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בגיל ורעדה עומדים אנו בפתח השער לדופקי בתשובה ,הלא הוא
ספר "שערי תשובה" ,ספרו האדיר של אחד משרפי מעלה ,החסיד
רבנו יונה גירונדי זצ"ל זי"ע שהיה מענקי הרוח בדור דעה של הרמב"ם
והראב"ד זי"ע ,וכתב כמה ספרים אשר כל בית ישראל נשענים עליו
והולכים לאורו מאז ועד עתה ,כאלף שנות דור .וכבר העידו הראשונים
על הספר "שערי תשובה" אשר לא קם כמוהו מדבר ביראת ה' למשוך
ליבות בני אדם לדרכי החסידות.
ומובא בספר "הח"ח חייו ופעליו" ,שאמר רבנו החפץ חיים זצ"ל בשם
רבנו חיים מוולאזין זצ"ל כי "הספר שערי תשובה הוא ספר מוסר השווה
לכל נפש ומתאים לכל איש יהודי בכל הזמנים ובכל התקופות עד ביאת
גואל צדק בב"א" ,ומוסרים בשם רבנו עקיבא איגר זצ"ל כי "הספר
שערי תשובה אינו רק ספר מוסר אלא גם ספר הלכה" ,שהחסיד רבנו
יונה זי"ע הכניס בו הרבה כללים ופרטים בפסקי הלכה הנצרכים .וידוע
כי במשך כל הדורות ,גדולי הראשונים והאחרונים ,וכל בית ישראל,
לא פסקו מלהגות בספר הקדוש הזה ,אשר הוא ספר יסוד בדרכי
התשובה.
החסיד רבנו יונה זי"ע חילק את הספר לארבעה שערים עיקרים ,ובכל
שער פירט לסעיפים וסעיפי סעיפים את כל דרכי התשובה לפרטיה,
כדי שנוכל לבוא לפני השי"ת זכים ונקיים ,ולקיים כראוי את הציווי
הנצחי שנצטווינו מבורא העולם באהבתו אותנו ,שובו אלי ואשובה
אליכם אמר ה' צבקות.
והנה באהבתו יתברך אלינו ורחמיו המרובים ,פתח לנו שער ,והדריכנו
לגשת אל הקודש לעסוק בדברי תורה ,וזיכנו להפיץ ברבים מעיינות
תורה ומוסר ,בתפוצה נהדרת ומגוונת של חוברות מוסר ויראת השם,
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ביותר משלושים אלף עותקים מכל גליון ,הנלמדים מדי יום ביומו,
בישיבות וחדרי תלמוד תורה ,בסמינרים ובתי ספר ,בבתי כנסיות ובתי
מדרשות ,ובעוד מקומות רבים שמתקיימים בהם שיעורי תורה ,בכל
מקומות מושבותיהם להגדיל תורה ולהאדירה ,ברוך הוא וברוך שמו.
בחסדי השי"ת זכינו להוציא עד עתה ,בארבע שנות פעילותנו ,את
הספר "ארחות יושר" לרבנו מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א
בחלוקה לי"א חוברות ,את הספר המפורסם "ארחות צדיקים" לאחד
מהקדמונים מתקופת הרמב"ם ז"ל בחלוקה לכ' חוברות ,ואת הספר
"מסילת ישרים" להקדוש רבנו הרמח"ל זצ"ל בחלוקה לעשר חוברות.
ועתה ע"פ עצת רבנו מרן שליט"א ,עומדים אנו בזה להוציא לאור
ולהפיץ את הספר הקדוש "שערי תשובה" לקדוש עליון החסיד רבנו
יונה גירונדי זצ"ל אשר קנה מקומו אצל כלל ישראל כספר היסוד
לדרכי התשובה השלמה ,וקניית דרכי ההלכה והיראה.
וכמעשינו בקודמים ,חילקנו את הספר ללימוד יומי ,והוספנו בעזרת
השי"ת ביאורים והערות קצרות ,להביא את דברי הספר הקדוש
ללומדים בני זמנינו ,ואנו תפילה שלא נכשל ח"ו בהבנת דברי המחבר
החסיד זצ"ל זי"ע ,כי באמת כוונתינו רצויה להפיץ ולהרבות תורה
ומוסר בישראל ,כפי הדרכתו של רבנו מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי
שליט"א.
ויהי נעם ה' אלקינו עלינו ומעשי ידינו כוננה עלינו ,ונזכה כולנו ליום
הגדול שנאמר בו ,הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום
ה' הגדול והנורא ,והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם ,בקרוב
במהרה בימינו אמן ואמן.
בברכת התורה
מערכת "ארחות יושר"
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שערי

תשובה

שער ראשון

ֶה ְמ ׁ ֵש ְך ַה ׁ ַש ַער ָה ִר ׁ
אשוֹ ן

שבוע ב'

יום א' ח' בטבת  -יום ה' י"ב בטבת ( .....פ' ויחי)

שבוע ג'

יום א' ט"ו בטבת  -יום ה' י"ט בטבת (פ' שמות)

שבוע ד'

יום א' כ"ב בטבת  -יום ה' כ"ו בטבת (פ' וארא)

כג.

יעה ְּב ָכל ֵלב ְ 1ו ַה ּׁ ִש ְפל ּותִּ ,כי
יעיַ ,ה ְּכנִ ָ
ָה ִע ָּקר ַה ּׁ ְש ִב ִ
ַ 2ה ַּמ ִּכיר ֶאת ּבוֹ ְראוֹ ֵ 3י ַדע ַּכ ָּמה ָהעוֹ ֵבר ַעל ְּד ָב ָריו

ַ ׁ 4שח ְו ׁ ָש ָפל ְ 5ונִ גְ ָרע ֵמ ֶע ְר ּכוֹ ָּ ,כ ִענְ ָין ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר

(תהלים טו ,ד)

6נִ ְבזֶ ה ְב ֵעינָ יו נִ ְמ ָאסְ ,ונֶ ֱא ַמר (איוב טו ,טז) ַ 7אף ִּכי נִ ְת ָעב
יש ׁ
ְונֶ ֱא ָלח ִא ׁ
ש ֶֹתה ַכ ַּמ ִים ַע ְו ָלה( ,ירמיה ו ,ל) ֶּ 8כ ֶסף נִ ְמ ָאסיהי ׁ ָש ָפל ְּב ֵעינָ יוְ .ו ָד ִוד ָע ָליו
ָק ְרא ּו ָל ֶהםַ .על ֵּכן ִי ָּכנַ ע ִו ִ
9
ַה ּׁ ָשלוֹ ם ְּב ִה ְת ַו ּדוֹ תוֹ ַעל ֶח ְטאוֹ ְּבבוֹ א ֵא ָליו נָ ָתן ַה ָּנ ִביא ָא ַמר
ביאורים

החוברות מסדרת "ארחות המוסר" מחולקות לקטעי לימוד יומיים,
הנפרסים על פני כחודש  -חמישה ימים בשבוע למשך ארבעה
שבועות.
(חוברות אלו 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.

 .1והשפלות .בדעתו .2 .המכיר את בוראו .פירוש ,שיודע אפס קצהו
מרוממותו ,וכן מכיר בטובותיו .3 .ידע .יבין ויחוש בלבו .4 .שח ושפל.
כפוף ,נקלה ונטול ערך[ .או הכוונה ,שח  -אם הוא אדם קטן ,ושפל  -גם
אם הוא אדם גדול (ראה רש"י ורד"ק ישעיה ב ,ט)] .5 .ונגרע מערכו .ונפחת
ממעלתו הרוחנית בשל חטאו .6 .נבזה בעיניו נמאס .רבינו מפרש כי מי
שהוא נבזה ברשעתו הוא נמאס בעיני עצמו (זה השער) .7 .אף כי נתעב וגו'.
מקודם כתוב" :הן בקדושיו לא יאמין ושמים לא זכו בעיניו" ,וע"ז אמר "אף
כי"  -כל שכן האדם הנתעב במעשיו והנבאש במעלליו ומרבה לעשות עוול
כדרך השותה את המים אשר ירבה לשתות די סיפוקו על כי אין הדרך לתת
בעדו מחיר ,וא"כ איך יצדק (מצודת דוד) .8 .כסף נמאס קראו להם .קראו
לישראל 'כסף נמאס' על שאינם נפרדים ממעשיהם הרעים ,ככסף המעורב
בפסולת ואינו נפרד ממנה גם כשצורפים אותו .9 .בבוא אליו נתן הנביא.
להוכיחו על דבר בת-שבע.
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שבוע א'  -יום א'

שבוע א'

יום א' א' בטבת  -יום ה' ה' בטבת( .........פ' ויגש)

יה
ֵּבא ּור ַה ְּת ׁש ּו ָבה ְו ִע ָּק ֶר ָ

שערי

שער ראשון

תשובה

ל-ענִ י ּונְ ֵכה-ר ּו ַחְ ,ונֶ ֱא ַמר ְּב ִענְ ַין
ֶא ָ

א .ובהכנעה יתרצה
האדם אל השם .כתב

קל להמחל.
ב'ערוך לנר' ביאר
ַה ְּת ׁש ּו ָבה (שם נז ,יד-טו) ְו ָא ַמר
שיש ב' מיני ענוה.
ד ֶר ְךּ ַפנּ ּו ָ
יש ענוה שאין הוא 15ס ֹּל ּו-ס ֹּל ּו
ָ 16ה ִרימ ּו
מקפיד כלל על כבודו
ִמ ְכ ׁשוֹ ל ִמ ֶּד ֶר ְך ַע ִּמיִּ ,כי כֹה ָא ַמר
משום שסבור שהכל
הבל ואין כאן מקום ָרם ְונִ ּ ָׂשא ׁשוֹ ֵכן ַעד ְו ָקדוֹ ׁש ׁ ְשמוֹ
לקפידה כלל ,אבל
ת-ד ָּכא
לא שמשפיל עצמוָ 17 .מרוֹ ם ְו ָקדוֹ ׁש ֶא ׁ ְש ּכֹן ְו ֶא ַּ
אבל יש ענוה והיא
העיקרית ,שמחשיב ּו ׁ ְש ַפל ר ּו ַחְ ,ל ַה ֲחיוֹ ת ר ּו ַח ׁ ְש ָפ ִלים
את חברו שהוא ּו ְל ַה ֲחיוֹ ת ֵלב נִ ְד ָּכ ִאיםָ ,ל ַמ ְדנ ּו ִּכי
יותר חשוב ממנו,
ַה ַה ְכנָ ָעה ֵמ ִע ְּק ֵרי ַה ְּת ׁש ּו ָבהְ .ו ֵכן
מפני שמעמיד נגד
עיניו את המעלות
ׁ ְש ָאר ָּכל ַה ּ ָפ ָר ׁ ָשה ְמ ַד ֶּב ֶרת ַעל
בחברו
שנמצאים
ַּב ֲע ֵלי ַה ְּת ׁש ּו ָבה (שם שם ,טז-יח) ִּכי
ולא בו ,אלא שלפי
האמת בו יש מעלות ל ֹא ְלעוֹ ָלם ָא ִריב ְוגוֹ 'ַּ ,ב ֲעוֹן ִּב ְצעוֹ
שמכריעות
רבות
יתי ְו ֶא ְר ּ ָפ ֵאה ּו
את מעלות חברוָ .ק ַצ ְפ ִּתי ְוגוֹ 'ְּ ,ד ָר ָכיו ָר ִא ִ
יתי"
"ד ָר ָכיו ָר ִא ִ
ְּ
וזו המדה העיקרית ְו ַאנְ ֵחה ּוֵ ּ .פר ּו ׁש,
שעליו נאמר שמשים
עצמו כשיריים ,שחושב את האחרים לעיקר ואת עצמו לשיריים ,אבל את
חברו מרים ומגביה.

 .10זבחי אלוקים רוח נשברה .רוח נכנעת ושבורה  -הרי היא כזבחים
וקרבנות .11 .רוח נמוכה .ענוה והכנעה .12 .ההכנעה מעיקרי התשובה.
כלומר ,על ידי ההכנעה מתקרב האדם לבוראו אחרי שנתרחק ע"י החטא,
כי קרבן ["זבחי אלוקים רוח נשברה"] לשון התקרבות ('הרוצה בתשובה').
 .13יסוד מוסד .בסיס איתן .14 .לעיקרי התשובה .בפרק זה מוזכרים רבים
מעיקרי התשובה.

ביאורים
 .15סולו סולו .עשו דרך סלולה .16 .הרימו מכשול .סלקו את היצר הרע.
 .17מרום וקדוש וגו' .ר"ל אף על פי שהוא קדוש ושוכן במרומים ,בכל זאת

ֱאל ִֹהים ר ּו ַח נִ ׁ ְש ָּב ָרה ֵלב נִ ׁ ְש ָּבר ְונִ ְד ֶּכה
בספר הגן (ליום
ארבעה עשר)" :ואם
ֱאל ִֹהים ל ֹא ִת ְבזֶ ה .ר ּו ַח נִ ׁ ְש ָּב ָרה11 ,ר ּו ַח
רוצה האדם שתהא
נְ מ ּו ָכהָ .ל ַמ ְדנ ּו ִמ ֶּזה ִּכי ַ 12ה ַה ְכנָ ָעה
מקובלת,
תפלתו
יסיר הגאוה ממנו רק
ֵמ ִע ְּק ֵרי ַה ְּת ׁש ּו ָבהִּ ,כי ַה ִּמזְ מוֹ ר ַה ֶּזה
יהיה עניו ושפל .ולא
ְ 13יסוֹ ד מ ּו ָסד ְ 14ל ִע ְּק ֵרי ַה ְּת ׁש ּו ָבה,
עוד אלא שעוונותיו
נמחלים ,ומרמז לזה:
(א) ּו ְב ַה ְכנָ ָעה ִי ְת ַר ֶ ּצה ָה ָא ָדם ֶאל ַה ּׁ ֵשם,
והוא רחום יכפר עון
(תהלים עח ,לח) עו"ן
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר (ישעיה סו ,ב) ְו ֶאל-זֶ ה ַא ִּביט
אותיות ענ"ו" .עכ"ל.
"נושא עון [שאין הקב"ה מדקדק להעניש] ועובר על פשע לשארית נחלתו"
(מיכה ז ,יח) .במסכת ראש-השנה (יז ).דורשת הגמרא פסוק זה'" :לשארית
נחלתו'  -ולא לכל נחלתו [שאין הקב"ה נושא עון לכל ישראל ,אלא] למי
שמשים עצמו כשיריים" .ופירש רש"י (סנהדרין קיא :):כשיריים  -שאינם
נחשבים ,כך אין הוא חשוב בעיניו ואינו מתגאה.
בטעם הדבר שהקב"ה נושא עון למי שנכנע ואינו מתגאה ,ביאר בספר לשמוע
לימודים ,שאינו דומה אדם מכובד החוטא ,לאדם פשוט ונבזה החוטא.
חטאו של אדם מכובד הוא יותר גדול ויותר מגונה .ולכן ,אדם שמתגאה
ומחשיב את עצמו  -נוהגים עמו על פי דרכו ,ונחשב חטאו כשל אדם חשוב,
ואילו אדם שמקטין את עצמו  -נוהגים עמו כחטא של אדם פשוט ,שיותר
ביאורים
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הוא שוכן גם עם אלה אשר הם 'ואת דכא'  -מדוכא וכואב' ,ושפל רוח'  -שפל
וענו הנושא עיניו אל ה' שיעזרהו (מפרשים) .או הכוונה" ,ושפל רוח"  -בעל
תשובה (מלבי"ם).
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שבוע א'  -יום א'

שבוע א'  -יום א'

ְּבסוֹ ף ְּד ָב ָריו (תהלים נא ,יט) 10זִ ְב ֵחי

עיונים

עיונים

שערי

שער ראשון

תשובה

שערי

ת-ד ָּכא ּו ׁ ְש ַפל-ר ּו ַחּ ,ו ִב ְמ ִריר ּות
ְּב ַה ְכנָ ָעהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר ְו ֶא ַּ

כה.

שער ראשון

שער ראשון

ּו ָבא ָ 27ה ִענְ ָין ַה ֶּזה ַ 28על ִע ַּקר ַה ְּת ׁש ּו ָבה ְמב ָֹאר ְּב ִד ְב ֵרי
29

ַה ֵּלבְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר ִּכי-ר ּו ַח ִמ ְּל ָפנַ י ַי ֲעטֹף"ְ .ו ֶא ְר ּ ָפ ֵאה ּו"ִּ ,כי

ַה ָּנ ִביא ָע ָליו ַה ּׁ ָשלוֹ םֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר (מיכה ו ,ו) ַּב ָּמה ֲא ַק ֵּדם

(הושע יד ,ה) ֶא ְר ּ ָפא ְמ ׁש ּו ָב ָתם( ,ישעיה ו ,י)

ְי ָי ִא ַּכף ֵלאל ֵֹהי ָמרוֹ םֵ ּ .פר ּו ׁשַּ ,ב ָּמה ֲא ַק ֵּדם ַה ּׁ ֵשם ַעל רֹב
ֲח ָס ָדיוִּ ,כי ִהזְ ִּכיר ְל ַמ ְע ָלה ַּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה ֵמ ַח ְס ֵדי ַה ּׁ ֵשם ִי ְת ָּב ַר ְך.

ֶא ְס ַלח ַל ֲעוֹנוֹ ְּ ,כמוֹ

יבת ַה ֵח ְטא
ָו ׁ ָשב ְו ָר ָפא לוֹ "ְ .ו ַאנְ ֵחה ּו"ֶ ,א ֶעזְ ֵרה ּו ַעל ֲעזִ ַ
ְו ַאגְ ִּב ֵירה ּו ַעל ִי ְצרוֹ .

ּו ַב ָּמה ִא ַּכף ֵלאל ֵֹהי ָמרוֹ ם ַעל רֹב ֲח ָט ָאיְ .ו ִהזְ ִּכיר ֱאל ֵֹהי ָמרוֹ ם,
ְלהוֹ רוֹ ת ּו ְלהוֹ ִד ַ
יע ַּכ ָּמה ָרא ּוי ֲא ׁ ֶשר ִ 30י ַּכף ְו ִי ָּכנַ ע ִמי ׁ ֶש ִה ְמ ָרה

כד.

ְו ַדע ִּכי ַ 18מ ֲעלוֹ ת ַה ַה ְכנָ ָעה ַר ּבוֹ תַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ִי ְת ָּב ֵאר
19

ְּב ׁ ַש ֲע ֵרי ָה ֲענָ ָוה ְּב ֶעזְ ַרת ַה ּׁ ֵשםְ .ו ַה ַּמ ְד ֵרגָ ה ָה ֶע ְליוֹ נָ ה
ְּב ַה ְכנָ ָעה ַ 20ה ְמ ֻח ֶ ּי ֶבת ִמ ֶּד ֶר ְך ַה ְּת ׁש ּו ָבהֶ ׁ 21 ,ש ַ ּיגְ ִּדיל ְו ַי ְא ִּדיר
ֲעבוֹ ַדת ַה ּׁ ֵשםְ ,ול ֹא ַי ֲחזִ יק טוֹ ָבה ְל ַע ְצמוֹ ִּ ,כי ִי ְק ַטן ַ 22ה ּכֹל
ְּב ֵעינָ יו ְּכנֶ גֶ ד ַמה ּׁ ֶשה ּוא ַח ָ ּיב ַּב ֲעבוֹ ַדת ַה ּׁ ֵשםַ ,על ֵּכן ִי ָּכנַ ע
ְו ַי ֲעבֹד ְּב ַה ְצנֵ ַעְ 23 ,ול ֹא ַי ְחמֹד ָּכבוֹ ד ַעל ַמ ֲעשָׂ יו ַ 24ה ִּנ ְכ ָּב ִדים,
ְ 25ול ֹא ְי ַב ֵּק ׁש ִּת ְפ ֶא ֶרת ַעל ּ ְפ ָע ָליו ַה ְמפ ָֹא ִריםְ ,ו ַי ְס ִּת ֵירם
ִ 26מ ַּד ְע ָּתם ְּכ ִפי ַה ְיכ ֶֹלת.
ביאורים
 .18מעלות ההכנעה רבות .מדרגות רבות יש בהכנעה .19 .בשערי
הענוה .רבינו חיבר ספר בשם זה ,אך לא זכינו לאורו .20 .המחויבת.
המתבקשת .21 .שיגדיל ויאדיר .גדול בכמות ואדיר באיכות (מלבי"ם
ישעיה מב ,כא) .או הכוונה ,יגדל ויתחזק .22 .הכל .כל מעשיו הטובים.
 .23ולא יחמוד .בלבו .24 .הנכבדים .הגדולים והחשובים .25 .ולא
יבקש תפארת .לא יצפה שיפארוהו בני אדם .26 .מדעתם .מידיעת

הבריות.
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"ה ֲא ַק ְּד ֶמנּ ּו
ָ 31רם ַעל ַה ּכֹלּ .ו ֵב ֵאר ָה ִענְ ָין ַה ֶּזה ַא ֲח ֵרי ֵכןַ :
ילים
ְּבעוֹ לוֹ ת ַּ 32ב ֲעגָ ִלים ְּבנֵ י ׁ ָשנָ הֲ ,ה ִי ְר ֶצה ְי ָי ְּב ַא ְל ֵפי ֵא ִ
33

י-ש ֶמן"ֲ ,א ׁ ֶשר ֲא ַק ְּד ֶמנּ ּו ָּב ֶהם ַעל רֹב ֲח ָס ָדיו.
ְּב ִר ְבבוֹ ת נַ ֲח ֵל ׁ ָ
יפ ִתי ַעל רֹב
יע ִתי ּו ְכ ִפ ָ
"ה ֶא ֵּתן ְּבכוֹ ִרי ּ ִפ ׁ ְש ִעי"ְ ,ל ַה ְראוֹ ת ְּכנִ ָ
ַ
ֲח ָט ַאיְ ,ו ִכי ֲאנִ י ַמ ִּכיר ע ֶֹצם ּ ִפ ׁ ְש ִעיִּ ,כי ָרא ּוי ָל ֵתת ְּבכוֹ ִרי ָק ְר ָּבן
34

ַּב ֲעב ּור ּ ִפ ׁ ְש ִעיִּ ,כי ַרב ְמאֹד ְו ִכי ָעצ ּוםְ ּ " .פ ִרי ִב ְטנִ י ַח ּ ַטאת
נַ ְפ ׁ ִשי"ִ ,הזְ ִּכיר ַעל ַה ּ ֶפ ׁ ַשע ְּבכוֹ ִרי ְו ַעל ַה ַח ּ ָטאת ּ ְפ ִרי ִב ְטנִ י,
ִּכי ַה ּ ֶפ ׁ ַשע ה ּוא ַה ֶּמ ֶרד ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה
35

"ה ִּגיד
(יומא לו ,ב) ְוה ּוא יוֹ ֵתר ִמן ַה ֵח ְטאְ .ו ָה ְי ָתה ַה ְּת ׁש ּו ָבהִ ,
ביאורים
 .27הענין הזה .של הכנעה והצנע לכת .28 .על עיקר התשובה .שהוא אחד

מעיקרי התשובה ,כי כניעה היא גורמת לתשובתו של החוטא להתקבל
בהיותו בכלל 'לב נשבר' .29 .אקדם ה' .אחלה פניו .30 .יכף .יתכופף.
 .31רם על הכל .את הקב"ה שהוא נעלה ומרומם מעל הכל .32 .בעגלים
בני שנה .שהם טובים ומובחרים .33 .נחלי שמן .לנסכים .34 .פרי בטני
חטאת נפשי .האתן את שאר ילדי [-פרי בטני] בעבור חטאת נפשי .35 .מן
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שבוע א'  -יום ב'

שבוע א'  -יום ב'

תשובה

שערי

תשובה

שערי

שער ראשון

תשובה
ב.

חסד.

"עשות חסד" אין
ם-עשׂ ֹות ִמ ׁ ְש ּ ָפט (36ב) ְו ַא ֲה ַבת ֶח ֶסד",
ִא ֲ
כתיב ,אלא "אהבת
חסד"" .עושה" החסד,
ִּכי זֶ ה נִ ְב ָחר ִמן ָהעוֹ לוֹ ת ְו ַה ְּמנָ חוֹ ת
אם באים ומבקשים
ממנו לעשות חסד עם פלוני ואלמוני ,נכון ,לא יתמהמה ,ילך מיד ויעשה.
ברם ,כל זה אין מספיק עדיין ,אלא צריך "אהבת חסד" ,אהבה וחשק לעשות
חסד.
והנה ,המתאוה ומשתוקק לדבר שערב לו ,אינו ממתין שיבואו אליו ,אלא
רודף ומחפש אחריו עד שישיגנו .ורדיפת העולם אחרי התענוגות תוכיח...
כמו כן על האדם לרדוף אחר מעשי החסד .המרחק בין עשיית חסד לאהבת
חסד ,הוא כגבוה השמים מעל הארץ...
ואין זו מעלה והצטיינות מיוחדת ,אלא כל אדם באשר הוא נדרש להגיע
למדריגה זו ,כדכתיב" :ומה ה' דורש ממך" ,וכשיעמוד לאחר אריכות ימיו
ושנותיו לפני כסא הכבוד בבית דין של מעלה ,ידרשו ממנו אם מילא אחר
דרישה זו של מדריגת אהבת חסד (לב אליהו ח"א עמ' יא ,קפג).
ה"חפץ חיים" מבאר בדרך שונה מעט" :עשות חסד" ,הוא מצד ההכרח .כגון
שבא אליו הנצרך פעם פעמיים ,ולא נעים לו להשתמט ממנו ,אזי הוא נאלץ
ללכת ולעזור לו .כמובן שבצורה כזאת אין עשיית החסד נעשית בלב טוב
וברצון .לכן בא הנביא ומודיענו בשם ה'" ,ומה ה' דורש ממך?  -אהבת חסד".
אל תחשוב שבזה שאתה עושה לפעמים חסד יצאת ידי חובתך ,כי אם צריך
אתה "אהבת חסד",
כי ההבדל גדול בין דבר שעושים מצד ההכרח או מצד האהבה .ואהבת
האדם עם בניו תוכיח ,שהוא מתנהג עמם יותר מכפי חיובו .מתבונן תמיד
כיצד להיטיבם במזונותיהם ,מלבושיהם ,נשואיהם והתבססותם ,אף כשאינם
מבקשים דבר .כן צריך האדם לחפש בכל כוחו איך להיטיב עם הזולת ,והכל
יעשה בעין יפה (אהבת חסד ח"ב ,דף כב .ועיין מלבים ישעיה נו ,ו).

ג .והצנע לכת עם
אלוקיך" .ומה ה'

ְל ַק ֵּדם ּבוֹ ֶאת ַה ּׁ ֵשם ַעל ֲח ָס ָדיו.
"(ג) ְו ַה ְצנֵ ַע ֶל ֶכת ִעם ֱאל ֶֹה ָ
יך" ,זֶ ה ִע ַּקר

דורש ממך ...ואהבת
חסד ,והצנע לכת
עם אלוקיך" .מדת
"אהבת חסד" היא
יקרת המציאות .אתה
ָ
ׁ ֶש ּל ֹא ַת ְחמֹד ָּכבוֹ ד ַעל ַמ ֲעשֶׂ יך ַה ִּנ ְכ ָּב ִדים
מוצא באדם שהוא
אוהב ממון ,או אוהב ַ 37אף ִּכי ַעל ַה ַּמ ֲעלוֹ ת ֲא ׁ ֶשר ל ֹא ַי ְח ּפֹץ
מאכלים מסויימים.
ָּב ֶהם ַהיּ וֹ ֵצר ֶאת ְיצ ּו ָריוִּ ,כי ֵאין
אין זאת שהוא באמת
אוהבם ,אלא את ְל ִה ְת ַה ֵּלל ָּב ֶהןְּ ,כמוֹ ָ 38העֹ ֶשׁר ְו ַה ְּגב ּו ָרה
עצמו הוא אוהב ,ועל
כן יחבב את הכסף ּו ִמינֵ י ַה ָח ְכמוֹ ת ,ז ּו ָל ִתי ַהשְׂ ֵּכל ְו ָידוֹ ַע
והמאכלים .גם מי
ֶאת ַה ּׁ ֵשם ִי ְת ָּב ַר ְךְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר (ירמיה
שנוהג באהבה וחיבה
ל-י ְת ַה ֵּלל ָח ָכם ְּב ָח ְכ ָמתוֹ ְוגוֹ '.
עם הזולת ,אפשר הוא ט ,כב) ַא ִ
עושה כן כדי שישיבו
לו אהבה ויחבבו גם אותו .אבל אהבה אמיתית טהורה לזולת היא נשגבה
מאד.
"אהבת חסד" היא רום המעלה של אהבה נקיה מכל שמץ של אנוכיות.
משמעותה הנכונה של אהבת חסד ,מוצאת ביטוי בהמשך הכתוב " -והצנע
לכת עם אלוקיך" .ללמדך :האדם שיש בו אהבה לחסד ,ועושה חסד לשם
חסד ,חזקה עליו שיצניע את חסדיו ויברח מכל צל של פרסום ,ישתחרר
מכל מיני נגיעות ופניות שבלב ,וייחד כוונתו לה' לבדו שציוונו לאהוב
ולהיטיב עם בריותיו (נחלת יוסף ח"ב ,1165 ,וירא).

יפ ְת ָך ַל ֲעבֹד ֶאת ַה ּׁ ֵשם
יע ְת ָך ּו ְכ ִפ ָ
ְּכנִ ָ
יע ְת ָך
ְּב ַה ְצנֵ ַע ֶל ֶכתִּ ,כי זֶ ה יוֹ ֶרה ַעל ְּכנִ ָ

ביאורים
ביאורים

החטא .שהוא בשוגג .36 .ואהבת חסד .כי בזה הוא מראה את הכרתו בחסדי
ה' (הרוצה בתשובה).
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 .37אף כי על המעלות וכו' .פירוש ,וכל שכן שלא תחפוץ בכבוד בשל
המעלות אשר אינן גורמות לאדם להיות רצוי יותר לפני בורא העולם.
 .38העושר והגבורה ומיני החכמות .שהרי הם מתנות שמים.
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ה-טוֹ ב ּו ָמה ְי ָי ּדוֹ ֵר ׁש ִמ ְּמ ָך ִּכי
ְל ָך ָא ָדם ַמ ּ

עיונים
ואהבת

עיונים

שערי

שער ראשון

תשובה

שערי

כו.

שער ראשון

יעהִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשה ּוא
ְועוֹ ד נִ ְת ַח ֵ ּיב ַּב ַעל ַה ְּת ׁש ּו ָבה ַעל ַה ְּכנִ ָ
ַח ָ ּיב ְל ָה ִסיר ִמ ַּנ ְפ ׁשוֹ

39

ַה ִּמ ּדוֹ ת ׁ ֶשגּ וֹ ְרמוֹ ת ַל ֲחטֹא

ּ 40ו ְמעוֹ ְללוֹ ת ַה ּ ְפ ׁ ָש ִעים.

כז.

ְו ַה ַּג ֲא ָוה ְ 41מ ַס ֶּב ֶבת ַּכ ָּמה ֲע ֵברוֹ ת ּו ַמגְ ֶּב ֶרת ֵי ֶצר ֵלב ָה ָא ָדם
ת-י ָי
ָע ָליוֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר (דברים ח ,יד) ְ 42ו ָרם ְל ָב ֶב ָך ְו ׁ ָש ַכ ְח ָּת ֶא ְ

ֱאל ֶֹה ָ
ב-לב נִ ר
יךְ ,ונֶ ֱא ַמר (משלי כא ,ד) 43ר ּום ֵעינַ ִים ּ 44ו ְר ַח ֵ

ְר ׁ ָש ִעים ַח ּ ָטאתֵ ּ .פר ּו ׁשַ ,ה ַּג ֲא ָוה 45נִ יר ָה ְר ׁ ָש ִעיםִּ ,כי ִמ ֶּמ ָּנה
ִ 46י ְפר ּו ַה ֲח ָט ִאיםַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר נֶ ֱא ַמר ְו ָרם ְל ָב ֶב ָך ְו ׁ ָש ַכ ְח ָּתְ .ונֶ ֱא ַמר
ביאורים

 .39המדות שגורמות לחטא .שהרי מעיקרי התשובה הוא קבלה על העתיד,
וכשהוא עדיין במצב של גאוה הרי הוא נחשב בבחינת מה כטובל ושרץ
בידו כי הגורם לחטאיו עדיין קיים אצלו (הרוצה בתשובה) .40 .ומעוללות.
ומסובבות ,לשון עילה וסיבה .או הכוונה ,פועלות ,עושות ,כמו "ועולל למו"
(איכה א ,כב)" ,וכפרי מעלליו" (ירמיה כא ,יד) .41 .מסבבת כמה עבירות.
היא סיבה להביא את האדם לידי כמה עבירות .42 .ורם לבבך ושכחת את
ה' אלוקיך .הגאוה היא סיבה כללית לכל העבירות ,כי על ידה בא לשכחת
ה' .43 .רום עינים .גסות הרוח (רש"י) .דרך גסי הרוח להרים עיניהם כלפי
מעלה (מצו"ד) .44 .ורחב לב" .חפץ למלאות תאות לבו" (רש"י)" .ענין
בקשות תענוגים הרבה והתאוה להם" (מצו"ד)" .שלבו מתאוה בלי גבול
ואין קץ לתאוותיו" (מלבי"ם) .45 .ניר הרשעים' .ניר'  -היינו חרישת השדה
והכנתה לזריעה .הגאוה הינה הכנה להצמיח רשעים וחטאים .46 .יפרו
החטאים" .כי ממנה יפרו וירבו עוונותם כאשר תפרה ותנוב התבואה בסיבת
הניר (בגלל החרישה) ,כי בגאותם וגאונם ירדפו עניי ארץ" (רבינו בפירושו
למשלי).
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ת-ר ׁ ָשע ִי ְד ַלק ָענִ יְ .ונֶ ֱא ַמר
(תהלים י ,ב) ְּ 47בגַ ֲא ַו ָ
48

ל-צ ִּדיק ָע ָתק ְּבגַ ֲא ָוהְ .ונֶ ֱא ַמר
ַה ּד ְֹברוֹ ת ַע ַ

(שם לא ,יט)

(יחזקאל לב ,כד)

49

יתם ְּב ֶא ֶרץ ַח ִ ּייםּ .ו ְכמוֹ ׁ ֶשעוֹ שִׂ ים ְּבנֵ י ָא ָדם
ַא ׁ ֶשר -נָ ְתנ ּו ִח ִּת ָ
52
51
50נִ יר ַּב ּ ָׂש ֶדה ְּכ ֵדי ִל ְפרוֹ ת ּבוֹ ַה ֶּז ַרע ְו ֶל ֱאסֹף רֹב ְּתבוּאוֹ ת,
ֵּכן עוֹ שִׂ ים ָה ְר ׁ ָש ִעים ֶאת ַה ַּג ֲא ָוה נִ יר ִּב ְל ָב ָבם ְוזוֹ ְר ִעים ּבוֹ
יח ָה ֲע ֵברוֹ ת ׁ ֶש ֵהם ּ ְפ ִרי
ַה ַּמ ֲח ׁ ָשבוֹ ת ָה ָרעוֹ ת ְלהוֹ ִליד ּו ְל ַה ְצ ִמ ַ
ַמ ְח ׁ ְשבוֹ ָתםְ .ו ַעל ֶּד ֶר ְך ַה ָּמ ׁ ָשל ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר ַה ָּנ ִביא (הושע י ,ד)
53

54

ּו ָפ ַרח ָּכר ׁ
ֹאש ִמ ׁ ְש ּ ָפטּ .ו ַמה ּׁ ֶש ָא ַמר ַ
"ח ּ ָטאת"ֵ ּ ,פר ּו ׁש ,נִ יר

ְר ׁ ָש ִעים ,נִ יר ַח ּ ָטאתְ 55 ,וכוֹ ֵלל ֲח ָט ִאים ַר ִּביםְּ ,כמוֹ

(ירמיה יז,

א) ַ 56ח ּ ַטאת ְיה ּו ָדה .אוֹ ִי ְה ֶיה ֵפר ּו ׁשוֹ ְ 57 ,ו ַח ּ ָטאתְּ ,ב ֶח ְסרוֹ ן
ביאורים

 .47בגאות רשע ידלק עני .הרשע בגאותו ירדוף את העני ויצר לו.
 .48הדוברות על צדיק עתק בגאוה .שפתי שקר המדברות דברים קשים
וחזקים על הצדיקים  -מתוך גאוה .הרי הגאוה סיבה לדיבורים אסורים.
 .49נתנו חתיתם בארץ חיים .הטילו פחדם על אחרים .והם הפרנסים
המטילים  -מחמת גאותם  -אימה יתירה על הציבור שלא לשם שמים כי אם
לצורך הנאתם (ועיין בשער השלישי אות קסג) .50 .ניר .חרישה .51 .לפרות.
להצמיח .52 .ולאסוף רב תבואות .בכדי לקצור תבואה רבה .53 .ופרח כראש
משפט .גם שם המשיל את מעשיהם הרעים לדבר צומח ופורח כעשב מר
הנקרא "ראש"" .משפטיהם פורחים וגדלים תמרורים לעניים ואביונים"
(רש"י) .54 .ניר רשעים ניר חטאת .ומלת "ניר" מוסבה על שניהם ,כלומר
ניר הרשעים הוא ניר חטאת (פתח השער) .55 .וכולל חטאים רבים .מילת
'חטאת' ,למרות שהיא בלשון יחיד ,כוללת חטאים רבים .56 .חטאת יהודה.
שמשמעו חטאים רבים .57 .וחטאת בחסרון ואו .כלומר ,שחסר כאן ו'
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תשובה

שערי

תשובה

שערי

שער ראשון

תשובה

ד .תועבת ה' כל גבה
לב .ביאר הגר"א

לרצונו הנחוש צריך
עזר ה' .לכן בעל
הגאוה שהוא מתועב
ואין לו עזר ה'  -חרץ
רבינו יונה משפטו:
"בעל הגאוה נמסר
ביד יצרו"! ומעתה
אין לגאה שום תקוה,
ואבוד הוא לגמרי
('לענוים יתן חן' עמ'
רא).

כח.

שער ראשון

ְועוֹ ד ַח ָ ּיב ַּב ַעל ַה ְּת ׁש ּו ָבה
ְ 60ל ִה ָּכנַ ע

ּ 61ו ְל ַק ֵ ּים

ָע ָליו

ְו ַה ּ ַט ַעםִ ,מ ְּל ַבד ִּכי ַה ַ ּג ֲא ָוה גּ וֹ ֶר ֶמת
(משלי טז ,ה) :אפילו
אדם שעדיין לא
ֲח ָט ִאיםַ ,ה ִּמ ָּדה ַע ְצ ָמ ּה ַח ּ ָטאתְּ ,כמוֹ
הוציא את גאותו
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר (משלי טז ,ה) (ד) ּתוֹ ֲע ַבת ְי ָי ָּכל-
לפועל ,ולא עשה
שום מעשה של גאוה
לבּ ,ו ַב ַעל ַה ַּג ֲא ָוה נִ ְמ ָסר ְּב ַידְ ּג ַב ּה ֵ
בהליכתו או בדיבורו,
(59ה)
ִי ְצרוֹ ,
ִּכי ֵאין ֵעזֶ ר ַה ּׁ ֵשם ִע ּמוֹ ַא ֲח ֵרי
ושום תנועה או סימן
של גאוה לא ניכרים
ֲא ׁ ֶשר ה ּוא ּתוֹ ֲע ַבת ַה ּׁ ֵשם.
עליו ,אבל ה' חוקר לב
ובוחן כליות  -הוא מעיד עליו שהוא גבה לב .כלומר ,הגם שגאוותו מוסתרת
בלב פנימה ,בכל זאת " -תועבת ה'"! משוקץ ומתועב הוא בעיני הקב"ה,
ויתן את הדין על כך במשפטי שמים.
ה .כי אין עזר השם עמו אחרי אשר הוא תועבת השם .במסכת סוכה (נב):
אמר רבי שמעון בן לקיש :יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש
להמיתו ,שנאמר (תהלים לז)" :צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו".
ואלמלא הקב"ה עוזרו  -אינו יכול לו ,שנאמר (שם)" :ה' לא יעזבנו בידו ולא
ירשיענו בהשפטו".
היה המשגיח רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל מזכיר ומזהיר :הנה רבינו יונה
כאן כתב כי "בעל הגאוה נמסר ביד יצרו ,כי אין עזר ה' עמו אחרי אשר הוא
תועבת ה'" .אם נצרף שני אמרים אלו  -חרדה תאחזנו ,כי במלחמת האדם
עם יצרו בכל יום ויום ,הרי בדרך הטבע אין האדם יכול לנצחו ,אלא בנוסף

ביאורים
 .60להכנע .גם לפני בני אדם .61 .ולקיים עליו .לקבל על עצמו .62 .וישיג
מזה שלא יכעס וכו' .מתוך זה שיכנע לפני הבריות יגיע שלא יכעס ולא

החיבור וצריך להוסיף ו' ,שמלבד היות הגאוה "ניר רשעים"" ,וחטאת"  -היא
עצמה חטא .58 .שמש ירח .שמשמעו שמש וירח .59 .כי אין עזר ה' עמו.
כמובא במסכת סוכה (נב" :):אמר רבי שמעון בן לקיש ,יצרו של אדם מתגבר
עליו בכל יום ומבקש להמיתו ,שנאמר' :צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו',
ואלמלא הקב"ה שעוזר לו  -אינו יכול לו ,שנאמר' :ה' לא יעזבנו בידו ולא
ירשיענו בהשפטו'" .מבואר כי אם אין עזר ה' עמו  -נמסר ביד יצרו.

יקפיד ,והרי בעל תשובה מוזהר באופן מיוחד על הכעס כאשר נתבאר באות
ט"ז[ .ועוד ,כי הרבה מהעבירות שבין אדם לחבירו וגם שבין אדם למקום
באות מן הכעס ,ועל כן תועיל לו הכניעה להנצל מכל העבירות הבאות מן
הכעס וההקפדה על הבריות (הרוצה בתשובה)] .63 .אשר ישמע .שמדברים
נגדו .64 .להעביר על מדותיו .שיניח את מדידתו ,כלומר ,שימנע מלמדוד
מדה כנגד מדה למי שמצער אותו .65 .מזה .מחמת זה .66 .מעבירים לו
על כל פשעיו .מדת הדין מניחה את פשעיו והולכת לה ואינה מדקדקת
אחריהם.

ביאורים
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ו .המעביר על מדותיו
על
לו
מעבירים
כל פשעיו .וצריך

ְל ִה ְתנַ ֵהג ַעל ַה ֶּד ֶר ְך ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו
זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (אבות פ"ד מ"י) ֶו ֱה ֵוי
ׁ ְש ַפל-ר ּו ַח ִּב ְפנֵ י ָכל ָא ָדםְ 62 ,ו ַי ּ ִׂשיג ִמ ֶּזה
ׁ ֶש ּל ֹא ִי ְכ ַעס ְול ֹא ַי ְק ּ ִפיד ַעל ֲח ֵב ָריו ְוגַ ם
ְל ָכל ַה ְּד ָב ִרים ֲ 63א ׁ ֶשר ִי ׁ ְש ַמע ַאל ִי ֵּתן
ִל ּבוֹ ְ 64 ,ל ַה ֲע ִביר ַעל ִמ ּדוֹ ָתיוּ ,ו ַמ ֲע ִב ִירים
65

ִמ ֶּזה ְל ִה ְת ַּכ ּ ֵפר ַעל ֲעוֹנוֹ ָתיוְּ ,כמוֹ

ׁ ֶש ָא ְמר ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה
(ו) ַה ַּמ ֲע ִביר ַעל ִמ ּדוֹ ָתיו
ַמ ֲע ִב ִירים

(ר"ה יז ,א)

להבין ,הרי "הטומאה
שנוצרו
והטמטום
עקב החטא הן פגמו
בנפשו ,וזהו גופא
העונש שנפשו נטמאה ופגומה" (הגרא"א דסלר זצ"ל "שיחות" לד) ,א"כ
66
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ָוא"וְּ ,כמוֹ (חבקוק ג ,יא) ֶ ׁ 58ש ֶמ ׁש ָי ֵר ַח.

עיונים

עיונים

שערי

תשובה

איך תמחק ותתבטל
לוֹ ַעל ָּכל ּ ְפ ׁ ָש ָעיוִ ,מ ָּדה ְּכנֶ גֶ ד
העבירה
טומאת
ִמ ָּדהְ ,וזֶ ה ֶ ּ 67פ ַתח ִּת ְקוָ ה נִ ְכ ָּבד ְמאֹד.
שהיא מציאות  -ע"י
דיון שונה בב"ד של
מעלה בגלל שהעביר על מידותיו? יתר על כן ,הרי עונשי הגיהנום ושאר
היסורים אינם נקמה לשמה ,אלא הם לטובת האדם למרק את פגמי החטאים
שבנפש ,וא"כ" ,אדרבא ,לטובתו כדאי היה שלא יהיו מעבירין לו על פשעיו,
אלא יענישוהו ועל ידי זה היה מתקן את עצמו ע"י העונש" ("שיחות" ,שם).
והביאור הוא ,שאמנם האדם יוצר בעצמו ע"י מצוותיו את הקדושה בנפשו
שהיא הגן-עדן שלו ,ולהיפך ח"ו ,הוא היוצר בחטאיו את הטומאה בנפשו
שהיא הגיהנום שלו .אך יחד עם זאת הוא גם מעצב את גודל הכלים והאמצעים
שיוצרים קדושה או טומאה הן בעולם הזה והן בעולם הבא ,כלומר האדם הוא
הבונה את המכונה שמייצרת קדושה וטומאה ,והוא הקובע את כושר היצור
שלה דהיינו את איכות וכמות הקדושה והטומאה שיקבעו בנפשו ע"י מעשיו.
אחד מהיסודות העיקריים הקובעים את מידת הטומאה שתחקק בנפש ע"י
העבירות השונות הן המידות .כאשר המידות הרעות של האדם פועלות
במלוא חוזקן ,כי אז כל חטא ומעשה רע הנובע מאותן המידות או שיש לו
קשר עמהן  -נעשה במדריגה גבוהה של רע ,וממילא נוצרת טומאה גדולה
בנפש בעולם הזה ובעולם הבא .לעומת זאת ,הגודר וכובש את מידותיו
הרעות  -ממילא פעולתן הרעה מצטמצמת .באותה מידה שמקטין אותן כך
נחלש כושר היצור של המכונה  -הכלי המייצר את הטומאה בנפשו ,ותוצאת
חטאיו היא טומאה קטנה יותר.
ולפי זה מובן איך המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו אפילו
שחטא הוא מציאות ,כי המעביר על מידותיו אע"פ שלא ביטלן לגמרי אבל
עכ"פ ריסנן וצמצמן במידה זו או אחרת ,ולכך אף כאשר נכשל ,הכשלון הוא
מצומצם והוא יוצר בנפש השחתה מועטת ומציאות של טומאה מצומצמת,
וממילא מעבירין לו על כל פשעיו שהרי אינם פשעים אלא חטאים קטנים
('שפתי חיים' מועדים ח"ב עמ' רכד ,וע"ש עוד עמ' רכז).
ביאורים

 .67פתח תקוה .כי אולי לא השלים חוק התשובה כדבעי ,ובזכות ענין זה

|24

ז .יתן למכהו לחי
ישבע בחרפה .פירוש:

ְ 68ונֶ ֱא ַמר (איכה ג ,כט-ל) ִ 69י ֵּתן ֶּב ָע ָפר
ּ ִפיה ּו א ּו ַלי ֵי ׁש ִּת ְקוָ ה(70 ,ז) ִי ֵּתן ְל ַמ ֵּכה ּו
ֶל ִחי ִישְׂ ַּבע ְּב ֶח ְר ּ ָפה.

האדם יהיה שמח כל
כך בחרפה שמחרפים
אותו כאילו אכל
ושבע ,וזו היא תשובה
נפלאה .כמו שהיה
ָה ִע ָּקר ַה ּׁ ְש ִמינִ יַ ,ה ַה ְכנָ ָעה
בפומיה
מרגלא
דמורי ז"ל [רבי משה
ַּב ַּמ ֲעשֶׂ הֶ ׁ ,ש ִ ּי ְתנַ ֵהג ְּב ַמ ֲענֵ ה-
שהיה
קורדובירו]
אומר :בכל התשובות שבעולם ,המעולה שבכולם למרק החטאים הפשעים
והזדונות היא סבילת העלבונות והחירופים והגידופים .והיא מעולה יותר
מכל מלקות וסיגופים ותעניות שבעולם! כי אם יסגף עצמו יחלש ויבטל
מדברי תורה למי שלא אפשר לו ,ונקרא חוטא ,וכן במלקות וכיוצא בזה.
אמנם במדה זו ,תאכל ותשתה ותעבוד  -והעוונות מתכפרים .הגע בעצמך!
אם יאמרו לך :תרצה שיבוא לך הפסד ממון ,או נפילת בתים?  -תשיב :לא!
ואם יאמרו לך :התרצה לקבל עליך מיתת בנים?  -תשיב :חס ושלום! אלא
אתה ה' תשמרם! ואם יאמרו לך :תרצה להיות חולה בשחפת ובקדחת
בקרירי ובחמימי? מיד ירוץ לבך ותשיב :רחמנא ליצלן! וכן אם יאמרו לך:
התחפוץ במיתה ,בגיהנם ,בגילגולים רעים?  -על הכל תשיב :חס ושלום! אם
כן אמור נא :חטאים עוונות ופשעים ,שחטאת עוית פשעת ,ופגמת במעלות
הרמות :בעשיה ,יצירה ,בריאה ואצילות ,מחצב נשמתך מיום היותך על
האדמה ,במה יכופר? לכן העצה היעוצה" :ישבע בחרפה!" ובזה אל יזניחך
אלקים לעולם ,וזהו "כי לא יזנח לעולם ה'!" ('קול בוכים' לרבי אברהם
גלאנטי תלמיד הרמ"ק).

כט.

ביאורים
ימחלו לו על כל עוונותיו (הרוצה בתשובה) .68 .ונאמר .סמך לדבר .69 .יתן
בעפר וגו' .ימלא פיו עפר לבלתי השב למחרפו דבר ,אולי בזכות זה יש תקוה
שימחלו לו עוונותיו .70 .יתן למכהו לחי וגו' .יניח לסוטר על לחיו להכותו

וישבע החרפה ויבליג ,וזוהי תקותו לכפרת עוונותיו.
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שבוע א'  -יום ה'

שבוע א'  -יום ד'

שערי

שער ראשון

תשובה

עיונים

עיונים

שערי

שער ראשון

תשובה

שערי

שער ראשון

תשובה

ַר ְךָּ ,כ ִענְ ָין ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר
"מ ֲענֵ ַ
ַ
ה-ר ְך ָ 71י ׁ ִשיב ֵח ָמה"ְּ ,בקוֹ ל נָ מ ּו ְך,

ִּכי זֶ ה ִ 72מ ֶּד ֶר ְך ַה ּׁ ִש ְפל ּותְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר

(ישעיה כט ,ד) ְו ׁ ָש ַפ ְל ְּת ֵ 73מ ֶא ֶרץ ְּת ַד ֵּב ִרי
ּ 74ו ֵמ ָע ָפר ִּת ׁ ַשח ִא ְמ ָר ֵת ְךְּ ,ב ֵה ֶפ ְך ִמ ַּמה
ּׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר ַעל ֶה ָע ׁ ִשיר ַּב ַעל ַה ַ ּג ֲא ָוה (משלי

יח ,כג) ְו ָע ׁ ִשיר ַי ֲענֶ ה ַ 75ע ּזוֹ תְ 76 .ול ֹא
יטים,
ִי ְת ַע ֵּסק ְּבנוֹ י ַה ַּמ ְל ּב ּו ׁ ִשים ְו ַה ַּת ְכ ׁ ִש ִ
ְּ 77כמוֹ ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר (שמות לג ,ה) ְו ַע ָּתה
(78ח)הוֹ ֵרד ֶע ְד ְי ָך ֵמ ָע ֶל ָ
יךְ 79 ,ונֶ ֱא ַמר

ח .הורד עדיך מעליך.

והטעם הוא ,שכל
זמן שלא עבר אדם
עבירה הרי הוא
רחוק ממנה ,וכשעבר
עבירה התקרב אליה
ומעתה יש לו נטיה
לחטא ,ואע"פ שעשה
תשובה עדיין יתכן
שהנטיה לחטא לא
נעקרה ממנו ,וצריך
השתדלות
הוא
מיוחדת ועבודה רבה
עד שתעקר נטייתו

צריך ביאור ,כי מאחר
ישראל
שנצטוו
"הורד עדיך מעליך",
שמעינן מכך שנשארו
בגדלותם כמו שהיו
ואעפ"י
מקודם
שחטאו בעגל ,ועל
כרחך משום שעשו
תשובה ,וא"כ מדוע
הוצרכו להוריד עדים
מעליהם ,והרי קודם
חטא העגל יכלו
במעלתם
להיות
ולמה
הגדולה,
לא יוכלו לעמוד

במעלתם אף לאחר מכן?
אלא ביאור הדבר הוא ,דתנן באבות (פ"ד מ"ב)" :עבירה גוררת עבירה",
ביאורים

 .71ישיב חמה .ישכך את כעסו של הקב"ה עליו (הרוצה בתשובה).
 .72מדרך השפלות .מבטא את השפלות שבלבו .73 .מארץ תדברי .כלומר
בקול נמוך כאילו יוצא מתחת לארץ .74 .ומעפר תשח אמרתך .קול תחנתכם
ישמע כפוף ונמוך כאילו יוצא מן העפר .75 .עזות .בקול רם ,מתוך חוצפה
וגאוה .76 .ולא יתעסק בנוי המלבושים .כי מלבד שאין זה דרך הנכנע ,עוד
יוכל זה להיות סיבה לבטל ההכנעה ,כי דברים אלו מרגילים את האדם אל
הגאוה (פתח השער) .77 .כמו שנאמר .לאחר חטא העגל כשהורה להם דרך
תשובה .78 .הורד עדיך מעליך .הסירו מעליכם את הכתרים שקבלתם בזמן
קבלת התורה כשאמרתם "נעשה ונשמע" ,וענין זה שייך להכנעה במעשה.
 .79ונאמר באחאב .כשעשה תשובה לאחר שאליהו הנביא ניבא עליו נבואה
קשה והתרה בו שיכרית אותו ואת ביתו.
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ְּב ַא ְח ָאב (מלכים א כא ,כז) ַו ָ ּיצוֹ ם ַו ִ ּי ׁ ְש ַּכב
ַּ 80ב ּ ָׂשק ַו ְי ַה ֵּל ְך ַאטְ ,ו ָא ַמר ַה ּׁ ֵשם ִי ְת ָּב ַר ְך
ית ִּכי נִ ְכנַ ע ַא ְח ָאבְ .ו ִענְ ַין
ַעל זֶ הֲ ,ה ָר ִא ָ
ַ 81ו ְי ַה ֵּל ְך ַאטְּ ,ב ֵה ֶפ ְך ִמ ֶּד ֶר ְך ַה ְּמ ָל ִכים
ב-ח ִיל ְוקוֹ ל
ׁ ֶש ֵהם ְמ ַה ְּל ִכים ְּ 82ב ָר ַ
ֲה ֻמ ָּלהְ .ו ִי ְהי ּו ָּת ִמיד ֵעינָ יו ַ ׁ 83שחוֹ ת,
ָּכ ִענְ ָין ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר (איוב כב ,כט) ְ 84ו ׁ ַשח
ימנֵ י ַה ַה ְכנָ ָעהְּ ,כמוֹ :
ֵעינַ ִים יוֹ ׁ ִש ַעְ .ו ִס ָ

לחטא מן השורש.
ומה שכתב הרמב"ם (הלכ' תשובה פ"ב ה"ב)" :ויעיד עליו יודע תעלומות
שלא ישוב לזה החטא לעולם" ,אינו סתירה לאמור ,שיש לפרש שאעפ"י
שלאחר התשובה נותרה בו הנטיה לחטא ,מ"מ יתכן בהחלט שיעיד עליו
יודע תעלומות שהחלטתו לעזוב את החטא עזה כל כך עד שלא ישוב אל
החטא .וכבר דייקו המפרשים בלשון הרמב"ם שכתב" :שיעיד עליו יודע
תעלומות" ולא כתב "יודע עתידות" ,כי העדות היא על החלטתו הנחושה
עכשיו הנובעת מתוך תוכו ,ולא על העתיד להיות.
ולפי זה מובן הדבר שעמדנו עליו ,שאעפ"י שעשו ישראל תשובה על חטא
העגל וחזרו למעלתם הקודמת ,מ"מ נשארו בסכנה שמא ישובו לחטוא
מחמת הנטיה שנוצרה בקרבם ע"י החטא ,ולכן נצטוו" :הורד עדיך מעליך"
(שיחות מוסר ,מאמר נז).
ביאורים

 .80בשק .בבגדי שק [העשויים משער קשה] שלבש .81 .ויהלך אט .הלך
בתוך ביתו בשקט ובנחת הנה והנה ,כדרך אדם הדואג ומתאבל ,ומחשב מה
לעשות לתקן הדבר (מפרשים) .82 .ברב חיל .בצבא רב .83 .שחות .כפופות
ומושפלות למטה .84 .ושח עינים יושיע .מי שעיניו כפופות ומושפלות

|27

שבוע א'  -יום ה'

שבוע א'  -יום ה'

(משלי טו ,א)

עיונים

עיונים

שערי

שער ראשון

תשובה

שערי

שער ראשון

תשובה

ה-ר ְךְ ,וקוֹ ל ַה ָּנמ ּו ְךְ ,ו ׁ ַשח ּות ָה ַע ִין,
ַמ ֲענֵ ַ

ט .יזכירוהו להכניע
את לבו .כי העיקר

יע ֶאת ִל ּבוֹ .
ַיזְ ִּכיר ּוה ּו ְל ַה ְכנִ ַ
הוא הכנעת הלב,
במעשה
וההכנעה
הוא עצה להכנעת
הלב ,על דרך שכתב
יעיְ ׁ ,ש ִב ַירת ַה ַּת ֲא ָוה
ָה ִע ָּקר ַה ְּת ׁ ִש ִ
ישרים"
ה"מסילת
ַה ַּג ׁ ְש ִמיתָ .י ׁ ִשיב ֶאל ִל ּבוֹ ִּכי
(פרק כג) בדרכי
קניית הענוה ,שעל
ַה ַּת ֲא ָוה 86עוֹ ְל ָלה ְלנַ ְפ ׁשוֹ ַל ֲחטֹא
ידי תרגול חיצוני
ְ 87ו ִל ְמ ׁש ְֹך ֶה ָעוֹן ְּב ַח ְב ֵלי ַה ּׁ ָש ְואְ ,ו ַי ֲעשֶׂ ה
יבוא האדם לידי
שינוי פנימי ,כי על ידי
גָ ֵדר ִל ׁ ְשמֹר ֶאת ֶּד ֶר ְך ַה ְּת ׁש ּו ָבהְ ,ו ִי ְפרֹשׁ
הפעולות החיצוניות
ִמן ַה ַּת ֲענ ּוגִ יםְ ,ול ֹא ִי ָּמ ׁ ֵש ְך ַא ַחר ַּת ֲא ָותוֹ
המסורות בידי האדם,
"ימשוך מעט מעט
ַּגם ִּב ְד ָב ִרים ַה ֻּמ ָּת ִריםְ ,ו ִי ְתנַ ֵהג ְּב ַד ְר ֵכי
בפנימיותו
הדבר
ַה ּ ְפ ִר ׁ
יש ּות ְול ֹא י ַ
הבלתי מסור לו כל
ֹאכל ַרק ְלשׂ ַֹבע נַ ְפ ׁשוֹ
כך" .ובפרק ז' כתב:
ְו ִקיּ ּום גּ וּפוֹ ָּ ,כ ִענְ ָין ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר (משלי יג,
"כי התנועה החיצונה
מעוררת הפנימית,
כה) ַצ ִּדיק אוֹ ֵכל ְלשׂ ַֹבע נַ ְפ ׁשוֹ ְ ,ו ַאל ִי ַּג ׁש
ובודאי שיותר מסורה
ֶאל ִא ּׁ ָשה ַרק ְל ַק ֵ ּים ִמ ְצ ַות ּ ִפ ְר ָיה ְו ִר ְב ָיה
בידו היא החיצונה
מהפנימית ,אך אם
אוֹ ְל ִמ ְצ ַות עוֹ נָ הִּ .כי ָּכל זְ ַמן ׁ ֶש ָה ָא ָדם
ישתמש ממה שבידו,
יקנה גם מה שאינו בידו בהמשך."...

ל.

ביאורים

בעבור הצרות הבאות עליו בעוונו ,אותו יושיע אלוה בתפילתו (רש"י
ומצו"ד) .85 .להכניע את לבו .שזוהי עיקר ההכנעה .86 .עוללה .סיבבה
וגרמה .87 .ולמשוך העוון בחבלי השוא .לגרור אותו לעבירה מעט מעט
בסיבת רוח שטות קלה כחבלים דקים שכמעט שאין בהם ממש.
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שער ראשון

הוֹ ֵל ְך ַא ֲח ֵרי ַה ַּת ֲא ָוה ,נִ ְמ ׁ ָש ְך ַא ֲח ֵרי 88תוֹ ְלדוֹ ת ַהח ֶֹמר ְו ִי ְר ַחק
ִ 89מ ֶּד ֶר ְך ַה ֶּנ ֶפ ׁש ַה ַּמשְׂ ֶּכ ֶלתְ ,ו ָאז ִי ְת ַּג ֵּבר ִי ְצרוֹ ָע ָליוָּ ,כ ִענְ ָין
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר (דברים לב ,טו) ַו ִ ּי ׁ ְש ַמן ְי ׁש ּור ּון ַו ִ ּי ְב ָעטְ .ונֶ ֱא ַמר (שם ח,

ֹאכל ְושָׂ ָב ְע ָּת ְוגוֹ '
ן-ת ַ
יב-יד) ּ ֶפ ּ
91

90

ְו ָרם ְל ָב ֶב ָךְ ,ונֶ ֱא ַמר (משלי ל,

92

ט) ּ ֶפן ֶאשְׂ ַּבע ְו ִכ ַח ׁ ְש ִּתיְ .ו ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה
(סוכה נב ,ב) ֵא ֶבר ָקטֹן ֵי ׁש ָּב ָא ָדם ַ 93משְׂ ִּביעוֹ ָר ֵעב ַ 94מ ְר ִעיבוֹ
שָׂ ֵבע.

לא.

ְו ִה ֵּנה ַה ַּת ֲא ָוה ַה ְּנת ּונָ ה ְּב ֵלב ָא ָדםׁ 95 ,ש ֶֹר ׁש ָּכל
96

97

ַה ּ ְפ ֻע ּלוֹ תָ .ל ֵכן ִאם ְי ַת ֵּקן ַה ַּת ֲאווֹ תְ ,ו ַּת ַחת ֲא ׁ ֶשר
ביאורים
 .88תולדות החומר .טבעי הגוף החמריים .89 .מדרך הנפש המשכלת.

מהדרך שהנשמה האלוקית מוליכה את האדם בכדי להשיג קרבת
אלוקים (הרוצה בתשובה) .90 .ורם לבבך .והמשך הכתוב" :ושכחת את ה'
אלוקיך .91 ."...פן אשבע וכיחשתי'" .פן אשבע'  -מתוך עושר' ,וכיחשתי' -
בהקב"ה מרוב גאוה ,ומהי ההכחשה? 'ואמרתי מי ה''  -כלומר אין אלוקים"
(רש"י שם) .92 .ואמרו רבותינו ז"ל .בא לבאר מדוע לא נאמר כי אדרבא
אם נספק לחומר את רצונו הרי שתנוח תאוותו והוא יבוא על סיפוקו.
 .93משביעו  -רעב .הנענה לתביעות יצרו להשביע את כל רעבונו  -מעורר
את תאוותו יותר .94 .מרעיבו  -שבע .מי שאינו נענה לתביעות יצרו (אלא
לפי הצורך הראוי)  -הוא מרגילו להסתפק במועט .95 .שורש כל הפעולות.
כי הלב הוא המניע את כל פעולות הגוף ,כדברי הרמח"ל ב"מסילת
ישרים" (פרק טז)" :והנה הלב הוא המלך לכל חלקי הגוף ונוהג בם".
 .96אם יתקן התאוות .להטותם לתכלית הנכונה .97 .ותחת אשר כל
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ָּכל ָה ֵא ָ
יב ִרים ְי ׁ ָש ְרת ּוםִ 98 ,י ְמ ׁ ְש ֵכם

י .כל מעשיו בחזקת
וישרים.
מתוקנים

יש ְרת ּוה ּו,
ַא ֲח ֵרי ַה ּ ֵׂש ֶכלְ ,ו ִי ָּלו ּו ָע ָליו ִו ׁ ָ
בספר "אבן שלמה"
100
(פ"ב ט) כתב בשם
ִי ְכ ׁ ְשר ּו ָּכל ַה ּ ְפ ָע ִליםֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר (משלי
הגר"א זצ"ל" :לא
כא ,ח) ְ 101וזַ ְך ָי ׁ ָשר ּ ָפ ֳעלוֹ (ְ .ונִ ְר ֶאה ִלי,
יתכן עבודת ה'
אלא לאחר שהמית
ׁ ֶש ְּמ ָפ ֵר ׁש ַה ּ ָפס ּוק ְ"וזַ ְך" ,רוֹ ֶצה לוֹ ַמר
והנאות
התאוות
ׁ ֶשה ּוא זַ ְך ִמן ַה ַּת ֲאווֹ ת"ָ ,י ׁ ָשר ּ ָפ ֳעלוֹ ",
דעלמא וזה נקרא
שונא בצע (דברים א,
יש ִרים.
(י) ָּכל ַמ ֲעשָׂ יו ְּב ֶחזְ ַקת ְמ ֻת ָּקנִ ים ִו ׁ ָ
יג) .ואי אפשר להשיג
מתיקות התורה אלא
על ידי סיגופים והרחקות מהתאוות".
ועוד כתב שם (יא)" :דרך היצר הרע להסית בתחילה ללמוד וגם למלאות
תאוותו .כי אם יסיתו שלא ללמוד כלל לא ישמע לו ,וכאשר ירגיל עצמו
בהנאת הגוף אז ממילא לא ילמד כי טרוד תמיד למלאות הנאת הגוף ,והיצר
הרע אומר לו שיזיק לבריאותו כשיעזוב הרגלו .ואחר כך מתעצל לרדוף
אחר התורה והמצוות (ואף על פי שלא יהיה לו על ידי זה העדר התאווה),
ואחר כך אינו רוצה לעשותם אף אם יזדמן לו בלא טירחה ויגיעה".
ובביאור הגר"א על משלי (ז ,כז) ביאר בדרך זו מה שכתוב "תעינו תעתענו
סרנו" וכו' כי מתחילה "תעינו"  -היינו סבורים שנוכל ללמוד וגם למלאות
התאווה ,אחר כך "תעתענו"  -וממילא איננו יכולים ללמוד וכו' ,ואחר כך
"סרנו ממצוותיך"  -שאין אנו רודפים אחריהם ,ולבסוף "ולא שווה לנו" -
אפילו אם יזדמן בלא טירחה.
ביאורים

האיברים ישרתום .ובמקום שאיברי הגוף ישרתו את התאוות הגשמיות
וישתעבדו להם למלאות סיפוקם .98 .ימשכם .את התאוות וגם את
האיברים שיהיו משועבדים לשכל .99 .וילוו עליו וישרתוהו .ויתחברו אל
השכל ויעשו רצונו .100 .יכשרו כל הפעלים .ממילא כל פעולותיו ומעשיו
יהיו ראויים ונאותים .101 .וזך .ונקי.
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ְוה ּוא ָּד ָבר ַה ָּל ֵמד ֵמ ִענְ ָינוֹ ׁ ֶש ָּכת ּוב ַא ֲח ָריו ַה ֵה ֶפ ְך

(שם שם י)

נֶ ֶפ ׁש ָ 102ר ׁ ָשע ִ 103א ְ ּו ָת ַ
ה-רע 104ל ֹא ֻי ַחן ְּב ֵעינָ יו ֵר ֵעה ּו).
ְונֶ ֱא ַמר (שם יג ,יט) "ַּ 105ת ֲא ָוה נִ ְה ָיה ֶּת ֱע ַרב ְלנָ ֶפ ׁש" ,נִ ְה ָיה ְּכמוֹ
יתיָ .א ַמרִּ ,כי
יתי ְונֶ ֱח ֵל ִ
נִ ׁ ְש ְּב ָרהִ ,מ ְּל ׁשוֹ ן (דניאל ח ,כז) 106נִ ְה ֵי ִ
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ְי ׁ ַש ֵּבר ָא ָדם ַּת ֲא ָותוֹ ַּגם ַּב ְּד ָב ִרים ַה ֻּמ ָּת ִריםָּ ,בזֶ ה
ַּ 107ת ְצ ִל ַ
יח ַה ֶּנ ֶפ ׁשְ 108 ,ו ַה ִּמ ָּדה ַה ּזֹאת ֶּת ֱע ַרב ָל ּהִּ 109 ,כי ָי ִרים
ילים
ילים ס ּור ֵמ ָרע"ַ ,ה ְּכ ִס ִ
ַה ּ ֵׂש ֶכל ָידוֹ ְוגָ ַברְ 110" .ותוֹ ֲע ַבת ְּכ ִס ִ
ֲא ׁ ֶשר ֵאינָ ם ׁשוֹ ְב ִרים ַּת ֲא ָו ָתם ְורוֹ ְד ִפים ָּת ִמיד ַּת ֲענוּגוֹ ת ְּבנֵ י-
ָא ָדםִּ 111 ,כי ִת ְפ ַ ּגע ַּת ֲא ָו ָתם ְּב ֶד ֶר ְך ֵח ְטא ְו ָכל ָּד ָבר ָרע ,ל ֹא
ילים ַעל ְר ִד ַ
ָיס ּור ּו ִמ ֶּמנּ ּוְ .ונִ ְק ְרא ּו ְּכ ִס ִ
יפת ַה ַּת ֲענ ּוגִ יםְּ ,כמוֹ
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר (משלי כא ,כ)

112

ּו ְכ ִסיל ָא ָדם ְי ַב ְ ּל ֶענּ ּוְ ,ונֶ ֱא ַמר (ישעיה
ביאורים

 .102רשע .הקשור ודבוק בתאוותיו הגשמיות .103 .איותה רע .מתאוה
ורוצה ברע .104 .לא יוחן בעיניו רעהו" .אע"פ שיראה כאוהב את חבירו,
לא ירחם עליו לעולם ולא יחון אותו בבוא אליו רעה" (רבינו בביאורו
למשלי) .105 .תאוה נהיה תערב לנפש .תאוה שבורה  -הרי היא דבר
מתוק וערב לנפש המשכיל .106 .נהייתי ונחליתי .נשברתי ונעשיתי חולה.
 .107תצליח הנפש .יתחזק כוחה .108 .והמדה הזאת תערב לה .שבירת
התאוה תנעם לנפש .109 .כי ירים השכל ידו .שאז יתחזק כוחו של השכל
והוא יהיה השולט על האדם .110 .ותועבת כסילים סור מרע .הוא המשך
הפסוק של 'תאוה נהיה' וגו' ,ופירושו  -הכסילים ממאסים לסור מהרע.
 .111כי תפגע תאוותם בדרך חטא .גם כאשר תפגש תאוותם בחטא או בדבר
רע ,אין זה מונע מהם למלא את תאוותם .112 .וכסיל אדם יבלענו .תחילת
הפסוק" :אוצר נחמד ושמן בנוה חכם" .כלומר ,דרך החכם לאצור באוצרו
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יא .אלו בני אדם
שכל ימיהם כחגים.

כתב הרמב"ם (פ"ה
מהלכות דעות ה"א):
ְי ָי ל ֹא ַי ִּביט ּוְ .ונֶ ֱא ַמר (משלי יג ,כה)
"כשם שהחכם ניכר
114
ּו ֶב ֶטן ְר ׁ ָש ִעים ֶּת ְח ָסרְ .ונֶ ֱא ַמר (מלאכי
בחכמתו ובדעותיו
והוא מובדל בהם
יכם ּ ֶפ ֶר ׁש
יתי ֶפ ֶר ׁש ַעל ּ ְפנֵ ֶ
ב ,ג) ְ 115וזֵ ִר ִ
משאר העם ,כן צריך
יכםְ ,ו ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה
ַח ֵּג ֶ
שיהיה ניכר במעשיו
במאכלו ובמשקהו
116
(יא)
י-א ָדם
ֵא ּל ּו ְבנֵ ָ
(שבת קנא ב)
ׁ ֶש ָּכל
ובבעילתו ובעשיית
ובדבורו
צרכיו
יהם ַּכ ַח ִ ּגיםְ .ונֶ ֱא ַמר (משלי יח ,א)
ְי ֵמ ֶ
ובהילוכו ובמלבושו
ובכלכול דבריו ובמשאו ובמתנו ,ויהיו כל המעשים האלו נאים ומתוקנים
ביותר .כיצד ,תלמיד חכם לא יהיה גרגרן ,אלא אוכל מאכל הראוי להברות
גופו ,ולא יאכל ממנו אכילה גסה ולא יהא רודף למלאות בטנו כאלו
שמתמלאין ממאכל ומשתה עד שתיפח כריסם ,ועליהם מפורש בקבלה
'וזריתי פרש על פניכם' ,אמרו חכמים אלו בני אדם שאוכלין ושותין ועושים
כל ימיהם כחגים ,והם האומרים 'אכול ושתה כי מחר נמות' ,וזהו מאכל
הרשעים .ושלחנות אלו הם שגינה הכתוב ואמר 'כי כל שלחנות מלאו קיא
ביאורים

דברים נחמדים ושמן טוב להתקיים לעת הצורך .אבל הכסיל שבבני אדם,
הרודף אחרי תענוגים ,בעודו בכפו ,עד לא הניחו מידו ,יבלענו לאוצר ולא
יחוש אם לא ימצא לעת הצורך (מצודת דוד) .113 .ואת פועל ה' לא יביטו.
"והנה כל עסקם במשתה ובשמיעת הניגונים ,ולא יתעסקו בכל עתות
הפנאי בדברי תורה ובדברי חכמיה שהם פועל ה' ומעשי ידיו" (רד"ק).
 .114ובטן רשעים תחסר .רעבתנותם של הרשעים איננה מתמלאת.
 .115וזריתי פרש על פניכם וגו' .אפזר צואתכם על פניכם ,שהיא תוצאה של
"חגיכם" .116 .שכל ימיהם כחגים .כלומר ,שרודפים תמיד אחר התענוגים.
[לשון הגמרא" :שמניחין דברי תורה ,ועושין כל ימיהם כחגים" .וביאר
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ל-ת ּו ׁ ִש ָ ּיה
ְל ַת ֲא ָוה ְי ַב ֵּק ׁש נִ ְפ ָרד ְּב ָכ ּ

צואה בלי מקום'.
אבל החכם אינו אוכל
אלא תבשיל אחד או ִי ְת ַּג ָּלעֵ ּ .פר ּו ׁשִ ,מי ׁ ֶש ְּמ ַב ֵּק ׁש ָל ֶל ֶכת
שנים ואוכל ממנו כדי
ַא ַחר ַּת ֲא ָותוֹ ּו ְרצוֹ נוֹ  ,נִ ְפ ָרד ִמ ָּכל
חייו ודיו ,הוא שאמר
117
ָח ֵבר
ְו ָע ִמיתִּ ,כי ִי ְר ֲחק ּו ִמ ֶּמנּ ּו
שלמה 'צדיק אוכל
י-א ָדם
לשובע נפשו'" .עכ"ל .אוֹ ֵהב ָו ֵר ַעִּ ,כי ַת ֲא ַות ְּבנֵ ָ
וז"ל החזו"א באגרותיו
(א ,כ)" :ליזהר מאד ּ 118ו ִמ ּדוֹ ָתם ֲ 119ח ֻל ּקוֹ תֵ ,אין ְרצוֹ נוֹ ׁ ֶשל
מאכילת תענוג ,ואם
בטומאת הגוף יש זֶ ה ִּכ ְרצוֹ נוֹ ׁ ֶשל זֶ הָ .א ֵכן ִאם ֵי ֵל ְך
ראשון לטומאה ויש ְּ 120ב ֶד ֶר ְך ַהשְׂ ֵּכלָ ,אז ִי ְת ַח ְּבר ּו לוֹ
אב הטומאה ויש
ַה ֲח ֵב ִריםְ ,ו ִי ְהי ּו אוֹ ֲה ָביו ַר ִּביםְ .ו ָא ְמר ּו
אבי אבות ,בטומאת
הנפש של מילוי
התאוה באכילת תענוג מתאחד ראשון לטומאה ואב הטומאה ואבי אבות
הטומאה .דבר זה הוא מן השפלים מאד ומעכבים את הלימוד ,וכדאמרו
במדרש (והובא בתוספות כתובות קד' :).עד שאדם מתפלל שיכנסו דברי
תורה לתוך גופו ,יתפלל שלא יכנסו מעדנים לתוך גופו .'...ואמרו (גיטין ע:).
'סעודתך שהנאתך הימנה משוך ידך הימנה'" .עכ"ד.
ועיין עוד בדברי רבינו יונה באבות (פ"ב מי"ב) שכתב" :גם יש בכלל 'התקן
עצמך ללמוד תורה' למעט התענוגים כדי שילמוד תורה הרבה כמו ששנינו
כך היא דרכה של תורה פת במלח וכו' ,כי המרבה בעידונין לא תשכון בתוכו
החכמה".
ביאורים

"ּפ ֶרׁש" כתובה בפסוק פעמיים לדרשה ,ומשום דמיונה
המהרש"א ,שהמלה ֶ
ל"ּפ ַרׁש" דורשין אותה כרמז לאלה הפורשים מן התורה .ובאומרו "חגיכם"
ָ
ולא "חגי ה'" ,מורה הכתוב על חגיגות שאין בהם קדושה וקרבה לה' אלא
רדיפה אחר התענוגים] .117 .ועמיתֵ .ר ַע ,ידיד .118 .ומדותם .ותכונותיהם.
 .119חלוקות .שונות .120 .בדרך השכל .בדרך התורה והמוסר.
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ימי ַב ּב ֶֹקר ׁ ֵש ָכר ִי ְר ּדֹפ ּו
ה ,יא) הוֹ י ַמ ׁ ְש ִּכ ֵ
113
ְוגוֹ ' ְו ָה ָיה ִכנּ וֹ ר ָונֶ ֶבל ְוגוֹ ' ְו ֶאת ּפ ַֹעל

עיונים

עיונים

שערי

שער ראשון

תשובה

שערי

שער ראשון

תשובה

לב.

ְועוֹ ד ִּת ָמ ֵצא לוֹ ּתוֹ ֶע ֶלת ְּ 129ב ׁ ַש ְּברוֹ ַה ַּת ֲא ָוה ַה ַּג ׁ ְש ִמית,

"ל ַת ֲא ָוה ְי ַב ֵּק ׁש
ָע ָליוְ .ו ֵי ׁש ְל ָפ ֵר ׁש ַ 123על ָה ִענְ ָין ַה ֶּזה ְּב ַע ְצמוֹ ְ ,

ר-ב ִל ַ ּי ַעל ַו ֲע ֵב ָרה,
ִּכי ִאם ִּ 130ת ׁ ְש ָא ֶלנּ ּו ַּת ֲא ָותוֹ ְּד ַב ְּ
ְ 131י ַד ֵּבר ֶאל ִל ּבוֹ ֵ ,הן ְּב ֶה ֵּתר ל ֹא ֲא ַמ ֵּלא ַּת ֲא ָו ִתיְ ,ו ֵא ְ
יך ֶא ׁ ְש ַלח

ּו ַב ֲעב ּור ׁ ֶש ְּמ ַב ֵּק ׁש ָל ֶל ֶכת ַא ַחר ְרצוֹ נוֹ ְ ,ל ַמ ַען זֹאת ֵמ ֵר ֵעה ּו
ָר ֲחק ּו ִמ ֶּמנּ ּוְּ ,כ ִענְ ַין (משלי יט ,ד) ְ 125ו ָדל ֵמ ֵר ֵעה ּו ִי ּ ָפ ֵרד.
ל-ת ּו ׁ ִש ָ ּיה ִי ְת ַ ּג ָּלע"ַ ,ההוֹ ֵל ְך ַא ַחר ַּת ֲא ָותוֹ ל ֹא ְּב ָד ָבר
"ְּ 126ב ָכ ּ

ָי ִדי ְּב ִא ּס ּור.

נִ ְפ ָרד"ִ ,א ׁ
יש נִ ְפ ָרד ִמ ָּכל ָאח ְו ָח ֵברְ 124 ,ל ַת ֲא ָוה ה ּוא ְמ ַב ֵּק ׁש.

ֶא ָחד ֶי ֱח ָטא ִּב ְל ַבדַ ,א ְך ְּ 127ב ָכל ַאזְ ָהרוֹ ת ׁ ֶש ַּב ּתוֹ ָרה ִי ְת ַּג ָּלעִּ ,כי

לג.

ְועוֹ ד ִּת ָמ ֵצא ִּב ׁ ְש ִב ַירת ַה ַּת ֲא ָוה ּתוֹ ֶע ֶלת ַר ָּבה ַו ֲעצ ּו ָמה,
132

ִּכי ְיגַ ֶּלה ְב ֶצ ֶדק ִל ּבוֹ ְוט ּוב ֶח ְפצוֹ ִל ְת ׁש ּו ָבה,

133

ִּכי

ל-א ִויל ִי ְת ַּג ָּלע.
ַי ֲעבֹר ַעל ֻּכ ָּלנָ הִ 128 ,מ ְּל ׁשוֹ ן (שם כ ,ג) ְו ָכ ֱ

ה ּוא מוֹ ֵאס ַה ּ ֶט ַבע ֲ 134א ׁ ֶשר ָ ּג ַרם לוֹ ַה ֵח ְטאּ ,ו ָבזֶ ה ִי ְת ַר ֶ ּצה ֶאל
ַה ּׁ ֵשם ִי ְת ָּב ַר ְך ְו ִי ְמ ָצא ֵחן ְּב ֵעינָ יוְ ,ו ֵכן ָּכת ּוב (תהלים נא ,יט)

 .121מי שהוא רוצה את מדותיו .מי שעושה את מידותיו רצויות לבריות.
 .122רבו הקופצים עליו .רבים מבקשים להתקרב אליו ,יען כי חברתו
נעימה .123 .על הענין הזה בעצמו .שעצם הדבר שהוא מבקש תאוה ,זה
גורם לו להיות נפרד מרעיו ,כי ירחקו ממנו ,ולא בגלל שתאוות בני אדם
שונות זו מזו כמש"כ לעיל ,אלא מצד עצם הדבר שהוא מבקש תאוה .וכמו
שאדם שמידותיו רצויות בני אדם מבקשים את חברתו ,כמו"כ אדם המבקש
תאוה גורם לכך שיפרדו ממנו .ויש מפרשים ,שאם ראית אדם נפרד מכל
אח וחבר  -על כרחך לתאוה הוא מבקש ,כי אין סיבה אחרת שיפרד מרעהו
זולת זה שמבקש תאוה (פתח השער) .124 .לתאוה הוא מבקש .זהו סימן
שהוא מבקש תאוה .125 .ודל מרעהו יפרד .תחילת הפסוק" :הון יוסיף
ֵרעים רבים" ,כלומר ,כשאדם מתעשר מוסיף לו ההון הרבה ֵרעים" ,ודל
מרעהו יפרד" " -אם היה לו ֵרע וחבר לפני שהתרושש  -יפרד ממנו בעוניו"
(רבנו בביאורו למשלי) .126 .בכל תושיה יתגלע .רבנו חוזר לבאר את המשך
הפסוק "לתאוה יבקש נפרד" .127 .בכל אזהרות שבתורה יתגלע .כלומר,
יתגלה קלונו שעובר על כל איסורי התורה הנקראת 'תושיה' (ע"ש שהיא
מתשת כוחו של האדם) .או הכוונה ,שיהיה מגולה וחשוף מאין שמירה
לעבור על כל איסורי התורה .128 .מלשון וכל אויל יתגלע" .כל אויל יתגלה

זִ ְב ֵחי ֱאל ִֹהים ר ּו ַח נִ ׁ ְש ָּב ָרה ֵלב-נִ ׁ ְש ָּבר ְונִ ְד ֶּכה ֱאל ִֹהים ל ֹא

ביאורים
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ִת ְבזֶ ה" .ר ּו ַח נִ ׁ ְש ָּב ָרה"ִ ,היא ָהר ּו ַח ַה ְּנמ ּו ָכה ְו ַה ִּנ ְכנַ ַעת.
"לב נִ ׁ ְש ָּבר"ַ ,על ׁ ְש ִב ַירת ַה ַּת ֲא ָוה ַה ַ ּג ׁ ְש ִמיתִּ ,כי ַה ַּת ֲא ָוה
ְ 135ו ֵ
ביאורים
ויכירו מדותיו בעת ריבו" (רבנו בביאורו למשלי) .129 .בשברו התאוה
הגשמית .אף בדברים המותרים .130 .תשאלנו .תבקשנו .131 .ידבר אל לבו.
כלומר ,יקל עליו להשיבה .132 .כי יגלה בצדק לבו וטוב חפצו לתשובה.

בשבירת תאוותו הגשמית יגלה את צדקת ואמיתת לבו ורצונו הטוב לשוב
אל ה' .133 .כי הוא מואס הטבע .כלומר ,לא רק שנזהר פן יכשל בעבירה,
אלא שאותו הטבע שיכול להביא לחטא מאוס הוא בעיניו ,וזה מראה על
דרגה עליונה בתשובה (הרוצה בתשובה) .134 .אשר גרם לו החטא .וגם
אם חלילה יכשל עוד הפעם בזה החטא ,הרי מסר מודעה שזה נגד חפצו
ורצונו ,והוא בגדר אנוס או שוגג (פתח השער) .135 .ולב נשבר על שבירת
התאוה הגשמית .כלומר" ,לב נשבר" האמור בפסוק זה מתייחס אל שבירת
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ַּב ּמ ּו ָסרִ 121 ,מי ׁ ֶשה ּוא רוֹ ֶצה ֶאת ִמ ּדוֹ ָתיוַ 122 ,ר ּב ּו ַה ּקוֹ ְפ ִצים

שערי

שער ראשון

תשובה

שערי

תשובה

שער ראשון

נְ ת ּונָ ה ַב ֵּלבְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר (שם כא ,ג) ַּת ֲא ַות ִל ּבוֹ נָ ַת ָּתה לוֹ .
נִ ׁ ְש ָּבר ְונִ ְד ֶּכה ֱאל ִֹקים ל ֹא ִת ְבזֶ הָ ,ל ַמ ְדנ ּו ִמ ֶּזהִּ ,כי ַּב ַעל-
ַה ְּת ׁש ּו ָבה ִמ ְת ַר ֶ ּצה ֶאל ַה ּׁ ֵשם ִּב ׁ ְש ִב ַירת ַה ַּת ֲא ָוה ַה ַּג ׁ ְש ִמיתְ ,ו ִכי
זֶ ה ֵמ ִע ְּק ֵרי ַה ְּת ׁש ּו ָבהְ .ועוֹ ד נֶ ֱא ַמר ְּב ִענְ ַין ַה ְּת ׁש ּו ָבה (ישעיה נז,

טו) ְ 137ל ַה ֲחיוֹ ת ר ּו ַח ׁ ְש ָפ ִלים ּו ְל ַה ֲחיוֹ ת ֵ 138לב נִ ְד ָּכ ִאים.

לד.

ְו ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (אבות ה ,יט) ָּכל ִמי
ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ּבוֹ ׁ ָש ׁ
לש ִמ ּדוֹ ת ַה ָּלל ּו ,ה ּוא

139

ִמ ַּת ְל ִמ ָידיו ׁ ֶשל
142

ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינ ּוַ 140 ,ע ִין טוֹ ָבהְ 141 ,ור ּו ַח נְ מ ּו ָכה,
ׁ ְש ָפ ָלהִ .ענְ ַין נֶ ֶפ ׁש ׁ ְש ָפ ָלהֶ ׁ ,ש ֵאינוֹ הוֹ ֵל ְך ַא ַחר ַה ַּת ֲא ָוה

ְונֶ ֶפ ׁש

ביאורים

התאוה ,כפי שמבאר והולך .136 .ובמזמור התשובה נאמר המקרא הזה .של
"לב נשבר ונדכה" ,ונקרא מזמור התשובה כמש"כ רבנו לעיל (אות כג):
"ודוד עליו השלום בהתוודותו על חטאו בבוא אליו נתן הנביא אמר וכו' כי
המזמור הזה יסוד מוסד לעיקרי התשובה" .137 .להחיות רוח שפלים .מוסב
על ההכנעה .כלומר ,שהקב"ה מחזק את הרוח הנמוכה .138 .לב נדכאים.
מוסב על שבירת התאוה שבלב .139 .מתלמידיו של אברהם אבינו .מאחר
שלמד ממנו והולך בדרכיו ,וכמו שכתב הרמב"ם" :ושלש המעלות ההם
נתפרסמו לאברהם אבינו ,ומפני זה יקרא כל מי שימצאו בו אלו המעלות
'תלמידו' ,מפני שהתנהג במדותיו" .140 .עין טובה .ששמח בחלקו ומסתפק
בו ,ואינו חומד ממון אחרים ,ולפיכך אין עינו רעה במה שיש לרעהו.
 .141ורוח נמוכה .עניו ושפל ברך .142 .ונפש שפלה .פורש מן התאוות
(רמב"ם ,מאירי).
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עיונים
יב.

גם

בדברים

ַה ַ ּג ׁ ְש ִמית (יב) ַ ּגם ִּב ְד ָב ִרים ַה ֻּמ ָּת ִריםְּ ,כמוֹ

ענין
המותרים.
143
ׁ ֶש ָא ַמר ַא ְב ָר ָהם (בראשית יב,
ׁ ֶש ָּמ ִצינ ּו
הפרישה מן הדברים
נתבאר
המותרים
בדברי רבינו ביסוד התשובה שכתב" :ואם אדם חלש הוא שאינו יכול לסבול
עינויים קשים ותעניות ,ימשוך מתאוותיו ,ואל ימלא כל תאוותו ,לא במאכל
ולא במשתה .וכן אמר הרב ר' אברהם בר דוד שהיה אחד מחסידי עולם:
"הגדר הגדול המעולה המופלא  -מניעת המאכלות" .וכן פירוש דבריו :אל
יעזוב לגמרי מלאכול בשר ולשתות יין ,כי דייך מה שאסרה תורה ,אך בעת
מאכלו ועודנו תאב לאכול ,יניח ממנו לכבוד הבורא מתאוותיו ,ואל יאכל
כפי תאוותו ,ודרך זה ימנענו מחטוא ,ויזכרנו אהבת הבורא יותר מתענית
אחד בשבוע ,כי זה בכל יום תמיד מדי אכלו ומדי שתייתו יניח מתאוותו
לכבוד הבורא" .עכ"ד.
וכבר אמרו חז"ל (יבמות כ" :).קדש עצמך במותר לך!" .ובספרא (קדושים א,
א) דרשו את הכתוב (ויקרא יט ,ב)" :קדושים תהיו  -פרושים תהיו" ,וביאר
הרמב"ן כי "קדושים תהיו" זו היא מצוה והוראה כללית למעט בתאוות
העולם ,אפילו באכילה ושתיה המותרים ,לבל יהא נבל ברשות התורה.
וצ"ע ,מדוע אמרה תורה "קדושים תהיו" בשעה שהכוונה שנהיה פרושים?
אבל הענין יתבאר במה שאמרה תורה "והתקדשתם והייתם קדושים"
(ויקרא יא ,מד) ולפי דרשת חז"ל (יומא לט ).פירושו הוא שעל ידי זה שנקדש
את עצמינו שכרינו יהיה " -והייתם קדושים" .והיינו שאין הפרישות מטרה
בפני עצמה כדי שיצער את עצמו ויתנזר מתענוגי העולם ,אלא אמצעי הוא
לזרוק מעליו שליטת התאוות המבלבלים את דעתו ומדריכים את מנוחתו.
רק בזה שישלוט על זרם התאוה יוכל להשיג את הקדושה ולהתעלות .על
כן לא אמרה תורה "פרושים תהיו" שהיה מורה על שלילת התענוגים בלבד,
אלא "קדושים תהיו"  -שעיקר כוונת התורה שנתרומם למדריגות גבוהות,
אבל הדרך לזה אך על ידי פרישות (שלשון "קדושה" מורה גם על החיוב וגם
על השלילה) .וזה מה שפירש הרמב"ן שם בפסוק שמטרת הקדושה שנזכה
ביאורים

 .143שאמר אברהם .לשרה אשתו בירידתם למצרים.
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ּ 136ו ְב ִמזְ מוֹ ר ַה ְּת ׁש ּו ָבה נֶ ֱא ַמר ַה ִּמ ְק ָרא ַה ֶּזהּ ,ו ְב ָא ְמרוֹ ֵלב-

שערי

שער ראשון

תשובה

שערי

שער ראשון

תשובה

ַמ ְר ֶאה ָא ְּת"( ,יג) ִּכי 145ל ֹא נִ ְס ַּת ֵּכל ָּב ּה
ַ 146עד ַהיּ וֹ ם ַהה ּוא ְל ִה ְת ּבוֹ נֵ ן ַעל ְּתכ ּונַ ת
ָי ְפ ָי ּהְ .ו ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה

לדביקות בו יתברך
('המוסר והדעת' ג'
קפ"ב).
יג .כי לא נסתכל
בה עד היום ההוא
להתבונן על תכונת
יפיה .וכ"כ רש"י

ה-ש ָּכת ּוב (ש"ב
(ירו' סנהד' פ"ב ה"ג) ְּב ַמ ּׁ ֶ
עה"ת" :עד עכשיו
כ ,ג) "ַ 147ו ִּת ְה ֶיינָ ה ְ 148צ ֻררוֹ ת ַעד-יוֹ ם
לא הכיר בה ,מתוך
צניעות שבשניהם".
ֻמ ָתן ַ 149א ְל ְמנ ּות ַחיּ ּות"ְּ ,ב ָכל יוֹ ם ָה ָיה
במסכת מגילה (טו).
מונים חז"ל את שרה
ֹאשן ְונוֹ ֵתן
יטיב ֶאת ר ׁ ָ
ָד ִוד ְמ ַצ ֶ ּוה ְל ֵה ִ
בין ארבע נשים
ַּת ְמר ּו ִקים ְל ַק ּׁ ְש ָטןְּ ,כ ֵדי ְל ָה ִציק
יפיפיות שהיו בעולם.
ויש להבין לשם מה
יע ּה ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִי ְכ ּבוֹ ׁש
ְל ַת ֲא ָותוֹ ּו ְל ַה ְכנִ ָ
ומדוע הזכירוה?
ִי ְצרוֹ ֵמ ֶהןְ 150 ,ל ַמ ַען ִי ְת ַּכ ּ ֵפר לוֹ ַעל
אמנם לפי דברי
רש"י ורבנו יונה מובן
ת-ש ַבע.
ְּד ַבר ַּב ׁ ֶ
הדבר ,שכן חז"ל
בקשו ללמדנו עד כמה צנוע וקדוש היה אברהם אבינו ,שאף על פי שהיתה
שרה אשתו היפה בעולם ,וודאי נתפרסמה בדורה לרוב יופיה ,עם כל זה
הוא עצמו מעולם לא נסתכל בה ,ולא עמד על יופיה עד רגע זה ('נודע
ביהודה').
ביאורים

 .144הנה נא ידעתי .עכשיו ידעתי .145 .לא נסתכל בה .והרי זה מורה
על רוב פרישותו מתאוות בני אדם (רמב"ם) .146 .עד היום ההוא.
כמבואר במדרש (תנחומא ה) ,שבשעה שירדו מצרימה ראה את דמותה
משתקפת במימי הנהר .147 .ותהיינה .עשרת הפילגשים אשר לדוד המלך.
 .148צרורות .קשורות (עגונות)  -שלא התייחד אתן .149 .אלמנות חיות.
היו נקראות עד יום מותן אלמנות שבעליהן חיים (עפ"י תרגום) .150 .למען
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לה.

יטיב ְ ּ 151פ ָע ָליו ַּב ָּד ָבר ֲא ׁ ֶשר
ָה ִע ָּקר ָה ֲעשִׂ ִיריְ ,ל ֵה ִ
152זָ ָדה ָע ָליוִ .אם ִה ְס ַּת ֵּכל ָּב ֲע ָריוֹ תִ ,י ְתנַ ֵהג

ְּ 153ב ׁ ַשח ּות ָה ֵעינַ ִיםִ .אם ָח ָטא ְּב ָל ׁשוֹ ן ָה ָרעַ 154 ,י ֲעסֹק
ַּב ּתוֹ ָרהּ 155 .ו ְב ָכל ָה ֵא ָב ִרים ֲא ׁ ֶשר ָח ָטאִ ,י ׁ ְש ַּת ֵּדל ְל ַק ֵ ּים ָּב ֶהם
ַה ִּמ ְצווֹ תְ .ו ֵכן ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכהַ ,ה ַ ּצ ִּד ִ
יקים
156
ְּבאוֹ תוֹ ָּד ָבר ׁ ֶשחוֹ ְט ִאים ּבוֹ ֵהם ִמ ְת ַר ִ ּצים .עוֹ ד ָא ְמר ּו (ויק"ר
ית ֲח ִבילוֹ ת ׁ ֶשל ֲע ֵברוֹ תֲ ,עשֵׂ ה ְּכנֶ גְ ָּדן
כא ,ד) ִ 157אם ָעשִׂ ָ
ביאורים

יתכפר לו .ע"י שבירת התאוה .מכאן מוכח שעל ידי שבירת התאוה אפילו
מהדברים המותרים  -זוכה האדם לכפרת עוונו .151 .פעליו .מעשיו.
 .152זדה .הזיד ,הרשיע .באותו אבר שבו המרה את פי ה' ,בו ישתמש
לעשות רצון ה' .153 .בשחות העינים .בהשפלת עיניו .154 .יעסוק בתורה.
בדיבור  -שהוא "לשון טוב" שאין טוב אלא תורה[ .לימוד התורה הוא תיקון
כללי ללשון הרע ,כי הלא "מות וחיים ביד הלשון" (משלי יח ,כא) ,ואם כן
מי שמדבר לשון הרע קנה לו המות הנצחי .ואילו תורה היא חיים ,ולכן יעצו
הכתוב ,שמי שרוצה לרפאות את לשונו  -יאכל מעץ החיים שהוא התורה,
ואכל וחי לעולם (שמירת הלשון ,שער התורה פ"א)] .155 .ובכל האיברים
אשר חטא ישתדל לקיים בהם המצוות .רעיון זה הוא על פי דברי הרמב"ם
(הל' דעות ב ,ב) שהבא לתקן מידותיו הרעות ,צריך להטות עצמו לקצה
השני כדי להשאר אחר כן במצב בינוני ,שכיון שחטא באיבר הזה וטימא
אותו צריך הוא לקדשו במצוות כדי להחזירו לקדושתו הראשונה ,וכדמיון
החולה שנתרופף מצב בריאותו שמוכרח הוא משך זמן לעסוק בהשתדלות
יתירה  -באויר צח ,במאכלים טובים וכדומה  -כדי לשוב לאיתנו ולהבריא
גופו ('פתח השער') .156 .באותו דבר שחוטאים בו הם מתרצים .פירוש,
באותו איבר שחטאו ,בו הם עושים מעשים טובים שיהיו רצויים אל ה'.
 .157אם עשית חבילות של עבירות .ותרצה לעשות תשובה ,תעשה תמיד
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ֲח ִבילוֹ ת ׁ ֶשל ִמ ְצווֹ תַ .רגְ ַל ִים ְמ ַמ ֲהרוֹ ת

יד .עינים רמות יהיה
דכא ושח עינים.

ָלר ּוץ
ְל ָר ָעהִ ,י ְהי ּו ָרצוֹ ת ִל ְד ַבר
לעיל כתב רבינו
160
159
"אם הסתכל בעריות
ן-ש ֶקר,
ְל ׁשוֹ ׁ ֶ
ִמ ְצ ָוה.
ֱא ֶמת ֶי ְה ֶ ּגה
בשחות
יתנהג
162
161
ִח ּכוֹ ּ ,ו ִפיו ִי ְפ ַּתח ְּב ָח ְכ ָמהְ ,ותוֹ ַרת
העינים" ,דקדק רבינו
וכתב בעריות רק
ֶח ֶסד ַעל ְל ׁשוֹ נוֹ ָ .י ַד ִים ׁ 163שוֹ ְפכוֹ ת ָּדם,
שחות עינים בלבד,
ָ ּ 164פתוֹ ַח ִי ְפ ַּתח ֶאת ָידוֹ ְל ֶא ָחיו ַל ֲענִ ָ ּייו.
כי הרי עליו לתקן רק
ההסתכלות הרעה,
(165יד) ֵעינַ ִים ָרמוֹ תִ ,י ְה ֶיה ַּ 166ד ָּכא
ובשחות העינים יתקן
זה ,כי זה מונע ממנו
ְ 167ו ׁ ַשח ֵעינַ ִיםֵ 168 .לב חוֹ ֵר ׁש ַמ ְח ׁ ְשבוֹ ת
ההסתכלות.
את
משא"כ בעינים רמות ,לא די במעשה שחות העינים בלבד ,כי הרי "עינים
רמות" היא מדה רעה שמקורה בלב גאה ,ולכן כתב "יהיה דכא ושח עינים"
('דליות יחזקאל' ,עיונים).
ביאורים

היפך ההרגל שלך ,שבאותו אבר שחטאת תעשה בו מצוות תמיד עד שההרגל
תעשה טבע ולא תחזור לסורך (עץ יוסף) .158 .לרעה .לדבר עבירה.
 .159לשון שקר .מי שנכשל ודיבר דברי שקר .160 .אמת יהגה חכו .אמת
יבטא בפיו[ .ואפשר שהכוונה לדיבור בדברי תורה הנקראת 'אמת' כנאמר
(משלי כג ,כג) 'אמת קנה ואל תמכור'] .161 .ופיו יפתח בחכמה .כל דבריו
יהיו בהשכל ודעת (עפ"י מאירי) .162 .ותורת חסד על לשונו .לימוד חסד,
היינו הוראת עשיית החסד לכל הצריך לו (שם) .וכעין זה כתב המצו"ד,
שהוא מלמד ומזרז לעשות חסד עם הבריות .163 .שופכות דם .כלומר,
יחיֶ ה את הנפש כנגד הורגו
רוצח .164 .פתוח יפתח את ידו .לתת צדקה ,ובזה ַ
את הנפש ,נפש  -תחת נפש .165 .עינים רמות .המתגאה ומרים עיניו כלפי
מעלה (מצו"ד ,משלי ו ,יז) .166 .דכא .נכנע בלב[ .שידכא את לבו לפני ה'
(רש"י פסחים נד .ד"ה תשב)] .167 .ושח עינים .ישפיל עיניו ,כדרך שפלי
הרוח אשר ישפילו עיניהם להסתכל כלפי מטה (מצו"ד) .168 .לב חורש
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יהי ָהג ּות ִל ּבוֹ ְתבוּנוֹ ת.
ָא ֶוןְּ 169 ,ב ִל ּבוֹ ִי ְצ ּפֹן ִא ְמ ֵרי ַה ּתוֹ ָרהִ 170 ,ו ִ
171

ְמ ׁ ַש ֵּל ַח ְמ ָדנִ ים ֵּבין ַא ִחים,

לו.

172

ְי ַב ֵּק ׁש ׁ ָשלוֹ ם

173

ְו ִי ְר ְּד ֵפה ּו.

ד-עשָׂ רִ 174 ,ח ּפ ּושׂ ְּד ָר ָכיוָּ ,כ ִענְ ָין ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר
ָה ִע ָּקר ָה ַא ַח ָ
(איכה ג ,מ)

ְי ָיְ .ו ַי ֲעשֶׂ ה ֵכן

175

נַ ְח ּ ְפשָׂ ה ְד ָר ֵכינ ּו ְונַ ְחק ָֹרה

176

ְונָ ׁש ּו ָבה ַעד-

177

ִל ׁ ְשל ֹ ָשׁה ְד ָב ִריםָ .ה ֶא ָחדְ ,ל ַמ ַען ִיזְ ּכֹר ָּכל

יהם ְו ִי ְת ַו ֶּדה ַעל ֻּכ ָּלםִּ ,כי ַה ִ ּו ּד ּוי
ַה ְּד ָב ִרים ׁ ֶש ָח ָטא ֲע ֵל ֶ
ֵ 178מ ִע ְּק ֵרי ַה ַּכ ּ ָפ ָרהַ .ה ּׁ ֵשנִ יְ ,ל ַמ ַען ֵי ַדע ַּכ ָּמה לוֹ ֲעוֹנוֹ ת
ביאורים
מחשבות און .המפנה לבבו לחשוב מחשבות רעות על זולתו .169 .בלבו
יצפון אמרי התורה .בלבו ישמור את דברי תורת ה' שלא ישתכחו ממנו (ראה
רש"י תהלים קיט ,יא) .170 .ויהי הגות לבו תבונות .מחשבות לבו יביעו דברי
תבונה .171 .משלח מדנים בין אחים .גורם מריבות בין ֵרעים .172 .יבקש
שלום .יחפש לעשות שלום בין איש לאחיו (עפ"י מצו"ד תהלים לד ,טו).
 .173וירדפהו .ר"ל מאד יהיה מחזר אחר השלום (שם)[ .אמר ב' דברים,

בקשת שלום ורדיפת שלום .כי גם בשילוח מדנים יש שני דברים :א .המדנים
עצמם שהם כנגד השלום .ב .השילוח ברדיפה שהוא רודף מדנים .וכנגד שני
אלו ,בקש שלום  -ורדפהו ('דליות יחזקאל' עיונים)] .174 .חיפוש דרכיו.
יפשפש בכל מעשיו מהעבר ויבדקם ויבחנם שמא יש בהם דבר מה שלא
כהוגן[ .וזאת מלבד אותו חטא הניצב עתה לנגד עיניו שהוא חוזר עליו
בתשובה] .175 .נחפשה דרכינו ונחקורה .החיפוש הוא בכמות והחקירה
היא באיכות ,כמפורש בדברי רבינו שער ג' אות א' (זה השער) .כאן מדבר
רבינו בחיפוש בכמות (פתח השער) .176 .ונשובה עד ה' .כלומר ,שזהו אחד
מעיקרי התשובה .177 .לשלשה דברים .שלש סיבות לדבר .178 .מעיקרי
הכפרה .והוא מעכב בתשובה.
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שערי

תשובה

שערי

שער ראשון

תשובה

יהםְּ ,כ ֵדי ַל ֲעשׂ וֹ ת ָּב ֶהם ְּג ָד ִריםּ ,ו ְל ִה ּׁ ָש ֵמר ְמאֹד
ָח ָטא ֲע ֵל ֶ

ֵמ ֲעוֹנוֹ ָתיוִּ 187 ,כי ָה ֲע ֵברוֹ ת ַה ֲחמוּרוֹ תְּ 188 ,ת ׁש ּו ָבה ּתוֹ ָלה
ַּכ ּ ָפ ָר ָתןְ ,ו ִי ּס ּו ִרים ְ 189מ ָמ ְר ִקיםְ .ו ֵכן ָּכת ּוב (ירמיה ב ,כג) ְ 190ר ִאי
ַּד ְר ֵּכ ְך ַּב ַּג ְיא ְּ 191ד ִעי ֶמה ָעשִׂ יתְ .ו ִי ְת ָּב ֵאר ָה ִע ָּקר ַה ֶּזה

ְלנַ ְפ ׁשוֹ ָּב ֶהם ִמ ַּמ ֲא ַרב ַה ֵ ּי ֶצרִּ ,כי נַ ְפ ׁשוֹ ֲ 180על ּו ָלה ָב ֶהם ַא ֲח ֵרי
ֲא ׁ ֶשר 181נִ ְקל ּו ְב ֵעינָ יו ְו ׁ ָש ַלט ִי ְצרוֹ ָב ֶהםְ ,ו ִה ֵּנה 182נַ ְפ ׁשוֹ חוֹ ָלה
ֵמ ַה ַּמ ֲעשִׂ ים ָה ֵהםְ ,ו ַהחוֹ ֶלה ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָי ֵחל ְל ַה ְב ִריאָ ,צ ִר ְ
יך
ְל ִה ָּז ֵהר ֵ 183מ ַה ְר ֵּבה ִענְ ָינִ ים ׁ ֶש ּל ֹא ַי ֲחזִ יר ּוה ּו ְל ָח ְליוֹ .

לז.

ים-עשָׂ רָ ,צ ִר ְ
יך ׁ ֶש ַ ּי ְחקֹר ְו ֵי ַדע ְו ַי ִּכיר גּ ֶֹדל
ָ
ָה ִע ָּקר ַה ּׁ ְשנֵ

שער ראשון

192

לח.

ישי.
ַּב ּׁ ַש ַער ַה ּׁ ְש ִל ׁ ִ

ה-עשָׂ רִ ,ל ְהיוֹ ת ָה ֲע ֵברוֹ ת ַ 193ה ַּק ּלוֹ ת
ָה ִע ָּקר ַה ּׁ ְשל ֹ ָשׁ ָ
ֲחמוּרוֹ ת ְּב ֵעינָ יו ְל ַא ְר ָּב ָעה

194

ּ ָפנִ יםָ :ה ֶא ָחדִּ ,כי ֵאין

לוֹ ְל ַה ִּביט ְל ַק ְטנ ּות ָה ֲע ֵב ָרהֲ ,א ָבל ַי ִּביט ִלגְ ֻד ַּלת ִמי ׁ ֶש ִהזְ ִהיר
ָע ֶל ָ
יהְ .ו ַה ּׁ ֵשנִ יִּ 195 ,כי ַה ֵ ּי ֶצר ׁשוֹ ֵלט ָּב ֲע ֵברוֹ ת ַה ַּק ּלוֹ תְ ,וא ּו ַלי

ָהעֹנֶ ׁש ְל ָכל ֶא ָחד ֵמ ֲעוֹנוֹ ָתיוְּ ,ב ֵאיזֶ ה ֵמ ֶהם ֵי ׁש ַמ ְלק ּות,
ּו ְב ֵאיזֶ ה ֵי ׁש ַח ָ ּי ֵבי ְּכ ֵרתוֹ תּ ,ו ְב ֵאיזֶ ה ֵי ׁש ַח ָ ּי ֵבי ִמיתוֹ ת ֵּבית ִּדין,
ימ ֵרר ִּב ְב ִכי ַעל ֲא ׁ ֶשר
ְל ַמ ַען ֵי ַדע גּ ֶֹדל ֲעוֹנוֹ ְּ 184ב ִה ְת ַו ּדוֹ תוֹ ִ ,ו ָ
ִ 185ה ְכ ִעיס ַּת ְמר ּו ִריםּ ,ו ְל ַמ ַען יוֹ ִסיף ְל ִה ָּכנַ ע ּ 186ו ְל ַמ ַען ִי ְפ ַחד
ביאורים

 .179ויוסיף להכנע .וכבר נתבאר כי ההכנעה מעיקרי התשובה.
 .180עלולה .להכשל .181 .נקלו .נעשו קלות .182 .נפשו חולה מהמעשים
ואבדה את ההרגש ואת הרתיעה מעבירות אלו.
ההם .שנטמאה ִ
 .183מהרבה ענינים .שנעשה רגיש אליהם מחמת חליו ,יותר מאשר אדם
בריא .184 .בהתוודותו .ולפי גודל עוונו כן ירבה בוידוי ,שהוידוי הוא
מעיקרי התשובה .185 .הכעיס תמרורים .הרגיז את בוראו באופן מר ביותר.
 .186ולמען יפחד מעוונותיו .ידאג מפני העונש העלול לבוא עליו בשל
חטאיו .וכבר נתבאר באות י"ג כי הדאגה מעיקרי התשובה.
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ביאורים

 .187כי העבירות החמורות .כלומר ,ובפרט העבירות החמורות שענשן
כרת או מיתה .188 .תשובה תולה כפרתן .התשובה מועילה לעכב את
מלוא הפורענות מלבוא עליו [להגן עליו ממיתה טרם זמנו (רבינו יהונתן).
או הכוונה ,להקל מעליו את מנת היסורים שהיתה מגיעה לו אלמלא
שב בתשובה (מאירי)] .189 .ממרקים .מנקים את החטא לגמרי .כלומר,
שבנוסף לתשובה צריך יסורים כדי להתכפר .190 .ראי דרכך בגיא דעי
מה עשית .זכרי את התנהגותך בגיא מול בית פעור ושימי לבך שעבדת
שם לעבודה זרה .191 .דעי מה עשית .נמצא איפוא ,כי בכוחה של ההכרה
בעונש הראוי על חטאיו  -יוכל בעל התשובה להעצים את עיקרי התשובה
אשר הוזכרו לעיל ,כמו הכניעה ,הדאגה ,היגון והחרטה ,ועי"ז להגדיל
את מעלת תשובתו .192 .בשער השלישי .שם ביאר רבינו עשר מדרגות
בחילוק הענשים .193 .הקלות .לפי גודל עונשן .או הכוונה ,הקלות בעיניו.
 .194פנים .סיבות .195 .כי היצר שולט בעברות הקלות .כי בהן יוכל בקלות
לפתות את האדם ולנצחו.
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שבוע ב'  -יום ה'

ל-פי ׁ ֶשה ּוא
ף-ע ּ ִ
ישיִּ ,כי ַא ַ
ְו ַח ּ ָטאוֹ ת ְ 179ויוֹ ִסיף ְל ִה ָּכנַ עְ .ו ַה ּׁ ְש ִל ׁ ִ
ְמ ַק ֵּבל ָע ָליו ַל ֲעזֹב ָּכל ֵח ְטאָ ,צ ִר ְ
יך ׁ ֶש ֵ ּי ַדע ַה ְּד ָב ִרים ַא ׁ ֶשר

שערי

תשובה

שערי

שער ראשון

תשובה

טו .ומשלו על זה
מחוט של משי וכו'.

ְו ָחל ּו ׁשְ ,ו ַכ ֲא ׁ ֶשר ִ 200י ְכ ּ ְפל ּו אוֹ תוֹ ְּכ ָפ ִלים

לעשות הבא לו ויקח
את כבשת האיש
ישי,
הראש ויעשה לאיש ַר ִּבים ֵי ָעשֶׂ ה ָ 201עבוֹ ת ֲחזָ ָקהַ .ה ּׁ ְש ִל ׁ ִ
הבא אליו" ,מתחילה
ִּכי ְּב ַה ְת ָמ ָדתוֹ ַעל ָה ֲע ֵב ָרה ,נַ ֲעשֵׂ ית לוֹ
קראו "הלך" ואחר כך
ְּכ ֶה ֵּתרְ ,ו ִי ְפרֹק ֻע ָּל ּה ֵמ ָע ָליוְ ,ול ֹא
קראו "אורח" ,ואח"כ
202
קראו "איש" .ואמר ִי ׁ ְש ַּת ֵּמר ִמ ֶּמ ָּנהְ ,ו ֵי ָח ׁ ֵשב ִעם
ּפוֹ ְר ֵקי
(תהלים א ,א) "אשרי
יעי,
האיש אשר לא הלך עֹל ּומ ּו ָמ ִרים ְל ָד ָבר ֶא ָחדְ .ו ָה ְר ִב ִ
בעצת רשעים ובדרך
[היּ וֹ ם] ַה ֵ ּי ֶצר ְּב ָד ָבר
חטאים לא עמד (טז) ִּכי ִאם נִ ְ ּצחוֹ ַ
ובמושב לצים לא
ישב" ,מתחילה "הלך" ואחר כך "עמד" ואחר כך "ישב" .עכ"ל.
טז .כי אם נצחו היצר בדבר קטן ינצחהו מחר בדבר גדול" .הוא ישופך ראש
ואתה תשופנו עקב" (בראשית ג ,טו) .כתב הזוהר (א ,לה)" :נחש זה הוא יצר
הרע ,הוא מלאך המות" .כתב רבי איצל'ה בלאזר זצ"ל מפטרבורג :יצר טוב,
בכחו להטות לב האדם מרע לטוב ולהפכו מרשע לצדיק ברגע אחד ,ואז
נעשה בעל תשובה .אבל יצר הרע חסר אותו כח להסית אדם ישר וצדיק
שיהפוך עורו פתאום לרשע גמור וימיר את דתו ,רק הוא מושכו ומקלקלו
אט אט ,מורידו ומשפילו מדרגה לדרגה עדי תהום.
זהו שאמר הקב"ה לנחש" :הוא ישופך ראש"  -האדם מסוגל לעלות בבת
אחת ולנשוף לנחש  -הוא יצר הרע  -בראשו ,אולם "ואתה תשופנו עקב" -
ראשית דרכך לשוף אותו בעקבו בלבד ,ורק משלב לשלב תצליח להתגבר
עליו יותר ויותר.

ְו ָאז ֵי ָח ׁ ְשב ּו ַּגם ֵהן ַּכ ֲחמוּרוֹ ת ְּב ִה ְצ ָט ֵרף
במסכת סוכה (נב).
אמרו" :יצר הרע
עֹנֶ ׁש ָּכל ּ ַפ ַעם(198 .טו) ּו ָמ ׁ ְשל ּו ַעל זֶ ה
בתחילה דומה לחוט
ִמח ּוט ׁ ֶשל ֶמ ׁ ִשי ֶ ׁ 199שה ּוא נִ ְר ּ ֶפה
של בוכיא ולבסוף
כעבותות
דומה
העגלה ,שנאמר 'הוי מושכי העון בחבלי השוא וכעבות העגלה חטאה'".
ובבראשית רבה (כב ,ו)" :בתחילה דומה לחוט של עכביש ולבסוף נעשה
כקלע הזו של ספינה".
כתב בספר 'ראשית חכמה' (שער היראה פרק ששי)" :צריך לעולם ליזהר
מהקלות ,כי יצר הרע לא יכשיל אדם בתחילה אלא בקלות ,עד שמהקלות
יבוא לחמורות .כמו שפירשו רבותינו יצר הרע בתחילה דומה לחוט ולבסוף
דומה כעבותות העגלה .וכתב בחובת הלבבות (שער חשבון הנפש חשבון
יד) זה לשונו :הקץ אחי מן השינה הזאת וגול מעל לבך את מסך יצרך אשר
נסך עליך ,עד שהבדיל בינך ובין אור שכלך ,כעכביש אשר יארג על מאור
הבית ,וכאשר יתמיד יעבה ויסתם ,עד שימנע הגעת אור השמש אל הבית,
ובתחילת אריגתו הוא חלוש ודק עד מאד ,וכל אשר יתמיד הדבר יחזק ויעבה
וימנע אור השמש מעבור אותו ומהגיע אל הבית .וכן מעשה היצר בלבבך
יהיה בתחילת ענינו חלוש מאד ,לא ימנעך מראות האמיתיות ,ואם תרגיש
בו בעת ההיא ותגלהו מעל לבך  -יקל עליך הדבר ,ואם תקל בו ותתעלם
ממנו  -יחזק מעשהו וימנע אור שכלך ממך ,ויקשה לגלותו מעל הכרתך .על
כן מהר להציל את נפשך ,והיעזר באלהים לדחותו מעליך ,וטרח והשתדל,
תאור באור החכמה ותראה אמיתת הדברים בעין לבך .וכבר משלו קדמונינו
ע"ה ,מעשה היצר באדם במשלים נחלקים [לקוחים] מן הכתוב באמרו
(שמואל-ב' יג ,יד)" :ויבא הלך לאיש העשיר ויחמול לקחת מצאנו ומבקרו

ביאורים

 .196זאת סיבה .דהיינו מה שהיא עבירה קלה .או הכוונה ,לפי שהיצר נעשה
שליט בזה .197 .להתמיד בהן .שיכשל בהן לעיתים קרובות .198 .ומשלו.
המשילו משל .199 .שהוא נרפה וחלש .ובפני עצמו  -כמעט ואינו ניכר.

 .200יכפלו אותו כפלים רבים .אם מקבוצת חוטי משי יטוו חוט אחד עבה.
 .201עבות חזקה .חבל חזק ועבה ,אשר לא ניתן כלל לנתקו .202 .פורקי עול
ומומרים .כמש"כ רבינו לעיל (אות ו')" :אך כל אשר אינו נזהר מחטא ידוע
ואינו מקבל על נפשו להשמר ממנו ,גם אם הוא מהעוונות הקלים ,אע"פ
שהוא נזהר מכל העברות שבתורה ,קראוהו חכמי ישראל (חולין ד') 'מומר

ביאורים
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שבוע ב'  -יום ה'

ִּת ְה ֶיה 196זֹאת ִס ָּבה ְ 197ל ַה ְת ִמיד ָּב ֶהן

עיונים

עיונים

שערי

שער ראשון

תשובה

ָק ָטןְ 203 ,ינַ ְ ּצ ֵחה ּו ָמ ָחר ְּב ָד ָבר ָ ּגדוֹ לְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו
זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (שבת קה ,ב) ָּכל ַה ְמ ׁ ַש ֵּבר ֵּכ ִלים ַּ 204ב ֲח ָמתוֹ ,
ְי ִהי ְב ֵעינֶ ָ
יך ְּכ ִא ּל ּו עוֹ ֵבד ֲעבוֹ ָדה זָ ָרהֶ ׁ ,ש ָּכ ְך ַּד ְר ּכוֹ ׁ ֶשל ֵי ֶצר-

ָה ָרעַ ,היּ וֹ ם אוֹ ֵמר לוֹ ֲ 205עשֵׂ ה ָּכ ְךּ ,ו ְל ָמ ָחר אוֹ ֵמר לוֹ ֲעבֹד

יטיב שְׂ ֵאת.
ם-ת ִ
ֲעבוֹ ָדה זָ ָרהְ .ונֶ ֱא ַמר (בראשית ד ,ז) ֲהל ֹא ִ 206א ֵּ
יטיב ַמ ֲעשֶׂ ָ
ּ ֵפר ּו ׁשָ ,ל ָּמה נָ ְפל ּו ָפנֶ ָ
יך ְו ָת ׁש ּוב
יךֲ ,הל ֹא ִאם ֵּת ִ
ֵא ַלי ,שְׂ ֵאתֵ ּ .פר ּו ׁשִּ 207 ,ת ּ ָׂשא ָפנֶ ָ
יךִ ,מ ְּל ׁשוֹ ן (איוב יא ,טו) ִּ 208כי
ָאז ִּת ּ ָׂשא ָפנֶ ָ
יחה"ְ .ו ִאם
יך ִמ ּמ ּוםְ .ו ֵי ׁש ְל ָפ ְר ׁשוֹ ִ 209מ ְּל ׁשוֹ ן ְס ִל ָ

יטיב ַל ּ ֶפ ַתח ַח ּ ָטאת רוֹ ֵבץ"ִ ,אם ל ֹא ָת ׁש ּוב ֵמ ֲא ׁ ֶשר
ל ֹא ֵת ִ
210
ָ
ָ
ָח ָט ָ
ָי ִלין ִא ְּתךִּ ,כי ַה ֵ ּי ֶצר
את ,ל ֹא ֶה ָעוֹן ֲא ׁ ֶשר ְּב ָי ְדך ְל ַב ּדוֹ
רוֹ ֵבץ ַל ּ ֶפ ַתח ְל ַה ֲח ִטיא אוֹ ְת ָך ְּב ָכל ֲא ׁ ֶשר ֵּת ֵל ְךְ ,ונוֹ ֵצ ַח אוֹ ְת ָך
ביאורים
לדבר אחד' ,ואת פושעים נמנה ,וגדול עוונו מנשוא" .203 .ינצחהו מחר
בדבר גדול .כי "לפתח חטאת רובץ" (בראשית ד ,ז) ,דהיינו כל זמן שהפתח

סגור הרי החטא בחוץ ,אך מכיון שנפתח לו פתח ולּו הקטן ביותר  -הרי שיש
כבר ליצר דריסת רגל אצל האדם ואחיזה בתוכו ,וסופו שישתלט עליו לגמרי
להכשילו גם בעבירות חמורות .204 .בחמתו .מתוך כעסו .205 .עשה כך.
עבירה קלה פלונית ,כגון לקרוע בגדיו בחמתו ,ועושה [ועובר בזה משום
איסור 'בל תשחית' (מהרש"א)] .206 .אם תיטיב שאת וגו' .התורה מספרת
כי לאחר שלא רצה ה' את מנחתו של קין ונפלו פניו ,אמר לו הקב"ה הלוא
אם תיטיב וגו' .את דברי הפסוק מבאר רבינו כלפי בעל התשובה .207 .תשא
פניך .תוכל להרים את פניך ולא תבוש עוד .208 .כי אז תשא פניך ממום .הרי
אז תזקוף ראשך בהיותך בלי פגם .209 .מלשון סליחה .כמ"ש 'ונשאתי לכל
המקום' (בראשית יח ,כו) .והכוונה ,אסלח לך על עוונותיך .210 .ילין אתך.
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יז .שמצוה גוררת
מצוה ועבירה גוררת
עבירה .הטעם לכך

כתב הגר"א בביאורו
למשלי (א ,כג)" :מפני

ָּת ִמיד ַא ֲח ֵרי ֲא ׁ ֶשר נִ ַ ּצח אוֹ ְת ָך ַ 211ו ָיק ּו ׁש
ְל ָךְ ,וגַ ם נִ ְל ַּכ ְד ָּת ְ 212ול ֹא ׁ ַש ְב ָּת.

ְ 213ו ֵא ֶל ָ
יח ָךְ ,ואוֹ ֵרב
יך ְת ׁש ּו ָקתוֹ ְל ַה ִּד ֲ
ְל ָך ְּב ָכל ֵעת"ְ .ו ַא ָּתה ִּת ְמ ׁשֹל ּבוֹ "ִ ,אם

ִּת ְר ֶצה ְל ִה ְת ַ ּג ֵּבר ָע ָליוַ .על ֵּכן ֵּת ָענֵ ׁש ַעל ַה ֵח ְטא ַא ֲח ֵרי ֲא ׁ ֶשר
נָ ַת ִּתי ְל ָפנֶ ָ
יך ַה ְיכ ֶֹלת ִל ְכ ּ ֹבשׁ ֶאת ִי ְצ ֶר ָך.
לטְ .ו ָא ַמר ׁ ְשלֹמֹה ָע ָליו ַה ּׁ ָשלוֹ ם (משלי יג ,יג) ָּבז ְל ָד ָבר ֵ 214י ָח ֶבל
לוֹ ִו ֵירא ִמ ְצ ָוה ה ּוא ְי ׁ ֻש ָּלםָ .א ַמר זֶ ה ַעל ַה ָּבז ָל ֲע ֵברוֹ ת
ַה ַּק ּלוֹ תִּ ,כי ֵי ָח ֶבל לוֹ ִמן ַ 215ה ּ ָפנִ ים ֲא ׁ ֶשר זָ ַכ ְרנ ּו"ִ .ו ֵירא ִמ ְצ ָוה"
ׁ ֶשה ּוא ָי ֵרא ְ 216ל ַב ּ ֵטל ִמ ְצ ָוה ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִי ָירא ֵמ ֲע ֵב ָרה ֲחמ ּו ָרה,
"ה ּוא ְי ׁ ֻש ָּלם" ,ה ּוא ִ 217מ ְת ַע ֵּתד ֶאל ַ 218ה ְ ּגמ ּול ַה ּׁ ָש ֵלםְ .ו ָא ְמר ּו
ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (אבות פ"ב מ"א) ֶו ֱה ֵוי זָ ִהיר ְּ 219ב ִמ ְצ ָוה
ַק ָּלה ְּכ ַב ֲחמ ּו ָרהְ .ועוֹ ד ָא ְמר ּו (שם ד ,ב) (יז) ׁ ֶש ִּמ ְצ ָוה גּ וֹ ֶר ֶרת
ביאורים

ישאר אתך (שלא יתכפר לך) .211 .ויקוש לך .והיה לך למוקש ולמכשול.
 .212ולא שבת .ועם כל זה לא שבת עדיין .213 .ואליך תשוקתו .היצר
משתוקק תמיד לפתותך ולהכשילך בעבירות .214 .יחבל לו .ינזק.
 .215הפנים .הסיבה .216 .לבטל מצוה .מצוה כל שהיא ,ואפילו היא מן
הקלות .217 .מתעתד .עתיד להגיע .218 .הגמול השלם .השכר בעולם הבא.
[דרך זו תביאהו לקיום כל המצוות ואז יהיה שלם לעתיד לבוא (הרוצה
בתשובה)] .219 .במצוה קלה .שהיא קלה בעיניך.
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שבוע ג'  -יום א'

שערי

שער ראשון

תשובה

עיונים

שערי

שער ראשון

תשובה

שבכל דבר שאדם
ִמ ְצ ָוה ַו ֲע ֵב ָרה גּ וֹ ֶר ֶרת ֲע ֵב ָרהֶ ׁ 220 ,ש ּ ְׂש ַכר
עושה נותנים לו רוח
ִמ ְצ ָוה ִמ ְצ ָוה ּ 221ושְׂ ַכר ֲע ֵב ָרה ֲע ֵב ָרה.
ממרום והוא המסייע
אותו לעשות דברים
עוד כאלה ,וזה הרוח
אינו נח ושקט עד
ה-עשָׂ רַ 222 ,ה ִ ּו ּד ּוי,
ָה ִע ָּקר ָה ַא ְר ָּב ָע ָ
שעושה עוד דברים
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר (ויקרא ה ,ה) ְו ִה ְת ַו ָּדה
כאלה והוא נהנה
מהם ,ומזה יש לו נחת
ֲא ׁ ֶשר ָח ָטא ָע ֶל ָ
יה( .יח) ְו ֵי ׁש ָע ָליו ְל ַהזְ ִּכיר
רוח הן בדבר מצוה
224
ֲעוֹנוֹ ָתיו ַ 223ו ֲעוֹנוֹ ת ֲאבוֹ ָתיו,
ִּכי ָה ָיה
או בדבר עבירה .וזהו
'עבירה גוררת עבירה
יהם ְּב ָא ֳחזוֹ ַמ ֲעשֵׂ י ֲאבוֹ ָתיו
נֶ ֱענָ ׁש ֲע ֵל ֶ
ומצוה גוררת מצוה'.
ְּב ָידוֹ ְ .ו ֵכן ָּכת ּוב (שם כו ,מ) ְו ִה ְת ַו ּד ּו ֶאת-
וכל דבר עבירה שהיא
גדולה ,גם הרוח הבא
ֹן-אבוֹ ָתם.
ֲעוֹנָ ם ְו ֶאת ֲעו ֲ
ממנו היא גדולה,
ומתאוה יותר לעבירה עוד ,וכן בדבר מצוה גדולה ,בא רוח ממרום קדוש
מאד ומתאוה מאד למצוה ,ונהנה מאד מחמת זה ממצוות".

מ.

יח .ויש עליו להזכיר עוונותיו ועוונות אבותיו ,כי היה נענש עליהם באחזו מעשי
ביאורים

 .220ששכר מצוה מצוה .כאשר אדם עושה מצוה ,מסייעים לו מן השמים
לקיים מצוות נוספות ,ונמצא שכרו מתרבה לעולם הבא .221 .ושכר
עבירה עבירה .ואילו כאשר אדם עובר עבירה ,עונשו הוא שמניחים אותו
ביד יצרו ,וטורדו מן העולם .וע"ז אמרו (יומא לח' ):בא ליטמא פותחין לו,
בא ליטהר מסייעין אותו' .222 .הוידוי .שאומר בפיו "חטאתי" ומזכיר את
עוונותיו .וביאר הגרי"ל חסמן זצ"ל כי ענין הוידוי הוא ,שהוא צועק מחמת
גודל כאב החרטה והצער מהחטא .223 .ועוונות אבותיו .ממדרגות הוידוי
שצריך להתודות לא רק על עצם החטא אלא גם על הסיבות והגורמים
לחטא ,וכשאבותיו חטאו הרי השרישו בו ענין החטא ,וזו אחת מסיבות
החטא (זה השער) .224 .כי היה נענש עליהם באחזו מעשי אבותיו בידו.
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אבותיו בידו .יש להבין
מה הענין בוידוי על
עוון האבות ,שעה
סליחה
שמבקשים
וכפרה על עוונותינו

מא.

ה-עשָׂ רַ ,ה ְּת ִפ ָּלה.
ָה ִע ָּקר ַה ֲח ִמ ּׁ ָש ָ
יב ֵּק ׁש ַר ֲח ִמים
ִי ְת ּ ַפ ֵּלל ֶאל ַה ּׁ ֵשם ִו ַ

ְ 225ל ַכ ּ ֵפר ֶאת ָּכל ֲעוֹנוֹ ָתיוֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר

שלנו?
ברם ,האמת היא שכבר נאמר "איש בחטאו יומתו" ,ולעולם אין מענישים
את הבנים על עוונות אבותיהם ,כי אם על עוונות עצמם בלבד .אלא
שאם האבות חטאו ועוו ,ולקו על מעשיהם ,ובאים הבנים ואוחזים מעשי
אבותיהם בידיהם ,או אז מידת החטא של הבנים גדולה יותר ,ולפיכך הם
נענשים יותר .לפי שאינו דומה מי שחטא בפעם הראשונה ,מתוך שנכנסה
בו רוח שטות ,כלשון חז"ל "אין אדם עובר עברה אלא אם כן נכנסה בו רוח
שטות" (סוטה ג ,):למי שכבר לקה ומוסיף פשע על חטא ,כמי שמתכוין
למרוד במלכו .אם כן ,כאשר האבות חטאו בעבר ,ולקו על מעשיהם ,ובכל
זאת הבנים לא לקחו מוסר ,והוסיפו על עוון אבותיהם ,הרי חטאתם שלהם
גדלה לאין ערוך ,ועליה הם נענשים יותר.
לפי זה מובן שהצורך להזכיר בוידוי את עוון האבות ,באמת אין בו מאומה
מחשבון עוונותיהם של האבות .אלא מטרתו היא אך כדי לחזק את הוידוי
בהגדלת חטא הבנים עצמם ,במה שהם לא למדו מלקחי העבר ,והוסיפו
והגדילו העוון במעשיהם (ה"דבר אברהם")[ .ועיין מהרש"א יומא (לו :ד"ה
חטאנו) עוד הסבר ע"ז שמתודים עוון אבותינו .וע"ע טעם אחר ביעב"ץ
ע"פ הסוד  -דקאי גם על הגלגולים הקדמונים שגם הם קרוים אבות ,ע"ש].
ביאורים

כאשר הבן חוטא באותן עוונות שאביו חטא בהן ,נענש הוא על עוונותיו
ואף על עוונות אביו[ .הטעם שנענש על מעשי אבותיו ,נראה עפ"י מש"כ
בספר תומר דבורה פ"ד עה"פ אם תיטיב שאת ,עיי"ש .ולדבריו ביכולת
האדם לתקן השרשים ,וכיון שכן ,אם החוטא שב בתשובה ונתקן ,הנה
זדון אביו היה נחשב לו זכות בסוד ברא מזכה אבא ,והיה מתקן גם חטאת
אבותיו ,וכיון שביכולתו לעשות כן ואינו עושה לפיכך נענש (זה השער)].
 .225לכפר את כל עוונותיו .שתתקבל תשובתו לרצון[ .מש"כ "כל עוונותיו",
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שערי

שער ראשון

תשובה

עיונים

עיונים

שערי

שער ראשון

תשובה

שערי

שער ראשון

תשובה

יט .כל תשא עוון
וקח טוב .רבי אליהו

אליעזר דסלר זצ"ל
"מכתב
בספרו
ְו ַקח-טוֹ ב ּ 227ונְ ׁ ַש ְּל ָמה ָפ ִרים שְׂ ָפ ֵתינ ּו.
מאליהו" (ח"ד ,עמ'
ְקח ּו ִע ָּמ ֶכם ְּד ָב ִרים228 ,זֶ ה ִענְ ַין ַה ִ ּו ּד ּוי.
 )223מביא את דברי
רבינו כאן ש"כל
ל-ת ּ ָׂשא ָעוֹן ְו ַקח-
ִא ְמר ּו ֵא ָליו (יט) ָּכ ִּ
תשא עוון וקח טוב"
טוֹ ב229 ,זֶ ה ִענְ ַין ַה ְּת ִפ ָּלהּ .ו ֵפר ּו ׁש ְו ַקח-
זהו ענין התפילה,
שהיא אחד מעיקרי
התשובה .דהיינו שיתפלל האדם שימחל לו ה' את עוונותיו ,וממילא " -וקח
טוב" .כלומר ,שיקח ה' את המעשה הטוב שעשינו ,כי "עבירה מכבה מצוה",
ובעת התשובה יתכפרו העוונות ותתעורר זכות המצוה ויאיר נרה אחרי
אשר לא הגיה אורה לפני התשובה.
פישרם של דברים הוא :יתכן שיש באדם הרבה מן הטוב ,ובעצם יכול היה
להתעלות הרבה ,אלא שכל זמן שטמטום העבירות חוסם את דרך העליה,
הטוב הזה משותק ואין האדם יכול להתעלות על ידו .על כן מדרכי התשובה
היא להתפלל אל ה' שיסיר את עוונו שלא יכביד עוד על דרך עלייתו .הוי
אומר שמעתה יוכל הטוב שעשה להאיר בלבו ,ולא יוכלו חטאיו להחשיכו
עוד.
אבל קודם שיוכל להתפלל תפילה זו ,הרי הוא צריך לעשות תשובה ,ככתוב
"קחו עמכם דברים ושובו אל ה'" ,ומה הם הדברים האלה? כתב רבינו יונה
שהם הוידוי ,שהוא מעיקרי התשובה ,וברור הוא שלא ישא ה' יתברך את
העוון בלי תשובה .אך לפי זה יוצא שלמעשה אין לנו אפשרות להפיק

ביאורים
הכוונה גם אלו שאינם ידועים לו (הרוצה בתשובה)] .226 .כל תשא עון.
תשא כל עון .כלומר ,תסלח ותכפר כל עון .227 .ונשלמה פרים שפתינו.
נשלם ויחשב כחטאת פרים "שפתינו"  -הוידוי שלנו .228 .זה ענין הוידוי.

וידוי דברים ,שמודה בפיו שחטא[ .כנדרש בת"כ (פ' אחרי ,והובא ברמב"ם
פ"א מה' תשובה ה"א)" :והתודה עליו ,זה וידוי דברים"] .229 .ענין התפילה.

|50

טוֹ בַ ,מ ֲעשֶׂ ה ַה ּטוֹ ב ׁ ֶש ָעשִׂ ינ ּוִּ ,כי ָא ְמר ּו
ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (סוטה כא ,א)

את התועלת הזאת
מהתפילה ,כי כדי
שנוכל להתפלל עלינו
ִמ ְצ ָוהּ .ו ְב ֵעת
ְמ ַכ ָּבה
לשוב בתשובה ,וכדי ֲ 230ע ֵב ָרה
לשוב בתשובה אנו
ַה ְּת ׁש ּו ָבה ִי ְת ַּכ ּ ְפר ּו ָה ֲעוֹנוֹ ת ְ 231ו ִת ְתעוֹ ֵרר
לתפילה,
זקוקים
וחוזר חלילה .כיצד
נשתמש איפוא בעצה הנ"ל ,להשתמש בטוב שבנו כדי לעלות על ידו ,הרי
רחוקים אנו מתשובה אמיתית?
אמנם בקטנותנו נוכל למצוא עצה גדולה מאד ,אפילו תהיה רק בבחינת
"הקדמה לתשובה" .הרי כל אחד מאתנו עושה הרבה מצוות חיצוניות.
בחלקן אין אנו חשים שום "חיות" ,מאידך ישנן אחרות שאנו מוצאים בהם
טעם והרגשה כלשהם .העצה הגדולה היא שנשתדל בכל עוז לתקן לכל
הפחות מצוות אלה שהן אמנם אצלנו חיצוניות אבל יש לנו בהן מעט
הרגשה ,ונקרב אותן אל פנימיותנו .אף על פי שהמסך המבדיל של טמטום
החטא במקומו עומד ,כי עדיין לא עשינו תשובה ,מכל מקום אין ספק שעל
ידי המאמץ הזה בהשתדלנו להכניס ללבנו את המצוות שעד עתה עשינו
באופן חיצוני בלבד ,יאיר לנו אור גדול שיוכל לבקוע דרך הטמטום .כי רבינו
יונה ז"ל דיבר על הראשונים שהם כמלאכים ,אבל אנו לפי שפל מדרגתנו,
אדרבה ,בכל נקודה ונקודה של מאמץ לפנימיות נזכה לסייעתא דשמיא
מרובה מאד ,כפתחו של אולם כנגד חודו של מחט ,כידוע.
יתכן גם שה' יתברך בטובו יחשיב זאת כהתחלת תשובה מצדנו ,וישלח לנו
סייעתא דשמיא ויעזור לנו לגמור תשובה אמיתית עם וידוי ,חרטה ,עזיבת
החטא וקבלה על העתיד.
ביאורים

הכוללת תפילה על שני ענינים :א" .תשא עון" שימחל חטאו ,כנ"ל .ב" .וקח
טוב" דהיינו להשבת אור המצוה אשר כבה וחשך בעקבות העבירות ,כאשר
יתבאר בהמשך .230 .עבירה מכבה מצוה .כאשר עובר אדם עבירה  -הרי
שאור מצוותיו אינו מאיר ,וזכותן אינה עומדת לו .231 .ותתעורר זכות
המצוה ויאיר נרה .במסכת סוטה (כא ).אמרו" :מצוה בעידנא דעסיק בה
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(הושע יד ,ג) ְקח ּו ִע ָּמ ֶכם ְּד ָב ִרים ְו ׁש ּוב ּו
ל-י ָי ִא ְמר ּו ֵא ָליו ָּ 226כל ִּת ּ ָׂשא ָעוֹן
ֶא ְ

עיונים

עיונים

שערי

שער ראשון

תשובה

זְ כ ּות ַה ִּמ ְצ ָוה ְו ָי ִאיר נֵ ָר ּהַ ,א ֲח ֵרי ֲא ׁ ֶשר ל ֹא ִ 232ה ִּג ַּ
יה אוֹ רוֹ
ִל ְפנֵ י ַה ְּת ׁש ּו ָבהְ 233 .ו ֵכן ָּכת ּוב (איוב ח ,ו) ִאם זַ ְך ְו ָי ׁ ָשר ַ 234א ָּתה
ִּכי ַע ָּתה ָ 235י ִעיר ָע ֶל ָ
יך ְו ׁ ִש ַּלם נְ ַות ִצ ְד ֶק ָךָ .א ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו

ית ל ֹא
זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (ירושלמי ר"ה פ"א ,ה"ג) ִאם-זַ ְך ְו ָי ׁ ָשר ָה ִי ָ
"כי-
ית ְּת ׁש ּו ָבהִּ .
נֶ ֱא ַמרֶ ,א ָּלא ִאם-זַ ְך ְו ָי ׁ ָשר ַא ָּתהֶ ׁ ,ש ָעשִׂ ָ

ַע ָּתה ָי ִעיר ָע ֶל ָ
יתָ ,י ִעיר
יך"ַ ,ע ָּתה ַא ֲח ֵרי ַה ְּת ׁש ּו ָבה ׁ ֶש ָעשִׂ ָ
ָע ֶל ָ
ית ָך
ית ִמ ְּל ָפנִ יםַ ,ו ֲא ׁ ֶשר ָה ָיה ֵּב ְ
יך ָּכל ַה ְ ּצ ָדקוֹ ת ׁ ֶש ָעשִׂ ָ
236
ְונָ ַט ְע ָּת ֵא ׁ ֶשל ַא ְכ ַסנְ ָיהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכת ּוב (איוב
ּ ָפת ּו ַח ִל ְר ָו ָחה

לא ,לב) ְּ 237ד ָל ַתי ָלא ַֹרח ֶא ְפ ָּתחְ ,וק ֶֹדם ַה ְּת ׁש ּו ָבה ל ֹא ָהי ּו
יך ְמגִ נּ וֹ ת ָע ֶל ָ
ִצ ְדקוֹ ֶת ָ
יךְ ,ו ַא ֲח ֵרי ׁש ּו ְב ָך ְו ָסר ֲעוֹנֶ ָךָ 238 ,י ִעיר
זְ כ ּו ְת ָךְ ,ו ׁ ִש ַּלם נְ ַות ִצ ְד ֶק ָךּ 239" .ונְ ׁ ַש ְּל ָמה ָפ ִרים שְׂ ָפ ֵתינ ּו" -

את-פ ִרים ְל ָרצוֹ ן ָלנ ּו ְל ָפנֶ ָ
יךְ .ו ִהזְ ִּכיר
ָּ
ַי ְח ׁשֹב ִו ּד ּו ֵיינ ּו ְּ 240כ ַח ּ ַט
ָּ
ּ ָפ ִריםִּ ,כי ַח ּ ַט
ימיתְ ,ו ָהי ּו ַמ ִּזים ִמ ָּד ָמ ּה
את-פר ָ 241ה ְי ָתה ְפנִ ִ
ַ 242על ַה ּ ָפר ֶֹכת ְו ַעל ִמזְ ַּבח ַה ָּז ָהב.

מב.

ל-ה ְּת ׁש ּו ָבה ֶאל ַה ּׁ ֵשם ִל ְמחוֹ ת
ְועוֹ ד ִי ְת ּ ַפ ֵּלל ַּב ַע ַ
243

ֹאתיוְ ,ו ׁ ֶש ַ ּי ְח ּפֹץ ּבוֹ ְו ִי ְר ֵצה ּו
ָּכ ָעב ּ ְפ ׁ ָש ָעיו ְו ֶכ ָענָ ן ַח ּט ָ
ְו ֵי ָע ֶתר-לוֹ ַּ 244כ ֲא ׁ ֶשר ִאם ל ֹא ָח ָטאָּ ,כ ִענְ ָין ׁ ֶש ָּכת ּוב ְּב ִד ְב ֵרי
ל-ה ְּת ׁש ּו ָבה ַא ֲח ֵרי ַה ִ ּי ּס ּו ִרים
ֱא ִליה ּוא ַעל ַּב ַע ַ
246
ל-אלוֹ ַּה
"ֶ 245י ְע ַּתר ֶא ֱ
ַו ִ ּי ְר ֵצה ּו"ִּ ,כי ִי ָּת ֵכן ִל ְהיוֹ ת ֶה ָעוֹן

(שם לג ,כו)

נִ ְס ַלח ְונִ ְפ ָּדה ִמן ַה ִ ּי ּס ּו ִרים ּו ִמ ָּכל ְ ּגזֵ ָרהְ ,ו ֵאין ַל ּׁ ֵשם ֵח ֶפץ ּבוֹ ,
ביאורים

ביאורים

מגנא ומצלא" ,מגינה מן היסורים ומצילה מיצר הרע .וע"ז אמר "ותתעורר
זכות המצוה" להגן מן היסורים "ויאיר נרה" להציל מן היצה"ר ,כמו בעת
עשיית המצוה (זה השער ,ועיי"ש שמיישב גם לפי מסקנת הגמרא).
 .232הגיה .האיר .233 .וכן כתוב .נאמר על איוב ,אשר היו לו אמנם זכויות
בשל מעשי הצדקה שעשה ,אולם זכויותיו אלו לא עמדו לו קודם התשובה.
 .234אתה .משמע כעת .235 .יעיר .יעורר .236 .ונטעת אשל אכסניה.
נטעת פרדס המצמיח פירות כדי להנות בהם את האורחים .או הכוונה ,בנית
אוהל להכניס בו אורחים[ .וקראו 'אשל' לפי שהוא ראשי תיבות א'כילה
ש'תיה ל'ויה ,שמאכיל ומשקה את האורחים ואח"כ מלוה אותם לדרכם].
 .237דלתי לאורח אפתח .דלתות ביתי היו תמיד פתוחות לדרך הראשית
להעיר לב אנשים לבוא אל ביתי .238 .יעיר זכותך ושילם נות צדקך .שבו
הזכויות לעמוד לאיוב ולהגן עליו ,ואזי שולם לו על צדקותיו .239 .ונשלמה
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וגו' .רבינו שב לסיומו של הפסוק הנ"ל "קחו עמכם" וגו' שממנו למדנו
את חובת הוידוי .סיומו של הפסוק הוא תפילה על קבלת הוידוי לרצון.
 .240כחטאת פרים .כאילו הקרבנו חטאת הבאה מן הפרים  -פר העלם דבר
של ציבור [שמביאים על הוראה בטעות של הסנהדרין הגדולה ,כשעשו רוב
ישראל על פיהם] .241 .היתה פנימית .שהזאת דמה נעשית בפנים ההיכל,
[להבדיל מחטאת סתם הנקראת 'חטאת חיצונה' ,שכל עבודותיה נעשות
בעזרה שמחוץ להיכל] .242 .על הפרוכת ועל מזבח הזהב .ששניהם היו
בתוך ההיכל .243 .כעב פשעיו וכענן חטאתיו .הפשעים הם מחיצה המבדלת
בינינו לבין אבינו שבשמים ,כעב וכענן המאפילים בפני קרני השמש,
ומעכבים אותם מלהאיר על הארץ .העב הוא ענן כבד המחשיך יותר מהענן,
ולכן הפשעים (-במזיד) משולים לעב ,והחטאים (-השגגות) משולים לענן
(מלבי"ם ,ישעיה מד ,כב)] .244 .כאשר אם לא חטא .כאילו לא חטא מעולם.
 .245יעתר .ירבה ויפציר בתפילה .246 .וירצהו .ויהיה רצוי לפני ה'.
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שערי

שער ראשון

תשובה

שערי

שער ראשון

תשובה

ּו ִמנְ ָחה ל ֹא ִי ְר ֶצה ִמ ָ ּידוֹ ְ 247 .ו ַת ֲא ַות ַה ַ ּצ ִּד ִ
יקים ִמן ַה ַה ְצ ָלחוֹ ת,

ְ 252ו ׁ ֶש ִּת ְצ ַלח ָע ָליו ר ּו ַח ֱאל ִֹהים ַּכ ֲא ׁ ֶשר ַּב ְּת ִח ָּלהַ .א ֲח ֵרי ֵכן

ְ 248ל ָה ֵפק ָרצוֹ ן ֵמ ַה ּׁ ֵשם ְו ׁ ֶש ַ ּי ְח ּפֹץ ָּב ֶהםּ 249 .ו ְרצוֹ נוֹ ,

יבה ִּת ְס ְמ ֵכנִ י"ֵ ּ ,פר ּו ׁשִ ,ה ֵּנה ָקטֹנְ ִּתי ִמ ּ ְפנֵ י
ָא ַמר ְ"ור ּו ַח נְ ִד ָ
253
ָ
ָ
ְפ ׁ ָש ַעי ְו ֵאינֶ ִּני ָרא ּוי ְלנִ ֶּסיך ּו ְל ִה ָּגלוֹ ת ָע ַלי זְ רוֹ ַע ָק ְד ׁ ֶשך.

ַה ַח ִ ּיים ַה ַּק ָ ּי ִמים ְו ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ְו ָהאוֹ ר ַה ָ ּגדוֹ ל ַה ּכוֹ ֵלל ָּכל
ַה ְּנ ִעימוֹ תָּ ,כ ִענְ ָין ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר (תהלים ל ,י) ַ 250ח ִ ּיים ִּב ְרצוֹ נוֹ .
יבנ ּו ָה ֵאר ָפנֶ ָ
יך
ְונֶ ֱא ַמר (שם פ ,כ) ְי ָי ֱאל ִֹקים ְצ ָבאוֹ ת ֲה ׁ ִש ֵ

255

254

אתי,
את ֲעוֹן ַח ּ ָט ִ
ְו ִאם נָ שָׂ ָ

ֵאינֶ ִּני ְּכ ַדאי ִל ְהיוֹ ת נֶ ֱא ָהב

ְו ָרצ ּוי ְּכ ַי ְר ֵח ֶ
יבה ִ 257ת ְס ְמ ֵכנִ יִּ ,כי
י-ק ֶדםֲ .א ָבל ְּ 256בר ּו ַח נְ ִד ָ
ָ 258
ָ
ֵאין ֵקץ ְלנִ ְד ָב ְתך ְוטוֹ ָב ְתךּ .ו ָבא ְור ּו ַח (ולא וברוח) ְּב ֶח ְסרוֹ ן

ְונִ ָ ּו ׁ ֵש ָעהְ ,ו ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה
מזמור פ) ֵ 251אין ָלנ ּו ֶא ָּלא ֶה ָא ַרת ּ ָפנֶ ָ
יךְ ,וה ּוא ִענְ ַין
ָה ָרצוֹ ןּ ,ו ְכ ָבר ִה ְק ַּד ְמנ ּו ּו ֵב ַא ְרנ ּו זֶ הַ .על ֵּכן ִּת ְר ֶאה ִּב ְת ִפ ַּלת

ַה ֶּזה ָא ַמר הוֹ ׁ ֵש ַע ָע ָליו ַה ּׁ ָשלוֹ ם (הושע יד ,ה) "

"ה ֶרב
ָּד ִוד ְּב ֵעת ַה ְּת ׁש ּו ָבהַ ,א ֲח ֵרי ׁ ֶש ָא ַמר (תהלים נא ,ד) ֶ

ְמ ׁש ּו ָב ָתם 261אוֹ ֲה ֵבם נְ ָד ָבה"ְּ ,כ ִענְ ַין ַמה ּׁ ֶש ָא ַמר ָּד ִוד ְור ּו ַח

אתי ַט ֲה ֵרנִ י"ִ ,ה ְת ּ ַפ ֵּלל עוֹ ד ַעל ָה ָרצוֹ ן,
ַּכ ְּב ֵסנִ י ֵמ ֲעוֹנִ י ּו ֵמ ַח ּ ָט ִ
ִל ְהיוֹ ת ְרצוֹ ן ַה ּׁ ֵשם ִי ְת ָּב ַר ְך ּבוֹ ְּכק ֶֹדם ַה ֵח ְטאְ ,ו ָא ַמר

יבה ִּת ְס ְמ ֵכנִ י.
נְ ִד ָ

(מדרש תהלים

ֵּבי"תְּ ,כמוֹ

(בראשית כז ,לז)

259

ְו ָדגָ ן ְו ִתירוֹ ׁש ְס ַמ ְכ ִּתיוְ .ו ָכ ִענְ ָין
260

ֶא ְר ּ ָפא

יכנִ י ִמ ְּל ָפנֶ ָ
יך ְור ּו ַח ָק ְד ׁ ְש ָך ַאל
"אל ַּת ׁ ְש ִל ֵ
(שם שם ,יג) ַ

מג.

 .247ותאות הצדיקים מן ההצלחות .כלומר ,הצדיקים משתוקקים יותר
מכל ההצלחות האפשריות ,להצלחה אחת .248 .להפק רצון מהשם .להיות
רצויים לפני ה' ולמצוא חן בעיניו[ .לשון הכתוב (משלי ח ,לה)" :ויפק רצון
מה'" ,ומוציא רצון מה' ,ר"ל ,ה' יהיה מרוצה לו (מצו"ד)] .249 .ורצונו
וכו' .להיות קרובים ורצויים לפניו ית'  -הם החיים הנצחיים והאמיתיים.
 .250חיים ברצונו .החיים האמיתיים הם שיהיה רצוי ומוצא חן בעיני ה'.
 .251אין לנו אלא הארת פניך .אין אנו צריכים מאומה אלא שתאיר לנו פניך.

 .252ושתצלח .ושתשרה .253 .זרוע קדשך .גבורתך הנעלה והשגחתך
הפרטית עלי .254 .ואם נשאת .ואף אם סלחת .255 .אינני כדאי.
איני ראוי מצד הדין .256 .ברוח נדיבה .ברוחך הנדיבה ובמתנת חינם.
 .257תסמכני .תתמוך בי .258 .ובא ורוח בחסרון בי"ת .המילה "ורוח" נכתבה
בלי האות ב' ,אולם זה כאילו נכתב "וברוח" .259 .ודגן ותירוש .כאילו נכתב
"ובדגן ובתירוש" .260 .ארפא משובתם .אסלח על התנהגותם המתמרדת.
 .261אוהבם נדבה .אוהב את ישראל כשישובו ,בתור נדבה ומתנת חינם -
לפנים משורת הדין .262 .השיבני ואשובה .עורר לבי ועזור לי לשוב אליך

יבה
"ה ׁ ִש ָ
ִּת ַּקח ִמ ֶּמ ִּני"ַ .א ֲח ֵרי ֵכן ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ְו ָא ַמר (שם שם ,יד) ָ
ִלי שְׂ שׂ וֹ ן ִי ׁ ְש ֶע ָך"ֶ ׁ ,ש ִ ּי ְהי ּו נִ ֵּסי ַה ּׁ ֵשם ְו ִי ׁ ְשעוֹ ְמצ ּו ִיים ִא ּתוֹ

ל-ה ְּת ׁש ּו ָבה ֶאל ַה ּׁ ֵשם ָּת ִמיד ׁ ֶש ַ ּי ַעזְ ֵרה ּו
ְועוֹ ד ִי ְת ּ ַפ ֵּלל ַּב ַע ַ
יבנִ י
ֶאל ַה ְּת ׁש ּו ָבהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר (ירמיה לא ,יז) ַ 262ה ׁ ִש ֵ
ביאורים

ביאורים
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תשובה

שערי

שער ראשון

תשובה

שערי

שער ראשון

תשובה

מד.

ה-עשָׂ רִּ ,ת ּק ּון
ָה ִע ָּקר ַה ּׁ ִש ּׁ ָש ָ
ַה ְמ ֻע ָ ּות

263

ַּב ֲא ׁ ֶשר י ּו ַכל ִל ְתקֹן,

ָּכ ִענְ ָין ֶ ׁ 264ש ֶּנ ֱא ַמר (יונה ג ,י) ַ"ו ַ ּי ְרא
יהם ִּכי ׁ ָשב ּו
ת-מ ֲעשֵׂ ֶ
ָה ֱאל ִֹקים ֶ 265א ַ
ִמ ַּד ְר ָּכם ָה ָר ָעה"ְ ,ונֶ ֱא ַמר (שם שם ח)
ְ"ו ָי ׁ ֻשב ּו ִא ׁ
יש ִמ ַּד ְר ּכוֹ ָה ָר ָעה (266כ) ּו ִמן
יהם"ִּ ,כי ִּב ְד ָב ִרים
ֶה ָח ָמס ֲא ׁ ֶשר ְּב ַכ ּ ֵפ ֶ

כ .ומן החמס אשר
במסכת
בכפיהם.

(טז).
תענית
הגמרא
מפרשת
מהו "ומן החמס
אשר בכפיהם" ,אמר
שמואל ,כך צוה מלך
נינוה :אפילו אדם
שגזל קורה וקבע את
הקורה במגדל שבנה,
ואין דרך לעקור את
הקורה מבלי להרוס
את כל המגדל ,חייב
הגזלן להרוס את
המגדל כדי שיוכל

להחזיר את הקורה לבעליה.
מפרש המאירי (ועוד) :אילו היו הגזלנים בנינוה משלמים את ערך
הקורה לנגזל ,היו אמנם נפטרים מאיסור גזל ,אבל עדיין לא היו נפטרים
"מן החמס אשר בכפיהם" ,שהרי אדם שלקח חפץ מרעהו בכח ושילם
עבורו  -עשה מעשה חמס (ראה ב"ק סה .).משום כך היו אנשי נינוה
מוכנים להרוס בנין שלם כדי להחזיר את הקורה שבו ולהיפטר מאיסור
חמס .אמנם ,מצינו שתיקנו חכמים (גיטין נה ).על מי שגזל מריש
[קורה] ובנאו בבירה [מגדל] ורוצה לשוב בתשובה ,שאינו צריך לקעקע
את כל הבירה אלא משלם את דמיו ,לא רצה בכך מלך נינוה אלא עורר
ביאורים

ואז תהיה תשובתי שלמה .263 .באשר יוכל לתקון .במה ששייך לתקן ,והיינו
בעבירות שבין אדם לחבירו .264 .שנאמר .באנשי נינוה .265 .את מעשיהם.
"לא נאמר באנשי נינוה וירא אלקים את שקם ואת תעניתם אלא וירא
אלקים את מעשיהם" (תענית טו .266 .).ומן החמס אשר בכפיהם .שישיבו
את הגזל אשר בידם.
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ׁ ֶש ֵּבין ָא ָדם ַל ֲח ֵברוֹ ְּ ,כמוֹ ַ 267ה ָּגזֵ ל

לסור
העם
את
הרעה
מדרכיהם
לגמרי ולא יחזיקו ְו ֶה ָח ָמס ,ל ֹא ִי ְת ַּכ ּ ֵפר ֲעוֹנוֹ ַעד ֲא ׁ ֶשר
בשום חפץ שאינו ָי ׁ ִשיב ֶאת ַה ְ ּגזֵ ָלהְ ,ו ֵכן ִאם ִצ ֵער ֶאת
שלהם.
ֲח ֵברוֹ ְו ֵה ִציק לוֹ  ,אוֹ ִ 268ה ְל ִּבין ּ ָפנָ יו ,אוֹ
וכתב השפת אמת ,כי
ממה שהביא הרי"ף ִס ּ ֵפר ָע ָליו ָל ׁשוֹ ן ָה ָרעֵ 269 ,אין לוֹ ַּכ ּ ָפ ָרה
מימרא זו משמע קצת
ילהְ .ו ֵכן ָא ְמר ּו
שכך הלכה ,והרוצה ַעד ׁ ֶש ְ ּי ַב ֵּק ׁש ִמ ֶּמנּ ּו ְמ ִח ָ
בתשובה
לזכות
שלימה צריך לקעקע ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (ב"ק צב ,א) ִּכי
את כל הבנין אם
י-ב ׁ ְש ּתוֹ ּו ְד ֵמי
ף-ע ּ ִ
ַא ַ
ל-פי ׁ ֶש ָּנ ַתן לוֹ ְּד ֵמ ָּ
הנגזל רוצה את שלו.
ַצ ַער ַה ַה ָּכ ָאהֵ ,אין ַצ ַער ַה ּב ּו ׁ ָשה
[אמנם עיי' בחת"ס
שם] .ולכאורה כך ְו ַה ַה ָּכ ָאה נִ ְמ ָחל לוֹ ַעד ׁ ֶש ְ ּי ַב ֵּק ׁש ִמ ֶּמנּ ּו
גם כוונת רבינו כאן,
270
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר (בראשית כ ,ז)
ילה,
ְמ ִח ָ
תקון
שממדרגת
כל
שיתקן
המעוות
ת-ה ִא ׁ
יש ִּכי נָ ִביא ה ּוא
ְו ַע ָּתה ָה ׁ ֵשב ֵא ׁ ֶש ָ
מה שאפשר אפילו
באופן שעל פי דין היה פטור ,ועל כך הביא מקרא הנאמר בנינוה שמשם
נלמד זאת.
ביאורים

 .267הגזל והחמס .הלוקח מחבירו חפץ בעל כרחו נקרא גזלן ,ואם נותן
לו דמי החפץ נקרא חמסן .268 .הלבין פניו .ביישו .269 .אין לו כפרה עד
שיבקש ממנו מחילה .החוטא לחברו חוטא בכפליים :נגד חברו ,ונגד ה'
שהזהירו על כך .בכדי לתקן את שחטא נגד חברו ,צריך ליתן לו מה שחייב
לו ולרצותו; ובכדי לתקן את שחטא נגד ה' ,צריך לחזור בתשובה .אך כל
עוד לא תיקן את חטאו נגד חברו ,אין תשובתו מועילה אפילו כלפי חטאו
לשמים (מנחת חינוך ,שסד ,לב) .270 .שנאמר .בדברי ה' לאבימלך מלך גרר,
כאשר ציער את אברהם ולקח את שרה אשתו.

|57

שבוע ג'  -יום ה'

שבוע ג'  -יום ה'

ְו ָא ׁש ּו ָבה ִּכי ַא ָּתה ְי ָי ֱאל ָֹקי.

עיונים

עיונים

שערי

שער ראשון

תשובה

שערי

שער ראשון

תשובה

ְ 271ו ִי ְת ּ ַפ ֵּלל ַּב ַע ְד ָך ֶו ְח ֵ ּיה.

שערי

שער ראשון

תשובה

ל-ה ָ ּי ִמים ַ -על
אתי ְל ָא ִבי ָּכ ַ
ְ 279ו ָכמוֹ ה ּו (בראשית מד ,לב) ְ 280ו ָח ָט ִ

מה.

ׁ ֶש ִ ּי ְת ַר ֶ ּצה ְּב ִו ּדוּיוֹ ְ ,ו ָד ִוד ָע ָליו ַה ּׁ ָשלוֹ ם

ל ֹא ִי ְס ַלח ִליְ .ו ַת ְרגּ וּמוֹ ֶו ֱא ֵהא ָח ֵטא ְל ַא ָּבא .אוֹ ִי ְה ֶיה ּ ֵפר ּו ׁשוֹ ,
אתי ְל ִא ׁ
אתי"281 ,ל ֹא ָח ָט ִ
"ל ָך ְל ַב ְּד ָך ָח ָט ִ
ְ
יש ְ 282ול ֹא ֶה ֱע ַת ְר ִּתי

ְּב ֵעת ַה ְּת ׁש ּו ָבה ֵּכן ָעשָׂ ה ק ֶֹדם ַה ִ ּו ּד ּויֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר
אתי ְו ָה ַרע ְּב ֵעינֶ ָ
ן-ת ְצ ַּדק
יך ָעשִׂ ִ
ְ 274ל ָך ְל ַב ְּד ָך ָח ָט ִ
יתי ְל ַמ ַע ִּ
ְּב ָד ְב ֶר ָך ִּ 275תזְ ֶּכה ְב ׁ ָש ְפ ֶט ָךֵ ּ .פר ּו ׁשְ ,ל ָך ְל ַב ְּד ָך ֲ 276אנִ י

ילתוֹ ּו ְל ָה ׁ ִשיב ֶאת ְּגזֵ ָלתוֹ ְ ,ו ֵאין ַּכ ּ ָפ ָר ִתי ְּתל ּו ָיה ֶא ָּלא
ִל ְמ ִח ָ
283
ָ
ָ
ָ
ִּב ְס ִל ָ
יח ְתךְ " ,ל ַמ ַען ִּת ְצ ַּדק ְּב ָד ְב ֶרך ִּתזְ ֶּכה ְּב ׁ ָש ְפ ֶטך"ְּ ,כ ֵדי

ל-ה ְּת ׁש ּו ָבה ַ 272ל ֲעשׂ וֹ ת ֵּכן ק ֶֹדם ַה ִ ּו ּד ּוי
ְו ָרא ּוי ְל ַב ַע ַ
ְּכ ֵדי

273

(תהלים נא ,ו)

נֶ ְח ׁ ָשב חוֹ ֵטא ְו ֵאינֶ ִּני ָצ ִר ְ
יל ְת ָךְ ,ו ִאם
יך 277ז ּו ָל ִתי ִל ְמ ִח ָ

אתי ְל ִא ׁ
יש ְּכ ָבר ִּב ַּק ׁ ְש ִּתי ְמ ִח ָ
ָח ָט ִ
ילה ִמ ֶּמנּ ּו ְ 278ו ִכ ּ ַפ ְר ִּתי ּ ָפנָ יו,
ביאורים

 .271ויתפלל בעדך וחיה .כלומר ,אף לאחר שתשיב את שרה תבקש מאברהם
שימחל לך בלב שלם כל כך עד שיתפלל בעדך (מאירי ,ב"ק צב .).והמהרש"א
מוסיף ,שה' לא אמר לאברהם להתפלל בעד אבימלך ,אלא לאבימלך אמר
כן ,שיפייס את אברהם עד שימחל לו ויתפלל בעדו .אמנם ,הראב"ד (ד"ה
אפילו) כתב שהראיה היא מהמשך הפסוקים ,שאע"פ שאבימלך החזיר
את שרה ואף נתן לאברהם ממון רב 'צאן ובקר ועבדים ושפחות וגו' ואלף
כסף' (בראשית כ יד-טז) ,לא התרפא עד שמחל לו אברהם והתפלל עליו.
 .272לעשות כן .לתקן המעוות .דהיינו להשיב הגזלה ולבקש מחילה וכדו'.
 .273שיתרצה בוידויו .שיהיה רצוי לפני ה' בזמן שיתודה ,כי אם הגזלה
עודנה בביתו והוא מתודה עליה הרי זה כטובל ושרץ בידו (הרוצה בתשובה).
 .274לך לבדך חטאתי .רבינו פירש בזה שני פירושים :א .לך לבד נשארתי
עדיין חוטא ,כי את החטאים שבין אדם לחברו תקנתי כבר .ב .לך לבד
חטאתי  -כי החטא גם מתחילתו היה רק לך לבדך ולא ביני לחברי שאצטרך
למחילתו .275 .תזכה בשפטך .ולמען תזכה בשפטך .276 .אני נחשב חוטא.
עדיין .277 .זולתי .אלא רק .278 .וכפרתי פניו .בטלתי והעברתי רוגזו וכעסו
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ְד ָב ַרי ָע ָליוְ ,ול ֹא ָל ַק ְח ִּתי ִמ ַ ּיד ִא ׁ
יש ְמא ּו ָמה ׁ ֶש ֶא ְצ ָט ֵר ְך

ְל ַה ְראוֹ ת ָל ַע ִּמים ִצ ְד ָק ְת ָך ְוג ֶֹדל ְס ִל ָ
יח ְת ָך ְּ 284ביוֹ ם ָּד ְב ְר ָך ְו ִדינְ ָך
"ל ַמ ַען"ִּ ,כי גּ ֶֹדל ַה ֵח ְטא ִס ָּבה
ְּב ֵעת ׁ ָש ְפ ְט ָך אוֹ ִתיּ .ו ְל ׁשוֹ ן ְ

ְל ִה ָ ּו ַדע גּ ֶֹדל ַה ְ ּצ ָד ָקה ִּב ְס ִל ָ
יחתוֹ ַ ,על ֵּכן ִי ְמ ׁשֹל ַה ָּד ָבר ְּ 285כ ִא ּל ּו
ביאורים

(עי' רש"י בראשית לב ,כא) .279 .וכמוהו וחטאתי וגו' .כשערב יהודה על
בנימין שיחזיר אותו ליעקב אביו ,אמר שאם לא יחזיר את בנימין ,וחטאתי
וגו' .280 .וחטאתי לאבי כל הימים .כלומר ,לא אוכל לשוב בתשובה לעולם
על החטא הזה כי אבי לא יסלח לי ,וממילא לא תועיל תשובתי כלפי הקב"ה
(הרוצה בתשובה) .281 .לא חטאתי לאיש .מלכתחילה .282 .ולא העתרתי
דברי עליו .וממילא לא הייתי זקוק להפציר בו ולבקש סליחתו .או הכוונה,
לא הרביתי בדברים כנגדו ,כלומר לא חטאתי לו בדיבור .283 .למען תצדק
וגו' .זהו סיום הפסוק "לך לבדך חטאתי" ,וגם בזה פירש ב' פירושים :א .שע"י
גודל החטא יוודע גודל צדקתו של הקב"ה בסליחתו ,ונחשב כאילו החטא
מתחילתו נעשה למען הראות חסד ה' .ב .מכיון שחטאתי לך ועשיתי הרע
בעיניך ,למען זה תצדק בשפטך אותי כמעשי .284 .ביום דברך ודינך .כאשר
תדבר עלי ותדון אותי .285 .כאילו היה ראשית חטאת .כאילו כל מטרת
וסיבת החטא היתה בשביל להראות צדקת ה' כאשר יסלח לו.
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שבוע ד'  -יום א'

ַה ֵח ְטא ַה ֶּזה ֵא ָח ׁ ֵשב חוֹ ֵטא ָּכל ַה ָ ּי ִמים ֵא ֶצל ָא ִביִּ ,כי ָלזֹאת

שערי

שער ראשון

תשובה

אשית ַח ּ ָטאתְ ,ל ַמ ַען ִי ָ ּג ֶלה ֶח ֶסד ַה ּׁ ֵשם ְו ִצ ְדקוֹ ִּב ְס ִל ָ
ָה ָיה ֵר ׁ ִ
יחתוֹ
ֲ 286ע ַצ ִּבים ְל ַמ ַען ִי ָּכ ֵרת"ִּ ,כי ֲ 287עשִׂ ַ ּית ָה ֲע ַצ ִּבים ִס ַּבת ִה ָּכ ֵרת
ַּכ ְס ּ ָפם ּוזְ ָה ָבםִ ,ה ְמ ׁ ִשיל ַה ָּד ָבר ְּכ ִא ּל ּו ָעשׂ ּו ָה ֲע ַצ ִּבים ְל ַמ ַען
ִי ָּכ ֵרת .אוֹ ִי ְה ֶיה ֵפר ּו ׁשוֹ ְ 288 ,ל ַמ ַען זֶ ה ִּת ְצ ַּדק ְּב ָד ְב ֶר ָך ַ 289על
ַה ּ ְפ ֻק ָּדה ְו ַה ּׁ ִש ּל ּוםּ ,ו ְרצוֹ נוֹ ֵלאמֹרֶ ׁ ,שה ּוא ַמ ְצ ִּדיק ָע ָליו ִּדינוֹ
"ל ַמ ַען ִי ָּכ ֵרת"ְ ,ל ַמ ַען זֶ ה ִי ָּכ ֵרת.
ִי ְת ָּב ַר ְךְ ,ו ֵכן ְ

מו.

ְ 290ו ַעל ַה ֶּד ֶר ְך ָה ִר ׁ
אשוֹ ן ּ ֵפ ְר ׁש ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה
(מדרש תהלים מזמור נא) ַעל זֶ הָ ,מ ׁ ָשל ְלרוֹ ֵפא

291

ׁ ֶש ָר ָאה

ֶאת ַה ַּמ ָּכהְ ,ו ָא ַמר ַּכ ָּמה ַה ַּמ ָּכה ַה ּזֹאת ַ 292מ ָּכה ַר ָּבה ְמאֹד!
ָ 293א ַמר ַהחוֹ ֶלהַ ,ו ֲהל ֹא ֲא ׁ ֶשר ֻה ֵּכ ִ
יתי ַ 294מ ָּכה נַ ְח ָלה ל ֹא
ָה ְי ָתה זֹאת ִּכי ִאם ְ 295ל ַב ֲעב ּור ִה ָּגלוֹ ת ִצ ְד ַקת ְרפ ּו ָא ְת ָך
ביאורים
 .286עצבים .פסלים ,עבודה-זרה .287 .עשיית העצבים סיבת הכרת
כספם וזהבם .מה שעשו את פסיליהם זה גרם שיאבד ממונם .288 .למען
זה .בגלל זה שעשיתי הרע בעיניך .289 .על הפקודה והשילום .כשאתה
פוקד עלי עווני ומשלם על חטאי .290 .ועל הדרך הראשון .כלומר על פי
האופן הראשון שביארנו .291 .שראה את המכה .שבא לבדוק את המחלה.
 .292מכה רבה מאד .מחלה קשה מאד ויהיה טורח וקושי גדול לרפאותה.
 .293אמר החולה .כדי לרצות את הרופא ולפייס אותו שירפאנו .294 .מכה
נחלה .מכה שיש בה חולי רב (מצו"ד ירמיה י ,יט) .295 .לבעבור הגלות צדקת
רפואתך .בכדי להודיע לכל את כוחך בחכמת הרפואה.
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כא .לרדוף פעולות
החסד והאמת כענין
שנאמר בחסד ואמת
יכופר עון .בביאור

שער ראשון

ּו ַב ֲעב ּור ַה ְראוֹ ְת ָך ֶאת ּכ ָֹח ּה! ְועוֹ ד
נוֹ ִסיף ֶל ַקח ַעל ְּד ַבר
297

296

ָה ִע ָּקר ַה ֶּזה

יעי.
ַּב ּׁ ַש ַער ָה ְר ִב ִ

הדבר נראה ,ע"פ
מה שמצינו במדרש
(תנחומא יב) "ויהיו
(298כא)
ִל ְר ּדֹף
ה-עשָׂ ר,
ָה ִע ָּקר ַה ּׁ ִש ְב ָע ָ
בני נח  -שעשה להם
הקב"ה הויה בעולם".
ּ ְפ ֻע ּלוֹ ת ַ 299ה ֶח ֶסד ְו ָה ֱא ֶמתָּ ,כ ִענְ ָין
ועוד אמרו חז"ל:
"היוצאים מן התיבה" ,שבזכות שזנו ופרנסו בריותיו של הקב"ה י"ב חודש
לפיכך זכו ויצאו מן התיבה.
ובאמת יש להבין ,הרי גם קודם שפרנסו את בריותיו של הקב"ה בתיבה היו
ראויים לנס ,והא ראיה  -שנכנסו לתיבה יחד עם נח ,וכבר ניצלו מן המבול,
וא"כ לשם מה הוצרכו זכות נוספת ,שעשו חסד עם הבריות ,בכדי לצאת
מן התיבה?
ונראה לבאר ,שאמנם נח מצא חן בעיני ה' ,והיה מגיע לו להנצל ,אבל לבניו
לא היתה זכות כמוהו ,ולכן רק מאחר שפרנסו את החיות בתיבה  -זכו ויצאו
ממנה.
אלא שעדיין יש לתמוה ,למה עשה הקב"ה הצלה בצורת תיבה ,והיו צריכים
נח ובניו להסגר בה י"ב חודש ,כעין מאסר ,עם כל הצער הכרוך בזה ,הלא
היו יכולים לשהות בארץ ישראל ,ששם הרי לא היה מבול כמבואר במדרש
(ראה זבחים קיג .שנחלקו בזה) ,ואם בשביל לעורר את בני דורו לחזור
בתשובה ע"י שיראו שהוא בונה תיבה (כמבואר במדרש) ,הלא באמת יכול
היה הקב"ה לצוותם לבנות תיבה ,ובשעת המבול  -להוליכם לארץ ישראל!
והתשובה היא ,שלא היתה להם זכות להנצל לגמרי ,אלא שהחליפו את

מז.

ביאורים

 .296העיקר הזה .של תיקון המעוות .297 .בשער הרביעי .אותיות יח-יט.
 .298לרדוף פעולות .לחפש לעשות מעשי .299 .החסד והאמת .החסד -
בגופו ובממונו .והאמת  -לקדש את ה'.
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"כ ְס ּ ָפם ּוזְ ָה ָבם ָעשׂ ּו ָל ֶהם
ְּביוֹ ם ׁ ָש ְפטוֹ ְ .ו ָכמוֹ ה ּו (הושע ח ,ד) ַּ

עיונים

שערי

תשובה

ממיתה
עונשם
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר (משלי טז ,ו) ְּ 300ב ֶח ֶסד ֶו ֱא ֶמת
למאסר .התיבה היתה
ְי ֻכ ּ ַפר ָעוֹן ּו ְב ִי ְר ַאת ְי ָי ס ּור ֵמ ָרעְ .ו ַע ָּתה
כעין בית האסורים,
ונח ובניו היו בה
ִה ְת ּבוֹ נֵ ן ְּ 301בסוֹ ד ַה ִּמ ְק ָרא ַה ֶּזהִּ ,כי
ולפיכך
במאסר,
ַ 302ה ֻא ְמנָ ם ִאם ַהחוֹ ֵטא ל ֹא ׁ ָשב ֶאל
צריכים היו זכות
נוספת כדי שייצאו
ַה ּׁ ֵשם ,ל ֹא ִי ְת ַּכ ּ ֵפר ֲעוֹנוֹ ְּ 303בפ ַֹעל
ממאסר
לחפשי
ַה ֶח ֶסדְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר (דברים י ,יז) ֲא ׁ ֶשר
התיבה .ומדוע איפוא
זכו ויצאו ממאסר
ֹא-י ּ ָׂשא ָפנִ ים ְול ֹא ִי ַּקח ׁש ַֹחדּ .ו ֵפ ְר ׁש ּו
ל ִ
התיבה? הוי אומר,
מפני שזנו ופרנסו את
ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (ילקוט משלי יא
בריותיו של הקב"ה.
תתקמז) 304ל ֹא ִי ַּקח ׁש ַֹחד ִמ ְצ ָוהִ ,ל ְמחֹל
ולכן חזר הכתוב
והדגיש "ויהיו" בני
נח ,שעשה להם הקב"ה הויה וקיום בעולם ,וזכו לצאת מן התיבה ,ע"י
שעסקו בחסד .הנה רואים אנו מכאן ,כמה גדולה היא הזכות שזוכה אדם
ע"י חסד ,שבכוחה לשנות את גזר דינו!!
ואם תאמר ,במה גדולה כ"כ מדת החסד שבכוחה לבטל גזר דין? אמור ,כי
כשעוסק בחסד להיטיב עם הבריות ,הרי שאינו חי לעצמו ,אלא הוא חי
עבור הרבים  -להיטיב עמהם ,ולכן אף אם הוא עצמו אינו זכאי שידיו ינועו
ורגליו יהלכון ,מ"מ כח הרבים עומד לו ,כיון שרבים צריכים לידיו ולרגליו
שייטיבו עמהם ,כדאי הוא שינתנו בו הכוחות הללו ויצא לחפשי ממאסר
הייסורים ('קול דודי' עמ' רנב).
ביאורים

 .300בחסד ואמת יכופר עון .הכתוב מדבר בבעל תשובה ,כי החסד מגן
מהיסורים ,ואמת ,כלומר "קידוש השם" ,מציל ממיתה הממרקת עון "חילול
השם" .301 .בסוד .בעומק .302 .האמנם .האמת .303 .בפועל החסד.
במעשה החסד שעושה .304 .לא יקח שוחד מצוה .אי אפשר לפייסו בעשיית
מצוה.
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ּו ְל ַה ֲע ִביר ַ 305על ָה ֲעוֹנוֹ תְ .ועוֹ ד ָא ְמר ּו (בבא קמא נ א) ָּכל
בר ּו ְך-ה ּוא ַו ְת ָרן ה ּוא ִ 306י ָו ְּתר ּו ַח ָ ּייוֲ ,א ָבלָהאוֹ ֵמר ַה ָּקדוֹ ׁש ָּ
309
308
ַ 307מ ֲא ִר ְ
יך ַא ּ ַפ ִיםְ ,ו ִאם ל ֹא ִי ׁ ְש ְמע ּוָ ,ימֹד ּ ְפ ֻע ָּל ָתם ֶאל
ֵח ָ
יקםָ 310 .א ֵכן זֶ ה ׁ ֶש ָא ַמר ׁ ְשלֹמֹה ָע ָליו ַה ּׁ ָשלוֹ ם ְּב ֶח ֶסד ֶו ֱא ֶמת
ְי ֻכ ּ ַפר ָעוֹןַ ,על ַּב ַעל ַה ְּת ׁש ּו ָבה ִּד ֵּברִּ ,כי ֵ 311י ׁש ֲע ֵברוֹ ת
ׁ ֶש ַה ְּת ׁש ּו ָבה ְויוֹ ם ַה ִּכ ּפ ּו ִרים ּ 312תוֹ ִלים ְו ִי ּס ּו ִרים ְ 313מ ָמ ְר ִקים,
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִי ְת ָּב ֵאר ַּ 314ב ּׁ ַש ַער ָה ְר ִב ִ
יעיְ .ו ִה ֵּנה ַה ֶח ֶסד ָיגֵ ן ְּ 315ב ַעד
ַהחוֹ ֵטא ְו ִי ׁ ְשמֹר ָע ָליו ִמן ַה ִ ּי ּס ּו ִריםְּ ,ב ׁ ַש ָּגם ַה ֵ ּצל ַי ִ ּציל ִ 316מן
ַה ָּמ ֶותְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכת ּוב (משלי י ,ב) ּו ְצ ָד ָקה ַּת ִ ּציל ִמ ָּמ ֶותְ 317 .ועוֹ ד
ֵי ׁש ָעוֹןְ ,וה ּוא ֲעוֹן ִ 318ח ּל ּו ַ
ל-ה ּׁ ֵשםֶ ׁ 319 ,ש ַה ְּת ׁש ּו ָבה ְו ִי ּס ּו ִרים
יתה ְמ ָמ ֶר ֶקתְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר
ּתוֹ ִלים ּ 320ו ִמ ָ

(ישעיה כב ,יד)

ביאורים

 .305על העוונות .מבלי לעשות תשובה .306 .יותרו חייו .חייו יהיו מיותרים,
כלומר חייו וגופו יהיו הפקר [בידי שמים] ,הואיל והוא מורה בכך לבריות
לחטוא (רש"י) .307 .מאריך אפים .מרחיק כעסו ואינו ממהר להענישו
אלא ממתין שישוב .308 .לא ישמעו .לשוב בתשובה .309 .ימוד פעולתם
אל חיקם .ימדוד הקב"ה מעשיהם ויחזיר להם כגמולם ,מדה כנגד מדה.
 .310אכן .אמנם .311 .יש עבירות .שענשם כרת או אחת ממיתות
בית דין (יומא פו .312 .).תולים .מעכבים את מלוא הפורענות מלבוא
עליו .313 .ממרקים .מנקים את החטא לגמרי וגומרים את הכפרה.
 .314בשער הרביעי .אות א' .315 .בעד החוטא .לאחר ששב בתשובה
שלימה .316 .מן המות .שנתחייב בו .317 .ועוד יש עון .חמור מכל
אלו .318 .חילול השם .היינו שמזלזל כבוד ה' ותורתו בעיני הבריות
וגורם לאחרים לחטוא .319 .שהתשובה .ויום הכיפורים .320 .ומיתה
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שערי

שער ראשון

תשובה

עיונים

שערי

שער ראשון

תשובה

שערי

ד-תמ ּות ּוןְ .ו ִה ֵּנה ַּכ ֲא ׁ ֶשר
ִ 321א ְ
ם-י ֻכ ּ ַפר ֶה ָעוֹן ַה ֶּזה ָל ֶכם ַע ְּ
יה
ָה ָא ָדם ִמ ׁ ְש ַּת ֵּדל ִ 322ל ְתמ ְֹך ְּב ַיד ָה ֱא ֶמתְ ,ו ַי ֲעזֹר ַא ֲח ֶר ָ

מח.

ְו ִי ְתעוֹ ֵרר ִּב ְד ָב ֶר ָ
יח ֵּזק
יע אוֹ רוֹ ְל ֵעינֵ י ְּבנֵ י ַע ּמוֹ ִ ,ו ַ
יהְ 323 ,והוֹ ִפ ַ

ְ 332ו ַאל ַּת ׁ ִשי אוֹ ָתם ְ 333ל ֵקץ ָי ִמיםּ 334 ,ו ִמ ְּל ָבבוֹ ל ֹא ֵי ָח ְטפ ּו
י-פ ׁ ָש ַעי
יפתוֹ ָּ ,כ ִענְ ָין ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר (תהלים נא ,ה) ִּכ ְ
ַ 335עד ּבוֹ א ֲח ִל ָ

ה ּׁ ֵשם ְוהוֹ ד ְו ָה ָדריעם ַעד ָע ָפרִ ,ה ֵּנה ֵא ֶּלה ַּד ְר ֵכי ִק ּד ּו ׁש ַ
ַ 325י ִ ּג ֵ

אתי 337נֶ גְ ִּדי ָת ִמידְ .ו ָה ִע ָּקר ַה ֶּזה ִ 338י ְת ָּב ֵאר
ֲ 336אנִ י ֵא ָדע ְו ַח ּ ָט ִ

ְ 326ל ִא ְמ ָרתוֹ ַו ֲעבוֹ ָדתוֹ ָּבעוֹ ָלםְ 327 ,ועֹז ְו ִת ְפ ֶא ֶרת ְּב ִמ ְק ַּד ׁש

ישי.
ַּב ּׁ ַש ַער ַה ּׁ ְש ִל ׁ ִ

שער ראשון

ילם
ֹאשםְ ,ו ִכ ּתוֹ ת ַה ּׁ ֶש ֶקר ַי ׁ ְש ּ ִפ ֵ
ְי ֵדי ַאנְ ׁ ֵשי ָה ֱא ֶמת ְ 324ונִ ּ ָׂשא ר ׁ ָ

ה-עשָׂ רֱ ,היוֹ ת ַח ּ ָטאתוֹ 331נֶ גְ ּדוֹ ָת ִמיד,
ָה ִע ָּקר ַה ּׁ ְשמוֹ נָ ָ
יה ָת ִמיד
ִּכי ָרא ּוי ַל ֶּנ ֶפ ׁש ַהחוֹ ֵטאת ִלזְ ּכֹר ֲעוֹנוֹ ֶת ָ

ּתוֹ ָרתוֹ ַ .על ֵּכן ְּב ַה ְר ּבוֹ ת ּ ְפ ָע ָליו ְל ַק ֵּד ׁש ֶאת ַה ּׁ ֵשם ּו ְלעוֹ ֵדד
ָה ֱא ֶמת ְ 328ל ָה ִכין אוֹ תוֹ ּ 329ו ְל ַס ֲעדוְׂ ,ונִ ְס ַלח לוֹ ֵמ ֲעוֹן ַה ִח ּל ּול
ִעם ַה ְּת ׁש ּו ָבה ְּבשׂ וּמוֹ ָה ֱא ֶמת ְל ֻע ַּמת ַא ׁ ְש ַמת ַה ִח ּל ּולִ ,מ ַּדת
ְּת ׁש ּו ָבתוֹ 330נֶ גֶ ד ִמ ַּדת ְמ ׁש ּו ָבתוֹ  .זֶ ה ֵּבא ּור ְּב ֶח ֶסד ֶו ֱא ֶמת ְי ֻכ ּ ַפר
ָעוֹן.

מט.

ה-עשָׂ רֲ ,עזִ ַ
ָה ִע ָּקר ַה ִּת ׁ ְש ָע ָ
יבת ֶח ְטאוֹ ְּ 339ב ִהזְ ַּד ֵּמן לוֹ

ְ 340וה ּוא ְּבת ֶֹקף ַּת ֲא ָותוֹ ְ .ו ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם
ִל ְב ָר ָכה (יומא פו ,ב) ֵ 341איזֶ ה ּו ַּב ַעל ְּת ׁש ּו ָבה ֲ 342א ׁ ֶשר ְּת ׁש ּו ָבתוֹ
ביאורים

ביאורים
ממרקת .רק מיתה יכולה לנקות אותו מן החטא .321 .אם יכופר העון הזה
לכם עד תמותון .ומתוך הפסוקים הקודמים שם מוכח שמדובר על עוון
חילול השם (ראה לקמן שער ד' אות ד') .322 .לתמוך ביד האמת .לחזק
האמת בעולם .323 .והופיע אורו .ומגלה את אור האמת לעם ישראל.
 .324ונשא ראשם .ירוממם ,ינשאם ויגביהם ,כדי להגביר את השפעתם
בעולם .325 .יגיעם עד עפר .יוריד ערכם בעיני בני אדם שלא יהיו נחשבים
לכלום כדי לבטל השפעתם .326 .לאמרתו ועבודתו בעולם .לתורה ועבודת
ה' .327 .ועוז ותפארת במקדש תורתו .ויש חוזק ופאר לקדושת התורה.
 .328להכין אותו .להעמידו על כנו .329 .ולסעדו .ולעוזרו .330 .נגד מדת
משובתו .כנגד מרידתו בה' .כי כשמחלל שם שמים מוריד הוא את קרן

התורה בעולם ,וע"י חיזוק פעולות האמת ואנשי האמת מרים הוא את קרן
התורה וכבודה ,וזו תשובת המשקל לחילול ה' שעשה (עלי אורח).
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 .331נגדו תמיד .בדעתו ובמחשבתו" ,שיהיו נגד עיניו ונזכרים בלבו"
(מדרש תהלים לב) .332 .ואל תשי אותם .ולא תשכחם .333 .לקץ ימים.
בימי הזקנה .334 .ומלבבו לא יחטפו .לא ימושו מלבו .335 .עד בוא חליפתו.
עד בוא הזמן שיחלוף ויעבור מן העולם ,והיינו יום המות .336 .אני אדע.
תמיד הם בדעתי .337 .נגדי .מול עיני .338 .יתבאר בשער השלישי .עיי"ש
באות א' ב' .ועיין עוד בשער הרביעי באות כ"א .339 .בהזדמן לו .אותו דבר-
עבירה שנכשל בו בעבר .340 .והוא בתוקף תאותו .שהוא בתאותו החזקה
לחטוא כמו שהיה בעת שנכשל בחטא בראשונה ,ועמד בנסיון ופירש מן
העבירה ולא עשאה מפני התשובה .341 .איזהו בעל תשובה .כלומר ,מי הוא
זה שהוחזק כבר בתשובה גמורה שלא ישוב עוד למה שחטא ,עד שהוא ראוי
להיקרא "בעל תשובה" .342 .אשר תשובתו מגעת עד כסא הכבוד .כלומר
תשובה שלימה ואמיתית ,שבכוחה להביא את האדם השב לשלימות עד
למדרגה העליונה של כסא הכבוד שברקיע השביעי שהוא הגבוה ביותר.
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שבוע ד'  -יום ד'

שבוע ד'  -יום ג'

תשובה

שערי

שער ראשון

תשובה

ַמ ַּג ַעת ַעד ִּכ ֵּס ַ
א-ה ָּכבוֹ ד? ַּכ ֲא ׁ ֶשר 343נִ ְב ַחן ְו ָי ָצא נָ ִקי ְּ 344באוֹ תוֹ

ִל ּבוֹ ת ה ּוא ָי ִבין ְ 354ונוֹ ֵצר נַ ְפ ׁשוֹ ה ּוא ֵי ָדעִּ ,כי ִאם ָיבוֹ א ִל ֵידי

ּ ֶפ ֶרק ּ 345ו ְבאוֹ תוֹ ָמקוֹ ם ּ 346ו ְבאוֹ ָת ּה ִא ּׁ ָשהְ ,רצוֹ נָ ם לוֹ ַמרִּ ,כי
ִהזְ ַּד ֵּמן ַה ֵח ְטא ְל ָידוֹ ְוה ּוא ְּבת ֶֹקף ִי ְצרוֹ ְ 347ואוֹ נוֹ ִּב ׁ ְש ִר ֵירי ִב ְטנוֹ

יע ְל ָידוֹ ָּכ ִענְ ָין ָה ִר ׁ
אשוֹ ןַ ,י ִ ּציל ֶאת נַ ְפ ׁשוֹ ִמ ַ ּיד ִי ְצרוֹ .
נִ ָּסיוֹ ן ְו ַי ִ ּג ַ
ְו ִה ֵּנה ה ּוא ִל ְפנֵ י ַה ּׁ ֵשם ַּ 355ב ַּמ ְד ֵרגָ ה ָה ֶע ְליוֹ נָ ה ִמן ַה ְּת ׁש ּו ָבה.

ָּכ ֵעת ָה ִר ׁ
אשוֹ נָ ה ֲא ׁ ֶשר ָח ָטא ְו ָכ ַב ׁש ִי ְצרוֹ ְונִ ְמ ַלט ְּ 348בעֹז ִי ְר ַאת-

ְוזֶ ה ּו ׁ ֶש ָא ַמר ׁ ְשלֹמֹה ָע ָליו ַה ּׁ ָשלוֹ ם (משלי טז ,ו) ְּב ֶח ֶסד ֶו ֱא ֶמת

ַה ּׁ ֵשם ּוגְ אוֹ ּ ַ
ן-פ ְח ּדוֹ ּ 349 .ו ִמי ׁ ֶש ּל ֹא ִהזְ ַּד ֵּמן ְל ָידוֹ ָּכ ִענְ ָין ַה ֶּזה,

ְי ֻכ ּ ַפר ָעוֹן ּו ְב ִי ְר ַאת ְי ָי ס ּור ֵמ ָרעֵ ּ .פר ּו ׁשּ 356 ,ו ְב ִי ְר ַאת ַה ּׁ ֵשם

ת-ה ּׁ ֵשם ְּד ַבר יוֹ ם ְּביוֹ מוֹ ָּ ,כ ָכה ַי ֲעשֶׂ ה
350יוֹ ִסיף ְּבנַ ְפ ׁשוֹ ִי ְר ַא ַ

ָלס ּור ִמן ָה ָרע ִאם ִיזְ ַּד ֵּמן ְל ָידוֹ ּ 357 .ו ִמ ַּלת ס ּורָ 358 ,מקוֹ ר,

י-כבוֹ ש ַּב ּכ ַֹח ַה ֶּזה
ָּכל ַה ָ ּי ִמיםְ 351 .ו ַכ ֲא ׁ ֶשר ַי ְח ִליף ּכ ַֹח ַה ִ ּי ְר ָאה ֵד ְ

ְו ָי ִעיד ַעל ַה ּ ֵפר ּו ׁש ַה ֶּזה ַ 359מה ּׁ ֶש ּל ֹא ָא ַמר ְוס ּורּ .ו ַמה ּׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר

ֶאת ִי ְצרוֹ ּ 352ו ִמ ַּס ָ
ת-מ ׁ ְשלוֹ ְּבע ֶֹצם ַה ַּת ֲא ָוהֲ 353 ,הל ֹא ּבוֹ ֵחן

(תהלים לד ,טו) ס ּור ֵמ ָרע ַו ֲעשֵׂ ה-טוֹ ב( ,איוב א ,ח) ְי ֵרא ֱאל ִֹקים

ביאורים

 .343נבחן ויצא נקי .עמד במבחן המעשה .והיינו ,שהתנסה באותו נסיון,
וכבש את יצרו ולא חטא .344 .באותו פרק .באותה תקופה של השנה (רש"י).
פירוש אחר ,כשהוא בכח גופו ,כלומר בזמן הבחרות (רמב"ם הל' תשובה ב,
א) .345 .ובאותו מקום .שעבר שם את העבירה .346 .ובאותה אשה .שנכשל
בה .שכאשר המצב הנוכחי דומה בכל תנאיו ופרטיו למצב שנכשל בו כבר,
יצרו מתגבר עליו ואומר לו" :ראה פלונית ,ואותו מקום ואותו פרק הוא ,קום
עשה מה שעשית כבר" (רש"י) .347 .ואונו .וכוחו .348 .בעוז יראת ה' וגאון
פחדו .מחמת יראת-שמים החזקה שבו וגודל פחדו מה' ,ולא מפני סיבות
אחרות כגון יראה מאדם או מכשלון כח וכדו' .349 .ומי שלא הזדמן לידו
כענין הזה .כלומר ,אף מי שלא התנסה שנית בנסיון שהיה לו כבתחילה,
עם כל התנאים שהיו אז כשחטא בראשונה .350 .יוסיף בנפשו יראת ה' .כדי
שיהיה בדרגה רוחנית כזו שאם יבוא נסיון כזה לידו יוכל לעמוד בו ולכבוש
את יצרו" ,ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם"...
(רמב"ם) .351 .וכאשר יחליף כח היראה די כבוש וכו' .כלומר ,כאשר
יאמץ ויתחזק בכוחות חדשים של יראה שיהיה בה די כדי לכבוש את יצרו.
 .352ומסת משלו בעוצם התאוה .ותהיה במדה כזו שיוכל למשול בחוזק
תאותו .353 .הלא בוחן לבות .הלא ה' שהוא בוחן לבות.
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ְו ָסר ֵמ ָרעִ ,ענְ ָינוֹ ֶ ׁ ,ש ָ ּיס ּור ִמן ָה ָרע ְּב ִהזְ ַּד ֵּמן ְל ָידוֹ ִּ 360 ,כי ל ֹא
ֹאמר ּו ָאמֹר ס ּור ִמן ַה ַּמ ֲעשֶׂ הִּ ,ב ְל ִּתי ַל ֲא ׁ ֶשר ִי ְק ַרב ַל ֲעשׂ וֹ תוֹ .
י ְ
ביאורים
 .354ונוצר נפשו .ה' ששומר נפשו בגופו .355 .במדרגה העליונה מן
התשובה .למרות שלא עמד במבחן המעשה[ .רבינו מבאר "היכי דמי בעל

תשובה באותו הפרק באותה אשה ובאותו מקום" ,אין הכוונה שאם לא
בא לידו נסיון כזה לא יוכל להגיע לדרגת תשובה עליונה ,אלא אם קנה
בנפשו את מידת היראה בדרגה כזו שאם היה בא לידו נסיון כזה היה
עומד בו  -כבר הגיע למדרגה העליונה של התשובה] .356 .וביראת ה'
לסור מן הרע .כלומר ,בהגיעו לדרגת יראת ה' אשר בכחה להסירו מן הרע
אם יזדמן לידו נסיון כזה כאשר היה בשעת חטאו  -גם בזאת יכופר עוון.
ּפֹועל ולא
 .357ומילת סור .בפסוק הזה הוא .358 .מקור .כלומר ,שורש ַה ַ
ציווי .359 .מה שלא אמר "וסור" .בו' ,שאז היה ענינו דבר נפרד ,כלומר,
שע"י שסר מרע (שבא לידו דבר עבירה וניצל ממנו ,כדלהלן) גם בזאת יכופר
עוון ,ומזה שכתב "וביראת ה' סור מרע" משמע דבר אחד וכנתבאר לעיל.
 .360כי לא יאמרו אמור "סור מן המעשה" בלתי לאשר יקרב לעשותו .לא
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שערי

שער ראשון

תשובה

שערי

שער ראשון

תשובה

שערי

שער ראשון

תשובה

ְו ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (קידושין

שָׂ ָכר ְּכעוֹ שֶׂ ה ִמ ְצ ָוהְּ ,כגוֹ ן ׁ ֶש ָּבא ְּד ַבר

כב .להשיב רבים מעון
כאשר תשיג ידו...
מעיקרי
זה
כי
וצ"ב,
התשובה.

למה התוכחה הינה
ימ ָּנה.
ֲע ֵב ָרה ְל ָידוֹ ְ 361ונִ ּצוֹ ל ֵה ֶ
בתשובה?
עיקר
והנראה ,כי הנה
ידוע מכמה מחברים,
שמה שנאמר שכל
ָה ִע ָּקר ָה ֶעשְׂ ִרים( ,כב) ְל ָה ׁ ִשיב ַר ִּבים
ישראל ערבים זה
לזה (שבועות לט) ,היינו ערבים ממש ,שקשורים זה בזה כמו שלשלת ,ואם
אחד חוטא  -גורם להכשיל ולמשוך אחרים אחריו ...ולכן כששב,
צריך להשיב אף את כל אלו שפשעו וחטאו בגלל חטאיו .וזהו "שובו
והשיבו" גם אחרים בתשובה ,וכל כך למה?  -כי זה מפשעיכם! ('קול דודי'
עמ' רכז).
עוד יש מבארים ,כי התשובה השלימה הינה איפוא זו אשר אינה מסתכמת
בדאגתו של החוטא למחילת חטאיו שלו ,אלא כוללת מאמצים מצידו
לתיקון העולם ולהשבת אחרים בתשובה .כי באופן זה ,מגלה בעל התשובה
כי רצונו בקיום רצון הקב"ה ,וכי חס הוא על כבוד קונו  -אשר על כן הינו
משתדל להשיב אחרים מעון בכדי שלא לגרום צער כלפי שמיא רח"ל .כשם
שבן נאמן עושה כל שלאל ידו בכדי למנוע כל צער מאביו ,ובכלל זאת הוא
משתדל למנוע מאחרים לעשות ולפעול כנגד רצונו ,כך על בעל התשובה
לגלות ולהוכיח כי מעתה הינו בן נאמן לאביו שבשמים ,ומחמת כן הינו
משתדל לגרום לכך שכל באי עולם יעשו רצונו יתברך בלב שלם ,ולסלק
כל צער מלפניו  -על ידי השבת החוטאים אליו ,שהרי הקב"ה מלך חפץ
בתשובה הוא.
לעומת זאת ,אם אין החוטא דואג להשיב אחרים בתשובה ,וכל חפצו

נ.

ביאורים

שייך הביטוי "סור מרע" אם לא באופן שיש לו אפשרות לעשותו ,כלומר
שבא לידו דבר עבירה .361 .וניצול הימנה .התגבר על יצרו ולא חטא.
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ֵמ ָעוֹן ַּכ ֲא ׁ ֶשר ַּת ּ ִׂשיג ָידוֹ ֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר

אינו אלא לתקן את
עצמו  -הרי שבכך
הוכיח וגילה דעתו כי אינו דואג לכבוד שמים אלא לכבודו ולטובתו
שלו בלבד ,וברור שתשובה מעין זו ,אשר אינה נובעת מרצון כנה
לעשות נחת רוח לפניו יתברך ,אלא רק מתוך רצונו של החוטא להסיר
כל טענה אפשרית מעליו  -אינה התשובה המעולה ביותר ('בשערי
התשובה').
בספר 'קול דודי' (עמ' רכז) כתב כמה נקודות בענין התוכחה ,וז"ל :אמנם
אף שהתוכחה מעיקרי התשובה היא ,צריך לדעת שענינה דק מאד ,וחובה
על האדם לעשותה בשימת לב מיוחדת ,כי סכנתה רבה עד מאד ועלול הוא
להכשל בה.
הנה כתוב בתורה "הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא" ,ואמר
הגרי"ל חסמן זצ"ל ,שכשאדם מוכיח את חבירו ,צריך הוא להוכיח את עצמו
 יחד עם עמיתו ,להעלות את חבירו  -יחד עמו .וזהו שנאמר "הוכח תוכיחאת עמיתך ולא תשא עליו חטא"" ,את" מלשון "עם" ,שלא תשא עליו לבד
את החטא ,אלא אתה  -עם עמיתך!!
אם אינך עולה אתו ביחד ,אלא רק מוכיח אותו ותו לא ,הרי זה כאילו שהנך
לוקח אותו וזורק אותו כלפי מעלה ,שיכול הוא ליפול עליך ותתרסקו
שניכם יחדיו!!...
גם יבואר הפסוק "לא תשא עליו חטא"" ,תשא"  -מלשון הגבהה והתנשאות,
שלא תגביה החטא יותר ממה שהוא...
עוד יש להתבונן בנקודה נוספת בענינה של תוכחה ,שיכול האדם להכשל
וליפול בה אם אינה עושה אותה כהלכתה .והוא עפ"י מה שאמר הגרי"ל
חסמן זצ"ל בענין התוכחה ,שהנה התוכחה הלא היא קרובה ללשון-הרע,
שהמוכיח "מטפל" בחסרונותיו של חבירו ,וכל ההבדל הוא רק שבתוכחה
כוונתו להצילו ,משא"כ בלשון-הרע כוונתו להפך ,להכשילו .וא"כ נמצא,
שתוכחה יצאה מכלל לשה"ר רק במקום שהמוכיח באמת חס על כבודו
של זה שמוכיחו ,ואינו מוכיחו אלא לטובתו .אבל אם מוכיחו בצורה שאינה
ראויה כגון שמוכיחו ברבים ,הרי שלא חס על כבודו ואינו מתכוון לטובתו,
שהרי אינו מתחכם להצילו מבזיון ,וא"כ חזר דינו כמספר לשה"ר!! ('קול
דודי' עמ' רכז).
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לט ,ב) ָי ׁ ַשב ְול ֹא ָע ַבר ֲע ֵב ָרה ,נוֹ ְתנִ ים לוֹ

עיונים

עיונים

שערי

שער ראשון

תשובה

שערי

שער ראשון

תשובה

כג .אלמדה פושעים
דרכיך וחטאים אליך
ישובו .הרי לנו כי

תשובתו של בעל
ַה ְּת ׁש ּו ָבהְ .ונֶ ֱא ַמר (ויקרא יט ,יז) הוֹ ֵכ ַח
התשובה תושלם -
ֹא-ת ּ ָׂשא ָע ָליו
ית ָך ְול ִ
ת-ע ִמ ֶ
ּתוֹ ִכ ַ
יח ֶא ֲ
אם ילמד תועים בינה
וישיב את החוטאים
יחנּ ּו,
ֵח ְטאָ .ל ַמ ְדנ ּוִּ ,כי ִאם ל ֹא יוֹ ִכ ֶ
אל אביהם שבשמים,
ֵ 364י ָענֵ ׁש ַעל ֲח ָט ָאיוְ .ו ָד ִוד ָע ָליו
והוא הוא העיקר
העשרים בו חתם
ַה ּׁ ָשלוֹ ם ָ 365א ַמר ְּב ִמזְ מוֹ ר ַה ְּת ׁש ּו ָבה
רבינו יונה את רשימת
עיקרי התשובה כולם.
פ ְשׁ ִעים
(תהלים נא ,טו) (366כג) ֲא ַל ְּמ ָד ּה ֹ
אכן ,מן הנותן טעם
להדגיש ,כי את העיקר הלזה  -מנה רבינו יונה אחרון ...שכן אל לו לבעל
התשובה בראשית דרכו להקדיש מאמצים ומשאבים לתיקון זולתו...
בתחילה עליו להשקיע את כל כוחותיו בהשלמת תשובתו שלו ,ורק לאחר
שישלים את עיקרי התשובה כולם עד לאחרון שבהם ,וינקה את נפשו עד
אשר תטהר לפני אלוקיה  -רק אז מגיעה השעה בה יכול הוא ואף צריך
לעשות ולפעול לתיקון זולתו'( ...בשערי התשובה').

יך ְו ַח ּ ָט ִאים ֵא ֶל ָ
ְּד ָר ֶכ ָ
יך ָי ׁש ּוב ּו.
ביאורים

ביאר' :אלמדה פושעים דרכיך'  -הפושעים שהם החוטאים מצד מרד לא
מצד התאוה כי הם יחשבו לרוב שדרכי ה' והנהגתו לא טובים וימרדו בו,
אלמדה אותם את דרכיך שהם מלאים טוב וחסד וע"י כן ישובו בתשובה.
'וחטאים אליך ישובו'  -שהם מצד התאוה ,להם אין צריך לימוד ,כי סיבת
החטא אינה מחמת חסרון ידיעה ,רק ע"י שיראו שאני גובר על תאותי
ושבתי בתשובה וכו' ,גם הם יכניעו תאותם וישובו אליך.

ביאורים
 .362שובו והשיבו .שובו אתם והשיבו אחרים (רש"י) .363 .למדנו כי זה
מעיקרי התשובה .כי הבעל-תשובה עושה כל התחבולות להתקרב אליו

יתברך ,ומעתה מסור הוא לה' בכל לבו ונפשו ,ולא די לו במה ששב בעצמו,
עוד רצונו עז להשיב רבים מעון .וכל זה כדי לתקן את העבר שלו תיקון שלם
(פתח השער) .364 .יענש על חטאיו .ז"ל הרמב"ן (עה"ת ויקרא יט ,יז)'" :ולא
תשא עליו חטא' שיהיה עליך אשם כאשר יחטא ולא הוכחת אותו .ולזה יטה
לשון אונקלוס שאמר 'ולא תקבל על דיליה חובא' ,שלא תקבל אתה עונש
בחטא שלו" .365 .אמר במזמור התשובה אלמדה וגו' .למדנו שזה מעיקרי
התשובה .366 .אלמדה פושעים .כשתסלח לי אלמדה פושעים וחטאים
דרכיך שאתה נושא עון ופשע וישובו אליך ואתה תקבלם (רד"ק) .במלבי"ם
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(יחזקאל יח ,ל) ׁ 362ש ּוב ּו ְו ָה ׁ ִשיב ּו ִמ ָּכל-
יכםָ 363 ,ל ַמ ְדנ ּו ִּכי זֶ ה ֵמ ִע ְּק ֵרי
ּ ִפ ׁ ְש ֵע ֶ

עיונים

שערי

שער ראשון

תשובה

"ארחות המוסר"
הינו מכון ,אשר הוקם ע"י ארגון
"ארחות יושר" ובו עמלים
תלמידי חכמים מופלגים,
על חלוקת ספרי המוסר
לשיעורים יומיים ,כשתוספת
ביאורים ועיונים הנכתבים על ידם
מבארים ומניחים את הדברים
על לב הלומדים.
ספרי מוסר אלו ,אשר נתבארו
וחולקו ע"י חברי המכון,
מודפסים ומופצים ע"ג
עשרות אלפי חוברות חודשיות
אשר עושות דרכן אל הלומדים
הרבים הקובעים בהן את לימודם
מידי יום .וכך הופך לימוד המוסר
להיות חלק מסדר יומם של רבים.
עד כה הצטרפו למעגל הלומדים
 113כוללים 138 ,ישיבות,
 103תתי"ם 230 ,שיעורי תורה,
 18מדשיות וסמינרים –
 25,000לומדים ברחבי הארץ
והעולם שותפים למהפכת
לימוד המוסר היומי!
הצטרף אף אתה
למהפכת המוסר,
בלימוד יומי של כ –  10דקות!

לפרטים והצטרפות “ -ארחות יושר” טל’ | 077-9230219 :נייד052-7167812 :

| פקס | 077-4230219 :ת.ד 596 .סניף רבי עקיבא בני-ברק

"ארחות יושר"
הארגון אשר חרט על דגלו
את ענין הפצת המוסר
אינו פוסח על אף הזדמנות
הנקרת לפתחו.
כך מעת לעת,
יוצאים לאור תכנים
מוסריים ,באופנים שונים.
עד עתה  ,בוארו וחולקו
הספרים:
"ארחות יושר" למרן
הגר"ח קנייבסקי שליט"א
"ארחות צדיקים",
ו"מסילת ישרים" לרמח"ל.
כשהם מודפסים
ומחולקים באמצעות
החוברות החודשיות.
עם תום תקופת הלימוד
של כל ספר מן הספרים
נאגד תוכן החוברות
ויצא לאור
בספר מהודר.

עלוני המועדים,
מופצים לרגל מועדי השנה
ומחולקים בעשרות אלפי
עותקים.
קונטרסים בנושאים שונים,
מודפסים ומחולקים
לבנות הסמינרים.
ולקהלים נוספים
בהזדמנויות שונות
ומגוונות.
קובץ "ארחות ישרים"
המתקבל בהערצה מידי
שנה בתקופת בין הזמנים
של חודש אב ,מכיל בתוכו
מדורי מוסר ,הלכה וחידוד
ועיון  -מדור נושא פרסים.
ובכך מהווה חומר עיוני
ומוסרי לבחורי הישיבות
ואברכי הכוללים בכל
מקום בו הם נמצאים.

