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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 החמישית ,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

10

בברכת התורה
מערכת אורחות המוסר
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עיונים

סדר הלימוד היומי בשיעורים
שבוע ב'

יום א' י“א אייר  -יום ה' ט“ו אייר).....................פרשת אמור(

שבוע ג'

יום א‘ י“ח אייר  -יום ה‘ כ“ב אייר)........פרשת בהר  -בחקתי(

שבוע ד'

יום א' כ“ה אייר  -יום ה' כ“ט אייר).................פרשת במדבר(

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.

‡.

ל‰רבו˙

ב˘חו˜.

יעי ≈ -ח ∆ל˜ ‡'
ׁ ַ˘ ַﬠר ַƒ ˘ƒ ׁ ˙ּ¿ ‰

˘ ¿מ ָח‰
ׁ ַ˘ ַﬠר ַׂ ƒ ּ ‰

בברכות )לא (.אמר רבי
יוחנן משום רבי שמעון
בן יוחאי :אסור לאדם
שימלא שחוק פיו
ַƒּ ‰מ ָ ּ„‰ַ ‰ז…ּ‡˙ ָּב ָ‡‰
]-שימלא פיו בצחוק[
בעולם הזה ,שנאמר
¿ל ָ‡ ָ„ם ≈מ ֲח ַמ˙ ר…ב
)תהלים קכו ,ב(" :אז
ׁ ַ˘ ¿ל ָוּ¿ ‰ב ƒל ּבו… ּ¿ 1ב ƒלי ּ ∆פ‚ַ ע ָרע¿ .ו ָ‡ ָ„ם
ימלא שחוק פינו
ולשוננו רנה" ]רק "אז"
˘י‚ ַּ˙ ֲ‡ ָו˙ו… ¿ ,ול …‡ ∆י ¡‡ ַרע לו… ָ ּ„ ָבר
ַַּ ‰מ ּ ׂ ƒ
יהיה ראוי למלאות את
˘ ≈מ ַח
ַַּ ‰מ ֲﬠ ˆƒיב ‡ו… ˙ו… ָּ ,בז∆ ƒ ‰י ¿∆ ‰יׂ ָ ‰
פינו בצחוק ,ולא
2
עכשיו[ .אימתי ]-ומתי ָּ˙ „ƒיר¿ ,ו ָי ‡ƒיר ּו ּ ָפנָ יו¿ ,וז ƒיוו… ַמ ¿ב ‰ƒי˜,
יהיה זה? לעתיד לבוא[
בזמן ש"יאמרו בגוים ¿ו‚וּפו… ָּב ƒרי‡¿ 3 ,ו ≈‡ין ז˜¿ ƒנָ ¿ ‰מ ַמ ∆∆ ‰ר˙
הגדיל ה' לעשות עם
אלה" )שם( .כלומרָ ,לבו… ‡ ָﬠ ָליו¿ּ ,כמו… ׁ ∆˘ ∆ּנ ¡‡ ַמר≈ 4" :לב
כאשר יראו "בשוב ה'
˘ ≈מ ַח ≈י ƒ
יטיב ≈ ּ‚ ָ) "‰‰מ˘לי יז ,כב(ּ .ו ƒמן
ָׂ
את שיבת ציון" )שם
˘חו… ˜ ָל ָ‡ ָ„ם¿ ,ו ≈‡ין
˘ ¿מ ָחָ ‰יבו… ‡ ¿ ׂ
ַׂ ƒ ּ ‰
פסוק א'( ,יאמרו הגוים
"הגדיל ה' לעשות עם ָר‡ ּוי ¿ל ׁ ‡ƒ
˘ ּƒכיל ¿ (‡)5ל ַ¿ ‰ר ּבו… ˙
י˘ ַמ ¿ ׂ
אלה".
˘חו… ˜ ƒמ ׁ ¿˘ ַּ˙ ≈ּ˙ף
˘חו… ˜ƒּ ,כי ƒעם ַׂ ¿ ּ ‰
נחלקו ּƒב ¿ ׂ
המפרשים
בסיבת איסור זה ,יש
מפרשים )מאירי ,טור וב"י או"ח תקס( שהוא משום אבילות על חורבן בית

˘ ¿מ ָח.‰
ַׂ ƒ ּ ‰

בי‡ורים
 .1בלי פ‚ע .בלי מאורעות רעים .2 .וזיוו מב‰י˜ .תואר פניו מאיר .3 .ו‡ין
ז˜נ ‰ממ‰ר˙ לבו‡ עליו .אין סימני הזקנה מקדימים לבוא אצלו ,אלא נשאר
עם כוחות רעננים .4 .לב ˘מח ו‚ו' .כשהאדם שמח בחלקו פניו מאירין
)רש"י( .5 .ל‰רבו˙ ב˘חו˜" .שאין דעת שוחק מיושבת" )רש"י ,שבת ל :ד"ה

שחוק(.
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שבוע א' יום א'

שבוע א'

יום א' ד‘ אייר  -יום ה' ח' אייר)....פרשת אחרי מות  -קדושים(

‡רחו˙

˘ער ˘‰מח‰

ˆ„י˜ים

˘ער ˘‰מח‰

)6ב( ַ ּ„ ַﬠ˙ ַ˜ ָ ּל¿ּ ,‰כמו… ׁ ∆˘ ∆ּנ ¡‡ ַמרƒּ 7" :כי המקדש .לפי זה,
הפסוק בתהלים מלמד
¿כ˜ו… ל ַƒּ ‰ס ƒירים ַּ˙ ַח˙ ַƒּ ‰סיר≈ּ ,כן ¿ ׂ
יתבטל
˘ח…˜ שהאיסור
כשיבנה בית המקדש.
ַ¿ּ ‰כ ƒסיל" )˜‰ל˙ ז ,ו(ּ .ו ¿כ ָבר נ∆ ¡‡ ַמר:
אחרים )רבינו יונה,
≈ 8מ‡ו… ˙ו… ˙ ַ˘ּׁ ‰ו… ∆טׂ ּ ˘∆ ׁ - ‰
˘ו… ≈ח˜ ¿ּב ָמ˜ו… ם שולחן ערוך תקס ,ו(
מפרשים שאיסור זה
הוא בתוקף גם בזמן שבית המקדש קיים ]וכן מדוייק בלשונו של רבי יוחנן,
שאמר "עולם הזה" ולא אמר "משחרב בית המקדש" [.לפירוש זה צריך
לומר שהאיסור נובע מחשש שמא שמחה יתירה תביא לידי רדיפה אחר
תענוגי העולם וזלזול במצוות .לדעה זו ,הפסוק בתהלים מלמד שבזמן
הגאולה העתידה ,כשהקב"ה יעשה לנו ניסים ,ישמש הצחוק כאמצעי
לפרסומי ניסא .על ידי הצחוק תהיה ניכרת שמחתנו הגדולה בישועת ה'
לפני אומות העולם ,וזה יגרום להם לומר "הגדיל ה' לעשות עם אלה" .צחוק
כזה ,שכולו לשם שמים ולא להנאת עצמנו כלל ,לא זו בלבד שאינו גורם
לזלזול במצוות ,אלא מהוה מצוה בפני עצמה.
ב„ .ע˙ ˜ל .‰וכתב ה'מסילת ישרים' )פ"ה(" :כי הנה השחוק הוא מאבד את
לב האדם )-דעתו ותבונתו( ,שכבר אין הטעם )כלומר ,השכל הישר המבחין
באופן טבעי בין הטוב והרע( והדעה )-החכמה שהאדם קונה ממוריו ומן
הנסיון – שהיא משמשת לכוון ,להרחיב ולהעמיק את ההבחנה הטבעית
שב"טעם"( מושלת בו ,והרי הוא כשכור או שוטה אשר אי-אפשר לתת להם
ערמה )חכמה – שינהיגו את עצמם בה( או להנהיגם )שיקבלו הנהגת אחרים
עליהם( ,כי אינם מקבלים הנהגה ...כן כל עצמו של השחוק )כלומר,
ההתנהגות באוירה של קלות-דעת( אינו אלא מסיר הלב מן המחשבות
הישרות והעיוניות – ונמצא שלא יבואו הרהורי היראה בלבו כלל" .עכ"ל.
בי‡ורים

„ .6ע˙ ˜ל .‰בריבוי השחוק מעורב קלות דעת )-ליצנות( וחוסר רצינות.
 .7כי כ˜ול ו‚ו' .כמו קול תבערת קוצים שתחת הסיר ישמיעו קול קשקוש
יקשקשו בסיר ,ולא יבוא בסדר מיושר כדרך שבא מכלי הניגון .כן הוא שחוק
שמחת השיר מהכסיל ,כי לא יבוא בסדר מיושר כדרך השיר ,אבל יערב בו
דברי קלות ראש )מצודת דוד( .8 .מ‡ו˙ו˙ .מסימני.
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עיונים
‚ .בנפל ‡ויבך ‡ל
˙˘מח .והטעם  -מסיים

הפסוק – "פן יראה ה'
ורע בעיניו והשיב
מעליו אפו" ,כלומר,
שיש לחשוש שה' יראה
שאתה שמח בנפילת
אויבך ,ויהיה רע בעיניו

˘ער ˘‰מח‰

˘חו… ˜¿ .ו ≈‡ין ָר‡ ּוי
‡≈ ˘∆ ׁ 9ין ָר‡ ּוי ּבו… ַׂ ¿ ּ ‰
¿ל ƒמי ׁ ∆˘ ≈ ּי ׁ˘ לו… 10מ ּו ָסר ¿ל ˙¿ ‰ƒנַ ≈‚‰
˘חו… ˜ ּ¿ 11במו… ׁ ָ˘בו… ˙ ּו ¿ב ַמ ֲﬠ ָמ„ו… ˙,
ּƒב ¿ ׂ
˘ ֲח˜ו… -
ƒמ ּ ¿פנ≈ י ׁ ∆˘ ָ‡ ¿מר ּוƒ :מי ׁ ∆˘ ַרב ַ ׂ
ƒ 12מ ¿˙ ַמ ≈ﬠט

מו… ָר‡ו… ,

ּƒכי

ּƒב ׁ ¿˘ ַﬠ˙

˘חו… ˜ ≈‡ין ָיכו… ל ַל ¿ח ׁ˘…ב ׁ˘ ּום ƒי ¿ר ַ‡˙
ַׂ ¿ ּ ‰

˘ ≈ח˜
ׁ ָ˘ ַמ ƒים ָﬠ ָליוָ .ל ≈כן ¿ 13י ַי ּ≈סר ָ‡ ָ„ם ַ ˙‡∆ 14ﬠ ¿ˆמו… ׁ ∆˘ ּל …‡ ¿י ַ ׂ
˘ ≈ח˜ּ∆ ˘∆ ׁ ,נ ¡‡ ַמר" :ל …‡ ָי ׁ ַ˘ ¿ב ˙ּƒי
¿ו ׁ ∆˘ ּל …‡ ƒי ¿˜נ∆  ‰לו… ַרב ‡ו… ָח ≈בר ¿ 15מ ַ ׂ
˘ ֲח ˜ƒים ָו ∆‡ ¿על …ז" )ירמי ‰טו ,יז(ּ ,ו ¿כ ˙ƒיבּ¿ 17" :ב ָכל
ּ¿ 16בסו… „ ¿מ ַ ׂ
∆ﬠ ∆ˆב ƒי ¿∆ ‰י ‰מו… ָ˙ר" )מ˘לי י„ ,כ‚(.

ַ¿ ‰ר ≈ּב‰

˘ ≈מ ַח
˘חו… ˜¿ּ ,כמו… ַׂ ָ ּ ‰
˘ ¿מ ָחּ ‰ו ַב ּ ¿ ׂ
ָרעו… ˙ ≈י ׁ˘ ַּב ּ ׂ ƒ

יﬠ לו… ּ ∆פ‚ַ ע ָרע ƒמ ּ ƒפ‚¿ ≈ﬠי
¿ּב ƒמ ¿כ ׁ˘ו… ל ֲח ≈ברו… ¿ּב ≈ﬠ˙ ׁ ∆˘ ַּמ ַ ‚ּƒ
˘ ָמח" )מ˘לי
ָ‰עו… ָלם¿ ,ו ַﬠל ז∆  ‰נ∆ ¡‡ ַמרּƒ (‚)" :בנ¿ פ…ל ‡ו… ƒי ¿ב ָך ַ‡ל ׂ ¿ ˙ּƒ
בי‡ורים

‡˘ .9ין ר‡וי .שאין מתאים .10 .מוסר .תורה – המישרת אורחות אדם
)רש"י ,שבת לב :ד"ה לשוא(  .11במו˘בו˙ ובמעמ„ו˙ .במקומות שיושבים
או עומדים בו בני-אדם .כלומר ,במקומות שהרצינות וישוב הדעת ראויים
שם כבחברת אנשים ואסיפות עם .12 .מ˙מעט מור‡ו .אדם המרבה
בשחוק ,מתמעטת יראת-שמים שבו .13 .ייסר .בדברי מוסר ˙‡ .14 .עˆמו.
בכת"י הגירסא :את בנו .15 .מ˘ח˜ .הנוהג בשחוק ובקלות ראש .16 .בסו„
מ˘ח˜ים ו‚ו' .הנביא אומר ,מששמעתי את דבר ה' ואת הנבואות שאמר לי
לנבא לישראל )על הפורענות שתבוא( ,חדלתי לשבת עם קבוצת בני אדם
ששוחקים ושמחים ולא שמחתי איתם .17 .בכל עˆב י‰י ‰מו˙ר .רש"י
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שבוע א' יום ב'

שבוע א' יום א'

‡רחו˙

ˆ„י˜ים

עיונים

‡רחו˙

ˆ„י˜ים

‡רחו˙

ˆ„י˜ים

˘ער ˘‰מח‰

נ¿ ƒכ ׁ ַ˘ל

˘ ≈מ ַח
ַׂ ָ ּ ‰
ּ¿כ ׁ ∆˘ ֲח ≈ברו…
ּ¿כמו…
˘ ≈מ ַח
ַּב ֲﬠבו… ַ„˙ ַּ ‰בו… ≈ר‡ ƒי ¿˙ ָּב ַר ¿ך ‡ו… ָ ׂ
יﬠ˙ו… ָ .מ ׁ ָ˘לƒ ˆָ :ר ¿
יך
¿ּב ƒמע ּוט ¿י ָ „ƒ
ׁ ∆˘ ָּ˙ ƒבין,

∆ﬠ ∆ב„

ַ¿ ‰מ ׁ ָ˘ ≈ר˙

ַל ּ∆מ ∆ל ¿ך

∆ּב ¡‡מ ּונָ ּ ≈ ˘∆ ׁ ,‰י ׁ˘ לו… ¿ל ַ ˆ¿ ‰ƒט ≈ﬠר ּƒב ¿ר‡ו… ˙ו…
ֲ‡נָ ׁ ˘ƒים

ַּב ֲ‡„ו… נו…

ַּ ‰מו… ¿ר „ƒים

יחם
¿ו ַ¿ ‰מ ָח ¿ר ƒפים ‡ו… ˙ו… ּ ,ו ¿מ ֻח ָ ּיב ¿ל‰ו… ƒכ ָ
ַﬠל ּ ¿פנ≈ ∆
יﬠ נַ ¿בל ּו ָ˙םָ ‡ֲ .בל
י‰ם ּ 18ו ¿ל‰ו… ַ „ƒ
ּƒב ¿‰יו… ˙

ָ∆ ‰ﬠ ∆ב„

ּƒב ¿ר‡ו… ˙ו…

˘ ≈מ ַח
ָׂ

על כך ,לפי שנראה
הדבר שאתה סבור
שהקב"ה מעניש את
אויבך כדי לעשות
רצונך ,ונמצא שאתה
עושה כביכול את
כשלוחך
הקב"ה
למלאות רצונך ,ומתוך
שירע בעיני הקב"ה
דבר זה ,תיענש על כך
שהקב"ה ישיב מעל
אויבך את אפו וישימנו
עליך )רש"י ,מגן אבות
ורע"ב(.

¿ ˜ƒ 19ל˜ ּול ֲ‡„ו… נָ יו ¿ו ∆ח ¿ר ּ ָפ˙ו… ‡≈ -ין ז∆ ∆ ‰ﬠ ∆ב„ נ∆ ¡‡ ָמןַ ,ר˜ ָח ≈בר

˘ער ˘‰מח‰

ל-כן ַ ּ ˙¿ ‰ƒפ ≈ּלל
ֲח ≈ברו… ≈‡ין ¿רˆו… נו… ּƒכ ¿רˆו… ן ַּ ‰בו… ≈ר‡ ƒי ¿˙ ָּב ַר ¿ךַ ,ﬠ ּ≈
22

ַר ּƒבי נ¿ ח ּונ¿ ָי‡ ∆ּבן ַ˜ָּ ‰נָ ‡ַ :‰ל ƒי ָּכ ׁ ¿˘ל ּו ֲח ≈ב ַרי
˘ ¿מח ּו ּƒבי )ברכו˙ כח ,ב(.
˘ ַמח ָּב ∆‰ם¿ 24 ,ול …‡ ∆‡ ָּכ ׁ ≈˘ל ¿ 25ו ƒי ¿ ׂ
¿ 23ו ∆‡ ¿ ׂ

ּƒב ¿„ ַבר ֲָ ‰ל ָכ‰

ל-כן ַ ּ ˙¿ ‰ƒפ ≈ּלל ַר ּƒבי נ¿ ח ּונ¿ ָי‡ ∆ּבן ַ˜ָּ ‰נָ ַ ‰ﬠל ז∆ ƒּ ,‰כי ָר ָ‡˘∆ ׁ ‰ז∆ ּ‰
¿ו ַﬠ ּ≈
˘ ≈מ ַח ¿ּב ָטע ּו˙ ֲח ≈ברו… ּ¿כ ≈„י ׁ ∆˘ ¿ ּי ≈ּ ‰ ‡‰ו‡
ָ ּ„ ָבר ָמˆ ּוי ׁ ∆˘ ∆‡ ָח„ ָ ׂ
נו… ≈ˆ ַח ∆‡˙ ֲח ≈ברו… ¿ו ƒי ¿∆ ‰י ‰לו…

26

י„ָ ‡-ם
ׁ ≈˘ם¿ ,ו ַ‡ף ַּכ ָּמּ¿ ‰בנ≈ ָ

ֲח ׁ˘ ּו ƒבים ≈‡ינָ ם נ ƒז¿ ָƒ ‰רין ָּבז∆ ָ ,‰ל ≈כן ָּכל ׁ ‡ƒ
י˘ ֲ‡ ׁ ∆˘ר ¿רˆו… נו…
27

˘¿ ‰רˆו… ן ַ˘≈ ּׁ ‰ם.
¿רˆו… ן ָ‡¡ ‰ל ‰…ƒים ƒי ¿ˆ ַט ≈ﬠר ַﬠל ׁ ∆˘ ≈‡ין נַ ֲﬠ ∆ ׂ
ַו ֲ‡ ƒפ ּל ּו ַﬠל ˘ׂ ו… נ¿ ‡ו… ƒי ¿˙ ּ ַפ ≈ּלל ָ‡ ָ„ם ׁ ∆˘ ַ ּי ֲﬠב…„ ַל ּבו… ≈ר‡ ƒי ¿˙ ָּב ַרך¿,
יבנ ּו"
"≈ ˘ƒ ׁ ‰
"‡ ָּ˙ ‰חו… נ≈ ן" ּו ¿ב ƒב ¿ר ַּכ˙ ֲ
יכ ≈ ּון ּƒב ¿˙ ƒפ ָּל˙ו… ¿ּב ƒב ¿ר ַּכ˙ ַ
ƒו ַ
28

¿ 20ל ׁ ‡ƒ
˘‡¿ .ו ּ≈ ‰ƒנָּ ‰ַ ‰כ˙ ּוב ‡ו… ≈מר" :רו… ∆ˆ‰
י˘ ַמ ׁ ¿˘ ƒחי˙ַ ,ו ֲﬠוו… נו… ƒי ּ ָ ׂ

ּו ¿ב ƒב ¿ר ַּכ˙ ¿
˘ ָר ≈‡ל‡ ,ו… ֲָ ‰ביו ¿ו˘ׂ ו… נ¿ ָ‡יו,
"ס ַלח ָלנ ּו" ַﬠל ָּכל ƒי ¿ ׂ
¿
¿ו ≈כן ¿ּב ָכל ַּ¿ ‰ב ָרכו… ˙ƒּ ,כי ≈‡יך ƒי ָּ˙ ≈כן ׁ ∆˘ ּ ƒי ¿˙ ּ ַפ ≈ּלל "רו… ≈פ‡ חו… ≈לי"

˘ ≈מ ַח ¿ּב ƒמ ¿כ ׁ˘ו… ל
¿ 21 ˙‡∆ '‰י ≈ר ָ‡יו" )˙‰לים ˜מז ,י‡(ּ ,ו ƒמי ׁ ∆˘ ּ ָ ׂ

ּו ׁ ¿˘ ָ‡ר ַּ¿ ‰ב ָרכו… ˙ ¿וּ ‰ו‡ ל …‡ ָח ≈פֲ ˘∆ ׁ ıח ≈ברו… ƒי ¿˙ ַר ּ ≈פ‡ ‡ו… ƒי ¿˙ ַח ּ≈כם!

בי‡ורים

)ברכות ל (:פירש ,שעל כל עצבות שאדם מראה בעצמו יהיה לו יתרון ושכר.
וכתב בעץ יוסף ,שרש"י דקדק לומר "שמראה את עצמו" עצב ולא שהוא
באמת עצב ,כי העצבות היא מדה מגונה בעבודת הבורא .אלא רק מראה את
עצמו עצב שלא יהיה נראה לאחרים כפורק מעליו עול מלכות שמים.
 .18ול‰ו„יע נבלו˙ם .לאחרים ,כדי שלא ילמדו מהם˜ .19 .ל˜ול .בכת"י
הגירסא :זלזול .20 .ל‡י˘ מ˘חי˙ .פסוק הוא במשלי )כח ,כד( .במסכת
ברכות )לה (:הוגדר ירבעם בן נבט כ"איש משחית" ,על שהשחית )-החטיא(
את ישראל לאביהם שבשמים ,וכאן חידש רבנו ,שגם השמח בלבו בראותו
זלזול הבורא וחרפתו ,נכלל בהגדרת "איש משחית"] .אמנם בכת"י ובדפוס
ראשון לא נמצא מילים אלו' :רק חבר לאיש משחית ועונו ישא'[ .21 .יר‡יו.
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י„ָ ‡-ם
ַו ֲﬠב ּור ˘∆ ׁ 29ז∆ ּּ ≈ ‰ַ ‰י ∆ˆר ּ ‰ו‡ ָר‚ ƒיל ¿מ‡…„ ּƒב ¿ל ָבבו… ˙ ¿ּבנ≈ ָ
בי‡ורים
שרצונם כרצון הבורא .22 .ב„בר ‰לכ .‰ויעשו מעשה שלא כהוגן.
 .23ו‡˘מח ב‰ם .בכשלונם .24 .ול‡ ‡כ˘ל .בדבר הלכה ואעשה מעשה
שלא כהוגן .25 .וי˘מחו בי .חברי על כשלוני .ושתי רעות יש בזה :עצם

הכשלון שיטעה בדבר הלכה ,ועוד ,שיחטאו חבריו בשמחה לאידו וייענשו,
ונמצא שגורם לחבריו להענש )רש"י ,לפי ביאור תוספות יו"ט ברכות פ"ד
מ"ב(˘ .26 .םֵ .שם טוב בעיני הבריות .27 .רˆון .בכת"י הגירסא :כרצון.
 .28על כל י˘ר‡ל .וכדברי אביי )ברכות ל" :(.לעולם לישתף איניש נפשיה
בהדי ציבורא" ]-יכלול אדם עצמו יחד עם הציבור[ ,ויתפלל בלשון רבים,
שמתוך כך תפילתו נשמעת )רש"י(˘ .29 .ז‰ ‰יˆר .לחשוב רק על טובת
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שבוע א' יום ג'

שבוע א' יום ג'

˘ ¿מ ָחָ ‰ר ָﬠƒ ‰מז…ּ‡˙,
כ„ ,יז(¿ .ועו… „ ≈י ׁ˘ ׂ ƒ

עיונים

‡רחו˙

ˆ„י˜ים

‡רחו˙

ˆ„י˜ים

˘ער ˘‰מח‰

„ .ל‰ז‰יר יר‡י  '‰וכו'.

רבי יהושע בן לוי(
אליהו הנביא )שהיה
רגיל עד אז להתגלות
לפניו( שלושה ימים –
כטענה וכתביעה על
כראוי
הגן
שלא
בזכויותיו ובתפילתו על
סביבתו( .הרי לך
החובה המוטלת על
לבקש
החסידים
ולהשתדל על בני
דורם"') .מסילת ישרים'
פרק יט(.

"כי אין הקב"ה אוהב,
)„( ¿ל ַ‰ז¿ ‰ƒיר ¿י ≈ר ≈‡ ַ
י˘≈ ּׁ ‰-ם ¿ל ָƒ ‰כין ƒל ָּבם אלא למי שאוהב את
≈ל‡ל ˜…ƒים ¿ּב ַכ ָ ּונָ ≈ ˘¿ ׁ ‰ל ָמƒ ‡ֲ ‰מ ˙ּƒי˙ ישראל .וכל מה שאדם
מגדיל אהבתו לישראל,
ƒל ׁ ¿˘ ּ … ¿
פך נַ ¿פ ׁ ָ˘ם נ ַ…כח ּ ¿פנ≈ י ַ˘≈ ּׁ ‰ם ַﬠל גם הקב"ה מגדיל עליו
ֲָ ‰ביו ¿ו˘ׂ נ¿ ָ‡יו ,ו ָבז∆ -) ‰מרבה כלפיו אהבה
ָּכל ƒי ¿ ׂ
ו…
˘ ָר ≈‡ל‡ ,ו…
ּ
וקירבה( .ואלה הם
ָ 30
ָ
¿י ַ˜ ≈ ּים ¿
"ו ָ‡ ַ¿ ‰ב ָּ˙ ¿ל ≈ר ֲﬠך ָּכמו… ך" )וי˜ר‡ הרועים האמתיים של
ישראל ,שהקב"ה חפץ
יט ,יח(¿ 31 ,ו √ט ָ‰ר ָי ַ„ ƒים י …ƒסיף ‡ ∆…מı
בהם הרבה ,שמוסרים
צאנו,
על
עצמם
)‡יוב יז ,ט(.
ודורשים ומשתדלים
על שלומם וטובתם בכל הדרכים ,ועומדים תמיד בפרץ להתפלל עליהם
לבטל הגזרות הקשות ,ולפתוח עליהם שערי הברכה .הא למה זה דומה?
לאב שאינו אוהב שום אדם יותר ממי שהוא רואה שאוהב את בניו אהבה
נאמנת ,והוא דבר שהטבע יעיד על כך ,והוא ענין כהן גדול ,שאמרו עליו
)מכות יא] (.בהשיבם על השאלה :מהי אשמת הכהנים הגדולים שבמותם
תלה הכתוב )במדבר לה כה( את שובו של הרוצח-בשגגה מעיר-המקלט?
והשיבו" [:שהיה להם לבקש רחמים על דורם ולא בקשו" .וכן אמרו )שם(:
"ההוא גברא דאכלה אריא בריחוק תלתא פרסי מנה דרבי יהושע בן לוי,
ולא אשתעי אליהו בהדיה תלתא יומי" )אדם אחד אכלו אריה במרחק שלוש
פרסאות ממקומו של רבי יהושע בן לוי – וכתגובה על כך לא דיבר עמו )עם
בי‡ורים

עצמו ,ולשמוח בטעות חברו .30 .כמוך' .כמוך' – בלי שום הפרש' ,כמוך' –
בלי חלוקים ,בלי תחבולות ומזימות ,כמוך ממש! )מס"י ,פי"א( .31 .וט‰ר
י„ים ו‚ו' .מי שהוא טהור ידים מגזל ועושק הלא יוסיף אומץ בראותו רוע
הסדור הנופל בקנייני עולם-הזה ובהצלחתו כי מעתה מאד ימאס בו וישם
תקותו בהצלחת הנפש ויחדל כפו מעושק )מצודת דוד( .הביא מקרא זה
כדוגמא ,שכן גם בעניינו נאמר ,שהירא את השם יתחזק ויוסיף אומץ בענין
תפלתו להזהר לכוון גם על הצלחת כל ישראל ולא רק על עצמו.
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≈י ׁ˘

˘חו… ˜ ַרע ¿מ‡…„,
˘ ¿מ ָחּ ‰ו ¿ ׂ
עו… „ ׂ ƒ
32

˘ ≈ח˜ ¿ּב ƒמי ׁ ∆˘זָ ‰ּƒיר
ּ¿כ‚ו… ן ƒמי ׁ ∆˘ ּ¿מ ַ ׂ
ַּב ֲﬠבו… ַ„˙ ַ˘≈ ּׁ ‰ם ƒי ¿˙ ָּב ַר ¿ך ¿ו ַ¿ ‰מ ַ˜ ≈ ּים
ƒמ ¿ˆוו… ָ˙יו¿ .ו ≈י ׁ˘ ָּבז∆ ¿ ‡ַ ‰ר ַּבע ָרעו… ˙:
ַָ ‡ַ ‰ח˙ּ ‰˘∆ ׁ 33 ,ו‡ ַמ ¿ח ׁ ¿ ˘ƒ
יך נַ ¿פ ׁ˘ו…
≈מ‡ו… ר ַƒּ ‰מ ¿ˆוו… ˙¿ּ ,כ ׁ ∆˘ּ ‰ו‡ מו… ≈‡ס
˘ ≈ח˜ ּƒב ¿מ ַ˜ ¿ ּי ≈מי ַƒּ ‰מ ¿ˆוו… ˙ ָ‡ז ƒי ¿˙ ַּ‚נּ ּו
ּו ¿מ ַ ׂ
ַƒּ ‰מ ¿ˆוו… ˙ ¿ּב ≈ﬠינָ יו˘¿ ּׁ ‰ַ .נּ ָ ƒיƒּ ,‰כי ‡ ּו ַלי
˘חו… ˜ ƒ 34י ָּמנַ ע ַ„ּ ƒ ˆּ ַ ‰י˜
ƒמ ּ˙ו… ¿ך ַׂ ¿ ּ ‰

י˘י˙ ƒּ -כי
˘חו… ˜ƒ ˘¿ ּׁ ‰ַ .ל ׁ ƒ
ƒמ ˜„¿ ˆּ ƒו… ָ˙יוƒּ ,כי ל …‡ י ּו ַכל ƒל ¿ס ּ …בל ַׂ ¿ ּ ‰
ֲ‡נָ ׁ ˘ƒים ַר ּƒבים ˘∆ ׁ ‡ֲ 35ר ל …‡ נּ ƒס ּו ָל ∆ל ∆כ˙ ¿ּב ַ„ ¿ר ≈כי ַ˘≈ ּׁ ‰ם ƒי ¿˙ ָּב ַר ¿ך
˘חו… ˜¿ 36 ,ו ≈י ¿לכ ּו ַּבח ׁ ∆…˘ ¿ך
ל …‡ י ּו ¿כל ּו ַל ֲﬠ˘ׂ ו… ˙ ¿ּ˙ ׁ˘ ּו ָבƒ ‰מ ּ ¿פנ≈ י ַׂ ¿ ּ ‰
י‰ם¿ ,ונ¿ ƒמ ָˆ‡ ׁ ∆˘ז∆ ּ¿ ‰ַ ‰מ˘ַׂ ≈ח˜ ל …‡ ַ ּ„י ׁ ∆˘ ּמו… נ≈ ַﬠ ≈מ ֲח ≈ברו… ַרב
ָּכל ¿י ≈מ ∆
בי‡ורים

 .32מ˘ח˜ .צוחק ומזלזל‰˘ .33 .ו‡ מח˘יך נפ˘ו מ‡ור ‰מˆוו˙ .גורם נזק
לנשמתו שגם כשמקיים את המצוות אין נמשכת הארת המצוות לנשמתו,
מאחר ונפשו לא מעריכה את המצוות ממילא לא תהנה מאורם .34 .ימנע
„ˆ‰י˜ מˆ„˜ו˙יו .ונמצא זה השוחק מחטיא את הרבים˘‡ .35 .ר ל‡ נסו.
כלומר ,בני-אדם הרחוקים משמירת תורה ומצוות ועדיין לא חזרו בתשובה
ולא ניסו ללכת .36 ...וילכו בחו˘ך .ימשיכו ללכת בחושך ,כנאמר במשלי
)ד ,יט(" :דרך רשעים כאפלה לא ידעו במה יכשלו" ,ופירש במצודת דוד:
"כאפילה ,כהולכים בדרך חשיכה ולא ידעו במה יוכלו להכשל להיות נשמר
ממנו ,רצונו לומר ,שוגים בדעתם ותועים מדרך האמת ואינם יודעים ממה
להזהר".
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שבוע א' יום ד'

שבוע א' יום ג'

¿ו ≈‡ין ַמ ¿ר ׁ ‚ּ ƒ
י˘ ָּב ƒענ¿ ָין ַ‰ז∆ ָּ ,‰ל ≈כן נ¿ ƒכ ַּ˙ב

עיונים

עיונים

‡רחו˙

˘ער ˘‰מח‰

ˆ„י˜ים

‡רחו˙
ט ּוב

ˆ„י˜ים

˘ער ˘‰מח‰

ˆּ ָ ‰ַ 37פ ּון

ַל ַ ּˆ ƒ „ּ ƒ
י˜ים,

∆‡ ָּל‡

 .‰ז˘ ‰ונ‡ו ו‡ויבו ˘ל
מלך .רבינו יונה )שע"ת

ƒל ׁ ¿˘‡ו… ל ַּ˙ ¿ח ˙ּƒי˙.
ׁ ∆˘ ּמו… ƒרי„ ‡ו… ˙ו…
ג ,קס( מנה כמה כתות
˘ ≈ח˜ ַ‰ז∆ ּּƒ ‰ב ¿כ ַלל ע…נ∆ ׁ˘ בני-אדם שאין להם
¿ו ּ≈ ‰ƒנ¿ ‰ַ ‰מ ַ ׂ
חלק לעולם הבא.
ַּ ‰ַ 39מ ¿ח ƒטי‡ ∆‡˙ ַָ ‰ר ּƒבים¿ ‰ָ .ר ƒב ƒ
יעי˙  -והראשונה  -כת 'אויבי
ׁ ∆˘„ ∆מ¿ 40 ‰ל ƒל ¿ס ƒטים ׁ ∆˘ ≈מ„ ַﬠל השם' .וז"ל" :וענין
עו…
ּ ו…
שונאי השם נמצא
41
ּ ָפ ָר ׁ ַ˘˙ ¿ ּ„ ָר ƒכים
¿ו˜ו… ≈ˆַ ıר‚¿ ≈לי לפעמים גם באנשים
שהם עושים המצוה
י‡ים ּ„ו… רו… ן ַל ּ∆מ ∆ל ¿ך‰ֲ ,ל …‡ ז∆ ‰
ַ¿ּ ‰מ ƒב ƒ
ונזהרים מכל עבירה
¿
במעשה ולשון ,אם
) ׂ˘(‰ו… נ¿ ‡ו… ¿ו‡ו… ¿יבו… ׁ ∆˘ל ∆מ ∆לך ¿ו ָר ָﬠ˙ו…
נפשם רעה )כלומר ,יש
ַר ָּב¿ ‰מ‡…„.
להם צער( ובקרב לבם
יקשה להם כאשר
חבריהם עוסקים בתורה )והרי יהיה להם יתרון עליהם( ,וירע בעיניהם
בהיות בני אדם עובדים את ה' ויראים מלפניו) ,והם נקראים בגלל זה שונאי
השם ,כי אוהבי השם יתברך אינם מרגישים כל זה ,אדרבה ,כל עיקר
תשוקתם ומגמתם שיתרבו עבדי ה' וכבוד ה' בעולם ,ואיזה חילוק יש אם על
ידו או על ידי חברו יתרבה כבודו יתברך ,העיקר שיתרבה ,ומשה רבנו ע"ה
אמר :ומי יתן כל עם ה' נביאים( ,כאשר תאמר על האיש אשר לא יחפוץ
שיכבדו בני אדם את המלך ושיעבדוהו ,כי הוא שונא את המלך; כל-שכן אם
הוציאו מחשבתם אל הפועל ,שהם מניאים )-מרחיקים ומפריעים( את לב
בני אדם מעסק התורה ומן המצוות )ואף שהם בעצמם עוסקים בתורה
ובמצוות( ,כי הם שונאי ה' .וכן האנשים אשר עינם צרה )-אינם יכולים
לסבול( בכבוד תלמידי-חכמים הישרים והצדיקים ,ושונאים עטרת

≈י ׁ˘

˘ ¿מ ָחָ 42 ‰מ ָרַּ ‰כ ַּל ֲﬠנָ ,‰
עו… „ ׂ ƒ

)של
תפארתם
החכמים( ,או ירע לבבם
ּ¿כ‚ו… ן רו… ¿„ ≈פי נּ ‡ ƒוף ¿ו‚ָ ז≈ ל ּו ׁ ¿˘ ָ‡ר
אם )יהיו מושלי הדור(
עדיהם
˘י‚ָ ם ַ‡ֲ ˙ַּ ‰וו… ˙
˘ ≈מ ƒחים ¿ּב ַׂ ƒ ּ ‰
)-אליהם( ֲﬠ ≈ברו… ˙ּ ,ו ¿ ׂ
ובאה
)-תבוא(
תאתה
˘ ≈מ ƒחים
ָָ ‰רעו… ˙¿ .ו ַﬠל ≈‡ ּל ּו ָ‡ ַמרׂ ¿ ּ ‰ַ 43" :
ממשלת הדור ,וכן
כתוב )ש"א ח ,ז(' :כי לא ַל ֲﬠ˘ׂ ו… ˙ ָרעָ 44 ,י‚ ƒיל ּו ¿ּב ַ˙ ¿ֻ ּ ‰פכו… ˙ ָרע"
אותך מאסו כי אותי
מאסו ממלוך עליהם' )מ˘לי ב ,י„() ,ו( ¿ו ָﬠנ¿ ׁ ָ˘ם ָּ‚„ו… ל ַﬠ„ ׁ ¿˘‡ו… ל
)כלומר ,זה שמאסו
ַּ˙ ¿ח ˙ּƒי˙.
בשמואל נחשב שמאסו
בה'( ,וכל שכן אם
יבקשו כבודם לכלימה או ישפילו )אם יבקשו להכלימם ולהשפילם( ...כי
אלה באמת שונאי השם ,ואין רצונם בקיום עבודתו )שתתקיים עבודת ה'(,
ולא יחפצו בהדרת קודש יראתו ,ואשר ירבון מאד )-אינם חפצים שירבון
מאד( עבדיו ויראיו".
ו .וענ˘ם ‚„ול .בפרשת כי תבוא קוראים אנו על עונשים חמורים מאד
שיבואו על אדם כאשר נמנע מלעבוד את ה' מתוך שמחה .כנאמר לאחר
פירוט כל הענשים )דברים כח ,מז(" :תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך
בשמחה ובטוב לבב מרב כל".
מקשים המפרשים ,הייתכן שיגיעו לאדם עונשים כה חמורים ,ככתוב
בתוכחה ,רק בגלל שלא היה בדרגה של שמחה בעת שקיים את מצוות ה'?
ומתרצים ,כוונת הכתוב להוכיח את האדם ,שלא די שנמנע מלעבוד את ה',
אלא עוד היה שרוי בשמחה ובטוב לבב בשל פריקת העול .על כך באמת
מגיע להענישו קשות.
בי‡ורים

בי‡ורים

ˆ‰ .37פון .השמור לצדיקים לעולם הבא .38 .ל˘‡ול ˙ח˙י˙ .לגיהנם.
‰ .39מחטי‡ ‡˙ ‰רבים .ועונשו שיורד לגיהנם ונדון שם לדורי דורות )ר"ה
יז .40 .(.ללסטים .לשודד .41 .ו˜וˆ ıר‚לי ‰מבי‡ים „ורון למלך .ומטרתו
כדי שלא יוכלו להביא את המתנה למלך.
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 .42מר ‰כלענ .‰שמחה שסופה יהיה רע ומר כלענה  -מין ירק מר ביותר.
˘‰ .43מחים ו‚ו' .כאשר יעשו הרע ישמחו ולא ידאגו כדרך המאמין
בהשגחה ושכר ועונש שאף אם בא לידו דבר עבירה בהסתת היצר-הרע
מלא הוא דאגה מאימת הדין )מצודת דוד( .44 .י‚ילו ו‚ו' .חוגגים כאשר
מתהפך הטוב להיות רע ,כפי רוע מחשבתם.
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שבוע א' יום ה'

שבוע א' יום ד'

38

עיונים

עיונים

‡רחו˙

˘ער ˘‰מח‰

ˆ„י˜ים

‡רחו˙

˘ ¿מ ָח¿ 45 ‰מ ֻﬠ ¿ר ∆ּב ∆ב˙ַּ ‰ַ 46 ,מ ֲﬠ ָלָ ‰ﬠ ׁ ָ˘ן ¿ל ָכל
עו… „ ׂ ƒ
¿
ַƒּ ‰מ ¿ˆוו… ˙ ¿ו ַ¿ ‰מ ׁ ַ˘ ַּכ ַח˙ ƒי ¿ר ַ‡˙ ַ˘≈ ּׁ ‰ם ƒי ¿˙ ָּב ַרך ƒמ ּƒל ּבו… ˙

˘ ≈מ ƒחים ¿ּב ≈בי˙
¿ּבנ≈ ָ
י„ָ ‡-ם¿ּ ,כ‚ו… ן ≈‡ ּל ּו ַƒּ ‰מ ׁ ¿˘ ַּ˙ ּ¿כ ƒרים ּו ¿ ׂ
48
˘ ¿מ ָח‰ַ ‰ז…ּ‡˙ ּ ˙ּ -ו‚ָ ƒּ ,‰כי ַ¿ ‰ר ≈ּב‰
ƒּ ‰ַ 47מ ׁ ¿˘ ∆ּ˙¿ ,‰ו ַ‡ ֲח ≈רי ַׂ ƒ ּ ‰
¿ ˜ƒל˜ ּו ƒלים ָּב ‡ƒים ƒמ ּ˙ו… ¿ך ַƒּ ‰מ ׁ ¿˘ ∆ּ˙ּ .‰ו ƒמי ¿ּב ָח ¿כ ָמָ ‰ח ָכם
ּƒכ ׁ ¿˘ל…מ…ּ∆ ‰בן ָ ּ„ ƒו„˘∆ ׁ ‡ֲ ,ר ָ‡ ַמר¿ 49" :ל ƒמי ‡ו… י¿ ,ל ƒמי ֲ‡בו… י¿ ,ל ƒמי

ז .ר‡ ‰מ˜ ‰ל˜ול ב‡
מן ‰יין .במסכת

י‰ם,
˙ף ¿ו ָח ƒליל ָו ַי ƒין ƒמ ׁ ¿˘ ≈ּ˙ ∆
ƒכנּ ו… ר ָונ∆ ∆בל ּ …

˘‰
פ ַﬠל  '‰ל …‡ ַי ּƒביט ּו ּו ַמ ֲﬠ ≈ ׂ
¿ו ≈‡˙ ּ …
54
ָי ָ„יו ל …‡ ָר‡ ּו" )˘ם פסו˜ יב(; ¿ו‡ו… ≈מרָ " :ל ≈כן ָּ‚ ָלַ ‰ﬠ ּƒמי ƒמ ¿ּב ƒלי

ָ„ ַﬠ˙ּ 55 ,ו ¿כבו… „ו… ¿מ ≈˙י ָר ָﬠבַ ,ו ֲ‰מו… נו… ≈ ˆƒחָ ˆָ ‰מ‡" )˘ם פסו˜ י‚(;
יƒ ‰ל ¿ב ƒלי
יב‡˘¿ ּׁ ‰ו… ל נַ ¿פ ׁ ָ˘ ּּ ‰ו ָפ ֲﬠ ָרƒ ‰פ ָ
¿ו‡ו… ≈מרָ 56" :ל ≈כן ¿ ‰ƒר ƒח ָ
ח…˜¿ 57 ,ו ָי ַר„ ֲָ „ָ ‰ר ַּ ‰ו ֲ‰מו… נָ ּּ ‰ו ׁ ¿˘‡ו… נָ ּ¿ ‰ו ָﬠ ≈לז ָּב ּ˘) "‰ם פסו˜ י„(;

יח¿ ,ל ƒמי ּ ¿פ ָˆ ƒעים ƒח ָּנם¿ ,ל ƒמי ַח ¿כ ƒליל ּו˙ ≈ﬠינָ ƒים
˘ ַ
ƒמ ¿„ ָינ ƒים¿ ,ל ƒמי ׂ ƒ
50
¿
ַ -ל ¿מ ַ‡ ֲח ƒרים ַﬠל ַּ ָ ‰י ƒיןַ ,ל ָּב ‡ƒים ַל ¿ח˜…ר ƒמ ¿מ ָסך" )מ˘לי כ‚ ,כט

כ ≈‰ן ¿ונָ ƒבי‡ ׁ ָ˘‚ ּו
¿ונ∆ ¡‡ ַמר¿ 58" :ו‚ַ ם ≈‡ ∆ּלַּ ‰ב ַ ּי ƒין ׁ ָ˘‚ ּו ּו ַב ּׁ ≈˘ ָכר ָּ˙ע ּו… ּ ,
ַב ּׁ ≈˘ ָכר ,נ¿ ƒב ¿לע ּו ƒמן ַּ ַ ‰י ƒין˙ָּ ,ע ּו ƒמן ַָ ˘≈ ּׁ ‰כרּ ‚˘ָ ׁ ,ו ָּבר ∆…‡ָ ּ ,‰פ˜ ּו

ימי ַב ּ …ב ∆˜ר ׁ ≈˘ ָכר ƒי ¿ר ּ„…פ ּו,
ל(‚ּ ַ .ם ַָּ ‰נ ƒבי‡ ָ‡ ַמר‰51" :ו… י ַמ ׁ ¿˘ ּƒכ ≈

ּ ¿פ ƒל ƒ
יל ָ ּי˘) "‰ם כח ,ז() .ז( ¿ר ≈‡ַ ‰מ¿ ˜ּƒ ‰ל˜ ּול ָּב‡ ƒמן ַּ ַ ‰י ƒיןּ .ו ¿כ ˙ƒיב:

¿ 52מ ַ‡ ֲח ≈רי ַב ∆ּנ ׁ ∆˘ף ַי ƒין ַי ¿„ ƒל ≈
י˜ם" )י˘עי ,‰ ‰י‡(; ¿ו ָ‡ ַמר¿ 53" :ו ָָ ‰י‰

בי‡ורים

בי‡ורים
 .45מערבב˙ .שמחת הוללות שהיא ערבוב הדעת‰ .46 .מעל ‰ע˘ן.
כלומר ,מקלקלת ומזיקה לכל המצוות‰ .47 .מ˘˙ .‰משתה היין˙ .48 .ו‚.‰
צער .49 .למי ‡וי ו‚ו' .מי הוא הצועק "אוי" )היא לשון צעקה ויללה ,רש"י(,

ומי זה מילל "אבוי" )היא לשון צעקה בארמית ,רש"י סנהדרין ע ,(.למי
קטטות ומריבות עם אנשים ,מי הוא זה שיש לו צער ,מי הוא זה שמלא
בפצעים שהכוהו חביריו ]-דרך השיכור להתקוטט ולפצוע את הבריות,
ומתוך כך חוזרים ופוצעים אותו ,והם פצעי חינם ,כיון שלא פצעם מדעת
אלא מתוך שהיה מבולבל מיינו[ ,למי יש עינים אדומות? התשובה לכל
השאלות הללו בפסוק שאחרי זה .50 .למ‡חרים על ‰יין .לשבת זמן רב
במשתה היין ,ולאלו שחוקרים היכן אפשר למצוא יין טוב שמעורבים בו
בשמים‰ .51 .וי מ˘כימי בבו˜ר .הנביא מוכיח את אלה המשכימים בבוקר
ובמקום ללכת לעבודת הבורא הם מחפשים את היין המשכר לספק את
תאות גופם .52 .מ‡חרי בנ˘ף .וגם מאוחר בלילה במקום לעסוק בדברי
תורה הם יושבים ומשתכרים ביין המעורר ומדליק אותם לעשות עברות.
 .53ו‰י ‰כנור ונבל .הם עסוקים בעריכת משתה עם כלי נגינה ומשתכרים
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ביין ,ובתורת ה' אינם מסתכלים ובודאי אינם עוסקים בה ,ומתעלמים מכך
שה' ברא את העולם ואת כל הנמצא בו ויש תכלית לבריאה לעבוד את ה'.
 .54לכן ‚ל ‰עמי .ילך לגלות משום שהוא נבער מדעת ולא למד תורה.
 .55וכבו„ו ו‚ו' .והנכבדים שבעם ימותו ברעב ,מדה כנגד מדה על כך שהיו
עסוקים בסעודות .והמון העם יהיה צמא וגרונו יהיה נחר ,כנגד מה שהיו
עסוקים בשתית יין לשכרה .56 .לכן ‰רחיב ‰ו‚ו' .מכיון שעסקו בתאות
גופם ופתחו פיהם למאכל ולמשתה ,השאול – האבדון יפתח ללא גבול
וכולם יפלו ויאבדו בו .57 .ויר„ „‰ר ‰ו‚ו'' .הדרה' – הנכבדים והחשובים
שבעם' .והמונה' – שאר המון העם' ,ושאונה' – אנשי השוק והמסחר
שמקימים רעש ושאון' ,ועלז' – ואנשים שהולכים למשתה היין ועולזים שם,
כל אלו יאבדו .58 .ו‚ם ‡ל ‰ו‚ו' .גם בני יהודה ובנימין בתקופת אחז המלך
'ביין שגו' היין גרם להם לשגות במעשיהם 'ובשכר תעו' שתית השכר גרמה
להם לעשות מעשים תועים' .כהן' שאמור ללמדם תורה ומשפט 'ונביא'
שאמור להורות להם את הדרך הישרה שילכו בה 'שגו בשכר' שתית השכר
גרמה להם להורות דברי שטות' ,נבלעו מן היין' שתית היין העלימה את
שכלם הישר' ,תעו מן השכר שגו בראה' לא קבלו דעת תורה מנביאי אמת
'פקו פליליה' ולא שפטו משפט צדק.
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˘ער ˘‰מח‰

"≈ 59לּ ַ ‰ַ ıי ƒין …∆ ‰מָ ˘≈ ׁ ‰כר¿ ,ו ָכל ׁ˘…‚∆ ּ ‰בו… 60ל …‡ ∆י ¿ח ָּכם"

)מ˘לי כ,

61

‡(ּ≈ ‰ƒ .נּ ַ ‰ַ ‰י ƒין ‚ּ ו… ≈רם ƒל ¿‰יו… ˙ ƒמ ¿˙לו… ≈ˆ¿ ıו ƒל ¿‰יו… ˙ ‰ו… ∆מּ ‰ו ַב ַﬠל
¿ ּ„ ָב ƒרים¿ ,ו ָכל ׁ˘ו… ‚∆ ּ ‰בו… ל …‡ ַי ¿ר ∆ּבָ ‰ח ¿כ ָמ.‰

ָּכ ַ˙ב

ַר ≈ּבנ ּו מ ׁ ∆…˘ַּ ‰ַ 62 ‰מ ¿ימו… נ ƒיּ ˜ּƒ ‰ַ 63 :ב ּוַ ıﬠל ַּ ָ ˙ƒ ˘¿ ּׁ ‰י‰
ַ¿ ‰מ ׁ ַ˘ ּ∆כ ∆ר˙ ָר‡ ּוי ׁ ∆˘ ∆ ‰¿ ˙ּƒי¿ ˆ¿ ‡∆ ‰ל ָך יו… ≈˙ר ∆ח ¿ר ּ ָפ‰

≈מ ּ≈ ˜ַ ˙¿ ‰ƒב‡ֲ ıנָ ׁ ˘ƒים ֲﬠ ֻר ּƒמים ¿ 64מ‚ֻ ≈ּלי ָ∆ ‰ﬠ ¿ר ָו¿ .‰ו ַ¿ ˘ƒ ּׁ ‰כר ּו˙ ּ ‰ו‡
˘ ∆כל ֲ‡ ׁ ∆˘ר נָ ַפח ַ˘≈ ּׁ ‰ם
ƒמ ַּמ ֲﬠ ≈ ׂ
˘ָ ‰ָ ‰ר ָﬠƒּ ,‰כי ּ ‰ו‡ ַ 65מ ¿פ ƒסי„ ַׂ ≈ ּ ‰
¿
ƒי ¿˙ ָּב ַרך ¿ּב ַ‡ ּ ָפיו.

ָ‡ ¿מנָ ם

ׁ ¿˘ ּ ַ ˙ƒי˙ ַּ ַ ‰י ƒין טו… ָב¿ ‰מ‡…„ ּƒבז¿ ַמן ׁ ∆˘ ַ ‰˙ּ∆ ˘¿ ׁ ˙ּƒﬠל
ילים¿ּ ,כ ∆„ ∆ר ¿ך ׁ ∆˘ ָ‡ ַמר ׁ ¿˘ל…מ…:‰
˘ ּƒכ ƒ
ƒ 66מנ¿ ַַּ ‰ַ ‚‰מ ¿ ׂ
בי‡ורים

 .59ל‰ ıיין ו‚ו' .שותה היין נהפך ללץ ,והשותה שכר צועק ומשתולל ,וכל
הלהוט אחר היין דעתו משתבשת .60 .ל‡ יחכם .בכת"י נוסף כאן :ראה מה
קלקול הבא מן השכרות ,כדכתיב )אצל נח(" :וישת מן היין וישכר ויתגל
בתוך אהלה" )בראשית ט ,כא( ועל זה באו כנענים לעולם‰ .61 .ומ ‰ובעל
„ברים .צועק ומרבה בדיבורים‰ .62 .מימוני .הרמב"ם במורה נבוכים ג ,ח.
˜‰ .63בו .ıההתאספות וההתחברות לשתות יחד במסיבת מרעות יין
ושאר משקאות משכרים .64 .מ‚לי ‰ערו .‰במורה נבוכים שם :מגולי
הערוה נפנים ומתריזים ביום בבית אחד .וביאור זה ,כי היציאה ענין הכרחי
והשכרות הוא ממעשה האיש הרע בבחירתו ,כי מפסיד השכל .65 ...מפסי„
˘‰כל .מאבד את הדעת .66 .מנ‰ ‚‰מ˘כילים .בעלי החכמה השותים יין
במדה נכונה ולמטרה הרצויה.
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שבוע ב' יום ב'

שבוע ב' יום א'

עיונים

סנהדרין )ע (.מביאה הגמרא כמה דרשות בגנות שתיה מרובה של יין :רב כהנא
רמי ] -הקשה סתירה[ ,כתיב )בראשית כז ,כח( 'תירש' ]ללא ניקוד ניתן לקרוא
מלה זו כאילו נכתב ִ'ת ָּירש'[ ,וקרינן ]וקבלה בידינו לקרוא[ ִ'תּירוֹש'] ,עם וא"ו,
ומה טעם הדבר? ללמדנו ,שאם[ זכה ]אדם ,ושתה יין במדה הנכונה ,הרי הוא[
נעשה ראש ]שהיין מפקח את לבו בחכמה )רש"י יומא עו ,(:ולזה רומזת
קריאת המלה 'תירוש' )'תהיה ראש'( ,אבל אם[ לא זכה] ,ושתה יותר מדי ,הרי
הוא[ נעשה רש ]ולזה רומז הכתיב של המלה 'תירש' )'תהיה רש'([.
רבא רמי ]-הקשה סתירה[ ,כתיב )תהלים קד טו( 'ויין ישמח לבב אנוש'.
]אפשר לקרוא תיבה זו 'יְ ַש ַׁמח' )ב"שין" ימנית( ,מלשון 'שממה'[ ,וקרינן
'יש ַׂמח' ]ב"שין" שמאלית ,מלשון 'שמחה' ,ללמדנו[-
]-וקבלה בידינו לקרוא[ ַ
זכה ]ונזהר לשתות יין במדה הנכונה ,היין[ משמחו] ,שמפקח את לבו ,ולזה
רומז הקרי 'ישׂמח' ,אבל אם[ לא זכה ]ושתה יותר מדי ,היין[ משממהו,
]עושהו שממה ,שנוטל את חכמת לבו ,ולזה רומז הכתיב של המלה 'ישׁמח',
)והאות "ח" מתחלף באות "ה" ,וכאילו נכתב "ישמה" ,מלשון שממה.
מהרש"א סנהדרין ע .[(.והיינו דאמר ]וזהו שאמר[ רבא :חמרא וריחני פקחין
]–היין ששתיתי במדה נכונה והבשמים שהרחתי ,הם שעשאוני חכם ,שהרי
הזוכה ושותה במדה הנכונה היין משמחו ומפקחו[.
דרש עובר גלילאה ,שלשה עשר ווי"ן נאמרו )בפרשה העוסקת( ביין] ,כלומר,
בפרשה זו נכתבה האות וי"ו בסמיכות לאות יו"ד שלש עשרה פעמים[,
שנאמר )בראשית ט כ-כד(' :ויחל נח איש האדמה ויטע כרם ,וישת מן היין
וישכר ויתגל בתוך אהלו ,וירא חם אבי כנען את ערות אביו ויגד לשני אחיו
בחוץ ,ויקח שם ויפת את השמלה וישימו על שכם שניהם וילכו אחורנית
ויכסו את ערות אביהם ופניהם וגו' ,וייקץ נח מיינו וידע את אשר עשה לו בנו
הקטן'] .שלש עשרה הווי"ן הללו שנכתב בסמוך לאות יו"ד ,מלמדות שהיין
גורם לאדם לצעוק "וַ י" "וַ י" )'-חבל' 'חבל'([.
במסכת יומא )עו (:שואלת הגמרא ,למה נקרא היין במקרא לפעמים בשם
"יין" ולפעמים בשם "תירוש"? ומשיבה ,שיש בשמות אלה רמז לטבעו של
היין" :יין" – שמביא יללה לעולם ]מלשון "תאניה ואניה" ,כלומר :ששתיית יין
יותר מדי גורמת לניאוף ופורענות באה לעולם כעונש על כך ,ומתוך כך היין
מביא יללה לעולם[" .תירוש" – שכל המתגרה בו ]שנכנע לגירוי היין
ומשתכר[ ,נעשה רש ]-עני" ,תירוש" " -תהיה רש" ,עני[.

‡רחו˙

ˆ„י˜ים

‡רחו˙

ˆ„י˜ים

˘ער ˘‰מח‰

ל …‡ ƒיז¿ ָּכר עו… „" )מ˘לי ל‡ ,ו-ז(¿ .ועו… „

)סז (:מספרת הגמרא:
מעשה ברבי עקיבא
שעשה משתה )של
נישואין( לבנו ,ועל כל
כוס וכוס שהביא )ומזג
ונתן לפני המסובים(,
אמר' :חמרא וחיי לפום
רבנן ]-יין וחיים לפיהם
של החכמים[ ,חיי
וחמרא לפום רבנן
תלמידיהון
ולפום

ַו ֲ‡נָ ׁ ˘ƒים" )˘פטים ט ,י‚(ּ ,ו ¿כ ˙ƒיב"¿ :ו ַי ƒין
˘ ַּמח ¿ל ַבב ¡‡נו… ׁ˘" )˙‰לים ˜„ ,טו(‚ַּ .ם
¿י ַ ׂ
70
ָ‡ ַמר ַָּ ‰כ˙ ּובƒּ " :כי טו… ƒבים ּ„… ∆„ ָ
יך
ƒמ ָ ּי ƒין" )˘יר ˘‰ירים ‡ ,ב(¿ ,ונ∆ ¡‡ ַמר:
"¿ 71ו ƒח ּ≈כ ¿ך ּ¿כ ≈יין ַּ ‰טו… ב" )˘ם ז ,י(ƒ .מ ָּכל
≈‡ ∆ּל ‰נ≈ ַ„ע ַ ˘∆ ׁ 72בח ַּ ַ ‰י ƒין ּ¿כ ׁ ∆˘ּ ‰ו‡

˘ ∆כל ַﬠל
ּ¿כ ƒמ ׁ ¿˘ ּ ַפט ֲַ ‰ח ָכ ƒמים ¿ו ַ˘ּׁ ‰ו… ˙ƒים ּ¿כ ׁ ˘ƒע ּורּ ƒ ˘∆ ׁ ,י‚¿ ַּבר ַׂ ≈ ּ ‰
˘ ∆כל¿ ,ו ַ˘ּׁ ‰ו… ˙ƒים ַּבז¿ ַּמן ˜ָּ ‰ַ 73ב ּו ַﬠ
ַּ ַ ‰י ƒין ¿ול …‡ ƒי‚¿ ַּבר ַּ ַ ‰י ƒין ַﬠל ַׂ ≈ ּ ‰
ƒעם ‡ו… ֲƒ ‰בים ¿ו ≈ר ƒעים )ח( ¿ו ƒעם ֲח ƒס ƒי„ים ¿ו ַˆ ƒ „ּ ƒ
י˜ים¿ ,ול …‡ ƒעם
בי‡ורים

˙ .67נו ˘כר ל‡וב„ .לאומלל ,ויין לעצוב ולמדוכא .68 .י˘˙ ‰ו‚ו' .ישתה
ומתוך כך ישכח את עניו ,וצערו ימחה מלבו‰ .69 .מ˘מח ‡ל‰ים ו‡נ˘ים.
במסכת ברכות )לה (.מקשה הגמרא ,אכן ,היין משמח אנשים ,אך אלהים
במה )היין( משמח? אלא מכאן אנו למדים שאין הלוים אומרים שירה בבית
המקדש אלא על היין בשעת ניסוכו על המזבח .70 .כי טובים ו‚ו' .כנסת
ישראל אומרת לה' :לקרבתך ה' ולהארת פניך אני משתוקקת יותר מחיבת
היין ]כלומר ,יותר מכל מעדני העולם) ,היין הוא סמל המעדנים והתענוגות,
ראה רש"י([ .71 .וחכך ו‚ו' .למוד התורה יהיה נעים וערב בפיהם כיין הטוב
)מפרשים(˘ .72 .בח ‰יין .מעלתו ותועלתו˜‰ .73 .בוע .כלומר ,בזמנים
הראויים לשתיה.
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יל ‡ƒים ¿ו ≈ר ƒ
י˜יםƒּ ,כי ַּ ַ ‰י ƒין יו… ƒסיף
ַ 74ﬠ ¿ר ƒט ָ

]-חיים ויין לפיהם של
ולפי
החכמים
75
ָח ¿כ ַמ˙ ֲﬠ ֻמ ˜ּƒים¿ ,ו ≈ﬠַ ‰ַ ıח ּ ƒיים
תלמידיהם['.
הקשה השל"ה )שער ַל ַּמ ֲחזƒ ƒ
י˜ים ָּב ּ¿ .‰ועו… „ּ ַ ‰ַ 76 ,י ƒין יו… ƒסיף
האותיות ,אות ק ,ערך
˘ ּƒכיל ¿ו ַי ¿כ ּ ƒפיל ׁ ¿˘ט ּו˙
קדושת האכילה ,אות ָח ¿כ ַמ˙ ַַּ ‰מ ¿ ׂ
רב( מדוע אמר רבי
יח ≈ ּ„ ׁ˘ ַ‡ ֲַ ‰ב˙ ‡ו… ≈‰ב
ָƒ ‡¡ ‰וילƒ 77 ,ו ַ
עקיבא ברכה זו על כוס
יב˙ ָ‡‰ו… ≈יב¿ ,ו ƒי ¿פ ַּ˙ח ַי„
יין ולא על המאכל? עוד ƒויעו… ≈רר ≈‡ ַ
הקשה ,מדוע אמר רק
ַָּ ‰נ „ƒיב ƒו ַ
ילי¿ .וז…‡˙
יחז≈ ּ˜ ≈לב ƒּ ‰ַ 78כ ַ
'לפום רבנן' ,והלא כל
ישראל צריכים חיים
˘ים ַּ ַ ‰י ƒין
ƒמ ַ ּ„˙ ׁ˘ו… ≈˙י ַי ƒין) :ט( ָי ׂ ƒ
ולא רק החכמים?
וביאר ,שכוונת רבי עקיבא בברכה זו היתה לעורר ליבות החכמים
ותלמידיהם במשתה היין ,שלא יכוונו בשתייתם להנאת השכרות ולמילוי
בטנם ,אלא שתהיה עיקר כוונתם אל התכלית הטובה הנמשכת מזה ,והיינו
שיפתח ליבם מחמת שמחת היין ,ויאמרו דברי תורה מכח הביסום .ולכן
אמר 'לפום רבנן' ,ללמד אותם שאין ראוי לעשות משתה יחד אלא כשיהיו
החכמים ותלמידיהם מסובים לבדם ,אך לא כשמעורבים ביניהם שאר
ההמון שאינם בני תורה ,שמא ילמדו מהם הבעלי בתים שעמהם להשתכר
כמותם ,וישתכרו באופן שאינו ראוי ,כלומר ,ישתו כוסם בבת אחת
כגרגרנים ותהיה עיקר כוונתם רק למילוי הגרון.
ט .וי˘ים ‰יין רפו‡ ‰ל„‡‚˙ו וכו' ו‚ם בי"„ ‰מˆטערים וכו' ‚ם ˆ‰ער מבטל
כונ˙ ‰לב ב˙פל .‰יש לעיין ,כיצד הותר לשתות יין ולהורות או להתפלל,

הרי השותה רביעית הלוג יין )הוא כ 86-סמ"ק או  150סמ"ק ,לפי דעות
בי‡ורים

 .74ערטיל‡ים ור˜ים .ערומים ורקים מדעת .75 .חכמ˙ עמו˜ים .עומק
לחכמה‰ .76 .יין יוסיף וכו' .כלומר ,היין מחדד את החושים שבאדם ,ולכך
חכם היין מוסיף לו חכמה על חכמתו ,ולטפש היין מכפיל את שטותו.
 .77ויח„˘ ‡‰ב˙ ‡ו‰ב .היין יעורר אהבה שבלבו על אוהבו‰ .78 .כילי.
הקמצן.
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שבוע ב' יום ג'

"˙ּ¿ 67נ ּו ׁ ≈˘ ָכר ¿ל‡ו… ≈ב„¿ ,ו ַי ƒין ¿ל ָמ ≈רי
נָ ∆פ ׁ˘ƒ 68 .י ׁ ¿˘ ∆ּ˙¿ ‰ו ƒי ׁ ¿˘ ַּכח ƒר ׁ
י˘ו… ַ ,ו ֲﬠ ָמלו…

ח .ועם חסי„ים וˆ„י˜ים
ול‡ עם ערטיל‡ים
ור˜ים .במסכת שבת

˘ ּ≈מ ַח ¡‡ל ‰…ƒים
נ∆ ¡‡ ַמר ַﬠל ַּ ַ ‰י ƒין¿ ‰ַ 69" :מ ַ ׂ

שבוע ב' יום ב'

עיונים

עיונים

‡רחו˙

˘ער ˘‰מח‰

ˆ„י˜ים

˘ער ˘‰מח‰

לו
אסור
¿רפ ּו ָ‡¿ 79 ‰ל ַ„ ֲ‡‚ָ ˙ו… ¿ו ƒי ¿˙ ַחז≈ ּ˜ ַּב ּ˙ו… ָר ‰שונות(
להורות הלכה )כמבואר
¿ל ָל ¿מ ָ„ ּּ¿ ‰ב ׂ ƒ
˘ ¿מ ָחƒּ ,‰כי ָּכל ז¿ ַמן ׁ ∆˘ ָ‡ ָ„ם בשו"ע יו"ד סי' רמ"ב
80
ׁ ָ˘ר ּוי ¿ּב ַˆ ַﬠר ל …‡ י ּו ַכל ƒל ¿למ…„¿ ,ו‚ַ ם סי"ג בהג"ה( ,כי הוא
עלול לטעות מתוך
≈ּב ּ ƒ
י˙„-ין ַƒּ ‰מ ¿ˆ ַט ֲﬠ ƒרים ל …‡ י ּו ¿כל ּו שאין דעתו צלולה? וכן
¿ל ָב ≈רר ַ„ƒ ‰ין ≈בין ָכ ׁ ≈˘ר ƒל ¿ט ≈ר ָפ≈ ,‰בין גבי תפלה כתב השו"ע
ּ
ּ
ּ
ּ
)או"ח סי' צט ס"א(:
81
∆˙ּ≈ ‰ר ¿ל ּ ‡ƒס ּור‚ּ ַ .ם
ַַ ˆּ ַ ‰ﬠר ¿מ ַב ּ ≈טל "שתה יין כדי רביעית,
אל יתפלל עד שיסיר
ַּכ ָ ּונַ ˙ ַּ≈ ‰לב ַּב ¿ּ˙ ƒפ ָּל‚ּ ַ .‰ם ּ¿כ ׁ ∆˘ ָ‡ ָ„ם
יינו"?
אמנם ברמב"ם )פ"א
ׁ ָ˘ר ּוי ¿ּב ַˆ ַﬠרƒ ,מי ׁ ∆˘ ּ¿מ ַ„ ≈ּבר ≈‡ ָליו ‡ו… ƒמי
מהלכות ביאת מקדש
ׁ ∆˘ ּ¿מ ַב ≈ּ˜ ׁ˘ ƒמ ּ∆מנּ ּו ַל ֲﬠ˘ׂ ו… ˙ ƒע ּמו… ∆ח ∆ס„,
ה"א( מבואר דהיינו
דוקא בשותה רביעית
יין חי שאינו מזוג במים ,אבל אם שתה כדי רביעית בלבד והיה בה מים כל
שהוא מותר להורות .וכן אם שתה רביעית יין חי לא בבת אחת אלא בשני
פעמים מותר להתפלל ולהורות )ב"י סי' קכ"ח ד"ה ומ"ש ,בדעת הרמב"ם.
מג"א סי' צט סק"א ואליה רבה שם סק"א(.
אכן יש שבארו שאין כוונת רבינו שישתה קודם התפילה או קודם ההוראה
ממש ,שזה ודאי אסור ,אלא כונתו שאם במועדים אחרים כגון בלילה קודם
שנתו או בזמן אחר שאינו סמוך להוראה או לתפילה ישתה יין ישמחנו ויהיה
יותר צוהל תמיד ודבר זה יעזרנו בתפילה ובהוראה.
בי‡ורים

 .79ל„‡‚˙ו .להסיר דאגתו מלבו .80 .ל‡ יוכל ללמו„ .וכמבואר בחז"ל
)ילקו"ש יונה רמז תקנ(" :אין השכינה שורה אלא על לב שמח ,שנאמר 'והיה
כנגן המנגן ותהי עליו יד ה'" .ובמסכת שבת )ל (:אמרו" :אין השכינה שורה
על האדם מתוך עצבות )-כשהוא עצב(" .ופירש המאירי :שהעצבות
מטמטמת את הלב ,וסותמת את שבילי ההכנה ]לתורה ועבודת ה'[.
ˆ‰ .81ער מבטל כונ˙ ‰לב ב˙פל .‰בברכות )לא (.תנו רבנן ,אין עומדין
להתפלל )תפילת שמונה עשרה( לא מתוך עצבות וכו' .ופירש רבינו יונה ,כי
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כ ַח ַל ֲﬠ˘ׂ ו… ˙ ַּב ָּ˜ ׁ ָ˘˙ו… ּ ,ו ¿כ ˙ƒיבּ¿ 83" :ב ≈ﬠ˙ ָרˆו… ן
‡≈ 82ין לו… ּ …
י˙ ָ
˘ ּƒכיל
ֲﬠנƒ ƒ
יך" )י˘עי ‰מט ,ח(ָ .ל ≈כן ַﬠל ∆ ּ„ ∆ר ¿ך ז∆ ¿ ‰י ַכ ≈ ּון ַַּ ‰מ ¿ ׂ
ƒל ׁ ¿˘ ּ˙ו… ˙ ַי ƒין¿ ,ו ƒיזָ ≈ּ‰ר ׁ ∆˘ ּל …‡ ַי ¿ר ∆ּבּƒ ‰ב ׁ ¿˘ ּ ָ ˙ƒיּ ƒ ˘∆ ׁ ‰י ¿ˆ ָט ≈ר ¿ך ¿ל ַב ּ ≈טל

ל-כ ¿ך ַﬠ„
כל ƒי ׁ ¿˘ ַּ˙ ּ≈מר ƒמ ּƒל ׁ ¿˘ ּ˙ו… ˙ ָּכ ָּ
¿מ ַל ¿
‡כ ּ˙ו… ַו ֲﬠ ָס ָ˜יו¿ ,ו ַﬠל ַ… ּ ‰

˘חו… ˜
ׁ ∆˘ ּ ƒי ¿˙ ַּב ּ ≈טל ƒמ ּ˙ו… ָר˙ו… ּו ƒמ ¿ּ˙ ƒפ ָּל˙ו… ‡ ,ו… ַﬠ„ ׁ ∆˘ ַ ּי ¿ר ∆ּבׂ ¿ ‰
¿ו ַ˜ ּל ּו˙-ר ׁ
…‡˘¿ ,ול …‡ ƒי ׁ ¿˘ ∆ּ˙ַ ‰ﬠ„ ׁ ∆˘ ¿ ּי‚ַ ∆ּל ‰סו… „ו… ָ˙יו ‡ו… סו… „ו… ˙
ׁ ∆˘ל ֲ‡ ≈ח ƒרים¿ .ו ‡ƒם ַּ ‰˙ּ∆ ˘¿ ׁ ˙ּƒב ּƒמ ָ ּ„‰ַ ‰ז…ּ‡˙ ,ל …‡ ƒי ¿∆ ‰י¿ ‰ל ָך ַּ ַ ‰י ƒין
¿ 84לזָ ָר‡‚ַּ .ם ¿ּבמו… ֲﬠ „ƒים ּו ƒב ¿ר‚ָ ƒלים˘∆ ׁ ‡ֲ ,ר ּ¿כ ˙ƒיב ָּב ∆‰ן:
˘ ַמ ¿ח ָּ˙ ƒל ¿פנ≈ י ‡¡ '‰ל ∆…ָ ‰
יך" )„ברים יב ,יח(85 ,ל …‡ ƒי ¿מ ׁ˘… ¿ך
¿"ו ָ ׂ
"˙ ַח˙ ֲ‡ ׁ ∆˘ר ל …‡
ַﬠ ¿ˆמו… ¿ּב ַי ƒין יו… ≈˙ר ƒמן ָָ ‰ר‡ ּויַּ ,כ ∆ּנ ¡‡ ָמרַּ :
ָﬠ ַב ¿„ ָּ˙ ∆‡˙ ‡¡ '‰ל ∆…ָ ‰
˘ ¿מ ָחּ ‰ו ¿בט ּוב ≈ל ָבב" )˘ם כח ,מז( ָ‡‰
יך ¿ּב ׂ ƒ
כל.
ָל ַמ ¿„ ָּ˙ּ ˘∆ ׁ ,ל …‡ נַ ˆ¿ ƒט ≈ ּוינ ּו ַ 86ﬠל ׂ ƒ
˘ ¿מ ָחּ ƒ ˘∆ ׁ ‰י ׁ ¿˘ ַּכח ָּב ּ ‰יו… ≈ˆר ַ… ּ ‰
¿ו ‡ƒי ∆‡ ¿פ ׁ ָ˘ר ַל ֲﬠב…„ ַ˘≈ ּׁ ‰ם ƒי ¿˙ ָּב ַר ¿ך ל …‡ ƒמ ּ˙ו… ¿ך ַ˜ ּל ּו˙ ר ׁ
…‡˘¿ ,ול …‡
˘חו… ˜¿ ,ול …‡ ƒמ ּ˙ו… ¿ך ׁ ¿ ˘ƒכר ּו˙.
ƒמ ּ˙ו… ¿ך ¿ ׂ

בי‡ורים
שמחה מביאה להתעוררות כוונה נכונה בזמן התפלה‡ .82 .ין לו כח.

פירוש ,מאחר ונפשו שרויה בצער אין לו כח נפשי ופיזי להיענות לבקשות
אחרים .83 .בע˙ רˆון עני˙יך .שגם כלפי שמיא מצינו מושג זה ]במסכת
ברכות )ז (.דורשת הגמרא את הפסוק 'פני ילכו והניחותי לך' )שמות לג ,יד(,
אמר הקב"ה למשה ,המתן לי עד שיעברו פנים של זעם ואניח לך[ ,כל שכן
אצל האדם כשאין לו מצב של רצון ומנוחת הנפש ,אין לו דעת לעזור לשני
כי הוא טרוד בעצמו .84 .לזר‡ .לדבר מתועב )-לריחוק גדול( .85 .ל‡
ימ˘וך עˆמו ביין יו˙ר מן ‰ר‡וי .ברמב"ם )פ"ו מהלכות יו"ט ה"כ( הוסיף:
"ויאמר שכל מי שיוסיף בזה ,ירבה במצות שמחה" .86 .על ˘מח˘ ‰י˘כח
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שבוע ב' יום ד'

שבוע ב' יום ג'

‡רחו˙

ˆ„י˜ים

עיונים

‡רחו˙

˘ער ˘‰מח‰

ˆ„י˜ים

‡רחו˙

˘ער ˘‰מח‰

˘ ¿מ ָח˙ּ¿ ‰ל ּו ָיƒ ‰מ ¿ˆ ַו˙
ַׂ ƒ ּ ‰

י‡ '‰ .ל‰יך מיסרך.

י‡ .ומ˘לם ל˘נ‡יו ‡ל
פניו ל‡‰בי„ו .אל יהא

כתב ה'אור החיים' :שים
87
ׁ ∆˘ ַ ּי ¿ˆ „ּ ƒי˜
˘‰
ֲﬠ ≈ ׂ
ָּכל לב להבין ולהשכיל ,כי
88
אלקיך
שה'
¿מ‡ ¿…רעו… ָ˙יוּ∆ ˘∆ ׁ ,נ ¡‡ ַמר¿ " :ו ָי ַ„ ¿ע ָּ˙ ƒעם בזה
מייסרך ,זו ראיה שאתה
¿ל ָב ∆ב ָךƒּ ,כי ַּכ ֲ‡ ׁ ∆˘ר ¿י ַי ּ≈סר ׁ ‡ƒ
י˘ ∆‡˙ ¿ּבנו…
בנו אהובו .כי אין טבע
)י(‡¡ '‰ל ∆…ָ ‰
יך ¿מ ַי ּ¿ס ∆ר ָּך" )˘ם ח¿ .(‰ ,ו ‡ƒם האדם להוכיח ולייסר
אלא רק את בנו ,עליו
מקפיד הוא אם רואה אותו עושה רע .ברם כאשר רואה אדם את בן חבירו
עושה רע ,אין הוא מרגיש צורך וחובה לייסרו ולהוכיחו.
לכן גם כאשר האומות עושים רע ומרשיעים ,לא מקפיד עליהם השי"ת כמו
שהוא מקפיד על כלל ישראל" .כי כאשר ייסר איש את בנו ,ה' אלקיך" –
שנתייחד שמו עליך – "מייסרך" ,מחמת אהבתו אותך והיותך לו כבן ,הוא
מייסרך ומענישך .עכ"ד.
על כך אמר שלמה במשלי )ג ,יב(" :כי את אשר יאהב ה' יוכיח וכאב את בן
ירצה" .וביאר הגר"א" :כי דרך האב לייסר רק את בנו ,אבל אם חברו אינו
שומע לתוכחתו ,הוא עוזב אותו לילך בדרך אשר חפץ .אבל את בנו ,אם
אינו שומע לתוכחתו ,אף על פי כן אינו עוזבו אלא מוכיחו ביסורים עד
שעוזב דרך הרע .והיינו מפני אהבתו אשר גדלה עליו יותר מכל ,כן לבו
כואב וחפץ בהצדקו על כן מייסר אותו להיטיב לו.
והסימן שמחמת אהבה הוא ,שאחר כך ,כאשר יסיר שבטו ממנו ,חפץ
למלאות רצונו ומדבר לו תנחומים לפייס דעתו .וזהו :ש'אל תמאס' את
היסורים ,כי כאשר מייסר אותך ביסורים ,מסתמא אתה חביב עליו כבן,
ואחר כך 'וכאב את בן ירצה' – וימלא חסרונך" .עכ"ד.
בי‡ורים

ב ‰יוˆר ‰כל .בכת"י הגירסא :שלא נצטוינו אלא על שמחה שיש בה עבודת
יוצר הכל ,ואי אפשר וכו' .כלומר ,השכרות היא הוללות וסכלות ואינה
שמחה שיש בה עבודת יוצר הכל ,כי אי אפשר לעבוד את השם מתוך שכרות
וקלות ראש .87 .כל מ‡ורעו˙יו .הקשים והמכאיבים .88 .וי„ע˙ ו‚ו' .מה
שראיתם את הנהגת הקב"ה במדבר שביד אחת יסר אתכם ,וביד שניה ריפא
אתכם – הרעיב אתכם וגם שלח לכם מן – מזה תתבוננו בלבבכם שהקב"ה
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˘ּ ˘ׁ ˙ּ¿ ‰ו ָב ‰ל …‡ ¿י ≈‡‰
ַ‡ ַחר ׁ ∆˘ ָ‡ ָ„ם עו… ∆ ׂ
ƒענ¿ ָינו… ¿ּבטו… ָב¿ּ ‰כמו… ַּב ¿ּ˙ ƒח ָּלƒ ,‰מ ¿ˆ ָו‰
ׁ ∆˘ ַ ּי ¿ח ׁ˘…ב ¿ּב ƒל ּבו… ּƒכי ¿לטו… ָב˙ו… נ∆ ¿ַ ּ ‰פ ¿ך

הדבר לפלא בעיני
האדם ,אומר ה"חפץ
חיים" )בספרו 'שם
˘„ָ ‡ָ ‰ם
עולם' פ"ו( ,בראותו ƒענ¿ ָינו… ¿ל ָרעƒּ ,כי „…∆ ˜89ם ׁ ∆˘ ָﬠ ָ ׂ
בר ּו ¿ךּ ‰-ו‡מחללי שבת בשאט נפש ¿ּ˙ ׁ˘ ּו ָבָ ‰ָ ‰י„˜ָּ ‰ַ ‰ו… ׁ˘ ָּ
שההצלחה מאירה להם
˘‰
˘ ַכר ַƒּ ‰מ ¿ˆוו… ˙ ׁ ∆˘ ָﬠ ָ ׂ
פנים .כעין זה יקשה גם ¿ 90מ ׁ ַ˘ ≈ּלם לו… ¿ ׂ
לכל מי שלמד את
המשנה" :אלו דברים ּ¿כ ≈„י ¿ 91ל ָט ¿ר„ו… ≈ 92מעו… ָלם ַָּ ‰ב‡,
שאדם אוכל פירותיהן
˘…נ¿ ָ‡יו
ׁ ∆˘ ∆ּנ ¡‡ ַמר)93" :י‡( ּו ¿מ ׁ ַ˘ ≈ּלם ¿ל ׂ
בעולם הזה וכו'" )פאה
א ,א( ,והלא רואים אנו בעליל אנשים שאין בהם אפילו מעשה טוב אחד הנמנה
בי‡ורים

שולח לכם יסורים לא כדי להנקם בכם אלא לטובתכם בגלל האהבה שאוהב
אתכם .כמו איש שמיסר את בנו שכל כונתו היא להחזירו למוטב ,כך נהג ה'
עמכם כדי שיתעורר לבכם לחזור בתשובה )מעם לועז( .89 .כי ˜ו„ם ˘ע˘‰
‡„ם ˙˘וב .‰והיה מצליח בכל ענינו הגשמיים .90 .מ˘לם לו .בעולם הזה.
 .91לטר„ו .לסלקו .92 .מעולם ‰ב‡ .הגמרא )סנהדרין קא (.מספרת :כשחלה
רבי אליעזר ,נכנסו תלמידיו לבקרו ,אמר להם )רבי אליעזר( ,חמה עזה )-כעס
גדול( יש בעולם )שהקב"ה כועס עליו והכביד עליו את חליו .רש"י( .התחילו
הן )-תלמידיו( בוכין ,ורבי עקיבא משחק )-היה שמח( .אמרו לו )התלמידים
רבי עקיבא( למה אתה משחק? אמר להם ,וכי מפני מה אתם בוכים? אמרו לו,
אפשר )הדבר שרבי אליעזר שהוא חשוב כ(ספר תורה שרוי בצער )-מחמת
מחלתו( ולא נבכה?! אמר להם ,לכך אני משחק ,שכל זמן שאני רואה את רבי
אליעזר שאין יינו מחמיץ ,ואין פשתנו לוקה )-ניזוק( ,ואין שמנו מבאיש
)-מתקלקל( ,ואין דובשנו מדביש )-מתקלקל מחמת החום ונעשה צלול(,
אמרתי )בליבי( ,שמא חס ושלום קיבל רבי את עולמו )-שכרו בעולם הזה(,
ואילו עכשיו שאני רואה את רבי בצער )הרי שעל מעט חטאיו הוא נענש
בעולם הזה( ,אני שמח )שכל שכרו משתמר לו לעתיד לבוא( .ע"כ .93 .ומ˘לם
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שבוע ב' יום ה'

שבוע ב' יום ה'

¿ּב ƒמ ַ ּ„˙

ˆ„י˜ים

עיונים

עיונים

‡רחו˙

˘ער ˘‰מח‰

ˆ„י˜ים

˘ער ˘‰מח‰

∆‡ל ּ ָפנָ יו ¿ל ַƒ ‡ֲ ‰בי„ו… " )˘ם ז ,י( .שם במשנה ,ובכל זאת
ביתם מלא כל טוב?
על כל אלה אין לתמוה ולהתפלא ,שכן המתבונן היטב יראה שבסופו של דבר
כאשר תתמלא סאתם תישלח מארה בנכסיהם ויכלו לגמרי .אך גם אם כילו
את ימיהם בטוב ובנעימים ,והלכו לעולמם מדושני עונג מרוב כל ,אין להסיק
עדיין מאומה; ויבואר הדבר על פי משל:
למה הדבר דומה ,לפקיד גבוה שבגד במלכות והיה ראוי להענש בעונש מות.
אכן בהיותו מקורב למלכות ,פקד המלך לבל ימיתוהו בידים ,רק יכניסוהו
לחדר מוקף מחיצות זכוכית ,ויותירוהו ללא אוכל ומשקה עד שימות ברעב,
למען יראו הכל מצבו הרע ,וייראו לשוב על מעשיו הרעים .כך הלך מצבו
והחמיר ,ומשהתגבר עליו הרעב החל תולש חתיכות בשר מגופו ,להשקיט את
רעבונו.
נזדמן לשם הלך פלוני ,וכשראה את ההמון מקיף החדר ודואג למר גורלו של
האומלל המורעב ,השתומם הזר הלזה :מה פירוש גווע מרעב ,הרי הוא אוכל
בשר! השיבוהו העומדים ,אוי ואבוי לאכילה שכזו ,הרי את בשר עצמו הוא
אוכל...
והנמשל :אמנם ישנם דברים רבים בהנהגת העולם הנראים בעינינו משונים
ותמוהים .בין השאר תמהים אנו על שלוות הרשעים .אך דומים אנו בתמיהתנו
זו לאיש שדימה אכילת בשר עצמו לסעודה דשנה .זאת משום שכאשר הקב"ה
מספק לבני ישראל את צורכם הוא משלם להם רק את הפירות של מעשיהם
הטובים ,בקרן אין הוא נוגע כלל .היא שמורה להם לעולם הבא ,כמבואר
במשנה הנ"ל .לא כן האנשים שסרו מדרך ה' לגמרי ,מסולקים הם מהעולם
הבא .אם יש להם איזו שהיא זכות בגין מצוה שעשו )כגון שענו אי-פעם ,אפילו
בקטנותם ,אמן על ברכה( משלם להם הקב"ה גם את הקרן בעולם הזה,
וממילא יהיו אבודים לגמרי בעולם הבא .עד בואם שמה כבר לא תשאר להם
שום זכות .על זה נאמר כאן" :ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו" ,שכר כזה
הוא בבחינת עונש – כמי שאוכל בשר עצמו – כי בכך הוא מכלה את הקרן שלו.
ועל זה רמז הכתוב בקהלת" :הכסיל חובק את ידיו ואוכל את בשרו".
בי‡ורים

ל˘נ‡יו .בעולם הזה שכר מעשיהם הטובים בחייו של השונא כדי להאבידו
מהעולם הבא.
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יב .זכ‡ין ונ˜יים לעולם
‰ב‡ .מה טעם משלם

˘¿ ‰ל˘ׂ ו… נ¿ ָ‡יו ּ≈כן
ּו ¿כ ∆„ ∆ר ¿ך ּ ‰˘∆ ׁ 94ו‡ עו… ∆ ׂ
¿מ ׁ ַ˘ ≈ּלם ¿ל‡ו… ֲָ ‰ביו ע…נ∆ ׁ˘ ֲָ ‰ﬠ ≈ברו… ˙ ׁ ∆˘ ָﬠ˘ׂ ּו
ָּבעו… ָלם ַ‰ז∆ ּ¿ּ ‰כ ≈„י ׁ ∆˘ ּ ƒי ¿‰י ּו )יב(זַ ָּכ ‡ƒין

לרשע שכרו בעולם
הזה ,ולצדיק משלם
בעולם הבא? מבאר
בעל ה"נודע ביהודה" ּונ¿ ּ ƒ ˜ƒיים ָלעו… ָלם ַָּ ‰ב‡¿ 95 .ו ָכל ז∆ ˙ָּ ‰ל ּוי
˘ ≈מ ַח
כי בעולם הבא אין לא ¿ּב ƒמ ַ ּ„˙ ַׂ ƒ ּ ‰
˘ ¿מ ָחƒ 96 ,‰מי ׁ ∆˘ּ ‰ו‡ ָ ׂ
אכילה ושתיה ולא שום
ּ¿ 97ב ∆ח ¿ל˜ו… ׁ ∆˘ ָח ַל˜ לו… ָ‡≈ ‰ל ƒי ¿˙ ָּב ַר ¿ך.
תענוג גשמי ,וכל
התענוג שם אינו אלא
שנהנים מזיו השכינה,
זוכים
והצדיקים
˘ ַמח ָ„ָ ‡ָ ‰ם ¿ּב ∆ח ¿ל˜ו… ,
ַ∆ „ּ ∆ ‰ר ¿ך ׁ ∆˘ ּ ƒי ¿ ׂ
ולמדרגות
לדבקות
)י‚(
ׁ ∆˘ ¿ ּי ַ˜ ≈ּבל ¿ּב ׂ ƒ
˘ ¿מ ָחָ ‰ָ ‰רע ּ¿כמו…
נפלאות .וכיון שכל
מדותיו של הקב"ה מדה
כנגד מדה ,לכן כשם שהצדיק מתכוון בעשותו המצוה לשמה ,להתדבק
בשורשים העליונים ,כך את שכרו הוא מקבל שם בעולמות העליונים .אבל
הרשע ,שעושה המצוה שלא לשמה ,ואין כל דביקות במעשיו ,רק מעשה
גשמי גרידא ,לכך כל שכר מצוותיו גם-כן בעולם הזה הגשמי .הוי אומר,
שכל אחד מקבל שכרו במקום שבו דבקה נפשו בעת עשיית המצוה .נוסף
על זה ,שהרשע אינו יכול כלל להדבק בשרש עליון ,אף בעשותו מצוה,
משום עוונותיו אשר הן כמסך המבדיל בינו לבין המקום.
י‚˘ .י˜בל ב˘מח‰ ‰רע כמו ‰טוב .במשנה )ברכות נד (.שנינו" :חייב אדם
לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה" .ומבארת הגמרא )שם ס (:שכוונת
המשנה להשמיענו בזה שחייב האדם לקבל בלב שלם את הפורענות הבאה

ַ‡ ¿ך

בי‡ורים

‰˘ .94ו‡ עו˘ ‰ל˘ונ‡יו .לשלם להם בעולם הזה שכר מצוותיהם שעשו.
 .95וכל ז .‰להצדיק כל מאורעותיו אף הקשים והמכאיבים .96 .מי ˘‰ו‡
˘מח בחל˜ו .שמקבל בעין יפה כל מה שהקב"ה נותן לו ,בין טוב ובין רע ,בין
רב ובין מעט ,הוא יכול להצדיק כל מאורעותיו – אף הקשים  -ולשמוח בהם,
כי מבין שהכל עושה ה' לטובתו ,ושנותן לו את חלקו הראוי לו .97 .בחל˜ו
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עיונים

ַּ ‰טו… ב∆ „ּ ∆ ‰ַ 98 ,ר ¿ך ַ‰ז∆ ּƒ ‰מ ¿˙ ַח ≈ ּל˜ ¿ל ַכ ָּמ ‰עליו ולברך עליה 'ברוך
דיין האמת' באותה
¿ 99
¿ ּ„ ָר ƒכיםָ ‡∆ ‰ָ :ח„ ƒ ˆָ -ריך
ָ ּ‚ ≈„ר ָ ּ‚„ו… ל שמחה שהיה מברך על
ׁ ∆˘ ּ ƒי ¿ב ַטח ≈ּב‡ל ‰…ƒים˘≈ ּׁ ‰ַ .נ ƒי ‡¡ ‰ָ -מ ּונָ  .‰הטובה 'ברוך הטוב
והמטיב'] .דבר זה נלמד
ַƒ ˘¿ ּׁ ‰ל ׁ ƒ
˘ ∆כל¿ ‰ָ .ר ƒב ƒ
י˘י ׂ ≈ ּ ‰ַ 100 -
יעי  -מהפסוק "חסד ומשפט
אשירה ,לך ה' אזמרה",
אם חסד – אשירה ,ואם משפט – אשירה .וכן מפסוק "בה' אהלל דבר,
באלהים אהלל דבר" ,בה' אהלל דבר – זו מדה טובה ,באלהים אהלל דבר –
זו מדת פורענות .וכן מפסוק "כוס ישועות אשא  -ובשם ה' אקרא ,צרה ויגון
אמצא  -ובשם ה' אקרא" .וכן מפסוק "ה' נתן ,וה' לקח ,יהי שם ה' מבורך"[.
כיצד ניתן לקבל את הרעה בשמחה כשם ששמח בטובה? מבאר ה'אור
החיים' )שמות כח ,א( שאדם בחטאו מרחיק ענף אחד מענפי נשמתו
משורשה  -כנגד אותו ענף שבו חטא .והנה היסורים הם מקרבים ענפי
הנשמה שהיו רחוקים משורשם ,שאין לך רע ומר כעוזבו את ה' אלהיו,
ובאמצעות היסורים יתקרב הרחוק ,ועל זה ישמח לב המשכיל.
בי‡ורים

˘חל˜ לו ‡‰ל י˙ברך .במסכת עבודה זרה )ד (.מפרש רב פפי בשם רבא את
הפסוק )הושע ז ,טו( 'ואני יסרתי חזקתי זרועותם ואלי יחשבו רע' :אמר
הקב"ה ,אני אמרתי ,איסרם ביסורין בעולם הזה ,כדי שיחזקו זרועותם
לעולם הבא' ,ואלי יחשבו רע' ] -וישראל חושבים שיסרתים בעולם הזה כדי
לעשות עמהם רע )על פי הראב"ד([ .וכתב הסמ"ג )עשה יז( :וכל אדם צדיק
או בעל תשובה שמהרהר על המאורעות שאינם לטובתו ,עליו הכתוב אומר
'ואני יסרתי חזקתי זרועותם לעולם הבא ואלי יחשבו רע' .והיה להם לחשוב
'כי את אשר יאהב ה' יוכיח' )משלי ג ,יג(„‰ .98 .רך ‰ז ‰מ˙חל˜ וכו' .כלומר,
בכדי להשיג דרגה זו )לקבל בשמחה הרע כמו הטוב( ,זקוק האדם לכמה
הקדמות„‚ .99 .ר ‚„ול .כמו גדר ששומר על שדהו ,כן על האדם לעשות
גדרים וסייגים בכדי שישתמרו בו מעשיו הטובים ומדרגותיו הטובות ,כגון
קבלת הרע בשמחה כמו הטוב .והגדר הוא מדת הבטחון כפי שממשיך
ומבאר˘‰ .100 .כל .התבוננות השכל ,שעל ידה רואה את הנולד ומשלים
עם קשיי הרגע בידעו שלא ימשכו לעולם.
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עיונים
י„.

˘בוטח

˙מי„

¿ ‰ƒ ‰ַ 101ס ַּ˙ ּ ¿פ˜ ּו˙ַ ‡ָ .מר ∆ָ ‰ח ָכםָּ :כל
ָ‡ ָ„ם ָˆ ƒר ¿
יך „≈ ‚ּ ָ 102ר ¿ו ַס ַﬠ„ ¿ו ∆ס ∆מ ¿ך ּ¿כ ≈„י

ב‡ל‰ים י˙ברך .כתב
ה'בית הלוי' )הוספות,
"חובת
ג(:
עמוד
˘יו ַּ ‰טו… ƒביםּ .ו ַמּ ‰ו
ׁ ∆˘ ּ ƒי ¿˙ ַ˜ ¿ ּימ ּו ַמ ֲﬠ ָ ׂ
בפסוקים
בא
הבטחון
ַ„≈ ‚ּ ָ ‰ר? 103ז∆ ּ ‰ו ַּƒ ‰ב ּ ָטחו… ן) ,י„( ׁ ∆˘ ּבו… ≈ט ַח
הרבה רבו מספור ,ומי
שמחסר בו  -עבירה
גדולה היא ,ועבירה זו עצמה גורם לו ליפול כמאמר הכתוב )משלי כט(:
"חרדת אדם יתן מוקש ובוטח בה' ישוגב" ,שעל ידי זה שיחרד האדם ויפחד
מאיזה דבר ולא בטח בה'  -זהו עצמו גורם לו שינתן לפניו מוקש שלא היה
כלל מקודם באותו דבר" ,ובוטח בה' ישוגב" דגם מהצרה שהיה בו ינצל ...כי
אם היה האדם מעלה בלבו אשר כל הנמצא בעולם הכל מאתו יתברך ,ואין
בשום בריה יכולת לשנות גזרתו ,לא להעדיפה ולא לחסרה אפילו כחודה
של מחט ,ולא להקדימה ולא לאחרה אפילו רגע אחד וכמאמר הכתוב )איוב
כ''ג( "והוא באחד ומי ישיבנו" ,ממילא אין לו לירא משום אדם וכמאמר
הכתוב "מה יעשה לי אדם" וכתיב )איוב ל''ד( "והוא ישקיט ומי ירשיע" .וגם
בעת אשר שלט האדם באדם לרע חלילה ,יבין כי הכל מאתו יתברך ואין
האדם ההוא רק השבט אשר בו מעניש להחייבים וכמאמר הכתוב )ישעיה י'(
"הוי אשור שבט אפי" ...וכן בענין מזונותיו של אדם כל יגיעתו והשתדלותיו
לא יועילו לו מאומה להעדיף לו על הנגזר לו וכמאמר הכתוב "ולא העדיף
המרבה ולא החסיר הממעיט" ,והמן היה סימן לדורות כי ההשתדלות לא
יועיל כלל להרבות לו"...
"ואחרי שיתברר להאדם כי אין ראוי לו לבטוח בשום בריה ,יראה לשום
בטחונו בו יתברך כי הוא אחד מהמצות שבתורה ,ובשעת הדין שואלים לו
'ציפית לישועה' ,פירוש ,אם חיכה לישועה ולא נתייאש ממנה והתחזק
בבטחונו בכל פרט שנתחדש עליו .והבוטח מרויח בשתים ,בעולם הזה
בודאי ישיג מה שחסר לו מהצטרכותו וכמאמר הכתוב "לא ירעיב ה' נפש
צדיק" וכתיב )תהלים קי"ב( "משמועה רעה לא יירא נכון לבו בטוח בה'"
בי‡ורים
‰‰ .101ס˙פ˜ו˙ .שמסתפק ומרוצה במה שיש לו„‚ .102 .ר וסע„ וסמך.
שמירה ועזרה .103 .ז‰ו ‰בטחון .כי ללא מדת הבטחון ,יעסוק תמיד
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שבוע ג' יום א'
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ָּ˙ ƒמי„ ≈ּב‡ל ‰…ƒים ƒי ¿˙ ָּב ַר ¿ך¿ּ ,כמו…
ׁ ∆˘ ∆ּנ ¡‡ ַמר≈ ˘¿ ׁ ‰ַ 104" :ל ¿ך ַﬠל ¿ '‰י ָ¿ ‰ב ָך,
¿וּ ‰ו‡ ¿י ַכ ¿ל ּ¿כ ∆ל ָך" )˙‰לים נ ,‰כ‚(ּ .ו ַמּ ‰ו
∆ ּ‚ ∆„ר ַּƒ ‰ב ּ ָטחו… ן¿ ,ו ≈‡יז∆ ָ „ּ ָ ‰בר ≈מ ƒבי‡
ָ„ָ ‡ָ ‰ם
ׁ ∆˘ ּ ƒי ¿ב ַטח
¿
ָ‡¡ ‰מ ּונָ ƒ !‰מ ּ˙ו… ך ׁ ∆˘ ַּמ ֲ‡ ƒמין ַּב ּבו… ≈ר‡,
ׁ ∆˘ ָּכל ַָ ˆ¿ ‰ל ָח˙ו… ָּ 105בעו… ָלם ַ‰ז∆ ּ‰

והרבה פסוקים כדומה
לזה ,ועוד זאת שכרו
מרובה לעולם הבא,
דזה הוא כלל גדול בכל
המצות דשכר מצוה
בהאי עלמא ליכא וכל
טובת עולם הזה הם רק
פרי המצות שאוכל
בעולם הזה והקרן קיים
לעולם הבא שכולו
טוב".

כל ּ ‰ו‡ ƒמ ּ∆מנּ ּו ¿ו ≈‡ין
ּו ָבעו… ָלם ַָּ ‰ב‡ ַ… ּ ‰
ַ‡ ≈חר ז ּו ָל˙ו…  ,נו… ≈˙ן ƒל ּבו… ∆ל ¡‡…‰ב ‡ו… ˙ו… ¿ּב ָכל ¿ל ָבבו… ּ .ו ַמּ ‰ו ∆ ּ‚ ∆„ר
ָ‡¡ ‰מ ּונָ ¿ ,‰ו ≈‡יז∆ ָ „ּ ָ ‰בר ≈מ ƒבי‡ ָ‡ ָ„ם ƒל ≈י„י ¡‡מ ּונָ ≈ ˘¿ ׁ ‰ל ָמּ ‰ ?‰ו‡

יבם ¿ּב ƒמ ¿ר ּ∆כ ∆ב˙ ַƒּ ‰מ ׁ ¿˘נ∆ ‰
ֲﬠ ָˆ˙ו… ¿ ,ו‡ו… ¿כ ƒלים ַﬠל ׁ ֻ˘ ¿ל ָחנו… ּ ,ו ַמ ¿ר ּƒכ ָ
ֲ‡ ׁ ∆˘ר לו… ּ ,ו ַמ ¿פ ָ ˜ƒי„ם ַﬠל ַ‡ ¿רˆו… ‡≈ -ין ז∆ ָ ‰ס ≈פ˜˘∆ ׁ ,ז∆ ּ∆ ‰ָ ‰ﬠ ∆ב„
ַ‰יּ ו… ≈„ ַﬠ ּו ַמ ּƒכיר ז…‡˙ ַּב ֲ‡„ו… נָ יוּ ַ ˘∆ ׁ ,י ֲﬠז…ב ָּכל ַמָּ ˘∆ ּׁ ‰בעו… ָלם
˘ ¿מ ָח¿ ,‰ו ַ‡ף ‡ƒם ֲָ ‰ﬠבו… ָ„ָ ‰˘ָ ׁ ˜ָ ‰ﬠ ָליו
˘¿ ‰רˆו… ן ֲ‡„ו… נָ יו ¿ּב ׂ ƒ
¿ו ַי ֲﬠ ∆ ׂ
יﬠ ≈‡ ָליו ּƒב‚¿ ַלל ֲָ ‰ﬠבו… ָ„‰
¿מ‡…„ּ¿ ,בזָ ¿כרו… ַּ ‰טו… ָב˘∆ ׁ ‡ֲ ‰ר ַּ˙ ַ ‚ּ ƒ
˘ ַכר ֲﬠ ָב ָ„יו,
ַ‰ז…ּ‡˙ָ ‡ֲ .בל ָ∆ ‰ﬠ ∆ב„ ָ‰רו… ∆‡„‡ֲ ˘∆ ׁ ‰ו… נָ יו ¿מ ַ˜ ּ ≈פ ַח ¿ ׂ
¿ויו… ≈„ ַﬠ ¿ּב ƒל ּבו…

ׁ ∆˘ ֲ‡„ו… נָ יו ƒּ 109כ ַ
ילי ¿ו ָט ¿רחו…

יו… ≈˙ר ָּ‚„ו… ל

˘ ָכרו… ‡≈ ,ין ז∆ ∆ ‰ָ ‰ﬠ ∆ב„ טו… ≈ר ַח ַל ֲ‡„ו… נָ יו ּƒכי ‡ƒם ¿ּב ƒע ָ ּˆבו… ן.
ƒ 110מ ּ ¿ ׂ
ּ≈כן ּ ‰ו‡ ָƒ ‰ענ¿ ָין ַ‰ז∆ ַּּ ‰ַ :‰מ ֲ‡ ƒמין ¡‡מ ּונָ ≈ ˘¿ ׁ ‰ל ָמּ¿ ‰ביו… ¿ˆרו… ,
ׁ ∆˘ּ ‰ו‡ ≈מ ƒטיב ּו ¿מ ַר ≈חם יו… ≈˙ר ƒמ ָּכל ¿מ ַר ≈חם¿ ,ו ׁ ∆˘ּ ‰ו‡ ַ ּ„ ַ ּין ¡‡ ∆מ˙,

ּ ˘∆ ׁ 106ל …‡ ƒי ¿˙נו… ≈ﬠ ַﬠ ƒמ ָ ּ„ ָבר ָרעּ ¿ ˘∆ ׁ ,י ַ˜ ≈ּבל ָּכל ַָּ ‰ב‡ ָﬠ ָליו
˘ ¿מ ָח¿ .‰וז∆ „ּ ‰ו… ∆מ¿ ‰ל ∆ﬠ ∆ב„ ׁ ∆˘ ַּמ ּƒכיר ֲ‡„ו… נָ יו ׁ ∆˘ּ ‰ו‡ נָ „ƒיב
¿ּב ׂ ƒ

ַﬠל ָּ 111כל ַמּ ˘∆ ּׁ ‰סו… ≈בל ƒל ׁ ¿˘מו… ַ„‚ָּ ‰ו… ל¿ ,ו ַﬠל ָּכל ֲָ ‰ﬠבו… ָ„‰

˘ ָכר ָּ‚„ו… ל,
˘י ¿רˆו… נו… ּו ׁ ¿˘ ƒליחוּ˙ו… ָ ׂ
¿ו ַר ֲח ָמן ּו ¿מ ׁ ַ˘ ≈ּלם ¿לעו… ≈ ׂ

˘י‚ לו… 112נ¿ ƒעימ ּו˙
˘¿ ‰ל ׁ ≈˘ם ׁ ָ˘ ַמ ƒים ַי ּ ׂ ƒ
¿ו ַ˘≈ ּׁ ‰ר ּו˙ ׁ ∆˘ ַ ּי ֲﬠ ∆ ׂ

ּ 107ו ¿ב ַﬠ„ ׁ ∆˘ ַ ּי ¿כ ּƒבי„ ַﬠל ¿מ ׁ ָ˘ ¿ר ָ˙יו ֲﬠבו… ָ„ּ ‰ ‰˘ָ ׁ ˜ָ ‰ו‡ ≈מ ƒטיב
˘‡ ‡ו… ָ˙ם¿ ,ו ƒי ¿‰י ּו ‡ַ 108נ¿ ׁ ≈˘י
ָל ∆‰ם טו… בו… ˙ ¿ּ‚„ו… לו… ˙¿ ,מ‚ַ ¿ ּ„ ָלם ּו ¿מנַ ּ ≈ ׂ
בי‡ורים

בעניניו הגשמיים ולא יתפנה לעשות מעשים טובים˘‰ .104 .לך ו‚ו' .השלך
על ה' את משאך ,כלומר ,בטח עליו שהוא יקל משאך מעליך וכן יהיה ,כי לא
לעולם יעזוב את הצדיק להיות נוטה) .מצודת דוד( .105 .בעולם ‰ז ‰ובעולם
‰ב‡ .בעניניו הגשמיים והרוחניים˘ .106 .ל‡ י˙נועע מ„בר רע .לא יתרגש
ולא יתפעל מכל מקרה ופגע רע הבא עליו .107 .ובע„ ˘יכבי„ על מ˘ר˙יו.
ותמורת מה שמשתעבד בעבדיו בעבודה קשה‡ .108 .נ˘י עˆ˙ו .אנשי
סודו.
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˘ ָכר ָ ּ‚„ו… ל
כל ּ ‰ו‡ ¿לטו… ָב˙ו… ¿ו ƒל ≈ּ˙ן לו… ָ ׂ
¿ו ָכל ַמ˘∆ ּׁ ‰עו… ∆ ׂ
˘ ‰לו… ַ… ּ ‰

בי‡ורים

 .109כילי .קמצן .110 .מ˘כרו .כלומר ,השכר שמקבל מאדונו הוא מעט
ביחס לטרחה שטורח עבור אדונו .111 .כל מ˘ ‰סובל ל˘מו „‚‰ול .כל מה
שטורח ומתייגע בעבודת ה' לשמו הגדול .ואמרו באבות )ה ,כג(' :לפום
צערא אגרא' ,כלומר לפי מדת הצער שיש לאדם בלימוד התורה וקיום
המצוות ,כן יתרבה שכרו .112 .נעימו˙ ‚„ול .‰להתענג על ה' )על הקשר
עמו( וליהנות מזיו שכינתו )מאור-השכינה שה' משפיע על הדביקים בו(,
שזהו התענוג האמתי )השלם והמוחלט( והעידון הגדול )הן באיכות והן
בכמות( מכל העדונים שיכולים להמצא )לא רק יותר מכל התענוגות
הנמצאים בפועל ,אלא גם מכל האפשריים בכוח(') .מסילת ישרים' פ"א ,עם
ביאור 'שמחת מרדכי'(.
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≈ּב‡ל ‰…ƒים?

ז∆ ‰

עיונים

‡רחו˙

˘ער ˘‰מח‰

ˆ„י˜ים

‡רחו˙

˘ער ˘‰מח‰

ˆ„י˜ים

¿ ּ‚„ו… ָלָּ 113 ‰בעו… ָלם ַָּ ‰נ ƒעיםָּ ,כ ƒענ¿ ָין ׁ ∆˘ ָּמ ˆƒינ ּו ּƒבנ¿ ב ּו ַכ ¿„נ≈ ַ ּˆר,
ֲﬠב ּור ָ ּ ˘∆ ׁ 114פ ַסע ַ‡ ¿ר ַּבע ּ ¿פ ƒסיעו… ˙ ƒל ¿כבו… „ ָ‡≈ ‰ל ƒי ¿˙ ָּב ַר ¿ך זָ ָכ‰
˘ו,
ƒל‚¿ ֻ„ ָּל„‚ּ ¿ ‰ו… ָל) ‰סנ„‰רין ˆו¿ ;(‡ ,ו ָכ ƒענ¿ ָין ׁ ∆˘ ָּמ ˆƒינ ּו ¿ּב ≈ﬠ ָ ׂ
ֲﬠב ּור ּƒ ˘∆ ׁ 115נז¿ ַ‰ר ּƒב ¿כבו… „ ָ‡ ƒביו זָ ָכƒ ‰ל‚¿ ֻ„ ָּלָּ ‰בעו… ָלם ַ‰ז∆ ּ‰
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טו .כי מי ל‡ י˘מח
כ˘נוטלין וכו' .אמרו

ּ ‰116ו‡ ¿וזַ ¿רעו… ַ‡ ֲח ָריו

)עיין „ברים רב‰

‡ ,טו(¿ ,ו ≈כן ַר ּƒבים‡≈ .ין ָס ≈פ˜ ּƒב ¿‰יו… ˙

חז"ל במדרש )בראשית
רבה צא ,י(" :ויאמר
ָ‡ ָ„ם ַמ ֲ‡ ƒמין ¿ּב ָכל ז∆ ּ¿ ‰ב ≈לב ׁ ָ˘ ≈לם,
ישראל למה הרעותם
˘ ַמח ּ¿ 117ב ָכל „ּ ƒינ≈ י ַ˘≈ ּׁ ‰ם
לי וגו' )בראשית מג ,ו(ַ .ו ַ ּ„‡י ƒי ¿ ׂ
˘ ַמח
]יעקב שאל את בניוƒ ,י ¿˙ ָּב ַר ¿ך) ,טו( ּƒכי ƒמי ל …‡ ƒי ¿ ׂ
למה עשיתם לי רעה זו
שאמרתם ליוסף שיש לכם עוד אח – בנימין[ .ר' לוי בשם ר' חמא בר חנינא:
מעולם לא אמר יעקב אבינו דבר של בטלה אלא כאן .אמר הקב"ה :אני
עסוק להמליך את בנו )-יוסף( במצרים ,והוא אומר למה הרעותם לי ,הדא
דאמר )ישעיה מ( :למה תאמר יעקב ותדבר ישראל נסתרה דרכי מה'
ומאלוקי משפטי יעבור" .ע"כ.
אומר על זה הרמח"ל בספר "דעת תבונות" )עמוד קמג(" :בשעה שנראה
כאילו העולם עזוב ממנו ,הענין הוא שאדרבה הרי הוא מחדש טובה
לעולמו ,ונפלאותיו ומחשבותיו תמיד כל היום לתקונו של עולם ולא
לקלקולו .אלא שהוא מסתיר עצתו הסתר גדול מאד ,ואז נמצא העולם כמו
עזוב ,ובני אדם סובלים ענשי חטאיהם .וכך אמרו חז"ל על יעקב אבינו ע"ה:
ויאמר ישראל למה הרעותם לי וגו' .והיינו כי כל זמן שהיה יעקב בצער על
פרישת יוסף ממנו ,הקב"ה לא היה אלא מגלגל גלגולים להמליך את יוסף
ולהחיות את יעקב בשלוה .אלא שמתוך שעצה עמוקה היתה ,היה הצער
עובר על יעקב".
"וזה בנה אב שלכל עילוי שרוצה הקב"ה לתת לאדם או לעולם ,הנה כל זמן
הזדמן הטוב – אינו מזדמן ובא ,אלא מתוך עומק עצה נסתרת ,ועל כן יקרה
לו צער .והרי זה כענין שאמרו ז"ל )ברכות ה (.שלש מתנות טובות ניתנו
לישראל ,וכולן לא ניתנו אלא על ידי יסורין" .עכ"ל.
התביעה מיעקב אבינו ע"ה מהווה דוגמא מוחשית למה שהקב"ה מצפה
בי‡ורים

‰ .116ו‡ וזרעו ‡חריו .היינו שעבוד מלכויות ,שעם ישראל בגלותם כפופים
ומשועבדים לאומות העולם עד ביאת המשיח .117 .בכל „יני ˘‰ם .אף
כשמתנהג עמו בדין ישמח ויצדיק הדין על כל מאורעותיו הקשים והמכאיבים.
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בי‡ורים

 .113בעולם ‰נעים .הוא העולם-הבא הנברא במצב המוכן בהתאם לנצרך
לשם כך )הנ"ל(˘ .114 .פסע ‡רבע פסיעו˙ .במסכת סנהדרין )צו (.מסופר
שבאותו יום שמת אחז נתקצר היום לשתי שעות בכדי שלא יהיה פנאי לסופדו
כראוי ולקוברו בקברי מלכי ישראל .וכשחלה חזקיהו והתרפא ,החזיר הקב"ה
את אותם עשר שעות והתארך היום לעשרים ושתיים שעות] ,כתב המהרש"א
שנעשה הנס באופן זה כיון שסגולת השמש היא לרפאות חליים ,כמבואר
בנדרים )ח ,(:וממילא על ידי שביום זה זרחה השמש עשרים ושתים שעות,
התרפא חזקיה[ ,וכאשר שמע זאת מרודך ,אמר ברצוני לשלוח איגרת שלומים
לאדם שנעשה לו מופת כזה .כתבו סופרי המלך לחזקיה 'שלמא למלכא
חזקיה ,שלם לקרתא דירושלים ,שלם לאלהא רבה' .כאשר הגיע נבוכדנצר
שהיה אז סופר המלך ונתברר לו מה שכתבו ,הוכיחם ואמר להם קראתם
לקב"ה 'אלהא רבה' וכתבתם אותו לבסוף ,אלא כך צריך לכתוב 'שלם לאלהא
רבה ,שלם לקרתא דירושלים ,שלם למלכא חזקיה' .אמרו לו הסופרים 'קריינא
דאיגרתא איהו ליהווי פרוונקא ]-קורא האגרות יהא השליח להשיב את
התשובה[ .רץ נבוכדנצר אחר נושא האיגרת ,ומשרץ ארבע פסיעות ,בא
המלאך גבריאל והביא מרחוק את נושא האיגרת והעמידו לפני נבוכדנצר .ועל
אותם ארבע פסיעות שפסע לכבוד ה' קיבל שכר גדול כל כך שמלך על כל
העולם והחריב את ירושלים˘ .115 .נז‰ר בכבו„ ‡ביו .בילקוט שמעוני
)תהלים תת"ח( "בעצתך תנחני ואחר כבוד תקחני" .רב הונא בשם רבי נחוניא:
מי ֵא ֵחר כבודו של יעקב בעולם הזה  -כבוד גדול שכיבד עשו את הוריו .אמר
רבי שמעון בן גמליאל ,אני כשהייתי משמש את אבא הייתי משמש בבגדים
צואים ,כשהייתי יוצא לחוץ הייתי יוצא בבגדים נאים כדי שאצא לשוק מבוסם,
אבל עשו כשהיה משמש את אביו היה משמשו בבגדי מלכות דכתיב "את בגדי
עשו בנה החמודות" ,אמר כדאי הוא אבא שישתמש בבגדי מלכות.

עיונים

‡רחו˙

˘ער ˘‰מח‰

ˆ„י˜ים

‡רחו˙

ˆ„י˜ים

˘ער ˘‰מח‰

עיונים

שבוע ג' יום ד'

ƒמי

בי‡ורים

 .118מעולם ]בכת"י הגירסא :מאדם[ מ„בר רע .כלומר ,לא יפחד מאנשים
העלולים להרע לו .119 .ל‡„ם זול˙ו .לאדם אחר .120 .ל˙‰רˆו˙ ‡ליו .כדי
למצוא חן בעיניו .121 .ל‡י˘ .לא יתלה תקותו בבני אדם שיעזרוהו.
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י‰ם ¿ול …‡ ≈י ַח˙ ƒ 123מ ַּמ ¿ח ֻל ¿˜ ָּ˙ם,
¿ול …‡ ַי ¿פ ƒחי„ ּוּ ‰ו ƒ 122ענ¿ ¿ינ≈ ∆
¿ 124ו ‡ƒם יו… ƒכ ַ
יח ‡ו… ָ˙ם  -ל …‡ ƒיזָ ≈ּ‰ר ּƒב ¿כבו… ָ„ם¿ 125 ,ו ‡ƒם ַי ¿כ ƒלימ ּוּ ‰ו
 126ל …‡ ≈יבו… ׁ˘ ≈מ ∆‰ם¿ ,ול …‡ ¿ 127י ַי ּ ∆פָ ‰ל ∆‰ם ַ˜∆ ˘∆ ּׁ ‰ר¿ּ ,כמו… ׁ ∆˘ ָ‡ ַמרַָּ ‰נ ƒבי‡"ַ :ו‡„…נָ י ¡‡ל ‰…ƒים ַ 128י ֲﬠזָ ר ƒליַ 129 ,ﬠל ּ≈כן 130ל …‡
נ¿ ƒכ ָל ¿מ ˙ּƒי,

131

˘ ¿מ ˙ּƒי ָפנַ י
ַﬠל ּ≈כן ַ ׂ

132

ַּכ ַח ָּל ƒמ ׁ
י˘ ָו ≈‡ ַ„ע ּƒכי

133

ל …‡

≈‡בו… ׁ˘" )י˘עי ‰נ ,ז(.
י‡נּ ּו ַּƒ ‰ב ּ ָטחו… ן ¿ 134ל ַפנּ ו… ˙ ƒל ּבו… ≈מ ƒענ¿ ¿ינ≈ י
ַּ ‰בו… ≈ט ַח ≈ּב‡ל ‰…ƒים¿ ,י ƒב ∆
ָ‰עו… ָלם ¿ל ַי ≈ח„ ַﬠ ¿ˆמו… ¿ל ƒענ¿ ¿ינ≈ י ַ˙ּ ‰ו… ָר¿ ‰ו ֲָ ‰ﬠבו… ָ„.‰

¿ו ָˆ ƒר ¿
יך ָ‡ ָ„ם ַ 135ל ֲח˜…ר ַ„ּ ≈ ‰עו… ˙ ַַּ ‰מ ֲחז ƒי˜ו… ˙ ∆‡˙ ƒל ּבו…
בי‡ורים

 .122עניני‰ם .לא יפחד מבני אדם פן יעשו לו רע .123 .ממחל˜˙ם .אף אם
יחלקו עליו וירחיקו אותו או יריבו אתו לא יפחד מהם ,מאחר שנכון לבו
בטוח בה' ומה יעשה לו אדם )מרפא לנפש( .124 .ו‡ם יוכיח ‡ו˙ם .באופן
שלא יהיה אפשר להזהר בכבודם ,כגון מה שאמרו חז"ל" :במקום שיש
חילול ה' אין חולקים כבוד לרב" .125 .ו‡ם יכלימו‰ו ]בכת"י הגירסא:
יכלימם[ .באופן שיש צורך להכלימם ,כגון ברשעים גמורים שידוע
ומפורסם רשעתם )מרפא לנפש( .126 .ל‡ יבו˘ מ‰ם .לא יהיה נזהר
להוכיחם דרך כבוד שאז לא יתפעלו כל כך מתוכחתו שהוא לא יבוש
להכלימם )פת לחם( .127 .ייפ .‰יצדיק .128 .יעזר לי .מפני המתקיפים
והמכלימים .129 .על כן .ששמתי בטחוני בו .130 .ל‡ נכלמ˙י .להשמיע
את האמת .131 .על כן .שדבר אלוקים אמת בפי .132 .כחלמי˘ .התחזקתי
כסלע איתן בלי מורא ופחד לדבר קשות .133 .ל‡ ‡בו˘ .מפני המלעיגים
עלי .134 .לפנו˙ לבו מעניני ‰עולם .להסיח דעתו מעניני העולם הזה,
ולרכז את מחשבותיו לעניני עבודת ה' .135 .לח˜ור „‰עו˙ ‰מחזי˜ו˙.
לחפש ולהתבונן במחשבות המחזקות את לבו...
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ּ¿כ ׁ ∆˘נּ ו… ¿ט ƒלים ƒמ ּ∆מנּ ּו ּ ¿פרוּטו… ˙ נ¿ ח ׁ ∆…˘˙ מהאדם .שכן לכאורה
יש להתפלא עד מאד,
¿ונו… ¿˙נ ƒים לו… ¿ּ˙מ ּו ָר ָ˙ן ּƒכ ַּכר זָ ָ‰ב.
מה חטא יעקב? הרי
באמת היה שרוי במצב
קשה :יוסף איננו,
ׁ ∆˘ ַּמ ֲ‡ ƒמין ≈ּב‡ל ‰…ƒים ¿ּב ≈לב ׁ ָ˘ ≈לם שמעון איננו ועתה
ו ≈ט ַח ב ¿ב ƒב ָט ן ָחזָ ˜ָ ,י ƒבי‡ עומדים לקחת ממנו
ּ ו… ּ ּ חו…
ּבו…
את בנימין .האם אב
118
‡ו… ˙ו… ַּƒ ‰ב ּ ָטחו… ן ׁ ∆˘ ּל …‡ ƒי ¿פ ַח„
≈מעו… ָלם יכול לסבול זאת?! ואם
אז הוא שואל את בניו
119
ƒמ ָ ּ„ ָבר ָרע¿ ,ול …‡ ַי ֲﬠב…„
¿ל ָ‡ ָ„ם
למה הרעותם לי ,הרי
ז ּו ָל˙ו… ¿ 120ל ַ ˙¿ ‰ƒר ּˆו… ˙ ≈‡ ָליו¿ ,ול …‡ ¿י ַ˜ ∆ּו ‰אין בזה חלילה התרסה
כלפי מעלה ,שהרי לא
¿ 121ל ׁ ‡ƒ
י˘¿ ,ול …‡ ַי ¿ס ּƒכים ƒע ָּמ ∆‰ם ¿ּב ָ„ ָבר על ה' תלונתו ,אלא על
בניו.
ׁ ∆˘ּ ‰ו‡ ּ¿כנ∆ ‚∆ „ ֲﬠבו… ַ„˙ ַּ ‰בו… ≈ר‡ ƒי ¿˙ ָּב ַר ¿ך,
התשובה היא :אכן
התורה דורשת מהאדם אמונה תמימה האומרת – אין מציאות של "הרעותם
לי" .אפילו במצב שבו היה נתון יעקב ,היה עליו להבין שהקב"ה מתנהג עמו
בעצה עמוקה ,שתכליתה היא להיטיב עמו .השקפה זו נתבעת מכל איש
ישראל באשר הוא – להאמין באמונה שלימה שכל מה דעביד רחמנא לטב
עביד.
ועל זה כתב עוד ב"דעת תבונות" )עמוד מה(" :שאין לך מעשה קטן או גדול
שאין תוכיות כוונתו לתיקון השלם .וכענין שאמרו )ברכות ס (:כל מאי
דעבדין מן שמיא – טב .כי יודיע דרכיו הקב"ה לעתיד לבוא לעיני כל ישראל
איך אפילו התוכחות והיסורין לא היו אלא הזמנות לטובה והכנה ממש
לברכה .כי הקב"ה אינו רוצה אלא בתיקון בריאתו ואינו דוחה הרשעים
להתקן ולצאת מנוקים מכל סיג".
בידים ,אלא אדרבה מצרפם בכור ִ

‡רחו˙

˘ער ˘‰מח‰

ˆ„י˜ים

‡רחו˙

ˆ„י˜ים

˘ער ˘‰מח‰

טז˘ .ומר פ˙‡ים .'‰

הנה מצינו בחז"ל )עיין
ַמ ¿ח ׁ ָ˘ ָבƒ ‰ר ׁ
‡˘ו… נָ ּ ≈ ˘∆ ׁ ,‰י ַ„ע ּƒב ƒי„ ָ
יﬠ ‰כתובות לט .ושבת
¿ּבר ּו ָרƒּ ‰כי ָ‡¡ ‰ל ‰…ƒים ¿מ ַר ≈חם ַﬠל קכט (:כי אף על פי
שבדרך כלל אסור
ָ„ָ ‡ָ ‰ם יו… ≈˙ר ƒמ ָּכל ¿מ ַר ≈חם¿ ,וּ ‰ו‡ לאדם להביא עצמו
יח ָﬠ ָליו ַ 137ב ≈ס ∆˙ר ו ַב ָ‚לוי ,ו ¿ב ≈ﬠ˙ לידי סכנה ממשית,
ַמ ׁ ¿˘ ַ ‚ּ ƒ
ּ ּ
ּ ּ ּ ּ
ו"אין סומכין על הנס"
ׁ ∆˘ּ ‰ו‡ ≈‡ינו… ׁ˘ו… ≈מר ַﬠ ¿ˆמו… ָּכ ָר‡ ּוי] ,ואפילו אם יצטרך
לחלל שבת או לעבור
ָ‡¡ ‰ל ‰…ƒים ¿מ ַר ≈חם ָﬠ ָליו ¿ו ׁ˘ו… ≈מר ‡ו… ˙ו…
על מצוות אחרות כדי
ׁ ∆˘ ∆ּנ ¡‡ ַמר :שלא יסתכן מחויב הוא
ƒמן ַ¿ ּ ‰פ‚ָ ƒעיםָּ ,כ ƒענ¿ ָין
להישמר מן הסכנה[,
)138טז(
"
ׁ˘… ≈מר ּ ¿פ ָ˙ ‡ƒים ‰˙) "'‰לים ˜טז ,מכל מקום בדבר
שהורגלו בו רבים
ו(.
ועינינו רואות שאין
היזק מצוי בהם ,לא חייבה התורה להימנע ממנהג העולם ,והנהגת הקב"ה
היא לשמור עליהם אף בדבר שמטבעו יש בו סכנה ,ומותר לאדם לסמוך על
כך ]כי מכיון שכך הוא מנהגו של עולם ,הרי זה כאילו אין בידינו לשמור
עצמנו מן הסכנה ,והרי זה בכלל "שומר פתאים ה'" אשר מובטחים אנו
בשמירה משמים שלא נבוא לידי סכנה )עיין קובץ שעורים ,כתובות אות
קלה; תורת חיים ע"ז ל :ד"ה פי; וע"ע בשו"ת אגרות משה אבה"ע א ,סג ,א([.
לפנינו שתי דוגמאות :במסכת שבת )קכט (:מובא שנהגו להקיז דם בערב
שבת ,אע"פ שהוא זמן המסוכן להקזת דם )כי מזל מאדים הממונה על הדבר
ועל החרב ועל הפורענות משמש בו בשעה שישית שהיא שעה זוגית,
בי‡ורים

 .136ל‰יו˙ .בכת"י :לחיות .137 .בס˙ר וב‚לוי .הן בדברים הנגלים לעינינו
כשאנו רואים בהם בעליל את יד ה' ,והן על ידי מהלכים נסתרים שלא
נודעים לנו כלל וכלל ולעולם לא נדעם וכמו שכתוב )תהלים צא ,ז( "יפול
מצדך אלף ורבבה מימינך ,אליך לא יגש") .עלי אורח(˘ .138 .ומר פ˙‡ים
 .'‰ה' שומר על אלו שאין בהם דעת לשמור את עצמם.
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ַַּ ‰מ ¿ח ׁ ָ˘ ָב‰

י˘י˙
ַƒ ˘¿ ּׁ ‰ל ׁ ƒ

שבוע ד' יום א'

שבוע ג' יום ה'

ƒ 136ל ¿‰יו… ˙ ¿ּב ƒב ּ ָטחו… ן ׁ ָ˘ ≈לם ≈ּב‡ל ‰…ƒים.

עיונים

עיונים

‡רחו˙

˘ער ˘‰מח‰

ˆ„י˜ים

ובשעות זוגיות יש רשות לשדים להזיק ,ובשעה זוגית שמזל מאדים משמש בה יש לחשוש בה לסכנה
טובים לגוף לאחר הקזת דם( ,אין לחשוש לסכנה שכן "שומר פתאים ה'" .וביאר ב'תורת חיים' שכמו
ובשעות זוגיות יש
ַ˘¿ ּׁ ‰נּ ָ ƒי˘∆ ׁ ‡ֲ - ‰ר ָּכל
רשות לשדים להזיק,
חוששים לסכנה" ,ומן השמ
דוגמא נוספת מצאנו במסכת
ולא ‚ּƒיעו… ˙
בלילהַּ ‰ַ ,מ
תאניםבו… ˙
שמזל עבודה זרה )ל :(.אוכלים ַּ ‰טו…
ובשעה זוגית
139
יש
בה
משמש
מאדים
כעיני ¿ו ∆‡ ָח
וחסדּ .ו ≈מ ‡ƒ
נדבהביו
≈‡ ָליו יז .אך ≈מ ָ‡ ƒ
"הנה ּמו…
עבדיםיואל יד אדוניהם כעי
לחשוש בה לסכנה יותר
כל ≈מ ≈‡˙ ַ˘≈ ּׁ ‰ם
מהרגיל( ,מכל מקום ּו ¿˜רו… ָביו ¿ו ≈ר ָﬠיו… ּ ‰ַ ,
והנה ,הקשר שבין העבד לאדונו מיוחד במינו
כיון שכבר הורגלו רבים ƒי ¿˙ ָּב ַר ¿ך ּ ‰ו‡¿ ,ו ≈‡ ּל ּו ≈‰ם ׁ ¿˘ל ּו ≈חי
זהו שאמר
בהקזה ביום שישי כדי
‡.את ה' ,אדון העולם ,הרי אין ל
העובד
שגם
מישראל¿ך ּ ‰ו
אדם ם ָּבר ּו
מכאן ַ
ָּ ‰מ˜ו…
להקיז סמוך לסעודת
ובזה יבואר הפסוק "ולך ה' הח
שבת )פירוש ,שמפני
יח .וחסד .מובא בסידור הגר"א )דף  (248באמצע נשמת – "עד הנה עזרונו רחמיך ולא עזבונו חסדיך
דוחקם להוציא הוצאות
על צרכי סעודה
 ׁ ∆˘ ≈ ּי ַ„עׁ ,ל
כ
ָ
˘
∆
ּ
יט .עשה רצונו וכו' .ביאר היעב"ץ ,מדוע אמר התנא עשה 'רצונו' ולא אמר עשה 'מצותו'? משום שה
הנצרכת לאחר הקזת
דם ,היו מקיזים בערב שבת ,שהוא קרוב לסעודת ליל שבת שהיו אוכלים בה
החיד"א )פתח עינים ,אהבת דוד דרוש ה' לשבת זכור( פירש ,שהנה האדם הוא עבד לה' יתברך ,ויתב
דגים שהם טובים לגוף לאחר הקזת דם( ,אין לחשוש לסכנה שכן "שומר
פתאים ה'" .וביאר ב'תורת חיים' שכמו שהקב"ה שומר על השוטים מפני
כ .ואם היו וכו' .לכאורה יש לעיין במה שכתב רבינו טעמים מדוע נגזר על האדם לעבוד קשה לפרנ
שאינם יודעים לישמר מהסכנות המצויות להם בעצמם ,כמו כן שומר
היתה מתקימת ,אם לא שקדם הקנס )-העונש על חטא-א
הקב"ה גם על החכמים מפני הסכנות שקשה לישמר מהן ,וכגון כאן לענין
וצריך לומר ,שברור לרבינו שאף שודאי גזרה היא ,מכל מקום גזרה כל כך מהותית צריך שיסתדר
הקזת דם ,שמאחר שהורגלו להקיז דם בערב שבת מפני דוחקם וכמעט אי
ה'בית הלוי' )ליקוטי מאמרים ,מכת"י( ביאר ,כי בגזירת "בזיעת אפך תאכל לחם" ,יש שני ענינים .א.
אפשר להמנע מכך ,הרי זה בכלל 'שומר פתאים ה''.
דוגמא נוספת מצאנו במסכת עבודה זרה )ל :(.אוכלים תאנים בלילה ,ולא
כא .ספר הרפואות .מהו המקור לספר זה ומי חברו? מצאנו בזה כמה שיטות :א .התשב"ץ )סי' תמה(
חוששים לסכנה" ,ומן השמים ירחמו" .ומדוע? מתרץ ה'קובץ שעורים'" :וצריך
נג (.כתב ,שכשהיה אדם הראשון בגן עדן למדו וכתב לו מלאך ספר זה .ד .רבינו בחיי )שמות טו ,כה(
לומר דאין אדם חייב להמנע ממנהג דרך ארץ ,וממילא הוי כאילו אין בידו לשמור
את עצמו ,ואז נשמר מן השמים .אבל ירא שבידו להזהר ,אינו בכלל 'פתאים',
כב .ולא ברפואות .המהרש"א )גיטין ס
ואם לא ישמור את עצמו ,הוא מתחייב בנפשו ,ולא יהיה משומר מן השמים".
וכתב ליישב ,שבודאי ניתן רשות לרפאות ולידע רפואות כל החלאים ,אלא שאין ראוי לגלות כולם לכ
חכמים
בי‡ורים
ובגרש ירחים )גיטין ע .בתוס' ד"ה רב( תירץ ,שהרפואות שבספר הרפואות היו בדוק
 .139מ‡ביו ומ‡מו וכו' .האהבה והרחמנות הטבועה בלבם ,הדאגה לבניהם
והרצון להיטיב עמהם ,אין זה חוק טבע אלא גם זהו רצון ה' כמו רצונו שכל
הבריאה תתנהל על פי חוקים מסודרים .על כן אין לו לאדם לבטוח בהוריו
או בקרוביו ,באהבתם ובדאגתם ,ועליו ליחס כל מה שהם מטיבים לו אל
הבורא יתברך ולבטוח רק בו.
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˘ער ˘‰מח‰

יז‡ .ך נ„ב ‰וחס„" .הנה
ַּ ‰טו… בו… ˙ ≈‰ם ≈מ ַח ¿ס ≈„י ָ‡¡ ‰ל ‰…ƒים,
כעיני עבדים אל יד
140
¿
ל …‡ ׁ ∆˘ּ ‰ו‡ ָר‡ ּוי ¿ל ָכך¿ ,ו ≈‡ין אדוניהם כעיני שפחה
אל יד גבירתה כן עינינו
≈מ ƒטיב
בר ּו ¿ךּ ‰-ו‡ַ„˜ָּ ‰ו… ׁ˘ ָּ
לו…
אל ה' אלקינו עד
ƒ 141מ ּ ¿פנ≈ י ׁ ∆˘ּ ‰ו‡ ָˆ ƒר ¿
יך לו… )142 ,יז( ַ‡ך¿
שיחננו ,חננו ה' חננו כי
רב שבענו בוז" )תהלים
קכג( .מדוע השווה הכתוב את ישראל כ"עבדים אל יד אדוניהם"? ועוד ,מהו
לשון "חננו" שהכתוב שב ומזכירו פעם אחר פעם?
כתבו התוספות )ר"ה יז (:שיסוד מדת "חנון" הוא מתנת חנם ,כמו שנאמר
"וחנותי את אשר אחון" ודרשו חז"ל )ברכות ז (.אף על פי שאינו הגון.
והנה ,הקשר שבין העבד לאדונו מיוחד במינו .רק עבד ,אדונו יכול לומר לו:
עשה עמי ואיני זנך .נמצא איפוא ,שכל מה שיבקש ויקבל העבד מאדונו,
לעולם תהיה זו "מתנת חנם" ,שהרי אף אם עשה העבד מלאכה למענו אינו
יכול לבוא אליו בתביעה כלשהי.
זהו שאמר הכתוב” :הנה כעיני עבדים אל יד אדוניהם וכו' כן עינינו אל ה'
אלוקינו עד שיחננו" – שכל בקשתנו היא כבקשת עבד לאדונו ,היודע שכל
מה שאדונו ייטיב עמו זוהי "מתנת חנם".
מכאן שגם אדם מישראל העובד את ה' ,אדון העולם ,הרי אין לו לבקש שכר
על עמלו .אלא כל מה שנותן הקב"ה בטובו ובחסדו הגדול ,אינו אלא מתנת
חנם .ולכן גם נקרא השכר שנותן הקב"ה "מתן שכר" ,שהרי השכר ניתן
במתנה ולא כגמול ותמורה על המצוות והמעשים הטובים של האדם.
ובזה יבואר הפסוק "ולך ה' החסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו" )תהלים
בי‡ורים

 .140ל‡ ˘‰ו‡ ר‡וי לכך .הן מצד חסרון בשלימות עשיית המצוה והן
מחמת חטאיו .ועוד ,אף אם יש לו זכויות ,שמא נתמעטו זכויותיו מפני
הטובות והחסדים שעושה עמו הקב"ה ,ואף יעקב אבינו ע"ה אמר )בראשית
לב ,יא(" :קטנתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך" .ופירש
רש"י :נתמעטו זכויותי על-ידי החסדים והאמת שעשית עמי .141 .מפני
˘‰ו‡ ˆריך לו .לאדם ולמעשיו‡ .142 .ך נ„ב ‰וחס„ .כלומר ,מתנת חינם
מרוב חסדו וטובו.
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נ¿ ָ„ ָב) ‰יח( ָו ∆ח ∆ס„.

סב ,יג( .כלומר ,השכר
עבור
והתשלום
המעשה הם בתורת
חסד ומתנה גרידא,
 ׁ ∆˘ ≈ ּי ַ„ע˘∆ ׁ ‡ֲ ,ר ¿ 143ל ָכלשהרי להשי"ת אין
ƒענ¿ ָינָ יו ≈י ׁ˘ ¿ּ‚ב ּול ָו ≈˜,ı
נפקא מינה במעשיו של
האדם )'בית הלוי'¿ ,ו ≈‡ין ׁ˘ ּום ָ‡ ָ„ם ָיכו… ל ¿ל‰ו… ƒסיף ¿ו ƒל‚¿ ר ַ…ﬠ
שמות לד ,ו(.
יח .וחס„ .מובא בסידור ַﬠל ַמ‚ָּ ˘∆ ּׁ ‰זַ ר ַּ ‰בו… ≈ר‡ ƒי ¿˙ ַﬠ ∆ּלּ .‰ו ַמ‰
הגר"א )דף  (248באמצע
ּׁ ∆˘ ָּ‚זַ ר ַ„˜ָּ ‰ו… ׁ˘ ָּ
בר ּו ¿ךּ ‰-ו‡ ׁ ∆˘ ּ ƒי ¿∆ ‰י ‰לו…נשמת – "עד הנה עזרונו
¿מ ַﬠט‡≈ ,ין ָ‡ ָ„ם ָיכו… ל ¿ל ַ¿ ‰ר ּבו… ˙‡ ,ו…
רחמיך ולא עזבונו
144
חסדיך .ואל תטשנו ה' ¿ל ַמ ≈ﬠט ָƒ ‰ר ּב ּויּ .ו ַמ‚ָּ ˘∆ ּׁ ‰זַ ר
¿ל ַ‡ ≈חר,
אלקינו לנצח" .ופירש
≈‡ין ׁ˘ ּום ָ‡ ָ„ם ָיכו… ל ¿ל ַ„ּ ƒ ˜¿ ‰ים¿ ,ול …‡
שם הגר"א )ב"אבני
אליהו"( – כלומר מה
¿
כל
שאתה עד הנה עזרונו¿ ,ל ַ‡ ≈חר ַמ‚ּ ָ ˘∆ ּׁ ‰זַ ר ¿ל ַ„ּ ƒ ˜¿ ‰ים‡ַ ,ך ַ… ּ ‰
הוא רחמיך ,ואל
ּ ‰ו‡ ּƒב‚¿ ז≈ ַר˙ ָ∆ ‰ﬠ ¿ליו… ן ּו ƒב ¿רˆו… נו… .
למעננו .ומה שאתה לא
עזבונו ,הוא חסדיך.
ולכן אנו בטוחים שאל
 ׁ ∆˘ ≈ ּי ַ„עּ ‰ַ ˘∆ ׁ ,בו… ≈ר‡תטשנו ה' אלקינו
ƒי ¿˙ ָּב ַר ¿ך רו… ∆‡˙‡∆ ‰
לנצח .כי אם היה
בשבילנו
היינו ƒ 145ל ּבו… ‡ƒ ,ם ּƒב ¿טחו… נו… ּבו… ּƒב ּ ָטחו… ן ׁ ָ˘ ≈לם
מתייראים שמא יגרום
החטא .אבל כאשר למען חסדיך אין אנו מתייראים כלל ,כי חסדיך המה
קיימים תמיד) .משלי כ"ה פ' ט"ו(.

יעי˙
ָ¿ ‰ר ƒב ƒ

י˘י˙
ֲַ ‰ח ƒמ ׁ ƒ

בי‡ורים

 .143לכל עניניו י˘ ‚בול ו˜ .ıכלומר ,כל עניני האדם לטוב ולרע הם במדה
קצובה מראש ,כמה ועד מתי יהיו .144 .ל‡חר .שיגיע אל האדם או שיפסק
ממנו בזמן מאוחר יותר .145 .לבו .מחשבות לבו.
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שבוע ד' יום ב'

שבוע ד' יום א'

‡רחו˙

ˆ„י˜ים

עיונים

עיונים

‡רחו˙

˘ער ˘‰מח‰

ˆ„י˜ים

‡רחו˙

ˆ„י˜ים

˘ער ˘‰מח‰

¿ּבל …‡ ƒמ ¿ר ָמƒּ ,‰כי ∆ﬠ ∆ב„ ַ¿ ‰מ ׁ ָ˘ ≈ר˙ ַל ֲ‡„ו… ן
˘ ָ
ר-ו ָ„םָ ,יכו… ל ָ∆ ‰ﬠ ∆ב„ ƒ 146ל‚¿ נ…ב ≈לב
ָּב ָ ׂ
ֲ‡„ו… נו… ּ ƒ ˘∆ ׁ ,י ¿∆ ‰י„‡ָ ‰ָ ‰ו… ן סו… ≈בר ׁ ∆˘ ָ∆ ‰ﬠ ∆ב„
ל-פי ׁ ∆˘ּ ‰ו‡
ף-ﬠ ּ ƒ
‡ו… ֲ‰בו… ¿ּב ָכל ≈לב ַ‡ ַ
˘ ‰לו… טו… ָב‰
˘ׂ ו… נ¿ ‡ו… ¿ ,ו ָ„‡ָ ‰ו… ן ַי ֲﬠ ∆ ׂ

עיונים
יט .ע˘ ‰רˆונו וכו'.

ביאר היעב"ץ ,מדוע
אמר התנא עשה 'רצונו'
ולא אמר עשה 'מצותו'?
משום שהנזהר מביאות
וממאכלות
אסורות
אסורות וכדומה ואינו
מתקדש במותר לו,

ּ¿ 147ב ∆חז¿ ַ˜˙ ׁ ∆˘ּ ‰ו‡ ‡ו… ֲ‰בו… ; ¿ו ָכל ז∆  ‰ל …‡
ƒי ָּ˙ ≈כן ַּב ּבו… ≈ר‡ ƒי ¿˙ ָּב ַר ¿ךƒּ ,כי ּ ‰ו‡ יו… ≈„ ַﬠ ≈ 148י ∆ˆר ַּ≈ ‰לב ¿ו ַַּ ‰מ ¿ח ׁ ָ˘ ָב‰
ׁ ∆˘ ּבו… ¿ ,וּ ‰ו‡ יו… ≈„ ַﬠ ∆ 149ﬠ ¿ליו… נו… ˙ ¿ו ַ˙ ¿ח ּ˙ו… נו… ˙‡¡ 150 ,מ ּונָ ˙ו…
יל ¿ך ¿ל ָפנָ יו ¿ּב ַר ָּמ‡ ּו˙.
ּו ¿כ ƒפ ָיר˙ו… ָ ,ל ≈כן ≈‡ין ≈ל ≈

˘ ‰לו… ַָ „ּ ָ ‰בר
ַּכ ֲ‡ ׁ ∆˘ר ּ ‰ו‡ ָח ≈פּ ‰ַ ˘∆ ׁ ıבו… ≈ר‡ ƒי ¿˙ ַﬠ ∆ּלַ ‰י ֲﬠ ∆ ׂ
)155יט(
ׁ ∆˘ּ ‰ו‡ ּ 154בו… ≈ט ַח ּבו… ¿ּ ,כ ¿ „ƒב ≈רי ַר ּבו… ≈˙ינ ּו:
ֲﬠ ≈ ׂ
˘¿ ‰רˆו… נו…
בי‡ורים
 .146ל‚נוב לב ‡„ונו .להעלים מלב אדונו שלא ידע מחשבותיו .147 .בחז˜˙.
שסבור הוא שעבדו אוהבו באמת .148 .יˆר ‰לב ו‰מח˘ב˘ ‰בו .מכיר את
רצון היצר שבלב האדם ואת אמיתות מחשבתו .149 .עליונו˙ ו˙ח˙ונו˙.
הנעשה בעולמות העליונים והתחתונים‡ .150 .מונ˙ו וכפיר˙ו .מידת
אמונתו של האדם ,או כפירתו˘ .151 .י˜ח ‡ל לבו .שיקבל על עצמו .152 .מ‰
˘ˆו‰ו .לעשות – הם מצוות עשה˘ .153 .ל‡ לע˘ו˙ .הם מצוות לא תעשה.
 .154בוטח בו .את הדבר שעליו הוא מקוה ובוטח בה' שימלא משאלתו.
 .155ע˘ ‰רˆונו .של הקדוש ברוך הוא.
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˘¿ ‰רˆו… נ¿ ָך
ƒּ 156כ ¿רˆו… נ¿ ָך¿ּ 157 ,כ ≈„י ׁ ∆˘ ַ ּי ֲﬠ ∆ ׂ
ƒּ 158כ ¿רˆו… נו… ; ַּ 159ב ּ ≈טל ¿רˆו… נ¿ ָך ƒ 160מ ּ ¿פנ≈ י

אמנם עושה הוא את
מצות בוראו ,אבל מכל
מקום עדיין הוא אינו
162
161
¿רˆו… ן
ּ¿כ ≈„י ׁ ∆˘ ¿ ּי ַב ּ ≈טל
עושה את רצונו ,וכפי ¿רˆו… נו…
שפירש הרמב"ן )ויקרא
163
ƒמ ּ ¿פנ≈ י ¿רˆו… נ¿ ָך )‡בו˙ פ"ב
ֲ‡ ≈ח ƒרים
יט ,ב( על הפסוק
164
'קדושים תהיו' ,שיכול מ"„(ָ ‡ֲ .בל
ƒמי ׁ ∆˘ ּבו… ≈ט ַח ַּב ּׁ ≈˘ם
אדם לקיים את המצוות
כולן ועדיין יהיה נבל ƒי ¿˙ ַﬠ ∆ּל¿ ‰ו ≈‡ינו… ¿מ ַ˜ ≈ ּים ַמּ ָ ˆּ ƒ ˘∆ ּׁ ‰וּ ‰ו,
ברשות התורה .אבל
המשבר את תאותו כפי ַּכ ָּמּ ‰ ‰ו‡ ˘ׁ 165ו… ∆טּ ‰ו ¿כ ƒסיל! ¿ו ַﬠל ז∆ ‰
יכולתו ,הרי אדם זה ממלא את רצון בוראו ,ועל כן אמר התנא עשה 'רצונו'
ולא אמר 'קיים מצוותו'.
החיד"א )פתח עינים ,אהבת דוד דרוש ה' לשבת זכור( פירש ,שהנה האדם
הוא עבד לה' יתברך ,ויתבונן האדם בדעתו איך היה רוצה שיקיימו משרתיו
את רצונו בזריזות ובשלמות בלב שלם ובסבר פנים יפות ,אף בלא שיבקש
מהם ,אלא כל מה שיודעים שכך הוא רצונו יעשו כן בלב שלם .מזה יעשה
האדם קל וחומר בנפשו ,כמה צריך הוא שיעשה את רצון הבורא יתברך
בשלמות בזריזות ובלב שלם .וזהו שאמר התנא ,עשה רצונו יתברך בלב
שלם כפי שברצונך שיעשו משרתיך את רצונך בלב שלם.
בי‡ורים

 .156כרˆונך .קיים את מצוות ה' ברצון ובלב שלם ,כמו שהנך ממלא את
רצון עצמך )ע"פ רבינו יונה ורע"ב( .157 .כ„י ˘יע˘ ‰רˆונך .כדי שה'
יתברך ימלא את בקשותיך ומשאלותיך .158 .כרˆונו .כפי רצונו ,שרצונו
תמיד להיטיב עם ברואיו )רבינו יונה( ,ויתן לך בעין יפה )רע"ב( .159 .בטל
רˆונך .אם חמדה נפשך לעשות דבר שהוא נגד רצון הקדוש ברוך הוא
חלילה ,בטל את רצונך והנח את מאווייך .160 .מפני רˆונו .על מנת לקיים
את רצון ה' .161 .כ„י ˘יבטל .כדי שה' יתברך יפר .162 .רˆון ‡חרים.
החושבים להרע לך .163 .מפני רˆונך .להינצל מהם .164 .מי ˘בוטח ב.'‰
שימלא כל משאלות לבו בעוד שהוא ממרה רצונו˘ .165 .וט ‰וכסיל.
בחושבו שהקב"ה אינו יודע מעשיו.
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ַ˘ƒ ּׁ ˘ƒ ּׁ ‰י˙

 ּ ƒ ˘∆ ׁ 151י ַּ˜ח ∆‡ל ƒל ּבו… ¿ל ַ˜ ≈ ּים ַ 152מּ ָ ˆּ ƒ ˘∆ ּׁ ‰וּ ‰וּו ¿ל ָּ ‰ƒמנַ ע ƒמ ָּכל ַמ‰ƒ ˘∆ ּׁ ‰ז¿ ‰ƒירו… ּ ˘∆ ׁ 153ל …‡ ַל ֲﬠ˘ׂ ו… ˙,

עיונים

‡רחו˙

˘ער ˘‰מח‰

ˆ„י˜ים

‡רחו˙

ˆ„י˜ים

˘ער ˘‰מח‰

נ∆ ¡‡ ַמרַ 166" :מ˜¿ ˙ּƒ ‰וַ ˙ ָחנ≈ ף ּƒכי ƒי ¿ב ָˆע,

עיונים

עיונים
כ.

ו‡ם

‰יו

וכו'.

לכאורה יש לעיין במה

ּƒכי ≈י ׁ ∆˘ל ¡‡לו… ַּ ‰נַ ¿פ ׁ˘ו… ֲ ˆַ ‰ֲ 167 .ﬠ ָ˜˙ו…
ƒי ׁ ¿˘ ַמע ≈‡לƒּ ,כי ָ˙בו… ‡ ָﬠ ָליו ָˆ ָר‡) "‰יוב כז ,ח ט(¿ .ו‡ו… ≈מר:
" ָ‚‰נ…ב ָרˆ ַ…ח ¿ונָ ‡…ף ¿ו ≈ ˘ָ ּׁ ‰ƒב ַﬠ ַל ּׁ ∆˘ ∆˜ר ¿ו ַ˜ ּ ≈טר ַל ָּב ַﬠל¿ ,ו ָ‰ל ¿…ך ַ‡ ֲח ≈רי
ֲ
‡˙ם ַו ֲﬠ ַמ ¿„ ∆ּ˙ם
¡‡ל ‰…ƒים ֲ‡ ≈ח ƒרים ֲ‡ ׁ ∆˘ר ל …‡ ¿י ַ„ ¿ע ∆ּ˙םּ 168 ,ו ָב ∆
¿ל ָפנַ י ַּב ַּב ƒי˙ ַ‰ז∆ ּ˘∆ ׁ ‡ֲ ‰ר נָ ˜¿ ƒר‡ ׁ ¿˘ ƒמי ָﬠ ָליו" )ירמי ‰ז ,ט-י(;
¿ו‡ו… ≈מר¿ ‰ַ 169" :מ ָﬠ ַר˙ ּ ָפ ƒר ˆƒים ָָ ‰יַּ ‰ַ ‰ב ƒי˙ ַ‰ז∆ ּ˘∆ ׁ ‡ֲ ‰ר נָ ˜¿ ƒר‡
ׁ ¿˘ ƒמי ָﬠ ָליו ¿ּב ≈ﬠינ≈ ∆
יכם" )˘ם פסו˜ י‡(.

יעי˙
ַƒ ˘¿ ּׁ ‰ב ƒ

 ׁ ∆˘ ≈ ּי ַ„עƒּ ,כי ַּ ‰בו… ≈ר‡ ָּבר ּו ¿ך ּ ‰ו‡ ָּב ָר‡ ∆‡˙ָ„ָ ‡ָ ‰ם ƒ 170ל ¿מ ָל‡כו… ˙ ַר ּבו… ˙ּ ,ו ָב ָר‡ לו… ¿מזו… נו…

ַ 171ﬠ ¿
ל-י ≈„י ט ַ…רח ָּ‚„ו… ל ַו ֲﬠבו… ָ„)172 .‰כ( ¿ו ‡ƒם ָ‰י ּו ָּכל ָƒ ‰ענ¿ ָינ ƒים
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¿ו ַ¿ּ ‰מזו… נו… ˙ ¿ו ַּ¿ ‰ב‚ָ „ƒים מ ּו ָכנ ƒים ָל ָ‡ ָ„ם

שכתב רבינו טעמים
מדוע נגזר על האדם
לעבוד קשה לפרנסתוּ¿ ,בל …‡ ט ַ…רח‡ָ ,ז ל …‡ ָָ ‰יַּ ‰כ ָּמƒ ‰מ ¿ˆוו… ˙,
והלא הטעם מפורש ּ¿כ‚ו… ן ‚ּ¿ ‰ַ 174 ,‰˜ָ „ָ ˆּ ¿ ‰ַ 173ז≈ ָל‚ּ¿ ‰ַ ,‰נ≈ ָב‰
הקדושה
בתורתנו
שכיון שחטא אדם הראשון באכילה מעץ הדעת נגזר עליו 'בזעת אפיך תאכל
לחם' )בראשית ג ,יט( ]וכדברי ה'מסילת ישרים' )פכ"א(" :וכבר היה האדם
יכול להיות יושב ובטל והגזרה )-ההקצבה שנקצבה לו מראש-השנה( היתה
מתקימת ,אם לא שקדם הקנס )-העונש על חטא-אדם-הראשון( לכל
בני-אדם" :בזעת אפיך תאכל לחם" )בראשית ג ,יט( ,אשר על כן חייב אדם
להשתדל איזה השתדלות לצורך פרנסתו ,שכן גזר המלך העליון ,והרי זה
כמס שפורע כל המין האנושי ,אשר אין להמלט ממנו"[.
וצריך לומר ,שברור לרבינו שאף שודאי גזרה היא ,מכל מקום גזרה כל כך
מהותית צריך שיסתדר ושיתיישב היטב בהנהגת העולם הזה  -שאליו הוציא
הקב"ה את אדם הראשון מגן עדן לאחר חטאו] ,ובפרט שידוע שעונשי
הקב"ה אינם נקמה ח"ו ,ובודאי שיש בזה תיקון וצורך לאדם[ ,וזהו שביאר
שגזרת העמל לצורך הפרנסה יש בכך סיוע לאדם בכמה אופנים.
ה'בית הלוי' )ליקוטי מאמרים ,מכת"י( ביאר ,כי בגזירת "בזיעת אפך תאכל
לחם" ,יש שני ענינים :א .שנענש שיהיה יגע להשיג צרכיו וזהו בגדר עונש.
ב .אחר שאכל מעץ הדעת נתוסף לו נטיה אל הרע והתאוה ,ואם היה כמקדם
]שכל הצטרכותו היו מזומנים לו ללא שום יגיעה[ ,היה פנוי רק להחטא
וכמאמרם ש"בטלה מביאה לידי זימה" ,ועל כן נגזר עליו היגיעה על דרך
אמרם "יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עון" ,ועל כן
מוכרח האדם לאיזה אומנות בעסק ויגיעה.
בי‡ורים

שלשה טעמים מדוע פרנסת האדם באה על-ידי עמל וטורח גדול.
 .‰˜„ˆ‰ .173מאחר והיה לכולם פרנסתם בנקל ממילא לא היו עניים ,ואף
אם ימצא עני ,מכל מקום קיום מצוה זו תהיה ללא שום קושי ונסיון ,ושכרו
יהיה מועט ,שהרי לפום צערא אגרא‚‰ .174 .זל ‰ו‚‰נב ‰ו‰חמ„ .‰בכת"י
הגירסא :והגזלה והגנבה והחמדה שיתרחק מהן ,שאם היה לו כל צרכו בלא
טורח ,היאך יתאוה לגנוב ולגזול? ]אמנם כיון שאדם נברא על מנת לטרוח
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בי‡ורים

 .166מ˜˙ ‰ו˙ ו‚ו' .למה אהיה רשע וגזלן ,כי מה יהיה תקות רשע )-המחניף
ליצרו לעשות פתויו( אשר יגזול אנשים ,הרי סופו הוא שיסיר וישליך ה' את
נפשו מעליוˆ‰ .167 .ע˜˙ו ו‚ו' .האם האל ישמע את תפלתו כאשר תבוא
עליו צרה – הרי שלא מועיל לרשע מה שהוא בוטח על ה' ומתפלל אליו
)רש"י( .168 .וב‡˙ם ועמ„˙ם .האם סבורים אתם כי על ידי זה שהנכם באים
לבית המקדש להתפלל תנצלו מהעונש המגיע לכם עבור כל תועבותיכם.
)רד"ק(‰ .169 .מער˙ פריˆים .האם בית המקדש הינו מערה של פושעים,
המשמשת להם מפלט ומחבוא לאחר שעשו את פשעיהם )שם(.
 .170למל‡כו˙ רבו˙ .להרבה סוגי עבודות עד שיגיע להשיג את חפציו
וצרכיו .171 .על י„י טורח .כנאמר )בראשית ג ,יט( "בזעת אפיך תאכל
לחם" ,כלומר ,לאחר שתטרח בו הרבה ,עד שתרד זיעה מפניך מתוך קושי
המלאכה ,אז תאכל את לחמך )רש"י ,רא"ם וגו"א( .172 .ו‡ם ‰יו וכו' .מביא

‡רחו˙

˘ער ˘‰מח‰

ˆ„י˜ים

‡רחו˙

ˆ„י˜ים

˘ער ˘‰מח‰

כ‡.

ספר

‰רפו‡ו˙.

מהו המקור לספר זה
175ל …‡ ָָ ‰י„ָ ‡ָ ‰ם ּבו… ≈ט ַח ≈ּב‡ל ‰…ƒים.
ומי חברו? מצאנו בזה
א.
שיטות:
¿ו ַﬠל ז∆ ‚ּ ָ ‰נַ ז ƒחז¿ ּ ָ ˜ƒיּ ‰ו ∆מ ∆ל ¿ך ¿יּ ‰ו ָ„ ‰כמה
התשב"ץ )סי' תמה(
)176כ‡(
≈ס ∆פר ָ¿ ‰רפוּ‡ו… ˙ )ברכו˙ י ,ב( ,כתב שנכתב על ידי
≈ב‡ל ‰…ƒים אחד מבני נח מפי
ּ¿כ ≈„י ׁ ∆˘ ּ ƒי ¿ב ַטח ַ‰חו… ∆לּ ‰
מלאך שלקחו לגן עדן
)כב(
ƒי ¿˙ ַﬠ ∆ּל‰
¿ול …‡ ָּב ¿רפוּ‡ו… ˙‚ּ ַ .ם ‡ƒם ולמדו את כל הרפואות
שבעולם ,כדי שלא
יוזקו מהמזיקים והשדים וריח רע שהיה בתיבה .ב .באוצר המדרשים )ערך
ת'( הביא ,שנמסר לנח על ידי המלאך רפאל אחר המבול .ג .ילקוט הראובני
)בראשית דף נג (.כתב ,שכשהיה אדם הראשון בגן עדן למדו וכתב לו מלאך
ספר זה .ד .רבינו בחיי )שמות טו ,כה( כתב שה' גילה רפואות אלו למשה
רבנו כדי לנסות את ישראל אם ישמרו בלבם את ההכרה שכל הרפואה מאת
ה' היא וימשיכו להתפלל אליו ,או שיבואו לסמוך לגמרי על ספר הרפואות
ולא יתפללו; חזקיהו גנז את ספר הרפואות כשהבחין שעם ישראל נכשלים
בזה )עי' גם רמב"ן ויקרא כו ,יא( .ה .הרשב"א )שו"ת ,ח"א סוס"י תיג( כתב,
ששלמה המלך חברו בחכמתו .וכן הביא התוי"ט )פסחים פ"ד מ"ט( בשם
הרמב"ן.
כב .ול‡ ברפו‡ו˙ .המהרש"א )גיטין סח :ח"א ד"ה לדמא( הקשה ,מדוע
הוזכרו בגמרא בגיטין )שם( ובעבודה זרה )כח-.כט (.ענייני רפואות ,והרי
בי‡ורים

בפרנסתו ,ממילא[ וכשהוא טורח ]ואף על פי כן מתרחק מהגזל והגנבה[
ומרחיק אותו] ,שאינו חומד את שאינו שלו ,בזה הוא מראה ש[הוא בוטח
באלהים ]שיספק לו כל צרכיו[ .175 .ל‡ ‰י„‡ ‰ם בוטח ב‡ל‰ים .מאחר ויש
לו הכל מוכן ומזומן לפניו .176 .ספר ‰רפו‡ו˙" .ספר הרפואות" היה ספר
של הוראות על התכונות הרפואיות של כל הצמחים והעשבים )עיין רבנו
בחיי שמות טו ,כה( .החולים היו סומכים על תרופות אלו ,ולא היו מתפללים
אל ה' שירפאם מחליים .חזקיהו גנז את ספר הרפואות כדי שיפנו אל ה'
במקום לסמוך על הספר )רש"י ברכות י :ובפסחים נו ,א(.
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‡כ¿ ‰ול …‡ ָָ ‰י‰
ָָ ‰י„ָ ‡ָ ‰ם ָּב ≈טל ƒמ ּ¿מ ָל ָ

מבואר בברכות )י(:
שחזקיהו גנז ספר
בשביל טו… ≈ר ַח ַ‡ ַחר ¿מזו… נו… ָ˙יו,
ָָ ‰יּ ‰בו… ≈ﬠט
הרפואות
רחמים,
שיבקשו
¿ורו… ≈„ף ַ‡ ַחר ֲָ ‰ﬠ ≈ברו… ˙¿ּ ,כ ¿ „ƒכ ˙ƒיב:
על
חכמים
ושיבחוהו
178
" ַו ּ ƒי ׁ ¿˘ ַמן ¿י ׁ ֻ˘ר ּון ַו ּ ƒי ¿ב ָﬠט" )„ברים
כך?
שבודאי
ליישב,
וכתב
לב ,טו(¿ .ו ָ‡ ¿מר ּו ַר ּבו… ≈˙ינ ּו ז¿ ƒכרו… נָ ם
ניתן רשות לרפאות
„˙-ו… ָרƒ ‰עם
ולידע רפואות כל ƒל ¿ב ָר ָכָ 179" :‰י ∆פ¿ ˙ַּ ‰למ ּו ּ
החלאים ,אלא שאין
ראוי לגלות כולם לכל ∆ ּ„ ∆ר ¿ך ∆
י‰ם
ׁ ¿˘נ≈ ∆
יﬠ˙
‡ ∆רּ ¿ ˘∆ ׁ 180 ,ıי‚ַ ƒאדם משום אנשים שאינם מהוגנים שלא יבטחו בה' אלא ברפואות .וכשם
שהותר לכתוב את הגמרא משום עת לעשות לה' הפרו תורתך ,כך הותר
להם לכתוב את הרפואות ולגלותם לרבים כיון שאי אפשר לזוכרם בעל פה
ופן ישתכחו מכל אדם] .ועוד[ ומתוך שכתבום חכמים נראה שאין התלמוד
חסר מכל החכמות ,שלכל חולי תמצא בו רפואה שלימה ואמיתית למבינים
לשונם ,ואל יאמר המלעיג על חכמי התלמוד שהיו חסרים מחכמת הרפואה.
ובגרש ירחים )גיטין ע .בתוס' ד"ה רב( תירץ ,שהרפואות שבספר הרפואות
היו בדוקות ושוות לכל נפש וקולעות אל השערה ,אבל הרפואות שהוזכרו
בגמרא אינן שוות לכל נפש ,שיש שינוי טבע בין בני האדם לענין שיתקבלו
הרפואות בגופם ,וכיון שאינן בדוקות צריך רחמי שמים שיועילו ,ואם כן אין
לחשוש שימנעו מלבקש רחמים.
ובפרדס יוסף )פרשת בחוקותי ,אות יא ,עמ' שלה( כתב ליישב ,שדווקא בימי
חזקיהו שהיה כח התורה גדול ,היה אפשר לגנוז את ספר הרפואות.
177

בי‡ורים

‰ .177י ‰בועט .במצוות ה' .178 .וי˘מן י˘רון ויבעט .מרוב שפע
המאכלים והתענוגים ]שנתן ה' לישראל בארץ ישראל[ השמין עם ישראל
המכונה בשם "ישרון" ,וזה גרם להם לשכוח את ה' ולבעוט בתורתו
ובמצותיו  -שלא לקיימם .179 .יפ ˙"˙ ‰עם „רך ‡ר .ıטוב והגון הוא
שהאדם העוסק בתורה יעסוק גם במלאכה או בסחורה לצורך פרנסתו.
˘ .180י‚יע˙ ˘ני‰ם .לפי שיגיעת האדם בשניהם ]-בתורה ובמלאכה[.
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¿ו ַ∆ ‰ח ¿מ ָ ּ„¿ ,‰ו ַר ּבו… ˙ ƒמ ¿ˆוו… ˙ ָּכ ≈‡ ∆ּל‚ַּ .‰ם

עיונים

עיונים

‡רחו˙

˘ער ˘‰מח‰

ˆ„י˜ים

‡רחו˙

˘ער ˘‰מח‰

ˆ„י˜ים

¿ 181מ ׁ ַ˘ ַּכ ַח˙ ָﬠוו… ן" )‡בו˙ פ"ב מ"ב(.

ַ‡ ¿ך

ַﬠ ָּ˙ָ ‰מ ַסר ַ˘≈ ּׁ ‰ם ƒי ¿˙ ַﬠ ∆ּל˙ּ≈ ˘¿ ׁ ‰י ֲﬠבו… „ו… ˙ ¿ּב ַי„ ָ„ָ ‡ָ ‰ם:

ַָ ‡ַ ‰ח˙ ֲ 182 -ﬠבו… ָ„˙ו… ¿ ,ו ַ˘¿ ּׁ ‰נּ ָ ƒיֲ 183 - ‰ﬠבו… ַ„˙ ַ˙ּ ‰ו… ָר.‰
¿ו ָˆ ƒר ¿
יך ָ„ָ ‡ָ ‰ם ƒל ¿‰יו… ˙ ¿ 184מ ֻמ ָ ּˆע ≈ּבין ׁ ¿˘ ≈ּ˙י ֲָ ‰ﬠבו… „ו… ˙ּ ,ו ¿ל ַי ≈ח„

ׁ ָ˘עו… ˙ ¿מ ֻי ָח„ו… ˙ ַל ֲﬠבו… ַ„˙ ַ˙ּ ‰ו… ָר¿ ‰ו ַל ֲﬠבו… ַ„˙ עו… ָלם ַ‰ז∆ ּ.‰
¿ו ָˆ ƒר ¿
י‰ם ¿לעו… ָלם ¿לטו… ב
˘ֲ ‰ﬠבו… ַ„˙ ׁ ¿˘נ≈ ∆
יך ׁ ∆˘ ַ ˙¿ ˙ּƒחז≈ ּ˜ֲ ˙ַּ ˘∆ ׁ 185 ,ﬠ ∆ ׂ
¿ל ָך ¿ל ַ‡ ֲח ƒר ∆
י˙ ָך¿ ,ול …‡ ∆ ‰¿ ˙ּƒיַ ‡ַ ‰ָ ‰ח˙ ¿ ‰∆ 186פ ≈ס„ ַל ֲח ∆ב ¿ר ָּ˙ ּ¿ּ ,‰כמו…

‡רחו˙

˘ער ˘‰מח‰

ˆ„י˜ים

ׁ ∆˘ ∆ּנ ¡‡ ַמרƒ ‡ָ 187" :ב ָ
˘ƒ ‰מ ׁ ¿˘ ּ ָפט
יך ֲ‰לו… ‡ ָ‡ ַכל ¿ו ׁ ָ˘ ָ˙¿ ‰ו ָﬠ ָ ׂ
ּו ¿ˆ ָ„ ָ˜‡ָ ,‰ז טו… ב לו… " )ירמי ‰כב ,טו(; ¿ו‡ו… ≈מר" :טו… ב ֲ‡ ׁ ∆˘ר
∆ּ˙ ¡‡ח…ז ָּ 188בז∆ ¿ ,‰ו‚ַ ם ƒמז∆ ּ‡ַ ‰ל ַּ˙ ַּנח ∆‡˙ ָי ∆„ ָך" )˜‰ל˙ ז ,יח(.
בי‡ורים

צריך שיהיה באופן שאחד לא יפריע לשני‡ .187 .ביך ו‚ו' .פסוק זה נאמר
ליהויקים' :אביך'  -יאשיהו המלך 'הלא אכל ושתה'  -התעסק לפרנסתו,
'ועשה משפט וצדקה' – הוא עסק התורה' ,אז טוב לו' – לכן ה' ברך אותו
והיטיב עמו .188 .בז .‰שתעשה עיקר השתדלותך לקנות שלמות נצחי,
'וגם מזה' – מהשתדלות בחיי שעה' ,אל תנח את ידך' – מכל וכל' ,כי ירא
אלהים' – השומר כוונתו' ,יצא את כולם' – יכנס בשלום ויצא בשלום משני
מיני ההשתדלות ,וישיג את המכוון) .ספורנו(.
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בי‡ורים

 .181מ˘כח˙ עוון .מסירה ומבטלת את כחו של היצר הרע הגורר את האדם
לעשות עבירות ,לפי שהיגיעה בתורה מתשת כחו של האדם כמו שאמרו
בסנהדרין )כו (:למה נקרא )-התורה( שמה 'תושיה' )ישעיה כח ,כט(
שמתשת כחו של אדם )רע"ב( ,וכן המלאכה מפרכת ומשברת את הגוף,
וכשיהיה האדם תשוש לא יהרהר בעבירה ]כי בכל עת אשר לא יהיה דשן
ושמן ,לא יערב לו לעשות עבירות ,כענין שנאמר )דברים לב ,טו( 'וישמן
ישרון ויבעט'[ ,ומתוך כך יצר הרע בטל ממנו )רבינו יונה ורע"ב(.
 .182עבו„˙ו .של האדם ,שטורח במלאכתו לצורך פרנסתו ולשאר צרכיו.
 .183עבו„˙ ˙‰ור .‰עבודת ה' שהתורה מטילה על האדם .184 .ממוˆע.
שיעשה את שניהם בכמות הראויה ובאיזון הנכון] .אבל אין לפרש שעליו
לעסוק באותה המדה בעבודתו ובעבודת התורה ,שהרי שנינו 'עשה תורתך
קבע ומלאכתך עראי' ,וכתב ה‘מסילת ישרים‘ )פכ"א( :אשר על כן חייב אדם
להשתדל איזה השתדלות לצורך פרנסתו ,שכן גזר המלך העליון וכו' ,אלא
הדרך האמיתי הוא דרכם של החסידים הראשונים  -עושים תורתן עיקר
ומלאכתן טפלה ,וזה וזה נתקיים בידם ,כי כיון שעשה אדם קצת מלאכה,
משם ואילך אין לו אלא לבטוח בקונו וכו'[˙˘ .185 .ע˘ ‰עבו„˙ ˘ני‰ם
לעולם .כמו שאמרו במסכת אבות )פ"ב מ"ב( וכל תורה שאין עמה מלאכה,
סופה בטלה וגוררת עון‰ .186 .פס„ לחבר˙ .‰שהעסק בתורה ובמלאכה
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ארגון "ארחות יושר"
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.

ארגון להפצת שיעורי תורה ומוסר

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

שילוב שיעורי מוסר בתכניות הלימודים בתלמודי תורה
עשרות רבנים מגידי שיעורים ,העוסקים בבית המדרש

בכל הארץ ,לעידוד לימוד המוסר מגיל צעיר בצורה נוחה

בהכנת השיעורים בדף היומי ובסוגיות העיוניות הנלמדות

ונעימה .כבר עתה ניכרים ניצני ההשפעה מלימוד זה

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

שבוודאי תלך ותגבר עם השנים ,וסופה להצמיח פירות

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

נאים אשר יתהללו בהם כל רואיהם.

בצוותא בסוף השיעור בספרי המוסר היו"ל על ידינו.
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,
בעסקנו במלאכת הקודש ,מעלים אנו על נס את דמותה של

בישיבות ,בתלמודי תורה ובבתי הכנסת.

הרבנית הצדקנית הדגולה מרת בת שבע קניבסקי ע"ה ,אשר
הייתה תל תלפיות לנשי ובנות ישראל ,ובאהבתה הגדולה
הוקמה תכנית מיוחדת לקביעת סדרי מוסר בכוללי

הרעיפה על ראשן טללי תחיה והעמידתן בקרן אורה .לזכרה

האברכים בצמוד לסדרי הלימוד הקבועים ,עם מתן שכרה

הקמנו רשת שיעורי תורה לנשים הנושאות את שמה בגאון,

בצידה – מילגה חודשית ,וזאת בכדי להחדיר חשיבות

על מנת להמשיך את מורשתה המפוארת בקירוב בנות

העסק בספרי היראה ותיקון המידות באופן מיוחד לעמלי

ישראל ,לחיזוק ביראת שמיים ,צניעות ומידות טובות.

תורה.

שיעור
בביה"ח בלינסון

שיעור
בביה"כ הגדול ב"ב

שיעור
בביה"כ הגדול ת"א

שיעור
בביה"כ ראשל"צ

