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

שער רביעי

תשובה

יעי
ַה ּׁ ַש ַער ָה ְר ִב ִ

שבוע א'

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

שבוע ב'

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

א.

שבוע ג'

יום א' י"ז בטבת  -יום ה' כ"א בטבת ( .........פ' שמות)

שבוע ד'

יהּ .ו ְב ׁש ּוב
יה ָה ָרעוֹ ת ַו ֲח ָט ֶא ָ
ַה ֶּנ ֶפ ׁש ְו ָח ְל ָי ּה ִ -מ ּדוֹ ֶת ָ
ְ
ָר ׁ ָשע ִמ ַּד ְר ּכוֹ ָה ָר ָעה ְי ַר ּ ֵפא ַה ּׁ ֵשם ִי ְת ָּב ַרך ֳח ִלי ַה ֶּנ ֶפ ׁש

יום א' כ"ד בטבת  -יום ה' כ"ח בטבת ( .......פ' וארא)

לתשומת לב:
חוברת זו ,האחרונה מסדרת “שערי תשובה” .

ְּכ ֶד ֶר ְך ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ַלגּ ּוף 2ח ִֹלי ּו ַמ ְד ֶוה ֵּכן ֵי ׁש ַל ֶּנ ֶפ ׁשּ ,ו ַמ ְד ֶוה

ַהחוֹ ֵטאתְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר (תהלים מא ,ה) ְ"י ָי ָח ֵּננִ י ְ 3ר ָפ ָאה
י-ח ָט ִ
נַ ְפ ׁ ִשי ִּ 4כ ָ
אתי ָל ְך"ְ ,ונֶ ֱא ַמר (ישעיה ו ,י) "ָ 5ו ׁ ָשב ְו ָר ָפא

לוֹ "ְ 6 .ו ַעל ֶּד ֶר ְך ׁ ֶש ִ ּי ָּמ ֵצא ְפ ָע ִמים ְּב ַת ֲחל ּו ֵאי ַהגּ ּוף ׁ ֶש ֵה ַקל
ַהח ִֹלי ֵמ ָע ָליו ְ 7ו ָע ְל ָתה ֲאר ּו ַכת רֹב ַה ַּמ ְד ֶוהְ 8 ,ועוֹ ד ל ֹא ִי ָּנ ֶקה

ַהגּ ּוף ִמ ֶּמנּ ּו 9ז ּו ָל ִתי ְּ 10ב ִמ ׁ ְש ֵּתה ַה ַּמ ׁ ְש ִקים ַה ָּמ ִרים ְ 11ו ַעד
ׁ ֶש ִ ּי ְס ּבוֹ ל ַה ַ ּצ ַער ְּב ִענּ ּוי נַ ְפ ׁשוֹ ִמ ָּכל ַמ ֲא ַכל ַּת ֲא ָוהֵּ ,כן ֵי ׁש
ביאורים

החוברות מסדרת "ארחות המוסר" מחולקות לקטעי לימוד יומיים,
הנפרסים על פני כחודש  -חמישה ימים בשבוע למשך ארבעה
שבועות.
(חוברות אלו נלמדות בשיעורי הגמרא הנמסרים בימי ראשון  -חמישי
ועל כן חולק החומר בהתאם).
החומר המוקדש לכל יום מותאם ללימוד יומי הנמשך כעשר דקות.
תחילת כל קטע של לימוד יומי מסומנת באמצעות מילה צבועה.
כשיום הלימוד מצויין בסימניה הקיימת באותו עמוד.

 .1בחלוקי הכפרה .חלוקת סוגי הכפרה לפי דרגתם .2 .חלי ומדוה .מחלה
וכאב .3 .רפאה נפשי .ר"ל מחול עווני כי העוון הוא חלי הנפש והמחילה
היא הרפואה (מצו"ד) .4 .כי חטאתי לך .וצריך אני למחילה שהיא רפואת
הנפש (שם) .5 .ושב ורפא לו .ושב בתשובה ואז תתרפא נפשו מן החטא.
 .6ועל דרך שימצא פעמים .וכמו שיקרה לפעמים .7 .ועלתה ארוכת רוב
המדוה .ונרפאה רוב ועיקר המחלה .8 .ועוד לא ינקה הגוף ממנו .ועדיין
לא יתרפא הגוף מהחולי לגמרי .9 .זולתי .אלא רק .10 .במשתה המשקים
המרים .בשתיית סמי מרפא שהם מרים בטעמם .11 .ועד שיסבול וכו' .ולא
יתרפה לגמרי אלא עד אשר ימנע עצמו מלאכול מאכלים שמתאוה להם,
דבר שיסב לו צער.
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שבוע א'  -יום א'

ְּ 1ב ִח ּל ּו ֵקי ַה ַּכ ּ ָפ ָרה

שערי

שער רביעי

תשובה

ל-פי
ף-ע ּ ִ
נֶ ֶפ ׁש חוֹ ָלה ֵ 12מ ָעוֹן ָרבְ ,ו ַא ַ

א .ולא נרצה עונה
עד אשר יוסר החוטא
ביסורים .כתב החפץ

חיים ('שם עולם'
ָהעֹנֶ ׁש ַא ֲח ֵרי ַה ְּת ׁש ּו ָבה ְו ׁ ָשב ַה ּׁ ֵשם
ח"א סוף פ"ג בהגהה)
ִי ְת ָּב ַר ְך ֵמ ֲחרוֹ ן ַא ּפוֹ  ,ל ֹא ִת ָּנ ֶקה ַה ֶּנ ֶפ ׁש
"ושמעתי
בזה"ל:
מזקן איש אמונים,
ֲ 13ע ֶדנָ ה ִמן ַהח ִֹלי (14א) ְול ֹא נִ ְר ָצה
בעצמו
ששמע
ֲעוֹנָ ּה ַעד ֲא ׁ ֶשר ִי ָ ּו ֵסר ַהחוֹ ֵטא
מהרה"ג רבי יעקב
משה ז"ל ,שאמר
ְּב ִי ּס ּו ִרים ְ 15וה ּו ַכח ְּב ַמ ְכאוֹ ב ְו ִת ְק ֶראנָ ה
בשם זקנו הגר"א ז"ל,
שאלמלא היסורין לא
מצאנו ידינו ורגלינו בזה העולם.
והענין הוא ,כי בשעה שנפטר האדם והנשמה עולה למעלה ,מתראה לפניה
כמין כף שהוא כדי לשקול מעשיו אם יתגבר הזכות על החוב או להיפוך
ח"ו ,והוא שומע שבת-קול יוצא ומכריז שיתקבצו זכיותיו שעשה כל ימי
חייו ,והקול נשמע בכל העולמות שמשתרש שם שורש נשמתו ,והנה תיכף
נקבצו כל המליצים שנבראו מהמצוות ,ועומדים כולם לצד ימין של הכף.
ואחר כך יוצא בת-קול שיתקבצו ג"כ כל עוונותיו שעשה בכל ימי חייו ,והנה
מתקבצים המונים המונים לבושים שחורים ומתעטפים שחורים ונתרבו
מאד מאד ,והכף חוב מכריע מצד ריבויים ,וגם מחמת שמלאכי הזכות אין
כוחם יפה כל-כך ,שאין נעשה בכונה וברצון כראוי ,מה שאין כן העוונות
הוא עושה אותם בתשוקה ובחפץ.
והנה האדם כשרואה אז דבר זה מתמרמר מאד וחושב בנפשו מה יהיה סופו,

אוֹ תוֹ ָרעוֹ ת ַר ּבוֹ ת ְו ָצרוֹ תָּ 16 ,כ ִענְ ָין

כי בודאי יכריזו עלי
שאני רשע ,כיון שכף
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר (בראשית ד ,יג-יד) "ָּ 17גדוֹ ל ֲעוֹנִ י
חוב מכריע .ובתוך כך
יוצא בת-קול שמכריז
ִמ ְּנשׂ וֹ אֵ 18 ,הן ֵ ּג ַר ׁ ְש ָּת א ִֹתי ַהיּ וֹ ם ֵמ ַעל
ואומר :איה היסורין ּ ְפנֵ י ָה ֲא ָד ָמה ּו ִמ ּ ָפנֶ ָ
יתי
יך ֶא ָּס ֵתר ְו ָה ִי ִ
שהיו לו בעודו בזה
19
העולם? מיד נקבצו נָ ע ָונָ ד ָּב ָא ֶרץ ְו ָה ָיה ָכל מ ְֹצ ִאי
כל היסורין שהיו לו
בכל ימי חייו ,והם ַי ַה ְרגֵ נִ י"( ,ב) ְו ַעל ְי ֵדי ַה ְּת ׁש ּו ָבה נִ ְס ַלח
רצים כולם לצד
הימין ,והכף מכריע רֹב ֲעוֹנוֹ ְו ָסר ִע ָּקר ָהעֹנֶ ׁש ְ 20ונִ ְמ ַלט ִמן
הרבה והרבה ,כי ע"י
ַה ָּמ ֶותְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר (שם שם ,טו)
היסורין נתכפרו לו
הרבה מעוונותיו והוא נשאר בחזקת צדיק ,והוא שמח ומודה לה' על כל מה
שעבר עליו .עד כאן שמעתי".
ב .ועל ידי התשובה נסלח רוב עוונו וסר עיקר העונש .הטעם לזה ביארו
המפרשים ,שכאשר אדם חוטא מתרחק הוא מהשי"ת ,ואז גוזרים עליו מן
השמים יסורים וצרות כדי לקרבו אל ה' .אמנם כאשר הוא עושה תשובה
ושב הוא אל ה' ומתקרב אליו ,ממילא שוב אין צורך ביסורים.
בירושלמי (תענית פ"ב ה"א)" :אמר ר' לעזר שלשה דברים מבטלים את הגזירה
הקשה ,ואלו הן :תפילה וצדקה ותשובה" .והקשה המהרש"א (ר"ה טז ):מדוע
לא נקט עוד דברים המקרעין גזר דין  -שינוי השם ושינוי מקום ,המובאים
בש"ס בבלי (ר"ה שם)? ותירץ ,ששלושת הדברים המובאים בירושלמי
ביאורים

ביאורים

 .12מעוון רב .מחמת עוון גדול שעשה ,או מעוונות רבים .13 .עדנה .עדיין.
 .14ולא נרצה עוונה .לא נתפייס עוונה ,ר"ל לא נתכפר עוונה (מצו"ד
ישעיהו מ ,ב) לחלוטין ,להיות לרצון לפני ה' כקודם החטא" ,כי יתכן להיות
העוון נסלח ונפדה מהיסורים ומכל גזירה רעה ואין להשם חפץ בו" (לשון
רבינו לעיל שער א' אות מב) .15 .והוכח .ונתייסר.
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 .16כענין שנאמר .שאמר קין אל ה' לאחר שהודיעו ה' את חומרת עונשו
על שהרג את הבל אחיו .17 .גדול עוני מנשוא .האם כה גדול עווני ,עד שלא
תוכל לשאתו ולסלוח לי .18 .הן גרשת וגו' .הנה טלטלתני עכשיו מישיבתי
בשטחי אדמתי ואת השגחתך תסיר ממני .19 .והיה כל מוצאי יהרגני .הרי
שהיה עליו תחילה גם עונש מות לבד עונש הגלות .20 .ונמלט מן המות.
וניצל מעונש המות.
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ׁ ֶש ִּנ ְר ּ ָפא רֹב ַהח ִֹלי ְו ָסר ַמ ְר ִּבית ֶח ְל ֵקי

עיונים

עיונים

שערי

שער רביעי

תשובה

באים לכפרה על
ַ"ו ָ ּישֶׂ ם ְי ָי ְל ַק ִין 21אוֹ ת ְל ִב ְל ִּתי ַה ּכוֹ ת
הגזרה שבאה בשביל
אֹתוֹ ָּכל-מ ְֹצאוֹ "ְ ,ונִ ׁ ְש ַאר ָע ָליו עֹנֶ ׁש
חטא ,משא"כ שינוי
השם ושינוי מקום
ַה ָ ּגל ּותְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר (שם שם ,טז)
לא באו לשנות גזרה
ת-ע ֶדן".
ַ"ו ֵ ּי ׁ ֶשב ְּ 22ב ֶא ֶרץ-נוֹ ד ִק ְד ַמ ֵ
שבאה על חטא,
אלא משנים גזר דין
ְו ָא ְמר ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (ילקוט רמז לח,
שלא מחמת חטא
ויק"ר י ,ה) ִּכי עֹנֶ ׁש ַ 23ה ּ ִט ְלט ּול ַּגם ה ּוא
[כגון יסורים מאהבה
או שנגזרו על הכלל
ֻה ַקל ֵמ ָע ָליו ַא ֲח ֵרי ַה ְּת ׁש ּו ָבהִּ ,כי ִל ְפנֵ י
והוא בכללם] ,שהרי
שינוי השם למדים
זֶ ה נִ ְכ ּ ְפ ָלה ָע ָליו ְ ּגזֵ ַרת ַה ּ ִט ְלט ּול,
משרה ושינוי מקום
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר ְ"ו ָה ִי ִ
יתי 24נָ ע ָונָ ד ָּב ָא ֶרץ",
שבודאי
מאברהם,
לא משום חטא צוה
ִה ֵּנה ִהזְ ִּכיר ַה ּ ִט ְלט ּול ְּב ֶכ ֶפל ָל ׁשוֹ ן,
ה' לשנות שם שרה
ְו ַא ֲח ֵרי ַה ְּת ׁש ּו ָבה נֶ ֱא ַמר "ַ 25ו ֵ ּי ׁ ֶשב
דאברהם,
ומקום
אלא יש טעם להם
ְּב ֶא ֶרץ נוֹ ד".
מיוחד ,בשינוי השם
מקרעין גזר דין כיון שעל אותו השם (החדש ששינה) לא נגזר הדין (שפ"א),
ובשינוי מקום הוא מפני שינוי המזל ,כלומר שאפשר שה'מזל' דהיינו
השר (המלאך הממונה על כך מן השמים) והכוכב המשפיעים במקום זה
אינם טובים לו ,וכאשר ילך למקום אחר ששם משפיע מזל אחר יהיה לו
טוב (חת"ס).
ביאורים

 .21אות .סימן במצחו .22 .בארץ נוד קדמת עדן .בארץ הנודדים ,כלומר
בארץ שכל הגולים נדים שם ,ומקומה במזרחו של גן-עדן (עפ"י רש"י).
 .23הטלטול .הגלות .24 .נע ונד" .מטלטל וגלי" (תרגום אונקלוס)' .נע' -
היינו לנוע תמיד ממקום למקום .ו'נד'  -היינו לגלות .25 .וישב בארץ נוד.
ולא הזכיר נע.
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ג .אם השוגג בלתי
טהור הוא אחרי
התשובה עד שיביא
קרבן .כלשון הכתוב

נפש כי תחטא בשגגה
וכו' (ויקרא ד ,א).
וכתב הרמב"ן ז"ל
שם בפירושו" :וטעם
הקרבנות על הנפש
השוגגת ,מפני שכל
העוונות יולידו גנאי

ב.

ְ 26ו ָה ִענְ ָין ַה ֶּזה ִה ְת ָּב ֵרר עוֹ ד ִמ ַּמה
ּׁ ֶש ָּכת ּוב ַּב ּתוֹ ָרה

(ויקרא ד ,כז-כח)

ְ"ו ִאם-נֶ ֶפ ׁש ַא ַחת ֶּת ֱח ָטא ִב ׁ ְשגָ גָ ה ֵמ ַעם
ָה ָא ֶרץ ַּב ֲעשׂ ָת ּה ַא ַחת ִמ ִּמ ְצוֹת ְי ָי ֲא ׁ ֶשר
ל ֵ
ֹא-ת ָעשֶׂ ינָ ה ְו ָא ׁ ֵשם27 ,אוֹ הוֹ ַדע ֵא ָליו
ַח ּ ָטאתוֹ ֲא ׁ ֶשר ָח ָטא" ְוגוֹ 'ְ ,ו ָא ְמר ּו
זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (כריתות ב ,א) ִּכי
ַ 28ה ַח ּ ָטאת ָּתבוֹ א ַעל ַה ּׁ ְשגָ גָ ה ְּב ָד ָבר

ׁ ֶש ַח ָ ּי ִבים ַעל זְ דוֹ נוֹ ָּכ ֵרתּ ,ו ִמ ּ ְפנֵ י ֲ 29עוֹן ַה ָּכ ֵרת ִּכי ַרב ה ּוא,
ל ֹא ִת ׁ ְש ַלם ַּכ ּ ָפ ַרת ַהחוֹ ֵטא ּבוֹ ַּ 30גם ִּב ׁ ְשגָ גָ ה ַעד ׁ ֶש ָ ּי ִביא
ל-פי ׁ ֶש ִה ְת ַו ָּדה ַעל ֶח ְטאוֹ ִּ ,כי ִמ ִּב ְל ִּתי ַה ִ ּו ּד ּוי
ף-ע ּ ִ
ַח ּ ָטאתְ ,ו ַא ַ
ְו ַה ְּת ׁש ּו ָבה ל ֹא ִי ְת ַּכ ּ ֵפר ֲעוֹנוֹ ְּב ָק ְר ַּבן ַה ַח ּ ָטאתְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר
(משלי כא ,כז) "31זֶ ַבח ְר ׁ ָש ִעים ּתוֹ ֵע ָבה"ְ ,ו ַא ֲח ֵרי ַה ִ ּו ּד ּוי
ְו ַה ָּק ְר ָּבן ְי ֻכ ּ ַפר ֲעוֹנוֹ ְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר (ויקרא ד ,לא) ְ"ו ִכ ּ ֶפר ָע ָליו
ַה ּכ ֵֹהן" ְוגוֹ 'ְ ,ו ִה ְת ּבוֹ נֵ ן ִמ ֶּזה( ,ג) ִאם ַה ּׁשוֹ גֵ ג ִּב ְל ִּתי ָטהוֹ ר ה ּוא
ביאורים
 .26והענין הזה .שגם אחרי התשובה יתכן שלא נתכפר העוון לגמרי .27 .או
הודע .כמו אם הודע ,כלומר אם נודע לו אח"כ שחטא .28 .החטאת .קרבן
חטאת .29 .עוון הכרת .עבירה שחייבים עליה כרת .30 .גם בשגגה .גם אם
שגג בעבירה זו .31 .זבח רשעים .אשר עודם ברשעתם בעת יזבחו הקרבן ,כי

לא שבו לה' ,הנה הקרבן היא תועבה (מצו"ד).

|15

שבוע א'  -יום ב'

שבוע א'  -יום א'

שערי

שער רביעי

תשובה

עיונים

עיונים

שערי

שער רביעי

תשובה

בנפש ,והם מום בה,
ַ 32א ֲח ֵרי ַה ְּת ׁש ּו ָבה ַעד ׁ ֶש ָ ּי ִביא ָק ְר ָּבן,
ולא תזכה להקביל
ָ 33מה ַעז עֹנֶ ׁש ַה ֵּמזִ ידָ 34 .א ֵכן ִי ְת ַּכ ּ ֵפר
פני יוצרה רק בהיותה
טהורה מכל חטא,
ולולי זה היו טפשי העמים זוכים לבא לפניו .ולכן הנפש השוגגת תקריב
קרבן שתזכה לקרבה אל האלהים אשר נתנה ."...עכ"ל.
ביאור דבריו ,שאף שלענין העונש נמחל החטא בתשובה בלבד ,מ"מ הפגם
שדבק באדם ע"י החטא אינו מסתלק אלא ע"י הקרבן ,וכל זמן שלא הקריבו
אינו רצוי לפני הבורא כמקודם החטא (זבחי קודש).
בספר 'כוכבי אור' (סי' ג') כתב הגר"י בלאזר זצ"ל בזה"ל :נשכיל ונתבונן בדברי
הרמב"ן ז"ל בפי' התורה פ' ויקרא מש"כ שם בטעם הקרבנות וז"ל :בעבור
שמעשה בני אדם נגמרים במחשבה ובדבור ובמעשה ,צוה השי"ת כי כאשר
יחטא ויביא קרבן יסמוך ידיו עליו כנגד המעשה ,ויתודה בפיו כנגד הדבור,
וישרוף באש הקרב והכליות שהם כלי המחשבה והתאוה ,והכרעים כנגד ידיו
ורגליו של אדם העושים כל מלאכתו ,ויזרוק הדם על המזבח כנגד דמו בנפש,
כדי שיחשוב אדם בעשותו כל אלה כי חטא לאלקיו בגופו ובנפשו ,וראוי לו
שישפוך דמו וישרף גופו ,לולי חסד הבורא שלקח ממנו תמורה וכפר הקרבן
הזה שיהא דמו תחת דמו ונפש תחת נפש וראשי אברי הקרבן כנגד אבריו וכו'.
עיי"ש .מה נורא הדבר כי גם כאשר נפש אחת תחטא בשגגה בבלי דעת היה
ראוי לעונש שישפך דמו וישרף גופו ,אך כי מחסד הבורא עליו כי בעשותו
תשובה יביא תמורתו קרבן שיהיה דמו תחת דמו ונפש תחת נפש ונסלח לו,
אכן בלא תשובה נשאר עליו העונש הנ"ל .ואם ככה הוא העונש הראוי לחטא
שוגג שישפך דמו וישרף גופו א"כ מה נורא העונש הראוי לעון מזיד ,שחוטא
בדעת וברצון כי בודאי אין ערך ודמיון משקל החטא של שוגג לעומת ערך
האשמה של עון במזיד .עכ"ל ה'כוכבי אור'.
ביאורים

 .32אחרי התשובה .גם לאחר שעשה תשובה .33 .מה עז .כמה קשה הוא,
והרי במזיד אין קרבן וא"כ ע"כ שזקוק הוא ליסורים לכפר על עוונו ,שהרי
לא יתכן שמזיד יהיה קל מהשוגג (הרוצה בתשובה) .34 .אכן יתכפר עונו
ביסורים .היינו במזיד או בזמן הזה שאין קרבן.
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ֲעוֹנוֹ ְּב ִי ּס ּו ִריםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר (איוב לג ,יט-כו) "ְ 35וה ּו ַכח
ְּב ַמ ְכאוֹ ב ַע ִ
ל-אלוֹ ַּה ַו ִי ְר ֵצה ּו",
ל-מ ׁ ְש ָּכבוֹ ְוגוֹ 'ֶ 36 ,י ְע ַּתר ֶא ֱ
יח ּו ְכ ָאב ֶאת-
ר-י ֱא ַהב ְי ָי יוֹ ִכ ַ
"כי ֶאת ֲא ׁ ֶש ֶ
ְונֶ ֱא ַמר (משלי ג ,יב) ִּ
ֵּבן ִ 37י ְר ֶצה"ְ .ו ֵי ׁש ֵע ָצה ְו ַת ָּקנָ ה ַלחוֹ ֵטא ְּ 38ב ַמ ֲעשִׂ ים טוֹ ִבים
ְל ָהגֵ ן ָע ָליו ִמן ַה ַּמ ְכאוֹ ִבים ַּ 39כ ֲא ׁ ֶשר ִי ְת ָּב ֵאר.

ג.

עוֹ ד ִה ְת ָּב ֵרר

40

ָה ִענְ ָין ַה ֶּזה ַּב ּתוֹ ָרהֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר (ויקרא טז ,ל)

יכם ְל ַט ֵהר ֶא ְת ֶכם" ְוגוֹ 'ִ ,ה ֵּנה
י-ביּ וֹ ם ַה ֶּזה ְי ַכ ּ ֵפר ֲע ֵל ֶ
"כ ַ
ִּ
ם-ה ִּכ ּפ ּו ִרים ַא ֲח ֵרי ַה ְּת ׁש ּו ָבהִּ ,כי ִע ַּקר
ִּכי ֻה ְצ ְר ָכה ַּכ ּ ָפ ַרת יוֹ ַ
ַּכ ּ ָפ ַרת יוֹ ַ
ם-ה ִּכ ּפ ּו ִרים ִ 41עם ַה ְּת ׁש ּו ָבהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו זִ ְכרוֹ נָ ם
ם-ה ִּכ ּפ ּו ִרים ְמ ַכ ּ ְפ ִרים ִעם
יתה ְויוֹ ַ
ִל ְב ָר ָכה (יומא פו ,ב) ִמ ָ
ַה ְּת ׁש ּו ָבה.

ד.

ְו ֵי ׁש ָעוֹן ֲא ׁ ֶשר 42ל ֹא ִת ָּנ ֶקה ַה ֶּנ ֶפ ׁש ִמ ֶּמנּ ּו

ביאורים
 .35והוכח .ונתייסר ("לשון תוכחה שישוב מעוונו" .רש"י) .36 .יעתר אל אלוה
וירצהו .ירבה בתפילה אל ה' עד שירצהו[ .וזה מעיקרי התשובה כמבואר בשער
א' אות מ"א] .37 .ירצה .שעל-ידי היסורים מתכפר עוונו ומתרצה למקום .ולעיל
שער ב' אות ד' האריך רבנו בפירוש פסוק זה .38 .במעשים טובים .שיעשה
מעשים טובים .39 .כאשר יתבאר .לקמן אות י"ב .40 .הענין הזה .שיש עוונות
שאין התשובה לבדה מספקת לכפרתם .41 .עם התשובה .דהלכה כחכמים שאין
יוהכ"פ מכפר אלא לשבים .42 .לא תנקה הנפש .נקיון גמור אף לאחר התשובה.
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שערי

תשובה

שער רביעי

ׁ ֶש ּל ֹא ִי ָּנ ֶקה ַהגּ ּוף ִמ ֶּמנּ ּו ָּ 46כל ַה ָ ּי ִמיםְ ,וה ּוא ֲ 47עוֹן ִח ּל ּול-
ַה ּׁ ֵשםֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר (ישעיה כב ,יג) "ְ 48ו ִה ֵּנה שָׂ שׂ וֹ ן ְושִׂ ְמ ָחה ָהרֹג
יחים ַעל ִּד ְב ֵרי
ָּב ָקר ְו ׁ ָשחֹט צֹאן" ְוגוֹ 'ִּ ,כי ל ֹא ָהי ּו ַמ ׁ ְש ִ ּג ִ
יהםֲ ,א ָבל ָהי ּו קוֹ ְב ִעים ַּב ָּגל ּוי
יאים ְול ֹא ֲח ֵר ִדים ֲע ֵל ֶ
ַה ְּנ ִב ִ
ְ 49ו ַה ְק ֵהל ֲח ֵב ִרים ִמינֵ י שִׂ ְמ ָחהְ ,ונֶ ֱא ַמר ַעל זֶ ה

(שם שם ,יד)

ד-ת ֻמת ּון"ְ ,ונֶ ֱא ַמר
"א ְ
ִ
ם-י ֻכ ּ ַפר ֶה ָעוֹן ַה ֶּזה ָל ֶכם ַע ְּ

(דהי"ב לו,

טז) ַ"ו ִ ּי ְהי ּו ַ 50מ ְל ִע ִבים ְּב ַמ ְל ֲא ֵכי ָה ֱאל ִֹהים וּבוֹ זִ ים ְּד ָב ָריו
יאיו ַעד ֲ 52עלוֹ ת ֲח ַמת ְי ָי ְּב ַע ּמוֹ ַ 53עד-
ּ 51ו ִמ ַּת ְע ְּת ִעים ִּבנְ ִב ָ
ְל ֵאין ַמ ְר ּ ֵפא".

ד .ימצא לו מרפא.

ה.

ל-פי
ף-ע ּ ִ
ְוגַ ם ַ 54לח ִֹלי ַה ֶּזהַ ,א ַ
ׁ ֶש ֵאין לוֹ ַמ ְר ּ ֵפא ַ 55על ֶּד ֶר ְך

חכמה'
ה'משך
לפרשת
(בהפטרה
וילך) מחדש ,שעוון
ׁ ְש ָאר ָה ֲעוֹנוֹ ת(56 ,ד) ִי ָּמ ֵצא לוֹ ַמ ְר ּ ֵפא
חילול ה' מתכפר
ְ 57
ִאם ַי ְעזְ ֵרה ּו ַה ּׁ ֵשם ִי ְת ָּב ַרך ְל ַק ֵּד ׁש
בשעת
ביוהכ"פ
טעם
שהנה
נעילה.
יע ִל ְבנֵ י
ּתוֹ ָרתוֹ נֶ גֶ ד ְּבנֵ י ָא ָדם ּו ְלהוֹ ִד ַ
חילול ה' שאינו
ָה ָא ָדם ְּגב ּו ַרת ַה ׁ ֵשם ּו ְכבוֹ ד ֲה ַדר
נמחל הוא משום
שבעת המשפט על
58
ַמ ְלכוּתוֹ ְ ,ו ָסר ֲעוֹנוֹ ְּברֹב גּ ֶֹדל ִּכ ׁ ְשרוֹ ן
האדם בבית דין של
מעלה יושב הקב"ה
בדין עם המלאכים ושוקלים עוונות כנגד זכויות ,ויש מלאכים מיימינים
ויש משמאילים ,ופעמים מטים לכף זכות מחמת איזה זכות .אבל בעון
מרד הנוגע בכבוד המלך ,אז כולם מחייבים ,כי מי יוכל למחול על כבוד
המלך ,בלעדי המלך בעצמו יוכל למחול אחרי הבכי והרחמים .והנה כל ימי
תשובה שמלך יושב על כסא וצבא השמים עומדים עליו ,יכול להועיל רק
על עבירות שאין בהם חילול ה' וכו' ,אבל על חילול ה' אמרו אם יכופר לכם
עד תמותון וכו' ,ורק ביום כיפור בשעת נעילה שהוא עת החתימה אז יושב
הקב"ה יחידי ודן את האדם  -אז היא שעת הכושר שהשי"ת יסלח מרוב
טובו אחרי גודל הבכי והחרטה ,כי אם הוא ימחול על חילול כבודו מי יאמר
אליו .לכן תקנו בתפילת נעילה הפסוקים 'למה תמותו'' ,והשיבו וחיו'' ,כי
לא תחפוץ במות המת' ,כי הכל הוא על עוון חילול השי"ת.

ביאורים
 .43ובלתי טהורה היא .מטומאת החטא (להיות העוון כלא היה) .44 .ואינה
רצויה .עדיין לפני ה' .45 .עד אשר המות יפריד וכו' .רק לאחר שתפרד הנפש
מהגוף .46 .כל הימים .כל ימי חייו .47 .עון חילול השם .היינו שמזלזל כבוד
ה' ותורתו בעיני הבריות וגורם לאחרים לחטוא .48 .והנה ששון ושמחה .לא
דאגו ולא פחדו לדברי ה' אלא לעגו ושמחו (רד"ק) .49 .והקהל .אספה ,כינוס.
 .50מלעיבים במלאכי האלהים .לועגים בתלמידי חכמים (שבת קיט):

ביאורים

[הנקראים מלאכים כיון שהם מצויינים ונבדלים משאר בני אדם כמלאכי
השרת ,כמובא במסכת נדרים כ .51 .]:ומתעתעים בנביאיו .ומשטים בנביאי
ה' ,והרי זה חילול השם .52 .עלות חמת ה' בעמו .שלח עליהם צרות ויסורים.
 .53עד לאין מרפא .כל כך הרבו לפשוע עד שנמנעה מהם התשובה שהיא
המרפא (רד"ק) .והמשך הכתוב (פסוק יז)" :ויעל עליהם את מלך כשדים
ויהרוג בחוריהם בחרב" וגו' ,ואז נתכפרו על-ידי המות (זה השער).

 .54לחלי הזה .עוון חילול השם .55 .על דרך שאר העונות .כמו שאר
העבירות שיש עליהם כפרה גמורה בעוה"ז ע"י תשובה ויום-הכיפורים
ויסורים .56 .ימצא לו מרפא .ללא עונש מיתה .57 .לקדש תורתו נגד בני
אדם .לגדל כבוד ה' ותורתו מול אנשים רבים ,שזוהי תשובת המשקל על
חילול ה' .58 .ברוב גודל כשרון המעשה .בעבור רוב גדלו של מעשהו הכשר
והטוב שעושה.
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שבוע א'  -יום ד'

שבוע א'  -יום ג'

ּ 43ו ִב ְל ִּתי ְטהוֹ ָרה ִהיא ְ 44ו ֵאינָ ּה ְרצ ּו ָיהַ 45 ,עד ֲא ׁ ֶשר ַה ָּמ ֶות
ַי ְפ ִריד ֵּבינָ ּה ּו ֵבין ַהגּ ּוף ֲא ׁ ֶשר ָח ְט ָאה ּבוֹ ְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ח ִֹלי

עיונים

שערי

שער רביעי

תשובה

שערי

שער רביעי

תשובה

ַה ַּמ ֲעשֶׂ ה ׁ ֶשה ּוא ְּב ֵה ֶפ ְך ִמן ַה ַּמ ֲעשֶׂ ה ֲ 59א ׁ ֶשר נוֹ ַאל ַו ֲא ׁ ֶשר

ֵ 70מ ֲאנ ּו ַד ַעת-א ִֹתי"ְ .ו ָא ְמר ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה
ְּב ִענְ ַין 71הוֹ ְרדוֹ ס ׁ ֶש ָה ַרג ֶ 72את ַ 73ה ֲח ָכ ִמים ְו ׁ ָש ַאל ֵע ָצה

ְּב ֶה ְפ ּכוֹ ְו ַת ֲע ֶלה ֲאר ּו ָכתוֹ ִּ 61ב ְתמ ּו ָרתוֹ ְ .ו ָא ַמר ׁ ְשלֹמֹה ָע ָליו
"ב ֶח ֶסד ֶו ֱא ֶמת ְי ֻכ ּ ַפר ָעוֹן"ּ ,ו ֵב ַא ְרנ ּוה ּו
ַה ּׁ ָשלוֹ ם (משלי טז ,ו) ְּ

ְל ָב ָבא ֶּבן ּב ּו ָטא ִאם י ּו ַכל ִ 74ל ְר ּפֹא לוֹ ְ 75ו ִלגְ הוֹ ת ִמ ֶּמנּ ּו ָמזוֹ ר,
ַויּ ֶ
ית נֵ רוֹ ׁ ֶשל עוֹ ָלםֵ ,ל ְך ַו ֲעסוֹ ק
ֹאמר ֵא ָליוַ ,א ָּתה ִ 76כ ִּב ָ

ַּ 62ב ׁ ַש ַער ָה ִר ׁ
אשוֹ ן ִמן ַה ְּת ׁש ּו ָבהְ 63 .ו ִענְ ַין ֱא ֶמת ׁ ֶש ִהזְ ִּכיר,

ְּ 77באוֹ רוֹ ׁ ֶשל עוֹ ָלם ְו ִה ׁ ְש ַּת ֵּדל ְּ 78ב ִבנְ ַין ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּד ׁש.

ָח ָטא ּבוֹ ְּ ,כ ַמ ֲא ַמר ָהרוֹ ְפ ִאים ַעל ֳח ִלי ַהגּ ּוף ִּכי ֵ 60י ָר ֵפא

(ב"ב ד ,א)

ֵּבאוּרוֹ ׁ ֶש ָ ּי ִכין ַהחוֹ ֵטא ִל ּבוֹ ְ 64ל ַח ֵּזק ְי ֵדי ָה ֱא ֶמתְ ,ו ַל ֲעזוֹ ר
ִל ְמ ַב ְק ׁ ֵשי ֱאמ ּונָ הּ 65 ,ו ְל ָה ִסיר ַה ּׁ ֶש ֶקר ְו ֶה ָע ֶולִּ .כי 66הוֹ ָד ַעת
ָה ֱא ֶמת ַו ֲה ׁ ִשיבוֹ ְל ִב ָ ּצרוֹ ן ְּ -כבוֹ ד ֱאל ִֹהיםָּ ,כ ִענְ ָין ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר

ו.

(ירמיה כב ,טז) "ָּ 67דן ִּד ָ
ֹא-היא
ין-ענִ י ְו ֶא ְביוֹ ן ָאז טוֹ ב לוֹ ֲ 68הל ִ

ֶּבן ָח ָר ׁש ֶאת ַר ִּבי ֶא ְל ָעזָ ר ֶּבן ֲעזַ ְר ָיה ְּברוֹ ִמיָ ׁ ,ש ַמ ְע ָּת

ַה ַּד ַעת א ִֹתי"ְ ,ונֶ ֱא ַמר ַעל רוֹ ְד ֵפי ַה ּׁ ֶש ֶקר (שם ט ,ה) "ְּ 69ב ִמ ְר ָמה
ביאורים

 .59אשר נואל .אשר עשה בטפשותו (מלשון הכתוב במדבר יב ,יא).
 .60ירפא בהפכו .כלומר ,יתרפא ע"י פעולה הפוכה מגורם המחלה ,כגון מי
שאכל מאכלים המזיקים ,יתרפא ע"י צום או ע"י שיאכל מאכלים בריאים.
 .61בתמורתו .בחילופו ,בפעולה מנוגדת והפוכה .62 .בשער הראשון.
אות מ"ז .63 .וענין אמת שהזכיר" .בחסד ואמת יכופר עוון" ,לומר שגם
ע"י חיזוק האמת יתכפר לו עוון חילול ה' ,כמו שמבאר והולך .64 .לחזק
ידי האמת" .ויחזק ידי אנשי האמת ונשא ראשם" (לשון רבינו לעיל שער
א' אות מז) .65 .ולהסיר השקר והעוול .ואף ללחום כנגד הצועדים לאורו
של השקר וכנגד עושי העוול .66 .הודעת האמת והשיבו לבצרון .פרסום
האמת בעולם והחזרתו לכחו ולכבודו (עפ"י רש"י זכריה ט ,יב) .67 .דן דין
עני ואביון .כלומר ,משפט אמת( .והוא המשך הכתוב שלפניו "ועשה משפט
וצדקה אז טוב לו") .68 .הלוא היא הדעת אותי .זוהי ידיעת השם וזהו כבודו.
 .69במרמה .כשמתנהגים במרמה ,היפך האמת.
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יטבָ .א ְמר ּו
ַע ָּתה נְ ָב ֵאר ִענְ ַין ִ 79ח ּל ּו ֵקי ַה ַּכ ּ ָפ ָרה ַּב ֵאר ֵה ֵ
ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (יומא פו ,א) ׁ ָש ַאל ַר ִּבי ַמ ְת ָיא

ביאורים
 .70מאנו דעת אותי .זהו סימן שאין חפצים לדעת את ה' .71 .הורדוס.
מעבדי בית חשמונאי ,שמרד בהם ותפס את המלוכה .72 .את החכמים.
ובכך חילל השם ,שמיעט כבוד שמים .73 .החכמים .שדרשו (ב"ק פח).

את הכתוב (דברים יז ,טו) "מקרב אחיך תשים עליך מלך"  -ממובחר
שבאחיך ,למעט עבדים כהורדוס (תוספות) ,ובכך ערערו על כשרותו
למלוכה .74 .לרפוא לו .לתקן חטאו .75 .ולגהות ממנו מזור .ולהסיר
ממנו מכאוב (עפ"י רש"י הושע ה ,יג) .כלומר ,למצוא לו תרופה לחטאו.
 .76כיבית נרו של עולם .בהרגך את החכמים שתורתם משולה לאור,
דכתיב (משלי ו ,כג) "כי נר מצוה ותורה אור" .77 .באורו של עולם .בהחזרת
אורו של העולם .78 .בבנין בית המקדש .שגם הוא נמשל ל'אור' ,דכתיב
(ישעיה ב ,ב) "ונהרו אליו כל הגוים" ,שבאחרית הימים כל הגוים ילכו אל
אורו של בית ה' ,שהפועל "ונהרו" הוא מלשון נְ ָה ָרה (איוב ג ,ד) שפירושה
אורה (ב"ב שם ורש"ש) .79 .חלוקי הכפרה .שחלוקין בכפרתם ,זה כך וזה כך
(רש"י).
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שבוע א'  -יום ה'

שבוע א'  -יום ד'

שערי

שער רביעי

תשובה

שערי

שער רביעי

תשובה
ה.

חלוקי

המהר"ל
כפרה.
בספרו נתיבות עולם (נתיב התשובה פ"ג) הרחיב בביאור חילוקי כפרה
אלו ,וז"ל :אלו דברים יש בהם חכמה מאד כאשר תבין ענין התשובה שהוא
ההשבה אל השם יתב' .ולפיכך ,כאשר עבר מצות עשה ,ומצות עשה אינו
רק שאינו קונה המצוות מה שראוי לקנות והוא חסר המצוות שראוי לאדם,
לכך התשובה מכפר על זה ותיכף מוחלין לו .וזה כי ראוי שיהיה התשובה
מכפרת אם לא שיש טעם בדבר שאין תשובה מכפרת ,ולא תמצא דבר
סברא שלא תהיה התשובה מכפרת כאשר עבר מצות עשה ,כי אין מה שעבר
מצות עשה רק שישב בטל מן המצוה ולא קרב עצמו אל השם יתב' ועל כן
התשובה מכפרת ששב אל השם יתב' .אבל כאשר עבר לא תעשה הוא דבר
אחר ,כי הפרש יש בין עשה ולא תעשה ,כי העובר העשה לא עשה מעשה,
וכיון שלא עשה מעשה רק שלא עשה הגזירה והמצוה שהיה לו לעשות ולא
יאמר בזה רק שחסר לו המצוה והמעלה שהיה לו לקנות ,לכך התשובה
מכפרת ,אבל מי שעושה מעשה חטא נתרחק ממדריגתו הראשונה שהיה לו
כבר ,ויש בו פחיתות וטומאה בעצמו על ידי חטא מה שאין כך כאשר הוא
עובר מצות עשה ,ולפיכך יאמר שיש בו טומאת החטא .ולפיכך אין לומר
בזה שתשובה בלבד מכפרת ,כי התשובה אינה רק השבה אל השם יתברך
בלבד ,אבל לסלק החסרון והפחיתות וקבלת טומאה אין כח בתשובה לסלק
דבר כמו זה שעשה מעשה של חטא וקיבל פחיתות ,ומפני כך התשובה
בלבד אינה מועלת אל לא תעשה רק תשובה תולה ויה"כ מכפר ,כי יום
הכפורים יום הזה מקרב אותם שנתרחקו והיו נחשבים טמאים כדכתיב "כי
ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם וגו' לפני ה' תטהרו" ,ומסלק יום הזה
הטומאה והפחיתות שקבל האדם .ואם חטא בכריתות ומיתות ב"ד אין כח
גם ביה"כ לכפר ,וזה כי על ידי כריתות ומיתות ב"ד מתרחק מן השם ית'
עד שהוא בעל העדר ,כי כריתות ומיתות ב"ד חייבים עליהם מיתה ,ואם כן
אין כח ביה"כ לכפר שאין יום הכפורים מכפר רק אותם שנתרחקו מן הש"י
על ידי פחיתות החטא ויה"כ מאסף המרוחקים ,וזה שעבר כריתות ומיתות
ב"ד מתחייב מחמת חטאו ההעדר (שיהיה נעדר ונכרת) ,ולפיכך תשובה
ויה"כ תולין ויסורין ממרקין ,כי מפני שהיסורין הם ממעטין נפש האדם
וחיותו ,כי כן אמרו מי שיסורים שולטין בגופו חייו אינם חיים וזה שהיה
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לשה ֵהן,
ִי ׁ ְש ָמ ֵעאל ּדוֹ ֵר ׁש? ָא ַמר לוֹ ְ ׁ ,ש ׁ ָ

חייב מיתה היסורין
ממרקים שהרי כבר
אינו נחשב חי כאשר ּו ְת ׁש ּו ָבה ִ 80עם ָּכל ַא ַחת ְו ַא ַחתָ .ע ַבר
יסורין שולטין בגופו.
ת-עשֵׂ ה ְו ָעשָׂ ה ְת ׁש ּו ָבה,
ָא ָדם ַעל ִמ ְצ ַו ֲ
אבל כאשר חטא
81
ֵאינוֹ זָ ז ִמ ּׁ ָשם ַעד ׁ ֶש ּמוֹ ֲח ִלים לוֹ ִמ ָ ּיד,
בחלול השם אין
לומר עליו כשחטא
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר (ירמיה ג ,כב) ׁ
"ש ּוב ּו ָּבנִ ים
בדבר חלול השם
יכם".
שנתרחק מן השם ׁ 82שוֹ ָב ִבים ֶ 83א ְר ּ ָפה ְמ ׁש ּוב ֵֹת ֶ
יתברך עד שאין ראוי
אליו החיים ,אבל החוטא בחלול השם עונשו שלא יהיה במציאות כלל
מפני שחטא בשמו יתברך אשר שמו מורה על מציאותו ולפי גודל השם כך
נודע מציאותו בעולם ,ולפיכך אין ראוי לזה החוטא שיהי' כל עצמו נמצא
בעולם וראוי אליו המיתה עד שלא יהי' עצמו בעולם במציאות ,ולפיכך
נאמר "ונגלה באזני ה' צבאות אם יכופר העון הזה לכם עד תמותון" ,ואין זה
דומה למי שמתחייב כרת או מיתת ב"ד שזה בשביל שאין ראוי לקבל החיים
ולא שיהיה עונשו שבטל עצמו שלא יהיה נמצא רק שנכרת ממקור החיים,
וכאשר יסורים באים עליו ודבר זה בטול החיים שאין לו החיים כאשר ראוי,
כי החיים נקרא כאשר הוא בבריאותו ובשלימותו כמו שיתבאר ומי שיסורין
מושלין בו אין חייו חיים ולפיכך ביסורין יש לו כפרה ,אבל לא כאשר חטא
בחלול השם שלא שייך לומר עליו כך כי מפני שחטא בשמו ית' אשר בו
נודע ונמצא בעולם לכך אין ראוי שיהיה כל עצמו נמצא בעולם ...ועוד יותר
מזה אין ראוי שיהיה בעולם המחלל שם כבודו ,כי כל אשר ברא הקב"ה
בעולמו לא בראו אלא לכבודו ,ומי שמחלל השם אין ראוי אליו המציאות
שהרי כל הנמצאים הם לכבודו ית' ,ומפני כך אין חלול השם מתכפר להם
עד המיתה והמיתה מכפר הכל .עכ"ל.
ביאורים

 .80עם כל אחת ואחת .מצטרפת עם כל אחת מן הדרכים ,שכולן זקוקות
אליו כדי להתכפר .81 .שמוחלים לו .מן השמים .82 .שובבים .מתמרדים
(מצו"ד ,הושע יד ,ג) .83 .ארפה משובותיכם .מיד אקבל תשובתכם ואסלח
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(ה) ַא ְר ָּב ָעה ִח ּל ּו ֵקי ַכ ּ ָפ ָרה ׁ ֶש ָה ָיה ַר ִּבי

עיונים
ארבעה

עיונים

שערי

שער רביעי

תשובה

שערי

שער רביעי

תשובה
ו.

ויום

ז.

ומיתה

ממרקת.

ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר (תהלים פט ,לג) "ּ 89ו ָפ ַק ְד ִּתי

מכפר" .כלומר ,שיש
ְּת ׁש ּו ָבה ּ 84תוֹ ָלה (ו) ְויוֹ ם ַה ִּכ ּפ ּו ִרים
כח ליום כפורים
לכפר
בעצמו
ְמ ַכ ּ ֵפרֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר (ויקרא טז ,ל) "ִּ 85כי-
בעבירות קלות" (ספר
יכם ְל ַט ֵהר ֶא ְת ֶכם
ַביּ וֹ ם ַה ֶּזה ְי ַכ ּ ֵפר ֲע ֵל ֶ
החינוך ,מצוה קפה).
וכתב עוד :ומתחילת
יכם ִל ְפנֵ י ְי ָי ִּת ְט ָהר ּו".
ֹאת ֶ
ִמ ּכֹל ַח ּט ֵ
העולם
בריאת
ָע ַבר ַ 86על ְּכ ֵרתוֹ ת ְו ַעל ִמיתוֹ ת ֵּבית-
יעדו וקדשו הקב"ה
לכפרה ,ואחר שיעדו
ִּדין ְו ָעשָׂ ה ְת ׁש ּו ָבהְּ 87 ,ת ׁש ּו ָבה ְויוֹ ם
האל ב"ה אותו היום
לכפרה נתקדש היום
ַה ִּכ ּפ ּו ִרים ּתוֹ ִלים ְ 88ו ִי ּס ּו ִרים ְמ ָמ ְר ִקים,
וקבל עצם היום כח
הזַ ּכּות מאתו יתברך עד שהיום בעצמותו מסייע לכפרה (ועיין רש"י תהלים
קלט ,טז).
יום-הכיפורים מכפר רק על השבים המאמינים בכפרתו .אבל הבועט ביום
הכיפורים ואומר או חושב בלבו שאינו מכפר ,אין יום הכיפורים מכפר עליו
(רמב"ם הל' שגגות ג ,י ,והביאו הרמ"א או"ח תרז ,ו).

הגרא"א דסלר זצ"ל
ְב ׁ ֵש ֶבט ּ ִפ ׁ ְש ָעם ּו ִבנְ גָ ִעים ֲעוֹנָ ם"ֲ .א ָבל
('מכתב מאליהו' ח"ב
עמ'  )85מפרש טעם
ִמי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְּב ָידוֹ ִ 90ח ּל ּול ַה ּׁ ֵשםֵ ,אין ּכ ַֹח
הדבר" ,כי רק באבוד
ִּב ְת ׁש ּו ָבה ִל ְתלוֹ ת ְול ֹא ְּביוֹ ם ַה ִּכ ּפ ּו ִרים
הרשע מסתלק חילול
ה' ,כיון שנמצא ְל ַכ ּ ֵפר ְול ֹא ְּב ִי ּס ּו ִרים ְל ָמ ֵרקֶ ,א ָּלא
בעולם אף זכר
יתה ְמ ָמ ֶר ֶקת,
ֻּכ ָּלם ּתוֹ ִלים (91ז) ּו ִמ ָ
לחטא על ידי קיומו
של מחלל ה' ,הרי
ם-י ֻכ ּ ַפר
"א ְ
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר (ישעיה כב ,יד) ִ
החילול בעצמו עדיין
נמצא (כאשר אנשים
ד-ת ֻמת ּון"ְ .ו ָא ְמר ּו
ֶה ָעוֹן ַה ֶּזה ָל ֶכם ַ 92ע ְּ
רואים אותו נזכרים
בחילול ה' שלו) ,לכן זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (יומא לו ,א) עוֹ ָלה
אין הקב"ה משלים
ְמ ַכ ּ ֶפ ֶרת ַעל ִמי ֶ ׁ 93ש ָע ַבר ַעל ִמ ְצ ַות
את התשובה ,ורק
95
94
ֲעשֵׂ ה ַא ֲח ֵרי ַה ְּת ׁש ּו ָבהִּ ,כי ָא ְמנָ ם
ע"י המיתה מתוקן
החילול ,ורק אח"כ
גומר השי"ת את התיקון לגמרי ,וזוכה השב להדבק שוב בהשי"ת".

לעוונכם .למדת שיש עבירה שמתכפרת בתשובה לבדה ,ומסברא אמרינן
שמקרא זה מדבר במצוות עשה ,שהן הקלות ביותר (עפ"י רש"י ומהרש"א).
 .84תולה .מגינה עליו מן היסורים .85 .כי ביום הזה יכפר עליכם .למדת
שיש עבירה שצריכה יום כפור בכדי להתכפר (רש"י) .86 .על כריתות ועל
מיתות בית דין .עבירות שחייבים עליהן כרת או מיתת בית דין .87 .תשובה
ויום הכפורים תולים .מעכבים את מלוא הפורענות מלבוא עליו[ .כאן אי
אפשר לפרש ש"תולין" היינו להגן עליו מן היסורין ,שהרי הברייתא ממשיכה
ואומרת "ויסורין ממרקין" ,אלא הכוונה שתולין להגן עליו ממיתה טרם
זמנו (רבינו יהונתן מלוניל) .והמאירי מפרש ,תשובה ויום הכפורים מועילים
להקל מעליו את מנת היסורים שהיתה מגיעה לו אלמלא שב בתשובה].
 .88ויסורים ממרקים .מנקים את החטא לגמרי .ויש מפרשים ,גומרים את

ביאורים

ביאורים
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אחר שחיטה על ידו" (יומא לא ):שהכוונה גומר את
הכפרה ,מלשון "ומירק ֵ
השחיטה .89 .ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עוונם .ואעניש אותם בשבט-
מוסר על פשעם ,ובחליים רבים על עוונם; הרי שיש עבירה שצריכה יסורים
כדי להתכפר ,ומסתבר הקל לקלה והחמור לחמורה (רש"י) .90 .חילול
השם .חוטא ומחטיא אחרים (רש"י) .91 .ומיתה ממרקת .ומעת שנפלה
עליו אימת המות [הקרב ובא] יש לו כפרה (רבינו לקמן אות כ') .92 .עד
תמותון .הרי שיש עבירה שאין לה כפרה אלא במיתה ,ומסתבר שהפסוק
מדבר על חילול השם שהוא חמור מכולם (רש"י ומהרש"א) .93 .שעבר על
מצות עשה .ובגמרא אמרו שהיא מכפרת גם על לא תעשה שניתק לעשה.
 .94אחרי התשובה .אחרי שעשה תשובה .95 .כי אמנם נתכפר עוונו

|25

שבוע א'  -יום ה'

שבוע א'  -יום ה'

ָע ַבר ַעל ל ֹא ַת ֲעשֶׂ ה ְו ָעשָׂ ה ְת ׁש ּו ָבה,

עיונים
הכפורים

עיונים

שערי

שער רביעי

תשובה

שערי

שער רביעי

תשובה

ז.

עוֹ ד ָא ְמר ּו (ירושלמי יומא פ"ח ה"ז) עוֹ ָלה ְמ ַכ ּ ֶפ ֶרת ַעל
ָ 96העוֹ ֶלה ַעל ר ּו ַח ְּבנֵ י ָה ָא ָדם ֵמ ִה ְרה ּו ֵרי ַה ֵּלב ּ 97ו ַמ ֲח ׁ ֶש ֶבת

ָה ֲע ֵברוֹ תְ ,ו ֵכן ָּכת ּוב (איוב א ,ה) "ַ 98ו ְי ִהי ִּכי ִה ִּקיפ ּו ְי ֵמי
ַה ִּמ ׁ ְש ֶּתה ַו ִ ּי ׁ ְש ַלח ִאיּ וֹ ב ַו ְי ַק ְּד ׁ ֵשם ְו ִה ׁ ְש ִּכים ַּב ּב ֶֹקר ְו ֶה ֱע ָלה
עֹלוֹ ת ִ 99מ ְס ּ ַפר ֻּכ ָּלם ִּכי ָא ַמר ִאיּ וֹ ב א ּו ַלי ָח ְטא ּו ָבנַ י ּ 100ו ֵב ְרכ ּו
ֱאל ִֹהים ִּב ְל ָב ָבם".
ביאורים

בתשובה .לפי שאין העובר על מצות עשה גורם חולי בנפש כמו העובר
על מצות לא-תעשה ,אלא רק מנע אור ומזון רוחני להנפש (ראה בהרחבה
ב'עיונים' בשם המהר"ל) ,לכן מספיק בתשובה להתכפר עוונו ,אבל
מ"מ כיון שעבר וביטל מצות השי"ת לפיכך חייב להביא עולה כדי
להתרצות לפני ה' כמו שאמרו (זבחים ז" ):עולה דורון הוא" (זה השער).
 .96העולה על רוח בני האדם .עבירות שבמחשבה .ונקט רבינו לשון
הפסוק שגם ממנו למד הירושלמי שקרבן עולה מכפרת על מחשבת
איסור ,דכתיב (יחזקאל כ ,לב) "והעולָ ה על רוחכם היו לא תהיה" ,לשון
נופל על לשון .97 .ומחשבת העבירות .הרהורי עבירה ,מחשבות כפירה,
מינות וזנות .98 .ויהי כי הקיפו ימי המשתה וישלח איוב ויקדשם .בכל
פעם כשהשלימו בניו את סעודות אותו שבוע (שהיו נוהגים לעשות
בקביעות ,כל יום בבית אחד מהם) היה איוב שולח ומזמינם אליו
ומזהירם להטהר מכל חטא .99 .מספר כולם .כמנין כל ילדיו .100 .וברכו
אלקים בלבבם .בלשון סגי נהור ,כלומר ,ועלתה בליבם מחשבת כפירה
בהשגחת ה'.
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ח .כי מקרא פרשת
הקרבן יהיה לנו
הקרבת
במקום
הקרבן .בזה אפשר

לפרש כוונת הכתוב
(תהלים סב ,יב-יג)
"אחת דבר אלקים
שתים זו שמעתי כי
עוז לאלקים ולך ה'
החסד כי אתה תשלם
לאיש כמעשהו" .רצה
לומר" ,אחת דבר
אלקים"  -שהחוטא
מביא קרבן ומתכפר,
"שתים זו שמעתי"
 -שבלימוד התורה

חְ .ו ַע ָּתה ִּכי ֵאין ָלנ ּו ָק ְר ָּבנוֹ ת
ַּב ֲעוֹנוֹ ֵתינ ּו ּו ַב ֲעוֹנוֹ ת ֲאבוֹ ֵתינ ּו,
ִאם ָח ָטא ָא ָדם ְּב ִה ְרה ּו ֵרי ַה ֵּלב אוֹ
ֶ ׁ 101ש ָע ַבר ַעל ִמ ְצ ַות ֲעשֵׂ הִ ,י ְק ָרא
ּ ָפ ָר ׁ ַשת ָהעוֹ ָלה ֲא ׁ ֶשר ִּב ְת ִח ַּלת ֵס ֶדר
ַו ִ ּי ְק ָרא ּו ִב ְת ִח ַּלת ֵס ֶדר ַצו ֶאת ַא ֲהרֹן,

(ח)

ִּכי ִמ ְק ָרא ּ ָפ ָר ׁ ַשת ַה ָּק ְר ָּבן ִי ְה ֶיה ָלנ ּו
ִּב ְמקוֹ ם ַה ְק ָר ַבת ַה ָּק ְר ָּבןֵּ ,בין ׁ ֶש ִּנ ְק ָרא
ל-פה,
ִּ 102ב ְכ ָתב ֵּבין ׁ ֶש ִּנ ְק ָרא ְּ 103ב ַע ּ ֶ
ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה
(מנחות קי ,א) ָּ 104כל ָהעוֹ ֵסק ְּב ָפ ָר ׁ ַשת

עוֹ ָלה ְּכ ִא ּל ּו ִה ְק ִריב עוֹ ָלהְּ ,ב ָפ ָר ׁ ַשת ַח ּ ָטאת ְּכ ִא ּל ּו ִה ְק ִריב
ַח ּ ָטאתְּ ,ב ָפ ָר ׁ ַשת ָא ׁ ָשם ְּכ ִא ּל ּו ִה ְק ִריב ָא ׁ ָשם.
ביאורים

 .101שעבר על מצות עשה .ונתחייב להביא קרבן עולה ,כמובא בתוספתא
מנחות (י ,ג) שעולה מכפרת על מצות עשה .102 .בכתב .פרשת עולה
הכתובה בתורה .103 .בעל פה .עניני קרבן עולה הכתובים בתלמוד ובתורה
שבע"פ[ .ועיין משנה ברורה סי' א' בבה"ל ד"ה ופרשת עולה ,שכתב :ומה
טוב שילמוד מתחלה דיני הקרבנות מן הגמרא או מספרי הרמב"ם כדי
שיבין אח"כ מה שהוא אומר ובזה תחשב לו כאילו הקריב ממש קרבן.
עיי"ש] .104 .כל העוסק בפרשת עולה .שמתעסק להבין עניני הפרשה ,ולא
למי שאומר את התיבות לבד (מ"ב סי' מח סק"א).
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נִ ְת ַּכ ּ ֵפר ֲעוֹנוֹ ִּב ְת ׁש ּו ָבהַ ,א ְך ָהעוֹ ָלה ּתוֹ ִסיף ַעל ַּכ ּ ָפ ָרתוֹ
ְויוֹ ִסיף ְל ִה ְת ַר ּצוֹ ת ָּב ּה ֶאל ַה ּׁ ֵשם ִי ְת ָּב ַר ְך.

עיונים

שערי

שער רביעי

תשובה

שערי

ָע ַבר ָא ָדם ַעל ִמ ְצ ַות ל ֹא

גם כן מתכפר שהיא
עולה לו במקום
קרבן ,וזהו "כי עוז
לאלקים"  -שיעסוק
בתורה הנקראת עוז
(כדאיתא ויק"ר לא,
ה) לשם ה'" ,ולך ה'
חסד כי אתה תשלם
לאיש"  -שכר הלימוד
"כמעשהו"  -כאילו
קיים בפועל (חן טוב,
מערכת למ"ד אות ז').

(ר"ה ט ,א) ָּכל ַ 111ה ּקוֹ ֵב ַע ְסע ּו ָדה ְּב ֶע ֶרב

ט .כאילו נצטוה
תשיעי
להתענות
ועשירי והתענה בהם.

ַת ֲעשֶׂ ה

ְו ָעשָׂ ה

ִ 105י ְד ַאג ַל ֲעוֹנוֹ

ְו ִי ְכסוֹ ף

ְת ׁש ּו ָבה,
106

יח ֶּכה
ִו ַ

יע ְליוֹ ם ַה ִּכ ּפ ּו ִרים ְל ַמ ַען ִי ְת ַר ֶ ּצה
ְל ַה ִּג ַ
107
ְ
ֶאל ַה ּׁ ֵשם ִי ְת ָּב ַרך,
ִּכי ְרצוֹ נוֹ ַח ֵ ּיי
ַה ֶּנ ֶפ ׁש ְ 108ו ַהגּ ּוף ְו ַח ֵ ּיי ָּ 109כל נוֹ ָצרְּ ,כמוֹ
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר (תהלים ל ,ו) "ַ 110ח ִ ּיים ִּב ְרצוֹ נוֹ ".
ְו ַעל ֵּכן ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה
יוֹ ם ַה ִּכ ּפ ּו ִרים(112 ,ט) ְּכ ִא ּל ּו נִ ְצ ַט ָ ּוה

הובא בביאורים מה
שכתבו התוספות והראשונים שעכשיו שלא נצטוה להתענות בתשיעי
אסור להתענות בו .ולפי זה ביאר ה"עונג יום טוב" (דרוש  -עמוד פג) את

ביאורים
 .105ידאג לעוונו .כי עדיין לא נגמרה כפרתו .106 .ויחכה להגיע ליום
הכיפורים .שאז יכופר לו עם התשובה ,כי אין יוהכ"פ מכפר רק אם הוא בחיים
(דלתי תשובה) .107 .כי רצונו חיי הנפש .להיות רצוי לפני השי"ת זהו "החיים

הקיימים (הנצחיים) והאור הגדול הכולל כל הנעימות" (לשון רבינו לעיל שער
א' אות מ"ב) .108 .והגוף .וגם מקור חיי האדם בעוה"ז .109 .כל נוצר .כל
הנבראים .110 .חיים ברצונו" .וחיים ארוכים יש בהרצותו ובהפייסו" (רש"י).
 .111הקובע סעודה .מלשון רבינו משמע שעיקר המצוה היא בסעודה ,וכן
לקמן אות ט' הזכיר רבינו שהוא מעין הסעודה שעושים בימים טובים לשמחת
המצוה .אמנם עי' ב'מנחת חינוך' (מצוה שי"ג) שלא נזכר בשום מקום שיש
מצוה בפת כמו בשבת ויו"ט אלא באכילה בלבד .112 .כאילו נצטוה להתענות
תשיעי ועשירי והתענה בהם .כי אילולא שנצטוה אין שום מעלה במה שצם
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יעי ַו ֲעשִׂ ִירי ְו ִה ְת ַע ָּנה
ְל ִה ְת ַענּ וֹ ת ְּת ׁ ִש ִ

הכתוב "אך בעשור
השביעי
לחודש
יע זְ ַמן
ָב ֶהםִּ 113 ,כי ֶה ְר ָאה שִׂ ְמ ָחתוֹ ְּב ַה ִּג ַ
הזה יום הכיפורים
וגו' ועיניתם את
ַּכ ּ ָפ ָרתוֹ ְ ,ו ִת ְה ֶיה לוֹ ְ 114ל ֵע ָדה ַ 115על
נפשותיכם" (ויקרא
ַּד ֲאגָ תוֹ ְל ַא ׁ ְש ָמתוֹ ִויגוֹ נוֹ ָתיו ַל ֲעוֹנוֹ ָתיו.
כג ,כז) ,שלכאורה מהו
"אך בעשור לחודש",
והרי אכין ורקין
שבתורה באים למעט
ְ 116ו ַה ּׁ ֵשנִ יתִּ ,כי ִּ 117ב ׁ ְש ָאר ָי ִמים
דבר כלשהו ,וא"כ מה
בא למעט ה"אך" בפסוק זה? אמנם להנ"ל י"ל שה"אך" בא למעט ,שלא נטעה
לומר שאם האכילה בתשיעי נחשבת לו כאילו התענה בתשיעי  -אם יתענה
בו ממש ודאי למצוה רבה תחשב ,אלא אדרבה" :אך בעשור לחודש השביעי
הזה יום הכיפורים וגו' ועיניתם את נפשותיכם" ,כלומר :רק בעשור תענו את
נפשותיכם ,ולא בתשיעי ,שבו אדרבה ,יש חיוב לאכול ולשתות!
הלבוש (תרד ,א) מבאר מדוע הוציא הכתוב את המצוה בלשון עינוי ולא
אמרה מפורש 'ואכלתם' ,כי לפום צערא אגרא ,ושכר מצוה הנעשית מתוך
עמל ויגיעה  -גדולה ויתירה משכר המצוה הנעשית ללא קושי ,ורצה הקב"ה
לזכות את ישראל ולשלם להם שכר על אכילתם כאילו בא להם כן על ידי
עינוי ,וממילא יגדל שכרם.

ט.

ביאורים

בתשיעי (ב"ח) .וכתבו התוספות ,שעכשיו שלא נצטוה להתענות בתשיעי
 אסור להתענות בו .113 .כי הראה שמחתו בהגיע זמן כפרתו .הסעודהשעושה היא גילוי שמחה על שמגיע היום בו הוא זוכה לכפרה .114 .לעדה.
לאות ולראיה .115 .על דאגתו לאשמתו ויגונותיו לעוונותיו .על כך שהיה
דואג ומצטער על עוונותיו ,והראיה שעתה בהגיע גמר הכפרה שמח הרבה.
 .116והשנית .הסיבה השניה למצות הסעודה בערב יום כיפור .טעם זה כתב
הריטב"א (ר"ה ט ).בשם רבינו בזה"ל" :כדי להראות כי קדוש היום לאלהינו
וראוי לאכול בו כמו בר"ה ,אלא שגזירת הכתוב הוא לפרוש בו ביום מתאוות
גופניות שנהיה כמלאכים ,כמ"ש במדרש" .117 .בשאר ימים טובים .בשלש
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ְו ִאם

שער רביעי

תשובה

עיונים

עיונים

שערי

שער רביעי

תשובה

שערי

שער רביעי

טוֹ ִבים ֲאנַ ְחנ ּו
ְ 118לשִׂ ְמ ַחת ַה ִּמ ְצ ָוה,

קוֹ ְב ִעים

ְסע ּו ָדה

(י)

ִיגְ ַּדל

ִּכי

י .כי יגדל וישגה מאד
שכר השמחה על
המצוות .ב'ארחות

(שער
צדיקים'
השמחה) כתב ,שכל העושה המצוות בשמחה יש לו שכר אלף ידות (פעמים)
ממי שהמצוות עליו למשא .והאריז"ל גילה לאיש סודו שכל מה שהשיג
שנפתחו לו שערי חכמה ורוח הקודש היה בשכר שהיה שמח בעשיית כל
מצוה שמחה גדולה לאין תכלית (מ"ב סי' תרס"ט ס"ק י"א).
כתב הרמב"ם (הל' לולב פ"ח הט"ו)" :השמחה שישמח אדם בעשיית המצוה
ובאהבת האל שצוה בהן  -עבודה גדולה היא ,וכל המונע עצמו משמחה זו
ראוי להפרע ממנו ,שנאמר "תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה
ובטוב לבב" ...ואין הגדולה והכבוד אלא לשמוח לפני ה' ,שנאמר "והמלך
דוד מפזז ומכרכר לפני ה'" וגו' .ע"כ.
בספר "חומת אנך" להרב חיד"א על תהלים (פרק קי"ב) הביא בשם "זרע
ברך" ז"ל שכתב ,במה שאמרו רבותינו ז"ל "שכר מצוה בהאי עלמא ליכא",
וכן אמרו "היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם" ,וקשה ,דתיכף כתיב "והיה
עקב תשמעון וכו' ושמר ה' אלוקיך לך את הברית ואת החסד" וגו' והם
טובות העולם הזה ,והוו תרתי דסתרן? וניחא ליה להרב ז"ל ,דגוף המצוות
אין שכרן בעולם הזה ,אך השמחה ששמח בעשיית המצות ובעסק התורה,
שמחה זו נוטל שכרה בעולם הזה ,וזהו שאמרו "היום לעשותן" גוף המצוות
עצמן" ,ולמחר לקבל שכרן" ,אבל "והיה עקב"  -אין והיה אלא לשון שמחה,
כלומר אם תשמח בעשיית המצוות ותלמוד תורה ,אז בעבור השמחה -
"ושמר" וכו' טובות העולם הזה ,זהו תורף דבריו .וכתב הרב החיד"א זצ"ל
לפרש עפי"ז הפסוק "אשרי איש ירא את ה' במצוותיו חפץ מאד" ,דאין ספק
דהחפץ במצוות ובפרט דכתיב 'מאד' ,הוא שמח שמחה גדולה ,ואז אוכל
בעולם הזה השמחה שישמח ,ולזה אמר "גבור בארץ וכו' הון ועושר בביתו"
שהם טובות העולם הזה על השמחה שהוא שמח ,שזו שכרה בעוה"ז.
ביאורים

רגלים ובר"ה .118 .לשמחת המצוה .על השמחה שזוכים לקיים מצות יום
טוב והמצוות המיוחדות לכל חג.
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עיונים
למען
יא.
להרבות
ותחנונים
הכפורים וכו'.

נחזק
תפלה
ביום

וכן
כתב רש"י (יומא פא):
"והכי משמע קרא
בתשעה'
'ועניתם
כלומר ,התקן עצמך
בתשעה כדי שתוכל
להתענות בעשרה"
(וכ"כ רש"י בברכות
ח :ד"ה מעלה).
וכתב הטור (סי'
תרד)" :והוא מאהבת
הקב"ה את ישראל...
וציום שיאכלו וישתו
תחילה כדי שיוכלו
ושלא
להתענות

שער רביעי

ְ 119ו ִישְׂ ֶּגה ְמאֹד שְׂ ַכר ַה ּ ִׂש ְמ ָחה ַעל
ַה ִּמ ְצוֹתְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר
ְ"ו ַע ָּתה ַע ְּמ ָך ַה ִּנ ְמ ְצא ּו-פֹה
ב-ל ְך",
ְבשִׂ ְמ ָחה ְל ִה ְתנַ ֶּד ָ

(דהי"א כט ,יז)
120

יתי
ָר ִא ִ

121

ְונֶ ֱא ַמר

ֹא-ע ַב ְד ָּת
"ת ַחת ֲא ׁ ֶשר ל ָ
(דברים כח ,מז) ַּ
ת-י ָי ֱאל ֶֹה ָ
יך ְּבשִׂ ְמ ָחה ּו ְבט ּוב ֵל ָבב".
ֶא ְ
ּ 122ו ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ַה ּצוֹ ם ְּביוֹ ם ַה ִּכ ּפ ּו ִרים,
נִ ְת ַח ַ ּי ְבנ ּו ִל ְק ּבוֹ ַע ַה ְּסע ּו ָדה ַעל שִׂ ְמ ַחת
ם-ה ִּכ ּפ ּו ִרים.
ַה ִּמ ְצ ָוה ְּב ֶע ֶרב יוֹ ַ

י.

ְ 123ו ַה ּׁ ְש ִל ׁ ִ
ישית(124 ,יא) ְל ַמ ַען נֶ ֱחזַ ק

להזיק להם העינוי".
מאידך ,מצינו טעם הפוך מזה ב'שבלי הלקט' ,עפ"י המשנה במסכת תענית
(כו ).לגבי אנשי מעמד שהיו מתענים כל ימות השבוע" ,ולא היו מתענין ערב
ביאורים

 .119וישגה .ויתרבה .120 .ראיתי בשמחה להתנדב לך .כלומר ראיתי
ששמחו בהתנדבם (רש"י) .ובמלבי"ם כתב :על ידי השמחה ששמחו בעת
הנדבה ראיתי והבנתי שהיה לבבם להתנדב לך .121 .ונאמר תחת וגו'.
שסיבת הקללות היא על חוסר השמחה בעבודת ה' .122 .ומפני שהצום ביום
הכיפורים .שנצטוינו לצום ביום הכיפורים ואי אפשר לקיים בו את הסעודה
על שמחת המצוה של יום כיפור .123 .והשלישית .הסיבה השלישית על
מצות הסעודה בערב יום כיפור .124 .למען נחזק .יתחזק גופנו ונוכל מכח
האכילה בערב יום כיפור להרבות בתפלה וכו'.
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תשובה

עיונים

שערי

תשובה

שבת ...ולא באחד
ְל ַה ְר ּבוֹ ת ְּת ִפ ָּלה ְו ַת ֲחנ ּונִ ים ְּביוֹ ם
בשבת כדי שלא יצאו
ַה ִּכ ּפ ּו ִרים ְ 125ו ָל ׁ ִשית ֵעצוֹ ת ְּבנַ ְפ ׁ ֵשנ ּו
ממנוחה ועונג ליגיעה
וימותו",
ותענית
יה.
ַ 126על ַה ְּת ׁש ּו ָבה ְו ִע ָּק ֶר ָ
שהשינוי
כלומר,
מאכילה ושתיה לצום
הוא עינוי גדול ,וכיון שציותה התורה להתענות ביום הכיפורים ,ציותה
לאכול ולשתות ערב יום הכיפורים כדי שהעינוי יהיה גדול יותר ,ולכן נחשב
כאילו התענה תשיעי ועשירי .אמנם כתב ב'ערוך השולחן' שאין סתירה בין
שני הטעמים ,שאמנם ע"י האכילה הכוחות חזקים יותר לסבול התענית,
אלא שהצער מרובה בגלל השינוי הפתאומי.
בפירוש רבינו גרשום בתענית שם פירש שמה שקשה התענית ביום א' אינו
מפני ריבוי האכילה אלא מפני שבמוצאי שבת ניטלת הימנו הנשמה יתירה
יש בו חולשא ,ולפי זה י"ל שבעלמא ריבוי המאכל הוי מעליותא לצום
ודוקא באחד בשבת שאני (שלמי תודה).
במסכת ראש-השנה (ט ).כתב רש"י (בד"ה כל האוכל)" :דהכי קאמר קרא
ועניתם בתשעה ,אכילת תשעה אני קורא עינוי ,וכיון דאכילתו עינוי חשיבא
כל דמפיש באכילה ושתיה טפי עדיף" .ומבואר מדבריו שכל ריבוי אכילה
בערב יוהכ"פ נכלל במצות ועניתם את נפשותיכם ,וכן מובא שהמהרי"ל
דיסקין זצ"ל היה אוכל צימוקים כל היום ,וכן על הגר"א שהקפיד לאכול כל
היום .אמנם עי' מנחת חינוך (מצוה שי"ג) שכתב :ונראה לענ"ד כיון דאכילת
ערב יום הכיפורים נפקא לן מלשון "עינוי" ,אפשר לומר דאינו יוצא אלא
אם אכל בערב יום הכיפורים שיעור ככותבת דכהאי גוונא לא הוי עינוי
ביום הכיפורים ,ואכילה זו גזירת הכתוב דנקרא עינוי ,אבל בפחות משיעור
זה דביום הכיפורים לא עבר על מצות עינוי והוי כמתענה ,א"כ בערב יום
הכיפורים לא יצא דהוי כמתענה ...על כן צריך לאכול שיעור כותבת בתוך
אכילת פרס .עכ"ל.
ביאורים

 .125ולשית .ולשים ,ולתת .126 .על התשובה ועיקריה .שזוהי עיקר מטרת
יוהכ"פ ,ויוהכ"פ מכפר רק עם התשובה.
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יב .גדול המעשה יותר
מן העושה .הטעם

ביאר השל"ה (ח"א
ענין צדקה ומעשר),
מפני שהוא מתרים

יא.

ְ 127ו ִאם ָע ַבר ָא ָדם ַ 128על ְּכ ֵרתוֹ ת
ית-דין ְו ָעשָׂ ה
ִּ
ְו ַעל ִמיתוֹ ת ֵּב

ְת ׁש ּו ָבהַ 129 ,א ֲח ֵרי ִּכי ל ֹא נִ ְר ָצה ֶה ָעוֹן
ְּב ִלי ִי ּס ּו ִריםִּ 130 ,כי ַה ְּת ׁש ּו ָבה ּתוֹ ָלה

ְו ִי ּס ּו ִרים ְמ ָמ ְר ִקיםָ ,י ִכין ִל ּבוֹ ַל ֲעשׂ וֹ ת ִמ ְצוֹת ַה ְּמגִ ינוֹ ת ִמן
ַה ִ ּי ּס ּו ִריםְּ ,כמוֹ ִמ ְצ ַות ַה ְ ּצ ָד ָקהִּ ,כי ִהיא ַמ ֶ ּצ ֶלת ּ ַ 131גם ִמן
ַה ָּמ ֶותֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר (משלי י ,ב) "ּ 132ו ְצ ָד ָקה ַּת ִ ּציל ִמ ָּמ ֶות"ּ .ו ִמי
ׁ ֶש ֵאין לוֹ ָממוֹ ן ַל ֲעשׂ וֹ ת ְצ ָד ָקהְ 133 ,י ַד ֵּבר טוֹ ב ַעל ֶה ָענִ י,
יטיב ִע ּמוֹ ְ .ו ָא ְמר ּו
ְו ִי ְה ֶיה לוֹ ְל ֶפה ְל ַב ֵּק ׁש ֵמ ֲא ֵח ִרים ְל ֵה ִ
זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (ב"ב ט ,א) (134יב) ָּגדוֹ ל ַה ְמ ַע ּ ֶׂשה יוֹ ֵתר ִמן
ביאורים

 .127ואם עבר אדם .במזיד[ .עפ"י המבואר בתוספתא יומא פ"ד מ"ט ,שרק
במזיד בעי ליסורין ממרקין .ובשוגג  -בזמן שהיה מקדש הביא חטאת ,ובזה"ז
יתודה ויעסוק בפרשת חטאת ויחשב לו כאילו הקריב חטאת ,כמש"כ רבינו
לקמן ('לתשובת השנה' פ"א ה"ד)] .128 .על כריתות .על עבירות שענשם
כרת .129 .אחרי כי לא נרצה וכו' .מאחר ולא תושלם כפרתו בלי יסורין
כנ"ל אות ו' .130 .כי התשובה .ויום הכיפורים .131 .גם מן המות .וכ"ש
שמועילה להגן מן היסורים .132 .וצדקה תציל ממות .ביאר המהר"ל :נתינת
צדקה היא בעצם מעשה רוחני ,שיש בו מדרכי הבורא יתברך [כי זה נגד טבע
לאחר בחנם] ,ואילו מיתה היא תוצאה מהעראיות של
ֵ
האדם ליתן מרכושו
הדברים החומריים שבעולם ,ולכן היא שייכת לעולם הגשמי .לפיכך גוברת
הצדקה האלקית על המיתה הדבקה בחומר ,ומצילה ממנו .ויש מפרשים,
שזהו שכר מדה כנגד מדה ,כשם שמחייה את העני בנתינת הצדקה כן זוכה
הוא להוספת חיים .133 .ידבר טוב על העני .ימליץ טוב בעדו אצל בעלי
ממון .134 .גדול המעשה .גדול שכרו של המפעיל אחרים שיעשו צדקה
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עיונים

עיונים

שערי

שער רביעי

תשובה

כמה וכמה אנשים
ָ 135העוֹ שֶׂ הְ .ו ֵכן ַי ֲעסוֹ ק ְּב ִמ ְצ ַות
לתת צדקה ,לא כן
ְ ּג ִמיל ּות ֲח ָס ִדים ַל ֲעזוֹ ר ֶאת ֲח ֵב ָריו
הנותן שהוא יחידי.
ובהגהות רבי יעקב
ַּ 136ב ֲע ָצתוֹ ְו ִה ׁ ְש ַּת ְדלוּתוֹ ְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו
עמדין (ד"ה גדול)
שהמעשה
ביאר,
אחרים לצדקה גם טורח וגם סובל בזיונות וצער מהנגבים על ידו ,וצער זה
עדיף על צער הוצאת ממון .ובחכמת אדם (כלל קמד סי"ד) ביאר ,שהמעשה
אחרים יש לו שתי מצוות ,אחת שזיכה את העני שיקבל צדקה להחיותו,
ועוד שזיכה את חבירו לתת צדקה.
הפרישה (יו"ד סי' רמט אות ו) כתב ,שלא אמרו שגדול שכר המעשה יותר
מן העושה ,אלא במי שנותן צדקה בכפיה ולא בלב שלם ,אך הנותן צדקה
בלב שלם שכרו שוה לשכר המעשה .ולפי זה ,הטעם שגדול שכר המעשה
אחרים ,כיון שהוא מעשה אותם בלב שלם ובנפש חפיצה ,לא כן הנותן
צדקה בכפיה שלא בלב שלם ,שאין שכרו גדול כל כך.
ובעיקר מה שאמרו שגדול שכר המעשה יותר מהעושה ,הקשה ה'מעשה
רוקח' (הלכ' מתנות עניים פ"י ה"ו) ממה שאמרו במסכת סנהדרין (צט):
שהמעשה את חבירו לדבר מצוה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה ,ומשמע
ששכרו שוה לשכר העושה אך אין שכרו גדול יותר? ותירץ ,שלא אמרו שם
בסנהדרין אלא במצוה שאין בה חסרון כיס ,אבל במצוה שיש בה חסרון
כיס  -גדול שכרו של המעשה יותר מהעושה ,לפי שיש לו טרחה מרובה
להוציא ממון מחבירו .ומהר"י קורקוס (הלכ' מתנות עניים שם) תירץ
קושיה זו על פי דברי הפרישה הנ"ל ,שלא אמרו שגדול המעשה יותר מן
העושה אלא בעושה מתוך כפיה ,ואילו הגמרא בסנהדרין עוסקת בעושה
ברצון ובשמחה ,ועליו לא אמרו שגדול המעשה יותר מן העושה[ .וכן לדברי
החכמת אדם הנ"ל לא קשה קושיא זו].
ביאורים

ּומ ַע ֶּשֹה אותם .רמב"ם הלכ' מתנ"ע פ"י ה"ו].
[כופה אחרים ליתן צדקה ְ
 .135העושה .נותן הצדקה .136 .בעצתו והשתדלותו .בנתינת עצה טובה
ובהשתדלותו לעזרתם.
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זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (סוכה מט ,ב) ְּ 137גדוֹ ָלה ְ ּג ִמיל ּות ֲח ָס ִדים ִמן
ַה ְ ּצ ָד ָקהֶ ׁ ,ש ַה ְ ּצ ָד ָקה ְּ 138ב ָממוֹ נוֹ ּוגְ ִמיל ּות ֲח ָס ִדים ֵּ 139בין
ְּבגוּפוֹ ֵּ 140בין ְּב ָממוֹ נוֹ ְ ,ו ַה ְ ּצ ָד ָקה ַל ֲענִ ִ ּיים ִּב ְל ָבד ּוגְ ִמיל ּות
ֲח ָס ִדים ֵּבין ַל ֲענִ ִ ּיים ֵּבין ַל ֲע ׁ ִש ִיריםְ .ו ֵכן ְ 141י ַד ֵּבר ַעל ֵלב
יכ ְּב ֵדה ּו ִוינַ ֲח ֵמה ּו ִמ ָ ּצ ָרתוֹ ָּ ,כ ִענְ ָין ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר
ֶה ָענִ י ִו ַ
ָ
י) "ְ 142ו ָת ֵפק ָל ָר ֵעב נַ ְפ ׁ ֶשך"ְ .ו ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה

(ישעיה נח,

(ב"ב ט ,ב) ִּכי ַ 143ה ְמ ַפ ְ ּיסוֹ ִּב ְד ָב ִרים ָ ּגדוֹ ל ִמן ַ 144הנּ וֹ ֵתן ְצ ָד ָקה.
ְו ֵכן ַי ֲעסוֹ ק ְּב ִמ ְצ ַות ִּב ּק ּור חוֹ ִלים ּו ְקב ּו ַרת ֵמ ִתים ְו ַתנְ ח ּו ֵמי
ביאורים

 .137גדולה גמילות חסדים .עדיפה גמילות חסדים באופן מעשה המצוה
(מהרש"א) .138 .בממונו .מתקיימת רק באמצעות ממונו של אדם.
 .139בין בגופו .כגון הספד מת ,נשיאתו וקבורתו; לשמח חתן וכלה; ללַ וֹות
חבירו בדרך (רש"י) .140 .בין בממונו .כגון הלואת מעות והשאלת כלים
ובהמה (שם) .רבינו יונה (איגרת התשובה ,טז) מציין שישנה גמילות חסדים
גם על ידי דיבור ,כגון לשֹוחח בנחת עם נכא רוח ולנחמו משברון לבו ,וליתן
לו עצה לרווחתו ולהצלתו .141 .ידבר על לב העני .באופן שאין לו מעות
ליתן לעני ,לכל הפחות ינחמהו בדברים .וכן מפורש במדרש (ויק"ר לד ,טו):
"'ותפק לרעב נפשך' ,אמר ריש לקיש אם אין לך ליתן לו נחמו בדברים" .אך
אם ידו משגת לתת ואינו נותן  -עובר הוא בלאו ,שנאמר (דברים טו ,ז) 'ולא
תקפוץ את ידך מאחיך האביון' (מהרש"א ב"ב ט .142 .):ותפק לרעב נפשך.
הרעב (רבינו גרשום) .ובגליוני הש"ס
תוציא מנפשך דברים טובים לנחם את ֵ
ביאר בדעת רש"י" ,נפשך" במובן "רצונך" (ראה בראשית כג ,ח) ,שתפייסנו
בדברים ותראה לו רצון ואהבה .143 .המפייסו בדברים .בלא שיתן לו מעות
(ומדובר שאין לו מעות ליתן) .144 .הנותן צדקה .בלבד ,מבלי שיפייסו
בדברים.
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יג .אמת קנה ואל
במסכת
תמכור.

ֵא ֶּלה ִמ ַּד ְר ֵכי ַה ֶח ֶסדּ .ו ְכנֶ גֶ ד ֻּכ ָּלן ִמ ְצ ַות
ברכות (ה ):מבואר
ש'אמת' זו תורה,
ם-ש ָמ ִיםְ .ו ָכל
ד-תוֹ ָרה ְ 145ל ׁ ֵש ׁ ָ
ַּת ְלמ ּו ּ
שנאמר 'אמת קנה
ַ 146ה ּמוֹ ֵעצוֹ ת ׁ ֶש ָּז ַכ ְרנ ּוֵ ,הן ִּב ְכ ַלל ַמה
ואל תמכור' .כיצד
מוכח ממקרא זה
ּׁ ֶש ָא ַמר ׁ ְשלֹמֹה ָע ָליו ַה ּׁ ָשלוֹ ם (משלי טז,
ש'אמת' היא 'תורה'?
"ב ֶח ֶסד ֶו ֱא ֶמת ְי ֻכ ּ ַפר ָעוֹן"ִּ ,כי
ו) ְּ
וכתב באיי הים
(ברכות ה :ד"ה כל),
ִ 147קנְ ַין ַה ּתוֹ ָרה נִ ְק ָרא ִקנְ ַין ָה ֱא ֶמת,
שלשון 'אמת' שייך
רק על התורה ,לפי
ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר (שם כג ,כג) "(148יג) ֱא ֶמת
שהיא נצחית וקיימת
ל-ת ְמ ּכוֹ ר"ְ ,ונֶ ֱא ַמר (תהלים
ְקנֵ ה ְו ַא ִּ
לעולם ,ואינה כדתות
ָ
העמים
ונימוסי
קיט ,קמב) ְ"ותוֹ ָר ְתך ֱא ֶמת".
לתיקוני המדינה אשר
משתנים מעת לעת
כפי צורך בני האדם באותו הזמן .ועל כך הביאה הגמרא לראיה את מאמר
הכתוב 'אמת קנה ואל תמכור' ,שכן בשאר קניני העולם לעיתים יארע
שיקנה אדם חפץ בשעה שהוא נצרך לו ,אך לאחר מכן עם שינוי העתים
והזמנים שוב אינו צריך לו ולפיכך הוא מוכרו ,אבל התורה אינה כן ,שהרי
אין בה שינוי לעולם ,ולפיכך לעולם מבקש אדם לקנותה ולא למוכרה.
ובמהר"ץ חיות (שם ד"ה ואין) ביאר ,שלכאורה מקרא זה תמוה הוא ,שכן

ְו ָא ְמר ּו

ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה
(ויק"ר כה ,א)ֵ 149" :עץ ַח ִ ּיים

איך יוכל האדם לקנות
את האמת אם אין מי
שימכרנה לו? ולפיכך
פירשה זאת הגמרא
ִהיא ַל ַּמ ֲחזִ ִ
יקים ָּב ּה" (משלי ג ,יח)ָ ,ע ַבר
לענין לימוד התורה,
ית-דין,
ִּ
ָא ָדם ַעל ְּכ ֵרתוֹ ת אוֹ ִמיתוֹ ת ֵּב
שאין שייך בה מכירה
לעולם ,שהרי המלמד
ִאם ָה ָיה ָרגִ יל ִל ְקרוֹ א ּ ֶפ ֶרק ֶא ָחד ַּביּ וֹ ם,
את חבירו תורה אין
נחסרת תורתו ממנוִ ,י ְק ָרא ׁ ְשנֵ י ְפ ָר ִקיםִ .אם ָה ָיה ָרגִ יל
במדרש
כמובא
תנחומא (תרומה א) ִל ְקרוֹ א ּ ָפ ָר ׁ ָשה ַא ַחתִ ,י ְק ָרא ׁ ְש ֵּתי
על הפסוק (משלי
ָפ ָר ׁ ִשיּ וֹ תּ 150 .ו ִמ ּׁ ְשנֵ י ָפנִ ים ָּתגֵ ן ָע ָליו
ד ,ב) 'כי לקח טוב
ַה ּתוֹ ָרה ִמן ַה ִ ּי ּס ּו ִריםָ :ה ֶא ָחדִּ ,כי ָא ְמר ּו
נתתי לכם' וגו' .וזוהי
ִל ְב ָר ָכה (פאה פ"א מ"א)
כוונת הכתוב' :אמת זִ ְכרוֹ נָ ם
קנה' ,ואיזו היא אמת
זו ' -ואל תמכור' ,זו ַּ 151ת ְלמ ּוד ּתוֹ ָרה ְּכנֶ גֶ ד ֻּכ ָּלםְ .ו ַה ּׁ ֵשנִ י,
שאין בה מכירה ,והיא
ִּכי ָי ׁ ִשים ֲע ָמלוֹ ַב ּתוֹ ָרה ְו ָט ְרחוֹ ָב ּה
התורה.
יה
ובשפתי חכמים (שם ַ 152ו ֲא ׁ ֶשר ִּת ַּדד ׁ ְשנָ תוֹ ֵמ ֵעינָ יו ָע ֶל ָ
ד"ה אמת) כתב,
ִּב ְמקוֹ ם ִי ּס ּו ִריםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו זִ ְכרוֹ נָ ם
שהראיה היא מהמשך
הפסוק ' -חכמה
ומוסר ובינה' ,שמתיבות אלו יש ללמוד שפסוק זה עוסק בתורה.

ביאורים

 .145לשם שמים .אף ששנינו 'לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות שלא
לשמה' וכו' ,מ"מ לענין להגן עליו מן היסורים צריך שילמד תורה לשם
שמים (הרוצה בתשובה) .146 .המועצות .העצות .147 .קנין התורה .השגת
התורה .148 .אמת קנה ואל תמכור .פירוש ,קנה תורה אפילו בשכר ,אם לא
תמצא מי שמלמד בחינם ,אבל "אל תמכור" ,למד אחרים בחינם ,ואל תאמר
כשם שלמדתי בשכר כך אלמדנה לאחרים בשכר (רש"י).
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ביאורים

 .149עץ חיים היא .התורה היא כעץ חיים שהאוכל מפריו יחיה שנים רבות
(שם) .150 .ומשני פנים .משתי סבות .151 .תלמוד תורה כנגד כולם .מצות
לימוד התורה שקולה כנגד כל המצוות .ואם חסד וצדקה מצילים ממות,
כל-שכן לימוד תורה .152 .ואשר תדד שנתו מעיניו עליה .ומה שימעיט
משנתו כדי לעסוק בתורה.
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שבוע ב'  -יום ג'

ֲא ֵב ִלים ּו ְלשַׂ ֵּמ ַח ָח ָתן ְו ַכ ָּלהִּ ,כי ָכל

עיונים

עיונים

שערי

שער רביעי

תשובה

שערי

שער רביעי

תשובה

ִל ְב ָר ָכה (סנהדרין צט ,ב) ָּכל ַהגּ ּו ִפים

יד .אשרי מי שהיגיעה
שלו בתורה .מבואר

יעה
ֶל ָע ָמל ֻי ָּלד ּוַ ,א ׁ ְש ֵרי ִמי ׁ ֶש ַה ְיגִ ָ
בדברי רבינו שהבוחר
בעמל תורה הרי הוא
ׁ ֶש ּלוֹ ַּב ּתוֹ ָרהְ .ו ָא ְמר ּו (סנהדרין כו ,ב)
ניצל משאר עמל
ויסורים .במדרש רבה
(פרשת מקץ פ' צ"ב ,א)" :אמר ר"א ,אין לך אדם בלא יסורין ,אשרי לאדם
שיסורין באין עליו מן התורה [פירוש ,שסובל עבור התורה ומצוותיה],
שנאמר 'ומתורתך תלמדנו'" .פי' ולפני כן כתוב 'אשרי הדבר אשר תיסרנו
יה'.
בספר "ברכת פרץ" (פרשת מקץ) ביאר ענין זה ,שבאמת היסורים מוכרחים
הם לאדם ,הן למען כפרת עוונותיו והן למען השגת התורה והעוה"ב ,אבל
צריך לדעת שהיסורים נשלחים במדה ובמשורה מדוייקת מאד רק לפי
המוכרח לו לפי מה שהוא בלא תוספת משהו ,א"כ ודאי שהיסורים שיש
לאדם ע"י עסק התורה והמצוות [כגון מה שאמרו חז"ל 'כך היא דרכה
של תורה פת במלח תאכל' וכו' ,וכן מה שמנדד שנה מעיניו למען שקידת
התורה ,וכן עצם יגיעת התורה ובפרט כשיגע בה בזמן שאין לו חשק ורצון
לזה ,או שנדמה לו שאילולי עסק התורה היה יכול לסדר שיהא מצבו הגשמי
יותר טוב וכיוצ"ב] פשיטא שכל אלו היסורים שבאין לו ע"י עסק התורה
והמצוות נלקחים בבי"ד של מעלה בחשבון היסורים שלו ומנכים בערכם
יסורים אחרים שהיו מזומנים לבוא עליו ,ונמצא שלא הפסיד כלל וכלל
ע"י היסורים שבאו לו מחמת התורה ,אלא שתחת אשר יסורים בעלמא
המה רק כפרה ומירוק לעוונותיו והכשרת גופו לקבל השפעה דקדושה,
הרי היסורים שבאים מחמת עסקו בתורה ובמצוות מלבד שהם מזבח כפרה
ככל יסורין דעלמא עוד המה זכות נורא ואיום בעצמותן ונחשב כאילו
הקריב נפשו לפני הקב"ה ,ואמרו חז"ל באדר"נ 'יפה אחד בצער ממאה שלא
בצער' ושנינו 'לפום צערא אגרא' ,נמצא דמחמת היסורין הבאים ע"י התורה
והמצוות לא נוסף לו יסורין אפילו משהו כי תחת זה ינוכה לו ממנת היסורין
ביאורים

 .153לעמל יולדו .נבראו לעמול ולהתייגע.
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הבאין עליו ,ועוד
הם רווח עצום ורב
שאין לתאר ולהשיג
כלל וכמו שנתבאר,
וזהו שאמר 'אין לך
אדם שאין לו יסורין
אשרי מי שיסוריו מן
התורה' .עכ"ד.

ָל ָּמה נִ ְק ָרא ְ ׁ 154ש ָמ ּה
ֶ ׁ 155ש ַּמ ֶּת ׁ ֶשת ּכֹחוֹ ׁ ֶשל ָא ָדם.

ּת ּו ׁ ִש ָ ּיה,

יב.

ְו ֵכן ָישִׂ ים ִּ 156ב ְמקוֹ ם ִי ּס ּו ִרים,
צוֹ מוֹ ת

ְּד ָמעוֹ ת

ְו ַת ֲענִ יּ וֹ ת

יעת
ּו ְמנִ ַ

נַ ְפ ׁשוֹ

ְוהוֹ ָר ַדת
157

ִמן

"ב ְר ַּכי ָּכ ׁ ְשל ּו
ַה ַּת ֲענ ּוגִ יםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר (תהלים קט ,כד) ִּ
ִמ ּצוֹ ם"ְ ,ונֶ ֱא ַמר (יואל ב ,יב) ׁ ֻ
ל-ל ַב ְב ֶכם
"שב ּו ָ 158ע ַדי ְּב ָכ ְ
ּו ְבצוֹ ם ּו ִב ְב ִכי ּו ְב ִמ ְס ּ ֵפד"ְ .ו ֵי ָאנֵ ַח ָּת ִמיד ִּב ְמ ִריר ּות ִל ּבוֹ ְּ ,כמוֹ
ׁ ֶש ָּז ַכ ְרנ ּו ַּ 159ב ׁ ַש ַער ָה ִר ׁ
אשוֹ ן ִמן ַה ְּת ׁש ּו ָבהְ .ו ָישִׂ ים ִר ּב ּוי
ַה ְּמ ִריר ּות ִּב ְמקוֹ ם ַה ִ ּי ּס ּו ִריםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר (משלי יח ,יד)
"160ר ּו ַח ִא ׁ
יש ְ 161י ַכ ְל ֵּכל ַמ ֲח ֵלה ּו ְור ּו ַח 162נְ ֵכ ָאה ִמי ִי ּ ָׂש ֶא ָּנה".
ּ ֵפר ּו ׁשַּ 163 ,כ ֲא ׁ ֶשר ֶי ֱח ֶלה ַהגּ ּוףַ ,ה ֶּנ ֶפ ׁש ִּת ְס ּבוֹ ל ָח ְליוֹ ִ ,מ ְּל ׁשוֹ ן
(מלאכי ג ,ב) "ּ 164ו ִמי ְמ ַכ ְל ֵּכל ֶאת-יוֹ ם ּבוֹ אוֹ "ְּ ,כלוֹ ַמר
ביאורים
 .154שמה .של התורה .155 .שמתשת .שמחלישה .156 .במקום יסורים.
כתחליף ליסורים בידי שמים .157 .מן התענוגים .אף המותרים מצד הדין,
כמאכל ומשתה וכדו' .158 .עדי .אלי .159 .בשער הראשון .אות י"ב-י"ד.
 .160רוח איש .רוח גבר ,שהוא איש גיבור ואינו נותן דאגה בלבו ומקבל
כל הבא עליו בשמחה ובחיבה (רש"י) .161 .יכלכל מחלהו .יסבול ויחזיק
חולי הגוף (מצו"ד) .162 .נכאה .שבורה ,מדוכדכת .163 .כאשר יחלה הגוף.
והנפש היא בריאה .164 .ומי מכלכל .ומי יסבול.
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153

(יד)

עיונים

עיונים

שערי

שער רביעי

תשובה

שער רביעי

ַּ 165ת ֲעזוֹ ר ַלגּ ּוף ְ 166ו ִת ְס ָע ֵדה ּו ַּב ֲא ׁ ֶשר
ְּת ַד ֵּבר ַעל ִל ּבוֹ ּו ְתנַ ֲח ֵמה ּו ְל ַק ֵּבל

טו .יהיה זה לו למגן
מן היסורים הרבים
הראויים לבוא עליו.

ְו ִל ְס ּבוֹ לֲ .א ָבל ַּכ ֲא ׁ ֶשר ַה ֶּנ ֶפ ׁש חוֹ ָלה

"ויהי העם כמתאוננים
רע בעיני ה' וישמע ה'
ויחר אפו" (במדבר
יא ,א) .וברש"י :אמרו,
אוי לנו כמה לבטנו
ויגענו)
(-טרחנו
בדרך הזה ,שלשה
ימים שלא נחנו
מעינוי הדרך" .ויחר
אפו"  -אני הייתי
מתכוון לטובתכם -
שתיכנסו לארץ מיד.
עכ"ד .וצריך ביאור,
היפלא מה' דבר,
הרי בידו להוליכם
לארץ ישראל תוך

ּונְ ֵכ ָאה ִ 167מן ַה ָ ּיגוֹ ן ְו ַה ְּד ָאגָ הִ ,מי ְינַ ֵחם
ַה ֶּנ ֶפ ׁש ּו ִמי ִי ְס ּבוֹ ל ְו ִי ְס ַעד אוֹ ָת ּה? ִה ֵּנה
ִּכי ַה ְּד ָאגָ ה ּו ְמ ִריר ּות ַה ֵּלב ִ 168י ְכ ְּבד ּו
ֵמ ֳח ִלי ַהגּ ּוףִּ ,כי ַה ֶּנ ֶפ ׁש סוֹ ֶע ֶדת ַהגּ ּוף
ְּב ָח ְליוֹ ֲ ,א ָבל ְּכ ׁ ֶש ַה ֶּנ ֶפ ׁש חוֹ ָלה ּונְ ֵכ ָאה
יה ל ֹא ִי ְס ָע ֶד ָּנה ַהגּ ּוף.
ִמיגוֹ נֶ ָ

ְ 169ו ִאם

ִּת ְמ ָצא

ֶאת

ַהחוֹ ֵטא

ְּ 170ת ָל ָאה ְו ִת ְק ֶרה אוֹ תוֹ

ָצ ָרה ְ 171ו ַי ְצ ִּדיק ָע ָליו ֶאת ַה ִּדין ִו ַ
יק ֵּבל

ַ 172ה ּמ ּו ָסר ְּב ַא ֲה ָבה( ,טו) ִי ְה ֶיה זֶ ה לוֹ ְ 173ל ָמגֵ ן ִמן ַה ִ ּי ּס ּו ִרים
ביאורים
 .165תעזור .הנפש .166 .ותסעדהו .תתמוך בו ותסייע לו .167 .מן היגון
והדאגה .ענין היגון על שעבר ,וענין הדאגה על העתיד (לשון רבינו לעיל
שער א' אות ט"ז) .168 .יכבדו מחלי הגוף .קשים לאדם יותר מחולי הגופני,
ולכן בודאי על ידי הדאגה והמרירות ינצל מיסורי הגוף .169 .ואם תמצא את
החוטא וכו' .זה ג"כ מהדרכים להנצל מהיסורים .170 .תלאה .מקרה רע או
נזק .171 .ויצדיק עליו את הדין .לאמר כי בגלל עוונותיו באו עליו הצרות
האלו והם לטובתו לכפר על חטאו .172 .המוסר .את היסורים .173 .למגן.
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ָה ַר ִּבים ָה ְרא ּו ִיים ָלבוֹ א ָע ָליוְּ ,כמוֹ

שלשה ימים אף בלא
שיצטרכו להתענות
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר (תהלים עו ,יא) ִּ
"כיֲ 174-ח ַמת
בדרך?
וביאר ה'אמרי אמת'
ָא ָדם ּ 175תוֹ ֶד ָּך ְ ׁ 176ש ֵא ִרית ֵחמוֹ ת
תר"ע)
(בהעלותך,
בשם זקנו ה'חידושי הרי"ם' ,שהרי "אמר רבי שמעון בר יוחאי ,שלשה
מתנות נתן הקב"ה לישראל וכולם לא נתנן אלא על ידי יסורים" (ברכות ה,).
ואחד ממתנות הללו היא 'ארץ ישראל' ,ומחמת כן לא היה בידם להיכנס
לארץ ישראל בלא יסורים כלל .אלא שאם היו מקבלים באהבה את הטורח
שבהילוך שלשה ימים הללו ,היו יוצאים 'ידי חובתם' ביסורים אלו ,ומיד
היו נוחלים את הארץ .וזה גופא היה הנסיון  -לראות אם יקבלו עליהם
באהבה .נמצא שפעמים אף אם נגזר על האדם להתייסר רבות ,מכל מקום
על ידי שמקבלם באהבה מבלי להתרעם על הנהגת ה' הרי הוא ניצול מהם
לגמרי.
עפי"ז הוסיף לבאר ה'אמרי אמת' ,דהנה בפרשת כי תבוא נאמר באמצען
של פסוקי ה'תוכחה' ' -תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה וטוב
לבב' (דברים כח ,מז) .וידועה התמיהה מדוע נכתב פסוק זה שהוא סיבת
העונשים באמצע התוכחה בין עונש לעונש ,היה לו לאמרו מקודם לתוכחה
או לאחריה  -לידע ולהודיע שהקללות באות תחת אשר לא עבדת וגו'.
אמנם על פי האמור לעיל יבואר שפיר ,כי אם היו ישראל מקבלים בשמחה
את התוכחה שנאמרו 'עד כאן' (לפני פסוק 'תחת אשר )'...היתה הפורענות
נפסקת לגמרי ,ולא היה מגיע עליהם המשך התוכחה שלאחר פסוק זה .אך
אם אינם מקבלים בשמחה ' -תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה',
או אז ממשיכה התורה בפסוקי התוכחה .ולכן פסקה התורה באמצע
התוכחה לומר אם מעתה תקבלו את היסורים בשמחה לא תמשך התוכחה,
כי קבלת היסורים באהבה ממתקת אותם לגמרי.
ביאורים

שלא יבואו עליו כלל .174 .חמת .ענין כעס ,וכאן הוא לשון צער כמו
שמבאר והולך .175 .תודך .ענין הודאה .176 .שארית חמות .שאר הצרות,
יתרת הצער.
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עיונים
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תשובה

שערי

שער רביעי

תשובה

"ל ּו ׁ ָשקוֹ ל ִי ּׁ ָש ֵקל ַּכ ְעשִׂ י"ֶ ׁ ,ש ִענְ ָינוֹ ַה ַ ּצ ַערְ ׁ 180 ,ש ֵא ִרית ֵחמוֹ ת
181

ְמ ֻפ ָּתחוֹ ת ָלבוֹ א ַעל ָה ָא ָדםָּ ,כ ִענְ ָין ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר (מ"א כ,

ׁ ֶש ָהי ּו
ל-י ְת ַה ֵּלל חֹגֵ ר ִּכ ְמ ַפ ֵּת ַח"ַּ ,ת ְחגּ וֹ ר ּו ְת ַע ֵּכב אוֹ ָתם
יא) " ַא ִ
183
ְ
יאם ָע ָליוְ ,וזֶ ה ֶּד ֶרך ָמ ׁ ָשל ִל ְמ ַפ ֵּת ַח ַה ֶח ֶרב ּו ֵמ ׁ ִשיב
ְול ֹא ְת ִב ֵ
185
184
ָ
אוֹ ָת ּה ֶאל נְ ָדנָ ּהְ .ונֶ ֱא ַמר (ישעיה יב ,א) "אוֹ ְדך ְי ָי
ִּכי
182

ָאנַ ְפ ָּת ִּבי ָי ׁשֹב ַא ּ ְפ ָך ּו ְתנַ ֲח ֵמנִ י"ֵ ּ .פר ּו ׁש ,אוֹ ְד ָך ַעל 186מ ּו ָס ְר ָך
ְו ִק ַּב ְל ִּתיו ְּב ַא ֲה ָבהּ ,ו ַב ֲעב ּור זֶ ה ׁ ֶשאוֹ ְד ָך ַעל ׁ ֶש ָאנַ ְפ ָּת ִּביָ ,י ׁשֹב

טז .משל לבעל הבית
וכו' .במסכת ברכות

(ז ):הובא בנוסח זה:
משל למה הדבר
דומה ,לאריס שיצא
עליו שטר חוב ,קודם
שפרעו היה עצב,
לאחר שפרעו  -שמח,

ַא ּ ְפ ָך ּו ְתנַ ֲח ֵמנִ יְ 187 .ו ֵכן ְּב ִענְ ַין ַההוֹ ָד ָאה
ַעל ַה ּטוֹ ָבה נֶ ֱא ַמר
ית ַו ֲא ַק ֶ ּוה ׁ ִש ְמךָ
"אוֹ ְד ָך ְלעוֹ ָלם ִּכי ָעשִׂ ָ
ִּ 188כי-טוֹ ב נֶ גֶ ד ֲח ִס ֶיד ָך"ֵ ּ .פר ּו ׁש ,אוֹ ְד ָך
(תהלים נב ,יא)

ית ִע ָּמ ִדיּ ,ו ַב ֲעב ּור
ַעל ַה ּטוֹ ָבה ׁ ֶש ָעשִׂ ָ
ָ
זֶ ה ֲא ַק ֶ ּוה ְל ַה ְת ָמ ַדת טוֹ בוֹ ֶתיךְ .ונֶ ֱא ַמר

ס-י ׁשוּעוֹ ת ֶא ּ ָׂשא ּו ְב ׁ ֵשם ְי ָי ֶא ְק ָרא",
(שם קטז ,יג) "ּ 189כוֹ ְ

(שם

"צ ָרה ְו ָיגוֹ ן ֶא ְמ ָצאּ ,ו ְב ׁ ֵשם ְי ָי ֶא ְק ָרא"ְ .ו ָא ְמר ּו
שם ,ג-ד) ָ
זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (מדרש תהלים עט) ְּב ִענְ ַין ַמה ּׁ ֶש ָּכת ּוב (תהלים
ג ,א) "ִ 190מזְ מוֹ ר ְל ָד ִוד ְּב ָב ְרחוֹ " ְוגוֹ '191" ,שִׂ ְמ ָחה ַל ַ ּצ ִּדיק

ביאורים

 .177תחגור .מלשון עיכוב ועצירה .בלשון משנה :פגימת הסכין כדי
שתחגור בו הציפורן (רש"י) .178 .בעת צערו .גם כשבאים עליו יסורים
ובכך מבטא שמקבלם באהבה .179 .מלשון לו שקול ישקל כעשי .אם יתנו
את צערי במשקל .וכמו שם שכעס מתפרש בלשון צער ,ה"ה כאן חמת
(שענינו כעס) מתפרש בלשון צער .180 .שארית חמות .יתרת היסורים.
 .181מפותחות .פתוחות ,כלומר מוכנות ומזומנות .182 .אל יתהלל חוגר
כמפתח .אל יתהלל החוגר חרבו לרדת למלחמה ,שאינו יודע אם ינצח אם
לאו ,כמפתח (כפותח ומשחרר) חגורת חרבו ,שעלה כבר מן המלחמה ונצח
(רש"י) .ומכאן שמפותחות ענינו פתוחות  -ההיפך מחגורות .183 .וזה דרך
משל וכו' .הנהגה זו של הקב"ה שמונע היסורים מלבוא על האדם שמודה
לו בעת צרתו ,דומה למי שפותח החרב כדי להשתמש בה ומיד לאחר מכן
משיבה אל נרתיקה ואינו משתמש בה .184 .נדנה .נרתיקה .185 .כי אנפת
בי .על שכעסת עלי והענשת אותי ,כי לטובתי היה .186 .מוסרך .היסורים
שהבאת עלי.
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ֲעשׂ וֹ ת ִמ ׁ ְש ּ ָפט" (משלי כא ,טו)ִ ,מ ָּד ָתן ׁ ֶשל ַצ ִּד ִ
יקים ּ 192פוֹ ְר ִעין
ל-ה ַּב ִית
בר ּו ְך-ה ּוא( .טז) ָמ ׁ ָשל ְל ַב ַע ַחוֹ ָבן ּו ְמזַ ְּמ ִרין ְל ַה ָּקדוֹ ׁש ָּ
ביאורים

 .187וכן בענין ההודאה על הטובה .שההודאה על הטובה היא סיבה
להתמדת והמשכת הטובה .188 .כי טוב נגד חסידיך .כי הלוא טוב אתה נגד
חסידיך ולזה אקוה אשר גם תיטיב לי בחסדך (מצו"ד) .189 .כוס ישועות
אשא וגו' צרה ויגון אמצא וגו' .כלומר ,בין במצב של ישועה ובין במצב של
צרה  -בשם ה' אקרא ואודה לה' בשוה ,כי שניהם הם לטובת האדם באותה
מדה ,וההודאה על שניהם היא סיבה להבאת הטובה על האדם .190 .מזמור
לדוד בברחו .מפני אבשלום בנו .ושואלים חז"ל (ראה ברכות ז" :קינה לדוד
מיבעי ליה") וכי על כך מתאים "מזמור"  -לזמר לה' על הצרה שיש לו מבנו?!
ומשיבים :שמחה וכו' .191 .שמחה לצדיק עשות משפט .שמחה לצדיק
שהקב"ה מביא יסורים עליו כדי שיזכה לעולם הבא (רש"י) .192 .פורעין
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ַּ 177ת ְחגּ ֹר"ֵ ּ .פר ּו ׁשַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ַצ ַער ָה ָא ָדם יוֹ ֶדה אוֹ ְת ָךְּ ,כלוֹ ַמר
179
ִמ ְ ּל ׁשוֹ ן (איוב ו ,ב)
ׁ ֶשיּ וֹ ֶדה אוֹ ְת ָך ָה ָא ָדם ְּ 178ב ֵעת ַצ ֲערוֹ ,

עיונים

שערי

שער רביעי

תשובה

אף כאן דוד ,כיון
ׁ ֶש ָה ָיה לוֹ ָ 193א ִריס ְו ָה ָיה אוֹ תוֹ ָא ִריס
שאמר לו הקב"ה
ַ 194ח ָ ּיב לוֹ ָ ,עשָׂ ה אוֹ תוֹ ָא ִריס ֶאת ַהגּ ֶֹרן
"הנני מקים עליך
רעה מביתך" היה
ּ 195ו ְצ ָב ָר ּה ַו ֲעשָׂ ָא ּה ְּכ ִרי ,נָ ַטל ַּב ַעל-
עצב ,אמר שמא עבד
ַה ַּב ִית ֶ 196את ַה ְּכ ִרי ְונִ ְכנַ ס ָה ָא ִריס
או ממזר הוא דלא
חייס עלי ,כיון דחזא
ֵ 197ר ָ
יקן ְל ֵביתוֹ ְ ,ו ָה ָיה שָׂ ֵמ ַח ׁ ֶש ָה ָיה
דאבשלום הוא -
נִ ְכנָ ס ֵר ָ
את ִ 198מ ָּג ְרנְ ָך
יקןָ .א ְמר ּו לוֹ ָ ,י ָצ ָ
שמח ,משום הכי אמר
מזמור .ע"כ .והקשה
ָ
ְ 199ו ָי ֶד ָ
ֹאשך ְו ַא ָּתה שָׂ ֵמ ַח?
יך ַעל ר ׁ ְ
המהרש"א ,שלכאורה
הם שני ענינים
י-כן ַה ּׁ ְש ָטר
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
ָא ַמר ָל ֶהםַ ,א ַ
נפרדים ,א' ששמח
ְ 200ממ ָֹרקָ ּ ,פ ַר ְע ִּתי ֶאת חוֹ ִבי.
ע"ז שפרע חובו ,ב'
שזה בנו ולא עבד או
ממזר? וביאר שם ,שבשטר חוב ,אם יש לו לפרוע  -גם קודם שפרע אינו
עצב ,אלא רק אם הוא חוב גדול שאין לו לפרוע ,אז בתחילה עצב ואח"כ
שמח .ולכן בתחילה חשב דוד שזהו עבד או ממזר שלא יוכל לשאת צרתו,
אך לאחר מכן שראה שזה היה בנו ויכל לסבול הצרה אמר מזמור .ועי'
בגליון הש"ס שהביא מהזוה"ק ששמחתו של דוד היתה על כך שבתחילה
חשב שיפרע ממנו הקב"ה בעולם הבא ,וכיון שראה שנפרע ממנו בעולם
הזה  -שמח ואמר מזמור.
ביאורים

חובן .מכפרים על עוונותיהם ע"י היסורים הבאים עליהם .193 .אריס .פועל
המעבד את קרקעותיו של בעל השדה ,ובתמורה נוטל חלק בתבואת השדה
(למחצה לשליש ולרביע ,לפי המקובל או המוסכם ביניהם) .194 .חייב לו.
חוב ממון .195 .וצברה ועשאה כרי .אסף את התבואה ועשה אותה ערימה.
 .196את הכרי .את כל הכרי לעצמו ,עבור פרעון החוב שהיה האריס חייב לו.
 .197ריקן .בידים ריקות ,מבלי שיקבל תמורה על עבודתו .198 .מגרנך .מן
הגורן שעבדת בו .199 .וידיך על ראשך .בידים ריקניות .200 .ממורק .מנוקה.
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יג.

ְו ַח ָ ּיב ָה ָא ָדם ְל ִה ְת ּבוֹ נֵ ן ְו ָל ַד ַעתִּ ,כי ֵאין ַ 201ה ְּת ָל ָאה

ֲא ׁ ֶשר ְמ ָצ ַא ְתה ּו ְו ַה ִ ּי ּס ּו ִרים ַה ָּב ִאים ָע ָליו ְ 202ל ִפי ג ֶֹדל
ֲעוֹנוֹ ְורֹב ֲח ָט ָאיוַ ,א ְך ַה ּׁ ֵשם ִי ְת ָּב ַר ְך ְ 203מ ַי ְּסרוֹ ֶּד ֶר ְך מ ּו ַסר
ָה ָאב ֶאת ְּבנוֹ ְּ ,ב ֶח ְמ ַלת ַה ּׁ ֵשם ָע ָליוֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר
ת-בנוֹ ְי ָי ֱאל ֶֹהיךָ
ם-ל ָב ֶב ָך ִּכי ַּכ ֲא ׁ ֶשר ְי ַי ֵּסר ִא ׁ
ְ"ו ָי ַד ְע ָּת ִע ְ
יש ֶא ְּ
ְמ ַי ְּס ֶר ָּך"ּ .ו ֵפ ְר ׁש ּו ּבוֹ זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (ספרי דברים לב) ִל ְּבךָ

(דברים ח ,ה)

אתי ָע ֶל ָ
יך ִּכי ל ֹא ְל ִפי
ית ְו ִי ּס ּו ִרים ׁ ֶש ֵה ֵב ִ
יוֹ ֵד ַע ַמ ֲעשִׂ ים ׁ ֶש ָעשִׂ ָ
204
יך ִי ַּס ְר ִּת ָ
ַמ ֲעשֶׂ ָ
יךְ .ונֶ ֱא ַמר (איוב יא ,ו) ְ"ו ַדע
י-י ּׁ ֶשה ְל ָך
ִּכ ַ
ֱאלוֹ ַּה ֵמ ֲעוֹנֶ ָך"ְ .ונֶ ֱא ַמר (עזרא ט ,יג) "ִּ 205כי ַא ָּתה ֱאל ֵֹהינ ּו
ָחשַׂ ְכ ָּת ְל ַמ ּ ָטה ֵמ ֲעוֹנֵ נ ּו".

ְו ַכ ֲא ׁ ֶשר

ָיבוֹ א ַ 206ה ּמ ּו ָסר ַעל 207אוֹ ְי ֵבי ַה ּׁ ֵשם ִי ְת ָּב ַר ְך,

ביאורים
 .201התלאה אשר מצאתהו .הצרה הבאה עליו .202 .לפי גודל עוונו
ורוב חטאיו .אלא הרבה פחות ממה שמגיע לו .203 .מיסרו דרך מוסר
האב את בנו .מענישו כמו שאב מעניש את בנו ,ברחמים ובמדה מועטת,
כדי להשיבו למוטב ולא ח"ו דרך נקמה .204 .כי ישה לך .כמו "כי תשה

ברעך" (דברים כד ,י .שפירושו כאשר תהיה לך תביעת חוב אצל חברך,
כגון שהלוית לו מעות) ,הרבה יש לו עוד חוב עליך בדברי עווניך (רש"י).
כלומר ,אתה עוד חייב הרבה להקב"ה למרות היסורים שקבלת .205 .כי
אתה אלוקינו וגו' .מנעת עצמך מלגבות ממנו כל עוונינו ,וגבית ממנו למטה
מן העוונות (הענשת אותנו פחות מהראוי לפי עוונותינו) ,ולא פרעת ממנו
ככל חטאותינו (רש"י) .206 .המוסר .העונש .207 .אויבי ה' .המורדים בו
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שערי

תשובה

שער רביעי

ְּ 208ב ָעוֹן ֶא ָחד ֵהם נִ ְס ּ ִפיםִּ ,כי ָתבוֹ א
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר (תהלים לד ,כב) "ְּ 210תמוֹ ֵתת
ָר ׁ ָשע

ָר ָעה",

ּו ׁ ְש ָאר

ֲעוֹנוֹ ָתם

211נִ ׁ ְש ָא ִרים ַעל נַ ְפ ׁ ָשםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר

יז .אוהבו נפרע ממנו
מעט מעט .על פי זה

כתב ה'חכמת מנוח'
(ברכות ז ).לבאר את
הכתוב 'ואל זועם
בכל יום' (תהלים ז,
יב) ,והרי א-ל הוא

(יחזקאל לב ,כז) "ַ 212ו ְּת ִהי ֲעוֹנוֹ ָתם ַעל ַע ְצמוֹ ָתם"ֲ .א ָבל ְּבבוֹ א
ַ 213ה ּמ ּו ָסר ַעל ַה ַ ּצ ִּד ִ
יהם ַעד
יקיםְ 214 ,מ ַעט ְמ ַעט ָיבוֹ א ֲא ֵל ֶ
ּתֹם ֲעוֹנוֹ ָתםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר (עמוס ג ,ב) ַ"רק ֶא ְת ֶכם ָ 215י ַד ְע ִּתי
ל-כן ֶא ְפקֹד ֲע ֵל ֶ
ִ 216מ ּכֹל ִמ ׁ ְש ּ ְפחוֹ ת ָה ֲא ָד ָמה ַע ֵּ
יכם ֵ 217את
יכם"ּ ,ו ֵפ ְר ׁש ּו ּבוֹ זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (ע"ז ד ,א) ָמ ׁ ָשל
ל-עוֹנוֹ ֵת ֶ
ָּכ ֲ
ְל ָא ָדם ׁ ֶש ִה ְל ָוה ִל ׁ ְשנֵ י ְּבנֵ י ָא ָדםֶ ,א ָחד אוֹ ֲהבוֹ ְו ֶא ָחד שׂ וֹ נְ אוֹ ,
(יז)אוֹ ֲהבוֹ נִ ְפ ָרע ִמ ֶּמנּ ּו ְ 218מ ַעט ְמ ַעט ,שׂ וֹ נְ אוֹ נִ ְפ ָרע ִמ ֶּמנּ ּו
ביאורים

ואינם שבים בתשובה .208 .בעוון אחד הם נספים .פעמים הם כלים בעבור
חטא אחד .209 .בבת אחת .שהם מתים מיד ומיתה זו אינה מכפרת אלא
על אותו עוון .210 .תמותת רשע רעה .כלומר ,רעה (-עבירה) אחת תמית
את הרשע .211 .נשארים על נפשם .ונענשים עליהם בעוה"ב .212 .ותהי
עוונותם על עצמותם .ונשארים עוונותם על נפשם .213 .המוסר .העונש.
 .214מעט מעט .כדי שיוכלו לסבול היסורים ויתכפרו להם כל עוונותיהם.
 .215ידעתי .אהבתי (רש"י) .216 .מכל משפחות האדמה .מכל אומות
העולם .217 .את כל עוונותיכם .כדי שתהיו נקיים לעוה"ב .218 .מעט מעט.
כדי שיוכל להשלים את חובו ללא קושי" .אפקוד"  -כאדם הפוקד לפעמים
את חבירו (שם).
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ְּב ַבת ַא ַחתְ .ונֶ ֱא ַמר

אחד מי"ג מדות של
רחמים ,וכמו שנאמר
(תהלים נב ,ג) "חסד "ִּ 219כי ׁ ֶש ַבע ִי ּפוֹ ל ַצ ִּדיק ָו ָקם ּו ְר ׁ ָש ִעים
אל כל היום" ,ומה ִי ָּכ ׁ ְשל ּו ְב ָר ָעה"ֵ ּ .פר ּו ׁשְּ 220 ,ב ָר ָעה ַא ַחת
שייך לומר 'זועם'?
221
ְו ִי ַּת ּמ ּוְ .ונֶ ֱא ַמר (ירמיה י ,כד)
ותירץ ,עפ"י המבואר ִי ָּכ ׁ ְשל ּו
שלאוהבו
במשל
ל-ב ַא ּ ְפ ָך
ַ"י ְּס ֵרנִ י ְי ָי ַא ְך ְּב ִמ ׁ ְש ּ ָפט ַ 222א ְּ
נפרע מעט מעט בכל
"א ְך ְּב ִמ ׁ ְש ּ ָפט"
יום כדי להקל ממנוֶ ּ ,פןַּ 223-ת ְמ ִע ֵטנִ י"ֵ ּ .פר ּו ׁש ַ
א"כ זהו שנאמר 'ואל'
דהיינו רחמים זועם בכל יום מעט מעט.
ועל דרך זו פירש האלשיך את הפסוק (שם קלו ,יג-יד) 'לגוזר ים סוף לגזרים
 והעביר ישראל בתוכו' ,אם ח"ו נגזרה גזירה על אדם מישראל אשר לאיוכל לעמוד בה ,הקב"ה ברוב רחמיו יגזור הגזירות לחתיכות קטנות ,קצת
מהן בשנה זו וקצת בשנה אחרת ,קצת בגלגול אחר וקצת על צאצאיו
וצאצאי צאצאיו ,ובכך מעביר את ישראל בתוכו .וזהו מה שנאמר (ד ,כא)
'לעשות משפט עבדו ומשפט עמו ישראל דבר יום ביומו' ,יעו"ש עוד.
ומה שאמרו במסכת סוטה (ט ).אין הקב"ה נפרע מן האדם עד שתתמלא
סאתו ,פירש המהרש"א שמדובר באדם רשע ,כדמשמע ברש"י שעושה
במזיד ,אבל בצדיקים ,או בכלל ישראל שנידונים כצדיקים  -נפרע מהם
מעט מעט .ועפי"ז ביארו "צדיק ורע לו רשע וטוב לו" ,שהצדיק נראה
שתמיד רע לו כי נפרעים ממנו מעט מעט ,אך הרשע טוב לו בעוה"ז עד
שנפרעים ממנו בבת אחת.
(משלי כד ,טז)

ביאורים

 .219כי שבע יפול צדיק וקם .כלומר שהנפילה מתחלקת לנפילות רבות
כדי שבסופו של דבר תהיה לצדיק תקומה ,דהיינו יכולת עמידה (הרוצה
בתשובה) .220 .ברעה אחת .בלבד יכשלו ולא יהיה להם תקומה לפני
מקרה אחר (לשון רבינו בביאורו למשלי) .221 .ויתמו .כי לא יוכלו לעמוד
בה .222 .אל באפך .לא בכעסך .כלומר ,לא בפעם אחת .223 .תמעיטני.
תכלני.
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ֲע ֵל ֶ
יהם ַה ּ ֻפ ְר ָענ ּות ְּ 209ב ַבת ַא ַחתְּ ,כמוֹ

עיונים

עיונים

שערי

שער רביעי

תשובה

שערי

שער רביעי

יך ְ 224וחֹק ֲח ָס ֶד ָ
 ְּב ִמ ַּדת ַר ֲח ֶמ ָיךִ ,מ ְּל ׁשוֹ ן

(במדבר כט ,כא)

יהם,
יפים ִּת ּק ּון ְּב ַמ ֲעשֵׂ ֶ
ׁ ֶש ֵהם ְמ ַק ְּב ִלים אוֹ ָתם ְּב ַא ֲה ָבה וּמוֹ ִס ִ

"ב ִמ ְס ּ ָפ ָרם ַּכ ִּמ ׁ ְש ּ ָפט" ַּ 225 -כחֹק( .תהלים קיב ,ה) "ְ 226י ַכ ְל ֵּכל
ְּ

ְו ַה ִ ּי ּס ּו ִרים ְ 237לטוֹ ָב ָתם ְותוֹ ַע ְל ָּתם ְ 238וג ֶֹדל שְׂ ָכ ָרםְּ ,כמוֹ

ְּד ָב ָריו ְּב ִמ ׁ ְש ּ ָפט" ְּ -ב ִמ ָּדהּ .ו ָמ ׁ ְשל ּו עוֹ ד ָמ ׁ ָשל ָּב ִענְ ָין ַה ֶּזה
ְו ָא ְמר ּו (מדרש תהלים לח) ִמי ֶ ׁ 227ש ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע ְל ַה ּכוֹ תַ ,מ ֶּכה

ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר (תהלים יא ,ה) "ְ 239י ָי ַצ ִּדיק ִי ְב ָחן"ּ .ו ָמ ׁ ְשל ּו זִ ְכרוֹ נָ ם
ִל ְב ָר ָכה ָמ ׁ ָשל ָּבזֶ ה ְו ָא ְמר ּו (ב"ר לב) ִּבזְ ַמן ׁ ֶשיּ וֹ ֵד ַע ַּב ַעל
ַה ּ ִפ ׁ ְש ָּתן ִּכי ַה ּ ִפ ׁ ְש ָּתן ָחזָ קַ ,מ ֶּכה ָע ָליו ַה ְר ֵּבה ַל ֲעשׂ וֹ תוֹ ַ 240ר ְך

ֶאת ְּבנוֹ ַ 228על ֵעינָ יו ְו ַעל ּ ָפנָ יוֲ .א ָבל ִמי ֶ ׁ 229שיּ וֹ ֵד ַע ְל ַה ּכוֹ ת,
ַמ ֶּכה ֶאת ְּבנוֹ

230

ְּב ִענְ ַין ׁ ֶש ּל ֹא ַי ִּזיק לוֹ ְ .ו ֵכן ָּכת ּוב (תהלים קיח,

יח) "ַ 231יסֹר ִי ְּס ַר ִּני ָי ּה ְו ַל ָּמ ֶות ל ֹא נְ ָתנָ נִ י"ְ ,ונֶ ֱא ַמר
"ַ 232א ְך ֶאת-נַ ְפ ׁשוֹ ׁ ְשמֹר".

ְול ֹא

ָוטוֹ ב.

(איוב ב ,ו)

ָיבוֹ א ּו ַעל ָה ְר ׁ ָש ִעים 233ז ּו ָל ִתי ִ 234י ּס ּו ֵרי נָ ָקםֲ ,א ָבל
ִ 235י ּס ּו ֵרי ַה ְּב ִחינָ ה ל ֹא ָיבוֹ א ּו 236ז ּו ָל ִתי ַעל ַה ַ ּצ ִּד ִ
יקים

יד.

ְו ִה ֵּנה ֲאנַ ְחנ ּו חוֹ זְ ִרים ְל ִענְ ַין ְּד ָב ֵרינ ּו ְּב ֵס ֶדר ַה ַּכ ּ ָפרוֹ ת
ֹאמרִּ ,כי ַּכ ֲא ׁ ֶשר ַי ֲעבוֹ ר ָא ָדם ַעל ְּכ ֵרתוֹ ת ְו ַעל
ְונ ַ

ִּ
ִמיתוֹ ת ֵּב
ית-דין ְּ 241ב ׁשוֹ גֵ גַ ,ח ָ ּיב ְל ִה ְת ַו ּדוֹ ת ּו ְל ַב ֵּק ׁש ַּת ֲחנ ּונִ ים
יחה
ַעל ַה ְּס ִל ָ

242

ּו ְל ֵה ָאנֵ ַח ִּב ְמ ִריר ּות ֵלב ְו ִל ְדאוֹ ג ּו ְל ַפ ֵחדִּ ,כי

ביאורים

ביאורים

 .224וחוק חסדיך .בקיצבה הראויה לפי חסדיך .225 .כחוק .כקיצבה הראויה.
 .226יכלכל דבריו .מנהל עניניו ומעשיו .227 .שאינו יודע להכות .מכות שאין
בהם נזק .228 .על עיניו ועל פניו .כלומר במקום שמזיקו .229 .שיודע להכות.
שמתכוון אך ורק לחנך את בנו ולא להזיק לו .230 .בענין שלא יזיק לו .מכהו
על גבו ,ולא על ראשו ולא גבי עיניו ,שלא יסמא את עיניו ,אלא מכה במקום
שאין בו סכנה (לשון המדרש) .231 .יסור יסרני יה וגו' .כלומר ,בגלל שהקב"ה
הוא המיסר ,לכן למות לא נתנני ,כי הוא מיסר ברחמים .232 .אך את נפשו
שמור .ה' מסר לרשות השטן (המקטרג) את גופו של איוב להכותו ולהכאיבו
בכדי לנסותו ,אולם אמר לשטן שישמור על נפשו של איוב שלא תצא מגודל
הכאב .233 .זולתי .אלא רק .234 .יסורי נקם .יסורים כעונש על עוונות.
 .235יסורי הבחינה .יסורים אשר כל תכליתם אינה אלא לבחון האם יתקבלו
באופן הראוי ועד כמה .236 .זולתי .אלא רק.

 .237לטובתם ותועלתם .לזכך נפשם .238 .וגודל שכרם .כמו שכתב רבינו
לעיל בשער ב' אות ה'" :וכאשר יבא מוסר הש"י על האיש אשר הוא זך
וישר ,יהיה לנסיון ולהגדיל שכרו בעולם הבא ,כמו שנאמר (דברים ה ,טז)
'למען ענותך ולמען נסותך להיטיבך באחריתך'" .כלומר ,בשביל שמקבלים
באהבה ואינם מהרהרים אחר מדותיו של הקב"ה בזה יגדל מעלתם ושכרם
בעוה"ב יותר ממה שמגיע להם לפי מעשיהם[ .במסכת ברכות (ה" :).יסורין
של אהבה" ,פירש"י" :הקב"ה מייסרו בעוה"ז בלא שום עוון כדי להרבות
שכרו בעולם הבא יותר מכדי זכיותיו"] .239 .ה' צדיק יבחן .כי יודע שיעמוד
בנסיון .240 .רך וטוב .כך הקב"ה חובט ומייסר את הצדיק כי יודע בבירור
שיוכל לעמוד ביסוריו ולהשתבח על ידם .241 .בשוגג .אשר חיובם חטאת.
 .242ולהאנח במרירות לב .על כך שהמרה את יוצרו (עיין לעיל שער א'
אות י"ב).
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תשובה

שערי

שער רביעי

תשובה

שערי

שער רביעי

תשובה

ֵא ֶּלה ֵמ ִע ָּק ֵרי ַה ַּכ ּ ָפרוֹ תְ .ו ַי ֲעסוֹ ק ָּת ִמיד

יח .ויחשב לו כאילו
חטאת.
הקריב

ְּב ָפ ָר ׁ ַשת ַח ּ ָטאת
ְו ֵי ָח ׁ ֵשב לוֹ ְּכ ִא ּל ּו
ה'חקרי לב' (שו"ת
243
או"ח סי' ב) דן במי
ִה ְק ִריב ַח ּ ָטאתְ ,רצוֹ נִ י לוֹ ַמר
ִּכי
שנתחייב חטאת בזמן
יוֹ ִעיל ַה ְר ֵּבה ַּב ָּד ָבר ְו ִי ְת ַּכ ּ ֵפר לוֹ ֵמ ֵעין
הזה וקרא פרשת
הקרבנות ,האם נחשב
ַּכ ּ ָפ ַרת ַה ַח ּ ָטאת.
לו ממש כאילו הקריב
ולכשיבנה
קרבן
המקדש לא יצטרך
ְו ַדע ִּכי ַה ּׁשוֹ גֵ ג ָע ׁ
נש ֵי ָענֵ ׁש
להביא קרבן ,או
שאין זה נחשב ממש
ַּ 244כ ֲא ׁ ֶשר ִה ְק ַּד ְמנ ּו ְל ָב ֵאר,
כמקריב קרבן אלא
שעל ידי הקריאה
מתכפר לו קצת והיא מגינה עליו אבל אינו נפטר לגמרי מקרבן.
והוכיח ה'חקרי לב' מהגמרא במסכת שבת (יב ):שרבי ישמעאל קרא לאור
הנר והטהו וכתב על פנקסו שכשיבנה בית המקדש יביא חטאת שמנה ,ואם
נאמר שבקריאת הפרשה נחשב כמקריב ,הרי ודאי רבי ישמעאל למד פרשת
הקרבנות ,ומוכח שאין הלימוד כקרבן ממש ואינו נפטר מחיוב הקרבן,
ולכשיבנה בית המקדש צריך להביא חטאת .עוד הוכיח ממה שמבואר
בגמרא (יומא פ ).שהאוכל חלב בזמן הזה צריך שיכתוב את שיעור החלב,
משום שאם יכתוב רק שהוא חייב קרבן ,שמא כשיבנה המקדש יהיה בית
דין אחר שמחייבים קרבן רק בכזית גדול והוא אכל רק כזית קטן ,והקרבן
שיביא יהיה חולין בעזרה .ואם על ידי קריאת פרשת הקרבנות פטור מקרבן,
היה צריך לומר שילמד פרשת הקרבנות ויפטר ,ומוכח שאין הלימוד כקרבן
ממש ,ולכשיבנה המקדש יתחייב להביא קרבן.

טו.

ביאורים

 .243כי יועיל הרבה וכו' .ר"ל שמה שאמרו "כאילו הקריב חטאת" אין
הכוונה כאילו קיים מצות הקרבת חטאת ,אלא שמועיל הרבה לנקות
את הנפש מחולי הכרת כמו קרבן חטאת עצמו (זה השער) .244 .כאשר
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ַ 245אף ִּכי ַה ּפוֹ ׁ ֵש ַעְ ,רצוֹ נִ י לוֹ ַמר ִמי ׁ ֶש ּׁ ָשגַ ג ְּב ָד ָבר ׁ ֶש ֶּד ֶר ְך ְּבנֵ י
ָא ָדם ְל ִה ָּז ֵהר ִמ ֶּמנּ ּוְ ,ו ֵי ׁש לוֹ ִל ְדאוֹ ג ּו ְל ַפ ֵחד ֵמ ֶח ְטאוֹ .
ְ 246ו ָא ְמר ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (מדרש תהלים מח) ְּב ֵפר ּו ׁש ַמה
ל-ה ָא ֶרץ
ּׁ ֶש ָּכת ּוב (תהלים מח ,ג) "ְ 247י ֵפה נוֹ ף ְ 248משׂ וֹ שׂ ָּכ ָ
ַ 249ה ִ
ר-ציּ וֹ ן ַ 250י ְר ְּכ ֵתי ָצפוֹ ן ִ 251ק ְר ַית ֶמ ֶל ְך ָרב"ַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ָה ָיה
ָא ָדם עוֹ ֵבר ֲע ֵב ָרה ְּב ׁשוֹ גֵ גָ ,ה ָיה ִל ּבוֹ ּדוֹ ֵאג ָע ָליו ְו ָח ֵרד ּו ְמ ַפ ֵחד
ְל ֶח ְטאוֹ ַ ,עד ׁ ֶש ָה ָיה עוֹ ֶלה ִליר ּו ׁ ָש ַל ִים ְו ָה ָיה ַמ ְק ִריב ָק ְר ַּבן
ַה ַח ּ ָטאת ְו ָה ָיה ַא ְך שָׂ ֵמ ַחַ ,על זֶ ה נֶ ֱא ַמר ְ"י ֵפה נוֹ ף ְמשׂ וֹ שׂ
ל-ה ָא ֶרץ"ּ .ו ַמה ּׁ ֶש ָּכת ּוב ַ"י ְר ְּכ ֵתי ָצפוֹ ן"ַ ,על ַה ִּמזְ ֵּב ַח ִּד ֵּבר,
ָּכ ָ
ִּכי ַי ְר ְּכ ֵתי ָצפוֹ ן ָה ָיה ְמשׂ וֹ שׂ ָּכל ָה ָא ֶרץִּ ,כי ַה ַח ּ ָטאת ָה ְי ָתה
נִ ׁ ְש ֶח ֶטת ַ 252על ֶי ֶר ְך ַה ִּמזְ ֵּב ַח ָצפוֹ נָ הְ .ו ָא ְמר ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה
(מדרש תהלים נא) ִּבזְ ַמן ׁ ֶש ָא ָדם עוֹ ֵבר ֲע ֵב ָרה ְ 253ונוֹ שֵׂ א ְונוֹ ֵתן
ְּב ִל ּבוֹ ָת ִמיד ַעל ִענְ ַין ַח ּ ָטאתוֹ ֲא ׁ ֶשר ָח ָטא ְ 254ו ָח ֵרד ּו ְמ ַפ ֵחד
ביאורים

הקדמנו לבאר .באות הקודם ולעיל באות ב' .245 .אף כי הפושע .וכל שכן
הפושע ,שלא נזהר במה שבני אדם רגילים להזהר ,כמו שמבאר והולך (וראה
לקמן אות כ"ב) .246 .ואמרו ז"ל וכו' .מביא ראיה שגם השוגג צריך לדאוג
ולפחד מחטאו .247 .יפה נוף .עיר בעלת נוף יפה ,והיא ירושלים [כמו
שאמרו במסכת קידושין (מט" ):עשרה קבין של יופי ירדו לעולם תשעה
נטלה ירושלים"] .248 .משוש .שמחת .249 .הר ציון .מקום מקדשנו.250 .
ירכתי צפון .המזבח שעמד בצפון העזרה .251 .קרית מלך רב .עיר ששכן
בה מלך גדול ,והוא דוד .252 .על ירך המזבח .על צד המזבח ,דהיינו למטה
בארץ סמוך למזבח .253 .ונושא ונותן .כלומר ,מהרהר ודואג .254 .וחרד
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(יח)

עיונים

שערי

שער רביעי

תשובה

שערי

תשובה

שער רביעי

בר ּו ְך-ה ּוא מוֹ ֵחל לוֹ ּ .ו ִבזְ ַמן ֶ ׁ 255ש ַּמ ֲע ִבירָע ֶל ָ
יהַ ,ה ָּקדוֹ ׁש ָּ
יכה ְודוֹ ֵחק
ּדוֹ ֶמה ִענְ ָינוֹ ְל ִמי ׁ ֶש ְּנ ׁ ָשכוֹ ַע ְק ָרב ְוה ּוא ָּ 257בז ַל ְּנ ׁ ִש ָ
ֹאמר ּו לוֹ ,
ַרגְ לוֹ ַעל ָה ָא ֶרץ ְ 258ל ַה ֲע ִביר ָה ֶא ֶרסְ ,ורוֹ ָאיו י ְ
ֲ 259הל ֹא ָי ַד ְע ָּת ִּ 260כי ַת ֲע ֶלה ִמ ַּכף ַרגְ ְל ָך ְ 261ו ַעד ָק ְד ֳק ֶד ָך.

טז.

ַע ָּתה נְ ַד ֵּבר ַעל ִמי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְּב ָידוֹ ֲעוֹן ִח ּל ּול ַה ּׁ ֵשם ֶ ׁ 262ש ּל ֹא
263

ִי ְת ַּכ ּ ֵפר ֲעוֹנוֹ ְּב ִי ּס ּו ִריםְ .ו ִה ֵּנה
ִה ְק ַּד ְמנ ּוִּ ,כי ֶי ׁש לוֹ
ְ 264רפוּאוֹ ת ְּת ָע ָלה ִאם ְי ַק ֵּד ׁש ֶאת ַה ּׁ ֵשם ִי ְת ָּב ַר ְך ָּת ִמיד .עוֹ ד
יעתוֹ ָּב ּהַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר
ִּת ָּמ ֵצא לוֹ ַּכ ּ ָפ ָרה ְּב ֶהגְ יוֹ נוֹ ָת ִמיד ַּב ּתוֹ ָרה ִויגִ ָ
ם-י ְת ַּכ ּ ֵפר
ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (ר"ה יח ,א)ִ 265" :א ִ

יט.

אבל

מתכפר

ית-ע ִלי ְּבזֶ ַבח ּו ְב ִמנְ ָחה ַעד
ֵ
ֲעוֹן ֵּב

בדברי תורה .הטעם
שעסק התורה מכפר עוֹ ָלם" (שמואל-א ,ג ,יד)ְּ ,בזֶ ַבח ּו ְב ִמנְ ָחה
על כל העוונות ,ביאר
ֵאין ִמ ְת ַּכ ּ ֵפר( ,יט) ֲא ָבל ִמ ְת ַּכ ּ ֵפר ְּב ִד ְב ֵרי
בספר 'נפש החיים'
ל-פי ׁ ֶש ָה ָיה ֲעוֹן ֵּבית
ף-ע ּ ִ
(ד ,לב) ,ששרשה תוֹ ָרהְ ,ו ַא ַ
העליון של התורה ֵע ִלי ְּ 266ב ִח ּל ּול ִמ ְצ ַות ָק ָד ׁ ִשיםְּ ,כמוֹ
הקדושה היא מעל
ר-י ַדע
"ב ֲעוֹן ֲא ׁ ֶש ָ
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר (שם שם ,יג) ַּ
כל העולמות כולם,
ועל ידי עסק התורה
267
ִּכיְ -מ ַק ְל ִלים ָל ֶהם ָּבנָ יו"ְ .ו ִה ֵּנה ִּכי
כראוי הוא מעורר
העליון
שרשה
ַה ּתוֹ ָרה ְרפ ּו ָאה ְל ָכל ַ 268מ ָּכה נַ ְח ָלה
ולהשפיע
להאציל
ְמאֹדַ ,על ֵּכן ָּכת ּוב (משלי טו ,ד)
שפעת אור עליון
וקדושה על העולמות
"ַ 269מ ְר ּ ֵפא ָ 270ל ׁשוֹ ן ֵעץ ַח ִ ּיים".
כולם ,ורשפיה רשפי
אש שלהבת נורא ,לגרש ולכלות כל הטומאות והזוהמות שגרם במעשיו
בכל העולמות ,להתקדש ולהאיר עוד בקדושה העליונה וכו'.
וגם כי ידוע שכל דבר אינו נתקן אלא בשרשו העליון ,וכל אחד מישראל
שורש העליון של נשמתו הוא מאות אחת מהתורה הקדושה [כמו שכתב
רבינו הגר"א :לכל אחד יש שורש בתורה כמש"כ ששים רבוא אותיות לתורה
ולישראל ,ולכל אחד יש לו שורש או באות או בקוץ או בנקודה ותג ,כפי
גודל נשמתו (תיקו"ז חדש לד .ד"ה עומר לגולגולת)] ,לכן ,כל פגמי הנפש

ביאורים
ומפחד עליה .ואז הוא שב בתשובה שלמה .255 .שמעביר העבירה מנגד
עיניו .מסלקה ממחשבתו ומשכיחה מליבו .256 .קטנה וקלה .כיון שהיה
שוגג ,וממילא לא שב ומתחרט עליה .257 .בז לנשיכה .מזלזל בסכנת
נשיכת העקרב .258 .להעביר הארס .כי חושב שהארס הוא רק ברגלו,
ועל ידי זה יעבירנו .259 .הלוא ידעת .וכי לא ידעת .260 .כי תעלה .ארס
העקרב .261 .ועד קדקדך .כי טבע הארס שהוא עולה למעלה עם הדם

ביאורים

ומסכן את חיי האדם ,וכן העבירה שנראית לו קלה תגרור עבירה חמורה
ממנה .262 .שלא יתכפר עוונו ביסורים .ועד מותו הוא שרוי בחטאו.
 .263הקדמנו .לעיל אות ה' .264 .רפואות תעלה .לשון הכתוב ירמיה ל,
יג  -מו ,יא .ופירש רש"י מלשון מועיל ,רפואה שמועילה .והמלבי"ם
פירש מלשון לחות הטבעית של העצמות (כמו תעלת המים) .265 .אם
יתכפר .שלא יתכפר.

 .266בחילול מצות קדשים .שהיו מבזים את הקרבנות על ידי שהיו שולחים
ליטול  -ואפילו בזרוע  -חלקי קרבנות שלא הגיעו להם ,וזהו עוון חילול
השם .267 .מקללים .מבזים ,וכן כל קללה לשון קלות ובזיון הוא (רש"י).
 .268מכה נחלה מאד( .לשון הכתוב ירמיה יד ,יז .וביאר הרד"ק :מכה קשה
בחולי גדול) אפילו למחלה אנושה .269 .מרפא .רפואה לכל דבר הוא.
 .270לשון עץ חיים .לשון המדברת בתורה.
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ָה ֲע ֵב ָרה ִמ ֶּנגֶ ד ֵעינָ יו ְו ִהיא ְ 256ק ַט ָּנה ְו ַק ָּלה ְלנֶ גֶ ד ֵעינָ יו,

עיונים

שערי

שער רביעי

תשובה

שערי

שער רביעי

תשובה

עיונים

ביאורים

 .271מכל חטאותיכם וגו' .ומשמע לכאורה שיום הכפורים מכפר על כל
העבירות .272 .מצות עשה היא על התשובה .כלומר ,פסוק זה אינו עוסק
כלל בכפרת היום ,אלא בחובתו של האדם לטהר עצמו מכל חטאיו ,והיינו
בחובת התשובה שהיא מצות עשה.
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שער רביעי

ְל ַט ֵהר ֶא ְת ֶכם" ׁ ֶשה ּוא ָאמ ּור ַעל ַה ּ ָט ֳה ָרה ׁ ֶש ַה ּׁ ֵשם ִי ְת ָּב ַר ְך
ְמ ַט ֵהר אוֹ ָתנ ּו ִמן ֶה ָעוֹן ּו ְמ ַכ ּ ֵפר ָע ֵלינ ּו ַּכ ּ ָפ ָרה ׁ ְש ֵל ָמה ְּביוֹ ם
ֹא-ת ֲעשֶׂ ה,
ַה ִּכ ּפ ּו ִרים ְּבל ֹא ִי ּס ּו ִרים ,זֶ ה נֶ ֱא ַמר ַעל ִמ ְצוֹת ל ַ
ית-דיןְּ ,ת ׁש ּו ָבה ְויוֹ ם ַה ִּכ ּפ ּו ִרים
ִּ
ֲא ָבל ַעל ְּכ ֵרתוֹ ת ּו ִמיתוֹ ת ֵּב
ּתוֹ ִלים ְו ִי ּס ּו ִרים ְמ ָמ ְר ִקים.

יח.

יכם
ֹאת ֶ
"מ ּכֹל ַח ּט ֵ
ְו ָא ְמר ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (יומא פה ,ב) ִ
ִל ְפנֵ י ְי ָי ִּת ְט ָהר ּו"ֲ ,ע ֵברוֹ ת

273

ׁ ֶש ֵּבין ָא ָדם ַל ָּמקוֹ ם יוֹ ם

ַה ִּכ ּפ ּו ִרים ְמ ַכ ּ ֵפרֲ ,ע ֵברוֹ ת ׁ ֶש ֵּבין ָא ָדם ַל ֲח ֵברוֹ ֵאין יוֹ ם
ַה ִּכ ּפ ּו ִרים ְמ ַכ ּ ֵפר ַ 274עד ׁ ֶש ְי ַר ֶ ּצה ֶאת ֲח ֵברוֹ ָ .ל ֵכן ִמי ׁ ֶש ָּגזַ ל
ֶאת ֲח ֵברוֹ ָ ,י ׁ ִשיב ֶאת ַה ְּגזֵ ָלה ְ 275ו ַא ֲח ֵרי ֵכן ִי ְת ַו ֶּדהְ .ו ִאם
ִה ְת ַו ָּדה ְּ 276ת ִח ָּלה ל ֹא ָע ָלה לוֹ ַה ִ ּו ּד ּויְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו
זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (בבא קמא קי ,א) ְּב ִענְ ַין ַהגּ וֹ זֵ ל ְ 277ונִ ׁ ְש ַּבע
ַל ּׁ ֶש ֶקר ׁ ֶשה ּוא ַח ָ ּיב ְל ׁ ַש ֵּלם ֶ 278ק ֶרן ָוח ֶֹמ ׁש ּו ְל ָה ִביא
ביאורים

 .273שבין אדם למקום .שדורשים כך :מכל חטאותיכם שהן לפני ה' ,כלומר
שבין אדם למקום ,תטהרו ביום הכיפורים ,שרק על עבירות אלו הוא מכפר.
 .274עד שירצה את חברו .עד שיפייס את מי שכנגדו חטא שימחול לו,
ואח"כ יתודה כדלקמן ,ואז יוהכ"פ מכפר לו .275 .ואחרי כן יתודה .לפני
בוראו ,שהרי עבר בלאו ד"לא תגזול" .276 .תחילה .קודם שהשיב את
הגזילה .277 .ונשבע לשקר .נשבע לו שלא גזל או שהחזיר ,ולאחר מכן
הודה שנשבע לשקר .278 .קרן וחומש .את דמי הגזילה בתוספת חמישית
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יז.

נתקנים
החוטאת
ְו ַעל זֶ ה ׁ ֶש ָא ְמר ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה
בשרשם
ונמתקים
(יומא פו ,א) ִּכי ַעל ְּכ ֵרתוֹ ת
הקדושה
בתורה
על ידי העסק בה
ית-דין ְּת ׁש ּו ָבה ְויוֹ ם
ִּ
ּו ִמיתוֹ ת ֵּב
כראוי .וכמו שאמר
ַה ִּכ ּפ ּו ִרים ּתוֹ ִלים ְו ִי ּס ּו ִרים ְמ ָמ ְר ִקים,
הכתוב (תהילים יט,
ח) "תורת ה' תמימה
ֵי ׁש ׁ ְש ֵא ָלהַ ,ו ֲהל ֹא ָכת ּוב (ויקרא טז ,ל)
משיבת נפש" ,שאף
יכם ִל ְפנֵ י ְי ָי ִּת ְט ָהר ּו"?
ֹאת ֶ
"ִ 271מ ּכֹל ַח ּט ֵ
אם נכרתה הנפש
משרשה ח"ו ,ותרד
ְו ַה ְּת ׁש ּו ָבה ָּבזֶ הִּ ,כי ַמה ּׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר ִל ְפנֵ י
בעמקי
פלאים
272
מצולות הרע ח"ו,
ְי ָי ִּת ְט ָהר ּו,
ת-עשֵׂ ה ִהיא ַעל
ִמ ְצ ַו ֲ
הקדושה
התורה
ַה ְּת ׁש ּו ָבהֶ ׁ ,ש ְּנ ַח ּ ֵפשׂ ְּד ָר ֵכינ ּו ְונַ ְחקוֹ ָרה
שעוסק בה היא
ומוציאה
מקימה
ְונָ ׁש ּו ָבה ֶאל ַה ׁ ֵשם ְּביוֹ ם ַה ִּכ ּפ ּו ִרים.
ממסגרים ,ומשיבה
ל-פי ׁ ֶש ִּנ ְת ַח ַ ּי ְבנ ּו ַעל זֶ ה ְּב ָכל
ף-ע ּ ִ
ְו ַא ַ
להתקשר
אותה
כבתחילה ,וביתרון
ֵעתִ ,ה ֵּנה ַה ִחיּ ּוב נוֹ ָסף ְּביוֹ ם ַה ִּכ ּפ ּו ִרים,
אור התורה הקדושה.
ְו ַה ּ ָט ֳה ָרה ֲא ׁ ֶשר ְּב ָי ֵדינ ּו ִהיא ַה ְּת ׁש ּו ָבה
ולכן תקנו הראשונים
ז"ל נוסח הוידוי על
ְו ִת ּק ּון ַה ַּמ ֲעשִׂ יםֲ .א ָבל ַמה ׁ ֶש ָּכת ּוב
פי הכ"ב אותיות ,כדי
יכם
י-ביּ וֹ ם ַה ֶּזה ְי ַכ ּ ֵפר ֲע ֵל ֶ
"כ ַ
(שם) ִּ
לעורר שורש העליון
של נפשו ,אשר היא
מקושרת ונאחזת בתורה הקדושה ,לטהרה ולקדשה.

שערי

תשובה

שערי

שער רביעי

תשובה

ָ 279א ׁ ָשםֶ ׁ 280 ,ש ַה ֵּמ ִביא גְ זֵ לוֹ ַעד ׁ ֶש ּל ֹא
ׁ ֶש ּל ֹא ֵה ִביא גְ זֵ לוֹ 282 -ל ֹא ָי ָצא,
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר ְּב ִענְ ַין ּ ֵ 283גזֶ ל ַה ֵ ּגר ׁ ֶש ֵאין לוֹ

כ .צריך לפייסו .ונכון
שילך בעצמו אליו
ולא ישלח תחלה
אמצעי שירצה לקבל
פיוסים ,ואם קשה

יוֹ ְר ׁ ִשים ְונוֹ ֵתן ַה ַּת ׁ ְשל ּו ִמין ַל ּכ ֵֹהן (במדבר ה ,ח) "ָ 284ה ָא ׁ ָשם
ַה ּמ ּו ׁ ָשב ַל ָיי ַל ּכ ֵֹהן ִמ ְּל ַבד ֵאיל ַה ִּכ ּפ ּו ִרים ֲא ׁ ֶשר ְי ַכ ּ ֵפ ּ
ר-בוֹ
ָע ָליו"ֵ ּ .פר ּו ׁש ָה ָא ׁ ָשם ַה ִּנזְ ָּכר ַּב ִּמ ְק ָרא ַה ֶּזה ה ּוא ַעל
ַ 285ה ַּת ׁ ְשל ּו ִמיןִ ,מ ְּל ׁשוֹ ן (שם שם ,ז) ְ"ונָ ַתן ַ 286ל ֲא ׁ ֶשר ָא ׁ ַשם
לוֹ "ְ ,וה ּוא ֵמ ִביא ַה ַּת ׁ ְשל ּו ִמין ִמ ְּל ַבד ֵ 287איל ַה ִּכ ּפ ּו ִרים
ֲ 288א ׁ ֶשר ְי ַכ ּ ֵפר ּבוֹ ָע ָליו ַא ֲח ֵרי ֵכן.

יט.

ְו ָא ְמר ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (יומא פז ,א) ִאם ִ 289ה ְקנִ יט
יך ְל ַפ ְ ּיסוֹ ְ ,ו ֵאין ָצ ִר ְ
ָא ָדם ֶאת ֲח ֵברוֹ ִּב ְד ָב ִרים (כ) ָצ ִר ְ
יך
ביאורים

משוויה .279 .אשם .קרבן אשם [הנקרא בפי חכמים "אשם גזילות"].
 .280שהמביא גזלו .משלם לנגזל את הקרן והחומש .281 .אשמו .הביא את
קרבן אשמו והקריבוהו הכהנים (שכבר נזרק הדם .תוספות הרא"ש) .282 .לא
יצא .ידי חובתו ועליו להביא אשם אחר .283 .גזל הגר שאין לו יורשים .הגוזל
את הגר ונשבע לו לשקר ,ומת הגר בלא יורשים ,משלם את הקרן והחומש
לכהנים ואשם למזבח .284 .האשם המושב .חוב הגזילה שמשיב הגזלן ניתן
לכהנים .285 .התשלומין .הקרן והחומש .286 .לאשר אשם לו .למי שנתחייב
לו (רש"י) .287 .איל הכיפורים .קרבן האשם .288 .אשר יכפר בו עליו .בלשון
עתיד ,משמע לאחר תשלום הממון יתכפר באשם .289 .הקניט .ציער ופגע.
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לוֹ ַמר ִאם ִּד ֶּבר ָע ָליו ָל ׁשוֹ ן ָה ָרעִּ ,כי זֶ ה

עליו לילך בעצמו
תחלה או שיודע
ִמן ָה ֲע ֵברוֹ ת ַה ֲחמוּרוֹ תְ .ו ִאם ל ֹא ָמ ַחל
שיותר קרוב הפיוס
ע"י איש אמצעי לוֹ ֲח ֵברוֹ ַ ,ח ָ ּיב ָלבוֹ א ְל ָפנָ יו ִעם ֲחב ּו ַרת
ביניהם
שיתווך
לשה ְּבנֵ י ָא ָדםְ .ו ִאם ל ֹא ָמ ַחל לוֹ ,
ׁ ְש ׁ ָ
יכול לעשות ע"י
אמצעי (מ"ב תרו ,ב)ָ 290 .יבוֹ א ְל ָפנָ יו ׁ ֵשנִ ית ִעם ֲחב ּו ָרה
ובטעם הדבר שצריך
ישית.
ַא ֶח ֶרתְ ,ו ֵכן ַי ֲעשֶׂ ה ּ ַפ ַעם ׁ ְש ִל ׁ ִ
לילך
לכתחילה
אליו בעצמו ,כתב
291
ה'מטה משה' (סי' ְו ָא ַמר ֱא ִליה ּוא (איוב לג ,כז) " ָי ׁשֹר
תתמח) והמוהר"א ַע ֲ
אתי ְו ָי ׁ ָשר
ֹאמר ָח ָט ִ
ל-אנָ ׁ ִשים ַ 292ויּ ֶ
אזולאי (הגהות על
ֹא-ש ָוה ִלי"ֵ ּ .פר ּו ׁש,
יתי ְול ׁ ָ
הלבוש תרו ,א) בשם ֶ 293ה ֱע ִו ִ
המהריב"ח ,שעל ידי
ָה ִא ׁ
יתיִ ,מ ְ ּל ׁשוֹ ן (שם א,
יש ַה ָ ּי ׁ ָשר ֶה ֱע ֵו ִ
הבושה והבזיון במה
שילך בעצמו ,יתכפר לו מה שחטא לחבירו.
ואם נודע לו שחבירו מחל לו בלא ששלח לפייסו כלל ,כתב ה'פלא יועץ'
(ערך תשובה) על פי הגמרא במסכת יומא (פז ).שאף על פי שהדבר הועיל
לו הרבה ,מ"מ אין מתכפר לו לגמרי .וכן הובא ('לתשובת השנה' פ"ב מהל'
תשובה ה"ט) בשם הגר"י בלאזר ,שכשחבירו מוחל לו בלא בקשת מחילה
מצידו ,חסר לו בכפרה .וכעין זה הובא בשם החזו"א ,שעיקר ענין הפיוס הוא
שעל ידי זה שמכניע את עצמו לבקש ממנו מחילה ,נחשב הדבר כ'תשובת
המשקל' על מה שחטא כנגדו (חוט שני).
ביאורים

 .290יבוא לפניו שנית וכו' .ובכל פעם צריך לפייסו במין ריצוי אחר (מ"ב).
 .291ישור על אנשים .יעשה שורות של אנשים"[ .ישור" הוא מלשון שורה,
ואין שורה פחותה משלשה בני אדם .ושלשת הלשונות  -חטאתי ,וישר
העויתי ,ולא שוה לי ,מלמדות ששלש פעמים צריך לעשות שורה לפייסו
(רש"י)] .292 .ויאמר .בפניהם .293 .העויתי .העקמתי.
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ֵה ִביא ֲא ׁ ָשמוֹ ָ -י ָצאֲ 281 ,א ׁ ָשמוֹ ַעד

עיונים

עיונים

שערי

שער רביעי

תשובה

שערי

שער רביעי

תשובה

יתי רוֹ ֶאה
"תם ְו ָי ׁ ָשר"ִּ ,כי ל ֹא ָה ִי ִ
א) ָּ

כא .ולהתודות לפני
רבים .הטעם שצריך

זְ כ ּות ָל ִא ׁ
יש ַה ָ ּי ׁ ָשרֲ ,א ָבל שַׂ ְמ ִּתיו
להתודות בפני רבים
הוא משום מדה כנגד
נַ ֲע ֶוה ְונֶ ְע ָק ׁשְ ,ול ֹא ָה ָיה ׁ ָש ֶוה ְו ָי ׁ ָשר
מדה ,כי עליו לתקן
ֶ 295א ְצ ִלי"ְ .ול ֹא ׁ ָש ָוה ִלי"ִ ,מ ְּל ׁשוֹ ן
את מה שקלקל,
וכיון שקלקל ברבים
"הלוֹ א ִאםִ ׁ 296-ש ָ ּוה
(ישעיה כח ,כה) ֲ
עליו לתקן ברבים.
ל-ע ֶמק
"א ֵ
יה"( .בראשית יד ,יז) ֶ
ָפנֶ ָ
ועוד ,שצריך לפרסם
ברבים כי דיבר
ָ ׁ 297ש ֵוה"ִ ,ענְ ַין ִי ּׁש ּור ְו ַה ׁ ְש ָו ָאהּ .ו ְל ִפי
עליו לשון הרע ואין
בדבריו ממש (הרוצה
ׁ ֶש ִּב ָּזה ֶאת ַה ְי ׁ ָש ִרים ִל ְפנֵ י ְּבנֵ י ָא ָדם,
בתשובה).
ָצ ִר ְ
יך ְל ִה ָּכנַ ע ָל ֶהם (כא) ּו ְל ִה ְת ַו ּדוֹ ת
והטעם שצריך ג'
פעמים ובכל פעם
ִל ְפנֵ י ַר ִּביםַ ,על ֵּכן ָא ַמר ָ"י ׁשֹר ַעל
להביא ג' אנשים
ֲאנָ ׁ ִשים"ְ .ו ַעל ֵּכן ִּד ֵּבר ֱא ִליה ּוא ַעל
ולא די בפעם אחת
אנשים,
ובתשעה
ַ 298ה ֵח ְטא ַה ֶּזה ִּב ְפ ָרטִּ ,כי ה ּוא ִמן
המהרש"א,
ביאר
ָה ֲע ֵברוֹ ת ַה ֲחמוּרוֹ ת ְו ַה ַּמ ְפ ִסידוֹ ת ֶאת
משום שיותר מתפייס
אדם בשלש פעמים
בכל פעם בשלשה אנשים ממה שיתפייס בפעם אחת ע"י תשעה אנשים,
כמו שמצינו גבי יעקב אבינו כשבא לפייס את עשו ,שאמר (בראשית לב,
יז-כ) 'ורווח תשימו בין עדר ובין עדר וגו' ויצו גם את השני גם את השלישי',
היינו שכולם פייסו באותו דבר משום שאין דומה פעם אחת לג' פעמים.
ביאורים

 .294שמתיו נעוה ונעקש .עשיתיו מעוות ומעוקם .כלומר ,התייחסתי
אליו כמי שדרכיו מעוותות ועקומות .295 .אצלי .בעיני .296 .שוה פניה.
מיישר פני האדמה .297 .שוה .ישר .298 .החטא הזה .של מבייש פני חבירו
ברבים.
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ַה ָּנ ֶפ ׁשְ .ו ָא ְמר ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (שבת קיט ,ב) ָּכל ַה ְמ ַב ֶּזה
יד-ח ָכם ֵאין לוֹ ְרפ ּו ָאה ְל ַמ ָּכתוֹ ִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ִח ֵּלל ֶאת
ָ
ַּת ְל ִמ
ַה ּתוֹ ָרהֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר (דהי"ב לו ,טז) ַ"ו ִ ּי ְהי ּו ַמ ְל ִע ִבים ְּ 299ב ַמ ְל ֲא ֵכי
ָה ֱאל ִֹהים ְוגוֹ ' ְ 300ל ֵאין ַמ ְר ּ ֵפא".

כ.

ּו ַמה ּׁ ֶש ָא ְמר ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ִּכי ִמי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְּב ָידוֹ ִח ּל ּול
יתה
ַה ּׁ ֵשםְּ ,ת ׁש ּו ָבה ְויוֹ ם ַה ִּכ ּפ ּו ִרים ְו ִי ּס ּו ִרים ּתוֹ ִלים ּו ִמ ָ

ְמ ָמ ֶר ֶקתְ ,ל ִפי ׁ ֶש ַה ִּמ ָ
יתה ְמ ָמ ֶר ֶקת ָּכל ֵח ְטא ַ 301א ֲח ֵרי
ַה ְּת ׁש ּו ָבה ַה ְמע ּו ָּלהְ 302 .ו ִאם נֶ ֱה ַרג ְו ִה ְת ַו ָּדה ִל ְפנֵ י מוֹ תוֹ ,
ֵמ ֵעת ֶ ׁ 303ש ָּנ ְפל ּו ָע ָליו ֵאימוֹ ת ָמ ֶות ֶ 304י ׁש לוֹ ַּכ ּ ָפ ָרהְ ,ונֶ ְח ׁ ָשב
305
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר (תהלים עט ,ב)
ַההוֹ ֵרג ְּכ ׁשוֹ ֵפ ְך ַּדם נָ ִקי ְו ָח ִסיד,
"בשַׂ ר ֲח ִס ֶיד ָ
א ֶרץ"ְ .ו ָא ְמר ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכהיך ְל ַח ְיתוֹ ָ
ְּ
(מדרש תהלים עט) ִּ 306כי זֶ ה נֶ ֱא ַמר ַּגם ַעל ָה ְר ׁ ָש ִעים ׁ ֶש ָּב ֶהם,
ביאורים
 .299במלאכי האלוקים .בתלמידי חכמים הנקראים מלאכים .300 .לאין
מרפא .כי הוא חילול השם כמש"כ לעיל באות ד' .301 .אחרי התשובה
המעולה .אחרי שעשה תשובה כהוגן .302 .ואם נהרג .ע"י רוצח או ע"י
המלכות .303 .שנפלו עליו אימות מות .שנפל עליו פחד מן המות הקרב
ובא .304 .יש לו כפרה .אפילו עדיין הוא חי ,כי פחד המות הוא המכפר[ .וכן

מדוייק מתוך הלשון בתוספתא (יומא פ"ד)" :מלמד שיום המיתה מכפר"].
 .305שנאמר בשר חסידך לחיתו ארץ .בחורבן ביהמ"ק נתנו הגוים את בשר
חסידי ה' למאכל לחיות הארץ .306 .כי זה .לשון 'חסידך'.
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294

עיונים

שערי

שער רביעי

תשובה

שערי

שער רביעי

תשובה

כב .ביום הכיפורים
זה .בנוסח תפלת יום

ְמ ֻי ָּזנִ ים ַמ ׁ ְש ִּכים ָהי ּו"ִּ ,כי נֶ ְח ׁ ְשב ּו
כיפור אנו אומרים
"ותתן לנו את יום
ַּכ ֲח ִס ִידים ְל ִפי ֶ ׁ 308ש ַּנ ֲעשָׂ ה ָב ֶהם ַה ִּדין,
הכיפורים הזה" .מה
ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכת ּוב (דברים כה ,ג) ְ"ונִ ְק ָלה
פשר הלשון "יום
בלשון
כיפורים",
יך ְל ֵעינֶ ָ
ָא ִח ָ
יך"ֵּ ,כ ָיון ׁ ֶש ָּל ָקה ֲה ֵרי ה ּוא
רבים ,ולא "יום כפור",
ְּכ ָא ִח ָ
יך.
כמו שנקרא יום
סליחה ,יום מחילה?
ה'דרכי משה' פירש
(סימן תרכא) ,שזה
ְו ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם
מפני שהוא כפרה
ִל ְב ָר ָכה (יומא פו ,ב) ֲע ֵברוֹ ת
לחיים ולמתים ,וכן
כתב ה'רוקח' .והקשה
ׁ ֶש ִה ְת ַו ָּדה ֲע ֵל ֶ
יהן (כב) ְּביוֹ ם ַה ִּכ ּפ ּו ִרים
בעל 'ישועות יעקב':
יהן ְּביוֹ ם
זֶ ה309 ,חוֹ זֵ ר ּו ִמ ְת ַו ֶּדה ֲע ֵל ֶ
הסוברים
לרבנן,
שיום הכיפורים אינו
ַה ִּכ ּפ ּו ִרים ַא ֵחרֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר (תהלים נא ,ה)
מכפר בלי תשובה,
במה יתכפרו נפשות
המתים ,והלא הם אינם יכולים לעשות תשובה ,ומה יועיל להם יום
הכיפורים ללא תשובה?
והוא מבאר באופן נפלא :הלא רוב בני אדם הולכים לעולמם באמצע השנה,
ורק אחד מאלף מת במוצאי יום הכיפורים ,ואם כן מה יכפר על העוונות
שבין יום הכיפורים ליום המיתה ,הלא על כך לא כיפר יום הכיפורים שקדם
לעוונות אלו? אלא ,זו הכוונה שיום הכיפורים הוא כפרה גם למתים ,כלומר,

כא.

ביאורים

 .307סוסים מיוזנים משכים היו .כסוסים שבעים שמלאום במזון והיו
משכימים קום למלא תאותם .308 .שנעשה בהם הדין .שקיבלו את ענשם
והרגום האויבים .309 .חוזר ומתודה עליהן .אף אם לא עשה אותן שוב.
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לאותם מתים שמתו
החולפת,
בשנה
על העוונות שעשו
ממוצאי יוה"כ עד יום
מותם ,כי מה שבדרך
כלל יוה"כ אינו מכפר
בלי תשובה הוא
משום שכיון שעשרת
ימים אלו מסוגלים
לתשובה ,ואם ליבו לב
אבן ואינו שב בתשובה
 אין הוא ראוי שיוה"כיכפר עליו ,אבל מי
שמת באמצע השנה,
ולא הספיק לשוב ,אזי
עצם היום מכפר עליו.
[וע"ע בספר 'ברוך
שאמר' עמ' שס"ה
שיישב באופן נוסף].

שער רביעי

אתי
"ְ 310ו ַח ּ ָט ִ

נֶ גְ ִּדי

ַר ִּבי

ָת ִמיד".

ֱא ִל ֶ
יעזֶ ר ֶּבן ַי ֲעקֹב אוֹ ֵמרֵ ,אינוֹ
יהן ְּביוֹ ם ַה ִּכ ּפ ּו ִרים
חוֹ זֵ ר ּו ִמ ְת ַו ֶּדה ֲע ֵל ֶ
ַא ֵחר.

ּו ַב ִמ ְד ָר ׁ ִשים

(מדרש

תהלים

לב ועוד) ִהזְ ִהיר ּו ְמאֹד ׁ ֶש ּל ֹא ַי ֲחזוֹ ר
יהן ְּביוֹ ם ַה ִּכ ּפ ּו ִרים
ְו ִי ְת ַו ֶּדה ֲע ֵל ֶ
לשה
ַא ֵחרְ ,ו ִהזְ ִהיר ּו ַעל זֶ ה ִמ ּׁ ְש ׁ ָ
ָפנִ יםָ :ה ֶא ָחדִּ ,כי ה ּוא ַמ ְר ֶאה ַע ְצמוֹ
ִמ ְּק ַט ֵּני ַה ִּב ּ ָטחוֹ ן ּו ְכ ִא ּל ּו ֵאינֶ נּ ּו ּבוֹ ֵט ַח
יחת ַה ּׁ ֵשם ִי ְת ָּב ַר ְך ׁ ֶשה ּוא
ַעל ְ ּג ֻד ַּלת ְס ִל ַ
311נוֹ שֵׂ א ָעוֹן ְועוֹ ֵבר ַעל ּ ֶפ ׁ ַשע,
ַעל

זֶ ה

ְו ִהזְ ִּכיר ּו
"ֵּ 312ת ָא ַל ְמנָ ה שִׂ ְפ ֵתי ׁ ָש ֶקר"ְ .ו ַה ּׁ ֵשנִ י,
(שם

לא,

יט)

ִּכי ִאם ֵאינוֹ ַ 313מזְ ִּכיר 314ז ּו ָל ִתי ָ 315ה ֲעוֹנוֹ ת ַה ּקוֹ ְד ִמים,
ביאורים

 .310וחטאתי נגדי תמיד .איני סבור שכיפרת לי ,והרי הוא כאילו הוא
נגדי עומד (רש"י יומא) .311 .נושא עוון ועובר על פשע .מכפר עוונות
ומוחל פשעים .312 .תאלמנה שפתי שקר .כלומר ,תשתתקנה השפתיים
המתוודות פעם שניה על אותו החטא כי הן כאילו אומרות שהוידוי הקודם
לא כיפר ושהתשובה לא מועילה ,וזה שקר (הרוצה בתשובה) ,והרי זה
חטא גדול שמונע רבים מן התשובה (פתח השער) .313 .מזכיר .בוידויו.
 .314זולתי .אלא רק .315 .העוונות הקודמים .ולא מזכיר גם את החטאים
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ׁ ֶשנֶ ֱא ַמר ֲע ֵל ֶ
יהם (ירמיה ה ,ח) "307ס ּו ִסים

עיונים

עיונים

שערי

תשובה

ִ 316י ְד ֶמה ִּכי ֵאין ַּד ֲאגָ תוֹ 317ז ּו ָל ִתי ַעל ָה ִר ׁ
אשוֹ נוֹ ת ְו ִכי ל ֹא

ישיִּ ,כי ִי ְד ֶמה ׁ ֶשה ּוא ִמ ְת ּ ָפ ֵאר ְּב ִה ְת ַו ּדוֹ תוֹ ַעל
ְו ַה ּׁ ְש ִל ׁ ִ

ָח ָטא ֵמ ַא ֲח ֵרי ֵכןְ 318 ,ו ִאם ֵּכן ִי ְד ֶמה ִּכי ֵאינֶ נּ ּו חוֹ ֵפשׂ ְוחוֹ ֵקר

ָה ִר ׁ
אשוֹ נוֹ ת ְל ַב ָּדם ִּכי ל ֹא ָח ָטא ַא ֲח ֵרי ֵכןְ ,ו ָא ְמר ּו
327
ָ
ַּב ִמ ְד ָר ׁ ִשים (מדרש תהלים שם)
ִּב ׁ ְש ִביל ׁ ֶש ֵאין ְלך ִמן

יחים ַעל נַ ְפ ׁ ָשם
ְּד ָר ָכיוְ ,וזֶ ה ֳח ִלי ָרע ה ּואִּ ,כי ַ 319ה ַּמ ׁ ְש ִ ּג ִ
יה,
320רוֹ ִאים ָּב ּה ָּת ִמיד ִּד ְב ֵרי ֲעוֹנוֹ ת אוֹ ְּ 321ב ִמ ּדוֹ ֶת ָ

ֶה ָח ָד ׁש ַא ָּתה ִמ ְת ַו ֶּדה ַעל ָה ִר ׁ
אשוֹ נוֹ תּ .ו ַמה ּׁ ֶש ָּכת ּוב

ּ 322ו ַב ֲא ׁ ֶשר ְמ ַק ֶ ּצ ֶרת ֵמ ַה ּ ָׂשגַ ת ַמ ְד ֵרגוֹ ת ַה ִ ּי ְר ָאה אוֹ ַּב ֲא ׁ ֶשר

אתי נֶ גְ ִּדי ָת ִמיד"ֵ ּ ,פ ְר ׁש ּו ַּב ִּמ ְד ָר ׁש
(תהלים נא ,ה) ְ"ו ַח ּ ָט ִ
ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו נֶ גֶ ד ֵעינָ יו ְונִ זְ ָּכ ִרים ְּב ִל ּבוֹ ֲ ,א ָבל ל ֹא ִיזְ ְּכ ֵרם ְּב ִפיו .עוֹ ד

ַעל ֵא ֶּלהּ ַ ,גם ִּכי ּ ְפ ׁ ִשיעוֹ ת ַה ָּל ׁשוֹ ן ְמצוּיוֹ תְ .ו ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו
זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (ב"ב קסד ,ב) ׁ ְש ׁ ָ
לשה ְד ָב ִרים ֵ 324אין ָא ָדם

ּ ֵפ ְר ׁש ּו בוֹ ְּב ַת ְלמ ּוד ְיר ּו ׁ ַש ְל ִמי (יומא פ"ח ה"ז) ׁ ֶש ּל ֹא ִי ְהי ּו
ְב ֵעינֶ ָ
יך ְּכ ִא ּל ּו ל ֹא ֲעשִׂ ָ
יתם ְונִ ְמ ָחל ּו.
יתםֶ ,א ָּלא ְּ 328כ ִא ּל ּו ֲעשִׂ ָ

נִ ּצוֹ ל ֵמ ֶהם ְּב ָכל יוֹ םִ 325 :ה ְרה ּור ֲע ֵב ָרהַ ,ו ֲא ַבק ָל ׁשוֹ ן ָה ָרע,

ּו ְכ ָבר זָ ַכ ְרנ ּו זֶ ה ְּב ׁ ַש ֲע ֵרי ִע ָּק ֵרי ַה ְּת ׁש ּו ָבה
מח)ְ .ו ָא ְמנָ ם ֶי ׁש לוֹ ְ 329ל ַב ֵּק ׁש ַר ֲח ִמים ָּכל ְי ֵמי ַח ָ ּייו ַעל

ְמ ַק ֶ ּצ ֶרת ִמן ָ 323ה ֲעבוֹ ָדה ְו ֵע ֶסק ַה ּתוֹ ָרה ִּכי ָה ֳענָ ׁ ִשים ְּגדוֹ ִלים

ְ 326ו ׁ ֶש ֵאינָ ם ְמ ַכ ְ ּונִ ים ִל ָּבם ִּב ְת ִפ ָּל ָתם ּ ְפ ָע ִמים ַר ּבוֹ ת.

(לעיל שער א' אות

יחת ֲעוֹנוֹ ָתיו ָה ִר ׁ
אשוֹ נִ ים ְו ָה ַא ֲחרוֹ נִ יםְ ,ו ִל ְהיוֹ ת ָי ֵרא
ְס ִל ַ
ביאורים
של השנה האחרונה (אור שמח ,הלכ' תשובה פ"ב ה"ח) .316 .ידמה.
נראה בזה .317 .זולתי על הראשונות .אלא רק על העוונות הראשונים.
 .318ואם כן ידמה .ובזה נראה הוא .319 .המשגיחים על נפשם .הבודקים
את עצמם .320 .רואים בה תמיד דברי עוונות .תמיד ימצאו בנפשם חטאים

להתוודות עליהם" ,כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא".
 .321במידותיה .פגם במידות הנפש .322 .ובאשר מקצרת וכו' .או אשר
ממעטת בהשתדלותה להשיג מדרגות רוחניות אשר ביכולתה להשיג (ראה
לעיל שער ב' אות ט') .323 .העבודה .עבודת ה'  -תפילה ודקדוק המצוות.
 .324אין אדם ניצול מהן בכל יום .זה נאמר רק בסתמא ,אבל אם יתן לבו
ורעיוניו לזה ,יוכל להנצל אפילו מאבק לשון הרע (הקדמת החפץ חיים),
ולכן שייך על זה וידוי ותשובה .325 .הרהור עבירה .עי' לעיל שער ג' אות
מ"א .326 .ושאינם מכוונים לבם וכו' .זהו הפירוש של "עיון תפלה" המוזכר
שם (עי' תוס').

|62

ּו ְמ ַפ ֵחד א ּו ַלי ל ֹא ִה ׁ ְש ִלים 330חֹק ִע ָּק ֵרי ַה ְּת ׁש ּו ָבה.
ביאורים

 .327בשביל שאין לך מן החדש וכו' .וכי בגלל שאתה סבור שלא חטאת
בעבירות חדשות לכך אתה מתודה רק על העבירות הישנות .328 .כאילו
עשיתם ונמחלו .אף שהחטא נמחק לגמרי ,מ"מ צריך שיהיה בעיניו כאילו
חטא ונמחל ,וזאת בכדי שלא יכשל בעתיד ,וכמו שכתב רבינו לעיל (שער
א' אות לו) בעיקר האחד עשר 'חפוש דרכיו' בטעם השלישי" :כי אע"פ
שהוא מקבל עליו לעזוב כל חטא ,צריך שידע הדברים אשר חטא עליהם,
כדי לעשות בהם גדרים ולהשמר מאד לנפשו בהן ממארב היצר ,כי נפשו
עלולה (להכשל) בהן אחרי אשר נקלו (נעשו קלות) בעיניו ,ושלט יצרו בהם"
(אמרי אפרים) .329 .לבקש רחמים .להתפלל ולהתחנן אך לא להתודות.
 .330חוק עיקרי התשובה .המבוארים לעיל בשער א' ,כי רבים וקשים הם.
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שערי

שער רביעי

תשובה

שערי

שער רביעי

תשובה

שערי

שער רביעי

תשובה

ְ 331ו ַה ּׁ ֵשנִ יתִּ ,כי ָה ֲע ֵברוֹ ת ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָּב ֶהן
ַּכ ֲא ׁ ֶשר זָ ַכ ְרנ ּוּ ַ ,גם ָּד ִוד ָע ָליו ַה ּׁ ָשלוֹ ם

כג .ויש לו לבטוח
שכבר נתקבל וידויו
במה שהוידוי ראוי
לכפר .ואל יאמר

האדם אפסה תקוותי,
"ח ּטֹאות נְ ע ּו ַרי
ָא ַמר (תהלים כה ,ז) ַ
כי איככה אוכל
לשוב להלוך על דרך
ְ
ל-תזְ ּכֹר"ַ .אך ל ֹא ַיזְ ִּכיר
ּו ְפ ׁ ָש ַעי ַא ִּ
המלך  -מלכו של
ַה ּקוֹ ְדמוֹ ת ִּ 333ב ְפ ָרטַ ,א ֲח ֵרי ֲא ׁ ֶשר ׁ ָשב
עולם כאשר כל כך
מעוותות דרכי ,אלא
יהן ְּביוֹ ם ַה ִּכ ּפ ּו ִרים,
ֵמ ֶהן ְו ִה ְת ַו ָּדה ֲע ֵל ֶ
עליו לדעת כי לא
(כג)
ידח ממנו נדח ,ואף
ׁ ֶש ְּכ ָבר ִק ֵ ּים ִמ ְצ ַות ַה ִ ּו ּד ּוי ָּב ֶהןְ ,ו ֵי ׁש
לחוטא הגדול ביותר
לוֹ ִל ְבטוֹ ַח ׁ ֶש ְּכ ָבר נִ ְת ַק ֵּבל ִו ּדוּיוֹ ְּב ַמה
יש עוד תקוות טוב
לשוב לבוראו .וכבר
ּׁ ֶש ַה ִ ּו ּד ּוי ָרא ּוי ְל ַכ ּ ֵפרָ .א ֵכן ָּכל ַה ָ ּי ִמים
ביאר ה'בית הלוי'
בכתוב (דברים כט ,יז-יט) 'פן יש בכם איש וגו' שורש פורה ראש ולענה
והיה בשמעו את דברי האלה הזאת והתברך בלבבו לאמר שלום יהיה לי
כי בשרירות ליבי אלך וגו' 'לא יאבה ה' סלוח לו' .ופירש ,שאף זה מדברי
הרשע הוא ,שאומר על עצמו  -כל כך הרביתי לפשוע עד שכבר 'לא יאבה
ה' סלוח לו' .מחשבות אלו וכיו"ב הם הם 'שורש פורה ראש ולענה' כי הם
ייאשוהו לגמרי מלשוב אל אביו שבשמים ,ואין לך אדם מישראל שדלתות
התשובה ננעלו בפניו.
על זה הדרך ,כתב ה'שפת אמת' על הכתוב בפרשת האזינו (דברים לב ,כ)
'ויאמר אסתירה פני מהם אראה מה אחריתם כי דור תהפוכות המה בנים לא
אמון בם' ,ופירש ה'שפת אמת' ,שהשי"ת אומר אסתירה פני מהם  -אסתיר
ביאורים

 .331והשנית .הסיבה השניה שצריך להתפלל כל ימיו על סליחת עוונותיו.
 .332יסורים ממרקים אותן .ולכן צריך להתפלל להקל מעליו היסורים.
 .333בפרט .במפורש.
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פני ממנו ולא אתן לו
לראותני ,כי אראה
מה אחריתם  -ברצוני
לראות מה יעלה
עמו בסופו של דבר,
האם יבין שרצוני
ההסתרות
בכל
האלו לעוררו לשוב
ולהתקרב אלי ,כי דור
תהפוכות המה  -יש
ביד כל אחד ואחד
מישראל את הכוח
להתהפך מן הקצה
אל הקצה ברגע קטן.

שער רביעי

יחת ֲעוֹנוֹ ָתיו ַּכ ֲא ׁ ֶשר
ִי ְת ּ ַפ ֵּלל ַעל ְס ִל ַ
זָ ַכ ְרנ ּוְ ,ו ֵאין ֵמחוֹ ַבת ַה ְּת ִפ ָּלה ִל ְפרוֹ ט
ֲח ָט ָאיוַ 334 ,רק ֵמחוֹ ַבת ַה ִ ּו ּד ּויְ .ועוֹ ד
ִמ ּ ַט ַעם ַא ֵחר ָצ ִר ְ
יך ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ַעל
ֲעוֹנוֹ ת ַה ָ ּי ִמים ָה ִר ׁ
אשוֹ נִ יםִּ ,כי א ּו ַלי
ֶי ׁש לוֹ ֲעוֹנוֹ ת ְו ַח ּ ָטאוֹ ת ׁ ֶש ּל ֹא ִה ְת ּבוֹ נֵ ן
יהם ְול ֹא זְ ָכ ָרם ְול ֹא ִה ְת ַו ָּדה
ֲע ֵל ֶ
יהםְ ,ו ָכ ִענְ ָין ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר
ֲע ֵל ֶ

(שם יט ,יג)

"ִ 335מ ִּנ ְס ָּתרוֹ ת נַ ֵּקנִ י".

כבְ .ו ֵס ֶדר ַה ִ ּו ּד ּויָ ,ח ָטאנ ּו ָע ִוינ ּו ּ ָפ ׁ ַש ְענ ּוְ .ו ַה ֵח ְטא ּכוֹ ֵלל
יעה ִּ 338ב ְל ׁשוֹ ן
יעהְ .ו ִענְ ַין ַה ּ ְפ ׁ ִש ָ
ַ 336ה ּׁ ְשגָ גָ ה ְ 337ו ַה ּ ְפ ׁ ִש ָ
ַח ְכ ֵמי ִישְׂ ָר ֵאלְּ ,כ ׁ ֶש ֵאינוֹ נִ זְ ָהר ְּב ִענְ ַין ׁ ֶש ֶּד ֶר ְך ְּבנֵ י ָא ָדם
ְל ִה ָּז ֵהרַּ 339 ,כ ֲא ׁ ֶשר ִה ְק ַּד ְמנ ּוְ .ו ָה ֲעוֹנוֹ ת ֵהם ַ 340ה ְּזדוֹ נוֹ ת.
ביאורים

 .334רק מחובת הוידוי .מצות הוידוי רק היא מחייבת לפרוט ולפרש חטאיו.
 .335מנסתרות נקני .מעוונות הנסתרים מידיעתי טהרני ומחל לי עליהם.
 .336השגגה .עבירות שעשה בשוגג .337 .והפשיעה .עבירות שנעשו
מחמת התרשלות וחוסר זהירות .338 .בלשון חכמי ישראל .אבל בלשון
התורה פשיעה היא מרידה כדלהלן .339 .כאשר הקדמנו .לעיל אות ט"ו.
 .340הזדונות .שעושה במזיד כדי למלאות תאותו אבל לא להכעיס (חיי
אדם כלל קמ"ג).
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ָּכ ֵרתִ 332 ,י ּס ּו ִרים ְמ ָמ ְר ִקים אוֹ ָתן

עיונים

עיונים

שערי

תשובה

שערי

שער רביעי

תשובה

כד .כי ישובו אליו
בכל לבם" .כי המצוה

הזאת אשר אנכי מצוך
היום לא נפלאת היא
ִּבי"ְ .ו ַה ּׁ ֵשם ִי ְת ָּב ַר ְך סוֹ ֵל ַח ְּכג ֶֹדל ַח ְס ּדוֹ
ממך ולא רחוקה היא"
ַּגם ַל ּמוֹ ְר ִדים ּבוֹ (כד) ִּכי ָי ׁש ּוב ּו ֵא ָליו
(דברים ל ,יא) .וביאר
הרמב"ן ,ש"המצוה
ְּב ָכל ִל ָּבםְ .ונֶ ֱא ַמר (דניאל ט ,ט)
הזאת" ,קאי על מצות
ָה ַר ֲח ִמים
ֱאל ֵֹהינ ּו
"ַ 343לאדֹנָ י
תשובה הכתובה לעיל
(שם ל ,א) 'והשבות
ְו ַה ְּס ִליחוֹ ת ִּ 344כי ָמ ַר ְדנ ּו ּבוֹ "ְ .ונֶ ֱא ַמר
אל לבבך' ,וכן (שם ,ב)
'ושבת עד ה' אלוקיך
ן-ש ְמ ָך ְי ָי
(תהלים כה ,יא) "ְ 345ל ַמ ַע ׁ ִ
ושמעת בקולו'.
ויש להבין ,במה שונה מצות התשובה מיתר המצוות שדוקא מצות התשובה
היא לא נפלאת ולא רחוקה היא אלא (שם ,יד) 'כי קרוב אליך הדבר מאד'?
בספר 'מקרא מפורש' ביאר ,שהנה הרשע הוא רחוק מהקב"ה ,כדאי'
בסנהדרין צט .שדרשו את הכתוב 'שלום שלום לרחוק ולקרוב' (ישעיה נז,
יט) " -מאי רחוק ,רחוק דמעיקרא" .וכתב הרמב"ם (בפ"ז מהל' תשובה ה"ז)
שהרשע מובדל מאלוקי ישראל ועושה מצוות וטורפין אותן בפניו .אך לפי
זה יש להבין ,כיצד הרשע יכול לחזור בתשובה ,הרי התשובה היא ג"כ אחת
מן המצוות ,והרי הרשע טורפין המצוות בפניו ,וזה כולל לכאורה גם את
מצות התשובה ,אלא י"ל שלגודל חסדי ה' כדי שבלתי ידח ממנו נדח ,הרי
שלמרות הכל מצות תשובה נשארה קרובה אליו ,שאם לא כן כיצד ישוב.
וא"כ י"ל דזו כוונת הכתוב ,כי המצוה הזאת ,דהיינו מצות התשובה ,לא
ביאורים

 .341המרדים .עושה להכעיס את בוראו ,דשביק היתרא ועביד איסורא.
והיינו שעושה עבירה אע"פ שאין יצרו תוקפו עליו ,רק מחמת שאינו מאמין
כלל במצוה זו (ח"א שם) .342 .פשע בי .מרד כנגדי .343 .לה' אלוקינו
הרחמים והסליחות .לה' מדת הרחמים והכוח לסלוח .344 .כי מרדנו בו.
למרות שמרדנו בו .345 .למען שמך ה' .המורה על הרחמים (מצו"ד).
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ְו ָס ַל ְח ָּת ַל ֲעוֹנִ י ִּ 346כי ַרב-ה ּוא"ְ .ונֶ ֱא ַמר

נפלאת היא ממך ולא
רחוקה בשום פעם,
משא"כ שאר המצוות (שם סה ,ד) "ִּ 347ד ְב ֵרי ֲעוֹנוֹ ת ָ ּג ְבר ּו ֶמ ִּני
המה רחוקים לרשע.
ּ ְפ ׁ ָש ֵעינ ּו (כה) ַא ָּתה ְת ַכ ּ ְפ ֵרם".
כה .אתה תכפרם" .כי
המצוה הזאת ...לא בשמים היא ...ולא מעבר לים היא( "...דברים ל ,יא-יג).
הרמב"ן ביאר ,ש"המצוה הזאת" ,קאי על מצות תשובה .והנה על מקרא זה
ד"לא בשמים היא" דרשו חז"ל (עירובין נה" :).שאילו היתה בשמים ,היית
צריך לעלות אחריה וללמדה" .ויש לעיין ,מה נפק"מ בכך שאם היתה בשמים
היה צריך לעלות לשמים ללמדה ,הרי התורה אומרת שלא בשמים היא?
יש מבארים ענין זה על דרך משל לראובן ושמעון הנמצאים יחד בבית,
ראובן אומר לשמעון לך לחדר הסמוך שם תמצא חמשה שקלים המופקרים
לכל ,סביר ששמעון ילך שם לקחתם .אבל כאשר יאמר לו ראובן שסכום זה
מונח בסוף הרחוב ,לא יטרח שמעון לילך לשם עבור סכום פעוט זה.
ואילו יאמר לו ראובן לך לסוף הרחוב שם תמצא מאה שקלים ,שמעון ילך
עד שם עבור זה .אך אם יאמר לו ראובן לך לקצה השני של העיר שם תמצא
מאה שקלים ,לא ילך שמעון למרחק זה בשביל המאה שקלים.
ואילו יאמר לו ראובן לך לקצה השני של העיר שם תמצא אלף שקל ,ילך
שמעון לקחתם .אבל אם יאמר לו ,סע לקצה הארץ ,שזמן הנסיעה לשם
אורכת כשש שעות ,ושם תמצא אלף שקל ,לא יבזבז שמעון כל כך הרבה
שעות נסיעה עבור סכום זה.
אבל אם יאמר לו ראובן שבמקום המרוחק ההוא מחכה לך עשרת אלפים
שקל ,יסע שמעון לשם כדי לזכות בסכום זה .אך אם יאמר לו סע לאנגליה
לקבל כזה סכום ,אזי לא יבזבז שמעון זמן רב כ"כ עבור סכום זה.
אמנם אם יאמר לו ראובן ששם באנגליה מחכה לך חמישים אלף שקל ,סביר
ששמעון יסע עד שם כדי לזכות בסכום כה גדול .אבל אם יאמר לו להפליג
ביאורים

 .346כי רב הוא .אף שעווני גדול ורב (שם) .347 .דברי עוונות גברו מני .ואין
אנו יכולים להספיק לסדר כולם לפניך לפי שהם רב ,אלא בכלל אחד אנו
מתפללים לפניך שפשעינו אתה תכפרם (רש"י).
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ְו ַה ּ ְפ ׁ ָש ִעים ֵהם ַ 341ה ְּמ ָר ִדיםִ ,מ ְּל ׁשוֹ ן
(מלכים-ב ג ,ז) ֶ
"מ ֶל ְך מוֹ ָאב ָ ּ 342פ ׁ ַשע

עיונים

עיונים

שערי

שער רביעי

תשובה

שערי

שער רביעי

תשובה
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עיונים

בספינה לקצה העולם אשר זמן ההפלגה לשם הוא שלשה חדשים ושם מוכן
לך חמישים אלף שקל ,לא בטוח ששמעון יפליג עבור זה לזמן כה רב ובפרט
שכל זה כרוך בטירחה מרובה .אבל אם יאמר לו ראובן ששם במקום הרחוק
ימצא שני מליון שקל ,בוודאי שיסע ,וכן הלאה על זה הדרך.
הכלל בזה הוא ,שכאשר רואה האדם רווח גדול העתיד לבוא אליו ,מוכן הוא
לטרוח עבורו טרחה מרובה וללכת אף למרחקים בכדי להשיגו ,וככל שיגדל
הרווח כך מוכן הוא להוסיף יותר בטירחה עבור זה.
מכאן למדנו את גודל חשיבות וערך ענין התשובה ,שאפילו אם היא היתה
בשמים או מעבר לים שוה היה לטרוח עבורה על מנת להשיגה.

תושלב"ע
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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.

