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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,  השמונה  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

ביאורים
1. ועשה תשובה. ברגע האחרון של חייו. 2. כל עבירות. שעשה במשך כל 
ימי חייו, גם במזיד. 3. נעשו לו. נחשבות לו עתה. 4. מאהבה. מתוך אהבתו 
למצוות. לו  נהפכות  כזכויות.   .6 בזדון.  שעשה  העבירות  זדונות.   .5  לה'. 
7. מיראה. אם שב בתשובה מחמת יראת העונש. 8. כשגגות. כאילו עשאן 
מתוך חסרון ידיעה. 9. וכל אותם. רשעים שחטאו בחטאים חמורים שענשם 
הוא שאין להם חלק לעולם הבא ושנדונים בגיהנום לדורי דורות, והם אותם 

א. כשגגות. הטעם בזה, 
שאם עושה תשובה רק 
העונש,  יראת  מחמת 
שלימה  כוונתו  אין  הרי 
שהרי  שמים,  לשם 
הוא  עצמו  לטובת 
עדיין  לפיכך  חושש, 
קיים,  החטא  רושם 
כשגגה.  לו  נחשב  והוא 
עושה  אם  אמנם 

ה ָ ּשׁ ִרים ְוׁשִ ַער ָהֶעׂשְ ׁשַ

ׁשּוָבה ַער ַהּתְ ׁשַ
ֵחֶלק ד’

ְוחֹוֵזר  ׁשּוָבה  ּתְ ה  ָעׂשָ ָאָדם  ְוִאם 
ן  ּכֵ ה  עֹוׂשֶ ֲאִפּלּו  ְלסּורֹו, 

ָעִמים, ְלעֹוָלם ָיכֹול ַלֲעׂשֹות  ה ּפְ ַהְרּבֵ

ית יֹוֵתר  ִליׁשִ ה ּוׁשְ ִנּיָ ְתׁשּוָבה ׁשְ ׁשּוָבה, ַאְך ֵיׁש ְלַהֲחִמיר ּבִ ּתְ

ָהָיה  ְלִמי )פאה פ"א ה"א(: ִמי ׁשֶ רּוׁשַ ּיְ ִראׁשֹוָנה. ְוַגְרִסיָנן ּבַ ִמּבָ

לֹו.  רּוְך-הּוא ְמַקּבְ דֹוׁש-ּבָ ׁשּוָבה, ַהּקָ ה ּתְ ל ָיָמיו 1ְוָעׂשָ ע ּכָ ָרׁשָ

לֹו  3ַנֲעׂשּו  ֲעֵברֹות  ל  2ּכָ א  ֶאּלָ עֹוד,  ְולֹא  יֹוָחָנן:  י  ַרּבִ ָאַמר 

ה  ָעׂשָ ִאם  ב(:  פו,  )יומא  ּפּוִרים  יֹום-ַהּכִ ּוְבֶפֶרק  ְזֻכּיֹות.  ּכִ

ְרָאה,  7ִמּיִ ְזֻכּיֹות;  6ּכִ לֹו  ַנֲעׂשּו  5ְזדֹונֹות  4ֵמַאֲהָבה,  ׁשּוָבה  ּתְ

ֵאין ָלֶהם ֵחֶלק  ָגגֹות. 9ְוָכל אֹוָתם ׁשֶ ׁשְ ְזדֹונֹות ַנֲעׂשּו לֹו 8)א(ּכִ

ְוָקא אֹוָתן  יִהּנֹם ְלדֹוֵרי-ּדֹורֹות - ּדַ ּגֵ א ְוִנּדֹוִנים ּבַ ָלעֹוָלם ַהּבָ

א’
ם 

יו
 ’
א

ע 
בו

ש

סדר הלימוד היומי בשיעורים

שבוע א' 

שבוע ב' 

שבוע ג' 

שבוע ד'

יום א' ג‘ סיון - יום ה'  ז’ סיון.......................(פרשת בהעלותך)

יום א' י‘ סיון  - יום ה' י“ד סיון......................(פרשת שלח לך)                   

יום א' י“ז סיון  - יום ה' כ“א סיון........................(פרשת קרח)

יום א' כ“ד סיון  - יום ה' כ“ח סיון......................(פרשת חקת)

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.
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ְוָרַצח,  ְוָחַמד  ַזל  ּגָ 14ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶמֶלְך  ֵמַאְחָאב  ּוְלַמד  ֵצא 

ָכל  ּבְ ַמְלקּות  לֹו  17ְוָנַתן  ְיהּוָדה  ֶמֶלְך  ָפט  16ִליהֹוׁשָ 15ְוָקָרא 

ה  ּוִבְתִפּלָ צֹום  ּבְ ּוַמֲעִריב  ים  ּכִ ַמׁשְ ְוָהָיה  ָעִמים,  ּפְ לֹשׁ  ׁשָ יֹום 

ָיָמיו,  ל  ּכָ ּתֹוָרה  ּבַ עֹוֵסק  ְוָהָיה  רּוְך-הּוא,  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ ִלְפֵני 

ׁשּוָבתֹו,  ּתְ ְוִנְרֵצית  ָהִראׁשֹוִנים,  יו  ַמֲעׂשָ ֶאל  ב  ׁשָ ְולֹא 

י ִנְכַנע  ָפָני, ַיַען ּכִ י ִנְכַנע ַאְחָאב ִמּלְ ֱאַמר: "18ֲהָרִאיָת ּכִ ּנֶ ׁשֶ

ָיָמיו" )מלכים-א כא, כט(, 20ְוָאְמרּו  ַני 19לֹא ָאִביא ָהָרָעה ּבְ ִמּפָ

ָעׂשּו  ִאם  ֲאָבל  ָעָתם,  ִרׁשְ ּבְ תּו  ּמֵ ׁשֶ

ְפֵני  עֹוֵמד ּבִ ָבר 10ׁשֶ ׁשּוָבה, ֵאין ְלָך ּדָ ּתְ

ָאָדם:  ַיְחׁשֹב  ְולֹא  ׁשּוָבה.  ֲעֵלי-ּתְ ּבַ

ֲאֵחִרים  ְוֶהְחֵטאִתי  ְוָחָטאִתי  הֹוִאיל 

ה ָידֹו ִמן  11לֹא אּוַכל ָלׁשּוב, 12ּוַמְרּפֶ

י  ׁשּוָבה - ָחִליָלה ֵמֲעׂשֹות זֹאת, ּכִ ַהּתְ

א(:  קב,  )סנהדרין  ֵחֶלק  ֶפֶרק  ּבְ ָאְמרּו 

ְוֶהֱחִטיא,  ָחָטא  ׁשֶ ָיָרְבָעם,  ֲאִפּלּו 

ה  רּוְך-הּוא ָאַמר לֹו "13ַעּתָ דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ

פמ"ג(  ר"א  )פרקי  ָרָצה.  ְולֹא  ׁשּוב",  ּתָ

אהבת  מחמת  תשובה 
בתוכו,  המקננת  ה' 
מעיקרו  נעקר  עוונו 
ממנו  נשאר  ולא 
אחד  לענין  אלא  רושם 
סיבה  שהוא   – בלבד 
זכויות,  לו  להרבות 
)יומא  שבגמרא  כיון 
פו:( מבואר שהתשובה 
המובחרת היא כשהגיע 
לידו העבירה שוב פעם 
בדיוק  האופן  באותו 
שעבר בפעם הראשונה 
יצרו  על  התגבר  והוא 
ככל  והרי  חטא.  ולא 
לחטוא  האדם  שמרבה 
ומכיון  ממנה.  לפרוש  יותר  לו  וקשה  עבירה  לדבר  תאוותו  מתרבה  כך 
כך  בעבר  לחטוא  שהרבה  שככל  הרי  השכר,  גודל  כך  הנסיון  שכגודל 
מתרבה שכרו כשפורש לבסוף, ונמצא שאותה עבירה שעשה מכבר גורמת 
שפרישתו כעת תיחשב לו לזכות גדולה, מכיון שאף שיודע מהו טעמו של 
החטא מתגבר ולא חוטא, ולכן מעלתו יותר גדולה ממעלת הצדיק הפורש 
מבלי שטעם אף פעם את טעם החטא. )עפ"י 'תוספת יום הכיפורים', וע"ע 

מהרש"א(.  

ביאורים
לו  )השיב  בראש?"  "מי  להקב"ה(  )ירבעם  לו:  אמר  עדן".  בגן  נטייל  )דוד( 
הקב"ה(: "בן ישי בראש". )אמר לו ירבעם(: "אי הכי לא בעינא". 14. שגזל 
)עשרת  ישראל  על אחאב מלך  כא( מסופר  )פרק  ורצח. במלכים-א  וחמד 
כדי  לו.  למוכרו  סירב  והלה  היזרעאלי  נבות  כרם  את  שחמד  השבטים( 
להעביר את הכרם לידי אחאב, צותה איזבל אשתו להרוג את נבות על ידי 
הכרם  את  לקחת  אחאב  כשבא  למלך.  רכושו  את  ולהעביר  שקר  עלילת 
ירשת"?!  וגם  "הרצחת  בתוכחה:  הנביא  אליהו  את  ה'  אליו  שלח  לרשותו 
והודיע לו שֵיָענש על מעשהו בהכרתת כל משפחתו. תגובתו לדברי אליהו 
ויקרע  האלה  הדברים  את  אחאב  כשמוע  "ויהי  כז(:  )שם  בפסוק  מתוארת 
בגדיו וישם שק על בשרו ויצום". אז אמר ה' לאליהו שהוא מקבל את כניעתו 
15. וקרא. ועשה תשובה גדולה ושלח  של אחאב והרעה תדחה לימי בנו. 
מלקות.  לו  ונתן   .17 צדיק.  מלך  שהיה  יהודה.  מלך  ליהושפט   .16 וקרא. 
התשובה  מתיקוני  חלק  והוא  חטאותיו,  על  לייסרו  כדי  לאחאב,  יהושפט 
שקיבל אחאב על עצמו. 18. הראית וגו’. האם נותן אתה לב לראות, אשר 
נכנע אחאב מלפני, ורצה לומר: לא מפחד העונש, כי אם מגדולת האדון ה' 
)מצודת דוד(. 19. לא אביא הרעה. רעת ביתו )רש"י(.  20. ואמרו בפסיקתא. 
אצל אחאב נאמר שלבש שק והתענה. על כך שואל המדרש: וכמה התענה? 

ומשיב: שלוש שעות. כלומר, אם היה רגיל וכו'.

ביאורים
המנויים במסכת סנהדרין פרק חלק )צ.( ובר"ה )יז.(. 10. שעומד. שמעכב 
הקב"ה  שאין  לשוב.  אוכל  לא   .11 תשובה.  מלעשות  החוטא  בפני  ומונע 
13. עתה  12. ומרפה ידו מן התשובה. מתיאש מלעשות תשובה.  מקבלני. 
תשוב. במסכת סנהדרין )קב.( דורשת הגמרא את הכתוב )מלכים-א יג, לג(: 
"אחר הדבר הזה לא שב ירבעם מדרכו הרעה". מאי "אחר"? אמר רבי אבא: 
אחר שתפשו הקב"ה לירבעם בבגדו ואמר לו: "חזור בך! ואני ואתה ובן ישי 
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ל  ׁשֶ ְיֵדיֶהם  ה  27ַמְרּפֶ א,  ַהּבָ ָלעֹוָלם 

י  ַרּבִ יּה ּדְ א ַקּמֵ ּנָ ׁשּוָבה, ְוָתֵני ּתַ ֲעֵלי ּתְ ּבַ

ׁשּוָבה  ּתְ ה  ָעׂשָ ה  ֶ ְמַנּשׁ יֹוָחָנן: 

לֹו  29ְוִקּבְ ָנה,  ׁשָ לֹשׁ  ְוׁשָ ים  לֹשִׁ 28ׁשְ

רּוְך-הּוא )סנהדרין קג, א(.  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ

ר  ֲאׁשֶ ה,  ָהֵאּלֶ ּדֹורֹות  ּבַ ה  )ב(ְוַעּתָ

ְמאֹד  ים  ׁשִ ַחּלָ ֵני-ָאָדם  ּבְ

ָהָיה  א )פסיקתא דרב כהנא כ"ה, פיסקא דשובה(: ִאם  ִסיְקּתָ ּפְ ּבַ

עֹות; ִאם  ה ׁשָ ָ ּשׁ ׁשִ עֹות, ָהָיה אֹוֵכל ּבְ לֹשׁ ׁשָ ׁשָ ָרִגיל 21ֶלֱאֹכל ּבְ

עֹות. ּוַמהּו  ע ׁשָ ֵתׁשַ עֹות, ָהָיה אֹוֵכל ּבְ ה ׁשָ ָ ּשׁ ׁשִ ָהָיה ָרִגיל ּבְ

ֵלִוי:  ן  ּבֶ ַע  ְיהֹוׁשֻ י  ַרּבִ ָאַמר  כז(?  פסוק  )שם  ַאט"  ְך  "ַוְיַהּלֵ

ֵצא  ְועֹוד  ָאָדם.  ל  ּכָ ִיְלַמד  ּנּו  23ּוִמּמֶ ָיֵחף.  הֹוֵלְך  ָהָיה  22ׁשֶ

ל ַהּתֹוֵעבֹות ָהָרעֹות  ה ּכָ ָעׂשָ ה, 25ׁשֶ ן ִחְזִקּיָ ה ּבֶ ֶ ַנּשׁ ּוְלַמד 24ִמּמְ

ְתׁשּוָבה )פרקי ר"א  רּוְך-הּוא 26ּבִ דֹוׁש-ּבָ לֹו ַהּקָ עֹוָלם, ְוִקּבְ ּבָ ׁשֶ

ה ֵאין לֹו ֵחֶלק  ֶ ל ָהאֹוֵמר ְמַנּשׁ י יֹוָחָנן, ּכָ מג( ְועֹוד ָאַמר ַרּבִ

ב. ועתה בדורות האלה 
חלשים  אדם  בני  אשר 
כתב  בגופם.  מאד 
)בספרו  יועץ"  ה"פלא 
כי  יעלזו חסידים(: הנה 
ובזמן  האלה  בימים  כן 
שרוח  יזדמן  אם  הזה, 
ה' לבשה את איזה איש, 
ראשו  על  עברו  אשר 
ועשה  הזידונים  המים 
ובא  העוונים,  מאלו 
צריך  תיקונים,  לבקש 
בפלס  לשקול  המורה 

ומאזני משפט תיקוני התשובה אשר יתן לו מעט לפי מה שהוא אדם, באופן 
והולך לפי  יהא מוסיף עליו  ויתחזק,  ירגיל  יבול. וכאשר  ולא  יסבול  שעול 

כוחו ולפי טיבו וטבעו.
וכבר אמרו משם האר"י ז"ל שלפי הדורות כי גברה הקליפה, כי דלונו מאד 
בכל מכל, וכשל בעוונינו כוחנו, המעט שעושים חשוב הרבה. ]וז"ל "ברית 
עולם" )לבעל החיד"א ז"ל(: ראיתי בכתבי מהרח"ו ז"ל ששאל לרבו רבינו 
האר"י ז"ל דעין רואה בתלמוד ובמדרשים שמעשים טובים ומדות וקדושת 
התנאים והאמוראים הוא דבר מבהיל, ולא יוכל האדם בדורנו לעשות אחת 
מאלף. והשיב לו הרב זצ"ל דעתה גברה מאד הסט"א והמעט שעושים עתה 
זה  למה  הא  עכ"ד[.  הראשונים.  עושים  שהיו  כהרבה  יתברך  לפניו  חשוב 
דומה למי שיש לו בעלי חובות שנושים בו הרבה, והוא נשבר ולרש אין כסף, 

ביאורים
27. מרפה ידיהם של בעלי תשובה. שימנעו מלעשות תשובה, כיון שיחששו 
]ויחשבו בלבם, אם  שתידחה תשובתם כמו שנדחתה תשובתו של מנשה, 
מנשה שחזר בתשובה שלושים ושלש שנים אין לו חלק לעולם הבא, גם לנו 
חייו.   של  שנה. האחרונות  ושלש  שלושים   .28 לחזור בתשובה[.  כדאי  לא 
29. וקבלו הקב"ה. בתשובה. בספר דברי הימים-ב )לג, י-יט( מבואר שהביא 

ביאורים
21. לאכול בשלש שעות. לאכול סעודתו בסוף השעה השלישית מתחילת 
ואם  היום.  של  השישית  השעה  בסוף  אוכלה  והיה  סעודתו  איחר  היום, 
היה רגיל לאכול סעודתו בסוף השעה השישית מתחילת היום, היה אוכל 
בסוף השעה התשיעית. וזאת כדי לייסר עצמו על חטאותיו כחלק מתיקוני 
]הלך  ובאטיות  בענוה  יחף.  הולך  שהיה   .22 עצמו.  על  שקיבל  התשובה 
בנחת הנה והנה, כדרך אדם הדואג ומתאבל, ומחשב מה לעשות לתקן הדבר 
ואף אם  כל אדם. שלא להתיאש מן התשובה,  ילמד  וממנו   .23 )מצו"ד([. 
הרשיע ביותר, שהרי אף אחאב הרשיע מאד, וכיון שעשה תשובה נתקבלה 
התועבות  כל  שעשה   .25 יהודה.  מלך  חזקיה.  בן  ממנשה   .24 תשובתו. 
הרעות שבעולם. הוא החזיר את הבמות שאיבד חזקיהו אביו, הקים מזבחות 
לעבודה זרה כמו שעשה אחאב, ומשך אחריו את כל אנשי יהודה לחטוא 
בעבודה זרה, וגם שפך דם נקי הרבה, כמבואר בספר מלכים-ב, כא, א-יח. 
יוחנן משום רבי שמעון בן  26. בתשובה. במסכת סנהדרין )קג.( אמר רבי 
לו"?  ויחתר  )ה'(  אליו  "וישמע  יג(:  לג,  הימים-ב  )דברי  דכתיב  מאי  יוחאי: 
מחתרת  כמין  )למנשה(  הקב"ה  לו  שעשה  מלמד  ליה!  מיבעי  לו"  "ויעתר 
ידו( כדי לקבלו בתשובה מפני מדת הדין ]שהיתה מעכבת  )ופשט  ברקיע 

שלא לקבל את תשובתו. רש"י[.
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ִעְנְיֵני  ּבְ ָעָליו  ידּו  ַיְכּבִ ְוִאם  ּתֹוָרה, 

יּוַכל  37לֹא  ָאז  ּוְבַתֲעִנית,  ַער  ַהּצַ

ְלָהֵקל  ֵיׁש   - ָהָרִעים  ִמּדֹוָתיו  ן  ְלַתּקֵ

ֵיׁש  ַער,  ְוַהּצַ ֲעִנית  ַהּתַ ִמיֵני  ּבְ ָעָליו 

ּתֹוָרה  ּבַ ֲעֹסק  ּיַ )ג(ׁשֶ לֹו  ְלהֹורֹות 

ְקָרא- ַוּיִ ּבְ ָאְמרּו  ְוֵכן  דֹול.  ּגָ ֵעֶסק  38ּבְ

ָבִראׁשֹוָנה,  גּוָפם ְוֵאין ָלֶהם ּכַֹח 30ּכְ ּבְ

ָיָמיו  ל  ּכָ ָחָטא  ׁשֶ ָאָדם  ה  ֲעׂשֶ ּיַ ַמה 

ּוְבָכל  31ּוַבֲחִניָפה  ָהָרע  ָלׁשֹון  ּבְ

ָיָמיו  ל  ּכָ ִנְזַהר  ְולֹא  ן,  ּלָ ּכֻ ּדֹות  32ַהּמִ

ם  ְמַקּיֵ ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ ְצוֹות,  ַהּמִ גּוֵפי  ּבְ

ם  ּלֹא ָרָאה ָאָדם ְמַקּיֵ אֹוָתם ֵמֲחַמת ׁשֶ

ל ּוְלָבֵרְך  ּלֵ ל ָיָמיו 33ְלִהְתּפַ ּנּו, ְולֹא ָחׁש ּכָ ְלַמד ִמּמֶ ּיִ אֹוָתן ׁשֶ

ַמה  ְלִפי  ַצַער  ִיְסּבֹל  ֵאיְך   - ְצוֹות  ַהּמִ ָכל  ּבְ ְוֵכן  ָרכֹות,  ַהּבְ

י ָהֲעֵברֹות  ר 35ְלֻרּבֵ י ֲהלֹא ֵאין ֵחֶקר ְוֵאין ִמְסּפָ ָעַבר? ּכִ ֶ 34ּשׁ

ֶרְך ִלְפֵני  יו. ָלֵכן ֵיׁש 36ָלׂשּום ּדֶ ַמֲעׂשָ ק ּבְ ֵאינֹו ְמַדְקּדֵ ְלָאָדם ׁשֶ

ִבים ָלׁשּוב.  ְתַנּדְ ֵני-ָאָדם ַהּמִ ּבְ

ַעל- יַצד? ִאם ֶזה ַהחֹוֵטא ּבַ ין ָאָדם ְלָאָדם. ּכֵ ִחּלּוק ּבֵ ְוֵיׁש 

ג. שיעסוק בתורה בעסק 
לימוד  ע"י  כי  גדול. 
מתקבלת  יותר  התורה 
וביאור  התשובה. 
החיד"א  דהנה  הענין, 
מקומות  בכמה  ז"ל 
מועילה  איך  הקשה 
מבואר  והרי  תשובה, 
)לב:(  קידושין  במסכת 
שמלך שמחל על כבודו 

אין כבודו מחול? ותירץ, שעם ישראל נקראים בנים וכמו שנאמר )דברים 
יד, א( "בנים אתם לה' אלוקיכם" ודעת רבי מאיר )קידושין לו.( שאף כאשר 
ישראל חוטאים עדיין הם בבחינת בנים, ובשו"ת הרשב"א כתב שבזה הלכה 
כר"מ שסובר "בין כך ובין כך קרויין בנים", ומבואר במסכת קידושין )לב.( 
והנה  עכת"ד.  תשובה.  מועילה  ולכן  מחול,  כבודו  כבודו  על  שמחל  שאב 
האדם  זוכה  התורה  עסק  שע"י  משמע,  ב(  )יז,  משלי  על  הגר"א  בביאור 
וכן  עיי"ש.  "עבד",  בבחינת  רק  ולא  הקב"ה  אצל  "בן"  בבחינת  להיקרא 
)ב, ב( האריך  בספר רוח חיים )לרבינו חיים מוואלוז'ין זצ"ל( עמ"ס אבות 
בזה שע"י לימוד תורה נקרא בן, עיי"ש. וכן כתב גם כן החיד"א, ובזה ביאר, 
מיתה,  חייב  בתורה  שעסק  שעכו"ם  )נט.(  סנהדרין  במסכת  מבואר  שלכן 
כיון שעכו"ם אינם יכולים להיות בבחינת בנים, ורק על ישראל נאמר "בנים 
אתם לה' אלוקיכם", ולכן לא יכול להיות להם שום שייכות לתורה, עכת"ד. 
ישראל  כלל  עוסקים  כאשר  הוא  בנים  בחינת  שעיקר  זה,  מכל  ומבואר 
וכנ"ל,  ולא רק בבחינת "עבד"  "בן"  כי הלומד תורה הוא בבחינת  בתורה, 

ולכן ע"י לימוד תורה יותר מתקבלת התשובה.

מה  לפי  ממנו  שגובים 
מחול  והשאר  לו,  שיש 
מלך  הקב"ה,  כן  לו. 
בא  אינו  וחנון,  רחום 
בריותיו,  עם  בטרוניא 
רק אשר בכוחו לעשות 
יעשה מעט מעט. והוא 
רחום יכפר עון. עכ"ל.   

ביאורים
37. לא יוכל לתקן מדותיו הרעים. בכת"י הגי': "לא יוכל ללמוד תורה ולתקן 
38. בעסק גדול. בעמל וביגיעה. והיסורין שיבואו לו ע"י  מדותיו הרעות". 
במלח  פת  תורה,  של  דרכה  היא  'כך  חז"ל  שאמרו  מה  ]כגון  התורה  עסק 
תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה – ובתורה אתה 

ביאורים
ובגלותו  והוליכוהו לבבל,  ה' עליו את שרי צבא מלך אשור, שאסרו אותו 
נהג כשורה  ושם  לירושלים,  ה'  והשיבו  ה',  לפני  ונכנע מאד  חזר בתשובה 
לדורות הקדמונים. כמו שהיה  כבראשונה.   .30 לתקן את המעוות.   וניסה 
31. ובחניפה. שמנסה למצוא חן בעיני רשע ע"י שמשבחו או מראה באופן 
אחר שמסכים אתו או עם מעשיו, או אפילו אם נמנע מלהוכיחו )שע"ת ג, 
קפח-קצט(. 32. המדות. הרעות. 33. להתפלל. בכוונה )כת"י(. 34. שעבר. 
להתאים  דרך.  לשום   .36 הרבות.  לעבירות  העבירות.  לרובי   .35 שחטא. 

ולכוון דרך תשובה לפי האדם ויכולתו.
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רּו  ּפְ ִיְתּכַ ּוָבֶזה  47)ה(ֶוֱאֶמת,  46ֶחֶסד  ָאָדם ל  ִנְכׁשַ ִאם  א(:  )כה,  ה   ַרּבָ

יֵדי ּבִ ִמיָתה  ב  39ְוִנְתַחּיֵ ֲעֵבָרה   ּבַ

הּוא  ִאם  ְוִיְחֶיה?  ה  ֲעׂשֶ ּיַ ַמה  ַמִים,  ׁשָ

ֶאָחד,  ף  42ּדַ 41קֹוֵרא  ִלְהיֹות  40ָלמּוד 

ֶרק  ּפֶ נֹות  44ִלׁשְ ין;  ּפִ ּדַ ֵני  43ׁשְ ִיְקָרא 

ַאְלָמא ָרִקים;  ּפְ ֵני  ׁשְ ֶנה  ִיׁשְ  ֶאָחד, 

ה  ְוַיֲעׂשֶ ִלּמּוד.  רֹב  45ּבְ ָרה  ּפָ ּכַ )ד(ֵיׁש 

והשמחה  מתבנים, 
ואור  יתירתא  וחדוותא 

העליון מתרבה בכל העולמות.
וכל אחד מישראל  ידוע שכל דבר אינו נתקן אלא בשרשו העליון,  כי  וגם 
שורש העליון של נשמתו הוא מאות אחת מהתורה הקדושה ]כמו שכתב 
רבינו הגר"א: לכל אחד יש שורש בתורה כמש"כ ששים רבוא אותיות לתורה 
ולישראל, ולכל אחד יש לו שורש או באות או בקוץ או בנקודה ותג, כפי 
גודל נשמתו )תיקו"ז חדש לד. ד"ה עומר לגלגולת([, לכן, כל פגמי הנפש 
בה  העסק  ידי  על  הקדושה,  בתורה  בשרשם  ונמתקים  נתקנים  החוטאת 

כראוי.
וכמו שאמר הכתוב )תהלים יט, ח( "תורת ה' תמימה משיבת נפש", שאף 
אם כבר נכרתה הנפש משרשה ח"ו, ותרד פלאים בעמקי מצולות הרע ח"ו, 
התורה הקדושה שעוסק בה היא מקימה ומוציאה ממסגרים, ומשיבה אותה 

להתקשר כבתחילה, וביתרון אור התורה הקדושה.
ולכן תקנו הראשונים ז"ל נוסח הוידוי על פי הכ"ב אותיות, כדי לעורר שורש 
לטהרה  הקדושה,  בתורה  ונאחזת  מקושרת  היא  אשר  נפשו,  של  העליון 

ולקדשה.
ה. ואמת. במסכת ברכות )ה:( מבואר ש'אמת' זו תורה שנאמר )משלי כג, 
כג( "אמת קנה ואל תמכור". ולכאורה יש לתמוה, כיצד מוכח ממקרא זה 
'אמת'  )ברכות שם ד"ה כל(, שלשון  וכתב באיי הים  'תורה'?  ש'אמת' היא 
שייך רק על התורה, לפי שהיא נצחית וקיימת לעולם, ואינה כדתות ונימוסי 
העמים אשר משתנים מעת לעת, כפי צורך בני האדם באותו הזמן. ועל כך 
הביאה הגמרא לראיה את מאמר הכתוב 'אמת קנה ואל תמכור', שכן בשאר 
אך  לו,  נצרך  שהוא  בשעה  חפץ  אדם  שיקנה  יארע  לעיתים  העולם  קניני 
לאחר מכן עם שינוי העתים והזמנים שוב אינו צריך לו ומוכרו, אבל התורה 
אינה כן, שהרי אין בה שינוי לעולם, ולפיכך לעולם מבקש אדם לקנותה ולא 

ברוב  כפרה  יש  ד. 
שעסק  הטעם  לימוד. 
כל  על  מכפר  התורה 
בספר  ביאר  העוונות, 
)שער  החיים"  "נפש 
ששרשה  ל"ב(,  פרק  ד' 
התורה  של  העליון 
כל  מעל  היא  הקדושה 
ועל  כולם,  העולמות 
ידי עסק התורה כראוי 
שרשה  מעורר  הוא 
להאציל  העליון, 
ולהשפיע שפעת אור עליון וקדושה על העולמות כולם, ורשפיה רשפי אש 
והזוהמות שגרם במעשיו בכל  ולכלות כל הטומאות  נורא, לגרש  שלהבת 
אחד  יחד  להתקשר  העליונה,  בקדושה  עוד  ולהאיר  להתקדש  העולמות, 
ההריסות  וכל  נתקנים,  הקלקולים  וכל  מתמלאים,  הפגמים  וכל  בחברו, 

ביאורים
46. חסד. גמילות חסדים, שנאמר )משלי כא, כא( "רודף צדקה וחסד, ימצא 
חיים" )ברכות ה:(. 47. ואמת. זו תורה, שנאמר )שם כג, כג( "אמת קנה ואל 

תמכור" )ברכות שם(.

ביאורים
בה  כשיגע  בפרט  יגיעת התורה  ועצם  מעיניו  שינה  מה שמנדד  וכן  עמל', 
חיי  ממנו  נמנע  התורה  עסק  שמחמת  לו  שנדמה  או  חשק  לו  שאין  בזמן 
ומנכים  שלו  היסורים  בחשבון  שלמעלה  בבי"ד  נלקחים  וכיו"ב[  רווחה 
בערכם יסורים אחרים שהיו מזומנים לבוא עליו. ]ועיין בזה בספר 'ברכת 
במדרש  וכו’.  מיתה  ונתחייב   .39 בזה[.  שהרחיב  מה  מקץ  פרשת  פרץ' 
הוא  העבירה  בכשלון  שכן  פירוש,  שמים".  בידי  מיתה  "נתחייב  הגירסא: 
"קונה קטיגור אחד" )אבות ד, יא(, אשר הוא "נוטל את נפשו עליה" )ראה 
שהיא  עבירה  ובכל  עוון"(,  "נושא  פי'  להרמ"ק,  דבורה"  "תומר  כג.  מכות 
42. דף אחד.  41. קורא. במקרא.  רגיל.  40. למוד.  ועוד(.  ד:  )ראה ברכות 
יקרא. מעתה  יום,  בכל  ב(  טז,  שמו"ר  )עיי'  אחד  דיבור  או  אחת,   פרשה 

43. שני דפין. בכל יום. 44. לשנות פרק אחד. פירוש, ואם היה רגיל ללמוד 
ברוב למוד. בכך שמרבה בלימוד התורה   .45 יום.  במשנה פרק אחד בכל 

יותר ממה שהיה רגיל עד עתה.
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52ְוֵכן  י ָהעֹוָלם.  ִחּדּוׁשֵ ֹמַע  ׁשְ ּוִמּלִ ֵטִלים  ּבְ ּוְדָבִרים  ְוִטּיּוִלים 

ָבר  ן ֵאיֶזה ּדָ עּור 53ְמֻכּוָ ׁשִ ַעְצמֹו ּבְ ֵער ּבְ ָבר, ִויׁשַ ל ּדָ ַנע ִמּכָ ִיּמָ

ְצוֹות.  54יּוַכל ַלֲעׂשֹות ּוַמה ּיּוַכל ִלְסּבֹל ִעם ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ

חֹות יֹום  ְהֶיה ִנְכָנע ֵלאלִֹהים, ּוְלָכל ַהּפָ ּיִ ל ְלעֹוָלם ׁשֶ ּדֵ ּתַ ְוִיׁשְ

ָבר  ל ּדָ ה, ּוְבאֹותֹו ַהּיֹום ַיְפֶנה ַעְצמֹו ִמּכָ בּוַע ִיְתַעּנֶ ָ ּשׁ ֶאָחד ּבַ

ִלּבֹו  ּבְ בֹות  ַמְחׁשָ 55ְוַיֲערְֹך  ְלַבּדֹו  ָיִחיד  ב  ְוֵיׁשֵ עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ

ֶרד  ּמֶ ָעַמד ּבַ ק ּבֹו ְוִלְהיֹות 56ַמר-רּוַח 57ַעל ׁשֶ ּבֵ ֵלאלִֹהים ְלִהּדַ

ה  ב, ְוַיְרּבֶ ְברֹון ַהּלֵ ׁשִ ל ּבְ ה ְוִיְתַאּבֵ דֹול, ְוִיְבּכֶ ֶלְך ַהּגָ ֶנֶגד 58ַהּמֶ

אֹותֹו ַהּיֹום  חֹות, 59ְוַיְלֶקה ַעְצמֹו ּבְ ּבָ ִתׁשְ ה ּבְ ַתֲחנּוִנים, ְוַיְרּבֶ ּבְ

"60ְוהּוא  יֹאַמר:  אֹותֹו  ִקים  ּלְ ּמַ ׁשֶ ָעה  ּוְבׁשָ ָעִמים,  ּפְ לֹשׁ  ׁשָ

ֶוֱאֶמת  ֶחֶסד  "48ּבְ ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ ֲעוֹונֹוָתיו, 

ְוִיְטַרח  ו(.  טז,  )משלי  ָעֹון"  ר  49ְיֻכּפַ

ּוִמְצָוה  ִמְצָוה  ל  ּכָ ַלֲעׂשֹות 

ים,  ָהַרּבִ ְלַזּכֹות  ְוִיְטַרח  ַמֲאָמָרּה.  50ּכְ

ל  ּלֵ ְוִלְגֹמל ֲחָסִדים ִלְבֵני-ָאָדם, ּוְלִהְתּפַ

ב,  ַהּלֵ 51ּוִבְקִריַעת  ּוְבַהְכָנָעה  ָנה  ַכּוָ ּבְ

ל  ּכָ ַעל  ה’  ֵמֵאת  ְמִחיָלה  ׁש  ּוְלַבּקֵ

חֹוק  ִמּשְׂ ַעְצמֹו  ְוִיְמַנע  ָעיו.  ׁשָ ּפְ

למוכרה.
חיות  מהר"ץ  ובהגהות 
ביאר,  ואין(  ד"ה  )שם 
זה  מקרא  שלכאורה 
איך  שכן  הוא,  תמוה 
את  לקנות  אדם  יוכל 
מי  אין  אם  האמת 
ולפיכך  לו.  שימכרנה 
הגמרא  זאת  פירשה 
התורה,  לימוד  לענין 
מכירה  בה  שייך  שאין 
המלמד  שהרי  לעולם, 
אין  תורה  חבירו  את 
ממנו  תורתו  נחסרת 

]כמובא במדרש תנחומא )תרומה א([.  

ביאורים
52. וכן ימנע מכל דבר. בכת"י: "וכן ימנע עצמו מכל דבר הנאה". פירוש, כי 
משורת הדין היה עליו להתענות כל ימיו לפי ערך עוונותיו, רק שמקילים 
עליו לפי שלא יוכל לעסוק בתורה בגלל חלישותו, אך מ"מ אין ראוי לו לענג 
עצמו וליהנות מהנאות העולם. ולמה הדבר דומה לחולה שלא יכול לצום 
יין  ולשתות  לו לאכול בשר  ציבור בגלל חליו, אבל פשיטא שאין  בתענית 
ומיני מגדים ומיני תרגימא, ודי לו שיאכל מה שיקיים את גופו ותו לא מידי 
)'עלי אורח'(. 53. מכוון. מדויק ומדוקדק. 54. יוכל לעשות. כדי לצער את 
עצמו באופן שזה לא יפריע לו מלימודו ועסקו בתורה. 55. ויערוך. יחשוב 
יב( "העיקר השלישי, היגון.  ר"י )שע"ת א,  וז"ל  רוח. עצב.  56. מר  ויסדר. 
יגון  ויגדיל  יוצרו,  ויחשוב, כמה רבה רעת מי שהמרה את  ישתונן כליותיו 
בלבבו, וסער מתחולל ברעיוניו, ויאנח במרירות לב". 57. על שעמד במרד. 
וילקה   .59 הקב"ה.  הגדול.  המלך   .58 רצונו.  על  ועבר  כנגדו  שחטא  בכך 
עצמו. ע"י אחרים. 60. והוא רחום. פירוש הפסוק "והוא רחום": "והוא – ה' 

ביאורים
48. בחסד. ואפילו אין לו משלו – יראה לזרז חברו לצדקה וחסד ולהחיות 
העניים, שכל זה מועיל לו לאדם להאריך ימיו ושנותיו ולכפר על עוונותיו 
)'נדחי ישראל' פרק ל"ה(. 49. יכופר עוון. וירחמו עליו מן השמים להוסיף 
מן  עליו  מרחמים  הבריות  על  המרחם  'כל  חז"ל  שאמרו  וכמו  חיים,  לו 
מכל  וטוב  "גדול  ו(:  טז,  )משלי  הגר"א  כתב  ו(.  תרט"ו,  )שעה"צ  השמים' 
וז"ל  עוונו".  יכופר  ובזה  חסדים,  ובגמילות  בתורה  לעסוק   – הסיגופים 
מדה-כנגד- מודד  הקב"ה  כי  פשוט,  "וזה  י"ט(:  )פרק  ישרים"  ה"מסילת 

בדינו  הוא  גם   – הבריות  עם  חסד  ועושה  שמרחם  ומי  צ.(.  )סנהדרין  מדה 
שהיא  כיון  הוא,  דין  זו  מחילה  שהרי  בחסד,  עוונותיו  לו  וימחלו  ירחמוהו 
למי  עון?  נושא  'למי  יז.(:  )ר"ה  ז"ל  שאמרו  מה  והוא  מדתו,  כנגד  מדה 
ודקדוקיה. פרטיה  בכל  כמאמרה.   .50 חבריו('".  )כלפי  פשע  על   שעובר 

'רד"ק'  )עפ"י  מלבבו  הרעות  המחשבות  בקריעת  הלב.  ובקריעת   .51 
 יואל ב, יג(. או: שיסיר ערלת לבבו, האוטמת אותו מן האמת ומן התשובה

)עפ"י 'אבן עזרא' שם(.
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הּוא  ׁשֶ אֹו  63ַעם-ָהָאֶרץ,  הּוא  ׁשֶ אֹו  ל,  62ְמֻטּפָ הּוא  ׁשֶ אֹו 

ְבֵרי  ּדִ ל  64ּכָ ֶאת  ֹמר  ִלׁשְ ַעְצמֹו  ָלֹכף  ָיכֹול  ֵאינֹו  ַאְך  ַלְמָדן 

ין.  ה ֵיׁש ְלַהְחִמיר 65ִלְסּבֹל ִיּסּוִרין ָקׁשִ ה - ְלָכל ֵאּלֶ ֶפר ַהּזֶ ַהּסֵ

ִריא  ּבָ הּוא  ׁשֶ ָאָדם  ֵיׁש  י  ּכִ ָאָדם,  ְלָכל  ִוין  ׁשָ ּסּוִרין  ַהּיִ ְוֵאין 

ַלִים  ירּוׁשָ ין ּבִ ית-ּדִ ְהיֹות ּבֵ הּוא ָחלּוׁש. ֲהלֹא ּבִ ְמאֹד, ְוֵיׁש ׁשֶ

יֵני 67ְנָפׁשֹות ּוַמְלֻקּיֹות, ָהיּו  ִנים ּדִ ִזית, ְוָהיּו ּדָ ת ַהּגָ ּכַ ִלׁשְ 66ּבְ

ֵיׁש  ְוָכְך  ְלֶקה,  ַהּנִ ָהִאיׁש  ּכַֹח  ִפי  ּכְ ַמְלֻקּיֹות  ּבְ 68אֹוְמִדים 

ִאם  ָאָדם,  ֵיׁש  ָהִאיׁש.  ִעְנַין  ְלִפי  ַהּכֹל  ו  ַעְכׁשָ ַלֲעׂשֹות 

ה  ַיֲעׂשֶ ְולֹא  ְלַגְמֵרי  ַיֲעזֹב  ַער,  ַהּצַ ִעְנַין  ּבְ ָעָליו  ַמְחִמיִרין 

ְוגֹו’"  ִחית  ַיׁשְ ְולֹא  ָעֹון  ר  ְיַכּפֵ ַרחּום 

ְוֵכן  ל ֲחָמתֹו" )תהלים עח, לח(,  ַעד "ּכָ

לֹשׁ  ׁשָ ּוַמְלקּות  ַמְלקּות  ָכל  ּבְ יֹאַמר 

ִמים, ַהּיָ ל  61ּכָ ה  ַיֲעׂשֶ ְוֵכן  ָעִמים.   ּפְ

ֶלְך  ַהּמֶ ִלְפֵני  ֵחן  ְמָצא  ּיִ ׁשֶ )ו(ַעד 

ָהֶעְליֹון. 

ׁשּוָבה  א ַלֲעׂשֹות ּתְ ְוִאם ַהחֹוֵטא ַהּבָ
ֵאינֹו ָיכֹול ִלְלֹמד,  הּוא ָאָדם ׁשֶ

לפני  חן  שימצא  עד  ו. 
כתב  העליון.  המלך 
א,  )שע"ת  יונה  רבינו 
יתפלל  "ועוד  מב(: 
אל  התשובה  בעל 
כעב  למחות  השם 
פשעיו וכענן חטאותיו, 
וירצהו  בו  ושיחפוץ 
אם  כאשר  לו  ויעתר 
ותאות  חטא...  לא 
הצדיקים מן ההצלחות 
מהשם  רצון  להפק 
חן  למצוא  ]כלומר, 
ושיחפוץ  השם[  בעיני 
)תהלים  ונאמר  בהם... 
ז"ל  רבותינו  ואמרו  ונושעה"  פניך  האר  השיבנו  צבאות  אלקים  "ה'  כ(  פ, 
וכתב הרצון".  ענין  והוא  פניך,  הארת  אלא  לנו  אין  פ'(:  תהלים   )מדרש 
להארת לזכות  התפילה  להיות  חייבת  "וזו  )אמונה(:  יחזקאל"   ה"אור 

בהיותו  רק  לזכות  אפשרות  לו  שאין  ויכיר  האדם  ידע  וכאשר   פנים, 
זאת  ונצייר  השי"ת.  בעיני  לרצוי  נעשה  גופא  בזה  לקב"ה,   מרוצה 
וחבירו  חבירו  ידידות  להשיג  ושואף  רוצה  אחד  כאשר  העולם   מעניני 
וראה  ימין  "הבט  ידידו.  בעיני  לרצוי  נעשה  גופא  עי"ז   - בזאת   מכיר 
מכיר  לו  שאין  הכרתו  לנפשי"  דורש  אין  ממני  מנוס  אבד  מכיר  לי  ואין 
ודורש  יהיה מכירו  לזכות שהשי"ת  כבר ראשית הדרך  זו  מבלעדי הקב"ה 

טובתו".   

ביאורים
63. עם הארץ. שלא למד מימיו.  62. מטופל. בילדים או טרוד בפרנסתו. 
64. כל דברי הספר הזה. היינו כל תיקוני התשובה הנזכרים לעיל, כגון לקיים 
עם  לגמול חסדים  עוה"ז,  הנאות  למנוע עצמו מכל  כל המצוות כמאמרן, 
הבריות ולזכותם וכו'. 65. לסבול יסורין קשין. בשו"ת נודע ביהודה )או"ח 
קמא ל"ה( כתב: "אומר אני שודאי נחוץ הוא לבעל תשובה כדי לשבור לבו 
הזונה שיוכל להתחרט בלב שלם וכל זמן שלא נשבר לבו אי אפשר להיות 
שהיו  הלשכות  אחת  הגזית.  בלשכת   .66  . ערמה"  בלי  שלם  בלב  החרטה 
בבית המקדש בעזרה היתה בנויה אבני גזית מרובעות ובה ישבו סנהדרין 
גדולה של שבעים ואחד דיינים. וכל זמן שסנהדרין גדולה יושבת שם, אפשר 
לדון דיני נפשות בסנהדרין קטנה שבכל עיר ועיר. 67. נפשות ומלקיות. ישנן 
עבירות שהעובר עליהן במזיד והתראה ע"י עדים ענשו מיתה, ויש שענשו 
מלקות  שעונשה  עבירה  שעבר  אדם  וכו’.  במלקיות  אומדים   .68 מלקות. 
שלושים  דהיינו  המלא,  המלקות  מספר  את  לקבל  הוא  יכול  אם  אומדים 
ותשע מלקות, ואם אמדוהו שאינו יכול כגון שהוא חלש, ועלול הוא לחלות 

ולמות מחמת המלקיות - מלקים אותו פחות בהתאם למצב בריאותו.

ביאורים
שהוא רחום, יכפר עוון ולא ישחית – לא ימית את החוטא, והרבה להשיב 
אפו – פעמים הרבה הוא עוצר את כעסו ואינו נפרע מן החוטא, ולא יעיר כל 
חמתו – ואף כשהוא נפרע ממנו, אינו נותן לכעסו לפרוץ במלוא עוזו, כפי 

שמגיע לחוטא כדין". 61. כל הימים. כל ימי חייו.
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ְלסּורֹו,  ַיְחזֹר  עֹוד  ְוִאם  ַהחֶֹטם.  ַעד  ַמִים  ּבְ ב  ְוֵיׁשֵ ַרח  ַהּקֶ

ָלה  ְלַבּטָ ְכַבת-ֶזַרע  ׁשִ ַהּמֹוִציא  ְויֹוֵתר.  יֹוֵתר  ָעָליו  77ַיְחִמיר 

ב  ְוֵיׁשֵ ְרצּוִפים,  ֵאיָנם  ַוֲאִפּלּו  78יֹום,  ִעים  ַאְרּבָ ה  ִיְתַעּנֶ  -

ל  ּכָ ּוְגִמיָעָתּה  יָצה  ּבֵ ת  ְצִלּיַ ֵדי  80ּכְ ַהחֶֹרף  ימֹות  ּבִ ַמִים  79ּבְ

ה ַיִין ְוָדָבר ַחם  ּתֶ ר ְולֹא ִיׁשְ ׂשָ ִעים יֹום, 82ְולֹא יֹאַכל ּבָ 81ַאְרּבָ

ַמִים,  ְוִיְרַחץ ָהרֹאׁש ְמַעט ּבְ תֹות ְוָיִמים-טֹוִבים,  ּבָ ַ ְלַבד ִמּשׁ

ק  ֵ ק אֹו ִנּשׁ ִעים יֹום. ִאם ִחּבֵ ל אֹוָתן ַאְרּבָ לֹשׁ, ּכָ ֲעַמִים אֹו ׁשָ ּפַ

ה  ּתֹו ִנּדָ א ַעל ִאׁשְ ִעים יֹום. ַהּבָ ה 83ַאְרּבָ ה - ִיְתַעּנֶ ּתֹו ִנּדָ ִאׁשְ

ְולֹא  יֹום,  ָכל  ּבְ ְוִיְלֶקה  84ְרצּוִפים,  יֹום  ִעים  ַאְרּבָ ה  ִיְתַעּנֶ  -

ְלַבד  ַחם  ַמֲאָכל  יֹאַכל  ְולֹא  ַיִין  ה  ּתֶ ִיׁשְ ְולֹא  ר  ׂשָ ּבָ יֹאַכל 

ִמים,  ַהּיָ אֹוָתן  ל  ּכָ ִיְרַחץ  ְולֹא  ְוָיִמים-טֹוִבים,  תֹות  ּבָ ַ ִמּשׁ

 - ָקן  ְמַחּבְ אֹו  ים  ָנׁשִ ָאר  ׁשְ ק  ֵ 85ַהְמַנּשׁ יֹום.  ָכל  ּבְ ה  ְוִיְתַוּדֶ

ֵהָמה,  יָתם. ָרַבע ּבְ ַתח ּבֵ י, 86ְוִיְרַחק ִמּפֶ ִני ַוֲחִמיׁשִ ה ׁשֵ ִיְתַעּנֶ

ל  ּכֵ ִעים יֹום, ְולֹא ִיְסּתַ ה ְולֹא ִיְרַחץ ַאְרּבָ ה אֹו עֹוף - ִיְתַעּנֶ ַחּיָ

ּוְלהֹורֹות  ָהִאיׁש  ִעְנַין  69ַלְחקֹר  ֶהָחָכם  ָצִריְך  ָלֵכן  ׁשּוָבה,  ּתְ

ְלִפי ְראּות ֵעיָניו. 

ַוֲעֵבָרה  ֲעֵבָרה  ל  ּכָ ְלִפי  ַער  ַהּצַ ִעְנְיֵני  ִלְכּתֹב  ֵיׁש  ה  ְוַעּתָ
א ַעל  )עיין ברוקח הלכות תשובה ובראשית חכמה(: ַהּבָ

ַיִין  ה  ּתֶ ִיׁשְ ר ְולֹא  ׂשָ ּבָ ְוִיְלֶקה, ְולֹא יֹאַכל  ה  ַהּגֹוָיה - 70ִיְתַעּנֶ

ָיִמים  ה  לֹשָׁ 72ׁשְ ה  ִיְתַעּנֶ אֹו  יֹום,  ִעים  71ַאְרּבָ חֹות  ַהּפָ ְלָכל 

ׁשּוָבה  ָנה. ְוִאם ַאַחר ַהּתְ ַעם ְלׁשָ ִנים, ּפַ לֹשׁ ׁשָ ַלְיָלה ְויֹום 73ׁשָ

ְמקֹום  ה ֵיֵלְך ּבִ ימֹות ַהַחּמָ 74ָחַזר ְלסּורֹו, ַיְחִמיר יֹוֵתר ָעָליו: ּבִ

ר  ּבֵ יֵניֶהם ָערֹם, ּוִבימֹות ַהחֶֹרף 76ְיׁשַ ב ּבֵ ה 75ְוֵיׁשֵ ְנָמִלים ַהְרּבֵ

ביאורים
77. יחמיר עליו יותר ויותר. יוסיף לצער עצמו יותר. 78. יום. ללא הלילה 
וכו’. ישהה במים משך הזמן הדרוש  80. כדי  79. במים. קרים.  שלפניהם. 
לצלות ביצה ולבלוע אותה. 81. ארבעים יום. שמתענה בהם. 82. ולא יאכל. 
יום. אפילו לא רצופים )כ"מ  83. ארבעים  יום.  בלילות של אותם ארבעים 
וכו’. מדובר  85. המנשק  ויאכל רק בלילות.  84. רצופים.  מהמשך דבריו(. 
באופן שהיא פנויה וגם טהורה )'עלי אורח'(. 86. וירחק מפתח ביתן. שלא 

יראה אותן כלל אף באקראי, פן יבוא שוב לידי עבירה.

ביאורים
צער  לסבול  וברצונו  בכוחו  אם  מצבו  את  לבדוק  האיש.  ענין  לחקור   .69
מן  היסורים(  )סבילת  זה  "וכל  )הנ"ל(:  ביהודה  הנודע  וכתב  אלו.  ויסורים 
הסתם, אבל מי שיוכל לזבוח יצרו ע"י התורה שכבר העידו חז"ל שאם אבן 
אני  לזה  כח,  וגם התורה מתשת  לימוד התורה(,  )ע"י  נמוח  )היצה"ר(  הוא 
נחוץ  זה  והבכי  ושבירת הלב  וסיגופים, אבל החרטה  מיקל מאוד בתענית 
מאוד והמרבה בבכי במסתרים משובח". 70. יתענה וילקה. פעם אחת )'עלי 
אורח'(. 71. ארבעים יום. רצופים )שם(. 72. שלשה ימים לילה ויום. רצופים, 
שלש  יעשה  כן  כלומר,  שנים.  שלש   .73 בלילה.  ולא  ביום  לא  יאכל  שלא 
שנים, שבכל שנה יתענה פעם אחת שלשה ימים לילה ויום רצופים. ובספר 
 - לילות  וג'  ימים  ג'   - פעמים  ג'  יעשה  רוצה  "ואם  הוסיף:  )קס"ז(  חסידים 
הגויה. על  בא  ושוב  לסורו.  יחזור[  ]בכת"י:  חזר   .74 לו".  ודי  אחת,   בשנה 

הקרח.  ישבר   .76 ויצערוהו.  גופו  על  יעלו  שהנמלים  כדי  וכו’.  וישב   .75
להפכו למים קרים.
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ה  ְוִיְבּכֶ ל  ְוִיְתַאּבֵ ִאים,  ַהּנָ יו  ַמְלּבּוׁשָ 97ָיִסיר   - ד  ּמָ 96ְמׁשֻ

יל רּוחֹו ְוַגֲאָותֹו,  ּפִ יו, ְוַיׁשְ ל ְיֵמי ַחּיָ ְוִיְצַטֵער 98ּכָ

99ְולֹא  ר  ׂשָ ּבָ יֹאַכל  ְולֹא  יֹום,  ָכל  ּבְ ָעִמים  ּפְ לֹשׁ  ׁשָ ה  ְוִיְתַוּדֶ

ְמַעט  ְוִיְרַחץ  ְוָיִמים-טֹוִבים.  תֹות  ּבָ ׁשַ ּבְ ִאם  י  ּכִ ַיִין  ה  ּתֶ ִיׁשְ

חֶֹדׁש.  ּבַ ֲעַמִים  ּפַ ַעם ַאַחת אֹו  ּפַ י ִאם  ּכִ ָיחֹף רֹאׁשֹו  100ְולֹא 

ת  ִבְרּכַ 103ּבְ ִאם  י  ּכִ ּוִאין  102ְלִנּשׂ ְולֹא  חֹוק  101ִלׂשְ ֵיֵלְך  ְולֹא 

ב  ֵיׁשֵ ְולֹא  ְועֹוְבֶדיָה,  ֵמֲעבֹוָדה-ָזָרה  ְוִיְרַחק  ּה.  ְלַבּדָ ּוִאין  ִנּשׂ

ְבֵרי ִמינּות,  ִרים ּדִ ַדּבְ ּמְ ָמקֹום ׁשֶ ִחים ּוְכָמִרים, ְולֹא ּבְ ּלָ ֵאֶצל ּגַ

ׁשּוב  ּיָ ׁשֶ ּכְ ד  ּוִמּיָ ֵיָהֶנה ֵמֶהם.  יָתם 104ְולֹא  ּבֵ ַתח  ִמּפֶ ְוִיְתַרֵחק 

י  ּכִ ֲחָטָאיו,  ֶנֶגד  ּכְ ְוִיּסּוִרין  ַצַער  ְוִיְסּבֹל  ְטִביָלה.  105ָצִריְך 

ֵרתֹות  תֹות ּוָבַעל ָנְכִרּיֹות 106ְוָעַבר ּכָ ּבָ ל ׁשַ ְוִחּלֵ ר  ִעּקָ ּבָ ַפר  ּכָ

ְזָקִקים ֶזה ָלֶזה.  ּנִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ה ְועֹוף ּבְ ְבֵהָמה ַחּיָ ּבִ

ָכל ּבְ ְוִיְלֶקה  ִנים,  ׁשָ לֹשׁ  ׁשָ ּגֹוָלה  ּבַ 88ֵיֵלְך   -  87רֹוֵצַח 

ְולֹא ֲאִני",  "רֹוֵצַח  89ְויֹאַמר  ָוִעיר,   ִעיר 

רֹאׁשֹו ַער  ׂשְ ח  ְיַגּלַ ְולֹא  ַיִין,  ה  ּתֶ ִיׁשְ ְולֹא  ר  ׂשָ ּבָ  יֹאַכל 

ָרַצח ר  ֲאׁשֶ ָידֹו  ְוִיְקׁשֹר  חֶֹדׁש.  ּבְ ַאַחת  ַעם  ּפַ א  ֶאּלָ  ּוְזָקנֹו 

אתֹו,  ַחּטָ ַעל  ה  ְוִיְבּכֶ ָיֵחף,  ְוֵיֵלְך  ארֹו,  ּוְבַצּוָ ְזרֹועֹו  ּבִ ּה  ּבָ

ְוָגלּותֹו. ֲעִניתֹו  ּתַ ְגֹמר  ּיִ ׁשֶ 90ַעד  יֹום  ָכל  ּבְ ה   ְוִיְתַעּנֶ

ִאם   י.  ַוֲחִמיׁשִ ִני  92ׁשֵ ַאַחת  ָנה  ׁשָ ה  ִיְתַעּנֶ ְך  91ְוַאַחר-ּכָ

ֵיֵלְך לֹא  ִנים  ׁשָ לֹשׁ  94ׁשָ ְואֹוָתן  ּתֹק.  ִיׁשְ  -  93ְיָחְרפּוהּו 

ַתח ּפֶ ִלְפֵני  ַעְצמֹו  יב  ּכִ ַיׁשְ ְגֶלה,  ּיִ ּוְכׁשֶ חֹוק.  ּוׂשְ ִטּיּול   ּבְ

לֹא  ַאְך  ִבים,  ְוׁשָ ָהעֹוְבִרים  95ָעָליו  ְוַיַעְברּו  ֶנֶסת,  ית-ַהּכְ ּבֵ

ביאוריםִיְדְרכּוהּו. 
97. יסיר מלבושיו  96. משומד. הכופר בעיקר, ועבר על כל התורה כולה. 
לכפור  לו  גרמה  אשר  גאותו  את  לשבור  כדי  וגם  אבלות,  לאות  הנאים. 
בעיקר. 98. כל ימי חייו. ברוקח הגירסא: כמה שנים. ובמנורת המאור: חמש 
שנים. 99. ולא ישתה יין כי אם בשבתות וימים טובים, וירחץ מעט. ברוקח 
ובכל בו הגירסא: ולא ירחץ כלל, כי אם בע"ש ובעיו"ט ירחץ מעט. 100. ולא 
יחוף ראשו. לא ישפשף שערות ראשו לשם ניקוי. וברוקח הגי': ולא ירחץ 
ראשו. 101. לשחוק. למקומות שהשמחה מצויה שם. 102. לנשואין. בזמן 
נשואין. בעת החופה בשעה שמברכים  בברכת   .103 והריקודים.  הסעודה 
 .105 אחריהם.  להמשך  יבוא  פן  מהם.  יהנה  ולא   .104 הנשואין.  ברכת 
 צריך טבילה. וברוקח כתב: ומיד כשמתחרט וטובל במקוה דינו כישראל.

106. ועבר כריתות וכו’. עבר על עבירות שענשם כרת או מיתות בי"ד.

ביאורים
הרג או  אשה  בין  איש  בין  נפש  ורצחו  רעהו  את  איש  הכה  רוצח.   .87 
והולך נודד  יהא  שנים.  שלש  בגולה  ילך   .88 כג(.  )הרוקח,  הקטן   את 
שלא כדי  אליו  שיגיע  מקום  בכל  אני.  רוצח  ויאמר   .89 שנים.   שלש 
ברוקח וגלותו.  תעניתו  שיגמור  עד   .90 לו.  תכפר  והבושה   יכבדוהו 
ינהג הנ"ל  כל  כלומר,  גלותו".  שיגמור  "עד  הגירסא:  המאור'   וב'מנורת 
למקומו. ישוב  כאשר  כך.  ואחר   .91 גולה.  הוא  שבהם  השנים  ג'   במשך 
יחרפוהו.  .93 שנה.  שבאותה  וחמישי  שני  ימי  כל  וחמישי.  שני   .92 
כדי מעליו  עליו.   .95 בגלות.  שנמצא  שנים.  שלש   .94 שרצח.   על 

לביישו.
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י ִאם  ר ָוֶכֶסת, ּכִ לֹא ּכַ ף ֶאָחד ּבְ ב ַעל ָהָאֶרץ אֹו 115ַעל ּדַ ּכַ ְוִיׁשְ

רֹאׁשֹו, 116ַעד  ֶבן ְוַקׁש ְוַכר ּבְ ב ַעל ּתֶ ּכַ תֹות ְויֹום-טֹוב ִיׁשְ ּבָ ׁשַ ּבְ

י ַצַער ִיְחֶיה,  ַאָוה. ְוַחּיֵ ּבֹו ְואֹוָתּה ַהּתַ ה ׁשֶ ּסָ י ָיִסיר ָהרּוַח ַהּגַ ּכִ

ים,  ָנׁשִ ֲאַות  ּתַ ֵמִעְנַין  ר  ְיַדּבֵ ְולֹא  רֹו,  ׂשָ ּבְ ַעל  ק  ׂשַ ׁש  ְוִיְלּבַ

ֵאיָנן ֲעֵליֶהן,  ׁשֶ יֵטיֶהן ֲאִפּלּו ּכְ ים ּוְבַתְכׁשִ ָנׁשִ ל ּבְ ּכֵ 117ְולֹא ִיְסּתַ

ָלל,  ּכְ ים  ׁשִ ַהּנָ ִעְסקֹו ִעם  ִיְהֶיה  ְולֹא  ִנּגּוָנן,  ַמע קֹול  ִיׁשְ ְולֹא 

ִהיא  ׁשֶ ּתֹו ּכְ ָבר, ַוֲאִפּלּו ִעם ִאׁשְ ׁשּום ּדָ ְרִמיָזה ְולֹא ּבְ 118לֹא ּבִ

ׁשּום ִיחּוד.  ּה ּבְ ה לֹא ִיְתַיֵחד ִעּמָ ִנּדָ

ִלְלקֹות  לֹו  ֵיׁש   - ֵחֶרם  119ּבְ ָמַעל  אֹו  ֶקר  ֶ ַלּשׁ ע  ּבָ ׁשְ ַהּנִ
ָיִמים  ה  ְוִיְתַוּדֶ יו,  ַחּיָ ְיֵמי  ל  ּכָ ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ 120ּכַ

לֹא  ֱאֶמת,  ּבֶ ֲאִפּלּו  ַבע  ָ ִיּשׁ י  ְלִבְלּתִ ֵהר  ִיּזָ ן  ּכֵ ּוְלַאַחר  ים,  ַרּבִ

ּוְתׁשּוָבה  דֹוִלים  ּגְ ִיּסּוִרים  ָצִריְך  ָלֵכן  ין,  ית-ּדִ ּבֵ ּוִמיתֹות 

דֹוָלה.  ּגְ

ֶזה  ֲהֵרי  107ַהְמאָֹרָסה,  ַנֲעָרה  אֹו  ִאיׁש  ת  ֵאׁשֶ ַעל  א  ַהּבָ
ב ָעֶליָה  ית, ְוַחּיָ ְתַרּצֵ ּנִ יָון 108ׁשֶ ְעָלּה, ּכֵ ֲאסּוָרה ַעל ּבַ

ימֹות  ִמיָתה: ּבִ ה ּכְ ׁשֶ ין, ָלֵכן ִיְסּבֹל ַצַער ַהּקָ ית-ּדִ 109ִמיַתת ּבֵ

ֲעַמִים  ַעם ַאַחת אֹו ּפַ ָכל יֹום ּפַ ַרח ּבְ ּקֶ ֶלג אֹו ּבַ ֶ ּשׁ ב ּבַ ַהחֶֹרף ֵיׁשֵ

ב ִלְפֵני ְזבּוִבים אֹו  ה ֵיׁשֵ ָעִמים. ּוִבימֹות ַהַחּמָ לֹשׁ ּפְ 110אֹו ׁשָ

ִמיָתה.  111ּכְ ים  ׁשִ ַהּקָ ִיּסּוִרים  ָאר  ׁשְ אֹו  בֹוִרים,  ַהּדְ ִלְפֵני 

113לֹא  ִמיָמה  ּתְ ָנה  ְוׁשָ ַוֲאָנָחה.  ְבִכי  ּבִ ֶזה  ָכל  112ּבְ ה  ְוִיְתַוּדֶ

תֹות ְוָיִמים- ּבָ ַעְרֵבי-ׁשַ י ִאם ּבְ יֹאַכל ַמֲאָכל ַחם, ְולֹא ִיְרַחץ ּכִ

ְרכֹות  ֹמַע ּבִ חֹוק, ַרק ִלׁשְ טֹוִבים ְמַעט. 114ְולֹא ִיְרֶאה ׁשּום ׂשְ

יֹום.  ָכל  ּבְ ְוִיְלֶקה  ָבר.  ּדָ ׁשּום  ּבְ ַעְצמֹו  ן  ְיַעּדֵ ְולֹא  ֲחָתִנים. 
ביאורים

עליו. לשכב  נוח  שאינו  וקשה  דק  קרש  על  כלומר,  אחד.  דף  על   .115 
"ויסיר  כתב:  ברוקח  התאוה.  ואותה  שבו  הגסה  הרוח  יסיר  כי  עד   .116
117. ולא יסתכל בנשים. "שראות העין  רוח הבהמית שבו חומר התאוה". 
עוון גדול, שהיא גורמת לגופן של העריות, שנאמר )במדבר טו, לט(: 'ולא 
תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם'". )לשון רבינו לעיל בפרק זה(. 118. לא 
ירמוז לשום אשה בעיניו  "לא  הגירסא:  )ט(  יחוד. ברוקח  בשום  ברמיזה... 
ולא יקרוץ באצבעותיו ולא בשפתיו ואף לאשתו נדה בעוד שלא טבלה, ולא 
כלומר, עבר  כ"ה(.  )רוקח,  בחרם. בשבועה.   .119 יתייחד עם שום ערוה". 
120. כמה  על שבועתו, כגון שנהנה מדבר שנשבע עליו שלא יהנה ממנו. 

פעמים כל ימי חייו. מספר פעמים במשך ימי חייו.

ביאורים
נכנסה  לא  שעדיין  אף  אשת-איש  היא  והרי  שנתקדשה,  המאורסה.   .107
108. שנתרצית. לביאה. אבל אם בא עליה לאונסה אינה נאסרת  לחופה. 
על בעלה אלא א"כ הוא כהן. 109. מיתת בית דין. נערה המאורסה בסקילה 
111. כמיתה. בכת"י:  110. או שלש פעמים. כפי כחו.   ואשת איש בחנק. 
113. לא יאכל מאכל חם. בכת"י:  112. בכל זה. בכת"י: בכל יום.  כמותם. 
לא יאכל בשר ולא ישתה יין לבד משבתות וימים-טובים ופורים, ולא יאכל 
ילך  לא  חתנים.  ברכת  לשמוע  רק  שחוק  שום  יראה  ולא   .114 חם.  מאכל 

לראות בשום שחוק כי אם ילך לנשואין בשעת הברכה )רוקח, י(.
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יִלים  ְרּגִ ַהּמַ ְואֹוָתם  ָוֶעד".  ְלעֹוָלם 

ם  ׁשֵ יר  126ְלַהְזּכִ ַזְרָעם  ּוְבִפי  ִפיֶהם  ּבְ

ם ּוְלַזְרָעם,  ָלה, אֹוי ְלַנְפׁשָ ַמִים ְלַבּטָ ׁשָ

ֹמר  ִיׁשְ ָלֵכן  ְלׁשֹוָנם.  דּו  127ִלּמְ ֵכן  י  ּכִ

ָמִעים  ׁשְ ְוִיְגּדֹר ַעְצמֹו ְוַזְרעֹו ַוֲחֵבָריו ַהּנִ

ָלה.  ְלַבּטָ ַמִים  ׁשָ ם  ׁשֵ יר  ַהְזּכִ ִמּלְ לֹו 

128ַלֲעׂשֹות  ב  ָ ַהּשׁ ֶזה  ֻהְצַרְך  ְוִאם 

ֱאֶמת,  ּבֶ ֲאִפּלּו  ְלַבַעל-חֹובֹו  בּוָעה  ׁשְ

ָנה.  ָכל ׁשָ ה 129אֹותֹו ַהּיֹום ּבְ ִיְתַעּנֶ

ֶנֶסת  ֵבית-ַהּכְ ּבְ ר  130ְלַדּבֵ ל  ֻהְרּגַ ִאם 

מֹות ֲאבֹוָתיו, 121ַאְך  ִנׁשְ ּתֹוָרה ְולֹא ּבְ ּבַ

ם  ַבע 122ְלַקּיֵ ָ י רֹאׁשֹו; ֲאָבל ִיּשׁ ַחּיֵ ִיּדֹר ּבְ

יֹוִציא  ּלֹא  123ׁשֶ ֵהר  ְוִיּזָ ְצוֹות.  ַהּמִ ֶאת 

ְעְזעּו  ְוִיְזּדַ יו,  ִמּפִ ָלה  ְלַבּטָ ַמִים  ׁשָ ם  ׁשֵ

רּוְך  ם ּבָ ֵ יר ֶאת ַהּשׁ ְזּכִ ּיַ ׁשֶ ֵאיָבָריו 124ּכְ

ָלה; ְוִאם  ְבָרָכה ְלַבּטָ ֵהר ּבִ הּוא, 125ְוִיּזָ

)ז(יֹאַמר  ָלה,  ְלַבּטָ ָרָכה  ּבְ ּוֵבֵרְך  ַגג  ׁשָ

ַמְלכּותֹו  בֹוד  ּכְ ם  ׁשֵ רּוְך  "ּבָ ַאֲחֶריָה: 

וכן  לבטלה.  שמים 
משמע מדברי הרמב"ם 
י  ד,  ברכות  הלכות 
והלכות שבועות יב, יא 
מאירות  פנים  )תשובת 
יש  אולם  בסופו(.  ט  ג, 
מהכלל  אחרת  להוכיח 
ברכות  ש"ספק  הידוע 
שאין  דהיינו  להקל", 
במקרה  לברך  חוזרים 
יצא  אם  ספק  שיש 
החשש  מפני  בברכה, 
ברכה  היא  שמא 
כשאומר  ואם  לבטלה. 
לאחר  שם..."  "ברוך 
לגמרי,  מתקן  הברכה 
יברך במקרה  לא  מדוע 
מיד  ויאמר  ספק  של 
"ברוך שם כבוד מלכותו 

לעולם ועד"? ומוכח שאינו מבטל את האיסור לגמרי אלא ממעט קצת את 
חומרת העוון. )אמת ליעקב בהערה על שו"ע רו, ו; ועיין מ"ב כה, כא(.  

ברוך  אחריה  יאמר  ז. 
מלכותו  כבוד  שם 
והוא  ועד.  לעולם 
ירושלמי  בתלמוד 
ברכות פ"ו ה"א. וביאור 
שהוציא  כיון  הדבר, 
מפיו שם שמים לבטלה 
יאמר  בתחלה,  כשברך 
שם  "ברוך  השבח  את 
לעולם  מלכותו  כבוד 
שאותו  כדי  ועד", 
השבח ייאמר בסמיכות 
שהזכיר,  שמים  לשם 
הוציאו  שלא  ונמצא 

לבטלה.
ולכאורה, הלא הברכה עצמה היא דברי שבח לה', אלא שיש איסור לאמרה 
לומר  ויש  שבח?  של  נוסף  משפט  שמוסיף  במה  התועלת  ומה  לבטלה, 
שחכמים ציוו לומר בכל מקרה של ברכה לבטלה "ברוך שם..." כדי להראות 
עצמו  השם  כאמירת  זאת  מחשיבים  שהם  ולהדגיש  האיסור,  חומר  את 

לבטלה )חזון איש או"ח קלז, ו(. 
שם  הוצאת  עוון  פקע  שם..."  "ברוך  שבאמירת  נראה  שם  הגמרא  מלשון 

ביאורים
126. להזכיר שם שמים לבטלה. בכת"י: "להזכיר שם שמים במרחץ ובמקום 
הטינופת ולהזכיר שם שמים לבטלה". איסור הזכרת ש"ש במרחץ ובמקום 
הטינופת נלמד מהכתוב )דברים כג, טו( "כי ה' אלהיך מתהלך בקרב מחניך... 
והיה מחניך קדוש..", והיינו שכאשר אנו עוסקים בדברי קדושה כהזכרת שם 
שמים, צריך המקום להיות קדוש ונקי, שלא תהא שם ערות אדם או צואה 
להזכיר  לשונם  את  הרגילו  לשונם.  למדו   .127 יט(.  עה,  מ"ב  )עיין  מגולה 
128. לעשות שבועה לבעל חובו. להשבע לו בדין כדי  שם שמים לבטלה. 
בבית לדבר   .130 נשבע.  שבו  תאריך  באותו  היום.  אותו   .129  להפטר. 

ביאורים
121. אך ידור בחיי ראשו. כלומר, אם יש הכרח ישבע רק בחייו. 122. לקיים 
את המצוות. ואפילו אם הוא אדם שנמנע בדרך כלל מלהשבע, מ"מ הגון 
הוא להשבע כדי לזרז את עצמו בקיום מצוה )נדרים ח. ור"ן שם(. 123. שלא 
יוציא שם שמים לבטלה. ועובר על מצות עשה: )דברים י, כ( "את ה' אלהיך 
בתפילה. או  בברכות  ב"ה.  השם  את  כשיזכיר   .124 ג:(.  )תמורה   תירא" 
אם  מפיו  ברכה  שמוציא  קודם  שיתבונן  ע"י  לבטלה.  בברכה  ויזהר   .125
מתי  לידע  ברכות  דיני  היטב  שילמד  וגם  להאמר.  צריכה  אכן  הזו  הברכה 

וכיצד מברכים.
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רּוְך  ם ּבָ ֵ ּלֹו ַלֲעֵמֵלי ּתֹוָרה ִיְרֵאי ַהּשׁ ֶ ר ִמּשׁ ּוְבָממֹונֹו, 140ִויַוּתֵ

ית  ּלֹא ִלּטֹל ִרּבִ ית, ִאם ָהָיה ָיכֹול 141ׁשֶ ַקח ִרּבִ ּלָ הּוא. ְוֶזה ׁשֶ

ֲאִפּלּו 142ִמן ַהּגֹוי, 143ָהָיה טֹוב.

ר,  ַהּשַׂ ֵעיֵני  ּבְ ִניאֹו  ַמׂשְ הּוא  ֲהֵרי  ֲחֵברֹו,  ין  ְלׁשִ 144ַהּמַ

ּוֵמִמית  ָממֹונֹו,  ְולֹוֵקַח  ָעָליו,  145ּוַמֲעִליל 

ׁש  ִהְפִסיד, ִויַבּקֵ ֶ ל ַמה ּשׁ ּתֹו ּוָבָניו - ִיְפַרע ַלֲחֵברֹו ּכָ ֵרֵעהּו ְוִאׁשְ

ה  ְוִיְתַוּדֶ ָנַתִים,  ְ ִמּשׁ יֹוֵתר  ה  146ְוִיְתַעּנֶ ְוִיְלֶקה,  ְמִחיָלה,  ּנּו  ִמּמֶ

ּוָבָניו,  ּתֹו  ְוִאׁשְ ֲחֵברֹו  ָהַרג  ִאּלּו  ּכְ ב  ֶנְחׁשָ י  ּכִ יו,  ַחּיָ ְיֵמי  ל  ּכָ

ר רּוחֹו. ְוִאם ֵאין לֹו ַמה  ּבֵ ן ְיׁשַ ה, ַעל ּכֵ ה ֲעֵברֹות ָעׂשָ 147ְוַכּמָ

ּלֹא  ֵהר ׁשֶ ׁשּוב ִיּזָ ּיָ חֹוק ְוַקּלּות-רֹאׁש - ֵמֵעת ׁשֶ 131ְוַלֲעׂשֹות ׂשְ

ּלֹא  ׁשֶ ַוֲאִפּלּו  חֹל.  ל  ׁשֶ ָבר  ּדָ 132ׁשּום  ֶנֶסת  ֵבית-ַהּכְ ּבְ ר  ְיַדּבֵ

ַהְכָנָעה.  ל 133ּבְ ּלֵ ְוִיְתּפַ דֹול  ּגָ מֹוָרא  ב ּבְ ְוֵיׁשֵ ה,  ִפּלָ ַעת ַהּתְ ׁשְ ּבִ

ין 134ֻמְפָלִגים, ְוִיְלֶקה  ין ְרצּוִפים ּבֵ ִעים יֹום, ּבֵ ה ַאְרּבָ ְוִיְתַעּנֶ

ָכל יֹום.  ִצְנָעה 136ּבְ 135ּבְ

ה  ְוִיְתַעּנֶ 138ְמִחיָלה.  ּנּו  ִמּמֶ ׁש  137ְיַבּקֵ ית,  ִרּבִ ָלַקח  אֹו  ַנב  ּגָ
יל  ְקדֹונֹות, 139ְולֹא ַיְרּגִ ל ּפִ ַקּבֵ ֵהר ִמּלְ ִעים יֹום, ְוִיּזָ ַאְרּבָ

גּופֹו  ּבְ ֲחָסִדים  ִמילּות  ּגְ ה  ְוַיֲעׂשֶ ֲחֵברֹו.  ָממֹון  ֶאל  ָלֶלֶכת 

ביאורים
ובמקבילות  ברוקח  ליטול.  שלא   .141 מממונו.  יתן  משלו.  ויוותר   .140
נוסף: שנה אחת. 142. מן הגוי. שמותר מדינא להלוות לו בריבית. 143. היה 
בריבית האסורה, עליו להתרחק בתכלית אף  והטעם, מכיון שנכשל  טוב. 
מריבית המותרת. וז"ל הרוקח )טז(: "וישמור עצמו מכל מיני ריבית ומאבק 
ריבית ומריבית דברים, ואם היה יכול להתפרנס בלא ריבית אפילו מן האינו 
ריבית...". ענייני  שמדברים  במקום  ישב  ולא  אחת,  שנה  יקח  לא   יהודי 
ע"ז  )רש"י,  כוכבים  עובדי  בידי  חברו  ממון  המוסר  חברו.  המלשין   .144
לו  יש  אם  שיודה  כדי  להורגו  עלול  שהגוי  כיון  חייו,  את  מסכן  ובזה  כו:(. 
עוד ממון )עיין ב"ק קיז. ורא"ש שם(. 145. ומעליל עליו. הגוי מעליל עליו 
עלילות שוא שיש לו ממון נוסף. 146. ויתענה. כל יום. 147. וכמה עבירות 
עשה. ברוקח הגירסא: "ראה כמה עבירות עשה )במלשינותו, שמלבד מה 
שגרם להפסד ממונו גורם גם לאפשרות שיהרגו אותו ואת בני ביתו(, שהרי 
הם שהמסורות  )כ"ו:(  ע"ז  במסכת  למבואר  כוונתו  מורידין".   המסורות 

ביאורים
מהכתוב  שנלמד  מקדש"  "מורא  מדין  שאסור  בטלים,  דברים  הכנסת. 
)ויקרא יט, ל( "ומקדשי תיראו", הנדרש גם לגבי בתי כנסיות ובתי מדרשות, 
הנקראים )יחזקאל יא, טז( "מקדש מעט" )ראה מגילה כט.(. ובזה שמדבר 
מראה בעצמו שאינו מאמין שהקב"ה משרה שכינתו בבית הזה, ולכן הוא 
מעיז פניו לדבר בבית המלך שלא ברצון המלך )ח"ח(. 131. ולעשות שחוק 
וקלות ראש. שאסורים בכלל, כמבואר במסכת אבות )ג, יז( "שחוק וקלות 
דבר של  132. שום  בבית הכנסת.  וכ"ש  ראש מרגילין את האדם לערוה", 
 – מותר  לביהכנ"ס  פרנסה, שמחוץ  לצורך  חולין שהיא  שיחת  אפילו  חול. 
בבית הכנסת אסור )פמ"ג או"ח סי' קנ"א(. 133. בהכנעה. בכונה ובהכנעה 
)כת"י(. בהכנעה  בצנעה.   .135 מזה.  זה  רחוקים  מופלגים.   .134  )כת"י(. 
136. בכל יום. מאותם ארבעים ימי תעניתו. 137. יבקש ממנו מחילה. ישיב 
]את הגנבה או את הריבית[ ויבקש ממנו מחילה )כת"י(. 138. מחילה. על 
139. ולא ירגיל ללכת אל ממון חברו.  שציערו בלקיחת ממונו שלא כדין. 
לא יתקרב אל רכוש חברו שיש אפשרות לקחתו, פן יכשל שוב בגזל שנפשו 

של אדם מחמדתו.

ם ג’
ב’ יו

ע 
בו

ש
ג’

ם 
יו
 ’
ב
ע 

בו
ש



36

צדיקים שער התשובהארחות 

37

צדיקים שער התשובהארחות  עיונים

ָממֹון  ּבְ ין  ּבֵ ְוִצֲערֹו,  ֲחֵברֹו  ה  ּכֶ ַהּמַ
 - ָבִרים  ּדְ אֹוָנַאת  ּבְ ין  155ּבֵ

ה  157ְיַרּצֶ לֹא  ִאם  ָרה  ּפָ ּכַ לֹו  156ֵאין 

ר  ּפּוִרים ְמַכּפֵ ֶאת ֲחֵברֹו, ְוֵאין יֹום-ַהּכִ

קֹום,  ינֹו ּוֵבין ַהּמָ ּבֵ א 158ֲעֵברֹות ׁשֶ ֶאּלָ

)ח(ָצִריְך  ֲחֵברֹו  ּוֵבין  ינֹו  ּבֵ 159ׁשֶ ֲאָבל 

ָידֹו  יּהַ  ְגּבִ ַהּמַ ב(.  פה,  )יומא  סֹו  160ְלַפּיְ

ּלֹא  162ׁשֶ י  ַאף-ַעל-ּפִ ֲחֵברֹו,  161ַעל 

ע )סנהדרין נח, ב(  הּו, 163ִנְקָרא ָרׁשָ ִהּכָ

ְמִחיָלה,  ּנּו  ִמּמֶ ׁש  ִויַבּקֵ ֵרִעים  ָעָליו  ה  148ַיְרּבֶ ם,  ּלֵ ׁשַ ּלְ

יו. 149ִויַצְמֵצם ְוִיְפַרע לֹו אֹו ְליֹוְרׁשָ

151ִויַבֵקׁש  ְרפּוָאה,  לֹו  ֵאין  ּבֹו  ְוַכּיֹוֵצא  ָרִכיל  150הֹוֵלְך 

152אֹו  יֹום  ִעים  ַאְרּבָ ה  ְוִיְתַעּנֶ ְמִחיָלה,  ּנּו  ִמּמֶ

ל  ְוִיְהיּו ּכָ יו.  ַחּיָ ל ְיֵמי  ה ּכָ ְוִיְתַוּדֶ ָכל יֹום,  ְוִיְלֶקה 153ּבְ יֹוֵתר, 

ּוֵבין ִאיׁש  ל ָאָדם  ּכָ ין  ּבֵ לֹום  ְצוֹות, 154ּוְבֵעֶסק ׁשָ ּמִ ּבַ ֲעָסָקיו 

ּתֹו. ְלִאׁשְ

לפייסו.  צריך  ח. 
חבירו  נגד  החוטא 
נגד  בכפליים:  חוטא 
חבירו, ונגד ה' שהזהירו 
חבירו.  נגד  מלחטוא 
שחטא  את  לתקן  בכדי 
צריך  חבירו,  נגד 
לו  שחייב  מה  לו  ליתן 
לתקן  ובכדי  ולרצותו; 
את שחטא נגד ה', צריך 
לחזור בתשובה. אך כל 
עוד לא תיקן את חטאו 
נגד חבירו, אין תשובתו 
כלפי  אפילו  מועילה 
)מנחת  לשמים  חטאו 

חינוך, שסד, לב(.

ביאורים
155. בין באונאת דברים. שאמר לחבירו דברים שיש בהם להכעיסו, לביישו 
או לצערו, ועובר בלאו )ויקרא כה, יז( "ולא תונו איש את עמיתו" )ב"מ נח:(. 
]אונאה הוא לשון צער ומצוק )שע"ת ג, כד. עפ"י ישעיה מט, כו([. איסור 
אונאת דברים הוא אפילו בילדים קטנים, ואפילו בבניו ובבנותיו, זולת מה 
כפרה.  לו  אין   .156 של"ח(.  מצוה  )חינוך  מוסר  בתוכחת  לייסרם  שצריך 
לו. שימחול  כדי  יפייסו  חברו.  את  ירצה   .157 תשובה.  יעשה  אם   אפילו 

או איסורי  כגון אכילת מאכלות אסורות  ובין המקום.  158. עברות שבינו 
159. שבינו ובין חברו. כגון החובל בחבירו, או  עריות )רמב"ם, שם ב, ט(. 
המקללו, או הגוזלו, ואפילו המקניטו בדברים )רמב"ם, שם(. 160. לפייסו. 
שיודע  או  תחילה,  בעצמו  לילך  עליו  קשה  ואם  אליו,  בעצמו  שילך  ונכון 
שיותר קרוב הפיוס על-ידי איש אמצעי שיתווך ביניהם, יכול לעשות על-ידי 
אמצעי )מ"ב תר"ו, ב(. 161. על חבירו. כמראה שרוצה להכותו )עפ"י רש"י 
סנהדרין נה: ד"ה אם(. 162. שלא הכהו. בפועל. 163. נקרא רשע. שנאמר 

ביאורים
)היינו, משם  אותם  מעלים  ולא  בידים  לבור  אותם  שמורידים   מאותם 
נגמר שלא  אף  כן,  לעשות  מצוה  מיתה,  להם  לגרום  אפשרות   כשישנה 
ירבה   .148 ו-י(.  א  ד,  רוצח  הלכות  רמב"ם  ראה  להריגה.  בבי"ד  דינו 
ויצמצם.   .149 מחילה.  ממנו  לבקש  שליחים  ע"י  בו  יפציר  רעים.  עליו 
ממון  ירויח  כאשר  כלומר,  יצמצם".  ירויח  "וכאשר  פה:  נוסף  ברוקח 
הלשנתו. ע"י  שהזיק  מה  לו  לפרוע  כדי  הפרטיות,  בהוצאותיו   יצמצם 
או הקפדה  הגורמים  דברים  סיפור  הוא  עניניה  רכילות  רכיל.  הולך   .150 
עליך אמר  וכך  כך  ואומר:  לחברו  שהולך  כגון  למדובר,  השומע  בין   פרוד 
ודומה אמת.  שהוא  אע"פ  לך!  לעשות  רוצה  או  נגדך  עשה  או   פלוני 
גנאי דברי  מאחד  שומע  הוא  כך  לאחר,  ומוכרו  מזה  חפץ  שקונה   לרוכל 
 על אחר והולך ומספר לאותו אדם. 151. יבקש. אלא אם כן יבקש )כת"י(.
בכל  .153 אורח'(.  )'עלי  שהזיק  הנזק  מדת  ולפי  כוחו  לפי  יותר.  או   .152 
בין שלום  בהשכנת  יתעסק  שלום.  ובעסק   .154 תעניתיו.  מימי   יום. 
ע"י אדם  בני  בין  וסיכסך  שקילקל  מה  יתקן  ובכך  לחבירו,   אדם 

רכילותו.
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ָיִביא  ֲחֵברֹו,  ֶאת  ְקִניט  171ַהּמַ ר. ּפֵ ְוִיְתּכַ ְמִחיָלה  ּנּו  ִמּמֶ ׁש  ְיַבּקֵ  - 

ה  ִיְתַעּנֶ  - ֲחֵברֹו  ֵני  ּפְ ין  ְלּבִ 164)ט(ַהּמַ

ָכל  ּבְ ְוִיְלֶקה  יֹוֵתר,  אֹו  יֹום  ִעים  ַאְרּבָ

יו.  ַחּיָ ְיֵמי  ל  ּכָ ה  165ְוִיְתַוּדֶ יֹום 

ּנּו  ׁש ִמּמֶ ם ַלֲחֵברֹו - ְיַבּקֵ ה ׁשֵ 166ַהְמַכּנֶ

ה  ְוִיְתַעּנֶ ים,  ַרּבִ ְפֵני  167ּבִ ְמִחיָלה 

ִצְנָעה  ּבְ ה  ְוִיְתַוּדֶ יֹום,  ִעים  ַאְרּבָ

ר  ַהּגֵ 170ֶאת  ה  169ַהְמַאּנֶ יֹום.  ָכל  168ּבְ

ְוִיְלֶקה,  ְמִחיָלה,  ּנּו  ִמּמֶ ׁש  ְיַבּקֵ  -

ִעים יֹום.  ה ַאְרּבָ ה, ְוִיְתַעּנֶ ְוִיְתַוּדֶ

עובדיה  רבנו 
)אבות  מברטנורא 
ג, יא( ביאר: המתבייש, 

 פניו מאדימות ואח"כ מתלבנות, שהנפש יש לה שתי תנועות, אחת לחוץ
לצד מתנועע  הרוח  בתחילה  האדם  את  וכשמביישים  לפנים,   ואחת 
טענה מוצא  וכשאינו  מאדימות.  ופניו  חימה,  שמתמלא  כמי   חוץ 
לצד הרוח  ונכנס  בקרבו  דואג  הוא  פניו,  מעל  הבושה  להסתיר   איך 
ואתי סומקא  "אזיל  שאמרו  וזהו  מתלבנות,  ופניו  הצער  מפני   פנים 

חיורא".
כתב מדרש אליהו: יזהר אדם מלהלבין פני חברו ברבים, שזה מורה על רוע 
מזגו ורוב עזותו, שאינו חושש ומרגיש בשפיכת דמי חברו, שהדברים הרעים 
שדיבר עליו גורמים להשתנות צורתו צלם אלקים שבפניו. ועוון זה קשה 
מההורגו, כי ההורגו ממית אותו מיד בפעם אחת, אבל המלבין ממית אותו 
ועולה הדם  ואינו מוצא מקום,  גופו  וחוזר דמו בכל  ומתבייש  מעט מעט, 
נמצא  וגופו מתקרר.  ומתלבן כמת,  גופו  ויורד בכל  וחוזר  ומבעירו  לפנים 
בעת  שנוכחו  אנשים  פוגש  שהוא  עת  בכל  ועוד,  זאת  ובמים!  באש  שדנו 
שהעליבוהו, הוא חוזר ומתבייש ושוב נשפך דמו בתוך גופו, והרי הוא הורגו 

כמה פעמים!
כתב רבינו יונה )שע"ת ג, קמא(: ומה שלא אמרו כן ברוצח שאין לו חלק 
לעוה"ב? כי המלבין פני חברו איננו מכיר גודל חטאו, ואין נפשו מרה עליו 

כמו הרוצח, לכן הוא רחוק מהתשובה. 
שאהבת כשם  כי  אזולאי,  ר"א  בשם  כתב  קל"ד(  )אבות  לועז'   וב'מעם 
הפגיעה כך  לגר,  הזקן  הלל  שאמר  כמו  התורה  כל  יסוד  היא   הבריות 
בו  כשפגע  כל-שכן  שבתורה,  העבירות  כל  כנגד  שקולה  הבריות  בכבוד 
ברבים ששפך דמו, הריהו כאילו עבר על כל התורה כולה ולכן אין לו חלק 

בעוה"ב.

חברו.  פני  המלבין  ט. 
דרב  קמיה  תנא  "תני 
כל  יצחק:  בר  נחמן 
חברו  פני  המלבין 
שופך  כאילו  ברבים, 
ליה: שפיר  דמים. אמר 
ליה  דחזינא  קאמרת! 
ואתי  סומקא  דאזיל 
אמרת!  ]יפה  חיורא" 
רואים  אנו  שהרי 
מתבייש  שאדם  בשעה 
מפניו  האודם  הולך 
זה  דם  מחויר;  והוא 
"נשפך"  מפניו,  שיצא 
שביישו[.  זה  ידי  על 
שאנו  ומה  נח:(.  )ב"מ 
שבתחילה  רואים 
מתאספים שהדמים  מפני  זה  הרי  מאדימות,  פניו  נעלב   כשאדם 
דאזיל(. ד"ה  שם  )תוספות  מהפנים  יוצאים  שהם  לפני  לעור,   סמוך 

ביאורים
אופנים שאין נוהג בהם איסור אונאה האמור בכל ישראל, ומ"מ נוהג בהם 
איסור אונאת הגר(. 171. המקניט את חברו. אפילו בדברים, וכל שכן אם יש 

לחבירו תביעת ממון כנגדו )רבינו חננאל, יומא פז.(.

ביאורים
)שמות ב, יג(: "ויאמר לרשע למה תכה רעך?". "למה הכית" )בלשון עבר( 
לא  שעדיין  פי  על  שאף  הרי  עתיד(,  )בלשון  תכה"  "למה  אלא  נאמר,  לא 
הכהו נקרא "רשע". 164. המלבין פני חברו. מביישו. 165. ויתדוה. לה', אחר 
ידי זה.  166. המכנה שם לחברו. שמביישו על  בקשת מחילה מהמתבייש. 
וברש"י שם( מבואר שאע"פ שכבר הורגל בכך שמכנים  )נח:  במסכת ב"מ 
אותו בשם זה ואינו מתבייש מהכינוי, מ"מ כיון שהמכנה מתכוון להכלימו, 
עוונו חמור מאד. 167. בפני רבים. אם ביזהו ברבים. 168. בכל יום. מאותם 
הגר  אונאת  הגר.  את   .170 מצער.  המאנה.   .169 תעניתו.  ימי  ארבעים 
בדברים אסורה כשם שאסורה אונאת כל אדם מישראל, אלא שיש באונאת 
שיש סג,  מנ"ח,  ועיי'  ו-נט:  נח:  ב"מ  )עי'  נוספים  ולאווים  איסורים   הגר 
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ּלֹא  ׁשֶ ְוַדְוָקא  ְפֵניֶהם.  ּבִ ְמִחיָלה  ּנּו  ִמּמֶ ׁש  181ִויַבּקֵ ֵני-ָאָדם  ּבְ

ת  ׁשַ ַבּקָ י ְמִחיָלה ּבְ ים, 182לֹא ּדַ ַרּבִ הּו ּבָ ּזָ ים, ֲאָבל ּבִ ַרּבִ הּו ּבָ ּזָ ּבִ

ינֹו ְלֵבינֹו. ְולֹא ְיֵהא ַהּמֹוֵחל 184ַאְכָזִרי )ב"ק צב, א(.  ּיּוס 183ּבֵ ּפִ

ְמִחיָלה  לֹו  185ֵאין   - ַרע  ם  ׁשֵ ָעָליו  ְוהֹוִציא  ִהְקִניטֹו  ְוִאם 

ה  ִיְתַעּנֶ ן  א-ִאם-ּכֵ 186ֶאּלָ ה"ז(,  פ"ח  ב"ק  )ירושלמי  עֹוָלִמית 

ִעים יֹום אֹו יֹוֵתר.  ינֹו ְלֵבין ַעְצמֹו ַאְרּבָ ְוִיְלֶקה ּבֵ

דֹול ְמאֹד.  ם הּוא ָעוֹון ּגָ ֵ ם, 187ִחּלּול ַהּשׁ ֵ ל ֶאת ַהּשׁ ַהְמַחּלֵ

ֱאַמר: "173ָיׁשֹר  ּנֶ ׁשֶ ֵני-ָאָדם,  ּבְ ה  לֹשָׁ ׁשְ ל  ׁשֶ לֹשׁ ׁשּורֹות  172ׁשָ

ָוה  ׁשָ 175ְולֹא  ֶהֱעֵויִתי  ר  174ְוָיׁשָ ָחָטאִתי  ַוּיֹאֶמר  ים  ֲאָנׁשִ ַעל 

לֹשׁ  ָ ִמּשׁ יֹוֵתר  ּנּו  ִמּמֶ ׁש  ְלַבּקֵ ָצִריְך  ְוֵאין  כז(.  לג,  )איוב  ִלי" 

ִקְברֹו,  ַעל  ֵני-ָאָדם  ּבְ ָרה  ֲעׂשָ יֹוִליְך   - 176ְוִאם ֵמת  ָעִמים.  ּפְ

י  ִהְקַנְטּתִ ָרֵאל ְוִלְפלֹוִני ֶזה 177ׁשֶ ְויֹאַמר: ָחָטאִתי ַלה’ ֱאלֵֹהי ִיׂשְ

ִהְקִניטֹו,  ְקִניט ְלִמי ׁשֶ ה ֵיֵלְך ַהּמַ ִחּלָ אֹותֹו )יומא פז, א(. 178ּוִמּתְ

ָרה  ל - ָיִביא 180ֲעׂשָ ָך; 179ְוִאם ֵאינֹו ְמַקּבֵ י ּבְ ְעּתִ ׁשַ ְויֹאַמר: ּפָ

ביאורים
שחטא  מה  לפרט  צריך  מחילה  בקשת  ובשעת  מחילה.  ממנו  ויבקש   .181
לחברו, אם לא כשיודע שחברו יתבייש מזה כשיפרט החטא, אזי לא יפרט 
אותו )מ"ב, שם(. 182. לא די מחילה בבקשת פיוס. בכת"י: "לא די שיבקש 
ממנו מחילה בפיוס". 183. בינו לבינו. אלא צריך לבקש ממנו מחילה ברבים. 
184. אכזרי. מלמחול, דכל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו, 
בשער  והוסיף  ח(.  שם,  )מ"ב  לו  ימחלו  לא  גם  למחול,  ירצה  לא  הוא  ואם 
הציון )שם, ח(: דלמעלה דנין מדה כנגד מדה. וצריך למחול לחברו אפילו 
אם חטא כנגדו במזיד ובמרד, ואז מוחלין לו גם-כן אפילו על המזידות, וכמו 
שאמרו בגמרא: למי נושא עוון, למי שעובר על פשע. 185. אין לו מחילה 
עולמית. אין צריך למחול לו, דאיכא דשמע בחשדא ולא שמע בפיוס ונשאר 
השם רע. ומכל מקום מדת ענוה למחול גם בזה )רמ"א תרו, א. ומ"ב שם, 
זו. פיסקה  חסרה  אוקספורד  בכת"י  יותר.  יתענה...  א"כ  אלא   .186  יא(. 

"חוטא   – לחטוא  לאחרים  גם  שגורם  באופן  שחוטא  השם.  חילול   .187
ומחטיא אחרים" )רש"י יומא פ"ו(. ואף בעושה מעשה שאינו אסור מעיקר 
הדין, מ"מ אם הוא גורם לאחרים לזלזל במצוה מהמצוֹות, הרי הוא בכלל זה 

)וע"ע יומא פו.(.

ביאורים
ובכל  פעמים,  שלש  לפייסו  צריך  בני-אדם.  שלשה  של  שורות  שלש   .172
173. ישור על אנשים. יעשה  פעם לקחת אתו שלשה אנשים )רש"י, שם(. 
שורות של אנשים. 174. וישר העויתי. עיותתי דרך הישר. 175. ולא שוה לי. 
ואין שורה פחותה משלשה  ]"ישור" הוא מלשון שורה,  ולא הרוחתי מכך. 
בני אדם, ושלשת הלשונות – חטאתי, וישר העויתי, ולא שוה לי, מלמדות 
ששלש פעמים צריך לעשות שורה לפייסו )רש"י שם(. 176. ואם מת. חבירו 
החטא  את  יפרט  כלומר,  אותו.  שהקנטתי   .177 לפייסו.  שהספיק  קודם 
)רמב"ם, תשובה ב, ט(. והם ישיבו לו: מחול לך מחול לך, שלש פעמים )מ"ב 
תרו, טו(. 178. ומתחילה ילך המקניט למי שהקניטו. מלשון הטור והשו"ע 
)תרו, א( משמע שתכף בפעם ראשון שמבקש מחילה יביא עמו שלשה בני-

אדם, אבל מלשון הרמב"ם נראה דבפעם הראשון ילך בעצמו אולי ימחול לו, 
ואח"כ ילך שלש פעמים ויוליך עמו שלשה בנ"א, וכן משמע בירושלמי סוף 
יומא. )ב"ה תרו, א(. 179. ואם אינו מקבל. שאינו מתפייס בפעם הראשונה. 
180. עשרה. שלשה )כ"ה בכת"י(. כלומר, יחזור וילך פעם שניה ושלישית 
ובכל פעם יקח עמו שלשה אנשים. ויפייסנו בכל פעם במין ריצוי אחר. ואם 
אינו מתפייס בשלש פעמים אינו זקוק לו. ]מיהו, יאמר אח"כ לפני עשרה 
שביקש ממנו מחילה, כדי לפרסם הדבר שמצידו לא יבצר[. ואם רצה לפייסו 

יותר, רשאי, אם אין שם בזיון התורה )שו"ע ורמ"א תרו, א, ומ"ב שם(.
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ֵאיָנם  ׁשֶ ים  194ַמֲעׂשִ ָעָליו  אֹוְמִרים  ׁשֶ רּוׁש,  ּפֵ מּוָעתֹו.  ׁשְ

195ַקל- ִאים  ְונֹוׂשְ יו,  ֲעׂשָ ִמּמַ לֹוְמִדים  ּוְבֵני-ָאָדם  ִנים,  ְמֻהּגָ

א(.  פו,  )יומא  ֲעֵברֹות  ּגּוֵפי  ַעל  ר  ֶהּתֵ ּומֹוִרים  ּנּו,  ִמּמֶ ָוחֶֹמר 

י ֲחִניָנא )קידושין מ, א(: 196נֹוַח לֹו  ּום ַרּבִ הּו ִמּשׁ י ַאּבָ ָאַמר ַרּבִ

ַמִים  ׁשָ ם  ׁשֵ ל  ְיַחּלֵ 197ְוַאל  ֶתר,  ּסֵ ּבַ ֲעֵבָרה  ֲעֹבר  ּיַ ׁשֶ ָלָאָדם 

יו. ְוָאַמר  ֲעׂשָ ֵני-ָאָדם ִמּמַ ּלֹא ִיְלְמדּו ּבְ רּוׁש: ׁשֶ ַפְרֶהְסָיא. ּפֵ ּבְ

ר ָעָליו,  ּבֵ ְצרֹו ִמְתּגַ ּיִ ֵקן: ִאם רֹוֶאה ָאָדם 198ׁשֶ י ִאְלַעאי ַהּזָ ַרּבִ

חִֹרים  ׁשְ ׁש  ְוִיְלּבַ אֹותֹו,  יִרים  ַמּכִ ֵאין  ׁשֶ 199ְלָמקֹום  ֵיֵלְך 

ל  ְיַחּלֵ 200ְוַאל  ָחֵפץ,  ּבֹו  ּלִ ֶ ּשׁ ַמה  ה  ְוַיֲעׂשֶ חִֹרים,  ׁשְ ף  ְוִיְתַעּטֵ

ָאִזיְלָנא  189ּדְ ֲאָנא,  גֹון  188ּכְ ַרב:  ָאַמר  ם?  ֵ ַהּשׁ ִחּלּול  ּוַמהּו 

ר.  ְלַאְלּתַ ַמי  ּדְ ָיִהיְבָנא  ְולֹא  ָרא  ׂשְ ּבִ ִקיְלָנא  ְוׁשָ ָחא  ְלֵבי-ַטּבָ

ְוָהעֹוָלם  ָגֵזל,  ּדְ ִזְלזּול  ד  ֲחׁשַ ִליֵדי  ַעְצמֹו  ֵמִביא  רּוׁש,  ּפֵ

גֹון ֲאָנא,  י יֹוָחָנן ָאַמר: ּכְ ּנּו ּוְמַזְלְזִלים יֹוֵתר. ַרּבִ לֹוְמִדים ִמּמֶ

 - ין  ִפּלִ ּתְ ּוְבלֹא  ּתֹוָרה  לֹא  ּבְ ַאּמֹות  ע  ַאְרּבַ יָנא  ַמְסּגֵ 190ּדְ

ּנּו 191ְלָהֵקל יֹוֵתר. ר’ ִיְצָחק  ָהעֹוָלם ְמַזְלְזִלים ְולֹוְמִדים ִמּמֶ

193ֵמֲחַמת  ים  ּבֹוׁשִ ֲחֵבָריו  ׁשֶ ּכֹל  ָאַמר:  אי  ַיּנַ י  ַרּבִ ֵבי  192ּדְ

ביאורים
מעשה  עשה  אם  אפילו  הלכך,  הרואים.  בעיני  התנהגותו  שיוצרת  ברושם 
עוון  הרי  הבריות,  בעיני  חשד  מעורר  הוא  אבל  כשלעצמו,  דופי  בו  שאין 
כלומר, שעושה מעשים  מהוגנים.  שאינם  מעשים   .194 בידו.  חילול השם 
בחסידות  ומפורסם  גדול  אדם  אם  ממנו.  קל-וחומר   .195 הגונים.  שאינם 
ממנו,  יותר  אף  להרשיע  יכולים  במעלה  ממנו  הפחותים  אנו  כך,  מתנהג 
לזלזל  לאחרים  גורם  ונמצא  העבירות  עצם  את  לעצמם  יתירו  ובכך 
בעבירות.   196. נוח לו. עדיף לו. 197. ואל יחלל שם שמים. על ידי שיעבור 
את העבירה בפני רבים. 198. שיצרו מתגבר עליו. לעבור עברה, ואינו יכול 
להתגבר עליו. 199. למקום שאין מכירים אותו וילבש שחורים וכו’. שמתוך 
שאין מכירים אותו באותו מקום ואינם יודעים את גדולתו, וייראה בעיניהם 
כאדם בזוי מחמת מלבושיו השחורים, א"כ גם אם יחטא לא ישימו לב ולא 
ילמדו ממעשיו )רש"י(. ]כמובן, לא נאמר כאן היתר לחטוא באופן זה, רק 
שאם אינו מצליח להתגבר על יצרו ולהימנע מלחטוא ידאג שעל כל פנים 
לא יתחלל שם שמים על ידו )נמוקי יוסף, וראה להלן([. ועוד, שאולי על ידי 
 לבושו הבזוי יכנע לבבו מכיון שאינו רואה עצמו בכבודו. 200. ואל יחלל שם

ביאורים
188. כגון אנא. כלומר, אדם גדול ומפורסם בחסידות )רמב"ם, יסודי התורה 
)קונה(  ולוקח  )קצב(  הטבח  לבית  הולך  שאני  וכו’.  דאזילנא   .189 יא(.  ה, 
בינתיים  כי  השם,  חילול  זהו  מיד,  המקח  דמי  את  נותן  ואינני  בשר,  ממנו 
חושב הטבח שאני גזלן והוא לומד ממני לזלזל באיסור גזל )רש"י יומא פו. 
ד"ה ולא(. וביאר ב'בן יהוידע' )ד"ה כגון( שבכל אדם אין חשש, כיון שהטבח 
יחשוב  הטבח  רב,  על  אולם  בהקפה,  ולשלם  לקחת  העולם  שדרך  יודע 
שרוצה לקחת בלי תשלום משום שהוא אדם גדול, וחושב שמותר לו לקחת 
את  שראו  שהאחרים  הוא  שהחשש  נראה  חננאל  ברבינו  אולם  כסף.  בלא 
רב קונה בלי לשלם, יאמרו שבאמת אינו משלם. 190. דמסגינא וכו’. שאני 
זהו חילול השם,  הולך ארבע אמות בלי לימוד תורה ובלי תפילין בראשי, 
מפני שלומדים ממני להיבטל מתלמוד תורה שלא כדין. ]והוסיף רש"י: רבי 
יוחנן היה נחלש לפעמים מחמת לימודו עד שלא היה בכחו ללמוד תורה 
וללבוש תפילין, אבל לא היו הכל יודעים מחולשתו. ובירושלמי )ברכות ב, ג( 
מבואר שבתקופות מסוימות של השנה היה רבי יוחנן חושש בראשו ואז לא 
היה לובש תפילין של ראש[. 191. להקל יותר. במצוות אלו. 192. דבי רבי 
ינאי. מבית מדרשו של רבי ינאי. 193. מחמת שמועתו. מחמת שם רע היוצא 
שיסודו  רע  שם  אפילו  כתב,  שם(  )יומא  הכיפורים"  יום  ב"תוספת  עליו. 
 בשקר, הנוצר על ידי הוצאת דיבה ורכילות. וביאור דבריו: חילול ה' נמדד
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ל ָהעֹוֵבר ֲעֵבָרה  י ִיְצָחק: ּכָ ְוָאַמר ַרּבִ

ַרְגֵלי  ּדֹוֵחק  ִאּלּו  204ּכְ ֶתר,  ּסֵ ּבַ

ִכיָנה.  ְ ַהּשׁ

ה  ָעׂשָ ׁשֶ י ּכְ רֹות, ּכִ ׁש ָלּה ּפֵ ּיֵ ם ִהיא ֲעֵבָרה 205ׁשֶ ֵ ַהּשׁ ִחּלּול 
ּוִמּזֹאת  ּנּו.  ִמּמֶ לֹוְמִדים  ֲאֵחִרים  ָאז  ַרע  ָבר  ּדָ

ם  ֵ ַהּשׁ ִחּלּול  י  ּכִ ְמאֹד,  ְמאֹד  ִליָרא  ָאָדם  ְלָכל  ֵיׁש  ָהֲעֵבָרה 

ה  ַהְמַבּזֶ ל  ּכָ י  ּכִ עּור,  ׁשִ לֹו  ְוֵאין  ָבִרים,  206ּדְ ה  ַכּמָ ּבְ נֹו  ֶיׁשְ

י  ם, ּכִ ֵ ל ַהּשׁ ַמִים ִנְקָרא ְמַחּלֵ ְכבֹוד ׁשָ 207ִמְצָוה ַאַחת ּוֵמֵקל ּבִ

ֵהר  ִלּזָ ָאָדם  ָצִריְך  ָלֵכן  יֹוֵתר,  ְוָיֵקּלּו  ּנּו  ִמּמֶ ִיְלְמדּו  ֲאֵחִרים 

ּנּו ְלָהֵקל ּוְלַזְלֵזל. ָעַבר  ּלֹא ִיְלְמדּו ִמּמֶ יו, ׁשֶ ָכל ַמֲעׂשָ ְמאֹד ּבְ

ּפּור  ׁשּוָבה ְויֹום-ּכִ ין - ּתְ ית-ּדִ ֵרתֹות ּוִמיתֹות ּבֵ ָאָדם ַעל 208ּכָ

נּו  ַרּבֵ ּוֵפֵרׁש  ַפְרֶהְסָיא.  ּבְ ַמִים  ׁשָ ם  ׁשֵ

ר לֹו ַלֲעֹבר  ֻהּתַ לֹום ׁשֶ ֲחַנְנֵאל: ַחס ְוׁשָ

ֶנֶגד  ָעְמדּו  201ֲחָכִמים  א  ֶאּלָ ֲעֵבָרה, 

ֶאל  א  ֶאּלָ ה  ִמְתַאּוֶ ֵאינֹו  ׁשֶ ָהָרע,  ֵיֶצר 

ְוֵכיָון  ֲאָותֹו,  ּתַ ּוְלַמלֹאת  ָהִאּסּור 

חִֹרים ָאז  הֹוֵלְך ְלֵמָרחֹוק ְולֹוֵבׁש ׁשְ ׁשֶ

ַנע ִמן ַהֵחְטא, ֲאָבל  ר ְוִיּמָ ּבֵ ּתַ ִלּבֹו ִיׁשְ

ָלל ּוְכָלל לֹא, ַאְך  ַלֲעׂשֹות ִאּסּוִרים ּכְ

ֵיֶצר  רַֹע  ִרים  ּבְ ְמׁשַ לּו  ַהּלָ ים  ַמֲעׂשִ

ֲעֹבר,  ִמּלַ אֹותֹו  ּומֹוְנִעים  ָהָרע 

ְיִגיַעת  י  ּכִ ִאְלַעאי,  י  ַרּבִ ְדָאַמר  ּכִ

ָהָרע  ֵיֶצר  ִרים  ּבְ ְמׁשַ חִֹרים  ׁשְ ת  ּוְלִביׁשַ ְוַאְכַסְניֹות  ָרִכים  ּדְ

ּלֹא ָחס ַעל  ּומֹוְנִעים אֹותֹו ִמן ָהֲעֵברֹות. ְוָאְמרּו: ּכֹל 202ׁשֶ

ב(.  יא,  )חגיגה  ָלעֹוָלם  א  ּבָ ּלֹא  ׁשֶ לֹו  203ָראּוי  קֹונֹו,  בֹוד  ּכְ

ֶתר.  ּסֵ ָמָרא: ָאַמר ַרב יֹוֵסף: )י(ֶזה ָהעֹוֵבר ֲעֵבָרה ּבַ ּגְ ְוָאְמרּו ּבַ

ממה  יותר  הבריות 
הרי  מה',  ירא  שהוא 
כבוד  על  חס  שאינו 

קונו.

עבירה  העובר  זה  י. 
בסתר. ביאר המהרש"א 
שהעובר  טז.(,  )חגיגה 
אינו  בפרהסיא  עבירה 
הבריות  מן  לא  חושש 
הנזהר  אולם  מה'.  ולא 
עבירה  מלעבור 
עובר  ואינו  בפרהסיא 
הרי  בסתר,  אלא  עליה 
הבריות,  מן  ירא  הוא 
את  מהם  מסתיר  ולכן 
ואילו מה' אינו  מעשיו, 
ודאי  ה'  שהרי  ירא, 
פי  על  ואף  רואהו, 
עבירה.  עובר  הוא  כן 
מן  ירא  שהוא  מאחר 

ביאורים
לכבודו )עיין אבות ו, יא(, מי שאינו חס על כבוד ה', אינו משיג את תכלית 
משום  השכינה.  רגלי  דוחק  כאילו   .204 מ.(.  קידושין  )מהרש"א,  בריאתו 
שמקום רגלי השכינה בארץ ]שנאמר )ישעיהו סו, א( "כה אמר ה' השמים 
כסאי והארץ הדום רגלי"[, והעובר עבירה בסתר חשוב כאומר לעצמו: "אין 
השכינה כאן בארץ" )שאילו היה מכיר שהשכינה נמצאת שם, ודאי היה נזהר 
מלעבור עבירה(, ולכן הרי הוא כאילו "דוחק" את רגלי השכינה ממקומן. 
על החטאים שגרם  גם  נוסף  עונש  שמקבל  פירות.  לה  שיש   .205 )רש"י(. 
לאחרים לחטוא. 206. דברים. אופנים. 207. מצוה אחת. אפילו מצוה אחת 
או  כרת  עליהן  שחייבים  עבירות  בית-דין.  ומיתות  כריתות   .208 )כת"י(. 

מיתת בית דין, ועשה תשובה.

ביאורים
שמים בפרהסיא. במקום שמכירים אותו כאדם חשוב ולומדים ממנו לזלזל 
כנגד  אמרו  "חכמים  בכת"י:  יצה"ר.  נגד  עמדו  חכמים   .201 בעבירות. 
יצה"ר". המתגבר על האדם להכשילו בחטא והכירו חכמים את דרכיו וכיצד 
 לשוברו. 202. שלא חס על כבוד קונו. ועושה דברים הממעטים כבוד שמים.
203. ראוי לו שלא בא לעולם. טוב ויפה היה לו אם לא בא לעולם )רש"י 
אלא  ברא  לא  בעולם  ה'  שברא  מה  שכל  מאחר  עוד(.  ועיי"ש  יא:  חגיגה 
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ְתׁשּוָבה  ַמִים ַעל ָידֹו, ֵאין ּכַֹח ּבִ ם ׁשָ ׁשֵ

ר ְולֹא  ּפּור ְלַכּפֵ 211ִלְתלֹות ְולֹא יֹום-ּכִ

213ַהּכֹל  א  ֶאּלָ 212ְלָמֵרק,  ִיּסּוִרים  ּבְ

)ירושלמי  ְמָמֶרֶקת  214ּוִמיָתה  ּתֹוִלין 

ן  יומא פ"ח ה"ז, ועיין יומא פו, א(. ַעל-ּכֵ

ם, ְוִיְתַרֵחק  ֵ ל ָאָדם ֵמִחּלּול ַהּשׁ ֵהר ּכָ ִיּזָ

ר  עּור ּוִמן ַהּדֹוֶמה לֹו. ְוִעּקַ 215ִמן ַהּכִ

ּיֹוִדיַע  ׁשֶ  - ם  ֵ ַהּשׁ ִחּלּול  ל  ׁשֶ ׁשּוָבה  ּתְ

ְוִיּסּוִרים  ֶמֱחָצה,  ר  209ְמַכּפֵ

ל  ִנְתַחּלֵ )יא(ֲאָבל  ֶמֱחָצה;  ִרים  210ְמַכּפְ

אשמת  לעומת  האמת 
החילול, מידת תשובתו 
נגד מידת משובתו, זהו 
ואמת  'בחסד  ביאור 
א,  )שער  עוון'"  יכופר 

אות מז(.
ב. "עוד תמצא לו כפרה 
בתורה  תמיד  בהגיונו 
ד'  )שער  בה''  ויגיעתו 
אות טז(. התורה נותנת 
"עץ  כמו שנאמר  חיים, 
למחזיקים  היא  חיים 
בה" )משלי ג, יח(. אדם 

שניתק את עצמו מהחיים, העצה היא לשוב ולקבל את שפע החיים, ועל ידי 
שידבק בתורה יזכה לחיים. 

ג. ב"משך חכמה" )בהפטרה לפרשת וילך( כתב, שבכל ימי התשובה שהמלך 
יושב על כסא דין וצבא השמים עומדים עליו, בכל העוונות יש מיימינים 
אבל  זכות,  לכף  מטים  ופעמים  זכויות  כנגד  עוונות  ושוקלים  ומשמאילים 
על  יוכל למחול  מי  כי  כולם מחייבים,  אז  בכבוד המלך  הנוגע  בעוון מרד 
כבוד המלך בלעדי המלך בעצמו, אבל בשעת החתימה שאז הקב"ה חותם 
כי אם  טובו,  יסלח מרוב  היא שעת הכושר שהשי"ת  אז   - לבדו  ודן  יחידי 
הוא ימחול על חלול כבודו מי יאמר אליו. לכן תקנו בנעילה הפסוקים למה 
תמותו, והשיבו וחיו, כי לא תחפוץ במות המת, כי הכל הוא על עוון חילול 

ה'. ע"כ. 

שם  נתחלל  אבל  יא. 
הכל  ידו...  על  שמים 
ממרקת.  ומיתה  תולין 
עוון חילול ה' לא יכופר 
בשמי  הנקרא  "כל  שהיא  הבריאה  בתכלית  שפגע  כיון  ייסורים,  על-ידי 

ולכבודי בראתיו..." )ישעי' מג, ז( – קידוש ה'!
85( מבאר טעם הדבר שרק  הגרא"א דסלר זצ"ל )מכתב מאליהו ח"ב עמ' 
מיתה מכפרת: "כי רק באבוד הרשע מסתלק חילול ה', כיון שנמצא בעולם 
אף זכר לחטא על ידי קיומו של מחלל ה', הרי החילול בעצמו עדיין נמצא, 

לכן אין הקב"ה משלים את התשובה".
עד  חמור  כה  הוא  ה'  חילול  שיג(:  עמ'  א'  )מועדים  חיים"  ב"שפתי  וביאר 
במסכת  ה'.  חילול  נקרא  ה',  חילול  של  רחוקה  דגרמא  גרמא  שאפילו 
מה  בהמה  חטא  אדם  "אם   – תהרוגו"  הבהמה  "ואת  נאמר:  )נד.(  סנהדרין 
זו היא שנסקל פלוני על  ויאמרו  חטאה... שלא תהא בהמה עוברת בשוק 
ידה". וכן בעונש תליה: "שהעץ שנתלה עליו נקבר עמו, שלא יהא לו זכרון 
רע ויאמרו זה העץ שנתלה עליו פלוני וכן האבן שנסקל בה והסיף שנהרג 
בו... נקברין" )רמב"ם פט"ו מסנהדרין ה"ט(, קל וחומר לענין חילול ה' – אם 

נשאר זכר לחילול ה', עדיין קיים החילול ה'. 
אמנם, מצאנו בעוון חילול השם שיש לו כפרה בדרכים אחרות:

א. ע"י שיעשה קידוש ה'. כמו שכתב ה"שערי תשובה": "וגם לחולי הזה... 
ימצא לו מרפא, אם יעזרהו השי"ת לקדש תורתו נגד בני אדם ולהודיע לבני 
האדם גבורת ה' וכבוד הדר מלכותו..." )שער ד, אות ה(. "והנה כאשר האדם 
ויעזור אחריה ויתעורר בדבריה, והופיע אורו  משתדל לתמוך ביד האמת, 
לעיני בני עמו, ויחזק ידי אנשי האמת ונשא ראשם, וכתות השקר ישפילן 
יגיען עד עפר, הנה אלה דרכי קדוש ה' והוד והדר לאמונתו ועבודתו בעולם, 
ולעודד  ה'  את  לקדש  פעליו  בהרבות  ע"כ  תורתו.  במקדש  ותפארת  ועוז 
ונסלח לו מעון החלול עם התשובה בשומו  האמת להכין אותה ולסעדה, 

ביאורים
לנקות. למרק.   .212 עליו.  מלבא  הפורענות  את  לעכב  לתלות.   .211 
שנפלה  ומעת  ממרקת.  ומיתה   .214 ויסורים.  יוהכ"פ  תשובה,  הכל.   .213
עליו אימת המות ]הקרב ובא[ יש לו כפרה )שע"ת ד, כ(. 215. מן הכיעור. 
מדבר הנראה מכוער בעיני הבריות – אף שאין כוונתו לכך. במסכת חולין 
)מד:( מביאה הגמרא דוגמא לכך: דיין הדן דין וזיכה חפץ לאחד, או עדים 

ביאורים
209. מכפר מחצה. מעכבים את מלוא הפורענות מלבא עליו. 210. מכפרים 

מחצה. מנקים את החטא לגמרי.

ם ג’
ע ג’ יו

בו
ש

ג’
ם 

יו
 ’
 ג

ע
בו

ש



48

צדיקים שער התשובהארחות 

49

צדיקים שער התשובהארחות  עיונים

ַנע ִמּתֹוְך  ֶזה, ֶאְצָטֵרְך ְלִהְתַעּנֹות, ְוִיּמָ

דֹול  ַהּגָ ֵדר  ַהּגָ ְוֶזהּו  ָהֲעֵבָרה.  ִמן  ְך  ּכָ

אֹו  ְצָדָקה  ן  ִלּתֵ אֹו   - ַעְצמֹו  ְקֹנס  ּיִ ׁשֶ ָהֲעֵברֹות,  ל  ּכָ ִלְפֵני 

ה ְלָכל ָהֲעֵברֹות  עֹוֵבר. ְוֵכן ַיֲעׂשֶ ׁשֶ גּופֹו - ּכְ ַלֲעׂשֹות ַצַער ּבְ

223ְלֵאיד  ֵמַח  ְוׂשָ ְוִקְנָאה,  ְנָאה  ׂשִ גֹון  ּכְ ֶהם,  ּבָ ָרִגיל  הּוא  ׁשֶ

ן  ּוֵ ִהְתּכַ ּלֹא  ׁשֶ אֹו  ָהָרע,  ְוָלׁשֹון  ֵטִלים  ּבְ ּוְדָבִרים  ֲחֵברֹו, 

ַנת  ּוָ ּכַ לֹא  ּבְ יו  ִמּפִ ָרכֹות  ַהּבְ ַרק  ּזָ 224ׁשֶ ה,  ִפּלָ ּוַבּתְ ָרכֹות  ּבְ ּבַ

ָכל יֹום  ה ְמאֹד ִיְבּדֹק ַעְצמֹו ּבְ ֵאּלּו, ַהְרּבֵ ּיֹוֵצא ּבָ ב, ְוָכל ּכַ ַהּלֵ

ֲעֵליֶהם,  ְוָעַבר  ֵמֵאּלּו  ַאַחת  ּבְ ַגע  ּפָ ִאם  ָהִעְנָיִנים,  ה  ֵאּלֶ ּבְ

ָעוֹון  ֵאיֶזה  ַעל  ּוְלִהְתַוּדֹות  ל  ּוְלִהְתַאּבֵ ְלִהְצַטֵער  225ְיַמֵהר 

ר.  ּבָ ֵלב ִנׁשְ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ׁש ְמִחיָלה ֵמֵאת ַהּשׁ ה, ּוְלַבּקֵ ָעׂשָ ׁשֶ

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  נּו  ׁשָ ְוֵכן  ּדּוי.  ַהּוִ הּוא  דֹול  ּגָ )יב(ְוִעְנָין 

ֲאִני  י  ּכִ י,  ּנִ ִמּמֶ ְלְמדּו  ּתִ ַאל  216ְויֹאַמר:  ים,  ַרּבִ ְלֶנֶגד  ָעיו  ׁשָ ּפְ

י.  ְלּתִ ִאּוַ ַרְך 217ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ י ַהּשׁ ְלּתִ י, ִחּלַ ְעּתִ ָחָטאִתי, ָעִויִתי ּוָפׁשַ

ָכל יֹום ַעד יֹום מֹותֹו.  ה ּבְ ֲעִנּיֹות, ְוִיְתַוּדֶ ה ּתַ ּמָ ה 218ּכַ ְוִיְתַעּנֶ

ין  ּבֵ ׁשֹוֵגג  ּבְ ין  ּבֵ ה,  עֹוׂשֶ ָאָדם  ׁשֶ ַוֲעֵבָרה  ֲעֵבָרה  ל  ּכָ ַעל 
זֹוֵכר  ְוֵאינֹו  ִהְדִליק  אֹו  ֵנר  ּבְ ַגע  ּנָ 219ׁשֶ גֹון  ּכְ ֵמִזיד,  ּבְ

לֹו  ֵיׁש   - ְיִדיָעה  לֹא  221ּבְ ה  ָעׂשָ ׁשֶ אֹו  ת,  ּבָ ׁשַ הּוא  220ׁשֶ

י;  ִני ַוֲחִמיׁשִ ֵני ָיִמים, ׁשֵ חֹות ׁשְ ְלִהְתַוּדֹות ּוְלִהְתַעּנֹות ְלָכל ַהּפָ

 - ה  עֹוׂשֶ ָאָדם  ׁשֶ ּוְקַטּנֹות,  דֹולֹות  ּגְ ֲעֵברֹות,  ל  ּכָ ַעל  ְוֵכן 

ֲעִנית  ַהּתַ 222ׁשֶ  - ַאַחת  טֹובֹות:  י  ּתֵ ׁשְ ּבֹו  ֵיׁש  ּוָבֶזה  ה,  ִיְתַעּנֶ

ה  י ַיְחׁשֹב: ִאם ֶאֱעׂשֶ ַנע ֵמֲעֵברֹות, ּכִ ּמָ ּיִ ִנית - ׁשֶ ֵ ֶרת, ְוַהּשׁ ְמַכּפֶ

הוא  גדול  וענין  יב. 
דבר  וידוי?  הוידוי. מהו 

ביאורים
והדם החלב  שמיעוט  ועוד  מכפרת.  מהתענית  לו  שיש  הצער   מכפרת. 
ע"י  שנעשית  הקרבן  לכפרת  דומה  התענית  ע"י  שנגרם  האדם  של  בגופו 
הוא  הֵחלב  כי  הדברים,  ויסוד  המזבח.  על  הדם  וזריקת  החלבים  הקטרת 
הרוָצה  הנפש  הוא  והדם  ויבעט",  ישורון  "וישמן  שנאמר  וכמו  השומן 
תהיה  ותאוותו  רצונו  שכל  כך  לשמים  אותם  לתת  האדם  ועל   והמתאוה, 
אורח"(. )"עלי  תאותי".  כל  נגדך  "ה'  שנאמר  וכמו  יתברך  השם   כלפי 
223. לאיד חברו. לצרת חברו או לכשלונו. 224. שזרק הברכות מפיו. הוציא 
מפיו את הברכות במהירות. 225. ימהר להצטער וכו’. יזדרז לחזור עליהם 

ביאורים
יקנו אח"כ את החפץ  שהעידו על ממון שהוא של פלוני לזכותו בדין, לא 
או  זה  את  הדיין  זיכה  כך  שמשום  הבריות  יאמרו  שלא  שהעידו,  או  שדנו 
העיד העד לזכותו, כדי שימכרנו לו בזול. ]וע"ע דוגמאות באבות דר"נ פ"ב 
מ"ב[. 216. ויאמר אל תלמדו ממני. זוהי תשובת המשקל על שגרם לאחרים 
במצוות. ולזלזל  להקל  או  לחטוא  ממנו  שילמדו  ומעשיו  התנהגותו   ע"י 

217. באולתי. בטפשותי. 218. כמה תעניות. לפי כוחו. 219. שנגע בנר. "נר" 
הנוגע  בו.  ומדליקים  ופתילה  שמן  מניחים  שבו  הכלי  הוא  הגמרא,  בלשון 
בנר עלול להזיז את השמן, וכאשר השמן מתקרב אל הפתילה הלהבה גדלה 
ונמצא מכבה  וכשמתרחק השמן מהפתילה תקטן הלהבה  ונמצא מבעיר, 
)עיין שו"ע או"ח רעז, ג(. 220. שהוא שבת. שהיום שבת, והוא הנקרא "שגגת 
שבת". 221. בלא ידיעה. כלומר, ידע ששבת היום, אבל לא ידע )או שכח( 
222. שהתענית  והוא הנקרא "שגגת מלאכה".  נר בשבת,  שאסור להדליק 
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צדיקים עיוניםשער התשובהארחות 

ָאַמר לֹו  ָעָכן ׁשֶ ן ָמִצינּו 229ּבְ ּכֵ א, ׁשֶ ֵיׁש לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהּבָ

ָרֵאל 230ְוֵתן לֹו  ִיׂשְ ים ָנא ָכבֹוד ַלה’ ֱאלֵֹהי  ִני ׂשִ ַע: "ּבְ ְיהֹוׁשֻ

ַען ָעָכן  י. ַוּיַ ּנִ ַכֵחד ִמּמֶ יָת, ַאל ּתְ ד ָנא ִלי ֶמה ָעׂשִ ּתֹוָדה, ְוַהּגֶ

ָרֵאל  ַע ַוּיֹאַמר: ָאְמָנה ָאֹנִכי ָחָטאִתי ַלה’ ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ֶאת ְיהֹוׁשֻ

ר לֹו  ּפֵ ּכִ ִין 231ׁשֶ יִתי" )יהושע ז, יט-כ(. ּוִמּנַ ְוָכזֹאת ְוָכזֹאת ָעׂשִ

ְרָך  נּו, ַיְעּכָ ַע 233ֶמה ֲעַכְרּתָ ְכִתיב: "232ַוּיֹאֶמר ְיהֹוׁשֻ ּדּוי? ּדִ ַהּוִ

ה ָעכּור, 234ְוֵאין  ה ַאּתָ ּיֹום ַהּזֶ ה" )שם פסוק כה( ּבַ ּיֹום ַהּזֶ ה’ ּבַ

ְלִהְתַוּדֹות,  יֹוֵדַע  235ֵאינֹו  ְוִאם  א.  ַהּבָ ָלעֹוָלם  ָעכּור  ה  ַאּתָ

ל ֲעוֹונֹוַתי".  ָרה ַעל ּכָ ּפָ ֵהא ִמיָתִתי ּכַ אֹוְמִרים לֹו: ֱאֹמר "ּתְ

ה, ִאם ָעַבר  ה ּוֵבין לֹא ַתֲעׂשֶ ין ֲעׂשֵ ּתֹוָרה, ּבֵ ּבַ ִמְצָוה ׁשֶ ל  ּכָ

ִלְבָרָכה )סנהדרין מג, ב(: 226ָהָיה ָרחֹוק 

ַאּמֹות,  ר  ֶעׂשֶ ּכְ ִקיָלה  ַהּסְ ית  ִמּבֵ

ֶרְך  ּדֶ ן  ּכֵ ׁשֶ ה,  227ִהְתַוּדֵ לֹו:  אֹוְמִרים 

ה  ְתַוּדֶ ל ַהּמִ ּכָ ין, ׁשֶ ַהּמּוָמִתין 228ִמְתַוּדִ

מוצאים  אנו  נפלא 
רשע  "יעזוב  בחז"ל: 
און  ואיש  דרכו 
ביבי  א"ר  מחשבותיו". 
אדם  כיצד  אביי  בר 
צריך להתודות ערב יום 
לומר  צריך  הכיפורים? 
מודה אני כל רע שעשיתי לפניך, בדרך רע הייתי עומד. וכל מה שעשיתי 
עוד לא אעשה כמוהו. יהי רצון ה' אלקי שתמחול לי על כל עוונותי ותסלח 
לי על כל פשעי ותכפר לי על כל חטאותי, הה"ד "יעזוב רשע דרכו ואיש און 
מחשבותיו". ר' יצחק אמר כאדם שהוא מלחים שתי נסרים ומדביקן זה לזה" 

)ויקרא רבה ג, ג(. וידוי הוא הלחמה! 
שוב  שיהיו  עד  אותם  להלחים  שצריך  הנסרים  שתי  של  המשל  פשר  מהו 
הוא,  האדם  של  והתקין  האמיתי  המצב  ונפלא:  נורא  הדבר  לאחדים? 
שיהיה מחובר עם הבורא. הרי צלם אלוקים הוא, וכשם שהצל מחובר אל 
מה שמטיל את הצל, כך הצלם מחובר אל האלקים! הן מצבו הטבעי של 
האדם הוא, להיות דבוק בה' יתברך בלי מחיצות ממש, אך "עוונותיכם היו 
מבדילים ביניכם לבין אלקיכם" )ישעיה נט(. והיחס בין האדם לבוראו דומה 
לחטיבה אחת שנשברה לשתיים, ומוכרחים להלחים את שתי החתיכות כדי 
לחברן. הלחמה זו הוא הוידוי. על זה אנו אומרים בנוסח הוידוי: "על חטא 
שחטאנו לפניך" – עמדנו לפניך ממש, וחטאנו לפניך ונתרחקנו. עכשיו הננו 
באים לפניו ומודים על זה, ומתוך וידויינו בוקעת חרטה יוקדת כיקוד אש, 

והיא היא שלהבת ההלחמה!
מה מאד עלינו להתבונן במצבנו עד שנגיע לחרטה כזו ולוידוי אמיתי כזה! 

)"עלי שור" ח"ב עמ' תמ(.

ביאורים
229. בעכן. כאשר התכוננו ישראל לכבוש את העיר יריחו, ציוה יהושע לא 
ונטל  בחרם,  מעל  כרמי  בן  עכן  אולם  יז(.  ו,  )יהושע  יריחו  מרכוש  לקחת 
חפצי ערך משלל העיר )שם ז, א(. ועל כך הוצא להורג )שם, פסוקים כד-
שנאמר  עכן,  עשה  וכך  לפניו.  התוודה  כלומר,  תודה.  לו  ותן   .230 כה(. 
ויען עכן וגו'. 231. שכיפר לו וידויו. ויש לו חלק לעולם הבא. 232. ויאמר 
יהושע. לעכן. 233. מה עכרתנו. כל כך עכרת אותנו ]תיבת "עכור" פירושה 
ההיפך מ"צלול" )ראה רש"י בראשית לד, ל(. ובמדרש שכל טוב )בראשית 
שם( פירש שהוא מענין בלבול[. 234. ואין אתה עכור לעולם הבא. מדברי 
יהושע, שעכן יהיה עכור דוקא "ביום הזה", משמע שלאחר יום זה, כלומר 
אחרי שֵיהרג, יוסר כתם עוונו ממנו ולא יהיה עוד עכור, ויזכה בחלקו לעולם 
הבא. רואים אפוא, שמי שהתחייב מיתת בית דין והתוודה לפני שהמיתוהו, 
זוכר את שאר  יודע להתוודות. שאינו  אינו   .235 לו חלק לעולם הבא.  יש 

ביאורים
זה(  פרק  )בריש  רבנו  בדברי  לעיל  ועיין  אחר.  לזמן  ידחם  ואל  בתשובה 
שהאריך בגודל רעת המתאחר מן התשובה.   226. היה רחוק. היוצא ליהרג 
אמות.  כעשר  של  מרחק  הסקילה  ממקום  רחוק  והוא  דין,  בבית  בסקילה 
227. התודה. על עבירה זו ועל שאר עבירות. 228. מתודין. קודם שימותו. 

ד’
ם 

ע ג’ יו
בו

ש
ה’

ם 
יו
 ’
 ג

ע
בו

ש



52

צדיקים שער התשובהארחות 

53

צדיקים שער התשובהארחות  עיונים

ְלִהְתַוּדֹות  ה  ְרּבֶ ַהּמַ ְוָכל  ִוּדּוי,  ל  ׁשֶ

ח.  ּבָ ְמׁשֻ ֶזה  ֲהֵרי  ֶזה,  ִעְנָין  ּבְ ּוַמֲאִריְך 

ּדּוי: "ֲאָבל ֲאַנְחנּו ָחָטאנּו".  ר ַהּוִ ְוַגם ֶזה ִעּקַ

גֹון ִאם ָאַכל  ּדּוי, ּכְ תֹוְך ַהּוִ ּלֹו ּבְ טֹוב ְמאֹד ְלָפֵרׁש ַהֵחְטא ׁשֶ
ּיֹאַמר  ׁשֶ ּכְ  - ִאּסּור  ַבר  ּדְ ָאר  ׁשְ אֹו  ּוְטֵרפֹות  ְנֵבלֹות 

ָחָטא  ְוִאם  ָאסּור".  ַבר  ּדְ י  "ָאַכְלּתִ 244יֹאַמר  י",  ְמּתִ "ָאׁשַ

ִעיַלת ְזנּות",  י ּבְ ַעְלּתִ י", יֹאַמר "ּבָ ַגְדּתִ ּיֹאַמר "ּבָ ׁשֶ ְזנּות - ּכְ ּבִ

ּיֹאַמר  ׁשֶ ּכְ  - ַנב  ּגָ ְוִאם  ה.  ִנּדָ אֹו  ּגֹוָיה  ַעל  ּבָ ִאם  ּה  ּבָ ִויָפֵרׁש 

י".  ְוָגַזְלּתִ י  ַנְבּתִ ּגָ לֹוִני  ּוִמּפְ לֹוִני  "ִמּפְ יֹאַמר  245ָאז  י",  ַזְלּתִ "ּגָ

יַע ְל"ֶהֱעֵויִתי",  ּגִ ּיַ ׁשֶ ָלה - ּכְ ְכַבת-ֶזַרע ְלַבּטָ 246ְוִאם הֹוִציא ׁשִ

ָלה". ְוִאם ָזָנה ִעם  ְכַבת-ֶזַרע ְלַבּטָ 247ָאז יֹאַמר "הֹוֵצאִתי ׁשִ

ל  ִחּלֵ ְוִאם  "ָזִניִתי".  יֹאַמר  י",  ְל"ַזְדּתִ יַע  ּגִ ּיַ ׁשֶ ּכְ  - ֲעָריֹות 

תֹות".  ּבָ י ׁשַ ְלּתִ י", ָאז יֹאַמר "ִחּלַ יַע ְל"ָחַמְסּתִ ּגִ ּיַ ׁשֶ תֹות - ּכְ ּבָ ׁשַ

יָתא,  ּבֵ ַאְלָפא  )יג(ְלָכל  ְוֵכן  י".  "ָחַמְדּתִ יֹאַמר   - ָחַמד  ְוִאם 

ה  ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ ּכְ  - ׁשֹוֵגג  ּבְ ין  ּבֵ ָזדֹון  ּבְ ין  ּבֵ ֵמֶהן,  ַאַחת  ַעל  ָאָדם 

רּוְך  ּבָ ָהֵאל  ִלְפֵני  ְלִהְתַוּדֹות  ב  ַחּיָ ֵמֶחְטאֹו  ְוָיׁשּוב  ׁשּוָבה  ּתְ

ל ַחּטֹאת ָהָאָדם  י ַיֲעׂשּו ִמּכָ ה ּכִ ָ ֱאַמר: "ִאיׁש אֹו ִאּשׁ ּנֶ הּוא, ׁשֶ

ֶאת  ְוִהְתַוּדּו  ַהִהוא.  ֶפׁש  ַהּנֶ ָמה  ְוָאׁשְ ה’,  ּבַ ַמַעל  ִלְמעֹל 

ָבִרים.  ּדְ ִוּדּוי  236ֶזה   - ו-ז(  ה,  )במדבר  ָעׂשּו"  ר  ֲאׁשֶ אָתם  ַחּטָ

ין  ית-ּדִ ֵבי ִמיתֹות ּבֵ מֹות ְוָכל ַחּיָ אֹות ַוֲאׁשָ ֲעֵלי ַחּטָ ְוָכל 237ּבַ

אֹו  ַמְלקּות  ּבְ אֹו  ִמיָתה  ּבְ ָלֶהם  ר  ּפֵ ִמְתּכַ ֵאין  ַמְלקּות,  אֹו 

ֲחֵברֹו  ּבַ ַהחֹוֵבל  ְוֵכן  ְוִיְתַוּדּו.  ׁשּוָבה  ּתְ ֲעׂשּו  ּיַ ׁשֶ ַעד  ן  ָקְרּבָ ּבְ

ר  ּפֵ ם לֹו, ֵאין ִמְתּכַ ּלֵ ׁשַ ּיְ י 238ׁשֶ יק ָממֹון ֲחֵברֹו, ַאף-ַעל-ּפִ ּוַמּזִ

ְוֵכיַצד  ְלעֹוָלם.  ֶזה  ּכָ ֲעׂשֹות  ִמּלַ ְוָיׁשּוב  ה  ְתַוּדֶ ּיִ 239ׁשֶ ַעד  לֹו 

241ָעִויִתי  240ָחָטאִתי  ם,  ֵ ַהּשׁ א  "ָאּנָ יֹאַמר:  ה?  ִמְתַוּדֶ

י  243ִנַחְמּתִ ַוֲהֵרי  ְוָכְך,  ְך  ּכָ יִתי  ְוָעׂשִ ְלָפֶניָך,  י  ְעּתִ ׁשַ 242ּפָ

רֹו  י, ּוְלעֹוָלם ֵאיִני חֹוֵזר ְלָדָבר ֶזה". ֶזהּו ִעּקָ ַמֲעׂשַ י ּבְ ּתִ ּוֹבשְׁ

אלפא-ביתא.  לכל  יג. 
שתקנו  הדבר  בסיבת 

ביאורים
איסור'.  דבר  'אכלתי  גם:  ויאמר  יוסיף  כלומר,  וכו’.  אכלתי  יאמר   .244
וכו'. מפלוני  )שגזל(  לפרט  יוסיף  ל'גזלתי'  כהמשך  יאמר.  אז   .245 
246. ואם הוציא. בכת"י נוסף: "ואם הוציא שם רע על חבירו או לשון-הרע 
או שום כינוי, יאמר עליו 'דברתי דופי' ]כלומר, כאשר יאמר 'דברתי דופי' 
הוציא  ואם  וכדו'( על חברי'[;  רע  )או שם  'דברתי לשון-הרע  ויאמר  יוסיף 
זה  יוסיף להתודות על חטא  'העויתי'  יאמר. אחר שיאמר  247. אז  וכו'..." 

ביאורים
חטאיו וממילא אינו יכול לפורטם. )תפארת ישראל(. 236. זה וידוי דברים. 
שמודה בפיו שחטא. ומשמע מדבריו שבהרהור בלב לא מהני. ]עיין מו"מ 
237. בעלי. חייבי.   י. ומנ"ח מ' שסד[.  בזה בפמ"ג פתיחה כוללת ח"ג אות 
238. שישלם לו. וירצהו ויבקש מחילתו. 239. שיתודה. לאחר ששילם לו, 
ואם התודה תחילה – לא עלה לו הוידוי )שע"ת ד, יח(. 240. חטאתי. עברתי 
 – 241. עויתי. עברתי עבירות במזיד  ידיעה.  – מתוך חוסר  עבירות בשוגג 
מתוך כניעה לתאוות של היצר הרע )אך לא מתוך מרד בה'(. 242. פשעתי. 
243. נחמתי ובשתי במעשי. מתחרט  מתוך מרד בה' – על מנת להכעיסו. 

אני ומתבייש ממעשי.
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250ְוִאיׁש  ְרּכֹו,  249ּדַ ע  ָרׁשָ "248ַיֲעזֹב 

ה’  ֶאל  251ְוָיׁשֹב  ֹבָתיו,  ַמְחׁשְ ָאֶון 

י  253ּכִ ֱאלֵֹהינּו  252ְוֶאל  ִויַרֲחֵמהּו, 

ה ִלְסלַֹח" )ישעיה נה, ז(; ְוָאז יֹוִעיל  ַיְרּבֶ

ְוַעל  ה  ֲעׂשֵ ִמְצוֹות  ַעל  י  ָעַבְרּתִ יֹאַמר:  ּדּוי  ַהּוִ ּוְבסֹוף  לֹו. 

ית- ֵרתֹות ּוִמיתֹות ּבֵ ֵבי ּכָ י ַעל ַחּיָ ה, ָעַבְרּתִ ִמְצוֹות לֹא ַתֲעׂשֶ

ַהּתֹוָרה  ַעל  י  ָעַבְרּתִ ְכָתב,  ּבִ ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ַעל  י  ָעַבְרּתִ ין,  ּדִ

ַמְלכּוְתָך  עֹל  י  ַכְחּתִ ׁשָ דֹול,  ַהּגָ ְמָך  ׁשִ י  ַכְחּתִ ׁשָ ה,  ַעל-ּפֶ ּבְ ׁשֶ

ְוִאיָתא  ָעֵלינּו.  א  ַהּבָ ל  ּכָ ַעל  יק  ַצּדִ ה  254)יד(ְוַאּתָ ְוִיְרָאֶתָך, 

ה? ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים,  יַצד ִמְתַוּדֶ ְלִמי )יומא פ"ח ה"ז(: ּכֵ ְירּוׁשַ ּבַ

יִתי, ּוְבֶדֶרְך ַרע ָהִייִתי עֹוֵמד, ְוׁשּוב ֵאיִני  ֵעיֶניָך ָעׂשִ ָהַרע ּבְ

ּדּוי יֹאַמר ֵמֵעין  ּוִ ּבַ ְלָכל אֹות ָואֹות ׁשֶ

ְבִכי:  ּבִ ה. ְויֹאַמר  ָעׂשָ אֹוָתּה ֲעֵבָרה ׁשֶ

על  צדיק  ואתה  יד. 
כתב  עלינו.  הבא  כל 
צדק  מגיד  בסידור 
"ואתה  לומר  שצריך 
וכו'"  כל  על  צדיק 

הוידוי  נוסח  את  חז"ל 
הא"ב,  אותיות  ע"פ 
יהונתן  רבי  כתב הגאון 
בספרו  אייבשיץ 
)יערות דבש ח"א בד"ה והנה(, כי באלו כ"ב אותיות נכללים כל הדיבורים, 
וכיון שאין בכוחינו לפרט את כל מה שחטאנו בעו"ה, לכן מתודים בכ"ב 

אותיות שהם כוללים את מה שהפה יוכל לדבר. 
ז"ל  הראשונים  תקנו  ולכן  כתב:  ל"ב(  פרק  ד'  )שער  החיים"  "נפש  ובספר 
נוסח הוידוי על פי סדר הכ"ב אותיות, כדי לעורר שורש העליון של נפשו, 
ובדרשה  ולקדשה.  לטהרה  הקדושה,  בתורה  ונאחזת  מקושרת  היא  אשר 
כתב בזה"ל: ולכן תקנו לנו קדמונינו את הוידוי בסדר כ"ב אותיות התורה, 
נגד  הרוחנים  אבריו  ברמ"ח  היינו  ממש,  כס"ת  הוא  מישראל  נפש  כל  כי 
רמ"ח מצות עשה, ושס"ה גידיו הרוחנים נגד שס"ה ל"ת. כמ"ש חז"ל )מו"ק 
כה.( "העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרוע, הא למה זה דומה 
לרואה ס"ת שנשרפה". ואם האדם פוגם באבר אחד, אזי מסתלק תיכף ומיד 
הטומאה  רוח  עליו  שורה  ותיכף  פורחות,  ואותיות  אבר,  מאותו  הקדושה 
הנקראת "קיא צואה", אשר הוא סרחון אמיתי אשר אין למעלה ממנו, ואין 
אותיות הקדושה חוזרות למקומם אלא ע"י תשובה, בבכיה ומרירות הלב, 
לרחוץ את הצואה, כמש"כ )ישעיה ד, ד( "אם רחץ ה' את צואת בנות ציון", 
ואז כח הטומאה מסתלקת ממנו, וכמ"ש )תהלים נא, יט( "זבחי אלוקים רוח 
נשברה", ופי' בזוהר היינו שישבור את רוח הטומאה אשר חופף עליו, ולכן 
תקנו את הוידוי בכ"ב אותיות התורה להחזיר אותיות הפורחות למקומן, 

ובזה יכופר כל עוון אמן סלה.
ועוד כתב )בדרשה בהוספה מכת"י(: ועל כן נתקן הוידוי בכ"ב אותיות, כי 
התורה  כי  אותיות,  בכ"ב  נכלל  הקדושה  וכל  אותיות,  בכ"ב  נתנה  התורה 

נתנה בכ"ב.   
"ונהגו להתודות באלפא  וכ"כ ב"ראשית חכמה" )שער התשובה פרק ה'(: 
יצירה  ביתא מפני שע"י כ"ב אותיות נבראו כל העולמות כדפירשו בספר 

וע"י העוון כל העולמות נפגמים, ולכן ראוי להתודות באלפא ביתא".
וכן ב"עשרה מאמרות" )מאמר חיקור הדין, ח"א פ"ו( כתב: "לפי שהחוטא 

מאבד את העולם שנברא באותיות התורה נתקן הוידוי באלפא ביתא". 

ביאורים
)המתחיל באות ה' 'הוצאתי' וכו'(. 248. יעזוב רשע דרכו. גם הרשע שחטא 
)מלבי"ם(. דרכו  שיעזוב  ע"י  תקנה  לו  יש  הרבה  והרשיע  התאוה   מצד 
249. דרכו. שהוא נהוג ללכת בה. 250. ואיש און מחשבותיו. אפילו האיש 
שחטא מצד המינות והכפירה יש לו תקנה ע"י שיעזוב מחשבותיו הכוזבות 
כי  ה' מאהבה,  זה השב אל  ה’.  וישב אל   .251 )שם(.  ויתחיל להאמין בה'. 
מכיר שהוא ה' בורא העולם )שם(. 252. ואל אלקינו. זה השב רק מצד יראת 
עלינו  המשגיח  אלוקינו  אל  ששב  נקרא  ]שזה  יענישהו,  שלא  שירא  עצמו 
בפרטות לגמול ולענוש העוברים והממרים[, וזה מדרגה קטנה מאד, מ"מ 
גם תשובה זו תועיל )שם(. 253. כי ירבה לסלוח. אף על פי שהאדם הרבה 
להרע )רד"ק(. וגם להשבים מפני היראה יסלח עוונם )מלבי"ם(.  254. ואתה 
)מצ"ד  עלינו  שבאו  היסורים  כל  על  עמך  והדין  עלינו.  הבא  כל  על  צדיק 

ורש"י נחמיה ט, לג(.
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ע  ָרׁשָ "ַיֲעזֹב  ֶנֱאַמר:  ֶזה  ְוַעל  ֵמֶהן, 

)ישעיה  ֹבָתיו"  ַמְחׁשְ ָאֶון  ְוִאיׁש  ְרּכֹו  ּדַ

שם(. 

הּוא  ׁשּוָבה, ׁשֶ ַעל-ּתְ )טו(ְוַאל ַיְחׁשֹב ּבַ

ׁשּוָבה  ַהּתְ ֲעלֹות  ִמּמַ ְמֻרָחק 

 - ה  ָעׂשָ ׁשֶ ְוָהֲעוֹונֹות  ַהֲחָטִאים  ֵני  ִמּפְ

ה’  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי  ֵכן.  ה  עֹוׂשֶ

ר ִלי ַעל  ַכּפֵ ּתְ ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי, ׁשֶ

ל ֲעוֹונֹוַתי  ַעי ְוִתְמַחל ִלי ַעל ּכָ ׁשָ ל ּפְ ּכָ

ל  ָללֹו ׁשֶ ל ַחּטֹאַתי. ּכְ ְוִתְסַלח ִלי ַעל ּכָ

ּדֹות  ַהּמִ ל  ִמּכָ ָאָדם  255ָיׁשּוב  ָבר:  ּדָ

ָהָרעֹות  ּדֹות  ַהּמִ ִמן  ב  ָ ְוַהּשׁ ָהָרעֹות. 

ָבר  ּכְ י  ּכִ ְמאֹד,  דֹול  ּגָ 256ִחּזּוק  ָצִריְך 

ה לֹו ִלְפרֹשׁ  ֶזה 257ְוָקׁשֶ ּבָ ל  ָאָדם ֻמְרּגָ

בעל  יחשוב  ואל  טו. 
מרוחק  שהוא  תשובה 
ממעלות התשובה מפני 
והעוונות  החטאים 
)ב"ר  במדרש  שעשה. 
פכ"ב( נאמר: "פגע אדם 
ואמר  בקין  הראשון 
נעשה  מה  )לקין(  לו 
בדינך? אמר לו: עשיתי 
ונתפשרתי,  תשובה 
אמר )אדם הראשון( כך 
תשובה  של  כחה  היא 

ואני לא יודע?! מיד עמד אדם הראשון ואמר מזמור שיר ליום השבת".  
שבתון  יום  לו  לקבוע  הוא  העולם  מנהג  אשר  גדול,  מסחר  לבית  משל 
ממלאכה, כדי לעשות חשבונות המסחר וההכנסות. אבל אם העסק פשט 
יום לחשבון, כמה מגיע לו  רגל מרוב חובות והפסדים, שוב לא יקבעו לו 

וכמה חייב לאחרים, כי בין כך אין לו נפקא מינה בזה.
אדם הראשון הבין בתחילה, כי מי שחוטא אין לו תקנה, והרי הוא בפשיטת 
רגל רוחנית. אם-כן למה לו לקבוע יום לחשבון וחקירות ודרישות בעניני 
חובותיו, מאחר שאין לו תקנה לפורעם. אך כיון ששמע כחה של תשובה, 
פתח הלאה,  המסחר  את  ולהנהיג  החובות  לפריעת  תקנה  עוד   שיש 
מאד טוב  הוא  השבת  יום  מעתה  כי  השבת".  ליום  שיר  "מזמור   ואמר 
על-ידי המעשה,  ימי  מששת  חובותיו  בו  ולפרוע  הנפש   לחשבון 
)'פנינים משלחן גבוה' בשם רבי צבי הירש רבינוביץ, אב"ד  לימוד התורה 

קובנה(.  

ובהכנעה  בכוונה 
]וכן כתב ביסוד  גדולה 
העבודה[.  ושורש 
שאמרו  ומביא 
]רבתי  בפסיקתא 
להם  אמר  פל"ה[: 
הקב"ה למלאכי השרת 
לכם  ואודיע  בואו 
צדקתם של בניי, שאני 
כמה  בעולם  טענתים 
הבאתי  וייסורים  צרות 
בכל  בעולם  עליהם 
שעה  ובכל  ודור  דור 
ושעה ולא בעטו בהם, שקוראין את עצמן רשעים וקוראין אותי צדיק, והם 
אומרים בלשון הזה, אבל אנחנו חטאנו העוינו הרשענו פשענו מרדנו ומרינו 
וסרנו ממצותיך ומשפטיך ולא שוה לנו ואתה צדיק על כל הבא עלינו כי 
אמת עשית ואנחנו הרשענו, עכ"ל. ובעל קיצור השל"ה כתב במחזור שלו 
עליהם  ומצדיקין  צדיק  ואתה  ישראל  שאומרין  בשעה  במדרש  איתא  כך: 
את הדין של הקב"ה, אמר הקב"ה למלאכים ראו כל המשפטים שאני עושה 
בהם בבני אפילו הכי מקבלים עליהם ומצדיקין עליהם דיני, והלא מן הראוי 
למחול להם עוונותיהם. על כן צריך לומר ואתה צדיק בשמחה על דרך מה 
שאמרו חז"ל כשם שמברכין על הטובה בשמחה כך מחויב לברך על הרעה 
בשמחה, רצונו לומר לקבל פורענויות של הקב"ה בשמחה, כי בודאי הכל 
לעולם  נקי  שיהא  כדי  הזה  בעולם  עוונות  ולכפר  לנקות  כדי  לטובה  הוא 

הבא, עכ"ל. 

ביאורים
או  והתכונה הם  יען המזג  יותר ממה שהוא פועל במעשים,  פועל במדות 
 – נטית הטבע  נגד  וכל מלחמה שהיא  גדולים להם,  מסייעים או מתנגדים 
מלחמה חזקה היא. והוא מה שפרשו במאמרם ז"ל )אבות ד, א(: 'איזהו גבור 

– הכובש את יצרו'".

ביאורים
255. ישוב אדם מכל המדות הרעות. בכת"י: ישוב אדם מכל חטאות ומכל 
המדות הרעות. 256. חיזוק גדול מאד. מאמץ תמידי כדי להצליח לתקן איזו 
מדה. 257. וקשה לו לפרוש מהן. כתב ב"מסילת ישרים" )פרק יא(: "וכמעט 
שיותר קשה הוא הנקיות במדות ממה שהוא במעשים, כי הטבע )הגשמי( 
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ֹבָת ֶאל  י ְלָפֶניָך, 265ַוֲהׁשֵ ר ָנַתּתִ ָלָלה ֲאׁשֶ ָרָכה 264ְוַהּקְ 263ַהּבְ

ב ה’ ֱאלֶֹהיָך ֶאת  ְבּתָ ַעד ה’ ֱאלֶֹהיָך ְוגֹו’. ְוׁשָ ְלָבֶבָך ְוגֹו’. 266ְוׁשַ

דֹוָלה  ּגְ א-ג(.  ל,  )דברים  ְוגֹו’"  ְצָך  ְוִקּבֶ ב  ְוׁשָ ְוִרֲחֶמָך,  בּוְתָך  ׁשְ

ֱאַמר )הושע יד,  ּנֶ ִכיָנה, ׁשֶ ְ ָקֶרֶבת ֶאת ָהָאָדם ַלּשׁ ּמְ ׁשּוָבה, ׁשֶ ּתְ

ָרֵאל ַעד ה’ ֱאלֶֹהיָך" )יומא פו, א(, 267ְוֶנֱאַמר:  ב(: "ׁשּוָבה ִיׂשְ

ְוֶנֱאַמר:  ו(.  ד,  )עמוס  ה’"  ְנאּום  269ָעַדי  ם  ְבּתֶ ׁשַ "268ְולֹא 

א(;  ד,  )ירמיה  ׁשּוב"  ּתָ ֵאַלי  ה’  ְנֻאם  ָרֵאל  ִיׂשְ ׁשּוב  ּתָ "270ִאם 

ק.  ְדּבָ ְתׁשּוָבה - ֵאַלי ּתִ ֲחזֹר ּבִ לֹוַמר, ִאם ּתַ ּכְ

נּוא  ְמָקֶרֶבת ֶאת ָהְרחֹוִקים. ֶאֶמׁש ָהָיה ֶזה ׂשָ ׁשּוָבה  ַהּתְ
ּוְמֻרָחק  ץ  ּקָ ְמׁשֻ הּוא,  רּוְך  ּבָ קֹום  ַהּמָ ִלְפֵני 

ה  ּוְמֹתָעב, ְוַהּיֹום הּוא ָאהּוב ְוֶנְחָמד ְוָקרֹוב ְוָיִדיד. ְוֵכן ַאּתָ

רּוְך-הּוא ַמְרִחיק ֶאת ַהחֹוְטִאים  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ ׁשֹון ׁשֶ ּלָ מֹוֵצא, ּבַ

ַרְך  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  ִלְפֵני  ְוֶנְחָמד  ָאהּוב  א  ֶאּלָ ן,  ּכֵ ָבר  ַהּדָ ֵאין 

ה,  ַהְרּבֵ ָכרֹו  ּשְׂ ׁשֶ א  ֶאּלָ עֹוד  ְולֹא  ֵמעֹוָלם,  ָחָטא  לֹא  ִאּלּו  ּכְ

ּנּו 258ְוָכַבׁש ִיְצרֹו. ְוָאְמרּו  ַרׁש ִמּמֶ ֲהֵרי ָטַעם ַטַעם ֵחְטא ּוֵפּ ׁשֶ

יִקים  ׁשּוָבה עֹוְמִדים 259ֵאין ַצּדִ ֲעֵלי-ּתְ ּבַ ָמקֹום ׁשֶ ֲחָכִמים: ּבְ

ַמֲעָלָתם  לֹוַמר,  ּכְ ב(.  לד,  )ברכות  ַלֲעֹמד  ְיכֹוִלים  מּוִרים  ּגְ

ֵהם  ֵני ׁשֶ ּלֹא ָחְטאּו ֵמעֹוָלם, ִמּפְ ל ֵאּלּו ׁשֶ ֲעָלָתם ׁשֶ דֹוָלה ִמּמַ ּגְ

ם ִצּוּו  ּלָ ִביִאים ּכֻ ים ֶאת ִיְצָרם 260יֹוֵתר ֵמֶהם. ְוָכל ַהּנְ ּכֹוְבׁשִ

א  ֶאּלָ ִנְגָאִלים  ָרֵאל  ִיׂשְ 261ְוֵאין  שם(,  )ברכות  ׁשּוָבה  ַהּתְ ַעל 

ּסֹוף  ׁשֶ ַהּתֹוָרה,  ִהְבִטיָחה  ּוְכָבר  ב(.  צז,  )סנהדרין  ְתׁשּוָבה  ּבִ

ִנְגָאִלים,  ֵהם  ד  ּוִמּיָ לּוָתן,  ּגָ סֹוף  ּבְ ׁשּוָבה  ּתְ ַלֲעׂשֹות  ָרֵאל  ִיׂשְ

ה,  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ָעֶליָך  ָיֹבאּו  י  ּכִ "262ְוָהָיה  ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ

ביאורים
263. הברכה. כאשר תיטיב את מעשיך. 264. והקללה. כאשר תסור מדרך 
הטובה. 265. והשבת אל לבבך. אני מבטיחך שלבסוף תתבונן בהם ותשיב 
מעשי  על  המשגיח  והוא  האלקים  הוא  שה'  בזה  ולהכיר  לחשוב  לבך  אל 
הברואים. 266. ושבת עד ה’ אלהיך. תשוב אל ה' בתשובה אמיתית, המגעת 
עד כסא הכבוד של ה' אלוקיך )ת"י(. 267. ונאמר. בתוכחת הנביא עמוס על 
שהעדיפו עבודה-זרה יותר מעבודת ה'. 268. ולא שבתם. למרות העונשים 
אלי. עדי.   .269 מוסר.  לקחתם  לא   - הרעים  מעשיכם  על   שנענשתם 

270. אם תשוב ישראל. בתשובה. 

ביאורים
גמורים  צדיקים  אין   .259 ותשוקתו.  רצונו  על  והתגבר  יצרו.  וכבש   .258
לעמוד  יכולה  בריה  שאין  תשובה  בעלי  של  כוחן  "דגדול  לעמוד.  יכולים 
במחיצתם" )רש"י סנהדרין צט. ד"ה צדיקים(. 260. יותר מהם. "לפי שצער 
שלא  גמורים  צדיקים  משל  גדול  יצרן  את  לכבוש  שצריכים  תשובה  בעלי 
)'יד רמה' סנהדרין שם(.  יצרן"  ואין להם צער לכבוש את  הורגלו בעבירה 
261. ואין ישראל נגאלים אלא בתשובה. מועד ביאת המשיח נקוב וקבוע 
מראש, אבל אם יחזרו ישראל בתשובה - יקדים לבוא טרם זמנו )'מהרש"א' 
יומא פו: עפ"י סוגית הגמרא בסנהדרין צח. אמנם שם בגמרא )צז: צח.( יש 
תנא שסובר שבלי תשובה אין ישראל נגאלים כלל(. 262. והיה כי יבואו וגו’. 
כתב הרמב"ן )דברים ל, א(: "כי הפרשה הזו עתידה ]להיות[, כי כל עניניה 
לא היו ולא נבראו ]בימי הגלות[, אבל הם עתידים להיות ]בגאולה העתידה 

לבא[".
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ׁשּוָבה!  ַהּתְ ַמֲעַלת  ה  ְמֻעּלָ ה  ּמָ ּכַ
ל  ֻמְבּדָ ֶזה  ָהָיה  ֶאֶמׁש 

ַרְך,  ִיְתּבָ ָרֵאל  ִיׂשְ ֱאלֵֹהי  ם  ֵ ֵמַהּשׁ

ִלים  ֱאַמר: "ֲעֹונֹוֵתיֶכם 284ָהיּו ַמְבּדִ ּנֶ ׁשֶ

יֵניֶכם 285ְלֵבין ֱאלֵֹהיֶכם" )ישעיה נט,  ּבֵ

ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ ַנֲעָנה,  ְוֵאינֹו  286צֹוֵעק  ב(; 

ׁשֵֹמַע"  י  ֵאיֶנּנִ ה  ְתִפּלָ ַתְרּבּו  י  ּכִ ם  "ּגַ

ִמְצוֹות  ה  )טז(ְועֹוׂשֶ טו(;  א,  )שם 

ֱאַמר: "ְוָהָיה  ּנֶ ים, ׁשֶ ין ַרּבִ ין ָיִחיד ּבֵ ִבים, ּבֵ ָ ּבֹו ְמָקֵרב ֶאת ַהּשׁ

273ֵיָאֵמר  ם  ַאּתֶ י  ַעּמִ לֹא  272ָלֶהם  ֵיָאֵמר  ר  271ֲאׁשֶ ְמקֹום  ּבִ

ָעתֹו ֶנֱאַמר:  ִרׁשְ ֵני ֵאל ָחי" )הושע ב, א(. ַעל 274ְיָכְנָיה ּבְ ָלֶהם ּבְ

ה 275ֲעִריִרי ְוגֹו’" )ירמיה כב, ל(, "276ִאם  ְתבּו ֶאת ָהִאיׁש ַהּזֶ "ּכִ

ַיד  ַעל  278חֹוָתם  ְיהּוָדה  ֶמֶלְך  ְיהֹוָיִקים  ן  ּבֶ ְנָיהּו  277ּכָ ִיְהֶיה 

ב  ָ ּשׁ ֶקְנּךָ ְוגֹו’" )שם כב, כד(; ְוֵכיָון 280ׁשֶ ם ֶאּתְ ָ י ִמּשׁ ְיִמיִני, 279ּכִ

ה’  ְנֻאם  ַההּוא  ּיֹום  "281ּבַ נֹו:  ּבְ ֶבל  ְזֻרּבָ ּבִ ֶנֱאַמר  ָגלּותֹו,  ּבְ

ה’,  ְנֻאם  י  ַעְבּדִ יֵאל  ַאְלּתִ ׁשְ ן  ּבֶ ֶבל  ְזֻרּבָ ֲחָך  282ֶאּקָ ְצָבאֹות, 

יְך ַכחֹוָתם" )חגי ב, כג(.  ְמּתִ 283ְוׂשַ

מצוות  ועושה  טז. 
בפניו.  אותן  וטורפין 
פי  על  הוא  הענין 
בספרי  שכתבו  מה 
שהוא  שאדם  מוסר, 
גם  הרי  עבירה,  בעל 
צדקותיו ומצוותיו אינם 
מתקבלים לרצון בטרם 
מעשיו  על  התחרט 
מה  דרך  על  הרעים, 
)תהלים  הכתוב  שאמר 
אמר  "ולרשע  נ(: 
לספר  לך  מה  אלוקים 
חוקי", ויותר מזה כתבו, 

שהרי הוא כמוסיף כח לסטרא אחרא על ידי המצוות שעושה!
אמנם, לפי זה עלול היה האדם להעלות על דעתו, שכל זמן שלא עלתה בידו 
לעשות תשובה על העבר, יישב בחיבוק ידיים ויתבטל מן המצוות, מאחר 
ובין כך לא יהיו לרצון לפני הקב"ה, ולמה לו להיות עמל לרוח, ועוד להוסיף 

כח לסטרא אחרא?
 אולם - כתב ה"בית הלוי" )בהקדמה לספרו עה"ת( – לא כך הורו לנו חז"ל 

ביאורים
לא  כך  היטב,  ומשמרה  האדם  מיד  סרה  שאינה  הטבעת  כחותם  כחותם. 
תסור אהבתי מזרובבל )מצו"ד(. רוצה לומר, שתהיה השגחת האל תמידה 
עליו )רד"ק(. הלשון "ושמתיך כחותם" הנאמר לזרובבל )בן בנו של יכניה(, 
הוא כנגד מה שנאמר לסבו )יכניה( בהיותו ברשעתו "אם יהיה כניהו חותם 
על יד ימיני..." וכיון ששב יכניה בתשובה, נהפך לו גזר דינו לטובה ונאמר 
לנכדו "ושמתיך כחותם" )רש"י, רד"ק(. 284. היו מבדילים. בכל מעשה של 
האדם נברא דבר רוחני, הן טוב הן רע. מלאכי משחית הנבראים מעוונותיכם 
הם היו מבדילים ביניכם לבין אלקיכם. )מהרש"א סנהדרין סה:(. 285. לבין 

אלוקיכם. לפיכך לא יפנה אליכם. 286. צועק. היה צועק.

ביאורים
עקב   – מהם  פניו  והסתיר  בגלות  שהדיחם  בזמן  להם.  יאמר  אשר   .271
מעשיהם הרעים - ציוה ה' שֵיָאֵמר עליהם. 272. להם. עליהם. 273. יאמר 
להם. לאחר שיחזרו בתשובה. 274. יכניה. מלך יהודה. 275. ערירי. שיהיה 
)רד"ק(.  לו  יהיו  לא  לו  היו  לא  ואם  בחייו,  ימותו  בנים  לו  היו  אם   – ערירי 
ושלא יירשו בניו את מלכותו. 276. אם יהיה. אף אם יהיה. 277. כניהו. הוא 
יד ימיני.  278. חותם על  יכניה )יהויכין(, וקראו כניהו לפחיתות )רד"ק(.   
והנתונה  למלך  אגרות( החשובה  בו  )שחותמים  החותם  טבעת  כמו  חשוב 
תמיד על ידו הימנית ואינו מסירה ממנה, כל זה לא יעזור לו. 279. כי משם 
אתקנך. מכל חשיבותך אסיר ואנתק אותך ותוגלה לבבל, ורוצה לומר אף 
שאתה מזרע דוד, מכל מקום אעזבך.    280. ששב בגלותו. ששב בתשובה 
שנגזרה  הגזירה  את  גם  וביטלה  עוונו  על  לו  כיפרה  התשובה  גלותו.  בימי 
עליו שימות ערירי ]ונולד לו בבית האסורים בן ששמו 'שאלתיאל'[ וגם את 
הגזירה שלא ישב מזרעו על כסא המלכות. 281. ביום ההוא. כשתשתחרר 
יותר  במעלה  להעלותך  זרובבל.  אקחך   .282 פרס.  משלטון  ישראל  ארץ 
ממה שהיית עד היום ההוא, ותרגם יונתן "אקרבינך". )רד"ק(. 283. ושמתיך 
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289ְרֹמס  ְדֶכם  ִמּיֶ זֹאת  ׁש  ּקֵ ּבִ "288ִמי 

ֶכם  ּבָ ַגם  "290ִמי  יב(,  א,  )שם  ֲחֵצָרי" 

י(,  א,  )מלאכי  ָלַתִים"  ּדְ ְוִיְסּגֹר 

ִזְבֵחיֶכם  ַעל  ְספּו  "291עֹלֹוֵתיֶכם 

ְוַהּיֹום   - כא(  ז,  )ירמיה  ר"  ָבׂשָ ְוִאְכלּו 

ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ ִכיָנה,  ְ ּשׁ ּבַ ק  ֻמְדּבָ הּוא 

ֱאלֵֹהיֶכם"  ה’  ּבַ ֵבִקים  ַהּדְ ם  "292ְוַאּתֶ

ד,  ִמּיָ ְוַנֲעָנה  צֹוֵעק  ד(;  ד,  )דברים 

ִיְקָראּו  ֶטֶרם  "293ְוָהָיה  ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ

כד(;  סה,  )ישעיה  ֶאֱעֶנה"  294ַוֲאִני 

ֱאַמר:  ּנֶ ְמָחה, ׁשֶ ַנַחת ּוְבׂשִ ִלים אֹוָתן ּבְ ה ִמְצוֹות )יז(ּוְמַקּבְ ְועֹוׂשֶ

ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ ָפָניו,  ּבְ אֹוָתן  אותן 287ְוטֹוְרִפין  ומקבלים  יז. 
מצינו  ובשמחה.  בנחת 
רק  שלא  חז"ל  בדברי 
המצוות שעושה עכשיו 
אלא  בשמחה  מקבלים 
בעבר  שעשה  מה  גם 
לא  העבירות  ובגלל 
כמו  זכותם,  התעוררה 
)א,  בשע"ת  ר"י  שכתב 
כל  אליו  "אמרו  מא(: 
 – טוב"  וקח  עוון  תשא 
זה ענין התפלה, ופרוש 
מעשה   – טוב"  "וקח 
הטוב שעשינו, כי אמרו 

שביסס  ]עיי"ש  לנהוג 
חז"ל  עפ"י  דבריו 
בילקוט שמעוני הושע, 
רמז תקכט[, אלא שגם לפני שעשה תשובה יזדרז האדם להרבות מעשים 
טובים, ולמרות שאלו לא יתקבלו כעת, בכל זאת תהיה לו תועלת מהם – 
לאחר שיעשה תשובה ויימחלו לו העוונות שעשה, והרי הוא כמי שלא חטא 
כלל, ואז יתקבלו למפרע המצוות והמעשים הטובים שעשה בהיותו חוטא.   
כן כתב גם ב"שו"ע הרב" )הלכות ת"ת פ"ד ס"ג(: "וכך אמרו חכמי הקבלה, 
שכל התורה ומצוות שאדם עושה בעודו רשע, אף שמוסיף כח בקליפות 
לפי שעה, מכל מקום כשיחזור אח"כ בתשובה וכו' אזי מוציא מהקליפה כל 
התורה והמצוות וחוזרים לקדושה בחזרתו, ולפיכך אין לו למנוע מלעסוק 

לעולם".
ונסיים בדברי מרן הגרי"י קנייבסקי, בעל "קהילות יעקב", שבאחד ממכתביו 
כותב: "חס ושלום לומר שהמצוות שרשע עושה אינן מצוות. האמת היא 
מכל  תשובה,  עשה  לא  ועדיין  ר"ל  הידוע  בחטא  ר"ל  ששקוע  מי  שאפילו 
שכר  יקבל  ומקיים  שלומד  מה  כל  ובעבור  כולה,  בכל התורה  חייב  מקום 
נגמר  שיהיה  אחרי  יבוא  שהשכר  )רק  צדיקים  אנשים  כשאר  הבא  בעולם 
שהתורה  יראים  ספרי  שכתבו  ומה  בזה(,  וכיוצא  גיהנום  ידי  על  תיקונו 
שאין  מי  אשר  אחר  ענין  הוא  ר"ל,  להסט"א  ח"ו  הולכים  שלו  והמצוות 
זה, והוא: כי כל מצוה ומעשה טוב גורם  לו מושג בקבלה לא יתפוס ענין 
והן  ואותה השפעה מסייעתו להצלחה, הן ברוחניות  השפעה מן השמים, 
בגשמיות, וכשהאדם שקוע ר"ל בחטא הידוע, אזי אותה השפעה הבאה על 
ידי תורה ומצוות שלו נחטפת על ידי הסטרא אחרא וכו', אבל עצם המצוות 
זה כל  וגם  וכו',  וכלל  כלל  הזה  מהאדם  נגרעים  אינם  טובים   והמעשים 

אזי  הזה,  החטא  את  מתקן  כשהאדם  כך,  אחר  כי  שעה,  לפי  אלא   אינו 
שייכת  שהיא  הקדושה  מחלק  שגזלו  מה  כל  אחרא  מהסטרא  הוא  מוציא 

לו!". 

ביאורים
288. מי בקש וגו’. כאשר תבואו בשלש רגלים לבית המקדש להיראות לפני, אז 
אומר לכם: מי בקש זאת וגו'. 289. רמוס חצרי. לדרוך ולרמוס בחצרי, אחרי 
שאין לבבכם שלם עימי. 290. מי וגו’. ה' אומר )על כך שהכהנים מבזים עבודת 
המקדש(: הלואי שיקום כהן אחד מהכהנים ויסגור את דלתי בית המקדש, 
ולא יקריבו בו קרבנות מגואלים כפי שאתם מקריבים. 291. עולותיכם ספו 
 וגו’. קרבנות העולה שהנכם מביאים אין בהם חפץ, ולכן חבל שיעלו כליל
בשרם. את  ותאכלו  השלמים  קרבנות  על  אותם  הוסיפו  אלא   למזבח, 
לצד אלא  להשמיד,  ראויים  הייתם  אתם  וגם  "פירוש  ואתם.   .292 
אתם בזה  בה',  ונדבקתם  בתשובה  נתקרבתם  פירוש  'דבוקים',   היותכם 
יקראו  לא  עוד  יקראו.  טרם  והיה   .293 שם(.  עה"פ  החיים'  )'אור  חיים" 
להתפלל בפה. 294. ואני אענה. להם למלאות משאלות לבבם, ולא יצטרכו 

לזעוק כלל.

ביאורים
מצוותיו  שאין  כלומר,  בפניו.  אותם  משליכים  בפניו.  אותן  וטורפין   .287

מתקבלות.
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תשובה.  בעל  יח. 
אמרו  רבים  מאמרים 
מעלת  על  רבותינו 
ומפוזרים  התשובה, 
להלן  רבים,  במקומות 

חלק מהם:
שמים  עלי  אני  "מעיד 
יושב  שהקב"ה  וארץ, 
לישראל,  להן  ומצפה 
שמצפה  ממה  יותר 
והאשה  לבנו  האב 
לבעלה, שיעשו תשובה 
כדי שיגאל אותם" )תנא 
פרק  רבה  אליהו   דבי 

לא(.
פוסל  הקב"ה  "אין 
לכל  אלא  לבריה, 
השערים  מקבל.  הוא 
וכל  נפתחים בכל שעה 
מי שהוא מבקש ליכנס 

יכנס" )ש"ר יט, ד(.
"אמר הקב"ה לישראל: בני, פתחו לי פתח אחד של תשובה כחודו של מחט 
נכנסות בו" )שיה"ש רבה,  וקרוניות  ואני פותח לכם פתחים שיהיו עגלות 

ה, ב(.

ְויֹאְמרּו  ָהִראׁשֹוִנים,  יֶהם  ַמֲעׂשֵ ּבְ

ְוָכְך",  ְך  ּכָ ה  עֹוׂשֶ ָהִייָת  "ֶאֶמׁש  ָלֶהם 

ׁשֹוְמִעין  א  ֶאּלָ זּו,  ִיְתַרּגְ 300ַאל 

ְזכּות  הּו  ּזֶ 301ׁשֶ ְויֹוְדִעים  ֵמִחין,  ּוׂשְ

ים  ּבֹוׁשִ ֵהם  ׁשֶ ְזַמן  ל  ּכָ ְוׁשֶ ָלֶהם, 

ֵמֶהם,  ְוִנְכָלִמים  ָעְברּו  ׁשֶ יֶהם  ֲעׂשֵ ִמּמַ

ֶלת.  ּדֶ ִמְתּגַ ּוַמֲעָלָתם  ה  ְמֻרּבָ ְזכּוָתם 

ׁשּוָבה  דֹול הּוא לֹוַמר ְלַבַעל-ּתְ ֵחְטא ּגָ

אֹו  ָהִראׁשֹוִנים",  יָך  ַמֲעׂשֶ "ְזֹכר 

ׁשֹו, ְוַעל ֶזה  ֵדי ְלַבּיְ יָרם ְלָפָניו ּכְ ְלַהְזּכִ

ֶאת  ִאיׁש  תֹונּו  "302ְולֹא  ֶנֱאַמר: 

ֲעִמיתֹו" )ויקרא כה, יז( )ב"מ נח, ב(. ּוִמי 

לֹו  ֵיׁש  ׁשּוָבה  ַעל-ּתְ )יח(ּבַ הּוא  ׁשֶ

ֶאת  ָהֱאלִֹהים  ָרָצה  ְכָבר  י  "295ּכִ

א  יָך" )קהלת ט, ז(; ְולֹא עֹוד, ֶאּלָ ַמֲעׂשֶ

ֱאַמר:  ּנֶ 296ׁשֶ ָלֶהם,  ה  ְתַאּוֶ ּמִ ׁשֶ

ְיהּוָדה  ִמְנַחת  ַלה’  "297ְוָעְרָבה 

ִנים  יֵמי עֹוָלם 299ּוְכׁשָ ַלִים 298ּכִ ִוירּוׁשָ

ַקְדֹמִנּיֹות" )מלאכי ג, ד(. 

ִלְהיֹות  ן  ְרּכָ ּדַ ׁשּוָבה  ּתְ ֲעֵלי  ּבַ
יֹוֵתר.  ּבְ ַוֲעָנִוים  ָפִלים  ׁשְ

ִסיִלים  ַהּכְ אֹוָתם  ְיָחְרפּו  ְוִאם 

)סוטה  ז"ל  רבותינו 
מכבה  "עברה  כא.(: 
מצוה". ובעת התשובה 
העוונות  יתכפרו 
המצוה  זכות  ותתעורר 
אשר  אחרי  נרה,  ויאיר 
לפני  אורו  הגיה  לא 
כתוב  וכן  התשובה. 
זך  "אם  ו(:  ח,  )איוב 
עתה  כי  אתה  וישר 
נות  ושלם  עליך  יעיר 
רבותינו  אמרו  צדקך". 
)ירושלמי ר"ה פ"א  ז"ל 
וישר  זך  "אם  ה"ג(: 
אלא  נאמר,  לא  היית" 
 – אתה"  וישר  זך  "אם 
"כי  תשובה,  שעשית 
כל הצדקות  עליך  יעיר  שעשית,  התשובה  אחרי  עתה   – עליך"  יעיר  עתה 
אכסניה,  אשל  ונטעת  לרווחה  פתוח  ביתך  היה  ואשר  מלפנים,  שעשית 
לא  התשובה  וקודם  אפתח",  לאורח  "דלתי  לב(:  לא,  )איוב  שכתוב  כמו 
היו צדקותיך מגינות עליך, ואחרי שובך וסר עונך, יעיר זכותך, 'ושלם נות 

צדקך'"... עכ"ד.    

ביאורים
אליהם. יחושו  אל  כלומר,  להם".  ירגישו  "אל  בכת"י:  יתרגזו.  אל   .300 
ולא תונו. לשון   .302 301. שזהו. שמחרפים אותם במעשיהם הראשונים. 
צער ומצוק )שע"ת ג, כד(. ובמסכת בבא מציעא )נח:( אמרו "באונאת דברים 
או  לביישו  להכעיסו,  בהם  שיש  דברים  לחברו  יאמר  שלא  מדבר",  הכתוב 

לצערו.

ביאורים
295. כי כבר וגו’. רצה לומר אם כבר רצה האלהים את מעשיך על ידי שעשית 
)מצו"ד(. ותשמח  תתענג  אז  המקום,  לפני  רצויים  ומעשיך  והישר,   הטוב 

יהיו  בעתיד  שיבנה  המקדש  בבית  המקריבים  כשהכהנים  שנאמר.   .296
יהיו  וירושלים  יהודה  אנשי  שיקריבו  הקרבנות  לה’.  וערבה   .297 צדיקים. 
)תו"כ(. נח  כימי  אומר,  רבי  משה.  כימי  עולם.  כימי   .298 לה'.  רוח   לנחת 
היתה  כשלא  הבל,  כימי  אומר,  רבי  שלמה.  כימי  קדמוניות.  וכשנים   .299

עבודת אלילים בעולם )שם(.
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)שבת לה.(.
שוחד  נוטל  "אתה 
שנאמר  הרשעים  מן 
"ושוחד  יז(  )משלי 
יקח".  רשעים  מחיק 
לישראל:  הקב"ה  אמר 
בני, עד ששערי תשובה 
תשובה  עשו  פתוחים, 
שוחד  נוטל  שאני 

בעוה"ז". )מדרש תהילים. מובא במהר"ל אבות פ"ד מכ"ב(.
טובים.  ומעשים  זאת תשובה  ט(,  )קהלת  העיר בחכמתו"  את  הוא  "ומלט 
החכמה תעוז לחכם מעשרה שליטים )שם ד(, זאת תשובה ומעשים טובים". 

)נדרים לב:(.
"לית מלה בעלמא ולית מפתחא בעלמא, דלא תבר ההוא דתב בתיובתא". 
תרגום: אין דבר בעולם ואין מפתח בעולם שאינו שובר מי ששב בתשובה 

)זוה"ק שמות ק"ו(.
"אמרו לו ישראל, עד אימת משעבדין אותנו, וכן דוד אומר )תהילים י"ג( עד 
אנה ירום אויבי עלי, אמר להם הקב"ה הדבר תלוי בכם, עשו תשובה ואני 

מכלה אותם". )אגדת בראשית ל"ב(.
"כלו כל הקיצין ואין הדבר תלוי אלא בתשובה ומעשים טובים, אם ישראל 
עושין תשובה נגאלין, ואם לאו אין נגאלין, אלא הקב"ה מעמיד להם מלך 
)סנהדרין  למוטב"  ומחזירן  תשובה  עושין  וישראל  כהמן,  קשין  שגזרותיו 

צ"ז:).
"אילו היו ישראל עושין תשובה, אפילו יום אחד, מיד הם נגאלין, מיד בן דוד 

בא". )שהש"ר  ה' ג'(.
שנאמר  נגאלים,  והם  הימים  באחרית  תשובה  שיעשו  ישראל  "עתידין 

)ישעיהו ל, טו(: "בשובה ונחת תושעון". )במ"ר ז, י(. 

"מנין למי שהוא עושה 
עליו  שמעלין  תשובה, 
לירושלים,  עלה  כאילו 
הקרבנות  כל  עליו  ומקריב  המזבח,  את  ובנה  המקדש,  בית  את  ובנה 

שבתורה? שנאמר "זבחי אלהים רוח נשברה" וגו'. )ויק"ר פ"ז(.
"הקב"ה מחזיק טובה לשב בתשובה, ומעלה עליו כאלו הקריב פרים של 
יותר מן החובה[. שנאמר  נדבה". ]פירש רש"י שמקובלת לפניו פרי נדבה 

"קחו עמכם דברים" וכו'. )יומא פו:(.
בעולם,  אדם  בני  ממלכת  שהיא  תשובה,  של  כחה  גדול  כמה  וראה  "בא 
וקושרת לבני אדם כתרים בראשיהם, ומרפאת החולי מאליו, ומצלת אותו 
רבה  אליהו  דבי  )תנא  גהינום".  של  מדינה  ומלטו  וצער,  ואנחה  יגון  מכל 

פי"ח(.
ל"ג(  )יחזקאל  שנאמר  אדם,  של  ושנותיו  ימיו  שמארכת  תשובה,  "גדולה 

ובשוב רשע מרשעתו הוא יחיה". )יומא פו:(.
כולו"  העולם  לכל  מוחלין  תשובה  שעשה  יחיד  שבשביל  תשובה  "גדולה 

)יומא פו:(.
"הוא היה אומר, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל 

חיי העולם הבא" )אבות ד, כב(.
"תשובה ומעשים טובים כתריס בפני הפורענות" )אבות ד, יא(.

"וקרעו לבבכם ואל בגדיכם ושובו אל ד' אלוקיכם )יואל ב( – אם קרעתם 
לבבכם בתשובה, אי אתם קורעין בגדיכם לא על בניכם ולא על בנותיכם" 

)ירושלמי תענית ט.(.
יוצאת מלפניו. עשו תשובה, מיד הוא  גזירה  "כשאין ישראל עושין רצונו, 

מחזירה". )מכילתא בשלח ט"ו(.
"אז יכנע לבבכם הערל, לצד התשובה הכתוב מדבר, שמיד שהם מכניעים 

ליבם לתשובה, מיד אני חוזר ומרחם עליהם". )תו"כ בחקתי כ"ו(.
ניצול,  גדולים,  לו פרקליטין  יש  וכו' אם  ונטה למות  "תנו רבנן, מי שחלה 
ואם לאו אינו ניצול, ואלו הן פרקליטין של אדם תשובה ומעשים טובים". 

ָהעֹוָלם  ּתֹונֹות  304ֶעׁשְ ִמן  ּוְלִהְתַרֵחק 

רּוְך  ם ּבָ ֵ ֲעַצת ַהּשׁ ק 305ּבַ ה, ּוְלִהְתַחּזֵ ַהּזֶ

את ְוָלׂשֵ ִצּלֹו  ּבְ 306ְוַלֲחסֹות   הּוא, 

הּוא רּוְך  ּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ּתֹוַרת   עֹל 

ְוִלְהיֹות  יֹון,  ּוִבּזָ ֱאִויִלים  ת  ְוֶחְרּפַ

טֹוִבים,  ים  ַמֲעׂשִ ּבְ 303ִלְדרֹשׁ 

ביאורים
304. עשתונות. מחשבות. 305. בעצת השם. בגזרת ה'. 306. ולחסות בצלו. 

לבטוח בו.

ביאורים
303. לדרוש. לחפש.
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י ָעֶליָך  ֱאַמר: "310ּכִ ּנֶ ִעְנָין ׁשֶ ר 309ּוְכֵמת, ּכָ ֵחֵרׁש 308ּוְכִעּוֵ 307ּכְ

312ַוֲאִני  ְוגֹו’.  ק  ׂשָ י  ְלבּוׁשִ ָנה  311ָוֶאּתְ ְוגֹו’.  ה  ֶחְרּפָ אִתי  ָנׂשָ

ִתי ְלָך ה’ 313ֵעת ָרצֹון" )תהלים סט, ח יד(. ְתִפּלָ

ביאורים
308. וכעוור. שלא  307. כחרש. שלא שומע ולא מתפעל מדברי מחרפיו. 
לא  הוא  כן  וכמת. שלא מרגיש מאומה,   .309 עליו.  רואה הלעג שלועגים 
יחוש לדבריהם כלל. 310. כי עליך וגו’. בשביל אמונתי בך סבלתי בזיונות, 
הבושה עטפה את פני. 311. ואתנה לבושי שק. כאשר אשים את לבושי שק 
– הייתי לאויבי לדוגמת שחוק ובזיון. 312. ואני תפילתי. אבל אני אתפלל לך 

ה' שתהיה. 313. עת רצון. שעת חסד רחמים להתרצות אלי.
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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



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“

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“
וכ‘ חוברות מספר ”ארחות צדיקים“

בית מדרש גבוה למגידי שיעורים

סדרי מוסר בכוללי האברכים

ע"
שב

ת-
 ב

שת
דר

"מ

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




