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בגיל ורעדה עומדים אנו בפתח השער לדופקי בתשובה, הלא הוא 
החסיד  מעלה,  משרפי  אחד  של  האדיר  ספרו  "שערי תשובה",  ספר 
רבנו יונה גירונדי זצ"ל זי"ע שהיה מענקי הרוח בדור דעה של הרמב"ם 
והראב"ד זי"ע, וכתב כמה ספרים אשר כל בית ישראל נשענים עליו 
והולכים לאורו מאז ועד עתה, כאלף שנות דור. וכבר העידו הראשונים 
על הספר "שערי תשובה" אשר לא קם כמוהו מדבר ביראת ה' למשוך 

ליבות בני אדם לדרכי החסידות.

ומובא בספר "הח"ח חייו ופעליו", שאמר רבנו החפץ חיים זצ"ל בשם 
רבנו חיים מוולאזין זצ"ל כי "הספר שערי תשובה הוא ספר מוסר השווה 
לכל נפש ומתאים לכל איש יהודי בכל הזמנים ובכל התקופות עד ביאת 
"הספר  כי  זצ"ל  איגר  עקיבא  רבנו  בשם  ומוסרים  בב"א",  צדק  גואל 
שערי תשובה אינו רק ספר מוסר אלא גם ספר הלכה", שהחסיד רבנו 
יונה זי"ע הכניס בו הרבה כללים ופרטים בפסקי הלכה הנצרכים. וידוע 
ישראל,  בית  וכל  האחרונים,  הראשונים  גדולי  הדורות,  כל  במשך  כי 
בדרכי  יסוד  ספר  הוא  אשר  הזה,  הקדוש  בספר  מלהגות  פסקו  לא 

התשובה.

החסיד רבנו יונה זי"ע חילק את הספר לארבעה שערים עיקרים, ובכל 
שער פירט לסעיפים וסעיפי סעיפים את כל דרכי התשובה לפרטיה, 
ולקיים כראוי את הציווי  ונקיים,  זכים  לפני השי"ת  לבוא  כדי שנוכל 
ואשובה  אלי  שובו  אותנו,  באהבתו  העולם  מבורא  שנצטווינו  הנצחי 

אליכם אמר ה' צבקות. 

והנה באהבתו יתברך אלינו ורחמיו המרובים, פתח לנו שער, והדריכנו 
לגשת אל הקודש לעסוק בדברי תורה, וזיכנו להפיץ ברבים מעיינות 
תורה ומוסר, בתפוצה נהדרת ומגוונת של חוברות מוסר ויראת השם, 

ביומו,  יום  מדי  הנלמדים  גליון,  מכל  עותקים  אלף  משלושים  ביותר 
בישיבות וחדרי תלמוד תורה, בסמינרים ובתי ספר, בבתי כנסיות ובתי 
מדרשות, ובעוד מקומות רבים שמתקיימים בהם שיעורי תורה, בכל 

מקומות מושבותיהם להגדיל תורה ולהאדירה, ברוך הוא וברוך שמו.

בחסדי השי"ת זכינו להוציא עד עתה, בארבע שנות פעילותנו, את 
הספר "ארחות יושר" לרבנו מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א 
בחלוקה לי"א חוברות, את הספר המפורסם "ארחות צדיקים" לאחד 
מהקדמונים מתקופת הרמב"ם ז"ל בחלוקה לכ' חוברות, ואת הספר 
"מסילת ישרים" להקדוש רבנו הרמח"ל זצ"ל בחלוקה לעשר חוברות. 
ועתה ע"פ עצת רבנו מרן שליט"א, מתחילים אנו בזה להוציא לאור 
ולהפיץ את הספר הקדוש "שערי תשובה" לקדוש עליון החסיד רבנו 
היסוד  כספר  ישראל  כלל  אצל  מקומו  קנה  אשר  זצ"ל  גירונדי  יונה 

לדרכי התשובה השלמה, וקניית דרכי ההלכה והיראה.

וכמעשינו בקודמים, חילקנו את הספר ללימוד יומי, והוספנו בעזרת 
הקדוש  הספר  דברי  את  להביא  קצרות,  והערות  ביאורים  השי"ת 
ללומדים בני זמנינו, ואנו תפילה שלא נכשל ח"ו בהבנת דברי המחבר 
תורה  ולהרבות  להפיץ  רצויה  כוונתינו  באמת  כי  זי"ע,  זצ"ל  החסיד 
ומוסר בישראל, כפי הדרכתו של רבנו מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי 

שליט"א.

ויהי נעם ה' אלקינו עלינו ומעשי ידינו כוננה עלינו, ונזכה כולנו ליום 
הגדול שנאמר בו, הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום 
ה' הגדול והנורא, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, בקרוב 

במהרה בימינו אמן ואמן.

בברכת התורה 
מערכת "ארחות יושר"
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תשובה שער ראשוןשערי  עיונים

1. מן הטובות. אחת מן הטובות הגדולות ביותר. 2. הכין להם הדרך. עוד 
קודם בריאת העולם )"תשובה" היא משבעת הדברים שנבראו קודם שנברא 
מלשון  והוא  האפשרות.  הדרך.   .3 נד.(.  פסחים  במסכת  כמובא  העולם, 
"תכין לך הדרך" )דברים יט, ג( שהכוונה דרך נוחה ומוכנה. 4. פחת מעשיהם. 

ה"בור" אליו נפלו מחמת מעשיהם הרעים. 5. מפח. מוקש ומלכודת.

אשר  הטובות  מן  א. 
עם  השי"ת  היטיב 
ברואיו. הגר"י בלאזר 
ו'(  זצ"ל )'כוכבי אור' 
הרחיב בביאור הטובה 
מדת  של  הגדולה 
אמת  וז"ל:  התשובה, 
כי הטובה והחסד של 
מדת התשובה למחול 
פשע  לשבי  ולסלוח 
עולה על כל, כי לולא 
הנה  התשובה  מדת 

כל מי שחטא היה עונו נכתם עד עולם, וחטאתו לא תמחה. והנה כאשר 
ידוע כי העונש על החטא הוא איום ונורא מאד, וכמ"ש הרמב"ן ז"ל בשער 
הגמול עיי"ש. ולזאת כאשר אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, 
היה כל אדם נכון לפי שאול ופחת, ומה גם מי אשר הרבה לפשוע ולמרוד 
וכבר הזקין עלי ארחות חטא ופשע, היה מוכרח לישא ולסבול שפטים רעים 
ונוראים מאד, להיות נצרף כצרוף הכסף במוקדי שאול, עתה ע"י מדת 

התשובה הנה ביד כל אחד להתנער מכל עונותיו. עכ"ל.
חז"ל עמדו על כך, שהתשובה מהווה מושג חריג, שאינו מתיישב עם ההגיון, 
אלא זו היא טובה מיוחדת של הקב"ה שחידש את אפשרות התשובה: "שאלו 
לנבואה...  רעה. שאלו  ְּתַרֵדף  ַחָטִאים  עונשו? אמרה:  מהו  חוטא  לחכמה, 
אשם  יביא  אמרה:  לתורה...  שאלו  תמות.  היא  החוטאת  הנפש  אמרה: 
ויתכפר לו. שאלו להקב"ה... אמר להן: יעשה תשובה ויתכפר לו )ילקוט 

ַער ָהִראׁשֹון ַהׁשַ

ֶריָה ׁשּוָבה ְוִעּקָ אּור ַהּתְ ּבֵ

ם  ֵ ר ֵהיִטיב ַהּשׁ א. 1)א(ִמן ַהּטֹובֹות ֲאׁשֶ
2ֵהִכין  י  ּכִ רּוָאיו,  ּבְ ִעם  ַרְך  ִיְתּבָ

ַחת  4ּפַ ִמּתֹוְך  ַלֲעלֹות  ֶרְך  3ַהּדֶ ָלֶהם 

ֵעיֶהם,  ׁשְ ּפִ ח  5ִמּפַ ְוָלנּוס  יֶהם  ַמֲעׂשֵ

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

שבועות.

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

החומר המוקדש לכל יום מותאם ללימוד יומי הנמשך כעשר דקות.

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

ויצא( )פ'   ......... ז' בכסלו  יום ה'   - ג' בכסלו  יום א' 

)פ' וישלח(  ..... יום א' י' בכסלו - יום ה' י"ד בכסלו 

יום א' י"ז בכסלו - יום ה' כ"א בכסלו ........ )פ' וישב(

יום א' כ"ד בכסלו - יום ה' כ"ח בכסלו ........  )פ' מקץ(

שבוע א'

ב' שבוע 

ג' שבוע 

ד' שבוע 
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שבוע א' - יום א'

תשובה שער ראשוןשערי  תשובה עיוניםשער ראשוןשערי 

ואמרו  כה(.  תהלים 
נד.  )פסחים  בגמרא 
"תניא,  לט:(:  נדרים 
נבראו  דברים  שבעה 
קודם שנברא העולם, 
תורה,  הן,  ואלו 
מבואר  ותשובה...". 
ותשובה  שתורה  בזה 
ענינים:  שני  הם 
התשובה היא דבר לעצמו שאינו מחוייב מצד עצם התורה, והתורה מצד 
ואין בה הבנה שתתכן אפשרות של תשובה, אלא  אינה מחייבת  עצמה 
שלאחר שברא הקב"ה את התשובה, נכתבה גם היא בתורה, כמו שנאמר 

)דברים ל, ב( "ושבת עד ה' אלקיך".
בספר "מסילת ישרים" )פ"ד( מבאר את אפשרות התשובה שברא הקב"ה 
ברוב רחמיו: "כי לפי שורת הדין ממש, היה ראוי שהחוטא יענש מיד תיכף 
לחטאו בלי המתנה כלל, וגם שהעונש עצמו יהיה בחרון אף, כראוי למי 
שממרה פי הבורא יתברך שמו, ושלא יהיה תיקון לחטא כלל. כי הנה באמת, 
איך יתקן האדם את אשר עיות והחטא כבר נעשה? הרי שרצח אדם את 
חבירו וכו' איך יוכל לתקן הדבר הזה? היוכל להסיר המעשה העשוי מן 
המציאות?! אמנם, מדת הרחמים היא הנותנת היפך השלשה דברים שזכרנו: 
שיותן זמן לחוטא ולא יכחד מן הארץ מיד כשחטא, ושהעונש עצמו לא 
יהיה עד לכלה, ושהתשובה תנתן לחוטאים בחסד גמור, שתחשב עקירת 
הרצון כעקירת המעשה וכו', וזה חסד ודאי שאינו משורת הדין, אך על כל 

פנים הנה הוא חסד שאינו מכחיש הדין לגמרי...". ע"ש. 

ְוִלְמרֹד  17ִלְפׁשַֹע  ִהְרּבּו  16ְוִאם  ֶרְך.  ּדָ 15ּבַ ִאים  ַחּטָ 14יֹוֶרה 

ֱאַמר  ּנֶ י ְתׁשּוָבה, ׁשֶ ְלּתֵ ֲעָדם ּדַ ָגדּו, לֹא ָסַגר ּבַ 18ּוֶבֶגד ּבֹוְגִדים ּבָ

ר ֶהְעִמיקּו ָסָרה. ְוֶנֱאַמר )ירמיה ג,  )ישעיה לא, ו( ׁשּובּו 19ַלֲאׁשֶ

ה ְמׁשּוֹבֵתיֶכם. ִנים 21ׁשֹוָבִבים 22ֶאְרּפָ כב( 20ׁשּובּו ּבָ

יב  8ּוְלָהׁשִ ַחת  ׁשַ י  7ִמּנִ ם  ַנְפׁשָ 6ַלְחׂשְֹך 

ָדם ְוִהְזִהיָרם ָלׁשּוב  ֵמֲעֵליֶהם ַאּפֹו, ְוִלּמְ

טּובֹו  10ְלרֹב  לֹו  ֶיֶחְטאּו  י  9ּכִ ֵאָליו 

ֱאַמר  ּנֶ י הּוא ָיַדע 12ִיְצָרם, ׁשֶ רֹו, ּכִ 11ְוָיׁשְ

ן  ַעל-ּכֵ ְיָי  ר  13טֹוב-ְוָיׁשָ ח(  כה,  )תהלים 

לשוב יקבלם ויורה אותם הדרך הישרה )מפרשים(. 14. יורה חטאים בדרך. 
יורה לחטאים דרך לעשות תשובה )ירושלמי מכות ז.(. וכתב הרמב"ם )פ"ו 
מהלכ' תשובה ה"ה(: "מהו זה שאמר דוד 'טוב וישר ה' על כן יורה חטאים 
בדרך ידרך ענוים' וגו', זה ששלח נביאים להם מודיעים דרכי ה' ומחזירין 
אותן בתשובה, ועוד שנתן בהם כח ללמוד ולהבין שמדה זו בכל אדם, שכל 
זמן שהוא נמשך בדרכי החכמה והצדק - מתאוה להן ורודף אותם. והוא מה 
שאמרו רז"ל בא ליטהר מסייעין אותו, כלומר ימצא עצמו נעזר על הדבר". 
15. בדרך. הבי"ת בַפּתח, דרך התשובה הידועה מימי בראשית שאמר לקין 
)בראשית ד, ז(: 'הלא אם תטיב שאת' )רד"ק(. 16. ואם הרבו. כלומר, ואף 
אם הרבו. 17. לפשוע ולמרוד. לעבור על דברי ה' לא דרך מקרה אלא מתוך 
מרידה, שאז תשובתם קשה יותר. 18. ובגד בוגדים בגדו. ובגדו בגידה חמורה 
בעזות מצח נוראה. או הכוונה, בחבורה מאוחדת של בוגדים. 19. לאשר 
העמיקו סרה. גם לאלו שהעמיקו לסור מן הדרך. 20. שובו בנים שובבים 
ארפה משובותיכם. כתוב זה נאמר על מי שהרבה לפשוע ולמרוד, כמובא 
בחידושי תלמידי רבינו יונה )ע"ז ז:(, וז"ל: "'שובו בנים שובבים', פירש 
רש"י ז"ל שובבים לשון מרד וגאוה, כלומר שמרדו בשם יתברך ושנו ושלשו 
בעבירה, ואפילו הכי אמר הכתוב 'שובו בנים', כי המשובה הזאת ששנו 
ושלשו בעבירה היא כמו חולי, ולא יוכל האדם להסירה לפי שכבר הורגל 
בה, אלא על ידי רפואת השם יתברך, והיינו הוא דכתיב 'ארפה משובותיכם'. 
מפי רבי ז"ל". 21. שובבים. "משמע מזידים ופרהסיא, 'שובב' לשון מרד 
וגאוה, כמו 'וילך שובב בדרך לבו' )ישעיה נז(" )רש"י ע"ז נז.(. 22. ארפה 

משובותיכם. כדי שאסלח על מרידותיכם )מצו"ד(.

6. לחשוך. למנוע. 7. מני שחת. מן הגיהנום. 8. ולהשיב מעליהם אפו. ולבטל 
מעליהם כעס ה'. 9. כי. כאשר. 10. לרוב טובו. שנתן להם את האפשרות 
לתשובה מתוך גודל טובו. 11. וישרו. גם מדת ישרותו מחייבת כן, כי הוא 
ידע יצרם. 12. יצרם. את כוחו הגדול של היצר הרע. 13. טוב וישר ה'. לפי 
שהוא טוב וישר ורוצה להיטיב לכל - לא ימאס החוטאים, אלא אם ירצו 
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ם  ֵ ְרַאת-ַהּשׁ 28ִמּיִ ָיׁשּוב  ִאם  ן  ּכֵ ל-ׁשֶ ּכָ

ר  ּצַ ּבַ ל(  ד,  )דברים  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ 29ְוַאֲהָבתֹו, 

ה  ָהֵאּלֶ ָבִרים  30ַהּדְ ּכֹל  ּוְמָצאּוָך  ְלָך 

ְבּתָ ַעד-ְיָי ֱאלֶֹהיָך  ִמים ְוׁשַ ְבַאֲחִרית ַהּיָ

קֹלֹו. ַמְעּתָ ּבְ ְוׁשָ

ם  ֵ ַהּשׁ ַיֲעזֹר  י  ּכִ ּתֹוָרה,  ּבַ ֵאר  ְוִהְתּבָ
32ֵאין  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִבים  ָ 31ַלּשׁ

ם רּוַח  ִקְרּבָ ׁש ּבְ ֶגת, ִויַחּדֵ ַיד ִטְבָעם ַמּשֶׂ

ֱאַמר  ּנֶ יג ַמֲעַלת ַאֲהָבתֹו, ׁשֶ ָטֳהָרה ְלַהּשִׂ

ַמְעּתָ  ְבּתָ ַעד ְיָי ֱאלֶֹהיָך ְוׁשָ )שם ל, ב( 33ְוׁשַ

ה  ַכּמָ 24ּבְ ׁשּוָבה  ַהּתְ ַעל  23ְוֻהְזַהְרנּו 

ּתֹוָרה,  25ּבַ ְמקֹומֹות 

ם  ֶלת ּגַ ׁשּוָבה 26ְמֻקּבֶ י ַהּתְ ֵאר, )ב(ּכִ ְוִהְתּבָ

ָצרֹוָתיו, 27ֵמרֹב  ַהחֹוֵטא  ָיׁשּוב  י   ּכִ

עוונותיו  על  בדין 
נוראות  בחוש  ורואה 
העומד  המר  העונש 
לחול עליו, אז נשבר 
מאד  בקרבו  ליבו 
נשבתה,  וגאותו 
ותיכף הוא נעשה אדם 
ובאותו  ממש,  אחר 
על  השקפתו  שעה 
דרכו  ועל  החטא 
הרעה היא אחרת )כי 
ליבו  כשנשבר  מיד 
עליו  מאיר  ונכנע, 
אור עליון דכתיב "אני 
ואותה  דכה"(.  את 
באמת  מתחרט  שעה 
העבירה  עצם  על 
ביוצרו,  שמרד  ועל 

וממילא תשובתו היא תשובה נכונה באותה שעה. ומחסדי השי"ת המרובים 
שתשובה כזאת מתקבלת, אף על פי שמיד שנמחל לו וניצל מן העונש שוב 
אין לבבו נשבר וגאוותו הארורה חוזרת עליו, ושוב דרכו דרך חטאים ישרה 

בעיניו. 

התשובה  כי  ב. 
ישוב  כי  גם  מקובלת 
החוטא מרוב צרותיו. 
הגרי"י  מרן  הקשה 
קניבסקי זצ"ל בספרו 
)פרשת  פרץ"  "ברכת 
תשובה  בראשית(, 
כזו שאינו מתחרט על חטאו, אלא מחמת פחד מהעונש, לכאורה אינו בדין 
שתתקבל כלל, מאחר שגם עכשיו לא איכפת לו על מה שמרד במלך מלכי 
המלכים הקב"ה והכעיסו. נמצא שכל תשובתו, אינו אלא כמבקש שהקב"ה 
יוותר לו על העונש, ולא שימחול לו עצם החטא, והרי אמרו חז"ל "כל 
האומר הקב"ה וותרן יוותרו חייו", ואמרו חז"ל ש"הקב"ה מאריך אפיה וגבי 
דיליה", ועיקר היסוד שהתשובה מתקבלת היא משום עקירת הרצון, וזה 
השב מיראת העונש, גם עכשיו אינו מצטער על החטא, אלא על העונש 

שיבוא לו מחמתו, ומדוע א"כ תשובתו מתקבלת?
וביאר, כי עיקר שורש כל חטא ואשמה והתרחקותו מפחד השי"ת ואהבתו, 
היא הגאוה שעל ידה מרחיק מעצמו אור קדושתו יתברך שמו. וכמו שאמרו 
חז"ל בפ"ק דסוטה "כל אדם שיש בו גסות הרוח, אמר הקב"ה אין אני והוא 
יכולים לדור בעולם", ועי"ז הולך שובב בשרירות לבו. אבל בשעה שעומד 

את יסוריו וצרותיו, ולא מתחרט מפני שמבין "כי רע ומר עזבו את ה'" )לשון 
רבינו לקמן(. 28. מיראת ה'. שהיא דרגה גדולה יותר מיראה מעונש על 
עוונותיו. 29. ואהבתו. שזוהי דרגה גבוהה יותר מיראת ה'. 30. הדברים. 
הצרות. 31. לשבים. אף לשבים מרוב צרותיהם )דליות יחזקאל(. 32. אין 
יד טבעם משגת. בלא עזר ה' ואף אם יתייגע בכל יכולתו, כי עבירה גורמת 
לטמטום הלב )יומא לט.(, ועבירה גוררת עבירה )אבות ד, ב(. 33. ושבת. 

כאשר תשוב ותתקרב אל ה' מצדך, אז - "ומל ה' אלקיך את לבבך".

24. בכמה מקומות בתורה.  "והזהירם".  23. והוזהרנו. מבאר מש"כ לעיל 
להראות על החסד הגדול, ועד כמה רוצה הקב"ה בתשובת הרשעים, שהרי 
כמה וכמה גופי תורה נלמדים מיתור של אות אחת, ובענין התשובה כתבה 
התורה כמה וכמה פסוקים )מפרשים(. 25. בתורה. "הלא אם תטיב שאת" 
)בראשית ד, ז(, שפירשו רבינו לקמן אות ל"ח על ענין התשובה; "והתודה" 
)ויקרא טז, כא(; "מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו" )שם טז, ל( שכתב רבינו 
לקמן )שער ד' אות י"ז( כי זו מצות עשה על התשובה; "והתודו" )במדבר ה, 
ז( - והרמב"ם מנה זה למצות תשובה; "בצר לך ומצאוך וגו' ושבת" )דברים 
ד, ל(; "ושבת" )שם ל, ב(. 26. מקובלת. מתקבלת בעיני ה'. 27. מרוב צרותיו. 
אע"פ שתכלית כוונתו בתשובתו הוא כדי להיטיב את מצבו ולסלק ממנו 
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ִלְסִטים  ל  ׁשֶ 39ְלַכת  ל  ָמׁשָ טו(,  ז, 

ֵבית-ָהֲאסּוִרים,  ּבְ ֶלְך  ַהּמֶ ם  ֲחָבׁשָ ׁשֶ

ַוַיֲעֹברּו,  ְרצּו  41ּפָ ֶרת,  ַמְחּתֶ 40ְוָחְתרּו 

ית- ּבֵ ר  ׂשַ א  ּבָ ֵמֶהם.  ֶאָחד  ָאר  ְוִנׁשְ

ֶרת ֲחתּוָרה ְוָהִאיׁש  ַהּסַֹהר ְוָרָאה ַמְחּתֶ

אֹותֹו  ְך  ַוּיַ ָעצּור,  42עֹוֶדּנּו  ַההּוא 

ה-יֹום, )ג(ֲהלֹא  הּו. ָאַמר לֹו, 43ְקׁשֵ ַמּטֵ ּבְ

ֶרת ֲחתּוָרה ְלָפֶניָך, 44ְוֵאיְך לֹא  ְחּתֶ ַהּמַ

ָך. ֵלט ַעל ַנְפׁשֶ ִמַהְרּתָ ִהּמָ

ָכל-ְלָבְבָך  ה ּוָבֶניָך ּבְ ר-ָאֹנִכי ְמַצְוָך ַהּיֹום ַאּתָ ֹכל ֲאׁשֶ ְבקֹולֹו ּכְ

גּוף ָהִעְנָין )שם שם, ו( 34ּוָמל ְיָי ֱאלֶֹהיָך  ָך. ְואֹוֵמר ּבְ ּוְבָכל-ַנְפׁשֶ

ִביִאים  ְוַהּנְ ַאֲהָבתֹו.  יג  35ְלַהּשִׂ ַזְרֶעָך,  ְוֶאת-ְלַבב  ֶאת-ְלָבְבָך 

ָבאּו  י  ּכִ ַעד  ׁשּוָבה,  ַהּתְ ַבר  ּדְ ַעל  ָתִמיד  רּו  ּבְ ּדִ תּוִבים  ְוַהּכְ

ֵאר. ר ִיְתּבָ ֲאׁשֶ ִדְבֵריֶהם ּכַ ים ּבְ ם ְמֹפָרׁשִ ּלָ ׁשּוָבה ּכֻ ֵרי ַהּתְ 36ִעּקָ

ד  אתֹו, ִיְכּבַ ר ִיְתַאֵחר ָלׁשּוב ֵמַחּטָ ֲאׁשֶ י ַהחֹוֵטא ּכַ ְוַדע, ּכִ ב. 
ָיָצא  י  ּכִ יֹוֵדַע  הּוא  י  ּכִ יֹום,  ָכל  ּבְ ָעְנׁשֹו  ְמאֹד  ָעָליו 

הּוא  נֹוס  ה, ְוַהּמָ ּמָ ׁשָ ָלנּוס  ָמנֹוס  לֹו  ְוֵיׁש  ָעָליו  ֶצף  37ַהּקֶ

ּוְבָידֹו ָלֵצאת  ָרָעתֹו,  ּבְ ְוִהּנֹו  ִמְרּדֹו  ּבְ ׁשּוָבה, ְוהּוא עֹוֵמד  ַהּתְ

ן ָרָעתֹו  ֵני ָהַאף ְוַהֵחָמה, ַעל ּכֵ ִמּתֹוְך ַהֲהֵפָכה, 38ְולֹא ָיגּור ִמּפְ

ה )קה"ר  ה. ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַעל ָהִעְנָין ַהּזֶ ַרּבָ

המחתרת  הלא  ג. 
לפניך.  חתורה 
על  תמהו  במפרשים 
רבינו,  המשל שהביא 
אותו  על  הטענה  מה 
אסיר שלא ברח, והרי 
לכאורה מגיע לו שכר 
ברח,  שלא  זה  על 
האחרים  על  ודוקא 
לבוא  יש  שברחו 
ולא  ובעונש  בטענה 

עליו? 
הקטנה"  "יד  בספר 
רבינו,  דברי  פירש 
שאם אינו בורח מבית 

הסוהר, בודאי אין זה מרוב ישרותו ונאמנותו, שהרי ליסטים מזויין הוא, 
אלא על כרחך הדבר נובע משום שמזלזל הוא בעונש המאסר, ובנמשל - לא 
איכפת לו ממצבו הרוחני הגרוע, וגם אינו נרתע מהעונש על העבירות, ואז 

יוצא הקצף עליו עוד יותר.
בספר "שמושה של תורה" )עמ' קפ( הביא את אשר האיר מרן הגרא"מ שך 
זצ"ל את משלו של רבינו יונה: הנה יסוד התשובה הוא הכנעה, לשבור לבבו 
ולהכנע ולחזור לדרך האמת ]ובפרט שיסוד החטאים כולם הוא הגאוה, 
בבית  שהיה  ליסטים  אותו  והנה  הכנעה[.  הוא  התשובה  יסוד  ג"כ  ולכן 
הסוהר בודאי ג"כ רוצה לברוח מבית הכלא, כי אין לך אדם בעולם שרוצה 
להשאר במקום שכזה. אלא אדם זה, גם כשיושב בכלא אינו רוצה להיכנע, 

מחילה  חפרו  40. וחתרו מחתרת.  חבורת שודדים.  39. לכת של לסטים. 
 מתחת לאדמה. 41. פרצו ויעבורו. פרצו את כותלי בית האסורים וברחו.
42. עודנו עצור. וממשיך להשאר שם. 43. קשה יום. רע מזל! )כ"ה במדרש(. 
44. ואיך לא מהרת המלט על נפשך. בהתנהגותו זו הוסיף חטא על פשע, 

34. ומל ה' וגו'. רבינו מפרש שזוהי הבטחה לבעל תשובה שהקב"ה יסיר את 
טמטום וערלת הלב ]-"טפשות לבכון". תרגום אונקלוס[ שנוצר עקב עשיית 
אדם",  של  לבו  מטמטמת  "עבירה  לט.(:  )יומא  הגמרא  כדברי  העבירה, 
אהבתו.  להשיג   .35 חכמה".  מכל  וסותמת  אוטמת  "מטמטמת,  ופירש"י: 
כדי שתוכל להשיג אהבת ה'. 36. עיקרי התשובה. עשרים חלקי התשובה 
המבוארים לקמן. 37. הקצף. מאת ה'. 38. ולא יגור מפני האף והחימה. ולא 
יירא מכעס ה' עליו. כי על עצם מעשה החטא, יוכל אולי להתנצל כי הוא 
מחמת חוזק ותוקף התגברות התאוה עליו. אבל התרשלות התשובה אינה 
כי אם בגלל שקל בעיניו ענין החטא ומזלזל בעונשו, וכן אינה חשובה בעיניו 

התקרבותו להשי"ת. וכי יש לך מרד גדול מזה?! )פתח השער(.
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המתאחר  ברעת  ה. 
בספר  התשובה.  מן 
"משנת רבי אהרן" )ב, 
ריג( מוסיף עוד נקודה 
מן  המתאחר  ברעת 
כשאדם  התשובה: 

ברוב  סבור  והוא 
וגאוותו  חוצפתו 
לצאת  צריך  שהוא 
בצורה  הסוהר  מבית 
מכובדת, דוקא דרך השער הראשי ולא דרך חתירה ומערה, הוא אינו מוכן 
להתכופף אפילו במצב שכזה כשהוא אסור בבית הסוהר. וזוהי התביעה 
הגדולה עליו, כי אם לא נשברת גאוותו אף לאחר שאסרוהו בבית הסוהר, 
אזי אין לו תקוה. וכן אדם שאינו עושה תשובה, אין זה מחמת שאינו רוצה 
לשוב, כי כל אדם רוצה בפנימיות לבבו להגיע למצב של 'הוציאה ממסגר 
נפשי', שהרי 'רצוננו לעשות רצונך אלא שאור שבעיסה מעכב', עיין רמב"ם 
פ"ב מגירושין ה"כ ]ומצב של 'רשעים הם ברשות לבם' הוא מצב של בית 
האסורים ממש, כי אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה[, אלא שאינו 

מוכן להכניע עצמו ולשבור גאותו, ולכן יצא הקצף עליו. 
ב"דליות יחזקאל" )'עיונים'( כתב: חז"ל הסבירו לנו בזה את הצלת התשובה, 
ואמרו שכמו שאין אדם אשר יוכל להתגבר על טבעו שלא להמלט על נפשו 
אם אך היכולת בידו, ולא יעשה אז חשבונות עם נפשו אם הוא כחוק או לאו, 
כן אם האדם יכיר מה מוכן לו על חטאו, איזה פורענות ועונשים מרים בזה 
ובבא, וידע שיש לפניו דרך הצלה ע"י התשובה, אפילו אם היתה התשובה 
עבירה ולא מצוה כלל לא היה יכול להתגבר על נפשו שלא לשוב והיה 
עושה גם עבירה לשם הצלתו. וזוהי הטענה עליו הלא המחתרת חתורה 
לפניך ואיך לא מהרת המלט על נפשך, ומכש"כ כשהתשובה היא מצוה 

ומעלה עליונה מן העליונות וכו'.
לשוב  לחוטאים  שער  הפותחת  היא  התורה  כי  הארץ.  בעמי  זולתי  ד. 
 בתשובה, ואם הוא מתאחר מלשוב הרי זה מוכיח עליו שהוא עם הארץ,

ואף אם הוא נראה כתלמיד-חכם, אין תוכו כברו. ולכן תקנו אנשי כנסת 
לתורתך...  אבינו  "השיבנו  התשובה:  בברכת  שמו"ע(  )בתפלת  הגדולה 
והחזירנו בתשובה שלמה לפניך", כי תחילת כל תשובה היא תשובה לתורה 

)שם(. 

47ְולֹא  ׁשֹוְכִבים,  ִנים  ְיׁשֵ ֵהם  ר  46ֲאׁשֶ

ְולֹא  ַדַעת  48ְולֹא  ְלָבָבם,  ֶאל  יבּו  ָיׁשִ

ם.  ֵלט ַעל ַנְפׁשָ ְתבּוָנה ָלֶהם ְלַמֵהר ְלִהּמָ

רּוְך- ם ּבָ ֵ ִחים ֵמַעל ַהּשׁ ְוֵיׁש ֵמֶהם 49ִנּדָ

ַהֵחְטא.  50ְלעֶֹנׁש  ַיֲאִמינּו  לֹא  הּוא, 

ָרִאיָת  ִאם  א(  יט,  )ברכות  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְוָאְמרּו 

ַהְרֵהר ַאֲחָריו  ְיָלה, 52ַאל ּתְ ּלַ ָעַבר ֲעֵבָרה ּבַ ְלִמיד-ָחָכם ׁשֶ 51ּתַ

ה ְתׁשּוָבה. אי[ 54ָעׂשָ י 53)ֶבֱאֶמת( ]ַוּדַ ּיֹום, ּכִ ּבַ

ׁשּוָבה ַהּתְ ִמן  ְתַאֵחר  ַהּמִ ָרַעת  )ה(ּבְ ִהְתּבֹוֵנן  ְועֹוד,   ד. 

ׁשּוָבה ַהּתְ ִאחּור  ֵצא  ִיּמָ ְולֹא   ג. 
ָהָאֶרץ, י  ַעּמֵ ּבְ  45)ד(זּוָלִתי 

46. אשר הם ישנים שוכבים. רבינו מונה כאן דרגות בעמי הארץ, יש מהם 
ישנים מלהתעסק בתיקון נפשם, אמנם כאשר מעוררים אותם בחזקה המה 
מתעוררים )זה השער(. 47. ולא ישיבו וכו'. ויש מהם שאינם ישנים ממש, אבל 
גם מה שהם יודעים בשכלם אינם מחדירים אל תוך לבם. 48. ולא דעת וכו'. 
ויש מהם שלפעמים מתחרטים ומקבלים עליהם לשוב, אבל אינם מבינים 
שנפשם בסכנה עקב היותם רחוקים מהקב"ה, ושעליהם למהר להנצל מן 
הסכנה ולנוס לתשובה. 49. נדחים מעל השם. מתרחקים לגמרי על ידי איחור 
התשובה, כלומר אפיקורסים וכופרים, עד שהם בגדר 'מתים', ולא רק ישנים. 
50. לעונש החטא. אלא תולים הכל במקרה. 51. תלמיד חכם. והוא ירא חטא 
)עי' לקמן שער ג' אות רטו, ריח, ריט(. 52. אל תהרהר אחריו. לחשוב שעדיין 
הוא עומד בחטאו. 53. באמת. בודאי עשה תשובה, אחרי כי הוא מוחזק לירא 
חטא ודואג ומתאבל כאשר יתקפו יצרו )לשון רבינו משלי כד, כח(. 54. עשה 
תשובה. הנה נתבאר כי תלמיד חכם ממהר בעשיית התשובה לעומת ה'עם- שמזלזל ואינו מתיירא גם מעונש המלך. 45. זולתי. אלא רק.
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מכעיס  הוא  חוטא 
הקב"ה,  את  ומצער 
להיטיב  שרצונו  כיון 
זמן  וכל  האדם.  עם 
בחטא  שקוע  שהוא 
של  צערו  נמשך   -
מצבו  על  הקב"ה 
זאת  ועל  הרוחני 
מעצמו  שמונע 
הטובה שרוצה להיטיב עמו. וכמו אב המצטער מבנו שנפל בחולי כבד, 
הרי כל הזמן שהמחלה נמשכת ישנו הצער. ואחרי דיש דרך לצאת מתוך 
ההפיכה, שע"י תשובה אפשר להתרפאות, כאמור "ושב ורפא לו" )ישעיה 
ו, י(, ונאמר "כרפאי לישראל" וגו' )הושע ז, א(, והאדם אם אינו שב ועומד 
בחליו ובסכנת נפשו, הרי הוא ממש כשונה על החטא, ובכל רגע שמתאחר 
מן התשובה וממשיך מחלתו הרי הוא גורם צער, כביכול, כלפי מעלה. ועוד, 
כשאדם מצטער שכינה מה אומרת "קלני מראשי קלני מזרועי" )חגיגה טו:(, 
וכתיב "בכל צרתם לו צר" )ישעיה סג, ט(, וא"כ כשאינו שב ונגרמים דינים 
ועונשים מרובים ח"ו, הרי בעונש עצמו, המוכרח לפי מצבו שאינו שב, 
מכעיס ומצער כלפי מעלה. וביותר, דגורם שההנהגה בעולם תהיה שלא 
לפי כבוד שמים וכמו שאמרו )חגיגה יג:( על הפסוק )יחזקאל א, ד( "וארא 
והנה רוח סערה באה מן הצפון", להיכן אזל, אמר רב יהודה אמר רב שהלך 
לכבוש את כל העולם כולו תחת נבוכדנצר הרשע... אמר הקב"ה: מי גרם לי 
שאהיה שמש לעובדי אלילים - עוונותיהם של ישראל הן גרמו לי וכו'. וכל 

זה הוא ע"י איחור התשובה.

מֹו  ּכְ עֹוד,  ּתֹותֹו  ִלׁשְ יֹוִסיף  ְולֹא  ִרירּות  ַהּמְ ּכֹוס  ָעָליו  ָעַבר 

ִרְגזּו  אּורֹו,  ּבֵ ֱחָטאּו.  60ְוַאל-ּתֶ ִרְגזּו  ה(  ד,  )תהלים  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ

יר  י ִהְזּכִ ֶחְטאּו עֹוד, 61ּכִ ר ֲחָטאֶתם ְוַאל ּתֶ ְוִהְצַטֲערּו ַעל ֲאׁשֶ

ֶסָלה.  ָכָזב  ַבְקׁשּו  62ּתְ ד(  שם,  )שם  ָאְמרֹו  ּבְ ְלַמְעָלה  ֶחְטָאם 

ׁשֹון )בראשית מה, כד(  רּוׁש ָאְמרֹו, ִרְגזּו, ִמּלְ ְוָיִעיד ַעל ֶזה ַהּפֵ

ְוִעְנָיָנם  ז,  ֶאְרּגָ י  64ְוַתְחּתַ טז(  ג,  )חבקוק  ֶרְך,  ּדָ ּבַ זּו  ְרּגְ 63ַאל-ּתִ

ָעַבר ְוַעל ַהֹהֶוה, ְולֹא ָאַמר 65ְיראּו אֹו  ָבר ׁשֶ ַער ַעל ַהּדָ ַהּצַ

ֹבא ַהֵחְטא ְלָידֹו, 69ִיּפֹול  ר ְיַאֵחר 67ָלׁשּוב, 68ּבְ ּגּורּו. 66ְוַכֲאׁשֶ

ְמאֹד,  ָהַאֲחרֹון  ֲעֹונֹו  ל  70ְוִיְגּדַ ה,  ִחּלָ ּתְ ּבַ ְנפֹול  ּכִ מֹוְקׁשֹו  ּבְ

י  ב ּכִ ית 73לֹא ָחׁשַ י ֵמֵראׁשִ ם, 72ּכִ ֵ 71ְוַתֲעֶלה ָרָעתֹו ִלְפֵני ַהּשׁ

ר ָרָאה  ֹוֵרר ָעָליו. ַאְך ַאֲחֵרי ֲאׁשֶ ֶצר 74ַהּשׂ ִפְתאֹום ָיבֹוא ַהּיֵ

 , 55ִהְתַמְהֵמּהַ לּוֵלא  י  ּכִ ִהיא,  ה  ַרּבָ י  ּכִ

ֵלב,  ְמִרירּות  ּבִ ֶנֱאָנח  ב  ׁשָ ה  ַעּתָ י  56ּכִ

ָרְגָזה ּוִבְדָאָגה, 57ְוָדְלָפה ֵעינֹו ִמּתּוָגה,  ּבְ

ן ַהֵחְטא  ּמֵ ִנית ְוִיְזּדַ הּו ִיְצרֹו ׁשֵ ׁשֵ י ִיְפּגְ 58ּכִ

ר  ֲאׁשֶ ְוִיְזּכֹר  ִיְצרֹו,  ֶאת  59ִיְכּבֹשׁ  ְלָידֹו, 

60. ואל תחטאו. וזה יביא לידי כך שלא תחטאו עוד. 61. כי הזכיר וכו'. רבינו 
מוכיח שהכוונה צער על חטא שעבר. 62. תבקשו כזב סלה. תדברו בי שקרים 
בלי הפסק. 63. אל תרגזו בדרך. ַאל תהיו נרגזים וזועפים בדרך, להאשים 
 זה את זה על מה שהיה. 64. ותחתי ארגז. במקומי אני מזדעזעת )רש"י(.
65. יראו או גורו. שפירושו יראה ופחד על העתיד )כי אז היה הפירוש אם 
תראו מה' אזי לא תחטאו(. 66. וכאשר. אבל כאשר. 67. לשוב. בתשובה על 
החטא הראשון. 68. בבוא החטא לידו. פעם נוספת. 69. יפול במוקשו. יכשל 
בו שוב. 70. ויגדל עוונו האחרון מאד. יותר מהפעם הראשונה. 71. ותעלה 
רעתו לפני השם. כי המלאך המקטרג הנברא מעבירה זו הוא יותר חזק ויותר 
תקיף )הרוצה בתשובה(. 72. כי מראשית. לפני שנכשל בפעם הראשונה. 

73. לא חשב. לא שיער. 74. השורר. השולט.

הארץ' שבו ימצא איחור התשובה. 55. התמהמה. מעשיית התשובה. 56. כי 
עתה שב. מיד לאחר החטא היה מזרז עצמו לשוב בתשובה. 57. ודלפה עינו 
מתוגה. וִהרבה בבכי מתוך צער ויגון. 58. כי. אזי כאשר. 59. יכבוש את יצרו. 
כלומר התשובה שעשה על הכשלון הראשון תאפשר לו להתגבר ולכבוש 

את היצר בנסיון הבא.
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הרעה  מחשבתו  ו. 
למעשה.  מצטרפת 
הטעם,  כתב  רש"י 
חזרתו  ש"אין  משום 
אלא  שמים  לשם 
לה".  הוצרך  שלא 
הדברים:  ביאור 
שהמצפון  עוד  כל 
בפנימיותו  קיים 
ומרגיש  האדם  של 
לא  שברע,  בחסרון 
ע"י  ההרגשה  תבוטל 
בלבד.  רעה  מחשבה 
בהרגשת  חי  הוא 
מעשיו  בין  סתירה 
למצפונו. המרחק בין 
ביצוע  אל  המחשבה 
המעשה הוא רב מאד, 
הוא  המצפון  ואזי 
בעדו  ומעכב  השומר 
לפועל  מלהוציא 

למעשה את המחשבה. במקרה זה אין דנים את המחשבה כמעשה, כי כאשר 
חוזר בו ממחשבתו הרעה, אף מצד סיבה ואונס, הרי זו חזרה הנובעת מתוך 

ה  ֱאַמר )ירמיה ג, ה( ִהּנֵ ּנֶ מֹו ׁשֶ אתֹו, ּכְ ַחּטָ

אּור  ּבֵ ַוּתּוָכל.  ָהָרעֹות  י  ֲעׂשִ ַוּתַ ְרּתְ  ִדּבַ

ר  ֶהּתֵ ּכְ ָלְך  ַנֲעׂשֹות  ָהָרעֹות  י  ּכִ ַוּתּוָכל, 

וִבְרׁשּוֵתְך,  ְך  ִביָכְלּתֵ הּוא  ׁשֶ ּוְכָדָבר 

ֶלֱאֹכל  תּוַכל  לֹא  יז(  יב,  )דברים  ׁשֹון  ִמּלְ

ְרׁשּו.  ָלְך  83ֵלית  ְרגּומֹו,  ּתַ ׁשֶ ָעֶריָך,  ׁשְ ּבִ

)יומא  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְוָאְמרּו 

ָנה  ָעַבר ָאָדם ֲעֵבָרה 84ְוׁשָ יָון ׁשֶ פו, ב( ּכֵ

ר. ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו  ֶהּתֵ ית לֹו ּכְ ָבּה, ַנֲעׂשֵ

ָעַבר ֲעֵבָרה  ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַעל ִאיׁש ׁשֶ

אן ְוֵאיָלְך ִאם ַיְחׁשֹב  י ִמּכָ ָנה ָבּה, ּכִ ְוׁשָ

ָאּה,  ֲעׂשָ ְולֹא  ְוֶנֱאַנס  ָהֲעֵבָרה  ַלֲעׂשֹות 

86ִמְצָטֶרֶפת  ָהָרָעה  ְבּתֹו  85)ו(ַמֲחׁשַ

ְוִכי 76ָעצּום הּוא  ִיְצרֹו ָעָליו  ְבָרה ַיד  ּגָ ר  ַוֲאׁשֶ ּלּות-ּכֹחֹו  75ּדַ

ֵעצֹות  ית  ְוָלׁשִ הּוא,  77ָפרּוַע  י  ּכִ ִלְראֹות  ָעָליו  ָהָיה  ּנּו,  ִמּמֶ

ָעֶליָה,  ְחּדֹו  ּפַ יל  78ּוְלַהּפִ ם  ֵ ִיְרַאת-ַהּשׁ ּה  ּבָ ְלהֹוִסיף  ַנְפׁשֹו  ּבְ

לֹֹמה  ר ֵמֲעֹונֹו. ְוָאַמר ׁשְ ּמֵ ּתַ ֲאַרב ִיְצרֹו, ּוְלִהׁשְ יָלּה ִמּמַ ּוְלַהּצִ

ִסיל ׁשֹוֶנה  ב ַעל-ֵקאֹו ּכְ ֶכֶלב ׁשָ לֹום )משלי כו, יא( ּכְ ָ ָעָליו ַהּשׁ

ר  ָבִרים ִנְמָאִסים, ְוַכֲאׁשֶ ֶלב אֹוֵכל ּדְ י ַהּכֶ אּורֹו, ּכִ ְלּתֹו. ּבֵ ִאּוַ ּבְ

ן ִעְנַין  ּכֵ ב ֲעֵליֶהם ְלָאְכָלם,  ְיִקיֵאם ִנְמָאִסים יֹוֵתר ְוהּוא ׁשָ

ה  ְמֻגּנֶ בֹו,  ֶנה  ִיׁשְ ר  ְוַכֲאׁשֶ ה,  ְמֻגּנֶ ה  ַמֲעׂשֶ ה  ַיֲעׂשֶ י  ּכִ ִסיל,  ַהּכְ

ַאְרנּו. ר ּבֵ ֲאׁשֶ יֹוֵתר, ּכַ

י  ּכִ ה,  ָקׁשָ ׁשּוָבתֹו  80ּתְ ְבֶחְטאֹו,  ֹוֶנה  ַהּשׁ י  ּכִ ִנית,  ֵ 79ַהּשׁ ה.  
ְמאֹד  ְבָדה  ּכָ 82ּוָבֶזה  ר,  ֶהּתֵ 81ּכְ ַהֵחְטא  לֹו  ה  ַנֲעׂשָ

מתגברת מאד ולבו נעשה מטומטם הרבה מאד )מכתב מאליהו ח"א 133(. 
ועוד, כי השונה בחטאו חוטא בקלות ללא שום צער ונקיפת מצפון והרי 
זה דומה לפריקת עול )כמבואר בדברי רבינו להלן אות ל"ח(, והוא קרוב 
 להיות מומר להכעיס, כאשר יתבאר בסמוך. 83. לית לך רשו. אין לך רשות.

84. ושנה בו. ועשאה פעם שניה. 85. מחשבתו הרעה. שגמר בלבו לעשותה. 
86. מצטרפת למעשה. נחשבת כאילו עשה ונפרעים ממנו.

חשוף  הוא.  פרוע   .77 חזק.  עצום.   .76 חלש.  הוא  כמה  כוחו.  דלות   .75
לחטא ]כפרש"י )שמות לב, כה(: "פרוע - מגולה"[. 78. ולהפיל פחדו עליה. 
להפיל על נשמתו פחד מהקב"ה. 79. השנית. עוד נזק שנגרם לשונה בחטאו 
מחמת שמתאחר מלחזור בתשובה. 80. תשובתו קשה. יהיה קשה לו לחזור 
בתשובה. 81. כהיתר. דומה בעיניו כהיתר, שאפילו על לבו אין עולה שתהא 
עבירה )רש"י ערכין ל:(. ב'דעת זקנים מבעלי התוספות' )ויקרא ב, יג( כתב 
בטעם הדבר שנעשית לו כהיתר: משל לאדם שבגדיו צואים, אינו משמרן מן 
הטיט, אבל אדם שבגדיו נקיים ויפים - משמרן מכל טינוף. 82. ובזה כבדה 
מאד חטאתו. להלן )שער ב' אות ל'( כתב רבינו: "באיחור תקון הנפש, היצר 
הולך ומתגבר ויקשה עליו לתקן נפשו אחר כן...". ביאור הדבר, שטומאתו 
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האדם,  של  פנימיותו 
החש את הסתירה בין 
מחשבתו לפנימיותו.

בחטאו,  השונה  אולם 
היא  ההרגשה  שאצלו 
ממש,  לו  הותרה  של 
מעליו  פרק  זה  אדם 
שמים  מלכות  עול 
החטא,  לאותו  ביחס 
מצפונו כבר מת, ואינו 
חש כל סתירה שהיא 
בין מעשיו לפנימיותו. 
לא  זאת  בכל  ואם 
מחשבתו  את  הוציא 
זה  אין  הפועל,  אל 
האמת  הכרת  משום 
שיש  בעוול  והודאה 
במעשהו, או בחרטה על מחשבתו, אלא מאיזו סיבה חיצונית שהפריעה 
לו לממש הוצאת המחשבה אל הפועל. במצב כזה מחשבת העבירה נידונת 
ופוגמת בעולמות הרוחניים, כדברי  כמעשה, כיון שהיא נשארת חקוקה 
הגר"ח מואלוז'ין זצ"ל )'נפש החיים' ש"א, פי"ד( שפגם ע"י מחשבה גדול 
יותר, כי הוא מגיע למקום יותר גבוה ופוגם בנשמתו של האדם )עפ"י 'מכתב 

מאליהו' א' 133, 'שפתי חיים' מועדים א' כג(. 

נּו  ַעם ַאַחת, 91לֹא ִיׁשְ לּו ְבֵחְטא ּפַ ַעם, ְוִאם ִיּפְ ִיְצָרם ְמַאת-ּפַ

ר  ֲאׁשֶ ּכֹל  ַאְך  ְתׁשּוָבה.  ּבִ 93ְוחֹוְזִרים  ְפֵניֶהם,  ּבִ 92ְוָנקֹּטּו  לֹו, 

ֵמר  ָ ל ַעל ַנְפׁשֹו 96ְלִהּשׁ ֵאינֹו ִנְזָהר ֵמֵחְטא 94ָידּוַע 95ְוֵאינֹו ְמַקּבֵ

הּוא  י ׁשֶ ים, ַאף-ַעל-ּפִ ּלִ ם ִאם הּוא 97ֵמָהֲעֹונֹות ַהּקַ ּנּו, ּגַ ִמּמֶ

ָרֵאל )חולין  ּתֹוָרה, ְקָראּוהּו ַחְכֵמי ִיׂשְ ּבַ ל ָהֲעֵברֹות ׁשֶ ִנְזָהר ִמּכָ

ִעים ִנְמָנה, ְוָגדֹול ֲעֹונֹו  ד, ב( 98מּוָמר ְלָדָבר ֶאָחד, 99ְוֶאת ּפֹוׁשְ

ה  ה, ְוָעָליו ֶנֱאַמר )ירמיה ו, יט( ִהּנֵ ְלַמֲעׂשֶ

ִרי  ה 87ּפְ ָאֹנִכי ֵמִביא ָרָעה ֶאל ָהָעם ַהּזֶ

בֹוָתם. ַמְחׁשְ

י  ּכִ זֹאת,  ְמָעה  ׁשִ יָנה  89ּבִ ה,  88ְוַעּתָ ו. 
י  ּכִ ָבר  ַהּדָ ֱאֶמת  דֹול.  ּגָ ר  ִעּקָ הּוא 

ֵחְטא  ּבְ ִלים  ְכׁשָ ּנִ ׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ ִמן  ֵיׁש 

כ( ז,  )קהלת  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ִעְנָין  ּכָ  ִלְפָעִמים, 

ה- ר ַיֲעׂשֶ ָאֶרץ ֲאׁשֶ יק ּבָ י ָאָדם ֵאין ַצּדִ ּכִ

ֶאת  ים  ּכֹוְבׁשִ 90ָאֵכן  ֶיֱחָטא,  ְולֹא  ּטֹוב 

 והתוודה אשר חטא עליה ויכנע מאד ויענה נפשו וישוב אל ה' וירחמהו".
91. לא ישנו לו. לא יחזרו שנית על החטא. וז"ל רבינו להלן )שער ג' אות קמג(: 
"אמנם כי גם פעמים הצדיקים נכשלים בחטא אחד, אבל אין זה בלתי על דרך 
 מקרה, בהתגבר עליו היצר, ונפשו מרה לו על הדבר, ונזהר ממנו אחרי כן".

92. ונקוטו בפניהם. לשון המקרא )יחזקאל ו, ט( ופירש"י לשון קטטה, "יתקוטטו 
על עצמם על אשר לא שמעו אלי". ובמצודת דוד פירש לשון כריתה, "ר"ל 
הם ישפטו הכריתה על עצמם על הרעות אשר עשו". 93. וחוזרים בתשובה. 
 ואף אם נכשלים שוב הרי הדבר נחשב להם לכשלון ראשון. 94. ידוע. מסוים.
95. ואינו מקבל. ובנוסף לכך שאינו נזהר מהחטא, גם אינו מקבל עליו להשמר 
ממנו. 96. להשמר ממנו. אפילו אומר הטעם משום שלא למדוהו אבותיו 
מצוה זו, או לא הורגל מנעוריו להזהר בה, או שאין נזהרין בה אנשי מקומו 
 )אגרת התשובה, אות מה, ד"ה אמרו רז"ל(, וכ"ש אם רק מחמת עצלות.

97. מהעוונות הקלים. כגון מבעט במצות-עשה. ונקרא קל, משום דתשובה 
על ביטול עשה קל יותר מתשובה על שאר עוונות כמבואר לקמן שער ד' 
סי' ו' וברמב"ם הל' תשובה פ"א ה"ד )פירוש מרי"ד(. 98. מומר לדבר אחד. 
מבעט ומזלזל במצוה אחת. וז"ל רבינו להלן )שער ג' אות קמג(: "ואף על פי 
שאינו עובר על שאר המצוות, אחרי אשר הסיר מעליו עול אזהרה אחת כבר 
מרד בשם יתעלה... אבל האומר לפרוק מעליו עול אזהרה אחת, כל עת אשר 
יתאוה לעבור, הוא הנקרא מומר לדבר אחד". 99. ואת פושעים נמנה. הרי הוא 

נחשב עם הפושעים, ויש לו דין מומר להכעיס.

87. פרי מחשבותם. כלומר, הרעה שתבוא עליהם היא עונש על מחשבתם 
הרעה. 88. ועתה. לאחר שנתבאר רעת המתאחר מן התשובה שגורמת לו 
להיות שונה בחטא, שהוא כפריקת עול )זה השער(. 89. בינה. התבונן. 90. אכן 
כובשים את יצרם מאת פעם. מאה פעמים לעומת אותה פעם שנכשלו בחטא. 
וז"ל רבינו באגרת התשובה )אות מה(: "חלילה לצדיק לפרוק מעליו עול מצוה 
אחת, אבל הוא נזהר במצוה אלף פעמים, ופעמים אשר יכשל בה פעם אחת 
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ה  ּתֶ ׁשְ ה ְוהּוא ׁשֹוֶתה, ַאל-ּתִ ּתֶ ׁשְ ִזיר ַאל-ּתִ י ִאם 104יֹאְמרּו ַלּנָ ּכִ

ְוַאַחת,  ַאַחת  ל  ּכָ 105ַעל  ַאֲחרֹוָנה  ּבָ לֹוֶקה  ׁשֹוֶתה,  ְוהּוא 

ט ָהאֹוֵכל ְטֵרָפה, ּוְבֵהָמה ְטֵמָאה, ְוֵחֶלב ָוָדם. ּפַ ִמׁשְ 106ּכְ

ֵיׁש  י  ּכִ זֹאת,  ַעל  ַהּדֹור  ֲעֹונֹות  ַרּבּו  י  ּכִ ָרִאינּו  ְוָראֹה  ח. 
ֵהר ֵמֲעֵברֹות  ם ְלִהּזָ ִלים ַעל ַנְפׁשָ ים 107ְמַקּבְ ים ַרּבִ ֲאָנׁשִ

ֶהן, ֲאָבל ֵהן ֶאְצָלם  יֶהם ֵאיָנם ִנְזָהִרים ּבָ ְידּועֹות, ְוָכל ְיֵמי ַחּיֵ

ן ַרק ַעל ֲעֵבָרה ַאַחת, חִֹלי ָרע  ר. ְוִאּלּו לֹא ָהיּו נֹוֲהִגים ּכֵ ֶהּתֵ ּכְ

ַעל  ן  ּכֵ נֹוֲהִגים  י  ּכִ 108ַאף  ַאְרנּו,  ּבֵ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ם,  ַנְפׁשָ ּבְ הּוא 

ם  בּוַעת ִחּנָ מֹו ׁשְ ה ִמן ַהֲחמּורֹות, ּכְ ַאְזָהרֹות ַרּבֹות, 109ּוָבֵהּנָ

ַמִים  ם-ׁשָ ַרת ׁשֵ ם, ְוַהְזּכָ ֵ ּשׁ ל ֶאת ֲחֵברֹו אֹו ֶאת ַעְצמֹו ּבַ ּוְמַקּלֵ

ָיַדִים לֹא ְנִקּיֹות,  ֵאינֹו ָטהֹור אֹו 110ּבְ ָלה אֹו ְבָמקֹום ׁשֶ ְלַבּטָ

ר ּתֹאַמר  י ִאם ָאֹמר יֹאַמר ָהֶעֶבד ְלַרּבֹו, ּכֹל ֲאׁשֶ ׂשא, ּכִ ִמּנְ

ַבר עֹל ֲאדֹוָניו  ָבר ׁשָ ָבר ֶאָחד, 101ּכְ ה 100זּוָלִתי ּדָ ֵאַלי ֶאֱעׂשֶ

ֶנֱאַמר  ה  ַהּזֶ ָהִעְנָין  ְוַעל  ה.  ַיֲעׂשֶ ֵעיָניו  ּבְ ר  ׁשָ 102ְוַהּיָ ֵמָעָליו, 

ְבֵרי ַהּתֹוָרה-ַהּזֹאת  ר לֹא ָיִקים ֶאת ּדִ )דברים כז, כו( ָארּור ֲאׁשֶ

ל- ם ּכָ ל ַעל ַנְפׁשֹו ְלַקּיֵ ר לֹא ְיַקּבֵ אּורֹו, ֲאׁשֶ ַלֲעׂשֹות אֹוָתם. ּבֵ

ר  ְבֵרי-ַהּתֹוָרה ֵמרֹאׁש ְוַעד סֹוף, ְויֹוֶרה ַעל ֶזה ָאְמרֹו, ֲאׁשֶ ּדִ

ה אֹוָתם. ר לֹא ַיֲעׂשֶ לֹא ָיִקים ַלֲעׂשֹות, ְולֹא ָאַמר ֲאׁשֶ

ָעִמים, ַאף- ר ּפְ ֹוֶנה ֲעֵבָרה ַאַחת ֶעׂשֶ י ַהּשׁ ַדע, ּכִ ְועֹוד ּתֵ ז. 
עֹוֵבר  ב ּכְ ה הּוא ֶנְחׁשָ ל ָהֲעֵברֹות, ִהּנֵ ְזָהר ִמּכָ ּנִ י ׁשֶ ַעל-ּפִ

ַעל 103ֲעֵברֹות ֲחלּוקֹות. ְוֵכן ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, 

שמוזהר  לנזיר.  יאמרו   .104 וביאור([.  )פירוש  העבדות  עול  את  פעמים 
לא לשתות יין, והיה שותה יין כל היום, והתרו בו לפני כל שתיה ושתיה 
105. על  מלשתות.  נמנע  לא  והוא  תשתה',  'אל  תשתה'  'אל  לו:  ואמרו 
כל אחת ואחת. על כל שתיה ושתיה ששתה. 106. כמשפט האוכל טרפה 
 ובהמה טמאה וחלב ודם. כאילו עבר על כמה איסורי אכילה שונים זה מזה.

אף   .108 מקבלים.  שאינם  הגירסא:  מדויקים  בספרים  מקבלים.   .107
איסורים  על  מלעבור  להזהר  שלא  הם  נוהגים  כי  וביותר  כן.  נוהגים  כי 
 רבים. 109. ובהנה מן החמורות. ובתוכן ישנן עבירות שהן מן החמורות.
110. בידים לא נקיות. אפילו אינם מטונפות ממש, כגון שחלץ מנעליו או 
נגע במקום מכוסה שבגופו ולא נטל ידיו, וכל כה"ג שצריך נטילה מדרבנן 

100. זולתי דבר אחד. חוץ מדבר אחד. 101. כבר שבר עול אדוניו מעליו. 
ואין ֵשם עבד עליו כלל. כי "עבדות" פירושה - שאין לו רשות עצמית 
כלל ולא רצון עצמי לעשות מה שלבו חפץ כי אם עשיית רצון אדוניו. 
102. והישר בעיניו יעשה. כלומר, גם את כל המצוות שעושה בשלימות 
אין הוא עושה מפני שמרגיש את עצמו עבד להשי"ת, שא"כ היה עליו 
לקיים את כל המצוות, אלא שמקיים את המצוות בתור התנדבות מפני 
זה  שמקיים  מה  שכל  נמצא  וראוי,  טוב  שכך  וברצונו  בדעתו  שהסכים 
בגלל שהוא מבין, ולא בגלל שכך רצה וציוה ה'. )'שפתי חיים' א, קכז(. 
103. עבירות חלוקות. שונות. ]כוונת רבינו לבאר, שלא יטען האדם מה 
הוא  הרי  מצוות  שתרי"ב  מאחר  אחד,  בחטא  שנכשל  במה  המהומה  כל 
זה מבאר רבינו, שמי שעובר עשר פעמים על חטא אחד,  מקיים. כנגד 
אין זו רק עבירה אחת, אלא שהמרה את פי ה' עשר פעמים, ושבר עשר 
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תשובה תשובהעיוניםשער ראשוןשערי  שער ראשוןשערי  עיונים

חלקי  מעשרים  חיסר 
הם  אשר  התשובה 
ומעלות  מדרגות 
התשובה,  במצות 
חיסר  אפילו  אלא 
חלקי  משלשת 
העיקרים,  התשובה 

חרטה ווידוי, עזיבת החטא וקבלה להבא - גם כן תשובתו מתקבלת, עכ"פ 
בחלק שעשה, ואינה כמו שאר המצוות שחלקיהן מעכבים זה את זה, כגון 
מצות ציצית שאם תלה חוטים בג' כנפות בלבד לא עשה כלום, אלא כל 
והוא מתקבל לרצון.  לו משמעות  יש  חלק בפני עצמו מחלקי התשובה 
והטעם, כיון שתשובה ענינה - "שובה ישראל", להתקרב להשי"ת שנתרחק 
ממנו ע"י החטא, ובכל חלק יש כבר התקרבות להשי"ת, ואפילו בחרטה 
בלבד - אם היא חרטה אמיתית ולא כמו שאמרו "רשעים מלאים חרטות" 
- כבר נתקרב להשי"ת ונפגם עצמתו של החטא. וה"מנחת חינוך" הוכיח 
זאת מדברי הגמרא קידושין )מט:(: האומר לאשה הרי את מקודשת לי על 
מנת שאני צדיק גמור - מקודשת, שמא הרהר תשובה בלבו. ומוכח, שאפילו 

שלא הושלמו כל תנאי התשובה - כבר נקרא צדיק גמור לענין זה.

ז. לכל תשובה תמצא 
מכך,  יתירה  סליחה. 
המבי"ט  מחדש 
"בית אלקים"  בספרו 
פרק  התשובה  )שער 
אם  רק  לא  י"ב(: 

ִתְטַהר  לֹא  115ַאְך  ְסִליָחה,  ְמָצא  ּתִ

ָהֲעֹונֹות  ִלְהיֹות  ֵלם  ׁשָ 116טַֹהר  ֶפׁש  ַהּנֶ

ר 119ְיַטֵהר  ֲאׁשֶ לֹא ָהיּו, 118זּוָלִתי ּכַ 117ּכְ

רּוחֹו  ֶאת  120ְוָיִכין  ִלּבֹו  ֶאת  ָהָאָדם 

ָהָרע  ְוָלׁשֹון  ֶהָעִני  ִמן  ַעִין  ְוַהְעָלַמת 

ב, 111ּוְנִתיַנת  ם ְוַגְבהּות ַהּלֵ ְנַאת ִחּנָ ְוׂשִ

112ּוִבּטּול  ֲעָריֹות  ּבַ ל  ּכֵ ְוִהְסּתַ ית,  ִחּתִ

ְוַרּבֹות  ן,  ּלָ ּכֻ ֶנֶגד  ּכְ ְלמּוד-ּתֹוָרה  ּתַ

ֵני  ַתְבנּו ִמְקָצָתן )ֵאֶצל( ]ֶאל[ ּבְ ה. ּכָ ֵאּלֶ ּכָ

ֲעֵלי ְתׁשּוָבה  ּבַ ְלָכל  ְוֵכן ָראּוי  ּוְלַהְזִהיָרם.  יָרם  ְלַהְזּכִ ַהּדֹור 

ְצֹות  ְוַהּמִ ָבֶהם  לּו  ִנְכׁשְ ר  ֲאׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ֵסֶפר  ת  ְמִגּלַ ּבִ ִלְכּתֹב 

ָכל יֹום. ֵסֶפר ִזְכרֹונֹוָתם ּבְ רּו ְבִקּיּוָמן, ְוִלְקרֹא ּבְ ר 113ִקּצְ ֲאׁשֶ

ְדֵרגֹות ִיְתָקֵרב  ׁשּוָבה, ּוְלִפי ַהּמַ ה ַמְדֵרגֹות ַרּבֹות ַלּתְ ְוִהּנֵ ט. 
ׁשּוָבה  רּוְך הּוא. ְוָאְמָנם 114)ז(ְלָכל ּתְ ם ּבָ ֵ ָהָאָדם ֶאל ַהּשׁ

115. אך לא תטהר הנפש וכו'. רבינו מבאר, שאם כי למה שנוגע לעצם 
עונש החטא, שהוא ראוי לו למי שהמרה את פי ה', מספיקים חרטה, וידוי 
ועזיבת החטא, בכל זאת עוד למדרגות רבות היא צריכה בכדי לטהר את 
הנפש שנתלכלכה בחטא )זה השער(. 116. טוהר שלם. סילוק מוחלט של 
החטא וכל תוצאותיו, עד שלא ישאר שום רושם מטומאת החטא. 117. כלא 
היו. "ושיחפוץ בו השם וירצהו ויעתר לו כאשר אם לא חטא" )לשון רבינו 
לקמן אות מ"ב(. 118. זולתי. אלא רק. 119. יטהר האדם את לבו. מן המדות 
והרצונות שסובבו את החטא, והם בהרגשת לבו, שלא יתאוה עוד להחטא 
כלל ולא ירצה בו )לב אליהו, ויגש(. 120. ויכין את רוחו. יעמיד אותה על 
בי  שנתת  נשמה  "אלוקי,  בתפילה  שאומרים  וכמו  האמיתית,  מתכונתה 

טהורה היא" )הרוצה בתשובה(.

111. ונתינת חתית. הטלת פחדו על  ד' סי"ח.  כמבואר בשו"ע או"ח סי' 
 - "חתת  ופרש"י:  ה(  לה,  )בראשית  אלקים"  "ויהי חתת  ]מלשון  אחרים. 
פחד"[. כגון פרנסים המטילים אימה יתירה על הצבור שלא לשם שמים 
כי אם לצורך הנאתם. 112. וביטול תלמוד תורה כנגד כולן. פירוש, עונש 
המבטל תורה גדול מעונש שאר כל העבירות וכמש"כ רבינו לקמן )שער ג' 
סי' י"ד( מהספרי: "כשם ששכר תלמוד תורה גדול מכל המצוות כך עונש 
המבטל גדול מכל העבירות". 113. קצרו בקיומן. שלא השתדלו בהן מספיק 
דרגה  לכל  114. לכל תשובה תמצא סליחה.  צרכן.  כל  ולא דקדקו בהם 
בתשובה יש התקרבות נוספת אל השי"ת. "כי מעת אשר השתדל לבקש 
איזה דרך לתשובה כבר יצא מדרכי החטאים ונמצא הוא בדרך אחר של 

מקבלי ובעלי התשובה" )אור יחזקאל(.
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תשובה תשובהשערי  שערי  שער ראשוןשער ראשון

ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ ׁשּוָבה מֹוִעיָלה, ּכְ ל ּתְ ר ַעל ִיְצרֹו. ָאֵכן ּכָ ּבֵ 132ְוִיְתּגַ

א ַוּתֹאֶמר ׁשּובּו ְבֵני ָאָדם.  ּכָ ב ֱאנֹוׁש ַעד ּדַ ׁשֵ )שם צ, ג( 133ּתָ

ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ירושלמי חגיגה פרק ב הלכה א( 

ל ָנֶפׁש. ְכּדּוָכּה ׁשֶ 134ַעד ּדִ

ׁשּוָבה ֵרי ַהּתְ ה ְנָבֵאר ִעּקְ ַעּתָ

י 136ַרע 137ָוָמר  ר ָהִראׁשֹון, ַהֲחָרָטה. 135ָיִבין ְלָבבֹו ּכִ י. ָהִעּקָ

ָאָדם ֵרי  ַאׁשְ ב(  לב,  )תהלים  תּוב  ּכָ ְוֵכן  ֵאר.  ִיְתּבָ ר  ֲאׁשֶ  121ּכַ

ּוְכִעְנַין  ה.  ְרִמּיָ רּוחֹו  ּבְ 123ְוֵאין  122ָעֹון  לֹו  ְיֹהָוה  ַיְחׁשֹב  לֹא 

ּבֹו יֹוִעיל  ּבּוס  ַהּכִ ִמן  ַהְמַעט  י  ּכִ ּבּוס,  ּכִ ִריְך  ַהּצָ ֶגד   ַהּבֶ

ן. ִיְתַלּבֵ ּבּוס  ַהּכִ רֹב  ְלִפי  ַאְך  ּנּו,  ִמּמֶ 124ַהּגַֹעל   ְלַהֲעִביר 

ס ּבֵ 126ְוֻהּכַ ֵמֲעֹוִני.  ֵסִני  ּבְ ּכַ 125ֶהֶרב  ד(  נא,  )שם  תּוב  ּכָ  ְוֵכן 

ֱאַמר  ּנֶ ּה, ׁשֶ ס ֶאת 128ִלּבָ ַכּבֵ ר 127ּתְ ִפי ֲאׁשֶ ֶפׁש ִמן ֶהָעֹון ּכְ ַהּנֶ

130ְוָאְמרּו  ַלִים.  129ְירּוׁשָ ְך  ִלּבֵ ֵמָרָעה  ִסי  ּבְ ּכַ יד(  ד,  )ירמיה 

ָיֵרא ִאיׁש  ֵרי  ַאׁשְ א(  יט,  )ע"ז  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם   ַרּבֹוֵתינּו 

י ְתׁשּוַבת  עֹודֹו ִאיׁש. רֹוֶצה לֹוַמר, ּכִ ֶאת-ְיָי )תהלים קיב א(, ּבְ

ָעָליו  ּכֹוחֹו  עֹוד  131ּבְ ְבחּורֹוָתיו,  יֵמי  ּבִ ה,  ַהְמֻעּלָ ָהָאָדם 
אשה באותו פרק באותו מקום". ו"באותו פרק" - היינו בכח גופו, כלומר 
בזמן הבחרות. 132. ויתגבר על יצרו. ויסורים אלו של התגברות על היצר 
133. תשב אנוש עד  )הרוצה בתשובה(.  הנשמה  העיקרי של  הכיבוס  הם 
דכא. מביא אתה יסורין על האדם עד שאתה מחזירו להיות תשוש כוח 
 וקרוב למות, 'ותאמר' לו ביסורין 'שובו בני אדם' מדרכיכם הרעים )רש"י(.

ואין  134. עד דכדוכה של נפש. עד למצב שהנפש כבר שבורה ורצוצה, 
בכוחה לחטוא עוד, עם כל זה תקבלנה בתשובה. 135. יבין לבבו. אין די 
בידיעה שכלית, אלא צריך שתהיה הבנה והרגשה בלב, "כי הלב הוא המלך 
)פתח  פט"ז(.  סוף  ישרים'  ה'מסילת  )לשון  בם"  ונוהג  הגוף,  חלקי  לכל 
השער(. 136. רע. כלומר עיקר החרטה הוא ההבנה כמה רע הוא החטא. וכן 
כתב באמונות ודעות )מאמר ה' אות ה'(: "אמרו 'כי כשלת בעווניך', רוצה 
 לומר החרטה, כלומר שתהיו בדעה כי אותן עוונות היו מכשולות ורע".

137. ומר. פירוש, כי יש רע שהוא מתוק כמאכלים רעים שהם מתוקים 
לחיך, ויש מאכלים מרים שהם טובים לגוף. אבל עזיבת ה' דומה למאכל 
ומר  ורצונו לומר רע לעוה"ב  וגם מר בטעמו.  גם רע לפי האמת  שהוא 

בעוה"ז )הרוצה בתשובה(.

121. כאשר יתבאר. בעשרים עיקרי התשובה. 122. עון. כאשר שב. 123. ואין 
ברוחו רמיה. שאין עושה תשובה לרמות הבריות כי אם בלב שלם )מצודת 
דוד(. 124. הגועל. הלכלוך הגס, אך עדיין ישאר רושם של לכלוך. 125. הרב 
כבסני מעווני. תרבה לנקותי מטינוף העוון שלכלך את נשמתי. 126. והוכבס 
הנפש מן העון. הנפש נטהרת מעונה. 127. תכבס את לבה. בתשובה ע"י צער 
וחרטה. 128. לבה. נלמד שעיקרי התשובה תכליתם לטהר את הלב, וטהרת 
הנפש מן העון קשורה בטהרת הלב )זה השער(. 129. ירושלים. הוא משל 
לכנסת ישראל, אשר היא מתיחדת עם ירושלים. 130. ואמרו רבותינו. רבינו 
מבאר טעם נוסף ברעת המתאחר מן התשובה. 131. בעוד כוחו עליו. כתב 
הרמב"ם )הל' תשובה פ"ב ה"א(: איזו היא תשובה גמורה זה שבא לידו דבר 
שעבר בו ואפשר בידו לעשותו ופירש ולא עשה מפני התשובה, לא מיראה 
ולא מכשלון כח... הוא ששלמה אמר וזכור את בוראיך בימי בחורותיך. ופירש 
)יומא פו:( "באותה  ה'לחם משנה', שכך מבאר הרמב"ם את דברי הגמרא 
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ְולֹא  ּגּוִפי,  ַעל  י  ָחַמְלּתִ 149לֹא  ע,  ָלָרׁשָ ַמְכאֹוִבים  ים  ַרּבִ י  ּכִ

י  ְלּתִ ֵני ֲהָנַאת ֶרַגע ֶאָחד, ְוִנְמׁשַ ֲחתֹו ִמּפְ ַ ָחָסה ֵעיִני ָעָליו 150ִמּשׁ

י ַאֲחֵרי ָאְכלֹו  ע, ְויֹוֵדַע ּכִ ּבַ ְגזֹל ְוַיְחֹמס 151ְויֹאַכל ְוִיׂשְ ּיִ ְלִאיׁש ׁשֶ

ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ִעְנָין  ּכָ יו  ּנָ ׁשִ ָחָצץ  ּבֶ ֹוֵפט  ַהּשׁ 152ַיְגֵרס  תֹו  ׁשָ ְוַאֲחֵרי 

ֵלא-ִפיהּו  ִיּמָ ְוַאַחר  ֶקר  ׁשָ ֶלֶחם  ָלִאיׁש  153ָעֵרב  יז(  כ,  )משלי 

ַהְיָקָרה  ֶפׁש  155ַהּנֶ ַעל  ָהִייִתי  י  ּכִ ִמּזֹאת,  154ְוָרָעה  ָחָצץ. 

ָכל  ּבְ הֹוִעיָלה  157ּוַמה  ִיְצִרי,  ִגּלּוֵלי  ּבְ ְוִנְטְמָאה  156ַאְכָזִרי, 

141עֶֹנׁש  140ֵיׁש  ִכי  ִלּבֹו  ֶאל  יב  139ְוָיׁשִ ם,  ֵ ַהּשׁ ֶאת  138ָעְזבֹו 

ֱאַמר )דברים לב, לה( ִלי  ּנֶ ִעְנָין ׁשֶ ם ַעל ֶהָעֹון, ּכָ ּלֵ 142ְוָנָקם 143ְוׁשִ

י- ֵני ֶחֶרב ּכִ ם, ְוֶנֱאַמר )איוב יט, כט( 144ּגּורּו ָלֶכם ִמּפְ ּלֵ ָנָקם ְוׁשִ

145ְויֹאַמר  ָהָרִעים  יו  ַמֲעׂשָ ְוִיְתָחֵרט ַעל  ָחֶרב.  ֲעֹונֹות  ֵחָמה 

ַחד ֱאלִֹהים ְלֶנֶגד ֵעיַני,  יִתי, ֵאיְך לֹא ָהָיה ּפַ ְלָבבֹו, ֶמה ָעׂשִ ּבִ

ָפִטים ָהָרִעים,  ְ י 147ִמּתֹוָכחֹות ַעל ָעֹון ּוִמן 148ַהּשׁ 146ְולֹא ָיֹגְרּתִ

 נעזב לפגעי הזמן. 149. לא חמלתי על גופי. למנוע ממנו הענשים שיבואו
151. ויאכל  150. משחתו. מלהשחיתו ומלקלקלו.  עליו מחמת החטאים. 
וישבע. מכל מה שגנב וגזל. 152. יגרס השופט בחצץ שיניו. יאכילו השופט 
חול ואבנים )חצץ( אשר ישברו את שיניו, והוא משל על העונש שיענש. 
153. ערב לאיש וגו'. ז"ל רבינו במשלי: "בא לגנות התאוה, ואמר כי הנמשך 
וחמס גזל  לחם  לו  ויערב  לאחריתה,  התאוה  בשעת  יביט  לא   לתאותו 
 אע"פ שיודע כי אחר אכלו ימלא פיהו חול וחצץ אשר יגרס שיניו, והוא
בני חוטאים  איך  אדם,  בני  סכלות  גודל  הגיד  והנה  העונש.  על   משל 
באחרית". להם  הגדול  הצער  בשלה  כי  יודעים  והם  הנאה,  לבקש   אדם 
 154. ורעה מזאת. כלומר, לא זו בלבד שלא חסתי ולא חמלתי על גופי,
אלא שאף התאכזרתי על נשמתי. ]וזוהי הערה נוספת במדרגת החרטה, 
להתבונן בעונשי הנפש בעוה"ב[. 155. הנפש היקרה. כי היא מן העליונים. 
ובודאי נתנה,  אשר  האלוקים  אל  משתוקקת  הנפש  כי  אכזרי.   .156 
)פתח  רצונה  נגד  דבר  לעשות  הנפש  את  והכרחתי  לחטוא,  רוצה  אינה 
בעולם תרכוש  אם  אף  כלומר,  קניניה.  בכל  הועילה  ומה   .157  השער(. 
אם מאומה  שוים  אינם   - טובים  ומעשים  תורה  רוחניים,  קנינים   הזה 
מחמת בעיניו  היא  ורעה  אדוניה  בעיני  חן  למצוא  אותה  מביאים   אינם 

החטא.

ידי  על  מה'  שהתרחק  הדבר  עצם  העונש,  ללא  גם  ה'.  את  עזבו   .138
 החטא הוא רע ומר, אחרי שעיקר תכלית האדם הוא להתקרב אליו )שם(.
שנתאמתו הידיעות  שאת  היא,  התשובה  ראשית  לבו.  אל  וישיב   .139 
התשובה בפרשת  כתוב  וכן  לבו,  אל  להשיבן  צריך  בשכלו  האדם   אצל 
ובעוה"ב. בעוה"ז  עונש.  יש   .140 לבבך".  אל  "והשבות  א(:  ל,   )דברים 
141. עונש. יסורים בתור עונש על מעשה החטא, והוא בלא נקם. והיינו 
המבואר כפרה"  ]-"יסורי  חטאם  על  לכפר  הצדיקים  על  הבאים   יסורים 
על הבאים  נקמה  של  פורענות  ונקם.   .142 י"ג([.  אות  ד'  )שער   לקמן 
עדיין נשתלם  לא  אמנם  )שם([,  לקמן  המבואר  נקם"  ]-"יסורי   הרשעים 
 כל העון. 143. ושלם. תשלום וגמול על העוון. או הכוונה, תשלומין על
כל העוון, והיינו, יסורים שהם גמר פרעון לגמרי ומשלימים את הכפרה, 
כמבואר להלן בשער ד' שישנן עבירות שעליהן רק יסורין גומרים הכפרה. 
144. גורו לכם וגו'. פחדו מפני החרב, שאתם מגדילים עוון המביא לידי 
זו  145. ויאמר בלבבו וכו'. רבינו מפרט בזה שבע הערות,  )רש"י(.  חרב 
למעלה מזו, שיש לו לאדם להתבונן בהם ולהתעורר על ידם לתשובה )זה 
השער(. 146. ולא יגורתי מתוכחות. לא פחדתי - בשעת עשיית החטא - 
או  בתורה.  הכתובות  147. מתוכחות.  עווני.  עקב  עלי  שיבואו  מיסורים 
 הכוונה, מיסורים על העון הבאים על האדם במישרים ובמכוון )זה השער(.

כי  יסורים על העוון הבאים על האדם בעקיפין,  148. השפטים הרעים. 

ביאורים
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יָלּה  ר ִהְמׁשִ ֲאׁשֶ ּגּוף ְוָכל ּתֹוְלדֹוָתיו, 168ּכַ ָפָניו ְוִלְמׁשֹל 167ּבַ ִמּלְ

ָיְקָרה  ר  169ֵמֲאׁשֶ ִרים  ְמַדּבְ ֵאיָנם  ׁשֶ ים  ֲעֵלי-ַחּיִ ּבַ ָאר  ׁשְ ַעל 

ֲעבּור זֹאת ִנְבֵראִתי ַוְיִהי ִבי  ר ּבַ ָדה, ְוַאֲחֵרי ֲאׁשֶ ֵעיָניו ִנְכּבָ ּבְ

טז(  כא,  )משלי  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ִעְנָין  ּכָ ים,  ַחּיִ ִלי  ה  ָלּמָ ה,  ִמּזֶ ֵהֶפְך 

ְקַהל ְרָפִאים ָינּוַח. 172ְועֹוד,  ל 171ּבִ ּכֵ ֶרְך ַהׂשְ 170ָאָדם ּתֹוֶעה ִמּדֶ

ה, ּנָ ִמּמֶ י  ַפְלּתִ ׁשָ ֲאָבל  יִתי,  ָעׂשִ ֵהָמה לֹא  ַהּבְ ט  ּפָ ִמׁשְ ּכְ י   173ּכִ

ַוֲאִני ָעָליו,  ּבְ ֵאבּוס  175ַוֲחמֹור  קֹוֵנהּו  ׁשֹור  174ָיַדע  י   ּכִ

עֹוָלם  י 159ּבְ ֵעיֵני ֲאדֹוֶניָה, 158ְוֵאיְך ֶהֱחַלְפּתִ ִקְנָיֶניָה ִאם ָרָעה ּבְ

ֵהמֹות  ּבְ י 161ּכַ ְלּתִ חֹוֵלף עֹוָלם עֹוֵמד ָלַעד ְלעֹוָלם, 160ֵאיְך ִנְמׁשַ

ָהִבין  162ֵאין  ֶפֶרד  ּכְ סּוס  ּכְ ִיְצִרי  ַאֲחֵרי  י  ְוָהַלְכּתִ ִנְדֵמיִתי 

י  ַאּפִ ּבְ ָנַפח  ַהּבֹוֵרא  ה  164ְוִהּנֵ ל.  ּכֵ ַהׂשְ ֶרְך  ִמּדֶ 163ְוָתִעיִתי 

ירֹו ּוְלִיְרָאה  ֶכל 166ְלַהּכִ ים ַחְכַמת-ֵלב ְוטֹוַבת-ׂשֵ ַמת-ַחּיִ 165ִנׁשְ

167. בגוף וכל תולדותיו. "בגוף" - תאוות הגוף כמו אכילה שתיה וכדו', 
"ותולדותיו" - המדות והכחות הרעים, כמו הקנאה והתאוה והכבוד )שם(. 
168. כאשר המשילה וכו'. כמו שהבורא השליט אותה על כל בעלי חיים, 
הארץ"  על  הרומשת  חיה  ובכל  השמים  ובעוף  הים  בדגת  "ורדו  שנאמר 
)בראשית א, כח(, כמו כן האדם צריך להשליט את הנשמה על הבהמיות 
שלו. 169. מאשר יקרה בעיניו נכבדה. מתוך שהנשמה יקרה ומכובדת בעיני 
ה'. 170. אדם תועה מדרך השכל. אדם הנמשך אחר התאוה וימרה בגללה 
את פי נפש החכמה )רבינו בפירושו למשלי(. 171. בקהל רפאים ינוח. "לא 
נאוה עמדו בין החיים, אבל ראוי ויפה לנוח בין המתים )ונקראו "רפאים" על 
שם שנרפו ונחלשו(, וישובו ארבע יסודותיו אל שרשם. כי הכוונה ביצירת 
האדם שתמשול הנפש החכמה בתאוה ותעבוד את הבורא יתברך בזאת... 
והעושה בהפך זה, שעוזב דברי השכל עזיבה גמורה ונמשך אחרי הפכו והוא 
השקר, הנה עשה ההפך הכוונה ביצירתו. על כן אין הרכבת יסודותיו ראויה 
לו, רק שישוב העפר אל הארץ כשהיה" )שם(. 172. ועוד. זו הערה נוספת. 
173. כי כמשפט הבהמה וגו'. כלומר לא די שלא שלטתי על הבהמה שבתוכי 
באמצעות הנשמה הדומה למלאך )עיין במס' חגיגה טז.(, אלא הייתי אף 
גרוע מהבהמה עצמה )הרוצה בתשובה(. 174. ידע שור קונהו. השור מכיר 
וחמור אבוס בעליו.   .175 אליו.  הוא  ונשמע  אותו  קנה  אשר  בעליו  את 

158. ואיך החלפתי וכו'. זוהי הערה שלישית, להתבונן בשכר העוה"ב שהפסיד 
ע"י העבירה ]שעל ידי החטא מאבד גם את שכר המצוה, כי עבירה מכבה 
מצוה )סוטה כא.(. ועוד, שתמורת העבירה יכול היה לעשות מצוה ולקנות 
בזה חיי עולם, או שמניעת העבירה גם כן מצוה היא )זה השער([. 159. בעולם 
חולף עולם עומד. העולם הזה חולף במהירות כצל של עוף הפורח באויר כמו 
שדרשו חז"ל )קהלת רבה א, ג( על הכתוב )תהלים קמד, ד(: "ימיו כצל עובר", 
ועולם הבא הוא עולם קיים לנצח נצחים. 160. איך נמשלתי וכו'. זו היא הערה 
נוספת. 161. כבהמות נדמיתי. כמו הבהמה שאין בה היכולת לחשב מעשיה 
ולראות את הנולד, ועל כן שמה בהמה - ָּבה ַמה. 162. אין הבין. שאינם בעלי 
בינה. 163. ותעיתי. סטיתי. 164. והנה הבורא נפח באפי וכו'. זו הערה נוספת, 
להתעורר ולהתבונן בגדלות האדם מצד הנשמה העליונה. 165. נשמת חיים 
חכמת לב וטובת שכל. רמז לשלושת חלקי הנפש: נפש, רוח ונשמה, כמבואר 
בזוהר בפרשת אחרי מות )זה השער(. ]עוד יל"פ, 'נשמת חיים' - נשמה קדושה 
וטהורה, ו'מאן דנפח מדיליה נפח' )ספר הקנה בראשית ח עג(, שהיא 'חכמת 
לב' - שיש לה חכמה אמיתית. המגיעה עד ללב, 'וטובת שכל' - שיש בה שכל 
הישר. וכל התכלית בזה שהשי"ת הוריד את הנשמה - חלק אלו-ה ממעל - 
מתחת כסא כבודו לתוך הגוף העכור, היא כדי להכירו וכו' )פירוש וביאור([. 
166. להכירו וליראה מלפניו ולמשול בגוף וכו'. "להכירו" - ע"י השכל שבמח, 
"וליראה" - ע"י הרוח שמשכנה בלב, ועיקר היראה הוא בלב, "ולמשול בגוף 
וכל תולדותיו" - מחמת הנשמה העליונה שנאמר בה "ויפח באפיו נשמת 

חיים" )זה השער(.
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ֱאַמר  ּנֶ ִעְנָין ׁשֶ ַעל, לֹא יֹוִסיף, ּכָ ה עֹוד, ְוִאם ָאֶון ּפָ ֶרְך ַהּזֶ ּדֶ ּבַ

ְרֵכיֶכם ָהָרִעים, ְוֶנֱאַמר )ישעיה  )יחזקאל לג, יא( ׁשּובּו ׁשּובּו ִמּדַ

ְרּכֹו. ע 189ּדַ נה, ז( ַיֲעזֹב ָרׁשָ

ה  ִהְתַאּוָ י  ּכִ ִמְקֶרה,  ֶרְך  190ּדֶ ַעל  ָחָטא  ר  ֲאׁשֶ ִמי  י  ּכִ ְוַדע, 
ְולֹא  ְתְקֵפהּו,  192ַוּיִ ִיְצרֹו  ָעָליו  ֱחַזק  191ַוּיֶ ַתֲאָוה 

ִפְגעֹו ּבֹו, ְולֹא ִמֲהרּו ִלְגעֹר  יו 195ּבְ 193ֶנֶחְלצּו 194ַרְעיֹוָניו ְוחּוׁשָ

ֲחָרָמיו  ֶצר 198ּבַ ן 197ְיגֹוֵרהּו ַהּיֵ ֲאָוה 196ְוֶיֱחַרב, ַעל ּכֵ ַים ַהּתַ ּבְ

ֶצר-ָרע  ְהיֹות רּוַח ַהּיֵ ָעתֹו ְוִעּתֹו, ּבִ ַמְכמֹוָריו, 199ְלִפי ׁשְ ְוָנַפל ּבְ

ֲעֹונֹו,  202ִלְמֹצא  ּוְרצֹונֹו  201ֶחְפצֹו  ר  ֵמֲאׁשֶ ְולֹא  200ְמַבֲעתֹו, 

ה,  ׁשּוַבת ָהִאיׁש ַהּזֶ ית ּתְ מֹוהּו ַאֲחֵרי זֹאת, ֵראׁשִ 203ְוַלֲעׂשֹות ּכָ

אתֹו ְוִלְהיֹות ֶנֶפׁש 204ַנֲעָנה  ִלּבֹו ַעל ַחּטָ ים ָיגֹון ּבְ ַהֲחָרָטה, ְוָלׂשִ

ם  ֵ ִיְרַאת-ַהּשׁ יֹום  ָכל  ּבְ יֹוִסיף  ַאֲחֵרי-ֵכן  ֲעָנה,  ַכּלַ ּוָמָרה 

י  ַלָחְפׁשִ י  ַנְפׁשִ י  ְחּתִ ּלַ 177ְוׁשִ י,  ִהְתּבֹוַנְנּתִ ְולֹא  י  ָיַדְעּתִ 176לֹא 

י  179ְוָגַזְלּתִ סֹוִפי,  יִתי  ְוָנׁשִ 178צּוִפי,  י  ָטַעְמּתִ ֵמֲאדֹוֶניָה. 

ֶות  ַהּמָ יֹום  י  ָזַכְרּתִ 181ְולֹא  י,  ּבֹוַסְסּתִ ל  ּדַ 180ְוַעל  י,  ְוָחַמְסּתִ

ִתי 182ְוַאְדָמִתי.  ִוּיָ י ִאם ּגְ ְלּתִ ָמִתי ּבִ ִאיר ִלְפֵני ִנׁשְ ר לֹא ַיׁשְ ֲאׁשֶ

ר ִיְרְמָיה ָעָליו  ּבֵ ר ּדִ ַאְרנּו, הּוא 184ֲאׁשֶ ר ּבֵ ה ֲאׁשֶ 183ְוָהִעְנָין ַהּזֶ

לֹום )ירמיה ח, ו( ֵאין ִאיׁש 185ִנָחם ַעל ָרָעתֹו ֵלאֹמר ֶמה  ָ ַהּשׁ

יִתי. ָעׂשִ

ָרָכיו  187ּדְ ַיֲעזֹב  י  ּכִ 186ֲעִזיַבת-ַהֵחְטא.  ִני,  ֵ ַהּשׁ ר  ָהִעּקָ יא. 
ָלׁשּוב  יֹוִסיף  לֹא  י  ּכִ ְלָבבֹו  ָכל  ּבְ 188ְוִיְגֹמר  ָהָרִעים 

פעמי. חד  כשלון  מקרה.  דרך   .190 לחטאים.  המובילה  דרכו.   .189 
 191. ויחזק עליו יצרו. התגבר עליו וחיזק את תאוותו. 192. ויתקפהו. עד
מחשבותיו וחושיו.  רעיוניו   .194 נזדרזו.  נחלצו.   .193 בחטא.   שהכשילו 
 והרגשותיו. 195. בפגעו בו. כאשר היצר פגע בו כדי להכשילו. 196. ויחרב.
טו(. א,  חבקוק  )רש"י  אגירה  לשון  יאספהו,  יגורהו.   .197  ויבש. 
198. בחרמיו... במכמוריו. ברשתו, במצודתו. 199. לפי שעתו ועתו. כלומר, 
לפי שעה, באופן חד פעמי. 200. מבעתו. מפחידתו. 201. חפצו ורצונו. של 
האדם. 202. למצוא עונו. לחטוא. 203. ולעשות כמוה אחרי זאת. כלומר, 

ולחטוא שוב בחטא זה. 204. נענה. נכנעת ומעונה.

176. לא ידעתי ולא  והולך שמה.  מכיר מקום האבוס של בעליו  החמור 
 התבוננתי. כהמשך הכתוב שם )ישעיה א, ג(: ישראל לא ידע עמי לא התבונן.
177. ושלחתי נפשי לחפשי מאדוניה. שחררתי נשמתי מעול אדוניה, כלומר, 
עשיתי הישר בעיני. 178. צופי. דבר ערב לחכי, המתיקות הרגעית של 
החטא. 179. וגזלתי וחמסתי. מנפשי את רצונה האמיתי - עשיית רצון אביה 
שבשמים. 180. ועל דל בוססתי. דרכתי ורמסתי על נשמתי המשולה לדל 
המצפה לרחמי הגוף שלא יכשילנה בחטא. 181. ולא זכרתי יום המות. זו 
היא ההערה השביעית. 182. ואדמתי. ארבע אמות של הקבר. 183. והענין 
הנמנעים  לישראל  מוכיח  ירמיהו  ירמיהו.  דבר  184. אשר  החרטה.  הזה. 
ולהבא.  186. עזיבת החטא. מכאן  185. נחם. מתחרט.  מחזרה בתשובה. 
187. דרכיו הרעים. הדרכים וההנהגות המובילות אותו לחטוא. ואם אינו 
משנה את מהלכיו ודרכיו שהביאוהו לחטא - ברור הדבר שישוב לחטוא. 

188. ויגמור בכל לבבו. היא קבלה להבא, בגמירות דעת מוחלטת.
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סלנטר  הגר"י  דברי 
זצ"ל )באגרת המוסר( 
סוגי  ששני  שכתב 
מנהיגים  יצר-הרע 
רוח  א.  האדם:  את 
את  המוביל  טומאה 
ב.  לפשעים.  האדם 
המשקיף  התאוה  כוח 
אל כל הערב לשעתו. 
הסוג הראשון מקביל 
דרך  שחטא  למי 
רוח  בהיות  מקרה 

רוח טומאה.  ידי  היינו התנפלות פתאומית על האדם על  היצר מבעתו, 
והסוג השני מקביל למה שכתב כאן שחוטא באופן קבוע וכל עת אוהב 

הרע, היינו כוח התאוה המושרש בו )שפתי חיים מועדים א' רמד(. 
'תורת  ט. ראשית תשובת האיש הזה לעזוב דרכו ומחשבתו הרעה. בספר 
יצחק' ביאר את דברי רבינו על פי מה שכתב בספר 'דעת קדושים' על מאמר 
חז"ל: "כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה, הותרה לו. הותרה לו סלקא דעתך?! 
אלא אימא נעשית לו כהיתר" )יומא פו:(. באמרם מתחילה לשון "הותרה 
לו" השמיעו לנו חז"ל שכאשר עובר אדם עבירה הוא מתחרט, אולם כאשר 
שונה בה - מתחרט גם על מה שהתחרט. ולכן המתייצב על דרך לא טובה 
תמיד, הרי הוא בגדר "עבר ושנה" שמתחרט על חרטתו, לפיכך לא יועיל לו 
אם יתחרט תחילה, שכן כל זמן שלא יקבל עליו להבא, ישוב ויתחרט על מה 
שהתחרט עתה. אמנם החוטא על דרך מקרה, אינו בגדר של "עבר ושנה" 

ולכן יכול להקדים חרטה כי אין לנו לחשוש שיתחרט עליה. 

אוהב  עת  וכל  ח. 
לומר  רצוני  הרע... 
הנה  והיצר.  התאוה 
על  רבינו  כתב  לעיל 
דרך  על  שחטא  מי 
בגלל  שהוא  מקרה, 
היצה"ר  רוח  היות 
מאשר  ולא  מבעתו 
למצא  ורצונו  חפצו 
עונו. וכאן כתב באיש 
המתיצב על דרך לא 
שהוא  תמיד,  טובה 
והיצר.  התאוה  משום 
עפ"י  לפרש  ונראה 

תֹו,  ּוְמַגּמָ 215ְוֶחְפצֹו  ֶצר,  ְוַהּיֵ ֲאָוה  ַהּתַ

ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ּנּו  ִמּמֶ ֵצר  ִיּבָ 216לֹא  ר  ֲאׁשֶ

ׁשּוַבת  ּתְ ית  )ט(ֵראׁשִ ַלֲעׂשֹות,  217ָיַזם 

ְבּתֹו  ְרּכֹו ּוַמְחׁשַ ה, 218ַלֲעזֹב ּדַ ָהִאיׁש ַהּזֶ

ָעָליו  ל  ּוְלַקּבֵ ם  ְלַקּיֵ ים  ּוְלַהְסּכִ ָהָרָעה, 

ַאֲחֵרי-ֵכן  ַלֲחטֹא,  יֹוִסיף  ְלַבל 

ָחתֹות,  ׁשְ 219ִיְתָחֵרט ַעל 220ֲעִלילֹוָתיו ַהּנִ

ְלָבבֹו  ּבִ ֱאלִֹקים  ת  205ִחּתַ ן  ְוִיּתֵ ַנְפׁשֹו,  ּבְ

ִלּבֹו  ָנכֹון  ִיְהֶיה  ר  ֲאׁשֶ ַעד  ֵעת,  ָכל  ּבְ

ַיֲעָבר-ּבֹו  יֹוִסיף  ִאם  י  ּכִ ם,  ֵ ּשׁ ּבַ טּוַח  ּבָ

ְוָרָבה  ַפַעם  ּבְ ַפַעם  ּכְ הּו  ׁשֵ ְוִיְפּגְ ֶצר  ַהּיֵ

ט ָהִראׁשֹון, לֹא  ּפָ ׁשְ ּמִ ֲאָותֹו 206ּכַ ָעָליו ּתַ

ְרּכֹו,  ה ִלּבֹו ָעָליו 207ְוַיֲעזֹב ּדַ ִיְהֶיה ִנְפּתֶ

208ּומֹוֶדה  יג(  כח,  )משלי  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ה ּומֹוֶדה, ַעל  ִחּלָ יר ּתְ ְועֹוֵזב ְיֻרָחם, ִהְזּכִ

ְך ְועֹוֵזב. ַאְך  ּדּוי, ְוַאַחר ּכָ ַהֲחָרָטה ְוַהּוִ

ֶרְך לֹא טֹוָבה  ב ַעל ּדֶ ְתַיּצֵ ָהִאיׁש 209ַהּמִ

ְלּתֹו,  ִאּוַ ָכל יֹום ְוׁשֹוֶנה ּבְ ִמיד, ְוֶגֶבר ַעל ֲחָטָאיו 210ּדֹוֵרְך ּבְ ּתָ

212אֹוֵהב  ֵעת  )ח(ְוָכל  ַרּבֹות,  ָעִמים  ּפְ ם  ּגַ ְמרּוָצתֹו  ּבִ ב  211ְוׁשָ

לֹוַמר,  214ְרצֹוִני  ָניו,  ּפָ ֹנַכח  ים  ָיׂשִ ֲעֹונֹו  213ּוִמְכׁשֹול  ָהֵרַע, 

215. וחפצו ומגמתו. מטרתו ושאיפתו. 216. לא יבצר. לא ימנע. 217. יזם. 
חשב. 218. לעזוב דרכו ומחשבתו הרעה. כי אי אפשר להתחרט חרטה אמיתית 
הנובעת מעומק הלב על חטא שחטא בעבר כאשר בדעתו לשוב ולחטוא. 
פעולותיו  220. עלילותיו הנשחתות.  להתחרט.  מסוגל  יהיה  יתחרט.   .219

הקודמת. בפעם  כמו  הראשון.  כמשפט   .206 פחד.  חתת.   .205 
208. ומודה ועוזב ירוחם.  יעזוב דרכו הרעה.  207. ויעזוב דרכו. וממילא 
כלומר שהוא חייב להיות מודה באופן זה שיביאהו להיות עוזב את החטא 
)הרוצה בתשובה(. 209. המתיצב. באופן יציב וקבוע. 210. דורך בכל יום. 
 כלומר, שרגיל בחטאים. 211. ושב במרוצתו. מתמיד לרדוף אחרי חטאיו.

212. אוהב הרע. וכבר אוהב את הרע, ואין החטא אצלו בבחינת כשלון 
בלבד. 213. ומכשול עונו וכו'. כלומר בכל הזדמנות מחפש הוא את מושאי 
תאוותיו. 214. רצוני לומר התאוה והיצר וכו'. פי', שכונתו היא שמתאוה 

מחמת יצרו תמיד להכשל בעון )פתח השער(.
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שהשרץ  זמן  וכל  י. 
בו  טומאתו  עוד  בידו 
ואין הטבילה מועילה. 
זצ"ל  חסמן  הגרי"ל 
טובל  אם  בזה,  חקר 
ושרץ בידו יש כאן שם 
שמיד  אלא  טבילה, 
בנגיעתו  שוב  נטמא 
כל  שמא  או  בשרץ, 
זמן שהשרץ בידו לא 
טבילה  כאן  היתה 
כלל. כשנתבונן נמצא 
בעומק  נפלא  דבר 
מה  והוא  חקירתו, 
במי  לחקור  שיש 
שמתחרט אך אינו עוזב את חטאיו, האם יש כאן חרטה כל שהיא, ונטהר 
מחמתה, אלא שתכף נטמא - כיון שלא עזב את השרץ לגמרי, או שחרטה 

כזו אינה נחשבת לחרטה כלל.
ופשט, ששם חרטה נופל על חרטת הלב המולידה מעשה, אך חרטת הלב 
בלא מעשה - חרטה שקרית ומזויפת היא, ועל כן אינה "חרטה" כלל, אלא 

דמיון פורה ותו לא, וכמו שלא טבל מעולם!
הרי מכאן פירוש ויסוד נורא, שהמתייצב על דרך לא טוב תמיד - חרטתו 
שמתחרט בלבו בלא עזיבת החטא אינה חרטה כלל! אין הוא מתחרט כלל 
על מעשיו - שהרי לא עוזבם, והרי הוא עושה שקר בנפשו, ואינו אלא כמי 

שמצטער למה אינו מתחרט... )'קול דודי' עמ' קו(. 

ִביָלה.  ְמקֹום ַהּטְ ה, 224ּבִ ִפּלָ ּדּוי ְוַהּתְ ר ָחָטא ְוַהּוִ ְוַהֲחָרָטה ֵמֲאׁשֶ

ִמיד  ר ּתָ ע ֲאׁשֶ י ָיבֹואּו ִיּסּוִרים ּוַמְכאֹוִבים ַעל ָהָרׁשָ 225ְוָהָיה ּכִ

ְוָיׁשּוב  ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ ֵסר  ִיּוָ ָמיו,  ֲאׁשָ ּבַ ְך  ְלִהְתַהּלֵ ְזָמָמיו  ל  226ּכָ

ָדיו.  ִמּיָ ָדיו  ַמְעּבָ 227ְוַיְכִרית  ב  ָחׁשַ ר  ֲאׁשֶ ָהָרָעה  ְבּתֹו  ַמֲחׁשַ

ן  ָקר 230ְלַכּוֵ ַמְלַמד ַהּבָ ר ַיּכּוהּו 229ּבְ ֶזה, 228ְלֵעֶגל ֲאׁשֶ ל ּבָ ׁשָ ְוַהּמָ

ה  ִחּלָ ח ַהּמּוָסר ּתְ ֶרְך לֹא טֹוָבה, ִיּקַ ב ַעל ּדֶ ְתַיּצֵ ן ַהּמִ ָלָמיו, ּכֵ ּתְ

ֱאַמר )ירמיה לא,  ּנֶ מֹו ׁשֶ ר, ּכְ ֶרְך ָיׁשָ ְרֵכי-ָמֶות ָלֶלֶכת ּדֶ ַלֲעזֹב ּדַ

ֵסר  ָוִאּוָ ִני  ְרּתַ 232ִיּסַ ִמְתנֹוֵדד  231ֶאְפַרִים  י  ַמְעּתִ ׁשָ מֹוַע  ׁשָ יז( 

ֱאַמר )ישעיה נה, ז(  ּנֶ מֹו ׁשֶ ְוָיׁשֹב ֶאל ְיָי, ּכְ

ָאֶון  ְוִאיׁש  ְרּכֹו  ּדַ ע  ָרׁשָ ַיֲעזֹב 

ֹבָתיו 222ְוָיׁשֹב ֶאל-ְיָי ִויַרֲחֵמהּו.  221ַמְחׁשְ

ֶרץ  ֶ ַהּשׁ אֹוֵחז  223ׁשֶ ְלִמי  ֶזה,  ּבָ ל  ׁשָ ְוַהּמָ

ֶרץ  ֶ ַהּשׁ יַח  ַיּנִ י  ּכִ ֵהר,  ּוְלִהּטַ ִלְטּבֹל  ּוָבא 

ה ְוַאֲחֵרי-ֵכן ִיְטּבֹל ְוִיְטָהר. )י(ְוָכל  ִחּלָ ּתְ

בֹו,  ֻטְמָאתֹו  עֹוד  ָידֹו  ּבְ ֶרץ  ֶ ַהּשׁ ׁשֶ ְזַמן 

ֲעִזיַבת  ה  ְוִהּנֵ ִביָלה מֹוִעיָלה.  ַהּטְ ְוֵאין 

ֶרץ,  ֶ ָלַכת ַהּשׁ ֶבת ַהֵחְטא ִהיא ַהׁשְ ַמֲחׁשֶ

כן  מטומאתו,  הטמא  את  מטהרת  שטבילה  וכמו  הטבילה.  במקום   .224
)הרוצה  בנשמתו  שדבקה  החטא  מטומאת  החוטא  את  מטהרת  התשובה 
בתשובה(. 225. והיה כי יבואו יסורים. כלומר, רבינו מבאר את אחת הסיבות 
שבגללם מביא הקב"ה יסורים על האדם, והם היסורים הבאים על הרשע אשר 
אינו עוזב דרכו הרעה, ויסורים אלו מאפשרים לו לעזוב דרכו הרעה, ואז הוא 
מסוגל לתשובה על העבר, וזהו חסד ה' שאינו מניח לו למות בעוונו )שם(. 
 226. כל זממיו להתהלך באשמיו. כל מחשבותיו הם להיות שקוע בחטא.
לעגל.   .228 הרעים.  ומעשיו  מעלליו  וישליך  מידיו.  מעבדיו  ויכרית   .227
אשר אינו רוצה לחרוש, אלא רוצה ללכת לצד אחר. 229. במלמד בקר. ברזל 
מחודד שדוקרים בו הבהמה בשעת החרישה לכוון הליכתה, והוא נתון בראש 
עץ הקרוי 'מלמד הבקר', ראה שמואל א' )יג כא( וברד"ק ומצודת ציון שם. 
ומבואר במדרש רבה )במדבר יד ד( שהעץ קרוי 'מלמד' משום שהוא מלמד 
את הפרה ללכת בתלם. 230. לכוין תלמיו. לכוין הליכתו לשורות החרישה. 
231. אפרים מתנודד. עשרת השבטים הקרויים בשם כולל 'אפרים' ונמצאים 
בגלות, מנדנדים ראשם בצער על החטאים שעשו ]ואין להם כבר קשיות 
העורף[ ורוצים לחזור בתשובה. 232. יסרתני ואוסר. אומרים לה', יסרת אותנו 

הנפסדות. 221. מחשבותיו. הרצון והתשוקה לחטא. 222. וישוב אל ה'. יהיה 
אז ביכולתו לעשות תשובה בחרטה על העבר, וידוי ותפלה. 223. שאוחז 
השרץ. אוחז בידו שרץ מת המטמא אותו )אחד משמונה שרצים המטמאים 

במותם, ראה ויקרא יא, כט-ל(.
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הגר"ח  תלמיד  זצ"ל 
בשער  מוואלוז'ין, 
התורה סי' כ'[ מבאר, 
דבאמת בשביל עיקר 
 - ה'חרטה'  דין  קיום 
סגי שיתחרט ויצטער 
כהצער  האדם 
באיבוד  שמצטערים 
שכפי  אלא  דינר, 
גודל חרטתו כך ערך 

תשובתו ומעלתה, וככל שיתחרט יותר כך תגדל ערך תשובתו. ואם יתחרט 
זוכה  אזי  רבינו,  כמו המדרגה שהזכיר  עושרו,  כל  גדולה כהפסד  חרטה 
הוא ש"מיד שורה עליו רוח קדושה וטהורה, ויכול להיות בטוח שנמחלו 

עוונותיו", כלשון רבינו שם.
והנה במסכת קידושין )מט:( מובא, שהמקדש את האשה ואמר לה 'על מנת 
שאני צדיק', אפילו הוא רשע גמור - מקודשת, שמא הרהר תשובה בדעתו, 
ולכאורה משמע שמספיק הרהור חרטה מועט. אבל באמת אין זה נכון - 
אומר הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל )הובא בספר 'מעילו של שמואל' 
פרק ל"א(, בודאי לא מדובר שם בהרהור חרטה קלוש, אלא בהרהור נוקב 
ומייסר ובחרטה פנימית וחזקה אשר אמורה להוביל במשך הזמן שיהפך 
אותו אדם לבעל תשובה גמור. ואף שאין זה מצוי להגיע ברגע אחד להרהור 
כן הצליח  דילמא אירע שאותו אדם  חיישינן  כך, מ"מ  כל  חרטה עמוק 
ואמר, שאנו  הגרא"ז  ]והוסיף  לקידושיה.  חוששים  כן  ועל  כך,  להתחרט 
בדרגתנו הירודה, בשביל שנזכה לכזה הרהור תשובה - נצרך לנו זמן רב של 

הכנה בלימוד מוסר והתעוררות, עיי"ש[. 

הפסד  גם  כי  יא. 
קשה  איסר  או  דינר 
בעל  האדם.  בעיני 
וקדושה'  ה'מנוחה 
איסר  ישראל  ]הג"ר 

ה ְבֵעיֵני ָהָאָדם,  יָנר אֹו ִאיָסר ָקׁשֶ 239ּדִ

ַרע  ִעְנָין  240ּבְ רֹו  ָעׁשְ ָאַבד  ִאם  ַאְך 

ָעָליו  242ַנְפׁשֹו  ָכָסיו,  ִמּנְ ָנִקי  241ְוָיָצא 

ְוַנְפׁשֹו ַאְנָחתֹו  ד  243ְוִתְכּבַ ֱאַבל   ּתֶ

ָרעֹות 244ָצרֹות  ַעל  ְוֵכן  לֹו.   ָמָרה 

ְלָבבֹו ּבִ ְוָיגֹון  ֶנַצח,  ֵאבֹו  245ּכְ  ְוַרּבֹות 

ד. עֹוד ֶנֱאַמר ַאֲחָריו  ֵעֶגל לֹא ֻלּמָ 233ּכְ

י,  י-ַאֲחֵרי ׁשּוִבי ִנַחְמּתִ )שם שם, יח( 234ּכִ

ִני  ְרּתָ ִיּסַ ר  ֲאׁשֶ ַאֲחֵרי  י  ּכִ לֹוַמר,  רֹוֶצה 

י  י ָהָרָעה, ִנַחְמּתִ ְרּכִ י ִמּדַ ְבּתִ ֵסר ְוׁשַ ְוִאּוָ

ְבֵרי ֲעֹונֹוַתי.  ָעַבר ִמּדִ ֶ ַאֲחֵרי-ֵכן ָוֶאְתָחֵרט ַעל ַמה ּשׁ

ַאְרנּו. ר ּבֵ ל ָהִעְנָין ֲאׁשֶ ה ּכָ ֵאר ְלָך ִמּזֶ ה ִנְתּבָ ְוִהּנֵ

ְליֹוָתיו ּכִ ּתֹוֵנן  235ִיׁשְ גֹון.  ַהּיָ י,  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ר  ָהִעּקָ  יב. 
ִהְמָרה 236ֶאת יֹוְצרֹו,  ה ָרַעת ִמי ׁשֶ ה ַרּבָ ּמָ ְוַיְחׁשֹב, ּכַ

ְוֵיָאֵנַח ַרְעיֹוָניו,  ּבְ ִמְתחֹוֵלל  237ְוַסַער  ְלָבבֹו,  ּבִ ָיגֹון  יל   ְוַיְגּדִ

אתֹו  ֵעיָניו ַעל ַחּטָ ְתָחֵרט ְוֵיַרע ּבְ ּיִ ֵכן ׁשֶ י ִיּתָ ְמִרירּות ֵלב, ּכִ ּבִ

ֶהְפֵסד  ם  ּגַ י  )יא(ּכִ ֶזה,  ּבָ ֻחּקֹו  ִלים  ִהׁשְ 238ְולֹא  ָחָטא,  ר  ֲאׁשֶ

עדיין לא יצא ידי חובת החרטה והצער על החטא. 239. דינר או איסר. 
אחד. 240. בענין רע. בעסק רע. 241. ויצא נקי מנכסיו. ואיבד נכסיו ונשאר 
בלעדיהם. 242. נפשו עליו תאבל. תתאבל נפשו. 243. ותכבד אנחתו. יתאנח 
קשות. 244. צרות רעות ורבות. שיארעו לו. 245. כאבו נצח. ימשך כאבו זמן 

כדי שניטיב את מעשינו, ואכן, לקחנו אל לבנו מוסר. 233. כעגל לא לומד. 
"שלא למדו אותו למשוך בעול ולא למד עד שמכין אותו ומרגילין אותו עד 
 שילמוד, כך אני סבלתי יסוריך ולמדתי לשוב אליך והנני שב אליך" )רד"ק(.

234. כי אחרי שובי ניחמתי. נתבאר כאן יסוד דברי רבינו, שפעמים החרטה 
על  יוסיף מחשבה  235. ישתונן כליותיו.  דרך החטא.  עזיבת  היא לאחר 
מחשבה. 236. את יוצרו. מדרגת היגון נובעת מאהבת ה' בהתבונן שהוא יצורו 
וכל יצור נמשך אחר יוצרו בטבע )זה השער(. 237. וסער מתחולל ברעיוניו. 
סערת רוח תתחולל במחשבותיו. 238. ולא השלים חוקו בזה. כלומר, אבל 
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רבה  במדרש  מובא 
בראשית:  פרשת 
 - ברא  "בראשית 
ביכורים  בזכות 
שנקראו ראשית נברא 
מהר"ם  העולם". 
מה  על  תמה  אלשיך 

ששנינו במסכת ביכורים )פ"ג מ"ג( שכל בעלי אומנויות עומדים בפני מביאי 
לפועל  אסורה  שלום  ששאילת  פי  על  ואף  בשלומם,  ושואלים  ביכורים 
השכור לבעל הבית משום גזל, כאן התירו משום חביבות מצות ביכורים. 

מהו ייחודה של מצוה זו?
ליישוב שאלתו הוא מקדים, שהחובה להכיר טובה הינה מיסודות עבודת 
ה'. הקב"ה משפיע על האדם רוב טובה, חיים, מזון ועוד ועוד, וחייב האדם 
להכיר בטובתו של מקום ובכך ניכרת מדרגתו; שכן עדין הנפש יתבונן תמיד 
ויבחין מי הוא זה שהשפיע עליו את כל הטוב ויודה להקב"ה, ולעומתו מי 
שנפשו גסה לא יכיר ולא יודה בטובתו של הקב"ה. בספר 'דרכי מוסר' מציין 
דברי הרמב"ן בפרשת האזינו: "עם נבל ולא חכם - אלו האפיקורסים". וביאר 
שם בשם הג"ר משה רוזנשטיין זצ"ל מדוע נקרא האפיקורס בשם "נבל", 
משום שאינו מכיר בטובתו של הקב"ה, ומכאן קצרה הדרך לאפיקורסות, 
כי מי שאין בו המידה של הכרת טובה, לא יכיר לעולם בטובה שמקבל מאת 
ה'. ולפיכך הפליגה התורה בחשיבות המצוה של הבאת ביכורים שבשבילה 
נברא העולם וביטלו בגללה פועלים ממלאכתם, לפי שבזה מכיר האדם 
בטובות הקב"ה עליו שהשפיע ברכה באדמתו וממנו כל אשר לו, ואפילו 
מי שיש לו חיטה אחת מביא ביכורים להכיר טובה למי שנתן לו כל הטוב. 
יג. אשר תבוא מדרך טוהר הנפש וזכות שכלה. כשנתבונן נמצא כי גלגל 
ואיבדה  יש כאן. שהרי מחד, הנפש אשר נפגמה באמצעות החטא  חוזר 
את טהרתה ונקיותה - אינה יכולה לחוש מספיק בעוצם היגון הראוי על 
מה שנכשלה בחטא, ומאידך, כל עוד לא השיג האדם את שלימות מדרגת 

יוצרו  זכר  ולא  יב. 
מאין,  יש  בראו  אשר 
וכו'.  עמו  עשה  וחסד 
הגדולה  התביעה 
היא  מהאדם  ביותר 
הטוב  הכרת  ִאי  על 
כתוב  וכן  להקב"ה, 
)דברים לב, ו(: "הלה' 
נבל  עם  זאת  תגמלו 
ולא חכם...". וזהו ג"כ 
)זה  ה'  אהבת  שורש 

השער(.
על הסכנה במי שאין 
לו מידה זו של הכרת 
הקב"ה,  כלפי  הטוב 
החיים'  ה'אור  כותב 
הפסוק  על  הק' 
)דברים ח, יח( "וזכרת 
את ה' אלוקיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל..." וז"ל: "פירוש, שצריך 
לתת לבו על טובתו כי מה' היתה לו, ודבר זה יעירהו תמיד להכיר בוראו 
והשגחתו עליו. ותחילת תחבולות יצר האדם היא להשכיחו דבר זה ודרך 

זה יכנס לאבדו...". 

ּוַמֲעלֹוֶתיָה  ׁשּוָבה  ַהּתְ ּוַמְדֵרגֹות  יג. 
255ְועֶֹצם  ִרירּות  ַהּמְ ּגֶֹדל  ְלִפי 

ֹבא  ר ּתָ ׁשּוָבה )יג(ֲאׁשֶ גֹון. 256ְוִהיא ַהּתְ ַהּיָ

ְכָלּה, ׂשִ ְוַזּכּות  ֶפׁש  ַהּנֶ טַֹהר  ֶרְך   ִמּדֶ

ְצַטֵער  ּיִ ה ָראּוי ׁשֶ 246יֹוָמם. ְויֹוֵתר ֵמֵהּמָ

ַרְך,  ם ִיְתּבָ ֵ ִהְמָרה ֶאת ַהּשׁ ְוֵיָאֵנַח ִמי ׁשֶ

ְלָפָניו, ֲעִליָלה  ְוִהְתִעיב  ִחית   247ְוִהׁשְ

ֵיׁש  ָראֹו  ּבְ ר  ֲאׁשֶ יֹוְצרֹו  ָזַכר  )יב(ְולֹא 

ְנֵחהּו  ה ִעּמֹו, 248ְוָידֹו ּתַ ֵמַאִין, ְוֶחֶסד ָעׂשָ

ֶרַגע,  ָכל  ּבְ ַנְפׁשֹו  249ְונֹוֵצר  ֵעת,  ָכל  ּבְ

ְוֵאיְך ְמָלאֹו ִלּבֹו ְלַהְכִעיס ְלָפָניו, ְוֵאיְך 

ַהחֹוֵטא  ֵעיֵני  ֵמְראֹות  250ָטח 

ר  ֲאׁשֶ יל  ּכִ ׂשְ ְוַהּמַ ְלָבבֹו?  יל  ּכִ 251ֵמַהׂשְ

ָבִרים  ַהּדְ 253יּוַחקּו  252ֵעיָניו,  ִנְפְקחּו 

ְלָבבֹו, ְוָיבֹואּו 254ַחְדֵרי-רּוחֹו.  ה ּבִ ָהֵאּלֶ

255. ועוצם. וחוזק. 256. והיא התשובה. תשובה כזו מתוך מרירות ויגון. 

רב. 246. יומם. כל היום. 247. והשחית והתעיב עלילה לפניו. השחית מעשיו 
לפני ה' ועשה מעשים מתועבים. 248. וידו תנחהו בכל עת. יד ה' מוליכה 
ומדריכה אותו בכל רגע. 249. ונוצר נפשו בכל רגע. ה' משמר נשמתו בגופו 
 בכל רגע. 250. טח מראות עיני החוטא. התכסו עיניו מלראות כל זאת.
251. מהשכיל לבבו. ואיך נסתם לבו מלהבין את גודל חיובו לעבודת ה', 
 ואת חומר האיסור למרוד בו. 252. עיניו. עיני שכלו. 253. יוחקו. ייחרתו.

254. חדרי רוחו. אל תוך פנימיותו.
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ה'יגון' בתשובתו - אין 
להגיע  יכולה  הנפש 
טהרתה.  לתכלית 
בהכרח  לפיכך, 
הדברים  מתגלגלים 
אחר  שלב  במקביל 
שיתקדם  ככל  שלב: 
ויותר  יותר  האדם 
בתהליך תשובתו - כך 
ויותר את  יותר  יקנה 
טוהר הנפש ואת זכות 
ולכשיזדכך  שכלה, 
שכלו ותטהר נפשו - 
הרי ממילא יכיר יותר 
ויותר ביגון הראוי על 
חטא.  אשר  חטאיו 
לאחר שיכבד יגונו - תתרומם מדרגת תשובתו ותטהר נפשו עוד ועוד, ואז 

יכיר שוב יותר ביגון הראוי לו על חטאתו אשר חטא, וכן הלאה.
בחרטה  הבסיסית,  תשובתו  חוק  את  האדם  לאחר שמשלים  רק  לפיכך, 
ועזיבת החטא מכאן ולהבא - יכול הוא להכנס בשער ה'יגון', שהרי רק 
לאחר שנטהרת נפשו במקצת יכול הוא לחוש את הצער האמיתי על מעשיו 
אשר עשה. ומכאן ואילך, כל תוספת במידת יגונו של החוטא על חטאיו 
- גוררת בעקבותיה תוספת באיכות תשובתו ובטהרת נפשו, אשר גוררת 

תוספת יגון, וחוזר חלילה )באור התשובה(. 

מֹות  ָפַני ּוְנׁשָ ר ִהיא 261ִמּלְ לֹא ָאחֹן ַוֲאַרֵחם ַעל ֶנֶפׁש ְיָקָרה ֲאׁשֶ

ד  ְכּבַ ּתִ ר  ֲאׁשֶ ִפי  ּכְ ֶהָעֹון  263ֵיַקל  ן  ּכֵ ַעל  יִתי.  ָעׂשִ 262ֲאִני 

ָמה  ׁשָ גֹון ָיבֹוא ֵמֵאת טַֹהר ַהּנְ י ַהּיָ ָהֲעבֹוָדה ְוָהֲאָנָחה ָעָליו, ּכִ

רֹב ִיּסּוֵרי  ָרָצה ּבְ ר ּתֵ ָהֶעְליֹוָנה, 264ְוִנְרְצָתה ָבֶזה יֹוֵתר ֵמֲאׁשֶ

ֶלְך ַיְחֹמל ַעל ֲחִניָכיו  י ַהּמֶ ֶזה, ּכִ ל ּבָ ׁשָ ַהּגּוף ּוַמְכאֹוָביו. ְוַהּמָ

ִדים,  ְכּבָ רֹוִבים ֵאָליו, ְוֵהם ֵמֲאִציֵלי ֶאֶרץ ַהּנִ יתֹו ַהּקְ ְיִליֵדי ּבֵ

חּוִתים.  ן ָלֶהם ֲחִניָנה 265יֹוֵתר ֵמֶחְמָלתֹו ַעל ָהְרחֹוִקים ְוַהּפְ ְוִיּתֵ

יִתי, 266ְלִקְרָבָתן ֶאל ָהֶעְליֹוִנים, ַאף- מֹות ֲאִני ָעׂשִ ְוָאַמר ּוְנׁשָ

טז(  לב,  )שמות  ְוָכמֹוהּו  ָיָדיו.  י  ַמֲעׂשֵ ְוַהּכֹל  ַהּגּוף  ׁשֶ י  ַעל-ּפִ

ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  268ְועֹוד  ה.  ֵהּמָ ֱאלִֹקים  ה  ַמֲעׂשֶ חֹת  267ְוַהּלֻ

ַקְחָנה  ּפָ ּתִ ר  ֲאׁשֶ ּוְכִפי  ְכלֹו  ׂשִ ְלִפי  י  ּכִ

ְמאֹד  ְמאֹד  ּבִ ְוַיַעְצמּו  ִיְרּבּו  257ֵעיָניו 

מֹו  ּכְ ֲעֹוָניו,  רֹב  ַעל  ַרְעיֹוָניו  ּבְ ְיגֹוָניו 

ְלעֹוָלם  לֹא  י  ּכִ טז(  נז,  )ישעיה  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ

י-רּוַח  ּכִ ֶאְקצֹוף,  ָלֶנַצח  ְולֹא  ָאִריב 

יִתי.  מֹות ֲאִני ָעׂשִ ָפַני 258ַיֲעטֹוף ּוְנׁשָ ִמּלְ

ר ַיֲעטֹף ְוִיְצַטֵער 259ָהרּוַח  ֲאׁשֶ אּורֹו, ּכַ ּבֵ

ָהֶעְליֹוִנים,  ִמן  י הּוא  ּכִ ָפַני  ִמּלְ הּוא  ׁשֶ

יִתי,  ָעׂשִ ֲאִני  ר  ֲאׁשֶ מֹות  ְנׁשָ ְוַיַעְטפּו 

י ֵאיְך  260לֹא ָאִריב עֹוד ְולֹא ֶאְקֹצף, ּכִ

אשר  אני עשיתי.   .262 מצטערת.  עכשיו  והיא  261. מלפני.  לו.  יתרצה 
ויחלש. יקטן  העון  יקל העון.   .263 עליהן.  אחמול  לא  איך  עשיתי,   אני 
264. ונרצתה בזה יותר מאשר תרצה ברוב יסורי הגוף. כלומר, הנפש תתרצה 
לפני ה' ביגונה ובמרירותה על החטא, יותר מאשר תתרצה ע"י יסורי הגוף 
הבאים לכפרת עוון, כי הנפש יותר קרובה לה', ועוד, כי צער זה בא מצידה, 
מצד  שבאים  הגוף  כיסורי  ולא  החטא,  בפגם  והרגשתה  טהרתה  מתוך 
הקב"ה, ועל אף הצער אשר הם גורמים לאדם עדיין אינם מעידים על טהרת 
הנפש. 265. יותר מחמלתו על הרחוקים והפחותים. למרות שגם עליהם הוא 
מלך. 266. לקרבתן אל העליונים. לבטא היותן מן העליונים וקרובות אליהם 
יותר. 267. והלוחות מעשה אלוקים. כלומר, אע"פ שכל הבריאה כולה היא 
מעשה אלוקים, מ"מ הלוחות - מתוך מעלתן וקדושתן - מתיחסות אליו 
הגוף. מאשר  יותר  הבורא  אל  מתיחסת  הנשמה  כן  כמו  ביותר,   יתברך 

268. ועוד אמרו. עוד טעם על אמרו "ונשמות אני עשיתי".

257. עיניו. עיני שכלו. 258. יעטוף. ידאג ויצטער, כמו "תפילה לעני כי 
יעטוף" )תהלים קב, א( ופירש ה'מצודת דוד': "כאשר יהיה כפוף ומעונה 
כאילו הוא מתעטף קצתו בקצתו". 259. הרוח שהוא מלפני. הנשמה שהיא 
קרובה אל הבורא ית' וחצובה מתחת כסא הכבוד. 260. לא אריב עוד ולא 
אקצוף. הקב"ה לא יענישהו על העבירות ואף לא ישמור את כעסו אלא 
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והעינים.  הלב  יד. 
מצאנו בכמה מקומות 
הקפידו  כמה  עד 
בשמירת  ז"ל  חכמינו 
על  ובדקדוק  עיניהם 

כל הבטה.
)לה:(:  יומא  במסכת 
הלל  על  עליו  אמרו 
הזקן, שבכל יום ויום 
ומשתכר  עושה  היה 
חציו  בטרפעיק, 
לשומר  נותן  היה 
וחציו  המדרש  בית 
ולפרנסת  לפרנסתו 
אנשי ביתו. פעם אחת 
להשתכר,  מצא  לא 
ולא הניחו שומר בית 
המדרש להיכנס. עלה 

ונתלה וישב על פי ארובה, כדי שישמע דברי אלוקים חיים מפי שמעיה 

י ָהֲאָנחֹות,  ּנִ ָך - 280ִהְרִחיָקה ִמּמֶ ְחּדְ ִמּפַ

ֲעבֹוָדֶתָך ִהְרִחיָקה  ֲאָגִתי ִמּקֶֹצר ָיִדי ּבַ ּדַ

ָאגֹות. י ַהּדְ ּנִ ִמּמֶ

ה,  ֲעׂשֶ ּמַ ַער ּבַ ר ָהְרִביִעי, ַהּצַ טו. ָהִעּקָ
ֱאַמר )יואל ב, יב( 281ְוַגם  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ָכל- ּבְ 282ָעַדי  בּו  ׁשֻ ְנֻאם-ְיָי  ה  ַעּתָ

ד.  ּוְבִמְסּפֵ 283ּוִבְבִכי  ּוְבצֹום  ְלַבְבֶכם 

ְוָאְמרּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ירושלמי ברכות 

ב  )יד(ַהּלֵ ז(  יז  שלח  במדב"ר  ה"ד,  פ"א 

ַהֵחְטא. ַסְרסּוֵרי  ֵני  284ׁשְ  ְוָהֵעיַנִים 

ָאָדם,  ִפים ֵיׁש 269ּבָ ּתָ ה ׁשֻ לֹשָׁ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )קידושין ל, ב( ׁשְ

ְוָלֵאם  ָלָאב  ֵאין  ׁשֶ ּוְלִפי  הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ ְוִאּמֹו  ָאִביו 

יִתי. ְוָאְמרֹו  מֹות ֲאִני ָעׂשִ ן ָאַמר ּוְנׁשָ ָמה, ַעל ּכֵ ׁשָ ּנְ פּות ּבַ ּתָ ׁשֻ

י  ָפַני, ּכִ י רּוַח ִמּלְ יִתי, 270יֹוֶרה ַעל ָאְמרֹו ּכִ מֹות ֲאִני ָעׂשִ ּוְנׁשָ

ַאְרנּו. ר ּבֵ ֲאׁשֶ ִעְנָינֹו ּכַ

לֹום )תהלים לח, י( ֲאדָֹני  ָ ֶלְך ָעָליו ַהּשׁ ִוד ַהּמֶ 271ְוָאַמר ּדָ יד. 
אּורֹו,  ָרה, ּבֵ ָך לֹא-ִנְסּתָ ֲאָוִתי ְוַאְנָחִתי ִמּמְ ָך ָכל-ּתַ ֶנְגּדְ

ַלֲעבֹוָדֶתָך,  272זּוָלִתי  ה  ֵאיֶנּנָ י  ּכִ ֲאָוִתי  ּתַ ל  ּכָ ְלָפֶניָך  לּוָיה  ּגְ

ָבִרים  ה ַעל ִעְסֵקי 274עֹוָלם ְוַהּדְ י ֵאיֶנּנָ ה יֹוֵדַע 273ַאְנָחִתי ּכִ ְוַאּתָ

ֲעבֹוָדֶתָך.  ִלים, 275זּוָלִתי 276ַעל ֲחָטַאי 277ְוַעל קֶֹצר ָיִדי ּבַ ֲהּכָ

ַאְנָחִתי  ֶעְרּכֹו,  ִחין  279ּבְ ִלים  ְתַנּפְ 278ַהּמִ ִמן  ֶאָחד  ְוָאַמר 

 רש"י איוב מא, ד(. ויש מפרשים - בחן ובנועם לפי גודל ערכו ומעלתו.
280. הרחיקה ממני האנחות. את שאר האנחות מעניני העולם הזה, מכיון 
שהאנחה מפחדך ממלאה את כל חלל לבי ולא נשאר מקום לאנחות אחרות. 
אחרות,  אנחות  ממני  בטלו  מפחדך  אנחתי  שבשכר  עוד,  לומר  ואפשר 
 ובשכר דאגתי מקוצר ידי בעבודתך בטלו ממני דאגות אחרות )פתח השער(.

281. וגם עתה. לאחר שכבר נגזרה הגזירה. 282. עדי. אלי. 283. ובבכי 
הוא  'סרסור'  284. שני סרסורי החטא.  ובמספד. המבטאים צער בפועל. 
שליח המביא סחורה מן המוכר להראותו ללקוח. כמו כן הלב והעינים הם 
כמו מרגלים לגוף ומסרסרים לו את העבירות, לפי שהעין רואה והלב חומד 

והגוף עושה את העבירות )רש"י, במדבר טו, לט(.

בתחילת  שהביאור  יוכיח  אמרו.  על  יורה   .270 ביצירתו.  באדם.   .269
הפסוק "כי רוח מלפני יעטוף" הוא גם מאותו ענין, שהרוח שהוא מלפני, 
רבינו  וכו'.  דוד המלך  ואמר   .271 ויכנע.  יצטער  יעטוף,   - העליונים  מן 
שב לעסוק בעוצם היגון, שהאנחה והדאגה על חטאו ימלאו את כל חלל 
לבו עד שלא ישאר שום מקום לאנחה ודאגה אחרת, ומביא על כך דוגמא 
מדבריו של דוד המלך ע"ה. 272. זולתי לעבודתך. כי אם לעבודתך, שאני 
 מתאוה ומשתוקק לעבדך. 273. אנחתי. צערי ודאגתי. 274. עולם. הזה.

275. זולתי. אלא אך ורק. 276. על חטאי. במצוות לא תעשה. 277. ועל קוצר 
ידי. מיעוט השתדלותי בקיום מצוות עשה. 278. המתנפלים. המתפללים 
הנופלים בתחינה לפני ה'. 279. בחין ערכו. כאשר סידר וערך תחינתו )עפ"י 
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הוא", היינו, כמסתפק 
ברור  האם  ואומר 
אכן שהסיבה שהבית 
אפל היא משום שיום 
או  היום  הוא  המעונן 
שסיבה אחרת גורמת 
הראוי  מן  וא"כ  לכך, 
הענין.  את  לבדוק 
ואכן הוחלט על דעת 
שמוכרחים  שניהם 
ממנהגם  לחרוג  הם 
בקודש ולשאת הפעם 
לארובת  עיניהם  את 
את  לבדוק  הבית 
סיבת האפילה. אמנם 
חז"ל  לנו  - מדגישים 
החלטתם  שלמרות   -
לא נפרץ אצלם הגדר 

לגמרי, אלא רק "הציצו עיניהם", היינו הצצה בעלמא כהרף עין לצורך 
הראייה ההכרחית שהספיקה להם בכדי לזהות דמות אדם בארובה.

ולפי דרכינו למדנו עד היכן מגיע ענין זה של שמירת העינים, ישמע חכם 
ויוסיף לקח להתחזק ולחזק. 

ואבטליון. אמרו, אותו היום ערב שבת היתה ותקופת טבת היתה, וירד עליו 
שלג מן השמים. כשעלה עמוד השחר אמר לו שמעיה לאבטליון, אבטליון 
אחי, בכל יום הבית מאיר והיום אפל, שמא יום המעונן הוא, הציצו עיניהן 

וראו דמות אדם בארובה וכו'. 
ויש לעיין, כשהרגיש שמעיה שבית המדרש עדיין חשוך, מדוע התייעץ עם 
אחיו בדבר ולא נשא ישר עיניו למעלה לבדוק את סיבת החושך? עוד יש 
להבין מה שאמר בלשון ספק 'שמא יום המעונן הוא', והלא בימים גשומים 
כתקופת טבת אך טבעי הוא שסיבת האפילה היא מחמת יום המעונן, ומה 
היה לו להסתפק? עוד יש לדייק את לשון הגמרא 'הציצו עיניהן', היה לו 

לומר נשאו עיניהן או הסתכלו כלפי מעלה וכדומה?
וביארו המפרשים, שהנה ידוע שדרכם של חז"ל הקדושים היתה להזהר מאד 
בשמירת עיניהם בכל מיני שמירה, ומנהגם היה לילך תדיר בשחות עינים 
שלא יכשלו ח"ו מראות ברע, ובספר הברית )ח"א מאמר י"ד( כתב: "התנאים 
מייסדי התלמוד וחכמי המשנה בהיות כי שמרו זה החוש ולא פגמו מעולם 
את עיניהם", ע"כ. וא"כ לפי"ז פשיטא הוא שאף שמעיה ואבטליון, שהיו 
חוש  על  מאד  שמרו  המשנה,  וחכמי  התלמוד  מייסדי  התנאים  מראשוני 
ראייתם ולא פגמוהו מעולם, וכיון שכך נזהרו לילך תדיר בשחות עינים. 
מעתה מובנת לנו היטב הנהגתו של שמעיה, שהגם ששם לב לשינוי שאירע 
באותה שבת מבכל יום, שבשעה כזאת בית המדרש היה צריך להיות מואר 
והנה עדיין חושך ואפילה, ויתכן אפילו שהשינוי הזה הפריע לו ורצה לברר 
את פשר הענין, עם כל זה לא עלה על דעתו להרים ראשו ולשאת עיניו 
- 'בטבעיות' וכדבר המובן מאליו - לבדוק מה אירע שם למעלה, כי אצל 
קדוש כשמעיה ה'טבעיות' היתה שלא מרימים את הראש ומשלחים מבטי 
עינים לכל עבר בשביל דבר של מה בכך, אלא להקפיד ולדקדק היטב שלא 
להוציא שום ראיית עין לבטלה, ולכן לא הרים שמעיה את ראשו בכדי לברר 
את סיבת האפילה. איברא, דכפי הנראה התעורר בלבו חשש שמא סיבת 
ישנה סיבה אחרת לגמרי  וכד' אלא  כיום המעונן  החושך איננה טבעית 
המונעת מן האור לחדור פנימה, וא"כ אולי יש צורך לבדוק בכל זאת מה 
קורה למעלה ולהגביה את העינים לצורך כך, ועם כל זה לא החליט על דעת 
עצמו אלא נתייעץ בדבר עם אחיו אבטליון. וזהו ששאלו "שמא יום המעונן 

תּוב )במדבר טו, לט( 285ְולֹא ָתתּורּו  ְוֵכן ּכָ

ָלֵכן  ֵעיֵניֶכם.  ְוַאֲחֵרי  ְלַבְבֶכם  ַאֲחֵרי 

ת  ִמּדַ ְרסּוִרים ּבְ ר ֲעֹון ַהּסַ זֹאת 286ְיֻכּפַ ּבְ

י  ת 287ְמׁשּוָבָתם, ּכִ ֶנֶגד ִמּדַ ׁשּוָבָתם ּכְ ּתְ

ְמִרירּוָתם  ר ֲעֹון ְלַבב ַהֲחָטִאים ּבִ ּפֵ ִיְתּכַ

ׁשֹוְבִרים  ֵהם  ר  ֲאׁשֶ ֶבר  ֶ ּשׁ ּבַ ְוַאְנחֹוָתם 

י רּוַח  תּוב )ישעיה נז, טז( ּכִ ּכָ מֹו ׁשֶ אֹותֹו, ּכְ

ָפַני 288ַיֲעטֹוף, ְוֶנֱאַמר )תהלים נא, יט(  ִמּלְ

ִתְבֶזה.  לֹא  ֱאלִֹקים  ה  ְוִנְדּכֶ ר  ּבָ ֵלב-ִנׁשְ

ֵמִאים  ִלים ַהּטְ ל ַעל ֶזה ִמן 289ַהּכֵ ׁשָ ְוַהּמָ

ָטֲהרּו, ְמָאָתם  ִמּטֻ רּו,  ּבְ ִנׁשְ ר   ֲאׁשֶ

285. ולא תתורו וגו'. 'תּור' משמע חיפוש ובדיקה, כמו שמצינו אצל המרגלים 
יג, כה(, שהלכו לרגל את הארץ להסתכל  'וישובו מתור הארץ' )במדבר 
 בה ולבדוק את טיבה. כלומר, לא ילך אדם אחר מראה עיניו וחמדת לבו.

286. יכופר עון הסרסורים. שצריך לעשות בהם תשובת המשקל, הואיל 
 והם גרמו לו את תענוגות החטא, ולכן צריך להצטער בהם באופן מיוחד.

287. משובתם. התנהגותם הרעה. 288. יעטוף. ידאג ויצטער על מעשיו. 
289. הכלים. העשויים מחרס.

עיונים
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כאשר  הדאגה.  טו. 
מענין  מדברים 
הראוי  מן  הדאגה, 
שכתב  מה  להסמיך 
רבינו בחיי )שמות ל 
וכן פירש  יב פתיחה, 
בפירושו  יונה  רבינו 
על  כז(  י,  למשלי 
המלך:  שלמה  דברי 
תוסיף  ה'  "יראת 
רשעים  ושנות  ימים, 
י,  )משלי  תקצרנה" 
כז(: "יראת ה' תוסיף 
שהדאגה  לפי  ימים, 
מחלישין  והיראה 
בדרך  האדם  כח 
ימי  ומקריבים  הטבע 
שלמה  ואמר  מיתתו, 
יראת  בו  מי שיש  כי 
ה' ודואג על עוונותיו 
יאריכו ימיו. ושנות רשעים תקצרנה, לפי שהתענוגים מרחיבין לבו של אדם 
בדרך הטבע וממשיכין ומאריכין ימיו, על כן יאמר: הרשע המתעדן והנמשך 
אחר תענוגי הגוף ]והשוברים עול שמים ומנתקים מוסרות[ לא יועילו לו 
תענוגיו כי תקצרנה שנותיו" ]בחטאים מן המספר הראוי לימי חייהם[. 

ֱאַמר )תהלים  ּנֶ מֹו ׁשֶ ָרָתם 295ְוִיּסּוִרים ְמָמְרִקים, ּכְ ּפָ 294ּתֹוָלה ּכַ

גֹון  אִתי. ְוִעְנַין 298ַהּיָ יד 297ֶאְדַאג ֵמַחּטָ י-ֲעֹוִני ַאּגִ לח, יט( 296ּכִ

ִנית  ׁשֵ ֶהָעִתיד. 299ְועֹוד  ָאָגה - ַעל  ַהּדְ ְוִעְנַין  ָעַבר,  ׁשֶ - ַעל 

ַצַער  ּבְ ׁשּוָבה  ַהּתְ חֹוַבת  ּבְ ר  300ְמַקּצֵ הּוא  אּוַלי  ִיְדַאג, 

ה ְוִהְרּבָ ַצַער  ה  ִהְרּבָ י  ּכִ ַוֲהַגם  ּוְבֶבִכי.  ּוְבצֹום   ּוִבְמִרירּות 

ָמה, ה ַאׁשְ ת ֶזה 303ִהְרּבָ ֶכה, 301ִיְזַחל ְוִייָרא אּוַלי 302ְלֻעּמַ  ּבֶ

ּנּור  290ּתַ לה(  יא,  )ויקרא  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ר  ְיֻכּפַ ָהֵעיַנִים  ַוֲעֹון  ץ.  ֻיּתָ ְוִכיַרִים 

ֱאַמר )תהלים קיט, קלו(  ּנֶ מֹו ׁשֶ ְדָמעֹות ּכְ ּבִ

ְמרּו  ְלֵגי-ַמִים ָיְרדּו ֵעיַני ַעל לֹא-ׁשָ 291ּפַ

י  ַמְרּתִ ׁשָ לֹא  ַעל  ָאַמר  לֹא  תֹוָרֶתָך, 

ה  י ֵהּמָ ְמרּו, ּכִ תֹוָרֶתָך, ֲאָבל ָאַמר לֹא ׁשָ

ְלֵגי  י ּפַ ן הֹוַרְדּתִ בּו ַהֵחְטא, ַעל ּכֵ 292ִסּבְ

ַמִים.

ָאָגה, )טו(ַהּדְ י,  ַהֲחִמיׁשִ ר  ָהִעּקָ  טז. 
ֵמעֶֹנׁש ְוִיְפַחד  ִיְדַאג  י   ּכִ

ׁשּוָבה ַהּתְ ׁשֶ ֵיׁש ֲעֹונֹות  י   ֲעֹונֹוָתיו, 293ּכִ

שנאמר )תהלים פט, לג(: 'ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עוונם'". 294. 
תולה כפרתם. מעכבת את מלוא הפורענות מלבוא עליו. כלומר, מגינה עליו 
ממיתה טרם זמנו )ר"י מלוניל, יומא פו.(. ובמאירי )חבור התשובה, מאמר 
א, פ"א( פירש, שהתשובה מועילה להקל מעליו את מנת היסורים שהיתה 
מגיעה לו אלמלא שב בתשובה. 295. ויסורים ממרקים. מנקים את החטא 
לגמרי. וא"כ ראוי לו לדאוג מעונש היסורים שעתידים לבוא עליו. 296. 
כי עווני אגיד. כי לבי מגיד ומזכיר לי עוונותי. 297. אדאג מחטאתי. ולכן 
אני דואג ממה שראוי לבוא עלי בגלל חטאתי. 298. היגון. המוזכר לעיל 
שהוא העיקר השלישי )אות י"ב(, והוא צער על מה שעשה, ובזה שונה מן 
הדאגה שהיא על העתיד לבא עליו. 299. ועוד שנית ידאג. כאן מדבר על 
איכות התשובה המטהרת את הנפש כמו שכתב לעיל באות ט'. דאגה זו 
אינה מתייחסת לעונש העוונות אלא לכך שלמרות שעשה תשובה אין נפשו 
טהורה טוהר שלם ועוונותיו עדיין נותנות בו את רישומן )הרוצה בתשובה(. 
300. מקצר בחובת התשובה. ממעט בהשתדלותו להשיג מדרגות התשובה, 
בצער ובמרירות וכו'. 301. יזחל. יפחד )מלשון דחיל - ירא, עי' רמב"ן דברים 
לג כה, איוב לב ו(. ויש מפרשים, מלשון כניעה )ראה רמב"ן, ספורנו ומלבי"ם 
איוב שם(. 302. לעומת זה. כנגד הצער והבכי. ]כי כפי מה שיכנס לעבודת 
התשובה, הוא משיג יותר גודל פגם החטא, וכפי זה תגדל אצלו הדאגה אולי 
לא שב כראוי ולא השלים חוקו וכו' )פירוש וביאור([. 303. הרבה אשמה. 
באיכות החטא, לפי ערך החוטא ולפי מצבו ותנאיו, ושיקול זה אינו ביד 

290. תנור וכירים יותץ. תנור וכיריים של חרס שנטמאו, צריכים נתיצה בכדי 
לטהרם, לפי שאין לכלי חרס טהרה בטבילה אלא בשבירה. 291. פלגי מים 
ירדו עיני. כנחלי מים הזילו עיני דמעות. 292. סיבבו. גרמו. 293. כי יש 
עוונות שהתשובה תולה וכו'. במסכת יומא )פו.(: "עבר על כריתות ומיתות 
ממרקין,  ויסורין  תולין  הכיפורים  ויום  תשובה  תשובה,  ועשה  דין  בית 

ביאורים
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ר 318ּובֹוֵטַח,  סּוק מֹוִכיַח ָעָליו, ּוְכִסיל 317ִמְתַעּבֵ 316ְוסֹוף ַהּפָ

י  ּכִ ֶהָחָכם,  ת  ּדַ ִמּמִ ֵהֶפְך  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ִסיל  ַהּכְ ת  ִמּדַ ַעל  ָאַמר 

ּלֹא ִיְקֵרהּו ָעֹון ָוֵנֶזק,  ל-זֹאת ּבֹוֵטַח ׁשֶ ר ְוִעם-ּכָ ִסיל ִמְתַעּבֵ ַהּכְ

ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ִלְנָזִקים,  319ּוֻמְפָקר  ִעים  ִלְפׁשָ ָעלּול  ַעס  ַהּכַ ּוַבַעל 

ע, ְוֶנֱאַמר )שם כה, כח(  ׁשַ )משלי כט, כב( 320ּוַבַעל ֵחָמה ַרב-ּפָ

ר ֵאין-ַמֲעָצר ְלרּוחֹו. רּוָצה ֵאין חֹוָמה ִאיׁש ֲאׁשֶ 321ִעיר ּפְ

מֹו  ר ָעָליו ִיְצרֹו, ּכְ ּבֵ ן 322ִיְתּגַ ׁשּוָבה ּפֶ ַעל-ּתְ ְועֹוד ִיְדַאג ּבַ יז. 

ַבּצֹום  ה  ִיְבּכֶ ר  ַוֲאׁשֶ ֻעּנֹותֹו  ל  ּכָ ֻחּקֹו 305ֶאת  ִלים  ִהׁשְ 304ְולֹא 

ֹגֶדל ֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא ַעל ְיצּוָריו,  ִהְתּבֹוֵנן 307ּבְ ַנְפׁשֹו. ּוִמי 306ׁשֶ

יֹוִסיף  ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ יו,  ּפִ ֶאת  ְמֶרה  ַהּמַ 308ְלָרַעת  ֵקץ  ֵאין  ְוִכי 

ּה  ׁשּוָבה, ֲהלֹא 310ִמְצָער ִהיא 311ְוִהּנָ ֲעבֹוָדה ּוְבַדְרֵכי ַהּתְ 309ּבַ

לֹום )משלי יד,  ָ ֶלְך ָעָליו ַהּשׁ לֹֹמה ַהּמֶ ֵעיָניו. ְוָאַמר ׁשְ ִלְמַעט ּבְ

הּוא  י ׁשֶ אּורֹו, ֶהָחָכם ַאף-ַעל-ּפִ טז( ָחָכם ָיֵרא ְוָסר ֵמָרע, ּבֵ

ה  י ֹכחֹו, ִייָרא ְוִיְזַחל אּוַלי 312לֹא ִכּלָ ָכל ַמֲאַמּצֵ ָסר ֵמָרע ּבְ

ו(  כח,  )משלי  ְוָכמֹוהּו  ֲעׂשֹות.  ַמה-ּלַ ָדת  ּכְ ִנְזַהר  ְולֹא  ֻחּקֹו 

יר.  ָעׁשִ הּוא  ׁשֶ י  יר, ַאף-ַעל-ּפִ ָעׁשִ ְוהּוא  ָרַכִים  ּדְ ׁש  313ֵמִעּקֵ

ְוֵכן ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )תנחומא א לד טו( 314ַאל 

א ָחָכם 315ָסר ֵמָרע ְוָיֵרא.  ָפֵרׁש ָחָכם ָיֵרא ְוָסר ֵמָרע, ֶאּלָ ּתְ
עודנו ירא שמא לא עשה את המוטל עליו בשלמות. ]וז"ל רבינו במשלי שם: 
"החכם אף על פי שהוא סר מרע בכל יכולתו וחפצו, הוא ירא פן יתעה 
במעשה ויקצר בחובתו"[. 316. וסוף הפסוק מוכיח עליו. שהכתוב מגנה את 
הכסיל שהוא הפכו של החכם. 317. מתעבר. כועס )מלשון עברה וכעס(. 
318. ובוטח. כלומר, הוא בטוח ושאנן ואינו דואג שמא מתוך כעסו יבוא 
לידי חטאים ומכשולות, והוא היפך ממדת הדאגה של החכם שאפילו לאחר 
שחזר בתשובה עדיין הוא דואג על מה שנכשל בעבר. וז"ל רבינו במשלי שם: 
"הכסיל אע"פ שאינו סר מרע רק )אדרבא( מתקרב אל הרע, הוא בוטח שלא 
יקרנו עוון וכי דרכו זכה". 319. ומופקר לנזקים. בשעת הכעס אין השכל 
שולט בו כלל והוא קל לעבור על כל עבירות שבעולם. 320. ובעל חמה 
 רב פשע. אדם כעסן מגיע לפשעים רבים. ]וז"ל רבינו במשלי )טז, לב(: "כי
בעת שחטאו )לו( וחמתו בערה בו - לא יסכים על הראוי ולא ינצל מן 
הפשעים, כי כעסו עוצם עיניו ושכלו, כמו שנאמר 'ובעל חמה רב פשע'"[. 
321. עיר פרוצה אין חומה. כמו עיר שנפרצה ונשברה חומת המגן שלה, 
כך הוא האדם אשר איננו שולט בכעסו. 322. יתגבר עליו יצרו. בשנית - 

להכשילו בחטא.

האדם )כמבואר ברמב"ם פ"ג מהל' תשובה ה"ב(. 304. ולא השלים חוקו. 
לא השלים חובתו בצער ובמרירות הנצרכים לתשובה שלימה. 305. את כל 
ענותו. עם כל מה שעינה את עצמו בבכי ובצום. 306. שהתבונן בגודל עבודת 
הבורא וכו'. ר"ל אפילו לא חטא, ועכשיו שחטא - הלא אין קץ לרעת הממרה 
את פיו. 307. בגודל עבודת הבורא על יצוריו. בגודל חיוב כל יצור לעבוד את 
השי"ת. או הכוונה, בגודל טובותיו וחסדיו של הבורא על יצוריו. 308. לרעת 
 הממרה את פיו. לגודל הרעה של מי שממרה את פי ה', מבלי  להתיחס לגודל 
מועטת. קטנה,  מצער.   .310 הבורא.  בעבודת  בעבודה.   .309  העבירה. 

311. והנה למעט בעיניו. נחשב למעט ביחס לחובתו העצומה כלפי הקב"ה. 
312. לא כילה חוקו. לא גמר חובתו. 313. מעיקש דרכים והוא עשיר. מן 
ההולך בדרכים לא ישרות ואע"פ שהוא עשיר. 314. אל תפרש חכם ירא וסר 
מרע. ירא ולאחר מכן סר מרע. 315. סר מרע וירא. אף על פי שסר הוא מרע, 
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מרמתו[,  ]בדקות 
רץ אל רצונך בנראה 
מרמיזותיו וקריצותיו, 
אותך  מורה  והוא 
הממיתים  בחציו 
חיים  מארץ  לשרשך 
החזק  ומן  וכו'. 
שבשלוחיו אשר יורה 
אותך  וילחם  אותך 
ענינך,  במצפון  בהם 
שישתדל לספק עליך 
אמיתתך, ולשבש מה 

שנתברר לך, ולערבב את נפשך במחשבות כזבים וטענות שקרים, יטריד 
אותך בהם מתועלותיך, ויספק עליך מה שנתברר לך מאמונתך ודתך וכו'. 
ומן התימה, אחי, כי כל אויב שיש לך, כשתנצח אותו פעם ושתים, ירף ממך 
ולא יעלה על לבו להילחם בך, לדעתו יתרון כחך על כחו, והוא מתייאש 
ִמַנֵצַח אותך וִמְגבֹור עליך. אבל היצר אין מספיק לו ממך ניצוח פעם ומאה 
פעמים, בין שנצח אותך, בין שנצחתו. כי אם ינצח אותך - ימיתך, ואם 
תנצחהו פעם אחת - יארוב לך כל ימיך לנצח אותך, כמו שאמרו רבותינו 
זכרונם לברכה )אבות ב, ד( 'אל תאמין בעצמך עד יום מותך'. ואינו מקיל 
בקטנה שבקטנות עניניך לנצח אותך בה, כדי שתהיה לו מדרגה לנצח אותך 

במה שלמעלה ממנה" וכו'. 

טז. אל תאמן בעצמך 
כתב  מותך.  יום  עד 
'חובות  בספר 
יחוד  )שער  הלבבות' 
המעשה פרק ה'(: "בן 
אדם, ראוי לך לדעת, 
הגדול  השונא  כי 
הוא  בעולם  לך  שיש 
בכחות  הנמסך  יצרך 
נפשך, והמעורב במזג 
והמשתתף  רוחך, 
חושיך  בהנהגת  עמך 
והרוחניים,  הגופניים 
הנראות  תנועותיך  בכל  חּוֶּבָך, בעל עצתך  וצפּון  נפשך  בסודות  המושל 
והנסתרות שתהיינה ברצונך, האורב לפתות פסיעותיך, ואתה ישן לו והוא 
ער לך, ואתה מתעלם ממנו והוא אינו מתעלם ממך, ָלַבׁש לך בגדי הידידות 
ְוָעָדה ַעִדי האהבה לך, ונכנס בכלל נאמניך ואנשי עצתך וסגולת אוהביך 

ַעל  לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  לֹֹמה  ׁשְ ר  ְוִדּבֶ יח. 
ּבֹו  ּוֵפֵרט  ׁשּוָבה  ַהּתְ ַבר  ּדְ

ָבָריו  ּדְ ַתח  ּפֶ 329ּוָפַתח  ה,  ַהּזֶ 328ָהִעְנָין 

יִקים  ֲעלֹץ ַצּדִ ְוָאַמר )משלי כח, יב( 330ּבַ

ִעים  ְרׁשָ 332ּוְבקּום  ִתְפָאֶרת  ה  331ַרּבָ

יִקים  ּדִ ַהּצַ רּוׁש,  ּפֵ ָאָדם.  ׂש  333ְיֻחּפַ

ל  ּכָ ַעל  ֵני-ָאָדם  ּבְ ִדים  ּוְמַכּבְ ְמָפֲאִרים 

ָאְמרּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )אבות פ"ב מ"ד(  ׁשֶ

יֹום  ַעד  ַעְצְמָך  ּבְ ֲאֵמן  ּתַ 323)טז(ַאל 

חֹו  ר 324ִנּצְ ן ָהִאיׁש ֲאׁשֶ ּכֵ ל-ׁשֶ מֹוְתָך. ּכָ

ִמן  ֵמר  ָ ְלִהּשׁ ָראּוי  י  ּכִ ָבר,  325ּכְ ]ִיְצרֹו[ 

ּוְלהֹוִסיף  ֵעת  ָכל  ּבְ ָהאֹוֵרב  ֶצר  ַהּיֵ

ם יֹום-יֹום, ְוִתְהֶיה- ֵ ַנְפׁשֹו ִיְרַאת ַהּשׁ ּבְ

ֵרי  ּבְ ל 327ִמׁשְ ֲעֹבר ָעָליו ּכָ ּלֹו 326ְלָמעֹוז ּבַ

ׁש ֶלָעִתיד.  ְתַחּדֵ ֶצר ַהּמִ ַהּיֵ

מכשולי. 328. הענין הזה. של הדאגה. 329. ופתח פתח דבריו. רבינו הביא 
שני פסוקים ללמד על הפסוק השלישי הבא אחריהם - בו מוזכר ענין הדאגה 
- שגם הוא מדבר על דבר התשובה, ודרך אגב לימדנו רבנו משני פסוקים 
אלו לימודים גדולים בעניני התשובה )פתח השער(. 330. בעלוץ צדיקים. 
בשמוח צדיקים. כלומר, כאשר כוחם מתגבר בעולם. 331. רבה תפארת. 
מתרבה תפארת בעולם. 332. ובקום רשעים. כשהרשעים מושלים בעולם. 

333. יחופש אדם. כלומר, מחפשים הם רק את חסרונות האדם.

323. אל תאמן בעצמך עד יום מותך. אל תבטח בתורתך ובצדקתך שיעמדו 
לך נגד יצר הרע, גם אם כל ימיך ניצחת אותו, אלא עד יומך האחרון עשה 
יוחנן כהן גדול שימש  )ברכות כט.(  תחבולות להינצל ממנו, שכן אמרו 
בכהונה גדולה שמונים שנה, ולבסוף נעשה צדוקי. 324. נצחו יצרו כבר. 
וכבר טעם מן החטא וערב לחכו, וגם שיצרו אומר לו הנה עברת ולא קרה לך 
מאומה, ועוד הרי אפשר לעשות תשובה, והראיה שעשה תשובה על חטאו 
הקודם, הנה בגלל כל אלו הסיבות הוא עלול לעבור שנית )הרוצה בתשובה(. 
325. כבר. בביאור רבינו לאבות )ד, ב( כתב: "עבירה גוררת עבירה - גם זה 
מן הטבע אחר שעשה עבירה אחת ונתרחק מעבודת השם יתברך, כי תבוא 
לידי עבירה אחרת, אף כי אין היצר מתאוה אליה כבראשונה – יעשנה, כי 
רוחו עלול אל היצר ותוקף עליו... עד יעשה כל העבירות, כי טבעו מורגל 
לעשות כל תועבת אשר שנא השם". 326. למעוז. לחוזק. 327. משברי. 
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להתודות  חייב  יז. 
בספר  כתב  עליהם. 
'חובת הלבבות' )שער 
ד'(:  פרק  התשובה 
"בקשת המחילה אות 
ושפלותו  כניעתו  על 
האלהים,  לפני 
 - בעוונו  והתוודותו 
לו,  המחילה  סיבת 
)משלי  שנאמר  כמו 
'ומודה ועוזב  יג(  כח, 
בהפך  ואמר  ירוחם'. 
זה )ירמיה ב, לה( 'הנני 
נשפט אותך על אמרך 
ואמר  חטאתי',  לא 
לא  פשעיו  'מכסה 
יצליח'. וכזה נראה בין 
החוטא  כי  אדם,  בני 
לו  כשייכנע  לחבירו, 
ויודה שחטא לו והרע אליו וביקש ממנו המחילה, והכיר חבירו ממנו שהוא 
מתחרט על מה שקדם לו מן החטא, לא יתעכב מלמחול לו ומעבור על 

פשעו, ויסיר מה שיש לו בלבו מן הנטירה".

ט  ּפָ יִתי, ְוֶנֱאַמר )ירמיה ב, לה( ִהְנִני ִנׁשְ אֹוִדיֲעָך ַוֲעֹוִני לֹא ִכּסִ

ִזְכרֹוָנם  ָרֵאל  ִיׂשְ ְוַחְכֵמי  ָחָטאִתי.  ָאְמֵרְך-לֹא  ַעל  אֹוָתְך 

ָעיו לֹא  ה ְפׁשָ ַהְמַכּסֶ ָעִמים ׁשֶ ְרׁשּו )יומא פו, ב( 340ּפְ ִלְבָרָכה ּפֵ

ָרה  ּפָ י ֵאין לֹו ּכַ ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ּכִ ּבֵ ֲעֵברֹות ׁשֶ מֹו 341ּבַ ַיְצִליַח, ּכְ

ׁש  ְיַבּקֵ ר  ֲאׁשֶ ְוַעד  ק,  ְוָהעֹשֶׁ ְוֶהָחָמס  ֵזָלה  ַהּגְ יב  ָיׁשִ ר  ֲאׁשֶ ַעד 

ר ָעָליו  ָניו, אֹו ִסּפֵ ין ּפָ ר ֵהִציק לֹו, אֹו 342ִהְלּבִ ְמִחיָלה ֵמֲאׁשֶ

ְרְסמּו  ְתּפַ ּנִ ׁשֶ קֹום  ַלּמָ ָאָדם  ין  ּבֵ ׁשֶ ֲעֵברֹות  ּבַ אֹו  ָהָרע,  ָלׁשֹון 

ם  ֵ ל ֶאת ַהּשׁ ַפְרֶהְסָיא ְמַחּלֵ ה ֲעֵברֹות ּבְ י ָהעֹוׂשֶ ִלְבֵני-ָאָדם, ּכִ

ׁש  ֵני-ָאָדם 343ְלַקּדֵ ל ֲעֵליֶהם ִלְפֵני ּבְ ב ְלִהְתאֹוֵנן ּוְלִהְתַאּבֵ ְוַחּיָ

ׁשּוִבי  ַאֲחֵרי  י  344ּכִ יח(  לא,  )ירמיה  תּוב  ּכָ ׁשֶ ְוֶזהּו  ם.  ֵ ַהּשׁ ֶאת 

י, ַהֲחָרָטה  י ַעל-ָיֵרְך. ִעְנַין ִנַחְמּתִ ְדִעי ָסַפְקּתִ י ְוַאֲחֵרי ִהּוָ ִנַחְמּתִ

ַאְרנּו.  ר ּבֵ ֲאׁשֶ ב ּכַ ְמִרירּות ַהּלֵ ׁשּוָבה ּבִ ר ַהּתְ י ִעּקַ ַער, ּכִ ְוַהּצַ

י ִלְבֵני- ּנֹוַדְעּתִ י ַעל-ָיֵרְך, 346ַאֲחֵרי ׁשֶ ְדִעי ָסַפְקּתִ 345ְוַאֲחֵרי ִהּוָ

ֶהם,  ּבָ ְמֵצאת  334ַהּנִ טֹוָבה  ַמֲעָלה 

ְבֵני-ָאָדם  מּוֵמי  ים  ׂשִ ְמַחּפְ ִעים  ְוָהְרׁשָ

י  ְוַאף-ַעל-ּפִ יָלם,  ּפִ ְלַהׁשְ ִגיאֹוָתם  ּוׁשְ

ְוָחְזרּו  ָהֵהם  ים  ֲעׂשִ ַהּמַ יחּו  ִהּנִ ָבר  ּכְ ׁשֶ

יג(  )שם שם,  ָאַמר  ְך  ַאַחר-ּכָ ְתׁשּוָבה.  ּבִ

ָעיו לֹא ַיְצִליַח 336ּומֹוֶדה  ה ְפׁשָ 335ְמַכּסֶ

ֵאין  ׁשֶ י  ַאף-ַעל-ּפִ י  ּכִ ְיֻרָחם,  ְועֹוֵזב 

ׁשּוָבה ְלַגּלֹות ֲעֹונֹוָתיו ִלְבֵני- ְלַבַעל-ּתְ

ָאַמר  ֶ ה ּשׁ ׁש ְלָהִבין ִמּמַ ּיֵ מֹו ׁשֶ ָאָדם, 337ּכְ

ֲאָבל ָאָדם,  ׂש  ְיֻחּפַ ִעים  ְרׁשָ  ּוְבקּום 

ִעְנָין  ּכָ ֲעֵליֶהם,  338ְלִהְתַוּדֹות  ב  )יז(ַחּיָ

אִתי  339ַחּטָ ה(  לב,  )תהלים  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ

340. פעמים שהמכסה פשעיו. מהבריות. 341. בעבירות שבין אדם לחבירו. 
שמוטב לגלותן כדי שגם אחרים יבקשו מחברו שימחול לו )רש"י יומא פו:(. 
]ולפי פירושו עולה לכאורה שלא יפרסם את החטא לרבים אם לא שברור לו 
שזקוק הוא לעזרתם כדי לפייס את חבירו. אולם דעת הרמב"ם הל' תשובה 
 ב, ה אינו כן, אלא יש לו לפרסם בכל מקרה[. 342. הלבין פניו. ביישו.
343. לקדש את השם. כנגד חילול ה' שעשה. 344. כי אחרי שובי נחמתי. 
345. ואחרי הודעי  הרעים.  מעשי  על  התחרטתי  בי  לאחר שחזרתי  אכן 
 ספקתי על ירך. ולאחר שנודע לי חטאי טפחתי בידי על ירכי מתוך צער.

346. אחרי שנודעתי. כלומר, מאחר ונודעו עוונותי.

334. הנמצאת בהם. תוך התעלמות מחסרונותיהם. 335. מכסה פשעיו לא 
יצליח. המתעלם מפשעיו לא תתקבל תשובתו. 336. ומודה ועוזב ירוחם. 
והמודה בהם ועוזב אותם יסולח לו. 337. כמו שיש להבין ממה שאמר ובקום 
רשעים יחופש אדם. שמדת הרשעים היא להזכיר עוונות. 338. להתודות 
עליהם. לפני הקב"ה. ולפי זה הפירוש "מכסה פשעיו" הוא מהקב"ה, אבל 
לבני אדם אין לגלות כלל. 339. חטאתי אודיעך ועווני לא כסיתי. בפניך 

אגלה את חטאי בשוגג, וגם את עווני במזיד לא אכסה.
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יח. ויוסיף יראת השם 
בנפשו תמיד. במסכת 
"אמר  )קה.(:  חולין 
להא  אנא  שמואל: 
מילתא חלא בר חמרא 
לגבי אבא, דאילו אבא 
הוה סייר נכסיה תרי 
ואנא  ביומא,  זמני 
אלא  סיירנא  לא 
]פירוש:  זמנא"  חדא 
אני  אומר:  שמואל 
בן  "חומץ  זה  לדבר 
לאבי.  בהשוואה  יין" 
שאילו אבי, היה הולך 
קרקעותיו  ורואה 
ובודק איזה טיפול הן 
צריכות - שתי פעמים 

ביום, ואני איני בודקן אלא פעם אחת ביום[. 
החפץ חיים בספרו "שם עולם" )א, יא( הבין שדברי שמואל )וכן המעשים 
המובאים בהמשך הגמרא שם( נאמרו בדרך משל על הקניינים הרוחניים של 
האדם - שהם נכסיו האמיתיים לנצח, ולכן אבוה דשמואל שהיה חסיד ביותר 
היה מחשב עם נפשו שתי פעמים בכל יום על מעשיו, פעם בצהרים להתבונן 
אם קיים מה שקיבל עליו עול המצוות בבוקר, וכן בלילה היה מתבונן בזה 
שוב, ואילו שמואל בנו שהיה קטן ממנו היה מתבונן בזה רק פעם אחת 
ביום. ועל זה אמר שמואל )שם( "האי מאן דסייר משתכח אסתירא" ]מי 
שבודק מוצא מטבע[, כלומר, שכאשר יחשב עם נפשו בודאי ימצא דברים 
שאינם מתוקנים ויתקנם. ומביאה הגמרא שאביי היה מסייר נכסיו בכל יום, 

יד(  כח,  )משלי  ֵכן  ַאֲחֵרי  354ָאַמר  כ. 
ה  ִמיד ּוַמְקׁשֶ ֵרי ָאָדם ְמַפֵחד ּתָ ַאׁשְ

י  ַאף-ַעל-ּפִ רּוׁש,  ּפֵ ָרָעה,  ּבְ ִיּפֹול  ִלּבֹו 

ְלַפֵחד  ָעָליו  ֵיׁש  ְועֹוֵזב,  מֹוֶדה  הּוא  ׁשֶ

ׁשּוָבה,  ִלים חֹק ַהּתְ ִמיד אּוַלי לֹא ִהׁשְ ּתָ

ְויֹוִסיף  ַרּבֹות.  ְלַמְדֵרגֹות  ְצִריָכה  י  ּכִ

ְדֵרגֹות.  ַהּמַ יג  ְלַהּשִׂ יֹום  ָכל  ּבְ 355אֶֹמץ 

ִיְצרֹו,  ָעָליו  ׁש  ִיְתַחּדֵ אּוַלי  ִיְפַחד  ם  ּגַ

)יח(ְויֹוִסיף  ֵעת,  ָכל  ּבְ ּנּו  ִמּמֶ ֵמר  ָ ְוִיּשׁ

ל  ּלֵ ְוִיְתּפַ ִמיד,  ּתָ ַנְפׁשֹו  ּבְ ם  ֵ ִיְרַאת-ַהּשׁ

347ִנְרִאים  ים  ַמֲעׂשִ ּבְ י  ְלּתִ ִהְתַאּבַ ֲעֹונֹוַתי,  ְרְסמּו  ְוִהְתּפַ ָאָדם 

מֹו )יחזקאל כא, יז( 348ְסֹפק ֶאל-ָיֵרְך, ְוֶנֱאַמר )איוב  ִלְבֵני ָאָדם, ּכְ

ר ֶהֱעֵויִתי. ים ַוּיֹאֶמר ָחָטאִתי 350ְוָיׁשָ לג, כז( 349ָיׁשֹר ַעל ֲאָנׁשִ

ְיסֹודֹות  י  ּכִ י  רּוׁש, ַאף-ַעל-ּפִ ּפֵ ְיֻרָחם.  ְועֹוֵזב  ּומֹוֶדה  יט. 
ּדּוי, ַוֲעִזיַבת ַהֵחְטא.  ה: ַהֲחָרָטה, ְוַהּוִ לֹשָׁ ׁשּוָבה ׁשְ ַהּתְ

ה ִמְתָחֵרט,  ְתַוּדֶ ַהּמִ י  ְכָלל מֹוֶדה, 352ּכִ ּבִ ּדּוי  ְוַהּוִ 351ַהֲחָרָטה 

ה  ְתָחֵרט ּוִמְתַוּדֶ י ַהּמִ ה, ּכִ ה ֵאּלֶ לֹשָׁ ְ חּוָתה ִמּשׁ ׁשּוָבה ּפְ ְוֵאין ּתְ

ּלֹא  ָידֹו ׁשֶ ֶרץ ּבְ ּטֹוֵבל ְוׁשֶ ְוֵאיֶנּנּו עֹוֵזב ַהֵחְטא, ּדֹוֶמה ְלִמי ׁשֶ

ַעל- י הּוא ּבַ ָעְלָתה לֹו ְטִביָלה. ָאֵכן מֹוֶדה ְועֵֹזב 353ְיֻרָחם, ּכִ

ר  ֲאׁשֶ ׁשּוָבה ַמְדֵרגֹות ַרּבֹות, ּכַ ׁש ַלּתְ ּיֵ י ׁשֶ ׁשּוָבה, ַאף-ַעל-ּפִ ַהּתְ

ַאְרנּו. ּבֵ

הדאגה  חובת   - לענייננו  הנוגע  לעיקר  מגיע  כעת  כן.  354. אמר אחרי 
המוטלת על בעל התשובה. 355. אומץ. מאמץ.

מתוך  ירכך  על  בידך  ְטַפח  ירך.  אל  ספוק   .348 הניכרים.  נראים.   .347
צער )לנהי ולקינה(, והוא מעשה הנראה לעיניים. 349. ישור על אנשים. 
350. וישר העויתי. ואת הדרך הישרה  יעשה שורות של אנשים )רש"י(. 
עיקמתי. 351. החרטה והוידוי בכלל מודה. כלומר, אע"פ שהזכיר הכתוב 
רק שני יסודות, "מודה ועוזב" - החרטה והוידוי שניהם בכלל מודה )פתח 
השער(. 352. כי המתודה מתחרט. קודם. וההודאה בפה היא גמר החרטה. 
]והמתודה בפיו ואינו מתחרט בלבו הרי בזה גופא הוא חוטא, וע"ז אומרים 
"על חטא שחטאנו לפניך בוידוי פה", והוא דובר שקרים[ )הרוצה בתשובה(. 

353. ירוחם. יסולח לו.
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מחשב  שהיה  כלומר, 
עם נפשו כנ"ל, ואמר 
דמר  איסתרי  "היכי 
כלומר,  שמואל", 
ידי  על  מצא  שלא 
שראוי  דבר  חשבונו 
איש  היה  כי  לתקנו, 
]וכמו  מאד  קדוש 
שאמרו בתענית )כא:( 
לו  משגרים  שהיו 
שלום מן השמים בכל 
ערב שבת[, עד שיום 
אריסו  אחד ראה את 
עצים  חבילת  שנוטל 
הוא  והאריס  וכו', 
מפני  הרע  ליצר  רמז 
עם  משתתף  שהוא 
ענייניו,  בכל  האדם 
והתבונן אביי על יצרו שרוצה לעשות איזה פעולה, ושאלו בשביל מי אתה 
רוצה לעשות זאת, והשיבו אני מתכוין בה בשבילך כלומר לשם מצוה, 
ואמר לו אביי "כבר קדמוך רבנן", שעל ידי שהורו שיחשב עם נפשו בכל 
יום, זכיתי להתבונן בזה ולהבחין שאין כוונתך האמיתית לשם מצוה אלא 
כדי להפסידני, והיינו שעל ידי חשבון הנפש זכה אביי להבחין ביצר שרוצה 

לרמותו ]ולא שהיה ממש דין ודברים ביניהם[. 

ַיד ִיְצרֹו. ן 363ִיּפֹל ּבְ ִמיד, ַעל ּכֵ ּתָ

ֱאַמר )ירמיה לא,  ּנֶ ִעְנָין ׁשֶ ה, 364ּכָ י, ַהּבּוׁשָ ִ ּשׁ ִ ר ַהּשׁ ָהִעּקָ כא. 
ת ְנעּוָרי.  אִתי ֶחְרּפַ י ָנׂשָ י 365ּכִ י ְוַגם-ִנְכַלְמּתִ ּתִ יח( ּבֹשְׁ

ָאָדם,  ֵני  ּבְ ִלְפֵני  ֲעֵברֹות  ַלֲעֹבר  ְמאֹד  ֵיבֹוׁש  ַהחֹוֵטא  ה  ְוִהּנֵ

ִמן  ֵיבֹוׁש  לֹא  ְוֵאיְך  ֲעֵברֹוָתיו,  ּבַ ירּו  ְוַיּכִ יׁשּו  ַיְרּגִ ִאם  ֵלם  ְוִיּכָ

ַרְך ָרחֹוק  ם ִיְתּבָ ֵ י ִאם ְלִפי ֱהיֹות ַהּשׁ ַרְך? ְוֵאין ֶזה ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ְבָרִאים ְולֹא ֵיבֹוׁש 368ִמן  ן ֵיבֹוׁש 367ִמן ַהּנִ ְליֹוָתיו, ַעל ּכֵ 366ִמּכִ

ַרְך. ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ברכות כח,  ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ

ְלִמיָדיו,  אי ָאְמרּו לֹו ּתַ ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ ִטיַרת ַרּבָ ַעת ּפְ ׁשְ י ּבִ ב( ּכִ

ַמִים  ֵהא 370מֹוָרא ׁשָ ּיְ ְרֵכנּו! ָאַמר ָלֶהם, 369ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ נּו! ּבָ ַרּבֵ

ׁשּוָבה  ַהּתְ ֶאל  ְלָעְזרֹו  ם  ֵ ַהּשׁ ֶאל  ִמיד  ּתָ

ִיּפֹול  ִלּבֹו  ה  ּוַמְקׁשֶ ְצרֹו.  ִמּיִ ילֹו  ּוְלַהּצִ

י  ַלְמּתִ ִהׁשְ ָבר  ּכְ ִלּבֹו,  ּבְ ָרָעה, ָהאֹוֵמר  ּבְ

ל ּדֵ ּתַ ִמׁשְ ְוֵאיֶנּנּו  ׁשּוָבִתי,  ּתְ  356חֹק 

ׁשּוָבה  ַהּתְ ַמְדֵרגֹות  יג  ְלַהּשִׂ ִמיד  ּתָ

ַעל  357ֵיָעֵנׁש  ִיְרָאה,  ַנְפׁשֹו  ּבְ ּוְלהֹוִסיף 

ְוֵאיֶנּנּו 358ָרם-ֵלָבב  הּוא  י  ּכִ  ֶזה, 

ֵאיֶנּנּו  ְוַגם  ַנְפׁשֹו,  359ִמְגַרַעת  יר  ַמּכִ

ָרָכיו  ּדְ יר  360ְלַהְכׁשִ ִחּיּובֹו  ּגֶֹדל  יר  ַמּכִ

ם ּגַ ם,  ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני  ר  ֶהְכׁשֵ ִיְתרֹון   361ּבְ

לֹו  362ָהאֹוֵרב  ְצרֹו  ִמּיִ ָמר  ִנׁשְ ֵאיֶנּנּו 

363. יפול ביד יצרו. וזהו פירוש הכתוב "יפול ברעה". 364. כענין שנאמר 
וכו'. פסוק זה, שבתחילתו עסק רבינו לעיל, מדבר בענין התשובה: "כי אחרי 
שובי ניחמתי... בושתי וגם נכלמתי". 365. כי נשאתי חרפת נעורי. כי אפשר 
שיחרפו אותנו ויזכירו לנו חטאות שעשינו בנעורינו, בטרם שבנו אל ה'. 
366. מכליותיו. היועצות לו כיצד להתנהג. 367. מן הנבראים. מבני האדם, 
אותם הוא רואה בעיניו בחוש. 368. מן הבורא. של אותם הנבראים שמהם 
אבינו שבשמים. מלפני  יהי רצון.   .369 )הרוצה בתשובה(.   הוא מתבייש 

370. מורא שמים. רבינו מפרש זאת לענין הבושה, וכמו שדרשו חז"ל )נדרים 
כ.( "ובעבור תהיה יראתו על פניכם" )שמות כ, יז( - "זו בושה" ]-מדת בושת 
פנים[, "לבלתי תחטאו" - "מלמד שהבושה מביאה לידי יראת חטא... כל 

אדם המתבייש לא במהרה הוא חוטא".

החטא. ועזיבת  וידוי  חרטה,  ע"י  תשובתי  חובת  תשובתי.  חוק   .356 

 357. יענש על זה. אם יכשל שוב. או שיענש ע"י שיפול שוב ביד יצרו.
358. רם לבב. גאה. 359. מגרעת נפשו. פחיתות נפשו שבקלות יכול להכשל 
שוב בחטא. 360. להכשיר. לתקן. 361. ביתרון הכשר. ביתר תיקון, בתוספת 

הכשרה. 362. האורב לו תמיד. ומסיתו לחטוא.
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בחטאיו אך אין הדבר 
בתחושותיו,  מושרש 
מבוראו  הבושה  ואין 
כמו  בו  מוטבעת 
וכתב  הבושות.  שארי 
הלבבות'  ב'חובת 
פ"ה(  הבחינה  )שער 
ענין  מצד  זהו  כי 
הבחירה שניתן לאדם, 
כי רק בבחירה בעמל 
ובחז"ל  בתורה  בעיון 
המוסרים  ובלמודי 
יגיע לכך להכניס עניני 
השכל בציור החוש. 

יט. כמורא בשר ודם. 
ביאור מצב זה, היאך 
מתיירא  שאדם  יתכן 
מן הבריות יותר ממה 
שמתיירא מן הקב"ה, 
הגר"י  בדברי  מצאנו 
)כוכבי  זצ"ל  בלאזר 
הנה  י"ג(:  סימן  אור 
הגשמיים  בענינים 
השכל והחוש הם דבר 
מה שמשיג  כל  אחד, 
באותה  ישיג  בשכלו 
ולכן  בחושיו,  מדה 
מוטבע  האדם  בטבע 
מלעשות  שימנע 
בלבו  שיחפוץ  מה 
מפני שמתבייש מבני 
אדם. לא כן בענינים 
האמונה  כפי  לא  נפרדים,  דברים  שני  הם  והחוש  השכל  שם  הרוחניים, 
בשכל כן ירגיש בחוש, כי אמנם יודע אדם ומאמין כי יש להתבייש מהקב"ה 

ה ָפָני. ּוְבָכל  ָתה ְכִלּמָ ּסְ )תהלים סט, ח( ּכִ

ַאַחר  ֶרת  ִנְזּכֶ ה  ִלּמָ ַהּכְ ְרֶאה  ּתִ ָמקֹום 

ה,  י ִהיא 381ְיֵתָרה ִמן ַהּבּוׁשָ ה, ּכִ ַהּבּוׁשָ

)ירמיה יד, ג( ּבֹשּׁו ְוָהְכְלמּו, )ירמיה לא, יח( 

382ּוִבְראֹות  י.  ְוַגם-ִנְכַלְמּתִ י  ּתִ ּבֹשְׁ

ַעל  ַמֲעִביר  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ י  ּכִ ַהחֹוֵטא 

ִנְפָרע  384ְוֵאיֶנּנּו  לֹו,  383ּוַמֲאִריְך  ֲעֹונֹו 

לֹו,  ה  ָעׂשָ ַכֲחָטָאיו  385ְולֹא  ּנּו,  ִמּמֶ

יֹוִסיף  ָעָליו,  ַמל  ּגָ ַכֲעֹונֹוָתיו  386ְולֹא 

י ֲהלֹא ַהחֹוֵטא ְלֶמֶלְך  ְלָבבֹו, ּכִ ה ּבִ ּבּוׁשָ

ְוֵכן  ּנּו.  ִמּמֶ ֵיבֹוׁש  לֹו,  ר  ְמַכּפֵ ְוהּוא  ּבֹו  387ּובֹוֵגד  ָוָדם  ר  ׂשָ ּבָ

ְך  ּתְ ְולֹא ִיְהֶיה-ּלָ ִרי ָוֹבשְׁ ְזּכְ תּוב )יחזקאל טז, סג( 388ְלַמַען ּתִ ּכָ

ר ָוָדם. ָאְמרּו  ׂשָ מֹוָרא ּבָ ֲעֵליֶכם 371)יט(ּכְ

אן ְולֹא יֹוֵתר? ָאַמר  נּו! 372ַעד ּכָ לֹו, ַרּבֵ

ֲהֵרי ָאָדם  ְדעּו ׁשֶ ָלֶהם: 373ַהְלַואי! 374ּתֵ

ֶתר 375ְואֹוֵמר, 376לֹא  ּסֵ ּבַ עֹוֵבר ֲעֵבָרה 

ִיְרַאִני ָאָדם!

ֶזה,  377ּבָ ָהֶעְליֹוָנה  ְדֵרָגה  ְוַהּמַ כב. 
ֲעֹונֹוָתיו  ַעל  ָהָאָדם  ֵלם  ּכָ ּיִ ׁשֶ

379ְוִעְנַין  ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ְפֵני  378ִמּלִ

ה  בּוׁשָ ּבְ ה  ׁשָ 380ַהַהְרּגָ ַהַהְכָלָמה, 

ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ִעְנָין  ּכָ ָניו,  ּפָ ִזיו  נּות  ּתַ ְוִהׁשְ

כתב,  ז(  סט,  תהלים  )להגר"א,  אברהם  בבאר  הבושה.  מן  יתירה   .381
שבושה היינו כגון כשגנב, ויכול לשקר ולומר שהוא לקוח )קנוי(, וכלימה 
הוא כשנתברר שקרו ואין מענה בפיו. 382. ובראות החוטא וכו'. זוהי סיבה 
נוספת להתבייש, כי השי"ת אינו נוהג עמו כפי שהוא נהג כלפיו, והוא בגדר 
מתנת חינם הגורמת בושה למקבל. 383. ומאריך לו. הזמן מלהענישו כדי 
ולא   .385 שחטא.  לאחר  מיד  ממנו.  נפרע  ואיננו   .384 תשובה.  שיעשה 
 כחטאיו עשה לו. גם כשמענישו אין העונש כפי מה שמתחייב מחטאיו.
386. ולא כעוונותיו גמל עליו. כלומר, עוד גמל עמו חסדים טובים, אף שאינו 
ראוי בגלל עוונותיו. 387. ובוגד בו. בעצם החטא. 388. למען תזכרי וגו'. 
כשתראי בעתיד שאני שומר את בריתי אתך ומטיב עמך ומוחל לכל אשר 

371. כמורא בשר ודם. פי' ואז לא יחטא. 372. עד כאן ולא יותר. וכי די במה 
שמורא שמים יהיה רק כמורא בשר ודם, ולא יותר?! 373. הלואי. שתגיעו 
לדרגה זו, שעל ידה תמנעו מעבירות הרבה! 374. תדעו. והראיה שכך הדבר. 
375. ואומר. בלבו. 376. לא יראני אדם. ואף על פי שהוא יודע שהכל גלוי 
לפני הקב"ה - אינו נמנע מלחטוא, ומורא הבריות גדול אצלו יותר ממורא 
שמים )רש"י(. 377. בזה. במידת הבושה. 378. מלפני השם יתברך. שחטא 
לנוכח פני ה' יתברך. 379. וענין ההכלמה. מהי הכלימה, ובמה היא יותר מן 
הבושה. 380. ההרגשה בבושה והשתנות זיו פניו. שמרגיש אותה עמוק בלבו 

ובעקבות זה משתנה מראה פניו.

ביאורים
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תשובה שער ראשוןשערי  תשובה עיוניםשער ראשוןשערי 

על  לו  מוחלים  כ. 
יש  עוונותיו.  כל 
בושה  מדוע  לעיין, 
גורמת  עבירה  מדבר 

למחילת עוונות?
דסלר  הגרא"א  ביאר 
זצ"ל )'מכתב מאליהו' 
כלליות,  עצות 
הרגש  הבושה(: 
הבושה - שורשו הוא דביקות פנימית אל מעלה רוחנית, ובהרגיש האדם 
בנפשו שנפל ממעלתו הריהו מתבייש. ולהיפך, מי ששולטת בו מידת העזות 
דבוקה  ר"ל שפנימיותו  לאות  זה  נחושה שאינו מתבייש מרעתו,  ומצחו 
לטומאה. וזה מה שכתב בספר 'מעלות התורה' שמדת העזות היא סעיף 
מעבודה זרה. ואמרו ז"ל שממדות ישראל שהם ביישנים )יבמות עט:(, היינו, 
שאפילו אם הם חוטאים, דבקותם לקדושה אינה מסתלקת לגמרי, ועל זה 
מורה הבושה. ומשום כך קרובים ישראל תמיד למחילת חטאים. כי כאשר 
יתבייש האדם מעצמו, ולא מאדם אחר, הרי בושתו באה מעומק לבו על 
דרך האמת, והבושה והאני מתאחדים, עד שכבר דבוק הוא לגמרי לקדושה 
וממילא נמחלו לו כל עוונותיו, כמאמרם ז"ל 'עבר עבירה ומתבייש בה, 
מוחלים לו על כל עוונותיו' )ברכות יב:(. והיינו 'כי עמך הסליחה' )תהלים 
קל, ד(, כי בהיות האדם עם הקב"ה, היינו דבוק אליו בפנימיותו, זהו סליחה 
גמורה לכל חטאיו, כי אז מתבייש באמת מן החטא ומואס בו, וממילא 

החטא נדחה ממנו. 

ִביִאים  ַיד ַהּנְ ם ּבְ ָאַמר )שמואל א כח, טו( ְולֹא ָעָנִני עֹוד ּגַ 391ׁשֶ

ׁש  ּיֵ ִנְתּבַ י  ּכִ ים,  ְוֻתּמִ אּוִרים  יר  ִהְזּכִ 392ְולֹא   - ֲחלֹמֹות  ּבַ ם  ּגַ

י נֹוב ִעיר ַהּכֲֹהִנים, ְוָאַמר לֹו  ָהַרג ַאְנׁשֵ ֵני 393ׁשֶ יָרם, ִמּפְ ְלַהְזּכִ

י  394ִעּמִ י,  ִעּמִ ּוָבֶניָך  ה  ַאּתָ ּוָמָחר  יט(  שם,  )שם  מּוֵאל  ׁשְ

ִהְתּבֹוֵדד ַלְחׁשֹב  ה ּבְ יג ָאָדם ַמְדֵרַגת ַהּבּוׁשָ ְמִחיָצִתי. 395ְוַיּשִׂ ּבִ

ּוְבָזְכרֹו  יו,  ּפִ ֶאת  ְמֶרה  ַהּמַ ָרַעת  ה  ַרּבָ ה  ְוַכּמָ ם,  ֵ ַהּשׁ ת  ְגֻדּלַ ּבִ

ְליֹוָתיו 397ְוצֹוֶפה  יו 396ּובֹוֵחן ּכִ ם רֹוֶאה ַמֲעׂשָ ֵ י ַהּשׁ ִמיד ּכִ ּתָ

בֹוָתיו. ַמְחׁשְ

ִרי- ַכּפְ ֵתְך ּבְ ִלּמָ ֵני ּכְ ה ִמּפְ ְתחֹון ּפֶ עֹוד ּפִ

ית. ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו  ר ָעׂשִ ָלְך ְלָכל-ֲאׁשֶ

ה  ָהעֹוׂשֶ ג(  יב,  )ברכות  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם 

לֹו  )כ(מֹוֲחִלים  ּנּו  ִמּמֶ ׁש  ּיֵ ּוִמְתּבַ ָדָבר 

אּול  ׁשָ ל ֲעֹונֹוָתיו. ְוֵכן ָמִצינּו 390ּבְ 389ַעל ּכָ

ותומים ולא נענה, הלך אל אשה בעלת אוב והיא העלתה עבורו את רוחו 
של שמואל הנביא. 391. שאמר. שאול התנצל לפני שמואל על שהעלהו 
באוב כדי שיורהו מה לעשות, מכיון שאינו נענה מה' לא על ידי נביאים ולא 
על ידי שאלת חלום. 392. ולא הזכיר אורים ותומים. שגם בהם דרש כמפורש 
שם. 393. שהרג אנשי נוב עיר הכהנים. כשברח דוד מפני שאול הגיע לנוב 
עיר הכהנים והיה רעב ללחם, ומפני שלא היה להם לחם אחר מלבד לחם 
הפנים - האכילו אחימלך הכהן ממנו, וכשנודע הדבר לשאול צוה להורגם. 
כשדיבר שאול עם רוחו של שמואל - לא הזכיר את האורים ותומים, לפי 
שנתבייש משמואל, שלא יאמר לו שמואל אתה גרמת לעצמך שלא נענית 
במחיצתי.  עמי   .394 )רש"י(.  הכהנים  את  שהרגת  לפי  ותומים  באורים 
לצדיק  שנחשב  עד  שאול  של  עוונותיו  שנמחלו  מכאן  מוכח  עדן.  בגן 
 כשמואל הנביא. הרי שעל ידי הבושה זוכים למחילת עוונות ולעולם הבא.

395. וישיג אדם וכו'. רבינו מבאר כיצד יגיע האדם למדרגת הבושה על 
396. ובוחן כליותיו. המייעצות ללב מה לעשות )ברכות סא.(.  עוונותיו. 
397. וצופה מחשבותיו. כי בתחילה חושב האדם לחטוא ואח"כ כליותיו 
)הרוצה  בגופו  העבירה  עושה  ולבסוף  החטא  את  לבצע  איך  לו  יועצות 

בתשובה(. 

עשית אף שלא נהגת עמי כשורה, תזכרי כי את לא קיימת את הברית, ויהיה 
לך מזה בושה וכלימה, ומפני הבושה ההיא לא יהיה לך פתחון פה להתרעם 
על הצרות שעברו עליך )מצודת דוד(. 389. על כל עוונותיו. כלומר, מוחלין 
לו על אותו עוון, וכן על כל עוונותיו שמתבייש בהם, שהבושה עולה לו 
לתשובה )ריטב"א(. 390. בשאול. שאול המלך בעמדו לפני מערכה קשה 
במלחמה נגד הפלשתים פחד מאד, שלח לשאול עצה בנביאים ובאורים 

ביאורים
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"ארחות המוסר"

הינו מכון, אשר הוקם ע"י ארגון 
 "ארחות יושר" ובו עמלים
 תלמידי חכמים מופלגים,
על חלוקת ספרי המוסר 

לשיעורים יומיים, כשתוספת 
ביאורים ועיונים הנכתבים על ידם 

 מבארים ומניחים את הדברים
על לב הלומדים.

ספרי מוסר אלו, אשר נתבארו 
 וחולקו ע"י חברי המכון,
 מודפסים ומופצים ע"ג

עשרות אלפי חוברות חודשיות 
אשר עושות דרכן אל הלומדים 

הרבים הקובעים בהן את לימודם 
 מידי יום. וכך הופך לימוד המוסר

להיות חלק מסדר יומם של רבים.

עד כה הצטרפו למעגל הלומדים 
 113 כוללים, 138 ישיבות,

 103 תתי"ם, 230 שיעורי תורה,
 18 מדשיות וסמינרים –

25,000 לומדים ברחבי הארץ 
 והעולם שותפים למהפכת

לימוד המוסר היומי!

 הצטרף אף אתה
 למהפכת המוסר,

בלימוד יומי של כ – 10 דקות!

 052-7167812 | נייד:   077-9230219 טל’:  | פקס: 077-4230219 | ת.ד. 596 סניף רבי עקיבא בני-ברקלפרטים והצטרפות - “ארחות יושר” 



"ארחות יושר"

 הארגון אשר חרט על דגלו
 את ענין הפצת המוסר

 אינו פוסח על אף הזדמנות
 הנקרת לפתחו.

 כך מעת לעת,
יוצאים לאור תכנים 

מוסריים, באופנים שונים.

 עלוני המועדים,
מופצים לרגל מועדי השנה 

ומחולקים בעשרות אלפי 
עותקים.

קונטרסים בנושאים שונים, 
 מודפסים ומחולקים

 לבנות הסמינרים.
ולקהלים נוספים 

בהזדמנויות שונות 
ומגוונות.

 קובץ "ארחות ישרים"
המתקבל בהערצה מידי 

שנה בתקופת בין הזמנים 
של חודש אב, מכיל בתוכו 
מדורי מוסר, הלכה וחידוד 

 ועיון - מדור נושא פרסים.
ובכך מהווה חומר עיוני 

ומוסרי לבחורי הישיבות 
ואברכי הכוללים בכל 
מקום בו הם נמצאים. 

עד עתה , בוארו וחולקו 
 הספרים:

"ארחות יושר" למרן 
 הגר"ח קנייבסקי שליט"א
 "ארחות צדיקים",
 ו"מסילת ישרים" לרמח"ל.

כשהם מודפסים 
 ומחולקים באמצעות
החוברות החודשיות.

עם תום תקופת הלימוד 
של כל ספר מן הספרים 
 נאגד תוכן החוברות

 ויצא  לאור 
בספר מהודר.




