


ספר מוסר

"ארחות צדיקים"

עם הוספות 

ביאורים ועיונים

חל˜ י"‡
ספר לימוד יומי בתכנית חלוקה חדשית

כסלו - תשע"ד



ספר מוסר

"ארחות צדיקים"

עם הוספות 

ביאורים ועיונים

חל˜ י"‡

ארגון "ארחות יושר" 

ת.ד. 596 סניף רבי עקיבא בני-ברק

טל': 077-9230219  נייד: 052-7167812 

פקס: 077-4230219

מוסדות, שיעורי תורה ופרטיים 

המעוניינים

בחוברות יפנו לארגון "ארחות יושר" 

בפקס: 077-4230219

©

כל הזכויות שמורות

 

אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם 

חלק כלשהו מתוכן הספר, בין אם לשימוש פנימי 

ו/או לשימוש מסחרי ללא אישור מפורש 

מארגון "ארחות יושר".

עימוד, עיצוב והפקה:

אפקטיב

054-8485060 / 03-5796812

נדפס על נייר שאין בו חשש חילול שבת ח"ו

"‡רחו˙ ‰מוסר"
יו"ל ע"י ארגון "ארחות יושר"
מיסודו והכוונתו של מרן שר התורה 
הגר"ח קניבסקי שליט"א.

ראש המכון:
הרב אריה קניבסקי

עורך ראשי:
הרב ליפא פלמן

חברי מערכת:
הרב אשר לייבי
הרב יחיאל חסידה
הרב דוד יגאלי
הרב ישראל מאיר וולך



יוˆ‡ ל‡ור לזכוי ‰רבים

לעלוי נ˘מ˙

‰רבני˙ ‰ˆ„˜ני˙ ‡מן ˘ל י˘ר‡ל

מופל‡‰ ומופל‚˙ במ„ו˙ טובו˙ ובמ‡ור פנים לכל ‡„ם

טובים  ומע˘ים  ˘מים  ביר‡˙  ב„ורנו  ויחי„‰  מיוח„˙ 

לכלל ולפרט

מר˙ ב˙ ˘בע ‡ס˙ר ˜ניבס˜י ע"‰

ב˙ מרן רבינו יוסף ˘לום ‡לי˘יב זˆו˜"ל

‡˘˙ חבר לרבינו מור‰ „רכנו 

מרן ‰‚ר"ח ˜ניבס˜י ˘ליט"‡

בטח ב‰ לב בעל‰ ו˘לל ל‡ יחסר

˘‰˘יב‰ נ˘מ˙‰ לבור‡‰ ביום ‰˘ב˙ ˜„˘ 

חול ‰מוע„ סוכו˙ י"ז ˙˘רי ˙˘ע"ב

עלי‰ ‡נו ˜ור‡ים ‡˙ ‰מ˜ר‡ו˙

עוז ו‰„ר לבו˘‰ ו˙˘ח˜ ליום ‡חרון

רבו˙ בנו˙ ע˘ו חיל ו‡˙ עלי˙ על כלנ‰

‡וי מי י˙ן לנו ˙מור˙‰

זכו˙‰ ˙‚ן עלינו 

˙נˆב"‰



‰לימו„ בספר ‰מוסר מו˜„˘ 

לעילוי ‰נ˘מ‰ ט‰ור‰ ו‰זכ‰ ˘ל ‰יל„ 

מ˘‰ ז"ל

בן יבלחט"‡ ר' יˆח˜ מ‡יר וחו‰ ‰ולנ„ר

נ˜טף במוˆ˘"˜ ט"ז במר ח˘ון ‰˙˘ע"„

***

לרפו‡˙ ‰יל„ 

י‡יר יונ˙ן רפ‡ל

בן מירב מיכל ור' ‡לי‰ו ‰ולנ„ר 

˘יחיו' ל‡ורך ימים טובים 

חובר˙ זו מו˜„˘˙ לזכר

ולעילוי נ˘מו˙ ‰נפטרים

ר' ˘מו‡ל בן ר' ˆבי ˜ניבס˜י ז"ל

נפטר י"‡ ˙˘רי ˙˘ל"ח

יˆח˜ בן ‚ברי‡ל ויפ‰ ‡רבוב ז"ל

נפטר כ"ח ‡„ר ˙˘כ"ט

˙.נ.ˆ.ב.‰

‰ונˆחו על י„י

מר ‡לון ‡רבוב ˘יחי'

ל‰ˆלח˙ו



˙וכן ‰ענינים

דבר....................................................10 פתח 

שער הזכירה חלק ב‘...................................13

השכחה..............................................46 שער 

שער השתיקה.............................................53

פעילות הארגון...........................................77



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

המתוקים.

מה  ה"ג):  פ"א  שבת  (בירושלמי  לברכה  זכרונם  חכמינו  אמרו  וכבר 
שעשתה חכמה עטרה לראשה, עשתה ענוה עקב לסולייתה, שנאמר 
”ראשית חכמה יראת ה'“, ונאמר ”עקב ענוה יראת ה'“, למדנו, כי סדר 

הדברים הוא: תיקון המידות, יראת שמים, ותלמוד תורה. 

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

מכסים, בביאת המשיח ובבנית בית הבחירה, במהרה בימינו אמן.

בברכת התורה 
מערכת אורחות המוסר

פ˙ח „בר

על כל פסיעה ופסיעה
למען תלך בדרך טובים וארחות צדיקים תשמור (משלי ב' פסוק כ')

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

תשמור“.

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

הנפלא של רבנו שליט"א, "אורחות יושר".

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

בימינו והוא פלא גדול.

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

שבוע א' 

שבוע ב' 

שבוע ג' 

שבוע ד'

יום א' ל‘ חשון - יום ה'  ד' כסלו.........................(פרשת ויצא) 

יום א' ז‘ כסלו - יום ה' י“א כסלו.....................(פרשת וישלח)                   

יום א' י“ד כסלו - יום ה' י“ח כסלו....................(פרשת וישב)

יום א' כ“א כסלו - יום ה' כ“ה כסלו..................(פרשת מקץ)                 

לתועלת הלומדים:

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

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

החומר המוקדש לכל יום מותאם ללימוד יומי הנמשך כעשר דקות.

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

צדיקים שער הזכירהארחות 
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ביאורים
ועתידו  מזונותיו  את  מראש  לעצמו  מכין  שצריך.  קודם  צרכיו  מזמין   .1
הכלכלי עוד לפני שנצרך להם. 2. איך הוא מזמין צידה לדרך. מכין לעצמו 
יותר מכדי צרכו. וחפצים שונים[  בגדים, כסף  מזון,  ]-מלאי  נסיעתו   צרכי 
לדרך  רבה  צידה  ולהכין  להתכונן  אנו  שחייבים  כן.  שנעשה  וחומר  קל   .3
הארוכה והיא הנסיעה אל העולם הבא, ואשר הוא דבר ודאי ואין לנו מפלט 
נצחי. עולם  לעולם הבא שהוא  הארוך.  לעולם   .4 מנוס מפניו.  ולא   ממנו 

שביאר  וכפי  מאוד,  רחוקה  הבא  העולם  אל  הדרך  רחוקה.  דרך  שהוא   .5
ב'מרפא לנפש', כי מי יודע כמה שנים תצטרך הנשמה להיות נע-ונד בימים 
וחיות טהורות וטמאות  ולהתגלגל בבהמות  ובמדברות,  ובנהרות, ביערות 
יסורים וטלטולים עד שתזכה להגיע אל מקום  ולסבול שאר  ובכף הקלע, 
שלוחו  המקום  שולח  ופתאום   .6 הקדושים.  בספרים  כמבואר  מנוחתה, 
ידע האדם את עתו...".  לא  גם  "כי  יב(:  )ט,  כנאמר בקהלת  להביא האדם. 
ובמסכת שבת )ל.( אמרו על יום המות שהוא מהדברים המכוסים מבני אדם: 
"גזירה היא מלפני שאין מודיעין מדת ימיו של אדם", אלא בהגיע זמנו של 
אדם למות ולהיפטר מהעולם שולח הקב"ה את שלוחו - הוא מלאך המות 

ר ָעה-ָעׂשָ ׁשְ ַער ַהּתִ  ׁשַ

ִכיָרה ַער ַהּזְ  ׁשַ
ֵחֶלק ב’

ְצָרָכיו  1ַמְזִמין  ָהָאָדם  ׁשֶ ְזּכֹר  ּיִ ׁשֶ  - ֵרה  ַהֲחֵמׁש-ֶעׂשְ
ִאם  יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ְוהּוא  ִריְך,  ּצָ ׁשֶ קֶֹדם 

ֶדֶרְך ְרחֹוָקה 2ֵאיְך  ָהֶנה ֵמֶהן ִאם לֹא. ְוַההֹוֵלְך ּבְ ּיֵ ִיְחֶיה ַעד ׁשֶ

ן 4ָלעֹוָלם  ֵכּ ה  ֲעׂשֶ ּנַ ׁשֶ ֶרְך. 3ַקל-ָוחֶֹמר  הּוא ַמְזִמין ֵציָדה ַלּדֶ

קֹום  ַהּמָ ׁשֹוֵלַח  6ּוִפְתאֹום  ְרחֹוָקה,  ֶרְך  ּדֶ הּוא  5ׁשֶ ָהָארְֹך, 
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לנקות  שימהר  א. 
במסכת  הפקדון.  את 
אמרו:  י(  )ב,  אבות 
יום  ]בתשובה[  "שוב 
מיתתך".  לפני  אחד 
)קנג.(  שבת  ובמסכת 
שאלו תלמידיו את רבי 
יודע  אדם  וכי  אליעזר: 
באיזה יום ימות שיעשה 
תשובה קודם לכן? אמר 
שמא  היום  ישוב  להם: 
ונמצא  למחר,  ימות 
ואף  בתשובה.  ימיו  כל 
ט,  )קהלת  אמר  שלמה 
ח( "בכל עת יהיו בגדיך 
ראשך  על  ושמן  לבנים 

ביאורים
- ליטול את נשמת האדם מגופו ולהביאה למעלה. 7. להביא האדם. בכת"י 
את  לוקחים  פתאום  כלומר,  צידה".  לו  יש  או  צידה  לו  אין  "ואם  הוסיף: 
צידה. הכין  לא  אם  הן  לדרכו  צידה  לעצמו  להכין  הספיק  אם  הן   נשמתו 
בשעת  לאדם  לו  המלוין  טובים  ומעשים  ומצוות  תורה  צידה.  להזמין   .8
9. שיזכור האדם חבריו בחורים. בכת"י  פטירתו לבית עולמו )אבות ו, ט(. 
הגירסא: "שיזכור האדם, אשר ראה בימיו בחורים". 10. שהיו בהנאה גדולה. 
שנהנו בעולם הזה הרבה. 11. ואין המות מתעכב לבוא בכל שעה. אין זמן 
12. ואין אדם שולט בו. במוות שיוכל  או מצב המעכב את המות מלבוא. 
למונעו מלבוא. 13. וצריך ]בכת"י הגי’: הלא צריך[ שימהר וכו’. כיון שבכל 

רגע יכול בעל הפקדון לתבוע את פקדונו.

ים  ְקּדִ ּיַ ׁשֶ ָהָאָדם,  7ְלָהִביא  לּוחֹו  ׁשְ

ָהָאָדם 8ְלַהְזִמין ֵציָדה ְלַדְרּכֹו.

ְזּכֹר ָהָאָדם  ּיִ - 9ׁשֶ ֵרה  ׁש-ֶעׂשְ ֵ ַהּשׁ
חּוִרים  ּבַ ֲחֵבָריו, 

ֲהָנָאה  ָהיּו ּבַ ּנּו, 10ׁשֶ ְוִגּבֹוִרים יֹוֵתר ִמּמֶ

11ְוֵאין  ָיִמים,  ֶהֱאִריכּו  ְולֹא  דֹוָלה  ּגְ

ָעה,  ׁשָ ָכל  ּבְ ָלבֹוא  ב  ִמְתַעּכֵ ֶות  ַהּמָ

ְוַיְחׁשֹב,  ּבֹו.  ׁשֹוֵלט  ָאָדם  12ְוֵאין 

ְוֵאינֹו  ָידֹו,  ּבְ דֹון  ּקָ ּפִ ִהיא  ָמה  ׁשָ ַהּנְ

ע  דֹון ְוִיְתּבַ ּקָ ַעל ַהּפִ יֹוֵדַע ָמַתי ָיבֹוא ּבַ

דֹון, ּקָ ַהּפִ ֶאת  ְלַנּקֹות  ַמֵהר  ּיְ )א(ׁשֶ 13ְוָצִריְך  ְקדֹונֹו,   ּפִ
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אל יחסר", ופירש רבינו 
יונה )שע"ת ב, ט(: לובן 
הבגדים משל על נקיות 
הנפש בתשובה, והשמן 
טובים  למעשים  משל 
מה  והביא  טוב.  ושם 
)קהלת  חז"ל  שאמרו 
הזה:  בענין  ו(  ט,  רבה 
מלח  של  לאשתו  משל 

שהיתה מתקשטת ותשם בפוך עיניה, ובעלה עובר ארחות ימים. ותאמרנה 
תתיפי?  לשוא  זה  מה  ועל  למרחוק,  בדרך  הלך  בעלך  הלא  השכנות:  לה 
אמרה להם: בעלי מלח הוא, אולי יהפך רוח ים וקל מהרה יבוא וימצאני – 
והנני מקושטת! ע"כ. וביאר ב'פתח השער', כי המשל הזה מלמדנו כי הענין 
הזה להיות מוכן בכל רגע בשביל ספק הרחוק לכאורה, הוא קרוב לחושי 
האדם מאוד בדבר הנוגע לו בנפשו. כי הענין שבעלה ימצאה מקושטת נוגע 
לה בנפשה מאוד, ולכן לא יכבד עליה להתקשט תמיד על צד הספק הרחוק. 
וכן בעניננו, לו היה ענין השבת הנשמה בטהרה להשם יתברך נוגע לנפשנו 

מאוד, אזי היינו תמיד עומדים במצב הכן גם בשביל ספק הרחוק.
ב. שישיבהו נקי כאשר בא לידו. במסכת שבת )קנב:( דורשת הגמרא את 
לו  "תנה   – ז(  יב,  )קהלת  נתנה"  אשר  האלקים  אל  תשוב  "והרוח  הכתוב: 
נתן לך  כמו שנתנה לך בטהרה אף אתה בטהרה". פירוש: כשם שהקב"ה 
את הנשמה בשעת יצירתך כשהיא נקיה וטהורה ללא חטא, אף אתה הזהר 

להחזיר לו אותה בשעת מותך בטהרה, שלא הוטמאה על ידי חטא.
את  מפקיד  והקב"ה  מאחר  לדון  שיש  יד(,  כב,  )שמות  החיים'  ה'אור  כתב 
שנתנה,  כמו  מותו  לאחר  לו  שיחזירנה  עמו  ומתנה  האדם  אצל  הנשמה 
לכאורה יש לדון את האדם כשומר פקדון, ואף אם לא שמר על הנשמה ונגרם 
לה נזק, יוכל לפטור את עצמו בטענת 'בעליו עמו' ]כמו שנאמר )שמות כב, 

ביאורים
14. נקי כאשר בא לידו. וכפי שאומרים בברכות השחר: "אלקי, נשמה שנתת 
בי טהורה היא". 15. להסתלק מבני אדם. לפרוש מלישב בחברת בני-אדם.

א ְלָידֹו. ר ּבָ ֲאׁשֶ יֵבהּו 14ָנִקי ּכַ ׁשִ ּיְ )ב(ׁשֶ

ְזּכֹר ַמֲעָלה  ּיִ - ׁשֶ ֵרה  ַבע-ֶעׂשְ ְ ַהּשׁ
ְמאֹד  טֹוָבה 

כֹול  ּיָ ׁשֶ ּכְ ֵני-ָאָדם  ִמּבְ ק  ּלֵ 15ְלִהְסּתַ
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איש  ישאל  'וכי  יג-יד( 
או  ונשבר  רעהו  מעם 
בעליו  אם  וגו',  מת 
ישלם'[,  לא  עמו 
)ב"מ  בגמרא  שמבואר 
המבקש  שאף  צז.( 
מים  שישקהו  מחבירו 
לו  אמר  עת  ובאותה 
נחשב   - חפץ  השאילני 
בשעת  עמו  שבעליו 
נשבר  ואם  ההשאלה 
והרי  החפץ הוא פטור, 
את  ומפרנס  זן  הקב"ה 
האדם בכל יום ונופח בו חיים בכל עת, ואם כן הרי לעולם האדם כשואל 
בבעלים, ויפטר גם אם לא ישיב את נשמתו כמו שנתנה לו. וכתב שמחמת 
שתי סיבות אין לאדם לסמוך על כך להיפטר: א. משום שמפקיד שמתנה 
צד.(,  )שם  קיים  יהיה שונה מהאמור בתורה תנאו  בשעת ההפקדה שדינו 
לו  עמו שיחזירנה  לאדם מתנה  הנשמה  את  שנותן  גם הקב"ה בשעה  וכך 
כמו שנתנה לו, וכאילו התנה עמו המשאיל שלא יפטר בטענת 'בעליו עמו' 
יתכן שבדיני שמים  הוא פטור עליו,  גם דבר שבדיני אדם  ב.  קיים.  ותנאו 
ידונו אותו ויחייבוהו על כך, ולכן אף ששומר פקדון נפטר מחיובו בטענת 
יחייבהו על שלא החזיר את  'בעליו עמו', מכל מקום הקב"ה בדיני שמים 

נשמתו כמו שנתנה לו.

ביאורים
16. להנצל. להמלט. 17. וישב בחדרו יחיד. כלומר, יעדיף את ההתבודדות 
והפרישה מבני אדם הכסילים. 18. נגמרות. יוצאות אל הפועל. 19. ולשון 
דברים  המספר  וכן  אמת.  שאומר  אעפ"י  חברו,  בגנות  המספר  הוא  הרע. 
שגורמים אם נשמעו איש מפי איש, להזיק לחברו בגופו או בממונו ואפילו 
ה(. ב  ז,  דעות  הל'  )רמב"ם  הרע  לשון  זה  הרי   – להפחידו  או  לו   להצר 
 20. ובעמדו שם. עם בני אדם. 21. חייב להוכיחם. כמו שנאמר )ויקרא יט יז(:

ַחְדרֹו ָיִחיד,  ב ּבְ ֵצל ֵמֶהם, 17ְוֵיׁשֵ 16ְלִהּנָ

א  י רֹב ָהֲעֵברֹות ֵאיָנן 18ִנְגָמרֹות ֶאּלָ ּכִ

ָהָרע  19ְוָלׁשֹון  ְזנּות  גֹון  ּכְ ַנִים,  ׁשְ ּבִ

ֵצל  ִיּנָ ֵאּלּו  ל  ִמּכָ ַוֲחִניפּות,  ָקִרים  ּוׁשְ

ֶאה  י הּוא ֵאינֹו ִמְתּגָ ּכִ ְיִחיִדי,  ב  ַהּיֹוׁשֵ

ֵליָצנּות  ׁשֹוֵמַע  ְוֵאינֹו  ֵני-ָאָדם  ּבְ ַעל 

ב  21ַחּיָ ם,  ׁשָ 20ּוְבָעְמדֹו  ֶהם.  ּלָ ׁשֶ

ִעְנָיִנים:  ה  לֹשָׁ ׁשְ ּבִ ְלהֹוִכיָחם 
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ביאורים
האפשרות  זו  אם  במעשה,  היד.  בפגיעת   .22 עמיתך".  את  תוכיח  "הוכח 
לאוהל  ונכנס  בידו,  חרב  בידו.  רומח   .23 העבירה.  מן  להפרישם  היחידה 
שבו שהו ודקר אותם בעת שחטאו. 24. שאמר לרשע. כאשר ראה את דתן 
להכות  כוונה  מתוך  ידו  את  הרים  מהם  ואחד  זה,  עם  זה  מריבים  ואבירם 
את השני, הוכיחו משה ואמר לו: "רשע, למה תכה רעך", ]ואע"פ שהיתה 
מריבה ביניהם, קראו 'רעך', לרמוז לו: אף הוא רשע כמותך[. )רש"י שמות 
ב, יג(. 25. שנאתי קהל מרעים. שנאתי בלבי את העושים רע לאחרים. ]ויש 
עבירות.  תמיד.  עוברים  שהם  כיון   .26 רע[.  עושי  אסיפת  את  מפרשים, 
במסכת  כמבואר  שבידן,  עבירות  על  )-נענש(  נתפס  מוכיחם,  אינו  ואם 
חז"ל  שאמרו  כמו  בשלימות,  לקיימה  קשה  זו  מצוה  כי  ]ועוד  )נד:(.  שבת 
אמרו  ועוד  תוכחה,  שמקבל  מי  הזה  בדור  יש  אם  אני  תמה  טז:(:  )ערכין 
)שם(: תמיהני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיח[. 27. בטלת מעליך כל זה 
העונש. גם את העונש על כך שאינך מוכיחם על מעשיהם הרעים. וגם אתה 
ניצול מעונש על עוונות הרבה שאינן יכולות להתבצע רק בהיותך עם אדם 
- ללא  יחידי  יושב  ניצול בהיותו  ]ועוד  כנ"ל.  יושב לבד  ולא בהיותך  נוסף 
חברת הרשעים - שלא יקבל עונש כמותם, והוא עפ"י המבואר באבות דרבי 
נתן )פ"ל סי' ג'(: "ר"ע אומר, כל המדבק בעוברי עבירה, אע"פ שלא עשה 

כמעשיהם, הרי זה מקבל פורענות כיוצא בהם..."[.

ָידֹו )במדבר כה, ז(,  ַקח 23רַֹמח ּבְ ּלָ ִפיְנָחס ׁשֶ ד, ּכְ ְפִגיַעת ַהּיָ 22ּבִ

ָאַמר  לֹום, 24ׁשֶ ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ה ַרּבֵ ה ֹמשֶׁ ר ָעׂשָ ֲאׁשֶ ְדָבִרים, ּכַ ּבִ

ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ב,  ּלֵ ּבַ ה ֵרֶעָך" )שמות ב, יג(,  ּכֶ ּתַ ה  ע: "ָלּמָ ָלָרׁשָ

ב"  ֵאׁשֵ לֹא  ִעים  ְרׁשָ ְוִעם  ְמֵרִעים,  ְקַהל  ֵנאִתי  "25ׂשָ ִוד:  ּדָ

יָון  ִמיד, 26ּכֵ ֶהם ּתָ )תהילים כו, ה(. ּוִמי ֶזה ָיכֹול ְלִהְתקֹוֵטט ִעּמָ

ְלּתָ  ּטַ 27ּבִ  - ָיִחיד  ב  יֹוׁשֵ ה  ַאּתָ ּוְכׁשֶ ִמיד,  ּתָ עֹוְבִרים  ֵהם  ׁשֶ

ה. ַהְרּבֵ ֵמֲעֹונֹות  ְלּתָ  ִנּצַ ה  ְוַאּתָ ָהעֶֹנׁש,  ֶזה  ל  ּכָ  ֵמָעֶליָך 
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החסידים  עם  אבל  ג. 
אצלם  וישב  יתחבר 
כתב  מהם.  וילמד 
כ(:  יג,  )במשלי  הגר"א 
להיות  האדם  ודרך 
נמשך במדותיו ומעשיו 
אחר מי שיתחבר עמו. 
הרמב"ם  מדברי  והוא 
)הלכות דעות פ"ו ה"א( 
רעיו  אחר  ובמעשיו  בדעותיו  נמשך  להיות  אדם  של  ברייתו  דרך  שכתב: 
לצדיקים  להתחבר  אדם  צריך  לפיכך  מדינתו.  אנשי  במנהג  ונוהג  וחבריו 
הרשעים  מן  ויתרחק  מעשיהם,  שילמד  כדי  תמיד  החכמים  אצל  ולישב 
ההולכים בחשך כדי שלא ילמד ממעשיהם. הוא ששלמה אומר "הולך את 
חכמים יחכם ורועה כסילים ירוע". ואומר "אשרי האיש אשר לא הלך בעצת 

רשעים" וגו'.
חכמים  את  "הולך  כ(  )יג,  במשלי  עה"פ  כתב  פכ"ה  אליעזר  דרבי  בפרקי 
לקח  שלא  אע"פ  המרקחים  לבית  שנכנס  למי  דומה  הוא  למה  יחכם", 
ולא נתן כלום, מ"מ ריח טוב לקח והוציא עמו, כך כל מי שהוא הולך עם 

הצדיקים לוקח מדרכיהם וממעשיהם הטובים.

ביאורים
חשבון  )שער  בחוה"ל  יתחבר.  כת"י[  ]והחכמים.  החסידים  עם  אבל   .28
הנפש פ"ג אופן יז( כתב: שההתחברות עם חכמים וצדיקים, אין היא עומדת 
בסתירה עם ההתבודדות, ואינה מאבדת מהאדם את מעלות היחידות, אלא 
והיחידות  האמיתית  ההתבודדות  היא  החכמים  עם  ההתחברות  אדרבה, 
השלימה. וביאר ב'טוב הלבנון', שהרי התועלת שההתבודדות מביאה לאדם 
היא, שהיא מונעת ממנו את הרעות הנובעות מחברת המון העם, ומאפשרת 
לו להתרכז ולהתעלות בעבודת ה', וההתחברות עם תלמידי חכמים מביאה 
לו תועלת זו פי כמה. ולא עוד, אלא שהמעלות של ההתחברות עם צדיקים 
יותר מאשר המעלות של ההתבודדות.  ורבות  ותלמידי חכמים הן גדולות 

29. הולך את חכמים יחכם. ההולך עם החכמים יתחכם מהם.

ב  ר ְוֵיׁשֵ 28)ג(ֲאָבל ִעם ַהֲחִסיִדים ִיְתַחּבֵ

ְכִתיב: "29הֹוֵלְך  ֶאְצָלם ְוִיְלַמד ֵמֶהם, ּדִ

ם" )משלי יג, כ(. ֶאת ֲחָכִמים ֶיְחּכָ

ְזּכֹר  ּיִ ׁשֶ  - ֵרה  מֹוֶנה-ֶעׂשְ ְ ַהּשׁ
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רופאך.  ה’  אני  כי  ד. 
)ויקרא  הרמב"ן  כתב 
בהיות  כי  יא(,  כו, 
והם  שלמים  ישראל 
ענינם  יתנהג  לא  רבים 
בגופן  לא  כלל,  בטבע 
ולא בארצם, לא בכללם 

ביאורים
הזה.  בעולם  ומהצרות המתרחשות  הרעים  העולם. מהמקרים  מפגעי   .30 
31. שהוא רשע גמור. ועדיין לא חזר בתשובה ולא התוודה לפני האלקים. 
לא  שהבורא  רק  לא  כלומר,  הצרות.  מכל  והצילו  השי"ת  עליו  חמל   .32
הענישו עדיין על עוונותיו וחטאיו, אלא עוד עשה עמו במשך הזמן הזה רק 
טובות וחסדים. 33. ולבקש ממנו. בכת"י הגירסא: "ולבקש ממנו מחילה בכל 
יום ופעם, ויזהר בעבודתו וִשְבחֹו ולבקש ממנו שישמרהו.." 34. המתרגשות. 
המתרחשות. 35. כמו שאמר הכתוב. כלומר, וירוץ להדבק בעבודת הבורא 
מתוך פחד מיסורים אלה וכדי לדחות אותם מעליו, כמו שנאמר ויאמר אם 

שמוע וגו'.

אֹותֹו  יל  ַמּצִ הּוא  ׁשֶ קֹום,  ַהּמָ ַחְסֵדי 

ה  ּמָ הּוא רֹוֶאה ּכַ ְגֵעי ָהעֹוָלם. ׁשֶ 30ִמּפִ

ים:  ָקׁשִ ִיּסּוִרין  ּבְ ֵמִתים  ֵני-ָאָדם  ּבְ

ֶות ּוְבָצַרַעת  י ַהּמָ ָמא ּוְבַסּמֵ ָרָעב ּוַבּצָ ּבָ

יֹוֵדַע  ְוהּוא  ּוָבֵאׁש,  ִים  ּוַבּמַ ּוַבֶחֶרב 

ֲעֵברֹות  ה  ּמָ ּכַ ֲעבּור  ּבַ רֹות  ַהּצָ ְלָכל  ָראּוי  הּוא  ׁשֶ ַעְצמֹו  ּבְ

י  ְוַאף-ַעל-ּפִ ָהֱאלִֹהים,  ֶמֶרת  ִמׁשְ ַמר  ׁשָ ּלֹא  ׁשֶ ָעַבר,  ׁשֶ

ילֹו  ְוִהּצִ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ָעָליו  32ָחַמל  מּור  ּגָ ע  ָרׁשָ הּוא  31ׁשֶ

ּבֹוְראֹו  ִלְפֵני  ַנע  ְלִהּכָ ָראּוי  הּוא  ה  ּמָ ּכַ ְוֵיַדע  רֹות.  ַהּצָ ל  ִמּכָ

ׁשֹות  ְתַרּגְ 34ַהּמִ רֹות  ַהּצָ ל  ִמּכָ ְמֵרהּו  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ּנּו  ִמּמֶ ׁש  33ּוְלַבּקֵ

ַמע  ׁשְ מֹוַע ּתִ תּוב: "ַוּיֹאֶמר ִאם ׁשָ ָאַמר ַהּכָ מֹו ׁשֶ עֹוָלם, 35ּכְ ּבָ

י ְבִמְצַרִים לֹא  ְמּתִ ר ׂשַ ֲחָלה ֲאׁשֶ ל ַהּמַ ְלקֹול ה’ ֱאלֶֹהיָך וגו’ ּכָ

]ְוָאַמר:  כו(.  טו,  )שמות  רְֹפֶאָך"  ה’  ֲאִני  י  )ד(ּכִ ָעֶליָך  ים  ָאׂשִ
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כי  מהם,  ביחיד  ולא 
ומימם  לחמם  ה'  יברך 
מקרבם  מחלה  ויסיר 
יצטרכו  שלא  עד 
ולהשתמר  לרופא 
הרפואות  מדרכי  בדרך 
"כי  שאמר  כמו  כלל, 
אני ה' רופאך". וכן היו 
בזמן  עושים  הצדיקים 
יקרם  כי  גם  הנבואה, 
ידרשו  לא  שיחלו  עוון 
ברופאים, רק בנביאים, 
כענין חזקיהו בחלותו )מלכים ב כ, ב(, ואמר הכתוב "גם בחליו לא דרש את 
ה', כי ברופאים" )דברי הימים ב טז, יב(... אבל הדורש ה' בנביא, לא ידרוש 

ברופאים. ומה חלק לרופאים בבית עושי רצון ה'?
רבנן,  תנו  )לג.(  ברכות  במסכת  ממית.  החטא  אלא  ממית  הערוד  אין  ה. 
לו  והודיעו  באו  הבריות.  את  מזיק  והיה  ערוד  שהיה  אחד  במקום  מעשה 
לרבי חנינא בן דוסא. אמר להם "הראו לי את חורו", הראוהו את חורו. נתן 
אותו ערוד  ומת  ונשכו,  )הערוד(  יצא  פי החור.  חנינא את( עקבו על  )רבי 
]עיי"ש רש"י[. נטלו )רבי חנינא( על כתפו והביאו לבית המדרש. אמר להם 

"ראו בני, אין ערוד ממית אלא החטא ממית".
הערוד, או כל בריה אחרת, הוא שלוחו של מקום בהענשת מי שחייב מיתה 

ביאורים
את  תשמעון  עקב  והיה  נאמר:  לכן  קודם  חולי.  כל  ממך  ה’  והסיר   .36
וכל   .37 והסיר ה' ממך כל חולי.  וגו'  המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם 
מדוי מצרים הרעים אשר ידעת. כל המחלות והמכות הקשות אשר ראית 
סיבה  הערוד  נשיכת  אין  ממית.  הערוד  אין   .38 המצרים.  על  ה'  שהביא 
למיתת האדם. 39. הערוד. ערוד נולד מהרבעת כלאים של נחש וצב ]שרץ 
חולין  עפ"י  לג:  ברכות  )רש"י  כט[  יא,  ויקרא  רש"י  עיין  לצפרדע,  הדומה 

קכז.(.

ל חִֹלי 37ְוָכל ַמְדֵוי  ָך ּכָ 36ְוֵהִסיר ה’ ִמּמְ

לֹא  ָיַדְעּתָ  ר  ֲאׁשֶ ָהָרִעים  ִמְצַרִים 

ְך[. ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם  יָמם ּבָ ְיׂשִ

ֵמִמית,  39ֶהָערֹוד  38)ה(ֵאין  ִלְבָרָכה: 

א ַהֵחְטא ֵמִמית )ברכות לג, א(. ֶאּלָ

ְזּכֹר  ּיִ ׁשֶ  - ֵרה  ע-ֶעׂשְ ׁשַ ַהּתְ
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רבי  מא.(.  נדרים  )עיין 
נקי  שהוא  ידע  חנינא 
חשש  לא  ולכן  מעוון, 
דברי  תוכן  מהערוד. 
שטוב  היה  חנינא  רבי 
יחששו  אם  יעשו 
ממה  שבידם  מעבירות 

שיחששו מהערוד.
לנח נאמר )בראשית ט, 
וחתכם  "ומוראכם  ב( 
חית  כל  על  יהיה 
מוראו  והנה  הארץ". 
האדם  של  וממשלתו 

המדרש  כדברי  הקב"ה,  של  וצלמו  בדמותו  שהוא  בכך  תלויים  החיות  על 
)בראשית רבה ח, יב( ]הפסוק )בראשית א, כו( אומר: "ויאמר אלהים נעשה 
אותם  "ויברך  כח:  ובפסוק  הים...".  בדגת  וירדו  כדמותנו  בצלמנו  אדם 
אלהים... ורדו בדגת הים".[ אמר רבי יעקב דכפר חנין: את שהוא בצלמנו 
כדמותנו – ּוְרדּו ]כלומר: ימשלו בחיות[. את שאינו בצלמנו כדמותנו – ֵיְרּדּו 
)או ֵיָרדּו( ]כלומר: יהיו תחת ממשלת החיות[. אדם החוטא, בעקבות חטאו 
וירדו  ד"ה  כו  א,  )בראשית  רש"י  שפירש  כמו  מעליו,  הקב"ה  של  צלו  סר 
בדגת הים, על פי בראשית רבה ח, יב(: "יש בלשון הזה )ְוִירּדּו( לשון רידוי 
ירוד לפניהם  – נעשה  זכה  ובבהמות. לא  – רודה בחיות  זכה  ירידה.  ולשון 

והחיה מושלת בו".
ו. וישבח להשם יתעלה שידו מגעת להשיב הגזלה. כי כל זמן שהגזל בידו, 
אין לו כפרה עולמית! )פלא יועץ: "גזל"(. ואין יום הכיפורים או יום המיתה 
מכפרים עד שיחזיר הגזל והממון שהוא חייב, ויפייס את חברו עד שימחול 
כל  ויביא  יום,  בכל  פעמים  מאה  ויתוודה  שנה,  מאה  יתענה  ואפילו  לו. 

ביאורים
יפחד להשיב את  כלומר, שלא  עליו.  הזמן  מפגעי   .41 מגעת. משגת.   .40

הגזלה מחשש שיצטרך לממון.

הּוא  ׁשֶ ָממֹון,  לֹו  ֵיׁש  ִאם  ְוַיְחׁשֹב, 

ם  ֵ ַהּשׁ ְרֶצה  ּיִ ׁשֶ ּכְ י  ּכִ ֶאְצלֹו,  דֹון  ּקָ ּפִ

ַיד  ּבְ ְוַיְפִקיֶדּנּו  דֹו  ִמּיָ ֶחּנּו  ִיּקָ ַרְך  ִיְתּבָ

ַאֵחר. ָלֵכן לֹא ִיְצַטֵער ָהָאָדם ִלְפרַֹע 

גֹון ִאם הּוא  ב ַלֲחֵברֹו, ּכְ הּוא ַחּיָ ֶ ַמה ּשׁ

ח  ּבַ ְמָחה, )ו(ִויׁשַ ׂשִ ֵזָלה ּבְ יב ַהּגְ ַזל - ָיׁשִ ּגָ

יב  ַעת ְלָהׁשִ דֹו 40ַמּגַ ּיָ ה ׁשֶ ם ִיְתַעּלֶ ֵ ְלַהּשׁ

ְגֵעי  ּלֹא ְיַפֵחד ]41ִמּפִ ֵהר ׁשֶ ֵזָלה. ְוִיּזָ ַהּגְ
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לא  לקרבן,  נביות  אילי 
אדם  )חיי  לו  יתכפר 
אם  ועוד  א(.  קמג, 
הגזלה  את  משיב  לא 
חי,  בעודנו  בעוה"ז 
מותו  לאחר  יאלץ 
לעוה"ז,  בגלגול  לחזור 
או  לנגזל  לשלם  כדי 
תהא  לו  וגם  ליורשיו, 
אחת  פרוטה  אף  זו 
לא  עוד  ]כל  בלבד! 
)מצודת  הנגזל[  מחל 
מצוה  לרדב"ז,  דוד 
ושורש העבודה שער המים יסוד  עוד;  ועיי"ש  כה  יד,   תסח; הגר"א משלי 

פ"ב(.
הנה האדם יושב לו בביתו בשלום השקט ובטח, בשמחה ובטוב לב, ואינו 
נוצרתי!  מפלוני  ותובע:  החטא  עומד  כי  למעלה.  גורם  חטאו  כמה  יודע 
ומעורר שישפך עליו פתאום חרון אף וגזירה רעה, אסונות וצרות ר"ל. ואחר 
הגזירה  להשקיט  החרטה  תועיל  ולא  מאוחר,  יהיה  כבר  שיתחרט  אף  כך 
אשר יצאה כבר. ומכל-שכן בעבירות שבין אדם לחברו, כגון גזילות וגניבות 
אונאה וכדו'. כי המזל של הנגזל צועק עליו במרומים ומעורר עליו חרון אף 

)'קב הישר', פרק יד(.
נאים  גורם:  גניבה  עוון  כמה  וראה  בא  כתב:  )מ(  הדברות  עשרת  במדרש 
נעשו  נעשו שפלים, לבושים  נעשו עצבים, רמים  נעשו מכוערים, שמחים 

ערומים.

ביאורים
שירצה  מה  יחשוב:  "אלא  הגירסא:  בכת"י  יתרצה.  יתברך  שהשם  מה   .42
הטובים. מעשיו  בגלל  שבזכותו.   .43 שלו...".  הכל  כי  יעשה   הבורא 
יבקש  שישליטנו.  ממנו  ויבקש   .45 חינם.  מתנת  לו.  נתנו  ברחמיו   .44

מהשי"ת שיסייעהו לשלוט בממונו לעשות בו רצון ה'.

42ַמה  ַיְחׁשֹב:  א  ֶאּלָ ָעָליו[,  ַמן  ַהּזְ

י  ּכִ ה[,  ]ַיֲעׂשֶ ה  ִיְתַרּצֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶ ּשׁ

ָידֹו,  ּבְ נֹוְתנֹו   - רֹוֶצה  ׁשֶ ּכְ ּלֹו,  ׁשֶ ַהּכֹל 

ה  ְיַבּזֶ לֹא  ּנּו.  ִמּמֶ לֹוֵקַח   - ְרֶצה  ּיִ ּוְכׁשֶ

ַיְחׁשֹב  ְולֹא  ֲעִנּיּותֹו,  ִביל  ׁשְ ּבִ ָעִני 

א לֹו ָממֹונֹו, ַאְך ַיְחׁשֹב  ְזכּותֹו ּבָ ּבִ 43ׁשֶ

לֹו,  ְנָתנֹו  ַרֲחָמיו  44ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ָהֵאל  ׁשֶ

ִליֶטּנּו ַעל ָממֹונֹו  ׁשְ ּיַ ּנּו ׁשֶ ׁש ִמּמֶ 45ִויַבּקֵ
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כל  על  השליטו  כי  ז. 
העולם. במסכת ברכות 
סיים  "כי  שנינו:  )ס:( 
מסאניה לימא )כשנועל 
ברוך  יברך(  נעליו 
צרכי".  כל  לי  שעשה 
מדוע  להבין  וצריך 
מיוחדת  ברכה  נתקנה 
המנעל?  נעילת  על 
)סידור  מליסא  הר"י 
דרך החיים( ביאר בשם 
בעולם  שיש  מהרש"ל, 
ארבע דרגות זו למעלה 
הדומם.   – א'  מזו: 
החי   – ג'  הצומח.   – ב' 

)-בעלי החיים(. ד' – המַדֵּבר, הוא האדם. הצומח מושל בדומם וניזון ממנו. 
החי מושל בצומח ואוכל אותו ועל ידי זה הוא מושל גם בדומם, והמדבר 

ביאורים
רוב  ידי  יהיה עשרו שמור לבעליו לרעתו. כעשרו של קרח שעל  ולא   .46
ורשב"ם  קיט.  )פסחים  לשאול  וירד  רבינו,  משה  על  לחלוק  נתגאה  ממונו 
בתורתו  לבעוט  יבוא  לא  ממונו  ידי  על  לו  שבא  השפע  שמרוב  וכן  שם(. 
ובמצותיו, ככתוב )דברים לב, טו(: "וישמן ישורון ויבעט". 47. בין העליונים 
בעליונים  הנמצאות  לבריות  ביחס  לו  יש  ערך  איזה  התחתונים.  ובין 
חשיבות  וחסר  קטן  העליונים.  הדברים  נגד  ושפל  קטן   .48 ובתחתונים. 
מעלה. ומלאכי  והמזלות(  הכוכבים  והירח,  )השמש  השמים  צבא   לעומת 
50. כי השליטו  49. שחלק לו הקב"ה חלק טוב. למרות קטנותו ושפלותו. 
ו(  ח,  )תהלים  האדם  במעלת  ע"ה  המלך  דוד  שאמר  וכפי  העולם.  כל  על 
"תמשילהו במעשי ידיך, כל שתה )-שמת להיות נכנעים( תחת רגליו, צונה 
ואלפים )-את הצאן והפרים( כולם, וגם בהמות שדי )-השדה(, צפור שמים 

ודגי הים" וגו'.

ה, 46ְולֹא  ַלֲעׂשֹות ְרצֹון ַהּבֹוֵרא ִיְתַעּלֶ

מּור ִלְבָעָליו ְלָרָעתֹו. רֹו ׁשָ ִיְהֶיה ָעׁשְ

ְוִיְתּבֹוֵנן ְזּכֹר  ּיִ ׁשֶ  - ִרים   ָהֶעׂשְ
ָהֶעְליֹוִנים  ין  47ּבֵ

הּוא 48ָקָטן  ְחּתֹוִנים, ְוָיִבין ׁשֶ ּוֵבין ַהּתַ

ָבִרים ָהֶעְליֹוִנים, ְוָיִבין  ָפל ֶנֶגד ַהּדְ ְוׁשָ

רּוְך-הּוא ֵחֶלק  דֹוׁש-ּבָ ָחַלק לֹו ַהּקָ 49ׁשֶ

ל ָהעֹוָלם:  ִליטֹו ַעל ּכָ י ִהׁשְ טֹוב 50)ז(ּכִ
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ואוכל  בחי  מושל  הוא 
אותו ועל ידי זה מושל 
וכשלוקח  בכולם. 
לעשות  בהמה  עור 
מראה  מנעלים,  ממנו 
המושל  שהוא  ביותר 
בעולם  שיש  מה  בכל 
רגליו  תחת  וכולם 
כל  בהם  לעשות  ממש 
מברך  לפיכך  צרכיו. 
'שעשה  המנעלים  על 
מה  וזהו  צרכי'.  כל  לי 
ו(:  ח,  )תהלים  שנאמר 
"תמשילהו במעשי ידיך 
רגליו  תחת  שתה  כל 
צונה ואלפים" וגו', ר"ל 
בבעלי  שמושל  מאחר 
ואלפים,  צונה  חיים 
מכל שכן שמושל בצומח ודומם שתחתיהם, נמצא שהכל תחת רגלי האדם. 
]עפי"ז מבארים מה שאמר לו הקב"ה למשה רבינו כאשר נתגלה אליו בסנה: 
"של נעלך מעל רגלך כי המקום אשר אתה עומד אליו אדמת קודש הוא", כי 
מאחר ונעילת מנעל של עור בהמה מבטא שליטת האדם על הבריאה כולה, 
א"כ במקום השראת השכינה, אסור לו לאדם להראות שום שלטון על שום 

דבר, אלא רק הכנעה להקב"ה בלבד[.

ביאורים
גדולתו. נתן לו דעת להבין ולהשיג גבורתו ונפלאותיו  והודיעו סודות   .51
על  לה'  להכנע  שעליו  ק"ו  בוראו.  לידיעת  שהגיע  וחומר  קל   .52 יתברך. 
דבר  שהוא  העולמים,  צור  האדונים,  אדון  הבורא  בידיעת  הבנה  לו  שנתן 
היחידי העומד לעולם ולעולמי עולמים )כלשון הרמב"ם סוף פ"ו מהלכות 

מזוזה(.

ִגים,  ֵהמֹות, ַעל ַהַחּיֹות, ַעל ַהּדָ ַעל ַהּבְ

ַעל  רֹות,  ַהּפֵ ַעל  ָהעֹופֹות,  ַעל 

תֹו  ֻדּלָ ּגְ סֹודֹות  51ְוהֹוִדיעֹו  ִבים,  ָהֲעׂשָ

הּוא  ה  ְוַכּמָ ְוִנְפְלאֹוָתיו.  ּוְגבּורֹוָתיו 

מֹו  ּכְ ֶזה,  ל  ּכָ ֲעבּור  לֹו  ְלהֹודֹות  ב  ַחּיָ

אֹו ַעל  לֹו ֲאדֹוָניו ְוִנּשְׂ ּדְ ּגִ ֶעֶבד ִנְבֶזה ׁשֶ

52ַקל-ָוחֶֹמר  ַוֲעָבָדיו;  ָריו  ׂשָ ל  ּכָ

הּוא  ר  ֲאׁשֶ ּבֹוְראֹו,  ִליִדיַעת  יַע  ִהּגִ ׁשֶ

יל  ּפִ ב ְלַהׁשְ הּוא ַחּיָ ֲאדֹון ָהֲאדֹוִנים, ׁשֶ

ֵאיָמה  ּבְ חֹו  ּבְ ּוְלׁשַ ְלָפָניו  ַעְצמֹו  ֶאת 

ּוְבִיְרָאה.
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לקנות  וישתדל  ח. 
נאמנים  ורעים  אחים 
בלימוד  שיעזרוהו 
שאמרו  וכמו  תורתו. 
חז"ל )אבות א, ו(: "וקנה 

ביאורים
עד  ובזריזות  בהתמדה  המצוות  יעשה  הטוב.  לעשות  עצמו  וירגיל   .53
יותר. יתאמץ לעלות למדרגות  יוסיף  54. ואח"כ  שיהפך לו לטבע והרגל. 
שמתאמץ  המצוות  בקיום  שיעזרהו.  עזר   .55 ה'.  בעבודת  יותר  גבוהות 
התורה. חכמת  ללמוד  דעה  לו  יתן  חכמה.  ושיודיעהו   .56  בעשייתם. 
ויאהב   .58 המצוות.  כל  קיום  לשאת  כח  לו  שיהיה  מצוותיו.  לסבול   .57
יאהב אותם כמו שאוהב את עצמו כמו שכתוב  לנפשו.  להם כמו שיאהב 
59. וישנא  )ויקרא יט, יח(: "ואהבת לרעך כמוך", וירצה שיהיה להם טוב. 
 לעשות וכו’. כמו שאמר הלל )לגוי שביקש להתגייר(: "דעלך סני, לחברך לא

ְזּכֹר  ּיִ ׁשֶ  - ִרים  ְוֶעׂשְ ָהַאַחת 
ל  ּכָ ִמיד  ּתָ

ַעְצמֹו  יל  53ְוַיְרּגִ ֶלְך,  ַהּמֶ ִמְצוֹות 

ּבֹו  ָרִגיל  ֵהא  ּיְ ׁשֶ ַעד  ַהּטֹוב  ַלֲעׂשֹות 

55ֵעֶזר  ֵמֱאלִֹהים  ַאל  ְוִיׁשְ יֹוֵתר.  יֹוִסיף  ְך  54ְוַאַחר-ּכָ ְמאֹד, 

57ִלְסּבֹל  ֵאיָבָריו  ק  ִויַחּזֵ ָחְכָמה  ּיֹוִדיֵעהּו  56ְוׁשֶ ַעְזֵרהּו  ּיַ ׁשֶ

ְדֵרָגה ֶאל ַמְדֵרָגה. ִמְצוֹוָתיו ְוַלֲעלֹות ִמּמַ

טֹוָבה  ַלֲעׂשֹות  ְלעֹוָלם  ְזּכֹר  ּיִ ׁשֶ  - ִרים  ְוֶעׂשְ ִים  ּתַ ְ ַהּשׁ
ָטְרָחם  ּבְ ָלֶהם  ַע  ְלַסּיֵ ֲחֵבָריו  ִעם 

ָנא  59ְוִיׂשְ ְלַנְפׁשֹו,  ּיֹאַהב  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָלֶהם  58ְויֹאַהב  ָאם.  ּוְבַמּשָׂ

ִלְקנֹות  ל  ּדֵ ּתַ ְוִיׁשְ )ח(  ְלַעְצמֹו.  ֹוֵנא  ּשׂ ֶ ּשׁ ַמה  ָלֶהם  ַלֲעׂשֹות 

י  ּכִ ּתֹוָרתֹו,  ִלּמּוד  ּבְ ַעְזרּוהּו  ּיַ ׁשֶ ֶנֱאָמִנים  ְוֵרִעים  ַאִחים 
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אמרו  וכן  חבר",  לך 
פ"ח(  נתן  דרבי  )אבות 
אדם  שיקנה  מלמד 
שיאכל  לעצמו  חבר 
דרך  וסתרי  כל סתריו, סתרי תורה  לו  ויגלה  וכו'  ויקרא עמו  וישתה עמו 
ארץ, שאם טעה אחד מהם בהלכה ואמר על טמא טהור או על טהור טמא, 
חבירו מחזירו. רבינו יונה מבאר שהחבר מסייע לאדם להתעלות בעבודת 
ו.( מבאר עוד שאף שמשובח לעסוק בתורה, אך אם  ה'. ובמאירי )ברכות 
הם שנים הדבר נאה יותר, כיון שמביניהם תבחן האמת ביותר, ועוד שמתוך 
שהאחד נושא ונותן עם חבירו הדברים חקוקים בדמיונם יותר ויותר. עוד 
כתב המאירי )שם סג:( שלעולם יעשה אדם לעצמו חבר ללמוד תורה עמו 
שאין פלפול מצוי ליחידי אלא כשחבירו מעוררו, והוא שאמרו "אין התורה 

מתוקנת אלא בחבורה".
ובראשונים מנו שלש מעלות טובות בחבר טוב: האחד לדברי תורה ]כמו 
שדרשו )תענית ז.( 'חרב על הבדים ונואלו' - חרב על שונאיהן של תלמידי 
חכמים שיושבים בד בבד )כל אחד לבדו( ועוסקים בתורה, ולא עוד אלא 
תסתיים  ומינך  'מינאי  טז:(  )ע"ז  אמרו  וכן  'ונואלו',  שנאמר  שמטפשין, 
שמעתא'[. והשני למצוות ודרכי השם, שאם עושה שלא כדת יוכיחנו חבירו 
ויחזירו למוטב. והשלישי לענין העצה, שיקחנו לעזור לו בכל עניניו ולהיות 
בן סודו ולקחת ממנו עצה טובה. )ראה רמב"ם ורבינו יונה(. ובר"י מטולידו 
מדליק  שהאחד  עצים  של  למדורה  בחבורה  הנלמדת  התורה  את  המשיל 
את חבירו, כך חברים העוסקים בתורה שזה שואל וזה משיב זה מקשה וזה 
שאין  יחידי  לעץ  דומה  יחידי  הלומד  אבל  דולקים,  כולם  ונמצאים  מתרץ 

האור נאחזת בו.

ביאורים
תעביד!" ]מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך![ )שבת לא.(. 60. אז יאהבוך. 
לאדם". האדם  לב  כן  לפנים  הפנים  "כמים  יט(  כז,  )משלי  שנאמר   וכמו 

61. שלומך. טובתך. ופירש רש"י )סנהדרין ק:(: "שתהא מתאהב עם הכל". 
62. וגלה סודך וכו’. "אף על פי כן לא תגלה סודך לכולם אלא לאחד מני 

אלף" )רש"י שם(. פירוש, לקרוב ולנאמן ביותר מבין חבריך.

ֶהם 60ָאז יֹאֲהבּוָך.  ֵלם ִעּמָ ָך ׁשָ ּבְ ּלִ ׁשֶ ּכְ

ה  62ְוַגּלֵ לֹוֶמָך,  61ׁשְ ֵני  ּבְ ִיְהיּו  ים  ַרּבִ
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הגלגלים  ואיך  ט. 
והירח  השמש  הולכים, 
במסכת  והכוכבים. 
רבי  "אמר  )עה.(:  שבת 
אמר  נחמני  בר  שמואל 
יונתן, מנין שמצוה  רבי 
לחשב  האדם  על 
ומזלות?  תקופות 
ו(:  ד,  )דברים  שנאמר 
כי  ועשיתם  "ושמרתם 
היא חכמתכם ובינתכם 
איזו  העמים",  לעיני 
עם  )של  ובינה  חכמה 
)ניכרת(  שהיא  ישראל( 
העמים"?  "לעיני 
חישוב  זה  אומר  הוי 
ומזלות".  תקופות 
כשאדם  רש"י:  פירש 
לאחרים  להגיד  יכול 
גשומה  תהיה  שהשנה 
חכמתו  שחונה,  או 

ניכרת לעיני העמים. חישובי שנה גשומה ושחונה תלויים בתנועות השמש 
לכוכבים  ביחס  השמש  של  ממיקומה  מושפע  האויר  מזג  שכן  והמזלות, 

)רש"י(.

ביאורים
63. שיזכור תמיד גדולתו של האל יתברך. על ידי שיתבונן בנפלאותיו ובמה 
שברא בעולם. 64. ויבין בריאת ]בכת"י הגי’: ויבחין בבריות[ העולם גדולים 
יתושים  כגון  הקטנים  והנבראים  הלויתן  כמו  הגדולים  הנבראים  וקטנים. 
לוקה.   .66 הרקיע.  גלגלי  הגלגלים.   .65 אורח(.  )עלי  למיניהם  ותולעים 
את מסתירה  שהלבנה  היינו  חמה  ]ליקוי  לבנה.  ליקוי  או  חמה  ליקוי   הוא 

י ָאֶלף. סֹוְדָך ְלֶאָחד ִמּנִ

ְזּכֹר  ּיִ 63ׁשֶ  - ִרים  ְוֶעׂשְ לֹשׁ  ָ ַהּשׁ
ד  י ִמ ּתָ

64ְוָיִבין  ַרְך,  ִיְתּבָ ָהֵאל  ל  ׁשֶ תֹו  ֻדּלָ ּגְ

ים, ּוְקַטּנִ דֹוִלים  ּגְ ָהעֹוָלם  ִריַאת   ּבְ
ֶמׁש  ֶ ים הֹוְלִכים, ַהּשׁ ּלִ ְלּגַ )ט( ְוֵאיְך 65ַהּגַ

ִמים  ׁשָ ַהּגְ ִויִריַדת  ְוַהּכֹוָכִבים  ֵרַח  ְוַהּיָ

ה  יַבת ָהרּוחֹות, ְוָכֵאּלּו עֹוד ַהְרּבֵ ּוְנׁשִ

ָאָדם רֹוֶאה  ִביל ׁשֶ ר. ּוִבׁשְ ּפֵ ָעְצמּו ִמּסַ

ֵמּהַ ִלּבֹו  ִמיד ֵאינֹו ּתָ ְפָלאֹות ּתָ ֵאּלּו ַהּנִ

ָבָנה  ַהּלְ אֹו  ה  ַהַחּמָ ׁשֶ ּכְ ֲאָבל  ְך,  ּכָ ַעל 

ְוהּוא  ְמאֹד,  ֵמּהַ  ּתָ הּוא  ָאז  66לֹוָקה 
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מעשיך  נפלאים  י. 
מאד.  יודעת  ונפשי 
)יסוה"ת  ברמב"ם 
שזוהי  כתב  א-ב(  ב, 
אהבת  להשגת  הדרך 
"האל  וז"ל:  ויראתו,  ה' 
הזה  והנורא  הנכבד 
וליראה  לאהבו  מצוה 
'ואהבת  שנאמר  ממנו 
ונאמר  אלהיך'  ה'  את 
תירא'.  אלהיך  ה'  'את 
הדרך  היא  והיאך 
ויראתו,  לאהבתו 
האדם  שיתבונן  בשעה 
וברואיו  במעשיו 
הוא  מיד  קץ,  ולא  ערך  לה  שאין  חכמתו  מהם  ויראה  הגדולים  הנפלאים 
אוהב ומשבח ומפאר ומתאוה תאוה גדולה לידע השם הגדול, כמו שאמר 
מיד עצמן  האלו  בדברים  וכשמחשב  חי'.  לאל  לאלהים  נפשי  'צמאה   דוד 
אפלה שפלה  קטנה  בריה  שהוא  ויודע  ויפחד  ויירא  לאחוריו  נרתע   הוא 

אראה  'כי  דוד  שאמר  כמו  דעות,  תמים  לפני  מעוטה  קלה  בדעת  עומד 
שאדם "בזמן  כתב:  יב(  )ד,  ושם  וגו'.  תזכרנו'  כי  אנוש  'מה  וגו'   שמיך' 

וכיוצא בו  וגלגל ואדם  מתבונן בדברים האלו ומכיר כל הברואים ממלאך 

ביאורים
בין  עומדת  בהיותה  הארץ,  כדור  של  מסויים  לחלק  מלהגיע  השמש  קרני 
השמש ובין אותו חלק של כדור הארץ ואז השמש אינה מאירה כל כך. ליקוי 
לבנה היינו שכדור הארץ מסתיר את השמש מלהאיר ללבנה ואז הלבנה לא 
נראית. והיא תופעה טבעית הצפויה מראש. )אמנם ישנו עוד סוג ליקוי חמה 
נקודות שחורות המופיעות  ליקוי בהארה של השמש עצמה מחמת  והוא 
67. ויהא  מידי פעם על פניה. עיין יערות דבש ב, נה, א' ד"ה אבל ידוע([. 

נראה. בעיניך )כת"י(.

מֹו  ּכְ ְוָרִגיל  ִדיר  ּתָ ֵאינֹו  ׁשֶ ִביל  ׁשְ ּבִ

ְזָרח  ִמּמִ יֹום  ָכל  ּבְ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ִסיּבּוב 

ה  ַוֲעׂשֵ ֲאֵליֶהם,  ט  ַהּבֵ ָלֵכן  ְלַמֲעָרב. 

ְפָלאֹות  ַהּנִ ָרִאיָת  לֹא  ִאּלּו  ּכְ ַעְצְמָך 

ָהִייָת  ִאּלּו  ּכְ ִנְרֶאה  67ִויֵהא  ֶמיָך,  ִמּיָ

ַתְחּתָ  ּפָ ו  ְוַעְכׁשָ ה  ַעּתָ ַעד  סּוָמא 

ֵעיֶניָך ְמאֹד,  ּבְ ִנְפָלא  ֵעיֶניָך, ָאז ָהָיה 

ְוֵכן  יֹום.  ָכל  ּבְ ַעְצְמָך  ה  ֲעׂשֶ ּתַ ְך  ּכָ

יָך,  ַמֲעׂשֶ )י(ִנְפָלִאים   " ִוד:  ּדָ ָאַמר 
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של  חכמתו  ויראה 
היצורים  בכל  הקב"ה 
מוסיף  הברואים,  וכל 
אהבה למקום ותצמאה 
בשרו  ויכמה  נפשו 
ברוך  המקום  לאהוב 

הוא...".

ביאורים
69. שעיניו רכות. חלשות, ואין  68. יודעת מאד. מכירה ומודה בכך מאד. 
בכת"י  הכל.  71. שרואה  וקטן.  עדין  דק.  בציור   .70 וברורה.  ראייתו חדה 
הגי': "שרואה יפי הכלי". פירוש, שרואה את יופיו באופן כללי. 72. להסתכל 
ויכול  בריאות  חזקות.   .73 העדינים.  בציורים  ולהבחין  להתבונן  כך.  כל 
להבחין אף בציורים דקים וקטנים. 74. לא יסמוך על אותה ההבנה. שלמד 
מתחזקת  החכמה   .75 הענינים.  עומק  מלהבין  חלש  שכלו  שאז  בנעוריו 
כשמגיע לימים. כשאדם מתבגר - שכלו מתחזק ומבין יותר. 76. יותר ממה. 

ומבין יותר ממה )כת"י(. 77. ואז תבין. יותר )כת"י(.

קלט,  )תהילים  ְמאֹד"  68יַֹדַעת  י  ְוַנְפׁשִ

יד(.

ְזּכֹר  ּיִ ׁשֶ  - ִרים  ְוֶעׂשְ ע  ָהַאְרּבַ
 , ב ׁשֹ ְח ַי ְו

ְוָזָהב  ֶסף  ּכֶ ְכֵלי  ּבִ ִלְראֹות  ָיכֹול  ֵאינֹו  ַרּכֹות  ֵעיָניו  69ׁשֶ ָאָדם 

ל- רֹוֶאה ַהּכֹל. ִמּכָ י 71ׁשֶ ק. ַאף-ַעל-ּפִ ִצּיּור ּדַ ִרים 70ּבְ ֻצּיָ ַהּמְ

ֵעיָניו  ׁשֶ ִמי  מֹו  ּכְ ְך  ל-ּכָ ּכָ ל  ּכֵ 72ְלִהְסּתַ ָיכֹול  ֵאינֹו  ָמקֹום 

ְנעּוָריו, ְוִנְרֶאה לֹו  ְך ִאם ָלַמד ּתֹוָרה ְוָחְכָמה ּבִ 73ֲחָזקֹות. ּכָ

ָראּוי, 74לֹא ִיְסֹמְך ַעל אֹוָתּה ַהֲהָבָנה,  הּוא ֵמִבין אֹוָתם ּכָ ׁשֶ

ה  ִמּמַ 76יֹוֵתר  ְלָיִמים  יַע  ּגִ ּמַ ׁשֶ ּכְ ֶקת  ִמְתַחּזֶ 75ַהָחְכָמה  י  ּכִ

ְתִחיל  ֶקת, ּתַ ָחְכָמְתָך ִמְתַחּזֶ ֵעת ׁשֶ ַנֲערּותֹו. ְוָלֵכן ּבְ ֵהִבין ּבְ ֶ ּשׁ

ִבין ְותֹוִסיף ְלַהְבִחין ְוַתֲעֹמד  ְלִהְתּבֹוֵנן ַעל ִעְנָיֶניָך. 77ְוָאז ּתָ
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בלב  יתחבר  לא  כך  יא. 
הזה  עולם  המאמין 
בחוה"ל  הבא.  לעולם 
"העולם  כתב:  ג(  )ח, 
הזה והעולם הבא כשתי 
תרצה  כאשר  צרות, 
תקציף  מהן,  האחת 
כלומר,  השנית", 
יהיו  והעוה"ב  העוה"ז 
לך  יש  כאילו  בעיניך 
אתה  שאם  נשים,  שתי 
רצונה  את  משביע 
השניה  מהן,  אחת  של 

רוגזת.
במשלי  בהגר"א  מצינו 
"נפש  עה"פ  ז(  )כז, 

ביאורים
78. השכלתי. למדתי והחכמתי. 79. ראית איש חכם בעיניו. כאשר תראה 
איש חושב עצמו בעיניו לחכם ולא כן הוא )מצודת דוד(. 80. תקוה לכסיל 
ממנו. הנה יש תקוה להמחזיק עצמו לכסיל יותר ממנו, כי הוא ילמד ויתחכם 
81. מתחברים  )שם(.  יחפוץ ללמוד מזולתו  אבל המחזיק עצמו לחכם לא 

בכלי אחד. יכולים להמצא יחד בתוך כלי אחד.

ה.  ִחּלָ ּתְ ִמּבַ יֹוֵתר  ָהִעְנָין  רּור  ּבֵ ַעל 

ל ָאָדם ַמה  ְותֹוִסיף ְלעֹוָלם ַלֲחקֹר ִמּכָ

ל  "ִמּכָ ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ ִעְנָין  ּכָ  , ָיַדְעּתָ ּלֹא  ֶ ּשׁ

קיט,  )תהילים  י"  ְלּתִ ּכַ 78ִהׂשְ ַדי  ְמַלּמְ

ׁש ְלָך  ְחׁשֹב: ִמי יֹוֵדַע ְלַחּדֵ צט(; ְוַאל ּתַ

ַעְצְמָך?  ּבְ ְנעּוֶריָך  ּבִ ַדְעּתָ  ּיָ ׁשֶ ה  ִמּמַ

ָחָכם  ִאיׁש  "79ָרִאיָת  ֶנֱאַמר:  ֶזה  ְוַעל 

ּנּו" )משלי  ְקָוה ִלְכִסיל ִמּמֶ ֵעיָניו, 80ּתִ ּבְ

כו, יב(.

ְזּכֹר  ּיִ ׁשֶ  - ִרים  ְוֶעׂשְ ֶהָחֵמׁש 
א,  ַהּבָ ָהעֹוָלם  ְנִעימּות  ִמיד  ּתָ

ָהעֹוָלם  ַאֲהַבת  יר  ְוַיְגּבִ ּבֹו,  ִמּלִ ה  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  ַאֲהַבת  ְויֹוִציא 

ֵאין  ׁשֶ מֹו  ּכְ ַהֲחִסיִדים:  ִמן  ֶאָחד  ָאַמר  ּוְכָבר  ִקְרּבֹו.  ּבְ א  ַהּבָ

ֵלב  ר ּבְ ְך לֹא ִיְתַחּבֵ ְכִלי ֶאָחד, )יא(ּכָ ִרים ּבִ ַמִים ְוֵאׁש 81ִמְתַחּבְ
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שבעה תבוס נפת, ונפש 
מתוק".  מר  כל  רעבה 
שבעה'  "'נפש  וז"ל: 
האדם  ימלא  כאשר 
היא  אז  נפשו,  תאוות 
תבוס נפת, שאינו חפץ 
'נפש  אבל   בתורה, 

רעבה' שאינו ממלא תאוותו אלא מסגף עצמו ומרעיב את עצמו, 'כל מר', 
כל היגיעות והמרירות יהיה לו 'מתוק' וחביב מאד, כי יגיע וישיג מתיקות 
זה  כנגד  מתעורר  גשמיות,  תאוות  ממילוי  שנמנע  ככל  )כלומר  התורה". 

המתיקות בתורה(.
וכ"כ ב'אור החיים' )בהר( בפסוק 'אל תקח מאיתו נשך ותרבית' וז"ל: 'את 
כספך', הם דברים שאדם כוסף בעוה"ז לדברים הנדמים - 'לא תתן לו בנשך', 
כי כשאדם משלים תאות נפשו הבהמית, ומטעים רוחו מכסופיו, הוא נשוך 
'ובמרבית לא תתן אכלך' פירוש, אפילו  בזה ומטיל בו ארס החטא. ואמר 
- לא תרבה בו, כי כשאדם הולך אחר  אוכלך שהוא דבר שהורשת לאכול 
גרונו ויטה גבול התאווה שבו למותרות, בזה יחשיך אור הנפש, כי כשזה קם 
זה נופל, כשמתרבה תאבון המורגש, מתמעט התאבון הרוחני, והוא מאמר 
הכתוב )משלי יג, כה( 'צדיק אוכל לשובע נפשו' לא להנאת ההרגש, עכ"ל.

"עד  תתל(:  שמעוני  ילקוט  כו;  רבא  אליהו  דבי  )תנא  חז"ל  הזהירו  וכבר 
שאדם מתפלל על דברי תורה שיכנסו בתוך מעיו - יתפלל על אכילה ושתיה 
'אין דברי  "...כי אמרו  ג(:  )ח"א  ובחזו"א באגרתו  יכנסו בתוך מעיו".  שלא 
תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליה', המיתה שבכאן, הוא הנטיה 
מפשוטו של החיים, לעומקו של החיים, לתוך תוכו של החיים... ומיתה של 

היצר הממלא את כל הגוף, הוא החיים המוליך בדרכה של תורה".

ביאורים
82. עולם הזה לעולם הבא. אהבת העולם-הזה ואהבת העולם-הבא. )כת"י(. 
יקח   .84 הזה.  שמהעולם  הבא  העולם  משום  אלא  הגי':  בכת"י  אלא.   .83
דומה  "העולם-הזה  טז(:  ד,  )אבות  חז"ל  שאמרו  כמו  הבא.  לעולם  צידה 
לפרוזדור בפני העולם-הבא, התקן עצמך בפרוזדור כדי שתכנס לטרקלין".

א.  ה ָלעֹוָלם ַהּבָ ֲאִמין 82עֹוָלם ַהּזֶ ַהּמַ

ּום  א ִמּשׁ ה 83ֶאּלָ ְולֹא יֹאַהב עֹוָלם ַהּזֶ

ָלעֹוָלם  ֵציָדה  ח  84ִיּקַ ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּמֵ ׁשֶ

א. ַהּבָ
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יב. שיירא מעונש מלך 
הקב"ה.  המלכים  מלכי 
העונש.  יראת  והיינו 
)פ"ד(  ישרים  במסילת 
קניית  בענין  כתב 
כלל  שבדרך  הזהירות, 
מביאה  תורה  הרי 
ועל  זהירות,  לידי 
לזה  מביאה  פרט  דרך 
ההתבוננות על חומר )חשיבות( העבודה אשר חייב בה האדם. וחילק את 
ההתבוננות לשלש דרגות: לשלימי הדעת, לפחותים מהם, ולכל ההמון כולו. 
וההתבוננות להמון כולו הוא בענין השכר והעונש, עיי"ש שהאריך בענין 
עומק הדין. הרי שעבודה מצד יראת העונש, ובפרט יראת עונשי עוה"ז, היא 
מדרגה נמוכה מאד. ובפרק כ"ד כתב שיראה זו ראויה לעמי-הארץ ולנשים 

אשר דעתן קלה ]וכ"כ הרמב"ם בפ"י מהל' תשובה ה"א ובה"ה[.
שכר  עניני  גדול  מקום  תופסים  התורה  ביעודי  שהרי  ביאור,  צריך  והדבר 
ועונש גשמי, והיינו שהעבודה היא עבור זה, ונמצא שהעבודה היא במדרגה 
נמוכה, והרי התורה אינה מסתפקת במועט ותובעת מהאדם הרבה, לאהבה 
בתורה  מפורש  הרבה  ופעמים  נפשכם,  ובכל  לבבכם  בכל  ולעבדו  ה'  את 

הדרישה לאהבה ודביקות ועבודה בכל לב ובכל נפש?

ביאורים
ואמרו )ע"ז ג.( "מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת". 85. העומדים במצות 
המלך. הממונים על ידו למלא את תפקידם. 86. היראים. היאך הם יראים 
ביד  שאין  למרות  תפקידם,  את  ימלאו  לא  אם  המלך.  מעונש   .87 )כת"י(. 
להענישם  מתאחר  ולפעמים  לדין,  להעמידם  מבלי  מיד  להענישם  המלך 
מחמת איזו סיבה, ואינו יכול לבחון לבו ומעשהו במסתרים, ואולי לא יתפנה 
ק"ו שיירא   .88 ג(.  ח,  )חוה"ל  ישכח לגמרי מחמת טרדותיו.  או  להענישם 
שגזרתו  מאלוקיו  המשכיל  יתבייש  לא  "ואיך  המלכים.  מלכי  מלך  מעונש 
קיימת, המשקיף עליו תמיד, ולא תטרידהו טרדה ולא ימנעהו מונע... שהוא 

משקיף עליו ורואה נגלהו ונסתרו" )שם(.

ְזּכֹר אֹוָתם  ּיִ - ׁשֶ ִרים  ׁש ְוֶעׂשְ ֵ ַהּשׁ
ם  י ִד ְמ ֹו ע 8ָה 5

ְוִנְבָהִלים  86ַהְיֵרִאים  ֶלְך,  ַהּמֶ ִמְצַות  ּבְ

88ַקל-ָוחֶֹמר ֶלְך,  ַהּמֶ  87ֵמעֶֹנׁש 

ַמְלֵכי  ֶמֶלְך  ֵמעֶֹנׁש  יָרא  ּיִ ׁשֶ )יב( 
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עיונים
אך ביאור הענין הוא, דהלא ההסרה מדרך התורה היא ע"י נטיית החומר וע"י 
מדת החמדה שברוח, וע"י יראת העונש מדחה היצר, ואחרי שמדחה היצר ע"י 
יראת העונש ומתנהג עפ"י התורה, בא עי"ז למעלות יראת הרוממות ויראת 
החטא ולאהבת השי"ת )כי אחרי שתש יצרו שוב רוצה באמת בעבודת השם 
ולקיים דברי חכמים. עיין רמב"ם פ"ב מגירושין הל"כ(. ועוד שע"י היראה הרי 
זוכר תמיד את השי"ת, וכשהוא מעיין במעשיו שהולך לעשות אם זה אסור או 
מותר, הרי מתבונן מהו רצון הבורא, ואף דהסיבה היא יראה פשוטה מחמת 
וגם  לרצונו.  והשתעבדות  הבורא  זכירת  בכאן  יש  הרי  למעשה  אבל  עונש, 
שמשים לבו על דרכיו בכלל להיזהר ממכשול, והרי יש בזה טהרה וקדושה, 
ומזה יבוא לתיקון פנימיותו ולעליה בהרגשה והכרה ג"כ, ולפי זה גדולה מאד 
יראה פשוטה שהיא היסוד לכל המעלות, ובהעדרה אי  התביעה על העדר 

אפשר להגיע אף למדרגה פחותה )'משנת רבי אהרן' ח"א עמוד ק"ח(.
ב'שערי אור' לגר"י בלאזער זצ"ל )פ"א( כתב שיראת העונש היא קודמת לכל 
המצוות, כי היא סיבה באמת לכלה פשע ולהתם חטאת ולהיות ירא וחרד 
לקיים כל התורה וכל המצוה. ורק אחרי קיום כל התורה והמצוות יוכל להגיע 
ית"ש  רוממותו  מגודל  ולחרד  לירא  הרוממות  יראת  של  הגבוהה  למדרגה 
ואהבת ה' ית"ש. אולם קיום התורה והמצוה עצמה בפועל, הוא מסובב רק 

מסיבה הראשונה היא יראת העונש.
בגודל חיוב האדם להשריש בקרבו  )פרשת מסעי( כתב  'ברכת פרץ'  בספר 
"וזהו ענין יראת העונש אע"פ שעיקר מצות יראה הוא  וז"ל:  יראת העונש. 
כן  גם  צריכים  מקום  מכל  הקדושים,  בספרים  שכתבו  כמו  הרוממות  יראת 
התאוה  אז  הרע  היצר  התגברות  תוקף  בזמן  כי  העונש,  יראת  להשריש 
מטמטמת את לבו עד שכמעט ולא ירגיש על ענינים רוחניים וכמו שאמרו 
חז"ל )נדרים לב:( דבשעת יצר הרע לית דמדכר ליה ליצר טוב )פירוש, כאשר 
]רק  ע"ש.  הטוב(  ליצר  שזוכרו  מי  אין  בו,  ואוחז  האדם  על  גובר  הרע  יצר 
רשימא נשאר בעומק לבבו[, ונעשה כאדם מגושם שאין לפניו אלא תאוות 
נרעש  מרגיש  מגושם  איש  גם  הקשים  העונשים  פחד  אך  בלבד,  הזה  עולם 
ונפחד, ולזאת צריכים ללמד את עצמו להשריש בלבבו יראת העונש, וכמו 
שכתבו בספרים הקדושים מזה, וצור ישראל יהא בעזרתנו שנשוב בתשובה 

שלמה לפניו יתברך שמו". עכ"ל.
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תחת  ממון  אבוד  יג. 
שנתחייב.  המיתה 
כתב  גדול  חידוש 
על  בפירושו  הגר"א 
"הודו  בפסוק  הנביאים 
לה' קראו בשמו הודיעו 
עלילותיו"  בעמים 
על  ח(  טז,  )דבהי"א 
מתכוון  עלילות  איזה 
הפסוק שצריך להודות 
ולהודיע  עליהם  לה' 

זאת בעמים?
וז"ל:  הגר"א  ומבאר 
עלילות – היינו החסד הגדול שמתנהג הקב"ה ִעם ַעם ישראל, בתת לאיש 
ישראל איזה טובה מהטובות, ואח"כ מחסרהו הטובה ההוא, בכדי להמציא 

מזור למחלתו, היינו דבר שיכפר לו עוונו בעולם הזה. עכ"ל.
פעמים האדם מתלונן על מצבו ומתרעם מדוע נחסר ממנו הטובה שהיה 
לו כגון שהפסיד ממון וכיו"ב, ואינו יודע שהממון ניתן לו כדי לקחת ממנו 
אותו, והכל לטובתו כדי שצער זה יהיה חילוף המחלה או המיתה שנגזרה 

עליו.
יד. תחת המיתה שנתחייב. ב'שערי תשובה' )ד, יג( לרבינו יונה כתב: וחייב 
הבאים  והיסורים  מצאתהו  אשר  התלאה  אין  כי  ולדעת,  להתבונן  האדם 
עליו לפי גודל עונו ורוב חטאיו, אך השם יתברך מיסרו דרך מוסר האב את 
'וידעת עם לבבך כי כאשר  בנו, בחמלת השם עליו, שנאמר )דברים ח, ה( 

ביאורים
)המלך(  עליו  וחמל  מיתה,  "ונתחייב  הגירסא:  בכת"י  מיתה.  ונתחייב   .89
כנו,  על  והחזירו  נפשו מהמיתה(  פדיון  היו  אלו  )ויסורים  מעט  אותו  ויסר 
כמה ישמח אותו המכעיס לסבול מעט יסורים תחת המיתה; כך יחשוב מי 
מיתה  ונתחייב  הבורא  מצות  עובר  שהוא  העוה"ז(,  )ביסורי  מיוסר  שהוא 

)בעבור חטאיו(, והקל לו )הבורא יתברך( והביא...".

רּוְך-הּוא, ִויַמֵהר  דֹוׁש-ּבָ ָלִכים ַהּקָ ַהּמְ

ָלרּוץ ַלֲעבֹוָדתֹו.

ְזּכֹר ֶאת  ּיִ - ׁשֶ ִרים  ַבע ְוֶעׂשְ ֶ ַהּשׁ
ִהְכִעיס  ׁשֶ ִמי 

לֹו  ְוֵהֵקל  ִמיָתה,  ב  89ְוִנְתַחּיֵ ֶלְך  ַהּמֶ

ָממֹון  )יג(ִאּבּוד  אֹו  ִיּסּוִרין  לֹו  ְוֵהִביא 

ֲהלֹא   - ב  ְתַחּיֵ ּנִ ׁשֶ יָתה  ַהּמִ ַחת  )יד(ּתַ
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ה'  בנו  את  איש  ייסר 
ופירשו  אלהיך מיסרך', 
)ילקוט  ז"ל  רבותינו 
לבך  שנ(  יתרו  שמות 
שעשית  מעשים  יודע 
ויסורים שהבאתי עליך 
מעשיך  לפי  לא  כי 
)איוב  ונאמר  יסרתיך. 
לך  ישה  כי  'ודע  ו(  יא, 
ונאמר  מעוונך'.  אלוה 
אתה  'כי  יג(  ט,  )עזרא 
למטה  חשכת  אלהינו 

מעווננו'. עכ"ל.

ביאורים
90. שחפץ בגזרת הבורא יתברך. וז"ל המכילתא )שמות כ, כ(: "ועוד, שיהא 
אינו  ימיו  כל  בטובה  עומד  אדם  שאפילו  מהטובה,  יותר  ביסורים  שמח 
היסורים".  אומר  הוי  העבירות?  לו  מוחל  ומי  שבידו.  העבירות  לו  נמחל 
וז"ל החזו"א )קובץ אגרות, רא(: "ואמנם חביבים יסורים לזה שרואה אותם 
כשלוחי דרחמנא ומהדקים את הקשר בין יצור ליוצרו יתברך, ומעלים אותו 
חלקו". ואשרי  האדם,  כל  וזה  גופניות,  מנטיות  מורם  אור,  שכולו   לעולם 
)כת"י(. ידו  מתחת  הוציאו  כבר  כי  לעכב.   .92 רצונו.  כפי  דעתו.  לפי   .91 
לו. אשר  וכל  עצמו.  מסר   .94 כרצונו.  בהם  לעשות  במתנה.  לו  נתון   .93 

95. שם בטחונו על השי"ת. סמך עליו ועל הנהגתו.

ָלֵכן  ֶחֶסד.  ִעּמֹו  ה  ְוָעׂשָ לֹו  ֵהיִטיב 

ְמָחה  ׂשִ ּבְ ֵמֱאלָֹהיו  ַהּכֹל  ל  ְיַקּבֵ

ָחֵפץ  דֹול 90ׁשֶ ּוְבַאֲהָבה, ִויֵהא ִסיָמן ּגָ

ַרְך. ְגֵזַרת ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ּבִ

ְזּכֹר ִמי  ּיִ ׁשֶ ִרים-  מֹוֶנה ְוֶעׂשְ ְ ַהּשׁ
ן  ֵת ֹו ּנ ׁשֶ

ְורֹוֶצה  מּוָרה,  ּגְ ָנה  ַמּתָ ּבְ ְלָאָדם  יתֹו  ּבֵ

ְעּתֹו,  ל ַלֲהרֹס ְוִלְבנֹות 91ְלִפי ּדַ ַהְמַקּבֵ

ְך ִיְמֹסר ָאָדם ֶאת ַנְפׁשֹו ְוֶאת  ב. ּכָ ּלֹא יּוַכל ַהּנֹוֵתן 92ְלַעּכֵ ׁשֶ

ַרְך, ִויֵהא ַהּכֹל  ם ִיְתּבָ ֵ ַיד ַהּשׁ ָניו ְוָכל ָממֹונֹו ּבְ ּתֹו ְוֶאת ּבָ ִאׁשְ

ַיד  ּבְ ַעְצמֹו  94ָמַסר  ה  ִחּלָ ּתְ ּמִ ׁשֶ ְוֵכיָון  ָנה.  ַמּתָ ּבְ לֹו  93ָנתּון 

ַרְך, ּוְכָבר  ם ִיְתּבָ ֵ ְטחֹונֹו ַעל ַהּשׁ ם ּבִ ַרְך, ֲהֵרי 95ׂשָ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ
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המעלות  כל  כי  טו. 
כלומר,  ממנה.  הם 
גופניות  מעלות  אף 
רק  למעלות  נחשבות 
כאשר הנשמה מתוקנת 
שביאר  וכמו  במעשיה 
זאת בחוה"ל )ח, ג( וז"ל 
)עפ"י פי' 'לב טוב'(: אף 
העולות  הנשים  אותן 
אחרות  נשים  על 
ביופיין החיצוני, אם אין 
רוחניות  מעלות  להן 
שהיופי  בלבד  זו  לא   -
אלא  נאה,  אינו  שלהן 
כמו  מגונה,  נעשה  הוא 
המלך  שלמה  שאמר 

ביאורים
גם  עליו.  יתברך  הבורא  שיגזור  מה   .97 הזמין.  בכת"י:  האמין.   .96
מחשבתו  על  דעתו.  על   .98 לטובתו.  אינו  הדבר  עיניו  ראות  לפי  אם 
יוצרו.  לאהבת   .100 מוכן.  היה  אשר  לבו.  הכין  אשר   .99 והחלטתו. 
אחרים. אדם  בני  כמאה  שוה  ערכו  כמאה.  שקול   .101 ה'.  אהבת   מתוך 

102. מחמת הגוף. שהוא בריא או חזק או יפה מהם. 103. לכן תתקן נשמתך. 
דאג תמיד יותר לעניני הנשמה )על ידי עסק התורה ועשיית המצוות ועבודת 

ה'( מאשר לעניני גופך.

97ַמה  ֵמַאֲהָבה  ל  ְלַקּבֵ ִלּבֹו  96ֶהֱאִמין 

ַוֲאִפּלּו  ָעָליו.  ַרְך  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  ְגזֹר  ּיִ ֶ ּשׁ

ַרְך ָרָעה, לֹא  ם ִיְתּבָ ֵ ַלח ַהּשׁ ִאם לֹא ׁשָ

ַעל  ְולֹא  ָממֹונֹו,  ַעל  לֹא  ּגּופֹו,  ַעל 

ָכר  ׂשָ לֹו  ֵיׁש  ּתֹו,  ִאׁשְ ַעל  ְולֹא  ָניו  ּבָ

ר  99ֲאׁשֶ כֹוָנה  ַהּנְ ְעּתֹו  ּדַ 98ַעל  דֹול  ּגָ

100ְלַאֲהַבת  ַהּכֹל  ִלְסּבֹל  ִלּבֹו  ֵהִכין 

יֹוְצרֹו.

ְזּכֹר  ּיִ ׁשֶ  - ִרים  ְוֶעׂשְ ע  ׁשַ ַהּתֵ
ן  ֵנ ֹו ּב ְת ִי ְו

ֵמָאה, ְוֵאין  קּול ּכְ ׁש ָאָדם ֶאָחד 101ׁשָ ּיֵ ֵני-ָאָדם ְוִיְרֶאה ׁשֶ ַעל ּבְ

בּוָנתֹו ְוָחְכָמתֹו ְוִצְדָקתֹו.  א ֵמֲחַמת ּתְ ֶזה 102ֵמֲחַמת ַהּגּוף, ֶאּלָ

י  ה. ּכִ ּנָ ֲעלֹות ֵהם ִמּמֶ ל ַהּמַ י ּכָ ָמְתָך, )טו( ּכִ ן ִנׁשְ ַתּקֵ 103ָלֵכן ּתְ
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כב(  יא,  )משלי  החכם 
חזיר  באף  זהב  'נזם 
טעם'  וסרת  יפה  אשה 
)פי', חסרת תוכן ואופי. 
אמר  ועוד  מצו"ד(, 
'שקר  ל(  לא,  )משלי 
אשה  היופי  והבל  החן 
תתהלל'.  היא  ה'  יראת 
ובמפרשים  עכ"ל. 
ה'  יראת  שאשה  ביארו 
בחן  אף   – תתהלל  היא 
יראת  וביופי, אבל ללא 
שקר  הוא  החן  הרי  ה' 

והיופי הוא הבל.
לגדולה  עולה  היה  טז. 

לרבי  שאמרה  הקיסר  של  בתו  על  מסופר  )ז.(  תענית  במסכת  ולחשיבות. 
יהושע בן חנניה: "אי חכמה מפוארה בכלי מכוער" ]כלומר, נמצא בך חכמה 
מפוארת, ואתה מכוער![. השיב לה רבי יהושע: כמו שהיין מיטיב להתקיים 
בכלים מכוערים )-כלי חרס(, כך חכמתי מתקיימת בי יותר משאילו הייתי 
נאה )רש"י(. המשיכה בת הקיסר לשאול: "והא איכא שפירי דגמירי" ]והלא 
יש אנשים יפים שהם מלומדים[? השיב לה רבי יהושע: "אי הוו סנו טפי הוו 
גמירי", פירש רש"י: אם אותם נאים שהם חכמים היו מכוערים - היו מלומדים 
אף יותר, שאי אפשר לנאה להשפיל דעתו ובא לידי שכחה ]ולדבריו "סנו" 
היינו ׂשנואים )בארמית נקרא כן דבר מכוער(, כלומר שׂשנוא הוא במראהו[. 
שונאים  אותם חכמים  היו  אילו  פירשו,  אי(  ד"ה  ע"א  )שם  תוספות  אמנם 
וביאר  שונאים[.  פירושו  "סנו"  ]ולדבריהם  יותר  מתחכמים  היו  היופי,  את 

ביאורים
האדם  שמעלת  כיון  הבריות,  בעיני  ולחשיבות.  לגדולה  עולה  היה   .104
נכריה.  ארץ   .105 ביופיו.  או  בכחו  ולא  וברוחניותו  בחכמתו  נמדדת 
אליה. שבא  המדינה  מאנשי  אדם.  שום  ]שם[  הכיר  ולא   .106 זרה.   ארץ 

ִויֵפה- ּוָבִריא  ָחָזק  ָאָדם  ָהָיה  ִאם 

ָהָיה  ִאם  לּום  ּכְ ֶוה  ׁשָ ָהָיה  לֹא  ּתַֹאר, 

ׁש  ׁשֹוֶטה; ְוִאם ָהָיה ָאָדם ְמֹכָער ְוַחּלָ

104)טז(ָהָיה  ָחְכָמה,  ּבְ ֻמְפָלג  ְוהּוא 

יבּות. ה ְוַלֲחׁשִ עֹוֶלה ִלְגֻדּלָ

א  ְזּכֹר, ִאם ָאָדם ּבָ ּיִ - ׁשֶ ים  לֹשִׁ ְ ַהּשׁ
ה,  ָנְכִרּיָ 105ֶאֶרץ  ֶאל 

ׁשּום  ְוֵאין  ָאָדם  ׁשּום  יר  ִהּכִ 106ְולֹא 
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נ:(  )נדרים  המהרש"א 
כוונתם, כי ודאי אין זה 
הבריאה  בטבע  תלוי 
שיהיה המכוער מלומד 
והיפה,  הנאה  מן  יותר 
כוונת  בהכרח  אלא 
רבי יהושע, כי גם אדם 
נאה, אם הוא ישנא את 
דעתו  יגיס  ולא  היופי 
הוא  הרי  יופיו  מחמת 
לא  מאילו  יותר  יחכים 
היופי.  את  שונא  היה 
והוסיף כי גם לשון רבי 
יהושע שאמר "אילו הוו 
סנו" וכו' משמע כדברי 
התוספות שהוא מלשון 
'שנאה' כי לפירוש רש"י 
היה לו לומר "אילו היו 

מכוערין" וכו'.

ביאורים
107. וחמל עליו אדון המדינה. מפני שהיה גר. 108. שלא ימרוד בו. שלא 
ימרה את פיו. 109. והודיעו גמול טוב על עבודתו. והבטיח לו שאם יעשה 
110. והזהירו על הנסיעה. הודיעו שיום אחד יאלץ  זאת יתן לו שכר טוב. 
111. העת.  והזהירו להיות מוכן תמיד לקראת נסיעתו.  לעזוב את הארץ, 
את מועד הנסיעה. 112. להכנע. להתנהג בהכנעה ובשפלות. 113. ויחקור 
על עבודת המלך. ילמד היטב את חוקי המדינה ואת דתי המלך. 114. ויאהב 
גר כמוהו. ויסייע בעדו ויעזור לו. 115. שאין לו חומל שיפגע בעדו. אין לו 
מי שירחם עליו וילמד עליו זכות לפני המלך אם לא יעשה רצונו. 116. גר 

ֲאדֹון  ָעָליו  107ְוָחַמל  ירֹו,  ַמּכִ ָאָדם 

יֹום  ָכל  ּבְ ְמזֹונֹו  לֹו  ְוָנַתן  ִדיָנה  ַהּמְ

ּלֹא ִיְמרֹד ּבֹו ְולֹא  ָויֹום, ְוִהְזִהירֹו 108ׁשֶ

מּול  ַיֲעֹבר ַעל ִמְצוֹוָתיו, 109ְוהֹוִדיעֹו ּגְ

ַעל  110ְוִהְזִהירֹו  ֲעבֹוָדתֹו,  ַעל  טֹוב 

 - 111ָהֵעת  הֹוִדיעֹו  ְולֹא  ִסיָעה  ַהּנְ

ַנע  112ְלִהּכָ ב  ַחּיָ ה  ַהּזֶ ָהֶעֶבד  ֱאֶמת  ּבֶ

ֲאָוה, 113ְוַיְחקֹר ַעל ֲעבֹוַדת  ְוַלֲעזֹב ַהּגַ

ה ְרצֹונֹו, 114ְויֹאַהב  ֲעׂשֶ ֶמה ּיַ ֶלְך ּבַ ַהּמֶ

ְלַהְרּבֹות  ל  ּדֵ ּתַ ְוִיׁשְ מֹוהּו,  ּכָ ר  ּגֵ

ֵאין לֹו  ֵני 115ׁשֶ ִדיָנה, ִמּפְ ֲעבֹוַדת ַהּמְ ּבַ

ֱאֶמת  ּבֶ ן  ּכֵ ֲעדֹו.  ּבַ ע  ְפּגַ ּיִ ׁשֶ חֹוֵמל 

יַע  ּגִ ּיַ ׁשֶ ּכְ י[  ]ּכִ עֹוָלם.  ּבָ ר  116ּגֵ ָהָאָדם 

ל ָהעֹוָלם  ִלים ּכָ ּדְ ּתַ ְזַמן ֵצאתֹו ַלֲאִויר ָהעֹוָלם, ִאם ָהיּו ִמׁשְ
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יז. לתת לו מזונות זולת 
ב"חובות  הנאמן.  האל 
הוסיף:  )שם(  הלבבות" 
היה  לא  אילו  ואף 
אף  כולו  בעולם  נמצא 
לא  ממך,  חוץ  אחד 
אפילו  מוסיף  זה  היה 
חרדל  גרגיר  כמידת 
הדרושה  הפרנסה  על 
וכן  ימיך.  סוף  עד  לך 

זה  גדול פי כמה, לא היה חסר לך בגלל  אילו היה מספר האנשים בעולם 
מפרנסתך שנגזרה לך אפילו כגרגיר חרדל, וגם לא פחות ולא יותר ממנו. 
וכן לא יכול אף נברא לא להביא לך תועלת ולא לגרום לך נזק, ואף נברא 
אינו יכול לא להוסיף על ימי חייך ולא לגרוע מהם. וכן הוא גם בנוגע לכל 
או  להוסיף  יכול  אדם  שאין  והרעים,  הטובים  ופעולותיך  טבעיך  מדותיך, 

לגרוע או לשנות אותם כמלוא נימה.
אם כן איזה קשר יש בינך ובין יתר הברואים? או מאיזה בחינה אתה קרוב 
אליהם או הם קרובים אליך? אתה רק גר בעולם הזה, שהרי לא יוצאת לך 
כל תועלת ממה שישנם בעולם אנשים רבים, ולא נגרם לך כל נזק אם ישנם 
הזה,  בעולם  וגלמוד  בודד  אדם  כמו  רק  אתה  מעטים.  אנשים  רק  בעולם 
שאין לו שום שייכות עם אף אחד רק עם אדוניו, ואין לו מי שירחם עליו 

רק בוראו.
על כן אחי, עבוד רק את ה' לבדו, כשם שהוא לבדו ברא אותך, וכשם שהוא 
בלבד,  בידו  רק  מסורים  ומותך  שחייך  וכשם  אותך,  ומפרנס  מנהיג  לבדו 
ושים את תורתו שבכתב ושבעל פה מול עיניך, וקוה לשכרו ופחד מעונשו, 
וקבל על עצמך להתנהג כל ימי חייך בעולם הזה, בכל פרטי ההתנהגות של 

הגר שעוררתי אותך עליהם, ואז תגיע אל נעימות העולם הבא.

ביאורים
מבוראו. חוץ  לו  להזיק  או  להועיל  יכול  אינו  אחד  ואף  הזה,   בעולם. 
117. לקשור אחד מאיבריו. לחבר אחד מאיבריו לחבירו. 118. כיחיד שאין 

אֹו  ְלַאֲחרֹו  אֹו  ֶרַגע  ימֹו  ְלַהְקּדִ

ָהיּו  לֹא  ֵמֵאיָבָריו,  ֶאָחד  117ִלְקׁשֹר 

ַלֲאִויר  ֵצאתֹו  ַאַחר  ְוֵכן  ְיכֹוִלים. 

ל ּכָ ְיכֹוִלים  ָהיּו  לֹא   ָהעֹוָלם, 
ָהעֹוָלם )יז(ָלֵתת לֹו ְמזֹונֹות זּוַלת ָהֵאל 

לֹו  ֵאין  ׁשֶ ָיִחיד  118ּכְ ְוהּוא  ֱאָמן,  ַהּנֶ

ג’
ם 

יו
 ’
ב
ע 

בו
ש



צדיקים שער הזכירהארחות 

40

ביאורים
)כת"י(. מכיר  לו  שאין  וכנכרי  חבר.   .119 בעולם.  בודד  כאדם  חבר.   לו 
120. טובות החמודות. בכת"י הגירסא: "טובות ויגיע אל המדות החמודות". 
שלשים  של  התוצאה  משחרוריתם.  להתיפות  הנפשות  מלבנות  והן   .121
חשכת  את  המסירה  הסכלות,  מאפלת  הנפש  הזדככות  היא:  אלו  זכירות 
הספקות באמונה השוררת בלבו )עפ"י חוה"ל ח, ד(. 122. ותהיה זריז יותר 
יתחדש  לזכרם,  בהם  זריז  תהיה  "אם  הגירסא:  בכת"י  לך.  ויתחדש  לזכרם 
123. כח עליון אשר לא ידעתו. יתחדש לך כח עליון מופלא, שלא  לך..." 
הכרת אותו עד כה בין כל כחותיך שהיית רגיל להם, ואז תכיר את הענינים 
לבך  וטוהר  נפשך  הזדככות  ע"י  העמוקים  הסודות  את  ותראה  הגדולים, 
ובעולם-הבא,  בעולם-הזה  תמידית  משמחה  תחדל  ולא  אמונתך,  וחוזק 
בעזרת  לך  שנגלה  הסוד  וגודל  עליו,  להסתכל  שזכית  מה  עוצם  מחמת 
האלהים יתברך )חוה"ל שם(. 124. ויזהר לזכרם בכל נשימותיו. "ואם יוכל, 

יזכור בכל נשימותיו" )כת"י(. 125. יפרדו. ימושו.

ְחֹמל ָעָליו, ְוהּוא ּבֹוְראֹו. ּיַ י ִאם ֲאדֹוָניו ׁשֶ 119ָחֵבר, ּכִ

ִמיד,  ּתָ ָאָדם  ְזּכֹר  ּיִ ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ים  לֹשִׁ ׁשְ ַלְמנּו  ִהׁשְ ה  ִהּנֵ
ֶאָחד  ְוָכל  ְקָצָרה.  ֶדֶרְך  ּבְ אֹוָתם  ְרנּו  ִהְזּכַ ַוֲאַנְחנּו 

ּדֹות  ל ַהּמִ ִפי ָחְכָמתֹו, ְוִיְלַמד ֵמֶהם ּכָ ֶהם ּכְ יֹוִסיף ְלַהֲעִמיק ּבָ

ָפׁשֹות  ַהּנְ נֹות  ְמַלּבְ 121ְוֵהן  ּכֹות,  ְוַהּזַ ַהֲחמּודֹות  120טֹובֹות 

ְלָזְכָרם,  יֹוֵתר  ָזִריז  122ְוִתְהֶיה  ְחרּוִריָתם.  ַ ִמּשׁ ְלִהְתַיּפֹות 

ָאָדם  ב  ְוַחּיָ ְיַדְעּתֹו.  לֹא  ר  ֲאׁשֶ ֶעְליֹון  123ּכַֹח  ְלָך  ׁש  ְוִיְתַחּדֵ

ָעה ְוֶהֶרף ַעִין.  ָכל ׁשָ ְכרֹונֹות ְלעֹוָלם, ּבְ ָכל ֵאּלּו ַהּזִ ַלְחׁשֹב ּבְ

ּנּו  ְרדּו ִמּמֶ ּלֹא 125ִיּפָ ֵדי ׁשֶ ימֹוָתיו, ּכְ ָכל ְנׁשִ ֵהר ְלָזְכָרם ּבְ 124ְוִיּזָ
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ביאורים
126. משנה התורה. שתי ספרי-תורה )'משנה' הוא לשון ֵּכֶפל( – אחת שהיא 
מונחת בבית גנזיו, ואחת שנכנסת ויוצאת עמו בכל מקום. 127. ספר. קלף. 
128. מלפני הכהנים הלוים. המלך כתב את ספר התורה שלו בהעתקה מתוך 
חקוקים  לבבך.  על   .129 מדויק(.  )שהיה  הכהנים  בידי  שהיה  התורה  ספר 
בלבך שלא תשכחם. 130. וחיזק הענין בציצית. במצות ציצית הדגיש האל 
את חובתנו זאת בפירוש באומרו והיה וגו', ואף הוכפל בו ענין זה של זכירת 
המצוות. 131. "והיה לכם לציצית. וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ה' 
ועשיתם אותם...". 132. "למען תזכרו. ועשיתם את כל מצותי". 133. ולפי 
זה ראוי לזכור האלהים בכל רגע. שהרי זירזנו האל בכמה מצוות ועניינים 
המצויים אצל האדם תדיר כדי שיזכרנו בכל רגע. 134. לזכור האלהים. ע"י 

ההתבוננות בשלושים אופנים הנ"ל.

ָכל  ּבְ ִמיד  ּתָ אֹותֹו  ָהרֹוֶאה  ֵמָהֵאל  ת  ְוַהּבֹשֶׁ ַחד  ְוַהּפַ ַהּמֹוָרא 

ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלֶמֶלְך  ַהּתֹוָרה  ִהְזִהיָרה  ֶ ּשׁ ַמה  ּוְלַמד  ֵצא  ֵעת. 

ֵנה ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ַעל 127ֵסֶפר  ְכִתיב: "ְוָכַתב לֹו ֶאת 126ִמׁשְ ּדִ

ְיֵמי  ל  ּכָ ְוָקָרא בֹו  ְוָהְיָתה ִעּמֹו,  ם.  ַהְלִוּיִ ַהּכֲֹהִנים  ְפֵני  128ִמּלִ

ה  יו" )דברים יז, יח-יט(; ּוְכִתיב: "לֹא ָימּוׁש ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהּזֶ ַחּיָ

יָך, ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה" )יהושע א, ח(; ְואֹוֵמר: "ְוָהיּו  ִמּפִ

ְלָבֶבָך.  129ַעל  ַהּיֹום  ָך  ְמַצּוְ ָאֹנִכי  ר  ֲאׁשֶ ה  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ַהּדְ

ֶרְך  ָך ַבּדֶ ֵביֶתָך ּוְבֶלְכּתְ ָך ּבְ ְבּתְ ׁשִ ם ּבְ ְרּתָ ּבָ ם ְלָבֶניָך, ְוִדּבַ ְנּתָ ּנַ ְוׁשִ

ם ְלאֹות ַעל ָיֶדָך, ְוָהיּו ְלטָֹטֹפת  ְרּתָ ָך ּוְבקּוֶמָך. ּוְקׁשַ ְכּבְ ּוְבׁשָ

ָהִעְנָין  ק  ]130ְוִחּזֵ ו-ט(.  ו,  )דברים  ְוגֹו’"  ם  ּוְכַתְבּתָ ֵעיֶניָך.  ין  ּבֵ

132ְלַמַען  ְוגֹו’.  ְלִציִצת  ָלֶכם  "131ְוָהָיה  ְכִתיב[  ּדִ ִציִצת  ּבְ

134ִלְזּכֹר  ָראּוי  ֶזה  133ּוְלִפי  מ(.  לט  טו,  )במדבר  ְוגֹו’"  רּו  ְזּכְ ּתִ
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ביאורים
135. בכל רגע. כדי למלא חובתינו כלפיו. 136. בכל עת יהיו בגדיך לבנים. 
בשלום,  תכנס  היום  תמות  שאם  טוב,  במעשה  שעה  בכל  עצמך  התקן 
ולא  סעודה  ליום  המלך  שהזמינו  לאדם  הדבר  את  החכם  שלמה  והמשיל 
קבע לו זמן, אם הוא פקח מיד מכבס כסותו ורוחץ וסך וכן עת מחר עד עת 
יקרא אל הסעודה יהיו כל שעה בגדיו לבנים והוא רחוץ וסך, כך דרשוהו 
הרבה. דברים  כוללת  מאד.  רחבה   .137 )רש"י(.  שבת  במסכת   רבותינו 

יותר  זו חזקה  וסגולתה של מדה  בכל המדות. כח השפעתה  138. החזקה 
מכל מדות אחרות, שעל ידה יזכור תמיד את השי"ת ואת חובותיו כלפיו, וכן 
יזכור כל שאר מדות הטובות לעשותם. 139. זה הספר. "אורחות צדיקים". 
הרעות  המדות  כל  יזכור  "ואז  הגירסא:  בכת"י  וישמרם.  המדות  כל   .140
בתיקון  חובתו  מילא  לא  אם  המדות.  לקיים  קצר  אם   .141 מהן".  וישוב 

המדות.

ְבָגֶדיָך  ִיְהיּו  ֵעת  ָכל  "136ּבְ ּוְכִתיב:  ֶרַגע.  ָכל  135ּבְ ָהֱאלִֹהים 

ְלָבִנים" )קהלת ט, ח(.

ּה  ּבָ י  ּכִ ְמאֹד,  137ְרָחָבה  ִהיא  ה  ּמָ ּכַ ִכיָרה  ַהּזְ ת  ִמּדַ ְרֵאה 
ָהָיה  ִכיָרה  ַהּזְ ְולּוֵלי  ַהּטֹובֹות,  ּדֹות  ַהּמִ ל  ּכָ ִיְזּכֹר 

זֹאת  ּבְ ק  ִהְתַחּזֵ ָלֵכן  ִמּכֹל.  ֵריק  ָאר  ִנׁשְ ְוָהָיה  ַהּכֹל  ׁשֹוֵכַח 

דֹוָלה ִלְקנֹות  ָנה ּגְ ּקָ ּדֹות. ְוזֹוִהי ּתַ ָכל ַהּמִ ה, 138ַהֲחָזָקה ּבְ ּדָ ַהּמִ

ִיְזּכֹר  ְוָאז  ֶפר,  ַהּסֵ 139ֶזה  ַלֲחזֹר  ָרִגיל  ֵהא  ּיְ ׁשֶ ּדֹות,  ַהּמִ ל  ּכָ

ַעם  ּפַ אֹותֹו  ַיֲחזֹר  חֹות  ַהּפָ ּוְלָכל  ְמֵרם,  ְוִיׁשְ ּדֹות  ַהּמִ ל  140ּכָ

ת  ְתִחּלַ ּבִ תּוִבים  ַהּכְ ּדֹות  ַהּמִ ָלֵלי  ּכְ ְוִסיָמֵני  בּוַע.  ְלׁשָ ַאַחת 

ר  ִקּצֵ 141ִאם  ִמיד  ּתָ ַעְצמֹו  ְוִיְבּדֹק  ַעם,  ּפַ ָכל  ּבְ ַיֲחזֹר  ֶפר  ַהּסֵ
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בעל  הוא  ומי  יח. 
הקשה  מלאכתך. 
שהרי  יונה  רבינו 
ג(  )א,  אבות  במסכת 
אנטיגנוס  התנא  הזהיר 
כעבדים  תהיו  "אל 
המשמשים את הרב על 
מנת לקבל פרס... אלא 
לקבל  שלא  מנת  על 
פרס", והיאך כאן מורה 
על  לעבוד  אלעזר  רבי 

מנת לקבל פרס?
סתירה  זו  שאין  ותירץ, 
מותר  כי  בדבריהם, 
לחשוב כן כי פרס יהיה 
לו עליהם כדי להתגבר 
אותו  המסיר  היצר  על 
המצוות  מלעשות 

וללכת בדרך הישר.
שרבי  תירץ,  ועוד 

שכשם  להורות,  בא  אלא  פרס,  לקבל  מנת  על  לעבוד  מצוה  אינו  אלעזר 
שחובת האדם לחקור אחר גדולתו של הקב"ה ורוב נפלאותיו כדי שתתווסף 
ליראיו  טוב  נאמן לשלם שכר  חייב להאמין שהקב"ה  גם  כן  ה',  בו אהבת 
בחסד ולא בתורת חיוב, שכן עבודתינו מחוייבת מצד היותנו עבדיו מבלי 

כל קבלת תמורה, ומתוך ידיעה זו תתרבה ותתחזק אהבת ה' בלבו.

ביאורים
142. לשם מי שתעשנה. שיעשה כל מצוה ומצוה לשם שמים. 143. ומי הוא 
בעל מלאכתך. הנאמן לשלם לך שכר פעולתך. 144. שלא יזכור וכו’. למרות 
שהזכרון היא מדה טובה מאד, מ"מ לא ישתמש בכח מדה זו לזכור את מי 
מי כלפי  בלבנו  שנאה  לשמור  לא  שנצטוינו  תטור.  ולא   .145 לו.   שהרע 

ם  ֵהא ָרִגיל ְלַקּיֵ ּיְ ּדֹות, ַעד ׁשֶ ם ַהּמִ ְלַקּיֵ

ּה. ּבָ ּדֹות ַהּטֹובֹות ׁשֶ ל ַהּמִ ּכָ

ִליֵדי  ְמִביָאה  ִכיָרה  ַהּזְ ׁשֶ ְלָך,  ע  ּדַ
ם  "ּוְזַכְרּתֶ ִדְכִתיב:  ּכְ ה,  ּיָ ֲעׂשִ

ְלָכְך  לט(,  טו,  )במדבר  יֶתם"  ַוֲעׂשִ ְוגֹו’ 

ִלְזּכֹר  ֵהר  ְוִהּזָ ִכיָרה.  ַהּזְ ת  ִמּדַ ּבְ ֵהר  ִהּזָ

ִמי  ם  142ְלׁשֵ ּוִמְצָוה  ִמְצָוה  ל  ּכָ

ַעל  ּבַ הּוא  143)יח(ּוִמי  ה,  ּנָ ֲעׂשֶ ּתַ ׁשֶ

ּלֹא  ֵהר ָאָדם ְמאֹד 144ׁשֶ ָך. ְוִיּזָ ְמַלאְכּתֶ

ָבר ַרע,  ה לֹו ּדָ ָעׂשָ ִיְזּכֹר ֶאת ֲחֵברֹו ׁשֶ

ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר: "145ְולֹא ִתּטֹר" )ויקרא 
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מלבו  ישכח  אלא  יט. 
החפץ  כתב  שנאה.  כל 
פ"ג  עולם  )שם  חיים 
כל(:  וכן  ד"ה  בהגה"ה 
מן  הכל  הוא  ומגדפו,  מחרפו  שאחד  לאדם,  שמזדמן  צער  עניני  כל  "וכן 
השמים על עוונותיו, אלא שמגלגלין חוב על ידי חייב, וכמו שאמרו חז"ל 
)דברים רבה פרשה ב', כ"ח( על הפסוק )דברים ד, לט( "והשבות אל לבבך", 
שעוונותיך הם המחרפין אותך. וכן אם אחד הכה אותו אפילו במזיד, הוא 
גם כן השגחה מלמעלה, אלא שמגלגלין וכנ"ל. וראיה ממה שאמר הכתוב 
)שמות כא, יח-יט(: "וכי יריבון אנשים והכה איש את רעהו וגו' שבתו יתן 
ורפא ירפא", ואמרו חז"ל )ב"ק פה.(: מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות, 
יאמרו  שלא  ]פירוש,  מסי"  ואיהו  מחי  רחמנא  לימא  "דלא  רש"י:  וכתב 
הקב"ה מעניש והוא מרפא, ונראה כסותר גזירתו של הקב"ה, קמ"ל דניתן 
לו רשות לרפאות[. והרי הכתוב מדבר שאחד היכה את רעהו במזיד על ידי 
מריבה, אלא על כרחך דגם זה בידי שמים. וכן מצינו בדוד )שמואל-ב טז, ה(, 
כשקילל אותו שמעי בן גרא ויסקל אותו באבנים ועיפר אותו בעפר, השיב 
דוד: "ה' אמר לו קלל", עיין שם )שם, שם ט-י(. וכל זה עושה השם יתברך 

לטובת האדם, כדי שיתכפרו עוונותיו על ידי העלבון.
להשיב  לזה  כלל  לבו  ליתן  צריך  אין  בנפשו,  היטב  האדם  יתיישב  וכאשר 
שיכופרו  דבר  לו  שהזדמן  על  להשם  יודה  ואדרבה  למחרפו,  תשובה 
עוונותיו. וכמו שאמרו חז"ל )שבת פח:(: הנעלבין ואינן עולבים, שומעים 
חרפתם ואינן משיבין, עושין מאהבה ושמחין ביסורין, עליהן הכתוב אומר 
וכשיבין הדבר היטב  בגבורתו".  "ואוהביו כצאת השמש  לא(:  ה,  )שופטים 
שטובה רבה נסתבב לו על ידו, יהיה נקל לו ממילא שלא להיות נוקם ונוטר 
במים  היטב  שרחצו  על  חברו  על  מקפיד  אינו  שאחד  וכדוגמא  זה,  עבור 
חמין מעפרורית שעליו, אף דבעת הרחיצה קשה לו החמימות. וראה אחי 
מה דאיתא במדרש )בראשית רבה( פרשת מקץ )פרשה צ"א, י'( על שאמר 
לכם  העוד  לאיש  להגיד  לי  הרעותם  "למה  ו(:  מג,  )בראשית  לבניו  יעקב 
אח", התרעם עליו השם יתברך ואמר על ידי נביאו ישעיה )ישעיה מ, כז(: 
דהיה  משום  והיינו  מה'".  דרכי  נסתרה  ישראל  ותדבר  יעקב  תאמר  "למה 
לו להתבונן דבודאי מהשם נסתבב כן מה שספרו לו, וכל מה דעבד לטב 

ל  ּכָ ּבֹו  ִמּלִ ח  ּכַ ִיׁשְ א  )יט(ֶאּלָ יח(,  יט, 

 - ַלֲחֵברֹו  ֵהַרע  הּוא  ְוִאם  ְנָאה.  ׂשִ
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לתלות  ולא  דעבד  הוא 
הרעה בהם".

החינוך  בספר  ]וכ"כ 
שזוהי  רמ"א(  )מצוה 
"לא  מצות  שורש 
תקום ולא תטור", וז"ל: 
"משרשי המצוה, שידע 
כי  לבו  אל  ויתן  האדם 
מטוב  יקרהו  אשר  כל 
סיבה  הוא  רע,  עד 
מאת  עליו  שתבוא 
ומיד  הוא,  ברוך  השם 
אחיו  איש  מיד  האדם 
לא יהיה דבר בלתי רצון 
כן  על  הוא,  ברוך  השם 

כשיצערהו או יכאיבהו אדם ידע בנפשו כי עוונותיו גרמו, והשי"ת גזר עליו 
בכך, ולא ישית מחשבותיו לנקום ממנו, כי הוא אינו סיבת רעתו, כי העוון 
הוא המסבב, וכמו שאמר דוד ע"ה )שמואל-ב טז, יא( "הניחו לו ויקלל כי 

אמר לו ה'", תלה הענין בחטאו ולא בשמעי בן גרא...". עכ"ד.[.

ביאורים
שהרע לנו או פגע בנו. 146. דברים בטלים לא יזכרם. כי כל זמן שהדברים בטלים 
נמצאים בלבו יקשה עליו בהשגת התורה, מאחר ששני דברים אלו אינם יכולים 
להמצא יחד בזמן אחד, וכמאמרם ז"ל במדרש שיר השירים )א, ג( על הפסוק 
"לריח שמניך טובים" וז"ל: "מה השמן הזה, כוס מלא שמן בידך ונפלה לתוכה 
טיפה של מים יוצאת כנגדה טיפה של שמן )מפני שהשמן לעולם צף למעלה(, 
כך אם נכנס דבר של תורה ללב - יוצא כנגדו דבר של ליצנות, נכנס ללב דבר 
של ליצנות - יוצא כנגדו דבר של תורה". 147. כנפה. שמנפים בה את הקמח, 
ויוצאת הפסולת מנקבי הנפה, ונותר בנפה סלת נקיה. 148. כמשמרת. מסננת 
שבה נקבים קטנים לסנן את היין משמריו, שיוצא היין צלול וזך דרך הנקבים, 

והשמרים שאינם יכולים לעבור בנקבים נשארים במשמרת. 

לֹו.  ה  ָעׂשָ ֶ ּשׁ ַמה  ן  ַתּקֵ ּיְ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ִיְזּכֹר, 

לֹא   - ֵטִלים  ּבְ ָבִרים  146ּדְ ַמע  ׁשָ ְוִאם 

ָנָפה ַהּקֹוֶלֶטת  ִיְהֶיה 147ּכְ ֵרם. ַאְך  ִיְזּכְ

ַמח,  ַהּקֶ ֶאת  ּומֹוִציָאה  ַהּסֶֹלת  ֶאת 

ּקֹוֶלֶטת ֶאת  ֶרת ׁשֶ ּמֶ ְמׁשַ ֲאָבל לֹא 148ּכִ

ִין. ָמִרים ּומֹוִציָאה ֶאת ַהּיַ ְ ַהּשׁ

ֶעְזַרת  ְזִכיַרת ַהּתֹוָרה ְנָבֵאר ּבְ ִעְנַין 
ַער ַהּתֹוָרה. ׁשַ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ
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לב  ויתן  יכתוב הכל  א. 
במסכת  ישכח.  שלא 
מובא:  )עה:(  ב"מ 
אשי  )רב  ליה  שלח 
פניא  בהדי  לרבינא( 
)בערב  שבתא  דמעלי 
ערב(,  לפנות  שבת 
עשרה  מר  לי  לישדר 
לי קטינא  זוזי דאתרמי 
)שלח  למזבן  דארעא 
עשרה  שליח  ביד  לי 
משום  בהלואה,  זוזים 
לקנות  לי  שהזדמן 
שלח  קטנה(,  קרקע 
סהדי  מר  ניתי  ליה, 
)יביא  כתבא  ונכתב 
הרב עדים ונכתוב שטר על ההלואה, כיון שאיני רוצה להלוות בלי עדים(, 
שלח ליה, אפילו אנא נמי?! )בתמיה, הרי אני איני חשוד שאכפור בהלואה(. 

ביאורים
1. השכחה. כלומר, כאשר אדם אינו נותן אל לבו לזכור את הדברים שצריך 
לזוכרם. 2. היא מדה רעה מאוד. הנובעת מחוסר התיחסות לדברים שצריך 
האדם  בני  שבין  והיחסים  הקשרים  שכל  כיון  העוה"ז.  בעניני   .3 לזכור. 
עיי"ש. הזכירה,  פרק  בתחילת  לבאר  רבינו  שהרחיב  כמו  בזכירה,   תלויים 

4. ובעניני העוה"ב. כי באמצעות הזכירה יבוא האדם לקיים את כל מצוות 
ה', כמו שנאמר )במדבר טו, לט-מ( 'וזכרתם את כל מצוות ה' ועשיתם אותם' 
וגו', למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי'.  5. אם הוא לוה. מעות מחברו, 
בכדי  הכל.  יכתוב  ומלוה   .6 בזמן.  חובו  לפרוע  שיזכור  כדי  לעצמו  יכתוב 
וגם  הפרעון,  מועד  בהגיע  חובו  לשלם  ולהזכירו  הלוה  את  לתבוע  שיזכור 
שיזכור את הסכום שמגיע לו ולא יבוא לבקש יותר. 7. לוה פרוטה. כי דין 

פרוטה כדין של מאה מנה )עפ"י סנהדרין ח.(.

ִרים ַער ָהֶעׂשְ  ׁשַ

ְכָחה  ִ ַער ַהּשׁ ׁשַ

ְמאֹד  ָרָעה  ה  ִמּדָ 2ִהיא  ְכָחה  ִ 1ַהּשׁ

ה  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  ִעְנָיֵני  3ּבְ

הּוא  ׁשֶ ּוִמי  א,  ַהּבָ ָהעֹוָלם  4ּוְבִעְנָיֵני 

ינֹו  ּבֵ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִעְנָיִנים  ל  ּכָ ִיְכּתֹב  ְכָחן,  ׁשַ

הּוא  5ִאם  ְזּכֹר.  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ֲחֵברֹו  ּוֵבין 

ֲאִפּלּו ִאם  ַהּכֹל;  ִיְכּתֹב  6ּוַמְלֶוה,  לֶֹוה 

ַהּכֹל  )א(ִיְכּתֹב  ֵמֲחֵברֹו,  רּוָטה  ּפְ 7ָלָוה  א’
ם 
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מר  שכן  כל  ליה,  שלח 
דטריד בגירסיה משתלי 
בלימודך  טרוד  )שאתה 
שמא  לחשוש  יש 
ההלואה,  את  תשכח 
וכשאתבע ממך תכפור 
קללה  וגורם  בה( 

לעצמי. 
יש שהוכיחו מכאן שאף 
בכתב  הלוה  יכתוב  אם 
נאמן  ממנו,  שלוה  ידו 
פרעתי  לומר  הלוה 
מלוה  הרמב"ם  ]וכדעת 
אף  ולכך  ה"ג([,  פי"א 
שהלוה כתב בכתב ידו - 
אסור להלוות בלי עדים 
שמא  לחוש  שיש  כיון 

ויכתבו  ויאמר פרעתי, שאם לא כן למה הוצרך רבינא שיביא עדים  ישכח 
לו. אמנם הריטב"א  ידו שהוא חייב  לו לומר שיכתוב לו בכתב  שטר, היה 
לכתוב עכשיו שטר מפני  פנאי  לו  היה  זו, מפני שאפשר שלא  ראיה  דחה 
שהוא ערב שבת, לפיכך אמר שיביא עדים שיראו עתה את ההלואה ויכתבו 

שטר במוצאי שבת או ביום אחר.
כתב הב"י )חו"מ סי' ע ד"ה אסור( שמעיקר הדין די בעדים בלבד ואין צריך 
לכתוב שטר, ומה שרצה רבינא לכתוב שטר היה לפנים משורת הדין. וכ"כ 
הרמב"ם )מלוה פ"ב ה"ז( שהלואה בשטר משובחת יותר, וביאר הב"י )שם 
ד"ה ומ"ש( שהוא מטעם שעל ידי זה יזכור כמה לוה ממנו ולא יבואו לידי 

מחלוקת.   

ביאורים
8. ונשא עונו. שיהיה גזל בידו. 9. לחזור עניניו. ישנן לעצמו ויעשה סימנים 

על מה שעליו לזכור.

ְלָאָדם  ְוָראּוי  ח.  ּכַ ִיׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ֵלב  ן  ְוִיּתֵ

ְיֵהא לֶֹוה  ּלֹא  ׁשֶ ְכָחן  ְוׁשַ ד  ִנְכּבָ הּוא  ׁשֶ

אֹל  ים ִלׁשְ ׁשִ ּיְ י ֵהם ִמְתּבַ ֵני-ָאָדם, ּכִ ִמּבְ

א  ּנּו, ְוהּוא ׁשֹוֵכַח ְולֹא ִיְפַרע 8ְוָנׂשָ ִמּמֶ

הּוא  ׁשֶ ַעְצמֹו  ּבְ ּיֹוֵדַע  ׁשֶ ּוִמי  ֲעֹונֹו. 

ִעְנָיָניו.  9ַלֲחזֹר  ְמאֹד  ֵהר  ִיּזָ ְכָחן,  ׁשַ

ַתן  ּנָ ה ֶמֶלְך ֶאָחד, ׁשֶ ָעׂשָ מֹו ׁשֶ ל: ּכְ ָמׁשָ

ָתב,  ּכְ ְרִתים  ַהְמׁשָ ֵמֲעָבָדיו  ְלֶאָחד 

ּכֹוֵעס,  ֲאִני  ׁשֶ ְרֶאה  ּתִ ׁשֶ ּכְ לֹו:  ְוָאַמר 

ֶזה  ּבְ תּוב  ּכָ ָתב  ּכְ ּבַ ְוָהָיה  ִלי.  ֵנהּו  ּתְ
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את  ישכח  שלא  ב. 
התורה. במסכת מנחות 
לקיש,  ריש  אמר  )צט:( 
אחד  דבר  המשכח  כל 
בלאו,  עובר  מתלמודו 
לך  השמר  'רק  שנאמר 
פן  מאד  נפשך  ושמור 
הדברים'.  את  תשכח 
ח(  )ג,  אבות  במסכת 
מבואר גם שכל השוכח 
דבר אחד ממשנתו הרי 
בנפשו.  מתחייב  זה 
וברבינו יונה )שם( ביאר 

ביאורים
אלוה  אינך  שהרי  ולכעוס  מלהתגאות  חדל  כלומר,  אלהים.  אינך  כי   .10
"וישוב  הגירסא:  בכת"י  ותולעה.  לרמה  בקרבו  וישוב   .11 לנצח.  הקיים 
ראוי  הרי  ולהתגאות  לכעוס  לך  מה  ולכן  ועפר".  ותולעה  לרמה  בקרוב 
בני  12. להכות  ד(.  ד,  )עי' אבות  רימה  רוח שתקות אנוש  לך להיות שפל 
אדם בשוטים של אש והיה אומר לו וכו'. בכת"י הגירסא: "להכות בני-אדם 
בשוטים, ויאמר לו: אדוני, זכור יום הדין! שכך יכו אותך בשוטים של אש; 
והיה אומר לו...". 13. להכניע את לבו. שיתנהג בחסד וברחמים לחוטאים 
כלפיו שהוא מצוה להכותם, כשם שהוא זקוק לחסד ורחמים ביום הדין שלו. 
14. יעשה לו זכרונות. סימנים ואמצעים שונים כדי לזכור. 15. גדרים גדולים 
שלא ישכח את התורה. כמו שגדר השדה תפקידו לשמור את פירות השדה, 
כן על השכחן לעשות לעצמו עצות ותחבולות שעל ידם יזכור את התורה 

שלמד, כגון, שירבה לחזור על לימודו, או יעשה סימנים וכדומה.

ֱאלִֹהים,  ֵאיְנָך  י  10ּכִ ע,  ּדַ ׁשֹון:  ַהּלָ

ּיֹאַכל ְקָצתֹו  ֶלה, ׁשֶ ה ּגּוף ּכָ א ַאּתָ ֶאּלָ

ּתֹוָלִעים  ְצאּו  ּיֵ ׁשֶ רּוׁש,  )ּפֵ ְקָצתֹו,  ֶאת 

רֹו(  ׂשָ ּבְ ָאר  ׁשְ ֶאת  ְויֹאְכלּו  רֹו  ׂשָ ּבְ ְקָצת  ִמּמִ

ְותֹוֵלָעה.  ה  ְלִרּמָ ִקְרּבֹו  ּבְ 11ְוָיׁשּוב 

ה  ּוָ ּצִ ׁשֶ ֶאָחד,  ֶעֶבד  ֶלְך  ַלּמֶ ְוָהָיה 

ה 12ְלַהּכֹות  ַצּוֶ ּיְ ֵעת ׁשֶ ֲעֹמד ְלָפָניו ּבְ ּיַ ׁשֶ

ְוָהָיה  ֵאׁש,  ל  ׁשֶ ׁשֹוִטים  ּבְ ֵני-ָאָדם  ּבְ

ִלּבֹו.  ֶאת  13ְלַהְכִניַע  ְך  ּכָ לֹו  אֹוֵמר 

לֹו  ה  14ַיֲעׂשֶ ׁשֹוֵכַח,  הּוא  ׁשֶ ָאָדם  ָבִרים.  ּדְ ה  ּמָ ּכַ ִיְלַמד  ה  ִמּזֶ

ֶאת  ח  ּכַ ִיׁשְ ּלֹא  ׁשֶ )ב(  דֹוִלים  ּגְ ָדִרים  15ּגְ ְוָצִריְך  ִזְכרֹונֹות. 
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כי השכחה מצויה בבני 
לחזור  לו  והיה  אדם 
פעמים  הרבה  ההלכה 
היום  כל  בה  ולחשוב 
שלא  עד  הלילה  וכל 
ואם  מלבו,  לסור  תוכל 

לא עשה כך, מבואר במשנה )שם( שהרי זה מתחייב בנפשו כי יבוא להורות 
על פי זכרונו ויאמר כך אמר לי רבי, ויאסור המותר ויתיר האסור ונמצאת 

תקלה באה על ידו, ונקרא פושע מפני ששגגת תלמוד עולה זדון. 
במגן אבות לרשב"ץ )אבות שם( כתב שאינו נראה שיהיה החיוב מפני שגגת 
הוראה, שאם מפני זה הוא מתחייב בנפשו, מדוע מבואר שם בסוגיא שאם 
)-היתה משנתו קשה עליו שלא הבינה כראוי ולפיכך  תקפה עליו משנתו 
עצמו  למנוע  לו  והיה  ידו  על  תקלה  באה  הרי  בלאו,  עובר  אינו  שכחה( 
מלהורות. לכן כתב שהוא מתחייב בנפשו מפני השכחה עצמה שהיתה עמו 
מה  בנפשו,  שיתחייב  וכדאי  בפשיעותו,  ושכחה  ממות,  המשמרתו  תורה 

שאין כן באונס אינו מתחייב בנפשו כיון שלא פשע בה. 
של  הענין  שכל  כתב  הגר"א(  בסידור  נדפס  סו,  )אות  ראש  בכתר  הגר"א 
בזה  וביאר  פה.  בעל  שלמדו  הראשונים  על  נאמר  ממשנתו  דבר  השוכח 
האזהרה  שעיקר  הדברים(  והיו  ד"ה  ואתחנן  )פר'  הלוי  רי"ז  מרן  בחידושי 
מדור  הנמסרת  משנה,  הנקראת  שהיא  פה  שבעל  תורה  על  היא  לשכוח 
לדור, וזה הלשון 'ממשנתו' דהיינו תורה שבעל פה, אבל אחר שכבר נחתם 
התלמוד ונפסק הקבלה של תורה שבעל פה איש מפי איש - שוב אין זה 
בכלל שוכח דבר אחד ממשנתו, שעיקר אזהרה זו היא על המשנה המסורה 

בעל פה שלא תשכח.
אמנם בשו"ע הרב )ת"ת ב, ד( כתב: וכל השוכח דבר אחד ממשנתו מחמת 
שלא חזר על לימודו כראוי מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו וגם 
עובר בלאו של תורה וכו', וגם עכשיו שנכתבה תורה שבעל פה ויוכל לעיין 
בספרים מה ששכח - אין זה מועיל כלום, כי מיד ששכח עובר בלאו קודם 
שיעיין, כמו בימיהם שעובר בלאו בשעה ששכח אף שאחר כך יחזור וישאל 
מרבו וילמדנו מה ששכח. ועוד שמצות התורה לא תשתנה בשינוי הדורות 

ולא יחליף דתו לעולמים.  

ְלָך  ֶמר  ָ ִהּשׁ "ַרק  ִדְכִתיב:  ּכְ ַהּתֹוָרה, 

ֶאת  ח  ּכַ ׁשְ ּתִ ן  ּפֶ ְמאֹד  ָך  ַנְפׁשְ ֹמר  ּוׁשְ

ר ָראּו ֵעיֶניָך" )דברים ד,  ָבִרים ֲאׁשֶ ַהּדְ
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ריק  הוא  כאילו  ג. 
ממצוות ומלא עבירות. 
במסכת נדה )ל:( נאמר 
לידתו,  בעת  תינוק  על 
ממעי  יוצא  שאינו 
עד  העולם  לאויר  אמו 
'תהי  אותו  שמשביעין 
רשע,  תהי  ואל  צדיק 
ואפילו כל העולם כולו 
אומרים לך צדיק אתה, 
)-תחשיב  בעיניך  היה 

את עצמך( כרשע'.  
תמהו,  המפרשים 
באבות  שנינו  שהרי 
רשע  תהי  'ואל  יג(  )ב, 
ופירש  עצמך',  בפני 
הרמב"ם  בשם  הרע"ב 
שם(,  המשניות  )פירוש 

ביאורים
16. מדות הטובות. שמצוה על האדם להלך במדותיו של הקב"ה, שנאמר 
"והלכת בדרכיו" )דברים כח, ט( "מה הוא רחום וחנון אף אתה תהא רחום 
וחנון" )ירושלמי פאה ג.(. 17. ולא ישוב. בתשובה עליהם. 18. ויכתבם על 
"וכן ראוי  א, ח(:  יונה )שע"ת  כדי שיזכור הכל. כדברי רבינו  ויקראם  ספר 
לכל בעלי תשובה לכתוב במגילת ספר הדברים אשר נכשלו בהם והמצוות 
אשר קצרו בקיומן, ולקרוא בספר זכרונותם בכל יום". ועיין בפירושו למשלי 
ד' כ"א, שהזהיר ג"כ על ענין הכתיבה. ובחוה"ל שער הפרישות פ"ה: "ואם 
תוכל לכתבו עשה". 19. על ספר. הלא כל חשבונותיו אדם כותב בספר, ואם 

בעניני הגוף כן - בעניני הנפש על אחת כמה וכמה )'זה השער'(.

ח 16ִמּדֹות  ּכַ ּלֹא ִיׁשְ ֵהר ׁשֶ ט(. ְוָצִריְך ִלּזָ

ַהּטֹובֹות. 

ְכָחה  ִ ַהּשׁ ת  ִמּדַ ּבְ ׁש  ּמֵ ּתַ ִיׁשְ ַאְך 
י  ּכִ ה,  ָעׂשָ ׁשֶ ְצוֹות  ַהּמִ ּכַֹח  ִלׁשְ

ן ֵלב ִלְזּכֹר ִמְצוֹוָתיו ְותֹורֹוָתיו,  ִאם ִיּתֵ

ָאז  ְוַתְחּבּולֹוָתיו,  ָרעֹוָתיו  ח  ּכַ ְוִיׁשְ

ֵעיָניו 17ְולֹא ָיׁשּוב. ַאְך  יק ּבְ ִיְהֶיה ַצּדִ

ֵסֶפר  19ַעל  ֵבם  18ְוִיְכּתְ ָעיו,  ׁשָ ּפְ ִיְזּכֹר 

ְוָיׁשּוב  ַהּכֹל,  ְזּכֹר  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְוִיְקָרֵאם 

ַעל  ַאְך  ֲעֵליֶהם.  ה  ְוִיְתַוּדֶ ַאַחת  ל  ִמּכָ

ִלְזּכֹר.  ָיחּוׁש  לֹא  ה  ָעׂשָ ׁשֶ ִמְצוֹות 

ּוָמֵלא  ְצֹות  ִמּמִ ֵריק  הּוא  ִאּלּו  )ג(ּכְ ֵעיָניו  ּבְ ִיְדֶמה  ְלעֹוָלם 
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ביאורים
וכדו'.  או הכעיסו  כגון שציערו  לו חברו  חברו. את אשר חטא   20. חטאת 
כדי  וטרדותיו,  עוה"ז  עניני  יפנה מלבו  דבר שבעולם.  כל  מלבו  ישכח   .21

שיוכל לרכז מחשבותיו ולכוון לבו בתפלה.

יחזיק  שלא  שהכוונה 
ואם  כרשע,  עצמו  את 
כאן  אמרו  איך  כן 
אותו  שמשביעים 
עצמו  את  שיחזיק 

כרשע?
יג  ג,  )אבות  יונה  רבינו 
שמה  תירץ,  ואל(  ד"ה 
יהיה  שלא  שם  ששנינו 

רשע בעיני עצמו הכוונה בזה שלא יחשוב שאינו יכול לחזור בתשובה, שאם 
יחשוב כן לא ישמור את עצמו מלעבור עבירה שבא לידו שיחשוב שהיא 
קלה מעבירות חמורות שכבר עבר, וכוונת הגמרא כאן הוא שלא יחזיק את 
עצמו כצדיק גמור אלא כבינוני, שבזה יחשוב שבמצוה קלה יכריע את עצמו 

לכף זכות, ואם יכשל בחטא יכריע לחובה, וכמבואר בקידושין )מ:(. 
'אל תהי רשע  )ד"ה לפי( תירץ, שמה ששנינו  ה'שב שמעתתא' בהקדמתו 
בפני עצמך' הוא מלשון 'בעצמותך', והכוונה בזה שהישראל בעצמותו אינו 
רשע, שהרי הוא זרע קודש ועל ידי חטאיו לא תשתנה עצמותו, אלא על ידי 
העוונות יש עליו תואר של רשע, ולא יהיה עליו תמיד רק בזמן מן הזמנים, 
כרשע  עיניו  במראה  שיהיה  פירוש,  כרשע,  בעיניו  שיהיה  כאן  אמרו  ולכן 

והיינו שתוארו רשע.
יתייאש  שלא  לענין  היא  המשנה  שכוונת  תירץ,  היה(  )ד"ה  לנר'  ה'ערוך 
ויחשוב שאין לו תקוה, אלא צריך לבטוח בה' שיכול לשוב אליו, אבל כאן 
מדובר כשאומרים לו העולם שהוא צדיק שכבר עשה מעשים טובים הרבה 
ואין צריך לעשות יותר, לזה אמרו שיחשיב את עצמו כרשע שמוטל עליו 
בשעת  שאמר  זכאי  בן  יוחנן  ברבי  שמצאנו  וכמו  עוונותיו,  כל  את  לתקן 

פטירתו שאינו יודע לאיזה דרך מוליכים אותו אם לגיהינום או לגן עדן.       

ֲחֵברֹו  את  20ַחּטַ ח  ּכַ ְוִיׁשְ ֲעֵברֹות. 

ְנָאה  ׂשִ ּבֹו  ִמּלִ ח  ּכַ ִויׁשַ לֹו,  ְוִיְמַחל 

ּוְבֵעת  ָרִעים.  ְוִהְרהּוִרים  ְוִקְנָאה 

ָבר  ּדָ ל  ּכָ ּבֹו  ִמּלִ ח  ּכַ 21ְיׁשַ ה  ִפּלָ ַהּתְ

ְבּתֹו  ַמְחׁשַ ּבְ ַיֲעֶלה  ַאְך  עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ
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ביאורים
וידבק בו בדבקות  22. חסד השי"ת. שעושה עמו כסדר בכלל ובפרט. 23. 
גדולה. כי בהתבוננו באין סוף גודל חסדי ה' שעושה עמנו, יבוא מכך לאהבת 
יתברך,  - שיהיה לבו מתדבק כל-כך בשמו  יתברך  בו  ה' ולמדרגת דבקות 
זולתו )כלשונו של המס"י  יסור מלפנות ולהשגיח אל שום דבר  עד שכבר 
פי"ט(. והוסיף המס"י )שם(: "והנה תכלית המדה הזאת הוא, להיות האדם 
עבודה,  בשעת  לפחות  אמנם  שעה.  ובכל  עת  בכל  בוראו  אל  כך  מתדבק 
תורה  דברי   .24 הזה".  הדבקות  לו  שיהיה  ודאי  בוראו,  את  הוא  אוהב  אם 
תורה  בדברי  להרהר  שאסור  )קנ.(  שבת  במסכת  כמבואר  קדושה.  ודברי 
מחניך  "והיה  טו(  כג,  )דברים  שנאמר  משום  הכסא,  ובבית  המרחץ  בבית 
לידי  יבוא  שלא  כדי  והוצאותיו,  ביתו  חשבונות  ביתו.  בצרכי   .25 קדוש". 
הרהור, ובשבת יחשוב בבנינים וציורים נאים )מ"ב סי' פה סק"ו(. 26. שהוא 
מלא וכו'. בספר חסידים )אות תקמה( כתב: "בהיותך בבית המרחץ או בבית 
הכסא זכור טומאתך כמה טומאה יוצאה ממך וסרוחה, ובזה כל אדם יתפוש 
בענוה. ואל ישיאך לבך להשתרר על שום אדם, כי אתה שוה לו בכל מיני 
"ופשוט דמותר אדם להתבונן  ה(:  )פה,  וז"ל המ"ב  ובושה". עכ"ד.  סרוחה 
ואין  ותולעה,  רמה  להיות  יחזור  ושבסופו  שפלותו,  בגודל  בבית-הכסא 
נאה לו הגאוה". 27. כי נר מצוה ותורה אור. ולכן ראוי להתאמץ ולהתיגע 

בעבורן כדי שלא ישכחם.

הּוא  דֹוָלה. ּוְכׁשֶ ְדֵבקּות ּגְ ק ּבֹו ּבִ ַרְך, 23ְוִיְדּבַ ם ִיְתּבָ ֵ 22ֶחֶסד ַהּשׁ

ה,  ָ ְבֵרי-ּתֹוָרה ְוִדְבֵרי ְקֻדּשׁ ל 24ּדִ ּבֹו ּכָ ח ִמּלִ ּכַ ה ְצָרָכיו ְיׁשַ עֹוׂשֶ

הּוא  26ׁשֶ ְוַיְחׁשֹב  ָעה,  ׁשָ אֹוָתּה  ּבְ יתֹו  ּבֵ ָצְרֵכי  25ּבְ ַיְחׁשֹב  ַאְך 

ָבר: ְלָכל ִמְצָוה  ל ּדָ ָללֹו ׁשֶ יל ִלּבֹו. ּכְ ּפִ ָמֵלא צֹוָאה, ּוָבֶזה ַיׁשְ

ְותֹוָרה  ִמְצָוה  ֵנר  י  27ּכִ ה,  ֶחּנָ ּכָ ִיׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ַמה  ה  ַיֲעׂשֶ ּוִמְצָוה 

אֹור. )משלי ו, כג(. 
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לגוף  מצאתי  ולא  א. 
שתיקה.  אלא  טוב 
התנא  הדגיש  מדוע 
)'פתח  החיד"א  'לגוף'? 
וז"ל:  ביאר  עינים'( 
"פירש רבינו עובדיה מי 
ששומע חרפתו ושותק, 
הדבר  להרחיב  ואפשר 
במ"ש הרמ"ק דאין בכל 
הסיגופים ותעניות דבר 
ומכפר  הנפש  המכשיר 
עונותיו כשומע חרפתו 
אין  כי  ומוחל,  ושותק 
לא  אשר  בארץ  צדיק 

יחטא וצריך כמה סיגופים ותעניות הרבה או קבלת יסורין ועניות וחלאים 
וכיוצא אשר כל אחד מהם מר ממות. אך המעביר על מדותיו אוכל ושותה 
מצאתי  לא  שאמר  וזהו  בזה.  והאריך  מתכפרים,  ועונותיו  בטוב  ומתפרנס 
טוב  ואין  סיגופים,  או  בממונו  או  בגופו  יסורין  יצטרך  שלא  דייקא,  'לגוף' 
ע"י  לו  ונסלח  בריאות  לו  ויש  ושותה  שאוכל  לגוף  טוב  הוא  כי  משתיקה 

השתיקה".
וב'חפץ חיים' )אבות( ביאר: "מה שאמר 'לגוף' פירושו, שהאדם אף שיהיה 
חכם ושלם בנפשו כמו חביריו של ר"ש, אעפ"כ מצד החומר המלובש על 
הנפש אי אפשר כמעט שיהיו כל דבריו מצומצמין כראוי, על כן טוב יותר 

השתיקה".
ב'שפתי חיים' )ח"א מידות ועבודת ה'( ביאר: "מצד אחד לדיבור יש מעלה 
המחשבה  רוחניות  צירוף  ידי  על  'אדם',  שם  את  קובע  שהוא  כשלעצמה 

ביאורים
הטובות  המידות  כל  את  וראיתי  בהם  והתבוננתי  החכמים.  בין  גדלתי   .1
טוב  דבר  או  טובה  מידה  ההם  המדות  מכל  מצאתי.  ולא   .2 יונה(.  )רבינו 

שיועילו לאדם.

ִרים ְוֶאָחד ַער ָהֶעׂשְ  ׁשַ

ִתיָקה ְ ַער ַהּשׁ  ׁשַ
ֵחֶלק א’

ן  ַרּבָ ָבִרים. ָאַמר  ֵמַהּדְ ִתיָקה  ְ ַהּשׁ
ְמִליֵאל:  ּגַ ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ

ַהֲחָכִמים, ין  ּבֵ י  ַדְלּתִ 1ּגָ ָיַמי  ל   ּכָ

א  ֶאּלָ טֹוב  ַלּגּוף  ָמָצאִתי  2)א(ְולֹא 
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אך  הגוף,  גשמיות  אל 
המעלה  מקום  מכל 
היא  המוחלטת 
היא  כשהרוחניות 
ואינה  ופנימית  זכה 
מצורפת אל הגוף, כיון 
מצורפת  היא  שכאשר 
אל הגשמיות היא מפסידה ממעלתה. אך כאשר צריך להשתמש בגשמיות 
הגשמיות,  אל  הרוחניות  את  לצרף  שלו  והאתגר  האדם  מעבודת  בדיבור, 
ולזכך על ידה את הגשמיות. ומאידך כל עוד אינו זקוק לכח הדיבור, צריך 
להשאיר את הרוחניות במחשבה בלבד, רוחניות מוחלטת, הרי כמה גדולה 
היא מעלת השתיקה שהיא הדבקות ברוחניות גמורה. זהו מה שאמר רבן 
שמעון בנו של רבן גמליאל "כל ימי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף 
טוב משתיקה", רשב"ג מספר את מה שלמד מדיבורי החכמה שלהם, שגם 
כלומר  מהענין,  אותו  להוציא  הוא  לגוף  שהטוב  למד  החכמה  בדיבורי 
יותר  הגוף  בשביל  אך  פעיל,  הוא  הרי  מדבר  כשהגוף  לדבר,  ולא  לשתוק 
טוב שיהיה סביל, עי"ז הוא מזכך את גשמיות הגוף, ומצרף את הגשמיות 
אל הרוחניות, ולכן אף בדברי תורה וחכמה טוב הוא לגוף למעט בדברים 

ולשתוק כמה שאפשר". 

ביאורים
3. שתיקה. ששומע חרפתו ושותק )רע"ב(. או: שממעט לומר את דעותיו 
ברבים )מפרשים(. 4. גם אויל וגו’. אפילו טפש היודע לשתוק לחכם נחשב. 
מדבר,  "כשאני  הגירסא:  בכת"י  בי.  מושל  )הדיבור(  הוא  מדבר  כשאני   .5
בעניני  ]מדבורים  שותק  וכשאני  שאמרתי,  מה  על  ש[אתחרט  ]פעמים 
העוה"ז וכדומה[ לא אתחרט; ואם אתחרט על השתיקה פעם אחת, אתחרט 
על הדיבור פעמים רבות ]פירוש, אע"פ שיתכן אמנם שאדם מתחרט על מה 
ששתק, אעפ"כ כדאי לאחוז במדת השתיקה, כי על הרבה פעמים שמתחרט 
על מה שדיבר שלא כהוגן, מתחרט האדם על מה ששתק רק פעם אחת, עד 
ואמר החכם כשאני מדבר, הוא  )עלי אורח([.  כדי כך מסוכן הוא הדיבור. 

]הדיבור[ מושל בי..."

ָאַמר  ְוֵכן  מי"ז(.  פ"א  )אבות  ִתיָקה  3ׁשְ

ם  "4ּגַ לֹום:  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ֶלְך  ַהּמֶ לֹֹמה  ׁשְ

יז,  ב" )משלי  ֵיָחׁשֵ ָחָכם  ַמֲחִריׁש  ֱאִויל 

ר -  ֲאִני ְמַדּבֵ ׁשֶ כח(. ְוָאַמר ֶהָחָכם: 5ּכְ
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ביאורים
6. אל האדם. בכת"י הגירסא: "על אדם". 7. אותו הדיבור מושל בי. שהדבור 
להכנע  ומצריכני  כהוגן,  שלא  עליו  שאמרתי  האיש  אותו  את  עלי  משליט 
מושל  הדיבור  וי"מ,  קדמון(.  )פירוש  וסליחה  מחילה  ממנו  ולבקש  לפניו, 
בי, שלא אוכל לחזור בי. 8. וכשאיני מדבר. כל עוד שלא הוצאתי הדיבור 
מפי. 9. אני מושל מלאמרו ומלהסתירו. אני שליט על הדיבור אם לאומרו 
או להעלימו. רבינו בחיי המשיל דבר זה לאבן הנמצאת בידי האדם, שעד 
שהשליכה  לאחר  אך  כרצונו,  בה  לעשות  יכול  עדיין  מידו  השליכה  שלא 
השתיקה. מדת  חכמים  שיבחו  זה  ומפני  להחזירה,  בידו  אין  מידו   ויצאה 
10. דיקולוגין. מליצים )ערוך(. 11. אנדרינוס. קיסר. 12. היאך אתה אומר. 
13. מתמלכים בעולם. העבדים ממליכים את  יפה.  מנין לך שהדיבור הוא 
לים.  פורשות   .14 עליהם.  למלך  אותו  שמקבלים  דיבור  ידי  על  מלכם 
במסכת פסחים )קיב:( נאמר: "ניזהא דארבא ]פירש רשב"ם: הגערה עבור 
הגערה  אין  )כמובן  לנהר  אותה  ולהוביל  בחבל  למושכה  שיצליחו  ספינה 
מכוונת לספינה עצמה, אלא לחזק את ידי האנשים המושכים אותה ולזרזם

ֵאינֹו  ָבר ׁשֶ ר 6ֶאל ָהָאָדם ּדָ י ִאם ֲאִני ְמַדּבֵ י, ּכִ ל ּבִ הּוא מֹוׁשֵ

ְלָפָניו  ַנע  ְלִהּכָ ּוַמְצִריֵכִני  י,  ּבִ ל  מֹוׁשֵ ּבּור  ַהּדִ 7אֹותֹו  ָהגּון, 

ל  מֹוׁשֵ 9ֲאִני   - ר  ְמַדּבֵ ֵאיִני  8ּוְכׁשֶ ְמִחיָלה;  ּנּו  ִמּמֶ ׁש  ּוְלַבּקֵ

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ירֹו.  ַהְסּתִ ּוִמּלְ ָאְמרֹו  ִמּלְ

יקֹולֹוִגין ]ָסֵנגֹוִרים[  ֵני 10ּדֵ )ילקוט שמעוני, בהעלותך, תשל"ח(: ׁשְ

ַעל  ד  ְמַלּמֵ ֶאָחד  ְוָהָיה  ִרָינּוס,  11ַאְנּדְ ִלְפֵני  עֹוְמִדים  ָהיּו 

ִהיא ָיָפה.  ִתיָקה ׁשֶ ְ ד ַעל ַהּשׁ הּוא ָיֶפה, ְוֶאָחד ְמַלּמֵ ּבּור ׁשֶ ַהּדִ

הּוא ָיֶפה:  ּבּור ׁשֶ ד ַעל ַהּדִ ָהָיה ְמַלּמֵ ֶלְך ְלאֹותֹו ׁשֶ ָאַמר ַהּמֶ

ֵהיַאְך  ּבּור  ַהּדִ ִאְלָמֵלא  לֹו:  ָאַמר  אֹוֵמר?  ה  ַאּתָ 12ֵהיַאְך 

14ּפֹוְרׂשֹות  ְסִפינֹות  ְוֵאיְך  עֹוָלם,  ּבָ ִכים  13ִמְתַמּלְ ָלִכים  ַהּמְ
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ביאורים
הדיבור  שע"י  והיינו  הוליא",  וחילוק  הילא  )-מהר(  הייא  היא[  במלאכה( 
הדיבור. ע"י  אותם  שמספידים  חסד.  נגמלים   .15 לים.  פורשת   הספינה 
"כיצד  )טז:(:  כתובות  במסכת  כמבואר  דיבור  ידי  על  משתבחות.   .16
מרקדים לפני הכלה ]מה אומרים לפניה? )רש"י([... בית הלל אומרים, כלה 
נאה וחסודה". 17. משא ומתן בעולם. כל הקשרים והיחסים שבין בני אדם 
איך   .18 וממכר(.  מקח  עסקי  דוקא  )ולאו  שביניהם  דיבור  ידי  על  נעשים 
שבחת את השתיקה. מדוע אמנם השתיקה יפה. 19. וסטרו. על פיו )כת"י(. 
20. מורי. אדוני המלך. 21. למדתי מן הדיבור על הדיבור. דברתי בשבח 
הדיבור באותו כלי שבקשתי לשבח - הדיבור. 22. משלי על שלו. הוא בא 
להשתמש בשלי – הדיבור – כדי לשבח את השתיקה, ואם הוא רוצה לשכנע 
בכלי  ולא  שלו,  בכלי  זאת  לעשות  עליו   – עדיפה  שהשתיקה  המלך  את 
 שלי! 23. לא כך אמר שלמה. לא לזה נתכוון שלמה שתהא מחריש לגמרי.
24. לא אמר האלקים שתהיה יושב ושותק כחרש. כלומר, מה שהוא מלמד 
על השתיקה שהיא יפה אין כוונתו לשלול את ענין הדיבור מכל וכל, שלא 
תדבר בכלל, אלא כוונתו שצריך להזהר בענין הדיבור לא לדבר כל העולה 

ּלֹות  ַהּכַ ֵאיְך  ֶחֶסד,  15ִנְגָמִלים  ִתים  ַהּמֵ ֵאיְך  ם,  ַלּיָ

לֹו  ָאַמר  ד  ִמּיָ עֹוָלם?  ּבָ ן  ּוַמּתָ א  17ַמּשָׂ ֵהיַאְך  חֹות,  ּבְ ּתַ 16ִמׁשְ

ַעל  ד  ַלְמַלּמֵ לֹו  ָאַמר   ! ְרּתָ ּבַ ּדִ ָיֶפה  ִרָינּוס:  ַאְנּדְ ֶלְך  ַהּמֶ

ד  ִמּיָ ִתיָקה?  ְ ַהּשׁ ֶאת  ְחּתָ  ּבַ ׁשִ 18ֵאיְך  ָיָפה:  ִהיא  ׁשֶ ִתיָקה  ְ ַהּשׁ

הּוא ָיֶפה  ּבּור ׁשֶ ד ַעל ַהּדִ הּוא ְמַלּמֵ א אֹותֹו ׁשֶ ר. ּבָ א ְלַדּבֵ ּבָ

לֹו:  ָאַמר  אֹותֹו?  ָסַטְרּתָ  ה  ָלּמָ ֶלְך:  ַהּמֶ לֹו  ָאַמר  19ּוְסָטרֹו. 

ּבּור  י ִמן ַהּדִ י 21ָלַמְדּתִ י, ּכִ ּלִ י ַעל ׁשֶ ּלִ ֶ י ִמּשׁ 20מֹוִרי, ֲאִני ָלַמְדּתִ

י  ּלֹו, ָלֵכן ָסַטְרּתִ י ַעל ׁשֶ ּלִ ֶ ד 22ִמּשׁ א ְלַלּמֵ ּבּור; ְוֶזה ּבָ ַעל ַהּדִ

לֹֹמה, 24לֹא ָאַמר ָהֱאלִֹהים  ְך ָאַמר ׁשְ אֹותֹו. ָאַמר לֹו: 23לֹא ּכָ
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ז"ל  במשה.  ודברו  ב. 
טומאת  )הל'  הרמב"ם 
הרי  ה"י(:  פט"ז  צרעת 
הוא אומר התבוננו מה 
הנביאה  למרים  אירע 
באחיה  שדיברה 
ממנו  גדולה  שהיתה 
על  וגידלתו  בשנים 
בעצמה  וסיכנה  ברכיה 
והיא  הים,  מן  להצילו 
אלא  בגנותו  דברה  לא 

ביאורים 
להביא  יכולים  אשר  מיותרים  מדיבורים  שותק  להיות  אלא  רוחו,  על 
בריבוי  וגו’.  דברים  ברב   .25 אורח(.  )עלי  אסורים  דיבורים  בעקבותיהם 
שפתיו  וחושך   .26 אסור.  דיבור  לחלוטין  שימנע  יתכן  לא  דיבורים 
והנבון. 27. שהבאר  ושומר על מוצא שפתיו הוא החכם  משכיל. המקמץ 
היה  במדבר,  ישראל  שהלכו  שנה  ארבעים  כל  מרים.  בזכות  ומשקה  עולה 
מים,  להם  ונותן  מסעיהם  בכל  אתם  הולך  ממנו  נובעים  מים  שהיו  סלע 
ובזכותה של מרים הוא, שהרי במותה נסתלק הבאר והפסיק הסלע לתת 
)שם  מיד אחריו  וכתוב  "ותמת שם מרים",  א(:  כ,  )במדבר  ]שנאמר  מימיו 
הבאר  נסתלק  מרים  מות  שעם  משמע  לעדה",  מים  היה  "ולא  ב(:  פסוק 
היו  עננים  ששה  אהרן.  בזכות  לישראל  מקיפים  כבוד  וענני   .28 כנ"ל[. 
מלמטה,  ואחד  מלמעלה  ואחד  רוחות  מארבע  ארבע  אותם,  מקיפים 
ולהרוג  הדרך  להם  ליישר  לפניהם  הולך  שהיה  הענן  עמוד   - והשביעי 
אהרן  כשמת  שהרי  אהרן,  בזכות  היו  הכבוד  ענני  שבעת  המזיקים. 
מהמקראות(. כן  שדרשו  )ט.(  סוטה  מסכת  )עיין  הכבוד,  ענני   נסתלקו 
29. ודברו במשה. שהשוו את דרגת נבואת משה רבינו לשאר נביאים )ראה 

א  ֶאּלָ ֵחֵרׁש,  ּכְ ְוׁשֹוֵתק  ב  יֹוׁשֵ ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ

ע,  ׁשַ ל ּפָ ָבִרים לֹא ֶיְחּדַ רֹב ּדְ ָאַמר "25ּבְ

י,  )משלי  יל"  ּכִ ַמׂשְ ָפָתיו  ׂשְ ְך  26ְוחֹוׂשֵ

ר  ַדּבֵ ִמּלְ ּומֹוֵנַע  ְך  ַהחֹוׂשֵ רּוׁש,  ּפֵ יט(. 

דֹול ֵמַאֲהרֹן ּוִמְרָים,  ֲחֵברֹו. ֵאין ְלָך ּגָ ּבַ

ְזכּות  ּבִ ָקה  ּוַמׁשְ עֹוָלה  ֵאר  ַהּבְ 27ׁשֶ

בֹוד  28ְוַעְנֵני-ּכָ לֹום,  ָ ַהּשׁ ָעֶליָה  ִמְרָים 

ַאֲהרֹן,  ְזכּות  ּבִ ָרֵאל  ְלִיׂשְ יִפים  ַמּקִ

ה, ֹמשֶׁ ּבְ רּו  29)ב(ְוִדּבְ ְלִפיֶהם  ְרׁשּות  ְתנּו  ּנָ ׁשֶ  ְוֵכיָון 
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טעתה שהשוותו לשאר 
נביאים והוא לא הקפיד 
האלו  הדברים  כל  על 
משה  'והאיש  שנאמר 
ואעפ"כ  מאד',  עניו 
בצרעת,  נענשה  מיד 
אדם  לבני  וחומר  קל 
הרשעים הטפשים שמרבים לדבר גדולות ונפלאות. לפיכך ראוי למי שרוצה 
אדם  יתפס  שלא  כדי  עמהם  ומלדבר  מישיבתן  להתרחק  אורחותיו  לכוון 

ברשת רשעים וסכלותם" וכו'.
וכתב ה'חפץ חיים' )שמה"ל ח"ב פי"ח(: מכאן למדנו, שאם אחד אומר על 
זו  גדול הדור או גדול המדינה שהנהגתו גבוהה ממדרגתו, שהיתה הנהגה 
ראויה אילו היה יחיד בדורו, אבל הואיל ואינו גדול הדור אלא אחד משאר 
חכמי הדור גבוהה הנהגתו מכפי ערכו, גם זו לשון הרע גמורה. שהרי טעות 
אהרן ומרים היתה במה שהשוו את דרגת נבואת משה רבינו לשאר הנביאים 
ולמדרגת האבות, כדאיתא בספרי. ולכן היתה להם פליאה מדוע פירש מן 
האשה, והרי הם לא פירשו. והקב"ה השיבם "אם יהיה נביאכם... לא כן עבדי 
משה", שמדרגת נבואתו נעלה מעל כולם כי בכל עת מוכן הוא לנבואה ועל 

כן עליו לפרוש. והם כיון שלא דנוהו כערכו, נידונו כמספרי לשון הרע!.
ג. ועל כמה ענינים השכינה מסתלקת מישראל... ולשון הרע. כמו שכתוב 
במדרש רבה פרשת שופטים: אמר רבי מונא: כל שאומר לשון הרע מסלק 
השכינה ממטה למעלה, תדע לך, מה דוד אומר? )תהלים נז(: "נפשי בתוך 
ולשונם חרב חדה",  וחצים  לבאים אשכבה לוהטים בני אדם שניהם חנית 

ביאורים 
במדבר יב, א-ב וברש"י שם(. 30. מיד נפרעו. ככתוב )במדבר יב, ט(: "ויחר 
עליהם  גזר  חטאם,  את  להם  ופירש  מאחר  רש"י,  ופירש  וילך",  בם  ה'  אף 
נידוי ]-הרחקה לזמן מסויים[, כדין תלמיד שנזף בו רבו. אצל מרים נתקיים 
הנידוי בכך שנצטרעה והיתה מחוץ למחנה שבעת ימים, ואילו לגבי אהרן 
נחלקו רבותינו )שבת צז.( יש אומרים שאף הוא נצטרע לפי שעה ונתרפא, 

ויש אומרים שרק ננזף.

ה  ּמָ ד ִנְפְרעּו )במדבר יב(. )ג(ְוַעל ּכַ 30ִמּיָ

ֶקת  ּלֶ ִמְסּתַ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ִעְנָיִנים 

ִמים,  ִפיכּות-ּדָ ׁשְ ּום  ִמּשׁ ָרֵאל:  ׂשְ ִמּיִ

ֲעבֹוָדה-ָזָרה ְוָלׁשֹון ָהָרע. 
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אחריו?  כתיב  מה 
השמים  על  "רומה 
דוד:  אמר  וגו',  אלהים" 
מה  עולם,  של  רבונו 
למטה?  עושה  השכינה 
לרקיע.  השכינה  סלק 
במדרש  איתא  וכן 
אמר  תצא:  פרשת  רבה 
הזה  בעולם  הקב"ה: 
לשון  שהיה  ידי  על 
סלקתי  ביניכם  הרע 
שכינה מביניכם. ]וכעין 
במסכת  ג"כ  אמרו  זה 
רב  אמר  )טו(:  ערכין 
חסדא אמר מר עוקבא: 
הרע  לשון  המספר  כל 
אין  הקב"ה:  אמר   –
לדור  יכולים  והוא  אני 

בעולם, שנאמר וגו'[. ולא חרבה ירושלים במקדש שני, אלא בעוון מספרי 
שכתוב  כמו  בהם,  שהיה  חינם  שנאת  בשביל  ביניהם,  שהיה  הרע  לשון 

במסכת יומא )ט:(.

ביאורים
"עשה  הגירסא:  בכת"י  ורכות.  קשות  מהן  ועשה  מבושלות  מהן  עשה   .31
מהן מבושלות ועשה מהן קשות". פירוש, חלק מהלשונות בשלן היטב עד 
שנעשו רכות וחלק מהן לא בשלן כל צרכן ונשארו עדיין קשות. 32. שהכל 
מן הלשון. ככתוב במשלי )יח, כא( "מות וחיים ביד הלשון". 33. עושה אותה 
רכה. כלומר דיבור רך, כמו שנאמר )משלי כה, טו(: "ולשון רכה תשבר גרם", 
וכן נאמר )שם טו, א(: "מענה רך ישיב חמה". 34. או קשה. לדבר בחומרה 
אתם  "וידבר  ל(  ז,  מב,  )בראשית  במקראות  שמצינו  כמו  נוקשה,  ובלשון 

קשות", "דיבר... קשות".

ה  ָעׂשָ ׁשֶ ְמִליֵאל  ּגַ ן  ַרּבָ ּבְ ה  ַמֲעׂשֶ
ְלַעְבּדֹו  ְוָנַתן  ְסעּוָדה, 

ֵמֶהן  ה  31ָעׂשָ ל.  ֵ ְלַבּשׁ ְלׁשֹונֹות 

ה ֵמֶהן ָקׁשֹות ְוַרּכֹות.  לֹות, ְוָעׂשָ ָ ְמֻבּשׁ

ְוָנַתן  ְוָחַזר  ׁשֹות,  ַהּקָ ִלְפֵניֶהם  ִהְכִניס 

ִלְפֵניֶהם ָהַרּכֹות. ָקָרא ְלַעְבּדֹו ְוָאַמר 

ֵמֶהם  ְך,  ּכָ ַלֲעׂשֹות  ָרִאיָת  ָמה  לֹו: 

לֹו:  ָאַמר  ָקׁשֹות?  ּוֵמֶהם  ַרּכֹות 

ִאם  ׁשֹון,  ַהּלָ ִמן  ַהּכֹל  32ׁשֶ ְלהֹוִדיֲעָך 

ה 34אֹו  ה אֹוָתּה ַרּכָ ָאָדם רֹוֶצה 33עֹוׂשֶ

ָאְמרּו  א(.  לג,  רבה  ויקרא  )ראה  ה  ָקׁשָ
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ביאורם
35. כלו נזק. בלי שום תועלת. 36. נזק מצד אחד. ותועלת מצד אחר )עפ"י 
כת"י(. 37. הוא מכעיס את שונאו. של אותו אדם שהוא משבחו. 38. ויזיק 
למי שמשבח לשונאו. ואותו שונא יזיק לו למדבר כיון שכועס שמשבחים 
שחייו  "ודברים  הגירסא:  בכת"י  בה.  תלויים  שהם  ודברים   .39 שונאו.  את 
ההכרחיים. וצרכיו  חיותו  לקיום  הנוגעים  עניינים  כלומר,  בהם".   תלויים 
40. נזהר ממנו. דיבורים אסורים עפ"י דין שאדם מוזהר עליהם שלא לדברם. 
41. נמאס. דיבורים מאוסים, שאע"פ שאינם אסורים עפ"י דין, מ"מ אינם 
רצויים. 42. נאהב. דיבורים הנאהבים, שאע"פ שאין בהם חיוב, מ"מ אהוב 
ורצוי לדבר בהם. 43. מותר. דיבורים המותרים, והם דברי הרשות. 44. לדבר

ִתיָקה? ָאַמר ָלֶהם:  ׁשְ ּבִ ה  ַמְרּבֶ ה  ַאּתָ ׁשֶ ֶזה  ְלָחָכם: ַמה הּוא 

ּלֹו ֶנֶזק,  ָעה ֲחָלִקים: ֶאָחד - 35ּכֻ ּבּור ָמָצאִתי ֶנְחָלק ְלַאְרּבָ ַהּדִ

ְבֵרי  ּדִ ר  ּוְלַדּבֵ ֵני-ָאָדם  ּבְ ל  ְלַקּלֵ ָהְרִגיִלים  ֵני-ָאָדם  ּבְ גֹון  ּכְ

ל  ַח ֶאָחד ְלַקּבֵ ּבֵ ׁשַ ּמְ גֹון ׁשֶ ד ֶאָחד, ּכְ ִני - 36ֶנֶזק ִמּצַ ֵ ְנָבָלה. ַהּשׁ

ַח 37הּוא ַמְכִעיס ֶאת  ּבֵ ׁשַ ּמְ ַבח ׁשֶ ֶ ּנּו ּתֹוֶעֶלת, ּוְבאֹותֹו ַהּשׁ ִמּמֶ

י - לֹא ֶנֶזק  ִליׁשִ ְ ַח ְלׂשֹוְנאֹו. ַהּשׁ ּבֵ ׁשַ ּמְ יק ְלִמי ׁשֶ ׂשֹוְנאֹו, 38ְוַיּזִ

חֹוָמה  ִנְבֵנית  ֵאיְך  ֶהֶבל,  ל  ׁשֶ ָבִרים  ּדְ גֹון  ּכְ ּתֹוֶעֶלת,  ְולֹא 

ִרים.  ְוׂשָ ְמָלִכים  ְוִסּפּוֵרי  ָעֶליָה,  הֹוִציא  ְוָכְך  ְוָכְך  לֹוִנית  ּפְ

ֵהם  ׁשֶ 39ּוְדָבִרים  ַהּתֹוָרה  גֹון  ּכְ ּתֹוֶעֶלת,  ּלֹו  ּכֻ ׁשֶ  - ָהְרִביִעי 

ּבּור  ִקים ֶאת ַהּדִ ּה. ֲאָבל ֵיׁש ַחְכֵמי ַהּתֹוָרה ַהְמַחּלְ לּוִיים ּבָ ּתְ

ּנּו.  ִני - 40ִנְזָהר ִמּמֶ ֵ ה ֲחָלִקים: ָהֶאָחד - ִמְצָוה. ַהּשׁ ָ ַעל ֲחִמּשׁ

ר.  י - 43ֻמּתָ י - 41ִנְמָאס. ָהְרִביִעי - 42ֶנֱאָהב. ַהֲחִמיׁשִ ִליׁשִ ְ ַהּשׁ

ִנְזָהר  ַמִים.  ְוִיְרַאת-ׁשָ ִדְבֵרי-ּתֹוָרה  ּבְ ר  44ְלַדּבֵ ַהְינּו   - ִמְצָוה 
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דבריו  שממעט  מי  ד. 
הוא  זה  בענין  ]אפילו[ 
הרמב"ם  כתב  משובח. 
דעות  מהלכות  )פ"ב 
ה"ד(: לעולם ירבה אדם 

ביאורים
בם'.  'ודברת  ז(  ו,  )דברים  ויראת שמים. מצות עשה. שנאמר  תורה  בדברי 
45. כרוב סיפורי העולם. וזה נקרא אצל החכמים 'שיחה בטילה', והחסידים 
רבינו  תלמיד  רב  על  אמרו  אלו.  מעין  דיבורים  מלדבר  להימנע  השתדלו 
הקדוש שלא שח שיחה בטילה כל ימיו וזו היא שיחת רוב כל אדם )רמב"ם(. 
46. וממנהג מלכים. איך מתנהג מלך פלוני. 47. מעניני העולם. מה היתה 
סיבת מותו של פלוני או איך התעשר פלוני וכדומה. 48. נאהב. הוא הדיבור 
הרצוי. 49. לשבח מעשה הצדיקים. כדי שהנהגותיהם ייטבו בעיני בני אדם 
וילכו בדרכיהם. 50. ולגנות הרעים. או לגנות את הרשעים ומעשיהם כדי 

שבני אדם יתרחקו מהם ולא יתנהגו כמותם.

ה  ֶקר ְוִנְבלּות ּפֶ גֹון ֵעדּות ׁשֶ ּנּו - ּכְ ִמּמֶ

לֹא  ּבֹו  ֵאין  ׁשֶ  - ִנְמָאס  ּוְרִכילּות. 

ִסּפּוֵרי  רֹב  45ּכְ ּתֹוֶעֶלת,  ְולֹא  ֲעֵבָרה 

ה  ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ ה  ִמּזֶ ר  ְלַדּבֵ גֹון  ּכְ ָהעֹוָלם, 

ָהעֹוָלם.  47ֵמִעְנְיֵני  ָבִרים  ּדְ ה  ְוַכּמָ ְמָלִכים  ְנַהג  46ּוִמּמִ ָבר  ּכְ

ה  ּוְמַגּנֶ טֹוִבים  ים  ַמֲעׂשִ ַח  ּבֵ ׁשַ ּמְ ׁשֶ ּבּור  ַהּדִ הּוא   - 48ֶנֱאָהב 

יִטיבּו  ּיֵ ֵדי ׁשֶ יִקים, ּכְ ּדִ ה ַהּצַ ַח ַמֲעׂשֵ ּבֵ ים ָהָרִעים. 49ְלׁשַ ַמֲעׂשִ

50ּוְלַגּנֹות  ַדְרֵכיֶהם;  ּבְ ְוֵיְלכּו  ֵני-ָאָדם  ּבְ ֵעיֵני  ּבְ ִמְנֲהֵגיֶהם 

ֵני-ָאָדם ְוִיַמח ִזְכָרם,  ֵעיֵני ּבְ ֲאסּו ּבְ ּנּו ְוִיּמָ ְתּגַ ּיִ ָהָרִעים, ַעד ׁשֶ

ּבּור  ר - הּוא ּדִ ּתָ ִמְנָהָגם. ַהּמֻ ְוִיְתַרֲחקּו ֵמֶהם ְולֹא ִיְתַנֲהגּו ּכְ

ֲאִכיָלה  ְוִעְנַין  ים  ַמְלּבּוׁשִ ְוִעְנַין  ְלַפְרָנָסה,  ְסחֹוָרה  ל  ׁשֶ

ִעְנָין ֶזה הּוא  ָבָריו ּבְ ַמֵעט ּדְ ּמְ ָאר ְצָרָכיו, )ד(ִמי ׁשֶ ה ּוׁשְ ִתּיָ ּוׁשְ

ְבֵרי ָהעֹוָלם ֵאין ּבֹו ֹצֶרְך,  ְבֵרי ֲחָכִמים, רֹב ּדִ ח. ְלִפי ּדִ ּבָ ְמׁשֻ

ה’
ם 

יו
 ’
 ג

ע
בו

ש



צדיקים עיוניםשער השתיקהארחות 

62

ידבר  ולא  בשתיקה 
חכמה  בדבר  או  אלא 
שצריך  בדברים  או 
אמרו  גופו.  לחיי  להן 
רבינו  תלמיד  רב  על 
הקדוש שלא שח שיחה 
בטלה כל ימיו, וזו היא 
אדם.  כל  רוב  שיחת 
הגוף  בצרכי  ואפילו 
דברים,  אדם  ירבה  לא 
וע"ז צוו חכמים ואמרו 
דברים  המרבה  כל 
לא  ואמרו  חטא.  מביא 
אלא  טוב  לגוף  מצאתי 

שתיקה. 
חסידים"  ב"ספר  וכתב 
בשעת  קס"א(:  )סי' 
בריאת האדם נגזר עליו כמה דיבורים ידבר, ומלאכים הולכים עמו וכותבים 

כל דבור שידבר, ואחר כך צריך ליתן דין וחשבון על כל דבור ודבר. 
קיבל?  שכר  ומה  שתיקתו,  על  שכר  "קיבל  רש"י:  כתב  אהרן.  וידם  ה. 

שנתייחד עמו בדיבור, שנאמרה לו לבדו פרשת שתויי יין". 
ביאר בספר 'דרכי מוסר': הדיבור שנתייחד עמו אהרן לא היה רק בתורת 
התעלותו  של  תוצאה  זו  היתה  אלא  בניו,  שני  במות  שתיקתו  על  שכר 

ומדרגתו הגבוהה של אהרן.
הנה, כאשר פוקד את האדם אסון ומתים שני בניו, קשה עד מאד להשלים 
לעמול  צריך  אהרן  היה  אהרן",  "וידום  לדרגת  להגיע  כדי  הדבר.  עם 
ולהתייגע יגיעות רבות, להוסיף ולהתעלות ביראת שמים ובאמונת ה'. אכן, 
אהרן עלה בידו להגיע למדרגה נשגבה של יראת שמים, עד כי "וידום אהרן" 

ביאורים
51. כמו באהרן. במות שני בניו.

דֹול  ּגָ ִאּסּור  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ַבד  ִמּלְ

ֲחִניפּות  ֵליָצנּות,  גֹון  ּכְ ֶהם,  ּבָ ר  ְלַדּבֵ

ר ָלׁשֹון ָהָרע. ְוַעל ֵאּלּו  ֶקר, ּוְמַסּפֵ ְוׁשֶ

ַער ְלָכל ֶאָחד  ָעה ֵיׁש ִלְכּתֹב ׁשַ ָהַאְרּבָ

ן.  ְפֵני ַעְצמֹו ְלַקּמָ ּבִ

ִתיָקה,  ׁשְ טֹוָבה  ְמקֹומֹות  ה  ַכּמָ ּבְ
ּבֹו  ּפֹוַגַעת  ׁשֶ ָאָדם  גֹון  ּכְ

תּוב: ּכָ ַאֲהרֹן  ּבְ מֹו  51ּכְ ין,  ַהּדִ ת   ִמּדַ

ְוִאם  ג(.  י,  )ויקרא  ַאֲהרֹן"  ּדֹם  ")ה(ַוּיִ
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במות שני בניו. ומדרגה 
למדרגה  הביאתו  זו 
השכינה  השראת  של 
שנתייחד  ונבואה, 
שהרי  הדיבור,  עמו 
אהרן"  "וידום  אלמלא 
לזכות  יכול  היה  לא 
השכינה,  להשראת 
שורה  השכינה  אין  כי 
אלא  עצבות  מתוך 
מתוך שמחה של מצוה 

מתוך  לא  שורה  הנבואה  'אין  מה(:  ויגש  )מדה"ג  מצינו  ]וכן  לא.(  )ברכות 
עצבות אלא מתוך דבר שמחה'[, ומכיון שנתייחד הדיבור עם אהרן, הרי זו 
הוכחה וראיה שהוא התעלה ביר"ש ואמונה בה' עד שהצדיק עליו את הדין 

באמת ובשמחה שלימה.
תנו  )לו:(  גיטין  במסכת  למחרפים.  לשתוק  הגדולה  המעלה  היא  וזאת  ו. 
רבנן, הנעלבין )מידי אחרים( ואינן עולבין )את מעליביהם(, שומעין חרפתן 
ואינן משיבין... עליהן הכתוב אומר )שופטים ה, לא( "ואוהביו כצאת השמש 

בגבורתו".
)ס:(  בחולין  שאמרו  למה  זה  ענין  להמשיל  שהכוונה  המאירי,  כתב 

ביאורים
ומתאמץ  לענות  מה  לו  שיש  אף  למחרפים.  לשתוק  הגדולה  המעלה   .52
בשביל  אלא  מתקיים  העולם  "אין  פט.(:  )חולין  חז"ל  אמרו  וכבר  לשתוק, 
53. לשתוק בבית-הכנסת. בכת"י הגירסא:  מי שבולם פיו בשעת מריבה". 
"לשתוק בבית-הכסא". 54. וזה צריך זריזות גדולה לכוון לבו בתפלה. בכת"י 
מלדבר  להמנע  בבית-הכנסת,  לשתוק  גדולה  זריזות  צריך  "וזה  הגירסא: 
לבו  לכוון  שיוכל  כדי  והכל  דברים,  בשאר  וחומר  וקל  תורה  בדברי  אפילו 
גדולה  תקנה  היא  בטלה  משיחה  שזהירות  רבינו  כתב  בהמשך  בתפלה". 
להתפלל בכונה, כי רוב ביטול הכונה בתפילה בא מדברים בטלים הקבועים 

בלבו.

 - אֹותֹו  ָחְרִפים  ּמְ ׁשֶ ֵני-ָאָדם  ּבְ ַמע  ׁשָ

ֲעָלה  52ַהּמַ ִהיא  )ו(ְוזֹאת  ּתֹק.  ִיׁשְ

ְוַגם  ַלְמָחְרִפים.  ּתֹק  ִלׁשְ  - דֹוָלה  ַהּגְ

ֵבית- ּבְ ּתֹק  53ִלׁשְ ַעְצמֹו  ָאָדם  יל  ַיְרּגִ

ּזֹוִהי ְצִניעּות, 54ְוֶזה ָצִריְך  ֶנֶסת, ׁשֶ ַהּכְ

ה.  ִפּלָ ַלּתְ ִלּבֹו  ן  ְלַכּוֵ דֹוָלה  ּגְ ְזִריזּות 
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אור  היה  שבתחילה 
השמש,  כאור  הירח 
הירח  שקיטרגה  אלא 
באמרה  השמש,  על 
מלכים  שני  שאין 
בכתר  לשמש  יכולים 
הקב"ה  לה  ואמר  אחד, 
עצמך.  את  ומעטי  לכי 
ואינם  הנעלבין  כן 
כשמש  יהיו  עולבים 
בגבורתה,  היוצאת 
יחסרו  שלא  כלומר 
שתיקתם,  בגלל  כלום 
רק  לא  שהעליבם,  ומי 
שלא יצליח להרע להם, 

אלא אף יושפל.

ביאורים
55. אם הוא מסופק בדברי החכמים. מסתפק בביאור דבריהם. 56. ישאל 
מהם. כלומר, שלא ישתוק אלא ישאל מהם שיבארו לו כוונתם. 57. כי זאת 
השתיקה רעה היא מאד. כמו שאמרו חז"ל )אבות ב, ה(: "ולא הבישן למד", 
שהמתבייש לשאול מרבו מחשש שמא ילעיגו עליו, אי אפשר שידע ויצליח 
בלימודו. 58. כשלא תמצא אדם שמלמדך מוסר. אם אין עמך אדם שתוכל 
וכיצד להתנהג. 59. הדבק בשתיקה  ומוסר, מה לדבר  ללמוד ממנו חכמה 
פן תדבר שטות. שמא תדבר דברי אולת מאחר ואין מי שידריך אותך לילך 
בדרך הנכונה, והוא כלול במה שאמר הכתוב 'גם אויל מחריש חכם יחשב' 

שע"י שישתוק יחשב לחכם גם אם אין בו חכמה )אור הפנינים(.

ּתֹק  ין ַהֲחָכִמים ִיׁשְ ב ּבֵ ְוִאם הּוא יֹוׁשֵ

ׁשֹוֵתק  הּוא  ׁשֶ ּכְ י  ּכִ ְבֵריֶהם,  ּדִ ַמע  ְוִיׁשְ

הּוא  ּוְכׁשֶ ָיַדע,  לֹא  ֶ ּשׁ ַמה  ׁשֹוֵמַע 

ַאְך ְיִדיָעה.  מֹוִסיף  ֵאינֹו  ר  ְמַדּבֵ
 

ִדְבֵרי ַהֲחָכִמים -  ק ּבְ 55ִאם הּוא ְמֻסּפָ

ִתיָקה  ְ ַהּשׁ זֹאת  י  57ּכִ ֵמֶהם,  ַאל  56ִיׁשְ

ֶלְך ַהּמֶ לֹֹמה  ׁשְ ְמאֹד.  ִהיא  ָרָעה 
 

ַלֲחׁשֹות  "ֵעת  ָאַמר:  לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו 

ָעִמים  ּפְ ז(,  ג,  )קהלת  ר"  ְלַדּבֵ ְוֵעת 

ִתיָקה  ְ ַהּשׁ ׁשֶ ּוְפָעִמים  טֹוב  ּבּור  ַהּדִ ׁשֶ

ּלֹא  ׁשֶ 58ּכְ ֶהָחָכם:  ְוָאַמר  טֹוָבה. 

ן  ּפֶ ִתיָקה,  ְ ּשׁ ּבַ ֵבק  59ִהּדָ  - מּוָסר  ְדָך  ַלּמֶ ּמְ ׁשֶ ָאָדם  ְמָצא  ּתִ
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ביאורים
להתיחס  כלומר,  הלשון.  להכביד   .61 )כת"י(.  לדבר  קלה  מאד.  קל   .60
 - דברים  רוב   .62 מאד.  כבד  דבר  איזה  להניע  שצריך  כמו  הלשון  להנעת 
נשיאת משא  ריבוי הדיבור צריך שיהיה קשה לאדם כקושי  כמשא הכבד. 
כבד. 63. יותר. הוא יותר כבד. )כת"י(. 64. מכבדות של רוב שתיקה. כלומר, 
על האדם לדעת, כי כמה שיקשה לו לשתוק, בפרט כשנמצא בחברת אנשים, 
מכל מקום הדיבורים הרבים והמיותרים שידבר יכבידו עליו עוד יותר מאשר 
ששנינו  כמו  דבריו.  שיסיים  עד   .65 אורח(.  )עלי  שבשתיקה  הנוחות  אי 
לתוך  נכנס  'אינו  ואחד מהם  )מעלות( בחכם,  דברים  ז( שבעה  )ה,  באבות 
דברי חברו' אלא ממתין לו עד שיסיים כל דבריו ואחר כך משיב. 66. משיב 
דבר וגו’. העונה תשובה לפני שמבין את השאלה, נֹוַהג טפשי הוא ובושה לו. 
 67. מחניפות. לרשעים. 68. וגדופים. קללות. 69. לדבר לו. לקללו ולחרפו.

ְמאֹד  ֵהר  ִלּזָ ָצִריְך  ְמאֹד,  60ַקל  ׁשֹון  ַהּלָ ׁשֶ ּוַבֲעבּור 
ר.  ּלֹא ְיַדּבֵ ֹמר אֹותֹו ׁשֶ ׁשֹון, ִלׁשְ יד ַהּלָ 61ְלַהְכּבִ

ָבִרים 63יֹוֵתר  ל רֹב ּדְ ֵבד, ּוְכֵבדּות ׁשֶ א ַהּכָ ּשָׂ ּמַ ָבִרים ּכַ 62רֹב ּדְ

 - ר  ְמַדּבֵ ֲחֵברֹו  ׁשֶ ַמע  ׁשָ ְוִאם  ִתיָקה.  ׁשְ רֹב  ל  ׁשֶ ֵבדּות  64ִמּכְ

ָמע,  ֶטֶרם ִיׁשְ ָבר ּבְ יב ּדָ י "66ֵמׁשִ ָבָריו, ּכִ ם ּדְ ַסּיֵ ּיְ ּתֹק 65ַעד ׁשֶ ִיׁשְ

ה" )משלי יח, יג(.  ֶלת ִהיא לֹו ּוְכִלּמָ ִאּוֶ

ֲעֵברֹות,  ה  ּמָ ִמּכַ ִנּצֹול  ִתיָקה,  ׁשְ ּבִ ָרִגיל  הּוא  ׁשֶ ִמי 
ָקִרים  ְ ִמּשׁ ָהָרע,  ׁשֹון  ִמּלָ יָצנּות,  ּוִמּלֵ 67ֵמֲחִניפּות 

ף אֹותֹו - ִאם ַיֲעֶנה לֹו,  ָאָדם ְמָחֵרף ּוְמַגּדֵ ׁשֶ י ּכְ 68ְוִגּדּוִפים. ּכִ

ׁשֹוֵמַע  ֲאִני  ֶהָחָכם:  ָאַמר  ְוֵכן  ְפַלִים.  ּכִ לֹו  ר  69ְלַדּבֵ יֹוִסיף 
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ביד  וחיים  מות  ז. 
ערכין  במסכת  הלשון. 
הגמרא  מפרשת  )טו:( 
על  זה  פסוק  )בהו"א( 
השנאה  שכן  הרכיל, 
גורמת  הרכיל  שמביא 
כמו  נפשות,  להרוג 
בארץ  שאמרו  הפתגם 
תליתאי  "לשון  ישראל: 
הורג  תליתאי,  קטיל   -
ולמקבלו  למספרו 
עליו",  ולאומרים 
הרכיל  הולך  של  לשונו 
)ָשִליש,  שלישית  שהיא 

ביאורים
בשתיקת  מצטער   .71 אותי.  ומגדף  שמחרף  אדם  כלומר,  הרע.  דבר   .70
ברוב   .73 כטפשותו.  כאולתו.   .72 כלל.  אליו  מתיחס  שאינו  כיון  החכם. 
הוא  זהיר  ממילא  הנצרכים,  דבריו  רק  ומדבר  בדיבורים  להרבות  דברים. 
רוכל, דהיינו  ברכילות. רכילות הוא מלשון   .74 לא לגלות סודות אחרים. 
ומוכר  גנאי על אחר  ומוכר": קונה )שומע( מאחד דברי  "קונה  סוחר. הוא 
לו: שמע מה  )מספר( לאותו אחר את דברי הגנאי שנאמרו עליו, באומרו 
 שפלוני מספר עליך )ראה רמב"ן ויקרא יט, טז(. ובכך גורם לסכסך ביניהם.
להסב או  אסון  להביא  הלשון  של  בכוחה  הלשון.  ביד  וחיים  מות   .75 

אושר.

ָבר ָהָרע, ַוֲאִני ׁשֹוֵתק. ָאְמרּו לֹו:  70ּדָ

יב ְוֶאֱעֶנה  ה? ָאַמר ָלֶהם: ִאם ָאׁשִ ְוָלּמָ

ַמע  ֶאׁשְ ׁשֶ ָיֵרא  ֲאִני  ִלְמָחְרַפי,  ָלֶהם 

ִמן  ים  ָקׁשִ יֹוֵתר  ֲאֵחִרים  ֵחרּוִפים 

ִסיל חֹוֵלק  ַהּכְ ׁשֶ ָהִראׁשֹוִנים. ְוָאַמר: ּכְ

ׁשּוָבה  ּתְ  - ׁשֹוֵתק  ְוֶהָחָכם  ֶהָחָכם  ִעם 

ִסיל  ַהּכְ ִסיל. ְוָאַמר: ׁשֶ דֹוָלה ִהיא ַלּכְ ּגְ

יֹוֵתר  ֶהָחָכם  ִתיַקת  ׁשְ ּבִ 71ִמְצַטֵער 

יב לֹו. ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר:  ִאם ָהָיה ֵמׁשִ ֶ ִמּשׁ

ְלּתֹו" )משלי כו,  ִאּוַ ִסיל 72ּכְ ַען ּכְ "ַאל ּתַ

ָרִגיל  ֵאינֹו  ׁשֶ יָון  ּכֵ סֹודֹות,  לֹו  ְלַגּלֹות  ָיכֹול  ָאָדם  ְועֹוד,  ד(. 

ְרִכילּות.  74ּבִ ָרִגיל  ֵאינֹו  ׁשֶ ְועֹוד,  ה.  ְיַגּלֶ לֹא  ָבִרים  ּדְ רֹב  73ּבְ

י  ַיד ַהָלׁשֹון" )שם יח, כא(, ּכִ ים ּבְ ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר: "75)ז(ָמֶות ְוַחּיִ ב’
ם 

ד’ יו
ע 

בו
ש

צדיקים שער השתיקהארחות  עיונים

67

המספר  בין  מתווך( 
סוד,  לו  לגלות  לשומע 
)השנאה  שלשה  הורגת 
גורמת  הרכיל  שמביא 
נפשות(,  שלשה  להרוג 
הרכילות  למספר  הורג 
שנאמר  ולזה  ולמקבלו 
גורם  הרכיל  כי  עליו, 
שני  בין  למריבה 
הם  שמתוכה  הצדדים 
ואז  זה,  את  זה  הורגים 
את  הדם  גואלי  הורגים 
שההרג  מכיון  הרכיל 

בא על ידו.
הגמרא  מסקנת  אמנם 
היא ש"מוות וחיים ביד 
לגבי  מדובר  הלשון" 
לגבי  ולא  עצמו,  האדם 

חיים  "דבעי  וכך מלמדנו הפסוק:  והורגם.  רכילות  אחרים שמדבר עליהם 
להשיגו  יכול  חיים  הרוצה  רש"י:  פירש  בלישניה",  מיתה  דבעי  בלישניה, 
בלשונו על ידי שיעסוק בתורה, והרוצה מות יכול להשיגו בלשונו על ידי 

שיעסוק בדיבורי שטות ונבלה.    
כתב  ולא  התנא  שינה  מדוע  המפרשים,  הקשו  שתיקה.  לחכמה  סיג  ח. 
ששתיקה סייג לחכמה, כמו בשאר הסייגים שהקדימם התנא לדבר )כגון: 

'מסורת סייג לתורה, מעשרות סייג לעושר, נדרים סייג לפרישות'(?

ביאורים
שמתוך  השתיקה,  היא  לחכמה  וחיזוק  גדר  שתיקה.  לחכמה  סיג   .76
בתשובתו זהיר  להיות  כדי  בדבריו  מתחכם  הרבה,  לשתוק  נזהר   שהוא 
)מחזור ויטרי(. ויש מפרשים, שהשתיקה מגלה שיש באדם זה חכמה )רבינו 

בחיי(.

ה  ִמּמַ יֹוֵתר  ְלׁשֹונֹו  ּבִ ה  עֹוׂשֶ ָאָדם 

אן  י ָאָדם עֹוֵמד ּכָ ַחְרּבֹו, ּכִ ה ּבְ עֹוׂשֶ ֶ ּשׁ

ְלִמיָתה,  ּנּו  ִמּמֶ ָהָרחֹוק  ֲחֵברֹו  ּומֹוֵסר 

ָסמּוְך.  א ּבְ ֲאָבל ַהֶחֶרב ֵאינֹו ֵמִמית ֶאּלָ

י  ּתֵ י ֵעיַנִים ּוׁשְ ּתֵ ָאָדם ׁשְ ְלָכְך ִנְבְראּו ּבָ

ֶאָחד,  ּוֶפה  ְנִחיַרִים  י  ּתֵ ּוׁשְ ָאְזַנִים 

ִדּבּורֹו.  ַמֵעט ּבְ ּיְ לֹוַמר ׁשֶ

ַקל- ַלֲחָכִמים,  ָיָפה  ִתיָקה  ְ ַהּשׁ
ים. ׁשִ ְלִטּפְ  ָוחֶֹמר 

ִתיָקה )אבות ג, יג(.  76)ח(ְסָיג ַלָחְכָמה ׁשְ
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ביאר,  יעב"ץ  החסיד 
בלשונו  שינה  שהתנא 
יש  שלחכמה  מפני 
והוא  אחד,  סייג  רק 
עוד  ואין  השתיקה, 
כן  שאין  מה  מלבדה, 
עושר  ]תורה,  באחרים 
עוד  שיש  ופרישות[, 
הוזכרו  שלא  סייגים 

עמהם במשנה.

ביאורים 
77. סמא דכולא משתוקא. הסם המובחר מכל סמי הרפואה הוא השתיקה. 
78. ענה כסיל כאולתו. הבא להסיתך לרעה הודע לו אולתו וסכלותו )רש"י(. 
79. פן יהיה חכם בעיניו. שאם לא תענהו יחשוב על עצמו שהוא חכם שנצח 
הנפסד  הדעת  עם  וישאר  ומלבי"ם(.  )רש"י  מענה  מצאת  ולא  מאחר  אותך 
ההוא והנה בזה אין ראוי לך לשתוק כי הוא הראוי שתסיר המכשולות מלפני 
האנשים בחזקת היד )רלב"ג(. 80. בדברי תורה. רק כאשר הכסיל מלגלג על 
דברי תורה, יש לענות לו. אמנם אם מלגלג בדברי הרשות, אין עונים לו, ועל 
זה נאמר 'אל תען כסיל כאולתו' )שבת ל:(. 81. להשיבם מטעותם. שלא ישארו 
עם דעותיהם הנפסדות. 82. חכמים בעיניהם. שלא יחזיקו את עצמם לחכמים 
בכך שניצחו את החכמים. 83. ימחה בידו. כדי שימנע מעשיית העבירה, ועוד 
שבכך מראה לו שאינו מסכים עם מעשיו. 84. ויוכיחהו. על חומרת העברה, 
ישיב חמה. תשובה בלשון רכה  כדי שימנע ממנה גם להבא. 85. מענה רך 

משקיטה חרון וכעס. 86. תשבר גרם. בכוחה לשבר קושי הכעס.

ּתֹוָקא )מגילה יח,  א - ִמׁשְ ֹכּלָ א ּדְ 77ַסּמָ

ָרָעה  ִתיָקה  ְ ַהּשׁ ׁשֶ ְוִלְפָעִמים  א(. 

ְלּתֹו,  ִאּוַ ּכְ ְכִסיל  "78ֲעֵנה  ִדְכִתיב:  ּכְ

ֵעיָניו" )משלי כו, ה(  ן ִיְהֶיה ָחָכם ּבְ 79ּפֶ

רֹוֶאה  ִאם  ִדְבֵרי-ּתֹוָרה.  80ּבְ  -

ְבֵרי  ּדִ ַעל  ְמַלְגְלִגים  ִסיִלים  ַהּכְ ׁשֶ

עּוָתם,  יָבם ִמּטָ ֲחָכִמים, ַיֲעֵנם 81ַלֲהׁשִ

עֹוֵבר  ָאָדם  רֹוֶאה  ִאם  ֵעיֵניֶהם.  ּבְ 82ֲחָכִמים  ִיְהיּו  ּלֹא  ׁשֶ

לֹֹמה:  ׁשְ ָאַמר  ּוְכָבר  84ְויֹוִכיֵחהּו.  ָידֹו  ּבְ 83ִיְמֶחה  ֲעֵבָרה, 

ר  ּבָ ׁשְ ה 86ּתִ יב ֵחָמה" )שם טו, א(, "ְוָלׁשֹון ַרּכָ "85ַמֲעֶנה ַרְך ָיׁשִ
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ביאורים
עין.  בת  כאישון   .88 קשה.  ובלשון  בחומרה  לדבר  קשים.  בדברים   .87
כשמירה על העיגול השחור שבעין. 89. פי כסיל וגו’. במו פיו מביא הכסיל 
לכשלונותיו.  הסיבה  הוא  ודבורו  וגו’.  ושפתיו   .90 ושבר.  אסון  עצמו  על 
91. שומר פיו ולשונו. מלהרבות בדברים. 92. שומר מצרות נפשו. נשמר 
מפורעניות שלא תבאנה עליו. כי רעות רבות יתחדשו מפני חטא הדיבור 
)רלב"ג(. 93. ותהי לכם לחכמה. כי בדבריכם נראה סכלותכם, לזאת שתקו 
ואולי יחשוב מי שאתם חכמים )מצודת דוד(. 94. שיש מום. שיש לו מום 

)כת"י(.

ים,  ָבִרים ַרּכִ ְהיּו לֹו ּדְ ּיִ יל ָאָדם ׁשֶ ֶרם" )שם כה, טו(. ָלֵכן ַיְרּגִ ּגָ

ים.  ְדָבִרים ָקׁשִ ְולֹא ִיְהֶיה ָרִגיל 87ּבִ

י  ּכִ ת-ַעִין,  ּבַ ִאיׁשֹון  88ּכְ ֹמר אֹותֹו  ׁשְ ּתִ ׁשֶ ְלׁשֹוְנָך  ּבִ ֵהר  ְוִהּזָ
ָפָתיו מֹוֵקׁש ַנְפׁשֹו"  ה לֹו, 90ּוׂשְ י ְכִסיל ְמִחּתָ "89ּפִ

רֹות  ִמּצָ 92ׁשֵֹמר  ּוְלׁשֹונֹו,  יו  ּפִ "91ׁשֵֹמר  ּוְכִתיב:  ז(;  יח,  )שם 

ֲחִריׁשּון  ּתַ ַהֲחֵרׁש  ן  ִיּתֵ "ִמי  ְוֶנֱאַמר:  כג(;  כא,  )שם  ַנְפׁשֹו" 

ֲחבּוָרה, טֹוב  ב ּבַ ׁשֵ 93ּוְתִהי ָלֶכם ְלָחְכָמה" )איוב יג, ה(. ְוִאם ּתֵ

ה  ִמּמַ ְך?"  ל-ּכָ ּכָ ׁשֹוֵתק  ה  ַאּתָ ָמה  ר!  ּבֵ "ּדַ ְלָך  ּיֹאְמרּו  ׁשֶ

ְלָך  ְויֹאְמרּו  א,  ְלַמּשָׂ ָלֶהם  ָבֶריָך  ּדְ ְוִיְהיּו  ר,  ְמַדּבֵ ְהֶיה  ּתִ ֶ ּשׁ

ְדָבָריו. ִאם  ׁש ָאָדם ְולֹא ְלַצֲערֹו ּבִ ּלֹא ְלַבּיֵ ֵהר ׁשֶ ֹתק!" ְוִיּזָ "ׁשְ

ּנּו,  ׁש ִמּמֶ ּיֵ הּוא ִמְתּבַ גּופֹו, ׁשֶ ׁש מּום ּבְ ּיֵ ב ֵאֶצל ָאָדם 94ׁשֶ יֹוׁשֵ

ׁש  ּיֵ ׁש ּבֹו, אֹו ׁשֶ ּיֵ הּוא ִמְתּבַ ּתֹו, ׁשֶ ִאׁשְ ָבָניו אֹו ּבְ ׁש מּום ּבְ ּיֵ אֹו ׁשֶ
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ולא  כך  עשית  איך  ט. 
במסכת  ממנו.  נזהרת 
תנו  )נח:(  מציעא  בבא 
איש  תונו  'ולא  רבנן, 
)ויקרא  עמיתו'  את 
כה, יז(, באונאת דברים 
דיבור(  ידי  על  )אונאה 
הא  מדבר...  הכתוב 
)חבירו(  היה  אם  כיצד, 
בעל תשובה, אל יאמר 
מעשיך  את  זכור  לו 
)קודם  הראשונים 
בתשובה,  שחזרת 
שענין זה גורם לו צער(. 
וז"ל השל"ה )צו – פרק 
תוכחות  חיים  דרך 
הדשן  "להרים  מוסר(: 
לשון  זה  המזבח.  מעל 
בעשין  הבבלי  הר"מ 
מצוה  טעם  נ"ט,  סימן 
שאחרי  להודיעך  זו, 
שקבל החוטא ענשו והבשר אדם כלה ונעשה דשן, צריך להסיר ולהשכיח 
שלא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים. ורמז שהנשמה אחרי שקבלה ענשה 
בנהר דינור, ראוי לכבדה כי בת מלך היא, והבעל תשובה ראוי לכבוד, כך 

והרים את הדשן אשר תאכל האש ושמו אצל המזבח".
בגולם  דברים  "שבעה  מתחילה.  ידעת  שלא  דבר  בו  לך  יחדש  אולי  כי  י. 
ושבעה בחכם, החכם... על מה שלא שמע אומר: לא שמעתי... וחילופיהן 

ביאורים
95. שתוק עד שיגמור הדבר. כלומר, אל תקפוץ להכנס לתוך דבריו ולומר: 

שמעתי כבר! אלא ישמע וישתוק.

ר  ְיַדּבֵ ּלֹא  ׁשֶ ֵהר  ִיּזָ  - ְחּתֹו  ּפַ ִמׁשְ ּבְ ָגם  ּפְ

ָגם, ֲאִפּלּו  אֹותֹו ּפְ ַעל אֹותֹו מּום אֹו ּבְ

ר  ְמַדּבֵ א  ֶאּלָ ָעָליו  ר  ְמַדּבֵ ֵאינֹו  ִאם 

י הּוא  ָגם ֶזה, ּכִ ׁש ּבֹו ּפְ ּיֵ ִאיׁש ַאֵחר ׁשֶ ּבְ

ׁש.  ּיֵ ר ָעָליו ְוִיְתּבַ ַדּבֵ ּמְ ָסבּור ְלעֹוָלם ׁשֶ

ַנאי ְוָחַזר  ל ּגְ ָבר ׁשֶ ה ּדָ ִאם ָאָדם עֹוׂשֶ

ּלֹא  ׁשֶ ִנְזָהר  ִיְהֶיה  ׁשּוָבה,  ּתְ ה  ְוָעׂשָ ּבֹו 

ְולֹא  ְלָפָניו,  ה  ַמֲעׂשֶ אֹותֹו  ּבְ ר  ְיַדּבֵ

)ט(ֵאיְך  חֹוק:  ׂשְ ֶרְך  ּדֶ ֲאִפּלּו  לֹו  יֹאַמר 

י ָהָיה  ּנּו, ּכִ ְך ְולֹא ִנְזַהְרּתָ ִמּמֶ יָת ּכָ ָעׂשִ

ִעְנָין ַאֵחר. אֹו ִאם ָאָדם  ְלָך ַלֲעׂשֹות ּבְ

ֹתק  ָבר - 95ׁשְ ַדְעּתָ ּכְ ּיָ ָבר ׁשֶ אֹוֵמר ְלָך ּדָ

ׁש  ְיַחּדֵ אּוַלי  י  )י(ּכִ ָבר,  ַהּדָ ְגֹמר  ּיִ ׁשֶ ַעד  ד’
ם 
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ז(.  ה,  )אבות  בגולם". 
צריך ביאור, הרי השבח 
הוא  זה  לדבר  שמגיע 
וחילופיהן  אמת"  "איש 
חכם  ולא   – "שקרן" 

וגולם?
דתיבת  מפרשים  יש 
על  מעט,  הוא  "מה" 
דרך "ונחנו מה" )שמות 
טז(, כלומר החכם שיש 
ונימוסים,  מדות  לו 
מחברו  שומע  כשהוא 
איזה דבר תורה וחידוש 
יודע אותו מכבר,  והוא 
בלתי דבר "מה" - מעט 
 – שמע  לא  עדיין  מזה 
את  שמעתי  לא  אומר: 
הזה...  הנפלא  החידוש 

וחילופיהן בגולם, אצלו אפילו אם כולו לא שמע, כי אם רק איזה גרגיר קטן 
קופץ ואומר: שמעתי כבר את חידושך... )עקב ענוה ה, ט(.

יא. ואפילו אם ידעת שלא יחדש לך תשתוק עד שיגמור. "מסיר אזנו משמוע 
תורה גם תפילתו תועבה" )משלי כח, ט(. מצוי הדבר מאד, כשאדם משמיע 
הוא  תיכף  מכבר,  זה  ורעיון  חידוש  יודע  והלה  תורה,  דבר  איזה  לחברו 
מפסיקו ואומר לו: כבר שמעתי דבר זה! חידוש זה ידוע לי מזמן... גם נוהג 

שכזה פוגע הוא בכבוד האומר.
- והנה אדם זה כשבא להתפלל, מודדים לו מהשמים כמדתו, ואין תפילתו 
נשמעת. וכך אומרים לו: כשחברך אמר לך אתמול דבר תורה הפסקת אותו 
כבר  שמענו  תפילתך  את  גם  איפוא  כן  אם  הדבר,  שמעת  כבר  כי  בטענה 
"מסיר  אומר:  הוי  ולקבל אותה?...  לנו שוב פעם לשמוע  ומה  אלפי פעם, 
אזנו משמוע תורה – גם תפילתו תועבה!" )ספר אגרת הטיול לר' חיים אחי 

המהר"ל(.  

ם  ה. ּגַ ִחּלָ ּלֹא ָיַדְעּתָ ִמּתְ ָבר ׁשֶ ְלָך ּבֹו ּדָ

ָבר, ּדָ ְלָך  ּיֹאַמר  ׁשֶ ֲהָנָאה  לֹו   ֵיׁש 

ׁש ְלָך,  ּלֹא ְיַחּדֵ )יא(ַוֲאִפּלּו ִאם ָיַדְעּתָ ׁשֶ

ָהיּו ָלֶהם  ַנִים ׁשֶ ְגֹמר. ׁשְ ּיִ ּתֹק ַעד ׁשֶ ׁשְ ּתִ

סּו  ּיְ ְך ִנְתּפַ ְמִריָבה ֶזה ִעם ֶזה ְוַאַחר-ּכָ

ר  ְלַדּבֵ ֵמֶהם  ֶאָחד  ְלׁשּום  ֵאין  ַיַחד, 

ְוָכְך,  ְך  ּכָ ִלי  יָת  ָעׂשִ ה  "ַאּתָ ְולֹוַמר: 

ְך ְוָכְך", ֲאִפּלּו ֵאין  יִתי ְלָך ּכָ ְוָלֵכן ָעׂשִ

ְך  י ִמּתֹוְך ּכָ ְעּתֹו ַלֲחזֹר ְלַמֲחֻלְקּתֹו, ּכִ ּדַ

ְך", ָאז  יָת ִלי ּכָ ה ָעׂשִ ּיֹאַמר לֹו: "ַאּתָ ׁשֶ

יָעה  ׁשִ ַהּפְ ה,  ַרּבָ "ַאּדְ ֲחֵברֹו:  לֹו  יב  ָיׁשִ
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ביאורים
"יתבייש אותו שפשע".  יביישהו על שפשע. ובכת"י:  יביישהו שפשע.   .96
כמה  חכמה  דברי  ממנו  ללמוד  רוצה  כי  מדבר  אינו  לשמוע.  שיכוון   .97
שיותר ולא להפסיד אף משהו מדבריו. 98. כנגדי. לעומת מה שאני יודע. 
99. כמו שאמרו. במה שאמרו )כת"י(. 100. שבעה דברים. שאינם ראויים 
ישנם. 101. בגולם. אדם שיש בו מעלות החכמה והמדות, אולם הוא עדיין 
חסר השלימות, שלא נגמר בדעתו לא בחכמה ולא במדות )רמב"ם, רע"ב(. 
102. ושבעה. מעלות כנגדם ישנם. 103. בחכם. שלם בחכמתו ובמידותיו. 
104. בחכמה. שִהרָבּה תורה יותר ממנו. 105. ובמנין. ששנותיו ותלמידיו 
מרובים משלו )רש"י(. 106. לתוך דברי חברו. אלא ממתין לו עד שיסיים כל 
דבריו ורק אחר כך משיב. 107. ואינו נבהל להשיב. אינו ממהר להשיב מענה 
לשואלו, אלא שומע כל אשר ברצון השואל לדבר ולהאריך בשאלה, ומעיין 
ניתנת תשובתו  שתהא  כדי  לפניו,  ברורים  הדברים  שיהיו  עד  היטב   בדבר 

ַאֶחֶרת;  ַעם  ּפַ ִריָבה  ַהּמְ ְיעֹוְררּו  ְך  ּכָ ּוִמּתֹוְך  ָך",  ּלְ ׁשֶ ָהְיָתה 

ע.  ׁשַ ּפָ הּו ׁשֶ ׁשֵ ִריָבה, 96ְיַבּיְ ְתעֹוֵרר ַהּמְ ַוֲאִפּלּו ִאם לֹא ּתִ

ן  ַכּוֵ ּיְ גֹון 97ׁשֶ ָכר, ּכְ ב ִלְפֵני ָחָכם ְוׁשֹוֵתק ְוֵיׁש לֹו ׂשָ יֹוׁשֵ ֵיׁש 
ְחׁשֹב: ּיַ ׁשֶ גֹון  ּכְ ֲעֵבָרה,  לֹו  ְוֵיׁש  ׁשֹוֵתק  ְוֵיׁש  ֹמַע;   ִלׁשְ

ָראּוי, ּכָ ִלי  יב  ְלָהׁשִ יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ׁשֶ יָון  ּכֵ ְלָפָניו,  ר  ֲאַדּבֵ  ָמה 

מֹו 99ּכְ ְמאֹד,  ֵהר  ְוִיּזָ לּום.  ּכְ י  ֶנְגּדִ 98ּכְ יֹוֵדַע  ֵאינֹו   ֲהלֹא 

ְבָעה  100ׁשִ ז(:  ה,  )אבות  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ

ֵאינֹו ָחָכם  ָחָכם.  103ּבְ ְבָעה  102ְוׁשִ ֹגֶלם,  101ּבְ ָבִרים   ּדְ

ָחְכָמה 105ּוְבִמְנָין, ְוֵאינֹו  ּנּו 104ּבְ דֹול ִמּמֶ ּגָ ְפֵני ִמי ׁשֶ ר ּבִ ְמַדּבֵ

יב,  ְלָהׁשִ ִנְבָהל  107ְוֵאינֹו  ֲחֵברֹו,  ְבֵרי  ּדִ 106ְלתֹוְך  ִנְכָנס 
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ביאורים
יונה, מאירי, ורע"ב(. 108. שואל כענין. כפי הענין שעוסק  כהלכה )רבינו 
נכונה  תשובה  רבו  לו  משיב  כך  ומתוך  כהלכה.  ומשיב   .109 הנשאל.  בו 
כהלכה, שאם ישאל את רבו בענין שאינו עוסק בו כעת, עלול הרב להשיב 
והרע"ב(. אבות  )מגן  סוגיא  באותה  נתונה  דעתו  שאין  כיון  כהלכה,   שלא 
110. ואומר על ראשון וכו’. אומר דברי תשובה לדברים שנשאל, כפי הסדר, 
על מה שנשאל ראשון משיב ראשון ועל מה שנשאל אחרון משיב אחרון, 
אצל  לבלבול  גורם  הסדר,  כפי  שלא  שהמשיב  המאוחר.  את  מקדים  ואינו 
שמע.  שלא   .111 אבות(.  ומגן  הרע"ב  וכ"כ  מאירי.  )רש"י,  ממנו  הלומד 
מרבותיו, אלא אומר מדעתו על פי סברתו. 112. לא שמעתי. מרבותי בדבר 
שאין  לו  ניכר  אם  האמת.  על  ומודה   .113 יונה(.  )רבינו  לי.  יראה  וכך  זה, 
להצדיק  בידו  ויש  יחכם  אם  ואף  טעיתי.  לומר  בוש  ואינו  כדבריו,  האמת 
דבריו על ידי טענות וסברות, אינו חש לניצוח כיון שיודע בלבו שהאמת עם 
חבירו )רמב"ם, רבינו יונה, מאירי ורע"ב(. 114. וחילופיהן. של אלו השבעה 
בדבורים  מרבה  שאינו  ובהשכל.  בחכמה  שמדבר  מי   .115 ישנם.  דברים 
מיותרים אלא מדבר במידה ובטעם. 116. כמלח בתבשיל. כשם שמלח נותן 
הנבונים.  לדברי  חן   .117 הראויה.  במידה  הוא  אם  רק  טוב בתבשיל  טעם 
דבריהם מוצאים חן בעיני זולתם. 118. כנופך במשבצות זהב. כאבן יקרה 
כעין  האבן,  להכנסת  מקום  הזהב  בתוך  שחוקק  זהב,  במשבצות  הנתונה 
שקע למדת האבן ומשקע את האבן במשבצות, נמצאת המשבצת סובבת 
את האבן מכל צדדיה סביב )עפ"י רש"י שמות כח, יא(. וכוונתו, כמו שהאבן 
 היא יפה ומוצאת חן כאשר היא משובצת בזהב מסביב לה, כן לגבי דיבור

ִראׁשֹון  ַעל  110ְואֹוֵמר  ֲהָלָכה,  ּכַ יב  109ּוֵמׁשִ ִעְנָין  ּכָ 108ׁשֹוֵאל 

ַמע אֹוֵמר  לֹא ׁשָ ֶ ִראׁשֹון ְוַעל ַאֲחרֹון ַאֲחרֹון, ְוַעל ַמה 111ּשׁ

114ְוִחּלּוֵפיֶהם  ָהֱאֶמת;  ַעל  113ּומֹוֶדה  י",  ַמְעּתִ ׁשָ "112לֹא 

 - ל  ּכֵ ּוְבַהׂשְ ָחְכָמה  ּבְ ר  ַדּבֵ ּמְ ׁשֶ 115ִמי  ֶהָחָכם:  ָאַמר  ֹגֶלם.  ּבְ

ֹנֶפְך  118ּכְ בֹוִנים  ַהּנְ ְלִדְבֵרי  117ֵחן  ְוֵיׁש  יל.  ְבׁשִ ּתַ ּבַ ֶמַלח  116ּכְ
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ביאורים
חן בעיני  ובמקום הראוי לה היא מוצאת  נכונה  האדם כאשר מדבר מילה 
השומעים כנופך במושב האבן )אור הפנינים(. 119. ודבריו אינם נשמעים. 
בכת"י מוסיף: "ונפקא מינה, אם יראה אדם שאין דבריו נשמעים, ילך אצל 
אדם שדבריו נשמעים". 120. וישים דבריו בפיו של חכם ועשיר. שדבריהם 
נשמעים. 121. כדי להשמיע. כדי שהם ישמיעו את דבריו לאחרים כי מהם 
יקבלו יותר. 122. האדם העושה. כמו שאדם עושה. 123. יסגור דלתי פיו 
כי יש שני דלתות. בכת"י הגירסא: יסגור דלתי פיו בשתי דלתות השפתים 
והשיניים. 124. הקבועים בלבו. כיון שחושב עליהם תמיד, וגם בעת התפלה. 

ֵאיָנם  119ּוְדָבָריו  זּוָיה  ּבְ ן  ְסּכֵ ַהּמִ "ָחְכַמת  ָזָהב.  צֹות  ּבְ ִמׁשְ ּבְ

ָחָכם  ל  ׁשֶ ִפיו  ּבְ ָבָריו  ּדְ ים  120ְוָיׂשִ טז(.  ט,  )קהלת  ָמִעים"  ִנׁשְ

ּתֹק.  ִמיַע, ֲאָבל הּוא ִיׁשְ ֵדי 121ְלַהׁשְ יר ּכְ ְוָעׁשִ

ֵיׁש ְלִפְתחֹו,  ֶלת  ּדֶ ה  ָהעֹוׂשֶ 122ָהָאָדם  ָבר:  ּדָ ל  ׁשֶ ָללֹו   ּכְ
י ְלּתֵ ּדַ 123ִיְסּגֹר  ְך  ּכָ ִלְסּגֹר,  ְוֵעת  ִלְפּתַֹח  ֵעת   לֹו 

ֵהר ְוִהּזָ ִים.  ּנַ ִ ְוַהּשׁ ָפַתִים  ַהּשְׂ ָלתֹות:  ּדְ ֵני  ׁשְ ֵיׁש  י  ּכִ יו,   ּפִ

ֶסף ּכֶ ֹמר  ׁשְ ּתִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלׁשֹוְנָך,  ֹמר  ּוׁשְ יָך,  ּפִ ִלְפּתַֹח   ְמאֹד 

ה ְוַתֲעׂשֶ ָבה  ַהּתֵ ּוְבתֹוְך  ַחְדְרָך  ּבְ ִלּיֹות  ּוַמְרּגָ  ְוָזָהב 

ָהיּו  ֵאיְך  ְרֵאה  ְלִפיָך.  ה  ֲעׂשֶ ּתַ ְך  ּכָ ֶרת,  ְלִמְסּגֶ ֶרת  ִמְסּגֶ

ּוְבֶזה ְיֵמיֶהם.  ל  ּכָ ֵטָלה  ּבְ יָחה  ִמּשִׂ ִנְזָהִרים   ָהִראׁשֹוִנים 

ּטּול ּבִ רֹב  י  ּכִ ָנה,  ַכּוָ ּבְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ דֹוָלה  ּגְ ָנה  ּקָ ּתַ  ָהִעְנָין 
ם  ִלּבֹו. ּגַ בּוִעים ּבְ ֵטִלים 124ַהּקְ ָבִרים ּבְ א ִמּדְ ה ּבָ ִפּלָ ּתְ ָנה ּבַ ּוָ ַהּכַ ה’

ם 
ד’ יו

ע 
בו

ש

צדיקים שער השתיקהארחות  עיונים
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גדר  היא  השתיקה  יב. 
שמים.  ליראת  גדול 
חכמה  ראשית  בספר 
פ"ו(  התשובה  )שער 
שרוצה  "ומי  כתב: 

בשתיקה  וירבה  לו  הצריכים  בדברים  אפילו  ימעט  באלהיו  דבוק  להיות 
הדביקות  היא  החיים  עיקר  כי  חיים",  החפץ  האיש  "מי  בפסוק  כדפירש 

כדכתיב 'ואתם הדבקים בה' אלהיכם חיים'". 
ושם בשער הקדושה פ"י כתב: "ומכאן תדע כמה מעלת השומר רוח הבל 
היוצא מפיו, שהוא רומז למקום עליון, ולכן זוכה להתלבש ברוח הקודש... 
ומכלל המאמר מובן שכל שיש פגם בפיו או בדבורו אין שם ידו"ד שורה שם 
ויתחייב לתקן את אשר עוות, וכשם שהעונש גדול, כך המקדש פיו שכרו 
גדול כי מקדש את השכינה הנקראת פה, ולכך זוכה לרוח הקודש כדפירשנו 

לעיל".  
מכל  הנפש  משתמר  הפה  שמירת  ידי  "על  פ"ז(:  שלמה  )אבן  הגר"א  כתב 
חטא, אבל המרחיב שפתיו אעפ"י שיש לו נפש טובה ועושה מצות הרבה 
וכמה גדרים, יהיה לו מחיתה לכל ע"י פיו, וכל תשוקתו לדבר מצוה מתבטל 
ע"י זאת. ועד יום מותו צריך האדם להתיסר, ולא בתעניתים וסיגופים רק 
ברסן פיו ובתאותו, וזהו התשובה, וזה כל פרי העוה"ב כמ"ש כי נר מצוה 
וסיגופים  התעניתים  מכל  יותר  וזהו  מוסר,  תוכחת  חיים  דרך  אבל  וגו', 
שאין  הגנוז  לאור  בשבילו  זוכה  פיו  חוסם  שאדם  ורגע  רגע  וכל  שבעולם. 

מלאך ובריה יכולים לשער".

ביאורים
125. המרבה דברים. כיון שמחשבתו בדברים בטלים שמדבר הרי אין לבו 

פנוי למחשבת יר"ש.

דֹול ְלִיְרַאת- ֵדר ּגָ ִתיָקה ִהיא ּגָ ְ )יב(ַהּשׁ

ר ִלְהיֹות ִיְרַאת- י ֵאי ֶאְפׁשָ ַמִים, ּכִ ׁשָ

ָבִרים. ה ּדְ ְרּבֶ ֵלב 125ַהּמַ ַמִים ּבְ ׁשָ

ה’
ם 

יו
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ד
ע 

בו
ש



ארגון
"ארחות יושר"

נוסד בהכוונתו של מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א, על מנת 
כל                 בקרב  עקבי  ובאופן  יסודית  בצורה  המוסר  לימוד  את  להנחיל 

חלקי העם. 
זה,  בנושא  מגוונת  פעילות  הארגון  מקיים  זו  מטרה  להגשים  כדי 
תורה  בשיעורי  המוסר"  "ארחות  בחוברות  הלימוד  הפצת   – ובראשה 
ובבתי              תורה  בתלמודי  והכוללים,  הישיבות  בהיכלי  הארץ,  ברחבי 

חינוך לבנות.
לפניכם סקירה קצרה על פעולות הארגון:

ארגון להפצת שיעורי תורה ומוסר

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



צוות תלמידי חכמים מופלגים, אשר ניחונו בידע רב 
הוצאה                    על  שוקד  הענפה,  התורנית  בספרות  ומעמיק 

עיניים,   ומאירת  חדשה  בעריכה  מוסר  ספרי  של  לאור 
מבוארים בטוב טעם, ומעוטרים ב"עיונים" מתוך דברי רבותינו - 
חדשיות                     חוברות  בצורת  מוגש  החומר  ואחרונים.  ראשונים 

עם חלוקה יומית, המופצות בכעשרים אלף עותקים, בשיעורי 
ובבתי                      תורה  בתלמודי  והכוללים,  הישיבות  בהיכלי  תורה, 

הכנסת.

הקיימים  תורה  בשיעורי  ולשלב  תורה,  שיעורי  להקים  בס"ד  זכינו 
בכל רחבי הארץ את לימוד המוסר, כאשר בסוף כל שיעור לומדים בצוותא 

קטע יומי אחיד מתוך חוברות "ארחות המוסר". מעבר למעלת הקביעות אשר 
בספרים  מקיף  ידע  רכישת  על  ובנוסף  מוסר,  לימוד  בלי  יום  יעבור  לא  בגינה 
קדושים אלו, קיים גם "כח הציבור" באשר לומדים אלפי יהודים, גדולים וקטנים, 

המהוה  חדשית  מילגה  מקבלים  שליט"א  הרבנים  הקטע.  אותו  את  יום  בכל 
הלימוד  רציפות  על  החודש  בסוף  במשוב  ומדווחים  ועידוד,  תמריץ 

ועקביותו.

מכון
"ארחות
המוסר"

שיעורי תורה ברחבי הארץ 206
שעורים

מרן שליט“א  בכנס סיום ספר ”ארחות יושר“

בית מדרש גבוה למגידי שיעורים

סדרי מוסר בכוללי האברכים

ע"
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ת-
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של  הדגול  לזכרה  יעקב".  לבית  תאמר  "כה 
הרבנית מרת בת שבע קניבסקי ע"ה, אשר נתפרסמה 

מסלול  הקמנו  המופלאים,  ובמעשיה  בצדקתה  ביראתה, 
ובשיעורים  בסמינרים  הספר,  בבתי  ישראל,  לבנות  מיוחד 
הן  נעשה  המוסר"  "ארחות  חוברות  מתוך  לימוד  לנשים. 

במסגרת הלימודים בבתי הספר והן בפעילויות שונות, וכן 
בחוגים לנשים, תוך שימת דגש על נושאים כמו: אהבת 

תורה, יראת שמים, צניעות ומידות טובות.

ללימוד  מסגרת  ידינו  על  הוקמה 
בכוללי  המוסר"  "ארחות  חוברות 
האברכים, לאחר סדרי הלימוד הקבועים, על 
בספרי  העיסוק  חשיבות  את  להטמיע  מנת 
בבחינת  תורה,  לעמלי  מיוחד  באופן  מוסר 
ביראת  לחיזוק  ה'",  יראת  חכמה  "ראשית 
כיאה  והמידות  המעשים  ובתיקון  שמים 

ללגיון של מלך.

"אורחות  גבוה  מדרש  בית 
יושר" מאגד בתוכו קבוץ נבחר 
של מגידי שיעורים, אשר להם 
במסירת  שנים  של  רב  נסיון 
ובעיון,  בבקיאות  שיעורים 
בהסברה  ובמוסר,  בהלכה 
בביהמ“ד  וקולחת.   בהירה 
שליט"א  הרבנים  עוסקים 
הנאמרים  השיעורים  בהכנת 
היומי              בדף  הן  ידם,  על 

עיוניות  בסוגיות  והן 
והלכתיות. 

64
כוללים



עוסקים  הארץ,  ברחבי  התורה  בתלמודי  גם 
הלימודים,  בתכניות  המשולב  המוסר  בלימוד  צאן-קדשים 

הוראתו  כפי  צעיר,  מגיל  טובות  ומידות  שמים  יראת  להחדרת 
זצוק"ל. אין כמו חוברות  יעקב"  הידועה של מרן בעל ה"קהילות 
צעירי  על  להאהיב  ונעימה,  נוחה  חדשנית,  בצורה  הערוכות  אלו, 

הצאן את לימוד המוסר אשר נחקק בקרבם כ"גירסא דינקותא", 
והשפעתו - אשר ניצניה ניכרים כבר עתה - תלך ותגבר לאורך 

ימים ושנים.

"סדר מוסר" הנהוג בישיבות מקדמת דנא, קיבל חיזוק 
יצאו לאור חוברות אלו. רבים רבים בחורי  רב ומשמעותי מאז 

בהשתוקקות  מוסר  בסדר  לימודם  את  בהן  קובעים  אשר  החמד 
קנקן  ובצורה,  בתוכן  מרענן  רוח  משב  עבורם  בהיותן  ובהתלהבות, 
אשר  מפז  יקרים  עליה  בני  לראות  לב  מרנין  מחזה  ישן.  מלא  חדש 

נושאים באמתחתם חוברות אלו גם מחוץ לכתלי הישיבה, והוגים 
במקומות  בהמתנה  באוטובוס,  בנסיעה  בדרך,  בלכתם  בהם 

שונים ובכל עת מצוא.

שיעורי מוסר
בתלמודי התורה

חיזוק המוסר
בהיכלי הישיבות

77
ישיבות

104
ת“ת

חוברות ”ארחות המוסר“ ללימוד מוסר יומי

עד עתה יצאו לאור:

י“א חוברות של ספר ”ארחות יושר“
וי“א חוברות מספר ”ארחות צדיקים“




