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פ˙ח „בר
על כל פסיעה ופסיעה
למען תלך בדרך טובים וארחות צדיקים תשמור )משלי ב' פסוק כ'(

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

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

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

וכבר אמרו חכמינו זכרונם לברכה )בירושלמי שבת פ"א ה"ג( :מה
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.

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

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

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

בברכת התורה
מערכת אורחות המוסר
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סדר הלימוד היומי בשיעורים
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שבוע ג'

יום א' י"ד אדר  -יום ה' י"ח אדר)..................פרשת כי-תשא(

שבוע ד'

יום א' כ"א אדר  -יום ה' כ"ה אדר)........פרשת ויקהל-פקודי(

‡‰ .י‡ מ„‚ ‰רוע .‰אף
שנאמר )אבות ה ,כ(:
"הוי עז כנמר" .הני מילי
לעבודת השם יתברך ,כי
המיתה בעבודתו -
חיים ,והצער  -נחת רוח,
והיגון  -שמחה ,והעזות
 ענוה ,אבל בשארהדברים  -השמר ושמור
נפשך מאד) .החסיד
יעב"ץ(.

יעי
ׁ ַ˘ ַﬠר ָ¿ ‰ר ƒב ƒ

ׁ ַ˘ ַﬠר ַָ ‰ﬠ ּז ּו˙
ַָ ‰ﬠ ּז ּו˙

)‡( ‰ƒי‡ ƒמ ָ ּ„‚ּ¿ ‰ר ּו ָﬠּ¿ 1 ‰בר…ב
י¿ ,‰ו ‰ƒי‡ ּ ‰ƒפ ּו ¿ך
ּ ¿פ ֻﬠ ּלו… ∆˙ ָ

ƒמ ּƒמ ַ ּ„˙ ַּ ‰ב ּו ׁ ָ˘ƒּ ,‰כי ַַּ ‰ב ¿י ׁ ָ˘ן ַ 2מ ֲﬠ ƒביר
ַﬠל ƒמ ּ„ו… ָ˙יו¿ ,וחו… ≈מל ¿וסו… ≈ל ַח וּמו… ≈חל,
ז-פנ ƒים ,ל …‡ ƒי ¿˙ ַּב ≈ ּי ׁ˘
ֲ‡ ָבל ƒמי ׁ ∆˘ּ ‰ו‡ ַﬠ ּ ָ

ƒמ ּ ¿פנ≈ י ׁ ‡ƒ
˘ָּ ‰כל
י˘¿ ‡ַ ,ך עו… ≈מ„ ¿ּב ַﬠ ּז ּו˙ ƒעם ָּכל ָ‡ ָ„ם¿ ,ועו… ∆ ׂ
¿ 3
˘ַ ‰רע ¿ול …‡ ƒי ¿˙ ַּב ≈ ּי ׁ˘‡ַ ,ך ƒמ ¿˙ ַחז≈ ּ˜ ¿ּב ָר ָﬠ˙ו… ּו ƒמ ¿˙ ַ˜ ּׁ ∆˘‰
ַמ ֲﬠ ∆ ׂ

י‰ם ƒמ ּ∆ס ַלע ≈מ ֲ‡נ ּו ָל ׁ˘ ּוב"
ָּב ֲﬠ ≈ב ָר¿ ,‰ו ַﬠל ז∆  ‰נ∆ ¡‡ ַמרƒ 4" :חז¿ ּ˜ ּו ¿פנ≈ ∆
)ירמי¿ ,(‚ ,‰ ‰ונ∆ ¡‡ ַמר"¿ :ו ַָּ ‰בנ ƒים ˘≈ ׁ ˜¿ 5י ָפנ ƒים ¿ו ƒחז¿ ≈˜י ≈לב"
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.

)יחז˜‡ל ב¿ .(„ ,ו ָכל ַַּ ‰מ ֲﬠלו… ˙ ַּ ‰טו… בו… ˙ ַּ∆ ‰נ ¡‡ ָמרו… ˙ ַﬠל ַּ ‰ב ּו ׁ ָ˘‰
≈‰ם ∆∆ ‰פ ¿ך ָּב ַﬠ ּז ּו˙¿ .ו ַכ ֲ‡ ׁ ∆˘ר ƒמ ¿˙ ַּ‚ ≈ּבר ָ„ָ ‡ָ ‰ם ַּב ּƒמ ָ ּ„‰ַ ‰ז…ּ‡˙,
י„ָ ‡-םַ ,ו ֲ‡ ƒפ ּל ּו ּ ‰ו‡ ָח ָכם¿ .ו ַ¿ ‰ר ≈ּב‰
נ¿ ƒבז∆ ּ ‰ ‰ו‡ ¿מ‡…„ ¿ּב ≈ﬠינ≈ י ¿ּבנ≈ ָ
בי‡ורים

 .1ברוב פעולו˙י .‰ברוב תוצאותיה .רוב המעשים הנפעלים מכוחה יש בהם
חסרון .2 .מעביר על מ„ו˙יו .מניח את מדידתו .כלומר ,שנמנע מלמדוד מדה
כנגד מדה למי שמצער אותו או פוגע בו .3 .מ˙חז˜ .מוסיף ומתחזק .4 .חז˜ו
פני‰ם ו‚ו' .הקשו פניהם יותר מן הסלע ,רוצה לומר לא נכנעו ,אבל העיזו
פניהם וממאנים לשוב )מצודת דוד(˘˜ .5 .י פנים וחז˜י לב .יונתן בן עוזיאל
תרגם 'חציפי אפיא ותקפי לבא' .והוא היפך בושת הפנים ,כי בושת פנים פניו
רכות ויתאדמו כשיוכיחנו אדם ,וימהר להלבין בשביל בושה קטנה ,ולא כן
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שבוע א' יום א'

שבוע א'

יום א' ל' שבט  -יום ה' ד' אדר)......................פרשת תרומה(

עיונים

‡רחו˙

˘ער ‰עזו˙

ˆ„י˜ים

˘ער ‰עזו˙

ב .עז פנים .בתחילת
ָרעו… ˙ נָ ¿‚ ƒררו… ˙ ַ‡ ַחר ַָ ‰ﬠ ּז ּו˙ּ ‰˘∆ ׁ ,ו‡
המשנה שם אומר יהודה
6
≈מ ≈ﬠז ּ ָפנ ƒים ƒעם ¿ּבנ≈ ָ
י„ָ ‡-ם ,ל …‡ ƒי ָּמ ≈לט בן תימא שבעבודת
˘נ¿ ָ‡¿ ‰ו ˜ƒנ¿ ָ‡ּ .‰ו ƒמי הבורא "הוי עז כנמר",
ƒמן ַַּ ‰מ ֲחל ∆…˜˙ ¿ו ׂ ƒ
ולא אמר "הוי עז 'פנים'
7
ׁ ∆˘ּ ‰ו‡ ≈מ ַﬠז≈ ּי ָפנ ƒים ּ ‰ו‡ ַמ ¿כ ƒח ׁ
י˘ כנמר" ,ביאר ב'רוח
˘‡ ּ ¿פנ≈ י ָ‚ ל ,חיים' ,שאף על פי
ƒיחוּ„ו… ¿ ,וּ ‰ו‡ 8ל …‡ ƒי ּ ָ ׂ
ּ „ו…
שלפעמים מידת העזות
9
ּו ¿פנ≈ י זָ ≈˜ן ל …‡ ָיח…ן¿ ,ו ָכל ֲﬠ ≈ברו… ˙ טובה בעבודת השם ,אך
על כל פנים צריך
ׁ ∆˘ ַּב ּ˙ו… ָר‰≈ ‰ן ַ˜ ּלו… ˙ ¿ּב ≈ﬠינָ יו ַל ֲﬠב…ר
שתהיה העזות רק בלב
ולא לעורר אותה רק
כל ¿ל ƒפי ר…ב ַָ ‰ﬠ ּז ּו˙ ׁ ∆˘ ּבו… ,
ֲﬠ ≈ל ∆
י‰ם… ּ ‰ַ ,
כפי המצטרך לעבודת
)‚(
)ב(10
¿ו ָﬠ ָליו נ∆ ¡‡ ַמר:
ַﬠז ּ ָפנ ƒים ¿ל‚≈ ƒ
יּ… ‰נם השם ,אבל בפנים לא
יראה עזות .וזהו שאומר
'עז פנים לגיהנם' ,שמי שהעזות שלו ניכרת על פניו לגיהנם .אבל 'בושת פנים',
כלומר מי שעל פניו מונחת בושה ,והעזות טמונה בליבו שישתמש בה רק
לעת הצורך לעבודת הבורא ,הוא 'לגן עדן'] .אמנם זהו על דרך הכלל ,אבל יש
פעמים שצריך להראות עזות גם בפניו ,כגון כנגד הרשעים ולקיום המצוות,
כמו שכתב רבנו בסוף הפרק[.
‚ .ל‚י‰נם .תמה החפץ חיים ,ממה נפשך ,אם לא שב – יענש ,ואם שב – מדוע
בי‡ורים

קשה הפנים .6 .ל‡ ימלט .לא ינצל .7 .מכחי˘ יחו„ו .של הקב"ה בעולם ,בזה
שמחציף פניו ומראה שהוא שולט .וכן כתב בספר מעלות המדות" :שכל מי
שיש בו עזות פנים ואינו מתבייש הרי הוא כעובד עבודה זרה" .ובכת"י
הגירסא" :מכחיש יחוסו" .והוא עפ"י המבואר במסכת כלה )פ"א(" :עז פנים
]מי שהוא חצוף[ ,רבי אליעזר אומר ]סימן שהוא[ ממזר ,רבי יהושע אומר
]סימן שהוא[ בן הנדה ,רבי עקיבא אומר ]סימן שהוא[ ממזר ובן הנדה".
ובמסכת נדרים )כ" :(.מי שאין לו בושת פנים ,בידוע שלא עמדו אבותיו על הר
סיני" .מי שאין לו בושת פנים אינו מזרעם )ר"ן( .8 .ל‡ י˘‡ .לא יכבד .9 .ל‡
יחון .לא ירחם .10 .עז פנים ל‚י‰נם .כיון שהוא רשע כדלהלן ,סופו יורש
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לא תקובל תשובתו?
ועוד ,מה נתייחד "עז
פנים" ,הרי כל חוטא
סופו גיהנם? ותירץ,
שכוונת המשנה לומר
שאין לצפות ממנו
שישוב משום שהוא עז,
ולא על העזות עצמה
יורש גיהנם ,אלא
שעזותו תמנע ממנו

)‡בו˙ פ" ‰מ"כ(.

ַָ ‰ﬠז

"≈ ‰ﬠז
11נָ ˜¿ ƒר‡ ָר ׁ ָ˘עּ∆ ˘∆ ׁ ,נ ¡‡ ַמר≈ :
ׁ ‡ƒ
י˘ ָר ׁ ָ˘ע ¿ּב ָפנָ יו"

)מ˘לי כ‡,

כט(¿ ,ו ָ¿ ‰ר ׁ ָ˘ ƒעים ¿מ‚ֻ ּƒנים ּו ¿מ‡ ּו ƒסים
ƒל ¿פנ≈ י ַ˘≈ ּׁ ‰ם ƒי ¿˙ ָּב ַר ¿ך¿ ,ו ׁ ≈˘ם ָ¿ ‰ר ׁ ָ˘ ƒעים

לשוב וממילא יורש גיהנם.
אמנם ,בודאי תשובה מועלת ,ואם ישוב ודאי תתקבל תשובתו ,כמו שכתב
החסיד יעב"ץ :אמרו חז"ל )הוריות יג' (.ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם
הארץ' ,ורמזו בזה שמעוות יכול לתקון על ידי הבחירה ,ושמעלת הבחירה
גוברת על הטבעיים .וזה הטעם שאמר עז פנים לגיהנם ,ולא אמר עז פנים בן
גיהנם ,ובוש פנים בן גן עדן ,כי אינו יורש גיהנם בהכרח אבל הדרך פתוח לפניו
והוא הולך אליו והתורה יכולה להשיבו כי היא משיבת נפש ,ועל כן התפלל
ואמר )אבות ה ,כ( :יהי רצון שתתן חלקנו בתורתך.
בי‡ורים

גיהנם ,כמו שנאמר )תהלים ט יח( 'ישובו רשעים לשאולה') .מגן אבות ,וכעי"ז
במסכת כלה רבתי פ"ב( .והמאירי כתב ,שעזות הפנים תביאהו לשנאת
המוכיחים ולמאוס בדרך הטוב .וכעין זה ביאר ב'תפארת ישראל' ,שאדם
הרגיל להעיז נגד הגדול ממנו בשנים או בחכמה ,לבסוף יעיז גם נגד התורה
הקדושה ,להכחיש אותה או את פירוש דבריה המקובל לנו ,ונמצא יורש גיהנם
על ידי מידת העזות .וב'מילי דאבות' כתב הטעם ,כי עזות פניו תעורר אותו
לעשות עבירות ,ואין לו מניעה של בושה מלעשותם ,כי רוב בני אדם נמנעים
מעבירות מחמת הבושה .לדברי החסיד יעב"ץ ,הטעם שעז פנים לגיהנם – כי
בודאי שורשו רע ,כי העזות מורה עליו שאינו מאמין במציאות השי"ת או
בהשגחתו .11 .נ˜ר‡ ר˘ע .הוא מדברי הגמרא בתענית )ז" :(:כל אדם שיש לו
עזות פנים ,מותר לקרותו רשע ,שנאמר' :העז איש רשע בפניו'" .אם העז איש,
כלומר ,שיש בו עזות פנים ,קרא לו "רשע" בפניו!
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שבוע א' יום ב'

שבוע א' יום א'

‡רחו˙

ˆ„י˜ים

עיונים

עיונים

‡רחו˙

˘ער ‰עזו˙

ˆ„י˜ים

‡רחו˙

˘ער ‰עזו˙

ˆ„י˜ים

ַ… ּ ‰ב ׁ ∆˘˙ נ∆ ¡‡ ַמרƒ 14" :ו ַ
יל ּ≈מ„ ֲﬠנָ ƒוים ַ ּ„ ¿ר ּכו… " )˙‰ילים כ ,‰ט(¿ ,ו ַﬠל
ַָ ‰ﬠז ָָ ‰ר ׁ ָ˘ע נ∆ ¡‡ ַמר"¿ :ו ∆„ ∆ר ¿ך ¿ר ׁ ָ˘ ƒעים ¿י ַﬠ ≈ ּו˙" )˘ם ˜מו ,ט(ƒ .מי
˘ֲ ‰ﬠ ≈ברו… ˙ ֲ 15ח ƒבילו… ˙ ֲח ƒבילו… ˙
ׁ ∆˘ ≈ ּי ׁ˘ ּבו… ƒמ ַ ּ„˙ ַָ ‰ﬠ ּז ּו˙ ,עו… ∆ ׂ
16
¿
¿וחו… ׁ ≈˘ב ַﬠ ¿ˆמו… ַˆ „ּ ƒי˜¿ .ו ַﬠל ∆ ּ„ ∆רך ז∆ ‡ָ ‰נ ּו ƒמ ¿˙ ַו „ּ ƒין‡≈ :ין ָ‡נ ּו

ּי-פנ ƒים ּו ¿˜ ׁ ≈˘י-ע ∆…רף לו… ַמר ¿ל ָפנ∆ ָ
יך ‡¡ '‰ל ≈…‰ינ ּו ַˆ ƒ „ּ ƒ
י˜ים
ַﬠז≈ ָ
ֲ‡נַ ¿חנ ּו ¿ול …‡ ָח ָט‡נ ּוָ ‡ֲ ,בל ֲ‡נַ ¿חנ ּו ַו ֲ‡בו… ≈˙ינ ּו ָח ָט‡נ ּו¿ .וזו… ‰ƒי‡
‡˙י,
…‡מר ל …‡ ָח ָט ƒ
ƒמ ָ ּ„ָ 17 ‰ר ָﬠ ‰חו… ָלƒ ,‰מי ׁ ∆˘ּ ‰ו‡ ָר ׁ ָ˘ע ¿וי ַ
בר ּו ¿ךּ ‰-ו‡ ׁ˘ו… ≈פט ¿ו ≈‡ינו… ¿מ ַר ≈חם ָﬠ ָליו,¿ו ַﬠל ז∆ „˜ָּ ‰ַ ‰ו… ׁ˘ ָּ

עיונים
„.

ל‰עז

פניו

נ‚„

‰ר˘עים .בביאור הלכה
)שם ד"ה ולא( כתב :דע,
דה'בית יוסף' ]שאמר
שלא יתקוטט עם
המלעיגים עליו בעבודת
השם[ לא איירי כי אם

ַƒּ ‰מ ָ ּ„‰

¿וע…ז≈ ב ¿י ֻר ָחם" )מ˘לי כח ,י‚(¿ .וז∆ ∆ „ּ ∆ ‰ַ ‰ר ¿ך
ַָ ‰ﬠז ּ ‰ו‡ ָ 20רחו… ˜ ¿מ‡…„ ƒמ ַ ּ„ ¿ר ≈כי
ַּ ˘ׁ ˙ּ¿ ‰ו ָב¿ .‰ו ַﬠל ַּ ‰זו… נָ  ‰נ∆ ¡‡ ַמר:
˙ ַ
"≈ ‰≈ 21ﬠזָ ָ ‰פנ∆ ָ
‡מר לו… " )˘ם ז ,י‚(.
יַ ‰ו ּ …

י‡„ָ ‡ָ ‰ָ ˙‡∆ ‰ם
ַ‰ז…ּ‡˙ ‰ƒי‡ ָר ָﬠ¿ ‰מ‡…„ƒּ ,כי ¿מ ƒב ָ

¿ל ַב ≈ ּי ׁ˘ ∆‡˙ ֲח ≈ברו… ¿ו ∆‡˙ ֲָ ‰ﬠנּ ƒ ƒיים¿ּ ,כ ƒענ¿ ָין ׁ ∆˘ ∆ּנ ¡‡ ַמר:
"˙ ֲחנ ּונ ƒים ¿י ַ„ ≈ּבר ָר ׁ˘¿ 22 ,ו ָﬠ ׁ ˘ƒיר ַי ֲﬠנ∆ ַ ‰ﬠ ּזו… ˙" )˘ם יח ,כ‚(.
ַּ
ל≈ּ ˘-כן ‡ƒם ¿מ ַב ≈ ּי ׁ˘ ∆‡˙ ַר ּבו… ָ˙יו ּו ≈מ ≈ﬠז ּ ָפנָ יו נ∆ ‚¿ ָ ּ„םּ ,ו ַמ ¿˜ ׁ ∆˘‰
¿ו ָכ ׁ ∆

ּ¿כ ¿ „ƒכ ˙ƒיבƒ :
‡˙י"
"‰נ¿ נ ƒי נָ ּ ˘¿ ׁ ƒפט ‡ו… ָ˙ ¿ך ַﬠל ָ‡ ¿מ ≈ר ¿ך 18ל …‡ ָח ָט ƒ

יחיו ≈מר…ב ַﬠ ּזוּ˙ו… ‡ָ ,ז ַƒּ ‰מ ָ ּ„‰ַ ‰ז…ּ‡˙
ָﬠ ¿ר ּפו… נ∆ ‚∆ „ מו… ƒכ ָ

יח וּמו… ∆„‰
)ירמי ‰ב ,לּ ,(‰ו ¿כ ˙ƒיב¿ 19" :מ ַכ ּ∆ס¿ ּ ‰פ ׁ ָ˘ ָﬠיו ל …‡ ַי ¿ˆ ƒל ַ

י‡˙ו… ƒמן ָ‰עו… ָלם¿ ,ו ָר‡ ּוי ¿ל ַ¿ ‰ר ƒח ָ
י˜ ּƒ ‰מ ַּנ ¿פ ׁ˘ו… .
23מו… ָ ˆƒ

בי‡ורים

 .12ו˘ם ר˘עים .זכרם של הרשעים] .עוי"ל ,אעפ"י שאינו רשע שהרי יש בו
מעלות טובות ומעשים טובים ,מ"מ כיון שיש לו 'שם' רשע ע"י העזות שבו
)כנ"ל( ,הרי הוא בכלל הרשעים שסופן לאבדון[ .13 .יר˜ב .יכחד .רקבון עולה
בשמם ,שאין אדם חפץ להזכיר שמו והוא משתכח מאליו )רש"י( .על כי אין
רצון הבריות לזכרו ,נשכח שמו כאלו נרקב) .מצודת דוד( .14 .וילמ„ .הקב"ה
מלמד את הענוים להשיג את דרכי ה' ,וכיצד להתנהג ,וכמ"ש רז"ל מה הוא
רחום וכו' .15 .חבילו˙ חבילו˙ .כורך כמה עבירות יחד לעשותן כחבילה.
כלומר ,מרבה בעבירות‡ .16 .ין ‡נו עזי פנים וכו' .שאין אנו חצופים
ועקשנים כל כך לומר צדיקים אנחנו ולא חטאנו .מבואר שעז פנים מחשיב את
עצמו לצדיק .17 .רע ‰חול .‰היא מדה רעה כמו מחלה קשה שקשה להרפא
ממנה .18 .ל‡ חט‡˙י .כלומר מלבד מה שאשפוט אותך ואענישך על עצם
עשיית החטא ,אוסיף עוד עונש על שאת מכחשת ואומרת 'לא חטאתי'.
 .19מכס ‰פ˘עיו .המתעלם מפשעיו ,כלומר ,שמכחש פשעיו לומר לא
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¿

ַ‡ך ַƒּ ‰מ ָ ּ„‰ַ ‰ז…ּ‡˙ ¿מ ׁ ֻ˘ ַּב ַח˙ ¿מ‡…„ ¿ּב ַﬠ ּז ּו˙ ַ˙ּ ‰ו… ָר¿ ‰ו ֲָ ‰ﬠבו… ָ„,‰
)„( ¿ל ָ≈ ‰ﬠז ּ ָפנָ יו נ∆ ‚∆ „ ָ¿ ‰ר ׁ ָ˘ ƒעים ּ 24ו ¿ל ַ˘ׁ ˜¿ ‰ו… ˙ ע ∆…רף ּ¿כנ∆ ‚¿ ָ ּ„ם,
בי‡ורים

עשיתי מאומה רע ,לא תתקבל תשובתו .אבל המודה שפשע ועוזב החטא
שלא יפשע עוד ,ירוחם מה' ויסולח לו .20 .רחו˜ מ‡„ מ„רכי ˘˙‰וב.‰
מאחר ואינו מכיר בחטאו‰ .21 .עז ‰פני .‰הזנות באה מעזות פנים.
 .22וע˘יר יענ ‰עזו˙ .כלומר ,אף על פי שהעני ידבר דבריו בתחנונים
ובהכנעה ,עם כל זה ישיב לו לפעמים העשיר בעזות ובחוצפה .23 .מוˆי‡˙ו
מן ‰עולם .שמאבד על ידי זה את עולמו )הן עוה"ז והן עוה"ב( .כי מדת העזות
מזיקה לאדם בעוה"ז ,בכך שהוא נעשה בזוי מאד בעיני בני-אדם ולא נמנע מן
המחלוקת עם בני-אדם ושנאה וקנאה וכנ"ל .וכן יענש בעוה"ב על כל מעשיו
והנהגותיו הנובעים מכח העזות שבו .24 .ול˘˜‰ו˙ עורף כנ‚„ם .לא לקבל
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¿מ‚ֻ ∆ּנ¿ּ ,‰כ ¿ „ƒכ ˙ƒיב¿ 12" :ו ׁ ≈˘ם ¿ר ׁ ָ˘ ƒעים ƒ 13י ¿ר ָ˜ב" )˘ם י ,ז(ַ .ﬠל

‡רחו˙

˘ער ‰עזו˙

ˆ„י˜ים

˘ער ‰עזו˙

ׁ ∆˘ ּל …‡ ƒל ׁ ¿˘מ ַ…ﬠ ַל ֲﬠ ָˆ ָ˙ם ¿ו ׁ ∆˘ ּל …‡ ¿ל‰ו… „ו… ˙ במצוה שהוא עושה
לעצמו ובני אדם
י‰ם ¿ו˙ו… ֲﬠבו… ≈˙ ∆
ַﬠל ׁ ≈ ˜¿ ˘ƒר ∆
י‰ם ¿ו ׁ ∆˘ ּל …‡ מלעיגים עליו אז בודאי
¿ל ַ¿ ‰חנ ƒיף ָל ∆‰ם¿ .ו ָˆ ƒר ¿
יך ¿ל ָ≈ ‰ﬠז ּ ָפנָ יו ַ‡ף אין לו לחוש כלל ללעגם
ולא יתקוטט עמהם.
¿ּב ˜ƒיּ ּום ַƒּ ‰מ ¿ˆוו… ˙‡ַ ,ף ‡ƒם ƒי ¿ ׂ
˘ ֲח˜ ּו ּבו…
אבל אם הוא עומד
יך ¿ל ָ≈ ‰ﬠז ּ ָפנָ יו נ∆ ‚∆ „ במקום שיש אפיקורסים
י„ָ ‡-ם¿ .ו ָˆ ƒר ¿
¿ּבנ≈ ָ
על
המתקוממים
)(‰
ַר ּבו… ָ˙יו
ƒל ׁ ¿˘‡…ל ַמ‡≈ ˘∆ ׁ ‰ינו… יו… ≈„ ַﬠ ,התורה ורוצים לעשות
איזה תקנות בעניני
העיר ועל ידי זה יעבירו את העם מרצון ה' ,ופתח בשלום ולא נשמעו דבריו,
בכגון זה לא דבר ה'בית יוסף' מאומה ,ומצוה לשנאתם ולהתקוטט עמהם
ולהפר עצתם בכל מה שיוכל ,ודוד המלך ע"ה אמר )תהלים קלט כא-כב(
הלוא משנאך ה' אשנא ובתקוממך אתקוטט תכלית שנאה שנאתים וגו'.
עכ"ל.
 .‰ל˘‡ול מ‡˘ ‰ינו יו„ע' .הוא היה אומר עז פנים לגיהנם ובושת פנים לגן
עדן ,יהי רצון וכו' שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך'
)אבות ה ,כ( .וכבר תמהו רבים מה ענין תפילה זו לכאן?
הגאון רבי עקיבא איגר בתוספותיו על המשניות מביא בשם תשובת רד"ך,
שצריך הלומד תורה מרבו להשתמש במדת 'עזות פנים' כי אין הביישן למד,
ומי שרוצה ללמוד ולהבין מה שלמד ,מוכרח הוא להיות עז פנים ולשאול
מרבו פעמים רבות ,כדי שידע הענין על בוריו .כל זאת – בזמן הזה ,אבל
לעתיד לבא כאשר יתקיימו דברי הנביא )ישעיה יא ,ט( "ומלאה הארץ דעה
את ה' כמים לים מכסים" ,אזי ישיג כל אחד את תלמודו בנקל ,ויבין במהרה
היטב ,ולא יצטרך להשתמש במדת עזות הפנים אפילו ללימוד התורה .ולפי
שאמר 'עז פנים לגיהנם' ,וכאמור מוכרחים להשתמש כעת במדה זו ללימוד
התורה ,על כן ביקש מיד התנא' :יהי רצון שיבנה ביהמ"ק' ואז לא נצטרך
כלל להשתמש במדת עזות הפנים אפילו ללימוד התורה.
בי‡ורים

את דבריהם ,שכאשר הרשעים באים לדבר אתו הוא מסבב את פניו ומחזיר
את קשי ערפו לנגדם ,וממאן לשמוע את דבריהם) .עפ"י רש"י שמות לב ,ט(.
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ו .ול‡ י˙ביי˘ בז.‰

)ו( ¿ול …‡ ƒי ¿˙ ַּב ≈ ּי ׁ˘ ָּבז∆ ‰
מ"¿ .(‰ו ָˆ ƒר ¿
יח
יך ¿ל ָ≈ ‰ﬠז ּ ָפנָ יו ¿ל‰ו… ƒכ ַ

)עיין ‡בו˙ פ"‚

במסכת ברכות )סג(:
נאמר שכר למי שלא
ושואל
מתבייש
י‰ם.
‡˙ ∆
י„ָ ‡-ם ¿ל‚ַ ּלו… ˙ ָל ∆‰ם ַח ּט… ≈
¿ּבנ≈ ָ
לרבותיו .וז"ל הגמרא:
"כל תלמיד שכועס עליו
25
רבו ]על שלא הבין את
ָ„ָ ‡ָ ‰ם ¿ל ֲַ ‰חז ƒי˜ ַﬠל ַƒּ ‰מ ָ ּ„‰
דבריו מהר .רש"י[ פעם
יﬠ ּּƒ 26 ‰ב ¿מ˜ו… ם
ַ‰ז…ּ‡˙ ¿ל ַ¿ ‰כנָ ƒ
ראשונה ושותק ,זוכה
]לדעת הלכות נדה
כחו… ƒּ ,כי
ַ‚ּ¿ ‰נַ ‡י ּו ¿ל ּ≈ ‚ּ ַ ˙¿ ‰ƒבר ָﬠ ∆ל ָ
י¿ּ ‰כ ƒפי ּ …
ו[להבחין בין דם טמא
לדם טהור" .עוד שם¿ ‰˘∆ ׁ ˜ָ :מ‡…„ ¿ל ָּ ‰ƒמ ≈לט ƒמן ַƒּ ‰מ ָ ּ„ָ ‰ָ ‰ר ָﬠ‰
"כל תלמיד שכועס עליו
ַ‰ז…ּ‡˙‡ƒ ,ם ל …‡ ׁ ∆˘ ָ ּי ׂ ƒ
כחו…
˘ים ח…ז∆ ˜ ּ …
רבו פעם ראשונה ושניה
ושותק ,זוכה להבחין בין ¿וע ∆…ˆם ¿ּ‚ב ּו ָר˙ו… ¿לנַ ¿ ּˆ ָח ּּ ‰ו ¿ל ֲַ ‰ﬠ ƒב ָיר ּ‰
דיני ממונות לדיני
ƒמ ּ ָפנָ יו ּƒ 27ב ¿מ˜ו… ם ַ≈ ‰ח ¿ט‡ּ 28 ,ו ¿ל ֲַ ‰ﬠ ƒמ ָי„ ּ‰
נפשות".
בעיון יעקב )ד"ה ¿ּב ¿ ˜ƒר ּבו… ¿ו ַﬠל ּ ָפנָ יו ּƒב ¿מ˜ו… ם ֲ‡ ׁ ∆˘ר ¿מ ַ˜ ≈ּבל
שכועס( ביאר ,שעל ידי
˘ ָכר ַﬠל ַ˜ ׁ ¿˘י ּו˙ ָﬠ ¿ר ּפו… .
ָׂ
שרבו כועס פעם
נמצא
ראשונה
שמתבייש ואזיל סומקא ואתי חיורא ,לכן לעומתם יוציא הלכות דם .וזה
ששותק פעם ראשונה ושניה נמצא דומה לבוראו ,כמו שכתוב )איוב לג ,כט(
'הן כל אלה יפעל אל פעמים שלש עם גבר' ,ולכן נעשה שותף להקב"ה ,שהוא
יודע לדון דין אמת לאמיתו שהוא כאילו נעשה שותף להקב"ה )כמבואר
בשבת י.(.

¿ו ָˆ ƒר ¿
יך

בי‡ורים
 .25וˆריך „‡‰ם וכו' .חוזר לדבר על העזות הגרועה .26 .במ˜ום ‚‰נ‡י.
כלומר ,במקום או בזמן שמדה זו מגונה .27 .במ˜ום ‰חט‡ .במקום שהעזות
היא חטא .28 .ול‰עמי„ ‰ב˜רבו ועל פניו .לקיימה ולחזקה גם בלבו וגם על

פניו ,כלומר בפנימיותו ובחיצוניותו ,כאשר צריך לעמוד איתן כנגד הרשעים.
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‡רחו˙

ˆ„י˜ים

עיונים

עיונים

‡רחו˙

˘ער ‰עזו˙

ˆ„י˜ים

‡רחו˙

ˆ„י˜ים

˘ער ‰‡‰ב‰

ׁ ַ˘ ַﬠר ָָ ‰ֲ ‡ַ ‰ב‰

עיונים
‡.

ו‡‰ב˙

‡˙

'‰

‡ל˜יך .כיצד זה ציוותה
התורה לאהוב את ה'
והרי לא יתכן לצוות
לאהוב על ידי כפיה?
ּכו… ∆ל ∆ל˙ ַ 1מ ֲﬠ ׂ ƒ
˘ים ַר ּƒבים ברם קודם קריאת שמע
יו… ≈˙ר ƒמ ָּכל ַƒּ ‰מ ּ„ו… ˙ּ .ו ¿ב ≈ﬠ˙ חותמים אנו בברכה:
"הבוחר בעמו ישראל
2
ׁ ∆˘ ָ ּי ׂ ƒ
˘ים ָ„ָ ‡ָ ‰ם ַ‡ ֲָ ‰ב˙ו… ¿ל ָר ָﬠ‡≈ ,‰ין באהבה" .ואם השם
ƒמ ָ ּ„ָ ‰ר ָﬠּ¿ ‰ב ָכל ַƒּ ‰מ ּ„ו… ˙ ָּכמו… ָ ,‰יתברך אוהב אותנו,
בהכרח עלינו לאהוב
ּו ¿כ ׁ ∆˘ ָ ּי ׂ ƒ
˘ים ָ„ָ ‡ָ ‰ם ַ‡ ֲָ ‰ב˙ו… ¿לטו… ָב ,‰אותו ,שהרי "כמים
הפנים לפנים כן לב
‰ƒי‡ ¿ל ַמ ¿ע ָלƒ ‰מ ָּכל ַƒּ ‰מ ּ„ו… ˙¿ּ ,כ ¿ „ƒכ ˙ƒיב:
האדם") ...בשם רבי
")‡( ¿ו ָ‡ ַ¿ ‰ב ָּ˙ ∆‡˙ ‡¡ '‰ל ∆…ָ ‰
יך" )„ברים ו,(‰ ,
עקיבא איגר(.
במצות אהבת השם יש
¿ו ≈‡ין ַמ ֲﬠ ָלַּ ‰ב ֲﬠבו… ַ„˙ ַּ ‰בו… ≈ר‡ יו… ≈˙ר
ברוב
שאין
ענין
ƒמ ּƒמי ׁ ∆˘עו… ≈ב„ ≈מ ַ‡ ֲָ ‰ב¿ .‰ו ַﬠ ָּ˙ַ ˘¿ ׁ ‰מע המצוות .בהרבה מצוות
אחרות אף שמקיימן,
≈‡ ¿
יך ָָ ‰ֲ ‡ַ ‰ב¿ ‰מ ַ˜ ¿ל ∆˜ ∆ל˙ ַַּ ‰מ ֲﬠ ׂ ƒ
˘ים הרי מצוי שיקיימן "שלא
¿ּב ≈ﬠ˙ ׁ ∆˘ ַ ּי‚¿ ּƒביר ָ ‰ֲ ‡ַ 3ב˙ו… ַﬠל ָח ¿כ ָמ˙ו…  ,לשמה" ,בחושבו כי על
ידי קיום המצוה ימצא
ּƒכי ַּכ ָּמƒ ‰מינ≈ י ֲ‡ ָ‰בו… ˙ זו… ¿מ ׁ ֻ˘ ָּנƒ ‰מ ּזו… :
חן בעיני פלוני וכדומה,
אך מצות אהבת השם
אינו כן .בשעה שמקיימה הרי היא לגמרי "לשמה" ,כי זוהי מציאותה של מצוה
זו ,שהיא מתקיימת רק באופן של "לשמה" לגמרי ,ללא שיור) .פניני רבנו
הקהילות יעקב(.

ָָ ‰ֲ ‡ַ ‰ב‰

בי‡ורים

 .1מע˘ים רבים .מעשים רבים נובעים ממדת האהבה והרצון שבלבו של
האדם‰‡ .2 .ב˙ו לרע .‰לאהוב דברים שהם רעים עפ"י התורה‰‡ .3 .ב˙ו על
חכמ˙ו .אהבה והתאוה שבלבו על שכלו וחכמתו שבמוחו .בספר 'חובות
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ָָ ‰ֲ ‡ַ ‰ב‰

ַָ ‡ַ ‰ח˙ ָ„ָ ‡ָ ‰ם ‡ו… ≈‰ב ∆‡˙

ב‰ .ז˜ ‚„ול .בנוסף לכך
שבנו לא יתחנך בדרך
ָּבנָ יוּ ,ו ≈מר…ב ָָ ‰ֲ ‡ַ ‰ב‡≈ ‰ינו…
הטובה ,גם אהבת האב
¿
תתהפך לשנאה ,כנאמר
יכם ¿ל ∆„ ∆רך טו… ָב,‰
¿מ ַי ּ¿ס ָרם ּו ַמ ¿„ ƒר ָ
במשלי )יג ,כד(" :חושך
שבטו ]-מונע שבט ּו ַמ ּƒנ ָ
יחם ָל ∆ל ∆כ˙ ּƒ 4ב ׁ ¿˘ ƒריר ּו˙ ƒל ָּבם
בקרתו[ ,שונא בנו".
ָָ ‰רעּ ,ו ƒמז∆ ָּ ‰יבו… ‡ )5ב( ∆‰ז≈ ּ˜ ָ ּ‚„ו… ל.
ופירש רש"י :חושך
שבטו – סופו ששונא את בנו ,שיראהו יוצא לתרבות רעה .ובמדרש )משלי
שם( :וכי יש לך אדם שהוא שונא בנו? אלא ,מתוך שאינו מוכיחו על דברי
חכמה ועל דרך-ארץ ,נקרא "שונא" ]-כשונא שאינו חפץ להטיב לשונאהו[.
ובשמות רבה )א ,א(" :חושך שבטו שונא בנו" – ללמדך ,שכל המונע בנו מן
המרדות )-הרידוי וההכנעה בכח שבט ענשים( ,סוף בא לתרבות רעה )והאב
מתמרמר ממעשי בנו( ושונאהו )מפני מעשיו הרעים( ,שכן מצינו בישמעאל
שהיו לו געגועים על אברהם אבינו )שהיה מתפנק( ולא רדהו ,ויצא לתרבות
רעה ושנאהו ,והוציאו מביתו ריקם וכו' .מה היה סופו כשגרשו? ישב בפרשת
דרכים ,והיה מלסטם את הבריות ,שנאמר )בראשית ט''ז י''ב(" :והוא יהיה פרא
אדם" .כיוצא בו" :ויאהב יצחק את עשו" )שם כ"ה כ"ח( ,לפיכך יצא לתרבות
רעה על אשר לא רדהו ,כמו ששנינו :חמש עברות עבר וכו' ,ועוד  -שתאב
מיתת אביו ובקש להרוג את אחיו וכו' .כיוצא בו ,דוד שלא יסר לאבשלום בנו
ולא רדהו ,יצא לתרבות רעה ובקש להרוג את אביו ,ושכב עם פילגשיו ,וגרם
בי‡ורים

הלבבות' )שער הפרישות ,פ"ב( כתב :שמטרת התורה היא ,להשליט את
השכל על כל תאוות הנפש ,ולהגביר אותו עליהן .ודבר ידוע הוא ,כי התגברות
התאוה על השכל הוא השורש של כל חטא ,והגורם של כל מדה מגונה .עכ"ד.
אהבה שבלב צריכה להיות מודרכת על ידי השכל והחכמה .וזהו שאמרו חז"ל:
"צדיקים לבם ברשותם" ,כלומר' ,לבם'  -האהבה שבלבם ,ברשות שכלם .אבל
"רשעים ברשות לבם" ,אצלם הלב הוא המוביל ואין להם בקורת והדרכת
השכל ,ממילא לא החכמה מכוונת אותם אלא לבם ,נמצא שהם ברשות
התאוות שבלבם .4 .ב˘רירו˙ לבם .אחרי תאוות לבם .כלומר ,להתנהג כפי
מה שלבם רואה לעשות )עפ"י רש"י דברים כט ,יח(‰ .5 .ז˜ ‚„ול .כיון
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י˘י
ׁ ַ˘ ַﬠר ֲַ ‰ח ƒמ ׁ ƒ

עיונים

‡רחו˙

˘ער ‰‡‰ב‰

ˆ„י˜ים

ָָ ‰ֲ ‡ַ ‰ב‰

ַ˘¿ ּׁ ‰נּ ָ ƒיַ ‰ֲ ‡ַ ‰ב˙ ָממו… ן,
¿ּ˙ ׁ˘ ּו ָ˜˙ו…

∆‡ל

ַָּ ‰ממו… ן ל …‡ ƒי ¿∆ ‰יַ ‰מ ּ ָ ׂ
˘‡ ּו ַמ ָּ˙ן ׁ ∆˘ ּלו…
ּ∆ 6ב ¡‡מ ּונָ ¿ ,‰וחו… ≈מ„ ¿ 7ועו… ׁ ≈˘˜ ¿ו‚ו… ז≈ ל ּ¿כ ≈„י
¿ל ַ¿ ‰ר ּבו… ˙ ‰ו… ןּ ,ו ≈מר…ב ∆ח ¿מ ַ ּ„˙ ָ‰ע ׁ ∆…˘ר

לו לילך יחף ,ונפלו
מישראל כמה אלפים
וכמה רבבות וכו' .וכיוצא
בו עשה דוד באדוניה
שלא רדהו ביסורין ולא
גער בו ,ולפיכך יצא
לתרבות רעה וכו'.
9

פָ ıי„ו… ƒמן ַ¿ ‰˜ָ „ָ ˆּ ¿ ‰ו ƒי ¿∆ ‰יˆַ ‰ר ָﬠ ƒין.
ƒ 8י ¿˜ ּ …

ָָ ‰ֲ ‡ַ ‰ב‰

ָָ ‰ֲ ‡ַ ‰ב‰

ָ¿ ‰ר ƒב ƒ
יעי˙ ‰ƒי‡ ַ‡ ֲַ ‰ב˙ ¿˜רו… ָביוƒ ‡ָ ,ביו ¿ו ּ ‡ƒמו…
¿ו ∆‡ ָחיו ¿ו ַ‡ ¿חיו… ָ˙יו ּו ׁ ¿˘ ָ‡ר ¿˜רו… ָביו¿ ,ו ≈ר ָﬠיו ַו ֲח ≈ב ָריו.

ּו ƒמ ּ˙ו… ¿ך ַ‡ ֲָ ‰ב ָ˙ם ¿י ַס ַ ּיע ָל ∆‰ם ¿ּב ַמ ֲח ֻל ¿˜ ָּ˙ם¿ ,ול …‡ ¿י ַ„ ¿˜ ≈ ּ„˜ ‡ƒם
≈‰ם ּ ָפ ׁ ¿˘ע ּו ¿ּב ַב ֲﬠ ≈לי ַמ ֲח ֻל ¿˜ ָּ˙ם¿ ‡ַ ,ך ¿לעו… ָלם ַי ֲﬠז…רּ ,ו ≈מ‚≈ ן
13

י‰ם.
י‰ן¿ ,ו ַ‡ף ‡ƒם ּ ָפ ¿רˆ ּו ּ ¿פ ָרˆו… ˙ ַר ּבו… ˙ ָי‚≈ ן ֲﬠ ≈ל ∆
ּו ¿מ ַכ ּ∆סֲ ‰ﬠ ≈ל ∆
¿ו‚ַ ם ׁ˘ו… ≈מ ַﬠ ַל ֲﬠ ָˆ ָ˙ם¿ ,ו ַ‡ף ‡ƒם ָ≈ ‰ﬠ ָˆ‰ƒ ‰ַ ‰י‡ ≈‡ינָ ּ ‰טו… ָב‰
י‰ם¿ .ו‚ַ ם ƒי ¿ר ∆ˆ¿ ‰ל ֲַ ‰ﬠלו… ָ˙ם ¿ל ַמ ֲﬠלו… ˙
14ל …‡ ָיס ּור ƒמ ¿ „ּ ƒב ≈ר ∆

י˘י˙ ַ‡ ֲַ ‰ב˙ נָ ׁ ˘ƒים¿ .ו ‡ƒם ∆ ‰¿ ˙ּƒי ‰לו… ‰˘ָ ּׁ ‡ƒ
ַƒ ˘¿ ּׁ ‰ל ׁ ƒ

ׁ ∆˘ ≈‡ינָ ן ¿ר‡וּיו… ˙ ָל ∆‰ן¿ּ ,כ‚ו… ן ַל ֲﬠ˘ׂ ו… ָ˙ם מו… ׁ ¿˘ ƒלים ּו ַפ ¿רנָ ≈סי ַ„ּ ‰ו… ר

ָר ָﬠַּ ‰ב ֲﬠ ַל˙ ַּ‚ ֲ‡ ָו‰ƒ ,‰י‡ ָּ˙ ƒסיר ƒמ ּƒל ּבו… ָּכל ַƒּ ‰מ ¿ˆוו… ˙

¿ו ƒל ¿‰יו… ˙ רו… „ƒים ָּב ָﬠםַ ,ו ֲ‡ ƒפ ּל ּו ‡ƒם ≈‰ם ¿ר ׁ ָ˘ ƒעים ל …‡ ָיח ּו ׁ˘ ָּבז∆ .‰

¿ו ‰ƒי‡ ¿ ˙ּƒמ ׁ ¿˘ ≈כּ ‰ו ַ‡ ֲח ∆ר ָ
יּ 10 .‰ו ≈מר…ב ָָ ‰ֲ ‡ַ ‰ב‡≈ ‰ינו… ≈מ ≈ﬠז ּ ָפנָ יו
נ∆ ‚¿ ָ ּ„ ּ¿ ‰ו ׁ˘ו… ≈מ ַﬠ ַל ֲﬠ ָˆ ָ˙ ּ¿ ,‰ו ‰ƒי‡ ¿ּ˙ ƒב ≈
י‡ּ ‰ו ƒל ≈י„י ַ 11מ ֲﬠ ָל ƒלים
ָר ƒעים¿ .ו‚ַ ם ≈מר…ב ַ‡ ֲָ ‰ב˙ו… ∆‡˙ ַָּ ‰נ ׁ ˘ƒים ƒי ¿ס ַּ˙ ּ≈כל ָּב ∆‰ן ָּ˙ „ƒיר,
ƒו ַי„ ≈ּבר 12נַ ¿בל ּו˙¿ ,ו ָיבו… ‡ ƒל ≈י„י נּ ‡ ƒוף.
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¿ו ּ≈ ‰ƒנָ ‰ֲ ‡ַ ‰ָ ‰ב¿ ‰מ ַﬠ ∆ ּו ∆ר˙ ≈ﬠינָ יו ּו ַמ ֲח ∆ר ׁ ∆˘˙ ָ‡ז¿ נָ יו¿ ,ו ≈י ׁ˘ ָּבז∆ ‰
י‰ם.
¿ ˜ƒל˜ ּול ָ ּ‚„ו… לƒּ ,כי ≈‰ם ַי ¿טע ּו ∆‡˙ ָ‰עו… ָלם ¿ל ַ¿ ‰ב ≈ל ∆
י˘י˙ ‰ƒי‡ ַ‡ ֲַ ‰ב˙ ‡ ∆…ר ¿ך ָי ƒמיםּ ,ו ≈מר…ב ׁ ∆˘ּ ‰ו‡
ָָ ‰ֲ ‡ַ ‰בֲ ‰ַ ‰ח ƒמ ׁ ƒ
‡ו… ≈‰ב ∆‡˙ ַƒ ‰חיּ ּו˙ ל …‡ ַי ֲﬠמ…„ ּ¿ 17בנָּ ƒסיו… ן.

בי‡ורים

שמעצמו הילד לא יבין דרך חכמה ומוסר ,שהרי נאמר )איוב יא ,יב(:
"ועיר פרא אדם יולד" .ופירש המצודת דוד" :כל אדם כאשר יולד הוא
כעיר פרא מבלי חכמה" .והיצר הרע נמצא בו כבר מיום היוולדו ,כנאמר
)בראשית ח ,כא(" :כי יצר לב האדם רע מנעוריו" ,ופירש רש"י" :משננער
לצאת ממעי אמו )כלומר מיום היוולדו ,כבר( נתן בו יצר-הרע".
 .6ב‡מונ .‰ביושר .7 .ועו˘˜ .כובש ומשאיר אצלו שלא כדין את מה
שמגיע לשני ,כגון את שכר השכיר שעבד אצלו .8 .י˜פו ıי„ו .יסגור
ידו מלתת צדקה) .ראה רש"י דברים טו ,ז(ˆ .9 .ר עין .קמצן בממונו.
 .10ומרוב ‰‡‰ב .‰שלו אליה .11 .מעללים רעים .מעשים רעים .12 .נבלו˙.
דיבור גס.
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16

ָָ ‰ֲ ‡ַ ‰ב‰

ַ˘ƒ ּׁ ˘ƒ ּׁ ‰י˙ ‰ƒי‡ ַ‡ ֲַ ‰ב˙ ַָּ ‰כבו… „¿ .ו ָ‡‰ו… ≈‰ב ∆‡˙
בי‡ורים

 .13במחלו˜˙ם .כאשר קרוביו או רעיו במריבה עם אחרים ,יעמוד הוא
לימינם לסייע להם במחלוקתם ,אף אם אין הצדק עמהם .14 .ל‡ יסור .לא
יפסיק מלשמוע לדבריהם ולעצותיהם .15 .עיניו .עיני שכלו .16 .ומחר˘˙
‡זניו .אוטמת אזניו משמוע לקול המוכיחים אותו על כך שמסייע לאלו
שאינם הולכים בדרך הנכונה .17 .בנסיון .כלומר ,מחמת אהבתו לחיות,
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שבוע א' יום ה'

שבוע א' יום ד'

‡רחו˙

˘ער ‰‡‰ב‰

ּו ≈מר…ב

ˆ„י˜ים

עיונים

‡רחו˙

˘ער ‰‡‰ב‰

ˆ„י˜ים

‡רחו˙

ˆ„י˜ים

˘ער ‰‡‰ב‰

‚‡ .פילו מי ˘י˘ בו
˙ור ‰וכו' .כפי שמצינו

„ .מוˆי‡ו מן ‰עולם.

ל≈ּ ˘-כן ƒמי
)„(מו… ˆƒי‡ו… ƒמן ָ‰עו… ָלםָּ ,כ ׁ ∆

יש לעיין ,מדוע הכבוד
˘ים טו… ƒבים
ׁ ∆˘ ≈‡ין ּבו… ּ˙ו… ָרּ ‰ו ַמ ֲﬠ ׂ ƒ
מוציא את האדם מן
˘יו
העולם? ביאר רבי חיים ¿ורו… ≈„ף ַ‡ ַחר ַָּ ‰כבו… „ַּ ˘∆ ׁ ,כ ָּמַ ‰מ ֲﬠ ָ ׂ
זצ"ל
שמואלביץ
¿מ‚ֻ ּƒנים.
)שיחות מוסר מאמר
פג( ,כי שונה היא תאות
הכבוד משאר התאוות ,כי בכל דבר אשר האדם תאב אליו ,קיימת ערבות מה,
והיא סיבת התאוה ,שהאדם חושק ותאב לעריבות זו ,ולכן כשממלא את
תאוותו והשיג את העריבות נעשה שבע .אמנם ה"כבוד" כל מציאותו אינה
אלא שקר ואחיזת עינים – שהרי מצד עצמו אין בו כל עריבות ,ומכיון ששקר
הוא ואין בו כל מציאות ,אין בו כדי להשביע ,כי לא יתכן שישבע ממנו האדם
שהרי שקר הוא .ולכן כל כמה שיזכה בכבוד – ירצה בו עוד ועוד ]כי כל עיקרה
היא תאוה של דמיון שהאדם יצרה בהבליו ,וכל הנאתו מן הכבוד הוא מחמת
רצונו בכבוד ,ולא מן הכבוד עצמו הוא נהנה אלא ממילוי רצונו[.
נמצא כי המשועבד לתאות הכבוד ,על ידי רצונו הוא נעשה עבד לה ,כי רק על
ידי רצונותיו יוקדת בו אש תאותו לכבוד ,והוא שכרה בור לעצמו ,שהרי
כאמור מצד עצמה אין בה עריבות כלל .וכדבר הזה רואים אנו גם בנוהג
שבעולם :מי שאינו מעשן אינו מרגיש שום צורך לכך .אך מי שהורגל בתאוות
העישון ,רודף הוא אחרי העישון בכל כוחותיו .ואם אינו משיג תאוותו – חייו
אינם חיים .אם-כן ,האדם הוא-הוא שבורא את תאוותיו ,והוא-הוא שמשעבד
עצמו לדברים שאינו חושק להם מצד טבעו.
וזוהי הסיבה שהכבוד מוציא את האדם מן העולם ,כיון שאין בידו של האדם

ּƒכי ¿ּב ָכל ַƒּ ‰מ ¿ˆוו… ˙ ׁ ∆˘ ַ ּי ֲﬠ ∆ ׂ
˘‡ ,‰ו… ƒי ≈ּ˙ן בירבעם בן נבט שאיבד
¿ˆ ָ„ ָ˜‡ ‰ו… עו… ≈ס˜ ַּב˙ו… ָר‡ ‰ו… ּƒב ׁ ¿˘ ָ‡ר את חייו הנצחיים ונטרד
ּ
בגלל
מהעולם-הבא
ƒמ ¿ˆוו… ˙∆ ‰¿ ˙ּƒ ,יַ ‰מ ¿ח ׁ ַ˘ ¿ב ּ˙ו… ¿ו ַכ ָ ּונָ ˙ו…
הרדיפה אחר הכבוד
וכמו שאמרו חז"ל
ַ ‡ַ 18חר ַַ ˘∆ ּׁ ‰בח ¿ו ַָּ ‰כבו… „¿ ,ו ָח ≈פּ ƒ ˘∆ ׁ ıי ¿ּ˙נ ּו
)סנהדרין קב" :(.תפסו
19
לו… ָּכבו… „ ּו‚¿ ֻ„ ָ ּל¿ .‰וז∆ ¿ ‰∆ ‰פ ≈ס„ ָ ּ‚„ו… ל הקב"ה בבגדו ואמר לו:
'חזור בך ואני ואתה
)‚(
ׁ ּ ׁ
˘ֲ ‰ָ ‰ﬠבו… ָ„,‰
¿ּב ַמ ֲﬠ ≈ ׂ
ֲ‡ ƒפ ּל ּו ƒמי ∆˘ ≈י˘ ובן-ישי נטייל בגן-עדן!'
˘ים טו… ƒבים ַָּ ‰כבו… „ אמר לו' :מי בראש?'
ּבו… ּ˙ו… ָרּ ‰ו ַמ ֲﬠ ׂ ƒ
אמר לו' :בן ישי בראש'.
אמר לו' :אי הכי – לא בעינא!' ]'אם כך – איני רוצה'[" .ע"כ .והרי אין לך טירוף
הדעת גדול מזה ,הקב"ה אומר לו "חזור בך ואני ואתה נטייל בגן-עדן" ,ואם כן
בהישג ידו המצב הנפלא ביותר בבריאה ,ומשמע שהיה ירבעם ראוי והגון
לכך ,והוא בגלל חשבון של "מי בראש" מסרב ואומר" :אי הכי לא בעינא",
מוטב לו לרדת לבאר שחת מלראות את עצמו פחות מזולתו ,וכמו שכתב
המסילת ישרים )סוף פי"א(.
והנה מהלשון "אני ואתה ובן ישי" משמע שיהיה ירבעם בראש ,ואם כן מה
שאל מי בראש? אלא שמרוב להיטותו לכבוד לא היה לו די בזה ,אלא היה חפץ
לשמוע באזניו מפורש כי הוא יהיה בראש ,וזו היתה שאלתו "מי בראש" .ועל
ידי שאלה זו נתקטן ירבעם ,כי "הרודף אחר הכבוד הכבוד בורח ממנו" )עי'
ערבין יג (:והשיב לו הקב"ה" :בן ישי בראש" ,ומתוך כך הגיע לידי טירוף הדעת
ואמר אי הכי לא בעינא) .שיחות מוסר מאמר פב(.

בי‡ורים

יעשה כל שביכולתו ,ולא ימנע אפילו מדברים הנוגדים את דרך התורה.
‡ .18חר ˘‰בח ו‰כבו„ .כדי שישבחו ויכבדו אותו .19 .וז‰ ‰פס„ ‚„ול
במע˘‰ ‰עבו„" .‰הכבוד הוא מן המכשולות היותר גדולים אשר לאדם,
ואי-אפשר לו להיות עבד נאמן לקונו כל זמן שהוא חס על כבוד עצמו ,כי
על-כל-פנים יצטרך למעט בכבוד שמים מפני סכלותו .זה הוא מה שאמר דוד

המלך ע"ה )שמואל-ב ו ,כב( :ונקלותי עוד מזאת והייתי שפל בעיני") .מסילת
ישרים ,סוף פי"א(" .ואמנם מעשים בכל יום שמאבד אדם טובה הרבה בגלל
ה"כבוד" ,והוא המפסיד העיקרי לבן הישיבה מלעלות במעלות התורה ,כי
פעמים הוא נמנע מלשאול מחברו את הדבר הקשה עליו שמא יתמעט כבודו,
ופעמים הוא חושש לבקש את חברו ללמוד עמו בחברותא כי אינו לפי כבודו,
וכך הוא מפסיד "נצחיות" בגלל חשבונות הבל של כבוד ובושה" )'שיחות
מוסר' ,מאמר פ"ב(.

בי‡ורים
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˘יו ¿ל ׁ ≈˘ם ׁ ָ˘ ַמ ƒים,
ַָּ ‰כבו… „ ל …‡ ƒי ¿‰י ּו ַמ ֲﬠ ָ ׂ

עיונים

עיונים

‡רחו˙

˘ער ‰‡‰ב‰

ˆ„י˜ים

‡רחו˙

¿ועו… „

ˆ„י˜ים

˘ער ‰‡‰ב‰

יעי˙‰ƒ ˘∆ ׁ ,י‡
≈י ׁ˘ ַ‡ ֲָ ‰בƒ ˘¿ ׁ ‰ב ƒ
ָר ָﬠַ ‰ﬠל ָּכל ָ‰ָ ‡ֲ ‰בו… ˙¿ ,ו ‰ƒי‡

ַ‡ ֲַ ‰ב˙ ַּ˙ ֲﬠנ ּו‚ ƒים ¿ו ַ˙ ¿פנ ּו ˜ƒים¿ּ ,כ‚ו… ן

¿ּבז∆ ƒ ‰ָ ‰ענ¿ ָיןƒּ ,כי ָ‡‰ו… ≈‰ב ַי ƒין ּו ƒמ ׁ ¿˘ ַּ˙ ּ≈כר,
¿ו‡ו… ≈כל ָּ˙ ƒמי„ ַמ ֲﬠ ַ„ ּƒנים¿ ,ו‰ו… ≈ל ¿ך ¿ל ≈בי˙

לספק את תאות הכבוד
כלל ,כי ככל שיזכה
בכבוד ירצה עוד ועוד,
וכשיחסר לו מעט ירגיש
כי כל אשר יש לו איננו
שוה לו ,ונמצא שהתאב
לכבוד משועבד שעבוד
גמור לתאותו ,באופן
שלעולם לא יוכל
להשתחרר ממנה ,ודבר
זה מוציאו מן העולם.

 .‰כי י„ע˙יו ו‚ו' .פירש
רש"י" :כי ידעתיו – לשון

ַƒּ ‰מ ׁ ¿˘ ∆ּ˙„ƒ ˙ָּ ‰יר ּ ‰ -ו‡ ƒי ׁ ¿˘ ַּכח ּבו… ¿ר‡ו… ,
ָ
˘ ַב ¿ע ָּ˙∆ ˘ָ ּׁ ‰ƒ ,מר ¿לך ּ ∆פן
ּ¿כ ¿ „ƒכ ˙ƒיב"¿ :ו ָ‡ ַכ ¿ל ָּ˙ ¿ו ָ ׂ

20

ַּ ˘¿ ׁ ˙ּƒכח ∆‡˙

ָח ¿כ ָמ„‚ּ ¿ ‰ו… ָל¿ ‰ו‡ ∆…מַ ıרב ּ ∆פן ƒי ָּל ≈כ„
ּƒב ׁ ¿˘ ƒחי˙ו… ָ˙םƒּ ,כי ָּכל ָ‰ָ ‡ֲ ‰בו… ˙ ָּ∆ ‡≈ ‰ל‰

ַמ ˜ּƒיפו… ˙ ∆‡˙ ≈לב ָ„ָ ‡ָ ‰ם¿ ,ו ‡ƒם ƒי ¿„ ∆חָ ‰ֲ ‡ַ ‰בַ ‡ַ ‰ח˙ ‡ו… ׁ ¿˘ ַּ˙ ƒים
ƒמ ¿ ˜ּƒר ּבו… ֲ -ﬠ ַ„ ƒין ָ‰ָ ‡ֲ ‰בו… ˙ ַּƒ ‰נ ׁ ¿˘ ָ‡רו… ˙ ƒי ¿ר ¿ ּ„פ ּוּ ‰ו ≈מ‡ו… ר ∆‡ל
ל-כן ≈י ׁ˘ ¿ל ַל ּ∆מ ¿„ ָך∆ ‰¿ ˙ּƒ ˘∆ ׁ ,י ‰זָ ‰ƒיר ¿וזָ ƒריז ¿ל ≈ּ ˙ַּ ˘¿ ׁ ‰ƒמ ׁ˘
ח ׁ ∆…˘ ¿ךַ .ﬠ ּ≈
¿ּב ָכל ָ‰ָ ‡ֲ ‰בו… ˙ ָּ∆ ‡≈ ‰לָ ‰ל ַ„ ַﬠ˙ ָּב ∆‰ם ַ ּ„ ¿ר ≈כי ַ˘≈ ּׁ ‰ם ָּבר ּו ¿ך ּ ‰ו‡,
ָּכ ƒענ¿ ָין ׁ ∆˘ ∆ּנ ¡‡ ַמרּ¿ 23" :ב ָכל ¿ ּ„ ָר ∆כ ָ
יך ָ„ ≈ﬠּ ‰ו" )מ˘לי ‚ ,ו(.

ַ‡ ֲַ ‰ב˙ ָּבנָ יו ∆ ‰¿ ˙ּƒיַ ‰ﬠל ∆ ּ„ ∆ר ¿ך ז∆ ּ ַ ˘∆ ׁ ,‰י ¿ח ׁ˘…ב ¿ 24ל ַƒ „¿ ‰ר ¿
יך ָּבנָ יו

˘ ַב ¿ע ָּ˙¿ ˘ָ ּׁ ‰ƒ 21 ,מר ּו ָל ∆כם ּ ∆פן
„) "'‰ברים ו ,י‡-יב("¿ ,ו ָ‡ ַכ ¿ל ָּ˙ ¿ו ָ ׂ
ƒי ¿פ ∆ּ˙¿ ‰ל ַב ¿ב ∆כם ¿ו ַס ¿ר ∆ּ˙ם ַו ֲﬠ ַב ¿„ ∆ּ˙ם ו‚ו'" )˘ם י‡ ,טו-טז(; ּו ¿כ ˙ƒיב:

˘ֲ ‰ﬠבו… ַ„˙ ַ˘≈ ּׁ ‰ם
¿ּב ַ„ ¿ר ≈כי ַƒּ ‰מ ׁ ¿˘ ּ ָפטּ ,ו ¿ל ַל ּ¿מ ָ„ם ַמ ֲﬠ ≈ ׂ
¿
ָּבר ּו ¿ך ּ ‰ו‡ּ ,ו ¿ל ַˆוּו… ˙ ַ‡ ֲח ָריו ַל ֲﬠב…„ ∆‡˙ ַ˘≈ ּׁ ‰ם ָּבר ּוך ּ ‰ו‡,
יﬠ ∆‡ל ֲ‡ ƒמ ∆ּ˙ ָך" )י˘עי ‰לח,
ּ¿כ ƒענ¿ ַין ׁ ∆˘ ∆ּנ ¡‡ ַמר‡ָ 25" :ב ¿ל ָבנ ƒים יו… ַ „ƒ

¿ל ָּ ‰ƒמ ≈לט ƒמ ּ ַפח ָי˜ ּו ׁ˘ ָּכל ָ‰ָ ‡ֲ ‰בו… ˙ ָּ∆ ‡≈ ‰לƒ ˆָ ,‰ר ¿
יך

ּו ¿כמו… ׁ ∆˘ ∆ּנ ¡‡ ַמר ¿ּב ַ‡ ¿ב ָר ָ‰םƒּ (‰)27" :כי ¿י ַ„ ¿ע ˙ּƒיו ¿ל ַמ ַﬠן ֲ‡ ׁ ∆˘ר ¿י ַˆ ∆ ּו‰

"ַ 22ו ּ ƒי ׁ ¿˘ ַמן ¿י ׁ ֻ˘ר ּון ַו ּ ƒי ¿ב ָﬠט" )˘ם לב ,טו(.

ָ‰רו… ∆ˆ‰

בי‡ורים

˘˙ .20כח .מרוב השובע˘‰ .21 .מרו לכם .הסמיך הכתוב את חובת
השמירה מן החטא לברכת האכילה לשובע ,לומר לך ,כיון שתהיו אוכלים
ושבעים ,מעכשיו צריכים אתם זהירות מיוחדת – השמרו לכם שלא תבעטו
מתוך כך ביראת ה' ,לפי שאין אדם מורד בהקב"ה אלא מתוך שביעה ,שנאמר
)דברים ח ,יב-יג( 'פן תאכל ושבעת וגו' ובקרך וצאנך ירביון' וגו' .מה הוא
אומר אחריו – 'ורם לבבך ושכחת את ה' אלהיך' וגו' .הרי שמרוב השביעה
והשפע ,עלול האדם לאבד את יראתו ולחטוא) .רש"י דברים יא ,טז(.
 .22וי˘מן י˘רון ו‚ו' .מרוב שפע המאכלים ישראל שכחו את הקב"ה ובעטו
בתורתו ובמצותיו.

26

יך ¿ו ƒל ¿בנ≈ י ָבנ∆ ָ
יט(ּ ,ו ¿כ ˙ƒיב¿ 26" :ו‰ו… ַ„ ¿ע ָּ˙ם ¿ל ָבנ∆ ָ
יך" )„ברים „ ,ט(,
בי‡ורים

 .23בכל „רכיך „ע‰ו" .בכל עניניך דע את ה' ,רצה לומר :תן דעתך לחשוב
לעשות מעשיך למען יבוא בדבר תועלת לקיים דבר ה') ".מצודת דוד(.
 .24ל„‰ריך בניו .על הפסוק )משלי יג ,כד(" :ואוהבו )לבנו( שחרו מוסר",
ביאר ה'מצודת דוד' :האוהב את בנו מייסרו בעת השחר ,רוצה לומר בילדותו,
עת יוכל לנטותו לכל אשר יחפוץ .עכ"ד .ובמדרש משלי )שם(" :שכל מי
שמוכיח את בנו על החכמה ועל דרך-ארץ הוא נקרא "אוהבו" ,שנאמר:
ואוהבו שחרו מוסר"‡ .25 .ב לבנים ו‚ו' .האב מלמד את בניו ,ובניו את בניהם,
להאמין בה' ,לשבחו ולהללו על כל אשר היטיב עם ברואיו .26 .ו‰ו„ע˙ם.
ותלמדו .27 .כי י„ע˙יו ו‚ו' .הקב"ה אומר :כי אני אוהב את אברהם ,ולמה?
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ילּ ‰ו ׁ ¿˘ ּ ָ ˙ƒיּ ‰ו ׁ ¿˘ ָ‡ר ֲ‰נָ ‡ו… ˙¿ּ ,כ‚ו… ן
ֲ‡ ƒכ ָ
יך ¿ל ַƒ ‡ֲ ‰ריך¿
ז¿ נ ּו˙ ¿ו ƒטיּ ּו ƒלים¿ .ו ≈‡ין ָˆ ƒר ¿

עיונים

עיונים

‡רחו˙

˘ער ‰‡‰ב‰

ˆ„י˜ים

‡רחו˙

ˆ„י˜ים

˘ער ‰‡‰ב‰

עיונים

שבוע ב' יום א'

¿ו ַ‡ ֲַ ‰ב˙

בי‡ורים

בגלל שהוא מצוה את הבנים שלו ואת כל אלו שבבית שלו שיהיו אחריו שהם
ישמרו את דרך ה' לעשות מעשים טובים .28 .ול‡ יˆטרך ל‚נוב ול‚זול.
במסכת חולין )צא (.אומרת הגמרא" :מכאן )מהנהגת יעקב אבינו יש ללמוד
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¿ל ַ˜ ≈ּבל ¿ˆ ָ„ ָ˜¿ ‡ַ .‰ך ƒמ ּׁ ∆˘ ּלו… ¿י ַפ ¿רנ≈ ס ֲ‡ ≈ח ƒרים¿ ,ו ַי ¿ל ּƒב ׁ
י˘ ֲﬠנּ ƒ ƒיים
ילם¿ ,ו ַי ֲחז ƒי˜ ¿ּב ָממו… נו… לו… ¿מ ≈„י ּ˙ו… ָרƒ ‰י ¿ר ≈‡י ַ˘≈ ּׁ ‰ם¿ .ו‚ַ ם
¿ו ַי ֲ‡ ƒכ ≈
≈מ ֲח ַמ˙ ָﬠ ׁ ¿˘רו… ¿י ַפ ∆ּנַ ‰ﬠ ¿ˆמו… ≈מ ƒע ¿ס ≈˜י ָ‰עו… ָלם ַ‰ז∆ ּ¿ ,‰ו ƒי ¿˜ ַּבע
ƒע ˙ּƒים ַל ּ˙ו… ָרּ ‰ו ¿ל ַ˜ ≈ ּים ַƒּ ‰מ ¿ˆוו… ˙‰ ,ו… ‡ƒיל ¿ו ≈י ׁ˘ ƒס ּ ≈פ˜ ¿ּב ָי„ו… ¿ .ול …‡
ƒי ¿ב ַטח ¿ּבר…ב ≈חילו… ¿ל ‡‚ָּ ˙¿ ‰ƒו… ˙¿ ‡ַ ,ך ƒי ¿˜נ∆ ּ¿ ‰ב ָממו… נו… ַָּ ‰כ ∆לַ ‰ח ≈ ּיי
…‡‰ב ָממו… נו… .
ָ‰עו… ָלם ַָּ ‰ב‡¿ ,ו ַﬠל ז∆ ∆ „ּ ∆ ‰ַ ‰ר ¿ך י ַ

¿ו ַ‡ ֲַ ‰ב˙

נָ ׁ ˘ƒים ∆ ‰¿ ˙ּƒיַ ‰ﬠל ∆ ּ„ ∆ר ¿ך ז∆ ּ ַ ˘∆ ׁ ,‰י ¿ח ׁ˘…ב ׁ ∆˘ ‰ƒי‡

יל ּ˙ ּו ƒמן ַ≈ ‰ח ¿ט‡ ּו ַמ ¿ר ַח ¿˜ ּ˙ו… ƒמן ַּƒ ‰נ‡ ּוףּ ,ו ָב ּ‰
ַמ ַ ˆּ ƒ
30
29
¿מ ַ˜ ≈ ּים ּ ƒפ ¿ר ָי¿ ‰ו ƒר ¿ב ָי¿ ,‰ו ‰ƒי‡ ¿מ‚ַ ∆ ּ„ ∆ל˙ ∆‡˙ ָּבנָ יו¿ ,ו ‰ƒי‡
בי‡ורים

בנוגע( לצדיקים ,שחביב עליהם ממונם יותר מגופם .וכל כך למה )=מדוע
חביב עליהם ממונם יותר מגופם(? לפי שאין פושטין ידיהן בגזל" .דהיינו ,הם
חוששים שמא יתפתו לשלוח ידיהם בגזל אם יתרוששו .29 .ו‰י‡ מ‚„ל˙ ‡˙
בניו .במסכת יבמות )סג (.מביאה הגמרא מעשה ברבי חייא :אשתו של רבי
חייא היתה מצערת אותו .אף על פי כן ,כשהיה רבי חייא מוצא בשוק דבר
הראוי לה ,היה עוטף את הדבר בסודרו ומביאו לה .בראותו כך ,אמר לו רב:
והרי היא מצערת אותך! מדוע תראה לה חיבה כזו? אמר לו רבי חייא" :דיינו
ש]נשותינו[ מגדלות בנינו ומצילות אותנו מן החטא" )מהרהורי עבירה(] .אף
על פי שרבי חייא סבל מהתנהגות אשתו ומיחסה כלפיו ,הוא הכיר בטובות
שבאו לו בגללה) ,למרות שפעולותיה לא היו מכוונות לטובתו :היא ודאי לא
הצילה אותו מהרהורי עבירה מחמת טוב לבה ,ואת ילדיה גידלה לא מתוך
אהבה אליו ,אלא בשל רגש האמהות הטבוע בה ,מאהבתה לילדיה( .הכרה זו
בטוב שבא לו בגללה אפשרה לו להמשיך לחיות עמה') .עלי שור' ח"ב עמוד
רעט([ .30 .ו‰י‡ עוב„˙ לו וכו' .וכבר אמרו חז"ל )יבמות סג (.על האשה
שהיא "מאירה עיניו )של בעלה( ומעמידתו על רגליו".
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∆‡˙ ָּבנָ יו ¿ו ∆‡˙ ≈ּבי˙ו… ַ‡ ֲח ָריו" )בר‡˘י˙ חיבה וכו' ,שהמחבב את
האדם מקרבו אצלו
יח ,יט(.
ויודעו ומכירו .ולמה
ידעתיו? למען אשר
יצוה ,לפי שהוא מצוה
¿
ַָּ ‰ממו… ן ∆ ‰¿ ˙ּƒיַ ‰ﬠל ∆ ּ„ ∆רך ז∆  :‰את בניו עלי לשמור
דרכי".
…‡‰ב ָממו… נו… ¿ל ַמ ַﬠן ֲ‡ ׁ ∆˘ר
י ַ
הרי לנו – אומר החפץ
28
ל …‡ ַי ¿חמ…„ ָממו… ן ֲ‡ ≈ח ƒרים,
¿ול …‡ חיים )חומת הדת פ"ג
ובהגה"ה( – כי החיבה
ƒי ¿ˆ ָט ≈ר ¿ך ƒל‚¿ נ…ב ¿ו ƒל‚¿ ז…ל¿ ,ול …‡ ƒי ¿ˆ ָט ≈ר ¿ך
שנודעה
המיוחדת
לאברהם אבינו לפני
המקום ,ומחמתה בחר בו הקב"ה ולא בשאר הלומדים שבודאי היו בבית
מדרשם של שם ועבר – הינה רק מאחר ומילא את מחויבותו כאב לבניו,
והנחיל להם את דרך ה'!
מעתה ,היה מבהיר הח"ח ,כי אם מבקשים אנו להזכיר את זכות האבות
ולזכות בגינה – עלינו בודאי לאחוז באותה מידה בה הם אחזו ומחמתה זכו
למעלתם! שאם לא כן ,הכיצד נישא פנינו?
בספר מאמרי החפץ חיים )מאמר נ"ה( מביא שהח"ח היה משנן חזור ושנן ,כי
הנחלת המסורת היהודית לדורות הבאים – היא היא אשר מהוה את עיקר
תפקידם של ההורים ,כאשר את דבריו הוא מבסס על דברי הפסוק )דברים
כט ,כח(" :הנסתרות לה' אלקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם ,לעשות את כל
דברי התורה הזאת" ,בו הציבה התורה נקודות מעל המילה 'ולבנינו' – נקודה
אחת מעל לכל אות.
נקודות אלו – אומר הח"ח – הרי הן כהדגשות ,כמו קו המתוח מתחת למילה
ושם עליה את הדגש ...התורה מבקשת להדגיש ,כי עיקר תפקידנו – הינו
בהנחלת החינוך הטהור לבנינו אחרינו עד עולם ,מדור לדור!

‡רחו˙

˘ער ‰‡‰ב‰

ˆ„י˜ים

‡רחו˙

ˆ„י˜ים

˘ער ‰‡‰ב‰

ו„‚˘ .לו‰ו וטרחו בו.

במאומה מחיוב הכרת
הטובה שצריך הבן
להכיר להורים בלי מדה
וגבול .הבן קבל מהם
רוב טובה ,כל תוכן
חייהם נתנו לו ,ועל ידם
בא לו הכל ,וכי אין בזה
די שיכיר להם טובה כל

כתב רבי אליהו אליעזר
¿
ַמ ֲ‡ ָכ ָליו ּו ׁ ¿˘ ָ‡ר ָˆ ¿ר ≈כי ַַּ ‰ב ƒי˙ּ ,ו ƒמ ּ˙ו… ך דסלר זצ"ל )מכתב
מאליהו ח"ג( ,דרישת
ָּכ ¿ך ƒי ¿∆ ‰יָ ּ ‰פנ ּוי ƒל ¿למ…„ ּ˙ו… ָר¿ ‰ו ַל ֲﬠס…˜
התורה מהאדם על
ַּב ּƒמ ¿ˆוו… ˙¿ ,ו ‰ƒי‡ עו… ז∆ ∆ר˙ לו… ַל ֲﬠבו… ַ„˙ השקפת מעלת הכרת
הטוב בכלל ,ובכבוד אב
ַּ ‰בו… ≈ר‡ ƒי ¿˙ ָּב ַר ¿ך ׁ ¿˘מו… .
ואם בפרט" :בירא
דשתית מיניה מיא – אל
תשדי ביה קלא" )בור
ָ‡ ƒביו ¿ו ּ ‡ƒמו… ∆ ‰¿ ˙ּƒיַ ‰ﬠל ∆ ּ„ ∆ר ¿ך
ששתית ממנו מים – אל
ז∆ ּ ַ ˘∆ ׁ ,‰י ¿ח ׁ˘…ב )31ו( ׁ ∆˘ „ּ ¿ ‚ּ ƒל ּוּ ‰ו תזרוק לתוכו צרור(
)ב"ק צב .(:חוייבנו
ׁ
¿ו ָט ¿רח ּו ּבו…
¿ל ַל ּ¿מ„ו… ַ ּ„ ¿ר ≈כי ַ˘≈ ּ ‰ם בהכרת הטוב אפילו
לדומם ,אף על פי שאינו
טורח עבורנו ,ובודאי לא תתכן בו כוונה להטיב .חז"ל למדונו בזה שחיוב
הכרת הטוב אינו מותנה בכוונותיו וטרחותיו של הנותן כלל ,אלא שחובה היא
על המקבל משום שקבל ותו לא .בעל מעלת החסד ,שכל כולו חדור בשאיפה
לתת ולהעניק לזולת מכל אשר לו ,הוא אשר מסוגל להרגיש בכל טובה קטנה
שקבל ,וירצה לגמול טובה תחת טוב ,וישתדל להחזיר גם יותר ממה שקבל,
ולפחות יביע תודתו בפה מלא .לבו יתמלא הכרת טובה משום עצם העובדה
שקבל ,ולא ידרוש ויחקור אם השני טרח בשבילו ,וגם לא אם בכלל התכוון
אליו ,או כיצד ולשם מה עשה זאת.
אף אם נהנו ההורים מעצם טיפולם וגידולם של הילדים – אין זה גורע

¿ו ַ‡ ֲַ ‰ב˙

בי‡ורים

„‚˘ .31לו‰ו וטרחו בו וכו' .בטעם מצות כיבוד אב ואם כתב החינוך )מצוה
ל"ג( :משרשי מצוה זו ,שראוי לו לאדם שיכיר ויגמול חסד למי שעשה עמו
טובה ,ולא יהיה נבל ומתנכר וכפוי טובה ,שזו מידה רעה ומאוסה בתכלית
לפני אלקים ואנשים .ושיתן אל לבו כי האב והאם הם סיבת היותו בעולם ,ועל
כן באמת ראוי לו לעשות להם כל כבוד וכל תועלת שיוכל ,כי הם הביאוהו
לעולם ,גם יגעו בו כמה יגיעות בקטנותו.
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ƒי ¿˙ ָּב ַר ¿ך¿ ,ו‰ו… ר ּוּ ‰ו ¿ו ƒח ¿ּנכ ּוּ ‰ו ¿ל˙ו… ָר‰
ּו ¿ל ƒמ ¿ˆוו… ˙ּ 32 ,ו ָב ∆‰ם ¿י ַ˜ ≈ ּים ƒמ ¿ˆ ַו˙
"כ ≈ּב„ ∆‡˙
ַּ ‰בו… ≈ר‡ ƒי ¿˙ ָּב ַר ¿ך¿ּ ,כ ¿ „ƒכ ˙ƒיבַּ :
ָ‡ ƒב ָ
יך ¿ו ∆‡˙ ∆ּ ‡ƒמ ָך" )˘מו˙ כ ,יב(¿ .ו ∆‡ ָחיו

¿ו ַ‡ ¿חיו… ָ˙יו ּ 33ו ׁ ¿˘ ָ‡ר ¿˜רו… ָביו ∆י ¡‡ ַ‰ב ַﬠל

ימי חייו? עכ"ד.
יכול להיות שמטרתם )של ההורים( המקורית לא היתה דוקא הענקת חיים
לילדים .זאת ועוד ,הדחף הטבעי שלהם כהורים ,לא הותיר להם ברירה אלא
לגדל את ילדיהם ולטפל בהם .אף על פי כן ,מצוה זו היא בנין אב לחיוב הכרת
הטוב.
בעל "חיי אדם" )הלכות כיבוד אב ואם ,סז ,ב( ,נוקט במילים חריפות ביותר
בבואו להדגיש נקודה זו .וכך הוא כותב" :יסכר פי דוברי שקר האומרים שאינם
צריכים להחזיק טובה לאב ואם כי להנאת עצמם היו מכוונים וממילא נולד.
וכיון שנולד מהם נתן הקב"ה הטבע שהאב והאם יגדלו בניהם ,כטבע כל
בהמה חיה ועוף שמגדלים בניהם ואין הבנים מחזיקים טובה לאבותיהם.
יתאלמון )יהיו אלמים( וישתקון ויתחרשון ,כדכתיב "תאלמנה שפתי שקר"
)תהלים לא ,יט( ,כי הם בעצמם מעידים עליהם )על עצמם( שהם כבהמה ,ולא
חלק ה' להם לב לדעת ולהבין .ועל זה אמרו חכמים "כל הכופר בטובתו של
חבירו ,סוף כופר בטובתו של הקב''ה) "...ירושלמי ברכות פ"ט ה"א( ואין ספק
שהאומרים כן ,שהם כופרים בלבם .עכ"ל.
בי‡ורים
 .32וב‰ם .באביו ואמו זוכה לקיים מצוה ועל זה יכיר להם טובה .33 .ו˘‡ר
˜רוביו י‡‰ב וכו' .אמרו חז"ל )יבמות סב :סנהדרין עו (:המקרב את קרוביו,

עליו הכתוב אומר )ישעיה נח ,ט(" :אז תקרא וה' יענה ,תשוע ויאמר הנני".
]לפני זה בפרשה )פסוק ז'( אומר הנביא "הלא פרוס לרעב לחמך ...ומבשרך
אל תתעלם" .הנביא ממשיך ואומר שאם תשמור מצוות אלה" ,אז תקרא וה'
יענה" )רש"י([ .השכר עבור מעשים טובים הוא במדה כנגד מדה .הפונה
לקרובים אליו ומקרב אותם ,גומלים לו באותה מדה .ה' אומר" :גם אני
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עו… ∆ב ∆„˙ לו… ָּכל ָי ∆מ ָ
יּ ‰ו ¿מ ƒכינָ  ‰לו…

עיונים

עיונים

‡רחו˙

˘ער ‰‡‰ב‰

ˆ„י˜ים

‡רחו˙

˘ער ‰‡‰ב‰

ˆ„י˜ים

∆ ּ„ ∆ר ¿ך ז∆ ּ ַ ˘∆ ׁ ‰י ¿ח ׁ˘…ב ׁ ∆˘ ≈‰ם 34עו… ¿ס ˜ƒים ּבו… ַל ֲƒ ‰בי‡ו… ¿ 35ל ַמ ֲﬠלו… ˙
ׁ ∆˘ ≈‰ם ַל ֲﬠבו… ַ„˙ ַּ ‰בו… ≈ר‡ ƒי ¿˙ ָּב ַר ¿ך¿ 36 ,וּ ‰ו‡ ַי ֲﬠס…˜ ָּב ∆‰ם ¿ל ַל ּ¿מ ָ„ם
ּו ¿ל‰ו… ƒכ ָ
˘ ָכר ַרב,
יחם¿ 37 ,ול …‡ ƒי ּ ָ ׂ
˘‡ ָל ∆‰ם ּ ָפנ ƒיםּ ,ו ָבז∆ ≈ 38 ‰י ׁ˘ לו… ָ ׂ
¿˜רו… בו… " )˙‰לים טו¿ .(‚ ,ו ַ¿ ‰ר ≈ּב˙ּ ‰ו… ∆ﬠ ∆ל˙ ≈י ׁ˘ לו… ָל ָ‡ ָ„ם
ּƒב ¿˜רו… ָביו¿ּ ,כ ∆„ ∆ר ¿ך ׁ ∆˘ ָּמ ˆƒינ ּו ּ¿ 40בלו… טˆּ ƒ ‰ƒ ˘∆ ׁ 41 ,ילו… ַ‡ ¿ב ָר ָ‰ם
¿ונ¿ ƒל ַחם ֲﬠבוּרו… ¿ 42 ,ו‚ַ ם ּƒב ¿ס„ו… ם נˆּ ַ ƒל ּƒבז¿ כ ּו˙ ַ‡ ¿ב ָר ָ‰ם¿ .ו ∆י ¡‡ ַ‰ב
בי‡ורים

קרוב שלך" ,והוא עונה לצרכי אותו אדם ,כמו שכתוב )דברים ד ,ז(" :כי מי גוי
גדול אשר לו אלהים קרובים אליו כה' אלהינו בכל קראנו אליו" )מהר"ל ,על פי
דברים רבה ב ,טו( .34 .עוס˜ים בו .מלמדים אותו ועוזרים לו להגיע למעלות
טובות .35 .למעלו˙ .בכת"י הגירסא :למעלות טובות ,והם מסייעים אותו
לעבודת הבורא יתברך .36 .ו‰ו‡ .כלומר ,וכן הוא יעסוק בהם וכו' .37 .ול‡
י˘‡ ל‰ם פנים .לא יסתיר פניו )זעמו( מהם כשצריך להוכיחם .38 .י˘ לו ˘כר
רב .מפני הקושי שבדבר ,שלמרות שהם קרוביו ,אינו מעלים עינו מלהוכיחם
כשזה נצרך .39 .וחרפ ‰ל‡ נ˘‡ ו‚ו' .ז"ל רש"י )תהלים טו ,ג(" :אם עבר קרובו
עבירה שיש בה עונש ,ענשו במשפט ולא נשא עליו חרפתו ,שיהא פתחון פה
למחרף לומר כך עבר פלוני קרובך וחפית עליו" .40 .בלוט .שהיה בן )חרן(
אחיו של אברהם אבינוˆ‰˘ .41 .ילו ‡בר‰ם וכו' .כאשר נלחמו ארבעת
המלכים נגד חמשת המלכים ,ארבעת המלכים ניצחו וכאשר לקחו שלל את
הרכוש והאוכל של סדום ועמורה וכו' לקחו גם את לוט ואת רכושו שהיה גר
בסדום .כשבא הפליט מהמלחמה )עוג( והודיע לאברהם שלוט נשבה ,הלך
אברהם להלחם עם ארבעת המלכים )בכדי להציל את לוט( ,רדף אחריהם
וניצחם והחזיר את לוט ואת רכושו) .בראשית יד ,יד-טו( .42 .ו‚ם בס„ום נˆל
וכו' .כשה' העניש את אנשי סדום ,הציל את לוט ולא בזכות עצמו שהרי גם
הוא היה רשע ,אף כי לא כאנשי סדום ,ה' הציל אותו בחמלתו שחמל עליו,
בזכות אברהם אבינו) .שם יט ,כט(.
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˘ ָר ≈‡ל ַ‡ ֲָ ‰ב≈ ˘¿ ׁ ‰ל ָמ¿ ,‰ל ַ˜ ≈ ּים ַמ‰
≈ר ָﬠיו ּו ׁ ¿˘ ָ‡ר ָּכל ¿ּבנ≈ ƒ
י-י ¿ ׂ
ָ
ָ
ּׁ ∆˘ ∆ּנ ¡‡ ַמר"¿ :ו ָ‡ ַ¿ ‰ב ָּ˙ ¿ל ≈ר ֲﬠך ָּכמו… ך" )וי˜ר‡ יט ,יח(¿ ,וז∆ ּ ‰ו ּ¿כ ָלל
ָּ‚„ו… ל ַּב ּ˙ו… ָרֲ „ּ ַ 43 :‰ﬠ ָל ¿ך ַסנ ƒי ¿ל ַח ¿ב ָר ¿ך ל …‡ ַ˙ ֲﬠ ƒב„ )˘ב˙ ל‡.(‡ ,

44

˘„ָ ‡ָ ‰ָ ˙‡∆ ‰ם" )בר‡˘י˙
¿ּ‚„ו… ָלƒ ‰מ ּזו… ƒּ :
"כי ¿ּב ∆ˆ ∆לם ¡‡ל ‰…ƒים ָﬠ ָ ׂ

ט ,ו( )ירו˘למי נ„רים פ"ט "‰ו(.

¿ו ≈י ׁ˘

ּ˙ו… ∆ﬠ ∆ל˙ ¿ּ‚„ו… ָל¿ ‰ל ƒמי ׁ ∆˘נּ ו… ≈ּ¿ ‚‰ב ƒח ָּבּ ‰ו ¿ב ≈רע ּו˙ ƒעם
י„ָ ‡-ם˙ּ .ו… ∆ﬠ ∆ל˙ ַ‡ ַח˙ָּ 45 ,בעו… ָלם ַ‰ז∆ ּ¿ּ ‰כ ׁ ∆˘ ּƒמ ¿˙נַ ≈‚‰
¿ּבנ≈ ָ
בי‡ורים

„ .43עלך סני וכו' .מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך! „‚ .44ול ‰מזו "כי
בˆלם ו‚ו'" .כי מהפסוק הקודם אין משמע אלא שלא יעשה לחברו מה
ששנוא על עצמו ,אבל מה שלא שנוא עליו יהא מותר לו לעשות לאחרים,
למרות שלאחרים ד"ז שנוא .כגון ,אדם בזוי שאינו מקפיד על בזיונו כאשר
מבזים אותו ,היה לו מקום לומר גם אני אבזה את חברי ,כיון שאיני מקפיד
על בזיוני ,נמצא שד"ז אינו שנוא עלי .אבל בפסוק "כי בצלם" וגו' מבואר
כלל גדול מזה ,שאף אם אינו חושש לכבוד עצמו ,יש לו לחוש לכבוד חברו,
כי את מי אתה מבזה? את דמות דיוקנו של מלך )דעת זקנים ,בראשית ה ,א(.
ובמהר"ץ חיות )ברכות לא ,ד"ה דעלך( ביאר כי מהפסוק הקודם נלמד
שהחיוב לאהוב לחברו כמוהו ,והנה גם באהבת האדם את עצמו יש חילוק
בין האברים ,שיש אברים כמו ליבו וראשו והסמוכים להם שהם חביבים
אצלו יותר מהידים והרגלים ,עד שפעמים מניח אדם שיחתכו לו ידיו
ורגליו כדי להציל את שאר גופו ,וא"כ גם אם אוהב חברו כמותו ,עדיין
אינו אוהבו אלא כאברים המורחקים ,אולם בפסוק ”כי בצלם אלקים עשה
את האדם“ מתייחס לנפש ,שכל ישראל מאוחדים בנפשם ,חובה על האדם
לאהוב חברו כנפשו ממש .45 .בעולם ‰ז ‰וכו' .בכת"י הגירסא :תועלת
אחת בעולם-הזה ותועלת השניה לעולם-הבא .תועלת העולם-הזה – כי מי
שמתנהג באהבה...
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˘‡ ַﬠל
¿ו ‰ƒי‡ ƒמ ָ ּ„„‚ּ¿ ‰ו… ָל¿ּ ,‰כ ¿ „ƒכ ˙ƒיב¿ 39" :ו ∆ח ¿ר ּ ָפ ‰ל …‡ נָ ָ ׂ

‡רחו˙

˘ער ‰‡‰ב‰

ˆ„י˜ים

‡רחו˙

ˆ„י˜ים

˘ער ‰‡‰ב‰

ָּב ַ‡ ֲָ ‰בƒ ‰עם ָּכל ָ‡ ָ„ם) ,ז( ַי ַﬠז¿ ר ּוּ ‰ו
פלƒ ,י ¿ר ּב ּו עו… ז¿ ָריו
כל‡ƒ .ם ƒי ּ …
ַ… ּ ‰
¿וסו… ¿מ ָכיו¿ .ו ‡ƒם ַי ֲﬠמ…„ ָ‡ ָ„ם נ∆ ‚¿ ּ„ו… ָל ƒריב
ƒע ּמו… ַ 46 ,ר ּƒבים ַי ׁ ¿˘ ˙ּƒי˜ ּו ∆‡˙ ַ¿ ‰מ ַ„ ¿ּב ƒרים
כל ƒמ ¿ˆ ַט ֲﬠ ƒרים ָﬠ ָליו
ָﬠ ָליו ָˆ ָר… ּ ‰ַ ,‰
¿ונו… ¿˙נ ƒים לו… ָי„; ¿ו ‡ƒם ָיבו… ‡ ƒל ≈י„י ּ„… ַח˜
¿וע…נ ƒי,

ַר ּƒבים ¿י ַר ֲחמ ּוּ ‰ו
י‰ם.
ַמ ¿ּ˙נו… ≈˙ ∆

ּ˙ו… ∆ﬠ ∆ל˙

ּƒבנ¿ ˙ƒינַ ˙

עו… ָלם ַָּ ‰ב‡ ≈ -מ ֲח ַמ˙
כל ָ‡ז
ׁ ∆˘ּ ‰ו‡ נ∆ ¡‡ ָ‰ב ַל ּ …

¿ ּ„ ָב ָריו נָ ˘¿ ׁ ƒמ ƒעים¿ ,ו ƒי ¿∆ ‰י¿ ‰יכ ∆…ל˙ ¿ּב ָי„ו…
יטיב ּו
ׁ ∆˘ ≈ ּי ƒ
י„ָ ‡-ם
¿ּבנ≈ ָ
יח
¿ל‰ו… ƒכ ַ
¿
י‰ם¿ .ו‚ַ ם ƒמ ּ˙ו… ך ָָ ‰ֲ ‡ַ ‰בַ ‰י ֲﬠמ…„
˘ ∆
ַמ ֲﬠ ≈ ׂ
¿
כלּ ,ו ƒמ ּ˙ו… ך ָָ ‰ֲ ‡ַ ‰ב‰
¿ּב ׁ ָ˘לו… ם ƒעם ַ… ּ ‰

ז .יעזרו‰ו ‰כל .כי
הכלל בזה הוא שהאוהב
את חבירו ותתחזק מאד
אהבתו אליו גם חבירו
יאהבהו באותה מדה,
וכפי שפירש רש"י
)יבמות קיז (.את הפסוק
במשלי )כז ,יט(" :כמים
הפנים לפנים כן לב
האדם לאדם" .וז"ל:
כמים הפנים לפנים –
כמים הללו שאדם צופה
בהם ורואה בהם פנים
כפניו ,אם הוא שוחק הם
שוחקות ואם הוא עוקם
הם עקומות .כן לב
האדם לאדם האחר ,אם
הוא אוהב את זה גם הוא
אוהבו ואם הוא שונא
את זה גם הוא שונאו,
עכ"ד .ומוסיף המאירי
)משלי כז ,יט( :שמתוך
ליבו של עצמו יוודע לו
לב חבירו ,שאם הוא
אוהבו בנאמנות ידע

ּ ‰ו‡ ׁ ָ˘ ≈˜ט ¿ו ׁ ָ˘ ≈לו ּו ָפנ ּוי ƒל ¿למ…„
˘ים טו… ƒבים¿ .ו‚ַ ם ƒמ ּ˙ו… ¿ך ָָ ‰ֲ ‡ַ ‰בַ ‰י ַﬠז¿ ר ּוּ ‰ו
¿ו ַל ֲﬠ˘ׂ ו… ˙ ַמ ֲﬠ ׂ ƒ

‡כ ּ˙ו… ¿ו ָי‚≈ נ ּו ַּב ֲﬠ„ו… ¿ 47 ,ו ƒי ¿מ ָˆ‡
¿ו ַי ֲﬠ˘ׂ ּו ¿מ ַל ¿
ַ¿ ‰ר ָו ָח¿ ‰י ≈˙ ָרַ ‰ל ֲﬠב…„ ַּ ‰בו… ≈ר‡ ƒי ¿˙ ָּב ַרך¿

שאף חבירו כן ,וכן בכל
צד של אהבה ...עכ"ל.
ח .וב‡יז„ ‰רך וכו' .מה
הם הגורמים לאהבת ֲﬠבו… ָ„≈ ˘¿ ׁ ‰ל ָמּ .‰ו ≈מ ֲח ַמ˙ ָָ ‰ֲ ‡ַ ‰ב‰
הזולת? זכינו להדרכתו
˘‡ ≈חן ¿ּב ≈ﬠינ≈ י ָּכל רו… ָ‡יו,
של הגאון מוילנא גם ּ ‰ו‡ נו… ≈ ׂ
כל,
בנושא זה .הוא אומרּ ,ו ַמ ֲﬠ ָ ׂ
˘יו ַּ ‰טו… ƒבים ƒי ¿‰י ּו ¿מ ֻ˜ ָּב ƒלים ַל ּ …
ארבעה גורמים בסיסיים
˘ּ ‰ו.
¿ו ָכל ∆‡ ָח„ ַי ¿חמ…„ ַל ֲﬠ˘ׂ ו… ˙ ּ¿כ ַמ ֲﬠ ≈ ׂ
לאהבה:
א( אהבת הערב – אנו
אוהבים את מי שגורם
)ח(
לנו הנאה גופנית.
יﬠ ָ„ָ ‡ָ ‰ם
∆ ּ„ ∆ר ¿ך ַי ַ ‚ּƒ
ב( אהבת המועיל – אנו
אוהבים את מי שמסייע לנו בהגשמת מטרותינו .ג( אהבת הטוב – אנו אוהבים
את מי שאנו מגלים בו תכונות נעלות .ד( אהבת "כמים הפנים לפנים" – אנו
אוהבים את מי שאנו חשים בלבנו שהוא אוהב אותנו) .ביאור הגר"א על דרך
הפשט לשיר השירים ה ,ב .הדברים מבוססים על פירושו למלים "אחותי
רעייתי יונתי תמתי" .הביטוי "אחותי" מתייחס לאהבת המועיל ,שהיא בדרך
כלל הסיבה לאהבת בני המשפחה" .רעייתי" מתייחס לאהבת הערב" .יונתי"
מתייחס לאהבה ללא כל סיבה – כמים הפנים לפנים ,ו"תמתי" לאהבת הטוב(.
ליצירת אהבה ,דרושים איפוא אחד או יותר מהגורמים הללו .אמנם כדי
להפעיל את גורמי האהבה ,נחוצים ארבעה תנאים מוקדמים .1 .שנוכל לחוש
הכרת טובה )תנאי לגורם א' וב'( .2 .שתהיינה לנו מטרות )תנאי לגורם ב'(.
 .3שלא נתרכז באנוכיות שלנו עד כדי כך שלא נוכל להבחין בתכונותיו
הטובות של הזולת )תנאי לגורם ג'( .4 .שנוכל להאמין שמישהו אוהב אותנו
)תנאי לגורם ד'(.
האהבה היא כה נדירה ,משום שתנאים מוקדמים אלו נוגדים את האנוכיות
המושרשת בטבענו .אם היינו מקדישים את מאמצינו למילוי תנאים אלה,
היתה האהבה בין כל בני המין האנושי חזיון נפרץ.

ּו ¿ב ≈‡יז∆ ‰

בי‡ורים

 .46רבים י˘˙י˜ו וכו' .בכת"י הגירסא :רבים יעמדו אצלו ליעצו ,להצילו; אם
ידברו עליו רעה רבים ישתיקו וכו'.

34

בי‡ורים

 .47וימˆ‡ ‰רוח ‰י˙יר .‰כיון שמלאכתו נעשית על ידי אחרים )אוהביו(,
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ימים ‡ו… ָ˙ם¿ .ו ‡ƒם ָּ˙בו… ‡
ָָ ‰רע ּו ַמ ¿כ ƒל ƒ

עיונים

עיונים

‡רחו˙

˘ער ‰‡‰ב‰

ˆ„י˜ים

‡רחו˙

˘ער ‰‡‰ב‰

ָּכל

ָ‡ ָ„ם?

יל ָך
˘ ּƒכ ¿
ׂ ¿ ‡ַ 48

ט.

˘יעזור

בנפ˘ו

ובממונו .מקור דברי
)49ט(
¿ו‡ו… ¿ר ָך∆ „ּ ∆ ‰ַ :ר ¿ך ּ ‰ו‡,
ׁ ∆˘ ַ ּי ֲﬠז…ר רבנו הוא במסכת דרך
¿ּבנַ ¿פ ׁ˘ו… ּו ¿ב ָממו… נו… ּ¿כ ƒפי ¿י ָכ ¿ל ּ˙ו… ≈ ‰ָ .ﬠז∆ ר ארץ )זוטא פ"ב(" :אם
חפץ אתה להדבק
¿ּבנַ ¿פ ׁ˘ו… ּ ‰ו‡ּ ¿ ˘∆ ׁ ,י ׁ ָ˘ ≈ר˙ ¿ל ָכל ָ‡ ָ„ם‰≈ ,ן באהבת חבירך הוי נושא
ָﬠנ ƒי ≈‰ן ָﬠ ׁ ˘ƒיר¿ ,ו ƒי ¿ט ַרח ﬠבו ָרם≈ ‰ָ .ﬠז∆ ר ונותן בטובתו" .פירוש
ֲ ּ
הדברים ,אם אתה רוצה
¿ּב ָממו… נו… ּ ‰ו‡ּ ַ ˘∆ ׁ ,י ¿ל ∆ו∆ ‰ל ָﬠ ׁ ˘ƒיר ¿ּב ≈ﬠ˙ להיות אוהבו של חבירך
ולקיים "ואהבת לרעך
ָ ˆ¿ ‰ƒט ¿רכו… ¿ל ָמעו… ˙¿ ,ו ≈כן ∆ל ָﬠנ ƒי ַי ¿ל ∆ו‰
כמוך" ,הוי נושא ונותן
ּƒב ׁ ¿˘ ַﬠ˙ ָ ּ„ ¿ח˜ו… ¿ ,ו ≈כן ƒי ¿פ ¿˜ ≈„ּ ‰ו ¿ּב ַמ ָּ˙נָ  ‰בטובתו ,שעל ידי כן
אתה נעשה אוהבו.
50
כחו… ,
ּ¿כ ƒפי ּ …
¿ו ƒל ¿˜ ָˆ˙ ƒע ˙ּƒים ƒי ׁ ¿˘ ַלח והנה ,טעות מושרשת
היא בעולם ,שאדם
מיטיב למי שהוא אוהב ,ואוהב את האדם המיטיב עמו ,וכאן למדנו שההפך
הוא הנכון ,שעל ידי שהוא מיטיב עם חבירו – הוא נעשה אוהבו ]והאריך בזה
בספר 'מכתב מאליהו' ח"א עמוד  .[36וגם זה הוא בכלל מה שאמרו חז"ל
)ילקו"ש רות רמז תרד(" :יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני ,העני עושה
עם בעל הבית" ,שהנותן צדקה הרי הוא "מקבל" הרבה יותר מן העני ,כי על
ידי נתינתו הוא מקבל "לב טוב".
ונראה שזהו הביאור במה ששנינו )אבות פ"א י"ב(" :הלל אומר ,הוי מתלמידיו
של אהרן הכהן ,אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה",
הקדים "אוהב" שלום ל"רודף" שלום ,כי מתוך שאהבת הבריות בוערת בקרבו
שמחמתה הוא אוהב שלום ,הרי הוא רודף שלום ,ומתוך רדיפת השלום
מתעצמת בקרבו האהבה יותר ויותר ,והרי הוא "אוהב את הבריות" במדרגה
בי‡ורים

נמצא ממילא פנוי יותר לעבודת ה'˘‡ .48 .כילך ו‡ורך .אתן שכל בלבך
ואלמדך את הדרך בה עליך ללכת˘ .49 .יעזור בנפ˘ו ובממונו .שישתדל
להיטיב עם חברו בין בגופו בין בממונו .שעל ידי שהוא מיטיב עם חברו – הוא
נעשה אוהבו .50 .ול˜ˆ˙ ‰ע˙ים .ומידי פעם.
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חדשה לגמרי') .שיחות
מוסר' ,מאמר ו(.
י .ובסבר פנים יפו˙.

אמרו חז"ל )כתובות
קיא" :(:טוב המלבין
שינים לחבירו )כלומר,
פנים
לו
המראה
שוחקות( ,יותר מ]זה
ה[משקהו חלב ,שנאמר:
"ולבן שינים מחלב"
)בראשית מט ,יב( .אל
תקרי "לבן שינים" אלא
שינים"
"ליבון
נתאר
]-בחיוך[".
לעצמנו ,איזה הנאה
גורם אדם לחברו בשעה
שהוא משקהו חלב,
ובפרט בזמן שחברו
מעולף מצמאון או

ָמנו… ˙ ¿ו„ו… רו… נו… ˙ ‚ַּ 51ם ָל ֲﬠ ׁ ƒ ˘ƒירים.
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ƒו ≈
יַ ‡‰ו ¿˙ ָרן ¿ּב ׁ ∆˘ ּלו… ‡ƒ .ם ƒי ¿∆ ‰י ‰לו…

˘‡
≈ﬠ ∆ס˜ ƒעם ¿ּבנ≈ ָ
י„ָ ‡-םƒ ,י ¿∆ ‰יָּ ‰כל ַמ ּ ָ ׂ
ּו ַמ ָּ˙ן ׁ ∆˘ ּלו… ¿ּבנ∆ ¡‡ ָמנ ּו˙¿ ,ו ַ‡ל ַי ¿˜ ּ ƒפי„
¿ּב ָ„ ָבר מ ּו ָﬠט ַﬠל ֲח ≈ברו… ¿ .לעו… ָלם ƒי ¿∆ ‰י‰
ָח ≈פֲ ˘∆ ׁ ıח ≈ברו… ≈י ָ‰נ∆ ƒ ‰מ ּ∆מנּ ּו¿ ,ו ַ‡ל
ƒי ׁ ¿˘ ַּ˙ ≈ ּ„ל ּ ‰ו‡ ≈ל ָ‰נו… ˙ ≈ 53מ ֲח ≈ברו… ¿ ,ו ƒי ¿∆ ‰י‰
י„ָ ‡-םּƒ .ב ¿ ּי ׁ ָ˘ּ ‰ו
¿ ּ„ ָב ָריו ¿ּבנַ ַח˙ ƒעם ¿ּבנ≈ ָ
ָ‡ ָ„ם ‡ַ -ל ¿י ַב ¿ ּי ׁ ≈˘ּ ‰ו¿ ‰ƒ ,ט ָﬠּ ‰ו‡ַ ,ל
ַי ¿ט ≈ﬠּ ‰וƒ .י ¿ס ּ …בל ַﬠל ַˆ ָוּ‡רו… ע…ל ָ‰עו… ָלם,
י‰ם¿ .ול …‡
¿וּ ‰ו‡ ַ‡ל ַי ¿כ ּƒבי„ ֲﬠ ≈ל ∆
י„ָ ‡-םƒ ,ו ַ
י˜ ≈ּבל ָּכל
ƒי ¿˙˜ו… ≈טט ƒעם ¿ּבנ≈ ָ
˘ ¿מ ָח) ‰י( ּו ¿ב ≈ס ∆בר ּ ָפנ ƒים ָיפו… ˙,
ָ‡ ָ„ם ¿ּב ׂ ƒ

ּƒכי ¿ ‰ַ 54ס ָּב ַר˙ ּ ָפנ ƒים ¿ּ˙ ַחז≈ ּ˜ ָָ ‰ֲ ‡ַ ‰ב¿ 55 ,‰ו ƒי ּ ָ ׂ
˘‡ ¿ו ƒי ≈ּ˙ן ƒעם ֲח ≈ברו…
בי‡ורים

‚ .51ם לע˘ירים .למרות שאינם זקוקים לצדקות ,מכל מקום ישלח להם
מנות ודורונות כדי להרבות אהבה ואחוה .52 .וי ‡‰ו˙רן ב˘לו .הוותרן –
הנוח לאחרים ,מנעים בזה לעצמו את החיים כי קונה לעצמו אוהבים רבים,
כמו שכתב רבנו יונה )שע"ת א ,לא(" :מי שהוא רוצה את מידותיו ,רבו
הקופצים עליו" ,דהיינו מי שעושה את מידותיו רצויות לבריות כי אינו מבליט
את האנוכיות שלו ,ומוותר למי שמכעיס אותו ופוגע בו ,ירבו אוהביו.
 .53מחברו .כדי שיהיה הוא מהנותנים ולא מהנוטלים‰ .54 .סבר˙ פנים
˙חז˜ ‰‡‰ב .‰אדם המאיר פנים לחברו ,ומקבלו בחביבות ובשמחה ,בזה הוא
מחזק ומרבה את האהבה שבניהם .55 .וי˘‡ וי˙ן עם חברו בטוב˙ו .כתב
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¿ל ַ‡ ֲַ ‰ב˙

ˆ„י˜ים

עיונים

עיונים

‡רחו˙

˘ער ‰‡‰ב‰

ˆ„י˜ים

˘ער ‰‡‰ב‰

קופא מקור ,והלה בא
¿ּבטו… ָב˙ו… ƒ ,וינַ ≈חם ָּכל ָ‡ ָ„ם ≈מ ָﬠ ¿ˆבו…
ומשקה אותו חלב חם
ּו ƒמ ַ ּ„ ֲ‡‚ָ ˙ו… ‡ƒ .ם ּ ָ ‚ּ ƒל ‰לו… ָ‡ ָ„ם סו… „  -ומרוה ...ויותר מזה ,אם
יסּ ‰ו .נראה אדם שכד חלב על
ַ‡ל ¿י‚ַ ≈ּלּ ‰ו‡ַ 56 ,ף ‡ƒם ַי ¿כ ƒע ≈
שכמו ומחזר מידי יום
¿ 57ול …‡ ¿י ַ„ ≈ּבר ַﬠל ¿ּ
]בנ≈ י[ ָ‡ ָ„ם ָרע ,ביומו על בתי עניים
וחולים ומשקה אותם
בכוס חלב .כמה נעריך את האדם הזה ,ובאיזה תארים של "טוב ומיטיב"
נכתיר אותו...
והנה באים חז"ל ומגלים לנו ,שבלא טירחה יתירה ,יש לכל אדם היכולת
לגמול חסד עם הבריות במידה עוד יותר גדולה מזו ,בכך שיחייך ויראה להם
פנים מסבירות ,מאירות ושמחות ,ומתוך כך נראות שיניו הלבנות .הנעמה זו,
גדולה במעלתה מהשקאת חלב) ...אור הצפון א ,רכד(.
יוצא איפוא ,שגם האביון שבאביונים מסוגל לעשות צדקה וחסד לרוב ,בכך
שיתן לזולת הארת פנים ,חיוך מעודד ,דיבור אדיב ונלבב .אלה הם עניני חסד
גדולים שביד כל אדם ואדם לקיימם!
וכך אמרו :שמאי אומר הוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות .כיצד? מלמד
שאם נתן אדם לחברו כל מתנות טובות שבעולם ,ופניו זעומות וכבושות
בארץ ,מעלה עליו הכתוב כאילו לא נתן לו כלום .אבל המקבל את חברו
בסבר פנים יפות אפילו לא נתן לו כלום ,מעלה עליו הכתוב כאילו נתן לו כל
מתנות טובות שבעולם) .אבות דרבי נתן יג ,ד(.
בי‡ורים

רבנו יונה )שע"ת ג ,יג(" :כי חייב אדם לטרוח )בכל מיני טרחות( בדרישת טוב
לעמו ולשקוד בעמל נפשו )בכל מיני עצות ותחבולות( על תקנת חברו אם דל
ואם עשיר ,וזאת מן החמורות ומן העקרים הנדרשים מן האדם )שעיקר
התביעה היא עליהם ,וכמאמר הכתוב( ,שנאמר )מיכה ו ,ח(" :הגיד לך אדם מה
טוב ומה ה' דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד" .עכ"ל‡ .56 .ף ‡ם
יכעיס‰ו .אף אם זה שגילה לו הסוד יכעיסהו ,עם כל זאת לא ינקום ממנו בכך
שיגלה הסוד לאחרים .57 .ול‡ י„בר וכו' .אסור לספר בגנות חברו אפילו על
אמת גמור וזה נקרא בפי חז"ל בכל מקום לשון הרע ,והמספר עובר בלא
תעשה ,שנאמר )ויקרא יט ,טז(" :לא תלך רכיל בעמיך") .ח"ח הל' לשה"ר א ,א(.
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¿ 58ול …‡ ƒי ׁ ¿˘ ַמע ׁ ∆˘ ¿ ּי ַ„ ¿ּבר ּו ָרעו… ˙ ַﬠל ָ‡ ָ„םּ ,ו ¿לעו… ָלם ƒי ׁ ¿˘ ַּ˙ ≈ ּ„ל
י„ָ ‡-ם ּ¿ 59ב ָמ˜ו… ם ׁ ∆˘ ∆‡ ¿פ ׁ ָ˘ר ƒל ¿‰יו… ˙,
ƒל ¿מˆ…‡ ז¿ כ ּו˙ ַﬠל ¿ּבנ≈ ָ
יכ ≈ּב„ ָּכל ָ‡ ָ„ם
כלƒ .ו ַ
ּ 60ו ¿ביו… ≈˙ר ƒיזָ ≈ּ‰ר ָּבז∆ ¿ ,‰ו ָ‡ז ƒי ¿∆ ‰יּ ‰‡ָ ‰וב ַל ּ …
˘יו ּו ƒב ¿„ ָב ָריו¿ .ול …‡ ƒי ¿˙ ָּ‚ ∆‡ַ ‰ﬠל ׁ˘ ּום ָ‡ ָ„ם¿ ‡ַ ,ך ƒי ָּכנַ ע
¿ּב ַמ ֲﬠ ָ ׂ
כל ¿י ַכ ≈ ּון ¿ל ׁ ≈˘ם ׁ ָ˘ ַמ ƒים.
ַּ˙ ַח˙ ָּכל ָ‡ ָ„םּ 61 .ו ַב ּ …

¿

י„ָ ‡-ם ׁ ∆˘ ≈‡ינָ ם ¿מ ֻ‚ָּ ‰נ ƒים,
¿ו ָˆ ƒריך ¿מ‡…„ ¿ל ‰ƒזָ ≈ּ‰ר ≈מ ∆ח ¿ב ַר˙ ¿ּבנ≈ ָ
י‰םּ ,ו ¿ל ַ ˙¿ ‰ƒר ≈ח˜ ƒ 62מ ּמו… ׁ ַ˘ב
˘ ∆
ּ¿כ ≈„י ׁ ∆˘ ּל …‡ ƒי ¿ל ַמ„ ƒמ ַּמ ֲﬠ ≈ ׂ
ָ
≈ל ˆƒים¿ .ו ָ‡ ַמר ∆ָ ‰ח ָכם ƒל ¿בנו… ƒּ :כי ַי ֲﬠ ∆לּƒ ‰ב ¿ל ָב ¿בך ¿ל ַ ˙¿ ‰ƒח ≈ּבר ƒעם

¿ּבנ≈ ָ
י„ָ ‡-םַ ˙¿ ‰ƒ ,ח ≈ּבר ƒעם ָח ָכם¿ּ ,כ ¿ „ƒכ ˙ƒיב‰63" :ו… ≈ל ¿ך ∆‡˙
בי‡ורים

 .58ול‡ י˘מע וכו' .אסור לשמוע וכן לקבל לשון הרע ,שנאמר" :לא
תשא שמע שוא" ,ואמרו חז"ל במכילתא ,שזו היא אזהרה למקבל לשה"ר.
)ח"ח שם ו ,א-ב( .59 .במ˜ום ˘‡פ˘ר ל‰יו˙ .במקום שהזכות יכולה
להיות נכונה .60 .וביו˙ר יז‰ר בז .‰לדון את חברו לכף זכות .כי מלבד שהיא
מצוה כשלעצמה "בצדק תשפוט עמיתך" ,היא גם כן ראש ויסוד לכל מצוות
שבין אדם לחברו ,כפי שכתוב )ויקרא יט ,טז-יח( "בצדק תשפוט עמיתך,
לא תלך רכיל בעמך ...לא תשנא את אחיך בלבבך ...לא תקום ולא תטור...
ואהבת לרעך כמוך" .אם האדם ידון לכף זכות את כל אחד מישראל
ממילא על ידי זה יגיע לשאר המצוות שבין אדם לחברו ,כי ה"בצדק תשפוט
עמיתך" הוא הבסיס והמפתח למצוות שבין אדם לחברו ,כי על ידי זה
יכול לאהוב את כולם ,וזוכה גם לשלימות המעלות ,וקונה את מעלת
הענוה ,עד שהוא עצמו נהיה אהוב על כולם) .שפתי חיים מידות א' ,קסו(.
 .61ובכל .בכת"י הגירסא :ובכל מעשיו .62 .ממו˘ב לˆים .מלשבת עם קלי
דעת רודפי בטלה וליצנות‰ .63 .ולך ו‚ו' .ההולך עם החכמים ,ילמד ויתחכם
מהם.
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‡רחו˙

ˆ„י˜ים

עיונים

‡רחו˙

˘ער ‰‡‰ב‰

ˆ„י˜ים

‡רחו˙

ˆ„י˜ים

˘ער ‰‡‰ב‰

ֲח ָכ ƒמים ∆י ¿ח ָּכם" )מ˘לי י‚ ,כ(¿ 64 ,ונ∆ ¡‡ ַמר:
"˙ן ¿ל ָח ָכם ¿ו ∆י ¿ח ַּכם עו… „" )˘ם ט ,ט(,
≈ּ
65
ׁ ∆˘ ‡ƒם ∆ּ˙ ¿ח ַּכם¿ ,י ָפ ∆‡ ¿ר ָך ¿ול …‡ ַי ¿חל …˜

¿י ַכ ∆ּב ¿„ ָך¿ 67 ,י ַ„ּ ¿ ‰ר ּוּ ‰ו ¿ -י ַ¿ „ּ ∆ ‰ר ָך‡ƒ .ם
ָ ˆ¿ ˙ּƒט ≈ר ¿ך ¿ל ∆ﬠז¿ ָר˙ו… ַ -י ֲﬠזָ ¿ר ָךּ ,ו ַמ‰
‡מר ַ 68 -י ¿ˆ ¿ „ּ ƒ
˙ ַ
י˜ ָך‡ƒ .ם ¿ ˙ּƒכ ַﬠס -
ּׁ ∆˘ ּ …

˘יו ַּ ‰טו… ƒבים.
ƒ 69י ¿ס ָּב ¿ל ָך¿ .ו ¿ ˙ƒל ַמ„ ƒמ ַּמ ֲﬠ ָ ׂ

י‡‰ .כעיס‰ו .יש לעיין,
כיצד הותר לו להכעיסו,
הרי הוא עובר בכך
באיסור של "לפני עור
לא תתן מכשול" )ויקרא
יט ,יד( ,שאסרה התורה
להכשיל אדם בעבירה,
ואף כאן הרי הוא גורם
במעשהו לאדם לחטוא
בחטא הכעס?
והנה מקור דברי בעל
ה'ארחות צדיקים' הוא
במסכת
מהגמרא
קידושין )לב (.המספרת
על רבה בר רב הונא
שקרע בגדי משי בפני

¿ו ַ ˙¿ ‰ƒח ≈ּבר ƒעם ָּכל ָ‡ ָ„ם ׁ ∆˘ ¿ ˙ּƒל ַמ„ ƒמ ּ∆מנּ ּו
¿ ּ„ ָב ƒרים ֲ‡ ׁ ∆˘ר ¿י ƒבי‡ ּו ָך ַל ֲﬠבו… ַ„˙
ַּ ‰בו… ≈ר‡ ƒי ¿˙ ָּב ַר ¿ך¿ .ו ָ‡ ¿מר ּו ֲח ָכ ƒמים¿ּ :כ ׁ ∆˘ ¿ ˙ּƒר ∆ˆַ ‰ל ֲחב…ר ƒעם ≈‡יז∆ ‰
ָ‡ ָ„ם )י‡( ַ¿ ‰כ ƒע ≈
יסּ ‰ו¿ 70 ,ו ‡ƒם יו… ∆„¿ ‰ל ָך ָ∆ ‡¡ ‰מ˙ ּƒב ׁ ¿˘ ַﬠ˙ ַּכ ֲﬠסו… -

ַ ˙¿ ‰ƒ 71ח ≈ּבר לו… ; ¿ו ‡ƒם ָל‡ו ֲﬠז…ב ‡ו… ˙ו… ,
ָּ ‡∆ 72ל‡ ¿ ˙ּƒב ַחר ¿ל ָח ≈בר ƒמי ׁ ∆˘ ַ ּי ּƒכיר ≈ﬠ ∆ר ¿ך

רבה בנו ,כדי לנסותו אם
יכעס או לא יכעס
]שניסהו אם קפדן הוא
)מהרש"ל([ .הגמרא ַﬠ ¿ˆמו… ּ ,ו ƒמי ׁ ∆˘ ≈‡ינו… ַמ ּƒכיר ∆‡˙ ַﬠ ¿ˆמו… -
מקשה על מעשה זה של
רב הונא :הרי שמא היה רבה כועס ואומר לאביו דבר הפוגם בכבודו מתוך
כעסו ,והיה רב הונא עובר במעשהו על "לפני עור לא תתן מכשול"? מתרצת
הגמרא ,שרב הונא מחל מראש על כבודו ,אם יאמר לו בנו בכעסו דבר נגד
כבודו ,וכיון שמחל ,נמצא שלא היה הבן עובר בזה שום איסור ,ואין רב הונא
עובר ב"לפני עור".
ובספר שו"ת תורה לשמה )סימן ש"ע( הקשה ,מדוע לא חשש רב הונא שרבה
יכעס )גם אם לא יאמר לאביו כלום( ,ויעבור על איסור כעס ,והיה עובר רב
הונא במעשהו על "לפני עור" שמכשילו בחטא הכעס? וכתב ,שמכאן מוכח
שאין איסור לפני עור על כעס ,שהגורם לחבירו לכעוס אינו עובר באיסור
"לפני עור" .עכ"ד.
והנה לקמן בשער הקנאה כתב רבינו ,שאדם הגורם לחבירו שיקנא בו ויחמוד
מה שיש לו ,הרי הוא עובר בכך באיסור "לפני עור לא תתן מכשול" ,ואחר כך
כתב שלכן מדה טובה הוא שלא ילבש בגדים משובחים מדי ,וכן לענין המאכל
וכו' כדי שלא יקנאו בו .עיי"ש .וצ"ע ,מדוע על כעס אין איסור של 'לפני עור'
ועל קנאה יש איסור ,דמ"ש זה מזה? וצ"ע.

בי‡ורים

בי‡ורים

 .64ונ‡מר ˙ן לחכם ויחכם עו„ .אינו בכת"י‡˘ .65 .ם ˙חכם וכו' .רצונו
לומר ,תתחבר לחכם אשר יכבדך וישבחך על דברי חכמתך ,ודלא כטפש
שיחלוק עליך גם בדברי חכמה ,או שיסכים אתך בדברי שטות‡ .66 .ם יכב„‰ו
)בכת"י הגי' :תכבדהו( ,יכב„ך .אם תכבדהו על מעשיו הטובים ,הוא יכבדך על
כך שאתה משבחו ולא יזלזל במה שאתה משבחו) .אור הפנינים( .67 .י„‰רו‰ו
)בכת"י הגירסא :תהדרהו( .תסביר לו פנים .68 .יˆ„י˜ך .יצדיק אותך ולא
ימהר לחלוק עליך .69 .יסבלך .יסבול את כעסך ולא יראה לך פנים כועסות
אלא ימשיך להתנהג אתך כחבר נאמן ,שהרי אין אדם כמעט שאין נמלט
מכעס ,וגם אז אין עושה זאת במזיד ,ולכן חבר נאמן מעביר על כעס חבירו
אשר לפעמים כועס )אור הפנינים( .70 .ו‡ם יו„ ‰לך ‡‰מ˙ וכו' .כגון

שהכעיסו בחסרון שיש לו ,וכעס ,ובכל זאת אינו מכחיש שהוא חסר בזה.
˙‰ .71חבר לו .ואמרו בעירובין )סה (:בשלשה דברים אדם ניכר ]רש"י :אם
הגון הוא[ בכוסו ,בכיסו ,ובכעסו ]שאינו קפדן יותר מדאי .רש"י[ .ובזוהר
פרשת תצוה )דף קפב ,א( כתב :במה נדע אם להתקרב אל האדם ,או להמנע
ממנו? הנה בכעס ממש אדם יודע אותו ויכירו מי הוא .אם שומר נשמתו
הקדושה בשעת כעסו ,שלא יעקור אותה ממקומה על ידי כעסו ,ויבוא
לשרות במקומה אל זר ,זה הוא אדם כראוי ,זהו עבד לרבונו ,זה הוא אדם
השלם! עכ"ד‡ .72 .ל‡ ˙בחר לחבר וכו' .בכת"י הגירסא" :ואל תתחבר לחבר
אלא למי שיכיר ערך עצמו" .פירוש ,שמכיר את מעלותיו ,כי על ידי זה יוכל
להתעלות ,ולקנות את התורה] .יפה הגדיר רבי ירוחם ליבוביץ משגיח

40

41

שבוע ב' יום ה'

שבוע ב' יום ה'

ַﬠל ָח ¿כ ָמ ¿˙ ָך¿ ,ו ָ‡ז ≈ּ˙ ַ„ע ׁ ∆˘ ּ˙ ּו ַכל
ƒל ¿סמ ¿…ך ַﬠל ָח ¿כ ָמ ∆˙ ָך‡ƒ 66 .ם ¿י ַכ ¿ּב„ ּוּ ‰ו -

עיונים

עיונים

‡רחו˙

˘ער ‰‡‰ב‰

ˆ„י˜ים

‡רחו˙

˘ער ‰‡‰ב‰

ˆ„י˜ים

≈‡ין טו… ב ¿ּב ∆ח ¿ב ָר˙ו… ˜¿ 73 .נ≈ ¿ ‰ל ָך )יב( ָח ≈בר

עיונים
יב .חבר ‰מוכיח ‡ו˙ך.

י„ָ ‡-ם,
יח ¿ּבנ≈ ָ
יו ּו ¿„ ָב ָריו ָּ -בז∆ ≈ ‰י ׁ˘ ƒל ¿ר ּ„…ף ַ‡ ַחר ַָּ ‰כבו… „ ּ¿כ ≈„י ¿ל‰ו… ƒכ ַ

בי‡ורים ¿ס ַּ˙ ≈ּל˜ ƒמן ַָּ ‰כבו… „
ין לו… ƒל ¿מח…ל ַﬠ„ ׁ ∆˘ ¿ ּי ַפ ¿ ּיס ּוּ ‰וָ ‡ֲ .בל ר…ב ּ ¿פ ָﬠ ƒמים ƒי

דישיבת מיר :אוי לו לאדם שאינו מכיר את ליקויי נפשו ומגרעותיו ,הרי אינו
117
אינו„ָ ‡ָ ‰
אם‡˙ ָ
שבעתיים,ין ∆
י‡
אויבו…לו„ מו… ƒ ˆƒ
אךָּ ‰כ
¿ 116ו ַ
עליו‡ ָו‰
מה ֲַ ˙ַּ ‰
יודע¿ 115ו
כמים˜ּƒ ‰ַ 114 :נ¿ ָ‡‰
ƒ
מכירםאת כוחות נפשו
לתקן.
תורה ומוסר פרק
אינו מכיר!!! )מרביצי
וסגולותיו ,שאז אפילו את כלי עבודתו)יט(
„‡ַ ,ך¿
˘ ‰טו… ב
לךום ַ
˘‰
יג([.י ֲﬠ ∆
¿ול …‡ ƒי ¿ל ַמ„ ¿ול …‡ ַ
ּ¿כ ≈„י ׁ ∆˘ ּ ƒי ¿˙ ַּכ ≈ּב
חברמ ֲﬠ ∆ ׂ
ׂ .73
˜נּ ˘ׁ ‰
‰מוכיח וכו' .באבות )א ,ו( תנן" :וקנה לך חבר" .ובאבות
¿
חבר לעצמו שיאכל עמו וישתה עמו
אדם
בו… ‡.
שיקנה„ ָל
אמרו:סו… ף ַ
)פ"ח(רך¿ ,ו
נתןי ¿˙ ָּב ַ
דרביר‡ ƒ
ּ ‰ַ ‰טו… ב ¿ל ׁ ≈˘ם ַּ ‰בו… ≈
מלמדָּ ‰כבו…
ויקרא עמו וכו' ויגלה לו כל סתריו ,סתרי תורה וסתרי דרך ארץ ,שאם טעה
אחד מהם בהלכה ואמר על טמא טהור או על טהור טמא ,חברו מחזירו.
חבר ָ ּˆ ƒר ¿
הרבה עד שנעזר
˘י˜ח
˘נָ.74
ממךָ„ם
יך ָ‡ָ ‰
וכןע ׁ ∆˘
„ּ ַ .‰
ָלּ ‰ו ׁ ¿˘ ּ ָ ˙ƒי¿ ‰ו ׁ ≈
לו ּ¿כ ≈„י
שעזרתלם
ויזי˜ך ַמ ֲﬠ
ˆרכו˘ ¿ ּי ַכ ≈ ּון
כל ∆ ׁ 118
וכו'ׂ ָ .
˘יו ֻּכ ָּ

כל ¿ 120ל ֻﬠ ַּמ˙ ז∆ ָ „ּ ָ ‰ַ ‰בר.
ּו‡¿ ,ו ƒי ¿∆ ‰י¿ ˘ƒ ׁ ‰ב ּ˙ו… ¿ו˜וּמו… ¿ו ּ „ƒבוּרו… ַ… ּ ‰
42
122
‡כ ,‰ל …‡ ƒי ¿∆ ‰יּ¿ ‰ב ƒל ּבו… ז¿ ƒכרו… ן ָממו… ן ¿ל ַב„ָּ ‡∆ ,ל‡
˘‡ ‰ו… ¿מ ָל ָ
ם ַמ ֲﬠ ∆ ׂ

ָˆ ¿ר ּכו… ¿ ,ו ַיז¿ ƒ
ּי˜ ָך ∆‰ז≈ ּ˜ ָּ‚„ו… ל ֲﬠב ּור ֲ‰נָ ָ‡ ‰מ ּו ∆ﬠ ∆ט˙ ַ -מ ≈‰ר ¿וס ּור
≈מ ָﬠ ָליו¿ .ו ַ‡ל ַ ˙¿ ˙ּƒח ≈ּבר ַל ַּמ ¿ס ּƒכ ƒ
ימים ַ 75ﬠל ַָ ‰ﬠ ¿ו ָלּ∆ ˘∆ ׁ ,‰נ ¡‡ ַמר:
…‡מר ָָ ‰ﬠם ַ‰ז∆ ּ˘∆ ׁ ˜ָ ‰ר"
…‡מר ּון ∆˜ ׁ ∆˘ר ¿לכ…ל ֲ‡ ׁ ∆˘ר י ַ
"76ל …‡ ˙ ¿
)י˘עי ‰ח ,יב(‡ָ 77 .ס ּור ¿ל ַ ˙¿ ‰ƒח ≈ּבר ƒעם ָר ׁ ָ˘ע ּ¿ 78ב ƒע ¿ס ≈˜י ָ‰עו… ָלם,
˘ ָ
יך"
ׁ ∆˘ ∆ּנ ¡‡ ַמר "ּ¿ 79ב ַ ˙¿ ‰ƒח ∆ּב ¿ר ָך ƒעם ֲ‡ ַחז¿ ָיּ ‰ו ּ ָפ ַרַ ˙‡∆ '‰ ıמ ֲﬠ ∆ ׂ
)„ברי‰-ימים ב כ ,לז( ַו ֲ‡ ƒפ ּל ּו ƒל ¿„ ַבר ƒמ ¿ˆ ָו‡ָ ‰ס ּור ¿ל ַ ˙¿ ‰ƒח ≈ּבר
ָל ָר ׁ ָ˘עּ∆ ˘∆ ׁ ,נ ¡‡ ַמר‡ַ 80" :ל ¿ּ˙ ַ˜ ≈ּנ‡ ¿ּב ׁ ‡ƒ
י˘ ָח ָמס¿ 81 ,ו ַ‡ל ¿ ˙ּƒב ַחר
בי‡ורים

ממך כל מה שהיה צריך .ואח"כ משום הנאה מועטת שיש לו הסכים להזיק לך
הזק גדול ,ולא זכר להכיר לך טובה על עזרתך .נמצא שמטרת חברתו עמך
הוא רק בעבור עצמו להנאתו ולסיפוק צרכיו ,לנצלך ולקחת ממך כל מה
שהוא צריך .75 .על ‰עול .‰ואף אם הם הרוב .וכפי שנלמד מהפסוק
שנאמר .76 ...ל‡ ˙‡מרון ו‚ו' .הנביא אומר לסיעתו של חזקיה ,אל תצטרפו
למרד העם בחזקיהו ,אף על פי שרוב העם קורא למרד ואתם אנשי חזקיהו
המועטים והתורה אמרה 'אחרי רבים להטות' ,מכל מקום לא תאמרון
להתקשר ולהתחבר לכל אשר יאמר העם הזה בקשר המרד בחזקיהו .הרי
שאין להסכים ואין להתחבר עם הרשעים‡ .77 .סור ל˙‰חבר עם ר˘ע .וכך
אמרו חכמים :כל המדבק בעוברי עבירה אף על פי שלא עשה כמעשיהם הרי
זה מקבל פורענות כיוצא בהן )אדר"נ פ"ל ס"ג( .למה הדבר דומה ,לאדם שהוא
נכנס לבית הבורסקי )מעבד עורות( ,אף על פי שלא נתן ולא לקח כלום ,מכל
מקום ריח רע הוא קלט והוציא עמו )פרקי דר"א פכ"ה( .78 .בעס˜י ‰עולם.
אפילו רק לצורך מסחר .79 .ב˙‰חברך .יהושפט התחבר עם המלך אחזיהו
)שהיה רשע( ,לעשות אניות לצורך מסחר )כמבואר בנביא דה"י-ב כ ,לו(.
לאחר מכן )שם ,לז( נאמרה לו נבואה :בעבור התחברך עם אחזיה פרץ ה' וכו',
ר"ל ,תבוא פרצה ושבר במעשיך ולא תצלח בהם )מצודת דוד( ,וכל האניות
נהרסו‡ .80 .ל ˙˜נ‡ ב‡י˘ חמס .אל תקנא בהצלחת איש הצובר רכוש
בעושק ובמרמה לעשות כמעשיו אם תראה אותו מצליח .81 .ו‡ל ˙בחר.
ואל תסגל לך ממנו אמצעים ושיטות פסולות.
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במדרש רבה )בראשית
ָ
ָ
ַּ ‰מו… ƒכ ַ
יח ‡ו… ¿˙ך ַּב ֲﬠ˘ׂ ו… ¿˙ך ׁ ∆˘ ּל …‡ ַּכ ∆‚…‰ן ,נד ,ג( נאמר" :כל אהבה
עמה ַחתוכחה אינה
שאין
˙י˙ ¿ב ַ ַ
"ָ „:‰ך ַ
ל ּ∆מ ¿
˜ﬠ¿ˆ˘ׂ  ּƒו…
106לַ ֲ
ם ל ≈…˜
עו… ז≈˙ר ≈ח˙‡ƒ ,
ח ַ ּ‰י ּיטו… ƒמ ּ ¿
מ ָ ַ˜
ּ¿כ ƒענ¿ ָין ׁ ∆˘ ∆ּנ ¡‡ ַמר ¿ ¿ּוב ‰ַ ƒר ¿ב
ב,פנ≈ ¿יו ָ ¿ּ‰בנו…
אהבה" .פירוש ,כל
107
ָ
ָ
¿
)בר‡˘י˙ ¿וז∆כזּ ‰,ו ֲ
ים"ב ָממו… נו… ,
˘יו… ּו ¿
ƒ ‰מ ¿ּבנו… ˙ ָ∆ ‡ָ ‰ר‡,ıו… ָ ¿ל˙ָּמךƒ ּ¿ ‰בנַ
לי ¿פ ַ ׁח ּ ƒ
מו(ח≈ .ב ¿רך ּו ¿ל ָכך ¿ּב ָ
אהבהמ˜ו…
ביןם רעים שאין
מוכיח אחד את רעהו
110
…¿ ‰רמ ַי ַ ּׁ ≈
ח ּו ׁ˘ ַﬠל ַח ָ ּייוַ ¿ ,וּ∆ ָ ‰נ˙ ¡ ‡ƒמ ָמי„ן¿ .י ֲ ≈‡
ﬠ˘ ¿ˆרמו… ַﬠל ּ „ּ ˜ƒו ׁ˘
יף ¿ ¿מו ַס
ַּ ‰ןמ ֲחנƒ ƒל
ָ ‰ב‡ל ƒל ָ ּחב ≈ו…ב נָר ַכו…
כשצריך להוכיחו אינה
ָ
ָ
ָ
˙.חם ‡ו… ¿˙ך
ּרו… ¿מנַ ≈
ך,מ¿ו ַ‰
≈ ָ 111ך‰ן ָט ¿ּבע ַ ּו
בכל ַƒּ ‰מ ¿ˆוו… ˙¿ ,ל
נחשבת אהבה אמיתית,
ָ
˙ ֲח
˘¿‚‰ן‚ָ ¿ ַּב
˙ו…ך˙ ¿ו ¿ ׁו ≈ ƒ
˜ ¿ ּל
אלא שפת חנופה ושקר,
)י‚(
ָ
˘יך ָָ ‰ר ƒעים -
¿ ‰ƒס ַּ˙ ≈ּל˜
ַﬠל ַמ ֲﬠ ∆ ׂ
כי בזה מראה שאינו
74
ָ
בטובתו של חבירו,
יו.ן ַ¿ ָּ ‰כו ≈כ
חפץ ¿˙ ַר ≈ח˜
ח ¿ו ‡ƒ ƒמ ּ¿םמ ָך‡ ָ„ם ƒמ
˘ ƒלּי ּ ַּ˙˜ו… .
בו…ן„ ¿ָּבח ָ ≈כבלר ¿י ָ ׁכ ∆ ¿
¿מ‡…„ָ ,ל ≈כן ƒי ¿˙ ַ ≈רמ ≈ ָחﬠ ָ˜ל ƒמ
אכן כשמוכיח את חבירו
והוא˙ƒּ .כי
היאלכי ַַּ ‰מ ֲﬠ
אות ¿ל ָכ
לכך,רו… ב
כשצריך‡ ָ˜
‰נָ ַ‡˙ ֲ‡ ≈ח ƒרים‡ָ ,ז ּ ‰ו
לו… ˙ ַּ ‰
שאמר ַָּ ‰כבו…
טו… בו…
הכתוב„)משלי כז ,ו(
נאמנה,
אהבתו
ﬠלאת חבירו על
הפוצע
ונעתרות
פצעיַ ‰י ¿ח ׁ
האוהבח ּו ׁ˘ ַ
שונא"ל ּו– ל …‡ ָי
˙ ַּכ ≈ּב„.
אוהב˘…ב ¿ל ¿ ‰ƒ
˘
˘ים ׁ ∆˘ ַ ּי
"נאמנים ֲﬠ ∆ ׂ
ּƒכי ¿ּב ָכל ַַּ ‰מ ֲﬠ ׂ ƒ
נשיקותַו ֲ‡ ƒפ ּ
ידי תוכחתו מתוך נאמנות ,רצוים הם ,והשונא אף שמשמיע לחבירו דברים
רצויים.חר
ואינםל ּבו… ַ‡ ַ
הם∆,טנּ ּו ƒ
מיותרים ָּ˙ ƒמ
פה,יםƒּ ,כי
כנשיקות ָ˜ ƒל
˘יו ¿מ ֻ˜ ¿ל
˙ ≈מ ֲ‡ ≈ח ƒרים‡ָ ,ז ָּכל
נעימים ַמ ֲﬠ ָ ׂ
י„ ַי ּ
)עפ"י מצו"ד(.
ורבים
לאוזן
חברים מקצתן
לך
"יש
נאמר:
א(
כט,
)פרק
נתן
דרבי
באבות
מעליו.
‰ס˙ל˜
ַ ˙‰ר ≈ח˜ ƒמן ַָּ ‰כבו…י‚¿ „.ו‚ַ ם ƒמ ≈ּל ָ‰נו… ˙ ≈מ ֲ‡ ≈ח ƒרים¿ .ו ƒל ¿פ ָﬠ ƒמים ≈י ׁ˘ ƒמ ¿ˆ ָו‰
¿
מוכיחין אותך ומקצתן משבחין אותך ,אהוב את המוכיחך ושנא את המשבחך,
‡ ׁ ‡ƒ
אותך ַˆ ֲח ƒ
אתיו ֲﬠב ּו
יודע ָﬠ ָל
˜ים
שמוכיחיםו… ּו ¿מ
]על ¿מזַידי ¿לז¿ ƒלים ּב
שמוכיחךלם
מפנים¿ ,ו ָ‰עו… ָ
י˘ ַˆ „ּ ƒי˜ ¿ו ָח ָכ
הקלקולרומתקנו ,ועל
אתה
ידי זה נמצא ש[מביאך לחיי העולם הבא והמשבחך ]חנופה הוא מבקש בזה,
י„ָ ‡-ם
כ ַח ָלכ…ף ¿ּבנ≈ ָ
¿ ּ„ ָב ָריו ¿ּבז ּו ƒיים ¿ו ≈‡ינָ ם נָ ˘¿ ׁ ƒמ ƒעים¿ ,ו ‡ƒם ָָ ‰יּ ‰בו… ּ …
ובפרט שאינו מעמידך על האמת והיושר ,נמצא ש[מוציאך מן העולם".

‡רחו˙

˘ער ‰‡‰ב‰

ˆ„י˜ים

)מ˘לי ‚ ,ו(.

¿ 1ו ƒי ¿„ ַּב˜ ¿ּב ַ‡ ֲַ ‰ב˙ ַּ ‰בו… ≈ר‡ ָּבר ּו ¿ך ּ ‰ו‡¿ .ו ַ‡ ֲַ ‰ב˙ ַ˘≈ ּׁ ‰ם ָּבר ּו ¿ך ּ ‰ו‡
ˆ„י˜ים
‡רחו˙
עיונים
˘ער ‰‡‰ב‰
סו… ף ָּכל ַַּ ‰מ ֲﬠלו… ˙¿ ,ו ‰ƒי‡ ַמ ¿„ ≈ר‚ו… ˙ ָּכל ƒענ¿ ¿ינ≈ י ֲָ ‰ﬠבו… ָ„¿ 144 ,‰ונ„¿ ƒבו… ˙
143

146

יו"ר
יםָ „,ר ֲ ָ‡כ ׁ ∆˘
י‡ים ¿ו ַ¿ ּ ‰פרו ׁ ˘ƒ
¿ו ַּ¿ ‰נ ƒב ƒ
ּ ּ¿ 82ב ָכל ¿ ּ
‡ ,'‰
ר‡˙ ָ‡¡ ‰ל ‰…ƒים ַﬠל ַ‡ ֲַ ‰ב˙
ַ
˙ ¿ ּ„ ַר ּƒבי נָ ָ˙ן
ֲח ָכ ƒמים ¿ּב ָ בו…
)פר˜ ט מ„() :מצוה ט"ז( :ואל יבטיחך
148
ם ¿ל ƒי ¿ר ָ‡ּ ‰ו ¿ל ַ‡ ֲָ ‰ב‰
יצרך‰ƒ ‰
˘ו ָָ ‰ֲ ‡ַ ‰ב
)83י„(‡…˙ו… " )„ברים י ,יב( .ו ƒמ ּ ¿פנ≈ י ׁ ∆
י‡ אחרי היות
לומר,
ַ‡ל ¿ּ˙ ‰ƒי ָח ≈בר ָל ָר ׁ ָ˘ ּע ֲ‡ ƒפ ּל ּ
14
ותמים
שלם
ׁ
יﬠ
לבי ׁ ∆˘ ַ ּי ַ ‚ּ ƒ
‡ל ‰…ƒים¿ ,ו ‡ƒי ∆‡ ¿פ ׁ ָ˘ר
¿ ≈ „.‰רו ַ‚ו…ר ּב˙ו ָ¡ ‰
‡ ¿ˆל ָו ַמ ¿
84
ּו ¿˜רו… ָבַּ ˘∆ ‰ב ַּמ ¿ ƒל„¿ ≈„ר ַב‚ו…ר˙ ∆ ƒמ
ּ
ַ ּ„ ¿ר ≈כי ַָּ ‰מ ∆ו˙ באמונת אלהים ,מה
ׁ ∆˘ ּ ≈ ˜ַ ˙¿ ˙ּƒים ƒי ¿ר ָ‡˙ו… ּו ַ ַ‰פ ¿ ּƒנח ¿ ּ„ ≈מ ָ¡ ‰
הפסד∆„ ∆מ
)כו( ַּ ƒ ‰י ¿ר ָ‡˜ ‰ו…
יש˙ כי אתענג
ל-כעןים.
ים¿ ˙,ו ָ ַ¿ ‰ﬠר ׁ ָ˘ ּ≈ ƒ
‡ב ∆לח ‰…¿ ƒב ַר
מ ָו…ˆ ‡ƒים ¿ּ
בתענוגי
לפעמים
ָל ַ‡ ֲָ ‰ב.‰

‡לר ≈ּב
ימ ָּנ.‰י„¿ .ו ַ¿ ‰
מ‰רו∆
≈‡ין ¿ל ַמ ¿ע ָל≈ ‰
 ‰חבר לר˘ע
˙‰י
)מ˘לי ‚ ,ל‡(¿ .ו ָ‡ ¿ ּ
בספר החינוך
כתב
וכו'.
˘ ָר ≈‡ל ָמ'‰ ‰
ׁ ∆˘ ∆ּנ ¡‡ ַמר"¿ :ו ַﬠ ָּ˙ƒ ‰י ¿ ׂ
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¿ו ‡ƒם

¿
מ„ ≈וי ַּ ּ‚‰וףַּ ,כ ֲ‡ ׁ ∆˘ר ƒי ¿˙ ַ‡ ∆ ּו‰ַ ‰חו… ∆לָ 162 ‰לרו… ≈פ‡; ּו ¿כ ׁ ∆˘ ַ ˙¿ ˙ּƒר ּ ≈פ‡ ַּ∆ ‰נ ∆פ ׁ˘

ָ‡ָ ,‰ז ƒי ¿∆ ‰י‰

בי‡ורים
ָל ּ‡163 ‰ו… ר ¿ּב ַﬠ ¿ˆ ָמ ּ¿ ‰וכ ַ…ח ¿ּבנַ ¿פ ׁ ָ˘ ּ.‰
 .82בכל „רכיו .מלשון "כל דרכיו" משמע אפילו דרך מצוה‡ .83 .ל ˙‰י חבר
לר˘ע ‡פילו ל„בר מˆו .‰ופירש במדרש שמואל בשם ה"ר מנחם לבית מאיר,

הריני זהיר מלהיות שכן לרשע שהוא התחברות תמידי,
שמא יאמר האדם
˘ ¿מ ָחַ ‰מ ¿ב ַר ַח˙
˘ ¿מ ָח¿ ,‰
‰ב¿ ,‰ו‡ו… ָ˙ ָּ ‰ֲ ‡ַ ‰ב
ָ
לסחורהו‡ו…או ָ˙ ּׂ ƒ ‰
ואיניּ ˘ׁ ˜¿ ‰ו ָרּ¿ 165 ‰ב ׂ ƒ
לדברי תורה דרך אקראי בעלמא,
מתחבר עמו אלא
אפילו באקראי.
והזהיר
לרשע"¿ – ,ו ָכל
ואלר˙ ַﬠ
רע˙ ַּ‚ ∆ּב ∆
משכן ּו ƒמ ¿
"הרחק ַﬠזָ ּ‰
˘ ¿מ ָח‰
¿ו ַ˙ ֲﬠנ ּו‚ ָ‰עו… ָלם,
חזר ָ˙ ּׂ ƒ ‰
תתחברל ¿ל ָבבו…
לכך ¿ו‡ו…
ממעשיהם) .וע"ע ב"שערי תשובה"
הזמן
„ .84רכי ‰מו˙ וכו' .כי ילמד במשך
)כז(
¿
קמט(ּ .ו‡¿ .ו ָכל ƒח ַּב˙
˘ ¿מ ַח˙ ַ‡ ֲַ ‰ב˙ ַ˘≈ ּׁ ‰ם ָּברגּ ,וך ‰
ּ¿כנ∆ ‚∆ „ ּ ¿‚˙ּƒבו… רו… ˙ ׂ ƒ

ּ¿כנ∆ ‚∆ „ ׁ ַ˘ ֲﬠ ׁ˘ ּו ַﬠ ≈ּלב ָ‡‰ו… ≈‰ב ַ˘≈ ּׁ ‰ם ָּבר ּו ¿ך ּ ‰ו‡ ¿ּב ָכל ¿ל ָבבו… ּ ,ו ¿ב ָכל
¿רˆו… ן ַּ ‰בו… ≈ר‡ ּ 167ו ¿לזַ ּכו… ˙ ַָ ‰ר ּƒבים ¿ו ַל ֲﬠ˘ׂ ו… ˙ ˜ƒ
ּ „ּ 44ו ׁ˘ ַ˘≈ ּׁ ‰ם ¿ 168ו ƒל ¿מס…ר
169
ּו‡¿ .וז∆ ּ ‰ו ַ‡ ֲַ ‰ב˙ ַ˘≈ ּׁ ‰ם ָּבר ּו ¿ך ּ ‰ו‡ ׁ ∆˘ ָּכ˙ ּוב ַּב ּ˙ו… ָר¿ּ ,‰כ‚ו… ן ּ ƒפנ¿ ָחס

¿ ּ„ ָב ָריו ¿ּבנַ ַח˙ ƒעם ַּ¿ ‰ב ƒריּ ו… ˙ ¿ו ַ„ ¿ע ּ˙ו… ¿ 85מע ∆…ר ∆ב˙ ƒע ָּמ ∆‰ם ,נ∆ ¡ﬠ ָלב
˘‡ ¿ונו… ≈˙ן
¿ו ≈‡ינו… עו… ≈לב¿ ,מ ַכ ≈ּב„ ָל ∆‰ם ¿ו ַ‡ף ַ 86ל ּ¿מ ּƒ ˜ƒלין ּבו… ¿ 87 ,ונו… ≈ ׂ
יב˙ו… ¿ ,ול …‡
י˘ ָ
ם∆ ‡ָ ‰-רƒ ıו ׁ ƒ
∆ּב ¡‡מ ּונָ ¿ ,‰ול …‡ ַי ¿ר ∆ּבַּ 88 ‰ב ֲ‡ר ּו ַח˙ ַﬠ ָ
יˆי˙
¿י ≈ ‡‰נ¿ ƒר ∆‡ƒ ˙ָּ ‰מי„ ∆‡ ָּל‡ עו… ≈ס˜ ַּב ּ˙ו… ָר¿ ‰ו ָﬠט ּוף ַּב ƒ ˆּ ƒ
˘ƒ ‰ל ¿פנ ƒים ƒמ ּׁ˘ ּו ַר˙ ַ„ּ ƒ ‰ין¿ ,וּ ‰ו‡ ּ ˘∆ ׁ 89ל …‡
ּו ֻמ ¿כ ָּ˙ר ּƒב ¿˙ ƒפ ּƒלין ¿ועו… ∆ ׂ
כל ¿מ ַ˜ ¿ּל ƒסין
ƒי ¿˙ ַר ≈ח˜ ַ¿ ‰ר ≈ּב¿ 90 ‰ול …‡ ƒי ׁ ¿˘ ּ˙ו… ≈מםַ ,ﬠ„ ׁ ∆˘ ּ ƒי ¿מ ָˆ‡ ַ… ּ ‰
˘יו ≈ ‰ֲ -רי ּ ‰ו‡ ׁ ∆˘ ˘ׁ „ּ ≈ ˜ּƒ
‡ו… ˙ו… ¿ו‡ו… ֲƒ ‰בין ‡ו… ˙ו… ּו ƒמ ¿˙ ַ‡ ּ ƒוין ¿ל ַמ ֲﬠ ָ ׂ
‡מר ƒלי ַﬠ ¿ב „ּ ƒי ָ‡ ָּ˙,‰
∆‡˙ ַ˘≈ ּׁ ‰ם¿ ,ו ָﬠ ָליו ַָּ ‰כ˙ ּוב ‡ו… ≈מר"ַ :ו …ּי ∆
˘ ָר ≈‡ל ˘∆ ׁ ‡ֲ 91ר ¿ּב ָך ∆‡ ¿˙ ּ ָפ ָ‡ר" )י˘עי ‰מט.(‚ ,
ƒי ¿ ׂ

¿ו ַ‡ ֲַ ‰ב˙

‡ ∆…ר ¿ך ָי ƒמים ∆ ‰¿ ˙ּƒיַ ‰ﬠל ∆ ּ„ ∆ר ¿ך ז∆ ּ ∆ ˘∆ ׁ ,‰י ¡‡ ַ‰ב ¿ 92י ≈מי
93

ימי ַח ≈ ּיי
‡כל ¿ו ƒי ׁ ¿˘ ∆ּ˙¿ ‰ו ≈י ָ‰נ∆ ּƒ ‰ב ≈
ַח ָ ּייו ל …‡ ֲﬠב ּור ׁ ∆˘ …ּי ַ

‡כ˙ ַ˙ּ ‰ו… ָר¿ ‰ו ַƒּ ‰מ ¿ˆוו… ˙ ¿מ ֻר ָּב¿ ,‰ו ‡ƒם
∆¿ ‰בלו… ¿ ‡ַ ,ך ַי ¿ח ׁ˘…ב¿ 94 :מ ∆ל ∆
בי‡ורים

 .85מעורב˙ עמ‰ם .ששומע את דעתם ואינו מתנשא עליהם .ובכתובות )יז(.
אמרו" :לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות" ,לעשות לכל אדם
כרצונו .רש"י .86 .למ˜ילין בו .למזלזלין בו .87 .ונו˘‡ ונו˙ן ב‡מונ .‰עסקיו
הם ביושר .88 .ב‡רח˙ .לשון אירוח˘ .89 .ל‡ י˙רח˜ ‰רב .‰בכדי שתהא
דעתו מעורבת עם הבריות .90 .ול‡ י˘˙ומם .שלא ישב משומם מבלי לתת
לשום אדם להתחבר עמו .כלומר ,בעבור רוב פרישותו יהיה מובדל מן
האנשים˘‡ .91 .ר בך ‡˙פ‡ר .שעל ידך שם שמים מתאהב ומתפאר.
 .92ימי חייו .לחיות .93 .חיי ‰בלו .מלשון הפסוק בקהלת )ו יב( 'ימי-חיי
הבלו' .כלומר ,ימי חיי ההבל אשר הוקצה לו מן השמים )מצודת דוד(.
 .94מל‡כ˙ ˙‰ור ‰ו‰מˆוו˙ מרוב .‰כמו ששנינו במסכת אבות )ב ,טו(
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אנשים ,לשבת בשווקים
וברחובות להתלוצץ עם
¿י ַ„ ¿˜ ≈ ּ„˜ ָ‡ ָ„ם ַﬠל ַﬠ ¿ˆמו… ¿ ,ו ƒי ¿‰י ּו
הלצים ולדבר צחות
ׁ
˜
ב
ַ
„
¿
˙
ƒ
˘
∆
י
„
≈
כ
¿
ּ¿כלו… ˙ ַּ∆ ‰נ ∆פ ׁ˘ ּונ¿ טו… ָ˙ ּ≈ 152 ‰מ ַﬠ ¿ˆ ָמ ּ‡∆ ‰ל ַּ ‰בו… ≈ר‡ ƒי ¿˙ ָּב ַר ¿ך
ּ
ּ
ּ
וכיוצא באלו הדברים
הם ,קטני עבה
מביאין
כמו‚ּ ּוף
לבב ַּּ ‰ב
הלא‡גם˜ו…לי ׁ ¿˘ ָר
וחטאותּ ‰,בו… ≈ר
אשמותזַ ָּכ¿ ,‰ו ַ
עליהם‰ו… ָר¿ ‰ו
‰י‡ ¿ט
שאיןﬠ˙¿ ,ו ƒ
‰ƒי‡ ¿ 153מ˜ו… ר ַַ „ּ ַ ‰
אחריהם? אל בני ,השמר מפניהם ,פן תלכד
הם
ימשכוני
ומדוע
ממתניהם,
ואתהל ָּב ׁ
םּ .ו ƒמ ּ ¿
ברשתם.כי ַ‰
‡ם ‰ƒי‡ ≈ ˙ּ≈ 155ל ¿ך ¿ּב ַ„ ¿ר ≈
נפשך ּוף
את˘ ¿ּב‚
תרעלתם,ם ¿מ ֻ
„ָ ‡ָ ‰ָ ˘∆ ׁ 156
תציל .עכ"ל.
מתוךפנ≈כךי כוס
רבים ּׁ ≈˘שתו
מתחבר לרשע אף
עודרעל
שהוא‡ ּƒּ ,‰כי
שכיון ּבו… ¿ר ָ
לרשעַ ‡ַ ,חר
ההתחברות¿ח ׁ˘…ב
חומר‡ל ‰…ƒים ַל
‡˙ ≈מ ¡
ומצינוּƒ ‰נ ¿ב ≈
כ ַח ַּב ¿ּנ ׁ ָ˘ ָמַ ‰
‡≈ 15ין ּ …
שנדמה לו שאינו חוטא מאומה ,מכל מקום כבר נדבק בכל חטאי הרשע ר"ל,
]מטולידו‡ֲ ˙,וו… ָ˙
ב"ר ׁ˘ו… ≈‡
˜ ׁ˘ ¿ו ≈
כמו ָ„ָ ‡ָ ‰
ָכל ¿ 159י ≈מי ַ˜ ¿טנ ּו˙
בפירושי ¿מ ַב ≈ּ
יצחק‡ינו…
שביארם ≈‡ינו…
שלמהל ∆‡ ָּל‡ ַּ
יוהראשונים[:
בתקופת
רבנו
להימלטר,מליפול בפח
לרשע...םכי ַ‰ז∆אם
תוכלו‡ ָו ׁ ∆˘ ∆˜
לאם ׁ ָ˘ ¿
תתחבר‡לועו… ַל
ּּ ‰˘∆ ׁ ,‰ו
תתחברי ָ‰עו… ָל
"ואל ¿ו ƒע ּ„ ּונ≈
ילּ ‰ו ׁ ¿˘ ּ ָ ˙ƒי‰
ף ƒ ‡ֲ -כ ָ
מוקשו ,ועל זה אמר החכם ,לא תתחבר עם מי שרב נכלו ,ואף אם תהיה חסיד,
¿
טבעךב ַ¿ ‰ב
טוב,ל ∆ּב
י‡ ¿מ ֻ
טרם ַרךƒּ ,כי
רע ƒי ¿˙ ָּב
דרךר‡
ּ ‰בו… ≈
הוא‡ ַחר ַ
˘…ב ַ
כי ׁ ∆˘˙ ¿ּ
ּ…
יגנוב≈לימטבעו ואתה
תדריכהו ‰ƒדרך
ידריכך
כ ַח ַּב ¿ּנ ׁ ָ˘ ָמַ ‰ל ¿ח ׁכי
לא תרגיש ,כי הרשע הוא כחלאי הגופים המדבקים ונאצלים מגוף לגוף
נפ ׁ˘ ַּב ּ∆מּ ≈ ˘∆ ׁ ‰י ׁ˘ ָל ּ˙ּ ‰ו… ∆ﬠ ∆ל˙ ¿ל ַﬠ ¿ˆ ָמ ּּƒ ‰ב ¿ל ˙ּƒי ׁ ּ ˙ּ ˘ƒוף ַּ ּ‚‰וף‡ָ ,ז ‰ƒי‡
∆
בישיבה".

‡רחו˙

˘ער ‰‡‰ב‰

ˆ„י˜ים

ַט ָּנָ ˘¿ ׁ ‰פ ָלַ ‰ו ֲ‡ ≈פ ָל ,‰עו… ∆מ ∆„˙ ¿ּב ַ„ ַﬠ˙ ַ˜ ָּל¿ ‰מע ּו ָטƒ ‰ל ¿פנ≈ י ƒ ˙ּ¿ 183מים
185
יך" )˘ם חּ ,(„ ,ו ¿ס ƒמ ¿
˘ּ¿ ˆ¿ ‡∆ ‰בע ∆…˙ ָ
ƒּ 1כי ∆‡ ¿ר ∆‡∆ ˘ָ ׁ ‰מ ָ
יך ָל ּ" :‰
יך ַמ ֲﬠ ∆ ׂ
‡רחו˙"
ָמ‡¡ ‰נו… ׁ˘ ּƒכי ˙ƒז¿ ּ¿כ ∆רנּ ּו

ˆ„י˜ים

‰‡‰ב‰
)˘ם פסו˜
˘ער .(‰

עיונים

טו .וי˜נˆ ‰י„ ‰בעולם
י˙י ַחי ּƒכ ¿פ ַל ƒים ¿ו ƒכ ¿פ ≈לי ƒכ ¿פ ַל ƒים ל …‡
ָƒ ‰י ƒ
‰ז˙‰ו… ׁ ∆˘
רים ַ„‚ּ ¿ ‰ו… ƒליםּ ,ו ַמ ּƒכיר ַ ּ‚ ¿„לוּ˙ו… ƒמ ַּמ ¿ל ָ‡ ¿ך ¿ו‚ַ ¿ל ַ ּ‚ל¿ ,ו ƒי ¿ר ∆‡ָ ‰ח ¿כ ָמ
‡˘רל˙בי‡ ‡ו˙ו
96
95
ָƒ ‰י ƒ
י˙י ָי ל ¿ל ַƒ ˘¿ ׁ ‰לים ח…˜ ַָ ˙‰ר‰
‰ב‡ .מצינו
לעולםˆ ָמ‡
ˆ ּו ƒרים ּו ¿ב ָכל ַּ¿ ‰בר ּו ‡ƒים,כו…מו… ƒסיף ַ‡ ֲָ ‰בַ ‰ל ָּמ˜ו… ם ָּּב ו…ר ּו ¿ך ּ ‰ו‡¿ ,ו ƒי ¿

בי‡ורים‡ו… ָˆרו… "
י ‰נ∆ ¡‡ ַמרƒ 190" :י ¿ר ַ‡˙ ‰ƒ '‰י‡
ַ‡˙ ָָ ‰ֲ ‡ַ ‰ב¿ ,‰ו ָﬠ ∆ל ָ

)י˘עי ‰ל‚,

"והמלאכה מרובה" .כלומר ,מלאכת האדם בעסק התורה מרובה היא עד
ו(.

מאד ,שהרי 'ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים' )איוב יא ,ט( .95 .ל˘‰לים וכו'.

כמו ששנינו באבות )שם(" :היום קצר ,והמלאכה מרובה" .פירוש ,ימי חייו של
ובפרט אשר ימי
מכדי
מ˙ ∆‡ ָּל‡ ¿ּב ƒמי ׁ ∆˘נּ ו… ≈˙
השלימותƒ ,מי
לתכליתל ָכ ָ˙ןƒּ ,כי
שיגיע ˙ ּ¿כ ¿ ‰ƒ
קצריםםהם ָּכל ַ
בעולם˙ו…הזה¿ 191ל ַ˜ ≈ ּי
ƒּ ‰מ ¿ˆוו…
האדםן ַ ּ„ ¿ע ּ
האדם נמשלו לצל עובר ,כענין שנאמר )תהלים קמד ,ד(' :ימיו כצל עובר',
192
רבותינו ׁ ∆˘
ואמרוב ָּכל ֲ‡
הארץ'∆ .י ¡‡ ַ‰
ל ≈כן
רָ ,
'כצל‚מ ּו
)דה"י ¿˜ ָא'ר‡
ונאמר ז∆  ‰נƒ
כל‡≈ ,ין
טו( ≈‰ב ָ ּ
כט‡ו…
ˆוּ ‰ו יו… ≈ˆר ַ… ּ ‰
ָּ
ז"לר)קה"ר א-ג(:
על
ימינו
¿ "לא כצלו של אילן ולא כצלו של כותל ,אלא כצל עוף הפורח ועובר" .רצונם
¿
˘ ‰ז∆  ,‰טו… ב לו… ָּבעו… ָלם ַ‰ז∆ ּ¿ ‰ו ָלעו… ָלם
וך ּ ‰ו‡ ּו ָבר ּוך ׁ ¿˘מו… ¿ .ו ָ‰עו… ∆ ׂ
לומר ,כי חייב האדם להמשיל העולם הזה בלבבו כצל עוף הפורח וברגע קטן
עובר‡).שערי תשובה ב ,יט( .96 .חו˜ ˙‰ור .‰חוקי התורה ומצוותיה.
ַָּ ‰ב
 .97מעלו˙ ˙‰ור .‰בכת"י הגירסא :המעלות הטובות .98 .י˙רˆ ‰עב„ ‡ל
‡„וניו .ז"ל רבינו יונה ב'שערי תשובה' )א ,מב(" :ותאות הצדיקים מן
ההצלחות להפק רצון מהשם )למצוא חן בעיני השם( ושיחפוץ בהם".
ˆ .99י„ .‰מזון )רוחני(˘‡ .100 .ר ˙בי‡ ‡ו˙ו לעולם ‰ב‡ .כנאמר באבות
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˘י‚ ַ 97מ ֲﬠלו… ˙ ַ˙ּ ‰ו… ָר˘∆ ׁ ‡ֲ ‰ר ָּב ∆‰ם בחז"ל כמה מאמרים
ּו ¿ל ַׂ ƒ ‰
כולם ּלוּ˙ו… ,
ר ּו ¿ך ּּ ‰ו‡¿ ,ו ƒי ָיר‡ ¿ו ƒי ¿פ ַח„ ƒמ ּׁ ¿ ˘ƒפלוּ˙ו… ¿ו ַ„ ּלוּ˙ו… ¿ו ַ˜
∆‡˙ ַָּ ‰מ˜ו… ם ָּב
בסגנון אחד
ƒ 98י ¿˙ ַר ∆ ּˆ∆ ‰ﬠ ∆ב„ ∆‡ל ֲ‡„ו… נָ יו¿ .ו ַﬠל ∆ ּ„ ∆רך¿
ל‡ ָח„ ≈מ ַ ּ‚‰ו ƒפים ַ„˜ּ¿ ‰ו… ׁ ˘ƒים ֲ‡ ׁ ∆˘ר ָּב ָר‡ ַ˘≈ ּׁ ‰ם ָּברו ¿ך ‰ו‡.מדמים העולם הזה
∆
ּ
ּ
ּ
ז∆ ∆ ‰י ¡‡ ַ‰ב ¿י ≈מי ַח ָ ּייוƒ ,כי ָב ∆‰ם ƒי ¿˜נ∆  ‰למקום וזמן ההכנה
ּ ּ
והעולם הבא למקום
ֲﬠבו… ַ„˙ ַ‰ב ≈ר‡ ָברו ¿ך ‰ו‡ ¿ו ƒי ¿ר ָ‡
המנוחה ואכילת המוכן
≈יר‡ ¡‡ל ˜…ƒים"
˙ו… ע…נ∆ ׁ˘ ׁ ָ˘ ַמ ƒים
)‡יוב ‡ ּ ,(‡,ו… ּו ≈ב ֲ‡ר ּּוƒּ ˘∆ ׁ ּ ,מ ¿˙ ָּי ≈ר‡ ƒמ „ּ ƒין
כבר; והוא מה שאמרו
99
)טו(
)ל‡(¿
‰
נ∆
˜
י
ƒ
ו
¿
,
ב
ָ
‰
ֲ
‡
ַ
ו
¿
‰
ר
ָ
ט
¿
‰
ַ
‰
י„
ָ
ˆ
≈
ּ
˙ו…
‰ו…
‡…„טז( "העולם
)אבות ¿מד,
)סוט ‰כז ,ב; וע"˘ ל‡¿ .(‡ ,וז…‡˙ ַƒּ ‰מ ָ ּ„¿ ‰רחו… ָ˜ƒ ‰מן ָָ ‰ֲ ‡ַ ‰ב‰
הזה דומה לפרוזדור
ָּב
עו… ָלם ַ‰ז∆ ּ˘∆ ׁ ‡ֲׁ 100 ‰ר ָּ˙ ƒבי‡
‡ו… ¿ב˙ו…
‡
ר
≈
י
ָ
‡
ו
‰
ו
¿
,
˙
‰
ַ
˙ב ַר ¿ך ּ¿כמו… ָ‡ ָ„ם ׁ ∆˘‡ו… ≈‰ב ∆‡˙ ˙ּ ˘¿ ‡ƒו… ¿ו ‰ƒי‡
ָּ
ו…
‡ו…
ּ
ּ
)חדר החיצוני שלפני
189
188
שזה המקום בו
)שהוא˙
הבא ַ‡ ֲַ ‰ב
ל(העולם ≈‡ ׁ˘
)ביחסב ƒר ׁ ¿˘ ּ ≈פי
המלך(ּ‰בפני חו… ≈ˆ
היכל ָבר ַ‰ז∆
„ ַ‡ ֲָ ‰ב ָ˙ ּ≈ּ - ‰כן ַ„ּ ָ ‰
כטרקלין,ו… ≈ר‡
ַּ ‰ב
)בתשובה ומעשים טובים( בפרוזדור )בעולם הזה(
עצמך
התקן
יושב(,
המלך
¿
"היום '‰
)כבּ „,וא( ∆‡˙
"ע ¿ב
ובעירובין ƒ
הבא("¿ ..וז∆ ּ ‰ו
)לעולם˙ ָּב ַרך
לטרקלין ≈ר‡ ƒי ¿
י„ ַ‡ ֲַ ‰
מˆוו… ָ˙יו ּ ∆פן ַי ¿פ ƒס
¿
שתכנסב˙ ַּ ‰בו…
לעשותם ומחר
כדי
יאכל בשבת".
שטרח
שבת,ו… ˙
˙‚ ƒיל ּו
זרה ּ ַפ ַ
ובעבודהר…ב
שכרם"≈ - "‰„.מ
לקבל ּו ּƒב ¿ר ָﬠ ָ
ר‡˙ ָָ ‰ֲ ‡ַ ‰ב"¿ ,‰ו‚ ƒיל
ַ
בערב ַל ֲﬠ˘ׂ
)ג,ח„א( ַּ ‰בו…
"מי ≈ר‡ ָּ

אינם חיים.
יח‡ .ין לו למחול ע„ ˘יפייסו‰ו .מקור הלכה זו הוא במה שאמרו חכמים )יומא כב" (:כל תלמיד חכם ש
חכם"] .והטעם לכך שאין ראוי לתלמיד חכם למחול על כבודו ,הוא מפני שנראה כאילו אינו מחשיב כר
שם([.
בזה הורו לנו ,כי אם תלמיד חכם אינו נוקם ונוטר במקום הנצרך והנדרש ,ומוחל הוא על כבודו גם כש
ˆ„י˜ים
‡רחו˙
˘ער ‰‡‰ב‰
עיונים
שאין הוא 'תלמידה של החכמה' .האיש ההולך בדרך השכל וחכמת התורה – שהוא הראוי להקרא תלמי
הרצויה ,יש לעיתים צורך לעמוד בפרץ ולהלחם ,ואף להשתמש בכל עוז במידת הנקימה ,וכך הוא אכן פ
רבה )א,
ובמדרש
נגררים אחר טבעו הח
ומעשיו
קהלת הינו
שבטבעו
זה רק מפני
מים
ועוצמה,ם ּו ַב ָ ּי ƒ
עוז ָּבעו… ָל
נעדרתנ∆ ‰
אישיותו‡¿ ,ו ƒי ¿˜
לב,לם ַָּ ‰ב
אומץעו… ָ
חסר ָל
אדםהזה
טו( "העולם
להקרא תלמיד חכם )שיעורי ד
דומהעל פי שלמד ושנה
כזה ,אף
101ויודע הרבה ,אינו ראוי102
תעש˜ ָ ּים,
רביים
אבות )ד‰ַ ,ה( ָּכ ƒל
להתגדלﬠנ ּו‚
ם ַַּ ‰
צדוק עו…
ַּ˙ ֲ
במסכת הבא
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הכבוד
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הדרך.
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חשיבות
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ישראל
הראויבשם הר'
רבינו יצחק
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"אלא
פנירלא ,א(:
)או"ח
בהיותנוז"ל
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לעולם
לא קנה לו
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ק"ע ס"ק
בית)סי'
המ"ב
מח(בעולם
טרקלין
לעצמו)עמוד
כל אחד ,על ידי לימוד התורה וקיום המצוות בונה עיונים
וגודלו.
איכותו
את טיב
הקובע
תמיד.הוא
הנצח .הוא
"היושב בתענית ,אם יכול לסבול ה
כתב:
הטרקלין,ס"א(
סימן תקע"א
)או"ח
בשו"ע
כא .אין טוב להתענות
'נצח' של
מושגשםמה
בכדי
עולמים .הנה,
ולעולמי
בריאלעולם
שאינוטז.
כתב השו"ע" :תלמיד ח
בעניןובס"ב
סק"ב(.
לקבל מ"ב
כוחותיו.
שמחליש
חוטא" )על
וחזק ,נקרא
)ח"ב
עולם'
בספר 'חיי
עולם-הבא ,שקראוהו חז"ל עולם שכולו ארוך ,כתב
שמים".
במלאכת
שממעט
הברכה
וכנוסח
הנצחי,
בעודעולם
אכילתוהוא
העולם הבא
ידוע כי
ספריבזה"ל:
וכתבופ"ה(
"אשרממנו ,זה נחשב גם כ
מושך ידו
לאכול
מתאוה
שהוא
באמצע
המוסר,הןשאם
שם(.מה בענין חיי
נתן לנו תורת אמת ,וחיי עולם נטע בתוכנו" .וכדי לקבל מושג
אמרו
לתפוס[,
מסוגל
אנושי
ששכל
ועד] ,עד
משליותר שיקבל תענית
המוסר טוב
חכמי תענית,
להתנדב
רוצה
שכשאדם
אחד,
בספר
כמהכתוב
וראיתי
עולםבמ"ב:
עוד כתב
השמים מלא
יחלששמי
הארץ עד
ולא כולו מן
העולם
לאכל
נזקהיה
אילו
בשכלו
וכעין זה כתב הגר"א באג
על-ידי זה,
בנשמתו ולא
בגופו
יהיה לו
לציירלא
נמרץ,ממנו
האכילה ,כי
מיליונים גרגרים[,
בתעניתמהם
גרגרי חול הדקים] ,אשר שק אחד
ובכלהתשובה וכו' .עכ"ד
ובתאוותיו וזה
הרבהברסן פיו
מכיל כי אם
וסיגופים
הגרגרים
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שבו תכליתו של האד
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אפסהוא
)כלומר,
בשכלשהוא
בעולם-הבא
למצבו
אמצעי
בעולם-הזה הוא
לו אלא לעזר ולסיוע בלבד ,לשיהיה לו נחת-רוח וישוב-דעת למען יוכל לפנות לבו אל העבודה המו
בי‡ורים
בספר קב הישר )פס"א ופפ"ז( :מריבוי אכילה אין מחשבת
כג .אם ימלא כרסו ,אז יכבד בגופו .כתב
לא כסף
בכוונהלאדם
מלוין לו
ברכתאין
עולמו(,
)לבית
פטירתו
)ו ,ט( "שבשעת
מעורבב ולא יכול להרהר
ושכלו
המזון
לברך
אדםיכול
שלואינו
למוחו,
מעופשים
בלבד“.
טובים
ומעשים
ומרגליות,אתאלא
טובות
)בפ"ד ולא
ולא זהב
'שומר פיו ולשונו שומר
המלך
שלמה
תורהשאמר
הפסוק
הט"ו( פירש
אבניםדעות
מהלכות
הרמב"ם
ולשונושביאר
˙ענו‚ .כפי
.102
לנצח
 .101עולם ˜‰יים .עולם הבא הקיים
מלדבר אלא בצרכיו".
מלשבוע,
נצחים.או
מאכל רע
מלאכול
ובצוואתו לבנו )אגרות הרמב"ם ,עמוד לט( כתב" :איכלו כדי שתחיו והיתר תחרימו ,אל תאמינו שרוב
47ההפך ,באכול מעט יש כח באצטומכא לקבלו ובחום ה
השכל כשק המתמלא מן המושם לתוכו ,כי הוא
יתישב ,ואם אכל יותר מדאי וכו' שכלו יתבזה וכיסו יתרוקן ,והיא סיבת רוב הח
באליהו רבה )סי' קע ס"ק כ"ג( הביא בשם ספר הגן )ליום חמישי( "כשממלא כריסו בריבוי אכילה וש

‡רחו˙

ˆ„י˜ים

˘ער ‰‡‰ב‰

עו… ָל ƒמים¿ 103 .ו ָ˙ ƒמי„ ƒי ָיר‡ ƒמן ַָּ ‰מ ∆ו˙,
יﬠ ¿ל ַ˙ ¿כ ƒלי˙
ƒּ 104כי ׁ ∆˘ ָּמ‡ ֲﬠ ַ„ ƒין ל …‡ ַ ‚ּ ƒ ‰ƒ
יﬠּ ,ו ¿ב ָכל
ַ≈ ˘¿ ּׁ ‰למ ּו˙ ֲ‡ ׁ ∆˘ר ¿ּבכ…חו… ¿ל ַַ ‚ּ ƒ ‰
יו… ם ָויו… ם יו… ƒסיף ַ‡ ֲָ ‰ב¿ ‰ו ƒי ¿ר ָ‡‰

עיונים

כל הזמן הארוך הזה,
איננו אפילו כטפה מן
הים מול נצח סלה ועד,
אשר הוא עוד כהנה
וכהנה לאין שיעור
וגבול .עכ"ל.

ַל ָּמ˜ו… םָ ‡ֲ .בל ַח ּ ƒיים ׁ ∆˘ ≈‡ין ָּב ∆‰ם
ƒי ¿ר ַ‡ ַ
˙˘≈ ּׁ ‰-ם‡≈ 105 ,ין ז∆  ‰נָ ˜¿ ƒר‡ ַח ּ ƒיים¿ ,ו ָי˜ ּו¿ ıו ƒי ¿מ ַ‡ס ¿ּב ַח ּ ƒיים
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בי‡ורים

ב'מסילת ישרים' )פרק א'( שתכלית בריאת האדם הוא כדי שיתענג על ה'
בעולם הבא .וז"ל" :שהאדם לא נברא אלא להתענג על ה' )על הקשר עמו(
ולהנות מזיו שכינתו )מאור-השכינה שה' משפיע על הדבקים בו( ,שזהו
התענוג האמיתי )השלם והמוחלט( והעידון הגדול )הן באיכות והן בכמות(
מכל העידונים שיכולים להמצא .ומקום העידון הזה באמת הוא העולם-הבא,
כי הוא הנברא בהכנה המצטרכת לדבר הזה" .ובהמשך שם ביאר שרק
בעולם-הזה האמצעים – הם המצוות – להגיע למטרה זו .103 .ו˙מי„ ייר‡ מן
‰מו˙ וכו' .כי שמא המות יבוא לפני שיגיע לתכלית השלימות וישאר חסר
בשלימות לנצח .104 .כי ˘מ‡ וכו' .זה לשון רבינו יונה ב'שערי תשובה' )ב,
כב( :ומן הדברים שאדם חייב לזכור בעבורם יום המות ,כדי שלא יתבטל ואל
תרפינה ידיו בעבודת השם יתברך ,ותדד שנתו מעיניו לעמול בתורה
ולהתבונן ביראת השם ולתקן מדות נפשו ,ולהשיג מעלות היראה והאהבה
ולחשוב מחשבות איך יגדיל ויאדיר מצוות להיות לנפשו סגולה ואוצר ,כענין
שנאמר )משלי י ,ח( :חכם לב יקח מצוות .כי ידע ויזכור שהימים קצרים ,כמו
שאמרו רבותינו ז"ל )אבות ב ,טו(' :היום קצר והמלאכה מרובה והפועלים
עצלים והשכר הרבה ובעל-הבית דוחק' ,ומי שאינו זוכר יום המות תמיד דומה
בעיניו שיש לו פנאי ומתון להשיג חפצו .עכ"ל‡ .105 .ין ז ‰נ˜ר‡ חיים .וכמו
שאמרו חז"ל "רשעים בחייהם קרויים מתים" .במשלי )יד כז(" :יראת ה' מקור
חיים לסור ממוקשי מות" .פירש המלבי"ם :על ידי היראה תאסור כוחות הנפש
במוסר בל ימוש מחקי החכמה בשום פעם ,ושם הוא המקור חיים שהשותה
מימיו יחיה חיים הנצחיים ויסור ממוקשי מות .עכ"ל" .כי היראה תזהירהו

'וחשקת' ולמה אמר 'ואהבת'?
"התשובה בזה ,כי היא הנותנת ,שהרי האוהב הוא מי שאוהב הדבר האהוב ולעתיד תשתכח ממנו האה
מי שחושק ,אין מחשבתו נפרדת מן החשוק כלל ואפילו בעת שיאכל יזכרנו ,גם בעת ה
"ולפי שנצטוינו לאהבה את ה' בשני היצרים ובנפש המתאוה ובכל ממונו ,ויצטרך אדם לאהוב את כולן
ˆ„י˜יםיאהוב את השם יתב
בענין המוכרח אבל
‡רחו˙צוה שיאהוב אותו
עיונים שיחיה זולתם ,על כן
˘ער ‰‡‰ב‰
"ואם כן מהטעם הזה לא היה יכול לומר 'וחשקת' ,כי אילו היה חושק אותו היה מפריד מחשבתו מכל
משתמש בהם כל עיקר ,ואף במוכרחים ,ולא היה מקום למצות התורה כ
˘נ‡מר
כענין
יז.
נא( ƒענ¿ ָין
)עמוד)יז( ּ¿כ
עיוניםר ¿ך,
ׁ ∆˘ ≈‰ם נ∆ ‚∆ „ ַּ ‰בו… ≈ר‡ ƒי ¿˙ ָּב ַ
ברב˜‰
התורה המבאר לנו דרכים כיצד להגיע
בחייהוא
˜ˆ˙יוכו'.
שיתבונן
ל .בשעה
מפנימדברי הרמב"ם ז"ל בפ"ב מיסודי106
ׁ ∆˘ ∆ּנ ¡‡ ַמר ¿ּב ƒר ¿ב ָ˜˙ּƒ ˆ¿ ˜ַ " :‰י ¿ב ַח ַ ּיי
לכאורה לא
התבוננות ברוממותו יתברך עיי"ש .והחסיד ב"חובות הלבבות" אומר שהאהב
ח˙.על ידי
בנו˙באה
שהאהבה
מן
הראיה
מה
מובן
עמנו.
חסדיו
ורוב
יתברך
ƒמ ּ ¿פנ≈ י ¿ּבנו… ˙ ≈ח˙‡ƒ ,ם ל ≈…˜ ַח ַי ֲﬠ˜…ב ‰˘ָ ּׁ ‡ƒ
"ברכתבלא
שחיים
פרץ" )פרשת ויקרא( :אבל מה יעשה אדם שלבו אטום ואינו מתעורר לאהב
הפסוקבספר
וכתב על כך
וכהנה∆ ‡.ר,ı
כהנה˙ ָָ ‰
ƒמ ¿ּבנו… ˙ ≈ח˙ ָּכ ≈‡ ∆ּלƒ ‰
אלומ ¿ּבנו…
יראת שמים אינם חיים,
מדברת
רבקה
ברם ,הרי
שההתלהטות הפנימית מב
שכשם
בנושא הזריזות
"מסילת
בספר
הרמח"ל
כבר ַח ּ ƒ
)בר‡˘י˙
כתביים"
)פ"ז( ƒלי
ישרים" ָּמ‰
על ָל
כז ,מו(.
שאין
שמפני
חת
בנות
108ידי זריזות בפועל מעורר האדם בעצ
מעוררת את הפנימית .על
החיצונית
התנועה
מזו:
הפוכה
מציאות
שכתובּ ≈ :י ׁ˘
מה˜ו… ם ׁ ∆˘
להם יראת שמים היא ּ 107ו ¿ל ָכ ¿ך ¿ּב ָמ
נרדפהל ַ˘≈ ּׁ ‰
"ונדעה ƒח ּל ּו
לדעתםאת ה'".
בעניןבחייה,
כך גם קצה
משמע)וכן 109
להתנדבות ולויתור מש
ואיךותורתו
אהבת ה'
בשארל …‡ ָיח ּו ׁ
מביאה ≈‡‰
פנימיתמי„ ¿י
שאהבהיו¿ ,ו ָ˙ ƒ
כשםל ַח ָ ּי
המידות(ַ ˘.ﬠ
שאם
עצמו
האדם
להשי"ת ולתורתו .ולפי ערך ריבוי ההתנדבות ,כן יעורר ל
פעולתעלההתנדבות אהבה בלב והתקשרות
שמים ,אין
אין
התורהל ƒ
מיו ׁ˘
ביגיעתˆמו… ַﬠ
בהרבותוס…ר ַﬠ ¿
לשם-שמים ƒ 110ל ¿מ
המתנדב ƒל ּבו… נָ כו… ן
ויש˜ ּ„ ּ
שעושה זאת על ידי ת
יראתהם :יש
ההתנדבותלורבים
בזיכוי חיים?
בצדקה או חייו
הרבים ,וישנם אחרים המתנדבים על ידי שמדקדקים דקדוק רב בכל דיני התורה .א
וחומר .שאם
לומדים
ה' שמכאן
לשםא(
ויתכן לפרש בב' אופנים,
אמרהברוך הוא .וזה בדוק
רבקהלבורא
והתקשרות
בקלאהבה
הרגשת
להתעוררות
כל
בחייה,
קצה
היא
שמים,
יראת
בלי
חת
בנות
את
עיניה
אתלנגד
רואה
מצוות הלבבות יש אפשרות לקיימם ולקנותם על-ידי ריבוי מעשים מתוך התנד
שכשהיאשגם
נמצא איפוא
נב( לומד
שרבינו
יתכן
שכן אם האדם עצמו ללא יראת שמים שאין חייו חיים .ב(
)עמוד
עיונים
ממדרגתבנות
שמים מפני
ביראת
בפסוקמןשרבקה
אמרה היא מוכרחת עבור
ולכן מקום
חת ,מכל
האהבה,
פחותה
התקררותהיא
הרגישהשיראה זו
האהבה .ואף
לא .רחוקה
ללמוד
בגללן.
שנגרם לה
שמים
מפני חסרון
בחייה
שקצה
לקבל פרס ,אלא הוו כ
ישמנת
ומכאןעל
את הרב
המשמשין
כעבדים
יראתתהיו
האומרת" :אל
)א ,ג(
באבות
מהמשנה
דברי חיים.
שמים אינם
עליכם".יראת
אדם ללא
שחיי
התנא צריכים ביאור ,בראשית דבריו הוא מ
שלכאורה
שמים
מנת לקבל פרס ויהי מורא
הרב שלא על מנת לקבל פרס ,וזו היא עבודה מאהבה ,ואת דבריו הוא מסיים "ויהי מורא שמים עליכם
בי‡ורים
מיראה ,אם כן לאחר שזוכה האדם לדרגה הגבוהה של אה
דרגת העבודה מאהבה גבוהה יותר מעבודה
ו‚ו'.
˜ˆ˙י בחיי
.106
דוד(.
לסור ממוקשי מות הם עונות ופשעים".
ביראת שמים?
ולצוותו
להוסיף
מקום
)מצודתמה
לקבל פרס,
המדריגותאם ישא
העם החתי,
לימדנובגלל
מאסתי בחיי
יצחק יצחק:
אמרה אל
אלא –רבקה
הנעלות ,צריך עדיין לעבו
בנות כל
עשולאחר
נשישגם
התנא,
בלאזר – זאת
אומר רבי
שגרות בארץ,
גםהחתי
העם
מבנות
והשורש המחזיק ומאחד את
מהכנעניותהיסוד
להןכחאוהיראה הוא
ומהדומות כי
עבודה מאהבה.
תתכן
גם יעקב אשה לא
שאת.לאדם
ביתרשראוי
באדםקודם
מתגברשכתב
האהבהעל מה
מדת חוזרים
אזי רבינו
היראהדברי
ידיולכך.
.107
וביותראין לי
והוא על פי מה שביאר
חיים.על
מצינו ,כי
בכולם,וכו'.
אמר ולכך
רוחניות
שבהם
חייו ג(מפני
את ימי
ששנינולאהוב
להודיע כמה חיבתו ש
וע"זועמד
אבינו
מעלותאברהם
משיגנתנסה
נסיונות
"עשרה
)אבות ה,
במשנה
נסיוןדין
אחרעל פי
ומחוייב
מתחלל,
במקום ששם
מדותיו˘‰ם.
אחרי חילול
הרהר .108
למסורשהיה הנסיון האחרו
העקידה,
צ"ב ,הרי
שמיםוהדבר
אהבתו ,ע"כ.
יתברך מרוב
שיכול
למרות
משמע חייו.
יחו˘ על
אלוקים.109
נפשו על כך ,אזי לא יחוש על חייו.
עמד בפני הנסיונות?
היראה
שמחמת
ל‡הרי
אתה",
˜„ו˘
למסור
רוחניות.110 .
מעלות
בזה בהם
ולהשיג
הנ"ללחיות
להמשיך
מדת ה"יראה" ,כי מ"א
עלמכח
עˆמוהוא
הנסיון
העמידה בעת
אמנם עצם
הוא ,כי
שהפירוש
אלא ביאר
)אלא א"כ
קידוש
נהרג על
ועשהבג'
שהרי רק
למות,
הכוונה
˘‰ם.
לשנוא ,דע שאתה אוהב ו
שאםה'באת
מאהבה,
מצוותעשה
מיראה.
מאהבה
עשה
אין ה ,ה(
סוטה
)ירושלמי
אלא
דע על
נפשו
למסור
מבעט ,ע"כ.
המצוות(.ירא
כל ירא ואין
שאתה
לבעט
מתכוונים להעבירו על דתו שאז צריךבאת
בעצמואת השם.
עוררלקדש
הרבה כדי
להתאמץ
יהיה אדם
שתמיד
עתרבינו
כוונת
נראה
איזושהי התנגדות ,שהיא כ
בו ,ולא
מוכןלא הרהר
"אהבתו"
מרוב
הנסיון ,אז
חלוף
אך אחרי
ואין אוהב שונא".
על ידי זה מדת האהבה מתגברת בו ,כי מאחר שמצד ה
ואדרבא ,על ידי העמידה בנסיון בכח היראה49,
התנגדות ,בחינת שנאה ,הרי האהבה מתגברת בו יותר ויותר ,כי על ידי שמקריב עצמו בשבי

‡רחו˙

˘ער ‰‡‰ב‰

ˆ„י˜ים

ַ˘≈ ּׁ ‰ם ¿ּב ָכל ַƒּ ‰מ ¿ˆוו… ˙‰≈ 111 ,ן ¿ּב ַ˜ ּלו… ˙ ¿ו ≈‰ן ַּב ֲחמוּרו… ˙.
¿ו ַ‡ ֲַ ‰ב˙ ַָּ ‰כבו… „ ‰ƒי‡ ָר ָﬠ¿ ‰מ‡…„ָ ,ל ≈כן ƒי ¿˙ ַר ≈ח˜ ƒמן ַָּ ‰כבו… „
¿ּב ָכל ¿י ָכ ¿ל ּ˙ו… ¿ .ו ‡ƒם ָ‡ ָ„ם ƒמ ¿˙ ַר ≈ח˜ ƒמ ּׁ ¿˘נ≈ י ¿ ּ„ ָב ƒרים,
¿ו ≈‰םָּ :כבו… „ ַו ֲ‰נָ ַ‡˙ ֲ‡ ≈ח ƒרים‡ָ ,ז ּ ‰ו‡ ָ˜רו… ב ¿ל ָכל ַַּ ‰מ ֲﬠלו… ˙
˘יםƒּ ,כי ¿ּב ָכל
ַּ ‰טו… בו… ˙ƒּ .כי ַָּ ‰כבו… „ ¿ 112מ ַ˜ ¿ל ≈˜ל ָּכל ַּ ‰ַ 113מ ֲﬠ ׂ ƒ

¿מ ֻ˜ ¿ל ָ˜ ƒליםƒּ ,כי ָּ˙ ƒמי„ ַי ּ ∆טנּ ּו ƒל ּבו… ַ‡ ַחר ַּ∆ ‰ב ַˆעָ .ל ≈כן ƒי ≈ּ˙ן ∆‡ל
ƒל ּבו… ¿ל ַ ˙¿ ‰ƒר ≈ח˜ ƒמן ַָּ ‰כבו… „ ¿ו‚ַ ם ƒמ ≈ּל ָ‰נו… ˙ ≈מ ֲ‡ ≈ח ƒרים¿ .ו ƒל ¿פ ָﬠ ƒמים
יפ˙ ָּכבו… „¿ּ ,כמו… ‡ƒם ּ ‰ו‡ ׁ ‡ƒ
י˘ ַˆ „ּ ƒי˜ ¿ו ָח ָכם,
≈י ׁ˘ ƒמ ¿ˆ ָוּƒ ‰ב ¿ר ַ „ƒ
˘יו
¿ו ָ‰עו… ָלם ¿מזַ ¿לז¿ ƒלים ּבו… ּו ¿מ ַˆ ֲח ˜ƒים ָﬠ ָליו ֲﬠב ּור ַמ ֲﬠ ָ ׂ
ַּ ‰טו… ƒביםּ ,ו ƒמ ּ˙ו… ¿ך ָּכ ¿ך ¿ ּ„ ָב ָריו ¿ּבז ּו ƒיים ¿ו ≈‡ינָ ם נָ ˘¿ ׁ ƒמ ƒעים¿ .ו ‡ƒם
י„ָ ‡-ם ׁ ∆˘ ¿ ּי ַכ ¿ּב„ ּוּ ‰ו ¿ו ƒי ׁ ¿˘ ¿מע ּו ּ˙ו… ¿כחו… ָ˙יו
כ ַח ָלכ…ף ¿ּבנ≈ ָ
ָָ ‰יּ ‰בו… ּ …
יח
ּו ¿„ ָב ָריו ָּ -בז∆ ≈ ‰י ׁ˘ ƒל ¿ר ּ„…ף ַ‡ ַחר ַָּ ‰כבו… „ ּ¿כ ≈„י ¿ל‰ו… ƒכ ַ
בי‡ורים

‰ .111ן ב˜לו˙ ו‰ן בחמורו˙ .כתב רבינו יונה ב'שערי תשובה' )ג ,כג(" :ודע,
כי הירא את דבר ה' יחמיר וידקדק וישים נפשו בכפו על מצוה קלה כמו על
החמורות ,כי לא יבינו )לא ישימו לב( לאשר המצוה הזאת קלה לעומת
החמורות ,אך יבינו )ישימו לב( לגדולת המזהיר עליה יתברך" .112 .מ˜ל˜ל
כל ‰מע˘ים .כי אי-אפשר להיות עבד נאמן לקונו כל זמן שהוא חס על כבוד
עצמו ,כי על כל פנים יצטרך למעט בכבוד שמים מפני סכלותו )מס"י ,סוף
פי"א(‰ .113 .מע˘ים .מעשי המצוות.
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יח‡ .ין לו למחול ע„
˘יפייסו‰ו .מקור הלכה

י„ָ ‡-ם¿ּ ,כ‚ו… ן ‡ƒם ּƒב ּז ּוּ ‰ו ָּב ַר ּƒבים,
¿ּבנ≈ ָ
)יח( ≈‡ין לו… ƒל ¿מח…ל ַﬠ„ ׁ ∆˘ ¿ ּי ַפ ¿ ּיס ּוּ ‰וָ ‡ֲ .בל

זו הוא במה שאמרו
חכמים )יומא כב" (:כל ר…ב ּ ¿פ ָﬠ ƒמים ƒי ¿ס ַּ˙ ≈ּל˜ ƒמן ַָּ ‰כבו… „ ¿ו ƒי ¿ב ַרח
תלמיד חכם שאינו נוקם
ֲח ָכ ƒמים:
ָ‡ ¿מר ּו
ֲ‰ל …‡
ƒמ ּ∆מנּ ּו.
ונוטר כנחש אינו תלמיד
116
115
114
חכם"] .והטעם לכך
¿ו ַָ ‡ֲ ˙ַּ ‰ו‰
ַ˜ּƒ ‰נ¿ ָ‡‰
¿ו ַָּ ‰כבו… „
שאין ראוי לתלמיד חכם
י‡ין ∆‡˙ ָ„ָ ‡ָ ‰ם ƒ 117מן ָ‰עו… ָלם
למחול על כבודו ,הוא מו… ƒ ˆƒ
מפני שנראה כאילו אינו
מחשיב כראוי את )‡בו˙ פ"„ מכ"‡(¿ .ול …‡ ƒי ¿ל ַמ„ ¿ול …‡
˘ ‰טו… ב )יט( ּ¿כ ≈„י
˘ּ ˘ׁ ‰ום ַמ ֲﬠ ∆ ׂ
מעלת תורתו )מאירי ַי ֲﬠ ∆ ׂ
יומא שם([.
¿
˘ּ ‰ַ ‰טו… ב
˘ַ ‰מ ֲﬠ ∆ ׂ
ׁ ∆˘ ּ ƒי ¿˙ ַּכ ≈ּב„‡ַ ,ך ַי ֲﬠ ∆ ׂ
בזה הורו לנו ,כי אם
תלמיד חכם אינו נוקם
ונוטר במקום הנצרך והנדרש ,ומוחל הוא על כבודו גם כשנוגע הדבר לבזיון
התורה ,אות הוא שאין הוא 'תלמידה של החכמה' .האיש ההולך בדרך השכל
וחכמת התורה – שהוא הראוי להקרא תלמיד חכם – יודע ,שכדי להגיע
לתכלית הרצויה ,יש לעיתים צורך לעמוד בפרץ ולהלחם ,ואף להשתמש בכל
עוז במידת הנקימה ,וכך הוא אכן פועל ועושה .מי שאינו נוהג כך ,הרי זה רק
מפני שבטבעו הינו חסר אומץ לב ,אישיותו נעדרת עוז ועוצמה ,ומעשיו
נגררים אחר טבעו החלש ואינם מונהגים על ידי החכמה .אדם כזה ,אף על פי
שלמד ושנה ויודע הרבה ,אינו ראוי להקרא תלמיד חכם )שיעורי דעת ח"ג
שיעור ט(.
יט .כ„י ˘י˙כב„ .במסכת אבות )ד ,ה( רבי צדוק אומר ,אל תעש עטרה
להתגדל בהם .פירש הרע"ב :שלא תאמר אלמד בשביל שאקרא רבי ויושיבוני
בראש ,אלא למד מאהבה וסוף הכבוד לבוא .וכן אמרו )נדרים סב (.על הפסוק
בי‡ורים

˜‰ .114נ‡ .‰אדם המקנא בחבירו על עושרו והצלחתו .115 .ו‡˙‰ו .‰אדם
הרוצה למלאות תאותו באכילה ושתיה ושאר תענוגי העולם .116 .ו‰כבו„.
אדם האוהב כבוד ושררה .117 ,מן ‰עולם .הזה )מחזור ויטרי ורש"י( .אולם

51

שבוע ג' יום ב'

שבוע ג' יום ב'

˘ַ ‰י ¿ח ׁ˘…ב ¿ל ַּ ˙¿ ‰ƒכ ≈ּב„ַ .ו ֲ‡ ƒפ ּל ּו ל …‡ ָיח ּו ׁ˘ ַﬠל
˘ים ׁ ∆˘ ַ ּי ֲﬠ ∆ ׂ
ַַּ ‰מ ֲﬠ ׂ ƒ
˘יו
ַָּ ‰כבו… „‡ƒ ,ם ּ ‰ו‡ רו… ≈„ף ≈ל ָ‰נו… ˙ ≈מ ֲ‡ ≈ח ƒרים‡ָ ,ז ָּכל ַמ ֲﬠ ָ ׂ

עיונים

‡רחו˙

˘ער ‰‡‰ב‰

ˆ„י˜ים

‡רחו˙

ˆ„י˜ים

˘ער ‰‡‰ב‰

עיונים

שבוע ג' יום ג'

ַ‡ ֲַ ‰ב˙

בי‡ורים

באבות דרבי נתן )נו"ב פל"ד( כתוב 'מוציאין את האדם מן העולם הזה ומחיי
העולם הבא' .הרמב"ם כתב ,שעל ידי מדות אלו בהכרח הוא מאבד את חיי
הנפש שלו לעולם הבא ,שכיון שהוא טרוד ורודף אחר דברים אלו ,זה מעכב
אותו מקנין המדות הטובות והמעלות השכליות ,ומפסיד את אמונת התורה.
ומבואר גם מדבריו ש'מוציאין את האדם מן העולם' הכוונה הן לעולם הזה והן
לעולם הבא˘ .118 .יכון מע˘יו .בכת"י הגירסא :שיכון לבו וכל מעשיו כולם.
 .119לי„ע ‡˙ ˘‰ם ב" .‰שתכלית כל המעשים )אף הגשמיים( יהיו למען
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כ˘ .י‡כל כ„י ל‰ברו˙
‚ופו ו‡יבריו .ז"ל

השו"ע )או"ח רלא ,א(:
"אלא יתכוון שיאכל
וישתה כפי חיותו
לעבוד את בוראו".
ובמ"ב )שם סק"ה(
הביא את דברי החיי
אדם שכתב :וראיתי
לאנשי מעשה שקודם
אכילה היו אומרים:
הנני רוצה לאכול
ולשתות כדי שאהיה
בריא וחזק לעבודת
השם יתברך .עכ"ד .ומי
שאוכל בכוונה זו ,כתב
הרמ"א )או"ח סי' קס"ז
ס"ה ,ועיין במ"ב שם
ס"ק ל"א( שאכילתו
דומה לקרבן ,וכתב
המ"ב )סי' ק"ע ס"ק
מה בשם השל"ה(
סעודת
שנחשבת
מצוה.

כל ¿ 120ל ֻﬠ ַּמ˙
ׁ ¿ ˘ƒב ּ˙ו… ¿ו˜וּמו… ¿ו ּ „ƒבוּרו… ַ… ּ ‰
˘‰
˘‡ ¿ו ƒי ≈ּ˙ן ‡ו… ַי ֲﬠ ∆ ׂ
ז∆ ָ „ּ ָ ‰ַ ‰בר¿ּ 121 .כ ׁ ∆˘ ּ ƒי ּ ָ ׂ
‡כ ,‰ל …‡ ƒי ¿∆ ‰י‰
˘‡ ‰ו… ¿מ ָל ָ
ׁ˘ ּום ַמ ֲﬠ ∆ ׂ
¿ּב ƒל ּבו… 122ז¿ ƒכרו… ן ָממו… ן ¿ל ַב„ָּ ‡∆ ,ל‡
˘ָ „ּ ¿ ‰ב ƒרים ≈‡ ּל ּו ּ¿כ ≈„י ׁ ∆˘ ּ ƒי ¿מ ָˆ‡
ַי ֲﬠ ∆ ׂ
123
¿
¿ ּ„ ָב ƒרים
ׁ ∆˘ ַּ ּ‚‰וף ָˆ ƒריך ָּב ∆‰ם,
יב˙ ַּב ƒי˙
י˘ ַ
ילּ ‰ו ׁ ¿˘ ּ ָ ˙ƒיƒ ‰ו ׁ ƒ
ַמ ֲ‡ ƒכ ָ
‡כל ¿ו ƒי ׁ ¿˘ ∆ּ˙‰
י‡˙ ּ .‰˘ָ ּׁ ‡ƒו ¿כ ׁ ∆˘ …ּי ַ
˘ ַ
ּונ¿ ׂ ƒ
˘ים ∆‡ל ƒל ּבו… ¿ ּ„ ָב ƒרים
¿ו ƒי ¿ב ַﬠל ,ל …‡ ָי ׂ ƒ
ַָּ ‰לל ּו ּ¿כ ≈„י ≈ל ָ‰נו… ˙ַ ,ﬠ„ ׁ ∆˘ ּƒנ ¿מ ָˆ‡
ׁ ∆˘ ≈‡ינו… ‡ו… ≈כל ¿ו ׁ˘ו… ∆˙ָּ ‡∆ ‰ל‡ ַָּ ‰מ˙ו… ˜
ַל ≈ח ¿ך ¿ו ƒי ¿ב ַﬠל ּ¿כ ≈„י ≈ל ָ‰נו… ˙ָּ ‡∆ ,ל‡
‡כל ּ¿כ ≈„י
˘ים ∆‡ל ƒל ּבו… )כ( ׁ ∆˘ …ּי ַ
ׁ ∆˘ ָ ּי ׂ ƒ
יכ ¿ך ל …‡
יב ָריו¿ ,ל ƒפ ָ
¿ל ַ¿ ‰ברו… ˙ ‚ּ וּפו… ¿ו ≈‡ ָ
…‡כל ָּכל ׁ ∆˘ ַ≈ ‰ח ¿ך ƒמ ¿˙ ַ‡ ∆ ּו¿ּ ,‰כמו… ַ∆ּ ‰כ ∆לב
י ַ
¿ו ֲַ ‰חמו… ר,

∆‡ ָּל‡

…‡כל
י ַ

¿ ּ„ ָב ƒרים

…‡כל
ילים ַל‚ּ ּוף‡ƒ ,ם ָמ ƒרים ‡ƒם ¿מ˙ ּו ˜ƒים¿ ,ול …‡ י ַ
ַּ ‰מו… ƒע ƒ
בי‡ורים
יגיע מהם תועלת לקיום רצון ה' .120 .לעומ˙ .למטרת .121 .כ˘י˘‡ וי˙ן.
כשיעסוק במסחר .122 .זכרון ממון לב„ .בכת"י הגירסא :לקבוץ ממון בלבד.
‚‰˘ .123וף ˆריך ב‰ם .דברים שהם צרכי קיום הגוף' .כפי חיותו לעבוד את

בוראו' )שו"ע רלא(.
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שבוע ג' יום ג'

¿ל ׁ ≈˘ם ַּ ‰בו… ≈ר‡ ƒי ¿˙ ָּב ַר ¿ך¿ ,וסו… ף ַָּ ‰כבו… „ )דברים ל כ( 'לאהבה את
ה' אלהיך לשמוע בקולו
ָלבו… ‡.
ולדבקה בו' ,שלא יאמר
כדי
אקרא
אדם
שיקראוני חכם ,אשנה
ַּ˙ ֲﬠנ ּו‚ ƒים¿ּ ,כ‚ו… ן ֲ‡ ƒכ ָ
יל ‰כדי שיקראוני רבי ,אשנן
ּו ׁ ¿˘ ּ ָ ˙ƒי¿ ‰ו ׁ ≈˘נָ „ּ ַ .‰ע ׁ ∆˘ ָ ּˆ ƒריך¿
כדי שאהיה זקן ואשב
בישיבה ,אלא למד
ָ„ָ ‡ָ ‰ם ּ ¿ ˘∆ ׁ 118י ַכ ≈ ּון ַמ ֲﬠ ָ ׂ
˘יו ֻּכ ָ ּלם ּ¿כ ≈„י מאהבה וסוף הכבוד
לבוא.
≈ 119ל ַי„ע ∆‡˙ ַ˘≈ ּׁ ‰ם ָּבר ּו ¿ך ּ ‰ו‡¿ ,ו ƒי ¿∆ ‰י‰
והקשו המפרשים ,הלא
נאמר בפסחים )נ(:
לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אף על פי שלא לשמה ,שמתוך שלא
לשמה בא לשמה? ]וביותר יקשה על פי מה שפירשו התוס' )תענית ז .ד"ה כל,
ברכות יז .ד"ה העושה( ורש"י )ברכות שם ד"ה העושה( שזה נאמר על הלומד
בשביל שיכבדוהו .ורק לימוד על מנת לקנטר לא התירו אפילו כדי שיבוא
מתוך כך לשמה[.
רבינו יצחק בשם הר' ישראל ז"ל ,מתרץ על כך ,שרק בתחילת לימודו של אדם
יכול הוא ללמוד שלא לשמה ,כדי שמתוך כך יבוא ללמוד לשמה .אך אחר
שכבר למד תורה ,עליו ללמוד רק לשמה .וכן כתב הרשב"ץ ,שמה שאמרו
שיעסוק בתורה שלא לשמה הוא משום שאם לא יתירו לו כן בתחילת לימודו
לא ילמד לעולם ,אך בלי ספק אחר שילמד יכיר בשבחה של תורה וילמד
לשמה.

עיונים

‡רחו˙

˘ער ‰‡‰ב‰

ˆ„י˜ים

‡רחו˙

ˆ„י˜ים

עיונים

עיונים

כ‡‡ .ין טוב ל˙‰ענו˙
˙מי„ .בשו"ע )או"ח

המוטלת עליו" )מסילת
ישרים פ"א(.

סימן תקע"א ס"א( כתב:
"היושב בתענית ,אם
ַינ¿ ‰ƒי‚ ַﬠ ¿ˆמו… ¿ ,ו ָי ׂ ƒ
˘ים ∆‡ל ƒל ּבו…
יכול לסבול התענית
124
ׁ ∆˘ ּ ƒי ¿∆ ‰י≈ ˘ָ ׁ ‰לם ¿ו ָחזָ ˜ ּ¿כ ≈„י ׁ ∆˘ ¿ּ˙ ≈ ‡‰נקרא קדוש ,ואם לאו,
¿י ׁ ָ˘ ָרָ ‰ל ַ„ ַﬠ˙ ∆‡˙ ַ˘≈ ׁ ‰ם כגון שאינו בריא וחזק,
נַ ¿פ ׁ˘ו…
ּ
נקרא חוטא" )על
¿
ƒי ¿˙ ָּב ַרךƒּ ,כי ‡ƒי ∆‡ ¿פ ׁ ָ˘ר ׁ ∆˘ ָ ּי ƒבין ¿ו ƒי ¿˙ ַח ּ≈כם שמחליש כוחותיו .מ"ב
שם סק"ב( .ובס"ב כתב
ַּב ּ˙ו… ָרּ ‰ו ַב ּƒמ ¿ˆוו… ˙ ¿וּ ‰ו‡ חו… ∆ל‡ ‰ו…
השו"ע" :תלמיד חכם
יכ ¿ך אינו רשאי לישב
יב ָריו ּכו… ≈‡ב לו… ¿ ,ל ƒפ ָ
∆‡ ָח„ ≈מ ≈‡ ָ
בתענית ,מפני שממעט
)כ‡( ≈‡ין טו… ב ¿ל ַ ˙¿ ‰ƒﬠנּ ו… ˙ ָּ˙ ƒמי„∆ ּ ,פן
במלאכת שמים".
˘ ¿כלו… ָ .ל ≈כן וכתבו ספרי המוסר,
כחו… ¿ו ƒי ¿˙ ַמ ≈ﬠט ׂ ƒ
∆י ¡ח ַל ׁ˘ ּ …
שאם באמצע אכילתו
)כב(
ָˆ ƒר ¿
יך ¿ל ַ˙ ≈ּ˜ן
ָּכל ƒענ¿ ָינָ יו ַל ֲﬠבו… ַ„˙ בעוד שהוא מתאוה
לאכול מושך ידו ממנו,
זה נחשב גם כן לסיגוף ומתכפרים עונותיו) .מ"ב שם(.
עוד כתב במ"ב :וראיתי כתוב בספר אחד ,שכשאדם רוצה להתנדב תענית,
טוב יותר שיקבל תענית מן הדיבור ממה שיקבל עליו מן האכילה ,כי ממנו לא
יהיה לו נזק לא בגופו ולא בנשמתו ולא יחלש על-ידי זה ,וכעין זה כתב הגר"א
באגרתו ,שצריך האדם לייסר עצמו לא בתענית וסיגופים כי אם ברסן פיו
ובתאוותיו וזה התשובה וכו' .עכ"ד.
כב .כל עניניו לעבו„˙ ‰בור‡ י˙ברך" .כללו של דבר האדם לא נברא בעבור
מצבו בעולם-הזה אלא בעבור מצבו בעולם-הבא ,אלא שמצבו בעולם-הזה
הוא אמצעי למצבו בעולם-הבא שהוא התכליתי )כלומר ,הוא המצב שבו
תכליתו של האדם( ...והנאות העולם אין ראוי שיהיו לו אלא לעזר ולסיוע
בלבד ,לשיהיה לו נחת-רוח וישוב-דעת למען יוכל לפנות לבו אל העבודה

כ‚‡ .ם ימל‡ כרסו‡ ,ז
יכב„ ב‚ופו .כתב בספר

קב הישר )פס"א ופפ"ז(:
מריבוי אכילה אין
מחשבת האדם זכה
ָ
טו… ב ¿לך˘∆ ׁ ‡ֲ ,ר ַּ˙ ¿מ ƒעיט
וצלולה ועולים אדים
ּ¿ 125ב ƒמינ≈ י ַּƒ ‰ל ¿פ ָּ˙ן¿ 126 ,ו ¿ ˙ƒסמ ¿…ך
מעופשים למוחו ,ואינו
יכול לברך ברכת המזון
בכוונה ושכלו מעורבב ולא יכול להרהר בדברי תורה ויראה.
הרמב"ם )בפ"ד מהלכות דעות הט"ו( פירש את הפסוק שאמר שלמה המלך
'שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו'" ,כלומר ,שומר פיו מלאכול מאכל רע
או מלשבוע ,ולשונו מלדבר אלא בצרכיו".
ובצוואתו לבנו )אגרות הרמב"ם ,עמוד לט( כתב" :איכלו כדי שתחיו והיתר
תחרימו ,אל תאמינו שרוב המאכל והמשתה יגדיל הגוף וירבה השכל כשק
המתמלא מן המושם לתוכו ,כי הוא ההפך ,באכול מעט יש כח באצטומכא
לקבלו ובחום הטבעי לעכלו ,אז יגדל ויבריא ודעתו יתישב ,ואם אכל יותר
מדאי וכו' שכלו יתבזה וכיסו יתרוקן ,והיא סיבת רוב החולאים" וכו'.
באליהו רבה )סי' קע ס"ק כ"ג( הביא בשם ספר הגן )ליום חמישי( "כשממלא
כריסו בריבוי אכילה ושתיה אפילו עושה לשם מצוה וכגון בשבתות וימים
טובים עובר ג' לאוין ,השמר לך ,פן תשכח ,בל תשקצו – שממלא כריסו
כבהמה וכו' ,וגורמת חלאים רעים לכך אסור לברך אחריה ברהמ"ז".
בכתבי האר"י ז"ל שער המצוות )פ' עקב מ"ב (:שמה שרואים לפעמים אדם
כשר נופל בפתע פתאום ממדרגותיו או בא עליו מאורע רע וקשה )ברוחניות(
הוא עקב שאינו אוכל בטהרה אלא כדי למלאות תאות לבו הבהמית ופוגם
בנפשות המגולגלים במאכל ,ועולם הנפשות להתגבר עליו ולהחטיאו ,ועיי"ש
שזה הטעם שר' יוחנן שימש שמונים שנה בכהונה גדולה ולבסוף נעשה צדוקי.
ועיין עוד דברים נגד ריבוי אכילה ושתיה בפלא יועץ ערך אכילה.

˘ .124י‰י˘ ‰לם .בכת"י הגירסא :שיהא גופו שלם.

בי‡ורים
 .125במיני ‰לפ˙ן .באכילת מאכלי-לווי שאוכלים עם הלחם .126 .ו˙סמוך

˘ער ‰‡‰ב‰

ל-פי
ף-ﬠ ּ ƒ
¿ ּ„ ָב ƒרים ָָ ‰ר ƒעים ַל‚ּ ּוף ַ‡ ַ
ׁ ∆˘ ≈‰ם ¿מ˙ ּו ˜ƒים ַל ≈ח ¿ךּ¿ .בז∆ ƒּ ‰ַ ‰מנ¿ ָ‚‰

בי‡ורים
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ַּ ‰בו… ≈ר‡ ƒי ¿˙ ָּב ַר ¿ך) :כ‚( ‡ƒם ¿י ַמ ≈ּל‡ ּ¿כ ≈רסו… ,
ָ‡ז ƒי ¿כ ַּב„ ¿ּב‚וּפו… ; ¿ו ‡ƒם ¿י ַמ ≈ﬠט ¿מזו… נו… ‡ָ ,ז
∆י ¡ח ַל ׁ˘.

¿וז∆ ‰
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‡רחו˙

˘ער ‰‡‰ב‰

ˆ„י˜ים

‡רחו˙

˘ער ‰‡‰ב‰

ˆ„י˜ים

ַﬠל ƒל ¿פ ָּ˙ן ∆‡ ָח„ ¿ּבעו… „ ׁ ∆˘ ּ˙ ּו ַכל¿ 127 ,ו ƒי ¿∆ ‰י„ּ ַ ‰י ¿ל ָך ƒמ ּ∆מנּ ּו ¿מ ַﬠט
יﬠ ַּ∆ ‰ל ∆חם ∆‡ל ּƒב ¿טנ¿ ָך,
ּ¿כ ƒפי ַמּ ˙ּ ˘∆ ּׁ ‰ו ַכל¿ 128 .ו ַּ ˙¿ ‰ƒכ ≈ ּון ּבו… ¿ל ַַ ‚ּƒ ‰

¿ול …‡ ¿ל ַ ˙¿ ‰ƒﬠ ≈ּנ‚¿ .ו ַ¿ ‰ר ≈ ּ‚ל נַ ¿פ ׁ ¿˘ ָך ƒ ‰ָ ˙ˆָ ˜¿ 129ע ˙ּƒים ƒ 130מ ¿ּב ƒלי
ƒל ¿פ ָּ˙ן ּ¿כ ≈„י ¿ל ַ‰נ¿ ‰ƒי‚ ƒט ¿ב ֲﬠ ָךַ ,ﬠ„ ׁ ∆˘ ָ ּי ≈˜ל ָﬠ ∆ל ָ
יך ּ¿ 131ב ≈ﬠ˙ ָּ ‰ƒמנ¿ עו… .

יﬠָ ‰וט ַ…רח.
¿ו ‡ƒם ּ˙ ּו ַכלֲ ˙ַּ ,ﬠז…ב ַּƒ ‰ל ¿פ ָּ˙ן ֲ‡ ׁ ∆˘ר ≈י ׁ˘ ּבו… ¿ 132י‚ָ ƒ
˘ים ֲ‡ ƒכ ָ
יל ¿˙ ָך ַּב ַּל ¿י ָל¿ .‰ו ˙¿ ˙ƒנַ ≈‚‰
יל ¿˙ ָך ַּביּ ו… ם ָּ ˜ַ 133ל≈ ‰מ ֲ‡ ƒכ ָ
¿ו ׂ ƒ

¿ל˙ו… ∆ﬠ ∆ל˙ ‚ּ ּו ¿פ ָך ‡ו… ¿ 135ל ֲַ ‰ﬠ ƒביר ַ¿ .‰ ָ‚‡ָ „ּ ¿ ‰ו ‰ƒזָ ≈ּ‰ר ¿מ‡…„
≈ 136מ ַ¿ ‰ר ּבו… ˙ ƒמ ּ∆מנּ ּוƒּ ,כי ּ ‰ו‡ ¿מ ׁ ַ˘ ּ≈כר ּ 137ו ַמ ¿ר ƒחי˜ ַל ּ˙ו… ָר¿ .‰וז∆ ‰
בי‡ורים
וכו' .תסתפק במאכל-לווי אחד בלבד ,אם הנך יכול לעשות זאת .127 .וי‰י‰
„י לך וכו' .כלומר ,גם ממאכל זה תמעט ככל האפשר .128 .ו˙‰כון בו וכו'.

תהיה כוונתך באכילתו כדי להקל את העברת הלחם לקיבתך ,ולא כדי
להתענג באכילתו‰ ˙ˆ˜ .129 .ע˙ים .לפעמים .130 .מבלי לפ˙ן וכו' .לאכול
לחם לבד בלי שום מאכל-לווי ,כדי להרגיל את טבעך לזה .131 .בע˙ ‰מנעו.
עד שתוכל לעשות זאת בקלות כאשר יקרה שלא יהיה לך רק לחם לבד.
 .132י‚יע ‰וטורח .ותסתפק במאכלי-לווי שאין הכנתם כרוכה בשום יגיעה,
כגון בזיתים ,גבינה ,תאנים ,ענבים וכיו"ב )חוה"ל שער הפרישות פ"ה(.
˜ .133ל .‰שאבריך יתנועעו ביום בקלות ,ויהיה קל לך לבצע את עניניך
הרוחניים והגשמיים .134 .מים .ולא יין .135 .ל‰עביר  .‰‚‡„‰להסיר מלבך
דאגה ,כמו שנאמר )משלי לא ,ו(' :תנו שכר לאובד ויין למרי נפש' .וגם אז הזהר
מאד .136 ...מ‰רבו˙ ממנו" .והנמשך אחר היין ויתר התענוגים נמשך אחר
סם המות" )שלחן של ארבע לרבינו בחיי ז"ל דף ק"ח .137 .(:ומרחי˜ ל˙ור.‰
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כ„ .וימ˘וך י„יו מן
‰מו˙ר .מיעוט תענוגי

ַ¿ּ ‰כ ָלל ƒי ¿∆ ‰י¿ ‰לעו… ָלם ¿ּב ָי ¿„ ָך‡ַ :ל
יל‰
¿י ַמ ≈ּל‡ ָ‡ ָ„ם ָּכל ַּ˙ ֲ‡ ָו˙ו… ַמ ֲ‡ ƒכ ָ
…‡כל ¿ו ƒי ׁ ¿˘ ∆ּ˙¿ ‰ל ֲַ ‰ﬠ ƒמי„
ּו ׁ ¿˘ ּ ָ ˙ƒי¿ ‡ַ ‰ך י ַ

עולם הזה היא אחת
ממ"ח קנינים שהתורה
נקנית בהם ,כמבואר
במשנה באבות )ו ,ו( .וכן ‚ּ וּפו… ַﬠל ֻּב ¿ריו… ) ,כ„( ¿ו ƒי ¿מ ׁ˘… ¿ך ָי ָ„יו
דרשו חכמים )סנהדרין
קיא (.את הכתוב )איוב כח יג( 'ולא תמצא בארץ החיים'" ,לא תמצא תורה במי
שמחיה )ומעדן( עצמו עליה" ]אלא במי שמצער את עצמו עליה ואינו משתדל
לפנק את עצמו אלא אך ורק לעסוק בתורה )יד רמה([" .כי הרודף אחר
התענוגים הגופנים ,הרי הוא בעל גוף ובעל חומר ,ואין ראוי שיקנה החכמה
שהוא הפך הגוף" )מהר"ל(.
וזה לשון הרמב"ם )הל' ת"ת ג ,יב(" :אין דברי תורה מתקיימין במי
שמרפה עצמו עליהן ,ולא באלו שלומדין מתוך עידון ומתוך אכילה
ושתיה"...
באבות דרבי נתן )פכ"ח( "רבי יהודה אומר ,כל המקבל עליו תענוגי העולם
הזה ,מונעין ממנו תענוגי העולם הבא ,וכל שאינו מקבל תענוגי העולם הזה,
נותנין לו תענוגי העולם הבא"' .תענוגי העולם הבא'  -ביארו המפרשים –
הכוונה היא ,כאן בעולם הזה ,דהיינו הבנה ומתיקות בתורה שהיא תענוג
רוחני ,כי המקבל עליו 'תענוגי עולם הזה' דהיינו שקשור לחומר ועניני עולם
הזה ,אינו מסוגל להשיג בד בבד גם תענוגי עולם הבא.
תוספות )ע"ז קד .ד"ה לא( הביאו את הנאמר במדרש" :עד שאדם מתפלל
שיכנסו דברי תורה לתוך גופו ,יתפלל שלא יכנסו מעדנים לתוך גופו"] .בתנא
דבי אליהו )רבה פכ"ו( הנוסח..." :יבקש רחמים על אכילה ושתיה יתרה שלא
יכנסו לתוך מעיו"[ .החיד"א )בברכ"י סי' קנ"ז סק"א( כשהביא מאמר חז"ל זה
בי‡ורים

בכת"י הגירסא" :כי הוא המדוה הגדול לתורה" .כלומר ,כי סביאת היין הוא
המכאוב הגדול ביותר לענינים הרוחניים והגשמיים של האדם ,וכבר תיאר
אותה שלמה המלך החכם די הצורך ,באמרו )משלי כ ,א(" :לץ היין הומה
שכר" ]פירוש ,אדם האוהב יין אינו אלא לץ הלהוט אחרי השכרות .טוב
הלבנון[) .חוה"ל שם(.
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יב ∆ר ָ
יך ַ˜ ָּל‰
∆ל ¡‡כ…ל ּ ַפ ֲﬠ ַמ ƒים ַּביּ ו… ם¿ּ ,כ ≈„י ׁ ∆˘ ¿ּ˙ ≈˙ּ¿ ‡‰נ ּו ַﬠ˙ ≈‡ ָ
ַּביּ ו… םּ ,ו ƒמ ּ˙ו… ¿ך ָּכ ¿ך ≈י ַ˜ ּל ּו ָﬠ ∆ל ָ
יך ƒענ¿ ¿ינ≈ י ּ˙ו… ָר ∆˙ ָך¿ .ו ˙¿ ˙ƒנַ ≈‚‰
ם-כן ∆ ‰¿ ˙ּƒיַּ ‰כ ָ ּונָ ¿˙ ָך ּƒב ׁ ¿˘ ּ ַ ˙ƒי˙ ַּ ַ ‰י ƒין
‡≈ּ ‡-
ƒל ׁ ¿˘ ּ˙ו… ˙ ַ 134מ ƒיםָּ ‡∆ ,ל ƒ

עיונים

‡רחו˙

˘ער ‰‡‰ב‰

ˆ„י˜ים

˘ער ‰‡‰ב‰

)כƒ (‰מן ַּ ‰מו… ָ˙ר¿ .ו ַ‡ל ∆י ¡‡ ַ‰ב ָ„ָ ‡ָ ‰ם ∆‡˙ כותב "ויחרד האיש
הירא בהעמיקו בזה" !!!
ָ‰עו… ָלם ּ¿כ ≈„י ׁ ∆˘ …ּי ַ
‡כל ¿ו ƒי ׁ ¿˘ ∆ּ˙¿ ‰ו ≈י ָ‰נ∆  ‰בסדר היום )לרבי יהודה
ƒמ ּ∆מנּ ּו¿ .ו ≈כן ָ‡ ַמר ∆‡ ָח„ ƒמן ֲַ ‰ח ָכ ƒמים :בן משה מכיר( ביאר
דברי התנא )באבות ו ,ד(
‡ ַ…כל ¿ל ַמ ַﬠן ∆‡ ¿ח ∆י¿ .‰ו ָ‡ ַמר ַ¿ּ ‰כ ƒסיל:
”כך היא דרכה של תורה
פת במלח תאכל“,
∆‡ ¿ח ∆י¿ ‰ל ַמ ַﬠן ‡ ַ…כל¿ .ו ַﬠל ז∆  ‰נ∆ ¡‡ ַמר:
שכוונתו שאין לו לאדם
˘… ַבע נַ ¿פ ׁ˘ו… ּ ,ו ∆ב ∆טן
"„ּ ƒ ˆַ 138י˜ ‡ ≈…כל ¿ל ׂ
לרדוף אחר דברי
מותרות ודברים שקשים
¿ר ׁ ָ˘ ƒעים ∆ּ˙ ¿ח ָסר" )מ˘לי י‚ ,כ¿ .(‰ו ≈כן
להשגה ,אלא יאכל דבר
˘‡ ַ ,‰˘ָ ּׁ ‡ƒי ¿ח ׁ˘…ב ¿ל ׁ ≈˘ם ׁ ָ˘ ַמ ƒים ,המצוי כל שעה ,וכן
ַ‰נּ ו… ≈ ׂ
דברים קלים שאינם
ׁ ∆˘ ¿ ּי ַ˜ ≈ ּים ּ ƒפ ¿ר ָי¿ ‰ו ƒר ¿ב ָי¿ ‰ו ƒי ¿∆ ‰י ‰לו… ז∆ ַרע
מכבידים על האוכל
ומטרידים את מוחו.
יַ ˘-מ ƒים.
עו… ¿ב ≈„י ַ˘≈ ּׁ ‰ם ƒי ¿˙ ָּב ַר ¿ך ¿ו ƒי ¿ר ≈‡ ׁ ָ
כ .‰מן ‰מו˙ר .בחובות
‡ו… ַי ¿ח ׁ˘…בּ ¿ ˘∆ ׁ ,י ַמ ≈ּל‡ ַּ˙ ֲ‡ ָו˙ו… ƒו ַ
יכ ∆ ּל ‰הלבבות )שער הפרישות
ƒי ¿ˆרו… ¿ּב ˙ּ ˘¿ ׁ ‡ƒו… ¿ּ ,כ ≈„י ׁ ∆˘ל …‡ ƒי ¿˙ ַ‡ ∆ ּו ‰פ"ב( ובמסילת ישרים
)פי"ג( ביארו את ענין
¿לנָ ׁ ˘ƒים ֲ‡ ≈חרו… ˙‡ .ו… ּ¿כ ≈„י ƒל ¿פ˜…„ ∆‡˙ הפרישות הטובה ,והוא,
¿ ˙˘¿ ׁ ‡ƒכ ׁ ∆˘‰ו‡ ≈„ ַﬠ ׁ ∆˘ ‰ƒי‡ ƒמ ¿˙ ַ‡ ָו ‰שלא להשתמש מעניני
ּ ו… ּ
ּ יו…
ּ
עוה"ז רק במה שהוא
לו… ¿ּ ,כ ≈„י ׁ ∆˘ ּל …‡ ּ ∆ ‡ַ ˙¿ ˙ּƒוַ ‰ל ֲ‡נָ ׁ ˘ƒים הכרח וצורך אמיתי
לאדם ,ולהמנע מכל
נוחיות ותענוג גופני שאינו הכרחי לקיום האדם .והצורך ב'פרישות' זו :כי
עניני העוה"ז מושכים לחטאים וטבע האדם נמשך לרעות .כלומר ,רדיפה
אחרי תענוגים ומותרות ומילוי התאוות ,תוצאותיה הן :עזיבת התורה
והתרחקות מעבודת ה'.
בי‡ורים

„ˆ .138י˜ ‡וכל ו‚ו' .הצדיק אוכל רק כדי להשביע רעבון נפשו .ורעבתנותם
של הרשעים איננה מתמלאת.
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י‡˙ ַ‰ז∆ ַּרע ƒמ ּ∆מנּ ּו ‰ƒי‡
ֲ‡ ≈ח ƒרים‡ .ו… ¿י ַכ ≈ ּון ¿ל ַ¿ ‰ברו… ˙ ‚ּ וּפו… ּ ¿ ˘∆ ׁ ,י ַ ˆƒ
¿ּב ƒרי‡ ּו˙ ַּ ּ‚‰וףָ ‡ֲ .בל ַַּ ‰מ ¿ר ∆ּב¿ ‰ל ׁ ַ˘ ּ≈מ ׁ˘ יו… ≈˙ר ƒמ ַ ּ„יָ ,יבו… ‡ ּו
ָﬠ ָליו √ח ָל ‡ƒים ַר ּƒבים¿ .ו ַ¿ ‰מ ַ≈ ‰ל ¿ך ¿ּב ∆„ ∆ר ¿ך ז∆ ָּ ,‰כל ָי ָמיו ֻּכ ּלו… ּ ‰ו‡
˘‡ ¿ונו… ≈˙ן,
עו… ≈ב„ ַ˘≈ ּׁ ‰ם ָּבר ּו ¿ך ּ ‰ו‡ַ ,ו ֲ‡ ƒפ ּל ּו ¿ּב ׁ ָ˘ ָﬠ˘∆ ׁ 139 ‰נּ ו… ≈ ׂ
כל ¿ּ -כ ≈„י
ַו ֲ‡ ƒפ ּל ּו ¿ּב ׁ ָ˘ ָﬠּ ˘∆ ׁ ‰בו… ≈ﬠלƒ ,מ ּ ¿פנ≈ י ׁ ∆˘ ַּמ ¿ח ׁ ַ˘ ¿ב ּ˙ו… ַּב ּ …
ׁ ∆˘ ּ ƒי ¿מ ָˆ‡ ¿ˆ ָר ָכיו ּƒב ¿ל ַב„ַ ,ﬠ„ ׁ ∆˘ ¿ ּי ≈ ּ‚ ‡‰וּפו… ׁ ָ˘ ≈לם ַל ֲﬠב…„ ∆‡˙
ַ˘≈ ּׁ ‰ם ָּבר ּו ¿ך ּ ‰ו‡ַ .ו ֲ‡ ƒפ ּל ּו ¿ּב ׁ ָ˘ ָﬠּ ָ ˘∆ ׁ ‰י ׁ ≈˘ן‡ƒ ,ם ָי ׁ ≈˘ן ּƒב ׁ ¿˘ ƒביל
ׁ ∆˘ ָּ˙נ ּו ַח נַ ¿פ ׁ˘ו… ָﬠ ָליו ¿ו ָינ ּו ַח ‚ּ וּפו… ׁ ∆˘ ּל …‡ ∆י ¡ח ∆לƒּ ,‰כי ל …‡ י ּו ַכל
ַל ֲﬠב…„ ∆‡˙ ַ˘≈ ּׁ ‰ם ָּבר ּו ¿ך ּ ‰ו‡ ¿וּ ‰ו‡ חו… ∆ל¿ ,‰ונ¿ ƒמ ָˆ‡ ׁ ≈˘נָ ּ ˘∆ ׁ ‰לו…
ֲﬠבו… ָ„ַ ‰ל ָּמ˜ו… ם ָּבר ּו ¿ך ּ ‰ו‡¿ .ו ַﬠל ƒענ¿ ָין ז∆ ּ ˆƒ ‰ו ּו ֲח ָכ ƒמים
˘ ָ
יך ƒי ¿‰י ּו ¿ל ׁ ≈˘ם ׁ ָ˘ ַמ ƒים )‡בו˙ פ"ב מי"ב(.
¿ו ָ‡ ¿מר ּוָּ 140 :כל ַמ ֲﬠ ∆ ׂ
¿וּ ‰ו‡ ׁ ∆˘ ָ‡ ַמר ׁ ¿˘ל…מ…ּ¿ ‰ב ָח ¿כ ָמ˙ו… ּ¿ 141" :ב ָכל ¿ ּ„ ָר ∆כ ָ
יך ָ„ ≈ﬠּ ‰ו,
¿וּ ‰ו‡ ¿י ַי ּׁ ≈˘ר ‡ ¿…רח ∆…˙ ָ
יך" )מ˘לי ‚ ,ו(.

ַי ֲﬠז…ב

ָ‡ ָ„ם ָּכל ָ‰ָ ‡ֲ ‰בו… ˙ ¿ 142ו ƒי ¿„ ַּב˜ ¿ּב ַ‡ ֲַ ‰ב˙ ַּ ‰בו… ≈ר‡ ָּבר ּו ¿ך
בי‡ורים

˘ .139נו˘‡ ונו˙ן .עוסק במסחר .140 .כל מע˘יך וכו' .פירוש אפילו כאשר
אתה עוסק בענייני העולם הזה כאכילה ושתיה ושאר צרכי הגוף ,גם כן יהיו
כונותיך רק כדי להשלים צרכי הגוף ,ושתוכל לעבוד את בוראך ולעסוק
בתורה ובמצוות כראוי )מפרשים( .141 .בכל „רכיך ו‚ו' .בכל עניניך דע את
ה' ,רצה לומר :תן דעתך לחשוב לעשות מעשיך למען יבוא בדבר תועלת
לקיים דבר ה' )מצודת דוד( .142 .וי„ב˜ .במידת האהבה הטבועה בו ,ישתמש
בה רק לאהבת הבורא.
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‡רחו˙

ˆ„י˜ים

עיונים

‡רחו˙

˘ער ‰‡‰ב‰

ˆ„י˜ים

‡רחו˙

ˆ„י˜ים

˘ער ‰‡‰ב‰

ּ ‰ו‡¿ .ו ַ‡ ֲַ ‰ב˙ ַ˘≈ ּׁ ‰ם ָּבר ּו ¿ך ּ ‰ו‡
‰ƒ 143י‡ ַּ˙ ¿כ ƒלי˙ ָּכל ּ ˙¿ ‰ƒבו… נ¿ נ ּו˙ ¿וסו… ף
ָּכל ַַּ ‰מ ֲﬠלו… ˙¿ ,ו ‰ƒי‡ ַמ ¿„ ≈ר‚ו… ˙ ָּכל
ƒענ¿ ¿ינ≈ י ֲָ ‰ﬠבו… ָ„¿ 144 ,‰ונ„¿ ƒבו… ˙ ַּ¿ ‰נ ָפ ׁ˘ו… ˙

עיונים

עיונים
כו.

‰יר‡‰

ל‡‰ב .‰זה
הרמב"ם )הל'
התורה פ"ב
"הא-ל הנכבד

˜ו„מ˙

לשון
יסודי
ה"א(:
והנורא

≈מ ַ‡נ¿ ׁ ≈˘י ∆ ‰ַ 145ח ∆ס„ ¿ו ַּ¿ ‰נ ƒב ƒ
י‡ים ¿ו ַ¿ ּ ‰פר ּו ׁ ˘ƒים˘∆ ׁ ‡ֲ ,ר ‡≈ 146ין
¿ל ַמ ¿ע ָל∆ ‰≈ ‰
ימ ָּנ¿ .‰ו ַ¿ ‰ר ≈ּב¿ ּ ‰פ ָﬠ ƒמים ַ 147מ ¿˜ „ּ ƒים ַ≈ּ ‰ס ∆פר ƒי ¿ר ַ‡˙
˘ ָר ≈‡ל ָמ'‰ ‰
ָ‡¡ ‰ל ‰…ƒים ַﬠל ַ‡ ֲַ ‰ב˙ ּ∆ ˘∆ ׁ ,'‰נ ¡‡ ַמר"¿ :ו ַﬠ ָּ˙ƒ ‰י ¿ ׂ
¡‡ל ∆…ָ ‰
יך ׁ˘… ≈‡ל ≈מ ƒע ָּמ ¿ךƒּ ,כי ‡ƒם ¿ל ƒי ¿ר ָ‡ּ ‰ו ¿ל ַ‡ ֲָ ‰ב˙…‡ ‰ו… " )„ברים
ּ 149ו ¿˜רו… ָבַּ ˘∆ ׁ ‰ב ַּמ ¿„ ≈ר‚ו… ˙ ∆‡ל ַמ ¿„ ≈ר‚ַ ˙ ַ‡ ֲַ ‰ב˙ ָ‡¡ ‰ל ‰…ƒים¿ ,ו ‡ƒי
יﬠ ָ„ָ ‡ָ ‰ם ∆ ‡≈ 150ל ָ
∆‡ ¿פ ׁ ָ˘ר ׁ ∆˘ ַ ּי ַ ‚ּƒ
יָּ ‡∆ ‰ל‡ ַ‡ ַחר ׁ ∆˘ ּ ≈ ˜ַ ˙¿ ˙ּƒים ƒי ¿ר ָ‡˙ו…
ּו ַפ ¿ח ּ„ו… ≈מ ָ‡¡ ‰ל ‰…ƒים¿ ,ו ַﬠ ּ≈
ל-כן )כו( ַּ ƒ ‰י ¿ר ָ‡˜ ‰ו… ∆„ ∆מ˙ ָל ַ‡ ֲָ ‰ב.‰
בי‡ורים

‰ .143י‡ ˙כלי˙ וכו' ‰עבו„ .‰בכת"י הגירסא" :היא תכלית כל התכונות
וסוף כל המעלות במדרגות כל אנשי העבודה" ]כלומר ,היא התכונה ]המדה[
והמעלה העליונה ביותר מבין כל המדרגות של עובדי ה'[" ,וכל המדות הן כמו
סולם למעלת האהבה ,והיא נדבת הנפשות .144 "...ונ„בו˙ ‰נפ˘ו˙.
והקרבות הנפש‰ .145 .חס„ .המתחסדים עם בוראם והנביאים וכו'‡ .146 .ין
למעל‰ ‰ימנ .‰אין אף מדרגה שהיא גבוהה ממנה .147 .מ˜„ים ‰ספר.
התורה מקדימה פעמים רבות את מצות יראת האלקים למצות אהבתו.
 .148ומפני ˘‰‡‰ב‰ ‰י‡ וכו' .בכת"י הגירסא שהיראה היא תכלית וכו'.
כלומר ,היראה היא סוף וקצה אחרון של הפרישות .149 .ו˜רוב ‰וכו' .היראה
היא המדרגה הקרובה ביותר למדרגת אהבת האלקים ,והשער הראשון של
שעריה‡ .150 .לי .‰לאהבת ה'.
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ּו ַמ‰

‰ƒי‡ ָָ ‰ֲ ‡ַ ‰ב‰ƒ ?‰י‡ ¿ּ 151כלו… ˙

הזה מצוה לאהבו
וליראה אותו שנאמר
152
≈מ ַﬠ ¿ˆ ָמ ּ‡∆ ‰ל
ַּ∆ ‰נ ∆פ ׁ˘ ּונ¿ טו… ָ˙ ּ‰
'ואהבת את ה' אלקיך'
¿
ונאמר' :את ה' אלקיך
ׁ
ַּ ‰בו… ≈ר‡ ƒי ¿˙ ָּב ַרך ּ¿כ ≈„י ∆˘ ַּ „¿ ˙ּƒב˜ ¿ּב‡ו… רו…
תירא'" .עכ"ל .הקדים
ָ∆ ‰ﬠ ¿ליו… ןּ∆ ‰ַ .נ ∆פ ׁ˘ ַ‰ז…ּ‡˙ ‰ƒי‡ ¿ 153מ˜ו… ר
"אהבה"
הרמב"ם
לאהבו
"מצוה
ל"יראה":
ַַ „ּ ַ ‰ﬠ˙¿ ,ו ‰ƒי‡ ¿ט‰ו… ָר¿ ‰וזַ ָּכ¿ ,‰ו ַּ ‰בו… ≈ר‡
וליראה אותו".
אך לכאורה מקרא ˜ -ו… ׁ ¿˘ ָר ַּּ ‰ב‚ּ ּוף ˘∆ ׁ ‡ֲ 154ר ∆ח ׁ ¿˘˜ו… ַרב
שהביא רבינו  -מפורש ¿לנַ ּסו… ˙ ‡ƒם ‰ƒי‡ ≈ ˙ּ≈ 155ל ¿ך ¿ּב ַ„ ¿ר ≈כי
הוא להיפך ,שהרי נאמר
"ועתה ישראל מה ה'
אלקיך וגו' כי אם ליראה וגו' ולאהבה אותו" .הרי שהקדים הכתוב "יראה"
ל"אהבה"? ]ואף שהפסוקים שהביא הרמב"ם מקדימים "אהבה" ל"יראה",
שהרי "ואהבת" נאמר בפסוק ה' ואילו "תירא" בפסוק י"ג ,הרי אין מוקדם
ומאוחר בתורה .אך אם באותו פסוק עצמו הקדימה התורה "יראה" ל"אהבה",
הרי בוודאי שכך צריך להיות הסדר[.
תירץ הגאון רבי עקיבא איגר זצ"ל ,שיש שני סוגי יראה" :יראת העונש" –
הקודמת למדרגת האהבה ,ו"יראת הרוממות" – הבאה לאחר אהבה.
לכן הפסוק "מה ה' אלקיך שואל מעמך" ,מדבר על "יראת העונש" הקודמת
לאהבת ה' .אך הרמב"ם מדבר על "יראת הרוממות" ,ולכן הקדים אהבה
תחילה.
בי‡ורים

 .151כלו˙ ‰נפ˘ .געגועי וכיסופי הנשמה להיות עם הקב"ה תמיד ולא
להפרד ממנו אף לרגע .152 .מעˆמ .‰מעצמיותה ,כי זהו כל מציאותה
]בחוה"ל ביאר ,כי נפש האדם היא דבר רוחני שאינו מורכב מארבעת היסודות
אש ,רוח ,מים ,עפר ,לכן מצד עצמה היא נוטה רק לדברים רוחניים הדומים
לה ומתרחקת באופן טבעי מדברים גשמיים שהם בניגוד לטבעה[ .153 .מ˜ור
„‰ע˙ .היא שורש הדעה והשכל שיש באדם˘‡ .154 .ר ח˘˜ו רב .לגוף יש
הרבה חשקים לכל מיני תאוות העולם-הזה ,והסיבה שה' יצר את הגוף שיהיה
חשקו רב ,הוא כדי לנסות את הנשמה אם היא˙ .155 ...לך .ותנהיג את
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שבוע ג' יום ה'

י ,יב(ּ 148 .ו ƒמ ּ ¿פנ≈ י ׁ ∆˘ ָָ ‰ֲ ‡ַ ‰ב‰ƒ ‰י‡ ַּ˙ ¿כ ƒלי˙ ַ¿ ּ ‰פ ƒר ׁ
י˘ ּו˙ ¿וסו… ָפ ּ,‰

‡רחו˙

˘ער ‰‡‰ב‰

ˆ„י˜ים

‡רחו˙

˘ער ‰‡‰ב‰

ˆ„י˜ים

ַ˘≈ ּׁ ‰םּ .ו ƒמ ּ ¿פנ≈ י „ָ ‡ָ ‰ָ ˘∆ ׁ 156ם ¿מ ֻל ָּב ׁ˘ ¿ּב‚ ּוף ַּƒ ‰נ ¿ב ָר‡ ּ¿ 157בר ּו ַח
כ ַח ַּב ¿ּנ ׁ ָ˘ ָמּƒ ‰ַ ‰נ ¿ב ≈ר‡˙ ≈מ ¡‡ל ‰…ƒים ַל ¿ח ׁ˘…ב ַ‡ ַחר
ַּב ֲƒ ‰מי˙‡≈ 158 ,ין ּ …
ּבו… ¿ר ָ‡ ּƒּ ,‰כי ¿מע ∆…ר ∆ב˙ ‰ƒי‡ ¿ּב ַ˙ ֲ‡ ַו˙ ַּ ּ‚‰וף¿ ,ו ָכל ¿ 159י ≈מי ַ˜ ¿טנ ּו˙
ָ„ָ ‡ָ ‰ם ≈‡ינו… ¿מ ַב ≈ּ˜ ׁ˘ ¿ו ≈‡ינו… ׁ˘ו… ≈‡ל ∆‡ ָּל‡ ַּ˙ ֲ‡וו… ָ˙יו ¿ו ַ˙ ֲﬠנ ּו‚ָ יו,
ילּ ‰ו ׁ ¿˘ ּ ָ ˙ƒי¿ ‰ו ƒע ּ„ ּונ≈ י ָ‰עו… ָלם ַ‰ז∆ ּ,‰
ּƒכי ≈מר…ב ַּ˙ ֲ‡ ַו˙ ַּ ּ‚‰וף ƒ ‡ֲ -כ ָ
כ ַח
ׁ ∆˘ּ ‰ו‡ עו… ַלם ׁ ָ˘ ¿ו‡ ָו ׁ ∆˘ ∆˜ר¿ ,וחו… ׁ ≈˘ב ∆ל ¡‡ס…ף ‰ו… ן ַרב ‡≈ -ין ּ …
ַּב ¿ּנ ׁ ָ˘ ָמַ ‰ל ¿ח ׁ˘…ב ַ‡ ַחר ַּ ‰בו… ≈ר‡ ƒי ¿˙ ָּב ַר ¿ךƒּ ,כי ‰ƒי‡ ¿מ ֻל ∆ּב ׁ ∆˘˙
¿ּב ַ¿ ‰ב ≈לי ׁ ָ˘ ¿ו‡¿ 160 .ו ַ‡ ֲח ≈רי ׁ ∆˘ ַּ˙ ¿ר ׁ ‚ּƒ
י˘ ַּ∆ ‰נ ∆פ ׁ˘ ַּב ּ∆מּ ≈ ˘∆ ׁ ‰י ׁ˘ ָל ּ‰
ּ˙ו… ∆ﬠ ∆ל˙ ¿ל ַﬠ ¿ˆ ָמ ּּƒ ‰ב ¿ל ˙ּƒי ׁ ּ ˙ּ ˘ƒוף ַּ ּ‚‰וף‡ָ ,ז ‰ƒי‡ ּ ∆ ‡ַ ˙¿ ˙ּƒו¿ ‰ל ַב ≈ּ˜ ׁ˘
¿ 161מנ ּו ָחƒ ‰מ ַּמ ¿„ ≈וי ַּ ּ‚‰וףַּ ,כ ֲ‡ ׁ ∆˘ר ƒי ¿˙ ַ‡ ∆ ּו‰ַ ‰חו… ∆לָ 162 ‰לרו… ≈פ‡;

בי‡ורים

הגוף כפי רצון ה'„‡‰˘ .156 .ם .נשמת האדם .157 .ברוח ב‰מי˙ .הנוטה
אחר תאוות הגוף‡ .158 .ין כח בנ˘מ ‰וכו' .כלומר ,נוצר בנשמה קושי ושוב
אין לה אפשרות וכח טבעי לחשוב אחר בוראה .159 .ימי ˜טנו˙ „‡‰ם .אדם
בילדותו .160 .ו‡חר ˘˙ר‚י˘ ‰נפ˘ וכו' .כלומר ,כשגדל האדם הוא מבין
שיש גם דברים רוחניים המביאים תועלת לאדם .161 .מנוח ‰ממ„וי ‚‰וף.
להשתחרר ולנוח מחולי הגוף ,הם המה עניני החומר והנאות עולם-הזה ,אשר
פוגעים בנפש האדם ומצירים לה .162 .לרופ‡ .שירפאנו ממחלתו ,כן הנפש
משתוקקת להשתחרר מצורכי הגוף‡ .163 .ור בעˆמ .‰כי כשהוסר מהנפש
דברים אשר הפריעו לה מלחשוב אחר בוראה ,אזי מיד יחלו הכוחות הטמונים
בה להאיר ותמשך נשמתה בקלות לרוחניות כי נטייתה הטבעית מלכתחילה
היא לכך.
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כז .וכל חב˙ ˘ע˘וע
יל„יו כל‡ ‰יו וכו'.

¿ו ַּ∆ ‰נ ∆פ ׁ˘

ֲ‰ל …‡ ¿ 164מ ≈ל ָ‡ָ ‰ֲ ‡ַ ‰ב,‰
¿ו‡ו… ָ˙ ָּ ‰ֲ ‡ַ ‰בּ ˘ׁ ˜¿ ‰ו ָר‰

בפרשת כי תצא )דברים
165
כא( נאמרה פרשת בן
˘ ¿מ ָחַ ‰מ ¿ב ַר ַח˙
˘ ¿מ ָח¿ ,‰ו‡ו… ָ˙ ּׂ ƒ ‰
¿ּב ׂ ƒ
סורר ומורה .ובמסכת
סנהדרין )עא (.אומרת ≈ 166מ ַﬠל ¿ל ָבבו… נ¿ ƒעימ ּו˙ ַּ ּ‚‰וף ¿ו ַ˙ ֲﬠנ ּו‚
הגמרא' :בן סורר לא
ַﬠזָ ּ‰
˘ ¿מ ָח‰
ָ‰עו… ָלם¿ ,ו‡ו… ָ˙ ּ‰
ׂƒ
היה ולא עתיד להיות,
ולמה נכתב ,דרוש וקבל ּו ƒמ ¿˙ ַּ‚ ∆ּב ∆ר˙ ַﬠל ¿ל ָבבו… ¿ ,ו ָכל ֲ‰נָ ‡ו… ˙
שכר' .ודברים אלו
˙ ∆˜ף
ׁ ∆˘ ָּבעו… ָלם ≈‰ם ּ¿כ ַ‡ ƒין ּ¿כנ∆ ‚∆ „ ּ …
תמוהים ,מפני מה
הוצרכה התורה לכתוב
˘ ¿מ ַח˙ ַ‡ ֲַ ‰ב˙ ַ˘≈ ּׁ ‰ם ָּבר ּו ¿ך ּ ‰ו‡.
ׂƒ
פרשה שלימה שאינה
)כז(
¿ו ָכל ƒח ַּב˙ ׁ ַ˘ ֲﬠ ׁ˘ ּו ַﬠ ¿י ָל ָ„יו¿ּ ,כל …‡ ָ‰י ּו
נוהגת במציאות ולא
תהא לעולם?
ּ¿כנ∆ ‚∆ „ ׁ ַ˘ ֲﬠ ׁ˘ ּו ַﬠ ≈ּלב ָ‡‰ו… ≈‰ב ַ˘≈ ּׁ ‰ם ָּבר ּו ¿ך
ותירץ רבינו בחיי ,כי
היה זה מחכמת התורה ּ ‰ו‡ ¿ּב ָכל ¿ל ָבבו… ּ .ו ¿ב ָכל ¿ ‰ƒרּ ‰ו ָריו ∆י ¡‰ ∆‚‰
ללמד את העם ,עד היכן
גודל חיוב אהבת השם יתברך .שהרי אין לך אהבה גדולה בעולם כאהבת האב
והאם לבנם .וכיון שעובר הבן על מצוות ה' יתעלה ,חייבים הם שתגבר בקרבם
אהבת השם יתברך על אהבת הבן ,עד שהם עצמם צריכים להביאו לבית דין
לסקילה .על זה אמרו" :דרוש וקבל שכר".
בי‡ורים

 .164מל‡‰‡ ‰ב .‰לבורא יתברך] .שלא תאמר שאדם סובל מכך שנפשו
משתוקקת לדברים רוחניים וכאילו הפסיד דברים גשמיים למען השגת דברים
רוחניים ,על כך מבאר שההפך הוא הנכון ,מאחר ומוצאה של הנשמה היא מן
העליונים והיא חלק אלו-ה ממעל וכולה דבר רוחני ,אם כן נטייתה הטבעית
היא רק לדברים רוחניים ,לכן רק בזה היא מוצאת מרגוע מנוחה ושמחה[.
 .165ב˘מח .‰השמחה נובעת משלימות האדם ]ככתוב )תהלים סח ,ד(
"וצדיקים ישמחו יעלצו לפני אלהים וישישו בשמחה"[ .ושלימות האדם
היא כשנפשו אוהבת ודבוקה בבורא עולם .166 .מעל לבבו .מרחיקה
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י‡ָ ,‰ז ƒי ¿∆ ‰יָ ‰ל ּ‡163 ‰ו… ר
ּו ¿כ ׁ ∆˘ ַ ˙¿ ˙ּƒר ּ ≈פ‡ ַּ∆ ‰נ ∆פ ׁ˘ ƒמ ַּ˙ ֲחל ּו ∆‡ ָ
¿ּב ַﬠ ¿ˆ ָמ ּ¿ ‰וכ ַ…ח ¿ּבנַ ¿פ ׁ ָ˘ ּ.‰

עיונים

‡רחו˙

˘ער ‰‡‰ב‰

ˆ„י˜ים

‡רחו˙

˘ער ‰‡‰ב‰

ˆ„י˜ים

≈‡ ¿
יך ַל ֲﬠ˘ׂ ו… ˙ ¿רˆו… ן ַּ ‰בו… ≈ר‡ ּ 167ו ¿לזַ ּכו… ˙ ַָ ‰ר ּƒבים ¿ו ַל ֲﬠ˘ׂ ו… ˙
ּ „ּ ˜ƒו ׁ˘ ַ˘≈ ּׁ ‰ם ¿ 168ו ƒל ¿מס…ר ַﬠ ¿ˆמו… ¿ּב ַ‡ ֲַ ‰ב˙ ַ˘≈ ּׁ ‰ם ָּבר ּו ¿ך ּ ‰ו‡.

¿וז∆ ּ ‰ו ַ‡ ֲַ ‰ב˙ ַ˘≈ ּׁ ‰ם ָּבר ּו ¿ך ּ ‰ו‡ ׁ ∆˘ ָּכ˙ ּוב ַּב ּ˙ו… ָר¿ּ ,‰כ‚ו… ן ּ ƒפנ¿ ָחס
ָּ ˘∆ ׁ 169מ ַסר נַ ¿פ ׁ˘ו… ּƒב ׁ ¿˘ ƒביל ַּ ‰בו… ≈ר‡ ƒי ¿˙ ָּב ַר ¿ך )במ„בר כ,(‰
¿ו ַ‡ ¿ב ָר ָ‰ם ָ‡ ƒבינ ּו ׁ ∆˘ ָ‡ ַמרƒ ‰ֲ 170" :רמ ˙…ƒי ָי „ƒי ∆‡ל ‡≈ '‰ל ∆ﬠ ¿ליו… ן
˘רו… ¿ך נַ ַﬠל" )בר‡˘י˙ י„,
˜…נ≈ ַ ˘ָ ׁ ‰מ ƒים ָו ָ‡ ∆ר‡ƒ ,ıם ƒמח ּוט ¿ו ַﬠ„ ¿ ׂ
י˘ע ׁ ∆˘ ּל …‡ ָר ָˆָ ‰ל ַ˜ ַח˙ ƒ 171מ ַּנ ֲﬠ ָמן
כב כ‚(∆ ,ו ¡‡ ƒל ׁ ָ
טו-טז(¿ .ו ַ‡ל ƒי ָּב ≈טל ƒמ ¿ „ּ ƒב ≈רי˙-ו… ָרּƒ ‰ב ׁ ¿˘ ƒביל ַּ˙ ֲﬠנ ּו‚≈ י ¿ו ׁ ַ˘ ֲﬠ ׁ˘ ּו ≈ﬠי
)מלכים ב ,‰

¿י ָל ָ„יו¿ 172 ,ו ƒח ַּב˙ ¿ר ּ ָ ‡ƒי¿ ‰ו ּ „ƒב ּור¿ ,ו‚ַ ם ַ 173י ֲﬠז…ב ƒטיּ ּו ָלם,
˘ ¿מ ָחּ¿ ‰ב ַ‡ ֲַ ‰ב˙ ַ˘≈ ּׁ ‰ם
¿ 174ו ַינ¿ ƒעים ז¿ ƒמירו… ˙ ּ¿כ ≈„י ¿ל ַמ ּל …‡˙ ¿ל ָבבו… ׂ ƒ
ָּבר ּו ¿ך ּ ‰ו‡.
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‡ו‰בי .כתב
כח.
)שו"ת
הרשב"א
הרשב"א ח"ה סי' נ"ה(:
"אמר הכתוב 'ואהבת
את ה' א' בכל לבבך',
ואמרו ז"ל 'בכל לבבך' –
בשני יצריך .והיינו כי
יצר הרע הוא המפתה
את האדם ללכת אחרי
חמדת הלב ,והזהירנו
להיות חשק עבודתו
ואהבתו מבזה כל
כאומרו
החשקים,
)שה"ש ח ,ז( 'אם יתן
איש את כל הון ביתו
באהבה בוז יבוזו לו'.
והוא מדתו של אברהם
אבינו עליו השלום,

ָ‰עו… ≈ב„ ≈מ ַ‡ ֲָ ‰ב ,‰עו… ≈ס˜ ַּב ּ˙ו… ָר‰
ּו ַב ּƒמ ¿ˆוו… ˙¿ ,ו‰ו… ≈ל ¿ך ּƒ 175בנ¿ ˙ƒיבו… ˙

ַָ ‰ח ¿כ ָמַּ ‰ַ ‰מ ¿ר ‡ƒים ≈‡ ¿
˘ָּ ‰כל
יך ַי ֲﬠ ∆ ׂ
ַƒּ ‰מ ¿ˆוו… ˙ ≈מ ַ‡ ֲָ ‰ב¿ 176 ‰ו ≈‡ ¿
…‡‰ב ∆‡˙
יך י ַ

ַ˘≈ ּׁ ‰ם ƒי ¿˙ ָּב ַר ¿ך ַ‡ ֲָ ‰ב„‚ּ¿ ‰ו… ָל ,‰ל …‡

ƒמ ּ ¿פנ≈ י ָ „ּ ָ 177בר ׁ ∆˘ ָּבעו… ָלם ,ל …‡ ƒמ ּ ¿פנ≈ י
ƒ 178י ¿ר ַ‡˙ ָָ ‰ר ָﬠ¿ ‰ול …‡ ּ¿כ ≈„י ¿ 179ל ַ˜ ≈ּבל
˘∆ ‡¡ ‰ָ ‰מ˙ ƒמ ּ ¿פנ≈ י
ַּ ‰טו… ָבָּ ‡∆ ,‰ל‡ עו… ∆ ׂ
ׁ ∆˘ּ ‰ו‡ ¡‡ ∆מ˙¿ ,וסו… ף ַּ ‰טו… ָבָ ‰לבו… ‡.
ּו ַמ ֲﬠ ָל ‰זו… ‰ƒי‡ ַמ ֲﬠ ָל„‚ּ¿ ‰ו… ָל‰
ַﬠ„ ¿מ‡…„¿ ,ו ≈‡ין ָּכל ָ‡ ָ„ם זו… ∆כָ ‰ל ּ,‰

ָ‡ ƒבינ ּו
ַ‡ ¿ב ָר ָ‰ם
ַמ ֲﬠ ַל˙
¿ו ‰ƒי‡
)כח(
ׁ ∆˘ ¿ּ˜ ָר‡ו… ַ„˜ָּ ‰ו… ׁ˘ ָּבר ּו ¿ך ּ ‰ו‡ " ‡ ֲ…ƒ ‰בי" )י˘עי ‰מ‡ ,ח(,
¿ל ƒפי ׁ ∆˘ ּל …‡ ָﬠ ַב„ ∆‡ ָּל‡ ≈מ ַ‡ ֲָ ‰ב¿ .‰וּ ‰ו‡ ׁ ∆˘ ּ ָ ˆּ ƒונ ּו ָּב„˜ָּ ‰ַ ‰ו… ׁ˘
ל-י ≈„י מ ׁ ∆…˘ַ ‰ר ≈ּבנ ּו ָﬠ ָליו ַ˘ָ ּׁ ‰לו… םּ∆ ˘∆ ׁ ,נ ¡‡ ַמר:
ָּבר ּו ¿ך ּ ‰ו‡ ַﬠ ¿
בי‡ורים

ישיר זמירות של שבח לה' ,כדי למלאו לבבו וכו' .175 .בנ˙יבו˙ .בדרכי.
 .176ו‡יך י‡‰ב ‡˙  .'‰על הפסוק )דברים ו ,ה-ו( "ואהבת את ה' ...והיו
הדברים האלה" ,פירש רש"י )מהספרי(" :ומהו האהבה )פירוש ,כיצד היא דרך
האהבה?( – והיו הדברים האלה ,שמתוך כך )שאתה עוסק בדברי תורתו( ,אתה
מכיר בהקב"ה ומדבק בדרכיו )וכך תאהבנו("„ .177 .בר .סיבה .178 .יר‡˙
‰רע .‰יראת העונש אם לא יקיים מצוות .179 .ל˜בל ‰טוב .‰אף מהקב"ה
וכמו שאמרו חז"ל )אבות א(" :אלא הוו כעבדים המשמשים את הרב שלא על

65

שבוע ד' יום ג'

שבוע ד' יום ב'

בי‡ורים

ומסלקת מלבו כל עניני תאוות עולם-הזה .167 .ולזכו˙ ‰רבים .מגודל
אהבתו את ה' חפץ שגם אחרים יעשו את רצונו יתברך] .במס"י )פי"ט( כתב,
אחר שיתגבר באהבה אליו יתברך ,יהיה חומד ומתאוה אל הגדלת כבודו
ומצטער על כל מצב וענין בהם מתמעט כבודו יתברך .ויתאוה שכל שאר
בני-האדם יהיו כמו כן ,ויתאנח על מה שממעטים שאר בני-האדם[.
 .168ולמסור עˆמו וכו' .מוכן הוא למסור את עצמו על קדושת שמו ,כדוגמת
פנחס˘ .169 .מסר נפ˘ו .שסיכן את עצמו בעבור שקינא לה' ,והרג נשיא
שבט מישראל‰ .170 .רימו˙י י„י .אברהם אבינו לאחר שנלחם עם המלכים
לא רצה לקחת לעצמו שום רכוש מן השבי ,וכל זאת כדי שיתפרסם בעולם
שהקב"ה הוא זה אשר מעשיר אותו .171 .מנעמן .תמורת מה שריפא אותו
מצרעתו ובכך קידש שם שמים ברבים .172 .וחב˙ ר‡י ‰ו„יבור .שלא יתבטל
מדברי-תורה בשביל אהבתו וחיבתו לילדיו )או לאחרים( לראותם ולדבר
אתם .173 .יעזוב טיולם .ימנע ויניח בילויי זמן שונים .174 .וינעים זמירו˙.

עיונים

‡רחו˙

˘ער ‰‡‰ב‰

ˆ„י˜ים

‡רחו˙

ˆ„י˜ים

˘ער ‰‡‰ב‰

")כט( ¿ו ָ‡ ַ¿ ‰ב ָּ˙ ∆‡˙ ‡¡ '‰ל ∆…ָ ‰
יך ¿ּב ָכל
¿ל ָב ¿ב ָך ּו ¿ב ָכל נַ ¿פ ׁ ¿˘ ָך ּו ¿ב ָכל ¿מ‡ ∆…„ ָך"
)„ברים וּ .(‰ ,ו ƒבז¿ ַמן ׁ ∆˘ ∆ ּי ¡‡ ַ‰ב ∆‡˙ ַ˘≈ ּׁ ‰ם
ָּבר ּו ¿ך ּ ‰ו‡ ַ‡ ֲָ ‰ב¿ ‰ָ ‰ר‡ ּו ָיƒ ,‰מ ָ ּי„
˘ָּ ‰כל ַƒּ ‰מ ¿ˆוו… ˙ ≈מ ַ‡ ֲָ ‰ב.‰
ַי ֲﬠ ∆ ׂ

¿ו ≈כ ַ
יˆ„ ‰ƒי‡ ָָ ‰ֲ ‡ַ ‰ב¿ ‰ָ ‰ר‡ ּו ָיּ ‰ ?‰ו‡
‡‰ב ∆‡˙ ַ˘≈ ּׁ ‰ם ַ‡ ֲָ ‰ב‰
 ׁ ∆˘ …ּי ַ¿ ּ‚„ו… ָל¿ ‰י ≈˙ ָרַ ‰ﬠזָ ּ¿ ‰מ‡…„ַ ,ﬠ„ ׁ ∆˘ ¿ּ˙ ≈‡‰
נַ ¿פ ׁ˘ו… ¿˜ ׁ˘ ּו ָרּ¿ ‰ב ַ‡ ֲַ ‰ב˙ ַ˘≈ ּׁ ‰ם ƒי ¿˙ ָּב ַר ¿ך.
¿ונ¿ ƒמ ָˆ‡ ˘ׁ 180ו… ‚∆ ָּ ‰ב ּƒ ˙ָּ ‰מי„ ּ¿כ ּ ‡ƒל ּו

שניתן לו בן בעת
זקנותו אחר היותו
חשוך בנים ,ושנתאוה
לו כל ימיו ,והיה
שבמין
המעולה
האנושי ועיקרו בחפץ
חסד ,ונעשה לו אכזרי
לאהבת בוראו לשחוט
אותו בידו ,ועזב ושכח
אהבת בנו יחידו אשר
אהבו תכלית אהבה
וחשק ,להיות אהבתו
גוברת ומשכחת כל
החשקים והתאות ,והוא
שנקרא 'אוהב' כאומרו
'זרע אברהם אוהבי'".
עכ"ד הרשב"א.

יראנו בחלום .ולפי
שנצטוינו לאהבה את ה'
בשני היצרים ובנפש
המתאוה ובכל ממונו,
ויצטרך אדם לאהוב
את כולן בדברים
המוכרחים ,כי אי אפשר
לו שיחיה זולתם ,על
כן צוה שיאהוב אותו
בענין המוכרח אבל
יאהוב את השם יתברך
על כולן.
ואם כן מהטעם הזה לא
לומר
יכול
היה
'וחשקת' ,כי אילו היה
חושק אותו היה מפריד
מחשבתו מכל הדברים
הגופניים האלה ולא
היה משתמש בהם כל
עיקר ,ואף במוכרחים,
ולא היה מקום למצות
התורה כלל".

שבוע ד' יום ג'

כט .ו‡‰ב˙ ‡˙ '‰

‡ל‰יך .כתב רבינו בחיי" :ואם תשאל ותאמר ,כיון שמצינו שמעלת
ה'חשק' גדולה ממעלת ה'אהבה' היה לו לומר 'וחשקת' ולמה אמר
'ואהבת'?
התשובה בזה ,כי היא הנותנת ,שהרי האוהב הוא מי שאוהב הדבר האהוב
ולעתיד תשתכח ממנו האהבה ,כגון בעת שאוכל או ישן .אבל מי שחושק ,אין
מחשבתו נפרדת מן החשוק כלל ואפילו בעת שיאכל יזכרנו ,גם בעת השינה
בי‡ורים

מנת לקבל פרס"˘ .180 .ו‚ ‰ב˙ ‰מי„ .פירש הראב"ד )פ"י מתשובה ה"ו(
בשני ענינים :א( לשון שיר ,כמו 'שגיון לדוד' )תהלים ז ,א( ]פירוש ,שישמח
באהבת ה' כמו שאדם שמח בשיר )כסף משנה( .או יש לפרש ,שבתוקף החשק
ישיר לפניו יתברך )ספר חרדים פ"א אות ו'([ .ב( בעבור אהבתה תשגה בעניניך
שלא תשים עליהם לב .עכ"ד .עוד יש לפרש ,בשביל אהבת ה' יתנהג כשוגג
וכפתי ,שיזניח כל עסקיו וירוץ אחרי ה') .עפ"י רש"י עירובין נד.(:
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ּ ‰ו‡ חו… ∆ל√ ‰ח ƒלי ַ‡ ֲָ ‰ב‡≈ ˘∆ ׁ ,‰ין ַ ּ„ ¿ע ּ˙ו…
ּ ¿פנ ּו ָי≈ ‰מ ַ‡ ֲַ ‰ב˙ ‡ו… ָ˙ ּ¿ ‰˘ָ ּׁ ‡ƒ ‰וּ ‰ו‡
ׁ˘ו… ‚∆ ָּ ‰ב ּƒ ˙ָּ ‰מי„ּ≈ ,בין ¿ּב ׁ ¿ ˘ƒב ּ˙ו… ּ≈ ,בין
¿ּב˜וּמו… ּ≈ ,בין ¿ּב ׁ ָ˘ ָﬠּ ‰˘∆ ׁ ‰ו‡ ‡ו… ≈כל
¿ו ׁ˘ו… ∆˙ָ ,‰י ≈˙ר ƒמז∆ ּ∆ ‰¿ ˙ּƒ ‰יַ ‰ֲ ‡ַ ‰ב˙ ַ˘≈ ּׁ ‰ם
ָּבר ּו ¿ך ּ ‰ו‡ ¿ּב ≈לב ‡ו… ֲָ ‰ביו˘ׁ ,ו… ‚ ƒים ָּב ּ‰

"ב ָכל ¿ל ָב ¿ב ָך
ָּ˙ ƒמי„¿ּ ,כמו… ׁ ∆˘ ּ ָ ˆּ ƒונ ּוּ¿ :
ּו ¿ב ָכל נַ ¿פ ׁ ¿˘ ָך„) "ֈברים ו¿ ,(‰,וּ ‰ו‡
"כי חו… ַל˙
ׁ ∆˘ ּׁ ¿˘ל…מ…ַ ‡ָ ‰מר ∆ ּ„ ∆ר ¿ך ָמ ׁ ָ˘לƒּ :
ַ‡ ֲָ ‰ב‡ָ ‰נ ƒי" )˘יר˘‰-ירים ב¿ (‰ ,ו ָכל
ירƒ ˘ƒ ּׁ ‰-ירים ָמ ׁ ָ˘ל ּ ‰ו‡ ¿ל ƒענ¿ ָין ז∆ .‰
ַ
ׁ ˘ƒ

ָ ּ„ ָבר

ָי„ ּו ַﬠ ּו ָבר ּור‡≈ ˘∆ ׁ ,ין ַ‡ ֲַ ‰ב˙
בר ּו ¿ךּ ‰-ו‡ נ∆ ˘∆ ׁ ˜¿ ƒר˙ַ„˜ָּ ‰ו… ׁ˘ ָּ

¿ּב ƒל ּבו… ׁ ∆˘ל ָ‡ ָ„םַ ,ﬠ„ ׁ ∆˘ ּ ƒי ׁ ¿˘ ∆ּ‚ָּ ‰ב ּ‰
ָּ˙ ƒמי„ ָּכ ָר‡ ּוי ¿ו ַי ֲﬠז…ב ָּכל ַמָּ ˘∆ ׁ ‰בעו… ָלם ח ּוƒ ıמ ּ∆מ ָּנ¿ּ ,‰כמו…
"ב ָכל ¿ל ָב ¿ב ָך ּו ¿ב ָכל נַ ¿פ ׁ ¿˘ ָך„) "ֈברים ו(‰ ,
ׁ ∆˘ ּ ָ ˆּ ƒו¿ ‰ו ָ‡ ַמרּ¿ :
181
בר ּו ¿ךּ ‰-ו‡ ∆‡ ָּל‡¿ּב ַ„ ַﬠ˙ ׁ ∆˘ ≈ ּי ָ„ ≈ﬠּ ‰ו,
¿ו ≈‡ינו… ‡ו… ≈‰ב ַ„˜ָּ ‰ו… ׁ˘ ָּ
בי‡ורים

 .181ב„ע˙ ˘י„ע‰ו .ככל שידע ויכיר יותר גדלות ודרכי ה' והנהגותיו בעולם
כך תרבה אהבתו לה' יתברך.
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עיונים

עיונים

‡רחו˙

˘ער ‰‡‰ב‰

ˆ„י˜ים

‡רחו˙

ˆ„י˜ים

˘ער ‰‡‰ב‰

¿ו ַﬠל ּ ƒפי ַָ „ּ ≈ ‰ﬠ∆ ‰¿ ˙ƒ ‰יָ ‰ֲ ‡ַ ‰ָ ‰ב‡ƒ :‰ם
¿מ ַﬠט – ¿מ ַﬠט¿ ,ו ‡ƒם ַ¿ ‰ר ≈ּב¿ ‰ַ – ‰ר ≈ּב,‰
יכ ¿ך ָˆ ƒר ¿
¿ל ƒפ ָ
יך ָ„ָ ‡ָ ‰ם ¿ 182ל ַי ≈ח„ ַﬠ ¿ˆמו…
˘ ּƒכיל ¿ּב ָח ¿כ ָמּ ‰ו ƒב ¿˙ב ּונָ ‰
¿ל ָƒ ‰בין ּו ¿ל ַׂ ¿ ‰
כ ַח
ַּ ‰מו… „ƒיעו… ˙ לו… ∆‡˙ ˜ו… נו… ּ .ו ¿כ ƒפי ּ …
˘י‚ ָ‡≈ ‰ל
ׁ ∆˘ ≈ ּי ׁ˘ ָּב ָ‡ ָ„ם ¿ל ָƒ ‰בין ּו ¿ל ַׂ ƒ ּ ‰
ַּƒ ‰נ ¿כ ָּב„ ¿ו ַ‰נּ ו… ָר‡ƒ ,מ ¿ˆ ָו¿ ‰ל ַ‡ ֲָ ‰ב‡ ‰ו… ˙ו…
ּו ¿ל ƒי ¿ר ָ‡ƒ ‰מ ּ∆מנּ ּוּ∆ ˘∆ ׁ ,נ ¡‡ ַמר"¿ :ו ָ‡ ַ¿ ‰ב ָּ˙
∆‡˙ ‡¡ '‰ל ∆…ָ ‰
יך" )„ברים ו¿ ,(‰ ,ונ∆ ¡‡ ַמר:

"‡˙ ‡¡ '‰ל ∆…ָ ‰
∆
יך ָ ˙ּƒיר‡" )˘ם ו ,י‚(.
¿
˘י‚ ָּב ַּ ‰ֲ ‡ַ ‰ב˙ ַ˘≈ ּׁ ‰ם
¿וזו… ‰ƒי ַ∆ „ּ ∆ ‰רך ¿ל ַׂ ƒ ּ ‰

ָּבר ּו ¿ך ּ ‰ו‡) :ל( ¿ּב ׁ ָ˘ ָﬠּ ƒ ˘∆ ׁ ‰י ¿˙ ּבו… נ≈ ן ָ„ָ ‡ָ ‰ם

ל .ב˘ע˘ ‰י˙בונן וכו'.

הוא מדברי הרמב"ם ז"ל
בפ"ב מיסודי התורה
המבאר לנו כיצד להגיע
לאהבת הבורא יתברך,
וע"ז כתב שהאהבה
באה על ידי התבוננות
יתברך
ברוממותו
עיי"ש .והחסיד ב"חובות
אומר
הלבבות"
שהאהבה באה על ידי
בטובתו
התבוננות
יתברך ורוב חסדיו
עמנו.
וכתב על כך בספר
"ברכת פרץ" )פרשת
ויקרא( :אבל מה יעשה
אדם שלבו אטום ואינו
מתעורר לאהבה אפילו
ומתבונן
כשלומד
בענינים אלו כהנה

וכהנה.
ברם ,הרמח"ל בספר "מסילת ישרים" )פ"ז( כבר כתב בנושא הזריזות שכשם
שההתלהטות הפנימית מביאה לידי זריזות הגוף ,כמו כן ישנה מציאות הפוכה
מזו :התנועה החיצונית מעוררת את הפנימית .על ידי זריזות בפועל מעורר
האדם בעצמו התלהטות ושמחה פנימית וזהו מה שכתוב" :ונדעה נרדפה
לדעת את ה'".
כך גם בענין אהבת ה' ותורתו )וכן בשאר המידות( .כשם שאהבה פנימית
מביאה להתנדבות ולויתור משלו למען כבודו יתברך ,כך מעוררת פעולת
בי‡ורים

 .182ליח„ .לקבוע.
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ַ„‚ּ¿ ‰ו… ƒלים¿ ,ו ƒי ¿ר ∆‡≈ ‰מ ∆‰ם ָח ¿כ ָמ˙ו… ׁ ∆˘ ≈‡ין
ָל ּ≈ ‰ﬠ ∆ר ¿ך ¿ול …‡ ≈˜ƒ ,ıמ ָ ּי„ ּ ‰ו‡ ‡ו… ≈‰ב

ההתנדבות אהבה בלב
והתקשרות להשי"ת
ולתורתו .ולפי ערך
¿
ריבוי ההתנדבות ,כן
∆‡˙ ַָּ ‰מ˜ו… ם ָּבר ּוך ּ ‰ו‡ּ ,ו ¿מ ׁ ַ˘ ≈ּב ַח
יעורר לעומתו ניצוצי
אהבת השי"ת .דרכי ּו ¿מ ָפ ≈‡רּ ,ו ƒמ ¿˙ ַ‡ ∆ ּוָ ‡ֲ ˙ַּ ‰ו„‚ּ ¿ ‰ו… ָל≈ ‰ל ַי„ע
ההתנדבות רבים הם :יש
∆‡˙ ַ˘≈ ּׁ ‰ם ַ„‚ָּ ‰ו… ל¿ּ ,כמו… ׁ ∆˘ ָ‡ ַמר ָ ּ„ ƒו„:
המתנדב לשם-שמים
"ˆ ¿מ ָ‡ ‰נַ ¿פ ׁ ˘ƒי ≈ל‡ל ‰…ƒים ¿ל ≈‡ל ָחי"
ָ
ביגיעת
בהרבותו
התורה ,ויש מי שעושה
זאת על ידי תפילה )˙‰לים מבּ ,(‚ ,ו ¿כ ׁ ∆˘ ּ¿מ ַח ּׁ ≈˘ב ַּב ¿ ּ„ ָב ƒרים
במסירות-נפש .ישנם
ָּ∆ ‡≈ ‰לַ ‡ָ ˘∆ ׁ ‰מר ָ ּ„ ƒו„ ƒמ ָ ּי„ ּ ‰ו‡ נ¿ ƒר ָּ˙ע
המרבים בצדקה או
בזיכוי הרבים ,וישנם ַל ֲ‡חו… ָריו ¿ו ƒי ָיר‡ ¿ו ƒי ¿פ ַח„¿ ,ו ≈י ַ„ע ׁ ∆˘ּ ‰ו‡
אחרים המתנדבים על ¿ּב ƒר ָ ּיַ ˜¿ ‰ט ָּנָ ˘¿ ׁ ‰פ ָלַ ‰ו ֲ‡ ≈פ ָל ,‰עו… ∆מ ∆„˙
ידי שמדקדקים דקדוק
רב בכל דיני התורהּ¿ .ב ַ„ ַﬠ˙ ַ˜ ָּל¿ ‰מע ּו ָטƒ ‰ל ¿פנ≈ י ƒ ˙ּ¿ 183מים
אלה וגם אלה יגיעו מכח ≈ ּ„עו… ˙¿ּ ,כמו… ׁ ∆˘ ָ‡ ַמר ָ ּ„ ƒו„ƒּ 184" :כי
התנדבותם לשם ה'
˘ּ¿ ˆ¿ ‡∆ ‰בע ∆…˙ ָ
∆‡ ¿ר ∆‡∆ ˘ָ ׁ ‰מ ָ
יך"
יך ַמ ֲﬠ ∆ ׂ
להתעוררות הרגשת
185
אהבה
¿
והתקשרות )˘ם חּ ,(„ ,ו ¿ס ƒמיך ≈ל ָּ " :‰מ‡¡ ‰נו… ׁ˘
לבורא ברוך הוא .וזה
ּƒכי ˙ƒז¿ ּ¿כ ∆רנּ ּו" )˘ם פסו˜ .(‰
בדוק ומנוסה!
נמצא איפוא שגם את
מצוות הלבבות יש
לקיימם
אפשרות
ׁ ∆˘ ָ‡ ָ„ם ƒמ ¿˙ ּבו… נ≈ ן ַּב ¿ ּ„ ָב ƒרים
ולקנותם על-ידי ריבוי
מעשים מתוך התנדבות למען שמו יתברך .עיי"ש עוד.

ּו ƒבז¿ ַמן

בי‡ורים
˙ .183מים „עו˙ .כינוי להקב"ה שהוא שלם בתכלית השלמות .184 .כי
‡ר‡ ‰ו‚ו' .כאשר אתבונן בשמים שהם מעשה אצבעותיך .185 .מ‡ ‰נו˘
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˘יו
¿ּב ַמ ֲﬠ ָ ׂ

ּו ƒב ¿בר ּו ָ‡יו

ַּƒ ‰נ ¿פ ָל ‡ƒים

עיונים

עיונים

‡רחו˙

˘ער ‰‡‰ב‰

ˆ„י˜ים

‡רחו˙

ˆ„י˜ים

˘ער ‰‡‰ב‰

ַ„‚ּ¿ ‰ו… ƒליםּ ,ו ַמ ּƒכיר ַּ‚ ¿„לוּ˙ו… ƒמ ַּמ ¿ל ָ‡ ¿ך
ָח ¿כ ָמ˙ו…

ׁ ∆˘ל

¿ו ƒי ¿ר ∆‡‰
¿ו‚ַ ¿ל ַ ּ‚ל,
בר ּו ¿ךּ ‰-ו‡ ¿ּב ָכל ַ¿ ‰יˆ ּו ƒריםַ„˜ָּ ‰ו… ׁ˘ ָּ
ּו ¿ב ָכל ַּ¿ ‰בר ּו ‡ƒים ,מו… ƒסיף ַ‡ ֲָ ‰ב‰
ַל ָּמ˜ו… ם ָּבר ּו ¿ך ּ ‰ו‡¿ ,ו ƒי ¿ˆ ָמ‡ נַ ¿פ ׁ˘ו…
˘רו… ∆ל ¡‡…‰ב ∆‡˙ ַָּ ‰מ˜ו… ם
¿ 186ו ƒי ¿כ ַמ ּּ¿ ‰ב ָ ׂ
ָּבר ּו ¿ך ּ ‰ו‡¿ ,ו ƒי ָיר‡ ¿ו ƒי ¿פ ַח„ ƒמ ּׁ ¿ ˘ƒפלוּ˙ו…
¿ו ַ„ ּלוּ˙ו… ¿ו ַ˜ ּלוּ˙ו… ¿ּ 187 ,כ ׁ ∆˘ ַ ּי ֲﬠר ¿…ך ַﬠ ¿ˆמו…
¿ל ∆‡ ָח„ ≈מ ַּ ּ‚‰ו ƒפים ַ„˜ּ¿ ‰ו… ׁ ˘ƒים ֲ‡ ׁ ∆˘ר
ָּב ָר‡ ַ˘≈ ּׁ ‰ם ָּבר ּו ¿ך ּ ‰ו‡.

ל‡ .רחו˜ ‰מן ‰‡‰ב.‰

ואף שיראה זו היא
ממדרגת
פחותה
האהבה ,מכל מקום היא
מוכרחת עבור השגת
מדת האהבה .וזאת
למדנו מהמשנה באבות
)א ,ג( האומרת" :אל
תהיו כעבדים המשמשין
את הרב על מנת לקבל
פרס ,אלא הוו כעבדים
המשמשין את הרב שלא
על מנת לקבל פרס ויהי
מורא שמים עליכם".
שלכאורה דברי התנא
צריכים ביאור ,בראשית
דבריו הוא מזהיר להיות
כעבדים המשמשין את

¡‡ל ˜…ƒים" )‡יוב ‡ּ ,(‡ ,ו ≈ב ֲ‡ר ּוƒּ ˘∆ ׁ ,מ ¿˙ ָי ≈ר‡ ƒמ „ּ ƒין
יּ… ‰נם ּו ≈מ ָﬠנ¿ ׁ ≈˘י עו… ָלם ַ‰ז∆ ּ) ‰סוט ‰כז ,ב; וע"˘
ע…נ∆ ׁ˘ ׁ ָ˘ ַמ ƒים ּו ƒמ ≈ ּ‚ ƒ
ל‡¿ .(‡ ,וז…‡˙ ַƒּ ‰מ ָ ּ„) ‰ל‡( ¿רחו… ָ˜ƒ ‰מן ָָ ‰ֲ ‡ַ ‰ב¿ ‰מ‡…„ ¿מ‡…„.
ֲ‡ ָבל ƒי ָיר‡ ≈מ ַ˘≈ ּׁ ‰ם ƒי ¿˙ ָּב ַר ¿ך ּ¿כמו… ָ‡ ָ„ם ׁ ∆˘‡ו… ≈‰ב ∆‡˙ ˙ּ ˘¿ ׁ ‡ƒו…
¿ו ‰ƒי‡ ‡ו… ַ¿ ‰ב ּ˙ו… ¿ ,וּ ‰ו‡ ָי ≈ר‡ ַל ֲﬠ˘ׂ ו… ˙ ָ ּ„ ָבר ּ¿כנ∆ ‚¿ ָ ּ„ ּ∆ ּ ‰פן ¿י ַ‡ ≈ּב„
בי‡ורים

ו‚ו' .מה חשיבותו של האדם כי זכרונו בא לפניך .186 .ויכמ ‰ב˘רו .יחשוק
ויתאוה )מלשון 'כמה לך בשרי' .תהלים סג ,ב( .187 .כ˘יערך עˆמו ל‡ח„
מ‚‰ופים „˜‰ו˘ים וכו' .כשישוה את עצמו למלאכים או לחיות הקודש או
לגלגלים וכדומה ,ויראה את הפער הגדול אשר בינו לבינם.
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ַ‡ ֲָ ‰ב ָ˙ ּ≈ּ - ‰כן ַָ „ּ ָ ‰בר ַ‰ז∆ ּ188 ‰חו… ≈ˆב

הרב שלא על מנת
לקבל פרס ,וזו היא
עבודה מאהבה ,ואת דבריו הוא מסיים "ויהי מורא שמים עליכם" ,שזו
עבודה מיראה .ולכאורה הרי דרגת העבודה מאהבה גבוהה יותר מעבודה
מיראה ,אם כן לאחר שזוכה האדם לדרגה הגבוהה של אהבת השי"ת
ומשמשו שלא על מנת לקבל פרס ,מה מקום להוסיף ולצוותו ביראת
שמים?
אלא – אומר רבי יצחק בלאזר – זאת לימדנו התנא ,שגם לאחר כל המדריגות
הנעלות ,צריך עדיין לעבודת ה"יראה" ,ובאין יסוד של יראה ,לא תתכן גם
עבודה מאהבה .כי כח היראה הוא היסוד והשורש המחזיק ומאחד את כל
המעלות.
וביותר מצינו ,כי על ידי היראה אזי מדת האהבה מתגבר באדם ביתר שאת.
והוא על פי מה שביאר רבי שמואל רוזובסקי זצ"ל על מה ששנינו במשנה
)אבות ה ,ג( "עשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולם ,להודיע
כמה חיבתו של אברהם אבינו" .ופירש רש"י ,ולא הרהר אחרי מדותיו יתברך
מרוב אהבתו ,ע"כ .והדבר צ"ב ,הרי אחר נסיון העקידה ,שהיה הנסיון
האחרון ,נאמר בפסוק "עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה" ,הרי משמע
שמחמת היראה עמד בפני הנסיונות?
אלא הביאור בזה הוא ,כי אמנם עצם העמידה בעת הנסיון הוא מכח מדת
ה"יראה" ,כי מ"אהבה" אפשר לבעט ,וכמאמרם ז"ל )ירושלמי סוטה ה ,ה(
עשה מאהבה ועשה מיראה .עשה מאהבה ,שאם באת לשנוא ,דע שאתה
אוהב ואין אוהב שונא .עשה מיראה ,שאם באת לבעט דע שאתה ירא ואין
ירא מבעט ,ע"כ.
אך אחרי חלוף עת הנסיון ,אז מרוב "אהבתו" לא הרהר בו ,ולא עורר בעצמו
איזושהי התנגדות ,שהיא כבר בחינת שנאה – "דע שאתה אוהב ואין אוהב
שונא" .ואדרבא ,על ידי העמידה בנסיון בכח היראה ,על ידי זה מדת האהבה
מתגברת בו ,כי מאחר שמצד האהבה אינו מהרהר ,ואין מתעוררת התנגדות,
בחינת שנאה ,הרי האהבה מתגברת בו יותר ויותר ,כי על ידי שמקריב עצמו
בשביל ה' מתקשר יותר ויותר.
בי‡ורים

 .188חוˆב ]בכת"י הגירסא :רשפיה[ ר˘פי ‡˘ .לשון הפסוק בשיר השירים
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שבוע ד' יום ה'

שבוע ד' יום ה'

ּו ¿ב ָמ˜ו… ם

ַ‡ ≈חר נ∆ ¡‡ ַמר"ƒ :ו ≈יר‡

עיונים

עיונים

‡רחו˙

˘ער ‰‡‰ב‰

ˆ„י˜ים

‡רחו˙

˘ער ‰‡‰ב‰

ˆ„י˜ים

ƒר ׁ ¿˘ ּ ≈פי ≈‡ ׁ˘ ַ‡ ֲַ ‰ב˙ ּ ‰ַ 189בו… ≈ר‡ ƒי ¿˙ ַﬠ ∆ּל¿ ,‰ו ƒי ָיר‡ ַל ֲﬠב…ר ַﬠל
"ע ¿ב„ ּו ∆‡˙
ƒמ ¿ˆוו… ָ˙יו ּ ∆פן ַי ¿פ ƒסי„ ַ‡ ֲַ ‰ב˙ ַּ ‰בו… ≈ר‡ ƒי ¿˙ ָּב ַר ¿ך¿ .וז∆ ּ ‰ו ƒ

ארגון "ארחות יושר"

ּ¿ '‰ב ƒי ¿ר ָ‡‰˙) "‰ילים ב ,י‡( ‰ƒי‡ ƒי ¿ר ַ‡˙ ָָ ‰ֲ ‡ַ ‰ב"¿ ,‰ו‚ ƒיל ּו
ּƒב ¿ר ָﬠ ָ„≈ - "‰מר…ב ּ ַפ ַח„ ַּ ‰בו… ≈ר‡ ָּ˙‚ ƒיל ּו ַל ֲﬠ˘ׂ ו… ˙ ∆ח ¿פˆו… ¿ .וז…‡˙

נוסד בהכוונתו של מרן שר
התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א,
במטרה להנחיל את לימוד
המוסר בקרב כל שכבות העם,
ובכוללי
התורה
בשיעורי
האברכים ,במוסדות החינוך
ובשיעורים לנשים .בכדי להגשים
מטרה זו ,מתקיימת פעילות
מגוונת בתחומים שונים.

ַּ ƒ ‰י ¿ר ָ‡‰ƒ ‰י‡ ƒי ¿ר ַ‡˙ ָָ ‰ֲ ‡ַ ‰ב¿ ,‰ו ָﬠ ∆ל ָ
י ‰נ∆ ¡‡ ַמרƒ 190" :י ¿ר ַ‡˙ '‰
‰ƒי‡ ‡ו… ָˆרו… " )י˘עי ‰ל‚ ,ו(.

¿ו ≈‡ין

ָָ ‰ֲ ‡ַ ‰ב‰ַ ‰ז…ּ‡˙ ƒמ ¿˙ ַ˜ ∆ ּי ∆מ˙ ∆‡ ָּל‡ ¿ּב ƒמי ׁ ∆˘נּ ו… ≈˙ן ַ ּ„ ¿ע ּ˙ו…
¿ 191ל ַ˜ ≈ ּים ָּכל ַƒּ ‰מ ¿ˆוו… ˙ ּ¿כ ¿ ‰ƒל ָכ ָ˙ןƒּ ,כי ƒמי ׁ ∆˘ ≈‡ינו… יו… ≈„ ַﬠ

כל‡≈ ,ין ז∆  ‰נָ ˜¿ ƒר‡ ‡ו… ≈‰ב ָּ‚מ ּור,
ַƒּ ‰מ ¿ˆוו… ˙ ֲ‡ ׁ ∆˘ר ּ ָ ˆƒוּ ‰ו יו… ≈ˆר ַ… ּ ‰
י‡ּ ‰ו ¿ל ַ‡ ֲַ ‰ב˙ ַּ ‰בו… ≈ר‡ ָּבר ּו ¿ך ּ ‰ו‡
ָל ≈כן ∆ 192י ¡‡ ַ‰ב ָּכל ֲ‡ ׁ ∆˘ר ¿י ƒב ≈

˘ ‰ז∆  ,‰טו… ב לו… ָּבעו… ָלם ַ‰ז∆ ּ¿ ‰ו ָלעו… ָלם ַָּ ‰ב‡.
ּו ָבר ּו ¿ך ׁ ¿˘מו… ¿ .ו ָ‰עו… ∆ ׂ

שבוע ד' יום ה'

בי‡ורים

)ח ,ו( .ופירש שם המצודת דוד" :גחלת האהבה היא כרשפי אש וכשלהבת
גדולה .רוצה לומר ,אהבתי אליך שמורה לעולם כחמימות הגחלת המתקיימת
זמן מרובה ,וגם היא חזקה כלהבת אש גדולה השורף בחזקה"‰ .189 .בור‡.
גדולת הבורא .190 .יר‡˙ ‰ '‰י‡ ‡וˆרו .יראת שמים היא דבר גדול מאוד עד
שהיא המדה היחידה שהקב"ה מכניסה לאוצרו ,כאדם המניח באוצרו דבר
חשוב כדי לשומרו] .וכנאמר" :אין להקב"ה בבית גנזיו אלא אוצר של יראת
שמים ,שנאמר 'יראת ה' היא אוצרו'" )ברכות לג .191 .[(:ל˜יים כל ‰מˆוו˙
כ‰לכ˙ן .האוהב את ה' חפץ להגדיל כבוד שמו יתברך ולעשות נחת-רוח
לפניו ,וזאת על-ידי שיעשה את רצונו ויקיים את מצוותיו אשר ציוה.
 .192י‡‰ב כל ‡˘ר יבי‡‰ו וכו' .וכתב ה'מסילת ישרים' )פי"ט(" :וכבר מורגל
זה הענין בכל אוהב בשר-ודם שישמח כשיזדמן לו )דבר( מה שיוכל להראות
בו אל אשר הוא אוהב ,עד היכן מגיע עוצם אהבתו".
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ארגון להפצת שיעורי תורה ומוסר

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

עשרות רבנים מגידי שיעורים ,העוסקים בבית המדרש

שילוב שיעורי מוסר בתכניות הלימודים בתלמודי תורה

בהכנת השיעורים בדף היומי ובסוגיות העיוניות הנלמדות

בכל הארץ ,לעידוד לימוד המוסר מגיל צעיר בצורה נוחה

על ידם – המה "נושאי הדגל" ליישום תכנית הפצת לימוד

ונעימה .כבר עתה ניכרים ניצני ההשפעה מלימוד זה

המוסר מבית היוצר של ארגון "ארחות יושר" ,ע"י לימוד

שבוודאי תלך ותגבר עם השנים ,וסופה להצמיח פירות

בצוותא בסוף השיעור בספרי המוסר היו"ל על ידינו.

נאים אשר יתהללו בהם כל רואיהם.
במאות שיעורי התורה הנלמדים בפריסה ארצית רחבה הגדלה

צוות ת"ח מופלגים ,אשר ניחונו בידע ובהבנה בספרות

מיום ליום ,אשר נמסרים על ידי טובי מגידי השיעורים,

התורנית לענפיה ,שוקד על הוצאת ספרי מוסר בעריכה

המצטיינים בבקיאות ובעיון ,ובהסברה בהירה וקולחת -

חדשה ומאירת עיניים .גולת הכותרת הינם מדורי

שילבנו את לימוד המוסר בסוף השיעור ,בו לומדים בצוותא

ה"ביאורים" וה"עיונים" ,המעוטרים בפנינים מגדולי

מתוך חוברות "ארחות המוסר" וזוכים בשל כך לתוספת מילגה

הדורות ,בתוספת נופך מאת העורכים .וזאת – בצורת

חודשית המהווה תמריץ ועידוד לרבנים שליט"א ,אשר

חוברות חודשיות עם חלוקה על פי סדר לימוד יומי

מדווחים במשוב על רצף הלימודים ,ההתקדמות והעקביות.

המופצות באלפי עותקים בשיעורי התורה ,בכוללים,
בישיבות ,בתלמודי תורה ובבתי הכנסת.

בעסקנו במלאכת הקודש ,מעלים אנו על נס את דמותה של
הרבנית הצדקנית הדגולה מרת בת שבע קניבסקי ע"ה ,אשר

שיעור
בביה"ח בלינסון

הוקמה תכנית מיוחדת לקביעת סדרי מוסר בכוללי

הייתה תל תלפיות לנשי ובנות ישראל ,ובאהבתה הגדולה

האברכים בצמוד לסדרי הלימוד הקבועים ,עם מתן שכרה

הרעיפה על ראשן טללי תחיה והעמידתן בקרן אורה .לזכרה

בצידה – מילגה חודשית ,וזאת בכדי להחדיר חשיבות

הקמנו רשת שיעורי תורה לנשים הנושאות את שמה בגאון,

העסק בספרי היראה ותיקון המידות באופן מיוחד לעמלי

על מנת להמשיך את מורשתה המפוארת בקירוב בנות

תורה.

ישראל ,לחיזוק ביראת שמיים ,צניעות ומידות טובות.

שיעור
בביה"כ הגדול ב"ב

שיעור
בביה"כ הגדול ת"א

שיעור
בביה"כ ראשל"צ

