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

המתוקים.

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

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

עינינו נשואות למרומים בתפילה ובתחינה, שלא נבוש ולא נכלם ולא 
בדרך  עינים  ולהעיר  לבאר  לאמת,  לכוון  שנזכה  ועד,  לעולם  נכשל 
כבוד  להרבות  ומיושרות,  נכונות  לבנו  והגיון  שפתינו  ויהיו  הנכונה, 
שמים, להגדיל תורה ולהאדירה. זכות רבנו המחבר זצוק"ל, וברכותיו 
ונזכה  ואדם,  אלקים  בעיני  חן  למצוא  לנו  יעמדו  שליט"א,  מרן  של 
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 ”אורחות המוסר“

פ˙ח „בר

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

המתנשא  ויתרומם  העליון,  יתפאר  היוצר,  וישתבח  הבורא,  יתברך 
לזמן  והגיענו  וקיימנו  לכל לראש, שזיכנו בחסדיו המרובים, שהחיינו 
את  למצוא  ניתן  דרכו  אשר  השער  הקודש,  שער  בפתח  להכנס  הזה, 
הדרך המובילה מעלה מעלה, לשלמות המידות וידיעת התורה, עליה 
צדיקים  ואורחות  טובים,  בדרך  תלך  ”למען  אדם:  מכל  החכם  אמר 

תשמור“.

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

הנפלא של רבנו שליט"א, "אורחות יושר".

לבאר  עשרה,  החמש  בחוברת  אנו  ממשיכים  בראשונה,  כמעשינו 
ולחלק לסדר יומי את הספר הקדוש "ארחות צדיקים", מיסודות ספרי 
לפני  בערך  אצלנו,  המקובל  כפי  נכתב  הספר  ישראל.  בעם  המוסר 
כשבע מאות שנה, על ידי אחד מענקי הרוח בדור הראשונים כמלאכים, 
מעיין  כל  אמנם  הספר,  על  שמו  את  חתם  לא  ענותנותו  לגודל  אשר 
בספר יגלה את פלאו, אשר כל דבריו וסגנונו מתאימים לדורנו, ממש 

כאילו נכתבו בימינו והוא פלא גדול.

והנה גודל חשיבות והכרחיות תיקון המידות, כבר ביאר מרן החזון איש 
כי  דבריו:  בין  כותב  וכה  ד'),  (פרק  ובטחון"  "אמונה  בספרו  בהרחבה 
תיקון המידות הן יסוד המוסד למצוות החוקיים ולמצוות המשפטיים 
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צדיקים שער התשובהארחות  עיונים
סדר הלימוד היומי בשיעורים

שבוע א' 

שבוע ב' 

שבוע ג' 

שבוע ד'

יום א' ל‘ אדר א‘ - יום ה'  ד' אדר ב‘...................(פרשת ויקרא) 

יום א' ז‘ אדר ב‘  - יום ה' י“א אדר ב‘......................(פרשת צו)                   

יום א' י“ד אדר ב‘  - יום ה' י“ח אדר ב‘.............(פרשת שמיני)

יום א' כ“א אדר ב‘  - יום ה' כ“ה אדר ב‘...........(פרשת תזריע)                 

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.

ביאורים
ממנו  שהתרחק  לאחר  ה'  אל  שב  שהחוטא  התשובה  מעלת  תשובה.   .1
השב  האדם  את  להביא  בכוחה  חוטא. 2. שמגעת עד כסא הכבוד.  כשהיה 
שהוא  השביעי  שברקיע  הכבוד  כסא  של  העליונה  למדרגה  עד  לשלימות 

הגבוה ביותר. 3. כשעלה משה. בקבלת התורה.

א. כשעלה משה. עליה 
רוחנית  עליה  ִהינּה  זו 
כל  לדרגה,  מדרגה 
רקיע הוא דרגה רוחנית 
אל  קרבה  של  נוספת 
את  לקבל  כדי  השי"ת. 
משה  על  היה  התורה 
ולעלות  לעבוד  רבנו 
למדרגה,  ממדרגה 
לימודים  על-ידי  וזאת 
שלימדוהו  שונים 
)ראה  המלאכים 
בהרחבה(.  בביאורים 
לרקיע  שהתעלה  עד 
כזו  ולדרגה  השביעי 
לאחוז  ראוי  שהיה 
שהוא  הכבוד,  בכסא 
כי  הבריאה,  תכלית 

הבריאה נוצרה לכבוד שמים כמו שאמרו חז"ל )סוף אבות( "כל מה שברא 
הכסא  משמעותו  הכבוד  כסא  לכבודו",  אלא  בראו  לא  בעולמו  הקב"ה 

שנושא את הכבוד.  
)זהר  הכבוד"  כסא  מתחת  גזורות  הנשמות  "כל  הזה?  הכסא  את  בונה  מי 
ויקרא כט, ב(, כלומר לנשמות כלל ישראל נמסר התפקיד לבנות את כסא 
הכבוד. הקב"ה באהבתו לעם ישראל מסר לנו תפקיד נעלה זה, ובהתקבצות 
כל הנבראים והמעשים היוצרים כבוד שמים, הם בונים ויוצרים את הכסא. 

ה ָ ּשׁ ִרים ְוׁשִ ַער ָהֶעׂשְ ׁשַ

ׁשּוָבה ַער ַהּתְ ׁשַ
ֵחֶלק א’

)יֹוָחָנן(  י  ַרּבִ ָאַמר  ׁשּוָבה.  ַהּתְ
דֹוָלה  ּגְ ]ֵלִוי[: 

בֹוד,  א ַהּכָ ּסֵ ַעת ַעד ּכִ ּגַ ּמַ ׁשּוָבה, 2ׁשֶ 1ּתְ

ָרֵאל  ֱאַמר )הושע יד, ב(: "ׁשּוָבה ִיׂשְ ּנֶ ׁשֶ

א(. פו,  )יומא  ֱאלֶֹהיָך"  ה’   ַעד 

ִלְבָרָכה: ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו   ְוָאְמרּו 

ָהִראׁשֹון,  ָלָרִקיַע  ה  ֹמשֶׁ ָעָלה  ׁשֶ 3)א(ּכְ
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ְתחּו  ּפָ ַמְלָאִכים.  ל  ׁשֶ ּתֹות  4ּכִ ָמָצא 

ה  5ַמֲעׂשֵ ְוָקְראּו  ֵסֶפר-ּתֹוָרה,  ְלָפָניו 

ר  יֹום ִראׁשֹון, ּוָפְסקּו 6ְוִהְתִחילּו ְלַסּפֵ

מישראל  אחד  לכל 
בגילוי  המיוחד  חלקו 
ובבנין  שמים  כבוד 
וכאשר  הכבוד,  כסא 
ומתרומם  עולה  הוא 
מדרגה לדרגה בהכרה ובאמונה, ועל ידי כך יכול הוא לקיים תורה ומצוות 

בשלימות המירבית, זוכה ומשלים את חלקו בכסא הכבוד.
למדרגה  והגיע  בעלייתו  השונים  השלבים  את  שעבר  לאחר  רבנו  משה 
העליונה של הרקיע השביעי, "מיד אחז משה בכסא הכבוד", כלומר, היה 
בחלקו  לזכות  דהיינו  הכבוד,  בכסא  ושייכות  אחיזה  לקבל  וראוי  מסוגל 

בגילוי כבוד ה' בשלימות.
ובמדרגה הגבוהה והעליונה ביותר – ברקיע השביעי "התחילו – המלאכים – 
לספר בשבחה של תשובה, ללמדך שתשובה מגעת עד כסא הכבוד שנאמר 
כמה  עד  בזה  לימדונו  חז"ל  אלוקיך".  ה'  עד  ישראל  שובה  ב(  יד,  )הושע 
גדולה תשובה, ועד היכן מגעת, עד כסא הכבוד! הקב"ה ברוב רחמיו נתן לנו 
מתנה גדולה ונפלאה ותשובה שמה, שבכוחה להביא את האדם לשלימות. 
שלימות כזו שמגעת עד למדרגה העליונה של כסא הכבוד, כלומר להחזירו 
למקורו ולהביאו למדרגות והכרות נשגבות באמונה, אהבה, ויראה וכדומה 
שעל ידן ניתנת שוב בידו האפשרות למלאות את תפקידו הנעלה בשלימות, 

בבניית כסא הכבוד. 

ביאורים
4. כתות. קבוצות. 5. מעשה יום ראשון. מה שברא ה' ביום הראשון למעשה 
בראשית והיינו בריאת האור. 6. והתחילו לספר בשבחה של תורה. על האור 
שנברא ביום הראשון אמרו חז"ל )חגיגה יב.( "אמר רבי אלעזר, אור שברא 
הקב"ה ביום ראשון אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו". האור הזה, הוא 
באופן  ותכליתה  פנימיותה  הבריאה,  תוכן  את  ומבהיר  המאיר  רוחני  אור 
כללי, וכן תוכן כל נברא, וכל מאורע ומטרתו – עד לפרטי פרטים, בהשלמת 
זכה  הראשון  אדם  כאשר  יתברך.  כבודו  בגילוי  והנצחית  העתידה  הבריאה 
לאור בהיר זה, צפה בו מסוף העולם ועד סופו - סופו היינו תכליתו - כלומר 

השיג על ידו תוכן הבריאה לפרטיה עד למטרתה הסופית.
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ל  ׁשֶ 8ֲחִבילֹות  ּוָמָצא  ִני,  ֵ ַלּשׁ 7ָעָלה  ּתֹוָרה.  ל  ׁשֶ ְבָחּה  ׁשִ ּבְ

ר  ִני, ּוָפְסקּו ְוִהְתִחילּו ְלַסּפֵ ה יֹום ׁשֵ ַמְלָאִכים, ְוקֹוִרין 9ַמֲעׂשֵ

י, ּוָמָצא  ִליׁשִ ְ ָרֵאל. ָעָלה 11ַלּשׁ ל ִיׂשְ ל ּתֹוָרה ְוׁשֶ ְבָחּה ׁשֶ ׁשִ 10ּבְ

ביאורים
ראה הקב"ה שאינו כדאי שבאור זה ישתמשו הרשעים, עמד וגנזו לצדיקים 
לעתיד לבוא )רש"י בראשית א, ד(. והיכן גנזו הקב"ה את האור? גנזו בתורה 
הראשון  שברקיע  מובן  האמור  עפ"י  ע"ש(.  פה,  עמ'  רות,  בזו"ח  )כדאיתא 
שבו קראו המלאכים מעשה יום ראשון - בריאת האור - לכן סיפרו לפניו 
בשבחה של תורה שבה נגנז האור, ועל ידי העמל בתורה מתגלה שוב האור 
לרקיע  לשני.  עלה   .7 שסג-ד(.  עמ'  א'  מועדים  חיים'  )'שפתי  הזה  הגדול 
השני. 8. חבילות של מלאכים. והם יותר מן הכתות )עלי אורח(. 9. מעשה 
למים  העליונים  המים  בין  השי"ת  הבדיל  שבו  העולם  לבריאת  שני.  יום 
המלאכים  גילו  זה  ביום  ישראל.  ושל  תורה  של  בשבחה   .10 התחתונים. 
לעמים,  ישראל  שבין  ההבדל  את  דהיינו  ישראל,  של  שבחן  את  למשה 
כנוסח הברכה "המבדיל בין אור לחושך בין ישראל לעמים". כי כדי להכיר 
במעלתם של ישראל צריך דעת היכולה להבדיל בין דברים שבמבט שטחי 
דעה  אין  ]"אם  שינוי  בתכלית  מזה  זה  שונים  הם  ובאמת  דומים,  נראים 
הבדלה מנין" )ירושלמי ברכות לט:([. אכן בעיני בשר אין רואים הבדל בין 
שלעם  יודע  המתבונן  אך  החומר,  מאותו  קרוצים  שניהם  כי  לישראל,  גוי 
ישראל נמסר התפקיד העיקרי בבריאה שהיא ַהְמָלַכת ה' על הבריאה על-

פנימיות  ישראל  בר  כל  מקבל  ולכן  בסיני,  שקיבלנו  והמצוות  התורה  ידי 
רוחנית טהורה, והיא הנשמה. ]אבל הגויים לא זוכים לחלק רוחני נשגב זה, 
ומעלתם הרוחנית בעוה"ז, ואף בעוה"ב כאשר מילאו את תפקידם, פחותה 
לאדם...  הנטפל  כלבוש  לישראל  נטפלים  )"ויהיו  ישראל  משל  בהרבה 
ואין בחוקם שישיגו יותר מזה כלל" – דרך ה' ב, ד, ז(, ועל זה אנו מברכים 
ומודים מדי יום ביומו "ברוך אתה ה'... שלא עשני גוי"[. לכן לאחר שקראו 
לפניו מעשה יום שני שבו נוצרה ההבדלה, לימדו המלאכים למשה שבחם 
שסה(. עמ'  שם  חיים  )'שפתי  האומות  לשאר  שבינם  וההבדל  ישראל   של 

11. לשלישי. לרקיע השלישי.
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י, ִליׁשִ ׁשְ יֹום  ה  ַמֲעׂשֵ 13ּבְ קֹוִרין  ּוְגדּוִדים   12ַמְלָאִכים 

ַלִים. ְירּוׁשָ ל  ׁשֶ ְבָחּה  ׁשִ ּבְ ר  ְלַסּפֵ ְוִהְתִחילּו   ּוָפְסקּו 

יֹום ה  ַמֲעׂשֵ 16ּבְ קֹוִרין  ים  15ֶאְרֶאּלִ ָמָצא  ָלְרִביִעי,   14ָעָלה 

יַח. ָמׁשִ ל  ׁשֶ ְבחֹו  ׁשִ 17ּבְ ר  ְלַסּפֵ ְוִהְתִחילּו  ּוָפְסקּו   ְרִביִעי, 

ביאורים
12. מלאכים וגדודים. הם יותר מאשר הקודמים )עלי אורח(. 13. במעשה 
יום שלישי ופסקו והתחילו לספר בשבחה של ירושלים. ביום השלישי נאמר 
)בראשית א, ט( "וֵתראה היבשה", כלומר נוצר המקום לעבודת ה', ואמרו 
מירושלים,  הארץ  בריאת  שתחילת  י(  קדושים,  תנחומא  נד:  )יומא  חז"ל 
הכוונה  ואין  וא"י.  העולם  של  המרכז  נקודת  דהיינו  העולם,  אמצע  שהיא 
העולם,  של  הרוחנית  והתכלית  המרכז  אלא  העולם,  של  הגשמי  המרכז 
ולהשראת  ה'  לעבודת  המיוחד  המקום  הם  וביהמ"ק  שירושלים  מכיון 
השלישי  ביום  כי  לפרש,  יש  עוד  שסו(.  עמ'  שם  חיים'  )'שפתי  השכינה 
הוציאה הארץ עץ עושה פרי וכן דשא עשב מזריע זרע, וכך גם העולם כולו 
ניזון מבית המקדש שהוא בירושלים )'עלי אורח'(. 14. עלה לרביעי. לרקיע 
אורח(.  )עלי  הקודמים  מן  גדולה  יותר  במעלה  והם  הרביעי. 15. אראלים. 
"יהי  כאמור  השמים  ברקיע  המאורות  נתלו  שבו  רביעי.  יום  במעשה   .16
הבריאה  בתוך  שנקבעו  דהיינו  יד(  א,  )בראשית  השמים"  ברקיע  מאורות 
את  להאיר  שעתיד  משיח.  של  בשבחו   .17 ורמב"ן(.  )רש"י  לארץ  להאיר 
העולם כולו וכמו שכתוב "קומי אורי כי בא אורך וכבוד ה' עליך זרח וגו', 
לפרש,  יש  עוד  אורח'(.  )'עלי  וגו'  זרחך"  לנוגה  ומלכים  לאורך  גויים  והלכו 
בתחילה נבראו השמש והירח שווים ככתוב "שני המאורות הגדולים", ואחר 
שישתמשו  מלכים  לשני  אפשר  אי  הקב"ה  לפני  ואמרה  הלבנה  שקיטרגה 
בכתר אחד - נתמעטה, כמו שכתוב "ואת המאור הקטן" )חולין ס:(. לעתיד 
לבוא יחזיר לנו השי"ת את המאורות, שיחזרו הלבנה והחמה להיות שווים 
אור )עי' פדר"א פנ"א(,  – ולשניהם כאחד יתוסף  שני המאורות הגדולים   –
וזאת תהיה על ידי ובזכות המשיח ]כמו שמצאנו בחז"ל )במ"ר יג, יב( על 
ו'  כנגד  יתירה...  וי"ו  למה  ְוָקְרָּבנֹו   ..." יהודה  שבט  נשיא  נחשון  של  קרבנו 
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ה  ַמֲעׂשֵ י, ָמָצא 19ַמֲחנֹות ַמֲחנֹות קֹוִרין 20ּבְ ָעָלה  18ַלֲחִמיׁשִ

יִהּנֹם. ל ּגֵ בֹוָנּה ׁשֶ ִעּצְ ר ּבְ י, ּוָפְסקּו ְוִהְתִחילּו ְלַסּפֵ יֹום ֲחִמיׁשִ

ה  ַמֲעׂשֵ ם 22ַמְלָאִכים, ְוָהיּו קֹוִרין 23ּבְ י, ּוָמָצא ׁשָ ִ ּשׁ ִ ָעָלה  21ַלּשׁ

ן-ֵעֶדן, ּגַ ה  ַמֲעׂשֵ ּבְ ר  ְלַסּפֵ ְוִהְתִחילּו  ּוָפְסקּו  י,  ִ ּשׁ ׁשִ  יֹום 

ביאורים
על-ידי  לחזור  ועתידים  ומאורות...  זיוו...  הראשון,  מאדם  שניטלו  דברים 
החמה"[.  כאור  הלבנה  אור  והיה  מנין?  מאורות  משיח...  הוא  נחשון  בן 
בשבחו  סיפרו  המאורות  בענין  המלאכים  קראו  בו  הרביעי  ברקיע  לכן 
החמישי. לרקיע  לחמישי.   .18 שסז(.  עמ'  שם  חיים'  )'שפתי  המשיח   של 
19. מחנות מחנות. הם יותר מהקודמים )עלי אורח(. 20. במעשה יום חמישי 
)בראשית  נאמר  חמישי  ביום  גיהנום.  של  בעצבונה  לספר  והתחילו  ופסקו 
דבר  כל  "שרץ,  רש"י:  מפרש  ועוף..."  חיה  נפש  שרץ  המים  "ישרצו  כ(  א, 
זה  ביום  כלומר  זבובים",  כגון  בעוף  שרץ,  קרוי  הארץ  מן  גבוה  שאינו  חי 
הרשע  מהאדם.  במדרגתו  הנמוך  החי,  שבמין  הנחותות  הבריות  נבראו 
החוטא משחית ומאבד את נשמתו העליונה ומוריד אותו למדרגת הבהמה, 
הוא  הגיהנום  יט(.  ב,  שע"ת  )עיין  רוחני  תוכן  מכל  ריק  נשאר  ובמותו 
ההרגשה האמיתית בעולם האמת בהעדר ובריקנות שבנפש, הבאה מביטול 
מצוות עשה ועבירה על לא תעשה, והטומאה והריחוק מהשי"ת שהעבירה 
בה בעולם הזה שהוא עולם  חש  אדם  שאין  יוצרת בנשמת האדם, הרגשה 
דהיינו  א[,  א,  במ"ר  שאחז"ל  ]וכמו  העבירה  של  העונש  זהו   – הסתר  של 
טומאת החטא הנדבקת בנשמה היא היא עונשה. הבושה הגדולה, החרטה 
הריקנות  מהרגשת  כתוצאה  הנפש  את  הממלאים  האיום  והצער  העמוקה 
והטומאה, הם האש השורף של הגיהנום. לכן לאחר שהמלאכים קראו על 
בריאת הבריות הנחותות, סיפרו בעצבונה - החרטה - של הגיהנום הנובעת 
מירידת הרשע למדרגת הבהמה )'שפתי חיים' שם עמ' שסח(. 21. לשישי. 
לרקיע השישי. 22. מלאכים. נכבדים מהקודמים )עלי אורח(. 23. במעשה 
יום שישי ופסקו והתחילו לספר במעשה גן עדן. יום שישי הוא יום בריאת 
האדם. אדם הראשון נברא במדרגה רוחנית עליונה כזו, שמקום דירתו היה 
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ל  ׁשֶ ֶחְלָקם  ן  ִלּתֵ רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ ִלְפֵני  ים  ׁשִ 24ּוְמַבּקְ

ִביִעי,  ְ ה’ ּוְבתֹוָרתֹו(. ָעָלה  25ַלּשׁ ֲאִמיִנים ּבַ ַגן-ֵעֶדן )ַהּמַ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ

ים ּוַמְלֲאֵכי ַרֲחִמים, ַמְלֲאֵכי  ּלִ ְלּגַ ָרִפים, ּגַ ים ּוׂשְ ּוָמָצא אֹוַפּנִ

בֹוד.  א-ַהּכָ ִכּסֵ ד ָאַחז ּבְ ֶחֶסד ּוְצָדָקה ּוַמְלֲאֵכי ֶרֶתת ָוִזיַע. ִמּיָ

ּוָפְסקּו  "ַוְיֻכּלּו",  ִביִעי:  ׁשְ יֹום  ה  ַמֲעׂשֵ ּבְ ִלְקרֹות  26ִהְתִחילּו 

ביאורים
למלאכים  מדור  הוא  עכשיו  גם  שהרי   – רוחני  לעונג  מקום  שהוא  עדן  בגן 
כמציאות  רוחני  וכמעט  וזך  דק  גוף  היה  חטאו  לפני  גופו  כי   – ולנשמות 
כי  ודק,  זך  חומר  היה  מאכלו  ואף  קי-קיג(,  עמ'  קכו  סי'  )דע"ת  המלאכים 
הרי הגן עדן הוא מדור הנשמות, א"כ ודאי הפירות שהיו שם לא היו דברים 
את  למשה  גילו  כאשר  לכן  הזה.  העולם  של  הפירות  כמו  וגסים  גשמיים 
מדרגת אדם הראשון לפני החטא בגן עדן, סיפרו לפניו במדרגות הרוחניות 
שסט(.  עמ'  שם  חיים'  )'שפתי  עבודתו  כפי  ה'  עובד  זוכה  שלהן  עדן  שבגן 
מה  להבין  יש  24. ומבקשים לפני הקב"ה ליתן חלקם של ישראל בגן עדן. 
מורה  שמם  "מלאכים"  אלא,  ולתפילה?   – בחירה  בעלי  שאינם   - למלאכים 
ועבורנו.  אלינו  השי"ת  מאת  שליחים  הם  שליח,   – "מלאך"  מהותם,  על 
ולבקש  להתפלל  צריכים  לגן-עדן  לזכות  שכדי  ללמדנו  באה  זו  תפילתם 
טוב  שכר  "ותן  מתפללים:  אנו  כך  ואכן  לזה.  לזכות  קל  כך  כל  ולא  כך  על 
לכל הבוטחים בשמך באמת ושים חלקנו עמהם", "יהי רצון שנשמור חוקיך 
)שם(. 25. לשביעי.  הבא"  העולם  ולחיי  ונראה...  ונחיה  ונזכה  הזה  בעולם 
הכבוד. 26. התחילו  כסא  של  המקום  הוא  מכולם,  העליון  השביעי  לרקיע 
לקרוא במעשה יום שביעי ויכולו. "מה היה העולם חסר? מנוחה, באת שבת 
וחוסר  בטלה  אינה  אמיתית  מנוחה  ב(.  ב,  בראשית  )רש"י  מנוחה"  באת 
מעש, אלא כאשר נברא מגיע לשלימותו ותכליתו, בא הוא למנוחה. השבת 
ומקדשת  המשפיעה  רוחנית  התעלות  ומהותה  האמונה,  חיזוק  שתכליתה 
את ימי החול, ונותנת להם תוכן רוחני כאמצעים לעבודת ה', היא המביאה 
אותם למנוחה – שלימות. כמו שהשבת מביאה שלימות לבריאה, כך כסא 
 הכבוד – קיבוץ כבוד שמים מהנבראים – הוא תכלית הבריאה ושלימותה,
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ׁשּוָבה  ּתְ ְדָך, ׁשֶ ׁשּוָבה. ְלַלּמֶ ל ּתְ ְבָחּה ׁשֶ ׁשִ ר 27ּבְ ְוִהְתִחילּו ְלַסּפֵ

ה’  ַעד  ָרֵאל  ִיׂשְ "ׁשּוָבה  ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ בֹוד,  ַהּכָ א  ּסֵ ּכִ ַעד  ַעת  ַמּגַ

ֱאלֶֹהיָך" )הושע יד, ב(.

ָבִרים ּדְ ְבָעה  28ׁשִ א(:  נד,  )פסחים  ֲעִקיָבא  י  ַרּבִ  ָאַמר 
ׁשּוָבה, 29ּתְ ּתֹוָרה,  ֵהן:  ְוֵאּלּו  ָלעֹוָלם,   ָקְדמּו 

ביאורים
כמו שאמרו חז"ל "כל מה שברא הקב"ה לא בראו אלא לכבודו". לכן ברקיע 
השביעי שבו נמצא כסא הכבוד, שיא השלימות, קראו לפני משה ולימדוהו 
של  בשבחה   .27 שעב(.  עמ'  )שם  מביאה  שהיא  והשלימות  השבת  מעלת 
הקב"ה  הכבוד.  כסא  במקום  התשובה?  של  ומקורה  מקומה  איה  תשובה. 
ברוב רחמיו נתן לנו מתנה גדולה ונפלאה ותשובה שמה, שבכוחה להביא 
כסא  של  העליונה  למדרגה  עד  שמגעת  כזו  שלימות  לשלימות.  האדם  את 
נשגבות  והכרות  למדרגות  ולהביאו  למקורו,  להחזירו  כלומר  הכבוד, 
באמונה, אהבה ויראה וכדו', שעל ידן ניתנת שוב בידו האפשרות למלאות 
למשה  לאחר שלימדו  כסא הכבוד.  בבניית  את תפקידו הנעלה בשלימות, 
לשלימות  המביאה  תשובה  של  בשבחה  סיפרו  השבת,  של  השלימות  את 
העליונה )שם(. 28. שבעה דברים קדמו לעולם. אין הכוונה שקדמו לעולם 
מבחינת הזמן, שהרי לפני שנברא העולם לא היה עדיין מושג "זמן", אלא 
הגשמי,  העולם  שנברא  קודם  הרוחני  בעולם  נבראו  אלו  דברים  ששבעה 
משום שהם נצרכים לקיום העולם הגשמי ]וגם הגיהנום הוא קיום העולם, 
יוכל  לא  והעולם  מאוד  החוטאים  יתרבו  הגיהנום,  ואימת  פחד  בלי  כי 
מחשבה,  שכל  ידוע  כי  הצל"ח,  ביאר  יעקב(. 29. תשובה.  )עיון  להתקיים[ 
העולמות  על  משפיעים  הגשמי  בעולם  ישראל  איש  של  מעשה  או  דיבור 
הרוחניים, הן לטוב והן למוטב. כאשר אדם מקיים את מצוות התורה הוא 
מעלה עולמות אלו, וכשהוא חוטא חלילה הוא פוגם בהם. אולם כאשר ברא 
בהם תגרם  לא  יפגמו  אם  שאף  כך  בראם  הוא  הרוחניים,  העולמות  את   ה' 
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מֹו  ׁש, 32ּוׁשְ ְקּדָ בֹוד, 31ּוֵבית-ַהּמִ א-ַהּכָ ן-ֵעֶדן ְוֵגיִהּנֹם, ְוִכּסֵ 30ּגַ

ִריַאת  ּבְ ר  ִעּקַ ׁשֶ ְלָך,  ע  ּדַ ְבָעה?  ׁשִ ֵאּלּו  ה  ְוָלּמָ יַח.  ָמׁשִ ל  ׁשֶ

עֹוָלם  ּבָ ֹצֶרְך  ֵאין  י  34ּכִ ָהָאָדם,  ִביל  ׁשְ 33ּבִ הּוא  ָהעֹוָלם 

ְחּתֹון,  ָכל עֹוָלם ַהּתַ ל ּבְ ָאָדם, 35ְוהּוא מֹוׁשֵ א ּבָ ְחּתֹון ֶאּלָ ַהּתַ

ר  ִעּקַ ָרִצים. ּוֵמַאַחר ׁשֶ ְבֵהמֹות ְוַחּיֹות ְועֹופֹות ְוָדִגים ּוׁשְ 36ּבִ

ים ַהּתֹוָרה,  ן ֻהְצַרְך 37ְלַהְקּדִ ִביל ָהָאָדם, ִאם ּכֵ ׁשְ ִריָאה ּבִ ַהּבְ

ביאורים
להעלותם  האדם  יוכל  תשובה  ידי  ועל  בדרגה,  ירידה  רק  אלא  השחתה 
לדרגתם הראשונה. תכונה זו של העולם הרוחני נבראה קודם בריאת העולם 
הגשמי. 30. גן עדן וגיהנום. הכוונה היא לכח הרוחני שממנו נברא גן עדן 
וחללו של הגיהנום, המאפשר להם להתקיים בעולמנו בלא לתפוס בו מקום 
)'בן יהוידע'(. 31. ובית המקדש. היינו הכח הרוחני השורה במקום המקדש, 
המאפשר לו לקבל את השכינה ואת הנסים הרבים שאירעו שם בזמן שבית 
המקדש היה קיים )שם(. 32. ושמו של משיח. אותיות שמו של משיח הם 
)שם(. הגשמי  לעולם  הרוחניים  מהעולמות  השפע  יורד  שדרכו   הצינור 

33. בשביל האדם. כפי שדרשו רבותינו את הכתוב "בראשית ברא אלוקים" 
)בראשית א, א(: בראשית - בשביל ראשית; שלא נברא העולם אלא בשביל 
שנקראו  ישראל  ובשביל  כב(,  ח,  )משלי  דרכו'  'ראשית  שנקראת  התורה 
נבראו  'ראשית',  הקרויים  אלו  שני  בשביל  ג(,  ב,  )ירמיה  תבואתה'  'ראשית 
השמים והארץ )רש"י בראשית א, א(. ואמרו חז"ל )קוה"ר ו, ו(: "אמר הקב"ה 
לנפש: כל מה שבראתי בששת ימי המעשה בשבילך בראתי". ואיתא: "אדם 
אחד שקול כנגד כל מעשה בראשית" )אבות דר"נ לא, ג(. 34. כי אין צורך. 
לצרכיו. בהם  להשתמש  התחתון.  עולם  בכל  מושל  והוא   .35  להשי"ת. 
א,  )בראשית  האדם  של  בבריאתו  שנאמר  כפי  וכו’.  וחיות  בבהמות   .36
כח(: "ויברך אותם אלוקים ויאמר להם אלוקים, פרו ורבו ומלאו את הארץ 
על-הארץ". הרומשת  ובכל-חיה  השמים  ובעוף  הים  בדגת  ורדו   וכבשוה 

37. להקדים התורה. לבריאת העולם.
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יֹוָמם  ְבִריִתי  לֹא  "38ִאם  ְכִתיב:  ּדִ ָהעֹוָלם,  ִקּיּום  ִהיא  ׁשֶ

כה(.  לג,  )ירמיה  י"  ְמּתִ ׂשָ לֹא  ָוָאֶרץ  ַמִים  ׁשָ 39ֻחּקֹות  ָוָלְיָלה, 

ׁשּוָבה,  ים ַהּתְ מֹו-ֵכן ְלַהְקּדִ ים ַהּתֹוָרה, ֻהְצַרְך ּכְ ִהְקּדִ ְוֵכיָון ׁשֶ

ים  ים ַהְמֹפָרׁשִ ה ָוֳעָנׁשִ ה ְולֹא ַתֲעׂשֶ ּתֹוָרה ֲעׂשֵ ׁש ּבַ ּיֵ יָון ׁשֶ י ּכֵ ּכִ

ִאם  ׁשֶ ׁשּוָבה,  ּתְ ים  ְלַהְקּדִ ִנים  ל-ּפָ ַעל-ּכָ ֻהְצַרְך  ּתֹוָרה,  ּבַ

ִאם לֹא ֵכן, לֹא ָהָיה  ְהֶיה לֹו 40ְזַמן ָלׁשּוב, ׁשֶ ּיִ ֶיֱחָטא ָהָאָדם ׁשֶ

ר  ֲאׁשֶ ָאֶרץ  ּבָ יק  ַצּדִ ֵאין  י ָאָדם  41ּכִ ּדֹור ֶאָחד,  ם  ַקּיָ ָהעֹוָלם 

ַהּדֹור חֹוֵטא,  ד ׁשֶ י ִמּיָ ה ּטֹוב ְולֹא ֶיֱחָטא )קהלת ז, כ(, ּכִ ַיֲעׂשֶ

ה ְסדֹום  ב ַמֲעׂשֵ ִמידֹו. ּוְלָכְך ִנְכּתַ 42הּוא ָראּוי ְלַכּלֹותֹו ּוְלַהׁשְ

ביאורים
עליו  שנאמר  התורה  לימוד  אלמלא  היינו,  38. אם לא בריתי יומם ולילה. 
)יהושע א, ח(: "והגית בו יומם ולילה" )רש"י פסחים סח:(. 39. חוקות שמים 
וארץ לא שמתי. בחז"ל )פסחים פח.( דרשו את הכתוב הנאמר בסוף מעשה 
לי?  למה  ה'  השישי"  יום  בוקר  ויהי  ערב  "ויהי  לא(:  א,  )בראשית  בראשית 
מלמד שהתנה הקב"ה עם מעשה בראשית ואמר להם: "אם ישראל מקבלים 
בספר  ובוהו!".  לתוהו  אתכם  מחזיר  אני  לאו  ואם  מתקיימין,  אתם  התורה 
'נפש החיים' )שער ד פרק יא, רוח חיים פ"א מ"ב( כתב: "והאמת בלתי שום 
ספק כלל, שאם היה העולם כולו, מקצה עד קצהו, פנוי חס וחלילה אף רגע 
אחד ממש מהעסק והתבוננות שלנו בתורה, כרגע היו נחרבים כל העולמות, 
עליונים ותחתונים, והיו לאפס ותוהו חס ושלום, וכן שפע האור או מיעוטו 
בעולמות, הכל רק כפי ענין ורוב עסקנו בתורה". 40. זמן לשוב. אפשרות 
כשחטא. מיד  הארץ  מן  יכחד  ולא  לשוב  זמן  לחוטא  שניתן  ועוד   לשוב, 
יעשה  תמיד  אשר  דרכיו  בכל  צדיק  אדם  הארץ  בכל  אין  וגו’.  41. כי אדם 
הטוב ולא יחטא לעולם )'מצודת דוד'(. 42. הוא ראוי לכלותו ולהשמידו. "כי 
 לפי שורת-הדין ממש ]-לולא מדת-הרחמים הנותנת אפשרות לחוטא לשוב
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ֵהם  ׁשֶ ַלחֹוְטִאים  ְלהֹוִדיַע  ּתֹוָרה,  ּבַ

ר  ִלים, ֵהם ְוָכל ֲאׁשֶ ְראּוִיים ִלְהיֹות ּכָ

ְראּוָיה  ָהְיָתה  ָהָאֶרץ  43ְוַגם  ָלֶהם, 

א  )ב(ֶאּלָ ְסדֹום,  מֹו  ּכְ ְך  ְלִהְתַהּפֵ

ים  ִהְקּדִ רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ ׁשֶ

ּדֹור.  ַאַחר  ּדֹור  ין  44ּוַמְמּתִ ׁשּוָבה  ּתְ

שהקב"ה  אלא  ב. 
וממתין  תשובה  הקדים 
'אבינו  בתפילת  וכו’. 
אומרים:  אנו  מלכנו' 
חטאנו  מלכנו  "אבינו 
לפניך, אבינו מלכנו אין 
אתה".  אלא  מלך  לנו 
ביאר בעל שו"ת 'יהודה 
יעלה' )חידושי מהרי"א 
פי מה  ס'(, על  – עמוד 
שאמרו חז"ל "מלך שמחל על כבודו - אין כבודו מחול, רב שמחל על כבודו 
- כבודו מחול", וטעם הדבר נתבאר בגמרא )כתובות טז.( שכיוון שכבודו של 
התלמיד חכם בא לו מעצמו, על ידי יגיעתו בתורה, על כן יכול הוא למחול 
אותו  בחרו  העם  אלא  כבודו,  לו  בא  מעצמו  שלא  מלך,  אבל  כבודו,  על 

ביאורים
מחטאו[, היה ראוי שהחוטא יענש מיד תכף לחטאו בלי המתנה כלל, וגם 
שהעונש עצמו יהיה בחרון אף, כראוי למי שממרה פי הבורא יתברך שמו, 
ושלא יהיה תיקון לחטא כלל. כי הנה באמת, איך יתקן האדם את אשר עות 
והחטא כבר נעשה? הרי שרצח האדם את חברו, הרי שנאף, איך יוכל לתקן 
הדבר הזה, היוכל להסיר המעשה העשוי מן המציאות?!" )'מסילת ישרים' 
סוף פ"ד(. ובירושלמי )מכות ב(: "שאלו לחכמה, חוטא - מהו עונשו? אמרה 
להם, חטאים תרדוף רעה. שאלו לנבואה, חוטא - מהו עונשו? אמרה להם, 
הנפש החוטאת היא תמות. שאלו להקב"ה, חוטא - מהו עונשו? אמר להם, 
עקב  כי  לו". 43. וגם הארץ היתה ראויה להתהפך.  ויתכפר  תשובה  יעשה 
חטאי האדם נטמאת הארץ ככתוב )במדבר לה, לד( "ולא תטמאו את הארץ 
אשר אתם יושבים בה אשר אני שוכן בתוכה...". ועוד, שהארץ נבראה לצורך 
האדם ואם הוא כלה אין צורך בה. 44. וממתין. מלהעניש את החוטא מיד. 
וכן אמרו חז"ל )ירושלמי תענית ב, א(: "מאריך אפיה וגבי דיליה" כלומר, 
ה' מאריך אפו ונותן ארכה לחוטאים, אך אם לא ישובו הוא גובה את שלו, 

כלומר, מעניש כפי המגיע לחוטא.
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ּוְתׁשּוָבה,  ּתֹוָרה  ים  ִהְקּדִ ׁשֶ ְוֵכיָון 

ן-ֵעֶדן  ּגַ מֹו-ֵכן  ּכְ ים  ְלַהְקּדִ ֻהְצַרְך 

ֵהם ְמקֹומֹות  בֹוד, ׁשֶ א-ַהּכָ ְוֵגיִהּנֹם ְוִכּסֵ

ְוֵכיָון  יו.  ַמֲעׂשָ ּכְ ְלִאיׁש  ם  ּלֵ ְלׁשַ

ים  ְלַהְקּדִ ֻהְצַרְך  ֵאּלּו,  ל  ּכָ ים  ִהְקּדִ ׁשֶ

י  יַח, ּכִ ל ָמׁשִ מֹו ׁשֶ ׁש ּוׁשְ ְקּדָ ית ַהּמִ 45ּבֵ

ָעה,  ֵלא ָהָאֶרץ 46ּדֵ ּמָ ה ּתִ ִמים ָהֵהּמָ ּיָ ּבַ

ְבֵני-ָאָדם, ּבִ ָהָרע  ֵיֶצר  ִיְהֶיה   47ְולֹא 

ה’  יֹוְדִעים  ים  ּוְקַטּנִ דֹוִלים  ּגְ ם,  )ג(ְוֻכּלָ

ֵיְדעּו  ְוָאז  דֹוָלה,  ּגְ ְיִדיָעה  ה  ִיְתַעּלֶ

ִביל  ׁשְ ּבִ ָהעֹוָלם  ִריַאת  ּבְ ר  ִעּקַ ׁשֶ

כמאמר  עליהם,  למלך 
תשים  "שום  הכתוב 
כך  משום  מלך",  עליך 
למחול  יכול  אינו  הוא 

על כבודו.
תתיישב  זה  טעם  לפי 
אנו  איך  הקושיא, 
מהקב"ה  מבקשים 
על  לנו  שימחול 
הקב"ה  והרי  עוונותינו, 
הוא מלך על כל הארץ 
כי  מחול?  כבודו  ואין 
אין כבודו מחול רק אם 
אותו  שעשה  הוא  העם 
הקב"ה  אבל  למלך, 
מעצמו הוא מלך עלינו 
המלכתנו,  מכח  ולא 
לבקש  יכולים  אנו  ולכן 

שימחל לנו על עוונותינו!
מבקשים  ואנו  לפניך",  חטאנו  מלכנו  "אבינו  בתפילה:  הסמיכות  כוונת  זו 
כבודו  אין  כבודו  על  שמחל  מלך  הלא  השואל:  ישאל  ואם  לנו,  שתמחל 
מחול? על כך אנו משיבים: "אבינו מלכנו אין לנו מלך אלא אתה", כלומר: 
לא מאיתנו באה מלכותך, כי אין לנו מלך אחר מלבדך, ואתה מעצמך מולך 

עלינו, ואם כן יכול אתה למחול לנו!    
את שאלו  גדולה.  ידיעה  יתעלה  השם  יודעים  וקטנים  גדולים  וכולם   ג. 
המשיח, כשיבוא  האמונה  מצות  את  נקיים  כיצד  זצ"ל,  מבריסק   הגרי"ז 
מכסים" לים  כמים  ה'  את  דעה  הארץ  "ומלאה   - ברור  יהיה  הכל   והרי 

ביאורים
ט(. יא,  ישעיה  )רש"י  ה'  את  לדעת  דעה.   .46 השלישי.  בית המקדש.   .45 
 47. ולא יהיה יצר הרע בבני-אדם. לעתיד לבוא יבטל הקב"ה את היצר הרע
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ים  ה. ָלֵכן ִהְקּדִ ֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא ִיְתַעּלֶ

"48ְוָעלּו  ָלעֹוָלם.  ְבָעה  ִ ַהּשׁ ֵאּלּו 

)עובדיה א, כא(.  ִצּיֹון"  ַהר  ּבְ ִעים  מֹוׁשִ

ע  ֵבי ֶפׁשַ ְוֶזהּו: "ּוָבא ְלִצּיֹון ּגֹוֵאל, ּוְלׁשָ

ְיִהי  ְוֵכן  ָאֵמן  )ישעיה נט, כ(.  ַיֲעקֹב"  ּבְ

ָרצֹון.

ט(? יא,   )ישעיה 
זצ"ל,  הרב  ואמר 
עדיין  יהיה  שתמיד 
מה  לאמונה.  מקום 
לא  זה  בחוש  שרואים 
ועוד  ששתים  אמונה. 
- ארבע  הן   שתים 

זו  אמונה,  אינה  זו 
בורא  שיש  גם  ידיעה. 
 - אמונה  לא  זו  לעולם 
 זו ידיעה. "שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה" )ישעיה מ, כו(. המצוה של
- להבין  יכול  הלב  שאין  מה  חקר",  אין  ש"לגדולתו  להאמין  היא   אמונה 
מכל הארץ,  את  תמלא  ה'  כשידיעת  המשיח,  בימות  וגם  אמונה!   זו 
"להגיד מהתפיסה.  שלמעלה  במה  להאמין  נצטרך  לעולם   מקום, 
שייכת אמונה  ג(,  צב,  )תהלים  בלילות"  ואמונתך  חסדך   בבוקר 

ל"לילה", לחשכה שבה לא רואים )שיחות הגרש"פ זצ"ל ימים נוראים עמ' 
תכ(.   

ביאורים
מבשרם  האבן  לב  "והסירותי  יט(:  )יא,  ביחזקאל  מרומז  הדבר  נב.(,  )סוכה 
ונתתי להם לב בשר וגו'". במסכת שבת )קנא:( נאמר על הכתוב )בקהלת יב, 
א(: "והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ" - אלו ימי המשיח שאין בהם 
הולך  שזה  פ"ז(  סוף  הדת'  )'חומת  חיים'  ה'חפץ  וכתב  חובה.  ולא  זכות  לא 
יתבטל  כי  ורע,  בטוב  הבחירה  תתבטל  המשיח  שבימות  המצוות  כל  על 
יגיע  האדם  המשיח  בימות  כי  המהר"ל,  כתב  הענין  וביאור  הרע.  היצר 
ממילא  ממדרגתו,  שירד  או  עוד  שיתעלה  שייך  שלא  עד  השלם,  לתיקונו 
במצב כזה אין מקום ליצר הרע. והרמב"ן )דברים ל, ו( ביאר הטעם שנקראו 
ימות המשיח 'שאין בהם חפץ', שלא יהיה אז באדם חפץ ורצון עצמי, אלא 
מטבעו יעשה את מה שראוי לעשות, ולכן אין בהם זכות וחובה לפי שהזכות 
והחובה הם רק כשיש לאדם רצון וחפץ. 48. ועלו מושיעים בהר ציון. בעת 

הגאולה יעלו ראשי עם ישראל ושריו לירושלים.
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ים  ַיְקּדִ ָבִרים  ּדְ ְבָעה  ׁשִ ֲעבּור 
ַבֲחרּותֹו  ָהָאָדם ָלׁשּוב 49ּבְ

ְרָאה  ְוַהּיִ ַהּתֹוָרה  ֲעבֹוַדת  י  ּכִ  - ָהֶאָחד  ּכֹחֹו:  ֹגֶדל  ּבְ הּוא  ׁשֶ ּכְ

ים ְמאֹד ְמאֹד, ְוַעל ֶזה  ה ַרּבִ ב ֵהּמָ ָהָאָדם ַחּיָ ֲעלֹות ׁשֶ ְוָכל ַהּמַ

י ָים" )איוב יא, ט(.  ה, ּוְרָחָבה ִמּנִ ה ֵמֶאֶרץ ִמּדָ ֶנֱאַמר: "50ֲאֻרּכָ

ה יֹום ָקָצר ְמאֹד,  י ָהעֹוָלם ַהּזֶ ְוַהּיֹום ָקָצר )אבות ב, טו(, 51ּכִ

ַרּבֹוֵתינּו  ְוָאְמרּו  )דה"א כט, טו(,  ָהָאֶרץ"  ַעל  ָיֵמינּו  ל  ּצֵ "52ּכַ

ְולֹא  ּכֶֹתל  ֵצל  ּכְ )בראשית רבה צו, ב(: 53לֹא  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם 

ְוַהּפֹוֲעִלים  ֲאִויר.  ּבָ ַהּפֹוֵרַח  עֹוף  ֵצל  ּכְ א  54ֶאּלָ ִאיָלן,  ֵצל  ּכְ

ה  ְוַעּתָ ָהַעְצלּות.  ת  ִמּדַ ּבֹו  ׁש  ּיֵ 55ׁשֶ ָהָאָדם  )ד(ֶזהּו   - ֲעֵצִלים 

בו  שיש  האדם  זהו  ד. 
כתב  העצלות.  מדת 

ביאורים
49. בבחרותו כשהוא בגודל כוחו. במסכת עבודה-זרה )יט.( דורשת הגמרא 
את הפסוק )תהלים א, א(: "אשרי איש ירא את ה'", 'אשרי איש' ולא אשרי 
אשה? אמר רב עמרם אמר רב: אשרי מי שעושה תשובה כשהוא איש. פירש 
הזקנה.  ימי  קודם  בוראו  להכיר  ממהר  כלומר,  בכוחו,  בחור  כשהוא  רש"י: 
50. ארוכה וגו’. מדתה של התורה ארוכה יותר מהארץ ורחבה יותר מהים. 
הזה  בעולם  האדם  חיי  כל  51. כי העולם הזה יום )בכת"י: זמן( קצר מאד. 
משולים הם ליום קצר אחד )'עלי אורח'(. 52. כצל. הפונה בכל עת בנטיית 
השמש כן ימינו על הארץ בכל עת פונים ועוברים. 53. לא כצל כותל ולא 
כצל אילן. שעל כל פנים צילם עומד ומתעכב במקום אחד זמן מה, ואינו 
עובר במהירות רבה. 54. אלא כצל עוף הפורח באויר. שהצל אשר תחתיו 
נע במהירות ָמעוף העוף עצמו, כן ימינו על הארץ, עוברים ביעף. וברבינו 
כצל  בלבבו  הזה  העולם  להמשיל  האדם  חייב  כי  לומר,  "רצונם  כתב:  יונה 
מדת  בו  שיש   .55 יט(.  ב,  תשובה'  )'שערי  עובר"  קטן  וברגע  הפורח  עוף 
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ַמֲהַלְך  ֵליֵלְך  ב  ֻחּיָ ּמְ ׁשֶ ָאָדם  ִהְתּבֹוֵנן, 

ֶרְך  ְוַהּדֶ ְויֹוֵתר,  ְרָסאֹות  ּפַ ר  ֶעׂשֶ יֹום 

ַוֲאָבִנים,  יט  56ִמּטִ ִמְכׁשֹוִלים  ָמֵלא 

אֹותֹו  58ּבְ ְורֹוְצִחים  57ִלְסִטים  ְוֵיׁש 

ל- ֶרְך, ְוהּוא ָצִריְך ָלֶלֶכת 59ַעל-ּכָ ַהּדֶ

ְולֹא  ֶלְך,  ַהּמֶ לֹו  ה  ִצּוָ ֵכן  י  ּכִ ִנים,  ּפָ

ָהָאָדם  ָצִריְך  ה  ּמָ ּכַ  - ִלְדחֹותֹו  יּוַכל 

ָמְתָניו  ְוַלְחּגֹר  ּבֶֹקר  ּבַ ים  ְלַהְקּדִ

ֵיׁש  ָלֵכן  ְמִהירּות.  ּבִ ְוָלֶלֶכת  ְזִריזּות  ּבִ

ים ַלֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא  ים ּוְלַהְקּדִ ּכִ ְלַהׁשְ

ה'מסילת ישרים' )פ"ו(: 
"ותראה, כי טבע האדם 
עפריות  כי  מאוד,  כבד 
על- גס,  החמריות 

האדם  יחפוץ  לא  כן 
ומי  ומלאכה.  בטורח 
שרוצה לזכות לעבודת 
צריך  יתברך,  הבורא 
טבעו  נגד  שיתגבר 
ויזדרז,  ויתגבר  עצמו 
עצמו  מניח  הוא  שאם 
הוא  ודאי  כבדותו,  ביד 
שלא יצליח". ה'מסילת 
ישרים' מבאר את מקור 
טבע  של  הכבידות 
מורכב  החומר  האדם: 
יסודות: עפר, מים,  )בהתאם לחלוקה המקובלת על הקדמונים( מארבעה 
החומריות"(  )"עפריות  שבחומר-האדם  העפרי  המרכיב  ואש.  )אויר(  רוח 
חלק  בהיותו   – הגורם  והוא  ומגושם,  עבה  כבד,  כלומר   – "גס"  הוא 
ברפיון  המתבטאת  הטבעית,  לכבידותו   – חומר-האדם  בהרכב  חשוב 
נקיטת-יוזמה המונעת  לעצלות  דהיינו  ולתנועה,  לשינוי   ובאי-נטיה 

)'שמחת מרדכי'(.

ביאורים
ניצול  אדם  ואין  חמריותו  מעצם  באדם  מוטבעת  העצלות  מדת  העצלות. 
ממנה, ואפילו החכמים הזריזים מתעצלים ומתרשלים, אלא שיש מרבה ויש 
ממעיט )רבינו יונה, אבות ב, טו(. 56. מטיט ואבנים. שרגליו שוקעות בבוץ 
הטיט, וצריך לדרוך על בליטת האבנים. 57. לסטים. השודדים וגוזלים את 
הבריות, 58. באותו הדרך. אשר בנוסף לקושי מהלך הדרך מהטיט והאבנים 
אשר שם, עוד עליו להזהר ולהמלט בחכמה ובזריזות מהליסטים והרוצחים 

האורבים לו. 59. על כל פנים. בכל מקרה הוא חייב ללכת.
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יג ַרק ְמַעט ִמן  ל ְיָכְלּתֹו, ַיּשִׂ ה 60ּכָ ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ ה. ַוֲאִפּלּו ּכְ ִיְתַעּלֶ

ַרּבֹוֵתינּו )אבות דר"נ טז, ד( ַעל ַמה  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֲעלֹות.  ַהּמַ

ל ְלֶמֶלְך  י הּוא ָיַדע ִיְצֵרנּו" )תהלים קג, יד(: ָמׁשָ תּוב: "61ּכִ ּכָ ֶ ּשׁ

ְמָרּה  ּוְלׁשָ ְלָעְבָדּה  ָלֶהם  ְוָאַמר  ַלֲעָבָדיו,  ֶדה  ׂשָ ַתן  ּנָ ׁשֶ

ּה  ּבָ ָטְרחּו  ְוֵהם  ָנה.  ׁשָ ָכל  ּבְ ּכֹור  ים  לֹשִׁ ׁשְ ה  ּנָ ִמּמֶ 62ּוְלָהִביא 

ּכֹוִרין.  ה  ָ ֲחִמּשׁ ֶלְך  ַהּמֶ ִלְפֵני  ְוֵהִביאּו  ֵהיֵטב,  אֹוָתּה  ְוָעְבדּו 

ֶלְך,  יֶתם? ָאְמרּו לֹו: ֲאדֹוֵננּו ַהּמֶ ָאַמר ָלֶהם: ַמה ּזֹאת 63ֲעׂשִ

ּכֵֹחנּו  ָכל  ּבְ ַוֲאַנְחנּו  64ִזּבּוִרית,  ִהיא  ָלנּו  ַתּתָ  ּנָ ׁשֶ ֶדה  ַהּשָׂ

עּור. ִ ה ַהּשׁ ָתה יֹוֵתר ִמּזֶ ֲעַבְדנּוָה, ְולֹא ָעׂשְ

66ֲעבֹוָדתֹו   - ּכֹחֹו  ָכל  ּבְ ֲעֹבד  ּיַ ׁשֶ 65ּכְ ֲאִפּלּו  ָהָאָדם,  ְך  ּכָ
נּוי ְוַעד  ֶאְהֶיה ּפָ ין ַעד ׁשֶ ה. ְוִאם יֹאַמר: 67ַאְמּתִ ְקַטּנָ

ה ִטְרדֹות ָהעֹוָלם 68ֵאיָנן ּפֹוְסקֹות,  י ִסּפּוִקי - ִהּנֵ ַאְרִויַח ּדֵ ׁשֶ

ֶאְפֶנה  ּוְכִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: "ְוַאל ּתֹאַמר 69ִלְכׁשֶ

ביאורים
הקב"ה  יצרנו.  ידע  הוא  כי   .61 כוחו.  בכל  יעמול  אם  גם  יכולתו.  כל   .60
מכיר את יצרנו הרע המסיתנו לחטוא ולהתרשל בעבודת ה'. 62. ולהביא 
כור. שלושים  של  בכמות  תבואה  השדה  מן  להוציא  כור.  שלושים   ממנה 
ביותר. גרועה  קרקע  זיבורית.   .64 מעט.  כך  כל  שהבאתם  עשיתם.   .63 
למה  ביחס  מעט  רק  יספיק  קטנה.  עבודתו   .66 ה'.  את  כשיעבוד.   .65
פוסקות.  אינן   .68 ה'.  את  מלעבוד  אמתין.   .67 להקב"ה.  הוא  שמחוייב 
ואם-כן לעולם לא יהיה פנוי לתורה ולמצוות ולעבודת ה'. 69. לכשאפנה. 
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)אבות  ֶנה"  ּפָ ּתִ לֹא  א  ּמָ 71ׁשֶ ֶנה,  70ֶאׁשְ

פ"ב מ"ד(.

ַעד  ׁשּוָבתֹו  ּתְ ְיַאֵחר  ִאם   - ִני  ֵ ַהּשׁ
72ָאז  הֹון,  ְוֶיֱאֹסף  ְכִניס  ּיַ ׁשֶ

ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ יֹוֵתר,  ְוִיְכֹסף  ַיְחֹמד 

)קהלת רבה  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 

ָהעֹוָלם  ה  ִמּזֶ יֹוֵצא  ָאָדם  ֵאין  יג(:  א, 

ָידֹו ָמֶנה -  ָידֹו, 73ֵיׁש ּבְ ֲאָותֹו ּבְ ַוֲחִצי ּתַ

יָגה  ִהּשִׂ ָמאַתִים,  74ַלֲעׂשֹות  ה  ִמְתַאּוֶ

ַלֲעׂשֹות  ה  )ה(ִמְתַאּוֶ  - ְלָמאַתִים  ָידֹו 

תּוב:  ַהּכָ ָאַמר  ְוֵכן  ֵמאֹות.  ע  ַאְרּבַ

)קהלת  ֶסף"  ּכֶ ע  ּבַ ִיׂשְ לֹא  ֶסף  ּכֶ "אֵֹהב 

ה, ט(.

ה, ְמֶלאֶכת  ָלאָכה 75ְמֻרּבָ ַמן ִמְתַמֵעט ְוַהּמְ - ַהּזְ י  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ

לעשות  מתאוה  ה. 
קדמונינו  מאות.  ארבע 
העולם  את  המשילו 
מים  לשותה  הזה, 
שקודם  מלוחים, 
ששותה אותם ידמה לו 
צמאונו,  את  שמרווה 
נהיה  ששותה  ואחר 
מחמת  יותר  צמא 
כל  כך  המליחות. 
העולם  תענוגות 
מהם,  מתענג  כשאדם 
שמרווה  לו  נדמה 
אך  תאותו,  צמאון 
לו  גורם  זה  להיפך 
להתאוות ולרצות יותר, 
שמחה  נפשו  אין  ואז 
לו,  שיש  במה  ושלוה 
הוא  כי  אלא מצטערת, 
רוצה עוד ועוד ואין לו. 
הובא  הפנינים,  )מבחר 

באגרת הגר"א(.

ביאורים
כשאתפנה מעסקי וטרדותי. 70. אשנה. אשב ואלמד תורה. 71. שמא לא 
בתשובה  יחזור  ולא  הון  לכנוס  לעולם. 72. אז יחמוד ויכסוף יותר.  תפנה. 
לעולם. 73. יש בידו מנה. השיגה ידו מנה. 74. לעשות. להשיג. 75. מרובה. 
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גֹות  ְוַהּשָׂ ֶפׁש  ַהּנֶ ְוִתּקּון  ַהּתֹוָרה 

מֹו  ְרָאה ְוַהְדֵבקּות ּכְ מֹו ַהּיִ ֲעלֹות ּכְ ַהּמַ

ָלאָכה  ְוַהּמְ ָקָצר  ַהּיֹום  ָאְמרּו  ׁשֶ

ה. ְמֻרּבָ

ן  ְלַתּקֵ ְתַאֵחר  ּיִ ׁשֶ ּכְ  - ָהְרִביִעי 
ֶצר  ַהּיֵ 76ָאז  ַנְפׁשֹו, 

ב,  ַהּלֵ ה  ֶ 77ּוִמְתַקּשׁ ר,  ּבֵ ּוִמְתּגַ הֹוֵלְך 

)ו(ְוָכל  ֲעֵברֹות,  ּבַ ל  ֻהְרּגַ 78ּוְכָבר 

ְולֹא  ר,  ֶהּתֵ ּכְ ֵעיָניו  ּבְ ֵהן  ָהֲעֵברֹות 

יּוַכל ְלַטֵהר ַעְצמֹו.

הן  העבירות  וכל  ו. 
במסכת  כהיתר.  בעיניו 
דורשת  )פו:(  יומא 
הפסוק  את  הגמרא 
"ככלב  יא(  כו,  )משלי 
כסיל  קיאו  על  שב 
"כיון   – באולתו"  שונה 
עבירה  אדם  שעבר 
וחטא  )-חזר  בה  ושנה 
הותרה  עבירה(  באותה 
סלקא  לו  הותרה  לו. 
אימא  אלא  דעתך?! 
כהיתר".  לו  נעשית 
שחזר  ידי  שעל  כלומר, 
עבירה  אותה  על 
כאילו  בעיניו  דומה 
ביאר  מותרת.  היא 
דהיינו  המהרש"א, 

ממש ככלב שב על קיאו שאין מאוס לו מה שכבר הקיא, כן מי שעבר ושנה 
שהותרה לו אין העבירה כבר מאוסה בעיניו. 

בספר 'המשלים' )לר"י גיקטיליא ז"ל, אות מה( ביאר ענין 'נעשית לו כהיתר': 
ְלַמה יצר הרע דומה בחוטא ושונה - לבעל הבית. פירוש, משנכנס יצר הרע 
לחדרי הלב והשיא את האדם לעבור עבירה אחת והטעימו טעם חטא, חוזר 
נעשה  אז  שניה  פעם  אדם  וכשחטא  שניה,  פעם  העבירה  לעבור  ומשיאו 

ביאורים
ועל האדם לנצל את כל הזמן שעומד לרשותו. 76. אז היצר הולך ומתגבר. 
כלומר, ככל שאדם מתרגל יותר למלא את תאוותיו, כך הולך ומתגבר יצרו 
מאד  עליו  יקשה  כך  ומתוך  לעבירה,  יותר  נקשר  החוטא  וממילא  הרע, 
על  חרטה  או  צער  מרגיש  אינו  ושוב  הלב.  ומתקשה   .77 ממנה.  להפרד 
עוונותיו. 78. וכבר הורגל בעבירות. "ואמרו במוסרים: ההרגל על כל דבר 
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רֹוֶצה  ֵאינֹו  ׁשֶ ִמי   - י  ַהֲחִמיׁשִ
ים ָלׁשּוב, אּוַלי  ְלַהְקּדִ

לֹא ַיֲאִריְך ָיִמים )ז(ְוָימּות ֶטֶרם ָיׁשּוב, 

ִיְהיּו  ֵעת  ָכל  "ּבְ ִהְזִהיר  ן  ַעל-ּכֵ

79ְבָגֶדיָך ְלָבִנים" )קהלת ט, ח(.

ִיְהיּו  ָלׁשּוב  ְתַאֵחר  ּיִ ׁשֶ ּכְ  - י  ִ ּשׁ ִ ַהּשׁ
ִנים,  ְיׁשָ ֲעוֹונֹוָתיו 

ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָלֶהם  ִיְדַאג  81ְולֹא  ח,  ּכַ 80ְוִיׁשְ

ה. ִחּלָ ּתְ ּבַ

הבית,  בעל  הרע  יצר 
פיו  ועל  יצא  פיו  על 
היצר  מתחזק  ואז  יבא, 
בו  ומושל  בלבו  הרע 
השליט  הבית  כבעל 
מי  ואין  בביתו,  ומושל 
זה  ועל  בידו.  שימחה 
לו  "נעשית  חז"ל  אמרו 

כהיתר". 
ישוב.  טרם  וימות  ז. 
)ב,  אבות  במסכת 
אליעזר  "רבי  תנן,  י( 
אחד  יום  שוב  אומר: 
לפני מיתתך". ובמסכת 
"שאלו  )קנג.(:  שבת 
רבי  את  תלמידיו 
יודע  אדם  וכי  אליעזר, 
איזהו יום ימות? אמר להם: וכל שכן ישוב היום שמא ימות למחר, ונמצא 
כל ימיו בתשובה ]פירש רש"י: וכל שכן שמפני שאינו יודע איזה יום ימות 
ואף  יהיו[.  בתשובה  ימיו  כל  נמצא  מיתתו  לפי  אחד  יום  בתשובה  שישוב 
על  ושמן  לבנים  בגדיך  יהיו  עת  'בכל  ח(  ט,  )קהלת  בחכמתו  אמר  שלמה 
שבכל  ראה  מזהיר:  הפסוק  לנשמה.  משל  הוא  ה"בגד"  יחסר'".  אל  ראשך 
עת תשאר נשמתך טהורה ונקיה מחטא על ידי תשובה יומית תמידית. ושם 
בגמרא המשילו את הדבר לאדם שהזמינו המלך ליום סעודה ולא קבע לו זמן 
לבואו, אם חכם הוא או פקח מיד מכבס כסותו ורוחץ וסך, וכן עת מחר, עד 

ביאורים
לשוב  יוכל  ואיך  עליו,  שליט  ההרגל  והרי  כלומר,  ל(.  ב,  )שע"ת  שלטון" 
מחטאותיו. 79. בגדיך לבנים. הבגד הנזכר כאן רומז לנשמה, והפסוק מזהיר 
שיקפיד האדם לשמור אותה נקיה מחטא. 80. וישכח. את העבירות שעשה. 
81. ולא ידאג להם כאשר בתחילה. כלומר, אף אם יזכור את עוונותיו שעשה 
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ִמים  ּיָ ּבַ א  הּוא ּבָ ׁשֶ - 82ּכְ ִביִעי  ְ ַהּשׁ
ֶצר, 83לֹא  ְוֶיֱחַלׁש ּכַֹח ַהּיֵ

ה  ִאּלּו ָעׂשָ ׁשּוָבה ּכְ ָכר ַעל ַהּתְ ל ׂשָ ְיַקּבֵ

ָהָיה  ׁשֶ )ח(ּכְ ֲחרּותֹו  ּבַ יֵמי  ּבִ ׁשּוָבה  ּתְ

ְבָעה  ׁשִ ֵאּלּו  ּוַבֲעבּור  ּכֹחֹו.  חֶֹזק  ּבְ

ן  ים ָאָדם ֶאת ַעְצמֹו ְלַתּקֵ ָבִרים ַיְקּדִ ּדְ

ַנְפׁשֹו ִלְפֵני ֶמֶלְך ֶעְליֹון.

הסעודה  אל  יקרא  עת 
בגדיו  שעה  כל  יהיו 
וסך  רחוץ  והוא  לבנים 

)רש"י, קהלת, שם(.
כוחו.  בחוזק  ח. כשהיה 
יט.(  )ע"ז  במאירי 
התשובה  כי  ביאר, 
היא  ביותר  המעולה 
הבחרות,  בתקופת 
של  שכוחותיו  בעת 
מוכנים  עדיין  אדם 
שהיה  כמו  לעבירה 

בהכנעתו.  ומחלישם  שוברם  הוא  ועתה  בתחילה,  עליה  שעבר  בשעה 
יותר האדם נחלש ומאבד את החשק ואת הכח לחטוא.  בשנים מאוחרות 
לידו  שבא  זה  גמורה,  תשובה  היא  "איזו  א:  ב,  תשובה  הל'  הרמב"ם  וז"ל 
לא  התשובה,  מפני  עשה  ולא  ופירש  לעשות  בידו  ואפשר  בו  שעבר  דבר 
מיראה ולא מכשלון כח... ואם לא שב אלא בימי זקנותו ובעת שאי אפשר 
לו לעשות מה שהיה עושה, אף על פי שאינה תשובה מעולה, מועלת היא 
לו ובעל תשובה הוא". ובמסכת יומא )פו:(: "היכי דמי בעל תשובה, אמר 
כבר.  בה  שנכשל  העבירה  )אותה  עבירה  דבר  לידו  שבאת  כגון  יהודה  רב 
רש"י( פעם ראשונה ושנייה ופירש הימנה. מחוי )מראה( רב יהודה באותה 
אשה ובאותו פרק ובאותו מקום". "באותו פרק" - פירש הרמב"ם באותו זמן 

כשכחו עדיין בגופו, כלומר בזמן הבחרות. 

ביאורים
וישוב, לא תהיה החרטה שלימה ועמוקה כמו שאם היה מתחרט מיד לאחר 
שלמה. תשובתו  שאין  ונמצא  התשובה  מעיקרי  היא  חרטה  והרי   שחטא, 

זקנותו,  בעת  עושה  שאדם  תשובה  על  כלומר,  בימים.  בא  כשהוא   .82
אף  כלומר,  תאוותיו. 83. לא יקבל שכר על התשובה וכו’.  נחלשו  כשכבר 
בצעירותו  שב  היה  שאם  כמו  במעלה  היא  אין  מ"מ  מתקבלת  שתשובתו 

כשעדיין הוא בכוחו.
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ָהָאָדם  ֵלב  ּבְ ֲעֶלה  ּיַ ׁשֶ ְוַאַחר 
לֹא  ׁשּוָבה,  ּתְ ַלֲעׂשֹות 

ֵלָמה ִאם לֹא  ׁשּוָבה ׁשְ יּוַכל ַלֲעׂשֹות ּתְ

ָבִרים:  ּדְ ְבָעה  ׁשִ ִלּבֹו  ַעל  ים  ָיׂשִ

ּלֹא  ם, 85ִאם ָאָדם ׁשֶ ּלָ יֵרם ּכֻ יו ְוַיּכִ ַדע ַמֲעׂשָ ּיֵ ָהִראׁשֹון - 84ׁשֶ

ֲעֵברֹות.  ָיָמיו  ל  ּכָ ה  ְוָעׂשָ עּוָריו  ִמּנְ ְצוֹות  ַהּמִ ם  ְלַקּיֵ ל  ֻהְרּגַ

ַעל- ּבַ ִנְקָרא  ָאָדם  ֵאין  87ׁשֶ ְסבּוִרים  ֵני-ָאָדם  ּבְ ה  86ְוַכּמָ

ּגֹוָיה, אֹו  ת ִאיׁש אֹו ַעל  א ַעל ֵאׁשֶ ן ּבָ א-ִאם-ּכֵ ׁשּוָבה ֶאּלָ ּתְ

דֹולֹות,  ּגְ ֵמֲעֵברֹות  ֵאּלּו  ּבָ ְוַכּיֹוֵצא  ָרָעה,  ְלַתְרּבּות  88יֹוֵצא 

ָאר ֲעֵברֹות ֵאין יֹוְדִעים 89ָלׁשּוב ֲעֵליֶהם ְוֶזה ֵאינֹו  ׁשְ ֲאָבל ּבִ

יֹוֵתר  91הּוא  ָעָליו,  ַרּבֹוֵתינּו  ִהְזִהירּו  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ י  90ּכִ ֵכן, 

ְבֵרי ֲחָכִמים -  ל ָהעֹוֵבר ַעל ּדִ י ּכָ ְבֵרי-ּתֹוָרה, )ט(ּכִ ָחמּור ִמּדִ

על  העובר  כל  כי  ט. 
חייב  חכמים  דברי 
רבינו  הקשה  מיתה. 
יונה )שערי תשובה ח"ג 
אות ה-ו(, מדוע העובר 

ביאורים
ויזכרם  מעשיו  את  השב  שידע  ]בכת"י:  כולם.  ויכירם  מעשיו  שידע   .84
כולם[. כלומר, שידע באופן ברור שאכן עשה את העבירה. 85. אם אדם... 
מנעוריו,  המצוות  לקיים  הרגל  שלא  אדם  "כי  הגירסא:  בכת"י  עבירות. 
שעשה. העבירות  את  לדעת  עליו  ולכן  כלומר,  עבירות".  יעשה  ימיו   כל 
בטעות. כן  הסבורים  בני-אדם  יש  כלומר,  סבורים.  בני-אדם  וכמה   .86 
87. שאין אדם נקרא בעל תשובה. שאין אדם צריך לעשות תשובה )כת"י(. 
88. יוצא לתרבות רעה. שפרק מעליו עול מלכות שמים. 89. לשוב עליהם. 
מה  וכל  בכת"י:  כי כל מה... מדברי תורה.  )כת"י(. 90.  עליהן  לשוב  שיש 
מדברי  חכמים  דברי  חמור  ויותר  לשוב;  צריך  עליהם,  רבותינו  שהזהירו 

תורה. 91. הוא יותר חמור. מבחינה מסויימת, ראה עיונים.
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ִמי  ְוָכל  ב(,  ד,  )ברכות  ִמיָתה  ב  92ַחּיָ

ְבֵרי  ְבֵרי-ּתֹוָרה אֹו ַעל ּדִ עֹוֵבר ַעל ּדִ ׁשֶ

חייב  חכמים  דברי  על 
מהעובר  יותר  מיתה 
לא  או  עשה  מצות  על 
התורה?  מן  תעשה 

וביאר, שהעובר על דברי חכמים עושה כן לא מחמת שיצרו תוקפו, אלא 
מחמת זלזול בדבריהם, שאינו מאמין בתקנותיהם, והוא כפורק עול חכמים 
הגדול.  הדין  בית  לפסק  המתנגד  שבתורה  ממרא"  "זקן  דין  וכעין  מעליו, 
ועוד ביאר, שמתוך שאין החטא חמור בעיניו, הוא רחוק מלחזור בתשובה 
וחוזר על חטאו פעמים רבות, וחטא קל הנשנה פעמים רבות, ענשו גדול 

מחטא חמור שנכשלים בו פעם אחת בלבד.
וביערות דבש )ח"א דרוש ב( כתב שמושל אחד בוינא שאל אותו מדוע חמור 
דברי חכמים יותר מדברי תורה, וענה לו היערות דבש שהמושל עצמו יכריע 
בדבר ויראה שכן הוא, שהרי אתה מושל גדול וקרוב למלכות, ומה יהיה אם 
ודאי שתוכל להניחני במאסר, אך  תגזור עלי לצאת מכאן, ואסרב לצאת, 
אם תקח חנית ותדקרני בו על שסירבתי לצאת מכאן, יהיה כעס מהמלך 
על שדקר והרג איש פלוני. ומצד שני, השומר בחוץ שתפקידו לשמור על 
לו  ואסרב  המושל,  לבית  להכנס  ולא  לדרכי  ללכת  עלי  יצוה  אם  המושל, 
ואכנס לבית המושל, ויהרוג אותי בכלי משחיתו, לא יקרה לו און, ולהיפך 
וסיבת  כראוי,  תפקידו  ומילא  בנאמנות  משמרתו  ששמר  על  אותו  יהללו 
הדבר, שהשומר לרוב שפלותו, אם לא תהיה לו אפשרות להרוג מי שנכנס 
אבל  כולם,  בפני  וקלס  ללעג  ויהפך  שומר',  שקד  'שוא  כן  אם  רשות,  בלי 
ויפחדו ממנו, ואינו  המושל לרוב כבודו ומעלתו, גם בלי שיהרוג יכבדוהו 
צריך להרוג. וכמו כן דברי חכמים שעשו משמרת לתורה הם כמו השומרים 
ששומרים את בית המושל, שכדי שלא ילעגו על דבריהם הוצרכו לחיזוק 
יותר, לכן אמרו שמי שעובר על דבריהם חייב מיתה, אבל התורה עצמה 

לרוב מעלתה אינה צריכה את החיזוק הזה. 

ביאורים
ישכנו  גדר  "ופורץ  י,ח(:  )קהלת  שנאמר  כפי  שמים,  בידי  מיתה.  חייב   .92
חכמים  של  סייג   - "גדר  שם(:  )בקהלת  רש"י  ומפרש  יונה(.  )רבינו  נחש" 

לעבור על דבריהם, ישכנו נחש - מיתה בידי שמים".
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י רֹב ָהעֹוָלם ֵאין  ִני, ּכִ ַמע ּבְ ה ׁשְ ֲחָכִמים ָצִריְך ָלׁשּוב. ְוַעּתָ

ר  ַדּבֵ ים 95ּוִמּלְ ָנׁשִ ל ּבְ ּכֵ ִהְסּתַ ֵטִלים 94ּוִמּלְ ָבִרים ּבְ ִנְזָהִרים 93ִמּדְ

ָנה  ַכּוָ 96ּבְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ִנְזָהִרים  לֹא  ם  ּגַ ְלֹצֶרְך.  ּלֹא  ׁשֶ ֶהן  ִעּמָ

ביאורים
93. מדברים בטלים. מלדבר דברים בטלים בזמנים שיכול היה לדבר בהם 
בם"  "ודברת  הפסוק  את  הגמרא  דורשת  )יט:(  יומא  במסכת  תורה.  בדברי 
אחרים  בדברים  ולא  לדבר  רשות  לך  יש   – תורה(  )בדברי  בם  ז(,  ו,  )דברים 
)כמו שיחת ילדים וקלות ראש. רש"י(. ואמר רבא, השח שיחת חולין עובר 
יעקב  בר  אחא  רב  אחרים.  בדברים  ולא  בם,  בם",  "ודברת  שנאמר  בעשה 
אמר, עובר בלאו, שנאמר )קהלת א, ח( "כל הדברים יגעים, לא יוכל איש 
לדבר" )כלומר, כל הדיבורים שהם יגעים לריק ובטלים, אין איש רשאי לדבר 
אותם(. 94. ומלהסתכל בנשים. אסור להסתכל באשת איש, או בכל אשה 
שאסורה עליו באיסור לא תעשה מן התורה, בכוונה ליהנות ממנה )רמב"ם 
הסוברים  ראשונים  יש  א(.  בא,  אבה"ע  ושו"ע  טור  ג;  ב,  כא,  ביאה  איסורי 
שהסתכלות בערוה ]אשה שאסורה עליו באיסור שעונשו כרת, והן הנשים 
המפורטות בספר ויקרא יח, ו-כ[ או באשה האסורה באיסור לא תעשה, היא 
ואחרי  תתורו...  "ולא  לט(:  טו,  )במדבר  מהכתוב  ונלמד  התורה,  מן  איסור 
עיניכם" )רבינו יונה בשע"ת ג, סד; מ"ב עה, ז(. אסור להסתכל אף בנשים 
מהעריות  אחת  היא  ונדה  נדות,  בכלל  הן  כי  ווסת,  לזמן  משיגיעו  פנויות 
)א,  אבות  במסכת  לצורך.  שלא  עמהן  ומלדבר   .95 שם(.  )מ"ב  שבתורה 
ה(: "ואל תרבה שיחה עם האשה; באשתו אמרו, קל וחומר באשת חבירו". 
ובמסכת נדרים )כ.(: "ואל תרבה שיחה עם האשה, שסופו לבוא לידי ניאוף". 
96. בכוונה. לכוון בליבו פירוש המילים שמוציא בשפתיו ]וכן לכוון שהינו 
עומד ומתפלל לפני ה'. בנוסף לזה, יש לכוון לשם מצות תפילה[. ובמסכת 
ברכות )לא.(: "המתפלל צריך שיכוון את לבו לשמים, שנאמר )תהלים י, יז( 
'תכין לבם תקשיב אזנך'". ועיקר מעלת התפילה הוא הכוונה, שהרי תפילה 
איזהו  לבבכם":  בכל  "ולעבדו  יג(  יא,  )דברים  מהנאמר  ב.(  )תענית  למדים 

עבודה שהוא בלב - זו תפילה )שהיא צריכה כוונת הלב(.
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ּלּות-רֹאׁש. ּוִמּקַ חֹוק  99ּוִמּשְׂ ֶנֶסת  ֵבית-ַהּכְ 98ּבְ ר  ַדּבֵ  97ּוִמּלְ

ָלּה, ָהגּון  ׁשֶ 100ְלִמי  ָלֵתת  ְצָדָקה  ּבִ ִנְזָהִרים  לֹא  ם   ּגַ

ָבִרים 103ּדְ ר  ּוְלַדּבֵ ד,  ַהּיָ 102ְוִלְקּפֹץ  ב  ַהּלֵ ץ   101ּוְלַאּמֵ

ם ִחּנָ בּוַעת  ְ 104ִמּשׁ ִנְזָהִרים  לֹא  ם  ּגַ ים.  ָלֲעִנּיִ ים   ָקׁשִ

ביאורים
97. ומלדבר בבית הכנסת. אפילו שיחת חולין שהיא לצורך פרנסה, שמחוץ 
בבית   .98 קנ"א(.  סי'  או"ח  )פמ"ג  אסור  הכנסת  בבית   - מותר  לביהכנ"ס 
)ויקרא  מהפסוק  שנלמד  מקדש"  "מורא  מדין  הוא  האיסור  יסוד  הכנסת. 
יט, ל( "ומקדשי תיראו" )שיהא מוראו של השוכן בה עליו(, הנדרש גם לגבי 
בתי כנסיות ובתי מדרשות, שנקראים )יחזקאל יא, טז( "מקדש מעט" )ראה 
מגילה כט.(. 99. ומשחוק ומקלות ראש. שאסורים כמבואר במסכת אבות 
)ג, יז(: "שחוק וקלות ראש, מרגילין את האדם לערוה". 100. למי שהגון לה. 
שאינו רמאי )פסקי ריא"ז ב"ב ט:(, או רשע )ספר חסידים, סא(. 101. ולאמץ 
)שם(,  רש"י  ופירש  ז(,  טו,  )דברים  לבבך"  את  תאמץ  "לא  על  ועובר  הלב. 
שפסוק זה נאמר כנגד אדם שמסתפק ומתקשה להכריע במחשבת לבו אם 
לתת צדקה או לא לתת. 102. ולקפוץ היד. ועובר על "לא תקפוץ את ידך" 
)דברים שם(, ופירש רש"י )שם(, שפסוק זה נאמר כנגד אדם שלאחר שכבר 
פשט את ידו ליתן צדקה - מתגבר עליו יצרו וחוזר וקופצה )סוגר אותה(. 
103. דברים קשים לעניים. אסור לגעור בעני או להגביה הקול עליו בזעקה, 
מפני שלבו נשבר ונדכה והרי הוא אומר )תהלים נא, יט( "לב נשבר ונדכה 
אלקים לא תבזה", ואומר )ישעיהו נז, טו( להחיות רוח שפלים ולהחיות לב 
נדכאים". ואוי למי שהכלים את העני אוי לו, אלא יהיה לו כאב בין ברחמים 
בין בדברים, שנאמר )איוב כט, טז( "אב אנכי לאביונים" )רמב"ם הל' מתנות 
עניים י, ה(. 104. משבועת חנם. כגון הנשבע בשם ה' לשנות את הידוע - 
שהוא אומר על עמוד של אבן )הניכר וידוע לכל ממה הוא עשוי( שהוא של 
זהב, )שאע"פ ששבועתו שקר, מ"מ כיון שלא הועילה שבועתו לרמות את 
דעת הבריות, הרי היא קרויה 'שבועת שוא'(. וה"ה אם נשבע בשם ה' לקיים 
 את הידוע, כגון שאומר על עמוד של עץ שהוא עץ, ועל של אבן שהוא אבן,
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ַמִים  ׁשָ ם  ׁשֵ ַרת  106ְוַהְזּכָ ם,  ׁשֵ ּבְ ַעְצמֹו  אֹו  ֲחֵברֹו  ל  105ּוְלַקּלֵ

ֵאיָנן  ׁשֶ ָיַדִים  ּבְ אֹו  ָטהֹור  ֵאינֹו  ׁשֶ ָמקֹום  107ּבְ אֹו  ָלה  ְלַבּטָ

ם לֹא ִנְזָהִרים  ם. ּגַ ּלָ ֶנֶגד ּכֻ ְלמּוד-ּתֹוָרה 108ּכְ ְנִקּיֹות, ּוִבּטּול ּתַ

ּדֹות  ַהּמִ ל  ּוִמּכָ ְוַכַעס  ְוַגֲאָוה  ָהָרע  ְוָלׁשֹון  ְנָאה  ְוׂשִ ְנָאה  ִמּקִ

ְצוֹות  ִעְנְיֵני ִקּיּום ַהּמִ ם לֹא ִנְזָהִרים ּבְ ה. ּגַ ֶפר ַהּזֶ ּסֵ ָהֲאמּורֹות ּבַ

גֹון 109ְנִטיַלת ָיַדִים, 110ּוֵמִעְנְיֵני ְנִזיִקין  ה, ּכְ ַמֲעׂשֶ לּוִיים ּבְ ַהּתְ

ביאורים
)אף ששבועתו אמת, מ"מ הואיל ואין בה שום טעם ותועלת, הרי זה בכלל 
'שבועת שוא', שהוא פוגם בכבוד המקום ע"י שמשתמש בשם קדשו לחנם 
אלקיך  ה'  שם  את  תשא  "לא  ז(:  כ,  )שמות  מהנאמר  זאת  ולמדים  ולהבל(. 
לשוא". 105. ולקלל חברו או עצמו בשם. ועובר על לאו "ונשיא בעמך לא 
נשיא,  דווקא  תאמר  שלא  'בעמך'  הכתוב  הוסיף  כז(,  כב,  )שמות  תאור" 
להתרעם  המקלל  שדרך  לפי  'נשיא'  ]ונקט  תאור  לא  בעמך  אדם  כל  אלא 
יד(.  יט,  ויקרא  )רש"י,  )באמ"ח([  ולקללם  בדיינים  כגון  בעם  החשובים  על 
106. והזכרת שם שמים לבטלה. האיסור להזכיר שם שמים לבטלה נלמד 
מהפסוק )דברים י, כ(: "את ה' אלהיך תירא" )ר"ן נדרים ז: מתמורה ג:(. 107. 
במקום שאינו טהור. "כי ה' אלהיך מתהלך בקרב מחניך... והיה מחניך קדוש 
ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך" )דברים כג, טו(. מכאן למדו שבכל 
עת שה' אלקינו מתהלך עמנו, דהיינו כשאנו עוסקים בדברי קדושה, צריך 
המקום להיות קדוש שלא תהא בו צואה מגולה, וכן שלא תהא ערות אדם 
מגולה לעין )עי' מ"ב סי' עה ס"ק יט(. 108. כנגד כולם. "כשם ששכר תלמוד 
)ספרי  העבירות"  מכל  גדול  המבטלה  עונש  כך  המצוות,  מכל  גדול  תורה 
הצריכים  ולדברים  לסעודה,  או  לתפילה  ידים.  נטילת   .109 עקב(.  פרשת 
נטילה במים המבוארים בשו"ע או"ח סי' ד' סעיף י"ח. 110. ומעניני נזיקין 
בין אדם לחברו. שלא נזהרים מלהזיק זה לזה, ואם הזיקו לא משלמים על-
פי הדין. וגם לא נזהרים משאר עבירות שבין אדם לחבירו כגון הלבנת פנים 

ואונאת דברים וכדומה )עלי אורח(.
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ת  ּבָ ׁשַ ּיּום  111ּוִמּקִ ַלֲחֵברֹו,  ָאָדם  ין  ּבֵ

ָבר  ּדָ י  ּכִ ֶזה,  ּבָ ִלים  ִנְכׁשָ ים  ְוַרּבִ ין.  ּדִ ּכַ

ִקי  ּבָ ֵאינֹו  ׁשֶ ִמי   - ְמאֹד  הּוא  ׁשּוט  ּפָ

ְמקֹומֹות.  ה  ַהְרּבֵ ּבְ ל  ִנְכׁשַ ְצוֹות  ּמִ ּבַ

ל ָיָמיו  ה ָאָדם ֲעֵברֹות ּכָ ה עֹוׂשֶ ְוָכֵהּנָ

ב  ָ ַהּשׁ ֶזה  ָצִריְך  ָלֵכן  יׁש.  ַמְרּגִ ְולֹא 

ִיְלַמד  ָלַדַעת?  ָהָאָדם  ָיכֹול  ְוֵאיְך  ה.  ָעׂשָ ׁשֶ ָהֲעֵברֹות  ֵליַדע 

ּלֹא  ׁשֶ ה  ּנָ ִמּמֶ ר  ִחּסֵ ַמה  ּוִמְצָוה  ִמְצָוה  ָכל  ּבְ ְוָיִבין  ְצוֹות,  ַהּמִ

ה ָעַבר - ֵאיְך ִיְתָחֵרט?  ּמֶ ה ָעַבר. ְוִאם לֹא ָיַדע ּבַ ם ּוַבּמֶ ִקּיֵ

ְתָחֵרט  ּיִ ְצוֹות, ְוָאז[ ֵיַדע ָהֲעֵבָרה ׁשֶ ן ]ִיְלַמד ַהּמִ א-ִאם-ּכֵ ֶאּלָ

אִתי  ַעי ֲאִני ֵאַדע, ְוַחּטָ י ְפׁשָ תּוב: "ּכִ ָאַמר ַהּכָ מֹו ׁשֶ ָעֶליָה, ּכְ

ִמיד" )תהלים נא, ה(. י ּתָ ֶנְגּדִ

112לֹא  ה,  ָעׂשָ ׁשֶ ֲעֵברֹות  יֹוֵדַע  הּוא  ׁשֶ ּכְ ֲאִפּלּו   - ִני  ֵ ַהּשׁ
אי ָרַעת ָהֲעֵברֹות  ַוּדַ ִיְתָחֵרט ֲעֵליֶהם ִאם לֹא ֵיַדע ּבְ

ה  ָכְך ִאם ֶנֱהֵניִתי ִמן ָהעֹוָלם ַהּזֶ י ִאם ַיְחׁשֹב: ַמה ּבְ ָעַבר, ּכִ ׁשֶ

ָבר ַרע  י ִמן ַהּתֹוָרה? )י(ֵאין ֶזה ּדָ ְלּתִ ּטַ ָרָכה, אֹו ִאם ּבִ לֹא ּבְ ּבְ

רע  דבר  זה  אין  י. 
כל  כי  ידוע  כך.  כל 
עושה,  שאדם  עברה 
ופוגמת  לחורבן  גורמת 
העליונים.  בעולמות 
הבדל  יש  כמובן  אך 
יהודי  החוטא;  מיהו 
יותר  גבוה  לפגום  יכול 

ביאורים
111. ומקיום שבת כדין. משמירת שבת כהלכתה. 112. לא יתחרט עליהם. 

חרטה גמורה.
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ְך לֹא ִיְתָחֵרט  ּכָ ב  חֹוׁשֵ ְך! ִמי ׁשֶ ל-ּכָ ּכָ

ָצִריְך  א  ֶאּלָ ֵלם,  ׁשָ ֵלב  ּבְ ָיׁשּוב  ְולֹא 

ָכל  ּבְ ַרע  ָבר  ּדָ ׁשּום  ֵאין  ַלְחׁשֹב: 

ׁש ַעל  ֵאינֹו חֹוׁשֵ מֹו ִמי 113ׁשֶ ָהעֹוָלם ּכְ

שהאדם  וככל  מהגוי, 
רוחנית  בדרגה  מצוי 
הנזקים  יותר,  גבוהה 
נוראים  מחולל  שהוא 
לשורש  ומגיעים  יותר, 

העולמות העליונים.
כי  במפרשים  כתוב 
כאשר אדם הראשון, יציר כפיו של הקב"ה, נכשל בחטא ואכל מעץ הדעת, 
"ה'  דל"ת שבפסוק  האות  את  אותיות מהתורה הקדושה:  בשתי  בזה  פגם 
אחד" )דברים ו, ד( הוא החליף באות רי"ש, ואת האות רי"ש שבפסוק "לא 
של  עונשו  דל"ת.  באות  החליף  הוא  יד(  לד,  )שמות  אחר"  לאל  תשתחוה 
אדם הראשון היה לעבוד את האדמה בזעת אפיו, "וקוץ ודרדר תצמיח לך" 
)בראשית ג, יח(. היה בזה מדה כנגד מדה: הוא פגם באותיות ד' ור', ועל כן 

האדמה החלה להצמיח לו "דרדר".
לאחר חטא אדם הראשון נתערב הרע בבריאה, והביטוי הגדול ביותר לרוע 
זה של החטא והכפירה הוא עמלק. שכן, "אין הכסא שלם ואין השם שלם 
עד שתהא מלחמה לה' בעמלק" )רש"י ישעיה יב, ב(. רק כאשר יבוא המשיח 

ויתקן חטאו של אדם הראשון, אז ימחה שמו של עמלק באופן סופי.
על פי זה מבאר ה"בן איש חי" את הנאמר בפסוק "מלחמה לה' בעמלק מדר 
דר" )שמות יז, טז(, כי בכל הדורות שיבואו עד ביאת משיח עדיין יש פגם 
באותיות ד' ור'. ומוסיף ה"בן איש חי", כי מכיון שזרעו של אדם הראשון הוא 
זה שצריך לתקן את חטאו, אומרת התורה )דברים לב, ז(: "זכור ימות עולם, 

בינו שנות דר ודר".
על פי הדברים הללו, מובן היטב לשון הפסוק )תהלים קמו, י(: "ימלוך ה' 
ודר הללוי-ה". כאשר אנו מזכירים את מלכות ה'  לעולם אלקיך ציון לדר 
שתעמוד לעולם, הרי זה בשם הויה המלא - "ימלוך ה' לעולם", אך "לדר 
ודר" - במהלך הדורות בהן עדיין עמלק קיים - אין השם שלם, ועל כן "הללו 

י-ה" בלבד.  

ביאורים
113. שאינו חושש. מלעבור.
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ַקל-ָוחֶֹמר  ַהְמרֹוָמם,  ֶלְך  ַהּמֶ ִמְצוֹות 

ר-ָוָדם: ָהעֹוֵבר ַעל ִצּוּויֹו,  ׂשָ ֶלְך ּבָ ִמּמֶ

ָבר ַרע. ה הּוא ּדָ ּמָ 114ּכַ

ֵליַדע  ַהחֹוֵטא  ָצִריְך   - י  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ
ב,  ּוְלַהֲאִמין ֵמעֶֹמק ַהּלֵ

ִדיִנים  116ּבְ ְועֶֹנׁש  מּול  ּגְ לֹו  ׁש  ּיֵ 115ׁשֶ

ה, ְוִאם לֹא  ָעׂשָ ים ַעל ָהֲעֵברֹות ׁשֶ ָקׁשִ

ֲאָבל  ָלׁשּוב.  ָיחּוׁש  117לֹא   - ֶזה  ֵיַדע 

ָאז  ֶאְצלֹו ָהעֶֹנׁש,  ֹבַרר  ּיְ 118ׁשֶ )יא(ַאַחר 

ָהֵאל  ֵמֵאת  ׁש  ִויַבּקֵ ְוִיְתָחֵרט,  ָיׁשּוב 

ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְמִחיָלה,  ל  ַהְמֻהּלָ

ֶטיָך  ּפָ ׁשְ ִרי, ּוִמּמִ ָך ְבׂשָ ְחּדְ "119ָסַמר ִמּפַ

ָיֵראִתי" )תהלים קיט, קכ(.

שיבורר  אחר  יא. 
ישוב  אז  העונש,  אצלו 
המסילת  ויתחרט. 
כי  כתב,  )פ"ד(  ישרים 
חומר  על  ההתבוננות 
ה'  בעבודת  העבודה 
האדם  בה  חייב  אשר 
עליה  הדין  ועומק 
בשכר  הרב  )הדקדוק 
את  מביאה  ובעונש(, 
הזהירות  אל  האדם 
וישנם  ה'.  בעבודת 
לעורר  אופנים  שלשה 
כך  על  האדם  את 
לדרגתו.  בהתאם   -
ובדרגה השלישית כתב 
ההערה  "אך  בזה"ל: 
הוא  הנה  ההמון,  לכל 
ועונש  השכר  בענין 
עומק  בראות  עצמם, 
מגיע,  היכן  עד  הדין 
ראוי  באמת  אשר 
ולהתחרד  להזדעזע 

השקפתו  באשר  בוראו,  לפני  יצדק  ומי  ביום-הדין  יעמוד  מי  כי  תמיד, 

ביאורים
 .115 יתברך.  השם  מצות  על  העובר  וחומר  קל  רע.  דבר  הוא  כמה   .114
 שיש לו. שמגיע לו. 116. בדינים קשים. בעונשים חמורים ויסורים נוראים.
שעשה. מה  על  להתחרט  אותו  שיזרז  מה  אין  לשוב.  יחוש  לא   .117 
118. שיבורר אצלו העונש. שיהיה ברור לו שצפוי לו עונש על מה שחטא. 
119. סמר מפחדך בשרי. ניצבו כמסמרים שערות בשרי מגודל פחדי ממך, 

א’
ם 

יו
 ’
 ג

ע
בו

ש



55

צדיקים שער התשובהארחות 

54

צדיקים עיוניםשער התשובהארחות 

ַדע ַהחֹוֵטא,  ּיֵ ׁשֶ ָצִריְך   - ָהְרִביִעי 
ָעַבר  ׁשֶ ֲעֵברֹוָתיו  ל  ּכָ ׁשֶ

ּוְקַטּנֹות,  דֹולֹות  ּגְ ֲעֵברֹות  ָיָמיו,  ל  ּכָ

ָטן  ֵטִלים, ְוָכל ִעְנָיָניו ִמּקָ בֹות ָהָרעֹות ּוְדָבִרים ּבְ ְחׁשָ ְוָכל ַהּמַ

ם  ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני  ְכָחה  ׁשִ ְוֵאין  ֶפר,  ּסֵ ּבַ תּוִבים  ּכְ ַהּכֹל  דֹול,  ּגָ ְוַעד 

ָחתּום  ִדי,  ִעּמָ ֻמס  ּכָ הּוא  "120ֲהלֹא  ְכִתיב:  ּדִ ה,  ִיְתַעּלֶ

ָאָדם  ל  ּכָ ַיד  "121ּבְ ְואֹוֵמר:  לד(,  לב,  )דברים  אֹוְצרָֹתי"  ּבְ

ְכָחה ׁשִ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַיְחׁשֹב  ִאם  י  ּכִ ז(;  לז,  )איוב   ַיְחּתֹום" 

ֲעֵליֶהם ּנּו  ִמּמֶ ׁש  ְיַבּקֵ ְולֹא  ִיְתָחֵרט  לֹא   ַלֲעוֹונֹוָתיו, 

רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ ׁשֶ ִביל  ׁשְ ּבִ ִבים,  ים חֹוׁשְ ַרּבִ י  ּכִ ְמִחיָלה. 

ָיבֹוא ְולֹא  חּו  ּכְ ּתַ ׁשְ ּיִ ׁשֶ ָהֲעֵברֹות,  ִלְפרַֹע   122ְמַאֵחר 

ם  ה ִפְתּגָ ר ֵאין ַנֲעׂשָ ֱאַמר: "124ֲאׁשֶ ּנֶ מֹו ׁשֶ 123ָלדּון ֲעֵליֶהם, ּכְ

ֵני-ָהָאָדם ּבְ ֵלב  ָמֵלא  ן  125ַעל-ּכֵ ְמֵהָרה,  ָהָרָעה  ה   ַמֲעׂשֶ

דבר  כל  על  מדוקדקת 
עיי"ש  גדול..."  או  קטן 
לכך  דוגמאות  שהביא 

מהתנ"ך ומחז"ל.   

ביאורים
ומדינך שתעשה בי אני ירא. 120. הלא הוא כמוס עמדי. הלא כל מעשיהם 
כלומר,  אונקלוס(.  תרגום  )עפ"י  באוצרותי  הדין  ליום  וגנוזים  לפני,  גלויים 
ושמורים  גנוזים  כולם  הרעים?!  מעשיהם  ששכחתי  )ישראל(  הם  כסבורים 
לפני, להפרע מהם בבוא הזמן )עפ"י רש"י שם(. 121. ביד כל אדם יחתום. 
כשאדם חוטא לפניו יתברך, הקב"ה כותב את העבירות לפניו, וביום מותו 
רש"י(.  )עפ"י  שעבר  העבירות  רשימת  על  אותו  מחתים  הקב"ה  האדם  של 
122. מאחר לפרוע העברות. דוחה את העונש עליהם. 123. לדון עליהם. 
בא  שלא  מפני  מהרה.  הרעה  מעשה  פתגם  נעשה  אין  אשר   .124 לעולם. 
העונש על החטא מיד )תרגום יונתן וספורנו(. 125. על כן וגו’. לכן מעיזים 
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ֶהם ַלֲעׂשֹות ָרע" )קהלת ח, יא(. ּבָ

ְרפּוָאה  ִהיא  ׁשּוָבה  ַהּתְ ׁשֶ ֱאֶמת  ּבֶ ַדע  ּיֵ 126ׁשֶ  - י  ַהֲחִמיׁשִ
ַמֲאִמין  ֵאינֹו  ׁשֶ ַהחֹוֶלה  י  ּכִ ָלֲעֵברֹות,  ֵלָמה  ׁשְ

ָיחּוׁש  127לֹא  אֹותֹו,  א  ַרּפֵ ּתְ ִהיא  ׁשֶ לֹו  ים  עֹוׂשִ ׁשֶ ְרפּוָאה  ּבָ

יֹוֵדַע  הּוא  ׁשֶ ּכְ ֲאָבל  ֶקה,  ׁשְ ַהּמַ ּתֹות  ִלׁשְ ָהְרפּוָאה אֹו  ֶלֱאֹכל 

ה ִלְסּבֹל ְמִרירּות  ֶקה, ָאז ִיְתַאּוֶ ׁשְ ם ְוַהּמַ אי 128ּתֹוֶעֶלת ַהּסַ ַוּדַ ּבְ

ָאז  ׁשּוָבה,  ַהּתְ 130ּתֹוֶעֶלת  אי  ַוּדַ 129ּבְ ַדע  ּיֵ ׁשֶ ּכְ ְך  ּכָ ָהְרפּוָאה; 

ׁשּוָבה. יַע ֶאל ַמֲעלֹות ַהּתְ ה ְלַהּגִ ִיְתַאּוֶ

ה לֹו ַהּבֹוֵרא  ָעׂשָ ִלּבֹו ַהּטֹובֹות ׁשֶ - ָצִריְך ַלְחׁשֹב ּבְ י  ִ ּשׁ ִ ַהּשׁ
ה, ְוָהָיה לֹו ְלהֹודֹות  ַרְך ֵמעֹודֹו ְוַעד ַהּיֹום ַהּזֶ ִיְתּבָ

א ָעַבר ִמְצוֹוָתיו. ְוֵיׁש  ה, ֶאּלָ ֲעבּור ַהּטֹובֹות, 131ְוֶזה לֹא ָעׂשָ

ביאורים
בני האדם לעשות רע )שם(. ועל כן הם סבורים אין דין, ומלא לבם בקרבם 
לא   .127 באמת.  משוכנע  שיהיה  באמת.  שידע   .126 )רש"י(.  רע  לעשות 
הרפואה. 128. תועלת  מרירות  לסבול  ירצה  לא  כי  יחוש לאכול הרפואה. 
בבירור. בודאי.   .129 ודאית.  רפואה  לו  מביאים  שהם  והמשקה.   הסם 
ולהשלים  שגיאותיו  את  לתקן  מועלת  שהתשובה  התשובה.  תועלת   .130
את מה שהחסיר מעבודת ה'. 131. וזה לא עשה, אלא עבר מצוותיו. כלומר, 
לא די שהיה כפוי טובה בכך שלא החזיר טובה תחת הטובות שקיבל, אלא 
על חטא  הוסיף  ובכך  מצוותיו,  על  שעבר  בכך  טובה  תחת  רעה   החזיר 

פשע.
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ֶנֶגד  ּכְ ָהֲעֵבָרה  132עֶֹנׁש  קֹל  ִלׁשְ לֹו 

ֶנֶגד  ּכְ ְצָוה  ַהּמִ ַכר  133ּוׂשְ ִתיקּות,  ַהּמְ

ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ַצֲעָרּה 

ב ֶהְפֵסד ִמְצָוה  ֵ ֲחָכִמים: 134ֱהֵוי ְמַחּשׁ

ֶנֶגד  ּכְ ֲעֵבָרה  ַכר  ּוׂשְ ָכָרּה,  ׂשְ ֶנֶגד  ּכְ

ֶהְפֵסָדּה )אבות ב, א(.

ק  ַדע ְלִהְתַחּזֵ ּיֵ - ָצִריְך ׁשֶ ִביִעי  ְ ַהּשׁ
135ֵסֶבל  ְוִלְסּבֹל  ְמאֹד 

ל  ֻהְרּגַ ר  ֲאׁשֶ ָהַרע  ִמן  ַנע  ְלִהּמָ דֹול  ּגָ

ֲעֵבָרה  ְמאֹד,  ׁשּוט  ּפָ ָבר  ּדָ ֶזה  י  ּכִ ּבֹו, 

ִהיא ּדֹוָמה לֹו  ל ָיָמיו, ׁשֶ ּה ּכָ ל ּבָ ֻהְרּגַ ׁשֶ

ה.  ּנָ ִמּמֶ ִלְפרֹשׁ  ְמאֹד  לֹו  ה  )יב(ְוָקׁשֶ ב(,  פו,  )יומא  ר  136ְלֶהּתֵ

מאד  לו  וקשה  יב. 
במסכת  ממנה.  לפרוש 
דרשו:  )כז:(  קטן  מועד 
ולא  להולך  בכו  "בכו 
את  וראה  עוד  ישוב 
)ירמיה  מולדתו"  ארץ 
י(, זה שעבר עברה  כב, 
ופירש רש"י:  ושנה בה. 
ואילך  "משמע, שמכאן 
לעולם  יעשה  לא 
היתר  אם  כי  תשובה". 
ששבים  שמע  מי  הוא, 
דבר  על  בתשובה 

מותר?
)קידושין  שאמרו  וזהו 
רעה  שמחשבה  מ.( 
מצרפה  הקב"ה  אין 
"און  שנאמר:  למעשה, 

ביאורים
בעולם-הזה  לו  הצפוי  העונש  את  המתיקות.  כנגד  העברה  עונש   .132
ושכר   .133 מהן.  לו  שהיתה  ההנאה  כנגד  עוונותיו,  עבור  ובעולם-הבא 
שהוא  מהשכר  לו  שתהיה  ההנאה  את  בעולם-הזה.  צערה  כנגד  המצוה 
יקבל בעולם-הזה ובעולם-הבא עבור המצוות שיעשה, כנגד הצער שיש לו 
מעשייתן )בטרחת הגוף או בהוצאת ממון(. 134. הוי מחשב וכו’. וזה יביאך 
לרדוף אחר המצוות אף שיש בקיומם צער או הפסד, ולברוח מן העבירות 
הנאה. 135. סבל גדול להמנע מן הרע אשר הורגל  או  רווח  בהם  שיש  אף 
בו. לסבול את הצער של עזיבת הרע שהוא מורגל בו. 136. להיתר. כלומר, 
מתוך שחוזר על העבירה ונתרגל בה דומה היא בעיניו כהיתר, שאינו עולה 
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ש

דֹול  ּגָ ִחּזּוק  ָאָדם  ָצִריְך  ן  ְוַעל-ּכֵ

ל,  ֻהְרּגַ ֶ ה ּשׁ דֹוִלים ִלְפרֹשׁ ִמּמַ ּוְגָדִרים ּגְ

ִלּבֹו  ָכל  ּבְ דֹוָלה  ּגְ ָמה  137ַהְסּכָ ְוָצִריְך 

ְוָיִסיר  ה.  ּנָ ִמּמֶ ַנע  ְלִהּמָ ַנְפׁשֹו  ּוְבָכל 

ל,  ֻהְרּגַ לֹא  ִאּלּו  ּכְ ּבֹו  ִמּלִ ל  ַהֶהְרּגֵ

מֹו  ּכְ ָהָרעֹות,  ִלּבֹו  ּבְ ְוִיְמַאס  יל  ְוַיְרּגִ

ְוַאל  ְלַבְבֶכם  "138ְוִקְרעּו  ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ

ַהחֹוֵטא  ּוְכׁשֶ יג(.  ב,  )יואל  ְגֵדיֶכם"  ּבִ

ְבָעה ִעְנָיִנים, ָאז  ִ ִלּבֹו ֵאּלּו ַהּשׁ קֹוֵבַע ּבְ

ׁשּוָבה. הּוא ָקרֹוב ְלֶדֶרְך ַהּתְ

לא  בלבי,  ראיתי  אם 
)תהלים  ה'"  ישמע 
שנאמר:  ומה  יח(.  סו, 
בית  את  תפוש  "למען 
ישראל בלבם" )יחזקאל 
יד, ה(, הוא בעבר עברה 
לו  ונעשתה  בה,  ושנה 
מעתה  ומדוע  כהיתר. 
יענש אף על המחשבה, 
ישראל  רבי  מבאר 
שהרי  זצ"ל,  מסלאנט 
מחשבה  גם  לאומות 
רעה מצטרפת למעשה 
לט:  קידושין  )תוספות 
מהירושלמי ריש פאה(. 
משוא  וכי  ומדוע? 
אלא  בדבר?!  יש  פנים 

שהאומות חזקתן שיוציאו מחשבתן הרעה אל הפועל, שהרי אינן מקיימות 
אפילו שבע מצוותיהן )ב"ק לח.(, לפיכך נענשות אף על המחשבה ]אך לא 
ישראל,  אבל  ד([.  ד,  אבות  המשניות,  )פרוש  המעשה  על  שנענשות  כפי 
שחזקתם שלא יעברו העברה, אין למחשבה כח שיענשו בגינה. אבל בעבר 
ושנה נעשית לו כהיתר, ואין לו מעצור, וממילא יענש על המחשבה כנכרים. 
וכך פירש רבי אליהו לופיאן זצ"ל: אל תביאני "לידי עבירה", היינו לרשותה 
אהיה  שלא  מרשותו[,  כו(,  כא,  )במדבר  מידו"  ארצו  כל  את  "ויקח  ]כמו: 

ברשות העבירה. 

ביאורים
וכו’.  גדולה  הסכמה   .137 ל:(.  ערכין  )רש"י,  היא  שעבירה  כלל  לבו  על 
לבבכם וקרעו   .138 ממנה.  לסור  ובמצפוניו  בלבו  נחושה   החלטה 
בגדים בקריעת  תסתפקו  ואל  ה',  לפני  לבבכם  הכניעו  בגדיכם.   ואל 

חיצונית.
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ְדֵרגֹות  ַהּמַ ּוְלִפי  ׁשּוָבה,  ַלּתְ ַרּבֹות  ַמְדֵרגֹות  ה  ְוִהּנֵ
ּוְלעֹוָלם  ה.  ִיְתַעּלֶ ם  ֵ ַהּשׁ ֶאל  ָהָאָדם  139ִיְתָקֵרב 

ָהֲעוֹונֹות  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ֵלָמה,  ׁשְ ָטֳהָרה  140ּבְ ְטהֹוָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ֵאין 

מֹו  ּכְ ִלּבֹו;  ֶאת  ָהָאָדם  ַטֵהר  ּיְ 141ׁשֶ ַאַחר  א  ֶאּלָ ָהיּו,  לֹא  ּכְ

ּנּוף,  ס אֹותֹו ְמַעט, 143ָאז ַיֲעֹבר ַהּטִ ף, ִאם ְיַכּבֵ ֶגד ַהְמֻטּנָ 142ּבֶ

ּבּוס  ַהּכִ 145רֹב  ְלִפי  ֲאָבל  ּבֹו,  ֵאר  ָ ִיּשׁ ְוֶכֶתם  ם  144רֹשֶׁ ֲאָבל 

ֵמֲעֹוִני"  ֵסִני  ּבְ ּכַ "147ֶהֶרב  ִתיב:  ּכְ ְוֵכן  146ְלַגְמֵרי.  ן  ִיְתַלּבֵ

ביאורים
האדם  התרחק  החטא  ידי  על  כי  יתעלה.  השם  אל  האדם  יתקרב   .139
מהשי"ת, ועל ידי התשובה מתקרב האדם חזרה אל השי"ת, ובכל דרגה של 
חזרה בתשובה יש איזו שהיא התקרבות חזרה ]ומצינו שאפילו ע"י הרהור 
מט:  קידושין  במסכת  כמובא  צדיק,  לגדר  רשע  מגדר  האדם  יוצא  תשובה 
שאני  'על-מנת  יחולו:  שהקידושין  עמה  ומתנה  האשה  את  המקדש  גבי 
אמנם  מדעתו'[.  תשובה  הרהר  שמא  מקודשת,  גמור,  רשע  אפילו  צדיק, 
כל זה לענין תועלת התשובה שיהיה פחות מרוחק מהבורא יתברך. אמנם 
לו  שניתנה  כמו  לטהרתה  הנשמה  ותשוב  היו  כלא  העברות  שימחקו  לגבי 
עיקרי  עשרים  כל  את  בעצמו  לקיים  צריך  לזאת  לידתו,  בעת  הבורא  ע"י 
התשובה וכמו שיתבאר )'עלי אורח'(. 140. בטהרה שלמה. סילוק מוחלט 
החטא. מטומאת  רושם  שום  נשאר  שלא  עד  תוצאותיו,  וכל  החטא   של 
הלב.  בטהרת  הוא  התשובה  עיקרי  יסוד  כי  לבו.  את  האדם  שיטהר   .141
142. בגד המטונף. בלכלוך על פני הבגד מבחוץ, ובנוסף לכך חדר ונבלע 
הלכלוך גם אל תוך הבגד. 143. אז יעבור הטינוף. החיצוני הנמצא על פני 
הבגד מבחוץ. 144. רושם וכתם. הבלוע תוך הבגד עדיין ישאר. 145. רוב 
הלכלוך  גם  רבות. 146. לגמרי.  פעמים  הבגד  את  לכבס  שמרבה  הכיבוס. 
לנקותי  מאד  תרבה  מעוני.  כבסני  הרב   .147 יתנקה.   - הבגד  תוך  הבלוע 

מעווני שטינפתי נשמתי.
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ְכִתיב:  ּדִ ֶהָעוֹון,  ִמן  ָך  ִלּבְ ס  ַכּבֵ ּתְ 148ָלֵכן  ד(.  נא,  )תהלים 

ה ֵיׁש ִלי  ַלִים" )ירמיה ד, יד(. ְוַעּתָ ְך ְירּוׁשָ ִסי ֵמָרָעה ִלּבֵ ּבְ "149ּכַ

ׁשּוָבה: ֵרי ַהּתְ ֵהן ֵמִעּקְ ִרים ִעְנָיִנים ׁשֶ ִלְכּתֹב ְלָך ֶעׂשְ

ים ֶאל  ת 151ַהֲחָרָטה, 152ְוָיׂשִ ִמּדַ ּבְ - 150ִיְתּפֹס  ָהִראׁשֹון 
ַעל  ָעַבר  ׁשֶ ְלִמי  דֹול  ּגָ 153עֶֹנׁש  ֵיׁש  י  ּכִ ִלּבֹו 

ַלה’  נּו  "154ּתְ תּוב:  ַהּכָ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ דֹול,  ַהּגָ ֶלְך  ַהּמֶ ִמְצַות 

ביאורים
148. לכן תכבס לבך מן העוון. "והוכבס הנפש מן העוון, כפי אשר תכבס 
זו  במדה  כך  הלב  את  שתכבס  הערך  לפי  כלומר,  ט(.  א,  )שע"ת  לבה"  את 
תכובס הנפש מן העוון. נמצא שעיקרי התשובה תכליתם לטהר את הלב. 
קורא  ישראל  לארץ  בסערה  מגיע  שהאויב  לפני  וגו’.  מרעה  כבסי   .149
ירמיהו לעם ישראל: ִחְזרו בתשובה באמת והסירו את הרע גם מלבכם ולא 
רק כלפי חוץ. 150. יתפוס. יאחוז במדת החרטה ע"י שיתבונן 'כי רע ומר 
שנתרחק  לבד  זה  כלומר,  י(,  א,  בשע"ת  יונה  רבינו  )לשון  השם'  את  עזבו 
תכלית  שעיקר  אחרי  ומר,  רע  הוא   - העונש  בלא  גם   - החטא  ידי  על  מה' 
כן  אם  ממנו,  נתרחק  חטאו  ידי  על  שזה  ומכיון  אליו,  להתקרב  הוא  האדם 
 הלוא כל חייו וכל עמלו וכל עסקיו וכל עניניו להבל וריק )'פתח השער'(.

תלוי  העיקר  כי  בעבר. 152. וישים אל לבו.  שחטא  מה  על  151. החרטה. 
בהבנת הלב ואינו מספיק הבנת השכל. וכן כתוב בפרשת התשובה )דברים 
בם"  ונוהג  הגוף  חלקי  לכל  המלך  הוא  הלב  "כי  לבבך,  אל  והשבות  א(:  ל, 
למי  גדול  עונש  יש  כי  מבין  הלב  ואם  פט"ז(.  סוף  ישרים'  ה'מסילת  )לשון 
שעובר על מצות המלך הגדול וכו' אזי ממילא בא לידי חרטה גמורה ולכל 
ועונשים  יסורים  השער'(. 153. עונש גדול.  )'פתח  הגמורה  התשובה  דרכי 
עצמכם  והכניעו  לה'  כבדו  למאד. 154. תנו לה’ אלהיכם כבוד.  עד  קשים 

לפניו ואל תבזוהו שלא לשמוע דבריו )מצו"ד ורד"ק(.
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ְך וגו’"  ֶטֶרם ַיְחׁשִ בֹוד 155ּבְ ֱאלֵֹהיֶכם ּכָ

ָאָדם ַיְחׁשֹב ְיֵמי  )ירמיה יג, טז(. 156ּוְכׁשֶ

אלֵֹהי  ע ּבֵ ׁשַ ּפָ יעּו ְלִמי ׁשֶ ר ַיּגִ ְך ֲאׁשֶ חֹשֶׁ

ַעל  ְוִיְתָחֵרט  ְמאֹד,  157ְוִייָרא  ַיֲעקֹב, 

יִתי?  ָעׂשִ ֶמה  ִלּבֹו:  ּבְ ְויֹאַמר  יו,  ַמֲעׂשָ

ְלֶנֶגד  ֱאלִֹהים  ַחד  ּפַ ָהָיה  לֹא  158ֵאיְך 

י ִמּתֹוָכחֹות  ֵעיַני! 159)יג(ְוֵאיְך לֹא ָיֹגְרּתִ

י ַעל ִיְצִרי  ְלּתִ ַעל ֲעוֹוִני! ְוֵאיְך לֹא ָמׁשַ

יגורתי  לא  ואיך  יג. 
עווני.  על  מתוכחות 
תשובה  לעיין,  יש 
מתחרט  שאינו   - כזו 
אלא  חטאו,  על 
מהעונש  פחד  מחמת 
בדין  אינו  לכאורה   -
מאחר  כלל,  שתתקבל 
שגם עכשיו לא איכפת 
שמרד  מה  על  לו 
המלכים  מלכי  במלך 
הקב"ה והכעיסו. נמצא 
אינו  תשובתו,  שכל 
יוותר לו על העונש, ולא שימחול לו עצם החטא,  אלא כמבקש שהקב"ה 
יוותרו חייו". ואמרו חז"ל  וותרן הוא  והרי אמרו חז"ל "כל האומר הקב"ה 
מתקבלת  שהתשובה  היסוד  ועיקר  דיליה",  וגבי  אפיה  מאריך  ש"הקב"ה 
גם  העונש  מיראת  השב  וזה  החטא.  מעשיית  הרצון  עקירת  משום  היא 
עכשיו אינו מצטער על החטא, אלא מהעונש שיבוא לו מחמתו, מדוע א"כ 

תשובתו מתקבלת?
ואשמה  חטא  כל  שורש  עיקר  כי  בראשית(,  )פרשת  פרץ"  ב"ברכת  ותירץ 

ביאורים
155. בטרם יחשיך וגו’. עד לא יחשיך עליכם השמש, כלומר, שידמה לכם 
כאשר  חושך.  ימי  יחשוב  וכשאדם   .156 )שם(.  הצרות  מרוב  כלילה  היום 
יתבונן האדם ויבין את משמעותם של הימים הקשים שעתידים לבוא למי 
שעובר על דברי ה'. 157. ויירא מאד. אז יירא מאד )כת"י(. 158. איך לא היה 
פחד אלקים לנגד עיני. והרי זה כל התכלית כנאמר במעמד הר סיני )שמות 
)דברים  כתוב  וכן  תחטאו",  לבלתי  פניכם  על  יראתו  תהיה  "ובעבור  יז(  כ, 
וגו'. אותו"  ליראה  אם  כי  מעמך  שואל  אלקיך  ה'  מה  ישראל  "ועתה  יב(   י, 

159. ואיך לא יגורתי מתוכחות על עווני. איך לא פחדתי - בשעת עשיית 
הדרגה  היא  העונש  יראת  והרי  עווני.  עקב  עלי  שיבואו  מיסורים   - החטא 
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אִתי  ְוֵאיְך ִטּמֵ ֲהָנַאת ֶרַגע ֶאָחד!  160ּבַ

י  ּבִ ָחה  ֻנּפְ ר  ֲאׁשֶ הֹוָרה,  ַהּטְ ָמִתי  ִנׁשְ

יִתי  ָעׂשִ 162ְוֵאיְך  ַהּקֶֹדׁש!  קֹור  161ִמּמְ

ם  ַקּיָ ְוָארְֹך,  דֹול  ּגָ 163עֹוָלם  ִחּלּוף 

ֶלה!  עֹוָלם ָקָטן ַהּכָ ְלעֹוְלֵמי ַעד, 164ּבְ

מפחד  והתרחקותו 
ואהבתו,  יתברך  השם 
ידה  שעל  הגאוה  היא 
אור  מעצמו  מרחיק 
שמו.  יתברך  קדושתו 
חז"ל  שאמרו  וכמו 
"כל אדם  בפ"ק דסוטה 
הרוח,  גסות  בו  שיש 
אני  אין  הקב"ה  אמר 

בשעה  אבל  לבו.  בשרירות  שובב  הולך  ועי"ז  בעולם",  לדור  יכולים  והוא 
נוראות העונש המר העומד לחול  ורואה בחוש  שעומד בדין על עוונותיו 
אדם  נעשה  הוא  ותיכף  נשבתה,  וגאותו  מאד  בקרבו  לבו  נשבר  אז  עליו, 
אחר ממש. ובאותה שעה השקפתו על החטא ועל דרכו הרעה היא אחרת. 
)כי מיד כשנשבר ליבו ונכנע, מאיר עליו אור עליון דכתיב "אני את דכה"(. 
ואותה שעה מתחרט באמת על עצם העבירה, ועל שמרד ביוצרו. וממילא, 
המרובים,  השי"ת  ומחסדי  שעה.  באותה  נכונה  תשובה  היא  תשובתו 
וניצל מן העונש שוב  לו  שתשובה כזו מתקבלת אף על פי שמיד שנמחל 
אין לבבו נשבר וגאוותו הארורה חוזרת עליו, ושוב דרכו דרך חטאים ישרה 

בעיניו.

ביאורים
הנמוכה במעלת היראה כמבואר ב'מסילת ישרים' פרק כ"ד. 160. בהנאת 
רגע אחד. בשביל הנאה רגעית. 161. ממקור הקודש. הנשמה חצובה מתחת 
כסא הכבוד, ומאן דנפח מדיליה נפח. 162. ואיך עשיתי חילוף וכו’. כלומר, 
תמורת העבירה יכול היה לעשות מצוה ולקנות בזה חיי עולם. ועוד, בזה 
גופא שנמנע לעשות העבירה מקבל שכר בעוה"ב. 163. עולם גדול וארוך 
בכת"י(.  )כ"ה  לעולמי-עד"  וקיים  העומד  גדול,  "עולם  עד.  לעולמי  קיים 
והיינו עולם הבא הגדול בחשיבותו, ונצחי - הקיים לעולם ולעולמי עולמים 
ללא סוף וגבול. ]הגע עצמך, אם נקח כל מליון שנה גרגיר חול אחד מעפר 
העולם, בכמה זמן יגמר כל החול שבעולם, וזה עדיין רחוק אין סוף ממושגי 
הנצח )'חיי עולם'([. 164. בעולם קטן הכלה. שפל וקטן בחשיבותו וחולף 
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ר לֹא  ֶות, ֲאׁשֶ י יֹום ַהּמָ ְוֵאיְך לֹא ָזַכְרּתִ

ִתי  ִוּיָ ּגְ י  ְלּתִ ּבִ ָמִתי,  ִנׁשְ ִלְפֵני  ָאר  ִנׁשְ

ִלּבֹו  ּבְ ה  ַיְרּבֶ ְוֵכן  165ְוַאְדָמִתי? 

ָהִעְנָין  ְוֶזה  ֶזה.  ִעְנָין  ּבְ בֹות  ַמֲחׁשָ

ר ִיְרְמָיהּו: "167ֵאין ִאיׁש  ּבֵ ר ּדִ 166ֲאׁשֶ

יִתי"  ִנָחם ַעל ָרָעתֹו ֵלאֹמר 168ֶמה ָעׂשִ

)ירמיה ח, ו(.

ֲעזֹב  ּיַ - 169ֲעִזיַבת ַהֵחְטא: ׁשֶ ִני  ֵ ַהּשׁ
ָהָרִעים,  ָרָכיו  170ּדְ ַהחֹוֵטא 

ָהַרע ֶדֶרְך  ּבְ ָלבֹוא  יֹוִסיף  ּלֹא  ׁשֶ ִלּבֹו  ָכל  ּבְ  171ְוִיְגֹמר 

ָרָכיו  ּדְ ַלֲעזֹב  ׁשּוָבה,  ַהּתְ ית  ֵראׁשִ )יד(ְוֶזה  עֹוד.  ַההּוא 

ראשית  וזה  יד. 
דרכיו  לעזוב  התשובה, 
הרעים.  ומחשבותיו 
רבינו יונה )שע"ת א, יא( 
ה"החוטא  בין  מחלק 
לבין  מקרה"  דרך  על 
לא  דרך  על  "המתייצב 
החוטא  תמיד".  טוב 
צריך  מקרה  דרך  על 
החרטה  את  להקדים 
ואילו  הקבלה,  לפני 
צריך  בחטא  המתמיד 
הקבלה  את  להקדים 
החטא(  )עזיבת  לעתיד 
כי  "ודע  וז"ל:  תחילה. 

ביאורים
טז(. ד,  )אבות  העוה"ב"  בפני  לפרוזדור  דומה  "העוה"ז   במהירות, 
ירמיהו  ירמיהו.  דבר  אשר   .166 הקבר.  של  אמות  ארבע  ואדמתי.   .165
אין  וגו’.  ניחם  איש  אין   .167 בתשובה.  מחזרה  הנמנעים  לישראל  מוכיח 
איש מהם מתחרט על הרעה שעשה, לאמר מה עשיתי הלא פגמתי בנפשי 
)מצודת דוד(. 168. מה עשיתי. "משמע, שיש לכל אדם לומר: מה עשיתי" 
הרעים.  דרכיו   .170 ולהבא.  מכאן  החטא.  עזיבת   .169 בכת"י(.  )נוסף 
הדרכים וההנהגות המובילות אותו לחטוא, שהחטא בה בעקבותיהם. ואם 
אינו משנה את מהלכיו הרי ברור שישוב לחטוא. 171. ויגמור בכל לבו. הוא 
קבלה להבא, וזה חלק ממדרגת עזיבת החטא, כי אין עזיבת החטא עזיבה 

אמיתית כל זמן שלא קבל על עצמו וגמר בכל לבבו שלא יחטא עוד.
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ים  ְלַהְסּכִ ָהָרִעים,  בֹוָתיו  172ּוַמְחׁשְ דרך  על  חטא  אשר  מי 
התאווה  כי  מקרה, 

תאוה ויחזק עליו יצרו ויתקפהו, ולא נחלצו רעיוניו וחושיו בפגעו בו וכו', 
ולא מאשר חפצו ורצונו למצוא עונו ולעשות כמוהו, ראשית תשובת האיש 
הזה - החרטה, ולשים יגון בלבו על חטאתו ולהיות נפשו נענה ומרה כלענה, 
וישר  צדיק  באיש  שמדובר  )והיינו  בנפשו"  ה'  יראת  יום  בכל  יוסיף  אח"כ 
שכל חטאתו נעשית במקרה, שלא התגבר על תאוה פתאומית שתקפתהו(, 
- "אך האיש המתייצב על דרך לא טובה תמיד, וֶגֶבר על חטאיו דורך בכל יום 
ושונה באולתו, ושב במרוצתו גם פעמים רבות, וכל עת אוהב הרע ומכשול 
עוונו ישים נוכח פניו וכו', ראשית תשובת האיש הזה, לעזוב דרכו ומחשבתו 

הרעה, ולהסכים לקיים ולקבל עליו לבל יוסיף לחטוא". 
בספר 'תורת יצחק' ביאר דבריו על פי מה שכתב בספר 'דעת קדושים' על 
מאמר חז"ל: "כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה הותרה לו. הותרה לו, סלקא 
בנקטם מתחילה לשון  פו:(.  )יומא  לו כהיתר"  נעשית  דעתך?! אלא אימא 
מתחרט,  הוא  עבירה  אדם  עובר  שכאשר  חז"ל  לנו  השמיעו  לו"  "הותרה 
אולם כאשר שונה בה - מתחרט גם על מה שהתחרט. ולכן המתייצב על דרך 
לא טובה תמיד, הרי הוא בגדר "עבר ושנה" שמתחרט על חרטתו, לפיכך 
לא יועיל לו אם יתחרט תחילה, שכן כל זמן שלא יקבל עליו להבא, ישוב 
ויתחרט על מה שהתחרט עתה. אמנם החוטא על דרך מקרה, אינו בגדר של 
"עבר ושנה" ולכן יכול להקדים בחרטה כי אין לנו לחשוש שיתחרט עליה. 
ושונה  טובה  לא  דרך  על  תמיד  שהמתייצב  יונה,  רבינו  דברי  שביארו  ויש 
תמיד באולתו, לא יוכל בשום אופן לבוא להבנת הלב, אשר מזה יבוא לידי 
חרטה גמורה, כיון שהוא אוהב את החטא והוא במצב של מרידה, ולכן גם 
אם ירצה לשוב ויאמר בפיו חטאתי ויתחרט, הרי שזה יהיה רק מן השפה 
לחרטה  להגיע  שיוכל  למצב  עצמו  להביא  תשובתו  ראשית  ולכן  ולחוץ, 
מכן  לאחר  ורק  השכל,  הבנת  ע"י  הבאה  החטא  עזיבת  ע"י  והוא  ולוידוי, 
תבוא הבנת הלב אשר תביאהו לחרטה. אמנם מי שנכשל בדרך מקרה הרי 

שראשית תשובתו היא החרטה.  

ביאורים
172. ומחשבותיו הרעים. להיות שקוע בחטא.
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יֹוִסיף  ּלֹא  ׁשֶ ָעָליו  ל  ּוְלַקּבֵ ִלּבֹו  ּבְ

ָהָרָעה  ְבּתֹו  ַמֲחׁשַ יב  173ְוָיׁשִ ַלֲחטֹא, 

יו  ַמֲעׂשָ 175ְוַיְכִרית  ב,  ָחׁשַ ר  174ֲאׁשֶ

דֹו. ָהָרִעים ִמּיָ

ָאַנח  ּיֵ ׁשֶ גֹון:  )טו(ַהּיָ  - י  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ
י  ּכִ ב.  ַהּלֵ ְמִרירּות  ּבִ

לֹו;  ה  ָקׁשֶ יָנר,  176ּדִ ִהְפִסיד  ָאָדם  ִאם 

ל ְוִלּבֹו ַמר  רֹו, ִיְתַאּבֵ ְוִאם 177ָאַבד ָעׁשְ

ָאר  178ׁשְ עּוהּו  ִיְפּגְ ִאם  ְוֵכן  ִקְרּבֹו;  ּבְ

179ַקל-ָוחֶֹמר  ְמאֹד;  ִיְצַטֵער  ָצרֹות, 

במושכל  היגון.  טו. 
נמי  הוי  היגון  ראשון, 
אלא  חרטה  מעין 
גדולה.  יותר  במדרגה 
כן  דאם  אינו,  זה  אבל 
התשובה  עיקרי  בכל 
מדרגות,  מדרגות  יש 
סוג  דהוי  ודאי  אלא 
כל  כמו  לגמרי,  אחר 
העיקרים דכל אחד הוי 
סוג מיוחד. ונראה דגדר 
בהתבוננות  הוא  חרטה 
בדברים שגם להגוף יש 
מפני  כמו  בזה,  הרגש 
בעולם  ועונש  שכר 
הבא  ובעולם  הזה 
המיתה  יום  ומזכרון 
בעיקר  שנתבאר  כמו 
החרטה. אבל היגון בא רק מטוהר הנשמה העליונה ולא מפני פחד עונש 
בעולם הזה ובעולם הבא, והמרחק ביניהם גדול "כי גם הפסד דינר או אסר, 
נקי מנכסיו, נפשו  ויצא  קשה בעיני האדם. אבל אם אבד עשרו בענין רע 
עליו תאבל ותכבד אנחתו ונפשו מרה לו" )לשון רבינו יונה בשע"ת א, יב(, 
והערות  התבוננות  להרבה  יצטרך  ולא  תאבל  עליו  נפשו  מעצמו  כלומר, 
להרגיש את העדר. וכדברי ה'מסילת ישרים' )פ"ד( דלשלימי הדעת - "אין 

רע גדול מחסרון השלימות וההרחק ממנו" )'זה השער'(.  

ביאורים
וישליך. ויכרית.   .175 לחטוא.  חשב.  אשר   .174 ויבטל.  וישיב.   .173 
שאר   .178 מנכסיו.  נקי  ויצא  לגמרי  עשרו.  אבד   .177 אחד.  דינר.   .176
מי  שיצטער  קל-וחומר   .179 וכדו'.  ילדים  מיתת  או  מחלות  כגון,  צרות. 

שמרד באדון הגדול וכו’. כי הלוא שאלת נצחיות נפשו לפניו.
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ְלָפָניו,  ְרּכֹו  ּדַ ִחית  ְוִהׁשְ דֹול  ַהּגָ ָאדֹון  ּבָ ַרד  ּמָ ׁשֶ ִמי  ְצַטֵער  ּיִ ׁשֶ

ָכל ֶרַגע. ְוַדע,  ְצַטֵער ּבְ ּיִ ן ׁשֶ ּכֵ ל-ׁשֶ ה לֹו ֶחֶסד, ּכָ 180ְוהּוא ָעׂשָ

ִרירּות  ַהּמְ ּגֶֹדל  ְלִפי   - ּוַמֲעלֹוֶתיָה  ׁשּוָבה  ַהּתְ ְדֵרגֹות  ּמַ 181ׁשֶ

ֳהַרת  182ִמּטָ א  ּבָ ַער  ַהּצַ י  ּכִ ה,  ָעׂשָ ׁשֶ ָהֲעֵברֹות  ַעל  ַער  ְוַהּצַ

רּוְך-הּוא ְמַרֵחם ַעל ָהָאָדם  דֹוׁש-ּבָ ְוַהּקָ ָמה ָהֶעְליֹוָנה,  ׁשָ ַהּנְ

ְיַרֵחם  ֶלְך  ַהּמֶ י  ּכִ ֶזה,  ַעל  ַצַער  ּבְ רּוָיה  183ׁשְ ָמתֹו  ִנׁשְ ְהיֹות  ּבִ

רֹוִבים ֵאָליו, ְוֵהם ֵמֲאִציֵלי ָהָאֶרץ  יתֹו ַהּקְ יֹוֵתר ַעל ְיִליֵדי ּבֵ

ביאורים
ורגע  רגע  כל  עמו  עשה  ה'  הלא  ועוד,  כלומר,  חסד.  לו  עשה  והוא   .180
חסד, והוא לא הכיר לו טובה על כך. וז"ל רבינו יונה: "ולא זכר יוצרו אשר 
בראו יש מאין וחסד עשה עמו )בעצם בריאתו(, וידו תנחהו בכל עת, ונוצר 
נפשו בכל רגע, ואיך מלאו לבו להכעיס לפניו" )שע"ת א, יב(. התביעה הכי 
עם נבל  זאת  קשה והכי גדולה היא הכרת הטובה, וכן כתוב: הלה' תגמלו 
וגו'. 181. שמדרגות התשובה ומעלותיה. מדרגות התשובה - כלומר תשובה 
ומדרגות  עיקרי  של  והמכוון  היסוד  שזה  הכבוד  כסא  עד  שמגעת  שלימה 
שאמרו  מה  כגון  היינו   - ומעלותיה  יט(.  )א,  בשע"ת  שכתב  כמו  התשובה 
גמורים  צדיקים  אין  עומדים  תשובה  שבעלי  'במקום  לד:(  )ברכות  ז"ל 
יכולים לעמוד'. וביומא )פו:( 'גדולה תשובה דעוונות נעשו לו כזכיות' )'זה 
כבוס  הצלחת  היינו   - ומעלותיה  התשובה  מדרגות  שביארו,  ויש  השער'(. 
בתשובה'(.  )'הרוצה  היגון  וחוזק  המרירות  בגודל  תלויה  החטא  מן  הנפש 
תשובה  על  מעיד  החטאים  על  הצער  העליונה.  הנשמה  מטהרת   .182
והוא  רוחניים  הפסדים  על  צער  זהו  כי  שכלה,  וזכות  הנפש  מטוהר  שבאה 
יכול לבוא רק מהנשמה, כי עיקר המעלות הוא במושכלות, ]משא"כ הצער 
על עניני העולם הזה ועל יסורי הגוף ומכאוביו אשר בא מהנפש החיונית 
 או מהרגשי הגוף[, והבנת ענין החטא ופגמו באופן שכלי, תביא לרוב יגון.
183. שרויה בצער על זה, כי המלך... צריך לומר: "שרויה בצער על פשעיו, 
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צדיקים שער התשובהארחות  עיונים

ָמה  ׁשָ ַהּנְ ׁשֶ ים. ָלֵכן ּכְ ְפִרּיִ ַרֵחם ַעל ַהּכַ ּיְ ֶ ה ּשׁ ִדים, 184ִמּמַ ְכּבָ ַהּנִ

ִהיא ִמְצַטֶעֶרת  ׁשֶ קֹום ָקדֹוׁש, 186ּכְ ַמְעָלה ִמּמָ 185ִנְפֶרֶדת ִמּלְ

ה ְמֵהָרה יֹוֵצר ַהּכֹל. ֶלּנָ 187ָאז ְיַקּבְ

ַער  ְרנּו ִמּצַ ּבַ אן ּדִ ה. ַעד ּכָ ַמֲעׂשֶ - ָיגֹון ְוַצַער ּבְ ָהְרִביִעי 
ב, ְוֶזה ָהִעְנָין ָהְרִביִעי הּוא ַצַער ְוָיגֹון  ּלֵ ְוָיגֹון ּבַ

ָעַדי  ׁשּובּו  ְנֻאם ה’,  ה  ַעּתָ ֱאַמר: "188ְוַגם  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ַמֲעׂשֶ ּבְ

ד" )יואל ב, יב(. ְוָצִריְך  ָכל ְלַבְבֶכם, ּוְבצֹום 189ּוִבְבִכי ּוְבִמְסּפֵ ּבְ

ק,  גֹון 190ַלְחּגֹר ׂשַ יו, ּכְ ַמְלּבּוׁשָ ְלַהְראֹות ִסיָמֵני ַצַער ְוָיגֹון ּבְ

ְוֵהיִלילּו"  ִסְפדּו  ים  ּקִ ׂשַ ִחְגרּו  "191ַעל-זֹאת  ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ביאורים
יותר מאשר תרצה ברוב יסורי הגוף ומכאוביו. והמשל על זה, כי המלך..." 
על  שירחם  ממה   .184 המשל(.  מובן  זו  תוספת  ע"י  ושע"ת,  כת"י  )עפ"י 
והנשמה  שהגוף  למרות  כן,  כמו  מלך.  הוא  עליהם  שגם  למרות  הכפריים. 
הכל הם מעשי ידיו של השי"ת, מ"מ יחמול וירחם על האדם כאשר נשמתו 
מיוסר  גופו  כאשר  האדם  על  מחמלתו  יותר  חנינה  לו  ויתן  בצער  שרויה 
יוכל  עצמו  שמצער  הנשמה  צער  ע"י  ]ועוד,  ומכאובים.  צער  ביסורים, 
 האדם לחסוך ממנו את יסורי הגוף וצערו[. 185. נפרדת. שנפרדה )כת"י(.

186. כשהיא מצטערת. על עוונה )כת"י(. 187. אז יקבלנה מהרה יוצר הכל. 
א,  )שע"ת  ומכאוביו"  הגוף  יסורי  ברוב  ֵּתָרֶצה  מאשר  יותר  בזה  "ונרצתה 
יג(. 188. וגם עתה. לאחר שכבר נגזרה הגזרה, והנביא מתאר כיצד ֵּתָרֶאה 
הפורענות. 189. ובבכי ובמספד. המבטאים צער בפועל. 190. לחגור שק. 
זאת.  על   .191 מצטער.  והלובשו  הבשר  את  השורט  וגס  עבה  אזור  הוא 
על  גם  תמשך  והפורענות  ישראל,  לארץ  נבוכדנצר  שיביא  הפורענות  על 

ירושלים ותשמיד את הכל.
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ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ ּוְכמֹו  ח(.  ד,  )ירמיהו 

ֵהָמה"  ים ָהָאָדם ְוַהּבְ ּקִ ּסּו ׂשַ ְתּכַ "192ַוּיִ

ָגָדיו 193ַהֲחמּודֹות  ּבְ )יונה ג, ח(; ְוָיִסיר 

ִמיֵני  ּבְ ֲענּוִגים  ּתַ ִויַמֵעט  ּנּו,  ִמּמֶ

ּיּוִלים.  194ְוַהּטִ ה  ּתֶ ׁשְ ְוַהּמִ ֲאָכל  ַהּמַ

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְוָאְמרּו 

ב  )טז(ַהּלֵ ה"ח(:  פ"א  ברכות  )ירושלמי 

ַהֵחְטא,  ַסְרסּוֵרי  ֵני  195ׁשְ  - ְוָהֵעיַנִים 

שני  והעינים  הלב  טז. 
בגמרא  החטא.  סרסורי 
ה(  א,  )ברכות  ירושלמי 
נאמר שהדיבור השביעי 
)מעשרת הדברות( "לא 
יג(,  כ,  )שמות  תנאף" 
רמוז בפסוק שבקריאת 
"לא תתורו אחרי  שמע 
עיניכם"  ואחרי  לבבכם 
וכפי  לט(,  טו,  )במדבר 
"ליבא  לוי:  רבי  שאמר 
סרסורי  תרין  ועינא 
והעינים  ]הלב  דחטאה 

הם שני סרסורי העבירה[ דכתיב )משלי כג, כו( "תנה בני לבך לי ועיניך דרכי 
תצרנה", אמר הקב"ה: אי יהבת לי לבך ועינך אנא ידע דאת לי" ]אם אתה 
נותן לי את לבך ועיניך, אני יודע שאתה שלי ולא תנהג שלא כראוי[. וביאר 
ב'יפה מראה', לפיכך הזכיר הפסוק דוקא לב ועינים, ללמד שאם אדם מכניע 
אותם לרצון ה', הוא מוגן מן החטא. ]ה'פני משה' מפרש שלצורך הדרשה, 
חכמים שינו את סדר הפסוק, כך: "תנה בני לבך ועיניך לי", ואז מובטחני 
כי  זנות,  רומז במיוחד לשמירה מעבירה של  זה  ש"דרכי תצורנה"[. פסוק 

ביאורים
הנביא  יונה  דברי  את  שמע  נינוה  שמלך  לאחר  וגו’.  שקים  ויתכסו   .192
נינוה  אנשי  לכל  זעקה  בקול  להכריז  צוה  נינוה,  תחרב  יום  ארבעים  שעוד 
לא לאכול ולהתכסות בשקים, וזאת כדי לשבור את לבם ולהראות הכנעה 
את  לבטל  שלמה  בתשובה  וישובו  לב  בכל  אלקים  אל  ושיקראו  מרובה 
הבריות. בפני  בהן  שמתכבד  והחדשים  הנאים  החמודות.   .193  הגזרה. 

הוא  'סרסור'  לתענוג. 195. שני סרסורי החטא.  העשויים  194. והטיולים. 
שליח המביא סחורה מן המוכר להראותו ללקוח. כמו כן הלב והעינים הם 
והלב  רואה,  שהעין  לפי  העבירות,  את  לו  ומסרסרים  לגוף,  מרגלים  כמו 

חומד, והגוף עושה את העבירות )רש"י, במדבר טו, לט(.
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ַאֲחֵרי  ָתתּורּו  "196ְולֹא  ּוְכִתיב: 

טו,  )במדבר  ֵעיֵניֶכם"  ְוַאֲחֵרי  ְלַבְבֶכם 

ֲעוֹון  ר  197ְיֻכּפַ זֹאת  ּבָ ָלֵכן  לט(. 

 - ב  ַהּלֵ ַסְרְסרּות  ֲעוֹון  ְרסּוִרים:  ַהּסַ

ַסְרְסרּות  ַוֲעוֹון  ָוַצַער,  ְמִרירּות  198ּבִ

ָיְרדּו  ַמִים  ְלֵגי  "199ּפַ ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ ְדָמעֹות,  ּבִ ר  ּפֵ ִיְתּכַ ָהֵעיַנִים 

ָאַמר  - לֹא  )תהלים קיט, קלו(  ְמרּו תֹוָרֶתָך"  ׁשָ ַעל לֹא  ֵעיָני 

ֵאּלּו  רּוׁש:  ּפֵ ְמרּו",  ׁשָ לֹא  "ַעל  א  ֶאּלָ י",  ַמְרּתִ ׁשָ לֹא  "ַעל 

ן  ַעל-ּכֵ ַהֵחְטא,  ַאַחר  ָלתּור  ִלים  ְמַרּגְ ָהיּו  ֵהם  ָהֵעיַנִים 

ה, יֹאַמר:  ָעיו ְוִיְתַעּנֶ ׁשָ ה ַעל ּפְ ְבּכֶ ּיִ ְלֵגי ַמִים. ּוְכׁשֶ י ּפַ הֹוַרְדּתִ

הלב  התעוררות  עיקר 
זנות.  בענין  היא  והעין 
ועוד, שבפסוק שאחריו 
שוחה  "כי  נאמר: 
זונה ובאר צרה  עמוקה 

נכריה" )יפה מראה(.

ביאורים
אצל  שמצינו  ]כמו  ובדיקה,  חיפוש  משמעו  'תּור'  וגו’.  תתורו  ולא   .196
המרגלים שנאמר בהם: 'וישובו מתור הארץ' )במדבר יג, כה(, שהלכו לרגל 
את הארץ להסתכל בה ולבדוק את טיבה[, כלומר, לא ילך אדם אחר מראה 
שהסרסורים  הכוונה  אין  הסרסורים.  עוון  יכופר   .197 לבו.  וחמדת  עיניו 
התשובה  עיקרי  דיסוד  כיון  אלא  מיוחדת,  וכפרה  מיוחד  לעונש  צריכים 
דהא  ה'  לפני  להתרצות  כדי  ועוד  הנפש,  תכובס  ובזה  הלב  את  לטהר  כדי 
יתכן העוון נסלח ואין לשם חפץ בו, ע"ז אמר דבזה ששובר את הסרסורים 
שגרמו לחטא על ידי זה מטהר את לבו, וגם בזה מתרצה אל ה', דלב אחר 
הוא לגמרי ולא אותו הלב שגרם החטא, כמו כלים שנשברו שנתבטל מהם 
מקשרים  והעין  והלב  מאחר  הכוונה,  או  השער'(.  )'זה  הראשונה  הטומאה 
את האדם עם העבירה ]'עין רואה לב חומד וכלי המעשה גומרים'[ וצריך 
לעשות בהם תשובת המשקל, כי הם גרמו לו את תענוגות החטא ולכן צריך 
להצטער בהם באופן מיוחד )'עלי אורח'(. 198. במרירות וצער. שהם בלב. 

199. פלגי מים ירדו עיני. כנחלי מים הזילו עיני דמעות.
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יבּו  201ָיׁשִ י  ַמֲעׂשַ 200ּוְתׁשּוַבת  ָך,  ַאּפְ ַחרֹון  ְיַכּבּו  ְמעֹוַתי  ּדִ

ב  ֵיָחׁשֵ י  ָעַרְכּתִ ]לֹא[  ר  ֲאׁשֶ ְלָחִני  ׁשֻ 202ְוֵעֶרְך  י,  ּנִ ִמּמֶ ָך  ַאּפְ

ָחִלים -  י ַעל ּגֶ ְגּתִ ר 204לֹא ִהּצַ יר ֲאׁשֶ ַח ָערּוְך, ְוַהּסִ ִמְזּבֵ 203ּכְ

ם ַעל  ּדָ ר ּכַ ִמי ְיַכּפֵ ֶחָך, 206ְוֶחְסרֹון ּדָ ֵאׁש ּתּוַקד ַעל ִמְזּבְ 205ּכְ

ֵאימּוִרים,  ֵחֶלב  208ּכְ  - י  ֶחְלּבִ 207ּוִמעּוט  ַח,  ְזּבֵ ַהּמִ ַקְרנֹות 

יִרים ְמׁשֹוְרִרים, 211ְוֵריַח ַרֲעבֹון  קֹול ׁשִ ְכִיי - 210ּכְ 209ְוקֹול ּבִ

ן,  ִנְתֵחי ָקְרּבָ טֶֹרת, ַוֲחִליׁשּות ֵאיָבַרי - 212ּכְ ֵריַח ַהּקְ י - ּכְ ַנְפׁשִ

ֲעוֹונֹוַתי,  ֶהם  ּבָ תּוִבים  ּכְ ׁשֶ ָפִרים  ַהּסְ ִיְקַרע  י  ִלּבִ ְברֹון  213ְוׁשִ

ביאורים
עוד הרעים.  מעשי  על  עושה  שאני  התשובה  מעשי.  ותשובת   .200 
אפך ישיבו   .201 בלב.  רק  ולא  בפועל  במעשה  התשובה  לפרש,   יש 
כלומר, ערכתי.  וערך...   .202 ממני.  כעסך  )ויבטלו(  יחזירו   ממני. 
כזבח  ערוך.  כמזבח   .203 חטאי.  על  לכפר  כדי  בו  שרוי  שאני  הצום  ערך 
בכדי הגחלים.  על  הצגתי  לא   .204 קעא(.  סימן  חסידים,  )ספר   ערוך 
מזבחך. על  תוקד  כאש   .205 בסיר.  אשר  האוכל  את  לעצמי   לבשל 
"תחשב כאש תוקד על מזבחך לא תכבה" )שם, ובשל"ה מסכת יומא עמוד 
ומעוט   .207 התענית.  מחמת  שנתמעט  דמי.  וחסרון   .206 התשובה(. 
 חלבי. מחמת התענית. 208. כחלב אימורים. הנקטרים על האש שבמזבח.
שירת כמו  משוררים.  שירים  כקול   .210 חטאי.  על  בכיי.  וקול   .209 
וריח  .211 הקרבנות.  הקרבת  בזמן  המקדש  בבית  משוררים  שהיו   הלויים 
"יהי הנוסח:  כ:(  )שמות  הק'  בזוהר  הקטורת.  כריח   - נפשי   רעבון 
היוצא רע  ריח  )הוא  זו  בשעה  מפי  העולה  הריח  שיהא  מלפניך    רצון 
ותרצני". המזבח  באש  והקרבן  העולה  כריח  התענית(  בגלל   מפיו 
הקרבן כאברי  כלומר,  כנתחי.  בס"ח:  כנתוח.  בכת"י:  כנתחי.   .212 
על צערי  מרוב  לבי.  ושברון   .213 הקרבתם.  לפני  אותם   שמנתחים 

עוונותי.
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ה, ּוְמִניַעת ְרִחיָצה  ֻהּנָ ִבְגֵדי ּכְ ָגַדי ַהֲחמּודֹות - 215ּכְ ּנּוי ּבְ 214ְוׁשִ

י  יבּוִני ֵאֶליָך, ּכִ ִקּדּוׁש ָיַדִים ְוַרְגַלִים, ּוְתׁשּובֹוַתי 217ְיׁשִ - 216ּכְ

יִתי, ְולֹא ָאׁשּוב ְלָהַרע  ָעׂשִ י ַעל רַֹע 219ַמֲעָלַלי ׁשֶ 218ִנַחְמּתִ

ְלָפֶניָך.

י ֵיׁש  ְדַאג ֵמעֶֹנׁש ֲעוֹונֹוָתיו, ּכִ ּיִ ָאָגה: 220ׁשֶ - ַהּדְ י  ַהֲחִמיׁשִ
ָרָתן  ּפָ ּכַ ּתֹוָלה  ׁשּוָבה  ַהּתְ 221ׁשֶ ֲעוֹונֹות 

י ֲעֹוִני  ֱאַמר: "223ּכִ ּנֶ מֹו ׁשֶ 222ְוִיּסּוִרין ְמָמְרִקין )יומא פו, א(, ּכְ

ֵיׁש  ִחּלּוק  ּוַמה  יט(.  )תהלים לח,  אִתי"  ֵמַחּטָ 224ֶאְדַאג  יד,  ַאּגִ

ביאורים
שמכפרים. כהונה.  כבגדי   .215 שק.  לבגדי  החמודות.  בגדי  ושנוי   .214 
ידיהם  רוחצים  המקדש  בבית  הכהנים  שהיו  ורגלים.  ידים  כקידוש   .216
ורגליהם מהמים שבכיור קודם שניגשו לעבוד עבודה. 217. ישיבוני אליך. 
החטא  ידי  על  כי  כלומר,  ותרצני".  אלי  "ישיבוך  הגירסא:  ובס"ח  בכת"י 
כבתחילה.  ויאהבני  אלי  הבורא  יחזור  התשובה  וע"י  מבוראי,  התרחקתי 
218. נחמתי. התחרטתי. 219. מעללי. מעשי הרעים. 220. שידאג מעונש 
עוונותיו. למרות שעשה תשובה בחרטה ובקבלה על העתיד, מ"מ יש עליו 
לדאוג מן העונש העתיד לבוא עליו מחמת עוונותיו. 221. שהתשובה תולה 
כפרתן. התשובה מעכבת את מלוא הפורענות מלבוא עליו. כלומר, מגינה 
התשובה,  )חבור  ובמאירי  פו.(.  יומא  מלוניל,  )ר"י  זמנו  טרם  ממיתה  עליו 
היסורים  מנת  את  מעליו  להקל  מועילה  שהתשובה  פירש,  פ"א(  א,  מאמר 
שהיתה מגיעה לו אלמלא שב בתשובה. 222. ויסורין ממרקין. מנקים את 
עליו.  לבוא  שעתידים  היסורים  מעונש  לדאוג  לו  ראוי  וא"כ  לגמרי.  החטא 
עוונותי. 224. אדאג מחטאתי.  לי  ומזכיר  מגיד  לבי  כי  223. כי עוני אגיד. 
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בעצמך  תאמין  אל  יז. 
מה  וכי  מותך.  יום  עד 
אם  לכאורה,  יקרה, 
עד  בעצמו  אדם  יאמין 
כך  אכן  אם  מותו?  יום 
הגה"צ  אומר   – יקרה 
זצ"ל  בלייכר  דוד  רבי 
ומוסר"  בינה  )"דברי 
עמוד רכ( – יפול האדם 
ממדריגתו!  וזאת משום 
שהמאמין בעצמו סבור 
על  ועלה  מצא  שכבר 

הדרך הנכונה, ועל כן אינו ממשיך בהתחדשותו ובעלייתו. כנגד הלך-רוח 
זה, בא התנא ומזהיר: "ואל תאמן בעצמך עד יום מותך!".

לו  אל  מכוחותיו!  שלמעלה  למדריגה  להגיע  צריכה  אדם  של  שאיפתו 
יונה  רבינו  דברי  זה  בעניין  ידועים  הגיע.  שאליה  נקודה  באותה  להסתפק 
ש"צריך הבעל תשובה להרגיש עצמו כאילו בו ביום נולד ואין בו לא זכות 
ולא חובה". ולמה? כי עצם היתלותו בזכות – תאבדהו! רק אם ֵיֵצא מנקודת 
)שער  "חובת הלבבות"  בעל  שאמר  וכמו  חדשה,  רִאיה  ישיג  חדשה,  מבט 
"חשבון הנפש"( שלא יסתפק אדם במה שהתברר אצלו בתחילת לימודו, 

אלא ראוי שיתחיל מחדש כמי שלא למד.
וכדי לסבר את האוזן בעניין זה, מביא הגר"ד בלייכר זצ"ל, את מה שאמר 

ַעל   - גֹון  ַהּיָ י  ּכִ ָאָגה?  ְוַהּדְ גֹון  ַהּיָ ין  ּבֵ

ַעל   - ָאָגה  ְוַהּדְ ָבר,  ּכְ ָעַבר  ֶ ּשׁ ַמה 

אּוַלי  ְלעֹוָלם  ְדַאג  ּיִ 225ׁשֶ ֶהָעִתיד, 

ִלים  ׁשּוָבה 226ְולֹא ַיׁשְ ִעְנַין ַהּתְ ר ּבְ ְיַקּצֵ

ר  ּבֵ א ִיְתּגַ ּמָ ׁשּוָבה, 227ְוִיְדַאג ׁשֶ חֹק ַהּתְ

ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָעָליו,  ִיְצרֹו 

ֲאִמין  ּתַ 228)יז(ַאל  ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם 

ביאורים
לעולם  שידאג   .225 חטאתי.  בגלל  עלי  לבוא  שראוי  ממה  דואג  אני  ולכן 
אולי יקצר וכו’. כלומר, מלבד הדאגה מעונש עוונותיו צריך הוא גם לדאוג 
כך  ומשום  העתיד[,  על  דאגה  זו  ]וגם  התשובה  חוק  את  השלים  לא  שמא 
חוק  ישלים  ולא   .226 התשובה.  בענין  יותר  ולהתאמץ  להשתדל  עליו 
שמא  וידאג   .227 כדבעי.  בשלימות  תשובה  יעשה  לא  שמא  התשובה. 
יצרו  עליו  יתגבר  פן  בעל-תשובה  ידאג  ועוד  פירוש,  עליו.  יצרו  יתגבר 
אל מותך.  יום  עד  בעצמך  תאמין  אל   .228 פעם.  נצחו  שכבר  במה   שנית 
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על זצ"ל   הגרי"ס 
ידע  שאילו  עצמו, 
דרגה  באיזו  בצעירותו 
היה בזקנותו   יעמוד 

ביטא  כך  בחייו".  קץ 
מייסד "תנועת המוסר" 
השתוקקותו  את 
עד  לעלייה  המתמדת 

בלי די.

ַעְצְמָך ַעד יֹום מֹוְתָך )אבות ב, ד(. ּבְ

ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ַהּבּוׁשָ  - י  ִ ּשׁ ִ ַהּשׁ
י  ִנְכַלְמּתִ ְוַגם  י  ּתִ "229ּבֹשְׁ

)ירמיה  ְנעּוָרי"  ת  ֶחְרּפַ אִתי  ָנׂשָ י  230ּכִ

ְמאֹד  ׁש  ּיֵ ִיְתּבַ ַהחֹוֵטא  ה  ְוִהּנֵ יח(.  לא, 

232ִלְפֵני  ֵיבֹוׁש  לֹא  ְוֵאיְך  ֵני-ָאָדם.  ּבְ 231ִלְפֵני  ֲעֵבָרה  ַלֲעֹבר 

ַער  ׁשַ ּבְ ה  ַהּבּוׁשָ ִעְנַין  ַאְרנּו  ּבֵ ּוְכָבר  רּוְך-הּוא!  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ

ה. ַהּבּוׁשָ

ביאורים
יומך  עד  אלא  הרע,  יצרך  נגד  לך  שיעמדו  ובחכמתך  בתורתך  תבטח 
"כל  הוסיף:  יז(  )א,  ובשע"ת  ממנו.  להינצל  תחבולות  עשה  האחרון 
בכל  האורב  היצר  מן  להשמר  ראוי  כי  כבר,  יצרו  נצחו  אשר  האיש  שכן 
עליו  בעבור  למעוז  לו  ותהיה  יום,  יום  השם  יראת  בנפשו  ולהוסיף  עת 
נכלמתי.  וגם  בושתי   .229 לעתיד".  המתחדש  היצר  )-גלי(  משברי  כל 
ולהיכלם. להתבייש  יכולים  אנו  עדיין  בתשובה  ששבנו  אחרי  אף   כלומר, 
230. כי נשאתי חרפת נעורי. כי אפשר שיחרפו אותנו ויזכירו לנו חטאות 
שעשינו בנעורינו, בטרם שבנו לה'. 231. לפני בני אדם. ויכלם אם ירגישו 
ויכירו בעבירותיו )שע"ת א, כא(. 232. לפני הקב"ה. מן הבורא יתברך. ואין 
זה, כי אם לפי היות השם יתברך רחוק מכליותיו )ממחשבותיו(, על כן יבוש 
מן הנבראים ולא יבוש מן הבורא יתברך. ואמרו רבותינו ז"ל )ברכות כח:(, 
כי בשעת פטירת רבן יוחנן בן זכאי אמרו לו תלמידיו: רבינו, ברכנו! אמר 
להם: יהי רצון שיהא מורא שמים עליכם כמורא בשר-ודם, אמרו לו: רבנו, 
עד כאן ולא יותר?! אמר להם: הלואי! תדעו שהרי אדם עובר עבירה בסתר 

ואומר: הלואי לא יראני האדם! )שע"ת שם(.
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עצמו  וישפיל  יח. 
ה'מסילת  ויכנע. 
כ"ג(  )פרק  ישרים' 
קניית  בדרכי  הרחיב 
התבוננות  ע"י  הענוה 
דין  בנתינת  האדם 
וז"ל:  ה',  לפני  וחשבון 
"וכשיחשוב עוד, וידמה 
לפני  הכנסו  רגע  בלבו 
של  הגדול  הבית-דין 
בעת  צבא-מעלה, 
לפני  עצמו  שיראה 
מלך-מלכי-המלכים 

הקב"ה, הקדוש והטהור בתכלית הקדושה והטהרה, בסוד קדושים משרתי 
גבורי  בגבורה(,  הקב"ה  את  המשרתים  המלאכים  בחברת  )כלומר,  גבורה 
גרוע, פחות  והוא עומד לפניהם,   - כח עושי דברו, אשר אין בהם כל מום 
ובזה מצד עצמו, טמא ומגואל )נתעב( מצד מעשיו. הירים ראש )האם יוכל 
איה  ישאלוהו,  וכי  פה?!  לו פתחון  היהיה  ולהחשיב את עצמו(?!  להתנשא 
איפוא פיך, איה גאונך וכבודך אשר נשאת בעולמך? מה יענה, או מה ישיב 
על תוכחתו? הנה ודאי, שלּו רגע אחד יצייר האדם בשכלו האמת הזה ציור 

אמיתי וחזק - פרוח תפרח ממנו כל הגאוה ולא תשוב אליו עוד!". 

ֵלב  ָכל  ּבְ ַהַהְכָנָעה   - ִביִעי  ְ ַהּשׁ
י  234ּכִ ת, ְפלּו ִ ּשׁ ַה 233ְו

ה  ּמֶ 236ּבַ 235ֵיַדע  ּבֹוְראֹו  ֶאת  יר  ּכִ ַהּמַ

ַעְצמֹו  יל  ּפִ )יח(ְוַיׁשְ ָבָריו,  ּדְ ַעל  ָעַבר  ׁשֶ

ַנע, ּוְכִתיב: "237ִזְבֵחי ֱאלִֹהים רּוַח  ְוִיּכָ

ה ֱאלִֹהים  ר ְוִנְדּכֶ ּבָ ָרה, 238ֵלב ִנׁשְ ּבָ ִנׁשְ

רּוַח  יט(;  נא,  )תהלים  ִתְבֶזה"  לֹא 

ביאורים
233. והשפלות. בדעתו. 234. כי המכיר את בוראו. שיודע משהו מגדולתו 
ורוממותו. 235. ידע. ויבין בלבו. 236. במה שעבר על דבריו, וישפיל עצמו 
ויכנע.  עצמו  משפיל  דבריו  על  העובר  כמה  צ"ל:  זבחי...  וכתיב:  ויכנע, 
כמה  ידע  בוראו,  את  המכיר  "כי  הגירסא:  כג(  )א,  ובשע"ת  זבחי...  וכתיב: 
העובר על דבריו שח ושפל ונגרע מערכו, על כן יכנע ויהי שפל בעיניו. ודוד 
ע"ה, בהתוודותו על חטאו בבוא אליו נתן הנביא, אמר: זבחי..." 237. זבחי 
אלוקים רוח נשברה. הקרבנות הרצויים לה' הם הרוח הנכנעת של האדם. 

238. לב נשבר וגו’. אין דרכך למאוס ולבזות לב נכנע ונשפל.
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ארגון
"ארחות יושר"

נוסד בהכוונתו של מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א, על מנת 
כל                 בקרב  עקבי  ובאופן  יסודית  בצורה  המוסר  לימוד  את  להנחיל 

חלקי העם. 
זה,  בנושא  מגוונת  פעילות  הארגון  מקיים  זו  מטרה  להגשים  כדי 
תורה  בשיעורי  המוסר"  "ארחות  בחוברות  הלימוד  הפצת   – ובראשה 
ובבתי              תורה  בתלמודי  והכוללים,  הישיבות  בהיכלי  הארץ,  ברחבי 

חינוך לבנות.
לפניכם סקירה קצרה על פעולות הארגון:

ארגון להפצת שיעורי תורה ומוסר

מיסודו והכוונתו של שר התורה מרן הגר�ח קניבסקי שליט�א

ֵרי  ֵמִעּקְ ִהיא  239ַהַהְכָנָעה  ְנמּוָכה.  רּוַח  ִהיא  ָרה  ּבָ ִנׁשְ

רּוְך הּוא,  ם ּבָ ֵ ׁשּוָבה, ּוְבַהְכָנָעה 240ִיְתָקֵרב ָהָאָדם ֶאל ַהּשׁ ַהּתְ

יט ֶאל ָעִני ּוְנֵכה-רּוַח" )ישעיה סו, ב(,  ֱאַמר: "ְוֶאל ֶזה ַאּבִ ּנֶ ׁשֶ

ֶרְך  ִמּדֶ ֶבת  242ַהְמֻחּיֶ ַהְכָנָעה  ּבַ ָהֶעְליֹוָנה  ְדֵרָגה  241ְוַהּמַ

244ְולֹא  ַהּבֹוֵרא,  ֲעבֹוַדת  ּבַ יר  ְוַיְאּדִ יל  ְגּדִ ּיַ 243ׁשֶ ׁשּוָבה,  ַהּתְ

ַאִין  ]ּכְ ֵעיָניו  ּבְ ִיְהֶיה  245ַהּכֹל  א  ֶאּלָ ְלַעְצמֹו,  טֹוָבה  ַיֲחִזיק 

ַרְך, ַעל- ם ִיְתּבָ ֵ ֲעבֹוַדת ַהּשׁ ב ּבַ הּוא ַחּיָ ֶ ֶנֶגד ַמה ּשׁ ּוְכֶאֶפס[ ּכְ

יו  ַמֲעׂשָ ַעל  בֹוד  ּכָ ַיְחֹמד  ְולֹא  ַהְצֵנַע,  ּבְ ְוַיֲעֹבד  ַנע  ִיּכָ ן  ּכֵ

ַהּטֹוִבים.

ביאורים
כי  מזה  "למדנו  הגירסא:  בשע"ת  התשובה.  מעיקרי  היא  ההכנעה   .239
לעיקרי  מוסד  יסוד  הזה  המזמור  כי  התשובה,  מעיקרי  היא  ההכנעה 
התשובה". כלומר, על ידי ההכנעה מתקרב האדם לבוראו אחרי שנתרחק 
ע"י החטא, כי קרבן ]"זבחי אלוקים רוח נשברה"[ לשון התקרבות )'הרוצה 
בתשובה'(. 240. יתקרב. יתרצה )כת"י(. 241. והמדרגה העליונה בהכנעה. 
כלומר,  מדרך התשובה.  המחויבת   .242 במעשים.  ביטוי  לה  שיש  כלומר, 
שעל הבעל תשובה יש חיוב מיוחד להכנעה בדרגה עליונה. 243. שיגדיל 
ויאדיר עבודת הבורא )כ"ה בכת"י(. שתהא חשיבותה גדולה ועצומה בעיניו. 
244. ולא יחזיק טובה לעצמו. במה שעובד את ה' בכל כחו. 245. הכל יהיה 
בעיניו כאין וכאפס כנגד... יתברך. "הכל יקטן בעיניו כנגד מה שהוא חייב 
בעבודת ה' יתברך" )כת"י(. למה הדבר דומה, למי שחייב לחברו אלף אלפים 
דינרי זהב ויעלה בידו לפרוע פרוטה אחת, האם יש מקום להתפארות בזה?! 
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צוות תלמידי חכמים מופלגים, אשר ניחונו בידע רב 
הוצאה                    על  שוקד  הענפה,  התורנית  בספרות  ומעמיק 

עיניים,   ומאירת  חדשה  בעריכה  מוסר  ספרי  של  לאור 
מבוארים בטוב טעם, ומעוטרים ב"עיונים" מתוך דברי רבותינו - 
חדשיות                     חוברות  בצורת  מוגש  החומר  ואחרונים.  ראשונים 

עם חלוקה יומית, המופצות בכעשרים אלף עותקים, בשיעורי 
ובבתי                      תורה  בתלמודי  והכוללים,  הישיבות  בהיכלי  תורה, 

הכנסת.

הקיימים  תורה  בשיעורי  ולשלב  תורה,  שיעורי  להקים  בס"ד  זכינו 
בכל רחבי הארץ את לימוד המוסר, כאשר בסוף כל שיעור לומדים בצוותא 

קטע יומי אחיד מתוך חוברות "ארחות המוסר". מעבר למעלת הקביעות אשר 
בספרים  מקיף  ידע  רכישת  על  ובנוסף  מוסר,  לימוד  בלי  יום  יעבור  לא  בגינה 
קדושים אלו, קיים גם "כח הציבור" באשר לומדים אלפי יהודים, גדולים וקטנים, 

המהוה  חדשית  מילגה  מקבלים  שליט"א  הרבנים  הקטע.  אותו  את  יום  בכל 
הלימוד  רציפות  על  החודש  בסוף  במשוב  ומדווחים  ועידוד,  תמריץ 

ועקביותו.

מכון
"ארחות
המוסר"

שיעורי תורה ברחבי הארץ 206
שעורים

מרן שליט“א  בכנס סיום ספר ”ארחות יושר“

בית מדרש גבוה למגידי שיעורים

סדרי מוסר בכוללי האברכים

ע"
שב
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של  הדגול  לזכרה  יעקב".  לבית  תאמר  "כה 
הרבנית מרת בת שבע קניבסקי ע"ה, אשר נתפרסמה 

מסלול  הקמנו  המופלאים,  ובמעשיה  בצדקתה  ביראתה, 
ובשיעורים  בסמינרים  הספר,  בבתי  ישראל,  לבנות  מיוחד 
הן  נעשה  המוסר"  "ארחות  חוברות  מתוך  לימוד  לנשים. 

במסגרת הלימודים בבתי הספר והן בפעילויות שונות, וכן 
בחוגים לנשים, תוך שימת דגש על נושאים כמו: אהבת 

תורה, יראת שמים, צניעות ומידות טובות.

ללימוד  מסגרת  ידינו  על  הוקמה 
בכוללי  המוסר"  "ארחות  חוברות 
האברכים, לאחר סדרי הלימוד הקבועים, על 
בספרי  העיסוק  חשיבות  את  להטמיע  מנת 
בבחינת  תורה,  לעמלי  מיוחד  באופן  מוסר 
ביראת  לחיזוק  ה'",  יראת  חכמה  "ראשית 
כיאה  והמידות  המעשים  ובתיקון  שמים 

ללגיון של מלך.

"אורחות  גבוה  מדרש  בית 
יושר" מאגד בתוכו קבוץ נבחר 
של מגידי שיעורים, אשר להם 
במסירת  שנים  של  רב  נסיון 
ובעיון,  בבקיאות  שיעורים 
בהסברה  ובמוסר,  בהלכה 
בביהמ“ד  וקולחת.   בהירה 
שליט"א  הרבנים  עוסקים 
הנאמרים  השיעורים  בהכנת 
היומי              בדף  הן  ידם,  על 

עיוניות  בסוגיות  והן 
והלכתיות. 

64
כוללים



עוסקים  הארץ,  ברחבי  התורה  בתלמודי  גם 
הלימודים,  בתכניות  המשולב  המוסר  בלימוד  צאן-קדשים 

הוראתו  כפי  צעיר,  מגיל  טובות  ומידות  שמים  יראת  להחדרת 
זצוק"ל. אין כמו חוברות  יעקב"  הידועה של מרן בעל ה"קהילות 
צעירי  על  להאהיב  ונעימה,  נוחה  חדשנית,  בצורה  הערוכות  אלו, 

הצאן את לימוד המוסר אשר נחקק בקרבם כ"גירסא דינקותא", 
והשפעתו - אשר ניצניה ניכרים כבר עתה - תלך ותגבר לאורך 

ימים ושנים.

"סדר מוסר" הנהוג בישיבות מקדמת דנא, קיבל חיזוק 
יצאו לאור חוברות אלו. רבים רבים בחורי  רב ומשמעותי מאז 

בהשתוקקות  מוסר  בסדר  לימודם  את  בהן  קובעים  אשר  החמד 
קנקן  ובצורה,  בתוכן  מרענן  רוח  משב  עבורם  בהיותן  ובהתלהבות, 
אשר  מפז  יקרים  עליה  בני  לראות  לב  מרנין  מחזה  ישן.  מלא  חדש 

נושאים באמתחתם חוברות אלו גם מחוץ לכתלי הישיבה, והוגים 
במקומות  בהמתנה  באוטובוס,  בנסיעה  בדרך,  בלכתם  בהם 

שונים ובכל עת מצוא.

שיעורי מוסר
בתלמודי התורה

חיזוק המוסר
בהיכלי הישיבות

77
ישיבות

104
ת“ת

חוברות ”ארחות המוסר“ ללימוד מוסר יומי

עד עתה יצאו לאור:

י“א חוברות של ספר ”ארחות יושר“
וט“ו חוברות מספר ”ארחות צדיקים“




