ƒ̇ י ƒי: ָעל ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ ָ‡ַמר  ו¿

יב" (מ˘לי כ‰, ז).  ƒ„י ָנ נ≈ פ¿ ƒָך ל יל¿ ּƒפ ׁ¿̆ ‰ַ ‰ מ≈ ָנּ ≈‰ ‰ ָך ֲעל≈ ב ֲ‡ָמר ל¿ י טו… ּƒַמר: "119כ ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ . ו¿ לו… ּ ¿„ ƒ‚ ך¿ 118ו¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ

ָעָפר  ּוב ל¿ ׁ̆ ָי רּוָח‰, (לב)ו¿ ‰ ס¿ ָפּ ּƒט ƒמ ‡ ָבּ ׁ∆̆ , (ל‡) ּבו… ƒל ˙ ים ‡∆ ƒיל ƒ‰ ב¿ ים ַ‰ַמּ ƒָבר ּ ב „¿ יך¿ ַלֲח˘…ׁ ƒר ָ̂ ˙ ָעָליו,  ר∆ ב∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒָו‰ מ‡ֲ ּ‚ַ‰ַ ˙ ּ„ַ ּƒמ ׁ∆̆ ‰ ָ‡ָ„ם  ∆‡ רו… ׁ∆̆  ˙ ע≈ ב¿ּ

חּו  כ¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒָלם, נ ן ָ‰עו… ƒרּו מ ָעב¿ ‡ּו ו¿ ּ‚ָ ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ ּ ≈‚ ‰ ָמּ ב ַכּ ַיֲח˘…ׁ -‰ּו‡, ו¿ רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ים ַ‰ ƒָלכ י ַ‰מ¿ּ כ≈ ך¿ ַמל¿ ל∆ י מ∆ נ≈ פ¿ ƒן ל ּבו… ׁ¿̆ ח∆ ין ו¿ ּ ƒ„ ן ּ≈̇ ƒי ‰, (ל‚)ו¿ ָמּ ƒר ו¿

ם. ָ̇ ֲ‡ָו ם ַ‚ּ יָל‰ ָל‰∆ ƒע ָלם, ּוַמ‰ ‰ו… עו… ל…‡ ָ‰יּו מ≈ ָ‰יּו כ¿ּ ו¿

 

 ‡ ָלּ ַב„, ‡∆ ָב‰ ל¿ ָׁ̆ ַמח¿ ‰ 120ב¿ּ ˙ ז∆ ו… ׂ̆ ל ָוכ…ל, ל…‡ יּוַכל ַלֲע כ…ּ ƒּבו… מ ּ ƒל ƒּו˙ מ‡ ‰ ַלֲע˜…ר ַ‰‚≈ּ ∆̂ ˙: ָ‰רו… ˙ ָרעו… ּ„ו… ƒר מ‡ָ ּׁ¿̆ ƒָו‰ ּומ‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ר ל¿ ≈„ ּ‚ָ

י  ס≈ּ י ַ‚ּ ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ ים כ¿ּ ƒנ ּ ָ̃ ֻ̇ ים ּומ¿ ƒּוב ׁ̆ ים ֲח ƒ„‚ָ ׁ̆ ב¿ּ ב…ּ ל¿ ƒיל ל ƒ‚ָי‰ ָר‰ָ ׁ∆̆ „? ָ‡ָ„ם  ַ̂ י ן. כ≈ּ ‰ ָ‰ַ‡ֲחרו… ∆̂ ָ̃ ‰ּו˙ ַע„  ב¿ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ַבּ

ָ‰‚ו…  נ¿ ƒם ָ‰ָי‰ מ ƒ‡ …ּו˙. ‡ו‡ ּבו… ַ‰‚≈ּ ּ ƒל ƒל…‡ ַיֲע˜…ר מ ‰ ז∆ י˙, ָבּ ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ּ„ָ ƒמ ם ב¿ּ ָ̇ ן ‡ו… ּ≈̃ ַ̇ י ƒים ו ƒב ים טו… ƒ„‚ָ ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒם י ƒ‡ - ‰ּ ז∆ ƒּוב מ ׁ̆ ‰ ָל ∆̂ רו… ָ‰רּוַח, ו¿

ל,  ן ַ‰כ…ּ ƒמ ‰ ַמָטּ ב ל¿ ׁ≈̆ י≈ ‰, (ל„)ו¿ ב≈ּ ן ַ‰ר¿ יו… ָזּ ƒב מו… ב¿ּ ¿̂ י‚ ַע ƒ‰ נ¿ ַיּ ׁ∆̆ ן ַע„  ּ≈̃ ַ̇ ָנ‰ ל¿ ָּ̃ ַּ̇ ין  יו - ‡≈ ׂ ָ̆ ָ‡ר ַמֲע ׁ¿̆ ּƒָבָריו ‡ו… ב ¿„ ּƒל ב ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ „ 121ּול¿ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ָמ‰ ָוַכַעס  ַעל ח≈ ‰ּו‡ ַבּ ׁ∆̆ י  ƒן מ כ≈ ּנּו. ו¿ מ∆ּ ƒב מ ַבּ‰-ַ‰ל≈ּ ֲע˜…ר ‚…ּ ַיּ ׁ∆̆ ּלּו, ַע„  ים ‡≈ ƒָבר ¿„ ּƒב ‡ ≈̂ ַכּיו… ן, ו¿ י‰∆ ׁ≈̆ ב¿ ˙ לו… ין ‡∆ ּ ƒַבז ˙ ַ‰מ¿ ָחבו… י ַ‰ס¿ּ י≈ לו… ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒי ו¿

ָ‡ז  ּנּו, ו¿ מ∆ּ ƒָו‰ מ‡ֲ ּ‚ַ‰ַ ׁ̆ ר∆ ֲע˜…ר ˘…ׁ ַיּ ׁ∆̆ ַמן ַרב ַע„  ך¿ זו… ז¿ ר∆ ∆„ ך¿ ב¿ּ ל≈ י≈ ָלל, ו¿ ׁ̆ כ¿ּ י ּ ƒ‚ ˙ו… ל…‡ ַיר¿ לּו ‡ו… ל¿ּ ƒ̃ ˙ו… ‡ו…  ּכּו ‡ו… ƒ‰ ם ƒ‡ ׁ∆̆ מו…  ¿̂ ַ‰‚ ַע נ¿ ƒי ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿

ל…‡ יּוַכל  ׁ∆̆ ‰ ַע„  ָנּ מ∆ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒי  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒמ :˙ ˙ ָ‰ָרעו… ּ„ו… ּƒָכל ַ‰מ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ ַיֲע  ‰ ז∆ ך¿  ר∆ ּ ַעל „∆ ו¿ ָיָמיו.  ל  ָכּ  ‰ּ ָבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ י,  ƒע ָ̂ מ¿ ך¿ ָ‰‡∆ ר∆ ּ ∆„ ַבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ ַיֲחז…ר 

ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ׁ∆̆ י  ƒּומ .˙ ˙ ָרעו… ּ„ו… ƒָכל מ ָמ‰ ל¿ ל≈ ׁ¿̆ פּוָ‡‰  ‰ ‰ּו‡ ר¿ ָין ז∆ נ¿ ƒע י. ו¿ ƒנ ינו… ך¿ ַ‰ב≈ּ ר∆ ּ ס ַ‰„∆ פ…ּ ¿̇ ƒי ָ‡ז ַיֲחז…ר ו¿ ַמן ַרב, ו¿ ‰ ז¿ ז∆ ַ‰‚ ָבּ נ¿ ƒי ר, ו¿ ≈̇ ˜ יו… ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ם  ׂ ָ̆ ַמר: "123ו¿ ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ . ו¿ רו… י ֲחב≈ נ≈ פ¿ ƒל ָפָניו ו¿ ך¿ ל¿ ר∆ ּ ∆„‰ַ ‰ ים ז∆ ׂ ƒ̆ ˙, ָי ר∆ ח∆ ב¿ ‰ ַ‰ֻמּ ּ„ָ ּƒמ ˜ ַבּ ל∆ ח≈ ˜ ו¿ ל∆ ָכל ח≈ רּוך¿ ‰ּו‡ 122ב¿ּ ‡ ָבּ ר≈ ˙ ַלֲעב…„ ַ‰ּבו… כ∆ ׁ∆̆ מ¿ ƒנ

ים" (˙‰ילים, נ, כ‚).  ƒ‰…ל ע ‡¡ ַׁ̆ י≈ ּנּו ב¿ּ ∆‡ , ַ‡ר¿ ך¿ ר∆ ּ ∆„

הוא מחמת גאונו. וכתב 
מוכח  שכך  שם 
בפסוקים, שלא יתלה הצלחתו (הן בממון הן ביופי הן בחכמה) בעצמו אלא 

תמיד יהא שפל ומודה לה׳ על המעלות שחננו.
את  להביא  יכול  שהעושר  לבבך. מבואר  ורם  ו‚ו'  ירביון  וˆ‡נך  וב˜רך  ב. 
האדם לגאוה ולשאר חטאים. במסכת ברכות (לב.) אומרת הגמרא, שלאחר 
חטא העגל אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, בשביל כסף 
וזהב שהשפעת להם (שנתת להם בשפע) לישראל עד שאמרו ״די״ הוא גרם 
(להם להתגאות עד) שעשו את העגל... משל לאדם אחד שהיה לו בן, הרחיצו 
וסכו והאכילו והשקהו, ותלה לו כיס (של מעות) על צוארו, והושיבו על פתח 
של זונות, מה יעשה אותו הבן שלא יחטא (וכמו כן ישראל, הקדוש ברוך הוא 
לחטא  להם  שגרם  הוא  זה,  נסיון  לידי  והביאם  טובה  רוב  להם  שהשפיע 

העגל). 
בספר ׳חכמת המצפון׳ (דברים) כתב: רואים אנו מדברי הגמרא יסוד וחידוש 
גדול, לא כמו שאנו מורגלים לראות התחלת וסיבת החטא בבחירת לבו של 
האדם הבלתי טובה אשר לפני החטא. חכמינו ז״ל ראו עיקר סיבת החטא עוד 
רחוק הרבה מהחטא, ותלו את החטא בדברים אשר נעשו עוד זמן רב לפני 
החטא, אשר לכאורה אין להם שום שייכות עוד להחטא כלל, והם דברים 
אחרים לגמרי וגם מותרים בתכלית ההיתר, ושם כבר ראו חז״ל את החטא 
כאילו כבר נגמר, ואמרו שאחר דברים כאלה החטא כבר דבר הבא בתולדה 
ומידי דממילא, כי מה יעשה הבן שלא יחטא, ובטענה זו הלא רצה משה רבינו 
לפוטרם מכל אשמה, והיה בזה מודעה על כל מעשה העגל כאילו היו אנוסים 
בחטא, מאחר ונתן להם הקדוש ברוך הוא שפע של כסף וזהב, דבר זה ממילא 

הביאם לחטא העגל. 
רואים אנו מזה הערה נוראה, ועיקר גדול בעבודת האדם שאחרי שכל הדבר 
תלוי רק בההתחלות הגורמות ומביאות להמעשה, והמוקדמים עוד זמן רב 
להזהר  האדם  עבודת  עיקר  כל  תלוי  בהם  הרי  כן  אם  המעשה,  לפני 
בההתחלות וההקדמות אשר לחטאים, וגם בהאתחלתא דאתחלתא, ואף גם 
באלה שהם דברים המותרים לגמרי כמו כסף וזהב, או רחיצה וסיכה שהם 
מותרים,  גם  שהם  וכדומה  ושתיה  אכילה  וכן  המותרים,  מהדברים  בודאי 
ומכל מקום גילו לנו חז״ל שעיקר סיבת החטא של העגל היתה בריבוי הכסף 
מה  וכן  לבנו,  האב  שעשה  המוקדמת  והשתיה  הרחיצה  כמעשה  והזהב 

ָך  ̂…‡נ¿ ו¿ ָך  ר¿ ָ̃ "(ב)ּוב¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  , רו… ¿̂ יו…

ן ו… ׁ̆ ‡ ƒַער ָ‰ר ַׁ̆

ֲ‡ָו‰ ַער ַ‰ַ‚ּ ַׁ̆

 ˙ ּ„ַ ƒמ ַעל  ר  ַ„ב≈ּ נ¿ ן  ו… ׁ̆ ‡ ƒר‰ָ ַער  ַּׁ̆ ַבּ
ן  מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ּ ƒנ ׁ∆̆ ב  ֲ‡ָו‰. ּוַמ‰ ּטו… ּ‚ַ‰ַ

ּיּוב  ƒח י  נ≈ פ¿ּ ƒמ ים,  ƒָער ּׁ¿̆ ‰ַ ָכל  ל¿  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇

ח  ַ̇ י‡ פ∆ּ ƒ‰ י ּƒכ ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒל מ ≈„ ָבּ ƒ‰ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿

ז…‡˙  ָכּ ינּו  ƒ‡ָר ל…‡  ו¿  ,˙ ַרּבו…  ˙ ָרעו… ל¿

יך¿  ƒר ָ̂ ן  ָלכ≈  .˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ב¿ּ ָרָע‰  ל¿

ל  ∆‡ יָ‚ּ‰  ƒ‰ ַ‰נ¿ ל¿ ם  ַחכ≈ּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָ‰ָ‡ָ„ם 

 ‰ּ ָ̇ ‡ו…  ˙ חו… ¿„ ƒל ו¿ ָ‰ָר‡ּוי,   ‚‰ָ נ¿ ּƒמ‰ַ

. ‡ּוָי‰ ּבו… יָנּ‰ ר¿ ≈‡ ׁ∆̆ ם  ָמ˜ו… ב¿ּ

 

ַסל  ָפּ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַע  ב≈ּ ט¿ ַ‰ַמּ י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ
‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ל  „ו… ּ‚ָ‰ַ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ  

מו…  כ¿ּ  . ָר˙ו… ˙ו… ב¿ּ יָ‰  ָעל∆ יָרנּו  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ו¿

 ˙ ח ‡∆ ַכּ ׁ¿̆ ּƒ̇ ן  ָך פ∆ּ ר ל¿ מ∆ ָּׁ̆ ƒ‰" :ַמר ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ם"  ƒַרי ¿̂ ƒמ  ı ר∆ ∆‡ מ≈ יֲ‡ָך  ƒ̂ ‰ו… ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  '‰

ח  ַכּ ׁ¿̆ ƒי  ‰ ∆‡ ּ ≈‚‰ַ י  ּƒכ(‡) יב).  ו,  („ברים 

י˘כח   ‰‡‚‰ כי   .‡
סוטה  במסכת  יוˆרו. 
(ה.): אזהרה לגסי הרוח 
רוח.  גס  יהא  [שלא 
רש״י] מנין? רב נחמן בר 
יצחק אמר מהכא, ״ורם 
(דברים  ושכחת״  לבבך 
ח, יד) וכתיב ״השמר לך 
פן תשכח את ה׳ אלהיך״ 
(שם יא). רש״י (ד״ה ורם) 
גובה  ידי  שעל  מבאר 
שכחת  לידי  בא  הלב 
זו  שכחה  ועל  הבורא, 
מוזהר  הוא  הרי 
תשכח״  פן  לך  ב״השמר 

(וכן כתב המאירי).
[סמ״ק  שפרשו  יש  אך 
משמע  וכן  כב)  (סימן 
בסמ״ג (לאוין סד) וראה 
(סוטה  שלמה  חשק 
של  שהאזהרה  שם)] 
על  אמורה  לך״  ״השמר 
ולא  עצמו,  לבבך״  ״ורם 
רק בגלל שהיא הגורמת 
שתבוא  ה׳  לשכחת 
אלא  בעקבותיה, 
עצמה  הלב  רוממות 
הם  כי  השכחה.  היא 
איסור  ענין  בארו 
לא  שאדם  הגאוה, 

יתגאה כשהקדוש ברוך הוא משפיע לו טובה ויאמר שבריוח שלו ובעוצם ידו 
ועמלו עשה והרויח והגיע לכל זה. ועל ידי כך לא יחזיק טובה להקדוש ברוך 

ˆ„י˜ים ‡רחו˙  ˘ער ‰‚‡ו‰עיונים

 .‰ ‰ ַעל ז∆ רּו ז∆ ר¿ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒל…‡ י ׁ∆̆ 3 ,˙ טו… יו… ¿„ ∆‰ ן ב¿ּ כ≈ּ ׁ∆̆ ל- , ָכּ ך¿ ל∆ מ∆ ב¿ּ

ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ  - ָח„  ∆‡‰ָ ים:  ƒ̃ ֲחָל י  נ≈ ׁ¿̆ ƒל  ˙ ∆̃ ּ ַחל∆ ¿̇ ƒמ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ
 ˙ ַמֲעלו… ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ  - י  ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ  ˜ ל∆ ַ‰ח≈ ו¿  , ‚ּופו… ב¿ּ

ים:  ƒ̃ י ֲחָל נ≈ ׁ¿̆ ׁ̆ ּבו…  ‚ּופו… י≈ ֲ‡ַו˙ ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ יו. ַ‚ּ ׂ ָ̆ ַמֲע ָמ‰ ּוב¿ ַ‰ָחכ¿

‚ּופו…  ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ י‡  ƒ‰ ז…‡˙  ו¿ ַרע.  ָח„  ∆‡‰ָ ו¿ ב,  טו… ָח„  ∆‡‰ָ

ל ַעל  ׁ…˘ מ¿ ּƒ̇ ב ָ‰ָ‡ָ„ם, 4ָ‡ז  ל≈ ֲ‡ָו‰ ב¿ּ ר ַ‰ַ‚ּ ב≈ּ ּ‚ַ ¿̇ ּƒ̇ ׁ∆̆  ˙ ע≈ ָ‰ָרָע‰: ב¿ּ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ נו… - כ¿ּ רו… ¿‚ ƒו… ּוב ׁ̆ ר…‡ . ב¿ּ לו… ף ַר‚¿ „ו… ַע„ ַכּ √̃ ¿„ ָּ̃ ƒם מ„ָ‡ָ‰ָ

ן" (י˘עי‰ ‚,  רו… ּ‚ָ  ˙ טּויו… ָנ‰ נ¿ ַלכ¿ ּ≈̇ ַו ן  ּיו… ƒ̂  ˙ נו… ‰ּו ב¿ּ י ָ‚ב¿ ּƒ5ַיַען כ"

ַי„  ֲ‡ָו‰ ו¿ ל ַ‚ּ ∆‚ י ר∆ ƒנ ≈‡ בו… ּ¿̇ יב: "7ַ‡ל  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ - ָליו ַר‚¿ ָיָ„יו ּוב¿ טז), 6ב¿ּ

בי‡ורים
ראוים להתגאות. 3. ˘ל‡ י˘˙ררו ז‰ על ז‰. שלא יתגאו וימשלו (-להתנהג 
בשררה) זה על זה. 4. ‡ז ˙מ˘ול על ‰‡„ם. גאותו תהיה ניכרת בכל איברי 
גופו מקדקדו עד כף רגלו. 5. יען כי ‚ב‰ו בנו˙ ˆיון. ה׳ מוכיח את עם ישראל 
על הנשים הגאותניות שמשלו בעם והחטיאו אותו, שהולכות  בגרון מתוח 
דרב  בריה  רבא  דרש  (סב:)  שבת  [במסכת  ביפין.  להתגאות  מוגבה  ובראש 
יען כי גבהו בנות ציון״,  ״ויאמר ה׳  ג, טז):  (ישעיה  עילאי: מה פירוש הפסוק 
רש״י  (ראה  גובהן  את  והבליטו  זקופה  בקומה  מהלכות  הנשים  שהיו 
מהלכות בפסיעות קצרות,  פירושו, שהיו  גרון״,  נטויות  ״ותלכנה  ומהרש״א). 
שהעקב של רגל אחת מגיע בצד האגודל של הרגל השניה בלבד ואינו עובר 
את  רואה  שאינו  כיון  לאט  והולך  למעלה  נטוי  שגרונו  אדם  כדרך  אותו, 
אנשים  ויבואו  בהליכתן  שוהות  שתהיינה  כדי  זה  וכל  שלפניו,  הקרקע 
ב׳):  (פרק  6. בי„יו ובר‚ליו.  במסכת דרך ארץ רבה  (רש״י)].  להסתכל בהן 
בראש  והמהלכין  ברגליהם,  והבועטין  בידיהם,  [מנפנפים]  המפפין 
אצבעותיהן [כמו שעשו בנות ירושלים], עליהם הכתוב אומר: ״אל תבואני 
רגל גאוה ויד רשעים אל תנידני״. 7. ‡ל ˙בו‡ני. דוד המלך מבקש מהקדוש 

      ,' ‚ו… ו¿ ך¿  ָלּ  ‰ ב∆ּ ר¿ ƒי ָזָ‰ב  ו¿ ף  ס∆ כ∆ (‚)ו¿ ֻין  ב¿ּ ר¿ ƒי

יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰  ˙ ∆‡  ָּ̇ ַכח¿ ָׁ̆ ו¿ ָך  ָבב∆ ל¿ ָרם  1ו¿

י  ƒ„ָי ם  ∆̂ ע… ו¿ י  ƒח כ…ּ ָך  ָבב∆ ל¿ ּƒב  ָּ̇ ָ‡ַמר¿ ו¿  ,' ‚ו… ו¿

 ˙ ∆‡ ָּ̇ ָזַכר¿ ו¿  ,‰ּ ל ַ‰ז∆ ƒַחי‰ַ ˙ י ‡∆ ƒל ‰ ׂ ָ̆ ָע

ַח  כ…ּ ָך  ל¿ ן  ≈̇ ַ‰נ…ּ ‰ּו‡  י  ּƒכ יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰

ך¿  ל∆ מ∆ ּוב¿ י‚-יח).  ח,  (˘ם  ל"  ƒָחי  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ָחיו"  ∆‡ מ≈ ָבבו…  ל¿ רּום  י  ּƒ̇ ל¿ ƒב "ל¿ ַמר:  ¡‡ נ∆

ּלּו  ƒָר‰ 2ֲ‡פ ו… ּ̇ יָר‰  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ם ƒ‡ .(ם יז, כ˘)

שהאכילו והשקהו ותלה 
לו כיס בצוארו והעמידו 
הזונות  בית  פתח  לפני 
של  עצם  בהם  אין 
מקום  ומכל  איסור, 
עיקר החטא בהם נחשב, 
יעשה  ״מה  אחר-כך  כי 
כבר  יחטא״,  שלא  הבן 
בעל  ואינו  הוא  אנוס 

בחירה כלל. 
וז‰ב ירב‰ לך.  ‚. וכסף 
לאדם  וזהב  כסף  ריבוי 
לגאות  להביאו  יכול 

שאבותינו  הסיבה  זו  החיים״:  ה״ספר  אומר  ה׳.  את  ישכח  זה  ידי  ועל  הלב 
אברהם  צז.).  בב״ק  (כמבואר  המטבעות  על  ציורים  היו מציירים  הקדושים 
אבינו עשה במטבע ציור של זקן וזקנה מצד אחד, ובחור ובתולה מצד שני, 
מה  יצחק.  לו את  הוא שנתן  ברוך  הקדוש  לו  הנס שעשה  להזכיר את  כדי 
הקשר בין כסף לנסים? כדי שכשיביט במטבע לא יגיע למצב של ״ורם לבבך 

ושכחת את ה׳ אלקיך...״, כי כסף מביא גאוה.
המטבע שעשה יהושע היה טבוע בו שור מכאן וראם מכאן, על שם הפסוק 
(דברים לג, יז): ״בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו״, שנצחונותיו במלחמות 

על כיבוש ארץ ישראל היו מהקדוש ברוך הוא ולא מכוחו ועוצם ידו.
וכן דוד הטביע על המטבע מקל ותרמיל מכאן ומגדל מכאן, להזכיר לעצמו 
כי הגיע מאחורי הצאן. ומרדכי היהודי עשה מטבע שהיה בו שק ואפר מכאן, 
את  להם  שהזכירו  ציורים  ועליהן  מטבעות  עשו  כולם  מכאן.  זהב  עטרת 
הנסים שעשה להם הקדוש ברוך הוא, כדי שלא יגיעו חס ושלום למצב של 

גאוה הבאה מחמת ריבוי הממון.

בי‡ורים
אם  מה  כי  ביאר,  הרמב״ן  במלך.  ‡פילו   .2 בלבך.  ותתגאה  לבבך.  ורם   .1
וגובה הלב  למלך שהוא ראוי להתנשא ולהתגדל, הפסוק אוסר את הגאוה 
ומצוה שלבבו יהיה שפל ככל אחיו הקטנים ממנו, כל שכן לאחרים שאינם 

‰. כי ‡ין עזר ‰˘ם עמו 
‡חרי ‡˘ר ‰ו‡ ˙ועב˙ 
‰˘ם. הוא מדברי רבינו 
יונה בשערי תשובה (א, 
(נב:)  סוכה  במסכת  כז). 
בן  שמעון  רבי  אמר 
אדם  של  יצרו  לקיש: 
יום  בכל  עליו  מתגבר 
ומבקש להמיתו, שנאמר 
(תהלים לז): ״צופה רשע 
לצדיק ומבקש להמיתו״. 
ברוך  הקדוש  ואלמלא 
יכול  אינו   – עוזרו  הוא 
לו, שנאמר (שם): ״ה׳ לא 
ולא  בידו  יעזבנו 

ירשיענו בהשפטו״. 
רבי  המשגיח  מרן  היה 
יחזקאל לוינשטיין זצ״ל 
כבר  ומזהיר:  מזכיר 
כתב רבינו יונה ״כי בעל 
יצרו,  ביד  נמסר  הגאוה 
כי אין עזר ה׳ עמו אחרי 
״.  ה׳  תועבת  הוא  אשר 
אמרים  שני  נצרף  אם 
אלו - חרדה תאחזנו, כי במלחמת האדם עם יצרו בכל יום ויום, הרי בדרך 

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰ ׁ∆̆ מ… ַר˙  ˙ו… ב¿ּ נּו  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿

י" (וי˜ר‡ כ,  ַ‰ּ‚ו…  ˙ ֻח˜…ּ כּו 15ב¿ּ ל¿ ≈̇ ל…‡  "ו¿

כּו"  ל≈ ≈̇ ם ל…‡  י‰∆ ≈̇ ֻח˜…ּ יב: "ּוב¿ ƒ̇ ּוכ¿ כ‚), 

ן  ָך 16פ∆ּ ר ל¿ מ∆ ָּׁ̆ ƒ‰" :ַמר ¡‡ נ∆ ו¿ (˘ם יח, ‚), 

ל  ם" („ברים יב, ל) - ַ‰כ…ּ י‰∆ ׁ̆ ַ‡ֲחר≈ ≈̃ ָנּ ּƒ̇

 ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ יר,  ƒ‰ ַמז¿ ‰ּו‡  ָח„  ∆‡ ָין  נ¿ ƒע ב¿ּ

ָבָריו  ¿„ ƒּוב יו  ָׁ̆ ּבּו ַמל¿ ב¿ּ ל  ּ„ָ ֻמב¿ ל  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי

‰ּו‡  ן  כ≈ ו¿ ים,  ƒי ַ‰ּ‚ו… ן  ƒמ ָ‰ָ‚יו  נ¿ ƒמ ָכל  ּוב¿

ים"  ּƒן ָ‰ַעמ ƒם מ כ∆ ¿̇ יל ‡∆ ּ ƒ„ ר: "ָוַ‡ב¿ מ≈ ‡ו…

(וי˜ר‡ כ, כו).

י  ינ≈ ע≈ ים ב¿ּ ƒָעב…̇ ם מ¿ ֲ‡ָו‰ ‰≈ י - ַ‰ַ‚ּ ֲעל≈ ַבּ
ֲעַב˙ ‰'  ו… ּ̇ ַמר: "17 ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ם,  ּׁ≈̆ ‰ַ

‰ּו‡  ו¿  ,(‰ טז,  (מ˘לי  ב"  ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ

ם  ּׁ≈̆ ר ַ‰ ז∆ ין ע≈ י ‡≈ ּƒכ(‰) , רו… ¿̂ ƒַי„ י ָסר ב¿ּ מ¿ ƒנ

בי‡ורים
בהם, שהם מלבושי נכרי, [משמעות דבריו שהאיסור ללבוש בגדי נכרי הוא 
משום גאוה]. 15. בחו˜ו˙ ‰‚וי. בדרכי הגויים. הוזהרנו שלא נתנהג כמותם 
במלבושינו ובהליכותינו. 16. פן ˙נ˜˘ ‡חרי‰ם. פן תהיה נמשך, נצמד ונדבק 
אחריהם, (מלשון ״דא לדא נקשן״). 17. ˙ועב˙ ‰'. מאוס ושנוא בעיני ה׳ כל 

המתנשא בלבו.

יב).  לו,  (˙‰ילים  י"  ƒנ ≈„ ƒנ ּ¿̇ ַ‡ל  ים  ƒע ָׁ̆ ר¿

י  ּƒַרב  ˙ ַבּ  ‰ ָׁ̆ נ¿ ע∆ נ∆ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ ל  ∆‚ ר∆ ַעל  ו¿

יָ‰  ָעל∆ ַזר  ¿‚ ּ ƒנ ׁ∆̆ ן,  יו… ַר„¿ ּ¿̇ ן  ב∆ּ יָנ‡  ƒֲחנ

ַעם  ַפּ י  ּƒכ  .˙ נו… זו… ל  ׁ∆̆  ‰ ָבּ ֻ̃ ב¿ּ ב  ׁ≈̆ י ל≈

י,  ƒמ רו… י  ל≈ „ו… ּ ¿‚8 י  נ≈ פ¿ ƒל ָכ‰  ָ‰ל¿ ַ‡ַח˙ 

 ‰ ָנ‡∆  ‰ ָמּ "ַכּ רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ ָע‰  מ¿ ָׁ̆ ו¿

ָ‡ז  10ו¿  "! זו… יָב‰  ƒ9ר ל  ׁ∆̆ יָ‰  ∆̇ יעו… ƒס פ¿ּ

ם -  ƒיַני ע≈ ר (ע"ז יח, ‡). ָבּ ≈̇ ‰ יו… ָ̃ ּ ¿„ ¿̃ ּ ƒ„(„)

ַמע  ׁ¿̆ ƒם - ל…‡ י ƒַני ָ‡ז¿ ˙" (מ˘לי ו, יז). ָבּ ם ָרמו… ƒיַני יב: "11ע≈ ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ים  ּ ƒי ƒל ֲענ ∆̂ „ו… ‡≈ ָעמ¿ יַח ַ‡ּפו… - ב¿ּ ר≈ ים. ב¿ּ ƒָלל ים ָ‰ֻ‡מ¿ ּ ƒי ƒי ָ‰ֲענ ר≈ ב¿ ּ ƒ„

ָבָריו  ¿„ ּƒב ַ‡ף  ו¿ יָניו.  ע≈ ב¿ּ ים  ƒרּוח ס¿ ם  ≈‰ ם,  י‰∆ ּ≈̇ ָב ל¿ ַנס  כ¿ ּƒנ ׁ∆̆ כ¿ּ ‡ו… 

ַין ַמֲ‡ָכל  נ¿ ƒע ˙ 13ב¿ּ ר∆ כ∆ּ ƒם נ‚ַ ַ‚ֲ‡ָו‰. ו¿ ˜ ב¿ּ ָ̇ י˜ 12ָע ּ ƒ„ ַ̂ ר ַעל  ַ„ב≈ּ י¿

 ‰ ז∆ ַעל  ו¿ י,  ƒר ָנכ¿ י  ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ י  ≈„ ¿‚ ּƒב י  ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ 14ּוב¿  ‰ ∆̃ ׁ¿̆ ּוַמ

כתב  יו˙ר.   ‰˜„˜„  .„
מיד):  (ד״ה  יהוידע׳  ב׳בן 
וודאי לא היתה כוונתה 
הרע  יצר  בהם  לגרות 
ושיתנו עיניהם בה, אלא 
שישבחו  היתה  כוונתה 
מכל  אך  ישראל.  את 
כיון  בזה  נענשה  מקום 
שהיה לה לחשוש שמא 
הרע  יצר  בהם  יתגרה 
ויאנסוה לדבר עבירה.  

בי‡ורים
יבוא אלי רגל  ברוך הוא, אל תביא אלי את פסיעותיו של המתגאה (שלא 
אנשי גאוה להצר לי), והרשעים לא יטלטלו אותי ממקומי ביד חזקה. 8. ‚„ולי 
רומי מדובר,  באיזו  לדון  האריך  קיסמא)  בן  ר״י  (ערך  הדורות  בסדר  רומי. 
וסיים שהיתה עיר בארץ ישראל בשם רומי. 9. ריב‰. נערה. 10. ו‡ז „˜„˜‰ 
יו˙ר. בפסיעותיה לפסוע פסיעות נאות. ודבר זה נוגד את  הכתוב (תהלים 
מה, יד): ״כל כבודה בת מלך פנימה״, ולכך נענשה. 11. עינים רמו˙. המתגאה 
ומרים עיניו כלפי מעלה, ולא כדרך שפלי הרוח אשר ישפילו עיניהם כלפי 
גאוה.       מתוך  עזות)  (דברי  וקשים  חזקים  דיבורים  ב‚‡ו‰.  ע˙˜   .12 מטה. 
13. בענין מ‡כל ומ˘˜‰. שיאכל מאכלים טובים ומעדני מלך. 14. ובמלבו˘י 
ב‚„י ‚‡ו‰ מלבו˘י נכרי. שילבש בגדים יקרים ונאים מאד שהכל מסתכלים 

ו״שיתוף״  הבריות,  למען 
הרי הוא עבודה זרה.

הגרשוני  ילקוט  בספר 
אדרת  מספר  מביא 
אליהו שפירש, כי החכם 
בפני  להתבטל  דרכו 
החכם היותר גדול ממנו, 
מתבטל  עשיר  וכן 
גדול  בעמדו לפני עשיר 
אילו  כן,  ואם  ממנו, 
מאמין  היה  המתגאה 
הבורא,  במציאות 
וביכלתו,  בהשגחתו 
עיניו  לנגד  מצייר  והיה 
גדולת ה׳ – בודאי שהיה 
מבטל את עצמו, ואם עדיין מתגאה אות הוא שאינו מאמין בגדולת הבורא.  
פירוש אחר: אדם שיש לו גסות הרוח, שמתגאה בחכמתו, מעיד על כך שהוא 
מאמין שהוא זכאי לקבל השפעה של טוב מן הבורא בזכות חכמתו, ואילו 
לאלה שאין להם חכמה – אין זכות לכך. אבל זוהי ממש אמונתם של עובדי 
הכוכבים, שמאמינים שהבורא מסר כח לכוכבים להשפיע, והשפעתם היא 
רק על פי הטבע. יסוד דת ישראל הוא שהקדוש ברוך הוא משפיע גם למי 
שאין בו מעלות, כי ״מאשפות ירים אביון״ והכל תלוי בהשגחתו וברצונו של 

הקדוש ברוך הוא (תפארת ציון). 

ָ‰ָכ‡:  יב  ƒ̇ 19כ¿ּ ים.  ƒָכב ַ„˙-ּכו… ֲעבו…

יב  ƒ̇ 20ּוכ¿ ב",  ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ  '‰ ֲעַב˙  ו… ּ̇ "

ל  ∆‡ ָב‰  ע≈ ˙ו… י‡  ƒב ָ̇ ל…‡  "21ו¿ ם:  ָ̇ ‰ָ

ים:  ƒר מ¿ ‡ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ כו).  ז,  („ברים  ָך"  ∆̇ י ב≈ּ

י  ּƒיב: "כ ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„22 ,˙ ‡ ַעל ֲעָריו… ּלּו ָבּ ƒ‡ כ¿ּ

 "' ‚ו… ו¿ ּו  ׂ̆ ָע ל  ≈‡‰ָ ב…˙  ע≈ ו… ּ̇ ‰ַ ל  ָכּ  ˙ ∆‡

ּלּו  ƒ‡ כ¿ּ ים:  ƒר מ¿ ‡ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ כז).  יח,  (וי˜ר‡ 

ל  ָכּ רּו:  ָ‡מ¿ ו¿ (סוט‰ „, ב).  ָמ‰  23ָבּ ָנ‰  ָבּ

ָ‰רּוַח,                 ּסּו˙  ּ‚ַ ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם 

בי‡ורים
19. כ˙יב ‰כ‡. כתוב כאן (משלי טז, ה) בענין הגאוה. 20. וכ˙יב ‰˙ם. וכתוב 
שם (דברים ז, כו) בענין עבודה זרה. 21. ול‡ ˙בי‡ ˙ועב‰. המלה ״תועבה״, 
גסות הרוח),  בו  זה שיש  (היינו  שבה מכונים האלילים, מלמדת ש״גבה לב״ 
המכונה ״תועבה״ בספר משלי, כמוהו כעובד עבודה זרה. 22. „כ˙יב: כי ‡˙ 
כל ‰˙ועבו˙ ‰‡ל. הפסוק כתוב בענין חטאי העריות (ויקרא יח, כז), ובחטא 
של גסות הרוח כתוב ״תועבת ה׳ כל גבה לב״. הכינוי ״תועבה״ המשותף לשני 
הענינים מלמד על שייכותם זה לזה.  23. במ‰. מזבח לעבודת כוכבים (רש״י). 

ם.  ּׁ≈̆ ֲעַב˙ ַ‰ ו… ּ̇ ר ‰ּו‡  ׁ∆̆ י ֲ‡ , ַ‡ֲחר≈ ּמו… ƒע

ּום ָ‡ָ„ם ל…‡  ׁ̆ ָ‡‰ ַעל  ּ‚ָ ¿̇ ƒּלּו ל…‡ נ ƒַוֲ‡פ

ַב„  ּבו… ל¿ ƒל ‰, ַ‡ך¿ ב¿ּ ׂ ∆̆ ַמֲע ל…‡ ב¿ּ ּבּור ו¿ ƒ„ ב¿ּ

ָב‰,  ע≈ ו… ּ̇ ָר‡  ¿̃ ƒנ  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡ 

ב",     ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ  '‰ ֲעַב˙  ו… ּ̇ " ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ב  ּ ל≈ ַבּ  ‡ ָלּ ∆‡ ‰ּו˙  ב¿ ּ‚ַ לו…  ין  ≈‡ ּלּו  ƒ18ֲ‡פ

ָב‰. ע≈ ו… ּ̇ ָר‡  ¿̃ ƒנ

 

ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ ל  ָכּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿
 „ ב≈ עו… ּלּו  ƒ‡ (ו)כ¿ּ ָ‰רּוַח,  ּסּו˙  ּ‚ַ  

יכול  האדם  אין  הטבע 
בנוסף  אלא  לנצחו, 
צריך  הנחוש  לרצונו 
עזר ה׳. לכן בעל הגאוה 
לו  ואין  מתועב  שהוא 
עזר ה׳ – חרץ רבינו יונה 
הגאוה  ״בעל  משפטו: 
נמסר ביד יצרו״! ומעתה 
תקוה,  שום  לגאה  אין 
לגמרי.  הוא  ואבוד 
עמוד  חן׳,  יתן  (׳לענוים 

רא).
עבו„˙  עוב„  כ‡ילו  ו. 
(סוטה  המאירי  כוכבים. 
ד:) רואה את הקשר שבין 
הגאוה לעבודה זרה בכך 

– רוע טבעו מביאו לחלוק על האמת בכל דבר כדי להשפיל את  שהמתגאה 
שכנגדו [ומי שמונח בשקר הריהו כעובד עבודה זרה, שהיא עצם השקר].

המהרש״א בחידושי אגדות מבאר שעל ידי רוח הטומאה שנוצר מעון הגאוה 
מגיע לכל זה.

חכם  בתלמיד  אפילו  מדבר  זה  מאמר  כותב:  עקב)  (פרשת  הקדוש  השל״ה 
הלומד ומקיים את מצוות התורה, אלא שיש לו פניות בלימודו כגון שאחרים 
ידעו על גדולתו ותורתו, כי אז הרי הוא עובד בשיתוף, לא רק לשם ה׳ אלא גם 

בי‡ורים
18. ‡פילו ‡ין לו ‚ב‰ו˙ ‡ל‡ בלב נ˜ר‡ ˙ועב‰. הגר״א בביאורו על משלי 
מפרש: ״תועבת ה׳ כל גבה לב״ - אפילו אדם שעדיין לא הוציא את גאותו 
לפועל, ולא עשה שום מעשה של גאוה, בהליכתו או בדיבורו, ושום תנועה או 
סימן של גאוה לא ניכרים עליו, אבל ה׳ חוקר לב ובוחן כליות - הוא מעיד 
עליו שהוא גבה לב, כלומר, הגם שגאוותו מוסתרת בלב פנימה, בכל זאת – 
״תועבת ה׳״! משוקץ ומתועב הוא בעיני הקדוש ברוך הוא, ויתן את הדין על 

כך במשפטי שמים. 

ל˜ורח  ‡רע  מ‰  ח. 
‚‡ו˙ו.  מחמ˙  וע„˙ו 
(פי״א)  ישרים  המסילת 
שרעת  כותב, 
יתרה  חמדת-הכבוד 
יותר  וחזקה 
יש  כי  מחמדת-הממון, 
מקרים בהם יכול האדם 
על  יצרו  את  לכבוש 
שאר  ועל  הממון 
חמדת  אך   – ההנאות 
כי  הדוחק,  הוא  הכבוד 
לסבול  לו  אי-אפשר 
ולראות את עצמו פחות מחבריו, ועל דבר זה נכשלו רבים ונאבדו... מי גרם 
הוא  מלא  ומקרא  הכבוד,  מפני  אלא  עמו?  עדתו  וכל  הוא  שיאבד  לקורח 
(במדבר טז, י): ״ובקשתם גם כהונה״. וחכמים, זכרונם לברכה (במדבר רבה 
יח, ב) הגידו לנו, כי כל זה נמשך, מפני שראה את אליצפן בן עוזיאל נשיא, 
והיה רוצה להיות הוא נשיא במקומו... כללו של דבר: הכבוד הוא הדוחק את 
האדם  היה  זה  ולולי  שבעולם,  והחמדות  התשוקות  מכל  יותר  האדם  לב 
מתרצה לאכול מה שיוכל (להשיג ללא מאמץ), ללבוש מה שיכסה ערותו, 

ּלּו  ƒיר, ֲ‡פ ƒ‰ָי ּ רּו: ‰ַ32‡י ָמ‡ן „¿ ָ‡מ¿ ‰). ו¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ל,  ב≈ּ ַ̃ ¿̇ ƒָל‡ מ ‰ּ ≈̇ י י ב≈ּ ׁ≈̆ נ¿ ƒ‡‡ַ

‰" (חב˜ו˜ ב, ‰) -  ו∆ נ¿ ƒי ל…‡  יר ו¿ ƒ‰ר ָי ב∆ ּ ∆‚"

ּלו… (ב"ב ˆח, ‡). ׁ∆̆  ‰ ָנו∆ ּלּו ב¿ּ ƒ33ֲ‡פ

 

יַפ˙          ƒ„ ר¿ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ34

ַעל  ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒ‰ 35ל¿ ן  ָממו…  
ַרע  ≈‡ (ח)ָמ‰   ָּ̇ ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿ י-ָ‡ָ„ם.  נ≈ ב¿ּ

בי‡ורים
תקרי אותו אלא איתו לא אוכל״. לפי קריאה זו אומר הכתוב שגבה עינים, 
היינו גאותן, אין הקדוש ברוך הוא יכול להיות אתו. וביאר ב׳תפארת ציון׳, כי 
בדרך כלל החוטא חוזר אחר כך בתשובה, ואז מוכן הקדוש ברוך הוא לדור 
אין  עליו  עוונו  שעדיין  וכיון  בתשובה,  חוזר  אינו  הרוח  מגסות  אבל  אתו, 
בעל  אדם שהוא  „י‰יר.  מ‡ן  ‰‡י   .32 אתו.  לדור  רוצה  הוא  ברוך  הקדוש 
גאוה, אפילו על אשתו ובני ביתו אין הוא מתכבד, כיון שבזוי הוא בעיניהם. 
33. ‡פילו בנו‰ ˘לו. אפילו בבית שלו אין הוא מתכבד. 34. ‰‚‡ו‰ מבי‡‰ 
זה   ידי  על  שיוכל  כדי  חומד להתעשר  לבו  כי המתגאה  ר„יפ˙ ממון.  לי„י 
להשתרר ולשלוט על בני אדם. [אמנם יש גורסים: ״הגאוה מביאה לידי רדיפת 

כבוד״]. 35. ל‰˘˙רר. למשול. 

ַעט  מ¿ ּמּו  "רו… ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ 25 ט,  ַמע≈ ¿̇ ƒ24מ

עו…  ¿„‚ָ ָר‡ּוי ל¿ ּנּו" (‡יוב כ„, כ„); 26ו¿ ינ∆ ≈‡ ו¿

ָמ‰  ו… ּ̃ ‰ַ י  ָרמ≈ "ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ 27 ָר‰,  ׁ≈̆ ‡ֲ ַכּ

ין ֲעָפרו…  ≈‡ ים" (י˘עי‰ י, ל‚), 28(ז)ו¿ ƒע„ֻ ּ ¿‚

ָעָליו.   ˙ ל∆ ּ ַיל∆ 29מ¿ יָנ‰  ƒכ ּׁ¿̆ ‰ַ ו¿ ָער,  נ¿ ƒנ

י  ƒנ‡ֲ ין  ≈‡ -‰ּו‡:  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ָ‡ַמר 

ָלם,  עו… ָבּ 30ָל„ּור  ים  ƒל כו… י¿ ‰ּו‡  ו¿

ם  ƒיַני ַבּ‰ ע≈ ּ ַמר (˙‰ילים ˜‡, ‰): "‚¿ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

(סוט‰  ‡ּוָכל"  ל…‡  ו…  …̇‡31 ָבב  ל≈ ַחב  ּור¿

ז. ו‡ין עפרו ננער. כתב 
כנגד  מדה  חיים:  החפץ 
שהיה  במקום  כי  מדה, 
לו לחשוב תמיד שסופו 
רמה  עפר  למקום  לילך 
להתגאות,  ולא  ותולעה 
הוא לא חשב כן, כי אם 
דמיין לעצמו כי במרומי 
משגבו  יהיה  סלעים 
ובעליות מרווחות תהיה 
על  יתר  לעד,  מנוחתו 
בני גילו, לכן כאשר גופו 
בעפרו  אין  עפר,  נעשה 
ממקומו,  להתנער  כח 
כל המתים יעמדו ויקומו 

אשר  האנשים  כל  רגלי  כפות  תחת  נמוך  מושכב  ישאר  והוא  רגליהם,  על 
התגאה עליהם בימי חייו!! (שמירת הלשון, תבונה יד). 

בי‡ורים
מממונו  מתורתו,  מתמעט  אחר:  פירוש  (רש״י).  מחשיבותו  מ˙מעט.   .24
 – שרומו  כיון  ו‡יננו".  מעט  "רומו  ˘נ‡מר:   .25 יעקב).  (עיון  ומבריאותו 
מתמעט. ושמא תאמר ישנו בעולם [שמתקיים]? תלמוד לומר: ״ואיננו״. (סוטה 
זרה.  עבודה  לשם  הנעבד  עץ  היא  אשירה  כ‡˘ר‰.  ל‚„עו  ור‡וי   .26 ה.). 
גדיעה זו הנזכרת כאן איננה רק קציצה רגילה, אלא צריך לעוקרה ולשרש 
״ואבדתם את שמם״,  ג):  יב,  (דברים  נלמד מן הכתוב  וזה  וכל,  אחריה מכל 
וכמו כן יש לגדע ולשרש אחרי מי שיש בו גסות הרוח (רש״י). 27. ˘נ‡מר 
"ורמי ‰˜ומ‰ ‚„ועים". בגמרא (סוטה ה.) למדים דבר זה בגזירה-שוה: כתיב 
התם  וכתיב  גדועים״,  הקומה  ״ורמי  הגאוה)  חטא  בענין  כאן  (כתוב  הכא 
(וכתוב שם בענין עצי אשירה) ״ואשיריהם תגדעון״ - תעקרו ותשרשו מכל 
עליו.  מילל˙   .29 המתים.  לתחיית  קם  שאינו  ננער.  עפרו  ו‡ין   .28 וכל). 
הפורענות  משום  הגאה  על  ומשתברת  מתאוננת  השכינה  עליו.  מקוננת 
שתבוא עליו (רש״י). 30. ל„ור. יחד. 31. ‡ו˙ו ל‡ ‡וכל. בגמרא דורשת ״אל 

ט. ‰מ˜˘ט ‡˙ ‚ופו כ„י 
שנינו  ל‰˙‚‡ו˙. 
ד):  (ד,  אבות  במסכת 
שפל  הוי  מאד  ״מאד 
רוח״. לשם מה הכפילות 
״מאד מאד״? מבאר רבי 
שני  ישנם  חגיז:  משה 
גאוה  גאוה,  בעלי  סוגי 
רוחנית.  וגאוה  גופנית 
גאוה גופנית – המתגאה 
גבורתו,  קומתו,  ביופיו, 
גאוה  וכו׳.  עושרו  בגדיו, 
המתגאה   – רוחנית 
כשרונותיו,  בחכמתו, 
על  ומצוותיו.  מדותיו 
הגאות  סוגי  שני 
״מאד  התנא:  מזהירנו 
מאד הוי שפל רוח״, הוי 
בשניהם.  רוח  שפל 

(מדרש חכמים).

 ˙ ּ„ו… ƒמ ּלּו  ≈‡ ָכל  ו¿  .‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ 39ו¿  ‰‡ָ נ¿ ƒ̃

ר  ≈‡ ָבּ ¿̇ ƒי ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ  ,„…‡ מ¿  ˙ חּו˙ו… פ¿ּ

ם. ּׁ≈̆ ַר˙ ַ‰ ז¿ ע∆ ב¿ּ

˙ ּ‚ּופו…  ט ‡∆ ּׁ≈̆ ַ̃ ל (ט)ַ‰מ¿ ָבר: ָכּ ף ָ„ּ סו…
ַח  כ≈ ו… ׁ̆  ‰ י ז∆ ˙, ֲ‰ר≈ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ י ל¿ ≈„  כ¿ּ

ַעל   ׁ̆ ָיחּו ל…‡  ו¿ ‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ם  ּׁ≈̆ ‰ַ

ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒי ל…‡  ו¿  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

 , מו… ¿̂ ַע ַעל   - ָנ˙ו…  ָוּ ַכּ ל  ָכּ י  ּƒכ ים,  ƒב טו…

י˙ו…  ƒֲחר‡ַ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ,‰ ל∆ ַ‰ָכּ ּ‚ּופו…  ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ל¿

ב  רו… ָ̃ ‰ּו‡   , ּ‚ּופו… ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ַ‰מ¿ ו¿  .‰ ָמּ ƒר

 ‡ ׂ ָּ̆ ƒל ים  ׁƒ̆ ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ‰ ָר‡∆ ¿̇ ƒי י  ּƒכ  ,‰ ָמּ ƒז ל¿

ב  ר≈ ָ̃ ¿̇ ƒי ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ם,  י‰∆ ינ≈ ע≈ ב¿ּ ן  ח≈

ּלּו˙  ַ̃ ו¿  ˜ חו… ׂ ¿̆ י  י„≈ ƒל  ‡ ָיבו… ו¿ ָלן,  ¿̂ ∆‡

י‡  ƒ‰  ‰ ז∆ ָבּ ים,  ׁƒ̆ ָ‰ֲ‡ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ˙ ט∆ ּׁ∆̆ ַ̃ ַ‰מ¿  ‰ ָּׁ̆ ƒ‡‰ָ ַ‚ם  ו¿  . ׁ̆ ר…‡

ל  „ו… ּ‚ָ ‰ּ ָׁ̆ ‰ ָענ¿ ם, ּוָבז∆ ָבּ ƒל ים ב¿ּ ƒּור‰ ר¿ ƒ‰ ˙ ס∆ נ∆ ם ּוַמכ¿ ָבּ ƒל ˙ ∆̃ ל∆ ַמ„¿

בי‡ורים
יהיה אמת או שקר, כדי להקטין שמו אצל בני אדם ולהראות יתרונו עליו 
ענף  הוא  הקפדנות  ו˘נ‡‰.   .39 ולביישו״.  ולהכלימו  מעלתו  ולהפחית 
ותולדות הגאוה, כי לולא הגאוה לא היה מקפיד בלבו! (שערי קדושה א, ב). 
מיסוד הענוה – לא להקפיד כלל. (אור ישראל נח, א). מבואר, כי ענוה וקפדנות 

– תרתי דסתרי!

 ׁ̆ ּ ≈̃ ּ ƒב ׁ∆̆  , ֲ‡ָו˙ו… ֲחַמ˙ ַ‚ּ ˜…ַרח ַוֲעָ„˙ו… 36מ≈ ל¿

לו…  ָנ‰  ּ¿̇ ƒנ ל…‡  ׁ∆̆  ‰ ֻ„ָלּ ּ ¿‚ ח  ַּ̃ ƒל ו¿ ל  ּ ≈„ ּ‚ַ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ַנס  כ¿ ƒנ ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒ37ּומ ם,  ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ ן  ƒמ

 ‰‡ָ ¿̂ 38ָי  ˙ ∆̃ ֲחל… ַ‰ַמּ ן  ƒּומ  ,˙ ∆̃ ַמֲחל… ל¿

בבית  ולשכון 
הפגעים  מן  שתסתירהו 
קלה  פרנסתו  והיתה   –
צריך  היה  ולא  עליו 
כלל  להעשיר  להתיגע 
לו  שאין  הגם  אלא, 
בכל  במותרות,  צורך 

שפל  עצמו  יראה  כדי שלא  להשיגן,  רב  לעמל  עצמו  את  מכניס  הוא  זאת 
בחברה, ואין קץ לכל עמלו, על כן אמרו רבותינו זכרונם לברכה (אבות ד, 

כא): ״הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם״.  

בי‡ורים
על  בחז״ל  מובא  (ובאמת  גדול  לאדם  עצמו  שהחשיב  ‚‡ו˙ו.  מחמ˙   .36
גדלותו של קורח) ועוד שהחשיב עצמו ליחסן שהרי הוא בן יצהר, ומשום כך 
של  בנשיאותו  ונתקנא  הנשיאות,  לו  שמגעת  לחשוב  הגאוה  אותו  הביאה 
אליצפן בן עוזיאל, ומדת הקנאה נבעה מכח הגאוה שהחשיב עצמו לבעל 
נכנס  כך  ומ˙וך   .37 יחזקאל).  (אור  קורח  מעשה  כל  נבע  וממנה  מעלה, 
למחלו˜˙. במסכת חולין (ז.): משרבו זחוחי הלב (פירוש, משרבו התלמידים 
גבוהי הלב, שמחמת גאותם לא דקדקו מפי רבם כל צרכם אלא סמכו על 
ז):  (פרק  הישר  קב  בספר  כתב  בישראל.  מחלוקות  רבו  רש״י)  לבם,  בינת 
המתגאה מרבה קטטה, קנאה, שנאה, לשון הרע, כעס, שקרים, ליצנות וכו׳. 
ואם תתבונן בה תראה שכל עבירות שבתורה כלולין בה. ופגמו גדול מאד, 
אוי לו ואוי לנפשו מי שרגיל להאחז בה! 38. יˆ‡‰ ˜נ‡‰. קנאה וגאוה אחת 
הן, ואחת תלויה בחברתה, מי שאין בו כלל גאוה – אין בו בכלל קנאה. ומי 
שיש בו מעט גאוה, ויהיה מי שיהיה – יש בו קצת קנאה על חבירו, על אשר 
עצמו  מחזיק  והמתגאה  היות  פשוטים,  והדברים  במדריגתו.  עומד  גם  הוא 
שהוא עדיף מחבירו, או לפחות שוה לו, והיה אם יראה שחבירו השיג שררה 
וגדולה - הוא מקנאהו על כך. (תולדות שלמה [קלוגר] יג). כתב החפץ חיים 
״גם הגאוה תביאהו לקנא ולשטום  י״ד):  (שמירת הלשון שער התבונה פרק 
(-ולשנוא) את חבירו המכובד בעיני אנשי העיר, ויקנא וישטום אותו, בעבור 
שידמה לו שנפחת כבודו על ידי זה, ויאמר בלבו: לולא הוא, הייתי מתואר בין 
בני אדם לאדם חשוב. ויבחן גנזי נסתרותיו, כדי שיהיה לו מה לדבר ממנו, 

עונ˘  כל ˘כן ˘י˘  י‡. 
‚„ול ל‡˘‰ ‰מ˙˜˘ט˙ 
‡נ˘ים  לפני 
ב‰.  ‰מס˙כלים 
כותבים  הראשונים 
שבאותה המדה שנדרש 
להתבונן  שלא  מהגבר 
בנשים, כך אסור לנשים 
לגרום לגברים להתבונן 
כותב  יונה  רבינו  בהם. 
במילים חריפות במיוחד 
האחריות  אודות 
האשה  על  המוטלת 
(אגרת  זה  בנושא 
עח):  פרק  התשובה, 
שתהא  האשה  ״וצריכה 
שלא  ונזהרת  צנועה 
אדם  בני  בה  יסתכלו 
מפני  מבעלה,  חוץ 
שהמסתכלים בפניה או 
לגהינם,  יורדים  בידיה 
(תענש)  ענושה  והיא 
ואחד  אחד  כל  בעונש 
שהחטיאה  מפני  מהם, 
אותם ולא נהגה צניעות 

בעצמה ונכשלו בה״.
‰וˆ‡ו˙  רוב  לפי  לו  ˘י˘  מ‰  בעיניו  ימעט  כי  בחל˜ו,  י‰י‰ ˘מח  ול‡  יב. 
˙‡ו˙ ‚‡ו˙ו. העניו אינו מתאוה להרבה אלא מסתפק במועט שיש לו ושמח 
בחלקו שקיבל מהבורא. לעומתו הגאותן מתאוה לכל דבר ולדברים גבוהים 
יחמוד, ודבר זה הרי אף פעם לא ישיגנו, כי העולם הזה אין בו כדי שביעה, 
חז״ל  שאמרו  וכמו  שבעה,  ידע  ולא  מה  חסר  שהוא  האדם  ירגיש  לעולם 
(מדרש רבה קהלת ג, י): אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, מי שיש לו מנה רוצה 

 ‰ ָּׁ̆ ƒ‡ ל¿ ל  „ו… ּ‚ָ  ׁ̆ ע…נ∆  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל  (י‡)ָכּ

ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ˙ ט∆ ּׁ∆̆ ַ̃ ¿̇ ּƒמ‰ַ

.‰ּ ים ָבּ ƒל כ¿ּ ַּ̇ ס¿ ּƒמ‰ַ

 

ֲ‡ָו‰.  ַּ̇ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ  „ עו… ו¿
ָרָחב  ּבו…  ƒל  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ י  ּƒכ  

י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ַ̇ ו¿ ָבר,  ּ„ָ ָכל  ל¿  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒּומ

י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ב¿ּ ׁ∆̆ ָ‰ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

 ׁ̆ ַלב≈ּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ֲ‡ָו˙ו…  ּ‚ַ ֲחַמ˙  מ≈  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒי

ין  ƒר ט≈ ל¿ ַפּ  ˙ נו… ב¿ ƒל ו¿ ים  ƒר ָ̃ י¿ ים  ƒ„‚ָ ב¿ ּƒב

י  ּƒים. כ ƒב ים טו… ƒכ…ל ַמֲ‡ָכל ¡‡ ל∆ ו¿ ים  ƒל „ו… ּ ¿‚

ים  ƒ‰ בו… ּ ¿‚ ים  ƒָבר ¿„ ƒל ָלם  עו… ל¿  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ

ים  ƒָבר ¿„ ƒי‚ ָי„ו… ל ׂ ּƒ̆ ינו… ַמ ‡ּוַלי ‡≈ מ…„, ו¿ ַיח¿

ָב‰  נ≈ ּ ¿‚ י  י„≈ ƒל  ‡ ָיבו… ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ּלּו,  ≈‡

ָרָחב  „ ו¿ מ≈ ּבו… חו… ƒל ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒי ַ‰מ ּƒָל‰. כ ז≈ ּו‚¿

ַח  מ≈ ׂ ָ̆  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ל…‡  (יב)ו¿ ר,  ּׁ≈̆ ַע ¿̇ ƒ‰ ל¿ ם  ָיּ ַכּ

י  נ≈ פ¿ ƒל ל  ו… ׁ̆ כ¿ ƒמ  ˙ נ∆ ∆̇ נו… י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ (י)  ,„…‡ מ¿

ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ים ל¿ ƒרּו ֲחָכמ ‡ ָ‡ס¿ ים, ֲ‰לו… ּƒַרב

ים                 ׁƒ̆ ָנ ל  ׁ∆̆ ים  ƒנ עו… ב¿ ƒ̂ י  ≈„ ¿‚ ƒב ב¿ּ

ּלּו  ƒ41ֲ‡פ ל,  ∆̇ כ…ּ ַבּ ים  ƒטּוח ּׁ¿̆ ‰ַ40

ב),  כ,  (ע"ז  ן  ∆‰ ָבּ  ˙ ׁ∆̆ ֻלב∆ּ מ¿ יָנּ‰  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ

מכ˘ול  נו˙נ˙  ˘‰י‡  י. 
בספר  רבים.  לפני 
(פרק  יושר  ארחות 
שכן  וכל  כתב:  צניעות) 
בין  בחוץ  כשיוצאין 
מאד  שצריכין  אנשים 
ואמרו  בזה,  להזהר 
(תנחומא וישלח סי׳ ה׳): 
תכשיטין  ניתנו  ״לא 

לאשה אלא שתהא מתקשטת בהן בתוך ביתה״. 
אימי,  לגבי איש חסיד מכפר  ה״ד)  פ״א  (תענית  מהירושלמי  והביא המעשה 
שכאשר היה בהר (שהיה עובד שם), אשתו לבשה בגדים מלוכלכים כדי שלא 
יתן אדם עיניו בה. וכאשר היה נכנס לביתו לבשה בגדים נקיים כדי שבעלה 

יתן עיניו בה ולא באשה אחרת. 
וכל כך הקפידו על זה, עד שרבי יוסי דמן יוקרת אמר לבתו: שובי לעפריך ואל 
יכשלו בך בני אדם! [כמסופר במסכת תענית (כד.): היתה לרבי יוסי בת בעלת 
יופי. יום אחד ראה רבי יוסי אדם אחד שהיה מפרק את גדר העצים על יד 
זה? כלומר, מה  יוסי: מה  ביתו כדי להסתכל בבתו דרך החור, אמר לו רבי 
אתה מעיין כאן? אמר לו האיש: רבי, אם ללוקחה לאשה לא זכיתי, לראותה 
צער  גורמת  את  בתי,  לבתו:  אמר  יוסי  רבי  זאת  כששמע  אזכה?!  לא  גם 
לבריות, שובי לעפרך ואל יכשלו בך בני אדם. (הב״ח מוסיף לגירסת הגמרא 

שם: ״וכן הוה״ – וכן היה, כלומר שהיא מתה)].
ובעוונותינו הרבים, היום הדור פרוץ ומתקשטים ביותר וכו׳, והרבה יש לדבר 
על זה בעוונותינו הרבים. ואשרי מי שנזהרת בזה ולא תסתכל על חברותיה, 
וכל שכן על הפרוצות. ומה שתלבש יותר בגדי צניעות – תזכה ביותר לבנים 
בזוהר הקדוש  כמו שכתב  טוב,  לכל  זוכה  ובעלה  ותלמידי חכמים,  צדיקים 

(מובא במ״ב סי׳ ע״ה סקי״ד), ותקים בית לתפארת. עכ״ד.    

בי‡ורים
40. ‰˘טוחים. התלויים. 41. ‡פילו כ˘‡ינ‰ מלוב˘˙ ב‰ן. כיון שכשרואה 
הרהור  לידי  ובא  בהן  ומתייפה  לבושה  כשהיא  באשה  נזכר  הבגדים  את 

עבירה. (רש״י). 

קל  דבר  כל  על  לבבו 
ביתו  בני  עם  שבקלים 
ומזה  ואוהביו,  ומשרתיו 
מאד״.  עצוב  יהיה 
(בתשובותיו  וברמב״ם 
״פאר הדור״, קמב) כתב: 
״המשתרר, ירבו יגונותיו 
ושמא  ועצבונותיו, 
ויביישוהו  יכלימוהו 
ביד  ויפול  הגויים 
אותו  וייסרו  המלוכה, 

וישברו עצמותיו.
(ב׳)  מוסר  שבט  בספר 
כתב: נקוט כלל זה בידך: 
ימיו  כל  המתגאה,  כל 
כי  ודאגות,  במכאובים 
כולם כאין  גאותו  מרוב 
חייבים  כולם  נגדו, 
לפניו,  ולקום  לשרתו 
תמיד  לישב  צריך  הוא 
בראש. והנה בראותו כי 
ממנו,  וזע  קם  איש  אין 
ולדבריו אין שומע, הוא 
דאגה  בכעס  מתמלא 
רגע.  כל  ותוגה 
ומאורעות אלו תמיד לו, 
ערב בוקר וצהרים, עד שמרוב צערו הוא נופל על ערש דוי, ואם יקום ממטתו 

ישוב לשטותו, וחוזר חלילה. 

י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ ַ‰ּ‚ּוף  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ י‡  ƒ‰ ז…‡˙  ו¿
‡ י…‡ַמר ָ‰ָ‡ָ„ם:  ָמּ ׁ∆̆ ָב‰:  טו…

ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ו¿ יל  ƒ‡ ‰ו…

ַע„  ר,  ≈̇ יו… ב¿ּ  ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ  § ר̆… פ¿ ∆‡  , ך¿ ל-ָכּ ָכּ

ן,  ƒַיי  ‰ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ו¿ ר  ׂ ָ̆ ָבּ י…‡ַכל  ל…‡  ׁ∆̆

יָר‰  ƒ„ ב¿ּ ב  ׁ≈̆ י≈ ל…‡  ו¿  ,‰ ָּׁ̆ ƒ‡  ‡ ׂ ָּ̆ ƒי ל…‡  ו¿

 ‡ ָלּ ∆‡ ,‰ ׁ̆ ָנ‡∆ ּבּו ׁ̆ ַמל¿ ַבּ ל¿ ƒל…‡ י ָנָ‡‰, ו¿

ים,  ƒָלכ ֻלכ¿ ּומ¿ ים  ƒרּוע ¿̃ ּו ר,  מ∆ ּ ∆̂ ‰ַ ו¿  ˜ ׂ ַּ̆ ‰ַ

ים  ƒָלכ ֻלכ¿ מ¿ ים  ƒל כ≈ ב¿ּ  ׁ̆ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒּומ

ָיָ„יו  ָניו  ָפּ  ıַח ר¿ ƒי ל…‡  ו¿ ים,  ƒּוס‡ ּומ¿

ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒרו… מ √‡ ָּ̇ יר 43 ƒח ׁ¿̆ ַיּ ׁ∆̆ ָליו, ַע„  ַר‚¿ ו¿

ן  ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ ‰ - כ¿ּ ָכל ז∆ ים. ו¿ ׁƒ̆ ֲ‡ָנ

 ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿ יּוַכל  ל…‡  ׁ∆̆ ַע„  ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ

ָר‡  ¿̃ ƒנ  ‰ ז∆ ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ ך¿  ּ ַ‰ל≈ ַ‰מ¿ ר.  ≈̇ יו…

יר:  ƒָנז 44ב¿ּ ר  מ≈ ‡ו… ‰ּו‡  י  ֲ‰ר≈  .‡ ט≈ חו…

ַעל  ָחָט‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ מ≈ ָעָליו  ר  פ∆ּ ƒכ "ו¿

בי‡ורים
43. ˙‡רו. מראית פניו. 44. בנזיר. אדם שקיבל על עצמו בנדר להיות ״נזיר״, 
הגפן,  מן  היוצא  דבר  כל  אכילת  וכן  יין,  שתיית  א.  דברים:  בשלשה  נאסר 

ׁ̆ לו…  ּ י≈ ּׁ∆̆ יָניו ַמ‰  ע≈ ַעט ב¿ּ מ¿ ƒי י ּƒכ , ˜ו… ל¿ ח∆ ב¿ּ

 . ֲ‡ָו˙ו… ֲ‡ַו˙ ַ‚ּ ַּ̇  ˙ ‡ו… ָ̂ י ר…ב ‰ו… ƒפ ל¿

ל…‡  ׁ∆̆ 42  ,˙ מ∆ ר∆ ּ‚ו… ֲ‡ָו‰  (י‚)ַ‰ַ‚ּ  „ עו… ו¿
ע…ל  ל  ב…ּ ס¿ ƒל ָלן  ַסב¿  ‡ ≈‰ י¿  

יך¿  ƒר‡ֲ‰ַ ל¿ ך¿  ̂…ר∆ ין  ≈‡ ו¿  ,˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

ָי„ּוַע  י  ּƒכ ָלן,  ַסב¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ  ˙ ַ̇ י ƒח פ¿ ּƒב

ל.  ‰ּו‡ ַלכ…ּ

רוצה  מאתים  מאתים, 
והמשילו  מאות,  ארבע 
את  קדמונינו 
לשותה  העולם-הזה 
לו  ידמה  מלוחים,  מים 
יותר,  וצמא   - שמרווה 
באגרת  שכתב  כמו 

הגר״א ז״ל. 
מוסר  שיחות  בספר 
ענין  ביאר  פג)  (מאמר 
שאמרו  מה  פי  על  זה 
כא):  ד,  (אבות  חז״ל 
והתאוה  ״הקנאה 

והכבוד מוציאין את האדם מן העולם״. שהטעם שהכבוד מוציא את האדם מן 
העולם הוא משום שאין בידו של האדם לספק את תאות הכבוד כלל, כי ככל 
שיזכה בכבוד ירצה עוד ועוד, וכשיחסר לו מעט ירגיש כי כל אשר יש לו איננו 
שוה לו, ונמצא שהוא משועבד לתאותו זו שעבוד גמור, באופן שלעולם לא 

יוכל להשתחרר ממנה, ודבר זה מוציאו מן העולם.
ועל דרך זה יש לבאר גם מה שבכח ה״תאוה״ להוציא את האדם מן העולם, 
דהנה פירש רש״י (אבות שם): שמתאוה לממון הרבה שנאמר ״אוהב כסף לא 
ישבע כסף״ (קהלת ה ט), וכיון שלעולם אין הוא מסתפק בממון אשר לו, וכמו 
שכתב הרמב״ם, שהאוהב כסף הוא בעל נפש רחבה שלא תשבע נפשו מכל 
העולם,  מן  מוציאתו  זו  תאוה  הרי  ה״א),  פ״א  דעות  (רמב״ם  שבעולם  ממון 

שהרי הוא תאב לדבר שלעולם לא יוכל לספק אותו ולמלאות רצונו.
״דברים  כתב בספר  י‰‡ סבלן לסבול עול ‰בריו˙.  ‚ורמ˙ ˘ל‡  י‚. ‰‚‡ו‰ 
יחם  כי  העצבות,  לידי מדת  יבוא  ״המתגאה  לא):  דרוש  (להחיד״א,  אחדים״ 

בי‡ורים
42. ˘ל‡ י‰‡ סבלן. אמר רבי לוי: כל טילוי סירוי, וכל סירוי טפשין! (קהלת 
רבה יב, א). כל המתגאה ומתנשא וחכם יחשב בעיניו – הוא כעסן ומדקדק 
ינוח״.  כסילים  ״כעס בחיק  טיפש, כדכתיב:   – וכל כעסן  לו.  כל המתנגד  עם 

(מתנות כהונה). 

ב‰לל  מˆינו  כ‡˘ר  י„. 
יוסף׳         ב׳עץ  ‰ז˜ן. 
ההתבוננות  כתב:  (שם) 
מופלאת  היא  הלזו 
להיות  בענינה, 
הקדושים  שלאנשים 
מבטם               כל  אשר 
המשכלת  לנפשם 
גופם  בתוך  השוכנת 
והנה  והבהמי.  החומרי 
יש בני אדם המשליכים 
כל           גיום  אחרי 
ומאוויו       החומר  צרכי 
ההכרחיים  הענינים  אף 
ומתאכזרים      לקיומה 
לבלי      מאד  גופם  על 
יודעים        כי  קיומו  תת 
הגוף  כחי  כל  כי 
נגדיים  המה  ותאוותיו 
לגמול            הבהמי  גופו  על  גם  שחמל  בו  אחרת  מדה  הזקן  הלל  אבל  לנפש. 
שהיא           בשביל  וליפותה  ולהנאותה  אחרים  עם  שעושה  כמו  חסד  לו 
עליה         חמל  אם  כי  הנאתו  למען  כוונתו  היה  לא  כי  מלך,  של  איקונים  

כראוי.

י…‡ַכל      ל…‡  ו¿ י,  ƒ̃ ָנ  ‡ ≈‰ י¿ ַמֲ‡ָכלו…  ם  ּ‚ַ
י  ƒנ ינו… ב≈ּ ַמֲ‡ָכל  ַ‡ך¿   , ך¿ ל∆ מ∆ י  ַמֲעַ„נ≈ּ  

ל…‡  , ו¿ ַ‚˙ ָי„ו… ׂ ָּ̆ י ַ‰ ƒפ י, ל¿ ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ∆̃ ׁ¿̆ ּוַמ

ים,  ƒּוס‡ ים מ¿ ƒל כ≈ ל…‡ י…‡ַכל ב¿ּ ‰ 45ו¿ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒי

 ˙ ∆‡ ˆּו  ּ¿̃ ַׁ̆ ּ ¿̇ "ַ‡ל  ַעל  ַיֲעב…ר  ן  פ∆ּ

ל  ‡ ַ‰כ…ּ ָלּ ם" (וי˜ר‡ י‡, מ‚), ‡∆ יכ∆ ≈̇ ׁ…˘ ַנפ¿

˙ו…  ָטּ ƒמ ם  ּ‚ַ  , ָחנו… ל¿ ֻׁ̆ ם  ּ‚ַ ּיּו˙.  ƒ̃ נ¿ ּƒב  ‡ ≈‰ י¿

ים.  ּ ƒי ƒ̃ יּו נ¿ ¿‰ ƒָיָניו י נ¿ ƒָכל ע ‰, ו¿ ָיּ ƒ̃ ‰ נ¿ י∆ ¿‰ ּƒ̇

ַ‡ך¿  ז…ָ‰ם,  מ¿ ל…‡  ו¿ י  ƒ̃ ָנ  ‡ ≈‰ י¿ ּ‚ּופו…  ם  ּ‚ַ

ל  ם ָכּ ָליו, ַ‚ּ ַר‚¿ ָניו ָיָ„יו ו¿ ח…ı ָפּ ר¿ ƒר ל ָזּ‰≈ ƒי

ל  ּ ל≈ ƒ‰ ינּו ב¿ּ ƒ̂ ר ָמ ׁ∆̆ ‡ֲ ים. (י„)ַכּ ּƒ̇ ƒע ּ‚ּופו… ל¿

ָע‰  ָׁ̆ ב¿ּ ׁ∆̆  ,(‚ ל„,  רב‰  (וי˜ר‡  ן  ≈̃ ַ‰ָזּ

בי‡ורים
45. ול‡ י‡כל בכלים מ‡וסים, פן יעבור על "‡ל ˙˘˜ˆו ‡˙ נפ˘ו˙יכם". 
המקור לכך הוא מדברי רב ביבי בר אביי (מכות טז) האומר, שאדם השותה 
משקים בכלי מציצה [כעין קרן] של מקיזי דם, עובר באיסור ׳לא תשקצו׳. וכך 
נפסק בשולחן ערוך (יו״ד סי׳ קטז ס״ו): אסור לאכול ולשתות בכלים הצואים 
שנפשו של אדם קצה בהם, כגון כלים של בית הכסא וכלי זכוכית שמקיזים 
וכן לא יאכל בידים מזוהמות ועל גבי כלים מלוכלכים,  וכיוצא בהם.  בהם 

שכל אלו בכלל ׳אל תשקצו את נפשותיכם׳.

 ׁ̆ ַר פ≈ּ ל…‡  ׁ∆̆  ‰ּ ז∆ ּוַמ‰  ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿ י‡),  ו,  (במ„בר   " ׁ̆ פ∆ ַ‰ָנּ

ָבר  ל ָ„ּ ָכּ ƒמו… מ ¿̂ ַע ַע נ≈ ‡, ַ‰ּמו… ט≈ ָר‡ חו… ¿̃ ƒן נ ƒי ן ַ‰ַיּ ƒמ ‡ ָלּ מו… ‡∆ ¿̂ ַע

ָך  ּ י∆ ים: ל…‡ ַ„ּ ƒרּו ֲחָכמ ‰ (˙עני˙ י‡, ‡). ָ‡מ¿ ַכָמּ ‰ ו¿ ָמּ ַעל ַ‡ַח˙ ַכּ

ים  ƒָבר ּ ¿„ יָך  ָעל∆ ר  ס≈ ‡ו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆  ‡ ָלּ ∆‡ ָר‰,  ו… ּ̇ ָר‰  ָ‡ס¿ ּׁ∆̆ ַמ‰ 

 ‰ ז∆ ‡ ָבּ ≈̂ ַכּיו… ‰ ו¿ ָין ז∆ נ¿ ƒים (ירו˘למי נ„רים פ"ט ‰"‡). ַעל ע ƒר ֲ‡ח≈

ר,  ≈̇ ם יו… ַחַכּ ¿̇ ּƒ̇ ַ‡ל  ‰, ו¿ ב≈ּ י˜ ַ‰ר¿ ּ ƒ„ ַ̂ י  ƒ‰ ּ¿̇ ל…מ…‰: "ַ‡ל  ׁ¿̆ ָ‡ַמר 

י  ƒ̃ ‡ ָנ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם,  ר ָבּ ָׁ̆ ך¿ ַ‰ָיּ ר∆ ּ ם" (˜‰ל˙ ז, טז). ַ‰„∆ מ≈ ו… ּׁ̆ ּƒ̇  ‰ ָלָמּ

ים.  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ל  ׁ∆̆ ר  ≈„ ּ‚ָ ‰ּו‡  ּיּו˙  ƒ̃ ּ ַ‰נ¿ י  ּƒכ ָיָניו,  נ¿ ƒע ָכל  ב¿ּ

ים  ּ ƒי ƒֲענ ים  ׁƒ̆ ּבּו ַמל¿ ל…‡  ו¿ ים,  ƒנ ינו… ב≈ּ ים  ƒ„‚ָ ב¿ּ  ׁ̆ ַבּ ל¿ ƒי  ?„ ַ̂ י כ≈ּ

י  ƒָענ ים, ‰∆ ּ ƒי ƒ̃ ים ּונ¿ ƒ‡ים ָנ ƒנ ינו… ים ב≈ּ ƒ„‚ָ ‡ ב¿ּ ָלּ ם, ‡∆ ָׁ̆ ב¿ ּים לו… ƒַבז ַ‰מ¿

‡ו…  ם  ∆̇ כ∆ּ  ‡ ≈̂ ָמּ ּ ƒי ׁ∆̆ ָ‡סּור  ו¿  , רו… ׁ¿̆ ָע י  ƒפ ל¿ יר  ׁƒ̆ ָע ∆‰ ו¿ יו…  ָענ¿ י  ƒפ ל¿

ים  ƒנ ּ ָ̃ ֻ̇ יּו מ¿ ¿‰ ƒל…‡ י ים, ו¿ ƒרּוע ¿̃ יּו  ¿‰ ƒל…‡ י ָ‚ָ„יו, ו¿ י˙ ַעל ב¿ּ ƒנּונ מ¿ ַׁ̆

י ָ‰רּוַח. ס≈ּ י ַ‚ּ ≈„ ¿‚ ƒב כ¿ּ

בי‡ורים
דהיינו: ענבים, חרצנים, זגים וכדומה.  ב. להסתפר.  ג. להטמא בטומאת המת. 
ואחר כך חוזר  מסוימים,  נזיר שנטמא בטומאת המת חייב להביא קרבנות 
למנות את כל ימי נזירותו מחדש (במדבר ו, א-יב). התורה אומרת לגבי נזיר 
שנטמא בטומאת המת ״וכפר עליו [הכהן] מאשר חטא על הנפש״. ושואל רבי 
חוטא  שנקרא  אדם,  הרג  וכי  זה?  נזיר  חטא  נפש  באיזה  וכי  הקפר:  אלעזר 
בנפש? אלא הנזיר נקרא ״חוטא״ מפני שציער עצמו בהמנעותו מן היין [אף 
שנטמא,  בנזיר  שנאמר  מפסוק  דינו  את  לומד  הקפר  אלעזר  שרבי  פי  על 
סברתו שייכת לכאורה בכל נזיר, בין אם נטמא ובין אם לא. הגמרא בנדרים 
(י.) ובנזיר (יט.) מבארת שמשום כך הזכירה התורה את המושג ״חטא״ בנזיר 

שנטמא, כי חטאו כפול, שציער עצמו מן היין, ואף נטמא בטומאת המת]. 

אדם  ״בן  מסלובודקה: 
להשתפר  נוטה 
לא  אך  ולהתייפות, 
(-״א מענטש  להשתנות״ 
און  בעסער  ווערט 
נישט  אבער  שענער, 
אנדערש״). אולם, אומר 
של  תפקידו  אהרן,  רבי 
את  ליצור  הוא  אדם 
מתוך  העליון  האדם 
בו.  שנולד  פרא״  ה״עיר 
הסבא  שפירש  כמו 
אדם  פרא  ״ועיר  מקלם: 
אין  יב)  יא,  (איוב  יולד״ 
להודיעך  רק  פירושו 
שאדם נולד פרא, כי אם 
פרא׳  שמ׳עיר  ללמדך 

צריך ש׳יולד אדם׳.
מעתה, מסיק רבי אהרן, 
לאדם  שניתן  הכח 
״בצלם  בהיבראו 
כח  זהו  אלקים״, 
היצירה,  וכח  הבחירה 

ליצור מהעיר פרא שבו אדם מושלם. (׳פנינים משלחן גבוה׳).

 ‰ ׂ ָ̆ ָע ים  ƒ‰…ל ¡‡ ם  ל∆ ∆̂ ב¿ּ י  ּƒ60כ" יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„

˙ ָ‰ָ‡ָ„ם" (בר‡˘י˙ ט, ו), 61ַעל ַ‡ַח˙  ∆‡

יב (מ˘לי טז, „):  ƒ̇ „ כ¿ּ עו… ‰. ו¿ ַכָמּ ‰ ו¿ ָמּ ַכּ

‰ּו" (˘ב˙ נ, ב).  ֲענ≈ ַלַמּ ַעל ‰'  ָפּ ל  "62כ…ּ

ם  ׁ≈̆ ל¿ ּלּו  ≈‡‰ָ ים  ƒָבר ּ ¿„ ַבּ ָ‰ר  ז¿ ּ ƒנ‰ַ ָכל  ו¿

ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ ל…‡  ו¿ ָו‰,  ¿̂ ƒמ

ּלּו  ≈‡ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ּול¿

יָון  כ≈ּ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ מו…  כ¿ּ ים  ƒ‡ ר¿ ƒנ ים  ƒָבר ּ ¿„

ָו‰. ¿̂ ƒּבו… מ ׁ̆ ם י≈ ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ָנ˙ו… ל¿ ָוּ ַכּ ׁ∆̆

 

 ׁ̆ י≈ ים  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ּוַמֲע ָמ‰  ָחכ¿ ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ
ב,  ָח„ טו… ים: ָ‰‡∆ ƒ̃ י ֲחָל נ≈ ׁ¿̆  ‰ּ  ָבּ

י‡,  ƒ‰ ָ‰ָרָע‰  ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ָרע.  ָח„  ∆‡‰ָ ו¿

יו,  ƒפ ּוב¿ ּבו…  ƒל ב¿ּ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ּ ַבז∆ י¿ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

בי‡ורים
ה׳  של  בצורה  כי  ‡ל˜ים.  בˆלם  כי   .60 מאומה).  מבינות  ואינן  חושבות 
[בקומה ובדעת, בדיבור ובראיה, (עיין בראשית רבה ח, י-יא)], ה׳ עשה את 
לכבודו.       הנברא  בעולמו,  הוא  ברוך  הקדוש  של  כאיקונין  אני  והרי  האדם. 
גופי!        את  בנקיון  לרחוץ  הוא  הקב״ה  וכמ‰. שכבודו של  כמ‰  על ‡ח˙   .61
62. כל פעל ‰' למענ‰ו. כלומר, את הכל ברא ה׳ לכבודו, וברחיצה יש משום 

כבוד הבורא, לפי שהאדם נברא בצלם אלוקים. 

ָ‰ָי‰            יָ„יו  ƒמ ל¿ ַּ̇ ƒמ ָטר  פ¿ ƒ46נ ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

לו…  רּו  ָ‡מ¿ ם.  ָמּ ƒע ך¿  ל≈ ‰ו… 48ו¿ ך¿  ּ ַ‰ל≈ 47מ¿

 ? ך¿ ל≈ ‰ ‰ו… ָּ̇ יָכן ַ‡ ≈‰ י, 49ל¿ ּƒיָ„יו: ַרב ƒמ ל¿ ַּ̇

 : רּו לו… ָו‰. ָ‡מ¿ ¿̂ ƒמ ˙ ו… ׂ̆ ם: ַלֲע ָ‡ַמר ָל‰∆

 ı…ח ר¿ ƒם? ל ? ָ‡ַמר ָל‰∆ ָו‰ זו… ¿̂ ּƒי ַמ‰ מ ƒכ ו¿

זו…  י  ƒכ 50ו¿  : לו… רּו  ָ‡מ¿  .ıָח ר¿ י˙-ַ‰מ∆ּ ב≈ ב¿ּ

ל  ׁ∆̆ ין  ƒנ י˜ו… ƒ‡51 ם  ƒ‡ ָמ‰  ן!  ≈‰ ם:  ָל‰∆ ָ‡ַמר  י‡?!  ƒ‰ ָו‰  ¿̂ ƒמ

י      ּ≈̇ ָב ּוב¿  ˙ י‡ו… ƒט ר¿ 53ט≈ י  ּ≈̇ ָב ב¿ּ ˙ו…  ‡ו… ים  ƒ„י ƒֲעמ ַמּ ׁ∆̆ 52 ים,  ƒָלכ מ¿

ָפן,  ט¿ ו… ׁ̆ ן ו¿ ָ̃ ר¿ ן ‰ּו‡ 56מו… י‰∆ ‰ ֲעל≈ ַמָנּ ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ י  ƒ55מ ,˙ ָס‡ו… ¿̃ ר¿ ƒ̃ 54

ל  ּ ≈„ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡  ׁ∆̆ 58  ‡ ָלּ ∆‡  „ ל…‡ עו… ו¿  ,˙ נו… זו… מ¿ לו…  ין  ƒ57ַמֲעל ן  ≈‰ ו¿

מּו˙,  ¿„ ƒּוב ם  ל∆ ∆̂ (טו)ב¿ּ י  ƒ̇ ‡ ר≈ ב¿ ּƒנ ׁ∆̆ י,  ƒ59ֲ‡נ כּו˙;  ַמל¿ י  ל≈ „ו… ּ ¿‚ ם  ƒע

וב„מו˙.  בˆלם  טו. 
(א,  בראשית  בפרשת 
״בצלם  נאמר:  כז) 
אותו״.  ברא  אלקים 
דמות וצלם זה מה הוא? 
דהג״ר  בפומיה  מרגלא 
אהרן קוטלר בשם מורו 
הסבא  ורבו 

בי‡ורים
46. נפטר מ˙למי„יו. נפרד מלימודו עם תלמידיו בבית-המדרש. 47. מ‰לך. 
בדרך מבית המדרש. 48. ו‰ולך עמם. והם מלוים אותו לכבודו. 49. ל‰יכן 
‡˙‰ ‰ולך. אולי יזכו גם הם עמו במצוה. 50. וכי זו מˆו‰ ‰י‡. שאדם מצווה 
עליה לעשותה לכבוד בוראו, ולא כדבר הרשות שאדם עושה לטובת גופו?! 
52. ˘מעמי„ים ‡ו˙ו. לכבודו של המלך  51. ‡י˜ונין. פסל בדמות הפנים. 
במקומות שרבים מצויים שם, כגון בבתי... 53. טרטי‡ו˙. שליצנים משחקים 
שם לפני הנאספים. 54. ˜ר˜סי‡ו˙. שחיות טרף מאולפות מתגוששות שם 
מור˜ן   .56 בהם.  לטפל  עלי‰ם.  ˘נ˙מנ‰  מי   .55 הנאספים.  לפני  למשחק 
לכבוד  נאים  שיהיו  ומצחצחם  מבריקם  האבק,  מן  אותם  מנקה  ו˘וטפן. 
המלך. 57. מעלין לו מזונו˙. משלמים לו שכר עבור זה. 58. ˘‰ו‡ מ˙‚„ל 
והנכבדים  השרים  עם  במעלה  ונחשב  לגדולה  עולה  מלכו˙.  ‚„ולי  עם 
המופקדים על צרכי המדינה. 59. ‡ני ˘נבר‡˙י בˆלם ו„מו˙. בצורה של ה׳, 
ובדמותו - שהוא דומה לו [בשכל] שהוא מבין וחושב (לא כמו החיות שאינן 

ב˜לון  ומ˙כב„  יז. 
בשער  לקמן  חבריו. 
התשובה (שער כו) כתב 
(והוא  המחבר 
הלכות  מהרמב״ם 
שיש  ה״ד)  פ״ד  תשובה 
אותם  שהעושה  עברות 
מהם,  לשוב  חזקתו  אין 
קלים  דברים  שהם  לפי 
בני-אדם,  רוב  בעיני 
והוא  חוטא,  ונמצא 
נראה לו שאין זה חטא. 
ואחת מאלו עברות הוא 
חברו׳.  בקלון  ה׳מתכבד 
שאינו  בלבו  אומר  כי 
חברו  שאין  לפי  חטא, 
עומד אצלו, ולא הגיעה 
ביישו,  ולא  בושת  לו 
(-השוה)  אלא הוא ערך 
וחכמתו  מעשיו הטובים 
מעשי  למול  וחריפותו 
חברו וחכמתו וחריפותו, 
דבריו  השומע  ובעיני 
יהיה הוא מכובד וחברו 

בזוי. 
בחכמ˙ו  ו‰מ˙פ‡ר  יח. 
‡ין  בו,  ˘‡ין  ובמע˘יו 
כמו˙‰.  רע‰  מ„‰ 
(קיג:):  פסחים  במסכת 
הדעת  אין  ארבעה 

ָב‰  טו… י˜  ƒַיֲחז ָלם  עו… ל¿  ‰ ∆‡ ּ ≈‚‰ַ
ל…‡  ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ  , מו… ¿̂ ַע ל¿

ַעל   ׁ̆ ָיחּו ל…‡  י  ּƒכ ָר‰,  ו… ּ̇ ‰ַ ַעל  ַרח  ט¿ ƒי

ָלם  ָ‰עו… לו…  „ּו  ּיו… ׁ∆̆ ַר˜  ם,  ƒַמי ָׁ̆  „ בו… כ¿ּ

ׁ̆ לו…  ‰ י≈ ָחָכם, ּוָבז∆ ב ו¿ ‰ּו‡ ָ‡ָ„ם טו… ׁ∆̆

ל  ו… ׁ̆ כ¿ ƒמ ב¿ּ ַח  מ≈ ׂ ָ̆ ‰ּו‡  י„  ƒמ ָ̇ ו¿ י,  ּ„ַ

 „ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒם, (יז)ּומ ָ̇ יָע ƒ„ עּוט י¿ ƒמ ָריו ּוב¿ ֲחב≈

ים  ƒר ׂ ¿̆ ע∆ מ≈ ָח„  ∆‡  ‰ ז∆ ו¿ ָריו.  ֲחב≈ ן  לו… ¿̃ ּƒב

 ˙ ∆‡ ים  ƒב ַעכ¿ּ ַ‰מ¿ ים  ƒָבר ּ ¿„ ָע‰  ָבּ ַ‡ר¿ ו¿

ים  ƒב יו טו… ׂ ָ̆ ל ַמֲע ָכּ ׁ∆̆ ּוָב‰. ָ‡ָ„ם  ׁ̆ ּ¿̇ ‰ַ

 ‰ מ∆ „, ּ„ו… ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒ‰ ם ל¿ ∆‰ ָבּ ל  ּ ַ‰ל≈ ¿̇ ƒם, ּומ ≈‰

 ˙ ַ̃ ַ‡ב¿ ָכל  ב¿ּ  „…‡ מ¿ ּוב  ׁ̆ ָח יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ ל¿

ל  ∆̂ ≈‡  „ מ≈ עו… ו¿ ים,  ƒמ ׂ ָ̆ ב¿ּ י  ׁ≈̆ ָר‡ ו¿ ל  כ≈ רו…

יַח, ַע„  ƒר יַח ּוַמס¿ ּ ƒ„ ¿̃ ‡ ַמ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ׁ̆ ַע„  ≈‡‰ָ

ירּו˙  ƒר מ¿ ֲחַמ˙  מ≈ כ…ל  ¡‡ ל∆  ‰ ו∆ ָׁ̆ ל…‡  ׁ∆̆

ר  ≈‡ ָפּ ¿̇ ּƒך¿ ָ‰ָ‡ָ„ם ַ‰מ ׁ̆ - ָכּ ַפ˙ ָ‰‡≈ ר≈ ׂ ¿̆

ַמֲ‰ָללו…  יַח ב¿ּ ƒר יַח ּוַמס¿ ּ ƒ„ ¿̃ ים, ַמ ׂ ƒ̆ ַמֲע ב¿ּ

ים.  ƒב יו ַ‰ּטו… ׂ ָ̆ ַמֲע

יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ָמ˙ו… ּוב¿ ָחכ¿ ר ב¿ּ ≈‡ ָפּ ¿̇ ּƒמ‰ַ (יח)ו¿

ין  ≈‡ ו¿  ‰ּ ָ̇ מו… כ¿ּ ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ ין  ≈‡  , ּבו… ין  ≈‡ ׁ∆̆  

יָניו,  ע≈ ב¿ּ ים  ƒ̇ חּו ּופ¿ ים  ּƒַטנ ¿̃ ם  ֻכָלּ (טז)ו¿

ל  „ו… ּ‚ָ ‰ּו‡  ׁ∆̆ מו…  ¿̂ ַע ַח  ב≈ּ ַׁ̆ ּומ¿ ל  ַ‰ל≈ּ ּומ¿

ַעל   ‰ ∆„ יו… ל…‡  ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ָמ‰,  ָחכ¿ ב¿ּ

 ‰ ∆‡ ר¿ ƒנ ָלם  עו… ּול¿  , ֲ‡ָו˙ו… ּ‚ַ ר…ב  מ≈  ˙ מ∆ ¡‡‰ָ

ָבָריו  ּו„¿ ˙ו…  ָ̂ ַוֲע ָמ˙ו…  ָחכ¿ יָניו  ע≈ ב¿ּ

 ‰ ׂ ≈̆ ֲע ַמּ ƒמ ים  ƒח ָבּ ֻׁ̆ מ¿ ם  ≈‰ ׁ∆̆ יו  ׂ ָ̆ ּוַמֲע

ר     ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ ָריו,  ֲחב≈  ˙ ַ̂ ֲע ַמ˙  ָחכ¿ ו¿

י           ּƒכ יו,  ׂ ָ̆ ַמֲע ּוב¿ ָמ˙ו…  ָחכ¿ ב¿ּ י„  ƒמ ָּ̇

ַעל   „ ָכבו… ו¿ ַבח  ׁ∆̆ ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿  ı ָחפ≈ ‰ּו‡ 

ָ‡ַמר   ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ים.  ƒר ָׁ̆ ַ‰י¿ ָבָריו  ּ ¿„

יָך"  ƒפ ל…‡  ו¿ ָזר  ָך  ל¿ ּ ַ‰ל∆ "63י¿ ל…מ…‰:  ׁ¿̆

(מ˘לי כז, ב).

˜טנים  וכולם  טז. 
ופחו˙ים בעיניו, ומ‰לל 
כתב  עˆמו.  ומ˘בח 
(פרק  ישרים  המסילת 
שקבע  אחרי  ״אך  יא): 
היותו  בלבו  האדם 
לתהילה,  וראוי  חשוב 
התולדה  תהיה  לא 
המחשבה  מן  היוצאת 
הזאת אחת בלבד, אלא 
ומשונות  רבות  תולדות 
ממנה...וימצא  תצאנה 
שיחשוב,  אחר  גאה 
ראוי  שהוא  שלפי 
ורב-המעלות,  לתהילה 
מרגיז  שיהיה  צריך 
ומבהיל  (מפחיד  הארץ 
ושהכל  הבריות)  את 
(יזדעזעו  מפניו  ירעשו 

מרוב פחד), כי לא יאות שיהרסו (לא יסכים שיעיזו לגשת) בני-האדם לדבר 
 – כרצונו)  (בחזקה, שלא  אליו  לעלות  יעפילו  ואם  דבר,  ממנו  ולבקש  עמו 
יבהלם בקולו וברוח שפתיו יהומם, בענות להם עזות, ופניו זועפות בכל עת 

ובכל שעה...״ 
אל  יוציאוה  לא  בלבם,  קבורה  גאותם  שתשאר  אחרים,  גאים  ״וימצאו 
הדברים  יודעי  גדולים,  חכמים  הם  שכבר  בלבבם,  יחשבו  אבל  המעשה, 
לאמיתם ושלא רבים יחכמו כמוהם, על כן לא ישיתו לב אל דברי זולתם, 
בחשבם, כי מה שקשה עליהם לא יהיה נקל לאחרים, ומה ששכלם מראה 
להם כל כך ברור הוא וכל כך פשוט הוא, עד שלא יחושו לדברי החולקים 

עליהם אם ראשונים ואם אחרונים, וספק אין אצלם על סברתם״.   

בי‡ורים
עצמך.          את  תהלל   ולא  שישבחוך  לאחרים  הנח  פיך.  ול‡  זר  י‰ללך   .63

ים,  ƒב ים טו… ׂ ƒ̆ ָר‰ ּוַמֲע ו… ּ̇ ָי„ו…  ׁ̆ ב¿ּ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ּƒָו‰, ַ‡ף-ַעל-פ‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ

 ˙ ָענו… ט¿ י‡  ƒב 66ּומ≈ לו…  ב  ר≈ ‡ו… ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  ּƒכ ם,  נ…ּ ƒ‰י ּ ≈‚  ׁ̆ ר≈ יו… ‰ּו‡ 

„ו…  ָטר¿ ָמ˙ו… ל¿ ‰ ָחכ¿ י∆ ¿‰ ƒ̇ ֲ‡ָו‰, ו¿ י ַ‚ּ י„≈ ƒי‡ ָ‰ָ‡ָ„ם ל ƒב‰ָ ˙ ל¿ ָ‡יו… ּור¿

 ‰ ז∆ ם, ו¿ ם יו… ר ָ‰ָרע יו… ∆̂ ַח י≈ ּ ≈̂ ַנ ּ ל¿ ƒל מ ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒן ַ‡ל י ָלם. ָלכ≈ ן ָ‰עו… ƒמ

ים  ƒ„י ƒֲחס‰ַ ן  ƒָח„ מ ∆‡ ב¿ּ ינּו  ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָל‰.  „ו… ּ ¿‚ ָחָמ‰  ל¿ ƒָר‡ מ ¿̃ ƒנ

ל.  „ו… ּ‚ָ ָלל  ָׁ̆ לּו  ל¿ ָׁ̆ ו¿ ָחָמ‰  ל¿ ּƒמ‰ַ ן  ƒמ ים  ƒ‡ ַ‰ָבּ ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַבּ ַ‚ע  ָפּ ׁ∆̆

ים  ƒ„י ƒ̇ ם ֲע ּ∆̇ ן ַ‡ ƒַוֲעַ„י ,‰ ַטָנּ ¿̃ ָחָמ‰  ל¿ ּƒמ ƒם מ ּ∆̇ ב¿ ַׁ̆ ם:  ָ‡ַמר ָל‰∆

ן:  ָחָמ‰? ָ‡ַמר ָל‰∆ ל¿ ּƒי‡ ַ‰מ ƒ‰ ‰ַמ : רּו לו… ָל‰. ָ‡מ¿ „ו… ּ ָחָמ‰ ‚¿ ל¿ ƒמ ל¿

ַעם  ˙ו… ַפּ ח ‡ו… ּ ַ̂ ַנ ּ¿̇ ׁ∆̆ ָך,  ׁ̆ ל¿ ּ י≈ ׁ∆̆ ב  י≈ ל ‡ו… י ָכּ ּƒיו! כ ָ̇ ילו… ח≈ ר ו¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

ינו…  ר ‡≈ ∆̂ ּ ָך; ֲ‡ָבל ַ‰י≈ ¿̇ יַח ‡ו… ּƒ67ָ‡ז ַינ ,§ ל̆… ָׁ̆ ם ‡ו…  ƒי ַּ̇ ׁ¿̆ ַ‡ַח˙ ‡ו… 

מו…  כ¿ּ ים,  ƒָעמ פ¿ּ  ‰‡ָ מ≈ ָנˆּוַח   ‰ י∆ ¿‰ ƒי ם  ƒ‡ 68ַ‡ף  ָך  מ¿ּ ƒמ  ˜ ס≈ ּפו…

ָך  ¿̇ מו… ם  יו… ַע„  ָך  מ¿ ¿̂ ַע ב¿ּ ן  ֲ‡מ≈ ַּ̇ ַ‡ל  69ו¿ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆

בי‡ורים
66. ומבי‡ טענו˙ ור‡יו˙ וכו' ו˙‰י‰ חכמ˙ו לטר„ו מן ‰עולם. כלומר, היצר 
ובמעשיו  שלמד  בתורה  להתגאות  לו  שיש  וראיות  טענות  לאדם  מביא 
(-החכמה) שלמד  ויתגאה בזה, אזי דוקא התורה  הטובים, ואם ישמע ליצר 
יש  [אמנם  מחמת שהתגאה מזה עצמו.  מן העולם  לסיבה לטרדו  לו  תהיה 
גורסים: ומביא טענות וראיות להביא האדם לידי גאוה כדי לטרדו מן העולם]. 
ויתייאש מללחום עוד נגדך, מפני שהוא נוכח לדעת כי  יניח ‡ו˙ך.  67. ‡ז 
כחך חזק מכחו. 68. ‡ף ‡ם י‰י‰ נˆוח מ‡‰ פעמים. ממשיך להלחם נגדך עד 
אשר יכחיד אותך משני העולמות. ואילו אתה גם אם נצחתו  מאה פעמים, 
69. ו‡ל  לא יאמר נואש, אלא ימשיך לארוב לך כל ימיך עד שינצח אותך. 
˙‡מן בעˆמך. אל תבטח בתורתך ובחכמתך שיעמדו לך נגד יצרך הרע, אלא 
עד יומך האחרון עשה תחבולות להינצל ממנו, שכן אמרו (ברכות כט.) יוחנן 

כהן גדול שימש בכהונה גדולה שמונים שנה, ולבסוף נעשה צדוקי. 

ם  ƒ‡ ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿  ‡ ַוֲ‰לו…  .‰ּ ָ̇ ָמ ¿‚ ּ„ֻ

ֲחַמ˙  מ≈ ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡ ים  ƒ„ ַכב¿ּ מ¿

י  ּ≈̇ ׁ¿̆ ַע  ≈„ יו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ ים  ƒר ב¿ ּסו… ׁ∆̆

ַ‡ַח˙,  ַר˜  ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ו¿  ,˙ ו… ּ̇ כ¿ ַמס∆ּ

ָח˙  ∆‡  ‡ ָלּ ∆‡ ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ן  ָל‰∆ י…‡ַמר 

ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ  - ‰"ח)  פ"י  (ירו˘למי ˘ביעי˙ 

ָלם  ָ‰עו…  ˙ ∆‡  ‰ ע∆ ַיט¿ ל…‡  ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ָכל- ו¿

. ינו… ּבו… ≈‡ ׁ∆̆ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ‰ ָ̃ ֲחָז י˜ּו‰ּו ַבּ ƒֲחז ַיּ ׁ∆̆

 

ל  ָכּ יּו  ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ים  ƒב ֻחָיּ מ¿ נּו  ֲ‡ַנח¿ ׁ∆̆ ַ„ע,  ו¿
 ‡ ר≈ ם ַ‰ּבו… ׁ≈̆ ים ל¿ ƒ„ֻיָח ינּו מ¿ ׂ ≈̆  ַמֲע
 ‰ י∆ ¿‰ ƒי ים  ƒ‰…ל ¡‡ ˙„ַ ֲעבו…  ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע ָכל  ו¿ ר,  ∆̇ ּוַבס≈ּ לּוי  ּ‚ָ ַבּ  ,‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי

 ˙ ּוו… ַ̃ ל¿ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  ˆו… ר¿ י  ּƒ̇ ל¿ ּƒ64ב ַב„,  ל¿ ּƒב נו…  ˆו… ר¿ ל  ∆‡ יַע  ּ ƒ‚‰ַ ל¿

ל  ם ָ‰‡≈ ׁ≈̆ ל ל¿ ‰ ַ‰כ…ּ ׂ ∆̆ „, ַ‡ך¿ ַיֲע בו… ל ָכּ ב≈ּ ַ̃ ‰ּו ּול¿ ׂ ≈̆ ַבח ַעל ַמֲע ׁ∆̆

ב,  ר ל≈ ≈̃ י ‰' ח… ƒּוב: "ֲ‡נ˙ ָ‡ַמר ַ‰ָכּ ׁ∆̆ מו…  ב, כ¿ּ ל ַ‰ל≈ּ יף ‡∆ ƒ̃ ׁ¿̆ ַ‰ַמּ

ינּו"  ל…‰≈ ר̇… ַל‰' ‡¡ ָּ̇ ס¿ ּƒר: "‰ַ65נ מ≈ ‡ו… ˙" (ירמי‰ יז, י), ו¿ ָליו… ן כ¿ּ ח≈ ב…ּ

ל  ≈̂ ָנּ ƒ‰ יזּו˙ ל¿ ƒר ז¿ ƒָמ‰ ּוב ָחכ¿ ר ב¿ּ ָזּ‰≈ ƒם ל…‡ י ƒ‡ ן („ברים כט, כח). ָלכ≈

בריות,  [של  סובלתן 
פירש,  ורש״י  רשב״ם. 
עצמם  הם  שאפילו 
זמן  לאחר  מתחרטים 
ונבזים הם בפני  עצמן] 
״דל  הוא  מהם  ואחד 
מנוגד  חטאו  כי  גאה״. 
כי          האנושי,  לטבע 
לעשיר           אמנם  אם 
אך  גאוה,  של  נסיון  יש 
במה   – הוא  דל  אם 
ללא  הגאוה  יתגאה?  
המאוסה  היא  סיבה 
אלוקים  בעיני  ביותר 
יחזקאל,  (אור  ואדם 

מדות).

בי‡ורים
64. בל˙י רˆון בני-‡„ם. בלי שיהיה רצונו ומטרתו להתכבד בעיני בני-אדם, 
עושה  שאדם  מעשים  ‡לו˜ינו.  ל‰'  ‰נס˙רו˙   .65 מעשיו.  על  שישבחוהו 
בהסתר מעיני בני-אדם, הם גלויים וידועים לה׳ אלוקינו, ומסורים בידו לתת 

לאדם כפי מעשיו. 

המחזיק    וכל  המדות, 
ה׳.   תועבת  נקרא  בה 
אין  ענוה).  הקמח,  (כד 
ממנה,  קשה  מדה  לך 
שבתורה  עבירות  ורוב 
עוד  ולא  בה,  כלולין 
הבורא  שמשכחת  אלא 
אדם,  של  מלבו  יתברך 
לבבך  ״ורם  שנאמר: 
אלקיך״.  ה׳  את  ושכחת 
א,                  אבות  יונה  (רבינו 

יג).
הגרועה  היא  הגאוה 
היא  והענוה  שבמדות, 
שבמדות.  עליונה  מדה 
(מהרש״א סנהדרין פח).

לכל  שורש  היא  הגאוה 
(ר״ח  הרעות.  המדות 

ענוה ב׳; נפש החיים).
שורש  היא  הגאוה 
להרבה עבירות, אם בין 
בין  ואם  למקום  אדם 
(שערי  לחבירו  אדם 

קדושה).  

ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡  „ ַלמ≈ּ מ¿ ‰ּו‡  ו¿ ר,  ∆̃ ּׁ∆̆ ‰ַ

ן  ָלכ≈ ו¿  ,˙ ָ‡יו… ר¿ לו…  י‡  ƒב ּומ≈  ˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ל¿

. ּ„ו… ¿‚ נ∆ ם כ¿ּ ַחכ≈ּ ¿̇ ƒ‰ ‰ ל¿ ָּ̇ יך¿ ַ‡ ƒר ָ̂

 

ר ‰ּו‡  ∆̂ ּ ל ַ‰י≈ ׁ∆̆ יו  ָ̇ ּבּולו… ח¿ ַּ̇  ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇
י‰ו…  ּƒב ּוַמ‚¿ ּבו…  ƒל  ‰ ׁ∆̆ ¿̃ 73ַמ

 ˙ ּ„ו… ƒמ ָ‡ר  ׁ¿̆ ּו ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ לו…  י˜  ּƒ̇ ּוַממ¿

‡י  ַוַ„ּ ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ַע  ≈„ יו… י  ּƒכ ַ‡ף  ו¿  ;˙ ָרעו…

י  ּלּו ָ‰כ≈ ƒפ‡ֲ , ַ‚ֲ‡ָו˙ו… ן ב¿ּ ָעוו… ע ו¿ ַׁ̆ ׁ̆ פ∆ּ ּ י≈ ׁ∆̆

ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  ּƒכ  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒּומ י„  ƒז מ≈ ב¿ּ  „ ב≈ עו…

74ַע„   ,„ בו… ַ‰ָכּ ַ‡ַחר  ּבו…  ƒל  ˙ ∆‡ יר  ƒע ַמב¿

ָר‰. ֲ‡ָבל ָ‰ָ‡ָ„ם  ׁ̆ ַעל ָ‰ֲעב≈ ל…‡ ָיחּו ׁ∆̆

ל…‡  ‰ ו¿ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒל…‡ י יו, ו¿ ׂ ָ̆ ַמֲע ‰ּו‡ ַזך¿ ב¿ּ ׁ∆̆

ָר‰  ֲעב≈  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ַע  ≈„ ּיו… ׁ∆̆ כ¿ּ מו…  ¿̂ ַע ל  ַ‰ל≈ּ י¿

ַיֲער…ך¿  ו¿ ָ‰ָרע  ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈  ‡ ָיבו… ָ‡ז  ָ„ָבר,  ב¿ּ

„ו…  ָלכ¿ ל¿ ילו…  ּƒפ‰ַ ל¿ ָחָמ‰  ל¿ ƒמ  „ עו…

ָו‰  ¿̂ ƒמ לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ָברו… ס¿ לו…  יר  ּƒב ּוַמס¿ ר  ּ≈̇ ∆‰  ‰ ר∆ יו… ו¿  , ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒר ב¿ּ

ר:  ∆̂ ּ ַ‰י≈ לו…  י…‡ַמר  ָכך¿  ו¿ ר.  ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ּƒמ ּׁ∆̆ ַמ‰  ַעל  ָכר  ׂ ָ̆ ו¿

בי‡ורים
73. מ˜˘‰ לבו. של אדם לסרב לקבל תוכחה ולהכניע עצמו. 74. ע„ ˘ל‡ 

יחו˘ על ‰עבר‰. שאינו חושש לעבור עליה.

ָך  ל¿ ר…ב  ¡‡ י∆ יָך  ָימ∆ ל  ָכּ י  ּƒכ ב, מ„),  (‡בו˙ 

ם  ƒ‡ 70ו¿ ּנּו,  מ∆ּ ƒמ יָך  ינ∆ ע≈ ים  ƒֲעל ַּ̇ ‡ּוַלי 

ף  (יט)סו…  -  ˙ ּלו… ּ ַ̃ ַבּ ׁ∆̆  ‰ ּלָ ַ̃ ב¿ּ ֲחָך  ּ ≈̂ ַנ י¿

˙. ּוַבֲעבּור  ֲחמּורו… ַבּ ׁ∆̆ ָחמּור  ֲחָך ב¿ּ ּ ≈̂ ַנ י¿

 ˙ ּ„ו… ƒמ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ל¿  ׁ̆ ר∆ ׁ…˘ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ׁ∆̆ (כ)

ף  ּ≈̇ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ71מ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ַ‚ם  ו¿  ,˙ חּו˙ו… פ¿ּ

ַין  נ¿ ƒע ָכל  ו¿ ָ‰ָ‡ָ„ם,  ב  ל≈ ב¿ּ ב  ָער≈ ¿̇ ƒּומ

 ˙ ַ‡מ≈ּ ˙ ּול¿ מ∆ יב ָ‰‡¡ ƒז ַ‰כ¿ ר ‰ּו‡ 72ל¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

יט. סוף ינˆחך בחמור‰ 
במסכת  ˘בחמורו˙. 
״כך  נאמר:  (קה:)  שבת 
הרע,  יצר  של  אומנותו 
היום אומר לו ״עשה כך״ 
״עשה  לו  אומר  ולמחר 
לו  שאומר  עד  כך״, 
זרה״,  עבודה  ״עבוד 
כלומר,  ועובד״.  והולך 
אל  יבוא  אם  שהרי 
מיד  לפתותו  האדם 
לא   – חמורה  לעבירה 
אומנותו  לכן  לו,  ישמע 

היא להסיתו לעבור עבירה קלה, ומתוך כך מגיע בהדרגה לעבירות החמורות 
ביותר.  

(נב.) מביאה הגמרא משל על היצר הרע: אמר רב אסי: יצר  במסכת סוכה 
דומה  ולבסוף  רש״י)  עכביש.  (לקורי  בוכיא  של  לחוט  דומה  בתחילה  הרע 
לעגלה).  הפרה  את  קושרים  שבהם  העבים  (כחבלים  העגלה  כעבותות 
שנאמר (ישעיה ה, יח): ״הוי מושכי העון בחבלי השוא וכעבות העגלה חטאה״. 
(מה שבתחילה היה חבלי שוא, דהיינו חוטים של כלום, דקים כקורי העכביש, 

נהפך לבסוך לחבלים העבים של העגלה!). 
״הוי מושכי העון בחבלי השוא״ – הוי לאלו המושכים ומביאים את העוון על 
עצמם בזמן שיצרם עדיין חלש מאד ודומה לחוטים של כלום, כי בשלב הבא, 
כשכבר יהיו שקועים בחטא וירצו לחדול ממנו, יגלו שהם קשורים בו עם יצר 

כה חזק, כמו חבל של עגלה שהוא עבה מאד וכמעט לא שייך לנתקו. 
שבכל  הקשה  היא  הגאוה  מדת  פחו˙ו˙.  מ„ו˙  ל‰רב‰  ˘ור˘  ˘‰‚‡ו‰  כ. 

בי‡ורים
70. ו‡ם ינˆחך ב˜ל‰ ˘ב˜לו˙. אם תתן ליצר לנצח אותך אף בדבר הקטן 
החמרות  בעבירות  גם  ינצחך  שהוא  סוף  ותנצחו,  עמו  תלחם  ולא  ביותר, 
הגאוה.                   בחטא  להכשילו  ‰‡„ם.  בלב  ומ˙ערב  מ˘˙˙ף   .71 ביותר. 

72. ל‰כזיב ‰‡מ˙. להראות שהאמת הוא כזב ושקר.
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כב. ˘י˘ כמ‰ בני-‡„ם 
לבריו˙  ‰נ‡‰בים 
ו‰˜ב"‰ ˘ונ‡ם כ˘‡ינם 
‰מˆוו˙.   ˙‡ מ˜יימים 
מכמה  להקשות  יש 
רחוב,  אנשי  וכמה 
מידות  בעלי  שנראים 
ועמל  יגיעה  בלי  טובות 

ובלי ספרי יראה? 
כבר עמד על זה הגר״א 
והובא  ט,  יא,  (במשלי 
אות  פ״ד  שלמה׳  ב׳אבן 
המינים  ״רוב  וכתב:  יג) 
אדם  בין  והחוטאים 
הנראה  לפי  הם  למקום 
אחת  וזו  בטבע,  טובים 
היצר  מתחבולות 
לפרוש רשת לפני תועי 
אחריהם״,  להמשך  רוח 
׳חפץ  בספר  ועיין  עכ״ד. 
(סוף  התורה  על  חיים׳ 
בהעלותך, בהערה שם): לפעמים מזרז היצר הרע לרשעים גמורים מחללי 
וילמדו  אחריהם  העם  שימשכו  כדי  לבריות,  טובות  לעשות  שבתות 

מדרכיהם... 
 ויש שהעירו שהגר״א לא כתב שהם באמת טובים בין אדם לחברו, רק ״לפי 
תתנגש  אשר  מסוימת  לנקודה  יגיעו  כאשר  שבאמת  חוץ),  (כלפי  הנראה״ 
מידותיהם  וזוהמת  קלונם  כל  יתגלה  שם   - ותאוותם  חפצם  עם  ותתנגד 

הרעות.

 ˙ ˆו… ר¿ ּƒּוב: "76ב˙ ָ‡ַמר ַ‰ָכּ ׁ∆̆ מו…  ‰ּו‡ כ¿ּ

 " ו… ּ̇ ƒ‡ ם ƒל ׁ¿̆ ָביו ַי י¿ ם ‡ו… ּ‚ַ ׁ̆ י ƒ‡ י כ≈ ר¿ ּ„ַ '‰

ם  ƒ‡ ָין:  נ¿ ƒע‰ָ  ׁ̆ רּו פ≈ּ ָכך¿  ו¿ ז).  טז,  (מ˘לי 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ י  נ≈ פ¿ ƒל ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ƒי ל…‡  ָ‰ָ‡ָ„ם 

ם  י‰∆ ינ≈ ע≈ ב¿ּ ן  ח≈  ‡…̂ מ¿ ƒל ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ו¿

ים,  ƒב ַ‰ּטו… יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ˙ו…  ו… ׂ̆ ֲע ַבּ

‰ּו  ז∆  , ˙ו… ‡ו… ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿

-‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ׁ∆̆ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ָ‡ָי‰  ר¿

 ˙ ּבו… ƒל ָזַרע לו… ַ‡ֲ‰ָב‰ ב¿ּ ו¿  , ˙ו… ב ‡ו… ≈‰ ‡ו…

ַעל  ב  טו… ם  ׁ≈̆ לו…  ם  ׂ ָ̆ ו¿ י-ָ‡ָ„ם,  נ≈ ב¿ּ

 ‰ ּמָ ּכַ  ׁ̆ ּ י≈ ∆ ׁ̆ (כב) ‰ּו‡   ˙ מ∆ ¡‡ ו∆ ָנם.  ו… ׁ̆ ל¿

 ˙ ּיו… ƒר ַלּב¿ ים  ƒב‰ָ ¡‡ ַ‰ּנ∆ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ּב¿

ים  ƒמ ּ י¿ ַ̃ מ¿ יָנם  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ ָ‡ם  נ¿ ו… ׂ̆  ‰" ָבּ ָ̃ ‰ַ ו¿

בי‡ורים
76. ברˆו˙ ‰' „רכי ‡י˘. כשרצויים לפני ה׳ אורחות חיי האדם, גם אויביו 

יתהפכו לאוהביו וישלימו אתו.

ָמ‰  ָחכ¿ ַמֲעַל˙  ל¿  ָּ̇ ע¿ ּ‚ַ ƒ‰ ָבר  כ¿ּ

 ˙ ו… ּ̂ ַר ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָך  ל¿ ָר‡ּוי  ו¿ י„ּו˙,  ƒַוֲחס

ָלם,  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ן ב¿ּ ̂…‡ ח≈ מ¿ ƒל ל ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ ּול¿

ָך  ¿̇ ָמ ם ָחכ¿ ˙ ָל‰∆ ַ‚ּלו… ם ל¿ יף ָל‰∆ ƒֲחנ‰ַ ּול¿

ָך  ל¿ י‡  ƒָיב ו¿ ‡ֲ‰בּוָך,  י…ּ ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ ָך  ¿̇ ָ̃ ¿„ ƒ̂ ו¿

רּוַח  ׁ∆̆ ל  ָכּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… י  ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ƒמ ָ‡ָי‰  ר¿

ם  ˜ו… ּנּו, 75רּוַח ַ‰ָמּ ימ∆ ָח‰ ‰≈ ˙ נו… ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

 ‰ ז∆ ָכל  ו¿ מ"י).  פ"‚  (‡בו˙  ּנּו  ימ∆ ≈‰ ָח‰  נו…

י‡  ƒ‰ ‡ָבָר ּ‰ ַ‰ס¿ּ ָ̇ י ‡ו… ּƒר, כ ∆̃ ׁ∆̆  ˙ ָ‡יו… ר¿

 ‰ּ ָין ַ‰ז∆ נ¿ ƒָו‰. (כ‡)ֲ‡ָבל ָ‰ע‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒָעָנף מ

כ‡. ‡בל ‰ענין ‰ז‰ ‰ו‡ 
כבר  דבריו  תוכן  וכו'. 
הלבבות  בחובת  מובא 
המעשה,  יחוד  (שער 
פרק ה) וז״ל: כאשר יבוא 
זה,  בפיתוי  היצר  אליך 
לי  תועיל  מה  לו:  ענה 
חן  למצוא  השתדלותי 
כמוני,  חלש  יצור  בעיני 
לא  ביכלתו  אין  אשר 
להזיק  ולא  לי  להועיל 
היה  אילו  ואף  לי... 
מחוייב  שאני  כדבריך, 
אוכל  לא  אז  גם  בכך, 
איך  כי  זאת,  לעשות 
כל  אצל  לפעול  אוכל 

בני דורי שיהיו מרוצים ממני, בעוד שאינני יכול לפעול זאת אפילו אצל בני 
ביתי, וכל שכן אצל בני אדם אחרים.

ודברי רבותינו ז״ל שהבאת מהם ראיה, אינם מחייבים את האדם להשתדל 
למשוך אליו את שביעת רצונם של כל הברואים, אלא הכונה של דבריהם 
היא מה שאמר חכם אחד בצוואתו לבנו: ״בני, לפעול אצל כל הברואים שיהיו 
מרוצים ממך, זה אינו ביכלתך, אך מה שכן ביכלתך הוא, להשתדל שהבורא 
יהיה מרוצה ממך. וכאשר תפעל זאת אצלו, הוא יעשה אותך רצוי לבריות, 
כמו שכתוב (משלי טז, ז): ״ברצות ה׳ דרכי איש גם אויביו ישלים אתו״. – וזוהי 
ז״ל: מי שכל הבריות, מקטן ועד גדול, מהללים ומשבחים  גם כוונת רבותינו 
אותו ומרוצים ממעשיו, סימן הוא שהאל יתברך נתן בלבות בני אדם אהבה 
אליו, ושם לו שם טוב על לשונם. ודבר זה הרי אין הבורא עושה אותו לשונאיו, 

והוא איפוא סימן ברור וגדול שהבורא מרוצה ממנו. זוהי כוונת רבותינו ז״ל.     

בי‡ורים
בידוע שהוא  למטה  מי שהוא אהוב  כל  ‰ימנו. שכן  נוח‰  רוח ‰מ˜ום   .75

אהוב גם למעלה (רש״י). 

˙וכח˙ך  „ברי  כ‚. 
י˙˜בלו בפני ‰עולם. יש 
יתקבלו  כיצד  לעיין, 
מכירים  אין  אם  דבריו 
אותו ואין יודעים ערכו?

 :(: (ו  ברכות  במסכת 
אמר רבי חלבו אמר רב 
בו  שיש  אדם  כל  הונא: 
דבריו  שמים,  יראת 
[לאחרים],  נשמעין 
יג)  יב  (קהלת  שנאמר 
נשמע,  הכל  דבר  ׳סוף 
וגו׳,  ירא  האלהים  את 
כך:  ויש לדרוש המקרא 
אדם שהוא ירא אלוקים 
באזני  נשמעים  דבריו   -

הכל.
(הובא  לעיתים׳  ה׳בינה 
בשיטה מקובצת החדש, 
אות קפח) פירש, שאף על פי שיראת שמים מביאה את האדם לעשות מעשיו 
בהצנע ולא להרבות בדברים, עם כל זה דבריו ועניניו מעצמם יהיו נשמעים.
והטעם שדבריו נשמעים, כתב ב׳עיון יעקב׳ שאדם שיש בו יראת השם שורה 
וב׳שפתי  גם בעיני הבריות.  חן  ימצא  ובכך  (מט:),  חן, כמבואר בסוכה  עליו 
חכמים׳ ביאר על פי דברי המשנה באבות (ב, ד) ׳בטל רצונך מפני רצונו כדי 
שיבטל רצון אחרים מפני רצונך׳, ואדם שהוא ירא שמים מבטל את רצונו 
ולפיכך מבטל הקדוש ברוך הוא את רצון אחרים מפני  מפני רצון הבורא, 

ַב„,  רּוך¿ ‰ּו‡ ל¿ ‡ ָבּ ר≈ ם ַ‰ּבו… ׁ≈̆ ב ל¿ ַ‰ּטו…

י  נ≈ פ¿ ּƒב לּו  ב¿ּ ַ̃ ¿̇ ƒי ָך  ּ¿̇ ַכח¿ ו… ּ̇ י  ר≈ ב¿ ּ ƒ„(‚כ)

י  ּƒכ  , ך¿ ָכּ ב  ֲח˘…ׁ ַּ̇ ל…‡  ם  ƒ‡ ם  ּ‚ַ ָלם  ָ‰עו…

לּוָי‰  ּ¿̇ ָכָח‰  ו… ּ̇ ‰ַ ַל˙  ָבּ ַ̃ ין  ≈‡

יָך. ∆̇ בו… ׁ¿̆ ַמח¿ ב¿ּ

 

ָך  ¿̇ י ƒס ‰, י¿ ל ז∆ ָכּ ƒמ ˜ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ּƒ̇ ׁ∆̆ י  ַ‡ֲחר≈ ו¿
ן  כ≈ ָּ̇ ƒָך: ל…‡ י י…‡ַמר ל¿ ר ו¿ ∆̂ ּ  ַ‰י≈

79ַע„  ָמ‰  ל≈ ׁ¿̆ ָך  ¿̇ „ָ ֲעבו…  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ׁ∆̆

ן  ‚ו… כ¿ּ י,  ר≈ ַ‚מ¿ ל¿ ן  ∆‰ מ≈  ˜ ַרח≈ ¿̇ ּƒ̇ ׁ∆̆

ים                     ƒב ַ‰ּטו… יָך  ׂ ∆̆ ַמֲע  ‰ ַכס∆ּ ּ¿̇ ׁ∆̆

ָבר  כ¿ּ ָ‰ָי‰  ּׁ∆̆  ‰ ַמּ ƒמ ּפּוך¿  ƒ‰  ˙ רו… ‰ו… 80ּול¿

בי‡ורים
79. ע„ ˘˙˙רח˜ מ‰ן. כלומר, אלא אם תסתיר מבני אדם את כל מעשיך 
לגמרי.                  ה׳  מעבודת  מתרחק  שהנך  יראה  חוץ  שכלפי  באופן  הטובים, 
80. ול‰ורו˙. יש גורסים ״ולהראות״, כלומר, הראה את ההפך של מה שיש 

בלבך.

 ‡ ָלּ ∆‡ ב  ≈‰ ‡ו… -‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ין  ≈‡ י  ּƒכ  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ  ˙ ∆‡

ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ָך  ¿̇ י ƒס י¿ ך¿  ַ‡ַחר-ָכּ  .‰ּ ָ̇ ‡ו… ים  ƒמ ּ י¿ ַ̃ ּומ¿ ָר‰  ו… ּ̇ י  ≈„ מ¿ לו…

י‡  ƒב ּומ≈ ָ‰ָעם,  י  נ≈ פ¿ ƒל ים  ƒב ַ‰ּטו… יָך  ׂ ∆̆ ּוַמֲע ָך  ¿̇ י„ּו ƒֲחס  ˙ ַ‚ּלו… ל¿

ן  ƒמ ך¿  ָׁ̆ מ¿ ƒנ  ‰ ז∆ ַ‚ם  ו¿ ָך?  מו… ָכּ ם  ≈‰ ם  ּ‚ַ ּו  ׂ̆ ַיֲע ‡ּוַלי  ָ‡ָי‰:  ר¿

חּו  ב¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ּ ƒנ ׁ∆̆ ים  ƒל „ו… ּ ¿‚  ‰ ָמּ 77ַכּ ינּו  ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ‰ּו˙.  ב¿ ּ‚ַ‰ַ

ם  י‰∆ ר≈ ַחב¿ ו¿ ם  י‰∆ י„≈ ƒמ ל¿ ַּ̇ י  נ≈ פ¿ ƒל  ‡ ָלּ ∆‡ ּו  ׂ̆ ָע ל…‡   - (סוכ‰ כח, ‡) 

ָו‰  ¿̂ ƒמ ‰ ‡י ז∆ ם, ַוַ„ּ י‰∆ ׂ ≈̆ ַמֲע י˜ּו ב¿ּ ƒַיֲחז ם ו¿ י‰∆ כּו ַ‡ֲחר≈ ׁ¿̆ ָמּ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ

ל…‡  ּלּו  ≈‡ י  נ≈ פ¿ ּƒב ּלּו  ƒַוֲ‡פ ים,  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ם  78ָל‰∆ ב  ַחב≈ּ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ

 ,"‰ ׂ ∆̆ י עו… ƒנ‡ֲ ‰ ַע" ‡ו… "ז∆ ≈„ י יו… ƒנ‡ֲ ‰ רו… "ז∆ ָ‡מ¿ ּבו… ב¿ּ ƒל ‰ ב¿ּ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒי

ם. ˙ ָל‰∆ ַ‚ּלו… ˙ ָ‡סּור ל¿ מ∆ ¡‡ ָלם ב∆ּ י ָ‰עו… נ≈ פ¿ ƒָבל ל‡ֲ

 

ַמ„  ל¿ ƒ̇ ו¿ יכּו˙  ƒר‡ֲ ַבּ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ֲעמ…„  ַ̇ ו¿ ֲעָנָו‰  ַבּ ך¿  ל≈ ּ≈̇ ם  ƒ‡ ם ּ‚ַ
 ‰ ָּ̇ ַע ָך:  ל¿ י…‡ַמר  ו¿  ˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ָך  ּ¿̇ ַפ י¿ יעּו˙,  ƒב ¿̃ ּƒב  

יָך  ָרכ∆ ּ ֲעבּור „¿ „ּוָך ַבּ יַכב¿ּ ƒבּוָך ו ּׁ¿̆ ַח י-ָ‡ָ„ם י¿ נ≈ ָך ב¿ּ ¿̇ ים ‡ו… ƒ‡ ָ‰רו…

ם  י‰∆ ינ≈ ע≈ ּוב ב¿ּ ׁ̆ ‰ ָח ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ,‰ ז∆ ל ָבּ „ו… ַוח ָ‚ּ ׁ̆ ר∆ י≈ ים, ו¿ ƒב ַ‰ּטו…

 ‰ ׂ ∆̆ ָך ַמֲע ¿̇ ו… ׂ̆ ֲע י ַבּ ּƒל, כ ב∆ ∆‰ ‰ ל ז∆ ָך. ָכּ ּ¿̇ ַכח¿ ˙ו… ָך ו¿ לּו מּוָסר¿ ב¿ּ ַ̃ י¿

בי‡ורים
77. כמ‰ ‚„ולים ˘נ˘˙בחו. במסכת מגילה (כז:-כח.) מביאה בגמרא סדרת 
ואמרו  הקדושים,  מהתנאים  כמה   של  חסידות  ודברי  מיוחדות  הנהגות 
לתלמידיהם שבזכות הנהגות אלו  זכו להאריך ימים, ואמרו זאת כדי ללמד 
מאירי).        ההר,  מן  אברהם  (רבינו  להם  הראויות  הנהגות  חכמים  לתלמידי 

78. ל‰ם. עליהם. 
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 81. ˙˙יח„. תתבודד. 82. ‡ך ל‰ר‡ו˙ ‰עˆלו˙. עשה רושם כאילו אתה עובד את ה׳ בעצלות ובכבדות. 83. ול‡ ˙ˆו‰. ואל תשדל בני אדם 
לעשות טוב ואל תוכיחם להמנע מעשות רע. 84. ˙˙נ‰‚ במנ‰‚ם ו˙לך ב„רכי‰ם. של פשוטי העם ויושבי קרנות, כדי שהסתרת מעשיך הטובים 
תהיה בשלימות. 85. ל˘ם מˆו‰. כלומר, אף שעושה זאת לשם מצוה, מכל מקום... 86. מפסי„ ‡לף ‡לפים. כי ירד מטה מטה, ולא רק את המצוות 
יחדל מלקיים, אלא אף אמונתו ישלל ממנו, מבלי אשר ירגיש בכך. 87. ו„ומ‰ לבורח מ‡˘ ˜טנ‰ ל‡˘ ‚„ול‰. כי אם מטרתו לברוח מהפרסום 
והכבוד שיבוא לו ע״י עבודת ה׳, וחושש למצוא חן בעיני בני אדם בגלל מעשיו הטובים, אדרבה, הרי היצר מציע לו למצוא חן בעיני בני אדם על 
ידי זלזול במצוות והתרחקות מה׳. 88. ‡ין מזי˜ לו ב˘בח. לא יפחת שכרו במאומה בכך שמשבחים אותו ומכבדים אותו על מעשיו. 89. בע˙ ‡˘ר 
˙ע˘‰ מע˘‰ ‰טוב. והנך רוצה לבחון את טהרת כונתך. 90. ‡˘ר מ‰‡ל. אם יתברר לך שהנך מקוה לקבל את השכר מהאל - סימן הוא שהמעשה 
שלם ואין בו כל פגם. 91. ‡ינו ˘לם. סימן הוא שהמעשה אינו שלם. 92. ביחו„ בח„רי ח„רים. בהתבודדות בינך לבין עצמך. 93. בז‰ ‰ענין. באותו 
האופן ובאותה השלמות, בהידור ובהתלהבות. 94. נ‚„ יˆר ‰רע. מענין יצר הרע, כיצד מנסה הוא לקלקל וכיצד להנצל ממנו. 95. נ‚„. לעומת. 96. 
וט‰ר י„ים. טהור בדרכיו וידיו נקיות מעוון - יוסיף כח להתגבר ולהתאמץ שלא יפול ברשת היצר הרע. 97. ‰‚‡ו‰ במעל˙ ‰חכמ‰ מ˘ובח˙. לא 
ח״ו כדי להשתרר ולהתנשא על אחרים, אלא שירגיש סיפוק ושמחה במעלתו כדי לזרזו להתמיד בדרך זו. 98. ו‚ם „ע‰. יש גורסים: על שחננו דעה 
רנו˙. עמי הארץ העוסקים בדבר שיחה (רש״י). והערוך פירש, שאינם נכנסים לבית המדרש, אלא רגילים לשבת  והשכל ומדות טובות. 99. מיו˘בי̃ 
בקרנות העיר ולעסוק בדברי שיחה. 100. וי‚ב‰ לבו. פסוק זה נאמר על יהושפט המלך, שאף שהיה לו עושר וכבוד לא גבה לבו בעבורם, כי אם 
במה שהלך בדרכי ה׳. (מצודת דוד). 101. י˜ר רוח ו‚ב‰ לב.  אדם עם רצון כביר בלי גבול ובעל שאיפות גבוהות בעניני העולם הבא. 102. ˘ל‡ 
יספי˜ לו. שלא יסתפק במצוות המזדמנות לידו, ובמעלות שהשיג על ידי השתדלותו. 103. ‡ל‡ ימעט בעיניו. שיהיו מעשיו ועבודתו מעטים בעיניו. 
104. ו˙‚ב‰ נפ˘ו. ונפשו תתרומם ותשאף למדרגה גבוהה יותר. 105. כמו ˘מ˜ˆר. באותה מדה שמפחית ומתרשל מעבודת ה׳ יכעס על עצמו 
ויוכיח נפשו. 106. מפני ‰˘פל˙ו לפני‰ם. מחשש שאם יעשה הטוב יהיה מושפל ובזוי בעיניהם, ושילעגו לו על מעשיו. 107. יפסי„ ‡ו˙ם מ‡‰ 
והם רשעים  ה),  (שם,  ״ענה כסיל כאולתו״  ואמר:  ד),  כו,  (משלי  ״אל תען כסיל כאולתו״  זה אמר שלמה:  ״ועל  גירסא המוסיפה כאן:  יש  מˆוו˙. 
וכסילים״. 108. ובמ‡ו„ו. בכל כחו, רצונו וממונו. 109. ול‚לי˙. אמר רבי יוחנן שעמד בגילוי פנים (בחוצפה. רש״י) לפני הקב״ה (סוטה מב:). 110. 
ולסנחריב. בתנא דבי אליהו (ל״א) כתב: סנחריב גסות הרוח היתה בו, ובה נעקר מן העולם. וכן נאמר שם על נבוכדנצר. 111. ז„ י‰יר. גס רוח סופו 
להיות לץ שאינו חש לשמוע מוסר. רש״י. 112. ‰מב˜˘ לעלו˙. גאוותן אינו מרוצה ממעלת חשיבותו בעיני הבריות וחומד תמיד לדרגת חשיבות 
114. סמוך ל‚‡ו‰  113. בחז˜˙ בר „ע˙. שמחזיק עצמו חכם.  גבוהה יותר ממה שהוא ראוי לה, וכיון שלא משיגה, הרי הוא בדאגה מתמדת.  
מעללים רעים. שהם המשך ישיר לגאוה ותוצאה ממנה. 115. כ‡˘ר נעימו˙ ‰ˆור‰. כשם שהגדרת אדם שצורתו נעימה ויפה היא מי שגופו ופניו 
מאירים, כך אדם שמדותיו נעימות וטובות נפשו מאירה. 116. ‡ין ‰ח˘יבו˙ בנפ˘. [יש גירסא: ״מחשיבות הנפש״]. כלומר, אין זה חשיבות וכבוד 
לאדם להתגאות על חברו, אפילו הוא מלך, כל שכן בני-אדם אחרים, השוים במעלתם ומתגאים זה על זה.  117. ולפניו ‰יו כס‡ו˙. כלומר לפניו 
היו שלשה כסאות, זה למעלה מזה, להושיב כל אחד כגדולתו, ובאו לפניו שלשה גיבורים, וישבו זה למעלה מזה. 118. ו‚„לו. למעלה. 119. כי טוב 
‡מר לך. מוטב שיאמרו לך לעלות לדרגה גבוהה יותר ממעמדך כיום, מאשר יורידו אותך ממעלתך לאמר שאינך ראוי לה יבקשו שתפנה את מקומך 
עבור אדם אחר נכבד ונדיב. 120. במח˘ב‰ לב„. שיחליט בלבו שמכאן ולהבא שוב לא יתגאה, אלא בנוסף לכך חייב לשנות גם מעשיו והתנהגותיו 
כלפי חוץ. 121. ול‰˘˙„ל. [יש גירסא: ולהשתרר]. כלומר, למשול ולשלוט על בני-אדם. 122. בכל חל˜ וחל˜ וכו'. יש גורסים: בכל מדה ומדה – 

בחלק המובחר שבה. 123. ו˘ם „רך ו‚ו'. והמפקח על דרכיו אראה לו בישועת אלקים.     

רצונו של אותו אדם. וב׳עץ יוסף׳ (שם) ביאר, משום שדבריו יוצאים מן הלב, ובודאי יכנסו אף הם אל לב השומעים.
כ„. ויע˘‰ כל ‰טובו˙ ב‚לוי ובס˙ר. והמעשים הטובים שראוי להסתיר אותם, הם רק אלו שאפשר לעשותם בשלימות מהחל ועד כלה גם מבלי שבני אדם ידעו מהם. אבל אותן המצוות שאינו יכול לקיימם בינו לבין עצמו, כגון להתפלל בציבור, ולצוות לבני אדם לעשות טוב ולהזהיר אותם מעשות רע, 
וללמוד תורה (ברבים, באופן שמשפיע בזה על אחרים, וכ״ש ללמד תורה ברבים) ולעשות חסד, מצוות אלו אין כל הצדקה להזניח ולנטוש מחשש שיכבדוהו עליהן, אלא יקיימם לשם שמים, ואף אם ישבחו אותו עליהן, אין זה יגרע את שכרו, מפני שאינו מתכוון לזה בשעת עשייתן. (חובת הלבבות, שער יחוד 

המעשה פ״ה).   
כ‰. וז‡˙ ‰‚‡ו‰ ‡ינ‰ מז˜˙ לענו‰ וכו'. כתב החובת הלבבות (שער הכניעה פ״ט): והחלק המשובח הוא, כשגאות האדם על חכמתו ועל מעשיו הטובים נובעת ממה שהוא יודע להעריך את גודל החסד שהבורא עשה אתו בזה שנתן לו את היתרונות הללו, וממה שהוא שמח בהן, וגאותו גורמת לו להוסיף 
ולהתאמץ עוד יותר בלימודו ובמעשיו הטובים, ולהתנהג בהכנעה עם מקורביו, ולשמוח בחבריו, ולחוס על כבודם ולחפות על סכלותם, ולדבר בשבחם, ולאהוב אותם, ולדון אותם לכף זכות, ולהזהר בכבודם. והיא גורמת לו שמעשיו הטובים מעטים בעיניו, ושהוא טורח תמיד להרבות עליהם, ושלבו נשבר 

בקרבו על שהוא מדי חלש להשיג מהם כאוות נפשו, ושהוא משפיל את עצמו לפני מי שהוא מקוה שבעזרתו יוכל להוסיף עליהם, ושהוא מודה לאלהים על היתרונות שנתן לו, ומשבח אותו על שעזר לו לקנות את המעלות הטהורות.
גאוה כזאת אינה עומדת בסתירה עם ההכנעה, והיא לא מרחיקה אותה, אלא אדרבה מסייעת לה ומוסיפה עליה. 

כו. לעזוב ‰טוב מפני ‰˘פל˙ו לפני‰ם. שנינו במסכת אבות (ה, כ): ״יהודה בן תימא אומר, הוי עז כנמר... לעשות רצון אביך שבשמים״. כתב הטור (או״ח סי׳ א): ״והתחיל בעז כנמר, לפי שהוא כלל גדול בעבודת הבורא יתברך, לפי שפעמים אדם חפץ לעשות מצוה ונמנע מלעשותה מפני בני אדם שמלעיגים 
עליו, ועל כן הזהיר שתעיז פניך כנגד המלעיגים, ואל תמנע מלעשות המצוה... שפעמים אדם מתבייש מפני האדם יותר ממה שיתבייש מפני הבורא יתברך, על כן הזהיר שתעיז מצחך כנגד המלעיגים ולא תבוש. עכ״ד.  

כז. ‡בל בענין מ˘‡ ומ˙ן יכנע לפני‰ם. מקור הדברים הוא במסכת ברכות (ז:): אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי: מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה וכו׳. והאמר רבי יצחק אם ראית רשע שהשעה משחקת לו אל תתגרה בו, שנאמר (תהלים י, ה): ״יחילו (יצליחו) דרכיו בכל עת״, ולא עוד אלא 
שזוכה בדין... ולא עוד אלא שרואה בצריו... לא קשיא, הא במילי דידיה הא במילי דשמיא. והיינו שבדבר ששייך לו ולממונו צריך להכנע מפניו. וכתב המהרש״א, ש״השעה״ משחקת לו דייקא, כי בודאי אינו אלא לפי שעה מחמת המזל שגורם, אבל כשתעבור השעה – ״כחציר מהרה ימלו״, ״ועוד מעט ואין רשע״ 

וכו׳.
כח. וזו‰י מˆו‰ ‚„ול‰. במסכת בבא-מציעא (ל(: מביאה הגמרא על הפסוק (שמות יח כ) ״והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון״... ׳אשר יעשון׳ זו לפנים משורת הדין [שיש מצוה לנהוג לפנים משורת הדין]... דאמר רבי יוחנן, לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה, ולא 

עבדו (עשו) לפנים משורת הדין.    
כט. לפני ˘בר ‚‡ון. פירש הגר״א: כשבא שבר לאדם, הרי זה מן הסתם שהיה לו תחילה גבהות הלב, ולכן בא עליו השבר, כשהקדוש ברוך הוא רוצה לנקום באדם כדי שיתקדש שמו יתברך בעולם - מגביהו תחילה ואחר כך משפילו, כי על ידי זה תהיה נקמתו גדולה שבעתיים, כמו בהמן שהגביהו תחילה 
למשנה למלך כדי שיתלוהו בגבהותו, ונפילתו היתה בפירסום רב, ואם הוא שר וחשוב בלא זה, אז ה׳ נותן בלבו גאוה ואחר כך משפילו, כי אז נקמתו גדולה כי הרגיש עצמו שהיה באיגרא רמה – ועכשיו בבירא עמיקתא. וכן פירשו כל המפרשים על הפסוק (תהלים קב, יא) ״כי נשאתני ותשליכני״, שהגבהת 

אותי תחילה ואח״כ השלכתני שאז המכה, הצער, החרפה והבושה גדולים יותר.
ל. ‡ינו ניˆול מחט‡ ועוון. כתב רבינו יונה (בשערי תשובה א, כז): הגאוה מסבבת כמה עבירות, ומגברת יצר לב האדם עליו, שנאמר: ״ורם לבבך ושכחת את ה׳ אלקיך״ [הרי הגאוה סיבה כללית לכל העבירות, כי על-ידי הגאוה בא לשכחת ה׳ וממילא חוטא]...ובעל הגאוה נמסר ביד יצרו, כי אין עזר השם עמו 

אחרי אשר הוא תועבת ה׳. עכ״ד.
בשערי קדושה כתב: הגאוה היא שורש להרבה עבירות אם בין אדם למקום, ואם בין אדם לחבירו.

בשבט מוסר (ב׳) כתב: הגאוה שורש לכל העבירות שבעולם, ולכן חזק עצמך שלא להתפתות בקול יצרך להתגאות, ובנצחך אותו בזה – תוכל לנצחו בכל! כיון שנעקר השורש – הענפים נופלים מאליהם.
ל‡. ˘ב‡ מטפ‰ סרוח‰. בהיות האדם מסתכל בפחיתות חומרו, וגריעות תחילת יצירתו, אין לו טעם להתנשא כלל, אלא ליבוש ולהכלם. משל למה הדבר דומה: רועה חזירים שהגיע ועלה לשלטון, הרי כל עת אשר יזכור ימיו הראשונים – אי אפשר לו להתגאות (מסילת ישרים כג). 

יתבונן, שהתהוות האדם ויצירתו...ואחר כך הוא ניזון...במשך שהותו בבטן אמו, ורק אחר כך יוצא לעולם חלוש וכחוש בגופו ואבריו (חובת הלבבות כניעה ה). 
לב. וי˘וב לעפר ורימ‰. ויתבונן מצורתו שתהיה לו כשינוח בקבר: אור פניו יחלוף, מראהו ישחר, בשרו יהפך לתולעים עיפוש וליחה, ולא ישאר בו כל סימן מיופי גופו. ריחו יבאיש (יסריח) מאד, כאילו לא רחץ וסך בשרו מעודו, וכאילו לא היה לו ריח טוב מעולם. בחשבו כן - יכניע וינמיך את עצמו, ולא 

יתגאה ויתנשא. (חובת הלבבות שם). 
ל‚. וי˙ן „ין וח˘בון וכו'. יצייר בלבו, רגע הכנסו לפני בית דין הגדול של צבא מעלה, בעת שיראה עצמו לפני מלך מלכי המלכים הקדוש והטהור בתכלית הקדושה והטהרה, בסוד (מלאכים -) קדושים משרתי גבורה, גבורי כח עושי דברו, אשר אין בהם כל מום. והוא עומד לפניהם, גרוע פחות ונבזה מצד 
עצמו, טמא ומגואל (נתעב) מצד מעשיו, הירים ראש?  היהיה לו פתחון פה? וכי ישאלוהו: איה ואיפוא פיך? איה גאונך וכבודך אשר נשאת בעולמך? מה יענה ומה ישיב על תוכחתו? הנה ודאי שאילו רגע אחד יצייר האדם בשכלו האמת הזה בציור אמיתי וחזק (דימוי נכון בצורה בהירה ומשכנעת) – פרוח 

תפרח ממנו הגאוה, ולא תשוב אליו עוד!!! (מסילת ישרים כג).   
ל„. וישב למטה מן הכל. הגה״ק רבי אלחנן וסרמן זצ״ל הי״ד היה רגיל לישב בסוף ביהמ״ד בכל מקום שהגיע. פעם שאל את החפץ חיים זצוק״ל האם אין חשש שיתהלל בעצמו ״מי כמוני עניו״? ונמצא מתגאה בליבו, ואולי עדיף אדרבה, לישב בכותל המזרח ולחשוב בליבו ״הרי איני ראוי לישב כאן ומכבדים 
אותי במה שאין בי״ וכד׳? ענה לו החפץ חיים: שנינו במשנה (כלים כה, ט) מעשה מוציא מידי מחשבה ואילו מחשבה אינה מוציאה מיד מעשה, א״כ עדיף לישב במערב, ועצם מעשה זה של ענוה יוציא מיד מחשבת גאוה שחושש אולי תתגנב בליבו, משא״כ אם יושב ב״מזרח״, עצם מעשה הגאוה יגבר על כל 

מחשבת ענוה שיחשוב ״איני ראוי״ וכד׳. 

 ‰ ּ„ָ ƒּום מ ׁ̆  ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  רּוך¿ ‰ּו‡, ו¿ ‡ ָבּ ר≈ ּום ָ‡ָ„ם זּוַל˙ ַ‰ּבו… ׁ̆ ַ„ע  ל…‡ י≈ „, ו¿ ַיח≈ ¿̇ ּƒ̇ ָמ‰ - 81 ּום ָחכ¿ ׁ̆ מ…„  ל¿ ƒל ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ׁ∆̆ ר, ּוכ¿ ָ̂ ָ̃ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ּƒ̇ ָך.  ב¿ּ ƒל ב¿ּ

ן  ƒיר מ ƒ‰ ז¿ ַּ̇ ל…‡  ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ ּ¿̇ ל…‡  ָך, 83ו¿ ָכר¿ ׂ ¿̆ י„  ƒס פ¿ ַ̇ ם ו¿ ׁ≈̆ ָך  ‡ ל¿ ≈̂ ל…‡ י≈ ׁ∆̆ י  ≈„ ָ„‰, כ¿ּ ‰ ָ‰ֲעבו… ׂ ≈̆ ַמֲע לּו˙ ב¿ּ ¿̂ ˙ ָ‰ַע ‡ו… ַ‰ר¿ ָב‰, 82ַ‡ך¿ ל¿ טו…

 ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ּƒ̇ 84  ‡ ָלּ ∆‡ י˙,  ƒ̂ י ƒ̂ ו¿ זּוָז‰  ּומ¿ ין  ּ ƒל ƒפ ּ¿̇ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ ‡ו… ל…‡  ו¿ ם  ƒַמי ָׁ̆ -‡ ר≈ י¿ יַמן  ƒס  ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  ו¿ ָך,  ¿̇ זּוָל  ׁ̆ י ƒ‡ ל¿ ָך  ¿̇ ָמ ָחכ¿ יַע  ƒ„ ו… ּ̇ ל…‡  ו¿ ָ‰ָרע, 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  „ כ…ּ ל¿ ƒל ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  נ≈ י¿ נ¿ ƒע מ≈  ‰ ז∆ ל  ָכּ  .˜ חו… ׂ ּ¿̆ ‰ַ ר…ב  ּוב¿ ָו‰  ¿„ ח∆ ּוב¿  ‰ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒמ ב¿ּ ַמֲ‡ָכל  ב¿ּ ם  ∆‰ ָמּ ƒע ע…ָרב  מ¿  ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ו¿ ם,  י‰∆ כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ך¿  ל≈ ≈̇ ו¿ ָ‰ָ‚ם  נ¿ ƒמ ב¿ּ

ָל‰.  „ו… ּ ¿‚ ׁ̆ ≈‡ ‰ ל¿ ַטָנּ ¿̃  ׁ̆ ≈‡ ַח מ≈ ר≈ בו… ‰ ל¿ מ∆ „ו… , 87ו¿ ָכרו… ׂ ּ¿̆ ƒר מ ≈̇ ים יו… ƒף ֲ‡ָלפ ל∆ י„ ‡∆ ƒס ָו‰, 86ַמפ¿ ¿̂ ƒם מ ׁ≈̆ ‰ 85ל¿ ָין ז∆ נ¿ ƒע ‰ ׂ ∆̆ ָ‰עו… , ו¿ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒר ב¿ּ

„ּו‰ּו ַעל  ַכב¿ּ ם י¿ ƒ‡ ר, ו¿ ∆̇ לּוי ּוַבס≈ּ ּ‚ָ ˙ ַבּ בו… ל ַ‰ּטו… ‰ ָכּ ׂ ∆̆ ַיֲע ָ‰ָרע, (כ„)ו¿ יר מ≈ ƒ‰ ַיז¿ ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ י ƒיכּו˙, ו ƒר‡ֲ ָנ‰ ַבּ ַכָוּ ל ב¿ּ ל≈ּ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ר ‰ּו‡: ל¿ ָׁ̆ ַ‡ך¿ ַ‰ָיּ

ָך  מ¿ ¿̂ ַע ין ב¿ּ ƒח ב¿ ַּ̇ ב,  ‰ ַ‰ּטו… ׂ ∆̆ ‰ ַמֲע ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ˙ ע≈ ן 89ב¿ּ ‰. ָלכ≈ ׂ ∆̆ ֲע ַע˙ ַ‰ַמּ ׁ¿̆ ּƒב ‰ ן ָלז∆ ּ ו≈ ּƒל…‡ כ ׁ∆̆ י  ַבח, ַ‡ֲחר≈ ּׁ∆̆ י˜ לו… ַבּ ּ ƒין ַמז חּו‰ּו - 88‡≈ ב¿ּ ַׁ̆ י ƒו ‰ ז∆

 ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ‰ ׂ ∆̆ ֲע ‰ ַ‰ַמּ ם ז∆ ƒ‡ ין ƒח ב¿ ַּ̇ ַ‚ם  ם. ו¿ ל≈ ָׁ̆ ינו…  ים - 91‡≈ ƒר ֲ‡ח≈ ם מ≈ ƒ‡ ם, ֲ‡ָבל ל≈ ָׁ̆ ל - ‰ּו‡  ≈‡‰ָ ר מ≈ ׁ∆̆ מּול, 90ֲ‡ ּ¿‚‰ַ ‰ ו∆ּ ַ̃ ‰ מ¿ ָּ̇ י ַ‡ ּƒמ ƒמ

ם. ל≈ ָׁ̆ ָך  ׂ ¿̆ ‰, ָ‡ז ַמַע ָך ז∆ ר ל¿ ר≈ ָבּ ¿̇ ƒם י ƒ‡ ים, ו¿ ּƒַרב ‰ ָבּ ׂ ∆̆ ‰ עו… ָּ̇ ר ַ‡ ׁ∆̆ ָין ֲ‡ נ¿ ƒע‰ָ ‰ ז∆ ים 93ב¿ּ ƒי ֲחָ„ר ר≈ ַח„¿ חּו„ ב¿ּ ƒי ‰ 92ב¿ּ ׂ ∆̆ ָ̇ עו… י ƒם ָ‰י ƒ‡ ,ָלם י ָ‰עו… נ≈ פ¿ ƒל

 ‡ ‰ ָבּ ּ„ָ ƒָכל מ ‰ ּוב¿ ׂ ∆̆ ָכל ַמֲע ָבר ּוב¿ ָכל ָ„ּ י ב¿ּ ּƒכ , ר ּבו… ָזּ‰≈ ƒ‰ ב ל¿ ‰ּו‡ ַחָיּ ּׁ∆̆ „ ַמ‰  ∆‚ ם 95נ∆ ַ‰ָיּ ‰ מ≈ ָפּ ƒם ט ƒ‡ י ּƒינו… כ ר ָ‰ָרע ‡≈ ∆̂ „ י≈ ∆‚ נּו 94נ∆ ר¿ ַפּ ּƒס ּׁ∆̆ ל ַמ‰  ָכּ
96" , כו… ו… ּ̇ ƒּו מ‰ ≈̃ ּ ַסל¿ ר ל¿ יַמ‰≈ ƒין, ו ƒָחָכם ָיב ∆‰ ָרָכיו. ו¿ ּ ¿„ ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇ ל…‡ ָיַ„ע  ׁ∆̆ י  ƒמ ר ל¿ ∆̂ ּ ַין ַ‰י≈ נ¿ ƒיַע ע ƒ„ ‰ו… ח ל¿ ַ̇ נּו פ∆ּ ח¿ ַ̇ ל, ּוָפ ≈̃ ל¿ ַ̃ ˙ ּול¿ ח≈ ַׁ̆ ר ל¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

ı" (‡יוב יז, ט). יף ‡…מ∆ ם י…ס∆ ƒר ָיַ„י‰ָ ּוט√

 

 ‰‡ָ„ָ ‰ו… יף  ƒס יו… ו¿ כז).  (ירמי‰ ט,  י"  ƒ̇ ‡ו… ָי„…ַע  ו¿ ל  כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ל  ּ ַ‰ל≈ ¿̇ ּƒמ‰ַ ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ƒי ז…‡˙  ב¿ּ ם  ƒ‡ י  ּƒכ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ַח˙  ַבּ ֻׁ̆ מ¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿ ַמֲעַל˙  ב¿ּ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ97

ל…‡ 99 , ו¿ ׁ̆ ָר ¿„ ּƒי˙-ַ‰מ י ב≈ּ ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒי מ ƒ̃ ל¿ ָּ̇ ח∆ ַ̇ ָנּ ׁ∆̆ יָך,  ָפנ∆ י ל¿ ƒנ‡ֲ ‰ ∆„ ַמר: מו… ‰ לו… ָלּ ƒפ ¿̇ ּƒב ˙ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒל ּומ כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ָע‰ ו¿ ּ ַ‚ם „≈ רּוך¿ ‰ּו‡, 98ו¿ ‡ ָבּ ר≈ ַלּבו…

י  ּƒי ‰'" („ברי-‰ימים-ב יז, ו). כ כ≈ ַ„ר¿ ּבו… ב¿ּ ƒל ‰ּ ַבּ ¿‚ ּ ƒַמר: "100ַוי ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ נּו. ו¿ ָרל≈ ים ּ‚ו… ƒע נּו ּוַמ‰ ָנּ ≈̃ ל¿ ב ח∆ ינּו ַמ‰ ּטו… ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ : מו… ˙. ּוכ¿ ָרנו… ¿̃ י  ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒמ

ם,  ∆‰ ‡ ָי„ו… מ≈ ָ̂ מ¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ י ַבּ ל…‡ י…‡ַמר ַ„ּ , ו¿ ן לו… מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ י˜ לו… ַבּ ּƒפ ל…‡ ַיס¿ ׁ∆̆ 102 ,‡ ָלם ַ‰ָבּ י ָ‰עו… נ≈ י¿ נ¿ ƒע ב ב¿ּ ַבּ‰-ל≈ ר-רּוַח ּו‚¿ ַ̃ ‰ ָ‡ָ„ם 101י¿ י∆ ¿‰ ƒי

רּוך¿ ‰ּו‡.  ‡ ָבּ ר≈ ַ„˙ ַ‰ּבו… ֲעבו… ר מ≈ ּ ≈̂ ַ̃ מ¿ּ ׁ∆̆ מו…  ו… 105כ¿ּ ׁ̆ ַנפ¿ ם ב¿ּ ַרע≈ ¿̇ ƒי י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ָל‰  ַמע¿ ו… ל¿ ׁ̆ ּ‰ ַנפ¿ ַבּ ¿‚ ƒ̇ ‰ּו, 104ו¿ ׂ ≈̆ ל ַמֲע יָניו ָכּ ע≈ ַעט ב¿ּ מ¿ ƒי ‡ ָלּ ∆‡103

ָ„ם. בו… ָלחּוס ַעל כ¿ּ ָריו ו¿ „ ֲחב≈ בו… כ¿ ּƒמ…ַח ב ׂ ¿̆ ƒל ˙, ו¿ בו… ˙ ַ‰ּטו… ֲעלו… ַמּ מ…ַח ַבּ ׂ ¿̆ ƒלו… ל ˙ מ∆ ר∆ ‚ו… , ו¿ ו… ּ̇ ע¿ ַסַיּ ˙ ָלֲעָנָו‰, ַ‡ך¿ מ¿ ∆̃ ּ יָנּ‰ ַמז∆ ֲ‡ָו‰ ‡≈ ז…‡˙ ַ‰ַ‚ּ (כ‰)ו¿

 

 , ו… ּ̇ ָכל¿ י י¿ ƒפ ָ‰ַרע כ¿ּ יר מ≈ ƒ‰ ַיז¿ ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ י ƒם, ו ַנע ָל‰∆ ָכּ ƒל…‡ י ם, ו¿ ָ̇ ים ‡ו… ƒל ַ‰כ¿ יָחם ּול¿ ƒכ ‰ו… ‡…„, ל¿ ַח˙ מ¿ ַבּ ֻׁ̆ י‡ מ¿ ƒ‰ ים ƒע ָׁ̆ „ ָ‰ר¿ ∆‚ ֲ‡ָו‰ נ∆ ּ‚ַ‰ַ ו¿

מו…  כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿ ח.  ָבּ ֻׁ̆ מ¿  ‰ ז∆ י  ֲ‰ר≈ ם  ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ל¿ ּבו…  ּ ƒל ׁ∆̆ י  ַ‡ֲחר≈  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ּוכ¿ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒמ כ¿ּ ָלם  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ב¿ּ  ‰ מ∆ ּ„ו…  ‰ּ ז∆ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ

י  נ≈ פ¿ּ ƒ106מ ב  ַ‰ּטו… (כו)ַלֲעז…ב  ים  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ָלל  כ¿ּ ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿  ,˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ָעָליו   - ָו‰  ¿̂ ƒמ  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ם  ָמ˜ו… ָכל  ּוב¿  (‚ (‡ס˙ר  ָ‰ָמן  ל¿ ַנע  כ¿ ƒנ ל…‡  ׁ∆̆ ַכי  ּ ¿„ ָמר¿

ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ָניו  ָפּ ז  ָיע≈ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ ם,  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ֲעמ…„  ַיּ ׁ∆̆  ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ים ‡≈ ƒָעמ י פ¿ּ ּƒכ ָו‰,  ¿̂ ƒַבר מ ¿„ ּƒב ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒי י  ַ̇ ָמ ָמ‰  יך¿ ָחכ¿ ƒר ָ̂  ‰ ז∆ ו¿ ם.  י‰∆ נ≈ פ¿ ƒָל˙ו… ל ָפּ ׁ¿̆ ‰ַ

 ׁ̆ י י≈ ּƒיו, כ ׂ ָ̆ ר ַמֲע ּ ַס„≈ ‰ י¿ י ז∆ ƒפ ָין, ּול¿ נ¿ ƒע‰ָ ָע‰ ו¿ ָּׁ̆ י ַ‰ ƒפ ן ל¿ נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ָחָכם ל¿ יך¿ ‰∆ ƒר ָ̂ ָכך¿  ˙. ל¿ וו… ¿̂ ƒמ ‰‡ָ ם מ≈ ָ̇ י„ ‡ו… ƒס ָו‰ ַ‡ַח˙, 107ַיפ¿ ¿̂ ƒֲעבּור מ ַבּ

ָכל  ם. ו¿ ַנע ָל‰∆ ָכּ ƒל…‡ י ם, ו¿ ּ„ָ ¿‚ ‡…„ו… ַלֲעמ…„ נ∆ מ¿ ƒּופו… 108ּוב‚ יך¿ ב¿ּ ƒר ָ̂ ָין. ו¿ נ¿ ƒּום ע ׁ̆ יָלם ב¿ּ ƒב ׁ¿̆ ּƒיַח ב ּƒל…‡ ַינ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ ׁ̆ י≈ יָלם, ו¿ ƒב ׁ¿̆ ּƒיך¿ ַלֲעז…ב ב ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ

ָל‰. „ו… ּ ָו‰ ‚¿ ¿̂ ƒּו מ‰ ז∆ ָבר, (כח)ו¿ ָכל ָ„ּ ין ב¿ּ ּ ƒ„‰ַ ˙ּוַר ּׁ̆ ƒים מ ƒנ פ¿ ƒם ל ∆‰ ָמּ ƒע ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ם ו¿ י‰∆ נ≈ פ¿ ƒַנע ל ָכּ ƒן י ָּ̇ ‡-ּוַמ ׂ ָּ̆ ַין ַמ נ¿ ƒע ָו‰, (כז)ֲ‡ָבל ב¿ּ ¿̂ ƒַבר מ ¿„ ּƒב ‰ ז∆

 

 - ‰ּ ׁ̆ ָבּ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ‰ַ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ּ‰ ַרב ּוָמˆּוי  ָלּ ׁ∆̆  ˜ ּ ז≈ ∆‰‰ַ ‡…„, ו¿ ‰ מ¿ ֻ‚ָנּ י‡ מ¿ ƒ‰ י ּƒכ ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒּוב מ ׁ̆ ָל ל ו¿ ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ‰ַ ˙ ּ„ַ ƒּבו… מ ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒּומ

ן" (מ˘לי  ‡ו… ר ָ‚ּ ב∆ ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ ƒַמר: "(כט)ל ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  לּו˙, כ¿ּ פ¿ ׁƒ̆ ר ו¿ ב∆ ׁ∆̆ ˙ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿ יָ‡‰ ‡∆ ƒב ֲ‡ָו‰ מ¿ י ַ‰ַ‚ּ ּƒכ ,„…‡ ‰ מ¿ ָנּ מ∆ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ יָכך¿  ƒפ ַעט, ל¿ מ¿

ַי˙  ָ‚ל¿ 109ּול¿ ב),   ,‰ (˘מו˙   " ‚ו… ו¿  '‰ י  ƒמ" רו…  ָ‡מ¿ ב¿ּ ע…‰  ַפר¿ ל¿ ַרע  ≈‡ ָמ‰   ָּ̇ ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿ כ‚).  (˘ם כט,  ּנּו"  יל∆ ּƒפ ׁ¿̆ ַּ̇ ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ" ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿ יח),  טז, 

ילּו  ּ ƒ̂ ƒ‰ ר ׁ∆̆ ‡ֲ ˙ י ָ‰ֲ‡ָרˆו… ל…‰≈ ָכל ‡¡ י ב¿ּ ƒַמר "מ‡ָ ׁ∆̆ יב,  ƒר ח≈ ַסנ¿ ל" (˘מו‡ל-‡ יז, י), 110ּול¿ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ˙ כו… ˙ ַמַער¿ י ‡∆ ּƒ̇ ַרפ¿ י ח≈ ƒַמר "ֲ‡נ‡ָ ׁ∆̆ י,  ּƒ̇ ׁ¿̆ ƒל ַ‰פ¿ּ

ָ„י" („ני‡ל ‚, טו),  ן י¿ ƒן מ כו… נ¿ ƒב יז¿ ׁ≈̆ י י¿ ּ ƒ„ ‰ָּל רו… "ּוַמן ‰ּו‡ ‡¡ ָ‡מ¿ ר, ב¿ּ ּ ַ̂ נ∆ בּוַכ„¿ י (י˘עי‰ לו, כ), ּונ¿ ƒ„ ָיּ ƒם מ ƒַלי ָׁ̆ רּו ˙ י¿ יל ‰' ‡∆ ּ ƒ̂ י ַי ּƒי כ ƒ„ ָיּ ƒם מ ָ̂ ˙ ַ‡ר¿ ∆‡

ָחָכם:  ָ‡ַמר ‰∆ ׁ∆̆ מו…  ן, כ¿ּ ָעוו… ‡ ו¿ ט¿ ח≈ ל מ≈ ו… ּ̂ ƒינו… נ , (ל)‡≈ ‰ זו… ּ„ָ ƒמ ‰ּו‡ ב¿ּ ׁ∆̆ י  ƒן. ּומ לו… ָ̃ ם ָ‰ָי‰ ּבּוז ו¿ ָ̇ י ƒֲחר‡ַ ם, ו¿ י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ רּו כ¿ּ ר ָ‡מ¿ ׁ∆̆ ן, ֲ‡ ‰ ָל‰∆ מ∆ ַ‰ּ„ו… ו¿

ן" (מ˘לי כ‡, כ„). ַר˙ ָז„ו… ב¿ ע∆ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ , עו… מו… ׁ¿̆  ı יר ל≈ ƒ‰111ָי „ "ז≈

 

 ‰ ָ‡ָ‚‰? ז∆ ּנּו ַ‰„¿ מ∆ּ ƒמ „ ר≈ ָפּ ּƒ̇ ר ל…‡  ׁ∆̆ י ‰ּו‡ ֲ‡ ƒָח„ ָ‡ַמר: מ ים. ָחָכם ‡∆ ƒי ֲחָכמ ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ַמע ׁ¿̆ ֲ‡ָו‰,  ר ַעל ַ‰ַ‚ּ ַ„ב≈ּ ‰ ל¿ ָנּ ינּו ַע„ ‰≈ ָבר≈ ּ יַע „¿ ּ ƒ‚ ƒ‰ ׁ∆̆ יָון  כ≈ ו¿

 .‰ ט∆ ו… ׁ̆ י-ָ‡ָ„ם ל¿ נ≈ ˙ו… ב¿ּ ין ‡ו… ƒ̃ י ƒַע˙, ַמֲחז ר] ַ„ּ ˙ [ַבּ ַ̃ ז¿ ח∆ מו… 113ב¿ּ ¿̂ י˜ ַע ƒֲחז ַמּ ׁ∆̆ י  ƒרּו: מ ָ‡מ¿ ‰. ו¿ ָנּ מ∆ּ ƒָל‰ מ ַמע¿ י‡ ל¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ˙ ַמֲעָל‰  ׁ̆ ַלֲעלו… ּ ≈̃ ַב ‰ַ112מ¿

ָ‡ַמר  ָעָליו. ו¿ ˙ מ≈ טו… ˙ נו… ו… ׁ̆ ָפ ּ ַ‰נ¿ ˙, ו¿ ּיו… ƒר ַ‡˙ ַ‰ב¿ּ נ¿ ׂ ƒ̆ ‰ ָעָליו  י∆ ¿‰ ּƒ̇ ים,  ƒים ָרע ƒּבו… ַמֲעָלל ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒים. ּומ ƒים ָרע ƒָו‰ - ַמֲעָלל‡ֲ רּו: 114ָסמּוך¿ ַלַ‚ּ ָ‡מ¿ ו¿

ך¿  ל∆ ‰ ַ‰מ∆ּ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆  ׁ̆ פ∆ נ∆ּ יבּו˙ ַבּ ׁƒ̆ ין ‰ַ116ֲח ≈‡ :„ ָ‡ַמר עו… . ו¿ ׁ̆ פ∆ ר ַ‰נ∆ּ ˙ ‡ו… ּ„ו… ּƒימּו˙ ַ‰מ ƒע ך¿ נ¿ ר ַ‰ּ‚ּוף, ָכּ ּוָר‰ ‡ו… ּ̂ ימּו˙ ַ‰ ƒע ר נ¿ ׁ∆̆ ‡ֲ ָח„: 115ַכּ ָחָכם ‡∆

ָל‰  ַמע¿ ˙ זו… ל¿ ‡ו… ס¿ ּƒָפָניו ָ‰יּו כ , 117ּול¿ כּו˙ו… ‡ ַמל¿ ס≈ּ ּƒב ַעל כ ׁ≈̆ ָח„ יו… ך¿ ‡∆ ל∆ ָ‰ָי‰ מ∆ ׁ∆̆ ָ‡ַמר,  ‰. ו¿ ל ז∆ ∆‡ ‰ ים ז∆ ƒר י-ָ‡ָ„ם ֲ‡ח≈ נ≈ ן ב¿ּ כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ‰, ָכּ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ

ַעי.  ר≈ ַעל ל¿ ַמּ ƒי מ ƒיַבנ ׁƒ̆ י ‰ו… ּƒ̇ ח¿ ַפּ ׁ¿̆ ƒחּוס מ ƒל י ∆„ ן: ‚…ּ יו… ל¿ יב ָ‰ע∆ ׁƒ̆ ≈‰ י? ו¿ ƒ̇ ּו ׁ̆ ל…‡ ר¿ ּ‰ ב¿ּ ז∆ ƒָל‰ מ ַמע¿ ‰ ל¿ ם ז∆ ּ∆̇ ב¿ ַׁ̆ יך¿ י¿ ≈‡ : ך¿ ל∆ ם ַ‰מ∆ּ ָ‡ַמר ָל‰∆ . ו¿ ּזו… ƒמ

ָל‰ּו  ע¡ ∆‰ ם. ו¿ י‰∆ ּ≈̇ ח¿ ַּ̇ י  ƒיַבנ ׁƒ̆ י ‰ו… ּƒב ƒּו˙ ל‡ ַ„כ¿ י ו¿ ׁƒ̆ לּו˙ ַנפ¿ פ¿ ׁƒ̆ י:  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ‰ַ ָעָנ‰  י. ו¿ ƒ̇ ָמ י ר…ב ָחכ¿ נ≈ פ¿ּ ƒי מ ַּ̇ ח¿ ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ י ַעל  ƒ̇ י ƒי: ָעל ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ ָ‡ַמר  ו¿

יב" (מ˘לי כ‰, ז).  ƒ„י ָנ נ≈ פ¿ ƒָך ל יל¿ ּƒפ ׁ¿̆ ‰ַ ‰ מ≈ ָנּ ≈‰ ‰ ָך ֲעל≈ ב ֲ‡ָמר ל¿ י טו… ּƒַמר: "119כ ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ . ו¿ לו… ּ ¿„ ƒ‚ ך¿ 118ו¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ

ָעָפר  ּוב ל¿ ׁ̆ ָי רּוָח‰, (לב)ו¿ ‰ ס¿ ָפּ ּƒט ƒמ ‡ ָבּ ׁ∆̆ , (ל‡) ּבו… ƒל ˙ ים ‡∆ ƒיל ƒ‰ ב¿ ים ַ‰ַמּ ƒָבר ּ ב „¿ יך¿ ַלֲח˘…ׁ ƒר ָ̂ ˙ ָעָליו,  ר∆ ב∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒָו‰ מ‡ֲ ּ‚ַ‰ַ ˙ ּ„ַ ּƒמ ׁ∆̆ ‰ ָ‡ָ„ם  ∆‡ רו… ׁ∆̆  ˙ ע≈ ב¿ּ

חּו  כ¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒָלם, נ ן ָ‰עו… ƒרּו מ ָעב¿ ‡ּו ו¿ ּ‚ָ ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ ּ ≈‚ ‰ ָמּ ב ַכּ ַיֲח˘…ׁ -‰ּו‡, ו¿ רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ים ַ‰ ƒָלכ י ַ‰מ¿ּ כ≈ ך¿ ַמל¿ ל∆ י מ∆ נ≈ פ¿ ƒן ל ּבו… ׁ¿̆ ח∆ ין ו¿ ּ ƒ„ ן ּ≈̇ ƒי ‰, (ל‚)ו¿ ָמּ ƒר ו¿

ם. ָ̇ ֲ‡ָו ם ַ‚ּ יָל‰ ָל‰∆ ƒע ָלם, ּוַמ‰ ‰ו… עו… ל…‡ ָ‰יּו מ≈ ָ‰יּו כ¿ּ ו¿

 

 ‡ ָלּ ַב„, ‡∆ ָב‰ ל¿ ָׁ̆ ַמח¿ ‰ 120ב¿ּ ˙ ז∆ ו… ׂ̆ ל ָוכ…ל, ל…‡ יּוַכל ַלֲע כ…ּ ƒּבו… מ ּ ƒל ƒּו˙ מ‡ ‰ ַלֲע˜…ר ַ‰‚≈ּ ∆̂ ˙: ָ‰רו… ˙ ָרעו… ּ„ו… ƒר מ‡ָ ּׁ¿̆ ƒָו‰ ּומ‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ר ל¿ ≈„ ּ‚ָ

י  ס≈ּ י ַ‚ּ ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ ים כ¿ּ ƒנ ּ ָ̃ ֻ̇ ים ּומ¿ ƒּוב ׁ̆ ים ֲח ƒ„‚ָ ׁ̆ ב¿ּ ב…ּ ל¿ ƒיל ל ƒ‚ָי‰ ָר‰ָ ׁ∆̆ „? ָ‡ָ„ם  ַ̂ י ן. כ≈ּ ‰ ָ‰ַ‡ֲחרו… ∆̂ ָ̃ ‰ּו˙ ַע„  ב¿ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ַבּ

ָ‰‚ו…  נ¿ ƒם ָ‰ָי‰ מ ƒ‡ …ּו˙. ‡ו‡ ּבו… ַ‰‚≈ּ ּ ƒל ƒל…‡ ַיֲע˜…ר מ ‰ ז∆ י˙, ָבּ ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ּ„ָ ƒמ ם ב¿ּ ָ̇ ן ‡ו… ּ≈̃ ַ̇ י ƒים ו ƒב ים טו… ƒ„‚ָ ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒם י ƒ‡ - ‰ּ ז∆ ƒּוב מ ׁ̆ ‰ ָל ∆̂ רו… ָ‰רּוַח, ו¿

ל,  ן ַ‰כ…ּ ƒמ ‰ ַמָטּ ב ל¿ ׁ≈̆ י≈ ‰, (ל„)ו¿ ב≈ּ ן ַ‰ר¿ יו… ָזּ ƒב מו… ב¿ּ ¿̂ י‚ ַע ƒ‰ נ¿ ַיּ ׁ∆̆ ן ַע„  ּ≈̃ ַ̇ ָנ‰ ל¿ ָּ̃ ַּ̇ ין  יו - ‡≈ ׂ ָ̆ ָ‡ר ַמֲע ׁ¿̆ ּƒָבָריו ‡ו… ב ¿„ ּƒל ב ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ „ 121ּול¿ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ָמ‰ ָוַכַעס  ַעל ח≈ ‰ּו‡ ַבּ ׁ∆̆ י  ƒן מ כ≈ ּנּו. ו¿ מ∆ּ ƒב מ ַבּ‰-ַ‰ל≈ּ ֲע˜…ר ‚…ּ ַיּ ׁ∆̆ ּלּו, ַע„  ים ‡≈ ƒָבר ¿„ ּƒב ‡ ≈̂ ַכּיו… ן, ו¿ י‰∆ ׁ≈̆ ב¿ ˙ לו… ין ‡∆ ּ ƒַבז ˙ ַ‰מ¿ ָחבו… י ַ‰ס¿ּ י≈ לו… ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒי ו¿

ָ‡ז  ּנּו, ו¿ מ∆ּ ƒָו‰ מ‡ֲ ּ‚ַ‰ַ ׁ̆ ר∆ ֲע˜…ר ˘…ׁ ַיּ ׁ∆̆ ַמן ַרב ַע„  ך¿ זו… ז¿ ר∆ ∆„ ך¿ ב¿ּ ל≈ י≈ ָלל, ו¿ ׁ̆ כ¿ּ י ּ ƒ‚ ˙ו… ל…‡ ַיר¿ לּו ‡ו… ל¿ּ ƒ̃ ˙ו… ‡ו…  ּכּו ‡ו… ƒ‰ ם ƒ‡ ׁ∆̆ מו…  ¿̂ ַ‰‚ ַע נ¿ ƒי ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿

ל…‡ יּוַכל  ׁ∆̆ ‰ ַע„  ָנּ מ∆ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒי  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒמ :˙ ˙ ָ‰ָרעו… ּ„ו… ּƒָכל ַ‰מ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ ַיֲע  ‰ ז∆ ך¿  ר∆ ּ ַעל „∆ ו¿ ָיָמיו.  ל  ָכּ  ‰ּ ָבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ י,  ƒע ָ̂ מ¿ ך¿ ָ‰‡∆ ר∆ ּ ∆„ ַבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ ַיֲחז…ר 

ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ׁ∆̆ י  ƒּומ .˙ ˙ ָרעו… ּ„ו… ƒָכל מ ָמ‰ ל¿ ל≈ ׁ¿̆ פּוָ‡‰  ‰ ‰ּו‡ ר¿ ָין ז∆ נ¿ ƒע י. ו¿ ƒנ ינו… ך¿ ַ‰ב≈ּ ר∆ ּ ס ַ‰„∆ פ…ּ ¿̇ ƒי ָ‡ז ַיֲחז…ר ו¿ ַמן ַרב, ו¿ ‰ ז¿ ז∆ ַ‰‚ ָבּ נ¿ ƒי ר, ו¿ ≈̇ ˜ יו… ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ם  ׂ ָ̆ ַמר: "123ו¿ ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ . ו¿ רו… י ֲחב≈ נ≈ פ¿ ƒל ָפָניו ו¿ ך¿ ל¿ ר∆ ּ ∆„‰ַ ‰ ים ז∆ ׂ ƒ̆ ˙, ָי ר∆ ח∆ ב¿ ‰ ַ‰ֻמּ ּ„ָ ּƒמ ˜ ַבּ ל∆ ח≈ ˜ ו¿ ל∆ ָכל ח≈ רּוך¿ ‰ּו‡ 122ב¿ּ ‡ ָבּ ר≈ ˙ ַלֲעב…„ ַ‰ּבו… כ∆ ׁ∆̆ מ¿ ƒנ

ים" (˙‰ילים, נ, כ‚).  ƒ‰…ל ע ‡¡ ַׁ̆ י≈ ּנּו ב¿ּ ∆‡ , ַ‡ר¿ ך¿ ר∆ ּ ∆„



הוא מחמת גאונו. וכתב 
מוכח  שכך  שם 
בפסוקים, שלא יתלה הצלחתו (הן בממון הן ביופי הן בחכמה) בעצמו אלא 

תמיד יהא שפל ומודה לה׳ על המעלות שחננו.
את  להביא  יכול  שהעושר  לבבך. מבואר  ורם  ו‚ו'  ירביון  וˆ‡נך  וב˜רך  ב. 
האדם לגאוה ולשאר חטאים. במסכת ברכות (לב.) אומרת הגמרא, שלאחר 
חטא העגל אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, בשביל כסף 
וזהב שהשפעת להם (שנתת להם בשפע) לישראל עד שאמרו ״די״ הוא גרם 
(להם להתגאות עד) שעשו את העגל... משל לאדם אחד שהיה לו בן, הרחיצו 
וסכו והאכילו והשקהו, ותלה לו כיס (של מעות) על צוארו, והושיבו על פתח 
של זונות, מה יעשה אותו הבן שלא יחטא (וכמו כן ישראל, הקדוש ברוך הוא 
לחטא  להם  שגרם  הוא  זה,  נסיון  לידי  והביאם  טובה  רוב  להם  שהשפיע 

העגל). 
בספר ׳חכמת המצפון׳ (דברים) כתב: רואים אנו מדברי הגמרא יסוד וחידוש 
גדול, לא כמו שאנו מורגלים לראות התחלת וסיבת החטא בבחירת לבו של 
האדם הבלתי טובה אשר לפני החטא. חכמינו ז״ל ראו עיקר סיבת החטא עוד 
רחוק הרבה מהחטא, ותלו את החטא בדברים אשר נעשו עוד זמן רב לפני 
החטא, אשר לכאורה אין להם שום שייכות עוד להחטא כלל, והם דברים 
אחרים לגמרי וגם מותרים בתכלית ההיתר, ושם כבר ראו חז״ל את החטא 
כאילו כבר נגמר, ואמרו שאחר דברים כאלה החטא כבר דבר הבא בתולדה 
ומידי דממילא, כי מה יעשה הבן שלא יחטא, ובטענה זו הלא רצה משה רבינו 
לפוטרם מכל אשמה, והיה בזה מודעה על כל מעשה העגל כאילו היו אנוסים 
בחטא, מאחר ונתן להם הקדוש ברוך הוא שפע של כסף וזהב, דבר זה ממילא 

הביאם לחטא העגל. 
רואים אנו מזה הערה נוראה, ועיקר גדול בעבודת האדם שאחרי שכל הדבר 
תלוי רק בההתחלות הגורמות ומביאות להמעשה, והמוקדמים עוד זמן רב 
להזהר  האדם  עבודת  עיקר  כל  תלוי  בהם  הרי  כן  אם  המעשה,  לפני 
בההתחלות וההקדמות אשר לחטאים, וגם בהאתחלתא דאתחלתא, ואף גם 
באלה שהם דברים המותרים לגמרי כמו כסף וזהב, או רחיצה וסיכה שהם 
מותרים,  גם  שהם  וכדומה  ושתיה  אכילה  וכן  המותרים,  מהדברים  בודאי 
ומכל מקום גילו לנו חז״ל שעיקר סיבת החטא של העגל היתה בריבוי הכסף 
מה  וכן  לבנו,  האב  שעשה  המוקדמת  והשתיה  הרחיצה  כמעשה  והזהב 

ָך  ̂…‡נ¿ ו¿ ָך  ר¿ ָ̃ "(ב)ּוב¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  , רו… ¿̂ יו…

ן ו… ׁ̆ ‡ ƒַער ָ‰ר ַׁ̆

ֲ‡ָו‰ ַער ַ‰ַ‚ּ ַׁ̆

 ˙ ּ„ַ ƒמ ַעל  ר  ַ„ב≈ּ נ¿ ן  ו… ׁ̆ ‡ ƒר‰ָ ַער  ַּׁ̆ ַבּ
ן  מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ּ ƒנ ׁ∆̆ ב  ֲ‡ָו‰. ּוַמ‰ ּטו… ּ‚ַ‰ַ

ּיּוב  ƒח י  נ≈ פ¿ּ ƒמ ים,  ƒָער ּׁ¿̆ ‰ַ ָכל  ל¿  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇

ח  ַ̇ י‡ פ∆ּ ƒ‰ י ּƒכ ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒל מ ≈„ ָבּ ƒ‰ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿

ז…‡˙  ָכּ ינּו  ƒ‡ָר ל…‡  ו¿  ,˙ ַרּבו…  ˙ ָרעו… ל¿

יך¿  ƒר ָ̂ ן  ָלכ≈  .˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ב¿ּ ָרָע‰  ל¿

ל  ∆‡ יָ‚ּ‰  ƒ‰ ַ‰נ¿ ל¿ ם  ַחכ≈ּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָ‰ָ‡ָ„ם 

 ‰ּ ָ̇ ‡ו…  ˙ חו… ¿„ ƒל ו¿ ָ‰ָר‡ּוי,   ‚‰ָ נ¿ ּƒמ‰ַ

. ‡ּוָי‰ ּבו… יָנּ‰ ר¿ ≈‡ ׁ∆̆ ם  ָמ˜ו… ב¿ּ

 

ַסל  ָפּ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַע  ב≈ּ ט¿ ַ‰ַמּ י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ
‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ל  „ו… ּ‚ָ‰ַ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ  

מו…  כ¿ּ  . ָר˙ו… ˙ו… ב¿ּ יָ‰  ָעל∆ יָרנּו  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ו¿

 ˙ ח ‡∆ ַכּ ׁ¿̆ ּƒ̇ ן  ָך פ∆ּ ר ל¿ מ∆ ָּׁ̆ ƒ‰" :ַמר ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ם"  ƒַרי ¿̂ ƒמ  ı ר∆ ∆‡ מ≈ יֲ‡ָך  ƒ̂ ‰ו… ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  '‰

ח  ַכּ ׁ¿̆ ƒי  ‰ ∆‡ ּ ≈‚‰ַ י  ּƒכ(‡) יב).  ו,  („ברים 

י˘כח   ‰‡‚‰ כי   .‡
סוטה  במסכת  יוˆרו. 
(ה.): אזהרה לגסי הרוח 
רוח.  גס  יהא  [שלא 
רש״י] מנין? רב נחמן בר 
יצחק אמר מהכא, ״ורם 
(דברים  ושכחת״  לבבך 
ח, יד) וכתיב ״השמר לך 
פן תשכח את ה׳ אלהיך״ 
(שם יא). רש״י (ד״ה ורם) 
גובה  ידי  שעל  מבאר 
שכחת  לידי  בא  הלב 
זו  שכחה  ועל  הבורא, 
מוזהר  הוא  הרי 
תשכח״  פן  לך  ב״השמר 

(וכן כתב המאירי).
[סמ״ק  שפרשו  יש  אך 
משמע  וכן  כב)  (סימן 
בסמ״ג (לאוין סד) וראה 
(סוטה  שלמה  חשק 
של  שהאזהרה  שם)] 
על  אמורה  לך״  ״השמר 
ולא  עצמו,  לבבך״  ״ורם 
רק בגלל שהיא הגורמת 
שתבוא  ה׳  לשכחת 
אלא  בעקבותיה, 
עצמה  הלב  רוממות 
הם  כי  השכחה.  היא 
איסור  ענין  בארו 
לא  שאדם  הגאוה, 

יתגאה כשהקדוש ברוך הוא משפיע לו טובה ויאמר שבריוח שלו ובעוצם ידו 
ועמלו עשה והרויח והגיע לכל זה. ועל ידי כך לא יחזיק טובה להקדוש ברוך 

ˆ„י˜ים עיונים‡רחו˙  ˘ער ‰‚‡ו‰

 .‰ ‰ ַעל ז∆ רּו ז∆ ר¿ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒל…‡ י ׁ∆̆ 3 ,˙ טו… יו… ¿„ ∆‰ ן ב¿ּ כ≈ּ ׁ∆̆ ל- , ָכּ ך¿ ל∆ מ∆ ב¿ּ

ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ  - ָח„  ∆‡‰ָ ים:  ƒ̃ ֲחָל י  נ≈ ׁ¿̆ ƒל  ˙ ∆̃ ּ ַחל∆ ¿̇ ƒמ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ
 ˙ ַמֲעלו… ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ  - י  ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ  ˜ ל∆ ַ‰ח≈ ו¿  , ‚ּופו… ב¿ּ

ים:  ƒ̃ י ֲחָל נ≈ ׁ¿̆ ׁ̆ ּבו…  ‚ּופו… י≈ ֲ‡ַו˙ ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ יו. ַ‚ּ ׂ ָ̆ ַמֲע ָמ‰ ּוב¿ ַ‰ָחכ¿

‚ּופו…  ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ י‡  ƒ‰ ז…‡˙  ו¿ ַרע.  ָח„  ∆‡‰ָ ו¿ ב,  טו… ָח„  ∆‡‰ָ

ל ַעל  ׁ…˘ מ¿ ּƒ̇ ב ָ‰ָ‡ָ„ם, 4ָ‡ז  ל≈ ֲ‡ָו‰ ב¿ּ ר ַ‰ַ‚ּ ב≈ּ ּ‚ַ ¿̇ ּƒ̇ ׁ∆̆  ˙ ע≈ ָ‰ָרָע‰: ב¿ּ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ נו… - כ¿ּ רו… ¿‚ ƒו… ּוב ׁ̆ ר…‡ . ב¿ּ לו… ף ַר‚¿ „ו… ַע„ ַכּ √̃ ¿„ ָּ̃ ƒם מ„ָ‡ָ‰ָ

ן" (י˘עי‰ ‚,  רו… ּ‚ָ  ˙ טּויו… ָנ‰ נ¿ ַלכ¿ ּ≈̇ ַו ן  ּיו… ƒ̂  ˙ נו… ‰ּו ב¿ּ י ָ‚ב¿ ּƒ5ַיַען כ"

ַי„  ֲ‡ָו‰ ו¿ ל ַ‚ּ ∆‚ י ר∆ ƒנ ≈‡ בו… ּ¿̇ יב: "7ַ‡ל  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ - ָליו ַר‚¿ ָיָ„יו ּוב¿ טז), 6ב¿ּ

בי‡ורים
ראוים להתגאות. 3. ˘ל‡ י˘˙ררו ז‰ על ז‰. שלא יתגאו וימשלו (-להתנהג 
בשררה) זה על זה. 4. ‡ז ˙מ˘ול על ‰‡„ם. גאותו תהיה ניכרת בכל איברי 
גופו מקדקדו עד כף רגלו. 5. יען כי ‚ב‰ו בנו˙ ˆיון. ה׳ מוכיח את עם ישראל 
על הנשים הגאותניות שמשלו בעם והחטיאו אותו, שהולכות  בגרון מתוח 
דרב  בריה  רבא  דרש  (סב:)  שבת  [במסכת  ביפין.  להתגאות  מוגבה  ובראש 
יען כי גבהו בנות ציון״,  ״ויאמר ה׳  ג, טז):  (ישעיה  עילאי: מה פירוש הפסוק 
רש״י  (ראה  גובהן  את  והבליטו  זקופה  בקומה  מהלכות  הנשים  שהיו 
מהלכות בפסיעות קצרות,  פירושו, שהיו  גרון״,  נטויות  ״ותלכנה  ומהרש״א). 
שהעקב של רגל אחת מגיע בצד האגודל של הרגל השניה בלבד ואינו עובר 
את  רואה  שאינו  כיון  לאט  והולך  למעלה  נטוי  שגרונו  אדם  כדרך  אותו, 
אנשים  ויבואו  בהליכתן  שוהות  שתהיינה  כדי  זה  וכל  שלפניו,  הקרקע 
ב׳):  (פרק  6. בי„יו ובר‚ליו.  במסכת דרך ארץ רבה  (רש״י)].  להסתכל בהן 
בראש  והמהלכין  ברגליהם,  והבועטין  בידיהם,  [מנפנפים]  המפפין 
אצבעותיהן [כמו שעשו בנות ירושלים], עליהם הכתוב אומר: ״אל תבואני 
רגל גאוה ויד רשעים אל תנידני״. 7. ‡ל ˙בו‡ני. דוד המלך מבקש מהקדוש 

      ,' ‚ו… ו¿ ך¿  ָלּ  ‰ ב∆ּ ר¿ ƒי ָזָ‰ב  ו¿ ף  ס∆ כ∆ (‚)ו¿ ֻין  ב¿ּ ר¿ ƒי

יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰  ˙ ∆‡  ָּ̇ ַכח¿ ָׁ̆ ו¿ ָך  ָבב∆ ל¿ ָרם  1ו¿

י  ƒ„ָי ם  ∆̂ ע… ו¿ י  ƒח כ…ּ ָך  ָבב∆ ל¿ ּƒב  ָּ̇ ָ‡ַמר¿ ו¿  ,' ‚ו… ו¿

 ˙ ∆‡ ָּ̇ ָזַכר¿ ו¿  ,‰ּ ל ַ‰ז∆ ƒַחי‰ַ ˙ י ‡∆ ƒל ‰ ׂ ָ̆ ָע

ַח  כ…ּ ָך  ל¿ ן  ≈̇ ַ‰נ…ּ ‰ּו‡  י  ּƒכ יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰

ך¿  ל∆ מ∆ ּוב¿ י‚-יח).  ח,  (˘ם  ל"  ƒָחי  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ָחיו"  ∆‡ מ≈ ָבבו…  ל¿ רּום  י  ּƒ̇ ל¿ ƒב "ל¿ ַמר:  ¡‡ נ∆

ּלּו  ƒָר‰ 2ֲ‡פ ו… ּ̇ יָר‰  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ם ƒ‡ .(ם יז, כ˘)

שהאכילו והשקהו ותלה 
לו כיס בצוארו והעמידו 
הזונות  בית  פתח  לפני 
של  עצם  בהם  אין 
מקום  ומכל  איסור, 
עיקר החטא בהם נחשב, 
יעשה  ״מה  אחר-כך  כי 
כבר  יחטא״,  שלא  הבן 
בעל  ואינו  הוא  אנוס 

בחירה כלל. 
וז‰ב ירב‰ לך.  ‚. וכסף 
לאדם  וזהב  כסף  ריבוי 
לגאות  להביאו  יכול 

שאבותינו  הסיבה  זו  החיים״:  ה״ספר  אומר  ה׳.  את  ישכח  זה  ידי  ועל  הלב 
אברהם  צז.).  בב״ק  (כמבואר  המטבעות  על  ציורים  היו מציירים  הקדושים 
אבינו עשה במטבע ציור של זקן וזקנה מצד אחד, ובחור ובתולה מצד שני, 
מה  יצחק.  לו את  הוא שנתן  ברוך  הקדוש  לו  הנס שעשה  להזכיר את  כדי 
הקשר בין כסף לנסים? כדי שכשיביט במטבע לא יגיע למצב של ״ורם לבבך 

ושכחת את ה׳ אלקיך...״, כי כסף מביא גאוה.
המטבע שעשה יהושע היה טבוע בו שור מכאן וראם מכאן, על שם הפסוק 
(דברים לג, יז): ״בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו״, שנצחונותיו במלחמות 

על כיבוש ארץ ישראל היו מהקדוש ברוך הוא ולא מכוחו ועוצם ידו.
וכן דוד הטביע על המטבע מקל ותרמיל מכאן ומגדל מכאן, להזכיר לעצמו 
כי הגיע מאחורי הצאן. ומרדכי היהודי עשה מטבע שהיה בו שק ואפר מכאן, 
את  להם  שהזכירו  ציורים  ועליהן  מטבעות  עשו  כולם  מכאן.  זהב  עטרת 
הנסים שעשה להם הקדוש ברוך הוא, כדי שלא יגיעו חס ושלום למצב של 

גאוה הבאה מחמת ריבוי הממון.

בי‡ורים
אם  מה  כי  ביאר,  הרמב״ן  במלך.  ‡פילו   .2 בלבך.  ותתגאה  לבבך.  ורם   .1
וגובה הלב  למלך שהוא ראוי להתנשא ולהתגדל, הפסוק אוסר את הגאוה 
ומצוה שלבבו יהיה שפל ככל אחיו הקטנים ממנו, כל שכן לאחרים שאינם 

‰. כי ‡ין עזר ‰˘ם עמו 
‡חרי ‡˘ר ‰ו‡ ˙ועב˙ 
‰˘ם. הוא מדברי רבינו 
יונה בשערי תשובה (א, 
(נב:)  סוכה  במסכת  כז). 
בן  שמעון  רבי  אמר 
אדם  של  יצרו  לקיש: 
יום  בכל  עליו  מתגבר 
ומבקש להמיתו, שנאמר 
(תהלים לז): ״צופה רשע 
לצדיק ומבקש להמיתו״. 
ברוך  הקדוש  ואלמלא 
יכול  אינו   – עוזרו  הוא 
לו, שנאמר (שם): ״ה׳ לא 
ולא  בידו  יעזבנו 

ירשיענו בהשפטו״. 
רבי  המשגיח  מרן  היה 
יחזקאל לוינשטיין זצ״ל 
כבר  ומזהיר:  מזכיר 
כתב רבינו יונה ״כי בעל 
יצרו,  ביד  נמסר  הגאוה 
כי אין עזר ה׳ עמו אחרי 
״.  ה׳  תועבת  הוא  אשר 
אמרים  שני  נצרף  אם 
אלו - חרדה תאחזנו, כי במלחמת האדם עם יצרו בכל יום ויום, הרי בדרך 

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰ ׁ∆̆ מ… ַר˙  ˙ו… ב¿ּ נּו  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿

י" (וי˜ר‡ כ,  ַ‰ּ‚ו…  ˙ ֻח˜…ּ כּו 15ב¿ּ ל¿ ≈̇ ל…‡  "ו¿

כּו"  ל≈ ≈̇ ם ל…‡  י‰∆ ≈̇ ֻח˜…ּ יב: "ּוב¿ ƒ̇ ּוכ¿ כ‚), 

ן  ָך 16פ∆ּ ר ל¿ מ∆ ָּׁ̆ ƒ‰" :ַמר ¡‡ נ∆ ו¿ (˘ם יח, ‚), 

ל  ם" („ברים יב, ל) - ַ‰כ…ּ י‰∆ ׁ̆ ַ‡ֲחר≈ ≈̃ ָנּ ּƒ̇

 ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ יר,  ƒ‰ ַמז¿ ‰ּו‡  ָח„  ∆‡ ָין  נ¿ ƒע ב¿ּ

ָבָריו  ¿„ ƒּוב יו  ָׁ̆ ּבּו ַמל¿ ב¿ּ ל  ּ„ָ ֻמב¿ ל  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי

‰ּו‡  ן  כ≈ ו¿ ים,  ƒי ַ‰ּ‚ו… ן  ƒמ ָ‰ָ‚יו  נ¿ ƒמ ָכל  ּוב¿

ים"  ּƒן ָ‰ַעמ ƒם מ כ∆ ¿̇ יל ‡∆ ּ ƒ„ ר: "ָוַ‡ב¿ מ≈ ‡ו…

(וי˜ר‡ כ, כו).

י  ינ≈ ע≈ ים ב¿ּ ƒָעב…̇ ם מ¿ ֲ‡ָו‰ ‰≈ י - ַ‰ַ‚ּ ֲעל≈ ַבּ
ֲעַב˙ ‰'  ו… ּ̇ ַמר: "17 ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ם,  ּׁ≈̆ ‰ַ

‰ּו‡  ו¿  ,(‰ טז,  (מ˘לי  ב"  ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ

ם  ּׁ≈̆ ר ַ‰ ז∆ ין ע≈ י ‡≈ ּƒכ(‰) , רו… ¿̂ ƒַי„ י ָסר ב¿ּ מ¿ ƒנ

בי‡ורים
בהם, שהם מלבושי נכרי, [משמעות דבריו שהאיסור ללבוש בגדי נכרי הוא 
משום גאוה]. 15. בחו˜ו˙ ‰‚וי. בדרכי הגויים. הוזהרנו שלא נתנהג כמותם 
במלבושינו ובהליכותינו. 16. פן ˙נ˜˘ ‡חרי‰ם. פן תהיה נמשך, נצמד ונדבק 
אחריהם, (מלשון ״דא לדא נקשן״). 17. ˙ועב˙ ‰'. מאוס ושנוא בעיני ה׳ כל 

המתנשא בלבו.

יב).  לו,  (˙‰ילים  י"  ƒנ ≈„ ƒנ ּ¿̇ ַ‡ל  ים  ƒע ָׁ̆ ר¿

י  ּƒַרב  ˙ ַבּ  ‰ ָׁ̆ נ¿ ע∆ נ∆ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ ל  ∆‚ ר∆ ַעל  ו¿

יָ‰  ָעל∆ ַזר  ¿‚ ּ ƒנ ׁ∆̆ ן,  יו… ַר„¿ ּ¿̇ ן  ב∆ּ יָנ‡  ƒֲחנ

ַעם  ַפּ י  ּƒכ  .˙ נו… זו… ל  ׁ∆̆  ‰ ָבּ ֻ̃ ב¿ּ ב  ׁ≈̆ י ל≈

י,  ƒמ רו… י  ל≈ „ו… ּ ¿‚8 י  נ≈ פ¿ ƒל ָכ‰  ָ‰ל¿ ַ‡ַח˙ 

 ‰ ָנ‡∆  ‰ ָמּ "ַכּ רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ ָע‰  מ¿ ָׁ̆ ו¿

ָ‡ז  10ו¿  "! זו… יָב‰  ƒ9ר ל  ׁ∆̆ יָ‰  ∆̇ יעו… ƒס פ¿ּ

ם -  ƒיַני ע≈ ר (ע"ז יח, ‡). ָבּ ≈̇ ‰ יו… ָ̃ ּ ¿„ ¿̃ ּ ƒ„(„)

ַמע  ׁ¿̆ ƒם - ל…‡ י ƒַני ָ‡ז¿ ˙" (מ˘לי ו, יז). ָבּ ם ָרמו… ƒיַני יב: "11ע≈ ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ים  ּ ƒי ƒל ֲענ ∆̂ „ו… ‡≈ ָעמ¿ יַח ַ‡ּפו… - ב¿ּ ר≈ ים. ב¿ּ ƒָלל ים ָ‰ֻ‡מ¿ ּ ƒי ƒי ָ‰ֲענ ר≈ ב¿ ּ ƒ„

ָבָריו  ¿„ ּƒב ַ‡ף  ו¿ יָניו.  ע≈ ב¿ּ ים  ƒרּוח ס¿ ם  ≈‰ ם,  י‰∆ ּ≈̇ ָב ל¿ ַנס  כ¿ ּƒנ ׁ∆̆ כ¿ּ ‡ו… 

ַין ַמֲ‡ָכל  נ¿ ƒע ˙ 13ב¿ּ ר∆ כ∆ּ ƒם נ‚ַ ַ‚ֲ‡ָו‰. ו¿ ˜ ב¿ּ ָ̇ י˜ 12ָע ּ ƒ„ ַ̂ ר ַעל  ַ„ב≈ּ י¿

 ‰ ז∆ ַעל  ו¿ י,  ƒר ָנכ¿ י  ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ י  ≈„ ¿‚ ּƒב י  ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ 14ּוב¿  ‰ ∆̃ ׁ¿̆ ּוַמ

כתב  יו˙ר.   ‰˜„˜„  .„
מיד):  (ד״ה  יהוידע׳  ב׳בן 
וודאי לא היתה כוונתה 
הרע  יצר  בהם  לגרות 
ושיתנו עיניהם בה, אלא 
שישבחו  היתה  כוונתה 
מכל  אך  ישראל.  את 
כיון  בזה  נענשה  מקום 
שהיה לה לחשוש שמא 
הרע  יצר  בהם  יתגרה 
ויאנסוה לדבר עבירה.  

בי‡ורים
יבוא אלי רגל  ברוך הוא, אל תביא אלי את פסיעותיו של המתגאה (שלא 
אנשי גאוה להצר לי), והרשעים לא יטלטלו אותי ממקומי ביד חזקה. 8. ‚„ולי 
רומי מדובר,  באיזו  לדון  האריך  קיסמא)  בן  ר״י  (ערך  הדורות  בסדר  רומי. 
וסיים שהיתה עיר בארץ ישראל בשם רומי. 9. ריב‰. נערה. 10. ו‡ז „˜„˜‰ 
יו˙ר. בפסיעותיה לפסוע פסיעות נאות. ודבר זה נוגד את  הכתוב (תהלים 
מה, יד): ״כל כבודה בת מלך פנימה״, ולכך נענשה. 11. עינים רמו˙. המתגאה 
ומרים עיניו כלפי מעלה, ולא כדרך שפלי הרוח אשר ישפילו עיניהם כלפי 
גאוה.       מתוך  עזות)  (דברי  וקשים  חזקים  דיבורים  ב‚‡ו‰.  ע˙˜   .12 מטה. 
13. בענין מ‡כל ומ˘˜‰. שיאכל מאכלים טובים ומעדני מלך. 14. ובמלבו˘י 
ב‚„י ‚‡ו‰ מלבו˘י נכרי. שילבש בגדים יקרים ונאים מאד שהכל מסתכלים 

ו״שיתוף״  הבריות,  למען 
הרי הוא עבודה זרה.

הגרשוני  ילקוט  בספר 
אדרת  מספר  מביא 
אליהו שפירש, כי החכם 
בפני  להתבטל  דרכו 
החכם היותר גדול ממנו, 
מתבטל  עשיר  וכן 
גדול  בעמדו לפני עשיר 
אילו  כן,  ואם  ממנו, 
מאמין  היה  המתגאה 
הבורא,  במציאות 
וביכלתו,  בהשגחתו 
עיניו  לנגד  מצייר  והיה 
גדולת ה׳ – בודאי שהיה 
מבטל את עצמו, ואם עדיין מתגאה אות הוא שאינו מאמין בגדולת הבורא.  
פירוש אחר: אדם שיש לו גסות הרוח, שמתגאה בחכמתו, מעיד על כך שהוא 
מאמין שהוא זכאי לקבל השפעה של טוב מן הבורא בזכות חכמתו, ואילו 
לאלה שאין להם חכמה – אין זכות לכך. אבל זוהי ממש אמונתם של עובדי 
הכוכבים, שמאמינים שהבורא מסר כח לכוכבים להשפיע, והשפעתם היא 
רק על פי הטבע. יסוד דת ישראל הוא שהקדוש ברוך הוא משפיע גם למי 
שאין בו מעלות, כי ״מאשפות ירים אביון״ והכל תלוי בהשגחתו וברצונו של 

הקדוש ברוך הוא (תפארת ציון). 

ָ‰ָכ‡:  יב  ƒ̇ 19כ¿ּ ים.  ƒָכב ַ„˙-ּכו… ֲעבו…

יב  ƒ̇ 20ּוכ¿ ב",  ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ  '‰ ֲעַב˙  ו… ּ̇ "

ל  ∆‡ ָב‰  ע≈ ˙ו… י‡  ƒב ָ̇ ל…‡  "21ו¿ ם:  ָ̇ ‰ָ

ים:  ƒר מ¿ ‡ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ כו).  ז,  („ברים  ָך"  ∆̇ י ב≈ּ

י  ּƒיב: "כ ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„22 ,˙ ‡ ַעל ֲעָריו… ּלּו ָבּ ƒ‡ כ¿ּ

 "' ‚ו… ו¿ ּו  ׂ̆ ָע ל  ≈‡‰ָ ב…˙  ע≈ ו… ּ̇ ‰ַ ל  ָכּ  ˙ ∆‡

ּלּו  ƒ‡ כ¿ּ ים:  ƒר מ¿ ‡ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ כז).  יח,  (וי˜ר‡ 

ל  ָכּ רּו:  ָ‡מ¿ ו¿ (סוט‰ „, ב).  ָמ‰  23ָבּ ָנ‰  ָבּ

ָ‰רּוַח,                 ּסּו˙  ּ‚ַ ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם 

בי‡ורים
19. כ˙יב ‰כ‡. כתוב כאן (משלי טז, ה) בענין הגאוה. 20. וכ˙יב ‰˙ם. וכתוב 
שם (דברים ז, כו) בענין עבודה זרה. 21. ול‡ ˙בי‡ ˙ועב‰. המלה ״תועבה״, 
גסות הרוח),  בו  זה שיש  (היינו  שבה מכונים האלילים, מלמדת ש״גבה לב״ 
המכונה ״תועבה״ בספר משלי, כמוהו כעובד עבודה זרה. 22. „כ˙יב: כי ‡˙ 
כל ‰˙ועבו˙ ‰‡ל. הפסוק כתוב בענין חטאי העריות (ויקרא יח, כז), ובחטא 
של גסות הרוח כתוב ״תועבת ה׳ כל גבה לב״. הכינוי ״תועבה״ המשותף לשני 
הענינים מלמד על שייכותם זה לזה.  23. במ‰. מזבח לעבודת כוכבים (רש״י). 

ם.  ּׁ≈̆ ֲעַב˙ ַ‰ ו… ּ̇ ר ‰ּו‡  ׁ∆̆ י ֲ‡ , ַ‡ֲחר≈ ּמו… ƒע

ּום ָ‡ָ„ם ל…‡  ׁ̆ ָ‡‰ ַעל  ּ‚ָ ¿̇ ƒּלּו ל…‡ נ ƒַוֲ‡פ

ַב„  ּבו… ל¿ ƒל ‰, ַ‡ך¿ ב¿ּ ׂ ∆̆ ַמֲע ל…‡ ב¿ּ ּבּור ו¿ ƒ„ ב¿ּ

ָב‰,  ע≈ ו… ּ̇ ָר‡  ¿̃ ƒנ  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡ 

ב",     ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ  '‰ ֲעַב˙  ו… ּ̇ " ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ב  ּ ל≈ ַבּ  ‡ ָלּ ∆‡ ‰ּו˙  ב¿ ּ‚ַ לו…  ין  ≈‡ ּלּו  ƒ18ֲ‡פ

ָב‰. ע≈ ו… ּ̇ ָר‡  ¿̃ ƒנ

 

ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ ל  ָכּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿
 „ ב≈ עו… ּלּו  ƒ‡ (ו)כ¿ּ ָ‰רּוַח,  ּסּו˙  ּ‚ַ  

יכול  האדם  אין  הטבע 
בנוסף  אלא  לנצחו, 
צריך  הנחוש  לרצונו 
עזר ה׳. לכן בעל הגאוה 
לו  ואין  מתועב  שהוא 
עזר ה׳ – חרץ רבינו יונה 
הגאוה  ״בעל  משפטו: 
נמסר ביד יצרו״! ומעתה 
תקוה,  שום  לגאה  אין 
לגמרי.  הוא  ואבוד 
עמוד  חן׳,  יתן  (׳לענוים 

רא).
עבו„˙  עוב„  כ‡ילו  ו. 
(סוטה  המאירי  כוכבים. 
ד:) רואה את הקשר שבין 
הגאוה לעבודה זרה בכך 

– רוע טבעו מביאו לחלוק על האמת בכל דבר כדי להשפיל את  שהמתגאה 
שכנגדו [ומי שמונח בשקר הריהו כעובד עבודה זרה, שהיא עצם השקר].

המהרש״א בחידושי אגדות מבאר שעל ידי רוח הטומאה שנוצר מעון הגאוה 
מגיע לכל זה.

חכם  בתלמיד  אפילו  מדבר  זה  מאמר  כותב:  עקב)  (פרשת  הקדוש  השל״ה 
הלומד ומקיים את מצוות התורה, אלא שיש לו פניות בלימודו כגון שאחרים 
ידעו על גדולתו ותורתו, כי אז הרי הוא עובד בשיתוף, לא רק לשם ה׳ אלא גם 

בי‡ורים
18. ‡פילו ‡ין לו ‚ב‰ו˙ ‡ל‡ בלב נ˜ר‡ ˙ועב‰. הגר״א בביאורו על משלי 
מפרש: ״תועבת ה׳ כל גבה לב״ - אפילו אדם שעדיין לא הוציא את גאותו 
לפועל, ולא עשה שום מעשה של גאוה, בהליכתו או בדיבורו, ושום תנועה או 
סימן של גאוה לא ניכרים עליו, אבל ה׳ חוקר לב ובוחן כליות - הוא מעיד 
עליו שהוא גבה לב, כלומר, הגם שגאוותו מוסתרת בלב פנימה, בכל זאת – 
״תועבת ה׳״! משוקץ ומתועב הוא בעיני הקדוש ברוך הוא, ויתן את הדין על 

כך במשפטי שמים. 

ל˜ורח  ‡רע  מ‰  ח. 
‚‡ו˙ו.  מחמ˙  וע„˙ו 
(פי״א)  ישרים  המסילת 
שרעת  כותב, 
יתרה  חמדת-הכבוד 
יותר  וחזקה 
יש  כי  מחמדת-הממון, 
מקרים בהם יכול האדם 
על  יצרו  את  לכבוש 
שאר  ועל  הממון 
חמדת  אך   – ההנאות 
כי  הדוחק,  הוא  הכבוד 
לסבול  לו  אי-אפשר 
ולראות את עצמו פחות מחבריו, ועל דבר זה נכשלו רבים ונאבדו... מי גרם 
הוא  מלא  ומקרא  הכבוד,  מפני  אלא  עמו?  עדתו  וכל  הוא  שיאבד  לקורח 
(במדבר טז, י): ״ובקשתם גם כהונה״. וחכמים, זכרונם לברכה (במדבר רבה 
יח, ב) הגידו לנו, כי כל זה נמשך, מפני שראה את אליצפן בן עוזיאל נשיא, 
והיה רוצה להיות הוא נשיא במקומו... כללו של דבר: הכבוד הוא הדוחק את 
האדם  היה  זה  ולולי  שבעולם,  והחמדות  התשוקות  מכל  יותר  האדם  לב 
מתרצה לאכול מה שיוכל (להשיג ללא מאמץ), ללבוש מה שיכסה ערותו, 

ּלּו  ƒיר, ֲ‡פ ƒ‰ָי ּ רּו: ‰ַ32‡י ָמ‡ן „¿ ָ‡מ¿ ‰). ו¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ל,  ב≈ּ ַ̃ ¿̇ ƒָל‡ מ ‰ּ ≈̇ י י ב≈ּ ׁ≈̆ נ¿ ƒ‡‡ַ

‰" (חב˜ו˜ ב, ‰) -  ו∆ נ¿ ƒי ל…‡  יר ו¿ ƒ‰ר ָי ב∆ ּ ∆‚"

ּלו… (ב"ב ˆח, ‡). ׁ∆̆  ‰ ָנו∆ ּלּו ב¿ּ ƒ33ֲ‡פ

 

יַפ˙          ƒ„ ר¿ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ34

ַעל  ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒ‰ 35ל¿ ן  ָממו…  
ַרע  ≈‡ (ח)ָמ‰   ָּ̇ ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿ י-ָ‡ָ„ם.  נ≈ ב¿ּ

בי‡ורים
תקרי אותו אלא איתו לא אוכל״. לפי קריאה זו אומר הכתוב שגבה עינים, 
היינו גאותן, אין הקדוש ברוך הוא יכול להיות אתו. וביאר ב׳תפארת ציון׳, כי 
בדרך כלל החוטא חוזר אחר כך בתשובה, ואז מוכן הקדוש ברוך הוא לדור 
אין  עליו  עוונו  שעדיין  וכיון  בתשובה,  חוזר  אינו  הרוח  מגסות  אבל  אתו, 
בעל  אדם שהוא  „י‰יר.  מ‡ן  ‰‡י   .32 אתו.  לדור  רוצה  הוא  ברוך  הקדוש 
גאוה, אפילו על אשתו ובני ביתו אין הוא מתכבד, כיון שבזוי הוא בעיניהם. 
33. ‡פילו בנו‰ ˘לו. אפילו בבית שלו אין הוא מתכבד. 34. ‰‚‡ו‰ מבי‡‰ 
זה   ידי  על  שיוכל  כדי  חומד להתעשר  לבו  כי המתגאה  ר„יפ˙ ממון.  לי„י 
להשתרר ולשלוט על בני אדם. [אמנם יש גורסים: ״הגאוה מביאה לידי רדיפת 

כבוד״]. 35. ל‰˘˙רר. למשול. 

ַעט  מ¿ ּמּו  "רו… ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ 25 ט,  ַמע≈ ¿̇ ƒ24מ

עו…  ¿„‚ָ ָר‡ּוי ל¿ ּנּו" (‡יוב כ„, כ„); 26ו¿ ינ∆ ≈‡ ו¿

ָמ‰  ו… ּ̃ ‰ַ י  ָרמ≈ "ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ 27 ָר‰,  ׁ≈̆ ‡ֲ ַכּ

ין ֲעָפרו…  ≈‡ ים" (י˘עי‰ י, ל‚), 28(ז)ו¿ ƒע„ֻ ּ ¿‚

ָעָליו.   ˙ ל∆ ּ ַיל∆ 29מ¿ יָנ‰  ƒכ ּׁ¿̆ ‰ַ ו¿ ָער,  נ¿ ƒנ

י  ƒנ‡ֲ ין  ≈‡ -‰ּו‡:  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ָ‡ַמר 

ָלם,  עו… ָבּ 30ָל„ּור  ים  ƒל כו… י¿ ‰ּו‡  ו¿

ם  ƒיַני ַבּ‰ ע≈ ּ ַמר (˙‰ילים ˜‡, ‰): "‚¿ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

(סוט‰  ‡ּוָכל"  ל…‡  31‡…˙ו…  ָבב  ל≈ ַחב  ּור¿

ז. ו‡ין עפרו ננער. כתב 
כנגד  מדה  חיים:  החפץ 
שהיה  במקום  כי  מדה, 
לו לחשוב תמיד שסופו 
רמה  עפר  למקום  לילך 
להתגאות,  ולא  ותולעה 
הוא לא חשב כן, כי אם 
דמיין לעצמו כי במרומי 
משגבו  יהיה  סלעים 
ובעליות מרווחות תהיה 
על  יתר  לעד,  מנוחתו 
בני גילו, לכן כאשר גופו 
בעפרו  אין  עפר,  נעשה 
ממקומו,  להתנער  כח 
כל המתים יעמדו ויקומו 

אשר  האנשים  כל  רגלי  כפות  תחת  נמוך  מושכב  ישאר  והוא  רגליהם,  על 
התגאה עליהם בימי חייו!! (שמירת הלשון, תבונה יד). 

בי‡ורים
מממונו  מתורתו,  מתמעט  אחר:  פירוש  (רש״י).  מחשיבותו  מ˙מעט.   .24
 – שרומו  כיון  ו‡יננו".  מעט  "רומו  ˘נ‡מר:   .25 יעקב).  (עיון  ומבריאותו 
מתמעט. ושמא תאמר ישנו בעולם [שמתקיים]? תלמוד לומר: ״ואיננו״. (סוטה 
זרה.  עבודה  לשם  הנעבד  עץ  היא  אשירה  כ‡˘ר‰.  ל‚„עו  ור‡וי   .26 ה.). 
גדיעה זו הנזכרת כאן איננה רק קציצה רגילה, אלא צריך לעוקרה ולשרש 
״ואבדתם את שמם״,  ג):  יב,  (דברים  נלמד מן הכתוב  וזה  וכל,  אחריה מכל 
וכמו כן יש לגדע ולשרש אחרי מי שיש בו גסות הרוח (רש״י). 27. ˘נ‡מר 
"ורמי ‰˜ומ‰ ‚„ועים". בגמרא (סוטה ה.) למדים דבר זה בגזירה-שוה: כתיב 
התם  וכתיב  גדועים״,  הקומה  ״ורמי  הגאוה)  חטא  בענין  כאן  (כתוב  הכא 
(וכתוב שם בענין עצי אשירה) ״ואשיריהם תגדעון״ - תעקרו ותשרשו מכל 
עליו.  מילל˙   .29 המתים.  לתחיית  קם  שאינו  ננער.  עפרו  ו‡ין   .28 וכל). 
הפורענות  משום  הגאה  על  ומשתברת  מתאוננת  השכינה  עליו.  מקוננת 
שתבוא עליו (רש״י). 30. ל„ור. יחד. 31. ‡ו˙ו ל‡ ‡וכל. בגמרא דורשת ״אל 

ט. ‰מ˜˘ט ‡˙ ‚ופו כ„י 
שנינו  ל‰˙‚‡ו˙. 
ד):  (ד,  אבות  במסכת 
שפל  הוי  מאד  ״מאד 
רוח״. לשם מה הכפילות 
״מאד מאד״? מבאר רבי 
שני  ישנם  חגיז:  משה 
גאוה  גאוה,  בעלי  סוגי 
רוחנית.  וגאוה  גופנית 
גאוה גופנית – המתגאה 
גבורתו,  קומתו,  ביופיו, 
גאוה  וכו׳.  עושרו  בגדיו, 
המתגאה   – רוחנית 
כשרונותיו,  בחכמתו, 
על  ומצוותיו.  מדותיו 
הגאות  סוגי  שני 
״מאד  התנא:  מזהירנו 
מאד הוי שפל רוח״, הוי 
בשניהם.  רוח  שפל 

(מדרש חכמים).

 ˙ ּ„ו… ƒמ ּלּו  ≈‡ ָכל  ו¿  .‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ 39ו¿  ‰‡ָ נ¿ ƒ̃

ר  ≈‡ ָבּ ¿̇ ƒי ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ  ,„…‡ מ¿  ˙ חּו˙ו… פ¿ּ

ם. ּׁ≈̆ ַר˙ ַ‰ ז¿ ע∆ ב¿ּ

˙ ּ‚ּופו…  ט ‡∆ ּׁ≈̆ ַ̃ ל (ט)ַ‰מ¿ ָבר: ָכּ ף ָ„ּ סו…
ַח  כ≈ ו… ׁ̆  ‰ י ז∆ ˙, ֲ‰ר≈ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ י ל¿ ≈„  כ¿ּ

ַעל   ׁ̆ ָיחּו ל…‡  ו¿ ‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ם  ּׁ≈̆ ‰ַ

ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒי ל…‡  ו¿  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

 , מו… ¿̂ ַע ַעל   - ָנ˙ו…  ָוּ ַכּ ל  ָכּ י  ּƒכ ים,  ƒב טו…

י˙ו…  ƒֲחר‡ַ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ,‰ ל∆ ַ‰ָכּ ּ‚ּופו…  ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ל¿

ב  רו… ָ̃ ‰ּו‡   , ּ‚ּופו… ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ַ‰מ¿ ו¿  .‰ ָמּ ƒר

 ‡ ׂ ָּ̆ ƒל ים  ׁƒ̆ ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ‰ ָר‡∆ ¿̇ ƒי י  ּƒכ  ,‰ ָמּ ƒז ל¿

ב  ר≈ ָ̃ ¿̇ ƒי ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ם,  י‰∆ ינ≈ ע≈ ב¿ּ ן  ח≈

ּלּו˙  ַ̃ ו¿  ˜ חו… ׂ ¿̆ י  י„≈ ƒל  ‡ ָיבו… ו¿ ָלן,  ¿̂ ∆‡

י‡  ƒ‰  ‰ ז∆ ָבּ ים,  ׁƒ̆ ָ‰ֲ‡ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ˙ ט∆ ּׁ∆̆ ַ̃ ַ‰מ¿  ‰ ָּׁ̆ ƒ‡‰ָ ַ‚ם  ו¿  . ׁ̆ ר…‡

ל  „ו… ּ‚ָ ‰ּ ָׁ̆ ‰ ָענ¿ ם, ּוָבז∆ ָבּ ƒל ים ב¿ּ ƒּור‰ ר¿ ƒ‰ ˙ ס∆ נ∆ ם ּוַמכ¿ ָבּ ƒל ˙ ∆̃ ל∆ ַמ„¿

בי‡ורים
יהיה אמת או שקר, כדי להקטין שמו אצל בני אדם ולהראות יתרונו עליו 
ענף  הוא  הקפדנות  ו˘נ‡‰.   .39 ולביישו״.  ולהכלימו  מעלתו  ולהפחית 
ותולדות הגאוה, כי לולא הגאוה לא היה מקפיד בלבו! (שערי קדושה א, ב). 
מיסוד הענוה – לא להקפיד כלל. (אור ישראל נח, א). מבואר, כי ענוה וקפדנות 

– תרתי דסתרי!

 ׁ̆ ּ ≈̃ ּ ƒב ׁ∆̆  , ֲ‡ָו˙ו… ֲחַמ˙ ַ‚ּ ˜…ַרח ַוֲעָ„˙ו… 36מ≈ ל¿

לו…  ָנ‰  ּ¿̇ ƒנ ל…‡  ׁ∆̆  ‰ ֻ„ָלּ ּ ¿‚ ח  ַּ̃ ƒל ו¿ ל  ּ ≈„ ּ‚ַ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ַנס  כ¿ ƒנ ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒ37ּומ ם,  ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ ן  ƒמ

 ‰‡ָ ¿̂ 38ָי  ˙ ∆̃ ֲחל… ַ‰ַמּ ן  ƒּומ  ,˙ ∆̃ ַמֲחל… ל¿

בבית  ולשכון 
הפגעים  מן  שתסתירהו 
קלה  פרנסתו  והיתה   –
צריך  היה  ולא  עליו 
כלל  להעשיר  להתיגע 
לו  שאין  הגם  אלא, 
בכל  במותרות,  צורך 

שפל  עצמו  יראה  כדי שלא  להשיגן,  רב  לעמל  עצמו  את  מכניס  הוא  זאת 
בחברה, ואין קץ לכל עמלו, על כן אמרו רבותינו זכרונם לברכה (אבות ד, 

כא): ״הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם״.  

בי‡ורים
על  בחז״ל  מובא  (ובאמת  גדול  לאדם  עצמו  שהחשיב  ‚‡ו˙ו.  מחמ˙   .36
גדלותו של קורח) ועוד שהחשיב עצמו ליחסן שהרי הוא בן יצהר, ומשום כך 
של  בנשיאותו  ונתקנא  הנשיאות,  לו  שמגעת  לחשוב  הגאוה  אותו  הביאה 
אליצפן בן עוזיאל, ומדת הקנאה נבעה מכח הגאוה שהחשיב עצמו לבעל 
נכנס  כך  ומ˙וך   .37 יחזקאל).  (אור  קורח  מעשה  כל  נבע  וממנה  מעלה, 
למחלו˜˙. במסכת חולין (ז.): משרבו זחוחי הלב (פירוש, משרבו התלמידים 
גבוהי הלב, שמחמת גאותם לא דקדקו מפי רבם כל צרכם אלא סמכו על 
ז):  (פרק  הישר  קב  בספר  כתב  בישראל.  מחלוקות  רבו  רש״י)  לבם,  בינת 
המתגאה מרבה קטטה, קנאה, שנאה, לשון הרע, כעס, שקרים, ליצנות וכו׳. 
ואם תתבונן בה תראה שכל עבירות שבתורה כלולין בה. ופגמו גדול מאד, 
אוי לו ואוי לנפשו מי שרגיל להאחז בה! 38. יˆ‡‰ ˜נ‡‰. קנאה וגאוה אחת 
הן, ואחת תלויה בחברתה, מי שאין בו כלל גאוה – אין בו בכלל קנאה. ומי 
שיש בו מעט גאוה, ויהיה מי שיהיה – יש בו קצת קנאה על חבירו, על אשר 
עצמו  מחזיק  והמתגאה  היות  פשוטים,  והדברים  במדריגתו.  עומד  גם  הוא 
שהוא עדיף מחבירו, או לפחות שוה לו, והיה אם יראה שחבירו השיג שררה 
וגדולה - הוא מקנאהו על כך. (תולדות שלמה [קלוגר] יג). כתב החפץ חיים 
״גם הגאוה תביאהו לקנא ולשטום  י״ד):  (שמירת הלשון שער התבונה פרק 
(-ולשנוא) את חבירו המכובד בעיני אנשי העיר, ויקנא וישטום אותו, בעבור 
שידמה לו שנפחת כבודו על ידי זה, ויאמר בלבו: לולא הוא, הייתי מתואר בין 
בני אדם לאדם חשוב. ויבחן גנזי נסתרותיו, כדי שיהיה לו מה לדבר ממנו, 

עונ˘  כל ˘כן ˘י˘  י‡. 
‚„ול ל‡˘‰ ‰מ˙˜˘ט˙ 
‡נ˘ים  לפני 
ב‰.  ‰מס˙כלים 
כותבים  הראשונים 
שבאותה המדה שנדרש 
להתבונן  שלא  מהגבר 
בנשים, כך אסור לנשים 
לגרום לגברים להתבונן 
כותב  יונה  רבינו  בהם. 
במילים חריפות במיוחד 
האחריות  אודות 
האשה  על  המוטלת 
(אגרת  זה  בנושא 
עח):  פרק  התשובה, 
שתהא  האשה  ״וצריכה 
שלא  ונזהרת  צנועה 
אדם  בני  בה  יסתכלו 
מפני  מבעלה,  חוץ 
שהמסתכלים בפניה או 
לגהינם,  יורדים  בידיה 
(תענש)  ענושה  והיא 
ואחד  אחד  כל  בעונש 
שהחטיאה  מפני  מהם, 
אותם ולא נהגה צניעות 

בעצמה ונכשלו בה״.
‰וˆ‡ו˙  רוב  לפי  לו  ˘י˘  מ‰  בעיניו  ימעט  כי  בחל˜ו,  י‰י‰ ˘מח  ול‡  יב. 
˙‡ו˙ ‚‡ו˙ו. העניו אינו מתאוה להרבה אלא מסתפק במועט שיש לו ושמח 
בחלקו שקיבל מהבורא. לעומתו הגאותן מתאוה לכל דבר ולדברים גבוהים 
יחמוד, ודבר זה הרי אף פעם לא ישיגנו, כי העולם הזה אין בו כדי שביעה, 
חז״ל  שאמרו  וכמו  שבעה,  ידע  ולא  מה  חסר  שהוא  האדם  ירגיש  לעולם 
(מדרש רבה קהלת ג, י): אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, מי שיש לו מנה רוצה 

 ‰ ָּׁ̆ ƒ‡ ל¿ ל  „ו… ּ‚ָ  ׁ̆ ע…נ∆  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל  (י‡)ָכּ

ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ˙ ט∆ ּׁ∆̆ ַ̃ ¿̇ ּƒמ‰ַ

.‰ּ ים ָבּ ƒל כ¿ּ ַּ̇ ס¿ ּƒמ‰ַ

 

ֲ‡ָו‰.  ַּ̇ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ  „ עו… ו¿
ָרָחב  ּבו…  ƒל  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ י  ּƒכ  

י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ַ̇ ו¿ ָבר,  ּ„ָ ָכל  ל¿  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒּומ

י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ב¿ּ ׁ∆̆ ָ‰ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

 ׁ̆ ַלב≈ּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ֲ‡ָו˙ו…  ּ‚ַ ֲחַמ˙  מ≈  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒי

ין  ƒר ט≈ ל¿ ַפּ  ˙ נו… ב¿ ƒל ו¿ ים  ƒר ָ̃ י¿ ים  ƒ„‚ָ ב¿ ּƒב

י  ּƒים. כ ƒב ים טו… ƒכ…ל ַמֲ‡ָכל ¡‡ ל∆ ו¿ ים  ƒל „ו… ּ ¿‚

ים  ƒ‰ בו… ּ ¿‚ ים  ƒָבר ¿„ ƒל ָלם  עו… ל¿  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ

ים  ƒָבר ¿„ ƒי‚ ָי„ו… ל ׂ ּƒ̆ ינו… ַמ ‡ּוַלי ‡≈ מ…„, ו¿ ַיח¿

ָב‰  נ≈ ּ ¿‚ י  י„≈ ƒל  ‡ ָיבו… ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ּלּו,  ≈‡

ָרָחב  „ ו¿ מ≈ ּבו… חו… ƒל ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒי ַ‰מ ּƒָל‰. כ ז≈ ּו‚¿

ַח  מ≈ ׂ ָ̆  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ל…‡  (יב)ו¿ ר,  ּׁ≈̆ ַע ¿̇ ƒ‰ ל¿ ם  ָיּ ַכּ

י  נ≈ פ¿ ƒל ל  ו… ׁ̆ כ¿ ƒמ  ˙ נ∆ ∆̇ נו… י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ (י)  ,„…‡ מ¿

ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ים ל¿ ƒרּו ֲחָכמ ‡ ָ‡ס¿ ים, ֲ‰לו… ּƒַרב

ים                 ׁƒ̆ ָנ ל  ׁ∆̆ ים  ƒנ עו… ב¿ ƒ̂ י  ≈„ ¿‚ ƒב ב¿ּ

ּלּו  ƒ41ֲ‡פ ל,  ∆̇ כ…ּ ַבּ ים  ƒטּוח ּׁ¿̆ ‰ַ40

ב),  כ,  (ע"ז  ן  ∆‰ ָבּ  ˙ ׁ∆̆ ֻלב∆ּ מ¿ יָנּ‰  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ

מכ˘ול  נו˙נ˙  ˘‰י‡  י. 
בספר  רבים.  לפני 
(פרק  יושר  ארחות 
שכן  וכל  כתב:  צניעות) 
בין  בחוץ  כשיוצאין 
מאד  שצריכין  אנשים 
ואמרו  בזה,  להזהר 
(תנחומא וישלח סי׳ ה׳): 
תכשיטין  ניתנו  ״לא 

לאשה אלא שתהא מתקשטת בהן בתוך ביתה״. 
אימי,  לגבי איש חסיד מכפר  ה״ד)  פ״א  (תענית  מהירושלמי  והביא המעשה 
שכאשר היה בהר (שהיה עובד שם), אשתו לבשה בגדים מלוכלכים כדי שלא 
יתן אדם עיניו בה. וכאשר היה נכנס לביתו לבשה בגדים נקיים כדי שבעלה 

יתן עיניו בה ולא באשה אחרת. 
וכל כך הקפידו על זה, עד שרבי יוסי דמן יוקרת אמר לבתו: שובי לעפריך ואל 
יכשלו בך בני אדם! [כמסופר במסכת תענית (כד.): היתה לרבי יוסי בת בעלת 
יופי. יום אחד ראה רבי יוסי אדם אחד שהיה מפרק את גדר העצים על יד 
זה? כלומר, מה  יוסי: מה  ביתו כדי להסתכל בבתו דרך החור, אמר לו רבי 
אתה מעיין כאן? אמר לו האיש: רבי, אם ללוקחה לאשה לא זכיתי, לראותה 
צער  גורמת  את  בתי,  לבתו:  אמר  יוסי  רבי  זאת  כששמע  אזכה?!  לא  גם 
לבריות, שובי לעפרך ואל יכשלו בך בני אדם. (הב״ח מוסיף לגירסת הגמרא 

שם: ״וכן הוה״ – וכן היה, כלומר שהיא מתה)].
ובעוונותינו הרבים, היום הדור פרוץ ומתקשטים ביותר וכו׳, והרבה יש לדבר 
על זה בעוונותינו הרבים. ואשרי מי שנזהרת בזה ולא תסתכל על חברותיה, 
וכל שכן על הפרוצות. ומה שתלבש יותר בגדי צניעות – תזכה ביותר לבנים 
בזוהר הקדוש  כמו שכתב  טוב,  לכל  זוכה  ובעלה  ותלמידי חכמים,  צדיקים 

(מובא במ״ב סי׳ ע״ה סקי״ד), ותקים בית לתפארת. עכ״ד.    

בי‡ורים
40. ‰˘טוחים. התלויים. 41. ‡פילו כ˘‡ינ‰ מלוב˘˙ ב‰ן. כיון שכשרואה 
הרהור  לידי  ובא  בהן  ומתייפה  לבושה  כשהיא  באשה  נזכר  הבגדים  את 

עבירה. (רש״י). 

קל  דבר  כל  על  לבבו 
ביתו  בני  עם  שבקלים 
ומזה  ואוהביו,  ומשרתיו 
מאד״.  עצוב  יהיה 
(בתשובותיו  וברמב״ם 
״פאר הדור״, קמב) כתב: 
״המשתרר, ירבו יגונותיו 
ושמא  ועצבונותיו, 
ויביישוהו  יכלימוהו 
ביד  ויפול  הגויים 
אותו  וייסרו  המלוכה, 

וישברו עצמותיו.
(ב׳)  מוסר  שבט  בספר 
כתב: נקוט כלל זה בידך: 
ימיו  כל  המתגאה,  כל 
כי  ודאגות,  במכאובים 
כולם כאין  גאותו  מרוב 
חייבים  כולם  נגדו, 
לפניו,  ולקום  לשרתו 
תמיד  לישב  צריך  הוא 
בראש. והנה בראותו כי 
ממנו,  וזע  קם  איש  אין 
ולדבריו אין שומע, הוא 
דאגה  בכעס  מתמלא 
רגע.  כל  ותוגה 
ומאורעות אלו תמיד לו, 
ערב בוקר וצהרים, עד שמרוב צערו הוא נופל על ערש דוי, ואם יקום ממטתו 

ישוב לשטותו, וחוזר חלילה. 

י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ ַ‰ּ‚ּוף  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ י‡  ƒ‰ ז…‡˙  ו¿
‡ י…‡ַמר ָ‰ָ‡ָ„ם:  ָמּ ׁ∆̆ ָב‰:  טו…

ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ו¿ יל  ƒ‡ ‰ו…

ַע„  ר,  ≈̇ יו… ב¿ּ  ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ  § ר̆… פ¿ ∆‡  , ך¿ ל-ָכּ ָכּ

ן,  ƒַיי  ‰ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ו¿ ר  ׂ ָ̆ ָבּ י…‡ַכל  ל…‡  ׁ∆̆

יָר‰  ƒ„ ב¿ּ ב  ׁ≈̆ י≈ ל…‡  ו¿  ,‰ ָּׁ̆ ƒ‡  ‡ ׂ ָּ̆ ƒי ל…‡  ו¿

 ‡ ָלּ ∆‡ ,‰ ׁ̆ ָנ‡∆ ּבּו ׁ̆ ַמל¿ ַבּ ל¿ ƒל…‡ י ָנָ‡‰, ו¿

ים,  ƒָלכ ֻלכ¿ ּומ¿ ים  ƒרּוע ¿̃ ּו ר,  מ∆ ּ ∆̂ ‰ַ ו¿  ˜ ׂ ַּ̆ ‰ַ

ים  ƒָלכ ֻלכ¿ מ¿ ים  ƒל כ≈ ב¿ּ  ׁ̆ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒּומ

ָיָ„יו  ָניו  ָפּ  ıַח ר¿ ƒי ל…‡  ו¿ ים,  ƒּוס‡ ּומ¿

ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒרו… מ √‡ ָּ̇ יר 43 ƒח ׁ¿̆ ַיּ ׁ∆̆ ָליו, ַע„  ַר‚¿ ו¿

ן  ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ ‰ - כ¿ּ ָכל ז∆ ים. ו¿ ׁƒ̆ ֲ‡ָנ

 ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿ יּוַכל  ל…‡  ׁ∆̆ ַע„  ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ

ָר‡  ¿̃ ƒנ  ‰ ז∆ ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ ך¿  ּ ַ‰ל≈ ַ‰מ¿ ר.  ≈̇ יו…

יר:  ƒָנז 44ב¿ּ ר  מ≈ ‡ו… ‰ּו‡  י  ֲ‰ר≈  .‡ ט≈ חו…

ַעל  ָחָט‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ מ≈ ָעָליו  ר  פ∆ּ ƒכ "ו¿

בי‡ורים
43. ˙‡רו. מראית פניו. 44. בנזיר. אדם שקיבל על עצמו בנדר להיות ״נזיר״, 
הגפן,  מן  היוצא  דבר  כל  אכילת  וכן  יין,  שתיית  א.  דברים:  בשלשה  נאסר 

ׁ̆ לו…  ּ י≈ ּׁ∆̆ יָניו ַמ‰  ע≈ ַעט ב¿ּ מ¿ ƒי י ּƒכ , ˜ו… ל¿ ח∆ ב¿ּ

 . ֲ‡ָו˙ו… ֲ‡ַו˙ ַ‚ּ ַּ̇  ˙ ‡ו… ָ̂ י ר…ב ‰ו… ƒפ ל¿

ל…‡  ׁ∆̆ 42  ,˙ מ∆ ר∆ ּ‚ו… ֲ‡ָו‰  (י‚)ַ‰ַ‚ּ  „ עו… ו¿
ע…ל  ל  ב…ּ ס¿ ƒל ָלן  ַסב¿  ‡ ≈‰ י¿  

יך¿  ƒר‡ֲ‰ַ ל¿ ך¿  ̂…ר∆ ין  ≈‡ ו¿  ,˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

ָי„ּוַע  י  ּƒכ ָלן,  ַסב¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ  ˙ ַ̇ י ƒח פ¿ ּƒב

ל.  ‰ּו‡ ַלכ…ּ

רוצה  מאתים  מאתים, 
והמשילו  מאות,  ארבע 
את  קדמונינו 
לשותה  העולם-הזה 
לו  ידמה  מלוחים,  מים 
יותר,  וצמא   - שמרווה 
באגרת  שכתב  כמו 

הגר״א ז״ל. 
מוסר  שיחות  בספר 
ענין  ביאר  פג)  (מאמר 
שאמרו  מה  פי  על  זה 
כא):  ד,  (אבות  חז״ל 
והתאוה  ״הקנאה 

והכבוד מוציאין את האדם מן העולם״. שהטעם שהכבוד מוציא את האדם מן 
העולם הוא משום שאין בידו של האדם לספק את תאות הכבוד כלל, כי ככל 
שיזכה בכבוד ירצה עוד ועוד, וכשיחסר לו מעט ירגיש כי כל אשר יש לו איננו 
שוה לו, ונמצא שהוא משועבד לתאותו זו שעבוד גמור, באופן שלעולם לא 

יוכל להשתחרר ממנה, ודבר זה מוציאו מן העולם.
ועל דרך זה יש לבאר גם מה שבכח ה״תאוה״ להוציא את האדם מן העולם, 
דהנה פירש רש״י (אבות שם): שמתאוה לממון הרבה שנאמר ״אוהב כסף לא 
ישבע כסף״ (קהלת ה ט), וכיון שלעולם אין הוא מסתפק בממון אשר לו, וכמו 
שכתב הרמב״ם, שהאוהב כסף הוא בעל נפש רחבה שלא תשבע נפשו מכל 
העולם,  מן  מוציאתו  זו  תאוה  הרי  ה״א),  פ״א  דעות  (רמב״ם  שבעולם  ממון 

שהרי הוא תאב לדבר שלעולם לא יוכל לספק אותו ולמלאות רצונו.
״דברים  כתב בספר  י‰‡ סבלן לסבול עול ‰בריו˙.  ‚ורמ˙ ˘ל‡  י‚. ‰‚‡ו‰ 
יחם  כי  העצבות,  לידי מדת  יבוא  ״המתגאה  לא):  דרוש  (להחיד״א,  אחדים״ 

בי‡ורים
42. ˘ל‡ י‰‡ סבלן. אמר רבי לוי: כל טילוי סירוי, וכל סירוי טפשין! (קהלת 
רבה יב, א). כל המתגאה ומתנשא וחכם יחשב בעיניו – הוא כעסן ומדקדק 
ינוח״.  כסילים  ״כעס בחיק  טיפש, כדכתיב:   – וכל כעסן  לו.  כל המתנגד  עם 

(מתנות כהונה). 

ב‰לל  מˆינו  כ‡˘ר  י„. 
יוסף׳         ב׳עץ  ‰ז˜ן. 
ההתבוננות  כתב:  (שם) 
מופלאת  היא  הלזו 
להיות  בענינה, 
הקדושים  שלאנשים 
מבטם               כל  אשר 
המשכלת  לנפשם 
גופם  בתוך  השוכנת 
והנה  והבהמי.  החומרי 
יש בני אדם המשליכים 
כל           גיום  אחרי 
ומאוויו       החומר  צרכי 
ההכרחיים  הענינים  אף 
ומתאכזרים      לקיומה 
לבלי      מאד  גופם  על 
יודעים        כי  קיומו  תת 
הגוף  כחי  כל  כי 
נגדיים  המה  ותאוותיו 
לגמול            הבהמי  גופו  על  גם  שחמל  בו  אחרת  מדה  הזקן  הלל  אבל  לנפש. 
שהיא           בשביל  וליפותה  ולהנאותה  אחרים  עם  שעושה  כמו  חסד  לו 
עליה         חמל  אם  כי  הנאתו  למען  כוונתו  היה  לא  כי  מלך,  של  איקונים  

כראוי.

י…‡ַכל      ל…‡  ו¿ י,  ƒ̃ ָנ  ‡ ≈‰ י¿ ַמֲ‡ָכלו…  ם  ּ‚ַ
י  ƒנ ינו… ב≈ּ ַמֲ‡ָכל  ַ‡ך¿   , ך¿ ל∆ מ∆ י  ַמֲעַ„נ≈ּ  

ל…‡  , ו¿ ַ‚˙ ָי„ו… ׂ ָּ̆ י ַ‰ ƒפ י, ל¿ ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ∆̃ ׁ¿̆ ּוַמ

ים,  ƒּוס‡ ים מ¿ ƒל כ≈ ל…‡ י…‡ַכל ב¿ּ ‰ 45ו¿ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒי

 ˙ ∆‡ ˆּו  ּ¿̃ ַׁ̆ ּ ¿̇ "ַ‡ל  ַעל  ַיֲעב…ר  ן  פ∆ּ

ל  ‡ ַ‰כ…ּ ָלּ ם" (וי˜ר‡ י‡, מ‚), ‡∆ יכ∆ ≈̇ ׁ…˘ ַנפ¿

˙ו…  ָטּ ƒמ ם  ּ‚ַ  , ָחנו… ל¿ ֻׁ̆ ם  ּ‚ַ ּיּו˙.  ƒ̃ נ¿ ּƒב  ‡ ≈‰ י¿

ים.  ּ ƒי ƒ̃ יּו נ¿ ¿‰ ƒָיָניו י נ¿ ƒָכל ע ‰, ו¿ ָיּ ƒ̃ ‰ נ¿ י∆ ¿‰ ּƒ̇

ַ‡ך¿  ז…ָ‰ם,  מ¿ ל…‡  ו¿ י  ƒ̃ ָנ  ‡ ≈‰ י¿ ּ‚ּופו…  ם  ּ‚ַ

ל  ם ָכּ ָליו, ַ‚ּ ַר‚¿ ָניו ָיָ„יו ו¿ ח…ı ָפּ ר¿ ƒר ל ָזּ‰≈ ƒי

ל  ּ ל≈ ƒ‰ ינּו ב¿ּ ƒ̂ ר ָמ ׁ∆̆ ‡ֲ ים. (י„)ַכּ ּƒ̇ ƒע ּ‚ּופו… ל¿

ָע‰  ָׁ̆ ב¿ּ ׁ∆̆  ,(‚ ל„,  רב‰  (וי˜ר‡  ן  ≈̃ ַ‰ָזּ

בי‡ורים
45. ול‡ י‡כל בכלים מ‡וסים, פן יעבור על "‡ל ˙˘˜ˆו ‡˙ נפ˘ו˙יכם". 
המקור לכך הוא מדברי רב ביבי בר אביי (מכות טז) האומר, שאדם השותה 
משקים בכלי מציצה [כעין קרן] של מקיזי דם, עובר באיסור ׳לא תשקצו׳. וכך 
נפסק בשולחן ערוך (יו״ד סי׳ קטז ס״ו): אסור לאכול ולשתות בכלים הצואים 
שנפשו של אדם קצה בהם, כגון כלים של בית הכסא וכלי זכוכית שמקיזים 
וכן לא יאכל בידים מזוהמות ועל גבי כלים מלוכלכים,  וכיוצא בהם.  בהם 

שכל אלו בכלל ׳אל תשקצו את נפשותיכם׳.

 ׁ̆ ַר פ≈ּ ל…‡  ׁ∆̆  ‰ּ ז∆ ּוַמ‰  ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿ י‡),  ו,  (במ„בר   " ׁ̆ פ∆ ַ‰ָנּ

ָבר  ל ָ„ּ ָכּ ƒמו… מ ¿̂ ַע ַע נ≈ ‡, ַ‰ּמו… ט≈ ָר‡ חו… ¿̃ ƒן נ ƒי ן ַ‰ַיּ ƒמ ‡ ָלּ מו… ‡∆ ¿̂ ַע

ָך  ּ י∆ ים: ל…‡ ַ„ּ ƒרּו ֲחָכמ ‰ (˙עני˙ י‡, ‡). ָ‡מ¿ ַכָמּ ‰ ו¿ ָמּ ַעל ַ‡ַח˙ ַכּ

ים  ƒָבר ּ ¿„ יָך  ָעל∆ ר  ס≈ ‡ו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆  ‡ ָלּ ∆‡ ָר‰,  ו… ּ̇ ָר‰  ָ‡ס¿ ּׁ∆̆ ַמ‰ 

 ‰ ז∆ ‡ ָבּ ≈̂ ַכּיו… ‰ ו¿ ָין ז∆ נ¿ ƒים (ירו˘למי נ„רים פ"ט ‰"‡). ַעל ע ƒר ֲ‡ח≈

ר,  ≈̇ ם יו… ַחַכּ ¿̇ ּƒ̇ ַ‡ל  ‰, ו¿ ב≈ּ י˜ ַ‰ר¿ ּ ƒ„ ַ̂ י  ƒ‰ ּ¿̇ ל…מ…‰: "ַ‡ל  ׁ¿̆ ָ‡ַמר 

י  ƒ̃ ‡ ָנ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם,  ר ָבּ ָׁ̆ ך¿ ַ‰ָיּ ר∆ ּ ם" (˜‰ל˙ ז, טז). ַ‰„∆ מ≈ ו… ּׁ̆ ּƒ̇  ‰ ָלָמּ

ים.  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ל  ׁ∆̆ ר  ≈„ ּ‚ָ ‰ּו‡  ּיּו˙  ƒ̃ ּ ַ‰נ¿ י  ּƒכ ָיָניו,  נ¿ ƒע ָכל  ב¿ּ

ים  ּ ƒי ƒֲענ ים  ׁƒ̆ ּבּו ַמל¿ ל…‡  ו¿ ים,  ƒנ ינו… ב≈ּ ים  ƒ„‚ָ ב¿ּ  ׁ̆ ַבּ ל¿ ƒי  ?„ ַ̂ י כ≈ּ

י  ƒָענ ים, ‰∆ ּ ƒי ƒ̃ ים ּונ¿ ƒ‡ים ָנ ƒנ ינו… ים ב≈ּ ƒ„‚ָ ‡ ב¿ּ ָלּ ם, ‡∆ ָׁ̆ ב¿ ּים לו… ƒַבז ַ‰מ¿

‡ו…  ם  ∆̇ כ∆ּ  ‡ ≈̂ ָמּ ּ ƒי ׁ∆̆ ָ‡סּור  ו¿  , רו… ׁ¿̆ ָע י  ƒפ ל¿ יר  ׁƒ̆ ָע ∆‰ ו¿ יו…  ָענ¿ י  ƒפ ל¿

ים  ƒנ ּ ָ̃ ֻ̇ יּו מ¿ ¿‰ ƒל…‡ י ים, ו¿ ƒרּוע ¿̃ יּו  ¿‰ ƒל…‡ י ָ‚ָ„יו, ו¿ י˙ ַעל ב¿ּ ƒנּונ מ¿ ַׁ̆

י ָ‰רּוַח. ס≈ּ י ַ‚ּ ≈„ ¿‚ ƒב כ¿ּ

בי‡ורים
דהיינו: ענבים, חרצנים, זגים וכדומה.  ב. להסתפר.  ג. להטמא בטומאת המת. 
ואחר כך חוזר  מסוימים,  נזיר שנטמא בטומאת המת חייב להביא קרבנות 
למנות את כל ימי נזירותו מחדש (במדבר ו, א-יב). התורה אומרת לגבי נזיר 
שנטמא בטומאת המת ״וכפר עליו [הכהן] מאשר חטא על הנפש״. ושואל רבי 
חוטא  שנקרא  אדם,  הרג  וכי  זה?  נזיר  חטא  נפש  באיזה  וכי  הקפר:  אלעזר 
בנפש? אלא הנזיר נקרא ״חוטא״ מפני שציער עצמו בהמנעותו מן היין [אף 
שנטמא,  בנזיר  שנאמר  מפסוק  דינו  את  לומד  הקפר  אלעזר  שרבי  פי  על 
סברתו שייכת לכאורה בכל נזיר, בין אם נטמא ובין אם לא. הגמרא בנדרים 
(י.) ובנזיר (יט.) מבארת שמשום כך הזכירה התורה את המושג ״חטא״ בנזיר 

שנטמא, כי חטאו כפול, שציער עצמו מן היין, ואף נטמא בטומאת המת]. 

אדם  ״בן  מסלובודקה: 
להשתפר  נוטה 
לא  אך  ולהתייפות, 
(-״א מענטש  להשתנות״ 
און  בעסער  ווערט 
נישט  אבער  שענער, 
אנדערש״). אולם, אומר 
של  תפקידו  אהרן,  רבי 
את  ליצור  הוא  אדם 
מתוך  העליון  האדם 
בו.  שנולד  פרא״  ה״עיר 
הסבא  שפירש  כמו 
אדם  פרא  ״ועיר  מקלם: 
אין  יב)  יא,  (איוב  יולד״ 
להודיעך  רק  פירושו 
שאדם נולד פרא, כי אם 
פרא׳  שמ׳עיר  ללמדך 

צריך ש׳יולד אדם׳.
מעתה, מסיק רבי אהרן, 
לאדם  שניתן  הכח 
״בצלם  בהיבראו 
כח  זהו  אלקים״, 
היצירה,  וכח  הבחירה 

ליצור מהעיר פרא שבו אדם מושלם. (׳פנינים משלחן גבוה׳).

 ‰ ׂ ָ̆ ָע ים  ƒ‰…ל ¡‡ ם  ל∆ ∆̂ ב¿ּ י  ּƒ60כ" יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„

˙ ָ‰ָ‡ָ„ם" (בר‡˘י˙ ט, ו), 61ַעל ַ‡ַח˙  ∆‡

יב (מ˘לי טז, „):  ƒ̇ „ כ¿ּ עו… ‰. ו¿ ַכָמּ ‰ ו¿ ָמּ ַכּ

‰ּו" (˘ב˙ נ, ב).  ֲענ≈ ַלַמּ ַעל ‰'  ָפּ ל  "62כ…ּ

ם  ׁ≈̆ ל¿ ּלּו  ≈‡‰ָ ים  ƒָבר ּ ¿„ ַבּ ָ‰ר  ז¿ ּ ƒנ‰ַ ָכל  ו¿

ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ ל…‡  ו¿ ָו‰,  ¿̂ ƒמ

ּלּו  ≈‡ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ּול¿

יָון  כ≈ּ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ מו…  כ¿ּ ים  ƒ‡ ר¿ ƒנ ים  ƒָבר ּ ¿„

ָו‰. ¿̂ ƒּבו… מ ׁ̆ ם י≈ ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ָנ˙ו… ל¿ ָוּ ַכּ ׁ∆̆

 

 ׁ̆ י≈ ים  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ּוַמֲע ָמ‰  ָחכ¿ ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ
ב,  ָח„ טו… ים: ָ‰‡∆ ƒ̃ י ֲחָל נ≈ ׁ¿̆  ‰ּ  ָבּ

י‡,  ƒ‰ ָ‰ָרָע‰  ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ָרע.  ָח„  ∆‡‰ָ ו¿

יו,  ƒפ ּוב¿ ּבו…  ƒל ב¿ּ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ּ ַבז∆ י¿ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

בי‡ורים
ה׳  של  בצורה  כי  ‡ל˜ים.  בˆלם  כי   .60 מאומה).  מבינות  ואינן  חושבות 
[בקומה ובדעת, בדיבור ובראיה, (עיין בראשית רבה ח, י-יא)], ה׳ עשה את 
לכבודו.       הנברא  בעולמו,  הוא  ברוך  הקדוש  של  כאיקונין  אני  והרי  האדם. 
גופי!        את  בנקיון  לרחוץ  הוא  הקב״ה  וכמ‰. שכבודו של  כמ‰  על ‡ח˙   .61
62. כל פעל ‰' למענ‰ו. כלומר, את הכל ברא ה׳ לכבודו, וברחיצה יש משום 

כבוד הבורא, לפי שהאדם נברא בצלם אלוקים. 

ָ‰ָי‰            יָ„יו  ƒמ ל¿ ַּ̇ ƒמ ָטר  פ¿ ƒ46נ ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

לו…  רּו  ָ‡מ¿ ם.  ָמּ ƒע ך¿  ל≈ ‰ו… 48ו¿ ך¿  ּ ַ‰ל≈ 47מ¿

 ? ך¿ ל≈ ‰ ‰ו… ָּ̇ יָכן ַ‡ ≈‰ י, 49ל¿ ּƒיָ„יו: ַרב ƒמ ל¿ ַּ̇

 : רּו לו… ָו‰. ָ‡מ¿ ¿̂ ƒמ ˙ ו… ׂ̆ ם: ַלֲע ָ‡ַמר ָל‰∆

 ı…ח ר¿ ƒם? ל ? ָ‡ַמר ָל‰∆ ָו‰ זו… ¿̂ ּƒי ַמ‰ מ ƒכ ו¿

זו…  י  ƒכ 50ו¿  : לו… רּו  ָ‡מ¿  .ıָח ר¿ י˙-ַ‰מ∆ּ ב≈ ב¿ּ

ל  ׁ∆̆ ין  ƒנ י˜ו… ƒ‡51 ם  ƒ‡ ָמ‰  ן!  ≈‰ ם:  ָל‰∆ ָ‡ַמר  י‡?!  ƒ‰ ָו‰  ¿̂ ƒמ

י      ּ≈̇ ָב ּוב¿  ˙ י‡ו… ƒט ר¿ 53ט≈ י  ּ≈̇ ָב ב¿ּ ˙ו…  ‡ו… ים  ƒ„י ƒֲעמ ַמּ ׁ∆̆ 52 ים,  ƒָלכ מ¿

ָפן,  ט¿ ו… ׁ̆ ן ו¿ ָ̃ ר¿ ן ‰ּו‡ 56מו… י‰∆ ‰ ֲעל≈ ַמָנּ ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ י  ƒ55מ ,˙ ָס‡ו… ¿̃ ר¿ ƒ̃ 54

ל  ּ ≈„ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡  ׁ∆̆ 58  ‡ ָלּ ∆‡  „ ל…‡ עו… ו¿  ,˙ נו… זו… מ¿ לו…  ין  ƒ57ַמֲעל ן  ≈‰ ו¿

מּו˙,  ¿„ ƒּוב ם  ל∆ ∆̂ (טו)ב¿ּ י  ƒ̇ ‡ ר≈ ב¿ ּƒנ ׁ∆̆ י,  ƒ59ֲ‡נ כּו˙;  ַמל¿ י  ל≈ „ו… ּ ¿‚ ם  ƒע

וב„מו˙.  בˆלם  טו. 
(א,  בראשית  בפרשת 
״בצלם  נאמר:  כז) 
אותו״.  ברא  אלקים 
דמות וצלם זה מה הוא? 
דהג״ר  בפומיה  מרגלא 
אהרן קוטלר בשם מורו 
הסבא  ורבו 

בי‡ורים
46. נפטר מ˙למי„יו. נפרד מלימודו עם תלמידיו בבית-המדרש. 47. מ‰לך. 
בדרך מבית המדרש. 48. ו‰ולך עמם. והם מלוים אותו לכבודו. 49. ל‰יכן 
‡˙‰ ‰ולך. אולי יזכו גם הם עמו במצוה. 50. וכי זו מˆו‰ ‰י‡. שאדם מצווה 
עליה לעשותה לכבוד בוראו, ולא כדבר הרשות שאדם עושה לטובת גופו?! 
52. ˘מעמי„ים ‡ו˙ו. לכבודו של המלך  51. ‡י˜ונין. פסל בדמות הפנים. 
במקומות שרבים מצויים שם, כגון בבתי... 53. טרטי‡ו˙. שליצנים משחקים 
שם לפני הנאספים. 54. ˜ר˜סי‡ו˙. שחיות טרף מאולפות מתגוששות שם 
מור˜ן   .56 בהם.  לטפל  עלי‰ם.  ˘נ˙מנ‰  מי   .55 הנאספים.  לפני  למשחק 
לכבוד  נאים  שיהיו  ומצחצחם  מבריקם  האבק,  מן  אותם  מנקה  ו˘וטפן. 
המלך. 57. מעלין לו מזונו˙. משלמים לו שכר עבור זה. 58. ˘‰ו‡ מ˙‚„ל 
והנכבדים  השרים  עם  במעלה  ונחשב  לגדולה  עולה  מלכו˙.  ‚„ולי  עם 
המופקדים על צרכי המדינה. 59. ‡ני ˘נבר‡˙י בˆלם ו„מו˙. בצורה של ה׳, 
ובדמותו - שהוא דומה לו [בשכל] שהוא מבין וחושב (לא כמו החיות שאינן 

ב˜לון  ומ˙כב„  יז. 
בשער  לקמן  חבריו. 
התשובה (שער כו) כתב 
(והוא  המחבר 
הלכות  מהרמב״ם 
שיש  ה״ד)  פ״ד  תשובה 
אותם  שהעושה  עברות 
מהם,  לשוב  חזקתו  אין 
קלים  דברים  שהם  לפי 
בני-אדם,  רוב  בעיני 
והוא  חוטא,  ונמצא 
נראה לו שאין זה חטא. 
ואחת מאלו עברות הוא 
חברו׳.  בקלון  ה׳מתכבד 
שאינו  בלבו  אומר  כי 
חברו  שאין  לפי  חטא, 
עומד אצלו, ולא הגיעה 
ביישו,  ולא  בושת  לו 
(-השוה)  אלא הוא ערך 
וחכמתו  מעשיו הטובים 
מעשי  למול  וחריפותו 
חברו וחכמתו וחריפותו, 
דבריו  השומע  ובעיני 
יהיה הוא מכובד וחברו 

בזוי. 
בחכמ˙ו  ו‰מ˙פ‡ר  יח. 
‡ין  בו,  ˘‡ין  ובמע˘יו 
כמו˙‰.  רע‰  מ„‰ 
(קיג:):  פסחים  במסכת 
הדעת  אין  ארבעה 

ָב‰  טו… י˜  ƒַיֲחז ָלם  עו… ל¿  ‰ ∆‡ ּ ≈‚‰ַ
ל…‡  ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ  , מו… ¿̂ ַע ל¿

ַעל   ׁ̆ ָיחּו ל…‡  י  ּƒכ ָר‰,  ו… ּ̇ ‰ַ ַעל  ַרח  ט¿ ƒי

ָלם  ָ‰עו… לו…  „ּו  ּיו… ׁ∆̆ ַר˜  ם,  ƒַמי ָׁ̆  „ בו… כ¿ּ

ׁ̆ לו…  ‰ י≈ ָחָכם, ּוָבז∆ ב ו¿ ‰ּו‡ ָ‡ָ„ם טו… ׁ∆̆

ל  ו… ׁ̆ כ¿ ƒמ ב¿ּ ַח  מ≈ ׂ ָ̆ ‰ּו‡  י„  ƒמ ָ̇ ו¿ י,  ּ„ַ

 „ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒם, (יז)ּומ ָ̇ יָע ƒ„ עּוט י¿ ƒמ ָריו ּוב¿ ֲחב≈

ים  ƒר ׂ ¿̆ ע∆ מ≈ ָח„  ∆‡  ‰ ז∆ ו¿ ָריו.  ֲחב≈ ן  לו… ¿̃ ּƒב

 ˙ ∆‡ ים  ƒב ַעכ¿ּ ַ‰מ¿ ים  ƒָבר ּ ¿„ ָע‰  ָבּ ַ‡ר¿ ו¿

ים  ƒב יו טו… ׂ ָ̆ ל ַמֲע ָכּ ׁ∆̆ ּוָב‰. ָ‡ָ„ם  ׁ̆ ּ¿̇ ‰ַ

 ‰ מ∆ „, ּ„ו… ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒ‰ ם ל¿ ∆‰ ָבּ ל  ּ ַ‰ל≈ ¿̇ ƒם, ּומ ≈‰

 ˙ ַ̃ ַ‡ב¿ ָכל  ב¿ּ  „…‡ מ¿ ּוב  ׁ̆ ָח יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ ל¿

ל  ∆̂ ≈‡  „ מ≈ עו… ו¿ ים,  ƒמ ׂ ָ̆ ב¿ּ י  ׁ≈̆ ָר‡ ו¿ ל  כ≈ רו…

יַח, ַע„  ƒר יַח ּוַמס¿ ּ ƒ„ ¿̃ ‡ ַמ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ׁ̆ ַע„  ≈‡‰ָ

ירּו˙  ƒר מ¿ ֲחַמ˙  מ≈ כ…ל  ¡‡ ל∆  ‰ ו∆ ָׁ̆ ל…‡  ׁ∆̆

ר  ≈‡ ָפּ ¿̇ ּƒך¿ ָ‰ָ‡ָ„ם ַ‰מ ׁ̆ - ָכּ ַפ˙ ָ‰‡≈ ר≈ ׂ ¿̆

ַמֲ‰ָללו…  יַח ב¿ּ ƒר יַח ּוַמס¿ ּ ƒ„ ¿̃ ים, ַמ ׂ ƒ̆ ַמֲע ב¿ּ

ים.  ƒב יו ַ‰ּטו… ׂ ָ̆ ַמֲע

יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ָמ˙ו… ּוב¿ ָחכ¿ ר ב¿ּ ≈‡ ָפּ ¿̇ ּƒמ‰ַ (יח)ו¿

ין  ≈‡ ו¿  ‰ּ ָ̇ מו… כ¿ּ ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ ין  ≈‡  , ּבו… ין  ≈‡ ׁ∆̆  

יָניו,  ע≈ ב¿ּ ים  ƒ̇ חּו ּופ¿ ים  ּƒַטנ ¿̃ ם  ֻכָלּ (טז)ו¿

ל  „ו… ּ‚ָ ‰ּו‡  ׁ∆̆ מו…  ¿̂ ַע ַח  ב≈ּ ַׁ̆ ּומ¿ ל  ַ‰ל≈ּ ּומ¿

ַעל   ‰ ∆„ יו… ל…‡  ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ָמ‰,  ָחכ¿ ב¿ּ

 ‰ ∆‡ ר¿ ƒנ ָלם  עו… ּול¿  , ֲ‡ָו˙ו… ּ‚ַ ר…ב  מ≈  ˙ מ∆ ¡‡‰ָ

ָבָריו  ּו„¿ ˙ו…  ָ̂ ַוֲע ָמ˙ו…  ָחכ¿ יָניו  ע≈ ב¿ּ

 ‰ ׂ ≈̆ ֲע ַמּ ƒמ ים  ƒח ָבּ ֻׁ̆ מ¿ ם  ≈‰ ׁ∆̆ יו  ׂ ָ̆ ּוַמֲע

ר     ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ ָריו,  ֲחב≈  ˙ ַ̂ ֲע ַמ˙  ָחכ¿ ו¿

י           ּƒכ יו,  ׂ ָ̆ ַמֲע ּוב¿ ָמ˙ו…  ָחכ¿ ב¿ּ י„  ƒמ ָּ̇

ַעל   „ ָכבו… ו¿ ַבח  ׁ∆̆ ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿  ı ָחפ≈ ‰ּו‡ 

ָ‡ַמר   ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ים.  ƒר ָׁ̆ ַ‰י¿ ָבָריו  ּ ¿„

יָך"  ƒפ ל…‡  ו¿ ָזר  ָך  ל¿ ּ ַ‰ל∆ "63י¿ ל…מ…‰:  ׁ¿̆

(מ˘לי כז, ב).

˜טנים  וכולם  טז. 
ופחו˙ים בעיניו, ומ‰לל 
כתב  עˆמו.  ומ˘בח 
(פרק  ישרים  המסילת 
שקבע  אחרי  ״אך  יא): 
היותו  בלבו  האדם 
לתהילה,  וראוי  חשוב 
התולדה  תהיה  לא 
המחשבה  מן  היוצאת 
הזאת אחת בלבד, אלא 
ומשונות  רבות  תולדות 
ממנה...וימצא  תצאנה 
שיחשוב,  אחר  גאה 
ראוי  שהוא  שלפי 
ורב-המעלות,  לתהילה 
מרגיז  שיהיה  צריך 
ומבהיל  (מפחיד  הארץ 
ושהכל  הבריות)  את 
(יזדעזעו  מפניו  ירעשו 

מרוב פחד), כי לא יאות שיהרסו (לא יסכים שיעיזו לגשת) בני-האדם לדבר 
 – כרצונו)  (בחזקה, שלא  אליו  לעלות  יעפילו  ואם  דבר,  ממנו  ולבקש  עמו 
יבהלם בקולו וברוח שפתיו יהומם, בענות להם עזות, ופניו זועפות בכל עת 

ובכל שעה...״ 
אל  יוציאוה  לא  בלבם,  קבורה  גאותם  שתשאר  אחרים,  גאים  ״וימצאו 
הדברים  יודעי  גדולים,  חכמים  הם  שכבר  בלבבם,  יחשבו  אבל  המעשה, 
לאמיתם ושלא רבים יחכמו כמוהם, על כן לא ישיתו לב אל דברי זולתם, 
בחשבם, כי מה שקשה עליהם לא יהיה נקל לאחרים, ומה ששכלם מראה 
להם כל כך ברור הוא וכל כך פשוט הוא, עד שלא יחושו לדברי החולקים 

עליהם אם ראשונים ואם אחרונים, וספק אין אצלם על סברתם״.   

בי‡ורים
עצמך.          את  תהלל   ולא  שישבחוך  לאחרים  הנח  פיך.  ול‡  זר  י‰ללך   .63

ים,  ƒב ים טו… ׂ ƒ̆ ָר‰ ּוַמֲע ו… ּ̇ ָי„ו…  ׁ̆ ב¿ּ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ּƒָו‰, ַ‡ף-ַעל-פ‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ

 ˙ ָענו… ט¿ י‡  ƒב 66ּומ≈ לו…  ב  ר≈ ‡ו… ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  ּƒכ ם,  נ…ּ ƒ‰י ּ ≈‚  ׁ̆ ר≈ יו… ‰ּו‡ 

„ו…  ָטר¿ ָמ˙ו… ל¿ ‰ ָחכ¿ י∆ ¿‰ ƒ̇ ֲ‡ָו‰, ו¿ י ַ‚ּ י„≈ ƒי‡ ָ‰ָ‡ָ„ם ל ƒב‰ָ ˙ ל¿ ָ‡יו… ּור¿

 ‰ ז∆ ם, ו¿ ם יו… ר ָ‰ָרע יו… ∆̂ ַח י≈ ּ ≈̂ ַנ ּ ל¿ ƒל מ ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒן ַ‡ל י ָלם. ָלכ≈ ן ָ‰עו… ƒמ

ים  ƒ„י ƒֲחס‰ַ ן  ƒָח„ מ ∆‡ ב¿ּ ינּו  ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָל‰.  „ו… ּ ¿‚ ָחָמ‰  ל¿ ƒָר‡ מ ¿̃ ƒנ

ל.  „ו… ּ‚ָ ָלל  ָׁ̆ לּו  ל¿ ָׁ̆ ו¿ ָחָמ‰  ל¿ ּƒמ‰ַ ן  ƒמ ים  ƒ‡ ַ‰ָבּ ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַבּ ַ‚ע  ָפּ ׁ∆̆

ים  ƒ„י ƒ̇ ם ֲע ּ∆̇ ן ַ‡ ƒַוֲעַ„י ,‰ ַטָנּ ¿̃ ָחָמ‰  ל¿ ּƒמ ƒם מ ּ∆̇ ב¿ ַׁ̆ ם:  ָ‡ַמר ָל‰∆

ן:  ָחָמ‰? ָ‡ַמר ָל‰∆ ל¿ ּƒי‡ ַ‰מ ƒ‰ ‰ַמ : רּו לו… ָל‰. ָ‡מ¿ „ו… ּ ָחָמ‰ ‚¿ ל¿ ƒמ ל¿

ַעם  ˙ו… ַפּ ח ‡ו… ּ ַ̂ ַנ ּ¿̇ ׁ∆̆ ָך,  ׁ̆ ל¿ ּ י≈ ׁ∆̆ ב  י≈ ל ‡ו… י ָכּ ּƒיו! כ ָ̇ ילו… ח≈ ר ו¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

ינו…  ר ‡≈ ∆̂ ּ ָך; ֲ‡ָבל ַ‰י≈ ¿̇ יַח ‡ו… ּƒ67ָ‡ז ַינ ,§ ל̆… ָׁ̆ ם ‡ו…  ƒי ַּ̇ ׁ¿̆ ַ‡ַח˙ ‡ו… 

מו…  כ¿ּ ים,  ƒָעמ פ¿ּ  ‰‡ָ מ≈ ָנˆּוַח   ‰ י∆ ¿‰ ƒי ם  ƒ‡ 68ַ‡ף  ָך  מ¿ּ ƒמ  ˜ ס≈ ּפו…

ָך  ¿̇ מו… ם  יו… ַע„  ָך  מ¿ ¿̂ ַע ב¿ּ ן  ֲ‡מ≈ ַּ̇ ַ‡ל  69ו¿ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆

בי‡ורים
66. ומבי‡ טענו˙ ור‡יו˙ וכו' ו˙‰י‰ חכמ˙ו לטר„ו מן ‰עולם. כלומר, היצר 
ובמעשיו  שלמד  בתורה  להתגאות  לו  שיש  וראיות  טענות  לאדם  מביא 
(-החכמה) שלמד  ויתגאה בזה, אזי דוקא התורה  הטובים, ואם ישמע ליצר 
יש  [אמנם  מחמת שהתגאה מזה עצמו.  מן העולם  לסיבה לטרדו  לו  תהיה 
גורסים: ומביא טענות וראיות להביא האדם לידי גאוה כדי לטרדו מן העולם]. 
ויתייאש מללחום עוד נגדך, מפני שהוא נוכח לדעת כי  יניח ‡ו˙ך.  67. ‡ז 
כחך חזק מכחו. 68. ‡ף ‡ם י‰י‰ נˆוח מ‡‰ פעמים. ממשיך להלחם נגדך עד 
אשר יכחיד אותך משני העולמות. ואילו אתה גם אם נצחתו  מאה פעמים, 
69. ו‡ל  לא יאמר נואש, אלא ימשיך לארוב לך כל ימיך עד שינצח אותך. 
˙‡מן בעˆמך. אל תבטח בתורתך ובחכמתך שיעמדו לך נגד יצרך הרע, אלא 
עד יומך האחרון עשה תחבולות להינצל ממנו, שכן אמרו (ברכות כט.) יוחנן 

כהן גדול שימש בכהונה גדולה שמונים שנה, ולבסוף נעשה צדוקי. 

ם  ƒ‡ ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿  ‡ ַוֲ‰לו…  .‰ּ ָ̇ ָמ ¿‚ ּ„ֻ

ֲחַמ˙  מ≈ ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡ ים  ƒ„ ַכב¿ּ מ¿

י  ּ≈̇ ׁ¿̆ ַע  ≈„ יו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ ים  ƒר ב¿ ּסו… ׁ∆̆

ַ‡ַח˙,  ַר˜  ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ו¿  ,˙ ו… ּ̇ כ¿ ַמס∆ּ

ָח˙  ∆‡  ‡ ָלּ ∆‡ ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ן  ָל‰∆ י…‡ַמר 

ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ  - ‰"ח)  פ"י  (ירו˘למי ˘ביעי˙ 

ָלם  ָ‰עו…  ˙ ∆‡  ‰ ע∆ ַיט¿ ל…‡  ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ָכל- ו¿

. ינו… ּבו… ≈‡ ׁ∆̆ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ‰ ָ̃ ֲחָז י˜ּו‰ּו ַבּ ƒֲחז ַיּ ׁ∆̆

 

ל  ָכּ יּו  ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ים  ƒב ֻחָיּ מ¿ נּו  ֲ‡ַנח¿ ׁ∆̆ ַ„ע,  ו¿
 ‡ ר≈ ם ַ‰ּבו… ׁ≈̆ ים ל¿ ƒ„ֻיָח ינּו מ¿ ׂ ≈̆  ַמֲע
 ‰ י∆ ¿‰ ƒי ים  ƒ‰…ל ¡‡ ˙„ַ ֲעבו…  ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע ָכל  ו¿ ר,  ∆̇ ּוַבס≈ּ לּוי  ּ‚ָ ַבּ  ,‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי

 ˙ ּוו… ַ̃ ל¿ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  ˆו… ר¿ י  ּƒ̇ ל¿ ּƒ64ב ַב„,  ל¿ ּƒב נו…  ˆו… ר¿ ל  ∆‡ יַע  ּ ƒ‚‰ַ ל¿

ל  ם ָ‰‡≈ ׁ≈̆ ל ל¿ ‰ ַ‰כ…ּ ׂ ∆̆ „, ַ‡ך¿ ַיֲע בו… ל ָכּ ב≈ּ ַ̃ ‰ּו ּול¿ ׂ ≈̆ ַבח ַעל ַמֲע ׁ∆̆

ב,  ר ל≈ ≈̃ י ‰' ח… ƒּוב: "ֲ‡נ˙ ָ‡ַמר ַ‰ָכּ ׁ∆̆ מו…  ב, כ¿ּ ל ַ‰ל≈ּ יף ‡∆ ƒ̃ ׁ¿̆ ַ‰ַמּ

ינּו"  ל…‰≈ ר̇… ַל‰' ‡¡ ָּ̇ ס¿ ּƒר: "‰ַ65נ מ≈ ‡ו… ˙" (ירמי‰ יז, י), ו¿ ָליו… ן כ¿ּ ח≈ ב…ּ

ל  ≈̂ ָנּ ƒ‰ יזּו˙ ל¿ ƒר ז¿ ƒָמ‰ ּוב ָחכ¿ ר ב¿ּ ָזּ‰≈ ƒם ל…‡ י ƒ‡ ן („ברים כט, כח). ָלכ≈

בריות,  [של  סובלתן 
פירש,  ורש״י  רשב״ם. 
עצמם  הם  שאפילו 
זמן  לאחר  מתחרטים 
ונבזים הם בפני  עצמן] 
״דל  הוא  מהם  ואחד 
מנוגד  חטאו  כי  גאה״. 
כי          האנושי,  לטבע 
לעשיר           אמנם  אם 
אך  גאוה,  של  נסיון  יש 
במה   – הוא  דל  אם 
ללא  הגאוה  יתגאה?  
המאוסה  היא  סיבה 
אלוקים  בעיני  ביותר 
יחזקאל,  (אור  ואדם 

מדות).

בי‡ורים
64. בל˙י רˆון בני-‡„ם. בלי שיהיה רצונו ומטרתו להתכבד בעיני בני-אדם, 
עושה  שאדם  מעשים  ‡לו˜ינו.  ל‰'  ‰נס˙רו˙   .65 מעשיו.  על  שישבחוהו 
בהסתר מעיני בני-אדם, הם גלויים וידועים לה׳ אלוקינו, ומסורים בידו לתת 

לאדם כפי מעשיו. 

המחזיק    וכל  המדות, 
ה׳.   תועבת  נקרא  בה 
אין  ענוה).  הקמח,  (כד 
ממנה,  קשה  מדה  לך 
שבתורה  עבירות  ורוב 
עוד  ולא  בה,  כלולין 
הבורא  שמשכחת  אלא 
אדם,  של  מלבו  יתברך 
לבבך  ״ורם  שנאמר: 
אלקיך״.  ה׳  את  ושכחת 
א,                  אבות  יונה  (רבינו 

יג).
הגרועה  היא  הגאוה 
היא  והענוה  שבמדות, 
שבמדות.  עליונה  מדה 
(מהרש״א סנהדרין פח).

לכל  שורש  היא  הגאוה 
(ר״ח  הרעות.  המדות 

ענוה ב׳; נפש החיים).
שורש  היא  הגאוה 
להרבה עבירות, אם בין 
בין  ואם  למקום  אדם 
(שערי  לחבירו  אדם 

קדושה).  

ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡  „ ַלמ≈ּ מ¿ ‰ּו‡  ו¿ ר,  ∆̃ ּׁ∆̆ ‰ַ

ן  ָלכ≈ ו¿  ,˙ ָ‡יו… ר¿ לו…  י‡  ƒב ּומ≈  ˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ל¿

. ּ„ו… ¿‚ נ∆ ם כ¿ּ ַחכ≈ּ ¿̇ ƒ‰ ‰ ל¿ ָּ̇ יך¿ ַ‡ ƒר ָ̂

 

ר ‰ּו‡  ∆̂ ּ ל ַ‰י≈ ׁ∆̆ יו  ָ̇ ּבּולו… ח¿ ַּ̇  ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇
י‰ו…  ּƒב ּוַמ‚¿ ּבו…  ƒל  ‰ ׁ∆̆ ¿̃ 73ַמ

 ˙ ּ„ו… ƒמ ָ‡ר  ׁ¿̆ ּו ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ לו…  י˜  ּƒ̇ ּוַממ¿

‡י  ַוַ„ּ ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ַע  ≈„ יו… י  ּƒכ ַ‡ף  ו¿  ;˙ ָרעו…

י  ּלּו ָ‰כ≈ ƒפ‡ֲ , ַ‚ֲ‡ָו˙ו… ן ב¿ּ ָעוו… ע ו¿ ַׁ̆ ׁ̆ פ∆ּ ּ י≈ ׁ∆̆

ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  ּƒכ  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒּומ י„  ƒז מ≈ ב¿ּ  „ ב≈ עו…

74ַע„   ,„ בו… ַ‰ָכּ ַ‡ַחר  ּבו…  ƒל  ˙ ∆‡ יר  ƒע ַמב¿

ָר‰. ֲ‡ָבל ָ‰ָ‡ָ„ם  ׁ̆ ַעל ָ‰ֲעב≈ ל…‡ ָיחּו ׁ∆̆

ל…‡  ‰ ו¿ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒל…‡ י יו, ו¿ ׂ ָ̆ ַמֲע ‰ּו‡ ַזך¿ ב¿ּ ׁ∆̆

ָר‰  ֲעב≈  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ַע  ≈„ ּיו… ׁ∆̆ כ¿ּ מו…  ¿̂ ַע ל  ַ‰ל≈ּ י¿

ַיֲער…ך¿  ו¿ ָ‰ָרע  ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈  ‡ ָיבו… ָ‡ז  ָ„ָבר,  ב¿ּ

„ו…  ָלכ¿ ל¿ ילו…  ּƒפ‰ַ ל¿ ָחָמ‰  ל¿ ƒמ  „ עו…

ָו‰  ¿̂ ƒמ לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ָברו… ס¿ לו…  יר  ּƒב ּוַמס¿ ר  ּ≈̇ ∆‰  ‰ ר∆ יו… ו¿  , ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒר ב¿ּ

ר:  ∆̂ ּ ַ‰י≈ לו…  י…‡ַמר  ָכך¿  ו¿ ר.  ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ּƒמ ּׁ∆̆ ַמ‰  ַעל  ָכר  ׂ ָ̆ ו¿

בי‡ורים
73. מ˜˘‰ לבו. של אדם לסרב לקבל תוכחה ולהכניע עצמו. 74. ע„ ˘ל‡ 

יחו˘ על ‰עבר‰. שאינו חושש לעבור עליה.

ָך  ל¿ ר…ב  ¡‡ י∆ יָך  ָימ∆ ל  ָכּ י  ּƒכ ב, מ„),  (‡בו˙ 

ם  ƒ‡ 70ו¿ ּנּו,  מ∆ּ ƒמ יָך  ינ∆ ע≈ ים  ƒֲעל ַּ̇ ‡ּוַלי 

ף  (יט)סו…  -  ˙ ּלו… ּ ַ̃ ַבּ ׁ∆̆  ‰ ּלָ ַ̃ ב¿ּ ֲחָך  ּ ≈̂ ַנ י¿

˙. ּוַבֲעבּור  ֲחמּורו… ַבּ ׁ∆̆ ָחמּור  ֲחָך ב¿ּ ּ ≈̂ ַנ י¿

 ˙ ּ„ו… ƒמ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ל¿  ׁ̆ ר∆ ׁ…˘ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ׁ∆̆ (כ)

ף  ּ≈̇ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ71מ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ַ‚ם  ו¿  ,˙ חּו˙ו… פ¿ּ

ַין  נ¿ ƒע ָכל  ו¿ ָ‰ָ‡ָ„ם,  ב  ל≈ ב¿ּ ב  ָער≈ ¿̇ ƒּומ

 ˙ ַ‡מ≈ּ ˙ ּול¿ מ∆ יב ָ‰‡¡ ƒז ַ‰כ¿ ר ‰ּו‡ 72ל¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

יט. סוף ינˆחך בחמור‰ 
במסכת  ˘בחמורו˙. 
״כך  נאמר:  (קה:)  שבת 
הרע,  יצר  של  אומנותו 
היום אומר לו ״עשה כך״ 
״עשה  לו  אומר  ולמחר 
לו  שאומר  עד  כך״, 
זרה״,  עבודה  ״עבוד 
כלומר,  ועובד״.  והולך 
אל  יבוא  אם  שהרי 
מיד  לפתותו  האדם 
לא   – חמורה  לעבירה 
אומנותו  לכן  לו,  ישמע 

היא להסיתו לעבור עבירה קלה, ומתוך כך מגיע בהדרגה לעבירות החמורות 
ביותר.  

(נב.) מביאה הגמרא משל על היצר הרע: אמר רב אסי: יצר  במסכת סוכה 
דומה  ולבסוף  רש״י)  עכביש.  (לקורי  בוכיא  של  לחוט  דומה  בתחילה  הרע 
לעגלה).  הפרה  את  קושרים  שבהם  העבים  (כחבלים  העגלה  כעבותות 
שנאמר (ישעיה ה, יח): ״הוי מושכי העון בחבלי השוא וכעבות העגלה חטאה״. 
(מה שבתחילה היה חבלי שוא, דהיינו חוטים של כלום, דקים כקורי העכביש, 

נהפך לבסוך לחבלים העבים של העגלה!). 
״הוי מושכי העון בחבלי השוא״ – הוי לאלו המושכים ומביאים את העוון על 
עצמם בזמן שיצרם עדיין חלש מאד ודומה לחוטים של כלום, כי בשלב הבא, 
כשכבר יהיו שקועים בחטא וירצו לחדול ממנו, יגלו שהם קשורים בו עם יצר 

כה חזק, כמו חבל של עגלה שהוא עבה מאד וכמעט לא שייך לנתקו. 
שבכל  הקשה  היא  הגאוה  מדת  פחו˙ו˙.  מ„ו˙  ל‰רב‰  ˘ור˘  ˘‰‚‡ו‰  כ. 

בי‡ורים
70. ו‡ם ינˆחך ב˜ל‰ ˘ב˜לו˙. אם תתן ליצר לנצח אותך אף בדבר הקטן 
החמרות  בעבירות  גם  ינצחך  שהוא  סוף  ותנצחו,  עמו  תלחם  ולא  ביותר, 
הגאוה.                   בחטא  להכשילו  ‰‡„ם.  בלב  ומ˙ערב  מ˘˙˙ף   .71 ביותר. 

72. ל‰כזיב ‰‡מ˙. להראות שהאמת הוא כזב ושקר.
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כב. ˘י˘ כמ‰ בני-‡„ם 
לבריו˙  ‰נ‡‰בים 
ו‰˜ב"‰ ˘ונ‡ם כ˘‡ינם 
‰מˆוו˙.   ˙‡ מ˜יימים 
מכמה  להקשות  יש 
רחוב,  אנשי  וכמה 
מידות  בעלי  שנראים 
ועמל  יגיעה  בלי  טובות 

ובלי ספרי יראה? 
כבר עמד על זה הגר״א 
והובא  ט,  יא,  (במשלי 
אות  פ״ד  שלמה׳  ב׳אבן 
המינים  ״רוב  וכתב:  יג) 
אדם  בין  והחוטאים 
הנראה  לפי  הם  למקום 
אחת  וזו  בטבע,  טובים 
היצר  מתחבולות 
לפרוש רשת לפני תועי 
אחריהם״,  להמשך  רוח 
׳חפץ  בספר  ועיין  עכ״ד. 
(סוף  התורה  על  חיים׳ 
בהעלותך, בהערה שם): לפעמים מזרז היצר הרע לרשעים גמורים מחללי 
וילמדו  אחריהם  העם  שימשכו  כדי  לבריות,  טובות  לעשות  שבתות 

מדרכיהם... 
 ויש שהעירו שהגר״א לא כתב שהם באמת טובים בין אדם לחברו, רק ״לפי 
תתנגש  אשר  מסוימת  לנקודה  יגיעו  כאשר  שבאמת  חוץ),  (כלפי  הנראה״ 
מידותיהם  וזוהמת  קלונם  כל  יתגלה  שם   - ותאוותם  חפצם  עם  ותתנגד 

הרעות.

 ˙ ˆו… ר¿ ּƒּוב: "76ב˙ ָ‡ַמר ַ‰ָכּ ׁ∆̆ מו…  ‰ּו‡ כ¿ּ

 " ו… ּ̇ ƒ‡ ם ƒל ׁ¿̆ ָביו ַי י¿ ם ‡ו… ּ‚ַ ׁ̆ י ƒ‡ י כ≈ ר¿ ּ„ַ '‰

ם  ƒ‡ ָין:  נ¿ ƒע‰ָ  ׁ̆ רּו פ≈ּ ָכך¿  ו¿ ז).  טז,  (מ˘לי 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ י  נ≈ פ¿ ƒל ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ƒי ל…‡  ָ‰ָ‡ָ„ם 

ם  י‰∆ ינ≈ ע≈ ב¿ּ ן  ח≈  ‡…̂ מ¿ ƒל ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ו¿

ים,  ƒב ַ‰ּטו… יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ˙ו…  ו… ׂ̆ ֲע ַבּ

‰ּו  ז∆  , ˙ו… ‡ו… ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿

-‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ׁ∆̆ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ָ‡ָי‰  ר¿

 ˙ ּבו… ƒל ָזַרע לו… ַ‡ֲ‰ָב‰ ב¿ּ ו¿  , ˙ו… ב ‡ו… ≈‰ ‡ו…

ַעל  ב  טו… ם  ׁ≈̆ לו…  ם  ׂ ָ̆ ו¿ י-ָ‡ָ„ם,  נ≈ ב¿ּ

 ‰ ּמָ ּכַ  ׁ̆ ּ י≈ ∆ ׁ̆ (כב) ‰ּו‡   ˙ מ∆ ¡‡ ו∆ ָנם.  ו… ׁ̆ ל¿

 ˙ ּיו… ƒר ַלּב¿ ים  ƒב‰ָ ¡‡ ַ‰ּנ∆ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ּב¿

ים  ƒמ ּ י¿ ַ̃ מ¿ יָנם  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ ָ‡ם  נ¿ ו… ׂ̆  ‰" ָבּ ָ̃ ‰ַ ו¿

בי‡ורים
76. ברˆו˙ ‰' „רכי ‡י˘. כשרצויים לפני ה׳ אורחות חיי האדם, גם אויביו 

יתהפכו לאוהביו וישלימו אתו.

ָמ‰  ָחכ¿ ַמֲעַל˙  ל¿  ָּ̇ ע¿ ּ‚ַ ƒ‰ ָבר  כ¿ּ

 ˙ ו… ּ̂ ַר ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָך  ל¿ ָר‡ּוי  ו¿ י„ּו˙,  ƒַוֲחס

ָלם,  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ן ב¿ּ ̂…‡ ח≈ מ¿ ƒל ל ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ ּול¿

ָך  ¿̇ ָמ ם ָחכ¿ ˙ ָל‰∆ ַ‚ּלו… ם ל¿ יף ָל‰∆ ƒֲחנ‰ַ ּול¿

ָך  ל¿ י‡  ƒָיב ו¿ ‡ֲ‰בּוָך,  י…ּ ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ ָך  ¿̇ ָ̃ ¿„ ƒ̂ ו¿

רּוַח  ׁ∆̆ ל  ָכּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… י  ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ƒמ ָ‡ָי‰  ר¿

ם  ˜ו… ּנּו, 75רּוַח ַ‰ָמּ ימ∆ ָח‰ ‰≈ ˙ נו… ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

 ‰ ז∆ ָכל  ו¿ מ"י).  פ"‚  (‡בו˙  ּנּו  ימ∆ ≈‰ ָח‰  נו…

י‡  ƒ‰ ‡ָבָר ּ‰ ַ‰ס¿ּ ָ̇ י ‡ו… ּƒר, כ ∆̃ ׁ∆̆  ˙ ָ‡יו… ר¿

 ‰ּ ָין ַ‰ז∆ נ¿ ƒָו‰. (כ‡)ֲ‡ָבל ָ‰ע‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒָעָנף מ

כ‡. ‡בל ‰ענין ‰ז‰ ‰ו‡ 
כבר  דבריו  תוכן  וכו'. 
הלבבות  בחובת  מובא 
המעשה,  יחוד  (שער 
פרק ה) וז״ל: כאשר יבוא 
זה,  בפיתוי  היצר  אליך 
לי  תועיל  מה  לו:  ענה 
חן  למצוא  השתדלותי 
כמוני,  חלש  יצור  בעיני 
לא  ביכלתו  אין  אשר 
להזיק  ולא  לי  להועיל 
היה  אילו  ואף  לי... 
מחוייב  שאני  כדבריך, 
אוכל  לא  אז  גם  בכך, 
איך  כי  זאת,  לעשות 
כל  אצל  לפעול  אוכל 

בני דורי שיהיו מרוצים ממני, בעוד שאינני יכול לפעול זאת אפילו אצל בני 
ביתי, וכל שכן אצל בני אדם אחרים.

ודברי רבותינו ז״ל שהבאת מהם ראיה, אינם מחייבים את האדם להשתדל 
למשוך אליו את שביעת רצונם של כל הברואים, אלא הכונה של דבריהם 
היא מה שאמר חכם אחד בצוואתו לבנו: ״בני, לפעול אצל כל הברואים שיהיו 
מרוצים ממך, זה אינו ביכלתך, אך מה שכן ביכלתך הוא, להשתדל שהבורא 
יהיה מרוצה ממך. וכאשר תפעל זאת אצלו, הוא יעשה אותך רצוי לבריות, 
כמו שכתוב (משלי טז, ז): ״ברצות ה׳ דרכי איש גם אויביו ישלים אתו״. – וזוהי 
ז״ל: מי שכל הבריות, מקטן ועד גדול, מהללים ומשבחים  גם כוונת רבותינו 
אותו ומרוצים ממעשיו, סימן הוא שהאל יתברך נתן בלבות בני אדם אהבה 
אליו, ושם לו שם טוב על לשונם. ודבר זה הרי אין הבורא עושה אותו לשונאיו, 

והוא איפוא סימן ברור וגדול שהבורא מרוצה ממנו. זוהי כוונת רבותינו ז״ל.     

בי‡ורים
בידוע שהוא  למטה  מי שהוא אהוב  כל  ‰ימנו. שכן  נוח‰  רוח ‰מ˜ום   .75

אהוב גם למעלה (רש״י). 

˙וכח˙ך  „ברי  כ‚. 
י˙˜בלו בפני ‰עולם. יש 
יתקבלו  כיצד  לעיין, 
מכירים  אין  אם  דבריו 
אותו ואין יודעים ערכו?

 :(: (ו  ברכות  במסכת 
אמר רבי חלבו אמר רב 
בו  שיש  אדם  כל  הונא: 
דבריו  שמים,  יראת 
[לאחרים],  נשמעין 
יג)  יב  (קהלת  שנאמר 
נשמע,  הכל  דבר  ׳סוף 
וגו׳,  ירא  האלהים  את 
כך:  ויש לדרוש המקרא 
אדם שהוא ירא אלוקים 
באזני  נשמעים  דבריו   -

הכל.
(הובא  לעיתים׳  ה׳בינה 
בשיטה מקובצת החדש, 
אות קפח) פירש, שאף על פי שיראת שמים מביאה את האדם לעשות מעשיו 
בהצנע ולא להרבות בדברים, עם כל זה דבריו ועניניו מעצמם יהיו נשמעים.
והטעם שדבריו נשמעים, כתב ב׳עיון יעקב׳ שאדם שיש בו יראת השם שורה 
וב׳שפתי  גם בעיני הבריות.  חן  ימצא  ובכך  (מט:),  חן, כמבואר בסוכה  עליו 
חכמים׳ ביאר על פי דברי המשנה באבות (ב, ד) ׳בטל רצונך מפני רצונו כדי 
שיבטל רצון אחרים מפני רצונך׳, ואדם שהוא ירא שמים מבטל את רצונו 
ולפיכך מבטל הקדוש ברוך הוא את רצון אחרים מפני  מפני רצון הבורא, 

ַב„,  רּוך¿ ‰ּו‡ ל¿ ‡ ָבּ ר≈ ם ַ‰ּבו… ׁ≈̆ ב ל¿ ַ‰ּטו…

י  נ≈ פ¿ ּƒב לּו  ב¿ּ ַ̃ ¿̇ ƒי ָך  ּ¿̇ ַכח¿ ו… ּ̇ י  ר≈ ב¿ ּ ƒ„(‚כ)

י  ּƒכ  , ך¿ ָכּ ב  ֲח˘…ׁ ַּ̇ ל…‡  ם  ƒ‡ ם  ּ‚ַ ָלם  ָ‰עו…

לּוָי‰  ּ¿̇ ָכָח‰  ו… ּ̇ ‰ַ ַל˙  ָבּ ַ̃ ין  ≈‡

יָך. ∆̇ בו… ׁ¿̆ ַמח¿ ב¿ּ

 

ָך  ¿̇ י ƒס ‰, י¿ ל ז∆ ָכּ ƒמ ˜ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ּƒ̇ ׁ∆̆ י  ַ‡ֲחר≈ ו¿
ן  כ≈ ָּ̇ ƒָך: ל…‡ י י…‡ַמר ל¿ ר ו¿ ∆̂ ּ  ַ‰י≈

79ַע„  ָמ‰  ל≈ ׁ¿̆ ָך  ¿̇ „ָ ֲעבו…  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ׁ∆̆

ן  ‚ו… כ¿ּ י,  ר≈ ַ‚מ¿ ל¿ ן  ∆‰ מ≈  ˜ ַרח≈ ¿̇ ּƒ̇ ׁ∆̆

ים                     ƒב ַ‰ּטו… יָך  ׂ ∆̆ ַמֲע  ‰ ַכס∆ּ ּ¿̇ ׁ∆̆

ָבר  כ¿ּ ָ‰ָי‰  ּׁ∆̆  ‰ ַמּ ƒמ ּפּוך¿  ƒ‰  ˙ רו… ‰ו… 80ּול¿

בי‡ורים
79. ע„ ˘˙˙רח˜ מ‰ן. כלומר, אלא אם תסתיר מבני אדם את כל מעשיך 
לגמרי.                  ה׳  מעבודת  מתרחק  שהנך  יראה  חוץ  שכלפי  באופן  הטובים, 
80. ול‰ורו˙. יש גורסים ״ולהראות״, כלומר, הראה את ההפך של מה שיש 

בלבך.

 ‡ ָלּ ∆‡ ב  ≈‰ ‡ו… -‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ין  ≈‡ י  ּƒכ  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ  ˙ ∆‡

ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ָך  ¿̇ י ƒס י¿ ך¿  ַ‡ַחר-ָכּ  .‰ּ ָ̇ ‡ו… ים  ƒמ ּ י¿ ַ̃ ּומ¿ ָר‰  ו… ּ̇ י  ≈„ מ¿ לו…

י‡  ƒב ּומ≈ ָ‰ָעם,  י  נ≈ פ¿ ƒל ים  ƒב ַ‰ּטו… יָך  ׂ ∆̆ ּוַמֲע ָך  ¿̇ י„ּו ƒֲחס  ˙ ַ‚ּלו… ל¿

ן  ƒמ ך¿  ָׁ̆ מ¿ ƒנ  ‰ ז∆ ַ‚ם  ו¿ ָך?  מו… ָכּ ם  ≈‰ ם  ּ‚ַ ּו  ׂ̆ ַיֲע ‡ּוַלי  ָ‡ָי‰:  ר¿

חּו  ב¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ּ ƒנ ׁ∆̆ ים  ƒל „ו… ּ ¿‚  ‰ ָמּ 77ַכּ ינּו  ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ‰ּו˙.  ב¿ ּ‚ַ‰ַ

ם  י‰∆ ר≈ ַחב¿ ו¿ ם  י‰∆ י„≈ ƒמ ל¿ ַּ̇ י  נ≈ פ¿ ƒל  ‡ ָלּ ∆‡ ּו  ׂ̆ ָע ל…‡   - (סוכ‰ כח, ‡) 

ָו‰  ¿̂ ƒמ ‰ ‡י ז∆ ם, ַוַ„ּ י‰∆ ׂ ≈̆ ַמֲע י˜ּו ב¿ּ ƒַיֲחז ם ו¿ י‰∆ כּו ַ‡ֲחר≈ ׁ¿̆ ָמּ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ

ל…‡  ּלּו  ≈‡ י  נ≈ פ¿ ּƒב ּלּו  ƒַוֲ‡פ ים,  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ם  78ָל‰∆ ב  ַחב≈ּ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ

 ,"‰ ׂ ∆̆ י עו… ƒנ‡ֲ ‰ ַע" ‡ו… "ז∆ ≈„ י יו… ƒנ‡ֲ ‰ רו… "ז∆ ָ‡מ¿ ּבו… ב¿ּ ƒל ‰ ב¿ּ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒי

ם. ˙ ָל‰∆ ַ‚ּלו… ˙ ָ‡סּור ל¿ מ∆ ¡‡ ָלם ב∆ּ י ָ‰עו… נ≈ פ¿ ƒָבל ל‡ֲ

 

ַמ„  ל¿ ƒ̇ ו¿ יכּו˙  ƒר‡ֲ ַבּ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ֲעמ…„  ַ̇ ו¿ ֲעָנָו‰  ַבּ ך¿  ל≈ ּ≈̇ ם  ƒ‡ ם ּ‚ַ
 ‰ ָּ̇ ַע ָך:  ל¿ י…‡ַמר  ו¿  ˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ָך  ּ¿̇ ַפ י¿ יעּו˙,  ƒב ¿̃ ּƒב  

יָך  ָרכ∆ ּ ֲעבּור „¿ „ּוָך ַבּ יַכב¿ּ ƒבּוָך ו ּׁ¿̆ ַח י-ָ‡ָ„ם י¿ נ≈ ָך ב¿ּ ¿̇ ים ‡ו… ƒ‡ ָ‰רו…

ם  י‰∆ ינ≈ ע≈ ּוב ב¿ּ ׁ̆ ‰ ָח ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ,‰ ז∆ ל ָבּ „ו… ַוח ָ‚ּ ׁ̆ ר∆ י≈ ים, ו¿ ƒב ַ‰ּטו…

 ‰ ׂ ∆̆ ָך ַמֲע ¿̇ ו… ׂ̆ ֲע י ַבּ ּƒל, כ ב∆ ∆‰ ‰ ל ז∆ ָך. ָכּ ּ¿̇ ַכח¿ ˙ו… ָך ו¿ לּו מּוָסר¿ ב¿ּ ַ̃ י¿

בי‡ורים
77. כמ‰ ‚„ולים ˘נ˘˙בחו. במסכת מגילה (כז:-כח.) מביאה בגמרא סדרת 
ואמרו  הקדושים,  מהתנאים  כמה   של  חסידות  ודברי  מיוחדות  הנהגות 
לתלמידיהם שבזכות הנהגות אלו  זכו להאריך ימים, ואמרו זאת כדי ללמד 
מאירי).        ההר,  מן  אברהם  (רבינו  להם  הראויות  הנהגות  חכמים  לתלמידי 

78. ל‰ם. עליהם. 

ב'
ם 

ד' יו
ע 

בו
ש

 81. ˙˙יח„. תתבודד. 82. ‡ך ל‰ר‡ו˙ ‰עˆלו˙. עשה רושם כאילו אתה עובד את ה׳ בעצלות ובכבדות. 83. ול‡ ˙ˆו‰. ואל תשדל בני אדם 
לעשות טוב ואל תוכיחם להמנע מעשות רע. 84. ˙˙נ‰‚ במנ‰‚ם ו˙לך ב„רכי‰ם. של פשוטי העם ויושבי קרנות, כדי שהסתרת מעשיך הטובים 
תהיה בשלימות. 85. ל˘ם מˆו‰. כלומר, אף שעושה זאת לשם מצוה, מכל מקום... 86. מפסי„ ‡לף ‡לפים. כי ירד מטה מטה, ולא רק את המצוות 
יחדל מלקיים, אלא אף אמונתו ישלל ממנו, מבלי אשר ירגיש בכך. 87. ו„ומ‰ לבורח מ‡˘ ˜טנ‰ ל‡˘ ‚„ול‰. כי אם מטרתו לברוח מהפרסום 
והכבוד שיבוא לו ע״י עבודת ה׳, וחושש למצוא חן בעיני בני אדם בגלל מעשיו הטובים, אדרבה, הרי היצר מציע לו למצוא חן בעיני בני אדם על 
ידי זלזול במצוות והתרחקות מה׳. 88. ‡ין מזי˜ לו ב˘בח. לא יפחת שכרו במאומה בכך שמשבחים אותו ומכבדים אותו על מעשיו. 89. בע˙ ‡˘ר 
˙ע˘‰ מע˘‰ ‰טוב. והנך רוצה לבחון את טהרת כונתך. 90. ‡˘ר מ‰‡ל. אם יתברר לך שהנך מקוה לקבל את השכר מהאל - סימן הוא שהמעשה 
שלם ואין בו כל פגם. 91. ‡ינו ˘לם. סימן הוא שהמעשה אינו שלם. 92. ביחו„ בח„רי ח„רים. בהתבודדות בינך לבין עצמך. 93. בז‰ ‰ענין. באותו 
האופן ובאותה השלמות, בהידור ובהתלהבות. 94. נ‚„ יˆר ‰רע. מענין יצר הרע, כיצד מנסה הוא לקלקל וכיצד להנצל ממנו. 95. נ‚„. לעומת. 96. 
וט‰ר י„ים. טהור בדרכיו וידיו נקיות מעוון - יוסיף כח להתגבר ולהתאמץ שלא יפול ברשת היצר הרע. 97. ‰‚‡ו‰ במעל˙ ‰חכמ‰ מ˘ובח˙. לא 
ח״ו כדי להשתרר ולהתנשא על אחרים, אלא שירגיש סיפוק ושמחה במעלתו כדי לזרזו להתמיד בדרך זו. 98. ו‚ם „ע‰. יש גורסים: על שחננו דעה 
רנו˙. עמי הארץ העוסקים בדבר שיחה (רש״י). והערוך פירש, שאינם נכנסים לבית המדרש, אלא רגילים לשבת  והשכל ומדות טובות. 99. מיו˘בי̃ 
בקרנות העיר ולעסוק בדברי שיחה. 100. וי‚ב‰ לבו. פסוק זה נאמר על יהושפט המלך, שאף שהיה לו עושר וכבוד לא גבה לבו בעבורם, כי אם 
במה שהלך בדרכי ה׳. (מצודת דוד). 101. י˜ר רוח ו‚ב‰ לב.  אדם עם רצון כביר בלי גבול ובעל שאיפות גבוהות בעניני העולם הבא. 102. ˘ל‡ 
יספי˜ לו. שלא יסתפק במצוות המזדמנות לידו, ובמעלות שהשיג על ידי השתדלותו. 103. ‡ל‡ ימעט בעיניו. שיהיו מעשיו ועבודתו מעטים בעיניו. 
104. ו˙‚ב‰ נפ˘ו. ונפשו תתרומם ותשאף למדרגה גבוהה יותר. 105. כמו ˘מ˜ˆר. באותה מדה שמפחית ומתרשל מעבודת ה׳ יכעס על עצמו 
ויוכיח נפשו. 106. מפני ‰˘פל˙ו לפני‰ם. מחשש שאם יעשה הטוב יהיה מושפל ובזוי בעיניהם, ושילעגו לו על מעשיו. 107. יפסי„ ‡ו˙ם מ‡‰ 
והם רשעים  ה),  (שם,  ״ענה כסיל כאולתו״  ואמר:  ד),  כו,  (משלי  ״אל תען כסיל כאולתו״  זה אמר שלמה:  ״ועל  גירסא המוסיפה כאן:  יש  מˆוו˙. 
וכסילים״. 108. ובמ‡ו„ו. בכל כחו, רצונו וממונו. 109. ול‚לי˙. אמר רבי יוחנן שעמד בגילוי פנים (בחוצפה. רש״י) לפני הקב״ה (סוטה מב:). 110. 
ולסנחריב. בתנא דבי אליהו (ל״א) כתב: סנחריב גסות הרוח היתה בו, ובה נעקר מן העולם. וכן נאמר שם על נבוכדנצר. 111. ז„ י‰יר. גס רוח סופו 
להיות לץ שאינו חש לשמוע מוסר. רש״י. 112. ‰מב˜˘ לעלו˙. גאוותן אינו מרוצה ממעלת חשיבותו בעיני הבריות וחומד תמיד לדרגת חשיבות 
114. סמוך ל‚‡ו‰  113. בחז˜˙ בר „ע˙. שמחזיק עצמו חכם.  גבוהה יותר ממה שהוא ראוי לה, וכיון שלא משיגה, הרי הוא בדאגה מתמדת.  
מעללים רעים. שהם המשך ישיר לגאוה ותוצאה ממנה. 115. כ‡˘ר נעימו˙ ‰ˆור‰. כשם שהגדרת אדם שצורתו נעימה ויפה היא מי שגופו ופניו 
מאירים, כך אדם שמדותיו נעימות וטובות נפשו מאירה. 116. ‡ין ‰ח˘יבו˙ בנפ˘. [יש גירסא: ״מחשיבות הנפש״]. כלומר, אין זה חשיבות וכבוד 
לאדם להתגאות על חברו, אפילו הוא מלך, כל שכן בני-אדם אחרים, השוים במעלתם ומתגאים זה על זה.  117. ולפניו ‰יו כס‡ו˙. כלומר לפניו 
היו שלשה כסאות, זה למעלה מזה, להושיב כל אחד כגדולתו, ובאו לפניו שלשה גיבורים, וישבו זה למעלה מזה. 118. ו‚„לו. למעלה. 119. כי טוב 
‡מר לך. מוטב שיאמרו לך לעלות לדרגה גבוהה יותר ממעמדך כיום, מאשר יורידו אותך ממעלתך לאמר שאינך ראוי לה יבקשו שתפנה את מקומך 
עבור אדם אחר נכבד ונדיב. 120. במח˘ב‰ לב„. שיחליט בלבו שמכאן ולהבא שוב לא יתגאה, אלא בנוסף לכך חייב לשנות גם מעשיו והתנהגותיו 
כלפי חוץ. 121. ול‰˘˙„ל. [יש גירסא: ולהשתרר]. כלומר, למשול ולשלוט על בני-אדם. 122. בכל חל˜ וחל˜ וכו'. יש גורסים: בכל מדה ומדה – 

בחלק המובחר שבה. 123. ו˘ם „רך ו‚ו'. והמפקח על דרכיו אראה לו בישועת אלקים.     

רצונו של אותו אדם. וב׳עץ יוסף׳ (שם) ביאר, משום שדבריו יוצאים מן הלב, ובודאי יכנסו אף הם אל לב השומעים.
כ„. ויע˘‰ כל ‰טובו˙ ב‚לוי ובס˙ר. והמעשים הטובים שראוי להסתיר אותם, הם רק אלו שאפשר לעשותם בשלימות מהחל ועד כלה גם מבלי שבני אדם ידעו מהם. אבל אותן המצוות שאינו יכול לקיימם בינו לבין עצמו, כגון להתפלל בציבור, ולצוות לבני אדם לעשות טוב ולהזהיר אותם מעשות רע, 
וללמוד תורה (ברבים, באופן שמשפיע בזה על אחרים, וכ״ש ללמד תורה ברבים) ולעשות חסד, מצוות אלו אין כל הצדקה להזניח ולנטוש מחשש שיכבדוהו עליהן, אלא יקיימם לשם שמים, ואף אם ישבחו אותו עליהן, אין זה יגרע את שכרו, מפני שאינו מתכוון לזה בשעת עשייתן. (חובת הלבבות, שער יחוד 

המעשה פ״ה).   
כ‰. וז‡˙ ‰‚‡ו‰ ‡ינ‰ מז˜˙ לענו‰ וכו'. כתב החובת הלבבות (שער הכניעה פ״ט): והחלק המשובח הוא, כשגאות האדם על חכמתו ועל מעשיו הטובים נובעת ממה שהוא יודע להעריך את גודל החסד שהבורא עשה אתו בזה שנתן לו את היתרונות הללו, וממה שהוא שמח בהן, וגאותו גורמת לו להוסיף 
ולהתאמץ עוד יותר בלימודו ובמעשיו הטובים, ולהתנהג בהכנעה עם מקורביו, ולשמוח בחבריו, ולחוס על כבודם ולחפות על סכלותם, ולדבר בשבחם, ולאהוב אותם, ולדון אותם לכף זכות, ולהזהר בכבודם. והיא גורמת לו שמעשיו הטובים מעטים בעיניו, ושהוא טורח תמיד להרבות עליהם, ושלבו נשבר 

בקרבו על שהוא מדי חלש להשיג מהם כאוות נפשו, ושהוא משפיל את עצמו לפני מי שהוא מקוה שבעזרתו יוכל להוסיף עליהם, ושהוא מודה לאלהים על היתרונות שנתן לו, ומשבח אותו על שעזר לו לקנות את המעלות הטהורות.
גאוה כזאת אינה עומדת בסתירה עם ההכנעה, והיא לא מרחיקה אותה, אלא אדרבה מסייעת לה ומוסיפה עליה. 

כו. לעזוב ‰טוב מפני ‰˘פל˙ו לפני‰ם. שנינו במסכת אבות (ה, כ): ״יהודה בן תימא אומר, הוי עז כנמר... לעשות רצון אביך שבשמים״. כתב הטור (או״ח סי׳ א): ״והתחיל בעז כנמר, לפי שהוא כלל גדול בעבודת הבורא יתברך, לפי שפעמים אדם חפץ לעשות מצוה ונמנע מלעשותה מפני בני אדם שמלעיגים 
עליו, ועל כן הזהיר שתעיז פניך כנגד המלעיגים, ואל תמנע מלעשות המצוה... שפעמים אדם מתבייש מפני האדם יותר ממה שיתבייש מפני הבורא יתברך, על כן הזהיר שתעיז מצחך כנגד המלעיגים ולא תבוש. עכ״ד.  

כז. ‡בל בענין מ˘‡ ומ˙ן יכנע לפני‰ם. מקור הדברים הוא במסכת ברכות (ז:): אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי: מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה וכו׳. והאמר רבי יצחק אם ראית רשע שהשעה משחקת לו אל תתגרה בו, שנאמר (תהלים י, ה): ״יחילו (יצליחו) דרכיו בכל עת״, ולא עוד אלא 
שזוכה בדין... ולא עוד אלא שרואה בצריו... לא קשיא, הא במילי דידיה הא במילי דשמיא. והיינו שבדבר ששייך לו ולממונו צריך להכנע מפניו. וכתב המהרש״א, ש״השעה״ משחקת לו דייקא, כי בודאי אינו אלא לפי שעה מחמת המזל שגורם, אבל כשתעבור השעה – ״כחציר מהרה ימלו״, ״ועוד מעט ואין רשע״ 

וכו׳.
כח. וזו‰י מˆו‰ ‚„ול‰. במסכת בבא-מציעא (ל(: מביאה הגמרא על הפסוק (שמות יח כ) ״והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון״... ׳אשר יעשון׳ זו לפנים משורת הדין [שיש מצוה לנהוג לפנים משורת הדין]... דאמר רבי יוחנן, לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה, ולא 

עבדו (עשו) לפנים משורת הדין.    
כט. לפני ˘בר ‚‡ון. פירש הגר״א: כשבא שבר לאדם, הרי זה מן הסתם שהיה לו תחילה גבהות הלב, ולכן בא עליו השבר, כשהקדוש ברוך הוא רוצה לנקום באדם כדי שיתקדש שמו יתברך בעולם - מגביהו תחילה ואחר כך משפילו, כי על ידי זה תהיה נקמתו גדולה שבעתיים, כמו בהמן שהגביהו תחילה 
למשנה למלך כדי שיתלוהו בגבהותו, ונפילתו היתה בפירסום רב, ואם הוא שר וחשוב בלא זה, אז ה׳ נותן בלבו גאוה ואחר כך משפילו, כי אז נקמתו גדולה כי הרגיש עצמו שהיה באיגרא רמה – ועכשיו בבירא עמיקתא. וכן פירשו כל המפרשים על הפסוק (תהלים קב, יא) ״כי נשאתני ותשליכני״, שהגבהת 

אותי תחילה ואח״כ השלכתני שאז המכה, הצער, החרפה והבושה גדולים יותר.
ל. ‡ינו ניˆול מחט‡ ועוון. כתב רבינו יונה (בשערי תשובה א, כז): הגאוה מסבבת כמה עבירות, ומגברת יצר לב האדם עליו, שנאמר: ״ורם לבבך ושכחת את ה׳ אלקיך״ [הרי הגאוה סיבה כללית לכל העבירות, כי על-ידי הגאוה בא לשכחת ה׳ וממילא חוטא]...ובעל הגאוה נמסר ביד יצרו, כי אין עזר השם עמו 

אחרי אשר הוא תועבת ה׳. עכ״ד.
בשערי קדושה כתב: הגאוה היא שורש להרבה עבירות אם בין אדם למקום, ואם בין אדם לחבירו.

בשבט מוסר (ב׳) כתב: הגאוה שורש לכל העבירות שבעולם, ולכן חזק עצמך שלא להתפתות בקול יצרך להתגאות, ובנצחך אותו בזה – תוכל לנצחו בכל! כיון שנעקר השורש – הענפים נופלים מאליהם.
ל‡. ˘ב‡ מטפ‰ סרוח‰. בהיות האדם מסתכל בפחיתות חומרו, וגריעות תחילת יצירתו, אין לו טעם להתנשא כלל, אלא ליבוש ולהכלם. משל למה הדבר דומה: רועה חזירים שהגיע ועלה לשלטון, הרי כל עת אשר יזכור ימיו הראשונים – אי אפשר לו להתגאות (מסילת ישרים כג). 

יתבונן, שהתהוות האדם ויצירתו...ואחר כך הוא ניזון...במשך שהותו בבטן אמו, ורק אחר כך יוצא לעולם חלוש וכחוש בגופו ואבריו (חובת הלבבות כניעה ה). 
לב. וי˘וב לעפר ורימ‰. ויתבונן מצורתו שתהיה לו כשינוח בקבר: אור פניו יחלוף, מראהו ישחר, בשרו יהפך לתולעים עיפוש וליחה, ולא ישאר בו כל סימן מיופי גופו. ריחו יבאיש (יסריח) מאד, כאילו לא רחץ וסך בשרו מעודו, וכאילו לא היה לו ריח טוב מעולם. בחשבו כן - יכניע וינמיך את עצמו, ולא 

יתגאה ויתנשא. (חובת הלבבות שם). 
ל‚. וי˙ן „ין וח˘בון וכו'. יצייר בלבו, רגע הכנסו לפני בית דין הגדול של צבא מעלה, בעת שיראה עצמו לפני מלך מלכי המלכים הקדוש והטהור בתכלית הקדושה והטהרה, בסוד (מלאכים -) קדושים משרתי גבורה, גבורי כח עושי דברו, אשר אין בהם כל מום. והוא עומד לפניהם, גרוע פחות ונבזה מצד 
עצמו, טמא ומגואל (נתעב) מצד מעשיו, הירים ראש?  היהיה לו פתחון פה? וכי ישאלוהו: איה ואיפוא פיך? איה גאונך וכבודך אשר נשאת בעולמך? מה יענה ומה ישיב על תוכחתו? הנה ודאי שאילו רגע אחד יצייר האדם בשכלו האמת הזה בציור אמיתי וחזק (דימוי נכון בצורה בהירה ומשכנעת) – פרוח 

תפרח ממנו הגאוה, ולא תשוב אליו עוד!!! (מסילת ישרים כג).   
ל„. וישב למטה מן הכל. הגה״ק רבי אלחנן וסרמן זצ״ל הי״ד היה רגיל לישב בסוף ביהמ״ד בכל מקום שהגיע. פעם שאל את החפץ חיים זצוק״ל האם אין חשש שיתהלל בעצמו ״מי כמוני עניו״? ונמצא מתגאה בליבו, ואולי עדיף אדרבה, לישב בכותל המזרח ולחשוב בליבו ״הרי איני ראוי לישב כאן ומכבדים 
אותי במה שאין בי״ וכד׳? ענה לו החפץ חיים: שנינו במשנה (כלים כה, ט) מעשה מוציא מידי מחשבה ואילו מחשבה אינה מוציאה מיד מעשה, א״כ עדיף לישב במערב, ועצם מעשה זה של ענוה יוציא מיד מחשבת גאוה שחושש אולי תתגנב בליבו, משא״כ אם יושב ב״מזרח״, עצם מעשה הגאוה יגבר על כל 

מחשבת ענוה שיחשוב ״איני ראוי״ וכד׳. 

 ‰ ּ„ָ ƒּום מ ׁ̆  ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  רּוך¿ ‰ּו‡, ו¿ ‡ ָבּ ר≈ ּום ָ‡ָ„ם זּוַל˙ ַ‰ּבו… ׁ̆ ַ„ע  ל…‡ י≈ „, ו¿ ַיח≈ ¿̇ ּƒ̇ ָמ‰ - 81 ּום ָחכ¿ ׁ̆ מ…„  ל¿ ƒל ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ׁ∆̆ ר, ּוכ¿ ָ̂ ָ̃ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ּƒ̇ ָך.  ב¿ּ ƒל ב¿ּ

ן  ƒיר מ ƒ‰ ז¿ ַּ̇ ל…‡  ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ ּ¿̇ ל…‡  ָך, 83ו¿ ָכר¿ ׂ ¿̆ י„  ƒס פ¿ ַ̇ ם ו¿ ׁ≈̆ ָך  ‡ ל¿ ≈̂ ל…‡ י≈ ׁ∆̆ י  ≈„ ָ„‰, כ¿ּ ‰ ָ‰ֲעבו… ׂ ≈̆ ַמֲע לּו˙ ב¿ּ ¿̂ ˙ ָ‰ַע ‡ו… ַ‰ר¿ ָב‰, 82ַ‡ך¿ ל¿ טו…

 ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ּƒ̇ 84  ‡ ָלּ ∆‡ י˙,  ƒ̂ י ƒ̂ ו¿ זּוָז‰  ּומ¿ ין  ּ ƒל ƒפ ּ¿̇ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ ‡ו… ל…‡  ו¿ ם  ƒַמי ָׁ̆ -‡ ר≈ י¿ יַמן  ƒס  ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  ו¿ ָך,  ¿̇ זּוָל  ׁ̆ י ƒ‡ ל¿ ָך  ¿̇ ָמ ָחכ¿ יַע  ƒ„ ו… ּ̇ ל…‡  ו¿ ָ‰ָרע, 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  „ כ…ּ ל¿ ƒל ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  נ≈ י¿ נ¿ ƒע מ≈  ‰ ז∆ ל  ָכּ  .˜ חו… ׂ ּ¿̆ ‰ַ ר…ב  ּוב¿ ָו‰  ¿„ ח∆ ּוב¿  ‰ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒמ ב¿ּ ַמֲ‡ָכל  ב¿ּ ם  ∆‰ ָמּ ƒע ע…ָרב  מ¿  ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ו¿ ם,  י‰∆ כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ך¿  ל≈ ≈̇ ו¿ ָ‰ָ‚ם  נ¿ ƒמ ב¿ּ

ָל‰.  „ו… ּ ¿‚ ׁ̆ ≈‡ ‰ ל¿ ַטָנּ ¿̃  ׁ̆ ≈‡ ַח מ≈ ר≈ בו… ‰ ל¿ מ∆ „ו… , 87ו¿ ָכרו… ׂ ּ¿̆ ƒר מ ≈̇ ים יו… ƒף ֲ‡ָלפ ל∆ י„ ‡∆ ƒס ָו‰, 86ַמפ¿ ¿̂ ƒם מ ׁ≈̆ ‰ 85ל¿ ָין ז∆ נ¿ ƒע ‰ ׂ ∆̆ ָ‰עו… , ו¿ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒר ב¿ּ

„ּו‰ּו ַעל  ַכב¿ּ ם י¿ ƒ‡ ר, ו¿ ∆̇ לּוי ּוַבס≈ּ ּ‚ָ ˙ ַבּ בו… ל ַ‰ּטו… ‰ ָכּ ׂ ∆̆ ַיֲע ָ‰ָרע, (כ„)ו¿ יר מ≈ ƒ‰ ַיז¿ ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ י ƒיכּו˙, ו ƒר‡ֲ ָנ‰ ַבּ ַכָוּ ל ב¿ּ ל≈ּ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ר ‰ּו‡: ל¿ ָׁ̆ ַ‡ך¿ ַ‰ָיּ

ָך  מ¿ ¿̂ ַע ין ב¿ּ ƒח ב¿ ַּ̇ ב,  ‰ ַ‰ּטו… ׂ ∆̆ ‰ ַמֲע ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ˙ ע≈ ן 89ב¿ּ ‰. ָלכ≈ ׂ ∆̆ ֲע ַע˙ ַ‰ַמּ ׁ¿̆ ּƒב ‰ ן ָלז∆ ּ ו≈ ּƒל…‡ כ ׁ∆̆ י  ַבח, ַ‡ֲחר≈ ּׁ∆̆ י˜ לו… ַבּ ּ ƒין ַמז חּו‰ּו - 88‡≈ ב¿ּ ַׁ̆ י ƒו ‰ ז∆

 ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ‰ ׂ ∆̆ ֲע ‰ ַ‰ַמּ ם ז∆ ƒ‡ ין ƒח ב¿ ַּ̇ ַ‚ם  ם. ו¿ ל≈ ָׁ̆ ינו…  ים - 91‡≈ ƒר ֲ‡ח≈ ם מ≈ ƒ‡ ם, ֲ‡ָבל ל≈ ָׁ̆ ל - ‰ּו‡  ≈‡‰ָ ר מ≈ ׁ∆̆ מּול, 90ֲ‡ ּ¿‚‰ַ ‰ ו∆ּ ַ̃ ‰ מ¿ ָּ̇ י ַ‡ ּƒמ ƒמ

ם. ל≈ ָׁ̆ ָך  ׂ ¿̆ ‰, ָ‡ז ַמַע ָך ז∆ ר ל¿ ר≈ ָבּ ¿̇ ƒם י ƒ‡ ים, ו¿ ּƒַרב ‰ ָבּ ׂ ∆̆ ‰ עו… ָּ̇ ר ַ‡ ׁ∆̆ ָין ֲ‡ נ¿ ƒע‰ָ ‰ ז∆ ים 93ב¿ּ ƒי ֲחָ„ר ר≈ ַח„¿ חּו„ ב¿ּ ƒי ‰ 92ב¿ּ ׂ ∆̆ ָ̇ עו… י ƒם ָ‰י ƒ‡ ,ָלם י ָ‰עו… נ≈ פ¿ ƒל

 ‡ ‰ ָבּ ּ„ָ ƒָכל מ ‰ ּוב¿ ׂ ∆̆ ָכל ַמֲע ָבר ּוב¿ ָכל ָ„ּ י ב¿ּ ּƒכ , ר ּבו… ָזּ‰≈ ƒ‰ ב ל¿ ‰ּו‡ ַחָיּ ּׁ∆̆ „ ַמ‰  ∆‚ ם 95נ∆ ַ‰ָיּ ‰ מ≈ ָפּ ƒם ט ƒ‡ י ּƒינו… כ ר ָ‰ָרע ‡≈ ∆̂ „ י≈ ∆‚ נּו 94נ∆ ר¿ ַפּ ּƒס ּׁ∆̆ ל ַמ‰  ָכּ
96" , כו… ו… ּ̇ ƒּו מ‰ ≈̃ ּ ַסל¿ ר ל¿ יַמ‰≈ ƒין, ו ƒָחָכם ָיב ∆‰ ָרָכיו. ו¿ ּ ¿„ ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇ ל…‡ ָיַ„ע  ׁ∆̆ י  ƒמ ר ל¿ ∆̂ ּ ַין ַ‰י≈ נ¿ ƒיַע ע ƒ„ ‰ו… ח ל¿ ַ̇ נּו פ∆ּ ח¿ ַ̇ ל, ּוָפ ≈̃ ל¿ ַ̃ ˙ ּול¿ ח≈ ַׁ̆ ר ל¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

ı" (‡יוב יז, ט). יף ‡…מ∆ ם י…ס∆ ƒר ָיַ„י‰ָ ּוט√

 

 ‰‡ָ„ָ ‰ו… יף  ƒס יו… ו¿ כז).  (ירמי‰ ט,  י"  ƒ̇ ‡ו… ָי„…ַע  ו¿ ל  כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ל  ּ ַ‰ל≈ ¿̇ ּƒמ‰ַ ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ƒי ז…‡˙  ב¿ּ ם  ƒ‡ י  ּƒכ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ַח˙  ַבּ ֻׁ̆ מ¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿ ַמֲעַל˙  ב¿ּ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ97

ל…‡ 99 , ו¿ ׁ̆ ָר ¿„ ּƒי˙-ַ‰מ י ב≈ּ ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒי מ ƒ̃ ל¿ ָּ̇ ח∆ ַ̇ ָנּ ׁ∆̆ יָך,  ָפנ∆ י ל¿ ƒנ‡ֲ ‰ ∆„ ַמר: מו… ‰ לו… ָלּ ƒפ ¿̇ ּƒב ˙ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒל ּומ כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ָע‰ ו¿ ּ ַ‚ם „≈ רּוך¿ ‰ּו‡, 98ו¿ ‡ ָבּ ר≈ ַלּבו…

י  ּƒי ‰'" („ברי-‰ימים-ב יז, ו). כ כ≈ ַ„ר¿ ּבו… ב¿ּ ƒל ‰ּ ַבּ ¿‚ ּ ƒַמר: "100ַוי ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ נּו. ו¿ ָרל≈ ים ּ‚ו… ƒע נּו ּוַמ‰ ָנּ ≈̃ ל¿ ב ח∆ ינּו ַמ‰ ּטו… ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ : מו… ˙. ּוכ¿ ָרנו… ¿̃ י  ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒמ

ם,  ∆‰ ‡ ָי„ו… מ≈ ָ̂ מ¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ י ַבּ ל…‡ י…‡ַמר ַ„ּ , ו¿ ן לו… מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ י˜ לו… ַבּ ּƒפ ל…‡ ַיס¿ ׁ∆̆ 102 ,‡ ָלם ַ‰ָבּ י ָ‰עו… נ≈ י¿ נ¿ ƒע ב ב¿ּ ַבּ‰-ל≈ ר-רּוַח ּו‚¿ ַ̃ ‰ ָ‡ָ„ם 101י¿ י∆ ¿‰ ƒי

רּוך¿ ‰ּו‡.  ‡ ָבּ ר≈ ַ„˙ ַ‰ּבו… ֲעבו… ר מ≈ ּ ≈̂ ַ̃ מ¿ּ ׁ∆̆ מו…  ו… 105כ¿ּ ׁ̆ ַנפ¿ ם ב¿ּ ַרע≈ ¿̇ ƒי י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ָל‰  ַמע¿ ו… ל¿ ׁ̆ ּ‰ ַנפ¿ ַבּ ¿‚ ƒ̇ ‰ּו, 104ו¿ ׂ ≈̆ ל ַמֲע יָניו ָכּ ע≈ ַעט ב¿ּ מ¿ ƒי ‡ ָלּ ∆‡103

ָ„ם. בו… ָלחּוס ַעל כ¿ּ ָריו ו¿ „ ֲחב≈ בו… כ¿ ּƒמ…ַח ב ׂ ¿̆ ƒל ˙, ו¿ בו… ˙ ַ‰ּטו… ֲעלו… ַמּ מ…ַח ַבּ ׂ ¿̆ ƒלו… ל ˙ מ∆ ר∆ ‚ו… , ו¿ ו… ּ̇ ע¿ ַסַיּ ˙ ָלֲעָנָו‰, ַ‡ך¿ מ¿ ∆̃ ּ יָנּ‰ ַמז∆ ֲ‡ָו‰ ‡≈ ז…‡˙ ַ‰ַ‚ּ (כ‰)ו¿

 

 , ו… ּ̇ ָכל¿ י י¿ ƒפ ָ‰ַרע כ¿ּ יר מ≈ ƒ‰ ַיז¿ ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ י ƒם, ו ַנע ָל‰∆ ָכּ ƒל…‡ י ם, ו¿ ָ̇ ים ‡ו… ƒל ַ‰כ¿ יָחם ּול¿ ƒכ ‰ו… ‡…„, ל¿ ַח˙ מ¿ ַבּ ֻׁ̆ י‡ מ¿ ƒ‰ ים ƒע ָׁ̆ „ ָ‰ר¿ ∆‚ ֲ‡ָו‰ נ∆ ּ‚ַ‰ַ ו¿

מו…  כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿ ח.  ָבּ ֻׁ̆ מ¿  ‰ ז∆ י  ֲ‰ר≈ ם  ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ל¿ ּבו…  ּ ƒל ׁ∆̆ י  ַ‡ֲחר≈  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ּוכ¿ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒמ כ¿ּ ָלם  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ב¿ּ  ‰ מ∆ ּ„ו…  ‰ּ ז∆ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ

י  נ≈ פ¿ּ ƒ106מ ב  ַ‰ּטו… (כו)ַלֲעז…ב  ים  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ָלל  כ¿ּ ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿  ,˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ָעָליו   - ָו‰  ¿̂ ƒמ  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ם  ָמ˜ו… ָכל  ּוב¿  (‚ (‡ס˙ר  ָ‰ָמן  ל¿ ַנע  כ¿ ƒנ ל…‡  ׁ∆̆ ַכי  ּ ¿„ ָמר¿

ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ָניו  ָפּ ז  ָיע≈ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ ם,  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ֲעמ…„  ַיּ ׁ∆̆  ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ים ‡≈ ƒָעמ י פ¿ּ ּƒכ ָו‰,  ¿̂ ƒַבר מ ¿„ ּƒב ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒי י  ַ̇ ָמ ָמ‰  יך¿ ָחכ¿ ƒר ָ̂  ‰ ז∆ ו¿ ם.  י‰∆ נ≈ פ¿ ƒָל˙ו… ל ָפּ ׁ¿̆ ‰ַ

 ׁ̆ י י≈ ּƒיו, כ ׂ ָ̆ ר ַמֲע ּ ַס„≈ ‰ י¿ י ז∆ ƒפ ָין, ּול¿ נ¿ ƒע‰ָ ָע‰ ו¿ ָּׁ̆ י ַ‰ ƒפ ן ל¿ נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ָחָכם ל¿ יך¿ ‰∆ ƒר ָ̂ ָכך¿  ˙. ל¿ וו… ¿̂ ƒמ ‰‡ָ ם מ≈ ָ̇ י„ ‡ו… ƒס ָו‰ ַ‡ַח˙, 107ַיפ¿ ¿̂ ƒֲעבּור מ ַבּ

ָכל  ם. ו¿ ַנע ָל‰∆ ָכּ ƒל…‡ י ם, ו¿ ּ„ָ ¿‚ ‡…„ו… ַלֲעמ…„ נ∆ מ¿ ƒּופו… 108ּוב‚ יך¿ ב¿ּ ƒר ָ̂ ָין. ו¿ נ¿ ƒּום ע ׁ̆ יָלם ב¿ּ ƒב ׁ¿̆ ּƒיַח ב ּƒל…‡ ַינ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ ׁ̆ י≈ יָלם, ו¿ ƒב ׁ¿̆ ּƒיך¿ ַלֲעז…ב ב ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ

ָל‰. „ו… ּ ָו‰ ‚¿ ¿̂ ƒּו מ‰ ז∆ ָבר, (כח)ו¿ ָכל ָ„ּ ין ב¿ּ ּ ƒ„‰ַ ˙ּוַר ּׁ̆ ƒים מ ƒנ פ¿ ƒם ל ∆‰ ָמּ ƒע ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ם ו¿ י‰∆ נ≈ פ¿ ƒַנע ל ָכּ ƒן י ָּ̇ ‡-ּוַמ ׂ ָּ̆ ַין ַמ נ¿ ƒע ָו‰, (כז)ֲ‡ָבל ב¿ּ ¿̂ ƒַבר מ ¿„ ּƒב ‰ ז∆

 

 - ‰ּ ׁ̆ ָבּ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ‰ַ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ּ‰ ַרב ּוָמˆּוי  ָלּ ׁ∆̆  ˜ ּ ז≈ ∆‰‰ַ ‡…„, ו¿ ‰ מ¿ ֻ‚ָנּ י‡ מ¿ ƒ‰ י ּƒכ ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒּוב מ ׁ̆ ָל ל ו¿ ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ‰ַ ˙ ּ„ַ ƒּבו… מ ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒּומ

ן" (מ˘לי  ‡ו… ר ָ‚ּ ב∆ ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ ƒַמר: "(כט)ל ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  לּו˙, כ¿ּ פ¿ ׁƒ̆ ר ו¿ ב∆ ׁ∆̆ ˙ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿ יָ‡‰ ‡∆ ƒב ֲ‡ָו‰ מ¿ י ַ‰ַ‚ּ ּƒכ ,„…‡ ‰ מ¿ ָנּ מ∆ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ יָכך¿  ƒפ ַעט, ל¿ מ¿

ַי˙  ָ‚ל¿ 109ּול¿ ב),   ,‰ (˘מו˙   " ‚ו… ו¿  '‰ י  ƒמ" רו…  ָ‡מ¿ ב¿ּ ע…‰  ַפר¿ ל¿ ַרע  ≈‡ ָמ‰   ָּ̇ ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿ כ‚).  (˘ם כט,  ּנּו"  יל∆ ּƒפ ׁ¿̆ ַּ̇ ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ" ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿ יח),  טז, 

ילּו  ּ ƒ̂ ƒ‰ ר ׁ∆̆ ‡ֲ ˙ י ָ‰ֲ‡ָרˆו… ל…‰≈ ָכל ‡¡ י ב¿ּ ƒַמר "מ‡ָ ׁ∆̆ יב,  ƒר ח≈ ַסנ¿ ל" (˘מו‡ל-‡ יז, י), 110ּול¿ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ˙ כו… ˙ ַמַער¿ י ‡∆ ּƒ̇ ַרפ¿ י ח≈ ƒַמר "ֲ‡נ‡ָ ׁ∆̆ י,  ּƒ̇ ׁ¿̆ ƒל ַ‰פ¿ּ

ָ„י" („ני‡ל ‚, טו),  ן י¿ ƒן מ כו… נ¿ ƒב יז¿ ׁ≈̆ י י¿ ּ ƒ„ ‰ָּל רו… "ּוַמן ‰ּו‡ ‡¡ ָ‡מ¿ ר, ב¿ּ ּ ַ̂ נ∆ בּוַכ„¿ י (י˘עי‰ לו, כ), ּונ¿ ƒ„ ָיּ ƒם מ ƒַלי ָׁ̆ רּו ˙ י¿ יל ‰' ‡∆ ּ ƒ̂ י ַי ּƒי כ ƒ„ ָיּ ƒם מ ָ̂ ˙ ַ‡ר¿ ∆‡

ָחָכם:  ָ‡ַמר ‰∆ ׁ∆̆ מו…  ן, כ¿ּ ָעוו… ‡ ו¿ ט¿ ח≈ ל מ≈ ו… ּ̂ ƒינו… נ , (ל)‡≈ ‰ זו… ּ„ָ ƒמ ‰ּו‡ ב¿ּ ׁ∆̆ י  ƒן. ּומ לו… ָ̃ ם ָ‰ָי‰ ּבּוז ו¿ ָ̇ י ƒֲחר‡ַ ם, ו¿ י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ רּו כ¿ּ ר ָ‡מ¿ ׁ∆̆ ן, ֲ‡ ‰ ָל‰∆ מ∆ ַ‰ּ„ו… ו¿

ן" (מ˘לי כ‡, כ„). ַר˙ ָז„ו… ב¿ ע∆ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ , עו… מו… ׁ¿̆  ı יר ל≈ ƒ‰111ָי „ "ז≈

 

 ‰ ָ‡ָ‚‰? ז∆ ּנּו ַ‰„¿ מ∆ּ ƒמ „ ר≈ ָפּ ּƒ̇ ר ל…‡  ׁ∆̆ י ‰ּו‡ ֲ‡ ƒָח„ ָ‡ַמר: מ ים. ָחָכם ‡∆ ƒי ֲחָכמ ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ַמע ׁ¿̆ ֲ‡ָו‰,  ר ַעל ַ‰ַ‚ּ ַ„ב≈ּ ‰ ל¿ ָנּ ינּו ַע„ ‰≈ ָבר≈ ּ יַע „¿ ּ ƒ‚ ƒ‰ ׁ∆̆ יָון  כ≈ ו¿

 .‰ ט∆ ו… ׁ̆ י-ָ‡ָ„ם ל¿ נ≈ ˙ו… ב¿ּ ין ‡ו… ƒ̃ י ƒַע˙, ַמֲחז ר] ַ„ּ ˙ [ַבּ ַ̃ ז¿ ח∆ מו… 113ב¿ּ ¿̂ י˜ ַע ƒֲחז ַמּ ׁ∆̆ י  ƒרּו: מ ָ‡מ¿ ‰. ו¿ ָנּ מ∆ּ ƒָל‰ מ ַמע¿ י‡ ל¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ˙ ַמֲעָל‰  ׁ̆ ַלֲעלו… ּ ≈̃ ַב ‰ַ112מ¿

ָ‡ַמר  ָעָליו. ו¿ ˙ מ≈ טו… ˙ נו… ו… ׁ̆ ָפ ּ ַ‰נ¿ ˙, ו¿ ּיו… ƒר ַ‡˙ ַ‰ב¿ּ נ¿ ׂ ƒ̆ ‰ ָעָליו  י∆ ¿‰ ּƒ̇ ים,  ƒים ָרע ƒּבו… ַמֲעָלל ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒים. ּומ ƒים ָרע ƒָו‰ - ַמֲעָלל‡ֲ רּו: 114ָסמּוך¿ ַלַ‚ּ ָ‡מ¿ ו¿

ך¿  ל∆ ‰ ַ‰מ∆ּ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆  ׁ̆ פ∆ נ∆ּ יבּו˙ ַבּ ׁƒ̆ ין ‰ַ116ֲח ≈‡ :„ ָ‡ַמר עו… . ו¿ ׁ̆ פ∆ ר ַ‰נ∆ּ ˙ ‡ו… ּ„ו… ּƒימּו˙ ַ‰מ ƒע ך¿ נ¿ ר ַ‰ּ‚ּוף, ָכּ ּוָר‰ ‡ו… ּ̂ ימּו˙ ַ‰ ƒע ר נ¿ ׁ∆̆ ‡ֲ ָח„: 115ַכּ ָחָכם ‡∆

ָל‰  ַמע¿ ˙ זו… ל¿ ‡ו… ס¿ ּƒָפָניו ָ‰יּו כ , 117ּול¿ כּו˙ו… ‡ ַמל¿ ס≈ּ ּƒב ַעל כ ׁ≈̆ ָח„ יו… ך¿ ‡∆ ל∆ ָ‰ָי‰ מ∆ ׁ∆̆ ָ‡ַמר,  ‰. ו¿ ל ז∆ ∆‡ ‰ ים ז∆ ƒר י-ָ‡ָ„ם ֲ‡ח≈ נ≈ ן ב¿ּ כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ‰, ָכּ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ

ַעי.  ר≈ ַעל ל¿ ַמּ ƒי מ ƒיַבנ ׁƒ̆ י ‰ו… ּƒ̇ ח¿ ַפּ ׁ¿̆ ƒחּוס מ ƒל י ∆„ ן: ‚…ּ יו… ל¿ יב ָ‰ע∆ ׁƒ̆ ≈‰ י? ו¿ ƒ̇ ּו ׁ̆ ל…‡ ר¿ ּ‰ ב¿ּ ז∆ ƒָל‰ מ ַמע¿ ‰ ל¿ ם ז∆ ּ∆̇ ב¿ ַׁ̆ יך¿ י¿ ≈‡ : ך¿ ל∆ ם ַ‰מ∆ּ ָ‡ַמר ָל‰∆ . ו¿ ּזו… ƒמ

ָל‰ּו  ע¡ ∆‰ ם. ו¿ י‰∆ ּ≈̇ ח¿ ַּ̇ י  ƒיַבנ ׁƒ̆ י ‰ו… ּƒב ƒּו˙ ל‡ ַ„כ¿ י ו¿ ׁƒ̆ לּו˙ ַנפ¿ פ¿ ׁƒ̆ י:  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ‰ַ ָעָנ‰  י. ו¿ ƒ̇ ָמ י ר…ב ָחכ¿ נ≈ פ¿ּ ƒי מ ַּ̇ ח¿ ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ י ַעל  ƒ̇ י ƒי: ָעל ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ ָ‡ַמר  ו¿

יב" (מ˘לי כ‰, ז).  ƒ„י ָנ נ≈ פ¿ ƒָך ל יל¿ ּƒפ ׁ¿̆ ‰ַ ‰ מ≈ ָנּ ≈‰ ‰ ָך ֲעל≈ ב ֲ‡ָמר ל¿ י טו… ּƒַמר: "119כ ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ . ו¿ לו… ּ ¿„ ƒ‚ ך¿ 118ו¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ

ָעָפר  ּוב ל¿ ׁ̆ ָי רּוָח‰, (לב)ו¿ ‰ ס¿ ָפּ ּƒט ƒמ ‡ ָבּ ׁ∆̆ , (ל‡) ּבו… ƒל ˙ ים ‡∆ ƒיל ƒ‰ ב¿ ים ַ‰ַמּ ƒָבר ּ ב „¿ יך¿ ַלֲח˘…ׁ ƒר ָ̂ ˙ ָעָליו,  ר∆ ב∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒָו‰ מ‡ֲ ּ‚ַ‰ַ ˙ ּ„ַ ּƒמ ׁ∆̆ ‰ ָ‡ָ„ם  ∆‡ רו… ׁ∆̆  ˙ ע≈ ב¿ּ

חּו  כ¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒָלם, נ ן ָ‰עו… ƒרּו מ ָעב¿ ‡ּו ו¿ ּ‚ָ ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ ּ ≈‚ ‰ ָמּ ב ַכּ ַיֲח˘…ׁ -‰ּו‡, ו¿ רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ים ַ‰ ƒָלכ י ַ‰מ¿ּ כ≈ ך¿ ַמל¿ ל∆ י מ∆ נ≈ פ¿ ƒן ל ּבו… ׁ¿̆ ח∆ ין ו¿ ּ ƒ„ ן ּ≈̇ ƒי ‰, (ל‚)ו¿ ָמּ ƒר ו¿

ם. ָ̇ ֲ‡ָו ם ַ‚ּ יָל‰ ָל‰∆ ƒע ָלם, ּוַמ‰ ‰ו… עו… ל…‡ ָ‰יּו מ≈ ָ‰יּו כ¿ּ ו¿

 

 ‡ ָלּ ַב„, ‡∆ ָב‰ ל¿ ָׁ̆ ַמח¿ ‰ 120ב¿ּ ˙ ז∆ ו… ׂ̆ ל ָוכ…ל, ל…‡ יּוַכל ַלֲע כ…ּ ƒּבו… מ ּ ƒל ƒּו˙ מ‡ ‰ ַלֲע˜…ר ַ‰‚≈ּ ∆̂ ˙: ָ‰רו… ˙ ָרעו… ּ„ו… ƒר מ‡ָ ּׁ¿̆ ƒָו‰ ּומ‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ר ל¿ ≈„ ּ‚ָ

י  ס≈ּ י ַ‚ּ ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ ים כ¿ּ ƒנ ּ ָ̃ ֻ̇ ים ּומ¿ ƒּוב ׁ̆ ים ֲח ƒ„‚ָ ׁ̆ ב¿ּ ב…ּ ל¿ ƒיל ל ƒ‚ָי‰ ָר‰ָ ׁ∆̆ „? ָ‡ָ„ם  ַ̂ י ן. כ≈ּ ‰ ָ‰ַ‡ֲחרו… ∆̂ ָ̃ ‰ּו˙ ַע„  ב¿ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ַבּ

ָ‰‚ו…  נ¿ ƒם ָ‰ָי‰ מ ƒ‡ …ּו˙. ‡ו‡ ּבו… ַ‰‚≈ּ ּ ƒל ƒל…‡ ַיֲע˜…ר מ ‰ ז∆ י˙, ָבּ ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ּ„ָ ƒמ ם ב¿ּ ָ̇ ן ‡ו… ּ≈̃ ַ̇ י ƒים ו ƒב ים טו… ƒ„‚ָ ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒם י ƒ‡ - ‰ּ ז∆ ƒּוב מ ׁ̆ ‰ ָל ∆̂ רו… ָ‰רּוַח, ו¿

ל,  ן ַ‰כ…ּ ƒמ ‰ ַמָטּ ב ל¿ ׁ≈̆ י≈ ‰, (ל„)ו¿ ב≈ּ ן ַ‰ר¿ יו… ָזּ ƒב מו… ב¿ּ ¿̂ י‚ ַע ƒ‰ נ¿ ַיּ ׁ∆̆ ן ַע„  ּ≈̃ ַ̇ ָנ‰ ל¿ ָּ̃ ַּ̇ ין  יו - ‡≈ ׂ ָ̆ ָ‡ר ַמֲע ׁ¿̆ ּƒָבָריו ‡ו… ב ¿„ ּƒל ב ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ „ 121ּול¿ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ָמ‰ ָוַכַעס  ַעל ח≈ ‰ּו‡ ַבּ ׁ∆̆ י  ƒן מ כ≈ ּנּו. ו¿ מ∆ּ ƒב מ ַבּ‰-ַ‰ל≈ּ ֲע˜…ר ‚…ּ ַיּ ׁ∆̆ ּלּו, ַע„  ים ‡≈ ƒָבר ¿„ ּƒב ‡ ≈̂ ַכּיו… ן, ו¿ י‰∆ ׁ≈̆ ב¿ ˙ לו… ין ‡∆ ּ ƒַבז ˙ ַ‰מ¿ ָחבו… י ַ‰ס¿ּ י≈ לו… ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒי ו¿

ָ‡ז  ּנּו, ו¿ מ∆ּ ƒָו‰ מ‡ֲ ּ‚ַ‰ַ ׁ̆ ר∆ ֲע˜…ר ˘…ׁ ַיּ ׁ∆̆ ַמן ַרב ַע„  ך¿ זו… ז¿ ר∆ ∆„ ך¿ ב¿ּ ל≈ י≈ ָלל, ו¿ ׁ̆ כ¿ּ י ּ ƒ‚ ˙ו… ל…‡ ַיר¿ לּו ‡ו… ל¿ּ ƒ̃ ˙ו… ‡ו…  ּכּו ‡ו… ƒ‰ ם ƒ‡ ׁ∆̆ מו…  ¿̂ ַ‰‚ ַע נ¿ ƒי ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿

ל…‡ יּוַכל  ׁ∆̆ ‰ ַע„  ָנּ מ∆ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒי  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒמ :˙ ˙ ָ‰ָרעו… ּ„ו… ּƒָכל ַ‰מ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ ַיֲע  ‰ ז∆ ך¿  ר∆ ּ ַעל „∆ ו¿ ָיָמיו.  ל  ָכּ  ‰ּ ָבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ י,  ƒע ָ̂ מ¿ ך¿ ָ‰‡∆ ר∆ ּ ∆„ ַבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ ַיֲחז…ר 

ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ׁ∆̆ י  ƒּומ .˙ ˙ ָרעו… ּ„ו… ƒָכל מ ָמ‰ ל¿ ל≈ ׁ¿̆ פּוָ‡‰  ‰ ‰ּו‡ ר¿ ָין ז∆ נ¿ ƒע י. ו¿ ƒנ ינו… ך¿ ַ‰ב≈ּ ר∆ ּ ס ַ‰„∆ פ…ּ ¿̇ ƒי ָ‡ז ַיֲחז…ר ו¿ ַמן ַרב, ו¿ ‰ ז¿ ז∆ ַ‰‚ ָבּ נ¿ ƒי ר, ו¿ ≈̇ ˜ יו… ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ם  ׂ ָ̆ ַמר: "123ו¿ ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ . ו¿ רו… י ֲחב≈ נ≈ פ¿ ƒל ָפָניו ו¿ ך¿ ל¿ ר∆ ּ ∆„‰ַ ‰ ים ז∆ ׂ ƒ̆ ˙, ָי ר∆ ח∆ ב¿ ‰ ַ‰ֻמּ ּ„ָ ּƒמ ˜ ַבּ ל∆ ח≈ ˜ ו¿ ל∆ ָכל ח≈ רּוך¿ ‰ּו‡ 122ב¿ּ ‡ ָבּ ר≈ ˙ ַלֲעב…„ ַ‰ּבו… כ∆ ׁ∆̆ מ¿ ƒנ

ים" (˙‰ילים, נ, כ‚).  ƒ‰…ל ע ‡¡ ַׁ̆ י≈ ּנּו ב¿ּ ∆‡ , ַ‡ר¿ ך¿ ר∆ ּ ∆„

הוא מחמת גאונו. וכתב 
מוכח  שכך  שם 
בפסוקים, שלא יתלה הצלחתו (הן בממון הן ביופי הן בחכמה) בעצמו אלא 

תמיד יהא שפל ומודה לה׳ על המעלות שחננו.
את  להביא  יכול  שהעושר  לבבך. מבואר  ורם  ו‚ו'  ירביון  וˆ‡נך  וב˜רך  ב. 
האדם לגאוה ולשאר חטאים. במסכת ברכות (לב.) אומרת הגמרא, שלאחר 
חטא העגל אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, בשביל כסף 
וזהב שהשפעת להם (שנתת להם בשפע) לישראל עד שאמרו ״די״ הוא גרם 
(להם להתגאות עד) שעשו את העגל... משל לאדם אחד שהיה לו בן, הרחיצו 
וסכו והאכילו והשקהו, ותלה לו כיס (של מעות) על צוארו, והושיבו על פתח 
של זונות, מה יעשה אותו הבן שלא יחטא (וכמו כן ישראל, הקדוש ברוך הוא 
לחטא  להם  שגרם  הוא  זה,  נסיון  לידי  והביאם  טובה  רוב  להם  שהשפיע 

העגל). 
בספר ׳חכמת המצפון׳ (דברים) כתב: רואים אנו מדברי הגמרא יסוד וחידוש 
גדול, לא כמו שאנו מורגלים לראות התחלת וסיבת החטא בבחירת לבו של 
האדם הבלתי טובה אשר לפני החטא. חכמינו ז״ל ראו עיקר סיבת החטא עוד 
רחוק הרבה מהחטא, ותלו את החטא בדברים אשר נעשו עוד זמן רב לפני 
החטא, אשר לכאורה אין להם שום שייכות עוד להחטא כלל, והם דברים 
אחרים לגמרי וגם מותרים בתכלית ההיתר, ושם כבר ראו חז״ל את החטא 
כאילו כבר נגמר, ואמרו שאחר דברים כאלה החטא כבר דבר הבא בתולדה 
ומידי דממילא, כי מה יעשה הבן שלא יחטא, ובטענה זו הלא רצה משה רבינו 
לפוטרם מכל אשמה, והיה בזה מודעה על כל מעשה העגל כאילו היו אנוסים 
בחטא, מאחר ונתן להם הקדוש ברוך הוא שפע של כסף וזהב, דבר זה ממילא 

הביאם לחטא העגל. 
רואים אנו מזה הערה נוראה, ועיקר גדול בעבודת האדם שאחרי שכל הדבר 
תלוי רק בההתחלות הגורמות ומביאות להמעשה, והמוקדמים עוד זמן רב 
להזהר  האדם  עבודת  עיקר  כל  תלוי  בהם  הרי  כן  אם  המעשה,  לפני 
בההתחלות וההקדמות אשר לחטאים, וגם בהאתחלתא דאתחלתא, ואף גם 
באלה שהם דברים המותרים לגמרי כמו כסף וזהב, או רחיצה וסיכה שהם 
מותרים,  גם  שהם  וכדומה  ושתיה  אכילה  וכן  המותרים,  מהדברים  בודאי 
ומכל מקום גילו לנו חז״ל שעיקר סיבת החטא של העגל היתה בריבוי הכסף 
מה  וכן  לבנו,  האב  שעשה  המוקדמת  והשתיה  הרחיצה  כמעשה  והזהב 

ָך  ̂…‡נ¿ ו¿ ָך  ר¿ ָ̃ "(ב)ּוב¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  , רו… ¿̂ יו…

ן ו… ׁ̆ ‡ ƒַער ָ‰ר ַׁ̆

ֲ‡ָו‰ ַער ַ‰ַ‚ּ ַׁ̆

 ˙ ּ„ַ ƒמ ַעל  ר  ַ„ב≈ּ נ¿ ן  ו… ׁ̆ ‡ ƒר‰ָ ַער  ַּׁ̆ ַבּ
ן  מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ּ ƒנ ׁ∆̆ ב  ֲ‡ָו‰. ּוַמ‰ ּטו… ּ‚ַ‰ַ

ּיּוב  ƒח י  נ≈ פ¿ּ ƒמ ים,  ƒָער ּׁ¿̆ ‰ַ ָכל  ל¿  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇

ח  ַ̇ י‡ פ∆ּ ƒ‰ י ּƒכ ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒל מ ≈„ ָבּ ƒ‰ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿

ז…‡˙  ָכּ ינּו  ƒ‡ָר ל…‡  ו¿  ,˙ ַרּבו…  ˙ ָרעו… ל¿

יך¿  ƒר ָ̂ ן  ָלכ≈  .˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ב¿ּ ָרָע‰  ל¿

ל  ∆‡ יָ‚ּ‰  ƒ‰ ַ‰נ¿ ל¿ ם  ַחכ≈ּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָ‰ָ‡ָ„ם 

 ‰ּ ָ̇ ‡ו…  ˙ חו… ¿„ ƒל ו¿ ָ‰ָר‡ּוי,   ‚‰ָ נ¿ ּƒמ‰ַ

. ‡ּוָי‰ ּבו… יָנּ‰ ר¿ ≈‡ ׁ∆̆ ם  ָמ˜ו… ב¿ּ

 

ַסל  ָפּ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַע  ב≈ּ ט¿ ַ‰ַמּ י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ
‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ל  „ו… ּ‚ָ‰ַ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ  

מו…  כ¿ּ  . ָר˙ו… ˙ו… ב¿ּ יָ‰  ָעל∆ יָרנּו  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ו¿

 ˙ ח ‡∆ ַכּ ׁ¿̆ ּƒ̇ ן  ָך פ∆ּ ר ל¿ מ∆ ָּׁ̆ ƒ‰" :ַמר ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ם"  ƒַרי ¿̂ ƒמ  ı ר∆ ∆‡ מ≈ יֲ‡ָך  ƒ̂ ‰ו… ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  '‰

ח  ַכּ ׁ¿̆ ƒי  ‰ ∆‡ ּ ≈‚‰ַ י  ּƒכ(‡) יב).  ו,  („ברים 

י˘כח   ‰‡‚‰ כי   .‡
סוטה  במסכת  יוˆרו. 
(ה.): אזהרה לגסי הרוח 
רוח.  גס  יהא  [שלא 
רש״י] מנין? רב נחמן בר 
יצחק אמר מהכא, ״ורם 
(דברים  ושכחת״  לבבך 
ח, יד) וכתיב ״השמר לך 
פן תשכח את ה׳ אלהיך״ 
(שם יא). רש״י (ד״ה ורם) 
גובה  ידי  שעל  מבאר 
שכחת  לידי  בא  הלב 
זו  שכחה  ועל  הבורא, 
מוזהר  הוא  הרי 
תשכח״  פן  לך  ב״השמר 

(וכן כתב המאירי).
[סמ״ק  שפרשו  יש  אך 
משמע  וכן  כב)  (סימן 
בסמ״ג (לאוין סד) וראה 
(סוטה  שלמה  חשק 
של  שהאזהרה  שם)] 
על  אמורה  לך״  ״השמר 
ולא  עצמו,  לבבך״  ״ורם 
רק בגלל שהיא הגורמת 
שתבוא  ה׳  לשכחת 
אלא  בעקבותיה, 
עצמה  הלב  רוממות 
הם  כי  השכחה.  היא 
איסור  ענין  בארו 
לא  שאדם  הגאוה, 

יתגאה כשהקדוש ברוך הוא משפיע לו טובה ויאמר שבריוח שלו ובעוצם ידו 
ועמלו עשה והרויח והגיע לכל זה. ועל ידי כך לא יחזיק טובה להקדוש ברוך 

ˆ„י˜ים ‡רחו˙  ˘ער ‰‚‡ו‰עיונים

 .‰ ‰ ַעל ז∆ רּו ז∆ ר¿ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒל…‡ י ׁ∆̆ 3 ,˙ טו… יו… ¿„ ∆‰ ן ב¿ּ כ≈ּ ׁ∆̆ ל- , ָכּ ך¿ ל∆ מ∆ ב¿ּ

ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ  - ָח„  ∆‡‰ָ ים:  ƒ̃ ֲחָל י  נ≈ ׁ¿̆ ƒל  ˙ ∆̃ ּ ַחל∆ ¿̇ ƒמ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ
 ˙ ַמֲעלו… ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ  - י  ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ  ˜ ל∆ ַ‰ח≈ ו¿  , ‚ּופו… ב¿ּ

ים:  ƒ̃ י ֲחָל נ≈ ׁ¿̆ ׁ̆ ּבו…  ‚ּופו… י≈ ֲ‡ַו˙ ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ יו. ַ‚ּ ׂ ָ̆ ַמֲע ָמ‰ ּוב¿ ַ‰ָחכ¿

‚ּופו…  ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ י‡  ƒ‰ ז…‡˙  ו¿ ַרע.  ָח„  ∆‡‰ָ ו¿ ב,  טו… ָח„  ∆‡‰ָ

ל ַעל  ׁ…˘ מ¿ ּƒ̇ ב ָ‰ָ‡ָ„ם, 4ָ‡ז  ל≈ ֲ‡ָו‰ ב¿ּ ר ַ‰ַ‚ּ ב≈ּ ּ‚ַ ¿̇ ּƒ̇ ׁ∆̆  ˙ ע≈ ָ‰ָרָע‰: ב¿ּ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ נו… - כ¿ּ רו… ¿‚ ƒו… ּוב ׁ̆ ר…‡ . ב¿ּ לו… ף ַר‚¿ „ו… ַע„ ַכּ √̃ ¿„ ָּ̃ ƒם מ„ָ‡ָ‰ָ

ן" (י˘עי‰ ‚,  רו… ּ‚ָ  ˙ טּויו… ָנ‰ נ¿ ַלכ¿ ּ≈̇ ַו ן  ּיו… ƒ̂  ˙ נו… ‰ּו ב¿ּ י ָ‚ב¿ ּƒ5ַיַען כ"

ַי„  ֲ‡ָו‰ ו¿ ל ַ‚ּ ∆‚ י ר∆ ƒנ ≈‡ בו… ּ¿̇ יב: "7ַ‡ל  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ - ָליו ַר‚¿ ָיָ„יו ּוב¿ טז), 6ב¿ּ

בי‡ורים
ראוים להתגאות. 3. ˘ל‡ י˘˙ררו ז‰ על ז‰. שלא יתגאו וימשלו (-להתנהג 
בשררה) זה על זה. 4. ‡ז ˙מ˘ול על ‰‡„ם. גאותו תהיה ניכרת בכל איברי 
גופו מקדקדו עד כף רגלו. 5. יען כי ‚ב‰ו בנו˙ ˆיון. ה׳ מוכיח את עם ישראל 
על הנשים הגאותניות שמשלו בעם והחטיאו אותו, שהולכות  בגרון מתוח 
דרב  בריה  רבא  דרש  (סב:)  שבת  [במסכת  ביפין.  להתגאות  מוגבה  ובראש 
יען כי גבהו בנות ציון״,  ״ויאמר ה׳  ג, טז):  (ישעיה  עילאי: מה פירוש הפסוק 
רש״י  (ראה  גובהן  את  והבליטו  זקופה  בקומה  מהלכות  הנשים  שהיו 
מהלכות בפסיעות קצרות,  פירושו, שהיו  גרון״,  נטויות  ״ותלכנה  ומהרש״א). 
שהעקב של רגל אחת מגיע בצד האגודל של הרגל השניה בלבד ואינו עובר 
את  רואה  שאינו  כיון  לאט  והולך  למעלה  נטוי  שגרונו  אדם  כדרך  אותו, 
אנשים  ויבואו  בהליכתן  שוהות  שתהיינה  כדי  זה  וכל  שלפניו,  הקרקע 
ב׳):  (פרק  6. בי„יו ובר‚ליו.  במסכת דרך ארץ רבה  (רש״י)].  להסתכל בהן 
בראש  והמהלכין  ברגליהם,  והבועטין  בידיהם,  [מנפנפים]  המפפין 
אצבעותיהן [כמו שעשו בנות ירושלים], עליהם הכתוב אומר: ״אל תבואני 
רגל גאוה ויד רשעים אל תנידני״. 7. ‡ל ˙בו‡ני. דוד המלך מבקש מהקדוש 

      ,' ‚ו… ו¿ ך¿  ָלּ  ‰ ב∆ּ ר¿ ƒי ָזָ‰ב  ו¿ ף  ס∆ כ∆ (‚)ו¿ ֻין  ב¿ּ ר¿ ƒי

יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰  ˙ ∆‡  ָּ̇ ַכח¿ ָׁ̆ ו¿ ָך  ָבב∆ ל¿ ָרם  1ו¿

י  ƒ„ָי ם  ∆̂ ע… ו¿ י  ƒח כ…ּ ָך  ָבב∆ ל¿ ּƒב  ָּ̇ ָ‡ַמר¿ ו¿  ,' ‚ו… ו¿

 ˙ ∆‡ ָּ̇ ָזַכר¿ ו¿  ,‰ּ ל ַ‰ז∆ ƒַחי‰ַ ˙ י ‡∆ ƒל ‰ ׂ ָ̆ ָע

ַח  כ…ּ ָך  ל¿ ן  ≈̇ ַ‰נ…ּ ‰ּו‡  י  ּƒכ יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰

ך¿  ל∆ מ∆ ּוב¿ י‚-יח).  ח,  (˘ם  ל"  ƒָחי  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ָחיו"  ∆‡ מ≈ ָבבו…  ל¿ רּום  י  ּƒ̇ ל¿ ƒב "ל¿ ַמר:  ¡‡ נ∆

ּלּו  ƒָר‰ 2ֲ‡פ ו… ּ̇ יָר‰  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ם ƒ‡ .(ם יז, כ˘)

שהאכילו והשקהו ותלה 
לו כיס בצוארו והעמידו 
הזונות  בית  פתח  לפני 
של  עצם  בהם  אין 
מקום  ומכל  איסור, 
עיקר החטא בהם נחשב, 
יעשה  ״מה  אחר-כך  כי 
כבר  יחטא״,  שלא  הבן 
בעל  ואינו  הוא  אנוס 

בחירה כלל. 
וז‰ב ירב‰ לך.  ‚. וכסף 
לאדם  וזהב  כסף  ריבוי 
לגאות  להביאו  יכול 

שאבותינו  הסיבה  זו  החיים״:  ה״ספר  אומר  ה׳.  את  ישכח  זה  ידי  ועל  הלב 
אברהם  צז.).  בב״ק  (כמבואר  המטבעות  על  ציורים  היו מציירים  הקדושים 
אבינו עשה במטבע ציור של זקן וזקנה מצד אחד, ובחור ובתולה מצד שני, 
מה  יצחק.  לו את  הוא שנתן  ברוך  הקדוש  לו  הנס שעשה  להזכיר את  כדי 
הקשר בין כסף לנסים? כדי שכשיביט במטבע לא יגיע למצב של ״ורם לבבך 

ושכחת את ה׳ אלקיך...״, כי כסף מביא גאוה.
המטבע שעשה יהושע היה טבוע בו שור מכאן וראם מכאן, על שם הפסוק 
(דברים לג, יז): ״בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו״, שנצחונותיו במלחמות 

על כיבוש ארץ ישראל היו מהקדוש ברוך הוא ולא מכוחו ועוצם ידו.
וכן דוד הטביע על המטבע מקל ותרמיל מכאן ומגדל מכאן, להזכיר לעצמו 
כי הגיע מאחורי הצאן. ומרדכי היהודי עשה מטבע שהיה בו שק ואפר מכאן, 
את  להם  שהזכירו  ציורים  ועליהן  מטבעות  עשו  כולם  מכאן.  זהב  עטרת 
הנסים שעשה להם הקדוש ברוך הוא, כדי שלא יגיעו חס ושלום למצב של 

גאוה הבאה מחמת ריבוי הממון.

בי‡ורים
אם  מה  כי  ביאר,  הרמב״ן  במלך.  ‡פילו   .2 בלבך.  ותתגאה  לבבך.  ורם   .1
וגובה הלב  למלך שהוא ראוי להתנשא ולהתגדל, הפסוק אוסר את הגאוה 
ומצוה שלבבו יהיה שפל ככל אחיו הקטנים ממנו, כל שכן לאחרים שאינם 

‰. כי ‡ין עזר ‰˘ם עמו 
‡חרי ‡˘ר ‰ו‡ ˙ועב˙ 
‰˘ם. הוא מדברי רבינו 
יונה בשערי תשובה (א, 
(נב:)  סוכה  במסכת  כז). 
בן  שמעון  רבי  אמר 
אדם  של  יצרו  לקיש: 
יום  בכל  עליו  מתגבר 
ומבקש להמיתו, שנאמר 
(תהלים לז): ״צופה רשע 
לצדיק ומבקש להמיתו״. 
ברוך  הקדוש  ואלמלא 
יכול  אינו   – עוזרו  הוא 
לו, שנאמר (שם): ״ה׳ לא 
ולא  בידו  יעזבנו 

ירשיענו בהשפטו״. 
רבי  המשגיח  מרן  היה 
יחזקאל לוינשטיין זצ״ל 
כבר  ומזהיר:  מזכיר 
כתב רבינו יונה ״כי בעל 
יצרו,  ביד  נמסר  הגאוה 
כי אין עזר ה׳ עמו אחרי 
״.  ה׳  תועבת  הוא  אשר 
אמרים  שני  נצרף  אם 
אלו - חרדה תאחזנו, כי במלחמת האדם עם יצרו בכל יום ויום, הרי בדרך 

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰ ׁ∆̆ מ… ַר˙  ˙ו… ב¿ּ נּו  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿

י" (וי˜ר‡ כ,  ַ‰ּ‚ו…  ˙ ֻח˜…ּ כּו 15ב¿ּ ל¿ ≈̇ ל…‡  "ו¿

כּו"  ל≈ ≈̇ ם ל…‡  י‰∆ ≈̇ ֻח˜…ּ יב: "ּוב¿ ƒ̇ ּוכ¿ כ‚), 

ן  ָך 16פ∆ּ ר ל¿ מ∆ ָּׁ̆ ƒ‰" :ַמר ¡‡ נ∆ ו¿ (˘ם יח, ‚), 

ל  ם" („ברים יב, ל) - ַ‰כ…ּ י‰∆ ׁ̆ ַ‡ֲחר≈ ≈̃ ָנּ ּƒ̇

 ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ יר,  ƒ‰ ַמז¿ ‰ּו‡  ָח„  ∆‡ ָין  נ¿ ƒע ב¿ּ

ָבָריו  ¿„ ƒּוב יו  ָׁ̆ ּבּו ַמל¿ ב¿ּ ל  ּ„ָ ֻמב¿ ל  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי

‰ּו‡  ן  כ≈ ו¿ ים,  ƒי ַ‰ּ‚ו… ן  ƒמ ָ‰ָ‚יו  נ¿ ƒמ ָכל  ּוב¿

ים"  ּƒן ָ‰ַעמ ƒם מ כ∆ ¿̇ יל ‡∆ ּ ƒ„ ר: "ָוַ‡ב¿ מ≈ ‡ו…

(וי˜ר‡ כ, כו).

י  ינ≈ ע≈ ים ב¿ּ ƒָעב…̇ ם מ¿ ֲ‡ָו‰ ‰≈ י - ַ‰ַ‚ּ ֲעל≈ ַבּ
ֲעַב˙ ‰'  ו… ּ̇ ַמר: "17 ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ם,  ּׁ≈̆ ‰ַ

‰ּו‡  ו¿  ,(‰ טז,  (מ˘לי  ב"  ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ

ם  ּׁ≈̆ ר ַ‰ ז∆ ין ע≈ י ‡≈ ּƒכ(‰) , רו… ¿̂ ƒַי„ י ָסר ב¿ּ מ¿ ƒנ

בי‡ורים
בהם, שהם מלבושי נכרי, [משמעות דבריו שהאיסור ללבוש בגדי נכרי הוא 
משום גאוה]. 15. בחו˜ו˙ ‰‚וי. בדרכי הגויים. הוזהרנו שלא נתנהג כמותם 
במלבושינו ובהליכותינו. 16. פן ˙נ˜˘ ‡חרי‰ם. פן תהיה נמשך, נצמד ונדבק 
אחריהם, (מלשון ״דא לדא נקשן״). 17. ˙ועב˙ ‰'. מאוס ושנוא בעיני ה׳ כל 

המתנשא בלבו.

יב).  לו,  (˙‰ילים  י"  ƒנ ≈„ ƒנ ּ¿̇ ַ‡ל  ים  ƒע ָׁ̆ ר¿

י  ּƒַרב  ˙ ַבּ  ‰ ָׁ̆ נ¿ ע∆ נ∆ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ ל  ∆‚ ר∆ ַעל  ו¿

יָ‰  ָעל∆ ַזר  ¿‚ ּ ƒנ ׁ∆̆ ן,  יו… ַר„¿ ּ¿̇ ן  ב∆ּ יָנ‡  ƒֲחנ

ַעם  ַפּ י  ּƒכ  .˙ נו… זו… ל  ׁ∆̆  ‰ ָבּ ֻ̃ ב¿ּ ב  ׁ≈̆ י ל≈

י,  ƒמ רו… י  ל≈ „ו… ּ ¿‚8 י  נ≈ פ¿ ƒל ָכ‰  ָ‰ל¿ ַ‡ַח˙ 

 ‰ ָנ‡∆  ‰ ָמּ "ַכּ רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ ָע‰  מ¿ ָׁ̆ ו¿

ָ‡ז  10ו¿  "! זו… יָב‰  ƒ9ר ל  ׁ∆̆ יָ‰  ∆̇ יעו… ƒס פ¿ּ

ם -  ƒיַני ע≈ ר (ע"ז יח, ‡). ָבּ ≈̇ ‰ יו… ָ̃ ּ ¿„ ¿̃ ּ ƒ„(„)

ַמע  ׁ¿̆ ƒם - ל…‡ י ƒַני ָ‡ז¿ ˙" (מ˘לי ו, יז). ָבּ ם ָרמו… ƒיַני יב: "11ע≈ ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ים  ּ ƒי ƒל ֲענ ∆̂ „ו… ‡≈ ָעמ¿ יַח ַ‡ּפו… - ב¿ּ ר≈ ים. ב¿ּ ƒָלל ים ָ‰ֻ‡מ¿ ּ ƒי ƒי ָ‰ֲענ ר≈ ב¿ ּ ƒ„

ָבָריו  ¿„ ּƒב ַ‡ף  ו¿ יָניו.  ע≈ ב¿ּ ים  ƒרּוח ס¿ ם  ≈‰ ם,  י‰∆ ּ≈̇ ָב ל¿ ַנס  כ¿ ּƒנ ׁ∆̆ כ¿ּ ‡ו… 

ַין ַמֲ‡ָכל  נ¿ ƒע ˙ 13ב¿ּ ר∆ כ∆ּ ƒם נ‚ַ ַ‚ֲ‡ָו‰. ו¿ ˜ ב¿ּ ָ̇ י˜ 12ָע ּ ƒ„ ַ̂ ר ַעל  ַ„ב≈ּ י¿

 ‰ ז∆ ַעל  ו¿ י,  ƒר ָנכ¿ י  ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ י  ≈„ ¿‚ ּƒב י  ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ 14ּוב¿  ‰ ∆̃ ׁ¿̆ ּוַמ

כתב  יו˙ר.   ‰˜„˜„  .„
מיד):  (ד״ה  יהוידע׳  ב׳בן 
וודאי לא היתה כוונתה 
הרע  יצר  בהם  לגרות 
ושיתנו עיניהם בה, אלא 
שישבחו  היתה  כוונתה 
מכל  אך  ישראל.  את 
כיון  בזה  נענשה  מקום 
שהיה לה לחשוש שמא 
הרע  יצר  בהם  יתגרה 
ויאנסוה לדבר עבירה.  

בי‡ורים
יבוא אלי רגל  ברוך הוא, אל תביא אלי את פסיעותיו של המתגאה (שלא 
אנשי גאוה להצר לי), והרשעים לא יטלטלו אותי ממקומי ביד חזקה. 8. ‚„ולי 
רומי מדובר,  באיזו  לדון  האריך  קיסמא)  בן  ר״י  (ערך  הדורות  בסדר  רומי. 
וסיים שהיתה עיר בארץ ישראל בשם רומי. 9. ריב‰. נערה. 10. ו‡ז „˜„˜‰ 
יו˙ר. בפסיעותיה לפסוע פסיעות נאות. ודבר זה נוגד את  הכתוב (תהלים 
מה, יד): ״כל כבודה בת מלך פנימה״, ולכך נענשה. 11. עינים רמו˙. המתגאה 
ומרים עיניו כלפי מעלה, ולא כדרך שפלי הרוח אשר ישפילו עיניהם כלפי 
גאוה.       מתוך  עזות)  (דברי  וקשים  חזקים  דיבורים  ב‚‡ו‰.  ע˙˜   .12 מטה. 
13. בענין מ‡כל ומ˘˜‰. שיאכל מאכלים טובים ומעדני מלך. 14. ובמלבו˘י 
ב‚„י ‚‡ו‰ מלבו˘י נכרי. שילבש בגדים יקרים ונאים מאד שהכל מסתכלים 

ו״שיתוף״  הבריות,  למען 
הרי הוא עבודה זרה.

הגרשוני  ילקוט  בספר 
אדרת  מספר  מביא 
אליהו שפירש, כי החכם 
בפני  להתבטל  דרכו 
החכם היותר גדול ממנו, 
מתבטל  עשיר  וכן 
גדול  בעמדו לפני עשיר 
אילו  כן,  ואם  ממנו, 
מאמין  היה  המתגאה 
הבורא,  במציאות 
וביכלתו,  בהשגחתו 
עיניו  לנגד  מצייר  והיה 
גדולת ה׳ – בודאי שהיה 
מבטל את עצמו, ואם עדיין מתגאה אות הוא שאינו מאמין בגדולת הבורא.  
פירוש אחר: אדם שיש לו גסות הרוח, שמתגאה בחכמתו, מעיד על כך שהוא 
מאמין שהוא זכאי לקבל השפעה של טוב מן הבורא בזכות חכמתו, ואילו 
לאלה שאין להם חכמה – אין זכות לכך. אבל זוהי ממש אמונתם של עובדי 
הכוכבים, שמאמינים שהבורא מסר כח לכוכבים להשפיע, והשפעתם היא 
רק על פי הטבע. יסוד דת ישראל הוא שהקדוש ברוך הוא משפיע גם למי 
שאין בו מעלות, כי ״מאשפות ירים אביון״ והכל תלוי בהשגחתו וברצונו של 

הקדוש ברוך הוא (תפארת ציון). 

ָ‰ָכ‡:  יב  ƒ̇ 19כ¿ּ ים.  ƒָכב ַ„˙-ּכו… ֲעבו…

יב  ƒ̇ 20ּוכ¿ ב",  ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ  '‰ ֲעַב˙  ו… ּ̇ "

ל  ∆‡ ָב‰  ע≈ ˙ו… י‡  ƒב ָ̇ ל…‡  "21ו¿ ם:  ָ̇ ‰ָ

ים:  ƒר מ¿ ‡ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ כו).  ז,  („ברים  ָך"  ∆̇ י ב≈ּ

י  ּƒיב: "כ ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„22 ,˙ ‡ ַעל ֲעָריו… ּלּו ָבּ ƒ‡ כ¿ּ

 "' ‚ו… ו¿ ּו  ׂ̆ ָע ל  ≈‡‰ָ ב…˙  ע≈ ו… ּ̇ ‰ַ ל  ָכּ  ˙ ∆‡

ּלּו  ƒ‡ כ¿ּ ים:  ƒר מ¿ ‡ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ כז).  יח,  (וי˜ר‡ 

ל  ָכּ רּו:  ָ‡מ¿ ו¿ (סוט‰ „, ב).  ָמ‰  23ָבּ ָנ‰  ָבּ

ָ‰רּוַח,                 ּסּו˙  ּ‚ַ ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם 

בי‡ורים
19. כ˙יב ‰כ‡. כתוב כאן (משלי טז, ה) בענין הגאוה. 20. וכ˙יב ‰˙ם. וכתוב 
שם (דברים ז, כו) בענין עבודה זרה. 21. ול‡ ˙בי‡ ˙ועב‰. המלה ״תועבה״, 
גסות הרוח),  בו  זה שיש  (היינו  שבה מכונים האלילים, מלמדת ש״גבה לב״ 
המכונה ״תועבה״ בספר משלי, כמוהו כעובד עבודה זרה. 22. „כ˙יב: כי ‡˙ 
כל ‰˙ועבו˙ ‰‡ל. הפסוק כתוב בענין חטאי העריות (ויקרא יח, כז), ובחטא 
של גסות הרוח כתוב ״תועבת ה׳ כל גבה לב״. הכינוי ״תועבה״ המשותף לשני 
הענינים מלמד על שייכותם זה לזה.  23. במ‰. מזבח לעבודת כוכבים (רש״י). 

ם.  ּׁ≈̆ ֲעַב˙ ַ‰ ו… ּ̇ ר ‰ּו‡  ׁ∆̆ י ֲ‡ , ַ‡ֲחר≈ ּמו… ƒע

ּום ָ‡ָ„ם ל…‡  ׁ̆ ָ‡‰ ַעל  ּ‚ָ ¿̇ ƒּלּו ל…‡ נ ƒַוֲ‡פ

ַב„  ּבו… ל¿ ƒל ‰, ַ‡ך¿ ב¿ּ ׂ ∆̆ ַמֲע ל…‡ ב¿ּ ּבּור ו¿ ƒ„ ב¿ּ

ָב‰,  ע≈ ו… ּ̇ ָר‡  ¿̃ ƒנ  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡ 

ב",     ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ  '‰ ֲעַב˙  ו… ּ̇ " ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ב  ּ ל≈ ַבּ  ‡ ָלּ ∆‡ ‰ּו˙  ב¿ ּ‚ַ לו…  ין  ≈‡ ּלּו  ƒ18ֲ‡פ

ָב‰. ע≈ ו… ּ̇ ָר‡  ¿̃ ƒנ

 

ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ ל  ָכּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿
 „ ב≈ עו… ּלּו  ƒ‡ (ו)כ¿ּ ָ‰רּוַח,  ּסּו˙  ּ‚ַ  

יכול  האדם  אין  הטבע 
בנוסף  אלא  לנצחו, 
צריך  הנחוש  לרצונו 
עזר ה׳. לכן בעל הגאוה 
לו  ואין  מתועב  שהוא 
עזר ה׳ – חרץ רבינו יונה 
הגאוה  ״בעל  משפטו: 
נמסר ביד יצרו״! ומעתה 
תקוה,  שום  לגאה  אין 
לגמרי.  הוא  ואבוד 
עמוד  חן׳,  יתן  (׳לענוים 

רא).
עבו„˙  עוב„  כ‡ילו  ו. 
(סוטה  המאירי  כוכבים. 
ד:) רואה את הקשר שבין 
הגאוה לעבודה זרה בכך 

– רוע טבעו מביאו לחלוק על האמת בכל דבר כדי להשפיל את  שהמתגאה 
שכנגדו [ומי שמונח בשקר הריהו כעובד עבודה זרה, שהיא עצם השקר].

המהרש״א בחידושי אגדות מבאר שעל ידי רוח הטומאה שנוצר מעון הגאוה 
מגיע לכל זה.

חכם  בתלמיד  אפילו  מדבר  זה  מאמר  כותב:  עקב)  (פרשת  הקדוש  השל״ה 
הלומד ומקיים את מצוות התורה, אלא שיש לו פניות בלימודו כגון שאחרים 
ידעו על גדולתו ותורתו, כי אז הרי הוא עובד בשיתוף, לא רק לשם ה׳ אלא גם 

בי‡ורים
18. ‡פילו ‡ין לו ‚ב‰ו˙ ‡ל‡ בלב נ˜ר‡ ˙ועב‰. הגר״א בביאורו על משלי 
מפרש: ״תועבת ה׳ כל גבה לב״ - אפילו אדם שעדיין לא הוציא את גאותו 
לפועל, ולא עשה שום מעשה של גאוה, בהליכתו או בדיבורו, ושום תנועה או 
סימן של גאוה לא ניכרים עליו, אבל ה׳ חוקר לב ובוחן כליות - הוא מעיד 
עליו שהוא גבה לב, כלומר, הגם שגאוותו מוסתרת בלב פנימה, בכל זאת – 
״תועבת ה׳״! משוקץ ומתועב הוא בעיני הקדוש ברוך הוא, ויתן את הדין על 

כך במשפטי שמים. 

ל˜ורח  ‡רע  מ‰  ח. 
‚‡ו˙ו.  מחמ˙  וע„˙ו 
(פי״א)  ישרים  המסילת 
שרעת  כותב, 
יתרה  חמדת-הכבוד 
יותר  וחזקה 
יש  כי  מחמדת-הממון, 
מקרים בהם יכול האדם 
על  יצרו  את  לכבוש 
שאר  ועל  הממון 
חמדת  אך   – ההנאות 
כי  הדוחק,  הוא  הכבוד 
לסבול  לו  אי-אפשר 
ולראות את עצמו פחות מחבריו, ועל דבר זה נכשלו רבים ונאבדו... מי גרם 
הוא  מלא  ומקרא  הכבוד,  מפני  אלא  עמו?  עדתו  וכל  הוא  שיאבד  לקורח 
(במדבר טז, י): ״ובקשתם גם כהונה״. וחכמים, זכרונם לברכה (במדבר רבה 
יח, ב) הגידו לנו, כי כל זה נמשך, מפני שראה את אליצפן בן עוזיאל נשיא, 
והיה רוצה להיות הוא נשיא במקומו... כללו של דבר: הכבוד הוא הדוחק את 
האדם  היה  זה  ולולי  שבעולם,  והחמדות  התשוקות  מכל  יותר  האדם  לב 
מתרצה לאכול מה שיוכל (להשיג ללא מאמץ), ללבוש מה שיכסה ערותו, 

ּלּו  ƒיר, ֲ‡פ ƒ‰ָי ּ רּו: ‰ַ32‡י ָמ‡ן „¿ ָ‡מ¿ ‰). ו¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ל,  ב≈ּ ַ̃ ¿̇ ƒָל‡ מ ‰ּ ≈̇ י י ב≈ּ ׁ≈̆ נ¿ ƒ‡‡ַ

‰" (חב˜ו˜ ב, ‰) -  ו∆ נ¿ ƒי ל…‡  יר ו¿ ƒ‰ר ָי ב∆ ּ ∆‚"

ּלו… (ב"ב ˆח, ‡). ׁ∆̆  ‰ ָנו∆ ּלּו ב¿ּ ƒ33ֲ‡פ

 

יַפ˙          ƒ„ ר¿ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ34

ַעל  ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒ‰ 35ל¿ ן  ָממו…  
ַרע  ≈‡ (ח)ָמ‰   ָּ̇ ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿ י-ָ‡ָ„ם.  נ≈ ב¿ּ

בי‡ורים
תקרי אותו אלא איתו לא אוכל״. לפי קריאה זו אומר הכתוב שגבה עינים, 
היינו גאותן, אין הקדוש ברוך הוא יכול להיות אתו. וביאר ב׳תפארת ציון׳, כי 
בדרך כלל החוטא חוזר אחר כך בתשובה, ואז מוכן הקדוש ברוך הוא לדור 
אין  עליו  עוונו  שעדיין  וכיון  בתשובה,  חוזר  אינו  הרוח  מגסות  אבל  אתו, 
בעל  אדם שהוא  „י‰יר.  מ‡ן  ‰‡י   .32 אתו.  לדור  רוצה  הוא  ברוך  הקדוש 
גאוה, אפילו על אשתו ובני ביתו אין הוא מתכבד, כיון שבזוי הוא בעיניהם. 
33. ‡פילו בנו‰ ˘לו. אפילו בבית שלו אין הוא מתכבד. 34. ‰‚‡ו‰ מבי‡‰ 
זה   ידי  על  שיוכל  כדי  חומד להתעשר  לבו  כי המתגאה  ר„יפ˙ ממון.  לי„י 
להשתרר ולשלוט על בני אדם. [אמנם יש גורסים: ״הגאוה מביאה לידי רדיפת 

כבוד״]. 35. ל‰˘˙רר. למשול. 

ַעט  מ¿ ּמּו  "רו… ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ 25 ט,  ַמע≈ ¿̇ ƒ24מ

עו…  ¿„‚ָ ָר‡ּוי ל¿ ּנּו" (‡יוב כ„, כ„); 26ו¿ ינ∆ ≈‡ ו¿

ָמ‰  ו… ּ̃ ‰ַ י  ָרמ≈ "ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ 27 ָר‰,  ׁ≈̆ ‡ֲ ַכּ

ין ֲעָפרו…  ≈‡ ים" (י˘עי‰ י, ל‚), 28(ז)ו¿ ƒע„ֻ ּ ¿‚

ָעָליו.   ˙ ל∆ ּ ַיל∆ 29מ¿ יָנ‰  ƒכ ּׁ¿̆ ‰ַ ו¿ ָער,  נ¿ ƒנ

י  ƒנ‡ֲ ין  ≈‡ -‰ּו‡:  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ָ‡ַמר 

ָלם,  עו… ָבּ 30ָל„ּור  ים  ƒל כו… י¿ ‰ּו‡  ו¿

ם  ƒיַני ַבּ‰ ע≈ ּ ַמר (˙‰ילים ˜‡, ‰): "‚¿ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

(סוט‰  ‡ּוָכל"  ל…‡  ו…  …̇‡31 ָבב  ל≈ ַחב  ּור¿

ז. ו‡ין עפרו ננער. כתב 
כנגד  מדה  חיים:  החפץ 
שהיה  במקום  כי  מדה, 
לו לחשוב תמיד שסופו 
רמה  עפר  למקום  לילך 
להתגאות,  ולא  ותולעה 
הוא לא חשב כן, כי אם 
דמיין לעצמו כי במרומי 
משגבו  יהיה  סלעים 
ובעליות מרווחות תהיה 
על  יתר  לעד,  מנוחתו 
בני גילו, לכן כאשר גופו 
בעפרו  אין  עפר,  נעשה 
ממקומו,  להתנער  כח 
כל המתים יעמדו ויקומו 

אשר  האנשים  כל  רגלי  כפות  תחת  נמוך  מושכב  ישאר  והוא  רגליהם,  על 
התגאה עליהם בימי חייו!! (שמירת הלשון, תבונה יד). 

בי‡ורים
מממונו  מתורתו,  מתמעט  אחר:  פירוש  (רש״י).  מחשיבותו  מ˙מעט.   .24
 – שרומו  כיון  ו‡יננו".  מעט  "רומו  ˘נ‡מר:   .25 יעקב).  (עיון  ומבריאותו 
מתמעט. ושמא תאמר ישנו בעולם [שמתקיים]? תלמוד לומר: ״ואיננו״. (סוטה 
זרה.  עבודה  לשם  הנעבד  עץ  היא  אשירה  כ‡˘ר‰.  ל‚„עו  ור‡וי   .26 ה.). 
גדיעה זו הנזכרת כאן איננה רק קציצה רגילה, אלא צריך לעוקרה ולשרש 
״ואבדתם את שמם״,  ג):  יב,  (דברים  נלמד מן הכתוב  וזה  וכל,  אחריה מכל 
וכמו כן יש לגדע ולשרש אחרי מי שיש בו גסות הרוח (רש״י). 27. ˘נ‡מר 
"ורמי ‰˜ומ‰ ‚„ועים". בגמרא (סוטה ה.) למדים דבר זה בגזירה-שוה: כתיב 
התם  וכתיב  גדועים״,  הקומה  ״ורמי  הגאוה)  חטא  בענין  כאן  (כתוב  הכא 
(וכתוב שם בענין עצי אשירה) ״ואשיריהם תגדעון״ - תעקרו ותשרשו מכל 
עליו.  מילל˙   .29 המתים.  לתחיית  קם  שאינו  ננער.  עפרו  ו‡ין   .28 וכל). 
הפורענות  משום  הגאה  על  ומשתברת  מתאוננת  השכינה  עליו.  מקוננת 
שתבוא עליו (רש״י). 30. ל„ור. יחד. 31. ‡ו˙ו ל‡ ‡וכל. בגמרא דורשת ״אל 

ט. ‰מ˜˘ט ‡˙ ‚ופו כ„י 
שנינו  ל‰˙‚‡ו˙. 
ד):  (ד,  אבות  במסכת 
שפל  הוי  מאד  ״מאד 
רוח״. לשם מה הכפילות 
״מאד מאד״? מבאר רבי 
שני  ישנם  חגיז:  משה 
גאוה  גאוה,  בעלי  סוגי 
רוחנית.  וגאוה  גופנית 
גאוה גופנית – המתגאה 
גבורתו,  קומתו,  ביופיו, 
גאוה  וכו׳.  עושרו  בגדיו, 
המתגאה   – רוחנית 
כשרונותיו,  בחכמתו, 
על  ומצוותיו.  מדותיו 
הגאות  סוגי  שני 
״מאד  התנא:  מזהירנו 
מאד הוי שפל רוח״, הוי 
בשניהם.  רוח  שפל 

(מדרש חכמים).

 ˙ ּ„ו… ƒמ ּלּו  ≈‡ ָכל  ו¿  .‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ 39ו¿  ‰‡ָ נ¿ ƒ̃

ר  ≈‡ ָבּ ¿̇ ƒי ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ  ,„…‡ מ¿  ˙ חּו˙ו… פ¿ּ

ם. ּׁ≈̆ ַר˙ ַ‰ ז¿ ע∆ ב¿ּ

˙ ּ‚ּופו…  ט ‡∆ ּׁ≈̆ ַ̃ ל (ט)ַ‰מ¿ ָבר: ָכּ ף ָ„ּ סו…
ַח  כ≈ ו… ׁ̆  ‰ י ז∆ ˙, ֲ‰ר≈ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ י ל¿ ≈„  כ¿ּ

ַעל   ׁ̆ ָיחּו ל…‡  ו¿ ‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ם  ּׁ≈̆ ‰ַ

ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒי ל…‡  ו¿  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

 , מו… ¿̂ ַע ַעל   - ָנ˙ו…  ָוּ ַכּ ל  ָכּ י  ּƒכ ים,  ƒב טו…

י˙ו…  ƒֲחר‡ַ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ,‰ ל∆ ַ‰ָכּ ּ‚ּופו…  ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ל¿

ב  רו… ָ̃ ‰ּו‡   , ּ‚ּופו… ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ַ‰מ¿ ו¿  .‰ ָמּ ƒר

 ‡ ׂ ָּ̆ ƒל ים  ׁƒ̆ ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ‰ ָר‡∆ ¿̇ ƒי י  ּƒכ  ,‰ ָמּ ƒז ל¿

ב  ר≈ ָ̃ ¿̇ ƒי ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ם,  י‰∆ ינ≈ ע≈ ב¿ּ ן  ח≈

ּלּו˙  ַ̃ ו¿  ˜ חו… ׂ ¿̆ י  י„≈ ƒל  ‡ ָיבו… ו¿ ָלן,  ¿̂ ∆‡

י‡  ƒ‰  ‰ ז∆ ָבּ ים,  ׁƒ̆ ָ‰ֲ‡ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ˙ ט∆ ּׁ∆̆ ַ̃ ַ‰מ¿  ‰ ָּׁ̆ ƒ‡‰ָ ַ‚ם  ו¿  . ׁ̆ ר…‡

ל  „ו… ּ‚ָ ‰ּ ָׁ̆ ‰ ָענ¿ ם, ּוָבז∆ ָבּ ƒל ים ב¿ּ ƒּור‰ ר¿ ƒ‰ ˙ ס∆ נ∆ ם ּוַמכ¿ ָבּ ƒל ˙ ∆̃ ל∆ ַמ„¿

בי‡ורים
יהיה אמת או שקר, כדי להקטין שמו אצל בני אדם ולהראות יתרונו עליו 
ענף  הוא  הקפדנות  ו˘נ‡‰.   .39 ולביישו״.  ולהכלימו  מעלתו  ולהפחית 
ותולדות הגאוה, כי לולא הגאוה לא היה מקפיד בלבו! (שערי קדושה א, ב). 
מיסוד הענוה – לא להקפיד כלל. (אור ישראל נח, א). מבואר, כי ענוה וקפדנות 

– תרתי דסתרי!

 ׁ̆ ּ ≈̃ ּ ƒב ׁ∆̆  , ֲ‡ָו˙ו… ֲחַמ˙ ַ‚ּ ˜…ַרח ַוֲעָ„˙ו… 36מ≈ ל¿

לו…  ָנ‰  ּ¿̇ ƒנ ל…‡  ׁ∆̆  ‰ ֻ„ָלּ ּ ¿‚ ח  ַּ̃ ƒל ו¿ ל  ּ ≈„ ּ‚ַ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ַנס  כ¿ ƒנ ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒ37ּומ ם,  ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ ן  ƒמ

 ‰‡ָ ¿̂ 38ָי  ˙ ∆̃ ֲחל… ַ‰ַמּ ן  ƒּומ  ,˙ ∆̃ ַמֲחל… ל¿

בבית  ולשכון 
הפגעים  מן  שתסתירהו 
קלה  פרנסתו  והיתה   –
צריך  היה  ולא  עליו 
כלל  להעשיר  להתיגע 
לו  שאין  הגם  אלא, 
בכל  במותרות,  צורך 

שפל  עצמו  יראה  כדי שלא  להשיגן,  רב  לעמל  עצמו  את  מכניס  הוא  זאת 
בחברה, ואין קץ לכל עמלו, על כן אמרו רבותינו זכרונם לברכה (אבות ד, 

כא): ״הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם״.  

בי‡ורים
על  בחז״ל  מובא  (ובאמת  גדול  לאדם  עצמו  שהחשיב  ‚‡ו˙ו.  מחמ˙   .36
גדלותו של קורח) ועוד שהחשיב עצמו ליחסן שהרי הוא בן יצהר, ומשום כך 
של  בנשיאותו  ונתקנא  הנשיאות,  לו  שמגעת  לחשוב  הגאוה  אותו  הביאה 
אליצפן בן עוזיאל, ומדת הקנאה נבעה מכח הגאוה שהחשיב עצמו לבעל 
נכנס  כך  ומ˙וך   .37 יחזקאל).  (אור  קורח  מעשה  כל  נבע  וממנה  מעלה, 
למחלו˜˙. במסכת חולין (ז.): משרבו זחוחי הלב (פירוש, משרבו התלמידים 
גבוהי הלב, שמחמת גאותם לא דקדקו מפי רבם כל צרכם אלא סמכו על 
ז):  (פרק  הישר  קב  בספר  כתב  בישראל.  מחלוקות  רבו  רש״י)  לבם,  בינת 
המתגאה מרבה קטטה, קנאה, שנאה, לשון הרע, כעס, שקרים, ליצנות וכו׳. 
ואם תתבונן בה תראה שכל עבירות שבתורה כלולין בה. ופגמו גדול מאד, 
אוי לו ואוי לנפשו מי שרגיל להאחז בה! 38. יˆ‡‰ ˜נ‡‰. קנאה וגאוה אחת 
הן, ואחת תלויה בחברתה, מי שאין בו כלל גאוה – אין בו בכלל קנאה. ומי 
שיש בו מעט גאוה, ויהיה מי שיהיה – יש בו קצת קנאה על חבירו, על אשר 
עצמו  מחזיק  והמתגאה  היות  פשוטים,  והדברים  במדריגתו.  עומד  גם  הוא 
שהוא עדיף מחבירו, או לפחות שוה לו, והיה אם יראה שחבירו השיג שררה 
וגדולה - הוא מקנאהו על כך. (תולדות שלמה [קלוגר] יג). כתב החפץ חיים 
״גם הגאוה תביאהו לקנא ולשטום  י״ד):  (שמירת הלשון שער התבונה פרק 
(-ולשנוא) את חבירו המכובד בעיני אנשי העיר, ויקנא וישטום אותו, בעבור 
שידמה לו שנפחת כבודו על ידי זה, ויאמר בלבו: לולא הוא, הייתי מתואר בין 
בני אדם לאדם חשוב. ויבחן גנזי נסתרותיו, כדי שיהיה לו מה לדבר ממנו, 

עונ˘  כל ˘כן ˘י˘  י‡. 
‚„ול ל‡˘‰ ‰מ˙˜˘ט˙ 
‡נ˘ים  לפני 
ב‰.  ‰מס˙כלים 
כותבים  הראשונים 
שבאותה המדה שנדרש 
להתבונן  שלא  מהגבר 
בנשים, כך אסור לנשים 
לגרום לגברים להתבונן 
כותב  יונה  רבינו  בהם. 
במילים חריפות במיוחד 
האחריות  אודות 
האשה  על  המוטלת 
(אגרת  זה  בנושא 
עח):  פרק  התשובה, 
שתהא  האשה  ״וצריכה 
שלא  ונזהרת  צנועה 
אדם  בני  בה  יסתכלו 
מפני  מבעלה,  חוץ 
שהמסתכלים בפניה או 
לגהינם,  יורדים  בידיה 
(תענש)  ענושה  והיא 
ואחד  אחד  כל  בעונש 
שהחטיאה  מפני  מהם, 
אותם ולא נהגה צניעות 

בעצמה ונכשלו בה״.
‰וˆ‡ו˙  רוב  לפי  לו  ˘י˘  מ‰  בעיניו  ימעט  כי  בחל˜ו,  י‰י‰ ˘מח  ול‡  יב. 
˙‡ו˙ ‚‡ו˙ו. העניו אינו מתאוה להרבה אלא מסתפק במועט שיש לו ושמח 
בחלקו שקיבל מהבורא. לעומתו הגאותן מתאוה לכל דבר ולדברים גבוהים 
יחמוד, ודבר זה הרי אף פעם לא ישיגנו, כי העולם הזה אין בו כדי שביעה, 
חז״ל  שאמרו  וכמו  שבעה,  ידע  ולא  מה  חסר  שהוא  האדם  ירגיש  לעולם 
(מדרש רבה קהלת ג, י): אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, מי שיש לו מנה רוצה 

 ‰ ָּׁ̆ ƒ‡ ל¿ ל  „ו… ּ‚ָ  ׁ̆ ע…נ∆  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל  (י‡)ָכּ

ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ˙ ט∆ ּׁ∆̆ ַ̃ ¿̇ ּƒמ‰ַ

.‰ּ ים ָבּ ƒל כ¿ּ ַּ̇ ס¿ ּƒמ‰ַ

 

ֲ‡ָו‰.  ַּ̇ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ  „ עו… ו¿
ָרָחב  ּבו…  ƒל  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ י  ּƒכ  

י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ַ̇ ו¿ ָבר,  ּ„ָ ָכל  ל¿  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒּומ

י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ב¿ּ ׁ∆̆ ָ‰ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

 ׁ̆ ַלב≈ּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ֲ‡ָו˙ו…  ּ‚ַ ֲחַמ˙  מ≈  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒי

ין  ƒר ט≈ ל¿ ַפּ  ˙ נו… ב¿ ƒל ו¿ ים  ƒר ָ̃ י¿ ים  ƒ„‚ָ ב¿ ּƒב

י  ּƒים. כ ƒב ים טו… ƒכ…ל ַמֲ‡ָכל ¡‡ ל∆ ו¿ ים  ƒל „ו… ּ ¿‚

ים  ƒ‰ בו… ּ ¿‚ ים  ƒָבר ¿„ ƒל ָלם  עו… ל¿  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ

ים  ƒָבר ¿„ ƒי‚ ָי„ו… ל ׂ ּƒ̆ ינו… ַמ ‡ּוַלי ‡≈ מ…„, ו¿ ַיח¿

ָב‰  נ≈ ּ ¿‚ י  י„≈ ƒל  ‡ ָיבו… ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ּלּו,  ≈‡

ָרָחב  „ ו¿ מ≈ ּבו… חו… ƒל ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒי ַ‰מ ּƒָל‰. כ ז≈ ּו‚¿

ַח  מ≈ ׂ ָ̆  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ל…‡  (יב)ו¿ ר,  ּׁ≈̆ ַע ¿̇ ƒ‰ ל¿ ם  ָיּ ַכּ

י  נ≈ פ¿ ƒל ל  ו… ׁ̆ כ¿ ƒמ  ˙ נ∆ ∆̇ נו… י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ (י)  ,„…‡ מ¿

ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ים ל¿ ƒרּו ֲחָכמ ‡ ָ‡ס¿ ים, ֲ‰לו… ּƒַרב

ים                 ׁƒ̆ ָנ ל  ׁ∆̆ ים  ƒנ עו… ב¿ ƒ̂ י  ≈„ ¿‚ ƒב ב¿ּ

ּלּו  ƒ41ֲ‡פ ל,  ∆̇ כ…ּ ַבּ ים  ƒטּוח ּׁ¿̆ ‰ַ40

ב),  כ,  (ע"ז  ן  ∆‰ ָבּ  ˙ ׁ∆̆ ֻלב∆ּ מ¿ יָנּ‰  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ

מכ˘ול  נו˙נ˙  ˘‰י‡  י. 
בספר  רבים.  לפני 
(פרק  יושר  ארחות 
שכן  וכל  כתב:  צניעות) 
בין  בחוץ  כשיוצאין 
מאד  שצריכין  אנשים 
ואמרו  בזה,  להזהר 
(תנחומא וישלח סי׳ ה׳): 
תכשיטין  ניתנו  ״לא 

לאשה אלא שתהא מתקשטת בהן בתוך ביתה״. 
אימי,  לגבי איש חסיד מכפר  ה״ד)  פ״א  (תענית  מהירושלמי  והביא המעשה 
שכאשר היה בהר (שהיה עובד שם), אשתו לבשה בגדים מלוכלכים כדי שלא 
יתן אדם עיניו בה. וכאשר היה נכנס לביתו לבשה בגדים נקיים כדי שבעלה 

יתן עיניו בה ולא באשה אחרת. 
וכל כך הקפידו על זה, עד שרבי יוסי דמן יוקרת אמר לבתו: שובי לעפריך ואל 
יכשלו בך בני אדם! [כמסופר במסכת תענית (כד.): היתה לרבי יוסי בת בעלת 
יופי. יום אחד ראה רבי יוסי אדם אחד שהיה מפרק את גדר העצים על יד 
זה? כלומר, מה  יוסי: מה  ביתו כדי להסתכל בבתו דרך החור, אמר לו רבי 
אתה מעיין כאן? אמר לו האיש: רבי, אם ללוקחה לאשה לא זכיתי, לראותה 
צער  גורמת  את  בתי,  לבתו:  אמר  יוסי  רבי  זאת  כששמע  אזכה?!  לא  גם 
לבריות, שובי לעפרך ואל יכשלו בך בני אדם. (הב״ח מוסיף לגירסת הגמרא 

שם: ״וכן הוה״ – וכן היה, כלומר שהיא מתה)].
ובעוונותינו הרבים, היום הדור פרוץ ומתקשטים ביותר וכו׳, והרבה יש לדבר 
על זה בעוונותינו הרבים. ואשרי מי שנזהרת בזה ולא תסתכל על חברותיה, 
וכל שכן על הפרוצות. ומה שתלבש יותר בגדי צניעות – תזכה ביותר לבנים 
בזוהר הקדוש  כמו שכתב  טוב,  לכל  זוכה  ובעלה  ותלמידי חכמים,  צדיקים 

(מובא במ״ב סי׳ ע״ה סקי״ד), ותקים בית לתפארת. עכ״ד.    

בי‡ורים
40. ‰˘טוחים. התלויים. 41. ‡פילו כ˘‡ינ‰ מלוב˘˙ ב‰ן. כיון שכשרואה 
הרהור  לידי  ובא  בהן  ומתייפה  לבושה  כשהיא  באשה  נזכר  הבגדים  את 

עבירה. (רש״י). 

קל  דבר  כל  על  לבבו 
ביתו  בני  עם  שבקלים 
ומזה  ואוהביו,  ומשרתיו 
מאד״.  עצוב  יהיה 
(בתשובותיו  וברמב״ם 
״פאר הדור״, קמב) כתב: 
״המשתרר, ירבו יגונותיו 
ושמא  ועצבונותיו, 
ויביישוהו  יכלימוהו 
ביד  ויפול  הגויים 
אותו  וייסרו  המלוכה, 

וישברו עצמותיו.
(ב׳)  מוסר  שבט  בספר 
כתב: נקוט כלל זה בידך: 
ימיו  כל  המתגאה,  כל 
כי  ודאגות,  במכאובים 
כולם כאין  גאותו  מרוב 
חייבים  כולם  נגדו, 
לפניו,  ולקום  לשרתו 
תמיד  לישב  צריך  הוא 
בראש. והנה בראותו כי 
ממנו,  וזע  קם  איש  אין 
ולדבריו אין שומע, הוא 
דאגה  בכעס  מתמלא 
רגע.  כל  ותוגה 
ומאורעות אלו תמיד לו, 
ערב בוקר וצהרים, עד שמרוב צערו הוא נופל על ערש דוי, ואם יקום ממטתו 

ישוב לשטותו, וחוזר חלילה. 

י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ ַ‰ּ‚ּוף  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ י‡  ƒ‰ ז…‡˙  ו¿
‡ י…‡ַמר ָ‰ָ‡ָ„ם:  ָמּ ׁ∆̆ ָב‰:  טו…

ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ו¿ יל  ƒ‡ ‰ו…

ַע„  ר,  ≈̇ יו… ב¿ּ  ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ  § ר̆… פ¿ ∆‡  , ך¿ ל-ָכּ ָכּ

ן,  ƒַיי  ‰ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ו¿ ר  ׂ ָ̆ ָבּ י…‡ַכל  ל…‡  ׁ∆̆

יָר‰  ƒ„ ב¿ּ ב  ׁ≈̆ י≈ ל…‡  ו¿  ,‰ ָּׁ̆ ƒ‡  ‡ ׂ ָּ̆ ƒי ל…‡  ו¿

 ‡ ָלּ ∆‡ ,‰ ׁ̆ ָנ‡∆ ּבּו ׁ̆ ַמל¿ ַבּ ל¿ ƒל…‡ י ָנָ‡‰, ו¿

ים,  ƒָלכ ֻלכ¿ ּומ¿ ים  ƒרּוע ¿̃ ּו ר,  מ∆ ּ ∆̂ ‰ַ ו¿  ˜ ׂ ַּ̆ ‰ַ

ים  ƒָלכ ֻלכ¿ מ¿ ים  ƒל כ≈ ב¿ּ  ׁ̆ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒּומ

ָיָ„יו  ָניו  ָפּ  ıַח ר¿ ƒי ל…‡  ו¿ ים,  ƒּוס‡ ּומ¿

ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒרו… מ √‡ ָּ̇ יר 43 ƒח ׁ¿̆ ַיּ ׁ∆̆ ָליו, ַע„  ַר‚¿ ו¿

ן  ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ ‰ - כ¿ּ ָכל ז∆ ים. ו¿ ׁƒ̆ ֲ‡ָנ

 ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿ יּוַכל  ל…‡  ׁ∆̆ ַע„  ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ

ָר‡  ¿̃ ƒנ  ‰ ז∆ ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ ך¿  ּ ַ‰ל≈ ַ‰מ¿ ר.  ≈̇ יו…

יר:  ƒָנז 44ב¿ּ ר  מ≈ ‡ו… ‰ּו‡  י  ֲ‰ר≈  .‡ ט≈ חו…

ַעל  ָחָט‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ מ≈ ָעָליו  ר  פ∆ּ ƒכ "ו¿

בי‡ורים
43. ˙‡רו. מראית פניו. 44. בנזיר. אדם שקיבל על עצמו בנדר להיות ״נזיר״, 
הגפן,  מן  היוצא  דבר  כל  אכילת  וכן  יין,  שתיית  א.  דברים:  בשלשה  נאסר 

ׁ̆ לו…  ּ י≈ ּׁ∆̆ יָניו ַמ‰  ע≈ ַעט ב¿ּ מ¿ ƒי י ּƒכ , ˜ו… ל¿ ח∆ ב¿ּ

 . ֲ‡ָו˙ו… ֲ‡ַו˙ ַ‚ּ ַּ̇  ˙ ‡ו… ָ̂ י ר…ב ‰ו… ƒפ ל¿

ל…‡  ׁ∆̆ 42  ,˙ מ∆ ר∆ ּ‚ו… ֲ‡ָו‰  (י‚)ַ‰ַ‚ּ  „ עו… ו¿
ע…ל  ל  ב…ּ ס¿ ƒל ָלן  ַסב¿  ‡ ≈‰ י¿  

יך¿  ƒר‡ֲ‰ַ ל¿ ך¿  ̂…ר∆ ין  ≈‡ ו¿  ,˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

ָי„ּוַע  י  ּƒכ ָלן,  ַסב¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ  ˙ ַ̇ י ƒח פ¿ ּƒב

ל.  ‰ּו‡ ַלכ…ּ

רוצה  מאתים  מאתים, 
והמשילו  מאות,  ארבע 
את  קדמונינו 
לשותה  העולם-הזה 
לו  ידמה  מלוחים,  מים 
יותר,  וצמא   - שמרווה 
באגרת  שכתב  כמו 

הגר״א ז״ל. 
מוסר  שיחות  בספר 
ענין  ביאר  פג)  (מאמר 
שאמרו  מה  פי  על  זה 
כא):  ד,  (אבות  חז״ל 
והתאוה  ״הקנאה 

והכבוד מוציאין את האדם מן העולם״. שהטעם שהכבוד מוציא את האדם מן 
העולם הוא משום שאין בידו של האדם לספק את תאות הכבוד כלל, כי ככל 
שיזכה בכבוד ירצה עוד ועוד, וכשיחסר לו מעט ירגיש כי כל אשר יש לו איננו 
שוה לו, ונמצא שהוא משועבד לתאותו זו שעבוד גמור, באופן שלעולם לא 

יוכל להשתחרר ממנה, ודבר זה מוציאו מן העולם.
ועל דרך זה יש לבאר גם מה שבכח ה״תאוה״ להוציא את האדם מן העולם, 
דהנה פירש רש״י (אבות שם): שמתאוה לממון הרבה שנאמר ״אוהב כסף לא 
ישבע כסף״ (קהלת ה ט), וכיון שלעולם אין הוא מסתפק בממון אשר לו, וכמו 
שכתב הרמב״ם, שהאוהב כסף הוא בעל נפש רחבה שלא תשבע נפשו מכל 
העולם,  מן  מוציאתו  זו  תאוה  הרי  ה״א),  פ״א  דעות  (רמב״ם  שבעולם  ממון 

שהרי הוא תאב לדבר שלעולם לא יוכל לספק אותו ולמלאות רצונו.
״דברים  כתב בספר  י‰‡ סבלן לסבול עול ‰בריו˙.  ‚ורמ˙ ˘ל‡  י‚. ‰‚‡ו‰ 
יחם  כי  העצבות,  לידי מדת  יבוא  ״המתגאה  לא):  דרוש  (להחיד״א,  אחדים״ 

בי‡ורים
42. ˘ל‡ י‰‡ סבלן. אמר רבי לוי: כל טילוי סירוי, וכל סירוי טפשין! (קהלת 
רבה יב, א). כל המתגאה ומתנשא וחכם יחשב בעיניו – הוא כעסן ומדקדק 
ינוח״.  כסילים  ״כעס בחיק  טיפש, כדכתיב:   – וכל כעסן  לו.  כל המתנגד  עם 

(מתנות כהונה). 

ב‰לל  מˆינו  כ‡˘ר  י„. 
יוסף׳         ב׳עץ  ‰ז˜ן. 
ההתבוננות  כתב:  (שם) 
מופלאת  היא  הלזו 
להיות  בענינה, 
הקדושים  שלאנשים 
מבטם               כל  אשר 
המשכלת  לנפשם 
גופם  בתוך  השוכנת 
והנה  והבהמי.  החומרי 
יש בני אדם המשליכים 
כל           גיום  אחרי 
ומאוויו       החומר  צרכי 
ההכרחיים  הענינים  אף 
ומתאכזרים      לקיומה 
לבלי      מאד  גופם  על 
יודעים        כי  קיומו  תת 
הגוף  כחי  כל  כי 
נגדיים  המה  ותאוותיו 
לגמול            הבהמי  גופו  על  גם  שחמל  בו  אחרת  מדה  הזקן  הלל  אבל  לנפש. 
שהיא           בשביל  וליפותה  ולהנאותה  אחרים  עם  שעושה  כמו  חסד  לו 
עליה         חמל  אם  כי  הנאתו  למען  כוונתו  היה  לא  כי  מלך,  של  איקונים  

כראוי.

י…‡ַכל      ל…‡  ו¿ י,  ƒ̃ ָנ  ‡ ≈‰ י¿ ַמֲ‡ָכלו…  ם  ּ‚ַ
י  ƒנ ינו… ב≈ּ ַמֲ‡ָכל  ַ‡ך¿   , ך¿ ל∆ מ∆ י  ַמֲעַ„נ≈ּ  

ל…‡  , ו¿ ַ‚˙ ָי„ו… ׂ ָּ̆ י ַ‰ ƒפ י, ל¿ ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ∆̃ ׁ¿̆ ּוַמ

ים,  ƒּוס‡ ים מ¿ ƒל כ≈ ל…‡ י…‡ַכל ב¿ּ ‰ 45ו¿ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒי

 ˙ ∆‡ ˆּו  ּ¿̃ ַׁ̆ ּ ¿̇ "ַ‡ל  ַעל  ַיֲעב…ר  ן  פ∆ּ

ל  ‡ ַ‰כ…ּ ָלּ ם" (וי˜ר‡ י‡, מ‚), ‡∆ יכ∆ ≈̇ ׁ…˘ ַנפ¿

˙ו…  ָטּ ƒמ ם  ּ‚ַ  , ָחנו… ל¿ ֻׁ̆ ם  ּ‚ַ ּיּו˙.  ƒ̃ נ¿ ּƒב  ‡ ≈‰ י¿

ים.  ּ ƒי ƒ̃ יּו נ¿ ¿‰ ƒָיָניו י נ¿ ƒָכל ע ‰, ו¿ ָיּ ƒ̃ ‰ נ¿ י∆ ¿‰ ּƒ̇

ַ‡ך¿  ז…ָ‰ם,  מ¿ ל…‡  ו¿ י  ƒ̃ ָנ  ‡ ≈‰ י¿ ּ‚ּופו…  ם  ּ‚ַ

ל  ם ָכּ ָליו, ַ‚ּ ַר‚¿ ָניו ָיָ„יו ו¿ ח…ı ָפּ ר¿ ƒר ל ָזּ‰≈ ƒי

ל  ּ ל≈ ƒ‰ ינּו ב¿ּ ƒ̂ ר ָמ ׁ∆̆ ‡ֲ ים. (י„)ַכּ ּƒ̇ ƒע ּ‚ּופו… ל¿

ָע‰  ָׁ̆ ב¿ּ ׁ∆̆  ,(‚ ל„,  רב‰  (וי˜ר‡  ן  ≈̃ ַ‰ָזּ

בי‡ורים
45. ול‡ י‡כל בכלים מ‡וסים, פן יעבור על "‡ל ˙˘˜ˆו ‡˙ נפ˘ו˙יכם". 
המקור לכך הוא מדברי רב ביבי בר אביי (מכות טז) האומר, שאדם השותה 
משקים בכלי מציצה [כעין קרן] של מקיזי דם, עובר באיסור ׳לא תשקצו׳. וכך 
נפסק בשולחן ערוך (יו״ד סי׳ קטז ס״ו): אסור לאכול ולשתות בכלים הצואים 
שנפשו של אדם קצה בהם, כגון כלים של בית הכסא וכלי זכוכית שמקיזים 
וכן לא יאכל בידים מזוהמות ועל גבי כלים מלוכלכים,  וכיוצא בהם.  בהם 

שכל אלו בכלל ׳אל תשקצו את נפשותיכם׳.

 ׁ̆ ַר פ≈ּ ל…‡  ׁ∆̆  ‰ּ ז∆ ּוַמ‰  ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿ י‡),  ו,  (במ„בר   " ׁ̆ פ∆ ַ‰ָנּ

ָבר  ל ָ„ּ ָכּ ƒמו… מ ¿̂ ַע ַע נ≈ ‡, ַ‰ּמו… ט≈ ָר‡ חו… ¿̃ ƒן נ ƒי ן ַ‰ַיּ ƒמ ‡ ָלּ מו… ‡∆ ¿̂ ַע

ָך  ּ י∆ ים: ל…‡ ַ„ּ ƒרּו ֲחָכמ ‰ (˙עני˙ י‡, ‡). ָ‡מ¿ ַכָמּ ‰ ו¿ ָמּ ַעל ַ‡ַח˙ ַכּ

ים  ƒָבר ּ ¿„ יָך  ָעל∆ ר  ס≈ ‡ו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆  ‡ ָלּ ∆‡ ָר‰,  ו… ּ̇ ָר‰  ָ‡ס¿ ּׁ∆̆ ַמ‰ 

 ‰ ז∆ ‡ ָבּ ≈̂ ַכּיו… ‰ ו¿ ָין ז∆ נ¿ ƒים (ירו˘למי נ„רים פ"ט ‰"‡). ַעל ע ƒר ֲ‡ח≈

ר,  ≈̇ ם יו… ַחַכּ ¿̇ ּƒ̇ ַ‡ל  ‰, ו¿ ב≈ּ י˜ ַ‰ר¿ ּ ƒ„ ַ̂ י  ƒ‰ ּ¿̇ ל…מ…‰: "ַ‡ל  ׁ¿̆ ָ‡ַמר 

י  ƒ̃ ‡ ָנ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם,  ר ָבּ ָׁ̆ ך¿ ַ‰ָיּ ר∆ ּ ם" (˜‰ל˙ ז, טז). ַ‰„∆ מ≈ ו… ּׁ̆ ּƒ̇  ‰ ָלָמּ

ים.  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ל  ׁ∆̆ ר  ≈„ ּ‚ָ ‰ּו‡  ּיּו˙  ƒ̃ ּ ַ‰נ¿ י  ּƒכ ָיָניו,  נ¿ ƒע ָכל  ב¿ּ

ים  ּ ƒי ƒֲענ ים  ׁƒ̆ ּבּו ַמל¿ ל…‡  ו¿ ים,  ƒנ ינו… ב≈ּ ים  ƒ„‚ָ ב¿ּ  ׁ̆ ַבּ ל¿ ƒי  ?„ ַ̂ י כ≈ּ

י  ƒָענ ים, ‰∆ ּ ƒי ƒ̃ ים ּונ¿ ƒ‡ים ָנ ƒנ ינו… ים ב≈ּ ƒ„‚ָ ‡ ב¿ּ ָלּ ם, ‡∆ ָׁ̆ ב¿ ּים לו… ƒַבז ַ‰מ¿

‡ו…  ם  ∆̇ כ∆ּ  ‡ ≈̂ ָמּ ּ ƒי ׁ∆̆ ָ‡סּור  ו¿  , רו… ׁ¿̆ ָע י  ƒפ ל¿ יר  ׁƒ̆ ָע ∆‰ ו¿ יו…  ָענ¿ י  ƒפ ל¿

ים  ƒנ ּ ָ̃ ֻ̇ יּו מ¿ ¿‰ ƒל…‡ י ים, ו¿ ƒרּוע ¿̃ יּו  ¿‰ ƒל…‡ י ָ‚ָ„יו, ו¿ י˙ ַעל ב¿ּ ƒנּונ מ¿ ַׁ̆

י ָ‰רּוַח. ס≈ּ י ַ‚ּ ≈„ ¿‚ ƒב כ¿ּ

בי‡ורים
דהיינו: ענבים, חרצנים, זגים וכדומה.  ב. להסתפר.  ג. להטמא בטומאת המת. 
ואחר כך חוזר  מסוימים,  נזיר שנטמא בטומאת המת חייב להביא קרבנות 
למנות את כל ימי נזירותו מחדש (במדבר ו, א-יב). התורה אומרת לגבי נזיר 
שנטמא בטומאת המת ״וכפר עליו [הכהן] מאשר חטא על הנפש״. ושואל רבי 
חוטא  שנקרא  אדם,  הרג  וכי  זה?  נזיר  חטא  נפש  באיזה  וכי  הקפר:  אלעזר 
בנפש? אלא הנזיר נקרא ״חוטא״ מפני שציער עצמו בהמנעותו מן היין [אף 
שנטמא,  בנזיר  שנאמר  מפסוק  דינו  את  לומד  הקפר  אלעזר  שרבי  פי  על 
סברתו שייכת לכאורה בכל נזיר, בין אם נטמא ובין אם לא. הגמרא בנדרים 
(י.) ובנזיר (יט.) מבארת שמשום כך הזכירה התורה את המושג ״חטא״ בנזיר 

שנטמא, כי חטאו כפול, שציער עצמו מן היין, ואף נטמא בטומאת המת]. 

אדם  ״בן  מסלובודקה: 
להשתפר  נוטה 
לא  אך  ולהתייפות, 
(-״א מענטש  להשתנות״ 
און  בעסער  ווערט 
נישט  אבער  שענער, 
אנדערש״). אולם, אומר 
של  תפקידו  אהרן,  רבי 
את  ליצור  הוא  אדם 
מתוך  העליון  האדם 
בו.  שנולד  פרא״  ה״עיר 
הסבא  שפירש  כמו 
אדם  פרא  ״ועיר  מקלם: 
אין  יב)  יא,  (איוב  יולד״ 
להודיעך  רק  פירושו 
שאדם נולד פרא, כי אם 
פרא׳  שמ׳עיר  ללמדך 

צריך ש׳יולד אדם׳.
מעתה, מסיק רבי אהרן, 
לאדם  שניתן  הכח 
״בצלם  בהיבראו 
כח  זהו  אלקים״, 
היצירה,  וכח  הבחירה 

ליצור מהעיר פרא שבו אדם מושלם. (׳פנינים משלחן גבוה׳).

 ‰ ׂ ָ̆ ָע ים  ƒ‰…ל ¡‡ ם  ל∆ ∆̂ ב¿ּ י  ּƒ60כ" יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„

˙ ָ‰ָ‡ָ„ם" (בר‡˘י˙ ט, ו), 61ַעל ַ‡ַח˙  ∆‡

יב (מ˘לי טז, „):  ƒ̇ „ כ¿ּ עו… ‰. ו¿ ַכָמּ ‰ ו¿ ָמּ ַכּ

‰ּו" (˘ב˙ נ, ב).  ֲענ≈ ַלַמּ ַעל ‰'  ָפּ ל  "62כ…ּ

ם  ׁ≈̆ ל¿ ּלּו  ≈‡‰ָ ים  ƒָבר ּ ¿„ ַבּ ָ‰ר  ז¿ ּ ƒנ‰ַ ָכל  ו¿

ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ ל…‡  ו¿ ָו‰,  ¿̂ ƒמ

ּלּו  ≈‡ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ּול¿

יָון  כ≈ּ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ מו…  כ¿ּ ים  ƒ‡ ר¿ ƒנ ים  ƒָבר ּ ¿„

ָו‰. ¿̂ ƒּבו… מ ׁ̆ ם י≈ ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ָנ˙ו… ל¿ ָוּ ַכּ ׁ∆̆

 

 ׁ̆ י≈ ים  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ּוַמֲע ָמ‰  ָחכ¿ ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ
ב,  ָח„ טו… ים: ָ‰‡∆ ƒ̃ י ֲחָל נ≈ ׁ¿̆  ‰ּ  ָבּ

י‡,  ƒ‰ ָ‰ָרָע‰  ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ָרע.  ָח„  ∆‡‰ָ ו¿

יו,  ƒפ ּוב¿ ּבו…  ƒל ב¿ּ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ּ ַבז∆ י¿ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

בי‡ורים
ה׳  של  בצורה  כי  ‡ל˜ים.  בˆלם  כי   .60 מאומה).  מבינות  ואינן  חושבות 
[בקומה ובדעת, בדיבור ובראיה, (עיין בראשית רבה ח, י-יא)], ה׳ עשה את 
לכבודו.       הנברא  בעולמו,  הוא  ברוך  הקדוש  של  כאיקונין  אני  והרי  האדם. 
גופי!        את  בנקיון  לרחוץ  הוא  הקב״ה  וכמ‰. שכבודו של  כמ‰  על ‡ח˙   .61
62. כל פעל ‰' למענ‰ו. כלומר, את הכל ברא ה׳ לכבודו, וברחיצה יש משום 

כבוד הבורא, לפי שהאדם נברא בצלם אלוקים. 

ָ‰ָי‰            יָ„יו  ƒמ ל¿ ַּ̇ ƒמ ָטר  פ¿ ƒ46נ ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

לו…  רּו  ָ‡מ¿ ם.  ָמּ ƒע ך¿  ל≈ ‰ו… 48ו¿ ך¿  ּ ַ‰ל≈ 47מ¿

 ? ך¿ ל≈ ‰ ‰ו… ָּ̇ יָכן ַ‡ ≈‰ י, 49ל¿ ּƒיָ„יו: ַרב ƒמ ל¿ ַּ̇

 : רּו לו… ָו‰. ָ‡מ¿ ¿̂ ƒמ ˙ ו… ׂ̆ ם: ַלֲע ָ‡ַמר ָל‰∆

 ı…ח ר¿ ƒם? ל ? ָ‡ַמר ָל‰∆ ָו‰ זו… ¿̂ ּƒי ַמ‰ מ ƒכ ו¿

זו…  י  ƒכ 50ו¿  : לו… רּו  ָ‡מ¿  .ıָח ר¿ י˙-ַ‰מ∆ּ ב≈ ב¿ּ

ל  ׁ∆̆ ין  ƒנ י˜ו… ƒ‡51 ם  ƒ‡ ָמ‰  ן!  ≈‰ ם:  ָל‰∆ ָ‡ַמר  י‡?!  ƒ‰ ָו‰  ¿̂ ƒמ

י      ּ≈̇ ָב ּוב¿  ˙ י‡ו… ƒט ר¿ 53ט≈ י  ּ≈̇ ָב ב¿ּ ˙ו…  ‡ו… ים  ƒ„י ƒֲעמ ַמּ ׁ∆̆ 52 ים,  ƒָלכ מ¿

ָפן,  ט¿ ו… ׁ̆ ן ו¿ ָ̃ ר¿ ן ‰ּו‡ 56מו… י‰∆ ‰ ֲעל≈ ַמָנּ ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ י  ƒ55מ ,˙ ָס‡ו… ¿̃ ר¿ ƒ̃ 54

ל  ּ ≈„ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡  ׁ∆̆ 58  ‡ ָלּ ∆‡  „ ל…‡ עו… ו¿  ,˙ נו… זו… מ¿ לו…  ין  ƒ57ַמֲעל ן  ≈‰ ו¿

מּו˙,  ¿„ ƒּוב ם  ל∆ ∆̂ (טו)ב¿ּ י  ƒ̇ ‡ ר≈ ב¿ ּƒנ ׁ∆̆ י,  ƒ59ֲ‡נ כּו˙;  ַמל¿ י  ל≈ „ו… ּ ¿‚ ם  ƒע

וב„מו˙.  בˆלם  טו. 
(א,  בראשית  בפרשת 
״בצלם  נאמר:  כז) 
אותו״.  ברא  אלקים 
דמות וצלם זה מה הוא? 
דהג״ר  בפומיה  מרגלא 
אהרן קוטלר בשם מורו 
הסבא  ורבו 

בי‡ורים
46. נפטר מ˙למי„יו. נפרד מלימודו עם תלמידיו בבית-המדרש. 47. מ‰לך. 
בדרך מבית המדרש. 48. ו‰ולך עמם. והם מלוים אותו לכבודו. 49. ל‰יכן 
‡˙‰ ‰ולך. אולי יזכו גם הם עמו במצוה. 50. וכי זו מˆו‰ ‰י‡. שאדם מצווה 
עליה לעשותה לכבוד בוראו, ולא כדבר הרשות שאדם עושה לטובת גופו?! 
52. ˘מעמי„ים ‡ו˙ו. לכבודו של המלך  51. ‡י˜ונין. פסל בדמות הפנים. 
במקומות שרבים מצויים שם, כגון בבתי... 53. טרטי‡ו˙. שליצנים משחקים 
שם לפני הנאספים. 54. ˜ר˜סי‡ו˙. שחיות טרף מאולפות מתגוששות שם 
מור˜ן   .56 בהם.  לטפל  עלי‰ם.  ˘נ˙מנ‰  מי   .55 הנאספים.  לפני  למשחק 
לכבוד  נאים  שיהיו  ומצחצחם  מבריקם  האבק,  מן  אותם  מנקה  ו˘וטפן. 
המלך. 57. מעלין לו מזונו˙. משלמים לו שכר עבור זה. 58. ˘‰ו‡ מ˙‚„ל 
והנכבדים  השרים  עם  במעלה  ונחשב  לגדולה  עולה  מלכו˙.  ‚„ולי  עם 
המופקדים על צרכי המדינה. 59. ‡ני ˘נבר‡˙י בˆלם ו„מו˙. בצורה של ה׳, 
ובדמותו - שהוא דומה לו [בשכל] שהוא מבין וחושב (לא כמו החיות שאינן 

ב˜לון  ומ˙כב„  יז. 
בשער  לקמן  חבריו. 
התשובה (שער כו) כתב 
(והוא  המחבר 
הלכות  מהרמב״ם 
שיש  ה״ד)  פ״ד  תשובה 
אותם  שהעושה  עברות 
מהם,  לשוב  חזקתו  אין 
קלים  דברים  שהם  לפי 
בני-אדם,  רוב  בעיני 
והוא  חוטא,  ונמצא 
נראה לו שאין זה חטא. 
ואחת מאלו עברות הוא 
חברו׳.  בקלון  ה׳מתכבד 
שאינו  בלבו  אומר  כי 
חברו  שאין  לפי  חטא, 
עומד אצלו, ולא הגיעה 
ביישו,  ולא  בושת  לו 
(-השוה)  אלא הוא ערך 
וחכמתו  מעשיו הטובים 
מעשי  למול  וחריפותו 
חברו וחכמתו וחריפותו, 
דבריו  השומע  ובעיני 
יהיה הוא מכובד וחברו 

בזוי. 
בחכמ˙ו  ו‰מ˙פ‡ר  יח. 
‡ין  בו,  ˘‡ין  ובמע˘יו 
כמו˙‰.  רע‰  מ„‰ 
(קיג:):  פסחים  במסכת 
הדעת  אין  ארבעה 

ָב‰  טו… י˜  ƒַיֲחז ָלם  עו… ל¿  ‰ ∆‡ ּ ≈‚‰ַ
ל…‡  ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ  , מו… ¿̂ ַע ל¿

ַעל   ׁ̆ ָיחּו ל…‡  י  ּƒכ ָר‰,  ו… ּ̇ ‰ַ ַעל  ַרח  ט¿ ƒי

ָלם  ָ‰עו… לו…  „ּו  ּיו… ׁ∆̆ ַר˜  ם,  ƒַמי ָׁ̆  „ בו… כ¿ּ

ׁ̆ לו…  ‰ י≈ ָחָכם, ּוָבז∆ ב ו¿ ‰ּו‡ ָ‡ָ„ם טו… ׁ∆̆

ל  ו… ׁ̆ כ¿ ƒמ ב¿ּ ַח  מ≈ ׂ ָ̆ ‰ּו‡  י„  ƒמ ָ̇ ו¿ י,  ּ„ַ

 „ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒם, (יז)ּומ ָ̇ יָע ƒ„ עּוט י¿ ƒמ ָריו ּוב¿ ֲחב≈

ים  ƒר ׂ ¿̆ ע∆ מ≈ ָח„  ∆‡  ‰ ז∆ ו¿ ָריו.  ֲחב≈ ן  לו… ¿̃ ּƒב

 ˙ ∆‡ ים  ƒב ַעכ¿ּ ַ‰מ¿ ים  ƒָבר ּ ¿„ ָע‰  ָבּ ַ‡ר¿ ו¿

ים  ƒב יו טו… ׂ ָ̆ ל ַמֲע ָכּ ׁ∆̆ ּוָב‰. ָ‡ָ„ם  ׁ̆ ּ¿̇ ‰ַ

 ‰ מ∆ „, ּ„ו… ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒ‰ ם ל¿ ∆‰ ָבּ ל  ּ ַ‰ל≈ ¿̇ ƒם, ּומ ≈‰

 ˙ ַ̃ ַ‡ב¿ ָכל  ב¿ּ  „…‡ מ¿ ּוב  ׁ̆ ָח יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ ל¿

ל  ∆̂ ≈‡  „ מ≈ עו… ו¿ ים,  ƒמ ׂ ָ̆ ב¿ּ י  ׁ≈̆ ָר‡ ו¿ ל  כ≈ רו…

יַח, ַע„  ƒר יַח ּוַמס¿ ּ ƒ„ ¿̃ ‡ ַמ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ׁ̆ ַע„  ≈‡‰ָ

ירּו˙  ƒר מ¿ ֲחַמ˙  מ≈ כ…ל  ¡‡ ל∆  ‰ ו∆ ָׁ̆ ל…‡  ׁ∆̆

ר  ≈‡ ָפּ ¿̇ ּƒך¿ ָ‰ָ‡ָ„ם ַ‰מ ׁ̆ - ָכּ ַפ˙ ָ‰‡≈ ר≈ ׂ ¿̆

ַמֲ‰ָללו…  יַח ב¿ּ ƒר יַח ּוַמס¿ ּ ƒ„ ¿̃ ים, ַמ ׂ ƒ̆ ַמֲע ב¿ּ

ים.  ƒב יו ַ‰ּטו… ׂ ָ̆ ַמֲע

יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ָמ˙ו… ּוב¿ ָחכ¿ ר ב¿ּ ≈‡ ָפּ ¿̇ ּƒמ‰ַ (יח)ו¿

ין  ≈‡ ו¿  ‰ּ ָ̇ מו… כ¿ּ ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ ין  ≈‡  , ּבו… ין  ≈‡ ׁ∆̆  

יָניו,  ע≈ ב¿ּ ים  ƒ̇ חּו ּופ¿ ים  ּƒַטנ ¿̃ ם  ֻכָלּ (טז)ו¿

ל  „ו… ּ‚ָ ‰ּו‡  ׁ∆̆ מו…  ¿̂ ַע ַח  ב≈ּ ַׁ̆ ּומ¿ ל  ַ‰ל≈ּ ּומ¿

ַעל   ‰ ∆„ יו… ל…‡  ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ָמ‰,  ָחכ¿ ב¿ּ

 ‰ ∆‡ ר¿ ƒנ ָלם  עו… ּול¿  , ֲ‡ָו˙ו… ּ‚ַ ר…ב  מ≈  ˙ מ∆ ¡‡‰ָ

ָבָריו  ּו„¿ ˙ו…  ָ̂ ַוֲע ָמ˙ו…  ָחכ¿ יָניו  ע≈ ב¿ּ

 ‰ ׂ ≈̆ ֲע ַמּ ƒמ ים  ƒח ָבּ ֻׁ̆ מ¿ ם  ≈‰ ׁ∆̆ יו  ׂ ָ̆ ּוַמֲע

ר     ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ ָריו,  ֲחב≈  ˙ ַ̂ ֲע ַמ˙  ָחכ¿ ו¿

י           ּƒכ יו,  ׂ ָ̆ ַמֲע ּוב¿ ָמ˙ו…  ָחכ¿ ב¿ּ י„  ƒמ ָּ̇

ַעל   „ ָכבו… ו¿ ַבח  ׁ∆̆ ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿  ı ָחפ≈ ‰ּו‡ 

ָ‡ַמר   ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ים.  ƒר ָׁ̆ ַ‰י¿ ָבָריו  ּ ¿„

יָך"  ƒפ ל…‡  ו¿ ָזר  ָך  ל¿ ּ ַ‰ל∆ "63י¿ ל…מ…‰:  ׁ¿̆

(מ˘לי כז, ב).

˜טנים  וכולם  טז. 
ופחו˙ים בעיניו, ומ‰לל 
כתב  עˆמו.  ומ˘בח 
(פרק  ישרים  המסילת 
שקבע  אחרי  ״אך  יא): 
היותו  בלבו  האדם 
לתהילה,  וראוי  חשוב 
התולדה  תהיה  לא 
המחשבה  מן  היוצאת 
הזאת אחת בלבד, אלא 
ומשונות  רבות  תולדות 
ממנה...וימצא  תצאנה 
שיחשוב,  אחר  גאה 
ראוי  שהוא  שלפי 
ורב-המעלות,  לתהילה 
מרגיז  שיהיה  צריך 
ומבהיל  (מפחיד  הארץ 
ושהכל  הבריות)  את 
(יזדעזעו  מפניו  ירעשו 

מרוב פחד), כי לא יאות שיהרסו (לא יסכים שיעיזו לגשת) בני-האדם לדבר 
 – כרצונו)  (בחזקה, שלא  אליו  לעלות  יעפילו  ואם  דבר,  ממנו  ולבקש  עמו 
יבהלם בקולו וברוח שפתיו יהומם, בענות להם עזות, ופניו זועפות בכל עת 

ובכל שעה...״ 
אל  יוציאוה  לא  בלבם,  קבורה  גאותם  שתשאר  אחרים,  גאים  ״וימצאו 
הדברים  יודעי  גדולים,  חכמים  הם  שכבר  בלבבם,  יחשבו  אבל  המעשה, 
לאמיתם ושלא רבים יחכמו כמוהם, על כן לא ישיתו לב אל דברי זולתם, 
בחשבם, כי מה שקשה עליהם לא יהיה נקל לאחרים, ומה ששכלם מראה 
להם כל כך ברור הוא וכל כך פשוט הוא, עד שלא יחושו לדברי החולקים 

עליהם אם ראשונים ואם אחרונים, וספק אין אצלם על סברתם״.   

בי‡ורים
עצמך.          את  תהלל   ולא  שישבחוך  לאחרים  הנח  פיך.  ול‡  זר  י‰ללך   .63

ים,  ƒב ים טו… ׂ ƒ̆ ָר‰ ּוַמֲע ו… ּ̇ ָי„ו…  ׁ̆ ב¿ּ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ּƒָו‰, ַ‡ף-ַעל-פ‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ

 ˙ ָענו… ט¿ י‡  ƒב 66ּומ≈ לו…  ב  ר≈ ‡ו… ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  ּƒכ ם,  נ…ּ ƒ‰י ּ ≈‚  ׁ̆ ר≈ יו… ‰ּו‡ 

„ו…  ָטר¿ ָמ˙ו… ל¿ ‰ ָחכ¿ י∆ ¿‰ ƒ̇ ֲ‡ָו‰, ו¿ י ַ‚ּ י„≈ ƒי‡ ָ‰ָ‡ָ„ם ל ƒב‰ָ ˙ ל¿ ָ‡יו… ּור¿

 ‰ ז∆ ם, ו¿ ם יו… ר ָ‰ָרע יו… ∆̂ ַח י≈ ּ ≈̂ ַנ ּ ל¿ ƒל מ ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒן ַ‡ל י ָלם. ָלכ≈ ן ָ‰עו… ƒמ

ים  ƒ„י ƒֲחס‰ַ ן  ƒָח„ מ ∆‡ ב¿ּ ינּו  ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָל‰.  „ו… ּ ¿‚ ָחָמ‰  ל¿ ƒָר‡ מ ¿̃ ƒנ

ל.  „ו… ּ‚ָ ָלל  ָׁ̆ לּו  ל¿ ָׁ̆ ו¿ ָחָמ‰  ל¿ ּƒמ‰ַ ן  ƒמ ים  ƒ‡ ַ‰ָבּ ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַבּ ַ‚ע  ָפּ ׁ∆̆

ים  ƒ„י ƒ̇ ם ֲע ּ∆̇ ן ַ‡ ƒַוֲעַ„י ,‰ ַטָנּ ¿̃ ָחָמ‰  ל¿ ּƒמ ƒם מ ּ∆̇ ב¿ ַׁ̆ ם:  ָ‡ַמר ָל‰∆

ן:  ָחָמ‰? ָ‡ַמר ָל‰∆ ל¿ ּƒי‡ ַ‰מ ƒ‰ ‰ַמ : רּו לו… ָל‰. ָ‡מ¿ „ו… ּ ָחָמ‰ ‚¿ ל¿ ƒמ ל¿

ַעם  ˙ו… ַפּ ח ‡ו… ּ ַ̂ ַנ ּ¿̇ ׁ∆̆ ָך,  ׁ̆ ל¿ ּ י≈ ׁ∆̆ ב  י≈ ל ‡ו… י ָכּ ּƒיו! כ ָ̇ ילו… ח≈ ר ו¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

ינו…  ר ‡≈ ∆̂ ּ ָך; ֲ‡ָבל ַ‰י≈ ¿̇ יַח ‡ו… ּƒ67ָ‡ז ַינ ,§ ל̆… ָׁ̆ ם ‡ו…  ƒי ַּ̇ ׁ¿̆ ַ‡ַח˙ ‡ו… 

מו…  כ¿ּ ים,  ƒָעמ פ¿ּ  ‰‡ָ מ≈ ָנˆּוַח   ‰ י∆ ¿‰ ƒי ם  ƒ‡ 68ַ‡ף  ָך  מ¿ּ ƒמ  ˜ ס≈ ּפו…

ָך  ¿̇ מו… ם  יו… ַע„  ָך  מ¿ ¿̂ ַע ב¿ּ ן  ֲ‡מ≈ ַּ̇ ַ‡ל  69ו¿ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆

בי‡ורים
66. ומבי‡ טענו˙ ור‡יו˙ וכו' ו˙‰י‰ חכמ˙ו לטר„ו מן ‰עולם. כלומר, היצר 
ובמעשיו  שלמד  בתורה  להתגאות  לו  שיש  וראיות  טענות  לאדם  מביא 
(-החכמה) שלמד  ויתגאה בזה, אזי דוקא התורה  הטובים, ואם ישמע ליצר 
יש  [אמנם  מחמת שהתגאה מזה עצמו.  מן העולם  לסיבה לטרדו  לו  תהיה 
גורסים: ומביא טענות וראיות להביא האדם לידי גאוה כדי לטרדו מן העולם]. 
ויתייאש מללחום עוד נגדך, מפני שהוא נוכח לדעת כי  יניח ‡ו˙ך.  67. ‡ז 
כחך חזק מכחו. 68. ‡ף ‡ם י‰י‰ נˆוח מ‡‰ פעמים. ממשיך להלחם נגדך עד 
אשר יכחיד אותך משני העולמות. ואילו אתה גם אם נצחתו  מאה פעמים, 
69. ו‡ל  לא יאמר נואש, אלא ימשיך לארוב לך כל ימיך עד שינצח אותך. 
˙‡מן בעˆמך. אל תבטח בתורתך ובחכמתך שיעמדו לך נגד יצרך הרע, אלא 
עד יומך האחרון עשה תחבולות להינצל ממנו, שכן אמרו (ברכות כט.) יוחנן 

כהן גדול שימש בכהונה גדולה שמונים שנה, ולבסוף נעשה צדוקי. 

ם  ƒ‡ ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿  ‡ ַוֲ‰לו…  .‰ּ ָ̇ ָמ ¿‚ ּ„ֻ

ֲחַמ˙  מ≈ ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡ ים  ƒ„ ַכב¿ּ מ¿

י  ּ≈̇ ׁ¿̆ ַע  ≈„ יו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ ים  ƒר ב¿ ּסו… ׁ∆̆

ַ‡ַח˙,  ַר˜  ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ו¿  ,˙ ו… ּ̇ כ¿ ַמס∆ּ

ָח˙  ∆‡  ‡ ָלּ ∆‡ ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ן  ָל‰∆ י…‡ַמר 

ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ  - ‰"ח)  פ"י  (ירו˘למי ˘ביעי˙ 

ָלם  ָ‰עו…  ˙ ∆‡  ‰ ע∆ ַיט¿ ל…‡  ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ָכל- ו¿

. ינו… ּבו… ≈‡ ׁ∆̆ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ‰ ָ̃ ֲחָז י˜ּו‰ּו ַבּ ƒֲחז ַיּ ׁ∆̆

 

ל  ָכּ יּו  ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ים  ƒב ֻחָיּ מ¿ נּו  ֲ‡ַנח¿ ׁ∆̆ ַ„ע,  ו¿
 ‡ ר≈ ם ַ‰ּבו… ׁ≈̆ ים ל¿ ƒ„ֻיָח ינּו מ¿ ׂ ≈̆  ַמֲע
 ‰ י∆ ¿‰ ƒי ים  ƒ‰…ל ¡‡ ˙„ַ ֲעבו…  ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע ָכל  ו¿ ר,  ∆̇ ּוַבס≈ּ לּוי  ּ‚ָ ַבּ  ,‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי

 ˙ ּוו… ַ̃ ל¿ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  ˆו… ר¿ י  ּƒ̇ ל¿ ּƒ64ב ַב„,  ל¿ ּƒב נו…  ˆו… ר¿ ל  ∆‡ יַע  ּ ƒ‚‰ַ ל¿

ל  ם ָ‰‡≈ ׁ≈̆ ל ל¿ ‰ ַ‰כ…ּ ׂ ∆̆ „, ַ‡ך¿ ַיֲע בו… ל ָכּ ב≈ּ ַ̃ ‰ּו ּול¿ ׂ ≈̆ ַבח ַעל ַמֲע ׁ∆̆

ב,  ר ל≈ ≈̃ י ‰' ח… ƒּוב: "ֲ‡נ˙ ָ‡ַמר ַ‰ָכּ ׁ∆̆ מו…  ב, כ¿ּ ל ַ‰ל≈ּ יף ‡∆ ƒ̃ ׁ¿̆ ַ‰ַמּ

ינּו"  ל…‰≈ ר̇… ַל‰' ‡¡ ָּ̇ ס¿ ּƒר: "‰ַ65נ מ≈ ‡ו… ˙" (ירמי‰ יז, י), ו¿ ָליו… ן כ¿ּ ח≈ ב…ּ

ל  ≈̂ ָנּ ƒ‰ יזּו˙ ל¿ ƒר ז¿ ƒָמ‰ ּוב ָחכ¿ ר ב¿ּ ָזּ‰≈ ƒם ל…‡ י ƒ‡ ן („ברים כט, כח). ָלכ≈

בריות,  [של  סובלתן 
פירש,  ורש״י  רשב״ם. 
עצמם  הם  שאפילו 
זמן  לאחר  מתחרטים 
ונבזים הם בפני  עצמן] 
״דל  הוא  מהם  ואחד 
מנוגד  חטאו  כי  גאה״. 
כי          האנושי,  לטבע 
לעשיר           אמנם  אם 
אך  גאוה,  של  נסיון  יש 
במה   – הוא  דל  אם 
ללא  הגאוה  יתגאה?  
המאוסה  היא  סיבה 
אלוקים  בעיני  ביותר 
יחזקאל,  (אור  ואדם 

מדות).

בי‡ורים
64. בל˙י רˆון בני-‡„ם. בלי שיהיה רצונו ומטרתו להתכבד בעיני בני-אדם, 
עושה  שאדם  מעשים  ‡לו˜ינו.  ל‰'  ‰נס˙רו˙   .65 מעשיו.  על  שישבחוהו 
בהסתר מעיני בני-אדם, הם גלויים וידועים לה׳ אלוקינו, ומסורים בידו לתת 

לאדם כפי מעשיו. 

המחזיק    וכל  המדות, 
ה׳.   תועבת  נקרא  בה 
אין  ענוה).  הקמח,  (כד 
ממנה,  קשה  מדה  לך 
שבתורה  עבירות  ורוב 
עוד  ולא  בה,  כלולין 
הבורא  שמשכחת  אלא 
אדם,  של  מלבו  יתברך 
לבבך  ״ורם  שנאמר: 
אלקיך״.  ה׳  את  ושכחת 
א,                  אבות  יונה  (רבינו 

יג).
הגרועה  היא  הגאוה 
היא  והענוה  שבמדות, 
שבמדות.  עליונה  מדה 
(מהרש״א סנהדרין פח).

לכל  שורש  היא  הגאוה 
(ר״ח  הרעות.  המדות 

ענוה ב׳; נפש החיים).
שורש  היא  הגאוה 
להרבה עבירות, אם בין 
בין  ואם  למקום  אדם 
(שערי  לחבירו  אדם 

קדושה).  

ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡  „ ַלמ≈ּ מ¿ ‰ּו‡  ו¿ ר,  ∆̃ ּׁ∆̆ ‰ַ

ן  ָלכ≈ ו¿  ,˙ ָ‡יו… ר¿ לו…  י‡  ƒב ּומ≈  ˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ל¿

. ּ„ו… ¿‚ נ∆ ם כ¿ּ ַחכ≈ּ ¿̇ ƒ‰ ‰ ל¿ ָּ̇ יך¿ ַ‡ ƒר ָ̂

 

ר ‰ּו‡  ∆̂ ּ ל ַ‰י≈ ׁ∆̆ יו  ָ̇ ּבּולו… ח¿ ַּ̇  ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇
י‰ו…  ּƒב ּוַמ‚¿ ּבו…  ƒל  ‰ ׁ∆̆ ¿̃ 73ַמ

 ˙ ּ„ו… ƒמ ָ‡ר  ׁ¿̆ ּו ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ לו…  י˜  ּƒ̇ ּוַממ¿

‡י  ַוַ„ּ ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ַע  ≈„ יו… י  ּƒכ ַ‡ף  ו¿  ;˙ ָרעו…

י  ּלּו ָ‰כ≈ ƒפ‡ֲ , ַ‚ֲ‡ָו˙ו… ן ב¿ּ ָעוו… ע ו¿ ַׁ̆ ׁ̆ פ∆ּ ּ י≈ ׁ∆̆

ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  ּƒכ  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒּומ י„  ƒז מ≈ ב¿ּ  „ ב≈ עו…

74ַע„   ,„ בו… ַ‰ָכּ ַ‡ַחר  ּבו…  ƒל  ˙ ∆‡ יר  ƒע ַמב¿

ָר‰. ֲ‡ָבל ָ‰ָ‡ָ„ם  ׁ̆ ַעל ָ‰ֲעב≈ ל…‡ ָיחּו ׁ∆̆

ל…‡  ‰ ו¿ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒל…‡ י יו, ו¿ ׂ ָ̆ ַמֲע ‰ּו‡ ַזך¿ ב¿ּ ׁ∆̆

ָר‰  ֲעב≈  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ַע  ≈„ ּיו… ׁ∆̆ כ¿ּ מו…  ¿̂ ַע ל  ַ‰ל≈ּ י¿

ַיֲער…ך¿  ו¿ ָ‰ָרע  ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈  ‡ ָיבו… ָ‡ז  ָ„ָבר,  ב¿ּ

„ו…  ָלכ¿ ל¿ ילו…  ּƒפ‰ַ ל¿ ָחָמ‰  ל¿ ƒמ  „ עו…

ָו‰  ¿̂ ƒמ לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ָברו… ס¿ לו…  יר  ּƒב ּוַמס¿ ר  ּ≈̇ ∆‰  ‰ ר∆ יו… ו¿  , ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒר ב¿ּ

ר:  ∆̂ ּ ַ‰י≈ לו…  י…‡ַמר  ָכך¿  ו¿ ר.  ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ּƒמ ּׁ∆̆ ַמ‰  ַעל  ָכר  ׂ ָ̆ ו¿

בי‡ורים
73. מ˜˘‰ לבו. של אדם לסרב לקבל תוכחה ולהכניע עצמו. 74. ע„ ˘ל‡ 

יחו˘ על ‰עבר‰. שאינו חושש לעבור עליה.

ָך  ל¿ ר…ב  ¡‡ י∆ יָך  ָימ∆ ל  ָכּ י  ּƒכ ב, מ„),  (‡בו˙ 

ם  ƒ‡ 70ו¿ ּנּו,  מ∆ּ ƒמ יָך  ינ∆ ע≈ ים  ƒֲעל ַּ̇ ‡ּוַלי 

ף  (יט)סו…  -  ˙ ּלו… ּ ַ̃ ַבּ ׁ∆̆  ‰ ּלָ ַ̃ ב¿ּ ֲחָך  ּ ≈̂ ַנ י¿

˙. ּוַבֲעבּור  ֲחמּורו… ַבּ ׁ∆̆ ָחמּור  ֲחָך ב¿ּ ּ ≈̂ ַנ י¿

 ˙ ּ„ו… ƒמ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ל¿  ׁ̆ ר∆ ׁ…˘ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ׁ∆̆ (כ)

ף  ּ≈̇ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ71מ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ַ‚ם  ו¿  ,˙ חּו˙ו… פ¿ּ

ַין  נ¿ ƒע ָכל  ו¿ ָ‰ָ‡ָ„ם,  ב  ל≈ ב¿ּ ב  ָער≈ ¿̇ ƒּומ

 ˙ ַ‡מ≈ּ ˙ ּול¿ מ∆ יב ָ‰‡¡ ƒז ַ‰כ¿ ר ‰ּו‡ 72ל¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

יט. סוף ינˆחך בחמור‰ 
במסכת  ˘בחמורו˙. 
״כך  נאמר:  (קה:)  שבת 
הרע,  יצר  של  אומנותו 
היום אומר לו ״עשה כך״ 
״עשה  לו  אומר  ולמחר 
לו  שאומר  עד  כך״, 
זרה״,  עבודה  ״עבוד 
כלומר,  ועובד״.  והולך 
אל  יבוא  אם  שהרי 
מיד  לפתותו  האדם 
לא   – חמורה  לעבירה 
אומנותו  לכן  לו,  ישמע 

היא להסיתו לעבור עבירה קלה, ומתוך כך מגיע בהדרגה לעבירות החמורות 
ביותר.  

(נב.) מביאה הגמרא משל על היצר הרע: אמר רב אסי: יצר  במסכת סוכה 
דומה  ולבסוף  רש״י)  עכביש.  (לקורי  בוכיא  של  לחוט  דומה  בתחילה  הרע 
לעגלה).  הפרה  את  קושרים  שבהם  העבים  (כחבלים  העגלה  כעבותות 
שנאמר (ישעיה ה, יח): ״הוי מושכי העון בחבלי השוא וכעבות העגלה חטאה״. 
(מה שבתחילה היה חבלי שוא, דהיינו חוטים של כלום, דקים כקורי העכביש, 

נהפך לבסוך לחבלים העבים של העגלה!). 
״הוי מושכי העון בחבלי השוא״ – הוי לאלו המושכים ומביאים את העוון על 
עצמם בזמן שיצרם עדיין חלש מאד ודומה לחוטים של כלום, כי בשלב הבא, 
כשכבר יהיו שקועים בחטא וירצו לחדול ממנו, יגלו שהם קשורים בו עם יצר 

כה חזק, כמו חבל של עגלה שהוא עבה מאד וכמעט לא שייך לנתקו. 
שבכל  הקשה  היא  הגאוה  מדת  פחו˙ו˙.  מ„ו˙  ל‰רב‰  ˘ור˘  ˘‰‚‡ו‰  כ. 

בי‡ורים
70. ו‡ם ינˆחך ב˜ל‰ ˘ב˜לו˙. אם תתן ליצר לנצח אותך אף בדבר הקטן 
החמרות  בעבירות  גם  ינצחך  שהוא  סוף  ותנצחו,  עמו  תלחם  ולא  ביותר, 
הגאוה.                   בחטא  להכשילו  ‰‡„ם.  בלב  ומ˙ערב  מ˘˙˙ף   .71 ביותר. 

72. ל‰כזיב ‰‡מ˙. להראות שהאמת הוא כזב ושקר.

כב. ˘י˘ כמ‰ בני-‡„ם 
לבריו˙  ‰נ‡‰בים 
ו‰˜ב"‰ ˘ונ‡ם כ˘‡ינם 
‰מˆוו˙.   ˙‡ מ˜יימים 
מכמה  להקשות  יש 
רחוב,  אנשי  וכמה 
מידות  בעלי  שנראים 
ועמל  יגיעה  בלי  טובות 

ובלי ספרי יראה? 
כבר עמד על זה הגר״א 
והובא  ט,  יא,  (במשלי 
אות  פ״ד  שלמה׳  ב׳אבן 
המינים  ״רוב  וכתב:  יג) 
אדם  בין  והחוטאים 
הנראה  לפי  הם  למקום 
אחת  וזו  בטבע,  טובים 
היצר  מתחבולות 
לפרוש רשת לפני תועי 
אחריהם״,  להמשך  רוח 
׳חפץ  בספר  ועיין  עכ״ד. 
(סוף  התורה  על  חיים׳ 
בהעלותך, בהערה שם): לפעמים מזרז היצר הרע לרשעים גמורים מחללי 
וילמדו  אחריהם  העם  שימשכו  כדי  לבריות,  טובות  לעשות  שבתות 

מדרכיהם... 
 ויש שהעירו שהגר״א לא כתב שהם באמת טובים בין אדם לחברו, רק ״לפי 
תתנגש  אשר  מסוימת  לנקודה  יגיעו  כאשר  שבאמת  חוץ),  (כלפי  הנראה״ 
מידותיהם  וזוהמת  קלונם  כל  יתגלה  שם   - ותאוותם  חפצם  עם  ותתנגד 

הרעות.

 ˙ ˆו… ר¿ ּƒּוב: "76ב˙ ָ‡ַמר ַ‰ָכּ ׁ∆̆ מו…  ‰ּו‡ כ¿ּ

 " ו… ּ̇ ƒ‡ ם ƒל ׁ¿̆ ָביו ַי י¿ ם ‡ו… ּ‚ַ ׁ̆ י ƒ‡ י כ≈ ר¿ ּ„ַ '‰

ם  ƒ‡ ָין:  נ¿ ƒע‰ָ  ׁ̆ רּו פ≈ּ ָכך¿  ו¿ ז).  טז,  (מ˘לי 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ י  נ≈ פ¿ ƒל ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ƒי ל…‡  ָ‰ָ‡ָ„ם 

ם  י‰∆ ינ≈ ע≈ ב¿ּ ן  ח≈  ‡…̂ מ¿ ƒל ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ו¿

ים,  ƒב ַ‰ּטו… יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ˙ו…  ו… ׂ̆ ֲע ַבּ

‰ּו  ז∆  , ˙ו… ‡ו… ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿

-‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ׁ∆̆ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ָ‡ָי‰  ר¿

 ˙ ּבו… ƒל ָזַרע לו… ַ‡ֲ‰ָב‰ ב¿ּ ו¿  , ˙ו… ב ‡ו… ≈‰ ‡ו…

ַעל  ב  טו… ם  ׁ≈̆ לו…  ם  ׂ ָ̆ ו¿ י-ָ‡ָ„ם,  נ≈ ב¿ּ

 ‰ ּמָ ּכַ  ׁ̆ ּ י≈ ∆ ׁ̆ (כב) ‰ּו‡   ˙ מ∆ ¡‡ ו∆ ָנם.  ו… ׁ̆ ל¿

 ˙ ּיו… ƒר ַלּב¿ ים  ƒב‰ָ ¡‡ ַ‰ּנ∆ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ּב¿

ים  ƒמ ּ י¿ ַ̃ מ¿ יָנם  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ ָ‡ם  נ¿ ו… ׂ̆  ‰" ָבּ ָ̃ ‰ַ ו¿

בי‡ורים
76. ברˆו˙ ‰' „רכי ‡י˘. כשרצויים לפני ה׳ אורחות חיי האדם, גם אויביו 

יתהפכו לאוהביו וישלימו אתו.

ָמ‰  ָחכ¿ ַמֲעַל˙  ל¿  ָּ̇ ע¿ ּ‚ַ ƒ‰ ָבר  כ¿ּ

 ˙ ו… ּ̂ ַר ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָך  ל¿ ָר‡ּוי  ו¿ י„ּו˙,  ƒַוֲחס

ָלם,  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ן ב¿ּ ̂…‡ ח≈ מ¿ ƒל ל ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ ּול¿

ָך  ¿̇ ָמ ם ָחכ¿ ˙ ָל‰∆ ַ‚ּלו… ם ל¿ יף ָל‰∆ ƒֲחנ‰ַ ּול¿

ָך  ל¿ י‡  ƒָיב ו¿ ‡ֲ‰בּוָך,  י…ּ ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ ָך  ¿̇ ָ̃ ¿„ ƒ̂ ו¿

רּוַח  ׁ∆̆ ל  ָכּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… י  ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ƒמ ָ‡ָי‰  ר¿

ם  ˜ו… ּנּו, 75רּוַח ַ‰ָמּ ימ∆ ָח‰ ‰≈ ˙ נו… ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

 ‰ ז∆ ָכל  ו¿ מ"י).  פ"‚  (‡בו˙  ּנּו  ימ∆ ≈‰ ָח‰  נו…

י‡  ƒ‰ ‡ָבָר ּ‰ ַ‰ס¿ּ ָ̇ י ‡ו… ּƒר, כ ∆̃ ׁ∆̆  ˙ ָ‡יו… ר¿

 ‰ּ ָין ַ‰ז∆ נ¿ ƒָו‰. (כ‡)ֲ‡ָבל ָ‰ע‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒָעָנף מ

כ‡. ‡בל ‰ענין ‰ז‰ ‰ו‡ 
כבר  דבריו  תוכן  וכו'. 
הלבבות  בחובת  מובא 
המעשה,  יחוד  (שער 
פרק ה) וז״ל: כאשר יבוא 
זה,  בפיתוי  היצר  אליך 
לי  תועיל  מה  לו:  ענה 
חן  למצוא  השתדלותי 
כמוני,  חלש  יצור  בעיני 
לא  ביכלתו  אין  אשר 
להזיק  ולא  לי  להועיל 
היה  אילו  ואף  לי... 
מחוייב  שאני  כדבריך, 
אוכל  לא  אז  גם  בכך, 
איך  כי  זאת,  לעשות 
כל  אצל  לפעול  אוכל 

בני דורי שיהיו מרוצים ממני, בעוד שאינני יכול לפעול זאת אפילו אצל בני 
ביתי, וכל שכן אצל בני אדם אחרים.

ודברי רבותינו ז״ל שהבאת מהם ראיה, אינם מחייבים את האדם להשתדל 
למשוך אליו את שביעת רצונם של כל הברואים, אלא הכונה של דבריהם 
היא מה שאמר חכם אחד בצוואתו לבנו: ״בני, לפעול אצל כל הברואים שיהיו 
מרוצים ממך, זה אינו ביכלתך, אך מה שכן ביכלתך הוא, להשתדל שהבורא 
יהיה מרוצה ממך. וכאשר תפעל זאת אצלו, הוא יעשה אותך רצוי לבריות, 
כמו שכתוב (משלי טז, ז): ״ברצות ה׳ דרכי איש גם אויביו ישלים אתו״. – וזוהי 
ז״ל: מי שכל הבריות, מקטן ועד גדול, מהללים ומשבחים  גם כוונת רבותינו 
אותו ומרוצים ממעשיו, סימן הוא שהאל יתברך נתן בלבות בני אדם אהבה 
אליו, ושם לו שם טוב על לשונם. ודבר זה הרי אין הבורא עושה אותו לשונאיו, 

והוא איפוא סימן ברור וגדול שהבורא מרוצה ממנו. זוהי כוונת רבותינו ז״ל.     

בי‡ורים
בידוע שהוא  למטה  מי שהוא אהוב  כל  ‰ימנו. שכן  נוח‰  רוח ‰מ˜ום   .75

אהוב גם למעלה (רש״י). 
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˙וכח˙ך  „ברי  כ‚. 
י˙˜בלו בפני ‰עולם. יש 
יתקבלו  כיצד  לעיין, 
מכירים  אין  אם  דבריו 
אותו ואין יודעים ערכו?

 :(: (ו  ברכות  במסכת 
אמר רבי חלבו אמר רב 
בו  שיש  אדם  כל  הונא: 
דבריו  שמים,  יראת 
[לאחרים],  נשמעין 
יג)  יב  (קהלת  שנאמר 
נשמע,  הכל  דבר  ׳סוף 
וגו׳,  ירא  האלהים  את 
כך:  ויש לדרוש המקרא 
אדם שהוא ירא אלוקים 
באזני  נשמעים  דבריו   -

הכל.
(הובא  לעיתים׳  ה׳בינה 
בשיטה מקובצת החדש, 
אות קפח) פירש, שאף על פי שיראת שמים מביאה את האדם לעשות מעשיו 
בהצנע ולא להרבות בדברים, עם כל זה דבריו ועניניו מעצמם יהיו נשמעים.
והטעם שדבריו נשמעים, כתב ב׳עיון יעקב׳ שאדם שיש בו יראת השם שורה 
וב׳שפתי  גם בעיני הבריות.  חן  ימצא  ובכך  (מט:),  חן, כמבואר בסוכה  עליו 
חכמים׳ ביאר על פי דברי המשנה באבות (ב, ד) ׳בטל רצונך מפני רצונו כדי 
שיבטל רצון אחרים מפני רצונך׳, ואדם שהוא ירא שמים מבטל את רצונו 
ולפיכך מבטל הקדוש ברוך הוא את רצון אחרים מפני  מפני רצון הבורא, 

ַב„,  רּוך¿ ‰ּו‡ ל¿ ‡ ָבּ ר≈ ם ַ‰ּבו… ׁ≈̆ ב ל¿ ַ‰ּטו…

י  נ≈ פ¿ ּƒב לּו  ב¿ּ ַ̃ ¿̇ ƒי ָך  ּ¿̇ ַכח¿ ו… ּ̇ י  ר≈ ב¿ ּ ƒ„(‚כ)

י  ּƒכ  , ך¿ ָכּ ב  ֲח˘…ׁ ַּ̇ ל…‡  ם  ƒ‡ ם  ּ‚ַ ָלם  ָ‰עו…

לּוָי‰  ּ¿̇ ָכָח‰  ו… ּ̇ ‰ַ ַל˙  ָבּ ַ̃ ין  ≈‡

יָך. ∆̇ בו… ׁ¿̆ ַמח¿ ב¿ּ

 

ָך  ¿̇ י ƒס ‰, י¿ ל ז∆ ָכּ ƒמ ˜ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ּƒ̇ ׁ∆̆ י  ַ‡ֲחר≈ ו¿
ן  כ≈ ָּ̇ ƒָך: ל…‡ י י…‡ַמר ל¿ ר ו¿ ∆̂ ּ  ַ‰י≈

79ַע„  ָמ‰  ל≈ ׁ¿̆ ָך  ¿̇ „ָ ֲעבו…  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ׁ∆̆

ן  ‚ו… כ¿ּ י,  ר≈ ַ‚מ¿ ל¿ ן  ∆‰ מ≈  ˜ ַרח≈ ¿̇ ּƒ̇ ׁ∆̆

ים                     ƒב ַ‰ּטו… יָך  ׂ ∆̆ ַמֲע  ‰ ַכס∆ּ ּ¿̇ ׁ∆̆

ָבר  כ¿ּ ָ‰ָי‰  ּׁ∆̆  ‰ ַמּ ƒמ ּפּוך¿  ƒ‰  ˙ רו… ‰ו… 80ּול¿

בי‡ורים
79. ע„ ˘˙˙רח˜ מ‰ן. כלומר, אלא אם תסתיר מבני אדם את כל מעשיך 
לגמרי.                  ה׳  מעבודת  מתרחק  שהנך  יראה  חוץ  שכלפי  באופן  הטובים, 
80. ול‰ורו˙. יש גורסים ״ולהראות״, כלומר, הראה את ההפך של מה שיש 

בלבך.

 ‡ ָלּ ∆‡ ב  ≈‰ ‡ו… -‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ין  ≈‡ י  ּƒכ  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ  ˙ ∆‡

ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ָך  ¿̇ י ƒס י¿ ך¿  ַ‡ַחר-ָכּ  .‰ּ ָ̇ ‡ו… ים  ƒמ ּ י¿ ַ̃ ּומ¿ ָר‰  ו… ּ̇ י  ≈„ מ¿ לו…

י‡  ƒב ּומ≈ ָ‰ָעם,  י  נ≈ פ¿ ƒל ים  ƒב ַ‰ּטו… יָך  ׂ ∆̆ ּוַמֲע ָך  ¿̇ י„ּו ƒֲחס  ˙ ַ‚ּלו… ל¿

ן  ƒמ ך¿  ָׁ̆ מ¿ ƒנ  ‰ ז∆ ַ‚ם  ו¿ ָך?  מו… ָכּ ם  ≈‰ ם  ּ‚ַ ּו  ׂ̆ ַיֲע ‡ּוַלי  ָ‡ָי‰:  ר¿

חּו  ב¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ּ ƒנ ׁ∆̆ ים  ƒל „ו… ּ ¿‚  ‰ ָמּ 77ַכּ ינּו  ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ‰ּו˙.  ב¿ ּ‚ַ‰ַ

ם  י‰∆ ר≈ ַחב¿ ו¿ ם  י‰∆ י„≈ ƒמ ל¿ ַּ̇ י  נ≈ פ¿ ƒל  ‡ ָלּ ∆‡ ּו  ׂ̆ ָע ל…‡   - (סוכ‰ כח, ‡) 

ָו‰  ¿̂ ƒמ ‰ ‡י ז∆ ם, ַוַ„ּ י‰∆ ׂ ≈̆ ַמֲע י˜ּו ב¿ּ ƒַיֲחז ם ו¿ י‰∆ כּו ַ‡ֲחר≈ ׁ¿̆ ָמּ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ

ל…‡  ּלּו  ≈‡ י  נ≈ פ¿ ּƒב ּלּו  ƒַוֲ‡פ ים,  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ם  78ָל‰∆ ב  ַחב≈ּ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ

 ,"‰ ׂ ∆̆ י עו… ƒנ‡ֲ ‰ ַע" ‡ו… "ז∆ ≈„ י יו… ƒנ‡ֲ ‰ רו… "ז∆ ָ‡מ¿ ּבו… ב¿ּ ƒל ‰ ב¿ּ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒי

ם. ˙ ָל‰∆ ַ‚ּלו… ˙ ָ‡סּור ל¿ מ∆ ¡‡ ָלם ב∆ּ י ָ‰עו… נ≈ פ¿ ƒָבל ל‡ֲ

 

ַמ„  ל¿ ƒ̇ ו¿ יכּו˙  ƒר‡ֲ ַבּ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ֲעמ…„  ַ̇ ו¿ ֲעָנָו‰  ַבּ ך¿  ל≈ ּ≈̇ ם  ƒ‡ ם ּ‚ַ
 ‰ ָּ̇ ַע ָך:  ל¿ י…‡ַמר  ו¿  ˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ָך  ּ¿̇ ַפ י¿ יעּו˙,  ƒב ¿̃ ּƒב  

יָך  ָרכ∆ ּ ֲעבּור „¿ „ּוָך ַבּ יַכב¿ּ ƒבּוָך ו ּׁ¿̆ ַח י-ָ‡ָ„ם י¿ נ≈ ָך ב¿ּ ¿̇ ים ‡ו… ƒ‡ ָ‰רו…

ם  י‰∆ ינ≈ ע≈ ּוב ב¿ּ ׁ̆ ‰ ָח ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ,‰ ז∆ ל ָבּ „ו… ַוח ָ‚ּ ׁ̆ ר∆ י≈ ים, ו¿ ƒב ַ‰ּטו…

 ‰ ׂ ∆̆ ָך ַמֲע ¿̇ ו… ׂ̆ ֲע י ַבּ ּƒל, כ ב∆ ∆‰ ‰ ל ז∆ ָך. ָכּ ּ¿̇ ַכח¿ ˙ו… ָך ו¿ לּו מּוָסר¿ ב¿ּ ַ̃ י¿

בי‡ורים
77. כמ‰ ‚„ולים ˘נ˘˙בחו. במסכת מגילה (כז:-כח.) מביאה בגמרא סדרת 
ואמרו  הקדושים,  מהתנאים  כמה   של  חסידות  ודברי  מיוחדות  הנהגות 
לתלמידיהם שבזכות הנהגות אלו  זכו להאריך ימים, ואמרו זאת כדי ללמד 
מאירי).        ההר,  מן  אברהם  (רבינו  להם  הראויות  הנהגות  חכמים  לתלמידי 

78. ל‰ם. עליהם. 
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ם 

יו
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ש

 81. ˙˙יח„. תתבודד. 82. ‡ך ל‰ר‡ו˙ ‰עˆלו˙. עשה רושם כאילו אתה עובד את ה׳ בעצלות ובכבדות. 83. ול‡ ˙ˆו‰. ואל תשדל בני אדם 
לעשות טוב ואל תוכיחם להמנע מעשות רע. 84. ˙˙נ‰‚ במנ‰‚ם ו˙לך ב„רכי‰ם. של פשוטי העם ויושבי קרנות, כדי שהסתרת מעשיך הטובים 
תהיה בשלימות. 85. ל˘ם מˆו‰. כלומר, אף שעושה זאת לשם מצוה, מכל מקום... 86. מפסי„ ‡לף ‡לפים. כי ירד מטה מטה, ולא רק את המצוות 
יחדל מלקיים, אלא אף אמונתו ישלל ממנו, מבלי אשר ירגיש בכך. 87. ו„ומ‰ לבורח מ‡˘ ˜טנ‰ ל‡˘ ‚„ול‰. כי אם מטרתו לברוח מהפרסום 
והכבוד שיבוא לו ע״י עבודת ה׳, וחושש למצוא חן בעיני בני אדם בגלל מעשיו הטובים, אדרבה, הרי היצר מציע לו למצוא חן בעיני בני אדם על 
ידי זלזול במצוות והתרחקות מה׳. 88. ‡ין מזי˜ לו ב˘בח. לא יפחת שכרו במאומה בכך שמשבחים אותו ומכבדים אותו על מעשיו. 89. בע˙ ‡˘ר 
˙ע˘‰ מע˘‰ ‰טוב. והנך רוצה לבחון את טהרת כונתך. 90. ‡˘ר מ‰‡ל. אם יתברר לך שהנך מקוה לקבל את השכר מהאל - סימן הוא שהמעשה 
שלם ואין בו כל פגם. 91. ‡ינו ˘לם. סימן הוא שהמעשה אינו שלם. 92. ביחו„ בח„רי ח„רים. בהתבודדות בינך לבין עצמך. 93. בז‰ ‰ענין. באותו 
האופן ובאותה השלמות, בהידור ובהתלהבות. 94. נ‚„ יˆר ‰רע. מענין יצר הרע, כיצד מנסה הוא לקלקל וכיצד להנצל ממנו. 95. נ‚„. לעומת. 96. 
וט‰ר י„ים. טהור בדרכיו וידיו נקיות מעוון - יוסיף כח להתגבר ולהתאמץ שלא יפול ברשת היצר הרע. 97. ‰‚‡ו‰ במעל˙ ‰חכמ‰ מ˘ובח˙. לא 
ח״ו כדי להשתרר ולהתנשא על אחרים, אלא שירגיש סיפוק ושמחה במעלתו כדי לזרזו להתמיד בדרך זו. 98. ו‚ם „ע‰. יש גורסים: על שחננו דעה 
רנו˙. עמי הארץ העוסקים בדבר שיחה (רש״י). והערוך פירש, שאינם נכנסים לבית המדרש, אלא רגילים לשבת  והשכל ומדות טובות. 99. מיו˘בי̃ 
בקרנות העיר ולעסוק בדברי שיחה. 100. וי‚ב‰ לבו. פסוק זה נאמר על יהושפט המלך, שאף שהיה לו עושר וכבוד לא גבה לבו בעבורם, כי אם 
במה שהלך בדרכי ה׳. (מצודת דוד). 101. י˜ר רוח ו‚ב‰ לב.  אדם עם רצון כביר בלי גבול ובעל שאיפות גבוהות בעניני העולם הבא. 102. ˘ל‡ 
יספי˜ לו. שלא יסתפק במצוות המזדמנות לידו, ובמעלות שהשיג על ידי השתדלותו. 103. ‡ל‡ ימעט בעיניו. שיהיו מעשיו ועבודתו מעטים בעיניו. 
104. ו˙‚ב‰ נפ˘ו. ונפשו תתרומם ותשאף למדרגה גבוהה יותר. 105. כמו ˘מ˜ˆר. באותה מדה שמפחית ומתרשל מעבודת ה׳ יכעס על עצמו 
ויוכיח נפשו. 106. מפני ‰˘פל˙ו לפני‰ם. מחשש שאם יעשה הטוב יהיה מושפל ובזוי בעיניהם, ושילעגו לו על מעשיו. 107. יפסי„ ‡ו˙ם מ‡‰ 
והם רשעים  ה),  (שם,  ״ענה כסיל כאולתו״  ואמר:  ד),  כו,  (משלי  ״אל תען כסיל כאולתו״  זה אמר שלמה:  ״ועל  גירסא המוסיפה כאן:  יש  מˆוו˙. 
וכסילים״. 108. ובמ‡ו„ו. בכל כחו, רצונו וממונו. 109. ול‚לי˙. אמר רבי יוחנן שעמד בגילוי פנים (בחוצפה. רש״י) לפני הקב״ה (סוטה מב:). 110. 
ולסנחריב. בתנא דבי אליהו (ל״א) כתב: סנחריב גסות הרוח היתה בו, ובה נעקר מן העולם. וכן נאמר שם על נבוכדנצר. 111. ז„ י‰יר. גס רוח סופו 
להיות לץ שאינו חש לשמוע מוסר. רש״י. 112. ‰מב˜˘ לעלו˙. גאוותן אינו מרוצה ממעלת חשיבותו בעיני הבריות וחומד תמיד לדרגת חשיבות 
114. סמוך ל‚‡ו‰  113. בחז˜˙ בר „ע˙. שמחזיק עצמו חכם.  גבוהה יותר ממה שהוא ראוי לה, וכיון שלא משיגה, הרי הוא בדאגה מתמדת.  
מעללים רעים. שהם המשך ישיר לגאוה ותוצאה ממנה. 115. כ‡˘ר נעימו˙ ‰ˆור‰. כשם שהגדרת אדם שצורתו נעימה ויפה היא מי שגופו ופניו 
מאירים, כך אדם שמדותיו נעימות וטובות נפשו מאירה. 116. ‡ין ‰ח˘יבו˙ בנפ˘. [יש גירסא: ״מחשיבות הנפש״]. כלומר, אין זה חשיבות וכבוד 
לאדם להתגאות על חברו, אפילו הוא מלך, כל שכן בני-אדם אחרים, השוים במעלתם ומתגאים זה על זה.  117. ולפניו ‰יו כס‡ו˙. כלומר לפניו 
היו שלשה כסאות, זה למעלה מזה, להושיב כל אחד כגדולתו, ובאו לפניו שלשה גיבורים, וישבו זה למעלה מזה. 118. ו‚„לו. למעלה. 119. כי טוב 
‡מר לך. מוטב שיאמרו לך לעלות לדרגה גבוהה יותר ממעמדך כיום, מאשר יורידו אותך ממעלתך לאמר שאינך ראוי לה יבקשו שתפנה את מקומך 
עבור אדם אחר נכבד ונדיב. 120. במח˘ב‰ לב„. שיחליט בלבו שמכאן ולהבא שוב לא יתגאה, אלא בנוסף לכך חייב לשנות גם מעשיו והתנהגותיו 
כלפי חוץ. 121. ול‰˘˙„ל. [יש גירסא: ולהשתרר]. כלומר, למשול ולשלוט על בני-אדם. 122. בכל חל˜ וחל˜ וכו'. יש גורסים: בכל מדה ומדה – 

בחלק המובחר שבה. 123. ו˘ם „רך ו‚ו'. והמפקח על דרכיו אראה לו בישועת אלקים.     

רצונו של אותו אדם. וב׳עץ יוסף׳ (שם) ביאר, משום שדבריו יוצאים מן הלב, ובודאי יכנסו אף הם אל לב השומעים.
כ„. ויע˘‰ כל ‰טובו˙ ב‚לוי ובס˙ר. והמעשים הטובים שראוי להסתיר אותם, הם רק אלו שאפשר לעשותם בשלימות מהחל ועד כלה גם מבלי שבני אדם ידעו מהם. אבל אותן המצוות שאינו יכול לקיימם בינו לבין עצמו, כגון להתפלל בציבור, ולצוות לבני אדם לעשות טוב ולהזהיר אותם מעשות רע, 
וללמוד תורה (ברבים, באופן שמשפיע בזה על אחרים, וכ״ש ללמד תורה ברבים) ולעשות חסד, מצוות אלו אין כל הצדקה להזניח ולנטוש מחשש שיכבדוהו עליהן, אלא יקיימם לשם שמים, ואף אם ישבחו אותו עליהן, אין זה יגרע את שכרו, מפני שאינו מתכוון לזה בשעת עשייתן. (חובת הלבבות, שער יחוד 

המעשה פ״ה).   
כ‰. וז‡˙ ‰‚‡ו‰ ‡ינ‰ מז˜˙ לענו‰ וכו'. כתב החובת הלבבות (שער הכניעה פ״ט): והחלק המשובח הוא, כשגאות האדם על חכמתו ועל מעשיו הטובים נובעת ממה שהוא יודע להעריך את גודל החסד שהבורא עשה אתו בזה שנתן לו את היתרונות הללו, וממה שהוא שמח בהן, וגאותו גורמת לו להוסיף 
ולהתאמץ עוד יותר בלימודו ובמעשיו הטובים, ולהתנהג בהכנעה עם מקורביו, ולשמוח בחבריו, ולחוס על כבודם ולחפות על סכלותם, ולדבר בשבחם, ולאהוב אותם, ולדון אותם לכף זכות, ולהזהר בכבודם. והיא גורמת לו שמעשיו הטובים מעטים בעיניו, ושהוא טורח תמיד להרבות עליהם, ושלבו נשבר 

בקרבו על שהוא מדי חלש להשיג מהם כאוות נפשו, ושהוא משפיל את עצמו לפני מי שהוא מקוה שבעזרתו יוכל להוסיף עליהם, ושהוא מודה לאלהים על היתרונות שנתן לו, ומשבח אותו על שעזר לו לקנות את המעלות הטהורות.
גאוה כזאת אינה עומדת בסתירה עם ההכנעה, והיא לא מרחיקה אותה, אלא אדרבה מסייעת לה ומוסיפה עליה. 

כו. לעזוב ‰טוב מפני ‰˘פל˙ו לפני‰ם. שנינו במסכת אבות (ה, כ): ״יהודה בן תימא אומר, הוי עז כנמר... לעשות רצון אביך שבשמים״. כתב הטור (או״ח סי׳ א): ״והתחיל בעז כנמר, לפי שהוא כלל גדול בעבודת הבורא יתברך, לפי שפעמים אדם חפץ לעשות מצוה ונמנע מלעשותה מפני בני אדם שמלעיגים 
עליו, ועל כן הזהיר שתעיז פניך כנגד המלעיגים, ואל תמנע מלעשות המצוה... שפעמים אדם מתבייש מפני האדם יותר ממה שיתבייש מפני הבורא יתברך, על כן הזהיר שתעיז מצחך כנגד המלעיגים ולא תבוש. עכ״ד.  

כז. ‡בל בענין מ˘‡ ומ˙ן יכנע לפני‰ם. מקור הדברים הוא במסכת ברכות (ז:): אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי: מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה וכו׳. והאמר רבי יצחק אם ראית רשע שהשעה משחקת לו אל תתגרה בו, שנאמר (תהלים י, ה): ״יחילו (יצליחו) דרכיו בכל עת״, ולא עוד אלא 
שזוכה בדין... ולא עוד אלא שרואה בצריו... לא קשיא, הא במילי דידיה הא במילי דשמיא. והיינו שבדבר ששייך לו ולממונו צריך להכנע מפניו. וכתב המהרש״א, ש״השעה״ משחקת לו דייקא, כי בודאי אינו אלא לפי שעה מחמת המזל שגורם, אבל כשתעבור השעה – ״כחציר מהרה ימלו״, ״ועוד מעט ואין רשע״ 

וכו׳.
כח. וזו‰י מˆו‰ ‚„ול‰. במסכת בבא-מציעא (ל(: מביאה הגמרא על הפסוק (שמות יח כ) ״והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון״... ׳אשר יעשון׳ זו לפנים משורת הדין [שיש מצוה לנהוג לפנים משורת הדין]... דאמר רבי יוחנן, לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה, ולא 

עבדו (עשו) לפנים משורת הדין.    
כט. לפני ˘בר ‚‡ון. פירש הגר״א: כשבא שבר לאדם, הרי זה מן הסתם שהיה לו תחילה גבהות הלב, ולכן בא עליו השבר, כשהקדוש ברוך הוא רוצה לנקום באדם כדי שיתקדש שמו יתברך בעולם - מגביהו תחילה ואחר כך משפילו, כי על ידי זה תהיה נקמתו גדולה שבעתיים, כמו בהמן שהגביהו תחילה 
למשנה למלך כדי שיתלוהו בגבהותו, ונפילתו היתה בפירסום רב, ואם הוא שר וחשוב בלא זה, אז ה׳ נותן בלבו גאוה ואחר כך משפילו, כי אז נקמתו גדולה כי הרגיש עצמו שהיה באיגרא רמה – ועכשיו בבירא עמיקתא. וכן פירשו כל המפרשים על הפסוק (תהלים קב, יא) ״כי נשאתני ותשליכני״, שהגבהת 

אותי תחילה ואח״כ השלכתני שאז המכה, הצער, החרפה והבושה גדולים יותר.
ל. ‡ינו ניˆול מחט‡ ועוון. כתב רבינו יונה (בשערי תשובה א, כז): הגאוה מסבבת כמה עבירות, ומגברת יצר לב האדם עליו, שנאמר: ״ורם לבבך ושכחת את ה׳ אלקיך״ [הרי הגאוה סיבה כללית לכל העבירות, כי על-ידי הגאוה בא לשכחת ה׳ וממילא חוטא]...ובעל הגאוה נמסר ביד יצרו, כי אין עזר השם עמו 

אחרי אשר הוא תועבת ה׳. עכ״ד.
בשערי קדושה כתב: הגאוה היא שורש להרבה עבירות אם בין אדם למקום, ואם בין אדם לחבירו.

בשבט מוסר (ב׳) כתב: הגאוה שורש לכל העבירות שבעולם, ולכן חזק עצמך שלא להתפתות בקול יצרך להתגאות, ובנצחך אותו בזה – תוכל לנצחו בכל! כיון שנעקר השורש – הענפים נופלים מאליהם.
ל‡. ˘ב‡ מטפ‰ סרוח‰. בהיות האדם מסתכל בפחיתות חומרו, וגריעות תחילת יצירתו, אין לו טעם להתנשא כלל, אלא ליבוש ולהכלם. משל למה הדבר דומה: רועה חזירים שהגיע ועלה לשלטון, הרי כל עת אשר יזכור ימיו הראשונים – אי אפשר לו להתגאות (מסילת ישרים כג). 

יתבונן, שהתהוות האדם ויצירתו...ואחר כך הוא ניזון...במשך שהותו בבטן אמו, ורק אחר כך יוצא לעולם חלוש וכחוש בגופו ואבריו (חובת הלבבות כניעה ה). 
לב. וי˘וב לעפר ורימ‰. ויתבונן מצורתו שתהיה לו כשינוח בקבר: אור פניו יחלוף, מראהו ישחר, בשרו יהפך לתולעים עיפוש וליחה, ולא ישאר בו כל סימן מיופי גופו. ריחו יבאיש (יסריח) מאד, כאילו לא רחץ וסך בשרו מעודו, וכאילו לא היה לו ריח טוב מעולם. בחשבו כן - יכניע וינמיך את עצמו, ולא 

יתגאה ויתנשא. (חובת הלבבות שם). 
ל‚. וי˙ן „ין וח˘בון וכו'. יצייר בלבו, רגע הכנסו לפני בית דין הגדול של צבא מעלה, בעת שיראה עצמו לפני מלך מלכי המלכים הקדוש והטהור בתכלית הקדושה והטהרה, בסוד (מלאכים -) קדושים משרתי גבורה, גבורי כח עושי דברו, אשר אין בהם כל מום. והוא עומד לפניהם, גרוע פחות ונבזה מצד 
עצמו, טמא ומגואל (נתעב) מצד מעשיו, הירים ראש?  היהיה לו פתחון פה? וכי ישאלוהו: איה ואיפוא פיך? איה גאונך וכבודך אשר נשאת בעולמך? מה יענה ומה ישיב על תוכחתו? הנה ודאי שאילו רגע אחד יצייר האדם בשכלו האמת הזה בציור אמיתי וחזק (דימוי נכון בצורה בהירה ומשכנעת) – פרוח 

תפרח ממנו הגאוה, ולא תשוב אליו עוד!!! (מסילת ישרים כג).   
ל„. וישב למטה מן הכל. הגה״ק רבי אלחנן וסרמן זצ״ל הי״ד היה רגיל לישב בסוף ביהמ״ד בכל מקום שהגיע. פעם שאל את החפץ חיים זצוק״ל האם אין חשש שיתהלל בעצמו ״מי כמוני עניו״? ונמצא מתגאה בליבו, ואולי עדיף אדרבה, לישב בכותל המזרח ולחשוב בליבו ״הרי איני ראוי לישב כאן ומכבדים 
אותי במה שאין בי״ וכד׳? ענה לו החפץ חיים: שנינו במשנה (כלים כה, ט) מעשה מוציא מידי מחשבה ואילו מחשבה אינה מוציאה מיד מעשה, א״כ עדיף לישב במערב, ועצם מעשה זה של ענוה יוציא מיד מחשבת גאוה שחושש אולי תתגנב בליבו, משא״כ אם יושב ב״מזרח״, עצם מעשה הגאוה יגבר על כל 

מחשבת ענוה שיחשוב ״איני ראוי״ וכד׳. 

 ‰ ּ„ָ ƒּום מ ׁ̆  ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  רּוך¿ ‰ּו‡, ו¿ ‡ ָבּ ר≈ ּום ָ‡ָ„ם זּוַל˙ ַ‰ּבו… ׁ̆ ַ„ע  ל…‡ י≈ „, ו¿ ַיח≈ ¿̇ ּƒ̇ ָמ‰ - 81 ּום ָחכ¿ ׁ̆ מ…„  ל¿ ƒל ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ׁ∆̆ ר, ּוכ¿ ָ̂ ָ̃ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ּƒ̇ ָך.  ב¿ּ ƒל ב¿ּ

ן  ƒיר מ ƒ‰ ז¿ ַּ̇ ל…‡  ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ ּ¿̇ ל…‡  ָך, 83ו¿ ָכר¿ ׂ ¿̆ י„  ƒס פ¿ ַ̇ ם ו¿ ׁ≈̆ ָך  ‡ ל¿ ≈̂ ל…‡ י≈ ׁ∆̆ י  ≈„ ָ„‰, כ¿ּ ‰ ָ‰ֲעבו… ׂ ≈̆ ַמֲע לּו˙ ב¿ּ ¿̂ ˙ ָ‰ַע ‡ו… ַ‰ר¿ ָב‰, 82ַ‡ך¿ ל¿ טו…

 ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ּƒ̇ 84  ‡ ָלּ ∆‡ י˙,  ƒ̂ י ƒ̂ ו¿ זּוָז‰  ּומ¿ ין  ּ ƒל ƒפ ּ¿̇ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ ‡ו… ל…‡  ו¿ ם  ƒַמי ָׁ̆ -‡ ר≈ י¿ יַמן  ƒס  ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  ו¿ ָך,  ¿̇ זּוָל  ׁ̆ י ƒ‡ ל¿ ָך  ¿̇ ָמ ָחכ¿ יַע  ƒ„ ו… ּ̇ ל…‡  ו¿ ָ‰ָרע, 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  „ כ…ּ ל¿ ƒל ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  נ≈ י¿ נ¿ ƒע מ≈  ‰ ז∆ ל  ָכּ  .˜ חו… ׂ ּ¿̆ ‰ַ ר…ב  ּוב¿ ָו‰  ¿„ ח∆ ּוב¿  ‰ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒמ ב¿ּ ַמֲ‡ָכל  ב¿ּ ם  ∆‰ ָמּ ƒע ע…ָרב  מ¿  ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ו¿ ם,  י‰∆ כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ך¿  ל≈ ≈̇ ו¿ ָ‰ָ‚ם  נ¿ ƒמ ב¿ּ

ָל‰.  „ו… ּ ¿‚ ׁ̆ ≈‡ ‰ ל¿ ַטָנּ ¿̃  ׁ̆ ≈‡ ַח מ≈ ר≈ בו… ‰ ל¿ מ∆ „ו… , 87ו¿ ָכרו… ׂ ּ¿̆ ƒר מ ≈̇ ים יו… ƒף ֲ‡ָלפ ל∆ י„ ‡∆ ƒס ָו‰, 86ַמפ¿ ¿̂ ƒם מ ׁ≈̆ ‰ 85ל¿ ָין ז∆ נ¿ ƒע ‰ ׂ ∆̆ ָ‰עו… , ו¿ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒר ב¿ּ

„ּו‰ּו ַעל  ַכב¿ּ ם י¿ ƒ‡ ר, ו¿ ∆̇ לּוי ּוַבס≈ּ ּ‚ָ ˙ ַבּ בו… ל ַ‰ּטו… ‰ ָכּ ׂ ∆̆ ַיֲע ָ‰ָרע, (כ„)ו¿ יר מ≈ ƒ‰ ַיז¿ ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ י ƒיכּו˙, ו ƒר‡ֲ ָנ‰ ַבּ ַכָוּ ל ב¿ּ ל≈ּ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ר ‰ּו‡: ל¿ ָׁ̆ ַ‡ך¿ ַ‰ָיּ

ָך  מ¿ ¿̂ ַע ין ב¿ּ ƒח ב¿ ַּ̇ ב,  ‰ ַ‰ּטו… ׂ ∆̆ ‰ ַמֲע ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ˙ ע≈ ן 89ב¿ּ ‰. ָלכ≈ ׂ ∆̆ ֲע ַע˙ ַ‰ַמּ ׁ¿̆ ּƒב ‰ ן ָלז∆ ּ ו≈ ּƒל…‡ כ ׁ∆̆ י  ַבח, ַ‡ֲחר≈ ּׁ∆̆ י˜ לו… ַבּ ּ ƒין ַמז חּו‰ּו - 88‡≈ ב¿ּ ַׁ̆ י ƒו ‰ ז∆

 ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ‰ ׂ ∆̆ ֲע ‰ ַ‰ַמּ ם ז∆ ƒ‡ ין ƒח ב¿ ַּ̇ ַ‚ם  ם. ו¿ ל≈ ָׁ̆ ינו…  ים - 91‡≈ ƒר ֲ‡ח≈ ם מ≈ ƒ‡ ם, ֲ‡ָבל ל≈ ָׁ̆ ל - ‰ּו‡  ≈‡‰ָ ר מ≈ ׁ∆̆ מּול, 90ֲ‡ ּ¿‚‰ַ ‰ ו∆ּ ַ̃ ‰ מ¿ ָּ̇ י ַ‡ ּƒמ ƒמ

ם. ל≈ ָׁ̆ ָך  ׂ ¿̆ ‰, ָ‡ז ַמַע ָך ז∆ ר ל¿ ר≈ ָבּ ¿̇ ƒם י ƒ‡ ים, ו¿ ּƒַרב ‰ ָבּ ׂ ∆̆ ‰ עו… ָּ̇ ר ַ‡ ׁ∆̆ ָין ֲ‡ נ¿ ƒע‰ָ ‰ ז∆ ים 93ב¿ּ ƒי ֲחָ„ר ר≈ ַח„¿ חּו„ ב¿ּ ƒי ‰ 92ב¿ּ ׂ ∆̆ ָ̇ עו… י ƒם ָ‰י ƒ‡ ,ָלם י ָ‰עו… נ≈ פ¿ ƒל

 ‡ ‰ ָבּ ּ„ָ ƒָכל מ ‰ ּוב¿ ׂ ∆̆ ָכל ַמֲע ָבר ּוב¿ ָכל ָ„ּ י ב¿ּ ּƒכ , ר ּבו… ָזּ‰≈ ƒ‰ ב ל¿ ‰ּו‡ ַחָיּ ּׁ∆̆ „ ַמ‰  ∆‚ ם 95נ∆ ַ‰ָיּ ‰ מ≈ ָפּ ƒם ט ƒ‡ י ּƒינו… כ ר ָ‰ָרע ‡≈ ∆̂ „ י≈ ∆‚ נּו 94נ∆ ר¿ ַפּ ּƒס ּׁ∆̆ ל ַמ‰  ָכּ
96" , כו… ו… ּ̇ ƒּו מ‰ ≈̃ ּ ַסל¿ ר ל¿ יַמ‰≈ ƒין, ו ƒָחָכם ָיב ∆‰ ָרָכיו. ו¿ ּ ¿„ ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇ ל…‡ ָיַ„ע  ׁ∆̆ י  ƒמ ר ל¿ ∆̂ ּ ַין ַ‰י≈ נ¿ ƒיַע ע ƒ„ ‰ו… ח ל¿ ַ̇ נּו פ∆ּ ח¿ ַ̇ ל, ּוָפ ≈̃ ל¿ ַ̃ ˙ ּול¿ ח≈ ַׁ̆ ר ל¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

ı" (‡יוב יז, ט). יף ‡…מ∆ ם י…ס∆ ƒר ָיַ„י‰ָ ּוט√

 

 ‰‡ָ„ָ ‰ו… יף  ƒס יו… ו¿ כז).  (ירמי‰ ט,  י"  ƒ̇ ‡ו… ָי„…ַע  ו¿ ל  כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ל  ּ ַ‰ל≈ ¿̇ ּƒמ‰ַ ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ƒי ז…‡˙  ב¿ּ ם  ƒ‡ י  ּƒכ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ַח˙  ַבּ ֻׁ̆ מ¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿ ַמֲעַל˙  ב¿ּ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ97

ל…‡ 99 , ו¿ ׁ̆ ָר ¿„ ּƒי˙-ַ‰מ י ב≈ּ ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒי מ ƒ̃ ל¿ ָּ̇ ח∆ ַ̇ ָנּ ׁ∆̆ יָך,  ָפנ∆ י ל¿ ƒנ‡ֲ ‰ ∆„ ַמר: מו… ‰ לו… ָלּ ƒפ ¿̇ ּƒב ˙ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒל ּומ כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ָע‰ ו¿ ּ ַ‚ם „≈ רּוך¿ ‰ּו‡, 98ו¿ ‡ ָבּ ר≈ ַלּבו…

י  ּƒי ‰'" („ברי-‰ימים-ב יז, ו). כ כ≈ ַ„ר¿ ּבו… ב¿ּ ƒל ‰ּ ַבּ ¿‚ ּ ƒַמר: "100ַוי ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ נּו. ו¿ ָרל≈ ים ּ‚ו… ƒע נּו ּוַמ‰ ָנּ ≈̃ ל¿ ב ח∆ ינּו ַמ‰ ּטו… ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ : מו… ˙. ּוכ¿ ָרנו… ¿̃ י  ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒמ

ם,  ∆‰ ‡ ָי„ו… מ≈ ָ̂ מ¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ י ַבּ ל…‡ י…‡ַמר ַ„ּ , ו¿ ן לו… מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ י˜ לו… ַבּ ּƒפ ל…‡ ַיס¿ ׁ∆̆ 102 ,‡ ָלם ַ‰ָבּ י ָ‰עו… נ≈ י¿ נ¿ ƒע ב ב¿ּ ַבּ‰-ל≈ ר-רּוַח ּו‚¿ ַ̃ ‰ ָ‡ָ„ם 101י¿ י∆ ¿‰ ƒי

רּוך¿ ‰ּו‡.  ‡ ָבּ ר≈ ַ„˙ ַ‰ּבו… ֲעבו… ר מ≈ ּ ≈̂ ַ̃ מ¿ּ ׁ∆̆ מו…  ו… 105כ¿ּ ׁ̆ ַנפ¿ ם ב¿ּ ַרע≈ ¿̇ ƒי י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ָל‰  ַמע¿ ו… ל¿ ׁ̆ ּ‰ ַנפ¿ ַבּ ¿‚ ƒ̇ ‰ּו, 104ו¿ ׂ ≈̆ ל ַמֲע יָניו ָכּ ע≈ ַעט ב¿ּ מ¿ ƒי ‡ ָלּ ∆‡103

ָ„ם. בו… ָלחּוס ַעל כ¿ּ ָריו ו¿ „ ֲחב≈ בו… כ¿ ּƒמ…ַח ב ׂ ¿̆ ƒל ˙, ו¿ בו… ˙ ַ‰ּטו… ֲעלו… ַמּ מ…ַח ַבּ ׂ ¿̆ ƒלו… ל ˙ מ∆ ר∆ ‚ו… , ו¿ ו… ּ̇ ע¿ ַסַיּ ˙ ָלֲעָנָו‰, ַ‡ך¿ מ¿ ∆̃ ּ יָנּ‰ ַמז∆ ֲ‡ָו‰ ‡≈ ז…‡˙ ַ‰ַ‚ּ (כ‰)ו¿

 

 , ו… ּ̇ ָכל¿ י י¿ ƒפ ָ‰ַרע כ¿ּ יר מ≈ ƒ‰ ַיז¿ ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ י ƒם, ו ַנע ָל‰∆ ָכּ ƒל…‡ י ם, ו¿ ָ̇ ים ‡ו… ƒל ַ‰כ¿ יָחם ּול¿ ƒכ ‰ו… ‡…„, ל¿ ַח˙ מ¿ ַבּ ֻׁ̆ י‡ מ¿ ƒ‰ ים ƒע ָׁ̆ „ ָ‰ר¿ ∆‚ ֲ‡ָו‰ נ∆ ּ‚ַ‰ַ ו¿

מו…  כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿ ח.  ָבּ ֻׁ̆ מ¿  ‰ ז∆ י  ֲ‰ר≈ ם  ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ל¿ ּבו…  ּ ƒל ׁ∆̆ י  ַ‡ֲחר≈  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ּוכ¿ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒמ כ¿ּ ָלם  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ב¿ּ  ‰ מ∆ ּ„ו…  ‰ּ ז∆ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ

י  נ≈ פ¿ּ ƒ106מ ב  ַ‰ּטו… (כו)ַלֲעז…ב  ים  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ָלל  כ¿ּ ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿  ,˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ָעָליו   - ָו‰  ¿̂ ƒמ  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ם  ָמ˜ו… ָכל  ּוב¿  (‚ (‡ס˙ר  ָ‰ָמן  ל¿ ַנע  כ¿ ƒנ ל…‡  ׁ∆̆ ַכי  ּ ¿„ ָמר¿

ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ָניו  ָפּ ז  ָיע≈ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ ם,  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ֲעמ…„  ַיּ ׁ∆̆  ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ים ‡≈ ƒָעמ י פ¿ּ ּƒכ ָו‰,  ¿̂ ƒַבר מ ¿„ ּƒב ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒי י  ַ̇ ָמ ָמ‰  יך¿ ָחכ¿ ƒר ָ̂  ‰ ז∆ ו¿ ם.  י‰∆ נ≈ פ¿ ƒָל˙ו… ל ָפּ ׁ¿̆ ‰ַ

 ׁ̆ י י≈ ּƒיו, כ ׂ ָ̆ ר ַמֲע ּ ַס„≈ ‰ י¿ י ז∆ ƒפ ָין, ּול¿ נ¿ ƒע‰ָ ָע‰ ו¿ ָּׁ̆ י ַ‰ ƒפ ן ל¿ נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ָחָכם ל¿ יך¿ ‰∆ ƒר ָ̂ ָכך¿  ˙. ל¿ וו… ¿̂ ƒמ ‰‡ָ ם מ≈ ָ̇ י„ ‡ו… ƒס ָו‰ ַ‡ַח˙, 107ַיפ¿ ¿̂ ƒֲעבּור מ ַבּ

ָכל  ם. ו¿ ַנע ָל‰∆ ָכּ ƒל…‡ י ם, ו¿ ּ„ָ ¿‚ ‡…„ו… ַלֲעמ…„ נ∆ מ¿ ƒּופו… 108ּוב‚ יך¿ ב¿ּ ƒר ָ̂ ָין. ו¿ נ¿ ƒּום ע ׁ̆ יָלם ב¿ּ ƒב ׁ¿̆ ּƒיַח ב ּƒל…‡ ַינ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ ׁ̆ י≈ יָלם, ו¿ ƒב ׁ¿̆ ּƒיך¿ ַלֲעז…ב ב ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ

ָל‰. „ו… ּ ָו‰ ‚¿ ¿̂ ƒּו מ‰ ז∆ ָבר, (כח)ו¿ ָכל ָ„ּ ין ב¿ּ ּ ƒ„‰ַ ˙ּוַר ּׁ̆ ƒים מ ƒנ פ¿ ƒם ל ∆‰ ָמּ ƒע ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ם ו¿ י‰∆ נ≈ פ¿ ƒַנע ל ָכּ ƒן י ָּ̇ ‡-ּוַמ ׂ ָּ̆ ַין ַמ נ¿ ƒע ָו‰, (כז)ֲ‡ָבל ב¿ּ ¿̂ ƒַבר מ ¿„ ּƒב ‰ ז∆

 

 - ‰ּ ׁ̆ ָבּ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ‰ַ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ּ‰ ַרב ּוָמˆּוי  ָלּ ׁ∆̆  ˜ ּ ז≈ ∆‰‰ַ ‡…„, ו¿ ‰ מ¿ ֻ‚ָנּ י‡ מ¿ ƒ‰ י ּƒכ ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒּוב מ ׁ̆ ָל ל ו¿ ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ‰ַ ˙ ּ„ַ ƒּבו… מ ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒּומ

ן" (מ˘לי  ‡ו… ר ָ‚ּ ב∆ ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ ƒַמר: "(כט)ל ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  לּו˙, כ¿ּ פ¿ ׁƒ̆ ר ו¿ ב∆ ׁ∆̆ ˙ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿ יָ‡‰ ‡∆ ƒב ֲ‡ָו‰ מ¿ י ַ‰ַ‚ּ ּƒכ ,„…‡ ‰ מ¿ ָנּ מ∆ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ יָכך¿  ƒפ ַעט, ל¿ מ¿

ַי˙  ָ‚ל¿ 109ּול¿ ב),   ,‰ (˘מו˙   " ‚ו… ו¿  '‰ י  ƒמ" רו…  ָ‡מ¿ ב¿ּ ע…‰  ַפר¿ ל¿ ַרע  ≈‡ ָמ‰   ָּ̇ ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿ כ‚).  (˘ם כט,  ּנּו"  יל∆ ּƒפ ׁ¿̆ ַּ̇ ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ" ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿ יח),  טז, 

ילּו  ּ ƒ̂ ƒ‰ ר ׁ∆̆ ‡ֲ ˙ י ָ‰ֲ‡ָרˆו… ל…‰≈ ָכל ‡¡ י ב¿ּ ƒַמר "מ‡ָ ׁ∆̆ יב,  ƒר ח≈ ַסנ¿ ל" (˘מו‡ל-‡ יז, י), 110ּול¿ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ˙ כו… ˙ ַמַער¿ י ‡∆ ּƒ̇ ַרפ¿ י ח≈ ƒַמר "ֲ‡נ‡ָ ׁ∆̆ י,  ּƒ̇ ׁ¿̆ ƒל ַ‰פ¿ּ

ָ„י" („ני‡ל ‚, טו),  ן י¿ ƒן מ כו… נ¿ ƒב יז¿ ׁ≈̆ י י¿ ּ ƒ„ ‰ָּל רו… "ּוַמן ‰ּו‡ ‡¡ ָ‡מ¿ ר, ב¿ּ ּ ַ̂ נ∆ בּוַכ„¿ י (י˘עי‰ לו, כ), ּונ¿ ƒ„ ָיּ ƒם מ ƒַלי ָׁ̆ רּו ˙ י¿ יל ‰' ‡∆ ּ ƒ̂ י ַי ּƒי כ ƒ„ ָיּ ƒם מ ָ̂ ˙ ַ‡ר¿ ∆‡

ָחָכם:  ָ‡ַמר ‰∆ ׁ∆̆ מו…  ן, כ¿ּ ָעוו… ‡ ו¿ ט¿ ח≈ ל מ≈ ו… ּ̂ ƒינו… נ , (ל)‡≈ ‰ זו… ּ„ָ ƒמ ‰ּו‡ ב¿ּ ׁ∆̆ י  ƒן. ּומ לו… ָ̃ ם ָ‰ָי‰ ּבּוז ו¿ ָ̇ י ƒֲחר‡ַ ם, ו¿ י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ רּו כ¿ּ ר ָ‡מ¿ ׁ∆̆ ן, ֲ‡ ‰ ָל‰∆ מ∆ ַ‰ּ„ו… ו¿

ן" (מ˘לי כ‡, כ„). ַר˙ ָז„ו… ב¿ ע∆ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ , עו… מו… ׁ¿̆  ı יר ל≈ ƒ‰111ָי „ "ז≈

 

 ‰ ָ‡ָ‚‰? ז∆ ּנּו ַ‰„¿ מ∆ּ ƒמ „ ר≈ ָפּ ּƒ̇ ר ל…‡  ׁ∆̆ י ‰ּו‡ ֲ‡ ƒָח„ ָ‡ַמר: מ ים. ָחָכם ‡∆ ƒי ֲחָכמ ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ַמע ׁ¿̆ ֲ‡ָו‰,  ר ַעל ַ‰ַ‚ּ ַ„ב≈ּ ‰ ל¿ ָנּ ינּו ַע„ ‰≈ ָבר≈ ּ יַע „¿ ּ ƒ‚ ƒ‰ ׁ∆̆ יָון  כ≈ ו¿

 .‰ ט∆ ו… ׁ̆ י-ָ‡ָ„ם ל¿ נ≈ ˙ו… ב¿ּ ין ‡ו… ƒ̃ י ƒַע˙, ַמֲחז ר] ַ„ּ ˙ [ַבּ ַ̃ ז¿ ח∆ מו… 113ב¿ּ ¿̂ י˜ ַע ƒֲחז ַמּ ׁ∆̆ י  ƒרּו: מ ָ‡מ¿ ‰. ו¿ ָנּ מ∆ּ ƒָל‰ מ ַמע¿ י‡ ל¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ˙ ַמֲעָל‰  ׁ̆ ַלֲעלו… ּ ≈̃ ַב ‰ַ112מ¿

ָ‡ַמר  ָעָליו. ו¿ ˙ מ≈ טו… ˙ נו… ו… ׁ̆ ָפ ּ ַ‰נ¿ ˙, ו¿ ּיו… ƒר ַ‡˙ ַ‰ב¿ּ נ¿ ׂ ƒ̆ ‰ ָעָליו  י∆ ¿‰ ּƒ̇ ים,  ƒים ָרע ƒּבו… ַמֲעָלל ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒים. ּומ ƒים ָרע ƒָו‰ - ַמֲעָלל‡ֲ רּו: 114ָסמּוך¿ ַלַ‚ּ ָ‡מ¿ ו¿

ך¿  ל∆ ‰ ַ‰מ∆ּ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆  ׁ̆ פ∆ נ∆ּ יבּו˙ ַבּ ׁƒ̆ ין ‰ַ116ֲח ≈‡ :„ ָ‡ַמר עו… . ו¿ ׁ̆ פ∆ ר ַ‰נ∆ּ ˙ ‡ו… ּ„ו… ּƒימּו˙ ַ‰מ ƒע ך¿ נ¿ ר ַ‰ּ‚ּוף, ָכּ ּוָר‰ ‡ו… ּ̂ ימּו˙ ַ‰ ƒע ר נ¿ ׁ∆̆ ‡ֲ ָח„: 115ַכּ ָחָכם ‡∆

ָל‰  ַמע¿ ˙ זו… ל¿ ‡ו… ס¿ ּƒָפָניו ָ‰יּו כ , 117ּול¿ כּו˙ו… ‡ ַמל¿ ס≈ּ ּƒב ַעל כ ׁ≈̆ ָח„ יו… ך¿ ‡∆ ל∆ ָ‰ָי‰ מ∆ ׁ∆̆ ָ‡ַמר,  ‰. ו¿ ל ז∆ ∆‡ ‰ ים ז∆ ƒר י-ָ‡ָ„ם ֲ‡ח≈ נ≈ ן ב¿ּ כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ‰, ָכּ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ

ַעי.  ר≈ ַעל ל¿ ַמּ ƒי מ ƒיַבנ ׁƒ̆ י ‰ו… ּƒ̇ ח¿ ַפּ ׁ¿̆ ƒחּוס מ ƒל י ∆„ ן: ‚…ּ יו… ל¿ יב ָ‰ע∆ ׁƒ̆ ≈‰ י? ו¿ ƒ̇ ּו ׁ̆ ל…‡ ר¿ ּ‰ ב¿ּ ז∆ ƒָל‰ מ ַמע¿ ‰ ל¿ ם ז∆ ּ∆̇ ב¿ ַׁ̆ יך¿ י¿ ≈‡ : ך¿ ל∆ ם ַ‰מ∆ּ ָ‡ַמר ָל‰∆ . ו¿ ּזו… ƒמ

ָל‰ּו  ע¡ ∆‰ ם. ו¿ י‰∆ ּ≈̇ ח¿ ַּ̇ י  ƒיַבנ ׁƒ̆ י ‰ו… ּƒב ƒּו˙ ל‡ ַ„כ¿ י ו¿ ׁƒ̆ לּו˙ ַנפ¿ פ¿ ׁƒ̆ י:  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ‰ַ ָעָנ‰  י. ו¿ ƒ̇ ָמ י ר…ב ָחכ¿ נ≈ פ¿ּ ƒי מ ַּ̇ ח¿ ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ י ַעל  ƒ̇ י ƒי: ָעל ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ ָ‡ַמר  ו¿

יב" (מ˘לי כ‰, ז).  ƒ„י ָנ נ≈ פ¿ ƒָך ל יל¿ ּƒפ ׁ¿̆ ‰ַ ‰ מ≈ ָנּ ≈‰ ‰ ָך ֲעל≈ ב ֲ‡ָמר ל¿ י טו… ּƒַמר: "119כ ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ . ו¿ לו… ּ ¿„ ƒ‚ ך¿ 118ו¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ

ָעָפר  ּוב ל¿ ׁ̆ ָי רּוָח‰, (לב)ו¿ ‰ ס¿ ָפּ ּƒט ƒמ ‡ ָבּ ׁ∆̆ , (ל‡) ּבו… ƒל ˙ ים ‡∆ ƒיל ƒ‰ ב¿ ים ַ‰ַמּ ƒָבר ּ ב „¿ יך¿ ַלֲח˘…ׁ ƒר ָ̂ ˙ ָעָליו,  ר∆ ב∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒָו‰ מ‡ֲ ּ‚ַ‰ַ ˙ ּ„ַ ּƒמ ׁ∆̆ ‰ ָ‡ָ„ם  ∆‡ רו… ׁ∆̆  ˙ ע≈ ב¿ּ

חּו  כ¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒָלם, נ ן ָ‰עו… ƒרּו מ ָעב¿ ‡ּו ו¿ ּ‚ָ ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ ּ ≈‚ ‰ ָמּ ב ַכּ ַיֲח˘…ׁ -‰ּו‡, ו¿ רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ים ַ‰ ƒָלכ י ַ‰מ¿ּ כ≈ ך¿ ַמל¿ ל∆ י מ∆ נ≈ פ¿ ƒן ל ּבו… ׁ¿̆ ח∆ ין ו¿ ּ ƒ„ ן ּ≈̇ ƒי ‰, (ל‚)ו¿ ָמּ ƒר ו¿

ם. ָ̇ ֲ‡ָו ם ַ‚ּ יָל‰ ָל‰∆ ƒע ָלם, ּוַמ‰ ‰ו… עו… ל…‡ ָ‰יּו מ≈ ָ‰יּו כ¿ּ ו¿

 

 ‡ ָלּ ַב„, ‡∆ ָב‰ ל¿ ָׁ̆ ַמח¿ ‰ 120ב¿ּ ˙ ז∆ ו… ׂ̆ ל ָוכ…ל, ל…‡ יּוַכל ַלֲע כ…ּ ƒּבו… מ ּ ƒל ƒּו˙ מ‡ ‰ ַלֲע˜…ר ַ‰‚≈ּ ∆̂ ˙: ָ‰רו… ˙ ָרעו… ּ„ו… ƒר מ‡ָ ּׁ¿̆ ƒָו‰ ּומ‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ר ל¿ ≈„ ּ‚ָ

י  ס≈ּ י ַ‚ּ ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ ים כ¿ּ ƒנ ּ ָ̃ ֻ̇ ים ּומ¿ ƒּוב ׁ̆ ים ֲח ƒ„‚ָ ׁ̆ ב¿ּ ב…ּ ל¿ ƒיל ל ƒ‚ָי‰ ָר‰ָ ׁ∆̆ „? ָ‡ָ„ם  ַ̂ י ן. כ≈ּ ‰ ָ‰ַ‡ֲחרו… ∆̂ ָ̃ ‰ּו˙ ַע„  ב¿ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ַבּ

ָ‰‚ו…  נ¿ ƒם ָ‰ָי‰ מ ƒ‡ …ּו˙. ‡ו‡ ּבו… ַ‰‚≈ּ ּ ƒל ƒל…‡ ַיֲע˜…ר מ ‰ ז∆ י˙, ָבּ ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ּ„ָ ƒמ ם ב¿ּ ָ̇ ן ‡ו… ּ≈̃ ַ̇ י ƒים ו ƒב ים טו… ƒ„‚ָ ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒם י ƒ‡ - ‰ּ ז∆ ƒּוב מ ׁ̆ ‰ ָל ∆̂ רו… ָ‰רּוַח, ו¿

ל,  ן ַ‰כ…ּ ƒמ ‰ ַמָטּ ב ל¿ ׁ≈̆ י≈ ‰, (ל„)ו¿ ב≈ּ ן ַ‰ר¿ יו… ָזּ ƒב מו… ב¿ּ ¿̂ י‚ ַע ƒ‰ נ¿ ַיּ ׁ∆̆ ן ַע„  ּ≈̃ ַ̇ ָנ‰ ל¿ ָּ̃ ַּ̇ ין  יו - ‡≈ ׂ ָ̆ ָ‡ר ַמֲע ׁ¿̆ ּƒָבָריו ‡ו… ב ¿„ ּƒל ב ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ „ 121ּול¿ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ָמ‰ ָוַכַעס  ַעל ח≈ ‰ּו‡ ַבּ ׁ∆̆ י  ƒן מ כ≈ ּנּו. ו¿ מ∆ּ ƒב מ ַבּ‰-ַ‰ל≈ּ ֲע˜…ר ‚…ּ ַיּ ׁ∆̆ ּלּו, ַע„  ים ‡≈ ƒָבר ¿„ ּƒב ‡ ≈̂ ַכּיו… ן, ו¿ י‰∆ ׁ≈̆ ב¿ ˙ לו… ין ‡∆ ּ ƒַבז ˙ ַ‰מ¿ ָחבו… י ַ‰ס¿ּ י≈ לו… ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒי ו¿

ָ‡ז  ּנּו, ו¿ מ∆ּ ƒָו‰ מ‡ֲ ּ‚ַ‰ַ ׁ̆ ר∆ ֲע˜…ר ˘…ׁ ַיּ ׁ∆̆ ַמן ַרב ַע„  ך¿ זו… ז¿ ר∆ ∆„ ך¿ ב¿ּ ל≈ י≈ ָלל, ו¿ ׁ̆ כ¿ּ י ּ ƒ‚ ˙ו… ל…‡ ַיר¿ לּו ‡ו… ל¿ּ ƒ̃ ˙ו… ‡ו…  ּכּו ‡ו… ƒ‰ ם ƒ‡ ׁ∆̆ מו…  ¿̂ ַ‰‚ ַע נ¿ ƒי ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿

ל…‡ יּוַכל  ׁ∆̆ ‰ ַע„  ָנּ מ∆ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒי  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒמ :˙ ˙ ָ‰ָרעו… ּ„ו… ּƒָכל ַ‰מ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ ַיֲע  ‰ ז∆ ך¿  ר∆ ּ ַעל „∆ ו¿ ָיָמיו.  ל  ָכּ  ‰ּ ָבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ י,  ƒע ָ̂ מ¿ ך¿ ָ‰‡∆ ר∆ ּ ∆„ ַבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ ַיֲחז…ר 

ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ׁ∆̆ י  ƒּומ .˙ ˙ ָרעו… ּ„ו… ƒָכל מ ָמ‰ ל¿ ל≈ ׁ¿̆ פּוָ‡‰  ‰ ‰ּו‡ ר¿ ָין ז∆ נ¿ ƒע י. ו¿ ƒנ ינו… ך¿ ַ‰ב≈ּ ר∆ ּ ס ַ‰„∆ פ…ּ ¿̇ ƒי ָ‡ז ַיֲחז…ר ו¿ ַמן ַרב, ו¿ ‰ ז¿ ז∆ ַ‰‚ ָבּ נ¿ ƒי ר, ו¿ ≈̇ ˜ יו… ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ם  ׂ ָ̆ ַמר: "123ו¿ ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ . ו¿ רו… י ֲחב≈ נ≈ פ¿ ƒל ָפָניו ו¿ ך¿ ל¿ ר∆ ּ ∆„‰ַ ‰ ים ז∆ ׂ ƒ̆ ˙, ָי ר∆ ח∆ ב¿ ‰ ַ‰ֻמּ ּ„ָ ּƒמ ˜ ַבּ ל∆ ח≈ ˜ ו¿ ל∆ ָכל ח≈ רּוך¿ ‰ּו‡ 122ב¿ּ ‡ ָבּ ר≈ ˙ ַלֲעב…„ ַ‰ּבו… כ∆ ׁ∆̆ מ¿ ƒנ

ים" (˙‰ילים, נ, כ‚).  ƒ‰…ל ע ‡¡ ַׁ̆ י≈ ּנּו ב¿ּ ∆‡ , ַ‡ר¿ ך¿ ר∆ ּ ∆„



הוא מחמת גאונו. וכתב 
מוכח  שכך  שם 
בפסוקים, שלא יתלה הצלחתו (הן בממון הן ביופי הן בחכמה) בעצמו אלא 

תמיד יהא שפל ומודה לה׳ על המעלות שחננו.
את  להביא  יכול  שהעושר  לבבך. מבואר  ורם  ו‚ו'  ירביון  וˆ‡נך  וב˜רך  ב. 
האדם לגאוה ולשאר חטאים. במסכת ברכות (לב.) אומרת הגמרא, שלאחר 
חטא העגל אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, בשביל כסף 
וזהב שהשפעת להם (שנתת להם בשפע) לישראל עד שאמרו ״די״ הוא גרם 
(להם להתגאות עד) שעשו את העגל... משל לאדם אחד שהיה לו בן, הרחיצו 
וסכו והאכילו והשקהו, ותלה לו כיס (של מעות) על צוארו, והושיבו על פתח 
של זונות, מה יעשה אותו הבן שלא יחטא (וכמו כן ישראל, הקדוש ברוך הוא 
לחטא  להם  שגרם  הוא  זה,  נסיון  לידי  והביאם  טובה  רוב  להם  שהשפיע 

העגל). 
בספר ׳חכמת המצפון׳ (דברים) כתב: רואים אנו מדברי הגמרא יסוד וחידוש 
גדול, לא כמו שאנו מורגלים לראות התחלת וסיבת החטא בבחירת לבו של 
האדם הבלתי טובה אשר לפני החטא. חכמינו ז״ל ראו עיקר סיבת החטא עוד 
רחוק הרבה מהחטא, ותלו את החטא בדברים אשר נעשו עוד זמן רב לפני 
החטא, אשר לכאורה אין להם שום שייכות עוד להחטא כלל, והם דברים 
אחרים לגמרי וגם מותרים בתכלית ההיתר, ושם כבר ראו חז״ל את החטא 
כאילו כבר נגמר, ואמרו שאחר דברים כאלה החטא כבר דבר הבא בתולדה 
ומידי דממילא, כי מה יעשה הבן שלא יחטא, ובטענה זו הלא רצה משה רבינו 
לפוטרם מכל אשמה, והיה בזה מודעה על כל מעשה העגל כאילו היו אנוסים 
בחטא, מאחר ונתן להם הקדוש ברוך הוא שפע של כסף וזהב, דבר זה ממילא 

הביאם לחטא העגל. 
רואים אנו מזה הערה נוראה, ועיקר גדול בעבודת האדם שאחרי שכל הדבר 
תלוי רק בההתחלות הגורמות ומביאות להמעשה, והמוקדמים עוד זמן רב 
להזהר  האדם  עבודת  עיקר  כל  תלוי  בהם  הרי  כן  אם  המעשה,  לפני 
בההתחלות וההקדמות אשר לחטאים, וגם בהאתחלתא דאתחלתא, ואף גם 
באלה שהם דברים המותרים לגמרי כמו כסף וזהב, או רחיצה וסיכה שהם 
מותרים,  גם  שהם  וכדומה  ושתיה  אכילה  וכן  המותרים,  מהדברים  בודאי 
ומכל מקום גילו לנו חז״ל שעיקר סיבת החטא של העגל היתה בריבוי הכסף 
מה  וכן  לבנו,  האב  שעשה  המוקדמת  והשתיה  הרחיצה  כמעשה  והזהב 

ָך  ̂…‡נ¿ ו¿ ָך  ר¿ ָ̃ "(ב)ּוב¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  , רו… ¿̂ יו…

ן ו… ׁ̆ ‡ ƒַער ָ‰ר ַׁ̆

ֲ‡ָו‰ ַער ַ‰ַ‚ּ ַׁ̆

 ˙ ּ„ַ ƒמ ַעל  ר  ַ„ב≈ּ נ¿ ן  ו… ׁ̆ ‡ ƒר‰ָ ַער  ַּׁ̆ ַבּ
ן  מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ּ ƒנ ׁ∆̆ ב  ֲ‡ָו‰. ּוַמ‰ ּטו… ּ‚ַ‰ַ

ּיּוב  ƒח י  נ≈ פ¿ּ ƒמ ים,  ƒָער ּׁ¿̆ ‰ַ ָכל  ל¿  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇

ח  ַ̇ י‡ פ∆ּ ƒ‰ י ּƒכ ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒל מ ≈„ ָבּ ƒ‰ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿

ז…‡˙  ָכּ ינּו  ƒ‡ָר ל…‡  ו¿  ,˙ ַרּבו…  ˙ ָרעו… ל¿

יך¿  ƒר ָ̂ ן  ָלכ≈  .˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ב¿ּ ָרָע‰  ל¿

ל  ∆‡ יָ‚ּ‰  ƒ‰ ַ‰נ¿ ל¿ ם  ַחכ≈ּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָ‰ָ‡ָ„ם 

 ‰ּ ָ̇ ‡ו…  ˙ חו… ¿„ ƒל ו¿ ָ‰ָר‡ּוי,   ‚‰ָ נ¿ ּƒמ‰ַ

. ‡ּוָי‰ ּבו… יָנּ‰ ר¿ ≈‡ ׁ∆̆ ם  ָמ˜ו… ב¿ּ

 

ַסל  ָפּ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַע  ב≈ּ ט¿ ַ‰ַמּ י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ
‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ל  „ו… ּ‚ָ‰ַ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ  

מו…  כ¿ּ  . ָר˙ו… ˙ו… ב¿ּ יָ‰  ָעל∆ יָרנּו  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ו¿

 ˙ ח ‡∆ ַכּ ׁ¿̆ ּƒ̇ ן  ָך פ∆ּ ר ל¿ מ∆ ָּׁ̆ ƒ‰" :ַמר ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ם"  ƒַרי ¿̂ ƒמ  ı ר∆ ∆‡ מ≈ יֲ‡ָך  ƒ̂ ‰ו… ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  '‰

ח  ַכּ ׁ¿̆ ƒי  ‰ ∆‡ ּ ≈‚‰ַ י  ּƒכ(‡) יב).  ו,  („ברים 

י˘כח   ‰‡‚‰ כי   .‡
סוטה  במסכת  יוˆרו. 
(ה.): אזהרה לגסי הרוח 
רוח.  גס  יהא  [שלא 
רש״י] מנין? רב נחמן בר 
יצחק אמר מהכא, ״ורם 
(דברים  ושכחת״  לבבך 
ח, יד) וכתיב ״השמר לך 
פן תשכח את ה׳ אלהיך״ 
(שם יא). רש״י (ד״ה ורם) 
גובה  ידי  שעל  מבאר 
שכחת  לידי  בא  הלב 
זו  שכחה  ועל  הבורא, 
מוזהר  הוא  הרי 
תשכח״  פן  לך  ב״השמר 

(וכן כתב המאירי).
[סמ״ק  שפרשו  יש  אך 
משמע  וכן  כב)  (סימן 
בסמ״ג (לאוין סד) וראה 
(סוטה  שלמה  חשק 
של  שהאזהרה  שם)] 
על  אמורה  לך״  ״השמר 
ולא  עצמו,  לבבך״  ״ורם 
רק בגלל שהיא הגורמת 
שתבוא  ה׳  לשכחת 
אלא  בעקבותיה, 
עצמה  הלב  רוממות 
הם  כי  השכחה.  היא 
איסור  ענין  בארו 
לא  שאדם  הגאוה, 

יתגאה כשהקדוש ברוך הוא משפיע לו טובה ויאמר שבריוח שלו ובעוצם ידו 
ועמלו עשה והרויח והגיע לכל זה. ועל ידי כך לא יחזיק טובה להקדוש ברוך 

ˆ„י˜ים עיונים‡רחו˙  ˘ער ‰‚‡ו‰

 .‰ ‰ ַעל ז∆ רּו ז∆ ר¿ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒל…‡ י ׁ∆̆ 3 ,˙ טו… יו… ¿„ ∆‰ ן ב¿ּ כ≈ּ ׁ∆̆ ל- , ָכּ ך¿ ל∆ מ∆ ב¿ּ

ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ  - ָח„  ∆‡‰ָ ים:  ƒ̃ ֲחָל י  נ≈ ׁ¿̆ ƒל  ˙ ∆̃ ּ ַחל∆ ¿̇ ƒמ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ
 ˙ ַמֲעלו… ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ  - י  ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ  ˜ ל∆ ַ‰ח≈ ו¿  , ‚ּופו… ב¿ּ

ים:  ƒ̃ י ֲחָל נ≈ ׁ¿̆ ׁ̆ ּבו…  ‚ּופו… י≈ ֲ‡ַו˙ ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ יו. ַ‚ּ ׂ ָ̆ ַמֲע ָמ‰ ּוב¿ ַ‰ָחכ¿

‚ּופו…  ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ י‡  ƒ‰ ז…‡˙  ו¿ ַרע.  ָח„  ∆‡‰ָ ו¿ ב,  טו… ָח„  ∆‡‰ָ

ל ַעל  ׁ…˘ מ¿ ּƒ̇ ב ָ‰ָ‡ָ„ם, 4ָ‡ז  ל≈ ֲ‡ָו‰ ב¿ּ ר ַ‰ַ‚ּ ב≈ּ ּ‚ַ ¿̇ ּƒ̇ ׁ∆̆  ˙ ע≈ ָ‰ָרָע‰: ב¿ּ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ נו… - כ¿ּ רו… ¿‚ ƒו… ּוב ׁ̆ ר…‡ . ב¿ּ לו… ף ַר‚¿ „ו… ַע„ ַכּ √̃ ¿„ ָּ̃ ƒם מ„ָ‡ָ‰ָ

ן" (י˘עי‰ ‚,  רו… ּ‚ָ  ˙ טּויו… ָנ‰ נ¿ ַלכ¿ ּ≈̇ ַו ן  ּיו… ƒ̂  ˙ נו… ‰ּו ב¿ּ י ָ‚ב¿ ּƒ5ַיַען כ"

ַי„  ֲ‡ָו‰ ו¿ ל ַ‚ּ ∆‚ י ר∆ ƒנ ≈‡ בו… ּ¿̇ יב: "7ַ‡ל  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ - ָליו ַר‚¿ ָיָ„יו ּוב¿ טז), 6ב¿ּ

בי‡ורים
ראוים להתגאות. 3. ˘ל‡ י˘˙ררו ז‰ על ז‰. שלא יתגאו וימשלו (-להתנהג 
בשררה) זה על זה. 4. ‡ז ˙מ˘ול על ‰‡„ם. גאותו תהיה ניכרת בכל איברי 
גופו מקדקדו עד כף רגלו. 5. יען כי ‚ב‰ו בנו˙ ˆיון. ה׳ מוכיח את עם ישראל 
על הנשים הגאותניות שמשלו בעם והחטיאו אותו, שהולכות  בגרון מתוח 
דרב  בריה  רבא  דרש  (סב:)  שבת  [במסכת  ביפין.  להתגאות  מוגבה  ובראש 
יען כי גבהו בנות ציון״,  ״ויאמר ה׳  ג, טז):  (ישעיה  עילאי: מה פירוש הפסוק 
רש״י  (ראה  גובהן  את  והבליטו  זקופה  בקומה  מהלכות  הנשים  שהיו 
מהלכות בפסיעות קצרות,  פירושו, שהיו  גרון״,  נטויות  ״ותלכנה  ומהרש״א). 
שהעקב של רגל אחת מגיע בצד האגודל של הרגל השניה בלבד ואינו עובר 
את  רואה  שאינו  כיון  לאט  והולך  למעלה  נטוי  שגרונו  אדם  כדרך  אותו, 
אנשים  ויבואו  בהליכתן  שוהות  שתהיינה  כדי  זה  וכל  שלפניו,  הקרקע 
ב׳):  (פרק  6. בי„יו ובר‚ליו.  במסכת דרך ארץ רבה  (רש״י)].  להסתכל בהן 
בראש  והמהלכין  ברגליהם,  והבועטין  בידיהם,  [מנפנפים]  המפפין 
אצבעותיהן [כמו שעשו בנות ירושלים], עליהם הכתוב אומר: ״אל תבואני 
רגל גאוה ויד רשעים אל תנידני״. 7. ‡ל ˙בו‡ני. דוד המלך מבקש מהקדוש 

      ,' ‚ו… ו¿ ך¿  ָלּ  ‰ ב∆ּ ר¿ ƒי ָזָ‰ב  ו¿ ף  ס∆ כ∆ (‚)ו¿ ֻין  ב¿ּ ר¿ ƒי

יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰  ˙ ∆‡  ָּ̇ ַכח¿ ָׁ̆ ו¿ ָך  ָבב∆ ל¿ ָרם  1ו¿

י  ƒ„ָי ם  ∆̂ ע… ו¿ י  ƒח כ…ּ ָך  ָבב∆ ל¿ ּƒב  ָּ̇ ָ‡ַמר¿ ו¿  ,' ‚ו… ו¿

 ˙ ∆‡ ָּ̇ ָזַכר¿ ו¿  ,‰ּ ל ַ‰ז∆ ƒַחי‰ַ ˙ י ‡∆ ƒל ‰ ׂ ָ̆ ָע

ַח  כ…ּ ָך  ל¿ ן  ≈̇ ַ‰נ…ּ ‰ּו‡  י  ּƒכ יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰

ך¿  ל∆ מ∆ ּוב¿ י‚-יח).  ח,  (˘ם  ל"  ƒָחי  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ָחיו"  ∆‡ מ≈ ָבבו…  ל¿ רּום  י  ּƒ̇ ל¿ ƒב "ל¿ ַמר:  ¡‡ נ∆

ּלּו  ƒָר‰ 2ֲ‡פ ו… ּ̇ יָר‰  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ם ƒ‡ .(ם יז, כ˘)

שהאכילו והשקהו ותלה 
לו כיס בצוארו והעמידו 
הזונות  בית  פתח  לפני 
של  עצם  בהם  אין 
מקום  ומכל  איסור, 
עיקר החטא בהם נחשב, 
יעשה  ״מה  אחר-כך  כי 
כבר  יחטא״,  שלא  הבן 
בעל  ואינו  הוא  אנוס 

בחירה כלל. 
וז‰ב ירב‰ לך.  ‚. וכסף 
לאדם  וזהב  כסף  ריבוי 
לגאות  להביאו  יכול 

שאבותינו  הסיבה  זו  החיים״:  ה״ספר  אומר  ה׳.  את  ישכח  זה  ידי  ועל  הלב 
אברהם  צז.).  בב״ק  (כמבואר  המטבעות  על  ציורים  היו מציירים  הקדושים 
אבינו עשה במטבע ציור של זקן וזקנה מצד אחד, ובחור ובתולה מצד שני, 
מה  יצחק.  לו את  הוא שנתן  ברוך  הקדוש  לו  הנס שעשה  להזכיר את  כדי 
הקשר בין כסף לנסים? כדי שכשיביט במטבע לא יגיע למצב של ״ורם לבבך 

ושכחת את ה׳ אלקיך...״, כי כסף מביא גאוה.
המטבע שעשה יהושע היה טבוע בו שור מכאן וראם מכאן, על שם הפסוק 
(דברים לג, יז): ״בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו״, שנצחונותיו במלחמות 

על כיבוש ארץ ישראל היו מהקדוש ברוך הוא ולא מכוחו ועוצם ידו.
וכן דוד הטביע על המטבע מקל ותרמיל מכאן ומגדל מכאן, להזכיר לעצמו 
כי הגיע מאחורי הצאן. ומרדכי היהודי עשה מטבע שהיה בו שק ואפר מכאן, 
את  להם  שהזכירו  ציורים  ועליהן  מטבעות  עשו  כולם  מכאן.  זהב  עטרת 
הנסים שעשה להם הקדוש ברוך הוא, כדי שלא יגיעו חס ושלום למצב של 

גאוה הבאה מחמת ריבוי הממון.

בי‡ורים
אם  מה  כי  ביאר,  הרמב״ן  במלך.  ‡פילו   .2 בלבך.  ותתגאה  לבבך.  ורם   .1
וגובה הלב  למלך שהוא ראוי להתנשא ולהתגדל, הפסוק אוסר את הגאוה 
ומצוה שלבבו יהיה שפל ככל אחיו הקטנים ממנו, כל שכן לאחרים שאינם 

‰. כי ‡ין עזר ‰˘ם עמו 
‡חרי ‡˘ר ‰ו‡ ˙ועב˙ 
‰˘ם. הוא מדברי רבינו 
יונה בשערי תשובה (א, 
(נב:)  סוכה  במסכת  כז). 
בן  שמעון  רבי  אמר 
אדם  של  יצרו  לקיש: 
יום  בכל  עליו  מתגבר 
ומבקש להמיתו, שנאמר 
(תהלים לז): ״צופה רשע 
לצדיק ומבקש להמיתו״. 
ברוך  הקדוש  ואלמלא 
יכול  אינו   – עוזרו  הוא 
לו, שנאמר (שם): ״ה׳ לא 
ולא  בידו  יעזבנו 

ירשיענו בהשפטו״. 
רבי  המשגיח  מרן  היה 
יחזקאל לוינשטיין זצ״ל 
כבר  ומזהיר:  מזכיר 
כתב רבינו יונה ״כי בעל 
יצרו,  ביד  נמסר  הגאוה 
כי אין עזר ה׳ עמו אחרי 
״.  ה׳  תועבת  הוא  אשר 
אמרים  שני  נצרף  אם 
אלו - חרדה תאחזנו, כי במלחמת האדם עם יצרו בכל יום ויום, הרי בדרך 

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰ ׁ∆̆ מ… ַר˙  ˙ו… ב¿ּ נּו  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿

י" (וי˜ר‡ כ,  ַ‰ּ‚ו…  ˙ ֻח˜…ּ כּו 15ב¿ּ ל¿ ≈̇ ל…‡  "ו¿

כּו"  ל≈ ≈̇ ם ל…‡  י‰∆ ≈̇ ֻח˜…ּ יב: "ּוב¿ ƒ̇ ּוכ¿ כ‚), 

ן  ָך 16פ∆ּ ר ל¿ מ∆ ָּׁ̆ ƒ‰" :ַמר ¡‡ נ∆ ו¿ (˘ם יח, ‚), 

ל  ם" („ברים יב, ל) - ַ‰כ…ּ י‰∆ ׁ̆ ַ‡ֲחר≈ ≈̃ ָנּ ּƒ̇

 ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ יר,  ƒ‰ ַמז¿ ‰ּו‡  ָח„  ∆‡ ָין  נ¿ ƒע ב¿ּ

ָבָריו  ¿„ ƒּוב יו  ָׁ̆ ּבּו ַמל¿ ב¿ּ ל  ּ„ָ ֻמב¿ ל  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי

‰ּו‡  ן  כ≈ ו¿ ים,  ƒי ַ‰ּ‚ו… ן  ƒמ ָ‰ָ‚יו  נ¿ ƒמ ָכל  ּוב¿

ים"  ּƒן ָ‰ַעמ ƒם מ כ∆ ¿̇ יל ‡∆ ּ ƒ„ ר: "ָוַ‡ב¿ מ≈ ‡ו…

(וי˜ר‡ כ, כו).

י  ינ≈ ע≈ ים ב¿ּ ƒָעב…̇ ם מ¿ ֲ‡ָו‰ ‰≈ י - ַ‰ַ‚ּ ֲעל≈ ַבּ
ֲעַב˙ ‰'  ו… ּ̇ ַמר: "17 ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ם,  ּׁ≈̆ ‰ַ

‰ּו‡  ו¿  ,(‰ טז,  (מ˘לי  ב"  ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ

ם  ּׁ≈̆ ר ַ‰ ז∆ ין ע≈ י ‡≈ ּƒכ(‰) , רו… ¿̂ ƒַי„ י ָסר ב¿ּ מ¿ ƒנ

בי‡ורים
בהם, שהם מלבושי נכרי, [משמעות דבריו שהאיסור ללבוש בגדי נכרי הוא 
משום גאוה]. 15. בחו˜ו˙ ‰‚וי. בדרכי הגויים. הוזהרנו שלא נתנהג כמותם 
במלבושינו ובהליכותינו. 16. פן ˙נ˜˘ ‡חרי‰ם. פן תהיה נמשך, נצמד ונדבק 
אחריהם, (מלשון ״דא לדא נקשן״). 17. ˙ועב˙ ‰'. מאוס ושנוא בעיני ה׳ כל 

המתנשא בלבו.

יב).  לו,  (˙‰ילים  י"  ƒנ ≈„ ƒנ ּ¿̇ ַ‡ל  ים  ƒע ָׁ̆ ר¿

י  ּƒַרב  ˙ ַבּ  ‰ ָׁ̆ נ¿ ע∆ נ∆ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ ל  ∆‚ ר∆ ַעל  ו¿

יָ‰  ָעל∆ ַזר  ¿‚ ּ ƒנ ׁ∆̆ ן,  יו… ַר„¿ ּ¿̇ ן  ב∆ּ יָנ‡  ƒֲחנ

ַעם  ַפּ י  ּƒכ  .˙ נו… זו… ל  ׁ∆̆  ‰ ָבּ ֻ̃ ב¿ּ ב  ׁ≈̆ י ל≈

י,  ƒמ רו… י  ל≈ „ו… ּ ¿‚8 י  נ≈ פ¿ ƒל ָכ‰  ָ‰ל¿ ַ‡ַח˙ 

 ‰ ָנ‡∆  ‰ ָמּ "ַכּ רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ ָע‰  מ¿ ָׁ̆ ו¿

ָ‡ז  10ו¿  "! זו… יָב‰  ƒ9ר ל  ׁ∆̆ יָ‰  ∆̇ יעו… ƒס פ¿ּ

ם -  ƒיַני ע≈ ר (ע"ז יח, ‡). ָבּ ≈̇ ‰ יו… ָ̃ ּ ¿„ ¿̃ ּ ƒ„(„)

ַמע  ׁ¿̆ ƒם - ל…‡ י ƒַני ָ‡ז¿ ˙" (מ˘לי ו, יז). ָבּ ם ָרמו… ƒיַני יב: "11ע≈ ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ים  ּ ƒי ƒל ֲענ ∆̂ „ו… ‡≈ ָעמ¿ יַח ַ‡ּפו… - ב¿ּ ר≈ ים. ב¿ּ ƒָלל ים ָ‰ֻ‡מ¿ ּ ƒי ƒי ָ‰ֲענ ר≈ ב¿ ּ ƒ„

ָבָריו  ¿„ ּƒב ַ‡ף  ו¿ יָניו.  ע≈ ב¿ּ ים  ƒרּוח ס¿ ם  ≈‰ ם,  י‰∆ ּ≈̇ ָב ל¿ ַנס  כ¿ ּƒנ ׁ∆̆ כ¿ּ ‡ו… 

ַין ַמֲ‡ָכל  נ¿ ƒע ˙ 13ב¿ּ ר∆ כ∆ּ ƒם נ‚ַ ַ‚ֲ‡ָו‰. ו¿ ˜ ב¿ּ ָ̇ י˜ 12ָע ּ ƒ„ ַ̂ ר ַעל  ַ„ב≈ּ י¿

 ‰ ז∆ ַעל  ו¿ י,  ƒר ָנכ¿ י  ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ י  ≈„ ¿‚ ּƒב י  ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ 14ּוב¿  ‰ ∆̃ ׁ¿̆ ּוַמ

כתב  יו˙ר.   ‰˜„˜„  .„
מיד):  (ד״ה  יהוידע׳  ב׳בן 
וודאי לא היתה כוונתה 
הרע  יצר  בהם  לגרות 
ושיתנו עיניהם בה, אלא 
שישבחו  היתה  כוונתה 
מכל  אך  ישראל.  את 
כיון  בזה  נענשה  מקום 
שהיה לה לחשוש שמא 
הרע  יצר  בהם  יתגרה 
ויאנסוה לדבר עבירה.  

בי‡ורים
יבוא אלי רגל  ברוך הוא, אל תביא אלי את פסיעותיו של המתגאה (שלא 
אנשי גאוה להצר לי), והרשעים לא יטלטלו אותי ממקומי ביד חזקה. 8. ‚„ולי 
רומי מדובר,  באיזו  לדון  האריך  קיסמא)  בן  ר״י  (ערך  הדורות  בסדר  רומי. 
וסיים שהיתה עיר בארץ ישראל בשם רומי. 9. ריב‰. נערה. 10. ו‡ז „˜„˜‰ 
יו˙ר. בפסיעותיה לפסוע פסיעות נאות. ודבר זה נוגד את  הכתוב (תהלים 
מה, יד): ״כל כבודה בת מלך פנימה״, ולכך נענשה. 11. עינים רמו˙. המתגאה 
ומרים עיניו כלפי מעלה, ולא כדרך שפלי הרוח אשר ישפילו עיניהם כלפי 
גאוה.       מתוך  עזות)  (דברי  וקשים  חזקים  דיבורים  ב‚‡ו‰.  ע˙˜   .12 מטה. 
13. בענין מ‡כל ומ˘˜‰. שיאכל מאכלים טובים ומעדני מלך. 14. ובמלבו˘י 
ב‚„י ‚‡ו‰ מלבו˘י נכרי. שילבש בגדים יקרים ונאים מאד שהכל מסתכלים 

ו״שיתוף״  הבריות,  למען 
הרי הוא עבודה זרה.

הגרשוני  ילקוט  בספר 
אדרת  מספר  מביא 
אליהו שפירש, כי החכם 
בפני  להתבטל  דרכו 
החכם היותר גדול ממנו, 
מתבטל  עשיר  וכן 
גדול  בעמדו לפני עשיר 
אילו  כן,  ואם  ממנו, 
מאמין  היה  המתגאה 
הבורא,  במציאות 
וביכלתו,  בהשגחתו 
עיניו  לנגד  מצייר  והיה 
גדולת ה׳ – בודאי שהיה 
מבטל את עצמו, ואם עדיין מתגאה אות הוא שאינו מאמין בגדולת הבורא.  
פירוש אחר: אדם שיש לו גסות הרוח, שמתגאה בחכמתו, מעיד על כך שהוא 
מאמין שהוא זכאי לקבל השפעה של טוב מן הבורא בזכות חכמתו, ואילו 
לאלה שאין להם חכמה – אין זכות לכך. אבל זוהי ממש אמונתם של עובדי 
הכוכבים, שמאמינים שהבורא מסר כח לכוכבים להשפיע, והשפעתם היא 
רק על פי הטבע. יסוד דת ישראל הוא שהקדוש ברוך הוא משפיע גם למי 
שאין בו מעלות, כי ״מאשפות ירים אביון״ והכל תלוי בהשגחתו וברצונו של 

הקדוש ברוך הוא (תפארת ציון). 

ָ‰ָכ‡:  יב  ƒ̇ 19כ¿ּ ים.  ƒָכב ַ„˙-ּכו… ֲעבו…

יב  ƒ̇ 20ּוכ¿ ב",  ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ  '‰ ֲעַב˙  ו… ּ̇ "

ל  ∆‡ ָב‰  ע≈ ˙ו… י‡  ƒב ָ̇ ל…‡  "21ו¿ ם:  ָ̇ ‰ָ

ים:  ƒר מ¿ ‡ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ כו).  ז,  („ברים  ָך"  ∆̇ י ב≈ּ

י  ּƒיב: "כ ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„22 ,˙ ‡ ַעל ֲעָריו… ּלּו ָבּ ƒ‡ כ¿ּ

 "' ‚ו… ו¿ ּו  ׂ̆ ָע ל  ≈‡‰ָ ב…˙  ע≈ ו… ּ̇ ‰ַ ל  ָכּ  ˙ ∆‡

ּלּו  ƒ‡ כ¿ּ ים:  ƒר מ¿ ‡ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ כז).  יח,  (וי˜ר‡ 

ל  ָכּ רּו:  ָ‡מ¿ ו¿ (סוט‰ „, ב).  ָמ‰  23ָבּ ָנ‰  ָבּ

ָ‰רּוַח,                 ּסּו˙  ּ‚ַ ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם 

בי‡ורים
19. כ˙יב ‰כ‡. כתוב כאן (משלי טז, ה) בענין הגאוה. 20. וכ˙יב ‰˙ם. וכתוב 
שם (דברים ז, כו) בענין עבודה זרה. 21. ול‡ ˙בי‡ ˙ועב‰. המלה ״תועבה״, 
גסות הרוח),  בו  זה שיש  (היינו  שבה מכונים האלילים, מלמדת ש״גבה לב״ 
המכונה ״תועבה״ בספר משלי, כמוהו כעובד עבודה זרה. 22. „כ˙יב: כי ‡˙ 
כל ‰˙ועבו˙ ‰‡ל. הפסוק כתוב בענין חטאי העריות (ויקרא יח, כז), ובחטא 
של גסות הרוח כתוב ״תועבת ה׳ כל גבה לב״. הכינוי ״תועבה״ המשותף לשני 
הענינים מלמד על שייכותם זה לזה.  23. במ‰. מזבח לעבודת כוכבים (רש״י). 

ם.  ּׁ≈̆ ֲעַב˙ ַ‰ ו… ּ̇ ר ‰ּו‡  ׁ∆̆ י ֲ‡ , ַ‡ֲחר≈ ּמו… ƒע

ּום ָ‡ָ„ם ל…‡  ׁ̆ ָ‡‰ ַעל  ּ‚ָ ¿̇ ƒּלּו ל…‡ נ ƒַוֲ‡פ

ַב„  ּבו… ל¿ ƒל ‰, ַ‡ך¿ ב¿ּ ׂ ∆̆ ַמֲע ל…‡ ב¿ּ ּבּור ו¿ ƒ„ ב¿ּ

ָב‰,  ע≈ ו… ּ̇ ָר‡  ¿̃ ƒנ  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡ 

ב",     ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ  '‰ ֲעַב˙  ו… ּ̇ " ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ב  ּ ל≈ ַבּ  ‡ ָלּ ∆‡ ‰ּו˙  ב¿ ּ‚ַ לו…  ין  ≈‡ ּלּו  ƒ18ֲ‡פ

ָב‰. ע≈ ו… ּ̇ ָר‡  ¿̃ ƒנ

 

ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ ל  ָכּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿
 „ ב≈ עו… ּלּו  ƒ‡ (ו)כ¿ּ ָ‰רּוַח,  ּסּו˙  ּ‚ַ  

יכול  האדם  אין  הטבע 
בנוסף  אלא  לנצחו, 
צריך  הנחוש  לרצונו 
עזר ה׳. לכן בעל הגאוה 
לו  ואין  מתועב  שהוא 
עזר ה׳ – חרץ רבינו יונה 
הגאוה  ״בעל  משפטו: 
נמסר ביד יצרו״! ומעתה 
תקוה,  שום  לגאה  אין 
לגמרי.  הוא  ואבוד 
עמוד  חן׳,  יתן  (׳לענוים 

רא).
עבו„˙  עוב„  כ‡ילו  ו. 
(סוטה  המאירי  כוכבים. 
ד:) רואה את הקשר שבין 
הגאוה לעבודה זרה בכך 

– רוע טבעו מביאו לחלוק על האמת בכל דבר כדי להשפיל את  שהמתגאה 
שכנגדו [ומי שמונח בשקר הריהו כעובד עבודה זרה, שהיא עצם השקר].

המהרש״א בחידושי אגדות מבאר שעל ידי רוח הטומאה שנוצר מעון הגאוה 
מגיע לכל זה.

חכם  בתלמיד  אפילו  מדבר  זה  מאמר  כותב:  עקב)  (פרשת  הקדוש  השל״ה 
הלומד ומקיים את מצוות התורה, אלא שיש לו פניות בלימודו כגון שאחרים 
ידעו על גדולתו ותורתו, כי אז הרי הוא עובד בשיתוף, לא רק לשם ה׳ אלא גם 

בי‡ורים
18. ‡פילו ‡ין לו ‚ב‰ו˙ ‡ל‡ בלב נ˜ר‡ ˙ועב‰. הגר״א בביאורו על משלי 
מפרש: ״תועבת ה׳ כל גבה לב״ - אפילו אדם שעדיין לא הוציא את גאותו 
לפועל, ולא עשה שום מעשה של גאוה, בהליכתו או בדיבורו, ושום תנועה או 
סימן של גאוה לא ניכרים עליו, אבל ה׳ חוקר לב ובוחן כליות - הוא מעיד 
עליו שהוא גבה לב, כלומר, הגם שגאוותו מוסתרת בלב פנימה, בכל זאת – 
״תועבת ה׳״! משוקץ ומתועב הוא בעיני הקדוש ברוך הוא, ויתן את הדין על 

כך במשפטי שמים. 

ל˜ורח  ‡רע  מ‰  ח. 
‚‡ו˙ו.  מחמ˙  וע„˙ו 
(פי״א)  ישרים  המסילת 
שרעת  כותב, 
יתרה  חמדת-הכבוד 
יותר  וחזקה 
יש  כי  מחמדת-הממון, 
מקרים בהם יכול האדם 
על  יצרו  את  לכבוש 
שאר  ועל  הממון 
חמדת  אך   – ההנאות 
כי  הדוחק,  הוא  הכבוד 
לסבול  לו  אי-אפשר 
ולראות את עצמו פחות מחבריו, ועל דבר זה נכשלו רבים ונאבדו... מי גרם 
הוא  מלא  ומקרא  הכבוד,  מפני  אלא  עמו?  עדתו  וכל  הוא  שיאבד  לקורח 
(במדבר טז, י): ״ובקשתם גם כהונה״. וחכמים, זכרונם לברכה (במדבר רבה 
יח, ב) הגידו לנו, כי כל זה נמשך, מפני שראה את אליצפן בן עוזיאל נשיא, 
והיה רוצה להיות הוא נשיא במקומו... כללו של דבר: הכבוד הוא הדוחק את 
האדם  היה  זה  ולולי  שבעולם,  והחמדות  התשוקות  מכל  יותר  האדם  לב 
מתרצה לאכול מה שיוכל (להשיג ללא מאמץ), ללבוש מה שיכסה ערותו, 

ּלּו  ƒיר, ֲ‡פ ƒ‰ָי ּ רּו: ‰ַ32‡י ָמ‡ן „¿ ָ‡מ¿ ‰). ו¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ל,  ב≈ּ ַ̃ ¿̇ ƒָל‡ מ ‰ּ ≈̇ י י ב≈ּ ׁ≈̆ נ¿ ƒ‡‡ַ

‰" (חב˜ו˜ ב, ‰) -  ו∆ נ¿ ƒי ל…‡  יר ו¿ ƒ‰ר ָי ב∆ ּ ∆‚"

ּלו… (ב"ב ˆח, ‡). ׁ∆̆  ‰ ָנו∆ ּלּו ב¿ּ ƒ33ֲ‡פ

 

יַפ˙          ƒ„ ר¿ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ34

ַעל  ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒ‰ 35ל¿ ן  ָממו…  
ַרע  ≈‡ (ח)ָמ‰   ָּ̇ ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿ י-ָ‡ָ„ם.  נ≈ ב¿ּ

בי‡ורים
תקרי אותו אלא איתו לא אוכל״. לפי קריאה זו אומר הכתוב שגבה עינים, 
היינו גאותן, אין הקדוש ברוך הוא יכול להיות אתו. וביאר ב׳תפארת ציון׳, כי 
בדרך כלל החוטא חוזר אחר כך בתשובה, ואז מוכן הקדוש ברוך הוא לדור 
אין  עליו  עוונו  שעדיין  וכיון  בתשובה,  חוזר  אינו  הרוח  מגסות  אבל  אתו, 
בעל  אדם שהוא  „י‰יר.  מ‡ן  ‰‡י   .32 אתו.  לדור  רוצה  הוא  ברוך  הקדוש 
גאוה, אפילו על אשתו ובני ביתו אין הוא מתכבד, כיון שבזוי הוא בעיניהם. 
33. ‡פילו בנו‰ ˘לו. אפילו בבית שלו אין הוא מתכבד. 34. ‰‚‡ו‰ מבי‡‰ 
זה   ידי  על  שיוכל  כדי  חומד להתעשר  לבו  כי המתגאה  ר„יפ˙ ממון.  לי„י 
להשתרר ולשלוט על בני אדם. [אמנם יש גורסים: ״הגאוה מביאה לידי רדיפת 

כבוד״]. 35. ל‰˘˙רר. למשול. 

ַעט  מ¿ ּמּו  "רו… ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ 25 ט,  ַמע≈ ¿̇ ƒ24מ

עו…  ¿„‚ָ ָר‡ּוי ל¿ ּנּו" (‡יוב כ„, כ„); 26ו¿ ינ∆ ≈‡ ו¿

ָמ‰  ו… ּ̃ ‰ַ י  ָרמ≈ "ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ 27 ָר‰,  ׁ≈̆ ‡ֲ ַכּ

ין ֲעָפרו…  ≈‡ ים" (י˘עי‰ י, ל‚), 28(ז)ו¿ ƒע„ֻ ּ ¿‚

ָעָליו.   ˙ ל∆ ּ ַיל∆ 29מ¿ יָנ‰  ƒכ ּׁ¿̆ ‰ַ ו¿ ָער,  נ¿ ƒנ

י  ƒנ‡ֲ ין  ≈‡ -‰ּו‡:  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ָ‡ַמר 

ָלם,  עו… ָבּ 30ָל„ּור  ים  ƒל כו… י¿ ‰ּו‡  ו¿

ם  ƒיַני ַבּ‰ ע≈ ּ ַמר (˙‰ילים ˜‡, ‰): "‚¿ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

(סוט‰  ‡ּוָכל"  ל…‡  31‡…˙ו…  ָבב  ל≈ ַחב  ּור¿

ז. ו‡ין עפרו ננער. כתב 
כנגד  מדה  חיים:  החפץ 
שהיה  במקום  כי  מדה, 
לו לחשוב תמיד שסופו 
רמה  עפר  למקום  לילך 
להתגאות,  ולא  ותולעה 
הוא לא חשב כן, כי אם 
דמיין לעצמו כי במרומי 
משגבו  יהיה  סלעים 
ובעליות מרווחות תהיה 
על  יתר  לעד,  מנוחתו 
בני גילו, לכן כאשר גופו 
בעפרו  אין  עפר,  נעשה 
ממקומו,  להתנער  כח 
כל המתים יעמדו ויקומו 

אשר  האנשים  כל  רגלי  כפות  תחת  נמוך  מושכב  ישאר  והוא  רגליהם,  על 
התגאה עליהם בימי חייו!! (שמירת הלשון, תבונה יד). 

בי‡ורים
מממונו  מתורתו,  מתמעט  אחר:  פירוש  (רש״י).  מחשיבותו  מ˙מעט.   .24
 – שרומו  כיון  ו‡יננו".  מעט  "רומו  ˘נ‡מר:   .25 יעקב).  (עיון  ומבריאותו 
מתמעט. ושמא תאמר ישנו בעולם [שמתקיים]? תלמוד לומר: ״ואיננו״. (סוטה 
זרה.  עבודה  לשם  הנעבד  עץ  היא  אשירה  כ‡˘ר‰.  ל‚„עו  ור‡וי   .26 ה.). 
גדיעה זו הנזכרת כאן איננה רק קציצה רגילה, אלא צריך לעוקרה ולשרש 
״ואבדתם את שמם״,  ג):  יב,  (דברים  נלמד מן הכתוב  וזה  וכל,  אחריה מכל 
וכמו כן יש לגדע ולשרש אחרי מי שיש בו גסות הרוח (רש״י). 27. ˘נ‡מר 
"ורמי ‰˜ומ‰ ‚„ועים". בגמרא (סוטה ה.) למדים דבר זה בגזירה-שוה: כתיב 
התם  וכתיב  גדועים״,  הקומה  ״ורמי  הגאוה)  חטא  בענין  כאן  (כתוב  הכא 
(וכתוב שם בענין עצי אשירה) ״ואשיריהם תגדעון״ - תעקרו ותשרשו מכל 
עליו.  מילל˙   .29 המתים.  לתחיית  קם  שאינו  ננער.  עפרו  ו‡ין   .28 וכל). 
הפורענות  משום  הגאה  על  ומשתברת  מתאוננת  השכינה  עליו.  מקוננת 
שתבוא עליו (רש״י). 30. ל„ור. יחד. 31. ‡ו˙ו ל‡ ‡וכל. בגמרא דורשת ״אל 

ט. ‰מ˜˘ט ‡˙ ‚ופו כ„י 
שנינו  ל‰˙‚‡ו˙. 
ד):  (ד,  אבות  במסכת 
שפל  הוי  מאד  ״מאד 
רוח״. לשם מה הכפילות 
״מאד מאד״? מבאר רבי 
שני  ישנם  חגיז:  משה 
גאוה  גאוה,  בעלי  סוגי 
רוחנית.  וגאוה  גופנית 
גאוה גופנית – המתגאה 
גבורתו,  קומתו,  ביופיו, 
גאוה  וכו׳.  עושרו  בגדיו, 
המתגאה   – רוחנית 
כשרונותיו,  בחכמתו, 
על  ומצוותיו.  מדותיו 
הגאות  סוגי  שני 
״מאד  התנא:  מזהירנו 
מאד הוי שפל רוח״, הוי 
בשניהם.  רוח  שפל 

(מדרש חכמים).

 ˙ ּ„ו… ƒמ ּלּו  ≈‡ ָכל  ו¿  .‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ 39ו¿  ‰‡ָ נ¿ ƒ̃

ר  ≈‡ ָבּ ¿̇ ƒי ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ  ,„…‡ מ¿  ˙ חּו˙ו… פ¿ּ

ם. ּׁ≈̆ ַר˙ ַ‰ ז¿ ע∆ ב¿ּ

˙ ּ‚ּופו…  ט ‡∆ ּׁ≈̆ ַ̃ ל (ט)ַ‰מ¿ ָבר: ָכּ ף ָ„ּ סו…
ַח  כ≈ ו… ׁ̆  ‰ י ז∆ ˙, ֲ‰ר≈ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ י ל¿ ≈„  כ¿ּ

ַעל   ׁ̆ ָיחּו ל…‡  ו¿ ‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ם  ּׁ≈̆ ‰ַ

ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒי ל…‡  ו¿  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

 , מו… ¿̂ ַע ַעל   - ָנ˙ו…  ָוּ ַכּ ל  ָכּ י  ּƒכ ים,  ƒב טו…

י˙ו…  ƒֲחר‡ַ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ,‰ ל∆ ַ‰ָכּ ּ‚ּופו…  ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ל¿

ב  רו… ָ̃ ‰ּו‡   , ּ‚ּופו… ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ַ‰מ¿ ו¿  .‰ ָמּ ƒר

 ‡ ׂ ָּ̆ ƒל ים  ׁƒ̆ ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ‰ ָר‡∆ ¿̇ ƒי י  ּƒכ  ,‰ ָמּ ƒז ל¿

ב  ר≈ ָ̃ ¿̇ ƒי ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ם,  י‰∆ ינ≈ ע≈ ב¿ּ ן  ח≈

ּלּו˙  ַ̃ ו¿  ˜ חו… ׂ ¿̆ י  י„≈ ƒל  ‡ ָיבו… ו¿ ָלן,  ¿̂ ∆‡

י‡  ƒ‰  ‰ ז∆ ָבּ ים,  ׁƒ̆ ָ‰ֲ‡ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ˙ ט∆ ּׁ∆̆ ַ̃ ַ‰מ¿  ‰ ָּׁ̆ ƒ‡‰ָ ַ‚ם  ו¿  . ׁ̆ ר…‡

ל  „ו… ּ‚ָ ‰ּ ָׁ̆ ‰ ָענ¿ ם, ּוָבז∆ ָבּ ƒל ים ב¿ּ ƒּור‰ ר¿ ƒ‰ ˙ ס∆ נ∆ ם ּוַמכ¿ ָבּ ƒל ˙ ∆̃ ל∆ ַמ„¿

בי‡ורים
יהיה אמת או שקר, כדי להקטין שמו אצל בני אדם ולהראות יתרונו עליו 
ענף  הוא  הקפדנות  ו˘נ‡‰.   .39 ולביישו״.  ולהכלימו  מעלתו  ולהפחית 
ותולדות הגאוה, כי לולא הגאוה לא היה מקפיד בלבו! (שערי קדושה א, ב). 
מיסוד הענוה – לא להקפיד כלל. (אור ישראל נח, א). מבואר, כי ענוה וקפדנות 

– תרתי דסתרי!

 ׁ̆ ּ ≈̃ ּ ƒב ׁ∆̆  , ֲ‡ָו˙ו… ֲחַמ˙ ַ‚ּ ˜…ַרח ַוֲעָ„˙ו… 36מ≈ ל¿

לו…  ָנ‰  ּ¿̇ ƒנ ל…‡  ׁ∆̆  ‰ ֻ„ָלּ ּ ¿‚ ח  ַּ̃ ƒל ו¿ ל  ּ ≈„ ּ‚ַ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ַנס  כ¿ ƒנ ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒ37ּומ ם,  ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ ן  ƒמ

 ‰‡ָ ¿̂ 38ָי  ˙ ∆̃ ֲחל… ַ‰ַמּ ן  ƒּומ  ,˙ ∆̃ ַמֲחל… ל¿

בבית  ולשכון 
הפגעים  מן  שתסתירהו 
קלה  פרנסתו  והיתה   –
צריך  היה  ולא  עליו 
כלל  להעשיר  להתיגע 
לו  שאין  הגם  אלא, 
בכל  במותרות,  צורך 

שפל  עצמו  יראה  כדי שלא  להשיגן,  רב  לעמל  עצמו  את  מכניס  הוא  זאת 
בחברה, ואין קץ לכל עמלו, על כן אמרו רבותינו זכרונם לברכה (אבות ד, 

כא): ״הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם״.  

בי‡ורים
על  בחז״ל  מובא  (ובאמת  גדול  לאדם  עצמו  שהחשיב  ‚‡ו˙ו.  מחמ˙   .36
גדלותו של קורח) ועוד שהחשיב עצמו ליחסן שהרי הוא בן יצהר, ומשום כך 
של  בנשיאותו  ונתקנא  הנשיאות,  לו  שמגעת  לחשוב  הגאוה  אותו  הביאה 
אליצפן בן עוזיאל, ומדת הקנאה נבעה מכח הגאוה שהחשיב עצמו לבעל 
נכנס  כך  ומ˙וך   .37 יחזקאל).  (אור  קורח  מעשה  כל  נבע  וממנה  מעלה, 
למחלו˜˙. במסכת חולין (ז.): משרבו זחוחי הלב (פירוש, משרבו התלמידים 
גבוהי הלב, שמחמת גאותם לא דקדקו מפי רבם כל צרכם אלא סמכו על 
ז):  (פרק  הישר  קב  בספר  כתב  בישראל.  מחלוקות  רבו  רש״י)  לבם,  בינת 
המתגאה מרבה קטטה, קנאה, שנאה, לשון הרע, כעס, שקרים, ליצנות וכו׳. 
ואם תתבונן בה תראה שכל עבירות שבתורה כלולין בה. ופגמו גדול מאד, 
אוי לו ואוי לנפשו מי שרגיל להאחז בה! 38. יˆ‡‰ ˜נ‡‰. קנאה וגאוה אחת 
הן, ואחת תלויה בחברתה, מי שאין בו כלל גאוה – אין בו בכלל קנאה. ומי 
שיש בו מעט גאוה, ויהיה מי שיהיה – יש בו קצת קנאה על חבירו, על אשר 
עצמו  מחזיק  והמתגאה  היות  פשוטים,  והדברים  במדריגתו.  עומד  גם  הוא 
שהוא עדיף מחבירו, או לפחות שוה לו, והיה אם יראה שחבירו השיג שררה 
וגדולה - הוא מקנאהו על כך. (תולדות שלמה [קלוגר] יג). כתב החפץ חיים 
״גם הגאוה תביאהו לקנא ולשטום  י״ד):  (שמירת הלשון שער התבונה פרק 
(-ולשנוא) את חבירו המכובד בעיני אנשי העיר, ויקנא וישטום אותו, בעבור 
שידמה לו שנפחת כבודו על ידי זה, ויאמר בלבו: לולא הוא, הייתי מתואר בין 
בני אדם לאדם חשוב. ויבחן גנזי נסתרותיו, כדי שיהיה לו מה לדבר ממנו, 

עונ˘  כל ˘כן ˘י˘  י‡. 
‚„ול ל‡˘‰ ‰מ˙˜˘ט˙ 
‡נ˘ים  לפני 
ב‰.  ‰מס˙כלים 
כותבים  הראשונים 
שבאותה המדה שנדרש 
להתבונן  שלא  מהגבר 
בנשים, כך אסור לנשים 
לגרום לגברים להתבונן 
כותב  יונה  רבינו  בהם. 
במילים חריפות במיוחד 
האחריות  אודות 
האשה  על  המוטלת 
(אגרת  זה  בנושא 
עח):  פרק  התשובה, 
שתהא  האשה  ״וצריכה 
שלא  ונזהרת  צנועה 
אדם  בני  בה  יסתכלו 
מפני  מבעלה,  חוץ 
שהמסתכלים בפניה או 
לגהינם,  יורדים  בידיה 
(תענש)  ענושה  והיא 
ואחד  אחד  כל  בעונש 
שהחטיאה  מפני  מהם, 
אותם ולא נהגה צניעות 

בעצמה ונכשלו בה״.
‰וˆ‡ו˙  רוב  לפי  לו  ˘י˘  מ‰  בעיניו  ימעט  כי  בחל˜ו,  י‰י‰ ˘מח  ול‡  יב. 
˙‡ו˙ ‚‡ו˙ו. העניו אינו מתאוה להרבה אלא מסתפק במועט שיש לו ושמח 
בחלקו שקיבל מהבורא. לעומתו הגאותן מתאוה לכל דבר ולדברים גבוהים 
יחמוד, ודבר זה הרי אף פעם לא ישיגנו, כי העולם הזה אין בו כדי שביעה, 
חז״ל  שאמרו  וכמו  שבעה,  ידע  ולא  מה  חסר  שהוא  האדם  ירגיש  לעולם 
(מדרש רבה קהלת ג, י): אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, מי שיש לו מנה רוצה 

 ‰ ָּׁ̆ ƒ‡ ל¿ ל  „ו… ּ‚ָ  ׁ̆ ע…נ∆  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל  (י‡)ָכּ

ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ˙ ט∆ ּׁ∆̆ ַ̃ ¿̇ ּƒמ‰ַ

.‰ּ ים ָבּ ƒל כ¿ּ ַּ̇ ס¿ ּƒמ‰ַ

 

ֲ‡ָו‰.  ַּ̇ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ  „ עו… ו¿
ָרָחב  ּבו…  ƒל  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ י  ּƒכ  

י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ַ̇ ו¿ ָבר,  ּ„ָ ָכל  ל¿  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒּומ

י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ב¿ּ ׁ∆̆ ָ‰ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

 ׁ̆ ַלב≈ּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ֲ‡ָו˙ו…  ּ‚ַ ֲחַמ˙  מ≈  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒי

ין  ƒר ט≈ ל¿ ַפּ  ˙ נו… ב¿ ƒל ו¿ ים  ƒר ָ̃ י¿ ים  ƒ„‚ָ ב¿ ּƒב

י  ּƒים. כ ƒב ים טו… ƒכ…ל ַמֲ‡ָכל ¡‡ ל∆ ו¿ ים  ƒל „ו… ּ ¿‚

ים  ƒ‰ בו… ּ ¿‚ ים  ƒָבר ¿„ ƒל ָלם  עו… ל¿  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ

ים  ƒָבר ¿„ ƒי‚ ָי„ו… ל ׂ ּƒ̆ ינו… ַמ ‡ּוַלי ‡≈ מ…„, ו¿ ַיח¿

ָב‰  נ≈ ּ ¿‚ י  י„≈ ƒל  ‡ ָיבו… ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ּלּו,  ≈‡

ָרָחב  „ ו¿ מ≈ ּבו… חו… ƒל ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒי ַ‰מ ּƒָל‰. כ ז≈ ּו‚¿

ַח  מ≈ ׂ ָ̆  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ל…‡  (יב)ו¿ ר,  ּׁ≈̆ ַע ¿̇ ƒ‰ ל¿ ם  ָיּ ַכּ

י  נ≈ פ¿ ƒל ל  ו… ׁ̆ כ¿ ƒמ  ˙ נ∆ ∆̇ נו… י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ (י)  ,„…‡ מ¿

ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ים ל¿ ƒרּו ֲחָכמ ‡ ָ‡ס¿ ים, ֲ‰לו… ּƒַרב

ים                 ׁƒ̆ ָנ ל  ׁ∆̆ ים  ƒנ עו… ב¿ ƒ̂ י  ≈„ ¿‚ ƒב ב¿ּ

ּלּו  ƒ41ֲ‡פ ל,  ∆̇ כ…ּ ַבּ ים  ƒטּוח ּׁ¿̆ ‰ַ40

ב),  כ,  (ע"ז  ן  ∆‰ ָבּ  ˙ ׁ∆̆ ֻלב∆ּ מ¿ יָנּ‰  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ

מכ˘ול  נו˙נ˙  ˘‰י‡  י. 
בספר  רבים.  לפני 
(פרק  יושר  ארחות 
שכן  וכל  כתב:  צניעות) 
בין  בחוץ  כשיוצאין 
מאד  שצריכין  אנשים 
ואמרו  בזה,  להזהר 
(תנחומא וישלח סי׳ ה׳): 
תכשיטין  ניתנו  ״לא 

לאשה אלא שתהא מתקשטת בהן בתוך ביתה״. 
אימי,  לגבי איש חסיד מכפר  ה״ד)  פ״א  (תענית  מהירושלמי  והביא המעשה 
שכאשר היה בהר (שהיה עובד שם), אשתו לבשה בגדים מלוכלכים כדי שלא 
יתן אדם עיניו בה. וכאשר היה נכנס לביתו לבשה בגדים נקיים כדי שבעלה 

יתן עיניו בה ולא באשה אחרת. 
וכל כך הקפידו על זה, עד שרבי יוסי דמן יוקרת אמר לבתו: שובי לעפריך ואל 
יכשלו בך בני אדם! [כמסופר במסכת תענית (כד.): היתה לרבי יוסי בת בעלת 
יופי. יום אחד ראה רבי יוסי אדם אחד שהיה מפרק את גדר העצים על יד 
זה? כלומר, מה  יוסי: מה  ביתו כדי להסתכל בבתו דרך החור, אמר לו רבי 
אתה מעיין כאן? אמר לו האיש: רבי, אם ללוקחה לאשה לא זכיתי, לראותה 
צער  גורמת  את  בתי,  לבתו:  אמר  יוסי  רבי  זאת  כששמע  אזכה?!  לא  גם 
לבריות, שובי לעפרך ואל יכשלו בך בני אדם. (הב״ח מוסיף לגירסת הגמרא 

שם: ״וכן הוה״ – וכן היה, כלומר שהיא מתה)].
ובעוונותינו הרבים, היום הדור פרוץ ומתקשטים ביותר וכו׳, והרבה יש לדבר 
על זה בעוונותינו הרבים. ואשרי מי שנזהרת בזה ולא תסתכל על חברותיה, 
וכל שכן על הפרוצות. ומה שתלבש יותר בגדי צניעות – תזכה ביותר לבנים 
בזוהר הקדוש  כמו שכתב  טוב,  לכל  זוכה  ובעלה  ותלמידי חכמים,  צדיקים 

(מובא במ״ב סי׳ ע״ה סקי״ד), ותקים בית לתפארת. עכ״ד.    

בי‡ורים
40. ‰˘טוחים. התלויים. 41. ‡פילו כ˘‡ינ‰ מלוב˘˙ ב‰ן. כיון שכשרואה 
הרהור  לידי  ובא  בהן  ומתייפה  לבושה  כשהיא  באשה  נזכר  הבגדים  את 

עבירה. (רש״י). 

קל  דבר  כל  על  לבבו 
ביתו  בני  עם  שבקלים 
ומזה  ואוהביו,  ומשרתיו 
מאד״.  עצוב  יהיה 
(בתשובותיו  וברמב״ם 
״פאר הדור״, קמב) כתב: 
״המשתרר, ירבו יגונותיו 
ושמא  ועצבונותיו, 
ויביישוהו  יכלימוהו 
ביד  ויפול  הגויים 
אותו  וייסרו  המלוכה, 

וישברו עצמותיו.
(ב׳)  מוסר  שבט  בספר 
כתב: נקוט כלל זה בידך: 
ימיו  כל  המתגאה,  כל 
כי  ודאגות,  במכאובים 
כולם כאין  גאותו  מרוב 
חייבים  כולם  נגדו, 
לפניו,  ולקום  לשרתו 
תמיד  לישב  צריך  הוא 
בראש. והנה בראותו כי 
ממנו,  וזע  קם  איש  אין 
ולדבריו אין שומע, הוא 
דאגה  בכעס  מתמלא 
רגע.  כל  ותוגה 
ומאורעות אלו תמיד לו, 
ערב בוקר וצהרים, עד שמרוב צערו הוא נופל על ערש דוי, ואם יקום ממטתו 

ישוב לשטותו, וחוזר חלילה. 

י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ ַ‰ּ‚ּוף  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ י‡  ƒ‰ ז…‡˙  ו¿
‡ י…‡ַמר ָ‰ָ‡ָ„ם:  ָמּ ׁ∆̆ ָב‰:  טו…

ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ו¿ יל  ƒ‡ ‰ו…

ַע„  ר,  ≈̇ יו… ב¿ּ  ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ  § ר̆… פ¿ ∆‡  , ך¿ ל-ָכּ ָכּ

ן,  ƒַיי  ‰ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ו¿ ר  ׂ ָ̆ ָבּ י…‡ַכל  ל…‡  ׁ∆̆

יָר‰  ƒ„ ב¿ּ ב  ׁ≈̆ י≈ ל…‡  ו¿  ,‰ ָּׁ̆ ƒ‡  ‡ ׂ ָּ̆ ƒי ל…‡  ו¿

 ‡ ָלּ ∆‡ ,‰ ׁ̆ ָנ‡∆ ּבּו ׁ̆ ַמל¿ ַבּ ל¿ ƒל…‡ י ָנָ‡‰, ו¿

ים,  ƒָלכ ֻלכ¿ ּומ¿ ים  ƒרּוע ¿̃ ּו ר,  מ∆ ּ ∆̂ ‰ַ ו¿  ˜ ׂ ַּ̆ ‰ַ

ים  ƒָלכ ֻלכ¿ מ¿ ים  ƒל כ≈ ב¿ּ  ׁ̆ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒּומ

ָיָ„יו  ָניו  ָפּ  ıַח ר¿ ƒי ל…‡  ו¿ ים,  ƒּוס‡ ּומ¿

ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒרו… מ √‡ ָּ̇ יר 43 ƒח ׁ¿̆ ַיּ ׁ∆̆ ָליו, ַע„  ַר‚¿ ו¿

ן  ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ ‰ - כ¿ּ ָכל ז∆ ים. ו¿ ׁƒ̆ ֲ‡ָנ

 ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿ יּוַכל  ל…‡  ׁ∆̆ ַע„  ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ

ָר‡  ¿̃ ƒנ  ‰ ז∆ ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ ך¿  ּ ַ‰ל≈ ַ‰מ¿ ר.  ≈̇ יו…

יר:  ƒָנז 44ב¿ּ ר  מ≈ ‡ו… ‰ּו‡  י  ֲ‰ר≈  .‡ ט≈ חו…

ַעל  ָחָט‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ מ≈ ָעָליו  ר  פ∆ּ ƒכ "ו¿

בי‡ורים
43. ˙‡רו. מראית פניו. 44. בנזיר. אדם שקיבל על עצמו בנדר להיות ״נזיר״, 
הגפן,  מן  היוצא  דבר  כל  אכילת  וכן  יין,  שתיית  א.  דברים:  בשלשה  נאסר 

ׁ̆ לו…  ּ י≈ ּׁ∆̆ יָניו ַמ‰  ע≈ ַעט ב¿ּ מ¿ ƒי י ּƒכ , ˜ו… ל¿ ח∆ ב¿ּ

 . ֲ‡ָו˙ו… ֲ‡ַו˙ ַ‚ּ ַּ̇  ˙ ‡ו… ָ̂ י ר…ב ‰ו… ƒפ ל¿

ל…‡  ׁ∆̆ 42  ,˙ מ∆ ר∆ ּ‚ו… ֲ‡ָו‰  (י‚)ַ‰ַ‚ּ  „ עו… ו¿
ע…ל  ל  ב…ּ ס¿ ƒל ָלן  ַסב¿  ‡ ≈‰ י¿  

יך¿  ƒר‡ֲ‰ַ ל¿ ך¿  ̂…ר∆ ין  ≈‡ ו¿  ,˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

ָי„ּוַע  י  ּƒכ ָלן,  ַסב¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ  ˙ ַ̇ י ƒח פ¿ ּƒב

ל.  ‰ּו‡ ַלכ…ּ

רוצה  מאתים  מאתים, 
והמשילו  מאות,  ארבע 
את  קדמונינו 
לשותה  העולם-הזה 
לו  ידמה  מלוחים,  מים 
יותר,  וצמא   - שמרווה 
באגרת  שכתב  כמו 

הגר״א ז״ל. 
מוסר  שיחות  בספר 
ענין  ביאר  פג)  (מאמר 
שאמרו  מה  פי  על  זה 
כא):  ד,  (אבות  חז״ל 
והתאוה  ״הקנאה 

והכבוד מוציאין את האדם מן העולם״. שהטעם שהכבוד מוציא את האדם מן 
העולם הוא משום שאין בידו של האדם לספק את תאות הכבוד כלל, כי ככל 
שיזכה בכבוד ירצה עוד ועוד, וכשיחסר לו מעט ירגיש כי כל אשר יש לו איננו 
שוה לו, ונמצא שהוא משועבד לתאותו זו שעבוד גמור, באופן שלעולם לא 

יוכל להשתחרר ממנה, ודבר זה מוציאו מן העולם.
ועל דרך זה יש לבאר גם מה שבכח ה״תאוה״ להוציא את האדם מן העולם, 
דהנה פירש רש״י (אבות שם): שמתאוה לממון הרבה שנאמר ״אוהב כסף לא 
ישבע כסף״ (קהלת ה ט), וכיון שלעולם אין הוא מסתפק בממון אשר לו, וכמו 
שכתב הרמב״ם, שהאוהב כסף הוא בעל נפש רחבה שלא תשבע נפשו מכל 
העולם,  מן  מוציאתו  זו  תאוה  הרי  ה״א),  פ״א  דעות  (רמב״ם  שבעולם  ממון 

שהרי הוא תאב לדבר שלעולם לא יוכל לספק אותו ולמלאות רצונו.
״דברים  כתב בספר  י‰‡ סבלן לסבול עול ‰בריו˙.  ‚ורמ˙ ˘ל‡  י‚. ‰‚‡ו‰ 
יחם  כי  העצבות,  לידי מדת  יבוא  ״המתגאה  לא):  דרוש  (להחיד״א,  אחדים״ 

בי‡ורים
42. ˘ל‡ י‰‡ סבלן. אמר רבי לוי: כל טילוי סירוי, וכל סירוי טפשין! (קהלת 
רבה יב, א). כל המתגאה ומתנשא וחכם יחשב בעיניו – הוא כעסן ומדקדק 
ינוח״.  כסילים  ״כעס בחיק  טיפש, כדכתיב:   – וכל כעסן  לו.  כל המתנגד  עם 

(מתנות כהונה). 

ב‰לל  מˆינו  כ‡˘ר  י„. 
יוסף׳         ב׳עץ  ‰ז˜ן. 
ההתבוננות  כתב:  (שם) 
מופלאת  היא  הלזו 
להיות  בענינה, 
הקדושים  שלאנשים 
מבטם               כל  אשר 
המשכלת  לנפשם 
גופם  בתוך  השוכנת 
והנה  והבהמי.  החומרי 
יש בני אדם המשליכים 
כל           גיום  אחרי 
ומאוויו       החומר  צרכי 
ההכרחיים  הענינים  אף 
ומתאכזרים      לקיומה 
לבלי      מאד  גופם  על 
יודעים        כי  קיומו  תת 
הגוף  כחי  כל  כי 
נגדיים  המה  ותאוותיו 
לגמול            הבהמי  גופו  על  גם  שחמל  בו  אחרת  מדה  הזקן  הלל  אבל  לנפש. 
שהיא           בשביל  וליפותה  ולהנאותה  אחרים  עם  שעושה  כמו  חסד  לו 
עליה         חמל  אם  כי  הנאתו  למען  כוונתו  היה  לא  כי  מלך,  של  איקונים  

כראוי.

י…‡ַכל      ל…‡  ו¿ י,  ƒ̃ ָנ  ‡ ≈‰ י¿ ַמֲ‡ָכלו…  ם  ּ‚ַ
י  ƒנ ינו… ב≈ּ ַמֲ‡ָכל  ַ‡ך¿   , ך¿ ל∆ מ∆ י  ַמֲעַ„נ≈ּ  

ל…‡  , ו¿ ַ‚˙ ָי„ו… ׂ ָּ̆ י ַ‰ ƒפ י, ל¿ ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ∆̃ ׁ¿̆ ּוַמ

ים,  ƒּוס‡ ים מ¿ ƒל כ≈ ל…‡ י…‡ַכל ב¿ּ ‰ 45ו¿ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒי

 ˙ ∆‡ ˆּו  ּ¿̃ ַׁ̆ ּ ¿̇ "ַ‡ל  ַעל  ַיֲעב…ר  ן  פ∆ּ

ל  ‡ ַ‰כ…ּ ָלּ ם" (וי˜ר‡ י‡, מ‚), ‡∆ יכ∆ ≈̇ ׁ…˘ ַנפ¿

˙ו…  ָטּ ƒמ ם  ּ‚ַ  , ָחנו… ל¿ ֻׁ̆ ם  ּ‚ַ ּיּו˙.  ƒ̃ נ¿ ּƒב  ‡ ≈‰ י¿

ים.  ּ ƒי ƒ̃ יּו נ¿ ¿‰ ƒָיָניו י נ¿ ƒָכל ע ‰, ו¿ ָיּ ƒ̃ ‰ נ¿ י∆ ¿‰ ּƒ̇

ַ‡ך¿  ז…ָ‰ם,  מ¿ ל…‡  ו¿ י  ƒ̃ ָנ  ‡ ≈‰ י¿ ּ‚ּופו…  ם  ּ‚ַ

ל  ם ָכּ ָליו, ַ‚ּ ַר‚¿ ָניו ָיָ„יו ו¿ ח…ı ָפּ ר¿ ƒר ל ָזּ‰≈ ƒי

ל  ּ ל≈ ƒ‰ ינּו ב¿ּ ƒ̂ ר ָמ ׁ∆̆ ‡ֲ ים. (י„)ַכּ ּƒ̇ ƒע ּ‚ּופו… ל¿

ָע‰  ָׁ̆ ב¿ּ ׁ∆̆  ,(‚ ל„,  רב‰  (וי˜ר‡  ן  ≈̃ ַ‰ָזּ

בי‡ורים
45. ול‡ י‡כל בכלים מ‡וסים, פן יעבור על "‡ל ˙˘˜ˆו ‡˙ נפ˘ו˙יכם". 
המקור לכך הוא מדברי רב ביבי בר אביי (מכות טז) האומר, שאדם השותה 
משקים בכלי מציצה [כעין קרן] של מקיזי דם, עובר באיסור ׳לא תשקצו׳. וכך 
נפסק בשולחן ערוך (יו״ד סי׳ קטז ס״ו): אסור לאכול ולשתות בכלים הצואים 
שנפשו של אדם קצה בהם, כגון כלים של בית הכסא וכלי זכוכית שמקיזים 
וכן לא יאכל בידים מזוהמות ועל גבי כלים מלוכלכים,  וכיוצא בהם.  בהם 

שכל אלו בכלל ׳אל תשקצו את נפשותיכם׳.

 ׁ̆ ַר פ≈ּ ל…‡  ׁ∆̆  ‰ּ ז∆ ּוַמ‰  ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿ י‡),  ו,  (במ„בר   " ׁ̆ פ∆ ַ‰ָנּ

ָבר  ל ָ„ּ ָכּ ƒמו… מ ¿̂ ַע ַע נ≈ ‡, ַ‰ּמו… ט≈ ָר‡ חו… ¿̃ ƒן נ ƒי ן ַ‰ַיּ ƒמ ‡ ָלּ מו… ‡∆ ¿̂ ַע

ָך  ּ י∆ ים: ל…‡ ַ„ּ ƒרּו ֲחָכמ ‰ (˙עני˙ י‡, ‡). ָ‡מ¿ ַכָמּ ‰ ו¿ ָמּ ַעל ַ‡ַח˙ ַכּ

ים  ƒָבר ּ ¿„ יָך  ָעל∆ ר  ס≈ ‡ו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆  ‡ ָלּ ∆‡ ָר‰,  ו… ּ̇ ָר‰  ָ‡ס¿ ּׁ∆̆ ַמ‰ 

 ‰ ז∆ ‡ ָבּ ≈̂ ַכּיו… ‰ ו¿ ָין ז∆ נ¿ ƒים (ירו˘למי נ„רים פ"ט ‰"‡). ַעל ע ƒר ֲ‡ח≈

ר,  ≈̇ ם יו… ַחַכּ ¿̇ ּƒ̇ ַ‡ל  ‰, ו¿ ב≈ּ י˜ ַ‰ר¿ ּ ƒ„ ַ̂ י  ƒ‰ ּ¿̇ ל…מ…‰: "ַ‡ל  ׁ¿̆ ָ‡ַמר 

י  ƒ̃ ‡ ָנ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם,  ר ָבּ ָׁ̆ ך¿ ַ‰ָיּ ר∆ ּ ם" (˜‰ל˙ ז, טז). ַ‰„∆ מ≈ ו… ּׁ̆ ּƒ̇  ‰ ָלָמּ

ים.  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ל  ׁ∆̆ ר  ≈„ ּ‚ָ ‰ּו‡  ּיּו˙  ƒ̃ ּ ַ‰נ¿ י  ּƒכ ָיָניו,  נ¿ ƒע ָכל  ב¿ּ

ים  ּ ƒי ƒֲענ ים  ׁƒ̆ ּבּו ַמל¿ ל…‡  ו¿ ים,  ƒנ ינו… ב≈ּ ים  ƒ„‚ָ ב¿ּ  ׁ̆ ַבּ ל¿ ƒי  ?„ ַ̂ י כ≈ּ

י  ƒָענ ים, ‰∆ ּ ƒי ƒ̃ ים ּונ¿ ƒ‡ים ָנ ƒנ ינו… ים ב≈ּ ƒ„‚ָ ‡ ב¿ּ ָלּ ם, ‡∆ ָׁ̆ ב¿ ּים לו… ƒַבז ַ‰מ¿

‡ו…  ם  ∆̇ כ∆ּ  ‡ ≈̂ ָמּ ּ ƒי ׁ∆̆ ָ‡סּור  ו¿  , רו… ׁ¿̆ ָע י  ƒפ ל¿ יר  ׁƒ̆ ָע ∆‰ ו¿ יו…  ָענ¿ י  ƒפ ל¿

ים  ƒנ ּ ָ̃ ֻ̇ יּו מ¿ ¿‰ ƒל…‡ י ים, ו¿ ƒרּוע ¿̃ יּו  ¿‰ ƒל…‡ י ָ‚ָ„יו, ו¿ י˙ ַעל ב¿ּ ƒנּונ מ¿ ַׁ̆

י ָ‰רּוַח. ס≈ּ י ַ‚ּ ≈„ ¿‚ ƒב כ¿ּ

בי‡ורים
דהיינו: ענבים, חרצנים, זגים וכדומה.  ב. להסתפר.  ג. להטמא בטומאת המת. 
ואחר כך חוזר  מסוימים,  נזיר שנטמא בטומאת המת חייב להביא קרבנות 
למנות את כל ימי נזירותו מחדש (במדבר ו, א-יב). התורה אומרת לגבי נזיר 
שנטמא בטומאת המת ״וכפר עליו [הכהן] מאשר חטא על הנפש״. ושואל רבי 
חוטא  שנקרא  אדם,  הרג  וכי  זה?  נזיר  חטא  נפש  באיזה  וכי  הקפר:  אלעזר 
בנפש? אלא הנזיר נקרא ״חוטא״ מפני שציער עצמו בהמנעותו מן היין [אף 
שנטמא,  בנזיר  שנאמר  מפסוק  דינו  את  לומד  הקפר  אלעזר  שרבי  פי  על 
סברתו שייכת לכאורה בכל נזיר, בין אם נטמא ובין אם לא. הגמרא בנדרים 
(י.) ובנזיר (יט.) מבארת שמשום כך הזכירה התורה את המושג ״חטא״ בנזיר 

שנטמא, כי חטאו כפול, שציער עצמו מן היין, ואף נטמא בטומאת המת]. 

אדם  ״בן  מסלובודקה: 
להשתפר  נוטה 
לא  אך  ולהתייפות, 
(-״א מענטש  להשתנות״ 
און  בעסער  ווערט 
נישט  אבער  שענער, 
אנדערש״). אולם, אומר 
של  תפקידו  אהרן,  רבי 
את  ליצור  הוא  אדם 
מתוך  העליון  האדם 
בו.  שנולד  פרא״  ה״עיר 
הסבא  שפירש  כמו 
אדם  פרא  ״ועיר  מקלם: 
אין  יב)  יא,  (איוב  יולד״ 
להודיעך  רק  פירושו 
שאדם נולד פרא, כי אם 
פרא׳  שמ׳עיר  ללמדך 

צריך ש׳יולד אדם׳.
מעתה, מסיק רבי אהרן, 
לאדם  שניתן  הכח 
״בצלם  בהיבראו 
כח  זהו  אלקים״, 
היצירה,  וכח  הבחירה 

ליצור מהעיר פרא שבו אדם מושלם. (׳פנינים משלחן גבוה׳).

 ‰ ׂ ָ̆ ָע ים  ƒ‰…ל ¡‡ ם  ל∆ ∆̂ ב¿ּ י  ּƒ60כ" יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„

˙ ָ‰ָ‡ָ„ם" (בר‡˘י˙ ט, ו), 61ַעל ַ‡ַח˙  ∆‡

יב (מ˘לי טז, „):  ƒ̇ „ כ¿ּ עו… ‰. ו¿ ַכָמּ ‰ ו¿ ָמּ ַכּ

‰ּו" (˘ב˙ נ, ב).  ֲענ≈ ַלַמּ ַעל ‰'  ָפּ ל  "62כ…ּ

ם  ׁ≈̆ ל¿ ּלּו  ≈‡‰ָ ים  ƒָבר ּ ¿„ ַבּ ָ‰ר  ז¿ ּ ƒנ‰ַ ָכל  ו¿

ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ ל…‡  ו¿ ָו‰,  ¿̂ ƒמ

ּלּו  ≈‡ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ּול¿

יָון  כ≈ּ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ מו…  כ¿ּ ים  ƒ‡ ר¿ ƒנ ים  ƒָבר ּ ¿„

ָו‰. ¿̂ ƒּבו… מ ׁ̆ ם י≈ ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ָנ˙ו… ל¿ ָוּ ַכּ ׁ∆̆

 

 ׁ̆ י≈ ים  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ּוַמֲע ָמ‰  ָחכ¿ ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ
ב,  ָח„ טו… ים: ָ‰‡∆ ƒ̃ י ֲחָל נ≈ ׁ¿̆  ‰ּ  ָבּ

י‡,  ƒ‰ ָ‰ָרָע‰  ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ָרע.  ָח„  ∆‡‰ָ ו¿

יו,  ƒפ ּוב¿ ּבו…  ƒל ב¿ּ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ּ ַבז∆ י¿ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

בי‡ורים
ה׳  של  בצורה  כי  ‡ל˜ים.  בˆלם  כי   .60 מאומה).  מבינות  ואינן  חושבות 
[בקומה ובדעת, בדיבור ובראיה, (עיין בראשית רבה ח, י-יא)], ה׳ עשה את 
לכבודו.       הנברא  בעולמו,  הוא  ברוך  הקדוש  של  כאיקונין  אני  והרי  האדם. 
גופי!        את  בנקיון  לרחוץ  הוא  הקב״ה  וכמ‰. שכבודו של  כמ‰  על ‡ח˙   .61
62. כל פעל ‰' למענ‰ו. כלומר, את הכל ברא ה׳ לכבודו, וברחיצה יש משום 

כבוד הבורא, לפי שהאדם נברא בצלם אלוקים. 

ָ‰ָי‰            יָ„יו  ƒמ ל¿ ַּ̇ ƒמ ָטר  פ¿ ƒ46נ ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

לו…  רּו  ָ‡מ¿ ם.  ָמּ ƒע ך¿  ל≈ ‰ו… 48ו¿ ך¿  ּ ַ‰ל≈ 47מ¿

 ? ך¿ ל≈ ‰ ‰ו… ָּ̇ יָכן ַ‡ ≈‰ י, 49ל¿ ּƒיָ„יו: ַרב ƒמ ל¿ ַּ̇

 : רּו לו… ָו‰. ָ‡מ¿ ¿̂ ƒמ ˙ ו… ׂ̆ ם: ַלֲע ָ‡ַמר ָל‰∆

 ı…ח ר¿ ƒם? ל ? ָ‡ַמר ָל‰∆ ָו‰ זו… ¿̂ ּƒי ַמ‰ מ ƒכ ו¿

זו…  י  ƒכ 50ו¿  : לו… רּו  ָ‡מ¿  .ıָח ר¿ י˙-ַ‰מ∆ּ ב≈ ב¿ּ

ל  ׁ∆̆ ין  ƒנ י˜ו… ƒ‡51 ם  ƒ‡ ָמ‰  ן!  ≈‰ ם:  ָל‰∆ ָ‡ַמר  י‡?!  ƒ‰ ָו‰  ¿̂ ƒמ

י      ּ≈̇ ָב ּוב¿  ˙ י‡ו… ƒט ר¿ 53ט≈ י  ּ≈̇ ָב ב¿ּ ˙ו…  ‡ו… ים  ƒ„י ƒֲעמ ַמּ ׁ∆̆ 52 ים,  ƒָלכ מ¿

ָפן,  ט¿ ו… ׁ̆ ן ו¿ ָ̃ ר¿ ן ‰ּו‡ 56מו… י‰∆ ‰ ֲעל≈ ַמָנּ ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ י  ƒ55מ ,˙ ָס‡ו… ¿̃ ר¿ ƒ̃ 54

ל  ּ ≈„ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡  ׁ∆̆ 58  ‡ ָלּ ∆‡  „ ל…‡ עו… ו¿  ,˙ נו… זו… מ¿ לו…  ין  ƒ57ַמֲעל ן  ≈‰ ו¿

מּו˙,  ¿„ ƒּוב ם  ל∆ ∆̂ (טו)ב¿ּ י  ƒ̇ ‡ ר≈ ב¿ ּƒנ ׁ∆̆ י,  ƒ59ֲ‡נ כּו˙;  ַמל¿ י  ל≈ „ו… ּ ¿‚ ם  ƒע

וב„מו˙.  בˆלם  טו. 
(א,  בראשית  בפרשת 
״בצלם  נאמר:  כז) 
אותו״.  ברא  אלקים 
דמות וצלם זה מה הוא? 
דהג״ר  בפומיה  מרגלא 
אהרן קוטלר בשם מורו 
הסבא  ורבו 

בי‡ורים
46. נפטר מ˙למי„יו. נפרד מלימודו עם תלמידיו בבית-המדרש. 47. מ‰לך. 
בדרך מבית המדרש. 48. ו‰ולך עמם. והם מלוים אותו לכבודו. 49. ל‰יכן 
‡˙‰ ‰ולך. אולי יזכו גם הם עמו במצוה. 50. וכי זו מˆו‰ ‰י‡. שאדם מצווה 
עליה לעשותה לכבוד בוראו, ולא כדבר הרשות שאדם עושה לטובת גופו?! 
52. ˘מעמי„ים ‡ו˙ו. לכבודו של המלך  51. ‡י˜ונין. פסל בדמות הפנים. 
במקומות שרבים מצויים שם, כגון בבתי... 53. טרטי‡ו˙. שליצנים משחקים 
שם לפני הנאספים. 54. ˜ר˜סי‡ו˙. שחיות טרף מאולפות מתגוששות שם 
מור˜ן   .56 בהם.  לטפל  עלי‰ם.  ˘נ˙מנ‰  מי   .55 הנאספים.  לפני  למשחק 
לכבוד  נאים  שיהיו  ומצחצחם  מבריקם  האבק,  מן  אותם  מנקה  ו˘וטפן. 
המלך. 57. מעלין לו מזונו˙. משלמים לו שכר עבור זה. 58. ˘‰ו‡ מ˙‚„ל 
והנכבדים  השרים  עם  במעלה  ונחשב  לגדולה  עולה  מלכו˙.  ‚„ולי  עם 
המופקדים על צרכי המדינה. 59. ‡ני ˘נבר‡˙י בˆלם ו„מו˙. בצורה של ה׳, 
ובדמותו - שהוא דומה לו [בשכל] שהוא מבין וחושב (לא כמו החיות שאינן 

ב˜לון  ומ˙כב„  יז. 
בשער  לקמן  חבריו. 
התשובה (שער כו) כתב 
(והוא  המחבר 
הלכות  מהרמב״ם 
שיש  ה״ד)  פ״ד  תשובה 
אותם  שהעושה  עברות 
מהם,  לשוב  חזקתו  אין 
קלים  דברים  שהם  לפי 
בני-אדם,  רוב  בעיני 
והוא  חוטא,  ונמצא 
נראה לו שאין זה חטא. 
ואחת מאלו עברות הוא 
חברו׳.  בקלון  ה׳מתכבד 
שאינו  בלבו  אומר  כי 
חברו  שאין  לפי  חטא, 
עומד אצלו, ולא הגיעה 
ביישו,  ולא  בושת  לו 
(-השוה)  אלא הוא ערך 
וחכמתו  מעשיו הטובים 
מעשי  למול  וחריפותו 
חברו וחכמתו וחריפותו, 
דבריו  השומע  ובעיני 
יהיה הוא מכובד וחברו 

בזוי. 
בחכמ˙ו  ו‰מ˙פ‡ר  יח. 
‡ין  בו,  ˘‡ין  ובמע˘יו 
כמו˙‰.  רע‰  מ„‰ 
(קיג:):  פסחים  במסכת 
הדעת  אין  ארבעה 

ָב‰  טו… י˜  ƒַיֲחז ָלם  עו… ל¿  ‰ ∆‡ ּ ≈‚‰ַ
ל…‡  ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ  , מו… ¿̂ ַע ל¿

ַעל   ׁ̆ ָיחּו ל…‡  י  ּƒכ ָר‰,  ו… ּ̇ ‰ַ ַעל  ַרח  ט¿ ƒי

ָלם  ָ‰עו… לו…  „ּו  ּיו… ׁ∆̆ ַר˜  ם,  ƒַמי ָׁ̆  „ בו… כ¿ּ

ׁ̆ לו…  ‰ י≈ ָחָכם, ּוָבז∆ ב ו¿ ‰ּו‡ ָ‡ָ„ם טו… ׁ∆̆

ל  ו… ׁ̆ כ¿ ƒמ ב¿ּ ַח  מ≈ ׂ ָ̆ ‰ּו‡  י„  ƒמ ָ̇ ו¿ י,  ּ„ַ

 „ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒם, (יז)ּומ ָ̇ יָע ƒ„ עּוט י¿ ƒמ ָריו ּוב¿ ֲחב≈

ים  ƒר ׂ ¿̆ ע∆ מ≈ ָח„  ∆‡  ‰ ז∆ ו¿ ָריו.  ֲחב≈ ן  לו… ¿̃ ּƒב

 ˙ ∆‡ ים  ƒב ַעכ¿ּ ַ‰מ¿ ים  ƒָבר ּ ¿„ ָע‰  ָבּ ַ‡ר¿ ו¿

ים  ƒב יו טו… ׂ ָ̆ ל ַמֲע ָכּ ׁ∆̆ ּוָב‰. ָ‡ָ„ם  ׁ̆ ּ¿̇ ‰ַ

 ‰ מ∆ „, ּ„ו… ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒ‰ ם ל¿ ∆‰ ָבּ ל  ּ ַ‰ל≈ ¿̇ ƒם, ּומ ≈‰

 ˙ ַ̃ ַ‡ב¿ ָכל  ב¿ּ  „…‡ מ¿ ּוב  ׁ̆ ָח יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ ל¿

ל  ∆̂ ≈‡  „ מ≈ עו… ו¿ ים,  ƒמ ׂ ָ̆ ב¿ּ י  ׁ≈̆ ָר‡ ו¿ ל  כ≈ רו…

יַח, ַע„  ƒר יַח ּוַמס¿ ּ ƒ„ ¿̃ ‡ ַמ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ׁ̆ ַע„  ≈‡‰ָ

ירּו˙  ƒר מ¿ ֲחַמ˙  מ≈ כ…ל  ¡‡ ל∆  ‰ ו∆ ָׁ̆ ל…‡  ׁ∆̆

ר  ≈‡ ָפּ ¿̇ ּƒך¿ ָ‰ָ‡ָ„ם ַ‰מ ׁ̆ - ָכּ ַפ˙ ָ‰‡≈ ר≈ ׂ ¿̆

ַמֲ‰ָללו…  יַח ב¿ּ ƒר יַח ּוַמס¿ ּ ƒ„ ¿̃ ים, ַמ ׂ ƒ̆ ַמֲע ב¿ּ

ים.  ƒב יו ַ‰ּטו… ׂ ָ̆ ַמֲע

יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ָמ˙ו… ּוב¿ ָחכ¿ ר ב¿ּ ≈‡ ָפּ ¿̇ ּƒמ‰ַ (יח)ו¿

ין  ≈‡ ו¿  ‰ּ ָ̇ מו… כ¿ּ ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ ין  ≈‡  , ּבו… ין  ≈‡ ׁ∆̆  

יָניו,  ע≈ ב¿ּ ים  ƒ̇ חּו ּופ¿ ים  ּƒַטנ ¿̃ ם  ֻכָלּ (טז)ו¿

ל  „ו… ּ‚ָ ‰ּו‡  ׁ∆̆ מו…  ¿̂ ַע ַח  ב≈ּ ַׁ̆ ּומ¿ ל  ַ‰ל≈ּ ּומ¿

ַעל   ‰ ∆„ יו… ל…‡  ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ָמ‰,  ָחכ¿ ב¿ּ

 ‰ ∆‡ ר¿ ƒנ ָלם  עו… ּול¿  , ֲ‡ָו˙ו… ּ‚ַ ר…ב  מ≈  ˙ מ∆ ¡‡‰ָ

ָבָריו  ּו„¿ ˙ו…  ָ̂ ַוֲע ָמ˙ו…  ָחכ¿ יָניו  ע≈ ב¿ּ

 ‰ ׂ ≈̆ ֲע ַמּ ƒמ ים  ƒח ָבּ ֻׁ̆ מ¿ ם  ≈‰ ׁ∆̆ יו  ׂ ָ̆ ּוַמֲע

ר     ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ ָריו,  ֲחב≈  ˙ ַ̂ ֲע ַמ˙  ָחכ¿ ו¿

י           ּƒכ יו,  ׂ ָ̆ ַמֲע ּוב¿ ָמ˙ו…  ָחכ¿ ב¿ּ י„  ƒמ ָּ̇

ַעל   „ ָכבו… ו¿ ַבח  ׁ∆̆ ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿  ı ָחפ≈ ‰ּו‡ 

ָ‡ַמר   ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ים.  ƒר ָׁ̆ ַ‰י¿ ָבָריו  ּ ¿„

יָך"  ƒפ ל…‡  ו¿ ָזר  ָך  ל¿ ּ ַ‰ל∆ "63י¿ ל…מ…‰:  ׁ¿̆

(מ˘לי כז, ב).

˜טנים  וכולם  טז. 
ופחו˙ים בעיניו, ומ‰לל 
כתב  עˆמו.  ומ˘בח 
(פרק  ישרים  המסילת 
שקבע  אחרי  ״אך  יא): 
היותו  בלבו  האדם 
לתהילה,  וראוי  חשוב 
התולדה  תהיה  לא 
המחשבה  מן  היוצאת 
הזאת אחת בלבד, אלא 
ומשונות  רבות  תולדות 
ממנה...וימצא  תצאנה 
שיחשוב,  אחר  גאה 
ראוי  שהוא  שלפי 
ורב-המעלות,  לתהילה 
מרגיז  שיהיה  צריך 
ומבהיל  (מפחיד  הארץ 
ושהכל  הבריות)  את 
(יזדעזעו  מפניו  ירעשו 

מרוב פחד), כי לא יאות שיהרסו (לא יסכים שיעיזו לגשת) בני-האדם לדבר 
 – כרצונו)  (בחזקה, שלא  אליו  לעלות  יעפילו  ואם  דבר,  ממנו  ולבקש  עמו 
יבהלם בקולו וברוח שפתיו יהומם, בענות להם עזות, ופניו זועפות בכל עת 

ובכל שעה...״ 
אל  יוציאוה  לא  בלבם,  קבורה  גאותם  שתשאר  אחרים,  גאים  ״וימצאו 
הדברים  יודעי  גדולים,  חכמים  הם  שכבר  בלבבם,  יחשבו  אבל  המעשה, 
לאמיתם ושלא רבים יחכמו כמוהם, על כן לא ישיתו לב אל דברי זולתם, 
בחשבם, כי מה שקשה עליהם לא יהיה נקל לאחרים, ומה ששכלם מראה 
להם כל כך ברור הוא וכל כך פשוט הוא, עד שלא יחושו לדברי החולקים 

עליהם אם ראשונים ואם אחרונים, וספק אין אצלם על סברתם״.   

בי‡ורים
עצמך.          את  תהלל   ולא  שישבחוך  לאחרים  הנח  פיך.  ול‡  זר  י‰ללך   .63

ים,  ƒב ים טו… ׂ ƒ̆ ָר‰ ּוַמֲע ו… ּ̇ ָי„ו…  ׁ̆ ב¿ּ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ּƒָו‰, ַ‡ף-ַעל-פ‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ

 ˙ ָענו… ט¿ י‡  ƒב 66ּומ≈ לו…  ב  ר≈ ‡ו… ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  ּƒכ ם,  נ…ּ ƒ‰י ּ ≈‚  ׁ̆ ר≈ יו… ‰ּו‡ 

„ו…  ָטר¿ ָמ˙ו… ל¿ ‰ ָחכ¿ י∆ ¿‰ ƒ̇ ֲ‡ָו‰, ו¿ י ַ‚ּ י„≈ ƒי‡ ָ‰ָ‡ָ„ם ל ƒב‰ָ ˙ ל¿ ָ‡יו… ּור¿

 ‰ ז∆ ם, ו¿ ם יו… ר ָ‰ָרע יו… ∆̂ ַח י≈ ּ ≈̂ ַנ ּ ל¿ ƒל מ ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒן ַ‡ל י ָלם. ָלכ≈ ן ָ‰עו… ƒמ

ים  ƒ„י ƒֲחס‰ַ ן  ƒָח„ מ ∆‡ ב¿ּ ינּו  ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָל‰.  „ו… ּ ¿‚ ָחָמ‰  ל¿ ƒָר‡ מ ¿̃ ƒנ

ל.  „ו… ּ‚ָ ָלל  ָׁ̆ לּו  ל¿ ָׁ̆ ו¿ ָחָמ‰  ל¿ ּƒמ‰ַ ן  ƒמ ים  ƒ‡ ַ‰ָבּ ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַבּ ַ‚ע  ָפּ ׁ∆̆

ים  ƒ„י ƒ̇ ם ֲע ּ∆̇ ן ַ‡ ƒַוֲעַ„י ,‰ ַטָנּ ¿̃ ָחָמ‰  ל¿ ּƒמ ƒם מ ּ∆̇ ב¿ ַׁ̆ ם:  ָ‡ַמר ָל‰∆

ן:  ָחָמ‰? ָ‡ַמר ָל‰∆ ל¿ ּƒי‡ ַ‰מ ƒ‰ ‰ַמ : רּו לו… ָל‰. ָ‡מ¿ „ו… ּ ָחָמ‰ ‚¿ ל¿ ƒמ ל¿

ַעם  ˙ו… ַפּ ח ‡ו… ּ ַ̂ ַנ ּ¿̇ ׁ∆̆ ָך,  ׁ̆ ל¿ ּ י≈ ׁ∆̆ ב  י≈ ל ‡ו… י ָכּ ּƒיו! כ ָ̇ ילו… ח≈ ר ו¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

ינו…  ר ‡≈ ∆̂ ּ ָך; ֲ‡ָבל ַ‰י≈ ¿̇ יַח ‡ו… ּƒ67ָ‡ז ַינ ,§ ל̆… ָׁ̆ ם ‡ו…  ƒי ַּ̇ ׁ¿̆ ַ‡ַח˙ ‡ו… 

מו…  כ¿ּ ים,  ƒָעמ פ¿ּ  ‰‡ָ מ≈ ָנˆּוַח   ‰ י∆ ¿‰ ƒי ם  ƒ‡ 68ַ‡ף  ָך  מ¿ּ ƒמ  ˜ ס≈ ּפו…

ָך  ¿̇ מו… ם  יו… ַע„  ָך  מ¿ ¿̂ ַע ב¿ּ ן  ֲ‡מ≈ ַּ̇ ַ‡ל  69ו¿ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆

בי‡ורים
66. ומבי‡ טענו˙ ור‡יו˙ וכו' ו˙‰י‰ חכמ˙ו לטר„ו מן ‰עולם. כלומר, היצר 
ובמעשיו  שלמד  בתורה  להתגאות  לו  שיש  וראיות  טענות  לאדם  מביא 
(-החכמה) שלמד  ויתגאה בזה, אזי דוקא התורה  הטובים, ואם ישמע ליצר 
יש  [אמנם  מחמת שהתגאה מזה עצמו.  מן העולם  לסיבה לטרדו  לו  תהיה 
גורסים: ומביא טענות וראיות להביא האדם לידי גאוה כדי לטרדו מן העולם]. 
ויתייאש מללחום עוד נגדך, מפני שהוא נוכח לדעת כי  יניח ‡ו˙ך.  67. ‡ז 
כחך חזק מכחו. 68. ‡ף ‡ם י‰י‰ נˆוח מ‡‰ פעמים. ממשיך להלחם נגדך עד 
אשר יכחיד אותך משני העולמות. ואילו אתה גם אם נצחתו  מאה פעמים, 
69. ו‡ל  לא יאמר נואש, אלא ימשיך לארוב לך כל ימיך עד שינצח אותך. 
˙‡מן בעˆמך. אל תבטח בתורתך ובחכמתך שיעמדו לך נגד יצרך הרע, אלא 
עד יומך האחרון עשה תחבולות להינצל ממנו, שכן אמרו (ברכות כט.) יוחנן 

כהן גדול שימש בכהונה גדולה שמונים שנה, ולבסוף נעשה צדוקי. 

ם  ƒ‡ ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿  ‡ ַוֲ‰לו…  .‰ּ ָ̇ ָמ ¿‚ ּ„ֻ

ֲחַמ˙  מ≈ ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡ ים  ƒ„ ַכב¿ּ מ¿

י  ּ≈̇ ׁ¿̆ ַע  ≈„ יו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ ים  ƒר ב¿ ּסו… ׁ∆̆

ַ‡ַח˙,  ַר˜  ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ו¿  ,˙ ו… ּ̇ כ¿ ַמס∆ּ

ָח˙  ∆‡  ‡ ָלּ ∆‡ ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ן  ָל‰∆ י…‡ַמר 

ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ  - ‰"ח)  פ"י  (ירו˘למי ˘ביעי˙ 

ָלם  ָ‰עו…  ˙ ∆‡  ‰ ע∆ ַיט¿ ל…‡  ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ָכל- ו¿

. ינו… ּבו… ≈‡ ׁ∆̆ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ‰ ָ̃ ֲחָז י˜ּו‰ּו ַבּ ƒֲחז ַיּ ׁ∆̆

 

ל  ָכּ יּו  ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ים  ƒב ֻחָיּ מ¿ נּו  ֲ‡ַנח¿ ׁ∆̆ ַ„ע,  ו¿
 ‡ ר≈ ם ַ‰ּבו… ׁ≈̆ ים ל¿ ƒ„ֻיָח ינּו מ¿ ׂ ≈̆  ַמֲע
 ‰ י∆ ¿‰ ƒי ים  ƒ‰…ל ¡‡ ˙„ַ ֲעבו…  ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע ָכל  ו¿ ר,  ∆̇ ּוַבס≈ּ לּוי  ּ‚ָ ַבּ  ,‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי

 ˙ ּוו… ַ̃ ל¿ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  ˆו… ר¿ י  ּƒ̇ ל¿ ּƒ64ב ַב„,  ל¿ ּƒב נו…  ˆו… ר¿ ל  ∆‡ יַע  ּ ƒ‚‰ַ ל¿

ל  ם ָ‰‡≈ ׁ≈̆ ל ל¿ ‰ ַ‰כ…ּ ׂ ∆̆ „, ַ‡ך¿ ַיֲע בו… ל ָכּ ב≈ּ ַ̃ ‰ּו ּול¿ ׂ ≈̆ ַבח ַעל ַמֲע ׁ∆̆

ב,  ר ל≈ ≈̃ י ‰' ח… ƒּוב: "ֲ‡נ˙ ָ‡ַמר ַ‰ָכּ ׁ∆̆ מו…  ב, כ¿ּ ל ַ‰ל≈ּ יף ‡∆ ƒ̃ ׁ¿̆ ַ‰ַמּ

ינּו"  ל…‰≈ ר̇… ַל‰' ‡¡ ָּ̇ ס¿ ּƒר: "‰ַ65נ מ≈ ‡ו… ˙" (ירמי‰ יז, י), ו¿ ָליו… ן כ¿ּ ח≈ ב…ּ

ל  ≈̂ ָנּ ƒ‰ יזּו˙ ל¿ ƒר ז¿ ƒָמ‰ ּוב ָחכ¿ ר ב¿ּ ָזּ‰≈ ƒם ל…‡ י ƒ‡ ן („ברים כט, כח). ָלכ≈

בריות,  [של  סובלתן 
פירש,  ורש״י  רשב״ם. 
עצמם  הם  שאפילו 
זמן  לאחר  מתחרטים 
ונבזים הם בפני  עצמן] 
״דל  הוא  מהם  ואחד 
מנוגד  חטאו  כי  גאה״. 
כי          האנושי,  לטבע 
לעשיר           אמנם  אם 
אך  גאוה,  של  נסיון  יש 
במה   – הוא  דל  אם 
ללא  הגאוה  יתגאה?  
המאוסה  היא  סיבה 
אלוקים  בעיני  ביותר 
יחזקאל,  (אור  ואדם 

מדות).

בי‡ורים
64. בל˙י רˆון בני-‡„ם. בלי שיהיה רצונו ומטרתו להתכבד בעיני בני-אדם, 
עושה  שאדם  מעשים  ‡לו˜ינו.  ל‰'  ‰נס˙רו˙   .65 מעשיו.  על  שישבחוהו 
בהסתר מעיני בני-אדם, הם גלויים וידועים לה׳ אלוקינו, ומסורים בידו לתת 

לאדם כפי מעשיו. 

המחזיק    וכל  המדות, 
ה׳.   תועבת  נקרא  בה 
אין  ענוה).  הקמח,  (כד 
ממנה,  קשה  מדה  לך 
שבתורה  עבירות  ורוב 
עוד  ולא  בה,  כלולין 
הבורא  שמשכחת  אלא 
אדם,  של  מלבו  יתברך 
לבבך  ״ורם  שנאמר: 
אלקיך״.  ה׳  את  ושכחת 
א,                  אבות  יונה  (רבינו 

יג).
הגרועה  היא  הגאוה 
היא  והענוה  שבמדות, 
שבמדות.  עליונה  מדה 
(מהרש״א סנהדרין פח).

לכל  שורש  היא  הגאוה 
(ר״ח  הרעות.  המדות 

ענוה ב׳; נפש החיים).
שורש  היא  הגאוה 
להרבה עבירות, אם בין 
בין  ואם  למקום  אדם 
(שערי  לחבירו  אדם 

קדושה).  

ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡  „ ַלמ≈ּ מ¿ ‰ּו‡  ו¿ ר,  ∆̃ ּׁ∆̆ ‰ַ

ן  ָלכ≈ ו¿  ,˙ ָ‡יו… ר¿ לו…  י‡  ƒב ּומ≈  ˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ל¿

. ּ„ו… ¿‚ נ∆ ם כ¿ּ ַחכ≈ּ ¿̇ ƒ‰ ‰ ל¿ ָּ̇ יך¿ ַ‡ ƒר ָ̂

 

ר ‰ּו‡  ∆̂ ּ ל ַ‰י≈ ׁ∆̆ יו  ָ̇ ּבּולו… ח¿ ַּ̇  ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇
י‰ו…  ּƒב ּוַמ‚¿ ּבו…  ƒל  ‰ ׁ∆̆ ¿̃ 73ַמ

 ˙ ּ„ו… ƒמ ָ‡ר  ׁ¿̆ ּו ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ לו…  י˜  ּƒ̇ ּוַממ¿

‡י  ַוַ„ּ ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ַע  ≈„ יו… י  ּƒכ ַ‡ף  ו¿  ;˙ ָרעו…

י  ּלּו ָ‰כ≈ ƒפ‡ֲ , ַ‚ֲ‡ָו˙ו… ן ב¿ּ ָעוו… ע ו¿ ַׁ̆ ׁ̆ פ∆ּ ּ י≈ ׁ∆̆

ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  ּƒכ  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒּומ י„  ƒז מ≈ ב¿ּ  „ ב≈ עו…

74ַע„   ,„ בו… ַ‰ָכּ ַ‡ַחר  ּבו…  ƒל  ˙ ∆‡ יר  ƒע ַמב¿

ָר‰. ֲ‡ָבל ָ‰ָ‡ָ„ם  ׁ̆ ַעל ָ‰ֲעב≈ ל…‡ ָיחּו ׁ∆̆

ל…‡  ‰ ו¿ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒל…‡ י יו, ו¿ ׂ ָ̆ ַמֲע ‰ּו‡ ַזך¿ ב¿ּ ׁ∆̆

ָר‰  ֲעב≈  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ַע  ≈„ ּיו… ׁ∆̆ כ¿ּ מו…  ¿̂ ַע ל  ַ‰ל≈ּ י¿

ַיֲער…ך¿  ו¿ ָ‰ָרע  ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈  ‡ ָיבו… ָ‡ז  ָ„ָבר,  ב¿ּ

„ו…  ָלכ¿ ל¿ ילו…  ּƒפ‰ַ ל¿ ָחָמ‰  ל¿ ƒמ  „ עו…

ָו‰  ¿̂ ƒמ לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ָברו… ס¿ לו…  יר  ּƒב ּוַמס¿ ר  ּ≈̇ ∆‰  ‰ ר∆ יו… ו¿  , ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒר ב¿ּ

ר:  ∆̂ ּ ַ‰י≈ לו…  י…‡ַמר  ָכך¿  ו¿ ר.  ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ּƒמ ּׁ∆̆ ַמ‰  ַעל  ָכר  ׂ ָ̆ ו¿

בי‡ורים
73. מ˜˘‰ לבו. של אדם לסרב לקבל תוכחה ולהכניע עצמו. 74. ע„ ˘ל‡ 

יחו˘ על ‰עבר‰. שאינו חושש לעבור עליה.

ָך  ל¿ ר…ב  ¡‡ י∆ יָך  ָימ∆ ל  ָכּ י  ּƒכ ב, מ„),  (‡בו˙ 

ם  ƒ‡ 70ו¿ ּנּו,  מ∆ּ ƒמ יָך  ינ∆ ע≈ ים  ƒֲעל ַּ̇ ‡ּוַלי 

ף  (יט)סו…  -  ˙ ּלו… ּ ַ̃ ַבּ ׁ∆̆  ‰ ּלָ ַ̃ ב¿ּ ֲחָך  ּ ≈̂ ַנ י¿

˙. ּוַבֲעבּור  ֲחמּורו… ַבּ ׁ∆̆ ָחמּור  ֲחָך ב¿ּ ּ ≈̂ ַנ י¿

 ˙ ּ„ו… ƒמ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ל¿  ׁ̆ ר∆ ׁ…˘ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ׁ∆̆ (כ)

ף  ּ≈̇ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ71מ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ַ‚ם  ו¿  ,˙ חּו˙ו… פ¿ּ

ַין  נ¿ ƒע ָכל  ו¿ ָ‰ָ‡ָ„ם,  ב  ל≈ ב¿ּ ב  ָער≈ ¿̇ ƒּומ

 ˙ ַ‡מ≈ּ ˙ ּול¿ מ∆ יב ָ‰‡¡ ƒז ַ‰כ¿ ר ‰ּו‡ 72ל¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

יט. סוף ינˆחך בחמור‰ 
במסכת  ˘בחמורו˙. 
״כך  נאמר:  (קה:)  שבת 
הרע,  יצר  של  אומנותו 
היום אומר לו ״עשה כך״ 
״עשה  לו  אומר  ולמחר 
לו  שאומר  עד  כך״, 
זרה״,  עבודה  ״עבוד 
כלומר,  ועובד״.  והולך 
אל  יבוא  אם  שהרי 
מיד  לפתותו  האדם 
לא   – חמורה  לעבירה 
אומנותו  לכן  לו,  ישמע 

היא להסיתו לעבור עבירה קלה, ומתוך כך מגיע בהדרגה לעבירות החמורות 
ביותר.  

(נב.) מביאה הגמרא משל על היצר הרע: אמר רב אסי: יצר  במסכת סוכה 
דומה  ולבסוף  רש״י)  עכביש.  (לקורי  בוכיא  של  לחוט  דומה  בתחילה  הרע 
לעגלה).  הפרה  את  קושרים  שבהם  העבים  (כחבלים  העגלה  כעבותות 
שנאמר (ישעיה ה, יח): ״הוי מושכי העון בחבלי השוא וכעבות העגלה חטאה״. 
(מה שבתחילה היה חבלי שוא, דהיינו חוטים של כלום, דקים כקורי העכביש, 

נהפך לבסוך לחבלים העבים של העגלה!). 
״הוי מושכי העון בחבלי השוא״ – הוי לאלו המושכים ומביאים את העוון על 
עצמם בזמן שיצרם עדיין חלש מאד ודומה לחוטים של כלום, כי בשלב הבא, 
כשכבר יהיו שקועים בחטא וירצו לחדול ממנו, יגלו שהם קשורים בו עם יצר 

כה חזק, כמו חבל של עגלה שהוא עבה מאד וכמעט לא שייך לנתקו. 
שבכל  הקשה  היא  הגאוה  מדת  פחו˙ו˙.  מ„ו˙  ל‰רב‰  ˘ור˘  ˘‰‚‡ו‰  כ. 

בי‡ורים
70. ו‡ם ינˆחך ב˜ל‰ ˘ב˜לו˙. אם תתן ליצר לנצח אותך אף בדבר הקטן 
החמרות  בעבירות  גם  ינצחך  שהוא  סוף  ותנצחו,  עמו  תלחם  ולא  ביותר, 
הגאוה.                   בחטא  להכשילו  ‰‡„ם.  בלב  ומ˙ערב  מ˘˙˙ף   .71 ביותר. 

72. ל‰כזיב ‰‡מ˙. להראות שהאמת הוא כזב ושקר.

כב. ˘י˘ כמ‰ בני-‡„ם 
לבריו˙  ‰נ‡‰בים 
ו‰˜ב"‰ ˘ונ‡ם כ˘‡ינם 
‰מˆוו˙.   ˙‡ מ˜יימים 
מכמה  להקשות  יש 
רחוב,  אנשי  וכמה 
מידות  בעלי  שנראים 
ועמל  יגיעה  בלי  טובות 

ובלי ספרי יראה? 
כבר עמד על זה הגר״א 
והובא  ט,  יא,  (במשלי 
אות  פ״ד  שלמה׳  ב׳אבן 
המינים  ״רוב  וכתב:  יג) 
אדם  בין  והחוטאים 
הנראה  לפי  הם  למקום 
אחת  וזו  בטבע,  טובים 
היצר  מתחבולות 
לפרוש רשת לפני תועי 
אחריהם״,  להמשך  רוח 
׳חפץ  בספר  ועיין  עכ״ד. 
(סוף  התורה  על  חיים׳ 
בהעלותך, בהערה שם): לפעמים מזרז היצר הרע לרשעים גמורים מחללי 
וילמדו  אחריהם  העם  שימשכו  כדי  לבריות,  טובות  לעשות  שבתות 

מדרכיהם... 
 ויש שהעירו שהגר״א לא כתב שהם באמת טובים בין אדם לחברו, רק ״לפי 
תתנגש  אשר  מסוימת  לנקודה  יגיעו  כאשר  שבאמת  חוץ),  (כלפי  הנראה״ 
מידותיהם  וזוהמת  קלונם  כל  יתגלה  שם   - ותאוותם  חפצם  עם  ותתנגד 

הרעות.

 ˙ ˆו… ר¿ ּƒּוב: "76ב˙ ָ‡ַמר ַ‰ָכּ ׁ∆̆ מו…  ‰ּו‡ כ¿ּ

 " ו… ּ̇ ƒ‡ ם ƒל ׁ¿̆ ָביו ַי י¿ ם ‡ו… ּ‚ַ ׁ̆ י ƒ‡ י כ≈ ר¿ ּ„ַ '‰

ם  ƒ‡ ָין:  נ¿ ƒע‰ָ  ׁ̆ רּו פ≈ּ ָכך¿  ו¿ ז).  טז,  (מ˘לי 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ י  נ≈ פ¿ ƒל ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ƒי ל…‡  ָ‰ָ‡ָ„ם 

ם  י‰∆ ינ≈ ע≈ ב¿ּ ן  ח≈  ‡…̂ מ¿ ƒל ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ו¿

ים,  ƒב ַ‰ּטו… יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ˙ו…  ו… ׂ̆ ֲע ַבּ

‰ּו  ז∆  , ˙ו… ‡ו… ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿

-‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ׁ∆̆ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ָ‡ָי‰  ר¿

 ˙ ּבו… ƒל ָזַרע לו… ַ‡ֲ‰ָב‰ ב¿ּ ו¿  , ˙ו… ב ‡ו… ≈‰ ‡ו…

ַעל  ב  טו… ם  ׁ≈̆ לו…  ם  ׂ ָ̆ ו¿ י-ָ‡ָ„ם,  נ≈ ב¿ּ

 ‰ ּמָ ּכַ  ׁ̆ ּ י≈ ∆ ׁ̆ (כב) ‰ּו‡   ˙ מ∆ ¡‡ ו∆ ָנם.  ו… ׁ̆ ל¿

 ˙ ּיו… ƒר ַלּב¿ ים  ƒב‰ָ ¡‡ ַ‰ּנ∆ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ּב¿

ים  ƒמ ּ י¿ ַ̃ מ¿ יָנם  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ ָ‡ם  נ¿ ו… ׂ̆  ‰" ָבּ ָ̃ ‰ַ ו¿

בי‡ורים
76. ברˆו˙ ‰' „רכי ‡י˘. כשרצויים לפני ה׳ אורחות חיי האדם, גם אויביו 

יתהפכו לאוהביו וישלימו אתו.

ָמ‰  ָחכ¿ ַמֲעַל˙  ל¿  ָּ̇ ע¿ ּ‚ַ ƒ‰ ָבר  כ¿ּ

 ˙ ו… ּ̂ ַר ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָך  ל¿ ָר‡ּוי  ו¿ י„ּו˙,  ƒַוֲחס

ָלם,  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ן ב¿ּ ̂…‡ ח≈ מ¿ ƒל ל ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ ּול¿

ָך  ¿̇ ָמ ם ָחכ¿ ˙ ָל‰∆ ַ‚ּלו… ם ל¿ יף ָל‰∆ ƒֲחנ‰ַ ּול¿

ָך  ל¿ י‡  ƒָיב ו¿ ‡ֲ‰בּוָך,  י…ּ ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ ָך  ¿̇ ָ̃ ¿„ ƒ̂ ו¿

רּוַח  ׁ∆̆ ל  ָכּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… י  ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ƒמ ָ‡ָי‰  ר¿

ם  ˜ו… ּנּו, 75רּוַח ַ‰ָמּ ימ∆ ָח‰ ‰≈ ˙ נו… ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

 ‰ ז∆ ָכל  ו¿ מ"י).  פ"‚  (‡בו˙  ּנּו  ימ∆ ≈‰ ָח‰  נו…

י‡  ƒ‰ ‡ָבָר ּ‰ ַ‰ס¿ּ ָ̇ י ‡ו… ּƒר, כ ∆̃ ׁ∆̆  ˙ ָ‡יו… ר¿

 ‰ּ ָין ַ‰ז∆ נ¿ ƒָו‰. (כ‡)ֲ‡ָבל ָ‰ע‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒָעָנף מ

כ‡. ‡בל ‰ענין ‰ז‰ ‰ו‡ 
כבר  דבריו  תוכן  וכו'. 
הלבבות  בחובת  מובא 
המעשה,  יחוד  (שער 
פרק ה) וז״ל: כאשר יבוא 
זה,  בפיתוי  היצר  אליך 
לי  תועיל  מה  לו:  ענה 
חן  למצוא  השתדלותי 
כמוני,  חלש  יצור  בעיני 
לא  ביכלתו  אין  אשר 
להזיק  ולא  לי  להועיל 
היה  אילו  ואף  לי... 
מחוייב  שאני  כדבריך, 
אוכל  לא  אז  גם  בכך, 
איך  כי  זאת,  לעשות 
כל  אצל  לפעול  אוכל 

בני דורי שיהיו מרוצים ממני, בעוד שאינני יכול לפעול זאת אפילו אצל בני 
ביתי, וכל שכן אצל בני אדם אחרים.

ודברי רבותינו ז״ל שהבאת מהם ראיה, אינם מחייבים את האדם להשתדל 
למשוך אליו את שביעת רצונם של כל הברואים, אלא הכונה של דבריהם 
היא מה שאמר חכם אחד בצוואתו לבנו: ״בני, לפעול אצל כל הברואים שיהיו 
מרוצים ממך, זה אינו ביכלתך, אך מה שכן ביכלתך הוא, להשתדל שהבורא 
יהיה מרוצה ממך. וכאשר תפעל זאת אצלו, הוא יעשה אותך רצוי לבריות, 
כמו שכתוב (משלי טז, ז): ״ברצות ה׳ דרכי איש גם אויביו ישלים אתו״. – וזוהי 
ז״ל: מי שכל הבריות, מקטן ועד גדול, מהללים ומשבחים  גם כוונת רבותינו 
אותו ומרוצים ממעשיו, סימן הוא שהאל יתברך נתן בלבות בני אדם אהבה 
אליו, ושם לו שם טוב על לשונם. ודבר זה הרי אין הבורא עושה אותו לשונאיו, 

והוא איפוא סימן ברור וגדול שהבורא מרוצה ממנו. זוהי כוונת רבותינו ז״ל.     

בי‡ורים
בידוע שהוא  למטה  מי שהוא אהוב  כל  ‰ימנו. שכן  נוח‰  רוח ‰מ˜ום   .75

אהוב גם למעלה (רש״י). 
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˙וכח˙ך  „ברי  כ‚. 
י˙˜בלו בפני ‰עולם. יש 
יתקבלו  כיצד  לעיין, 
מכירים  אין  אם  דבריו 
אותו ואין יודעים ערכו?

 :(: (ו  ברכות  במסכת 
אמר רבי חלבו אמר רב 
בו  שיש  אדם  כל  הונא: 
דבריו  שמים,  יראת 
[לאחרים],  נשמעין 
יג)  יב  (קהלת  שנאמר 
נשמע,  הכל  דבר  ׳סוף 
וגו׳,  ירא  האלהים  את 
כך:  ויש לדרוש המקרא 
אדם שהוא ירא אלוקים 
באזני  נשמעים  דבריו   -

הכל.
(הובא  לעיתים׳  ה׳בינה 
בשיטה מקובצת החדש, 
אות קפח) פירש, שאף על פי שיראת שמים מביאה את האדם לעשות מעשיו 
בהצנע ולא להרבות בדברים, עם כל זה דבריו ועניניו מעצמם יהיו נשמעים.
והטעם שדבריו נשמעים, כתב ב׳עיון יעקב׳ שאדם שיש בו יראת השם שורה 
וב׳שפתי  גם בעיני הבריות.  חן  ימצא  ובכך  (מט:),  חן, כמבואר בסוכה  עליו 
חכמים׳ ביאר על פי דברי המשנה באבות (ב, ד) ׳בטל רצונך מפני רצונו כדי 
שיבטל רצון אחרים מפני רצונך׳, ואדם שהוא ירא שמים מבטל את רצונו 
ולפיכך מבטל הקדוש ברוך הוא את רצון אחרים מפני  מפני רצון הבורא, 

ַב„,  רּוך¿ ‰ּו‡ ל¿ ‡ ָבּ ר≈ ם ַ‰ּבו… ׁ≈̆ ב ל¿ ַ‰ּטו…

י  נ≈ פ¿ ּƒב לּו  ב¿ּ ַ̃ ¿̇ ƒי ָך  ּ¿̇ ַכח¿ ו… ּ̇ י  ר≈ ב¿ ּ ƒ„(‚כ)

י  ּƒכ  , ך¿ ָכּ ב  ֲח˘…ׁ ַּ̇ ל…‡  ם  ƒ‡ ם  ּ‚ַ ָלם  ָ‰עו…

לּוָי‰  ּ¿̇ ָכָח‰  ו… ּ̇ ‰ַ ַל˙  ָבּ ַ̃ ין  ≈‡

יָך. ∆̇ בו… ׁ¿̆ ַמח¿ ב¿ּ

 

ָך  ¿̇ י ƒס ‰, י¿ ל ז∆ ָכּ ƒמ ˜ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ּƒ̇ ׁ∆̆ י  ַ‡ֲחר≈ ו¿
ן  כ≈ ָּ̇ ƒָך: ל…‡ י י…‡ַמר ל¿ ר ו¿ ∆̂ ּ  ַ‰י≈

79ַע„  ָמ‰  ל≈ ׁ¿̆ ָך  ¿̇ „ָ ֲעבו…  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ׁ∆̆

ן  ‚ו… כ¿ּ י,  ר≈ ַ‚מ¿ ל¿ ן  ∆‰ מ≈  ˜ ַרח≈ ¿̇ ּƒ̇ ׁ∆̆

ים                     ƒב ַ‰ּטו… יָך  ׂ ∆̆ ַמֲע  ‰ ַכס∆ּ ּ¿̇ ׁ∆̆

ָבר  כ¿ּ ָ‰ָי‰  ּׁ∆̆  ‰ ַמּ ƒמ ּפּוך¿  ƒ‰  ˙ רו… ‰ו… 80ּול¿

בי‡ורים
79. ע„ ˘˙˙רח˜ מ‰ן. כלומר, אלא אם תסתיר מבני אדם את כל מעשיך 
לגמרי.                  ה׳  מעבודת  מתרחק  שהנך  יראה  חוץ  שכלפי  באופן  הטובים, 
80. ול‰ורו˙. יש גורסים ״ולהראות״, כלומר, הראה את ההפך של מה שיש 

בלבך.

 ‡ ָלּ ∆‡ ב  ≈‰ ‡ו… -‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ין  ≈‡ י  ּƒכ  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ  ˙ ∆‡

ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ָך  ¿̇ י ƒס י¿ ך¿  ַ‡ַחר-ָכּ  .‰ּ ָ̇ ‡ו… ים  ƒמ ּ י¿ ַ̃ ּומ¿ ָר‰  ו… ּ̇ י  ≈„ מ¿ לו…

י‡  ƒב ּומ≈ ָ‰ָעם,  י  נ≈ פ¿ ƒל ים  ƒב ַ‰ּטו… יָך  ׂ ∆̆ ּוַמֲע ָך  ¿̇ י„ּו ƒֲחס  ˙ ַ‚ּלו… ל¿

ן  ƒמ ך¿  ָׁ̆ מ¿ ƒנ  ‰ ז∆ ַ‚ם  ו¿ ָך?  מו… ָכּ ם  ≈‰ ם  ּ‚ַ ּו  ׂ̆ ַיֲע ‡ּוַלי  ָ‡ָי‰:  ר¿

חּו  ב¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ּ ƒנ ׁ∆̆ ים  ƒל „ו… ּ ¿‚  ‰ ָמּ 77ַכּ ינּו  ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ‰ּו˙.  ב¿ ּ‚ַ‰ַ

ם  י‰∆ ר≈ ַחב¿ ו¿ ם  י‰∆ י„≈ ƒמ ל¿ ַּ̇ י  נ≈ פ¿ ƒל  ‡ ָלּ ∆‡ ּו  ׂ̆ ָע ל…‡   - (סוכ‰ כח, ‡) 

ָו‰  ¿̂ ƒמ ‰ ‡י ז∆ ם, ַוַ„ּ י‰∆ ׂ ≈̆ ַמֲע י˜ּו ב¿ּ ƒַיֲחז ם ו¿ י‰∆ כּו ַ‡ֲחר≈ ׁ¿̆ ָמּ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ

ל…‡  ּלּו  ≈‡ י  נ≈ פ¿ ּƒב ּלּו  ƒַוֲ‡פ ים,  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ם  78ָל‰∆ ב  ַחב≈ּ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ

 ,"‰ ׂ ∆̆ י עו… ƒנ‡ֲ ‰ ַע" ‡ו… "ז∆ ≈„ י יו… ƒנ‡ֲ ‰ רו… "ז∆ ָ‡מ¿ ּבו… ב¿ּ ƒל ‰ ב¿ּ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒי

ם. ˙ ָל‰∆ ַ‚ּלו… ˙ ָ‡סּור ל¿ מ∆ ¡‡ ָלם ב∆ּ י ָ‰עו… נ≈ פ¿ ƒָבל ל‡ֲ

 

ַמ„  ל¿ ƒ̇ ו¿ יכּו˙  ƒר‡ֲ ַבּ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ֲעמ…„  ַ̇ ו¿ ֲעָנָו‰  ַבּ ך¿  ל≈ ּ≈̇ ם  ƒ‡ ם ּ‚ַ
 ‰ ָּ̇ ַע ָך:  ל¿ י…‡ַמר  ו¿  ˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ָך  ּ¿̇ ַפ י¿ יעּו˙,  ƒב ¿̃ ּƒב  

יָך  ָרכ∆ ּ ֲעבּור „¿ „ּוָך ַבּ יַכב¿ּ ƒבּוָך ו ּׁ¿̆ ַח י-ָ‡ָ„ם י¿ נ≈ ָך ב¿ּ ¿̇ ים ‡ו… ƒ‡ ָ‰רו…

ם  י‰∆ ינ≈ ע≈ ּוב ב¿ּ ׁ̆ ‰ ָח ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ,‰ ז∆ ל ָבּ „ו… ַוח ָ‚ּ ׁ̆ ר∆ י≈ ים, ו¿ ƒב ַ‰ּטו…

 ‰ ׂ ∆̆ ָך ַמֲע ¿̇ ו… ׂ̆ ֲע י ַבּ ּƒל, כ ב∆ ∆‰ ‰ ל ז∆ ָך. ָכּ ּ¿̇ ַכח¿ ˙ו… ָך ו¿ לּו מּוָסר¿ ב¿ּ ַ̃ י¿

בי‡ורים
77. כמ‰ ‚„ולים ˘נ˘˙בחו. במסכת מגילה (כז:-כח.) מביאה בגמרא סדרת 
ואמרו  הקדושים,  מהתנאים  כמה   של  חסידות  ודברי  מיוחדות  הנהגות 
לתלמידיהם שבזכות הנהגות אלו  זכו להאריך ימים, ואמרו זאת כדי ללמד 
מאירי).        ההר,  מן  אברהם  (רבינו  להם  הראויות  הנהגות  חכמים  לתלמידי 

78. ל‰ם. עליהם. 
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 81. ˙˙יח„. תתבודד. 82. ‡ך ל‰ר‡ו˙ ‰עˆלו˙. עשה רושם כאילו אתה עובד את ה׳ בעצלות ובכבדות. 83. ול‡ ˙ˆו‰. ואל תשדל בני אדם 
לעשות טוב ואל תוכיחם להמנע מעשות רע. 84. ˙˙נ‰‚ במנ‰‚ם ו˙לך ב„רכי‰ם. של פשוטי העם ויושבי קרנות, כדי שהסתרת מעשיך הטובים 
תהיה בשלימות. 85. ל˘ם מˆו‰. כלומר, אף שעושה זאת לשם מצוה, מכל מקום... 86. מפסי„ ‡לף ‡לפים. כי ירד מטה מטה, ולא רק את המצוות 
יחדל מלקיים, אלא אף אמונתו ישלל ממנו, מבלי אשר ירגיש בכך. 87. ו„ומ‰ לבורח מ‡˘ ˜טנ‰ ל‡˘ ‚„ול‰. כי אם מטרתו לברוח מהפרסום 
והכבוד שיבוא לו ע״י עבודת ה׳, וחושש למצוא חן בעיני בני אדם בגלל מעשיו הטובים, אדרבה, הרי היצר מציע לו למצוא חן בעיני בני אדם על 
ידי זלזול במצוות והתרחקות מה׳. 88. ‡ין מזי˜ לו ב˘בח. לא יפחת שכרו במאומה בכך שמשבחים אותו ומכבדים אותו על מעשיו. 89. בע˙ ‡˘ר 
˙ע˘‰ מע˘‰ ‰טוב. והנך רוצה לבחון את טהרת כונתך. 90. ‡˘ר מ‰‡ל. אם יתברר לך שהנך מקוה לקבל את השכר מהאל - סימן הוא שהמעשה 
שלם ואין בו כל פגם. 91. ‡ינו ˘לם. סימן הוא שהמעשה אינו שלם. 92. ביחו„ בח„רי ח„רים. בהתבודדות בינך לבין עצמך. 93. בז‰ ‰ענין. באותו 
האופן ובאותה השלמות, בהידור ובהתלהבות. 94. נ‚„ יˆר ‰רע. מענין יצר הרע, כיצד מנסה הוא לקלקל וכיצד להנצל ממנו. 95. נ‚„. לעומת. 96. 
וט‰ר י„ים. טהור בדרכיו וידיו נקיות מעוון - יוסיף כח להתגבר ולהתאמץ שלא יפול ברשת היצר הרע. 97. ‰‚‡ו‰ במעל˙ ‰חכמ‰ מ˘ובח˙. לא 
ח״ו כדי להשתרר ולהתנשא על אחרים, אלא שירגיש סיפוק ושמחה במעלתו כדי לזרזו להתמיד בדרך זו. 98. ו‚ם „ע‰. יש גורסים: על שחננו דעה 
רנו˙. עמי הארץ העוסקים בדבר שיחה (רש״י). והערוך פירש, שאינם נכנסים לבית המדרש, אלא רגילים לשבת  והשכל ומדות טובות. 99. מיו˘בי̃ 
בקרנות העיר ולעסוק בדברי שיחה. 100. וי‚ב‰ לבו. פסוק זה נאמר על יהושפט המלך, שאף שהיה לו עושר וכבוד לא גבה לבו בעבורם, כי אם 
במה שהלך בדרכי ה׳. (מצודת דוד). 101. י˜ר רוח ו‚ב‰ לב.  אדם עם רצון כביר בלי גבול ובעל שאיפות גבוהות בעניני העולם הבא. 102. ˘ל‡ 
יספי˜ לו. שלא יסתפק במצוות המזדמנות לידו, ובמעלות שהשיג על ידי השתדלותו. 103. ‡ל‡ ימעט בעיניו. שיהיו מעשיו ועבודתו מעטים בעיניו. 
104. ו˙‚ב‰ נפ˘ו. ונפשו תתרומם ותשאף למדרגה גבוהה יותר. 105. כמו ˘מ˜ˆר. באותה מדה שמפחית ומתרשל מעבודת ה׳ יכעס על עצמו 
ויוכיח נפשו. 106. מפני ‰˘פל˙ו לפני‰ם. מחשש שאם יעשה הטוב יהיה מושפל ובזוי בעיניהם, ושילעגו לו על מעשיו. 107. יפסי„ ‡ו˙ם מ‡‰ 
והם רשעים  ה),  (שם,  ״ענה כסיל כאולתו״  ואמר:  ד),  כו,  (משלי  ״אל תען כסיל כאולתו״  זה אמר שלמה:  ״ועל  גירסא המוסיפה כאן:  יש  מˆוו˙. 
וכסילים״. 108. ובמ‡ו„ו. בכל כחו, רצונו וממונו. 109. ול‚לי˙. אמר רבי יוחנן שעמד בגילוי פנים (בחוצפה. רש״י) לפני הקב״ה (סוטה מב:). 110. 
ולסנחריב. בתנא דבי אליהו (ל״א) כתב: סנחריב גסות הרוח היתה בו, ובה נעקר מן העולם. וכן נאמר שם על נבוכדנצר. 111. ז„ י‰יר. גס רוח סופו 
להיות לץ שאינו חש לשמוע מוסר. רש״י. 112. ‰מב˜˘ לעלו˙. גאוותן אינו מרוצה ממעלת חשיבותו בעיני הבריות וחומד תמיד לדרגת חשיבות 
114. סמוך ל‚‡ו‰  113. בחז˜˙ בר „ע˙. שמחזיק עצמו חכם.  גבוהה יותר ממה שהוא ראוי לה, וכיון שלא משיגה, הרי הוא בדאגה מתמדת.  
מעללים רעים. שהם המשך ישיר לגאוה ותוצאה ממנה. 115. כ‡˘ר נעימו˙ ‰ˆור‰. כשם שהגדרת אדם שצורתו נעימה ויפה היא מי שגופו ופניו 
מאירים, כך אדם שמדותיו נעימות וטובות נפשו מאירה. 116. ‡ין ‰ח˘יבו˙ בנפ˘. [יש גירסא: ״מחשיבות הנפש״]. כלומר, אין זה חשיבות וכבוד 
לאדם להתגאות על חברו, אפילו הוא מלך, כל שכן בני-אדם אחרים, השוים במעלתם ומתגאים זה על זה.  117. ולפניו ‰יו כס‡ו˙. כלומר לפניו 
היו שלשה כסאות, זה למעלה מזה, להושיב כל אחד כגדולתו, ובאו לפניו שלשה גיבורים, וישבו זה למעלה מזה. 118. ו‚„לו. למעלה. 119. כי טוב 
‡מר לך. מוטב שיאמרו לך לעלות לדרגה גבוהה יותר ממעמדך כיום, מאשר יורידו אותך ממעלתך לאמר שאינך ראוי לה יבקשו שתפנה את מקומך 
עבור אדם אחר נכבד ונדיב. 120. במח˘ב‰ לב„. שיחליט בלבו שמכאן ולהבא שוב לא יתגאה, אלא בנוסף לכך חייב לשנות גם מעשיו והתנהגותיו 
כלפי חוץ. 121. ול‰˘˙„ל. [יש גירסא: ולהשתרר]. כלומר, למשול ולשלוט על בני-אדם. 122. בכל חל˜ וחל˜ וכו'. יש גורסים: בכל מדה ומדה – 

בחלק המובחר שבה. 123. ו˘ם „רך ו‚ו'. והמפקח על דרכיו אראה לו בישועת אלקים.     

רצונו של אותו אדם. וב׳עץ יוסף׳ (שם) ביאר, משום שדבריו יוצאים מן הלב, ובודאי יכנסו אף הם אל לב השומעים.
כ„. ויע˘‰ כל ‰טובו˙ ב‚לוי ובס˙ר. והמעשים הטובים שראוי להסתיר אותם, הם רק אלו שאפשר לעשותם בשלימות מהחל ועד כלה גם מבלי שבני אדם ידעו מהם. אבל אותן המצוות שאינו יכול לקיימם בינו לבין עצמו, כגון להתפלל בציבור, ולצוות לבני אדם לעשות טוב ולהזהיר אותם מעשות רע, 
וללמוד תורה (ברבים, באופן שמשפיע בזה על אחרים, וכ״ש ללמד תורה ברבים) ולעשות חסד, מצוות אלו אין כל הצדקה להזניח ולנטוש מחשש שיכבדוהו עליהן, אלא יקיימם לשם שמים, ואף אם ישבחו אותו עליהן, אין זה יגרע את שכרו, מפני שאינו מתכוון לזה בשעת עשייתן. (חובת הלבבות, שער יחוד 

המעשה פ״ה).   
כ‰. וז‡˙ ‰‚‡ו‰ ‡ינ‰ מז˜˙ לענו‰ וכו'. כתב החובת הלבבות (שער הכניעה פ״ט): והחלק המשובח הוא, כשגאות האדם על חכמתו ועל מעשיו הטובים נובעת ממה שהוא יודע להעריך את גודל החסד שהבורא עשה אתו בזה שנתן לו את היתרונות הללו, וממה שהוא שמח בהן, וגאותו גורמת לו להוסיף 
ולהתאמץ עוד יותר בלימודו ובמעשיו הטובים, ולהתנהג בהכנעה עם מקורביו, ולשמוח בחבריו, ולחוס על כבודם ולחפות על סכלותם, ולדבר בשבחם, ולאהוב אותם, ולדון אותם לכף זכות, ולהזהר בכבודם. והיא גורמת לו שמעשיו הטובים מעטים בעיניו, ושהוא טורח תמיד להרבות עליהם, ושלבו נשבר 

בקרבו על שהוא מדי חלש להשיג מהם כאוות נפשו, ושהוא משפיל את עצמו לפני מי שהוא מקוה שבעזרתו יוכל להוסיף עליהם, ושהוא מודה לאלהים על היתרונות שנתן לו, ומשבח אותו על שעזר לו לקנות את המעלות הטהורות.
גאוה כזאת אינה עומדת בסתירה עם ההכנעה, והיא לא מרחיקה אותה, אלא אדרבה מסייעת לה ומוסיפה עליה. 

כו. לעזוב ‰טוב מפני ‰˘פל˙ו לפני‰ם. שנינו במסכת אבות (ה, כ): ״יהודה בן תימא אומר, הוי עז כנמר... לעשות רצון אביך שבשמים״. כתב הטור (או״ח סי׳ א): ״והתחיל בעז כנמר, לפי שהוא כלל גדול בעבודת הבורא יתברך, לפי שפעמים אדם חפץ לעשות מצוה ונמנע מלעשותה מפני בני אדם שמלעיגים 
עליו, ועל כן הזהיר שתעיז פניך כנגד המלעיגים, ואל תמנע מלעשות המצוה... שפעמים אדם מתבייש מפני האדם יותר ממה שיתבייש מפני הבורא יתברך, על כן הזהיר שתעיז מצחך כנגד המלעיגים ולא תבוש. עכ״ד.  

כז. ‡בל בענין מ˘‡ ומ˙ן יכנע לפני‰ם. מקור הדברים הוא במסכת ברכות (ז:): אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי: מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה וכו׳. והאמר רבי יצחק אם ראית רשע שהשעה משחקת לו אל תתגרה בו, שנאמר (תהלים י, ה): ״יחילו (יצליחו) דרכיו בכל עת״, ולא עוד אלא 
שזוכה בדין... ולא עוד אלא שרואה בצריו... לא קשיא, הא במילי דידיה הא במילי דשמיא. והיינו שבדבר ששייך לו ולממונו צריך להכנע מפניו. וכתב המהרש״א, ש״השעה״ משחקת לו דייקא, כי בודאי אינו אלא לפי שעה מחמת המזל שגורם, אבל כשתעבור השעה – ״כחציר מהרה ימלו״, ״ועוד מעט ואין רשע״ 

וכו׳.
כח. וזו‰י מˆו‰ ‚„ול‰. במסכת בבא-מציעא (ל(: מביאה הגמרא על הפסוק (שמות יח כ) ״והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון״... ׳אשר יעשון׳ זו לפנים משורת הדין [שיש מצוה לנהוג לפנים משורת הדין]... דאמר רבי יוחנן, לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה, ולא 

עבדו (עשו) לפנים משורת הדין.    
כט. לפני ˘בר ‚‡ון. פירש הגר״א: כשבא שבר לאדם, הרי זה מן הסתם שהיה לו תחילה גבהות הלב, ולכן בא עליו השבר, כשהקדוש ברוך הוא רוצה לנקום באדם כדי שיתקדש שמו יתברך בעולם - מגביהו תחילה ואחר כך משפילו, כי על ידי זה תהיה נקמתו גדולה שבעתיים, כמו בהמן שהגביהו תחילה 
למשנה למלך כדי שיתלוהו בגבהותו, ונפילתו היתה בפירסום רב, ואם הוא שר וחשוב בלא זה, אז ה׳ נותן בלבו גאוה ואחר כך משפילו, כי אז נקמתו גדולה כי הרגיש עצמו שהיה באיגרא רמה – ועכשיו בבירא עמיקתא. וכן פירשו כל המפרשים על הפסוק (תהלים קב, יא) ״כי נשאתני ותשליכני״, שהגבהת 

אותי תחילה ואח״כ השלכתני שאז המכה, הצער, החרפה והבושה גדולים יותר.
ל. ‡ינו ניˆול מחט‡ ועוון. כתב רבינו יונה (בשערי תשובה א, כז): הגאוה מסבבת כמה עבירות, ומגברת יצר לב האדם עליו, שנאמר: ״ורם לבבך ושכחת את ה׳ אלקיך״ [הרי הגאוה סיבה כללית לכל העבירות, כי על-ידי הגאוה בא לשכחת ה׳ וממילא חוטא]...ובעל הגאוה נמסר ביד יצרו, כי אין עזר השם עמו 

אחרי אשר הוא תועבת ה׳. עכ״ד.
בשערי קדושה כתב: הגאוה היא שורש להרבה עבירות אם בין אדם למקום, ואם בין אדם לחבירו.

בשבט מוסר (ב׳) כתב: הגאוה שורש לכל העבירות שבעולם, ולכן חזק עצמך שלא להתפתות בקול יצרך להתגאות, ובנצחך אותו בזה – תוכל לנצחו בכל! כיון שנעקר השורש – הענפים נופלים מאליהם.
ל‡. ˘ב‡ מטפ‰ סרוח‰. בהיות האדם מסתכל בפחיתות חומרו, וגריעות תחילת יצירתו, אין לו טעם להתנשא כלל, אלא ליבוש ולהכלם. משל למה הדבר דומה: רועה חזירים שהגיע ועלה לשלטון, הרי כל עת אשר יזכור ימיו הראשונים – אי אפשר לו להתגאות (מסילת ישרים כג). 

יתבונן, שהתהוות האדם ויצירתו...ואחר כך הוא ניזון...במשך שהותו בבטן אמו, ורק אחר כך יוצא לעולם חלוש וכחוש בגופו ואבריו (חובת הלבבות כניעה ה). 
לב. וי˘וב לעפר ורימ‰. ויתבונן מצורתו שתהיה לו כשינוח בקבר: אור פניו יחלוף, מראהו ישחר, בשרו יהפך לתולעים עיפוש וליחה, ולא ישאר בו כל סימן מיופי גופו. ריחו יבאיש (יסריח) מאד, כאילו לא רחץ וסך בשרו מעודו, וכאילו לא היה לו ריח טוב מעולם. בחשבו כן - יכניע וינמיך את עצמו, ולא 

יתגאה ויתנשא. (חובת הלבבות שם). 
ל‚. וי˙ן „ין וח˘בון וכו'. יצייר בלבו, רגע הכנסו לפני בית דין הגדול של צבא מעלה, בעת שיראה עצמו לפני מלך מלכי המלכים הקדוש והטהור בתכלית הקדושה והטהרה, בסוד (מלאכים -) קדושים משרתי גבורה, גבורי כח עושי דברו, אשר אין בהם כל מום. והוא עומד לפניהם, גרוע פחות ונבזה מצד 
עצמו, טמא ומגואל (נתעב) מצד מעשיו, הירים ראש?  היהיה לו פתחון פה? וכי ישאלוהו: איה ואיפוא פיך? איה גאונך וכבודך אשר נשאת בעולמך? מה יענה ומה ישיב על תוכחתו? הנה ודאי שאילו רגע אחד יצייר האדם בשכלו האמת הזה בציור אמיתי וחזק (דימוי נכון בצורה בהירה ומשכנעת) – פרוח 

תפרח ממנו הגאוה, ולא תשוב אליו עוד!!! (מסילת ישרים כג).   
ל„. וישב למטה מן הכל. הגה״ק רבי אלחנן וסרמן זצ״ל הי״ד היה רגיל לישב בסוף ביהמ״ד בכל מקום שהגיע. פעם שאל את החפץ חיים זצוק״ל האם אין חשש שיתהלל בעצמו ״מי כמוני עניו״? ונמצא מתגאה בליבו, ואולי עדיף אדרבה, לישב בכותל המזרח ולחשוב בליבו ״הרי איני ראוי לישב כאן ומכבדים 
אותי במה שאין בי״ וכד׳? ענה לו החפץ חיים: שנינו במשנה (כלים כה, ט) מעשה מוציא מידי מחשבה ואילו מחשבה אינה מוציאה מיד מעשה, א״כ עדיף לישב במערב, ועצם מעשה זה של ענוה יוציא מיד מחשבת גאוה שחושש אולי תתגנב בליבו, משא״כ אם יושב ב״מזרח״, עצם מעשה הגאוה יגבר על כל 

מחשבת ענוה שיחשוב ״איני ראוי״ וכד׳. 

 ‰ ּ„ָ ƒּום מ ׁ̆  ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  רּוך¿ ‰ּו‡, ו¿ ‡ ָבּ ר≈ ּום ָ‡ָ„ם זּוַל˙ ַ‰ּבו… ׁ̆ ַ„ע  ל…‡ י≈ „, ו¿ ַיח≈ ¿̇ ּƒ̇ ָמ‰ - 81 ּום ָחכ¿ ׁ̆ מ…„  ל¿ ƒל ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ׁ∆̆ ר, ּוכ¿ ָ̂ ָ̃ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ּƒ̇ ָך.  ב¿ּ ƒל ב¿ּ

ן  ƒיר מ ƒ‰ ז¿ ַּ̇ ל…‡  ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ ּ¿̇ ל…‡  ָך, 83ו¿ ָכר¿ ׂ ¿̆ י„  ƒס פ¿ ַ̇ ם ו¿ ׁ≈̆ ָך  ‡ ל¿ ≈̂ ל…‡ י≈ ׁ∆̆ י  ≈„ ָ„‰, כ¿ּ ‰ ָ‰ֲעבו… ׂ ≈̆ ַמֲע לּו˙ ב¿ּ ¿̂ ˙ ָ‰ַע ‡ו… ַ‰ר¿ ָב‰, 82ַ‡ך¿ ל¿ טו…

 ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ּƒ̇ 84  ‡ ָלּ ∆‡ י˙,  ƒ̂ י ƒ̂ ו¿ זּוָז‰  ּומ¿ ין  ּ ƒל ƒפ ּ¿̇ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ ‡ו… ל…‡  ו¿ ם  ƒַמי ָׁ̆ -‡ ר≈ י¿ יַמן  ƒס  ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  ו¿ ָך,  ¿̇ זּוָל  ׁ̆ י ƒ‡ ל¿ ָך  ¿̇ ָמ ָחכ¿ יַע  ƒ„ ו… ּ̇ ל…‡  ו¿ ָ‰ָרע, 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  „ כ…ּ ל¿ ƒל ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  נ≈ י¿ נ¿ ƒע מ≈  ‰ ז∆ ל  ָכּ  .˜ חו… ׂ ּ¿̆ ‰ַ ר…ב  ּוב¿ ָו‰  ¿„ ח∆ ּוב¿  ‰ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒמ ב¿ּ ַמֲ‡ָכל  ב¿ּ ם  ∆‰ ָמּ ƒע ע…ָרב  מ¿  ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ו¿ ם,  י‰∆ כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ך¿  ל≈ ≈̇ ו¿ ָ‰ָ‚ם  נ¿ ƒמ ב¿ּ

ָל‰.  „ו… ּ ¿‚ ׁ̆ ≈‡ ‰ ל¿ ַטָנּ ¿̃  ׁ̆ ≈‡ ַח מ≈ ר≈ בו… ‰ ל¿ מ∆ „ו… , 87ו¿ ָכרו… ׂ ּ¿̆ ƒר מ ≈̇ ים יו… ƒף ֲ‡ָלפ ל∆ י„ ‡∆ ƒס ָו‰, 86ַמפ¿ ¿̂ ƒם מ ׁ≈̆ ‰ 85ל¿ ָין ז∆ נ¿ ƒע ‰ ׂ ∆̆ ָ‰עו… , ו¿ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒר ב¿ּ

„ּו‰ּו ַעל  ַכב¿ּ ם י¿ ƒ‡ ר, ו¿ ∆̇ לּוי ּוַבס≈ּ ּ‚ָ ˙ ַבּ בו… ל ַ‰ּטו… ‰ ָכּ ׂ ∆̆ ַיֲע ָ‰ָרע, (כ„)ו¿ יר מ≈ ƒ‰ ַיז¿ ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ י ƒיכּו˙, ו ƒר‡ֲ ָנ‰ ַבּ ַכָוּ ל ב¿ּ ל≈ּ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ר ‰ּו‡: ל¿ ָׁ̆ ַ‡ך¿ ַ‰ָיּ

ָך  מ¿ ¿̂ ַע ין ב¿ּ ƒח ב¿ ַּ̇ ב,  ‰ ַ‰ּטו… ׂ ∆̆ ‰ ַמֲע ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ˙ ע≈ ן 89ב¿ּ ‰. ָלכ≈ ׂ ∆̆ ֲע ַע˙ ַ‰ַמּ ׁ¿̆ ּƒב ‰ ן ָלז∆ ּ ו≈ ּƒל…‡ כ ׁ∆̆ י  ַבח, ַ‡ֲחר≈ ּׁ∆̆ י˜ לו… ַבּ ּ ƒין ַמז חּו‰ּו - 88‡≈ ב¿ּ ַׁ̆ י ƒו ‰ ז∆

 ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ‰ ׂ ∆̆ ֲע ‰ ַ‰ַמּ ם ז∆ ƒ‡ ין ƒח ב¿ ַּ̇ ַ‚ם  ם. ו¿ ל≈ ָׁ̆ ינו…  ים - 91‡≈ ƒר ֲ‡ח≈ ם מ≈ ƒ‡ ם, ֲ‡ָבל ל≈ ָׁ̆ ל - ‰ּו‡  ≈‡‰ָ ר מ≈ ׁ∆̆ מּול, 90ֲ‡ ּ¿‚‰ַ ‰ ו∆ּ ַ̃ ‰ מ¿ ָּ̇ י ַ‡ ּƒמ ƒמ

ם. ל≈ ָׁ̆ ָך  ׂ ¿̆ ‰, ָ‡ז ַמַע ָך ז∆ ר ל¿ ר≈ ָבּ ¿̇ ƒם י ƒ‡ ים, ו¿ ּƒַרב ‰ ָבּ ׂ ∆̆ ‰ עו… ָּ̇ ר ַ‡ ׁ∆̆ ָין ֲ‡ נ¿ ƒע‰ָ ‰ ז∆ ים 93ב¿ּ ƒי ֲחָ„ר ר≈ ַח„¿ חּו„ ב¿ּ ƒי ‰ 92ב¿ּ ׂ ∆̆ ָ̇ עו… י ƒם ָ‰י ƒ‡ ,ָלם י ָ‰עו… נ≈ פ¿ ƒל

 ‡ ‰ ָבּ ּ„ָ ƒָכל מ ‰ ּוב¿ ׂ ∆̆ ָכל ַמֲע ָבר ּוב¿ ָכל ָ„ּ י ב¿ּ ּƒכ , ר ּבו… ָזּ‰≈ ƒ‰ ב ל¿ ‰ּו‡ ַחָיּ ּׁ∆̆ „ ַמ‰  ∆‚ ם 95נ∆ ַ‰ָיּ ‰ מ≈ ָפּ ƒם ט ƒ‡ י ּƒינו… כ ר ָ‰ָרע ‡≈ ∆̂ „ י≈ ∆‚ נּו 94נ∆ ר¿ ַפּ ּƒס ּׁ∆̆ ל ַמ‰  ָכּ
96" , כו… ו… ּ̇ ƒּו מ‰ ≈̃ ּ ַסל¿ ר ל¿ יַמ‰≈ ƒין, ו ƒָחָכם ָיב ∆‰ ָרָכיו. ו¿ ּ ¿„ ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇ ל…‡ ָיַ„ע  ׁ∆̆ י  ƒמ ר ל¿ ∆̂ ּ ַין ַ‰י≈ נ¿ ƒיַע ע ƒ„ ‰ו… ח ל¿ ַ̇ נּו פ∆ּ ח¿ ַ̇ ל, ּוָפ ≈̃ ל¿ ַ̃ ˙ ּול¿ ח≈ ַׁ̆ ר ל¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

ı" (‡יוב יז, ט). יף ‡…מ∆ ם י…ס∆ ƒר ָיַ„י‰ָ ּוט√

 

 ‰‡ָ„ָ ‰ו… יף  ƒס יו… ו¿ כז).  (ירמי‰ ט,  י"  ƒ̇ ‡ו… ָי„…ַע  ו¿ ל  כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ל  ּ ַ‰ל≈ ¿̇ ּƒמ‰ַ ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ƒי ז…‡˙  ב¿ּ ם  ƒ‡ י  ּƒכ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ַח˙  ַבּ ֻׁ̆ מ¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿ ַמֲעַל˙  ב¿ּ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ97

ל…‡ 99 , ו¿ ׁ̆ ָר ¿„ ּƒי˙-ַ‰מ י ב≈ּ ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒי מ ƒ̃ ל¿ ָּ̇ ח∆ ַ̇ ָנּ ׁ∆̆ יָך,  ָפנ∆ י ל¿ ƒנ‡ֲ ‰ ∆„ ַמר: מו… ‰ לו… ָלּ ƒפ ¿̇ ּƒב ˙ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒל ּומ כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ָע‰ ו¿ ּ ַ‚ם „≈ רּוך¿ ‰ּו‡, 98ו¿ ‡ ָבּ ר≈ ַלּבו…

י  ּƒי ‰'" („ברי-‰ימים-ב יז, ו). כ כ≈ ַ„ר¿ ּבו… ב¿ּ ƒל ‰ּ ַבּ ¿‚ ּ ƒַמר: "100ַוי ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ נּו. ו¿ ָרל≈ ים ּ‚ו… ƒע נּו ּוַמ‰ ָנּ ≈̃ ל¿ ב ח∆ ינּו ַמ‰ ּטו… ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ : מו… ˙. ּוכ¿ ָרנו… ¿̃ י  ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒמ

ם,  ∆‰ ‡ ָי„ו… מ≈ ָ̂ מ¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ י ַבּ ל…‡ י…‡ַמר ַ„ּ , ו¿ ן לו… מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ י˜ לו… ַבּ ּƒפ ל…‡ ַיס¿ ׁ∆̆ 102 ,‡ ָלם ַ‰ָבּ י ָ‰עו… נ≈ י¿ נ¿ ƒע ב ב¿ּ ַבּ‰-ל≈ ר-רּוַח ּו‚¿ ַ̃ ‰ ָ‡ָ„ם 101י¿ י∆ ¿‰ ƒי

רּוך¿ ‰ּו‡.  ‡ ָבּ ר≈ ַ„˙ ַ‰ּבו… ֲעבו… ר מ≈ ּ ≈̂ ַ̃ מ¿ּ ׁ∆̆ מו…  ו… 105כ¿ּ ׁ̆ ַנפ¿ ם ב¿ּ ַרע≈ ¿̇ ƒי י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ָל‰  ַמע¿ ו… ל¿ ׁ̆ ּ‰ ַנפ¿ ַבּ ¿‚ ƒ̇ ‰ּו, 104ו¿ ׂ ≈̆ ל ַמֲע יָניו ָכּ ע≈ ַעט ב¿ּ מ¿ ƒי ‡ ָלּ ∆‡103

ָ„ם. בו… ָלחּוס ַעל כ¿ּ ָריו ו¿ „ ֲחב≈ בו… כ¿ ּƒמ…ַח ב ׂ ¿̆ ƒל ˙, ו¿ בו… ˙ ַ‰ּטו… ֲעלו… ַמּ מ…ַח ַבּ ׂ ¿̆ ƒלו… ל ˙ מ∆ ר∆ ‚ו… , ו¿ ו… ּ̇ ע¿ ַסַיּ ˙ ָלֲעָנָו‰, ַ‡ך¿ מ¿ ∆̃ ּ יָנּ‰ ַמז∆ ֲ‡ָו‰ ‡≈ ז…‡˙ ַ‰ַ‚ּ (כ‰)ו¿

 

 , ו… ּ̇ ָכל¿ י י¿ ƒפ ָ‰ַרע כ¿ּ יר מ≈ ƒ‰ ַיז¿ ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ י ƒם, ו ַנע ָל‰∆ ָכּ ƒל…‡ י ם, ו¿ ָ̇ ים ‡ו… ƒל ַ‰כ¿ יָחם ּול¿ ƒכ ‰ו… ‡…„, ל¿ ַח˙ מ¿ ַבּ ֻׁ̆ י‡ מ¿ ƒ‰ ים ƒע ָׁ̆ „ ָ‰ר¿ ∆‚ ֲ‡ָו‰ נ∆ ּ‚ַ‰ַ ו¿

מו…  כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿ ח.  ָבּ ֻׁ̆ מ¿  ‰ ז∆ י  ֲ‰ר≈ ם  ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ל¿ ּבו…  ּ ƒל ׁ∆̆ י  ַ‡ֲחר≈  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ּוכ¿ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒמ כ¿ּ ָלם  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ב¿ּ  ‰ מ∆ ּ„ו…  ‰ּ ז∆ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ

י  נ≈ פ¿ּ ƒ106מ ב  ַ‰ּטו… (כו)ַלֲעז…ב  ים  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ָלל  כ¿ּ ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿  ,˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ָעָליו   - ָו‰  ¿̂ ƒמ  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ם  ָמ˜ו… ָכל  ּוב¿  (‚ (‡ס˙ר  ָ‰ָמן  ל¿ ַנע  כ¿ ƒנ ל…‡  ׁ∆̆ ַכי  ּ ¿„ ָמר¿

ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ָניו  ָפּ ז  ָיע≈ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ ם,  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ֲעמ…„  ַיּ ׁ∆̆  ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ים ‡≈ ƒָעמ י פ¿ּ ּƒכ ָו‰,  ¿̂ ƒַבר מ ¿„ ּƒב ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒי י  ַ̇ ָמ ָמ‰  יך¿ ָחכ¿ ƒר ָ̂  ‰ ז∆ ו¿ ם.  י‰∆ נ≈ פ¿ ƒָל˙ו… ל ָפּ ׁ¿̆ ‰ַ

 ׁ̆ י י≈ ּƒיו, כ ׂ ָ̆ ר ַמֲע ּ ַס„≈ ‰ י¿ י ז∆ ƒפ ָין, ּול¿ נ¿ ƒע‰ָ ָע‰ ו¿ ָּׁ̆ י ַ‰ ƒפ ן ל¿ נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ָחָכם ל¿ יך¿ ‰∆ ƒר ָ̂ ָכך¿  ˙. ל¿ וו… ¿̂ ƒמ ‰‡ָ ם מ≈ ָ̇ י„ ‡ו… ƒס ָו‰ ַ‡ַח˙, 107ַיפ¿ ¿̂ ƒֲעבּור מ ַבּ

ָכל  ם. ו¿ ַנע ָל‰∆ ָכּ ƒל…‡ י ם, ו¿ ּ„ָ ¿‚ ‡…„ו… ַלֲעמ…„ נ∆ מ¿ ƒּופו… 108ּוב‚ יך¿ ב¿ּ ƒר ָ̂ ָין. ו¿ נ¿ ƒּום ע ׁ̆ יָלם ב¿ּ ƒב ׁ¿̆ ּƒיַח ב ּƒל…‡ ַינ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ ׁ̆ י≈ יָלם, ו¿ ƒב ׁ¿̆ ּƒיך¿ ַלֲעז…ב ב ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ

ָל‰. „ו… ּ ָו‰ ‚¿ ¿̂ ƒּו מ‰ ז∆ ָבר, (כח)ו¿ ָכל ָ„ּ ין ב¿ּ ּ ƒ„‰ַ ˙ּוַר ּׁ̆ ƒים מ ƒנ פ¿ ƒם ל ∆‰ ָמּ ƒע ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ם ו¿ י‰∆ נ≈ פ¿ ƒַנע ל ָכּ ƒן י ָּ̇ ‡-ּוַמ ׂ ָּ̆ ַין ַמ נ¿ ƒע ָו‰, (כז)ֲ‡ָבל ב¿ּ ¿̂ ƒַבר מ ¿„ ּƒב ‰ ז∆

 

 - ‰ּ ׁ̆ ָבּ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ‰ַ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ּ‰ ַרב ּוָמˆּוי  ָלּ ׁ∆̆  ˜ ּ ז≈ ∆‰‰ַ ‡…„, ו¿ ‰ מ¿ ֻ‚ָנּ י‡ מ¿ ƒ‰ י ּƒכ ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒּוב מ ׁ̆ ָל ל ו¿ ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ‰ַ ˙ ּ„ַ ƒּבו… מ ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒּומ

ן" (מ˘לי  ‡ו… ר ָ‚ּ ב∆ ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ ƒַמר: "(כט)ל ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  לּו˙, כ¿ּ פ¿ ׁƒ̆ ר ו¿ ב∆ ׁ∆̆ ˙ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿ יָ‡‰ ‡∆ ƒב ֲ‡ָו‰ מ¿ י ַ‰ַ‚ּ ּƒכ ,„…‡ ‰ מ¿ ָנּ מ∆ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ יָכך¿  ƒפ ַעט, ל¿ מ¿

ַי˙  ָ‚ל¿ 109ּול¿ ב),   ,‰ (˘מו˙   " ‚ו… ו¿  '‰ י  ƒמ" רו…  ָ‡מ¿ ב¿ּ ע…‰  ַפר¿ ל¿ ַרע  ≈‡ ָמ‰   ָּ̇ ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿ כ‚).  (˘ם כט,  ּנּו"  יל∆ ּƒפ ׁ¿̆ ַּ̇ ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ" ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿ יח),  טז, 

ילּו  ּ ƒ̂ ƒ‰ ר ׁ∆̆ ‡ֲ ˙ י ָ‰ֲ‡ָרˆו… ל…‰≈ ָכל ‡¡ י ב¿ּ ƒַמר "מ‡ָ ׁ∆̆ יב,  ƒר ח≈ ַסנ¿ ל" (˘מו‡ל-‡ יז, י), 110ּול¿ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ˙ כו… ˙ ַמַער¿ י ‡∆ ּƒ̇ ַרפ¿ י ח≈ ƒַמר "ֲ‡נ‡ָ ׁ∆̆ י,  ּƒ̇ ׁ¿̆ ƒל ַ‰פ¿ּ

ָ„י" („ני‡ל ‚, טו),  ן י¿ ƒן מ כו… נ¿ ƒב יז¿ ׁ≈̆ י י¿ ּ ƒ„ ‰ָּל רו… "ּוַמן ‰ּו‡ ‡¡ ָ‡מ¿ ר, ב¿ּ ּ ַ̂ נ∆ בּוַכ„¿ י (י˘עי‰ לו, כ), ּונ¿ ƒ„ ָיּ ƒם מ ƒַלי ָׁ̆ רּו ˙ י¿ יל ‰' ‡∆ ּ ƒ̂ י ַי ּƒי כ ƒ„ ָיּ ƒם מ ָ̂ ˙ ַ‡ר¿ ∆‡

ָחָכם:  ָ‡ַמר ‰∆ ׁ∆̆ מו…  ן, כ¿ּ ָעוו… ‡ ו¿ ט¿ ח≈ ל מ≈ ו… ּ̂ ƒינו… נ , (ל)‡≈ ‰ זו… ּ„ָ ƒמ ‰ּו‡ ב¿ּ ׁ∆̆ י  ƒן. ּומ לו… ָ̃ ם ָ‰ָי‰ ּבּוז ו¿ ָ̇ י ƒֲחר‡ַ ם, ו¿ י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ רּו כ¿ּ ר ָ‡מ¿ ׁ∆̆ ן, ֲ‡ ‰ ָל‰∆ מ∆ ַ‰ּ„ו… ו¿

ן" (מ˘לי כ‡, כ„). ַר˙ ָז„ו… ב¿ ע∆ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ , עו… מו… ׁ¿̆  ı יר ל≈ ƒ‰111ָי „ "ז≈

 

 ‰ ָ‡ָ‚‰? ז∆ ּנּו ַ‰„¿ מ∆ּ ƒמ „ ר≈ ָפּ ּƒ̇ ר ל…‡  ׁ∆̆ י ‰ּו‡ ֲ‡ ƒָח„ ָ‡ַמר: מ ים. ָחָכם ‡∆ ƒי ֲחָכמ ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ַמע ׁ¿̆ ֲ‡ָו‰,  ר ַעל ַ‰ַ‚ּ ַ„ב≈ּ ‰ ל¿ ָנּ ינּו ַע„ ‰≈ ָבר≈ ּ יַע „¿ ּ ƒ‚ ƒ‰ ׁ∆̆ יָון  כ≈ ו¿

 .‰ ט∆ ו… ׁ̆ י-ָ‡ָ„ם ל¿ נ≈ ˙ו… ב¿ּ ין ‡ו… ƒ̃ י ƒַע˙, ַמֲחז ר] ַ„ּ ˙ [ַבּ ַ̃ ז¿ ח∆ מו… 113ב¿ּ ¿̂ י˜ ַע ƒֲחז ַמּ ׁ∆̆ י  ƒרּו: מ ָ‡מ¿ ‰. ו¿ ָנּ מ∆ּ ƒָל‰ מ ַמע¿ י‡ ל¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ˙ ַמֲעָל‰  ׁ̆ ַלֲעלו… ּ ≈̃ ַב ‰ַ112מ¿

ָ‡ַמר  ָעָליו. ו¿ ˙ מ≈ טו… ˙ נו… ו… ׁ̆ ָפ ּ ַ‰נ¿ ˙, ו¿ ּיו… ƒר ַ‡˙ ַ‰ב¿ּ נ¿ ׂ ƒ̆ ‰ ָעָליו  י∆ ¿‰ ּƒ̇ ים,  ƒים ָרע ƒּבו… ַמֲעָלל ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒים. ּומ ƒים ָרע ƒָו‰ - ַמֲעָלל‡ֲ רּו: 114ָסמּוך¿ ַלַ‚ּ ָ‡מ¿ ו¿

ך¿  ל∆ ‰ ַ‰מ∆ּ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆  ׁ̆ פ∆ נ∆ּ יבּו˙ ַבּ ׁƒ̆ ין ‰ַ116ֲח ≈‡ :„ ָ‡ַמר עו… . ו¿ ׁ̆ פ∆ ר ַ‰נ∆ּ ˙ ‡ו… ּ„ו… ּƒימּו˙ ַ‰מ ƒע ך¿ נ¿ ר ַ‰ּ‚ּוף, ָכּ ּוָר‰ ‡ו… ּ̂ ימּו˙ ַ‰ ƒע ר נ¿ ׁ∆̆ ‡ֲ ָח„: 115ַכּ ָחָכם ‡∆

ָל‰  ַמע¿ ˙ זו… ל¿ ‡ו… ס¿ ּƒָפָניו ָ‰יּו כ , 117ּול¿ כּו˙ו… ‡ ַמל¿ ס≈ּ ּƒב ַעל כ ׁ≈̆ ָח„ יו… ך¿ ‡∆ ל∆ ָ‰ָי‰ מ∆ ׁ∆̆ ָ‡ַמר,  ‰. ו¿ ל ז∆ ∆‡ ‰ ים ז∆ ƒר י-ָ‡ָ„ם ֲ‡ח≈ נ≈ ן ב¿ּ כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ‰, ָכּ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ

ַעי.  ר≈ ַעל ל¿ ַמּ ƒי מ ƒיַבנ ׁƒ̆ י ‰ו… ּƒ̇ ח¿ ַפּ ׁ¿̆ ƒחּוס מ ƒל י ∆„ ן: ‚…ּ יו… ל¿ יב ָ‰ע∆ ׁƒ̆ ≈‰ י? ו¿ ƒ̇ ּו ׁ̆ ל…‡ ר¿ ּ‰ ב¿ּ ז∆ ƒָל‰ מ ַמע¿ ‰ ל¿ ם ז∆ ּ∆̇ ב¿ ַׁ̆ יך¿ י¿ ≈‡ : ך¿ ל∆ ם ַ‰מ∆ּ ָ‡ַמר ָל‰∆ . ו¿ ּזו… ƒמ

ָל‰ּו  ע¡ ∆‰ ם. ו¿ י‰∆ ּ≈̇ ח¿ ַּ̇ י  ƒיַבנ ׁƒ̆ י ‰ו… ּƒב ƒּו˙ ל‡ ַ„כ¿ י ו¿ ׁƒ̆ לּו˙ ַנפ¿ פ¿ ׁƒ̆ י:  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ‰ַ ָעָנ‰  י. ו¿ ƒ̇ ָמ י ר…ב ָחכ¿ נ≈ פ¿ּ ƒי מ ַּ̇ ח¿ ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ י ַעל  ƒ̇ י ƒי: ָעל ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ ָ‡ַמר  ו¿

יב" (מ˘לי כ‰, ז).  ƒ„י ָנ נ≈ פ¿ ƒָך ל יל¿ ּƒפ ׁ¿̆ ‰ַ ‰ מ≈ ָנּ ≈‰ ‰ ָך ֲעל≈ ב ֲ‡ָמר ל¿ י טו… ּƒַמר: "119כ ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ . ו¿ לו… ּ ¿„ ƒ‚ ך¿ 118ו¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ

ָעָפר  ּוב ל¿ ׁ̆ ָי רּוָח‰, (לב)ו¿ ‰ ס¿ ָפּ ּƒט ƒמ ‡ ָבּ ׁ∆̆ , (ל‡) ּבו… ƒל ˙ ים ‡∆ ƒיל ƒ‰ ב¿ ים ַ‰ַמּ ƒָבר ּ ב „¿ יך¿ ַלֲח˘…ׁ ƒר ָ̂ ˙ ָעָליו,  ר∆ ב∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒָו‰ מ‡ֲ ּ‚ַ‰ַ ˙ ּ„ַ ּƒמ ׁ∆̆ ‰ ָ‡ָ„ם  ∆‡ רו… ׁ∆̆  ˙ ע≈ ב¿ּ

חּו  כ¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒָלם, נ ן ָ‰עו… ƒרּו מ ָעב¿ ‡ּו ו¿ ּ‚ָ ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ ּ ≈‚ ‰ ָמּ ב ַכּ ַיֲח˘…ׁ -‰ּו‡, ו¿ רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ים ַ‰ ƒָלכ י ַ‰מ¿ּ כ≈ ך¿ ַמל¿ ל∆ י מ∆ נ≈ פ¿ ƒן ל ּבו… ׁ¿̆ ח∆ ין ו¿ ּ ƒ„ ן ּ≈̇ ƒי ‰, (ל‚)ו¿ ָמּ ƒר ו¿

ם. ָ̇ ֲ‡ָו ם ַ‚ּ יָל‰ ָל‰∆ ƒע ָלם, ּוַמ‰ ‰ו… עו… ל…‡ ָ‰יּו מ≈ ָ‰יּו כ¿ּ ו¿

 

 ‡ ָלּ ַב„, ‡∆ ָב‰ ל¿ ָׁ̆ ַמח¿ ‰ 120ב¿ּ ˙ ז∆ ו… ׂ̆ ל ָוכ…ל, ל…‡ יּוַכל ַלֲע כ…ּ ƒּבו… מ ּ ƒל ƒּו˙ מ‡ ‰ ַלֲע˜…ר ַ‰‚≈ּ ∆̂ ˙: ָ‰רו… ˙ ָרעו… ּ„ו… ƒר מ‡ָ ּׁ¿̆ ƒָו‰ ּומ‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ר ל¿ ≈„ ּ‚ָ

י  ס≈ּ י ַ‚ּ ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ ים כ¿ּ ƒנ ּ ָ̃ ֻ̇ ים ּומ¿ ƒּוב ׁ̆ ים ֲח ƒ„‚ָ ׁ̆ ב¿ּ ב…ּ ל¿ ƒיל ל ƒ‚ָי‰ ָר‰ָ ׁ∆̆ „? ָ‡ָ„ם  ַ̂ י ן. כ≈ּ ‰ ָ‰ַ‡ֲחרו… ∆̂ ָ̃ ‰ּו˙ ַע„  ב¿ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ַבּ

ָ‰‚ו…  נ¿ ƒם ָ‰ָי‰ מ ƒ‡ …ּו˙. ‡ו‡ ּבו… ַ‰‚≈ּ ּ ƒל ƒל…‡ ַיֲע˜…ר מ ‰ ז∆ י˙, ָבּ ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ּ„ָ ƒמ ם ב¿ּ ָ̇ ן ‡ו… ּ≈̃ ַ̇ י ƒים ו ƒב ים טו… ƒ„‚ָ ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒם י ƒ‡ - ‰ּ ז∆ ƒּוב מ ׁ̆ ‰ ָל ∆̂ רו… ָ‰רּוַח, ו¿

ל,  ן ַ‰כ…ּ ƒמ ‰ ַמָטּ ב ל¿ ׁ≈̆ י≈ ‰, (ל„)ו¿ ב≈ּ ן ַ‰ר¿ יו… ָזּ ƒב מו… ב¿ּ ¿̂ י‚ ַע ƒ‰ נ¿ ַיּ ׁ∆̆ ן ַע„  ּ≈̃ ַ̇ ָנ‰ ל¿ ָּ̃ ַּ̇ ין  יו - ‡≈ ׂ ָ̆ ָ‡ר ַמֲע ׁ¿̆ ּƒָבָריו ‡ו… ב ¿„ ּƒל ב ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ „ 121ּול¿ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ָמ‰ ָוַכַעס  ַעל ח≈ ‰ּו‡ ַבּ ׁ∆̆ י  ƒן מ כ≈ ּנּו. ו¿ מ∆ּ ƒב מ ַבּ‰-ַ‰ל≈ּ ֲע˜…ר ‚…ּ ַיּ ׁ∆̆ ּלּו, ַע„  ים ‡≈ ƒָבר ¿„ ּƒב ‡ ≈̂ ַכּיו… ן, ו¿ י‰∆ ׁ≈̆ ב¿ ˙ לו… ין ‡∆ ּ ƒַבז ˙ ַ‰מ¿ ָחבו… י ַ‰ס¿ּ י≈ לו… ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒי ו¿

ָ‡ז  ּנּו, ו¿ מ∆ּ ƒָו‰ מ‡ֲ ּ‚ַ‰ַ ׁ̆ ר∆ ֲע˜…ר ˘…ׁ ַיּ ׁ∆̆ ַמן ַרב ַע„  ך¿ זו… ז¿ ר∆ ∆„ ך¿ ב¿ּ ל≈ י≈ ָלל, ו¿ ׁ̆ כ¿ּ י ּ ƒ‚ ˙ו… ל…‡ ַיר¿ לּו ‡ו… ל¿ּ ƒ̃ ˙ו… ‡ו…  ּכּו ‡ו… ƒ‰ ם ƒ‡ ׁ∆̆ מו…  ¿̂ ַ‰‚ ַע נ¿ ƒי ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿

ל…‡ יּוַכל  ׁ∆̆ ‰ ַע„  ָנּ מ∆ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒי  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒמ :˙ ˙ ָ‰ָרעו… ּ„ו… ּƒָכל ַ‰מ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ ַיֲע  ‰ ז∆ ך¿  ר∆ ּ ַעל „∆ ו¿ ָיָמיו.  ל  ָכּ  ‰ּ ָבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ י,  ƒע ָ̂ מ¿ ך¿ ָ‰‡∆ ר∆ ּ ∆„ ַבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ ַיֲחז…ר 

ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ׁ∆̆ י  ƒּומ .˙ ˙ ָרעו… ּ„ו… ƒָכל מ ָמ‰ ל¿ ל≈ ׁ¿̆ פּוָ‡‰  ‰ ‰ּו‡ ר¿ ָין ז∆ נ¿ ƒע י. ו¿ ƒנ ינו… ך¿ ַ‰ב≈ּ ר∆ ּ ס ַ‰„∆ פ…ּ ¿̇ ƒי ָ‡ז ַיֲחז…ר ו¿ ַמן ַרב, ו¿ ‰ ז¿ ז∆ ַ‰‚ ָבּ נ¿ ƒי ר, ו¿ ≈̇ ˜ יו… ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ם  ׂ ָ̆ ַמר: "123ו¿ ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ . ו¿ רו… י ֲחב≈ נ≈ פ¿ ƒל ָפָניו ו¿ ך¿ ל¿ ר∆ ּ ∆„‰ַ ‰ ים ז∆ ׂ ƒ̆ ˙, ָי ר∆ ח∆ ב¿ ‰ ַ‰ֻמּ ּ„ָ ּƒמ ˜ ַבּ ל∆ ח≈ ˜ ו¿ ל∆ ָכל ח≈ רּוך¿ ‰ּו‡ 122ב¿ּ ‡ ָבּ ר≈ ˙ ַלֲעב…„ ַ‰ּבו… כ∆ ׁ∆̆ מ¿ ƒנ

ים" (˙‰ילים, נ, כ‚).  ƒ‰…ל ע ‡¡ ַׁ̆ י≈ ּנּו ב¿ּ ∆‡ , ַ‡ר¿ ך¿ ר∆ ּ ∆„

הוא מחמת גאונו. וכתב 
מוכח  שכך  שם 
בפסוקים, שלא יתלה הצלחתו (הן בממון הן ביופי הן בחכמה) בעצמו אלא 

תמיד יהא שפל ומודה לה׳ על המעלות שחננו.
את  להביא  יכול  שהעושר  לבבך. מבואר  ורם  ו‚ו'  ירביון  וˆ‡נך  וב˜רך  ב. 
האדם לגאוה ולשאר חטאים. במסכת ברכות (לב.) אומרת הגמרא, שלאחר 
חטא העגל אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, בשביל כסף 
וזהב שהשפעת להם (שנתת להם בשפע) לישראל עד שאמרו ״די״ הוא גרם 
(להם להתגאות עד) שעשו את העגל... משל לאדם אחד שהיה לו בן, הרחיצו 
וסכו והאכילו והשקהו, ותלה לו כיס (של מעות) על צוארו, והושיבו על פתח 
של זונות, מה יעשה אותו הבן שלא יחטא (וכמו כן ישראל, הקדוש ברוך הוא 
לחטא  להם  שגרם  הוא  זה,  נסיון  לידי  והביאם  טובה  רוב  להם  שהשפיע 

העגל). 
בספר ׳חכמת המצפון׳ (דברים) כתב: רואים אנו מדברי הגמרא יסוד וחידוש 
גדול, לא כמו שאנו מורגלים לראות התחלת וסיבת החטא בבחירת לבו של 
האדם הבלתי טובה אשר לפני החטא. חכמינו ז״ל ראו עיקר סיבת החטא עוד 
רחוק הרבה מהחטא, ותלו את החטא בדברים אשר נעשו עוד זמן רב לפני 
החטא, אשר לכאורה אין להם שום שייכות עוד להחטא כלל, והם דברים 
אחרים לגמרי וגם מותרים בתכלית ההיתר, ושם כבר ראו חז״ל את החטא 
כאילו כבר נגמר, ואמרו שאחר דברים כאלה החטא כבר דבר הבא בתולדה 
ומידי דממילא, כי מה יעשה הבן שלא יחטא, ובטענה זו הלא רצה משה רבינו 
לפוטרם מכל אשמה, והיה בזה מודעה על כל מעשה העגל כאילו היו אנוסים 
בחטא, מאחר ונתן להם הקדוש ברוך הוא שפע של כסף וזהב, דבר זה ממילא 

הביאם לחטא העגל. 
רואים אנו מזה הערה נוראה, ועיקר גדול בעבודת האדם שאחרי שכל הדבר 
תלוי רק בההתחלות הגורמות ומביאות להמעשה, והמוקדמים עוד זמן רב 
להזהר  האדם  עבודת  עיקר  כל  תלוי  בהם  הרי  כן  אם  המעשה,  לפני 
בההתחלות וההקדמות אשר לחטאים, וגם בהאתחלתא דאתחלתא, ואף גם 
באלה שהם דברים המותרים לגמרי כמו כסף וזהב, או רחיצה וסיכה שהם 
מותרים,  גם  שהם  וכדומה  ושתיה  אכילה  וכן  המותרים,  מהדברים  בודאי 
ומכל מקום גילו לנו חז״ל שעיקר סיבת החטא של העגל היתה בריבוי הכסף 
מה  וכן  לבנו,  האב  שעשה  המוקדמת  והשתיה  הרחיצה  כמעשה  והזהב 

ָך  ̂…‡נ¿ ו¿ ָך  ר¿ ָ̃ "(ב)ּוב¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  , רו… ¿̂ יו…

ן ו… ׁ̆ ‡ ƒַער ָ‰ר ַׁ̆

ֲ‡ָו‰ ַער ַ‰ַ‚ּ ַׁ̆

 ˙ ּ„ַ ƒמ ַעל  ר  ַ„ב≈ּ נ¿ ן  ו… ׁ̆ ‡ ƒר‰ָ ַער  ַּׁ̆ ַבּ
ן  מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ּ ƒנ ׁ∆̆ ב  ֲ‡ָו‰. ּוַמ‰ ּטו… ּ‚ַ‰ַ

ּיּוב  ƒח י  נ≈ פ¿ּ ƒמ ים,  ƒָער ּׁ¿̆ ‰ַ ָכל  ל¿  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇

ח  ַ̇ י‡ פ∆ּ ƒ‰ י ּƒכ ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒל מ ≈„ ָבּ ƒ‰ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿

ז…‡˙  ָכּ ינּו  ƒ‡ָר ל…‡  ו¿  ,˙ ַרּבו…  ˙ ָרעו… ל¿

יך¿  ƒר ָ̂ ן  ָלכ≈  .˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ב¿ּ ָרָע‰  ל¿

ל  ∆‡ יָ‚ּ‰  ƒ‰ ַ‰נ¿ ל¿ ם  ַחכ≈ּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָ‰ָ‡ָ„ם 

 ‰ּ ָ̇ ‡ו…  ˙ חו… ¿„ ƒל ו¿ ָ‰ָר‡ּוי,   ‚‰ָ נ¿ ּƒמ‰ַ

. ‡ּוָי‰ ּבו… יָנּ‰ ר¿ ≈‡ ׁ∆̆ ם  ָמ˜ו… ב¿ּ

 

ַסל  ָפּ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַע  ב≈ּ ט¿ ַ‰ַמּ י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ
‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ל  „ו… ּ‚ָ‰ַ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ  

מו…  כ¿ּ  . ָר˙ו… ˙ו… ב¿ּ יָ‰  ָעל∆ יָרנּו  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ו¿

 ˙ ח ‡∆ ַכּ ׁ¿̆ ּƒ̇ ן  ָך פ∆ּ ר ל¿ מ∆ ָּׁ̆ ƒ‰" :ַמר ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ם"  ƒַרי ¿̂ ƒמ  ı ר∆ ∆‡ מ≈ יֲ‡ָך  ƒ̂ ‰ו… ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  '‰

ח  ַכּ ׁ¿̆ ƒי  ‰ ∆‡ ּ ≈‚‰ַ י  ּƒכ(‡) יב).  ו,  („ברים 

י˘כח   ‰‡‚‰ כי   .‡
סוטה  במסכת  יוˆרו. 
(ה.): אזהרה לגסי הרוח 
רוח.  גס  יהא  [שלא 
רש״י] מנין? רב נחמן בר 
יצחק אמר מהכא, ״ורם 
(דברים  ושכחת״  לבבך 
ח, יד) וכתיב ״השמר לך 
פן תשכח את ה׳ אלהיך״ 
(שם יא). רש״י (ד״ה ורם) 
גובה  ידי  שעל  מבאר 
שכחת  לידי  בא  הלב 
זו  שכחה  ועל  הבורא, 
מוזהר  הוא  הרי 
תשכח״  פן  לך  ב״השמר 

(וכן כתב המאירי).
[סמ״ק  שפרשו  יש  אך 
משמע  וכן  כב)  (סימן 
בסמ״ג (לאוין סד) וראה 
(סוטה  שלמה  חשק 
של  שהאזהרה  שם)] 
על  אמורה  לך״  ״השמר 
ולא  עצמו,  לבבך״  ״ורם 
רק בגלל שהיא הגורמת 
שתבוא  ה׳  לשכחת 
אלא  בעקבותיה, 
עצמה  הלב  רוממות 
הם  כי  השכחה.  היא 
איסור  ענין  בארו 
לא  שאדם  הגאוה, 

יתגאה כשהקדוש ברוך הוא משפיע לו טובה ויאמר שבריוח שלו ובעוצם ידו 
ועמלו עשה והרויח והגיע לכל זה. ועל ידי כך לא יחזיק טובה להקדוש ברוך 

ˆ„י˜ים ˘ער ‰‚‡ו‰‡רחו˙ 

 .‰ ‰ ַעל ז∆ רּו ז∆ ר¿ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒל…‡ י ׁ∆̆ 3 ,˙ טו… יו… ¿„ ∆‰ ן ב¿ּ כ≈ּ ׁ∆̆ ל- , ָכּ ך¿ ל∆ מ∆ ב¿ּ

ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ  - ָח„  ∆‡‰ָ ים:  ƒ̃ ֲחָל י  נ≈ ׁ¿̆ ƒל  ˙ ∆̃ ּ ַחל∆ ¿̇ ƒמ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ
 ˙ ַמֲעלו… ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ  - י  ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ  ˜ ל∆ ַ‰ח≈ ו¿  , ‚ּופו… ב¿ּ

ים:  ƒ̃ י ֲחָל נ≈ ׁ¿̆ ׁ̆ ּבו…  ‚ּופו… י≈ ֲ‡ַו˙ ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ יו. ַ‚ּ ׂ ָ̆ ַמֲע ָמ‰ ּוב¿ ַ‰ָחכ¿

‚ּופו…  ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ י‡  ƒ‰ ז…‡˙  ו¿ ַרע.  ָח„  ∆‡‰ָ ו¿ ב,  טו… ָח„  ∆‡‰ָ

ל ַעל  ׁ…˘ מ¿ ּƒ̇ ב ָ‰ָ‡ָ„ם, 4ָ‡ז  ל≈ ֲ‡ָו‰ ב¿ּ ר ַ‰ַ‚ּ ב≈ּ ּ‚ַ ¿̇ ּƒ̇ ׁ∆̆  ˙ ע≈ ָ‰ָרָע‰: ב¿ּ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ נו… - כ¿ּ רו… ¿‚ ƒו… ּוב ׁ̆ ר…‡ . ב¿ּ לו… ף ַר‚¿ „ו… ַע„ ַכּ √̃ ¿„ ָּ̃ ƒם מ„ָ‡ָ‰ָ

ן" (י˘עי‰ ‚,  רו… ּ‚ָ  ˙ טּויו… ָנ‰ נ¿ ַלכ¿ ּ≈̇ ַו ן  ּיו… ƒ̂  ˙ נו… ‰ּו ב¿ּ י ָ‚ב¿ ּƒ5ַיַען כ"

ַי„  ֲ‡ָו‰ ו¿ ל ַ‚ּ ∆‚ י ר∆ ƒנ ≈‡ בו… ּ¿̇ יב: "7ַ‡ל  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ - ָליו ַר‚¿ ָיָ„יו ּוב¿ טז), 6ב¿ּ

בי‡ורים
ראוים להתגאות. 3. ˘ל‡ י˘˙ררו ז‰ על ז‰. שלא יתגאו וימשלו (-להתנהג 
בשררה) זה על זה. 4. ‡ז ˙מ˘ול על ‰‡„ם. גאותו תהיה ניכרת בכל איברי 
גופו מקדקדו עד כף רגלו. 5. יען כי ‚ב‰ו בנו˙ ˆיון. ה׳ מוכיח את עם ישראל 
על הנשים הגאותניות שמשלו בעם והחטיאו אותו, שהולכות  בגרון מתוח 
דרב  בריה  רבא  דרש  (סב:)  שבת  [במסכת  ביפין.  להתגאות  מוגבה  ובראש 
יען כי גבהו בנות ציון״,  ״ויאמר ה׳  ג, טז):  (ישעיה  עילאי: מה פירוש הפסוק 
רש״י  (ראה  גובהן  את  והבליטו  זקופה  בקומה  מהלכות  הנשים  שהיו 
מהלכות בפסיעות קצרות,  פירושו, שהיו  גרון״,  נטויות  ״ותלכנה  ומהרש״א). 
שהעקב של רגל אחת מגיע בצד האגודל של הרגל השניה בלבד ואינו עובר 
את  רואה  שאינו  כיון  לאט  והולך  למעלה  נטוי  שגרונו  אדם  כדרך  אותו, 
אנשים  ויבואו  בהליכתן  שוהות  שתהיינה  כדי  זה  וכל  שלפניו,  הקרקע 
ב׳):  (פרק  6. בי„יו ובר‚ליו.  במסכת דרך ארץ רבה  (רש״י)].  להסתכל בהן 
בראש  והמהלכין  ברגליהם,  והבועטין  בידיהם,  [מנפנפים]  המפפין 
אצבעותיהן [כמו שעשו בנות ירושלים], עליהם הכתוב אומר: ״אל תבואני 
רגל גאוה ויד רשעים אל תנידני״. 7. ‡ל ˙בו‡ני. דוד המלך מבקש מהקדוש 

      ,' ‚ו… ו¿ ך¿  ָלּ  ‰ ב∆ּ ר¿ ƒי ָזָ‰ב  ו¿ ף  ס∆ כ∆ (‚)ו¿ ֻין  ב¿ּ ר¿ ƒי

יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰  ˙ ∆‡  ָּ̇ ַכח¿ ָׁ̆ ו¿ ָך  ָבב∆ ל¿ ָרם  1ו¿

י  ƒ„ָי ם  ∆̂ ע… ו¿ י  ƒח כ…ּ ָך  ָבב∆ ל¿ ּƒב  ָּ̇ ָ‡ַמר¿ ו¿  ,' ‚ו… ו¿

 ˙ ∆‡ ָּ̇ ָזַכר¿ ו¿  ,‰ּ ל ַ‰ז∆ ƒַחי‰ַ ˙ י ‡∆ ƒל ‰ ׂ ָ̆ ָע

ַח  כ…ּ ָך  ל¿ ן  ≈̇ ַ‰נ…ּ ‰ּו‡  י  ּƒכ יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰

ך¿  ל∆ מ∆ ּוב¿ י‚-יח).  ח,  (˘ם  ל"  ƒָחי  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ָחיו"  ∆‡ מ≈ ָבבו…  ל¿ רּום  י  ּƒ̇ ל¿ ƒב "ל¿ ַמר:  ¡‡ נ∆

ּלּו  ƒָר‰ 2ֲ‡פ ו… ּ̇ יָר‰  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ם ƒ‡ .(ם יז, כ˘)

שהאכילו והשקהו ותלה 
לו כיס בצוארו והעמידו 
הזונות  בית  פתח  לפני 
של  עצם  בהם  אין 
מקום  ומכל  איסור, 
עיקר החטא בהם נחשב, 
יעשה  ״מה  אחר-כך  כי 
כבר  יחטא״,  שלא  הבן 
בעל  ואינו  הוא  אנוס 

בחירה כלל. 
וז‰ב ירב‰ לך.  ‚. וכסף 
לאדם  וזהב  כסף  ריבוי 
לגאות  להביאו  יכול 

שאבותינו  הסיבה  זו  החיים״:  ה״ספר  אומר  ה׳.  את  ישכח  זה  ידי  ועל  הלב 
אברהם  צז.).  בב״ק  (כמבואר  המטבעות  על  ציורים  היו מציירים  הקדושים 
אבינו עשה במטבע ציור של זקן וזקנה מצד אחד, ובחור ובתולה מצד שני, 
מה  יצחק.  לו את  הוא שנתן  ברוך  הקדוש  לו  הנס שעשה  להזכיר את  כדי 
הקשר בין כסף לנסים? כדי שכשיביט במטבע לא יגיע למצב של ״ורם לבבך 

ושכחת את ה׳ אלקיך...״, כי כסף מביא גאוה.
המטבע שעשה יהושע היה טבוע בו שור מכאן וראם מכאן, על שם הפסוק 
(דברים לג, יז): ״בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו״, שנצחונותיו במלחמות 

על כיבוש ארץ ישראל היו מהקדוש ברוך הוא ולא מכוחו ועוצם ידו.
וכן דוד הטביע על המטבע מקל ותרמיל מכאן ומגדל מכאן, להזכיר לעצמו 
כי הגיע מאחורי הצאן. ומרדכי היהודי עשה מטבע שהיה בו שק ואפר מכאן, 
את  להם  שהזכירו  ציורים  ועליהן  מטבעות  עשו  כולם  מכאן.  זהב  עטרת 
הנסים שעשה להם הקדוש ברוך הוא, כדי שלא יגיעו חס ושלום למצב של 

גאוה הבאה מחמת ריבוי הממון.

בי‡ורים
אם  מה  כי  ביאר,  הרמב״ן  במלך.  ‡פילו   .2 בלבך.  ותתגאה  לבבך.  ורם   .1
וגובה הלב  למלך שהוא ראוי להתנשא ולהתגדל, הפסוק אוסר את הגאוה 
ומצוה שלבבו יהיה שפל ככל אחיו הקטנים ממנו, כל שכן לאחרים שאינם 

‰. כי ‡ין עזר ‰˘ם עמו 
‡חרי ‡˘ר ‰ו‡ ˙ועב˙ 
‰˘ם. הוא מדברי רבינו 
יונה בשערי תשובה (א, 
(נב:)  סוכה  במסכת  כז). 
בן  שמעון  רבי  אמר 
אדם  של  יצרו  לקיש: 
יום  בכל  עליו  מתגבר 
ומבקש להמיתו, שנאמר 
(תהלים לז): ״צופה רשע 
לצדיק ומבקש להמיתו״. 
ברוך  הקדוש  ואלמלא 
יכול  אינו   – עוזרו  הוא 
לו, שנאמר (שם): ״ה׳ לא 
ולא  בידו  יעזבנו 

ירשיענו בהשפטו״. 
רבי  המשגיח  מרן  היה 
יחזקאל לוינשטיין זצ״ל 
כבר  ומזהיר:  מזכיר 
כתב רבינו יונה ״כי בעל 
יצרו,  ביד  נמסר  הגאוה 
כי אין עזר ה׳ עמו אחרי 
״.  ה׳  תועבת  הוא  אשר 
אמרים  שני  נצרף  אם 
אלו - חרדה תאחזנו, כי במלחמת האדם עם יצרו בכל יום ויום, הרי בדרך 

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰ ׁ∆̆ מ… ַר˙  ˙ו… ב¿ּ נּו  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿

י" (וי˜ר‡ כ,  ַ‰ּ‚ו…  ˙ ֻח˜…ּ כּו 15ב¿ּ ל¿ ≈̇ ל…‡  "ו¿

כּו"  ל≈ ≈̇ ם ל…‡  י‰∆ ≈̇ ֻח˜…ּ יב: "ּוב¿ ƒ̇ ּוכ¿ כ‚), 

ן  ָך 16פ∆ּ ר ל¿ מ∆ ָּׁ̆ ƒ‰" :ַמר ¡‡ נ∆ ו¿ (˘ם יח, ‚), 

ל  ם" („ברים יב, ל) - ַ‰כ…ּ י‰∆ ׁ̆ ַ‡ֲחר≈ ≈̃ ָנּ ּƒ̇

 ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ יר,  ƒ‰ ַמז¿ ‰ּו‡  ָח„  ∆‡ ָין  נ¿ ƒע ב¿ּ

ָבָריו  ¿„ ƒּוב יו  ָׁ̆ ּבּו ַמל¿ ב¿ּ ל  ּ„ָ ֻמב¿ ל  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי

‰ּו‡  ן  כ≈ ו¿ ים,  ƒי ַ‰ּ‚ו… ן  ƒמ ָ‰ָ‚יו  נ¿ ƒמ ָכל  ּוב¿

ים"  ּƒן ָ‰ַעמ ƒם מ כ∆ ¿̇ יל ‡∆ ּ ƒ„ ר: "ָוַ‡ב¿ מ≈ ‡ו…

(וי˜ר‡ כ, כו).

י  ינ≈ ע≈ ים ב¿ּ ƒָעב…̇ ם מ¿ ֲ‡ָו‰ ‰≈ י - ַ‰ַ‚ּ ֲעל≈ ַבּ
ֲעַב˙ ‰'  ו… ּ̇ ַמר: "17 ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ם,  ּׁ≈̆ ‰ַ

‰ּו‡  ו¿  ,(‰ טז,  (מ˘לי  ב"  ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ

ם  ּׁ≈̆ ר ַ‰ ז∆ ין ע≈ י ‡≈ ּƒכ(‰) , רו… ¿̂ ƒַי„ י ָסר ב¿ּ מ¿ ƒנ

בי‡ורים
בהם, שהם מלבושי נכרי, [משמעות דבריו שהאיסור ללבוש בגדי נכרי הוא 
משום גאוה]. 15. בחו˜ו˙ ‰‚וי. בדרכי הגויים. הוזהרנו שלא נתנהג כמותם 
במלבושינו ובהליכותינו. 16. פן ˙נ˜˘ ‡חרי‰ם. פן תהיה נמשך, נצמד ונדבק 
אחריהם, (מלשון ״דא לדא נקשן״). 17. ˙ועב˙ ‰'. מאוס ושנוא בעיני ה׳ כל 

המתנשא בלבו.

יב).  לו,  (˙‰ילים  י"  ƒנ ≈„ ƒנ ּ¿̇ ַ‡ל  ים  ƒע ָׁ̆ ר¿

י  ּƒַרב  ˙ ַבּ  ‰ ָׁ̆ נ¿ ע∆ נ∆ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ ל  ∆‚ ר∆ ַעל  ו¿

יָ‰  ָעל∆ ַזר  ¿‚ ּ ƒנ ׁ∆̆ ן,  יו… ַר„¿ ּ¿̇ ן  ב∆ּ יָנ‡  ƒֲחנ

ַעם  ַפּ י  ּƒכ  .˙ נו… זו… ל  ׁ∆̆  ‰ ָבּ ֻ̃ ב¿ּ ב  ׁ≈̆ י ל≈

י,  ƒמ רו… י  ל≈ „ו… ּ ¿‚8 י  נ≈ פ¿ ƒל ָכ‰  ָ‰ל¿ ַ‡ַח˙ 

 ‰ ָנ‡∆  ‰ ָמּ "ַכּ רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ ָע‰  מ¿ ָׁ̆ ו¿

ָ‡ז  10ו¿  "! זו… יָב‰  ƒ9ר ל  ׁ∆̆ יָ‰  ∆̇ יעו… ƒס פ¿ּ

ם -  ƒיַני ע≈ ר (ע"ז יח, ‡). ָבּ ≈̇ ‰ יו… ָ̃ ּ ¿„ ¿̃ ּ ƒ„(„)

ַמע  ׁ¿̆ ƒם - ל…‡ י ƒַני ָ‡ז¿ ˙" (מ˘לי ו, יז). ָבּ ם ָרמו… ƒיַני יב: "11ע≈ ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ים  ּ ƒי ƒל ֲענ ∆̂ „ו… ‡≈ ָעמ¿ יַח ַ‡ּפו… - ב¿ּ ר≈ ים. ב¿ּ ƒָלל ים ָ‰ֻ‡מ¿ ּ ƒי ƒי ָ‰ֲענ ר≈ ב¿ ּ ƒ„

ָבָריו  ¿„ ּƒב ַ‡ף  ו¿ יָניו.  ע≈ ב¿ּ ים  ƒרּוח ס¿ ם  ≈‰ ם,  י‰∆ ּ≈̇ ָב ל¿ ַנס  כ¿ ּƒנ ׁ∆̆ כ¿ּ ‡ו… 

ַין ַמֲ‡ָכל  נ¿ ƒע ˙ 13ב¿ּ ר∆ כ∆ּ ƒם נ‚ַ ַ‚ֲ‡ָו‰. ו¿ ˜ ב¿ּ ָ̇ י˜ 12ָע ּ ƒ„ ַ̂ ר ַעל  ַ„ב≈ּ י¿

 ‰ ז∆ ַעל  ו¿ י,  ƒר ָנכ¿ י  ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ י  ≈„ ¿‚ ּƒב י  ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ 14ּוב¿  ‰ ∆̃ ׁ¿̆ ּוַמ

כתב  יו˙ר.   ‰˜„˜„  .„
מיד):  (ד״ה  יהוידע׳  ב׳בן 
וודאי לא היתה כוונתה 
הרע  יצר  בהם  לגרות 
ושיתנו עיניהם בה, אלא 
שישבחו  היתה  כוונתה 
מכל  אך  ישראל.  את 
כיון  בזה  נענשה  מקום 
שהיה לה לחשוש שמא 
הרע  יצר  בהם  יתגרה 
ויאנסוה לדבר עבירה.  

בי‡ורים
יבוא אלי רגל  ברוך הוא, אל תביא אלי את פסיעותיו של המתגאה (שלא 
אנשי גאוה להצר לי), והרשעים לא יטלטלו אותי ממקומי ביד חזקה. 8. ‚„ולי 
רומי מדובר,  באיזו  לדון  האריך  קיסמא)  בן  ר״י  (ערך  הדורות  בסדר  רומי. 
וסיים שהיתה עיר בארץ ישראל בשם רומי. 9. ריב‰. נערה. 10. ו‡ז „˜„˜‰ 
יו˙ר. בפסיעותיה לפסוע פסיעות נאות. ודבר זה נוגד את  הכתוב (תהלים 
מה, יד): ״כל כבודה בת מלך פנימה״, ולכך נענשה. 11. עינים רמו˙. המתגאה 
ומרים עיניו כלפי מעלה, ולא כדרך שפלי הרוח אשר ישפילו עיניהם כלפי 
גאוה.       מתוך  עזות)  (דברי  וקשים  חזקים  דיבורים  ב‚‡ו‰.  ע˙˜   .12 מטה. 
13. בענין מ‡כל ומ˘˜‰. שיאכל מאכלים טובים ומעדני מלך. 14. ובמלבו˘י 
ב‚„י ‚‡ו‰ מלבו˘י נכרי. שילבש בגדים יקרים ונאים מאד שהכל מסתכלים 

ו״שיתוף״  הבריות,  למען 
הרי הוא עבודה זרה.

הגרשוני  ילקוט  בספר 
אדרת  מספר  מביא 
אליהו שפירש, כי החכם 
בפני  להתבטל  דרכו 
החכם היותר גדול ממנו, 
מתבטל  עשיר  וכן 
גדול  בעמדו לפני עשיר 
אילו  כן,  ואם  ממנו, 
מאמין  היה  המתגאה 
הבורא,  במציאות 
וביכלתו,  בהשגחתו 
עיניו  לנגד  מצייר  והיה 
גדולת ה׳ – בודאי שהיה 
מבטל את עצמו, ואם עדיין מתגאה אות הוא שאינו מאמין בגדולת הבורא.  
פירוש אחר: אדם שיש לו גסות הרוח, שמתגאה בחכמתו, מעיד על כך שהוא 
מאמין שהוא זכאי לקבל השפעה של טוב מן הבורא בזכות חכמתו, ואילו 
לאלה שאין להם חכמה – אין זכות לכך. אבל זוהי ממש אמונתם של עובדי 
הכוכבים, שמאמינים שהבורא מסר כח לכוכבים להשפיע, והשפעתם היא 
רק על פי הטבע. יסוד דת ישראל הוא שהקדוש ברוך הוא משפיע גם למי 
שאין בו מעלות, כי ״מאשפות ירים אביון״ והכל תלוי בהשגחתו וברצונו של 

הקדוש ברוך הוא (תפארת ציון). 

ָ‰ָכ‡:  יב  ƒ̇ 19כ¿ּ ים.  ƒָכב ַ„˙-ּכו… ֲעבו…

יב  ƒ̇ 20ּוכ¿ ב",  ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ  '‰ ֲעַב˙  ו… ּ̇ "

ל  ∆‡ ָב‰  ע≈ ˙ו… י‡  ƒב ָ̇ ל…‡  "21ו¿ ם:  ָ̇ ‰ָ

ים:  ƒר מ¿ ‡ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ כו).  ז,  („ברים  ָך"  ∆̇ י ב≈ּ

י  ּƒיב: "כ ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„22 ,˙ ‡ ַעל ֲעָריו… ּלּו ָבּ ƒ‡ כ¿ּ

 "' ‚ו… ו¿ ּו  ׂ̆ ָע ל  ≈‡‰ָ ב…˙  ע≈ ו… ּ̇ ‰ַ ל  ָכּ  ˙ ∆‡

ּלּו  ƒ‡ כ¿ּ ים:  ƒר מ¿ ‡ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ כז).  יח,  (וי˜ר‡ 

ל  ָכּ רּו:  ָ‡מ¿ ו¿ (סוט‰ „, ב).  ָמ‰  23ָבּ ָנ‰  ָבּ

ָ‰רּוַח,                 ּסּו˙  ּ‚ַ ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם 

בי‡ורים
19. כ˙יב ‰כ‡. כתוב כאן (משלי טז, ה) בענין הגאוה. 20. וכ˙יב ‰˙ם. וכתוב 
שם (דברים ז, כו) בענין עבודה זרה. 21. ול‡ ˙בי‡ ˙ועב‰. המלה ״תועבה״, 
גסות הרוח),  בו  זה שיש  (היינו  שבה מכונים האלילים, מלמדת ש״גבה לב״ 
המכונה ״תועבה״ בספר משלי, כמוהו כעובד עבודה זרה. 22. „כ˙יב: כי ‡˙ 
כל ‰˙ועבו˙ ‰‡ל. הפסוק כתוב בענין חטאי העריות (ויקרא יח, כז), ובחטא 
של גסות הרוח כתוב ״תועבת ה׳ כל גבה לב״. הכינוי ״תועבה״ המשותף לשני 
הענינים מלמד על שייכותם זה לזה.  23. במ‰. מזבח לעבודת כוכבים (רש״י). 

ם.  ּׁ≈̆ ֲעַב˙ ַ‰ ו… ּ̇ ר ‰ּו‡  ׁ∆̆ י ֲ‡ , ַ‡ֲחר≈ ּמו… ƒע

ּום ָ‡ָ„ם ל…‡  ׁ̆ ָ‡‰ ַעל  ּ‚ָ ¿̇ ƒּלּו ל…‡ נ ƒַוֲ‡פ

ַב„  ּבו… ל¿ ƒל ‰, ַ‡ך¿ ב¿ּ ׂ ∆̆ ַמֲע ל…‡ ב¿ּ ּבּור ו¿ ƒ„ ב¿ּ

ָב‰,  ע≈ ו… ּ̇ ָר‡  ¿̃ ƒנ  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡ 

ב",     ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ  '‰ ֲעַב˙  ו… ּ̇ " ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ב  ּ ל≈ ַבּ  ‡ ָלּ ∆‡ ‰ּו˙  ב¿ ּ‚ַ לו…  ין  ≈‡ ּלּו  ƒ18ֲ‡פ

ָב‰. ע≈ ו… ּ̇ ָר‡  ¿̃ ƒנ

 

ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ ל  ָכּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿
 „ ב≈ עו… ּלּו  ƒ‡ (ו)כ¿ּ ָ‰רּוַח,  ּסּו˙  ּ‚ַ  

יכול  האדם  אין  הטבע 
בנוסף  אלא  לנצחו, 
צריך  הנחוש  לרצונו 
עזר ה׳. לכן בעל הגאוה 
לו  ואין  מתועב  שהוא 
עזר ה׳ – חרץ רבינו יונה 
הגאוה  ״בעל  משפטו: 
נמסר ביד יצרו״! ומעתה 
תקוה,  שום  לגאה  אין 
לגמרי.  הוא  ואבוד 
עמוד  חן׳,  יתן  (׳לענוים 

רא).
עבו„˙  עוב„  כ‡ילו  ו. 
(סוטה  המאירי  כוכבים. 
ד:) רואה את הקשר שבין 
הגאוה לעבודה זרה בכך 

– רוע טבעו מביאו לחלוק על האמת בכל דבר כדי להשפיל את  שהמתגאה 
שכנגדו [ומי שמונח בשקר הריהו כעובד עבודה זרה, שהיא עצם השקר].

המהרש״א בחידושי אגדות מבאר שעל ידי רוח הטומאה שנוצר מעון הגאוה 
מגיע לכל זה.

חכם  בתלמיד  אפילו  מדבר  זה  מאמר  כותב:  עקב)  (פרשת  הקדוש  השל״ה 
הלומד ומקיים את מצוות התורה, אלא שיש לו פניות בלימודו כגון שאחרים 
ידעו על גדולתו ותורתו, כי אז הרי הוא עובד בשיתוף, לא רק לשם ה׳ אלא גם 

בי‡ורים
18. ‡פילו ‡ין לו ‚ב‰ו˙ ‡ל‡ בלב נ˜ר‡ ˙ועב‰. הגר״א בביאורו על משלי 
מפרש: ״תועבת ה׳ כל גבה לב״ - אפילו אדם שעדיין לא הוציא את גאותו 
לפועל, ולא עשה שום מעשה של גאוה, בהליכתו או בדיבורו, ושום תנועה או 
סימן של גאוה לא ניכרים עליו, אבל ה׳ חוקר לב ובוחן כליות - הוא מעיד 
עליו שהוא גבה לב, כלומר, הגם שגאוותו מוסתרת בלב פנימה, בכל זאת – 
״תועבת ה׳״! משוקץ ומתועב הוא בעיני הקדוש ברוך הוא, ויתן את הדין על 

כך במשפטי שמים. 

ל˜ורח  ‡רע  מ‰  ח. 
‚‡ו˙ו.  מחמ˙  וע„˙ו 
(פי״א)  ישרים  המסילת 
שרעת  כותב, 
יתרה  חמדת-הכבוד 
יותר  וחזקה 
יש  כי  מחמדת-הממון, 
מקרים בהם יכול האדם 
על  יצרו  את  לכבוש 
שאר  ועל  הממון 
חמדת  אך   – ההנאות 
כי  הדוחק,  הוא  הכבוד 
לסבול  לו  אי-אפשר 
ולראות את עצמו פחות מחבריו, ועל דבר זה נכשלו רבים ונאבדו... מי גרם 
הוא  מלא  ומקרא  הכבוד,  מפני  אלא  עמו?  עדתו  וכל  הוא  שיאבד  לקורח 
(במדבר טז, י): ״ובקשתם גם כהונה״. וחכמים, זכרונם לברכה (במדבר רבה 
יח, ב) הגידו לנו, כי כל זה נמשך, מפני שראה את אליצפן בן עוזיאל נשיא, 
והיה רוצה להיות הוא נשיא במקומו... כללו של דבר: הכבוד הוא הדוחק את 
האדם  היה  זה  ולולי  שבעולם,  והחמדות  התשוקות  מכל  יותר  האדם  לב 
מתרצה לאכול מה שיוכל (להשיג ללא מאמץ), ללבוש מה שיכסה ערותו, 

ּלּו  ƒיר, ֲ‡פ ƒ‰ָי ּ רּו: ‰ַ32‡י ָמ‡ן „¿ ָ‡מ¿ ‰). ו¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ל,  ב≈ּ ַ̃ ¿̇ ƒָל‡ מ ‰ּ ≈̇ י י ב≈ּ ׁ≈̆ נ¿ ƒ‡‡ַ

‰" (חב˜ו˜ ב, ‰) -  ו∆ נ¿ ƒי ל…‡  יר ו¿ ƒ‰ר ָי ב∆ ּ ∆‚"

ּלו… (ב"ב ˆח, ‡). ׁ∆̆  ‰ ָנו∆ ּלּו ב¿ּ ƒ33ֲ‡פ

 

יַפ˙          ƒ„ ר¿ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ34

ַעל  ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒ‰ 35ל¿ ן  ָממו…  
ַרע  ≈‡ (ח)ָמ‰   ָּ̇ ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿ י-ָ‡ָ„ם.  נ≈ ב¿ּ

בי‡ורים
תקרי אותו אלא איתו לא אוכל״. לפי קריאה זו אומר הכתוב שגבה עינים, 
היינו גאותן, אין הקדוש ברוך הוא יכול להיות אתו. וביאר ב׳תפארת ציון׳, כי 
בדרך כלל החוטא חוזר אחר כך בתשובה, ואז מוכן הקדוש ברוך הוא לדור 
אין  עליו  עוונו  שעדיין  וכיון  בתשובה,  חוזר  אינו  הרוח  מגסות  אבל  אתו, 
בעל  אדם שהוא  „י‰יר.  מ‡ן  ‰‡י   .32 אתו.  לדור  רוצה  הוא  ברוך  הקדוש 
גאוה, אפילו על אשתו ובני ביתו אין הוא מתכבד, כיון שבזוי הוא בעיניהם. 
33. ‡פילו בנו‰ ˘לו. אפילו בבית שלו אין הוא מתכבד. 34. ‰‚‡ו‰ מבי‡‰ 
זה   ידי  על  שיוכל  כדי  חומד להתעשר  לבו  כי המתגאה  ר„יפ˙ ממון.  לי„י 
להשתרר ולשלוט על בני אדם. [אמנם יש גורסים: ״הגאוה מביאה לידי רדיפת 

כבוד״]. 35. ל‰˘˙רר. למשול. 

ַעט  מ¿ ּמּו  "רו… ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ 25 ט,  ַמע≈ ¿̇ ƒ24מ

עו…  ¿„‚ָ ָר‡ּוי ל¿ ּנּו" (‡יוב כ„, כ„); 26ו¿ ינ∆ ≈‡ ו¿

ָמ‰  ו… ּ̃ ‰ַ י  ָרמ≈ "ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ 27 ָר‰,  ׁ≈̆ ‡ֲ ַכּ

ין ֲעָפרו…  ≈‡ ים" (י˘עי‰ י, ל‚), 28(ז)ו¿ ƒע„ֻ ּ ¿‚

ָעָליו.   ˙ ל∆ ּ ַיל∆ 29מ¿ יָנ‰  ƒכ ּׁ¿̆ ‰ַ ו¿ ָער,  נ¿ ƒנ

י  ƒנ‡ֲ ין  ≈‡ -‰ּו‡:  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ָ‡ַמר 

ָלם,  עו… ָבּ 30ָל„ּור  ים  ƒל כו… י¿ ‰ּו‡  ו¿

ם  ƒיַני ַבּ‰ ע≈ ּ ַמר (˙‰ילים ˜‡, ‰): "‚¿ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

(סוט‰  ‡ּוָכל"  ל…‡  ו…  …̇‡31 ָבב  ל≈ ַחב  ּור¿

ז. ו‡ין עפרו ננער. כתב 
כנגד  מדה  חיים:  החפץ 
שהיה  במקום  כי  מדה, 
לו לחשוב תמיד שסופו 
רמה  עפר  למקום  לילך 
להתגאות,  ולא  ותולעה 
הוא לא חשב כן, כי אם 
דמיין לעצמו כי במרומי 
משגבו  יהיה  סלעים 
ובעליות מרווחות תהיה 
על  יתר  לעד,  מנוחתו 
בני גילו, לכן כאשר גופו 
בעפרו  אין  עפר,  נעשה 
ממקומו,  להתנער  כח 
כל המתים יעמדו ויקומו 

אשר  האנשים  כל  רגלי  כפות  תחת  נמוך  מושכב  ישאר  והוא  רגליהם,  על 
התגאה עליהם בימי חייו!! (שמירת הלשון, תבונה יד). 

בי‡ורים
מממונו  מתורתו,  מתמעט  אחר:  פירוש  (רש״י).  מחשיבותו  מ˙מעט.   .24
 – שרומו  כיון  ו‡יננו".  מעט  "רומו  ˘נ‡מר:   .25 יעקב).  (עיון  ומבריאותו 
מתמעט. ושמא תאמר ישנו בעולם [שמתקיים]? תלמוד לומר: ״ואיננו״. (סוטה 
זרה.  עבודה  לשם  הנעבד  עץ  היא  אשירה  כ‡˘ר‰.  ל‚„עו  ור‡וי   .26 ה.). 
גדיעה זו הנזכרת כאן איננה רק קציצה רגילה, אלא צריך לעוקרה ולשרש 
״ואבדתם את שמם״,  ג):  יב,  (דברים  נלמד מן הכתוב  וזה  וכל,  אחריה מכל 
וכמו כן יש לגדע ולשרש אחרי מי שיש בו גסות הרוח (רש״י). 27. ˘נ‡מר 
"ורמי ‰˜ומ‰ ‚„ועים". בגמרא (סוטה ה.) למדים דבר זה בגזירה-שוה: כתיב 
התם  וכתיב  גדועים״,  הקומה  ״ורמי  הגאוה)  חטא  בענין  כאן  (כתוב  הכא 
(וכתוב שם בענין עצי אשירה) ״ואשיריהם תגדעון״ - תעקרו ותשרשו מכל 
עליו.  מילל˙   .29 המתים.  לתחיית  קם  שאינו  ננער.  עפרו  ו‡ין   .28 וכל). 
הפורענות  משום  הגאה  על  ומשתברת  מתאוננת  השכינה  עליו.  מקוננת 
שתבוא עליו (רש״י). 30. ל„ור. יחד. 31. ‡ו˙ו ל‡ ‡וכל. בגמרא דורשת ״אל 

ט. ‰מ˜˘ט ‡˙ ‚ופו כ„י 
שנינו  ל‰˙‚‡ו˙. 
ד):  (ד,  אבות  במסכת 
שפל  הוי  מאד  ״מאד 
רוח״. לשם מה הכפילות 
״מאד מאד״? מבאר רבי 
שני  ישנם  חגיז:  משה 
גאוה  גאוה,  בעלי  סוגי 
רוחנית.  וגאוה  גופנית 
גאוה גופנית – המתגאה 
גבורתו,  קומתו,  ביופיו, 
גאוה  וכו׳.  עושרו  בגדיו, 
המתגאה   – רוחנית 
כשרונותיו,  בחכמתו, 
על  ומצוותיו.  מדותיו 
הגאות  סוגי  שני 
״מאד  התנא:  מזהירנו 
מאד הוי שפל רוח״, הוי 
בשניהם.  רוח  שפל 

(מדרש חכמים).

 ˙ ּ„ו… ƒמ ּלּו  ≈‡ ָכל  ו¿  .‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ 39ו¿  ‰‡ָ נ¿ ƒ̃

ר  ≈‡ ָבּ ¿̇ ƒי ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ  ,„…‡ מ¿  ˙ חּו˙ו… פ¿ּ

ם. ּׁ≈̆ ַר˙ ַ‰ ז¿ ע∆ ב¿ּ

˙ ּ‚ּופו…  ט ‡∆ ּׁ≈̆ ַ̃ ל (ט)ַ‰מ¿ ָבר: ָכּ ף ָ„ּ סו…
ַח  כ≈ ו… ׁ̆  ‰ י ז∆ ˙, ֲ‰ר≈ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ י ל¿ ≈„  כ¿ּ

ַעל   ׁ̆ ָיחּו ל…‡  ו¿ ‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ם  ּׁ≈̆ ‰ַ

ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒי ל…‡  ו¿  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

 , מו… ¿̂ ַע ַעל   - ָנ˙ו…  ָוּ ַכּ ל  ָכּ י  ּƒכ ים,  ƒב טו…

י˙ו…  ƒֲחר‡ַ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ,‰ ל∆ ַ‰ָכּ ּ‚ּופו…  ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ל¿

ב  רו… ָ̃ ‰ּו‡   , ּ‚ּופו… ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ַ‰מ¿ ו¿  .‰ ָמּ ƒר

 ‡ ׂ ָּ̆ ƒל ים  ׁƒ̆ ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ‰ ָר‡∆ ¿̇ ƒי י  ּƒכ  ,‰ ָמּ ƒז ל¿

ב  ר≈ ָ̃ ¿̇ ƒי ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ם,  י‰∆ ינ≈ ע≈ ב¿ּ ן  ח≈

ּלּו˙  ַ̃ ו¿  ˜ חו… ׂ ¿̆ י  י„≈ ƒל  ‡ ָיבו… ו¿ ָלן,  ¿̂ ∆‡

י‡  ƒ‰  ‰ ז∆ ָבּ ים,  ׁƒ̆ ָ‰ֲ‡ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ˙ ט∆ ּׁ∆̆ ַ̃ ַ‰מ¿  ‰ ָּׁ̆ ƒ‡‰ָ ַ‚ם  ו¿  . ׁ̆ ר…‡

ל  „ו… ּ‚ָ ‰ּ ָׁ̆ ‰ ָענ¿ ם, ּוָבז∆ ָבּ ƒל ים ב¿ּ ƒּור‰ ר¿ ƒ‰ ˙ ס∆ נ∆ ם ּוַמכ¿ ָבּ ƒל ˙ ∆̃ ל∆ ַמ„¿

בי‡ורים
יהיה אמת או שקר, כדי להקטין שמו אצל בני אדם ולהראות יתרונו עליו 
ענף  הוא  הקפדנות  ו˘נ‡‰.   .39 ולביישו״.  ולהכלימו  מעלתו  ולהפחית 
ותולדות הגאוה, כי לולא הגאוה לא היה מקפיד בלבו! (שערי קדושה א, ב). 
מיסוד הענוה – לא להקפיד כלל. (אור ישראל נח, א). מבואר, כי ענוה וקפדנות 

– תרתי דסתרי!

 ׁ̆ ּ ≈̃ ּ ƒב ׁ∆̆  , ֲ‡ָו˙ו… ֲחַמ˙ ַ‚ּ ˜…ַרח ַוֲעָ„˙ו… 36מ≈ ל¿

לו…  ָנ‰  ּ¿̇ ƒנ ל…‡  ׁ∆̆  ‰ ֻ„ָלּ ּ ¿‚ ח  ַּ̃ ƒל ו¿ ל  ּ ≈„ ּ‚ַ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ַנס  כ¿ ƒנ ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒ37ּומ ם,  ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ ן  ƒמ

 ‰‡ָ ¿̂ 38ָי  ˙ ∆̃ ֲחל… ַ‰ַמּ ן  ƒּומ  ,˙ ∆̃ ַמֲחל… ל¿

בבית  ולשכון 
הפגעים  מן  שתסתירהו 
קלה  פרנסתו  והיתה   –
צריך  היה  ולא  עליו 
כלל  להעשיר  להתיגע 
לו  שאין  הגם  אלא, 
בכל  במותרות,  צורך 

שפל  עצמו  יראה  כדי שלא  להשיגן,  רב  לעמל  עצמו  את  מכניס  הוא  זאת 
בחברה, ואין קץ לכל עמלו, על כן אמרו רבותינו זכרונם לברכה (אבות ד, 

כא): ״הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם״.  

בי‡ורים
על  בחז״ל  מובא  (ובאמת  גדול  לאדם  עצמו  שהחשיב  ‚‡ו˙ו.  מחמ˙   .36
גדלותו של קורח) ועוד שהחשיב עצמו ליחסן שהרי הוא בן יצהר, ומשום כך 
של  בנשיאותו  ונתקנא  הנשיאות,  לו  שמגעת  לחשוב  הגאוה  אותו  הביאה 
אליצפן בן עוזיאל, ומדת הקנאה נבעה מכח הגאוה שהחשיב עצמו לבעל 
נכנס  כך  ומ˙וך   .37 יחזקאל).  (אור  קורח  מעשה  כל  נבע  וממנה  מעלה, 
למחלו˜˙. במסכת חולין (ז.): משרבו זחוחי הלב (פירוש, משרבו התלמידים 
גבוהי הלב, שמחמת גאותם לא דקדקו מפי רבם כל צרכם אלא סמכו על 
ז):  (פרק  הישר  קב  בספר  כתב  בישראל.  מחלוקות  רבו  רש״י)  לבם,  בינת 
המתגאה מרבה קטטה, קנאה, שנאה, לשון הרע, כעס, שקרים, ליצנות וכו׳. 
ואם תתבונן בה תראה שכל עבירות שבתורה כלולין בה. ופגמו גדול מאד, 
אוי לו ואוי לנפשו מי שרגיל להאחז בה! 38. יˆ‡‰ ˜נ‡‰. קנאה וגאוה אחת 
הן, ואחת תלויה בחברתה, מי שאין בו כלל גאוה – אין בו בכלל קנאה. ומי 
שיש בו מעט גאוה, ויהיה מי שיהיה – יש בו קצת קנאה על חבירו, על אשר 
עצמו  מחזיק  והמתגאה  היות  פשוטים,  והדברים  במדריגתו.  עומד  גם  הוא 
שהוא עדיף מחבירו, או לפחות שוה לו, והיה אם יראה שחבירו השיג שררה 
וגדולה - הוא מקנאהו על כך. (תולדות שלמה [קלוגר] יג). כתב החפץ חיים 
״גם הגאוה תביאהו לקנא ולשטום  י״ד):  (שמירת הלשון שער התבונה פרק 
(-ולשנוא) את חבירו המכובד בעיני אנשי העיר, ויקנא וישטום אותו, בעבור 
שידמה לו שנפחת כבודו על ידי זה, ויאמר בלבו: לולא הוא, הייתי מתואר בין 
בני אדם לאדם חשוב. ויבחן גנזי נסתרותיו, כדי שיהיה לו מה לדבר ממנו, 

עונ˘  כל ˘כן ˘י˘  י‡. 
‚„ול ל‡˘‰ ‰מ˙˜˘ט˙ 
‡נ˘ים  לפני 
ב‰.  ‰מס˙כלים 
כותבים  הראשונים 
שבאותה המדה שנדרש 
להתבונן  שלא  מהגבר 
בנשים, כך אסור לנשים 
לגרום לגברים להתבונן 
כותב  יונה  רבינו  בהם. 
במילים חריפות במיוחד 
האחריות  אודות 
האשה  על  המוטלת 
(אגרת  זה  בנושא 
עח):  פרק  התשובה, 
שתהא  האשה  ״וצריכה 
שלא  ונזהרת  צנועה 
אדם  בני  בה  יסתכלו 
מפני  מבעלה,  חוץ 
שהמסתכלים בפניה או 
לגהינם,  יורדים  בידיה 
(תענש)  ענושה  והיא 
ואחד  אחד  כל  בעונש 
שהחטיאה  מפני  מהם, 
אותם ולא נהגה צניעות 

בעצמה ונכשלו בה״.
‰וˆ‡ו˙  רוב  לפי  לו  ˘י˘  מ‰  בעיניו  ימעט  כי  בחל˜ו,  י‰י‰ ˘מח  ול‡  יב. 
˙‡ו˙ ‚‡ו˙ו. העניו אינו מתאוה להרבה אלא מסתפק במועט שיש לו ושמח 
בחלקו שקיבל מהבורא. לעומתו הגאותן מתאוה לכל דבר ולדברים גבוהים 
יחמוד, ודבר זה הרי אף פעם לא ישיגנו, כי העולם הזה אין בו כדי שביעה, 
חז״ל  שאמרו  וכמו  שבעה,  ידע  ולא  מה  חסר  שהוא  האדם  ירגיש  לעולם 
(מדרש רבה קהלת ג, י): אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, מי שיש לו מנה רוצה 

 ‰ ָּׁ̆ ƒ‡ ל¿ ל  „ו… ּ‚ָ  ׁ̆ ע…נ∆  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל  (י‡)ָכּ

ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ˙ ט∆ ּׁ∆̆ ַ̃ ¿̇ ּƒמ‰ַ

.‰ּ ים ָבּ ƒל כ¿ּ ַּ̇ ס¿ ּƒמ‰ַ

 

ֲ‡ָו‰.  ַּ̇ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ  „ עו… ו¿
ָרָחב  ּבו…  ƒל  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ י  ּƒכ  

י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ַ̇ ו¿ ָבר,  ּ„ָ ָכל  ל¿  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒּומ

י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ב¿ּ ׁ∆̆ ָ‰ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

 ׁ̆ ַלב≈ּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ֲ‡ָו˙ו…  ּ‚ַ ֲחַמ˙  מ≈  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒי

ין  ƒר ט≈ ל¿ ַפּ  ˙ נו… ב¿ ƒל ו¿ ים  ƒר ָ̃ י¿ ים  ƒ„‚ָ ב¿ ּƒב

י  ּƒים. כ ƒב ים טו… ƒכ…ל ַמֲ‡ָכל ¡‡ ל∆ ו¿ ים  ƒל „ו… ּ ¿‚

ים  ƒ‰ בו… ּ ¿‚ ים  ƒָבר ¿„ ƒל ָלם  עו… ל¿  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ

ים  ƒָבר ¿„ ƒי‚ ָי„ו… ל ׂ ּƒ̆ ינו… ַמ ‡ּוַלי ‡≈ מ…„, ו¿ ַיח¿

ָב‰  נ≈ ּ ¿‚ י  י„≈ ƒל  ‡ ָיבו… ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ּלּו,  ≈‡

ָרָחב  „ ו¿ מ≈ ּבו… חו… ƒל ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒי ַ‰מ ּƒָל‰. כ ז≈ ּו‚¿

ַח  מ≈ ׂ ָ̆  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ל…‡  (יב)ו¿ ר,  ּׁ≈̆ ַע ¿̇ ƒ‰ ל¿ ם  ָיּ ַכּ

י  נ≈ פ¿ ƒל ל  ו… ׁ̆ כ¿ ƒמ  ˙ נ∆ ∆̇ נו… י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ (י)  ,„…‡ מ¿

ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ים ל¿ ƒרּו ֲחָכמ ‡ ָ‡ס¿ ים, ֲ‰לו… ּƒַרב

ים                 ׁƒ̆ ָנ ל  ׁ∆̆ ים  ƒנ עו… ב¿ ƒ̂ י  ≈„ ¿‚ ƒב ב¿ּ

ּלּו  ƒ41ֲ‡פ ל,  ∆̇ כ…ּ ַבּ ים  ƒטּוח ּׁ¿̆ ‰ַ40

ב),  כ,  (ע"ז  ן  ∆‰ ָבּ  ˙ ׁ∆̆ ֻלב∆ּ מ¿ יָנּ‰  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ

מכ˘ול  נו˙נ˙  ˘‰י‡  י. 
בספר  רבים.  לפני 
(פרק  יושר  ארחות 
שכן  וכל  כתב:  צניעות) 
בין  בחוץ  כשיוצאין 
מאד  שצריכין  אנשים 
ואמרו  בזה,  להזהר 
(תנחומא וישלח סי׳ ה׳): 
תכשיטין  ניתנו  ״לא 

לאשה אלא שתהא מתקשטת בהן בתוך ביתה״. 
אימי,  לגבי איש חסיד מכפר  ה״ד)  פ״א  (תענית  מהירושלמי  והביא המעשה 
שכאשר היה בהר (שהיה עובד שם), אשתו לבשה בגדים מלוכלכים כדי שלא 
יתן אדם עיניו בה. וכאשר היה נכנס לביתו לבשה בגדים נקיים כדי שבעלה 

יתן עיניו בה ולא באשה אחרת. 
וכל כך הקפידו על זה, עד שרבי יוסי דמן יוקרת אמר לבתו: שובי לעפריך ואל 
יכשלו בך בני אדם! [כמסופר במסכת תענית (כד.): היתה לרבי יוסי בת בעלת 
יופי. יום אחד ראה רבי יוסי אדם אחד שהיה מפרק את גדר העצים על יד 
זה? כלומר, מה  יוסי: מה  ביתו כדי להסתכל בבתו דרך החור, אמר לו רבי 
אתה מעיין כאן? אמר לו האיש: רבי, אם ללוקחה לאשה לא זכיתי, לראותה 
צער  גורמת  את  בתי,  לבתו:  אמר  יוסי  רבי  זאת  כששמע  אזכה?!  לא  גם 
לבריות, שובי לעפרך ואל יכשלו בך בני אדם. (הב״ח מוסיף לגירסת הגמרא 

שם: ״וכן הוה״ – וכן היה, כלומר שהיא מתה)].
ובעוונותינו הרבים, היום הדור פרוץ ומתקשטים ביותר וכו׳, והרבה יש לדבר 
על זה בעוונותינו הרבים. ואשרי מי שנזהרת בזה ולא תסתכל על חברותיה, 
וכל שכן על הפרוצות. ומה שתלבש יותר בגדי צניעות – תזכה ביותר לבנים 
בזוהר הקדוש  כמו שכתב  טוב,  לכל  זוכה  ובעלה  ותלמידי חכמים,  צדיקים 

(מובא במ״ב סי׳ ע״ה סקי״ד), ותקים בית לתפארת. עכ״ד.    

בי‡ורים
40. ‰˘טוחים. התלויים. 41. ‡פילו כ˘‡ינ‰ מלוב˘˙ ב‰ן. כיון שכשרואה 
הרהור  לידי  ובא  בהן  ומתייפה  לבושה  כשהיא  באשה  נזכר  הבגדים  את 

עבירה. (רש״י). 

קל  דבר  כל  על  לבבו 
ביתו  בני  עם  שבקלים 
ומזה  ואוהביו,  ומשרתיו 
מאד״.  עצוב  יהיה 
(בתשובותיו  וברמב״ם 
״פאר הדור״, קמב) כתב: 
״המשתרר, ירבו יגונותיו 
ושמא  ועצבונותיו, 
ויביישוהו  יכלימוהו 
ביד  ויפול  הגויים 
אותו  וייסרו  המלוכה, 

וישברו עצמותיו.
(ב׳)  מוסר  שבט  בספר 
כתב: נקוט כלל זה בידך: 
ימיו  כל  המתגאה,  כל 
כי  ודאגות,  במכאובים 
כולם כאין  גאותו  מרוב 
חייבים  כולם  נגדו, 
לפניו,  ולקום  לשרתו 
תמיד  לישב  צריך  הוא 
בראש. והנה בראותו כי 
ממנו,  וזע  קם  איש  אין 
ולדבריו אין שומע, הוא 
דאגה  בכעס  מתמלא 
רגע.  כל  ותוגה 
ומאורעות אלו תמיד לו, 
ערב בוקר וצהרים, עד שמרוב צערו הוא נופל על ערש דוי, ואם יקום ממטתו 

ישוב לשטותו, וחוזר חלילה. 

י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ ַ‰ּ‚ּוף  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ י‡  ƒ‰ ז…‡˙  ו¿
‡ י…‡ַמר ָ‰ָ‡ָ„ם:  ָמּ ׁ∆̆ ָב‰:  טו…

ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ו¿ יל  ƒ‡ ‰ו…

ַע„  ר,  ≈̇ יו… ב¿ּ  ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ  § ר̆… פ¿ ∆‡  , ך¿ ל-ָכּ ָכּ

ן,  ƒַיי  ‰ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ו¿ ר  ׂ ָ̆ ָבּ י…‡ַכל  ל…‡  ׁ∆̆

יָר‰  ƒ„ ב¿ּ ב  ׁ≈̆ י≈ ל…‡  ו¿  ,‰ ָּׁ̆ ƒ‡  ‡ ׂ ָּ̆ ƒי ל…‡  ו¿

 ‡ ָלּ ∆‡ ,‰ ׁ̆ ָנ‡∆ ּבּו ׁ̆ ַמל¿ ַבּ ל¿ ƒל…‡ י ָנָ‡‰, ו¿

ים,  ƒָלכ ֻלכ¿ ּומ¿ ים  ƒרּוע ¿̃ ּו ר,  מ∆ ּ ∆̂ ‰ַ ו¿  ˜ ׂ ַּ̆ ‰ַ

ים  ƒָלכ ֻלכ¿ מ¿ ים  ƒל כ≈ ב¿ּ  ׁ̆ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒּומ

ָיָ„יו  ָניו  ָפּ  ıַח ר¿ ƒי ל…‡  ו¿ ים,  ƒּוס‡ ּומ¿

ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒרו… מ √‡ ָּ̇ יר 43 ƒח ׁ¿̆ ַיּ ׁ∆̆ ָליו, ַע„  ַר‚¿ ו¿

ן  ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ ‰ - כ¿ּ ָכל ז∆ ים. ו¿ ׁƒ̆ ֲ‡ָנ

 ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿ יּוַכל  ל…‡  ׁ∆̆ ַע„  ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ

ָר‡  ¿̃ ƒנ  ‰ ז∆ ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ ך¿  ּ ַ‰ל≈ ַ‰מ¿ ר.  ≈̇ יו…

יר:  ƒָנז 44ב¿ּ ר  מ≈ ‡ו… ‰ּו‡  י  ֲ‰ר≈  .‡ ט≈ חו…

ַעל  ָחָט‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ מ≈ ָעָליו  ר  פ∆ּ ƒכ "ו¿

בי‡ורים
43. ˙‡רו. מראית פניו. 44. בנזיר. אדם שקיבל על עצמו בנדר להיות ״נזיר״, 
הגפן,  מן  היוצא  דבר  כל  אכילת  וכן  יין,  שתיית  א.  דברים:  בשלשה  נאסר 

ׁ̆ לו…  ּ י≈ ּׁ∆̆ יָניו ַמ‰  ע≈ ַעט ב¿ּ מ¿ ƒי י ּƒכ , ˜ו… ל¿ ח∆ ב¿ּ

 . ֲ‡ָו˙ו… ֲ‡ַו˙ ַ‚ּ ַּ̇  ˙ ‡ו… ָ̂ י ר…ב ‰ו… ƒפ ל¿

ל…‡  ׁ∆̆ 42  ,˙ מ∆ ר∆ ּ‚ו… ֲ‡ָו‰  (י‚)ַ‰ַ‚ּ  „ עו… ו¿
ע…ל  ל  ב…ּ ס¿ ƒל ָלן  ַסב¿  ‡ ≈‰ י¿  

יך¿  ƒר‡ֲ‰ַ ל¿ ך¿  ̂…ר∆ ין  ≈‡ ו¿  ,˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

ָי„ּוַע  י  ּƒכ ָלן,  ַסב¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ  ˙ ַ̇ י ƒח פ¿ ּƒב

ל.  ‰ּו‡ ַלכ…ּ

רוצה  מאתים  מאתים, 
והמשילו  מאות,  ארבע 
את  קדמונינו 
לשותה  העולם-הזה 
לו  ידמה  מלוחים,  מים 
יותר,  וצמא   - שמרווה 
באגרת  שכתב  כמו 

הגר״א ז״ל. 
מוסר  שיחות  בספר 
ענין  ביאר  פג)  (מאמר 
שאמרו  מה  פי  על  זה 
כא):  ד,  (אבות  חז״ל 
והתאוה  ״הקנאה 

והכבוד מוציאין את האדם מן העולם״. שהטעם שהכבוד מוציא את האדם מן 
העולם הוא משום שאין בידו של האדם לספק את תאות הכבוד כלל, כי ככל 
שיזכה בכבוד ירצה עוד ועוד, וכשיחסר לו מעט ירגיש כי כל אשר יש לו איננו 
שוה לו, ונמצא שהוא משועבד לתאותו זו שעבוד גמור, באופן שלעולם לא 

יוכל להשתחרר ממנה, ודבר זה מוציאו מן העולם.
ועל דרך זה יש לבאר גם מה שבכח ה״תאוה״ להוציא את האדם מן העולם, 
דהנה פירש רש״י (אבות שם): שמתאוה לממון הרבה שנאמר ״אוהב כסף לא 
ישבע כסף״ (קהלת ה ט), וכיון שלעולם אין הוא מסתפק בממון אשר לו, וכמו 
שכתב הרמב״ם, שהאוהב כסף הוא בעל נפש רחבה שלא תשבע נפשו מכל 
העולם,  מן  מוציאתו  זו  תאוה  הרי  ה״א),  פ״א  דעות  (רמב״ם  שבעולם  ממון 

שהרי הוא תאב לדבר שלעולם לא יוכל לספק אותו ולמלאות רצונו.
״דברים  כתב בספר  י‰‡ סבלן לסבול עול ‰בריו˙.  ‚ורמ˙ ˘ל‡  י‚. ‰‚‡ו‰ 
יחם  כי  העצבות,  לידי מדת  יבוא  ״המתגאה  לא):  דרוש  (להחיד״א,  אחדים״ 

בי‡ורים
42. ˘ל‡ י‰‡ סבלן. אמר רבי לוי: כל טילוי סירוי, וכל סירוי טפשין! (קהלת 
רבה יב, א). כל המתגאה ומתנשא וחכם יחשב בעיניו – הוא כעסן ומדקדק 
ינוח״.  כסילים  ״כעס בחיק  טיפש, כדכתיב:   – וכל כעסן  לו.  כל המתנגד  עם 

(מתנות כהונה). 

ב‰לל  מˆינו  כ‡˘ר  י„. 
יוסף׳         ב׳עץ  ‰ז˜ן. 
ההתבוננות  כתב:  (שם) 
מופלאת  היא  הלזו 
להיות  בענינה, 
הקדושים  שלאנשים 
מבטם               כל  אשר 
המשכלת  לנפשם 
גופם  בתוך  השוכנת 
והנה  והבהמי.  החומרי 
יש בני אדם המשליכים 
כל           גיום  אחרי 
ומאוויו       החומר  צרכי 
ההכרחיים  הענינים  אף 
ומתאכזרים      לקיומה 
לבלי      מאד  גופם  על 
יודעים        כי  קיומו  תת 
הגוף  כחי  כל  כי 
נגדיים  המה  ותאוותיו 
לגמול            הבהמי  גופו  על  גם  שחמל  בו  אחרת  מדה  הזקן  הלל  אבל  לנפש. 
שהיא           בשביל  וליפותה  ולהנאותה  אחרים  עם  שעושה  כמו  חסד  לו 
עליה         חמל  אם  כי  הנאתו  למען  כוונתו  היה  לא  כי  מלך,  של  איקונים  

כראוי.

י…‡ַכל      ל…‡  ו¿ י,  ƒ̃ ָנ  ‡ ≈‰ י¿ ַמֲ‡ָכלו…  ם  ּ‚ַ
י  ƒנ ינו… ב≈ּ ַמֲ‡ָכל  ַ‡ך¿   , ך¿ ל∆ מ∆ י  ַמֲעַ„נ≈ּ  

ל…‡  , ו¿ ַ‚˙ ָי„ו… ׂ ָּ̆ י ַ‰ ƒפ י, ל¿ ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ∆̃ ׁ¿̆ ּוַמ

ים,  ƒּוס‡ ים מ¿ ƒל כ≈ ל…‡ י…‡ַכל ב¿ּ ‰ 45ו¿ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒי

 ˙ ∆‡ ˆּו  ּ¿̃ ַׁ̆ ּ ¿̇ "ַ‡ל  ַעל  ַיֲעב…ר  ן  פ∆ּ

ל  ‡ ַ‰כ…ּ ָלּ ם" (וי˜ר‡ י‡, מ‚), ‡∆ יכ∆ ≈̇ ׁ…˘ ַנפ¿

˙ו…  ָטּ ƒמ ם  ּ‚ַ  , ָחנו… ל¿ ֻׁ̆ ם  ּ‚ַ ּיּו˙.  ƒ̃ נ¿ ּƒב  ‡ ≈‰ י¿

ים.  ּ ƒי ƒ̃ יּו נ¿ ¿‰ ƒָיָניו י נ¿ ƒָכל ע ‰, ו¿ ָיּ ƒ̃ ‰ נ¿ י∆ ¿‰ ּƒ̇

ַ‡ך¿  ז…ָ‰ם,  מ¿ ל…‡  ו¿ י  ƒ̃ ָנ  ‡ ≈‰ י¿ ּ‚ּופו…  ם  ּ‚ַ

ל  ם ָכּ ָליו, ַ‚ּ ַר‚¿ ָניו ָיָ„יו ו¿ ח…ı ָפּ ר¿ ƒר ל ָזּ‰≈ ƒי

ל  ּ ל≈ ƒ‰ ינּו ב¿ּ ƒ̂ ר ָמ ׁ∆̆ ‡ֲ ים. (י„)ַכּ ּƒ̇ ƒע ּ‚ּופו… ל¿

ָע‰  ָׁ̆ ב¿ּ ׁ∆̆  ,(‚ ל„,  רב‰  (וי˜ר‡  ן  ≈̃ ַ‰ָזּ

בי‡ורים
45. ול‡ י‡כל בכלים מ‡וסים, פן יעבור על "‡ל ˙˘˜ˆו ‡˙ נפ˘ו˙יכם". 
המקור לכך הוא מדברי רב ביבי בר אביי (מכות טז) האומר, שאדם השותה 
משקים בכלי מציצה [כעין קרן] של מקיזי דם, עובר באיסור ׳לא תשקצו׳. וכך 
נפסק בשולחן ערוך (יו״ד סי׳ קטז ס״ו): אסור לאכול ולשתות בכלים הצואים 
שנפשו של אדם קצה בהם, כגון כלים של בית הכסא וכלי זכוכית שמקיזים 
וכן לא יאכל בידים מזוהמות ועל גבי כלים מלוכלכים,  וכיוצא בהם.  בהם 

שכל אלו בכלל ׳אל תשקצו את נפשותיכם׳.

 ׁ̆ ַר פ≈ּ ל…‡  ׁ∆̆  ‰ּ ז∆ ּוַמ‰  ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿ י‡),  ו,  (במ„בר   " ׁ̆ פ∆ ַ‰ָנּ

ָבר  ל ָ„ּ ָכּ ƒמו… מ ¿̂ ַע ַע נ≈ ‡, ַ‰ּמו… ט≈ ָר‡ חו… ¿̃ ƒן נ ƒי ן ַ‰ַיּ ƒמ ‡ ָלּ מו… ‡∆ ¿̂ ַע

ָך  ּ י∆ ים: ל…‡ ַ„ּ ƒרּו ֲחָכמ ‰ (˙עני˙ י‡, ‡). ָ‡מ¿ ַכָמּ ‰ ו¿ ָמּ ַעל ַ‡ַח˙ ַכּ

ים  ƒָבר ּ ¿„ יָך  ָעל∆ ר  ס≈ ‡ו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆  ‡ ָלּ ∆‡ ָר‰,  ו… ּ̇ ָר‰  ָ‡ס¿ ּׁ∆̆ ַמ‰ 

 ‰ ז∆ ‡ ָבּ ≈̂ ַכּיו… ‰ ו¿ ָין ז∆ נ¿ ƒים (ירו˘למי נ„רים פ"ט ‰"‡). ַעל ע ƒר ֲ‡ח≈

ר,  ≈̇ ם יו… ַחַכּ ¿̇ ּƒ̇ ַ‡ל  ‰, ו¿ ב≈ּ י˜ ַ‰ר¿ ּ ƒ„ ַ̂ י  ƒ‰ ּ¿̇ ל…מ…‰: "ַ‡ל  ׁ¿̆ ָ‡ַמר 

י  ƒ̃ ‡ ָנ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם,  ר ָבּ ָׁ̆ ך¿ ַ‰ָיּ ר∆ ּ ם" (˜‰ל˙ ז, טז). ַ‰„∆ מ≈ ו… ּׁ̆ ּƒ̇  ‰ ָלָמּ

ים.  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ל  ׁ∆̆ ר  ≈„ ּ‚ָ ‰ּו‡  ּיּו˙  ƒ̃ ּ ַ‰נ¿ י  ּƒכ ָיָניו,  נ¿ ƒע ָכל  ב¿ּ

ים  ּ ƒי ƒֲענ ים  ׁƒ̆ ּבּו ַמל¿ ל…‡  ו¿ ים,  ƒנ ינו… ב≈ּ ים  ƒ„‚ָ ב¿ּ  ׁ̆ ַבּ ל¿ ƒי  ?„ ַ̂ י כ≈ּ

י  ƒָענ ים, ‰∆ ּ ƒי ƒ̃ ים ּונ¿ ƒ‡ים ָנ ƒנ ינו… ים ב≈ּ ƒ„‚ָ ‡ ב¿ּ ָלּ ם, ‡∆ ָׁ̆ ב¿ ּים לו… ƒַבז ַ‰מ¿

‡ו…  ם  ∆̇ כ∆ּ  ‡ ≈̂ ָמּ ּ ƒי ׁ∆̆ ָ‡סּור  ו¿  , רו… ׁ¿̆ ָע י  ƒפ ל¿ יר  ׁƒ̆ ָע ∆‰ ו¿ יו…  ָענ¿ י  ƒפ ל¿

ים  ƒנ ּ ָ̃ ֻ̇ יּו מ¿ ¿‰ ƒל…‡ י ים, ו¿ ƒרּוע ¿̃ יּו  ¿‰ ƒל…‡ י ָ‚ָ„יו, ו¿ י˙ ַעל ב¿ּ ƒנּונ מ¿ ַׁ̆

י ָ‰רּוַח. ס≈ּ י ַ‚ּ ≈„ ¿‚ ƒב כ¿ּ

בי‡ורים
דהיינו: ענבים, חרצנים, זגים וכדומה.  ב. להסתפר.  ג. להטמא בטומאת המת. 
ואחר כך חוזר  מסוימים,  נזיר שנטמא בטומאת המת חייב להביא קרבנות 
למנות את כל ימי נזירותו מחדש (במדבר ו, א-יב). התורה אומרת לגבי נזיר 
שנטמא בטומאת המת ״וכפר עליו [הכהן] מאשר חטא על הנפש״. ושואל רבי 
חוטא  שנקרא  אדם,  הרג  וכי  זה?  נזיר  חטא  נפש  באיזה  וכי  הקפר:  אלעזר 
בנפש? אלא הנזיר נקרא ״חוטא״ מפני שציער עצמו בהמנעותו מן היין [אף 
שנטמא,  בנזיר  שנאמר  מפסוק  דינו  את  לומד  הקפר  אלעזר  שרבי  פי  על 
סברתו שייכת לכאורה בכל נזיר, בין אם נטמא ובין אם לא. הגמרא בנדרים 
(י.) ובנזיר (יט.) מבארת שמשום כך הזכירה התורה את המושג ״חטא״ בנזיר 

שנטמא, כי חטאו כפול, שציער עצמו מן היין, ואף נטמא בטומאת המת]. 

אדם  ״בן  מסלובודקה: 
להשתפר  נוטה 
לא  אך  ולהתייפות, 
(-״א מענטש  להשתנות״ 
און  בעסער  ווערט 
נישט  אבער  שענער, 
אנדערש״). אולם, אומר 
של  תפקידו  אהרן,  רבי 
את  ליצור  הוא  אדם 
מתוך  העליון  האדם 
בו.  שנולד  פרא״  ה״עיר 
הסבא  שפירש  כמו 
אדם  פרא  ״ועיר  מקלם: 
אין  יב)  יא,  (איוב  יולד״ 
להודיעך  רק  פירושו 
שאדם נולד פרא, כי אם 
פרא׳  שמ׳עיר  ללמדך 

צריך ש׳יולד אדם׳.
מעתה, מסיק רבי אהרן, 
לאדם  שניתן  הכח 
״בצלם  בהיבראו 
כח  זהו  אלקים״, 
היצירה,  וכח  הבחירה 

ליצור מהעיר פרא שבו אדם מושלם. (׳פנינים משלחן גבוה׳).

 ‰ ׂ ָ̆ ָע ים  ƒ‰…ל ¡‡ ם  ל∆ ∆̂ ב¿ּ י  ּƒ60כ" יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„

˙ ָ‰ָ‡ָ„ם" (בר‡˘י˙ ט, ו), 61ַעל ַ‡ַח˙  ∆‡

יב (מ˘לי טז, „):  ƒ̇ „ כ¿ּ עו… ‰. ו¿ ַכָמּ ‰ ו¿ ָמּ ַכּ

‰ּו" (˘ב˙ נ, ב).  ֲענ≈ ַלַמּ ַעל ‰'  ָפּ ל  "62כ…ּ

ם  ׁ≈̆ ל¿ ּלּו  ≈‡‰ָ ים  ƒָבר ּ ¿„ ַבּ ָ‰ר  ז¿ ּ ƒנ‰ַ ָכל  ו¿

ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ ל…‡  ו¿ ָו‰,  ¿̂ ƒמ

ּלּו  ≈‡ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ּול¿

יָון  כ≈ּ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ מו…  כ¿ּ ים  ƒ‡ ר¿ ƒנ ים  ƒָבר ּ ¿„

ָו‰. ¿̂ ƒּבו… מ ׁ̆ ם י≈ ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ָנ˙ו… ל¿ ָוּ ַכּ ׁ∆̆

 

 ׁ̆ י≈ ים  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ּוַמֲע ָמ‰  ָחכ¿ ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ
ב,  ָח„ טו… ים: ָ‰‡∆ ƒ̃ י ֲחָל נ≈ ׁ¿̆  ‰ּ  ָבּ

י‡,  ƒ‰ ָ‰ָרָע‰  ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ָרע.  ָח„  ∆‡‰ָ ו¿

יו,  ƒפ ּוב¿ ּבו…  ƒל ב¿ּ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ּ ַבז∆ י¿ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

בי‡ורים
ה׳  של  בצורה  כי  ‡ל˜ים.  בˆלם  כי   .60 מאומה).  מבינות  ואינן  חושבות 
[בקומה ובדעת, בדיבור ובראיה, (עיין בראשית רבה ח, י-יא)], ה׳ עשה את 
לכבודו.       הנברא  בעולמו,  הוא  ברוך  הקדוש  של  כאיקונין  אני  והרי  האדם. 
גופי!        את  בנקיון  לרחוץ  הוא  הקב״ה  וכמ‰. שכבודו של  כמ‰  על ‡ח˙   .61
62. כל פעל ‰' למענ‰ו. כלומר, את הכל ברא ה׳ לכבודו, וברחיצה יש משום 

כבוד הבורא, לפי שהאדם נברא בצלם אלוקים. 

ָ‰ָי‰            יָ„יו  ƒמ ל¿ ַּ̇ ƒמ ָטר  פ¿ ƒ46נ ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

לו…  רּו  ָ‡מ¿ ם.  ָמּ ƒע ך¿  ל≈ ‰ו… 48ו¿ ך¿  ּ ַ‰ל≈ 47מ¿

 ? ך¿ ל≈ ‰ ‰ו… ָּ̇ יָכן ַ‡ ≈‰ י, 49ל¿ ּƒיָ„יו: ַרב ƒמ ל¿ ַּ̇

 : רּו לו… ָו‰. ָ‡מ¿ ¿̂ ƒמ ˙ ו… ׂ̆ ם: ַלֲע ָ‡ַמר ָל‰∆

 ı…ח ר¿ ƒם? ל ? ָ‡ַמר ָל‰∆ ָו‰ זו… ¿̂ ּƒי ַמ‰ מ ƒכ ו¿

זו…  י  ƒכ 50ו¿  : לו… רּו  ָ‡מ¿  .ıָח ר¿ י˙-ַ‰מ∆ּ ב≈ ב¿ּ

ל  ׁ∆̆ ין  ƒנ י˜ו… ƒ‡51 ם  ƒ‡ ָמ‰  ן!  ≈‰ ם:  ָל‰∆ ָ‡ַמר  י‡?!  ƒ‰ ָו‰  ¿̂ ƒמ

י      ּ≈̇ ָב ּוב¿  ˙ י‡ו… ƒט ר¿ 53ט≈ י  ּ≈̇ ָב ב¿ּ ˙ו…  ‡ו… ים  ƒ„י ƒֲעמ ַמּ ׁ∆̆ 52 ים,  ƒָלכ מ¿

ָפן,  ט¿ ו… ׁ̆ ן ו¿ ָ̃ ר¿ ן ‰ּו‡ 56מו… י‰∆ ‰ ֲעל≈ ַמָנּ ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ י  ƒ55מ ,˙ ָס‡ו… ¿̃ ר¿ ƒ̃ 54

ל  ּ ≈„ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡  ׁ∆̆ 58  ‡ ָלּ ∆‡  „ ל…‡ עו… ו¿  ,˙ נו… זו… מ¿ לו…  ין  ƒ57ַמֲעל ן  ≈‰ ו¿

מּו˙,  ¿„ ƒּוב ם  ל∆ ∆̂ (טו)ב¿ּ י  ƒ̇ ‡ ר≈ ב¿ ּƒנ ׁ∆̆ י,  ƒ59ֲ‡נ כּו˙;  ַמל¿ י  ל≈ „ו… ּ ¿‚ ם  ƒע

וב„מו˙.  בˆלם  טו. 
(א,  בראשית  בפרשת 
״בצלם  נאמר:  כז) 
אותו״.  ברא  אלקים 
דמות וצלם זה מה הוא? 
דהג״ר  בפומיה  מרגלא 
אהרן קוטלר בשם מורו 
הסבא  ורבו 

בי‡ורים
46. נפטר מ˙למי„יו. נפרד מלימודו עם תלמידיו בבית-המדרש. 47. מ‰לך. 
בדרך מבית המדרש. 48. ו‰ולך עמם. והם מלוים אותו לכבודו. 49. ל‰יכן 
‡˙‰ ‰ולך. אולי יזכו גם הם עמו במצוה. 50. וכי זו מˆו‰ ‰י‡. שאדם מצווה 
עליה לעשותה לכבוד בוראו, ולא כדבר הרשות שאדם עושה לטובת גופו?! 
52. ˘מעמי„ים ‡ו˙ו. לכבודו של המלך  51. ‡י˜ונין. פסל בדמות הפנים. 
במקומות שרבים מצויים שם, כגון בבתי... 53. טרטי‡ו˙. שליצנים משחקים 
שם לפני הנאספים. 54. ˜ר˜סי‡ו˙. שחיות טרף מאולפות מתגוששות שם 
מור˜ן   .56 בהם.  לטפל  עלי‰ם.  ˘נ˙מנ‰  מי   .55 הנאספים.  לפני  למשחק 
לכבוד  נאים  שיהיו  ומצחצחם  מבריקם  האבק,  מן  אותם  מנקה  ו˘וטפן. 
המלך. 57. מעלין לו מזונו˙. משלמים לו שכר עבור זה. 58. ˘‰ו‡ מ˙‚„ל 
והנכבדים  השרים  עם  במעלה  ונחשב  לגדולה  עולה  מלכו˙.  ‚„ולי  עם 
המופקדים על צרכי המדינה. 59. ‡ני ˘נבר‡˙י בˆלם ו„מו˙. בצורה של ה׳, 
ובדמותו - שהוא דומה לו [בשכל] שהוא מבין וחושב (לא כמו החיות שאינן 

ב˜לון  ומ˙כב„  יז. 
בשער  לקמן  חבריו. 
התשובה (שער כו) כתב 
(והוא  המחבר 
הלכות  מהרמב״ם 
שיש  ה״ד)  פ״ד  תשובה 
אותם  שהעושה  עברות 
מהם,  לשוב  חזקתו  אין 
קלים  דברים  שהם  לפי 
בני-אדם,  רוב  בעיני 
והוא  חוטא,  ונמצא 
נראה לו שאין זה חטא. 
ואחת מאלו עברות הוא 
חברו׳.  בקלון  ה׳מתכבד 
שאינו  בלבו  אומר  כי 
חברו  שאין  לפי  חטא, 
עומד אצלו, ולא הגיעה 
ביישו,  ולא  בושת  לו 
(-השוה)  אלא הוא ערך 
וחכמתו  מעשיו הטובים 
מעשי  למול  וחריפותו 
חברו וחכמתו וחריפותו, 
דבריו  השומע  ובעיני 
יהיה הוא מכובד וחברו 

בזוי. 
בחכמ˙ו  ו‰מ˙פ‡ר  יח. 
‡ין  בו,  ˘‡ין  ובמע˘יו 
כמו˙‰.  רע‰  מ„‰ 
(קיג:):  פסחים  במסכת 
הדעת  אין  ארבעה 

ָב‰  טו… י˜  ƒַיֲחז ָלם  עו… ל¿  ‰ ∆‡ ּ ≈‚‰ַ
ל…‡  ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ  , מו… ¿̂ ַע ל¿

ַעל   ׁ̆ ָיחּו ל…‡  י  ּƒכ ָר‰,  ו… ּ̇ ‰ַ ַעל  ַרח  ט¿ ƒי

ָלם  ָ‰עו… לו…  „ּו  ּיו… ׁ∆̆ ַר˜  ם,  ƒַמי ָׁ̆  „ בו… כ¿ּ

ׁ̆ לו…  ‰ י≈ ָחָכם, ּוָבז∆ ב ו¿ ‰ּו‡ ָ‡ָ„ם טו… ׁ∆̆

ל  ו… ׁ̆ כ¿ ƒמ ב¿ּ ַח  מ≈ ׂ ָ̆ ‰ּו‡  י„  ƒמ ָ̇ ו¿ י,  ּ„ַ

 „ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒם, (יז)ּומ ָ̇ יָע ƒ„ עּוט י¿ ƒמ ָריו ּוב¿ ֲחב≈

ים  ƒר ׂ ¿̆ ע∆ מ≈ ָח„  ∆‡  ‰ ז∆ ו¿ ָריו.  ֲחב≈ ן  לו… ¿̃ ּƒב

 ˙ ∆‡ ים  ƒב ַעכ¿ּ ַ‰מ¿ ים  ƒָבר ּ ¿„ ָע‰  ָבּ ַ‡ר¿ ו¿

ים  ƒב יו טו… ׂ ָ̆ ל ַמֲע ָכּ ׁ∆̆ ּוָב‰. ָ‡ָ„ם  ׁ̆ ּ¿̇ ‰ַ

 ‰ מ∆ „, ּ„ו… ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒ‰ ם ל¿ ∆‰ ָבּ ל  ּ ַ‰ל≈ ¿̇ ƒם, ּומ ≈‰

 ˙ ַ̃ ַ‡ב¿ ָכל  ב¿ּ  „…‡ מ¿ ּוב  ׁ̆ ָח יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ ל¿

ל  ∆̂ ≈‡  „ מ≈ עו… ו¿ ים,  ƒמ ׂ ָ̆ ב¿ּ י  ׁ≈̆ ָר‡ ו¿ ל  כ≈ רו…

יַח, ַע„  ƒר יַח ּוַמס¿ ּ ƒ„ ¿̃ ‡ ַמ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ׁ̆ ַע„  ≈‡‰ָ

ירּו˙  ƒר מ¿ ֲחַמ˙  מ≈ כ…ל  ¡‡ ל∆  ‰ ו∆ ָׁ̆ ל…‡  ׁ∆̆

ר  ≈‡ ָפּ ¿̇ ּƒך¿ ָ‰ָ‡ָ„ם ַ‰מ ׁ̆ - ָכּ ַפ˙ ָ‰‡≈ ר≈ ׂ ¿̆

ַמֲ‰ָללו…  יַח ב¿ּ ƒר יַח ּוַמס¿ ּ ƒ„ ¿̃ ים, ַמ ׂ ƒ̆ ַמֲע ב¿ּ

ים.  ƒב יו ַ‰ּטו… ׂ ָ̆ ַמֲע

יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ָמ˙ו… ּוב¿ ָחכ¿ ר ב¿ּ ≈‡ ָפּ ¿̇ ּƒמ‰ַ (יח)ו¿

ין  ≈‡ ו¿  ‰ּ ָ̇ מו… כ¿ּ ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ ין  ≈‡  , ּבו… ין  ≈‡ ׁ∆̆  

יָניו,  ע≈ ב¿ּ ים  ƒ̇ חּו ּופ¿ ים  ּƒַטנ ¿̃ ם  ֻכָלּ (טז)ו¿

ל  „ו… ּ‚ָ ‰ּו‡  ׁ∆̆ מו…  ¿̂ ַע ַח  ב≈ּ ַׁ̆ ּומ¿ ל  ַ‰ל≈ּ ּומ¿

ַעל   ‰ ∆„ יו… ל…‡  ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ָמ‰,  ָחכ¿ ב¿ּ

 ‰ ∆‡ ר¿ ƒנ ָלם  עו… ּול¿  , ֲ‡ָו˙ו… ּ‚ַ ר…ב  מ≈  ˙ מ∆ ¡‡‰ָ

ָבָריו  ּו„¿ ˙ו…  ָ̂ ַוֲע ָמ˙ו…  ָחכ¿ יָניו  ע≈ ב¿ּ

 ‰ ׂ ≈̆ ֲע ַמּ ƒמ ים  ƒח ָבּ ֻׁ̆ מ¿ ם  ≈‰ ׁ∆̆ יו  ׂ ָ̆ ּוַמֲע

ר     ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ ָריו,  ֲחב≈  ˙ ַ̂ ֲע ַמ˙  ָחכ¿ ו¿

י           ּƒכ יו,  ׂ ָ̆ ַמֲע ּוב¿ ָמ˙ו…  ָחכ¿ ב¿ּ י„  ƒמ ָּ̇

ַעל   „ ָכבו… ו¿ ַבח  ׁ∆̆ ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿  ı ָחפ≈ ‰ּו‡ 

ָ‡ַמר   ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ים.  ƒר ָׁ̆ ַ‰י¿ ָבָריו  ּ ¿„

יָך"  ƒפ ל…‡  ו¿ ָזר  ָך  ל¿ ּ ַ‰ל∆ "63י¿ ל…מ…‰:  ׁ¿̆

(מ˘לי כז, ב).

˜טנים  וכולם  טז. 
ופחו˙ים בעיניו, ומ‰לל 
כתב  עˆמו.  ומ˘בח 
(פרק  ישרים  המסילת 
שקבע  אחרי  ״אך  יא): 
היותו  בלבו  האדם 
לתהילה,  וראוי  חשוב 
התולדה  תהיה  לא 
המחשבה  מן  היוצאת 
הזאת אחת בלבד, אלא 
ומשונות  רבות  תולדות 
ממנה...וימצא  תצאנה 
שיחשוב,  אחר  גאה 
ראוי  שהוא  שלפי 
ורב-המעלות,  לתהילה 
מרגיז  שיהיה  צריך 
ומבהיל  (מפחיד  הארץ 
ושהכל  הבריות)  את 
(יזדעזעו  מפניו  ירעשו 

מרוב פחד), כי לא יאות שיהרסו (לא יסכים שיעיזו לגשת) בני-האדם לדבר 
 – כרצונו)  (בחזקה, שלא  אליו  לעלות  יעפילו  ואם  דבר,  ממנו  ולבקש  עמו 
יבהלם בקולו וברוח שפתיו יהומם, בענות להם עזות, ופניו זועפות בכל עת 

ובכל שעה...״ 
אל  יוציאוה  לא  בלבם,  קבורה  גאותם  שתשאר  אחרים,  גאים  ״וימצאו 
הדברים  יודעי  גדולים,  חכמים  הם  שכבר  בלבבם,  יחשבו  אבל  המעשה, 
לאמיתם ושלא רבים יחכמו כמוהם, על כן לא ישיתו לב אל דברי זולתם, 
בחשבם, כי מה שקשה עליהם לא יהיה נקל לאחרים, ומה ששכלם מראה 
להם כל כך ברור הוא וכל כך פשוט הוא, עד שלא יחושו לדברי החולקים 

עליהם אם ראשונים ואם אחרונים, וספק אין אצלם על סברתם״.   

בי‡ורים
עצמך.          את  תהלל   ולא  שישבחוך  לאחרים  הנח  פיך.  ול‡  זר  י‰ללך   .63

ים,  ƒב ים טו… ׂ ƒ̆ ָר‰ ּוַמֲע ו… ּ̇ ָי„ו…  ׁ̆ ב¿ּ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ּƒָו‰, ַ‡ף-ַעל-פ‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ

 ˙ ָענו… ט¿ י‡  ƒב 66ּומ≈ לו…  ב  ר≈ ‡ו… ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  ּƒכ ם,  נ…ּ ƒ‰י ּ ≈‚  ׁ̆ ר≈ יו… ‰ּו‡ 

„ו…  ָטר¿ ָמ˙ו… ל¿ ‰ ָחכ¿ י∆ ¿‰ ƒ̇ ֲ‡ָו‰, ו¿ י ַ‚ּ י„≈ ƒי‡ ָ‰ָ‡ָ„ם ל ƒב‰ָ ˙ ל¿ ָ‡יו… ּור¿

 ‰ ז∆ ם, ו¿ ם יו… ר ָ‰ָרע יו… ∆̂ ַח י≈ ּ ≈̂ ַנ ּ ל¿ ƒל מ ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒן ַ‡ל י ָלם. ָלכ≈ ן ָ‰עו… ƒמ

ים  ƒ„י ƒֲחס‰ַ ן  ƒָח„ מ ∆‡ ב¿ּ ינּו  ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָל‰.  „ו… ּ ¿‚ ָחָמ‰  ל¿ ƒָר‡ מ ¿̃ ƒנ

ל.  „ו… ּ‚ָ ָלל  ָׁ̆ לּו  ל¿ ָׁ̆ ו¿ ָחָמ‰  ל¿ ּƒמ‰ַ ן  ƒמ ים  ƒ‡ ַ‰ָבּ ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַבּ ַ‚ע  ָפּ ׁ∆̆

ים  ƒ„י ƒ̇ ם ֲע ּ∆̇ ן ַ‡ ƒַוֲעַ„י ,‰ ַטָנּ ¿̃ ָחָמ‰  ל¿ ּƒמ ƒם מ ּ∆̇ ב¿ ַׁ̆ ם:  ָ‡ַמר ָל‰∆

ן:  ָחָמ‰? ָ‡ַמר ָל‰∆ ל¿ ּƒי‡ ַ‰מ ƒ‰ ‰ַמ : רּו לו… ָל‰. ָ‡מ¿ „ו… ּ ָחָמ‰ ‚¿ ל¿ ƒמ ל¿

ַעם  ˙ו… ַפּ ח ‡ו… ּ ַ̂ ַנ ּ¿̇ ׁ∆̆ ָך,  ׁ̆ ל¿ ּ י≈ ׁ∆̆ ב  י≈ ל ‡ו… י ָכּ ּƒיו! כ ָ̇ ילו… ח≈ ר ו¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

ינו…  ר ‡≈ ∆̂ ּ ָך; ֲ‡ָבל ַ‰י≈ ¿̇ יַח ‡ו… ּƒ67ָ‡ז ַינ ,§ ל̆… ָׁ̆ ם ‡ו…  ƒי ַּ̇ ׁ¿̆ ַ‡ַח˙ ‡ו… 

מו…  כ¿ּ ים,  ƒָעמ פ¿ּ  ‰‡ָ מ≈ ָנˆּוַח   ‰ י∆ ¿‰ ƒי ם  ƒ‡ 68ַ‡ף  ָך  מ¿ּ ƒמ  ˜ ס≈ ּפו…

ָך  ¿̇ מו… ם  יו… ַע„  ָך  מ¿ ¿̂ ַע ב¿ּ ן  ֲ‡מ≈ ַּ̇ ַ‡ל  69ו¿ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆

בי‡ורים
66. ומבי‡ טענו˙ ור‡יו˙ וכו' ו˙‰י‰ חכמ˙ו לטר„ו מן ‰עולם. כלומר, היצר 
ובמעשיו  שלמד  בתורה  להתגאות  לו  שיש  וראיות  טענות  לאדם  מביא 
(-החכמה) שלמד  ויתגאה בזה, אזי דוקא התורה  הטובים, ואם ישמע ליצר 
יש  [אמנם  מחמת שהתגאה מזה עצמו.  מן העולם  לסיבה לטרדו  לו  תהיה 
גורסים: ומביא טענות וראיות להביא האדם לידי גאוה כדי לטרדו מן העולם]. 
ויתייאש מללחום עוד נגדך, מפני שהוא נוכח לדעת כי  יניח ‡ו˙ך.  67. ‡ז 
כחך חזק מכחו. 68. ‡ף ‡ם י‰י‰ נˆוח מ‡‰ פעמים. ממשיך להלחם נגדך עד 
אשר יכחיד אותך משני העולמות. ואילו אתה גם אם נצחתו  מאה פעמים, 
69. ו‡ל  לא יאמר נואש, אלא ימשיך לארוב לך כל ימיך עד שינצח אותך. 
˙‡מן בעˆמך. אל תבטח בתורתך ובחכמתך שיעמדו לך נגד יצרך הרע, אלא 
עד יומך האחרון עשה תחבולות להינצל ממנו, שכן אמרו (ברכות כט.) יוחנן 

כהן גדול שימש בכהונה גדולה שמונים שנה, ולבסוף נעשה צדוקי. 

ם  ƒ‡ ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿  ‡ ַוֲ‰לו…  .‰ּ ָ̇ ָמ ¿‚ ּ„ֻ

ֲחַמ˙  מ≈ ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡ ים  ƒ„ ַכב¿ּ מ¿

י  ּ≈̇ ׁ¿̆ ַע  ≈„ יו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ ים  ƒר ב¿ ּסו… ׁ∆̆

ַ‡ַח˙,  ַר˜  ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ו¿  ,˙ ו… ּ̇ כ¿ ַמס∆ּ

ָח˙  ∆‡  ‡ ָלּ ∆‡ ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ן  ָל‰∆ י…‡ַמר 

ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ  - ‰"ח)  פ"י  (ירו˘למי ˘ביעי˙ 

ָלם  ָ‰עו…  ˙ ∆‡  ‰ ע∆ ַיט¿ ל…‡  ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ָכל- ו¿

. ינו… ּבו… ≈‡ ׁ∆̆ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ‰ ָ̃ ֲחָז י˜ּו‰ּו ַבּ ƒֲחז ַיּ ׁ∆̆

 

ל  ָכּ יּו  ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ים  ƒב ֻחָיּ מ¿ נּו  ֲ‡ַנח¿ ׁ∆̆ ַ„ע,  ו¿
 ‡ ר≈ ם ַ‰ּבו… ׁ≈̆ ים ל¿ ƒ„ֻיָח ינּו מ¿ ׂ ≈̆  ַמֲע
 ‰ י∆ ¿‰ ƒי ים  ƒ‰…ל ¡‡ ˙„ַ ֲעבו…  ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע ָכל  ו¿ ר,  ∆̇ ּוַבס≈ּ לּוי  ּ‚ָ ַבּ  ,‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי

 ˙ ּוו… ַ̃ ל¿ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  ˆו… ר¿ י  ּƒ̇ ל¿ ּƒ64ב ַב„,  ל¿ ּƒב נו…  ˆו… ר¿ ל  ∆‡ יַע  ּ ƒ‚‰ַ ל¿

ל  ם ָ‰‡≈ ׁ≈̆ ל ל¿ ‰ ַ‰כ…ּ ׂ ∆̆ „, ַ‡ך¿ ַיֲע בו… ל ָכּ ב≈ּ ַ̃ ‰ּו ּול¿ ׂ ≈̆ ַבח ַעל ַמֲע ׁ∆̆

ב,  ר ל≈ ≈̃ י ‰' ח… ƒּוב: "ֲ‡נ˙ ָ‡ַמר ַ‰ָכּ ׁ∆̆ מו…  ב, כ¿ּ ל ַ‰ל≈ּ יף ‡∆ ƒ̃ ׁ¿̆ ַ‰ַמּ

ינּו"  ל…‰≈ ר̇… ַל‰' ‡¡ ָּ̇ ס¿ ּƒר: "‰ַ65נ מ≈ ‡ו… ˙" (ירמי‰ יז, י), ו¿ ָליו… ן כ¿ּ ח≈ ב…ּ

ל  ≈̂ ָנּ ƒ‰ יזּו˙ ל¿ ƒר ז¿ ƒָמ‰ ּוב ָחכ¿ ר ב¿ּ ָזּ‰≈ ƒם ל…‡ י ƒ‡ ן („ברים כט, כח). ָלכ≈

בריות,  [של  סובלתן 
פירש,  ורש״י  רשב״ם. 
עצמם  הם  שאפילו 
זמן  לאחר  מתחרטים 
ונבזים הם בפני  עצמן] 
״דל  הוא  מהם  ואחד 
מנוגד  חטאו  כי  גאה״. 
כי          האנושי,  לטבע 
לעשיר           אמנם  אם 
אך  גאוה,  של  נסיון  יש 
במה   – הוא  דל  אם 
ללא  הגאוה  יתגאה?  
המאוסה  היא  סיבה 
אלוקים  בעיני  ביותר 
יחזקאל,  (אור  ואדם 

מדות).

בי‡ורים
64. בל˙י רˆון בני-‡„ם. בלי שיהיה רצונו ומטרתו להתכבד בעיני בני-אדם, 
עושה  שאדם  מעשים  ‡לו˜ינו.  ל‰'  ‰נס˙רו˙   .65 מעשיו.  על  שישבחוהו 
בהסתר מעיני בני-אדם, הם גלויים וידועים לה׳ אלוקינו, ומסורים בידו לתת 

לאדם כפי מעשיו. 

המחזיק    וכל  המדות, 
ה׳.   תועבת  נקרא  בה 
אין  ענוה).  הקמח,  (כד 
ממנה,  קשה  מדה  לך 
שבתורה  עבירות  ורוב 
עוד  ולא  בה,  כלולין 
הבורא  שמשכחת  אלא 
אדם,  של  מלבו  יתברך 
לבבך  ״ורם  שנאמר: 
אלקיך״.  ה׳  את  ושכחת 
א,                  אבות  יונה  (רבינו 

יג).
הגרועה  היא  הגאוה 
היא  והענוה  שבמדות, 
שבמדות.  עליונה  מדה 
(מהרש״א סנהדרין פח).

לכל  שורש  היא  הגאוה 
(ר״ח  הרעות.  המדות 

ענוה ב׳; נפש החיים).
שורש  היא  הגאוה 
להרבה עבירות, אם בין 
בין  ואם  למקום  אדם 
(שערי  לחבירו  אדם 

קדושה).  

ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡  „ ַלמ≈ּ מ¿ ‰ּו‡  ו¿ ר,  ∆̃ ּׁ∆̆ ‰ַ

ן  ָלכ≈ ו¿  ,˙ ָ‡יו… ר¿ לו…  י‡  ƒב ּומ≈  ˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ל¿

. ּ„ו… ¿‚ נ∆ ם כ¿ּ ַחכ≈ּ ¿̇ ƒ‰ ‰ ל¿ ָּ̇ יך¿ ַ‡ ƒר ָ̂

 

ר ‰ּו‡  ∆̂ ּ ל ַ‰י≈ ׁ∆̆ יו  ָ̇ ּבּולו… ח¿ ַּ̇  ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇
י‰ו…  ּƒב ּוַמ‚¿ ּבו…  ƒל  ‰ ׁ∆̆ ¿̃ 73ַמ

 ˙ ּ„ו… ƒמ ָ‡ר  ׁ¿̆ ּו ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ לו…  י˜  ּƒ̇ ּוַממ¿

‡י  ַוַ„ּ ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ַע  ≈„ יו… י  ּƒכ ַ‡ף  ו¿  ;˙ ָרעו…

י  ּלּו ָ‰כ≈ ƒפ‡ֲ , ַ‚ֲ‡ָו˙ו… ן ב¿ּ ָעוו… ע ו¿ ַׁ̆ ׁ̆ פ∆ּ ּ י≈ ׁ∆̆

ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  ּƒכ  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒּומ י„  ƒז מ≈ ב¿ּ  „ ב≈ עו…

74ַע„   ,„ בו… ַ‰ָכּ ַ‡ַחר  ּבו…  ƒל  ˙ ∆‡ יר  ƒע ַמב¿

ָר‰. ֲ‡ָבל ָ‰ָ‡ָ„ם  ׁ̆ ַעל ָ‰ֲעב≈ ל…‡ ָיחּו ׁ∆̆

ל…‡  ‰ ו¿ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒל…‡ י יו, ו¿ ׂ ָ̆ ַמֲע ‰ּו‡ ַזך¿ ב¿ּ ׁ∆̆

ָר‰  ֲעב≈  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ַע  ≈„ ּיו… ׁ∆̆ כ¿ּ מו…  ¿̂ ַע ל  ַ‰ל≈ּ י¿

ַיֲער…ך¿  ו¿ ָ‰ָרע  ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈  ‡ ָיבו… ָ‡ז  ָ„ָבר,  ב¿ּ

„ו…  ָלכ¿ ל¿ ילו…  ּƒפ‰ַ ל¿ ָחָמ‰  ל¿ ƒמ  „ עו…

ָו‰  ¿̂ ƒמ לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ָברו… ס¿ לו…  יר  ּƒב ּוַמס¿ ר  ּ≈̇ ∆‰  ‰ ר∆ יו… ו¿  , ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒר ב¿ּ

ר:  ∆̂ ּ ַ‰י≈ לו…  י…‡ַמר  ָכך¿  ו¿ ר.  ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ּƒמ ּׁ∆̆ ַמ‰  ַעל  ָכר  ׂ ָ̆ ו¿

בי‡ורים
73. מ˜˘‰ לבו. של אדם לסרב לקבל תוכחה ולהכניע עצמו. 74. ע„ ˘ל‡ 

יחו˘ על ‰עבר‰. שאינו חושש לעבור עליה.

ָך  ל¿ ר…ב  ¡‡ י∆ יָך  ָימ∆ ל  ָכּ י  ּƒכ ב, מ„),  (‡בו˙ 

ם  ƒ‡ 70ו¿ ּנּו,  מ∆ּ ƒמ יָך  ינ∆ ע≈ ים  ƒֲעל ַּ̇ ‡ּוַלי 

ף  (יט)סו…  -  ˙ ּלו… ּ ַ̃ ַבּ ׁ∆̆  ‰ ּלָ ַ̃ ב¿ּ ֲחָך  ּ ≈̂ ַנ י¿

˙. ּוַבֲעבּור  ֲחמּורו… ַבּ ׁ∆̆ ָחמּור  ֲחָך ב¿ּ ּ ≈̂ ַנ י¿

 ˙ ּ„ו… ƒמ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ל¿  ׁ̆ ר∆ ׁ…˘ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ׁ∆̆ (כ)

ף  ּ≈̇ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ71מ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ַ‚ם  ו¿  ,˙ חּו˙ו… פ¿ּ

ַין  נ¿ ƒע ָכל  ו¿ ָ‰ָ‡ָ„ם,  ב  ל≈ ב¿ּ ב  ָער≈ ¿̇ ƒּומ

 ˙ ַ‡מ≈ּ ˙ ּול¿ מ∆ יב ָ‰‡¡ ƒז ַ‰כ¿ ר ‰ּו‡ 72ל¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

יט. סוף ינˆחך בחמור‰ 
במסכת  ˘בחמורו˙. 
״כך  נאמר:  (קה:)  שבת 
הרע,  יצר  של  אומנותו 
היום אומר לו ״עשה כך״ 
״עשה  לו  אומר  ולמחר 
לו  שאומר  עד  כך״, 
זרה״,  עבודה  ״עבוד 
כלומר,  ועובד״.  והולך 
אל  יבוא  אם  שהרי 
מיד  לפתותו  האדם 
לא   – חמורה  לעבירה 
אומנותו  לכן  לו,  ישמע 

היא להסיתו לעבור עבירה קלה, ומתוך כך מגיע בהדרגה לעבירות החמורות 
ביותר.  

(נב.) מביאה הגמרא משל על היצר הרע: אמר רב אסי: יצר  במסכת סוכה 
דומה  ולבסוף  רש״י)  עכביש.  (לקורי  בוכיא  של  לחוט  דומה  בתחילה  הרע 
לעגלה).  הפרה  את  קושרים  שבהם  העבים  (כחבלים  העגלה  כעבותות 
שנאמר (ישעיה ה, יח): ״הוי מושכי העון בחבלי השוא וכעבות העגלה חטאה״. 
(מה שבתחילה היה חבלי שוא, דהיינו חוטים של כלום, דקים כקורי העכביש, 

נהפך לבסוך לחבלים העבים של העגלה!). 
״הוי מושכי העון בחבלי השוא״ – הוי לאלו המושכים ומביאים את העוון על 
עצמם בזמן שיצרם עדיין חלש מאד ודומה לחוטים של כלום, כי בשלב הבא, 
כשכבר יהיו שקועים בחטא וירצו לחדול ממנו, יגלו שהם קשורים בו עם יצר 

כה חזק, כמו חבל של עגלה שהוא עבה מאד וכמעט לא שייך לנתקו. 
שבכל  הקשה  היא  הגאוה  מדת  פחו˙ו˙.  מ„ו˙  ל‰רב‰  ˘ור˘  ˘‰‚‡ו‰  כ. 

בי‡ורים
70. ו‡ם ינˆחך ב˜ל‰ ˘ב˜לו˙. אם תתן ליצר לנצח אותך אף בדבר הקטן 
החמרות  בעבירות  גם  ינצחך  שהוא  סוף  ותנצחו,  עמו  תלחם  ולא  ביותר, 
הגאוה.                   בחטא  להכשילו  ‰‡„ם.  בלב  ומ˙ערב  מ˘˙˙ף   .71 ביותר. 

72. ל‰כזיב ‰‡מ˙. להראות שהאמת הוא כזב ושקר.

כב. ˘י˘ כמ‰ בני-‡„ם 
לבריו˙  ‰נ‡‰בים 
ו‰˜ב"‰ ˘ונ‡ם כ˘‡ינם 
‰מˆוו˙.   ˙‡ מ˜יימים 
מכמה  להקשות  יש 
רחוב,  אנשי  וכמה 
מידות  בעלי  שנראים 
ועמל  יגיעה  בלי  טובות 

ובלי ספרי יראה? 
כבר עמד על זה הגר״א 
והובא  ט,  יא,  (במשלי 
אות  פ״ד  שלמה׳  ב׳אבן 
המינים  ״רוב  וכתב:  יג) 
אדם  בין  והחוטאים 
הנראה  לפי  הם  למקום 
אחת  וזו  בטבע,  טובים 
היצר  מתחבולות 
לפרוש רשת לפני תועי 
אחריהם״,  להמשך  רוח 
׳חפץ  בספר  ועיין  עכ״ד. 
(סוף  התורה  על  חיים׳ 
בהעלותך, בהערה שם): לפעמים מזרז היצר הרע לרשעים גמורים מחללי 
וילמדו  אחריהם  העם  שימשכו  כדי  לבריות,  טובות  לעשות  שבתות 

מדרכיהם... 
 ויש שהעירו שהגר״א לא כתב שהם באמת טובים בין אדם לחברו, רק ״לפי 
תתנגש  אשר  מסוימת  לנקודה  יגיעו  כאשר  שבאמת  חוץ),  (כלפי  הנראה״ 
מידותיהם  וזוהמת  קלונם  כל  יתגלה  שם   - ותאוותם  חפצם  עם  ותתנגד 

הרעות.

 ˙ ˆו… ר¿ ּƒּוב: "76ב˙ ָ‡ַמר ַ‰ָכּ ׁ∆̆ מו…  ‰ּו‡ כ¿ּ

 " ו… ּ̇ ƒ‡ ם ƒל ׁ¿̆ ָביו ַי י¿ ם ‡ו… ּ‚ַ ׁ̆ י ƒ‡ י כ≈ ר¿ ּ„ַ '‰

ם  ƒ‡ ָין:  נ¿ ƒע‰ָ  ׁ̆ רּו פ≈ּ ָכך¿  ו¿ ז).  טז,  (מ˘לי 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ י  נ≈ פ¿ ƒל ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ƒי ל…‡  ָ‰ָ‡ָ„ם 

ם  י‰∆ ינ≈ ע≈ ב¿ּ ן  ח≈  ‡…̂ מ¿ ƒל ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ו¿

ים,  ƒב ַ‰ּטו… יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ˙ו…  ו… ׂ̆ ֲע ַבּ

‰ּו  ז∆  , ˙ו… ‡ו… ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿

-‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ׁ∆̆ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ָ‡ָי‰  ר¿

 ˙ ּבו… ƒל ָזַרע לו… ַ‡ֲ‰ָב‰ ב¿ּ ו¿  , ˙ו… ב ‡ו… ≈‰ ‡ו…

ַעל  ב  טו… ם  ׁ≈̆ לו…  ם  ׂ ָ̆ ו¿ י-ָ‡ָ„ם,  נ≈ ב¿ּ

 ‰ ּמָ ּכַ  ׁ̆ ּ י≈ ∆ ׁ̆ (כב) ‰ּו‡   ˙ מ∆ ¡‡ ו∆ ָנם.  ו… ׁ̆ ל¿

 ˙ ּיו… ƒר ַלּב¿ ים  ƒב‰ָ ¡‡ ַ‰ּנ∆ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ּב¿

ים  ƒמ ּ י¿ ַ̃ מ¿ יָנם  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ ָ‡ם  נ¿ ו… ׂ̆  ‰" ָבּ ָ̃ ‰ַ ו¿

בי‡ורים
76. ברˆו˙ ‰' „רכי ‡י˘. כשרצויים לפני ה׳ אורחות חיי האדם, גם אויביו 

יתהפכו לאוהביו וישלימו אתו.

ָמ‰  ָחכ¿ ַמֲעַל˙  ל¿  ָּ̇ ע¿ ּ‚ַ ƒ‰ ָבר  כ¿ּ

 ˙ ו… ּ̂ ַר ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָך  ל¿ ָר‡ּוי  ו¿ י„ּו˙,  ƒַוֲחס

ָלם,  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ן ב¿ּ ̂…‡ ח≈ מ¿ ƒל ל ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ ּול¿

ָך  ¿̇ ָמ ם ָחכ¿ ˙ ָל‰∆ ַ‚ּלו… ם ל¿ יף ָל‰∆ ƒֲחנ‰ַ ּול¿

ָך  ל¿ י‡  ƒָיב ו¿ ‡ֲ‰בּוָך,  י…ּ ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ ָך  ¿̇ ָ̃ ¿„ ƒ̂ ו¿

רּוַח  ׁ∆̆ ל  ָכּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… י  ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ƒמ ָ‡ָי‰  ר¿

ם  ˜ו… ּנּו, 75רּוַח ַ‰ָמּ ימ∆ ָח‰ ‰≈ ˙ נו… ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

 ‰ ז∆ ָכל  ו¿ מ"י).  פ"‚  (‡בו˙  ּנּו  ימ∆ ≈‰ ָח‰  נו…

י‡  ƒ‰ ‡ָבָר ּ‰ ַ‰ס¿ּ ָ̇ י ‡ו… ּƒר, כ ∆̃ ׁ∆̆  ˙ ָ‡יו… ר¿

 ‰ּ ָין ַ‰ז∆ נ¿ ƒָו‰. (כ‡)ֲ‡ָבל ָ‰ע‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒָעָנף מ

כ‡. ‡בל ‰ענין ‰ז‰ ‰ו‡ 
כבר  דבריו  תוכן  וכו'. 
הלבבות  בחובת  מובא 
המעשה,  יחוד  (שער 
פרק ה) וז״ל: כאשר יבוא 
זה,  בפיתוי  היצר  אליך 
לי  תועיל  מה  לו:  ענה 
חן  למצוא  השתדלותי 
כמוני,  חלש  יצור  בעיני 
לא  ביכלתו  אין  אשר 
להזיק  ולא  לי  להועיל 
היה  אילו  ואף  לי... 
מחוייב  שאני  כדבריך, 
אוכל  לא  אז  גם  בכך, 
איך  כי  זאת,  לעשות 
כל  אצל  לפעול  אוכל 

בני דורי שיהיו מרוצים ממני, בעוד שאינני יכול לפעול זאת אפילו אצל בני 
ביתי, וכל שכן אצל בני אדם אחרים.

ודברי רבותינו ז״ל שהבאת מהם ראיה, אינם מחייבים את האדם להשתדל 
למשוך אליו את שביעת רצונם של כל הברואים, אלא הכונה של דבריהם 
היא מה שאמר חכם אחד בצוואתו לבנו: ״בני, לפעול אצל כל הברואים שיהיו 
מרוצים ממך, זה אינו ביכלתך, אך מה שכן ביכלתך הוא, להשתדל שהבורא 
יהיה מרוצה ממך. וכאשר תפעל זאת אצלו, הוא יעשה אותך רצוי לבריות, 
כמו שכתוב (משלי טז, ז): ״ברצות ה׳ דרכי איש גם אויביו ישלים אתו״. – וזוהי 
ז״ל: מי שכל הבריות, מקטן ועד גדול, מהללים ומשבחים  גם כוונת רבותינו 
אותו ומרוצים ממעשיו, סימן הוא שהאל יתברך נתן בלבות בני אדם אהבה 
אליו, ושם לו שם טוב על לשונם. ודבר זה הרי אין הבורא עושה אותו לשונאיו, 

והוא איפוא סימן ברור וגדול שהבורא מרוצה ממנו. זוהי כוונת רבותינו ז״ל.     

בי‡ורים
בידוע שהוא  למטה  מי שהוא אהוב  כל  ‰ימנו. שכן  נוח‰  רוח ‰מ˜ום   .75

אהוב גם למעלה (רש״י). 

˙וכח˙ך  „ברי  כ‚. 
י˙˜בלו בפני ‰עולם. יש 
יתקבלו  כיצד  לעיין, 
מכירים  אין  אם  דבריו 
אותו ואין יודעים ערכו?

 :(: (ו  ברכות  במסכת 
אמר רבי חלבו אמר רב 
בו  שיש  אדם  כל  הונא: 
דבריו  שמים,  יראת 
[לאחרים],  נשמעין 
יג)  יב  (קהלת  שנאמר 
נשמע,  הכל  דבר  ׳סוף 
וגו׳,  ירא  האלהים  את 
כך:  ויש לדרוש המקרא 
אדם שהוא ירא אלוקים 
באזני  נשמעים  דבריו   -

הכל.
(הובא  לעיתים׳  ה׳בינה 
בשיטה מקובצת החדש, 
אות קפח) פירש, שאף על פי שיראת שמים מביאה את האדם לעשות מעשיו 
בהצנע ולא להרבות בדברים, עם כל זה דבריו ועניניו מעצמם יהיו נשמעים.
והטעם שדבריו נשמעים, כתב ב׳עיון יעקב׳ שאדם שיש בו יראת השם שורה 
וב׳שפתי  גם בעיני הבריות.  חן  ימצא  ובכך  (מט:),  חן, כמבואר בסוכה  עליו 
חכמים׳ ביאר על פי דברי המשנה באבות (ב, ד) ׳בטל רצונך מפני רצונו כדי 
שיבטל רצון אחרים מפני רצונך׳, ואדם שהוא ירא שמים מבטל את רצונו 
ולפיכך מבטל הקדוש ברוך הוא את רצון אחרים מפני  מפני רצון הבורא, 

ַב„,  רּוך¿ ‰ּו‡ ל¿ ‡ ָבּ ר≈ ם ַ‰ּבו… ׁ≈̆ ב ל¿ ַ‰ּטו…

י  נ≈ פ¿ ּƒב לּו  ב¿ּ ַ̃ ¿̇ ƒי ָך  ּ¿̇ ַכח¿ ו… ּ̇ י  ר≈ ב¿ ּ ƒ„(‚כ)

י  ּƒכ  , ך¿ ָכּ ב  ֲח˘…ׁ ַּ̇ ל…‡  ם  ƒ‡ ם  ּ‚ַ ָלם  ָ‰עו…

לּוָי‰  ּ¿̇ ָכָח‰  ו… ּ̇ ‰ַ ַל˙  ָבּ ַ̃ ין  ≈‡

יָך. ∆̇ בו… ׁ¿̆ ַמח¿ ב¿ּ

 

ָך  ¿̇ י ƒס ‰, י¿ ל ז∆ ָכּ ƒמ ˜ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ּƒ̇ ׁ∆̆ י  ַ‡ֲחר≈ ו¿
ן  כ≈ ָּ̇ ƒָך: ל…‡ י י…‡ַמר ל¿ ר ו¿ ∆̂ ּ  ַ‰י≈

79ַע„  ָמ‰  ל≈ ׁ¿̆ ָך  ¿̇ „ָ ֲעבו…  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ׁ∆̆

ן  ‚ו… כ¿ּ י,  ר≈ ַ‚מ¿ ל¿ ן  ∆‰ מ≈  ˜ ַרח≈ ¿̇ ּƒ̇ ׁ∆̆

ים                     ƒב ַ‰ּטו… יָך  ׂ ∆̆ ַמֲע  ‰ ַכס∆ּ ּ¿̇ ׁ∆̆

ָבר  כ¿ּ ָ‰ָי‰  ּׁ∆̆  ‰ ַמּ ƒמ ּפּוך¿  ƒ‰  ˙ רו… ‰ו… 80ּול¿

בי‡ורים
79. ע„ ˘˙˙רח˜ מ‰ן. כלומר, אלא אם תסתיר מבני אדם את כל מעשיך 
לגמרי.                  ה׳  מעבודת  מתרחק  שהנך  יראה  חוץ  שכלפי  באופן  הטובים, 
80. ול‰ורו˙. יש גורסים ״ולהראות״, כלומר, הראה את ההפך של מה שיש 

בלבך.

 ‡ ָלּ ∆‡ ב  ≈‰ ‡ו… -‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ין  ≈‡ י  ּƒכ  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ  ˙ ∆‡

ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ָך  ¿̇ י ƒס י¿ ך¿  ַ‡ַחר-ָכּ  .‰ּ ָ̇ ‡ו… ים  ƒמ ּ י¿ ַ̃ ּומ¿ ָר‰  ו… ּ̇ י  ≈„ מ¿ לו…

י‡  ƒב ּומ≈ ָ‰ָעם,  י  נ≈ פ¿ ƒל ים  ƒב ַ‰ּטו… יָך  ׂ ∆̆ ּוַמֲע ָך  ¿̇ י„ּו ƒֲחס  ˙ ַ‚ּלו… ל¿

ן  ƒמ ך¿  ָׁ̆ מ¿ ƒנ  ‰ ז∆ ַ‚ם  ו¿ ָך?  מו… ָכּ ם  ≈‰ ם  ּ‚ַ ּו  ׂ̆ ַיֲע ‡ּוַלי  ָ‡ָי‰:  ר¿

חּו  ב¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ּ ƒנ ׁ∆̆ ים  ƒל „ו… ּ ¿‚  ‰ ָמּ 77ַכּ ינּו  ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ‰ּו˙.  ב¿ ּ‚ַ‰ַ

ם  י‰∆ ר≈ ַחב¿ ו¿ ם  י‰∆ י„≈ ƒמ ל¿ ַּ̇ י  נ≈ פ¿ ƒל  ‡ ָלּ ∆‡ ּו  ׂ̆ ָע ל…‡   - (סוכ‰ כח, ‡) 

ָו‰  ¿̂ ƒמ ‰ ‡י ז∆ ם, ַוַ„ּ י‰∆ ׂ ≈̆ ַמֲע י˜ּו ב¿ּ ƒַיֲחז ם ו¿ י‰∆ כּו ַ‡ֲחר≈ ׁ¿̆ ָמּ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ

ל…‡  ּלּו  ≈‡ י  נ≈ פ¿ ּƒב ּלּו  ƒַוֲ‡פ ים,  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ם  78ָל‰∆ ב  ַחב≈ּ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ

 ,"‰ ׂ ∆̆ י עו… ƒנ‡ֲ ‰ ַע" ‡ו… "ז∆ ≈„ י יו… ƒנ‡ֲ ‰ רו… "ז∆ ָ‡מ¿ ּבו… ב¿ּ ƒל ‰ ב¿ּ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒי

ם. ˙ ָל‰∆ ַ‚ּלו… ˙ ָ‡סּור ל¿ מ∆ ¡‡ ָלם ב∆ּ י ָ‰עו… נ≈ פ¿ ƒָבל ל‡ֲ

 

ַמ„  ל¿ ƒ̇ ו¿ יכּו˙  ƒר‡ֲ ַבּ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ֲעמ…„  ַ̇ ו¿ ֲעָנָו‰  ַבּ ך¿  ל≈ ּ≈̇ ם  ƒ‡ ם ּ‚ַ
 ‰ ָּ̇ ַע ָך:  ל¿ י…‡ַמר  ו¿  ˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ָך  ּ¿̇ ַפ י¿ יעּו˙,  ƒב ¿̃ ּƒב  

יָך  ָרכ∆ ּ ֲעבּור „¿ „ּוָך ַבּ יַכב¿ּ ƒבּוָך ו ּׁ¿̆ ַח י-ָ‡ָ„ם י¿ נ≈ ָך ב¿ּ ¿̇ ים ‡ו… ƒ‡ ָ‰רו…

ם  י‰∆ ינ≈ ע≈ ּוב ב¿ּ ׁ̆ ‰ ָח ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ,‰ ז∆ ל ָבּ „ו… ַוח ָ‚ּ ׁ̆ ר∆ י≈ ים, ו¿ ƒב ַ‰ּטו…

 ‰ ׂ ∆̆ ָך ַמֲע ¿̇ ו… ׂ̆ ֲע י ַבּ ּƒל, כ ב∆ ∆‰ ‰ ל ז∆ ָך. ָכּ ּ¿̇ ַכח¿ ˙ו… ָך ו¿ לּו מּוָסר¿ ב¿ּ ַ̃ י¿

בי‡ורים
77. כמ‰ ‚„ולים ˘נ˘˙בחו. במסכת מגילה (כז:-כח.) מביאה בגמרא סדרת 
ואמרו  הקדושים,  מהתנאים  כמה   של  חסידות  ודברי  מיוחדות  הנהגות 
לתלמידיהם שבזכות הנהגות אלו  זכו להאריך ימים, ואמרו זאת כדי ללמד 
מאירי).        ההר,  מן  אברהם  (רבינו  להם  הראויות  הנהגות  חכמים  לתלמידי 

78. ל‰ם. עליהם. 
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 81. ˙˙יח„. תתבודד. 82. ‡ך ל‰ר‡ו˙ ‰עˆלו˙. עשה רושם כאילו אתה עובד את ה׳ בעצלות ובכבדות. 83. ול‡ ˙ˆו‰. ואל תשדל בני אדם 
לעשות טוב ואל תוכיחם להמנע מעשות רע. 84. ˙˙נ‰‚ במנ‰‚ם ו˙לך ב„רכי‰ם. של פשוטי העם ויושבי קרנות, כדי שהסתרת מעשיך הטובים 
תהיה בשלימות. 85. ל˘ם מˆו‰. כלומר, אף שעושה זאת לשם מצוה, מכל מקום... 86. מפסי„ ‡לף ‡לפים. כי ירד מטה מטה, ולא רק את המצוות 
יחדל מלקיים, אלא אף אמונתו ישלל ממנו, מבלי אשר ירגיש בכך. 87. ו„ומ‰ לבורח מ‡˘ ˜טנ‰ ל‡˘ ‚„ול‰. כי אם מטרתו לברוח מהפרסום 
והכבוד שיבוא לו ע״י עבודת ה׳, וחושש למצוא חן בעיני בני אדם בגלל מעשיו הטובים, אדרבה, הרי היצר מציע לו למצוא חן בעיני בני אדם על 
ידי זלזול במצוות והתרחקות מה׳. 88. ‡ין מזי˜ לו ב˘בח. לא יפחת שכרו במאומה בכך שמשבחים אותו ומכבדים אותו על מעשיו. 89. בע˙ ‡˘ר 
˙ע˘‰ מע˘‰ ‰טוב. והנך רוצה לבחון את טהרת כונתך. 90. ‡˘ר מ‰‡ל. אם יתברר לך שהנך מקוה לקבל את השכר מהאל - סימן הוא שהמעשה 
שלם ואין בו כל פגם. 91. ‡ינו ˘לם. סימן הוא שהמעשה אינו שלם. 92. ביחו„ בח„רי ח„רים. בהתבודדות בינך לבין עצמך. 93. בז‰ ‰ענין. באותו 
האופן ובאותה השלמות, בהידור ובהתלהבות. 94. נ‚„ יˆר ‰רע. מענין יצר הרע, כיצד מנסה הוא לקלקל וכיצד להנצל ממנו. 95. נ‚„. לעומת. 96. 
וט‰ר י„ים. טהור בדרכיו וידיו נקיות מעוון - יוסיף כח להתגבר ולהתאמץ שלא יפול ברשת היצר הרע. 97. ‰‚‡ו‰ במעל˙ ‰חכמ‰ מ˘ובח˙. לא 
ח״ו כדי להשתרר ולהתנשא על אחרים, אלא שירגיש סיפוק ושמחה במעלתו כדי לזרזו להתמיד בדרך זו. 98. ו‚ם „ע‰. יש גורסים: על שחננו דעה 
רנו˙. עמי הארץ העוסקים בדבר שיחה (רש״י). והערוך פירש, שאינם נכנסים לבית המדרש, אלא רגילים לשבת  והשכל ומדות טובות. 99. מיו˘בי̃ 
בקרנות העיר ולעסוק בדברי שיחה. 100. וי‚ב‰ לבו. פסוק זה נאמר על יהושפט המלך, שאף שהיה לו עושר וכבוד לא גבה לבו בעבורם, כי אם 
במה שהלך בדרכי ה׳. (מצודת דוד). 101. י˜ר רוח ו‚ב‰ לב.  אדם עם רצון כביר בלי גבול ובעל שאיפות גבוהות בעניני העולם הבא. 102. ˘ל‡ 
יספי˜ לו. שלא יסתפק במצוות המזדמנות לידו, ובמעלות שהשיג על ידי השתדלותו. 103. ‡ל‡ ימעט בעיניו. שיהיו מעשיו ועבודתו מעטים בעיניו. 
104. ו˙‚ב‰ נפ˘ו. ונפשו תתרומם ותשאף למדרגה גבוהה יותר. 105. כמו ˘מ˜ˆר. באותה מדה שמפחית ומתרשל מעבודת ה׳ יכעס על עצמו 
ויוכיח נפשו. 106. מפני ‰˘פל˙ו לפני‰ם. מחשש שאם יעשה הטוב יהיה מושפל ובזוי בעיניהם, ושילעגו לו על מעשיו. 107. יפסי„ ‡ו˙ם מ‡‰ 
והם רשעים  ה),  (שם,  ״ענה כסיל כאולתו״  ואמר:  ד),  כו,  (משלי  ״אל תען כסיל כאולתו״  זה אמר שלמה:  ״ועל  גירסא המוסיפה כאן:  יש  מˆוו˙. 
וכסילים״. 108. ובמ‡ו„ו. בכל כחו, רצונו וממונו. 109. ול‚לי˙. אמר רבי יוחנן שעמד בגילוי פנים (בחוצפה. רש״י) לפני הקב״ה (סוטה מב:). 110. 
ולסנחריב. בתנא דבי אליהו (ל״א) כתב: סנחריב גסות הרוח היתה בו, ובה נעקר מן העולם. וכן נאמר שם על נבוכדנצר. 111. ז„ י‰יר. גס רוח סופו 
להיות לץ שאינו חש לשמוע מוסר. רש״י. 112. ‰מב˜˘ לעלו˙. גאוותן אינו מרוצה ממעלת חשיבותו בעיני הבריות וחומד תמיד לדרגת חשיבות 
114. סמוך ל‚‡ו‰  113. בחז˜˙ בר „ע˙. שמחזיק עצמו חכם.  גבוהה יותר ממה שהוא ראוי לה, וכיון שלא משיגה, הרי הוא בדאגה מתמדת.  
מעללים רעים. שהם המשך ישיר לגאוה ותוצאה ממנה. 115. כ‡˘ר נעימו˙ ‰ˆור‰. כשם שהגדרת אדם שצורתו נעימה ויפה היא מי שגופו ופניו 
מאירים, כך אדם שמדותיו נעימות וטובות נפשו מאירה. 116. ‡ין ‰ח˘יבו˙ בנפ˘. [יש גירסא: ״מחשיבות הנפש״]. כלומר, אין זה חשיבות וכבוד 
לאדם להתגאות על חברו, אפילו הוא מלך, כל שכן בני-אדם אחרים, השוים במעלתם ומתגאים זה על זה.  117. ולפניו ‰יו כס‡ו˙. כלומר לפניו 
היו שלשה כסאות, זה למעלה מזה, להושיב כל אחד כגדולתו, ובאו לפניו שלשה גיבורים, וישבו זה למעלה מזה. 118. ו‚„לו. למעלה. 119. כי טוב 
‡מר לך. מוטב שיאמרו לך לעלות לדרגה גבוהה יותר ממעמדך כיום, מאשר יורידו אותך ממעלתך לאמר שאינך ראוי לה יבקשו שתפנה את מקומך 
עבור אדם אחר נכבד ונדיב. 120. במח˘ב‰ לב„. שיחליט בלבו שמכאן ולהבא שוב לא יתגאה, אלא בנוסף לכך חייב לשנות גם מעשיו והתנהגותיו 
כלפי חוץ. 121. ול‰˘˙„ל. [יש גירסא: ולהשתרר]. כלומר, למשול ולשלוט על בני-אדם. 122. בכל חל˜ וחל˜ וכו'. יש גורסים: בכל מדה ומדה – 

בחלק המובחר שבה. 123. ו˘ם „רך ו‚ו'. והמפקח על דרכיו אראה לו בישועת אלקים.     

רצונו של אותו אדם. וב׳עץ יוסף׳ (שם) ביאר, משום שדבריו יוצאים מן הלב, ובודאי יכנסו אף הם אל לב השומעים.
כ„. ויע˘‰ כל ‰טובו˙ ב‚לוי ובס˙ר. והמעשים הטובים שראוי להסתיר אותם, הם רק אלו שאפשר לעשותם בשלימות מהחל ועד כלה גם מבלי שבני אדם ידעו מהם. אבל אותן המצוות שאינו יכול לקיימם בינו לבין עצמו, כגון להתפלל בציבור, ולצוות לבני אדם לעשות טוב ולהזהיר אותם מעשות רע, 
וללמוד תורה (ברבים, באופן שמשפיע בזה על אחרים, וכ״ש ללמד תורה ברבים) ולעשות חסד, מצוות אלו אין כל הצדקה להזניח ולנטוש מחשש שיכבדוהו עליהן, אלא יקיימם לשם שמים, ואף אם ישבחו אותו עליהן, אין זה יגרע את שכרו, מפני שאינו מתכוון לזה בשעת עשייתן. (חובת הלבבות, שער יחוד 

המעשה פ״ה).   
כ‰. וז‡˙ ‰‚‡ו‰ ‡ינ‰ מז˜˙ לענו‰ וכו'. כתב החובת הלבבות (שער הכניעה פ״ט): והחלק המשובח הוא, כשגאות האדם על חכמתו ועל מעשיו הטובים נובעת ממה שהוא יודע להעריך את גודל החסד שהבורא עשה אתו בזה שנתן לו את היתרונות הללו, וממה שהוא שמח בהן, וגאותו גורמת לו להוסיף 
ולהתאמץ עוד יותר בלימודו ובמעשיו הטובים, ולהתנהג בהכנעה עם מקורביו, ולשמוח בחבריו, ולחוס על כבודם ולחפות על סכלותם, ולדבר בשבחם, ולאהוב אותם, ולדון אותם לכף זכות, ולהזהר בכבודם. והיא גורמת לו שמעשיו הטובים מעטים בעיניו, ושהוא טורח תמיד להרבות עליהם, ושלבו נשבר 

בקרבו על שהוא מדי חלש להשיג מהם כאוות נפשו, ושהוא משפיל את עצמו לפני מי שהוא מקוה שבעזרתו יוכל להוסיף עליהם, ושהוא מודה לאלהים על היתרונות שנתן לו, ומשבח אותו על שעזר לו לקנות את המעלות הטהורות.
גאוה כזאת אינה עומדת בסתירה עם ההכנעה, והיא לא מרחיקה אותה, אלא אדרבה מסייעת לה ומוסיפה עליה. 

כו. לעזוב ‰טוב מפני ‰˘פל˙ו לפני‰ם. שנינו במסכת אבות (ה, כ): ״יהודה בן תימא אומר, הוי עז כנמר... לעשות רצון אביך שבשמים״. כתב הטור (או״ח סי׳ א): ״והתחיל בעז כנמר, לפי שהוא כלל גדול בעבודת הבורא יתברך, לפי שפעמים אדם חפץ לעשות מצוה ונמנע מלעשותה מפני בני אדם שמלעיגים 
עליו, ועל כן הזהיר שתעיז פניך כנגד המלעיגים, ואל תמנע מלעשות המצוה... שפעמים אדם מתבייש מפני האדם יותר ממה שיתבייש מפני הבורא יתברך, על כן הזהיר שתעיז מצחך כנגד המלעיגים ולא תבוש. עכ״ד.  

כז. ‡בל בענין מ˘‡ ומ˙ן יכנע לפני‰ם. מקור הדברים הוא במסכת ברכות (ז:): אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי: מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה וכו׳. והאמר רבי יצחק אם ראית רשע שהשעה משחקת לו אל תתגרה בו, שנאמר (תהלים י, ה): ״יחילו (יצליחו) דרכיו בכל עת״, ולא עוד אלא 
שזוכה בדין... ולא עוד אלא שרואה בצריו... לא קשיא, הא במילי דידיה הא במילי דשמיא. והיינו שבדבר ששייך לו ולממונו צריך להכנע מפניו. וכתב המהרש״א, ש״השעה״ משחקת לו דייקא, כי בודאי אינו אלא לפי שעה מחמת המזל שגורם, אבל כשתעבור השעה – ״כחציר מהרה ימלו״, ״ועוד מעט ואין רשע״ 

וכו׳.
כח. וזו‰י מˆו‰ ‚„ול‰. במסכת בבא-מציעא (ל(: מביאה הגמרא על הפסוק (שמות יח כ) ״והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון״... ׳אשר יעשון׳ זו לפנים משורת הדין [שיש מצוה לנהוג לפנים משורת הדין]... דאמר רבי יוחנן, לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה, ולא 

עבדו (עשו) לפנים משורת הדין.    
כט. לפני ˘בר ‚‡ון. פירש הגר״א: כשבא שבר לאדם, הרי זה מן הסתם שהיה לו תחילה גבהות הלב, ולכן בא עליו השבר, כשהקדוש ברוך הוא רוצה לנקום באדם כדי שיתקדש שמו יתברך בעולם - מגביהו תחילה ואחר כך משפילו, כי על ידי זה תהיה נקמתו גדולה שבעתיים, כמו בהמן שהגביהו תחילה 
למשנה למלך כדי שיתלוהו בגבהותו, ונפילתו היתה בפירסום רב, ואם הוא שר וחשוב בלא זה, אז ה׳ נותן בלבו גאוה ואחר כך משפילו, כי אז נקמתו גדולה כי הרגיש עצמו שהיה באיגרא רמה – ועכשיו בבירא עמיקתא. וכן פירשו כל המפרשים על הפסוק (תהלים קב, יא) ״כי נשאתני ותשליכני״, שהגבהת 

אותי תחילה ואח״כ השלכתני שאז המכה, הצער, החרפה והבושה גדולים יותר.
ל. ‡ינו ניˆול מחט‡ ועוון. כתב רבינו יונה (בשערי תשובה א, כז): הגאוה מסבבת כמה עבירות, ומגברת יצר לב האדם עליו, שנאמר: ״ורם לבבך ושכחת את ה׳ אלקיך״ [הרי הגאוה סיבה כללית לכל העבירות, כי על-ידי הגאוה בא לשכחת ה׳ וממילא חוטא]...ובעל הגאוה נמסר ביד יצרו, כי אין עזר השם עמו 

אחרי אשר הוא תועבת ה׳. עכ״ד.
בשערי קדושה כתב: הגאוה היא שורש להרבה עבירות אם בין אדם למקום, ואם בין אדם לחבירו.

בשבט מוסר (ב׳) כתב: הגאוה שורש לכל העבירות שבעולם, ולכן חזק עצמך שלא להתפתות בקול יצרך להתגאות, ובנצחך אותו בזה – תוכל לנצחו בכל! כיון שנעקר השורש – הענפים נופלים מאליהם.
ל‡. ˘ב‡ מטפ‰ סרוח‰. בהיות האדם מסתכל בפחיתות חומרו, וגריעות תחילת יצירתו, אין לו טעם להתנשא כלל, אלא ליבוש ולהכלם. משל למה הדבר דומה: רועה חזירים שהגיע ועלה לשלטון, הרי כל עת אשר יזכור ימיו הראשונים – אי אפשר לו להתגאות (מסילת ישרים כג). 

יתבונן, שהתהוות האדם ויצירתו...ואחר כך הוא ניזון...במשך שהותו בבטן אמו, ורק אחר כך יוצא לעולם חלוש וכחוש בגופו ואבריו (חובת הלבבות כניעה ה). 
לב. וי˘וב לעפר ורימ‰. ויתבונן מצורתו שתהיה לו כשינוח בקבר: אור פניו יחלוף, מראהו ישחר, בשרו יהפך לתולעים עיפוש וליחה, ולא ישאר בו כל סימן מיופי גופו. ריחו יבאיש (יסריח) מאד, כאילו לא רחץ וסך בשרו מעודו, וכאילו לא היה לו ריח טוב מעולם. בחשבו כן - יכניע וינמיך את עצמו, ולא 

יתגאה ויתנשא. (חובת הלבבות שם). 
ל‚. וי˙ן „ין וח˘בון וכו'. יצייר בלבו, רגע הכנסו לפני בית דין הגדול של צבא מעלה, בעת שיראה עצמו לפני מלך מלכי המלכים הקדוש והטהור בתכלית הקדושה והטהרה, בסוד (מלאכים -) קדושים משרתי גבורה, גבורי כח עושי דברו, אשר אין בהם כל מום. והוא עומד לפניהם, גרוע פחות ונבזה מצד 
עצמו, טמא ומגואל (נתעב) מצד מעשיו, הירים ראש?  היהיה לו פתחון פה? וכי ישאלוהו: איה ואיפוא פיך? איה גאונך וכבודך אשר נשאת בעולמך? מה יענה ומה ישיב על תוכחתו? הנה ודאי שאילו רגע אחד יצייר האדם בשכלו האמת הזה בציור אמיתי וחזק (דימוי נכון בצורה בהירה ומשכנעת) – פרוח 

תפרח ממנו הגאוה, ולא תשוב אליו עוד!!! (מסילת ישרים כג).   
ל„. וישב למטה מן הכל. הגה״ק רבי אלחנן וסרמן זצ״ל הי״ד היה רגיל לישב בסוף ביהמ״ד בכל מקום שהגיע. פעם שאל את החפץ חיים זצוק״ל האם אין חשש שיתהלל בעצמו ״מי כמוני עניו״? ונמצא מתגאה בליבו, ואולי עדיף אדרבה, לישב בכותל המזרח ולחשוב בליבו ״הרי איני ראוי לישב כאן ומכבדים 
אותי במה שאין בי״ וכד׳? ענה לו החפץ חיים: שנינו במשנה (כלים כה, ט) מעשה מוציא מידי מחשבה ואילו מחשבה אינה מוציאה מיד מעשה, א״כ עדיף לישב במערב, ועצם מעשה זה של ענוה יוציא מיד מחשבת גאוה שחושש אולי תתגנב בליבו, משא״כ אם יושב ב״מזרח״, עצם מעשה הגאוה יגבר על כל 

מחשבת ענוה שיחשוב ״איני ראוי״ וכד׳. 

 ‰ ּ„ָ ƒּום מ ׁ̆  ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  רּוך¿ ‰ּו‡, ו¿ ‡ ָבּ ר≈ ּום ָ‡ָ„ם זּוַל˙ ַ‰ּבו… ׁ̆ ַ„ע  ל…‡ י≈ „, ו¿ ַיח≈ ¿̇ ּƒ̇ ָמ‰ - 81 ּום ָחכ¿ ׁ̆ מ…„  ל¿ ƒל ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ׁ∆̆ ר, ּוכ¿ ָ̂ ָ̃ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ּƒ̇ ָך.  ב¿ּ ƒל ב¿ּ

ן  ƒיר מ ƒ‰ ז¿ ַּ̇ ל…‡  ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ ּ¿̇ ל…‡  ָך, 83ו¿ ָכר¿ ׂ ¿̆ י„  ƒס פ¿ ַ̇ ם ו¿ ׁ≈̆ ָך  ‡ ל¿ ≈̂ ל…‡ י≈ ׁ∆̆ י  ≈„ ָ„‰, כ¿ּ ‰ ָ‰ֲעבו… ׂ ≈̆ ַמֲע לּו˙ ב¿ּ ¿̂ ˙ ָ‰ַע ‡ו… ַ‰ר¿ ָב‰, 82ַ‡ך¿ ל¿ טו…

 ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ּƒ̇ 84  ‡ ָלּ ∆‡ י˙,  ƒ̂ י ƒ̂ ו¿ זּוָז‰  ּומ¿ ין  ּ ƒל ƒפ ּ¿̇ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ ‡ו… ל…‡  ו¿ ם  ƒַמי ָׁ̆ -‡ ר≈ י¿ יַמן  ƒס  ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  ו¿ ָך,  ¿̇ זּוָל  ׁ̆ י ƒ‡ ל¿ ָך  ¿̇ ָמ ָחכ¿ יַע  ƒ„ ו… ּ̇ ל…‡  ו¿ ָ‰ָרע, 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  „ כ…ּ ל¿ ƒל ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  נ≈ י¿ נ¿ ƒע מ≈  ‰ ז∆ ל  ָכּ  .˜ חו… ׂ ּ¿̆ ‰ַ ר…ב  ּוב¿ ָו‰  ¿„ ח∆ ּוב¿  ‰ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒמ ב¿ּ ַמֲ‡ָכל  ב¿ּ ם  ∆‰ ָמּ ƒע ע…ָרב  מ¿  ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ו¿ ם,  י‰∆ כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ך¿  ל≈ ≈̇ ו¿ ָ‰ָ‚ם  נ¿ ƒמ ב¿ּ

ָל‰.  „ו… ּ ¿‚ ׁ̆ ≈‡ ‰ ל¿ ַטָנּ ¿̃  ׁ̆ ≈‡ ַח מ≈ ר≈ בו… ‰ ל¿ מ∆ „ו… , 87ו¿ ָכרו… ׂ ּ¿̆ ƒר מ ≈̇ ים יו… ƒף ֲ‡ָלפ ל∆ י„ ‡∆ ƒס ָו‰, 86ַמפ¿ ¿̂ ƒם מ ׁ≈̆ ‰ 85ל¿ ָין ז∆ נ¿ ƒע ‰ ׂ ∆̆ ָ‰עו… , ו¿ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒר ב¿ּ

„ּו‰ּו ַעל  ַכב¿ּ ם י¿ ƒ‡ ר, ו¿ ∆̇ לּוי ּוַבס≈ּ ּ‚ָ ˙ ַבּ בו… ל ַ‰ּטו… ‰ ָכּ ׂ ∆̆ ַיֲע ָ‰ָרע, (כ„)ו¿ יר מ≈ ƒ‰ ַיז¿ ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ י ƒיכּו˙, ו ƒר‡ֲ ָנ‰ ַבּ ַכָוּ ל ב¿ּ ל≈ּ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ר ‰ּו‡: ל¿ ָׁ̆ ַ‡ך¿ ַ‰ָיּ

ָך  מ¿ ¿̂ ַע ין ב¿ּ ƒח ב¿ ַּ̇ ב,  ‰ ַ‰ּטו… ׂ ∆̆ ‰ ַמֲע ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ˙ ע≈ ן 89ב¿ּ ‰. ָלכ≈ ׂ ∆̆ ֲע ַע˙ ַ‰ַמּ ׁ¿̆ ּƒב ‰ ן ָלז∆ ּ ו≈ ּƒל…‡ כ ׁ∆̆ י  ַבח, ַ‡ֲחר≈ ּׁ∆̆ י˜ לו… ַבּ ּ ƒין ַמז חּו‰ּו - 88‡≈ ב¿ּ ַׁ̆ י ƒו ‰ ז∆

 ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ‰ ׂ ∆̆ ֲע ‰ ַ‰ַמּ ם ז∆ ƒ‡ ין ƒח ב¿ ַּ̇ ַ‚ם  ם. ו¿ ל≈ ָׁ̆ ינו…  ים - 91‡≈ ƒר ֲ‡ח≈ ם מ≈ ƒ‡ ם, ֲ‡ָבל ל≈ ָׁ̆ ל - ‰ּו‡  ≈‡‰ָ ר מ≈ ׁ∆̆ מּול, 90ֲ‡ ּ¿‚‰ַ ‰ ו∆ּ ַ̃ ‰ מ¿ ָּ̇ י ַ‡ ּƒמ ƒמ

ם. ל≈ ָׁ̆ ָך  ׂ ¿̆ ‰, ָ‡ז ַמַע ָך ז∆ ר ל¿ ר≈ ָבּ ¿̇ ƒם י ƒ‡ ים, ו¿ ּƒַרב ‰ ָבּ ׂ ∆̆ ‰ עו… ָּ̇ ר ַ‡ ׁ∆̆ ָין ֲ‡ נ¿ ƒע‰ָ ‰ ז∆ ים 93ב¿ּ ƒי ֲחָ„ר ר≈ ַח„¿ חּו„ ב¿ּ ƒי ‰ 92ב¿ּ ׂ ∆̆ ָ̇ עו… י ƒם ָ‰י ƒ‡ ,ָלם י ָ‰עו… נ≈ פ¿ ƒל

 ‡ ‰ ָבּ ּ„ָ ƒָכל מ ‰ ּוב¿ ׂ ∆̆ ָכל ַמֲע ָבר ּוב¿ ָכל ָ„ּ י ב¿ּ ּƒכ , ר ּבו… ָזּ‰≈ ƒ‰ ב ל¿ ‰ּו‡ ַחָיּ ּׁ∆̆ „ ַמ‰  ∆‚ ם 95נ∆ ַ‰ָיּ ‰ מ≈ ָפּ ƒם ט ƒ‡ י ּƒינו… כ ר ָ‰ָרע ‡≈ ∆̂ „ י≈ ∆‚ נּו 94נ∆ ר¿ ַפּ ּƒס ּׁ∆̆ ל ַמ‰  ָכּ
96" , כו… ו… ּ̇ ƒּו מ‰ ≈̃ ּ ַסל¿ ר ל¿ יַמ‰≈ ƒין, ו ƒָחָכם ָיב ∆‰ ָרָכיו. ו¿ ּ ¿„ ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇ ל…‡ ָיַ„ע  ׁ∆̆ י  ƒמ ר ל¿ ∆̂ ּ ַין ַ‰י≈ נ¿ ƒיַע ע ƒ„ ‰ו… ח ל¿ ַ̇ נּו פ∆ּ ח¿ ַ̇ ל, ּוָפ ≈̃ ל¿ ַ̃ ˙ ּול¿ ח≈ ַׁ̆ ר ל¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

ı" (‡יוב יז, ט). יף ‡…מ∆ ם י…ס∆ ƒר ָיַ„י‰ָ ּוט√

 

 ‰‡ָ„ָ ‰ו… יף  ƒס יו… ו¿ כז).  (ירמי‰ ט,  י"  ƒ̇ ‡ו… ָי„…ַע  ו¿ ל  כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ל  ּ ַ‰ל≈ ¿̇ ּƒמ‰ַ ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ƒי ז…‡˙  ב¿ּ ם  ƒ‡ י  ּƒכ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ַח˙  ַבּ ֻׁ̆ מ¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿ ַמֲעַל˙  ב¿ּ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ97

ל…‡ 99 , ו¿ ׁ̆ ָר ¿„ ּƒי˙-ַ‰מ י ב≈ּ ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒי מ ƒ̃ ל¿ ָּ̇ ח∆ ַ̇ ָנּ ׁ∆̆ יָך,  ָפנ∆ י ל¿ ƒנ‡ֲ ‰ ∆„ ַמר: מו… ‰ לו… ָלּ ƒפ ¿̇ ּƒב ˙ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒל ּומ כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ָע‰ ו¿ ּ ַ‚ם „≈ רּוך¿ ‰ּו‡, 98ו¿ ‡ ָבּ ר≈ ַלּבו…

י  ּƒי ‰'" („ברי-‰ימים-ב יז, ו). כ כ≈ ַ„ר¿ ּבו… ב¿ּ ƒל ‰ּ ַבּ ¿‚ ּ ƒַמר: "100ַוי ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ נּו. ו¿ ָרל≈ ים ּ‚ו… ƒע נּו ּוַמ‰ ָנּ ≈̃ ל¿ ב ח∆ ינּו ַמ‰ ּטו… ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ : מו… ˙. ּוכ¿ ָרנו… ¿̃ י  ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒמ

ם,  ∆‰ ‡ ָי„ו… מ≈ ָ̂ מ¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ י ַבּ ל…‡ י…‡ַמר ַ„ּ , ו¿ ן לו… מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ י˜ לו… ַבּ ּƒפ ל…‡ ַיס¿ ׁ∆̆ 102 ,‡ ָלם ַ‰ָבּ י ָ‰עו… נ≈ י¿ נ¿ ƒע ב ב¿ּ ַבּ‰-ל≈ ר-רּוַח ּו‚¿ ַ̃ ‰ ָ‡ָ„ם 101י¿ י∆ ¿‰ ƒי

רּוך¿ ‰ּו‡.  ‡ ָבּ ר≈ ַ„˙ ַ‰ּבו… ֲעבו… ר מ≈ ּ ≈̂ ַ̃ מ¿ּ ׁ∆̆ מו…  ו… 105כ¿ּ ׁ̆ ַנפ¿ ם ב¿ּ ַרע≈ ¿̇ ƒי י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ָל‰  ַמע¿ ו… ל¿ ׁ̆ ּ‰ ַנפ¿ ַבּ ¿‚ ƒ̇ ‰ּו, 104ו¿ ׂ ≈̆ ל ַמֲע יָניו ָכּ ע≈ ַעט ב¿ּ מ¿ ƒי ‡ ָלּ ∆‡103

ָ„ם. בו… ָלחּוס ַעל כ¿ּ ָריו ו¿ „ ֲחב≈ בו… כ¿ ּƒמ…ַח ב ׂ ¿̆ ƒל ˙, ו¿ בו… ˙ ַ‰ּטו… ֲעלו… ַמּ מ…ַח ַבּ ׂ ¿̆ ƒלו… ל ˙ מ∆ ר∆ ‚ו… , ו¿ ו… ּ̇ ע¿ ַסַיּ ˙ ָלֲעָנָו‰, ַ‡ך¿ מ¿ ∆̃ ּ יָנּ‰ ַמז∆ ֲ‡ָו‰ ‡≈ ז…‡˙ ַ‰ַ‚ּ (כ‰)ו¿

 

 , ו… ּ̇ ָכל¿ י י¿ ƒפ ָ‰ַרע כ¿ּ יר מ≈ ƒ‰ ַיז¿ ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ י ƒם, ו ַנע ָל‰∆ ָכּ ƒל…‡ י ם, ו¿ ָ̇ ים ‡ו… ƒל ַ‰כ¿ יָחם ּול¿ ƒכ ‰ו… ‡…„, ל¿ ַח˙ מ¿ ַבּ ֻׁ̆ י‡ מ¿ ƒ‰ ים ƒע ָׁ̆ „ ָ‰ר¿ ∆‚ ֲ‡ָו‰ נ∆ ּ‚ַ‰ַ ו¿

מו…  כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿ ח.  ָבּ ֻׁ̆ מ¿  ‰ ז∆ י  ֲ‰ר≈ ם  ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ל¿ ּבו…  ּ ƒל ׁ∆̆ י  ַ‡ֲחר≈  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ּוכ¿ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒמ כ¿ּ ָלם  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ב¿ּ  ‰ מ∆ ּ„ו…  ‰ּ ז∆ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ

י  נ≈ פ¿ּ ƒ106מ ב  ַ‰ּטו… (כו)ַלֲעז…ב  ים  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ָלל  כ¿ּ ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿  ,˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ָעָליו   - ָו‰  ¿̂ ƒמ  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ם  ָמ˜ו… ָכל  ּוב¿  (‚ (‡ס˙ר  ָ‰ָמן  ל¿ ַנע  כ¿ ƒנ ל…‡  ׁ∆̆ ַכי  ּ ¿„ ָמר¿

ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ָניו  ָפּ ז  ָיע≈ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ ם,  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ֲעמ…„  ַיּ ׁ∆̆  ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ים ‡≈ ƒָעמ י פ¿ּ ּƒכ ָו‰,  ¿̂ ƒַבר מ ¿„ ּƒב ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒי י  ַ̇ ָמ ָמ‰  יך¿ ָחכ¿ ƒר ָ̂  ‰ ז∆ ו¿ ם.  י‰∆ נ≈ פ¿ ƒָל˙ו… ל ָפּ ׁ¿̆ ‰ַ

 ׁ̆ י י≈ ּƒיו, כ ׂ ָ̆ ר ַמֲע ּ ַס„≈ ‰ י¿ י ז∆ ƒפ ָין, ּול¿ נ¿ ƒע‰ָ ָע‰ ו¿ ָּׁ̆ י ַ‰ ƒפ ן ל¿ נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ָחָכם ל¿ יך¿ ‰∆ ƒר ָ̂ ָכך¿  ˙. ל¿ וו… ¿̂ ƒמ ‰‡ָ ם מ≈ ָ̇ י„ ‡ו… ƒס ָו‰ ַ‡ַח˙, 107ַיפ¿ ¿̂ ƒֲעבּור מ ַבּ

ָכל  ם. ו¿ ַנע ָל‰∆ ָכּ ƒל…‡ י ם, ו¿ ּ„ָ ¿‚ ‡…„ו… ַלֲעמ…„ נ∆ מ¿ ƒּופו… 108ּוב‚ יך¿ ב¿ּ ƒר ָ̂ ָין. ו¿ נ¿ ƒּום ע ׁ̆ יָלם ב¿ּ ƒב ׁ¿̆ ּƒיַח ב ּƒל…‡ ַינ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ ׁ̆ י≈ יָלם, ו¿ ƒב ׁ¿̆ ּƒיך¿ ַלֲעז…ב ב ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ

ָל‰. „ו… ּ ָו‰ ‚¿ ¿̂ ƒּו מ‰ ז∆ ָבר, (כח)ו¿ ָכל ָ„ּ ין ב¿ּ ּ ƒ„‰ַ ˙ּוַר ּׁ̆ ƒים מ ƒנ פ¿ ƒם ל ∆‰ ָמּ ƒע ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ם ו¿ י‰∆ נ≈ פ¿ ƒַנע ל ָכּ ƒן י ָּ̇ ‡-ּוַמ ׂ ָּ̆ ַין ַמ נ¿ ƒע ָו‰, (כז)ֲ‡ָבל ב¿ּ ¿̂ ƒַבר מ ¿„ ּƒב ‰ ז∆

 

 - ‰ּ ׁ̆ ָבּ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ‰ַ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ּ‰ ַרב ּוָמˆּוי  ָלּ ׁ∆̆  ˜ ּ ז≈ ∆‰‰ַ ‡…„, ו¿ ‰ מ¿ ֻ‚ָנּ י‡ מ¿ ƒ‰ י ּƒכ ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒּוב מ ׁ̆ ָל ל ו¿ ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ‰ַ ˙ ּ„ַ ƒּבו… מ ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒּומ

ן" (מ˘לי  ‡ו… ר ָ‚ּ ב∆ ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ ƒַמר: "(כט)ל ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  לּו˙, כ¿ּ פ¿ ׁƒ̆ ר ו¿ ב∆ ׁ∆̆ ˙ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿ יָ‡‰ ‡∆ ƒב ֲ‡ָו‰ מ¿ י ַ‰ַ‚ּ ּƒכ ,„…‡ ‰ מ¿ ָנּ מ∆ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ יָכך¿  ƒפ ַעט, ל¿ מ¿

ַי˙  ָ‚ל¿ 109ּול¿ ב),   ,‰ (˘מו˙   " ‚ו… ו¿  '‰ י  ƒמ" רו…  ָ‡מ¿ ב¿ּ ע…‰  ַפר¿ ל¿ ַרע  ≈‡ ָמ‰   ָּ̇ ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿ כ‚).  (˘ם כט,  ּנּו"  יל∆ ּƒפ ׁ¿̆ ַּ̇ ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ" ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿ יח),  טז, 

ילּו  ּ ƒ̂ ƒ‰ ר ׁ∆̆ ‡ֲ ˙ י ָ‰ֲ‡ָרˆו… ל…‰≈ ָכל ‡¡ י ב¿ּ ƒַמר "מ‡ָ ׁ∆̆ יב,  ƒר ח≈ ַסנ¿ ל" (˘מו‡ל-‡ יז, י), 110ּול¿ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ˙ כו… ˙ ַמַער¿ י ‡∆ ּƒ̇ ַרפ¿ י ח≈ ƒַמר "ֲ‡נ‡ָ ׁ∆̆ י,  ּƒ̇ ׁ¿̆ ƒל ַ‰פ¿ּ

ָ„י" („ני‡ל ‚, טו),  ן י¿ ƒן מ כו… נ¿ ƒב יז¿ ׁ≈̆ י י¿ ּ ƒ„ ‰ָּל רו… "ּוַמן ‰ּו‡ ‡¡ ָ‡מ¿ ר, ב¿ּ ּ ַ̂ נ∆ בּוַכ„¿ י (י˘עי‰ לו, כ), ּונ¿ ƒ„ ָיּ ƒם מ ƒַלי ָׁ̆ רּו ˙ י¿ יל ‰' ‡∆ ּ ƒ̂ י ַי ּƒי כ ƒ„ ָיּ ƒם מ ָ̂ ˙ ַ‡ר¿ ∆‡

ָחָכם:  ָ‡ַמר ‰∆ ׁ∆̆ מו…  ן, כ¿ּ ָעוו… ‡ ו¿ ט¿ ח≈ ל מ≈ ו… ּ̂ ƒינו… נ , (ל)‡≈ ‰ זו… ּ„ָ ƒמ ‰ּו‡ ב¿ּ ׁ∆̆ י  ƒן. ּומ לו… ָ̃ ם ָ‰ָי‰ ּבּוז ו¿ ָ̇ י ƒֲחר‡ַ ם, ו¿ י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ רּו כ¿ּ ר ָ‡מ¿ ׁ∆̆ ן, ֲ‡ ‰ ָל‰∆ מ∆ ַ‰ּ„ו… ו¿

ן" (מ˘לי כ‡, כ„). ַר˙ ָז„ו… ב¿ ע∆ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ , עו… מו… ׁ¿̆  ı יר ל≈ ƒ‰111ָי „ "ז≈

 

 ‰ ָ‡ָ‚‰? ז∆ ּנּו ַ‰„¿ מ∆ּ ƒמ „ ר≈ ָפּ ּƒ̇ ר ל…‡  ׁ∆̆ י ‰ּו‡ ֲ‡ ƒָח„ ָ‡ַמר: מ ים. ָחָכם ‡∆ ƒי ֲחָכמ ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ַמע ׁ¿̆ ֲ‡ָו‰,  ר ַעל ַ‰ַ‚ּ ַ„ב≈ּ ‰ ל¿ ָנּ ינּו ַע„ ‰≈ ָבר≈ ּ יַע „¿ ּ ƒ‚ ƒ‰ ׁ∆̆ יָון  כ≈ ו¿

 .‰ ט∆ ו… ׁ̆ י-ָ‡ָ„ם ל¿ נ≈ ˙ו… ב¿ּ ין ‡ו… ƒ̃ י ƒַע˙, ַמֲחז ר] ַ„ּ ˙ [ַבּ ַ̃ ז¿ ח∆ מו… 113ב¿ּ ¿̂ י˜ ַע ƒֲחז ַמּ ׁ∆̆ י  ƒרּו: מ ָ‡מ¿ ‰. ו¿ ָנּ מ∆ּ ƒָל‰ מ ַמע¿ י‡ ל¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ˙ ַמֲעָל‰  ׁ̆ ַלֲעלו… ּ ≈̃ ַב ‰ַ112מ¿

ָ‡ַמר  ָעָליו. ו¿ ˙ מ≈ טו… ˙ נו… ו… ׁ̆ ָפ ּ ַ‰נ¿ ˙, ו¿ ּיו… ƒר ַ‡˙ ַ‰ב¿ּ נ¿ ׂ ƒ̆ ‰ ָעָליו  י∆ ¿‰ ּƒ̇ ים,  ƒים ָרע ƒּבו… ַמֲעָלל ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒים. ּומ ƒים ָרע ƒָו‰ - ַמֲעָלל‡ֲ רּו: 114ָסמּוך¿ ַלַ‚ּ ָ‡מ¿ ו¿

ך¿  ל∆ ‰ ַ‰מ∆ּ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆  ׁ̆ פ∆ נ∆ּ יבּו˙ ַבּ ׁƒ̆ ין ‰ַ116ֲח ≈‡ :„ ָ‡ַמר עו… . ו¿ ׁ̆ פ∆ ר ַ‰נ∆ּ ˙ ‡ו… ּ„ו… ּƒימּו˙ ַ‰מ ƒע ך¿ נ¿ ר ַ‰ּ‚ּוף, ָכּ ּוָר‰ ‡ו… ּ̂ ימּו˙ ַ‰ ƒע ר נ¿ ׁ∆̆ ‡ֲ ָח„: 115ַכּ ָחָכם ‡∆

ָל‰  ַמע¿ ˙ זו… ל¿ ‡ו… ס¿ ּƒָפָניו ָ‰יּו כ , 117ּול¿ כּו˙ו… ‡ ַמל¿ ס≈ּ ּƒב ַעל כ ׁ≈̆ ָח„ יו… ך¿ ‡∆ ל∆ ָ‰ָי‰ מ∆ ׁ∆̆ ָ‡ַמר,  ‰. ו¿ ל ז∆ ∆‡ ‰ ים ז∆ ƒר י-ָ‡ָ„ם ֲ‡ח≈ נ≈ ן ב¿ּ כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ‰, ָכּ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ

ַעי.  ר≈ ַעל ל¿ ַמּ ƒי מ ƒיַבנ ׁƒ̆ י ‰ו… ּƒ̇ ח¿ ַפּ ׁ¿̆ ƒחּוס מ ƒל י ∆„ ן: ‚…ּ יו… ל¿ יב ָ‰ע∆ ׁƒ̆ ≈‰ י? ו¿ ƒ̇ ּו ׁ̆ ל…‡ ר¿ ּ‰ ב¿ּ ז∆ ƒָל‰ מ ַמע¿ ‰ ל¿ ם ז∆ ּ∆̇ ב¿ ַׁ̆ יך¿ י¿ ≈‡ : ך¿ ל∆ ם ַ‰מ∆ּ ָ‡ַמר ָל‰∆ . ו¿ ּזו… ƒמ

ָל‰ּו  ע¡ ∆‰ ם. ו¿ י‰∆ ּ≈̇ ח¿ ַּ̇ י  ƒיַבנ ׁƒ̆ י ‰ו… ּƒב ƒּו˙ ל‡ ַ„כ¿ י ו¿ ׁƒ̆ לּו˙ ַנפ¿ פ¿ ׁƒ̆ י:  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ‰ַ ָעָנ‰  י. ו¿ ƒ̇ ָמ י ר…ב ָחכ¿ נ≈ פ¿ּ ƒי מ ַּ̇ ח¿ ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ י ַעל  ƒ̇ י ƒי: ָעל ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ ָ‡ַמר  ו¿

יב" (מ˘לי כ‰, ז).  ƒ„י ָנ נ≈ פ¿ ƒָך ל יל¿ ּƒפ ׁ¿̆ ‰ַ ‰ מ≈ ָנּ ≈‰ ‰ ָך ֲעל≈ ב ֲ‡ָמר ל¿ י טו… ּƒַמר: "119כ ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ . ו¿ לו… ּ ¿„ ƒ‚ ך¿ 118ו¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ

ָעָפר  ּוב ל¿ ׁ̆ ָי רּוָח‰, (לב)ו¿ ‰ ס¿ ָפּ ּƒט ƒמ ‡ ָבּ ׁ∆̆ , (ל‡) ּבו… ƒל ˙ ים ‡∆ ƒיל ƒ‰ ב¿ ים ַ‰ַמּ ƒָבר ּ ב „¿ יך¿ ַלֲח˘…ׁ ƒר ָ̂ ˙ ָעָליו,  ר∆ ב∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒָו‰ מ‡ֲ ּ‚ַ‰ַ ˙ ּ„ַ ּƒמ ׁ∆̆ ‰ ָ‡ָ„ם  ∆‡ רו… ׁ∆̆  ˙ ע≈ ב¿ּ

חּו  כ¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒָלם, נ ן ָ‰עו… ƒרּו מ ָעב¿ ‡ּו ו¿ ּ‚ָ ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ ּ ≈‚ ‰ ָמּ ב ַכּ ַיֲח˘…ׁ -‰ּו‡, ו¿ רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ים ַ‰ ƒָלכ י ַ‰מ¿ּ כ≈ ך¿ ַמל¿ ל∆ י מ∆ נ≈ פ¿ ƒן ל ּבו… ׁ¿̆ ח∆ ין ו¿ ּ ƒ„ ן ּ≈̇ ƒי ‰, (ל‚)ו¿ ָמּ ƒר ו¿

ם. ָ̇ ֲ‡ָו ם ַ‚ּ יָל‰ ָל‰∆ ƒע ָלם, ּוַמ‰ ‰ו… עו… ל…‡ ָ‰יּו מ≈ ָ‰יּו כ¿ּ ו¿

 

 ‡ ָלּ ַב„, ‡∆ ָב‰ ל¿ ָׁ̆ ַמח¿ ‰ 120ב¿ּ ˙ ז∆ ו… ׂ̆ ל ָוכ…ל, ל…‡ יּוַכל ַלֲע כ…ּ ƒּבו… מ ּ ƒל ƒּו˙ מ‡ ‰ ַלֲע˜…ר ַ‰‚≈ּ ∆̂ ˙: ָ‰רו… ˙ ָרעו… ּ„ו… ƒר מ‡ָ ּׁ¿̆ ƒָו‰ ּומ‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ר ל¿ ≈„ ּ‚ָ

י  ס≈ּ י ַ‚ּ ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ ים כ¿ּ ƒנ ּ ָ̃ ֻ̇ ים ּומ¿ ƒּוב ׁ̆ ים ֲח ƒ„‚ָ ׁ̆ ב¿ּ ב…ּ ל¿ ƒיל ל ƒ‚ָי‰ ָר‰ָ ׁ∆̆ „? ָ‡ָ„ם  ַ̂ י ן. כ≈ּ ‰ ָ‰ַ‡ֲחרו… ∆̂ ָ̃ ‰ּו˙ ַע„  ב¿ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ַבּ

ָ‰‚ו…  נ¿ ƒם ָ‰ָי‰ מ ƒ‡ …ּו˙. ‡ו‡ ּבו… ַ‰‚≈ּ ּ ƒל ƒל…‡ ַיֲע˜…ר מ ‰ ז∆ י˙, ָבּ ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ּ„ָ ƒמ ם ב¿ּ ָ̇ ן ‡ו… ּ≈̃ ַ̇ י ƒים ו ƒב ים טו… ƒ„‚ָ ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒם י ƒ‡ - ‰ּ ז∆ ƒּוב מ ׁ̆ ‰ ָל ∆̂ רו… ָ‰רּוַח, ו¿

ל,  ן ַ‰כ…ּ ƒמ ‰ ַמָטּ ב ל¿ ׁ≈̆ י≈ ‰, (ל„)ו¿ ב≈ּ ן ַ‰ר¿ יו… ָזּ ƒב מו… ב¿ּ ¿̂ י‚ ַע ƒ‰ נ¿ ַיּ ׁ∆̆ ן ַע„  ּ≈̃ ַ̇ ָנ‰ ל¿ ָּ̃ ַּ̇ ין  יו - ‡≈ ׂ ָ̆ ָ‡ר ַמֲע ׁ¿̆ ּƒָבָריו ‡ו… ב ¿„ ּƒל ב ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ „ 121ּול¿ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ָמ‰ ָוַכַעס  ַעל ח≈ ‰ּו‡ ַבּ ׁ∆̆ י  ƒן מ כ≈ ּנּו. ו¿ מ∆ּ ƒב מ ַבּ‰-ַ‰ל≈ּ ֲע˜…ר ‚…ּ ַיּ ׁ∆̆ ּלּו, ַע„  ים ‡≈ ƒָבר ¿„ ּƒב ‡ ≈̂ ַכּיו… ן, ו¿ י‰∆ ׁ≈̆ ב¿ ˙ לו… ין ‡∆ ּ ƒַבז ˙ ַ‰מ¿ ָחבו… י ַ‰ס¿ּ י≈ לו… ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒי ו¿

ָ‡ז  ּנּו, ו¿ מ∆ּ ƒָו‰ מ‡ֲ ּ‚ַ‰ַ ׁ̆ ר∆ ֲע˜…ר ˘…ׁ ַיּ ׁ∆̆ ַמן ַרב ַע„  ך¿ זו… ז¿ ר∆ ∆„ ך¿ ב¿ּ ל≈ י≈ ָלל, ו¿ ׁ̆ כ¿ּ י ּ ƒ‚ ˙ו… ל…‡ ַיר¿ לּו ‡ו… ל¿ּ ƒ̃ ˙ו… ‡ו…  ּכּו ‡ו… ƒ‰ ם ƒ‡ ׁ∆̆ מו…  ¿̂ ַ‰‚ ַע נ¿ ƒי ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿

ל…‡ יּוַכל  ׁ∆̆ ‰ ַע„  ָנּ מ∆ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒי  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒמ :˙ ˙ ָ‰ָרעו… ּ„ו… ּƒָכל ַ‰מ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ ַיֲע  ‰ ז∆ ך¿  ר∆ ּ ַעל „∆ ו¿ ָיָמיו.  ל  ָכּ  ‰ּ ָבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ י,  ƒע ָ̂ מ¿ ך¿ ָ‰‡∆ ר∆ ּ ∆„ ַבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ ַיֲחז…ר 

ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ׁ∆̆ י  ƒּומ .˙ ˙ ָרעו… ּ„ו… ƒָכל מ ָמ‰ ל¿ ל≈ ׁ¿̆ פּוָ‡‰  ‰ ‰ּו‡ ר¿ ָין ז∆ נ¿ ƒע י. ו¿ ƒנ ינו… ך¿ ַ‰ב≈ּ ר∆ ּ ס ַ‰„∆ פ…ּ ¿̇ ƒי ָ‡ז ַיֲחז…ר ו¿ ַמן ַרב, ו¿ ‰ ז¿ ז∆ ַ‰‚ ָבּ נ¿ ƒי ר, ו¿ ≈̇ ˜ יו… ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ם  ׂ ָ̆ ַמר: "123ו¿ ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ . ו¿ רו… י ֲחב≈ נ≈ פ¿ ƒל ָפָניו ו¿ ך¿ ל¿ ר∆ ּ ∆„‰ַ ‰ ים ז∆ ׂ ƒ̆ ˙, ָי ר∆ ח∆ ב¿ ‰ ַ‰ֻמּ ּ„ָ ּƒמ ˜ ַבּ ל∆ ח≈ ˜ ו¿ ל∆ ָכל ח≈ רּוך¿ ‰ּו‡ 122ב¿ּ ‡ ָבּ ר≈ ˙ ַלֲעב…„ ַ‰ּבו… כ∆ ׁ∆̆ מ¿ ƒנ

ים" (˙‰ילים, נ, כ‚).  ƒ‰…ל ע ‡¡ ַׁ̆ י≈ ּנּו ב¿ּ ∆‡ , ַ‡ר¿ ך¿ ר∆ ּ ∆„



הוא מחמת גאונו. וכתב 
מוכח  שכך  שם 
בפסוקים, שלא יתלה הצלחתו (הן בממון הן ביופי הן בחכמה) בעצמו אלא 

תמיד יהא שפל ומודה לה׳ על המעלות שחננו.
את  להביא  יכול  שהעושר  לבבך. מבואר  ורם  ו‚ו'  ירביון  וˆ‡נך  וב˜רך  ב. 
האדם לגאוה ולשאר חטאים. במסכת ברכות (לב.) אומרת הגמרא, שלאחר 
חטא העגל אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, בשביל כסף 
וזהב שהשפעת להם (שנתת להם בשפע) לישראל עד שאמרו ״די״ הוא גרם 
(להם להתגאות עד) שעשו את העגל... משל לאדם אחד שהיה לו בן, הרחיצו 
וסכו והאכילו והשקהו, ותלה לו כיס (של מעות) על צוארו, והושיבו על פתח 
של זונות, מה יעשה אותו הבן שלא יחטא (וכמו כן ישראל, הקדוש ברוך הוא 
לחטא  להם  שגרם  הוא  זה,  נסיון  לידי  והביאם  טובה  רוב  להם  שהשפיע 

העגל). 
בספר ׳חכמת המצפון׳ (דברים) כתב: רואים אנו מדברי הגמרא יסוד וחידוש 
גדול, לא כמו שאנו מורגלים לראות התחלת וסיבת החטא בבחירת לבו של 
האדם הבלתי טובה אשר לפני החטא. חכמינו ז״ל ראו עיקר סיבת החטא עוד 
רחוק הרבה מהחטא, ותלו את החטא בדברים אשר נעשו עוד זמן רב לפני 
החטא, אשר לכאורה אין להם שום שייכות עוד להחטא כלל, והם דברים 
אחרים לגמרי וגם מותרים בתכלית ההיתר, ושם כבר ראו חז״ל את החטא 
כאילו כבר נגמר, ואמרו שאחר דברים כאלה החטא כבר דבר הבא בתולדה 
ומידי דממילא, כי מה יעשה הבן שלא יחטא, ובטענה זו הלא רצה משה רבינו 
לפוטרם מכל אשמה, והיה בזה מודעה על כל מעשה העגל כאילו היו אנוסים 
בחטא, מאחר ונתן להם הקדוש ברוך הוא שפע של כסף וזהב, דבר זה ממילא 

הביאם לחטא העגל. 
רואים אנו מזה הערה נוראה, ועיקר גדול בעבודת האדם שאחרי שכל הדבר 
תלוי רק בההתחלות הגורמות ומביאות להמעשה, והמוקדמים עוד זמן רב 
להזהר  האדם  עבודת  עיקר  כל  תלוי  בהם  הרי  כן  אם  המעשה,  לפני 
בההתחלות וההקדמות אשר לחטאים, וגם בהאתחלתא דאתחלתא, ואף גם 
באלה שהם דברים המותרים לגמרי כמו כסף וזהב, או רחיצה וסיכה שהם 
מותרים,  גם  שהם  וכדומה  ושתיה  אכילה  וכן  המותרים,  מהדברים  בודאי 
ומכל מקום גילו לנו חז״ל שעיקר סיבת החטא של העגל היתה בריבוי הכסף 
מה  וכן  לבנו,  האב  שעשה  המוקדמת  והשתיה  הרחיצה  כמעשה  והזהב 

ָך  ̂…‡נ¿ ו¿ ָך  ר¿ ָ̃ "(ב)ּוב¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ  , רו… ¿̂ יו…

ן ו… ׁ̆ ‡ ƒַער ָ‰ר ַׁ̆

ֲ‡ָו‰ ַער ַ‰ַ‚ּ ַׁ̆

 ˙ ּ„ַ ƒמ ַעל  ר  ַ„ב≈ּ נ¿ ן  ו… ׁ̆ ‡ ƒר‰ָ ַער  ַּׁ̆ ַבּ
ן  מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ּ ƒנ ׁ∆̆ ב  ֲ‡ָו‰. ּוַמ‰ ּטו… ּ‚ַ‰ַ

ּיּוב  ƒח י  נ≈ פ¿ּ ƒמ ים,  ƒָער ּׁ¿̆ ‰ַ ָכל  ל¿  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇

ח  ַ̇ י‡ פ∆ּ ƒ‰ י ּƒכ ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒל מ ≈„ ָבּ ƒ‰ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿

ז…‡˙  ָכּ ינּו  ƒ‡ָר ל…‡  ו¿  ,˙ ַרּבו…  ˙ ָרעו… ל¿

יך¿  ƒר ָ̂ ן  ָלכ≈  .˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ב¿ּ ָרָע‰  ל¿

ל  ∆‡ יָ‚ּ‰  ƒ‰ ַ‰נ¿ ל¿ ם  ַחכ≈ּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָ‰ָ‡ָ„ם 

 ‰ּ ָ̇ ‡ו…  ˙ חו… ¿„ ƒל ו¿ ָ‰ָר‡ּוי,   ‚‰ָ נ¿ ּƒמ‰ַ

. ‡ּוָי‰ ּבו… יָנּ‰ ר¿ ≈‡ ׁ∆̆ ם  ָמ˜ו… ב¿ּ

 

ַסל  ָפּ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַע  ב≈ּ ט¿ ַ‰ַמּ י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ
‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ל  „ו… ּ‚ָ‰ַ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ  

מו…  כ¿ּ  . ָר˙ו… ˙ו… ב¿ּ יָ‰  ָעל∆ יָרנּו  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ו¿

 ˙ ח ‡∆ ַכּ ׁ¿̆ ּƒ̇ ן  ָך פ∆ּ ר ל¿ מ∆ ָּׁ̆ ƒ‰" :ַמר ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ם"  ƒַרי ¿̂ ƒמ  ı ר∆ ∆‡ מ≈ יֲ‡ָך  ƒ̂ ‰ו… ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  '‰

ח  ַכּ ׁ¿̆ ƒי  ‰ ∆‡ ּ ≈‚‰ַ י  ּƒכ(‡) יב).  ו,  („ברים 

י˘כח   ‰‡‚‰ כי   .‡
סוטה  במסכת  יוˆרו. 
(ה.): אזהרה לגסי הרוח 
רוח.  גס  יהא  [שלא 
רש״י] מנין? רב נחמן בר 
יצחק אמר מהכא, ״ורם 
(דברים  ושכחת״  לבבך 
ח, יד) וכתיב ״השמר לך 
פן תשכח את ה׳ אלהיך״ 
(שם יא). רש״י (ד״ה ורם) 
גובה  ידי  שעל  מבאר 
שכחת  לידי  בא  הלב 
זו  שכחה  ועל  הבורא, 
מוזהר  הוא  הרי 
תשכח״  פן  לך  ב״השמר 

(וכן כתב המאירי).
[סמ״ק  שפרשו  יש  אך 
משמע  וכן  כב)  (סימן 
בסמ״ג (לאוין סד) וראה 
(סוטה  שלמה  חשק 
של  שהאזהרה  שם)] 
על  אמורה  לך״  ״השמר 
ולא  עצמו,  לבבך״  ״ורם 
רק בגלל שהיא הגורמת 
שתבוא  ה׳  לשכחת 
אלא  בעקבותיה, 
עצמה  הלב  רוממות 
הם  כי  השכחה.  היא 
איסור  ענין  בארו 
לא  שאדם  הגאוה, 

יתגאה כשהקדוש ברוך הוא משפיע לו טובה ויאמר שבריוח שלו ובעוצם ידו 
ועמלו עשה והרויח והגיע לכל זה. ועל ידי כך לא יחזיק טובה להקדוש ברוך 

ˆ„י˜ים עיונים‡רחו˙  ˘ער ‰‚‡ו‰

 .‰ ‰ ַעל ז∆ רּו ז∆ ר¿ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒל…‡ י ׁ∆̆ 3 ,˙ טו… יו… ¿„ ∆‰ ן ב¿ּ כ≈ּ ׁ∆̆ ל- , ָכּ ך¿ ל∆ מ∆ ב¿ּ

ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ  - ָח„  ∆‡‰ָ ים:  ƒ̃ ֲחָל י  נ≈ ׁ¿̆ ƒל  ˙ ∆̃ ּ ַחל∆ ¿̇ ƒמ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ
 ˙ ַמֲעלו… ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ  - י  ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ  ˜ ל∆ ַ‰ח≈ ו¿  , ‚ּופו… ב¿ּ

ים:  ƒ̃ י ֲחָל נ≈ ׁ¿̆ ׁ̆ ּבו…  ‚ּופו… י≈ ֲ‡ַו˙ ָ‰ָ‡ָ„ם ב¿ּ יו. ַ‚ּ ׂ ָ̆ ַמֲע ָמ‰ ּוב¿ ַ‰ָחכ¿

‚ּופו…  ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ י‡  ƒ‰ ז…‡˙  ו¿ ַרע.  ָח„  ∆‡‰ָ ו¿ ב,  טו… ָח„  ∆‡‰ָ

ל ַעל  ׁ…˘ מ¿ ּƒ̇ ב ָ‰ָ‡ָ„ם, 4ָ‡ז  ל≈ ֲ‡ָו‰ ב¿ּ ר ַ‰ַ‚ּ ב≈ּ ּ‚ַ ¿̇ ּƒ̇ ׁ∆̆  ˙ ע≈ ָ‰ָרָע‰: ב¿ּ

יב:  ƒ̇ כ¿ ƒ„ נו… - כ¿ּ רו… ¿‚ ƒו… ּוב ׁ̆ ר…‡ . ב¿ּ לו… ף ַר‚¿ „ו… ַע„ ַכּ √̃ ¿„ ָּ̃ ƒם מ„ָ‡ָ‰ָ

ן" (י˘עי‰ ‚,  רו… ּ‚ָ  ˙ טּויו… ָנ‰ נ¿ ַלכ¿ ּ≈̇ ַו ן  ּיו… ƒ̂  ˙ נו… ‰ּו ב¿ּ י ָ‚ב¿ ּƒ5ַיַען כ"

ַי„  ֲ‡ָו‰ ו¿ ל ַ‚ּ ∆‚ י ר∆ ƒנ ≈‡ בו… ּ¿̇ יב: "7ַ‡ל  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ - ָליו ַר‚¿ ָיָ„יו ּוב¿ טז), 6ב¿ּ

בי‡ורים
ראוים להתגאות. 3. ˘ל‡ י˘˙ררו ז‰ על ז‰. שלא יתגאו וימשלו (-להתנהג 
בשררה) זה על זה. 4. ‡ז ˙מ˘ול על ‰‡„ם. גאותו תהיה ניכרת בכל איברי 
גופו מקדקדו עד כף רגלו. 5. יען כי ‚ב‰ו בנו˙ ˆיון. ה׳ מוכיח את עם ישראל 
על הנשים הגאותניות שמשלו בעם והחטיאו אותו, שהולכות  בגרון מתוח 
דרב  בריה  רבא  דרש  (סב:)  שבת  [במסכת  ביפין.  להתגאות  מוגבה  ובראש 
יען כי גבהו בנות ציון״,  ״ויאמר ה׳  ג, טז):  (ישעיה  עילאי: מה פירוש הפסוק 
רש״י  (ראה  גובהן  את  והבליטו  זקופה  בקומה  מהלכות  הנשים  שהיו 
מהלכות בפסיעות קצרות,  פירושו, שהיו  גרון״,  נטויות  ״ותלכנה  ומהרש״א). 
שהעקב של רגל אחת מגיע בצד האגודל של הרגל השניה בלבד ואינו עובר 
את  רואה  שאינו  כיון  לאט  והולך  למעלה  נטוי  שגרונו  אדם  כדרך  אותו, 
אנשים  ויבואו  בהליכתן  שוהות  שתהיינה  כדי  זה  וכל  שלפניו,  הקרקע 
ב׳):  (פרק  6. בי„יו ובר‚ליו.  במסכת דרך ארץ רבה  (רש״י)].  להסתכל בהן 
בראש  והמהלכין  ברגליהם,  והבועטין  בידיהם,  [מנפנפים]  המפפין 
אצבעותיהן [כמו שעשו בנות ירושלים], עליהם הכתוב אומר: ״אל תבואני 
רגל גאוה ויד רשעים אל תנידני״. 7. ‡ל ˙בו‡ני. דוד המלך מבקש מהקדוש 

      ,' ‚ו… ו¿ ך¿  ָלּ  ‰ ב∆ּ ר¿ ƒי ָזָ‰ב  ו¿ ף  ס∆ כ∆ (‚)ו¿ ֻין  ב¿ּ ר¿ ƒי

יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰  ˙ ∆‡  ָּ̇ ַכח¿ ָׁ̆ ו¿ ָך  ָבב∆ ל¿ ָרם  1ו¿

י  ƒ„ָי ם  ∆̂ ע… ו¿ י  ƒח כ…ּ ָך  ָבב∆ ל¿ ּƒב  ָּ̇ ָ‡ַמר¿ ו¿  ,' ‚ו… ו¿

 ˙ ∆‡ ָּ̇ ָזַכר¿ ו¿  ,‰ּ ל ַ‰ז∆ ƒַחי‰ַ ˙ י ‡∆ ƒל ‰ ׂ ָ̆ ָע

ַח  כ…ּ ָך  ל¿ ן  ≈̇ ַ‰נ…ּ ‰ּו‡  י  ּƒכ יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰

ך¿  ל∆ מ∆ ּוב¿ י‚-יח).  ח,  (˘ם  ל"  ƒָחי  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ָחיו"  ∆‡ מ≈ ָבבו…  ל¿ רּום  י  ּƒ̇ ל¿ ƒב "ל¿ ַמר:  ¡‡ נ∆

ּלּו  ƒָר‰ 2ֲ‡פ ו… ּ̇ יָר‰  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ם ƒ‡ .(ם יז, כ˘)

שהאכילו והשקהו ותלה 
לו כיס בצוארו והעמידו 
הזונות  בית  פתח  לפני 
של  עצם  בהם  אין 
מקום  ומכל  איסור, 
עיקר החטא בהם נחשב, 
יעשה  ״מה  אחר-כך  כי 
כבר  יחטא״,  שלא  הבן 
בעל  ואינו  הוא  אנוס 

בחירה כלל. 
וז‰ב ירב‰ לך.  ‚. וכסף 
לאדם  וזהב  כסף  ריבוי 
לגאות  להביאו  יכול 

שאבותינו  הסיבה  זו  החיים״:  ה״ספר  אומר  ה׳.  את  ישכח  זה  ידי  ועל  הלב 
אברהם  צז.).  בב״ק  (כמבואר  המטבעות  על  ציורים  היו מציירים  הקדושים 
אבינו עשה במטבע ציור של זקן וזקנה מצד אחד, ובחור ובתולה מצד שני, 
מה  יצחק.  לו את  הוא שנתן  ברוך  הקדוש  לו  הנס שעשה  להזכיר את  כדי 
הקשר בין כסף לנסים? כדי שכשיביט במטבע לא יגיע למצב של ״ורם לבבך 

ושכחת את ה׳ אלקיך...״, כי כסף מביא גאוה.
המטבע שעשה יהושע היה טבוע בו שור מכאן וראם מכאן, על שם הפסוק 
(דברים לג, יז): ״בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו״, שנצחונותיו במלחמות 

על כיבוש ארץ ישראל היו מהקדוש ברוך הוא ולא מכוחו ועוצם ידו.
וכן דוד הטביע על המטבע מקל ותרמיל מכאן ומגדל מכאן, להזכיר לעצמו 
כי הגיע מאחורי הצאן. ומרדכי היהודי עשה מטבע שהיה בו שק ואפר מכאן, 
את  להם  שהזכירו  ציורים  ועליהן  מטבעות  עשו  כולם  מכאן.  זהב  עטרת 
הנסים שעשה להם הקדוש ברוך הוא, כדי שלא יגיעו חס ושלום למצב של 

גאוה הבאה מחמת ריבוי הממון.

בי‡ורים
אם  מה  כי  ביאר,  הרמב״ן  במלך.  ‡פילו   .2 בלבך.  ותתגאה  לבבך.  ורם   .1
וגובה הלב  למלך שהוא ראוי להתנשא ולהתגדל, הפסוק אוסר את הגאוה 
ומצוה שלבבו יהיה שפל ככל אחיו הקטנים ממנו, כל שכן לאחרים שאינם 

‰. כי ‡ין עזר ‰˘ם עמו 
‡חרי ‡˘ר ‰ו‡ ˙ועב˙ 
‰˘ם. הוא מדברי רבינו 
יונה בשערי תשובה (א, 
(נב:)  סוכה  במסכת  כז). 
בן  שמעון  רבי  אמר 
אדם  של  יצרו  לקיש: 
יום  בכל  עליו  מתגבר 
ומבקש להמיתו, שנאמר 
(תהלים לז): ״צופה רשע 
לצדיק ומבקש להמיתו״. 
ברוך  הקדוש  ואלמלא 
יכול  אינו   – עוזרו  הוא 
לו, שנאמר (שם): ״ה׳ לא 
ולא  בידו  יעזבנו 

ירשיענו בהשפטו״. 
רבי  המשגיח  מרן  היה 
יחזקאל לוינשטיין זצ״ל 
כבר  ומזהיר:  מזכיר 
כתב רבינו יונה ״כי בעל 
יצרו,  ביד  נמסר  הגאוה 
כי אין עזר ה׳ עמו אחרי 
״.  ה׳  תועבת  הוא  אשר 
אמרים  שני  נצרף  אם 
אלו - חרדה תאחזנו, כי במלחמת האדם עם יצרו בכל יום ויום, הרי בדרך 

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰ ׁ∆̆ מ… ַר˙  ˙ו… ב¿ּ נּו  ַ‰ר¿ ֻ‰ז¿

י" (וי˜ר‡ כ,  ַ‰ּ‚ו…  ˙ ֻח˜…ּ כּו 15ב¿ּ ל¿ ≈̇ ל…‡  "ו¿

כּו"  ל≈ ≈̇ ם ל…‡  י‰∆ ≈̇ ֻח˜…ּ יב: "ּוב¿ ƒ̇ ּוכ¿ כ‚), 

ן  ָך 16פ∆ּ ר ל¿ מ∆ ָּׁ̆ ƒ‰" :ַמר ¡‡ נ∆ ו¿ (˘ם יח, ‚), 

ל  ם" („ברים יב, ל) - ַ‰כ…ּ י‰∆ ׁ̆ ַ‡ֲחר≈ ≈̃ ָנּ ּƒ̇

 ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ יר,  ƒ‰ ַמז¿ ‰ּו‡  ָח„  ∆‡ ָין  נ¿ ƒע ב¿ּ

ָבָריו  ¿„ ƒּוב יו  ָׁ̆ ּבּו ַמל¿ ב¿ּ ל  ּ„ָ ֻמב¿ ל  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי

‰ּו‡  ן  כ≈ ו¿ ים,  ƒי ַ‰ּ‚ו… ן  ƒמ ָ‰ָ‚יו  נ¿ ƒמ ָכל  ּוב¿

ים"  ּƒן ָ‰ַעמ ƒם מ כ∆ ¿̇ יל ‡∆ ּ ƒ„ ר: "ָוַ‡ב¿ מ≈ ‡ו…

(וי˜ר‡ כ, כו).

י  ינ≈ ע≈ ים ב¿ּ ƒָעב…̇ ם מ¿ ֲ‡ָו‰ ‰≈ י - ַ‰ַ‚ּ ֲעל≈ ַבּ
ֲעַב˙ ‰'  ו… ּ̇ ַמר: "17 ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ם,  ּׁ≈̆ ‰ַ

‰ּו‡  ו¿  ,(‰ טז,  (מ˘לי  ב"  ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ

ם  ּׁ≈̆ ר ַ‰ ז∆ ין ע≈ י ‡≈ ּƒכ(‰) , רו… ¿̂ ƒַי„ י ָסר ב¿ּ מ¿ ƒנ

בי‡ורים
בהם, שהם מלבושי נכרי, [משמעות דבריו שהאיסור ללבוש בגדי נכרי הוא 
משום גאוה]. 15. בחו˜ו˙ ‰‚וי. בדרכי הגויים. הוזהרנו שלא נתנהג כמותם 
במלבושינו ובהליכותינו. 16. פן ˙נ˜˘ ‡חרי‰ם. פן תהיה נמשך, נצמד ונדבק 
אחריהם, (מלשון ״דא לדא נקשן״). 17. ˙ועב˙ ‰'. מאוס ושנוא בעיני ה׳ כל 

המתנשא בלבו.

יב).  לו,  (˙‰ילים  י"  ƒנ ≈„ ƒנ ּ¿̇ ַ‡ל  ים  ƒע ָׁ̆ ר¿

י  ּƒַרב  ˙ ַבּ  ‰ ָׁ̆ נ¿ ע∆ נ∆ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ ל  ∆‚ ר∆ ַעל  ו¿

יָ‰  ָעל∆ ַזר  ¿‚ ּ ƒנ ׁ∆̆ ן,  יו… ַר„¿ ּ¿̇ ן  ב∆ּ יָנ‡  ƒֲחנ

ַעם  ַפּ י  ּƒכ  .˙ נו… זו… ל  ׁ∆̆  ‰ ָבּ ֻ̃ ב¿ּ ב  ׁ≈̆ י ל≈

י,  ƒמ רו… י  ל≈ „ו… ּ ¿‚8 י  נ≈ פ¿ ƒל ָכ‰  ָ‰ל¿ ַ‡ַח˙ 

 ‰ ָנ‡∆  ‰ ָמּ "ַכּ רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆ ָע‰  מ¿ ָׁ̆ ו¿

ָ‡ז  10ו¿  "! זו… יָב‰  ƒ9ר ל  ׁ∆̆ יָ‰  ∆̇ יעו… ƒס פ¿ּ

ם -  ƒיַני ע≈ ר (ע"ז יח, ‡). ָבּ ≈̇ ‰ יו… ָ̃ ּ ¿„ ¿̃ ּ ƒ„(„)

ַמע  ׁ¿̆ ƒם - ל…‡ י ƒַני ָ‡ז¿ ˙" (מ˘לי ו, יז). ָבּ ם ָרמו… ƒיַני יב: "11ע≈ ƒ̇ כ¿ ƒ„ כ¿ּ

ים  ּ ƒי ƒל ֲענ ∆̂ „ו… ‡≈ ָעמ¿ יַח ַ‡ּפו… - ב¿ּ ר≈ ים. ב¿ּ ƒָלל ים ָ‰ֻ‡מ¿ ּ ƒי ƒי ָ‰ֲענ ר≈ ב¿ ּ ƒ„

ָבָריו  ¿„ ּƒב ַ‡ף  ו¿ יָניו.  ע≈ ב¿ּ ים  ƒרּוח ס¿ ם  ≈‰ ם,  י‰∆ ּ≈̇ ָב ל¿ ַנס  כ¿ ּƒנ ׁ∆̆ כ¿ּ ‡ו… 

ַין ַמֲ‡ָכל  נ¿ ƒע ˙ 13ב¿ּ ר∆ כ∆ּ ƒם נ‚ַ ַ‚ֲ‡ָו‰. ו¿ ˜ ב¿ּ ָ̇ י˜ 12ָע ּ ƒ„ ַ̂ ר ַעל  ַ„ב≈ּ י¿

 ‰ ז∆ ַעל  ו¿ י,  ƒר ָנכ¿ י  ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ י  ≈„ ¿‚ ּƒב י  ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ 14ּוב¿  ‰ ∆̃ ׁ¿̆ ּוַמ

כתב  יו˙ר.   ‰˜„˜„  .„
מיד):  (ד״ה  יהוידע׳  ב׳בן 
וודאי לא היתה כוונתה 
הרע  יצר  בהם  לגרות 
ושיתנו עיניהם בה, אלא 
שישבחו  היתה  כוונתה 
מכל  אך  ישראל.  את 
כיון  בזה  נענשה  מקום 
שהיה לה לחשוש שמא 
הרע  יצר  בהם  יתגרה 
ויאנסוה לדבר עבירה.  

בי‡ורים
יבוא אלי רגל  ברוך הוא, אל תביא אלי את פסיעותיו של המתגאה (שלא 
אנשי גאוה להצר לי), והרשעים לא יטלטלו אותי ממקומי ביד חזקה. 8. ‚„ולי 
רומי מדובר,  באיזו  לדון  האריך  קיסמא)  בן  ר״י  (ערך  הדורות  בסדר  רומי. 
וסיים שהיתה עיר בארץ ישראל בשם רומי. 9. ריב‰. נערה. 10. ו‡ז „˜„˜‰ 
יו˙ר. בפסיעותיה לפסוע פסיעות נאות. ודבר זה נוגד את  הכתוב (תהלים 
מה, יד): ״כל כבודה בת מלך פנימה״, ולכך נענשה. 11. עינים רמו˙. המתגאה 
ומרים עיניו כלפי מעלה, ולא כדרך שפלי הרוח אשר ישפילו עיניהם כלפי 
גאוה.       מתוך  עזות)  (דברי  וקשים  חזקים  דיבורים  ב‚‡ו‰.  ע˙˜   .12 מטה. 
13. בענין מ‡כל ומ˘˜‰. שיאכל מאכלים טובים ומעדני מלך. 14. ובמלבו˘י 
ב‚„י ‚‡ו‰ מלבו˘י נכרי. שילבש בגדים יקרים ונאים מאד שהכל מסתכלים 

ו״שיתוף״  הבריות,  למען 
הרי הוא עבודה זרה.

הגרשוני  ילקוט  בספר 
אדרת  מספר  מביא 
אליהו שפירש, כי החכם 
בפני  להתבטל  דרכו 
החכם היותר גדול ממנו, 
מתבטל  עשיר  וכן 
גדול  בעמדו לפני עשיר 
אילו  כן,  ואם  ממנו, 
מאמין  היה  המתגאה 
הבורא,  במציאות 
וביכלתו,  בהשגחתו 
עיניו  לנגד  מצייר  והיה 
גדולת ה׳ – בודאי שהיה 
מבטל את עצמו, ואם עדיין מתגאה אות הוא שאינו מאמין בגדולת הבורא.  
פירוש אחר: אדם שיש לו גסות הרוח, שמתגאה בחכמתו, מעיד על כך שהוא 
מאמין שהוא זכאי לקבל השפעה של טוב מן הבורא בזכות חכמתו, ואילו 
לאלה שאין להם חכמה – אין זכות לכך. אבל זוהי ממש אמונתם של עובדי 
הכוכבים, שמאמינים שהבורא מסר כח לכוכבים להשפיע, והשפעתם היא 
רק על פי הטבע. יסוד דת ישראל הוא שהקדוש ברוך הוא משפיע גם למי 
שאין בו מעלות, כי ״מאשפות ירים אביון״ והכל תלוי בהשגחתו וברצונו של 

הקדוש ברוך הוא (תפארת ציון). 

ָ‰ָכ‡:  יב  ƒ̇ 19כ¿ּ ים.  ƒָכב ַ„˙-ּכו… ֲעבו…

יב  ƒ̇ 20ּוכ¿ ב",  ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ  '‰ ֲעַב˙  ו… ּ̇ "

ל  ∆‡ ָב‰  ע≈ ˙ו… י‡  ƒב ָ̇ ל…‡  "21ו¿ ם:  ָ̇ ‰ָ

ים:  ƒר מ¿ ‡ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ כו).  ז,  („ברים  ָך"  ∆̇ י ב≈ּ

י  ּƒיב: "כ ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„22 ,˙ ‡ ַעל ֲעָריו… ּלּו ָבּ ƒ‡ כ¿ּ

 "' ‚ו… ו¿ ּו  ׂ̆ ָע ל  ≈‡‰ָ ב…˙  ע≈ ו… ּ̇ ‰ַ ל  ָכּ  ˙ ∆‡

ּלּו  ƒ‡ כ¿ּ ים:  ƒר מ¿ ‡ו…  ׁ̆ י≈ ו¿ כז).  יח,  (וי˜ר‡ 

ל  ָכּ רּו:  ָ‡מ¿ ו¿ (סוט‰ „, ב).  ָמ‰  23ָבּ ָנ‰  ָבּ

ָ‰רּוַח,                 ּסּו˙  ּ‚ַ ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם 

בי‡ורים
19. כ˙יב ‰כ‡. כתוב כאן (משלי טז, ה) בענין הגאוה. 20. וכ˙יב ‰˙ם. וכתוב 
שם (דברים ז, כו) בענין עבודה זרה. 21. ול‡ ˙בי‡ ˙ועב‰. המלה ״תועבה״, 
גסות הרוח),  בו  זה שיש  (היינו  שבה מכונים האלילים, מלמדת ש״גבה לב״ 
המכונה ״תועבה״ בספר משלי, כמוהו כעובד עבודה זרה. 22. „כ˙יב: כי ‡˙ 
כל ‰˙ועבו˙ ‰‡ל. הפסוק כתוב בענין חטאי העריות (ויקרא יח, כז), ובחטא 
של גסות הרוח כתוב ״תועבת ה׳ כל גבה לב״. הכינוי ״תועבה״ המשותף לשני 
הענינים מלמד על שייכותם זה לזה.  23. במ‰. מזבח לעבודת כוכבים (רש״י). 

ם.  ּׁ≈̆ ֲעַב˙ ַ‰ ו… ּ̇ ר ‰ּו‡  ׁ∆̆ י ֲ‡ , ַ‡ֲחר≈ ּמו… ƒע

ּום ָ‡ָ„ם ל…‡  ׁ̆ ָ‡‰ ַעל  ּ‚ָ ¿̇ ƒּלּו ל…‡ נ ƒַוֲ‡פ

ַב„  ּבו… ל¿ ƒל ‰, ַ‡ך¿ ב¿ּ ׂ ∆̆ ַמֲע ל…‡ ב¿ּ ּבּור ו¿ ƒ„ ב¿ּ

ָב‰,  ע≈ ו… ּ̇ ָר‡  ¿̃ ƒנ  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡ 

ב",     ל≈ ַבּ‰  ּ ¿‚ ל  ָכּ  '‰ ֲעַב˙  ו… ּ̇ " ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ב  ּ ל≈ ַבּ  ‡ ָלּ ∆‡ ‰ּו˙  ב¿ ּ‚ַ לו…  ין  ≈‡ ּלּו  ƒ18ֲ‡פ

ָב‰. ע≈ ו… ּ̇ ָר‡  ¿̃ ƒנ

 

ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒמ ל  ָכּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿
 „ ב≈ עו… ּלּו  ƒ‡ (ו)כ¿ּ ָ‰רּוַח,  ּסּו˙  ּ‚ַ  

יכול  האדם  אין  הטבע 
בנוסף  אלא  לנצחו, 
צריך  הנחוש  לרצונו 
עזר ה׳. לכן בעל הגאוה 
לו  ואין  מתועב  שהוא 
עזר ה׳ – חרץ רבינו יונה 
הגאוה  ״בעל  משפטו: 
נמסר ביד יצרו״! ומעתה 
תקוה,  שום  לגאה  אין 
לגמרי.  הוא  ואבוד 
עמוד  חן׳,  יתן  (׳לענוים 

רא).
עבו„˙  עוב„  כ‡ילו  ו. 
(סוטה  המאירי  כוכבים. 
ד:) רואה את הקשר שבין 
הגאוה לעבודה זרה בכך 

– רוע טבעו מביאו לחלוק על האמת בכל דבר כדי להשפיל את  שהמתגאה 
שכנגדו [ומי שמונח בשקר הריהו כעובד עבודה זרה, שהיא עצם השקר].

המהרש״א בחידושי אגדות מבאר שעל ידי רוח הטומאה שנוצר מעון הגאוה 
מגיע לכל זה.

חכם  בתלמיד  אפילו  מדבר  זה  מאמר  כותב:  עקב)  (פרשת  הקדוש  השל״ה 
הלומד ומקיים את מצוות התורה, אלא שיש לו פניות בלימודו כגון שאחרים 
ידעו על גדולתו ותורתו, כי אז הרי הוא עובד בשיתוף, לא רק לשם ה׳ אלא גם 

בי‡ורים
18. ‡פילו ‡ין לו ‚ב‰ו˙ ‡ל‡ בלב נ˜ר‡ ˙ועב‰. הגר״א בביאורו על משלי 
מפרש: ״תועבת ה׳ כל גבה לב״ - אפילו אדם שעדיין לא הוציא את גאותו 
לפועל, ולא עשה שום מעשה של גאוה, בהליכתו או בדיבורו, ושום תנועה או 
סימן של גאוה לא ניכרים עליו, אבל ה׳ חוקר לב ובוחן כליות - הוא מעיד 
עליו שהוא גבה לב, כלומר, הגם שגאוותו מוסתרת בלב פנימה, בכל זאת – 
״תועבת ה׳״! משוקץ ומתועב הוא בעיני הקדוש ברוך הוא, ויתן את הדין על 

כך במשפטי שמים. 

ל˜ורח  ‡רע  מ‰  ח. 
‚‡ו˙ו.  מחמ˙  וע„˙ו 
(פי״א)  ישרים  המסילת 
שרעת  כותב, 
יתרה  חמדת-הכבוד 
יותר  וחזקה 
יש  כי  מחמדת-הממון, 
מקרים בהם יכול האדם 
על  יצרו  את  לכבוש 
שאר  ועל  הממון 
חמדת  אך   – ההנאות 
כי  הדוחק,  הוא  הכבוד 
לסבול  לו  אי-אפשר 
ולראות את עצמו פחות מחבריו, ועל דבר זה נכשלו רבים ונאבדו... מי גרם 
הוא  מלא  ומקרא  הכבוד,  מפני  אלא  עמו?  עדתו  וכל  הוא  שיאבד  לקורח 
(במדבר טז, י): ״ובקשתם גם כהונה״. וחכמים, זכרונם לברכה (במדבר רבה 
יח, ב) הגידו לנו, כי כל זה נמשך, מפני שראה את אליצפן בן עוזיאל נשיא, 
והיה רוצה להיות הוא נשיא במקומו... כללו של דבר: הכבוד הוא הדוחק את 
האדם  היה  זה  ולולי  שבעולם,  והחמדות  התשוקות  מכל  יותר  האדם  לב 
מתרצה לאכול מה שיוכל (להשיג ללא מאמץ), ללבוש מה שיכסה ערותו, 

ּלּו  ƒיר, ֲ‡פ ƒ‰ָי ּ רּו: ‰ַ32‡י ָמ‡ן „¿ ָ‡מ¿ ‰). ו¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ל,  ב≈ּ ַ̃ ¿̇ ƒָל‡ מ ‰ּ ≈̇ י י ב≈ּ ׁ≈̆ נ¿ ƒ‡‡ַ

‰" (חב˜ו˜ ב, ‰) -  ו∆ נ¿ ƒי ל…‡  יר ו¿ ƒ‰ר ָי ב∆ ּ ∆‚"

ּלו… (ב"ב ˆח, ‡). ׁ∆̆  ‰ ָנו∆ ּלּו ב¿ּ ƒ33ֲ‡פ

 

יַפ˙          ƒ„ ר¿ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ34

ַעל  ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒ‰ 35ל¿ ן  ָממו…  
ַרע  ≈‡ (ח)ָמ‰   ָּ̇ ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿ י-ָ‡ָ„ם.  נ≈ ב¿ּ

בי‡ורים
תקרי אותו אלא איתו לא אוכל״. לפי קריאה זו אומר הכתוב שגבה עינים, 
היינו גאותן, אין הקדוש ברוך הוא יכול להיות אתו. וביאר ב׳תפארת ציון׳, כי 
בדרך כלל החוטא חוזר אחר כך בתשובה, ואז מוכן הקדוש ברוך הוא לדור 
אין  עליו  עוונו  שעדיין  וכיון  בתשובה,  חוזר  אינו  הרוח  מגסות  אבל  אתו, 
בעל  אדם שהוא  „י‰יר.  מ‡ן  ‰‡י   .32 אתו.  לדור  רוצה  הוא  ברוך  הקדוש 
גאוה, אפילו על אשתו ובני ביתו אין הוא מתכבד, כיון שבזוי הוא בעיניהם. 
33. ‡פילו בנו‰ ˘לו. אפילו בבית שלו אין הוא מתכבד. 34. ‰‚‡ו‰ מבי‡‰ 
זה   ידי  על  שיוכל  כדי  חומד להתעשר  לבו  כי המתגאה  ר„יפ˙ ממון.  לי„י 
להשתרר ולשלוט על בני אדם. [אמנם יש גורסים: ״הגאוה מביאה לידי רדיפת 

כבוד״]. 35. ל‰˘˙רר. למשול. 

ַעט  מ¿ ּמּו  "רו… ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ 25 ט,  ַמע≈ ¿̇ ƒ24מ

עו…  ¿„‚ָ ָר‡ּוי ל¿ ּנּו" (‡יוב כ„, כ„); 26ו¿ ינ∆ ≈‡ ו¿

ָמ‰  ו… ּ̃ ‰ַ י  ָרמ≈ "ו¿ ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ 27 ָר‰,  ׁ≈̆ ‡ֲ ַכּ

ין ֲעָפרו…  ≈‡ ים" (י˘עי‰ י, ל‚), 28(ז)ו¿ ƒע„ֻ ּ ¿‚

ָעָליו.   ˙ ל∆ ּ ַיל∆ 29מ¿ יָנ‰  ƒכ ּׁ¿̆ ‰ַ ו¿ ָער,  נ¿ ƒנ

י  ƒנ‡ֲ ין  ≈‡ -‰ּו‡:  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ָ‡ַמר 

ָלם,  עו… ָבּ 30ָל„ּור  ים  ƒל כו… י¿ ‰ּו‡  ו¿

ם  ƒיַני ַבּ‰ ע≈ ּ ַמר (˙‰ילים ˜‡, ‰): "‚¿ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

(סוט‰  ‡ּוָכל"  ל…‡  31‡…˙ו…  ָבב  ל≈ ַחב  ּור¿

ז. ו‡ין עפרו ננער. כתב 
כנגד  מדה  חיים:  החפץ 
שהיה  במקום  כי  מדה, 
לו לחשוב תמיד שסופו 
רמה  עפר  למקום  לילך 
להתגאות,  ולא  ותולעה 
הוא לא חשב כן, כי אם 
דמיין לעצמו כי במרומי 
משגבו  יהיה  סלעים 
ובעליות מרווחות תהיה 
על  יתר  לעד,  מנוחתו 
בני גילו, לכן כאשר גופו 
בעפרו  אין  עפר,  נעשה 
ממקומו,  להתנער  כח 
כל המתים יעמדו ויקומו 

אשר  האנשים  כל  רגלי  כפות  תחת  נמוך  מושכב  ישאר  והוא  רגליהם,  על 
התגאה עליהם בימי חייו!! (שמירת הלשון, תבונה יד). 

בי‡ורים
מממונו  מתורתו,  מתמעט  אחר:  פירוש  (רש״י).  מחשיבותו  מ˙מעט.   .24
 – שרומו  כיון  ו‡יננו".  מעט  "רומו  ˘נ‡מר:   .25 יעקב).  (עיון  ומבריאותו 
מתמעט. ושמא תאמר ישנו בעולם [שמתקיים]? תלמוד לומר: ״ואיננו״. (סוטה 
זרה.  עבודה  לשם  הנעבד  עץ  היא  אשירה  כ‡˘ר‰.  ל‚„עו  ור‡וי   .26 ה.). 
גדיעה זו הנזכרת כאן איננה רק קציצה רגילה, אלא צריך לעוקרה ולשרש 
״ואבדתם את שמם״,  ג):  יב,  (דברים  נלמד מן הכתוב  וזה  וכל,  אחריה מכל 
וכמו כן יש לגדע ולשרש אחרי מי שיש בו גסות הרוח (רש״י). 27. ˘נ‡מר 
"ורמי ‰˜ומ‰ ‚„ועים". בגמרא (סוטה ה.) למדים דבר זה בגזירה-שוה: כתיב 
התם  וכתיב  גדועים״,  הקומה  ״ורמי  הגאוה)  חטא  בענין  כאן  (כתוב  הכא 
(וכתוב שם בענין עצי אשירה) ״ואשיריהם תגדעון״ - תעקרו ותשרשו מכל 
עליו.  מילל˙   .29 המתים.  לתחיית  קם  שאינו  ננער.  עפרו  ו‡ין   .28 וכל). 
הפורענות  משום  הגאה  על  ומשתברת  מתאוננת  השכינה  עליו.  מקוננת 
שתבוא עליו (רש״י). 30. ל„ור. יחד. 31. ‡ו˙ו ל‡ ‡וכל. בגמרא דורשת ״אל 

ט. ‰מ˜˘ט ‡˙ ‚ופו כ„י 
שנינו  ל‰˙‚‡ו˙. 
ד):  (ד,  אבות  במסכת 
שפל  הוי  מאד  ״מאד 
רוח״. לשם מה הכפילות 
״מאד מאד״? מבאר רבי 
שני  ישנם  חגיז:  משה 
גאוה  גאוה,  בעלי  סוגי 
רוחנית.  וגאוה  גופנית 
גאוה גופנית – המתגאה 
גבורתו,  קומתו,  ביופיו, 
גאוה  וכו׳.  עושרו  בגדיו, 
המתגאה   – רוחנית 
כשרונותיו,  בחכמתו, 
על  ומצוותיו.  מדותיו 
הגאות  סוגי  שני 
״מאד  התנא:  מזהירנו 
מאד הוי שפל רוח״, הוי 
בשניהם.  רוח  שפל 

(מדרש חכמים).

 ˙ ּ„ו… ƒמ ּלּו  ≈‡ ָכל  ו¿  .‰‡ָ נ¿ ׂ ƒ̆ 39ו¿  ‰‡ָ נ¿ ƒ̃

ר  ≈‡ ָבּ ¿̇ ƒי ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ  ,„…‡ מ¿  ˙ חּו˙ו… פ¿ּ

ם. ּׁ≈̆ ַר˙ ַ‰ ז¿ ע∆ ב¿ּ

˙ ּ‚ּופו…  ט ‡∆ ּׁ≈̆ ַ̃ ל (ט)ַ‰מ¿ ָבר: ָכּ ף ָ„ּ סו…
ַח  כ≈ ו… ׁ̆  ‰ י ז∆ ˙, ֲ‰ר≈ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ י ל¿ ≈„  כ¿ּ

ַעל   ׁ̆ ָיחּו ל…‡  ו¿ ‰ּו‡,  רּוך¿  ָבּ ם  ּׁ≈̆ ‰ַ

ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒי ל…‡  ו¿  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

 , מו… ¿̂ ַע ַעל   - ָנ˙ו…  ָוּ ַכּ ל  ָכּ י  ּƒכ ים,  ƒב טו…

י˙ו…  ƒֲחר‡ַ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ,‰ ל∆ ַ‰ָכּ ּ‚ּופו…  ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ל¿

ב  רו… ָ̃ ‰ּו‡   , ּ‚ּופו… ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ַ‰מ¿ ו¿  .‰ ָמּ ƒר

 ‡ ׂ ָּ̆ ƒל ים  ׁƒ̆ ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ‰ ָר‡∆ ¿̇ ƒי י  ּƒכ  ,‰ ָמּ ƒז ל¿

ב  ר≈ ָ̃ ¿̇ ƒי ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ם,  י‰∆ ינ≈ ע≈ ב¿ּ ן  ח≈

ּלּו˙  ַ̃ ו¿  ˜ חו… ׂ ¿̆ י  י„≈ ƒל  ‡ ָיבו… ו¿ ָלן,  ¿̂ ∆‡

י‡  ƒ‰  ‰ ז∆ ָבּ ים,  ׁƒ̆ ָ‰ֲ‡ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ˙ ט∆ ּׁ∆̆ ַ̃ ַ‰מ¿  ‰ ָּׁ̆ ƒ‡‰ָ ַ‚ם  ו¿  . ׁ̆ ר…‡

ל  „ו… ּ‚ָ ‰ּ ָׁ̆ ‰ ָענ¿ ם, ּוָבז∆ ָבּ ƒל ים ב¿ּ ƒּור‰ ר¿ ƒ‰ ˙ ס∆ נ∆ ם ּוַמכ¿ ָבּ ƒל ˙ ∆̃ ל∆ ַמ„¿

בי‡ורים
יהיה אמת או שקר, כדי להקטין שמו אצל בני אדם ולהראות יתרונו עליו 
ענף  הוא  הקפדנות  ו˘נ‡‰.   .39 ולביישו״.  ולהכלימו  מעלתו  ולהפחית 
ותולדות הגאוה, כי לולא הגאוה לא היה מקפיד בלבו! (שערי קדושה א, ב). 
מיסוד הענוה – לא להקפיד כלל. (אור ישראל נח, א). מבואר, כי ענוה וקפדנות 

– תרתי דסתרי!

 ׁ̆ ּ ≈̃ ּ ƒב ׁ∆̆  , ֲ‡ָו˙ו… ֲחַמ˙ ַ‚ּ ˜…ַרח ַוֲעָ„˙ו… 36מ≈ ל¿

לו…  ָנ‰  ּ¿̇ ƒנ ל…‡  ׁ∆̆  ‰ ֻ„ָלּ ּ ¿‚ ח  ַּ̃ ƒל ו¿ ל  ּ ≈„ ּ‚ַ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ַנס  כ¿ ƒנ ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒ37ּומ ם,  ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ ן  ƒמ

 ‰‡ָ ¿̂ 38ָי  ˙ ∆̃ ֲחל… ַ‰ַמּ ן  ƒּומ  ,˙ ∆̃ ַמֲחל… ל¿

בבית  ולשכון 
הפגעים  מן  שתסתירהו 
קלה  פרנסתו  והיתה   –
צריך  היה  ולא  עליו 
כלל  להעשיר  להתיגע 
לו  שאין  הגם  אלא, 
בכל  במותרות,  צורך 

שפל  עצמו  יראה  כדי שלא  להשיגן,  רב  לעמל  עצמו  את  מכניס  הוא  זאת 
בחברה, ואין קץ לכל עמלו, על כן אמרו רבותינו זכרונם לברכה (אבות ד, 

כא): ״הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם״.  

בי‡ורים
על  בחז״ל  מובא  (ובאמת  גדול  לאדם  עצמו  שהחשיב  ‚‡ו˙ו.  מחמ˙   .36
גדלותו של קורח) ועוד שהחשיב עצמו ליחסן שהרי הוא בן יצהר, ומשום כך 
של  בנשיאותו  ונתקנא  הנשיאות,  לו  שמגעת  לחשוב  הגאוה  אותו  הביאה 
אליצפן בן עוזיאל, ומדת הקנאה נבעה מכח הגאוה שהחשיב עצמו לבעל 
נכנס  כך  ומ˙וך   .37 יחזקאל).  (אור  קורח  מעשה  כל  נבע  וממנה  מעלה, 
למחלו˜˙. במסכת חולין (ז.): משרבו זחוחי הלב (פירוש, משרבו התלמידים 
גבוהי הלב, שמחמת גאותם לא דקדקו מפי רבם כל צרכם אלא סמכו על 
ז):  (פרק  הישר  קב  בספר  כתב  בישראל.  מחלוקות  רבו  רש״י)  לבם,  בינת 
המתגאה מרבה קטטה, קנאה, שנאה, לשון הרע, כעס, שקרים, ליצנות וכו׳. 
ואם תתבונן בה תראה שכל עבירות שבתורה כלולין בה. ופגמו גדול מאד, 
אוי לו ואוי לנפשו מי שרגיל להאחז בה! 38. יˆ‡‰ ˜נ‡‰. קנאה וגאוה אחת 
הן, ואחת תלויה בחברתה, מי שאין בו כלל גאוה – אין בו בכלל קנאה. ומי 
שיש בו מעט גאוה, ויהיה מי שיהיה – יש בו קצת קנאה על חבירו, על אשר 
עצמו  מחזיק  והמתגאה  היות  פשוטים,  והדברים  במדריגתו.  עומד  גם  הוא 
שהוא עדיף מחבירו, או לפחות שוה לו, והיה אם יראה שחבירו השיג שררה 
וגדולה - הוא מקנאהו על כך. (תולדות שלמה [קלוגר] יג). כתב החפץ חיים 
״גם הגאוה תביאהו לקנא ולשטום  י״ד):  (שמירת הלשון שער התבונה פרק 
(-ולשנוא) את חבירו המכובד בעיני אנשי העיר, ויקנא וישטום אותו, בעבור 
שידמה לו שנפחת כבודו על ידי זה, ויאמר בלבו: לולא הוא, הייתי מתואר בין 
בני אדם לאדם חשוב. ויבחן גנזי נסתרותיו, כדי שיהיה לו מה לדבר ממנו, 

עונ˘  כל ˘כן ˘י˘  י‡. 
‚„ול ל‡˘‰ ‰מ˙˜˘ט˙ 
‡נ˘ים  לפני 
ב‰.  ‰מס˙כלים 
כותבים  הראשונים 
שבאותה המדה שנדרש 
להתבונן  שלא  מהגבר 
בנשים, כך אסור לנשים 
לגרום לגברים להתבונן 
כותב  יונה  רבינו  בהם. 
במילים חריפות במיוחד 
האחריות  אודות 
האשה  על  המוטלת 
(אגרת  זה  בנושא 
עח):  פרק  התשובה, 
שתהא  האשה  ״וצריכה 
שלא  ונזהרת  צנועה 
אדם  בני  בה  יסתכלו 
מפני  מבעלה,  חוץ 
שהמסתכלים בפניה או 
לגהינם,  יורדים  בידיה 
(תענש)  ענושה  והיא 
ואחד  אחד  כל  בעונש 
שהחטיאה  מפני  מהם, 
אותם ולא נהגה צניעות 

בעצמה ונכשלו בה״.
‰וˆ‡ו˙  רוב  לפי  לו  ˘י˘  מ‰  בעיניו  ימעט  כי  בחל˜ו,  י‰י‰ ˘מח  ול‡  יב. 
˙‡ו˙ ‚‡ו˙ו. העניו אינו מתאוה להרבה אלא מסתפק במועט שיש לו ושמח 
בחלקו שקיבל מהבורא. לעומתו הגאותן מתאוה לכל דבר ולדברים גבוהים 
יחמוד, ודבר זה הרי אף פעם לא ישיגנו, כי העולם הזה אין בו כדי שביעה, 
חז״ל  שאמרו  וכמו  שבעה,  ידע  ולא  מה  חסר  שהוא  האדם  ירגיש  לעולם 
(מדרש רבה קהלת ג, י): אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, מי שיש לו מנה רוצה 

 ‰ ָּׁ̆ ƒ‡ ל¿ ל  „ו… ּ‚ָ  ׁ̆ ע…נ∆  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל  (י‡)ָכּ

ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל  ˙ ט∆ ּׁ∆̆ ַ̃ ¿̇ ּƒמ‰ַ

.‰ּ ים ָבּ ƒל כ¿ּ ַּ̇ ס¿ ּƒמ‰ַ

 

ֲ‡ָו‰.  ַּ̇ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ  „ עו… ו¿
ָרָחב  ּבו…  ƒל  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ י  ּƒכ  

י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ַ̇ ו¿ ָבר,  ּ„ָ ָכל  ל¿  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒּומ

י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ב¿ּ ׁ∆̆ ָ‰ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ּƒמ‰ַ

 ׁ̆ ַלב≈ּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ֲ‡ָו˙ו…  ּ‚ַ ֲחַמ˙  מ≈  ‰ ּ ַ‡ו∆ ¿̇ ƒי

ין  ƒר ט≈ ל¿ ַפּ  ˙ נו… ב¿ ƒל ו¿ ים  ƒר ָ̃ י¿ ים  ƒ„‚ָ ב¿ ּƒב

י  ּƒים. כ ƒב ים טו… ƒכ…ל ַמֲ‡ָכל ¡‡ ל∆ ו¿ ים  ƒל „ו… ּ ¿‚

ים  ƒ‰ בו… ּ ¿‚ ים  ƒָבר ¿„ ƒל ָלם  עו… ל¿  ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒמ‰ַ

ים  ƒָבר ¿„ ƒי‚ ָי„ו… ל ׂ ּƒ̆ ינו… ַמ ‡ּוַלי ‡≈ מ…„, ו¿ ַיח¿

ָב‰  נ≈ ּ ¿‚ י  י„≈ ƒל  ‡ ָיבו… ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ּלּו,  ≈‡

ָרָחב  „ ו¿ מ≈ ּבו… חו… ƒל ‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ּƒי ַ‰מ ּƒָל‰. כ ז≈ ּו‚¿

ַח  מ≈ ׂ ָ̆  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ל…‡  (יב)ו¿ ר,  ּׁ≈̆ ַע ¿̇ ƒ‰ ל¿ ם  ָיּ ַכּ

י  נ≈ פ¿ ƒל ל  ו… ׁ̆ כ¿ ƒמ  ˙ נ∆ ∆̇ נו… י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ (י)  ,„…‡ מ¿

ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ים ל¿ ƒרּו ֲחָכמ ‡ ָ‡ס¿ ים, ֲ‰לו… ּƒַרב

ים                 ׁƒ̆ ָנ ל  ׁ∆̆ ים  ƒנ עו… ב¿ ƒ̂ י  ≈„ ¿‚ ƒב ב¿ּ

ּלּו  ƒ41ֲ‡פ ל,  ∆̇ כ…ּ ַבּ ים  ƒטּוח ּׁ¿̆ ‰ַ40

ב),  כ,  (ע"ז  ן  ∆‰ ָבּ  ˙ ׁ∆̆ ֻלב∆ּ מ¿ יָנּ‰  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ

מכ˘ול  נו˙נ˙  ˘‰י‡  י. 
בספר  רבים.  לפני 
(פרק  יושר  ארחות 
שכן  וכל  כתב:  צניעות) 
בין  בחוץ  כשיוצאין 
מאד  שצריכין  אנשים 
ואמרו  בזה,  להזהר 
(תנחומא וישלח סי׳ ה׳): 
תכשיטין  ניתנו  ״לא 

לאשה אלא שתהא מתקשטת בהן בתוך ביתה״. 
אימי,  לגבי איש חסיד מכפר  ה״ד)  פ״א  (תענית  מהירושלמי  והביא המעשה 
שכאשר היה בהר (שהיה עובד שם), אשתו לבשה בגדים מלוכלכים כדי שלא 
יתן אדם עיניו בה. וכאשר היה נכנס לביתו לבשה בגדים נקיים כדי שבעלה 

יתן עיניו בה ולא באשה אחרת. 
וכל כך הקפידו על זה, עד שרבי יוסי דמן יוקרת אמר לבתו: שובי לעפריך ואל 
יכשלו בך בני אדם! [כמסופר במסכת תענית (כד.): היתה לרבי יוסי בת בעלת 
יופי. יום אחד ראה רבי יוסי אדם אחד שהיה מפרק את גדר העצים על יד 
זה? כלומר, מה  יוסי: מה  ביתו כדי להסתכל בבתו דרך החור, אמר לו רבי 
אתה מעיין כאן? אמר לו האיש: רבי, אם ללוקחה לאשה לא זכיתי, לראותה 
צער  גורמת  את  בתי,  לבתו:  אמר  יוסי  רבי  זאת  כששמע  אזכה?!  לא  גם 
לבריות, שובי לעפרך ואל יכשלו בך בני אדם. (הב״ח מוסיף לגירסת הגמרא 

שם: ״וכן הוה״ – וכן היה, כלומר שהיא מתה)].
ובעוונותינו הרבים, היום הדור פרוץ ומתקשטים ביותר וכו׳, והרבה יש לדבר 
על זה בעוונותינו הרבים. ואשרי מי שנזהרת בזה ולא תסתכל על חברותיה, 
וכל שכן על הפרוצות. ומה שתלבש יותר בגדי צניעות – תזכה ביותר לבנים 
בזוהר הקדוש  כמו שכתב  טוב,  לכל  זוכה  ובעלה  ותלמידי חכמים,  צדיקים 

(מובא במ״ב סי׳ ע״ה סקי״ד), ותקים בית לתפארת. עכ״ד.    

בי‡ורים
40. ‰˘טוחים. התלויים. 41. ‡פילו כ˘‡ינ‰ מלוב˘˙ ב‰ן. כיון שכשרואה 
הרהור  לידי  ובא  בהן  ומתייפה  לבושה  כשהיא  באשה  נזכר  הבגדים  את 

עבירה. (רש״י). 

קל  דבר  כל  על  לבבו 
ביתו  בני  עם  שבקלים 
ומזה  ואוהביו,  ומשרתיו 
מאד״.  עצוב  יהיה 
(בתשובותיו  וברמב״ם 
״פאר הדור״, קמב) כתב: 
״המשתרר, ירבו יגונותיו 
ושמא  ועצבונותיו, 
ויביישוהו  יכלימוהו 
ביד  ויפול  הגויים 
אותו  וייסרו  המלוכה, 

וישברו עצמותיו.
(ב׳)  מוסר  שבט  בספר 
כתב: נקוט כלל זה בידך: 
ימיו  כל  המתגאה,  כל 
כי  ודאגות,  במכאובים 
כולם כאין  גאותו  מרוב 
חייבים  כולם  נגדו, 
לפניו,  ולקום  לשרתו 
תמיד  לישב  צריך  הוא 
בראש. והנה בראותו כי 
ממנו,  וזע  קם  איש  אין 
ולדבריו אין שומע, הוא 
דאגה  בכעס  מתמלא 
רגע.  כל  ותוגה 
ומאורעות אלו תמיד לו, 
ערב בוקר וצהרים, עד שמרוב צערו הוא נופל על ערש דוי, ואם יקום ממטתו 

ישוב לשטותו, וחוזר חלילה. 

י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ ַ‰ּ‚ּוף  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ י‡  ƒ‰ ז…‡˙  ו¿
‡ י…‡ַמר ָ‰ָ‡ָ„ם:  ָמּ ׁ∆̆ ָב‰:  טו…

ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ י‡  ƒ‰ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ו¿ יל  ƒ‡ ‰ו…

ַע„  ר,  ≈̇ יו… ב¿ּ  ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ  § ר̆… פ¿ ∆‡  , ך¿ ל-ָכּ ָכּ

ן,  ƒַיי  ‰ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ו¿ ר  ׂ ָ̆ ָבּ י…‡ַכל  ל…‡  ׁ∆̆

יָר‰  ƒ„ ב¿ּ ב  ׁ≈̆ י≈ ל…‡  ו¿  ,‰ ָּׁ̆ ƒ‡  ‡ ׂ ָּ̆ ƒי ל…‡  ו¿

 ‡ ָלּ ∆‡ ,‰ ׁ̆ ָנ‡∆ ּבּו ׁ̆ ַמל¿ ַבּ ל¿ ƒל…‡ י ָנָ‡‰, ו¿

ים,  ƒָלכ ֻלכ¿ ּומ¿ ים  ƒרּוע ¿̃ ּו ר,  מ∆ ּ ∆̂ ‰ַ ו¿  ˜ ׂ ַּ̆ ‰ַ

ים  ƒָלכ ֻלכ¿ מ¿ ים  ƒל כ≈ ב¿ּ  ׁ̆ מ≈ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒּומ

ָיָ„יו  ָניו  ָפּ  ıַח ר¿ ƒי ל…‡  ו¿ ים,  ƒּוס‡ ּומ¿

ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒרו… מ √‡ ָּ̇ יר 43 ƒח ׁ¿̆ ַיּ ׁ∆̆ ָליו, ַע„  ַר‚¿ ו¿

ן  ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ ‰ - כ¿ּ ָכל ז∆ ים. ו¿ ׁƒ̆ ֲ‡ָנ

 ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿ יּוַכל  ל…‡  ׁ∆̆ ַע„  ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ

ָר‡  ¿̃ ƒנ  ‰ ז∆ ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ ך¿  ּ ַ‰ל≈ ַ‰מ¿ ר.  ≈̇ יו…

יר:  ƒָנז 44ב¿ּ ר  מ≈ ‡ו… ‰ּו‡  י  ֲ‰ר≈  .‡ ט≈ חו…

ַעל  ָחָט‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ מ≈ ָעָליו  ר  פ∆ּ ƒכ "ו¿

בי‡ורים
43. ˙‡רו. מראית פניו. 44. בנזיר. אדם שקיבל על עצמו בנדר להיות ״נזיר״, 
הגפן,  מן  היוצא  דבר  כל  אכילת  וכן  יין,  שתיית  א.  דברים:  בשלשה  נאסר 

ׁ̆ לו…  ּ י≈ ּׁ∆̆ יָניו ַמ‰  ע≈ ַעט ב¿ּ מ¿ ƒי י ּƒכ , ˜ו… ל¿ ח∆ ב¿ּ

 . ֲ‡ָו˙ו… ֲ‡ַו˙ ַ‚ּ ַּ̇  ˙ ‡ו… ָ̂ י ר…ב ‰ו… ƒפ ל¿

ל…‡  ׁ∆̆ 42  ,˙ מ∆ ר∆ ּ‚ו… ֲ‡ָו‰  (י‚)ַ‰ַ‚ּ  „ עו… ו¿
ע…ל  ל  ב…ּ ס¿ ƒל ָלן  ַסב¿  ‡ ≈‰ י¿  

יך¿  ƒר‡ֲ‰ַ ל¿ ך¿  ̂…ר∆ ין  ≈‡ ו¿  ,˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

ָי„ּוַע  י  ּƒכ ָלן,  ַסב¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ י  ƒמ  ˙ ַ̇ י ƒח פ¿ ּƒב

ל.  ‰ּו‡ ַלכ…ּ

רוצה  מאתים  מאתים, 
והמשילו  מאות,  ארבע 
את  קדמונינו 
לשותה  העולם-הזה 
לו  ידמה  מלוחים,  מים 
יותר,  וצמא   - שמרווה 
באגרת  שכתב  כמו 

הגר״א ז״ל. 
מוסר  שיחות  בספר 
ענין  ביאר  פג)  (מאמר 
שאמרו  מה  פי  על  זה 
כא):  ד,  (אבות  חז״ל 
והתאוה  ״הקנאה 

והכבוד מוציאין את האדם מן העולם״. שהטעם שהכבוד מוציא את האדם מן 
העולם הוא משום שאין בידו של האדם לספק את תאות הכבוד כלל, כי ככל 
שיזכה בכבוד ירצה עוד ועוד, וכשיחסר לו מעט ירגיש כי כל אשר יש לו איננו 
שוה לו, ונמצא שהוא משועבד לתאותו זו שעבוד גמור, באופן שלעולם לא 

יוכל להשתחרר ממנה, ודבר זה מוציאו מן העולם.
ועל דרך זה יש לבאר גם מה שבכח ה״תאוה״ להוציא את האדם מן העולם, 
דהנה פירש רש״י (אבות שם): שמתאוה לממון הרבה שנאמר ״אוהב כסף לא 
ישבע כסף״ (קהלת ה ט), וכיון שלעולם אין הוא מסתפק בממון אשר לו, וכמו 
שכתב הרמב״ם, שהאוהב כסף הוא בעל נפש רחבה שלא תשבע נפשו מכל 
העולם,  מן  מוציאתו  זו  תאוה  הרי  ה״א),  פ״א  דעות  (רמב״ם  שבעולם  ממון 

שהרי הוא תאב לדבר שלעולם לא יוכל לספק אותו ולמלאות רצונו.
״דברים  כתב בספר  י‰‡ סבלן לסבול עול ‰בריו˙.  ‚ורמ˙ ˘ל‡  י‚. ‰‚‡ו‰ 
יחם  כי  העצבות,  לידי מדת  יבוא  ״המתגאה  לא):  דרוש  (להחיד״א,  אחדים״ 

בי‡ורים
42. ˘ל‡ י‰‡ סבלן. אמר רבי לוי: כל טילוי סירוי, וכל סירוי טפשין! (קהלת 
רבה יב, א). כל המתגאה ומתנשא וחכם יחשב בעיניו – הוא כעסן ומדקדק 
ינוח״.  כסילים  ״כעס בחיק  טיפש, כדכתיב:   – וכל כעסן  לו.  כל המתנגד  עם 

(מתנות כהונה). 

ב‰לל  מˆינו  כ‡˘ר  י„. 
יוסף׳         ב׳עץ  ‰ז˜ן. 
ההתבוננות  כתב:  (שם) 
מופלאת  היא  הלזו 
להיות  בענינה, 
הקדושים  שלאנשים 
מבטם               כל  אשר 
המשכלת  לנפשם 
גופם  בתוך  השוכנת 
והנה  והבהמי.  החומרי 
יש בני אדם המשליכים 
כל           גיום  אחרי 
ומאוויו       החומר  צרכי 
ההכרחיים  הענינים  אף 
ומתאכזרים      לקיומה 
לבלי      מאד  גופם  על 
יודעים        כי  קיומו  תת 
הגוף  כחי  כל  כי 
נגדיים  המה  ותאוותיו 
לגמול            הבהמי  גופו  על  גם  שחמל  בו  אחרת  מדה  הזקן  הלל  אבל  לנפש. 
שהיא           בשביל  וליפותה  ולהנאותה  אחרים  עם  שעושה  כמו  חסד  לו 
עליה         חמל  אם  כי  הנאתו  למען  כוונתו  היה  לא  כי  מלך,  של  איקונים  

כראוי.

י…‡ַכל      ל…‡  ו¿ י,  ƒ̃ ָנ  ‡ ≈‰ י¿ ַמֲ‡ָכלו…  ם  ּ‚ַ
י  ƒנ ינו… ב≈ּ ַמֲ‡ָכל  ַ‡ך¿   , ך¿ ל∆ מ∆ י  ַמֲעַ„נ≈ּ  

ל…‡  , ו¿ ַ‚˙ ָי„ו… ׂ ָּ̆ י ַ‰ ƒפ י, ל¿ ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ∆̃ ׁ¿̆ ּוַמ

ים,  ƒּוס‡ ים מ¿ ƒל כ≈ ל…‡ י…‡ַכל ב¿ּ ‰ 45ו¿ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒי

 ˙ ∆‡ ˆּו  ּ¿̃ ַׁ̆ ּ ¿̇ "ַ‡ל  ַעל  ַיֲעב…ר  ן  פ∆ּ

ל  ‡ ַ‰כ…ּ ָלּ ם" (וי˜ר‡ י‡, מ‚), ‡∆ יכ∆ ≈̇ ׁ…˘ ַנפ¿

˙ו…  ָטּ ƒמ ם  ּ‚ַ  , ָחנו… ל¿ ֻׁ̆ ם  ּ‚ַ ּיּו˙.  ƒ̃ נ¿ ּƒב  ‡ ≈‰ י¿

ים.  ּ ƒי ƒ̃ יּו נ¿ ¿‰ ƒָיָניו י נ¿ ƒָכל ע ‰, ו¿ ָיּ ƒ̃ ‰ נ¿ י∆ ¿‰ ּƒ̇

ַ‡ך¿  ז…ָ‰ם,  מ¿ ל…‡  ו¿ י  ƒ̃ ָנ  ‡ ≈‰ י¿ ּ‚ּופו…  ם  ּ‚ַ

ל  ם ָכּ ָליו, ַ‚ּ ַר‚¿ ָניו ָיָ„יו ו¿ ח…ı ָפּ ר¿ ƒר ל ָזּ‰≈ ƒי

ל  ּ ל≈ ƒ‰ ינּו ב¿ּ ƒ̂ ר ָמ ׁ∆̆ ‡ֲ ים. (י„)ַכּ ּƒ̇ ƒע ּ‚ּופו… ל¿

ָע‰  ָׁ̆ ב¿ּ ׁ∆̆  ,(‚ ל„,  רב‰  (וי˜ר‡  ן  ≈̃ ַ‰ָזּ

בי‡ורים
45. ול‡ י‡כל בכלים מ‡וסים, פן יעבור על "‡ל ˙˘˜ˆו ‡˙ נפ˘ו˙יכם". 
המקור לכך הוא מדברי רב ביבי בר אביי (מכות טז) האומר, שאדם השותה 
משקים בכלי מציצה [כעין קרן] של מקיזי דם, עובר באיסור ׳לא תשקצו׳. וכך 
נפסק בשולחן ערוך (יו״ד סי׳ קטז ס״ו): אסור לאכול ולשתות בכלים הצואים 
שנפשו של אדם קצה בהם, כגון כלים של בית הכסא וכלי זכוכית שמקיזים 
וכן לא יאכל בידים מזוהמות ועל גבי כלים מלוכלכים,  וכיוצא בהם.  בהם 

שכל אלו בכלל ׳אל תשקצו את נפשותיכם׳.

 ׁ̆ ַר פ≈ּ ל…‡  ׁ∆̆  ‰ּ ז∆ ּוַמ‰  ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿ י‡),  ו,  (במ„בר   " ׁ̆ פ∆ ַ‰ָנּ

ָבר  ל ָ„ּ ָכּ ƒמו… מ ¿̂ ַע ַע נ≈ ‡, ַ‰ּמו… ט≈ ָר‡ חו… ¿̃ ƒן נ ƒי ן ַ‰ַיּ ƒמ ‡ ָלּ מו… ‡∆ ¿̂ ַע

ָך  ּ י∆ ים: ל…‡ ַ„ּ ƒרּו ֲחָכמ ‰ (˙עני˙ י‡, ‡). ָ‡מ¿ ַכָמּ ‰ ו¿ ָמּ ַעל ַ‡ַח˙ ַכּ

ים  ƒָבר ּ ¿„ יָך  ָעל∆ ר  ס≈ ‡ו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆  ‡ ָלּ ∆‡ ָר‰,  ו… ּ̇ ָר‰  ָ‡ס¿ ּׁ∆̆ ַמ‰ 

 ‰ ז∆ ‡ ָבּ ≈̂ ַכּיו… ‰ ו¿ ָין ז∆ נ¿ ƒים (ירו˘למי נ„רים פ"ט ‰"‡). ַעל ע ƒר ֲ‡ח≈

ר,  ≈̇ ם יו… ַחַכּ ¿̇ ּƒ̇ ַ‡ל  ‰, ו¿ ב≈ּ י˜ ַ‰ר¿ ּ ƒ„ ַ̂ י  ƒ‰ ּ¿̇ ל…מ…‰: "ַ‡ל  ׁ¿̆ ָ‡ַמר 

י  ƒ̃ ‡ ָנ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם,  ר ָבּ ָׁ̆ ך¿ ַ‰ָיּ ר∆ ּ ם" (˜‰ל˙ ז, טז). ַ‰„∆ מ≈ ו… ּׁ̆ ּƒ̇  ‰ ָלָמּ

ים.  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ל  ׁ∆̆ ר  ≈„ ּ‚ָ ‰ּו‡  ּיּו˙  ƒ̃ ּ ַ‰נ¿ י  ּƒכ ָיָניו,  נ¿ ƒע ָכל  ב¿ּ

ים  ּ ƒי ƒֲענ ים  ׁƒ̆ ּבּו ַמל¿ ל…‡  ו¿ ים,  ƒנ ינו… ב≈ּ ים  ƒ„‚ָ ב¿ּ  ׁ̆ ַבּ ל¿ ƒי  ?„ ַ̂ י כ≈ּ

י  ƒָענ ים, ‰∆ ּ ƒי ƒ̃ ים ּונ¿ ƒ‡ים ָנ ƒנ ינו… ים ב≈ּ ƒ„‚ָ ‡ ב¿ּ ָלּ ם, ‡∆ ָׁ̆ ב¿ ּים לו… ƒַבז ַ‰מ¿

‡ו…  ם  ∆̇ כ∆ּ  ‡ ≈̂ ָמּ ּ ƒי ׁ∆̆ ָ‡סּור  ו¿  , רו… ׁ¿̆ ָע י  ƒפ ל¿ יר  ׁƒ̆ ָע ∆‰ ו¿ יו…  ָענ¿ י  ƒפ ל¿

ים  ƒנ ּ ָ̃ ֻ̇ יּו מ¿ ¿‰ ƒל…‡ י ים, ו¿ ƒרּוע ¿̃ יּו  ¿‰ ƒל…‡ י ָ‚ָ„יו, ו¿ י˙ ַעל ב¿ּ ƒנּונ מ¿ ַׁ̆

י ָ‰רּוַח. ס≈ּ י ַ‚ּ ≈„ ¿‚ ƒב כ¿ּ

בי‡ורים
דהיינו: ענבים, חרצנים, זגים וכדומה.  ב. להסתפר.  ג. להטמא בטומאת המת. 
ואחר כך חוזר  מסוימים,  נזיר שנטמא בטומאת המת חייב להביא קרבנות 
למנות את כל ימי נזירותו מחדש (במדבר ו, א-יב). התורה אומרת לגבי נזיר 
שנטמא בטומאת המת ״וכפר עליו [הכהן] מאשר חטא על הנפש״. ושואל רבי 
חוטא  שנקרא  אדם,  הרג  וכי  זה?  נזיר  חטא  נפש  באיזה  וכי  הקפר:  אלעזר 
בנפש? אלא הנזיר נקרא ״חוטא״ מפני שציער עצמו בהמנעותו מן היין [אף 
שנטמא,  בנזיר  שנאמר  מפסוק  דינו  את  לומד  הקפר  אלעזר  שרבי  פי  על 
סברתו שייכת לכאורה בכל נזיר, בין אם נטמא ובין אם לא. הגמרא בנדרים 
(י.) ובנזיר (יט.) מבארת שמשום כך הזכירה התורה את המושג ״חטא״ בנזיר 

שנטמא, כי חטאו כפול, שציער עצמו מן היין, ואף נטמא בטומאת המת]. 

אדם  ״בן  מסלובודקה: 
להשתפר  נוטה 
לא  אך  ולהתייפות, 
(-״א מענטש  להשתנות״ 
און  בעסער  ווערט 
נישט  אבער  שענער, 
אנדערש״). אולם, אומר 
של  תפקידו  אהרן,  רבי 
את  ליצור  הוא  אדם 
מתוך  העליון  האדם 
בו.  שנולד  פרא״  ה״עיר 
הסבא  שפירש  כמו 
אדם  פרא  ״ועיר  מקלם: 
אין  יב)  יא,  (איוב  יולד״ 
להודיעך  רק  פירושו 
שאדם נולד פרא, כי אם 
פרא׳  שמ׳עיר  ללמדך 

צריך ש׳יולד אדם׳.
מעתה, מסיק רבי אהרן, 
לאדם  שניתן  הכח 
״בצלם  בהיבראו 
כח  זהו  אלקים״, 
היצירה,  וכח  הבחירה 

ליצור מהעיר פרא שבו אדם מושלם. (׳פנינים משלחן גבוה׳).

 ‰ ׂ ָ̆ ָע ים  ƒ‰…ל ¡‡ ם  ל∆ ∆̂ ב¿ּ י  ּƒ60כ" יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„

˙ ָ‰ָ‡ָ„ם" (בר‡˘י˙ ט, ו), 61ַעל ַ‡ַח˙  ∆‡

יב (מ˘לי טז, „):  ƒ̇ „ כ¿ּ עו… ‰. ו¿ ַכָמּ ‰ ו¿ ָמּ ַכּ

‰ּו" (˘ב˙ נ, ב).  ֲענ≈ ַלַמּ ַעל ‰'  ָפּ ל  "62כ…ּ

ם  ׁ≈̆ ל¿ ּלּו  ≈‡‰ָ ים  ƒָבר ּ ¿„ ַבּ ָ‰ר  ז¿ ּ ƒנ‰ַ ָכל  ו¿

ט  ּׁ≈̆ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ ל…‡  ו¿ ָו‰,  ¿̂ ƒמ

ּלּו  ≈‡ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ּול¿

יָון  כ≈ּ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ מו…  כ¿ּ ים  ƒ‡ ר¿ ƒנ ים  ƒָבר ּ ¿„

ָו‰. ¿̂ ƒּבו… מ ׁ̆ ם י≈ ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ָנ˙ו… ל¿ ָוּ ַכּ ׁ∆̆

 

 ׁ̆ י≈ ים  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ּוַמֲע ָמ‰  ָחכ¿ ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ
ב,  ָח„ טו… ים: ָ‰‡∆ ƒ̃ י ֲחָל נ≈ ׁ¿̆  ‰ּ  ָבּ

י‡,  ƒ‰ ָ‰ָרָע‰  ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ָרע.  ָח„  ∆‡‰ָ ו¿

יו,  ƒפ ּוב¿ ּבו…  ƒל ב¿ּ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  ‰ּ ַבז∆ י¿ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

בי‡ורים
ה׳  של  בצורה  כי  ‡ל˜ים.  בˆלם  כי   .60 מאומה).  מבינות  ואינן  חושבות 
[בקומה ובדעת, בדיבור ובראיה, (עיין בראשית רבה ח, י-יא)], ה׳ עשה את 
לכבודו.       הנברא  בעולמו,  הוא  ברוך  הקדוש  של  כאיקונין  אני  והרי  האדם. 
גופי!        את  בנקיון  לרחוץ  הוא  הקב״ה  וכמ‰. שכבודו של  כמ‰  על ‡ח˙   .61
62. כל פעל ‰' למענ‰ו. כלומר, את הכל ברא ה׳ לכבודו, וברחיצה יש משום 

כבוד הבורא, לפי שהאדם נברא בצלם אלוקים. 

ָ‰ָי‰            יָ„יו  ƒמ ל¿ ַּ̇ ƒמ ָטר  פ¿ ƒ46נ ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

לו…  רּו  ָ‡מ¿ ם.  ָמּ ƒע ך¿  ל≈ ‰ו… 48ו¿ ך¿  ּ ַ‰ל≈ 47מ¿

 ? ך¿ ל≈ ‰ ‰ו… ָּ̇ יָכן ַ‡ ≈‰ י, 49ל¿ ּƒיָ„יו: ַרב ƒמ ל¿ ַּ̇

 : רּו לו… ָו‰. ָ‡מ¿ ¿̂ ƒמ ˙ ו… ׂ̆ ם: ַלֲע ָ‡ַמר ָל‰∆

 ı…ח ר¿ ƒם? ל ? ָ‡ַמר ָל‰∆ ָו‰ זו… ¿̂ ּƒי ַמ‰ מ ƒכ ו¿

זו…  י  ƒכ 50ו¿  : לו… רּו  ָ‡מ¿  .ıָח ר¿ י˙-ַ‰מ∆ּ ב≈ ב¿ּ

ל  ׁ∆̆ ין  ƒנ י˜ו… ƒ‡51 ם  ƒ‡ ָמ‰  ן!  ≈‰ ם:  ָל‰∆ ָ‡ַמר  י‡?!  ƒ‰ ָו‰  ¿̂ ƒמ

י      ּ≈̇ ָב ּוב¿  ˙ י‡ו… ƒט ר¿ 53ט≈ י  ּ≈̇ ָב ב¿ּ ˙ו…  ‡ו… ים  ƒ„י ƒֲעמ ַמּ ׁ∆̆ 52 ים,  ƒָלכ מ¿

ָפן,  ט¿ ו… ׁ̆ ן ו¿ ָ̃ ר¿ ן ‰ּו‡ 56מו… י‰∆ ‰ ֲעל≈ ַמָנּ ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ י  ƒ55מ ,˙ ָס‡ו… ¿̃ ר¿ ƒ̃ 54

ל  ּ ≈„ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡  ׁ∆̆ 58  ‡ ָלּ ∆‡  „ ל…‡ עו… ו¿  ,˙ נו… זו… מ¿ לו…  ין  ƒ57ַמֲעל ן  ≈‰ ו¿

מּו˙,  ¿„ ƒּוב ם  ל∆ ∆̂ (טו)ב¿ּ י  ƒ̇ ‡ ר≈ ב¿ ּƒנ ׁ∆̆ י,  ƒ59ֲ‡נ כּו˙;  ַמל¿ י  ל≈ „ו… ּ ¿‚ ם  ƒע

וב„מו˙.  בˆלם  טו. 
(א,  בראשית  בפרשת 
״בצלם  נאמר:  כז) 
אותו״.  ברא  אלקים 
דמות וצלם זה מה הוא? 
דהג״ר  בפומיה  מרגלא 
אהרן קוטלר בשם מורו 
הסבא  ורבו 

בי‡ורים
46. נפטר מ˙למי„יו. נפרד מלימודו עם תלמידיו בבית-המדרש. 47. מ‰לך. 
בדרך מבית המדרש. 48. ו‰ולך עמם. והם מלוים אותו לכבודו. 49. ל‰יכן 
‡˙‰ ‰ולך. אולי יזכו גם הם עמו במצוה. 50. וכי זו מˆו‰ ‰י‡. שאדם מצווה 
עליה לעשותה לכבוד בוראו, ולא כדבר הרשות שאדם עושה לטובת גופו?! 
52. ˘מעמי„ים ‡ו˙ו. לכבודו של המלך  51. ‡י˜ונין. פסל בדמות הפנים. 
במקומות שרבים מצויים שם, כגון בבתי... 53. טרטי‡ו˙. שליצנים משחקים 
שם לפני הנאספים. 54. ˜ר˜סי‡ו˙. שחיות טרף מאולפות מתגוששות שם 
מור˜ן   .56 בהם.  לטפל  עלי‰ם.  ˘נ˙מנ‰  מי   .55 הנאספים.  לפני  למשחק 
לכבוד  נאים  שיהיו  ומצחצחם  מבריקם  האבק,  מן  אותם  מנקה  ו˘וטפן. 
המלך. 57. מעלין לו מזונו˙. משלמים לו שכר עבור זה. 58. ˘‰ו‡ מ˙‚„ל 
והנכבדים  השרים  עם  במעלה  ונחשב  לגדולה  עולה  מלכו˙.  ‚„ולי  עם 
המופקדים על צרכי המדינה. 59. ‡ני ˘נבר‡˙י בˆלם ו„מו˙. בצורה של ה׳, 
ובדמותו - שהוא דומה לו [בשכל] שהוא מבין וחושב (לא כמו החיות שאינן 

ב˜לון  ומ˙כב„  יז. 
בשער  לקמן  חבריו. 
התשובה (שער כו) כתב 
(והוא  המחבר 
הלכות  מהרמב״ם 
שיש  ה״ד)  פ״ד  תשובה 
אותם  שהעושה  עברות 
מהם,  לשוב  חזקתו  אין 
קלים  דברים  שהם  לפי 
בני-אדם,  רוב  בעיני 
והוא  חוטא,  ונמצא 
נראה לו שאין זה חטא. 
ואחת מאלו עברות הוא 
חברו׳.  בקלון  ה׳מתכבד 
שאינו  בלבו  אומר  כי 
חברו  שאין  לפי  חטא, 
עומד אצלו, ולא הגיעה 
ביישו,  ולא  בושת  לו 
(-השוה)  אלא הוא ערך 
וחכמתו  מעשיו הטובים 
מעשי  למול  וחריפותו 
חברו וחכמתו וחריפותו, 
דבריו  השומע  ובעיני 
יהיה הוא מכובד וחברו 

בזוי. 
בחכמ˙ו  ו‰מ˙פ‡ר  יח. 
‡ין  בו,  ˘‡ין  ובמע˘יו 
כמו˙‰.  רע‰  מ„‰ 
(קיג:):  פסחים  במסכת 
הדעת  אין  ארבעה 

ָב‰  טו… י˜  ƒַיֲחז ָלם  עו… ל¿  ‰ ∆‡ ּ ≈‚‰ַ
ל…‡  ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ  , מו… ¿̂ ַע ל¿

ַעל   ׁ̆ ָיחּו ל…‡  י  ּƒכ ָר‰,  ו… ּ̇ ‰ַ ַעל  ַרח  ט¿ ƒי

ָלם  ָ‰עו… לו…  „ּו  ּיו… ׁ∆̆ ַר˜  ם,  ƒַמי ָׁ̆  „ בו… כ¿ּ

ׁ̆ לו…  ‰ י≈ ָחָכם, ּוָבז∆ ב ו¿ ‰ּו‡ ָ‡ָ„ם טו… ׁ∆̆

ל  ו… ׁ̆ כ¿ ƒמ ב¿ּ ַח  מ≈ ׂ ָ̆ ‰ּו‡  י„  ƒמ ָ̇ ו¿ י,  ּ„ַ

 „ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒם, (יז)ּומ ָ̇ יָע ƒ„ עּוט י¿ ƒמ ָריו ּוב¿ ֲחב≈

ים  ƒר ׂ ¿̆ ע∆ מ≈ ָח„  ∆‡  ‰ ז∆ ו¿ ָריו.  ֲחב≈ ן  לו… ¿̃ ּƒב

 ˙ ∆‡ ים  ƒב ַעכ¿ּ ַ‰מ¿ ים  ƒָבר ּ ¿„ ָע‰  ָבּ ַ‡ר¿ ו¿

ים  ƒב יו טו… ׂ ָ̆ ל ַמֲע ָכּ ׁ∆̆ ּוָב‰. ָ‡ָ„ם  ׁ̆ ּ¿̇ ‰ַ

 ‰ מ∆ „, ּ„ו… ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒ‰ ם ל¿ ∆‰ ָבּ ל  ּ ַ‰ל≈ ¿̇ ƒם, ּומ ≈‰

 ˙ ַ̃ ַ‡ב¿ ָכל  ב¿ּ  „…‡ מ¿ ּוב  ׁ̆ ָח יל  ׁƒ̆ ב¿ ַ̇ ל¿

ל  ∆̂ ≈‡  „ מ≈ עו… ו¿ ים,  ƒמ ׂ ָ̆ ב¿ּ י  ׁ≈̆ ָר‡ ו¿ ל  כ≈ רו…

יַח, ַע„  ƒר יַח ּוַמס¿ ּ ƒ„ ¿̃ ‡ ַמ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ ׁ̆ ַע„  ≈‡‰ָ

ירּו˙  ƒר מ¿ ֲחַמ˙  מ≈ כ…ל  ¡‡ ל∆  ‰ ו∆ ָׁ̆ ל…‡  ׁ∆̆

ר  ≈‡ ָפּ ¿̇ ּƒך¿ ָ‰ָ‡ָ„ם ַ‰מ ׁ̆ - ָכּ ַפ˙ ָ‰‡≈ ר≈ ׂ ¿̆

ַמֲ‰ָללו…  יַח ב¿ּ ƒר יַח ּוַמס¿ ּ ƒ„ ¿̃ ים, ַמ ׂ ƒ̆ ַמֲע ב¿ּ

ים.  ƒב יו ַ‰ּטו… ׂ ָ̆ ַמֲע

יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ָמ˙ו… ּוב¿ ָחכ¿ ר ב¿ּ ≈‡ ָפּ ¿̇ ּƒמ‰ַ (יח)ו¿

ין  ≈‡ ו¿  ‰ּ ָ̇ מו… כ¿ּ ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ ין  ≈‡  , ּבו… ין  ≈‡ ׁ∆̆  

יָניו,  ע≈ ב¿ּ ים  ƒ̇ חּו ּופ¿ ים  ּƒַטנ ¿̃ ם  ֻכָלּ (טז)ו¿

ל  „ו… ּ‚ָ ‰ּו‡  ׁ∆̆ מו…  ¿̂ ַע ַח  ב≈ּ ַׁ̆ ּומ¿ ל  ַ‰ל≈ּ ּומ¿

ַעל   ‰ ∆„ יו… ל…‡  ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ ָמ‰,  ָחכ¿ ב¿ּ

 ‰ ∆‡ ר¿ ƒנ ָלם  עו… ּול¿  , ֲ‡ָו˙ו… ּ‚ַ ר…ב  מ≈  ˙ מ∆ ¡‡‰ָ

ָבָריו  ּו„¿ ˙ו…  ָ̂ ַוֲע ָמ˙ו…  ָחכ¿ יָניו  ע≈ ב¿ּ

 ‰ ׂ ≈̆ ֲע ַמּ ƒמ ים  ƒח ָבּ ֻׁ̆ מ¿ ם  ≈‰ ׁ∆̆ יו  ׂ ָ̆ ּוַמֲע

ר     ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ ָריו,  ֲחב≈  ˙ ַ̂ ֲע ַמ˙  ָחכ¿ ו¿

י           ּƒכ יו,  ׂ ָ̆ ַמֲע ּוב¿ ָמ˙ו…  ָחכ¿ ב¿ּ י„  ƒמ ָּ̇

ַעל   „ ָכבו… ו¿ ַבח  ׁ∆̆ ל  ב≈ּ ַ̃ ל¿  ı ָחפ≈ ‰ּו‡ 

ָ‡ַמר   ‰ ז∆ ַעל  ו¿ ים.  ƒר ָׁ̆ ַ‰י¿ ָבָריו  ּ ¿„

יָך"  ƒפ ל…‡  ו¿ ָזר  ָך  ל¿ ּ ַ‰ל∆ "63י¿ ל…מ…‰:  ׁ¿̆

(מ˘לי כז, ב).

˜טנים  וכולם  טז. 
ופחו˙ים בעיניו, ומ‰לל 
כתב  עˆמו.  ומ˘בח 
(פרק  ישרים  המסילת 
שקבע  אחרי  ״אך  יא): 
היותו  בלבו  האדם 
לתהילה,  וראוי  חשוב 
התולדה  תהיה  לא 
המחשבה  מן  היוצאת 
הזאת אחת בלבד, אלא 
ומשונות  רבות  תולדות 
ממנה...וימצא  תצאנה 
שיחשוב,  אחר  גאה 
ראוי  שהוא  שלפי 
ורב-המעלות,  לתהילה 
מרגיז  שיהיה  צריך 
ומבהיל  (מפחיד  הארץ 
ושהכל  הבריות)  את 
(יזדעזעו  מפניו  ירעשו 

מרוב פחד), כי לא יאות שיהרסו (לא יסכים שיעיזו לגשת) בני-האדם לדבר 
 – כרצונו)  (בחזקה, שלא  אליו  לעלות  יעפילו  ואם  דבר,  ממנו  ולבקש  עמו 
יבהלם בקולו וברוח שפתיו יהומם, בענות להם עזות, ופניו זועפות בכל עת 

ובכל שעה...״ 
אל  יוציאוה  לא  בלבם,  קבורה  גאותם  שתשאר  אחרים,  גאים  ״וימצאו 
הדברים  יודעי  גדולים,  חכמים  הם  שכבר  בלבבם,  יחשבו  אבל  המעשה, 
לאמיתם ושלא רבים יחכמו כמוהם, על כן לא ישיתו לב אל דברי זולתם, 
בחשבם, כי מה שקשה עליהם לא יהיה נקל לאחרים, ומה ששכלם מראה 
להם כל כך ברור הוא וכל כך פשוט הוא, עד שלא יחושו לדברי החולקים 

עליהם אם ראשונים ואם אחרונים, וספק אין אצלם על סברתם״.   

בי‡ורים
עצמך.          את  תהלל   ולא  שישבחוך  לאחרים  הנח  פיך.  ול‡  זר  י‰ללך   .63

ים,  ƒב ים טו… ׂ ƒ̆ ָר‰ ּוַמֲע ו… ּ̇ ָי„ו…  ׁ̆ ב¿ּ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ּƒָו‰, ַ‡ף-ַעל-פ‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ

 ˙ ָענו… ט¿ י‡  ƒב 66ּומ≈ לו…  ב  ר≈ ‡ו… ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  ּƒכ ם,  נ…ּ ƒ‰י ּ ≈‚  ׁ̆ ר≈ יו… ‰ּו‡ 

„ו…  ָטר¿ ָמ˙ו… ל¿ ‰ ָחכ¿ י∆ ¿‰ ƒ̇ ֲ‡ָו‰, ו¿ י ַ‚ּ י„≈ ƒי‡ ָ‰ָ‡ָ„ם ל ƒב‰ָ ˙ ל¿ ָ‡יו… ּור¿

 ‰ ז∆ ם, ו¿ ם יו… ר ָ‰ָרע יו… ∆̂ ַח י≈ ּ ≈̂ ַנ ּ ל¿ ƒל מ ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒן ַ‡ל י ָלם. ָלכ≈ ן ָ‰עו… ƒמ

ים  ƒ„י ƒֲחס‰ַ ן  ƒָח„ מ ∆‡ ב¿ּ ינּו  ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ָל‰.  „ו… ּ ¿‚ ָחָמ‰  ל¿ ƒָר‡ מ ¿̃ ƒנ

ל.  „ו… ּ‚ָ ָלל  ָׁ̆ לּו  ל¿ ָׁ̆ ו¿ ָחָמ‰  ל¿ ּƒמ‰ַ ן  ƒמ ים  ƒ‡ ַ‰ָבּ ים  ׁƒ̆ ֲ‡ָנ ַבּ ַ‚ע  ָפּ ׁ∆̆

ים  ƒ„י ƒ̇ ם ֲע ּ∆̇ ן ַ‡ ƒַוֲעַ„י ,‰ ַטָנּ ¿̃ ָחָמ‰  ל¿ ּƒמ ƒם מ ּ∆̇ ב¿ ַׁ̆ ם:  ָ‡ַמר ָל‰∆

ן:  ָחָמ‰? ָ‡ַמר ָל‰∆ ל¿ ּƒי‡ ַ‰מ ƒ‰ ‰ַמ : רּו לו… ָל‰. ָ‡מ¿ „ו… ּ ָחָמ‰ ‚¿ ל¿ ƒמ ל¿

ַעם  ˙ו… ַפּ ח ‡ו… ּ ַ̂ ַנ ּ¿̇ ׁ∆̆ ָך,  ׁ̆ ל¿ ּ י≈ ׁ∆̆ ב  י≈ ל ‡ו… י ָכּ ּƒיו! כ ָ̇ ילו… ח≈ ר ו¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

ינו…  ר ‡≈ ∆̂ ּ ָך; ֲ‡ָבל ַ‰י≈ ¿̇ יַח ‡ו… ּƒ67ָ‡ז ַינ ,§ ל̆… ָׁ̆ ם ‡ו…  ƒי ַּ̇ ׁ¿̆ ַ‡ַח˙ ‡ו… 

מו…  כ¿ּ ים,  ƒָעמ פ¿ּ  ‰‡ָ מ≈ ָנˆּוַח   ‰ י∆ ¿‰ ƒי ם  ƒ‡ 68ַ‡ף  ָך  מ¿ּ ƒמ  ˜ ס≈ ּפו…

ָך  ¿̇ מו… ם  יו… ַע„  ָך  מ¿ ¿̂ ַע ב¿ּ ן  ֲ‡מ≈ ַּ̇ ַ‡ל  69ו¿ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ׁ∆̆

בי‡ורים
66. ומבי‡ טענו˙ ור‡יו˙ וכו' ו˙‰י‰ חכמ˙ו לטר„ו מן ‰עולם. כלומר, היצר 
ובמעשיו  שלמד  בתורה  להתגאות  לו  שיש  וראיות  טענות  לאדם  מביא 
(-החכמה) שלמד  ויתגאה בזה, אזי דוקא התורה  הטובים, ואם ישמע ליצר 
יש  [אמנם  מחמת שהתגאה מזה עצמו.  מן העולם  לסיבה לטרדו  לו  תהיה 
גורסים: ומביא טענות וראיות להביא האדם לידי גאוה כדי לטרדו מן העולם]. 
ויתייאש מללחום עוד נגדך, מפני שהוא נוכח לדעת כי  יניח ‡ו˙ך.  67. ‡ז 
כחך חזק מכחו. 68. ‡ף ‡ם י‰י‰ נˆוח מ‡‰ פעמים. ממשיך להלחם נגדך עד 
אשר יכחיד אותך משני העולמות. ואילו אתה גם אם נצחתו  מאה פעמים, 
69. ו‡ל  לא יאמר נואש, אלא ימשיך לארוב לך כל ימיך עד שינצח אותך. 
˙‡מן בעˆמך. אל תבטח בתורתך ובחכמתך שיעמדו לך נגד יצרך הרע, אלא 
עד יומך האחרון עשה תחבולות להינצל ממנו, שכן אמרו (ברכות כט.) יוחנן 

כהן גדול שימש בכהונה גדולה שמונים שנה, ולבסוף נעשה צדוקי. 

ם  ƒ‡ ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿  ‡ ַוֲ‰לו…  .‰ּ ָ̇ ָמ ¿‚ ּ„ֻ

ֲחַמ˙  מ≈ ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡ ים  ƒ„ ַכב¿ּ מ¿

י  ּ≈̇ ׁ¿̆ ַע  ≈„ יו… ‰ּו‡  ׁ∆̆ ים  ƒר ב¿ ּסו… ׁ∆̆

ַ‡ַח˙,  ַר˜  ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ו¿  ,˙ ו… ּ̇ כ¿ ַמס∆ּ

ָח˙  ∆‡  ‡ ָלּ ∆‡ ַע  ≈„ יו… ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ ן  ָל‰∆ י…‡ַמר 

ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ  - ‰"ח)  פ"י  (ירו˘למי ˘ביעי˙ 

ָלם  ָ‰עו…  ˙ ∆‡  ‰ ע∆ ַיט¿ ל…‡  ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ָכל- ו¿

. ינו… ּבו… ≈‡ ׁ∆̆ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ‰ ָ̃ ֲחָז י˜ּו‰ּו ַבּ ƒֲחז ַיּ ׁ∆̆

 

ל  ָכּ יּו  ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ים  ƒב ֻחָיּ מ¿ נּו  ֲ‡ַנח¿ ׁ∆̆ ַ„ע,  ו¿
 ‡ ר≈ ם ַ‰ּבו… ׁ≈̆ ים ל¿ ƒ„ֻיָח ינּו מ¿ ׂ ≈̆  ַמֲע
 ‰ י∆ ¿‰ ƒי ים  ƒ‰…ל ¡‡ ˙„ַ ֲעבו…  ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע ָכל  ו¿ ר,  ∆̇ ּוַבס≈ּ לּוי  ּ‚ָ ַבּ  ,‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי

 ˙ ּוו… ַ̃ ל¿ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  ˆו… ר¿ י  ּƒ̇ ל¿ ּƒ64ב ַב„,  ל¿ ּƒב נו…  ˆו… ר¿ ל  ∆‡ יַע  ּ ƒ‚‰ַ ל¿

ל  ם ָ‰‡≈ ׁ≈̆ ל ל¿ ‰ ַ‰כ…ּ ׂ ∆̆ „, ַ‡ך¿ ַיֲע בו… ל ָכּ ב≈ּ ַ̃ ‰ּו ּול¿ ׂ ≈̆ ַבח ַעל ַמֲע ׁ∆̆

ב,  ר ל≈ ≈̃ י ‰' ח… ƒּוב: "ֲ‡נ˙ ָ‡ַמר ַ‰ָכּ ׁ∆̆ מו…  ב, כ¿ּ ל ַ‰ל≈ּ יף ‡∆ ƒ̃ ׁ¿̆ ַ‰ַמּ

ינּו"  ל…‰≈ ר̇… ַל‰' ‡¡ ָּ̇ ס¿ ּƒר: "‰ַ65נ מ≈ ‡ו… ˙" (ירמי‰ יז, י), ו¿ ָליו… ן כ¿ּ ח≈ ב…ּ

ל  ≈̂ ָנּ ƒ‰ יזּו˙ ל¿ ƒר ז¿ ƒָמ‰ ּוב ָחכ¿ ר ב¿ּ ָזּ‰≈ ƒם ל…‡ י ƒ‡ ן („ברים כט, כח). ָלכ≈

בריות,  [של  סובלתן 
פירש,  ורש״י  רשב״ם. 
עצמם  הם  שאפילו 
זמן  לאחר  מתחרטים 
ונבזים הם בפני  עצמן] 
״דל  הוא  מהם  ואחד 
מנוגד  חטאו  כי  גאה״. 
כי          האנושי,  לטבע 
לעשיר           אמנם  אם 
אך  גאוה,  של  נסיון  יש 
במה   – הוא  דל  אם 
ללא  הגאוה  יתגאה?  
המאוסה  היא  סיבה 
אלוקים  בעיני  ביותר 
יחזקאל,  (אור  ואדם 

מדות).

בי‡ורים
64. בל˙י רˆון בני-‡„ם. בלי שיהיה רצונו ומטרתו להתכבד בעיני בני-אדם, 
עושה  שאדם  מעשים  ‡לו˜ינו.  ל‰'  ‰נס˙רו˙   .65 מעשיו.  על  שישבחוהו 
בהסתר מעיני בני-אדם, הם גלויים וידועים לה׳ אלוקינו, ומסורים בידו לתת 

לאדם כפי מעשיו. 

המחזיק    וכל  המדות, 
ה׳.   תועבת  נקרא  בה 
אין  ענוה).  הקמח,  (כד 
ממנה,  קשה  מדה  לך 
שבתורה  עבירות  ורוב 
עוד  ולא  בה,  כלולין 
הבורא  שמשכחת  אלא 
אדם,  של  מלבו  יתברך 
לבבך  ״ורם  שנאמר: 
אלקיך״.  ה׳  את  ושכחת 
א,                  אבות  יונה  (רבינו 

יג).
הגרועה  היא  הגאוה 
היא  והענוה  שבמדות, 
שבמדות.  עליונה  מדה 
(מהרש״א סנהדרין פח).

לכל  שורש  היא  הגאוה 
(ר״ח  הרעות.  המדות 

ענוה ב׳; נפש החיים).
שורש  היא  הגאוה 
להרבה עבירות, אם בין 
בין  ואם  למקום  אדם 
(שערי  לחבירו  אדם 

קדושה).  

ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡  „ ַלמ≈ּ מ¿ ‰ּו‡  ו¿ ר,  ∆̃ ּׁ∆̆ ‰ַ

ן  ָלכ≈ ו¿  ,˙ ָ‡יו… ר¿ לו…  י‡  ƒב ּומ≈  ˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ל¿

. ּ„ו… ¿‚ נ∆ ם כ¿ּ ַחכ≈ּ ¿̇ ƒ‰ ‰ ל¿ ָּ̇ יך¿ ַ‡ ƒר ָ̂

 

ר ‰ּו‡  ∆̂ ּ ל ַ‰י≈ ׁ∆̆ יו  ָ̇ ּבּולו… ח¿ ַּ̇  ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇
י‰ו…  ּƒב ּוַמ‚¿ ּבו…  ƒל  ‰ ׁ∆̆ ¿̃ 73ַמ

 ˙ ּ„ו… ƒמ ָ‡ר  ׁ¿̆ ּו ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ לו…  י˜  ּƒ̇ ּוַממ¿

‡י  ַוַ„ּ ב¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם  ַע  ≈„ יו… י  ּƒכ ַ‡ף  ו¿  ;˙ ָרעו…

י  ּלּו ָ‰כ≈ ƒפ‡ֲ , ַ‚ֲ‡ָו˙ו… ן ב¿ּ ָעוו… ע ו¿ ַׁ̆ ׁ̆ פ∆ּ ּ י≈ ׁ∆̆

ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  ּƒכ  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒּומ י„  ƒז מ≈ ב¿ּ  „ ב≈ עו…

74ַע„   ,„ בו… ַ‰ָכּ ַ‡ַחר  ּבו…  ƒל  ˙ ∆‡ יר  ƒע ַמב¿

ָר‰. ֲ‡ָבל ָ‰ָ‡ָ„ם  ׁ̆ ַעל ָ‰ֲעב≈ ל…‡ ָיחּו ׁ∆̆

ל…‡  ‰ ו¿ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒל…‡ י יו, ו¿ ׂ ָ̆ ַמֲע ‰ּו‡ ַזך¿ ב¿ּ ׁ∆̆

ָר‰  ֲעב≈  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ַע  ≈„ ּיו… ׁ∆̆ כ¿ּ מו…  ¿̂ ַע ל  ַ‰ל≈ּ י¿

ַיֲער…ך¿  ו¿ ָ‰ָרע  ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈  ‡ ָיבו… ָ‡ז  ָ„ָבר,  ב¿ּ

„ו…  ָלכ¿ ל¿ ילו…  ּƒפ‰ַ ל¿ ָחָמ‰  ל¿ ƒמ  „ עו…

ָו‰  ¿̂ ƒמ לו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ָברו… ס¿ לו…  יר  ּƒב ּוַמס¿ ר  ּ≈̇ ∆‰  ‰ ר∆ יו… ו¿  , ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒר ב¿ּ

ר:  ∆̂ ּ ַ‰י≈ לו…  י…‡ַמר  ָכך¿  ו¿ ר.  ≈‡ ָפּ ¿̇ ƒּומ ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ּƒמ ּׁ∆̆ ַמ‰  ַעל  ָכר  ׂ ָ̆ ו¿

בי‡ורים
73. מ˜˘‰ לבו. של אדם לסרב לקבל תוכחה ולהכניע עצמו. 74. ע„ ˘ל‡ 

יחו˘ על ‰עבר‰. שאינו חושש לעבור עליה.

ָך  ל¿ ר…ב  ¡‡ י∆ יָך  ָימ∆ ל  ָכּ י  ּƒכ ב, מ„),  (‡בו˙ 

ם  ƒ‡ 70ו¿ ּנּו,  מ∆ּ ƒמ יָך  ינ∆ ע≈ ים  ƒֲעל ַּ̇ ‡ּוַלי 

ף  (יט)סו…  -  ˙ ּלו… ּ ַ̃ ַבּ ׁ∆̆  ‰ ּלָ ַ̃ ב¿ּ ֲחָך  ּ ≈̂ ַנ י¿

˙. ּוַבֲעבּור  ֲחמּורו… ַבּ ׁ∆̆ ָחמּור  ֲחָך ב¿ּ ּ ≈̂ ַנ י¿

 ˙ ּ„ו… ƒמ  ‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ל¿  ׁ̆ ר∆ ׁ…˘ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ׁ∆̆ (כ)

ף  ּ≈̇ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ71מ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ַ‚ם  ו¿  ,˙ חּו˙ו… פ¿ּ

ַין  נ¿ ƒע ָכל  ו¿ ָ‰ָ‡ָ„ם,  ב  ל≈ ב¿ּ ב  ָער≈ ¿̇ ƒּומ

 ˙ ַ‡מ≈ּ ˙ ּול¿ מ∆ יב ָ‰‡¡ ƒז ַ‰כ¿ ר ‰ּו‡ 72ל¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

יט. סוף ינˆחך בחמור‰ 
במסכת  ˘בחמורו˙. 
״כך  נאמר:  (קה:)  שבת 
הרע,  יצר  של  אומנותו 
היום אומר לו ״עשה כך״ 
״עשה  לו  אומר  ולמחר 
לו  שאומר  עד  כך״, 
זרה״,  עבודה  ״עבוד 
כלומר,  ועובד״.  והולך 
אל  יבוא  אם  שהרי 
מיד  לפתותו  האדם 
לא   – חמורה  לעבירה 
אומנותו  לכן  לו,  ישמע 

היא להסיתו לעבור עבירה קלה, ומתוך כך מגיע בהדרגה לעבירות החמורות 
ביותר.  

(נב.) מביאה הגמרא משל על היצר הרע: אמר רב אסי: יצר  במסכת סוכה 
דומה  ולבסוף  רש״י)  עכביש.  (לקורי  בוכיא  של  לחוט  דומה  בתחילה  הרע 
לעגלה).  הפרה  את  קושרים  שבהם  העבים  (כחבלים  העגלה  כעבותות 
שנאמר (ישעיה ה, יח): ״הוי מושכי העון בחבלי השוא וכעבות העגלה חטאה״. 
(מה שבתחילה היה חבלי שוא, דהיינו חוטים של כלום, דקים כקורי העכביש, 

נהפך לבסוך לחבלים העבים של העגלה!). 
״הוי מושכי העון בחבלי השוא״ – הוי לאלו המושכים ומביאים את העוון על 
עצמם בזמן שיצרם עדיין חלש מאד ודומה לחוטים של כלום, כי בשלב הבא, 
כשכבר יהיו שקועים בחטא וירצו לחדול ממנו, יגלו שהם קשורים בו עם יצר 

כה חזק, כמו חבל של עגלה שהוא עבה מאד וכמעט לא שייך לנתקו. 
שבכל  הקשה  היא  הגאוה  מדת  פחו˙ו˙.  מ„ו˙  ל‰רב‰  ˘ור˘  ˘‰‚‡ו‰  כ. 

בי‡ורים
70. ו‡ם ינˆחך ב˜ל‰ ˘ב˜לו˙. אם תתן ליצר לנצח אותך אף בדבר הקטן 
החמרות  בעבירות  גם  ינצחך  שהוא  סוף  ותנצחו,  עמו  תלחם  ולא  ביותר, 
הגאוה.                   בחטא  להכשילו  ‰‡„ם.  בלב  ומ˙ערב  מ˘˙˙ף   .71 ביותר. 

72. ל‰כזיב ‰‡מ˙. להראות שהאמת הוא כזב ושקר.

כב. ˘י˘ כמ‰ בני-‡„ם 
לבריו˙  ‰נ‡‰בים 
ו‰˜ב"‰ ˘ונ‡ם כ˘‡ינם 
‰מˆוו˙.   ˙‡ מ˜יימים 
מכמה  להקשות  יש 
רחוב,  אנשי  וכמה 
מידות  בעלי  שנראים 
ועמל  יגיעה  בלי  טובות 

ובלי ספרי יראה? 
כבר עמד על זה הגר״א 
והובא  ט,  יא,  (במשלי 
אות  פ״ד  שלמה׳  ב׳אבן 
המינים  ״רוב  וכתב:  יג) 
אדם  בין  והחוטאים 
הנראה  לפי  הם  למקום 
אחת  וזו  בטבע,  טובים 
היצר  מתחבולות 
לפרוש רשת לפני תועי 
אחריהם״,  להמשך  רוח 
׳חפץ  בספר  ועיין  עכ״ד. 
(סוף  התורה  על  חיים׳ 
בהעלותך, בהערה שם): לפעמים מזרז היצר הרע לרשעים גמורים מחללי 
וילמדו  אחריהם  העם  שימשכו  כדי  לבריות,  טובות  לעשות  שבתות 

מדרכיהם... 
 ויש שהעירו שהגר״א לא כתב שהם באמת טובים בין אדם לחברו, רק ״לפי 
תתנגש  אשר  מסוימת  לנקודה  יגיעו  כאשר  שבאמת  חוץ),  (כלפי  הנראה״ 
מידותיהם  וזוהמת  קלונם  כל  יתגלה  שם   - ותאוותם  חפצם  עם  ותתנגד 

הרעות.

 ˙ ˆו… ר¿ ּƒּוב: "76ב˙ ָ‡ַמר ַ‰ָכּ ׁ∆̆ מו…  ‰ּו‡ כ¿ּ

 " ו… ּ̇ ƒ‡ ם ƒל ׁ¿̆ ָביו ַי י¿ ם ‡ו… ּ‚ַ ׁ̆ י ƒ‡ י כ≈ ר¿ ּ„ַ '‰

ם  ƒ‡ ָין:  נ¿ ƒע‰ָ  ׁ̆ רּו פ≈ּ ָכך¿  ו¿ ז).  טז,  (מ˘לי 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ י  נ≈ פ¿ ƒל ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ƒי ל…‡  ָ‰ָ‡ָ„ם 

ם  י‰∆ ינ≈ ע≈ ב¿ּ ן  ח≈  ‡…̂ מ¿ ƒל ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒי ל…‡  ו¿

ים,  ƒב ַ‰ּטו… יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ˙ו…  ו… ׂ̆ ֲע ַבּ

‰ּו  ז∆  , ˙ו… ‡ו… ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿

-‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ׁ∆̆ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ָ‡ָי‰  ר¿

 ˙ ּבו… ƒל ָזַרע לו… ַ‡ֲ‰ָב‰ ב¿ּ ו¿  , ˙ו… ב ‡ו… ≈‰ ‡ו…

ַעל  ב  טו… ם  ׁ≈̆ לו…  ם  ׂ ָ̆ ו¿ י-ָ‡ָ„ם,  נ≈ ב¿ּ

 ‰ ּמָ ּכַ  ׁ̆ ּ י≈ ∆ ׁ̆ (כב) ‰ּו‡   ˙ מ∆ ¡‡ ו∆ ָנם.  ו… ׁ̆ ל¿

 ˙ ּיו… ƒר ַלּב¿ ים  ƒב‰ָ ¡‡ ַ‰ּנ∆ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ּב¿

ים  ƒמ ּ י¿ ַ̃ מ¿ יָנם  ≈‡ ׁ∆̆ כ¿ּ ָ‡ם  נ¿ ו… ׂ̆  ‰" ָבּ ָ̃ ‰ַ ו¿

בי‡ורים
76. ברˆו˙ ‰' „רכי ‡י˘. כשרצויים לפני ה׳ אורחות חיי האדם, גם אויביו 

יתהפכו לאוהביו וישלימו אתו.

ָמ‰  ָחכ¿ ַמֲעַל˙  ל¿  ָּ̇ ע¿ ּ‚ַ ƒ‰ ָבר  כ¿ּ

 ˙ ו… ּ̂ ַר ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָך  ל¿ ָר‡ּוי  ו¿ י„ּו˙,  ƒַוֲחס

ָלם,  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ן ב¿ּ ̂…‡ ח≈ מ¿ ƒל ל ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ ּול¿

ָך  ¿̇ ָמ ם ָחכ¿ ˙ ָל‰∆ ַ‚ּלו… ם ל¿ יף ָל‰∆ ƒֲחנ‰ַ ּול¿

ָך  ל¿ י‡  ƒָיב ו¿ ‡ֲ‰בּוָך,  י…ּ ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ ָך  ¿̇ ָ̃ ¿„ ƒ̂ ו¿

רּוַח  ׁ∆̆ ל  ָכּ ינּו:  ≈̇ ַרּבו… י  ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ƒמ ָ‡ָי‰  ר¿

ם  ˜ו… ּנּו, 75רּוַח ַ‰ָמּ ימ∆ ָח‰ ‰≈ ˙ נו… ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

 ‰ ז∆ ָכל  ו¿ מ"י).  פ"‚  (‡בו˙  ּנּו  ימ∆ ≈‰ ָח‰  נו…

י‡  ƒ‰ ‡ָבָר ּ‰ ַ‰ס¿ּ ָ̇ י ‡ו… ּƒר, כ ∆̃ ׁ∆̆  ˙ ָ‡יו… ר¿

 ‰ּ ָין ַ‰ז∆ נ¿ ƒָו‰. (כ‡)ֲ‡ָבל ָ‰ע‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒָעָנף מ

כ‡. ‡בל ‰ענין ‰ז‰ ‰ו‡ 
כבר  דבריו  תוכן  וכו'. 
הלבבות  בחובת  מובא 
המעשה,  יחוד  (שער 
פרק ה) וז״ל: כאשר יבוא 
זה,  בפיתוי  היצר  אליך 
לי  תועיל  מה  לו:  ענה 
חן  למצוא  השתדלותי 
כמוני,  חלש  יצור  בעיני 
לא  ביכלתו  אין  אשר 
להזיק  ולא  לי  להועיל 
היה  אילו  ואף  לי... 
מחוייב  שאני  כדבריך, 
אוכל  לא  אז  גם  בכך, 
איך  כי  זאת,  לעשות 
כל  אצל  לפעול  אוכל 

בני דורי שיהיו מרוצים ממני, בעוד שאינני יכול לפעול זאת אפילו אצל בני 
ביתי, וכל שכן אצל בני אדם אחרים.

ודברי רבותינו ז״ל שהבאת מהם ראיה, אינם מחייבים את האדם להשתדל 
למשוך אליו את שביעת רצונם של כל הברואים, אלא הכונה של דבריהם 
היא מה שאמר חכם אחד בצוואתו לבנו: ״בני, לפעול אצל כל הברואים שיהיו 
מרוצים ממך, זה אינו ביכלתך, אך מה שכן ביכלתך הוא, להשתדל שהבורא 
יהיה מרוצה ממך. וכאשר תפעל זאת אצלו, הוא יעשה אותך רצוי לבריות, 
כמו שכתוב (משלי טז, ז): ״ברצות ה׳ דרכי איש גם אויביו ישלים אתו״. – וזוהי 
ז״ל: מי שכל הבריות, מקטן ועד גדול, מהללים ומשבחים  גם כוונת רבותינו 
אותו ומרוצים ממעשיו, סימן הוא שהאל יתברך נתן בלבות בני אדם אהבה 
אליו, ושם לו שם טוב על לשונם. ודבר זה הרי אין הבורא עושה אותו לשונאיו, 

והוא איפוא סימן ברור וגדול שהבורא מרוצה ממנו. זוהי כוונת רבותינו ז״ל.     

בי‡ורים
בידוע שהוא  למטה  מי שהוא אהוב  כל  ‰ימנו. שכן  נוח‰  רוח ‰מ˜ום   .75

אהוב גם למעלה (רש״י). 

˙וכח˙ך  „ברי  כ‚. 
י˙˜בלו בפני ‰עולם. יש 
יתקבלו  כיצד  לעיין, 
מכירים  אין  אם  דבריו 
אותו ואין יודעים ערכו?

 :(: (ו  ברכות  במסכת 
אמר רבי חלבו אמר רב 
בו  שיש  אדם  כל  הונא: 
דבריו  שמים,  יראת 
[לאחרים],  נשמעין 
יג)  יב  (קהלת  שנאמר 
נשמע,  הכל  דבר  ׳סוף 
וגו׳,  ירא  האלהים  את 
כך:  ויש לדרוש המקרא 
אדם שהוא ירא אלוקים 
באזני  נשמעים  דבריו   -

הכל.
(הובא  לעיתים׳  ה׳בינה 
בשיטה מקובצת החדש, 
אות קפח) פירש, שאף על פי שיראת שמים מביאה את האדם לעשות מעשיו 
בהצנע ולא להרבות בדברים, עם כל זה דבריו ועניניו מעצמם יהיו נשמעים.
והטעם שדבריו נשמעים, כתב ב׳עיון יעקב׳ שאדם שיש בו יראת השם שורה 
וב׳שפתי  גם בעיני הבריות.  חן  ימצא  ובכך  (מט:),  חן, כמבואר בסוכה  עליו 
חכמים׳ ביאר על פי דברי המשנה באבות (ב, ד) ׳בטל רצונך מפני רצונו כדי 
שיבטל רצון אחרים מפני רצונך׳, ואדם שהוא ירא שמים מבטל את רצונו 
ולפיכך מבטל הקדוש ברוך הוא את רצון אחרים מפני  מפני רצון הבורא, 

ַב„,  רּוך¿ ‰ּו‡ ל¿ ‡ ָבּ ר≈ ם ַ‰ּבו… ׁ≈̆ ב ל¿ ַ‰ּטו…

י  נ≈ פ¿ ּƒב לּו  ב¿ּ ַ̃ ¿̇ ƒי ָך  ּ¿̇ ַכח¿ ו… ּ̇ י  ר≈ ב¿ ּ ƒ„(‚כ)

י  ּƒכ  , ך¿ ָכּ ב  ֲח˘…ׁ ַּ̇ ל…‡  ם  ƒ‡ ם  ּ‚ַ ָלם  ָ‰עו…

לּוָי‰  ּ¿̇ ָכָח‰  ו… ּ̇ ‰ַ ַל˙  ָבּ ַ̃ ין  ≈‡

יָך. ∆̇ בו… ׁ¿̆ ַמח¿ ב¿ּ

 

ָך  ¿̇ י ƒס ‰, י¿ ל ז∆ ָכּ ƒמ ˜ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ּƒ̇ ׁ∆̆ י  ַ‡ֲחר≈ ו¿
ן  כ≈ ָּ̇ ƒָך: ל…‡ י י…‡ַמר ל¿ ר ו¿ ∆̂ ּ  ַ‰י≈

79ַע„  ָמ‰  ל≈ ׁ¿̆ ָך  ¿̇ „ָ ֲעבו…  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ׁ∆̆

ן  ‚ו… כ¿ּ י,  ר≈ ַ‚מ¿ ל¿ ן  ∆‰ מ≈  ˜ ַרח≈ ¿̇ ּƒ̇ ׁ∆̆

ים                     ƒב ַ‰ּטו… יָך  ׂ ∆̆ ַמֲע  ‰ ַכס∆ּ ּ¿̇ ׁ∆̆

ָבר  כ¿ּ ָ‰ָי‰  ּׁ∆̆  ‰ ַמּ ƒמ ּפּוך¿  ƒ‰  ˙ רו… ‰ו… 80ּול¿

בי‡ורים
79. ע„ ˘˙˙רח˜ מ‰ן. כלומר, אלא אם תסתיר מבני אדם את כל מעשיך 
לגמרי.                  ה׳  מעבודת  מתרחק  שהנך  יראה  חוץ  שכלפי  באופן  הטובים, 
80. ול‰ורו˙. יש גורסים ״ולהראות״, כלומר, הראה את ההפך של מה שיש 

בלבך.

 ‡ ָלּ ∆‡ ב  ≈‰ ‡ו… -‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ין  ≈‡ י  ּƒכ  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ  ˙ ∆‡

ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ָך  ¿̇ י ƒס י¿ ך¿  ַ‡ַחר-ָכּ  .‰ּ ָ̇ ‡ו… ים  ƒמ ּ י¿ ַ̃ ּומ¿ ָר‰  ו… ּ̇ י  ≈„ מ¿ לו…

י‡  ƒב ּומ≈ ָ‰ָעם,  י  נ≈ פ¿ ƒל ים  ƒב ַ‰ּטו… יָך  ׂ ∆̆ ּוַמֲע ָך  ¿̇ י„ּו ƒֲחס  ˙ ַ‚ּלו… ל¿

ן  ƒמ ך¿  ָׁ̆ מ¿ ƒנ  ‰ ז∆ ַ‚ם  ו¿ ָך?  מו… ָכּ ם  ≈‰ ם  ּ‚ַ ּו  ׂ̆ ַיֲע ‡ּוַלי  ָ‡ָי‰:  ר¿

חּו  ב¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ּ ƒנ ׁ∆̆ ים  ƒל „ו… ּ ¿‚  ‰ ָמּ 77ַכּ ינּו  ƒ̂ ָמּ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ‰ּו˙.  ב¿ ּ‚ַ‰ַ

ם  י‰∆ ר≈ ַחב¿ ו¿ ם  י‰∆ י„≈ ƒמ ל¿ ַּ̇ י  נ≈ פ¿ ƒל  ‡ ָלּ ∆‡ ּו  ׂ̆ ָע ל…‡   - (סוכ‰ כח, ‡) 

ָו‰  ¿̂ ƒמ ‰ ‡י ז∆ ם, ַוַ„ּ י‰∆ ׂ ≈̆ ַמֲע י˜ּו ב¿ּ ƒַיֲחז ם ו¿ י‰∆ כּו ַ‡ֲחר≈ ׁ¿̆ ָמּ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ

ל…‡  ּלּו  ≈‡ י  נ≈ פ¿ ּƒב ּלּו  ƒַוֲ‡פ ים,  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ם  78ָל‰∆ ב  ַחב≈ּ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ

 ,"‰ ׂ ∆̆ י עו… ƒנ‡ֲ ‰ ַע" ‡ו… "ז∆ ≈„ י יו… ƒנ‡ֲ ‰ רו… "ז∆ ָ‡מ¿ ּבו… ב¿ּ ƒל ‰ ב¿ּ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒי

ם. ˙ ָל‰∆ ַ‚ּלו… ˙ ָ‡סּור ל¿ מ∆ ¡‡ ָלם ב∆ּ י ָ‰עו… נ≈ פ¿ ƒָבל ל‡ֲ

 

ַמ„  ל¿ ƒ̇ ו¿ יכּו˙  ƒר‡ֲ ַבּ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ֲעמ…„  ַ̇ ו¿ ֲעָנָו‰  ַבּ ך¿  ל≈ ּ≈̇ ם  ƒ‡ ם ּ‚ַ
 ‰ ָּ̇ ַע ָך:  ל¿ י…‡ַמר  ו¿  ˙ ‡ו… ּ‚ָ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ָך  ּ¿̇ ַפ י¿ יעּו˙,  ƒב ¿̃ ּƒב  

יָך  ָרכ∆ ּ ֲעבּור „¿ „ּוָך ַבּ יַכב¿ּ ƒבּוָך ו ּׁ¿̆ ַח י-ָ‡ָ„ם י¿ נ≈ ָך ב¿ּ ¿̇ ים ‡ו… ƒ‡ ָ‰רו…

ם  י‰∆ ינ≈ ע≈ ּוב ב¿ּ ׁ̆ ‰ ָח ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ,‰ ז∆ ל ָבּ „ו… ַוח ָ‚ּ ׁ̆ ר∆ י≈ ים, ו¿ ƒב ַ‰ּטו…

 ‰ ׂ ∆̆ ָך ַמֲע ¿̇ ו… ׂ̆ ֲע י ַבּ ּƒל, כ ב∆ ∆‰ ‰ ל ז∆ ָך. ָכּ ּ¿̇ ַכח¿ ˙ו… ָך ו¿ לּו מּוָסר¿ ב¿ּ ַ̃ י¿

בי‡ורים
77. כמ‰ ‚„ולים ˘נ˘˙בחו. במסכת מגילה (כז:-כח.) מביאה בגמרא סדרת 
ואמרו  הקדושים,  מהתנאים  כמה   של  חסידות  ודברי  מיוחדות  הנהגות 
לתלמידיהם שבזכות הנהגות אלו  זכו להאריך ימים, ואמרו זאת כדי ללמד 
מאירי).        ההר,  מן  אברהם  (רבינו  להם  הראויות  הנהגות  חכמים  לתלמידי 

78. ל‰ם. עליהם. 
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 81. ˙˙יח„. תתבודד. 82. ‡ך ל‰ר‡ו˙ ‰עˆלו˙. עשה רושם כאילו אתה עובד את ה׳ בעצלות ובכבדות. 83. ול‡ ˙ˆו‰. ואל תשדל בני אדם 
לעשות טוב ואל תוכיחם להמנע מעשות רע. 84. ˙˙נ‰‚ במנ‰‚ם ו˙לך ב„רכי‰ם. של פשוטי העם ויושבי קרנות, כדי שהסתרת מעשיך הטובים 
תהיה בשלימות. 85. ל˘ם מˆו‰. כלומר, אף שעושה זאת לשם מצוה, מכל מקום... 86. מפסי„ ‡לף ‡לפים. כי ירד מטה מטה, ולא רק את המצוות 
יחדל מלקיים, אלא אף אמונתו ישלל ממנו, מבלי אשר ירגיש בכך. 87. ו„ומ‰ לבורח מ‡˘ ˜טנ‰ ל‡˘ ‚„ול‰. כי אם מטרתו לברוח מהפרסום 
והכבוד שיבוא לו ע״י עבודת ה׳, וחושש למצוא חן בעיני בני אדם בגלל מעשיו הטובים, אדרבה, הרי היצר מציע לו למצוא חן בעיני בני אדם על 
ידי זלזול במצוות והתרחקות מה׳. 88. ‡ין מזי˜ לו ב˘בח. לא יפחת שכרו במאומה בכך שמשבחים אותו ומכבדים אותו על מעשיו. 89. בע˙ ‡˘ר 
˙ע˘‰ מע˘‰ ‰טוב. והנך רוצה לבחון את טהרת כונתך. 90. ‡˘ר מ‰‡ל. אם יתברר לך שהנך מקוה לקבל את השכר מהאל - סימן הוא שהמעשה 
שלם ואין בו כל פגם. 91. ‡ינו ˘לם. סימן הוא שהמעשה אינו שלם. 92. ביחו„ בח„רי ח„רים. בהתבודדות בינך לבין עצמך. 93. בז‰ ‰ענין. באותו 
האופן ובאותה השלמות, בהידור ובהתלהבות. 94. נ‚„ יˆר ‰רע. מענין יצר הרע, כיצד מנסה הוא לקלקל וכיצד להנצל ממנו. 95. נ‚„. לעומת. 96. 
וט‰ר י„ים. טהור בדרכיו וידיו נקיות מעוון - יוסיף כח להתגבר ולהתאמץ שלא יפול ברשת היצר הרע. 97. ‰‚‡ו‰ במעל˙ ‰חכמ‰ מ˘ובח˙. לא 
ח״ו כדי להשתרר ולהתנשא על אחרים, אלא שירגיש סיפוק ושמחה במעלתו כדי לזרזו להתמיד בדרך זו. 98. ו‚ם „ע‰. יש גורסים: על שחננו דעה 
רנו˙. עמי הארץ העוסקים בדבר שיחה (רש״י). והערוך פירש, שאינם נכנסים לבית המדרש, אלא רגילים לשבת  והשכל ומדות טובות. 99. מיו˘בי̃ 
בקרנות העיר ולעסוק בדברי שיחה. 100. וי‚ב‰ לבו. פסוק זה נאמר על יהושפט המלך, שאף שהיה לו עושר וכבוד לא גבה לבו בעבורם, כי אם 
במה שהלך בדרכי ה׳. (מצודת דוד). 101. י˜ר רוח ו‚ב‰ לב.  אדם עם רצון כביר בלי גבול ובעל שאיפות גבוהות בעניני העולם הבא. 102. ˘ל‡ 
יספי˜ לו. שלא יסתפק במצוות המזדמנות לידו, ובמעלות שהשיג על ידי השתדלותו. 103. ‡ל‡ ימעט בעיניו. שיהיו מעשיו ועבודתו מעטים בעיניו. 
104. ו˙‚ב‰ נפ˘ו. ונפשו תתרומם ותשאף למדרגה גבוהה יותר. 105. כמו ˘מ˜ˆר. באותה מדה שמפחית ומתרשל מעבודת ה׳ יכעס על עצמו 
ויוכיח נפשו. 106. מפני ‰˘פל˙ו לפני‰ם. מחשש שאם יעשה הטוב יהיה מושפל ובזוי בעיניהם, ושילעגו לו על מעשיו. 107. יפסי„ ‡ו˙ם מ‡‰ 
והם רשעים  ה),  (שם,  ״ענה כסיל כאולתו״  ואמר:  ד),  כו,  (משלי  ״אל תען כסיל כאולתו״  זה אמר שלמה:  ״ועל  גירסא המוסיפה כאן:  יש  מˆוו˙. 
וכסילים״. 108. ובמ‡ו„ו. בכל כחו, רצונו וממונו. 109. ול‚לי˙. אמר רבי יוחנן שעמד בגילוי פנים (בחוצפה. רש״י) לפני הקב״ה (סוטה מב:). 110. 
ולסנחריב. בתנא דבי אליהו (ל״א) כתב: סנחריב גסות הרוח היתה בו, ובה נעקר מן העולם. וכן נאמר שם על נבוכדנצר. 111. ז„ י‰יר. גס רוח סופו 
להיות לץ שאינו חש לשמוע מוסר. רש״י. 112. ‰מב˜˘ לעלו˙. גאוותן אינו מרוצה ממעלת חשיבותו בעיני הבריות וחומד תמיד לדרגת חשיבות 
114. סמוך ל‚‡ו‰  113. בחז˜˙ בר „ע˙. שמחזיק עצמו חכם.  גבוהה יותר ממה שהוא ראוי לה, וכיון שלא משיגה, הרי הוא בדאגה מתמדת.  
מעללים רעים. שהם המשך ישיר לגאוה ותוצאה ממנה. 115. כ‡˘ר נעימו˙ ‰ˆור‰. כשם שהגדרת אדם שצורתו נעימה ויפה היא מי שגופו ופניו 
מאירים, כך אדם שמדותיו נעימות וטובות נפשו מאירה. 116. ‡ין ‰ח˘יבו˙ בנפ˘. [יש גירסא: ״מחשיבות הנפש״]. כלומר, אין זה חשיבות וכבוד 
לאדם להתגאות על חברו, אפילו הוא מלך, כל שכן בני-אדם אחרים, השוים במעלתם ומתגאים זה על זה.  117. ולפניו ‰יו כס‡ו˙. כלומר לפניו 
היו שלשה כסאות, זה למעלה מזה, להושיב כל אחד כגדולתו, ובאו לפניו שלשה גיבורים, וישבו זה למעלה מזה. 118. ו‚„לו. למעלה. 119. כי טוב 
‡מר לך. מוטב שיאמרו לך לעלות לדרגה גבוהה יותר ממעמדך כיום, מאשר יורידו אותך ממעלתך לאמר שאינך ראוי לה יבקשו שתפנה את מקומך 
עבור אדם אחר נכבד ונדיב. 120. במח˘ב‰ לב„. שיחליט בלבו שמכאן ולהבא שוב לא יתגאה, אלא בנוסף לכך חייב לשנות גם מעשיו והתנהגותיו 
כלפי חוץ. 121. ול‰˘˙„ל. [יש גירסא: ולהשתרר]. כלומר, למשול ולשלוט על בני-אדם. 122. בכל חל˜ וחל˜ וכו'. יש גורסים: בכל מדה ומדה – 

בחלק המובחר שבה. 123. ו˘ם „רך ו‚ו'. והמפקח על דרכיו אראה לו בישועת אלקים.     

רצונו של אותו אדם. וב׳עץ יוסף׳ (שם) ביאר, משום שדבריו יוצאים מן הלב, ובודאי יכנסו אף הם אל לב השומעים.
כ„. ויע˘‰ כל ‰טובו˙ ב‚לוי ובס˙ר. והמעשים הטובים שראוי להסתיר אותם, הם רק אלו שאפשר לעשותם בשלימות מהחל ועד כלה גם מבלי שבני אדם ידעו מהם. אבל אותן המצוות שאינו יכול לקיימם בינו לבין עצמו, כגון להתפלל בציבור, ולצוות לבני אדם לעשות טוב ולהזהיר אותם מעשות רע, 
וללמוד תורה (ברבים, באופן שמשפיע בזה על אחרים, וכ״ש ללמד תורה ברבים) ולעשות חסד, מצוות אלו אין כל הצדקה להזניח ולנטוש מחשש שיכבדוהו עליהן, אלא יקיימם לשם שמים, ואף אם ישבחו אותו עליהן, אין זה יגרע את שכרו, מפני שאינו מתכוון לזה בשעת עשייתן. (חובת הלבבות, שער יחוד 

המעשה פ״ה).   
כ‰. וז‡˙ ‰‚‡ו‰ ‡ינ‰ מז˜˙ לענו‰ וכו'. כתב החובת הלבבות (שער הכניעה פ״ט): והחלק המשובח הוא, כשגאות האדם על חכמתו ועל מעשיו הטובים נובעת ממה שהוא יודע להעריך את גודל החסד שהבורא עשה אתו בזה שנתן לו את היתרונות הללו, וממה שהוא שמח בהן, וגאותו גורמת לו להוסיף 
ולהתאמץ עוד יותר בלימודו ובמעשיו הטובים, ולהתנהג בהכנעה עם מקורביו, ולשמוח בחבריו, ולחוס על כבודם ולחפות על סכלותם, ולדבר בשבחם, ולאהוב אותם, ולדון אותם לכף זכות, ולהזהר בכבודם. והיא גורמת לו שמעשיו הטובים מעטים בעיניו, ושהוא טורח תמיד להרבות עליהם, ושלבו נשבר 

בקרבו על שהוא מדי חלש להשיג מהם כאוות נפשו, ושהוא משפיל את עצמו לפני מי שהוא מקוה שבעזרתו יוכל להוסיף עליהם, ושהוא מודה לאלהים על היתרונות שנתן לו, ומשבח אותו על שעזר לו לקנות את המעלות הטהורות.
גאוה כזאת אינה עומדת בסתירה עם ההכנעה, והיא לא מרחיקה אותה, אלא אדרבה מסייעת לה ומוסיפה עליה. 

כו. לעזוב ‰טוב מפני ‰˘פל˙ו לפני‰ם. שנינו במסכת אבות (ה, כ): ״יהודה בן תימא אומר, הוי עז כנמר... לעשות רצון אביך שבשמים״. כתב הטור (או״ח סי׳ א): ״והתחיל בעז כנמר, לפי שהוא כלל גדול בעבודת הבורא יתברך, לפי שפעמים אדם חפץ לעשות מצוה ונמנע מלעשותה מפני בני אדם שמלעיגים 
עליו, ועל כן הזהיר שתעיז פניך כנגד המלעיגים, ואל תמנע מלעשות המצוה... שפעמים אדם מתבייש מפני האדם יותר ממה שיתבייש מפני הבורא יתברך, על כן הזהיר שתעיז מצחך כנגד המלעיגים ולא תבוש. עכ״ד.  

כז. ‡בל בענין מ˘‡ ומ˙ן יכנע לפני‰ם. מקור הדברים הוא במסכת ברכות (ז:): אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי: מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה וכו׳. והאמר רבי יצחק אם ראית רשע שהשעה משחקת לו אל תתגרה בו, שנאמר (תהלים י, ה): ״יחילו (יצליחו) דרכיו בכל עת״, ולא עוד אלא 
שזוכה בדין... ולא עוד אלא שרואה בצריו... לא קשיא, הא במילי דידיה הא במילי דשמיא. והיינו שבדבר ששייך לו ולממונו צריך להכנע מפניו. וכתב המהרש״א, ש״השעה״ משחקת לו דייקא, כי בודאי אינו אלא לפי שעה מחמת המזל שגורם, אבל כשתעבור השעה – ״כחציר מהרה ימלו״, ״ועוד מעט ואין רשע״ 

וכו׳.
כח. וזו‰י מˆו‰ ‚„ול‰. במסכת בבא-מציעא (ל(: מביאה הגמרא על הפסוק (שמות יח כ) ״והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון״... ׳אשר יעשון׳ זו לפנים משורת הדין [שיש מצוה לנהוג לפנים משורת הדין]... דאמר רבי יוחנן, לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה, ולא 

עבדו (עשו) לפנים משורת הדין.    
כט. לפני ˘בר ‚‡ון. פירש הגר״א: כשבא שבר לאדם, הרי זה מן הסתם שהיה לו תחילה גבהות הלב, ולכן בא עליו השבר, כשהקדוש ברוך הוא רוצה לנקום באדם כדי שיתקדש שמו יתברך בעולם - מגביהו תחילה ואחר כך משפילו, כי על ידי זה תהיה נקמתו גדולה שבעתיים, כמו בהמן שהגביהו תחילה 
למשנה למלך כדי שיתלוהו בגבהותו, ונפילתו היתה בפירסום רב, ואם הוא שר וחשוב בלא זה, אז ה׳ נותן בלבו גאוה ואחר כך משפילו, כי אז נקמתו גדולה כי הרגיש עצמו שהיה באיגרא רמה – ועכשיו בבירא עמיקתא. וכן פירשו כל המפרשים על הפסוק (תהלים קב, יא) ״כי נשאתני ותשליכני״, שהגבהת 

אותי תחילה ואח״כ השלכתני שאז המכה, הצער, החרפה והבושה גדולים יותר.
ל. ‡ינו ניˆול מחט‡ ועוון. כתב רבינו יונה (בשערי תשובה א, כז): הגאוה מסבבת כמה עבירות, ומגברת יצר לב האדם עליו, שנאמר: ״ורם לבבך ושכחת את ה׳ אלקיך״ [הרי הגאוה סיבה כללית לכל העבירות, כי על-ידי הגאוה בא לשכחת ה׳ וממילא חוטא]...ובעל הגאוה נמסר ביד יצרו, כי אין עזר השם עמו 

אחרי אשר הוא תועבת ה׳. עכ״ד.
בשערי קדושה כתב: הגאוה היא שורש להרבה עבירות אם בין אדם למקום, ואם בין אדם לחבירו.

בשבט מוסר (ב׳) כתב: הגאוה שורש לכל העבירות שבעולם, ולכן חזק עצמך שלא להתפתות בקול יצרך להתגאות, ובנצחך אותו בזה – תוכל לנצחו בכל! כיון שנעקר השורש – הענפים נופלים מאליהם.
ל‡. ˘ב‡ מטפ‰ סרוח‰. בהיות האדם מסתכל בפחיתות חומרו, וגריעות תחילת יצירתו, אין לו טעם להתנשא כלל, אלא ליבוש ולהכלם. משל למה הדבר דומה: רועה חזירים שהגיע ועלה לשלטון, הרי כל עת אשר יזכור ימיו הראשונים – אי אפשר לו להתגאות (מסילת ישרים כג). 

יתבונן, שהתהוות האדם ויצירתו...ואחר כך הוא ניזון...במשך שהותו בבטן אמו, ורק אחר כך יוצא לעולם חלוש וכחוש בגופו ואבריו (חובת הלבבות כניעה ה). 
לב. וי˘וב לעפר ורימ‰. ויתבונן מצורתו שתהיה לו כשינוח בקבר: אור פניו יחלוף, מראהו ישחר, בשרו יהפך לתולעים עיפוש וליחה, ולא ישאר בו כל סימן מיופי גופו. ריחו יבאיש (יסריח) מאד, כאילו לא רחץ וסך בשרו מעודו, וכאילו לא היה לו ריח טוב מעולם. בחשבו כן - יכניע וינמיך את עצמו, ולא 

יתגאה ויתנשא. (חובת הלבבות שם). 
ל‚. וי˙ן „ין וח˘בון וכו'. יצייר בלבו, רגע הכנסו לפני בית דין הגדול של צבא מעלה, בעת שיראה עצמו לפני מלך מלכי המלכים הקדוש והטהור בתכלית הקדושה והטהרה, בסוד (מלאכים -) קדושים משרתי גבורה, גבורי כח עושי דברו, אשר אין בהם כל מום. והוא עומד לפניהם, גרוע פחות ונבזה מצד 
עצמו, טמא ומגואל (נתעב) מצד מעשיו, הירים ראש?  היהיה לו פתחון פה? וכי ישאלוהו: איה ואיפוא פיך? איה גאונך וכבודך אשר נשאת בעולמך? מה יענה ומה ישיב על תוכחתו? הנה ודאי שאילו רגע אחד יצייר האדם בשכלו האמת הזה בציור אמיתי וחזק (דימוי נכון בצורה בהירה ומשכנעת) – פרוח 

תפרח ממנו הגאוה, ולא תשוב אליו עוד!!! (מסילת ישרים כג).   
ל„. וישב למטה מן הכל. הגה״ק רבי אלחנן וסרמן זצ״ל הי״ד היה רגיל לישב בסוף ביהמ״ד בכל מקום שהגיע. פעם שאל את החפץ חיים זצוק״ל האם אין חשש שיתהלל בעצמו ״מי כמוני עניו״? ונמצא מתגאה בליבו, ואולי עדיף אדרבה, לישב בכותל המזרח ולחשוב בליבו ״הרי איני ראוי לישב כאן ומכבדים 
אותי במה שאין בי״ וכד׳? ענה לו החפץ חיים: שנינו במשנה (כלים כה, ט) מעשה מוציא מידי מחשבה ואילו מחשבה אינה מוציאה מיד מעשה, א״כ עדיף לישב במערב, ועצם מעשה זה של ענוה יוציא מיד מחשבת גאוה שחושש אולי תתגנב בליבו, משא״כ אם יושב ב״מזרח״, עצם מעשה הגאוה יגבר על כל 

מחשבת ענוה שיחשוב ״איני ראוי״ וכד׳. 

 ‰ ּ„ָ ƒּום מ ׁ̆  ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  רּוך¿ ‰ּו‡, ו¿ ‡ ָבּ ר≈ ּום ָ‡ָ„ם זּוַל˙ ַ‰ּבו… ׁ̆ ַ„ע  ל…‡ י≈ „, ו¿ ַיח≈ ¿̇ ּƒ̇ ָמ‰ - 81 ּום ָחכ¿ ׁ̆ מ…„  ל¿ ƒל ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ׁ∆̆ ר, ּוכ¿ ָ̂ ָ̃ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ּƒ̇ ָך.  ב¿ּ ƒל ב¿ּ

ן  ƒיר מ ƒ‰ ז¿ ַּ̇ ל…‡  ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ ּ¿̇ ל…‡  ָך, 83ו¿ ָכר¿ ׂ ¿̆ י„  ƒס פ¿ ַ̇ ם ו¿ ׁ≈̆ ָך  ‡ ל¿ ≈̂ ל…‡ י≈ ׁ∆̆ י  ≈„ ָ„‰, כ¿ּ ‰ ָ‰ֲעבו… ׂ ≈̆ ַמֲע לּו˙ ב¿ּ ¿̂ ˙ ָ‰ַע ‡ו… ַ‰ר¿ ָב‰, 82ַ‡ך¿ ל¿ טו…

 ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ּƒ̇ 84  ‡ ָלּ ∆‡ י˙,  ƒ̂ י ƒ̂ ו¿ זּוָז‰  ּומ¿ ין  ּ ƒל ƒפ ּ¿̇ ן  ‚ו… כ¿ּ  ,˙ ‡ו… ל…‡  ו¿ ם  ƒַמי ָׁ̆ -‡ ר≈ י¿ יַמן  ƒס  ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  ו¿ ָך,  ¿̇ זּוָל  ׁ̆ י ƒ‡ ל¿ ָך  ¿̇ ָמ ָחכ¿ יַע  ƒ„ ו… ּ̇ ל…‡  ו¿ ָ‰ָרע, 

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  „ כ…ּ ל¿ ƒל ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  נ≈ י¿ נ¿ ƒע מ≈  ‰ ז∆ ל  ָכּ  .˜ חו… ׂ ּ¿̆ ‰ַ ר…ב  ּוב¿ ָו‰  ¿„ ח∆ ּוב¿  ‰ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒמ ב¿ּ ַמֲ‡ָכל  ב¿ּ ם  ∆‰ ָמּ ƒע ע…ָרב  מ¿  ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ו¿ ם,  י‰∆ כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ך¿  ל≈ ≈̇ ו¿ ָ‰ָ‚ם  נ¿ ƒמ ב¿ּ

ָל‰.  „ו… ּ ¿‚ ׁ̆ ≈‡ ‰ ל¿ ַטָנּ ¿̃  ׁ̆ ≈‡ ַח מ≈ ר≈ בו… ‰ ל¿ מ∆ „ו… , 87ו¿ ָכרו… ׂ ּ¿̆ ƒר מ ≈̇ ים יו… ƒף ֲ‡ָלפ ל∆ י„ ‡∆ ƒס ָו‰, 86ַמפ¿ ¿̂ ƒם מ ׁ≈̆ ‰ 85ל¿ ָין ז∆ נ¿ ƒע ‰ ׂ ∆̆ ָ‰עו… , ו¿ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒר ב¿ּ

„ּו‰ּו ַעל  ַכב¿ּ ם י¿ ƒ‡ ר, ו¿ ∆̇ לּוי ּוַבס≈ּ ּ‚ָ ˙ ַבּ בו… ל ַ‰ּטו… ‰ ָכּ ׂ ∆̆ ַיֲע ָ‰ָרע, (כ„)ו¿ יר מ≈ ƒ‰ ַיז¿ ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ י ƒיכּו˙, ו ƒר‡ֲ ָנ‰ ַבּ ַכָוּ ל ב¿ּ ל≈ּ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ר ‰ּו‡: ל¿ ָׁ̆ ַ‡ך¿ ַ‰ָיּ

ָך  מ¿ ¿̂ ַע ין ב¿ּ ƒח ב¿ ַּ̇ ב,  ‰ ַ‰ּטו… ׂ ∆̆ ‰ ַמֲע ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ˙ ע≈ ן 89ב¿ּ ‰. ָלכ≈ ׂ ∆̆ ֲע ַע˙ ַ‰ַמּ ׁ¿̆ ּƒב ‰ ן ָלז∆ ּ ו≈ ּƒל…‡ כ ׁ∆̆ י  ַבח, ַ‡ֲחר≈ ּׁ∆̆ י˜ לו… ַבּ ּ ƒין ַמז חּו‰ּו - 88‡≈ ב¿ּ ַׁ̆ י ƒו ‰ ז∆

 ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ‰ ׂ ∆̆ ֲע ‰ ַ‰ַמּ ם ז∆ ƒ‡ ין ƒח ב¿ ַּ̇ ַ‚ם  ם. ו¿ ל≈ ָׁ̆ ינו…  ים - 91‡≈ ƒר ֲ‡ח≈ ם מ≈ ƒ‡ ם, ֲ‡ָבל ל≈ ָׁ̆ ל - ‰ּו‡  ≈‡‰ָ ר מ≈ ׁ∆̆ מּול, 90ֲ‡ ּ¿‚‰ַ ‰ ו∆ּ ַ̃ ‰ מ¿ ָּ̇ י ַ‡ ּƒמ ƒמ

ם. ל≈ ָׁ̆ ָך  ׂ ¿̆ ‰, ָ‡ז ַמַע ָך ז∆ ר ל¿ ר≈ ָבּ ¿̇ ƒם י ƒ‡ ים, ו¿ ּƒַרב ‰ ָבּ ׂ ∆̆ ‰ עו… ָּ̇ ר ַ‡ ׁ∆̆ ָין ֲ‡ נ¿ ƒע‰ָ ‰ ז∆ ים 93ב¿ּ ƒי ֲחָ„ר ר≈ ַח„¿ חּו„ ב¿ּ ƒי ‰ 92ב¿ּ ׂ ∆̆ ָ̇ עו… י ƒם ָ‰י ƒ‡ ,ָלם י ָ‰עו… נ≈ פ¿ ƒל

 ‡ ‰ ָבּ ּ„ָ ƒָכל מ ‰ ּוב¿ ׂ ∆̆ ָכל ַמֲע ָבר ּוב¿ ָכל ָ„ּ י ב¿ּ ּƒכ , ר ּבו… ָזּ‰≈ ƒ‰ ב ל¿ ‰ּו‡ ַחָיּ ּׁ∆̆ „ ַמ‰  ∆‚ ם 95נ∆ ַ‰ָיּ ‰ מ≈ ָפּ ƒם ט ƒ‡ י ּƒינו… כ ר ָ‰ָרע ‡≈ ∆̂ „ י≈ ∆‚ נּו 94נ∆ ר¿ ַפּ ּƒס ּׁ∆̆ ל ַמ‰  ָכּ
96" , כו… ו… ּ̇ ƒּו מ‰ ≈̃ ּ ַסל¿ ר ל¿ יַמ‰≈ ƒין, ו ƒָחָכם ָיב ∆‰ ָרָכיו. ו¿ ּ ¿„ ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇ ל…‡ ָיַ„ע  ׁ∆̆ י  ƒמ ר ל¿ ∆̂ ּ ַין ַ‰י≈ נ¿ ƒיַע ע ƒ„ ‰ו… ח ל¿ ַ̇ נּו פ∆ּ ח¿ ַ̇ ל, ּוָפ ≈̃ ל¿ ַ̃ ˙ ּול¿ ח≈ ַׁ̆ ר ל¿ ∆̂ ּ ַ‰י≈

ı" (‡יוב יז, ט). יף ‡…מ∆ ם י…ס∆ ƒר ָיַ„י‰ָ ּוט√

 

 ‰‡ָ„ָ ‰ו… יף  ƒס יו… ו¿ כז).  (ירמי‰ ט,  י"  ƒ̇ ‡ו… ָי„…ַע  ו¿ ל  כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ל  ּ ַ‰ל≈ ¿̇ ּƒמ‰ַ ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ƒי ז…‡˙  ב¿ּ ם  ƒ‡ י  ּƒכ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ַח˙  ַבּ ֻׁ̆ מ¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿ ַמֲעַל˙  ב¿ּ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ97

ל…‡ 99 , ו¿ ׁ̆ ָר ¿„ ּƒי˙-ַ‰מ י ב≈ּ ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒי מ ƒ̃ ל¿ ָּ̇ ח∆ ַ̇ ָנּ ׁ∆̆ יָך,  ָפנ∆ י ל¿ ƒנ‡ֲ ‰ ∆„ ַמר: מו… ‰ לו… ָלּ ƒפ ¿̇ ּƒב ˙ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒל ּומ כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ָע‰ ו¿ ּ ַ‚ם „≈ רּוך¿ ‰ּו‡, 98ו¿ ‡ ָבּ ר≈ ַלּבו…

י  ּƒי ‰'" („ברי-‰ימים-ב יז, ו). כ כ≈ ַ„ר¿ ּבו… ב¿ּ ƒל ‰ּ ַבּ ¿‚ ּ ƒַמר: "100ַוי ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ נּו. ו¿ ָרל≈ ים ּ‚ו… ƒע נּו ּוַמ‰ ָנּ ≈̃ ל¿ ב ח∆ ינּו ַמ‰ ּטו… ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ : מו… ˙. ּוכ¿ ָרנו… ¿̃ י  ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒמ

ם,  ∆‰ ‡ ָי„ו… מ≈ ָ̂ מ¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ י ַבּ ל…‡ י…‡ַמר ַ„ּ , ו¿ ן לו… מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ּ ƒי ׁ∆̆  ‰ מ∆ּ י˜ לו… ַבּ ּƒפ ל…‡ ַיס¿ ׁ∆̆ 102 ,‡ ָלם ַ‰ָבּ י ָ‰עו… נ≈ י¿ נ¿ ƒע ב ב¿ּ ַבּ‰-ל≈ ר-רּוַח ּו‚¿ ַ̃ ‰ ָ‡ָ„ם 101י¿ י∆ ¿‰ ƒי

רּוך¿ ‰ּו‡.  ‡ ָבּ ר≈ ַ„˙ ַ‰ּבו… ֲעבו… ר מ≈ ּ ≈̂ ַ̃ מ¿ּ ׁ∆̆ מו…  ו… 105כ¿ּ ׁ̆ ַנפ¿ ם ב¿ּ ַרע≈ ¿̇ ƒי י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ָל‰  ַמע¿ ו… ל¿ ׁ̆ ּ‰ ַנפ¿ ַבּ ¿‚ ƒ̇ ‰ּו, 104ו¿ ׂ ≈̆ ל ַמֲע יָניו ָכּ ע≈ ַעט ב¿ּ מ¿ ƒי ‡ ָלּ ∆‡103

ָ„ם. בו… ָלחּוס ַעל כ¿ּ ָריו ו¿ „ ֲחב≈ בו… כ¿ ּƒמ…ַח ב ׂ ¿̆ ƒל ˙, ו¿ בו… ˙ ַ‰ּטו… ֲעלו… ַמּ מ…ַח ַבּ ׂ ¿̆ ƒלו… ל ˙ מ∆ ר∆ ‚ו… , ו¿ ו… ּ̇ ע¿ ַסַיּ ˙ ָלֲעָנָו‰, ַ‡ך¿ מ¿ ∆̃ ּ יָנּ‰ ַמז∆ ֲ‡ָו‰ ‡≈ ז…‡˙ ַ‰ַ‚ּ (כ‰)ו¿

 

 , ו… ּ̇ ָכל¿ י י¿ ƒפ ָ‰ַרע כ¿ּ יר מ≈ ƒ‰ ַיז¿ ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ י ƒם, ו ַנע ָל‰∆ ָכּ ƒל…‡ י ם, ו¿ ָ̇ ים ‡ו… ƒל ַ‰כ¿ יָחם ּול¿ ƒכ ‰ו… ‡…„, ל¿ ַח˙ מ¿ ַבּ ֻׁ̆ י‡ מ¿ ƒ‰ ים ƒע ָׁ̆ „ ָ‰ר¿ ∆‚ ֲ‡ָו‰ נ∆ ּ‚ַ‰ַ ו¿

מו…  כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿ ח.  ָבּ ֻׁ̆ מ¿  ‰ ז∆ י  ֲ‰ר≈ ם  ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ל¿ ּבו…  ּ ƒל ׁ∆̆ י  ַ‡ֲחר≈  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ּוכ¿ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒמ כ¿ּ ָלם  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ב¿ּ  ‰ מ∆ ּ„ו…  ‰ּ ז∆ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ

י  נ≈ פ¿ּ ƒ106מ ב  ַ‰ּטו… (כו)ַלֲעז…ב  ים  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ָלל  כ¿ּ ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿  ,˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ָעָליו   - ָו‰  ¿̂ ƒמ  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ם  ָמ˜ו… ָכל  ּוב¿  (‚ (‡ס˙ר  ָ‰ָמן  ל¿ ַנע  כ¿ ƒנ ל…‡  ׁ∆̆ ַכי  ּ ¿„ ָמר¿

ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ָניו  ָפּ ז  ָיע≈ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ ם,  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ֲעמ…„  ַיּ ׁ∆̆  ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ים ‡≈ ƒָעמ י פ¿ּ ּƒכ ָו‰,  ¿̂ ƒַבר מ ¿„ ּƒב ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒי י  ַ̇ ָמ ָמ‰  יך¿ ָחכ¿ ƒר ָ̂  ‰ ז∆ ו¿ ם.  י‰∆ נ≈ פ¿ ƒָל˙ו… ל ָפּ ׁ¿̆ ‰ַ

 ׁ̆ י י≈ ּƒיו, כ ׂ ָ̆ ר ַמֲע ּ ַס„≈ ‰ י¿ י ז∆ ƒפ ָין, ּול¿ נ¿ ƒע‰ָ ָע‰ ו¿ ָּׁ̆ י ַ‰ ƒפ ן ל¿ נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ָחָכם ל¿ יך¿ ‰∆ ƒר ָ̂ ָכך¿  ˙. ל¿ וו… ¿̂ ƒמ ‰‡ָ ם מ≈ ָ̇ י„ ‡ו… ƒס ָו‰ ַ‡ַח˙, 107ַיפ¿ ¿̂ ƒֲעבּור מ ַבּ

ָכל  ם. ו¿ ַנע ָל‰∆ ָכּ ƒל…‡ י ם, ו¿ ּ„ָ ¿‚ ‡…„ו… ַלֲעמ…„ נ∆ מ¿ ƒּופו… 108ּוב‚ יך¿ ב¿ּ ƒר ָ̂ ָין. ו¿ נ¿ ƒּום ע ׁ̆ יָלם ב¿ּ ƒב ׁ¿̆ ּƒיַח ב ּƒל…‡ ַינ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ ׁ̆ י≈ יָלם, ו¿ ƒב ׁ¿̆ ּƒיך¿ ַלֲעז…ב ב ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ

ָל‰. „ו… ּ ָו‰ ‚¿ ¿̂ ƒּו מ‰ ז∆ ָבר, (כח)ו¿ ָכל ָ„ּ ין ב¿ּ ּ ƒ„‰ַ ˙ּוַר ּׁ̆ ƒים מ ƒנ פ¿ ƒם ל ∆‰ ָמּ ƒע ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ם ו¿ י‰∆ נ≈ פ¿ ƒַנע ל ָכּ ƒן י ָּ̇ ‡-ּוַמ ׂ ָּ̆ ַין ַמ נ¿ ƒע ָו‰, (כז)ֲ‡ָבל ב¿ּ ¿̂ ƒַבר מ ¿„ ּƒב ‰ ז∆

 

 - ‰ּ ׁ̆ ָבּ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ‰ַ י„, ו¿ ƒמ ָּ̇ ּ‰ ַרב ּוָמˆּוי  ָלּ ׁ∆̆  ˜ ּ ז≈ ∆‰‰ַ ‡…„, ו¿ ‰ מ¿ ֻ‚ָנּ י‡ מ¿ ƒ‰ י ּƒכ ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒּוב מ ׁ̆ ָל ל ו¿ ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ‰ַ ˙ ּ„ַ ƒּבו… מ ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒּומ

ן" (מ˘לי  ‡ו… ר ָ‚ּ ב∆ ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ ƒַמר: "(כט)ל ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  לּו˙, כ¿ּ פ¿ ׁƒ̆ ר ו¿ ב∆ ׁ∆̆ ˙ ָ‰ָ‡ָ„ם ל¿ יָ‡‰ ‡∆ ƒב ֲ‡ָו‰ מ¿ י ַ‰ַ‚ּ ּƒכ ,„…‡ ‰ מ¿ ָנּ מ∆ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ יָכך¿  ƒפ ַעט, ל¿ מ¿

ַי˙  ָ‚ל¿ 109ּול¿ ב),   ,‰ (˘מו˙   " ‚ו… ו¿  '‰ י  ƒמ" רו…  ָ‡מ¿ ב¿ּ ע…‰  ַפר¿ ל¿ ַרע  ≈‡ ָמ‰   ָּ̇ ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿ כ‚).  (˘ם כט,  ּנּו"  יל∆ ּƒפ ׁ¿̆ ַּ̇ ָ‡ָ„ם  ֲ‡ַו˙  ּ‚ַ" ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿ יח),  טז, 

ילּו  ּ ƒ̂ ƒ‰ ר ׁ∆̆ ‡ֲ ˙ י ָ‰ֲ‡ָרˆו… ל…‰≈ ָכל ‡¡ י ב¿ּ ƒַמר "מ‡ָ ׁ∆̆ יב,  ƒר ח≈ ַסנ¿ ל" (˘מו‡ל-‡ יז, י), 110ּול¿ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ˙ כו… ˙ ַמַער¿ י ‡∆ ּƒ̇ ַרפ¿ י ח≈ ƒַמר "ֲ‡נ‡ָ ׁ∆̆ י,  ּƒ̇ ׁ¿̆ ƒל ַ‰פ¿ּ

ָ„י" („ני‡ל ‚, טו),  ן י¿ ƒן מ כו… נ¿ ƒב יז¿ ׁ≈̆ י י¿ ּ ƒ„ ‰ָּל רו… "ּוַמן ‰ּו‡ ‡¡ ָ‡מ¿ ר, ב¿ּ ּ ַ̂ נ∆ בּוַכ„¿ י (י˘עי‰ לו, כ), ּונ¿ ƒ„ ָיּ ƒם מ ƒַלי ָׁ̆ רּו ˙ י¿ יל ‰' ‡∆ ּ ƒ̂ י ַי ּƒי כ ƒ„ ָיּ ƒם מ ָ̂ ˙ ַ‡ר¿ ∆‡

ָחָכם:  ָ‡ַמר ‰∆ ׁ∆̆ מו…  ן, כ¿ּ ָעוו… ‡ ו¿ ט¿ ח≈ ל מ≈ ו… ּ̂ ƒינו… נ , (ל)‡≈ ‰ זו… ּ„ָ ƒמ ‰ּו‡ ב¿ּ ׁ∆̆ י  ƒן. ּומ לו… ָ̃ ם ָ‰ָי‰ ּבּוז ו¿ ָ̇ י ƒֲחר‡ַ ם, ו¿ י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ רּו כ¿ּ ר ָ‡מ¿ ׁ∆̆ ן, ֲ‡ ‰ ָל‰∆ מ∆ ַ‰ּ„ו… ו¿

ן" (מ˘לי כ‡, כ„). ַר˙ ָז„ו… ב¿ ע∆ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ , עו… מו… ׁ¿̆  ı יר ל≈ ƒ‰111ָי „ "ז≈

 

 ‰ ָ‡ָ‚‰? ז∆ ּנּו ַ‰„¿ מ∆ּ ƒמ „ ר≈ ָפּ ּƒ̇ ר ל…‡  ׁ∆̆ י ‰ּו‡ ֲ‡ ƒָח„ ָ‡ַמר: מ ים. ָחָכם ‡∆ ƒי ֲחָכמ ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ַמע ׁ¿̆ ֲ‡ָו‰,  ר ַעל ַ‰ַ‚ּ ַ„ב≈ּ ‰ ל¿ ָנּ ינּו ַע„ ‰≈ ָבר≈ ּ יַע „¿ ּ ƒ‚ ƒ‰ ׁ∆̆ יָון  כ≈ ו¿

 .‰ ט∆ ו… ׁ̆ י-ָ‡ָ„ם ל¿ נ≈ ˙ו… ב¿ּ ין ‡ו… ƒ̃ י ƒַע˙, ַמֲחז ר] ַ„ּ ˙ [ַבּ ַ̃ ז¿ ח∆ מו… 113ב¿ּ ¿̂ י˜ ַע ƒֲחז ַמּ ׁ∆̆ י  ƒרּו: מ ָ‡מ¿ ‰. ו¿ ָנּ מ∆ּ ƒָל‰ מ ַמע¿ י‡ ל¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ˙ ַמֲעָל‰  ׁ̆ ַלֲעלו… ּ ≈̃ ַב ‰ַ112מ¿

ָ‡ַמר  ָעָליו. ו¿ ˙ מ≈ טו… ˙ נו… ו… ׁ̆ ָפ ּ ַ‰נ¿ ˙, ו¿ ּיו… ƒר ַ‡˙ ַ‰ב¿ּ נ¿ ׂ ƒ̆ ‰ ָעָליו  י∆ ¿‰ ּƒ̇ ים,  ƒים ָרע ƒּבו… ַמֲעָלל ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒים. ּומ ƒים ָרע ƒָו‰ - ַמֲעָלל‡ֲ רּו: 114ָסמּוך¿ ַלַ‚ּ ָ‡מ¿ ו¿

ך¿  ל∆ ‰ ַ‰מ∆ּ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆  ׁ̆ פ∆ נ∆ּ יבּו˙ ַבּ ׁƒ̆ ין ‰ַ116ֲח ≈‡ :„ ָ‡ַמר עו… . ו¿ ׁ̆ פ∆ ר ַ‰נ∆ּ ˙ ‡ו… ּ„ו… ּƒימּו˙ ַ‰מ ƒע ך¿ נ¿ ר ַ‰ּ‚ּוף, ָכּ ּוָר‰ ‡ו… ּ̂ ימּו˙ ַ‰ ƒע ר נ¿ ׁ∆̆ ‡ֲ ָח„: 115ַכּ ָחָכם ‡∆

ָל‰  ַמע¿ ˙ זו… ל¿ ‡ו… ס¿ ּƒָפָניו ָ‰יּו כ , 117ּול¿ כּו˙ו… ‡ ַמל¿ ס≈ּ ּƒב ַעל כ ׁ≈̆ ָח„ יו… ך¿ ‡∆ ל∆ ָ‰ָי‰ מ∆ ׁ∆̆ ָ‡ַמר,  ‰. ו¿ ל ז∆ ∆‡ ‰ ים ז∆ ƒר י-ָ‡ָ„ם ֲ‡ח≈ נ≈ ן ב¿ּ כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ‰, ָכּ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ

ַעי.  ר≈ ַעל ל¿ ַמּ ƒי מ ƒיַבנ ׁƒ̆ י ‰ו… ּƒ̇ ח¿ ַפּ ׁ¿̆ ƒחּוס מ ƒל י ∆„ ן: ‚…ּ יו… ל¿ יב ָ‰ע∆ ׁƒ̆ ≈‰ י? ו¿ ƒ̇ ּו ׁ̆ ל…‡ ר¿ ּ‰ ב¿ּ ז∆ ƒָל‰ מ ַמע¿ ‰ ל¿ ם ז∆ ּ∆̇ ב¿ ַׁ̆ יך¿ י¿ ≈‡ : ך¿ ל∆ ם ַ‰מ∆ּ ָ‡ַמר ָל‰∆ . ו¿ ּזו… ƒמ

ָל‰ּו  ע¡ ∆‰ ם. ו¿ י‰∆ ּ≈̇ ח¿ ַּ̇ י  ƒיַבנ ׁƒ̆ י ‰ו… ּƒב ƒּו˙ ל‡ ַ„כ¿ י ו¿ ׁƒ̆ לּו˙ ַנפ¿ פ¿ ׁƒ̆ י:  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ‰ַ ָעָנ‰  י. ו¿ ƒ̇ ָמ י ר…ב ָחכ¿ נ≈ פ¿ּ ƒי מ ַּ̇ ח¿ ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ י ַעל  ƒ̇ י ƒי: ָעל ƒנ ּׁ≈̆ ‰ַ ָ‡ַמר  ו¿

יב" (מ˘לי כ‰, ז).  ƒ„י ָנ נ≈ פ¿ ƒָך ל יל¿ ּƒפ ׁ¿̆ ‰ַ ‰ מ≈ ָנּ ≈‰ ‰ ָך ֲעל≈ ב ֲ‡ָמר ל¿ י טו… ּƒַמר: "119כ ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ . ו¿ לו… ּ ¿„ ƒ‚ ך¿ 118ו¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ

ָעָפר  ּוב ל¿ ׁ̆ ָי רּוָח‰, (לב)ו¿ ‰ ס¿ ָפּ ּƒט ƒמ ‡ ָבּ ׁ∆̆ , (ל‡) ּבו… ƒל ˙ ים ‡∆ ƒיל ƒ‰ ב¿ ים ַ‰ַמּ ƒָבר ּ ב „¿ יך¿ ַלֲח˘…ׁ ƒר ָ̂ ˙ ָעָליו,  ר∆ ב∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒָו‰ מ‡ֲ ּ‚ַ‰ַ ˙ ּ„ַ ּƒמ ׁ∆̆ ‰ ָ‡ָ„ם  ∆‡ רו… ׁ∆̆  ˙ ע≈ ב¿ּ

חּו  כ¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒָלם, נ ן ָ‰עו… ƒרּו מ ָעב¿ ‡ּו ו¿ ּ‚ָ ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ ּ ≈‚ ‰ ָמּ ב ַכּ ַיֲח˘…ׁ -‰ּו‡, ו¿ רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ים ַ‰ ƒָלכ י ַ‰מ¿ּ כ≈ ך¿ ַמל¿ ל∆ י מ∆ נ≈ פ¿ ƒן ל ּבו… ׁ¿̆ ח∆ ין ו¿ ּ ƒ„ ן ּ≈̇ ƒי ‰, (ל‚)ו¿ ָמּ ƒר ו¿

ם. ָ̇ ֲ‡ָו ם ַ‚ּ יָל‰ ָל‰∆ ƒע ָלם, ּוַמ‰ ‰ו… עו… ל…‡ ָ‰יּו מ≈ ָ‰יּו כ¿ּ ו¿

 

 ‡ ָלּ ַב„, ‡∆ ָב‰ ל¿ ָׁ̆ ַמח¿ ‰ 120ב¿ּ ˙ ז∆ ו… ׂ̆ ל ָוכ…ל, ל…‡ יּוַכל ַלֲע כ…ּ ƒּבו… מ ּ ƒל ƒּו˙ מ‡ ‰ ַלֲע˜…ר ַ‰‚≈ּ ∆̂ ˙: ָ‰רו… ˙ ָרעו… ּ„ו… ƒר מ‡ָ ּׁ¿̆ ƒָו‰ ּומ‡ֲ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ר ל¿ ≈„ ּ‚ָ

י  ס≈ּ י ַ‚ּ ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ ים כ¿ּ ƒנ ּ ָ̃ ֻ̇ ים ּומ¿ ƒּוב ׁ̆ ים ֲח ƒ„‚ָ ׁ̆ ב¿ּ ב…ּ ל¿ ƒיל ל ƒ‚ָי‰ ָר‰ָ ׁ∆̆ „? ָ‡ָ„ם  ַ̂ י ן. כ≈ּ ‰ ָ‰ַ‡ֲחרו… ∆̂ ָ̃ ‰ּו˙ ַע„  ב¿ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ַבּ

ָ‰‚ו…  נ¿ ƒם ָ‰ָי‰ מ ƒ‡ …ּו˙. ‡ו‡ ּבו… ַ‰‚≈ּ ּ ƒל ƒל…‡ ַיֲע˜…ר מ ‰ ז∆ י˙, ָבּ ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ּ„ָ ƒמ ם ב¿ּ ָ̇ ן ‡ו… ּ≈̃ ַ̇ י ƒים ו ƒב ים טו… ƒ„‚ָ ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒם י ƒ‡ - ‰ּ ז∆ ƒּוב מ ׁ̆ ‰ ָל ∆̂ רו… ָ‰רּוַח, ו¿

ל,  ן ַ‰כ…ּ ƒמ ‰ ַמָטּ ב ל¿ ׁ≈̆ י≈ ‰, (ל„)ו¿ ב≈ּ ן ַ‰ר¿ יו… ָזּ ƒב מו… ב¿ּ ¿̂ י‚ ַע ƒ‰ נ¿ ַיּ ׁ∆̆ ן ַע„  ּ≈̃ ַ̇ ָנ‰ ל¿ ָּ̃ ַּ̇ ין  יו - ‡≈ ׂ ָ̆ ָ‡ר ַמֲע ׁ¿̆ ּƒָבָריו ‡ו… ב ¿„ ּƒל ב ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ „ 121ּול¿ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ָמ‰ ָוַכַעס  ַעל ח≈ ‰ּו‡ ַבּ ׁ∆̆ י  ƒן מ כ≈ ּנּו. ו¿ מ∆ּ ƒב מ ַבּ‰-ַ‰ל≈ּ ֲע˜…ר ‚…ּ ַיּ ׁ∆̆ ּלּו, ַע„  ים ‡≈ ƒָבר ¿„ ּƒב ‡ ≈̂ ַכּיו… ן, ו¿ י‰∆ ׁ≈̆ ב¿ ˙ לו… ין ‡∆ ּ ƒַבז ˙ ַ‰מ¿ ָחבו… י ַ‰ס¿ּ י≈ לו… ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒי ו¿

ָ‡ז  ּנּו, ו¿ מ∆ּ ƒָו‰ מ‡ֲ ּ‚ַ‰ַ ׁ̆ ר∆ ֲע˜…ר ˘…ׁ ַיּ ׁ∆̆ ַמן ַרב ַע„  ך¿ זו… ז¿ ר∆ ∆„ ך¿ ב¿ּ ל≈ י≈ ָלל, ו¿ ׁ̆ כ¿ּ י ּ ƒ‚ ˙ו… ל…‡ ַיר¿ לּו ‡ו… ל¿ּ ƒ̃ ˙ו… ‡ו…  ּכּו ‡ו… ƒ‰ ם ƒ‡ ׁ∆̆ מו…  ¿̂ ַ‰‚ ַע נ¿ ƒי ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿

ל…‡ יּוַכל  ׁ∆̆ ‰ ַע„  ָנּ מ∆ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒי  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒמ :˙ ˙ ָ‰ָרעו… ּ„ו… ּƒָכל ַ‰מ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ ַיֲע  ‰ ז∆ ך¿  ר∆ ּ ַעל „∆ ו¿ ָיָמיו.  ל  ָכּ  ‰ּ ָבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ י,  ƒע ָ̂ מ¿ ך¿ ָ‰‡∆ ר∆ ּ ∆„ ַבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ ַיֲחז…ר 

ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ׁ∆̆ י  ƒּומ .˙ ˙ ָרעו… ּ„ו… ƒָכל מ ָמ‰ ל¿ ל≈ ׁ¿̆ פּוָ‡‰  ‰ ‰ּו‡ ר¿ ָין ז∆ נ¿ ƒע י. ו¿ ƒנ ינו… ך¿ ַ‰ב≈ּ ר∆ ּ ס ַ‰„∆ פ…ּ ¿̇ ƒי ָ‡ז ַיֲחז…ר ו¿ ַמן ַרב, ו¿ ‰ ז¿ ז∆ ַ‰‚ ָבּ נ¿ ƒי ר, ו¿ ≈̇ ˜ יו… ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ם  ׂ ָ̆ ַמר: "123ו¿ ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ . ו¿ רו… י ֲחב≈ נ≈ פ¿ ƒל ָפָניו ו¿ ך¿ ל¿ ר∆ ּ ∆„‰ַ ‰ ים ז∆ ׂ ƒ̆ ˙, ָי ר∆ ח∆ ב¿ ‰ ַ‰ֻמּ ּ„ָ ּƒמ ˜ ַבּ ל∆ ח≈ ˜ ו¿ ל∆ ָכל ח≈ רּוך¿ ‰ּו‡ 122ב¿ּ ‡ ָבּ ר≈ ˙ ַלֲעב…„ ַ‰ּבו… כ∆ ׁ∆̆ מ¿ ƒנ

ים" (˙‰ילים, נ, כ‚).  ƒ‰…ל ע ‡¡ ַׁ̆ י≈ ּנּו ב¿ּ ∆‡ , ַ‡ר¿ ך¿ ר∆ ּ ∆„

ˆ„י˜ים ‡רחו˙ 

‰טובו˙  כל  ויע˘‰  כ„. 
ב‚לוי ובס˙ר. והמעשים 
הטובים שראוי להסתיר 
אלו  רק  הם  אותם, 
לעשותם  שאפשר 
ועד  מהחל  בשלימות 
שבני  מבלי  גם  כלה 
אבל  מהם.  ידעו  אדם 
שאינו  המצוות  אותן 
לבין  בינו  לקיימם  יכול 
להתפלל  כגון  עצמו, 
לבני  ולצוות  בציבור, 
טוב  לעשות  אדם 
מעשות  אותם  ולהזהיר 
תורה  וללמוד  רע, 
באופן  (ברבים, 
על  בזה  שמשפיע 
ללמד  וכ״ש  אחרים, 
ולעשות  ברבים)  תורה 
חסד, מצוות אלו אין כל 
ולנטוש  להזניח  הצדקה 
אותו  ישבחו  אם  ואף  שמים,  לשם  יקיימם  אלא  עליהן,  שיכבדוהו  מחשש 
עליהן, אין זה יגרע את שכרו, מפני שאינו מתכוון לזה בשעת עשייתן. (חובת 

הלבבות, שער יחוד המעשה פ״ה).   

ָנ‰  ַכָוּ ב¿ּ ל  ל≈ּ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ‰ּו‡:  ר  ָׁ̆ ַ‰ָיּ ַ‡ך¿ 
ב  ַ‰ּטו… ַעל   ‰ ּ ו∆ ַ̂ י ƒו יכּו˙,  ƒר‡ֲ ַבּ  

ל  ָכּ  ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע (כ„)ו¿ ָ‰ָרע,  מ≈ יר  ƒ‰ ַיז¿ ו¿

ם  ƒ‡ ו¿ ר,  ∆̇ ּוַבס≈ּ לּוי  ּ‚ָ ַבּ  ˙ בו… ַ‰ּטו…

ין  ≈‡88  - חּו‰ּו  ב¿ּ ַׁ̆ י ƒו  ‰ ז∆ ַעל  „ּו‰ּו  ַכב¿ּ י¿

 ‰ ן ָלז∆ ּ ו≈ ּƒל…‡ כ ׁ∆̆ י  ַבח, ַ‡ֲחר≈ ּׁ∆̆ י˜ לו… ַבּ ּ ƒַמז

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ˙ ע≈ 89ב¿ּ ן  ָלכ≈  .‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ‰ַמּ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒב

ין  ƒח ב¿ ַּ̇ ב,  ַ‰ּטו…  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇

מּול,       ּ¿‚‰ַ  ‰ ו∆ּ ַ̃ מ¿  ‰ ָּ̇ ‡ַ י  ּƒמ ƒמ ָך  מ¿ ¿̂ ַע ב¿ּ

ם  ƒ‡ ם, ֲ‡ָבל ל≈ ָׁ̆ ל - ‰ּו‡  ≈‡‰ָ ר מ≈ ׁ∆̆ ‡ֲ90

ין  ƒח ב¿ ַּ̇ ַ‚ם  ם. ו¿ ל≈ ָׁ̆ ינו…  ים - 91‡≈ ƒר ֲ‡ח≈ מ≈

י  נ≈ פ¿ ƒל  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ‰ַמּ  ‰ ז∆ ם  ƒ‡

חּו„  ƒי 92ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ עו…  ָ̇ י ƒי‰ָ ם  ƒ‡ ָלם,  ָ‰עו…

בי‡ורים
מה׳.        והתרחקות  זלזול במצוות  ידי  על  בני אדם  בעיני  חן  לו למצוא  מציע 
אותו  שמשבחים  בכך  במאומה  שכרו  יפחת  לא  ב˘בח.  לו  מזי˜  ‡ין   .88
89. בע˙ ‡˘ר ˙ע˘‰ מע˘‰ ‰טוב. והנך רוצה  ומכבדים אותו על מעשיו. 
לבחון את טהרת כונתך. 90. ‡˘ר מ‰‡ל. אם יתברר לך שהנך מקוה לקבל 
את השכר מהאל - סימן הוא שהמעשה שלם ואין בו כל פגם. 91. ‡ינו ˘לם. 
סימן הוא שהמעשה אינו שלם. 92. ביחו„ בח„רי ח„רים. בהתבודדות בינך 

 ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ׁ∆̆ ּוכ¿ ר,  ָ̂ ָ̃ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ּƒ̇ ָך.  ב¿ּ ƒל ב¿ּ

ל…‡  „, ו¿ ַיח≈ ¿̇ ּƒ̇ ָמ‰ - 81 ּום ָחכ¿ ׁ̆ מ…„  ל¿ ƒל

רּוך¿  ָבּ  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… זּוַל˙  ָ‡ָ„ם  ּום  ׁ̆ ַ„ע  י≈

ָב‰,      טו…  ‰ ּ„ָ ƒמ ּום  ׁ̆  ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  ו¿ ‰ּו‡, 

 ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע ב¿ּ לּו˙  ¿̂ ָ‰ַע  ˙ ‡ו… ַ‰ר¿ ל¿ 82ַ‡ך¿ 

ל…‡  83ו¿ ָך,  ָכר¿ ׂ ¿̆ י„  ƒס פ¿ ַ̇ ו¿ ם  ׁ≈̆ ָך  ל¿  ‡ ≈̂ י≈ ל…‡  ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ  ,‰„ָ ָ‰ֲעבו…

ָך  ¿̇ ָמ יַע ָחכ¿ ƒ„ ו… ּ̇ ל…‡  ן ָ‰ָרע, ו¿ ƒיר מ ƒ‰ ז¿ ַּ̇ ל…‡  ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ ּ¿̇

ן  ‚ו… ˙, כ¿ּ ל…‡ ‡ו… ם ו¿ ƒַמי ָׁ̆ -‡ ר≈ יַמן י¿ ƒס ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  ָך, ו¿ ¿̇ ׁ̆ זּוָל י ƒ‡ ל¿

ך¿  ל≈ ≈̇ ו¿ ָ‰ָ‚ם  נ¿ ƒמ ב¿ּ  ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ּƒ̇ 84  ‡ ָלּ ∆‡ י˙,  ƒ̂ י ƒ̂ ו¿ זּוָז‰  ּומ¿ ין  ּ ƒל ƒפ ּ¿̇

ָו‰  ¿„ ח∆ ‰ ּוב¿ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒמ ַמֲ‡ָכל ב¿ּ ם ב¿ּ ∆‰ ָמּ ƒע…ָרב ע ‰ מ¿ י∆ ¿‰ ƒ̇ ם, ו¿ י‰∆ כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  „ כ…ּ ל¿ ƒל ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  נ≈ י¿ נ¿ ƒע מ≈  ‰ ז∆ ל  ָכּ  .˜ חו… ׂ ּ¿̆ ‰ַ ר…ב  ּוב¿

ף  ל∆ ∆‡ י„  ƒס 86ַמפ¿ ָו‰,  ¿̂ ƒמ ם  ׁ≈̆ 85ל¿  ‰ ז∆ ָין  נ¿ ƒע  ‰ ׂ ∆̆ ָ‰עו… ו¿  , ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒר ב¿ּ

 ׁ̆ ≈‡ ‰ ל¿ ַטָנּ ¿̃  ׁ̆ ≈‡ ַח מ≈ ר≈ בו… ‰ ל¿ מ∆ „ו… , 87ו¿ ָכרו… ׂ ּ¿̆ ƒר מ ≈̇ ים יו… ƒָלפ‡ֲ

ָל‰.  „ו… ּ ¿‚

אדם.  אותו  של  רצונו 
וב׳עץ יוסף׳ (שם) ביאר, 
יוצאים  שדבריו  משום 
יכנסו  ובודאי  הלב,  מן 
לב  אל  הם  אף 

השומעים.

בי‡ורים
כאילו אתה  רושם  ל‰ר‡ו˙ ‰עˆלו˙. עשה  ‡ך   .82 81. ˙˙יח„. תתבודד. 
עובד את ה׳ בעצלות ובכבדות. 83. ול‡ ˙ˆו‰. ואל תשדל בני אדם לעשות 
˙נ‰‚ במנ‰‚ם ו˙לך ב„רכי‰ם. של  טוב ואל תוכיחם להמנע מעשות רע. 84.̇ 
ויושבי קרנות, כדי שהסתרת מעשיך הטובים תהיה בשלימות.  פשוטי העם 
85. ל˘ם מˆו‰. כלומר, אף שעושה זאת לשם מצוה, מכל מקום... 86. מפסי„ 
‡לף ‡לפים. כי ירד מטה מטה, ולא רק את המצוות יחדל מלקיים, אלא אף 
אמונתו תשלל ממנו, מבלי אשר ירגיש בכך. 87. ו„ומ‰ לבורח מ‡˘ ˜טנ‰ 
ל‡˘ ‚„ול‰. כי אם מטרתו לברוח מהפרסום והכבוד שיבוא לו ע״י עבודת ה׳, 
וחושש למצוא חן בעיני בני אדם בגלל מעשיו הטובים, אדרבה, הרי היצר 

˘ער ‰‚‡ו‰עיונים
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‡ינ‰  ‰‚‡ו‰  וז‡˙  כ‰. 
כתב  וכו'.  לענו‰  מז˜˙ 
(שער  הלבבות  החובת 
והחלק  פ״ט):  הכניעה 
כשגאות  הוא,  המשובח 
ועל  חכמתו  על  האדם 
נובעת  הטובים  מעשיו 
יודע  שהוא  ממה 
להעריך את גודל החסד 
שהבורא עשה אתו בזה 
היתרונות  את  לו  שנתן 
הללו, וממה שהוא שמח 
לו  גורמת  וגאותו  בהן, 
עוד  ולהתאמץ  להוסיף 
ובמעשיו  בלימודו  יותר 
ולהתנהג  הטובים, 
מקורביו,  עם  בהכנעה 
ולחוס  בחבריו,  ולשמוח 
על  ולחפות  כבודם  על 
ולהזהר  זכות,  לכף  אותם  ולדון  אותם,  ולאהוב  בשבחם,  ולדבר  סכלותם, 

ב  ּטו… ַמ‰  ינּו  ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ  : מו… ּוכ¿  .˙ ָרנו… ¿̃

 ‰ ז∆ ַעל  ו¿ נּו.  ָרל≈ ּ‚ו… ים  ƒע ָנּ ּוַמ‰  נּו  ≈̃ ל¿ ח∆

 "'‰ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ּבו…  ƒל  ‰ּ ַבּ ¿‚ ּ ƒ100ַוי" ַמר:  ¡‡ נ∆

ָ‡ָ„ם       ‰ י∆ ¿‰ ƒי י  ּƒכ ו).  יז,  („ברי-‰ימים-ב 

ָלם  י ָ‰עו… נ≈ י¿ נ¿ ƒע ב ב¿ּ ַבּ‰-ל≈ ר-רּוַח ּו‚¿ ַ̃ 101י¿

 ‰ מ∆ּ ַבּ לו…  י˜  ּƒפ ַיס¿ ל…‡  ׁ∆̆ 102  ,‡ ַ‰ָבּ

 ‰ מ∆ּ ַבּ י  ּ„ַ י…‡ַמר  ל…‡  ו¿  , לו… ן  מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ּ ƒי ׁ∆̆

ַעט  מ¿ ƒי  ‡ ָלּ ∆‡103 ם,  ∆‰ מ≈ ָי„ו…   ‡ ָ̂ מ¿ ּ ƒי ׁ∆̆

ו…  ׁ̆ ּ‰ ַנפ¿ ַבּ ¿‚ ƒ̇ ‰ּו, 104ו¿ ׂ ≈̆ ל ַמֲע יָניו ָכּ ע≈ ב¿ּ

ו…       ׁ̆ ַנפ¿ ב¿ּ ם  ַרע≈ ¿̇ ƒי ו¿ י„,  ƒמ ָּ̇ ָל‰  ַמע¿ ל¿

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו…  ˙„ַ ֲעבו… מ≈ ר  ּ ≈̂ ַ̃ מ¿ּ ׁ∆̆ מו…  105כ¿ּ

יָנּ‰  ≈‡ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ז…‡˙  (כ‰)ו¿ ‰ּו‡.  רּוך¿  ָבּ

בי‡ורים
שאינם  פירש,  והערוך  (רש״י).  שיחה  בדבר  העוסקים  הארץ  עמי  ˜רנו˙. 
בדברי  ולעסוק  העיר  בקרנות  לשבת  רגילים  אלא  המדרש,  לבית  נכנסים 
לו  המלך, שאף שהיה  יהושפט  על  נאמר  זה  פסוק  לבו.  וי‚ב‰   .100 שיחה. 
עושר וכבוד לא גבה לבו בעבורם, כי אם במה שהלך בדרכי ה׳. (מצודת דוד). 
101. י˜ר רוח ו‚ב‰ לב.  אדם עם רצון כביר בלי גבול ובעל שאיפות גבוהות 
בעניני העולם הבא. 102. ˘ל‡ יספי˜ לו. שלא יסתפק במצוות המזדמנות 
בעיניו. שיהיו  ימעט  103. ‡ל‡  ידי השתדלותו.  על  ובמעלות שהשיג  לידו, 
ונפשו תתרומם ותשאף  104. ו˙‚ב‰ נפ˘ו.  ועבודתו מעטים בעיניו.  מעשיו 
ומתרשל  שמפחית  מדה  באותה  ˘מ˜ˆר.  כמו   .105 יותר.  גבוהה  למדרגה 

מעבודת ה׳ יכעס על עצמו ויוכיח נפשו.

ם  ƒ‡ ים, ו¿ ּƒַרב ‰ ָבּ ׂ ∆̆ ‰ עו… ָּ̇ ר ַ‡ ׁ∆̆ ָין ֲ‡ נ¿ ƒע‰ָ ‰ ז∆ ים 93ב¿ּ ƒי ֲחָ„ר ר≈ ַח„¿ ב¿ּ

ם. ל≈ ָׁ̆ ָך  ׂ ¿̆ ‰, ָ‡ז ַמַע ָך ז∆ ר ל¿ ר≈ ָבּ ¿̇ ƒי

ם  ַ‰ָיּ ‰ מ≈ ָפּ ƒם ט ƒ‡ י ּƒינו… כ ר ָ‰ָרע ‡≈ ∆̂ „ י≈ ∆‚ נּו 94נ∆ ר¿ ַפּ ּƒס ּׁ∆̆ ל ַמ‰  ָכּ
ָכל  ּוב¿ ָבר  ּ„ָ ָכל  י ב¿ּ ּƒכ , ּבו… ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ ב ל¿ ַחָיּ ‰ּו‡  ּׁ∆̆ „ ַמ‰  ∆‚  95נ∆

נּו  ח¿ ַ̇ ּוָפ ל,  ≈̃ ל¿ ַ̃ ּול¿  ˙ ח≈ ַׁ̆ ל¿ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈  ‡ ָבּ  ‰ ּ„ָ ƒמ ָכל  ּוב¿  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע

ָרָכיו.  ּ ¿„  ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇ ָיַ„ע  ל…‡  ׁ∆̆ י  ƒמ ל¿ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ַין  נ¿ ƒע יַע  ƒ„ ‰ו… ל¿ ח  ַ̇ פ∆ּ

יף  ם י…ס∆ ƒר ָיַ„י‰ָ , "96ּוט√ כו… ו… ּ̇ ƒּו מ‰ ≈̃ ּ ַסל¿ ר ל¿ יַמ‰≈ ƒין, ו ƒָחָכם ָיב ∆‰ ו¿

ı" (‡יוב יז, ט). ‡…מ∆

 

ם        ƒ‡ י  ּƒכ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ַח˙  ַבּ ֻׁ̆ מ¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿ ַמֲעַל˙  ב¿ּ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ97

י"  ƒ̇ ‡ו… ָי„…ַע  ו¿ ל  כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ל  ּ ַ‰ל≈ ¿̇ ּƒמ‰ַ ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ƒי ז…‡˙  ב¿ּ

ָע‰  ּ ַ‚ם „≈ רּוך¿ ‰ּו‡, 98ו¿ ‡ ָבּ ר≈ ָ„ָ‡‰ ַלּבו… יף ‰ו… ƒס יו… (ירמי‰ ט, כז). ו¿

יָך,  ָפנ∆ ל¿ י  ƒנ‡ֲ  ‰ ∆„ מו… ַמר:  לו…  ‰ ָלּ ƒפ ¿̇ ּƒב  ˙ בו… טו…  ˙ ּ„ו… ƒּומ ל  כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ו¿

י  ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒ99מ ל…‡  ו¿  , ׁ̆ ָר ¿„ ּƒי˙-ַ‰מ ב≈ּ י  ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒמ י  ƒ̃ ל¿ ח∆  ָּ̇ ַ̇ ָנּ ׁ∆̆

בי‡ורים
בהידור  השלמות,  ובאותה  האופן  באותו  ‰ענין.  בז‰   .93 עצמך.  לבין 
לקלקל  הוא  מנסה  כיצד  הרע,  יצר  ‰רע. מענין  יˆר  נ‚„   .94 ובהתלהבות. 
וידיו  בדרכיו  טהור  י„ים.  וט‰ר   .96 לעומת.  נ‚„.   .95 ממנו.  להנצל  וכיצד 
הרע.           היצר  ברשת  יפול  ולהתאמץ שלא  להתגבר  כח  יוסיף   - נקיות מעוון 
לא ח״ו כדי להשתרר ולהתנשא על  97. ‰‚‡ו‰ במעל˙ ‰חכמ‰ מ˘ובח˙. 
זו.  אחרים, אלא שירגיש סיפוק ושמחה במעלתו כדי לזרזו להתמיד בדרך 
98. ו‚ם „ע‰. יש גורסים: על שחננו דעה והשכל ומדות טובות. 99. מיו˘בי 

מ˘‡  בענין  ‡בל  כז. 
לפני‰ם.  יכנע  ומ˙ן 
הוא  הדברים  מקור 
(ז:):  ברכות  במסכת 
משום  יוחנן  רבי  אמר 
יוחאי:  בר  שמעון  רבי 
להתגרות  מותר 
הזה  בעולם  ברשעים 
יצחק  רבי  והאמר  וכו׳. 
אם ראית רשע שהשעה 
תתגרה  אל  לו  משחקת 
י,  (תהלים  שנאמר  בו, 
(יצליחו)  ״יחילו  ה): 
דרכיו בכל עת״, ולא עוד 
ולא  בדין...  שזוכה  אלא 
שרואה  אלא  עוד 
הא  קשיא,  לא  בצריו... 
במילי  דידיה הא  במילי 
שבדבר  והיינו  דשמיא. 
ששייך לו ולממונו צריך 
וכתב  מפניו.  להכנע 
ש״השעה״  המהרש״א, 
כי  דייקא,  לו  משחקת 
 – השעה  כשתעבור  אבל  שגורם,  המזל  מחמת  שעה  לפי  אלא  אינו  בודאי 

״כחציר מהרה ימלו״, ״ועוד מעט ואין רשע״ וכו׳.

 ‰ ז∆ ו¿ ם.  י‰∆ נ≈ פ¿ ƒל ָל˙ו…  ָפּ ׁ¿̆ ‰ַ י  נ≈ פ¿ּ ƒ106מ

ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒי י  ַ̇ ָמ ָמ‰  ָחכ¿ יך¿  ƒר ָ̂

 ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ≈‡ ים  ƒָעמ פ¿ּ י  ּƒכ ָו‰,  ¿̂ ƒמ ַבר  ¿„ ּƒב

ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ָניו  ָפּ ז  ָיע≈ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ ם,  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ֲעמ…„  ַיּ ׁ∆̆

ם  ָ̇ י„ ‡ו… ƒס ָו‰ ַ‡ַח˙, 107ַיפ¿ ¿̂ ƒֲעבּור מ ַבּ

ָחָכם  ∆‰ יך¿  ƒר ָ̂ ָכך¿  ל¿  .˙ וו… ¿̂ ƒמ  ‰‡ָ מ≈

י  ƒפ ּול¿ ָין,  נ¿ ƒע‰ָ ו¿ ָע‰  ָּׁ̆ ‰ַ י  ƒפ ל¿ ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ל¿

יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ ׁ̆ י י≈ ּƒיו, כ ׂ ָ̆ ר ַמֲע ּ ַס„≈ ‰ י¿ ז∆

יַח  ּƒל…‡ ַינ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ ׁ̆ י≈ יָלם, ו¿ ƒב ׁ¿̆ ּƒַלֲעז…ב ב

‚ּופו…  ב¿ּ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ ָין.  נ¿ ƒע ּום  ׁ̆ ב¿ּ יָלם  ƒב ׁ¿̆ ּƒב

ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿ ם,  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ַלֲעמ…„  ‡…„ו…  מ¿ ƒ108ּוב

(כז)ֲ‡ָבל  ָו‰,  ¿̂ ƒמ ַבר  ¿„ ּƒב  ‰ ז∆ ָכל  ו¿ ם.  ָל‰∆

ם  י‰∆ נ≈ פ¿ ƒל ַנע  ָכּ ƒי ן  ָּ̇ ‡-ּוַמ ׂ ָּ̆ ַמ ַין  נ¿ ƒע ב¿ּ

ין  ּ ƒ„‰ַ ּוַר˙  ּׁ̆ ƒים מ ƒנ פ¿ ƒם ל ∆‰ ָמּ ƒע ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ו¿

בי‡ורים
ובזוי  יהיה מושפל  יעשה הטוב  106. מפני ‰˘פל˙ו לפני‰ם. מחשש שאם 
בעיניהם, ושילעגו לו על מעשיו. 107. יפסי„ ‡ו˙ם מ‡‰ מˆוו˙. יש גירסא 
ד),  כו,  (משלי  ״אל תען כסיל כאולתו״  זה אמר שלמה:  ״ועל  המוסיפה כאן: 
ובמ‡ו„ו.   .108 וכסילים״.  והם רשעים  ה),  (שם,  ״ענה כסיל כאולתו״  ואמר: 

בכל כחו, רצונו וממונו.

 ˙ מ∆ ר∆ ‚ו… , ו¿ ו… ּ̇ ע¿ ַסַיּ ˙ ָלֲעָנָו‰, ַ‡ך¿ מ¿ ∆̃ ּ ַמז∆

 ,˙ בו… ַ‰ּטו…  ˙ ֲעלו… ַמּ ַבּ מ…ַח  ׂ ¿̆ ƒל לו… 

ַעל  ָלחּוס  ו¿ ָריו  ֲחב≈  „ בו… כ¿ ּƒב מ…ַח  ׂ ¿̆ ƒל ו¿

ָ„ם. בו… כ¿ּ

 

ַח˙  ַבּ ֻׁ̆ י‡ מ¿ ƒ‰ ים ƒע ָׁ̆ „ ָ‰ר¿ ∆‚ ֲ‡ָו‰ נ∆ ּ‚ַ‰ַ ו¿
ים  ƒל ַ‰כ¿ יָחם ּול¿ ƒכ ‰ו… ‡…„, ל¿ מ¿

ַעל   ‰ ּ ו∆ ַ̂ י ƒו ם,  ָל‰∆ ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿ ם,  ָ̇ ‡ו…

 , ו… ּ̇ ָכל¿ י¿ י  ƒפ כ¿ּ ָ‰ַרע  מ≈ יר  ƒ‰ ַיז¿ ו¿ ב  ַ‰ּטו…

ָלם  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ‰ ב¿ּ מ∆ ּ‰ ּ„ו… ז∆ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ

ּבו…  ּ ƒל ׁ∆̆ י  ַ‡ֲחר≈  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ּוכ¿ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒמ כ¿ּ

ל…‡  ו¿ ח.  ָבּ ֻׁ̆ מ¿  ‰ ז∆ י  ֲ‰ר≈ ם  ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ל¿

ל…‡  ׁ∆̆ ַכי  ּ ¿„ ָמר¿ מו…  כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ַנע  ָכּ ƒי

ם  ָמ˜ו… ָכל  ּוב¿  (‚ (‡ס˙ר  ָ‰ָמן  ל¿ ַנע  כ¿ ƒנ

ל…‡  ו¿  ,˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ָעָליו   - ָו‰  ¿̂ ƒמ  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆

ב  ַ‰ּטו… (כו)ַלֲעז…ב  ים  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ָלל  כ¿ּ ַנע  ָכּ ƒי

בכבודם. והיא גורמת לו 
הטובים  שמעשיו 
ושהוא  בעיניו,  מעטים 
להרבות  תמיד  טורח 
נשבר  ושלבו  עליהם, 
מדי  שהוא  על  בקרבו 
מהם  להשיג  חלש 
ושהוא  נפשו,  כאוות 
לפני  עצמו  את  משפיל 
מקוה  שהוא  מי 
להוסיף  יוכל  שבעזרתו 
מודה  ושהוא  עליהם, 
היתרונות  על  לאלהים 
אותו  ומשבח  לו,  שנתן 
על שעזר לו לקנות את 

המעלות הטהורות.
אינה  כזאת  גאוה 
עם  בסתירה  עומדת 
לא  והיא  ההכנעה, 
אלא  אותה,  מרחיקה 
לה  מסייעת  אדרבה 

ומוסיפה עליה. 
מפני  ‰טוב  לעזוב  כו. 
‰˘פל˙ו לפני‰ם. שנינו 
כ):  (ה,  אבות  במסכת 
אומר,  תימא  בן  ״יהודה 

הוי עז כנמר... לעשות רצון אביך שבשמים״. כתב הטור (או״ח סי׳ א): ״והתחיל 
בעז כנמר, לפי שהוא כלל גדול בעבודת הבורא יתברך, לפי שפעמים אדם 
חפץ לעשות מצוה ונמנע מלעשותה מפני בני אדם שמלעיגים עליו, ועל כן 
הזהיר שתעיז פניך כנגד המלעיגים, ואל תמנע מלעשות המצוה... שפעמים 
אדם מתבייש מפני האדם יותר ממה שיתבייש מפני הבורא יתברך, על כן 

הזהיר שתעיז מצחך כנגד המלעיגים ולא תבוש. עכ״ד.  

תחילה  אותי  שהגבהת 
שאז  השלכתני  ואח״כ 
החרפה  הצער,  המכה, 

והבושה גדולים יותר.
מחט‡  ניˆול  ‡ינו  ל. 
יונה  רבינו  כתב  ועוון. 
כז):  א,  תשובה  (בשערי 
כמה  מסבבת  הגאוה 
יצר  ומגברת  עבירות, 
לב האדם עליו, שנאמר: 
את  ושכחת  לבבך  ״ורם 
הגאוה  [הרי  אלקיך״  ה׳ 
לכל  כללית  סיבה 
על-ידי  כי  העבירות, 
ה׳  לשכחת  בא  הגאוה 
חוטא]...ובעל  וממילא 
יצרו,  ביד  נמסר  הגאוה 
עמו  השם  עזר  אין  כי 
אחרי אשר הוא תועבת 

ה׳. עכ״ד.
כתב:  קדושה  בשערי 
שורש  היא  הגאוה 
להרבה עבירות אם בין 
בין  ואם  למקום,  אדם 

אדם לחבירו.
בשבט מוסר (ב׳) כתב: הגאוה שורש לכל העבירות שבעולם, ולכן חזק עצמך 

שלא להתפתות בקול יצרך להתגאות, ובנצחך אותו בזה – תוכל לנצחו בכל! 

ל"  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי  ˙ כו… ַמַער¿  ˙ ∆‡ י  ּƒ̇ ַרפ¿ ח≈

ָ‡ַמר  ׁ∆̆ יב,  ƒר ח≈ ַסנ¿ (˘מו‡ל-‡ יז, י), 110ּול¿

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ˙ ָ‰ֲ‡ָרˆו… י  ל…‰≈ ¡‡ ָכל  ב¿ּ י  ƒמ"

 '‰ יל  ּ ƒ̂ ַי י  ּƒכ י  ƒ„ ָיּ ƒמ ם  ָ̂ ַ‡ר¿  ˙ ∆‡ ילּו  ּ ƒ̂ ƒ‰

כ),  לו,  (י˘עי‰  י"  ƒ„ ָיּ ƒמ ם  ƒַלי ָׁ̆ רּו י¿  ˙ ∆‡

ָלּ‰  רו… "ּוַמן ‰ּו‡ ‡¡ ָ‡מ¿ ב¿ּ ר,  ּ ַ̂ נ∆ בּוַכ„¿ ּונ¿

טו),   ,‚ („ני‡ל  ָ„י"  י¿ ן  ƒמ ן  כו… נ¿ ƒב יז¿ ׁ≈̆ י¿ י  ּ ƒ„

רּו  ָ‡מ¿ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ן,  ָל‰∆  ‰ מ∆ ַ‰ּ„ו… ו¿

ּבּוז  ָ‰ָי‰  ם  ָ̇ י ƒֲחר‡ַ ו¿ ם,  י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ כ¿ּ

ינו…  (ל)‡≈  , זו…  ‰ ּ„ָ ƒמ ב¿ּ ‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ƒּומ ן.  לו… ָ̃ ו¿

ָ‡ַמר  ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ן,  ָעוו… ו¿  ‡ ט¿ ח≈ מ≈ ל  ו… ּ̂ ƒנ

 ‰ ׂ ∆̆ , עו… מו… ׁ¿̆  ı יר ל≈ ƒ‰ָי „ ָחָכם: "111ז≈ ∆‰

ן" (מ˘לי כ‡, כ„). ַר˙ ָז„ו… ב¿ ע∆ ב¿ּ

 

 ‰ ָנּ ≈‰ ַע„  ינּו  ָבר≈ ּ ¿„ יַע  ּ ƒ‚ ƒ‰ ׁ∆̆ יָון  כ≈ ו¿

בי‡ורים
110. ולסנחריב. בתנא דבי אליהו (ל״א) כתב: סנחריב גסות הרוח היתה בו, 
ובה נעקר מן העולם. וכן נאמר שם על נבוכדנצר. 111. ז„ י‰יר. גס רוח סופו 

להיות לץ שאינו חש לשמוע מוסר. רש״י.

ָל‰. „ו… ּ ָו‰ ‚¿ ¿̂ ƒי מ ƒ‰ זו… ָבר, (כח)ו¿ ָכל ָ„ּ ב¿ּ

 

יך¿  ƒר ָ̂ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ‰ַ  ˙ ּ„ַ ƒמ ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒּומ
י  ּƒכ  ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ּוב  ׁ̆ ָל ו¿ ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ ל¿  
ַרב   ‰ּ ָלּ ׁ∆̆  ˜ ּ ז≈ ∆‰‰ַ ו¿  ,„…‡ מ¿  ‰ ֻ‚ָנּ מ¿ י‡  ƒ‰

 -  ‰ּ ָבּ  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ‰ַ ו¿ י„,  ƒמ ָּ̇ ּוָמˆּוי 

 ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ יָכך¿  ƒפ ַעט, ל¿ מ¿

˙ ָ‰ָ‡ָ„ם  יָ‡‰ ‡∆ ƒב ֲ‡ָו‰ מ¿ ּ‚ַ‰ַ י  ּƒכ  ,„…‡ מ¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ לּו˙,  פ¿ ׁƒ̆ ו¿ ר  ב∆ ׁ∆̆ ל¿

יח),  טז,  (מ˘לי  ן"  ‡ו… ּ‚ָ ר  ב∆ ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ ƒ(כט)ל"

ּנּו" (˘ם  יל∆ ּƒפ ׁ¿̆ ַּ̇ ֲ‡ַו˙ ָ‡ָ„ם  ַמר: "ַ‚ּ ¡‡ נ∆ ו¿

ַרע  ≈‡ ָמ‰   ָּ̇ ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿ כ‚).  כט, 

" (˘מו˙ ‰,  ‚ו… י ‰' ו¿ ƒרו… "מ ָ‡מ¿ ע…‰ ב¿ּ ַפר¿ ל¿

י  ƒַמר "ֲ‡נ‡ָ ׁ∆̆ י,  ּƒ̇ ׁ¿̆ ƒל ַי˙ ַ‰פ¿ּ ָ‚ל¿ ב), 109ּול¿

‚„ול‰.  מˆו‰  וזו‰י  כח. 
בבא-מציעא  במסכת 
על  הגמרא  מביאה  (ל:) 
כ)  יח  (שמות  הפסוק 
״והודעת להם את הדרך 
המעשה  ואת  בה  ילכו 
׳אשר  יעשון״...  אשר 
יעשון׳ זו לפנים משורת 
לנהוג  [שיש מצוה  הדין 
הדין]...  משורת  לפנים 
לא  יוחנן,  רבי  דאמר 
חרבה ירושלים אלא על 
שהעמידו דיניהם על דין 
(עשו)  עבדו  ולא  תורה, 
לפנים משורת הדין.    
‚‡ון.  ˘בר  לפני  כט. 
כשבא  הגר״א:  פירש 
מן  זה  הרי  לאדם,  שבר 
הסתם שהיה לו תחילה 
בא  ולכן  הלב,  גבהות 
כשהקדוש  השבר,  עליו 
לנקום  רוצה  הוא  ברוך 

באדם כדי שיתקדש שמו יתברך בעולם - מגביהו תחילה ואחר כך משפילו, 
תחילה  שהגביהו  בהמן  כמו  שבעתיים,  גדולה  נקמתו  תהיה  זה  ידי  על  כי 
למשנה למלך כדי שיתלוהו בגבהותו, ונפילתו היתה בפירסום רב, ואם הוא 
שר וחשוב בלא זה, אז ה׳ נותן בלבו גאוה ואחר כך משפילו, כי אז נקמתו 
וכן  ועכשיו בבירא עמיקתא.   – כי הרגיש עצמו שהיה באיגרא רמה  גדולה 
ותשליכני״,  נשאתני  ״כי  יא)  קב,  (תהלים  הפסוק  על  המפרשים  כל  פירשו 

בי‡ורים
109. ול‚לי˙. אמר רבי יוחנן שעמד בגילוי פנים (בחוצפה. רש״י) לפני הקב״ה 

(סוטה מב:). 

מטפ‰  ˘ב‡  ל‡. 
האדם  בהיות  סרוח‰. 
בפחיתות  מסתכל 
תחילת  וגריעות  חומרו, 
טעם  לו  אין  יצירתו, 
אלא  כלל,  להתנשא 
משל  ולהכלם.  ליבוש 
למה הדבר דומה: רועה 
ועלה  שהגיע  חזירים 
עת  כל  הרי  לשלטון, 
ימיו  יזכור  אשר 
אפשר  אי   – הראשונים 
(מסילת  להתגאות  לו 

ישרים כג). 
שהתהוות  יתבונן, 
ויצירתו...ואחר  האדם 
ניזון...במשך  הוא  כך 
ורק  אמו,  בבטן  שהותו 
לעולם  יוצא  כך  אחר 
בגופו  וכחוש  חלוש 
הלבבות  (חובת  ואבריו 

כניעה ה). 
לב. וי˘וב לעפר ורימ‰. 
ויתבונן מצורתו שתהיה 
לו כשינוח בקבר: אור פניו יחלוף, מראהו ישחר, בשרו יהפך לתולעים עיפוש 
וליחה, ולא ישאר בו כל סימן מיופי גופו. ריחו יבאיש (יסריח) מאד, כאילו לא 

ל…‡  ב¿ּ  ‰ּ ז∆ ƒמ ָל‰  ַמע¿ ל¿  ‰ ז∆ ם  ּ∆̇ ב¿ ַׁ̆ י¿

חּוס  ƒי ל  ∆„ ּ…‚ ן:  יו… ל¿ ָ‰ע∆ יב  ׁƒ̆ ≈‰ ו¿ י?  ƒ̇ ּו ׁ̆ ר¿

ַעי.  ר≈ ל¿ ַעל  ַמּ ƒמ י  ƒיַבנ ׁƒ̆ ‰ו… י  ּƒ̇ ח¿ ַפּ ׁ¿̆ ƒמ

י  ַּ̇ ח¿ ַּ̇ ר  ׁ∆̆ י ַעל ֲ‡ ƒ̇ י ƒי: ָעל ƒנ ּׁ≈̆ ָ‡ַמר ַ‰ ו¿

י:  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ‰ַ ָעָנ‰  ו¿ י.  ƒ̇ ָמ ָחכ¿ ר…ב  י  נ≈ פ¿ּ ƒמ

י  ƒיַבנ ׁƒ̆ י ‰ו… ּƒב ƒּו˙ ל‡ ַ„כ¿ י ו¿ ׁƒ̆ לּו˙ ַנפ¿ פ¿ ׁƒ̆

 . לו… ּ ¿„ ƒ‚ ך¿ 118ו¿ ל∆ ָל‰ּו ַ‰מ∆ּ ע¡ ∆‰ ו¿ ם.  י‰∆ ּ≈̇ ח¿ ַּ̇

ָך  ב ֲ‡ָמר ל¿ י טו… ּƒַמר: "119כ ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ ו¿

יב"  ƒ„ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל ָך  יל¿ ּƒפ ׁ¿̆ ‰ַ מ≈  ‰ ָנּ ≈‰  ‰ ֲעל≈

(מ˘לי כ‰, ז). 

ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ  ˙ ּ„ַ ּƒמ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם   ‰ ∆‡ רו… ׁ∆̆  ˙ ע≈ ב¿ּ
ב  יך¿ ַלֲח˘…ׁ ƒר ָ̂ ˙ ָעָליו,  ר∆ ב∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ 

 ‡ ָבּ ׁ∆̆ , (ל‡) ּבו… ƒל ˙ ים ‡∆ ƒיל ƒ‰ ב¿ ים ַ‰ַמּ ƒָבר ּ ¿„

ָעָפר  ל¿ ּוב  ׁ̆ ָי (לב)ו¿ רּוָח‰,  ס¿  ‰ ָפּ ּƒט ƒמ

בי‡ורים
לפניו שלשה גיבורים, וישבו זה למעלה מזה. 118. ו‚„לו. למעלה. 119. כי 
טוב ‡מר לך. מוטב שיאמרו לך לעלות לדרגה גבוהה יותר ממעמדך כיום, 
את  שתפנה  ויבקשו  לה  ראוי  שאינך  לאמר  ממעלתך  אותך  יורידו  מאשר 

מקומך עבור אדם אחר נכבד ונדיב.

י  ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ַמע  ׁ¿̆ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ‰ַ ַעל  ר  ַ„ב≈ּ ל¿

‰ּו‡  י  ƒמ ָ‡ַמר:  ָח„  ∆‡ ָחָכם  ים.  ƒֲחָכמ

 ‰ ז∆  ?‰‚ָ‡ָ ¿„‰ַ ּנּו  מ∆ּ ƒמ  „ ר≈ ָפּ ּƒ̇ ל…‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

רּו:  ָ‡מ¿ ‰. ו¿ ָנּ מ∆ּ ƒָל‰ מ ַמע¿ י‡ ל¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ˙ ַמֲעָל‰  ׁ̆ ַלֲעלו… ּ ≈̃ ַב ‰ַ112מ¿

˙ו…  ‡ו… ין  ƒ̃ י ƒַמֲחז ַע˙,  ּ„ַ ר]  [ַבּ  ˙ ַ̃ ז¿ ח∆ 113ב¿ּ מו…  ¿̂ ַע י˜  ƒֲחז ַמּ ׁ∆̆ י  ƒמ

ים  ƒַמֲעָלל  - ֲ‡ָו‰  ַלַ‚ּ 114ָסמּוך¿  רּו:  ָ‡מ¿ ו¿  .‰ ט∆ ו… ׁ̆ ל¿ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ

 ˙‡ַ נ¿ ׂ ƒ̆ ָעָליו   ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ים,  ƒָרע ים  ƒַמֲעָלל ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒּומ ים.  ƒָרע

ָח„:           ∆‡ ָחָכם  ָ‡ַמר  ו¿ ָעָליו.  מ≈  ˙ טו… נו…  ˙ ו… ׁ̆ ָפ ּ ַ‰נ¿ ו¿  ,˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

 ˙ ּ„ו… ּƒימּו˙ ַ‰מ ƒע ך¿ נ¿ ר ַ‰ּ‚ּוף, ָכּ ּוָר‰ ‡ו… ּ̂ ימּו˙ ַ‰ ƒע ר נ¿ ׁ∆̆ ‡ֲ 115ַכּ

 ‰ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆  ׁ̆ פ∆ נ∆ּ ַבּ יבּו˙  ׁƒ̆ ַ‰ֲח ין  ≈‡116  :„ עו… ָ‡ַמר  ו¿  . ׁ̆ פ∆ ַ‰נ∆ּ ר  ‡ו…

 .‰ ז∆ ל  ∆‡  ‰ ז∆ ים  ƒר ֲ‡ח≈ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ

ָפָניו  , 117ּול¿ כּו˙ו… ‡ ַמל¿ ס≈ּ ּƒב ַעל כ ׁ≈̆ ָח„ יו… ך¿ ‡∆ ל∆ ָ‰ָי‰ מ∆ ׁ∆̆ ָ‡ַמר,  ו¿

יך¿  ≈‡  : ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ם  ָל‰∆ ָ‡ַמר  ו¿  . ּזו… ƒמ ָל‰  ַמע¿ ל¿ זו…   ˙ ‡ו… ס¿ ּƒכ ָ‰יּו 

 – השורש  שנעקר  כיון 
נופלים  הענפים 

מאליהם.

בי‡ורים
112. ‰מב˜˘ לעלו˙. גאוותן אינו מרוצה ממעלת חשיבותו בעיני הבריות 
וכיון שלא  יותר ממה שהוא ראוי לה,  גבוהה  וחומד תמיד לדרגת חשיבות 
משיגה, הרי הוא בדאגה מתמדת.  113. בחז˜˙ בר „ע˙. שמחזיק עצמו חכם. 
114. סמוך ל‚‡ו‰ מעללים רעים. שהם המשך ישיר לגאוה ותוצאה ממנה. 
115. כ‡˘ר נעימו˙ ‰ˆור‰. כשם שהגדרת אדם שצורתו נעימה ויפה היא 
מאירה.                              נפשו  וטובות  נעימות  שמדותיו  אדם  כך  מאירים,  ופניו  שגופו  מי 
זה  אין  כלומר,  הנפש״].  ״מחשיבות  גירסא:  [יש  בנפ˘.  ‰ח˘יבו˙  ‡ין   .116
חשיבות וכבוד לאדם להתגאות על חברו, אפילו הוא מלך, כל שכן בני-אדם 
אחרים, השוים במעלתם ומתגאים זה על זה. 117. ולפניו ‰יו כס‡ו˙. כלומר 
לפניו היו שלשה כסאות, זה למעלה מזה, להושיב כל אחד כגדולתו, ובאו 

מן  למט‰  וי˘ב  ל„. 
‰כל. הגה״ק רבי אלחנן 
היה  הי״ד  זצ״ל  וסרמן 
בסוף  לישב  רגיל 
מקום  בכל  ביהמ״ד 
את  שאל  פעם  שהגיע. 
זצוק״ל  חיים  החפץ 
האם אין חשש שיתהלל 
״מי כמוני עניו״?  בעצמו 
בליבו,  מתגאה  ונמצא 
אדרבה,  עדיף  ואולי 
המזרח  בכותל  לישב 
ולחשוב בליבו ״הרי איני 
כאן  לישב  ראוי 
במה  אותי  ומכבדים 
לו  ענה  וכד׳?  בי״  שאין 
שנינו  חיים:  החפץ 
ט)  כה,  (כלים  במשנה 
מידי  מוציא  מעשה 
מחשבה  ואילו  מחשבה 
מיד  מוציאה  אינה 
מעשה, א״כ עדיף לישב 
במערב, ועצם מעשה זה 
מיד  יוציא  ענוה  של 
שחושש  גאוה  מחשבת 
בליבו,  תתגנב  אולי 
ענוה  מחשבת  יגבר על כל  ב״מזרח״, עצם מעשה הגאוה  יושב  משא״כ אם 

שיחשוב ״איני ראוי״ וכד׳. 

ים  ƒ„‚ָ ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒם י ƒ‡ - ‰ּ ז∆ ƒּוב מ ׁ̆ ‰ ָל ∆̂ רו… ו¿

י˙,  ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ּ„ָ ƒמ ם ב¿ּ ָ̇ ן ‡ו… ּ≈̃ ַ̇ י ƒים ו ƒב טו…

ם  ƒ‡ …ּו˙. ‡ו‡ ּבו… ַ‰‚≈ּ ּ ƒל ƒל…‡ ַיֲע˜…ר מ ‰ ז∆ ָבּ

ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ 121ּול¿  „ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָ‰‚ו…  נ¿ ƒמ ָ‰ָי‰ 

ין  ≈‡  - יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ָ‡ר  ׁ¿̆ ּƒב ‡ו…  ָבָריו  ¿„ ּƒב

מו…  ¿̂ ַע י‚  ƒ‰ נ¿ ַיּ ׁ∆̆ ַע„  ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ ָנ‰  ָּ̃ ַּ̇

ן  ƒמ  ‰ ַמָטּ ל¿ ב  ׁ≈̆ י≈ (ל„)ו¿  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ן  יו… ָזּ ƒב ב¿ּ

ין  ּ ƒַבז ˙ ַ‰מ¿ ָחבו… י ַ‰ס¿ּ י≈ לו… ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒי ל, ו¿ ַ‰כ…ּ

ּלּו,  ים ‡≈ ƒָבר ¿„ ּƒב ‡ ≈̂ ַכּיו… ן, ו¿ י‰∆ ׁ≈̆ ב¿ ˙ לו… ∆‡

י  ƒן מ כ≈ ּנּו. ו¿ מ∆ּ ƒב מ ַבּ‰-ַ‰ל≈ּ ֲע˜…ר ‚…ּ ַיּ ׁ∆̆ ַע„ 

 ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ָוַכַעס  ָמ‰  ח≈ ַעל  ַבּ ‰ּו‡  ׁ∆̆

˙ו…  ‡ו… ּכּו  ƒ‰ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ מו…  ¿̂ ַע  ‚‰ַ נ¿ ƒי  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇

ך¿  ל≈ י≈ ָלל, ו¿ ׁ̆ כ¿ּ י ּ ƒ‚ ˙ו… ל…‡ ַיר¿ לּו ‡ו… ל¿ּ ƒ̃ ‡ו… 

 ׁ̆ ר∆ ׁ…˘ ֲע˜…ר  ַיּ ׁ∆̆ ַע„  ַרב  ַמן  ז¿ זו…  ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ

ך¿  ר∆ ּ ∆„ ַבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ ַיֲחז…ר  ָ‡ז  ו¿ ּנּו,  מ∆ּ ƒָו‰ מ‡ֲ ּ‚ַ‰ַ

ַעל  ו¿ ָיָמיו.  ל  ָכּ  ‰ּ ָבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ י,  ƒע ָ̂ מ¿ ∆‡‰ָ

בי‡ורים
על  ולשלוט  למשול  כלומר,  ולהשתרר].  גירסא:  [יש  ול‰˘˙„ל.   .121

בני-אדם.

י  נ≈ פ¿ ƒל ן  ּבו… ׁ¿̆ ח∆ ו¿ ין  ּ ƒ„ ן  ּ≈̇ ƒי (ל‚)ו¿  ,‰ ָמּ ƒר ו¿

ים  ƒָלכ ַ‰מ¿ּ י  כ≈ ַמל¿ ך¿  ל∆ מ∆

 ‰ ָמּ ַכּ ב  ַיֲח˘…ׁ ו¿ -‰ּו‡,  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

ָלם,  ָ‰עו… ן  ƒמ רּו  ָעב¿ ו¿ ‡ּו  ּ‚ָ ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ ּ ≈‚

ָלם, ּוַמ‰  עו… ל…‡ ָ‰יּו מ≈ ָ‰יּו כ¿ּ חּו ו¿ כ¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒנ

ם. ָ̇ ֲ‡ָו ם ַ‚ּ יָל‰ ָל‰∆ ƒע ‰ו…

 

ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒּומ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ן  ƒמ  ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ר  ≈„ ּ‚ָ
ַלֲע˜…ר   ‰ ∆̂ ָ‰רו…  :˙ ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ  

יּוַכל  ל…‡  ָוכ…ל,  ל  כ…ּ ƒמ ּבו…  ּ ƒל ƒמ ‡ּו˙  ּ≈‚‰ַ

 ‡ ָלּ ∆‡ ַב„,  ל¿ ָב‰  ָׁ̆ ַמח¿ 120ב¿ּ  ‰ ז∆  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

‰ּו˙  ב¿ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ַבּ

ָ‡ָ„ם   ?„ ַ̂ י כ≈ּ ן.  ָ‰ַ‡ֲחרו…  ‰ ∆̂ ָ̃ ַע„ 

ים  ƒּוב ׁ̆ ֲח ים  ƒ„‚ָ ב¿ּ  ׁ̆ ב…ּ ל¿ ƒל יל  ƒ‚ָר ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

ָ‰רּוַח,  י  ס≈ּ ּ‚ַ י  ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ כ¿ּ ים  ƒנ ּ ָ̃ ֻ̇ ּומ¿

מעודו,  בשרו  וסך  רחץ 
ריח  לו  היה  לא  וכאילו 
טוב מעולם. בחשבו כן - 
עצמו,  את  וינמיך  יכניע 
ויתנשא.  יתגאה  ולא 

(חובת הלבבות שם). 
וח˘בון  „ין  וי˙ן  ל‚. 
רגע  בלבו,  יצייר  וכו'. 
דין  בית  לפני  הכנסו 
מעלה,  צבא  של  הגדול 
בעת שיראה עצמו לפני 
המלכים  מלכי  מלך 
והטהור  הקדוש 
הקדושה  בתכלית 
בסוד  והטהרה, 
קדושים   (- (מלאכים 
גבורי  גבורה,  משרתי 
כח עושי דברו, אשר אין 
והוא  מום.  כל  בהם 
גרוע  לפניהם,  עומד 
פחות ונבזה מצד עצמו, 
(נתעב)  ומגואל  טמא 
הירים  מעשיו,  מצד 
ראש?  היהיה לו פתחון 

פה? וכי ישאלוהו: איה ואיפוא פיך? איה גאונך וכבודך אשר נשאת בעולמך? 
האדם  יצייר  אחד  רגע  שאילו  ודאי  הנה  תוכחתו?  על  ישיב  ומה  יענה  מה 
בשכלו האמת הזה בציור אמיתי וחזק (דימוי נכון בצורה בהירה ומשכנעת) 

– פרוח תפרח ממנו הגאוה, ולא תשוב אליו עוד!!! (מסילת ישרים כג).   

בי‡ורים
אלא  יתגאה,  לא  שוב  ולהבא  שמכאן  בלבו  שיחליט  לב„.  במח˘ב‰   .120

בנוסף לכך חייב לשנות גם מעשיו והתנהגותיו כלפי חוץ.

 ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒי  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒמ  :˙ ָ‰ָרעו…  ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע  ‰ ז∆ ך¿  ר∆ ּ ∆„

ַמן ַרב,  ‰ ז¿ ז∆ ַ‰‚ ָבּ נ¿ ƒי ר, ו¿ ≈̇ ˜ יו… ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל…‡ יּוַכל ל¿ ׁ∆̆ ‰ ַע„  ָנּ מ∆ּ ƒמ

פּוָ‡‰  ר¿ ‰ּו‡   ‰ ז∆ ָין  נ¿ ƒע ו¿ י.  ƒנ ינו… ַ‰ב≈ּ ך¿  ר∆ ּ ∆„‰ַ ס  פ…ּ ¿̇ ƒי ו¿ ַיֲחז…ר  ָ‡ז  ו¿

ַלֲעב…„   ˙ כ∆ ׁ∆̆ מ¿ ƒנ ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ׁ∆̆ י  ƒּומ  .˙ ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ ָכל  ל¿ ָמ‰  ל≈ ׁ¿̆

 ,˙ ר∆ ח∆ ב¿ ַ‰ֻמּ  ‰ ּ„ָ ּƒמ ַבּ  ˜ ל∆ ח≈ ו¿  ˜ ל∆ ח≈ ָכל  122ב¿ּ ‰ּו‡  רּוך¿  ָבּ  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

ַמר:             ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿  . רו… ֲחב≈ י  נ≈ פ¿ ƒל ו¿ ָפָניו  ל¿ ך¿  ר∆ ּ ∆„‰ַ  ‰ ז∆ ים  ׂ ƒ̆ ָי

ים" (˙‰ילים, נ, כ‚).  ƒ‰…ל ע ‡¡ ַׁ̆ י≈ ּנּו ב¿ּ ∆‡ , ַ‡ר¿ ך¿ ר∆ ּ ם „∆ ׂ ָ̆ "123ו¿

בי‡ורים
122. בכל חל˜ וחל˜ וכו'. יש גורסים: בכל מדה ומדה – בחלק המובחר שבה. 

123. ו˘ם „רך ו‚ו'. והמפקח על דרכיו אראה לו בישועת אלקים.    
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‰טובו˙  כל  ויע˘‰  כ„. 
ב‚לוי ובס˙ר. והמעשים 
הטובים שראוי להסתיר 
אלו  רק  הם  אותם, 
לעשותם  שאפשר 
ועד  מהחל  בשלימות 
שבני  מבלי  גם  כלה 
אבל  מהם.  ידעו  אדם 
שאינו  המצוות  אותן 
לבין  בינו  לקיימם  יכול 
להתפלל  כגון  עצמו, 
לבני  ולצוות  בציבור, 
טוב  לעשות  אדם 
מעשות  אותם  ולהזהיר 
תורה  וללמוד  רע, 
באופן  (ברבים, 
על  בזה  שמשפיע 
ללמד  וכ״ש  אחרים, 
ולעשות  ברבים)  תורה 
חסד, מצוות אלו אין כל 
ולנטוש  להזניח  הצדקה 
אותו  ישבחו  אם  ואף  שמים,  לשם  יקיימם  אלא  עליהן,  שיכבדוהו  מחשש 
עליהן, אין זה יגרע את שכרו, מפני שאינו מתכוון לזה בשעת עשייתן. (חובת 

הלבבות, שער יחוד המעשה פ״ה).   

ָנ‰  ַכָוּ ב¿ּ ל  ל≈ּ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ‰ּו‡:  ר  ָׁ̆ ַ‰ָיּ ַ‡ך¿ 
ב  ַ‰ּטו… ַעל   ‰ ּ ו∆ ַ̂ י ƒו יכּו˙,  ƒר‡ֲ ַבּ  

ל  ָכּ  ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע (כ„)ו¿ ָ‰ָרע,  מ≈ יר  ƒ‰ ַיז¿ ו¿

ם  ƒ‡ ו¿ ר,  ∆̇ ּוַבס≈ּ לּוי  ּ‚ָ ַבּ  ˙ בו… ַ‰ּטו…

ין  ≈‡88  - חּו‰ּו  ב¿ּ ַׁ̆ י ƒו  ‰ ז∆ ַעל  „ּו‰ּו  ַכב¿ּ י¿

 ‰ ן ָלז∆ ּ ו≈ ּƒל…‡ כ ׁ∆̆ י  ַבח, ַ‡ֲחר≈ ּׁ∆̆ י˜ לו… ַבּ ּ ƒַמז

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ˙ ע≈ 89ב¿ּ ן  ָלכ≈  .‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ‰ַמּ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒב

ין  ƒח ב¿ ַּ̇ ב,  ַ‰ּטו…  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇

מּול,       ּ¿‚‰ַ  ‰ ו∆ּ ַ̃ מ¿  ‰ ָּ̇ ‡ַ י  ּƒמ ƒמ ָך  מ¿ ¿̂ ַע ב¿ּ

ם  ƒ‡ ם, ֲ‡ָבל ל≈ ָׁ̆ ל - ‰ּו‡  ≈‡‰ָ ר מ≈ ׁ∆̆ ‡ֲ90

ין  ƒח ב¿ ַּ̇ ַ‚ם  ם. ו¿ ל≈ ָׁ̆ ינו…  ים - 91‡≈ ƒר ֲ‡ח≈ מ≈

י  נ≈ פ¿ ƒל  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ‰ַמּ  ‰ ז∆ ם  ƒ‡

חּו„  ƒי 92ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ עו…  ָ̇ י ƒי‰ָ ם  ƒ‡ ָלם,  ָ‰עו…

בי‡ורים
מה׳.        והתרחקות  זלזול במצוות  ידי  על  בני אדם  בעיני  חן  לו למצוא  מציע 
אותו  שמשבחים  בכך  במאומה  שכרו  יפחת  לא  ב˘בח.  לו  מזי˜  ‡ין   .88
89. בע˙ ‡˘ר ˙ע˘‰ מע˘‰ ‰טוב. והנך רוצה  ומכבדים אותו על מעשיו. 
לבחון את טהרת כונתך. 90. ‡˘ר מ‰‡ל. אם יתברר לך שהנך מקוה לקבל 
את השכר מהאל - סימן הוא שהמעשה שלם ואין בו כל פגם. 91. ‡ינו ˘לם. 
סימן הוא שהמעשה אינו שלם. 92. ביחו„ בח„רי ח„רים. בהתבודדות בינך 

 ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ׁ∆̆ ּוכ¿ ר,  ָ̂ ָ̃ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ּƒ̇ ָך.  ב¿ּ ƒל ב¿ּ

ל…‡  „, ו¿ ַיח≈ ¿̇ ּƒ̇ ָמ‰ - 81 ּום ָחכ¿ ׁ̆ מ…„  ל¿ ƒל

רּוך¿  ָבּ  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… זּוַל˙  ָ‡ָ„ם  ּום  ׁ̆ ַ„ע  י≈

ָב‰,      טו…  ‰ ּ„ָ ƒמ ּום  ׁ̆  ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  ו¿ ‰ּו‡, 

 ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע ב¿ּ לּו˙  ¿̂ ָ‰ַע  ˙ ‡ו… ַ‰ר¿ ל¿ 82ַ‡ך¿ 

ל…‡  83ו¿ ָך,  ָכר¿ ׂ ¿̆ י„  ƒס פ¿ ַ̇ ו¿ ם  ׁ≈̆ ָך  ל¿  ‡ ≈̂ י≈ ל…‡  ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ  ,‰„ָ ָ‰ֲעבו…

ָך  ¿̇ ָמ יַע ָחכ¿ ƒ„ ו… ּ̇ ל…‡  ן ָ‰ָרע, ו¿ ƒיר מ ƒ‰ ז¿ ַּ̇ ל…‡  ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ ּ¿̇

ן  ‚ו… ˙, כ¿ּ ל…‡ ‡ו… ם ו¿ ƒַמי ָׁ̆ -‡ ר≈ יַמן י¿ ƒס ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  ָך, ו¿ ¿̇ ׁ̆ זּוָל י ƒ‡ ל¿

ך¿  ל≈ ≈̇ ו¿ ָ‰ָ‚ם  נ¿ ƒמ ב¿ּ  ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ּƒ̇ 84  ‡ ָלּ ∆‡ י˙,  ƒ̂ י ƒ̂ ו¿ זּוָז‰  ּומ¿ ין  ּ ƒל ƒפ ּ¿̇

ָו‰  ¿„ ח∆ ‰ ּוב¿ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒמ ַמֲ‡ָכל ב¿ּ ם ב¿ּ ∆‰ ָמּ ƒע…ָרב ע ‰ מ¿ י∆ ¿‰ ƒ̇ ם, ו¿ י‰∆ כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  „ כ…ּ ל¿ ƒל ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  נ≈ י¿ נ¿ ƒע מ≈  ‰ ז∆ ל  ָכּ  .˜ חו… ׂ ּ¿̆ ‰ַ ר…ב  ּוב¿

ף  ל∆ ∆‡ י„  ƒס 86ַמפ¿ ָו‰,  ¿̂ ƒמ ם  ׁ≈̆ 85ל¿  ‰ ז∆ ָין  נ¿ ƒע  ‰ ׂ ∆̆ ָ‰עו… ו¿  , ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒר ב¿ּ

 ׁ̆ ≈‡ ‰ ל¿ ַטָנּ ¿̃  ׁ̆ ≈‡ ַח מ≈ ר≈ בו… ‰ ל¿ מ∆ „ו… , 87ו¿ ָכרו… ׂ ּ¿̆ ƒר מ ≈̇ ים יו… ƒָלפ‡ֲ

ָל‰.  „ו… ּ ¿‚

אדם.  אותו  של  רצונו 
וב׳עץ יוסף׳ (שם) ביאר, 
יוצאים  שדבריו  משום 
יכנסו  ובודאי  הלב,  מן 
לב  אל  הם  אף 

השומעים.

בי‡ורים
כאילו אתה  רושם  ל‰ר‡ו˙ ‰עˆלו˙. עשה  ‡ך   .82 81. ˙˙יח„. תתבודד. 
עובד את ה׳ בעצלות ובכבדות. 83. ול‡ ˙ˆו‰. ואל תשדל בני אדם לעשות 
˙נ‰‚ במנ‰‚ם ו˙לך ב„רכי‰ם. של  טוב ואל תוכיחם להמנע מעשות רע. 84.̇ 
ויושבי קרנות, כדי שהסתרת מעשיך הטובים תהיה בשלימות.  פשוטי העם 
85. ל˘ם מˆו‰. כלומר, אף שעושה זאת לשם מצוה, מכל מקום... 86. מפסי„ 
‡לף ‡לפים. כי ירד מטה מטה, ולא רק את המצוות יחדל מלקיים, אלא אף 
אמונתו תשלל ממנו, מבלי אשר ירגיש בכך. 87. ו„ומ‰ לבורח מ‡˘ ˜טנ‰ 
ל‡˘ ‚„ול‰. כי אם מטרתו לברוח מהפרסום והכבוד שיבוא לו ע״י עבודת ה׳, 
וחושש למצוא חן בעיני בני אדם בגלל מעשיו הטובים, אדרבה, הרי היצר 

ˆ„י˜ים עיונים‡רחו˙  ˘ער ‰‚‡ו‰
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‡ינ‰  ‰‚‡ו‰  וז‡˙  כ‰. 
כתב  וכו'.  לענו‰  מז˜˙ 
(שער  הלבבות  החובת 
והחלק  פ״ט):  הכניעה 
כשגאות  הוא,  המשובח 
ועל  חכמתו  על  האדם 
נובעת  הטובים  מעשיו 
יודע  שהוא  ממה 
להעריך את גודל החסד 
שהבורא עשה אתו בזה 
היתרונות  את  לו  שנתן 
הללו, וממה שהוא שמח 
לו  גורמת  וגאותו  בהן, 
עוד  ולהתאמץ  להוסיף 
ובמעשיו  בלימודו  יותר 
ולהתנהג  הטובים, 
מקורביו,  עם  בהכנעה 
ולחוס  בחבריו,  ולשמוח 
על  ולחפות  כבודם  על 
ולהזהר  זכות,  לכף  אותם  ולדון  אותם,  ולאהוב  בשבחם,  ולדבר  סכלותם, 

ב  ּטו… ַמ‰  ינּו  ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ  : מו… ּוכ¿  .˙ ָרנו… ¿̃

 ‰ ז∆ ַעל  ו¿ נּו.  ָרל≈ ּ‚ו… ים  ƒע ָנּ ּוַמ‰  נּו  ≈̃ ל¿ ח∆

 "'‰ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ּבו…  ƒל  ‰ּ ַבּ ¿‚ ּ ƒ100ַוי" ַמר:  ¡‡ נ∆

ָ‡ָ„ם       ‰ י∆ ¿‰ ƒי י  ּƒכ ו).  יז,  („ברי-‰ימים-ב 

ָלם  י ָ‰עו… נ≈ י¿ נ¿ ƒע ב ב¿ּ ַבּ‰-ל≈ ר-רּוַח ּו‚¿ ַ̃ 101י¿

 ‰ מ∆ּ ַבּ לו…  י˜  ּƒפ ַיס¿ ל…‡  ׁ∆̆ 102  ,‡ ַ‰ָבּ

 ‰ מ∆ּ ַבּ י  ּ„ַ י…‡ַמר  ל…‡  ו¿  , לו… ן  מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ּ ƒי ׁ∆̆

ַעט  מ¿ ƒי  ‡ ָלּ ∆‡103 ם,  ∆‰ מ≈ ָי„ו…   ‡ ָ̂ מ¿ ּ ƒי ׁ∆̆

ו…  ׁ̆ ּ‰ ַנפ¿ ַבּ ¿‚ ƒ̇ ‰ּו, 104ו¿ ׂ ≈̆ ל ַמֲע יָניו ָכּ ע≈ ב¿ּ

ו…       ׁ̆ ַנפ¿ ב¿ּ ם  ַרע≈ ¿̇ ƒי ו¿ י„,  ƒמ ָּ̇ ָל‰  ַמע¿ ל¿

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו…  ˙„ַ ֲעבו… מ≈ ר  ּ ≈̂ ַ̃ מ¿ּ ׁ∆̆ מו…  105כ¿ּ

יָנּ‰  ≈‡ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ז…‡˙  (כ‰)ו¿ ‰ּו‡.  רּוך¿  ָבּ

בי‡ורים
שאינם  פירש,  והערוך  (רש״י).  שיחה  בדבר  העוסקים  הארץ  עמי  ˜רנו˙. 
בדברי  ולעסוק  העיר  בקרנות  לשבת  רגילים  אלא  המדרש,  לבית  נכנסים 
לו  המלך, שאף שהיה  יהושפט  על  נאמר  זה  פסוק  לבו.  וי‚ב‰   .100 שיחה. 
עושר וכבוד לא גבה לבו בעבורם, כי אם במה שהלך בדרכי ה׳. (מצודת דוד). 
101. י˜ר רוח ו‚ב‰ לב.  אדם עם רצון כביר בלי גבול ובעל שאיפות גבוהות 
בעניני העולם הבא. 102. ˘ל‡ יספי˜ לו. שלא יסתפק במצוות המזדמנות 
בעיניו. שיהיו  ימעט  103. ‡ל‡  ידי השתדלותו.  על  ובמעלות שהשיג  לידו, 
ונפשו תתרומם ותשאף  104. ו˙‚ב‰ נפ˘ו.  ועבודתו מעטים בעיניו.  מעשיו 
ומתרשל  שמפחית  מדה  באותה  ˘מ˜ˆר.  כמו   .105 יותר.  גבוהה  למדרגה 

מעבודת ה׳ יכעס על עצמו ויוכיח נפשו.

ם  ƒ‡ ים, ו¿ ּƒַרב ‰ ָבּ ׂ ∆̆ ‰ עו… ָּ̇ ר ַ‡ ׁ∆̆ ָין ֲ‡ נ¿ ƒע‰ָ ‰ ז∆ ים 93ב¿ּ ƒי ֲחָ„ר ר≈ ַח„¿ ב¿ּ

ם. ל≈ ָׁ̆ ָך  ׂ ¿̆ ‰, ָ‡ז ַמַע ָך ז∆ ר ל¿ ר≈ ָבּ ¿̇ ƒי

ם  ַ‰ָיּ ‰ מ≈ ָפּ ƒם ט ƒ‡ י ּƒינו… כ ר ָ‰ָרע ‡≈ ∆̂ „ י≈ ∆‚ נּו 94נ∆ ר¿ ַפּ ּƒס ּׁ∆̆ ל ַמ‰  ָכּ
ָכל  ּוב¿ ָבר  ּ„ָ ָכל  י ב¿ּ ּƒכ , ּבו… ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ ב ל¿ ַחָיּ ‰ּו‡  ּׁ∆̆ „ ַמ‰  ∆‚  95נ∆

נּו  ח¿ ַ̇ ּוָפ ל,  ≈̃ ל¿ ַ̃ ּול¿  ˙ ח≈ ַׁ̆ ל¿ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈  ‡ ָבּ  ‰ ּ„ָ ƒמ ָכל  ּוב¿  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע

ָרָכיו.  ּ ¿„  ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇ ָיַ„ע  ל…‡  ׁ∆̆ י  ƒמ ל¿ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ַין  נ¿ ƒע יַע  ƒ„ ‰ו… ל¿ ח  ַ̇ פ∆ּ

יף  ם י…ס∆ ƒר ָיַ„י‰ָ , "96ּוט√ כו… ו… ּ̇ ƒּו מ‰ ≈̃ ּ ַסל¿ ר ל¿ יַמ‰≈ ƒין, ו ƒָחָכם ָיב ∆‰ ו¿

ı" (‡יוב יז, ט). ‡…מ∆

 

ם        ƒ‡ י  ּƒכ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ַח˙  ַבּ ֻׁ̆ מ¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿ ַמֲעַל˙  ב¿ּ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ97

י"  ƒ̇ ‡ו… ָי„…ַע  ו¿ ל  כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ל  ּ ַ‰ל≈ ¿̇ ּƒמ‰ַ ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ƒי ז…‡˙  ב¿ּ

ָע‰  ּ ַ‚ם „≈ רּוך¿ ‰ּו‡, 98ו¿ ‡ ָבּ ר≈ ָ„ָ‡‰ ַלּבו… יף ‰ו… ƒס יו… (ירמי‰ ט, כז). ו¿

יָך,  ָפנ∆ ל¿ י  ƒנ‡ֲ  ‰ ∆„ מו… ַמר:  לו…  ‰ ָלּ ƒפ ¿̇ ּƒב  ˙ בו… טו…  ˙ ּ„ו… ƒּומ ל  כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ו¿

י  ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒ99מ ל…‡  ו¿  , ׁ̆ ָר ¿„ ּƒי˙-ַ‰מ ב≈ּ י  ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒמ י  ƒ̃ ל¿ ח∆  ָּ̇ ַ̇ ָנּ ׁ∆̆

בי‡ורים
בהידור  השלמות,  ובאותה  האופן  באותו  ‰ענין.  בז‰   .93 עצמך.  לבין 
לקלקל  הוא  מנסה  כיצד  הרע,  יצר  ‰רע. מענין  יˆר  נ‚„   .94 ובהתלהבות. 
וידיו  בדרכיו  טהור  י„ים.  וט‰ר   .96 לעומת.  נ‚„.   .95 ממנו.  להנצל  וכיצד 
הרע.           היצר  ברשת  יפול  ולהתאמץ שלא  להתגבר  כח  יוסיף   - נקיות מעוון 
לא ח״ו כדי להשתרר ולהתנשא על  97. ‰‚‡ו‰ במעל˙ ‰חכמ‰ מ˘ובח˙. 
זו.  אחרים, אלא שירגיש סיפוק ושמחה במעלתו כדי לזרזו להתמיד בדרך 
98. ו‚ם „ע‰. יש גורסים: על שחננו דעה והשכל ומדות טובות. 99. מיו˘בי 

מ˘‡  בענין  ‡בל  כז. 
לפני‰ם.  יכנע  ומ˙ן 
הוא  הדברים  מקור 
(ז:):  ברכות  במסכת 
משום  יוחנן  רבי  אמר 
יוחאי:  בר  שמעון  רבי 
להתגרות  מותר 
הזה  בעולם  ברשעים 
יצחק  רבי  והאמר  וכו׳. 
אם ראית רשע שהשעה 
תתגרה  אל  לו  משחקת 
י,  (תהלים  שנאמר  בו, 
(יצליחו)  ״יחילו  ה): 
דרכיו בכל עת״, ולא עוד 
ולא  בדין...  שזוכה  אלא 
שרואה  אלא  עוד 
הא  קשיא,  לא  בצריו... 
במילי  דידיה הא  במילי 
שבדבר  והיינו  דשמיא. 
ששייך לו ולממונו צריך 
וכתב  מפניו.  להכנע 
ש״השעה״  המהרש״א, 
כי  דייקא,  לו  משחקת 
 – השעה  כשתעבור  אבל  שגורם,  המזל  מחמת  שעה  לפי  אלא  אינו  בודאי 

״כחציר מהרה ימלו״, ״ועוד מעט ואין רשע״ וכו׳.

 ‰ ז∆ ו¿ ם.  י‰∆ נ≈ פ¿ ƒל ָל˙ו…  ָפּ ׁ¿̆ ‰ַ י  נ≈ פ¿ּ ƒ106מ

ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒי י  ַ̇ ָמ ָמ‰  ָחכ¿ יך¿  ƒר ָ̂

 ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ≈‡ ים  ƒָעמ פ¿ּ י  ּƒכ ָו‰,  ¿̂ ƒמ ַבר  ¿„ ּƒב

ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ָניו  ָפּ ז  ָיע≈ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ ם,  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ֲעמ…„  ַיּ ׁ∆̆

ם  ָ̇ י„ ‡ו… ƒס ָו‰ ַ‡ַח˙, 107ַיפ¿ ¿̂ ƒֲעבּור מ ַבּ

ָחָכם  ∆‰ יך¿  ƒר ָ̂ ָכך¿  ל¿  .˙ וו… ¿̂ ƒמ  ‰‡ָ מ≈

י  ƒפ ּול¿ ָין,  נ¿ ƒע‰ָ ו¿ ָע‰  ָּׁ̆ ‰ַ י  ƒפ ל¿ ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ל¿

יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ ׁ̆ י י≈ ּƒיו, כ ׂ ָ̆ ר ַמֲע ּ ַס„≈ ‰ י¿ ז∆

יַח  ּƒל…‡ ַינ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ ׁ̆ י≈ יָלם, ו¿ ƒב ׁ¿̆ ּƒַלֲעז…ב ב

‚ּופו…  ב¿ּ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ ָין.  נ¿ ƒע ּום  ׁ̆ ב¿ּ יָלם  ƒב ׁ¿̆ ּƒב

ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿ ם,  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ַלֲעמ…„  ‡…„ו…  מ¿ ƒ108ּוב

(כז)ֲ‡ָבל  ָו‰,  ¿̂ ƒמ ַבר  ¿„ ּƒב  ‰ ז∆ ָכל  ו¿ ם.  ָל‰∆

ם  י‰∆ נ≈ פ¿ ƒל ַנע  ָכּ ƒי ן  ָּ̇ ‡-ּוַמ ׂ ָּ̆ ַמ ַין  נ¿ ƒע ב¿ּ

ין  ּ ƒ„‰ַ ּוַר˙  ּׁ̆ ƒים מ ƒנ פ¿ ƒם ל ∆‰ ָמּ ƒע ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ו¿

בי‡ורים
ובזוי  יהיה מושפל  יעשה הטוב  106. מפני ‰˘פל˙ו לפני‰ם. מחשש שאם 
בעיניהם, ושילעגו לו על מעשיו. 107. יפסי„ ‡ו˙ם מ‡‰ מˆוו˙. יש גירסא 
ד),  כו,  (משלי  ״אל תען כסיל כאולתו״  זה אמר שלמה:  ״ועל  המוסיפה כאן: 
ובמ‡ו„ו.   .108 וכסילים״.  והם רשעים  ה),  (שם,  ״ענה כסיל כאולתו״  ואמר: 

בכל כחו, רצונו וממונו.

 ˙ מ∆ ר∆ ‚ו… , ו¿ ו… ּ̇ ע¿ ַסַיּ ˙ ָלֲעָנָו‰, ַ‡ך¿ מ¿ ∆̃ ּ ַמז∆

 ,˙ בו… ַ‰ּטו…  ˙ ֲעלו… ַמּ ַבּ מ…ַח  ׂ ¿̆ ƒל לו… 

ַעל  ָלחּוס  ו¿ ָריו  ֲחב≈  „ בו… כ¿ ּƒב מ…ַח  ׂ ¿̆ ƒל ו¿

ָ„ם. בו… כ¿ּ

 

ַח˙  ַבּ ֻׁ̆ י‡ מ¿ ƒ‰ ים ƒע ָׁ̆ „ ָ‰ר¿ ∆‚ ֲ‡ָו‰ נ∆ ּ‚ַ‰ַ ו¿
ים  ƒל ַ‰כ¿ יָחם ּול¿ ƒכ ‰ו… ‡…„, ל¿ מ¿

ַעל   ‰ ּ ו∆ ַ̂ י ƒו ם,  ָל‰∆ ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿ ם,  ָ̇ ‡ו…

 , ו… ּ̇ ָכל¿ י¿ י  ƒפ כ¿ּ ָ‰ַרע  מ≈ יר  ƒ‰ ַיז¿ ו¿ ב  ַ‰ּטו…

ָלם  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ‰ ב¿ּ מ∆ ּ‰ ּ„ו… ז∆ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ

ּבו…  ּ ƒל ׁ∆̆ י  ַ‡ֲחר≈  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ּוכ¿ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒמ כ¿ּ

ל…‡  ו¿ ח.  ָבּ ֻׁ̆ מ¿  ‰ ז∆ י  ֲ‰ר≈ ם  ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ל¿

ל…‡  ׁ∆̆ ַכי  ּ ¿„ ָמר¿ מו…  כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ַנע  ָכּ ƒי

ם  ָמ˜ו… ָכל  ּוב¿  (‚ (‡ס˙ר  ָ‰ָמן  ל¿ ַנע  כ¿ ƒנ

ל…‡  ו¿  ,˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ָעָליו   - ָו‰  ¿̂ ƒמ  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆

ב  ַ‰ּטו… (כו)ַלֲעז…ב  ים  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ָלל  כ¿ּ ַנע  ָכּ ƒי

בכבודם. והיא גורמת לו 
הטובים  שמעשיו 
ושהוא  בעיניו,  מעטים 
להרבות  תמיד  טורח 
נשבר  ושלבו  עליהם, 
מדי  שהוא  על  בקרבו 
מהם  להשיג  חלש 
ושהוא  נפשו,  כאוות 
לפני  עצמו  את  משפיל 
מקוה  שהוא  מי 
להוסיף  יוכל  שבעזרתו 
מודה  ושהוא  עליהם, 
היתרונות  על  לאלהים 
אותו  ומשבח  לו,  שנתן 
על שעזר לו לקנות את 

המעלות הטהורות.
אינה  כזאת  גאוה 
עם  בסתירה  עומדת 
לא  והיא  ההכנעה, 
אלא  אותה,  מרחיקה 
לה  מסייעת  אדרבה 

ומוסיפה עליה. 
מפני  ‰טוב  לעזוב  כו. 
‰˘פל˙ו לפני‰ם. שנינו 
כ):  (ה,  אבות  במסכת 
אומר,  תימא  בן  ״יהודה 

הוי עז כנמר... לעשות רצון אביך שבשמים״. כתב הטור (או״ח סי׳ א): ״והתחיל 
בעז כנמר, לפי שהוא כלל גדול בעבודת הבורא יתברך, לפי שפעמים אדם 
חפץ לעשות מצוה ונמנע מלעשותה מפני בני אדם שמלעיגים עליו, ועל כן 
הזהיר שתעיז פניך כנגד המלעיגים, ואל תמנע מלעשות המצוה... שפעמים 
אדם מתבייש מפני האדם יותר ממה שיתבייש מפני הבורא יתברך, על כן 

הזהיר שתעיז מצחך כנגד המלעיגים ולא תבוש. עכ״ד.  

תחילה  אותי  שהגבהת 
שאז  השלכתני  ואח״כ 
החרפה  הצער,  המכה, 

והבושה גדולים יותר.
מחט‡  ניˆול  ‡ינו  ל. 
יונה  רבינו  כתב  ועוון. 
כז):  א,  תשובה  (בשערי 
כמה  מסבבת  הגאוה 
יצר  ומגברת  עבירות, 
לב האדם עליו, שנאמר: 
את  ושכחת  לבבך  ״ורם 
הגאוה  [הרי  אלקיך״  ה׳ 
לכל  כללית  סיבה 
על-ידי  כי  העבירות, 
ה׳  לשכחת  בא  הגאוה 
חוטא]...ובעל  וממילא 
יצרו,  ביד  נמסר  הגאוה 
עמו  השם  עזר  אין  כי 
אחרי אשר הוא תועבת 

ה׳. עכ״ד.
כתב:  קדושה  בשערי 
שורש  היא  הגאוה 
להרבה עבירות אם בין 
בין  ואם  למקום,  אדם 

אדם לחבירו.
בשבט מוסר (ב׳) כתב: הגאוה שורש לכל העבירות שבעולם, ולכן חזק עצמך 

שלא להתפתות בקול יצרך להתגאות, ובנצחך אותו בזה – תוכל לנצחו בכל! 

ל"  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי  ˙ כו… ַמַער¿  ˙ ∆‡ י  ּƒ̇ ַרפ¿ ח≈

ָ‡ַמר  ׁ∆̆ יב,  ƒר ח≈ ַסנ¿ (˘מו‡ל-‡ יז, י), 110ּול¿

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ˙ ָ‰ֲ‡ָרˆו… י  ל…‰≈ ¡‡ ָכל  ב¿ּ י  ƒמ"

 '‰ יל  ּ ƒ̂ ַי י  ּƒכ י  ƒ„ ָיּ ƒמ ם  ָ̂ ַ‡ר¿  ˙ ∆‡ ילּו  ּ ƒ̂ ƒ‰

כ),  לו,  (י˘עי‰  י"  ƒ„ ָיּ ƒמ ם  ƒַלי ָׁ̆ רּו י¿  ˙ ∆‡

ָלּ‰  רו… "ּוַמן ‰ּו‡ ‡¡ ָ‡מ¿ ב¿ּ ר,  ּ ַ̂ נ∆ בּוַכ„¿ ּונ¿

טו),   ,‚ („ני‡ל  ָ„י"  י¿ ן  ƒמ ן  כו… נ¿ ƒב יז¿ ׁ≈̆ י¿ י  ּ ƒ„

רּו  ָ‡מ¿ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ן,  ָל‰∆  ‰ מ∆ ַ‰ּ„ו… ו¿

ּבּוז  ָ‰ָי‰  ם  ָ̇ י ƒֲחר‡ַ ו¿ ם,  י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ כ¿ּ

ינו…  (ל)‡≈  , זו…  ‰ ּ„ָ ƒמ ב¿ּ ‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ƒּומ ן.  לו… ָ̃ ו¿

ָ‡ַמר  ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ן,  ָעוו… ו¿  ‡ ט¿ ח≈ מ≈ ל  ו… ּ̂ ƒנ

 ‰ ׂ ∆̆ , עו… מו… ׁ¿̆  ı יר ל≈ ƒ‰ָי „ ָחָכם: "111ז≈ ∆‰

ן" (מ˘לי כ‡, כ„). ַר˙ ָז„ו… ב¿ ע∆ ב¿ּ

 

 ‰ ָנּ ≈‰ ַע„  ינּו  ָבר≈ ּ ¿„ יַע  ּ ƒ‚ ƒ‰ ׁ∆̆ יָון  כ≈ ו¿

בי‡ורים
110. ולסנחריב. בתנא דבי אליהו (ל״א) כתב: סנחריב גסות הרוח היתה בו, 
ובה נעקר מן העולם. וכן נאמר שם על נבוכדנצר. 111. ז„ י‰יר. גס רוח סופו 

להיות לץ שאינו חש לשמוע מוסר. רש״י.

ָל‰. „ו… ּ ָו‰ ‚¿ ¿̂ ƒי מ ƒ‰ זו… ָבר, (כח)ו¿ ָכל ָ„ּ ב¿ּ

 

יך¿  ƒר ָ̂ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ‰ַ  ˙ ּ„ַ ƒמ ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒּומ
י  ּƒכ  ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ּוב  ׁ̆ ָל ו¿ ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ ל¿  
ַרב   ‰ּ ָלּ ׁ∆̆  ˜ ּ ז≈ ∆‰‰ַ ו¿  ,„…‡ מ¿  ‰ ֻ‚ָנּ מ¿ י‡  ƒ‰

 -  ‰ּ ָבּ  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ‰ַ ו¿ י„,  ƒמ ָּ̇ ּוָמˆּוי 

 ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ יָכך¿  ƒפ ַעט, ל¿ מ¿

˙ ָ‰ָ‡ָ„ם  יָ‡‰ ‡∆ ƒב ֲ‡ָו‰ מ¿ ּ‚ַ‰ַ י  ּƒכ  ,„…‡ מ¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ לּו˙,  פ¿ ׁƒ̆ ו¿ ר  ב∆ ׁ∆̆ ל¿

יח),  טז,  (מ˘לי  ן"  ‡ו… ּ‚ָ ר  ב∆ ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ ƒ(כט)ל"

ּנּו" (˘ם  יל∆ ּƒפ ׁ¿̆ ַּ̇ ֲ‡ַו˙ ָ‡ָ„ם  ַמר: "ַ‚ּ ¡‡ נ∆ ו¿

ַרע  ≈‡ ָמ‰   ָּ̇ ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿ כ‚).  כט, 

" (˘מו˙ ‰,  ‚ו… י ‰' ו¿ ƒרו… "מ ָ‡מ¿ ע…‰ ב¿ּ ַפר¿ ל¿

י  ƒַמר "ֲ‡נ‡ָ ׁ∆̆ י,  ּƒ̇ ׁ¿̆ ƒל ַי˙ ַ‰פ¿ּ ָ‚ל¿ ב), 109ּול¿

‚„ול‰.  מˆו‰  וזו‰י  כח. 
בבא-מציעא  במסכת 
על  הגמרא  מביאה  (ל:) 
כ)  יח  (שמות  הפסוק 
״והודעת להם את הדרך 
המעשה  ואת  בה  ילכו 
׳אשר  יעשון״...  אשר 
יעשון׳ זו לפנים משורת 
לנהוג  [שיש מצוה  הדין 
הדין]...  משורת  לפנים 
לא  יוחנן,  רבי  דאמר 
חרבה ירושלים אלא על 
שהעמידו דיניהם על דין 
(עשו)  עבדו  ולא  תורה, 
לפנים משורת הדין.    
‚‡ון.  ˘בר  לפני  כט. 
כשבא  הגר״א:  פירש 
מן  זה  הרי  לאדם,  שבר 
הסתם שהיה לו תחילה 
בא  ולכן  הלב,  גבהות 
כשהקדוש  השבר,  עליו 
לנקום  רוצה  הוא  ברוך 

באדם כדי שיתקדש שמו יתברך בעולם - מגביהו תחילה ואחר כך משפילו, 
תחילה  שהגביהו  בהמן  כמו  שבעתיים,  גדולה  נקמתו  תהיה  זה  ידי  על  כי 
למשנה למלך כדי שיתלוהו בגבהותו, ונפילתו היתה בפירסום רב, ואם הוא 
שר וחשוב בלא זה, אז ה׳ נותן בלבו גאוה ואחר כך משפילו, כי אז נקמתו 
וכן  ועכשיו בבירא עמיקתא.   – כי הרגיש עצמו שהיה באיגרא רמה  גדולה 
ותשליכני״,  נשאתני  ״כי  יא)  קב,  (תהלים  הפסוק  על  המפרשים  כל  פירשו 

בי‡ורים
109. ול‚לי˙. אמר רבי יוחנן שעמד בגילוי פנים (בחוצפה. רש״י) לפני הקב״ה 

(סוטה מב:). 

מטפ‰  ˘ב‡  ל‡. 
האדם  בהיות  סרוח‰. 
בפחיתות  מסתכל 
תחילת  וגריעות  חומרו, 
טעם  לו  אין  יצירתו, 
אלא  כלל,  להתנשא 
משל  ולהכלם.  ליבוש 
למה הדבר דומה: רועה 
ועלה  שהגיע  חזירים 
עת  כל  הרי  לשלטון, 
ימיו  יזכור  אשר 
אפשר  אי   – הראשונים 
(מסילת  להתגאות  לו 

ישרים כג). 
שהתהוות  יתבונן, 
ויצירתו...ואחר  האדם 
ניזון...במשך  הוא  כך 
ורק  אמו,  בבטן  שהותו 
לעולם  יוצא  כך  אחר 
בגופו  וכחוש  חלוש 
הלבבות  (חובת  ואבריו 

כניעה ה). 
לב. וי˘וב לעפר ורימ‰. 
ויתבונן מצורתו שתהיה 
לו כשינוח בקבר: אור פניו יחלוף, מראהו ישחר, בשרו יהפך לתולעים עיפוש 
וליחה, ולא ישאר בו כל סימן מיופי גופו. ריחו יבאיש (יסריח) מאד, כאילו לא 

ל…‡  ב¿ּ  ‰ּ ז∆ ƒמ ָל‰  ַמע¿ ל¿  ‰ ז∆ ם  ּ∆̇ ב¿ ַׁ̆ י¿

חּוס  ƒי ל  ∆„ ּ…‚ ן:  יו… ל¿ ָ‰ע∆ יב  ׁƒ̆ ≈‰ ו¿ י?  ƒ̇ ּו ׁ̆ ר¿

ַעי.  ר≈ ל¿ ַעל  ַמּ ƒמ י  ƒיַבנ ׁƒ̆ ‰ו… י  ּƒ̇ ח¿ ַפּ ׁ¿̆ ƒמ

י  ַּ̇ ח¿ ַּ̇ ר  ׁ∆̆ י ַעל ֲ‡ ƒ̇ י ƒי: ָעל ƒנ ּׁ≈̆ ָ‡ַמר ַ‰ ו¿

י:  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ‰ַ ָעָנ‰  ו¿ י.  ƒ̇ ָמ ָחכ¿ ר…ב  י  נ≈ פ¿ּ ƒמ

י  ƒיַבנ ׁƒ̆ י ‰ו… ּƒב ƒּו˙ ל‡ ַ„כ¿ י ו¿ ׁƒ̆ לּו˙ ַנפ¿ פ¿ ׁƒ̆

 . לו… ּ ¿„ ƒ‚ ך¿ 118ו¿ ל∆ ָל‰ּו ַ‰מ∆ּ ע¡ ∆‰ ו¿ ם.  י‰∆ ּ≈̇ ח¿ ַּ̇

ָך  ב ֲ‡ָמר ל¿ י טו… ּƒַמר: "119כ ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ ו¿

יב"  ƒ„ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל ָך  יל¿ ּƒפ ׁ¿̆ ‰ַ מ≈  ‰ ָנּ ≈‰  ‰ ֲעל≈

(מ˘לי כ‰, ז). 

ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ  ˙ ּ„ַ ּƒמ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם   ‰ ∆‡ רו… ׁ∆̆  ˙ ע≈ ב¿ּ
ב  יך¿ ַלֲח˘…ׁ ƒר ָ̂ ˙ ָעָליו,  ר∆ ב∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ 

 ‡ ָבּ ׁ∆̆ , (ל‡) ּבו… ƒל ˙ ים ‡∆ ƒיל ƒ‰ ב¿ ים ַ‰ַמּ ƒָבר ּ ¿„

ָעָפר  ל¿ ּוב  ׁ̆ ָי (לב)ו¿ רּוָח‰,  ס¿  ‰ ָפּ ּƒט ƒמ

בי‡ורים
לפניו שלשה גיבורים, וישבו זה למעלה מזה. 118. ו‚„לו. למעלה. 119. כי 
טוב ‡מר לך. מוטב שיאמרו לך לעלות לדרגה גבוהה יותר ממעמדך כיום, 
את  שתפנה  ויבקשו  לה  ראוי  שאינך  לאמר  ממעלתך  אותך  יורידו  מאשר 

מקומך עבור אדם אחר נכבד ונדיב.

י  ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ַמע  ׁ¿̆ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ‰ַ ַעל  ר  ַ„ב≈ּ ל¿

‰ּו‡  י  ƒמ ָ‡ַמר:  ָח„  ∆‡ ָחָכם  ים.  ƒֲחָכמ

 ‰ ז∆  ?‰‚ָ‡ָ ¿„‰ַ ּנּו  מ∆ּ ƒמ  „ ר≈ ָפּ ּƒ̇ ל…‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

רּו:  ָ‡מ¿ ‰. ו¿ ָנּ מ∆ּ ƒָל‰ מ ַמע¿ י‡ ל¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ˙ ַמֲעָל‰  ׁ̆ ַלֲעלו… ּ ≈̃ ַב ‰ַ112מ¿

˙ו…  ‡ו… ין  ƒ̃ י ƒַמֲחז ַע˙,  ּ„ַ ר]  [ַבּ  ˙ ַ̃ ז¿ ח∆ 113ב¿ּ מו…  ¿̂ ַע י˜  ƒֲחז ַמּ ׁ∆̆ י  ƒמ

ים  ƒַמֲעָלל  - ֲ‡ָו‰  ַלַ‚ּ 114ָסמּוך¿  רּו:  ָ‡מ¿ ו¿  .‰ ט∆ ו… ׁ̆ ל¿ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ

 ˙‡ַ נ¿ ׂ ƒ̆ ָעָליו   ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ים,  ƒָרע ים  ƒַמֲעָלל ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒּומ ים.  ƒָרע

ָח„:           ∆‡ ָחָכם  ָ‡ַמר  ו¿ ָעָליו.  מ≈  ˙ טו… נו…  ˙ ו… ׁ̆ ָפ ּ ַ‰נ¿ ו¿  ,˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

 ˙ ּ„ו… ּƒימּו˙ ַ‰מ ƒע ך¿ נ¿ ר ַ‰ּ‚ּוף, ָכּ ּוָר‰ ‡ו… ּ̂ ימּו˙ ַ‰ ƒע ר נ¿ ׁ∆̆ ‡ֲ 115ַכּ

 ‰ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆  ׁ̆ פ∆ נ∆ּ ַבּ יבּו˙  ׁƒ̆ ַ‰ֲח ין  ≈‡116  :„ עו… ָ‡ַמר  ו¿  . ׁ̆ פ∆ ַ‰נ∆ּ ר  ‡ו…

 .‰ ז∆ ל  ∆‡  ‰ ז∆ ים  ƒר ֲ‡ח≈ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ

ָפָניו  , 117ּול¿ כּו˙ו… ‡ ַמל¿ ס≈ּ ּƒב ַעל כ ׁ≈̆ ָח„ יו… ך¿ ‡∆ ל∆ ָ‰ָי‰ מ∆ ׁ∆̆ ָ‡ַמר,  ו¿

יך¿  ≈‡  : ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ם  ָל‰∆ ָ‡ַמר  ו¿  . ּזו… ƒמ ָל‰  ַמע¿ ל¿ זו…   ˙ ‡ו… ס¿ ּƒכ ָ‰יּו 

 – השורש  שנעקר  כיון 
נופלים  הענפים 

מאליהם.

בי‡ורים
112. ‰מב˜˘ לעלו˙. גאוותן אינו מרוצה ממעלת חשיבותו בעיני הבריות 
וכיון שלא  יותר ממה שהוא ראוי לה,  גבוהה  וחומד תמיד לדרגת חשיבות 
משיגה, הרי הוא בדאגה מתמדת.  113. בחז˜˙ בר „ע˙. שמחזיק עצמו חכם. 
114. סמוך ל‚‡ו‰ מעללים רעים. שהם המשך ישיר לגאוה ותוצאה ממנה. 
115. כ‡˘ר נעימו˙ ‰ˆור‰. כשם שהגדרת אדם שצורתו נעימה ויפה היא 
מאירה.                              נפשו  וטובות  נעימות  שמדותיו  אדם  כך  מאירים,  ופניו  שגופו  מי 
זה  אין  כלומר,  הנפש״].  ״מחשיבות  גירסא:  [יש  בנפ˘.  ‰ח˘יבו˙  ‡ין   .116
חשיבות וכבוד לאדם להתגאות על חברו, אפילו הוא מלך, כל שכן בני-אדם 
אחרים, השוים במעלתם ומתגאים זה על זה. 117. ולפניו ‰יו כס‡ו˙. כלומר 
לפניו היו שלשה כסאות, זה למעלה מזה, להושיב כל אחד כגדולתו, ובאו 

מן  למט‰  וי˘ב  ל„. 
‰כל. הגה״ק רבי אלחנן 
היה  הי״ד  זצ״ל  וסרמן 
בסוף  לישב  רגיל 
מקום  בכל  ביהמ״ד 
את  שאל  פעם  שהגיע. 
זצוק״ל  חיים  החפץ 
האם אין חשש שיתהלל 
״מי כמוני עניו״?  בעצמו 
בליבו,  מתגאה  ונמצא 
אדרבה,  עדיף  ואולי 
המזרח  בכותל  לישב 
ולחשוב בליבו ״הרי איני 
כאן  לישב  ראוי 
במה  אותי  ומכבדים 
לו  ענה  וכד׳?  בי״  שאין 
שנינו  חיים:  החפץ 
ט)  כה,  (כלים  במשנה 
מידי  מוציא  מעשה 
מחשבה  ואילו  מחשבה 
מיד  מוציאה  אינה 
מעשה, א״כ עדיף לישב 
במערב, ועצם מעשה זה 
מיד  יוציא  ענוה  של 
שחושש  גאוה  מחשבת 
בליבו,  תתגנב  אולי 
ענוה  מחשבת  יגבר על כל  ב״מזרח״, עצם מעשה הגאוה  יושב  משא״כ אם 

שיחשוב ״איני ראוי״ וכד׳. 

ים  ƒ„‚ָ ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒם י ƒ‡ - ‰ּ ז∆ ƒּוב מ ׁ̆ ‰ ָל ∆̂ רו… ו¿

י˙,  ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ּ„ָ ƒמ ם ב¿ּ ָ̇ ן ‡ו… ּ≈̃ ַ̇ י ƒים ו ƒב טו…

ם  ƒ‡ …ּו˙. ‡ו‡ ּבו… ַ‰‚≈ּ ּ ƒל ƒל…‡ ַיֲע˜…ר מ ‰ ז∆ ָבּ

ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ 121ּול¿  „ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָ‰‚ו…  נ¿ ƒמ ָ‰ָי‰ 

ין  ≈‡  - יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ָ‡ר  ׁ¿̆ ּƒב ‡ו…  ָבָריו  ¿„ ּƒב

מו…  ¿̂ ַע י‚  ƒ‰ נ¿ ַיּ ׁ∆̆ ַע„  ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ ָנ‰  ָּ̃ ַּ̇

ן  ƒמ  ‰ ַמָטּ ל¿ ב  ׁ≈̆ י≈ (ל„)ו¿  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ן  יו… ָזּ ƒב ב¿ּ

ין  ּ ƒַבז ˙ ַ‰מ¿ ָחבו… י ַ‰ס¿ּ י≈ לו… ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒי ל, ו¿ ַ‰כ…ּ

ּלּו,  ים ‡≈ ƒָבר ¿„ ּƒב ‡ ≈̂ ַכּיו… ן, ו¿ י‰∆ ׁ≈̆ ב¿ ˙ לו… ∆‡

י  ƒן מ כ≈ ּנּו. ו¿ מ∆ּ ƒב מ ַבּ‰-ַ‰ל≈ּ ֲע˜…ר ‚…ּ ַיּ ׁ∆̆ ַע„ 

 ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ָוַכַעס  ָמ‰  ח≈ ַעל  ַבּ ‰ּו‡  ׁ∆̆

˙ו…  ‡ו… ּכּו  ƒ‰ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ מו…  ¿̂ ַע  ‚‰ַ נ¿ ƒי  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇

ך¿  ל≈ י≈ ָלל, ו¿ ׁ̆ כ¿ּ י ּ ƒ‚ ˙ו… ל…‡ ַיר¿ לּו ‡ו… ל¿ּ ƒ̃ ‡ו… 

 ׁ̆ ר∆ ׁ…˘ ֲע˜…ר  ַיּ ׁ∆̆ ַע„  ַרב  ַמן  ז¿ זו…  ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ

ך¿  ר∆ ּ ∆„ ַבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ ַיֲחז…ר  ָ‡ז  ו¿ ּנּו,  מ∆ּ ƒָו‰ מ‡ֲ ּ‚ַ‰ַ

ַעל  ו¿ ָיָמיו.  ל  ָכּ  ‰ּ ָבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ י,  ƒע ָ̂ מ¿ ∆‡‰ָ

בי‡ורים
על  ולשלוט  למשול  כלומר,  ולהשתרר].  גירסא:  [יש  ול‰˘˙„ל.   .121

בני-אדם.

י  נ≈ פ¿ ƒל ן  ּבו… ׁ¿̆ ח∆ ו¿ ין  ּ ƒ„ ן  ּ≈̇ ƒי (ל‚)ו¿  ,‰ ָמּ ƒר ו¿

ים  ƒָלכ ַ‰מ¿ּ י  כ≈ ַמל¿ ך¿  ל∆ מ∆

 ‰ ָמּ ַכּ ב  ַיֲח˘…ׁ ו¿ -‰ּו‡,  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

ָלם,  ָ‰עו… ן  ƒמ רּו  ָעב¿ ו¿ ‡ּו  ּ‚ָ ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ ּ ≈‚

ָלם, ּוַמ‰  עו… ל…‡ ָ‰יּו מ≈ ָ‰יּו כ¿ּ חּו ו¿ כ¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒנ

ם. ָ̇ ֲ‡ָו ם ַ‚ּ יָל‰ ָל‰∆ ƒע ‰ו…

 

ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒּומ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ן  ƒמ  ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ר  ≈„ ּ‚ָ
ַלֲע˜…ר   ‰ ∆̂ ָ‰רו…  :˙ ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ  

יּוַכל  ל…‡  ָוכ…ל,  ל  כ…ּ ƒמ ּבו…  ּ ƒל ƒמ ‡ּו˙  ּ≈‚‰ַ

 ‡ ָלּ ∆‡ ַב„,  ל¿ ָב‰  ָׁ̆ ַמח¿ 120ב¿ּ  ‰ ז∆  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

‰ּו˙  ב¿ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ַבּ

ָ‡ָ„ם   ?„ ַ̂ י כ≈ּ ן.  ָ‰ַ‡ֲחרו…  ‰ ∆̂ ָ̃ ַע„ 

ים  ƒּוב ׁ̆ ֲח ים  ƒ„‚ָ ב¿ּ  ׁ̆ ב…ּ ל¿ ƒל יל  ƒ‚ָר ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

ָ‰רּוַח,  י  ס≈ּ ּ‚ַ י  ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ כ¿ּ ים  ƒנ ּ ָ̃ ֻ̇ ּומ¿

מעודו,  בשרו  וסך  רחץ 
ריח  לו  היה  לא  וכאילו 
טוב מעולם. בחשבו כן - 
עצמו,  את  וינמיך  יכניע 
ויתנשא.  יתגאה  ולא 

(חובת הלבבות שם). 
וח˘בון  „ין  וי˙ן  ל‚. 
רגע  בלבו,  יצייר  וכו'. 
דין  בית  לפני  הכנסו 
מעלה,  צבא  של  הגדול 
בעת שיראה עצמו לפני 
המלכים  מלכי  מלך 
והטהור  הקדוש 
הקדושה  בתכלית 
בסוד  והטהרה, 
קדושים   (- (מלאכים 
גבורי  גבורה,  משרתי 
כח עושי דברו, אשר אין 
והוא  מום.  כל  בהם 
גרוע  לפניהם,  עומד 
פחות ונבזה מצד עצמו, 
(נתעב)  ומגואל  טמא 
הירים  מעשיו,  מצד 
ראש?  היהיה לו פתחון 

פה? וכי ישאלוהו: איה ואיפוא פיך? איה גאונך וכבודך אשר נשאת בעולמך? 
האדם  יצייר  אחד  רגע  שאילו  ודאי  הנה  תוכחתו?  על  ישיב  ומה  יענה  מה 
בשכלו האמת הזה בציור אמיתי וחזק (דימוי נכון בצורה בהירה ומשכנעת) 

– פרוח תפרח ממנו הגאוה, ולא תשוב אליו עוד!!! (מסילת ישרים כג).   

בי‡ורים
אלא  יתגאה,  לא  שוב  ולהבא  שמכאן  בלבו  שיחליט  לב„.  במח˘ב‰   .120

בנוסף לכך חייב לשנות גם מעשיו והתנהגותיו כלפי חוץ.

 ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒי  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒמ  :˙ ָ‰ָרעו…  ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע  ‰ ז∆ ך¿  ר∆ ּ ∆„

ַמן ַרב,  ‰ ז¿ ז∆ ַ‰‚ ָבּ נ¿ ƒי ר, ו¿ ≈̇ ˜ יו… ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל…‡ יּוַכל ל¿ ׁ∆̆ ‰ ַע„  ָנּ מ∆ּ ƒמ

פּוָ‡‰  ר¿ ‰ּו‡   ‰ ז∆ ָין  נ¿ ƒע ו¿ י.  ƒנ ינו… ַ‰ב≈ּ ך¿  ר∆ ּ ∆„‰ַ ס  פ…ּ ¿̇ ƒי ו¿ ַיֲחז…ר  ָ‡ז  ו¿

ַלֲעב…„   ˙ כ∆ ׁ∆̆ מ¿ ƒנ ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ׁ∆̆ י  ƒּומ  .˙ ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ ָכל  ל¿ ָמ‰  ל≈ ׁ¿̆

 ,˙ ר∆ ח∆ ב¿ ַ‰ֻמּ  ‰ ּ„ָ ּƒמ ַבּ  ˜ ל∆ ח≈ ו¿  ˜ ל∆ ח≈ ָכל  122ב¿ּ ‰ּו‡  רּוך¿  ָבּ  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

ַמר:             ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿  . רו… ֲחב≈ י  נ≈ פ¿ ƒל ו¿ ָפָניו  ל¿ ך¿  ר∆ ּ ∆„‰ַ  ‰ ז∆ ים  ׂ ƒ̆ ָי

ים" (˙‰ילים, נ, כ‚).  ƒ‰…ל ע ‡¡ ַׁ̆ י≈ ּנּו ב¿ּ ∆‡ , ַ‡ר¿ ך¿ ר∆ ּ ם „∆ ׂ ָ̆ "123ו¿

בי‡ורים
122. בכל חל˜ וחל˜ וכו'. יש גורסים: בכל מדה ומדה – בחלק המובחר שבה. 

123. ו˘ם „רך ו‚ו'. והמפקח על דרכיו אראה לו בישועת אלקים.    

ם ג'
ד' יו

ע 
בו

ש

‰טובו˙  כל  ויע˘‰  כ„. 
ב‚לוי ובס˙ר. והמעשים 
הטובים שראוי להסתיר 
אלו  רק  הם  אותם, 
לעשותם  שאפשר 
ועד  מהחל  בשלימות 
שבני  מבלי  גם  כלה 
אבל  מהם.  ידעו  אדם 
שאינו  המצוות  אותן 
לבין  בינו  לקיימם  יכול 
להתפלל  כגון  עצמו, 
לבני  ולצוות  בציבור, 
טוב  לעשות  אדם 
מעשות  אותם  ולהזהיר 
תורה  וללמוד  רע, 
באופן  (ברבים, 
על  בזה  שמשפיע 
ללמד  וכ״ש  אחרים, 
ולעשות  ברבים)  תורה 
חסד, מצוות אלו אין כל 
ולנטוש  להזניח  הצדקה 
אותו  ישבחו  אם  ואף  שמים,  לשם  יקיימם  אלא  עליהן,  שיכבדוהו  מחשש 
עליהן, אין זה יגרע את שכרו, מפני שאינו מתכוון לזה בשעת עשייתן. (חובת 

הלבבות, שער יחוד המעשה פ״ה).   

ָנ‰  ַכָוּ ב¿ּ ל  ל≈ּ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ‰ּו‡:  ר  ָׁ̆ ַ‰ָיּ ַ‡ך¿ 
ב  ַ‰ּטו… ַעל   ‰ ּ ו∆ ַ̂ י ƒו יכּו˙,  ƒר‡ֲ ַבּ  

ל  ָכּ  ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע (כ„)ו¿ ָ‰ָרע,  מ≈ יר  ƒ‰ ַיז¿ ו¿

ם  ƒ‡ ו¿ ר,  ∆̇ ּוַבס≈ּ לּוי  ּ‚ָ ַבּ  ˙ בו… ַ‰ּטו…

ין  ≈‡88  - חּו‰ּו  ב¿ּ ַׁ̆ י ƒו  ‰ ז∆ ַעל  „ּו‰ּו  ַכב¿ּ י¿

 ‰ ן ָלז∆ ּ ו≈ ּƒל…‡ כ ׁ∆̆ י  ַבח, ַ‡ֲחר≈ ּׁ∆̆ י˜ לו… ַבּ ּ ƒַמז

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ˙ ע≈ 89ב¿ּ ן  ָלכ≈  .‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ‰ַמּ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒב

ין  ƒח ב¿ ַּ̇ ב,  ַ‰ּטו…  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇

מּול,       ּ¿‚‰ַ  ‰ ו∆ּ ַ̃ מ¿  ‰ ָּ̇ ‡ַ י  ּƒמ ƒמ ָך  מ¿ ¿̂ ַע ב¿ּ

ם  ƒ‡ ם, ֲ‡ָבל ל≈ ָׁ̆ ל - ‰ּו‡  ≈‡‰ָ ר מ≈ ׁ∆̆ ‡ֲ90

ין  ƒח ב¿ ַּ̇ ַ‚ם  ם. ו¿ ל≈ ָׁ̆ ינו…  ים - 91‡≈ ƒר ֲ‡ח≈ מ≈

י  נ≈ פ¿ ƒל  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ‰ַמּ  ‰ ז∆ ם  ƒ‡

חּו„  ƒי 92ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ עו…  ָ̇ י ƒי‰ָ ם  ƒ‡ ָלם,  ָ‰עו…

בי‡ורים
מה׳.        והתרחקות  זלזול במצוות  ידי  על  בני אדם  בעיני  חן  לו למצוא  מציע 
אותו  שמשבחים  בכך  במאומה  שכרו  יפחת  לא  ב˘בח.  לו  מזי˜  ‡ין   .88
89. בע˙ ‡˘ר ˙ע˘‰ מע˘‰ ‰טוב. והנך רוצה  ומכבדים אותו על מעשיו. 
לבחון את טהרת כונתך. 90. ‡˘ר מ‰‡ל. אם יתברר לך שהנך מקוה לקבל 
את השכר מהאל - סימן הוא שהמעשה שלם ואין בו כל פגם. 91. ‡ינו ˘לם. 
סימן הוא שהמעשה אינו שלם. 92. ביחו„ בח„רי ח„רים. בהתבודדות בינך 

 ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ׁ∆̆ ּוכ¿ ר,  ָ̂ ָ̃ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ּƒ̇ ָך.  ב¿ּ ƒל ב¿ּ

ל…‡  „, ו¿ ַיח≈ ¿̇ ּƒ̇ ָמ‰ - 81 ּום ָחכ¿ ׁ̆ מ…„  ל¿ ƒל

רּוך¿  ָבּ  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… זּוַל˙  ָ‡ָ„ם  ּום  ׁ̆ ַ„ע  י≈

ָב‰,      טו…  ‰ ּ„ָ ƒמ ּום  ׁ̆  ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  ו¿ ‰ּו‡, 

 ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע ב¿ּ לּו˙  ¿̂ ָ‰ַע  ˙ ‡ו… ַ‰ר¿ ל¿ 82ַ‡ך¿ 

ל…‡  83ו¿ ָך,  ָכר¿ ׂ ¿̆ י„  ƒס פ¿ ַ̇ ו¿ ם  ׁ≈̆ ָך  ל¿  ‡ ≈̂ י≈ ל…‡  ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ  ,‰„ָ ָ‰ֲעבו…

ָך  ¿̇ ָמ יַע ָחכ¿ ƒ„ ו… ּ̇ ל…‡  ן ָ‰ָרע, ו¿ ƒיר מ ƒ‰ ז¿ ַּ̇ ל…‡  ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ ּ¿̇

ן  ‚ו… ˙, כ¿ּ ל…‡ ‡ו… ם ו¿ ƒַמי ָׁ̆ -‡ ר≈ יַמן י¿ ƒס ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  ָך, ו¿ ¿̇ ׁ̆ זּוָל י ƒ‡ ל¿

ך¿  ל≈ ≈̇ ו¿ ָ‰ָ‚ם  נ¿ ƒמ ב¿ּ  ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ּƒ̇ 84  ‡ ָלּ ∆‡ י˙,  ƒ̂ י ƒ̂ ו¿ זּוָז‰  ּומ¿ ין  ּ ƒל ƒפ ּ¿̇

ָו‰  ¿„ ח∆ ‰ ּוב¿ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒמ ַמֲ‡ָכל ב¿ּ ם ב¿ּ ∆‰ ָמּ ƒע…ָרב ע ‰ מ¿ י∆ ¿‰ ƒ̇ ם, ו¿ י‰∆ כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  „ כ…ּ ל¿ ƒל ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  נ≈ י¿ נ¿ ƒע מ≈  ‰ ז∆ ל  ָכּ  .˜ חו… ׂ ּ¿̆ ‰ַ ר…ב  ּוב¿

ף  ל∆ ∆‡ י„  ƒס 86ַמפ¿ ָו‰,  ¿̂ ƒמ ם  ׁ≈̆ 85ל¿  ‰ ז∆ ָין  נ¿ ƒע  ‰ ׂ ∆̆ ָ‰עו… ו¿  , ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒר ב¿ּ

 ׁ̆ ≈‡ ‰ ל¿ ַטָנּ ¿̃  ׁ̆ ≈‡ ַח מ≈ ר≈ בו… ‰ ל¿ מ∆ „ו… , 87ו¿ ָכרו… ׂ ּ¿̆ ƒר מ ≈̇ ים יו… ƒָלפ‡ֲ

ָל‰.  „ו… ּ ¿‚

אדם.  אותו  של  רצונו 
וב׳עץ יוסף׳ (שם) ביאר, 
יוצאים  שדבריו  משום 
יכנסו  ובודאי  הלב,  מן 
לב  אל  הם  אף 

השומעים.

בי‡ורים
כאילו אתה  רושם  ל‰ר‡ו˙ ‰עˆלו˙. עשה  ‡ך   .82 81. ˙˙יח„. תתבודד. 
עובד את ה׳ בעצלות ובכבדות. 83. ול‡ ˙ˆו‰. ואל תשדל בני אדם לעשות 
˙נ‰‚ במנ‰‚ם ו˙לך ב„רכי‰ם. של  טוב ואל תוכיחם להמנע מעשות רע. 84.̇ 
ויושבי קרנות, כדי שהסתרת מעשיך הטובים תהיה בשלימות.  פשוטי העם 
85. ל˘ם מˆו‰. כלומר, אף שעושה זאת לשם מצוה, מכל מקום... 86. מפסי„ 
‡לף ‡לפים. כי ירד מטה מטה, ולא רק את המצוות יחדל מלקיים, אלא אף 
אמונתו תשלל ממנו, מבלי אשר ירגיש בכך. 87. ו„ומ‰ לבורח מ‡˘ ˜טנ‰ 
ל‡˘ ‚„ול‰. כי אם מטרתו לברוח מהפרסום והכבוד שיבוא לו ע״י עבודת ה׳, 
וחושש למצוא חן בעיני בני אדם בגלל מעשיו הטובים, אדרבה, הרי היצר 

ˆ„י˜ים ˘ער ‰‚‡ו‰‡רחו˙ 

‡ינ‰  ‰‚‡ו‰  וז‡˙  כ‰. 
כתב  וכו'.  לענו‰  מז˜˙ 
(שער  הלבבות  החובת 
והחלק  פ״ט):  הכניעה 
כשגאות  הוא,  המשובח 
ועל  חכמתו  על  האדם 
נובעת  הטובים  מעשיו 
יודע  שהוא  ממה 
להעריך את גודל החסד 
שהבורא עשה אתו בזה 
היתרונות  את  לו  שנתן 
הללו, וממה שהוא שמח 
לו  גורמת  וגאותו  בהן, 
עוד  ולהתאמץ  להוסיף 
ובמעשיו  בלימודו  יותר 
ולהתנהג  הטובים, 
מקורביו,  עם  בהכנעה 
ולחוס  בחבריו,  ולשמוח 
על  ולחפות  כבודם  על 
ולהזהר  זכות,  לכף  אותם  ולדון  אותם,  ולאהוב  בשבחם,  ולדבר  סכלותם, 

ב  ּטו… ַמ‰  ינּו  ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ  : מו… ּוכ¿  .˙ ָרנו… ¿̃

 ‰ ז∆ ַעל  ו¿ נּו.  ָרל≈ ּ‚ו… ים  ƒע ָנּ ּוַמ‰  נּו  ≈̃ ל¿ ח∆

 "'‰ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ּבו…  ƒל  ‰ּ ַבּ ¿‚ ּ ƒ100ַוי" ַמר:  ¡‡ נ∆

ָ‡ָ„ם       ‰ י∆ ¿‰ ƒי י  ּƒכ ו).  יז,  („ברי-‰ימים-ב 

ָלם  י ָ‰עו… נ≈ י¿ נ¿ ƒע ב ב¿ּ ַבּ‰-ל≈ ר-רּוַח ּו‚¿ ַ̃ 101י¿

 ‰ מ∆ּ ַבּ לו…  י˜  ּƒפ ַיס¿ ל…‡  ׁ∆̆ 102  ,‡ ַ‰ָבּ

 ‰ מ∆ּ ַבּ י  ּ„ַ י…‡ַמר  ל…‡  ו¿  , לו… ן  מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ּ ƒי ׁ∆̆

ַעט  מ¿ ƒי  ‡ ָלּ ∆‡103 ם,  ∆‰ מ≈ ָי„ו…   ‡ ָ̂ מ¿ ּ ƒי ׁ∆̆

ו…  ׁ̆ ּ‰ ַנפ¿ ַבּ ¿‚ ƒ̇ ‰ּו, 104ו¿ ׂ ≈̆ ל ַמֲע יָניו ָכּ ע≈ ב¿ּ

ו…       ׁ̆ ַנפ¿ ב¿ּ ם  ַרע≈ ¿̇ ƒי ו¿ י„,  ƒמ ָּ̇ ָל‰  ַמע¿ ל¿

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו…  ˙„ַ ֲעבו… מ≈ ר  ּ ≈̂ ַ̃ מ¿ּ ׁ∆̆ מו…  105כ¿ּ

יָנּ‰  ≈‡ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ז…‡˙  (כ‰)ו¿ ‰ּו‡.  רּוך¿  ָבּ

בי‡ורים
שאינם  פירש,  והערוך  (רש״י).  שיחה  בדבר  העוסקים  הארץ  עמי  ˜רנו˙. 
בדברי  ולעסוק  העיר  בקרנות  לשבת  רגילים  אלא  המדרש,  לבית  נכנסים 
לו  המלך, שאף שהיה  יהושפט  על  נאמר  זה  פסוק  לבו.  וי‚ב‰   .100 שיחה. 
עושר וכבוד לא גבה לבו בעבורם, כי אם במה שהלך בדרכי ה׳. (מצודת דוד). 
101. י˜ר רוח ו‚ב‰ לב.  אדם עם רצון כביר בלי גבול ובעל שאיפות גבוהות 
בעניני העולם הבא. 102. ˘ל‡ יספי˜ לו. שלא יסתפק במצוות המזדמנות 
בעיניו. שיהיו  ימעט  103. ‡ל‡  ידי השתדלותו.  על  ובמעלות שהשיג  לידו, 
ונפשו תתרומם ותשאף  104. ו˙‚ב‰ נפ˘ו.  ועבודתו מעטים בעיניו.  מעשיו 
ומתרשל  שמפחית  מדה  באותה  ˘מ˜ˆר.  כמו   .105 יותר.  גבוהה  למדרגה 

מעבודת ה׳ יכעס על עצמו ויוכיח נפשו.

ם  ƒ‡ ים, ו¿ ּƒַרב ‰ ָבּ ׂ ∆̆ ‰ עו… ָּ̇ ר ַ‡ ׁ∆̆ ָין ֲ‡ נ¿ ƒע‰ָ ‰ ז∆ ים 93ב¿ּ ƒי ֲחָ„ר ר≈ ַח„¿ ב¿ּ

ם. ל≈ ָׁ̆ ָך  ׂ ¿̆ ‰, ָ‡ז ַמַע ָך ז∆ ר ל¿ ר≈ ָבּ ¿̇ ƒי

ם  ַ‰ָיּ ‰ מ≈ ָפּ ƒם ט ƒ‡ י ּƒינו… כ ר ָ‰ָרע ‡≈ ∆̂ „ י≈ ∆‚ נּו 94נ∆ ר¿ ַפּ ּƒס ּׁ∆̆ ל ַמ‰  ָכּ
ָכל  ּוב¿ ָבר  ּ„ָ ָכל  י ב¿ּ ּƒכ , ּבו… ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ ב ל¿ ַחָיּ ‰ּו‡  ּׁ∆̆ „ ַמ‰  ∆‚  95נ∆

נּו  ח¿ ַ̇ ּוָפ ל,  ≈̃ ל¿ ַ̃ ּול¿  ˙ ח≈ ַׁ̆ ל¿ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈  ‡ ָבּ  ‰ ּ„ָ ƒמ ָכל  ּוב¿  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע

ָרָכיו.  ּ ¿„  ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇ ָיַ„ע  ל…‡  ׁ∆̆ י  ƒמ ל¿ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ַין  נ¿ ƒע יַע  ƒ„ ‰ו… ל¿ ח  ַ̇ פ∆ּ

יף  ם י…ס∆ ƒר ָיַ„י‰ָ , "96ּוט√ כו… ו… ּ̇ ƒּו מ‰ ≈̃ ּ ַסל¿ ר ל¿ יַמ‰≈ ƒין, ו ƒָחָכם ָיב ∆‰ ו¿

ı" (‡יוב יז, ט). ‡…מ∆

 

ם        ƒ‡ י  ּƒכ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ַח˙  ַבּ ֻׁ̆ מ¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿ ַמֲעַל˙  ב¿ּ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ97

י"  ƒ̇ ‡ו… ָי„…ַע  ו¿ ל  כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ל  ּ ַ‰ל≈ ¿̇ ּƒמ‰ַ ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ƒי ז…‡˙  ב¿ּ

ָע‰  ּ ַ‚ם „≈ רּוך¿ ‰ּו‡, 98ו¿ ‡ ָבּ ר≈ ָ„ָ‡‰ ַלּבו… יף ‰ו… ƒס יו… (ירמי‰ ט, כז). ו¿

יָך,  ָפנ∆ ל¿ י  ƒנ‡ֲ  ‰ ∆„ מו… ַמר:  לו…  ‰ ָלּ ƒפ ¿̇ ּƒב  ˙ בו… טו…  ˙ ּ„ו… ƒּומ ל  כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ו¿

י  ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒ99מ ל…‡  ו¿  , ׁ̆ ָר ¿„ ּƒי˙-ַ‰מ ב≈ּ י  ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒמ י  ƒ̃ ל¿ ח∆  ָּ̇ ַ̇ ָנּ ׁ∆̆

בי‡ורים
בהידור  השלמות,  ובאותה  האופן  באותו  ‰ענין.  בז‰   .93 עצמך.  לבין 
לקלקל  הוא  מנסה  כיצד  הרע,  יצר  ‰רע. מענין  יˆר  נ‚„   .94 ובהתלהבות. 
וידיו  בדרכיו  טהור  י„ים.  וט‰ר   .96 לעומת.  נ‚„.   .95 ממנו.  להנצל  וכיצד 
הרע.           היצר  ברשת  יפול  ולהתאמץ שלא  להתגבר  כח  יוסיף   - נקיות מעוון 
לא ח״ו כדי להשתרר ולהתנשא על  97. ‰‚‡ו‰ במעל˙ ‰חכמ‰ מ˘ובח˙. 
זו.  אחרים, אלא שירגיש סיפוק ושמחה במעלתו כדי לזרזו להתמיד בדרך 
98. ו‚ם „ע‰. יש גורסים: על שחננו דעה והשכל ומדות טובות. 99. מיו˘בי 
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מ˘‡  בענין  ‡בל  כז. 
לפני‰ם.  יכנע  ומ˙ן 
הוא  הדברים  מקור 
(ז:):  ברכות  במסכת 
משום  יוחנן  רבי  אמר 
יוחאי:  בר  שמעון  רבי 
להתגרות  מותר 
הזה  בעולם  ברשעים 
יצחק  רבי  והאמר  וכו׳. 
אם ראית רשע שהשעה 
תתגרה  אל  לו  משחקת 
י,  (תהלים  שנאמר  בו, 
(יצליחו)  ״יחילו  ה): 
דרכיו בכל עת״, ולא עוד 
ולא  בדין...  שזוכה  אלא 
שרואה  אלא  עוד 
הא  קשיא,  לא  בצריו... 
במילי  דידיה הא  במילי 
שבדבר  והיינו  דשמיא. 
ששייך לו ולממונו צריך 
וכתב  מפניו.  להכנע 
ש״השעה״  המהרש״א, 
כי  דייקא,  לו  משחקת 
 – השעה  כשתעבור  אבל  שגורם,  המזל  מחמת  שעה  לפי  אלא  אינו  בודאי 

״כחציר מהרה ימלו״, ״ועוד מעט ואין רשע״ וכו׳.

 ‰ ז∆ ו¿ ם.  י‰∆ נ≈ פ¿ ƒל ָל˙ו…  ָפּ ׁ¿̆ ‰ַ י  נ≈ פ¿ּ ƒ106מ

ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒי י  ַ̇ ָמ ָמ‰  ָחכ¿ יך¿  ƒר ָ̂

 ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ≈‡ ים  ƒָעמ פ¿ּ י  ּƒכ ָו‰,  ¿̂ ƒמ ַבר  ¿„ ּƒב

ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ָניו  ָפּ ז  ָיע≈ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ ם,  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ֲעמ…„  ַיּ ׁ∆̆

ם  ָ̇ י„ ‡ו… ƒס ָו‰ ַ‡ַח˙, 107ַיפ¿ ¿̂ ƒֲעבּור מ ַבּ

ָחָכם  ∆‰ יך¿  ƒר ָ̂ ָכך¿  ל¿  .˙ וו… ¿̂ ƒמ  ‰‡ָ מ≈

י  ƒפ ּול¿ ָין,  נ¿ ƒע‰ָ ו¿ ָע‰  ָּׁ̆ ‰ַ י  ƒפ ל¿ ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ל¿

יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ ׁ̆ י י≈ ּƒיו, כ ׂ ָ̆ ר ַמֲע ּ ַס„≈ ‰ י¿ ז∆

יַח  ּƒל…‡ ַינ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ ׁ̆ י≈ יָלם, ו¿ ƒב ׁ¿̆ ּƒַלֲעז…ב ב

‚ּופו…  ב¿ּ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ ָין.  נ¿ ƒע ּום  ׁ̆ ב¿ּ יָלם  ƒב ׁ¿̆ ּƒב

ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿ ם,  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ַלֲעמ…„  ‡…„ו…  מ¿ ƒ108ּוב

(כז)ֲ‡ָבל  ָו‰,  ¿̂ ƒמ ַבר  ¿„ ּƒב  ‰ ז∆ ָכל  ו¿ ם.  ָל‰∆

ם  י‰∆ נ≈ פ¿ ƒל ַנע  ָכּ ƒי ן  ָּ̇ ‡-ּוַמ ׂ ָּ̆ ַמ ַין  נ¿ ƒע ב¿ּ

ין  ּ ƒ„‰ַ ּוַר˙  ּׁ̆ ƒים מ ƒנ פ¿ ƒם ל ∆‰ ָמּ ƒע ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ו¿

בי‡ורים
ובזוי  יהיה מושפל  יעשה הטוב  106. מפני ‰˘פל˙ו לפני‰ם. מחשש שאם 
בעיניהם, ושילעגו לו על מעשיו. 107. יפסי„ ‡ו˙ם מ‡‰ מˆוו˙. יש גירסא 
ד),  כו,  (משלי  ״אל תען כסיל כאולתו״  זה אמר שלמה:  ״ועל  המוסיפה כאן: 
ובמ‡ו„ו.   .108 וכסילים״.  והם רשעים  ה),  (שם,  ״ענה כסיל כאולתו״  ואמר: 

בכל כחו, רצונו וממונו.

 ˙ מ∆ ר∆ ‚ו… , ו¿ ו… ּ̇ ע¿ ַסַיּ ˙ ָלֲעָנָו‰, ַ‡ך¿ מ¿ ∆̃ ּ ַמז∆

 ,˙ בו… ַ‰ּטו…  ˙ ֲעלו… ַמּ ַבּ מ…ַח  ׂ ¿̆ ƒל לו… 

ַעל  ָלחּוס  ו¿ ָריו  ֲחב≈  „ בו… כ¿ ּƒב מ…ַח  ׂ ¿̆ ƒל ו¿

ָ„ם. בו… כ¿ּ

 

ַח˙  ַבּ ֻׁ̆ י‡ מ¿ ƒ‰ ים ƒע ָׁ̆ „ ָ‰ר¿ ∆‚ ֲ‡ָו‰ נ∆ ּ‚ַ‰ַ ו¿
ים  ƒל ַ‰כ¿ יָחם ּול¿ ƒכ ‰ו… ‡…„, ל¿ מ¿

ַעל   ‰ ּ ו∆ ַ̂ י ƒו ם,  ָל‰∆ ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿ ם,  ָ̇ ‡ו…

 , ו… ּ̇ ָכל¿ י¿ י  ƒפ כ¿ּ ָ‰ַרע  מ≈ יר  ƒ‰ ַיז¿ ו¿ ב  ַ‰ּטו…

ָלם  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ‰ ב¿ּ מ∆ ּ‰ ּ„ו… ז∆ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ

ּבו…  ּ ƒל ׁ∆̆ י  ַ‡ֲחר≈  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ּוכ¿ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒמ כ¿ּ

ל…‡  ו¿ ח.  ָבּ ֻׁ̆ מ¿  ‰ ז∆ י  ֲ‰ר≈ ם  ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ל¿

ל…‡  ׁ∆̆ ַכי  ּ ¿„ ָמר¿ מו…  כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ַנע  ָכּ ƒי

ם  ָמ˜ו… ָכל  ּוב¿  (‚ (‡ס˙ר  ָ‰ָמן  ל¿ ַנע  כ¿ ƒנ

ל…‡  ו¿  ,˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ָעָליו   - ָו‰  ¿̂ ƒמ  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆

ב  ַ‰ּטו… (כו)ַלֲעז…ב  ים  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ָלל  כ¿ּ ַנע  ָכּ ƒי

בכבודם. והיא גורמת לו 
הטובים  שמעשיו 
ושהוא  בעיניו,  מעטים 
להרבות  תמיד  טורח 
נשבר  ושלבו  עליהם, 
מדי  שהוא  על  בקרבו 
מהם  להשיג  חלש 
ושהוא  נפשו,  כאוות 
לפני  עצמו  את  משפיל 
מקוה  שהוא  מי 
להוסיף  יוכל  שבעזרתו 
מודה  ושהוא  עליהם, 
היתרונות  על  לאלהים 
אותו  ומשבח  לו,  שנתן 
על שעזר לו לקנות את 

המעלות הטהורות.
אינה  כזאת  גאוה 
עם  בסתירה  עומדת 
לא  והיא  ההכנעה, 
אלא  אותה,  מרחיקה 
לה  מסייעת  אדרבה 

ומוסיפה עליה. 
מפני  ‰טוב  לעזוב  כו. 
‰˘פל˙ו לפני‰ם. שנינו 
כ):  (ה,  אבות  במסכת 
אומר,  תימא  בן  ״יהודה 

הוי עז כנמר... לעשות רצון אביך שבשמים״. כתב הטור (או״ח סי׳ א): ״והתחיל 
בעז כנמר, לפי שהוא כלל גדול בעבודת הבורא יתברך, לפי שפעמים אדם 
חפץ לעשות מצוה ונמנע מלעשותה מפני בני אדם שמלעיגים עליו, ועל כן 
הזהיר שתעיז פניך כנגד המלעיגים, ואל תמנע מלעשות המצוה... שפעמים 
אדם מתבייש מפני האדם יותר ממה שיתבייש מפני הבורא יתברך, על כן 

הזהיר שתעיז מצחך כנגד המלעיגים ולא תבוש. עכ״ד.  

תחילה  אותי  שהגבהת 
שאז  השלכתני  ואח״כ 
החרפה  הצער,  המכה, 

והבושה גדולים יותר.
מחט‡  ניˆול  ‡ינו  ל. 
יונה  רבינו  כתב  ועוון. 
כז):  א,  תשובה  (בשערי 
כמה  מסבבת  הגאוה 
יצר  ומגברת  עבירות, 
לב האדם עליו, שנאמר: 
את  ושכחת  לבבך  ״ורם 
הגאוה  [הרי  אלקיך״  ה׳ 
לכל  כללית  סיבה 
על-ידי  כי  העבירות, 
ה׳  לשכחת  בא  הגאוה 
חוטא]...ובעל  וממילא 
יצרו,  ביד  נמסר  הגאוה 
עמו  השם  עזר  אין  כי 
אחרי אשר הוא תועבת 

ה׳. עכ״ד.
כתב:  קדושה  בשערי 
שורש  היא  הגאוה 
להרבה עבירות אם בין 
בין  ואם  למקום,  אדם 

אדם לחבירו.
בשבט מוסר (ב׳) כתב: הגאוה שורש לכל העבירות שבעולם, ולכן חזק עצמך 

שלא להתפתות בקול יצרך להתגאות, ובנצחך אותו בזה – תוכל לנצחו בכל! 

ל"  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי  ˙ כו… ַמַער¿  ˙ ∆‡ י  ּƒ̇ ַרפ¿ ח≈

ָ‡ַמר  ׁ∆̆ יב,  ƒר ח≈ ַסנ¿ (˘מו‡ל-‡ יז, י), 110ּול¿

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ˙ ָ‰ֲ‡ָרˆו… י  ל…‰≈ ¡‡ ָכל  ב¿ּ י  ƒמ"

 '‰ יל  ּ ƒ̂ ַי י  ּƒכ י  ƒ„ ָיּ ƒמ ם  ָ̂ ַ‡ר¿  ˙ ∆‡ ילּו  ּ ƒ̂ ƒ‰

כ),  לו,  (י˘עי‰  י"  ƒ„ ָיּ ƒמ ם  ƒַלי ָׁ̆ רּו י¿  ˙ ∆‡

ָלּ‰  רו… "ּוַמן ‰ּו‡ ‡¡ ָ‡מ¿ ב¿ּ ר,  ּ ַ̂ נ∆ בּוַכ„¿ ּונ¿

טו),   ,‚ („ני‡ל  ָ„י"  י¿ ן  ƒמ ן  כו… נ¿ ƒב יז¿ ׁ≈̆ י¿ י  ּ ƒ„

רּו  ָ‡מ¿ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ן,  ָל‰∆  ‰ מ∆ ַ‰ּ„ו… ו¿

ּבּוז  ָ‰ָי‰  ם  ָ̇ י ƒֲחר‡ַ ו¿ ם,  י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ כ¿ּ

ינו…  (ל)‡≈  , זו…  ‰ ּ„ָ ƒמ ב¿ּ ‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ƒּומ ן.  לו… ָ̃ ו¿

ָ‡ַמר  ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ן,  ָעוו… ו¿  ‡ ט¿ ח≈ מ≈ ל  ו… ּ̂ ƒנ

 ‰ ׂ ∆̆ , עו… מו… ׁ¿̆  ı יר ל≈ ƒ‰ָי „ ָחָכם: "111ז≈ ∆‰

ן" (מ˘לי כ‡, כ„). ַר˙ ָז„ו… ב¿ ע∆ ב¿ּ

 

 ‰ ָנּ ≈‰ ַע„  ינּו  ָבר≈ ּ ¿„ יַע  ּ ƒ‚ ƒ‰ ׁ∆̆ יָון  כ≈ ו¿

בי‡ורים
110. ולסנחריב. בתנא דבי אליהו (ל״א) כתב: סנחריב גסות הרוח היתה בו, 
ובה נעקר מן העולם. וכן נאמר שם על נבוכדנצר. 111. ז„ י‰יר. גס רוח סופו 

להיות לץ שאינו חש לשמוע מוסר. רש״י.

ָל‰. „ו… ּ ָו‰ ‚¿ ¿̂ ƒי מ ƒ‰ זו… ָבר, (כח)ו¿ ָכל ָ„ּ ב¿ּ

 

יך¿  ƒר ָ̂ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ‰ַ  ˙ ּ„ַ ƒמ ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒּומ
י  ּƒכ  ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ּוב  ׁ̆ ָל ו¿ ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ ל¿  
ַרב   ‰ּ ָלּ ׁ∆̆  ˜ ּ ז≈ ∆‰‰ַ ו¿  ,„…‡ מ¿  ‰ ֻ‚ָנּ מ¿ י‡  ƒ‰

 -  ‰ּ ָבּ  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ‰ַ ו¿ י„,  ƒמ ָּ̇ ּוָמˆּוי 

 ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ יָכך¿  ƒפ ַעט, ל¿ מ¿

˙ ָ‰ָ‡ָ„ם  יָ‡‰ ‡∆ ƒב ֲ‡ָו‰ מ¿ ּ‚ַ‰ַ י  ּƒכ  ,„…‡ מ¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ לּו˙,  פ¿ ׁƒ̆ ו¿ ר  ב∆ ׁ∆̆ ל¿

יח),  טז,  (מ˘לי  ן"  ‡ו… ּ‚ָ ר  ב∆ ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ ƒ(כט)ל"

ּנּו" (˘ם  יל∆ ּƒפ ׁ¿̆ ַּ̇ ֲ‡ַו˙ ָ‡ָ„ם  ַמר: "ַ‚ּ ¡‡ נ∆ ו¿

ַרע  ≈‡ ָמ‰   ָּ̇ ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿ כ‚).  כט, 

" (˘מו˙ ‰,  ‚ו… י ‰' ו¿ ƒרו… "מ ָ‡מ¿ ע…‰ ב¿ּ ַפר¿ ל¿

י  ƒַמר "ֲ‡נ‡ָ ׁ∆̆ י,  ּƒ̇ ׁ¿̆ ƒל ַי˙ ַ‰פ¿ּ ָ‚ל¿ ב), 109ּול¿

‚„ול‰.  מˆו‰  וזו‰י  כח. 
בבא-מציעא  במסכת 
על  הגמרא  מביאה  (ל:) 
כ)  יח  (שמות  הפסוק 
״והודעת להם את הדרך 
המעשה  ואת  בה  ילכו 
׳אשר  יעשון״...  אשר 
יעשון׳ זו לפנים משורת 
לנהוג  [שיש מצוה  הדין 
הדין]...  משורת  לפנים 
לא  יוחנן,  רבי  דאמר 
חרבה ירושלים אלא על 
שהעמידו דיניהם על דין 
(עשו)  עבדו  ולא  תורה, 
לפנים משורת הדין.    
‚‡ון.  ˘בר  לפני  כט. 
כשבא  הגר״א:  פירש 
מן  זה  הרי  לאדם,  שבר 
הסתם שהיה לו תחילה 
בא  ולכן  הלב,  גבהות 
כשהקדוש  השבר,  עליו 
לנקום  רוצה  הוא  ברוך 

באדם כדי שיתקדש שמו יתברך בעולם - מגביהו תחילה ואחר כך משפילו, 
תחילה  שהגביהו  בהמן  כמו  שבעתיים,  גדולה  נקמתו  תהיה  זה  ידי  על  כי 
למשנה למלך כדי שיתלוהו בגבהותו, ונפילתו היתה בפירסום רב, ואם הוא 
שר וחשוב בלא זה, אז ה׳ נותן בלבו גאוה ואחר כך משפילו, כי אז נקמתו 
וכן  ועכשיו בבירא עמיקתא.   – כי הרגיש עצמו שהיה באיגרא רמה  גדולה 
ותשליכני״,  נשאתני  ״כי  יא)  קב,  (תהלים  הפסוק  על  המפרשים  כל  פירשו 

בי‡ורים
109. ול‚לי˙. אמר רבי יוחנן שעמד בגילוי פנים (בחוצפה. רש״י) לפני הקב״ה 

(סוטה מב:). 

מטפ‰  ˘ב‡  ל‡. 
האדם  בהיות  סרוח‰. 
בפחיתות  מסתכל 
תחילת  וגריעות  חומרו, 
טעם  לו  אין  יצירתו, 
אלא  כלל,  להתנשא 
משל  ולהכלם.  ליבוש 
למה הדבר דומה: רועה 
ועלה  שהגיע  חזירים 
עת  כל  הרי  לשלטון, 
ימיו  יזכור  אשר 
אפשר  אי   – הראשונים 
(מסילת  להתגאות  לו 

ישרים כג). 
שהתהוות  יתבונן, 
ויצירתו...ואחר  האדם 
ניזון...במשך  הוא  כך 
ורק  אמו,  בבטן  שהותו 
לעולם  יוצא  כך  אחר 
בגופו  וכחוש  חלוש 
הלבבות  (חובת  ואבריו 

כניעה ה). 
לב. וי˘וב לעפר ורימ‰. 
ויתבונן מצורתו שתהיה 
לו כשינוח בקבר: אור פניו יחלוף, מראהו ישחר, בשרו יהפך לתולעים עיפוש 
וליחה, ולא ישאר בו כל סימן מיופי גופו. ריחו יבאיש (יסריח) מאד, כאילו לא 

ל…‡  ב¿ּ  ‰ּ ז∆ ƒמ ָל‰  ַמע¿ ל¿  ‰ ז∆ ם  ּ∆̇ ב¿ ַׁ̆ י¿

חּוס  ƒי ל  ∆„ ּ…‚ ן:  יו… ל¿ ָ‰ע∆ יב  ׁƒ̆ ≈‰ ו¿ י?  ƒ̇ ּו ׁ̆ ר¿

ַעי.  ר≈ ל¿ ַעל  ַמּ ƒמ י  ƒיַבנ ׁƒ̆ ‰ו… י  ּƒ̇ ח¿ ַפּ ׁ¿̆ ƒמ

י  ַּ̇ ח¿ ַּ̇ ר  ׁ∆̆ י ַעל ֲ‡ ƒ̇ י ƒי: ָעל ƒנ ּׁ≈̆ ָ‡ַמר ַ‰ ו¿

י:  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ‰ַ ָעָנ‰  ו¿ י.  ƒ̇ ָמ ָחכ¿ ר…ב  י  נ≈ פ¿ּ ƒמ

י  ƒיַבנ ׁƒ̆ י ‰ו… ּƒב ƒּו˙ ל‡ ַ„כ¿ י ו¿ ׁƒ̆ לּו˙ ַנפ¿ פ¿ ׁƒ̆

 . לו… ּ ¿„ ƒ‚ ך¿ 118ו¿ ל∆ ָל‰ּו ַ‰מ∆ּ ע¡ ∆‰ ו¿ ם.  י‰∆ ּ≈̇ ח¿ ַּ̇

ָך  ב ֲ‡ָמר ל¿ י טו… ּƒַמר: "119כ ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ ו¿

יב"  ƒ„ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל ָך  יל¿ ּƒפ ׁ¿̆ ‰ַ מ≈  ‰ ָנּ ≈‰  ‰ ֲעל≈

(מ˘לי כ‰, ז). 

ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ  ˙ ּ„ַ ּƒמ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם   ‰ ∆‡ רו… ׁ∆̆  ˙ ע≈ ב¿ּ
ב  יך¿ ַלֲח˘…ׁ ƒר ָ̂ ˙ ָעָליו,  ר∆ ב∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ 

 ‡ ָבּ ׁ∆̆ , (ל‡) ּבו… ƒל ˙ ים ‡∆ ƒיל ƒ‰ ב¿ ים ַ‰ַמּ ƒָבר ּ ¿„

ָעָפר  ל¿ ּוב  ׁ̆ ָי (לב)ו¿ רּוָח‰,  ס¿  ‰ ָפּ ּƒט ƒמ

בי‡ורים
לפניו שלשה גיבורים, וישבו זה למעלה מזה. 118. ו‚„לו. למעלה. 119. כי 
טוב ‡מר לך. מוטב שיאמרו לך לעלות לדרגה גבוהה יותר ממעמדך כיום, 
את  שתפנה  ויבקשו  לה  ראוי  שאינך  לאמר  ממעלתך  אותך  יורידו  מאשר 

מקומך עבור אדם אחר נכבד ונדיב.

י  ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ַמע  ׁ¿̆ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ‰ַ ַעל  ר  ַ„ב≈ּ ל¿

‰ּו‡  י  ƒמ ָ‡ַמר:  ָח„  ∆‡ ָחָכם  ים.  ƒֲחָכמ

 ‰ ז∆  ?‰‚ָ‡ָ ¿„‰ַ ּנּו  מ∆ּ ƒמ  „ ר≈ ָפּ ּƒ̇ ל…‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

רּו:  ָ‡מ¿ ‰. ו¿ ָנּ מ∆ּ ƒָל‰ מ ַמע¿ י‡ ל¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ˙ ַמֲעָל‰  ׁ̆ ַלֲעלו… ּ ≈̃ ַב ‰ַ112מ¿

˙ו…  ‡ו… ין  ƒ̃ י ƒַמֲחז ַע˙,  ּ„ַ ר]  [ַבּ  ˙ ַ̃ ז¿ ח∆ 113ב¿ּ מו…  ¿̂ ַע י˜  ƒֲחז ַמּ ׁ∆̆ י  ƒמ

ים  ƒַמֲעָלל  - ֲ‡ָו‰  ַלַ‚ּ 114ָסמּוך¿  רּו:  ָ‡מ¿ ו¿  .‰ ט∆ ו… ׁ̆ ל¿ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ

 ˙‡ַ נ¿ ׂ ƒ̆ ָעָליו   ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ים,  ƒָרע ים  ƒַמֲעָלל ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒּומ ים.  ƒָרע

ָח„:           ∆‡ ָחָכם  ָ‡ַמר  ו¿ ָעָליו.  מ≈  ˙ טו… נו…  ˙ ו… ׁ̆ ָפ ּ ַ‰נ¿ ו¿  ,˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

 ˙ ּ„ו… ּƒימּו˙ ַ‰מ ƒע ך¿ נ¿ ר ַ‰ּ‚ּוף, ָכּ ּוָר‰ ‡ו… ּ̂ ימּו˙ ַ‰ ƒע ר נ¿ ׁ∆̆ ‡ֲ 115ַכּ

 ‰ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆  ׁ̆ פ∆ נ∆ּ ַבּ יבּו˙  ׁƒ̆ ַ‰ֲח ין  ≈‡116  :„ עו… ָ‡ַמר  ו¿  . ׁ̆ פ∆ ַ‰נ∆ּ ר  ‡ו…

 .‰ ז∆ ל  ∆‡  ‰ ז∆ ים  ƒר ֲ‡ח≈ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ

ָפָניו  , 117ּול¿ כּו˙ו… ‡ ַמל¿ ס≈ּ ּƒב ַעל כ ׁ≈̆ ָח„ יו… ך¿ ‡∆ ל∆ ָ‰ָי‰ מ∆ ׁ∆̆ ָ‡ַמר,  ו¿

יך¿  ≈‡  : ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ם  ָל‰∆ ָ‡ַמר  ו¿  . ּזו… ƒמ ָל‰  ַמע¿ ל¿ זו…   ˙ ‡ו… ס¿ ּƒכ ָ‰יּו 

 – השורש  שנעקר  כיון 
נופלים  הענפים 

מאליהם.

בי‡ורים
112. ‰מב˜˘ לעלו˙. גאוותן אינו מרוצה ממעלת חשיבותו בעיני הבריות 
וכיון שלא  יותר ממה שהוא ראוי לה,  גבוהה  וחומד תמיד לדרגת חשיבות 
משיגה, הרי הוא בדאגה מתמדת.  113. בחז˜˙ בר „ע˙. שמחזיק עצמו חכם. 
114. סמוך ל‚‡ו‰ מעללים רעים. שהם המשך ישיר לגאוה ותוצאה ממנה. 
115. כ‡˘ר נעימו˙ ‰ˆור‰. כשם שהגדרת אדם שצורתו נעימה ויפה היא 
מאירה.                              נפשו  וטובות  נעימות  שמדותיו  אדם  כך  מאירים,  ופניו  שגופו  מי 
זה  אין  כלומר,  הנפש״].  ״מחשיבות  גירסא:  [יש  בנפ˘.  ‰ח˘יבו˙  ‡ין   .116
חשיבות וכבוד לאדם להתגאות על חברו, אפילו הוא מלך, כל שכן בני-אדם 
אחרים, השוים במעלתם ומתגאים זה על זה. 117. ולפניו ‰יו כס‡ו˙. כלומר 
לפניו היו שלשה כסאות, זה למעלה מזה, להושיב כל אחד כגדולתו, ובאו 

מן  למט‰  וי˘ב  ל„. 
‰כל. הגה״ק רבי אלחנן 
היה  הי״ד  זצ״ל  וסרמן 
בסוף  לישב  רגיל 
מקום  בכל  ביהמ״ד 
את  שאל  פעם  שהגיע. 
זצוק״ל  חיים  החפץ 
האם אין חשש שיתהלל 
״מי כמוני עניו״?  בעצמו 
בליבו,  מתגאה  ונמצא 
אדרבה,  עדיף  ואולי 
המזרח  בכותל  לישב 
ולחשוב בליבו ״הרי איני 
כאן  לישב  ראוי 
במה  אותי  ומכבדים 
לו  ענה  וכד׳?  בי״  שאין 
שנינו  חיים:  החפץ 
ט)  כה,  (כלים  במשנה 
מידי  מוציא  מעשה 
מחשבה  ואילו  מחשבה 
מיד  מוציאה  אינה 
מעשה, א״כ עדיף לישב 
במערב, ועצם מעשה זה 
מיד  יוציא  ענוה  של 
שחושש  גאוה  מחשבת 
בליבו,  תתגנב  אולי 
ענוה  מחשבת  יגבר על כל  ב״מזרח״, עצם מעשה הגאוה  יושב  משא״כ אם 

שיחשוב ״איני ראוי״ וכד׳. 

ים  ƒ„‚ָ ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒם י ƒ‡ - ‰ּ ז∆ ƒּוב מ ׁ̆ ‰ ָל ∆̂ רו… ו¿

י˙,  ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ּ„ָ ƒמ ם ב¿ּ ָ̇ ן ‡ו… ּ≈̃ ַ̇ י ƒים ו ƒב טו…

ם  ƒ‡ …ּו˙. ‡ו‡ ּבו… ַ‰‚≈ּ ּ ƒל ƒל…‡ ַיֲע˜…ר מ ‰ ז∆ ָבּ

ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ 121ּול¿  „ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָ‰‚ו…  נ¿ ƒמ ָ‰ָי‰ 

ין  ≈‡  - יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ָ‡ר  ׁ¿̆ ּƒב ‡ו…  ָבָריו  ¿„ ּƒב

מו…  ¿̂ ַע י‚  ƒ‰ נ¿ ַיּ ׁ∆̆ ַע„  ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ ָנ‰  ָּ̃ ַּ̇

ן  ƒמ  ‰ ַמָטּ ל¿ ב  ׁ≈̆ י≈ (ל„)ו¿  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ן  יו… ָזּ ƒב ב¿ּ

ין  ּ ƒַבז ˙ ַ‰מ¿ ָחבו… י ַ‰ס¿ּ י≈ לו… ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒי ל, ו¿ ַ‰כ…ּ

ּלּו,  ים ‡≈ ƒָבר ¿„ ּƒב ‡ ≈̂ ַכּיו… ן, ו¿ י‰∆ ׁ≈̆ ב¿ ˙ לו… ∆‡

י  ƒן מ כ≈ ּנּו. ו¿ מ∆ּ ƒב מ ַבּ‰-ַ‰ל≈ּ ֲע˜…ר ‚…ּ ַיּ ׁ∆̆ ַע„ 

 ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ָוַכַעס  ָמ‰  ח≈ ַעל  ַבּ ‰ּו‡  ׁ∆̆

˙ו…  ‡ו… ּכּו  ƒ‰ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ מו…  ¿̂ ַע  ‚‰ַ נ¿ ƒי  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇

ך¿  ל≈ י≈ ָלל, ו¿ ׁ̆ כ¿ּ י ּ ƒ‚ ˙ו… ל…‡ ַיר¿ לּו ‡ו… ל¿ּ ƒ̃ ‡ו… 

 ׁ̆ ר∆ ׁ…˘ ֲע˜…ר  ַיּ ׁ∆̆ ַע„  ַרב  ַמן  ז¿ זו…  ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ

ך¿  ר∆ ּ ∆„ ַבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ ַיֲחז…ר  ָ‡ז  ו¿ ּנּו,  מ∆ּ ƒָו‰ מ‡ֲ ּ‚ַ‰ַ

ַעל  ו¿ ָיָמיו.  ל  ָכּ  ‰ּ ָבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ י,  ƒע ָ̂ מ¿ ∆‡‰ָ

בי‡ורים
על  ולשלוט  למשול  כלומר,  ולהשתרר].  גירסא:  [יש  ול‰˘˙„ל.   .121

בני-אדם.

י  נ≈ פ¿ ƒל ן  ּבו… ׁ¿̆ ח∆ ו¿ ין  ּ ƒ„ ן  ּ≈̇ ƒי (ל‚)ו¿  ,‰ ָמּ ƒר ו¿

ים  ƒָלכ ַ‰מ¿ּ י  כ≈ ַמל¿ ך¿  ל∆ מ∆

 ‰ ָמּ ַכּ ב  ַיֲח˘…ׁ ו¿ -‰ּו‡,  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

ָלם,  ָ‰עו… ן  ƒמ רּו  ָעב¿ ו¿ ‡ּו  ּ‚ָ ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ ּ ≈‚

ָלם, ּוַמ‰  עו… ל…‡ ָ‰יּו מ≈ ָ‰יּו כ¿ּ חּו ו¿ כ¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒנ

ם. ָ̇ ֲ‡ָו ם ַ‚ּ יָל‰ ָל‰∆ ƒע ‰ו…

 

ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒּומ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ן  ƒמ  ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ר  ≈„ ּ‚ָ
ַלֲע˜…ר   ‰ ∆̂ ָ‰רו…  :˙ ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ  

יּוַכל  ל…‡  ָוכ…ל,  ל  כ…ּ ƒמ ּבו…  ּ ƒל ƒמ ‡ּו˙  ּ≈‚‰ַ

 ‡ ָלּ ∆‡ ַב„,  ל¿ ָב‰  ָׁ̆ ַמח¿ 120ב¿ּ  ‰ ז∆  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

‰ּו˙  ב¿ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ַבּ

ָ‡ָ„ם   ?„ ַ̂ י כ≈ּ ן.  ָ‰ַ‡ֲחרו…  ‰ ∆̂ ָ̃ ַע„ 

ים  ƒּוב ׁ̆ ֲח ים  ƒ„‚ָ ב¿ּ  ׁ̆ ב…ּ ל¿ ƒל יל  ƒ‚ָר ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

ָ‰רּוַח,  י  ס≈ּ ּ‚ַ י  ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ כ¿ּ ים  ƒנ ּ ָ̃ ֻ̇ ּומ¿

מעודו,  בשרו  וסך  רחץ 
ריח  לו  היה  לא  וכאילו 
טוב מעולם. בחשבו כן - 
עצמו,  את  וינמיך  יכניע 
ויתנשא.  יתגאה  ולא 

(חובת הלבבות שם). 
וח˘בון  „ין  וי˙ן  ל‚. 
רגע  בלבו,  יצייר  וכו'. 
דין  בית  לפני  הכנסו 
מעלה,  צבא  של  הגדול 
בעת שיראה עצמו לפני 
המלכים  מלכי  מלך 
והטהור  הקדוש 
הקדושה  בתכלית 
בסוד  והטהרה, 
קדושים   (- (מלאכים 
גבורי  גבורה,  משרתי 
כח עושי דברו, אשר אין 
והוא  מום.  כל  בהם 
גרוע  לפניהם,  עומד 
פחות ונבזה מצד עצמו, 
(נתעב)  ומגואל  טמא 
הירים  מעשיו,  מצד 
ראש?  היהיה לו פתחון 

פה? וכי ישאלוהו: איה ואיפוא פיך? איה גאונך וכבודך אשר נשאת בעולמך? 
האדם  יצייר  אחד  רגע  שאילו  ודאי  הנה  תוכחתו?  על  ישיב  ומה  יענה  מה 
בשכלו האמת הזה בציור אמיתי וחזק (דימוי נכון בצורה בהירה ומשכנעת) 

– פרוח תפרח ממנו הגאוה, ולא תשוב אליו עוד!!! (מסילת ישרים כג).   

בי‡ורים
אלא  יתגאה,  לא  שוב  ולהבא  שמכאן  בלבו  שיחליט  לב„.  במח˘ב‰   .120

בנוסף לכך חייב לשנות גם מעשיו והתנהגותיו כלפי חוץ.

 ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒי  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒמ  :˙ ָ‰ָרעו…  ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע  ‰ ז∆ ך¿  ר∆ ּ ∆„

ַמן ַרב,  ‰ ז¿ ז∆ ַ‰‚ ָבּ נ¿ ƒי ר, ו¿ ≈̇ ˜ יו… ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל…‡ יּוַכל ל¿ ׁ∆̆ ‰ ַע„  ָנּ מ∆ּ ƒמ

פּוָ‡‰  ר¿ ‰ּו‡   ‰ ז∆ ָין  נ¿ ƒע ו¿ י.  ƒנ ינו… ַ‰ב≈ּ ך¿  ר∆ ּ ∆„‰ַ ס  פ…ּ ¿̇ ƒי ו¿ ַיֲחז…ר  ָ‡ז  ו¿

ַלֲעב…„   ˙ כ∆ ׁ∆̆ מ¿ ƒנ ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ׁ∆̆ י  ƒּומ  .˙ ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ ָכל  ל¿ ָמ‰  ל≈ ׁ¿̆

 ,˙ ר∆ ח∆ ב¿ ַ‰ֻמּ  ‰ ּ„ָ ּƒמ ַבּ  ˜ ל∆ ח≈ ו¿  ˜ ל∆ ח≈ ָכל  122ב¿ּ ‰ּו‡  רּוך¿  ָבּ  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

ַמר:             ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿  . רו… ֲחב≈ י  נ≈ פ¿ ƒל ו¿ ָפָניו  ל¿ ך¿  ר∆ ּ ∆„‰ַ  ‰ ז∆ ים  ׂ ƒ̆ ָי

ים" (˙‰ילים, נ, כ‚).  ƒ‰…ל ע ‡¡ ַׁ̆ י≈ ּנּו ב¿ּ ∆‡ , ַ‡ר¿ ך¿ ר∆ ּ ם „∆ ׂ ָ̆ "123ו¿

בי‡ורים
122. בכל חל˜ וחל˜ וכו'. יש גורסים: בכל מדה ומדה – בחלק המובחר שבה. 

123. ו˘ם „רך ו‚ו'. והמפקח על דרכיו אראה לו בישועת אלקים.    
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‰טובו˙  כל  ויע˘‰  כ„. 
ב‚לוי ובס˙ר. והמעשים 
הטובים שראוי להסתיר 
אלו  רק  הם  אותם, 
לעשותם  שאפשר 
ועד  מהחל  בשלימות 
שבני  מבלי  גם  כלה 
אבל  מהם.  ידעו  אדם 
שאינו  המצוות  אותן 
לבין  בינו  לקיימם  יכול 
להתפלל  כגון  עצמו, 
לבני  ולצוות  בציבור, 
טוב  לעשות  אדם 
מעשות  אותם  ולהזהיר 
תורה  וללמוד  רע, 
באופן  (ברבים, 
על  בזה  שמשפיע 
ללמד  וכ״ש  אחרים, 
ולעשות  ברבים)  תורה 
חסד, מצוות אלו אין כל 
ולנטוש  להזניח  הצדקה 
אותו  ישבחו  אם  ואף  שמים,  לשם  יקיימם  אלא  עליהן,  שיכבדוהו  מחשש 
עליהן, אין זה יגרע את שכרו, מפני שאינו מתכוון לזה בשעת עשייתן. (חובת 

הלבבות, שער יחוד המעשה פ״ה).   

ָנ‰  ַכָוּ ב¿ּ ל  ל≈ּ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ‰ּו‡:  ר  ָׁ̆ ַ‰ָיּ ַ‡ך¿ 
ב  ַ‰ּטו… ַעל   ‰ ּ ו∆ ַ̂ י ƒו יכּו˙,  ƒר‡ֲ ַבּ  

ל  ָכּ  ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע (כ„)ו¿ ָ‰ָרע,  מ≈ יר  ƒ‰ ַיז¿ ו¿

ם  ƒ‡ ו¿ ר,  ∆̇ ּוַבס≈ּ לּוי  ּ‚ָ ַבּ  ˙ בו… ַ‰ּטו…

ין  ≈‡88  - חּו‰ּו  ב¿ּ ַׁ̆ י ƒו  ‰ ז∆ ַעל  „ּו‰ּו  ַכב¿ּ י¿

 ‰ ן ָלז∆ ּ ו≈ ּƒל…‡ כ ׁ∆̆ י  ַבח, ַ‡ֲחר≈ ּׁ∆̆ י˜ לו… ַבּ ּ ƒַמז

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ˙ ע≈ 89ב¿ּ ן  ָלכ≈  .‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ‰ַמּ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒב

ין  ƒח ב¿ ַּ̇ ב,  ַ‰ּטו…  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇

מּול,       ּ¿‚‰ַ  ‰ ו∆ּ ַ̃ מ¿  ‰ ָּ̇ ‡ַ י  ּƒמ ƒמ ָך  מ¿ ¿̂ ַע ב¿ּ

ם  ƒ‡ ם, ֲ‡ָבל ל≈ ָׁ̆ ל - ‰ּו‡  ≈‡‰ָ ר מ≈ ׁ∆̆ ‡ֲ90

ין  ƒח ב¿ ַּ̇ ַ‚ם  ם. ו¿ ל≈ ָׁ̆ ינו…  ים - 91‡≈ ƒר ֲ‡ח≈ מ≈

י  נ≈ פ¿ ƒל  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ‰ַמּ  ‰ ז∆ ם  ƒ‡

חּו„  ƒי 92ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ עו…  ָ̇ י ƒי‰ָ ם  ƒ‡ ָלם,  ָ‰עו…

בי‡ורים
מה׳.        והתרחקות  זלזול במצוות  ידי  על  בני אדם  בעיני  חן  לו למצוא  מציע 
אותו  שמשבחים  בכך  במאומה  שכרו  יפחת  לא  ב˘בח.  לו  מזי˜  ‡ין   .88
89. בע˙ ‡˘ר ˙ע˘‰ מע˘‰ ‰טוב. והנך רוצה  ומכבדים אותו על מעשיו. 
לבחון את טהרת כונתך. 90. ‡˘ר מ‰‡ל. אם יתברר לך שהנך מקוה לקבל 
את השכר מהאל - סימן הוא שהמעשה שלם ואין בו כל פגם. 91. ‡ינו ˘לם. 
סימן הוא שהמעשה אינו שלם. 92. ביחו„ בח„רי ח„רים. בהתבודדות בינך 

 ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ׁ∆̆ ּוכ¿ ר,  ָ̂ ָ̃ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ּƒ̇ ָך.  ב¿ּ ƒל ב¿ּ

ל…‡  „, ו¿ ַיח≈ ¿̇ ּƒ̇ ָמ‰ - 81 ּום ָחכ¿ ׁ̆ מ…„  ל¿ ƒל

רּוך¿  ָבּ  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… זּוַל˙  ָ‡ָ„ם  ּום  ׁ̆ ַ„ע  י≈

ָב‰,      טו…  ‰ ּ„ָ ƒמ ּום  ׁ̆  ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  ו¿ ‰ּו‡, 

 ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע ב¿ּ לּו˙  ¿̂ ָ‰ַע  ˙ ‡ו… ַ‰ר¿ ל¿ 82ַ‡ך¿ 

ל…‡  83ו¿ ָך,  ָכר¿ ׂ ¿̆ י„  ƒס פ¿ ַ̇ ו¿ ם  ׁ≈̆ ָך  ל¿  ‡ ≈̂ י≈ ל…‡  ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ  ,‰„ָ ָ‰ֲעבו…

ָך  ¿̇ ָמ יַע ָחכ¿ ƒ„ ו… ּ̇ ל…‡  ן ָ‰ָרע, ו¿ ƒיר מ ƒ‰ ז¿ ַּ̇ ל…‡  ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ ּ¿̇

ן  ‚ו… ˙, כ¿ּ ל…‡ ‡ו… ם ו¿ ƒַמי ָׁ̆ -‡ ר≈ יַמן י¿ ƒס ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  ָך, ו¿ ¿̇ ׁ̆ זּוָל י ƒ‡ ל¿

ך¿  ל≈ ≈̇ ו¿ ָ‰ָ‚ם  נ¿ ƒמ ב¿ּ  ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ּƒ̇ 84  ‡ ָלּ ∆‡ י˙,  ƒ̂ י ƒ̂ ו¿ זּוָז‰  ּומ¿ ין  ּ ƒל ƒפ ּ¿̇

ָו‰  ¿„ ח∆ ‰ ּוב¿ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒמ ַמֲ‡ָכל ב¿ּ ם ב¿ּ ∆‰ ָמּ ƒע…ָרב ע ‰ מ¿ י∆ ¿‰ ƒ̇ ם, ו¿ י‰∆ כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  „ כ…ּ ל¿ ƒל ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  נ≈ י¿ נ¿ ƒע מ≈  ‰ ז∆ ל  ָכּ  .˜ חו… ׂ ּ¿̆ ‰ַ ר…ב  ּוב¿

ף  ל∆ ∆‡ י„  ƒס 86ַמפ¿ ָו‰,  ¿̂ ƒמ ם  ׁ≈̆ 85ל¿  ‰ ז∆ ָין  נ¿ ƒע  ‰ ׂ ∆̆ ָ‰עו… ו¿  , ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒר ב¿ּ

 ׁ̆ ≈‡ ‰ ל¿ ַטָנּ ¿̃  ׁ̆ ≈‡ ַח מ≈ ר≈ בו… ‰ ל¿ מ∆ „ו… , 87ו¿ ָכרו… ׂ ּ¿̆ ƒר מ ≈̇ ים יו… ƒָלפ‡ֲ

ָל‰.  „ו… ּ ¿‚

אדם.  אותו  של  רצונו 
וב׳עץ יוסף׳ (שם) ביאר, 
יוצאים  שדבריו  משום 
יכנסו  ובודאי  הלב,  מן 
לב  אל  הם  אף 

השומעים.

בי‡ורים
כאילו אתה  רושם  ל‰ר‡ו˙ ‰עˆלו˙. עשה  ‡ך   .82 81. ˙˙יח„. תתבודד. 
עובד את ה׳ בעצלות ובכבדות. 83. ול‡ ˙ˆו‰. ואל תשדל בני אדם לעשות 
˙נ‰‚ במנ‰‚ם ו˙לך ב„רכי‰ם. של  טוב ואל תוכיחם להמנע מעשות רע. 84.̇ 
ויושבי קרנות, כדי שהסתרת מעשיך הטובים תהיה בשלימות.  פשוטי העם 
85. ל˘ם מˆו‰. כלומר, אף שעושה זאת לשם מצוה, מכל מקום... 86. מפסי„ 
‡לף ‡לפים. כי ירד מטה מטה, ולא רק את המצוות יחדל מלקיים, אלא אף 
אמונתו תשלל ממנו, מבלי אשר ירגיש בכך. 87. ו„ומ‰ לבורח מ‡˘ ˜טנ‰ 
ל‡˘ ‚„ול‰. כי אם מטרתו לברוח מהפרסום והכבוד שיבוא לו ע״י עבודת ה׳, 
וחושש למצוא חן בעיני בני אדם בגלל מעשיו הטובים, אדרבה, הרי היצר 

ˆ„י˜ים עיונים‡רחו˙  ˘ער ‰‚‡ו‰

‡ינ‰  ‰‚‡ו‰  וז‡˙  כ‰. 
כתב  וכו'.  לענו‰  מז˜˙ 
(שער  הלבבות  החובת 
והחלק  פ״ט):  הכניעה 
כשגאות  הוא,  המשובח 
ועל  חכמתו  על  האדם 
נובעת  הטובים  מעשיו 
יודע  שהוא  ממה 
להעריך את גודל החסד 
שהבורא עשה אתו בזה 
היתרונות  את  לו  שנתן 
הללו, וממה שהוא שמח 
לו  גורמת  וגאותו  בהן, 
עוד  ולהתאמץ  להוסיף 
ובמעשיו  בלימודו  יותר 
ולהתנהג  הטובים, 
מקורביו,  עם  בהכנעה 
ולחוס  בחבריו,  ולשמוח 
על  ולחפות  כבודם  על 
ולהזהר  זכות,  לכף  אותם  ולדון  אותם,  ולאהוב  בשבחם,  ולדבר  סכלותם, 

ב  ּטו… ַמ‰  ינּו  ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ  : מו… ּוכ¿  .˙ ָרנו… ¿̃

 ‰ ז∆ ַעל  ו¿ נּו.  ָרל≈ ּ‚ו… ים  ƒע ָנּ ּוַמ‰  נּו  ≈̃ ל¿ ח∆

 "'‰ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ּבו…  ƒל  ‰ּ ַבּ ¿‚ ּ ƒ100ַוי" ַמר:  ¡‡ נ∆

ָ‡ָ„ם       ‰ י∆ ¿‰ ƒי י  ּƒכ ו).  יז,  („ברי-‰ימים-ב 

ָלם  י ָ‰עו… נ≈ י¿ נ¿ ƒע ב ב¿ּ ַבּ‰-ל≈ ר-רּוַח ּו‚¿ ַ̃ 101י¿

 ‰ מ∆ּ ַבּ לו…  י˜  ּƒפ ַיס¿ ל…‡  ׁ∆̆ 102  ,‡ ַ‰ָבּ

 ‰ מ∆ּ ַבּ י  ּ„ַ י…‡ַמר  ל…‡  ו¿  , לו… ן  מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ּ ƒי ׁ∆̆

ַעט  מ¿ ƒי  ‡ ָלּ ∆‡103 ם,  ∆‰ מ≈ ָי„ו…   ‡ ָ̂ מ¿ ּ ƒי ׁ∆̆

ו…  ׁ̆ ּ‰ ַנפ¿ ַבּ ¿‚ ƒ̇ ‰ּו, 104ו¿ ׂ ≈̆ ל ַמֲע יָניו ָכּ ע≈ ב¿ּ

ו…       ׁ̆ ַנפ¿ ב¿ּ ם  ַרע≈ ¿̇ ƒי ו¿ י„,  ƒמ ָּ̇ ָל‰  ַמע¿ ל¿

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו…  ˙„ַ ֲעבו… מ≈ ר  ּ ≈̂ ַ̃ מ¿ּ ׁ∆̆ מו…  105כ¿ּ

יָנּ‰  ≈‡ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ז…‡˙  (כ‰)ו¿ ‰ּו‡.  רּוך¿  ָבּ

בי‡ורים
שאינם  פירש,  והערוך  (רש״י).  שיחה  בדבר  העוסקים  הארץ  עמי  ˜רנו˙. 
בדברי  ולעסוק  העיר  בקרנות  לשבת  רגילים  אלא  המדרש,  לבית  נכנסים 
לו  המלך, שאף שהיה  יהושפט  על  נאמר  זה  פסוק  לבו.  וי‚ב‰   .100 שיחה. 
עושר וכבוד לא גבה לבו בעבורם, כי אם במה שהלך בדרכי ה׳. (מצודת דוד). 
101. י˜ר רוח ו‚ב‰ לב.  אדם עם רצון כביר בלי גבול ובעל שאיפות גבוהות 
בעניני העולם הבא. 102. ˘ל‡ יספי˜ לו. שלא יסתפק במצוות המזדמנות 
בעיניו. שיהיו  ימעט  103. ‡ל‡  ידי השתדלותו.  על  ובמעלות שהשיג  לידו, 
ונפשו תתרומם ותשאף  104. ו˙‚ב‰ נפ˘ו.  ועבודתו מעטים בעיניו.  מעשיו 
ומתרשל  שמפחית  מדה  באותה  ˘מ˜ˆר.  כמו   .105 יותר.  גבוהה  למדרגה 

מעבודת ה׳ יכעס על עצמו ויוכיח נפשו.

ם  ƒ‡ ים, ו¿ ּƒַרב ‰ ָבּ ׂ ∆̆ ‰ עו… ָּ̇ ר ַ‡ ׁ∆̆ ָין ֲ‡ נ¿ ƒע‰ָ ‰ ז∆ ים 93ב¿ּ ƒי ֲחָ„ר ר≈ ַח„¿ ב¿ּ

ם. ל≈ ָׁ̆ ָך  ׂ ¿̆ ‰, ָ‡ז ַמַע ָך ז∆ ר ל¿ ר≈ ָבּ ¿̇ ƒי

ם  ַ‰ָיּ ‰ מ≈ ָפּ ƒם ט ƒ‡ י ּƒינו… כ ר ָ‰ָרע ‡≈ ∆̂ „ י≈ ∆‚ נּו 94נ∆ ר¿ ַפּ ּƒס ּׁ∆̆ ל ַמ‰  ָכּ
ָכל  ּוב¿ ָבר  ּ„ָ ָכל  י ב¿ּ ּƒכ , ּבו… ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ ב ל¿ ַחָיּ ‰ּו‡  ּׁ∆̆ „ ַמ‰  ∆‚  95נ∆

נּו  ח¿ ַ̇ ּוָפ ל,  ≈̃ ל¿ ַ̃ ּול¿  ˙ ח≈ ַׁ̆ ל¿ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈  ‡ ָבּ  ‰ ּ„ָ ƒמ ָכל  ּוב¿  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע

ָרָכיו.  ּ ¿„  ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇ ָיַ„ע  ל…‡  ׁ∆̆ י  ƒמ ל¿ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ַין  נ¿ ƒע יַע  ƒ„ ‰ו… ל¿ ח  ַ̇ פ∆ּ

יף  ם י…ס∆ ƒר ָיַ„י‰ָ , "96ּוט√ כו… ו… ּ̇ ƒּו מ‰ ≈̃ ּ ַסל¿ ר ל¿ יַמ‰≈ ƒין, ו ƒָחָכם ָיב ∆‰ ו¿

ı" (‡יוב יז, ט). ‡…מ∆

 

ם        ƒ‡ י  ּƒכ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ַח˙  ַבּ ֻׁ̆ מ¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿ ַמֲעַל˙  ב¿ּ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ97

י"  ƒ̇ ‡ו… ָי„…ַע  ו¿ ל  כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ל  ּ ַ‰ל≈ ¿̇ ּƒמ‰ַ ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ƒי ז…‡˙  ב¿ּ

ָע‰  ּ ַ‚ם „≈ רּוך¿ ‰ּו‡, 98ו¿ ‡ ָבּ ר≈ ָ„ָ‡‰ ַלּבו… יף ‰ו… ƒס יו… (ירמי‰ ט, כז). ו¿

יָך,  ָפנ∆ ל¿ י  ƒנ‡ֲ  ‰ ∆„ מו… ַמר:  לו…  ‰ ָלּ ƒפ ¿̇ ּƒב  ˙ בו… טו…  ˙ ּ„ו… ƒּומ ל  כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ו¿

י  ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒ99מ ל…‡  ו¿  , ׁ̆ ָר ¿„ ּƒי˙-ַ‰מ ב≈ּ י  ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒמ י  ƒ̃ ל¿ ח∆  ָּ̇ ַ̇ ָנּ ׁ∆̆

בי‡ורים
בהידור  השלמות,  ובאותה  האופן  באותו  ‰ענין.  בז‰   .93 עצמך.  לבין 
לקלקל  הוא  מנסה  כיצד  הרע,  יצר  ‰רע. מענין  יˆר  נ‚„   .94 ובהתלהבות. 
וידיו  בדרכיו  טהור  י„ים.  וט‰ר   .96 לעומת.  נ‚„.   .95 ממנו.  להנצל  וכיצד 
הרע.           היצר  ברשת  יפול  ולהתאמץ שלא  להתגבר  כח  יוסיף   - נקיות מעוון 
לא ח״ו כדי להשתרר ולהתנשא על  97. ‰‚‡ו‰ במעל˙ ‰חכמ‰ מ˘ובח˙. 
זו.  אחרים, אלא שירגיש סיפוק ושמחה במעלתו כדי לזרזו להתמיד בדרך 
98. ו‚ם „ע‰. יש גורסים: על שחננו דעה והשכל ומדות טובות. 99. מיו˘בי 
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מ˘‡  בענין  ‡בל  כז. 
לפני‰ם.  יכנע  ומ˙ן 
הוא  הדברים  מקור 
(ז:):  ברכות  במסכת 
משום  יוחנן  רבי  אמר 
יוחאי:  בר  שמעון  רבי 
להתגרות  מותר 
הזה  בעולם  ברשעים 
יצחק  רבי  והאמר  וכו׳. 
אם ראית רשע שהשעה 
תתגרה  אל  לו  משחקת 
י,  (תהלים  שנאמר  בו, 
(יצליחו)  ״יחילו  ה): 
דרכיו בכל עת״, ולא עוד 
ולא  בדין...  שזוכה  אלא 
שרואה  אלא  עוד 
הא  קשיא,  לא  בצריו... 
במילי  דידיה הא  במילי 
שבדבר  והיינו  דשמיא. 
ששייך לו ולממונו צריך 
וכתב  מפניו.  להכנע 
ש״השעה״  המהרש״א, 
כי  דייקא,  לו  משחקת 
 – השעה  כשתעבור  אבל  שגורם,  המזל  מחמת  שעה  לפי  אלא  אינו  בודאי 

״כחציר מהרה ימלו״, ״ועוד מעט ואין רשע״ וכו׳.

 ‰ ז∆ ו¿ ם.  י‰∆ נ≈ פ¿ ƒל ָל˙ו…  ָפּ ׁ¿̆ ‰ַ י  נ≈ פ¿ּ ƒ106מ

ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒי י  ַ̇ ָמ ָמ‰  ָחכ¿ יך¿  ƒר ָ̂

 ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ≈‡ ים  ƒָעמ פ¿ּ י  ּƒכ ָו‰,  ¿̂ ƒמ ַבר  ¿„ ּƒב

ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ָניו  ָפּ ז  ָיע≈ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ ם,  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ֲעמ…„  ַיּ ׁ∆̆

ם  ָ̇ י„ ‡ו… ƒס ָו‰ ַ‡ַח˙, 107ַיפ¿ ¿̂ ƒֲעבּור מ ַבּ

ָחָכם  ∆‰ יך¿  ƒר ָ̂ ָכך¿  ל¿  .˙ וו… ¿̂ ƒמ  ‰‡ָ מ≈

י  ƒפ ּול¿ ָין,  נ¿ ƒע‰ָ ו¿ ָע‰  ָּׁ̆ ‰ַ י  ƒפ ל¿ ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ל¿

יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ ׁ̆ י י≈ ּƒיו, כ ׂ ָ̆ ר ַמֲע ּ ַס„≈ ‰ י¿ ז∆

יַח  ּƒל…‡ ַינ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ ׁ̆ י≈ יָלם, ו¿ ƒב ׁ¿̆ ּƒַלֲעז…ב ב

‚ּופו…  ב¿ּ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ ָין.  נ¿ ƒע ּום  ׁ̆ ב¿ּ יָלם  ƒב ׁ¿̆ ּƒב

ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿ ם,  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ַלֲעמ…„  ‡…„ו…  מ¿ ƒ108ּוב

(כז)ֲ‡ָבל  ָו‰,  ¿̂ ƒמ ַבר  ¿„ ּƒב  ‰ ז∆ ָכל  ו¿ ם.  ָל‰∆

ם  י‰∆ נ≈ פ¿ ƒל ַנע  ָכּ ƒי ן  ָּ̇ ‡-ּוַמ ׂ ָּ̆ ַמ ַין  נ¿ ƒע ב¿ּ

ין  ּ ƒ„‰ַ ּוַר˙  ּׁ̆ ƒים מ ƒנ פ¿ ƒם ל ∆‰ ָמּ ƒע ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ו¿

בי‡ורים
ובזוי  יהיה מושפל  יעשה הטוב  106. מפני ‰˘פל˙ו לפני‰ם. מחשש שאם 
בעיניהם, ושילעגו לו על מעשיו. 107. יפסי„ ‡ו˙ם מ‡‰ מˆוו˙. יש גירסא 
ד),  כו,  (משלי  ״אל תען כסיל כאולתו״  זה אמר שלמה:  ״ועל  המוסיפה כאן: 
ובמ‡ו„ו.   .108 וכסילים״.  והם רשעים  ה),  (שם,  ״ענה כסיל כאולתו״  ואמר: 

בכל כחו, רצונו וממונו.

 ˙ מ∆ ר∆ ‚ו… , ו¿ ו… ּ̇ ע¿ ַסַיּ ˙ ָלֲעָנָו‰, ַ‡ך¿ מ¿ ∆̃ ּ ַמז∆

 ,˙ בו… ַ‰ּטו…  ˙ ֲעלו… ַמּ ַבּ מ…ַח  ׂ ¿̆ ƒל לו… 

ַעל  ָלחּוס  ו¿ ָריו  ֲחב≈  „ בו… כ¿ ּƒב מ…ַח  ׂ ¿̆ ƒל ו¿

ָ„ם. בו… כ¿ּ

 

ַח˙  ַבּ ֻׁ̆ י‡ מ¿ ƒ‰ ים ƒע ָׁ̆ „ ָ‰ר¿ ∆‚ ֲ‡ָו‰ נ∆ ּ‚ַ‰ַ ו¿
ים  ƒל ַ‰כ¿ יָחם ּול¿ ƒכ ‰ו… ‡…„, ל¿ מ¿

ַעל   ‰ ּ ו∆ ַ̂ י ƒו ם,  ָל‰∆ ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿ ם,  ָ̇ ‡ו…

 , ו… ּ̇ ָכל¿ י¿ י  ƒפ כ¿ּ ָ‰ַרע  מ≈ יר  ƒ‰ ַיז¿ ו¿ ב  ַ‰ּטו…

ָלם  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ‰ ב¿ּ מ∆ ּ‰ ּ„ו… ז∆ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ

ּבו…  ּ ƒל ׁ∆̆ י  ַ‡ֲחר≈  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ּוכ¿ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒמ כ¿ּ

ל…‡  ו¿ ח.  ָבּ ֻׁ̆ מ¿  ‰ ז∆ י  ֲ‰ר≈ ם  ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ל¿

ל…‡  ׁ∆̆ ַכי  ּ ¿„ ָמר¿ מו…  כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ַנע  ָכּ ƒי

ם  ָמ˜ו… ָכל  ּוב¿  (‚ (‡ס˙ר  ָ‰ָמן  ל¿ ַנע  כ¿ ƒנ

ל…‡  ו¿  ,˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ָעָליו   - ָו‰  ¿̂ ƒמ  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆

ב  ַ‰ּטו… (כו)ַלֲעז…ב  ים  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ָלל  כ¿ּ ַנע  ָכּ ƒי

בכבודם. והיא גורמת לו 
הטובים  שמעשיו 
ושהוא  בעיניו,  מעטים 
להרבות  תמיד  טורח 
נשבר  ושלבו  עליהם, 
מדי  שהוא  על  בקרבו 
מהם  להשיג  חלש 
ושהוא  נפשו,  כאוות 
לפני  עצמו  את  משפיל 
מקוה  שהוא  מי 
להוסיף  יוכל  שבעזרתו 
מודה  ושהוא  עליהם, 
היתרונות  על  לאלהים 
אותו  ומשבח  לו,  שנתן 
על שעזר לו לקנות את 

המעלות הטהורות.
אינה  כזאת  גאוה 
עם  בסתירה  עומדת 
לא  והיא  ההכנעה, 
אלא  אותה,  מרחיקה 
לה  מסייעת  אדרבה 

ומוסיפה עליה. 
מפני  ‰טוב  לעזוב  כו. 
‰˘פל˙ו לפני‰ם. שנינו 
כ):  (ה,  אבות  במסכת 
אומר,  תימא  בן  ״יהודה 

הוי עז כנמר... לעשות רצון אביך שבשמים״. כתב הטור (או״ח סי׳ א): ״והתחיל 
בעז כנמר, לפי שהוא כלל גדול בעבודת הבורא יתברך, לפי שפעמים אדם 
חפץ לעשות מצוה ונמנע מלעשותה מפני בני אדם שמלעיגים עליו, ועל כן 
הזהיר שתעיז פניך כנגד המלעיגים, ואל תמנע מלעשות המצוה... שפעמים 
אדם מתבייש מפני האדם יותר ממה שיתבייש מפני הבורא יתברך, על כן 

הזהיר שתעיז מצחך כנגד המלעיגים ולא תבוש. עכ״ד.  

תחילה  אותי  שהגבהת 
שאז  השלכתני  ואח״כ 
החרפה  הצער,  המכה, 

והבושה גדולים יותר.
מחט‡  ניˆול  ‡ינו  ל. 
יונה  רבינו  כתב  ועוון. 
כז):  א,  תשובה  (בשערי 
כמה  מסבבת  הגאוה 
יצר  ומגברת  עבירות, 
לב האדם עליו, שנאמר: 
את  ושכחת  לבבך  ״ורם 
הגאוה  [הרי  אלקיך״  ה׳ 
לכל  כללית  סיבה 
על-ידי  כי  העבירות, 
ה׳  לשכחת  בא  הגאוה 
חוטא]...ובעל  וממילא 
יצרו,  ביד  נמסר  הגאוה 
עמו  השם  עזר  אין  כי 
אחרי אשר הוא תועבת 

ה׳. עכ״ד.
כתב:  קדושה  בשערי 
שורש  היא  הגאוה 
להרבה עבירות אם בין 
בין  ואם  למקום,  אדם 

אדם לחבירו.
בשבט מוסר (ב׳) כתב: הגאוה שורש לכל העבירות שבעולם, ולכן חזק עצמך 

שלא להתפתות בקול יצרך להתגאות, ובנצחך אותו בזה – תוכל לנצחו בכל! 

ל"  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי  ˙ כו… ַמַער¿  ˙ ∆‡ י  ּƒ̇ ַרפ¿ ח≈

ָ‡ַמר  ׁ∆̆ יב,  ƒר ח≈ ַסנ¿ (˘מו‡ל-‡ יז, י), 110ּול¿

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ˙ ָ‰ֲ‡ָרˆו… י  ל…‰≈ ¡‡ ָכל  ב¿ּ י  ƒמ"

 '‰ יל  ּ ƒ̂ ַי י  ּƒכ י  ƒ„ ָיּ ƒמ ם  ָ̂ ַ‡ר¿  ˙ ∆‡ ילּו  ּ ƒ̂ ƒ‰

כ),  לו,  (י˘עי‰  י"  ƒ„ ָיּ ƒמ ם  ƒַלי ָׁ̆ רּו י¿  ˙ ∆‡

ָלּ‰  רו… "ּוַמן ‰ּו‡ ‡¡ ָ‡מ¿ ב¿ּ ר,  ּ ַ̂ נ∆ בּוַכ„¿ ּונ¿

טו),   ,‚ („ני‡ל  ָ„י"  י¿ ן  ƒמ ן  כו… נ¿ ƒב יז¿ ׁ≈̆ י¿ י  ּ ƒ„

רּו  ָ‡מ¿ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ן,  ָל‰∆  ‰ מ∆ ַ‰ּ„ו… ו¿

ּבּוז  ָ‰ָי‰  ם  ָ̇ י ƒֲחר‡ַ ו¿ ם,  י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ כ¿ּ

ינו…  (ל)‡≈  , זו…  ‰ ּ„ָ ƒמ ב¿ּ ‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ƒּומ ן.  לו… ָ̃ ו¿

ָ‡ַמר  ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ן,  ָעוו… ו¿  ‡ ט¿ ח≈ מ≈ ל  ו… ּ̂ ƒנ

 ‰ ׂ ∆̆ , עו… מו… ׁ¿̆  ı יר ל≈ ƒ‰ָי „ ָחָכם: "111ז≈ ∆‰

ן" (מ˘לי כ‡, כ„). ַר˙ ָז„ו… ב¿ ע∆ ב¿ּ

 

 ‰ ָנּ ≈‰ ַע„  ינּו  ָבר≈ ּ ¿„ יַע  ּ ƒ‚ ƒ‰ ׁ∆̆ יָון  כ≈ ו¿

בי‡ורים
110. ולסנחריב. בתנא דבי אליהו (ל״א) כתב: סנחריב גסות הרוח היתה בו, 
ובה נעקר מן העולם. וכן נאמר שם על נבוכדנצר. 111. ז„ י‰יר. גס רוח סופו 

להיות לץ שאינו חש לשמוע מוסר. רש״י.

ָל‰. „ו… ּ ָו‰ ‚¿ ¿̂ ƒי מ ƒ‰ זו… ָבר, (כח)ו¿ ָכל ָ„ּ ב¿ּ

 

יך¿  ƒר ָ̂ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ‰ַ  ˙ ּ„ַ ƒמ ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒּומ
י  ּƒכ  ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ּוב  ׁ̆ ָל ו¿ ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ ל¿  
ַרב   ‰ּ ָלּ ׁ∆̆  ˜ ּ ז≈ ∆‰‰ַ ו¿  ,„…‡ מ¿  ‰ ֻ‚ָנּ מ¿ י‡  ƒ‰

 -  ‰ּ ָבּ  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ‰ַ ו¿ י„,  ƒמ ָּ̇ ּוָמˆּוי 

 ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ יָכך¿  ƒפ ַעט, ל¿ מ¿

˙ ָ‰ָ‡ָ„ם  יָ‡‰ ‡∆ ƒב ֲ‡ָו‰ מ¿ ּ‚ַ‰ַ י  ּƒכ  ,„…‡ מ¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ לּו˙,  פ¿ ׁƒ̆ ו¿ ר  ב∆ ׁ∆̆ ל¿

יח),  טז,  (מ˘לי  ן"  ‡ו… ּ‚ָ ר  ב∆ ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ ƒ(כט)ל"

ּנּו" (˘ם  יל∆ ּƒפ ׁ¿̆ ַּ̇ ֲ‡ַו˙ ָ‡ָ„ם  ַמר: "ַ‚ּ ¡‡ נ∆ ו¿

ַרע  ≈‡ ָמ‰   ָּ̇ ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿ כ‚).  כט, 

" (˘מו˙ ‰,  ‚ו… י ‰' ו¿ ƒרו… "מ ָ‡מ¿ ע…‰ ב¿ּ ַפר¿ ל¿

י  ƒַמר "ֲ‡נ‡ָ ׁ∆̆ י,  ּƒ̇ ׁ¿̆ ƒל ַי˙ ַ‰פ¿ּ ָ‚ל¿ ב), 109ּול¿

‚„ול‰.  מˆו‰  וזו‰י  כח. 
בבא-מציעא  במסכת 
על  הגמרא  מביאה  (ל:) 
כ)  יח  (שמות  הפסוק 
״והודעת להם את הדרך 
המעשה  ואת  בה  ילכו 
׳אשר  יעשון״...  אשר 
יעשון׳ זו לפנים משורת 
לנהוג  [שיש מצוה  הדין 
הדין]...  משורת  לפנים 
לא  יוחנן,  רבי  דאמר 
חרבה ירושלים אלא על 
שהעמידו דיניהם על דין 
(עשו)  עבדו  ולא  תורה, 
לפנים משורת הדין.    
‚‡ון.  ˘בר  לפני  כט. 
כשבא  הגר״א:  פירש 
מן  זה  הרי  לאדם,  שבר 
הסתם שהיה לו תחילה 
בא  ולכן  הלב,  גבהות 
כשהקדוש  השבר,  עליו 
לנקום  רוצה  הוא  ברוך 

באדם כדי שיתקדש שמו יתברך בעולם - מגביהו תחילה ואחר כך משפילו, 
תחילה  שהגביהו  בהמן  כמו  שבעתיים,  גדולה  נקמתו  תהיה  זה  ידי  על  כי 
למשנה למלך כדי שיתלוהו בגבהותו, ונפילתו היתה בפירסום רב, ואם הוא 
שר וחשוב בלא זה, אז ה׳ נותן בלבו גאוה ואחר כך משפילו, כי אז נקמתו 
וכן  ועכשיו בבירא עמיקתא.   – כי הרגיש עצמו שהיה באיגרא רמה  גדולה 
ותשליכני״,  נשאתני  ״כי  יא)  קב,  (תהלים  הפסוק  על  המפרשים  כל  פירשו 

בי‡ורים
109. ול‚לי˙. אמר רבי יוחנן שעמד בגילוי פנים (בחוצפה. רש״י) לפני הקב״ה 

(סוטה מב:). 

מטפ‰  ˘ב‡  ל‡. 
האדם  בהיות  סרוח‰. 
בפחיתות  מסתכל 
תחילת  וגריעות  חומרו, 
טעם  לו  אין  יצירתו, 
אלא  כלל,  להתנשא 
משל  ולהכלם.  ליבוש 
למה הדבר דומה: רועה 
ועלה  שהגיע  חזירים 
עת  כל  הרי  לשלטון, 
ימיו  יזכור  אשר 
אפשר  אי   – הראשונים 
(מסילת  להתגאות  לו 

ישרים כג). 
שהתהוות  יתבונן, 
ויצירתו...ואחר  האדם 
ניזון...במשך  הוא  כך 
ורק  אמו,  בבטן  שהותו 
לעולם  יוצא  כך  אחר 
בגופו  וכחוש  חלוש 
הלבבות  (חובת  ואבריו 

כניעה ה). 
לב. וי˘וב לעפר ורימ‰. 
ויתבונן מצורתו שתהיה 
לו כשינוח בקבר: אור פניו יחלוף, מראהו ישחר, בשרו יהפך לתולעים עיפוש 
וליחה, ולא ישאר בו כל סימן מיופי גופו. ריחו יבאיש (יסריח) מאד, כאילו לא 

ל…‡  ב¿ּ  ‰ּ ז∆ ƒמ ָל‰  ַמע¿ ל¿  ‰ ז∆ ם  ּ∆̇ ב¿ ַׁ̆ י¿

חּוס  ƒי ל  ∆„ ּ…‚ ן:  יו… ל¿ ָ‰ע∆ יב  ׁƒ̆ ≈‰ ו¿ י?  ƒ̇ ּו ׁ̆ ר¿

ַעי.  ר≈ ל¿ ַעל  ַמּ ƒמ י  ƒיַבנ ׁƒ̆ ‰ו… י  ּƒ̇ ח¿ ַפּ ׁ¿̆ ƒמ

י  ַּ̇ ח¿ ַּ̇ ר  ׁ∆̆ י ַעל ֲ‡ ƒ̇ י ƒי: ָעל ƒנ ּׁ≈̆ ָ‡ַמר ַ‰ ו¿

י:  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ‰ַ ָעָנ‰  ו¿ י.  ƒ̇ ָמ ָחכ¿ ר…ב  י  נ≈ פ¿ּ ƒמ

י  ƒיַבנ ׁƒ̆ י ‰ו… ּƒב ƒּו˙ ל‡ ַ„כ¿ י ו¿ ׁƒ̆ לּו˙ ַנפ¿ פ¿ ׁƒ̆

 . לו… ּ ¿„ ƒ‚ ך¿ 118ו¿ ל∆ ָל‰ּו ַ‰מ∆ּ ע¡ ∆‰ ו¿ ם.  י‰∆ ּ≈̇ ח¿ ַּ̇

ָך  ב ֲ‡ָמר ל¿ י טו… ּƒַמר: "119כ ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ ו¿

יב"  ƒ„ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל ָך  יל¿ ּƒפ ׁ¿̆ ‰ַ מ≈  ‰ ָנּ ≈‰  ‰ ֲעל≈

(מ˘לי כ‰, ז). 

ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ  ˙ ּ„ַ ּƒמ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם   ‰ ∆‡ רו… ׁ∆̆  ˙ ע≈ ב¿ּ
ב  יך¿ ַלֲח˘…ׁ ƒר ָ̂ ˙ ָעָליו,  ר∆ ב∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ 

 ‡ ָבּ ׁ∆̆ , (ל‡) ּבו… ƒל ˙ ים ‡∆ ƒיל ƒ‰ ב¿ ים ַ‰ַמּ ƒָבר ּ ¿„

ָעָפר  ל¿ ּוב  ׁ̆ ָי (לב)ו¿ רּוָח‰,  ס¿  ‰ ָפּ ּƒט ƒמ

בי‡ורים
לפניו שלשה גיבורים, וישבו זה למעלה מזה. 118. ו‚„לו. למעלה. 119. כי 
טוב ‡מר לך. מוטב שיאמרו לך לעלות לדרגה גבוהה יותר ממעמדך כיום, 
את  שתפנה  ויבקשו  לה  ראוי  שאינך  לאמר  ממעלתך  אותך  יורידו  מאשר 

מקומך עבור אדם אחר נכבד ונדיב.

י  ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ַמע  ׁ¿̆ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ‰ַ ַעל  ר  ַ„ב≈ּ ל¿

‰ּו‡  י  ƒמ ָ‡ַמר:  ָח„  ∆‡ ָחָכם  ים.  ƒֲחָכמ

 ‰ ז∆  ?‰‚ָ‡ָ ¿„‰ַ ּנּו  מ∆ּ ƒמ  „ ר≈ ָפּ ּƒ̇ ל…‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

רּו:  ָ‡מ¿ ‰. ו¿ ָנּ מ∆ּ ƒָל‰ מ ַמע¿ י‡ ל¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ˙ ַמֲעָל‰  ׁ̆ ַלֲעלו… ּ ≈̃ ַב ‰ַ112מ¿

˙ו…  ‡ו… ין  ƒ̃ י ƒַמֲחז ַע˙,  ּ„ַ ר]  [ַבּ  ˙ ַ̃ ז¿ ח∆ 113ב¿ּ מו…  ¿̂ ַע י˜  ƒֲחז ַמּ ׁ∆̆ י  ƒמ

ים  ƒַמֲעָלל  - ֲ‡ָו‰  ַלַ‚ּ 114ָסמּוך¿  רּו:  ָ‡מ¿ ו¿  .‰ ט∆ ו… ׁ̆ ל¿ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ

 ˙‡ַ נ¿ ׂ ƒ̆ ָעָליו   ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ים,  ƒָרע ים  ƒַמֲעָלל ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒּומ ים.  ƒָרע

ָח„:           ∆‡ ָחָכם  ָ‡ַמר  ו¿ ָעָליו.  מ≈  ˙ טו… נו…  ˙ ו… ׁ̆ ָפ ּ ַ‰נ¿ ו¿  ,˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

 ˙ ּ„ו… ּƒימּו˙ ַ‰מ ƒע ך¿ נ¿ ר ַ‰ּ‚ּוף, ָכּ ּוָר‰ ‡ו… ּ̂ ימּו˙ ַ‰ ƒע ר נ¿ ׁ∆̆ ‡ֲ 115ַכּ

 ‰ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆  ׁ̆ פ∆ נ∆ּ ַבּ יבּו˙  ׁƒ̆ ַ‰ֲח ין  ≈‡116  :„ עו… ָ‡ַמר  ו¿  . ׁ̆ פ∆ ַ‰נ∆ּ ר  ‡ו…

 .‰ ז∆ ל  ∆‡  ‰ ז∆ ים  ƒר ֲ‡ח≈ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ

ָפָניו  , 117ּול¿ כּו˙ו… ‡ ַמל¿ ס≈ּ ּƒב ַעל כ ׁ≈̆ ָח„ יו… ך¿ ‡∆ ל∆ ָ‰ָי‰ מ∆ ׁ∆̆ ָ‡ַמר,  ו¿

יך¿  ≈‡  : ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ם  ָל‰∆ ָ‡ַמר  ו¿  . ּזו… ƒמ ָל‰  ַמע¿ ל¿ זו…   ˙ ‡ו… ס¿ ּƒכ ָ‰יּו 

 – השורש  שנעקר  כיון 
נופלים  הענפים 

מאליהם.

בי‡ורים
112. ‰מב˜˘ לעלו˙. גאוותן אינו מרוצה ממעלת חשיבותו בעיני הבריות 
וכיון שלא  יותר ממה שהוא ראוי לה,  גבוהה  וחומד תמיד לדרגת חשיבות 
משיגה, הרי הוא בדאגה מתמדת.  113. בחז˜˙ בר „ע˙. שמחזיק עצמו חכם. 
114. סמוך ל‚‡ו‰ מעללים רעים. שהם המשך ישיר לגאוה ותוצאה ממנה. 
115. כ‡˘ר נעימו˙ ‰ˆור‰. כשם שהגדרת אדם שצורתו נעימה ויפה היא 
מאירה.                              נפשו  וטובות  נעימות  שמדותיו  אדם  כך  מאירים,  ופניו  שגופו  מי 
זה  אין  כלומר,  הנפש״].  ״מחשיבות  גירסא:  [יש  בנפ˘.  ‰ח˘יבו˙  ‡ין   .116
חשיבות וכבוד לאדם להתגאות על חברו, אפילו הוא מלך, כל שכן בני-אדם 
אחרים, השוים במעלתם ומתגאים זה על זה. 117. ולפניו ‰יו כס‡ו˙. כלומר 
לפניו היו שלשה כסאות, זה למעלה מזה, להושיב כל אחד כגדולתו, ובאו 

מן  למט‰  וי˘ב  ל„. 
‰כל. הגה״ק רבי אלחנן 
היה  הי״ד  זצ״ל  וסרמן 
בסוף  לישב  רגיל 
מקום  בכל  ביהמ״ד 
את  שאל  פעם  שהגיע. 
זצוק״ל  חיים  החפץ 
האם אין חשש שיתהלל 
״מי כמוני עניו״?  בעצמו 
בליבו,  מתגאה  ונמצא 
אדרבה,  עדיף  ואולי 
המזרח  בכותל  לישב 
ולחשוב בליבו ״הרי איני 
כאן  לישב  ראוי 
במה  אותי  ומכבדים 
לו  ענה  וכד׳?  בי״  שאין 
שנינו  חיים:  החפץ 
ט)  כה,  (כלים  במשנה 
מידי  מוציא  מעשה 
מחשבה  ואילו  מחשבה 
מיד  מוציאה  אינה 
מעשה, א״כ עדיף לישב 
במערב, ועצם מעשה זה 
מיד  יוציא  ענוה  של 
שחושש  גאוה  מחשבת 
בליבו,  תתגנב  אולי 
ענוה  מחשבת  יגבר על כל  ב״מזרח״, עצם מעשה הגאוה  יושב  משא״כ אם 

שיחשוב ״איני ראוי״ וכד׳. 

ים  ƒ„‚ָ ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒם י ƒ‡ - ‰ּ ז∆ ƒּוב מ ׁ̆ ‰ ָל ∆̂ רו… ו¿

י˙,  ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ּ„ָ ƒמ ם ב¿ּ ָ̇ ן ‡ו… ּ≈̃ ַ̇ י ƒים ו ƒב טו…

ם  ƒ‡ …ּו˙. ‡ו‡ ּבו… ַ‰‚≈ּ ּ ƒל ƒל…‡ ַיֲע˜…ר מ ‰ ז∆ ָבּ

ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ 121ּול¿  „ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָ‰‚ו…  נ¿ ƒמ ָ‰ָי‰ 

ין  ≈‡  - יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ָ‡ר  ׁ¿̆ ּƒב ‡ו…  ָבָריו  ¿„ ּƒב

מו…  ¿̂ ַע י‚  ƒ‰ נ¿ ַיּ ׁ∆̆ ַע„  ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ ָנ‰  ָּ̃ ַּ̇

ן  ƒמ  ‰ ַמָטּ ל¿ ב  ׁ≈̆ י≈ (ל„)ו¿  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ן  יו… ָזּ ƒב ב¿ּ

ין  ּ ƒַבז ˙ ַ‰מ¿ ָחבו… י ַ‰ס¿ּ י≈ לו… ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒי ל, ו¿ ַ‰כ…ּ

ּלּו,  ים ‡≈ ƒָבר ¿„ ּƒב ‡ ≈̂ ַכּיו… ן, ו¿ י‰∆ ׁ≈̆ ב¿ ˙ לו… ∆‡

י  ƒן מ כ≈ ּנּו. ו¿ מ∆ּ ƒב מ ַבּ‰-ַ‰ל≈ּ ֲע˜…ר ‚…ּ ַיּ ׁ∆̆ ַע„ 

 ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ָוַכַעס  ָמ‰  ח≈ ַעל  ַבּ ‰ּו‡  ׁ∆̆

˙ו…  ‡ו… ּכּו  ƒ‰ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ מו…  ¿̂ ַע  ‚‰ַ נ¿ ƒי  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇

ך¿  ל≈ י≈ ָלל, ו¿ ׁ̆ כ¿ּ י ּ ƒ‚ ˙ו… ל…‡ ַיר¿ לּו ‡ו… ל¿ּ ƒ̃ ‡ו… 

 ׁ̆ ר∆ ׁ…˘ ֲע˜…ר  ַיּ ׁ∆̆ ַע„  ַרב  ַמן  ז¿ זו…  ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ

ך¿  ר∆ ּ ∆„ ַבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ ַיֲחז…ר  ָ‡ז  ו¿ ּנּו,  מ∆ּ ƒָו‰ מ‡ֲ ּ‚ַ‰ַ

ַעל  ו¿ ָיָמיו.  ל  ָכּ  ‰ּ ָבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ י,  ƒע ָ̂ מ¿ ∆‡‰ָ

בי‡ורים
על  ולשלוט  למשול  כלומר,  ולהשתרר].  גירסא:  [יש  ול‰˘˙„ל.   .121

בני-אדם.

י  נ≈ פ¿ ƒל ן  ּבו… ׁ¿̆ ח∆ ו¿ ין  ּ ƒ„ ן  ּ≈̇ ƒי (ל‚)ו¿  ,‰ ָמּ ƒר ו¿

ים  ƒָלכ ַ‰מ¿ּ י  כ≈ ַמל¿ ך¿  ל∆ מ∆

 ‰ ָמּ ַכּ ב  ַיֲח˘…ׁ ו¿ -‰ּו‡,  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

ָלם,  ָ‰עו… ן  ƒמ רּו  ָעב¿ ו¿ ‡ּו  ּ‚ָ ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ ּ ≈‚

ָלם, ּוַמ‰  עו… ל…‡ ָ‰יּו מ≈ ָ‰יּו כ¿ּ חּו ו¿ כ¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒנ

ם. ָ̇ ֲ‡ָו ם ַ‚ּ יָל‰ ָל‰∆ ƒע ‰ו…

 

ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒּומ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ן  ƒמ  ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ר  ≈„ ּ‚ָ
ַלֲע˜…ר   ‰ ∆̂ ָ‰רו…  :˙ ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ  

יּוַכל  ל…‡  ָוכ…ל,  ל  כ…ּ ƒמ ּבו…  ּ ƒל ƒמ ‡ּו˙  ּ≈‚‰ַ

 ‡ ָלּ ∆‡ ַב„,  ל¿ ָב‰  ָׁ̆ ַמח¿ 120ב¿ּ  ‰ ז∆  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

‰ּו˙  ב¿ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ַבּ

ָ‡ָ„ם   ?„ ַ̂ י כ≈ּ ן.  ָ‰ַ‡ֲחרו…  ‰ ∆̂ ָ̃ ַע„ 

ים  ƒּוב ׁ̆ ֲח ים  ƒ„‚ָ ב¿ּ  ׁ̆ ב…ּ ל¿ ƒל יל  ƒ‚ָר ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

ָ‰רּוַח,  י  ס≈ּ ּ‚ַ י  ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ כ¿ּ ים  ƒנ ּ ָ̃ ֻ̇ ּומ¿

מעודו,  בשרו  וסך  רחץ 
ריח  לו  היה  לא  וכאילו 
טוב מעולם. בחשבו כן - 
עצמו,  את  וינמיך  יכניע 
ויתנשא.  יתגאה  ולא 

(חובת הלבבות שם). 
וח˘בון  „ין  וי˙ן  ל‚. 
רגע  בלבו,  יצייר  וכו'. 
דין  בית  לפני  הכנסו 
מעלה,  צבא  של  הגדול 
בעת שיראה עצמו לפני 
המלכים  מלכי  מלך 
והטהור  הקדוש 
הקדושה  בתכלית 
בסוד  והטהרה, 
קדושים   (- (מלאכים 
גבורי  גבורה,  משרתי 
כח עושי דברו, אשר אין 
והוא  מום.  כל  בהם 
גרוע  לפניהם,  עומד 
פחות ונבזה מצד עצמו, 
(נתעב)  ומגואל  טמא 
הירים  מעשיו,  מצד 
ראש?  היהיה לו פתחון 

פה? וכי ישאלוהו: איה ואיפוא פיך? איה גאונך וכבודך אשר נשאת בעולמך? 
האדם  יצייר  אחד  רגע  שאילו  ודאי  הנה  תוכחתו?  על  ישיב  ומה  יענה  מה 
בשכלו האמת הזה בציור אמיתי וחזק (דימוי נכון בצורה בהירה ומשכנעת) 

– פרוח תפרח ממנו הגאוה, ולא תשוב אליו עוד!!! (מסילת ישרים כג).   

בי‡ורים
אלא  יתגאה,  לא  שוב  ולהבא  שמכאן  בלבו  שיחליט  לב„.  במח˘ב‰   .120

בנוסף לכך חייב לשנות גם מעשיו והתנהגותיו כלפי חוץ.

 ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒי  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒמ  :˙ ָ‰ָרעו…  ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע  ‰ ז∆ ך¿  ר∆ ּ ∆„

ַמן ַרב,  ‰ ז¿ ז∆ ַ‰‚ ָבּ נ¿ ƒי ר, ו¿ ≈̇ ˜ יו… ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל…‡ יּוַכל ל¿ ׁ∆̆ ‰ ַע„  ָנּ מ∆ּ ƒמ

פּוָ‡‰  ר¿ ‰ּו‡   ‰ ז∆ ָין  נ¿ ƒע ו¿ י.  ƒנ ינו… ַ‰ב≈ּ ך¿  ר∆ ּ ∆„‰ַ ס  פ…ּ ¿̇ ƒי ו¿ ַיֲחז…ר  ָ‡ז  ו¿

ַלֲעב…„   ˙ כ∆ ׁ∆̆ מ¿ ƒנ ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ׁ∆̆ י  ƒּומ  .˙ ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ ָכל  ל¿ ָמ‰  ל≈ ׁ¿̆

 ,˙ ר∆ ח∆ ב¿ ַ‰ֻמּ  ‰ ּ„ָ ּƒמ ַבּ  ˜ ל∆ ח≈ ו¿  ˜ ל∆ ח≈ ָכל  122ב¿ּ ‰ּו‡  רּוך¿  ָבּ  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

ַמר:             ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿  . רו… ֲחב≈ י  נ≈ פ¿ ƒל ו¿ ָפָניו  ל¿ ך¿  ר∆ ּ ∆„‰ַ  ‰ ז∆ ים  ׂ ƒ̆ ָי

ים" (˙‰ילים, נ, כ‚).  ƒ‰…ל ע ‡¡ ַׁ̆ י≈ ּנּו ב¿ּ ∆‡ , ַ‡ר¿ ך¿ ר∆ ּ ם „∆ ׂ ָ̆ "123ו¿

בי‡ורים
122. בכל חל˜ וחל˜ וכו'. יש גורסים: בכל מדה ומדה – בחלק המובחר שבה. 

123. ו˘ם „רך ו‚ו'. והמפקח על דרכיו אראה לו בישועת אלקים.    

ם ג'
ד' יו

ע 
בו

ש

‰טובו˙  כל  ויע˘‰  כ„. 
ב‚לוי ובס˙ר. והמעשים 
הטובים שראוי להסתיר 
אלו  רק  הם  אותם, 
לעשותם  שאפשר 
ועד  מהחל  בשלימות 
שבני  מבלי  גם  כלה 
אבל  מהם.  ידעו  אדם 
שאינו  המצוות  אותן 
לבין  בינו  לקיימם  יכול 
להתפלל  כגון  עצמו, 
לבני  ולצוות  בציבור, 
טוב  לעשות  אדם 
מעשות  אותם  ולהזהיר 
תורה  וללמוד  רע, 
באופן  (ברבים, 
על  בזה  שמשפיע 
ללמד  וכ״ש  אחרים, 
ולעשות  ברבים)  תורה 
חסד, מצוות אלו אין כל 
ולנטוש  להזניח  הצדקה 
אותו  ישבחו  אם  ואף  שמים,  לשם  יקיימם  אלא  עליהן,  שיכבדוהו  מחשש 
עליהן, אין זה יגרע את שכרו, מפני שאינו מתכוון לזה בשעת עשייתן. (חובת 

הלבבות, שער יחוד המעשה פ״ה).   

ָנ‰  ַכָוּ ב¿ּ ל  ל≈ּ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ‰ּו‡:  ר  ָׁ̆ ַ‰ָיּ ַ‡ך¿ 
ב  ַ‰ּטו… ַעל   ‰ ּ ו∆ ַ̂ י ƒו יכּו˙,  ƒר‡ֲ ַבּ  

ל  ָכּ  ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע (כ„)ו¿ ָ‰ָרע,  מ≈ יר  ƒ‰ ַיז¿ ו¿

ם  ƒ‡ ו¿ ר,  ∆̇ ּוַבס≈ּ לּוי  ּ‚ָ ַבּ  ˙ בו… ַ‰ּטו…

ין  ≈‡88  - חּו‰ּו  ב¿ּ ַׁ̆ י ƒו  ‰ ז∆ ַעל  „ּו‰ּו  ַכב¿ּ י¿

 ‰ ן ָלז∆ ּ ו≈ ּƒל…‡ כ ׁ∆̆ י  ַבח, ַ‡ֲחר≈ ּׁ∆̆ י˜ לו… ַבּ ּ ƒַמז

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ˙ ע≈ 89ב¿ּ ן  ָלכ≈  .‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ‰ַמּ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒב

ין  ƒח ב¿ ַּ̇ ב,  ַ‰ּטו…  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇

מּול,       ּ¿‚‰ַ  ‰ ו∆ּ ַ̃ מ¿  ‰ ָּ̇ ‡ַ י  ּƒמ ƒמ ָך  מ¿ ¿̂ ַע ב¿ּ

ם  ƒ‡ ם, ֲ‡ָבל ל≈ ָׁ̆ ל - ‰ּו‡  ≈‡‰ָ ר מ≈ ׁ∆̆ ‡ֲ90

ין  ƒח ב¿ ַּ̇ ַ‚ם  ם. ו¿ ל≈ ָׁ̆ ינו…  ים - 91‡≈ ƒר ֲ‡ח≈ מ≈

י  נ≈ פ¿ ƒל  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ‰ַמּ  ‰ ז∆ ם  ƒ‡

חּו„  ƒי 92ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ עו…  ָ̇ י ƒי‰ָ ם  ƒ‡ ָלם,  ָ‰עו…

בי‡ורים
מה׳.        והתרחקות  זלזול במצוות  ידי  על  בני אדם  בעיני  חן  לו למצוא  מציע 
אותו  שמשבחים  בכך  במאומה  שכרו  יפחת  לא  ב˘בח.  לו  מזי˜  ‡ין   .88
89. בע˙ ‡˘ר ˙ע˘‰ מע˘‰ ‰טוב. והנך רוצה  ומכבדים אותו על מעשיו. 
לבחון את טהרת כונתך. 90. ‡˘ר מ‰‡ל. אם יתברר לך שהנך מקוה לקבל 
את השכר מהאל - סימן הוא שהמעשה שלם ואין בו כל פגם. 91. ‡ינו ˘לם. 
סימן הוא שהמעשה אינו שלם. 92. ביחו„ בח„רי ח„רים. בהתבודדות בינך 

 ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ׁ∆̆ ּוכ¿ ר,  ָ̂ ָ̃ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ּƒ̇ ָך.  ב¿ּ ƒל ב¿ּ

ל…‡  „, ו¿ ַיח≈ ¿̇ ּƒ̇ ָמ‰ - 81 ּום ָחכ¿ ׁ̆ מ…„  ל¿ ƒל

רּוך¿  ָבּ  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… זּוַל˙  ָ‡ָ„ם  ּום  ׁ̆ ַ„ע  י≈

ָב‰,      טו…  ‰ ּ„ָ ƒמ ּום  ׁ̆  ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  ו¿ ‰ּו‡, 

 ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע ב¿ּ לּו˙  ¿̂ ָ‰ַע  ˙ ‡ו… ַ‰ר¿ ל¿ 82ַ‡ך¿ 

ל…‡  83ו¿ ָך,  ָכר¿ ׂ ¿̆ י„  ƒס פ¿ ַ̇ ו¿ ם  ׁ≈̆ ָך  ל¿  ‡ ≈̂ י≈ ל…‡  ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ  ,‰„ָ ָ‰ֲעבו…

ָך  ¿̇ ָמ יַע ָחכ¿ ƒ„ ו… ּ̇ ל…‡  ן ָ‰ָרע, ו¿ ƒיר מ ƒ‰ ז¿ ַּ̇ ל…‡  ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ ּ¿̇

ן  ‚ו… ˙, כ¿ּ ל…‡ ‡ו… ם ו¿ ƒַמי ָׁ̆ -‡ ר≈ יַמן י¿ ƒס ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  ָך, ו¿ ¿̇ ׁ̆ זּוָל י ƒ‡ ל¿

ך¿  ל≈ ≈̇ ו¿ ָ‰ָ‚ם  נ¿ ƒמ ב¿ּ  ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ּƒ̇ 84  ‡ ָלּ ∆‡ י˙,  ƒ̂ י ƒ̂ ו¿ זּוָז‰  ּומ¿ ין  ּ ƒל ƒפ ּ¿̇

ָו‰  ¿„ ח∆ ‰ ּוב¿ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒמ ַמֲ‡ָכל ב¿ּ ם ב¿ּ ∆‰ ָמּ ƒע…ָרב ע ‰ מ¿ י∆ ¿‰ ƒ̇ ם, ו¿ י‰∆ כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  „ כ…ּ ל¿ ƒל ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  נ≈ י¿ נ¿ ƒע מ≈  ‰ ז∆ ל  ָכּ  .˜ חו… ׂ ּ¿̆ ‰ַ ר…ב  ּוב¿

ף  ל∆ ∆‡ י„  ƒס 86ַמפ¿ ָו‰,  ¿̂ ƒמ ם  ׁ≈̆ 85ל¿  ‰ ז∆ ָין  נ¿ ƒע  ‰ ׂ ∆̆ ָ‰עו… ו¿  , ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒר ב¿ּ

 ׁ̆ ≈‡ ‰ ל¿ ַטָנּ ¿̃  ׁ̆ ≈‡ ַח מ≈ ר≈ בו… ‰ ל¿ מ∆ „ו… , 87ו¿ ָכרו… ׂ ּ¿̆ ƒר מ ≈̇ ים יו… ƒָלפ‡ֲ

ָל‰.  „ו… ּ ¿‚

אדם.  אותו  של  רצונו 
וב׳עץ יוסף׳ (שם) ביאר, 
יוצאים  שדבריו  משום 
יכנסו  ובודאי  הלב,  מן 
לב  אל  הם  אף 

השומעים.

בי‡ורים
כאילו אתה  רושם  ל‰ר‡ו˙ ‰עˆלו˙. עשה  ‡ך   .82 81. ˙˙יח„. תתבודד. 
עובד את ה׳ בעצלות ובכבדות. 83. ול‡ ˙ˆו‰. ואל תשדל בני אדם לעשות 
˙נ‰‚ במנ‰‚ם ו˙לך ב„רכי‰ם. של  טוב ואל תוכיחם להמנע מעשות רע. 84.̇ 
ויושבי קרנות, כדי שהסתרת מעשיך הטובים תהיה בשלימות.  פשוטי העם 
85. ל˘ם מˆו‰. כלומר, אף שעושה זאת לשם מצוה, מכל מקום... 86. מפסי„ 
‡לף ‡לפים. כי ירד מטה מטה, ולא רק את המצוות יחדל מלקיים, אלא אף 
אמונתו תשלל ממנו, מבלי אשר ירגיש בכך. 87. ו„ומ‰ לבורח מ‡˘ ˜טנ‰ 
ל‡˘ ‚„ול‰. כי אם מטרתו לברוח מהפרסום והכבוד שיבוא לו ע״י עבודת ה׳, 
וחושש למצוא חן בעיני בני אדם בגלל מעשיו הטובים, אדרבה, הרי היצר 

ˆ„י˜ים ‡רחו˙  ˘ער ‰‚‡ו‰עיונים

‡ינ‰  ‰‚‡ו‰  וז‡˙  כ‰. 
כתב  וכו'.  לענו‰  מז˜˙ 
(שער  הלבבות  החובת 
והחלק  פ״ט):  הכניעה 
כשגאות  הוא,  המשובח 
ועל  חכמתו  על  האדם 
נובעת  הטובים  מעשיו 
יודע  שהוא  ממה 
להעריך את גודל החסד 
שהבורא עשה אתו בזה 
היתרונות  את  לו  שנתן 
הללו, וממה שהוא שמח 
לו  גורמת  וגאותו  בהן, 
עוד  ולהתאמץ  להוסיף 
ובמעשיו  בלימודו  יותר 
ולהתנהג  הטובים, 
מקורביו,  עם  בהכנעה 
ולחוס  בחבריו,  ולשמוח 
על  ולחפות  כבודם  על 
ולהזהר  זכות,  לכף  אותם  ולדון  אותם,  ולאהוב  בשבחם,  ולדבר  סכלותם, 

ב  ּטו… ַמ‰  ינּו  ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ  : מו… ּוכ¿  .˙ ָרנו… ¿̃

 ‰ ז∆ ַעל  ו¿ נּו.  ָרל≈ ּ‚ו… ים  ƒע ָנּ ּוַמ‰  נּו  ≈̃ ל¿ ח∆

 "'‰ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ּבו…  ƒל  ‰ּ ַבּ ¿‚ ּ ƒ100ַוי" ַמר:  ¡‡ נ∆

ָ‡ָ„ם       ‰ י∆ ¿‰ ƒי י  ּƒכ ו).  יז,  („ברי-‰ימים-ב 

ָלם  י ָ‰עו… נ≈ י¿ נ¿ ƒע ב ב¿ּ ַבּ‰-ל≈ ר-רּוַח ּו‚¿ ַ̃ 101י¿

 ‰ מ∆ּ ַבּ לו…  י˜  ּƒפ ַיס¿ ל…‡  ׁ∆̆ 102  ,‡ ַ‰ָבּ

 ‰ מ∆ּ ַבּ י  ּ„ַ י…‡ַמר  ל…‡  ו¿  , לו… ן  מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ּ ƒי ׁ∆̆

ַעט  מ¿ ƒי  ‡ ָלּ ∆‡103 ם,  ∆‰ מ≈ ָי„ו…   ‡ ָ̂ מ¿ ּ ƒי ׁ∆̆

ו…  ׁ̆ ּ‰ ַנפ¿ ַבּ ¿‚ ƒ̇ ‰ּו, 104ו¿ ׂ ≈̆ ל ַמֲע יָניו ָכּ ע≈ ב¿ּ

ו…       ׁ̆ ַנפ¿ ב¿ּ ם  ַרע≈ ¿̇ ƒי ו¿ י„,  ƒמ ָּ̇ ָל‰  ַמע¿ ל¿

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו…  ˙„ַ ֲעבו… מ≈ ר  ּ ≈̂ ַ̃ מ¿ּ ׁ∆̆ מו…  105כ¿ּ

יָנּ‰  ≈‡ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ז…‡˙  (כ‰)ו¿ ‰ּו‡.  רּוך¿  ָבּ

בי‡ורים
שאינם  פירש,  והערוך  (רש״י).  שיחה  בדבר  העוסקים  הארץ  עמי  ˜רנו˙. 
בדברי  ולעסוק  העיר  בקרנות  לשבת  רגילים  אלא  המדרש,  לבית  נכנסים 
לו  המלך, שאף שהיה  יהושפט  על  נאמר  זה  פסוק  לבו.  וי‚ב‰   .100 שיחה. 
עושר וכבוד לא גבה לבו בעבורם, כי אם במה שהלך בדרכי ה׳. (מצודת דוד). 
101. י˜ר רוח ו‚ב‰ לב.  אדם עם רצון כביר בלי גבול ובעל שאיפות גבוהות 
בעניני העולם הבא. 102. ˘ל‡ יספי˜ לו. שלא יסתפק במצוות המזדמנות 
בעיניו. שיהיו  ימעט  103. ‡ל‡  ידי השתדלותו.  על  ובמעלות שהשיג  לידו, 
ונפשו תתרומם ותשאף  104. ו˙‚ב‰ נפ˘ו.  ועבודתו מעטים בעיניו.  מעשיו 
ומתרשל  שמפחית  מדה  באותה  ˘מ˜ˆר.  כמו   .105 יותר.  גבוהה  למדרגה 

מעבודת ה׳ יכעס על עצמו ויוכיח נפשו.

ם  ƒ‡ ים, ו¿ ּƒַרב ‰ ָבּ ׂ ∆̆ ‰ עו… ָּ̇ ר ַ‡ ׁ∆̆ ָין ֲ‡ נ¿ ƒע‰ָ ‰ ז∆ ים 93ב¿ּ ƒי ֲחָ„ר ר≈ ַח„¿ ב¿ּ

ם. ל≈ ָׁ̆ ָך  ׂ ¿̆ ‰, ָ‡ז ַמַע ָך ז∆ ר ל¿ ר≈ ָבּ ¿̇ ƒי

ם  ַ‰ָיּ ‰ מ≈ ָפּ ƒם ט ƒ‡ י ּƒינו… כ ר ָ‰ָרע ‡≈ ∆̂ „ י≈ ∆‚ נּו 94נ∆ ר¿ ַפּ ּƒס ּׁ∆̆ ל ַמ‰  ָכּ
ָכל  ּוב¿ ָבר  ּ„ָ ָכל  י ב¿ּ ּƒכ , ּבו… ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ ב ל¿ ַחָיּ ‰ּו‡  ּׁ∆̆ „ ַמ‰  ∆‚  95נ∆

נּו  ח¿ ַ̇ ּוָפ ל,  ≈̃ ל¿ ַ̃ ּול¿  ˙ ח≈ ַׁ̆ ל¿ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈  ‡ ָבּ  ‰ ּ„ָ ƒמ ָכל  ּוב¿  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע

ָרָכיו.  ּ ¿„  ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇ ָיַ„ע  ל…‡  ׁ∆̆ י  ƒמ ל¿ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ַין  נ¿ ƒע יַע  ƒ„ ‰ו… ל¿ ח  ַ̇ פ∆ּ

יף  ם י…ס∆ ƒר ָיַ„י‰ָ , "96ּוט√ כו… ו… ּ̇ ƒּו מ‰ ≈̃ ּ ַסל¿ ר ל¿ יַמ‰≈ ƒין, ו ƒָחָכם ָיב ∆‰ ו¿

ı" (‡יוב יז, ט). ‡…מ∆

 

ם        ƒ‡ י  ּƒכ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ַח˙  ַבּ ֻׁ̆ מ¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿ ַמֲעַל˙  ב¿ּ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ97

י"  ƒ̇ ‡ו… ָי„…ַע  ו¿ ל  כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ל  ּ ַ‰ל≈ ¿̇ ּƒמ‰ַ ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ƒי ז…‡˙  ב¿ּ

ָע‰  ּ ַ‚ם „≈ רּוך¿ ‰ּו‡, 98ו¿ ‡ ָבּ ר≈ ָ„ָ‡‰ ַלּבו… יף ‰ו… ƒס יו… (ירמי‰ ט, כז). ו¿

יָך,  ָפנ∆ ל¿ י  ƒנ‡ֲ  ‰ ∆„ מו… ַמר:  לו…  ‰ ָלּ ƒפ ¿̇ ּƒב  ˙ בו… טו…  ˙ ּ„ו… ƒּומ ל  כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ו¿

י  ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒ99מ ל…‡  ו¿  , ׁ̆ ָר ¿„ ּƒי˙-ַ‰מ ב≈ּ י  ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒמ י  ƒ̃ ל¿ ח∆  ָּ̇ ַ̇ ָנּ ׁ∆̆

בי‡ורים
בהידור  השלמות,  ובאותה  האופן  באותו  ‰ענין.  בז‰   .93 עצמך.  לבין 
לקלקל  הוא  מנסה  כיצד  הרע,  יצר  ‰רע. מענין  יˆר  נ‚„   .94 ובהתלהבות. 
וידיו  בדרכיו  טהור  י„ים.  וט‰ר   .96 לעומת.  נ‚„.   .95 ממנו.  להנצל  וכיצד 
הרע.           היצר  ברשת  יפול  ולהתאמץ שלא  להתגבר  כח  יוסיף   - נקיות מעוון 
לא ח״ו כדי להשתרר ולהתנשא על  97. ‰‚‡ו‰ במעל˙ ‰חכמ‰ מ˘ובח˙. 
זו.  אחרים, אלא שירגיש סיפוק ושמחה במעלתו כדי לזרזו להתמיד בדרך 
98. ו‚ם „ע‰. יש גורסים: על שחננו דעה והשכל ומדות טובות. 99. מיו˘בי 

מ˘‡  בענין  ‡בל  כז. 
לפני‰ם.  יכנע  ומ˙ן 
הוא  הדברים  מקור 
(ז:):  ברכות  במסכת 
משום  יוחנן  רבי  אמר 
יוחאי:  בר  שמעון  רבי 
להתגרות  מותר 
הזה  בעולם  ברשעים 
יצחק  רבי  והאמר  וכו׳. 
אם ראית רשע שהשעה 
תתגרה  אל  לו  משחקת 
י,  (תהלים  שנאמר  בו, 
(יצליחו)  ״יחילו  ה): 
דרכיו בכל עת״, ולא עוד 
ולא  בדין...  שזוכה  אלא 
שרואה  אלא  עוד 
הא  קשיא,  לא  בצריו... 
במילי  דידיה הא  במילי 
שבדבר  והיינו  דשמיא. 
ששייך לו ולממונו צריך 
וכתב  מפניו.  להכנע 
ש״השעה״  המהרש״א, 
כי  דייקא,  לו  משחקת 
 – השעה  כשתעבור  אבל  שגורם,  המזל  מחמת  שעה  לפי  אלא  אינו  בודאי 

״כחציר מהרה ימלו״, ״ועוד מעט ואין רשע״ וכו׳.

 ‰ ז∆ ו¿ ם.  י‰∆ נ≈ פ¿ ƒל ָל˙ו…  ָפּ ׁ¿̆ ‰ַ י  נ≈ פ¿ּ ƒ106מ

ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒי י  ַ̇ ָמ ָמ‰  ָחכ¿ יך¿  ƒר ָ̂

 ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ≈‡ ים  ƒָעמ פ¿ּ י  ּƒכ ָו‰,  ¿̂ ƒמ ַבר  ¿„ ּƒב

ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ָניו  ָפּ ז  ָיע≈ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ ם,  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ֲעמ…„  ַיּ ׁ∆̆

ם  ָ̇ י„ ‡ו… ƒס ָו‰ ַ‡ַח˙, 107ַיפ¿ ¿̂ ƒֲעבּור מ ַבּ

ָחָכם  ∆‰ יך¿  ƒר ָ̂ ָכך¿  ל¿  .˙ וו… ¿̂ ƒמ  ‰‡ָ מ≈

י  ƒפ ּול¿ ָין,  נ¿ ƒע‰ָ ו¿ ָע‰  ָּׁ̆ ‰ַ י  ƒפ ל¿ ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ל¿

יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ ׁ̆ י י≈ ּƒיו, כ ׂ ָ̆ ר ַמֲע ּ ַס„≈ ‰ י¿ ז∆

יַח  ּƒל…‡ ַינ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ ׁ̆ י≈ יָלם, ו¿ ƒב ׁ¿̆ ּƒַלֲעז…ב ב

‚ּופו…  ב¿ּ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ ָין.  נ¿ ƒע ּום  ׁ̆ ב¿ּ יָלם  ƒב ׁ¿̆ ּƒב

ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿ ם,  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ַלֲעמ…„  ‡…„ו…  מ¿ ƒ108ּוב

(כז)ֲ‡ָבל  ָו‰,  ¿̂ ƒמ ַבר  ¿„ ּƒב  ‰ ז∆ ָכל  ו¿ ם.  ָל‰∆

ם  י‰∆ נ≈ פ¿ ƒל ַנע  ָכּ ƒי ן  ָּ̇ ‡-ּוַמ ׂ ָּ̆ ַמ ַין  נ¿ ƒע ב¿ּ

ין  ּ ƒ„‰ַ ּוַר˙  ּׁ̆ ƒים מ ƒנ פ¿ ƒם ל ∆‰ ָמּ ƒע ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ו¿

בי‡ורים
ובזוי  יהיה מושפל  יעשה הטוב  106. מפני ‰˘פל˙ו לפני‰ם. מחשש שאם 
בעיניהם, ושילעגו לו על מעשיו. 107. יפסי„ ‡ו˙ם מ‡‰ מˆוו˙. יש גירסא 
ד),  כו,  (משלי  ״אל תען כסיל כאולתו״  זה אמר שלמה:  ״ועל  המוסיפה כאן: 
ובמ‡ו„ו.   .108 וכסילים״.  והם רשעים  ה),  (שם,  ״ענה כסיל כאולתו״  ואמר: 

בכל כחו, רצונו וממונו.

 ˙ מ∆ ר∆ ‚ו… , ו¿ ו… ּ̇ ע¿ ַסַיּ ˙ ָלֲעָנָו‰, ַ‡ך¿ מ¿ ∆̃ ּ ַמז∆

 ,˙ בו… ַ‰ּטו…  ˙ ֲעלו… ַמּ ַבּ מ…ַח  ׂ ¿̆ ƒל לו… 

ַעל  ָלחּוס  ו¿ ָריו  ֲחב≈  „ בו… כ¿ ּƒב מ…ַח  ׂ ¿̆ ƒל ו¿

ָ„ם. בו… כ¿ּ

 

ַח˙  ַבּ ֻׁ̆ י‡ מ¿ ƒ‰ ים ƒע ָׁ̆ „ ָ‰ר¿ ∆‚ ֲ‡ָו‰ נ∆ ּ‚ַ‰ַ ו¿
ים  ƒל ַ‰כ¿ יָחם ּול¿ ƒכ ‰ו… ‡…„, ל¿ מ¿

ַעל   ‰ ּ ו∆ ַ̂ י ƒו ם,  ָל‰∆ ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿ ם,  ָ̇ ‡ו…

 , ו… ּ̇ ָכל¿ י¿ י  ƒפ כ¿ּ ָ‰ַרע  מ≈ יר  ƒ‰ ַיז¿ ו¿ ב  ַ‰ּטו…

ָלם  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ‰ ב¿ּ מ∆ ּ‰ ּ„ו… ז∆ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ

ּבו…  ּ ƒל ׁ∆̆ י  ַ‡ֲחר≈  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ּוכ¿ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒמ כ¿ּ

ל…‡  ו¿ ח.  ָבּ ֻׁ̆ מ¿  ‰ ז∆ י  ֲ‰ר≈ ם  ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ל¿

ל…‡  ׁ∆̆ ַכי  ּ ¿„ ָמר¿ מו…  כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ַנע  ָכּ ƒי

ם  ָמ˜ו… ָכל  ּוב¿  (‚ (‡ס˙ר  ָ‰ָמן  ל¿ ַנע  כ¿ ƒנ

ל…‡  ו¿  ,˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ָעָליו   - ָו‰  ¿̂ ƒמ  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆

ב  ַ‰ּטו… (כו)ַלֲעז…ב  ים  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ָלל  כ¿ּ ַנע  ָכּ ƒי

בכבודם. והיא גורמת לו 
הטובים  שמעשיו 
ושהוא  בעיניו,  מעטים 
להרבות  תמיד  טורח 
נשבר  ושלבו  עליהם, 
מדי  שהוא  על  בקרבו 
מהם  להשיג  חלש 
ושהוא  נפשו,  כאוות 
לפני  עצמו  את  משפיל 
מקוה  שהוא  מי 
להוסיף  יוכל  שבעזרתו 
מודה  ושהוא  עליהם, 
היתרונות  על  לאלהים 
אותו  ומשבח  לו,  שנתן 
על שעזר לו לקנות את 

המעלות הטהורות.
אינה  כזאת  גאוה 
עם  בסתירה  עומדת 
לא  והיא  ההכנעה, 
אלא  אותה,  מרחיקה 
לה  מסייעת  אדרבה 

ומוסיפה עליה. 
מפני  ‰טוב  לעזוב  כו. 
‰˘פל˙ו לפני‰ם. שנינו 
כ):  (ה,  אבות  במסכת 
אומר,  תימא  בן  ״יהודה 

הוי עז כנמר... לעשות רצון אביך שבשמים״. כתב הטור (או״ח סי׳ א): ״והתחיל 
בעז כנמר, לפי שהוא כלל גדול בעבודת הבורא יתברך, לפי שפעמים אדם 
חפץ לעשות מצוה ונמנע מלעשותה מפני בני אדם שמלעיגים עליו, ועל כן 
הזהיר שתעיז פניך כנגד המלעיגים, ואל תמנע מלעשות המצוה... שפעמים 
אדם מתבייש מפני האדם יותר ממה שיתבייש מפני הבורא יתברך, על כן 

הזהיר שתעיז מצחך כנגד המלעיגים ולא תבוש. עכ״ד.  
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תחילה  אותי  שהגבהת 
שאז  השלכתני  ואח״כ 
החרפה  הצער,  המכה, 

והבושה גדולים יותר.
מחט‡  ניˆול  ‡ינו  ל. 
יונה  רבינו  כתב  ועוון. 
כז):  א,  תשובה  (בשערי 
כמה  מסבבת  הגאוה 
יצר  ומגברת  עבירות, 
לב האדם עליו, שנאמר: 
את  ושכחת  לבבך  ״ורם 
הגאוה  [הרי  אלקיך״  ה׳ 
לכל  כללית  סיבה 
על-ידי  כי  העבירות, 
ה׳  לשכחת  בא  הגאוה 
חוטא]...ובעל  וממילא 
יצרו,  ביד  נמסר  הגאוה 
עמו  השם  עזר  אין  כי 
אחרי אשר הוא תועבת 

ה׳. עכ״ד.
כתב:  קדושה  בשערי 
שורש  היא  הגאוה 
להרבה עבירות אם בין 
בין  ואם  למקום,  אדם 

אדם לחבירו.
בשבט מוסר (ב׳) כתב: הגאוה שורש לכל העבירות שבעולם, ולכן חזק עצמך 

שלא להתפתות בקול יצרך להתגאות, ובנצחך אותו בזה – תוכל לנצחו בכל! 

ל"  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי  ˙ כו… ַמַער¿  ˙ ∆‡ י  ּƒ̇ ַרפ¿ ח≈

ָ‡ַמר  ׁ∆̆ יב,  ƒר ח≈ ַסנ¿ (˘מו‡ל-‡ יז, י), 110ּול¿

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ˙ ָ‰ֲ‡ָרˆו… י  ל…‰≈ ¡‡ ָכל  ב¿ּ י  ƒמ"

 '‰ יל  ּ ƒ̂ ַי י  ּƒכ י  ƒ„ ָיּ ƒמ ם  ָ̂ ַ‡ר¿  ˙ ∆‡ ילּו  ּ ƒ̂ ƒ‰

כ),  לו,  (י˘עי‰  י"  ƒ„ ָיּ ƒמ ם  ƒַלי ָׁ̆ רּו י¿  ˙ ∆‡

ָלּ‰  רו… "ּוַמן ‰ּו‡ ‡¡ ָ‡מ¿ ב¿ּ ר,  ּ ַ̂ נ∆ בּוַכ„¿ ּונ¿

טו),   ,‚ („ני‡ל  ָ„י"  י¿ ן  ƒמ ן  כו… נ¿ ƒב יז¿ ׁ≈̆ י¿ י  ּ ƒ„

רּו  ָ‡מ¿ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ן,  ָל‰∆  ‰ מ∆ ַ‰ּ„ו… ו¿

ּבּוז  ָ‰ָי‰  ם  ָ̇ י ƒֲחר‡ַ ו¿ ם,  י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ כ¿ּ

ינו…  (ל)‡≈  , זו…  ‰ ּ„ָ ƒמ ב¿ּ ‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ƒּומ ן.  לו… ָ̃ ו¿

ָ‡ַמר  ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ן,  ָעוו… ו¿  ‡ ט¿ ח≈ מ≈ ל  ו… ּ̂ ƒנ

 ‰ ׂ ∆̆ , עו… מו… ׁ¿̆  ı יר ל≈ ƒ‰ָי „ ָחָכם: "111ז≈ ∆‰

ן" (מ˘לי כ‡, כ„). ַר˙ ָז„ו… ב¿ ע∆ ב¿ּ

 

 ‰ ָנּ ≈‰ ַע„  ינּו  ָבר≈ ּ ¿„ יַע  ּ ƒ‚ ƒ‰ ׁ∆̆ יָון  כ≈ ו¿

בי‡ורים
110. ולסנחריב. בתנא דבי אליהו (ל״א) כתב: סנחריב גסות הרוח היתה בו, 
ובה נעקר מן העולם. וכן נאמר שם על נבוכדנצר. 111. ז„ י‰יר. גס רוח סופו 

להיות לץ שאינו חש לשמוע מוסר. רש״י.

ָל‰. „ו… ּ ָו‰ ‚¿ ¿̂ ƒי מ ƒ‰ זו… ָבר, (כח)ו¿ ָכל ָ„ּ ב¿ּ

 

יך¿  ƒר ָ̂ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ‰ַ  ˙ ּ„ַ ƒמ ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒּומ
י  ּƒכ  ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ּוב  ׁ̆ ָל ו¿ ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ ל¿  
ַרב   ‰ּ ָלּ ׁ∆̆  ˜ ּ ז≈ ∆‰‰ַ ו¿  ,„…‡ מ¿  ‰ ֻ‚ָנּ מ¿ י‡  ƒ‰

 -  ‰ּ ָבּ  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ‰ַ ו¿ י„,  ƒמ ָּ̇ ּוָמˆּוי 

 ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ יָכך¿  ƒפ ַעט, ל¿ מ¿

˙ ָ‰ָ‡ָ„ם  יָ‡‰ ‡∆ ƒב ֲ‡ָו‰ מ¿ ּ‚ַ‰ַ י  ּƒכ  ,„…‡ מ¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ לּו˙,  פ¿ ׁƒ̆ ו¿ ר  ב∆ ׁ∆̆ ל¿

יח),  טז,  (מ˘לי  ן"  ‡ו… ּ‚ָ ר  ב∆ ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ ƒ(כט)ל"

ּנּו" (˘ם  יל∆ ּƒפ ׁ¿̆ ַּ̇ ֲ‡ַו˙ ָ‡ָ„ם  ַמר: "ַ‚ּ ¡‡ נ∆ ו¿

ַרע  ≈‡ ָמ‰   ָּ̇ ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿ כ‚).  כט, 

" (˘מו˙ ‰,  ‚ו… י ‰' ו¿ ƒרו… "מ ָ‡מ¿ ע…‰ ב¿ּ ַפר¿ ל¿

י  ƒַמר "ֲ‡נ‡ָ ׁ∆̆ י,  ּƒ̇ ׁ¿̆ ƒל ַי˙ ַ‰פ¿ּ ָ‚ל¿ ב), 109ּול¿

‚„ול‰.  מˆו‰  וזו‰י  כח. 
בבא-מציעא  במסכת 
על  הגמרא  מביאה  (ל:) 
כ)  יח  (שמות  הפסוק 
״והודעת להם את הדרך 
המעשה  ואת  בה  ילכו 
׳אשר  יעשון״...  אשר 
יעשון׳ זו לפנים משורת 
לנהוג  [שיש מצוה  הדין 
הדין]...  משורת  לפנים 
לא  יוחנן,  רבי  דאמר 
חרבה ירושלים אלא על 
שהעמידו דיניהם על דין 
(עשו)  עבדו  ולא  תורה, 
לפנים משורת הדין.    
‚‡ון.  ˘בר  לפני  כט. 
כשבא  הגר״א:  פירש 
מן  זה  הרי  לאדם,  שבר 
הסתם שהיה לו תחילה 
בא  ולכן  הלב,  גבהות 
כשהקדוש  השבר,  עליו 
לנקום  רוצה  הוא  ברוך 

באדם כדי שיתקדש שמו יתברך בעולם - מגביהו תחילה ואחר כך משפילו, 
תחילה  שהגביהו  בהמן  כמו  שבעתיים,  גדולה  נקמתו  תהיה  זה  ידי  על  כי 
למשנה למלך כדי שיתלוהו בגבהותו, ונפילתו היתה בפירסום רב, ואם הוא 
שר וחשוב בלא זה, אז ה׳ נותן בלבו גאוה ואחר כך משפילו, כי אז נקמתו 
וכן  ועכשיו בבירא עמיקתא.   – כי הרגיש עצמו שהיה באיגרא רמה  גדולה 
ותשליכני״,  נשאתני  ״כי  יא)  קב,  (תהלים  הפסוק  על  המפרשים  כל  פירשו 

בי‡ורים
109. ול‚לי˙. אמר רבי יוחנן שעמד בגילוי פנים (בחוצפה. רש״י) לפני הקב״ה 

(סוטה מב:). 

מטפ‰  ˘ב‡  ל‡. 
האדם  בהיות  סרוח‰. 
בפחיתות  מסתכל 
תחילת  וגריעות  חומרו, 
טעם  לו  אין  יצירתו, 
אלא  כלל,  להתנשא 
משל  ולהכלם.  ליבוש 
למה הדבר דומה: רועה 
ועלה  שהגיע  חזירים 
עת  כל  הרי  לשלטון, 
ימיו  יזכור  אשר 
אפשר  אי   – הראשונים 
(מסילת  להתגאות  לו 

ישרים כג). 
שהתהוות  יתבונן, 
ויצירתו...ואחר  האדם 
ניזון...במשך  הוא  כך 
ורק  אמו,  בבטן  שהותו 
לעולם  יוצא  כך  אחר 
בגופו  וכחוש  חלוש 
הלבבות  (חובת  ואבריו 

כניעה ה). 
לב. וי˘וב לעפר ורימ‰. 
ויתבונן מצורתו שתהיה 
לו כשינוח בקבר: אור פניו יחלוף, מראהו ישחר, בשרו יהפך לתולעים עיפוש 
וליחה, ולא ישאר בו כל סימן מיופי גופו. ריחו יבאיש (יסריח) מאד, כאילו לא 

ל…‡  ב¿ּ  ‰ּ ז∆ ƒמ ָל‰  ַמע¿ ל¿  ‰ ז∆ ם  ּ∆̇ ב¿ ַׁ̆ י¿

חּוס  ƒי ל  ∆„ ּ…‚ ן:  יו… ל¿ ָ‰ע∆ יב  ׁƒ̆ ≈‰ ו¿ י?  ƒ̇ ּו ׁ̆ ר¿

ַעי.  ר≈ ל¿ ַעל  ַמּ ƒמ י  ƒיַבנ ׁƒ̆ ‰ו… י  ּƒ̇ ח¿ ַפּ ׁ¿̆ ƒמ

י  ַּ̇ ח¿ ַּ̇ ר  ׁ∆̆ י ַעל ֲ‡ ƒ̇ י ƒי: ָעל ƒנ ּׁ≈̆ ָ‡ַמר ַ‰ ו¿

י:  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ‰ַ ָעָנ‰  ו¿ י.  ƒ̇ ָמ ָחכ¿ ר…ב  י  נ≈ פ¿ּ ƒמ

י  ƒיַבנ ׁƒ̆ י ‰ו… ּƒב ƒּו˙ ל‡ ַ„כ¿ י ו¿ ׁƒ̆ לּו˙ ַנפ¿ פ¿ ׁƒ̆

 . לו… ּ ¿„ ƒ‚ ך¿ 118ו¿ ל∆ ָל‰ּו ַ‰מ∆ּ ע¡ ∆‰ ו¿ ם.  י‰∆ ּ≈̇ ח¿ ַּ̇

ָך  ב ֲ‡ָמר ל¿ י טו… ּƒַמר: "119כ ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ ו¿

יב"  ƒ„ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל ָך  יל¿ ּƒפ ׁ¿̆ ‰ַ מ≈  ‰ ָנּ ≈‰  ‰ ֲעל≈

(מ˘לי כ‰, ז). 

ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ  ˙ ּ„ַ ּƒמ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם   ‰ ∆‡ רו… ׁ∆̆  ˙ ע≈ ב¿ּ
ב  יך¿ ַלֲח˘…ׁ ƒר ָ̂ ˙ ָעָליו,  ר∆ ב∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ 

 ‡ ָבּ ׁ∆̆ , (ל‡) ּבו… ƒל ˙ ים ‡∆ ƒיל ƒ‰ ב¿ ים ַ‰ַמּ ƒָבר ּ ¿„

ָעָפר  ל¿ ּוב  ׁ̆ ָי (לב)ו¿ רּוָח‰,  ס¿  ‰ ָפּ ּƒט ƒמ

בי‡ורים
לפניו שלשה גיבורים, וישבו זה למעלה מזה. 118. ו‚„לו. למעלה. 119. כי 
טוב ‡מר לך. מוטב שיאמרו לך לעלות לדרגה גבוהה יותר ממעמדך כיום, 
את  שתפנה  ויבקשו  לה  ראוי  שאינך  לאמר  ממעלתך  אותך  יורידו  מאשר 

מקומך עבור אדם אחר נכבד ונדיב.

י  ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ַמע  ׁ¿̆ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ‰ַ ַעל  ר  ַ„ב≈ּ ל¿

‰ּו‡  י  ƒמ ָ‡ַמר:  ָח„  ∆‡ ָחָכם  ים.  ƒֲחָכמ

 ‰ ז∆  ?‰‚ָ‡ָ ¿„‰ַ ּנּו  מ∆ּ ƒמ  „ ר≈ ָפּ ּƒ̇ ל…‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

רּו:  ָ‡מ¿ ‰. ו¿ ָנּ מ∆ּ ƒָל‰ מ ַמע¿ י‡ ל¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ˙ ַמֲעָל‰  ׁ̆ ַלֲעלו… ּ ≈̃ ַב ‰ַ112מ¿

˙ו…  ‡ו… ין  ƒ̃ י ƒַמֲחז ַע˙,  ּ„ַ ר]  [ַבּ  ˙ ַ̃ ז¿ ח∆ 113ב¿ּ מו…  ¿̂ ַע י˜  ƒֲחז ַמּ ׁ∆̆ י  ƒמ

ים  ƒַמֲעָלל  - ֲ‡ָו‰  ַלַ‚ּ 114ָסמּוך¿  רּו:  ָ‡מ¿ ו¿  .‰ ט∆ ו… ׁ̆ ל¿ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ

 ˙‡ַ נ¿ ׂ ƒ̆ ָעָליו   ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ים,  ƒָרע ים  ƒַמֲעָלל ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒּומ ים.  ƒָרע

ָח„:           ∆‡ ָחָכם  ָ‡ַמר  ו¿ ָעָליו.  מ≈  ˙ טו… נו…  ˙ ו… ׁ̆ ָפ ּ ַ‰נ¿ ו¿  ,˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

 ˙ ּ„ו… ּƒימּו˙ ַ‰מ ƒע ך¿ נ¿ ר ַ‰ּ‚ּוף, ָכּ ּוָר‰ ‡ו… ּ̂ ימּו˙ ַ‰ ƒע ר נ¿ ׁ∆̆ ‡ֲ 115ַכּ

 ‰ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆  ׁ̆ פ∆ נ∆ּ ַבּ יבּו˙  ׁƒ̆ ַ‰ֲח ין  ≈‡116  :„ עו… ָ‡ַמר  ו¿  . ׁ̆ פ∆ ַ‰נ∆ּ ר  ‡ו…

 .‰ ז∆ ל  ∆‡  ‰ ז∆ ים  ƒר ֲ‡ח≈ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ

ָפָניו  , 117ּול¿ כּו˙ו… ‡ ַמל¿ ס≈ּ ּƒב ַעל כ ׁ≈̆ ָח„ יו… ך¿ ‡∆ ל∆ ָ‰ָי‰ מ∆ ׁ∆̆ ָ‡ַמר,  ו¿

יך¿  ≈‡  : ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ם  ָל‰∆ ָ‡ַמר  ו¿  . ּזו… ƒמ ָל‰  ַמע¿ ל¿ זו…   ˙ ‡ו… ס¿ ּƒכ ָ‰יּו 

 – השורש  שנעקר  כיון 
נופלים  הענפים 

מאליהם.

בי‡ורים
112. ‰מב˜˘ לעלו˙. גאוותן אינו מרוצה ממעלת חשיבותו בעיני הבריות 
וכיון שלא  יותר ממה שהוא ראוי לה,  גבוהה  וחומד תמיד לדרגת חשיבות 
משיגה, הרי הוא בדאגה מתמדת.  113. בחז˜˙ בר „ע˙. שמחזיק עצמו חכם. 
114. סמוך ל‚‡ו‰ מעללים רעים. שהם המשך ישיר לגאוה ותוצאה ממנה. 
115. כ‡˘ר נעימו˙ ‰ˆור‰. כשם שהגדרת אדם שצורתו נעימה ויפה היא 
מאירה.                              נפשו  וטובות  נעימות  שמדותיו  אדם  כך  מאירים,  ופניו  שגופו  מי 
זה  אין  כלומר,  הנפש״].  ״מחשיבות  גירסא:  [יש  בנפ˘.  ‰ח˘יבו˙  ‡ין   .116
חשיבות וכבוד לאדם להתגאות על חברו, אפילו הוא מלך, כל שכן בני-אדם 
אחרים, השוים במעלתם ומתגאים זה על זה. 117. ולפניו ‰יו כס‡ו˙. כלומר 
לפניו היו שלשה כסאות, זה למעלה מזה, להושיב כל אחד כגדולתו, ובאו 

מן  למט‰  וי˘ב  ל„. 
‰כל. הגה״ק רבי אלחנן 
היה  הי״ד  זצ״ל  וסרמן 
בסוף  לישב  רגיל 
מקום  בכל  ביהמ״ד 
את  שאל  פעם  שהגיע. 
זצוק״ל  חיים  החפץ 
האם אין חשש שיתהלל 
״מי כמוני עניו״?  בעצמו 
בליבו,  מתגאה  ונמצא 
אדרבה,  עדיף  ואולי 
המזרח  בכותל  לישב 
ולחשוב בליבו ״הרי איני 
כאן  לישב  ראוי 
במה  אותי  ומכבדים 
לו  ענה  וכד׳?  בי״  שאין 
שנינו  חיים:  החפץ 
ט)  כה,  (כלים  במשנה 
מידי  מוציא  מעשה 
מחשבה  ואילו  מחשבה 
מיד  מוציאה  אינה 
מעשה, א״כ עדיף לישב 
במערב, ועצם מעשה זה 
מיד  יוציא  ענוה  של 
שחושש  גאוה  מחשבת 
בליבו,  תתגנב  אולי 
ענוה  מחשבת  יגבר על כל  ב״מזרח״, עצם מעשה הגאוה  יושב  משא״כ אם 

שיחשוב ״איני ראוי״ וכד׳. 

ים  ƒ„‚ָ ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒם י ƒ‡ - ‰ּ ז∆ ƒּוב מ ׁ̆ ‰ ָל ∆̂ רו… ו¿

י˙,  ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ּ„ָ ƒמ ם ב¿ּ ָ̇ ן ‡ו… ּ≈̃ ַ̇ י ƒים ו ƒב טו…

ם  ƒ‡ …ּו˙. ‡ו‡ ּבו… ַ‰‚≈ּ ּ ƒל ƒל…‡ ַיֲע˜…ר מ ‰ ז∆ ָבּ

ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ 121ּול¿  „ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָ‰‚ו…  נ¿ ƒמ ָ‰ָי‰ 

ין  ≈‡  - יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ָ‡ר  ׁ¿̆ ּƒב ‡ו…  ָבָריו  ¿„ ּƒב

מו…  ¿̂ ַע י‚  ƒ‰ נ¿ ַיּ ׁ∆̆ ַע„  ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ ָנ‰  ָּ̃ ַּ̇

ן  ƒמ  ‰ ַמָטּ ל¿ ב  ׁ≈̆ י≈ (ל„)ו¿  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ן  יו… ָזּ ƒב ב¿ּ

ין  ּ ƒַבז ˙ ַ‰מ¿ ָחבו… י ַ‰ס¿ּ י≈ לו… ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒי ל, ו¿ ַ‰כ…ּ

ּלּו,  ים ‡≈ ƒָבר ¿„ ּƒב ‡ ≈̂ ַכּיו… ן, ו¿ י‰∆ ׁ≈̆ ב¿ ˙ לו… ∆‡

י  ƒן מ כ≈ ּנּו. ו¿ מ∆ּ ƒב מ ַבּ‰-ַ‰ל≈ּ ֲע˜…ר ‚…ּ ַיּ ׁ∆̆ ַע„ 

 ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ָוַכַעס  ָמ‰  ח≈ ַעל  ַבּ ‰ּו‡  ׁ∆̆

˙ו…  ‡ו… ּכּו  ƒ‰ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ מו…  ¿̂ ַע  ‚‰ַ נ¿ ƒי  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇

ך¿  ל≈ י≈ ָלל, ו¿ ׁ̆ כ¿ּ י ּ ƒ‚ ˙ו… ל…‡ ַיר¿ לּו ‡ו… ל¿ּ ƒ̃ ‡ו… 

 ׁ̆ ר∆ ׁ…˘ ֲע˜…ר  ַיּ ׁ∆̆ ַע„  ַרב  ַמן  ז¿ זו…  ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ

ך¿  ר∆ ּ ∆„ ַבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ ַיֲחז…ר  ָ‡ז  ו¿ ּנּו,  מ∆ּ ƒָו‰ מ‡ֲ ּ‚ַ‰ַ

ַעל  ו¿ ָיָמיו.  ל  ָכּ  ‰ּ ָבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ י,  ƒע ָ̂ מ¿ ∆‡‰ָ

בי‡ורים
על  ולשלוט  למשול  כלומר,  ולהשתרר].  גירסא:  [יש  ול‰˘˙„ל.   .121

בני-אדם.

י  נ≈ פ¿ ƒל ן  ּבו… ׁ¿̆ ח∆ ו¿ ין  ּ ƒ„ ן  ּ≈̇ ƒי (ל‚)ו¿  ,‰ ָמּ ƒר ו¿

ים  ƒָלכ ַ‰מ¿ּ י  כ≈ ַמל¿ ך¿  ל∆ מ∆

 ‰ ָמּ ַכּ ב  ַיֲח˘…ׁ ו¿ -‰ּו‡,  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

ָלם,  ָ‰עו… ן  ƒמ רּו  ָעב¿ ו¿ ‡ּו  ּ‚ָ ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ ּ ≈‚

ָלם, ּוַמ‰  עו… ל…‡ ָ‰יּו מ≈ ָ‰יּו כ¿ּ חּו ו¿ כ¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒנ

ם. ָ̇ ֲ‡ָו ם ַ‚ּ יָל‰ ָל‰∆ ƒע ‰ו…

 

ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒּומ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ן  ƒמ  ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ר  ≈„ ּ‚ָ
ַלֲע˜…ר   ‰ ∆̂ ָ‰רו…  :˙ ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ  

יּוַכל  ל…‡  ָוכ…ל,  ל  כ…ּ ƒמ ּבו…  ּ ƒל ƒמ ‡ּו˙  ּ≈‚‰ַ

 ‡ ָלּ ∆‡ ַב„,  ל¿ ָב‰  ָׁ̆ ַמח¿ 120ב¿ּ  ‰ ז∆  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

‰ּו˙  ב¿ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ַבּ

ָ‡ָ„ם   ?„ ַ̂ י כ≈ּ ן.  ָ‰ַ‡ֲחרו…  ‰ ∆̂ ָ̃ ַע„ 

ים  ƒּוב ׁ̆ ֲח ים  ƒ„‚ָ ב¿ּ  ׁ̆ ב…ּ ל¿ ƒל יל  ƒ‚ָר ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

ָ‰רּוַח,  י  ס≈ּ ּ‚ַ י  ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ כ¿ּ ים  ƒנ ּ ָ̃ ֻ̇ ּומ¿

מעודו,  בשרו  וסך  רחץ 
ריח  לו  היה  לא  וכאילו 
טוב מעולם. בחשבו כן - 
עצמו,  את  וינמיך  יכניע 
ויתנשא.  יתגאה  ולא 

(חובת הלבבות שם). 
וח˘בון  „ין  וי˙ן  ל‚. 
רגע  בלבו,  יצייר  וכו'. 
דין  בית  לפני  הכנסו 
מעלה,  צבא  של  הגדול 
בעת שיראה עצמו לפני 
המלכים  מלכי  מלך 
והטהור  הקדוש 
הקדושה  בתכלית 
בסוד  והטהרה, 
קדושים   (- (מלאכים 
גבורי  גבורה,  משרתי 
כח עושי דברו, אשר אין 
והוא  מום.  כל  בהם 
גרוע  לפניהם,  עומד 
פחות ונבזה מצד עצמו, 
(נתעב)  ומגואל  טמא 
הירים  מעשיו,  מצד 
ראש?  היהיה לו פתחון 

פה? וכי ישאלוהו: איה ואיפוא פיך? איה גאונך וכבודך אשר נשאת בעולמך? 
האדם  יצייר  אחד  רגע  שאילו  ודאי  הנה  תוכחתו?  על  ישיב  ומה  יענה  מה 
בשכלו האמת הזה בציור אמיתי וחזק (דימוי נכון בצורה בהירה ומשכנעת) 

– פרוח תפרח ממנו הגאוה, ולא תשוב אליו עוד!!! (מסילת ישרים כג).   

בי‡ורים
אלא  יתגאה,  לא  שוב  ולהבא  שמכאן  בלבו  שיחליט  לב„.  במח˘ב‰   .120

בנוסף לכך חייב לשנות גם מעשיו והתנהגותיו כלפי חוץ.

 ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒי  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒמ  :˙ ָ‰ָרעו…  ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע  ‰ ז∆ ך¿  ר∆ ּ ∆„

ַמן ַרב,  ‰ ז¿ ז∆ ַ‰‚ ָבּ נ¿ ƒי ר, ו¿ ≈̇ ˜ יו… ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל…‡ יּוַכל ל¿ ׁ∆̆ ‰ ַע„  ָנּ מ∆ּ ƒמ

פּוָ‡‰  ר¿ ‰ּו‡   ‰ ז∆ ָין  נ¿ ƒע ו¿ י.  ƒנ ינו… ַ‰ב≈ּ ך¿  ר∆ ּ ∆„‰ַ ס  פ…ּ ¿̇ ƒי ו¿ ַיֲחז…ר  ָ‡ז  ו¿

ַלֲעב…„   ˙ כ∆ ׁ∆̆ מ¿ ƒנ ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ׁ∆̆ י  ƒּומ  .˙ ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ ָכל  ל¿ ָמ‰  ל≈ ׁ¿̆

 ,˙ ר∆ ח∆ ב¿ ַ‰ֻמּ  ‰ ּ„ָ ּƒמ ַבּ  ˜ ל∆ ח≈ ו¿  ˜ ל∆ ח≈ ָכל  122ב¿ּ ‰ּו‡  רּוך¿  ָבּ  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

ַמר:             ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿  . רו… ֲחב≈ י  נ≈ פ¿ ƒל ו¿ ָפָניו  ל¿ ך¿  ר∆ ּ ∆„‰ַ  ‰ ז∆ ים  ׂ ƒ̆ ָי

ים" (˙‰ילים, נ, כ‚).  ƒ‰…ל ע ‡¡ ַׁ̆ י≈ ּנּו ב¿ּ ∆‡ , ַ‡ר¿ ך¿ ר∆ ּ ם „∆ ׂ ָ̆ "123ו¿

בי‡ורים
122. בכל חל˜ וחל˜ וכו'. יש גורסים: בכל מדה ומדה – בחלק המובחר שבה. 

123. ו˘ם „רך ו‚ו'. והמפקח על דרכיו אראה לו בישועת אלקים.    
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‰טובו˙  כל  ויע˘‰  כ„. 
ב‚לוי ובס˙ר. והמעשים 
הטובים שראוי להסתיר 
אלו  רק  הם  אותם, 
לעשותם  שאפשר 
ועד  מהחל  בשלימות 
שבני  מבלי  גם  כלה 
אבל  מהם.  ידעו  אדם 
שאינו  המצוות  אותן 
לבין  בינו  לקיימם  יכול 
להתפלל  כגון  עצמו, 
לבני  ולצוות  בציבור, 
טוב  לעשות  אדם 
מעשות  אותם  ולהזהיר 
תורה  וללמוד  רע, 
באופן  (ברבים, 
על  בזה  שמשפיע 
ללמד  וכ״ש  אחרים, 
ולעשות  ברבים)  תורה 
חסד, מצוות אלו אין כל 
ולנטוש  להזניח  הצדקה 
אותו  ישבחו  אם  ואף  שמים,  לשם  יקיימם  אלא  עליהן,  שיכבדוהו  מחשש 
עליהן, אין זה יגרע את שכרו, מפני שאינו מתכוון לזה בשעת עשייתן. (חובת 

הלבבות, שער יחוד המעשה פ״ה).   

ָנ‰  ַכָוּ ב¿ּ ל  ל≈ּ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ‰ּו‡:  ר  ָׁ̆ ַ‰ָיּ ַ‡ך¿ 
ב  ַ‰ּטו… ַעל   ‰ ּ ו∆ ַ̂ י ƒו יכּו˙,  ƒר‡ֲ ַבּ  

ל  ָכּ  ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע (כ„)ו¿ ָ‰ָרע,  מ≈ יר  ƒ‰ ַיז¿ ו¿

ם  ƒ‡ ו¿ ר,  ∆̇ ּוַבס≈ּ לּוי  ּ‚ָ ַבּ  ˙ בו… ַ‰ּטו…

ין  ≈‡88  - חּו‰ּו  ב¿ּ ַׁ̆ י ƒו  ‰ ז∆ ַעל  „ּו‰ּו  ַכב¿ּ י¿

 ‰ ן ָלז∆ ּ ו≈ ּƒל…‡ כ ׁ∆̆ י  ַבח, ַ‡ֲחר≈ ּׁ∆̆ י˜ לו… ַבּ ּ ƒַמז

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ˙ ע≈ 89ב¿ּ ן  ָלכ≈  .‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ‰ַמּ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒב

ין  ƒח ב¿ ַּ̇ ב,  ַ‰ּטו…  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇

מּול,       ּ¿‚‰ַ  ‰ ו∆ּ ַ̃ מ¿  ‰ ָּ̇ ‡ַ י  ּƒמ ƒמ ָך  מ¿ ¿̂ ַע ב¿ּ

ם  ƒ‡ ם, ֲ‡ָבל ל≈ ָׁ̆ ל - ‰ּו‡  ≈‡‰ָ ר מ≈ ׁ∆̆ ‡ֲ90

ין  ƒח ב¿ ַּ̇ ַ‚ם  ם. ו¿ ל≈ ָׁ̆ ינו…  ים - 91‡≈ ƒר ֲ‡ח≈ מ≈

י  נ≈ פ¿ ƒל  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ‰ַמּ  ‰ ז∆ ם  ƒ‡

חּו„  ƒי 92ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ עו…  ָ̇ י ƒי‰ָ ם  ƒ‡ ָלם,  ָ‰עו…

בי‡ורים
מה׳.        והתרחקות  זלזול במצוות  ידי  על  בני אדם  בעיני  חן  לו למצוא  מציע 
אותו  שמשבחים  בכך  במאומה  שכרו  יפחת  לא  ב˘בח.  לו  מזי˜  ‡ין   .88
89. בע˙ ‡˘ר ˙ע˘‰ מע˘‰ ‰טוב. והנך רוצה  ומכבדים אותו על מעשיו. 
לבחון את טהרת כונתך. 90. ‡˘ר מ‰‡ל. אם יתברר לך שהנך מקוה לקבל 
את השכר מהאל - סימן הוא שהמעשה שלם ואין בו כל פגם. 91. ‡ינו ˘לם. 
סימן הוא שהמעשה אינו שלם. 92. ביחו„ בח„רי ח„רים. בהתבודדות בינך 

 ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ׁ∆̆ ּוכ¿ ר,  ָ̂ ָ̃ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ּƒ̇ ָך.  ב¿ּ ƒל ב¿ּ

ל…‡  „, ו¿ ַיח≈ ¿̇ ּƒ̇ ָמ‰ - 81 ּום ָחכ¿ ׁ̆ מ…„  ל¿ ƒל

רּוך¿  ָבּ  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… זּוַל˙  ָ‡ָ„ם  ּום  ׁ̆ ַ„ע  י≈

ָב‰,      טו…  ‰ ּ„ָ ƒמ ּום  ׁ̆  ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  ו¿ ‰ּו‡, 

 ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע ב¿ּ לּו˙  ¿̂ ָ‰ַע  ˙ ‡ו… ַ‰ר¿ ל¿ 82ַ‡ך¿ 

ל…‡  83ו¿ ָך,  ָכר¿ ׂ ¿̆ י„  ƒס פ¿ ַ̇ ו¿ ם  ׁ≈̆ ָך  ל¿  ‡ ≈̂ י≈ ל…‡  ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ  ,‰„ָ ָ‰ֲעבו…

ָך  ¿̇ ָמ יַע ָחכ¿ ƒ„ ו… ּ̇ ל…‡  ן ָ‰ָרע, ו¿ ƒיר מ ƒ‰ ז¿ ַּ̇ ל…‡  ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ ּ¿̇

ן  ‚ו… ˙, כ¿ּ ל…‡ ‡ו… ם ו¿ ƒַמי ָׁ̆ -‡ ר≈ יַמן י¿ ƒס ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  ָך, ו¿ ¿̇ ׁ̆ זּוָל י ƒ‡ ל¿

ך¿  ל≈ ≈̇ ו¿ ָ‰ָ‚ם  נ¿ ƒמ ב¿ּ  ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ּƒ̇ 84  ‡ ָלּ ∆‡ י˙,  ƒ̂ י ƒ̂ ו¿ זּוָז‰  ּומ¿ ין  ּ ƒל ƒפ ּ¿̇

ָו‰  ¿„ ח∆ ‰ ּוב¿ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒמ ַמֲ‡ָכל ב¿ּ ם ב¿ּ ∆‰ ָמּ ƒע…ָרב ע ‰ מ¿ י∆ ¿‰ ƒ̇ ם, ו¿ י‰∆ כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  „ כ…ּ ל¿ ƒל ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  נ≈ י¿ נ¿ ƒע מ≈  ‰ ז∆ ל  ָכּ  .˜ חו… ׂ ּ¿̆ ‰ַ ר…ב  ּוב¿

ף  ל∆ ∆‡ י„  ƒס 86ַמפ¿ ָו‰,  ¿̂ ƒמ ם  ׁ≈̆ 85ל¿  ‰ ז∆ ָין  נ¿ ƒע  ‰ ׂ ∆̆ ָ‰עו… ו¿  , ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒר ב¿ּ

 ׁ̆ ≈‡ ‰ ל¿ ַטָנּ ¿̃  ׁ̆ ≈‡ ַח מ≈ ר≈ בו… ‰ ל¿ מ∆ „ו… , 87ו¿ ָכרו… ׂ ּ¿̆ ƒר מ ≈̇ ים יו… ƒָלפ‡ֲ

ָל‰.  „ו… ּ ¿‚

אדם.  אותו  של  רצונו 
וב׳עץ יוסף׳ (שם) ביאר, 
יוצאים  שדבריו  משום 
יכנסו  ובודאי  הלב,  מן 
לב  אל  הם  אף 

השומעים.

בי‡ורים
כאילו אתה  רושם  ל‰ר‡ו˙ ‰עˆלו˙. עשה  ‡ך   .82 81. ˙˙יח„. תתבודד. 
עובד את ה׳ בעצלות ובכבדות. 83. ול‡ ˙ˆו‰. ואל תשדל בני אדם לעשות 
˙נ‰‚ במנ‰‚ם ו˙לך ב„רכי‰ם. של  טוב ואל תוכיחם להמנע מעשות רע. 84.̇ 
ויושבי קרנות, כדי שהסתרת מעשיך הטובים תהיה בשלימות.  פשוטי העם 
85. ל˘ם מˆו‰. כלומר, אף שעושה זאת לשם מצוה, מכל מקום... 86. מפסי„ 
‡לף ‡לפים. כי ירד מטה מטה, ולא רק את המצוות יחדל מלקיים, אלא אף 
אמונתו תשלל ממנו, מבלי אשר ירגיש בכך. 87. ו„ומ‰ לבורח מ‡˘ ˜טנ‰ 
ל‡˘ ‚„ול‰. כי אם מטרתו לברוח מהפרסום והכבוד שיבוא לו ע״י עבודת ה׳, 
וחושש למצוא חן בעיני בני אדם בגלל מעשיו הטובים, אדרבה, הרי היצר 

ˆ„י˜ים עיונים‡רחו˙  ˘ער ‰‚‡ו‰

‡ינ‰  ‰‚‡ו‰  וז‡˙  כ‰. 
כתב  וכו'.  לענו‰  מז˜˙ 
(שער  הלבבות  החובת 
והחלק  פ״ט):  הכניעה 
כשגאות  הוא,  המשובח 
ועל  חכמתו  על  האדם 
נובעת  הטובים  מעשיו 
יודע  שהוא  ממה 
להעריך את גודל החסד 
שהבורא עשה אתו בזה 
היתרונות  את  לו  שנתן 
הללו, וממה שהוא שמח 
לו  גורמת  וגאותו  בהן, 
עוד  ולהתאמץ  להוסיף 
ובמעשיו  בלימודו  יותר 
ולהתנהג  הטובים, 
מקורביו,  עם  בהכנעה 
ולחוס  בחבריו,  ולשמוח 
על  ולחפות  כבודם  על 
ולהזהר  זכות,  לכף  אותם  ולדון  אותם,  ולאהוב  בשבחם,  ולדבר  סכלותם, 

ב  ּטו… ַמ‰  ינּו  ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ  : מו… ּוכ¿  .˙ ָרנו… ¿̃

 ‰ ז∆ ַעל  ו¿ נּו.  ָרל≈ ּ‚ו… ים  ƒע ָנּ ּוַמ‰  נּו  ≈̃ ל¿ ח∆

 "'‰ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ּבו…  ƒל  ‰ּ ַבּ ¿‚ ּ ƒ100ַוי" ַמר:  ¡‡ נ∆

ָ‡ָ„ם       ‰ י∆ ¿‰ ƒי י  ּƒכ ו).  יז,  („ברי-‰ימים-ב 

ָלם  י ָ‰עו… נ≈ י¿ נ¿ ƒע ב ב¿ּ ַבּ‰-ל≈ ר-רּוַח ּו‚¿ ַ̃ 101י¿

 ‰ מ∆ּ ַבּ לו…  י˜  ּƒפ ַיס¿ ל…‡  ׁ∆̆ 102  ,‡ ַ‰ָבּ

 ‰ מ∆ּ ַבּ י  ּ„ַ י…‡ַמר  ל…‡  ו¿  , לו… ן  מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ּ ƒי ׁ∆̆

ַעט  מ¿ ƒי  ‡ ָלּ ∆‡103 ם,  ∆‰ מ≈ ָי„ו…   ‡ ָ̂ מ¿ ּ ƒי ׁ∆̆

ו…  ׁ̆ ּ‰ ַנפ¿ ַבּ ¿‚ ƒ̇ ‰ּו, 104ו¿ ׂ ≈̆ ל ַמֲע יָניו ָכּ ע≈ ב¿ּ

ו…       ׁ̆ ַנפ¿ ב¿ּ ם  ַרע≈ ¿̇ ƒי ו¿ י„,  ƒמ ָּ̇ ָל‰  ַמע¿ ל¿

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו…  ˙„ַ ֲעבו… מ≈ ר  ּ ≈̂ ַ̃ מ¿ּ ׁ∆̆ מו…  105כ¿ּ

יָנּ‰  ≈‡ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ז…‡˙  (כ‰)ו¿ ‰ּו‡.  רּוך¿  ָבּ

בי‡ורים
שאינם  פירש,  והערוך  (רש״י).  שיחה  בדבר  העוסקים  הארץ  עמי  ˜רנו˙. 
בדברי  ולעסוק  העיר  בקרנות  לשבת  רגילים  אלא  המדרש,  לבית  נכנסים 
לו  המלך, שאף שהיה  יהושפט  על  נאמר  זה  פסוק  לבו.  וי‚ב‰   .100 שיחה. 
עושר וכבוד לא גבה לבו בעבורם, כי אם במה שהלך בדרכי ה׳. (מצודת דוד). 
101. י˜ר רוח ו‚ב‰ לב.  אדם עם רצון כביר בלי גבול ובעל שאיפות גבוהות 
בעניני העולם הבא. 102. ˘ל‡ יספי˜ לו. שלא יסתפק במצוות המזדמנות 
בעיניו. שיהיו  ימעט  103. ‡ל‡  ידי השתדלותו.  על  ובמעלות שהשיג  לידו, 
ונפשו תתרומם ותשאף  104. ו˙‚ב‰ נפ˘ו.  ועבודתו מעטים בעיניו.  מעשיו 
ומתרשל  שמפחית  מדה  באותה  ˘מ˜ˆר.  כמו   .105 יותר.  גבוהה  למדרגה 

מעבודת ה׳ יכעס על עצמו ויוכיח נפשו.

ם  ƒ‡ ים, ו¿ ּƒַרב ‰ ָבּ ׂ ∆̆ ‰ עו… ָּ̇ ר ַ‡ ׁ∆̆ ָין ֲ‡ נ¿ ƒע‰ָ ‰ ז∆ ים 93ב¿ּ ƒי ֲחָ„ר ר≈ ַח„¿ ב¿ּ

ם. ל≈ ָׁ̆ ָך  ׂ ¿̆ ‰, ָ‡ז ַמַע ָך ז∆ ר ל¿ ר≈ ָבּ ¿̇ ƒי

ם  ַ‰ָיּ ‰ מ≈ ָפּ ƒם ט ƒ‡ י ּƒינו… כ ר ָ‰ָרע ‡≈ ∆̂ „ י≈ ∆‚ נּו 94נ∆ ר¿ ַפּ ּƒס ּׁ∆̆ ל ַמ‰  ָכּ
ָכל  ּוב¿ ָבר  ּ„ָ ָכל  י ב¿ּ ּƒכ , ּבו… ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ ב ל¿ ַחָיּ ‰ּו‡  ּׁ∆̆ „ ַמ‰  ∆‚  95נ∆

נּו  ח¿ ַ̇ ּוָפ ל,  ≈̃ ל¿ ַ̃ ּול¿  ˙ ח≈ ַׁ̆ ל¿ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈  ‡ ָבּ  ‰ ּ„ָ ƒמ ָכל  ּוב¿  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע

ָרָכיו.  ּ ¿„  ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇ ָיַ„ע  ל…‡  ׁ∆̆ י  ƒמ ל¿ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ַין  נ¿ ƒע יַע  ƒ„ ‰ו… ל¿ ח  ַ̇ פ∆ּ

יף  ם י…ס∆ ƒר ָיַ„י‰ָ , "96ּוט√ כו… ו… ּ̇ ƒּו מ‰ ≈̃ ּ ַסל¿ ר ל¿ יַמ‰≈ ƒין, ו ƒָחָכם ָיב ∆‰ ו¿

ı" (‡יוב יז, ט). ‡…מ∆

 

ם        ƒ‡ י  ּƒכ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ַח˙  ַבּ ֻׁ̆ מ¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿ ַמֲעַל˙  ב¿ּ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ97

י"  ƒ̇ ‡ו… ָי„…ַע  ו¿ ל  כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ל  ּ ַ‰ל≈ ¿̇ ּƒמ‰ַ ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ƒי ז…‡˙  ב¿ּ

ָע‰  ּ ַ‚ם „≈ רּוך¿ ‰ּו‡, 98ו¿ ‡ ָבּ ר≈ ָ„ָ‡‰ ַלּבו… יף ‰ו… ƒס יו… (ירמי‰ ט, כז). ו¿

יָך,  ָפנ∆ ל¿ י  ƒנ‡ֲ  ‰ ∆„ מו… ַמר:  לו…  ‰ ָלּ ƒפ ¿̇ ּƒב  ˙ בו… טו…  ˙ ּ„ו… ƒּומ ל  כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ו¿

י  ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒ99מ ל…‡  ו¿  , ׁ̆ ָר ¿„ ּƒי˙-ַ‰מ ב≈ּ י  ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒמ י  ƒ̃ ל¿ ח∆  ָּ̇ ַ̇ ָנּ ׁ∆̆

בי‡ורים
בהידור  השלמות,  ובאותה  האופן  באותו  ‰ענין.  בז‰   .93 עצמך.  לבין 
לקלקל  הוא  מנסה  כיצד  הרע,  יצר  ‰רע. מענין  יˆר  נ‚„   .94 ובהתלהבות. 
וידיו  בדרכיו  טהור  י„ים.  וט‰ר   .96 לעומת.  נ‚„.   .95 ממנו.  להנצל  וכיצד 
הרע.           היצר  ברשת  יפול  ולהתאמץ שלא  להתגבר  כח  יוסיף   - נקיות מעוון 
לא ח״ו כדי להשתרר ולהתנשא על  97. ‰‚‡ו‰ במעל˙ ‰חכמ‰ מ˘ובח˙. 
זו.  אחרים, אלא שירגיש סיפוק ושמחה במעלתו כדי לזרזו להתמיד בדרך 
98. ו‚ם „ע‰. יש גורסים: על שחננו דעה והשכל ומדות טובות. 99. מיו˘בי 

מ˘‡  בענין  ‡בל  כז. 
לפני‰ם.  יכנע  ומ˙ן 
הוא  הדברים  מקור 
(ז:):  ברכות  במסכת 
משום  יוחנן  רבי  אמר 
יוחאי:  בר  שמעון  רבי 
להתגרות  מותר 
הזה  בעולם  ברשעים 
יצחק  רבי  והאמר  וכו׳. 
אם ראית רשע שהשעה 
תתגרה  אל  לו  משחקת 
י,  (תהלים  שנאמר  בו, 
(יצליחו)  ״יחילו  ה): 
דרכיו בכל עת״, ולא עוד 
ולא  בדין...  שזוכה  אלא 
שרואה  אלא  עוד 
הא  קשיא,  לא  בצריו... 
במילי  דידיה הא  במילי 
שבדבר  והיינו  דשמיא. 
ששייך לו ולממונו צריך 
וכתב  מפניו.  להכנע 
ש״השעה״  המהרש״א, 
כי  דייקא,  לו  משחקת 
 – השעה  כשתעבור  אבל  שגורם,  המזל  מחמת  שעה  לפי  אלא  אינו  בודאי 

״כחציר מהרה ימלו״, ״ועוד מעט ואין רשע״ וכו׳.

 ‰ ז∆ ו¿ ם.  י‰∆ נ≈ פ¿ ƒל ָל˙ו…  ָפּ ׁ¿̆ ‰ַ י  נ≈ פ¿ּ ƒ106מ

ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒי י  ַ̇ ָמ ָמ‰  ָחכ¿ יך¿  ƒר ָ̂

 ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ≈‡ ים  ƒָעמ פ¿ּ י  ּƒכ ָו‰,  ¿̂ ƒמ ַבר  ¿„ ּƒב

ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ָניו  ָפּ ז  ָיע≈ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ ם,  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ֲעמ…„  ַיּ ׁ∆̆

ם  ָ̇ י„ ‡ו… ƒס ָו‰ ַ‡ַח˙, 107ַיפ¿ ¿̂ ƒֲעבּור מ ַבּ

ָחָכם  ∆‰ יך¿  ƒר ָ̂ ָכך¿  ל¿  .˙ וו… ¿̂ ƒמ  ‰‡ָ מ≈

י  ƒפ ּול¿ ָין,  נ¿ ƒע‰ָ ו¿ ָע‰  ָּׁ̆ ‰ַ י  ƒפ ל¿ ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ל¿

יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ ׁ̆ י י≈ ּƒיו, כ ׂ ָ̆ ר ַמֲע ּ ַס„≈ ‰ י¿ ז∆

יַח  ּƒל…‡ ַינ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ ׁ̆ י≈ יָלם, ו¿ ƒב ׁ¿̆ ּƒַלֲעז…ב ב

‚ּופו…  ב¿ּ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ ָין.  נ¿ ƒע ּום  ׁ̆ ב¿ּ יָלם  ƒב ׁ¿̆ ּƒב

ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿ ם,  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ַלֲעמ…„  ‡…„ו…  מ¿ ƒ108ּוב

(כז)ֲ‡ָבל  ָו‰,  ¿̂ ƒמ ַבר  ¿„ ּƒב  ‰ ז∆ ָכל  ו¿ ם.  ָל‰∆

ם  י‰∆ נ≈ פ¿ ƒל ַנע  ָכּ ƒי ן  ָּ̇ ‡-ּוַמ ׂ ָּ̆ ַמ ַין  נ¿ ƒע ב¿ּ

ין  ּ ƒ„‰ַ ּוַר˙  ּׁ̆ ƒים מ ƒנ פ¿ ƒם ל ∆‰ ָמּ ƒע ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ו¿

בי‡ורים
ובזוי  יהיה מושפל  יעשה הטוב  106. מפני ‰˘פל˙ו לפני‰ם. מחשש שאם 
בעיניהם, ושילעגו לו על מעשיו. 107. יפסי„ ‡ו˙ם מ‡‰ מˆוו˙. יש גירסא 
ד),  כו,  (משלי  ״אל תען כסיל כאולתו״  זה אמר שלמה:  ״ועל  המוסיפה כאן: 
ובמ‡ו„ו.   .108 וכסילים״.  והם רשעים  ה),  (שם,  ״ענה כסיל כאולתו״  ואמר: 

בכל כחו, רצונו וממונו.

 ˙ מ∆ ר∆ ‚ו… , ו¿ ו… ּ̇ ע¿ ַסַיּ ˙ ָלֲעָנָו‰, ַ‡ך¿ מ¿ ∆̃ ּ ַמז∆

 ,˙ בו… ַ‰ּטו…  ˙ ֲעלו… ַמּ ַבּ מ…ַח  ׂ ¿̆ ƒל לו… 

ַעל  ָלחּוס  ו¿ ָריו  ֲחב≈  „ בו… כ¿ ּƒב מ…ַח  ׂ ¿̆ ƒל ו¿

ָ„ם. בו… כ¿ּ

 

ַח˙  ַבּ ֻׁ̆ י‡ מ¿ ƒ‰ ים ƒע ָׁ̆ „ ָ‰ר¿ ∆‚ ֲ‡ָו‰ נ∆ ּ‚ַ‰ַ ו¿
ים  ƒל ַ‰כ¿ יָחם ּול¿ ƒכ ‰ו… ‡…„, ל¿ מ¿

ַעל   ‰ ּ ו∆ ַ̂ י ƒו ם,  ָל‰∆ ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿ ם,  ָ̇ ‡ו…

 , ו… ּ̇ ָכל¿ י¿ י  ƒפ כ¿ּ ָ‰ַרע  מ≈ יר  ƒ‰ ַיז¿ ו¿ ב  ַ‰ּטו…

ָלם  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ‰ ב¿ּ מ∆ ּ‰ ּ„ו… ז∆ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ

ּבו…  ּ ƒל ׁ∆̆ י  ַ‡ֲחר≈  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ּוכ¿ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒמ כ¿ּ

ל…‡  ו¿ ח.  ָבּ ֻׁ̆ מ¿  ‰ ז∆ י  ֲ‰ר≈ ם  ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ל¿

ל…‡  ׁ∆̆ ַכי  ּ ¿„ ָמר¿ מו…  כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ַנע  ָכּ ƒי

ם  ָמ˜ו… ָכל  ּוב¿  (‚ (‡ס˙ר  ָ‰ָמן  ל¿ ַנע  כ¿ ƒנ

ל…‡  ו¿  ,˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ָעָליו   - ָו‰  ¿̂ ƒמ  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆

ב  ַ‰ּטו… (כו)ַלֲעז…ב  ים  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ָלל  כ¿ּ ַנע  ָכּ ƒי

בכבודם. והיא גורמת לו 
הטובים  שמעשיו 
ושהוא  בעיניו,  מעטים 
להרבות  תמיד  טורח 
נשבר  ושלבו  עליהם, 
מדי  שהוא  על  בקרבו 
מהם  להשיג  חלש 
ושהוא  נפשו,  כאוות 
לפני  עצמו  את  משפיל 
מקוה  שהוא  מי 
להוסיף  יוכל  שבעזרתו 
מודה  ושהוא  עליהם, 
היתרונות  על  לאלהים 
אותו  ומשבח  לו,  שנתן 
על שעזר לו לקנות את 

המעלות הטהורות.
אינה  כזאת  גאוה 
עם  בסתירה  עומדת 
לא  והיא  ההכנעה, 
אלא  אותה,  מרחיקה 
לה  מסייעת  אדרבה 

ומוסיפה עליה. 
מפני  ‰טוב  לעזוב  כו. 
‰˘פל˙ו לפני‰ם. שנינו 
כ):  (ה,  אבות  במסכת 
אומר,  תימא  בן  ״יהודה 

הוי עז כנמר... לעשות רצון אביך שבשמים״. כתב הטור (או״ח סי׳ א): ״והתחיל 
בעז כנמר, לפי שהוא כלל גדול בעבודת הבורא יתברך, לפי שפעמים אדם 
חפץ לעשות מצוה ונמנע מלעשותה מפני בני אדם שמלעיגים עליו, ועל כן 
הזהיר שתעיז פניך כנגד המלעיגים, ואל תמנע מלעשות המצוה... שפעמים 
אדם מתבייש מפני האדם יותר ממה שיתבייש מפני הבורא יתברך, על כן 

הזהיר שתעיז מצחך כנגד המלעיגים ולא תבוש. עכ״ד.  
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תחילה  אותי  שהגבהת 
שאז  השלכתני  ואח״כ 
החרפה  הצער,  המכה, 

והבושה גדולים יותר.
מחט‡  ניˆול  ‡ינו  ל. 
יונה  רבינו  כתב  ועוון. 
כז):  א,  תשובה  (בשערי 
כמה  מסבבת  הגאוה 
יצר  ומגברת  עבירות, 
לב האדם עליו, שנאמר: 
את  ושכחת  לבבך  ״ורם 
הגאוה  [הרי  אלקיך״  ה׳ 
לכל  כללית  סיבה 
על-ידי  כי  העבירות, 
ה׳  לשכחת  בא  הגאוה 
חוטא]...ובעל  וממילא 
יצרו,  ביד  נמסר  הגאוה 
עמו  השם  עזר  אין  כי 
אחרי אשר הוא תועבת 

ה׳. עכ״ד.
כתב:  קדושה  בשערי 
שורש  היא  הגאוה 
להרבה עבירות אם בין 
בין  ואם  למקום,  אדם 

אדם לחבירו.
בשבט מוסר (ב׳) כתב: הגאוה שורש לכל העבירות שבעולם, ולכן חזק עצמך 

שלא להתפתות בקול יצרך להתגאות, ובנצחך אותו בזה – תוכל לנצחו בכל! 

ל"  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי  ˙ כו… ַמַער¿  ˙ ∆‡ י  ּƒ̇ ַרפ¿ ח≈

ָ‡ַמר  ׁ∆̆ יב,  ƒר ח≈ ַסנ¿ (˘מו‡ל-‡ יז, י), 110ּול¿

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ˙ ָ‰ֲ‡ָרˆו… י  ל…‰≈ ¡‡ ָכל  ב¿ּ י  ƒמ"

 '‰ יל  ּ ƒ̂ ַי י  ּƒכ י  ƒ„ ָיּ ƒמ ם  ָ̂ ַ‡ר¿  ˙ ∆‡ ילּו  ּ ƒ̂ ƒ‰

כ),  לו,  (י˘עי‰  י"  ƒ„ ָיּ ƒמ ם  ƒַלי ָׁ̆ רּו י¿  ˙ ∆‡

ָלּ‰  רו… "ּוַמן ‰ּו‡ ‡¡ ָ‡מ¿ ב¿ּ ר,  ּ ַ̂ נ∆ בּוַכ„¿ ּונ¿

טו),   ,‚ („ני‡ל  ָ„י"  י¿ ן  ƒמ ן  כו… נ¿ ƒב יז¿ ׁ≈̆ י¿ י  ּ ƒ„

רּו  ָ‡מ¿ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ן,  ָל‰∆  ‰ מ∆ ַ‰ּ„ו… ו¿

ּבּוז  ָ‰ָי‰  ם  ָ̇ י ƒֲחר‡ַ ו¿ ם,  י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ כ¿ּ

ינו…  (ל)‡≈  , זו…  ‰ ּ„ָ ƒמ ב¿ּ ‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ƒּומ ן.  לו… ָ̃ ו¿

ָ‡ַמר  ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ן,  ָעוו… ו¿  ‡ ט¿ ח≈ מ≈ ל  ו… ּ̂ ƒנ

 ‰ ׂ ∆̆ , עו… מו… ׁ¿̆  ı יר ל≈ ƒ‰ָי „ ָחָכם: "111ז≈ ∆‰

ן" (מ˘לי כ‡, כ„). ַר˙ ָז„ו… ב¿ ע∆ ב¿ּ

 

 ‰ ָנּ ≈‰ ַע„  ינּו  ָבר≈ ּ ¿„ יַע  ּ ƒ‚ ƒ‰ ׁ∆̆ יָון  כ≈ ו¿

בי‡ורים
110. ולסנחריב. בתנא דבי אליהו (ל״א) כתב: סנחריב גסות הרוח היתה בו, 
ובה נעקר מן העולם. וכן נאמר שם על נבוכדנצר. 111. ז„ י‰יר. גס רוח סופו 

להיות לץ שאינו חש לשמוע מוסר. רש״י.

ָל‰. „ו… ּ ָו‰ ‚¿ ¿̂ ƒי מ ƒ‰ זו… ָבר, (כח)ו¿ ָכל ָ„ּ ב¿ּ

 

יך¿  ƒר ָ̂ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ‰ַ  ˙ ּ„ַ ƒמ ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒּומ
י  ּƒכ  ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ּוב  ׁ̆ ָל ו¿ ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ ל¿  
ַרב   ‰ּ ָלּ ׁ∆̆  ˜ ּ ז≈ ∆‰‰ַ ו¿  ,„…‡ מ¿  ‰ ֻ‚ָנּ מ¿ י‡  ƒ‰

 -  ‰ּ ָבּ  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ‰ַ ו¿ י„,  ƒמ ָּ̇ ּוָמˆּוי 

 ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ יָכך¿  ƒפ ַעט, ל¿ מ¿

˙ ָ‰ָ‡ָ„ם  יָ‡‰ ‡∆ ƒב ֲ‡ָו‰ מ¿ ּ‚ַ‰ַ י  ּƒכ  ,„…‡ מ¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ לּו˙,  פ¿ ׁƒ̆ ו¿ ר  ב∆ ׁ∆̆ ל¿

יח),  טז,  (מ˘לי  ן"  ‡ו… ּ‚ָ ר  ב∆ ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ ƒ(כט)ל"

ּנּו" (˘ם  יל∆ ּƒפ ׁ¿̆ ַּ̇ ֲ‡ַו˙ ָ‡ָ„ם  ַמר: "ַ‚ּ ¡‡ נ∆ ו¿

ַרע  ≈‡ ָמ‰   ָּ̇ ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿ כ‚).  כט, 

" (˘מו˙ ‰,  ‚ו… י ‰' ו¿ ƒרו… "מ ָ‡מ¿ ע…‰ ב¿ּ ַפר¿ ל¿

י  ƒַמר "ֲ‡נ‡ָ ׁ∆̆ י,  ּƒ̇ ׁ¿̆ ƒל ַי˙ ַ‰פ¿ּ ָ‚ל¿ ב), 109ּול¿

‚„ול‰.  מˆו‰  וזו‰י  כח. 
בבא-מציעא  במסכת 
על  הגמרא  מביאה  (ל:) 
כ)  יח  (שמות  הפסוק 
״והודעת להם את הדרך 
המעשה  ואת  בה  ילכו 
׳אשר  יעשון״...  אשר 
יעשון׳ זו לפנים משורת 
לנהוג  [שיש מצוה  הדין 
הדין]...  משורת  לפנים 
לא  יוחנן,  רבי  דאמר 
חרבה ירושלים אלא על 
שהעמידו דיניהם על דין 
(עשו)  עבדו  ולא  תורה, 
לפנים משורת הדין.    
‚‡ון.  ˘בר  לפני  כט. 
כשבא  הגר״א:  פירש 
מן  זה  הרי  לאדם,  שבר 
הסתם שהיה לו תחילה 
בא  ולכן  הלב,  גבהות 
כשהקדוש  השבר,  עליו 
לנקום  רוצה  הוא  ברוך 

באדם כדי שיתקדש שמו יתברך בעולם - מגביהו תחילה ואחר כך משפילו, 
תחילה  שהגביהו  בהמן  כמו  שבעתיים,  גדולה  נקמתו  תהיה  זה  ידי  על  כי 
למשנה למלך כדי שיתלוהו בגבהותו, ונפילתו היתה בפירסום רב, ואם הוא 
שר וחשוב בלא זה, אז ה׳ נותן בלבו גאוה ואחר כך משפילו, כי אז נקמתו 
וכן  ועכשיו בבירא עמיקתא.   – כי הרגיש עצמו שהיה באיגרא רמה  גדולה 
ותשליכני״,  נשאתני  ״כי  יא)  קב,  (תהלים  הפסוק  על  המפרשים  כל  פירשו 

בי‡ורים
109. ול‚לי˙. אמר רבי יוחנן שעמד בגילוי פנים (בחוצפה. רש״י) לפני הקב״ה 

(סוטה מב:). 

מטפ‰  ˘ב‡  ל‡. 
האדם  בהיות  סרוח‰. 
בפחיתות  מסתכל 
תחילת  וגריעות  חומרו, 
טעם  לו  אין  יצירתו, 
אלא  כלל,  להתנשא 
משל  ולהכלם.  ליבוש 
למה הדבר דומה: רועה 
ועלה  שהגיע  חזירים 
עת  כל  הרי  לשלטון, 
ימיו  יזכור  אשר 
אפשר  אי   – הראשונים 
(מסילת  להתגאות  לו 

ישרים כג). 
שהתהוות  יתבונן, 
ויצירתו...ואחר  האדם 
ניזון...במשך  הוא  כך 
ורק  אמו,  בבטן  שהותו 
לעולם  יוצא  כך  אחר 
בגופו  וכחוש  חלוש 
הלבבות  (חובת  ואבריו 

כניעה ה). 
לב. וי˘וב לעפר ורימ‰. 
ויתבונן מצורתו שתהיה 
לו כשינוח בקבר: אור פניו יחלוף, מראהו ישחר, בשרו יהפך לתולעים עיפוש 
וליחה, ולא ישאר בו כל סימן מיופי גופו. ריחו יבאיש (יסריח) מאד, כאילו לא 

ל…‡  ב¿ּ  ‰ּ ז∆ ƒמ ָל‰  ַמע¿ ל¿  ‰ ז∆ ם  ּ∆̇ ב¿ ַׁ̆ י¿

חּוס  ƒי ל  ∆„ ּ…‚ ן:  יו… ל¿ ָ‰ע∆ יב  ׁƒ̆ ≈‰ ו¿ י?  ƒ̇ ּו ׁ̆ ר¿

ַעי.  ר≈ ל¿ ַעל  ַמּ ƒמ י  ƒיַבנ ׁƒ̆ ‰ו… י  ּƒ̇ ח¿ ַפּ ׁ¿̆ ƒמ

י  ַּ̇ ח¿ ַּ̇ ר  ׁ∆̆ י ַעל ֲ‡ ƒ̇ י ƒי: ָעל ƒנ ּׁ≈̆ ָ‡ַמר ַ‰ ו¿

י:  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ‰ַ ָעָנ‰  ו¿ י.  ƒ̇ ָמ ָחכ¿ ר…ב  י  נ≈ פ¿ּ ƒמ

י  ƒיַבנ ׁƒ̆ י ‰ו… ּƒב ƒּו˙ ל‡ ַ„כ¿ י ו¿ ׁƒ̆ לּו˙ ַנפ¿ פ¿ ׁƒ̆

 . לו… ּ ¿„ ƒ‚ ך¿ 118ו¿ ל∆ ָל‰ּו ַ‰מ∆ּ ע¡ ∆‰ ו¿ ם.  י‰∆ ּ≈̇ ח¿ ַּ̇

ָך  ב ֲ‡ָמר ל¿ י טו… ּƒַמר: "119כ ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ ו¿

יב"  ƒ„ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל ָך  יל¿ ּƒפ ׁ¿̆ ‰ַ מ≈  ‰ ָנּ ≈‰  ‰ ֲעל≈

(מ˘לי כ‰, ז). 

ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ  ˙ ּ„ַ ּƒמ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם   ‰ ∆‡ רו… ׁ∆̆  ˙ ע≈ ב¿ּ
ב  יך¿ ַלֲח˘…ׁ ƒר ָ̂ ˙ ָעָליו,  ר∆ ב∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ 

 ‡ ָבּ ׁ∆̆ , (ל‡) ּבו… ƒל ˙ ים ‡∆ ƒיל ƒ‰ ב¿ ים ַ‰ַמּ ƒָבר ּ ¿„

ָעָפר  ל¿ ּוב  ׁ̆ ָי (לב)ו¿ רּוָח‰,  ס¿  ‰ ָפּ ּƒט ƒמ

בי‡ורים
לפניו שלשה גיבורים, וישבו זה למעלה מזה. 118. ו‚„לו. למעלה. 119. כי 
טוב ‡מר לך. מוטב שיאמרו לך לעלות לדרגה גבוהה יותר ממעמדך כיום, 
את  שתפנה  ויבקשו  לה  ראוי  שאינך  לאמר  ממעלתך  אותך  יורידו  מאשר 

מקומך עבור אדם אחר נכבד ונדיב.

י  ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ַמע  ׁ¿̆ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ‰ַ ַעל  ר  ַ„ב≈ּ ל¿

‰ּו‡  י  ƒמ ָ‡ַמר:  ָח„  ∆‡ ָחָכם  ים.  ƒֲחָכמ

 ‰ ז∆  ?‰‚ָ‡ָ ¿„‰ַ ּנּו  מ∆ּ ƒמ  „ ר≈ ָפּ ּƒ̇ ל…‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

רּו:  ָ‡מ¿ ‰. ו¿ ָנּ מ∆ּ ƒָל‰ מ ַמע¿ י‡ ל¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ˙ ַמֲעָל‰  ׁ̆ ַלֲעלו… ּ ≈̃ ַב ‰ַ112מ¿

˙ו…  ‡ו… ין  ƒ̃ י ƒַמֲחז ַע˙,  ּ„ַ ר]  [ַבּ  ˙ ַ̃ ז¿ ח∆ 113ב¿ּ מו…  ¿̂ ַע י˜  ƒֲחז ַמּ ׁ∆̆ י  ƒמ

ים  ƒַמֲעָלל  - ֲ‡ָו‰  ַלַ‚ּ 114ָסמּוך¿  רּו:  ָ‡מ¿ ו¿  .‰ ט∆ ו… ׁ̆ ל¿ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ

 ˙‡ַ נ¿ ׂ ƒ̆ ָעָליו   ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ים,  ƒָרע ים  ƒַמֲעָלל ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒּומ ים.  ƒָרע

ָח„:           ∆‡ ָחָכם  ָ‡ַמר  ו¿ ָעָליו.  מ≈  ˙ טו… נו…  ˙ ו… ׁ̆ ָפ ּ ַ‰נ¿ ו¿  ,˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

 ˙ ּ„ו… ּƒימּו˙ ַ‰מ ƒע ך¿ נ¿ ר ַ‰ּ‚ּוף, ָכּ ּוָר‰ ‡ו… ּ̂ ימּו˙ ַ‰ ƒע ר נ¿ ׁ∆̆ ‡ֲ 115ַכּ

 ‰ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆  ׁ̆ פ∆ נ∆ּ ַבּ יבּו˙  ׁƒ̆ ַ‰ֲח ין  ≈‡116  :„ עו… ָ‡ַמר  ו¿  . ׁ̆ פ∆ ַ‰נ∆ּ ר  ‡ו…

 .‰ ז∆ ל  ∆‡  ‰ ז∆ ים  ƒר ֲ‡ח≈ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ

ָפָניו  , 117ּול¿ כּו˙ו… ‡ ַמל¿ ס≈ּ ּƒב ַעל כ ׁ≈̆ ָח„ יו… ך¿ ‡∆ ל∆ ָ‰ָי‰ מ∆ ׁ∆̆ ָ‡ַמר,  ו¿

יך¿  ≈‡  : ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ם  ָל‰∆ ָ‡ַמר  ו¿  . ּזו… ƒמ ָל‰  ַמע¿ ל¿ זו…   ˙ ‡ו… ס¿ ּƒכ ָ‰יּו 

 – השורש  שנעקר  כיון 
נופלים  הענפים 

מאליהם.

בי‡ורים
112. ‰מב˜˘ לעלו˙. גאוותן אינו מרוצה ממעלת חשיבותו בעיני הבריות 
וכיון שלא  יותר ממה שהוא ראוי לה,  גבוהה  וחומד תמיד לדרגת חשיבות 
משיגה, הרי הוא בדאגה מתמדת.  113. בחז˜˙ בר „ע˙. שמחזיק עצמו חכם. 
114. סמוך ל‚‡ו‰ מעללים רעים. שהם המשך ישיר לגאוה ותוצאה ממנה. 
115. כ‡˘ר נעימו˙ ‰ˆור‰. כשם שהגדרת אדם שצורתו נעימה ויפה היא 
מאירה.                              נפשו  וטובות  נעימות  שמדותיו  אדם  כך  מאירים,  ופניו  שגופו  מי 
זה  אין  כלומר,  הנפש״].  ״מחשיבות  גירסא:  [יש  בנפ˘.  ‰ח˘יבו˙  ‡ין   .116
חשיבות וכבוד לאדם להתגאות על חברו, אפילו הוא מלך, כל שכן בני-אדם 
אחרים, השוים במעלתם ומתגאים זה על זה. 117. ולפניו ‰יו כס‡ו˙. כלומר 
לפניו היו שלשה כסאות, זה למעלה מזה, להושיב כל אחד כגדולתו, ובאו 

מן  למט‰  וי˘ב  ל„. 
‰כל. הגה״ק רבי אלחנן 
היה  הי״ד  זצ״ל  וסרמן 
בסוף  לישב  רגיל 
מקום  בכל  ביהמ״ד 
את  שאל  פעם  שהגיע. 
זצוק״ל  חיים  החפץ 
האם אין חשש שיתהלל 
״מי כמוני עניו״?  בעצמו 
בליבו,  מתגאה  ונמצא 
אדרבה,  עדיף  ואולי 
המזרח  בכותל  לישב 
ולחשוב בליבו ״הרי איני 
כאן  לישב  ראוי 
במה  אותי  ומכבדים 
לו  ענה  וכד׳?  בי״  שאין 
שנינו  חיים:  החפץ 
ט)  כה,  (כלים  במשנה 
מידי  מוציא  מעשה 
מחשבה  ואילו  מחשבה 
מיד  מוציאה  אינה 
מעשה, א״כ עדיף לישב 
במערב, ועצם מעשה זה 
מיד  יוציא  ענוה  של 
שחושש  גאוה  מחשבת 
בליבו,  תתגנב  אולי 
ענוה  מחשבת  יגבר על כל  ב״מזרח״, עצם מעשה הגאוה  יושב  משא״כ אם 

שיחשוב ״איני ראוי״ וכד׳. 

ים  ƒ„‚ָ ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒם י ƒ‡ - ‰ּ ז∆ ƒּוב מ ׁ̆ ‰ ָל ∆̂ רו… ו¿

י˙,  ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ּ„ָ ƒמ ם ב¿ּ ָ̇ ן ‡ו… ּ≈̃ ַ̇ י ƒים ו ƒב טו…

ם  ƒ‡ …ּו˙. ‡ו‡ ּבו… ַ‰‚≈ּ ּ ƒל ƒל…‡ ַיֲע˜…ר מ ‰ ז∆ ָבּ

ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ 121ּול¿  „ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָ‰‚ו…  נ¿ ƒמ ָ‰ָי‰ 

ין  ≈‡  - יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ָ‡ר  ׁ¿̆ ּƒב ‡ו…  ָבָריו  ¿„ ּƒב

מו…  ¿̂ ַע י‚  ƒ‰ נ¿ ַיּ ׁ∆̆ ַע„  ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ ָנ‰  ָּ̃ ַּ̇

ן  ƒמ  ‰ ַמָטּ ל¿ ב  ׁ≈̆ י≈ (ל„)ו¿  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ן  יו… ָזּ ƒב ב¿ּ

ין  ּ ƒַבז ˙ ַ‰מ¿ ָחבו… י ַ‰ס¿ּ י≈ לו… ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒי ל, ו¿ ַ‰כ…ּ

ּלּו,  ים ‡≈ ƒָבר ¿„ ּƒב ‡ ≈̂ ַכּיו… ן, ו¿ י‰∆ ׁ≈̆ ב¿ ˙ לו… ∆‡

י  ƒן מ כ≈ ּנּו. ו¿ מ∆ּ ƒב מ ַבּ‰-ַ‰ל≈ּ ֲע˜…ר ‚…ּ ַיּ ׁ∆̆ ַע„ 

 ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ָוַכַעס  ָמ‰  ח≈ ַעל  ַבּ ‰ּו‡  ׁ∆̆

˙ו…  ‡ו… ּכּו  ƒ‰ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ מו…  ¿̂ ַע  ‚‰ַ נ¿ ƒי  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇

ך¿  ל≈ י≈ ָלל, ו¿ ׁ̆ כ¿ּ י ּ ƒ‚ ˙ו… ל…‡ ַיר¿ לּו ‡ו… ל¿ּ ƒ̃ ‡ו… 

 ׁ̆ ר∆ ׁ…˘ ֲע˜…ר  ַיּ ׁ∆̆ ַע„  ַרב  ַמן  ז¿ זו…  ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ

ך¿  ר∆ ּ ∆„ ַבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ ַיֲחז…ר  ָ‡ז  ו¿ ּנּו,  מ∆ּ ƒָו‰ מ‡ֲ ּ‚ַ‰ַ

ַעל  ו¿ ָיָמיו.  ל  ָכּ  ‰ּ ָבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ י,  ƒע ָ̂ מ¿ ∆‡‰ָ

בי‡ורים
על  ולשלוט  למשול  כלומר,  ולהשתרר].  גירסא:  [יש  ול‰˘˙„ל.   .121

בני-אדם.

י  נ≈ פ¿ ƒל ן  ּבו… ׁ¿̆ ח∆ ו¿ ין  ּ ƒ„ ן  ּ≈̇ ƒי (ל‚)ו¿  ,‰ ָמּ ƒר ו¿

ים  ƒָלכ ַ‰מ¿ּ י  כ≈ ַמל¿ ך¿  ל∆ מ∆

 ‰ ָמּ ַכּ ב  ַיֲח˘…ׁ ו¿ -‰ּו‡,  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

ָלם,  ָ‰עו… ן  ƒמ רּו  ָעב¿ ו¿ ‡ּו  ּ‚ָ ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ ּ ≈‚

ָלם, ּוַמ‰  עו… ל…‡ ָ‰יּו מ≈ ָ‰יּו כ¿ּ חּו ו¿ כ¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒנ

ם. ָ̇ ֲ‡ָו ם ַ‚ּ יָל‰ ָל‰∆ ƒע ‰ו…

 

ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒּומ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ן  ƒמ  ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ר  ≈„ ּ‚ָ
ַלֲע˜…ר   ‰ ∆̂ ָ‰רו…  :˙ ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ  

יּוַכל  ל…‡  ָוכ…ל,  ל  כ…ּ ƒמ ּבו…  ּ ƒל ƒמ ‡ּו˙  ּ≈‚‰ַ

 ‡ ָלּ ∆‡ ַב„,  ל¿ ָב‰  ָׁ̆ ַמח¿ 120ב¿ּ  ‰ ז∆  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

‰ּו˙  ב¿ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ַבּ

ָ‡ָ„ם   ?„ ַ̂ י כ≈ּ ן.  ָ‰ַ‡ֲחרו…  ‰ ∆̂ ָ̃ ַע„ 

ים  ƒּוב ׁ̆ ֲח ים  ƒ„‚ָ ב¿ּ  ׁ̆ ב…ּ ל¿ ƒל יל  ƒ‚ָר ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

ָ‰רּוַח,  י  ס≈ּ ּ‚ַ י  ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ כ¿ּ ים  ƒנ ּ ָ̃ ֻ̇ ּומ¿

מעודו,  בשרו  וסך  רחץ 
ריח  לו  היה  לא  וכאילו 
טוב מעולם. בחשבו כן - 
עצמו,  את  וינמיך  יכניע 
ויתנשא.  יתגאה  ולא 

(חובת הלבבות שם). 
וח˘בון  „ין  וי˙ן  ל‚. 
רגע  בלבו,  יצייר  וכו'. 
דין  בית  לפני  הכנסו 
מעלה,  צבא  של  הגדול 
בעת שיראה עצמו לפני 
המלכים  מלכי  מלך 
והטהור  הקדוש 
הקדושה  בתכלית 
בסוד  והטהרה, 
קדושים   (- (מלאכים 
גבורי  גבורה,  משרתי 
כח עושי דברו, אשר אין 
והוא  מום.  כל  בהם 
גרוע  לפניהם,  עומד 
פחות ונבזה מצד עצמו, 
(נתעב)  ומגואל  טמא 
הירים  מעשיו,  מצד 
ראש?  היהיה לו פתחון 

פה? וכי ישאלוהו: איה ואיפוא פיך? איה גאונך וכבודך אשר נשאת בעולמך? 
האדם  יצייר  אחד  רגע  שאילו  ודאי  הנה  תוכחתו?  על  ישיב  ומה  יענה  מה 
בשכלו האמת הזה בציור אמיתי וחזק (דימוי נכון בצורה בהירה ומשכנעת) 

– פרוח תפרח ממנו הגאוה, ולא תשוב אליו עוד!!! (מסילת ישרים כג).   

בי‡ורים
אלא  יתגאה,  לא  שוב  ולהבא  שמכאן  בלבו  שיחליט  לב„.  במח˘ב‰   .120

בנוסף לכך חייב לשנות גם מעשיו והתנהגותיו כלפי חוץ.

 ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒי  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒמ  :˙ ָ‰ָרעו…  ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע  ‰ ז∆ ך¿  ר∆ ּ ∆„

ַמן ַרב,  ‰ ז¿ ז∆ ַ‰‚ ָבּ נ¿ ƒי ר, ו¿ ≈̇ ˜ יו… ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל…‡ יּוַכל ל¿ ׁ∆̆ ‰ ַע„  ָנּ מ∆ּ ƒמ

פּוָ‡‰  ר¿ ‰ּו‡   ‰ ז∆ ָין  נ¿ ƒע ו¿ י.  ƒנ ינו… ַ‰ב≈ּ ך¿  ר∆ ּ ∆„‰ַ ס  פ…ּ ¿̇ ƒי ו¿ ַיֲחז…ר  ָ‡ז  ו¿

ַלֲעב…„   ˙ כ∆ ׁ∆̆ מ¿ ƒנ ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ׁ∆̆ י  ƒּומ  .˙ ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ ָכל  ל¿ ָמ‰  ל≈ ׁ¿̆

 ,˙ ר∆ ח∆ ב¿ ַ‰ֻמּ  ‰ ּ„ָ ּƒמ ַבּ  ˜ ל∆ ח≈ ו¿  ˜ ל∆ ח≈ ָכל  122ב¿ּ ‰ּו‡  רּוך¿  ָבּ  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

ַמר:             ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿  . רו… ֲחב≈ י  נ≈ פ¿ ƒל ו¿ ָפָניו  ל¿ ך¿  ר∆ ּ ∆„‰ַ  ‰ ז∆ ים  ׂ ƒ̆ ָי

ים" (˙‰ילים, נ, כ‚).  ƒ‰…ל ע ‡¡ ַׁ̆ י≈ ּנּו ב¿ּ ∆‡ , ַ‡ר¿ ך¿ ר∆ ּ ם „∆ ׂ ָ̆ "123ו¿

בי‡ורים
122. בכל חל˜ וחל˜ וכו'. יש גורסים: בכל מדה ומדה – בחלק המובחר שבה. 

123. ו˘ם „רך ו‚ו'. והמפקח על דרכיו אראה לו בישועת אלקים.    

ד'
ם 

ד' יו
ע 

בו
ש

‰טובו˙  כל  ויע˘‰  כ„. 
ב‚לוי ובס˙ר. והמעשים 
הטובים שראוי להסתיר 
אלו  רק  הם  אותם, 
לעשותם  שאפשר 
ועד  מהחל  בשלימות 
שבני  מבלי  גם  כלה 
אבל  מהם.  ידעו  אדם 
שאינו  המצוות  אותן 
לבין  בינו  לקיימם  יכול 
להתפלל  כגון  עצמו, 
לבני  ולצוות  בציבור, 
טוב  לעשות  אדם 
מעשות  אותם  ולהזהיר 
תורה  וללמוד  רע, 
באופן  (ברבים, 
על  בזה  שמשפיע 
ללמד  וכ״ש  אחרים, 
ולעשות  ברבים)  תורה 
חסד, מצוות אלו אין כל 
ולנטוש  להזניח  הצדקה 
אותו  ישבחו  אם  ואף  שמים,  לשם  יקיימם  אלא  עליהן,  שיכבדוהו  מחשש 
עליהן, אין זה יגרע את שכרו, מפני שאינו מתכוון לזה בשעת עשייתן. (חובת 

הלבבות, שער יחוד המעשה פ״ה).   

ָנ‰  ַכָוּ ב¿ּ ל  ל≈ּ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ‰ּו‡:  ר  ָׁ̆ ַ‰ָיּ ַ‡ך¿ 
ב  ַ‰ּטו… ַעל   ‰ ּ ו∆ ַ̂ י ƒו יכּו˙,  ƒר‡ֲ ַבּ  

ל  ָכּ  ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע (כ„)ו¿ ָ‰ָרע,  מ≈ יר  ƒ‰ ַיז¿ ו¿

ם  ƒ‡ ו¿ ר,  ∆̇ ּוַבס≈ּ לּוי  ּ‚ָ ַבּ  ˙ בו… ַ‰ּטו…

ין  ≈‡88  - חּו‰ּו  ב¿ּ ַׁ̆ י ƒו  ‰ ז∆ ַעל  „ּו‰ּו  ַכב¿ּ י¿

 ‰ ן ָלז∆ ּ ו≈ ּƒל…‡ כ ׁ∆̆ י  ַבח, ַ‡ֲחר≈ ּׁ∆̆ י˜ לו… ַבּ ּ ƒַמז

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ˙ ע≈ 89ב¿ּ ן  ָלכ≈  .‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ‰ַמּ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒב

ין  ƒח ב¿ ַּ̇ ב,  ַ‰ּטו…  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇

מּול,       ּ¿‚‰ַ  ‰ ו∆ּ ַ̃ מ¿  ‰ ָּ̇ ‡ַ י  ּƒמ ƒמ ָך  מ¿ ¿̂ ַע ב¿ּ

ם  ƒ‡ ם, ֲ‡ָבל ל≈ ָׁ̆ ל - ‰ּו‡  ≈‡‰ָ ר מ≈ ׁ∆̆ ‡ֲ90

ין  ƒח ב¿ ַּ̇ ַ‚ם  ם. ו¿ ל≈ ָׁ̆ ינו…  ים - 91‡≈ ƒר ֲ‡ח≈ מ≈

י  נ≈ פ¿ ƒל  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ‰ַמּ  ‰ ז∆ ם  ƒ‡

חּו„  ƒי 92ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ עו…  ָ̇ י ƒי‰ָ ם  ƒ‡ ָלם,  ָ‰עו…

בי‡ורים
מה׳.        והתרחקות  זלזול במצוות  ידי  על  בני אדם  בעיני  חן  לו למצוא  מציע 
אותו  שמשבחים  בכך  במאומה  שכרו  יפחת  לא  ב˘בח.  לו  מזי˜  ‡ין   .88
89. בע˙ ‡˘ר ˙ע˘‰ מע˘‰ ‰טוב. והנך רוצה  ומכבדים אותו על מעשיו. 
לבחון את טהרת כונתך. 90. ‡˘ר מ‰‡ל. אם יתברר לך שהנך מקוה לקבל 
את השכר מהאל - סימן הוא שהמעשה שלם ואין בו כל פגם. 91. ‡ינו ˘לם. 
סימן הוא שהמעשה אינו שלם. 92. ביחו„ בח„רי ח„רים. בהתבודדות בינך 

 ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ׁ∆̆ ּוכ¿ ר,  ָ̂ ָ̃ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ּƒ̇ ָך.  ב¿ּ ƒל ב¿ּ

ל…‡  „, ו¿ ַיח≈ ¿̇ ּƒ̇ ָמ‰ - 81 ּום ָחכ¿ ׁ̆ מ…„  ל¿ ƒל

רּוך¿  ָבּ  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… זּוַל˙  ָ‡ָ„ם  ּום  ׁ̆ ַ„ע  י≈

ָב‰,      טו…  ‰ ּ„ָ ƒמ ּום  ׁ̆  ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  ו¿ ‰ּו‡, 

 ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע ב¿ּ לּו˙  ¿̂ ָ‰ַע  ˙ ‡ו… ַ‰ר¿ ל¿ 82ַ‡ך¿ 

ל…‡  83ו¿ ָך,  ָכר¿ ׂ ¿̆ י„  ƒס פ¿ ַ̇ ו¿ ם  ׁ≈̆ ָך  ל¿  ‡ ≈̂ י≈ ל…‡  ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ  ,‰„ָ ָ‰ֲעבו…

ָך  ¿̇ ָמ יַע ָחכ¿ ƒ„ ו… ּ̇ ל…‡  ן ָ‰ָרע, ו¿ ƒיר מ ƒ‰ ז¿ ַּ̇ ל…‡  ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ ּ¿̇

ן  ‚ו… ˙, כ¿ּ ל…‡ ‡ו… ם ו¿ ƒַמי ָׁ̆ -‡ ר≈ יַמן י¿ ƒס ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  ָך, ו¿ ¿̇ ׁ̆ זּוָל י ƒ‡ ל¿

ך¿  ל≈ ≈̇ ו¿ ָ‰ָ‚ם  נ¿ ƒמ ב¿ּ  ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ּƒ̇ 84  ‡ ָלּ ∆‡ י˙,  ƒ̂ י ƒ̂ ו¿ זּוָז‰  ּומ¿ ין  ּ ƒל ƒפ ּ¿̇

ָו‰  ¿„ ח∆ ‰ ּוב¿ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒמ ַמֲ‡ָכל ב¿ּ ם ב¿ּ ∆‰ ָמּ ƒע…ָרב ע ‰ מ¿ י∆ ¿‰ ƒ̇ ם, ו¿ י‰∆ כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  „ כ…ּ ל¿ ƒל ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  נ≈ י¿ נ¿ ƒע מ≈  ‰ ז∆ ל  ָכּ  .˜ חו… ׂ ּ¿̆ ‰ַ ר…ב  ּוב¿

ף  ל∆ ∆‡ י„  ƒס 86ַמפ¿ ָו‰,  ¿̂ ƒמ ם  ׁ≈̆ 85ל¿  ‰ ז∆ ָין  נ¿ ƒע  ‰ ׂ ∆̆ ָ‰עו… ו¿  , ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒר ב¿ּ

 ׁ̆ ≈‡ ‰ ל¿ ַטָנּ ¿̃  ׁ̆ ≈‡ ַח מ≈ ר≈ בו… ‰ ל¿ מ∆ „ו… , 87ו¿ ָכרו… ׂ ּ¿̆ ƒר מ ≈̇ ים יו… ƒָלפ‡ֲ

ָל‰.  „ו… ּ ¿‚

אדם.  אותו  של  רצונו 
וב׳עץ יוסף׳ (שם) ביאר, 
יוצאים  שדבריו  משום 
יכנסו  ובודאי  הלב,  מן 
לב  אל  הם  אף 

השומעים.

בי‡ורים
כאילו אתה  רושם  ל‰ר‡ו˙ ‰עˆלו˙. עשה  ‡ך   .82 81. ˙˙יח„. תתבודד. 
עובד את ה׳ בעצלות ובכבדות. 83. ול‡ ˙ˆו‰. ואל תשדל בני אדם לעשות 
˙נ‰‚ במנ‰‚ם ו˙לך ב„רכי‰ם. של  טוב ואל תוכיחם להמנע מעשות רע. 84.̇ 
ויושבי קרנות, כדי שהסתרת מעשיך הטובים תהיה בשלימות.  פשוטי העם 
85. ל˘ם מˆו‰. כלומר, אף שעושה זאת לשם מצוה, מכל מקום... 86. מפסי„ 
‡לף ‡לפים. כי ירד מטה מטה, ולא רק את המצוות יחדל מלקיים, אלא אף 
אמונתו תשלל ממנו, מבלי אשר ירגיש בכך. 87. ו„ומ‰ לבורח מ‡˘ ˜טנ‰ 
ל‡˘ ‚„ול‰. כי אם מטרתו לברוח מהפרסום והכבוד שיבוא לו ע״י עבודת ה׳, 
וחושש למצוא חן בעיני בני אדם בגלל מעשיו הטובים, אדרבה, הרי היצר 

ˆ„י˜ים ‡רחו˙  ˘ער ‰‚‡ו‰עיונים

‡ינ‰  ‰‚‡ו‰  וז‡˙  כ‰. 
כתב  וכו'.  לענו‰  מז˜˙ 
(שער  הלבבות  החובת 
והחלק  פ״ט):  הכניעה 
כשגאות  הוא,  המשובח 
ועל  חכמתו  על  האדם 
נובעת  הטובים  מעשיו 
יודע  שהוא  ממה 
להעריך את גודל החסד 
שהבורא עשה אתו בזה 
היתרונות  את  לו  שנתן 
הללו, וממה שהוא שמח 
לו  גורמת  וגאותו  בהן, 
עוד  ולהתאמץ  להוסיף 
ובמעשיו  בלימודו  יותר 
ולהתנהג  הטובים, 
מקורביו,  עם  בהכנעה 
ולחוס  בחבריו,  ולשמוח 
על  ולחפות  כבודם  על 
ולהזהר  זכות,  לכף  אותם  ולדון  אותם,  ולאהוב  בשבחם,  ולדבר  סכלותם, 

ב  ּטו… ַמ‰  ינּו  ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ  : מו… ּוכ¿  .˙ ָרנו… ¿̃

 ‰ ז∆ ַעל  ו¿ נּו.  ָרל≈ ּ‚ו… ים  ƒע ָנּ ּוַמ‰  נּו  ≈̃ ל¿ ח∆

 "'‰ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ּבו…  ƒל  ‰ּ ַבּ ¿‚ ּ ƒ100ַוי" ַמר:  ¡‡ נ∆

ָ‡ָ„ם       ‰ י∆ ¿‰ ƒי י  ּƒכ ו).  יז,  („ברי-‰ימים-ב 

ָלם  י ָ‰עו… נ≈ י¿ נ¿ ƒע ב ב¿ּ ַבּ‰-ל≈ ר-רּוַח ּו‚¿ ַ̃ 101י¿

 ‰ מ∆ּ ַבּ לו…  י˜  ּƒפ ַיס¿ ל…‡  ׁ∆̆ 102  ,‡ ַ‰ָבּ

 ‰ מ∆ּ ַבּ י  ּ„ַ י…‡ַמר  ל…‡  ו¿  , לו… ן  מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ּ ƒי ׁ∆̆

ַעט  מ¿ ƒי  ‡ ָלּ ∆‡103 ם,  ∆‰ מ≈ ָי„ו…   ‡ ָ̂ מ¿ ּ ƒי ׁ∆̆

ו…  ׁ̆ ּ‰ ַנפ¿ ַבּ ¿‚ ƒ̇ ‰ּו, 104ו¿ ׂ ≈̆ ל ַמֲע יָניו ָכּ ע≈ ב¿ּ

ו…       ׁ̆ ַנפ¿ ב¿ּ ם  ַרע≈ ¿̇ ƒי ו¿ י„,  ƒמ ָּ̇ ָל‰  ַמע¿ ל¿

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו…  ˙„ַ ֲעבו… מ≈ ר  ּ ≈̂ ַ̃ מ¿ּ ׁ∆̆ מו…  105כ¿ּ

יָנּ‰  ≈‡ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ז…‡˙  (כ‰)ו¿ ‰ּו‡.  רּוך¿  ָבּ

בי‡ורים
שאינם  פירש,  והערוך  (רש״י).  שיחה  בדבר  העוסקים  הארץ  עמי  ˜רנו˙. 
בדברי  ולעסוק  העיר  בקרנות  לשבת  רגילים  אלא  המדרש,  לבית  נכנסים 
לו  המלך, שאף שהיה  יהושפט  על  נאמר  זה  פסוק  לבו.  וי‚ב‰   .100 שיחה. 
עושר וכבוד לא גבה לבו בעבורם, כי אם במה שהלך בדרכי ה׳. (מצודת דוד). 
101. י˜ר רוח ו‚ב‰ לב.  אדם עם רצון כביר בלי גבול ובעל שאיפות גבוהות 
בעניני העולם הבא. 102. ˘ל‡ יספי˜ לו. שלא יסתפק במצוות המזדמנות 
בעיניו. שיהיו  ימעט  103. ‡ל‡  ידי השתדלותו.  על  ובמעלות שהשיג  לידו, 
ונפשו תתרומם ותשאף  104. ו˙‚ב‰ נפ˘ו.  ועבודתו מעטים בעיניו.  מעשיו 
ומתרשל  שמפחית  מדה  באותה  ˘מ˜ˆר.  כמו   .105 יותר.  גבוהה  למדרגה 

מעבודת ה׳ יכעס על עצמו ויוכיח נפשו.

ם  ƒ‡ ים, ו¿ ּƒַרב ‰ ָבּ ׂ ∆̆ ‰ עו… ָּ̇ ר ַ‡ ׁ∆̆ ָין ֲ‡ נ¿ ƒע‰ָ ‰ ז∆ ים 93ב¿ּ ƒי ֲחָ„ר ר≈ ַח„¿ ב¿ּ

ם. ל≈ ָׁ̆ ָך  ׂ ¿̆ ‰, ָ‡ז ַמַע ָך ז∆ ר ל¿ ר≈ ָבּ ¿̇ ƒי

ם  ַ‰ָיּ ‰ מ≈ ָפּ ƒם ט ƒ‡ י ּƒינו… כ ר ָ‰ָרע ‡≈ ∆̂ „ י≈ ∆‚ נּו 94נ∆ ר¿ ַפּ ּƒס ּׁ∆̆ ל ַמ‰  ָכּ
ָכל  ּוב¿ ָבר  ּ„ָ ָכל  י ב¿ּ ּƒכ , ּבו… ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ ב ל¿ ַחָיּ ‰ּו‡  ּׁ∆̆ „ ַמ‰  ∆‚  95נ∆

נּו  ח¿ ַ̇ ּוָפ ל,  ≈̃ ל¿ ַ̃ ּול¿  ˙ ח≈ ַׁ̆ ל¿ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈  ‡ ָבּ  ‰ ּ„ָ ƒמ ָכל  ּוב¿  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע

ָרָכיו.  ּ ¿„  ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇ ָיַ„ע  ל…‡  ׁ∆̆ י  ƒמ ל¿ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ַין  נ¿ ƒע יַע  ƒ„ ‰ו… ל¿ ח  ַ̇ פ∆ּ

יף  ם י…ס∆ ƒר ָיַ„י‰ָ , "96ּוט√ כו… ו… ּ̇ ƒּו מ‰ ≈̃ ּ ַסל¿ ר ל¿ יַמ‰≈ ƒין, ו ƒָחָכם ָיב ∆‰ ו¿

ı" (‡יוב יז, ט). ‡…מ∆

 

ם        ƒ‡ י  ּƒכ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ַח˙  ַבּ ֻׁ̆ מ¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿ ַמֲעַל˙  ב¿ּ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ97

י"  ƒ̇ ‡ו… ָי„…ַע  ו¿ ל  כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ל  ּ ַ‰ל≈ ¿̇ ּƒמ‰ַ ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ƒי ז…‡˙  ב¿ּ

ָע‰  ּ ַ‚ם „≈ רּוך¿ ‰ּו‡, 98ו¿ ‡ ָבּ ר≈ ָ„ָ‡‰ ַלּבו… יף ‰ו… ƒס יו… (ירמי‰ ט, כז). ו¿

יָך,  ָפנ∆ ל¿ י  ƒנ‡ֲ  ‰ ∆„ מו… ַמר:  לו…  ‰ ָלּ ƒפ ¿̇ ּƒב  ˙ בו… טו…  ˙ ּ„ו… ƒּומ ל  כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ו¿

י  ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒ99מ ל…‡  ו¿  , ׁ̆ ָר ¿„ ּƒי˙-ַ‰מ ב≈ּ י  ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒמ י  ƒ̃ ל¿ ח∆  ָּ̇ ַ̇ ָנּ ׁ∆̆

בי‡ורים
בהידור  השלמות,  ובאותה  האופן  באותו  ‰ענין.  בז‰   .93 עצמך.  לבין 
לקלקל  הוא  מנסה  כיצד  הרע,  יצר  ‰רע. מענין  יˆר  נ‚„   .94 ובהתלהבות. 
וידיו  בדרכיו  טהור  י„ים.  וט‰ר   .96 לעומת.  נ‚„.   .95 ממנו.  להנצל  וכיצד 
הרע.           היצר  ברשת  יפול  ולהתאמץ שלא  להתגבר  כח  יוסיף   - נקיות מעוון 
לא ח״ו כדי להשתרר ולהתנשא על  97. ‰‚‡ו‰ במעל˙ ‰חכמ‰ מ˘ובח˙. 
זו.  אחרים, אלא שירגיש סיפוק ושמחה במעלתו כדי לזרזו להתמיד בדרך 
98. ו‚ם „ע‰. יש גורסים: על שחננו דעה והשכל ומדות טובות. 99. מיו˘בי 

מ˘‡  בענין  ‡בל  כז. 
לפני‰ם.  יכנע  ומ˙ן 
הוא  הדברים  מקור 
(ז:):  ברכות  במסכת 
משום  יוחנן  רבי  אמר 
יוחאי:  בר  שמעון  רבי 
להתגרות  מותר 
הזה  בעולם  ברשעים 
יצחק  רבי  והאמר  וכו׳. 
אם ראית רשע שהשעה 
תתגרה  אל  לו  משחקת 
י,  (תהלים  שנאמר  בו, 
(יצליחו)  ״יחילו  ה): 
דרכיו בכל עת״, ולא עוד 
ולא  בדין...  שזוכה  אלא 
שרואה  אלא  עוד 
הא  קשיא,  לא  בצריו... 
במילי  דידיה הא  במילי 
שבדבר  והיינו  דשמיא. 
ששייך לו ולממונו צריך 
וכתב  מפניו.  להכנע 
ש״השעה״  המהרש״א, 
כי  דייקא,  לו  משחקת 
 – השעה  כשתעבור  אבל  שגורם,  המזל  מחמת  שעה  לפי  אלא  אינו  בודאי 

״כחציר מהרה ימלו״, ״ועוד מעט ואין רשע״ וכו׳.

 ‰ ז∆ ו¿ ם.  י‰∆ נ≈ פ¿ ƒל ָל˙ו…  ָפּ ׁ¿̆ ‰ַ י  נ≈ פ¿ּ ƒ106מ

ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒי י  ַ̇ ָמ ָמ‰  ָחכ¿ יך¿  ƒר ָ̂

 ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ≈‡ ים  ƒָעמ פ¿ּ י  ּƒכ ָו‰,  ¿̂ ƒמ ַבר  ¿„ ּƒב

ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ָניו  ָפּ ז  ָיע≈ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ ם,  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ֲעמ…„  ַיּ ׁ∆̆

ם  ָ̇ י„ ‡ו… ƒס ָו‰ ַ‡ַח˙, 107ַיפ¿ ¿̂ ƒֲעבּור מ ַבּ

ָחָכם  ∆‰ יך¿  ƒר ָ̂ ָכך¿  ל¿  .˙ וו… ¿̂ ƒמ  ‰‡ָ מ≈

י  ƒפ ּול¿ ָין,  נ¿ ƒע‰ָ ו¿ ָע‰  ָּׁ̆ ‰ַ י  ƒפ ל¿ ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ל¿

יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ ׁ̆ י י≈ ּƒיו, כ ׂ ָ̆ ר ַמֲע ּ ַס„≈ ‰ י¿ ז∆

יַח  ּƒל…‡ ַינ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ ׁ̆ י≈ יָלם, ו¿ ƒב ׁ¿̆ ּƒַלֲעז…ב ב

‚ּופו…  ב¿ּ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ ָין.  נ¿ ƒע ּום  ׁ̆ ב¿ּ יָלם  ƒב ׁ¿̆ ּƒב

ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿ ם,  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ַלֲעמ…„  ‡…„ו…  מ¿ ƒ108ּוב

(כז)ֲ‡ָבל  ָו‰,  ¿̂ ƒמ ַבר  ¿„ ּƒב  ‰ ז∆ ָכל  ו¿ ם.  ָל‰∆

ם  י‰∆ נ≈ פ¿ ƒל ַנע  ָכּ ƒי ן  ָּ̇ ‡-ּוַמ ׂ ָּ̆ ַמ ַין  נ¿ ƒע ב¿ּ

ין  ּ ƒ„‰ַ ּוַר˙  ּׁ̆ ƒים מ ƒנ פ¿ ƒם ל ∆‰ ָמּ ƒע ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ו¿

בי‡ורים
ובזוי  יהיה מושפל  יעשה הטוב  106. מפני ‰˘פל˙ו לפני‰ם. מחשש שאם 
בעיניהם, ושילעגו לו על מעשיו. 107. יפסי„ ‡ו˙ם מ‡‰ מˆוו˙. יש גירסא 
ד),  כו,  (משלי  ״אל תען כסיל כאולתו״  זה אמר שלמה:  ״ועל  המוסיפה כאן: 
ובמ‡ו„ו.   .108 וכסילים״.  והם רשעים  ה),  (שם,  ״ענה כסיל כאולתו״  ואמר: 

בכל כחו, רצונו וממונו.

 ˙ מ∆ ר∆ ‚ו… , ו¿ ו… ּ̇ ע¿ ַסַיּ ˙ ָלֲעָנָו‰, ַ‡ך¿ מ¿ ∆̃ ּ ַמז∆

 ,˙ בו… ַ‰ּטו…  ˙ ֲעלו… ַמּ ַבּ מ…ַח  ׂ ¿̆ ƒל לו… 

ַעל  ָלחּוס  ו¿ ָריו  ֲחב≈  „ בו… כ¿ ּƒב מ…ַח  ׂ ¿̆ ƒל ו¿

ָ„ם. בו… כ¿ּ

 

ַח˙  ַבּ ֻׁ̆ י‡ מ¿ ƒ‰ ים ƒע ָׁ̆ „ ָ‰ר¿ ∆‚ ֲ‡ָו‰ נ∆ ּ‚ַ‰ַ ו¿
ים  ƒל ַ‰כ¿ יָחם ּול¿ ƒכ ‰ו… ‡…„, ל¿ מ¿

ַעל   ‰ ּ ו∆ ַ̂ י ƒו ם,  ָל‰∆ ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿ ם,  ָ̇ ‡ו…

 , ו… ּ̇ ָכל¿ י¿ י  ƒפ כ¿ּ ָ‰ַרע  מ≈ יר  ƒ‰ ַיז¿ ו¿ ב  ַ‰ּטו…

ָלם  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ‰ ב¿ּ מ∆ ּ‰ ּ„ו… ז∆ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ

ּבו…  ּ ƒל ׁ∆̆ י  ַ‡ֲחר≈  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ּוכ¿ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒמ כ¿ּ

ל…‡  ו¿ ח.  ָבּ ֻׁ̆ מ¿  ‰ ז∆ י  ֲ‰ר≈ ם  ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ל¿

ל…‡  ׁ∆̆ ַכי  ּ ¿„ ָמר¿ מו…  כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ַנע  ָכּ ƒי

ם  ָמ˜ו… ָכל  ּוב¿  (‚ (‡ס˙ר  ָ‰ָמן  ל¿ ַנע  כ¿ ƒנ

ל…‡  ו¿  ,˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ָעָליו   - ָו‰  ¿̂ ƒמ  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆

ב  ַ‰ּטו… (כו)ַלֲעז…ב  ים  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ָלל  כ¿ּ ַנע  ָכּ ƒי

בכבודם. והיא גורמת לו 
הטובים  שמעשיו 
ושהוא  בעיניו,  מעטים 
להרבות  תמיד  טורח 
נשבר  ושלבו  עליהם, 
מדי  שהוא  על  בקרבו 
מהם  להשיג  חלש 
ושהוא  נפשו,  כאוות 
לפני  עצמו  את  משפיל 
מקוה  שהוא  מי 
להוסיף  יוכל  שבעזרתו 
מודה  ושהוא  עליהם, 
היתרונות  על  לאלהים 
אותו  ומשבח  לו,  שנתן 
על שעזר לו לקנות את 

המעלות הטהורות.
אינה  כזאת  גאוה 
עם  בסתירה  עומדת 
לא  והיא  ההכנעה, 
אלא  אותה,  מרחיקה 
לה  מסייעת  אדרבה 

ומוסיפה עליה. 
מפני  ‰טוב  לעזוב  כו. 
‰˘פל˙ו לפני‰ם. שנינו 
כ):  (ה,  אבות  במסכת 
אומר,  תימא  בן  ״יהודה 

הוי עז כנמר... לעשות רצון אביך שבשמים״. כתב הטור (או״ח סי׳ א): ״והתחיל 
בעז כנמר, לפי שהוא כלל גדול בעבודת הבורא יתברך, לפי שפעמים אדם 
חפץ לעשות מצוה ונמנע מלעשותה מפני בני אדם שמלעיגים עליו, ועל כן 
הזהיר שתעיז פניך כנגד המלעיגים, ואל תמנע מלעשות המצוה... שפעמים 
אדם מתבייש מפני האדם יותר ממה שיתבייש מפני הבורא יתברך, על כן 

הזהיר שתעיז מצחך כנגד המלעיגים ולא תבוש. עכ״ד.  

תחילה  אותי  שהגבהת 
שאז  השלכתני  ואח״כ 
החרפה  הצער,  המכה, 

והבושה גדולים יותר.
מחט‡  ניˆול  ‡ינו  ל. 
יונה  רבינו  כתב  ועוון. 
כז):  א,  תשובה  (בשערי 
כמה  מסבבת  הגאוה 
יצר  ומגברת  עבירות, 
לב האדם עליו, שנאמר: 
את  ושכחת  לבבך  ״ורם 
הגאוה  [הרי  אלקיך״  ה׳ 
לכל  כללית  סיבה 
על-ידי  כי  העבירות, 
ה׳  לשכחת  בא  הגאוה 
חוטא]...ובעל  וממילא 
יצרו,  ביד  נמסר  הגאוה 
עמו  השם  עזר  אין  כי 
אחרי אשר הוא תועבת 

ה׳. עכ״ד.
כתב:  קדושה  בשערי 
שורש  היא  הגאוה 
להרבה עבירות אם בין 
בין  ואם  למקום,  אדם 

אדם לחבירו.
בשבט מוסר (ב׳) כתב: הגאוה שורש לכל העבירות שבעולם, ולכן חזק עצמך 

שלא להתפתות בקול יצרך להתגאות, ובנצחך אותו בזה – תוכל לנצחו בכל! 

ל"  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי  ˙ כו… ַמַער¿  ˙ ∆‡ י  ּƒ̇ ַרפ¿ ח≈

ָ‡ַמר  ׁ∆̆ יב,  ƒר ח≈ ַסנ¿ (˘מו‡ל-‡ יז, י), 110ּול¿

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ˙ ָ‰ֲ‡ָרˆו… י  ל…‰≈ ¡‡ ָכל  ב¿ּ י  ƒמ"

 '‰ יל  ּ ƒ̂ ַי י  ּƒכ י  ƒ„ ָיּ ƒמ ם  ָ̂ ַ‡ר¿  ˙ ∆‡ ילּו  ּ ƒ̂ ƒ‰

כ),  לו,  (י˘עי‰  י"  ƒ„ ָיּ ƒמ ם  ƒַלי ָׁ̆ רּו י¿  ˙ ∆‡

ָלּ‰  רו… "ּוַמן ‰ּו‡ ‡¡ ָ‡מ¿ ב¿ּ ר,  ּ ַ̂ נ∆ בּוַכ„¿ ּונ¿

טו),   ,‚ („ני‡ל  ָ„י"  י¿ ן  ƒמ ן  כו… נ¿ ƒב יז¿ ׁ≈̆ י¿ י  ּ ƒ„

רּו  ָ‡מ¿ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ן,  ָל‰∆  ‰ מ∆ ַ‰ּ„ו… ו¿

ּבּוז  ָ‰ָי‰  ם  ָ̇ י ƒֲחר‡ַ ו¿ ם,  י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ כ¿ּ

ינו…  (ל)‡≈  , זו…  ‰ ּ„ָ ƒמ ב¿ּ ‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ƒּומ ן.  לו… ָ̃ ו¿

ָ‡ַמר  ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ן,  ָעוו… ו¿  ‡ ט¿ ח≈ מ≈ ל  ו… ּ̂ ƒנ

 ‰ ׂ ∆̆ , עו… מו… ׁ¿̆  ı יר ל≈ ƒ‰ָי „ ָחָכם: "111ז≈ ∆‰

ן" (מ˘לי כ‡, כ„). ַר˙ ָז„ו… ב¿ ע∆ ב¿ּ

 

 ‰ ָנּ ≈‰ ַע„  ינּו  ָבר≈ ּ ¿„ יַע  ּ ƒ‚ ƒ‰ ׁ∆̆ יָון  כ≈ ו¿

בי‡ורים
110. ולסנחריב. בתנא דבי אליהו (ל״א) כתב: סנחריב גסות הרוח היתה בו, 
ובה נעקר מן העולם. וכן נאמר שם על נבוכדנצר. 111. ז„ י‰יר. גס רוח סופו 

להיות לץ שאינו חש לשמוע מוסר. רש״י.

ָל‰. „ו… ּ ָו‰ ‚¿ ¿̂ ƒי מ ƒ‰ זו… ָבר, (כח)ו¿ ָכל ָ„ּ ב¿ּ

 

יך¿  ƒר ָ̂ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ‰ַ  ˙ ּ„ַ ƒמ ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒּומ
י  ּƒכ  ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ּוב  ׁ̆ ָל ו¿ ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ ל¿  
ַרב   ‰ּ ָלּ ׁ∆̆  ˜ ּ ז≈ ∆‰‰ַ ו¿  ,„…‡ מ¿  ‰ ֻ‚ָנּ מ¿ י‡  ƒ‰

 -  ‰ּ ָבּ  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ‰ַ ו¿ י„,  ƒמ ָּ̇ ּוָמˆּוי 

 ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ יָכך¿  ƒפ ַעט, ל¿ מ¿

˙ ָ‰ָ‡ָ„ם  יָ‡‰ ‡∆ ƒב ֲ‡ָו‰ מ¿ ּ‚ַ‰ַ י  ּƒכ  ,„…‡ מ¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ לּו˙,  פ¿ ׁƒ̆ ו¿ ר  ב∆ ׁ∆̆ ל¿

יח),  טז,  (מ˘לי  ן"  ‡ו… ּ‚ָ ר  ב∆ ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ ƒ(כט)ל"

ּנּו" (˘ם  יל∆ ּƒפ ׁ¿̆ ַּ̇ ֲ‡ַו˙ ָ‡ָ„ם  ַמר: "ַ‚ּ ¡‡ נ∆ ו¿

ַרע  ≈‡ ָמ‰   ָּ̇ ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿ כ‚).  כט, 

" (˘מו˙ ‰,  ‚ו… י ‰' ו¿ ƒרו… "מ ָ‡מ¿ ע…‰ ב¿ּ ַפר¿ ל¿

י  ƒַמר "ֲ‡נ‡ָ ׁ∆̆ י,  ּƒ̇ ׁ¿̆ ƒל ַי˙ ַ‰פ¿ּ ָ‚ל¿ ב), 109ּול¿

‚„ול‰.  מˆו‰  וזו‰י  כח. 
בבא-מציעא  במסכת 
על  הגמרא  מביאה  (ל:) 
כ)  יח  (שמות  הפסוק 
״והודעת להם את הדרך 
המעשה  ואת  בה  ילכו 
׳אשר  יעשון״...  אשר 
יעשון׳ זו לפנים משורת 
לנהוג  [שיש מצוה  הדין 
הדין]...  משורת  לפנים 
לא  יוחנן,  רבי  דאמר 
חרבה ירושלים אלא על 
שהעמידו דיניהם על דין 
(עשו)  עבדו  ולא  תורה, 
לפנים משורת הדין.    
‚‡ון.  ˘בר  לפני  כט. 
כשבא  הגר״א:  פירש 
מן  זה  הרי  לאדם,  שבר 
הסתם שהיה לו תחילה 
בא  ולכן  הלב,  גבהות 
כשהקדוש  השבר,  עליו 
לנקום  רוצה  הוא  ברוך 

באדם כדי שיתקדש שמו יתברך בעולם - מגביהו תחילה ואחר כך משפילו, 
תחילה  שהגביהו  בהמן  כמו  שבעתיים,  גדולה  נקמתו  תהיה  זה  ידי  על  כי 
למשנה למלך כדי שיתלוהו בגבהותו, ונפילתו היתה בפירסום רב, ואם הוא 
שר וחשוב בלא זה, אז ה׳ נותן בלבו גאוה ואחר כך משפילו, כי אז נקמתו 
וכן  ועכשיו בבירא עמיקתא.   – כי הרגיש עצמו שהיה באיגרא רמה  גדולה 
ותשליכני״,  נשאתני  ״כי  יא)  קב,  (תהלים  הפסוק  על  המפרשים  כל  פירשו 

בי‡ורים
109. ול‚לי˙. אמר רבי יוחנן שעמד בגילוי פנים (בחוצפה. רש״י) לפני הקב״ה 

(סוטה מב:). 
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מטפ‰  ˘ב‡  ל‡. 
האדם  בהיות  סרוח‰. 
בפחיתות  מסתכל 
תחילת  וגריעות  חומרו, 
טעם  לו  אין  יצירתו, 
אלא  כלל,  להתנשא 
משל  ולהכלם.  ליבוש 
למה הדבר דומה: רועה 
ועלה  שהגיע  חזירים 
עת  כל  הרי  לשלטון, 
ימיו  יזכור  אשר 
אפשר  אי   – הראשונים 
(מסילת  להתגאות  לו 

ישרים כג). 
שהתהוות  יתבונן, 
ויצירתו...ואחר  האדם 
ניזון...במשך  הוא  כך 
ורק  אמו,  בבטן  שהותו 
לעולם  יוצא  כך  אחר 
בגופו  וכחוש  חלוש 
הלבבות  (חובת  ואבריו 

כניעה ה). 
לב. וי˘וב לעפר ורימ‰. 
ויתבונן מצורתו שתהיה 
לו כשינוח בקבר: אור פניו יחלוף, מראהו ישחר, בשרו יהפך לתולעים עיפוש 
וליחה, ולא ישאר בו כל סימן מיופי גופו. ריחו יבאיש (יסריח) מאד, כאילו לא 

ל…‡  ב¿ּ  ‰ּ ז∆ ƒמ ָל‰  ַמע¿ ל¿  ‰ ז∆ ם  ּ∆̇ ב¿ ַׁ̆ י¿

חּוס  ƒי ל  ∆„ ּ…‚ ן:  יו… ל¿ ָ‰ע∆ יב  ׁƒ̆ ≈‰ ו¿ י?  ƒ̇ ּו ׁ̆ ר¿

ַעי.  ר≈ ל¿ ַעל  ַמּ ƒמ י  ƒיַבנ ׁƒ̆ ‰ו… י  ּƒ̇ ח¿ ַפּ ׁ¿̆ ƒמ

י  ַּ̇ ח¿ ַּ̇ ר  ׁ∆̆ י ַעל ֲ‡ ƒ̇ י ƒי: ָעל ƒנ ּׁ≈̆ ָ‡ַמר ַ‰ ו¿

י:  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ‰ַ ָעָנ‰  ו¿ י.  ƒ̇ ָמ ָחכ¿ ר…ב  י  נ≈ פ¿ּ ƒמ

י  ƒיַבנ ׁƒ̆ י ‰ו… ּƒב ƒּו˙ ל‡ ַ„כ¿ י ו¿ ׁƒ̆ לּו˙ ַנפ¿ פ¿ ׁƒ̆

 . לו… ּ ¿„ ƒ‚ ך¿ 118ו¿ ל∆ ָל‰ּו ַ‰מ∆ּ ע¡ ∆‰ ו¿ ם.  י‰∆ ּ≈̇ ח¿ ַּ̇

ָך  ב ֲ‡ָמר ל¿ י טו… ּƒַמר: "119כ ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ ו¿

יב"  ƒ„ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל ָך  יל¿ ּƒפ ׁ¿̆ ‰ַ מ≈  ‰ ָנּ ≈‰  ‰ ֲעל≈

(מ˘לי כ‰, ז). 

ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ  ˙ ּ„ַ ּƒמ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם   ‰ ∆‡ רו… ׁ∆̆  ˙ ע≈ ב¿ּ
ב  יך¿ ַלֲח˘…ׁ ƒר ָ̂ ˙ ָעָליו,  ר∆ ב∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ 

 ‡ ָבּ ׁ∆̆ , (ל‡) ּבו… ƒל ˙ ים ‡∆ ƒיל ƒ‰ ב¿ ים ַ‰ַמּ ƒָבר ּ ¿„

ָעָפר  ל¿ ּוב  ׁ̆ ָי (לב)ו¿ רּוָח‰,  ס¿  ‰ ָפּ ּƒט ƒמ

בי‡ורים
לפניו שלשה גיבורים, וישבו זה למעלה מזה. 118. ו‚„לו. למעלה. 119. כי 
טוב ‡מר לך. מוטב שיאמרו לך לעלות לדרגה גבוהה יותר ממעמדך כיום, 
את  שתפנה  ויבקשו  לה  ראוי  שאינך  לאמר  ממעלתך  אותך  יורידו  מאשר 

מקומך עבור אדם אחר נכבד ונדיב.

י  ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ַמע  ׁ¿̆ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ‰ַ ַעל  ר  ַ„ב≈ּ ל¿

‰ּו‡  י  ƒמ ָ‡ַמר:  ָח„  ∆‡ ָחָכם  ים.  ƒֲחָכמ

 ‰ ז∆  ?‰‚ָ‡ָ ¿„‰ַ ּנּו  מ∆ּ ƒמ  „ ר≈ ָפּ ּƒ̇ ל…‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

רּו:  ָ‡מ¿ ‰. ו¿ ָנּ מ∆ּ ƒָל‰ מ ַמע¿ י‡ ל¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ˙ ַמֲעָל‰  ׁ̆ ַלֲעלו… ּ ≈̃ ַב ‰ַ112מ¿

˙ו…  ‡ו… ין  ƒ̃ י ƒַמֲחז ַע˙,  ּ„ַ ר]  [ַבּ  ˙ ַ̃ ז¿ ח∆ 113ב¿ּ מו…  ¿̂ ַע י˜  ƒֲחז ַמּ ׁ∆̆ י  ƒמ

ים  ƒַמֲעָלל  - ֲ‡ָו‰  ַלַ‚ּ 114ָסמּוך¿  רּו:  ָ‡מ¿ ו¿  .‰ ט∆ ו… ׁ̆ ל¿ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ

 ˙‡ַ נ¿ ׂ ƒ̆ ָעָליו   ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ים,  ƒָרע ים  ƒַמֲעָלל ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒּומ ים.  ƒָרע

ָח„:           ∆‡ ָחָכם  ָ‡ַמר  ו¿ ָעָליו.  מ≈  ˙ טו… נו…  ˙ ו… ׁ̆ ָפ ּ ַ‰נ¿ ו¿  ,˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

 ˙ ּ„ו… ּƒימּו˙ ַ‰מ ƒע ך¿ נ¿ ר ַ‰ּ‚ּוף, ָכּ ּוָר‰ ‡ו… ּ̂ ימּו˙ ַ‰ ƒע ר נ¿ ׁ∆̆ ‡ֲ 115ַכּ

 ‰ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆  ׁ̆ פ∆ נ∆ּ ַבּ יבּו˙  ׁƒ̆ ַ‰ֲח ין  ≈‡116  :„ עו… ָ‡ַמר  ו¿  . ׁ̆ פ∆ ַ‰נ∆ּ ר  ‡ו…

 .‰ ז∆ ל  ∆‡  ‰ ז∆ ים  ƒר ֲ‡ח≈ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ

ָפָניו  , 117ּול¿ כּו˙ו… ‡ ַמל¿ ס≈ּ ּƒב ַעל כ ׁ≈̆ ָח„ יו… ך¿ ‡∆ ל∆ ָ‰ָי‰ מ∆ ׁ∆̆ ָ‡ַמר,  ו¿

יך¿  ≈‡  : ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ם  ָל‰∆ ָ‡ַמר  ו¿  . ּזו… ƒמ ָל‰  ַמע¿ ל¿ זו…   ˙ ‡ו… ס¿ ּƒכ ָ‰יּו 

 – השורש  שנעקר  כיון 
נופלים  הענפים 

מאליהם.

בי‡ורים
112. ‰מב˜˘ לעלו˙. גאוותן אינו מרוצה ממעלת חשיבותו בעיני הבריות 
וכיון שלא  יותר ממה שהוא ראוי לה,  גבוהה  וחומד תמיד לדרגת חשיבות 
משיגה, הרי הוא בדאגה מתמדת.  113. בחז˜˙ בר „ע˙. שמחזיק עצמו חכם. 
114. סמוך ל‚‡ו‰ מעללים רעים. שהם המשך ישיר לגאוה ותוצאה ממנה. 
115. כ‡˘ר נעימו˙ ‰ˆור‰. כשם שהגדרת אדם שצורתו נעימה ויפה היא 
מאירה.                              נפשו  וטובות  נעימות  שמדותיו  אדם  כך  מאירים,  ופניו  שגופו  מי 
זה  אין  כלומר,  הנפש״].  ״מחשיבות  גירסא:  [יש  בנפ˘.  ‰ח˘יבו˙  ‡ין   .116
חשיבות וכבוד לאדם להתגאות על חברו, אפילו הוא מלך, כל שכן בני-אדם 
אחרים, השוים במעלתם ומתגאים זה על זה. 117. ולפניו ‰יו כס‡ו˙. כלומר 
לפניו היו שלשה כסאות, זה למעלה מזה, להושיב כל אחד כגדולתו, ובאו 

מן  למט‰  וי˘ב  ל„. 
‰כל. הגה״ק רבי אלחנן 
היה  הי״ד  זצ״ל  וסרמן 
בסוף  לישב  רגיל 
מקום  בכל  ביהמ״ד 
את  שאל  פעם  שהגיע. 
זצוק״ל  חיים  החפץ 
האם אין חשש שיתהלל 
״מי כמוני עניו״?  בעצמו 
בליבו,  מתגאה  ונמצא 
אדרבה,  עדיף  ואולי 
המזרח  בכותל  לישב 
ולחשוב בליבו ״הרי איני 
כאן  לישב  ראוי 
במה  אותי  ומכבדים 
לו  ענה  וכד׳?  בי״  שאין 
שנינו  חיים:  החפץ 
ט)  כה,  (כלים  במשנה 
מידי  מוציא  מעשה 
מחשבה  ואילו  מחשבה 
מיד  מוציאה  אינה 
מעשה, א״כ עדיף לישב 
במערב, ועצם מעשה זה 
מיד  יוציא  ענוה  של 
שחושש  גאוה  מחשבת 
בליבו,  תתגנב  אולי 
ענוה  מחשבת  יגבר על כל  ב״מזרח״, עצם מעשה הגאוה  יושב  משא״כ אם 

שיחשוב ״איני ראוי״ וכד׳. 

ים  ƒ„‚ָ ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒם י ƒ‡ - ‰ּ ז∆ ƒּוב מ ׁ̆ ‰ ָל ∆̂ רו… ו¿

י˙,  ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ּ„ָ ƒמ ם ב¿ּ ָ̇ ן ‡ו… ּ≈̃ ַ̇ י ƒים ו ƒב טו…

ם  ƒ‡ …ּו˙. ‡ו‡ ּבו… ַ‰‚≈ּ ּ ƒל ƒל…‡ ַיֲע˜…ר מ ‰ ז∆ ָבּ

ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ 121ּול¿  „ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָ‰‚ו…  נ¿ ƒמ ָ‰ָי‰ 

ין  ≈‡  - יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ָ‡ר  ׁ¿̆ ּƒב ‡ו…  ָבָריו  ¿„ ּƒב

מו…  ¿̂ ַע י‚  ƒ‰ נ¿ ַיּ ׁ∆̆ ַע„  ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ ָנ‰  ָּ̃ ַּ̇

ן  ƒמ  ‰ ַמָטּ ל¿ ב  ׁ≈̆ י≈ (ל„)ו¿  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ן  יו… ָזּ ƒב ב¿ּ

ין  ּ ƒַבז ˙ ַ‰מ¿ ָחבו… י ַ‰ס¿ּ י≈ לו… ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒי ל, ו¿ ַ‰כ…ּ

ּלּו,  ים ‡≈ ƒָבר ¿„ ּƒב ‡ ≈̂ ַכּיו… ן, ו¿ י‰∆ ׁ≈̆ ב¿ ˙ לו… ∆‡

י  ƒן מ כ≈ ּנּו. ו¿ מ∆ּ ƒב מ ַבּ‰-ַ‰ל≈ּ ֲע˜…ר ‚…ּ ַיּ ׁ∆̆ ַע„ 

 ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ָוַכַעס  ָמ‰  ח≈ ַעל  ַבּ ‰ּו‡  ׁ∆̆

˙ו…  ‡ו… ּכּו  ƒ‰ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ מו…  ¿̂ ַע  ‚‰ַ נ¿ ƒי  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇

ך¿  ל≈ י≈ ָלל, ו¿ ׁ̆ כ¿ּ י ּ ƒ‚ ˙ו… ל…‡ ַיר¿ לּו ‡ו… ל¿ּ ƒ̃ ‡ו… 

 ׁ̆ ר∆ ׁ…˘ ֲע˜…ר  ַיּ ׁ∆̆ ַע„  ַרב  ַמן  ז¿ זו…  ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ

ך¿  ר∆ ּ ∆„ ַבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ ַיֲחז…ר  ָ‡ז  ו¿ ּנּו,  מ∆ּ ƒָו‰ מ‡ֲ ּ‚ַ‰ַ

ַעל  ו¿ ָיָמיו.  ל  ָכּ  ‰ּ ָבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ י,  ƒע ָ̂ מ¿ ∆‡‰ָ

בי‡ורים
על  ולשלוט  למשול  כלומר,  ולהשתרר].  גירסא:  [יש  ול‰˘˙„ל.   .121

בני-אדם.

י  נ≈ פ¿ ƒל ן  ּבו… ׁ¿̆ ח∆ ו¿ ין  ּ ƒ„ ן  ּ≈̇ ƒי (ל‚)ו¿  ,‰ ָמּ ƒר ו¿

ים  ƒָלכ ַ‰מ¿ּ י  כ≈ ַמל¿ ך¿  ל∆ מ∆

 ‰ ָמּ ַכּ ב  ַיֲח˘…ׁ ו¿ -‰ּו‡,  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

ָלם,  ָ‰עו… ן  ƒמ רּו  ָעב¿ ו¿ ‡ּו  ּ‚ָ ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ ּ ≈‚

ָלם, ּוַמ‰  עו… ל…‡ ָ‰יּו מ≈ ָ‰יּו כ¿ּ חּו ו¿ כ¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒנ

ם. ָ̇ ֲ‡ָו ם ַ‚ּ יָל‰ ָל‰∆ ƒע ‰ו…

 

ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒּומ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ן  ƒמ  ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ר  ≈„ ּ‚ָ
ַלֲע˜…ר   ‰ ∆̂ ָ‰רו…  :˙ ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ  

יּוַכל  ל…‡  ָוכ…ל,  ל  כ…ּ ƒמ ּבו…  ּ ƒל ƒמ ‡ּו˙  ּ≈‚‰ַ

 ‡ ָלּ ∆‡ ַב„,  ל¿ ָב‰  ָׁ̆ ַמח¿ 120ב¿ּ  ‰ ז∆  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

‰ּו˙  ב¿ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ַבּ

ָ‡ָ„ם   ?„ ַ̂ י כ≈ּ ן.  ָ‰ַ‡ֲחרו…  ‰ ∆̂ ָ̃ ַע„ 

ים  ƒּוב ׁ̆ ֲח ים  ƒ„‚ָ ב¿ּ  ׁ̆ ב…ּ ל¿ ƒל יל  ƒ‚ָר ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

ָ‰רּוַח,  י  ס≈ּ ּ‚ַ י  ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ כ¿ּ ים  ƒנ ּ ָ̃ ֻ̇ ּומ¿

מעודו,  בשרו  וסך  רחץ 
ריח  לו  היה  לא  וכאילו 
טוב מעולם. בחשבו כן - 
עצמו,  את  וינמיך  יכניע 
ויתנשא.  יתגאה  ולא 

(חובת הלבבות שם). 
וח˘בון  „ין  וי˙ן  ל‚. 
רגע  בלבו,  יצייר  וכו'. 
דין  בית  לפני  הכנסו 
מעלה,  צבא  של  הגדול 
בעת שיראה עצמו לפני 
המלכים  מלכי  מלך 
והטהור  הקדוש 
הקדושה  בתכלית 
בסוד  והטהרה, 
קדושים   (- (מלאכים 
גבורי  גבורה,  משרתי 
כח עושי דברו, אשר אין 
והוא  מום.  כל  בהם 
גרוע  לפניהם,  עומד 
פחות ונבזה מצד עצמו, 
(נתעב)  ומגואל  טמא 
הירים  מעשיו,  מצד 
ראש?  היהיה לו פתחון 

פה? וכי ישאלוהו: איה ואיפוא פיך? איה גאונך וכבודך אשר נשאת בעולמך? 
האדם  יצייר  אחד  רגע  שאילו  ודאי  הנה  תוכחתו?  על  ישיב  ומה  יענה  מה 
בשכלו האמת הזה בציור אמיתי וחזק (דימוי נכון בצורה בהירה ומשכנעת) 

– פרוח תפרח ממנו הגאוה, ולא תשוב אליו עוד!!! (מסילת ישרים כג).   

בי‡ורים
אלא  יתגאה,  לא  שוב  ולהבא  שמכאן  בלבו  שיחליט  לב„.  במח˘ב‰   .120

בנוסף לכך חייב לשנות גם מעשיו והתנהגותיו כלפי חוץ.

 ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒי  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒמ  :˙ ָ‰ָרעו…  ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע  ‰ ז∆ ך¿  ר∆ ּ ∆„

ַמן ַרב,  ‰ ז¿ ז∆ ַ‰‚ ָבּ נ¿ ƒי ר, ו¿ ≈̇ ˜ יו… ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל…‡ יּוַכל ל¿ ׁ∆̆ ‰ ַע„  ָנּ מ∆ּ ƒמ

פּוָ‡‰  ר¿ ‰ּו‡   ‰ ז∆ ָין  נ¿ ƒע ו¿ י.  ƒנ ינו… ַ‰ב≈ּ ך¿  ר∆ ּ ∆„‰ַ ס  פ…ּ ¿̇ ƒי ו¿ ַיֲחז…ר  ָ‡ז  ו¿

ַלֲעב…„   ˙ כ∆ ׁ∆̆ מ¿ ƒנ ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ׁ∆̆ י  ƒּומ  .˙ ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ ָכל  ל¿ ָמ‰  ל≈ ׁ¿̆

 ,˙ ר∆ ח∆ ב¿ ַ‰ֻמּ  ‰ ּ„ָ ּƒמ ַבּ  ˜ ל∆ ח≈ ו¿  ˜ ל∆ ח≈ ָכל  122ב¿ּ ‰ּו‡  רּוך¿  ָבּ  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

ַמר:             ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿  . רו… ֲחב≈ י  נ≈ פ¿ ƒל ו¿ ָפָניו  ל¿ ך¿  ר∆ ּ ∆„‰ַ  ‰ ז∆ ים  ׂ ƒ̆ ָי

ים" (˙‰ילים, נ, כ‚).  ƒ‰…ל ע ‡¡ ַׁ̆ י≈ ּנּו ב¿ּ ∆‡ , ַ‡ר¿ ך¿ ר∆ ּ ם „∆ ׂ ָ̆ "123ו¿

בי‡ורים
122. בכל חל˜ וחל˜ וכו'. יש גורסים: בכל מדה ומדה – בחלק המובחר שבה. 

123. ו˘ם „רך ו‚ו'. והמפקח על דרכיו אראה לו בישועת אלקים.    
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ד' 

ע 
בו

ש



‰טובו˙  כל  ויע˘‰  כ„. 
ב‚לוי ובס˙ר. והמעשים 
הטובים שראוי להסתיר 
אלו  רק  הם  אותם, 
לעשותם  שאפשר 
ועד  מהחל  בשלימות 
שבני  מבלי  גם  כלה 
אבל  מהם.  ידעו  אדם 
שאינו  המצוות  אותן 
לבין  בינו  לקיימם  יכול 
להתפלל  כגון  עצמו, 
לבני  ולצוות  בציבור, 
טוב  לעשות  אדם 
מעשות  אותם  ולהזהיר 
תורה  וללמוד  רע, 
באופן  (ברבים, 
על  בזה  שמשפיע 
ללמד  וכ״ש  אחרים, 
ולעשות  ברבים)  תורה 
חסד, מצוות אלו אין כל 
ולנטוש  להזניח  הצדקה 
אותו  ישבחו  אם  ואף  שמים,  לשם  יקיימם  אלא  עליהן,  שיכבדוהו  מחשש 
עליהן, אין זה יגרע את שכרו, מפני שאינו מתכוון לזה בשעת עשייתן. (חובת 

הלבבות, שער יחוד המעשה פ״ה).   

ָנ‰  ַכָוּ ב¿ּ ל  ל≈ּ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ‰ּו‡:  ר  ָׁ̆ ַ‰ָיּ ַ‡ך¿ 
ב  ַ‰ּטו… ַעל   ‰ ּ ו∆ ַ̂ י ƒו יכּו˙,  ƒר‡ֲ ַבּ  

ל  ָכּ  ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע (כ„)ו¿ ָ‰ָרע,  מ≈ יר  ƒ‰ ַיז¿ ו¿

ם  ƒ‡ ו¿ ר,  ∆̇ ּוַבס≈ּ לּוי  ּ‚ָ ַבּ  ˙ בו… ַ‰ּטו…

ין  ≈‡88  - חּו‰ּו  ב¿ּ ַׁ̆ י ƒו  ‰ ז∆ ַעל  „ּו‰ּו  ַכב¿ּ י¿

 ‰ ן ָלז∆ ּ ו≈ ּƒל…‡ כ ׁ∆̆ י  ַבח, ַ‡ֲחר≈ ּׁ∆̆ י˜ לו… ַבּ ּ ƒַמז

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ˙ ע≈ 89ב¿ּ ן  ָלכ≈  .‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ‰ַמּ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒב

ין  ƒח ב¿ ַּ̇ ב,  ַ‰ּטו…  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇

מּול,       ּ¿‚‰ַ  ‰ ו∆ּ ַ̃ מ¿  ‰ ָּ̇ ‡ַ י  ּƒמ ƒמ ָך  מ¿ ¿̂ ַע ב¿ּ

ם  ƒ‡ ם, ֲ‡ָבל ל≈ ָׁ̆ ל - ‰ּו‡  ≈‡‰ָ ר מ≈ ׁ∆̆ ‡ֲ90

ין  ƒח ב¿ ַּ̇ ַ‚ם  ם. ו¿ ל≈ ָׁ̆ ינו…  ים - 91‡≈ ƒר ֲ‡ח≈ מ≈

י  נ≈ פ¿ ƒל  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ‰ַמּ  ‰ ז∆ ם  ƒ‡

חּו„  ƒי 92ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ עו…  ָ̇ י ƒי‰ָ ם  ƒ‡ ָלם,  ָ‰עו…

בי‡ורים
מה׳.        והתרחקות  זלזול במצוות  ידי  על  בני אדם  בעיני  חן  לו למצוא  מציע 
אותו  שמשבחים  בכך  במאומה  שכרו  יפחת  לא  ב˘בח.  לו  מזי˜  ‡ין   .88
89. בע˙ ‡˘ר ˙ע˘‰ מע˘‰ ‰טוב. והנך רוצה  ומכבדים אותו על מעשיו. 
לבחון את טהרת כונתך. 90. ‡˘ר מ‰‡ל. אם יתברר לך שהנך מקוה לקבל 
את השכר מהאל - סימן הוא שהמעשה שלם ואין בו כל פגם. 91. ‡ינו ˘לם. 
סימן הוא שהמעשה אינו שלם. 92. ביחו„ בח„רי ח„רים. בהתבודדות בינך 

 ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ׁ∆̆ ּוכ¿ ר,  ָ̂ ָ̃ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ּƒ̇ ָך.  ב¿ּ ƒל ב¿ּ

ל…‡  „, ו¿ ַיח≈ ¿̇ ּƒ̇ ָמ‰ - 81 ּום ָחכ¿ ׁ̆ מ…„  ל¿ ƒל

רּוך¿  ָבּ  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… זּוַל˙  ָ‡ָ„ם  ּום  ׁ̆ ַ„ע  י≈

ָב‰,      טו…  ‰ ּ„ָ ƒמ ּום  ׁ̆  ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  ו¿ ‰ּו‡, 

 ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע ב¿ּ לּו˙  ¿̂ ָ‰ַע  ˙ ‡ו… ַ‰ר¿ ל¿ 82ַ‡ך¿ 

ל…‡  83ו¿ ָך,  ָכר¿ ׂ ¿̆ י„  ƒס פ¿ ַ̇ ו¿ ם  ׁ≈̆ ָך  ל¿  ‡ ≈̂ י≈ ל…‡  ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ  ,‰„ָ ָ‰ֲעבו…

ָך  ¿̇ ָמ יַע ָחכ¿ ƒ„ ו… ּ̇ ל…‡  ן ָ‰ָרע, ו¿ ƒיר מ ƒ‰ ז¿ ַּ̇ ל…‡  ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ ּ¿̇

ן  ‚ו… ˙, כ¿ּ ל…‡ ‡ו… ם ו¿ ƒַמי ָׁ̆ -‡ ר≈ יַמן י¿ ƒס ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  ָך, ו¿ ¿̇ ׁ̆ זּוָל י ƒ‡ ל¿

ך¿  ל≈ ≈̇ ו¿ ָ‰ָ‚ם  נ¿ ƒמ ב¿ּ  ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ּƒ̇ 84  ‡ ָלּ ∆‡ י˙,  ƒ̂ י ƒ̂ ו¿ זּוָז‰  ּומ¿ ין  ּ ƒל ƒפ ּ¿̇

ָו‰  ¿„ ח∆ ‰ ּוב¿ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒמ ַמֲ‡ָכל ב¿ּ ם ב¿ּ ∆‰ ָמּ ƒע…ָרב ע ‰ מ¿ י∆ ¿‰ ƒ̇ ם, ו¿ י‰∆ כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  „ כ…ּ ל¿ ƒל ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  נ≈ י¿ נ¿ ƒע מ≈  ‰ ז∆ ל  ָכּ  .˜ חו… ׂ ּ¿̆ ‰ַ ר…ב  ּוב¿

ף  ל∆ ∆‡ י„  ƒס 86ַמפ¿ ָו‰,  ¿̂ ƒמ ם  ׁ≈̆ 85ל¿  ‰ ז∆ ָין  נ¿ ƒע  ‰ ׂ ∆̆ ָ‰עו… ו¿  , ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒר ב¿ּ

 ׁ̆ ≈‡ ‰ ל¿ ַטָנּ ¿̃  ׁ̆ ≈‡ ַח מ≈ ר≈ בו… ‰ ל¿ מ∆ „ו… , 87ו¿ ָכרו… ׂ ּ¿̆ ƒר מ ≈̇ ים יו… ƒָלפ‡ֲ

ָל‰.  „ו… ּ ¿‚

אדם.  אותו  של  רצונו 
וב׳עץ יוסף׳ (שם) ביאר, 
יוצאים  שדבריו  משום 
יכנסו  ובודאי  הלב,  מן 
לב  אל  הם  אף 

השומעים.

בי‡ורים
כאילו אתה  רושם  ל‰ר‡ו˙ ‰עˆלו˙. עשה  ‡ך   .82 81. ˙˙יח„. תתבודד. 
עובד את ה׳ בעצלות ובכבדות. 83. ול‡ ˙ˆו‰. ואל תשדל בני אדם לעשות 
˙נ‰‚ במנ‰‚ם ו˙לך ב„רכי‰ם. של  טוב ואל תוכיחם להמנע מעשות רע. 84.̇ 
ויושבי קרנות, כדי שהסתרת מעשיך הטובים תהיה בשלימות.  פשוטי העם 
85. ל˘ם מˆו‰. כלומר, אף שעושה זאת לשם מצוה, מכל מקום... 86. מפסי„ 
‡לף ‡לפים. כי ירד מטה מטה, ולא רק את המצוות יחדל מלקיים, אלא אף 
אמונתו תשלל ממנו, מבלי אשר ירגיש בכך. 87. ו„ומ‰ לבורח מ‡˘ ˜טנ‰ 
ל‡˘ ‚„ול‰. כי אם מטרתו לברוח מהפרסום והכבוד שיבוא לו ע״י עבודת ה׳, 
וחושש למצוא חן בעיני בני אדם בגלל מעשיו הטובים, אדרבה, הרי היצר 

ˆ„י˜ים עיונים‡רחו˙  ˘ער ‰‚‡ו‰

‡ינ‰  ‰‚‡ו‰  וז‡˙  כ‰. 
כתב  וכו'.  לענו‰  מז˜˙ 
(שער  הלבבות  החובת 
והחלק  פ״ט):  הכניעה 
כשגאות  הוא,  המשובח 
ועל  חכמתו  על  האדם 
נובעת  הטובים  מעשיו 
יודע  שהוא  ממה 
להעריך את גודל החסד 
שהבורא עשה אתו בזה 
היתרונות  את  לו  שנתן 
הללו, וממה שהוא שמח 
לו  גורמת  וגאותו  בהן, 
עוד  ולהתאמץ  להוסיף 
ובמעשיו  בלימודו  יותר 
ולהתנהג  הטובים, 
מקורביו,  עם  בהכנעה 
ולחוס  בחבריו,  ולשמוח 
על  ולחפות  כבודם  על 
ולהזהר  זכות,  לכף  אותם  ולדון  אותם,  ולאהוב  בשבחם,  ולדבר  סכלותם, 

ב  ּטו… ַמ‰  ינּו  ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ  : מו… ּוכ¿  .˙ ָרנו… ¿̃

 ‰ ז∆ ַעל  ו¿ נּו.  ָרל≈ ּ‚ו… ים  ƒע ָנּ ּוַמ‰  נּו  ≈̃ ל¿ ח∆

 "'‰ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ּבו…  ƒל  ‰ּ ַבּ ¿‚ ּ ƒ100ַוי" ַמר:  ¡‡ נ∆

ָ‡ָ„ם       ‰ י∆ ¿‰ ƒי י  ּƒכ ו).  יז,  („ברי-‰ימים-ב 

ָלם  י ָ‰עו… נ≈ י¿ נ¿ ƒע ב ב¿ּ ַבּ‰-ל≈ ר-רּוַח ּו‚¿ ַ̃ 101י¿

 ‰ מ∆ּ ַבּ לו…  י˜  ּƒפ ַיס¿ ל…‡  ׁ∆̆ 102  ,‡ ַ‰ָבּ

 ‰ מ∆ּ ַבּ י  ּ„ַ י…‡ַמר  ל…‡  ו¿  , לו… ן  מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ּ ƒי ׁ∆̆

ַעט  מ¿ ƒי  ‡ ָלּ ∆‡103 ם,  ∆‰ מ≈ ָי„ו…   ‡ ָ̂ מ¿ ּ ƒי ׁ∆̆

ו…  ׁ̆ ּ‰ ַנפ¿ ַבּ ¿‚ ƒ̇ ‰ּו, 104ו¿ ׂ ≈̆ ל ַמֲע יָניו ָכּ ע≈ ב¿ּ

ו…       ׁ̆ ַנפ¿ ב¿ּ ם  ַרע≈ ¿̇ ƒי ו¿ י„,  ƒמ ָּ̇ ָל‰  ַמע¿ ל¿

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו…  ˙„ַ ֲעבו… מ≈ ר  ּ ≈̂ ַ̃ מ¿ּ ׁ∆̆ מו…  105כ¿ּ

יָנּ‰  ≈‡ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ז…‡˙  (כ‰)ו¿ ‰ּו‡.  רּוך¿  ָבּ

בי‡ורים
שאינם  פירש,  והערוך  (רש״י).  שיחה  בדבר  העוסקים  הארץ  עמי  ˜רנו˙. 
בדברי  ולעסוק  העיר  בקרנות  לשבת  רגילים  אלא  המדרש,  לבית  נכנסים 
לו  המלך, שאף שהיה  יהושפט  על  נאמר  זה  פסוק  לבו.  וי‚ב‰   .100 שיחה. 
עושר וכבוד לא גבה לבו בעבורם, כי אם במה שהלך בדרכי ה׳. (מצודת דוד). 
101. י˜ר רוח ו‚ב‰ לב.  אדם עם רצון כביר בלי גבול ובעל שאיפות גבוהות 
בעניני העולם הבא. 102. ˘ל‡ יספי˜ לו. שלא יסתפק במצוות המזדמנות 
בעיניו. שיהיו  ימעט  103. ‡ל‡  ידי השתדלותו.  על  ובמעלות שהשיג  לידו, 
ונפשו תתרומם ותשאף  104. ו˙‚ב‰ נפ˘ו.  ועבודתו מעטים בעיניו.  מעשיו 
ומתרשל  שמפחית  מדה  באותה  ˘מ˜ˆר.  כמו   .105 יותר.  גבוהה  למדרגה 

מעבודת ה׳ יכעס על עצמו ויוכיח נפשו.

ם  ƒ‡ ים, ו¿ ּƒַרב ‰ ָבּ ׂ ∆̆ ‰ עו… ָּ̇ ר ַ‡ ׁ∆̆ ָין ֲ‡ נ¿ ƒע‰ָ ‰ ז∆ ים 93ב¿ּ ƒי ֲחָ„ר ר≈ ַח„¿ ב¿ּ

ם. ל≈ ָׁ̆ ָך  ׂ ¿̆ ‰, ָ‡ז ַמַע ָך ז∆ ר ל¿ ר≈ ָבּ ¿̇ ƒי

ם  ַ‰ָיּ ‰ מ≈ ָפּ ƒם ט ƒ‡ י ּƒינו… כ ר ָ‰ָרע ‡≈ ∆̂ „ י≈ ∆‚ נּו 94נ∆ ר¿ ַפּ ּƒס ּׁ∆̆ ל ַמ‰  ָכּ
ָכל  ּוב¿ ָבר  ּ„ָ ָכל  י ב¿ּ ּƒכ , ּבו… ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ ב ל¿ ַחָיּ ‰ּו‡  ּׁ∆̆ „ ַמ‰  ∆‚  95נ∆

נּו  ח¿ ַ̇ ּוָפ ל,  ≈̃ ל¿ ַ̃ ּול¿  ˙ ח≈ ַׁ̆ ל¿ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈  ‡ ָבּ  ‰ ּ„ָ ƒמ ָכל  ּוב¿  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע

ָרָכיו.  ּ ¿„  ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇ ָיַ„ע  ל…‡  ׁ∆̆ י  ƒמ ל¿ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ַין  נ¿ ƒע יַע  ƒ„ ‰ו… ל¿ ח  ַ̇ פ∆ּ

יף  ם י…ס∆ ƒר ָיַ„י‰ָ , "96ּוט√ כו… ו… ּ̇ ƒּו מ‰ ≈̃ ּ ַסל¿ ר ל¿ יַמ‰≈ ƒין, ו ƒָחָכם ָיב ∆‰ ו¿

ı" (‡יוב יז, ט). ‡…מ∆

 

ם        ƒ‡ י  ּƒכ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ַח˙  ַבּ ֻׁ̆ מ¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿ ַמֲעַל˙  ב¿ּ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ97

י"  ƒ̇ ‡ו… ָי„…ַע  ו¿ ל  כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ל  ּ ַ‰ל≈ ¿̇ ּƒמ‰ַ ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ƒי ז…‡˙  ב¿ּ

ָע‰  ּ ַ‚ם „≈ רּוך¿ ‰ּו‡, 98ו¿ ‡ ָבּ ר≈ ָ„ָ‡‰ ַלּבו… יף ‰ו… ƒס יו… (ירמי‰ ט, כז). ו¿

יָך,  ָפנ∆ ל¿ י  ƒנ‡ֲ  ‰ ∆„ מו… ַמר:  לו…  ‰ ָלּ ƒפ ¿̇ ּƒב  ˙ בו… טו…  ˙ ּ„ו… ƒּומ ל  כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ו¿

י  ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒ99מ ל…‡  ו¿  , ׁ̆ ָר ¿„ ּƒי˙-ַ‰מ ב≈ּ י  ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒמ י  ƒ̃ ל¿ ח∆  ָּ̇ ַ̇ ָנּ ׁ∆̆

בי‡ורים
בהידור  השלמות,  ובאותה  האופן  באותו  ‰ענין.  בז‰   .93 עצמך.  לבין 
לקלקל  הוא  מנסה  כיצד  הרע,  יצר  ‰רע. מענין  יˆר  נ‚„   .94 ובהתלהבות. 
וידיו  בדרכיו  טהור  י„ים.  וט‰ר   .96 לעומת.  נ‚„.   .95 ממנו.  להנצל  וכיצד 
הרע.           היצר  ברשת  יפול  ולהתאמץ שלא  להתגבר  כח  יוסיף   - נקיות מעוון 
לא ח״ו כדי להשתרר ולהתנשא על  97. ‰‚‡ו‰ במעל˙ ‰חכמ‰ מ˘ובח˙. 
זו.  אחרים, אלא שירגיש סיפוק ושמחה במעלתו כדי לזרזו להתמיד בדרך 
98. ו‚ם „ע‰. יש גורסים: על שחננו דעה והשכל ומדות טובות. 99. מיו˘בי 

מ˘‡  בענין  ‡בל  כז. 
לפני‰ם.  יכנע  ומ˙ן 
הוא  הדברים  מקור 
(ז:):  ברכות  במסכת 
משום  יוחנן  רבי  אמר 
יוחאי:  בר  שמעון  רבי 
להתגרות  מותר 
הזה  בעולם  ברשעים 
יצחק  רבי  והאמר  וכו׳. 
אם ראית רשע שהשעה 
תתגרה  אל  לו  משחקת 
י,  (תהלים  שנאמר  בו, 
(יצליחו)  ״יחילו  ה): 
דרכיו בכל עת״, ולא עוד 
ולא  בדין...  שזוכה  אלא 
שרואה  אלא  עוד 
הא  קשיא,  לא  בצריו... 
במילי  דידיה הא  במילי 
שבדבר  והיינו  דשמיא. 
ששייך לו ולממונו צריך 
וכתב  מפניו.  להכנע 
ש״השעה״  המהרש״א, 
כי  דייקא,  לו  משחקת 
 – השעה  כשתעבור  אבל  שגורם,  המזל  מחמת  שעה  לפי  אלא  אינו  בודאי 

״כחציר מהרה ימלו״, ״ועוד מעט ואין רשע״ וכו׳.

 ‰ ז∆ ו¿ ם.  י‰∆ נ≈ פ¿ ƒל ָל˙ו…  ָפּ ׁ¿̆ ‰ַ י  נ≈ פ¿ּ ƒ106מ

ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒי י  ַ̇ ָמ ָמ‰  ָחכ¿ יך¿  ƒר ָ̂

 ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ≈‡ ים  ƒָעמ פ¿ּ י  ּƒכ ָו‰,  ¿̂ ƒמ ַבר  ¿„ ּƒב

ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ָניו  ָפּ ז  ָיע≈ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ ם,  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ֲעמ…„  ַיּ ׁ∆̆

ם  ָ̇ י„ ‡ו… ƒס ָו‰ ַ‡ַח˙, 107ַיפ¿ ¿̂ ƒֲעבּור מ ַבּ

ָחָכם  ∆‰ יך¿  ƒר ָ̂ ָכך¿  ל¿  .˙ וו… ¿̂ ƒמ  ‰‡ָ מ≈

י  ƒפ ּול¿ ָין,  נ¿ ƒע‰ָ ו¿ ָע‰  ָּׁ̆ ‰ַ י  ƒפ ל¿ ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ל¿

יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ ׁ̆ י י≈ ּƒיו, כ ׂ ָ̆ ר ַמֲע ּ ַס„≈ ‰ י¿ ז∆

יַח  ּƒל…‡ ַינ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ ׁ̆ י≈ יָלם, ו¿ ƒב ׁ¿̆ ּƒַלֲעז…ב ב

‚ּופו…  ב¿ּ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ ָין.  נ¿ ƒע ּום  ׁ̆ ב¿ּ יָלם  ƒב ׁ¿̆ ּƒב

ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿ ם,  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ַלֲעמ…„  ‡…„ו…  מ¿ ƒ108ּוב

(כז)ֲ‡ָבל  ָו‰,  ¿̂ ƒמ ַבר  ¿„ ּƒב  ‰ ז∆ ָכל  ו¿ ם.  ָל‰∆

ם  י‰∆ נ≈ פ¿ ƒל ַנע  ָכּ ƒי ן  ָּ̇ ‡-ּוַמ ׂ ָּ̆ ַמ ַין  נ¿ ƒע ב¿ּ

ין  ּ ƒ„‰ַ ּוַר˙  ּׁ̆ ƒים מ ƒנ פ¿ ƒם ל ∆‰ ָמּ ƒע ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ו¿

בי‡ורים
ובזוי  יהיה מושפל  יעשה הטוב  106. מפני ‰˘פל˙ו לפני‰ם. מחשש שאם 
בעיניהם, ושילעגו לו על מעשיו. 107. יפסי„ ‡ו˙ם מ‡‰ מˆוו˙. יש גירסא 
ד),  כו,  (משלי  ״אל תען כסיל כאולתו״  זה אמר שלמה:  ״ועל  המוסיפה כאן: 
ובמ‡ו„ו.   .108 וכסילים״.  והם רשעים  ה),  (שם,  ״ענה כסיל כאולתו״  ואמר: 

בכל כחו, רצונו וממונו.

 ˙ מ∆ ר∆ ‚ו… , ו¿ ו… ּ̇ ע¿ ַסַיּ ˙ ָלֲעָנָו‰, ַ‡ך¿ מ¿ ∆̃ ּ ַמז∆

 ,˙ בו… ַ‰ּטו…  ˙ ֲעלו… ַמּ ַבּ מ…ַח  ׂ ¿̆ ƒל לו… 

ַעל  ָלחּוס  ו¿ ָריו  ֲחב≈  „ בו… כ¿ ּƒב מ…ַח  ׂ ¿̆ ƒל ו¿

ָ„ם. בו… כ¿ּ

 

ַח˙  ַבּ ֻׁ̆ י‡ מ¿ ƒ‰ ים ƒע ָׁ̆ „ ָ‰ר¿ ∆‚ ֲ‡ָו‰ נ∆ ּ‚ַ‰ַ ו¿
ים  ƒל ַ‰כ¿ יָחם ּול¿ ƒכ ‰ו… ‡…„, ל¿ מ¿

ַעל   ‰ ּ ו∆ ַ̂ י ƒו ם,  ָל‰∆ ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿ ם,  ָ̇ ‡ו…

 , ו… ּ̇ ָכל¿ י¿ י  ƒפ כ¿ּ ָ‰ַרע  מ≈ יר  ƒ‰ ַיז¿ ו¿ ב  ַ‰ּטו…

ָלם  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ‰ ב¿ּ מ∆ ּ‰ ּ„ו… ז∆ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ

ּבו…  ּ ƒל ׁ∆̆ י  ַ‡ֲחר≈  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ּוכ¿ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒמ כ¿ּ

ל…‡  ו¿ ח.  ָבּ ֻׁ̆ מ¿  ‰ ז∆ י  ֲ‰ר≈ ם  ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ל¿

ל…‡  ׁ∆̆ ַכי  ּ ¿„ ָמר¿ מו…  כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ַנע  ָכּ ƒי

ם  ָמ˜ו… ָכל  ּוב¿  (‚ (‡ס˙ר  ָ‰ָמן  ל¿ ַנע  כ¿ ƒנ

ל…‡  ו¿  ,˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ָעָליו   - ָו‰  ¿̂ ƒמ  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆

ב  ַ‰ּטו… (כו)ַלֲעז…ב  ים  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ָלל  כ¿ּ ַנע  ָכּ ƒי

בכבודם. והיא גורמת לו 
הטובים  שמעשיו 
ושהוא  בעיניו,  מעטים 
להרבות  תמיד  טורח 
נשבר  ושלבו  עליהם, 
מדי  שהוא  על  בקרבו 
מהם  להשיג  חלש 
ושהוא  נפשו,  כאוות 
לפני  עצמו  את  משפיל 
מקוה  שהוא  מי 
להוסיף  יוכל  שבעזרתו 
מודה  ושהוא  עליהם, 
היתרונות  על  לאלהים 
אותו  ומשבח  לו,  שנתן 
על שעזר לו לקנות את 

המעלות הטהורות.
אינה  כזאת  גאוה 
עם  בסתירה  עומדת 
לא  והיא  ההכנעה, 
אלא  אותה,  מרחיקה 
לה  מסייעת  אדרבה 

ומוסיפה עליה. 
מפני  ‰טוב  לעזוב  כו. 
‰˘פל˙ו לפני‰ם. שנינו 
כ):  (ה,  אבות  במסכת 
אומר,  תימא  בן  ״יהודה 

הוי עז כנמר... לעשות רצון אביך שבשמים״. כתב הטור (או״ח סי׳ א): ״והתחיל 
בעז כנמר, לפי שהוא כלל גדול בעבודת הבורא יתברך, לפי שפעמים אדם 
חפץ לעשות מצוה ונמנע מלעשותה מפני בני אדם שמלעיגים עליו, ועל כן 
הזהיר שתעיז פניך כנגד המלעיגים, ואל תמנע מלעשות המצוה... שפעמים 
אדם מתבייש מפני האדם יותר ממה שיתבייש מפני הבורא יתברך, על כן 

הזהיר שתעיז מצחך כנגד המלעיגים ולא תבוש. עכ״ד.  

תחילה  אותי  שהגבהת 
שאז  השלכתני  ואח״כ 
החרפה  הצער,  המכה, 

והבושה גדולים יותר.
מחט‡  ניˆול  ‡ינו  ל. 
יונה  רבינו  כתב  ועוון. 
כז):  א,  תשובה  (בשערי 
כמה  מסבבת  הגאוה 
יצר  ומגברת  עבירות, 
לב האדם עליו, שנאמר: 
את  ושכחת  לבבך  ״ורם 
הגאוה  [הרי  אלקיך״  ה׳ 
לכל  כללית  סיבה 
על-ידי  כי  העבירות, 
ה׳  לשכחת  בא  הגאוה 
חוטא]...ובעל  וממילא 
יצרו,  ביד  נמסר  הגאוה 
עמו  השם  עזר  אין  כי 
אחרי אשר הוא תועבת 

ה׳. עכ״ד.
כתב:  קדושה  בשערי 
שורש  היא  הגאוה 
להרבה עבירות אם בין 
בין  ואם  למקום,  אדם 

אדם לחבירו.
בשבט מוסר (ב׳) כתב: הגאוה שורש לכל העבירות שבעולם, ולכן חזק עצמך 

שלא להתפתות בקול יצרך להתגאות, ובנצחך אותו בזה – תוכל לנצחו בכל! 

ל"  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי  ˙ כו… ַמַער¿  ˙ ∆‡ י  ּƒ̇ ַרפ¿ ח≈

ָ‡ַמר  ׁ∆̆ יב,  ƒר ח≈ ַסנ¿ (˘מו‡ל-‡ יז, י), 110ּול¿

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ˙ ָ‰ֲ‡ָרˆו… י  ל…‰≈ ¡‡ ָכל  ב¿ּ י  ƒמ"

 '‰ יל  ּ ƒ̂ ַי י  ּƒכ י  ƒ„ ָיּ ƒמ ם  ָ̂ ַ‡ר¿  ˙ ∆‡ ילּו  ּ ƒ̂ ƒ‰

כ),  לו,  (י˘עי‰  י"  ƒ„ ָיּ ƒמ ם  ƒַלי ָׁ̆ רּו י¿  ˙ ∆‡

ָלּ‰  רו… "ּוַמן ‰ּו‡ ‡¡ ָ‡מ¿ ב¿ּ ר,  ּ ַ̂ נ∆ בּוַכ„¿ ּונ¿

טו),   ,‚ („ני‡ל  ָ„י"  י¿ ן  ƒמ ן  כו… נ¿ ƒב יז¿ ׁ≈̆ י¿ י  ּ ƒ„

רּו  ָ‡מ¿ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ן,  ָל‰∆  ‰ מ∆ ַ‰ּ„ו… ו¿

ּבּוז  ָ‰ָי‰  ם  ָ̇ י ƒֲחר‡ַ ו¿ ם,  י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ כ¿ּ

ינו…  (ל)‡≈  , זו…  ‰ ּ„ָ ƒמ ב¿ּ ‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ƒּומ ן.  לו… ָ̃ ו¿

ָ‡ַמר  ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ן,  ָעוו… ו¿  ‡ ט¿ ח≈ מ≈ ל  ו… ּ̂ ƒנ

 ‰ ׂ ∆̆ , עו… מו… ׁ¿̆  ı יר ל≈ ƒ‰ָי „ ָחָכם: "111ז≈ ∆‰

ן" (מ˘לי כ‡, כ„). ַר˙ ָז„ו… ב¿ ע∆ ב¿ּ

 

 ‰ ָנּ ≈‰ ַע„  ינּו  ָבר≈ ּ ¿„ יַע  ּ ƒ‚ ƒ‰ ׁ∆̆ יָון  כ≈ ו¿

בי‡ורים
110. ולסנחריב. בתנא דבי אליהו (ל״א) כתב: סנחריב גסות הרוח היתה בו, 
ובה נעקר מן העולם. וכן נאמר שם על נבוכדנצר. 111. ז„ י‰יר. גס רוח סופו 

להיות לץ שאינו חש לשמוע מוסר. רש״י.

ָל‰. „ו… ּ ָו‰ ‚¿ ¿̂ ƒי מ ƒ‰ זו… ָבר, (כח)ו¿ ָכל ָ„ּ ב¿ּ

 

יך¿  ƒר ָ̂ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ‰ַ  ˙ ּ„ַ ƒמ ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒּומ
י  ּƒכ  ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ּוב  ׁ̆ ָל ו¿ ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ ל¿  
ַרב   ‰ּ ָלּ ׁ∆̆  ˜ ּ ז≈ ∆‰‰ַ ו¿  ,„…‡ מ¿  ‰ ֻ‚ָנּ מ¿ י‡  ƒ‰

 -  ‰ּ ָבּ  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ‰ַ ו¿ י„,  ƒמ ָּ̇ ּוָמˆּוי 

 ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ יָכך¿  ƒפ ַעט, ל¿ מ¿

˙ ָ‰ָ‡ָ„ם  יָ‡‰ ‡∆ ƒב ֲ‡ָו‰ מ¿ ּ‚ַ‰ַ י  ּƒכ  ,„…‡ מ¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ לּו˙,  פ¿ ׁƒ̆ ו¿ ר  ב∆ ׁ∆̆ ל¿

יח),  טז,  (מ˘לי  ן"  ‡ו… ּ‚ָ ר  ב∆ ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ ƒ(כט)ל"

ּנּו" (˘ם  יל∆ ּƒפ ׁ¿̆ ַּ̇ ֲ‡ַו˙ ָ‡ָ„ם  ַמר: "ַ‚ּ ¡‡ נ∆ ו¿

ַרע  ≈‡ ָמ‰   ָּ̇ ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿ כ‚).  כט, 

" (˘מו˙ ‰,  ‚ו… י ‰' ו¿ ƒרו… "מ ָ‡מ¿ ע…‰ ב¿ּ ַפר¿ ל¿

י  ƒַמר "ֲ‡נ‡ָ ׁ∆̆ י,  ּƒ̇ ׁ¿̆ ƒל ַי˙ ַ‰פ¿ּ ָ‚ל¿ ב), 109ּול¿

‚„ול‰.  מˆו‰  וזו‰י  כח. 
בבא-מציעא  במסכת 
על  הגמרא  מביאה  (ל:) 
כ)  יח  (שמות  הפסוק 
״והודעת להם את הדרך 
המעשה  ואת  בה  ילכו 
׳אשר  יעשון״...  אשר 
יעשון׳ זו לפנים משורת 
לנהוג  [שיש מצוה  הדין 
הדין]...  משורת  לפנים 
לא  יוחנן,  רבי  דאמר 
חרבה ירושלים אלא על 
שהעמידו דיניהם על דין 
(עשו)  עבדו  ולא  תורה, 
לפנים משורת הדין.    
‚‡ון.  ˘בר  לפני  כט. 
כשבא  הגר״א:  פירש 
מן  זה  הרי  לאדם,  שבר 
הסתם שהיה לו תחילה 
בא  ולכן  הלב,  גבהות 
כשהקדוש  השבר,  עליו 
לנקום  רוצה  הוא  ברוך 

באדם כדי שיתקדש שמו יתברך בעולם - מגביהו תחילה ואחר כך משפילו, 
תחילה  שהגביהו  בהמן  כמו  שבעתיים,  גדולה  נקמתו  תהיה  זה  ידי  על  כי 
למשנה למלך כדי שיתלוהו בגבהותו, ונפילתו היתה בפירסום רב, ואם הוא 
שר וחשוב בלא זה, אז ה׳ נותן בלבו גאוה ואחר כך משפילו, כי אז נקמתו 
וכן  ועכשיו בבירא עמיקתא.   – כי הרגיש עצמו שהיה באיגרא רמה  גדולה 
ותשליכני״,  נשאתני  ״כי  יא)  קב,  (תהלים  הפסוק  על  המפרשים  כל  פירשו 

בי‡ורים
109. ול‚לי˙. אמר רבי יוחנן שעמד בגילוי פנים (בחוצפה. רש״י) לפני הקב״ה 

(סוטה מב:). 
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מטפ‰  ˘ב‡  ל‡. 
האדם  בהיות  סרוח‰. 
בפחיתות  מסתכל 
תחילת  וגריעות  חומרו, 
טעם  לו  אין  יצירתו, 
אלא  כלל,  להתנשא 
משל  ולהכלם.  ליבוש 
למה הדבר דומה: רועה 
ועלה  שהגיע  חזירים 
עת  כל  הרי  לשלטון, 
ימיו  יזכור  אשר 
אפשר  אי   – הראשונים 
(מסילת  להתגאות  לו 

ישרים כג). 
שהתהוות  יתבונן, 
ויצירתו...ואחר  האדם 
ניזון...במשך  הוא  כך 
ורק  אמו,  בבטן  שהותו 
לעולם  יוצא  כך  אחר 
בגופו  וכחוש  חלוש 
הלבבות  (חובת  ואבריו 

כניעה ה). 
לב. וי˘וב לעפר ורימ‰. 
ויתבונן מצורתו שתהיה 
לו כשינוח בקבר: אור פניו יחלוף, מראהו ישחר, בשרו יהפך לתולעים עיפוש 
וליחה, ולא ישאר בו כל סימן מיופי גופו. ריחו יבאיש (יסריח) מאד, כאילו לא 

ל…‡  ב¿ּ  ‰ּ ז∆ ƒמ ָל‰  ַמע¿ ל¿  ‰ ז∆ ם  ּ∆̇ ב¿ ַׁ̆ י¿

חּוס  ƒי ל  ∆„ ּ…‚ ן:  יו… ל¿ ָ‰ע∆ יב  ׁƒ̆ ≈‰ ו¿ י?  ƒ̇ ּו ׁ̆ ר¿

ַעי.  ר≈ ל¿ ַעל  ַמּ ƒמ י  ƒיַבנ ׁƒ̆ ‰ו… י  ּƒ̇ ח¿ ַפּ ׁ¿̆ ƒמ

י  ַּ̇ ח¿ ַּ̇ ר  ׁ∆̆ י ַעל ֲ‡ ƒ̇ י ƒי: ָעל ƒנ ּׁ≈̆ ָ‡ַמר ַ‰ ו¿

י:  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ‰ַ ָעָנ‰  ו¿ י.  ƒ̇ ָמ ָחכ¿ ר…ב  י  נ≈ פ¿ּ ƒמ

י  ƒיַבנ ׁƒ̆ י ‰ו… ּƒב ƒּו˙ ל‡ ַ„כ¿ י ו¿ ׁƒ̆ לּו˙ ַנפ¿ פ¿ ׁƒ̆

 . לו… ּ ¿„ ƒ‚ ך¿ 118ו¿ ל∆ ָל‰ּו ַ‰מ∆ּ ע¡ ∆‰ ו¿ ם.  י‰∆ ּ≈̇ ח¿ ַּ̇

ָך  ב ֲ‡ָמר ל¿ י טו… ּƒַמר: "119כ ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ ו¿

יב"  ƒ„ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל ָך  יל¿ ּƒפ ׁ¿̆ ‰ַ מ≈  ‰ ָנּ ≈‰  ‰ ֲעל≈

(מ˘לי כ‰, ז). 

ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ  ˙ ּ„ַ ּƒמ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם   ‰ ∆‡ רו… ׁ∆̆  ˙ ע≈ ב¿ּ
ב  יך¿ ַלֲח˘…ׁ ƒר ָ̂ ˙ ָעָליו,  ר∆ ב∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ 

 ‡ ָבּ ׁ∆̆ , (ל‡) ּבו… ƒל ˙ ים ‡∆ ƒיל ƒ‰ ב¿ ים ַ‰ַמּ ƒָבר ּ ¿„

ָעָפר  ל¿ ּוב  ׁ̆ ָי (לב)ו¿ רּוָח‰,  ס¿  ‰ ָפּ ּƒט ƒמ

בי‡ורים
לפניו שלשה גיבורים, וישבו זה למעלה מזה. 118. ו‚„לו. למעלה. 119. כי 
טוב ‡מר לך. מוטב שיאמרו לך לעלות לדרגה גבוהה יותר ממעמדך כיום, 
את  שתפנה  ויבקשו  לה  ראוי  שאינך  לאמר  ממעלתך  אותך  יורידו  מאשר 

מקומך עבור אדם אחר נכבד ונדיב.

י  ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ַמע  ׁ¿̆ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ‰ַ ַעל  ר  ַ„ב≈ּ ל¿

‰ּו‡  י  ƒמ ָ‡ַמר:  ָח„  ∆‡ ָחָכם  ים.  ƒֲחָכמ

 ‰ ז∆  ?‰‚ָ‡ָ ¿„‰ַ ּנּו  מ∆ּ ƒמ  „ ר≈ ָפּ ּƒ̇ ל…‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

רּו:  ָ‡מ¿ ‰. ו¿ ָנּ מ∆ּ ƒָל‰ מ ַמע¿ י‡ ל¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ˙ ַמֲעָל‰  ׁ̆ ַלֲעלו… ּ ≈̃ ַב ‰ַ112מ¿

˙ו…  ‡ו… ין  ƒ̃ י ƒַמֲחז ַע˙,  ּ„ַ ר]  [ַבּ  ˙ ַ̃ ז¿ ח∆ 113ב¿ּ מו…  ¿̂ ַע י˜  ƒֲחז ַמּ ׁ∆̆ י  ƒמ

ים  ƒַמֲעָלל  - ֲ‡ָו‰  ַלַ‚ּ 114ָסמּוך¿  רּו:  ָ‡מ¿ ו¿  .‰ ט∆ ו… ׁ̆ ל¿ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ

 ˙‡ַ נ¿ ׂ ƒ̆ ָעָליו   ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ים,  ƒָרע ים  ƒַמֲעָלל ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒּומ ים.  ƒָרע

ָח„:           ∆‡ ָחָכם  ָ‡ַמר  ו¿ ָעָליו.  מ≈  ˙ טו… נו…  ˙ ו… ׁ̆ ָפ ּ ַ‰נ¿ ו¿  ,˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

 ˙ ּ„ו… ּƒימּו˙ ַ‰מ ƒע ך¿ נ¿ ר ַ‰ּ‚ּוף, ָכּ ּוָר‰ ‡ו… ּ̂ ימּו˙ ַ‰ ƒע ר נ¿ ׁ∆̆ ‡ֲ 115ַכּ

 ‰ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆  ׁ̆ פ∆ נ∆ּ ַבּ יבּו˙  ׁƒ̆ ַ‰ֲח ין  ≈‡116  :„ עו… ָ‡ַמר  ו¿  . ׁ̆ פ∆ ַ‰נ∆ּ ר  ‡ו…

 .‰ ז∆ ל  ∆‡  ‰ ז∆ ים  ƒר ֲ‡ח≈ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ

ָפָניו  , 117ּול¿ כּו˙ו… ‡ ַמל¿ ס≈ּ ּƒב ַעל כ ׁ≈̆ ָח„ יו… ך¿ ‡∆ ל∆ ָ‰ָי‰ מ∆ ׁ∆̆ ָ‡ַמר,  ו¿

יך¿  ≈‡  : ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ם  ָל‰∆ ָ‡ַמר  ו¿  . ּזו… ƒמ ָל‰  ַמע¿ ל¿ זו…   ˙ ‡ו… ס¿ ּƒכ ָ‰יּו 

 – השורש  שנעקר  כיון 
נופלים  הענפים 

מאליהם.

בי‡ורים
112. ‰מב˜˘ לעלו˙. גאוותן אינו מרוצה ממעלת חשיבותו בעיני הבריות 
וכיון שלא  יותר ממה שהוא ראוי לה,  גבוהה  וחומד תמיד לדרגת חשיבות 
משיגה, הרי הוא בדאגה מתמדת.  113. בחז˜˙ בר „ע˙. שמחזיק עצמו חכם. 
114. סמוך ל‚‡ו‰ מעללים רעים. שהם המשך ישיר לגאוה ותוצאה ממנה. 
115. כ‡˘ר נעימו˙ ‰ˆור‰. כשם שהגדרת אדם שצורתו נעימה ויפה היא 
מאירה.                              נפשו  וטובות  נעימות  שמדותיו  אדם  כך  מאירים,  ופניו  שגופו  מי 
זה  אין  כלומר,  הנפש״].  ״מחשיבות  גירסא:  [יש  בנפ˘.  ‰ח˘יבו˙  ‡ין   .116
חשיבות וכבוד לאדם להתגאות על חברו, אפילו הוא מלך, כל שכן בני-אדם 
אחרים, השוים במעלתם ומתגאים זה על זה. 117. ולפניו ‰יו כס‡ו˙. כלומר 
לפניו היו שלשה כסאות, זה למעלה מזה, להושיב כל אחד כגדולתו, ובאו 

מן  למט‰  וי˘ב  ל„. 
‰כל. הגה״ק רבי אלחנן 
היה  הי״ד  זצ״ל  וסרמן 
בסוף  לישב  רגיל 
מקום  בכל  ביהמ״ד 
את  שאל  פעם  שהגיע. 
זצוק״ל  חיים  החפץ 
האם אין חשש שיתהלל 
״מי כמוני עניו״?  בעצמו 
בליבו,  מתגאה  ונמצא 
אדרבה,  עדיף  ואולי 
המזרח  בכותל  לישב 
ולחשוב בליבו ״הרי איני 
כאן  לישב  ראוי 
במה  אותי  ומכבדים 
לו  ענה  וכד׳?  בי״  שאין 
שנינו  חיים:  החפץ 
ט)  כה,  (כלים  במשנה 
מידי  מוציא  מעשה 
מחשבה  ואילו  מחשבה 
מיד  מוציאה  אינה 
מעשה, א״כ עדיף לישב 
במערב, ועצם מעשה זה 
מיד  יוציא  ענוה  של 
שחושש  גאוה  מחשבת 
בליבו,  תתגנב  אולי 
ענוה  מחשבת  יגבר על כל  ב״מזרח״, עצם מעשה הגאוה  יושב  משא״כ אם 

שיחשוב ״איני ראוי״ וכד׳. 

ים  ƒ„‚ָ ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒם י ƒ‡ - ‰ּ ז∆ ƒּוב מ ׁ̆ ‰ ָל ∆̂ רו… ו¿

י˙,  ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ּ„ָ ƒמ ם ב¿ּ ָ̇ ן ‡ו… ּ≈̃ ַ̇ י ƒים ו ƒב טו…

ם  ƒ‡ …ּו˙. ‡ו‡ ּבו… ַ‰‚≈ּ ּ ƒל ƒל…‡ ַיֲע˜…ר מ ‰ ז∆ ָבּ

ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ 121ּול¿  „ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָ‰‚ו…  נ¿ ƒמ ָ‰ָי‰ 

ין  ≈‡  - יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ָ‡ר  ׁ¿̆ ּƒב ‡ו…  ָבָריו  ¿„ ּƒב

מו…  ¿̂ ַע י‚  ƒ‰ נ¿ ַיּ ׁ∆̆ ַע„  ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ ָנ‰  ָּ̃ ַּ̇

ן  ƒמ  ‰ ַמָטּ ל¿ ב  ׁ≈̆ י≈ (ל„)ו¿  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ן  יו… ָזּ ƒב ב¿ּ

ין  ּ ƒַבז ˙ ַ‰מ¿ ָחבו… י ַ‰ס¿ּ י≈ לו… ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒי ל, ו¿ ַ‰כ…ּ

ּלּו,  ים ‡≈ ƒָבר ¿„ ּƒב ‡ ≈̂ ַכּיו… ן, ו¿ י‰∆ ׁ≈̆ ב¿ ˙ לו… ∆‡

י  ƒן מ כ≈ ּנּו. ו¿ מ∆ּ ƒב מ ַבּ‰-ַ‰ל≈ּ ֲע˜…ר ‚…ּ ַיּ ׁ∆̆ ַע„ 

 ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ָוַכַעס  ָמ‰  ח≈ ַעל  ַבּ ‰ּו‡  ׁ∆̆

˙ו…  ‡ו… ּכּו  ƒ‰ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ מו…  ¿̂ ַע  ‚‰ַ נ¿ ƒי  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇

ך¿  ל≈ י≈ ָלל, ו¿ ׁ̆ כ¿ּ י ּ ƒ‚ ˙ו… ל…‡ ַיר¿ לּו ‡ו… ל¿ּ ƒ̃ ‡ו… 

 ׁ̆ ר∆ ׁ…˘ ֲע˜…ר  ַיּ ׁ∆̆ ַע„  ַרב  ַמן  ז¿ זו…  ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ

ך¿  ר∆ ּ ∆„ ַבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ ַיֲחז…ר  ָ‡ז  ו¿ ּנּו,  מ∆ּ ƒָו‰ מ‡ֲ ּ‚ַ‰ַ

ַעל  ו¿ ָיָמיו.  ל  ָכּ  ‰ּ ָבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ י,  ƒע ָ̂ מ¿ ∆‡‰ָ

בי‡ורים
על  ולשלוט  למשול  כלומר,  ולהשתרר].  גירסא:  [יש  ול‰˘˙„ל.   .121

בני-אדם.

י  נ≈ פ¿ ƒל ן  ּבו… ׁ¿̆ ח∆ ו¿ ין  ּ ƒ„ ן  ּ≈̇ ƒי (ל‚)ו¿  ,‰ ָמּ ƒר ו¿

ים  ƒָלכ ַ‰מ¿ּ י  כ≈ ַמל¿ ך¿  ל∆ מ∆

 ‰ ָמּ ַכּ ב  ַיֲח˘…ׁ ו¿ -‰ּו‡,  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

ָלם,  ָ‰עו… ן  ƒמ רּו  ָעב¿ ו¿ ‡ּו  ּ‚ָ ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ ּ ≈‚

ָלם, ּוַמ‰  עו… ל…‡ ָ‰יּו מ≈ ָ‰יּו כ¿ּ חּו ו¿ כ¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒנ

ם. ָ̇ ֲ‡ָו ם ַ‚ּ יָל‰ ָל‰∆ ƒע ‰ו…

 

ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒּומ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ן  ƒמ  ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ר  ≈„ ּ‚ָ
ַלֲע˜…ר   ‰ ∆̂ ָ‰רו…  :˙ ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ  

יּוַכל  ל…‡  ָוכ…ל,  ל  כ…ּ ƒמ ּבו…  ּ ƒל ƒמ ‡ּו˙  ּ≈‚‰ַ

 ‡ ָלּ ∆‡ ַב„,  ל¿ ָב‰  ָׁ̆ ַמח¿ 120ב¿ּ  ‰ ז∆  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

‰ּו˙  ב¿ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ַבּ

ָ‡ָ„ם   ?„ ַ̂ י כ≈ּ ן.  ָ‰ַ‡ֲחרו…  ‰ ∆̂ ָ̃ ַע„ 

ים  ƒּוב ׁ̆ ֲח ים  ƒ„‚ָ ב¿ּ  ׁ̆ ב…ּ ל¿ ƒל יל  ƒ‚ָר ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

ָ‰רּוַח,  י  ס≈ּ ּ‚ַ י  ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ כ¿ּ ים  ƒנ ּ ָ̃ ֻ̇ ּומ¿

מעודו,  בשרו  וסך  רחץ 
ריח  לו  היה  לא  וכאילו 
טוב מעולם. בחשבו כן - 
עצמו,  את  וינמיך  יכניע 
ויתנשא.  יתגאה  ולא 

(חובת הלבבות שם). 
וח˘בון  „ין  וי˙ן  ל‚. 
רגע  בלבו,  יצייר  וכו'. 
דין  בית  לפני  הכנסו 
מעלה,  צבא  של  הגדול 
בעת שיראה עצמו לפני 
המלכים  מלכי  מלך 
והטהור  הקדוש 
הקדושה  בתכלית 
בסוד  והטהרה, 
קדושים   (- (מלאכים 
גבורי  גבורה,  משרתי 
כח עושי דברו, אשר אין 
והוא  מום.  כל  בהם 
גרוע  לפניהם,  עומד 
פחות ונבזה מצד עצמו, 
(נתעב)  ומגואל  טמא 
הירים  מעשיו,  מצד 
ראש?  היהיה לו פתחון 

פה? וכי ישאלוהו: איה ואיפוא פיך? איה גאונך וכבודך אשר נשאת בעולמך? 
האדם  יצייר  אחד  רגע  שאילו  ודאי  הנה  תוכחתו?  על  ישיב  ומה  יענה  מה 
בשכלו האמת הזה בציור אמיתי וחזק (דימוי נכון בצורה בהירה ומשכנעת) 

– פרוח תפרח ממנו הגאוה, ולא תשוב אליו עוד!!! (מסילת ישרים כג).   

בי‡ורים
אלא  יתגאה,  לא  שוב  ולהבא  שמכאן  בלבו  שיחליט  לב„.  במח˘ב‰   .120

בנוסף לכך חייב לשנות גם מעשיו והתנהגותיו כלפי חוץ.

 ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒי  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒמ  :˙ ָ‰ָרעו…  ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע  ‰ ז∆ ך¿  ר∆ ּ ∆„

ַמן ַרב,  ‰ ז¿ ז∆ ַ‰‚ ָבּ נ¿ ƒי ר, ו¿ ≈̇ ˜ יו… ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל…‡ יּוַכל ל¿ ׁ∆̆ ‰ ַע„  ָנּ מ∆ּ ƒמ

פּוָ‡‰  ר¿ ‰ּו‡   ‰ ז∆ ָין  נ¿ ƒע ו¿ י.  ƒנ ינו… ַ‰ב≈ּ ך¿  ר∆ ּ ∆„‰ַ ס  פ…ּ ¿̇ ƒי ו¿ ַיֲחז…ר  ָ‡ז  ו¿

ַלֲעב…„   ˙ כ∆ ׁ∆̆ מ¿ ƒנ ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ׁ∆̆ י  ƒּומ  .˙ ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ ָכל  ל¿ ָמ‰  ל≈ ׁ¿̆

 ,˙ ר∆ ח∆ ב¿ ַ‰ֻמּ  ‰ ּ„ָ ּƒמ ַבּ  ˜ ל∆ ח≈ ו¿  ˜ ל∆ ח≈ ָכל  122ב¿ּ ‰ּו‡  רּוך¿  ָבּ  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

ַמר:             ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿  . רו… ֲחב≈ י  נ≈ פ¿ ƒל ו¿ ָפָניו  ל¿ ך¿  ר∆ ּ ∆„‰ַ  ‰ ז∆ ים  ׂ ƒ̆ ָי

ים" (˙‰ילים, נ, כ‚).  ƒ‰…ל ע ‡¡ ַׁ̆ י≈ ּנּו ב¿ּ ∆‡ , ַ‡ר¿ ך¿ ר∆ ּ ם „∆ ׂ ָ̆ "123ו¿

בי‡ורים
122. בכל חל˜ וחל˜ וכו'. יש גורסים: בכל מדה ומדה – בחלק המובחר שבה. 

123. ו˘ם „רך ו‚ו'. והמפקח על דרכיו אראה לו בישועת אלקים.    

ד'
ם 

ד' יו
ע 

בו
ש

‰טובו˙  כל  ויע˘‰  כ„. 
ב‚לוי ובס˙ר. והמעשים 
הטובים שראוי להסתיר 
אלו  רק  הם  אותם, 
לעשותם  שאפשר 
ועד  מהחל  בשלימות 
שבני  מבלי  גם  כלה 
אבל  מהם.  ידעו  אדם 
שאינו  המצוות  אותן 
לבין  בינו  לקיימם  יכול 
להתפלל  כגון  עצמו, 
לבני  ולצוות  בציבור, 
טוב  לעשות  אדם 
מעשות  אותם  ולהזהיר 
תורה  וללמוד  רע, 
באופן  (ברבים, 
על  בזה  שמשפיע 
ללמד  וכ״ש  אחרים, 
ולעשות  ברבים)  תורה 
חסד, מצוות אלו אין כל 
ולנטוש  להזניח  הצדקה 
אותו  ישבחו  אם  ואף  שמים,  לשם  יקיימם  אלא  עליהן,  שיכבדוהו  מחשש 
עליהן, אין זה יגרע את שכרו, מפני שאינו מתכוון לזה בשעת עשייתן. (חובת 

הלבבות, שער יחוד המעשה פ״ה).   

ָנ‰  ַכָוּ ב¿ּ ל  ל≈ּ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ‰ּו‡:  ר  ָׁ̆ ַ‰ָיּ ַ‡ך¿ 
ב  ַ‰ּטו… ַעל   ‰ ּ ו∆ ַ̂ י ƒו יכּו˙,  ƒר‡ֲ ַבּ  

ל  ָכּ  ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע (כ„)ו¿ ָ‰ָרע,  מ≈ יר  ƒ‰ ַיז¿ ו¿

ם  ƒ‡ ו¿ ר,  ∆̇ ּוַבס≈ּ לּוי  ּ‚ָ ַבּ  ˙ בו… ַ‰ּטו…

ין  ≈‡88  - חּו‰ּו  ב¿ּ ַׁ̆ י ƒו  ‰ ז∆ ַעל  „ּו‰ּו  ַכב¿ּ י¿

 ‰ ן ָלז∆ ּ ו≈ ּƒל…‡ כ ׁ∆̆ י  ַבח, ַ‡ֲחר≈ ּׁ∆̆ י˜ לו… ַבּ ּ ƒַמז

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ˙ ע≈ 89ב¿ּ ן  ָלכ≈  .‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ‰ַמּ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒב

ין  ƒח ב¿ ַּ̇ ב,  ַ‰ּטו…  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇

מּול,       ּ¿‚‰ַ  ‰ ו∆ּ ַ̃ מ¿  ‰ ָּ̇ ‡ַ י  ּƒמ ƒמ ָך  מ¿ ¿̂ ַע ב¿ּ

ם  ƒ‡ ם, ֲ‡ָבל ל≈ ָׁ̆ ל - ‰ּו‡  ≈‡‰ָ ר מ≈ ׁ∆̆ ‡ֲ90

ין  ƒח ב¿ ַּ̇ ַ‚ם  ם. ו¿ ל≈ ָׁ̆ ינו…  ים - 91‡≈ ƒר ֲ‡ח≈ מ≈

י  נ≈ פ¿ ƒל  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ‰ַמּ  ‰ ז∆ ם  ƒ‡

חּו„  ƒי 92ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ עו…  ָ̇ י ƒי‰ָ ם  ƒ‡ ָלם,  ָ‰עו…

בי‡ורים
מה׳.        והתרחקות  זלזול במצוות  ידי  על  בני אדם  בעיני  חן  לו למצוא  מציע 
אותו  שמשבחים  בכך  במאומה  שכרו  יפחת  לא  ב˘בח.  לו  מזי˜  ‡ין   .88
89. בע˙ ‡˘ר ˙ע˘‰ מע˘‰ ‰טוב. והנך רוצה  ומכבדים אותו על מעשיו. 
לבחון את טהרת כונתך. 90. ‡˘ר מ‰‡ל. אם יתברר לך שהנך מקוה לקבל 
את השכר מהאל - סימן הוא שהמעשה שלם ואין בו כל פגם. 91. ‡ינו ˘לם. 
סימן הוא שהמעשה אינו שלם. 92. ביחו„ בח„רי ח„רים. בהתבודדות בינך 

 ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ׁ∆̆ ּוכ¿ ר,  ָ̂ ָ̃ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ּƒ̇ ָך.  ב¿ּ ƒל ב¿ּ

ל…‡  „, ו¿ ַיח≈ ¿̇ ּƒ̇ ָמ‰ - 81 ּום ָחכ¿ ׁ̆ מ…„  ל¿ ƒל

רּוך¿  ָבּ  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… זּוַל˙  ָ‡ָ„ם  ּום  ׁ̆ ַ„ע  י≈

ָב‰,      טו…  ‰ ּ„ָ ƒמ ּום  ׁ̆  ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  ו¿ ‰ּו‡, 

 ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע ב¿ּ לּו˙  ¿̂ ָ‰ַע  ˙ ‡ו… ַ‰ר¿ ל¿ 82ַ‡ך¿ 

ל…‡  83ו¿ ָך,  ָכר¿ ׂ ¿̆ י„  ƒס פ¿ ַ̇ ו¿ ם  ׁ≈̆ ָך  ל¿  ‡ ≈̂ י≈ ל…‡  ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ  ,‰„ָ ָ‰ֲעבו…

ָך  ¿̇ ָמ יַע ָחכ¿ ƒ„ ו… ּ̇ ל…‡  ן ָ‰ָרע, ו¿ ƒיר מ ƒ‰ ז¿ ַּ̇ ל…‡  ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ ּ¿̇

ן  ‚ו… ˙, כ¿ּ ל…‡ ‡ו… ם ו¿ ƒַמי ָׁ̆ -‡ ר≈ יַמן י¿ ƒס ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  ָך, ו¿ ¿̇ ׁ̆ זּוָל י ƒ‡ ל¿

ך¿  ל≈ ≈̇ ו¿ ָ‰ָ‚ם  נ¿ ƒמ ב¿ּ  ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ּƒ̇ 84  ‡ ָלּ ∆‡ י˙,  ƒ̂ י ƒ̂ ו¿ זּוָז‰  ּומ¿ ין  ּ ƒל ƒפ ּ¿̇

ָו‰  ¿„ ח∆ ‰ ּוב¿ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒמ ַמֲ‡ָכל ב¿ּ ם ב¿ּ ∆‰ ָמּ ƒע…ָרב ע ‰ מ¿ י∆ ¿‰ ƒ̇ ם, ו¿ י‰∆ כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  „ כ…ּ ל¿ ƒל ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  נ≈ י¿ נ¿ ƒע מ≈  ‰ ז∆ ל  ָכּ  .˜ חו… ׂ ּ¿̆ ‰ַ ר…ב  ּוב¿

ף  ל∆ ∆‡ י„  ƒס 86ַמפ¿ ָו‰,  ¿̂ ƒמ ם  ׁ≈̆ 85ל¿  ‰ ז∆ ָין  נ¿ ƒע  ‰ ׂ ∆̆ ָ‰עו… ו¿  , ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒר ב¿ּ

 ׁ̆ ≈‡ ‰ ל¿ ַטָנּ ¿̃  ׁ̆ ≈‡ ַח מ≈ ר≈ בו… ‰ ל¿ מ∆ „ו… , 87ו¿ ָכרו… ׂ ּ¿̆ ƒר מ ≈̇ ים יו… ƒָלפ‡ֲ

ָל‰.  „ו… ּ ¿‚

אדם.  אותו  של  רצונו 
וב׳עץ יוסף׳ (שם) ביאר, 
יוצאים  שדבריו  משום 
יכנסו  ובודאי  הלב,  מן 
לב  אל  הם  אף 

השומעים.

בי‡ורים
כאילו אתה  רושם  ל‰ר‡ו˙ ‰עˆלו˙. עשה  ‡ך   .82 81. ˙˙יח„. תתבודד. 
עובד את ה׳ בעצלות ובכבדות. 83. ול‡ ˙ˆו‰. ואל תשדל בני אדם לעשות 
˙נ‰‚ במנ‰‚ם ו˙לך ב„רכי‰ם. של  טוב ואל תוכיחם להמנע מעשות רע. 84.̇ 
ויושבי קרנות, כדי שהסתרת מעשיך הטובים תהיה בשלימות.  פשוטי העם 
85. ל˘ם מˆו‰. כלומר, אף שעושה זאת לשם מצוה, מכל מקום... 86. מפסי„ 
‡לף ‡לפים. כי ירד מטה מטה, ולא רק את המצוות יחדל מלקיים, אלא אף 
אמונתו תשלל ממנו, מבלי אשר ירגיש בכך. 87. ו„ומ‰ לבורח מ‡˘ ˜טנ‰ 
ל‡˘ ‚„ול‰. כי אם מטרתו לברוח מהפרסום והכבוד שיבוא לו ע״י עבודת ה׳, 
וחושש למצוא חן בעיני בני אדם בגלל מעשיו הטובים, אדרבה, הרי היצר 

ˆ„י˜ים ‡רחו˙  ˘ער ‰‚‡ו‰עיונים

‡ינ‰  ‰‚‡ו‰  וז‡˙  כ‰. 
כתב  וכו'.  לענו‰  מז˜˙ 
(שער  הלבבות  החובת 
והחלק  פ״ט):  הכניעה 
כשגאות  הוא,  המשובח 
ועל  חכמתו  על  האדם 
נובעת  הטובים  מעשיו 
יודע  שהוא  ממה 
להעריך את גודל החסד 
שהבורא עשה אתו בזה 
היתרונות  את  לו  שנתן 
הללו, וממה שהוא שמח 
לו  גורמת  וגאותו  בהן, 
עוד  ולהתאמץ  להוסיף 
ובמעשיו  בלימודו  יותר 
ולהתנהג  הטובים, 
מקורביו,  עם  בהכנעה 
ולחוס  בחבריו,  ולשמוח 
על  ולחפות  כבודם  על 
ולהזהר  זכות,  לכף  אותם  ולדון  אותם,  ולאהוב  בשבחם,  ולדבר  סכלותם, 

ב  ּטו… ַמ‰  ינּו  ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ  : מו… ּוכ¿  .˙ ָרנו… ¿̃

 ‰ ז∆ ַעל  ו¿ נּו.  ָרל≈ ּ‚ו… ים  ƒע ָנּ ּוַמ‰  נּו  ≈̃ ל¿ ח∆

 "'‰ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ּבו…  ƒל  ‰ּ ַבּ ¿‚ ּ ƒ100ַוי" ַמר:  ¡‡ נ∆

ָ‡ָ„ם       ‰ י∆ ¿‰ ƒי י  ּƒכ ו).  יז,  („ברי-‰ימים-ב 

ָלם  י ָ‰עו… נ≈ י¿ נ¿ ƒע ב ב¿ּ ַבּ‰-ל≈ ר-רּוַח ּו‚¿ ַ̃ 101י¿

 ‰ מ∆ּ ַבּ לו…  י˜  ּƒפ ַיס¿ ל…‡  ׁ∆̆ 102  ,‡ ַ‰ָבּ

 ‰ מ∆ּ ַבּ י  ּ„ַ י…‡ַמר  ל…‡  ו¿  , לו… ן  מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ּ ƒי ׁ∆̆

ַעט  מ¿ ƒי  ‡ ָלּ ∆‡103 ם,  ∆‰ מ≈ ָי„ו…   ‡ ָ̂ מ¿ ּ ƒי ׁ∆̆

ו…  ׁ̆ ּ‰ ַנפ¿ ַבּ ¿‚ ƒ̇ ‰ּו, 104ו¿ ׂ ≈̆ ל ַמֲע יָניו ָכּ ע≈ ב¿ּ

ו…       ׁ̆ ַנפ¿ ב¿ּ ם  ַרע≈ ¿̇ ƒי ו¿ י„,  ƒמ ָּ̇ ָל‰  ַמע¿ ל¿

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו…  ˙„ַ ֲעבו… מ≈ ר  ּ ≈̂ ַ̃ מ¿ּ ׁ∆̆ מו…  105כ¿ּ

יָנּ‰  ≈‡ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ז…‡˙  (כ‰)ו¿ ‰ּו‡.  רּוך¿  ָבּ

בי‡ורים
שאינם  פירש,  והערוך  (רש״י).  שיחה  בדבר  העוסקים  הארץ  עמי  ˜רנו˙. 
בדברי  ולעסוק  העיר  בקרנות  לשבת  רגילים  אלא  המדרש,  לבית  נכנסים 
לו  המלך, שאף שהיה  יהושפט  על  נאמר  זה  פסוק  לבו.  וי‚ב‰   .100 שיחה. 
עושר וכבוד לא גבה לבו בעבורם, כי אם במה שהלך בדרכי ה׳. (מצודת דוד). 
101. י˜ר רוח ו‚ב‰ לב.  אדם עם רצון כביר בלי גבול ובעל שאיפות גבוהות 
בעניני העולם הבא. 102. ˘ל‡ יספי˜ לו. שלא יסתפק במצוות המזדמנות 
בעיניו. שיהיו  ימעט  103. ‡ל‡  ידי השתדלותו.  על  ובמעלות שהשיג  לידו, 
ונפשו תתרומם ותשאף  104. ו˙‚ב‰ נפ˘ו.  ועבודתו מעטים בעיניו.  מעשיו 
ומתרשל  שמפחית  מדה  באותה  ˘מ˜ˆר.  כמו   .105 יותר.  גבוהה  למדרגה 

מעבודת ה׳ יכעס על עצמו ויוכיח נפשו.

ם  ƒ‡ ים, ו¿ ּƒַרב ‰ ָבּ ׂ ∆̆ ‰ עו… ָּ̇ ר ַ‡ ׁ∆̆ ָין ֲ‡ נ¿ ƒע‰ָ ‰ ז∆ ים 93ב¿ּ ƒי ֲחָ„ר ר≈ ַח„¿ ב¿ּ

ם. ל≈ ָׁ̆ ָך  ׂ ¿̆ ‰, ָ‡ז ַמַע ָך ז∆ ר ל¿ ר≈ ָבּ ¿̇ ƒי

ם  ַ‰ָיּ ‰ מ≈ ָפּ ƒם ט ƒ‡ י ּƒינו… כ ר ָ‰ָרע ‡≈ ∆̂ „ י≈ ∆‚ נּו 94נ∆ ר¿ ַפּ ּƒס ּׁ∆̆ ל ַמ‰  ָכּ
ָכל  ּוב¿ ָבר  ּ„ָ ָכל  י ב¿ּ ּƒכ , ּבו… ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ ב ל¿ ַחָיּ ‰ּו‡  ּׁ∆̆ „ ַמ‰  ∆‚  95נ∆

נּו  ח¿ ַ̇ ּוָפ ל,  ≈̃ ל¿ ַ̃ ּול¿  ˙ ח≈ ַׁ̆ ל¿ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈  ‡ ָבּ  ‰ ּ„ָ ƒמ ָכל  ּוב¿  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע

ָרָכיו.  ּ ¿„  ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇ ָיַ„ע  ל…‡  ׁ∆̆ י  ƒמ ל¿ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ַין  נ¿ ƒע יַע  ƒ„ ‰ו… ל¿ ח  ַ̇ פ∆ּ

יף  ם י…ס∆ ƒר ָיַ„י‰ָ , "96ּוט√ כו… ו… ּ̇ ƒּו מ‰ ≈̃ ּ ַסל¿ ר ל¿ יַמ‰≈ ƒין, ו ƒָחָכם ָיב ∆‰ ו¿

ı" (‡יוב יז, ט). ‡…מ∆

 

ם        ƒ‡ י  ּƒכ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ַח˙  ַבּ ֻׁ̆ מ¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿ ַמֲעַל˙  ב¿ּ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ97

י"  ƒ̇ ‡ו… ָי„…ַע  ו¿ ל  כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ל  ּ ַ‰ל≈ ¿̇ ּƒמ‰ַ ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ƒי ז…‡˙  ב¿ּ

ָע‰  ּ ַ‚ם „≈ רּוך¿ ‰ּו‡, 98ו¿ ‡ ָבּ ר≈ ָ„ָ‡‰ ַלּבו… יף ‰ו… ƒס יו… (ירמי‰ ט, כז). ו¿

יָך,  ָפנ∆ ל¿ י  ƒנ‡ֲ  ‰ ∆„ מו… ַמר:  לו…  ‰ ָלּ ƒפ ¿̇ ּƒב  ˙ בו… טו…  ˙ ּ„ו… ƒּומ ל  כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ו¿

י  ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒ99מ ל…‡  ו¿  , ׁ̆ ָר ¿„ ּƒי˙-ַ‰מ ב≈ּ י  ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒמ י  ƒ̃ ל¿ ח∆  ָּ̇ ַ̇ ָנּ ׁ∆̆

בי‡ורים
בהידור  השלמות,  ובאותה  האופן  באותו  ‰ענין.  בז‰   .93 עצמך.  לבין 
לקלקל  הוא  מנסה  כיצד  הרע,  יצר  ‰רע. מענין  יˆר  נ‚„   .94 ובהתלהבות. 
וידיו  בדרכיו  טהור  י„ים.  וט‰ר   .96 לעומת.  נ‚„.   .95 ממנו.  להנצל  וכיצד 
הרע.           היצר  ברשת  יפול  ולהתאמץ שלא  להתגבר  כח  יוסיף   - נקיות מעוון 
לא ח״ו כדי להשתרר ולהתנשא על  97. ‰‚‡ו‰ במעל˙ ‰חכמ‰ מ˘ובח˙. 
זו.  אחרים, אלא שירגיש סיפוק ושמחה במעלתו כדי לזרזו להתמיד בדרך 
98. ו‚ם „ע‰. יש גורסים: על שחננו דעה והשכל ומדות טובות. 99. מיו˘בי 

מ˘‡  בענין  ‡בל  כז. 
לפני‰ם.  יכנע  ומ˙ן 
הוא  הדברים  מקור 
(ז:):  ברכות  במסכת 
משום  יוחנן  רבי  אמר 
יוחאי:  בר  שמעון  רבי 
להתגרות  מותר 
הזה  בעולם  ברשעים 
יצחק  רבי  והאמר  וכו׳. 
אם ראית רשע שהשעה 
תתגרה  אל  לו  משחקת 
י,  (תהלים  שנאמר  בו, 
(יצליחו)  ״יחילו  ה): 
דרכיו בכל עת״, ולא עוד 
ולא  בדין...  שזוכה  אלא 
שרואה  אלא  עוד 
הא  קשיא,  לא  בצריו... 
במילי  דידיה הא  במילי 
שבדבר  והיינו  דשמיא. 
ששייך לו ולממונו צריך 
וכתב  מפניו.  להכנע 
ש״השעה״  המהרש״א, 
כי  דייקא,  לו  משחקת 
 – השעה  כשתעבור  אבל  שגורם,  המזל  מחמת  שעה  לפי  אלא  אינו  בודאי 

״כחציר מהרה ימלו״, ״ועוד מעט ואין רשע״ וכו׳.

 ‰ ז∆ ו¿ ם.  י‰∆ נ≈ פ¿ ƒל ָל˙ו…  ָפּ ׁ¿̆ ‰ַ י  נ≈ פ¿ּ ƒ106מ

ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒי י  ַ̇ ָמ ָמ‰  ָחכ¿ יך¿  ƒר ָ̂

 ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ≈‡ ים  ƒָעמ פ¿ּ י  ּƒכ ָו‰,  ¿̂ ƒמ ַבר  ¿„ ּƒב

ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ָניו  ָפּ ז  ָיע≈ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ ם,  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ֲעמ…„  ַיּ ׁ∆̆

ם  ָ̇ י„ ‡ו… ƒס ָו‰ ַ‡ַח˙, 107ַיפ¿ ¿̂ ƒֲעבּור מ ַבּ

ָחָכם  ∆‰ יך¿  ƒר ָ̂ ָכך¿  ל¿  .˙ וו… ¿̂ ƒמ  ‰‡ָ מ≈

י  ƒפ ּול¿ ָין,  נ¿ ƒע‰ָ ו¿ ָע‰  ָּׁ̆ ‰ַ י  ƒפ ל¿ ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ל¿

יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ ׁ̆ י י≈ ּƒיו, כ ׂ ָ̆ ר ַמֲע ּ ַס„≈ ‰ י¿ ז∆

יַח  ּƒל…‡ ַינ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ ׁ̆ י≈ יָלם, ו¿ ƒב ׁ¿̆ ּƒַלֲעז…ב ב

‚ּופו…  ב¿ּ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ ָין.  נ¿ ƒע ּום  ׁ̆ ב¿ּ יָלם  ƒב ׁ¿̆ ּƒב

ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿ ם,  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ַלֲעמ…„  ‡…„ו…  מ¿ ƒ108ּוב

(כז)ֲ‡ָבל  ָו‰,  ¿̂ ƒמ ַבר  ¿„ ּƒב  ‰ ז∆ ָכל  ו¿ ם.  ָל‰∆

ם  י‰∆ נ≈ פ¿ ƒל ַנע  ָכּ ƒי ן  ָּ̇ ‡-ּוַמ ׂ ָּ̆ ַמ ַין  נ¿ ƒע ב¿ּ

ין  ּ ƒ„‰ַ ּוַר˙  ּׁ̆ ƒים מ ƒנ פ¿ ƒם ל ∆‰ ָמּ ƒע ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ו¿

בי‡ורים
ובזוי  יהיה מושפל  יעשה הטוב  106. מפני ‰˘פל˙ו לפני‰ם. מחשש שאם 
בעיניהם, ושילעגו לו על מעשיו. 107. יפסי„ ‡ו˙ם מ‡‰ מˆוו˙. יש גירסא 
ד),  כו,  (משלי  ״אל תען כסיל כאולתו״  זה אמר שלמה:  ״ועל  המוסיפה כאן: 
ובמ‡ו„ו.   .108 וכסילים״.  והם רשעים  ה),  (שם,  ״ענה כסיל כאולתו״  ואמר: 

בכל כחו, רצונו וממונו.

 ˙ מ∆ ר∆ ‚ו… , ו¿ ו… ּ̇ ע¿ ַסַיּ ˙ ָלֲעָנָו‰, ַ‡ך¿ מ¿ ∆̃ ּ ַמז∆

 ,˙ בו… ַ‰ּטו…  ˙ ֲעלו… ַמּ ַבּ מ…ַח  ׂ ¿̆ ƒל לו… 

ַעל  ָלחּוס  ו¿ ָריו  ֲחב≈  „ בו… כ¿ ּƒב מ…ַח  ׂ ¿̆ ƒל ו¿

ָ„ם. בו… כ¿ּ

 

ַח˙  ַבּ ֻׁ̆ י‡ מ¿ ƒ‰ ים ƒע ָׁ̆ „ ָ‰ר¿ ∆‚ ֲ‡ָו‰ נ∆ ּ‚ַ‰ַ ו¿
ים  ƒל ַ‰כ¿ יָחם ּול¿ ƒכ ‰ו… ‡…„, ל¿ מ¿

ַעל   ‰ ּ ו∆ ַ̂ י ƒו ם,  ָל‰∆ ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿ ם,  ָ̇ ‡ו…

 , ו… ּ̇ ָכל¿ י¿ י  ƒפ כ¿ּ ָ‰ַרע  מ≈ יר  ƒ‰ ַיז¿ ו¿ ב  ַ‰ּטו…

ָלם  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ‰ ב¿ּ מ∆ ּ‰ ּ„ו… ז∆ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ

ּבו…  ּ ƒל ׁ∆̆ י  ַ‡ֲחר≈  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ּוכ¿ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒמ כ¿ּ

ל…‡  ו¿ ח.  ָבּ ֻׁ̆ מ¿  ‰ ז∆ י  ֲ‰ר≈ ם  ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ל¿

ל…‡  ׁ∆̆ ַכי  ּ ¿„ ָמר¿ מו…  כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ַנע  ָכּ ƒי

ם  ָמ˜ו… ָכל  ּוב¿  (‚ (‡ס˙ר  ָ‰ָמן  ל¿ ַנע  כ¿ ƒנ

ל…‡  ו¿  ,˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ָעָליו   - ָו‰  ¿̂ ƒמ  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆

ב  ַ‰ּטו… (כו)ַלֲעז…ב  ים  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ָלל  כ¿ּ ַנע  ָכּ ƒי

בכבודם. והיא גורמת לו 
הטובים  שמעשיו 
ושהוא  בעיניו,  מעטים 
להרבות  תמיד  טורח 
נשבר  ושלבו  עליהם, 
מדי  שהוא  על  בקרבו 
מהם  להשיג  חלש 
ושהוא  נפשו,  כאוות 
לפני  עצמו  את  משפיל 
מקוה  שהוא  מי 
להוסיף  יוכל  שבעזרתו 
מודה  ושהוא  עליהם, 
היתרונות  על  לאלהים 
אותו  ומשבח  לו,  שנתן 
על שעזר לו לקנות את 

המעלות הטהורות.
אינה  כזאת  גאוה 
עם  בסתירה  עומדת 
לא  והיא  ההכנעה, 
אלא  אותה,  מרחיקה 
לה  מסייעת  אדרבה 

ומוסיפה עליה. 
מפני  ‰טוב  לעזוב  כו. 
‰˘פל˙ו לפני‰ם. שנינו 
כ):  (ה,  אבות  במסכת 
אומר,  תימא  בן  ״יהודה 

הוי עז כנמר... לעשות רצון אביך שבשמים״. כתב הטור (או״ח סי׳ א): ״והתחיל 
בעז כנמר, לפי שהוא כלל גדול בעבודת הבורא יתברך, לפי שפעמים אדם 
חפץ לעשות מצוה ונמנע מלעשותה מפני בני אדם שמלעיגים עליו, ועל כן 
הזהיר שתעיז פניך כנגד המלעיגים, ואל תמנע מלעשות המצוה... שפעמים 
אדם מתבייש מפני האדם יותר ממה שיתבייש מפני הבורא יתברך, על כן 

הזהיר שתעיז מצחך כנגד המלעיגים ולא תבוש. עכ״ד.  

תחילה  אותי  שהגבהת 
שאז  השלכתני  ואח״כ 
החרפה  הצער,  המכה, 

והבושה גדולים יותר.
מחט‡  ניˆול  ‡ינו  ל. 
יונה  רבינו  כתב  ועוון. 
כז):  א,  תשובה  (בשערי 
כמה  מסבבת  הגאוה 
יצר  ומגברת  עבירות, 
לב האדם עליו, שנאמר: 
את  ושכחת  לבבך  ״ורם 
הגאוה  [הרי  אלקיך״  ה׳ 
לכל  כללית  סיבה 
על-ידי  כי  העבירות, 
ה׳  לשכחת  בא  הגאוה 
חוטא]...ובעל  וממילא 
יצרו,  ביד  נמסר  הגאוה 
עמו  השם  עזר  אין  כי 
אחרי אשר הוא תועבת 

ה׳. עכ״ד.
כתב:  קדושה  בשערי 
שורש  היא  הגאוה 
להרבה עבירות אם בין 
בין  ואם  למקום,  אדם 

אדם לחבירו.
בשבט מוסר (ב׳) כתב: הגאוה שורש לכל העבירות שבעולם, ולכן חזק עצמך 

שלא להתפתות בקול יצרך להתגאות, ובנצחך אותו בזה – תוכל לנצחו בכל! 

ל"  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי  ˙ כו… ַמַער¿  ˙ ∆‡ י  ּƒ̇ ַרפ¿ ח≈

ָ‡ַמר  ׁ∆̆ יב,  ƒר ח≈ ַסנ¿ (˘מו‡ל-‡ יז, י), 110ּול¿

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ˙ ָ‰ֲ‡ָרˆו… י  ל…‰≈ ¡‡ ָכל  ב¿ּ י  ƒמ"

 '‰ יל  ּ ƒ̂ ַי י  ּƒכ י  ƒ„ ָיּ ƒמ ם  ָ̂ ַ‡ר¿  ˙ ∆‡ ילּו  ּ ƒ̂ ƒ‰

כ),  לו,  (י˘עי‰  י"  ƒ„ ָיּ ƒמ ם  ƒַלי ָׁ̆ רּו י¿  ˙ ∆‡

ָלּ‰  רו… "ּוַמן ‰ּו‡ ‡¡ ָ‡מ¿ ב¿ּ ר,  ּ ַ̂ נ∆ בּוַכ„¿ ּונ¿

טו),   ,‚ („ני‡ל  ָ„י"  י¿ ן  ƒמ ן  כו… נ¿ ƒב יז¿ ׁ≈̆ י¿ י  ּ ƒ„

רּו  ָ‡מ¿ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ן,  ָל‰∆  ‰ מ∆ ַ‰ּ„ו… ו¿

ּבּוז  ָ‰ָי‰  ם  ָ̇ י ƒֲחר‡ַ ו¿ ם,  י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ כ¿ּ

ינו…  (ל)‡≈  , זו…  ‰ ּ„ָ ƒמ ב¿ּ ‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ƒּומ ן.  לו… ָ̃ ו¿

ָ‡ַמר  ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ן,  ָעוו… ו¿  ‡ ט¿ ח≈ מ≈ ל  ו… ּ̂ ƒנ

 ‰ ׂ ∆̆ , עו… מו… ׁ¿̆  ı יר ל≈ ƒ‰ָי „ ָחָכם: "111ז≈ ∆‰

ן" (מ˘לי כ‡, כ„). ַר˙ ָז„ו… ב¿ ע∆ ב¿ּ

 

 ‰ ָנּ ≈‰ ַע„  ינּו  ָבר≈ ּ ¿„ יַע  ּ ƒ‚ ƒ‰ ׁ∆̆ יָון  כ≈ ו¿

בי‡ורים
110. ולסנחריב. בתנא דבי אליהו (ל״א) כתב: סנחריב גסות הרוח היתה בו, 
ובה נעקר מן העולם. וכן נאמר שם על נבוכדנצר. 111. ז„ י‰יר. גס רוח סופו 

להיות לץ שאינו חש לשמוע מוסר. רש״י.

ָל‰. „ו… ּ ָו‰ ‚¿ ¿̂ ƒי מ ƒ‰ זו… ָבר, (כח)ו¿ ָכל ָ„ּ ב¿ּ

 

יך¿  ƒר ָ̂ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ‰ַ  ˙ ּ„ַ ƒמ ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒּומ
י  ּƒכ  ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ּוב  ׁ̆ ָל ו¿ ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ ל¿  
ַרב   ‰ּ ָלּ ׁ∆̆  ˜ ּ ז≈ ∆‰‰ַ ו¿  ,„…‡ מ¿  ‰ ֻ‚ָנּ מ¿ י‡  ƒ‰

 -  ‰ּ ָבּ  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ‰ַ ו¿ י„,  ƒמ ָּ̇ ּוָמˆּוי 

 ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ יָכך¿  ƒפ ַעט, ל¿ מ¿

˙ ָ‰ָ‡ָ„ם  יָ‡‰ ‡∆ ƒב ֲ‡ָו‰ מ¿ ּ‚ַ‰ַ י  ּƒכ  ,„…‡ מ¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ לּו˙,  פ¿ ׁƒ̆ ו¿ ר  ב∆ ׁ∆̆ ל¿

יח),  טז,  (מ˘לי  ן"  ‡ו… ּ‚ָ ר  ב∆ ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ ƒ(כט)ל"

ּנּו" (˘ם  יל∆ ּƒפ ׁ¿̆ ַּ̇ ֲ‡ַו˙ ָ‡ָ„ם  ַמר: "ַ‚ּ ¡‡ נ∆ ו¿

ַרע  ≈‡ ָמ‰   ָּ̇ ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿ כ‚).  כט, 

" (˘מו˙ ‰,  ‚ו… י ‰' ו¿ ƒרו… "מ ָ‡מ¿ ע…‰ ב¿ּ ַפר¿ ל¿

י  ƒַמר "ֲ‡נ‡ָ ׁ∆̆ י,  ּƒ̇ ׁ¿̆ ƒל ַי˙ ַ‰פ¿ּ ָ‚ל¿ ב), 109ּול¿

‚„ול‰.  מˆו‰  וזו‰י  כח. 
בבא-מציעא  במסכת 
על  הגמרא  מביאה  (ל:) 
כ)  יח  (שמות  הפסוק 
״והודעת להם את הדרך 
המעשה  ואת  בה  ילכו 
׳אשר  יעשון״...  אשר 
יעשון׳ זו לפנים משורת 
לנהוג  [שיש מצוה  הדין 
הדין]...  משורת  לפנים 
לא  יוחנן,  רבי  דאמר 
חרבה ירושלים אלא על 
שהעמידו דיניהם על דין 
(עשו)  עבדו  ולא  תורה, 
לפנים משורת הדין.    
‚‡ון.  ˘בר  לפני  כט. 
כשבא  הגר״א:  פירש 
מן  זה  הרי  לאדם,  שבר 
הסתם שהיה לו תחילה 
בא  ולכן  הלב,  גבהות 
כשהקדוש  השבר,  עליו 
לנקום  רוצה  הוא  ברוך 

באדם כדי שיתקדש שמו יתברך בעולם - מגביהו תחילה ואחר כך משפילו, 
תחילה  שהגביהו  בהמן  כמו  שבעתיים,  גדולה  נקמתו  תהיה  זה  ידי  על  כי 
למשנה למלך כדי שיתלוהו בגבהותו, ונפילתו היתה בפירסום רב, ואם הוא 
שר וחשוב בלא זה, אז ה׳ נותן בלבו גאוה ואחר כך משפילו, כי אז נקמתו 
וכן  ועכשיו בבירא עמיקתא.   – כי הרגיש עצמו שהיה באיגרא רמה  גדולה 
ותשליכני״,  נשאתני  ״כי  יא)  קב,  (תהלים  הפסוק  על  המפרשים  כל  פירשו 

בי‡ורים
109. ול‚לי˙. אמר רבי יוחנן שעמד בגילוי פנים (בחוצפה. רש״י) לפני הקב״ה 

(סוטה מב:). 

מטפ‰  ˘ב‡  ל‡. 
האדם  בהיות  סרוח‰. 
בפחיתות  מסתכל 
תחילת  וגריעות  חומרו, 
טעם  לו  אין  יצירתו, 
אלא  כלל,  להתנשא 
משל  ולהכלם.  ליבוש 
למה הדבר דומה: רועה 
ועלה  שהגיע  חזירים 
עת  כל  הרי  לשלטון, 
ימיו  יזכור  אשר 
אפשר  אי   – הראשונים 
(מסילת  להתגאות  לו 

ישרים כג). 
שהתהוות  יתבונן, 
ויצירתו...ואחר  האדם 
ניזון...במשך  הוא  כך 
ורק  אמו,  בבטן  שהותו 
לעולם  יוצא  כך  אחר 
בגופו  וכחוש  חלוש 
הלבבות  (חובת  ואבריו 

כניעה ה). 
לב. וי˘וב לעפר ורימ‰. 
ויתבונן מצורתו שתהיה 
לו כשינוח בקבר: אור פניו יחלוף, מראהו ישחר, בשרו יהפך לתולעים עיפוש 
וליחה, ולא ישאר בו כל סימן מיופי גופו. ריחו יבאיש (יסריח) מאד, כאילו לא 

ל…‡  ב¿ּ  ‰ּ ז∆ ƒמ ָל‰  ַמע¿ ל¿  ‰ ז∆ ם  ּ∆̇ ב¿ ַׁ̆ י¿

חּוס  ƒי ל  ∆„ ּ…‚ ן:  יו… ל¿ ָ‰ע∆ יב  ׁƒ̆ ≈‰ ו¿ י?  ƒ̇ ּו ׁ̆ ר¿

ַעי.  ר≈ ל¿ ַעל  ַמּ ƒמ י  ƒיַבנ ׁƒ̆ ‰ו… י  ּƒ̇ ח¿ ַפּ ׁ¿̆ ƒמ

י  ַּ̇ ח¿ ַּ̇ ר  ׁ∆̆ י ַעל ֲ‡ ƒ̇ י ƒי: ָעל ƒנ ּׁ≈̆ ָ‡ַמר ַ‰ ו¿

י:  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ‰ַ ָעָנ‰  ו¿ י.  ƒ̇ ָמ ָחכ¿ ר…ב  י  נ≈ פ¿ּ ƒמ

י  ƒיַבנ ׁƒ̆ י ‰ו… ּƒב ƒּו˙ ל‡ ַ„כ¿ י ו¿ ׁƒ̆ לּו˙ ַנפ¿ פ¿ ׁƒ̆

 . לו… ּ ¿„ ƒ‚ ך¿ 118ו¿ ל∆ ָל‰ּו ַ‰מ∆ּ ע¡ ∆‰ ו¿ ם.  י‰∆ ּ≈̇ ח¿ ַּ̇

ָך  ב ֲ‡ָמר ל¿ י טו… ּƒַמר: "119כ ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ ו¿

יב"  ƒ„ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל ָך  יל¿ ּƒפ ׁ¿̆ ‰ַ מ≈  ‰ ָנּ ≈‰  ‰ ֲעל≈

(מ˘לי כ‰, ז). 

ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ  ˙ ּ„ַ ּƒמ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם   ‰ ∆‡ רו… ׁ∆̆  ˙ ע≈ ב¿ּ
ב  יך¿ ַלֲח˘…ׁ ƒר ָ̂ ˙ ָעָליו,  ר∆ ב∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ 

 ‡ ָבּ ׁ∆̆ , (ל‡) ּבו… ƒל ˙ ים ‡∆ ƒיל ƒ‰ ב¿ ים ַ‰ַמּ ƒָבר ּ ¿„

ָעָפר  ל¿ ּוב  ׁ̆ ָי (לב)ו¿ רּוָח‰,  ס¿  ‰ ָפּ ּƒט ƒמ

בי‡ורים
לפניו שלשה גיבורים, וישבו זה למעלה מזה. 118. ו‚„לו. למעלה. 119. כי 
טוב ‡מר לך. מוטב שיאמרו לך לעלות לדרגה גבוהה יותר ממעמדך כיום, 
את  שתפנה  ויבקשו  לה  ראוי  שאינך  לאמר  ממעלתך  אותך  יורידו  מאשר 

מקומך עבור אדם אחר נכבד ונדיב.

י  ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ַמע  ׁ¿̆ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ‰ַ ַעל  ר  ַ„ב≈ּ ל¿

‰ּו‡  י  ƒמ ָ‡ַמר:  ָח„  ∆‡ ָחָכם  ים.  ƒֲחָכמ

 ‰ ז∆  ?‰‚ָ‡ָ ¿„‰ַ ּנּו  מ∆ּ ƒמ  „ ר≈ ָפּ ּƒ̇ ל…‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

רּו:  ָ‡מ¿ ‰. ו¿ ָנּ מ∆ּ ƒָל‰ מ ַמע¿ י‡ ל¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ˙ ַמֲעָל‰  ׁ̆ ַלֲעלו… ּ ≈̃ ַב ‰ַ112מ¿

˙ו…  ‡ו… ין  ƒ̃ י ƒַמֲחז ַע˙,  ּ„ַ ר]  [ַבּ  ˙ ַ̃ ז¿ ח∆ 113ב¿ּ מו…  ¿̂ ַע י˜  ƒֲחז ַמּ ׁ∆̆ י  ƒמ

ים  ƒַמֲעָלל  - ֲ‡ָו‰  ַלַ‚ּ 114ָסמּוך¿  רּו:  ָ‡מ¿ ו¿  .‰ ט∆ ו… ׁ̆ ל¿ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ

 ˙‡ַ נ¿ ׂ ƒ̆ ָעָליו   ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ים,  ƒָרע ים  ƒַמֲעָלל ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒּומ ים.  ƒָרע

ָח„:           ∆‡ ָחָכם  ָ‡ַמר  ו¿ ָעָליו.  מ≈  ˙ טו… נו…  ˙ ו… ׁ̆ ָפ ּ ַ‰נ¿ ו¿  ,˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

 ˙ ּ„ו… ּƒימּו˙ ַ‰מ ƒע ך¿ נ¿ ר ַ‰ּ‚ּוף, ָכּ ּוָר‰ ‡ו… ּ̂ ימּו˙ ַ‰ ƒע ר נ¿ ׁ∆̆ ‡ֲ 115ַכּ

 ‰ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆  ׁ̆ פ∆ נ∆ּ ַבּ יבּו˙  ׁƒ̆ ַ‰ֲח ין  ≈‡116  :„ עו… ָ‡ַמר  ו¿  . ׁ̆ פ∆ ַ‰נ∆ּ ר  ‡ו…

 .‰ ז∆ ל  ∆‡  ‰ ז∆ ים  ƒר ֲ‡ח≈ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ

ָפָניו  , 117ּול¿ כּו˙ו… ‡ ַמל¿ ס≈ּ ּƒב ַעל כ ׁ≈̆ ָח„ יו… ך¿ ‡∆ ל∆ ָ‰ָי‰ מ∆ ׁ∆̆ ָ‡ַמר,  ו¿

יך¿  ≈‡  : ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ם  ָל‰∆ ָ‡ַמר  ו¿  . ּזו… ƒמ ָל‰  ַמע¿ ל¿ זו…   ˙ ‡ו… ס¿ ּƒכ ָ‰יּו 

 – השורש  שנעקר  כיון 
נופלים  הענפים 

מאליהם.

בי‡ורים
112. ‰מב˜˘ לעלו˙. גאוותן אינו מרוצה ממעלת חשיבותו בעיני הבריות 
וכיון שלא  יותר ממה שהוא ראוי לה,  גבוהה  וחומד תמיד לדרגת חשיבות 
משיגה, הרי הוא בדאגה מתמדת.  113. בחז˜˙ בר „ע˙. שמחזיק עצמו חכם. 
114. סמוך ל‚‡ו‰ מעללים רעים. שהם המשך ישיר לגאוה ותוצאה ממנה. 
115. כ‡˘ר נעימו˙ ‰ˆור‰. כשם שהגדרת אדם שצורתו נעימה ויפה היא 
מאירה.                              נפשו  וטובות  נעימות  שמדותיו  אדם  כך  מאירים,  ופניו  שגופו  מי 
זה  אין  כלומר,  הנפש״].  ״מחשיבות  גירסא:  [יש  בנפ˘.  ‰ח˘יבו˙  ‡ין   .116
חשיבות וכבוד לאדם להתגאות על חברו, אפילו הוא מלך, כל שכן בני-אדם 
אחרים, השוים במעלתם ומתגאים זה על זה. 117. ולפניו ‰יו כס‡ו˙. כלומר 
לפניו היו שלשה כסאות, זה למעלה מזה, להושיב כל אחד כגדולתו, ובאו 
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מן  למט‰  וי˘ב  ל„. 
‰כל. הגה״ק רבי אלחנן 
היה  הי״ד  זצ״ל  וסרמן 
בסוף  לישב  רגיל 
מקום  בכל  ביהמ״ד 
את  שאל  פעם  שהגיע. 
זצוק״ל  חיים  החפץ 
האם אין חשש שיתהלל 
״מי כמוני עניו״?  בעצמו 
בליבו,  מתגאה  ונמצא 
אדרבה,  עדיף  ואולי 
המזרח  בכותל  לישב 
ולחשוב בליבו ״הרי איני 
כאן  לישב  ראוי 
במה  אותי  ומכבדים 
לו  ענה  וכד׳?  בי״  שאין 
שנינו  חיים:  החפץ 
ט)  כה,  (כלים  במשנה 
מידי  מוציא  מעשה 
מחשבה  ואילו  מחשבה 
מיד  מוציאה  אינה 
מעשה, א״כ עדיף לישב 
במערב, ועצם מעשה זה 
מיד  יוציא  ענוה  של 
שחושש  גאוה  מחשבת 
בליבו,  תתגנב  אולי 
ענוה  מחשבת  יגבר על כל  ב״מזרח״, עצם מעשה הגאוה  יושב  משא״כ אם 

שיחשוב ״איני ראוי״ וכד׳. 

ים  ƒ„‚ָ ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒם י ƒ‡ - ‰ּ ז∆ ƒּוב מ ׁ̆ ‰ ָל ∆̂ רו… ו¿

י˙,  ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ּ„ָ ƒמ ם ב¿ּ ָ̇ ן ‡ו… ּ≈̃ ַ̇ י ƒים ו ƒב טו…

ם  ƒ‡ …ּו˙. ‡ו‡ ּבו… ַ‰‚≈ּ ּ ƒל ƒל…‡ ַיֲע˜…ר מ ‰ ז∆ ָבּ

ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ 121ּול¿  „ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָ‰‚ו…  נ¿ ƒמ ָ‰ָי‰ 

ין  ≈‡  - יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ָ‡ר  ׁ¿̆ ּƒב ‡ו…  ָבָריו  ¿„ ּƒב

מו…  ¿̂ ַע י‚  ƒ‰ נ¿ ַיּ ׁ∆̆ ַע„  ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ ָנ‰  ָּ̃ ַּ̇

ן  ƒמ  ‰ ַמָטּ ל¿ ב  ׁ≈̆ י≈ (ל„)ו¿  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ן  יו… ָזּ ƒב ב¿ּ

ין  ּ ƒַבז ˙ ַ‰מ¿ ָחבו… י ַ‰ס¿ּ י≈ לו… ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒי ל, ו¿ ַ‰כ…ּ

ּלּו,  ים ‡≈ ƒָבר ¿„ ּƒב ‡ ≈̂ ַכּיו… ן, ו¿ י‰∆ ׁ≈̆ ב¿ ˙ לו… ∆‡

י  ƒן מ כ≈ ּנּו. ו¿ מ∆ּ ƒב מ ַבּ‰-ַ‰ל≈ּ ֲע˜…ר ‚…ּ ַיּ ׁ∆̆ ַע„ 

 ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ָוַכַעס  ָמ‰  ח≈ ַעל  ַבּ ‰ּו‡  ׁ∆̆

˙ו…  ‡ו… ּכּו  ƒ‰ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ מו…  ¿̂ ַע  ‚‰ַ נ¿ ƒי  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇

ך¿  ל≈ י≈ ָלל, ו¿ ׁ̆ כ¿ּ י ּ ƒ‚ ˙ו… ל…‡ ַיר¿ לּו ‡ו… ל¿ּ ƒ̃ ‡ו… 

 ׁ̆ ר∆ ׁ…˘ ֲע˜…ר  ַיּ ׁ∆̆ ַע„  ַרב  ַמן  ז¿ זו…  ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ

ך¿  ר∆ ּ ∆„ ַבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ ַיֲחז…ר  ָ‡ז  ו¿ ּנּו,  מ∆ּ ƒָו‰ מ‡ֲ ּ‚ַ‰ַ

ַעל  ו¿ ָיָמיו.  ל  ָכּ  ‰ּ ָבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ י,  ƒע ָ̂ מ¿ ∆‡‰ָ

בי‡ורים
על  ולשלוט  למשול  כלומר,  ולהשתרר].  גירסא:  [יש  ול‰˘˙„ל.   .121

בני-אדם.

י  נ≈ פ¿ ƒל ן  ּבו… ׁ¿̆ ח∆ ו¿ ין  ּ ƒ„ ן  ּ≈̇ ƒי (ל‚)ו¿  ,‰ ָמּ ƒר ו¿

ים  ƒָלכ ַ‰מ¿ּ י  כ≈ ַמל¿ ך¿  ל∆ מ∆

 ‰ ָמּ ַכּ ב  ַיֲח˘…ׁ ו¿ -‰ּו‡,  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

ָלם,  ָ‰עו… ן  ƒמ רּו  ָעב¿ ו¿ ‡ּו  ּ‚ָ ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ ּ ≈‚

ָלם, ּוַמ‰  עו… ל…‡ ָ‰יּו מ≈ ָ‰יּו כ¿ּ חּו ו¿ כ¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒנ

ם. ָ̇ ֲ‡ָו ם ַ‚ּ יָל‰ ָל‰∆ ƒע ‰ו…

 

ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒּומ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ן  ƒמ  ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ר  ≈„ ּ‚ָ
ַלֲע˜…ר   ‰ ∆̂ ָ‰רו…  :˙ ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ  

יּוַכל  ל…‡  ָוכ…ל,  ל  כ…ּ ƒמ ּבו…  ּ ƒל ƒמ ‡ּו˙  ּ≈‚‰ַ

 ‡ ָלּ ∆‡ ַב„,  ל¿ ָב‰  ָׁ̆ ַמח¿ 120ב¿ּ  ‰ ז∆  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

‰ּו˙  ב¿ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ַבּ

ָ‡ָ„ם   ?„ ַ̂ י כ≈ּ ן.  ָ‰ַ‡ֲחרו…  ‰ ∆̂ ָ̃ ַע„ 

ים  ƒּוב ׁ̆ ֲח ים  ƒ„‚ָ ב¿ּ  ׁ̆ ב…ּ ל¿ ƒל יל  ƒ‚ָר ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

ָ‰רּוַח,  י  ס≈ּ ּ‚ַ י  ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ כ¿ּ ים  ƒנ ּ ָ̃ ֻ̇ ּומ¿

מעודו,  בשרו  וסך  רחץ 
ריח  לו  היה  לא  וכאילו 
טוב מעולם. בחשבו כן - 
עצמו,  את  וינמיך  יכניע 
ויתנשא.  יתגאה  ולא 

(חובת הלבבות שם). 
וח˘בון  „ין  וי˙ן  ל‚. 
רגע  בלבו,  יצייר  וכו'. 
דין  בית  לפני  הכנסו 
מעלה,  צבא  של  הגדול 
בעת שיראה עצמו לפני 
המלכים  מלכי  מלך 
והטהור  הקדוש 
הקדושה  בתכלית 
בסוד  והטהרה, 
קדושים   (- (מלאכים 
גבורי  גבורה,  משרתי 
כח עושי דברו, אשר אין 
והוא  מום.  כל  בהם 
גרוע  לפניהם,  עומד 
פחות ונבזה מצד עצמו, 
(נתעב)  ומגואל  טמא 
הירים  מעשיו,  מצד 
ראש?  היהיה לו פתחון 

פה? וכי ישאלוהו: איה ואיפוא פיך? איה גאונך וכבודך אשר נשאת בעולמך? 
האדם  יצייר  אחד  רגע  שאילו  ודאי  הנה  תוכחתו?  על  ישיב  ומה  יענה  מה 
בשכלו האמת הזה בציור אמיתי וחזק (דימוי נכון בצורה בהירה ומשכנעת) 

– פרוח תפרח ממנו הגאוה, ולא תשוב אליו עוד!!! (מסילת ישרים כג).   

בי‡ורים
אלא  יתגאה,  לא  שוב  ולהבא  שמכאן  בלבו  שיחליט  לב„.  במח˘ב‰   .120

בנוסף לכך חייב לשנות גם מעשיו והתנהגותיו כלפי חוץ.

 ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒי  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒמ  :˙ ָ‰ָרעו…  ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע  ‰ ז∆ ך¿  ר∆ ּ ∆„

ַמן ַרב,  ‰ ז¿ ז∆ ַ‰‚ ָבּ נ¿ ƒי ר, ו¿ ≈̇ ˜ יו… ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל…‡ יּוַכל ל¿ ׁ∆̆ ‰ ַע„  ָנּ מ∆ּ ƒמ

פּוָ‡‰  ר¿ ‰ּו‡   ‰ ז∆ ָין  נ¿ ƒע ו¿ י.  ƒנ ינו… ַ‰ב≈ּ ך¿  ר∆ ּ ∆„‰ַ ס  פ…ּ ¿̇ ƒי ו¿ ַיֲחז…ר  ָ‡ז  ו¿

ַלֲעב…„   ˙ כ∆ ׁ∆̆ מ¿ ƒנ ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ׁ∆̆ י  ƒּומ  .˙ ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ ָכל  ל¿ ָמ‰  ל≈ ׁ¿̆

 ,˙ ר∆ ח∆ ב¿ ַ‰ֻמּ  ‰ ּ„ָ ּƒמ ַבּ  ˜ ל∆ ח≈ ו¿  ˜ ל∆ ח≈ ָכל  122ב¿ּ ‰ּו‡  רּוך¿  ָבּ  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

ַמר:             ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿  . רו… ֲחב≈ י  נ≈ פ¿ ƒל ו¿ ָפָניו  ל¿ ך¿  ר∆ ּ ∆„‰ַ  ‰ ז∆ ים  ׂ ƒ̆ ָי

ים" (˙‰ילים, נ, כ‚).  ƒ‰…ל ע ‡¡ ַׁ̆ י≈ ּנּו ב¿ּ ∆‡ , ַ‡ר¿ ך¿ ר∆ ּ ם „∆ ׂ ָ̆ "123ו¿

בי‡ורים
122. בכל חל˜ וחל˜ וכו'. יש גורסים: בכל מדה ומדה – בחלק המובחר שבה. 

123. ו˘ם „רך ו‚ו'. והמפקח על דרכיו אראה לו בישועת אלקים.    
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‰טובו˙  כל  ויע˘‰  כ„. 
ב‚לוי ובס˙ר. והמעשים 
הטובים שראוי להסתיר 
אלו  רק  הם  אותם, 
לעשותם  שאפשר 
ועד  מהחל  בשלימות 
שבני  מבלי  גם  כלה 
אבל  מהם.  ידעו  אדם 
שאינו  המצוות  אותן 
לבין  בינו  לקיימם  יכול 
להתפלל  כגון  עצמו, 
לבני  ולצוות  בציבור, 
טוב  לעשות  אדם 
מעשות  אותם  ולהזהיר 
תורה  וללמוד  רע, 
באופן  (ברבים, 
על  בזה  שמשפיע 
ללמד  וכ״ש  אחרים, 
ולעשות  ברבים)  תורה 
חסד, מצוות אלו אין כל 
ולנטוש  להזניח  הצדקה 
אותו  ישבחו  אם  ואף  שמים,  לשם  יקיימם  אלא  עליהן,  שיכבדוהו  מחשש 
עליהן, אין זה יגרע את שכרו, מפני שאינו מתכוון לזה בשעת עשייתן. (חובת 

הלבבות, שער יחוד המעשה פ״ה).   

ָנ‰  ַכָוּ ב¿ּ ל  ל≈ּ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ‰ּו‡:  ר  ָׁ̆ ַ‰ָיּ ַ‡ך¿ 
ב  ַ‰ּטו… ַעל   ‰ ּ ו∆ ַ̂ י ƒו יכּו˙,  ƒר‡ֲ ַבּ  

ל  ָכּ  ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע (כ„)ו¿ ָ‰ָרע,  מ≈ יר  ƒ‰ ַיז¿ ו¿

ם  ƒ‡ ו¿ ר,  ∆̇ ּוַבס≈ּ לּוי  ּ‚ָ ַבּ  ˙ בו… ַ‰ּטו…

ין  ≈‡88  - חּו‰ּו  ב¿ּ ַׁ̆ י ƒו  ‰ ז∆ ַעל  „ּו‰ּו  ַכב¿ּ י¿

 ‰ ן ָלז∆ ּ ו≈ ּƒל…‡ כ ׁ∆̆ י  ַבח, ַ‡ֲחר≈ ּׁ∆̆ י˜ לו… ַבּ ּ ƒַמז

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ˙ ע≈ 89ב¿ּ ן  ָלכ≈  .‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ‰ַמּ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒב

ין  ƒח ב¿ ַּ̇ ב,  ַ‰ּטו…  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇

מּול,       ּ¿‚‰ַ  ‰ ו∆ּ ַ̃ מ¿  ‰ ָּ̇ ‡ַ י  ּƒמ ƒמ ָך  מ¿ ¿̂ ַע ב¿ּ

ם  ƒ‡ ם, ֲ‡ָבל ל≈ ָׁ̆ ל - ‰ּו‡  ≈‡‰ָ ר מ≈ ׁ∆̆ ‡ֲ90

ין  ƒח ב¿ ַּ̇ ַ‚ם  ם. ו¿ ל≈ ָׁ̆ ינו…  ים - 91‡≈ ƒר ֲ‡ח≈ מ≈

י  נ≈ פ¿ ƒל  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ‰ַמּ  ‰ ז∆ ם  ƒ‡

חּו„  ƒי 92ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ עו…  ָ̇ י ƒי‰ָ ם  ƒ‡ ָלם,  ָ‰עו…

בי‡ורים
מה׳.        והתרחקות  זלזול במצוות  ידי  על  בני אדם  בעיני  חן  לו למצוא  מציע 
אותו  שמשבחים  בכך  במאומה  שכרו  יפחת  לא  ב˘בח.  לו  מזי˜  ‡ין   .88
89. בע˙ ‡˘ר ˙ע˘‰ מע˘‰ ‰טוב. והנך רוצה  ומכבדים אותו על מעשיו. 
לבחון את טהרת כונתך. 90. ‡˘ר מ‰‡ל. אם יתברר לך שהנך מקוה לקבל 
את השכר מהאל - סימן הוא שהמעשה שלם ואין בו כל פגם. 91. ‡ינו ˘לם. 
סימן הוא שהמעשה אינו שלם. 92. ביחו„ בח„רי ח„רים. בהתבודדות בינך 

 ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ׁ∆̆ ּוכ¿ ר,  ָ̂ ָ̃ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ּƒ̇ ָך.  ב¿ּ ƒל ב¿ּ

ל…‡  „, ו¿ ַיח≈ ¿̇ ּƒ̇ ָמ‰ - 81 ּום ָחכ¿ ׁ̆ מ…„  ל¿ ƒל

רּוך¿  ָבּ  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… זּוַל˙  ָ‡ָ„ם  ּום  ׁ̆ ַ„ע  י≈

ָב‰,      טו…  ‰ ּ„ָ ƒמ ּום  ׁ̆  ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  ו¿ ‰ּו‡, 

 ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע ב¿ּ לּו˙  ¿̂ ָ‰ַע  ˙ ‡ו… ַ‰ר¿ ל¿ 82ַ‡ך¿ 

ל…‡  83ו¿ ָך,  ָכר¿ ׂ ¿̆ י„  ƒס פ¿ ַ̇ ו¿ ם  ׁ≈̆ ָך  ל¿  ‡ ≈̂ י≈ ל…‡  ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ  ,‰„ָ ָ‰ֲעבו…

ָך  ¿̇ ָמ יַע ָחכ¿ ƒ„ ו… ּ̇ ל…‡  ן ָ‰ָרע, ו¿ ƒיר מ ƒ‰ ז¿ ַּ̇ ל…‡  ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ ּ¿̇

ן  ‚ו… ˙, כ¿ּ ל…‡ ‡ו… ם ו¿ ƒַמי ָׁ̆ -‡ ר≈ יַמן י¿ ƒס ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  ָך, ו¿ ¿̇ ׁ̆ זּוָל י ƒ‡ ל¿

ך¿  ל≈ ≈̇ ו¿ ָ‰ָ‚ם  נ¿ ƒמ ב¿ּ  ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ּƒ̇ 84  ‡ ָלּ ∆‡ י˙,  ƒ̂ י ƒ̂ ו¿ זּוָז‰  ּומ¿ ין  ּ ƒל ƒפ ּ¿̇

ָו‰  ¿„ ח∆ ‰ ּוב¿ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒמ ַמֲ‡ָכל ב¿ּ ם ב¿ּ ∆‰ ָמּ ƒע…ָרב ע ‰ מ¿ י∆ ¿‰ ƒ̇ ם, ו¿ י‰∆ כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  „ כ…ּ ל¿ ƒל ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  נ≈ י¿ נ¿ ƒע מ≈  ‰ ז∆ ל  ָכּ  .˜ חו… ׂ ּ¿̆ ‰ַ ר…ב  ּוב¿

ף  ל∆ ∆‡ י„  ƒס 86ַמפ¿ ָו‰,  ¿̂ ƒמ ם  ׁ≈̆ 85ל¿  ‰ ז∆ ָין  נ¿ ƒע  ‰ ׂ ∆̆ ָ‰עו… ו¿  , ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒר ב¿ּ

 ׁ̆ ≈‡ ‰ ל¿ ַטָנּ ¿̃  ׁ̆ ≈‡ ַח מ≈ ר≈ בו… ‰ ל¿ מ∆ „ו… , 87ו¿ ָכרו… ׂ ּ¿̆ ƒר מ ≈̇ ים יו… ƒָלפ‡ֲ

ָל‰.  „ו… ּ ¿‚

אדם.  אותו  של  רצונו 
וב׳עץ יוסף׳ (שם) ביאר, 
יוצאים  שדבריו  משום 
יכנסו  ובודאי  הלב,  מן 
לב  אל  הם  אף 

השומעים.

בי‡ורים
כאילו אתה  רושם  ל‰ר‡ו˙ ‰עˆלו˙. עשה  ‡ך   .82 81. ˙˙יח„. תתבודד. 
עובד את ה׳ בעצלות ובכבדות. 83. ול‡ ˙ˆו‰. ואל תשדל בני אדם לעשות 
˙נ‰‚ במנ‰‚ם ו˙לך ב„רכי‰ם. של  טוב ואל תוכיחם להמנע מעשות רע. 84.̇ 
ויושבי קרנות, כדי שהסתרת מעשיך הטובים תהיה בשלימות.  פשוטי העם 
85. ל˘ם מˆו‰. כלומר, אף שעושה זאת לשם מצוה, מכל מקום... 86. מפסי„ 
‡לף ‡לפים. כי ירד מטה מטה, ולא רק את המצוות יחדל מלקיים, אלא אף 
אמונתו תשלל ממנו, מבלי אשר ירגיש בכך. 87. ו„ומ‰ לבורח מ‡˘ ˜טנ‰ 
ל‡˘ ‚„ול‰. כי אם מטרתו לברוח מהפרסום והכבוד שיבוא לו ע״י עבודת ה׳, 
וחושש למצוא חן בעיני בני אדם בגלל מעשיו הטובים, אדרבה, הרי היצר 

ˆ„י˜ים עיונים‡רחו˙  ˘ער ‰‚‡ו‰

‡ינ‰  ‰‚‡ו‰  וז‡˙  כ‰. 
כתב  וכו'.  לענו‰  מז˜˙ 
(שער  הלבבות  החובת 
והחלק  פ״ט):  הכניעה 
כשגאות  הוא,  המשובח 
ועל  חכמתו  על  האדם 
נובעת  הטובים  מעשיו 
יודע  שהוא  ממה 
להעריך את גודל החסד 
שהבורא עשה אתו בזה 
היתרונות  את  לו  שנתן 
הללו, וממה שהוא שמח 
לו  גורמת  וגאותו  בהן, 
עוד  ולהתאמץ  להוסיף 
ובמעשיו  בלימודו  יותר 
ולהתנהג  הטובים, 
מקורביו,  עם  בהכנעה 
ולחוס  בחבריו,  ולשמוח 
על  ולחפות  כבודם  על 
ולהזהר  זכות,  לכף  אותם  ולדון  אותם,  ולאהוב  בשבחם,  ולדבר  סכלותם, 

ב  ּטו… ַמ‰  ינּו  ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ  : מו… ּוכ¿  .˙ ָרנו… ¿̃

 ‰ ז∆ ַעל  ו¿ נּו.  ָרל≈ ּ‚ו… ים  ƒע ָנּ ּוַמ‰  נּו  ≈̃ ל¿ ח∆

 "'‰ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ּבו…  ƒל  ‰ּ ַבּ ¿‚ ּ ƒ100ַוי" ַמר:  ¡‡ נ∆

ָ‡ָ„ם       ‰ י∆ ¿‰ ƒי י  ּƒכ ו).  יז,  („ברי-‰ימים-ב 

ָלם  י ָ‰עו… נ≈ י¿ נ¿ ƒע ב ב¿ּ ַבּ‰-ל≈ ר-רּוַח ּו‚¿ ַ̃ 101י¿

 ‰ מ∆ּ ַבּ לו…  י˜  ּƒפ ַיס¿ ל…‡  ׁ∆̆ 102  ,‡ ַ‰ָבּ

 ‰ מ∆ּ ַבּ י  ּ„ַ י…‡ַמר  ל…‡  ו¿  , לו… ן  מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ּ ƒי ׁ∆̆

ַעט  מ¿ ƒי  ‡ ָלּ ∆‡103 ם,  ∆‰ מ≈ ָי„ו…   ‡ ָ̂ מ¿ ּ ƒי ׁ∆̆

ו…  ׁ̆ ּ‰ ַנפ¿ ַבּ ¿‚ ƒ̇ ‰ּו, 104ו¿ ׂ ≈̆ ל ַמֲע יָניו ָכּ ע≈ ב¿ּ

ו…       ׁ̆ ַנפ¿ ב¿ּ ם  ַרע≈ ¿̇ ƒי ו¿ י„,  ƒמ ָּ̇ ָל‰  ַמע¿ ל¿

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו…  ˙„ַ ֲעבו… מ≈ ר  ּ ≈̂ ַ̃ מ¿ּ ׁ∆̆ מו…  105כ¿ּ

יָנּ‰  ≈‡ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ז…‡˙  (כ‰)ו¿ ‰ּו‡.  רּוך¿  ָבּ

בי‡ורים
שאינם  פירש,  והערוך  (רש״י).  שיחה  בדבר  העוסקים  הארץ  עמי  ˜רנו˙. 
בדברי  ולעסוק  העיר  בקרנות  לשבת  רגילים  אלא  המדרש,  לבית  נכנסים 
לו  המלך, שאף שהיה  יהושפט  על  נאמר  זה  פסוק  לבו.  וי‚ב‰   .100 שיחה. 
עושר וכבוד לא גבה לבו בעבורם, כי אם במה שהלך בדרכי ה׳. (מצודת דוד). 
101. י˜ר רוח ו‚ב‰ לב.  אדם עם רצון כביר בלי גבול ובעל שאיפות גבוהות 
בעניני העולם הבא. 102. ˘ל‡ יספי˜ לו. שלא יסתפק במצוות המזדמנות 
בעיניו. שיהיו  ימעט  103. ‡ל‡  ידי השתדלותו.  על  ובמעלות שהשיג  לידו, 
ונפשו תתרומם ותשאף  104. ו˙‚ב‰ נפ˘ו.  ועבודתו מעטים בעיניו.  מעשיו 
ומתרשל  שמפחית  מדה  באותה  ˘מ˜ˆר.  כמו   .105 יותר.  גבוהה  למדרגה 

מעבודת ה׳ יכעס על עצמו ויוכיח נפשו.

ם  ƒ‡ ים, ו¿ ּƒַרב ‰ ָבּ ׂ ∆̆ ‰ עו… ָּ̇ ר ַ‡ ׁ∆̆ ָין ֲ‡ נ¿ ƒע‰ָ ‰ ז∆ ים 93ב¿ּ ƒי ֲחָ„ר ר≈ ַח„¿ ב¿ּ

ם. ל≈ ָׁ̆ ָך  ׂ ¿̆ ‰, ָ‡ז ַמַע ָך ז∆ ר ל¿ ר≈ ָבּ ¿̇ ƒי

ם  ַ‰ָיּ ‰ מ≈ ָפּ ƒם ט ƒ‡ י ּƒינו… כ ר ָ‰ָרע ‡≈ ∆̂ „ י≈ ∆‚ נּו 94נ∆ ר¿ ַפּ ּƒס ּׁ∆̆ ל ַמ‰  ָכּ
ָכל  ּוב¿ ָבר  ּ„ָ ָכל  י ב¿ּ ּƒכ , ּבו… ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ ב ל¿ ַחָיּ ‰ּו‡  ּׁ∆̆ „ ַמ‰  ∆‚  95נ∆

נּו  ח¿ ַ̇ ּוָפ ל,  ≈̃ ל¿ ַ̃ ּול¿  ˙ ח≈ ַׁ̆ ל¿ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈  ‡ ָבּ  ‰ ּ„ָ ƒמ ָכל  ּוב¿  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע

ָרָכיו.  ּ ¿„  ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇ ָיַ„ע  ל…‡  ׁ∆̆ י  ƒמ ל¿ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ַין  נ¿ ƒע יַע  ƒ„ ‰ו… ל¿ ח  ַ̇ פ∆ּ

יף  ם י…ס∆ ƒר ָיַ„י‰ָ , "96ּוט√ כו… ו… ּ̇ ƒּו מ‰ ≈̃ ּ ַסל¿ ר ל¿ יַמ‰≈ ƒין, ו ƒָחָכם ָיב ∆‰ ו¿

ı" (‡יוב יז, ט). ‡…מ∆

 

ם        ƒ‡ י  ּƒכ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ַח˙  ַבּ ֻׁ̆ מ¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿ ַמֲעַל˙  ב¿ּ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ97

י"  ƒ̇ ‡ו… ָי„…ַע  ו¿ ל  כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ל  ּ ַ‰ל≈ ¿̇ ּƒמ‰ַ ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ƒי ז…‡˙  ב¿ּ

ָע‰  ּ ַ‚ם „≈ רּוך¿ ‰ּו‡, 98ו¿ ‡ ָבּ ר≈ ָ„ָ‡‰ ַלּבו… יף ‰ו… ƒס יו… (ירמי‰ ט, כז). ו¿

יָך,  ָפנ∆ ל¿ י  ƒנ‡ֲ  ‰ ∆„ מו… ַמר:  לו…  ‰ ָלּ ƒפ ¿̇ ּƒב  ˙ בו… טו…  ˙ ּ„ו… ƒּומ ל  כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ו¿

י  ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒ99מ ל…‡  ו¿  , ׁ̆ ָר ¿„ ּƒי˙-ַ‰מ ב≈ּ י  ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒמ י  ƒ̃ ל¿ ח∆  ָּ̇ ַ̇ ָנּ ׁ∆̆

בי‡ורים
בהידור  השלמות,  ובאותה  האופן  באותו  ‰ענין.  בז‰   .93 עצמך.  לבין 
לקלקל  הוא  מנסה  כיצד  הרע,  יצר  ‰רע. מענין  יˆר  נ‚„   .94 ובהתלהבות. 
וידיו  בדרכיו  טהור  י„ים.  וט‰ר   .96 לעומת.  נ‚„.   .95 ממנו.  להנצל  וכיצד 
הרע.           היצר  ברשת  יפול  ולהתאמץ שלא  להתגבר  כח  יוסיף   - נקיות מעוון 
לא ח״ו כדי להשתרר ולהתנשא על  97. ‰‚‡ו‰ במעל˙ ‰חכמ‰ מ˘ובח˙. 
זו.  אחרים, אלא שירגיש סיפוק ושמחה במעלתו כדי לזרזו להתמיד בדרך 
98. ו‚ם „ע‰. יש גורסים: על שחננו דעה והשכל ומדות טובות. 99. מיו˘בי 

מ˘‡  בענין  ‡בל  כז. 
לפני‰ם.  יכנע  ומ˙ן 
הוא  הדברים  מקור 
(ז:):  ברכות  במסכת 
משום  יוחנן  רבי  אמר 
יוחאי:  בר  שמעון  רבי 
להתגרות  מותר 
הזה  בעולם  ברשעים 
יצחק  רבי  והאמר  וכו׳. 
אם ראית רשע שהשעה 
תתגרה  אל  לו  משחקת 
י,  (תהלים  שנאמר  בו, 
(יצליחו)  ״יחילו  ה): 
דרכיו בכל עת״, ולא עוד 
ולא  בדין...  שזוכה  אלא 
שרואה  אלא  עוד 
הא  קשיא,  לא  בצריו... 
במילי  דידיה הא  במילי 
שבדבר  והיינו  דשמיא. 
ששייך לו ולממונו צריך 
וכתב  מפניו.  להכנע 
ש״השעה״  המהרש״א, 
כי  דייקא,  לו  משחקת 
 – השעה  כשתעבור  אבל  שגורם,  המזל  מחמת  שעה  לפי  אלא  אינו  בודאי 

״כחציר מהרה ימלו״, ״ועוד מעט ואין רשע״ וכו׳.

 ‰ ז∆ ו¿ ם.  י‰∆ נ≈ פ¿ ƒל ָל˙ו…  ָפּ ׁ¿̆ ‰ַ י  נ≈ פ¿ּ ƒ106מ

ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒי י  ַ̇ ָמ ָמ‰  ָחכ¿ יך¿  ƒר ָ̂

 ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ≈‡ ים  ƒָעמ פ¿ּ י  ּƒכ ָו‰,  ¿̂ ƒמ ַבר  ¿„ ּƒב

ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ָניו  ָפּ ז  ָיע≈ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ ם,  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ֲעמ…„  ַיּ ׁ∆̆

ם  ָ̇ י„ ‡ו… ƒס ָו‰ ַ‡ַח˙, 107ַיפ¿ ¿̂ ƒֲעבּור מ ַבּ

ָחָכם  ∆‰ יך¿  ƒר ָ̂ ָכך¿  ל¿  .˙ וו… ¿̂ ƒמ  ‰‡ָ מ≈

י  ƒפ ּול¿ ָין,  נ¿ ƒע‰ָ ו¿ ָע‰  ָּׁ̆ ‰ַ י  ƒפ ל¿ ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ל¿

יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ ׁ̆ י י≈ ּƒיו, כ ׂ ָ̆ ר ַמֲע ּ ַס„≈ ‰ י¿ ז∆

יַח  ּƒל…‡ ַינ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ ׁ̆ י≈ יָלם, ו¿ ƒב ׁ¿̆ ּƒַלֲעז…ב ב

‚ּופו…  ב¿ּ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ ָין.  נ¿ ƒע ּום  ׁ̆ ב¿ּ יָלם  ƒב ׁ¿̆ ּƒב

ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿ ם,  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ַלֲעמ…„  ‡…„ו…  מ¿ ƒ108ּוב

(כז)ֲ‡ָבל  ָו‰,  ¿̂ ƒמ ַבר  ¿„ ּƒב  ‰ ז∆ ָכל  ו¿ ם.  ָל‰∆

ם  י‰∆ נ≈ פ¿ ƒל ַנע  ָכּ ƒי ן  ָּ̇ ‡-ּוַמ ׂ ָּ̆ ַמ ַין  נ¿ ƒע ב¿ּ

ין  ּ ƒ„‰ַ ּוַר˙  ּׁ̆ ƒים מ ƒנ פ¿ ƒם ל ∆‰ ָמּ ƒע ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ו¿

בי‡ורים
ובזוי  יהיה מושפל  יעשה הטוב  106. מפני ‰˘פל˙ו לפני‰ם. מחשש שאם 
בעיניהם, ושילעגו לו על מעשיו. 107. יפסי„ ‡ו˙ם מ‡‰ מˆוו˙. יש גירסא 
ד),  כו,  (משלי  ״אל תען כסיל כאולתו״  זה אמר שלמה:  ״ועל  המוסיפה כאן: 
ובמ‡ו„ו.   .108 וכסילים״.  והם רשעים  ה),  (שם,  ״ענה כסיל כאולתו״  ואמר: 

בכל כחו, רצונו וממונו.

 ˙ מ∆ ר∆ ‚ו… , ו¿ ו… ּ̇ ע¿ ַסַיּ ˙ ָלֲעָנָו‰, ַ‡ך¿ מ¿ ∆̃ ּ ַמז∆

 ,˙ בו… ַ‰ּטו…  ˙ ֲעלו… ַמּ ַבּ מ…ַח  ׂ ¿̆ ƒל לו… 

ַעל  ָלחּוס  ו¿ ָריו  ֲחב≈  „ בו… כ¿ ּƒב מ…ַח  ׂ ¿̆ ƒל ו¿

ָ„ם. בו… כ¿ּ

 

ַח˙  ַבּ ֻׁ̆ י‡ מ¿ ƒ‰ ים ƒע ָׁ̆ „ ָ‰ר¿ ∆‚ ֲ‡ָו‰ נ∆ ּ‚ַ‰ַ ו¿
ים  ƒל ַ‰כ¿ יָחם ּול¿ ƒכ ‰ו… ‡…„, ל¿ מ¿

ַעל   ‰ ּ ו∆ ַ̂ י ƒו ם,  ָל‰∆ ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿ ם,  ָ̇ ‡ו…

 , ו… ּ̇ ָכל¿ י¿ י  ƒפ כ¿ּ ָ‰ַרע  מ≈ יר  ƒ‰ ַיז¿ ו¿ ב  ַ‰ּטו…

ָלם  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ‰ ב¿ּ מ∆ ּ‰ ּ„ו… ז∆ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ

ּבו…  ּ ƒל ׁ∆̆ י  ַ‡ֲחר≈  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ּוכ¿ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒמ כ¿ּ

ל…‡  ו¿ ח.  ָבּ ֻׁ̆ מ¿  ‰ ז∆ י  ֲ‰ר≈ ם  ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ל¿

ל…‡  ׁ∆̆ ַכי  ּ ¿„ ָמר¿ מו…  כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ַנע  ָכּ ƒי

ם  ָמ˜ו… ָכל  ּוב¿  (‚ (‡ס˙ר  ָ‰ָמן  ל¿ ַנע  כ¿ ƒנ

ל…‡  ו¿  ,˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ָעָליו   - ָו‰  ¿̂ ƒמ  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆

ב  ַ‰ּטו… (כו)ַלֲעז…ב  ים  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ָלל  כ¿ּ ַנע  ָכּ ƒי

בכבודם. והיא גורמת לו 
הטובים  שמעשיו 
ושהוא  בעיניו,  מעטים 
להרבות  תמיד  טורח 
נשבר  ושלבו  עליהם, 
מדי  שהוא  על  בקרבו 
מהם  להשיג  חלש 
ושהוא  נפשו,  כאוות 
לפני  עצמו  את  משפיל 
מקוה  שהוא  מי 
להוסיף  יוכל  שבעזרתו 
מודה  ושהוא  עליהם, 
היתרונות  על  לאלהים 
אותו  ומשבח  לו,  שנתן 
על שעזר לו לקנות את 

המעלות הטהורות.
אינה  כזאת  גאוה 
עם  בסתירה  עומדת 
לא  והיא  ההכנעה, 
אלא  אותה,  מרחיקה 
לה  מסייעת  אדרבה 

ומוסיפה עליה. 
מפני  ‰טוב  לעזוב  כו. 
‰˘פל˙ו לפני‰ם. שנינו 
כ):  (ה,  אבות  במסכת 
אומר,  תימא  בן  ״יהודה 

הוי עז כנמר... לעשות רצון אביך שבשמים״. כתב הטור (או״ח סי׳ א): ״והתחיל 
בעז כנמר, לפי שהוא כלל גדול בעבודת הבורא יתברך, לפי שפעמים אדם 
חפץ לעשות מצוה ונמנע מלעשותה מפני בני אדם שמלעיגים עליו, ועל כן 
הזהיר שתעיז פניך כנגד המלעיגים, ואל תמנע מלעשות המצוה... שפעמים 
אדם מתבייש מפני האדם יותר ממה שיתבייש מפני הבורא יתברך, על כן 

הזהיר שתעיז מצחך כנגד המלעיגים ולא תבוש. עכ״ד.  

תחילה  אותי  שהגבהת 
שאז  השלכתני  ואח״כ 
החרפה  הצער,  המכה, 

והבושה גדולים יותר.
מחט‡  ניˆול  ‡ינו  ל. 
יונה  רבינו  כתב  ועוון. 
כז):  א,  תשובה  (בשערי 
כמה  מסבבת  הגאוה 
יצר  ומגברת  עבירות, 
לב האדם עליו, שנאמר: 
את  ושכחת  לבבך  ״ורם 
הגאוה  [הרי  אלקיך״  ה׳ 
לכל  כללית  סיבה 
על-ידי  כי  העבירות, 
ה׳  לשכחת  בא  הגאוה 
חוטא]...ובעל  וממילא 
יצרו,  ביד  נמסר  הגאוה 
עמו  השם  עזר  אין  כי 
אחרי אשר הוא תועבת 

ה׳. עכ״ד.
כתב:  קדושה  בשערי 
שורש  היא  הגאוה 
להרבה עבירות אם בין 
בין  ואם  למקום,  אדם 

אדם לחבירו.
בשבט מוסר (ב׳) כתב: הגאוה שורש לכל העבירות שבעולם, ולכן חזק עצמך 

שלא להתפתות בקול יצרך להתגאות, ובנצחך אותו בזה – תוכל לנצחו בכל! 

ל"  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי  ˙ כו… ַמַער¿  ˙ ∆‡ י  ּƒ̇ ַרפ¿ ח≈

ָ‡ַמר  ׁ∆̆ יב,  ƒר ח≈ ַסנ¿ (˘מו‡ל-‡ יז, י), 110ּול¿

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ˙ ָ‰ֲ‡ָרˆו… י  ל…‰≈ ¡‡ ָכל  ב¿ּ י  ƒמ"

 '‰ יל  ּ ƒ̂ ַי י  ּƒכ י  ƒ„ ָיּ ƒמ ם  ָ̂ ַ‡ר¿  ˙ ∆‡ ילּו  ּ ƒ̂ ƒ‰

כ),  לו,  (י˘עי‰  י"  ƒ„ ָיּ ƒמ ם  ƒַלי ָׁ̆ רּו י¿  ˙ ∆‡

ָלּ‰  רו… "ּוַמן ‰ּו‡ ‡¡ ָ‡מ¿ ב¿ּ ר,  ּ ַ̂ נ∆ בּוַכ„¿ ּונ¿

טו),   ,‚ („ני‡ל  ָ„י"  י¿ ן  ƒמ ן  כו… נ¿ ƒב יז¿ ׁ≈̆ י¿ י  ּ ƒ„

רּו  ָ‡מ¿ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ן,  ָל‰∆  ‰ מ∆ ַ‰ּ„ו… ו¿

ּבּוז  ָ‰ָי‰  ם  ָ̇ י ƒֲחר‡ַ ו¿ ם,  י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ כ¿ּ

ינו…  (ל)‡≈  , זו…  ‰ ּ„ָ ƒמ ב¿ּ ‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ƒּומ ן.  לו… ָ̃ ו¿

ָ‡ַמר  ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ן,  ָעוו… ו¿  ‡ ט¿ ח≈ מ≈ ל  ו… ּ̂ ƒנ

 ‰ ׂ ∆̆ , עו… מו… ׁ¿̆  ı יר ל≈ ƒ‰ָי „ ָחָכם: "111ז≈ ∆‰

ן" (מ˘לי כ‡, כ„). ַר˙ ָז„ו… ב¿ ע∆ ב¿ּ

 

 ‰ ָנּ ≈‰ ַע„  ינּו  ָבר≈ ּ ¿„ יַע  ּ ƒ‚ ƒ‰ ׁ∆̆ יָון  כ≈ ו¿

בי‡ורים
110. ולסנחריב. בתנא דבי אליהו (ל״א) כתב: סנחריב גסות הרוח היתה בו, 
ובה נעקר מן העולם. וכן נאמר שם על נבוכדנצר. 111. ז„ י‰יר. גס רוח סופו 

להיות לץ שאינו חש לשמוע מוסר. רש״י.

ָל‰. „ו… ּ ָו‰ ‚¿ ¿̂ ƒי מ ƒ‰ זו… ָבר, (כח)ו¿ ָכל ָ„ּ ב¿ּ

 

יך¿  ƒר ָ̂ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ‰ַ  ˙ ּ„ַ ƒמ ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒּומ
י  ּƒכ  ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ּוב  ׁ̆ ָל ו¿ ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ ל¿  
ַרב   ‰ּ ָלּ ׁ∆̆  ˜ ּ ז≈ ∆‰‰ַ ו¿  ,„…‡ מ¿  ‰ ֻ‚ָנּ מ¿ י‡  ƒ‰

 -  ‰ּ ָבּ  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ‰ַ ו¿ י„,  ƒמ ָּ̇ ּוָמˆּוי 

 ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ יָכך¿  ƒפ ַעט, ל¿ מ¿

˙ ָ‰ָ‡ָ„ם  יָ‡‰ ‡∆ ƒב ֲ‡ָו‰ מ¿ ּ‚ַ‰ַ י  ּƒכ  ,„…‡ מ¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ לּו˙,  פ¿ ׁƒ̆ ו¿ ר  ב∆ ׁ∆̆ ל¿

יח),  טז,  (מ˘לי  ן"  ‡ו… ּ‚ָ ר  ב∆ ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ ƒ(כט)ל"

ּנּו" (˘ם  יל∆ ּƒפ ׁ¿̆ ַּ̇ ֲ‡ַו˙ ָ‡ָ„ם  ַמר: "ַ‚ּ ¡‡ נ∆ ו¿

ַרע  ≈‡ ָמ‰   ָּ̇ ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿ כ‚).  כט, 

" (˘מו˙ ‰,  ‚ו… י ‰' ו¿ ƒרו… "מ ָ‡מ¿ ע…‰ ב¿ּ ַפר¿ ל¿

י  ƒַמר "ֲ‡נ‡ָ ׁ∆̆ י,  ּƒ̇ ׁ¿̆ ƒל ַי˙ ַ‰פ¿ּ ָ‚ל¿ ב), 109ּול¿

‚„ול‰.  מˆו‰  וזו‰י  כח. 
בבא-מציעא  במסכת 
על  הגמרא  מביאה  (ל:) 
כ)  יח  (שמות  הפסוק 
״והודעת להם את הדרך 
המעשה  ואת  בה  ילכו 
׳אשר  יעשון״...  אשר 
יעשון׳ זו לפנים משורת 
לנהוג  [שיש מצוה  הדין 
הדין]...  משורת  לפנים 
לא  יוחנן,  רבי  דאמר 
חרבה ירושלים אלא על 
שהעמידו דיניהם על דין 
(עשו)  עבדו  ולא  תורה, 
לפנים משורת הדין.    
‚‡ון.  ˘בר  לפני  כט. 
כשבא  הגר״א:  פירש 
מן  זה  הרי  לאדם,  שבר 
הסתם שהיה לו תחילה 
בא  ולכן  הלב,  גבהות 
כשהקדוש  השבר,  עליו 
לנקום  רוצה  הוא  ברוך 

באדם כדי שיתקדש שמו יתברך בעולם - מגביהו תחילה ואחר כך משפילו, 
תחילה  שהגביהו  בהמן  כמו  שבעתיים,  גדולה  נקמתו  תהיה  זה  ידי  על  כי 
למשנה למלך כדי שיתלוהו בגבהותו, ונפילתו היתה בפירסום רב, ואם הוא 
שר וחשוב בלא זה, אז ה׳ נותן בלבו גאוה ואחר כך משפילו, כי אז נקמתו 
וכן  ועכשיו בבירא עמיקתא.   – כי הרגיש עצמו שהיה באיגרא רמה  גדולה 
ותשליכני״,  נשאתני  ״כי  יא)  קב,  (תהלים  הפסוק  על  המפרשים  כל  פירשו 

בי‡ורים
109. ול‚לי˙. אמר רבי יוחנן שעמד בגילוי פנים (בחוצפה. רש״י) לפני הקב״ה 

(סוטה מב:). 

מטפ‰  ˘ב‡  ל‡. 
האדם  בהיות  סרוח‰. 
בפחיתות  מסתכל 
תחילת  וגריעות  חומרו, 
טעם  לו  אין  יצירתו, 
אלא  כלל,  להתנשא 
משל  ולהכלם.  ליבוש 
למה הדבר דומה: רועה 
ועלה  שהגיע  חזירים 
עת  כל  הרי  לשלטון, 
ימיו  יזכור  אשר 
אפשר  אי   – הראשונים 
(מסילת  להתגאות  לו 

ישרים כג). 
שהתהוות  יתבונן, 
ויצירתו...ואחר  האדם 
ניזון...במשך  הוא  כך 
ורק  אמו,  בבטן  שהותו 
לעולם  יוצא  כך  אחר 
בגופו  וכחוש  חלוש 
הלבבות  (חובת  ואבריו 

כניעה ה). 
לב. וי˘וב לעפר ורימ‰. 
ויתבונן מצורתו שתהיה 
לו כשינוח בקבר: אור פניו יחלוף, מראהו ישחר, בשרו יהפך לתולעים עיפוש 
וליחה, ולא ישאר בו כל סימן מיופי גופו. ריחו יבאיש (יסריח) מאד, כאילו לא 

ל…‡  ב¿ּ  ‰ּ ז∆ ƒמ ָל‰  ַמע¿ ל¿  ‰ ז∆ ם  ּ∆̇ ב¿ ַׁ̆ י¿

חּוס  ƒי ל  ∆„ ּ…‚ ן:  יו… ל¿ ָ‰ע∆ יב  ׁƒ̆ ≈‰ ו¿ י?  ƒ̇ ּו ׁ̆ ר¿

ַעי.  ר≈ ל¿ ַעל  ַמּ ƒמ י  ƒיַבנ ׁƒ̆ ‰ו… י  ּƒ̇ ח¿ ַפּ ׁ¿̆ ƒמ

י  ַּ̇ ח¿ ַּ̇ ר  ׁ∆̆ י ַעל ֲ‡ ƒ̇ י ƒי: ָעל ƒנ ּׁ≈̆ ָ‡ַמר ַ‰ ו¿

י:  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ‰ַ ָעָנ‰  ו¿ י.  ƒ̇ ָמ ָחכ¿ ר…ב  י  נ≈ פ¿ּ ƒמ

י  ƒיַבנ ׁƒ̆ י ‰ו… ּƒב ƒּו˙ ל‡ ַ„כ¿ י ו¿ ׁƒ̆ לּו˙ ַנפ¿ פ¿ ׁƒ̆

 . לו… ּ ¿„ ƒ‚ ך¿ 118ו¿ ל∆ ָל‰ּו ַ‰מ∆ּ ע¡ ∆‰ ו¿ ם.  י‰∆ ּ≈̇ ח¿ ַּ̇

ָך  ב ֲ‡ָמר ל¿ י טו… ּƒַמר: "119כ ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ ו¿

יב"  ƒ„ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל ָך  יל¿ ּƒפ ׁ¿̆ ‰ַ מ≈  ‰ ָנּ ≈‰  ‰ ֲעל≈

(מ˘לי כ‰, ז). 

ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ  ˙ ּ„ַ ּƒמ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם   ‰ ∆‡ רו… ׁ∆̆  ˙ ע≈ ב¿ּ
ב  יך¿ ַלֲח˘…ׁ ƒר ָ̂ ˙ ָעָליו,  ר∆ ב∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ 

 ‡ ָבּ ׁ∆̆ , (ל‡) ּבו… ƒל ˙ ים ‡∆ ƒיל ƒ‰ ב¿ ים ַ‰ַמּ ƒָבר ּ ¿„

ָעָפר  ל¿ ּוב  ׁ̆ ָי (לב)ו¿ רּוָח‰,  ס¿  ‰ ָפּ ּƒט ƒמ

בי‡ורים
לפניו שלשה גיבורים, וישבו זה למעלה מזה. 118. ו‚„לו. למעלה. 119. כי 
טוב ‡מר לך. מוטב שיאמרו לך לעלות לדרגה גבוהה יותר ממעמדך כיום, 
את  שתפנה  ויבקשו  לה  ראוי  שאינך  לאמר  ממעלתך  אותך  יורידו  מאשר 

מקומך עבור אדם אחר נכבד ונדיב.

י  ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ַמע  ׁ¿̆ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ‰ַ ַעל  ר  ַ„ב≈ּ ל¿

‰ּו‡  י  ƒמ ָ‡ַמר:  ָח„  ∆‡ ָחָכם  ים.  ƒֲחָכמ

 ‰ ז∆  ?‰‚ָ‡ָ ¿„‰ַ ּנּו  מ∆ּ ƒמ  „ ר≈ ָפּ ּƒ̇ ל…‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

רּו:  ָ‡מ¿ ‰. ו¿ ָנּ מ∆ּ ƒָל‰ מ ַמע¿ י‡ ל¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ˙ ַמֲעָל‰  ׁ̆ ַלֲעלו… ּ ≈̃ ַב ‰ַ112מ¿

˙ו…  ‡ו… ין  ƒ̃ י ƒַמֲחז ַע˙,  ּ„ַ ר]  [ַבּ  ˙ ַ̃ ז¿ ח∆ 113ב¿ּ מו…  ¿̂ ַע י˜  ƒֲחז ַמּ ׁ∆̆ י  ƒמ

ים  ƒַמֲעָלל  - ֲ‡ָו‰  ַלַ‚ּ 114ָסמּוך¿  רּו:  ָ‡מ¿ ו¿  .‰ ט∆ ו… ׁ̆ ל¿ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ

 ˙‡ַ נ¿ ׂ ƒ̆ ָעָליו   ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ים,  ƒָרע ים  ƒַמֲעָלל ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒּומ ים.  ƒָרע

ָח„:           ∆‡ ָחָכם  ָ‡ַמר  ו¿ ָעָליו.  מ≈  ˙ טו… נו…  ˙ ו… ׁ̆ ָפ ּ ַ‰נ¿ ו¿  ,˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

 ˙ ּ„ו… ּƒימּו˙ ַ‰מ ƒע ך¿ נ¿ ר ַ‰ּ‚ּוף, ָכּ ּוָר‰ ‡ו… ּ̂ ימּו˙ ַ‰ ƒע ר נ¿ ׁ∆̆ ‡ֲ 115ַכּ

 ‰ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆  ׁ̆ פ∆ נ∆ּ ַבּ יבּו˙  ׁƒ̆ ַ‰ֲח ין  ≈‡116  :„ עו… ָ‡ַמר  ו¿  . ׁ̆ פ∆ ַ‰נ∆ּ ר  ‡ו…

 .‰ ז∆ ל  ∆‡  ‰ ז∆ ים  ƒר ֲ‡ח≈ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ

ָפָניו  , 117ּול¿ כּו˙ו… ‡ ַמל¿ ס≈ּ ּƒב ַעל כ ׁ≈̆ ָח„ יו… ך¿ ‡∆ ל∆ ָ‰ָי‰ מ∆ ׁ∆̆ ָ‡ַמר,  ו¿

יך¿  ≈‡  : ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ם  ָל‰∆ ָ‡ַמר  ו¿  . ּזו… ƒמ ָל‰  ַמע¿ ל¿ זו…   ˙ ‡ו… ס¿ ּƒכ ָ‰יּו 

 – השורש  שנעקר  כיון 
נופלים  הענפים 

מאליהם.

בי‡ורים
112. ‰מב˜˘ לעלו˙. גאוותן אינו מרוצה ממעלת חשיבותו בעיני הבריות 
וכיון שלא  יותר ממה שהוא ראוי לה,  גבוהה  וחומד תמיד לדרגת חשיבות 
משיגה, הרי הוא בדאגה מתמדת.  113. בחז˜˙ בר „ע˙. שמחזיק עצמו חכם. 
114. סמוך ל‚‡ו‰ מעללים רעים. שהם המשך ישיר לגאוה ותוצאה ממנה. 
115. כ‡˘ר נעימו˙ ‰ˆור‰. כשם שהגדרת אדם שצורתו נעימה ויפה היא 
מאירה.                              נפשו  וטובות  נעימות  שמדותיו  אדם  כך  מאירים,  ופניו  שגופו  מי 
זה  אין  כלומר,  הנפש״].  ״מחשיבות  גירסא:  [יש  בנפ˘.  ‰ח˘יבו˙  ‡ין   .116
חשיבות וכבוד לאדם להתגאות על חברו, אפילו הוא מלך, כל שכן בני-אדם 
אחרים, השוים במעלתם ומתגאים זה על זה. 117. ולפניו ‰יו כס‡ו˙. כלומר 
לפניו היו שלשה כסאות, זה למעלה מזה, להושיב כל אחד כגדולתו, ובאו 
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מן  למט‰  וי˘ב  ל„. 
‰כל. הגה״ק רבי אלחנן 
היה  הי״ד  זצ״ל  וסרמן 
בסוף  לישב  רגיל 
מקום  בכל  ביהמ״ד 
את  שאל  פעם  שהגיע. 
זצוק״ל  חיים  החפץ 
האם אין חשש שיתהלל 
״מי כמוני עניו״?  בעצמו 
בליבו,  מתגאה  ונמצא 
אדרבה,  עדיף  ואולי 
המזרח  בכותל  לישב 
ולחשוב בליבו ״הרי איני 
כאן  לישב  ראוי 
במה  אותי  ומכבדים 
לו  ענה  וכד׳?  בי״  שאין 
שנינו  חיים:  החפץ 
ט)  כה,  (כלים  במשנה 
מידי  מוציא  מעשה 
מחשבה  ואילו  מחשבה 
מיד  מוציאה  אינה 
מעשה, א״כ עדיף לישב 
במערב, ועצם מעשה זה 
מיד  יוציא  ענוה  של 
שחושש  גאוה  מחשבת 
בליבו,  תתגנב  אולי 
ענוה  מחשבת  יגבר על כל  ב״מזרח״, עצם מעשה הגאוה  יושב  משא״כ אם 

שיחשוב ״איני ראוי״ וכד׳. 

ים  ƒ„‚ָ ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒם י ƒ‡ - ‰ּ ז∆ ƒּוב מ ׁ̆ ‰ ָל ∆̂ רו… ו¿

י˙,  ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ּ„ָ ƒמ ם ב¿ּ ָ̇ ן ‡ו… ּ≈̃ ַ̇ י ƒים ו ƒב טו…

ם  ƒ‡ …ּו˙. ‡ו‡ ּבו… ַ‰‚≈ּ ּ ƒל ƒל…‡ ַיֲע˜…ר מ ‰ ז∆ ָבּ

ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ 121ּול¿  „ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָ‰‚ו…  נ¿ ƒמ ָ‰ָי‰ 

ין  ≈‡  - יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ָ‡ר  ׁ¿̆ ּƒב ‡ו…  ָבָריו  ¿„ ּƒב

מו…  ¿̂ ַע י‚  ƒ‰ נ¿ ַיּ ׁ∆̆ ַע„  ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ ָנ‰  ָּ̃ ַּ̇

ן  ƒמ  ‰ ַמָטּ ל¿ ב  ׁ≈̆ י≈ (ל„)ו¿  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ן  יו… ָזּ ƒב ב¿ּ

ין  ּ ƒַבז ˙ ַ‰מ¿ ָחבו… י ַ‰ס¿ּ י≈ לו… ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒי ל, ו¿ ַ‰כ…ּ

ּלּו,  ים ‡≈ ƒָבר ¿„ ּƒב ‡ ≈̂ ַכּיו… ן, ו¿ י‰∆ ׁ≈̆ ב¿ ˙ לו… ∆‡

י  ƒן מ כ≈ ּנּו. ו¿ מ∆ּ ƒב מ ַבּ‰-ַ‰ל≈ּ ֲע˜…ר ‚…ּ ַיּ ׁ∆̆ ַע„ 

 ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ָוַכַעס  ָמ‰  ח≈ ַעל  ַבּ ‰ּו‡  ׁ∆̆

˙ו…  ‡ו… ּכּו  ƒ‰ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ מו…  ¿̂ ַע  ‚‰ַ נ¿ ƒי  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇

ך¿  ל≈ י≈ ָלל, ו¿ ׁ̆ כ¿ּ י ּ ƒ‚ ˙ו… ל…‡ ַיר¿ לּו ‡ו… ל¿ּ ƒ̃ ‡ו… 

 ׁ̆ ר∆ ׁ…˘ ֲע˜…ר  ַיּ ׁ∆̆ ַע„  ַרב  ַמן  ז¿ זו…  ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ

ך¿  ר∆ ּ ∆„ ַבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ ַיֲחז…ר  ָ‡ז  ו¿ ּנּו,  מ∆ּ ƒָו‰ מ‡ֲ ּ‚ַ‰ַ

ַעל  ו¿ ָיָמיו.  ל  ָכּ  ‰ּ ָבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ י,  ƒע ָ̂ מ¿ ∆‡‰ָ

בי‡ורים
על  ולשלוט  למשול  כלומר,  ולהשתרר].  גירסא:  [יש  ול‰˘˙„ל.   .121

בני-אדם.

י  נ≈ פ¿ ƒל ן  ּבו… ׁ¿̆ ח∆ ו¿ ין  ּ ƒ„ ן  ּ≈̇ ƒי (ל‚)ו¿  ,‰ ָמּ ƒר ו¿

ים  ƒָלכ ַ‰מ¿ּ י  כ≈ ַמל¿ ך¿  ל∆ מ∆

 ‰ ָמּ ַכּ ב  ַיֲח˘…ׁ ו¿ -‰ּו‡,  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

ָלם,  ָ‰עו… ן  ƒמ רּו  ָעב¿ ו¿ ‡ּו  ּ‚ָ ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ ּ ≈‚

ָלם, ּוַמ‰  עו… ל…‡ ָ‰יּו מ≈ ָ‰יּו כ¿ּ חּו ו¿ כ¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒנ

ם. ָ̇ ֲ‡ָו ם ַ‚ּ יָל‰ ָל‰∆ ƒע ‰ו…

 

ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒּומ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ן  ƒמ  ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ר  ≈„ ּ‚ָ
ַלֲע˜…ר   ‰ ∆̂ ָ‰רו…  :˙ ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ  

יּוַכל  ל…‡  ָוכ…ל,  ל  כ…ּ ƒמ ּבו…  ּ ƒל ƒמ ‡ּו˙  ּ≈‚‰ַ

 ‡ ָלּ ∆‡ ַב„,  ל¿ ָב‰  ָׁ̆ ַמח¿ 120ב¿ּ  ‰ ז∆  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

‰ּו˙  ב¿ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ַבּ

ָ‡ָ„ם   ?„ ַ̂ י כ≈ּ ן.  ָ‰ַ‡ֲחרו…  ‰ ∆̂ ָ̃ ַע„ 

ים  ƒּוב ׁ̆ ֲח ים  ƒ„‚ָ ב¿ּ  ׁ̆ ב…ּ ל¿ ƒל יל  ƒ‚ָר ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

ָ‰רּוַח,  י  ס≈ּ ּ‚ַ י  ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ כ¿ּ ים  ƒנ ּ ָ̃ ֻ̇ ּומ¿

מעודו,  בשרו  וסך  רחץ 
ריח  לו  היה  לא  וכאילו 
טוב מעולם. בחשבו כן - 
עצמו,  את  וינמיך  יכניע 
ויתנשא.  יתגאה  ולא 

(חובת הלבבות שם). 
וח˘בון  „ין  וי˙ן  ל‚. 
רגע  בלבו,  יצייר  וכו'. 
דין  בית  לפני  הכנסו 
מעלה,  צבא  של  הגדול 
בעת שיראה עצמו לפני 
המלכים  מלכי  מלך 
והטהור  הקדוש 
הקדושה  בתכלית 
בסוד  והטהרה, 
קדושים   (- (מלאכים 
גבורי  גבורה,  משרתי 
כח עושי דברו, אשר אין 
והוא  מום.  כל  בהם 
גרוע  לפניהם,  עומד 
פחות ונבזה מצד עצמו, 
(נתעב)  ומגואל  טמא 
הירים  מעשיו,  מצד 
ראש?  היהיה לו פתחון 

פה? וכי ישאלוהו: איה ואיפוא פיך? איה גאונך וכבודך אשר נשאת בעולמך? 
האדם  יצייר  אחד  רגע  שאילו  ודאי  הנה  תוכחתו?  על  ישיב  ומה  יענה  מה 
בשכלו האמת הזה בציור אמיתי וחזק (דימוי נכון בצורה בהירה ומשכנעת) 

– פרוח תפרח ממנו הגאוה, ולא תשוב אליו עוד!!! (מסילת ישרים כג).   

בי‡ורים
אלא  יתגאה,  לא  שוב  ולהבא  שמכאן  בלבו  שיחליט  לב„.  במח˘ב‰   .120

בנוסף לכך חייב לשנות גם מעשיו והתנהגותיו כלפי חוץ.

 ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒי  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒמ  :˙ ָ‰ָרעו…  ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע  ‰ ז∆ ך¿  ר∆ ּ ∆„

ַמן ַרב,  ‰ ז¿ ז∆ ַ‰‚ ָבּ נ¿ ƒי ר, ו¿ ≈̇ ˜ יו… ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל…‡ יּוַכל ל¿ ׁ∆̆ ‰ ַע„  ָנּ מ∆ּ ƒמ

פּוָ‡‰  ר¿ ‰ּו‡   ‰ ז∆ ָין  נ¿ ƒע ו¿ י.  ƒנ ינו… ַ‰ב≈ּ ך¿  ר∆ ּ ∆„‰ַ ס  פ…ּ ¿̇ ƒי ו¿ ַיֲחז…ר  ָ‡ז  ו¿

ַלֲעב…„   ˙ כ∆ ׁ∆̆ מ¿ ƒנ ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ׁ∆̆ י  ƒּומ  .˙ ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ ָכל  ל¿ ָמ‰  ל≈ ׁ¿̆

 ,˙ ר∆ ח∆ ב¿ ַ‰ֻמּ  ‰ ּ„ָ ּƒמ ַבּ  ˜ ל∆ ח≈ ו¿  ˜ ל∆ ח≈ ָכל  122ב¿ּ ‰ּו‡  רּוך¿  ָבּ  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

ַמר:             ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿  . רו… ֲחב≈ י  נ≈ פ¿ ƒל ו¿ ָפָניו  ל¿ ך¿  ר∆ ּ ∆„‰ַ  ‰ ז∆ ים  ׂ ƒ̆ ָי

ים" (˙‰ילים, נ, כ‚).  ƒ‰…ל ע ‡¡ ַׁ̆ י≈ ּנּו ב¿ּ ∆‡ , ַ‡ר¿ ך¿ ר∆ ּ ם „∆ ׂ ָ̆ "123ו¿

בי‡ורים
122. בכל חל˜ וחל˜ וכו'. יש גורסים: בכל מדה ומדה – בחלק המובחר שבה. 

123. ו˘ם „רך ו‚ו'. והמפקח על דרכיו אראה לו בישועת אלקים.    
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‰טובו˙  כל  ויע˘‰  כ„. 
ב‚לוי ובס˙ר. והמעשים 
הטובים שראוי להסתיר 
אלו  רק  הם  אותם, 
לעשותם  שאפשר 
ועד  מהחל  בשלימות 
שבני  מבלי  גם  כלה 
אבל  מהם.  ידעו  אדם 
שאינו  המצוות  אותן 
לבין  בינו  לקיימם  יכול 
להתפלל  כגון  עצמו, 
לבני  ולצוות  בציבור, 
טוב  לעשות  אדם 
מעשות  אותם  ולהזהיר 
תורה  וללמוד  רע, 
באופן  (ברבים, 
על  בזה  שמשפיע 
ללמד  וכ״ש  אחרים, 
ולעשות  ברבים)  תורה 
חסד, מצוות אלו אין כל 
ולנטוש  להזניח  הצדקה 
אותו  ישבחו  אם  ואף  שמים,  לשם  יקיימם  אלא  עליהן,  שיכבדוהו  מחשש 
עליהן, אין זה יגרע את שכרו, מפני שאינו מתכוון לזה בשעת עשייתן. (חובת 

הלבבות, שער יחוד המעשה פ״ה).   

ָנ‰  ַכָוּ ב¿ּ ל  ל≈ּ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ‰ּו‡:  ר  ָׁ̆ ַ‰ָיּ ַ‡ך¿ 
ב  ַ‰ּטו… ַעל   ‰ ּ ו∆ ַ̂ י ƒו יכּו˙,  ƒר‡ֲ ַבּ  

ל  ָכּ  ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע (כ„)ו¿ ָ‰ָרע,  מ≈ יר  ƒ‰ ַיז¿ ו¿

ם  ƒ‡ ו¿ ר,  ∆̇ ּוַבס≈ּ לּוי  ּ‚ָ ַבּ  ˙ בו… ַ‰ּטו…

ין  ≈‡88  - חּו‰ּו  ב¿ּ ַׁ̆ י ƒו  ‰ ז∆ ַעל  „ּו‰ּו  ַכב¿ּ י¿

 ‰ ן ָלז∆ ּ ו≈ ּƒל…‡ כ ׁ∆̆ י  ַבח, ַ‡ֲחר≈ ּׁ∆̆ י˜ לו… ַבּ ּ ƒַמז

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ˙ ע≈ 89ב¿ּ ן  ָלכ≈  .‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ‰ַמּ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒב

ין  ƒח ב¿ ַּ̇ ב,  ַ‰ּטו…  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇

מּול,       ּ¿‚‰ַ  ‰ ו∆ּ ַ̃ מ¿  ‰ ָּ̇ ‡ַ י  ּƒמ ƒמ ָך  מ¿ ¿̂ ַע ב¿ּ

ם  ƒ‡ ם, ֲ‡ָבל ל≈ ָׁ̆ ל - ‰ּו‡  ≈‡‰ָ ר מ≈ ׁ∆̆ ‡ֲ90

ין  ƒח ב¿ ַּ̇ ַ‚ם  ם. ו¿ ל≈ ָׁ̆ ינו…  ים - 91‡≈ ƒר ֲ‡ח≈ מ≈

י  נ≈ פ¿ ƒל  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ‰ַמּ  ‰ ז∆ ם  ƒ‡

חּו„  ƒי 92ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ עו…  ָ̇ י ƒי‰ָ ם  ƒ‡ ָלם,  ָ‰עו…

בי‡ורים
מה׳.        והתרחקות  זלזול במצוות  ידי  על  בני אדם  בעיני  חן  לו למצוא  מציע 
אותו  שמשבחים  בכך  במאומה  שכרו  יפחת  לא  ב˘בח.  לו  מזי˜  ‡ין   .88
89. בע˙ ‡˘ר ˙ע˘‰ מע˘‰ ‰טוב. והנך רוצה  ומכבדים אותו על מעשיו. 
לבחון את טהרת כונתך. 90. ‡˘ר מ‰‡ל. אם יתברר לך שהנך מקוה לקבל 
את השכר מהאל - סימן הוא שהמעשה שלם ואין בו כל פגם. 91. ‡ינו ˘לם. 
סימן הוא שהמעשה אינו שלם. 92. ביחו„ בח„רי ח„רים. בהתבודדות בינך 

 ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ׁ∆̆ ּוכ¿ ר,  ָ̂ ָ̃ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ּƒ̇ ָך.  ב¿ּ ƒל ב¿ּ

ל…‡  „, ו¿ ַיח≈ ¿̇ ּƒ̇ ָמ‰ - 81 ּום ָחכ¿ ׁ̆ מ…„  ל¿ ƒל

רּוך¿  ָבּ  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… זּוַל˙  ָ‡ָ„ם  ּום  ׁ̆ ַ„ע  י≈

ָב‰,      טו…  ‰ ּ„ָ ƒמ ּום  ׁ̆  ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  ו¿ ‰ּו‡, 

 ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע ב¿ּ לּו˙  ¿̂ ָ‰ַע  ˙ ‡ו… ַ‰ר¿ ל¿ 82ַ‡ך¿ 

ל…‡  83ו¿ ָך,  ָכר¿ ׂ ¿̆ י„  ƒס פ¿ ַ̇ ו¿ ם  ׁ≈̆ ָך  ל¿  ‡ ≈̂ י≈ ל…‡  ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ  ,‰„ָ ָ‰ֲעבו…

ָך  ¿̇ ָמ יַע ָחכ¿ ƒ„ ו… ּ̇ ל…‡  ן ָ‰ָרע, ו¿ ƒיר מ ƒ‰ ז¿ ַּ̇ ל…‡  ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ ּ¿̇

ן  ‚ו… ˙, כ¿ּ ל…‡ ‡ו… ם ו¿ ƒַמי ָׁ̆ -‡ ר≈ יַמן י¿ ƒס ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  ָך, ו¿ ¿̇ ׁ̆ זּוָל י ƒ‡ ל¿

ך¿  ל≈ ≈̇ ו¿ ָ‰ָ‚ם  נ¿ ƒמ ב¿ּ  ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ּƒ̇ 84  ‡ ָלּ ∆‡ י˙,  ƒ̂ י ƒ̂ ו¿ זּוָז‰  ּומ¿ ין  ּ ƒל ƒפ ּ¿̇

ָו‰  ¿„ ח∆ ‰ ּוב¿ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒמ ַמֲ‡ָכל ב¿ּ ם ב¿ּ ∆‰ ָמּ ƒע…ָרב ע ‰ מ¿ י∆ ¿‰ ƒ̇ ם, ו¿ י‰∆ כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  „ כ…ּ ל¿ ƒל ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  נ≈ י¿ נ¿ ƒע מ≈  ‰ ז∆ ל  ָכּ  .˜ חו… ׂ ּ¿̆ ‰ַ ר…ב  ּוב¿

ף  ל∆ ∆‡ י„  ƒס 86ַמפ¿ ָו‰,  ¿̂ ƒמ ם  ׁ≈̆ 85ל¿  ‰ ז∆ ָין  נ¿ ƒע  ‰ ׂ ∆̆ ָ‰עו… ו¿  , ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒר ב¿ּ

 ׁ̆ ≈‡ ‰ ל¿ ַטָנּ ¿̃  ׁ̆ ≈‡ ַח מ≈ ר≈ בו… ‰ ל¿ מ∆ „ו… , 87ו¿ ָכרו… ׂ ּ¿̆ ƒר מ ≈̇ ים יו… ƒָלפ‡ֲ

ָל‰.  „ו… ּ ¿‚

אדם.  אותו  של  רצונו 
וב׳עץ יוסף׳ (שם) ביאר, 
יוצאים  שדבריו  משום 
יכנסו  ובודאי  הלב,  מן 
לב  אל  הם  אף 

השומעים.

בי‡ורים
כאילו אתה  רושם  ל‰ר‡ו˙ ‰עˆלו˙. עשה  ‡ך   .82 81. ˙˙יח„. תתבודד. 
עובד את ה׳ בעצלות ובכבדות. 83. ול‡ ˙ˆו‰. ואל תשדל בני אדם לעשות 
˙נ‰‚ במנ‰‚ם ו˙לך ב„רכי‰ם. של  טוב ואל תוכיחם להמנע מעשות רע. 84.̇ 
ויושבי קרנות, כדי שהסתרת מעשיך הטובים תהיה בשלימות.  פשוטי העם 
85. ל˘ם מˆו‰. כלומר, אף שעושה זאת לשם מצוה, מכל מקום... 86. מפסי„ 
‡לף ‡לפים. כי ירד מטה מטה, ולא רק את המצוות יחדל מלקיים, אלא אף 
אמונתו תשלל ממנו, מבלי אשר ירגיש בכך. 87. ו„ומ‰ לבורח מ‡˘ ˜טנ‰ 
ל‡˘ ‚„ול‰. כי אם מטרתו לברוח מהפרסום והכבוד שיבוא לו ע״י עבודת ה׳, 
וחושש למצוא חן בעיני בני אדם בגלל מעשיו הטובים, אדרבה, הרי היצר 

ˆ„י˜ים ‡רחו˙  ˘ער ‰‚‡ו‰עיונים

‡ינ‰  ‰‚‡ו‰  וז‡˙  כ‰. 
כתב  וכו'.  לענו‰  מז˜˙ 
(שער  הלבבות  החובת 
והחלק  פ״ט):  הכניעה 
כשגאות  הוא,  המשובח 
ועל  חכמתו  על  האדם 
נובעת  הטובים  מעשיו 
יודע  שהוא  ממה 
להעריך את גודל החסד 
שהבורא עשה אתו בזה 
היתרונות  את  לו  שנתן 
הללו, וממה שהוא שמח 
לו  גורמת  וגאותו  בהן, 
עוד  ולהתאמץ  להוסיף 
ובמעשיו  בלימודו  יותר 
ולהתנהג  הטובים, 
מקורביו,  עם  בהכנעה 
ולחוס  בחבריו,  ולשמוח 
על  ולחפות  כבודם  על 
ולהזהר  זכות,  לכף  אותם  ולדון  אותם,  ולאהוב  בשבחם,  ולדבר  סכלותם, 

ב  ּטו… ַמ‰  ינּו  ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ  : מו… ּוכ¿  .˙ ָרנו… ¿̃

 ‰ ז∆ ַעל  ו¿ נּו.  ָרל≈ ּ‚ו… ים  ƒע ָנּ ּוַמ‰  נּו  ≈̃ ל¿ ח∆

 "'‰ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ּבו…  ƒל  ‰ּ ַבּ ¿‚ ּ ƒ100ַוי" ַמר:  ¡‡ נ∆

ָ‡ָ„ם       ‰ י∆ ¿‰ ƒי י  ּƒכ ו).  יז,  („ברי-‰ימים-ב 

ָלם  י ָ‰עו… נ≈ י¿ נ¿ ƒע ב ב¿ּ ַבּ‰-ל≈ ר-רּוַח ּו‚¿ ַ̃ 101י¿

 ‰ מ∆ּ ַבּ לו…  י˜  ּƒפ ַיס¿ ל…‡  ׁ∆̆ 102  ,‡ ַ‰ָבּ

 ‰ מ∆ּ ַבּ י  ּ„ַ י…‡ַמר  ל…‡  ו¿  , לו… ן  מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ּ ƒי ׁ∆̆

ַעט  מ¿ ƒי  ‡ ָלּ ∆‡103 ם,  ∆‰ מ≈ ָי„ו…   ‡ ָ̂ מ¿ ּ ƒי ׁ∆̆

ו…  ׁ̆ ּ‰ ַנפ¿ ַבּ ¿‚ ƒ̇ ‰ּו, 104ו¿ ׂ ≈̆ ל ַמֲע יָניו ָכּ ע≈ ב¿ּ

ו…       ׁ̆ ַנפ¿ ב¿ּ ם  ַרע≈ ¿̇ ƒי ו¿ י„,  ƒמ ָּ̇ ָל‰  ַמע¿ ל¿

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו…  ˙„ַ ֲעבו… מ≈ ר  ּ ≈̂ ַ̃ מ¿ּ ׁ∆̆ מו…  105כ¿ּ

יָנּ‰  ≈‡ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ז…‡˙  (כ‰)ו¿ ‰ּו‡.  רּוך¿  ָבּ

בי‡ורים
שאינם  פירש,  והערוך  (רש״י).  שיחה  בדבר  העוסקים  הארץ  עמי  ˜רנו˙. 
בדברי  ולעסוק  העיר  בקרנות  לשבת  רגילים  אלא  המדרש,  לבית  נכנסים 
לו  המלך, שאף שהיה  יהושפט  על  נאמר  זה  פסוק  לבו.  וי‚ב‰   .100 שיחה. 
עושר וכבוד לא גבה לבו בעבורם, כי אם במה שהלך בדרכי ה׳. (מצודת דוד). 
101. י˜ר רוח ו‚ב‰ לב.  אדם עם רצון כביר בלי גבול ובעל שאיפות גבוהות 
בעניני העולם הבא. 102. ˘ל‡ יספי˜ לו. שלא יסתפק במצוות המזדמנות 
בעיניו. שיהיו  ימעט  103. ‡ל‡  ידי השתדלותו.  על  ובמעלות שהשיג  לידו, 
ונפשו תתרומם ותשאף  104. ו˙‚ב‰ נפ˘ו.  ועבודתו מעטים בעיניו.  מעשיו 
ומתרשל  שמפחית  מדה  באותה  ˘מ˜ˆר.  כמו   .105 יותר.  גבוהה  למדרגה 

מעבודת ה׳ יכעס על עצמו ויוכיח נפשו.

ם  ƒ‡ ים, ו¿ ּƒַרב ‰ ָבּ ׂ ∆̆ ‰ עו… ָּ̇ ר ַ‡ ׁ∆̆ ָין ֲ‡ נ¿ ƒע‰ָ ‰ ז∆ ים 93ב¿ּ ƒי ֲחָ„ר ר≈ ַח„¿ ב¿ּ

ם. ל≈ ָׁ̆ ָך  ׂ ¿̆ ‰, ָ‡ז ַמַע ָך ז∆ ר ל¿ ר≈ ָבּ ¿̇ ƒי

ם  ַ‰ָיּ ‰ מ≈ ָפּ ƒם ט ƒ‡ י ּƒינו… כ ר ָ‰ָרע ‡≈ ∆̂ „ י≈ ∆‚ נּו 94נ∆ ר¿ ַפּ ּƒס ּׁ∆̆ ל ַמ‰  ָכּ
ָכל  ּוב¿ ָבר  ּ„ָ ָכל  י ב¿ּ ּƒכ , ּבו… ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ ב ל¿ ַחָיּ ‰ּו‡  ּׁ∆̆ „ ַמ‰  ∆‚  95נ∆

נּו  ח¿ ַ̇ ּוָפ ל,  ≈̃ ל¿ ַ̃ ּול¿  ˙ ח≈ ַׁ̆ ל¿ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈  ‡ ָבּ  ‰ ּ„ָ ƒמ ָכל  ּוב¿  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע

ָרָכיו.  ּ ¿„  ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇ ָיַ„ע  ל…‡  ׁ∆̆ י  ƒמ ל¿ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ַין  נ¿ ƒע יַע  ƒ„ ‰ו… ל¿ ח  ַ̇ פ∆ּ

יף  ם י…ס∆ ƒר ָיַ„י‰ָ , "96ּוט√ כו… ו… ּ̇ ƒּו מ‰ ≈̃ ּ ַסל¿ ר ל¿ יַמ‰≈ ƒין, ו ƒָחָכם ָיב ∆‰ ו¿

ı" (‡יוב יז, ט). ‡…מ∆

 

ם        ƒ‡ י  ּƒכ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ַח˙  ַבּ ֻׁ̆ מ¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿ ַמֲעַל˙  ב¿ּ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ97

י"  ƒ̇ ‡ו… ָי„…ַע  ו¿ ל  כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ל  ּ ַ‰ל≈ ¿̇ ּƒמ‰ַ ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ƒי ז…‡˙  ב¿ּ

ָע‰  ּ ַ‚ם „≈ רּוך¿ ‰ּו‡, 98ו¿ ‡ ָבּ ר≈ ָ„ָ‡‰ ַלּבו… יף ‰ו… ƒס יו… (ירמי‰ ט, כז). ו¿

יָך,  ָפנ∆ ל¿ י  ƒנ‡ֲ  ‰ ∆„ מו… ַמר:  לו…  ‰ ָלּ ƒפ ¿̇ ּƒב  ˙ בו… טו…  ˙ ּ„ו… ƒּומ ל  כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ו¿

י  ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒ99מ ל…‡  ו¿  , ׁ̆ ָר ¿„ ּƒי˙-ַ‰מ ב≈ּ י  ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒמ י  ƒ̃ ל¿ ח∆  ָּ̇ ַ̇ ָנּ ׁ∆̆

בי‡ורים
בהידור  השלמות,  ובאותה  האופן  באותו  ‰ענין.  בז‰   .93 עצמך.  לבין 
לקלקל  הוא  מנסה  כיצד  הרע,  יצר  ‰רע. מענין  יˆר  נ‚„   .94 ובהתלהבות. 
וידיו  בדרכיו  טהור  י„ים.  וט‰ר   .96 לעומת.  נ‚„.   .95 ממנו.  להנצל  וכיצד 
הרע.           היצר  ברשת  יפול  ולהתאמץ שלא  להתגבר  כח  יוסיף   - נקיות מעוון 
לא ח״ו כדי להשתרר ולהתנשא על  97. ‰‚‡ו‰ במעל˙ ‰חכמ‰ מ˘ובח˙. 
זו.  אחרים, אלא שירגיש סיפוק ושמחה במעלתו כדי לזרזו להתמיד בדרך 
98. ו‚ם „ע‰. יש גורסים: על שחננו דעה והשכל ומדות טובות. 99. מיו˘בי 

מ˘‡  בענין  ‡בל  כז. 
לפני‰ם.  יכנע  ומ˙ן 
הוא  הדברים  מקור 
(ז:):  ברכות  במסכת 
משום  יוחנן  רבי  אמר 
יוחאי:  בר  שמעון  רבי 
להתגרות  מותר 
הזה  בעולם  ברשעים 
יצחק  רבי  והאמר  וכו׳. 
אם ראית רשע שהשעה 
תתגרה  אל  לו  משחקת 
י,  (תהלים  שנאמר  בו, 
(יצליחו)  ״יחילו  ה): 
דרכיו בכל עת״, ולא עוד 
ולא  בדין...  שזוכה  אלא 
שרואה  אלא  עוד 
הא  קשיא,  לא  בצריו... 
במילי  דידיה הא  במילי 
שבדבר  והיינו  דשמיא. 
ששייך לו ולממונו צריך 
וכתב  מפניו.  להכנע 
ש״השעה״  המהרש״א, 
כי  דייקא,  לו  משחקת 
 – השעה  כשתעבור  אבל  שגורם,  המזל  מחמת  שעה  לפי  אלא  אינו  בודאי 

״כחציר מהרה ימלו״, ״ועוד מעט ואין רשע״ וכו׳.

 ‰ ז∆ ו¿ ם.  י‰∆ נ≈ פ¿ ƒל ָל˙ו…  ָפּ ׁ¿̆ ‰ַ י  נ≈ פ¿ּ ƒ106מ

ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒי י  ַ̇ ָמ ָמ‰  ָחכ¿ יך¿  ƒר ָ̂

 ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ≈‡ ים  ƒָעמ פ¿ּ י  ּƒכ ָו‰,  ¿̂ ƒמ ַבר  ¿„ ּƒב

ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ָניו  ָפּ ז  ָיע≈ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ ם,  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ֲעמ…„  ַיּ ׁ∆̆

ם  ָ̇ י„ ‡ו… ƒס ָו‰ ַ‡ַח˙, 107ַיפ¿ ¿̂ ƒֲעבּור מ ַבּ

ָחָכם  ∆‰ יך¿  ƒר ָ̂ ָכך¿  ל¿  .˙ וו… ¿̂ ƒמ  ‰‡ָ מ≈

י  ƒפ ּול¿ ָין,  נ¿ ƒע‰ָ ו¿ ָע‰  ָּׁ̆ ‰ַ י  ƒפ ל¿ ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ל¿

יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ ׁ̆ י י≈ ּƒיו, כ ׂ ָ̆ ר ַמֲע ּ ַס„≈ ‰ י¿ ז∆

יַח  ּƒל…‡ ַינ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ ׁ̆ י≈ יָלם, ו¿ ƒב ׁ¿̆ ּƒַלֲעז…ב ב

‚ּופו…  ב¿ּ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ ָין.  נ¿ ƒע ּום  ׁ̆ ב¿ּ יָלם  ƒב ׁ¿̆ ּƒב

ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿ ם,  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ַלֲעמ…„  ‡…„ו…  מ¿ ƒ108ּוב

(כז)ֲ‡ָבל  ָו‰,  ¿̂ ƒמ ַבר  ¿„ ּƒב  ‰ ז∆ ָכל  ו¿ ם.  ָל‰∆

ם  י‰∆ נ≈ פ¿ ƒל ַנע  ָכּ ƒי ן  ָּ̇ ‡-ּוַמ ׂ ָּ̆ ַמ ַין  נ¿ ƒע ב¿ּ

ין  ּ ƒ„‰ַ ּוַר˙  ּׁ̆ ƒים מ ƒנ פ¿ ƒם ל ∆‰ ָמּ ƒע ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ו¿

בי‡ורים
ובזוי  יהיה מושפל  יעשה הטוב  106. מפני ‰˘פל˙ו לפני‰ם. מחשש שאם 
בעיניהם, ושילעגו לו על מעשיו. 107. יפסי„ ‡ו˙ם מ‡‰ מˆוו˙. יש גירסא 
ד),  כו,  (משלי  ״אל תען כסיל כאולתו״  זה אמר שלמה:  ״ועל  המוסיפה כאן: 
ובמ‡ו„ו.   .108 וכסילים״.  והם רשעים  ה),  (שם,  ״ענה כסיל כאולתו״  ואמר: 

בכל כחו, רצונו וממונו.

 ˙ מ∆ ר∆ ‚ו… , ו¿ ו… ּ̇ ע¿ ַסַיּ ˙ ָלֲעָנָו‰, ַ‡ך¿ מ¿ ∆̃ ּ ַמז∆

 ,˙ בו… ַ‰ּטו…  ˙ ֲעלו… ַמּ ַבּ מ…ַח  ׂ ¿̆ ƒל לו… 

ַעל  ָלחּוס  ו¿ ָריו  ֲחב≈  „ בו… כ¿ ּƒב מ…ַח  ׂ ¿̆ ƒל ו¿

ָ„ם. בו… כ¿ּ

 

ַח˙  ַבּ ֻׁ̆ י‡ מ¿ ƒ‰ ים ƒע ָׁ̆ „ ָ‰ר¿ ∆‚ ֲ‡ָו‰ נ∆ ּ‚ַ‰ַ ו¿
ים  ƒל ַ‰כ¿ יָחם ּול¿ ƒכ ‰ו… ‡…„, ל¿ מ¿

ַעל   ‰ ּ ו∆ ַ̂ י ƒו ם,  ָל‰∆ ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿ ם,  ָ̇ ‡ו…

 , ו… ּ̇ ָכל¿ י¿ י  ƒפ כ¿ּ ָ‰ַרע  מ≈ יר  ƒ‰ ַיז¿ ו¿ ב  ַ‰ּטו…

ָלם  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ‰ ב¿ּ מ∆ ּ‰ ּ„ו… ז∆ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ

ּבו…  ּ ƒל ׁ∆̆ י  ַ‡ֲחר≈  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ּוכ¿ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒמ כ¿ּ

ל…‡  ו¿ ח.  ָבּ ֻׁ̆ מ¿  ‰ ז∆ י  ֲ‰ר≈ ם  ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ל¿

ל…‡  ׁ∆̆ ַכי  ּ ¿„ ָמר¿ מו…  כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ַנע  ָכּ ƒי

ם  ָמ˜ו… ָכל  ּוב¿  (‚ (‡ס˙ר  ָ‰ָמן  ל¿ ַנע  כ¿ ƒנ

ל…‡  ו¿  ,˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ָעָליו   - ָו‰  ¿̂ ƒמ  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆

ב  ַ‰ּטו… (כו)ַלֲעז…ב  ים  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ָלל  כ¿ּ ַנע  ָכּ ƒי

בכבודם. והיא גורמת לו 
הטובים  שמעשיו 
ושהוא  בעיניו,  מעטים 
להרבות  תמיד  טורח 
נשבר  ושלבו  עליהם, 
מדי  שהוא  על  בקרבו 
מהם  להשיג  חלש 
ושהוא  נפשו,  כאוות 
לפני  עצמו  את  משפיל 
מקוה  שהוא  מי 
להוסיף  יוכל  שבעזרתו 
מודה  ושהוא  עליהם, 
היתרונות  על  לאלהים 
אותו  ומשבח  לו,  שנתן 
על שעזר לו לקנות את 

המעלות הטהורות.
אינה  כזאת  גאוה 
עם  בסתירה  עומדת 
לא  והיא  ההכנעה, 
אלא  אותה,  מרחיקה 
לה  מסייעת  אדרבה 

ומוסיפה עליה. 
מפני  ‰טוב  לעזוב  כו. 
‰˘פל˙ו לפני‰ם. שנינו 
כ):  (ה,  אבות  במסכת 
אומר,  תימא  בן  ״יהודה 

הוי עז כנמר... לעשות רצון אביך שבשמים״. כתב הטור (או״ח סי׳ א): ״והתחיל 
בעז כנמר, לפי שהוא כלל גדול בעבודת הבורא יתברך, לפי שפעמים אדם 
חפץ לעשות מצוה ונמנע מלעשותה מפני בני אדם שמלעיגים עליו, ועל כן 
הזהיר שתעיז פניך כנגד המלעיגים, ואל תמנע מלעשות המצוה... שפעמים 
אדם מתבייש מפני האדם יותר ממה שיתבייש מפני הבורא יתברך, על כן 

הזהיר שתעיז מצחך כנגד המלעיגים ולא תבוש. עכ״ד.  

תחילה  אותי  שהגבהת 
שאז  השלכתני  ואח״כ 
החרפה  הצער,  המכה, 

והבושה גדולים יותר.
מחט‡  ניˆול  ‡ינו  ל. 
יונה  רבינו  כתב  ועוון. 
כז):  א,  תשובה  (בשערי 
כמה  מסבבת  הגאוה 
יצר  ומגברת  עבירות, 
לב האדם עליו, שנאמר: 
את  ושכחת  לבבך  ״ורם 
הגאוה  [הרי  אלקיך״  ה׳ 
לכל  כללית  סיבה 
על-ידי  כי  העבירות, 
ה׳  לשכחת  בא  הגאוה 
חוטא]...ובעל  וממילא 
יצרו,  ביד  נמסר  הגאוה 
עמו  השם  עזר  אין  כי 
אחרי אשר הוא תועבת 

ה׳. עכ״ד.
כתב:  קדושה  בשערי 
שורש  היא  הגאוה 
להרבה עבירות אם בין 
בין  ואם  למקום,  אדם 

אדם לחבירו.
בשבט מוסר (ב׳) כתב: הגאוה שורש לכל העבירות שבעולם, ולכן חזק עצמך 

שלא להתפתות בקול יצרך להתגאות, ובנצחך אותו בזה – תוכל לנצחו בכל! 

ל"  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי  ˙ כו… ַמַער¿  ˙ ∆‡ י  ּƒ̇ ַרפ¿ ח≈

ָ‡ַמר  ׁ∆̆ יב,  ƒר ח≈ ַסנ¿ (˘מו‡ל-‡ יז, י), 110ּול¿

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ˙ ָ‰ֲ‡ָרˆו… י  ל…‰≈ ¡‡ ָכל  ב¿ּ י  ƒמ"

 '‰ יל  ּ ƒ̂ ַי י  ּƒכ י  ƒ„ ָיּ ƒמ ם  ָ̂ ַ‡ר¿  ˙ ∆‡ ילּו  ּ ƒ̂ ƒ‰

כ),  לו,  (י˘עי‰  י"  ƒ„ ָיּ ƒמ ם  ƒַלי ָׁ̆ רּו י¿  ˙ ∆‡

ָלּ‰  רו… "ּוַמן ‰ּו‡ ‡¡ ָ‡מ¿ ב¿ּ ר,  ּ ַ̂ נ∆ בּוַכ„¿ ּונ¿

טו),   ,‚ („ני‡ל  ָ„י"  י¿ ן  ƒמ ן  כו… נ¿ ƒב יז¿ ׁ≈̆ י¿ י  ּ ƒ„

רּו  ָ‡מ¿ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ן,  ָל‰∆  ‰ מ∆ ַ‰ּ„ו… ו¿

ּבּוז  ָ‰ָי‰  ם  ָ̇ י ƒֲחר‡ַ ו¿ ם,  י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ כ¿ּ

ינו…  (ל)‡≈  , זו…  ‰ ּ„ָ ƒמ ב¿ּ ‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ƒּומ ן.  לו… ָ̃ ו¿

ָ‡ַמר  ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ן,  ָעוו… ו¿  ‡ ט¿ ח≈ מ≈ ל  ו… ּ̂ ƒנ

 ‰ ׂ ∆̆ , עו… מו… ׁ¿̆  ı יר ל≈ ƒ‰ָי „ ָחָכם: "111ז≈ ∆‰

ן" (מ˘לי כ‡, כ„). ַר˙ ָז„ו… ב¿ ע∆ ב¿ּ

 

 ‰ ָנּ ≈‰ ַע„  ינּו  ָבר≈ ּ ¿„ יַע  ּ ƒ‚ ƒ‰ ׁ∆̆ יָון  כ≈ ו¿

בי‡ורים
110. ולסנחריב. בתנא דבי אליהו (ל״א) כתב: סנחריב גסות הרוח היתה בו, 
ובה נעקר מן העולם. וכן נאמר שם על נבוכדנצר. 111. ז„ י‰יר. גס רוח סופו 

להיות לץ שאינו חש לשמוע מוסר. רש״י.

ָל‰. „ו… ּ ָו‰ ‚¿ ¿̂ ƒי מ ƒ‰ זו… ָבר, (כח)ו¿ ָכל ָ„ּ ב¿ּ

 

יך¿  ƒר ָ̂ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ‰ַ  ˙ ּ„ַ ƒמ ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒּומ
י  ּƒכ  ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ּוב  ׁ̆ ָל ו¿ ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ ל¿  
ַרב   ‰ּ ָלּ ׁ∆̆  ˜ ּ ז≈ ∆‰‰ַ ו¿  ,„…‡ מ¿  ‰ ֻ‚ָנּ מ¿ י‡  ƒ‰

 -  ‰ּ ָבּ  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ‰ַ ו¿ י„,  ƒמ ָּ̇ ּוָמˆּוי 

 ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ יָכך¿  ƒפ ַעט, ל¿ מ¿

˙ ָ‰ָ‡ָ„ם  יָ‡‰ ‡∆ ƒב ֲ‡ָו‰ מ¿ ּ‚ַ‰ַ י  ּƒכ  ,„…‡ מ¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ לּו˙,  פ¿ ׁƒ̆ ו¿ ר  ב∆ ׁ∆̆ ל¿

יח),  טז,  (מ˘לי  ן"  ‡ו… ּ‚ָ ר  ב∆ ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ ƒ(כט)ל"

ּנּו" (˘ם  יל∆ ּƒפ ׁ¿̆ ַּ̇ ֲ‡ַו˙ ָ‡ָ„ם  ַמר: "ַ‚ּ ¡‡ נ∆ ו¿

ַרע  ≈‡ ָמ‰   ָּ̇ ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿ כ‚).  כט, 

" (˘מו˙ ‰,  ‚ו… י ‰' ו¿ ƒרו… "מ ָ‡מ¿ ע…‰ ב¿ּ ַפר¿ ל¿

י  ƒַמר "ֲ‡נ‡ָ ׁ∆̆ י,  ּƒ̇ ׁ¿̆ ƒל ַי˙ ַ‰פ¿ּ ָ‚ל¿ ב), 109ּול¿

‚„ול‰.  מˆו‰  וזו‰י  כח. 
בבא-מציעא  במסכת 
על  הגמרא  מביאה  (ל:) 
כ)  יח  (שמות  הפסוק 
״והודעת להם את הדרך 
המעשה  ואת  בה  ילכו 
׳אשר  יעשון״...  אשר 
יעשון׳ זו לפנים משורת 
לנהוג  [שיש מצוה  הדין 
הדין]...  משורת  לפנים 
לא  יוחנן,  רבי  דאמר 
חרבה ירושלים אלא על 
שהעמידו דיניהם על דין 
(עשו)  עבדו  ולא  תורה, 
לפנים משורת הדין.    
‚‡ון.  ˘בר  לפני  כט. 
כשבא  הגר״א:  פירש 
מן  זה  הרי  לאדם,  שבר 
הסתם שהיה לו תחילה 
בא  ולכן  הלב,  גבהות 
כשהקדוש  השבר,  עליו 
לנקום  רוצה  הוא  ברוך 

באדם כדי שיתקדש שמו יתברך בעולם - מגביהו תחילה ואחר כך משפילו, 
תחילה  שהגביהו  בהמן  כמו  שבעתיים,  גדולה  נקמתו  תהיה  זה  ידי  על  כי 
למשנה למלך כדי שיתלוהו בגבהותו, ונפילתו היתה בפירסום רב, ואם הוא 
שר וחשוב בלא זה, אז ה׳ נותן בלבו גאוה ואחר כך משפילו, כי אז נקמתו 
וכן  ועכשיו בבירא עמיקתא.   – כי הרגיש עצמו שהיה באיגרא רמה  גדולה 
ותשליכני״,  נשאתני  ״כי  יא)  קב,  (תהלים  הפסוק  על  המפרשים  כל  פירשו 

בי‡ורים
109. ול‚לי˙. אמר רבי יוחנן שעמד בגילוי פנים (בחוצפה. רש״י) לפני הקב״ה 

(סוטה מב:). 

מטפ‰  ˘ב‡  ל‡. 
האדם  בהיות  סרוח‰. 
בפחיתות  מסתכל 
תחילת  וגריעות  חומרו, 
טעם  לו  אין  יצירתו, 
אלא  כלל,  להתנשא 
משל  ולהכלם.  ליבוש 
למה הדבר דומה: רועה 
ועלה  שהגיע  חזירים 
עת  כל  הרי  לשלטון, 
ימיו  יזכור  אשר 
אפשר  אי   – הראשונים 
(מסילת  להתגאות  לו 

ישרים כג). 
שהתהוות  יתבונן, 
ויצירתו...ואחר  האדם 
ניזון...במשך  הוא  כך 
ורק  אמו,  בבטן  שהותו 
לעולם  יוצא  כך  אחר 
בגופו  וכחוש  חלוש 
הלבבות  (חובת  ואבריו 

כניעה ה). 
לב. וי˘וב לעפר ורימ‰. 
ויתבונן מצורתו שתהיה 
לו כשינוח בקבר: אור פניו יחלוף, מראהו ישחר, בשרו יהפך לתולעים עיפוש 
וליחה, ולא ישאר בו כל סימן מיופי גופו. ריחו יבאיש (יסריח) מאד, כאילו לא 

ל…‡  ב¿ּ  ‰ּ ז∆ ƒמ ָל‰  ַמע¿ ל¿  ‰ ז∆ ם  ּ∆̇ ב¿ ַׁ̆ י¿

חּוס  ƒי ל  ∆„ ּ…‚ ן:  יו… ל¿ ָ‰ע∆ יב  ׁƒ̆ ≈‰ ו¿ י?  ƒ̇ ּו ׁ̆ ר¿

ַעי.  ר≈ ל¿ ַעל  ַמּ ƒמ י  ƒיַבנ ׁƒ̆ ‰ו… י  ּƒ̇ ח¿ ַפּ ׁ¿̆ ƒמ

י  ַּ̇ ח¿ ַּ̇ ר  ׁ∆̆ י ַעל ֲ‡ ƒ̇ י ƒי: ָעל ƒנ ּׁ≈̆ ָ‡ַמר ַ‰ ו¿

י:  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ‰ַ ָעָנ‰  ו¿ י.  ƒ̇ ָמ ָחכ¿ ר…ב  י  נ≈ פ¿ּ ƒמ

י  ƒיַבנ ׁƒ̆ י ‰ו… ּƒב ƒּו˙ ל‡ ַ„כ¿ י ו¿ ׁƒ̆ לּו˙ ַנפ¿ פ¿ ׁƒ̆

 . לו… ּ ¿„ ƒ‚ ך¿ 118ו¿ ל∆ ָל‰ּו ַ‰מ∆ּ ע¡ ∆‰ ו¿ ם.  י‰∆ ּ≈̇ ח¿ ַּ̇

ָך  ב ֲ‡ָמר ל¿ י טו… ּƒַמר: "119כ ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ ו¿

יב"  ƒ„ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל ָך  יל¿ ּƒפ ׁ¿̆ ‰ַ מ≈  ‰ ָנּ ≈‰  ‰ ֲעל≈

(מ˘לי כ‰, ז). 

ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ  ˙ ּ„ַ ּƒמ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם   ‰ ∆‡ רו… ׁ∆̆  ˙ ע≈ ב¿ּ
ב  יך¿ ַלֲח˘…ׁ ƒר ָ̂ ˙ ָעָליו,  ר∆ ב∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ 

 ‡ ָבּ ׁ∆̆ , (ל‡) ּבו… ƒל ˙ ים ‡∆ ƒיל ƒ‰ ב¿ ים ַ‰ַמּ ƒָבר ּ ¿„

ָעָפר  ל¿ ּוב  ׁ̆ ָי (לב)ו¿ רּוָח‰,  ס¿  ‰ ָפּ ּƒט ƒמ

בי‡ורים
לפניו שלשה גיבורים, וישבו זה למעלה מזה. 118. ו‚„לו. למעלה. 119. כי 
טוב ‡מר לך. מוטב שיאמרו לך לעלות לדרגה גבוהה יותר ממעמדך כיום, 
את  שתפנה  ויבקשו  לה  ראוי  שאינך  לאמר  ממעלתך  אותך  יורידו  מאשר 

מקומך עבור אדם אחר נכבד ונדיב.

י  ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ַמע  ׁ¿̆ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ‰ַ ַעל  ר  ַ„ב≈ּ ל¿

‰ּו‡  י  ƒמ ָ‡ַמר:  ָח„  ∆‡ ָחָכם  ים.  ƒֲחָכמ

 ‰ ז∆  ?‰‚ָ‡ָ ¿„‰ַ ּנּו  מ∆ּ ƒמ  „ ר≈ ָפּ ּƒ̇ ל…‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

רּו:  ָ‡מ¿ ‰. ו¿ ָנּ מ∆ּ ƒָל‰ מ ַמע¿ י‡ ל¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ˙ ַמֲעָל‰  ׁ̆ ַלֲעלו… ּ ≈̃ ַב ‰ַ112מ¿

˙ו…  ‡ו… ין  ƒ̃ י ƒַמֲחז ַע˙,  ּ„ַ ר]  [ַבּ  ˙ ַ̃ ז¿ ח∆ 113ב¿ּ מו…  ¿̂ ַע י˜  ƒֲחז ַמּ ׁ∆̆ י  ƒמ

ים  ƒַמֲעָלל  - ֲ‡ָו‰  ַלַ‚ּ 114ָסמּוך¿  רּו:  ָ‡מ¿ ו¿  .‰ ט∆ ו… ׁ̆ ל¿ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ

 ˙‡ַ נ¿ ׂ ƒ̆ ָעָליו   ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ים,  ƒָרע ים  ƒַמֲעָלל ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒּומ ים.  ƒָרע

ָח„:           ∆‡ ָחָכם  ָ‡ַמר  ו¿ ָעָליו.  מ≈  ˙ טו… נו…  ˙ ו… ׁ̆ ָפ ּ ַ‰נ¿ ו¿  ,˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

 ˙ ּ„ו… ּƒימּו˙ ַ‰מ ƒע ך¿ נ¿ ר ַ‰ּ‚ּוף, ָכּ ּוָר‰ ‡ו… ּ̂ ימּו˙ ַ‰ ƒע ר נ¿ ׁ∆̆ ‡ֲ 115ַכּ

 ‰ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆  ׁ̆ פ∆ נ∆ּ ַבּ יבּו˙  ׁƒ̆ ַ‰ֲח ין  ≈‡116  :„ עו… ָ‡ַמר  ו¿  . ׁ̆ פ∆ ַ‰נ∆ּ ר  ‡ו…

 .‰ ז∆ ל  ∆‡  ‰ ז∆ ים  ƒר ֲ‡ח≈ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ

ָפָניו  , 117ּול¿ כּו˙ו… ‡ ַמל¿ ס≈ּ ּƒב ַעל כ ׁ≈̆ ָח„ יו… ך¿ ‡∆ ל∆ ָ‰ָי‰ מ∆ ׁ∆̆ ָ‡ַמר,  ו¿

יך¿  ≈‡  : ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ם  ָל‰∆ ָ‡ַמר  ו¿  . ּזו… ƒמ ָל‰  ַמע¿ ל¿ זו…   ˙ ‡ו… ס¿ ּƒכ ָ‰יּו 

 – השורש  שנעקר  כיון 
נופלים  הענפים 

מאליהם.

בי‡ורים
112. ‰מב˜˘ לעלו˙. גאוותן אינו מרוצה ממעלת חשיבותו בעיני הבריות 
וכיון שלא  יותר ממה שהוא ראוי לה,  גבוהה  וחומד תמיד לדרגת חשיבות 
משיגה, הרי הוא בדאגה מתמדת.  113. בחז˜˙ בר „ע˙. שמחזיק עצמו חכם. 
114. סמוך ל‚‡ו‰ מעללים רעים. שהם המשך ישיר לגאוה ותוצאה ממנה. 
115. כ‡˘ר נעימו˙ ‰ˆור‰. כשם שהגדרת אדם שצורתו נעימה ויפה היא 
מאירה.                              נפשו  וטובות  נעימות  שמדותיו  אדם  כך  מאירים,  ופניו  שגופו  מי 
זה  אין  כלומר,  הנפש״].  ״מחשיבות  גירסא:  [יש  בנפ˘.  ‰ח˘יבו˙  ‡ין   .116
חשיבות וכבוד לאדם להתגאות על חברו, אפילו הוא מלך, כל שכן בני-אדם 
אחרים, השוים במעלתם ומתגאים זה על זה. 117. ולפניו ‰יו כס‡ו˙. כלומר 
לפניו היו שלשה כסאות, זה למעלה מזה, להושיב כל אחד כגדולתו, ובאו 

מן  למט‰  וי˘ב  ל„. 
‰כל. הגה״ק רבי אלחנן 
היה  הי״ד  זצ״ל  וסרמן 
בסוף  לישב  רגיל 
מקום  בכל  ביהמ״ד 
את  שאל  פעם  שהגיע. 
זצוק״ל  חיים  החפץ 
האם אין חשש שיתהלל 
״מי כמוני עניו״?  בעצמו 
בליבו,  מתגאה  ונמצא 
אדרבה,  עדיף  ואולי 
המזרח  בכותל  לישב 
ולחשוב בליבו ״הרי איני 
כאן  לישב  ראוי 
במה  אותי  ומכבדים 
לו  ענה  וכד׳?  בי״  שאין 
שנינו  חיים:  החפץ 
ט)  כה,  (כלים  במשנה 
מידי  מוציא  מעשה 
מחשבה  ואילו  מחשבה 
מיד  מוציאה  אינה 
מעשה, א״כ עדיף לישב 
במערב, ועצם מעשה זה 
מיד  יוציא  ענוה  של 
שחושש  גאוה  מחשבת 
בליבו,  תתגנב  אולי 
ענוה  מחשבת  יגבר על כל  ב״מזרח״, עצם מעשה הגאוה  יושב  משא״כ אם 

שיחשוב ״איני ראוי״ וכד׳. 

ים  ƒ„‚ָ ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒם י ƒ‡ - ‰ּ ז∆ ƒּוב מ ׁ̆ ‰ ָל ∆̂ רו… ו¿

י˙,  ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ּ„ָ ƒמ ם ב¿ּ ָ̇ ן ‡ו… ּ≈̃ ַ̇ י ƒים ו ƒב טו…

ם  ƒ‡ …ּו˙. ‡ו‡ ּבו… ַ‰‚≈ּ ּ ƒל ƒל…‡ ַיֲע˜…ר מ ‰ ז∆ ָבּ

ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ 121ּול¿  „ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָ‰‚ו…  נ¿ ƒמ ָ‰ָי‰ 

ין  ≈‡  - יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ָ‡ר  ׁ¿̆ ּƒב ‡ו…  ָבָריו  ¿„ ּƒב

מו…  ¿̂ ַע י‚  ƒ‰ נ¿ ַיּ ׁ∆̆ ַע„  ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ ָנ‰  ָּ̃ ַּ̇

ן  ƒמ  ‰ ַמָטּ ל¿ ב  ׁ≈̆ י≈ (ל„)ו¿  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ן  יו… ָזּ ƒב ב¿ּ

ין  ּ ƒַבז ˙ ַ‰מ¿ ָחבו… י ַ‰ס¿ּ י≈ לו… ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒי ל, ו¿ ַ‰כ…ּ

ּלּו,  ים ‡≈ ƒָבר ¿„ ּƒב ‡ ≈̂ ַכּיו… ן, ו¿ י‰∆ ׁ≈̆ ב¿ ˙ לו… ∆‡

י  ƒן מ כ≈ ּנּו. ו¿ מ∆ּ ƒב מ ַבּ‰-ַ‰ל≈ּ ֲע˜…ר ‚…ּ ַיּ ׁ∆̆ ַע„ 

 ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ָוַכַעס  ָמ‰  ח≈ ַעל  ַבּ ‰ּו‡  ׁ∆̆

˙ו…  ‡ו… ּכּו  ƒ‰ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ מו…  ¿̂ ַע  ‚‰ַ נ¿ ƒי  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇

ך¿  ל≈ י≈ ָלל, ו¿ ׁ̆ כ¿ּ י ּ ƒ‚ ˙ו… ל…‡ ַיר¿ לּו ‡ו… ל¿ּ ƒ̃ ‡ו… 

 ׁ̆ ר∆ ׁ…˘ ֲע˜…ר  ַיּ ׁ∆̆ ַע„  ַרב  ַמן  ז¿ זו…  ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ

ך¿  ר∆ ּ ∆„ ַבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ ַיֲחז…ר  ָ‡ז  ו¿ ּנּו,  מ∆ּ ƒָו‰ מ‡ֲ ּ‚ַ‰ַ

ַעל  ו¿ ָיָמיו.  ל  ָכּ  ‰ּ ָבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ י,  ƒע ָ̂ מ¿ ∆‡‰ָ

בי‡ורים
על  ולשלוט  למשול  כלומר,  ולהשתרר].  גירסא:  [יש  ול‰˘˙„ל.   .121

בני-אדם.

י  נ≈ פ¿ ƒל ן  ּבו… ׁ¿̆ ח∆ ו¿ ין  ּ ƒ„ ן  ּ≈̇ ƒי (ל‚)ו¿  ,‰ ָמּ ƒר ו¿

ים  ƒָלכ ַ‰מ¿ּ י  כ≈ ַמל¿ ך¿  ל∆ מ∆

 ‰ ָמּ ַכּ ב  ַיֲח˘…ׁ ו¿ -‰ּו‡,  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

ָלם,  ָ‰עו… ן  ƒמ רּו  ָעב¿ ו¿ ‡ּו  ּ‚ָ ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ ּ ≈‚

ָלם, ּוַמ‰  עו… ל…‡ ָ‰יּו מ≈ ָ‰יּו כ¿ּ חּו ו¿ כ¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒנ

ם. ָ̇ ֲ‡ָו ם ַ‚ּ יָל‰ ָל‰∆ ƒע ‰ו…

 

ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒּומ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ן  ƒמ  ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ר  ≈„ ּ‚ָ
ַלֲע˜…ר   ‰ ∆̂ ָ‰רו…  :˙ ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ  

יּוַכל  ל…‡  ָוכ…ל,  ל  כ…ּ ƒמ ּבו…  ּ ƒל ƒמ ‡ּו˙  ּ≈‚‰ַ

 ‡ ָלּ ∆‡ ַב„,  ל¿ ָב‰  ָׁ̆ ַמח¿ 120ב¿ּ  ‰ ז∆  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

‰ּו˙  ב¿ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ַבּ

ָ‡ָ„ם   ?„ ַ̂ י כ≈ּ ן.  ָ‰ַ‡ֲחרו…  ‰ ∆̂ ָ̃ ַע„ 

ים  ƒּוב ׁ̆ ֲח ים  ƒ„‚ָ ב¿ּ  ׁ̆ ב…ּ ל¿ ƒל יל  ƒ‚ָר ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

ָ‰רּוַח,  י  ס≈ּ ּ‚ַ י  ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ כ¿ּ ים  ƒנ ּ ָ̃ ֻ̇ ּומ¿

מעודו,  בשרו  וסך  רחץ 
ריח  לו  היה  לא  וכאילו 
טוב מעולם. בחשבו כן - 
עצמו,  את  וינמיך  יכניע 
ויתנשא.  יתגאה  ולא 

(חובת הלבבות שם). 
וח˘בון  „ין  וי˙ן  ל‚. 
רגע  בלבו,  יצייר  וכו'. 
דין  בית  לפני  הכנסו 
מעלה,  צבא  של  הגדול 
בעת שיראה עצמו לפני 
המלכים  מלכי  מלך 
והטהור  הקדוש 
הקדושה  בתכלית 
בסוד  והטהרה, 
קדושים   (- (מלאכים 
גבורי  גבורה,  משרתי 
כח עושי דברו, אשר אין 
והוא  מום.  כל  בהם 
גרוע  לפניהם,  עומד 
פחות ונבזה מצד עצמו, 
(נתעב)  ומגואל  טמא 
הירים  מעשיו,  מצד 
ראש?  היהיה לו פתחון 

פה? וכי ישאלוהו: איה ואיפוא פיך? איה גאונך וכבודך אשר נשאת בעולמך? 
האדם  יצייר  אחד  רגע  שאילו  ודאי  הנה  תוכחתו?  על  ישיב  ומה  יענה  מה 
בשכלו האמת הזה בציור אמיתי וחזק (דימוי נכון בצורה בהירה ומשכנעת) 

– פרוח תפרח ממנו הגאוה, ולא תשוב אליו עוד!!! (מסילת ישרים כג).   

בי‡ורים
אלא  יתגאה,  לא  שוב  ולהבא  שמכאן  בלבו  שיחליט  לב„.  במח˘ב‰   .120

בנוסף לכך חייב לשנות גם מעשיו והתנהגותיו כלפי חוץ.
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 ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒי  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒמ  :˙ ָ‰ָרעו…  ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע  ‰ ז∆ ך¿  ר∆ ּ ∆„

ַמן ַרב,  ‰ ז¿ ז∆ ַ‰‚ ָבּ נ¿ ƒי ר, ו¿ ≈̇ ˜ יו… ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל…‡ יּוַכל ל¿ ׁ∆̆ ‰ ַע„  ָנּ מ∆ּ ƒמ

פּוָ‡‰  ר¿ ‰ּו‡   ‰ ז∆ ָין  נ¿ ƒע ו¿ י.  ƒנ ינו… ַ‰ב≈ּ ך¿  ר∆ ּ ∆„‰ַ ס  פ…ּ ¿̇ ƒי ו¿ ַיֲחז…ר  ָ‡ז  ו¿

ַלֲעב…„   ˙ כ∆ ׁ∆̆ מ¿ ƒנ ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ׁ∆̆ י  ƒּומ  .˙ ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ ָכל  ל¿ ָמ‰  ל≈ ׁ¿̆

 ,˙ ר∆ ח∆ ב¿ ַ‰ֻמּ  ‰ ּ„ָ ּƒמ ַבּ  ˜ ל∆ ח≈ ו¿  ˜ ל∆ ח≈ ָכל  122ב¿ּ ‰ּו‡  רּוך¿  ָבּ  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

ַמר:             ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿  . רו… ֲחב≈ י  נ≈ פ¿ ƒל ו¿ ָפָניו  ל¿ ך¿  ר∆ ּ ∆„‰ַ  ‰ ז∆ ים  ׂ ƒ̆ ָי

ים" (˙‰ילים, נ, כ‚).  ƒ‰…ל ע ‡¡ ַׁ̆ י≈ ּנּו ב¿ּ ∆‡ , ַ‡ר¿ ך¿ ר∆ ּ ם „∆ ׂ ָ̆ "123ו¿

בי‡ורים
122. בכל חל˜ וחל˜ וכו'. יש גורסים: בכל מדה ומדה – בחלק המובחר שבה. 

123. ו˘ם „רך ו‚ו'. והמפקח על דרכיו אראה לו בישועת אלקים.    
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‰טובו˙  כל  ויע˘‰  כ„. 
ב‚לוי ובס˙ר. והמעשים 
הטובים שראוי להסתיר 
אלו  רק  הם  אותם, 
לעשותם  שאפשר 
ועד  מהחל  בשלימות 
שבני  מבלי  גם  כלה 
אבל  מהם.  ידעו  אדם 
שאינו  המצוות  אותן 
לבין  בינו  לקיימם  יכול 
להתפלל  כגון  עצמו, 
לבני  ולצוות  בציבור, 
טוב  לעשות  אדם 
מעשות  אותם  ולהזהיר 
תורה  וללמוד  רע, 
באופן  (ברבים, 
על  בזה  שמשפיע 
ללמד  וכ״ש  אחרים, 
ולעשות  ברבים)  תורה 
חסד, מצוות אלו אין כל 
ולנטוש  להזניח  הצדקה 
אותו  ישבחו  אם  ואף  שמים,  לשם  יקיימם  אלא  עליהן,  שיכבדוהו  מחשש 
עליהן, אין זה יגרע את שכרו, מפני שאינו מתכוון לזה בשעת עשייתן. (חובת 

הלבבות, שער יחוד המעשה פ״ה).   

ָנ‰  ַכָוּ ב¿ּ ל  ל≈ּ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ‰ּו‡:  ר  ָׁ̆ ַ‰ָיּ ַ‡ך¿ 
ב  ַ‰ּטו… ַעל   ‰ ּ ו∆ ַ̂ י ƒו יכּו˙,  ƒר‡ֲ ַבּ  

ל  ָכּ  ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע (כ„)ו¿ ָ‰ָרע,  מ≈ יר  ƒ‰ ַיז¿ ו¿

ם  ƒ‡ ו¿ ר,  ∆̇ ּוַבס≈ּ לּוי  ּ‚ָ ַבּ  ˙ בו… ַ‰ּטו…

ין  ≈‡88  - חּו‰ּו  ב¿ּ ַׁ̆ י ƒו  ‰ ז∆ ַעל  „ּו‰ּו  ַכב¿ּ י¿

 ‰ ן ָלז∆ ּ ו≈ ּƒל…‡ כ ׁ∆̆ י  ַבח, ַ‡ֲחר≈ ּׁ∆̆ י˜ לו… ַבּ ּ ƒַמז

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ˙ ע≈ 89ב¿ּ ן  ָלכ≈  .‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ‰ַמּ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒב

ין  ƒח ב¿ ַּ̇ ב,  ַ‰ּטו…  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇

מּול,       ּ¿‚‰ַ  ‰ ו∆ּ ַ̃ מ¿  ‰ ָּ̇ ‡ַ י  ּƒמ ƒמ ָך  מ¿ ¿̂ ַע ב¿ּ

ם  ƒ‡ ם, ֲ‡ָבל ל≈ ָׁ̆ ל - ‰ּו‡  ≈‡‰ָ ר מ≈ ׁ∆̆ ‡ֲ90

ין  ƒח ב¿ ַּ̇ ַ‚ם  ם. ו¿ ל≈ ָׁ̆ ינו…  ים - 91‡≈ ƒר ֲ‡ח≈ מ≈

י  נ≈ פ¿ ƒל  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ‰ַמּ  ‰ ז∆ ם  ƒ‡

חּו„  ƒי 92ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ עו…  ָ̇ י ƒי‰ָ ם  ƒ‡ ָלם,  ָ‰עו…

בי‡ורים
מה׳.        והתרחקות  זלזול במצוות  ידי  על  בני אדם  בעיני  חן  לו למצוא  מציע 
אותו  שמשבחים  בכך  במאומה  שכרו  יפחת  לא  ב˘בח.  לו  מזי˜  ‡ין   .88
89. בע˙ ‡˘ר ˙ע˘‰ מע˘‰ ‰טוב. והנך רוצה  ומכבדים אותו על מעשיו. 
לבחון את טהרת כונתך. 90. ‡˘ר מ‰‡ל. אם יתברר לך שהנך מקוה לקבל 
את השכר מהאל - סימן הוא שהמעשה שלם ואין בו כל פגם. 91. ‡ינו ˘לם. 
סימן הוא שהמעשה אינו שלם. 92. ביחו„ בח„רי ח„רים. בהתבודדות בינך 

 ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ׁ∆̆ ּוכ¿ ר,  ָ̂ ָ̃ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ּƒ̇ ָך.  ב¿ּ ƒל ב¿ּ

ל…‡  „, ו¿ ַיח≈ ¿̇ ּƒ̇ ָמ‰ - 81 ּום ָחכ¿ ׁ̆ מ…„  ל¿ ƒל

רּוך¿  ָבּ  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… זּוַל˙  ָ‡ָ„ם  ּום  ׁ̆ ַ„ע  י≈

ָב‰,      טו…  ‰ ּ„ָ ƒמ ּום  ׁ̆  ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  ו¿ ‰ּו‡, 

 ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע ב¿ּ לּו˙  ¿̂ ָ‰ַע  ˙ ‡ו… ַ‰ר¿ ל¿ 82ַ‡ך¿ 

ל…‡  83ו¿ ָך,  ָכר¿ ׂ ¿̆ י„  ƒס פ¿ ַ̇ ו¿ ם  ׁ≈̆ ָך  ל¿  ‡ ≈̂ י≈ ל…‡  ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ  ,‰„ָ ָ‰ֲעבו…

ָך  ¿̇ ָמ יַע ָחכ¿ ƒ„ ו… ּ̇ ל…‡  ן ָ‰ָרע, ו¿ ƒיר מ ƒ‰ ז¿ ַּ̇ ל…‡  ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ ּ¿̇

ן  ‚ו… ˙, כ¿ּ ל…‡ ‡ו… ם ו¿ ƒַמי ָׁ̆ -‡ ר≈ יַמן י¿ ƒס ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  ָך, ו¿ ¿̇ ׁ̆ זּוָל י ƒ‡ ל¿

ך¿  ל≈ ≈̇ ו¿ ָ‰ָ‚ם  נ¿ ƒמ ב¿ּ  ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ּƒ̇ 84  ‡ ָלּ ∆‡ י˙,  ƒ̂ י ƒ̂ ו¿ זּוָז‰  ּומ¿ ין  ּ ƒל ƒפ ּ¿̇

ָו‰  ¿„ ח∆ ‰ ּוב¿ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒמ ַמֲ‡ָכל ב¿ּ ם ב¿ּ ∆‰ ָמּ ƒע…ָרב ע ‰ מ¿ י∆ ¿‰ ƒ̇ ם, ו¿ י‰∆ כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  „ כ…ּ ל¿ ƒל ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  נ≈ י¿ נ¿ ƒע מ≈  ‰ ז∆ ל  ָכּ  .˜ חו… ׂ ּ¿̆ ‰ַ ר…ב  ּוב¿

ף  ל∆ ∆‡ י„  ƒס 86ַמפ¿ ָו‰,  ¿̂ ƒמ ם  ׁ≈̆ 85ל¿  ‰ ז∆ ָין  נ¿ ƒע  ‰ ׂ ∆̆ ָ‰עו… ו¿  , ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒר ב¿ּ

 ׁ̆ ≈‡ ‰ ל¿ ַטָנּ ¿̃  ׁ̆ ≈‡ ַח מ≈ ר≈ בו… ‰ ל¿ מ∆ „ו… , 87ו¿ ָכרו… ׂ ּ¿̆ ƒר מ ≈̇ ים יו… ƒָלפ‡ֲ

ָל‰.  „ו… ּ ¿‚

אדם.  אותו  של  רצונו 
וב׳עץ יוסף׳ (שם) ביאר, 
יוצאים  שדבריו  משום 
יכנסו  ובודאי  הלב,  מן 
לב  אל  הם  אף 

השומעים.

בי‡ורים
כאילו אתה  רושם  ל‰ר‡ו˙ ‰עˆלו˙. עשה  ‡ך   .82 81. ˙˙יח„. תתבודד. 
עובד את ה׳ בעצלות ובכבדות. 83. ול‡ ˙ˆו‰. ואל תשדל בני אדם לעשות 
˙נ‰‚ במנ‰‚ם ו˙לך ב„רכי‰ם. של  טוב ואל תוכיחם להמנע מעשות רע. 84.̇ 
ויושבי קרנות, כדי שהסתרת מעשיך הטובים תהיה בשלימות.  פשוטי העם 
85. ל˘ם מˆו‰. כלומר, אף שעושה זאת לשם מצוה, מכל מקום... 86. מפסי„ 
‡לף ‡לפים. כי ירד מטה מטה, ולא רק את המצוות יחדל מלקיים, אלא אף 
אמונתו תשלל ממנו, מבלי אשר ירגיש בכך. 87. ו„ומ‰ לבורח מ‡˘ ˜טנ‰ 
ל‡˘ ‚„ול‰. כי אם מטרתו לברוח מהפרסום והכבוד שיבוא לו ע״י עבודת ה׳, 
וחושש למצוא חן בעיני בני אדם בגלל מעשיו הטובים, אדרבה, הרי היצר 

ˆ„י˜ים עיונים‡רחו˙  ˘ער ‰‚‡ו‰

‡ינ‰  ‰‚‡ו‰  וז‡˙  כ‰. 
כתב  וכו'.  לענו‰  מז˜˙ 
(שער  הלבבות  החובת 
והחלק  פ״ט):  הכניעה 
כשגאות  הוא,  המשובח 
ועל  חכמתו  על  האדם 
נובעת  הטובים  מעשיו 
יודע  שהוא  ממה 
להעריך את גודל החסד 
שהבורא עשה אתו בזה 
היתרונות  את  לו  שנתן 
הללו, וממה שהוא שמח 
לו  גורמת  וגאותו  בהן, 
עוד  ולהתאמץ  להוסיף 
ובמעשיו  בלימודו  יותר 
ולהתנהג  הטובים, 
מקורביו,  עם  בהכנעה 
ולחוס  בחבריו,  ולשמוח 
על  ולחפות  כבודם  על 
ולהזהר  זכות,  לכף  אותם  ולדון  אותם,  ולאהוב  בשבחם,  ולדבר  סכלותם, 

ב  ּטו… ַמ‰  ינּו  ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ  : מו… ּוכ¿  .˙ ָרנו… ¿̃

 ‰ ז∆ ַעל  ו¿ נּו.  ָרל≈ ּ‚ו… ים  ƒע ָנּ ּוַמ‰  נּו  ≈̃ ל¿ ח∆

 "'‰ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ּבו…  ƒל  ‰ּ ַבּ ¿‚ ּ ƒ100ַוי" ַמר:  ¡‡ נ∆

ָ‡ָ„ם       ‰ י∆ ¿‰ ƒי י  ּƒכ ו).  יז,  („ברי-‰ימים-ב 

ָלם  י ָ‰עו… נ≈ י¿ נ¿ ƒע ב ב¿ּ ַבּ‰-ל≈ ר-רּוַח ּו‚¿ ַ̃ 101י¿

 ‰ מ∆ּ ַבּ לו…  י˜  ּƒפ ַיס¿ ל…‡  ׁ∆̆ 102  ,‡ ַ‰ָבּ

 ‰ מ∆ּ ַבּ י  ּ„ַ י…‡ַמר  ל…‡  ו¿  , לו… ן  מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ּ ƒי ׁ∆̆

ַעט  מ¿ ƒי  ‡ ָלּ ∆‡103 ם,  ∆‰ מ≈ ָי„ו…   ‡ ָ̂ מ¿ ּ ƒי ׁ∆̆

ו…  ׁ̆ ּ‰ ַנפ¿ ַבּ ¿‚ ƒ̇ ‰ּו, 104ו¿ ׂ ≈̆ ל ַמֲע יָניו ָכּ ע≈ ב¿ּ

ו…       ׁ̆ ַנפ¿ ב¿ּ ם  ַרע≈ ¿̇ ƒי ו¿ י„,  ƒמ ָּ̇ ָל‰  ַמע¿ ל¿

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו…  ˙„ַ ֲעבו… מ≈ ר  ּ ≈̂ ַ̃ מ¿ּ ׁ∆̆ מו…  105כ¿ּ

יָנּ‰  ≈‡ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ז…‡˙  (כ‰)ו¿ ‰ּו‡.  רּוך¿  ָבּ

בי‡ורים
שאינם  פירש,  והערוך  (רש״י).  שיחה  בדבר  העוסקים  הארץ  עמי  ˜רנו˙. 
בדברי  ולעסוק  העיר  בקרנות  לשבת  רגילים  אלא  המדרש,  לבית  נכנסים 
לו  המלך, שאף שהיה  יהושפט  על  נאמר  זה  פסוק  לבו.  וי‚ב‰   .100 שיחה. 
עושר וכבוד לא גבה לבו בעבורם, כי אם במה שהלך בדרכי ה׳. (מצודת דוד). 
101. י˜ר רוח ו‚ב‰ לב.  אדם עם רצון כביר בלי גבול ובעל שאיפות גבוהות 
בעניני העולם הבא. 102. ˘ל‡ יספי˜ לו. שלא יסתפק במצוות המזדמנות 
בעיניו. שיהיו  ימעט  103. ‡ל‡  ידי השתדלותו.  על  ובמעלות שהשיג  לידו, 
ונפשו תתרומם ותשאף  104. ו˙‚ב‰ נפ˘ו.  ועבודתו מעטים בעיניו.  מעשיו 
ומתרשל  שמפחית  מדה  באותה  ˘מ˜ˆר.  כמו   .105 יותר.  גבוהה  למדרגה 

מעבודת ה׳ יכעס על עצמו ויוכיח נפשו.

ם  ƒ‡ ים, ו¿ ּƒַרב ‰ ָבּ ׂ ∆̆ ‰ עו… ָּ̇ ר ַ‡ ׁ∆̆ ָין ֲ‡ נ¿ ƒע‰ָ ‰ ז∆ ים 93ב¿ּ ƒי ֲחָ„ר ר≈ ַח„¿ ב¿ּ

ם. ל≈ ָׁ̆ ָך  ׂ ¿̆ ‰, ָ‡ז ַמַע ָך ז∆ ר ל¿ ר≈ ָבּ ¿̇ ƒי

ם  ַ‰ָיּ ‰ מ≈ ָפּ ƒם ט ƒ‡ י ּƒינו… כ ר ָ‰ָרע ‡≈ ∆̂ „ י≈ ∆‚ נּו 94נ∆ ר¿ ַפּ ּƒס ּׁ∆̆ ל ַמ‰  ָכּ
ָכל  ּוב¿ ָבר  ּ„ָ ָכל  י ב¿ּ ּƒכ , ּבו… ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ ב ל¿ ַחָיּ ‰ּו‡  ּׁ∆̆ „ ַמ‰  ∆‚  95נ∆

נּו  ח¿ ַ̇ ּוָפ ל,  ≈̃ ל¿ ַ̃ ּול¿  ˙ ח≈ ַׁ̆ ל¿ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈  ‡ ָבּ  ‰ ּ„ָ ƒמ ָכל  ּוב¿  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע

ָרָכיו.  ּ ¿„  ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇ ָיַ„ע  ל…‡  ׁ∆̆ י  ƒמ ל¿ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ַין  נ¿ ƒע יַע  ƒ„ ‰ו… ל¿ ח  ַ̇ פ∆ּ

יף  ם י…ס∆ ƒר ָיַ„י‰ָ , "96ּוט√ כו… ו… ּ̇ ƒּו מ‰ ≈̃ ּ ַסל¿ ר ל¿ יַמ‰≈ ƒין, ו ƒָחָכם ָיב ∆‰ ו¿

ı" (‡יוב יז, ט). ‡…מ∆

 

ם        ƒ‡ י  ּƒכ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ַח˙  ַבּ ֻׁ̆ מ¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿ ַמֲעַל˙  ב¿ּ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ97

י"  ƒ̇ ‡ו… ָי„…ַע  ו¿ ל  כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ל  ּ ַ‰ל≈ ¿̇ ּƒמ‰ַ ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ƒי ז…‡˙  ב¿ּ

ָע‰  ּ ַ‚ם „≈ רּוך¿ ‰ּו‡, 98ו¿ ‡ ָבּ ר≈ ָ„ָ‡‰ ַלּבו… יף ‰ו… ƒס יו… (ירמי‰ ט, כז). ו¿

יָך,  ָפנ∆ ל¿ י  ƒנ‡ֲ  ‰ ∆„ מו… ַמר:  לו…  ‰ ָלּ ƒפ ¿̇ ּƒב  ˙ בו… טו…  ˙ ּ„ו… ƒּומ ל  כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ו¿

י  ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒ99מ ל…‡  ו¿  , ׁ̆ ָר ¿„ ּƒי˙-ַ‰מ ב≈ּ י  ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒמ י  ƒ̃ ל¿ ח∆  ָּ̇ ַ̇ ָנּ ׁ∆̆

בי‡ורים
בהידור  השלמות,  ובאותה  האופן  באותו  ‰ענין.  בז‰   .93 עצמך.  לבין 
לקלקל  הוא  מנסה  כיצד  הרע,  יצר  ‰רע. מענין  יˆר  נ‚„   .94 ובהתלהבות. 
וידיו  בדרכיו  טהור  י„ים.  וט‰ר   .96 לעומת.  נ‚„.   .95 ממנו.  להנצל  וכיצד 
הרע.           היצר  ברשת  יפול  ולהתאמץ שלא  להתגבר  כח  יוסיף   - נקיות מעוון 
לא ח״ו כדי להשתרר ולהתנשא על  97. ‰‚‡ו‰ במעל˙ ‰חכמ‰ מ˘ובח˙. 
זו.  אחרים, אלא שירגיש סיפוק ושמחה במעלתו כדי לזרזו להתמיד בדרך 
98. ו‚ם „ע‰. יש גורסים: על שחננו דעה והשכל ומדות טובות. 99. מיו˘בי 

מ˘‡  בענין  ‡בל  כז. 
לפני‰ם.  יכנע  ומ˙ן 
הוא  הדברים  מקור 
(ז:):  ברכות  במסכת 
משום  יוחנן  רבי  אמר 
יוחאי:  בר  שמעון  רבי 
להתגרות  מותר 
הזה  בעולם  ברשעים 
יצחק  רבי  והאמר  וכו׳. 
אם ראית רשע שהשעה 
תתגרה  אל  לו  משחקת 
י,  (תהלים  שנאמר  בו, 
(יצליחו)  ״יחילו  ה): 
דרכיו בכל עת״, ולא עוד 
ולא  בדין...  שזוכה  אלא 
שרואה  אלא  עוד 
הא  קשיא,  לא  בצריו... 
במילי  דידיה הא  במילי 
שבדבר  והיינו  דשמיא. 
ששייך לו ולממונו צריך 
וכתב  מפניו.  להכנע 
ש״השעה״  המהרש״א, 
כי  דייקא,  לו  משחקת 
 – השעה  כשתעבור  אבל  שגורם,  המזל  מחמת  שעה  לפי  אלא  אינו  בודאי 

״כחציר מהרה ימלו״, ״ועוד מעט ואין רשע״ וכו׳.

 ‰ ז∆ ו¿ ם.  י‰∆ נ≈ פ¿ ƒל ָל˙ו…  ָפּ ׁ¿̆ ‰ַ י  נ≈ פ¿ּ ƒ106מ

ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒי י  ַ̇ ָמ ָמ‰  ָחכ¿ יך¿  ƒר ָ̂

 ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ≈‡ ים  ƒָעמ פ¿ּ י  ּƒכ ָו‰,  ¿̂ ƒמ ַבר  ¿„ ּƒב

ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ָניו  ָפּ ז  ָיע≈ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ ם,  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ֲעמ…„  ַיּ ׁ∆̆

ם  ָ̇ י„ ‡ו… ƒס ָו‰ ַ‡ַח˙, 107ַיפ¿ ¿̂ ƒֲעבּור מ ַבּ

ָחָכם  ∆‰ יך¿  ƒר ָ̂ ָכך¿  ל¿  .˙ וו… ¿̂ ƒמ  ‰‡ָ מ≈

י  ƒפ ּול¿ ָין,  נ¿ ƒע‰ָ ו¿ ָע‰  ָּׁ̆ ‰ַ י  ƒפ ל¿ ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ל¿

יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ ׁ̆ י י≈ ּƒיו, כ ׂ ָ̆ ר ַמֲע ּ ַס„≈ ‰ י¿ ז∆

יַח  ּƒל…‡ ַינ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ ׁ̆ י≈ יָלם, ו¿ ƒב ׁ¿̆ ּƒַלֲעז…ב ב

‚ּופו…  ב¿ּ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ ָין.  נ¿ ƒע ּום  ׁ̆ ב¿ּ יָלם  ƒב ׁ¿̆ ּƒב

ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿ ם,  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ַלֲעמ…„  ‡…„ו…  מ¿ ƒ108ּוב

(כז)ֲ‡ָבל  ָו‰,  ¿̂ ƒמ ַבר  ¿„ ּƒב  ‰ ז∆ ָכל  ו¿ ם.  ָל‰∆

ם  י‰∆ נ≈ פ¿ ƒל ַנע  ָכּ ƒי ן  ָּ̇ ‡-ּוַמ ׂ ָּ̆ ַמ ַין  נ¿ ƒע ב¿ּ

ין  ּ ƒ„‰ַ ּוַר˙  ּׁ̆ ƒים מ ƒנ פ¿ ƒם ל ∆‰ ָמּ ƒע ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ו¿

בי‡ורים
ובזוי  יהיה מושפל  יעשה הטוב  106. מפני ‰˘פל˙ו לפני‰ם. מחשש שאם 
בעיניהם, ושילעגו לו על מעשיו. 107. יפסי„ ‡ו˙ם מ‡‰ מˆוו˙. יש גירסא 
ד),  כו,  (משלי  ״אל תען כסיל כאולתו״  זה אמר שלמה:  ״ועל  המוסיפה כאן: 
ובמ‡ו„ו.   .108 וכסילים״.  והם רשעים  ה),  (שם,  ״ענה כסיל כאולתו״  ואמר: 

בכל כחו, רצונו וממונו.

 ˙ מ∆ ר∆ ‚ו… , ו¿ ו… ּ̇ ע¿ ַסַיּ ˙ ָלֲעָנָו‰, ַ‡ך¿ מ¿ ∆̃ ּ ַמז∆

 ,˙ בו… ַ‰ּטו…  ˙ ֲעלו… ַמּ ַבּ מ…ַח  ׂ ¿̆ ƒל לו… 

ַעל  ָלחּוס  ו¿ ָריו  ֲחב≈  „ בו… כ¿ ּƒב מ…ַח  ׂ ¿̆ ƒל ו¿

ָ„ם. בו… כ¿ּ

 

ַח˙  ַבּ ֻׁ̆ י‡ מ¿ ƒ‰ ים ƒע ָׁ̆ „ ָ‰ר¿ ∆‚ ֲ‡ָו‰ נ∆ ּ‚ַ‰ַ ו¿
ים  ƒל ַ‰כ¿ יָחם ּול¿ ƒכ ‰ו… ‡…„, ל¿ מ¿

ַעל   ‰ ּ ו∆ ַ̂ י ƒו ם,  ָל‰∆ ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿ ם,  ָ̇ ‡ו…

 , ו… ּ̇ ָכל¿ י¿ י  ƒפ כ¿ּ ָ‰ַרע  מ≈ יר  ƒ‰ ַיז¿ ו¿ ב  ַ‰ּטו…

ָלם  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ‰ ב¿ּ מ∆ ּ‰ ּ„ו… ז∆ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ

ּבו…  ּ ƒל ׁ∆̆ י  ַ‡ֲחר≈  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ּוכ¿ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒמ כ¿ּ

ל…‡  ו¿ ח.  ָבּ ֻׁ̆ מ¿  ‰ ז∆ י  ֲ‰ר≈ ם  ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ל¿

ל…‡  ׁ∆̆ ַכי  ּ ¿„ ָמר¿ מו…  כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ַנע  ָכּ ƒי

ם  ָמ˜ו… ָכל  ּוב¿  (‚ (‡ס˙ר  ָ‰ָמן  ל¿ ַנע  כ¿ ƒנ

ל…‡  ו¿  ,˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ָעָליו   - ָו‰  ¿̂ ƒמ  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆

ב  ַ‰ּטו… (כו)ַלֲעז…ב  ים  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ָלל  כ¿ּ ַנע  ָכּ ƒי

בכבודם. והיא גורמת לו 
הטובים  שמעשיו 
ושהוא  בעיניו,  מעטים 
להרבות  תמיד  טורח 
נשבר  ושלבו  עליהם, 
מדי  שהוא  על  בקרבו 
מהם  להשיג  חלש 
ושהוא  נפשו,  כאוות 
לפני  עצמו  את  משפיל 
מקוה  שהוא  מי 
להוסיף  יוכל  שבעזרתו 
מודה  ושהוא  עליהם, 
היתרונות  על  לאלהים 
אותו  ומשבח  לו,  שנתן 
על שעזר לו לקנות את 

המעלות הטהורות.
אינה  כזאת  גאוה 
עם  בסתירה  עומדת 
לא  והיא  ההכנעה, 
אלא  אותה,  מרחיקה 
לה  מסייעת  אדרבה 

ומוסיפה עליה. 
מפני  ‰טוב  לעזוב  כו. 
‰˘פל˙ו לפני‰ם. שנינו 
כ):  (ה,  אבות  במסכת 
אומר,  תימא  בן  ״יהודה 

הוי עז כנמר... לעשות רצון אביך שבשמים״. כתב הטור (או״ח סי׳ א): ״והתחיל 
בעז כנמר, לפי שהוא כלל גדול בעבודת הבורא יתברך, לפי שפעמים אדם 
חפץ לעשות מצוה ונמנע מלעשותה מפני בני אדם שמלעיגים עליו, ועל כן 
הזהיר שתעיז פניך כנגד המלעיגים, ואל תמנע מלעשות המצוה... שפעמים 
אדם מתבייש מפני האדם יותר ממה שיתבייש מפני הבורא יתברך, על כן 

הזהיר שתעיז מצחך כנגד המלעיגים ולא תבוש. עכ״ד.  

תחילה  אותי  שהגבהת 
שאז  השלכתני  ואח״כ 
החרפה  הצער,  המכה, 

והבושה גדולים יותר.
מחט‡  ניˆול  ‡ינו  ל. 
יונה  רבינו  כתב  ועוון. 
כז):  א,  תשובה  (בשערי 
כמה  מסבבת  הגאוה 
יצר  ומגברת  עבירות, 
לב האדם עליו, שנאמר: 
את  ושכחת  לבבך  ״ורם 
הגאוה  [הרי  אלקיך״  ה׳ 
לכל  כללית  סיבה 
על-ידי  כי  העבירות, 
ה׳  לשכחת  בא  הגאוה 
חוטא]...ובעל  וממילא 
יצרו,  ביד  נמסר  הגאוה 
עמו  השם  עזר  אין  כי 
אחרי אשר הוא תועבת 

ה׳. עכ״ד.
כתב:  קדושה  בשערי 
שורש  היא  הגאוה 
להרבה עבירות אם בין 
בין  ואם  למקום,  אדם 

אדם לחבירו.
בשבט מוסר (ב׳) כתב: הגאוה שורש לכל העבירות שבעולם, ולכן חזק עצמך 

שלא להתפתות בקול יצרך להתגאות, ובנצחך אותו בזה – תוכל לנצחו בכל! 

ל"  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי  ˙ כו… ַמַער¿  ˙ ∆‡ י  ּƒ̇ ַרפ¿ ח≈

ָ‡ַמר  ׁ∆̆ יב,  ƒר ח≈ ַסנ¿ (˘מו‡ל-‡ יז, י), 110ּול¿

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ˙ ָ‰ֲ‡ָרˆו… י  ל…‰≈ ¡‡ ָכל  ב¿ּ י  ƒמ"

 '‰ יל  ּ ƒ̂ ַי י  ּƒכ י  ƒ„ ָיּ ƒמ ם  ָ̂ ַ‡ר¿  ˙ ∆‡ ילּו  ּ ƒ̂ ƒ‰

כ),  לו,  (י˘עי‰  י"  ƒ„ ָיּ ƒמ ם  ƒַלי ָׁ̆ רּו י¿  ˙ ∆‡

ָלּ‰  רו… "ּוַמן ‰ּו‡ ‡¡ ָ‡מ¿ ב¿ּ ר,  ּ ַ̂ נ∆ בּוַכ„¿ ּונ¿

טו),   ,‚ („ני‡ל  ָ„י"  י¿ ן  ƒמ ן  כו… נ¿ ƒב יז¿ ׁ≈̆ י¿ י  ּ ƒ„

רּו  ָ‡מ¿ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ן,  ָל‰∆  ‰ מ∆ ַ‰ּ„ו… ו¿

ּבּוז  ָ‰ָי‰  ם  ָ̇ י ƒֲחר‡ַ ו¿ ם,  י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ כ¿ּ

ינו…  (ל)‡≈  , זו…  ‰ ּ„ָ ƒמ ב¿ּ ‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ƒּומ ן.  לו… ָ̃ ו¿

ָ‡ַמר  ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ן,  ָעוו… ו¿  ‡ ט¿ ח≈ מ≈ ל  ו… ּ̂ ƒנ

 ‰ ׂ ∆̆ , עו… מו… ׁ¿̆  ı יר ל≈ ƒ‰ָי „ ָחָכם: "111ז≈ ∆‰

ן" (מ˘לי כ‡, כ„). ַר˙ ָז„ו… ב¿ ע∆ ב¿ּ

 

 ‰ ָנּ ≈‰ ַע„  ינּו  ָבר≈ ּ ¿„ יַע  ּ ƒ‚ ƒ‰ ׁ∆̆ יָון  כ≈ ו¿

בי‡ורים
110. ולסנחריב. בתנא דבי אליהו (ל״א) כתב: סנחריב גסות הרוח היתה בו, 
ובה נעקר מן העולם. וכן נאמר שם על נבוכדנצר. 111. ז„ י‰יר. גס רוח סופו 

להיות לץ שאינו חש לשמוע מוסר. רש״י.

ָל‰. „ו… ּ ָו‰ ‚¿ ¿̂ ƒי מ ƒ‰ זו… ָבר, (כח)ו¿ ָכל ָ„ּ ב¿ּ

 

יך¿  ƒר ָ̂ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ‰ַ  ˙ ּ„ַ ƒמ ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒּומ
י  ּƒכ  ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ּוב  ׁ̆ ָל ו¿ ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ ל¿  
ַרב   ‰ּ ָלּ ׁ∆̆  ˜ ּ ז≈ ∆‰‰ַ ו¿  ,„…‡ מ¿  ‰ ֻ‚ָנּ מ¿ י‡  ƒ‰

 -  ‰ּ ָבּ  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ‰ַ ו¿ י„,  ƒמ ָּ̇ ּוָמˆּוי 

 ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ יָכך¿  ƒפ ַעט, ל¿ מ¿

˙ ָ‰ָ‡ָ„ם  יָ‡‰ ‡∆ ƒב ֲ‡ָו‰ מ¿ ּ‚ַ‰ַ י  ּƒכ  ,„…‡ מ¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ לּו˙,  פ¿ ׁƒ̆ ו¿ ר  ב∆ ׁ∆̆ ל¿

יח),  טז,  (מ˘לי  ן"  ‡ו… ּ‚ָ ר  ב∆ ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ ƒ(כט)ל"

ּנּו" (˘ם  יל∆ ּƒפ ׁ¿̆ ַּ̇ ֲ‡ַו˙ ָ‡ָ„ם  ַמר: "ַ‚ּ ¡‡ נ∆ ו¿

ַרע  ≈‡ ָמ‰   ָּ̇ ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿ כ‚).  כט, 

" (˘מו˙ ‰,  ‚ו… י ‰' ו¿ ƒרו… "מ ָ‡מ¿ ע…‰ ב¿ּ ַפר¿ ל¿

י  ƒַמר "ֲ‡נ‡ָ ׁ∆̆ י,  ּƒ̇ ׁ¿̆ ƒל ַי˙ ַ‰פ¿ּ ָ‚ל¿ ב), 109ּול¿

‚„ול‰.  מˆו‰  וזו‰י  כח. 
בבא-מציעא  במסכת 
על  הגמרא  מביאה  (ל:) 
כ)  יח  (שמות  הפסוק 
״והודעת להם את הדרך 
המעשה  ואת  בה  ילכו 
׳אשר  יעשון״...  אשר 
יעשון׳ זו לפנים משורת 
לנהוג  [שיש מצוה  הדין 
הדין]...  משורת  לפנים 
לא  יוחנן,  רבי  דאמר 
חרבה ירושלים אלא על 
שהעמידו דיניהם על דין 
(עשו)  עבדו  ולא  תורה, 
לפנים משורת הדין.    
‚‡ון.  ˘בר  לפני  כט. 
כשבא  הגר״א:  פירש 
מן  זה  הרי  לאדם,  שבר 
הסתם שהיה לו תחילה 
בא  ולכן  הלב,  גבהות 
כשהקדוש  השבר,  עליו 
לנקום  רוצה  הוא  ברוך 

באדם כדי שיתקדש שמו יתברך בעולם - מגביהו תחילה ואחר כך משפילו, 
תחילה  שהגביהו  בהמן  כמו  שבעתיים,  גדולה  נקמתו  תהיה  זה  ידי  על  כי 
למשנה למלך כדי שיתלוהו בגבהותו, ונפילתו היתה בפירסום רב, ואם הוא 
שר וחשוב בלא זה, אז ה׳ נותן בלבו גאוה ואחר כך משפילו, כי אז נקמתו 
וכן  ועכשיו בבירא עמיקתא.   – כי הרגיש עצמו שהיה באיגרא רמה  גדולה 
ותשליכני״,  נשאתני  ״כי  יא)  קב,  (תהלים  הפסוק  על  המפרשים  כל  פירשו 

בי‡ורים
109. ול‚לי˙. אמר רבי יוחנן שעמד בגילוי פנים (בחוצפה. רש״י) לפני הקב״ה 

(סוטה מב:). 

מטפ‰  ˘ב‡  ל‡. 
האדם  בהיות  סרוח‰. 
בפחיתות  מסתכל 
תחילת  וגריעות  חומרו, 
טעם  לו  אין  יצירתו, 
אלא  כלל,  להתנשא 
משל  ולהכלם.  ליבוש 
למה הדבר דומה: רועה 
ועלה  שהגיע  חזירים 
עת  כל  הרי  לשלטון, 
ימיו  יזכור  אשר 
אפשר  אי   – הראשונים 
(מסילת  להתגאות  לו 

ישרים כג). 
שהתהוות  יתבונן, 
ויצירתו...ואחר  האדם 
ניזון...במשך  הוא  כך 
ורק  אמו,  בבטן  שהותו 
לעולם  יוצא  כך  אחר 
בגופו  וכחוש  חלוש 
הלבבות  (חובת  ואבריו 

כניעה ה). 
לב. וי˘וב לעפר ורימ‰. 
ויתבונן מצורתו שתהיה 
לו כשינוח בקבר: אור פניו יחלוף, מראהו ישחר, בשרו יהפך לתולעים עיפוש 
וליחה, ולא ישאר בו כל סימן מיופי גופו. ריחו יבאיש (יסריח) מאד, כאילו לא 

ל…‡  ב¿ּ  ‰ּ ז∆ ƒמ ָל‰  ַמע¿ ל¿  ‰ ז∆ ם  ּ∆̇ ב¿ ַׁ̆ י¿

חּוס  ƒי ל  ∆„ ּ…‚ ן:  יו… ל¿ ָ‰ע∆ יב  ׁƒ̆ ≈‰ ו¿ י?  ƒ̇ ּו ׁ̆ ר¿

ַעי.  ר≈ ל¿ ַעל  ַמּ ƒמ י  ƒיַבנ ׁƒ̆ ‰ו… י  ּƒ̇ ח¿ ַפּ ׁ¿̆ ƒמ

י  ַּ̇ ח¿ ַּ̇ ר  ׁ∆̆ י ַעל ֲ‡ ƒ̇ י ƒי: ָעל ƒנ ּׁ≈̆ ָ‡ַמר ַ‰ ו¿

י:  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ‰ַ ָעָנ‰  ו¿ י.  ƒ̇ ָמ ָחכ¿ ר…ב  י  נ≈ פ¿ּ ƒמ

י  ƒיַבנ ׁƒ̆ י ‰ו… ּƒב ƒּו˙ ל‡ ַ„כ¿ י ו¿ ׁƒ̆ לּו˙ ַנפ¿ פ¿ ׁƒ̆

 . לו… ּ ¿„ ƒ‚ ך¿ 118ו¿ ל∆ ָל‰ּו ַ‰מ∆ּ ע¡ ∆‰ ו¿ ם.  י‰∆ ּ≈̇ ח¿ ַּ̇

ָך  ב ֲ‡ָמר ל¿ י טו… ּƒַמר: "119כ ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ ו¿

יב"  ƒ„ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל ָך  יל¿ ּƒפ ׁ¿̆ ‰ַ מ≈  ‰ ָנּ ≈‰  ‰ ֲעל≈

(מ˘לי כ‰, ז). 

ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ  ˙ ּ„ַ ּƒמ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם   ‰ ∆‡ רו… ׁ∆̆  ˙ ע≈ ב¿ּ
ב  יך¿ ַלֲח˘…ׁ ƒר ָ̂ ˙ ָעָליו,  ר∆ ב∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ 

 ‡ ָבּ ׁ∆̆ , (ל‡) ּבו… ƒל ˙ ים ‡∆ ƒיל ƒ‰ ב¿ ים ַ‰ַמּ ƒָבר ּ ¿„

ָעָפר  ל¿ ּוב  ׁ̆ ָי (לב)ו¿ רּוָח‰,  ס¿  ‰ ָפּ ּƒט ƒמ

בי‡ורים
לפניו שלשה גיבורים, וישבו זה למעלה מזה. 118. ו‚„לו. למעלה. 119. כי 
טוב ‡מר לך. מוטב שיאמרו לך לעלות לדרגה גבוהה יותר ממעמדך כיום, 
את  שתפנה  ויבקשו  לה  ראוי  שאינך  לאמר  ממעלתך  אותך  יורידו  מאשר 

מקומך עבור אדם אחר נכבד ונדיב.

י  ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ַמע  ׁ¿̆ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ‰ַ ַעל  ר  ַ„ב≈ּ ל¿

‰ּו‡  י  ƒמ ָ‡ַמר:  ָח„  ∆‡ ָחָכם  ים.  ƒֲחָכמ

 ‰ ז∆  ?‰‚ָ‡ָ ¿„‰ַ ּנּו  מ∆ּ ƒמ  „ ר≈ ָפּ ּƒ̇ ל…‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

רּו:  ָ‡מ¿ ‰. ו¿ ָנּ מ∆ּ ƒָל‰ מ ַמע¿ י‡ ל¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ˙ ַמֲעָל‰  ׁ̆ ַלֲעלו… ּ ≈̃ ַב ‰ַ112מ¿

˙ו…  ‡ו… ין  ƒ̃ י ƒַמֲחז ַע˙,  ּ„ַ ר]  [ַבּ  ˙ ַ̃ ז¿ ח∆ 113ב¿ּ מו…  ¿̂ ַע י˜  ƒֲחז ַמּ ׁ∆̆ י  ƒמ

ים  ƒַמֲעָלל  - ֲ‡ָו‰  ַלַ‚ּ 114ָסמּוך¿  רּו:  ָ‡מ¿ ו¿  .‰ ט∆ ו… ׁ̆ ל¿ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ

 ˙‡ַ נ¿ ׂ ƒ̆ ָעָליו   ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ים,  ƒָרע ים  ƒַמֲעָלל ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒּומ ים.  ƒָרע

ָח„:           ∆‡ ָחָכם  ָ‡ַמר  ו¿ ָעָליו.  מ≈  ˙ טו… נו…  ˙ ו… ׁ̆ ָפ ּ ַ‰נ¿ ו¿  ,˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

 ˙ ּ„ו… ּƒימּו˙ ַ‰מ ƒע ך¿ נ¿ ר ַ‰ּ‚ּוף, ָכּ ּוָר‰ ‡ו… ּ̂ ימּו˙ ַ‰ ƒע ר נ¿ ׁ∆̆ ‡ֲ 115ַכּ

 ‰ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆  ׁ̆ פ∆ נ∆ּ ַבּ יבּו˙  ׁƒ̆ ַ‰ֲח ין  ≈‡116  :„ עו… ָ‡ַמר  ו¿  . ׁ̆ פ∆ ַ‰נ∆ּ ר  ‡ו…

 .‰ ז∆ ל  ∆‡  ‰ ז∆ ים  ƒר ֲ‡ח≈ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ

ָפָניו  , 117ּול¿ כּו˙ו… ‡ ַמל¿ ס≈ּ ּƒב ַעל כ ׁ≈̆ ָח„ יו… ך¿ ‡∆ ל∆ ָ‰ָי‰ מ∆ ׁ∆̆ ָ‡ַמר,  ו¿

יך¿  ≈‡  : ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ם  ָל‰∆ ָ‡ַמר  ו¿  . ּזו… ƒמ ָל‰  ַמע¿ ל¿ זו…   ˙ ‡ו… ס¿ ּƒכ ָ‰יּו 

 – השורש  שנעקר  כיון 
נופלים  הענפים 

מאליהם.

בי‡ורים
112. ‰מב˜˘ לעלו˙. גאוותן אינו מרוצה ממעלת חשיבותו בעיני הבריות 
וכיון שלא  יותר ממה שהוא ראוי לה,  גבוהה  וחומד תמיד לדרגת חשיבות 
משיגה, הרי הוא בדאגה מתמדת.  113. בחז˜˙ בר „ע˙. שמחזיק עצמו חכם. 
114. סמוך ל‚‡ו‰ מעללים רעים. שהם המשך ישיר לגאוה ותוצאה ממנה. 
115. כ‡˘ר נעימו˙ ‰ˆור‰. כשם שהגדרת אדם שצורתו נעימה ויפה היא 
מאירה.                              נפשו  וטובות  נעימות  שמדותיו  אדם  כך  מאירים,  ופניו  שגופו  מי 
זה  אין  כלומר,  הנפש״].  ״מחשיבות  גירסא:  [יש  בנפ˘.  ‰ח˘יבו˙  ‡ין   .116
חשיבות וכבוד לאדם להתגאות על חברו, אפילו הוא מלך, כל שכן בני-אדם 
אחרים, השוים במעלתם ומתגאים זה על זה. 117. ולפניו ‰יו כס‡ו˙. כלומר 
לפניו היו שלשה כסאות, זה למעלה מזה, להושיב כל אחד כגדולתו, ובאו 

מן  למט‰  וי˘ב  ל„. 
‰כל. הגה״ק רבי אלחנן 
היה  הי״ד  זצ״ל  וסרמן 
בסוף  לישב  רגיל 
מקום  בכל  ביהמ״ד 
את  שאל  פעם  שהגיע. 
זצוק״ל  חיים  החפץ 
האם אין חשש שיתהלל 
״מי כמוני עניו״?  בעצמו 
בליבו,  מתגאה  ונמצא 
אדרבה,  עדיף  ואולי 
המזרח  בכותל  לישב 
ולחשוב בליבו ״הרי איני 
כאן  לישב  ראוי 
במה  אותי  ומכבדים 
לו  ענה  וכד׳?  בי״  שאין 
שנינו  חיים:  החפץ 
ט)  כה,  (כלים  במשנה 
מידי  מוציא  מעשה 
מחשבה  ואילו  מחשבה 
מיד  מוציאה  אינה 
מעשה, א״כ עדיף לישב 
במערב, ועצם מעשה זה 
מיד  יוציא  ענוה  של 
שחושש  גאוה  מחשבת 
בליבו,  תתגנב  אולי 
ענוה  מחשבת  יגבר על כל  ב״מזרח״, עצם מעשה הגאוה  יושב  משא״כ אם 

שיחשוב ״איני ראוי״ וכד׳. 

ים  ƒ„‚ָ ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒם י ƒ‡ - ‰ּ ז∆ ƒּוב מ ׁ̆ ‰ ָל ∆̂ רו… ו¿

י˙,  ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ּ„ָ ƒמ ם ב¿ּ ָ̇ ן ‡ו… ּ≈̃ ַ̇ י ƒים ו ƒב טו…

ם  ƒ‡ …ּו˙. ‡ו‡ ּבו… ַ‰‚≈ּ ּ ƒל ƒל…‡ ַיֲע˜…ר מ ‰ ז∆ ָבּ

ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ 121ּול¿  „ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָ‰‚ו…  נ¿ ƒמ ָ‰ָי‰ 

ין  ≈‡  - יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ָ‡ר  ׁ¿̆ ּƒב ‡ו…  ָבָריו  ¿„ ּƒב

מו…  ¿̂ ַע י‚  ƒ‰ נ¿ ַיּ ׁ∆̆ ַע„  ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ ָנ‰  ָּ̃ ַּ̇

ן  ƒמ  ‰ ַמָטּ ל¿ ב  ׁ≈̆ י≈ (ל„)ו¿  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ן  יו… ָזּ ƒב ב¿ּ

ין  ּ ƒַבז ˙ ַ‰מ¿ ָחבו… י ַ‰ס¿ּ י≈ לו… ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒי ל, ו¿ ַ‰כ…ּ

ּלּו,  ים ‡≈ ƒָבר ¿„ ּƒב ‡ ≈̂ ַכּיו… ן, ו¿ י‰∆ ׁ≈̆ ב¿ ˙ לו… ∆‡

י  ƒן מ כ≈ ּנּו. ו¿ מ∆ּ ƒב מ ַבּ‰-ַ‰ל≈ּ ֲע˜…ר ‚…ּ ַיּ ׁ∆̆ ַע„ 

 ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ָוַכַעס  ָמ‰  ח≈ ַעל  ַבּ ‰ּו‡  ׁ∆̆

˙ו…  ‡ו… ּכּו  ƒ‰ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ מו…  ¿̂ ַע  ‚‰ַ נ¿ ƒי  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇

ך¿  ל≈ י≈ ָלל, ו¿ ׁ̆ כ¿ּ י ּ ƒ‚ ˙ו… ל…‡ ַיר¿ לּו ‡ו… ל¿ּ ƒ̃ ‡ו… 

 ׁ̆ ר∆ ׁ…˘ ֲע˜…ר  ַיּ ׁ∆̆ ַע„  ַרב  ַמן  ז¿ זו…  ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ

ך¿  ר∆ ּ ∆„ ַבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ ַיֲחז…ר  ָ‡ז  ו¿ ּנּו,  מ∆ּ ƒָו‰ מ‡ֲ ּ‚ַ‰ַ

ַעל  ו¿ ָיָמיו.  ל  ָכּ  ‰ּ ָבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ י,  ƒע ָ̂ מ¿ ∆‡‰ָ

בי‡ורים
על  ולשלוט  למשול  כלומר,  ולהשתרר].  גירסא:  [יש  ול‰˘˙„ל.   .121

בני-אדם.

י  נ≈ פ¿ ƒל ן  ּבו… ׁ¿̆ ח∆ ו¿ ין  ּ ƒ„ ן  ּ≈̇ ƒי (ל‚)ו¿  ,‰ ָמּ ƒר ו¿

ים  ƒָלכ ַ‰מ¿ּ י  כ≈ ַמל¿ ך¿  ל∆ מ∆

 ‰ ָמּ ַכּ ב  ַיֲח˘…ׁ ו¿ -‰ּו‡,  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

ָלם,  ָ‰עו… ן  ƒמ רּו  ָעב¿ ו¿ ‡ּו  ּ‚ָ ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ ּ ≈‚

ָלם, ּוַמ‰  עו… ל…‡ ָ‰יּו מ≈ ָ‰יּו כ¿ּ חּו ו¿ כ¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒנ

ם. ָ̇ ֲ‡ָו ם ַ‚ּ יָל‰ ָל‰∆ ƒע ‰ו…

 

ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒּומ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ן  ƒמ  ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ר  ≈„ ּ‚ָ
ַלֲע˜…ר   ‰ ∆̂ ָ‰רו…  :˙ ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ  

יּוַכל  ל…‡  ָוכ…ל,  ל  כ…ּ ƒמ ּבו…  ּ ƒל ƒמ ‡ּו˙  ּ≈‚‰ַ

 ‡ ָלּ ∆‡ ַב„,  ל¿ ָב‰  ָׁ̆ ַמח¿ 120ב¿ּ  ‰ ז∆  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

‰ּו˙  ב¿ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ַבּ

ָ‡ָ„ם   ?„ ַ̂ י כ≈ּ ן.  ָ‰ַ‡ֲחרו…  ‰ ∆̂ ָ̃ ַע„ 

ים  ƒּוב ׁ̆ ֲח ים  ƒ„‚ָ ב¿ּ  ׁ̆ ב…ּ ל¿ ƒל יל  ƒ‚ָר ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

ָ‰רּוַח,  י  ס≈ּ ּ‚ַ י  ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ כ¿ּ ים  ƒנ ּ ָ̃ ֻ̇ ּומ¿

מעודו,  בשרו  וסך  רחץ 
ריח  לו  היה  לא  וכאילו 
טוב מעולם. בחשבו כן - 
עצמו,  את  וינמיך  יכניע 
ויתנשא.  יתגאה  ולא 

(חובת הלבבות שם). 
וח˘בון  „ין  וי˙ן  ל‚. 
רגע  בלבו,  יצייר  וכו'. 
דין  בית  לפני  הכנסו 
מעלה,  צבא  של  הגדול 
בעת שיראה עצמו לפני 
המלכים  מלכי  מלך 
והטהור  הקדוש 
הקדושה  בתכלית 
בסוד  והטהרה, 
קדושים   (- (מלאכים 
גבורי  גבורה,  משרתי 
כח עושי דברו, אשר אין 
והוא  מום.  כל  בהם 
גרוע  לפניהם,  עומד 
פחות ונבזה מצד עצמו, 
(נתעב)  ומגואל  טמא 
הירים  מעשיו,  מצד 
ראש?  היהיה לו פתחון 

פה? וכי ישאלוהו: איה ואיפוא פיך? איה גאונך וכבודך אשר נשאת בעולמך? 
האדם  יצייר  אחד  רגע  שאילו  ודאי  הנה  תוכחתו?  על  ישיב  ומה  יענה  מה 
בשכלו האמת הזה בציור אמיתי וחזק (דימוי נכון בצורה בהירה ומשכנעת) 

– פרוח תפרח ממנו הגאוה, ולא תשוב אליו עוד!!! (מסילת ישרים כג).   

בי‡ורים
אלא  יתגאה,  לא  שוב  ולהבא  שמכאן  בלבו  שיחליט  לב„.  במח˘ב‰   .120

בנוסף לכך חייב לשנות גם מעשיו והתנהגותיו כלפי חוץ.
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 ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒי  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒמ  :˙ ָ‰ָרעו…  ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע  ‰ ז∆ ך¿  ר∆ ּ ∆„

ַמן ַרב,  ‰ ז¿ ז∆ ַ‰‚ ָבּ נ¿ ƒי ר, ו¿ ≈̇ ˜ יו… ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל…‡ יּוַכל ל¿ ׁ∆̆ ‰ ַע„  ָנּ מ∆ּ ƒמ

פּוָ‡‰  ר¿ ‰ּו‡   ‰ ז∆ ָין  נ¿ ƒע ו¿ י.  ƒנ ינו… ַ‰ב≈ּ ך¿  ר∆ ּ ∆„‰ַ ס  פ…ּ ¿̇ ƒי ו¿ ַיֲחז…ר  ָ‡ז  ו¿

ַלֲעב…„   ˙ כ∆ ׁ∆̆ מ¿ ƒנ ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ׁ∆̆ י  ƒּומ  .˙ ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ ָכל  ל¿ ָמ‰  ל≈ ׁ¿̆

 ,˙ ר∆ ח∆ ב¿ ַ‰ֻמּ  ‰ ּ„ָ ּƒמ ַבּ  ˜ ל∆ ח≈ ו¿  ˜ ל∆ ח≈ ָכל  122ב¿ּ ‰ּו‡  רּוך¿  ָבּ  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

ַמר:             ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿  . רו… ֲחב≈ י  נ≈ פ¿ ƒל ו¿ ָפָניו  ל¿ ך¿  ר∆ ּ ∆„‰ַ  ‰ ז∆ ים  ׂ ƒ̆ ָי

ים" (˙‰ילים, נ, כ‚).  ƒ‰…ל ע ‡¡ ַׁ̆ י≈ ּנּו ב¿ּ ∆‡ , ַ‡ר¿ ך¿ ר∆ ּ ם „∆ ׂ ָ̆ "123ו¿

בי‡ורים
122. בכל חל˜ וחל˜ וכו'. יש גורסים: בכל מדה ומדה – בחלק המובחר שבה. 

123. ו˘ם „רך ו‚ו'. והמפקח על דרכיו אראה לו בישועת אלקים.    
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ָנ‰  ַכָוּ ב¿ּ ל  ל≈ּ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ‰ּו‡:  ר  ָׁ̆ ַ‰ָיּ ַ‡ך¿ 
ב  ַ‰ּטו… ַעל   ‰ ּ ו∆ ַ̂ י ƒו יכּו˙,  ƒר‡ֲ ַבּ  

ל  ָכּ  ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע (כ„)ו¿ ָ‰ָרע,  מ≈ יר  ƒ‰ ַיז¿ ו¿

ם  ƒ‡ ו¿ ר,  ∆̇ ּוַבס≈ּ לּוי  ּ‚ָ ַבּ  ˙ בו… ַ‰ּטו…

ין  ≈‡88  - חּו‰ּו  ב¿ּ ַׁ̆ י ƒו  ‰ ז∆ ַעל  „ּו‰ּו  ַכב¿ּ י¿

 ‰ ן ָלז∆ ּ ו≈ ּƒל…‡ כ ׁ∆̆ י  ַבח, ַ‡ֲחר≈ ּׁ∆̆ י˜ לו… ַבּ ּ ƒַמז

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ˙ ע≈ 89ב¿ּ ן  ָלכ≈  .‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ‰ַמּ ַע˙  ׁ¿̆ ּƒב

ין  ƒח ב¿ ַּ̇ ב,  ַ‰ּטו…  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇

מּול,       ּ¿‚‰ַ  ‰ ו∆ּ ַ̃ מ¿  ‰ ָּ̇ ‡ַ י  ּƒמ ƒמ ָך  מ¿ ¿̂ ַע ב¿ּ

ם  ƒ‡ ם, ֲ‡ָבל ל≈ ָׁ̆ ל - ‰ּו‡  ≈‡‰ָ ר מ≈ ׁ∆̆ ‡ֲ90

ין  ƒח ב¿ ַּ̇ ַ‚ם  ם. ו¿ ל≈ ָׁ̆ ינו…  ים - 91‡≈ ƒר ֲ‡ח≈ מ≈

י  נ≈ פ¿ ƒל  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַ‰ַמּ  ‰ ז∆ ם  ƒ‡

חּו„  ƒי 92ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ עו…  ָ̇ י ƒי‰ָ ם  ƒ‡ ָלם,  ָ‰עו…

בי‡ורים
מה׳.        והתרחקות  זלזול במצוות  ידי  על  בני אדם  בעיני  חן  לו למצוא  מציע 
אותו  שמשבחים  בכך  במאומה  שכרו  יפחת  לא  ב˘בח.  לו  מזי˜  ‡ין   .88
89. בע˙ ‡˘ר ˙ע˘‰ מע˘‰ ‰טוב. והנך רוצה  ומכבדים אותו על מעשיו. 
לבחון את טהרת כונתך. 90. ‡˘ר מ‰‡ל. אם יתברר לך שהנך מקוה לקבל 
את השכר מהאל - סימן הוא שהמעשה שלם ואין בו כל פגם. 91. ‡ינו ˘לם. 
סימן הוא שהמעשה אינו שלם. 92. ביחו„ בח„רי ח„רים. בהתבודדות בינך 

 ‰ ∆̂ ר¿ ּƒ̇ ׁ∆̆ ּוכ¿ ר,  ָ̂ ָ̃ ל  ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ּƒ̇ ָך.  ב¿ּ ƒל ב¿ּ

ל…‡  „, ו¿ ַיח≈ ¿̇ ּƒ̇ ָמ‰ - 81 ּום ָחכ¿ ׁ̆ מ…„  ל¿ ƒל

רּוך¿  ָבּ  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… זּוַל˙  ָ‡ָ„ם  ּום  ׁ̆ ַ„ע  י≈

ָב‰,      טו…  ‰ ּ„ָ ƒמ ּום  ׁ̆  ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  ו¿ ‰ּו‡, 

 ‰ ׂ ≈̆ ַמֲע ב¿ּ לּו˙  ¿̂ ָ‰ַע  ˙ ‡ו… ַ‰ר¿ ל¿ 82ַ‡ך¿ 

ל…‡  83ו¿ ָך,  ָכר¿ ׂ ¿̆ י„  ƒס פ¿ ַ̇ ו¿ ם  ׁ≈̆ ָך  ל¿  ‡ ≈̂ י≈ ל…‡  ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ  ,‰„ָ ָ‰ֲעבו…

ָך  ¿̇ ָמ יַע ָחכ¿ ƒ„ ו… ּ̇ ל…‡  ן ָ‰ָרע, ו¿ ƒיר מ ƒ‰ ז¿ ַּ̇ ל…‡  ב ו¿ ‰ ַעל ַ‰ּטו… ּ ו∆ ַ̂ ּ¿̇

ן  ‚ו… ˙, כ¿ּ ל…‡ ‡ו… ם ו¿ ƒַמי ָׁ̆ -‡ ר≈ יַמן י¿ ƒס ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇ ל…‡  ָך, ו¿ ¿̇ ׁ̆ זּוָל י ƒ‡ ל¿

ך¿  ל≈ ≈̇ ו¿ ָ‰ָ‚ם  נ¿ ƒמ ב¿ּ  ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ּƒ̇ 84  ‡ ָלּ ∆‡ י˙,  ƒ̂ י ƒ̂ ו¿ זּוָז‰  ּומ¿ ין  ּ ƒל ƒפ ּ¿̇

ָו‰  ¿„ ח∆ ‰ ּוב¿ ּ∆̇ ׁ¿̆ ƒמ ַמֲ‡ָכל ב¿ּ ם ב¿ּ ∆‰ ָמּ ƒע…ָרב ע ‰ מ¿ י∆ ¿‰ ƒ̇ ם, ו¿ י‰∆ כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ  „ כ…ּ ל¿ ƒל ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ י  נ≈ י¿ נ¿ ƒע מ≈  ‰ ז∆ ל  ָכּ  .˜ חו… ׂ ּ¿̆ ‰ַ ר…ב  ּוב¿

ף  ל∆ ∆‡ י„  ƒס 86ַמפ¿ ָו‰,  ¿̂ ƒמ ם  ׁ≈̆ 85ל¿  ‰ ז∆ ָין  נ¿ ƒע  ‰ ׂ ∆̆ ָ‰עו… ו¿  , ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒר ב¿ּ

 ׁ̆ ≈‡ ‰ ל¿ ַטָנּ ¿̃  ׁ̆ ≈‡ ַח מ≈ ר≈ בו… ‰ ל¿ מ∆ „ו… , 87ו¿ ָכרו… ׂ ּ¿̆ ƒר מ ≈̇ ים יו… ƒָלפ‡ֲ

ָל‰.  „ו… ּ ¿‚

בי‡ורים
כאילו אתה  רושם  ל‰ר‡ו˙ ‰עˆלו˙. עשה  ‡ך   .82 81. ˙˙יח„. תתבודד. 
עובד את ה׳ בעצלות ובכבדות. 83. ול‡ ˙ˆו‰. ואל תשדל בני אדם לעשות 
˙נ‰‚ במנ‰‚ם ו˙לך ב„רכי‰ם. של  טוב ואל תוכיחם להמנע מעשות רע. 84.̇ 
ויושבי קרנות, כדי שהסתרת מעשיך הטובים תהיה בשלימות.  פשוטי העם 
85. ל˘ם מˆו‰. כלומר, אף שעושה זאת לשם מצוה, מכל מקום... 86. מפסי„ 
‡לף ‡לפים. כי ירד מטה מטה, ולא רק את המצוות יחדל מלקיים, אלא אף 
אמונתו תשלל ממנו, מבלי אשר ירגיש בכך. 87. ו„ומ‰ לבורח מ‡˘ ˜טנ‰ 
ל‡˘ ‚„ול‰. כי אם מטרתו לברוח מהפרסום והכבוד שיבוא לו ע״י עבודת ה׳, 
וחושש למצוא חן בעיני בני אדם בגלל מעשיו הטובים, אדרבה, הרי היצר 

ˆ„י˜ים ˘ער ‰‚‡ו‰‡רחו˙ 

ב  ּטו… ַמ‰  ינּו  ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ  : מו… ּוכ¿  .˙ ָרנו… ¿̃

 ‰ ז∆ ַעל  ו¿ נּו.  ָרל≈ ּ‚ו… ים  ƒע ָנּ ּוַמ‰  נּו  ≈̃ ל¿ ח∆

 "'‰ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ּבו…  ƒל  ‰ּ ַבּ ¿‚ ּ ƒ100ַוי" ַמר:  ¡‡ נ∆

ָ‡ָ„ם       ‰ י∆ ¿‰ ƒי י  ּƒכ ו).  יז,  („ברי-‰ימים-ב 

ָלם  י ָ‰עו… נ≈ י¿ נ¿ ƒע ב ב¿ּ ַבּ‰-ל≈ ר-רּוַח ּו‚¿ ַ̃ 101י¿

 ‰ מ∆ּ ַבּ לו…  י˜  ּƒפ ַיס¿ ל…‡  ׁ∆̆ 102  ,‡ ַ‰ָבּ

 ‰ מ∆ּ ַבּ י  ּ„ַ י…‡ַמר  ל…‡  ו¿  , לו… ן  מ≈ּ ּ„ַ ז¿ ּ ƒי ׁ∆̆

ַעט  מ¿ ƒי  ‡ ָלּ ∆‡103 ם,  ∆‰ מ≈ ָי„ו…   ‡ ָ̂ מ¿ ּ ƒי ׁ∆̆

ו…  ׁ̆ ּ‰ ַנפ¿ ַבּ ¿‚ ƒ̇ ‰ּו, 104ו¿ ׂ ≈̆ ל ַמֲע יָניו ָכּ ע≈ ב¿ּ

ו…       ׁ̆ ַנפ¿ ב¿ּ ם  ַרע≈ ¿̇ ƒי ו¿ י„,  ƒמ ָּ̇ ָל‰  ַמע¿ ל¿

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו…  ˙„ַ ֲעבו… מ≈ ר  ּ ≈̂ ַ̃ מ¿ּ ׁ∆̆ מו…  105כ¿ּ

יָנּ‰  ≈‡ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ז…‡˙  (כ‰)ו¿ ‰ּו‡.  רּוך¿  ָבּ

בי‡ורים
שאינם  פירש,  והערוך  (רש״י).  שיחה  בדבר  העוסקים  הארץ  עמי  ˜רנו˙. 
בדברי  ולעסוק  העיר  בקרנות  לשבת  רגילים  אלא  המדרש,  לבית  נכנסים 
לו  המלך, שאף שהיה  יהושפט  על  נאמר  זה  פסוק  לבו.  וי‚ב‰   .100 שיחה. 
עושר וכבוד לא גבה לבו בעבורם, כי אם במה שהלך בדרכי ה׳. (מצודת דוד). 
101. י˜ר רוח ו‚ב‰ לב.  אדם עם רצון כביר בלי גבול ובעל שאיפות גבוהות 
בעניני העולם הבא. 102. ˘ל‡ יספי˜ לו. שלא יסתפק במצוות המזדמנות 
בעיניו. שיהיו  ימעט  103. ‡ל‡  ידי השתדלותו.  על  ובמעלות שהשיג  לידו, 
ונפשו תתרומם ותשאף  104. ו˙‚ב‰ נפ˘ו.  ועבודתו מעטים בעיניו.  מעשיו 
ומתרשל  שמפחית  מדה  באותה  ˘מ˜ˆר.  כמו   .105 יותר.  גבוהה  למדרגה 

מעבודת ה׳ יכעס על עצמו ויוכיח נפשו.

ם  ƒ‡ ים, ו¿ ּƒַרב ‰ ָבּ ׂ ∆̆ ‰ עו… ָּ̇ ר ַ‡ ׁ∆̆ ָין ֲ‡ נ¿ ƒע‰ָ ‰ ז∆ ים 93ב¿ּ ƒי ֲחָ„ר ר≈ ַח„¿ ב¿ּ

ם. ל≈ ָׁ̆ ָך  ׂ ¿̆ ‰, ָ‡ז ַמַע ָך ז∆ ר ל¿ ר≈ ָבּ ¿̇ ƒי

ם  ַ‰ָיּ ‰ מ≈ ָפּ ƒם ט ƒ‡ י ּƒינו… כ ר ָ‰ָרע ‡≈ ∆̂ „ י≈ ∆‚ נּו 94נ∆ ר¿ ַפּ ּƒס ּׁ∆̆ ל ַמ‰  ָכּ
ָכל  ּוב¿ ָבר  ּ„ָ ָכל  י ב¿ּ ּƒכ , ּבו… ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ ב ל¿ ַחָיּ ‰ּו‡  ּׁ∆̆ „ ַמ‰  ∆‚  95נ∆

נּו  ח¿ ַ̇ ּוָפ ל,  ≈̃ ל¿ ַ̃ ּול¿  ˙ ח≈ ַׁ̆ ל¿ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈  ‡ ָבּ  ‰ ּ„ָ ƒמ ָכל  ּוב¿  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע

ָרָכיו.  ּ ¿„  ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇ ָיַ„ע  ל…‡  ׁ∆̆ י  ƒמ ל¿ ר  ∆̂ ּ ַ‰י≈ ַין  נ¿ ƒע יַע  ƒ„ ‰ו… ל¿ ח  ַ̇ פ∆ּ

יף  ם י…ס∆ ƒר ָיַ„י‰ָ , "96ּוט√ כו… ו… ּ̇ ƒּו מ‰ ≈̃ ּ ַסל¿ ר ל¿ יַמ‰≈ ƒין, ו ƒָחָכם ָיב ∆‰ ו¿

ı" (‡יוב יז, ט). ‡…מ∆

 

ם        ƒ‡ י  ּƒכ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ַח˙  ַבּ ֻׁ̆ מ¿ ָמ‰  ַ‰ָחכ¿ ַמֲעַל˙  ב¿ּ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ97

י"  ƒ̇ ‡ו… ָי„…ַע  ו¿ ל  כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ל  ּ ַ‰ל≈ ¿̇ ּƒמ‰ַ ל  ַ‰ל≈ּ ¿̇ ƒי ז…‡˙  ב¿ּ

ָע‰  ּ ַ‚ם „≈ רּוך¿ ‰ּו‡, 98ו¿ ‡ ָבּ ר≈ ָ„ָ‡‰ ַלּבו… יף ‰ו… ƒס יו… (ירמי‰ ט, כז). ו¿

יָך,  ָפנ∆ ל¿ י  ƒנ‡ֲ  ‰ ∆„ מו… ַמר:  לו…  ‰ ָלּ ƒפ ¿̇ ּƒב  ˙ בו… טו…  ˙ ּ„ו… ƒּומ ל  כ≈ּ ׂ ¿̆ ‰ַ ו¿

י  ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒ99מ ל…‡  ו¿  , ׁ̆ ָר ¿„ ּƒי˙-ַ‰מ ב≈ּ י  ב≈ ׁ¿̆ ּיו… ƒמ י  ƒ̃ ל¿ ח∆  ָּ̇ ַ̇ ָנּ ׁ∆̆

בי‡ורים
בהידור  השלמות,  ובאותה  האופן  באותו  ‰ענין.  בז‰   .93 עצמך.  לבין 
לקלקל  הוא  מנסה  כיצד  הרע,  יצר  ‰רע. מענין  יˆר  נ‚„   .94 ובהתלהבות. 
וידיו  בדרכיו  טהור  י„ים.  וט‰ר   .96 לעומת.  נ‚„.   .95 ממנו.  להנצל  וכיצד 
הרע.           היצר  ברשת  יפול  ולהתאמץ שלא  להתגבר  כח  יוסיף   - נקיות מעוון 
לא ח״ו כדי להשתרר ולהתנשא על  97. ‰‚‡ו‰ במעל˙ ‰חכמ‰ מ˘ובח˙. 
זו.  אחרים, אלא שירגיש סיפוק ושמחה במעלתו כדי לזרזו להתמיד בדרך 
98. ו‚ם „ע‰. יש גורסים: על שחננו דעה והשכל ומדות טובות. 99. מיו˘בי 

 ‰ ז∆ ו¿ ם.  י‰∆ נ≈ פ¿ ƒל ָל˙ו…  ָפּ ׁ¿̆ ‰ַ י  נ≈ פ¿ּ ƒ106מ

ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒי י  ַ̇ ָמ ָמ‰  ָחכ¿ יך¿  ƒר ָ̂

 ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ≈‡ ים  ƒָעמ פ¿ּ י  ּƒכ ָו‰,  ¿̂ ƒמ ַבר  ¿„ ּƒב

ם  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ָניו  ָפּ ז  ָיע≈ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ ם,  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ֲעמ…„  ַיּ ׁ∆̆

ם  ָ̇ י„ ‡ו… ƒס ָו‰ ַ‡ַח˙, 107ַיפ¿ ¿̂ ƒֲעבּור מ ַבּ

ָחָכם  ∆‰ יך¿  ƒר ָ̂ ָכך¿  ל¿  .˙ וו… ¿̂ ƒמ  ‰‡ָ מ≈

י  ƒפ ּול¿ ָין,  נ¿ ƒע‰ָ ו¿ ָע‰  ָּׁ̆ ‰ַ י  ƒפ ל¿ ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ל¿

יך¿  ƒר ּ ָ̂ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ ׁ̆ י י≈ ּƒיו, כ ׂ ָ̆ ר ַמֲע ּ ַס„≈ ‰ י¿ ז∆

יַח  ּƒל…‡ ַינ ׁ∆̆ ָבר  ּ„ָ ׁ̆ י≈ יָלם, ו¿ ƒב ׁ¿̆ ּƒַלֲעז…ב ב

‚ּופו…  ב¿ּ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ ָין.  נ¿ ƒע ּום  ׁ̆ ב¿ּ יָלם  ƒב ׁ¿̆ ּƒב

ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿ ם,  ּ„ָ ¿‚ נ∆ ַלֲעמ…„  ‡…„ו…  מ¿ ƒ108ּוב

(כז)ֲ‡ָבל  ָו‰,  ¿̂ ƒמ ַבר  ¿„ ּƒב  ‰ ז∆ ָכל  ו¿ ם.  ָל‰∆

ם  י‰∆ נ≈ פ¿ ƒל ַנע  ָכּ ƒי ן  ָּ̇ ‡-ּוַמ ׂ ָּ̆ ַמ ַין  נ¿ ƒע ב¿ּ

ין  ּ ƒ„‰ַ ּוַר˙  ּׁ̆ ƒים מ ƒנ פ¿ ƒם ל ∆‰ ָמּ ƒע ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ו¿

בי‡ורים
ובזוי  יהיה מושפל  יעשה הטוב  106. מפני ‰˘פל˙ו לפני‰ם. מחשש שאם 
בעיניהם, ושילעגו לו על מעשיו. 107. יפסי„ ‡ו˙ם מ‡‰ מˆוו˙. יש גירסא 
ד),  כו,  (משלי  ״אל תען כסיל כאולתו״  זה אמר שלמה:  ״ועל  המוסיפה כאן: 
ובמ‡ו„ו.   .108 וכסילים״.  והם רשעים  ה),  (שם,  ״ענה כסיל כאולתו״  ואמר: 

בכל כחו, רצונו וממונו.

 ˙ מ∆ ר∆ ‚ו… , ו¿ ו… ּ̇ ע¿ ַסַיּ ˙ ָלֲעָנָו‰, ַ‡ך¿ מ¿ ∆̃ ּ ַמז∆

 ,˙ בו… ַ‰ּטו…  ˙ ֲעלו… ַמּ ַבּ מ…ַח  ׂ ¿̆ ƒל לו… 

ַעל  ָלחּוס  ו¿ ָריו  ֲחב≈  „ בו… כ¿ ּƒב מ…ַח  ׂ ¿̆ ƒל ו¿

ָ„ם. בו… כ¿ּ

 

ַח˙  ַבּ ֻׁ̆ י‡ מ¿ ƒ‰ ים ƒע ָׁ̆ „ ָ‰ר¿ ∆‚ ֲ‡ָו‰ נ∆ ּ‚ַ‰ַ ו¿
ים  ƒל ַ‰כ¿ יָחם ּול¿ ƒכ ‰ו… ‡…„, ל¿ מ¿

ַעל   ‰ ּ ו∆ ַ̂ י ƒו ם,  ָל‰∆ ַנע  ָכּ ƒי ל…‡  ו¿ ם,  ָ̇ ‡ו…

 , ו… ּ̇ ָכל¿ י¿ י  ƒפ כ¿ּ ָ‰ַרע  מ≈ יר  ƒ‰ ַיז¿ ו¿ ב  ַ‰ּטו…

ָלם  י ָ‰עו… ינ≈ ע≈ ‰ ב¿ּ מ∆ ּ‰ ּ„ו… ז∆ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ

ּבו…  ּ ƒל ׁ∆̆ י  ַ‡ֲחר≈  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ּוכ¿ ר  ר≈ ָּ̇ ׂ ¿̆ ƒמ כ¿ּ

ל…‡  ו¿ ח.  ָבּ ֻׁ̆ מ¿  ‰ ז∆ י  ֲ‰ר≈ ם  ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ל¿

ל…‡  ׁ∆̆ ַכי  ּ ¿„ ָמר¿ מו…  כ¿ּ ים,  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ַנע  ָכּ ƒי

ם  ָמ˜ו… ָכל  ּוב¿  (‚ (‡ס˙ר  ָ‰ָמן  ל¿ ַנע  כ¿ ƒנ

ל…‡  ו¿  ,˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ָעָליו   - ָו‰  ¿̂ ƒמ  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆

ב  ַ‰ּטו… (כו)ַלֲעז…ב  ים  ƒע ָׁ̆ ָלר¿ ָלל  כ¿ּ ַנע  ָכּ ƒי

ל"  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי  ˙ כו… ַמַער¿  ˙ ∆‡ י  ּƒ̇ ַרפ¿ ח≈

ָ‡ַמר  ׁ∆̆ יב,  ƒר ח≈ ַסנ¿ (˘מו‡ל-‡ יז, י), 110ּול¿

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ  ˙ ָ‰ֲ‡ָרˆו… י  ל…‰≈ ¡‡ ָכל  ב¿ּ י  ƒמ"

 '‰ יל  ּ ƒ̂ ַי י  ּƒכ י  ƒ„ ָיּ ƒמ ם  ָ̂ ַ‡ר¿  ˙ ∆‡ ילּו  ּ ƒ̂ ƒ‰

כ),  לו,  (י˘עי‰  י"  ƒ„ ָיּ ƒמ ם  ƒַלי ָׁ̆ רּו י¿  ˙ ∆‡

ָלּ‰  רו… "ּוַמן ‰ּו‡ ‡¡ ָ‡מ¿ ב¿ּ ר,  ּ ַ̂ נ∆ בּוַכ„¿ ּונ¿

טו),   ,‚ („ני‡ל  ָ„י"  י¿ ן  ƒמ ן  כו… נ¿ ƒב יז¿ ׁ≈̆ י¿ י  ּ ƒ„

רּו  ָ‡מ¿ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ן,  ָל‰∆  ‰ מ∆ ַ‰ּ„ו… ו¿

ּבּוז  ָ‰ָי‰  ם  ָ̇ י ƒֲחר‡ַ ו¿ ם,  י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ כ¿ּ

ינו…  (ל)‡≈  , זו…  ‰ ּ„ָ ƒמ ב¿ּ ‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ƒּומ ן.  לו… ָ̃ ו¿

ָ‡ַמר  ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ ן,  ָעוו… ו¿  ‡ ט¿ ח≈ מ≈ ל  ו… ּ̂ ƒנ

 ‰ ׂ ∆̆ , עו… מו… ׁ¿̆  ı יר ל≈ ƒ‰ָי „ ָחָכם: "111ז≈ ∆‰

ן" (מ˘לי כ‡, כ„). ַר˙ ָז„ו… ב¿ ע∆ ב¿ּ

 

 ‰ ָנּ ≈‰ ַע„  ינּו  ָבר≈ ּ ¿„ יַע  ּ ƒ‚ ƒ‰ ׁ∆̆ יָון  כ≈ ו¿

בי‡ורים
110. ולסנחריב. בתנא דבי אליהו (ל״א) כתב: סנחריב גסות הרוח היתה בו, 
ובה נעקר מן העולם. וכן נאמר שם על נבוכדנצר. 111. ז„ י‰יר. גס רוח סופו 

להיות לץ שאינו חש לשמוע מוסר. רש״י.

ָל‰. „ו… ּ ָו‰ ‚¿ ¿̂ ƒי מ ƒ‰ זו… ָבר, (כח)ו¿ ָכל ָ„ּ ב¿ּ

 

יך¿  ƒר ָ̂ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ‰ַ  ˙ ּ„ַ ƒמ ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒּומ
י  ּƒכ  ,‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ּוב  ׁ̆ ָל ו¿ ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ ל¿  
ַרב   ‰ּ ָלּ ׁ∆̆  ˜ ּ ז≈ ∆‰‰ַ ו¿  ,„…‡ מ¿  ‰ ֻ‚ָנּ מ¿ י‡  ƒ‰

 -  ‰ּ ָבּ  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ ‰ַ ו¿ י„,  ƒמ ָּ̇ ּוָמˆּוי 

 ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ יָכך¿  ƒפ ַעט, ל¿ מ¿

˙ ָ‰ָ‡ָ„ם  יָ‡‰ ‡∆ ƒב ֲ‡ָו‰ מ¿ ּ‚ַ‰ַ י  ּƒכ  ,„…‡ מ¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ מו…  כ¿ּ לּו˙,  פ¿ ׁƒ̆ ו¿ ר  ב∆ ׁ∆̆ ל¿

יח),  טז,  (מ˘לי  ן"  ‡ו… ּ‚ָ ר  ב∆ ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ ƒ(כט)ל"

ּנּו" (˘ם  יל∆ ּƒפ ׁ¿̆ ַּ̇ ֲ‡ַו˙ ָ‡ָ„ם  ַמר: "ַ‚ּ ¡‡ נ∆ ו¿

ַרע  ≈‡ ָמ‰   ָּ̇ ָיַ„ע¿ ָבר  ּוכ¿ כ‚).  כט, 

" (˘מו˙ ‰,  ‚ו… י ‰' ו¿ ƒרו… "מ ָ‡מ¿ ע…‰ ב¿ּ ַפר¿ ל¿

י  ƒַמר "ֲ‡נ‡ָ ׁ∆̆ י,  ּƒ̇ ׁ¿̆ ƒל ַי˙ ַ‰פ¿ּ ָ‚ל¿ ב), 109ּול¿

בי‡ורים
109. ול‚לי˙. אמר רבי יוחנן שעמד בגילוי פנים (בחוצפה. רש״י) לפני הקב״ה 

(סוטה מב:). 

ל…‡  ב¿ּ  ‰ּ ז∆ ƒמ ָל‰  ַמע¿ ל¿  ‰ ז∆ ם  ּ∆̇ ב¿ ַׁ̆ י¿

חּוס  ƒי ל  ∆„ ּ…‚ ן:  יו… ל¿ ָ‰ע∆ יב  ׁƒ̆ ≈‰ ו¿ י?  ƒ̇ ּו ׁ̆ ר¿

ַעי.  ר≈ ל¿ ַעל  ַמּ ƒמ י  ƒיַבנ ׁƒ̆ ‰ו… י  ּƒ̇ ח¿ ַפּ ׁ¿̆ ƒמ

י  ַּ̇ ח¿ ַּ̇ ר  ׁ∆̆ י ַעל ֲ‡ ƒ̇ י ƒי: ָעל ƒנ ּׁ≈̆ ָ‡ַמר ַ‰ ו¿

י:  ׁƒ̆ י ƒל ּׁ¿̆ ‰ַ ָעָנ‰  ו¿ י.  ƒ̇ ָמ ָחכ¿ ר…ב  י  נ≈ פ¿ּ ƒמ

י  ƒיַבנ ׁƒ̆ י ‰ו… ּƒב ƒּו˙ ל‡ ַ„כ¿ י ו¿ ׁƒ̆ לּו˙ ַנפ¿ פ¿ ׁƒ̆

 . לו… ּ ¿„ ƒ‚ ך¿ 118ו¿ ל∆ ָל‰ּו ַ‰מ∆ּ ע¡ ∆‰ ו¿ ם.  י‰∆ ּ≈̇ ח¿ ַּ̇

ָך  ב ֲ‡ָמר ל¿ י טו… ּƒַמר: "119כ ¡‡ ‰ נ∆ ַעל ז∆ ו¿

יב"  ƒ„ָנ י  נ≈ פ¿ ƒל ָך  יל¿ ּƒפ ׁ¿̆ ‰ַ מ≈  ‰ ָנּ ≈‰  ‰ ֲעל≈

(מ˘לי כ‰, ז). 

ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ  ˙ ּ„ַ ּƒמ ׁ∆̆ ָ‡ָ„ם   ‰ ∆‡ רו… ׁ∆̆  ˙ ע≈ ב¿ּ
ב  יך¿ ַלֲח˘…ׁ ƒר ָ̂ ˙ ָעָליו,  ר∆ ב∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒמ 

 ‡ ָבּ ׁ∆̆ , (ל‡) ּבו… ƒל ˙ ים ‡∆ ƒיל ƒ‰ ב¿ ים ַ‰ַמּ ƒָבר ּ ¿„

ָעָפר  ל¿ ּוב  ׁ̆ ָי (לב)ו¿ רּוָח‰,  ס¿  ‰ ָפּ ּƒט ƒמ

בי‡ורים
לפניו שלשה גיבורים, וישבו זה למעלה מזה. 118. ו‚„לו. למעלה. 119. כי 
טוב ‡מר לך. מוטב שיאמרו לך לעלות לדרגה גבוהה יותר ממעמדך כיום, 
את  שתפנה  ויבקשו  לה  ראוי  שאינך  לאמר  ממעלתך  אותך  יורידו  מאשר 

מקומך עבור אדם אחר נכבד ונדיב.

י  ר≈ ב¿ ּ ƒ„ ַמע  ׁ¿̆ ֲ‡ָו‰,  ּ‚ַ‰ַ ַעל  ר  ַ„ב≈ּ ל¿

‰ּו‡  י  ƒמ ָ‡ַמר:  ָח„  ∆‡ ָחָכם  ים.  ƒֲחָכמ

 ‰ ז∆  ?‰‚ָ‡ָ ¿„‰ַ ּנּו  מ∆ּ ƒמ  „ ר≈ ָפּ ּƒ̇ ל…‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ

רּו:  ָ‡מ¿ ‰. ו¿ ָנּ מ∆ּ ƒָל‰ מ ַמע¿ י‡ ל¿ ƒ‰ ׁ∆̆ ˙ ַמֲעָל‰  ׁ̆ ַלֲעלו… ּ ≈̃ ַב ‰ַ112מ¿

˙ו…  ‡ו… ין  ƒ̃ י ƒַמֲחז ַע˙,  ּ„ַ ר]  [ַבּ  ˙ ַ̃ ז¿ ח∆ 113ב¿ּ מו…  ¿̂ ַע י˜  ƒֲחז ַמּ ׁ∆̆ י  ƒמ

ים  ƒַמֲעָלל  - ֲ‡ָו‰  ַלַ‚ּ 114ָסמּוך¿  רּו:  ָ‡מ¿ ו¿  .‰ ט∆ ו… ׁ̆ ל¿ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ

 ˙‡ַ נ¿ ׂ ƒ̆ ָעָליו   ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ים,  ƒָרע ים  ƒַמֲעָלל ּבו…   ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ י  ƒּומ ים.  ƒָרע

ָח„:           ∆‡ ָחָכם  ָ‡ַמר  ו¿ ָעָליו.  מ≈  ˙ טו… נו…  ˙ ו… ׁ̆ ָפ ּ ַ‰נ¿ ו¿  ,˙ ּיו… ƒר ַ‰ב¿ּ

 ˙ ּ„ו… ּƒימּו˙ ַ‰מ ƒע ך¿ נ¿ ר ַ‰ּ‚ּוף, ָכּ ּוָר‰ ‡ו… ּ̂ ימּו˙ ַ‰ ƒע ר נ¿ ׁ∆̆ ‡ֲ 115ַכּ

 ‰ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆  ׁ̆ פ∆ נ∆ּ ַבּ יבּו˙  ׁƒ̆ ַ‰ֲח ין  ≈‡116  :„ עו… ָ‡ַמר  ו¿  . ׁ̆ פ∆ ַ‰נ∆ּ ר  ‡ו…

 .‰ ז∆ ל  ∆‡  ‰ ז∆ ים  ƒר ֲ‡ח≈ י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ  ,‰ ∆‡ ּ‚ָ ¿̇ ƒמ ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ

ָפָניו  , 117ּול¿ כּו˙ו… ‡ ַמל¿ ס≈ּ ּƒב ַעל כ ׁ≈̆ ָח„ יו… ך¿ ‡∆ ל∆ ָ‰ָי‰ מ∆ ׁ∆̆ ָ‡ַמר,  ו¿

יך¿  ≈‡  : ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ם  ָל‰∆ ָ‡ַמר  ו¿  . ּזו… ƒמ ָל‰  ַמע¿ ל¿ זו…   ˙ ‡ו… ס¿ ּƒכ ָ‰יּו 

בי‡ורים
112. ‰מב˜˘ לעלו˙. גאוותן אינו מרוצה ממעלת חשיבותו בעיני הבריות 
וכיון שלא  יותר ממה שהוא ראוי לה,  גבוהה  וחומד תמיד לדרגת חשיבות 
משיגה, הרי הוא בדאגה מתמדת.  113. בחז˜˙ בר „ע˙. שמחזיק עצמו חכם. 
114. סמוך ל‚‡ו‰ מעללים רעים. שהם המשך ישיר לגאוה ותוצאה ממנה. 
115. כ‡˘ר נעימו˙ ‰ˆור‰. כשם שהגדרת אדם שצורתו נעימה ויפה היא 
מאירה.                              נפשו  וטובות  נעימות  שמדותיו  אדם  כך  מאירים,  ופניו  שגופו  מי 
זה  אין  כלומר,  הנפש״].  ״מחשיבות  גירסא:  [יש  בנפ˘.  ‰ח˘יבו˙  ‡ין   .116
חשיבות וכבוד לאדם להתגאות על חברו, אפילו הוא מלך, כל שכן בני-אדם 
אחרים, השוים במעלתם ומתגאים זה על זה. 117. ולפניו ‰יו כס‡ו˙. כלומר 
לפניו היו שלשה כסאות, זה למעלה מזה, להושיב כל אחד כגדולתו, ובאו 

ים  ƒ„‚ָ ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒם י ƒ‡ - ‰ּ ז∆ ƒּוב מ ׁ̆ ‰ ָל ∆̂ רו… ו¿

י˙,  ƒנ ינו… ‰ ב≈ּ ּ„ָ ƒמ ם ב¿ּ ָ̇ ן ‡ו… ּ≈̃ ַ̇ י ƒים ו ƒב טו…

ם  ƒ‡ …ּו˙. ‡ו‡ ּבו… ַ‰‚≈ּ ּ ƒל ƒל…‡ ַיֲע˜…ר מ ‰ ז∆ ָבּ

ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰ 121ּול¿  „ ב≈ּ ַכּ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָ‰‚ו…  נ¿ ƒמ ָ‰ָי‰ 

ין  ≈‡  - יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ָ‡ר  ׁ¿̆ ּƒב ‡ו…  ָבָריו  ¿„ ּƒב

מו…  ¿̂ ַע י‚  ƒ‰ נ¿ ַיּ ׁ∆̆ ַע„  ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ ָנ‰  ָּ̃ ַּ̇

ן  ƒמ  ‰ ַמָטּ ל¿ ב  ׁ≈̆ י≈ (ל„)ו¿  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ן  יו… ָזּ ƒב ב¿ּ

ין  ּ ƒַבז ˙ ַ‰מ¿ ָחבו… י ַ‰ס¿ּ י≈ לו… ׁ̆ ב¿ּ ַבּ ל¿ ƒי ל, ו¿ ַ‰כ…ּ

ּלּו,  ים ‡≈ ƒָבר ¿„ ּƒב ‡ ≈̂ ַכּיו… ן, ו¿ י‰∆ ׁ≈̆ ב¿ ˙ לו… ∆‡

י  ƒן מ כ≈ ּנּו. ו¿ מ∆ּ ƒב מ ַבּ‰-ַ‰ל≈ּ ֲע˜…ר ‚…ּ ַיּ ׁ∆̆ ַע„ 

 ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ָוַכַעס  ָמ‰  ח≈ ַעל  ַבּ ‰ּו‡  ׁ∆̆

˙ו…  ‡ו… ּכּו  ƒ‰ ם  ƒ‡ ׁ∆̆ מו…  ¿̂ ַע  ‚‰ַ נ¿ ƒי  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇

ך¿  ל≈ י≈ ָלל, ו¿ ׁ̆ כ¿ּ י ּ ƒ‚ ˙ו… ל…‡ ַיר¿ לּו ‡ו… ל¿ּ ƒ̃ ‡ו… 

 ׁ̆ ר∆ ׁ…˘ ֲע˜…ר  ַיּ ׁ∆̆ ַע„  ַרב  ַמן  ז¿ זו…  ך¿  ר∆ ∆„ ב¿ּ

ך¿  ר∆ ּ ∆„ ַבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ ַיֲחז…ר  ָ‡ז  ו¿ ּנּו,  מ∆ּ ƒָו‰ מ‡ֲ ּ‚ַ‰ַ

ַעל  ו¿ ָיָמיו.  ל  ָכּ  ‰ּ ָבּ ך¿  ל≈ י≈ ו¿ י,  ƒע ָ̂ מ¿ ∆‡‰ָ

בי‡ורים
על  ולשלוט  למשול  כלומר,  ולהשתרר].  גירסא:  [יש  ול‰˘˙„ל.   .121

בני-אדם.

י  נ≈ פ¿ ƒל ן  ּבו… ׁ¿̆ ח∆ ו¿ ין  ּ ƒ„ ן  ּ≈̇ ƒי (ל‚)ו¿  ,‰ ָמּ ƒר ו¿

ים  ƒָלכ ַ‰מ¿ּ י  כ≈ ַמל¿ ך¿  ל∆ מ∆

 ‰ ָמּ ַכּ ב  ַיֲח˘…ׁ ו¿ -‰ּו‡,  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

ָלם,  ָ‰עו… ן  ƒמ רּו  ָעב¿ ו¿ ‡ּו  ּ‚ָ ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ ים  ƒ‡ ּ ≈‚

ָלם, ּוַמ‰  עו… ל…‡ ָ‰יּו מ≈ ָ‰יּו כ¿ּ חּו ו¿ כ¿ּ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒנ

ם. ָ̇ ֲ‡ָו ם ַ‚ּ יָל‰ ָל‰∆ ƒע ‰ו…

 

ָ‡ר  ּׁ¿̆ ƒּומ ֲ‡ָו‰  ּ‚ַ‰ַ ן  ƒמ  ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ר  ≈„ ּ‚ָ
ַלֲע˜…ר   ‰ ∆̂ ָ‰רו…  :˙ ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ  

יּוַכל  ל…‡  ָוכ…ל,  ל  כ…ּ ƒמ ּבו…  ּ ƒל ƒמ ‡ּו˙  ּ≈‚‰ַ

 ‡ ָלּ ∆‡ ַב„,  ל¿ ָב‰  ָׁ̆ ַמח¿ 120ב¿ּ  ‰ ז∆  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

‰ּו˙  ב¿ ן ַ‰ַ‚ּ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ַבּ

ָ‡ָ„ם   ?„ ַ̂ י כ≈ּ ן.  ָ‰ַ‡ֲחרו…  ‰ ∆̂ ָ̃ ַע„ 

ים  ƒּוב ׁ̆ ֲח ים  ƒ„‚ָ ב¿ּ  ׁ̆ ב…ּ ל¿ ƒל יל  ƒ‚ָר ָ‰ָי‰  ׁ∆̆

ָ‰רּוַח,  י  ס≈ּ ּ‚ַ י  ׁ≈̆ ּבּו ַמל¿ כ¿ּ ים  ƒנ ּ ָ̃ ֻ̇ ּומ¿

בי‡ורים
אלא  יתגאה,  לא  שוב  ולהבא  שמכאן  בלבו  שיחליט  לב„.  במח˘ב‰   .120

בנוסף לכך חייב לשנות גם מעשיו והתנהגותיו כלפי חוץ.

 ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒי  ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒמ  :˙ ָ‰ָרעו…  ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע  ‰ ז∆ ך¿  ר∆ ּ ∆„

ַמן ַרב,  ‰ ז¿ ז∆ ַ‰‚ ָבּ נ¿ ƒי ר, ו¿ ≈̇ ˜ יו… ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל…‡ יּוַכל ל¿ ׁ∆̆ ‰ ַע„  ָנּ מ∆ּ ƒמ

פּוָ‡‰  ר¿ ‰ּו‡   ‰ ז∆ ָין  נ¿ ƒע ו¿ י.  ƒנ ינו… ַ‰ב≈ּ ך¿  ר∆ ּ ∆„‰ַ ס  פ…ּ ¿̇ ƒי ו¿ ַיֲחז…ר  ָ‡ז  ו¿

ַלֲעב…„   ˙ כ∆ ׁ∆̆ מ¿ ƒנ ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ׁ∆̆ י  ƒּומ  .˙ ָרעו…  ˙ ּ„ו… ƒמ ָכל  ל¿ ָמ‰  ל≈ ׁ¿̆

 ,˙ ר∆ ח∆ ב¿ ַ‰ֻמּ  ‰ ּ„ָ ּƒמ ַבּ  ˜ ל∆ ח≈ ו¿  ˜ ל∆ ח≈ ָכל  122ב¿ּ ‰ּו‡  רּוך¿  ָבּ  ‡ ר≈ ַ‰ּבו…

ַמר:             ¡‡ נ∆  ‰ ז∆ ַעל  ו¿  . רו… ֲחב≈ י  נ≈ פ¿ ƒל ו¿ ָפָניו  ל¿ ך¿  ר∆ ּ ∆„‰ַ  ‰ ז∆ ים  ׂ ƒ̆ ָי

ים" (˙‰ילים, נ, כ‚).  ƒ‰…ל ע ‡¡ ַׁ̆ י≈ ּנּו ב¿ּ ∆‡ , ַ‡ר¿ ך¿ ר∆ ּ ם „∆ ׂ ָ̆ "123ו¿

בי‡ורים
122. בכל חל˜ וחל˜ וכו'. יש גורסים: בכל מדה ומדה – בחלק המובחר שבה. 

123. ו˘ם „רך ו‚ו'. והמפקח על דרכיו אראה לו בישועת אלקים.    
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ארגון ״ארחות יושר״
 

שר  מרן  של  בהכוונתו  נוסד 

התורה הגר״ח קניבסקי שליט״א, 

לימוד        את  להנחיל  במטרה 

העם,  שכבות  כל  בקרב  המוסר 

ובכוללי  התורה  בשיעורי 

החינוך  במוסדות  האברכים, 

בכדי  לנשים.  ובשיעורים 

מתקיימת  זו,  מטרה  להגשים 

פעילות מגוונת בתחומים שונים.

ארגון להפצת שיעורי תורה ומוסר

מיסודו והכוונתו של שר התורה מרן הגר“ח קניבסקי שליט“א



המדרש  בבית  העוסקים  שיעורים,  מגידי  רבנים  עשרות 

בהכנת השיעורים בדף היומי ובסוגיות העיוניות הנלמדות 

על ידם – המה ״נושאי הדגל״ ליישום תכנית הפצת לימוד 

לימוד  ע״י  יושר״,  ״ארחות  ארגון  של  היוצר  מבית  המוסר 

בצוותא בסוף השיעור בספרי המוסר היו״ל על ידינו. 

בכוללי  מוסר  סדרי  לקביעת  מיוחדת  תכנית  הוקמה 

האברכים בצמוד לסדרי הלימוד הקבועים, עם מתן שכרה 

חשיבות    להחדיר  בכדי  וזאת  חודשית,  מילגה   – בצידה 

מיוחד לעמלי  ותיקון המידות באופן  העסק בספרי היראה 

תורה.

בספרות  ובהבנה  בידע  ניחונו  אשר  מופלגים,  ת״ח  צוות 

בעריכה  מוסר  ספרי  הוצאת  על  שוקד  לענפיה,  התורנית 

מדורי  הינם  הכותרת  גולת  עיניים.  ומאירת  חדשה 

ה״ביאורים״ וה״עיונים״, המעוטרים בפנינים מגדולי הדורות, 

חוברות  בצורת   – וזאת  העורכים.  מאת  נופך  בתוספת 

חודשיות עם חלוקה על פי סדר לימוד יומי המופצות באלפי 

בתלמודי  בישיבות,  בכוללים,  התורה,  בשיעורי  עותקים 

תורה ובבתי הכנסת.

שיעור 
בביה״ח בלינסון

שיעור 
בביה״כ הגדול ב״ב 

תורה  בתלמודי  הלימודים  בתכניות  מוסר  שיעורי  שילוב 

בכל הארץ, לעידוד לימוד המוסר מגיל צעיר בצורה נוחה 

זה  מלימוד  ההשפעה  ניצני  ניכרים  עתה  כבר  ונעימה. 

פירות  להצמיח  וסופה  השנים,  עם  ותגבר  תלך  שבוודאי 

נאים אשר יתהללו בהם כל רואיהם.

בעסקנו במלאכת הקודש, מעלים אנו על נס את דמותה של 

הרבנית הצדקנית הדגולה מרת בת שבע קניבסקי ע״ה, אשר 

הייתה תל תלפיות לנשי ובנות ישראל, ובאהבתה הגדולה 

אורה.  בקרן  והעמידתן  תחיה  טללי  ראשן  על  הרעיפה 

לזכרה הקמנו רשת שיעורי תורה לנשים הנושאות את שמה 

בקירוב  המפוארת  מורשתה  את  להמשיך  מנת  על  בגאון, 

בנות ישראל, לחיזוק ביראת שמיים, צניעות ומידות טובות.

רחבה  ארצית  בפריסה  הנלמדים  התורה  שיעורי  במאות 

הגדלה מיום ליום, אשר נמסרים על ידי טובי מגידי השיעורים, 

 - וקולחת  בהירה  ובהסברה  ובעיון,  בבקיאות  המצטיינים 

שילבנו את לימוד המוסר בסוף השיעור, בו לומדים בצוותא 

מתוך חוברות ״ארחות המוסר״ וזוכים בשל כך לתוספת מילגה 

אשר  שליט״א,  לרבנים  ועידוד  תמריץ  המהווה  חודשית 

מדווחים במשוב על רצף הלימודים, ההתקדמות והעקביות. 

שיעור 
בביה״כ הגדול ת״א

שיעור 
בביה״כ  ראשל״צ  






