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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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עיונים

שערי

שער שלישי

תשובה

ישי
ֶה ְמ ׁ ֵש ְך ַה ּׁ ַש ַער ַה ּׁ ְש ִל ׁ ִ

החומר המוקדש לכל יום מותאם ללימוד יומי הנמשך כעשר דקות.

ביאורים

שבוע א'

יום א' ה' בחשון  -יום ה' ט' בחשון ( ..............פ' לך לך)

שבוע ב'

יום א' י"ב בחשון  -יום ה' ט"ז בחשון ( .........פ' וירא)

שבוע ג'

יום א' י"ט בחשון  -יום ה' כ"ג בחשון ( .....פ' חיי שרה)

שבוע ד'

יום א' כ"ו בחשון  -יום ה' א' בכסלו ( ......פ' תולדות)

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

תחילת כל קטע של לימוד יומי מסומנת באמצעות מילה צבועה.
כשיום הלימוד מצויין בסימניה הקיימת באותו עמוד.

קפז.

 .1עול בכף חברו .שמחזיק בידו ממון שאינו שלו .2 .וכי החזיק בתרמית.

ושחברו מחזיק בדרך הרמאות ,שדרכו לרמות את הבריות.
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שבוע א'  -יום א'

(חוברות אלו נלמדות בשיעורי הגמרא הנמסרים בימי ראשון  -חמישי
ועל כן חולק החומר בהתאם).

א .כת חנפים .האיסור
לרשע,
להחניף
לדעת הספרי (מסעי
ְּב ֵבא ּור ח ֶֹמר ַה ִּמ ְצוֹת
פ' קסא) ,נלמד מן
ְו ָה ַאזְ ָהרוֹ ת ְו ִח ּל ּו ֵקי ָה ֳענָ ׁ ִשים
הכתוב "ולא תחניפו
את הארץ" (במדבר
לה ,לג) .וז"ל" :ולא
תחניפו את הארץ
ְוזֶ ה ְּד ַבר (א) ַּכת ֲחנֵ ִפיםִ .ענְ ַין
 הרי זו אזהרהַה ַּכת ַה ּזֹאת נֶ ֱח ָלק ְל ִת ׁ ְש ָעה
וברמב"ן
לחנפין".
הזהיר
"כי
וז"ל:
(שם)
ׁ
ׁ
ִ
ֲח ָלקיםַ .ה ֵח ֶלק ָה ִראשוֹ ןֶ ,ה ָחנֵ ף ֲא ֶשר
נקח
שלא
מתחלה
ִה ִּכיר אוֹ ָר ָאה אוֹ ָי ַדע ִּכי ֵי ׁש ָ 1ע ֶול
שוחד ברוצחים ,וחזר
2
והזהיר שלא נחניף
ְּב ַכף ֲח ֵברוֹ ְו ִכי ֶה ֱחזִ יק ַּב ַּת ְר ִמית,
להם למעלתם או
לתקפם וכבוד משפחתם בלי מקח שוחד ,כי אם אנחנו נחניף להם ,הנה
נחניף את הארץ והיא חנפה תחת יושביה" ע"כ .ובספר 'חפץ חיים' (בפתיחה
לאוין ט"ז) כתב שהרבה גאונים סוברים שהוא לאו גמור מפסוק זה .ובספר
יראים (סימן נה) כתב :צוה יוצרנו בפרשת ואלה מסעי "ולא תחניפו את
הארץ" וסמך ליה "ולא תטמא את הארץ" ,מאלו למדנו שהמחניף נקרא
מטמא את הארץ ועובר בשני לאוין "ולא תחניפו" "ולא תטמא" ,וגורם
לשכינה שתסתלק מישראל.
והנה לשון הכתוב הוא" :ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בה ,כי הדם הוא
יחניף את הארץ" .ויש להבין מה שייך פה חנופה ,או שמא אין ענין חנופה
זו למושג 'חנופה' המקובל?
וביאר רבי משה פיינשטיין זצ"ל (בספרו 'דרש משה') :למען האמת ,גם
כאן שייך "חנופה" במובנה הידוע ,כי הנה הבדל גדול יש בין רגישותם של

אומות העולם לרצח
יש ְל ִא ׁ
(ב)אוֹ ִּכי ֶי ֱח ָטא ִא ׁ
יש ְּב ָל ׁשוֹ ן
ושפיכות דמים ,ובין
ָה ָרע אוֹ ְ 3באוֹ נָ ַאת ְּד ָב ִריםְ 4 ,ו ַי ֲח ִליק
הזהירות המופלגת
של עם ישראל בעון
לוֹ ָל ׁשוֹ ן ֵלאמֹר 5ל ֹא ָפ ַע ְל ָּת ָא ֶון.
חמור זה .אומות
העולם מקפידות רק משום הדאגה לישוב העולם [ישוב הארץ והחזקה
בחלקת אדמה ,אצלם ,חשובה יותר מערך חיי האדם] ,ולפיכך אם רואה גוי
בחברו שמקלקל את ישובו של עולם ,לפי דעתו ,קם עליו והורגו .כיוצא בזה
ביחסים שבין האומות ,אשר את כל המלחמות שביניהם מצדיקים בטענה
זו ,שהם באים לתקן ולהציל העולם .ולפי דרכם אין גם ערך וחשיבות לחיי
שעה בכלל ,ועל כן אין צורך להשתדל יתר על המדה ברפואת אדם זקן
וחולה וכדו'.
להבדיל מהם ,איסור התורה "לא תרצח" ,אינו אלא משום חשיבות האדם
באשר הוא אדם " -כי בצלם אלוקים עשה את האדם" .לכן אפילו אדם שכבר
אין בו צורך לישוב העולם ,האיסור להורגו בעינו עומד ,ובכל חומרתו .ואין
בזה הבדל בין שוטה לפיקח ,בין חיי שעה לחיים ארוכים.
נמצא אפוא ,שכאשר אדם הורג את חברו משום שלדעתו הוא מקלקל את
ישוב העולם ,הרי הוא מחניף לארץ במובן הפשוט של המלה ,שכן לפי דעתו
האדם טפל לארץ ,כלומר לישוב העולם ,ולא כדעת התורה שאדרבה הארץ
טפלה לכל אדם באשר הוא אדם .הרי שאותו רוצח "מחניף" לארץ פשוטו
כמשמעו .זהו שאמר הכתוב "ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בה וגו'".
ב .או כי יחטא איש לאיש בלשון הרע או באונאת דברים .רבינו מונה
עבירות שבין אדם לחבירו ,אכן פשוט כי איסור חנופה הוא גם בעבירות
שבין אדם למקום ,כמבואר ממה שהביא רבינו להלן שהחניפו לאגריפס.
ומה שנקט דוגמאות אלו ,מפני שבהם יש חומר שהזכיר להלן כי הוא ישא
עונש על הנזק שגרם לאיש אשר אשם לו החוטא ,ודבר זה שייך רק בעבירות
שבין אדם לחבירו (משיבת נפש).
ביאורים

 .3באונאת דברים .שמצער בני אדם בדיבור .4 .ויחליק לו לשון לאמר .והוא
מחניף לו באמרי פיו ואומר לו .5 .לא פעלת און .לא עשית רע ,ואין זה
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ַה ְמ ַעט ִמ ֶּמנּ ּו ֲעוֹן ִה ָּמנַ ע ִמן ַה ּתוֹ ַכ ַחתֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר (ויקרא יט ,יז)

ֹא-ת ּ ָׂשא ָע ָליו ֵח ְטא"ַ 7 ,ויוֹ ֶסף
ית ָך ְול ִ
ת-ע ִמ ֶ
"הוֹ ֵכ ַח ּתוֹ ִכ ַ
יח ֶא ֲ
אתָּ ,כ ִענְ ָין ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר
ַל ֲחטוֹ א ַעל ָא ְמרוֹ ל ֹא ָח ָט ָ

(ירמיה כג ,יד)
10

ילי
"ְ 8ו ִח ְּזק ּו ְי ֵדי ְמ ֵר ִעים"ְ .ו ִה ֵּנה זֶ ה ְּב ַיד ֶה ָחנֵ ף ָ 9ה ֱא ִו ִ
ּ ְפ ִל ִ
יליִּ ,כי 11ל ֹא ְי ַק ֵּנא ָל ֱא ֶמת ֲ 12א ָבל ַי ֲעזוֹ ר ַא ֲח ֵרי ַה ּׁ ֶש ֶקר
ְ
חשך ְלאוֹ רַּ .גם נָ ַתן ִמ ְכ ׁשוֹ ל ִל ְפנֵ י
ֹאמר ָל ַרע טוֹ ב ְו ָישֶׂ ם ׁ ֶ
ְוי ַ

ָעוֹן

ַהחוֹ ֵטא ִ 13מ ּׁ ְשנֵ י ּ ָפנִ יםָ :ה ֶא ָחד ִּ 14 -כי ֵאינֶ נּ ּו נִ ָחם ַעל ָר ָעתוֹ ,
ְו ַה ּׁ ֵשנִ י ִּ -כי ִ 15י ׁ ְשנֶ ה ְּב ִא ַ ּו ְל ּתוֹ ְּביוֹ ם ָמ ָחר ִּ 16כי ִה ֵּלל ָר ׁ ָשע
ֶה ָחנֵ ף אוֹ תוֹ ַעל ַּת ֲא ַות נַ ְפ ׁשוֹ ִ 17 ,מ ְּל ַבד ִּכי ִי ּׁ ָשא עֹנֶ ׁש ַעל ַה ֵּנזֶ ק
ֲ 18א ׁ ֶשר ִה ִּזיק ַ 19ל ֲא ׁ ֶשר ָא ׁ ַשם לוֹ ַהחוֹ ֵטא ַ 20על ַצ ְּדקוֹ ִמי ֲא ׁ ֶשר
ביאורים

נחשב לעבירה .6 .המעט ממנו וכו' .כלומר ,לא די לו שיש בידו עון על
שאינו מוכיחו .7 .ויוסף לחטוא וכו' .אלא שאף הוסיף חטא על פשע באמרו
לו כי לא חטא ,ובכך הוא מחזק ידי הרשע .8 .וחזקו ידי מרעים .מחזקים
ידי הרשעים על ידי זה שאומרים להם כי לא חטאו .9 .האוילי .הרשע .או
הכוונה ,הטפש .10 .עון פלילי .עון חמור מאד (מלשון הכתוב איוב לא ,כח).
 .11לא יקנא לאמת .לא הוכיחו על חטאיו .12 .אבל יעזור אחרי השקר .אלא
עוד חיזק את דרך השקר אשר ביד הרשע .13 .משני פנים .בשתי צורות.
 .14כי איננו ניחם על רעתו .שבגללו אין החוטא מתחרט על הרעה שעשה.
 .15ישנה באולתו .יחזור לעשות שוב את אותן עבירות .16 .כי הלל רשע
וכו'( .מלשון הכתוב בתהלים י ,ג) .כלומר ,כי החנף הלל את הרשע על תאות
נפשו .17 .מלבד כי ישא עונש .חוץ ממה שבנוסף יענש החונף .18 .אשר
הזיק .החוטא .19 .לאשר אשם לו החוטא .כלומר ,לניזק שהזיק לו החוטא.
 .20על צדקו מי אשר חטא לו .בכך שהצדיק את מעשי המזיק שחטא כלפי
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תשובה

עיונים

שערי

שער שלישי

תשובה

שערי
ָח ָטא לוֹ ,

שער שלישי
21

תשובה

ִמ ְ ּל ַבד ִּכי ֵי ָענֵ ׁש ַעל ְּד ַבר ׁ ֶש ֶקרֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר (תהלים ה,

ל-ש ֵּכן ִאם
יהם"ָּ .כ ׁ ֶ
ם-שנֵ ֶ
יע ַצ ִּדיק ּ 22תוֹ ֲע ַבת ְי ָי ַּ 23ג ׁ ְ
ּו ַמ ְר ׁ ִש ַ
ֶה ָע ֶול ֲא ׁ ֶשר ְּב ַכף ֲח ֵברוֹ ָּגל ּוי ָל ַר ִּביםִּ ,כי ֶּב ֱאמוֹ ר ֵא ָליו ֶה ָחנֵ ף
ִל ְפנֵ י ְּבנֵ ָ
י-א ָדם 24זַ ְך ַא ָּתה ְּב ִלי ֶפ ׁ ַשעִ 25 ,ח ֵּלל ּו ִב ָּזה ָּדת ָו ִדין.

קפח.

ְו ַח ָ ּיב ָה ָא ָדם ִ 26ל ְמסוֹ ר ַע ְצמוֹ ְל ַס ָּכנָ ה ְ 27ו ַאל ַי ּ ִׂשיא
ביאורים

הניזק .21 .מלבד כי יענש על דבר שקר .חוץ ממה שיענש החונף על עצם
השקר בהצדיקו מעשי הרשע .22 .תועבת ה'" .כי האדם חייב לשנא אויבי
השם ...וחייב להקלותם ...וזה האיש לא די שלא ישנאם ולא יקלה אותם אך
יאהבם ויכבדם ויצדיקם" (רבינו בפירושו למשלי) .23 .גם שניהם .מלת "גם"
תבוא להורות כי אע"פ שיחטא ואשם יותר מרשיע צדיק מן המצדיק רשע -
שניהם תועבת ה' (שם)[ .הגר"א במשלי שם הוסיף "שאף המחזיק ידיו הוא ג"כ
תועבה" .משמע ,מי שמחזיק ידיו של מי שמצדיק רשע או מרשיע צדיק ,גם
הוא כלול בתועבת ה'] .24 .זך אתה .נקי הנך .25 .חילל ובזה דת ודין .השפיל
כבוד חוקי התורה ומשפטיה בעיני הבריות[ .רבינו מנה כאן ששה חטאים:
האחד  -ביטול מצות תוכחה .השני  -גורם לו שלא לשוב בתשובה .השלישי -
גורם לו להמשיך ולגזול .הרביעי  -גורם נזקים לכל אותם הנגזלים ע"י הרשע.
החמישי  -משקר .הששי  -מחלל ה' והתורה אם החניף בפרסום] .26 .למסור
עצמו לסכנה .הכוונה אם יש חשש רחוק של סכנה ,אך לא לסכנה מוחשית,
שהרי חנופה אינה מן הדברים שיהרג ואל יעבור עליהם .או דכוונת רבינו הוא
כפשוטו ,שמחוייב למסור עצמו אף לסכנה ודאית אם צריך להחניף לו ברבים,
לפי שיש בזה חילול ה' (יד הקטנה הלכות דעות פ"י אות יג-יד) .ויש שפירשו
לסכנת איבוד ממון או צער הגוף וכדו' (הרוצה בתשובה) .27 .ואל ישיא את
נפשו עון אשמה כזאת .ואל יטעין עצמו בחטא חמור זה של חנופה (ראה
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עיונים
ג.

לו

שהחניפו

לאגריפס .רש"י פירש,
מה שאמרו לאגריפס
"אחינו אתה [וראוי
אתה למלכות]" נחשב
חנופה ,משום שאע"פ

ֶאת נַ ְפ ׁשוֹ ֲעוֹן ַא ׁ ְש ָמה ָּכזֹאתְ 28 .ו ָא ְמר ּו
ַר ּבוֹ ֵתינ ּו (סוטה מא ,א) ַעל ִענְ ַין
ַ 29אגְ ִר ּ ַ
יפס ֶ ׁ 30ש ָה ָיה קוֹ ֵרא ַּב ּתוֹ ָרה,
יע ְל ָפס ּוק זֶ ה (דברים יז ,טו) "ל ֹא
ּו ְכ ׁ ֶש ִה ִ ּג ַ
32
ָ
ת ּו ַכל ָ 31ל ֵתת ָע ֶליך ִא ׁ
יש נָ ְכ ִרי" זָ ְלג ּו

ֵעינָ יו ְּד ָמעוֹ תְ 33 ,ו ָא ְמר ּו לוֹ ָ 34א ִחינ ּו ָא ָּתהְּ ,באוֹ ָת ּה ׁ ָש ָעה
נִ ְת ַח ְ ּיב ּו 35שׂ וֹ נְ ֵא ֶ
יהם ׁ ֶשל ִישְׂ ָר ֵאל ְּכ ָל ָיה (ג) ׁ ֶש ֶה ֱחנִ יפ ּו לוֹ
יפס.
ְל ַאגְ ִר ּ ַ

36

ַאף ִּכי ַהיּ וֹ ׁ ֵשב ַעל ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ֵאין לוֹ ְל ַפ ֵחד

ֵ 37מ ֱאנוֹ ׁש ָימ ּותְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר (שם א ,יז) "ל ֹא ָתג ּור ּו ִמ ּ ְפנֵ י
ביאורים

רש"י ויקרא כב ,טז) .28 .ואמרו רבותינו וכו' .מביא ראיה לדבריו שחייב
למסור עצמו לסכנה ולא להחניף לרשעים ,שהרי אמרו חז"ל שנתחייבו
ישראל כליה על שהחניפו לאגריפס המלך ,ואף שהיו נמצאים במצב של
סכנה אלמלא החניפו לו ,בכל זאת נתחייבו להגיד לו האמת שעל פי דין
תורה הוא פסול מהיות מלך על ישראל ,ומכיון שלא עשו כן נתחייבו כליה
(פתח השער) .29 .אגריפס .מלך ישראל היה מזרעו של הורדוס ,והוא זה
שנחרב בית המקדש בימיו (רש"י) .30 .שהיה קורא בתורה .במוצאי חג
הסוכות שמיד לאחר שנת השמיטה ,וזוהי מצות 'הקהל' .31 .לתת עליך.
למנות עליך למלך .32 .זלגו עיניו דמעות .שמקרא זה פוסלו מן המלכות,
שהרי הוא היה מזרע הורדוס שהיה עבד כנעני מאדום שעלה למלוך בכח
(ב"ב ג .33 .):ואמרו לו .העם ,מאחר וחששו מפניו .34 .אחינו אתה .וראוי
אתה למלכות ,לפי שאמו היתה מישראל (רש"י) .35 .שונאיהם של ישראל.
לשון סגי נהור ,והיינו ישראל עצמם .36 .אף כי היושב על המשפט .ומכל
שכן דיין היושב לדון לא יפחד מאיש ולא ימנע מלפסוק דין אמת מפחד
בעלי הדין אם הם אלימים או עשירים .37 .מאנוש ימות .מאדם אשר סופו
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"מ ְצ ִּדיק ָר ׁ ָשע
"ת ַא ֵּבד ּד ְֹב ֵרי ָכזָ ב"ְ .ונֶ ֱא ַמר (משלי יז ,טו) ַ
ז) ְּ

שערי

שער שלישי

תשובה

שאמו היתה מישראל
ִא ׁ
יש"ְ .ו ַה ֵח ֶלק ַה ֶּזה ׁ ֶש ִהזְ ַּכ ְרנ ּו ,ה ּוא
נחשב
[וממילא
38
ֵח ֶלק ָא ָדם ָר ׁ ָשע ַה ִּנ ְמנָ ה ִעם ׁ ְש ֵּתי
הוא "מקרב אחיך"
להתמנות
וראוי
ִּכ ּתוֹ ת ָה ָרעוֹ ת ִ 39מן ִה ְת ַח ְּבר ּות ֵא ָליו
לכל השררות (ראה
ַה ּׁ ֶש ֶקר ְו ַה ֲחנ ּו ּ ָפהְ .ו ֵי ׁש ְּב ֶח ְל ֵקי ַּכת
קידושין עו ]):לא היה
ראוי למנותו למלך,
ֲחנֵ ִפים ֲא ׁ ֶשר ָּבם ֶה ָחנֵ ף נִ ְס ּ ֶפה ְו ָא ַבד
משום שמצד אביו
ַּ 40ב ֲעוֹן ַה ֲחנ ּו ּ ָפה ְל ַבדַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ִי ְת ָּב ֵאר.
היה עבד ,וגנאי הדבר
שיהיה מלך.
התוספות תמהו ,אם מן התורה היה אגריפס ראוי למלכות ,מדוע נתחייבו
ישראל כליה על חנופה מועטת כזו? ולפיכך פירשו ,שאף-על-פי שמי שאמו
מישראל נחשב "מקרב אחיך" ,היינו דוקא לענין שאר שררות (כגון נשיאות
או ניהול עניני העיר) ,אבל לענין מלכות צריך שבין אביו ובין אמו יהיו
מישראל .לפיכך ,אגריפס שאביו היה עבד ,היה פסול למלכות מן התורה,
וכיון שהודו לו והחזיקו בו על אף שמלך בכח שלא על פי דין תורה  -נתחייבו
כליה .ויש אומרים שאמו של אגריפס לא היתה מישראל ,ומכל מקום אמרו
לו "אחינו אתה" משום שלום מלכות (רמב"ם בפירוש המשניות; מאירי),
או משום שהיה עבד החייב במצוות כאשה (תוספות יבמות מה :ד"ה כיון;
מאירי בשם יש מפרשים).
אף שהגמרא אומרת (סוטה מא ):שמותר להחניף לרשעים בעולם הזה ,מכל
מקום נתחייבו ישראל כליה על שהחניפו לאגריפס ,משום שאגריפס לא
היה רשע כלל (כפי שמוכח ממה שכשהגיע לפסוק הפוסלו מן המלכות זלגו
עיניו דמעות) ולא היה להם לחשוש מפניו .ואף שלא היו יכולים למחות בו,
היה להם לשתוק ולא להחניף לו (באר שבע; בן יהוידע; ראה תוספות סוטה
שם ד"ה אותו היום).
ביאורים

למות (לשון הכתוב ישעיהו נא ,יב) .38 .עם שתי כתות הרעות .כת חנפים
וכת שקרים אשר אינן מקבלות פני שכינה .39 .מן התחברות אליו השקר
והחנופה .כיון שבמעשיו מחוברים שתיהם .40 .בעון החנופה לבד .בלי

|18

קפט.

שער שלישי

ַה ֵח ֶלק ַה ּׁ ֵשנִ יֶ ,ה ָחנֵ ף ֲא ׁ ֶשר ְי ַה ֵּלל ָר ׁ ָשע ִל ְפנֵ י ְּבנֵ י
ל-פי
ף-ע ּ ִ
ָא ָדם ִאם ְּב ָפנָ יו ִאם ׁ ֶש ּל ֹא ְב ָפנָ יוַ ,א ַ

ֶ ׁ 41ש ּל ֹא ַי ְצ ִּד ֶ
יקנּ ּו ַעל ֲח ָמסוֹ ְ 42ול ֹא ְי ַכ ֵּזב ַעל ִמ ׁ ְש ּ ָפטוֹ ֲ 43 ,א ָבל
ֹאמר ָע ָליו
י ַ

44

ִּכי ִא ׁ
יש טוֹ ב ה ּואְ .ו ַעל זֶ ה נֶ ֱא ַמר (משלי כח ,ד)
45

"עֹזְ ֵבי תוֹ ָרה ְי ַה ְלל ּו ָר ׁ ָשע"ִּ ,כי ל ּו ֵלא
יה.
יה ּו ֵמ ֵפר ִמ ְצו ֶֹת ָ
ַה ּתוֹ ָרה46 ,ל ֹא ִה ֵּלל ָהעוֹ ֵבר ַעל ְּד ָב ֶר ָ
ְ 47וגַ ם ִּכי ל ֹא ְי ׁ ַש ַּבח ֶאת ָה ָר ׁ ָשע 48ז ּו ָל ִתי ְּב ַמה ּׁ ֶש ִּנ ְמ ָצא ּבוֹ ִמן
ֲא ׁ ֶשר ָעזַ ב ֶאת

י-א ָדם ְ 50ל ַה ִּגיד ְל ָא ָדם ָי ׁ ְשרוֹ ,
ַה ּטוֹ ב ְ 49ו ָי ִליץ ָע ָליו ִּב ְפנֵ י ְּבנֵ ָ
ּ ַ 51גם זוֹ ָר ָעה חוֹ ָלהִּ ,כי ְּב ַהזְ ִּכירוֹ ֶ 52את ַה ּטוֹ ב ְו ֶאת ָה ָרע ל ֹא
ביאורים

הצטרף אליו עון השקר ועוד עוונות המוזכרים לעיל באות קפ"ז ,כאשר
יתבאר בחלקים הבאים .41 .שלא יצדיקנו על חמסו .לומר שבצדק ובמשפט
גזל וחמס ואין במעשיו כל עבירה [ובזה קל הוא מן החנף שבחלק הראשון
האומר לרשע לא פעלת און ,אבל כאן אינו מתיחס כלל למעשיו הרעים
אלא מלמד עליו זכות ממקום אחר ואומר כי איש טוב הוא] .42 .ולא יכזב
על משפטו .לא ישקר לומר שאותו פלוני אין מנהגו לחטוא ולהרשיע ,והיינו
שאין בזאת החנופה עון שקר .43 .אבל .אלא רק .44 .כי איש טוב הוא.
באופן כללי ואין לשנות את היחס כלפיו על אף שהפעם הוא חטא (הרוצה
בתשובה) .45 .אשר עזב .החונף הזה .46 .לא הלל העובר וכו' .לא היה
מהלל ומשבח את הרשע הזה שעובר על דברי התורה ומבטל את מצוותיה.
 .47וגם כי וכו' .ואע"פ שאינו משבח את מעשיו הרעים .48 .זולתי במה
שנמצא בו מן הטוב .אלא רק את מעשיו הטובים שנמצאו בו .49 .ויליץ.
מלשון מליץ יושר ,שמלמד עליו זכות .50 .להגיד לאדם ישרו .להגיד על
האדם יושר מה אשר עשה (מצו"ד איוב לג ,כג) .51 .גם זו רעה חולה .כלומר,
גם בזה רעתו רבה ונקרא ג"כ חנף .52 .את הטוב .רק את מעשיו הטובים.
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שערי

שער שלישי

תשובה

עיונים

שערי

תשובה

שערי

שער שלישי

תשובה

ְו ִי ְּתנ ּו לוֹ ְ 54י ָקרְ ,ו ָי ִרים ָידוֹ ְ 55וגָ ָברּ 56 .ו ְכ ָבר ִה ְק ַּד ְמנ ּו
יע ָך ַה ִּמ ְכ ׁשוֹ לוֹ ת ְו ַה ּׁ ְש ִחיתוֹ ת ַה ִּנ ְמ ָצאוֹ ת ִּב ְכבוֹ ד
ְלהוֹ ִד ֲ
58
57
ָה ְר ׁ ָש ִעיםַ ,על ֵּכן ל ֹא נָ כוֹ ן ְל ַהזְ ִּכיר ִצ ְד ָק ָתם ִּב ְל ִּתי ִאם
ַיזְ ִּכיר ִ 59ר ׁ ְש ָעם ְו ִכ ְס ָלםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר (משלי י ,ז) "ְ 60ו ׁ ֵשם
ְר ׁ ָש ִעים ִי ְר ָקב"ְ 61 .ונֶ ֱא ַמר (ישעיה נז ,יב) "ֲ 62אנִ י ַא ִ ּגיד ִצ ְד ָק ֵת ְך

ת-מ ֲעשַׂ ִי ְך ְול ֹא יוֹ ִעיל ּו ְך"ֵ ּ .פר ּו ׁש ,ל ֹא יוֹ ִעיל ּו ְך
ְו ֶא ַ
ְ 64
ְ 63
ַמ ֲעשַׂ ִי ְך ַה ּטוֹ ִבים ְל ַה ִ ּצ ֵ
ילך ֵמ ָר ָע ֵתך ְּבק ּו ִמי ַל ִּמ ׁ ְש ּ ָפט
ְּ 65ב ָע ְר ִכי ְל ֻע ָּמ ָתם רֹב ּ ְפ ׁ ָש ַע ִי ְך ּו ַמ ֲעשֵׂ ה ַּת ְע ּת ּו ַע ִי ְךִּ ,כי
ביאורים

 .53צדיק יחשב .אותו הרשע .54 .יקר .כבוד .55 .וגבר .ברשעתו ,כי יחשוב
בלבו עתה אולי אוכל למלא כל תאותי אחרי שכולם מכבדים אותי ונעלמת
מהם רשעתי (פתח השער) .56 .וכבר הקדמנו .לעיל אות קמ"ט-קנ"ב.57 .
להזכיר צדקתם .בלבד .58 .בלתי אם יזכיר .מבלי אשר יזכיר גם .59 .רשעם
וכסלם .מעשי רשעותם והנהגתם הרעה .60 .ושם רשעים ירקב" .הגנות
מחוייב ומוכרח מהזכרת שמו ,כמו שהעץ המרקיב תולדת הרקבון מעצמו,
כן זכרון שם הרשע יחייבהו הגנות ,ואין גנותו מצד המגנה שיאהב לגנות.
והודיענו כי זכרון המום ברשעים  -חובה ,ואין לתלות הגנות במגנה ,כי אם
ברשע ובזכרון שמו" (לשון רבינו בפירושו למשלי) .והמהרש"א (יומא לח):
כתב דהענין בזה הוא לגנות הרשעים בפחיתותם כדי שיתגנו פעולותיהם
בעיני בני אדם ולא ילמדו מהם .61 .ונאמר אני אגיד וכו' .מביא ראיה
שאסור לשבח את הטוב שברשע ,שהרי הטוב שיש לו אינו מצילו מעונש
ומלהקרא בשם רשע (זה השער) .62 .אני אגיד צדקתך .גם אם אגיד את
מעשייך הטובים לא יועילו לך כנגד מעשייך הרעים .63 .מרעתך .מעונשך.
 .64בקומי למשפט .בבואי לשפוט אותך .65 .בערכי לעומתם .כאשר
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עיונים
ד.

נכתב

ונחתם

ִ 66ד ְב ֵרי ֲעוֹנוֹ ַת ִי ְך ָּג ְבר ּו ֵמ ֶהםּ .ו ְכמוֹ
ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו (ר"ה טז ,ב) ִּכי ִמי
ׁ ֶש ֲעוֹנוֹ ָתיו ְמ ֻר ִּבין ִמ ְּז ֻכיּ וֹ ָתיו(67 ,ד)נִ ְכ ָּתב

התוספות
למיתה.
ד"ה
טז:
(ר"ה
פירשו
ונחתמין)
האמור
שמיתה
כאן היינו לעוה"בְ .ונֶ ְח ָּתם ְ 68ל ִמ ָ
יתהְ .ו ָה ְר ׁ ָש ִעים 69נִ ָּכ ִרים
אמנם לדעת שאר
יח ָתם ְו ַהנְ ָהגָ ָתםַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר
ֵהם ְּבשִׂ ָ
הראשונים שפירשו
ת-ח ְטא.
ִה ְק ַּד ְמנ ּו ְל ָך ְּ 70ב ׁ ַש ֲע ֵרי ִי ְר ַא ֵ
שמיתה היינו בזאת
השנה בעוה"ז ,קשה,
הרי מצינו הרבה רשעים שטוב להם ,ואיך אמרו שרשעים גמורין נחתמין
לאלתר למיתה? ב'פתח עינים' להחיד"א מבאר בשם ה'בכור שור' על מה
שרואים רשעים חיים ,שלכל אדם יש נפש רוח ונשמה ,ואם הוא צדיק הרי
אלו משתמרין אצלו ואינם זזים ממנו ,אבל כשחוטא גורם להסיר ממנו
הנשמה ,ואם חוטא יותר גורם להסיר ממנו בחינת הרוח ,ואם חוטא יותר
גם נפשו ניטלת ממנו ,וכל שלב ושלב נחשב למיתה ,דמה לי קטלה כולה
מה לי קטלה פלגא ,והיינו שרשעים נחתמין למיתה שיופרד ממנו נשמתו,
ואח"כ רוחו ,ואח"כ נפשו עד שימות ממש ,ולכן אף שרואים רשעים
חיים וקיימים ,הרי מתים הם ,והיינו דאמרינן רשעים בחייהן נקראים
מתים.
ביאורים

אערוך ואשווה כנגדם .66 .דברי עונותיך גברו מהם .מעשייך הרעים רבים
מן מעשייך הטובים .67 .נכתב ונחתם .בראש השנה .68 .למיתה .במשך
השנה ,ואין מעשיו הטובים מועילים לו להצילו מן הדין .69 .ניכרים הם
בשיחתם והנהגתם .ועי"ז אפשר להבחין בהם אם הם רשעים ,אף שיש להם
הרבה מעשים טובים[ .מכאן מוכח שגם מי שלא נודע עליו מעשי רשעות
ורק דיבורו והנהגתו כשיחות הרשעים ,הורעה חזקת כשרותו והוא בחזקת
רשע לענין איסור התחברות עמו ולהלל מעשיו הטובים ,ולחייב להתרחק
ממנו ולגנותו (מאור השער)] .70 .בשערי יראת חטא .רבינו חיבר חיבור
בשם 'שערי יראת חטא' ,אמנם לא זכינו לאורו.
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ַיזְ ִּכיר ְו ַעל ָּכל ּ ְפ ׁ ָש ָעיו ְי ַכ ֶּסהַ 53 ,צ ִּדיק ֵי ָח ׁ ֵשב ֵא ֶצל ַה ּׁשוֹ ְמ ִעים,

שערי

שער שלישי

תשובה

שערי

ְו ִה ֵּנה ַה ַ ּצ ִּד ִ
יקים ְי ַת ֲעב ּו ֶאת
ָה ָר ׁ ָשעְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר (משלי

יקים ִא ׁ
כט ,כז) "ּ 71תוֹ ֲע ַבת ַצ ִּד ִ
יש ָע ֶול".

עיונים
ה .רפאים יחשבו
בחיים ומתים קרויים.

במדרש

תנחומא

ַ 72ו ֲא ׁ ֶשר ְּבסוֹ ד ַה ַ ּצ ִּד ִ
יקים ל ֹא ִי ְה ֶיהִ 73 ,אם ַּת ֵעב ל ֹא ְי ַת ֲע ֶבנּ ּו
ַ ּגם קֹב ל ֹא ִי ֳ ּק ֶבנּ ּוּ ַ 74 ,גם ָּב ֵר ְך ל ֹא ְי ָב ְר ֶכנּ ּו.

קצא.

ְו ִי ָּת ֵכןִּ 75 ,כי ִי ֶקר ִמ ְק ֶרה ַה ְמ ׁ ַש ֵּב ַח ֶאת ָה ָר ׁ ָשע
ִמ ֶּד ֶר ְך ְ ּ 76פ ַתיּ ּותִּ ,כי ַה ּ ֶפ ִתי 77אוֹ ֵמר ַל ּׁ ֶש ַבח טוֹ ב

ה ּואִ 78 ,אם ָהיוֹ ִי ְה ֶיה ַעל ְּד ַבר ֱא ֶמת ְו ִאם ִּת ְה ֶיה ְּתמ ּו ָרתוֹ .
ּ 79ו ִמ ְּב ִלי ַה ַּד ַעת ׁ ִש ַּבח ה ּוא ֶ 80את ַה ֵּמ ִתיםִּ ,כי ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו
(ברכות יח ,ב) ַעל ָה ְר ׁ ָש ִעים(81 ,ה) ְר ָפ ִאים ֵי ָח ׁ ְשב ּו ַּב ַח ִ ּיים
ביאורים

 .71תועבת צדיקים איש עול .איש העול הוא מתועב בעיני הצדיקים.
 .72ואשר בסוד הצדיקים לא יהיה .ומי שלא זכה עדיין להגיע למעלת
הצדיקים .73 .אם תעב ...גם קוב וכו' .אף שאינו מתעב את הרשע ואינו
מקללו .74 .גם ברך לא יברכנו( .עפ"י במדבר כג ,כה) .כלומר ,לכל הפחות
לא ישבחנו .75 .כי יקר מקרה .שיקרה לפעמים .76 .פתיות .טפשות
ותמימות לא רצויה .77 .אומר לשבח טוב הוא .חושב שמידה טובה היא
לׁש ֵב ַּח כל דבר [וסבור שעל המעשה הטוב מגיע לו לרשע שישבחוהו ,ואינו
ַ
נותן דעתו על הנזקים שעלולים להולד מכך (הרוצה בתשובה)] .78 .אם
היו יהיה על דבר אמת ואם תהיה תמורתו .בין אם דברי השבח יהיו נכונים,
ובין אם להיפך ['תמורתו'  -חילופו] ,שלא יהיו אמת .79 .ומבלי הדעת.
ומבלי שיתן דעתו וישים לב .80 .את המתים .את הרשעים הנקראים מתים.
 .81רפאים יחשבו בחיים .כמתים יחשבו גם בחייהם"( .רפאים"  -כינוי למתים).
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ּו ֵמ ִתים ְקר ּו ִייםֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר

(וזאת הברכה ,ז)
מבאר כוונת הדברים
שרשעים אף בחייהם "ְ 82ו ַה ֵּמ ִתים ֵאינָ ם יוֹ ְד ִעים ְמא ּו ָמה".
קרויין מתים" ,לפי ְו ַה ּׁ ְשגָ גָ ה ַה ּזֹאת 83עוֹ ָלה זָ דוֹ ןִּ 84 ,כי ל ֹא
שרואים זריחת השמש
ואינם מברכים יוצר ֶי ֱא ַהב ָה ֶע ֶבד ֶאת ָה ָאדוֹ ן ִאם ֶי ֱא ַהב
אור ,ורואים שקיעתה
ְמשַׂ נְ ָאיו ִו ָ
יק ֵרב ְר ֵח ָקיוֲ 85 ,הל ֹא ָל ֶהם
ואינם מברכים מעריב
ואוכלים ָל ַד ַעת ִמ ֶּד ֶר ְך ַה ַּד ַעת ִּכי ֵכןְ ,ונֶ ֱא ַמר
ערבים;
ושותים ואינם מברכים
86
ילים ֵמ ִרים ָקלוֹ ן",
את השם" .כלומר( ,משלי ג ,לה) " ּו ְכ ִס ִ
כיון שאינם מרגישים
ּ 87ו ְכ ָבר ִה ְק ַּד ְמנ ּו ּ ֵפר ּו ׁשוֹ .
את הצד הרוחני ואת
נפלאות הבורא בכל דבר ודבר בעולם ,הרי הם כמתים.
כתב ה'שבט סופר' (וישלח) :נראה לי ,שזה שאמר דוד המלך ע"ה (תהלים
קיח ,יז) 'לא אמות כי אחיה ואספר מעשי יה' ,וברש"י שהתפלל שלא ימות
מיתת עולם .ויש לומר שהתפלל שלא יהיו ימי חייו נחשבים כאילו מתו,
וכאשר הרשעים קרוים מתים אע"פ שהם חיים ,על כן אמר 'לא אמות כי
אחיה' שלא ימות בזמן שאחיה ,וזה אפשר על ידי שיספר מעשי יה .עכ"ד.
(קהלת ט ,ה)

ביאורים

 .82והמתים אינם יודעים מאומה .אלו הרשעים שבחייהם קרויים מתים,
ועושים עצמם כאינם יודעים יום המיתה וחוטאים (ברכות יח .83 .):עולה
זדון .נחשבת לו כמחניף לרשע בזדון ,אף שעושה זאת מתוך טוב לב
ותמימות .84 .כי לא יאהב העבד וכו' .כי היה לו להבין שלא יתכן מציאות
שעבד יאהב את אדונו בזמן שמשבח את שונאו של אדונו ומקרב את
האנשים אשר אדונו מרחיק אותם .85 .הלוא להם לדעת מדרך הדעת כי כן.
כלומר ,עליהם להבין שמצד ההבנה הפשוטה כך צריך להיות ,שאי אפשר
לשבח את שונאי ה' .86 .וכסילים מרים קלון .הכסילים שאינם יודעים בין
טוב לרע ,מרימים ומשבחים את איש-קלון ,כלומר את הרשע .87 .וכבר
הקדמנו פרושו .לעיל אות קמ"ז.
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קצ.

שער שלישי

תשובה

עיונים

שערי

שער שלישי

תשובה

שערי

ישיֶ ,ה ָחנֵ ף ַ 88ה ְמ ׁ ַש ֵּב ַח ֶאת ָה ָר ׁ ָשע
ַה ֵח ֶלק ַה ּׁ ְש ִל ׁ ִ
89

90

ְּב ָפנָ יוַ ,אף ָח ְכ ָמתוֹ ָע ְמ ָדה לוֹ ִּכי ל ֹא ְי ׁ ַש ְּב ֶחנּ ּו
י-א ָדם ֶ ּ 91פן ִי ְה ֶיה ָל ֶהם ְלמוֹ ֵק ׁשּ ַ ,גם זֶ ה ֶה ָחנֵ ף ָּגדוֹ ל
ִּב ְפנֵ י ְּבנֵ ָ
ֲעוֹנוֹ ִּ 92 ,כי ֶה ֱח ִליק ֵא ָליו ְּב ֵעינָ יוְ ,ול ֹא ָי ׁש ּוב ִמ ַּד ְר ּכוֹ ָה ָר ָעה
ְול ֹא ִי ְד ַאג ַל ֲעוֹנָ יוִּ ,כי ַצ ִּדיק ה ּוא ְּב ֵעינָ יוְ .וכֹל ֲא ׁ ֶשר ֵאינֶ נּ ּו
ֵמ ֲע ַדת ַ ּצ ִּד ִ
יקיםִ ,אם ְי ׁ ַש ְּבח ּוה ּו י ַ
ֹאמר ְּב ִל ּבוֹ ָ 93א ְמנָ ם ָי ַד ְע ִּתי
"ב ֶפה ָחנֵ ף ַי ׁ ְש ִחית ֵר ֵעה ּו
ִּכי ֵכןָּ ,כ ִענְ ָין ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר (משלי יא ,ט) ְּ
94
ּו ְב ַד ַעת ַצ ִּד ִ
יקים ֵי ָח ֵלצ ּו"ֵ ּ .פר ּו ׁשֶ ,ה ָחנֵ ף ַמ ׁ ְש ִחית ֵר ֵעה ּו
ְּב ִפיו ִּכי ְי ׁ ַש ְּב ֶחנּ ּו ְו ַי ֲא ִמין ַל ְּד ָב ִריםְ 95 ,ו ַי ְק ׁ ֶשה ֶאת רוּחוֹ ,
ְו ִי ְר ֶאה ֶאת נַ ְפ ׁשוֹ ִּ 96ב ָ
יקר ְול ֹא ָי ִבין ִאם ֻ 97ע ּ ְפ ָלה נַ ְפ ׁשוֹ

ו .הוי בעיניך כרשע.

וקשה ,הרי שנינו
באבות (פ"ב מי"ג)
'אל תהי רשע בפני
וביארו
עצמך'"?
מהר"ץ חיות וה'ערוך
לנר' (נדה ל ,):שכוונת
המשנה באבות היא
לענין שלא יתייאש
ויחשוב שאין לו
תקוה לשוב בתשובה,
אלא צריך לבטוח
בה' שיכול לשוב

ְ 98ו ַה ַּמ ְכ ׁ ֵש ָלה ַה ּזֹאת ַּת ַחת ָידוֹ ּ ַ 99 ,גם
ָיר ּום ְל ָבבוֹ
ְו ִה ֵּנה ִּכי

100

101

ְו ִי ּפוֹ ל ְּב ִמ ְכמ ֶֹרת ַּג ֲא ָותוֹ ,

ַה ׁ ְש ֵחת ִה ׁ ְש ִחיתוֹ

102

ְּב ֲח ַלק

שְׂ ָפ ָתיוּ " .ו ְב ַד ַעת ַצ ִּד ִ
יקים ֵי ָח ֵלצ ּו",
ַ 103ה ַ ּצ ִּד ִ
יקים ֵי ָח ְלצ ּו ְּב ַד ְע ָּתם ִ 104מ ִּנזְ ֵקי
ֶה ָחנֵ ףִּ ,כי ִאם ְי ׁ ַש ְּב ֶחנּ ּו ל ֹא ָיר ּום
ְל ָבבוֹ ְ 105ל ַמ ַען זֹאתְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו

ַר ּבוֹ ֵתינ ּו (נדה ל ,ב) ֲא ִפ ּל ּו ָּכל ָהעוֹ ָלם
אוֹ ְמ ִרים ָע ֶל ָ
יך ַצ ִּדיק ַא ָּתה( ,ו) ֱה ֵוי
ְּב ֵעינֶ ָ
יך ְּכ ָר ׁ ָשעְ .ו ָא ְמר ּו (אדר"נ פכ"ט) ִ 106אם ֵי ׁש ָע ֶל ָ
יך

ביאורים

ביאורים

 .88המשבח את הרשע .אפילו באופן שאינו משקר אלא משבחו בחלק
הטוב שבו ,וכדלעיל אות קפ"ט ,אלא דכאן זה בינו לבין עצמו .דאי מיירי
במשקר ,הו"ל לרבינו בהמשך שהאריך בעוונו ,למנות ג"כ שמשקר וכדלעיל
אות קפ"ז (מאור השער) .89 .בפניו .בלבד ,ולא בפני אחרים .90 .אף חכמתו
עמדה לו( .מלשון הכתוב קהלת ב ,ט ,ועיי"ש ברש"י) .כלומר ,אף שחכמתו
הועילה לו שלא ישבחנו בפני אחרים .91 .פן יהיה להם למוקש .למכשול,
שע"י שמשבח את הרשע בפני בני-אדם ילמדו השומעים לעשות כמעשה
הרשע .92 .כי החליק אליו בעיניו .כי בחניפותו מחליק ומייפה לו את דרכו
הרעה בעיניו (לשון הכתוב תהלים לו ,ג) .93 .אמנם ידעתי כי כן .באמת
יודע אני בעצמי כי נכונים דברי השבח שאמרו עלי .94 .משחית רעהו בפיו.
מקלקל דרכיו על ידי שמחניף לו בפיו .95 .ויקשה את רוחו .יקשיח לבו
ויתבצר במעמדו ולא יחשוש לתקן מעשיו .96 .ביקר .במעלה ובכבוד.
 .97עופלה נפשו .חשכה נפשו מן העוונות.

 .98והמכשלה הזאת תחת ידו .והוא מלא חטאים ופשעים (לשון הכתוב
בישעיה ג ,ו) .99 .גם ירום לבבו .ובנוסף לחטא גם יתגאה על כי הצדק
במעשיו .100 .ויפול במכמורת גאותו .ברשת גאותו .ויתעבהו בנפשו וישימו
תועבת ה' ,שנאמר (משלי טז ,ה) 'תועבת ה' כל גבה לב' (לשון רבינו בפירושו
למשלי) .101 .השחת השחיתו .החונף לרשע .102 .בחלק שפתיו .בדברים
החלקים והמחניפים[ .וז"ל ה'מסילת ישרים' (פכ"ג)" :והנה סוף סוף דעת
האדם קלה וטבעו חלוש ומתפתה בנקל ,כל שכן בדבר שאליו הוא נוטה
בטבע .על כן בשמעו את הדברים האלה יוצאים מפי שהוא מאמין לו ,יכנסו
בו כארס בכעוס ,ונמצא נופל ברשת הגאוה ונשבר"] .103 .הצדיקים יחלצו
בדעתם .הצדיקים נחלצים (-נמלטים) מן החנף בדעתם (בחכמתם) ,כי לא
יתעו בנפשם להתגאות בעבור שבח ותהלה אשר יהללום הבריות (לשון רבינו
בפירושו למשלי) .104 .מנזקי החנף .מן הנזקים הרוחניים אשר עלולים להגיע
אליהם אם יאמינו לו ויקבלו דבריו .105 .למען זאת .בעבור זה .106 .אם יש
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אליו ,אבל כאן מדובר
ֵר ִעיםִ ,מ ְק ָצ ָתם ְמ ׁ ַש ְּב ִחים ּו ִמ ְק ָצ ָתם
כשאומרים לו העולם
מוֹ ִכ ִ
יחים
יחים( ,ז) ֱא ַהב ֶאת ַה ּמוֹ ִכ ִ
שהוא צדיק שכבר
עשה מעשים טובים
הרבה ואין צריך לעשות יותר ,לזה אמרו שיחשיב עצמו לרשע כאילו יש לו
הרבה עוונות שמוטל עליו לתקנם.
ה'פתחי נדה' תירץ ,שמה שאומרים לו 'היה בעיניך כרשע' הוא על דרך מה
שאמרו חכמים (אבות פ"ב מ"ד) 'אל תאמין בעצמך עד יום מותך' .ולדבריו
נראה שכלל אין בזה סתירה למה שנאמר 'אל תהי רשע בפני עצמך' ,משום
שאין באים לומר כאן שיהיה בעיניו כאילו שהוא עכשיו רשע ,רק שלא יבטח
בעצמו שבעתיד לא יהיה רשע.
ה'בן יהוידע' ביאר ,שאף שהוא צדיק עליו לראות את עצמו כרשע מחמת
עוונות הכעס והגאוה וכיוצא באלו שאדם רגיל להכשל בהם ,ונקרא מחמת
זה רשע משום שהם שקולים כנגד עבירות חמורות ,כמו שאמרו (זוהר ח"א
בראשית כז ):שכל הכועס ,וכן כל המתגאה (סוטה ד ):כאילו עובד עבודה
זרה ,וכעין זה מצינו (ב"מ נח ):לענין הלבנת פנים שהיא כשפיכות דמים.
עוד ביאר ,שיהא בעיניו כרשע מצד מעשיו בגלגול הקודם .עוד ביאר ,שיהא
בעיניו כרשע מחמת שרואה אחרים רשעים ואינו מוחה בהם ,שעוונותיהם
נקראים על שמו ,כמבואר בשבת (נד ):שהפרה של שכנתו של רבי אלעזר בן
עזריה היתה יוצאת בשבת לרשות הרבים באופן האסור ,ומחמת שלא מיחה
בה היתה נקראת על שמו.
ז .אהב את המוכיחים .כתב הרא"ש ב'ארחות חיים' (אות מה)" :שמח בשמעך
תוכחות כמוצא שלל רב" .וכתב בספר 'משנת רבי אהרן' (ח"א עמ' רנא):
"הנה הרא"ש הוא מגדולי הקדמונים ומעמודי ההוראה בכל הדורות ,וכל
מה שהוא כותב הם דברי פסק הלכה ,הרי שחיוב גמור הוא לשמוח בשמעו
תוכחות .וענין מוצא שלל רב הוא כמו הצלחה פתאומית למי שלא פילל,
ועוד שהיא מרובה מאד .והגדר ,כי האדם עומד במלחמת היצר החזקה ,ומי
שעומד במלחמה ,כשנמצאים לו פתאום עוזרים נגד האויבים שכיתרוהו
ביאורים

עליך רעים .אם יש לך חברים.
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עיונים

מסביב ,הלא תגדל
שמחתו לאין שיעור,
ופוסק הרא"ש דכך
צריך לשמוח בסיוע
מצד התוכחה".
ח.

ושנא

את

(ח) ּושְׂ נָ א ֶאת ַה ְמ ׁ ַש ְּב ִחיםִּ ,כי ֵא ֶּלה
ְ 107ל ַח ֵ ּיי עוֹ ָלם ְי ִביא ּו ָךְ 108 ,ו ֵא ֶּלה
ְּב ָר ָע ְת ָך ְישַׂ ְּמח ּו ָך ִּכי ְי ׁ ַש ְּבח ּו ָך.
ְ 109ו ִי ָּת ֵכן ַּגם ֵּכן ְל ָפ ֵר ׁשּ ,ו ְב ַד ַעת

המשבחים .ב'כסא
ַצ ִּד ִ
יהםִּ ,כי ל ֹא
יקים ֵ -י ָח ְלצ ּו ֵר ֵע ֶ
רחמים' תמה ,מי
התיר לו לשנוא ַי ֲחנִ יפ ּו ָל ֶהם ֲא ָבל הוֹ ֵכ ַח יוֹ ִכיח ּום ְויוֹ ר ּו
ולעבור
המשבחו
על "לא תשנא את אוֹ ָתם ַּב ֶּד ֶר ְך ִּ 110ב ְתעוֹ ָתם ְּבתֹה ּו ל ֹא
אחיך"" ,ואהבת לרעך ָד ֶר ְךְ .ונֶ ֱא ַמר (משלי כו ,כח) " ּו ֶפה ָח ָלק
כמוך"? וכתב לתרץ,
דכיון שמבקש רעתו ַ 111י ֲעשֶׂ ה ִמ ְד ֶחה"ִ .ה ְמ ׁ ִשיל ֶ ּ 112פה
(להוציאו מן העולם),
ָח ָלק ְל ֶד ֶר ְך ֲ 113ח ַל ְק ַל ּקוֹ תְ ,ו ָא ַמרִּ ,כי
הרי אין יראת ה' על
פניו וגם עובר על 'לפני עור לא תתן מכשול' ,ולכן מותר לשנאותו .ועוד
כתב ,דבאמת לאו דוקא קאמר "ושנא" אלא הכוונה לפרוש ולהתרחק ממנו
יעו"ש (תוספת אור).
ביאורים

 .107לחיי עולם יביאוך .שע"י תוכחתם תיטיב מעשיך ותזכה לחיי העולם
הבא .108 .ואלה ברעתך ישמחוך .המשבחים אותך גורמים לך שתשמח
במעשיך הרעים ולא תתקן אותם .109 .ויתכן גם כן לפרש וכו' .וביאור
הכתוב הוא" :ובדעת צדיקים"  -ובחכמת הצדיקים" ,יחלצו"  -ינצלו רעיהם.
ופירושו ,הצדיקים על ידי תוכחתם יצילו את רעיהם מרדת שחת (זה
השער) .110 .בתעותם בתוהו לא דרך .כשהם תועים מדרך האמת והולכים
בדרך השקר (לשון הכתוב בתהלים קז ,מ .ואיוב יב ,כד" ,בתוהו שאינו
דרך" .רש"י איוב שם) .111 .יעשה מדחה .עושה דחוי ,שדוחה את מקבלו
(את הרשע המקבל את דברי החנופה) מעל הקב"ה (רש"י) .112 .פה חלק.
של החנף המחליק ומייפה לרשע את מעשיו .113 .חלקלקות .שמחליקים
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שערי

תשובה

שער שלישי

ַו ֲח ַל ְק ַל ּקֹת"ֵּ ,כן ִי ּפוֹ ל ָה ָא ָדם ְו ִי ָּד ֶחה ְּב ֶפה ָח ָלקְ ,וה ּוא ּ ֶפה
ָחנֵ ףַ ,על ָה ִענְ ָין ֲא ׁ ֶשר ֵּב ַא ְרנ ּוְ .ו ָא ַמר ָּד ִוד ָע ָליו ַה ּׁ ָשלוֹ ם (שם
יב ,ד) "ַ 117י ְכ ֵרת ְי ָי ָּכל-שִׂ ְפ ֵתי ֲח ָלקוֹ ת ָ 118ל ׁשוֹ ן ְמ ַד ֶּב ֶרת
ְ ּגדֹלוֹ ת"ִ .ק ֵּלל ּ ֶפה ֶה ָח ָלקִּ ,כי ַי ׁ ְש ִחית ּבוֹ ֵר ֵעה ּוְ 119 ,ו ַה ָּל ׁשוֹ ן
ַה ָּק ׁ ָשה ֶ ׁ 120שה ּוא ֵה ֶפ ְך ֶה ָח ָלקְ ,וה ּוא ָל ׁשוֹ ן ָה ָרעְ .ו ֵי ׁש ִמן
ַה ֲחנֵ ִפים ׁ ֶש ִּמ ְת ַּכ ְונִ ים ְל ַה ֲחנִ יף ְ 121ל ַאנְ ׁ ֵשי-זְ רוֹ ַע ְּ 122כ ֵדי
ׁ ֶש ְ ּי ַכ ְּבד ּו אוֹ ָתם ִוינַ ּ ְׂשא ּוםְ ,ו ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו
ָּכל ַה ַּמ ֲחנִ יף ַל ֲח ֵברוֹ ְ 123ל ׁ ֵשם ָּכבוֹ דַ ,ל ּסוֹ ף

(עי' אדר"נ פכ"ט)
124

נִ ְפ ָטר ִמ ֶּמנּ ּו

ְּב ָקלוֹ ן.
ביאורים

בה ונופלים .114 .כאשר יפול .כמו שיפול .115 .וידחה .ויושלך למרחוק.
 .116חושך וחלקלקות .שניהם יחד ,כדי שיחליקו רגליהם בחלקלקות,
והחושך אינו מניחם להשמר מן החלקלקות (רש"י) .117 .יכרת ה' כל שפתי
חלקות .ישמיד ה' את כל המדברים בחנופה .118 .לשון מדברת גדולות.
כלומר ,וגם לשון המדבר על זולתו רע .119 .והלשון הקשה .וגם קילל את
המדבר קשות על חברו .וממה שמדמה לשון החלק ללשון הרע ,מזה ניתן
להתבונן בחומר העון של לשון החלק (זה השער) .120 .שהוא היפך החלק.
כי הוא מגנה את זולתו ומזיק לו .121 .לאנשי זרוע .אנשים בריונים ורשעים
בעלי יכולת ושררה (עלי אורח) .122 .כדי שיכבדו אותם וינשאום .כלומר
הם מתכוונים לכבוד עצמם ולא לבעלי הזרוע (הרוצה בתשובה) .123 .לשם
כבוד .כדי לקבל ממנו כבוד .ובאדר"נ שם הגירסא "לשום ממון" .124 .נפטר
ממנו בקלון .בבזיון .כלומר ,לבסוף אותו חבר יבזה אותו ,והוא מדה כנגד
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ט .בהתחברך עם
אחזיהו פרץ ה' את
"ויסעו
מעשיך.

קצג.

יעיַ 125 ,ה ִּמ ְת ַח ֵּבר
ַה ֵח ֶלק ָה ְר ִב ִ
ָל ָר ׁ ָשעְ 126 ,ול ֹא ַדיּ וֹ ֲא ׁ ֶשר ל ֹא

ט-פיו ְו ַה ְר ֵחק ל ֹא
יחה ּו ְּב ׁ ֵש ֶב ּ ִ
יוֹ ִכ ֵ
ַי ְר ִח ֵ
יקה ּוֲ ,א ָבל ְּכמוֹ ָח ֵבר ְי ָק ְר ֵבה ּו.

מקדש ויחנו בהר
ההר בקצה ארץ
אדום .ויעל אהרן
127
הכהן אל הר ההר
ְונֶ ֱא ַמר (דברי הימים-ב' כ ,לז)
על פי ה' וימת שם"
וגו' (במדבר לג ,לח)(128" .ט) ְּב ִה ְת ַח ֶּב ְר ָך ִעם ֲא ַחזְ ָיה ּו ָ ּ 129פ ַרץ
"זהו שאמר הכתוב
ת-מ ֲעשֶׂ ָ
יך"ְ .ו ַה ַ ּצ ִּד ִ
יקים ָמאֹס
בהתחברך עם אחזיהו ְי ָי ֶא ַ
פרץ ה' את מעשיךִ ,י ְמ ֲאס ּו ֶאת ָה ָר ׁ ָשעְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר
על שנתחברו לרשע
הזה [אדום] לעבור (תהלים טו ,ד) "130נִ ְבזֶ ה ְב ֵעינָ יו נִ ְמ ָאס".
בארצו ,חסרו לאותו
צדיק ,לכך נסמכה פרשת אסיפת אהרן לאחר פרשת מלך אדום" (במ"ר
יט ,טז).
ראה כמה חמורה היא ההתקרבות לרשע .שהרי בעצם זו היתה הדרך
הקרובה להכנס לארץ .כמו שהכתוב אומר "ויסעו מהר ההר דרך ים-סוף
ביאורים

מדה .125 .המתחבר לרשע .אף-על-פי שאינו מחניף לו ואינו משבחו ,אלא
שהוא מקרבו ומתחבר עמו (ארחות צדיקים) .126 .ולא דיו וכו' .כלומר,
ולא זו בלבד שאינו מוכיחו על מעשיו הרעים ואינו מרחיקו ,אלא עוד
מקרבהו אליו כמו חבר ,וזוהי גם כן פעולת חנופה .127 .ונאמר .ליהושפט
מלך יהודה שהיה צדיק .128 .בהתחברך עם אחזיהו .בגלל שהתחברת עם
אחזיהו מלך ישראל הרשע  -ששיתפת אותו איתך בבנית ספינות גדולות
וחזקות שמסוגלות להפליג לתרשיש .129 .פרץ ה' את מעשיך .הענישך
ה' וגזר שתתקלקל מלאכתך והתפרקו הספינות ולא יכלו להפליג בהן
לתרשיש ,ואף-על-פי שהתחבר עמו רק לצורך מסחר .130 .נבזה בעיניו
נמאס .מי שהוא נבזה ברשעתו ,נמאס בעיניו של צדיק (רש"י).
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שבוע ב'  -יום א'

שבוע א'  -יום ה'

ַּ 114כ ֲא ׁ ֶשר ִי ּפוֹ ל ָה ָא ָדם ְ 115ו ִי ָּד ֶחה ְּב ֶל ְכ ּתוֹ ְּב ֶד ֶר ְך ֲח ַל ְק ַל ּקוֹ ת,
חש ְך
י-ד ְר ָּכם ֶ ׁ 116
ָּכ ִענְ ָין ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר (תהלים לה ,ו) ְ"י ִה ַ

עיונים

שערי

שער שלישי

תשובה

לסבב את ארץ אדום,
ְו ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (ב"ק
ותקצר נפש העם
צב ,ב) 131ל ֹא ְל ִח ָּנם ָה ַל ְך זַ ְרזִ יר ֵא ֶצל
בדרך" (במדבר כא,
ד) .במשמע ,שאם
עוֹ ֵרב ֶא ָּלא ִ 132מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשה ּוא ִמינוֹ .
לא רוצים להאריך
ְו ָא ְמר ּו (שם) ָּכל עוֹ ף ְל ִמינוֹ ִי ׁ ְש ּכוֹ ן
הדרך עד שתקצר
נפש העם ,צריך לקצר
ן-א ָדם ְלדוֹ ֶמה לוֹ ְ .ו ָא ְמר ּו (מגילה
ּו ֶב ָ
דרך ארץ אדום .ועוד,
(133י)
כח ,א)
ָאס ּור ְל ִה ְס ַּת ֵּכל ִּב ְדמ ּות
הרי לבסוף לא יצא
הדבר לפועל ,משום
ָא ָדם ָר ׁ ָשעֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר (מלכים-ב' ג ,יד)
סירובו של מלך
אדום ,ולא נתחברו
אליו כלל .אעפ"כ נענשו אך ורק על רצונם לעבור דרכו ,ונסתלקו ענני כבוד
והסתבכו במלחמה ,וסופם שנאלצו לחזור שבע מסעות לאחור ,וגרם הדבר
להתמרמרות רבה בבני ישראל ,ולנחשים השרפים.
מכאן הוכיח הגר"א קוטלר זצ"ל עד כמה חמורה היא הסכנה מהתקרבות
כל שהיא אל רשעים .כי עינינו הרואות שלא אך מנהיגי הדור ההוא נענשו,
רק כל העם כולו ,וכל זאת אך משום שרצו וביקשו להתחבר אל אדום
במעבר ארצו (משנת רבי אהרן).
י .אסור להסתכל בדמות אדם רשע .מבואר מדברי רבינו שטעם האיסור
הוא משום התחברות לרשע .וכתב המהרש"א (בח"א מגילה כח ).הטעם על
פי חכמי המקובלים ,כי הכרת פניהם ענתה בם ,שיש במראה פניו של האדם
צורה רוחנית לטוב או לרע ,והוא כפי מעשיו לצד הטהרה או לצד הטומאה,
ואסור להסתכל לצד הטומאה על דרך מה שנאמר (ויקרא יט ,ד) 'אל תפנו
ביאורים

 .131לא לחנם הלך זרזיר וכו' .רבי אליעזר מוכיח שזרזיר הוא עוף טמא
ממה שדרכו לשכון ולקנן יחד עם העורבים ,ולכן הוא נחשב בן מינו [אף
שיש לו סימן טהרה אחד שאין לעורב .מהרש"א] .132 .מפני שהוא מינו.
כן המתחבר אל הרשעים  -מעיד על עצמו כי רשע הוא כמותם .133 .אסור
להסתכל בדמות אדם רשע .שגם זוהי בחינה מסויימת של התחברות לרשע.
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יה ּו ָדה"134ל ּו ֵלי ּ ְפנֵ י ְיהוֹ ׁ ָש ָפט ֶמ ֶל ְך ְ
ם-א ִּביט ֵא ֶל ָ
יך ְו ִאם-
ֲאנִ י נֹשֵׂ א ִא ַ

אל האלילים'.
חכמה'
ב'ראשית
(שער התשובה פ"ו)
שהמסתכל
כתב,
ֶא ְר ֶא ָּך"ְ .ו ָא ְמר ּו (עי' שם) ָּכל ַה ִּמ ְס ַּת ֵּכל
בצלם אדם רשע
135
ִּב ְדמ ּות ָא ָדם ָר ׁ ָשעֵ ,עינָ יו
ֵּכהוֹ ת
הוא מקנה בלבו
רוח הטומאה של
ְל ֵעת זִ ְקנָ תוֹ ֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר (בראשית כז ,א)
ההוא שרואה בפניו,
ַ"ו ְי ִהי ִּכי-זָ ֵקן ִי ְצ ָחק ַו ִּת ְכ ֶה ָ
ין ֵעינָ יו
וימשך לו מזה בלבול
וביטול
המחשבה
ֵמ ְראֹת"ִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ִה ְס ַּת ֵּכל ִּב ְדמ ּות
הדבקות .ולכן לא
ף-ע ּ ִ
ראוי לאדם מישראל ֵעשָׂ וַ ,א ַ
ל-פי ֶ ׁ 136ש ּל ֹא ָה ָיה ַמ ִּכיר
להשתתף עם נכרי,
137
ַמ ְע ָּב ָדיו,
ִּכי ָה ָיה ֵעשָׂ ו ַמ ְס ִּתיר
וכמו אבוה בר איהי
ומנימן בר איהי ,חד
אמר תיתי לי דלא אסתכלי בנכרי ,וחד אמר תיתי לי דלא עבדי שותפות
בהדי נכרי (מגילה כח ,).הכל מטעם זה .ולכן אמרה תורה (ויקרא כה ,יד)
'או קנה מיד עמיתך' ,כדי שלא יתעסק עם גויים ויזיק לו לדביקות .עכ"ד.
[וכעין מה שכתב הרמב"ן (בראשית יט ,יז) בטעם הדבר שנאסרו להסתכל
בהפיכת סדום ועמורה :כי הראות באויר ַה ֶד ֶּבר ובכל החלאים הנדבקים יזיק
מאד וידביקם ,וכן המחשבה בהם ,ולכן יסגר המצורע וישב בדד .עיי"ש].
ביאורים

 .134לולי פני וגו' .אלישע אמר כן ליהורם בן אחאב מלך ישראל הרשע
אשר הגיע אליו עם יהושפט מלך יהודה ,כי אלמלא כבודו של יהושפט
הצדיק  -לא היה מביט בו ולא היה מסתכל לעברו כלל .135 .כהות.
מחשיכות ומתעוורות .136 .שלא היה מכיר מעבדיו .פעולותיו ומעשיו
הרעים של עשו ולא ידע שהוא רשע ,כמבואר בבראשית רבה (סג ,י) שהיה
צד את אביו בדברי פיו ,שהיה שואלו כיצד מעשרים את התבן ואת המלח,
וסבור היה אביו שהוא מדקדק במצוות ולכן לא חשש יצחק והסתכל בו
(טורי אבן) .137 .כי היה עשו מסתיר מעשיו .דעת רבינו כדעת הרמב"ן
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ַמ ֲעשָׂ יוָּ ,כ ִענְ ָין ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר (ישעיה כט ,טו) "ְ 138ו ָה ָיה ְּב ַמ ְח ׁ ָש ְך
139
ַמ ֲעשֵׂ ֶ
יטבִּ ,כי ַר ּב ּו
יע ָך ַּב ֵאר ֵה ֵ
יהם"ּ .ו ְכ ָבר ִה ְק ַּד ְמנ ּו ְלהוֹ ִד ֲ
140
י-מ ֶות ַה ִּנ ְמ ָצ ִאים ֶאל ַה ִּמ ְת ַח ֵּבר ָל ָר ׁ ָשע.
ַד ְר ֵכ ָ

קצד.

ישיִ ,א ׁ
י-א ָדם ִּב ְד ָב ָריו
יש ִּכי ַי ֲא ִמינ ּו ְּבנֵ ָ
ַה ֵח ֶלק ַה ֲח ִמ ׁ ִ

ְו ָס ְמכ ּו ָּכל ַה ּׁשוֹ ְמ ִעים ַעל ַמ ֲא ָמ ָריוְ ,ו ִי ְת ַּכ ֵ ּון
ְ 141לנַ ּ ֵׂשא ַא ַחד ָה ָעם אוֹ 142גּ וֹ ֲאלוֹ ַה ָּקרוֹ ב ֵא ָליו ְּ 143ב ַא ֲה ָבתוֹ
ֹאמר ָע ָליו ִּכי ה ּוא ִ 144א ׁ
יש ָח ָכםְ 145 ,וה ּוא ֵּבן ל ֹא
אוֹ תוֹ ְ ,וי ַ
147
146
ְלפ ּו ָקה
ָח ָכםְ ,ו ָה ָיה
ְוצ ּור ִמ ְכ ׁשוֹ לִּ ,כי ִי ְס ְמכ ּו ַעל
הוֹ ָראוֹ ָתיוְ 148 ,ו ַעל ּ ִפיו ִי ְה ֶיה ָּכל ִריבְ ,ו ַ
יע ֵ ּות ִמ ׁ ְש ּ ָפט ְ 149ו ֶאת
ביאורים

עה"ת (בראשית כז ,כא) כי לא היה עשו רשע בעיני אביו (זה השער).
 .138והיה במחשך מעשיהם .כל מעשיהם הרעים יעשו בחושך להסתתר
מבני אדם וכו' (מצו"ד) .139 .וכבר הקדמנו וכו' .עי' מש"כ רבנו לעיל אות
נ' ,נ"א ,נ"ט וקנ"א .וע"ע לקמן קצ"ז וקצ"ח .140 .דרכי מות .תוצאות רעות
המוליכות לאבדון .141 .לנשא אחד העם .לגדל ולרומם אחד מן העם.
 .142גואלו .קרובו .143 .באהבתו אותו .מתוך אהבתו אליו[ .ולכן שייך ענין
זה לחנופה כיון דעושה כן רק מחמת אהבתו לו ורצונו להיטיב לו (משיבת
נפש)] .144 .איש חכם .בחכמת התורה וראוי להוראה .145 .והוא בן לא
חכם .כלומר ,ובאמת אינו חכם .146 .לפוקה .למכשול( .מלשון הכתוב
שמואל-א כה ,לה ,ופירש רש"י :לכשלון ,כמו 'ופיק ברכים') .147 .וצור
מכשול .ואבן נגף (ישעיה ח ,יד) .כלומר ,לתקלה .148 .ועל פיו יהיה כל ריב.
לפי הוראותיו יוכרעו כל הדינים והמשפטים (מלשון הכתוב דברים כא ,ה).
 .149ואת העולם יחריב .על ידי משפטיו המקולקלים.
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יא .כל המעמיד דיין
שאינו הגון כאילו
נטע אשירה .שנאמר

ֹאמר ַעל ִא ׁ
יש
ָהעוֹ ָלם ַי ֲח ִריבְ .ו ֵכן ִּכי י ַ
ִּכי ה ּוא 150נֶ ֱא ַמן-ר ּו ַחְ 151 ,ול ֹא ִה ִּכירוֹ
ִאם ה ּוא ִא ׁ
יש ֱ
אמ ּונִ ים 152אוֹ ֵּבן ל ֹא153
ֵאמ ּון ּבוֹ ְ ,וא ּו ַלי
ִי ׁ ְש ַמע ַה ּׁשוֹ ֵמ ַע

(דברים טז ,יח)
"שופטים ושוטרים
תתן לך" ,וסמיך ליה
154
(שם שם ,כא) "לא
ְו ַי ְפ ִק ֵידה ּו ַעל ֵּביתוֹ ְו ָכל ֶי ׁש לוֹ ִי ֵּתן
תטע לך אשרה כל
ית ָ
יך.
ְּב ָידוֹ ְ 155 ,ו ִכ ֵח ׁש ּבוֹ ֵלאמֹר ל ֹא ְר ִא ִ
עץ" (סנהדרין ז.):
והפסוק נדרש כך :אל
(יא)
ְו ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו (סנהדרין ז ,ב)
ָּכל
תמנה לדיין [המשול
ל'עץ' (עי' תענית ַ 156ה ַּמ ֲע ִמיד ַּ 157ד ָ ּין ׁ ֶש ֵאינוֹ ָהג ּון ְּכ ִא ּל ּו
ז ]).מי שאינו הגון,
והעושה כן דומה לנוטע אשירה (עפ"י רש"י).
הדמיון לאשירה הוא ,שכשם שבנטיעת אשירה יש איסור אף שעדיין לא
נעבדה ,כמו כן עובר משעה שממנה דיין שאינו הגון אף שעדיין דיין זה לא
עיות את הדין ('ערוך לנר').
המהרש"א והמהר"ל ביארו :הדיינים נקראים בלשון הכתוב "אלהים" ,כשמו
ביאורים
 .150נאמן רוח .איש מהימן וישר .151 .ולא הכירו אם הוא איש אמונים.
מבלי שיכיר אותו אם באמת הוא אדם נאמן .152 .או בן לא אמון בו .או

שהוא אדם שאינו נאמן (מלשון הכתוב דברים לב ,כ) .והנה הוא ברצונו
להיטיב עמו משקר ועושהו לחכם או לאיש נאמן וגורם להרבות תקלות,
ולכן הוא בכלל חונף .153 .ישמע השומע .שהוא אדם נאמן .154 .ויפקידהו
על ביתו וכל יש לו יתן בידו( .מלשון הכתוב בראשית לט ,ד) .כלומר ,ימנהו
נאמן על נכסיו או יפקיד אצלו פקדונות וכדו' .155 .וכחש בו לאמר לא
ראיתיך .ולאחר מכן אותו אדם יכחש ויכפור בפקדון ויאמר לו אינו מכירך.
 .156המעמיד .הממנה .157 .דיין שאינו הגון .שאינו ראוי לדון ,כגון שאינו
בקי בדין אף שיש בו יראת שמים ומדות טובות ,או דיין הבקי בדין אלא
שאין בו יראת שמים ואינו הגון במעשיו (פרישה חו"מ ח ,א).
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של הקב"ה [כמו
נָ ַטע ֲ 158א ׁ ֵש ָרהּ 159 ,ו ִב ְמקוֹ ם ַּת ְל ִמיד-
בפסוק (שמות כב ,כו)
ָח ָכם (160יב) ְּכ ִא ּל ּו נְ ָטעוֹ ֵ 161א ֶצל ִמזְ ֵּב ַח.
"אלהים לא תקלל",
שדרשו אותו בגמרא
(שם סו ,א-ב) גם על דיינים וגם על הקב"ה] ,לפי שכל דיין הדן דין אמת
נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית (עיין שבת י ,).ודיין שאינו הגון הרי
הוא "אלהים אחרים" ,והממנה אותו הוא כעין עובד עבודה זרה.
יב .כאילו נטעו אצל מזבח .שנאמר אצל מזבח ה' אלהיך (סנהדרין שם).
תלמידי חכמים מכפרים על ישראל ומגינים עליהם כמזבח ,והדיין נמשל
ל'עץ' ,על דרך הפסוק (דברים ב ,יט) 'כי האדם עץ השדה' ,שדרשוהו בגמרא
(תענית ז ).על תלמיד חכם (רש"י) .ונמצא שהממנה דיין שאינו הגון במקום
שיש תלמידי חכמים הרי הוא כנוטע 'כל עץ' (ולא עץ הראוי לכך) אצל
המזבח.
כתב ה'יערות דבש' (ח"א דרוש יא)" :והטעם ,כי 'אלקים נצב בעדת אל
ובקרב אלקים ישפוט' .אצל הדיין הדן ,שם השכינה שורה והשפעתה
קבועה כי המשפט לאלקים .אך זהו בדיין הגון ,אבל בדיין שאינו הגון,
תמורת שריית שכינה שורה סטרא דמסאבא ,וזהו ענין אשירה ,שהיו עושים
למשכן לסטרא אחרא שהיה שורה עליה רוחות טמאים ומרכבה לסטרא
אחרא ,ואם כן ,המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נוטע אשירה ,כי שניהם
משכנות לסטרא אחרא ,ושמה הרגיעה לילית כת שלה בעו"ה ,ולכן אמרו
כנוטע אשירה .ואם יש אצלו תלמידי חכמים ,ואם כן על תלמידי חכמים
הופיעה רוח הקדש מהשכינה קדישא ,ועל דיין בלתי הגון רוח דמסאבא,
הרי כאן להבדיל בין קודש לחול קדושה וטומאה במעמד אחד ,וזה
כנוטע אשירה במזבח שהוא קדושת המזבח וטומאת אשירה ,וזה פשוט.
עכ"ד.
ביאורים
 .158אשירה .עץ שנוטעים אותו לעבודה זרה .159 .ובמקום תלמיד חכם.

ּוב ְּמקֹום למנות אותו לדיין ממנה דיין שאינו
וב ָמקֹום שיש תלמיד חכםִ ,
ְ
הגון .160 .כאילו נטעו .לעץ האשירה .161 .אצל מזבח .שתלמידי חכמים
מכפרים ומגינים על הדור כמזבח (רש"י).
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שער שלישי

ֹאש ַּב ָ ּי ִמים ָה ִר ׁ
ְ 162ו ָה ָיה ִמי ׁ ֶש ֵה ִקים ְלר ׁ
אשוֹ נִ ים ִמי ׁ ֶש ֵאינוֹ
ָרא ּוי ְלהוֹ רוֹ תְ ,ו ָק ְרא ּו ָע ָליו ִמ ְק ָרא ׁ ֶש ָּכת ּוב
יצה ע ּו ִרי ְל ֶא ֶבן ּד ּו ָמם
"163הוֹ י א ֵֹמר ָל ֵעץ ָה ִק ָ

(חבקוק ב ,יט)
164

ה ּוא יוֹ ֶרה

ִ 165ה ֵּנה-ה ּוא ָּתפ ּושׂ זָ ָהב ָו ֶכ ֶסף ְו ָכל-ר ּו ַח ֵאין ְּב ִק ְר ּבוֹ ".
בר ּו ְך-ה ּוא ְל ִה ּ ָפ ַרע ִמ ַּמ ֲע ִמ ָידיוֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמרְו ָע ִתיד ַה ָּקדוֹ ׁש ָּ
ל-ה ָא ֶרץ".
יכל ָק ְד ׁשוֹ ַהס ִמ ּ ָפנָ יו ָּכ ָ
(שם שם ,כ) "ַ 166ו ָיי ְּב ֵה ַ

קצה.

ַה ֵח ֶלק ַה ּׁ ִש ּׁ ִשיִ ,מי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְּב ָידוֹ ִל ְמחוֹ ת ְ 167ו ֵאינוֹ
מוֹ ֶחה

168

ְו ֵאין ְּב ִפיו ּתוֹ ָכחוֹ תְ ,ו ַעל ַמ ֲעשֵׂ ה
ביאורים

 .162והיה מי שהקים לראש וכו' .במסכת סנהדרין (ז ):מובא דבר זה על
דבי נשיאה .163 .הוי אומר לעץ וגו' .אוי לאומר אל הפסל העשוי ִמּבּול
עץ הקיצה משנתך ושמע אלי ,ולגוש אבן דומם וחסר תנועה אומר עורי
(מצו"ד) .164 .הוא יורה .בתמיה (רש"י) ,וכי הוא יוכל ללמד אתכם דבר
מה?! .165 .הנה הוא תפוש וגו' .הרי הוא מצופה בזהב וכסף ויפה הוא
למראה העין אבל שום חיות אין בתוכו .ואף הם כאותם האומרים לאבן
'עורי' ,שהרי דיין זה אותו הם מעמידים  -כל רוח אלוקים אין בקרבו ,ולא
יוכל להדריכם ולהורותם מאומה אחר שאינו ראוי להוראה .166 .וה' בהיכל
קדשו וגו' .ה' מוכן בהיכל קדשו להפרע מן האומרים לאבן עורי ולעץ
הקיצה (המוזכרים בפסוק הקודם) ,ובעוונם תידום ('הס'  -לשון שיתוק)
כל הארץ בחורבנה .167 .ואינו מוחה .כי חושש פן יזיקוהו ,או שמא ימנעו
מלהיטיב עמו ,או שמא כבר היטיב עמו ,או שמא יחזיקוהו לאינו מן הישוב.
וכל זה בכלל חנופה הוא ,שבשביל תועלת או נוחות עצמית הוא מחניף
להם בשתיקתו ומסכים עמהם במה שעושים נגד רצון ה' ואינו מוכיחם
(זה השער) .168 .ואין בפיו תוכחות( .לשון הכתוב תהלים לח ,טו) כלומר
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ָל ֶהם ְל ִא ׁ
יחְ .ו ִה ֵּנה נִ ְצ ַט ִ ּוינ ּו ְל ַב ֵער ָה ָרע ִמ ֶּק ֶרב
יש מוֹ ִכ ַ
ָ
ַע ֵּמנ ּוֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר (דברים יג ,ו) " ּו ִב ַע ְר ָּת ָה ָרע ִמ ִּק ְר ֶּבך"ְ .ו ָא ְמר ּו
ַר ּבוֹ ֵתינ ּו (שבת נד ,ב) ָּכל ִמי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְּב ָידוֹ ִל ְמחוֹ ת ְּב ַאנְ ׁ ֵש ֵ
י-ביתוֹ
י-ביתוֹ ֵ .י ׁש ְּב ָידוֹ ִל ְמחוֹ ת
ְו ֵאינוֹ מוֹ ֶחה172 ,נִ ְת ּ ָפשׂ ַעל ַאנְ ׁ ֵש ֵ
י-עירוֹ ֵ .י ׁש
י-עירוֹ ְו ֵאינוֹ מוֹ ֶחה ,נִ ְת ּ ָפשׂ ַעל ַאנְ ׁ ֵש ִ
ְּ 173ב ַאנְ ׁ ֵש ִ
ְּב ָידוֹ ִל ְמחוֹ ת ְּב ָכל ָהעוֹ ָלם ְו ֵאינוֹ מוֹ ֶחה ,נִ ְת ּ ָפשׂ ַעל ָּכל
ָהעוֹ ָלםְ 174 .ונֶ ֱא ַמר (ויקרא כו ,לז) ְ"ו ָכ ׁ ְשל ּו ִא ׁ
ב ָא ִחיו",יש ְּ
ביאורים

שאינו מוכיח .169 .לא ילטוש עין .לא יחדד מבטו (מלשון הכתוב איוב
טז ,ט .ילטוש  -יחדד ,כמו לוטש כל חורש נחושת .רש"י) .ור"ל מעלים
עינו ממעשיהם הרעים .170 .ולא ישגיח .ולא יתבונן על מעשיהם הרעים.
 .171ולא יהיה להם לאיש מוכיח .גם אם נודע לו ממעשיהם הרעים ,ובזה
שהוא אינו מוכיחם גורם להם לחשוב שמעשיהם טובים ורצויים .ב'אורחות
צדיקים' (שער כ"ד) כתב על חלק זה "זה הדבר קרוב לחניפות" .וביאר ב'עלי
אורח' כוונתו ,שאינו חניפות ממש כיון שאין לו שום קשר ושייכות עם
הרשע ואינו מדבר בטובתו ,רק שהרשע מפרש את שתיקתו שמעשיו טובים
והגונים .172 .נתפס על אנשי ביתו .נענש על עבירות שעשו אנשי ביתו
[שנחשב כאילו עשה עבירות אלו בעצמו (מאירי)] .וכתב הסמ"ג (עשין סי'
יא) ,שכל זה הוא במקום שיקבלו תוכחתו ,או שהוא ספק ,אבל אם ודאי לא
ישמע לו  -אין צריך להוכיחם .173 .באנשי עירו וכו' .כתב ה'מסילת ישרים'
(פכ"ב) :כיון שנתעלה לרבנות ושררה ,כבר הוא נתפס על כל מי שתחת ידו
וממשלתו ,כי עליו להשקיף על כולם ולרעות אותם דעה והשכל ולהישיר
מעשיהם ,ואם לאו ' -ואשמם בראשיכם' כתיב  -אמרו חכמים .174 .ונאמר.
בתוכחה בפרשת בחוקותי (ויקרא כו ,לז).
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יג .כל ישראל ערבים
זה לזה .במסכת

ְו ָד ְר ׁש ּו ּבוֹ זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה

(סנהדרין כז,

ב) ִ 175א ׁ
יש ַּב ֲעוֹן ָא ִחיוְ .ו ָא ְמר ּו
(176יג) ָּכל ִישְׂ ָר ֵאל ֲע ֵר ִבים זֶ ה ָלזֶ ה.

(שם)

סנהדרין (מג ):מבואר,
שקיבלו
שבזמן
עליהם ישראל ברכות
וקללות בהר גריזים
והר עיבל ,נעשו
יעיָ ,הרוֹ ֶאה ֶאת
ַה ֵח ֶלק ַה ּׁ ְש ִב ִ
ערבים זה לזה.
כתב בספר 'מחשבת
מוסר' (ח"ב) :הנה התורה ניתנה לכלל ישראל לכלל כולו ,אך היא ניתנה
גם לכל יחיד בפני עצמו ,וכל יחיד הוא אחראי על כל כלל ישראל .ומה
שאמרו חז"ל 'כל ישראל ערבין זה בזה' ,אין זו רק ערבות פשוטה ,אלא כל
אחד הוא כערב קבלן שהוא בעצמו מחוייב כלפי חבירו המלוה ,ולכן כאשר
אחד מחסר באיזה ענין ,אין זה רק רפיון וחסרון של עצמו ,אלא יש עליו
תביעה כמקלקל את הרבים ,והעושה מעשה טוב הוא עושה טובה לרבים.
וכעין זה מצאנו בענין המבול ,שהנה הנביא אומר (ישעיהו נד ,ט) 'כי מי נח
זאת לי אשר נשבעתי מעבר מי נח עוד על הארץ' ,ומובא מהזוהר הקדוש
שמי
פרשת נח על הפסוק (בראשית ז ,א) 'בא אתה וכל ביתך אל התיבה' ֵ
המבול נקראו על שמו של נח ,כי אף על פי שהמבול בא על עון החמס כמו
שכתוב (שם ו ,יג) 'כי מלאה הארץ חמס' ,ואילו על נח נאמר (שם שם ט) 'נח
"מי נח" מפני שלא התפלל על בני דורו,
איש צדיק תמים' ,מכל מקום נקראו ֵ
ואילו היה מתפלל על העולם לא היה בא המבול ,ועל כן נחשב לו כאילו
הוא הביא את המבול אשר הטביע את העולם ,ומבואר שגם כאשר לא עשה
רע בעצמו תובעים אותו על כך שהיה מחוייב כלפיהם.

קצו.

ביאורים

 .175איש בעון אחיו .כלומר ,איש יכשל ויענש בגלל עון אחיו ,כי היה בידם
למחות באחיהם שלא יחטאו ולא מיחו בהם .176 .כל ישראל ערבים זה
לזה .כל אחד מישראל ערב על שמירת המצוות של חבירו ,ואם חבירו יעבור
על המצוה יענש אף הוא ,כשם שהערב על הלוואה נושא באחריות על חובו
על הלוה.
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יד.

כי

ניסה

להוכיח ולהזהיר .כתב
ְואוֹ ֵמר ְּב ִל ּבוֹ 178א ּו ַלי ל ֹא ַי ְק ׁ ִשיב ּו ִאם
בספר 'החינוך' בדין
מצות תוכחה (מצוה
ֲא ַד ֵּבר ָל ֶהם 179נְ כוֹ חוֹ ת ּו ִפי ֲא ַמ ֵּלא
רלט) שהחיוב הוא עד
ּתוֹ ָכחוֹ תַ ,על ֵּכן ַ 180י ְחשׂ וֹ ְך ּ ִפיוְ .ו ִה ֵּנה
כדי הכאה (כמבואר
בערכין טז ,):כלומר,
יח
ֲעוֹנוֹ ִי ּ ָׂשא (יד) ִּכי ל ֹא נִ ָּסה ְלהוֹ ִכ ַ
המוכיח
שחייב
להרבות תוכחותיו
אל החוטא ,עד כדי שיהיה קרוב החוטא להכות את המוכיח .עוד כתב ,אם
יראה המוכיח שאין בדברי תוכחותיו שום תועלת ,או מתוך גודל רשעו של
החוטא ,או שהוא איש אלים ורשע ביותר ומתיירא ממנו שלא יעמוד עליו
ויהרגנו ,שאינו חייב במצוה זו באיש כזה .וכן כתב ה'ביאור הלכה' (סי' תר"ח
ס"ב) בשם ספר חסידים (סימן תיג)" :דוקא איש את אחיו שלבו גס בו ,אבל
אם היה איש אחר שאם יוכיחנו ישנאנו וינקום ממנו אין להוכיחו".
ותמה בספר 'חידושי הלב' ,הרי מצינו בתנ"ך שהיתה תביעה על אלו שלא
מחו ברשעים ,אף שהיתה סכנת נפשות למחות .ככתוב (תהלים יד ,ג) "הכל
סר יחדיו נאלחו אין עושה טוב אין גם אחד" .ופירש רש"י" :זה נתנבא על
נבוכדנצר שעתיד להכנס להיכל ולהחריבו ואין אחד מכל חילותיו מוחה
בידו" .הרי מבואר כאן שחיילי נבוכדנצר נתבעו על שלא מחו בנבוכדנצר
כשהחריב את בית המקדש ,אעפ"י שבוודאי היו נהרגים אילו היו מוחים,
כמו שאמרו חז"ל (שבת קמט ):שאפילו לשחוק פחדו בימי נבוכדנצר .וכן
מצינו במדרש שאיוב היה מחוייב לסכן את עצמו ולמחות בפרעה שלא
ישעבד את ישראל במצרים ,כמו שאמרו (שמו"ר א ,ט) ג' היו באותה עצה,
ביאורים

 .177עם קשה עורףַ .עם סרבן ועקשן [שכאשר באים להוכיחם הם מפנים
את הצד הקשה של העורף כלפי מוכיחיהם וממאנים לשמוע (עפ"י רש"י
שמות לב ,ט)] .178 .אולי לא יקשיבו .אך אם בודאי לא ישמעו לו  -אין עליו
להוכיחם כדלקמן .179 .נכוחות .דברים ישרים ואמיתיים .180 .יחשוך פיו.
מונע את עצמו מלהוכיחם.
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ּו ְל ַהזְ ִהיר181 ,א ּו ַלי ִאם ר ּו ָחם ֵה ִעיר,

בלעם איוב ויתרו
וכו' ,והרי היתה סכנה
למחות בפרעה כפי ֵיעוֹ ר ּו ִמ ּׁ ְשנַ ת ִא ַ ּו ְל ָּתםְ 182 ,ול ֹא ָת ִלין
שמוכח שיתרו הוצרך
ִא ָּתם ְמ ׁש ּוגָ ָתםְ .ו ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו
לברוח כשמיחה?
ומבאר ,שיש הבדל זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (שבת נה ,א) ְּב ִענְ ַין ַמה
בין חיוב תוכחה
ית ָּתו
ּׁ ֶש ָּכת ּוב (יחזקאל ט ,ד) "ְ 183ו ִה ְת ִו ָ
של אדם זר לבין
חיובו של המשתתף ַע ִ
ל-מ ְצחוֹ ת ָה ֲאנָ ׁ ִשים ַ 184ה ֶּנ ֱאנָ ִחים
המעשה.
בגוף
חיילי נבוכדנצר היו ְו ַה ֶּנ ֱאנָ ִקים" ְוגוֹ 'ָ ,א ְמ ָרה ִמ ַּדת ַה ִּדין,
למחות,
מחוייבים
ל-פי ׁ ֶש ַה ָּלל ּו ַצ ִּד ִ
יקים ְּגמ ּו ִרים
ף-ע ּ ִ
ַא ַ
משום שהם היו
חלק מהצבא שהחריב את בית המקדש ,ואף שלא החריבו בידיים עדיין
היה עליהם למחות ,ומכיון שלא מיחו נחשב שהשתתפו .וכן איוב שהיה
חלק מהבי"ד של יועצי פרעה והיה שותף בו ,ומאחר ששתק נחשב כאילו
נשתתף בהחלטתם ולפיכך נענש .ואף שמחאותיו לא היו מועילות ,בכל
זאת היה מחוייב לסכן עצמו ולמחות ,ולכן נענש ביסורין על שלא מיחה.
אבל אדם שרואה את חברו עובר עבירה ,והוא עצמו אינו שותף לדבר ,חיוב
ההוכחה הוא רק עד כדי הכאה.
ביאורים

 .181אולי אם רוחם העיר יעורו משנת אולתם .כלומר ,אולי אם יעיר את
לבם אזי ישובו[ .ואף שקרא להם רבינו 'עם קשה עורף' ,כוונתו עקשנים
במילי דעלמא ,אמנם יתכן דבמילי דשמיא ישמעו לקול המוכיח (פתח
השער)] .182 .ולא תלין אתם משוגתם( .מלשון הכתוב איוב יט ,ד) .כלומר,
ולא תמשיך לשכון אצלם טעותם ושגיאתם .והנה גם זה בכלל חנופה ,כי
לולא מדת החנופה שבו לא היה נמנע מהוכיח אותם גם אם יש ספק שמא לא
יקשיבו לדבריו (זה השער) .183 .והתוית תו .תרשום סימן .184 .הנאנחים
והנאנקים .הצדיקים ,הנאנחים ומצטערים בעבור כל התועבות הנעשות
בתוכה ,כדי להיות לאות שלא יפגעו בם המשחיתים (רש"י ,מצו"ד).
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ַאנְ ׁ ֵשי ְמקוֹ מוֹ ַ 177עם ְק ׁ ֵשה ע ֶֹרף,

עיונים
לא

עיונים

שערי

שער שלישי

תשובה

(יבמות סה ,ב) ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ִּמ ְצ ָוה לוֹ ַמר
ָּ 190ד ָבר ַה ִּנ ׁ ְש ָמע( ,טו) ָּכ ְך ִמ ְצ ָוה ׁ ֶש ּל ֹא

ְו ִק ְ ּימ ּו ֶאת ַה ּתוֹ ָרהָ ,ה ָיה ָל ֶהם ִל ְמחוֹ ת ְול ֹא ָמח ּוָ .א ַמר
בר ּו ְך-ה ּואּ ָ ,גל ּוי ְו ָיד ּו ַע ְל ָפנַ י ׁ ֶש ִאם ָהי ּו מוֹ ִחים ל ֹאַה ָּקדוֹ ׁש ָּ

טו .כך מצוה שלא
לומר דבר שאינו
נשמע .רש"י פירש

ת-ה ִּדיןִ ,ר ּבוֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ ָלם,
ָהי ּו ְמ ַק ְּב ִלים ֵמ ֶהםָ .א ְמ ָרה ִמ ַּד ַ
ִאם ְל ָפנֶ ָ
יך ָ ּגל ּויֵ ,הם ל ֹא ָי ְדע ּו ִאם ִי ׁ ְש ְמע ּו ָה ָעם ְלקוֹ ָלם
185
ְו ִאם ֶי ְח ָּדל ּוְ .ו ִצ ָ ּוה ַה ּׁ ֵשם ִי ְת ָּב ַר ְך ַא ֲח ֵרי ֵכן (שם שם ,ו)

שלשון הכתוב "הוכח
תוכיח את עמיתך"
מורה שתוכיח רק למי
שמקבל תוכחותיך.
מבאר המהרש"א את
דבריו בשני אופנים:
או מן כפל הלשון "הוכח תוכיח"; או מן המלה "עמיתך" ,וכפי שמלה זו
"עם שאתך בתורה ובמצוות" ,דהיינו ,הפסוק
נדרשת במסכת שבועות (לַ ).
מדבר על אדם שומר תורה ומצוות המקבל תוכחה ,ונשמע מכך להיפוך,
שמי שאינו מקבל תוכחה אין להוכיחו.
הרי"ף (ב'עין יעקב') מפרש ,שדיוקו של רש"י הוא ממה שלא כתבה התורה
"הוכח הוכח" או "תוכיח תוכיח" ,אלא "הוכח תוכיח" ,שמשמע מזה שיש
להוכיח רק למי שמקבל תוכחה.
המהר"ל (חידושי אגדות) מטעים מאמר חז"ל זה ,כי בזה שאומר דברים
שאינם נשמעים גורם הוא לבזיון דבר ה' ,שהרי הוא אומר לחבירו את דבר
ה' וחבירו אינו מקבל ממנו .לפיכך ,כשם שמצוה לומר דבר הנשמע שבזה
נותן כבוד לה' כשדבריו נשמעים ,כך מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמע,

"ּ 186ו ִמ ִּמ ְק ָּד ׁ ִשי ָּת ֵחל ּו"ְ ,ו ֵהם ַה ַ ּצ ִּד ִ
יקים ַה ְמ ֻק ָּד ׁ ִשיםִּ ,כי
נֶ ֶענְ ׁש ּו ַעל ְּד ַבר ׁ ֶש ּל ֹא ִמח ּוְ .ונֶ ֱא ַמר (ויקרא יט ,יז) "הוֹ ֵכ ַח
ת-ע ִמ ֶ
ּתוֹ ִכ ַ
ֹא-ת ּ ָׂשא ָע ָליו ֵח ְטא"ְ .ו ִאם ַה ָּד ָבר
ית ָך ְ 187ול ִ
יח ֶא ֲ
ָ ּגל ּוי ַל ּכֹל ְו ָיד ּו ַע ְ 188ונִ ְב ַחן ְונֶ ְח ַקר ִּכי ַהחוֹ ֵטא שׂ וֹ נֵ א מ ּו ָסר
ְול ֹא ִי ׁ ְש ַמע ְלקוֹ ל מוֹ ָריו ְו ִל ְמ ַל ְּמ ָדיו ל ֹא ַי ּ ֶטה ָאזְ נוֹ ַ ,על זֶ ה
ן-ישְׂ נָ ֶא ָּך"ְ .ו ָא ְמר ּו
ל-תוֹ ַכח ֵלץ ּ ֶפ ִ
נֶ ֱא ַמר (משלי ט ,ח) "ַ 189א ּ
ביאורים

 .185ואם יחדלו .או ימנעו מלשמוע בקולם ,והיה להם לעשות את שלהם
ולמחות ,ומכיון שלא מיחו  -נענשים על כך[ .מעשה זה מובא גם במדרש
תנחומא (תזריע ,סוף אות ט) ,שם מוסיפה מדת הדין" :ולפיכך היה להם
[לצדיקים] למחות בידם ולהתבזות על קדושת שמך ,ולקבל על עצמן
ולסבול הכאות מישראל ,כמו שהיו הנביאים סובלים מישראל ,שהרי ירמיה
סבל כמה צרות ישראל ,וישעיה כמו כן ...ושאר הנביאים"] .186 .וממקדשי
תחלו" .אל תקרי ממקדשי אלא ממקודשי" ,מן הצדיקים שהם מקודשים
לי תתחילו את הפורענות ,וחזר בו הקב"ה מכוונתו להציל את הצדיקים,
כיון שלא מיחו על עוונות הרשעים .187 .ולא תשא עליו חטא .ועל ידי זה
לא תענש אתה בחטאו .כלומר ,הרי מקרא מפורש בתורה שנענשים בגלל
מניעת התוכחה .188 .ונבחן ונחקר .ובדוק ומנוסה .189 .אל תוכח לץ וגו'.
שיש להמנע מלהוכיח את זה שאינו מקבל תוכחה.
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לוֹ ַמר ָּד ָבר ֶ ׁ 191ש ֵאינוֹ נִ ׁ ְש ָמעְ .ו ָא ְמר ּו
(ביצה ל ,א) 192מ ּו ָטב ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו ׁשוֹ גְ גִ ין
ְ 193ו ַאל ִי ְהי ּו ְמזִ ִידין.

ביאורים

 .190דבר הנשמע .דבר תוכחה שיתקבל .191 .שאינו נשמע .שלא יתקבל.
וז"ל ה'מסילת ישרים' (פ"כ) :הנה התורה צותה "הוכח תוכיח את עמיתך",
וכמה פעמים יכנס אדם להוכיח חטאים במקום או בזמן שאין דבריו
נשמעים ,וגורם להם להתפרץ יותר ברשעם ולחלל השם ולהוסיף על
חטאתם פשע .הנה בכיוצא בזה אינו מן החסידות אלא לשתוק ,וכך אמרו
ז"ל כשם שמצוה לומר דבר הנשמע וכו'  .192מוטב שיהיו שוגגין .במקרה
שבוודאי לא ישמעו לו אם יוכיח  -מוטב שיחטאו בשוגג מבלי תוכחת
ויסברו שבהיתר הם עושים [ועיין בספר 'שונה הלכות' סימן תר"ח שפרט
כל הדינים בזה] .193 .ואל יהיו מזידין .כאשר יחטאו על אף התוכחה.
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שערי

שער שלישי

תשובה

עיונים

שערי

שער שלישי

תשובה

שערי

שער שלישי

תשובה

עיונים

ביאורים

 .194נבלה .ניבול פה .195 .בסוד משחקים .בחבורת אנשים קלי דעת
(מלשון הכתוב ירמיה טו ,יז) .196 .סרבים וסלונים .סרבנים מכאיבים
בדברי קנטור כקוצים (מצו"ד יחזקאל ב ,ו) .סלונים  -לשון קוצים ,כמו "סלון
ממאיר וקוץ מכאיב" (שם כח ,כד) .197 .לא יקשיבו אל דבריו .ולא יועיל
כלום בתוכחתו ,אמנם גם לא יזיק ולא יצא שום קלקול מזה ,עי' ח"ח הל'
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טז .ולקנא לכבוד
אשר
וצדיק
נקי
ישיחו בו .במסכת

שער שלישי

ֵּכן ָ 198ישִׂ ים ָיד ַעל ּ ֶפהַּ 199 ,גם זֶ ה ֵי ָענֵ ׁש
200

ילים
ִּכי ל ֹא ַי ֲענֶ ה ְּכ ִס ִ

201

ְּכ ִא ַ ּו ְל ָּתם,

ֹאמר ּו ִּכי ה ּוא ְּכמוֹ ֶהם ְו ִכי הוֹ ָדה
ּ ֶפן י ְ
202
יהם,
ַעל ִּד ְב ֵר ֶ
ַאף ִּכי ִי ְת ַח ֵ ּיב ַל ֲענוֹ ת

שבת (קיט :):אמר
רב יהודה ,לא חרבה
ירושלים אלא בשביל
203
שביזו בה תלמידי ְו ִלגְ עוֹ ר ָּב ֶהם ָל ֵתת
גּ ֶֹדל ַל ּתוֹ ָרה
שנאמר
חכמים,
(דהי"ב לו ,טו)" :ויהיו ְו ַל ִּמ ְצוֹת ֲא ׁ ֶשר ָּבז ּו ָל ֲעג ּו ָל ֶהם,
במלאכי
מלעיבים
האלהים [-תלמידי (204טז) ּו ְל ַק ֵּנא ִל ְכבוֹ ד נָ ִקי ְו ַצ ִּדיק ֲא ׁ ֶשר
חכמים] ובוזים דבריו
ָישִׂ יח ּו בוֹ .
ומתעתעים בנביאיו
עד עלות חמת ה' בעמו עד לאין מרפא" .מאי "עד לאין מרפא"? אמר רב
יהודה אמר רב ,כל המבזה תלמידי חכמים אין לו רפואה למכתו.
מבאר המהרש"א ,כי התקוה האחרונה של החוטא היא שמישהו יראה לו
שתועה הוא בדרכו וישפיע עליו לחזור בתשובה .אבל כשהחוטא יורד
למדרגה שבה הוא מלעיב במוכיחים אותו  -כבר אין לו שום תקוה ,ואין
מרפא לנפשו.
החיד"א (בספר 'דברים אחדים') פירש בדרך רמז את הכתוב (ירמיה ט ,יא-
ביאורים

לשה"ר כלל ו' בבמ"ח אות ט' (זה השער) .198 .ישים יד על פה .יחריש וימנע
מלהוכיחם .199 .גם זה יענש .כי אם אמנם אין לו מצות תוכחה ,אך יש לו דין
מחאה כמו שמבאר והולך .200 .כי לא יענה כסילים כאולתם .כי כשהכסיל
מלגלג על דברי תורה חייב לענות לו כאולתו  -אף אם מחאתו לא תועיל
במאומה ,כנאמר (משלי כו ,ה) "ענה כסיל כאולתו" [ורק ב"מילי דעלמא",
דהיינו בנושאים כלליים ,נאמר (שם ,ד) "אל תען כסיל כאולתו" כמבואר
במסכת שבת (ל .201 .]):כאולתם .כטפשותם .202 .אף כי יתחייב .כלומר,
גם נתחייב .203 .גודל .כבוד ויקר .204 .ולקנא לכבוד נקי וצדיק אשר ישיחו
בו .לקצוף ולנקום גם עבור כבוד אותו הצדיק שהם מדברים עליו.
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קצז.

כדי למנוע בזיון
ַה ֵח ֶלק ַה ּׁ ְש ִמינִ יִ ,א ׁ
יש ֲא ׁ ֶשר
לה' כשדבריו אינם
י-א ָדם
ִי ׁ ְש ַמע ֶאת ִּד ְב ֵרי ְּבנֵ ָ
נשמעים.
ישרים'
ה'מסילת
ְמ ַד ְּב ִרים ָל ׁשוֹ ן ָה ָרע ,אוֹ ִּכי ִי ׁ ְש ַמע ָּכל
(פ"כ) כתב הטעם,
ּ ֶפה ּדוֹ ֵבר 194נְ ָב ָלה ,אוֹ יוֹ ׁ ֵשב ְּ 195בסוֹ ד
כי אם יוכיח חוטאים
במקום או בזמן שאין
ְמשַׂ ֲח ִקים ּבוֹ זִ ים ּתוֹ ָרה ּו ִמ ְצוֹתְ ,ויוֹ ֵד ַע
דבריו נשמעים ,גורם
ִּכי ֵהם ָ 196ס ָר ִבים ְו ַס ּלוֹ נִ ים ְו ִאם
להם להתפרץ יותר
ברשעם ולחלל השם
יוֹ ִכ ֵ
יחם 197ל ֹא ַי ְק ׁ ִשיב ּו ֶאל ְּד ָב ָריוַ ,על
ולהוסיף על חטאתם
פשע.
הראשונים הקשו מהסוגיא בערכין (טז ).האומרת שחייב אדם להוכיח את
חבירו עד שיכה אותו ,ואינו נפטר מלהוכיחו גם כשיודע שלא ישמע לו?
יש שפירשו שאמנם אם יודע בבירור שדבריו לא יתקבלו  -יש לשתוק,
והגמרא עוסקת רק בחוטא שעל אף שנהג שלא כשורה עד כה ,אולי ימנע
מהחטא לאחר שישמע תוכחות נוספות (רבי אלעזר משה הורביץ ,ערכין
שם).
לדעת רבי יהודה החסיד ,הגמרא בערכין עוסקת רק במקרה שיש קירוב
דעת בין החוטא והמוכיח (כגון בן המוכיח את אביו ,כדוגמת יונתן ושאול
המובא בגמרא שם) .רק במקרה כזה מותר להוכיח אף אם יש חשש שאולי
יעורר הדבר תגובה קשה (היות והתגובה תהיה רק זמנית) .אך אדם שאם
יוכיחנו ישנאנו ואף יתנקם בו  -אין להוכיחו (ספר חסידים תי"ג ,מובא
במג"א או"ח תרח ,ג וב"ה ד"ה חייב).

עיונים

שערי

תשובה

שערי

שער שלישי

תשובה

עיונים

ביאורים
 .205וילאה לענותם .ויתעייף מלגעור בהם תמיד .206 .אל תקנא באנשי
רעה .שלא תחמוד עשרם ועוצם ידם וכבודם (לשון רבינו בפירושו למשלי).
 .207ואל תתאו להיות אתם .שלא תבקש חברתם גם כי תראה שיש לך
רווח ממון בחברתם (שם)'[ .תתאו'  -תתאוה] .208 .כי שוד יהגה לבם ועמל
שפתיהם תדברנה .כל רגע יהגה לבם שוד (-יחשבו בלבם תחבולות איך

לשדוד) ויחרוש רעה ,על כן לא יתכן שלא תדברנה עמל (-ענין חטא ועון),

|44

יהם
אתם ִּכי ִת ׁ ְש ַמע ִּד ְב ֵר ֶ
ְרצוֹ נוֹ לוֹ ַמרִּ 209 ,כי ִת ּ ָׂשא ָעוֹן ְּב ַח ּ ָט ָ
ָה ָר ִעים ָּת ִמיד

קצט.

210

ְו ִת ְה ֶיה ְּכ ַמ ֲח ִר ׁ
יש.

יעיַ ,ה ְמ ַכ ֵּבד ֶאת ָה ְר ׁ ָש ִעים ִ 211מ ֶּד ֶר ְך
ַה ֵח ֶלק ַה ְּת ׁ ִש ִ
212

ׁ ָשלוֹ םָ ,א ְמנָ ם ל ֹא ְי ַד ֵּבר טוֹ ב ַעל ָה ָר ׁ ָשע
י-א ָדם ִּכי ְי ַכ ְּב ֶדנּ ּו
ִי ְתנַ ֵהג ִּב ְכבוֹ דוֹ ַעל ֶּד ֶר ְך ֲא ׁ ֶשר ַי ְח ׁ ְשב ּו ְבנֵ ָ
ְול ֹא

ֵ 213מ ֲא ׁ ֶשר ָי ָקר ְּב ֵעינָ יו נִ ְכ ָּבדִּ ,כי ל ֹא ַי ֲחלוֹ ק לוֹ ָּכבוֹ ד
214ז ּו ָל ִתי ְּכ ֶד ֶר ְך ׁ ֶש ְּמ ַכ ְּב ִדים ְּבנֵ י ָה ָא ָדם ֶ 215את ָה ֲע ׁ ִש ִירים
ִ 216מ ֶּד ֶר ְך ִס ְלס ּול ּ 217ו ְל ִת ְקוַ ת ּתוֹ ֶע ֶלת ַּב ֲעב ּור ִּכי ָצ ְל ָחה
ַד ְר ָּכםְ ,ול ֹא ִמ ּ ְפנֵ י ִ 218חין ֶע ְר ָּכםְ 219 .ו ַאף ַ ּגם זֹאת ֵ 220י ׁש
ֵח ְטא ְו ַא ׁ ְש ָמה ַּב ָּד ָבר ַה ֶּזהִּ ,כי ִאם ֻה ַּתר ְ 221ל ַכ ֵּבד ָה ֲע ׁ ִש ִירים,
ביאורים
ותענש כשתשמע מפיהם דבר חטא ותשתוק ולא תמחה (שם) .209 .כי
תשא עון בחטאתם .יהיה בך עון ותענש על חטאתם .210 .ותהיה כמחריש.
ולא תמחה בהם .211 .מדרך שלום .מפני דרכי שלום ,ובכדי לא לריב עמם.
 .212ולא יתנהג בכבודו על דרך וכו' .כלומר ,לא יכבדנו באופן כזה שיחשבו
הרואים שהוא באמת נכבד בעיניו .213 .מאשר יקר בעיניו נכבד .משום
שהוא חשוב ומכובד בעיניו .214 .זולתי .אלא רק .215 .את העשירים.
מחמת עשרם .216 .מדרך סלסול .בצורה חיצונית של גינוני מעלה וחשיבות
(מלשון הכתוב משלי ד ,ח) .217 .ולתקות תועלת בעבור כי צלחה דרכם.

מפני שמקוים לזכות מהם לתועלת כלשהי כיון שאותם העשירים הצליחה
דרכם בעושר ובשררה .218 .חין ערכם .גודל מעלתם בעיניו .219 .ואף גם
זאת .וגם אפילו בזה (עפ"י רש"י ויקרא כו ,מד) .220 .יש חטא ואשמה .והוא
בכלל כת החנפים .221 .לכבד העשירים .אפילו בשביל קבלת תועלת (זה
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שבוע ג'  -יום א'

שבוע ב'  -יום ה'

קצח.

יב) "על מה אבדה
ְוזֶ ה ֶא ָחד ִמן ַה ְּד ָב ִרים ֲא ׁ ֶשר
הארץ ,ויאמר ה' על
ַל ֲעזוֹ ב
ָה ָא ָדם
ִי ְת ַח ֵ ּיב
עזבם את תורתי
אשר נתתי לפניהם
ַּב ֲעב ּו ָרם ֶח ְב ַרת ָה ְר ׁ ָש ִעיםִּ ,כי ֵי ָענֵ ׁש
ולא שמעו בקולי ולא
יהם ָה ָר ִעים ָּת ִמיד
ְּב ׁ ָש ְמעוֹ ִ ּד ְב ֵר ֶ
הלכו בה" ,הכוונה ,על
עזבם "את" הנאמר
ְ 205ו ִי ְל ֶאה ַל ֲענוֹ ָתםְ .וזֶ ה ַה ָּד ָבר ְמפ ָֹר ׁש
"בתורתי" ,שדרשו
ְּב ִד ְב ֵרי ׁ ְשלֹמֹהֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר (משלי כד ,א-ב)
חז"ל על הכתוב "את
ה' אלוקיך תירא"
ל-ת ַק ֵּנא ְּב ַאנְ ׁ ֵשי ָר ָעה ְ 207ו ַאל-
"ַ 206א ְּ
תלמידי
לרבות
חכמים ,וכן "ואהבת
ִּת ְת ָאו ִל ְהיוֹ ת ִא ָּתםִּ 208 ,כי ׁשֹד ֶי ְהגֶ ה
את ה' אלוקיך"
יהם ְּת ַד ֵּב ְרנָ ה".
ִל ָּבם ְו ָע ָמל שִׂ ְפ ֵת ֶ
תלמידי
לרבות
חכמים ,והעם עזבו
דבר זה ,ולכן אבדה הארץ .ואם תאמר ,וכי בשביל עון זה תעזב הארץ?! לזה
הביא הנביא" ,ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה" ,דכיון שביזו תלמידי חכמים
לא היו מוכיחים אותם והגדילו העבירות עד שנחרב הבית.
וזה שאמר הכתוב (ישעיה א ,ד) "עזבו את ה' נאצו את קדוש ישראל נזורו
אחור" ,כלומר עזבו "את ה'" ולא דרשו "את ה' אלוקיך תירא" "ואהבת
את ה' אלוקיך" לרבות תלמידי חכמים ,ועי"ז לא ידעו את התורה ,וגרמו
לתלמידי חכמים שלא ימחו בהם ,והגיעו למדרגת "נאצו את קדוש ישראל",
ובכל יום ויום "נזורו אחור".

שערי

שער שלישי

תשובה

שערי

שער שלישי

תשובה

שערי

ַּ 225ת ְח ָּתם"ַ .א ְך ַ 226ה ֵח ֶלק ַה ֶּזה ֻ 227ה ַּתר ִ 228מ ְּד ָאגָ ה ִמ ָּד ָבר

יפה
ּ ֶפן ַי ִּזיק ָה ָר ׁ ָשע ְו ִיגְ רוֹ ם ֶה ְפ ֵסד ִּבזְ ַמן ׁ ֶש ַ ּיד ָה ָר ׁ ָשע ַּת ִּק ָ
ילנ ּו
ּ 229ו ׁ ְש ָעתוֹ ֲחצ ּו ָפהְ ,ו ֵאין ְּב ָי ֵדינ ּו ְל ַה ְכנִ יעוֹ ּ 230ו ְב ֵח ֵ
י-ה ָא ָדם
ַל ֲהנִ יעוֹ ַ ,על ֵּכן ֻה ַּתר ְל ַכ ְּבדוֹ ֶּכ ֶד ֶר ְך ׁ ֶש ְּמ ַכ ְּב ִדים ְּבנֵ ָ

ֻ 234מ ָּתר ְל ַה ֲחנִ יף ֶאת ָה ְר ׁ ָש ִעים ָּ 235בעוֹ ָלם ַה ֶּזה.

ר.

ְוזֶ ה ְ ּד ַבר ַּכת ְמ ַס ּ ְפ ֵרי ָל ׁשוֹ ן ָה ָרעָ .א ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו
זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (ערכין טו ,ב) ָּכל ַ 236ה ְמ ַס ּ ֵפר ָל ׁשוֹ ן
237

238

ָּב ִע ָּקרֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר

ְּכ ִא ּל ּו ּכוֹ ֵפר
ָה ָרע
"ֲ 239א ׁ ֶשר ָא ְמר ּו ִל ְל ׁשֹנֵ נ ּו נַ גְ ִּביר שְׂ ָפ ֵתינ ּו ִא ָּתנ ּו ִמי ָאדוֹ ן
(תהלים יב ,ה)

ַ 231אנְ ׁ ֵשי זְ רוֹ ַע ָר ָמה ִ 232מ ּ ַפ ַחד ְו ֵא ָ
ימה ְו ִה ּד ּור
ימה ְּ 233ב ִק ָ
ְו ַה ּדוֹ ֶמה ָל ֶהםַ ,א ְך ל ֹא ְי ׁ ַש ְּב ֶחנּ ּו ְול ֹא ְי ַד ֵּבר טוֹ ב ָע ָליו ִל ְבנֵ י-

ָלנ ּו"ְ .ו ַעל ֵּכן ֲח ׁ ָשב ּוה ּו ְּכ ִא ּל ּו ָּכ ַפר ָּב ִע ָּקרִּ ,כי ה ּוא ְמ ַס ֵּבב
ְוגוֹ ֵרם נֵ זֶ ק ָ ּגדוֹ ל ְו ָר ָעה ַר ָּבה ַל ֲח ֵב ָריו ְּ 240ב ַה ְב ִא ׁ
יחם
ישוֹ ֶאת ֵר ָ

(סוטה מא ,ב)

ְּב ֵעינֵ י ָה ָעם אוֹ ִּ 241ב ׁ ְש ָאר ַּד ְר ֵכי ֶה ְפ ֵסדְ ,ול ֹא ִי ָּת ֵכן

השער) .והטעם ,כי מאחר שאינו רשע ,צריכים אנו לתלות שצלחה דרכו
ונתעשר מחמת איזו זכות שיש לו ,והוא נכבד גם בשמים ,ולכן גם עלינו
לכבדו ,כי נתקיים בו "תומת ישרים תנחם" (פתח השער) .222 .לא כן
הרשעים .שצלחה דרכם מחמת שמשלמים להם את זכותם בעולם הזה כדי
להאבידם מן העולם הבא (שם) .223 .וראה כל גאה והשפילהו .רוצה לומר
תן עיניך בו והשפילהו כאשר ראוי ויאות לצדיק שלם (מצו"ד) .224 .והדוך.
והכניעם ודוכם כאשר ידוכו במדוכה (רמב"ן) .225 .תחתם .במקומם ,תחת
רגליהם .226 .החלק הזה .התשיעי ,האופן הזה של חנופה .227 .הותר .רק
באופן זה[ .כלומר ,סוג זה של נתינת כבוד לרשע ,אשר ברור כי אין הכבוד
נובע מכך שהוא מעריכו ואינו מדבר עליו שום טובות] .228 .מדאגה מדבר.
כלומר מחמת שדואג .229 .ושעתו חצופה .בזמן זה מזלו מרים ראש.
 .230ובחילנו להניעו .ואין בכוחנו למנוע ממנו להפיק את זממו הרע.
 .231אנשי זרוע רמה .המושלים בכח הזרוע .232 .מפחד ואימה .מחמת
פחד ואימה .233 .בקימה והידור .כלומר בתנועות ופעולות חיצונית (ובפניו
דוקא).

ביאורים
 .234מותר להחניף את הרשעים .באופן שכתב לעיל ,אך בתנאי שלא
יתפרש בעיני האנשים כאילו הדרך שלהם נכונה (חפץ חיים) .235 .בעולם
הזה .כאשר השעה משחקת להם וישנה סכנת נזק בהמנעות מכבודם.236 .
המספר לשון הרע .המספר בגנותו של חבירו לאחרים אף-על-פי שאומר
אמת [אבל האומר שקר נקרא מוציא שם רע] .237 .כאילו כופר בעיקר.

ָא ָדםְ .ו ֵכן ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה
ביאורים
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מאמר זה מתייחס לבעל לשון הרע ,דהיינו אדם המורגל בדיבור לשון הרע
ואינו מקבל על עצמו להשמר ממנו מפני שנעשה הדבר אצלו כהיתר.
אבל המדבר לשון הרע פעם אחת ,אף שעובר על לאו (ולפעמים אף על
כמה לאוין ועשין) ,עדיין אין הוא בכלל כופר בעיקר (חפץ חיים שמיה"ל
ב ,ט) .238 .בעיקר .בהקב"ה .239 .אשר אמרו וגו' .פירוש ,אלו האומרים
"בלשוננו נתגבר ,כי שפתינו ברשותנו ,ונספר לשון הרע כאות נפשנו" -
נחשבים כאילו אמרו "מי אדון לנו" וכפרו בעיקר (רש"י ערכין טו.240 .):
בהבאישו את ריחם בעיני העם .שבגללו ישנאו אותם ויתרחקו מהם כמו
שמתרחקים מריח רע (עפ"י הכתוב שמות ה ,כא) .241 .בשאר דרכי הפסד.
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שבוע ג'  -יום ב'

שבוע ג'  -יום א'

222ל ֹא ֵכן ָה ְר ׁ ָש ִעיםֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר (איוב מ ,יא-יב) "ּ 223ו ְר ֵאה ָכל-
יעה ּו ַ 224ו ֲהד ְֹך ְר ׁ ָש ִעים
ל-ג ֶאה ַה ְכנִ ֵ
ֵּג ֶאה ְו ַה ׁ ְש ּ ִפ ֵ
ילה ּוְ ,ר ֵאה ָכ ֵּ

שער שלישי

תשובה

שערי

שער שלישי

תשובה

ֲ 242א ׁ ֶשר ָי ִכין ָא ָדם ַל ֲח ֵברוֹ ְּכ ֵלי ַמ ׁ ְש ִחית ְונֵ זֶ ק ַמר ִמ ָּמ ֶות
ִאם ָל ַכד ִי ְצרוֹ ֶאת נַ ְפ ׁשוֹ ּו ָפ ַרק עֹל ׁ ָש ַמ ִים ֵמ ָע ָליו ְ 244ונִ ֵּתק
ֹאמר ּו
ּיפים ַויּ ְ
ַה ּמוֹ ֵסרוֹ תְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר ְּב ִמזְ מוֹ ר "ְּ 245בבֹא ַהזִ ִ
ְל ׁ ָשא ּול" ְוגוֹ ' (שם נד ,ה) ִּ
יצים
"כי 246זָ ִרים ָקמ ּו ָע ַלי ְ 247ו ָע ִר ִ
ִּב ְק ׁש ּו נַ ְפ ׁ ִשי ל ֹא שָׂ מ ּו ֱאל ִֹהים ְלנֶ גְ ָּדם"ּ ,ו ֵפ ְר ׁש ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו
זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (מדרש תהלים נד) ל ֹא שָׂ מ ּו ֱאל ִֹהים ְלנֶ גְ ָּדם,
ִּ 248כי נִ ְת ַּכ ְ ּונ ּו ׁ ֶש ְ ּי ָב ֵר ְך אוֹ ָתם ׁ ָשא ּולְּ 249 ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר ָל ֶהם
"בר ּו ִכים ַא ֶּתם ַל ָיי ִּכי ֲח ַמ ְל ֶּתם ָע ָלי".
(שמואל-א כג ,כא) ְּ
ביאורים

בצורות שונות של נזק ,כגון שימנעו מלעשות עמהם עסק או לשכור אותם
או להשתדך עמהם וכדו' .242 .אשר יכין אדם וכו' .כלומר ,שיעשה אדם
רעה לשם רעה ללא שום הנאה .243 .בלתי אם .מבלי אשר .244 .ונתק
המוסרות .קרע את הרצועות הקושרות אותו לאביו שבשמים ,והרי הוא
כמומר להכעיס בדבר אחד שדינו כמומר לכל התורה כולה ,לפיכך נחשב
ככופר בעיקר (זה השער) .245 .בבוא הזיפים ויאמרו לשאול" .הלא דוד
מסתתר עמנו" ,שגילו לשאול את מקום מסתורו של דוד בעת שנחבא מפניו.
 .246זרים קמו עלי .אנשי הזיפים המה זרים לְ ָׁשאּול ואינם מבני משפחתו,
ועם כל זה קמו בי למסרני בידו (מצו"ד) .247 .ועריצים .אנשים החזקים ממני.
 .248כי נתכוונו שיברך אותם שאול .ולא היתה להם שום תועלת אחרת מזה,
רק שיברכם ויתן להם הודאה עבור זה (פתח השער) .וראה מלבי"ם על תהלים
(קמ ,ה)" :שמרני ה' מידי רשע"  -המריע בסתר שלא להנאתו רק מרשעו,
והם כת הזיפים שהם הרעו לו על ידי לשון הרע בסתר שלא להנאתם רק
מרשעם .249 .כמו שאמר להם .שאול לאחר מכן ,שבאמת ברך אותם והודה
להם.
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יז .ארור מכה רעהו
בסתר .כתב החפץ

ְ 250ול ֹא שָׂ מ ּו ֱאל ִֹהים ְלנֶ גְ ָּדםֶ ׁ ,ש ָּכת ּוב
ְּבתוֹ ָרתוֹ (דברים כז ,כד) "(251יז) ָאר ּור

חיים (שמיה"ל ח"ב
סוף פ"ט)" :ובאמת
ַמ ֵּכה ֵר ֵעה ּו ַּב ָּס ֶתר"ְ .ונֶ ֱא ַמר (קהלת י,
לפלא הוא בעיני,
252
שטבע בני האדם יא) " ְו ֵאין ִי ְתרוֹ ן ְל ַב ַעל ַה ָּל ׁשוֹ ן".
253
סגולות
לחפש
ְונֶ ֱא ַמר ַעל ּדוֹ ֵאג (תהלים נב ,ד-ה)
מאנשים
וברכות
גדולים להצלחה על הפרנסה ,ומה יועילו להם כל הסגולות והברכות אם
חס ושלום הוא מורגל בזה החטא של לשון הרע ורכילות ,הרי יש על זה
'ארור' מפורש בתורה' ,ארור מכה רעהו בסתר' שהוא קאי על לשה"ר כמו
שפירש רש"י .ואמרו חז"ל' :ארור'  -בו קללה ,בו נידוי .וזה לא יצא מפי
איש אחד ,כי אם בהסכם כל ישראל בצירוף הכהנים והלוים כדכתיב בקרא,
והרי הוא מכלה השפעתו .ואם היו שומעים לדברי ,הייתי מייעץ להם יותר
שישמרו עצמם בזהירות יתירה מזה החטא ...שאז בוודאי יתברכו נכסיהם
יותר מכל הסגולות ,וכמו שידוע שכל ה'ארורים' פתחו בתחילה בברכה
ואמרו 'ברוך אשר לא יכה את רעהו' וכל ישראל ענו על זה 'אמן' ,ובוודאי
תתקיים הברכה הזו" .עכ"ל.
ביאורים

 .250ולא שמו אלהים לנגדם שכתוב בתורתו וכו' .פירוש ,לא שמו לבם
למה שאמר אלקים בתורה "ארור מכה רעהו בסתר" אלא נתנו לבם רק
לכך ששאול יברך אותם[ .ומכאן למדו חז"ל כי הזיפים כפרו בהקב"ה בכך
שלא האמינו בקללתו שאמר בתורה "ארור מכה רעהו בסתר" ,אלא ביקשו
לזכות בברכתו של שאול] .251 .ארור מכה רעהו בסתר .וכוונת הכתוב
על לשון הרע ,שמדבר רעה על חבירו ,ונמצא כאילו מכהו שלא בנוכחותו
(פדר"א פנ"ג ,עקידה) ,וכמו 'לכו ונכהו בלשון' (ירמיהו יח ,יח) .252 .ואין
יתרון לבעל הלשון .ואין שום רווח לאדם המדבר לשון הרע .253 .ונאמר
על דואג .האדומי ,שדיבר לשון הרע על אחימלך בן אחיטוב הכהן הגדול
אשר בנוב ,כאשר סיפר לשאול כי אחימלך היטיב עם דוד הבורח מלפניו,
שאל לו באורים ובתומים ,ואף נתן לו לחם וחרב .כתוצאה מכך  -הרג שאול
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ִמ ְּב ִלי ׁ ֶשיוֹ ִעיל ְל ַע ְצמוֹ ָּבזֶ ה ּתוֹ ֶע ֶלת ְו ֶר ַוח ָממוֹ ןִּ 243 ,ב ְל ִּתי

עיונים

שערי

שער שלישי

תשובה

שערי

שער שלישי

תשובה

ית
ּו ַמה ֶּב ַצע ִּכי ִס ּ ַפ ְר ָּת ָל ׁשוֹ ן ָה ָרע? ֲ 256הל ֹא ְל ָממוֹ ן ל ֹא ָה ִי ָ
258
ַא ָּתה ָצ ִר ְ
ָע ָליו (שמואל-א
יךַ 257 ,א ְך ָע ׁ ַש ְר ָּתְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר
כא ,ח) "ַ 259א ִּביר ָהר ִֹעים ֲא ׁ ֶשר ְל ׁ ָשא ּול"ֵ ,אין זֶ ה ִּכי ִאם
ַא ֲה ָב ְת ָך ֶאת ָה ָרע ִמן ַה ּטוֹ בְ ,ו ׁ ֶש ֶקר ִמ ַּד ֵּבר ֶצ ֶדקִּ ,כי ָפ ַר ְק ָּת
ֹא-יב ּוז ּו ַל ַּג ָּנב ִּכי ִיגְ נוֹ ב" ְוגוֹ ',
עוֹ לְ .ונֶ ֱא ַמר (משלי ו ,ל) "260ל ָ
ר-לב" ְוגוֹ '.
ְונֶ ֱא ַמר ַא ֲח ָריו (שם שם ,לב) "261נ ֵֹאף ִא ּׁ ָשה ֲח ַס ֵ
ְרצוֹ נוֹ לוֹ ַמרִּ 262 ,כי ה ּוא ַרע ִמן ַה ַ ּג ָּנב ֶ ׁ 263שה ּוא ָצ ִר ְ
יך ְל ַמ ֵּלא
נַ ְפ ׁשוֹ ִּכי ִי ְר ָעבְ .ו ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה
יהם ָרע,
(מדרש תהלים קכ) ִּכי ַּב ַעל ָל ׁשוֹ ן ָה ָרעִ 264 ,מ ּׁ ְשנֵ ֶ
ביאורים
את כל אנשי נוב עיר הכהנים ואת אחימלך הכהן הגדול בכללם .254 .הוות.
דברי שבר וענין רע (רד"ק) .255 .תחשוב לשונך .תדבר לשונך (שהלשון
מגלה מחשבת הלב) .256 .הלא לממון לא היית צריך .יש אדם משקר נושא
פנים לאדם שיאכילהו ,אבל אתה שמא עני היית (ילקו"ש) .257 .אך עשרת.
הרי אתה גבור חכם ועשיר וראש סנהדרין ולמה עשית כן (שם) .258 .עליו.
על דואג האדומי .259 .אביר הרועים .גדול וחשוב וממונה על רועי מקנה
המלך (מצו"ד) .260 .לא יבוזו לגנב כי יגנוב .אם יגנוב הגנב גניבה  -אין

לבזותו כל כך כמו הנואף ,למה ,כי לרעבון נפשו הוא עושה ,ואולי אין לו מה
יאכל (רש"י) .261 .נואף אשה חסר לב .הוא ,שהרי לא לרעבון עשה (שם).
 .262כי הוא רע .כי הנואף מושחת יותר .263 .שהוא .הגנב .264 .משניהם.
מן הגנב ומן הנואף.
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יח .כי יחטא חטאה
גדולה מבלי הנאה.

(יח) ִּכי ֶי ֱח ָטא ֲח ָט ָאה גְ דוֹ ָלה ִמ ְּב ִלי
ֲהנָ ָאהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר
ְ
"ַ 265מ ִ ּ
ה-י ֵּתן ְל ָך ּו ַמה-יּ ִֹסיף ָלך ָל ׁשוֹ ן

(תהלים קכ ,ג)

צריך להבין ,הרי אנו
רואים שיש הנאה
ומשיכה גדולה לדבר
ְר ִמ ָ ּיה".
לשון הרע עד שקשה
מאוד להגמל ממנו?
ביאר ה'שפתי חיים'
(מידות ועבודת ה'
ְו ַה ּׁ ֵשנִ יתַ ,על ֵּכן נֶ ְח ׁ ָשב ַה ְמ ַס ּ ֵפר
ח"א) בשם הגרא"א
ָל ׁשוֹ ן ָה ָרע ְּכ ִא ּל ּו ָּכ ַפר ָּב ִע ָּקר,
דסלר זצ"ל ,שמעצם
סיפור הלשון הרע אין ְל ִפי ׁ ֶשאוֹ ֵמר ִּב ְל ָבבוֹ ִּכי שְׂ ָפ ָתיו
הנאה ,אלא ההנאה
היא מכך שהוא חושב
ומדמיין לעצמו שאם ישפיל את חברו ויגלה את מומו ,בזה הוא יגדיל
וירומם את עצמו ויתכבד בקלונו ,שהרי הוא עצמו נקי מכל אותם פגמים
ומומים שסיפר על חברו .המשיכה לדבר לשון הרע נובעת מכך שאדם אינו
מודד ובודק את עצמו איך הוא נראה באמת ,מה הם מעלותיו וחסרונותיו,
אלא הוא נוהג למדוד ולבדוק את עצמו כיצד הוא נראה בעיני הזולת ,איך
הזולת מעריך אותו ומה לא ימצא חן בעיניו ,ומכך נובעת המשיכה לדבר
לשון הרע על חברו ,שע"י כך שיגלה את חסרונותיו של חברו ירומם את
עצמו שהוא אינו כמותו .זוהי השאלה "מה יתרון לבעל הלשון" .אין לו שום
תועלת והנאה ממשית ,אלא הוא רק משלה ומרמה את עצמו שתהיה לו
תועלת ע"י שיבליט את עצמו .זהו דמיון בלבד .אין יתרון לבעל הלשון אלא
רק היזק כנשיכת הנחש .נמצא איפוא שגם מספרי לשון הרע הם אנשים
שחייהם מושתתים על הכזב והדמיון.

רא.

ביאורים

 .265מה יתן לך וכו' .אתה לשון רמיה – מה יתן לך דבר זה איזה תועלת או
מה יוסיף לך זה איזה רווח על מה שיש לך מכבר (מלבי"ם).
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"ַ 254הוּוֹ ת ַּ 255ת ְח ׁשֹב ְל ׁשוֹ נֶ ָך ְוגוֹ 'ָ ,א ַה ְב ָּת ָרע ִמ ּטוֹ ב ׁ ֶש ֶקר
ִמ ַּד ֵּבר ֶצ ֶדק ֶס ָלה"ּ ,ו ֵפ ְר ׁש ּו (מדרש תהלים נב) ַמה ִ ּי ְתרוֹ ן ְל ָך

עיונים

שערי

שער שלישי

תשובה

שערי

שער שלישי

תשובה

ִּב ְר ׁשוּתוֹ ּ ,ו ִמ ּ ְפנֵ י ֶ ׁ 266ש ֵאין ָּב ּה ַמ ֲעשֶׂ הְ ,ו ִכי ה ּוא ַה ּׁ ַש ִּליט ַעל
ִמ ַּד ֵּבר ָהעוֹ ֶלה ַעל רוּחוֹ ְ 268 ,ו ִכי ָה ֵא ָב ִרים ֵה ָּמה ְל ַב ָּדם ֵאינָ ם
ִּב ְר ׁשוּתוֹ ַל ֲחטֹא ָב ֶהםָּ ,כ ִענְ ָין ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר (שם יב ,ה) "ֲ 269א ׁ ֶשר
ָא ְמר ּו ִל ְל ׁשֹנֵ נ ּו נַ גְ ִּביר שְׂ ָפ ֵתינ ּו ִא ָּתנ ּו ִמי ָאדוֹ ן ָלנ ּו"ְ 270 ,ול ֹא

ַא ַחר ַּת ֲא ָו ָתם ְו ִי ְצ ָרם ַה ִּמ ְת ַ ּג ֵּברְ 277 ,ו ַצר ָל ֶהם ַעל זֶ הְ .ו ָא ְמר ּו
ַר ּבוֹ ֵתינ ּו (ערכין טו ,ב) ָ ׁ 278שק ּול ָל ׁשוֹ ן ָה ָרע ְּכנֶ גֶ ד ׁ ָש ׁ
לש
ֲע ֵברוֹ תְ ,ו ֵא ּל ּו ֵהןֲ ,עבוֹ ָדה זָ ָרה ְוגִ ּל ּוי ֲע ָריוֹ ת ּו ׁ ְש ִפיכ ּות
"א ָּנא ָח ָטא
ָּד ִמיםַּ 279 .ב ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה נֶ ֱא ַמר (שמות לב ,לא) ָ

ָא ַמר ַא ֵ ּיה ֱאלוֹ ַּה עוֹ שָׂ י ֲא ׁ ֶשר ָּכל ְּתנוּעוֹ ת ְי ִצ ָיר ֵתנ ּו 271נְ תוּנוֹ ת

ָה ָעם ַה ֶּזה ֲח ָט ָאה גְ ד ָֹלה"ְּ 280 .בגִ ּל ּוי ֲע ָריוֹ ת נֶ ֱא ַמר
לט ,ט) ְ"ו ֵא ְ
יך ֶא ֱעשֶׂ ה ָה ָר ָעה ַה ְ ּגד ָֹלה ַה ּזֹאת"ִּ 281 .ב ׁ ְש ִפיכ ּות

נְ תוּנוֹ ת ֵה ָּמה לוֹ ַ ,א ַחת ֵמ ֵה ָּנה 272ל ֹא נֶ ְע ָּד ָרהֻּ ,כ ָּלם ַל ֲעשׂ וֹ ת

"גדוֹ ל ֲעוֹנִ י ִמ ְּנשׂ וֹ א"ְ .ו ִאל ּו ַעל ָל ׁשוֹ ן
ָּד ִמים נֶ ֱא ַמר (שם ד ,יג) ָּ

ְרצוֹ נוֹ ְמ ׁ ֻש ְע ָּבדוֹ תַ 273 ,רק ֵאין ָּד ָבר ַ 274ו ֲא ֶר ׁ ֶשת שָׂ ָפה

ָה ָרע נֶ ֱא ַמר (תהלים יב ,ד) ַ"י ְכ ֵרת ְי ָי ָּכל-שִׂ ְפ ֵתי ֲח ָלקוֹ ת

ִּב ְר ׁש ּו ֵתנ ּו275 .ל ֹא ֵכן ָה ְר ׁ ָש ִעים ַהחוֹ ְט ִאים ִּב ׁ ְש ָאר ֲע ֵברוֹ ת,
ִּכי יוֹ ְד ִעים ֵהם ִּכי ַ 276רע ָו ָמר ָעזְ ָבם ֶאת ַה ּׁ ֵשםַ ,א ְך נִ ְמ ׁ ָש ִכים

ָ 282ל ׁשוֹ ן ְמ ַד ֶּב ֶרת ְ ּגדֹלוֹ ת".

ביאורים
 .266שאין בה מעשה .כי אם דיבור בעלמא .267 .לכלוא את רוח שפתיו
וכו' .לסגור פיו ולמנוע עצמו מלדבר כל מה שעולה במחשבתו .268 .וכי
האיברים המה לבדם אינם ברשותו לחטוא בהם .ואומר בלבבו שרק האיברים

שחוטאים בהם ע"י מעשה הם אינם ברשותו ואינו יכול לחטוא בהם אבל פיו
ברשותו לחטוא בו בלשון הרע ,וזוהי הכפירה שכופר בה' .269 .אשר אמרו
וכו' .נתבאר לעיל תחילת אות ר' .270 .ולא אמר איה אלוה עושי( .מלשון

הכתוב איוב לה ,י) .כלומר ,הרשע אינו חושב איך לא אירא מה' בוראי.
 .271נתונות נתונות המה לו( .מלשון הכתוב במדבר ג ,ט) .כלומר ,כל
התנועות שבטבע בריאתנו ברשותו ובשליטתו .272 .לא נעדרה .לא
נחסרה (מלשון הכתוב ישעיה לד ,טז) .ור"ל ,אין שום תנועה שאין הוא אדון
עליה .273 .רק אין דבר .אין שום דבר (רש"י במדבר כ ,יט) .274 .וארשת
שפה .ומבטא שפתיים (מלשון הכתוב תהלים כא ,ג) .275 .לא כן הרשעים
החוטאים בשאר עבירות .שאינם נחשבים ככופרים בעיקר .276 .רע ומר.
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(בראשית

רב.

יא ְך ִי ָּת ֵכן ִּכי ִי ְה ֶיה
יכים ְל ָפ ֵר ׁש ְל ָך ֵה ַ
ְו ִה ֵּנה ָאנ ּו ְצ ִר ִ
283
ֲעוֹן ָל ׁשוֹ ן ָה ָרע ָי ֵתר ַעל ַה ּׁ ָש ׁ
לש ָה ֵא ֶּלהֲ ,הל ֹא ַעל
ביאורים

בעוה"ז ובעוה"ב .277 .וצר להם על זה .ויש תקוה שלבסוף יעשו תשובה.
 .278שקול לשון הרע כנגד שלש עבירות .וכתב ה'חפץ חיים' (שמיה"ל ב,
ט) שמאמר זה מתייחס לבעל לשון הרע ,דהיינו אדם המורגל בדיבור לשון
הרע ואינו מקבל על עצמו להשמר ממנו מפני שנעשה הדבר אצלו כהיתר.
 .279בעבודה זרה נאמר .אחר חטא העגל התפלל משה רבינו אל ה' ואמר.
 .280בגילוי עריות נאמר .כאשר אשת פוטיפר תבעה מיוסף הצדיק לחטוא
עמה סירב יוסף ואמר לה .281 .בשפיכות דמים נאמר .אחר שקין הרג את
הבל אחיו אמר אל ה' .282 .לשון מדברת גדולות" .גדולות" בלשון רבים,
ובכולם נאמר בלשון יחיד ,ללמדך שלשון הרע שקולה כנגד כולם (רבינו
גרשום) .283 .יתר .חמור יותר.
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ְל ׁשוֹ נוֹ ְ ,וגָ ַמר ְּב ַד ְע ּתוֹ ִּכי ֵאין לוֹ ִ 267ל ְכלוֹ א ֶאת ר ּו ַח שְׂ ָפ ָתיו

שערי

שער שלישי

תשובה

שערי

שער שלישי

ָּכל ַא ַחת ֵמ ֶהן ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה

תשובה
(סנהדרין עד,

שבוע ג'  -יום ה'

ַה ּתוֹ ָרה ֻּכ ָּל ּהְ ,ו ָא ְמר ּו (שם) ִּכי ַ 287ה ְמ ׁש ּו ָּמד ַל ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה
ְ 288מ ׁש ּו ָּמד ְל ָכל ַה ּתוֹ ָרה ֻּכ ָּל ּה? ְו ַכ ֲא ׁ ֶשר ָּתשִׂ ים ִל ְּב ָך
ְל ַמ ֲא ָמ ָרם זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכהִּ ,ת ְמ ָצא לוֹ ַּ 289כ ָּמה ׁ ָש ָר ׁ ִשים
ְ 290ו ַכ ָּמה ָפנִ ים:

רג.

ָה ֶא ָחדִּ ,כי ַ 291ב ַעל ַה ָּל ׁשוֹ ן ה ּוא ׁ 292שוֹ נֶ ה ְב ִא ַ ּו ְל ּתוֹ ,
ֶעשֶׂ ר ּ ְפ ָע ִמים ַּביּ וֹ ם

293

ַי ְכ ִלים ְו ַי ְב ִא ׁ
יש ְו ַי ְח ּ ִפיר ִו ַיד ֵּבר

יט .ומי יתן קץ לענשו.

294שְׂ ַפת

ֶי ֶתר

ְ 295ו ַי ֶּכה

ַב ֵּס ֶתר,

ידוע ומפורסם מה
ּו ִמי ִי ֵּתן ֵקץ ְל ָענְ ׁשוֹ ִּ ,כי ַב ַעל
שכתב אדונינו הגר"א
זיע"א באגרתו ,ש"כל
ַה ָּל ׁשוֹ ן ל ֹא ָישִׂ ים ִ 297קנְ ֵצי ְל ִמ ִּלין,
כף הקלע הכל בהבל
299
298
ְּב ׁ ֶש ַּגם ֲע ֵב ָרה ַק ָּלה -
ְּכ ֵב ָדה ְמאֹד
פיו של דברים בטלים,
300
ועל כל דיבור הבל
ַעל ִה ּׁ ָשנוֹ ת ָה ִא ֶ ּו ֶלת ּ ְפ ָע ִמים ַר ּבוֹ ת
צריך להתקלע מסוף
העולם ועד סופו ,וכל ַּ 301כ ֲא ׁ ֶשר ִה ְק ַּד ְמנ ּוַ 302 ,אף ִּכי ֲח ָט ָאה
זה בדברים יתרים,
אבל בדברים אסורים ,גְ דוֹ ָלה ְ 303ו ָר ָעה חוֹ ָלהּ .ו ְב ָא ְמ ָרם
כגון לשון הרע ליצנות
ושבועות ונדרים ומחלוקת וקללות ,ובפרט בבית הכנסת ובשבת וביו"ט,
על אלו צריך לירד לשאול למטה הרבה מאד ,ואי אפשר לשער גודל היסורין
והצרות שסובל בשביל דיבור אחד ,ולא נאבד אפילו דיבור אחד שלא נכתב".
ושם כתב" :מה לי להאריך בזה העוון (לשה"ר) החמור מכל העבירות" ,כל
עמל אדם לפיהו" אמרו חז"ל שכל מצוותיו ותורותיו של אדם אינו מספיק
(296יט)

ביאורים

 .284יהרג אדם ואל יעבור עליהן .אם אומרים אנסים לאדם עבור על אחת
מהן ואל תהרג ,ואם לא תעבור עליה נהרוג אותך ,ואילו בלשון הרע לא
מצינו דין זה .285 .ואמרו חמורה ...ואמרו כי המשומד וכו' .ולא אמרו כל
זה בלשון הרע .286 .ככופר בכל התורה כולה .שהרי התורה (במדבר טו,
כב) מתייחסת לחטא עבודה זרה כהפרה של "כל המצוות האלה" ,היינו
של כל התורה (רש"י סנהדרין עד .עפ"י הגמרא בהוריות י .287 .).המשומד
לעבודה זרה .מומר שעובד עבודה זרה בקביעות ורגיל בכך .288 .משומד
לכל התורה כולה .הרי הוא מוחזק לעבור על כל שאר עבירות שבתורה.
 .289שרשים .יסודות ועיקרים בגדר העבירה שיש בבעל הלשון מה שאין
אפי' בג' עבירות ,כמו שמבאר והולך .290 .וכמה פנים .כלומר יש אופנים
וצדדים שבהם חמור יותר לשון הרע (שם) .291 .בעל הלשון .שהפקיר
לשונו .292 .שונה באולתו .חוזר על חטאו שוב ושוב .293 .יכלים ויבאיש
ויחפיר .יבייש ויבזה.
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ביאורים

 .294שפת יתר .אריכות דברים ,דברים מיותרים .295 .ויכה בסתר .מלשון
"ארור מכה רעהו בסתר" שדרשוהו חז"ל על המדבר לשון הרע .296 .ומי
יתן קץ לענשו .ואין גבול לענשו .297 .קנצי למילין .קץ וסוף לדבריו
(מלשון הכתוב איוב יח ,ב) .ור"ל ,שנענש במדה כנגד מדה ,כשם שאין קץ
לדבריו כך אין קץ לענשו .298 .בשגם .באשר גם .299 .כבדה מאד .נעשית
גדולה .300 .על השנות האולת פעמים רבות .כאשר אדם עובר עליה כמה
פעמים" .כי אפילו ֵשֹ ָער אחד ,שהוא רך וחלש מאד ,כשתקבץ הרבה שערות
יחד תעשה מהם חבל חזק" (ארחות צדיקים ,שער לשה"ר) .301 .כאשר
הקדמנו .בשער א' אות ל"ח .302 .אף כי חטאה גדולה .פי' ,כל שכן לשון
הרע שהיא עבירה חמורה מעיקרה ,אזי בהשנותה פעמים רבות נעשית עוד
יותר גדולה .303 .ורעה חולה .לשון הכתוב בקהלת (ה ,יב טו) .ור"ל רעה
כאובה ביותר (מצו"ד).
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יהןְ 285 ,ו ָא ְמר ּו
א) ֵ 284י ָה ֵרג ָא ָדם ְו ַאל ַי ֲעבוֹ ר ֲע ֵל ֶ
ֲחמ ּו ָרה ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה ׁ ֶש ָּכל ַה ּמוֹ ֶדה ָּב ּה ְּ 286ככוֹ ֵפר ְּב ָכל
(חולין ה ,א)

עיונים

שערי

שער שלישי

תשובה

שערי

שער שלישי

תשובה

ְּכנֶ גֶ ד ׁ ָש ׁ
לש ֲע ֵברוֹ תָ 304 ,רצ ּו לוֹ ַמר,
305
ְּכנֶ גֶ ד ָהעוֹ ֵבר אוֹ ָתן
ְל ֵעת ׁ ֶש ִ ּי ְת ְקפוֹ
ִי ְצרוֹ 306 ,ל ֹא ְּכנֶ גֶ ד ַה ְמש ּו ָּמד ְו ַהיּ וֹ ֵצא
יהן ְּב ָכל ֵעת.
ִמן ַה ְּכ ָלל ַל ֲעבוֹ ר ֲע ֵל ֶ

רד.

ְו ַה ּׁ ֵשנִ יִּ ,כי ַב ַעל ַה ָּל ׁשוֹ ן ְּת ׁש ּו ָבתוֹ

למה שמוציא מפיו,
והמוות אינו 'מקוה',
והכל יבוא במשפט
על כל דיבור ,ולא
נאבד אפילו דיבור
קל ,כי חטא הלשון
עולה על כולם כמו
שאמרו חז"ל ולשון
הרע כנגד כולם ...אוי
למי שממית עצמו
בשביל דיבור אחד,
ומה יתרון לבעל

הלשון וכו'" .עכ"ל.
וכעין זה כתב ב"קיצור ראשית חכמה" (שער הקדושה פ"י)" :ועל כל דיבור
ודיבור הוא נידון מבית דין העליון" .ושם (בריש הפרק) כתב" :משמע מתוך
ספר הזוהר פ' תזריע (דף מז ):כי כל מעשה שאינו הגון ,נעשה ממנו הבל
להלביש הנשמה ,ולקלעו בכף הקלע ...וכ"ש כשיהיה הבל היוצא מפיו
לבטלה ולשקר וכיוצ"ב ,שהולך למקום הבל הרע הזה שהוא רעות רוח,
ונמצא עשוי ממנו לבוש להלביש רוחו לקלעו מתוך כף הקלע .הכלל
העולה ,כי כפי שהאדם בונה בעוה"ז ,שם תעלה נשמתו אחר מיתתו,
שאם יעסוק בהבל התורה והתפילה  -יעלה ויתקשר בהיכל הקדוש שהוא
השכינה ,ואם יעסוק בדברים בטלים  -יתקשר בקליפה ובהיכל שאינו קדוש,
ונפשו תקלע בתוך כף הקלע ,אם לא שישוב בתשובה שלמה וחזקה לבטל
כל אותם הרקיעים והארצות שבנה בצד הקליפה" .עכ"ל.
ביאורים

 .304רצו לומר .רק באופן זה .305 .לעת שיתקפו יצרו .כאשר יתגבר עליו
יצרו באופן חד פעמי[ .ובעל הלשון שונה בחטאו תמיד בשאט נפש ולא
מחמת התגברות היצר ,ולכן מבחינה זו חמור יותר עון לשון הרע על השלש
האלה (זה השער)] .306 .לא כנגד המשומד וכו' .כלומר ,אינו שקול כנגד
המומר שהוציא עצמו מכלל היראים לדבר ה' ועובר על שלש העבירות
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ָק ׁ ָשהַ ,א ֲח ֵרי ֲא ׁ ֶשר ִ 307ל ֵּמד ְל ׁשוֹ נוֹ ַד ֶּבר ׁ ֶש ֶקר ּו ִפיו ׁ ָש ַלח
308

310

309

ּו ֵמרֹב ַה ֶה ְר ֵּגל ֵאינֶ נּ ּו ׁ ַש ִּליט ְּברוּחוֹ ,
ְב ָר ָעה,
ְל ׁשוֹ נוֹ גּ וֹ ֶר ֶמת ַה ַּמ ֲח ׁ ָש ָבהָּ ,כ ִענְ ָין ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר (תהלים נב ,ד)
"ַ 311הוּוֹ ת ַּת ְח ׁשֹב ְל ׁשוֹ נֶ ָך"ְ .ונֶ ֱא ַמר (קהלת י ,יב) "ְ 312ושִׂ ְפתוֹ ת

ּו ְכ ִא ּל ּו

ה-לוֹ ".
ְּכ ִסיל ְּת ַב ְּל ֶענּ ּו"ְ .ונֶ ֱא ַמר (משלי יח ,ז) ּ ִ
"פי ְכ ִסיל ְמ ִח ָּת ּ
ְמ ִח ָּתה ְ -ל ׁשוֹ ן ִי ְר ָאה

313

ּו ָמגוֹ ר ,רוֹ ֶצה לוֹ ַמר ִּכי ַה ְּכ ִסיל ִי ָרא

ְו ָיגוֹ ר ִ 314מ ַּז ַעם ְל ׁשוֹ נוֹ ּ ֶפן

315

ִי ָ ּו ֵק ׁש ּבוֹ ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִי ָרא ֵמאוֹ ְיבוֹ ,

316

ִּכי ֵאין שְׂ ָפ ָתיו ִּב ְר ׁשוּתוֹ .

רה.

ֹאמר
ישיַּ ,ב ַעל ַה ָּל ׁשוֹ ן ֶח ְטאוֹ נָ ֵקל ְּב ֵעינָ יוִּ ,כי י ַ
ְו ַה ּׁ ְש ִל ׁ ִ

ביאורים
בתמידות שהוא ודאי חמור יותר מן המדבר לשה"ר בתמידות .307 .לימד.
הרגיל .308 .ברעה .לדבר רעה .309 .ומרוב ההרגל איננו שליט ברוחו.

ומבחינה זו חמור יותר מג' עבירות שבהן יוכל עדיין להתגבר על עצמו
ולהמנע מלעשותן .310 .וכאילו לשונו גורמת המחשבה .כלומר ,מחמת
הרגלו כאילו הלשון היא הבעלים על המחשבה ,ואין למחשבה שליטה
לעצור בעד הלשון לחשוב מקודם אם מותר לדבר או לא (זה השער).
 .311הוות תחשוב לשונך .כלומר ,כל כך הורגלת ברע עד שלשונך כאילו
תחשוב לדבר רע .312 .ושפתות כסיל תבלענו .שפתותיו של הכסיל המדבר
לשון הרע יגרמו לו לבולעו ולהאבידו .313 .ומגור .ופחד .314 .מזעם לשונו.
מקצף לשונו .315 .יוקש .יכשל .316 .כי אין שפתיו ברשותו .ויתכן שיש
בזה עונש של מדה כנגד מדה ,כי תחילת העבירה באה מכך שסובר שפיו
ברשותו ואין עליו אדון ,וסופו שאכן פיו נהיה עצמאי ויוצא גם משליטתו
הוא (הרוצה בתשובה).
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זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ׁ ָשק ּול ָל ׁשוֹ ן ָה ָרע

עיונים

שערי

שער שלישי

תשובה

ַ 317א ְך ְּד ַבר שְׂ ָפ ַת ִים ה ּואְ 318 ,ול ֹא ָפנָ ה ֶאל נְ זָ ָקיו ָה ַר ִּביםַ ,על

ְּב ַמ ֲעשֶׂ הִּ ,כי ָידוֹ ַע ֵּת ַדע ִּכי ה ּוא עוֹ שֶׂ ה ְּב ֶע ְב ַרת זָ דוֹ ן ,רוֹ ֶצה

ֵּכן ל ֹא ָי ׁש ּוב ִמ ַּד ְר ּכוֹ ָה ָר ָעהְ ,ו ִאם ׁשוֹ ב ָי ׁש ּוב ֵאין ְּת ׁש ּו ָבתוֹ

לוֹ ַמרִּ ,כי ִאם ל ֹא י ּו ַכל ְל ַה ּכוֹ ת ֶאת אוֹ ְי ָביו ִּב ְל ׁשוֹ נוֹ ְוי ּו ַכל

ׁ ְש ֵל ָמהִּ ,כי ל ֹא ַי ִּכיר גּ ֶֹדל ֶח ְטאוֹ ִּ ,כי ַה ְּת ׁש ּו ָבה ַה ּׁ ְש ֵל ָמה
ְל ִה ָּנקוֹ ת ִמ ּ ֶפ ׁ ַשע ָרבִּ 319 ,כי ֵי ַקד ְיקוֹ ד ַה ָ ּיגוֹ ן ְּבנַ ְפ ׁשוֹ ִּכיקוֹ ד
ֵא ׁש.

רו.

ְו ָא ַמר ׁ ְשלֹמֹה ָע ָליו ַה ּׁ ָשלוֹ ם (שם כא ,כד) "320זֵ ד ָי ִהיר

ֹאמר ִּכי ִב ְל ׁשוֹ נוֹ ְל ַבד ַי ֶּכה ְול ֹא
ְ 323ו ֶע ְב ָרתוֹ ַו ֲחרוֹ נוֹ ַ ,אל ּת ַ
ביאורים

 .317אך דבר שפתים הוא .חטא זה של לשון הרע הוא רק בדיבור ואין בו
מעשה .318 .ולא פנה אל נזקיו הרבים .אינו מתבונן בנזקיו הרבים אשר
עלול הוא לגרום ע"י דיבוריו .319 .כי יקד יקוד ...כיקוד אש( .מלשון הכתוב
בישעיה י ,טז) .שיבער בקרבו היגון והצער כתבערת אש .ומבחינה זו חמור
יותר מג' עבירות ,שבהן עדיין יתכן שיעשה תשובה שלימה באופן שיבער
היגון בקרבו ,משא"כ בלשון הרע שחטאו קל בעיניו  -לא יוכל להגיע לדרגת
תשובה כזו .320 .זד יהיר .לשון זד כולל אכזריות ושנאת הבריות והשמחה
לאידם ודרישת רעתם ,ויהיר הוא בעל הגאוה (רבינו בפירושו למשלי).
 .321עושה בעברת זדון .בעת שיכעוס על אדם יזיקהו ויעשה עמו בעברת
זדון ,כי אין כעס כמו כעס בעל הלשון ,וגם ידוע כי הגאוה תגדיל הכעס ,אף
כי מי שנמצאות בו שתי המדות האלה הגאוה והזדון  -כי יזיק בכעסו עד
להשחית (שם) .322 .אשר גבר זדונו להכות בלשונו .שגדלה רשעתו עד כדי
כך שמוכן להכות את הזולת בלשונו .323 .ועברתו וחרונו .ובכעסו.

ַי ֶּכה ְב ֶע ְב ָרה ְול ֹא ַי ְחמוֹ לַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר

ָא ְמר ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה
תהלים פרק נב) ְּ 325ב ִענְ ַין ּדוֹ ֵאגִּ ,כי ַכ ֲא ׁ ֶשר ִצ ָ ּוה ׁ ָשא ּול
ְ 326ל ַה ּכוֹ ת ַּב ּכ ֲֹהנִ ים ַו ְי ָמ ֲאנ ּו ֲאנָ ׁ ָשיו ְל ַה ּכוֹ ָתםָ 327 ,א ַמר
(עי' ירושלמי סנהדרין פ"י ה"ב ,מדרש

ית ַּב ָּל ׁשוֹ ןַ ,א ָּתה ַת ֶּכה ֶּב ָח ֶרבֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר
ְלדוֹ ֵאגַ 328 ,א ָּתה ִה ִּכ ָ
(שמואל-א כב ,יח) "סֹב ַא ָּתה ּו ְפגַ ע ַּב ּכ ֲֹהנִ ים".

321

עוֹ שֶׂ ה ְּב ֶע ְב ַרת זָ דוֹ ן"ֵ ּ .פר ּו ׁשַ ,ה ֵּלץ
ֵלץ ׁ ְשמוֹ
ֲ 322א ׁ ֶשר ָּג ַבר זְ דוֹ נוֹ ְל ַה ּכוֹ ת ִּב ְל ׁשוֹ נוֹ ְּבגַ ֲא ָותוֹ ּוגְ אוֹ נוֹ
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ַה ּכוֹ ת ּבוֹ ְּב ַמ ֲעשֶׂ ה,

324

רז.

יעיִ ,אם ָי ׁש ּוב ַּב ַעל ַה ָּל ׁשוֹ ן ִּב ְת ׁש ּו ָבהָ ,צ ִר ְ
יך
ְו ָה ְר ִב ִ
ילה ַ 330ל ֲא ׁ ֶשר מ ּו ָצק לוֹ ִמ ַּז ַעם ְל ׁשוֹ נוֹ ,
ְ 329ל ַב ֵּק ׁש ְמ ִח ָ
ביאורים

 .324יכה בעברה .בכעס ובלי רחמים ,כי אותה סיבה המביאתו להכות
בלשונו ,דהיינו הגאוה והכעס ,בכוחה גם להביאו להכות במעשה ידיו (זה
השער) .325 .בענין דואג .האדומי ,יועצו של שאול המלך ,והלשין לפני
שאול על אנשי נוב עיר הכהנים שסייעו לדוד להמלט מפניו .326 .להכות
בכהנים .כהני ה' תושבי נוב על שעזרו לדוד למרוד בשאול ,שידעו שדוד
נמלט משאול ולא הודיעו לו על המצאו .327 .אמר לדואג .הטיל שאול
את המשימה על דואג עצמו באמרו לו .328 .אתה הכית בלשון אתה תכה
בחרב .מכיון שהכית אותם בלשונך כאשר הבאת את דיבתם רעה ,אתה
מסוגל גם-כן להכותם בחרב .329 .לבקש מחילה .שבעבירות שבין אדם
לחבירו ,אפילו אם עשה תשובה אין החטא מתכפר לו עד שיפייס את חבירו
שימחול לו (עי' יומא פה :רמב"ם הל' תשובה פ"ב ה"ט) .330 .לאשר מוצק
לו .ממי שנצטער והּוצק על ידו (מלשון הכתוב בישעיה ח ,כג).
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שערי

שער שלישי

תשובה

שערי

שער שלישי

תשובה

שערי

שער שלישי

תשובה

ְוה ּוא ל ֹא ִיזְ ּכוֹ ר ִ 331מ ְס ּ ַפר ֻּכ ָּלםִּ ,כי

כ .יתבייש להודיעם
ולגלות אזנם על
אשר גמלם רעה.

יש להסתפק במי
ִ 332ה ְד ִאיבּ ַ .גם ַר ִּבים ֵ 333מ ֲא ׁ ֶשר זָ ַכר ִּכי
שחטא כלפי חבירו,
יח
אוֹ ָתם ָע ַכרְ ,ו ֵהם ל ֹא ָי ְדע ּו ִּכי ִ 334ה ִּד ַ
כגון שדיבר עליו
לשון הרע וכדו' ,ואין
ֲע ֵל ֶ
יהם ֶאת ָה ָר ָעה(335 ,כ) ִי ְת ַּב ֵ ּי ׁש
הנפגע יודע כלל מזה,
יעם ְו ִלגְ לוֹ ת ָאזְ נָ ם ַעל ֲא ׁ ֶשר
ְלהוֹ ִד ָ
ורוצה עתה המספר
בתשובה
לשוב
ולבקש מחילה מחבירו שסיפר עליו ,כיצד ינהג בתשובה .אם יגלה לו
שסיפר עליו לשה"ר ויבקש ממנו מחילה ,א"כ אף שעוון לשה"ר יכופר לו,
מ"מ מאידך הרי עובר עתה באיסור שפוגע בו ומצערו ,כיון שעד עתה לא
ידע כלל מזה ועכשיו כשמגלה לו שדיבר אודותיו הרי יתבייש מכך ,ומאידך
אם לא יגלה לו ולא יבקש מחילה לא יתכפר לו עוונו שדיבר עליו לשה"ר.
וכיצד ינהג בזה?
ולכאורה מדברי רבינו כאן יש להוכיח שצריך לגלות לנפגע שדיבר עליו,
שהרי כתב שגם אם זוכר למי חטא ,תשובתו קשה משום שיתבייש המספר
שחבירו ידע שדיבר עליו לשון הרע ,ואם נאמר שאסור לבקש מחבירו
מחילה באופן שעכשיו הוא יפגע מכך ,א"כ היה לרבינו לומר יותר מזה,
שגם אם לא יתבייש החוטא מפני חבירו ,לא יוכל לבקש מחבירו מחילה,
כיון שחבירו יתבייש בזה גופא שיוודע לו שהחוטא דיבר עליו רע .אמנם יש
לדחות ,דאפשר שדברי רבינו הוא באופן שהנפגע יודע שסיפרו עליו לשון
ביאורים

 .331מספר כולם .מי הם כולם שדיבר עליהם .332 .הדאיב .ציער ,העציב.
 .333מאשר זכר כי אותם עכר .מאלו שהוא זוכר שהוא העכיר ולכלך את
שמם .334 .הדיח עליהם את הרעה( .מלשון הכתוב שמואל-ב' טו ,יד).
הביא עליהם בחוזק ובתוקף את הרעה (רלב"ג שם) .335 .יתבייש להודיעם
וכו' .וממילא לא יבקש מהם מחילה וישאר בלי מחילתם .וגם מבחינה זו
חמור לשון הרע מג' עבירות ,שהרגיל בלשון הרע לא יוכל לשוב בתשובה
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ְ ּג ָמ ָלם ָר ָעהִּ ,כי ה ּוא ַמ ֶּכה ְ 336ו ֵאין

הרע אבל אינו יודע
מי הוא המספר ,וצ"ע
ַמ ָּכתוֹ ְיד ּו ָעהָּ ,כ ִענְ ָין ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר (תהלים
(שערי מאור).
"מ ִ ּ
ה-י ֵּתן ְל ָך ּו ַמה-יּ ִֹסיף ָל ְך
ועיין במשנה ברורה קכ ,ג-ד) ַ
(סי' תר"ו ס"ק ג')
"ובשעת ָל ׁשוֹ ן ְר ִמ ָ ּיהִ 337 ,ח ֵ ּצי גִ ּבוֹ ר ְ ׁ 338שנ ּונִ ים",
שכתב:
בקשת מחילה צריך
לפרט מה שחטא לחבירו ,אם לא כשיודע שחבירו יתבייש מזה כשיפרט
החטא ,אזי לא יפרט אותו" .ודעת רבי ישראל מסלנט (הגרא"א דסלר
משמו ,הובא במועדים וזמנים ח"א סי' נ"ד) שגם באופן שחבירו לא יתבייש,
אך יהיה לו צער ועגמת נפש כשיתגלה לו שחטא כנגדו ,אסור לו לפרט
ולגרום לו צער בכך ,אלא יאמר לו שאם פגע בו הוא מבקש מחילה על כך.
אמנם יש לעיין בדברי המשנ"ב ,ממה שכתב בספרו 'חפץ חיים' (הלכות
לשה"ר כלל ד' סי"ב) לגבי המספר לשון הרע על חבירו וגרם לו על ידי זה
נזק ,וחבירו אינו יודע מכך ,שצריך לגלות לו מה שעשה כנגדו ולבקש ממנו
מחילה על כך .ולכאורה איך מותר לגלות ,הרי עי"ז יגרום לו צער והרי זה
כגרימת בושה שאסר המשנ"ב ,וכנ"ל?
ובספר 'חוט שני' (יו"כ עמ' קו) ביאר ,שדברי החפץ חיים שם שהתיר לחוטא
לגלות לחבירו ,הם באופן שאינו גורם לו צער בכך ,כגון שכבר עבר זמן רב
מאז ועתה אינו מרגיש שום צער מזה ,או שיודע שדיברו עליו אך אינו יודע
מי דיבר עליו ,אבל באופן שעי"ז יגרום לחבירו צער ,בודאי שלא הותר לו
הדבר ,וכמו שכתב המשנ"ב הנ"ל שכשהנפגע יתבייש אם יפרט לו חטאו,
אסור לו לפרט ,וכן ביאר בשו"ת אז נדברו (ח"ז סי' ס"ו)[ .אולם ראה מה
שהובא במכתבי החפץ חיים (כתבי הגרא"א קאסאווסקי) שאכן נחלק
הגרי"ס על החפץ חיים בדבר ,אמנם יש לדון בכך ממה שכתב במ"ב לענין
גרימת בושה .וצ"ע].
ביאורים

כמו שנתבאר כאן .336 .ואין מכתו ידועה .שהנפגע אינו יודע מי פגע בו.
 .337חצי גבור שנונים .והרי את הורגת במקום רחוק כחץ (רש"י).
 .338שנונים .מחודדים.
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ַר ִּבים ַמ ְכאוֹ ִבים ִה ְכ ִאיב ְו ַכ ָּמה נְ ָפ ׁשוֹ ת

עיונים

עיונים

שערי

שער שלישי

תשובה

שערי

שער שלישי

תשובה

ַעל ֵּכן נִ ְמ ׁ ָשל ָל ׁשוֹ ן ָה ָרע ַל ֵחץִּ ,כי ַה ּמוֹ ׁ ֵש ְך ַּב ֶּק ׁ ֶשת ּ ְפ ָע ִמים

רח.

ְועוֹ ד ַעל ִענְ ָין ַא ֵחר נִ ְמ ׁ ָשל ַל ֵחץִּ ,כי ׁשוֹ ֵלף ַה ֶח ֶרב,
339

ִאם נִ ְכ ְמר ּו ַר ֲח ָמיו ַעל ָה ָא ָדם ְּב ִה ְת ַחנְ נוֹ ֵא ָליו,
ָי ׁ ִשיב ַח ְר ּבוֹ ֶאל 340נְ ָדנָ ּה ,ל ֹא ֵכן זוֹ ֵרק ַה ֵחץִּ ,כי ֵאין ְּב ָידוֹ
ַל ֲה ׁ ִשיבוֹ ֵּ .כן ַּב ַעל ָל ׁשוֹ ן ָה ָרעַ ,א ַחר ֲא ׁ ֶשר ָי ָצא ַה ָּד ָבר ִמ ּ ִפיו,
ל ֹא י ּו ַכל ִל ְתקוֹ ןּ .ו ְפ ָע ִמים ׁ ֶש ְ ּי ַד ֵּבר ַעל ְ ּ 341פגַ ם ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה
יע ָע ָליו
ְ 342ו ִה ִּזיק ֶאל ַה ּדוֹ רוֹ ת ַה ָּב ִאים ַא ֲח ָריוְ 343 ,ול ֹא ַת ִ ּג ַ
ילה ִמ ֶּזהַ .על ֵּכן ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה
ְמ ִח ָ
(ירושלמי בבא קמא סוף פ"ח) ִּכי ַה ְמ ַד ֵּבר ִּב ְפגַ ם ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ֵאין
לוֹ ַּכ ּ ָפ ָרה עוֹ ָל ִמיתְ .ו ִה ֵּנה ַ 344ה ְמ ׁ ַש ֵּל ַח ְל ׁשוֹ נוֹ ּ ַ ,גם ַעל
ַ 345ה ְּקדוֹ ׁ ִשים ֲא ׁ ֶשר ָּב ָא ֶרץ ֵה ָּמה ְי ַד ֵּברִּ ,כי ַ 346על ִמי ל ֹא
ביאורים
 .339נכמרו .נתחממו ,כלומר נתעוררו .340 .נדנה .התיק שלה .341 .פגם
משפחה .שלימה ,שיש בהם חשש פסול ,שנתערב בהם ממזר או שאר פסולי
קהל ,או שאומר עליהם שהם בעלי מדות רעות וכדו' .342 .והזיק אל הדורות
הבאים אחריו .שעדיין לא נולדו ,כי לא ירצו להנשא להם .343 .ולא תגיע
עליו מחילה מזה .כי לא יתכן שיבקש מחילה מכל הדורות שעדיין לא נולדו.
 .344המשלח לשונו .המפקיר לשונו .345 .הקדושים אשר בארץ המה.

(מלשון הכתוב בתהלים טז ,ג" .אשר המה קבורים בארץ" .רש"י) .כלומר,
הצדיקים שכבר מתו ,ואינו יכול לבקש מחילתם .346 .על מי לא עברה
רעתו תמיד .כלומר ,על מי לא דיבר רעה מאחר והוא רגיל בלשון הרע,
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כא .לדבר אל ה'
תועה .כתב הרמב"ם

(סוף הלכות טומאת
צרעת)" :וזה דרך
הלצים
ישיבת
בתחילה
הרשעים,
בדברי
מרבים
הבאי ...ומתוך כך
באין לספר בגנות
הצדיקים ...ומתוך כך
יהיה להן הרגל לדבר
בנביאים ולתת דופי
בדבריהם ...ומתוך כך
באין לדבר באלהים

ָע ְב ָרה ָר ָעתוֹ ָּת ִמידּ ,ו ְכ ָבר ָא ְמר ּו
זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (סנהדרין צ ,א) ִּכי
347

ָה ֶא ּ ִפיקוֹ רוֹ ס

348

ֵאין לוֹ ֵח ֶלק ָלעוֹ ָלם

ַה ָּבא.

רט.

ישיִּ ,כי ָל ׁשוֹ ן ָה ָרע ָי ִביא
ְו ַה ֲח ִמ ׁ ִ
ֶאת ְּב ָע ָליו ָל ֵתת ֶאת ּ ִפיו

(349כא)

ְל ַד ֵּבר ֶאל ַה ּׁ ֵשם ּתוֹ ָעהְּ ,כמוֹ

וכופרין בעיקר".
בפרשת בהר (ויקרא כה ,יז) נאמר "ולא תונו איש את עמיתו ויראת
מאלקיך" .ופירש רש"י" :כאן הזהיר על אונאת דברים שלא יקניט איש את
חבירו" .לכאורה ,מה ענין יראת אלוקים לאונאת דברים?
ביאר בספר 'אמרי שפר' (להגאון רבי שלמה קלוגר זצ"ל) ,הנה אמרו חז"ל,
שכך אומנותו של יצר הרע ,היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה
כך ,עד שאומר לו לך עבוד עבודה זרה והולך ועובד (שבת קה .):דרכו של
יצר הרע לפעול מן הקל אל הכבד .תחילה מפתה את האדם בקלות ,ולאחר
שנתרגל לכך ,ממשיך ומפתהו אל החמורות יותר" ,עד שאומר לו לך ועבוד
ביאורים

ובודאי דיבר גם על החכמים והצדיקים .347 .האפיקורוס .והמדבר בגנותם
של תלמידי חכמים נחשב כאפיקורוס ,כמבואר בגמרא שם .348 .אין לו
חלק לעולם הבא .ולכן הוא גרוע מהעובר על שלוש עבירות החמורות (זה
השער) .349 .לדבר אל ה' תועה( .מלשון הכתוב בישעיה לב ,ו) .ור"ל ,לדבר
על ה' דברים שאינם נכונים ('תועה'  -היפך האמת ,כמו התועה בדרך שהולך
בהיפך .מצו"צ) .ומבחינה זו חמור יותר בעל לשון הרע מג' עבירות החמורות.
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ַר ּבוֹ ת ִי ׁ ְש ַלח ִח ָ ּציו ָּב ָא ָדם ְול ֹא נוֹ ַדע ִמי ִה ָּכה ּו.

עיונים

שערי

שער שלישי

תשובה

עבודה זרה".
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר (תהלים עג ,ט) "ַ ׁ 350ש ּת ּו
וכך הוא הדבר גם
ַב ּׁ ָש ַמ ִים ּ ִפ ֶ
יהם ּ 351ו ְל ׁשוֹ נָ ם ִּת ֲה ַל ְך
הלשון.
בחטאי
תחילה מתרגל האדם
ָּב ָא ֶרץ"ְ .ו ֵאין ְּב ָכל ָה ֲע ֵברוֹ ת ֲא ׁ ֶשר
לחטוא בלשונו כלפי
יח
ַ 352י ּ ִׂשיג ָענְ ׁ ָשם ְלעֹנֶ ׁש ַ 353ה ֵּמ ִט ַ
אדם פשוט ,אח"כ
מוסיף והולך לדבר
ְּד ָב ִריםְ .ו ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו (ערכין טו ,א)
סרה בלומדי תורה,
ֲעשָׂ ָרה נִ ְסיוֹ נוֹ ת 354נִ ּס ּו ֲאבוֹ ֵתינ ּו
עד שלבסוף מטיח
דברים כלפי מעלה.
ר-דינָ ם
ּו ְב ֻכ ָּלם ל ֹא נִ ְת ַח ֵּתם ְּ 355גזַ ִּ
וכן מצינו אצל פרעה,
אשר תחילה "לא ידע
ֶ 356א ָּלא ַעל ָל ׁשוֹ ן ָה ָרעֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר
את יוסף" ולבסוף
(במדבר יד ,כח) "ִ 357אם-ל ֹא ַּכ ֲא ׁ ֶשר
אמר "לא ידעתי את
ה'".
ִּד ַּב ְר ֶּתם ְּב ָאזְ נָ י ֵּכן ֶא ֱעשֶׂ ה ָל ֶכם" ְוגוֹ '.
וזהו שנאמר "ולא
תונו איש את עמיתו" ,זו אונאת דברים .הזהר והשמר אף מכך ,שאם לא כן,
סופך לחטוא בדברים אף כנגד בוראך " -ויראת מאלוקיך" .עכ"ד.
ביאורים

 .350שתו בשמים פיהם .שמו פיהם לדבר מול יושב שמים (מצו"ד).
 .351ולשונם תהלך בארץ" .מי גרם להם לשית בשמים פיהם  -לשונם
שהלכה תחילה בארץ" (רמב"ם סוף הלכ' טומאת צרעת) .352 .ישיג .יגיע.
 .353המטיח דברים .כלפי מעלה ,שמדבר עזות ודברים קשים כלפי ה'
('מטיח'  -משליך ,מטיל ,זורק) .354 .ניסו אבותינו .דור המדבר את הקב"ה.
והיינו ,שלא האמינו אם יש בכחו להצילם מאויביהם ולפרנסם במדבר.
פירוש אחר ,הכעיסו את ה' בעשרה מאורעות .355 .גזר דינם .שלא להכנס
לארץ ישראל .356 .אלא על לשון הרע .שדיברו המרגלים והוציאו דיבת
הארץ רעה ,ועם ישראל קיבלו זאת והתלוננו ובכו .357 .אם לא כאשר
דברתם באזני וגו' .כמו שאמרתם "או במדבר הזה לּו מתנו (הלואי שהיינו
מתים) ,ולמה ה' מביא אותנו אל הארץ הזאת לנפול בחרב( "...במדבר יד,
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התורה
אין
כב.
מגינה על בעל לשון
הרע .כתב החפץ

חיים (שמיה"ל ח"ב
פכ"ו)" :מי שפיו
פתוח תמיד ,ואינו
מקפיד על עצמו,
אפילו אם ילמד כל
ששה סדרי משנה וכל
הש"ס כמה פעמים,
כשיבוא למעלה לא
ימצא אפילו גמרא
אחת שתגן עליו ,כי

ְ 358ונֶ ֱא ַמר (דברים א ,לד) ַ"ו ִ ּי ׁ ְש ַמע ְי ָי
יכם ַו ִ ּי ְקצֹף ְ 359ו ִ ּי ּׁ ָש ַבע
ֶאת-קוֹ ל ִּד ְב ֵר ֶ
ֵלאמֹר".
360

"

ְונֶ ֱא ַמר

(מלאכי

יכם".
הוֹ גַ ְע ֶּתם ְי ָי ְּב ִד ְב ֵר ֶ

ב,
361

יז)

ְו ָא ַמר

ָּד ִוד ָע ָליו ַה ּׁ ָשלוֹ ם
362
ה-לךָ
ְ"ו ָל ָר ׁ ָשע ָא ַמר ֱאל ִֹהים
ַמ ְּ
י-פיךָ
יתי ֲע ֵל ִ
ְל ַס ּ ֵפר ֻח ָּקי ַו ִּת ּ ָׂשא ְב ִר ִ
(תהלים נ ,טז-כ)

ם-ר ִא ָ
ְוגוֹ 'ִ ,א ָ
ית גַ ָּנב ַ 363ו ִּת ֶרץ ִע ּמוֹ
ְוגוֹ 'ִ ּ ,פ ָ
יך ׁ ָש ַל ְח ָּת ְ 364ב ָר ָעה ּו ְל ׁשוֹ נְ ךָ
ַּ 365ת ְצ ִמיד ִמ ְר ָמהֵּ 366 ,ת ׁ ֵשב ְּב ָא ִח ָ
יך ְת ַד ֵּבר"ִ .ה ֵּנה ָל ַמ ְד ָּת

ִמ ֶּזהִּ 367 ,כי (כב) ֵאין ַה ּתוֹ ָרה ְמגִ ינָ ה ַעל ַּב ַעל ָל ׁשוֹ ן ָה ָרע
ביאורים
ב-ג) ,כך אעשה לכם ,ולא תראו את הארץ .358 .ונאמר וכו' ונאמר הוגעתם
וכו' .כל אלו ראיות שעונש המטיח דברים כלפי מעלה גדול מכל העונשים.
 .359וישבע לאמר" .אם יראה איש באנשים האלה הדור הרע הזה את הארץ
הטובה אשר נשבעתי לתת לאבותיכם" .360 .הוגעתם .אתם מטריחים

ומייגעים את ה' בדיבוריכם ('הוגעתם' מלשון יגיעה ועייפות .מצו"צ).
 .361ואמר דוד וכו' .הוסיף בזה עוד ענין .362 .מה לך לספר וגו' .למה לך
ללמוד תורתי ,הלוא זה בזיון עבורי שאנשים כאלו ילמדו תורתי .363 .ותרץ
עמו .רצית ללכת אתו .364 .ברעה .לדבר לשון הרע .365 .תצמיד מרמה.
ברי מרמה .366 .תשב באחיך תדבר .כאשר תשב בין אנשים,
לד ֵ
תתחבר ִ
תדבר דופי אף באחיך .367 .אין התורה מגינה .אינה מועילה להגן עליו מן
העונש ולהצילו מן החטא.
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שערי
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עיונים

עיונים

שערי

שער שלישי

תשובה

כל אחת נמשך עליה
ְ 368ו ַעל ַה ְמ ׁש ּו ָּמד ִלגְ נוֹ ב ְו ִלנְ אוֹ ףְ ,ו ִכי
רוח הטומאה [ע"י
ֵאינָ ם ְרא ּו ִיים ַל ֲעסוֹ ק ַּב ּתוֹ ָרהְ .ו ָא ְמר ּו
האסורים
דיבורים
מתחלה],
שדיבר
ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (עי' מדרש
להסתכל
ומאוס
תהלים נב) ּ 369דוֹ ֵאגֵּ ,כ ָיון ֶ ׁ 370ש ִּס ּ ֵפר
עליה" עכ"ל.
כתב השל"ה הק'" :כל
ָל ׁשוֹ ן ָה ָרעַ 371 ,אף ָח ְכ ָמתוֹ 372ל ֹא
המטמא פיו ולשונו
בטומאת הדיבור ,אז
כל תורותיו וכל תפילותיו כולם נטמאו ומחוץ למחנה מושבם ,ואדרבה
מקבל עונש גדול ונורא עליהם ,כי המביא דורון למלך חשוב ונותן הדורון
בכלי מאוס ,יתקצף עליו המלך בכפליים .ודע כי לדיבור של עבירה אין
ערך ואין שיעור וכו' ואם באת להאריך ולהזכיר גודל חטאם וגודל עונשם
יאריך הסיפור מאד ,ולא באתי רק להודיע כי אלו ארבע אבות הטומאה
(חנפים ,שקרנים ,מספרי לשה"ר ,ליצנים) ותולדותיהם כיוצא בהם גדול
עונשם ככופר בעיקר וכעובד ע"ז ,והם היורשי גיהנום בר מינן ואשם לא
תכבה" .עכ"ל.
החפץ חיים בכמה מקומות (שמיה"ל ח"א שער הזכירה פ"ז ,ח"ב פ"א
חובת השמירה פ"ו ועוד) הביא דברי הזוה"ק שאם מדבר דיבורים אסורים
ישנם ממונים מסטרא אחרא שלוקחים אותם ומטמאים את דברי הקדושה
שמוציא אח"כ בפיו ולא יזכה בהם .ובזוה"ק פרשת מצורע "מאן דאית ביה
לישנא בישא צלותא לא עלת קמיה דקודשא בריך הוא" ,ושם כתב שהוא
ממשיך טומאה לכל אברי נפשו (הובא בח"ח שמיה"ל ח"ב פט"ז).
ביאורים

 .368ועל המשומד וכו' .רבינו מפרש את הכתוב "אם ראית גנב ותרץ עמו
ועם מנאפים חלקך" באחד שרגיל בזה ,והרי הוא כמשומד .369 .דואג.
האדומי ,יועצו של שאול המלך .370 .שסיפר לשון הרע .שהלשין לפני
שאול המלך על אנשי נוב עיר הכהנים שסייעו לדוד להמלט מפניו ,וגרם
בכך לחורבנה של נוב (ראה שמואל-א' כב ,ט-כב) .371 .אף חכמתו .שהיה
תלמיד חכם מופלג (ראה סנהדרין קו :חגיגה טו .372 .):לא עמדה לו .לא
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עיונים

ָע ְמ ָדה לוֹ ְ 373ול ֹא ֵהגִ ינָ ה ָע ָליו ּתוֹ ָרתוֹ .

כג .המעט מהם עונם
הגדול כי יכלאו
וחשכו
שפתיהם
לשונם מדבר בדברי
תורה עד כי השחת
ישחיתון לדבר בלשון
הרע .ידועים דברי

ּו ַמה ּׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה
(סוטה כא ,א) ֲע ֵב ָרה ְ 374מ ַכ ָּבה ִמ ְצ ָוה
ְו ֵאין ֲע ֵב ָרה ְ 375מ ַכ ָּבה תוֹ ָרהֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר
(משלי ו ,כג) "ִּ 376כי נֵ ר ִמ ְצ ָוה ְותוֹ ָרה
אוֹ ר"ַ ,על ָהעוֹ ֵבר ֲע ֵב ָרה ֶּ 377ד ֶר ְך

הגר"א ('דברי אליהו'
אבות ג ,א) לפרש
דברי התנא" :הסתכל
דברים
בשלשה
ואין אתה בא לידי
עבירה ...ולפני מי

רי.

שער שלישי

ִמ ְק ֶרה ָא ְמר ּוְ ,ול ֹא ַעל ַ 378ה ּפוֹ ֵרק עֹל
ַאזְ ָה ַרת ָה ֲע ֵב ָרה ֵמ ָע ָליו.

י-א ָדם ַה ְמ ַס ּ ְפ ִרים ָל ׁשוֹ ן
ְו ִה ְת ּבוֹ נֵ ן ַּכ ָּמה ִיגְ ַּדל ֲעוֹן ְּבנֵ ָ
ָה ָרע,

(379כג)

ַה ְמ ַעט ֵמ ֶהם ֲעוֹנָ ם ַה ָּגדוֹ ל

380

ִּכי ִי ְכ ְלא ּו

ביאורים
הועילה להצילו מן החטא ,עד שנעשה לרשע גמור .373 .ולא הגינה עליו
תורתו .ומת קודם זמנו .374 .מכבה מצוה .מבטלת שכר מצוה שנעשתה
קודם לכן .275 .מכבה תורה .מבטלת שכר תלמוד תורה שנלמד קודם לכן.
 .376כי נר מצוה ותורה אור .תלה הכתוב את המצוה ב"נר" ,ואת התורה

ב"אור" ,לומר לך :מה נר אינה מגינה (י"ג :מאירה) אלא לפי שעה (דהיינו
כל זמן שהוא דולק) ,אף מצוה אינה מגינה אלא לפי שעה .ומה אור מגין
(י"ג :מאיר) לעולם (שהרי דבר קבוע הוא) ,אף תורה מגינה לעולם (סוטה
כא .377 .):דרך מקרה .שנכשל באקראי ,באופן חד פעמי .378 .הפורק עול.
וחוטא בקביעות .ודואג האדומי ,מכיון שפרק עול אזהרת לשון הרע מעליו,
לכן לא הגנה עליו התורה שלמד .379 .המעט מהם .לא די להם ,האם קטן
בעיניהם .380 .כי יכלאו שפתיהם .שהם סוגרים פיהם.
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אתה עתיד ליתן דין וחשבון" ,ש"דין" היינו שדנים אותו על עצם מעשה
העבירה שעשה ,ו"חשבון" היינו שבאותה שעה שעשה את העבירה היה
יכול לעשות מצוה או ללמוד תורה ,ומחשבים העתים והרגעים שהיו לריק
ומענישים אותו על כך מלבד העונש על העבירה עצמה שעשה.
לפי"ז צ"ע מש"כ רבינו כאן שעוון לשון הרע גדול מבחינה זו שלא די שמנעו
לשונם מלדבר דברי תורה אלא עוד דברו לשה"ר ,שמשמע שדוקא בעוון
לשה"ר יש אותה חומרא ,ולביאור הגר"א הנ"ל הרי בכל עבירות הוא כן
שמלבד מה שעבר עבירה הרי ביטל עצמו גם מדברי תורה ,וצ"ע.
מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א כתב לנו על כך בזה"ל" :דיבור ודיבור" .והיינו
שאין כוונת רבינו יונה מצד "דין וחשבון" שביאר הגר"א ,אלא כוונתו שיש
חומרה מיוחדת בעוון לשון הרע בכך שבאותו כח הדיבור שקיבל מהשי"ת
לדבר בו דברי תורה  -מדבר בו לשון הרע ,והפך את פיו שהוא כלי שרת
העומד לשרת בו את קונו  -לאחד מן הביבין.
[אלא שלפי"ז עדיין צע"ק ,הרי גם כת שקרים וחנפים הן עבירות שבדיבור,
ולא כתב רבינו שיש חומר מיוחד בעוונות אלו שחטאם כפול ,גם בטלו
מדברי תורה וגם השתמשו בכח הדיבור לדברים אסורים].
עוד מצינו חומרה יתירה בעוון לשון הרע משאר עוונות אף מהחמורין
שבתורה .איתא בירושלמי (פאה פ"א) כשם ששכר תלמוד תורה שקול
כנגד כל המצוות ,כן עונשו של לשון הרע שקול כנגד כל העוונות .נמצא
תלמוד תורה גדול שבכל המצוות וכנגדו לשון הרע חמור שבכל העוונות.
וביאר החפץ חיים :והטעם לזה ,כי כל המצוות הם מצטרפות אל הגשם ,כמו
מצות ציצית אי אפשר לקיים אלא על ידי לבישת בגד שהוא גשמי ,וכן סוכה
ולולב ,וכהאי גוונא כל המצוות .לא כן לימוד התורה שעניינו תלוי בכח
הדיבור שהוא כח פשוט רוחני בלבד ,ולכן פעולתו שפועל למעלה נורא עד
מאד ,ועל כן קדושת תלמוד תורה הוא כנגד כולם .וכן הדבר להפכו בענין
קלקול ,כי כל האיברים שהוא עושה בהם עוונות ,מחמת שהם גשמיים ,אין
קלקולו למעלה גדול כל כך ,לא כן בעון לשון הרע ורכילות ,שפועל פעולתו
על ידי כח רוחני בלבד ,קלקולו למעלה בעולמות העליונים הוא חזק ונורא
עד מאד ,ולכך עונשו גם כן הוא כנגד כולם.

|68

שער שלישי

יהם ְ 381ו ָחשְׂ כ ּו ְל ׁשוֹ נָ ם ִמ ַּד ֵּבר ִּב ְד ְב ֵרי-תוֹ ָרהַ 382 ,עד ִּכי
שִׂ ְפ ֵת ֶ
383

ַה ׁ ְש ֵחת ַי ׁ ְש ִחית ּון ְל ַד ֵּבר ְּב ָל ׁשוֹ ן ָה ָרעְ .ו ָא ַמר ָּד ִוד ָע ָליו
"גם ָי ׁ ְשב ּו שָׂ ִרים ִּבי נִ ְד ָּבר ּו ַע ְב ְּד ָך
ַה ּׁ ָשלוֹ ם (תהלים קיט ,כג) ַּ
יח ְּב ֻח ֶּק ָ
יח ְּב ֻח ֶּק ָ
ָ 384ישִׂ ַ
יך
יך"ֵ ּ 385 .פר ּו ׁשֵ ,הם ְּב ֵט ִלים ִמ ָּלשִׂ ַ
יח
ּו ְמ ַד ְּב ִרים ָל ׁשוֹ ן ָה ָרע ְונִ ְד ָּב ִרים ִּבי ְּבעוֹ ד ֲא ׁ ֶשר ָאשִׂ ַ
ְּב ֻח ֶּק ָ
יךְ .ו ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו (ערכין טו ,ב) ַ 386מ ְר ּ ֵפא ָל ׁשוֹ ן ָה ָרע
ְל ִה ָּנ ֵצל ִמ ֶּמנּ ּוֶ ׁ ,ש ַ ּי ֲעסוֹ ק ָא ָדם ַּב ּתוֹ ָרהֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר

(משלי טו ,ד)

"ַ 387מ ְר ּ ֵפא ָל ׁשוֹ ן ֵעץ ַח ִ ּיים"ְ .וזֶ ה ּו ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר
"ֶ 388א ׁ ְש ְמ ָרה ְל ִפי ַמ ְחסוֹ ם"ּ ,ו ֵפ ְר ׁש ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם
(תהלים לט ,ב)

ִל ְב ָר ָכה (מדרש תהלים לט) ִּכי ַה ַּמ ְחסוֹ ם ה ּוא ָה ֵע ֶסק ַּב ּתוֹ ָרה.
ת-ישְׂ ָר ֵאל
ְו ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו (שם ,ילקוט תהלים תשכא) ְּכנֶ ֶס ִ
ְּ 389בקוֹ ָל ּה ֲאה ּו ָבה ּ 390ו ְבקוֹ ָל ּה שְׂ נ ּו ָאהְּ .בקוֹ ָל ּה ֲאה ּו ָבה,
ביאורים

 .381וחשכו .ומנעו .382 .עד כי השחת ישחיתון .כלומר ,אלא עוד
משחיתים לשונם בחטא לשה"ר ,והרי זה חטא כפול .383 .ואמר דוד
עליו השלום .דוד המלך עורך הקבלה בינו לבין שונאיו המדברים ברעתו.
 .384ישיח .ידבר .385 .פירוש הם בטלים וכו' .כלומר ,שתים רעות עושים.
 .386מרפא לשון הרע להנצל ממנו .סם הרפואה הטוב ביותר עבור הלשון
שיוכל האדם להמנע מלחטוא בלשונו .387 .מרפא לשון עץ חיים .ואין
'לשון' אלא לשון הרע ,שנאמר 'חץ שחוט לשונם מרמה דבר' ,ואין 'עץ
[חיים]' אלא תורה ,שנאמר 'עץ חיים היא למחזיקים בה' (ערכין טו.):
 .388אשמרה לפי מחסום .אשמור לעשות לפי מחסום .389 .בקולה אהובה.
יכולה להיות אהובה לפני ה' על ידי קולה  -אם תעסוק בתורה .390 .ובקולה
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392

כד .שלא ידבר בדברי
בטלה ,אך בדברי
תורה וחכמה ומוסר
הג"ר
וכו' .כתב

שְׂ נ ּו ָאהֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר (ירמיה יב ,ח) " נָ ְתנָ ה
יחזקאל סרנא זצ"ל
יה"ְ .וזֶ ה ּו
את ָ
ל-כן שְׂ נֵ ִ
ָע ַלי ְּבקוֹ ָל ּה ַע ֵּ
יחזקאל"
("דליות
ח"ב עמ' רעה-ו):
"מ ֶות ְו ַח ִ ּיים
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר (משלי יח ,כא) ָ
ואנו למדים כי עיקר
ֹאכל ּ ִפ ְר ָי ּה".
יה י ַ
ד-ל ׁשוֹ ן ְוא ֲֹה ֶב ָ
ְּב ַי ָ
הדרך של "סור מרע"
ושמירת הלשון ,אינו
ֹאכל ּ ִפ ְר ָי ּה ,אוֹ ֵהב
יה י ַ
ּ ֵפר ּו ׁש ְוא ֲֹה ֶב ָ
בשתיקה ,שכן אז
הלא שולל מעצמו
ַה ָּל ׁשוֹ ן ְוה ּוא ָה ִא ׁ
יש ֶה ָח ֵפץ ְל ַד ֵּבר
עיקר צורתו וחיי
ֹאכל
ָּת ִמידָ ,ה ֵע ָצה ַה ְּנכוֹ נָ ה ֵא ָליו ׁ ֶשיּ ַ
נפשו ,וכמו שנאמר
(בראשית ב ,ז)" :ויהי
י-ב ּ ָט ָלה
ּ ִפ ְר ָי ּה( ,כד) ׁ ֶש ּל ֹא ְי ַד ֵּבר ְּב ִד ְב ֵר ַ
האדם לנפש חיה"
ותרגם אונקלוס" :לרוח ממללא" ,ואף שע"י השתיקה אולי יסור מדרכי מות,
אך הלא לא יגיע לדרכי חיים ,ולכן אדרבא הדרך המובחרת היא לדבר תמיד
אך בדבורים שיש בהם פירות בין אדם למקום ובין אדם לחבירו בדברי תורה
או בגמילות חסדים או ללמד תורה וחכמה שהוא תורה וגמ"ח כאחד ,וכמו
שאמרו ז"ל (סוכה מט ).תורה ללמדה היא תורת חסד .וכך היה דרכו ומנהגו
של החפץ חיים זצ"ל שהיה השומר פיו ולשונו בדורנו ,שהיה מדבר תמיד,
ולא ראיתיו כשהוא שותק בהיותו בחברת בני אדם ,וכן ראינו אצל מו"ר
מרן זצ"ל (כנראה כוונתו על הסבא מסלבודקה זצ"ל) שהיה מדבר תמיד
בלי הפסק ,וכל שיחה היה בה לימוד ופרי טוב .וזוהי הדרך הישרה שיבור לו
האדם תלמיד חכם בענין זה שסכנתו חמורה וגדולה מאד ,שהלשון מדברת
גדולות מכבה גם תורה גדולה של גדול מגדולי עולם .ואשרי מי שיאכל פריו

של הלשון ...כי רק
התורה והדיבור בה
תמיד היא השומרת
את הלשון".

ַא ְך ְּ 393ב ִד ְב ֵרי-תוֹ ָרה ְו ָח ְכ ָמה ּומ ּו ָסר,
ַו ֲה ָב ַאת ׁ ָשלוֹ ם ֵּבין ָא ָדם ַל ֲח ֵברוֹ ,
ְ 394ו ַה ְצ ִּדיק ָה ַר ִּביםּ ,ו ְל ׁ ַש ֵּב ַח ַה ּטוֹ ב,

ּו ְלגַ נּ וֹ ת ֶאת ָה ָרעּ ,ו ְל ַק ֵּנא ֶאל ָה ֱא ֶמתִּ ,כי זְ ֻכיּ וֹ ת ֵאין ֵקץ
י ּו ַכל ִל ְקנוֹ ת ְלנַ ְפ ׁשוֹ ִּב ְל ׁשוֹ נוֹ ְ ,ו ַכ ֲא ׁ ֶשר ִה ְק ִּדים ִּ 395כי ַח ִ ּיים
ד-ל ׁשוֹ ן.
ְּב ַי ָ
ביאורים

הרע .393 .בדברי תורה וחכמה ומוסר וכו' .שעל ידם יאכל פירות הלשון
דהיינו שכר טוב .394 .והצדיק הרבים .לדון אותם לזכות .או הכוונה ,לזכות
את הרבים .395 .כי חיים ביד לשון .פירוש ,דברים אלו (שידבר בדברי
תורה חכמה ומוסר וכו') יביאוהו להחיים הנצחיים .ובמסכת ערכין (טו):
"אמר רבא ,דבעי חיי בלישניה ,דבעי מית בלישניה" ,פירוש ,הרוצה חיים
ישיגם בלשונו על ידי שיעסוק בתורה ,והרוצה מיתה ישיגנה בלשונו על ידי
שיעסוק בדברי שטות ונבלה (עפ"י רש"י שם).

ביאורים

שנואה .ויכולה להיות שנואת ה' חלילה  -אם תחטא בחטאי הלשון.
 .391כי קולך ערב .זהו קול התורה .392 .נתנה עלי בקולה .זהו קול לשון
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"ה ׁ ְש ִמ ִ
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר (שיר השירים ב ,יד) ַ
ֶאת-קוֹ ֵל ְך ִּ 391כי-קוֹ ֵל ְך ָע ֵרב"ּ .ו ְבקוֹ ָל ּה
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"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.

