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

להוכיחו על דבר בת-שבע.

ַער ָהִראׁשֹון ְך ַהׁשַ ֶהְמׁשֵ

ֶריָה ׁשּוָבה ְוִעּקָ אּור ַהּתְ ּבֵ

י  ּכִ ְפלּות,  ִ 1ְוַהּשׁ ֵלב  ָכל  ּבְ ִניָעה  ַהּכְ ִביִעי,  ְ ַהּשׁ ר  ָהִעּקָ כג. 
ָבָריו  ּדְ ַעל  ָהעֹוֵבר  ה  ּמָ ּכַ 3ֵיַדע  ּבֹוְראֹו  ֶאת  יר  ּכִ 2ַהּמַ

ד(  טו,  )תהלים  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ִעְנָין  ּכָ ֵמֶעְרּכֹו,  5ְוִנְגָרע  ָפל  ְוׁשָ ח  4ׁשַ

ִנְתָעב  י  ּכִ 7ַאף  טז(  טו,  )איוב  ְוֶנֱאַמר  ִנְמָאס,  ְבֵעיָניו  6ִנְבֶזה 

ִנְמָאס  ֶסף  8ּכֶ ל(  ו,  )ירמיה  ַעְוָלה,  ִים  ַכּמַ ִאיׁש-ׁשֶֹתה  ְוֶנֱאָלח 

ָעָליו  ְוָדִוד  ֵעיָניו.  ּבְ ָפל  ׁשָ ִויִהי  ַנע  ִיּכָ ן  ּכֵ ַעל  ָלֶהם.  ָקְראּו 

ִביא ָאַמר  בֹוא ֵאָליו ָנָתן ַהּנָ ִהְתַוּדֹותֹו ַעל ֶחְטאֹו 9ּבְ לֹום ּבְ ָ ַהּשׁ

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.

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

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

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

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

שבוע א'

ב' שבוע 

ג' שבוע 

ד' שבוע 
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שבוע א' - יום א'

תשובה תשובהעיוניםשער ראשוןשערי  שער ראשוןשערי  עיונים

15. סולו סולו. עשו דרך סלולה. 16. הרימו מכשול. סלקו את היצר הרע. 
17. מרום וקדוש וגו'. ר"ל אף על פי שהוא קדוש ושוכן במרומים, בכל זאת 
הוא שוכן גם עם אלה אשר הם 'ואת דכא' - מדוכא וכואב, 'ושפל רוח' - שפל 
וענו הנושא עיניו אל ה' שיעזרהו )מפרשים(. או הכוונה, "ושפל רוח" - בעל 

תשובה )מלבי"ם(.

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

13. יסוד מוסד. בסיס איתן. 14. לעיקרי התשובה. בפרק זה מוזכרים רבים 
מעיקרי התשובה.

ִעְנַין  ּבְ ְוֶנֱאַמר  ּוְנֵכה-רּוַח,  ֶאל-ָעִני 

ְוָאַמר יד-טו(  נז,  )שם  ׁשּוָבה   ַהּתְ

16ָהִרימּו ּנּו-ָדֶרְך  ּפַ  15ֹסּלּו-ֹסּלּו 

ָאַמר ֹכה  י  ּכִ י,  ַעּמִ ֶרְך  ִמּדֶ  ִמְכׁשֹול 

מֹו  ׁשְ ְוָקדֹוׁש  ַעד  ׁשֹוֵכן  א  ְוִנּשָׂ ָרם 

א  ּכָ ְוֶאת-ּדַ ּכֹן  ֶאׁשְ ְוָקדֹוׁש  17ָמרֹום 

ָפִלים  ׁשְ רּוַח  ְלַהֲחיֹות  רּוַח,  ַפל  ּוׁשְ

י  ּכִ ָלַמְדנּו  ִאים,  ִנְדּכָ ֵלב  ּוְלַהֲחיֹות 

ְוֵכן ׁשּוָבה.  ַהּתְ ֵרי  ֵמִעּקְ  ַהַהְכָנָעה 

ַעל ֶרת  ְמַדּבֶ ה  ָרׁשָ ַהּפָ ל  ּכָ ָאר   ׁשְ

י ּכִ טז-יח(  שם,  )שם  ׁשּוָבה  ַהּתְ ֲעֵלי   ּבַ

ְצעֹו  ּבִ ֲעֹון  ּבַ ְוגֹו',  ָאִריב  ְלעֹוָלם  לֹא 

ֵאהּו  ְוֶאְרּפָ ָרִאיִתי  ָרָכיו  ּדְ ְוגֹו',  י  ָקַצְפּתִ

ָרִאיִתי"  ָרָכיו  "ּדְ רּוׁש,  ּפֵ ְוַאְנֵחהּו. 

10ִזְבֵחי  יט(  נא,  )תהלים  ָבָריו  ּדְ סֹוף  ּבְ

ה  ר ְוִנְדּכֶ ּבָ ָרה ֵלב ִנׁשְ ּבָ ֱאלִֹהים רּוַח ִנׁשְ

ָרה, 11רּוַח  ּבָ ֱאלִֹהים לֹא ִתְבֶזה. רּוַח ִנׁשְ

12ַהַהְכָנָעה  י  ּכִ ה  ִמּזֶ ָלַמְדנּו  ְנמּוָכה. 

ה  ַהּזֶ ְזמֹור  ַהּמִ י  ּכִ ׁשּוָבה,  ַהּתְ ֵרי  ֵמִעּקְ

ׁשּוָבה, ַהּתְ ֵרי  14ְלִעּקְ מּוָסד   13ְיסֹוד 

ם,  ֵ ה ָהָאָדם ֶאל ַהּשׁ )א(ּוְבַהְכָנָעה ִיְתַרּצֶ

יט  ַאּבִ ְוֶאל-ֶזה  ב(  סו,  )ישעיה  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ

קל להמחל.
ביאר  לנר'  ב'ערוך 
ענוה.  מיני  ב'  שיש 
הוא  שאין  ענוה  יש 
מקפיד כלל על כבודו 
שהכל  שסבור  משום 
מקום  כאן  ואין  הבל 
אבל  כלל,  לקפידה 
עצמו.  שמשפיל  לא 
והיא  ענוה  יש  אבל 
שמחשיב  העיקרית, 
שהוא  חברו  את 
ממנו,  חשוב  יותר 
נגד  שמעמיד  מפני 
המעלות  את  עיניו 
בחברו  שנמצאים 
שלפי  אלא  בו,  ולא 
יש מעלות  בו  האמת 
שמכריעות  רבות 
חברו.  מעלות  את 
העיקרית  המדה  וזו 
שעליו נאמר שמשים 

עצמו כשיריים, שחושב את האחרים לעיקר ואת עצמו לשיריים, אבל את 
חברו מרים ומגביה. 

יתרצה  ובהכנעה  א. 
כתב  האדם אל השם. 
)ליום  הגן  בספר 
"ואם  עשר(:  ארבעה 
שתהא  האדם  רוצה 
מקובלת,  תפלתו 
יסיר הגאוה ממנו רק 
יהיה עניו ושפל. ולא 
שעוונותיו  אלא  עוד 
לזה:  ומרמז  נמחלים, 
עון  יכפר  רחום  והוא 
)תהלים עח, לח( עו"ן 
אותיות ענ"ו". עכ"ל.

"נושא עון ]שאין הקב"ה מדקדק להעניש[ ועובר על פשע לשארית נחלתו" 
)מיכה ז, יח(. במסכת ראש-השנה )יז.( דורשת הגמרא פסוק זה: "'לשארית 
נחלתו' - ולא לכל נחלתו ]שאין הקב"ה נושא עון לכל ישראל, אלא[ למי 
שמשים עצמו כשיריים". ופירש רש"י )סנהדרין קיא:(: כשיריים - שאינם 

נחשבים, כך אין הוא חשוב בעיניו ואינו מתגאה.
בטעם הדבר שהקב"ה נושא עון למי שנכנע ואינו מתגאה, ביאר בספר לשמוע 
החוטא.  ונבזה  פשוט  לאדם  החוטא,  מכובד  דומה אדם  לימודים, שאינו 
חטאו של אדם מכובד הוא יותר גדול ויותר מגונה. ולכן, אדם שמתגאה 
ומחשיב את עצמו - נוהגים עמו על פי דרכו, ונחשב חטאו כשל אדם חשוב, 
ואילו אדם שמקטין את עצמו - נוהגים עמו כחטא של אדם פשוט, שיותר 

ביאורים
ביאורים
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27. הענין הזה. של הכנעה והצנע לכת. 28. על עיקר התשובה. שהוא אחד 
מעיקרי התשובה, כי כניעה היא גורמת לתשובתו של החוטא להתקבל 
יתכופף. יכף.   .30 פניו.  אחלה  29. אקדם ה'.  נשבר'.  'לב  בכלל   בהיותו 
 31. רם על הכל. את הקב"ה שהוא נעלה ומרומם מעל הכל. 32. בעגלים
34. פרי בטני  33. נחלי שמן. לנסכים.  ומובחרים.  בני שנה. שהם טובים 
חטאת נפשי. האתן את שאר ילדי ]-פרי בטני[ בעבור חטאת נפשי. 35. מן 

בשערי  .19 בהכנעה.  יש  רבות  מדרגות  רבות.  ההכנעה  מעלות   .18 
20. המחויבת.  לאורו.  זכינו  לא  אך  זה,  בשם  ספר  חיבר  רבינו  הענוה. 
)מלבי"ם באיכות  ואדיר  בכמות  גדול  ויאדיר.  שיגדיל   .21  המתבקשת. 
 ישעיה מב, כא(. או הכוונה, יגדל ויתחזק. 22. הכל. כל מעשיו הטובים.
ולא  .25 והחשובים.  הגדולים  הנכבדים.   .24 בלבו.  יחמוד.  ולא   .23 
מידיעת מדעתם.   .26 אדם.  בני  שיפארוהו  יצפה  לא  תפארת.   יבקש 

הבריות.

ִדְבֵרי  ׁשּוָבה ְמבָֹאר ּבְ ר ַהּתְ ה 28ַעל ִעּקַ ּוָבא 27ָהִעְנָין ַהּזֶ כה. 
ם  ה 29ֲאַקּדֵ ּמָ ֱאַמר )מיכה ו, ו( ּבַ ּנֶ לֹום, ׁשֶ ָ ִביא ָעָליו ַהּשׁ ַהּנָ

רֹב  ַעל  ם  ֵ ַהּשׁ ם  ֲאַקּדֵ ה  ּמָ ּבַ רּוׁש,  ּפֵ ָמרֹום.  ֵלאלֵֹהי  ף  ִאּכַ ְיָי 

ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֵמַחְסֵדי  ה  ָרׁשָ ּפָ ּבַ ְלַמְעָלה  יר  ִהְזּכִ י  ּכִ ֲחָסָדיו, 

יר ֱאלֵֹהי ָמרֹום,  ף ֵלאלֵֹהי ָמרֹום ַעל רֹב ֲחָטָאי. ְוִהְזּכִ ה ִאּכַ ּוַבּמָ

ִהְמָרה  ַנע ִמי ׁשֶ ף ְוִיּכָ ר 30ִיּכַ ה ָראּוי ֲאׁשֶ ּמָ ְלהֹורֹות ּוְלהֹוִדיַע ּכַ

ֶמּנּו  "ַהֲאַקּדְ ֵכן:  ַאֲחֵרי  ה  ַהּזֶ ָהִעְנָין  ּוֵבֵאר  ַהּכֹל.  ַעל  31ָרם 

ֵאיִלים  ַאְלֵפי  ּבְ ְיָי  ֲהִיְרֶצה  ָנה,  ׁשָ ֵני  ּבְ ֲעָגִלים  32ּבַ עֹולֹות  ּבְ

ֶהם ַעל רֹב ֲחָסָדיו.  ֶמּנּו ּבָ ר ֲאַקּדְ ֶמן", ֲאׁשֶ ִרְבבֹות 33ַנֲחֵלי-ׁשָ ּבְ

ִניָעִתי ּוְכִפיָפִתי ַעל רֹב  ּכְ ִעי", ְלַהְראֹות  ׁשְ כֹוִרי ּפִ ן ּבְ "ַהֶאּתֵ

ן  כֹוִרי ָקְרּבָ י ָראּוי ָלֵתת ּבְ ִעי, ּכִ ׁשְ יר עֶֹצם ּפִ ֲחָטַאי, ְוִכי ֲאִני ַמּכִ

את  ִרי ִבְטִני ַחּטַ י ַרב ְמאֹד ְוִכי ָעצּום. "34ּפְ ִעי, ּכִ ׁשְ ֲעבּור ּפִ ּבַ

ִרי ִבְטִני, את ּפְ כֹוִרי ְוַעל ַהַחּטָ ע ּבְ ׁשַ יר ַעל ַהּפֶ י", ִהְזּכִ  ַנְפׁשִ

ר ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  ֲאׁשֶ ֶרד ּכַ ע הּוא ַהּמֶ ׁשַ י ַהּפֶ ּכִ

יד  ׁשּוָבה, "ִהּגִ )יומא לו, ב( ְוהּוא יֹוֵתר 35ִמן ַהֵחְטא. ְוָהְיָתה ַהּתְ

ּוִבְמִרירּות  ַפל-רּוַח,  ּוׁשְ א  ּכָ ְוֶאת-ּדַ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ַהְכָנָעה,  ּבְ

י  ֵאהּו", ּכִ ָפַני ַיֲעטֹף. "ְוֶאְרּפָ י-רּוַח ִמּלְ ָאַמר ּכִ מֹו ׁשֶ ב, ּכְ ַהּלֵ

א ְמׁשּוָבָתם, )ישעיה ו, י(  מֹו )הושע יד, ה( ֶאְרּפָ ֶאְסַלח ַלֲעֹונֹו, ּכְ

ַהֵחְטא  ֲעִזיַבת  ַעל  ֶאֶעְזֵרהּו  "ְוַאְנֵחהּו",  לֹו.  ְוָרָפא  ב  ָוׁשָ

יֵרהּו ַעל ִיְצרֹו. ְוַאְגּבִ

ֵאר  ִיְתּבָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַרּבֹות,  ַהַהְכָנָעה  18ַמֲעלֹות  י  ּכִ ְוַדע  כד. 
ְדֵרָגה ָהֶעְליֹוָנה  ם. ְוַהּמַ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ֲעֵרי ָהֲעָנָוה ּבְ ׁשַ 19ּבְ

יר  ְוַיְאּדִ יל  ְגּדִ ּיַ 21ׁשֶ ׁשּוָבה,  ַהּתְ ֶרְך  ִמּדֶ ֶבת  20ַהְמֻחּיֶ ַהְכָנָעה  ּבְ

22ַהּכֹל  ִיְקַטן  י  ּכִ ְלַעְצמֹו,  טֹוָבה  ַיֲחִזיק  ְולֹא  ם,  ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת 

ַנע  ִיּכָ ן  ּכֵ ם, ַעל  ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת  ּבַ ב  ַחּיָ הּוא  ֶ ּשׁ ֶנֶגד ַמה  ּכְ ֵעיָניו  ּבְ

ִדים,  ְכּבָ יו 24ַהּנִ בֹוד ַעל ַמֲעׂשָ ַהְצֵנַע, 23ְולֹא ַיְחֹמד ּכָ ְוַיֲעֹבד ּבְ

יֵרם  ְוַיְסּתִ ַהְמֹפָאִרים,  ָעָליו  ּפְ ַעל  ְפֶאֶרת  ּתִ ׁש  ְיַבּקֵ 25ְולֹא 

ִפי ַהְיֹכֶלת. ם ּכְ ְעּתָ 26ִמּדַ

ביאורים

ביאורים
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וכל שכן שלא תחפוץ בכבוד בשל  37. אף כי על המעלות וכו'. פירוש, 
יותר לפני בורא העולם. גורמות לאדם להיות רצוי   המעלות אשר אינן 

38. העושר והגבורה ומיני החכמות. שהרי הם מתנות שמים.

החטא. שהוא בשוגג. 36. ואהבת חסד. כי בזה הוא מראה את הכרתו בחסדי 
ה' )הרוצה בתשובה(.

ֲחָסָדיו. ַעל  ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת  ּבֹו  ם   ְלַקּדֵ

ר  ")ג(ְוַהְצֵנַע ֶלֶכת ִעם ֱאלֶֹהיָך", ֶזה ִעּקַ

ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת  ַלֲעֹבד  ּוְכִפיָפְתָך  ִניָעְתָך  ּכְ

ִניָעְתָך  י ֶזה יֹוֶרה ַעל ּכְ ַהְצֵנַע ֶלֶכת, ּכִ ּבְ

ִדים  ְכּבָ יָך ַהּנִ בֹוד ַעל ַמֲעׂשֶ ּלֹא ַתְחמֹד ּכָ ׁשֶ

ר לֹא ַיְחּפֹץ  ֲעלֹות ֲאׁשֶ י ַעל ַהּמַ 37ַאף ּכִ

ֵאין  י  ּכִ ְיצּוָריו,  ֶאת  ַהּיֹוֵצר  ֶהם  ּבָ

בּוָרה  ר ְוַהּגְ מֹו 38ָהעֹשֶׁ ֶהן, ּכְ ל ּבָ ְלִהְתַהּלֵ

ְוָידֹוַע  ל  ּכֵ ַהׂשְ זּוָלִתי  ַהָחְכמֹות,  ּוִמיֵני 

ֱאַמר )ירמיה  ּנֶ מֹו ׁשֶ ַרְך, ּכְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶאת ַהּשׁ

ָחְכָמתֹו ְוגֹו'. ל ָחָכם ּבְ ט, כב( ַאל-ִיְתַהּלֵ

י  ָך ּכִ ְלָך ָאָדם ַמה-ּטֹוב ּוָמה ְיָי ּדֹוֵרׁש ִמּמְ

ֶחֶסד",  36)ב(ְוַאֲהַבת  ט  ּפָ ִמׁשְ ִאם-ֲעׂשֹות 

ָנחֹות  ְוַהּמְ ָהעֹולֹות  ִמן  ִנְבָחר  ֶזה  י  ּכִ

עם  לכת  והצנע  ג. 
ה'  "ומה  אלוקיך. 
ואהבת  ממך...  דורש 
לכת  והצנע  חסד, 
מדת  אלוקיך".  עם 
היא  חסד"  "אהבת 
יקרת המציאות. אתה 
שהוא  באדם  מוצא 
אוהב ממון, או אוהב 
מסויימים.  מאכלים 
אין זאת שהוא באמת 
את  אלא  אוהבם, 
עצמו הוא אוהב, ועל 
הכסף  את  יחבב  כן 
מי  גם  והמאכלים. 
שנוהג באהבה וחיבה 
עם הזולת, אפשר הוא 
עושה כן כדי שישיבו 

לו אהבה ויחבבו גם אותו. אבל אהבה אמיתית טהורה לזולת היא נשגבה 
מאד.

"אהבת חסד" היא רום המעלה של אהבה נקיה מכל שמץ של אנוכיות. 
משמעותה הנכונה של אהבת חסד, מוצאת ביטוי בהמשך הכתוב - "והצנע 
לכת עם אלוקיך". ללמדך: האדם שיש בו אהבה לחסד, ועושה חסד לשם 
חסד, חזקה עליו שיצניע את חסדיו ויברח מכל צל של פרסום, ישתחרר 
מכל מיני נגיעות ופניות שבלב, וייחד כוונתו לה' לבדו שציוונו לאהוב 

ולהיטיב עם בריותיו )נחלת יוסף ח"ב, 1165, וירא(.

חסד.  ואהבת  ב. 
אין  חסד"  "עשות 
"אהבת  אלא  כתיב, 
חסד". "עושה" החסד, 
ומבקשים  באים  אם 
ממנו לעשות חסד עם פלוני ואלמוני, נכון, לא יתמהמה, ילך מיד ויעשה. 
ברם, כל זה אין מספיק עדיין, אלא צריך "אהבת חסד", אהבה וחשק לעשות 

חסד.
והנה, המתאוה ומשתוקק לדבר שערב לו, אינו ממתין שיבואו אליו, אלא 
רודף ומחפש אחריו עד שישיגנו. ורדיפת העולם אחרי התענוגות תוכיח... 
כמו כן על האדם לרדוף אחר מעשי החסד. המרחק בין עשיית חסד לאהבת 

חסד, הוא כגבוה השמים מעל הארץ...
ואין זו מעלה והצטיינות מיוחדת, אלא כל אדם באשר הוא נדרש להגיע 
למדריגה זו, כדכתיב: "ומה ה' דורש ממך", וכשיעמוד לאחר אריכות ימיו 
ושנותיו לפני כסא הכבוד בבית דין של מעלה, ידרשו ממנו אם מילא אחר 

דרישה זו של מדריגת אהבת חסד )לב אליהו ח"א עמ' יא, קפג(.
ה"חפץ חיים" מבאר בדרך שונה מעט: "עשות חסד", הוא מצד ההכרח. כגון 
שבא אליו הנצרך פעם פעמיים, ולא נעים לו להשתמט ממנו, אזי הוא נאלץ 
ללכת ולעזור לו. כמובן שבצורה כזאת אין עשיית החסד נעשית בלב טוב 
וברצון. לכן בא הנביא ומודיענו בשם ה', "ומה ה' דורש ממך? - אהבת חסד". 
אל תחשוב שבזה שאתה עושה לפעמים חסד יצאת ידי חובתך, כי אם צריך 

אתה "אהבת חסד",
ואהבת  בין דבר שעושים מצד ההכרח או מצד האהבה.  גדול  כי ההבדל 
האדם עם בניו תוכיח, שהוא מתנהג עמם יותר מכפי חיובו. מתבונן תמיד 
כיצד להיטיבם במזונותיהם, מלבושיהם, נשואיהם והתבססותם, אף כשאינם 
מבקשים דבר. כן צריך האדם לחפש בכל כוחו איך להיטיב עם הזולת, והכל 

יעשה בעין יפה )אהבת חסד ח"ב, דף כב. ועיין מלבים ישעיה נו, ו(. 

ביאורים
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לו. ויצר  העני  את  ירדוף  בגאותו  הרשע  עני.  ידלק  רשע  בגאות   .47 
48. הדוברות על צדיק עתק בגאוה. שפתי שקר המדברות דברים קשים 
 וחזקים על הצדיקים - מתוך גאוה. הרי הגאוה סיבה לדיבורים אסורים.

הפרנסים  והם  אחרים.  על  פחדם  הטילו  חיים.  בארץ  חתיתם  נתנו   .49
המטילים - מחמת גאותם - אימה יתירה על הציבור שלא לשם שמים כי אם 
לצורך הנאתם )ועיין בשער השלישי אות קסג(. 50. ניר. חרישה. 51. לפרות. 
להצמיח. 52. ולאסוף רב תבואות. בכדי לקצור תבואה רבה. 53. ופרח כראש 
משפט. גם שם המשיל את מעשיהם הרעים לדבר צומח ופורח כעשב מר 
ואביונים"  לעניים  תמרורים  וגדלים  פורחים  "משפטיהם  "ראש".  הנקרא 
)רש"י(. 54. ניר רשעים ניר חטאת. ומלת "ניר" מוסבה על שניהם, כלומר 
ניר הרשעים הוא ניר חטאת )פתח השער(. 55. וכולל חטאים רבים. מילת 
'חטאת', למרות שהיא בלשון יחיד, כוללת חטאים רבים. 56. חטאת יהודה. 
ו'  כאן  שחסר  כלומר,  ואו.  בחסרון  וחטאת   .57 רבים.  חטאים   שמשמעו 

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

למשלי(.

ְוֶנֱאַמר )שם לא, יט(  ָעִני.  ִיְדַלק  ע  ַגֲאַות-ָרׁשָ )תהלים י, ב( 47ּבְ

ַגֲאָוה. ְוֶנֱאַמר )יחזקאל לב, כד(  ּבְ יק ָעָתק  48ַהּדְֹברֹות ַעל-ַצּדִ

ֵני ָאָדם  ים ּבְ עֹוׂשִ ים. ּוְכמֹו ׁשֶ ֶאֶרץ ַחּיִ יָתם ּבְ ר-49ָנְתנּו ִחּתִ ַאׁשֶ

בּואֹות,  ַרע 52ְוֶלֱאֹסף רֹב ּתְ ֵדי 51ִלְפרֹות ּבֹו ַהּזֶ ֶדה ּכְ ּשָׂ 50ִניר ּבַ

ּבֹו  ְוזֹוְרִעים  ְלָבָבם  ּבִ ִניר  ֲאָוה  ַהּגַ ֶאת  ִעים  ָהְרׁשָ ים  עֹוׂשִ ן  ּכֵ

ִרי  ֵהם ּפְ בֹות ָהָרעֹות ְלהֹוִליד ּוְלַהְצִמיַח ָהֲעֵברֹות ׁשֶ ֲחׁשָ ַהּמַ

ִביא )הושע י, ד(  ָאַמר ַהּנָ מֹו ׁשֶ ל ּכְ ׁשָ ֶרְך ַהּמָ בֹוָתם. ְוַעל ּדֶ ַמְחׁשְ

רּוׁש, 54ִניר  את", ּפֵ ָאַמר "ַחּטָ ֶ ט. ּוַמה ּשׁ ּפָ רֹאׁש ִמׁשְ 53ּוָפַרח ּכָ

מֹו )ירמיה יז,  ים, ּכְ את, 55ְוכֹוֵלל ֲחָטִאים ַרּבִ ִעים, ִניר ַחּטָ ְרׁשָ

ֶחְסרֹון  ּבְ את,  57ְוַחּטָ ֵפרּוׁשֹו,  ִיְהֶיה  אֹו  ְיהּוָדה.  את  56ַחּטַ א( 

הּוא  ֵני ׁשֶ ִניָעה, ִמּפְ ׁשּוָבה ַעל ַהּכְ ַעל ַהּתְ ב ּבַ ְועֹוד ִנְתַחּיֵ כו. 
ַלֲחטֹא  ּגֹוְרמֹות  ׁשֶ ּדֹות  39ַהּמִ ְפׁשֹו  ִמּנַ ְלָהִסיר  ב  ַחּיָ

ִעים. ׁשָ 40ּוְמעֹוְללֹות ַהּפְ

ֶרת ֵיֶצר ֵלב ָהָאָדם  ה ֲעֵברֹות ּוַמְגּבֶ ּמָ ֶבת ּכַ ֲאָוה 41ְמַסּבֶ כז. ְוַהּגַ
ַכְחּתָ ֶאת-ְיָי  ֱאַמר )דברים ח, יד( 42ְוָרם ְלָבֶבָך ְוׁשָ ּנֶ ָעָליו, ׁשֶ

ִנר  44ּוְרַחב-ֵלב  ֵעיַנִים  43רּום  ד(  כא,  )משלי  ְוֶנֱאַמר  ֱאלֶֹהיָך, 

ה  ּנָ ִמּמֶ י  ּכִ ִעים,  ָהְרׁשָ 45ִניר  ֲאָוה  ַהּגַ רּוׁש,  ּפֵ את.  ַחּטָ ִעים  ְרׁשָ

. ְוֶנֱאַמר  ַכְחּתָ ר ֶנֱאַמר ְוָרם ְלָבֶבָך ְוׁשָ ֲאׁשֶ 46ִיְפרּו ַהֲחָטִאים, ּכַ
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60. להכנע. גם לפני בני אדם. 61. ולקיים עליו. לקבל על עצמו. 62. וישיג 
מזה שלא יכעס וכו'. מתוך זה שיכנע לפני הבריות יגיע שלא יכעס ולא 
יקפיד, והרי בעל תשובה מוזהר באופן מיוחד על הכעס כאשר נתבאר באות 
ט"ז. ]ועוד, כי הרבה מהעבירות שבין אדם לחבירו וגם שבין אדם למקום 
באות מן הכעס, ועל כן תועיל לו הכניעה להנצל מכל העבירות הבאות מן 
הכעס וההקפדה על הבריות )הרוצה בתשובה([. 63. אשר ישמע. שמדברים 
נגדו. 64. להעביר על מדותיו. שיניח את מדידתו, כלומר, שימנע מלמדוד 
מדה כנגד מדה למי שמצער אותו. 65. מזה. מחמת זה. 66. מעבירים לו 
על כל פשעיו. מדת הדין מניחה את פשעיו והולכת לה ואינה מדקדקת 

אחריהם.

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

ירשיענו בהשפטו'". מבואר כי אם אין עזר ה' עמו - נמסר ביד יצרו.

ׁשּוָבה  ַהּתְ ַעל  ּבַ ב  ַחּיָ ְועֹוד  כח. 
ָעָליו  ם  61ּוְלַקּיֵ ַנע  60ְלִהּכָ

ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ ֶרְך  ַהּדֶ ַעל  ְלִהְתַנֵהג 

ֶוֱהֵוי  מ"י(  פ"ד  )אבות  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם 

ה  יג ִמּזֶ ְפֵני ָכל ָאָדם, 62ְוַיּשִׂ ַפל-רּוַח ּבִ ׁשְ

יד ַעל ֲחֵבָריו ְוַגם  ּלֹא ִיְכַעס ְולֹא ַיְקּפִ ׁשֶ

ן  ִיּתֵ ַאל  ַמע  ִיׁשְ ר  63ֲאׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ְלָכל 

ִלּבֹו, 64ְלַהֲעִביר ַעל ִמּדֹוָתיו, ּוַמֲעִביִרים 

מֹו  ּכְ ֲעֹונֹוָתיו,  ַעל  ר  ּפֵ ְלִהְתּכַ ה  65ִמּזֶ

א( יז,  )ר"ה  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ָאְמרּו   ׁשֶ

66ַמֲעִביִרים ִמּדֹוָתיו  ַעל  ֲעִביר   )ו(ַהּמַ

ָיֵרַח.  ֶמׁש  מֹו )חבקוק ג, יא( 58ׁשֶ ּכְ ָוא"ו, 

ּגֹוֶרֶמת  ֲאָוה  ַהּגַ י  ּכִ ַבד  ִמּלְ ַעם,  ְוַהּטַ

מֹו  ּכְ את,  ַחּטָ ַעְצָמּה  ה  ּדָ ַהּמִ ֲחָטִאים, 

ל- ֱאַמר )משלי טז, ה( )ד(ּתֹוֲעַבת ְיָי ּכָ ּנֶ ׁשֶ

ַיד  ּבְ ִנְמָסר  ֲאָוה  ַהּגַ ּוַבַעל  ַבּה-ֵלב,  ּגְ

ם ִעּמֹו ַאֲחֵרי  ֵ י ֵאין ֵעֶזר ַהּשׁ ִיְצרֹו, 59)ה(ּכִ

ם. ֵ ר הּוא ּתֹוֲעַבת ַהּשׁ ֲאׁשֶ

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

רא(.
ו. המעביר על מדותיו 
על  לו  מעבירים 
וצריך  פשעיו.  כל 
"הטומאה  הרי  להבין, 
שנוצרו  והטמטום 
פגמו  הן  החטא  עקב 
גופא  וזהו  בנפשו, 

א"כ  לד(,  "שיחות"  זצ"ל  דסלר  )הגרא"א  ופגומה"  נטמאה  שנפשו  העונש 

גבה  כל  ה'  תועבת  ד. 
הגר"א  ביאר  לב. 
)משלי טז, ה(: אפילו 
לא  שעדיין  אדם 
גאותו  את  הוציא 
עשה  ולא  לפועל, 
שום מעשה של גאוה 
בהליכתו או בדיבורו, 
ושום תנועה או סימן 
ניכרים  לא  גאוה  של 
עליו, אבל ה' חוקר לב 
ובוחן כליות - הוא מעיד עליו שהוא גבה לב. כלומר, הגם שגאוותו מוסתרת 
בלב פנימה, בכל זאת - "תועבת ה'"! משוקץ ומתועב הוא בעיני הקב"ה, 

ויתן את הדין על כך במשפטי שמים.
ה. כי אין עזר השם עמו אחרי אשר הוא תועבת השם. במסכת סוכה )נב:( 
אמר רבי שמעון בן לקיש: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש 
להמיתו".  ומבקש  לצדיק  רשע  "צופה  לז(:  )תהלים  שנאמר  להמיתו, 
ואלמלא הקב"ה עוזרו - אינו יכול לו, שנאמר )שם(: "ה' לא יעזבנו בידו ולא 

ירשיענו בהשפטו".
היה המשגיח רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל מזכיר ומזהיר: הנה רבינו יונה 
כאן כתב כי "בעל הגאוה נמסר ביד יצרו, כי אין עזר ה' עמו אחרי אשר הוא 
תועבת ה'". אם נצרף שני אמרים אלו - חרדה תאחזנו, כי במלחמת האדם 
עם יצרו בכל יום ויום, הרי בדרך הטבע אין האדם יכול לנצחו, אלא בנוסף 
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ימחלו לו על כל עוונותיו )הרוצה בתשובה(. 68. ונאמר. סמך לדבר. 69. יתן 
בעפר וגו'. ימלא פיו עפר לבלתי השב למחרפו דבר, אולי בזכות זה יש תקוה 
שימחלו לו עוונותיו. 70. יתן למכהו לחי וגו'. יניח לסוטר על לחיו להכותו 

וישבע החרפה ויבליג, וזוהי תקותו לכפרת עוונותיו. 67. פתח תקוה. כי אולי לא השלים חוק התשובה כדבעי, ובזכות ענין זה 

ָעָפר  ּבֶ ן  69ִיּתֵ כט-ל(  ג,  )איכה  68ְוֶנֱאַמר 

הּו  ן ְלַמּכֵ ְקָוה, 70)ז(ִיּתֵ יהּו אּוַלי ֵיׁש ּתִ ּפִ

ה. ֶחְרּפָ ע ּבְ ּבַ ֶלִחי ִיׂשְ

ַהַהְכָנָעה  ִמיִני,  ְ ַהּשׁ ר  ָהִעּקָ כט. 
ַמֲעֵנה- ּבְ ְתַנֵהג  ּיִ ׁשֶ ה,  ֲעׂשֶ ּמַ ּבַ

ֶנֶגד ּכְ ה  ִמּדָ ָעיו,  ׁשָ ּפְ ל  ּכָ ַעל   לֹו 

ְמאֹד. ד  ִנְכּבָ ְקָוה  ּתִ ַתח  67ּפֶ ְוֶזה  ה,   ִמּדָ

לחי  למכהו  יתן  ז. 
ישבע בחרפה. פירוש: 
כל  יהיה שמח  האדם 
כך בחרפה שמחרפים 
אכל  כאילו  אותו 
ושבע, וזו היא תשובה 
שהיה  כמו  נפלאה. 
בפומיה  מרגלא 
דמורי ז"ל ]רבי משה 
שהיה  קורדובירו[ 

אומר: בכל התשובות שבעולם, המעולה שבכולם למרק החטאים הפשעים 
והזדונות היא סבילת העלבונות והחירופים והגידופים. והיא מעולה יותר 
מכל מלקות וסיגופים ותעניות שבעולם! כי אם יסגף עצמו יחלש ויבטל 
מדברי תורה למי שלא אפשר לו, ונקרא חוטא, וכן במלקות וכיוצא בזה. 
אמנם במדה זו, תאכל ותשתה ותעבוד - והעוונות מתכפרים. הגע בעצמך! 
אם יאמרו לך: תרצה שיבוא לך הפסד ממון, או נפילת בתים? - תשיב: לא! 
ואם יאמרו לך: התרצה לקבל עליך מיתת בנים? - תשיב: חס ושלום! אלא 
ובקדחת  חולה בשחפת  להיות  לך: תרצה  יאמרו  ואם  ה' תשמרם!  אתה 
בקרירי ובחמימי? מיד ירוץ לבך ותשיב: רחמנא ליצלן! וכן אם יאמרו לך: 
התחפוץ במיתה, בגיהנם, בגילגולים רעים? - על הכל תשיב: חס ושלום! אם 
כן אמור נא: חטאים עוונות ופשעים, שחטאת עוית פשעת, ופגמת במעלות 
הרמות: בעשיה, יצירה, בריאה ואצילות, מחצב נשמתך מיום היותך על 
האדמה, במה יכופר? לכן העצה היעוצה: "ישבע בחרפה!" ובזה אל יזניחך 
אלקים לעולם, וזהו "כי לא יזנח לעולם ה'!" )'קול בוכים' לרבי אברהם 

גלאנטי תלמיד הרמ"ק(. 

ותתבטל  תמחק  איך 
העבירה  טומאת 
ע"י   - מציאות  שהיא 
של  בב"ד  שונה  דיון 
מעלה בגלל שהעביר על מידותיו? יתר על כן, הרי עונשי הגיהנום ושאר 
היסורים אינם נקמה לשמה, אלא הם לטובת האדם למרק את פגמי החטאים 
שבנפש, וא"כ, "אדרבא, לטובתו כדאי היה שלא יהיו מעבירין לו על פשעיו, 
אלא יענישוהו ועל ידי זה היה מתקן את עצמו ע"י העונש" )"שיחות", שם(.

והביאור הוא, שאמנם האדם יוצר בעצמו ע"י מצוותיו את הקדושה בנפשו 
שהיא הגן-עדן שלו, ולהיפך ח"ו, הוא היוצר בחטאיו את הטומאה בנפשו 
שהיא הגיהנום שלו. אך יחד עם זאת הוא גם מעצב את גודל הכלים והאמצעים 
שיוצרים קדושה או טומאה הן בעולם הזה והן בעולם הבא, כלומר האדם הוא 
הבונה את המכונה שמייצרת קדושה וטומאה, והוא הקובע את כושר היצור 
שלה דהיינו את איכות וכמות הקדושה והטומאה שיקבעו בנפשו ע"י מעשיו.

אחד מהיסודות העיקריים הקובעים את מידת הטומאה שתחקק בנפש ע"י 
פועלות  האדם  של  הרעות  המידות  כאשר  המידות.  הן  השונות  העבירות 
במלוא חוזקן, כי אז כל חטא ומעשה רע הנובע מאותן המידות או שיש לו 
קשר עמהן - נעשה במדריגה גבוהה של רע, וממילא נוצרת טומאה גדולה 
וכובש את מידותיו  זאת, הגודר  ובעולם הבא. לעומת  הזה  בנפש בעולם 
הרעות - ממילא פעולתן הרעה מצטמצמת. באותה מידה שמקטין אותן כך 
נחלש כושר היצור של המכונה - הכלי המייצר את הטומאה בנפשו, ותוצאת 

חטאיו היא טומאה קטנה יותר.
ולפי זה מובן איך המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו אפילו 
שחטא הוא מציאות, כי המעביר על מידותיו אע"פ שלא ביטלן לגמרי אבל 
עכ"פ ריסנן וצמצמן במידה זו או אחרת, ולכך אף כאשר נכשל, הכשלון הוא 
מצומצם והוא יוצר בנפש השחתה מועטת ומציאות של טומאה מצומצמת, 
וממילא מעבירין לו על כל פשעיו שהרי אינם פשעים אלא חטאים קטנים 

)'שפתי חיים' מועדים ח"ב עמ' רכד, וע"ש עוד עמ' רכז(. 
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80. בשק. בבגדי שק ]העשויים משער קשה[ שלבש. 81. ויהלך אט. הלך 
בתוך ביתו בשקט ובנחת הנה והנה, כדרך אדם הדואג ומתאבל, ומחשב מה 
לעשות לתקן הדבר )מפרשים(. 82. ברב חיל. בצבא רב. 83. שחות. כפופות 
ומושפלות  כפופות  שעיניו  מי  יושיע.  עינים  ושח   .84 למטה.  ומושפלות 

בתשובה(. )הרוצה  עליו  הקב"ה  של  כעסו  את  ישכך  חמה.  ישיב   .71 
72. מדרך השפלות. מבטא את השפלות שבלבו. 73. מארץ תדברי. כלומר 
בקול נמוך כאילו יוצא מתחת לארץ. 74. ומעפר תשח אמרתך. קול תחנתכם 
ישמע כפוף ונמוך כאילו יוצא מן העפר. 75. עזות. בקול רם, מתוך חוצפה 
וגאוה. 76. ולא יתעסק בנוי המלבושים. כי מלבד שאין זה דרך הנכנע, עוד 
יוכל זה להיות סיבה לבטל ההכנעה, כי דברים אלו מרגילים את האדם אל 
הגאוה )פתח השער(. 77. כמו שנאמר. לאחר חטא העגל כשהורה להם דרך 
תשובה. 78. הורד עדיך מעליך. הסירו מעליכם את הכתרים שקבלתם בזמן 
קבלת התורה כשאמרתם "נעשה ונשמע", וענין זה שייך להכנעה במעשה. 
79. ונאמר באחאב. כשעשה תשובה לאחר שאליהו הנביא ניבא עליו נבואה 

קשה והתרה בו שיכרית אותו ואת ביתו.

ב  ּכַ ׁשְ צֹום ַוּיִ ַאְחָאב )מלכים א כא, כז( ַוּיָ ּבְ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ְך ַאט, ְוָאַמר ַהּשׁ ק ַוְיַהּלֵ ּשָׂ 80ּבַ

י ִנְכַנע ַאְחָאב. ְוִעְנַין  ַעל ֶזה, ֲהָרִאיָת ּכִ

ָלִכים  ַהּמְ ֶרְך  ִמּדֶ ֵהֶפְך  ּבְ ַאט,  ְך  81ַוְיַהּלֵ

ְוקֹול  ָרב-ַחִיל  82ּבְ ִכים  ְמַהּלְ ֵהם  ׁשֶ

חֹות,  83ׁשַ ֵעיָניו  ִמיד  ּתָ ְוִיְהיּו  ה.  ֲהֻמּלָ

ח  84ְוׁשַ כט(  כב,  )איוב  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ִעְנָין  ּכָ

מֹו:  ּכְ ַהַהְכָנָעה,  ְוִסיָמֵני  ַע.  יֹוׁשִ ֵעיַנִים 

א(  טו,  )משלי  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ִעְנָין  ּכָ ַרְך, 

קֹול ָנמּוְך,  יב ֵחָמה", ּבְ "ַמֲעֵנה-ַרְך 71ָיׁשִ

ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ ְפלּות, ּכְ ִ ֶרְך ַהּשׁ י ֶזה 72ִמּדֶ ּכִ

ִרי  ַדּבֵ ַפְלּתְ 73ֵמֶאֶרץ ּתְ )ישעיה כט, ד( ְוׁשָ

ה  ֵהֶפְך ִמּמַ ח ִאְמָרֵתְך, ּבְ ׁשַ 74ּוֵמָעָפר ּתִ

ֲאָוה )משלי  ַעל ַהּגַ יר ּבַ ֱאַמר ַעל ֶהָעׁשִ ּנֶ ֶ ּשׁ

76ְולֹא  75ַעּזֹות.  ַיֲעֶנה  יר  ְוָעׁשִ כג(  יח, 

יִטים,  ְכׁשִ ים ְוַהּתַ ְלּבּוׁשִ נֹוי ַהּמַ ק ּבְ ִיְתַעּסֵ

ה ְוַעּתָ ה(  לג,  )שמות  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו   77ּכְ

79ְוֶנֱאַמר  ֵמָעֶליָך,  ֶעְדְיָך  78)ח(הֹוֵרד 

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

לחטא מן השורש.
ומה שכתב הרמב"ם )הלכ' תשובה פ"ב ה"ב(: "ויעיד עליו יודע תעלומות 
שלא ישוב לזה החטא לעולם", אינו סתירה לאמור, שיש לפרש שאעפ"י 
שלאחר התשובה נותרה בו הנטיה לחטא, מ"מ יתכן בהחלט שיעיד עליו 
יודע תעלומות שהחלטתו לעזוב את החטא עזה כל כך עד שלא ישוב אל 
החטא. וכבר דייקו המפרשים בלשון הרמב"ם שכתב: "שיעיד עליו יודע 
תעלומות" ולא כתב "יודע עתידות", כי העדות היא על החלטתו הנחושה 

עכשיו הנובעת מתוך תוכו, ולא על העתיד להיות.
ולפי זה מובן הדבר שעמדנו עליו, שאעפ"י שעשו ישראל תשובה על חטא 
וחזרו למעלתם הקודמת, מ"מ נשארו בסכנה שמא ישובו לחטוא  העגל 
מחמת הנטיה שנוצרה בקרבם ע"י החטא, ולכן נצטוו: "הורד עדיך מעליך" 

)שיחות מוסר, מאמר נז(. 

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

במעלתם אף לאחר מכן?
אלא ביאור הדבר הוא, דתנן באבות )פ"ד מ"ב(: "עבירה גוררת עבירה", 
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המשכלת.  הנפש  מדרך   .89 החמריים.  הגוף  טבעי  החומר.  תולדות   .88
קרבת  להשיג  בכדי  האדם  את  מוליכה  האלוקית  שהנשמה  מהדרך 
אלוקים )הרוצה בתשובה(. 90. ורם לבבך. והמשך הכתוב: "ושכחת את ה' 
אלוקיך...". 91. פן אשבע וכיחשתי. "'פן אשבע' - מתוך עושר, 'וכיחשתי' - 
בהקב"ה מרוב גאוה, ומהי ההכחשה? 'ואמרתי מי ה'' - כלומר אין אלוקים" 
)רש"י שם(. 92. ואמרו רבותינו ז"ל. בא לבאר מדוע לא נאמר כי אדרבא 
יבוא על סיפוקו. והוא   אם נספק לחומר את רצונו הרי שתנוח תאוותו 

93. משביעו - רעב. הנענה לתביעות יצרו להשביע את כל רעבונו - מעורר 
את תאוותו יותר. 94. מרעיבו - שבע. מי שאינו נענה לתביעות יצרו )אלא 
לפי הצורך הראוי( - הוא מרגילו להסתפק במועט. 95. שורש כל הפעולות. 
ב"מסילת  הרמח"ל  כדברי  הגוף,  פעולות  כל  את  המניע  הוא  הלב  כי 
בם". ונוהג  הגוף  חלקי  לכל  המלך  הוא  הלב  "והנה  טז(:  )פרק   ישרים" 
כל אשר  ותחת   .97 הנכונה.  לתכלית  להטותם  התאוות.  יתקן  אם   .96 

)רש"י  בתפילתו  אלוה  יושיע  אותו  בעוונו,  עליו  הבאות  הצרות  בעבור 
ומצו"ד(. 85. להכניע את לבו. שזוהי עיקר ההכנעה. 86. עוללה. סיבבה 
וגרמה. 87. ולמשוך העוון בחבלי השוא. לגרור אותו לעבירה מעט מעט 

בסיבת רוח שטות קלה כחבלים דקים שכמעט שאין בהם ממש. 

ְך ַאֲחֵרי 88תֹוְלדֹות ַהחֶֹמר ְוִיְרַחק  ֲאָוה, ִנְמׁשָ הֹוֵלְך ַאֲחֵרי ַהּתַ

ִעְנָין  ּכָ ָעָליו,  ִיְצרֹו  ר  ּבֵ ִיְתּגַ ְוָאז  ֶלת,  ּכֶ ׂשְ ַהּמַ ֶפׁש  ַהּנֶ ֶרְך  89ִמּדֶ

ְבָעט. ְוֶנֱאַמר )שם ח,  ַמן ְיׁשּורּון ַוּיִ ׁשְ ֱאַמר )דברים לב, טו( ַוּיִ ּנֶ ׁשֶ

ָבְעּתָ ְוגֹו' 90ְוָרם ְלָבֶבָך, ְוֶנֱאַמר )משלי ל,  ן-ּתֹאַכל ְוׂשָ יב-יד( ּפֶ

י. 92ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  ּתִ ע ְוִכַחׁשְ ּבַ ן ֶאׂשְ ט( 91ּפֶ

יעֹו ָרֵעב 94ַמְרִעיבֹו  ּבִ ָאָדם 93ַמׂשְ )סוכה נב, ב( ֵאֶבר ָקטֹן ֵיׁש ּבָ

ֵבע. ׂשָ

ל  ּכָ 95ׁשֶֹרׁש  ָאָדם,  ֵלב  ּבְ תּוָנה  ַהּנְ ֲאָוה  ַהּתַ ה  ְוִהּנֵ לא. 
ר  ַחת ֲאׁשֶ ֲאוֹות, 97ְוּתַ ן ַהּתַ ֻעּלֹות. ָלֵכן 96ִאם ְיַתּקֵ ַהּפְ

חּות ָהַעִין,  מּוְך, ְוׁשַ ַמֲעֵנה-ַרְך, ְוקֹול ַהּנָ

ירּוהּו 85ְלַהְכִניַע ֶאת ִלּבֹו. )ט(ַיְזּכִ

ֲאָוה  ִביַרת ַהּתַ יִעי, ׁשְ ׁשִ ר ַהּתְ ָהִעּקָ ל. 
י  ּכִ ִלּבֹו  ֶאל  יב  ָיׁשִ ִמית.  ׁשְ ַהּגַ

ַלֲחטֹא  ְלַנְפׁשֹו  86עֹוְלָלה  ֲאָוה  ַהּתַ

ה  ְוא, ְוַיֲעׂשֶ ָ ַחְבֵלי ַהּשׁ 87ְוִלְמׁשְֹך ֶהָעֹון ּבְ

ׁשּוָבה, ְוִיְפרֹשׁ  ֶרְך ַהּתְ ֹמר ֶאת ּדֶ ָגֵדר ִלׁשְ

ֲאָותֹו  ְך ַאַחר ּתַ ׁשֵ ֲענּוִגים, ְולֹא ִיּמָ ִמן ַהּתַ

ַדְרֵכי  ִרים, ְוִיְתַנֵהג ּבְ ּתָ ְדָבִרים ַהּמֻ ם ּבִ ּגַ

ִריׁשּות ְולֹא יֹאַכל ַרק ְלׂשַֹבע ַנְפׁשֹו  ַהּפְ

יג,  )משלי  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ִעְנָין  ּכָ ּגּופֹו,  ְוִקּיּום 

ׁש  יק אֹוֵכל ְלׂשַֹבע ַנְפׁשֹו, ְוַאל ִיּגַ כה( ַצּדִ

ְרָיה ְוִרְבָיה  ם ִמְצַות ּפִ ה ַרק ְלַקּיֵ ָ ֶאל ִאּשׁ

ָהָאָדם  ל ְזַמן ׁשֶ י ּכָ אֹו ְלִמְצַות עֹוָנה. ּכִ

להכניע  יזכירוהו  ט. 
העיקר  כי  לבו.  את 
הלב,  הכנעת  הוא 
במעשה  וההכנעה 
להכנעת  עצה  הוא 
הלב, על דרך שכתב 
ישרים"  ה"מסילת 
בדרכי  כג(  )פרק 
שעל  הענוה,  קניית 
חיצוני  תרגול  ידי 
לידי  האדם  יבוא 
שינוי פנימי, כי על ידי 
החיצוניות  הפעולות 
המסורות בידי האדם, 
מעט  מעט  "ימשוך 
בפנימיותו  הדבר 
כל  לו  מסור  הבלתי 
כתב:  ז'  ובפרק  כך". 
"כי התנועה החיצונה 
הפנימית,  מעוררת 
ובודאי שיותר מסורה 
החיצונה  היא  בידו 
אם  אך  מהפנימית, 
ממה שבידו,  ישתמש 

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

 האיברים  ישרתום. ובמקום שאיברי הגוף ישרתו את התאוות הגשמיות
את  וגם  התאוות  את  ימשכם.   .98 סיפוקם.  למלאות  להם  וישתעבדו 
האיברים שיהיו משועבדים לשכל. 99. וילוו עליו וישרתוהו. ויתחברו אל 
השכל ויעשו רצונו. 100. יכשרו כל הפעלים. ממילא כל פעולותיו ומעשיו 

יהיו ראויים ונאותים. 101. וזך. ונקי.

תּוב ַאֲחָריו ַהֵהֶפְך )שם שם י(  ּכָ ֵמד ֵמִעְנָינֹו ׁשֶ ָבר ַהּלָ ְוהּוא ּדָ

ֵרֵעהּו(.  ֵעיָניו  ּבְ ֻיַחן  104לֹא  ָתה-ַרע  103ִאּוְ ע  102ָרׁשָ ֶנֶפׁש 

מֹו  ֱעַרב ְלָנֶפׁש", ִנְהָיה ּכְ ֲאָוה ִנְהָיה ּתֶ ְוֶנֱאַמר )שם יג, יט( "105ּתַ

י  ׁשֹון )דניאל ח, כז( 106ִנְהֵייִתי ְוֶנֱחֵליִתי. ָאַמר, ּכִ ָרה, ִמּלְ ּבְ ִנׁשְ

ֶזה  ּבָ ִרים,  ּתָ ַהּמֻ ָבִרים  ּדְ ּבַ ם  ּגַ ֲאָותֹו  ּתַ ָאָדם  ר  ּבֵ ְיׁשַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ

י ָיִרים  ֱעַרב ָלּה, 109ּכִ ה ַהּזֹאת ּתֶ ּדָ ֶפׁש, 108ְוַהּמִ ְצִליַח ַהּנֶ 107ּתַ

ִסיִלים  ִסיִלים סּור ֵמָרע", ַהּכְ ֶכל ָידֹו ְוָגַבר. "110ְותֹוֲעַבת ּכְ ַהּשֵׂ

ֵני- ֲענּוגֹות ּבְ ִמיד ּתַ ֲאָוָתם ְורֹוְדִפים ּתָ ר ֵאיָנם ׁשֹוְבִרים ּתַ ֲאׁשֶ

ָבר ָרע, לֹא  ּדָ ֶדֶרְך ֵחְטא ְוָכל  ּבְ ֲאָוָתם  ע ּתַ י ִתְפּגַ ָאָדם, 111ּכִ

מֹו  ֲענּוִגים, ּכְ ִסיִלים ַעל ְרִדיַפת ַהּתַ ּנּו. ְוִנְקְראּו ּכְ ָיסּורּו ִמּמֶ

ֶעּנּו, ְוֶנֱאַמר )ישעיה  ֱאַמר )משלי כא, כ( 112ּוְכִסיל ָאָדם ְיַבּלְ ּנֶ ׁשֶ

ֵכם  98ִיְמׁשְ ְרתּום,  ְיׁשָ ָהֵאיָבִרים  ל  ּכָ

ְרתּוהּו,  וּו ָעָליו ִויׁשָ ֶכל, 99ְוִיּלָ ַאֲחֵרי ַהּשֵׂ

ֱאַמר )משלי  ּנֶ ָעִלים, ׁשֶ ל ַהּפְ רּו ּכָ 100ִיְכׁשְ

ֳעלֹו. )ְוִנְרֶאה ִלי,  ר ּפָ כא, ח( 101ְוַזְך ָיׁשָ

לֹוַמר  רֹוֶצה  "ְוַזְך",  סּוק  ַהּפָ ָפֵרׁש  ּמְ ׁשֶ

ֳעלֹו", ר ּפָ ֲאוֹות, "ָיׁשָ הּוא ַזְך ִמן ַהּתַ  ׁשֶ

ִרים.  ִנים ִויׁשָ ֶחְזַקת ְמֻתּקָ יו ּבְ ל ַמֲעׂשָ )י(ּכָ

בחזקת  מעשיו  כל  י. 
וישרים.  מתוקנים 
שלמה"  "אבן  בספר 
בשם  כתב  ט(  )פ"ב 
"לא  זצ"ל:  הגר"א 
ה'  עבודת  יתכן 
שהמית  לאחר  אלא 
והנאות  התאוות 
נקרא  וזה  דעלמא 
שונא בצע )דברים א, 
יג(. ואי אפשר להשיג 
אלא  התורה  מתיקות 

על ידי סיגופים והרחקות מהתאוות".
ועוד כתב שם )יא(: "דרך היצר הרע להסית בתחילה ללמוד וגם למלאות 
תאוותו. כי אם יסיתו שלא ללמוד כלל לא ישמע לו, וכאשר ירגיל עצמו 
בהנאת הגוף אז ממילא לא ילמד כי טרוד תמיד למלאות הנאת הגוף, והיצר 
הרע אומר לו שיזיק לבריאותו כשיעזוב הרגלו. ואחר כך מתעצל לרדוף 
אחר התורה והמצוות )ואף על פי שלא יהיה לו על ידי זה העדר התאווה(, 

ואחר כך אינו רוצה לעשותם אף אם יזדמן לו בלא טירחה ויגיעה".
ובביאור הגר"א על משלי )ז, כז( ביאר בדרך זו מה שכתוב "תעינו תעתענו 
סרנו" וכו' כי מתחילה "תעינו" - היינו סבורים שנוכל ללמוד וגם למלאות 
התאווה, אחר כך "תעתענו" - וממילא איננו יכולים ללמוד וכו', ואחר כך 
"סרנו ממצוותיך" - שאין אנו רודפים אחריהם, ולבסוף "ולא שווה לנו" - 

אפילו אם יזדמן בלא טירחה.
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המהרש"א, שהמלה "ֶּפֶרׁש" כתובה בפסוק פעמיים לדרשה, ומשום דמיונה 
ל"ָּפַרׁש" דורשין אותה כרמז לאלה הפורשים מן התורה. ובאומרו "חגיכם" 
ולא "חגי ה'", מורה הכתוב על חגיגות שאין בהם קדושה וקרבה לה' אלא 
רדיפה אחר התענוגים[. 117. ועמית. ֵרַע, ידיד. 118. ומדותם. ותכונותיהם. 

119. חלוקות. שונות. 120. בדרך השכל. בדרך התורה והמוסר.

דברים נחמדים ושמן טוב להתקיים לעת הצורך. אבל הכסיל שבבני אדם, 
הרודף אחרי תענוגים, בעודו בכפו, עד לא הניחו מידו, יבלענו לאוצר ולא 
יחוש אם לא ימצא לעת הצורך )מצודת דוד(. 113. ואת פועל ה' לא יביטו. 
עתות  בכל  יתעסקו  ולא  הניגונים,  ובשמיעת  במשתה  עסקם  כל  "והנה 
ידיו" )רד"ק(.  הפנאי בדברי תורה ובדברי חכמיה שהם פועל ה' ומעשי 
מתמלאת. איננה  הרשעים  של  רעבתנותם  תחסר.  רשעים  ובטן   .114 

115. וזריתי פרש על פניכם וגו'. אפזר צואתכם על פניכם, שהיא תוצאה של 
"חגיכם". 116. שכל ימיהם כחגים. כלומר, שרודפים תמיד אחר התענוגים. 
וביאר כחגים".  ימיהם  כל  ועושין  תורה,  דברי  "שמניחין  הגמרא:   ]לשון 

ה  ּיָ ָכל-ּתּוׁשִ ּבְ ִנְפָרד  ׁש  ְיַבּקֵ ְלַתֲאָוה 

ָלֶלֶכת  ׁש  ַבּקֵ ּמְ ׁשֶ ִמי  רּוׁש,  ּפֵ ע.  ּלָ ִיְתּגַ

ל ִמּכָ ִנְפָרד  ּוְרצֹונֹו,  ֲאָותֹו  ּתַ  ַאַחר 

ּנּו ִמּמֶ ִיְרֲחקּו  י  ּכִ 117ְוָעִמית,   ָחֵבר 

ֵני-ָאָדם  ּבְ ַתֲאַות  י  ּכִ ָוֵרַע,  אֹוֵהב 

ל  118ּוִמּדֹוָתם 119ֲחֻלּקֹות, ֵאין ְרצֹונֹו ׁשֶ

ֵיֵלְך  ִאם  ָאֵכן  ֶזה.  ל  ׁשֶ ְרצֹונֹו  ּכִ ֶזה 

לֹו  רּו  ִיְתַחּבְ ָאז  ל,  ּכֵ ַהׂשְ ֶדֶרְך  120ּבְ

ים. ְוָאְמרּו  ַהֲחֵבִרים, ְוִיְהיּו אֹוֲהָביו ַרּבִ

ָכר ִיְרּדֹפּו  יֵמי ַבּבֶֹקר ׁשֵ ּכִ ה, יא( הֹוי ַמׁשְ

ְוגֹו' ְוָהָיה ִכּנֹור ָוֶנֶבל ְוגֹו' 113ְוֶאת ּפַֹעל 

כה(  יג,  )משלי  ְוֶנֱאַמר  יטּו.  ַיּבִ לֹא  ְיָי 

ְחָסר. ְוֶנֱאַמר )מלאכי  ִעים ּתֶ 114ּוֶבֶטן ְרׁשָ

ֶרׁש  ֵניֶכם ּפֶ ב, ג( 115ְוֵזִריִתי ֶפֶרׁש ַעל ּפְ

יֶכם, ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  ַחּגֵ

ל  ּכָ )שבת קנא ב( )יא(ֵאּלּו ְבֵני-ָאָדם 116ׁשֶ

א(  יח,  )משלי  ְוֶנֱאַמר  ים.  ַחּגִ ּכַ ְיֵמיֶהם 

מקום'.  בלי  צואה 
אבל החכם אינו אוכל 
אלא תבשיל אחד או 
שנים ואוכל ממנו כדי 
חייו ודיו, הוא שאמר 
אוכל  'צדיק  שלמה 
לשובע נפשו'". עכ"ל.
וז"ל החזו"א באגרותיו 
מאד  "ליזהר  כ(:  )א, 
ואם  תענוג,  מאכילת 
יש  הגוף  בטומאת 
ויש  לטומאה  ראשון 
ויש  הטומאה  אב 
בטומאת  אבות,  אבי 
מילוי  של  הנפש 

התאוה באכילת תענוג מתאחד ראשון לטומאה ואב הטומאה ואבי אבות 
הטומאה. דבר זה הוא מן השפלים מאד ומעכבים את הלימוד, וכדאמרו 
במדרש )והובא בתוספות כתובות קד.(: 'עד שאדם מתפלל שיכנסו דברי 
תורה לתוך גופו, יתפלל שלא יכנסו מעדנים לתוך גופו...'. ואמרו )גיטין ע.(: 

'סעודתך שהנאתך הימנה משוך ידך הימנה'". עכ"ד. 
ועיין עוד בדברי רבינו יונה באבות )פ"ב מי"ב( שכתב: "גם יש בכלל 'התקן 
עצמך ללמוד תורה' למעט התענוגים כדי שילמוד תורה הרבה כמו ששנינו 
כך היא דרכה של תורה פת במלח וכו', כי המרבה בעידונין לא תשכון בתוכו 

החכמה". 

אדם  בני  אלו  יא. 
כחגים.  ימיהם  שכל 
)פ"ה  הרמב"ם  כתב 
ה"א(:  דעות  מהלכות 
ניכר  שהחכם  "כשם 
ובדעותיו  בחכמתו 
בהם  מובדל  והוא 
משאר העם, כן צריך 
במעשיו  ניכר  שיהיה 
ובמשקהו  במאכלו 
ובעשיית  ובבעילתו 
ובדבורו  צרכיו 
ובמלבושו  ובהילוכו 
ובכלכול דבריו ובמשאו ובמתנו, ויהיו כל המעשים האלו נאים ומתוקנים 
ביותר. כיצד, תלמיד חכם לא יהיה גרגרן, אלא אוכל מאכל הראוי להברות 
כאלו  בטנו  למלאות  רודף  יהא  ולא  גסה  אכילה  ממנו  יאכל  ולא  גופו, 
שמתמלאין ממאכל ומשתה עד שתיפח כריסם, ועליהם מפורש בקבלה 
'וזריתי פרש על פניכם', אמרו חכמים אלו בני אדם שאוכלין ושותין ועושים 
כל ימיהם כחגים, והם האומרים 'אכול ושתה כי מחר נמות', וזהו מאכל 
הרשעים. ושלחנות אלו הם שגינה הכתוב ואמר 'כי כל שלחנות מלאו קיא 
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129. בשברו התאוה  למשלי(.  בביאורו  )רבנו  ריבו"  בעת  מדותיו  ויכירו 
הגשמית. אף בדברים המותרים. 130. תשאלנו. תבקשנו. 131. ידבר אל לבו. 
כלומר, יקל עליו להשיבה. 132. כי יגלה בצדק לבו וטוב חפצו לתשובה. 
בשבירת תאוותו הגשמית יגלה את צדקת ואמיתת לבו ורצונו הטוב לשוב 
אל ה'. 133. כי הוא מואס הטבע. כלומר, לא רק שנזהר פן יכשל בעבירה, 
אלא שאותו הטבע שיכול להביא לחטא מאוס הוא בעיניו, וזה מראה על 
134. אשר גרם לו החטא. וגם  דרגה עליונה בתשובה )הרוצה בתשובה(. 
אם חלילה יכשל עוד הפעם בזה החטא, הרי מסר מודעה שזה נגד חפצו 
ורצונו, והוא בגדר אנוס או שוגג )פתח השער(. 135. ולב נשבר על שבירת 
התאוה הגשמית. כלומר, "לב נשבר" האמור בפסוק זה מתייחס אל שבירת 

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

ִמית,  ׁשְ ֲאָוה ַהּגַ רֹו ַהּתַ ּבְ ׁשַ ָמֵצא לֹו ּתֹוֶעֶלת 129ּבְ ְועֹוד ּתִ לב. 
ַוֲעֵבָרה,  ַעל  ִלּיַ ַבר-ּבְ ּדְ ֲאָותֹו  ַתּ ָאֶלּנּו  ׁשְ 130ּתִ ִאם  י  ּכִ

ַלח  ֲאָוִתי, ְוֵאיְך ֶאׁשְ א ַתּ ר לֹא ֲאַמּלֵ ֶהּתֵ ר ֶאל ִלּבֹו, ֵהן ּבְ 131ְיַדּבֵ

ִאּסּור. ָיִדי ּבְ

ה ַוֲעצּוָמה,  ֲאָוה ּתֹוֶעֶלת ַרּבָ ִביַרת ַהּתַ ׁשְ ָמֵצא ּבִ ְועֹוד ּתִ לג. 
י  133ּכִ ִלְתׁשּוָבה,  ֶחְפצֹו  ְוטּוב  ִלּבֹו  ְבֶצֶדק  ה  ְיַגּלֶ י  132ּכִ

ה ֶאל  ַרם לֹו ַהֵחְטא, ּוָבֶזה ִיְתַרּצֶ ר ּגָ ַבע 134ֲאׁשֶ הּוא מֹוֵאס ַהּטֶ

)תהלים נא, יט(  תּוב  ּכָ ְוֵכן  ֵעיָניו,  ּבְ ֵחן  ְוִיְמָצא  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

לֹא  ֱאלִֹהים  ה  ְוִנְדּכֶ ר  ּבָ ֵלב-ִנׁשְ ָרה  ּבָ ִנׁשְ רּוַח  ֱאלִֹהים  ִזְבֵחי 

ְכַנַעת.  ְוַהּנִ מּוָכה  ַהּנְ ָהרּוַח  ִהיא  ָרה",  ּבָ ִנׁשְ "רּוַח  ִתְבֶזה. 

ֲאָוה  י ַהּתַ ִמית, ּכִ ׁשְ ֲאָוה ַהּגַ ִביַרת ַהּתַ ר", ַעל ׁשְ ּבָ 135ְו"ֵלב ִנׁשְ

הּוא רֹוֶצה ֶאת ִמּדֹוָתיו, 122ַרּבּו ַהּקֹוְפִצים  ּמּוָסר, 121ִמי ׁשֶ ּבַ

ׁש  ַעְצמֹו, "ְלַתֲאָוה ְיַבּקֵ ה ּבְ ָעָליו. ְוֵיׁש ְלָפֵרׁש 123ַעל ָהִעְנָין ַהּזֶ

ׁש.  ל ָאח ְוָחֵבר, 124ְלַתֲאָוה הּוא ְמַבּקֵ ִנְפָרד", ִאיׁש ִנְפָרד ִמּכָ

ֵמֵרֵעהּו  זֹאת  ְלַמַען  ְרצֹונֹו,  ַאַחר  ָלֶלֶכת  ׁש  ַבּקֵ ּמְ ׁשֶ ּוַבֲעבּור 

ֵרד.  ִיּפָ ֵמֵרֵעהּו  125ְוָדל  ד(  יט,  )משלי  ִעְנַין  ּכְ ּנּו,  ִמּמֶ ָרֲחקּו 

ָדָבר  ּבְ ֲאָותֹו לֹא  ּתַ ע", ַההֹוֵלְך ַאַחר  ּלָ ִיְתּגַ ה  ּיָ ָכל-ּתּוׁשִ "126ּבְ

י  ע, ּכִ ּלָ ּתֹוָרה ִיְתּגַ ּבַ ָכל ַאְזָהרֹות ׁשֶ ְלַבד, ַאְך 127ּבְ ֶאָחד ֶיֱחָטא ּבִ

ע. ּלָ ׁשֹון )שם כ, ג( ְוָכל-ֱאִויל ִיְתּגַ ָנה, 128ִמּלְ ּלָ ַיֲעֹבר ַעל ּכֻ
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143. שאמר אברהם. לשרה אשתו בירידתם למצרים.

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

141. ורוח נמוכה. עניו ושפל ברך. 142. ונפש שפלה. פורש מן התאוות 
)רמב"ם, מאירי(.

מֹו  ִרים, ּכְ ּתָ ְדָבִרים ַהּמֻ ם ּבִ ִמית )יב(ּגַ ׁשְ ַהּגַ

ָאַמר ַאְבָרָהם )בראשית יב,  ִצינּו 143ׁשֶ ּמָ ׁשֶ

ה לֹו.  ֲאַות ִלּבֹו ָנַתּתָ ֱאַמר )שם כא, ג( ּתַ ּנֶ מֹו ׁשֶ ב, ּכְ ְנתּוָנה ַבּלֵ

ֵלב- ּוְבָאְמרֹו  ה,  ַהּזֶ ְקָרא  ַהּמִ ֶנֱאַמר  ׁשּוָבה  ַהּתְ 136ּוְבִמְזמֹור 

ַעל- ּבַ י  ּכִ ה,  ִמּזֶ ָלַמְדנּו  ִתְבֶזה,  לֹא  ֱאלִֹקים  ה  ְוִנְדּכֶ ר  ּבָ ִנׁשְ

ִמית, ְוִכי  ׁשְ ֲאָוה ַהּגַ ִביַרת ַהּתַ ׁשְ ם ּבִ ֵ ה ֶאל ַהּשׁ ׁשּוָבה ִמְתַרּצֶ ַהּתְ

ׁשּוָבה )ישעיה נז,  ִעְנַין ַהּתְ ׁשּוָבה. ְועֹוד ֶנֱאַמר ּבְ ֵרי ַהּתְ ֶזה ֵמִעּקְ

ִאים. ָפִלים ּוְלַהֲחיֹות 138ֵלב ִנְדּכָ טו( 137ְלַהֲחיֹות רּוַח ׁשְ

ל ִמי  ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )אבות ה, יט( ּכָ לד. 
ל  ְלִמיָדיו ׁשֶ לּו, הּוא 139ִמּתַ לׁש ִמּדֹות ַהּלָ ׁש ּבֹו ׁשָ ּיֵ ׁשֶ

142ְוֶנֶפׁש  ְנמּוָכה,  141ְורּוַח  טֹוָבה,  140ַעִין  ָאִבינּו,  ַאְבָרָהם 

ֲאָוה  ַהּתַ ַאַחר  הֹוֵלְך  ֵאינֹו  ׁשֶ ָפָלה,  ׁשְ ֶנֶפׁש  ִעְנַין  ָפָלה.  ׁשְ

בדברים  גם  יב. 
ענין  המותרים. 
הדברים  מן  הפרישה 
נתבאר  המותרים 

בדברי רבינו ביסוד התשובה שכתב: "ואם אדם חלש הוא שאינו יכול לסבול 
עינויים קשים ותעניות, ימשוך מתאוותיו, ואל ימלא כל תאוותו, לא במאכל 
ולא במשתה. וכן אמר הרב ר' אברהם בר דוד שהיה אחד מחסידי עולם: 
"הגדר הגדול המעולה המופלא - מניעת המאכלות". וכן פירוש דבריו: אל 
יעזוב לגמרי מלאכול בשר ולשתות יין, כי דייך מה שאסרה תורה, אך בעת 
מאכלו ועודנו תאב לאכול, יניח ממנו לכבוד הבורא מתאוותיו, ואל יאכל 
כפי תאוותו, ודרך זה ימנענו מחטוא, ויזכרנו אהבת הבורא יותר מתענית 
אחד בשבוע, כי זה בכל יום תמיד מדי אכלו ומדי שתייתו יניח מתאוותו 

לכבוד הבורא". עכ"ד.
וכבר אמרו חז"ל )יבמות כ.(: "קדש עצמך במותר לך!". ובספרא )קדושים א, 
א( דרשו את הכתוב )ויקרא יט, ב(: "קדושים תהיו - פרושים תהיו", וביאר 
הרמב"ן כי "קדושים תהיו" זו היא מצוה והוראה כללית למעט בתאוות 
העולם, אפילו באכילה ושתיה המותרים, לבל יהא נבל ברשות התורה. 
וצ"ע, מדוע אמרה תורה "קדושים תהיו" בשעה שהכוונה שנהיה פרושים? 
קדושים"  והייתם  "והתקדשתם  תורה  שאמרה  במה  יתבאר  הענין  אבל 
)ויקרא יא, מד( ולפי דרשת חז"ל )יומא לט.( פירושו הוא שעל ידי זה שנקדש 
את עצמינו שכרינו יהיה - "והייתם קדושים". והיינו שאין הפרישות מטרה 
בפני עצמה כדי שיצער את עצמו ויתנזר מתענוגי העולם, אלא אמצעי הוא 
לזרוק מעליו שליטת התאוות המבלבלים את דעתו ומדריכים את מנוחתו. 
רק בזה שישלוט על זרם התאוה יוכל להשיג את הקדושה ולהתעלות. על 
כן לא אמרה תורה "פרושים תהיו" שהיה מורה על שלילת התענוגים בלבד, 
אלא "קדושים תהיו" - שעיקר כוונת התורה שנתרומם למדריגות גבוהות, 
אבל הדרך לזה אך על ידי פרישות )שלשון "קדושה" מורה גם על החיוב וגם 
על השלילה(. וזה מה שפירש הרמב"ן שם בפסוק שמטרת הקדושה שנזכה 
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יתכפר לו. ע"י שבירת התאוה. מכאן מוכח שעל ידי שבירת התאוה אפילו 
מעשיו. פעליו.   .151 עוונו.  לכפרת  האדם  זוכה   - המותרים   מהדברים 
ה', בו ישתמש  152. זדה. הזיד, הרשיע. באותו אבר שבו המרה את פי 
לעשות רצון ה'. 153. בשחות העינים. בהשפלת עיניו. 154. יעסוק בתורה. 
בדיבור - שהוא "לשון טוב" שאין טוב אלא תורה. ]לימוד התורה הוא תיקון 
כללי ללשון הרע, כי הלא "מות וחיים ביד הלשון" )משלי יח, כא(, ואם כן 
מי שמדבר לשון הרע קנה לו המות הנצחי. ואילו תורה היא חיים, ולכן יעצו 
הכתוב, שמי שרוצה לרפאות את לשונו - יאכל מעץ החיים שהוא התורה, 
ואכל וחי לעולם )שמירת הלשון, שער התורה פ"א([. 155. ובכל האיברים 
אשר חטא ישתדל לקיים בהם המצוות. רעיון זה הוא על פי דברי הרמב"ם 
)הל' דעות ב, ב( שהבא לתקן מידותיו הרעות, צריך להטות עצמו לקצה 
השני כדי להשאר אחר כן במצב בינוני, שכיון שחטא באיבר הזה וטימא 
אותו צריך הוא לקדשו במצוות כדי להחזירו לקדושתו הראשונה, וכדמיון 
החולה שנתרופף מצב בריאותו שמוכרח הוא משך זמן לעסוק בהשתדלות 
יתירה - באויר צח, במאכלים טובים וכדומה - כדי לשוב לאיתנו ולהבריא 
פירוש,  156. באותו דבר שחוטאים בו הם מתרצים.  )'פתח השער'(.  גופו 
 באותו איבר שחטאו, בו הם עושים מעשים טובים שיהיו רצויים אל ה'.

157. אם עשית חבילות של עבירות. ותרצה לעשות תשובה, תעשה תמיד 

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

ר  ֲאׁשֶ ָבר  ּדָ ּבַ ָעָליו  151ּפְ ְלֵהיִטיב  יִרי,  ָהֲעׂשִ ר  ָהִעּקָ לה. 
ִיְתַנֵהג  ֲעָריֹות,  ּבָ ל  ּכֵ ִהְסּתַ ִאם  ָעָליו.  152ָזָדה 

154ַיֲעֹסק  ָהָרע,  ָלׁשֹון  ּבְ ָחָטא  ִאם  ָהֵעיַנִים.  חּות  ׁשַ 153ּבְ

ֶהם  ם ּבָ ל ְלַקּיֵ ּדֵ ּתַ ר ָחָטא, ִיׁשְ ּתֹוָרה. 155ּוְבָכל ָהֵאָבִרים ֲאׁשֶ ּבַ

יִקים  ּדִ ַהּצַ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ְוֵכן  ְצוֹות.  ַהּמִ

ים. עֹוד ָאְמרּו )ויק"ר  חֹוְטִאים ּבֹו ֵהם ִמְתַרּצִ ָבר ׁשֶ אֹותֹו ּדָ 156ּבְ

ן  ֶנְגּדָ ּכְ ה  ֲעׂשֵ ֲעֵברֹות,  ל  ׁשֶ ֲחִבילֹות  יָת  ָעׂשִ 157ִאם  ד(  כא, 

ה ְיַפת  ָ י ִאּשׁ י ּכִ ה-ָנא ָיַדְעּתִ יא( "144ִהּנֵ

ּה  ּבָ ל  ּכֵ ִנְסּתַ 145לֹא  י  )יג(ּכִ  ," ָאּתְ ַמְרֶאה 

כּוַנת  146ַעד ַהּיֹום ַההּוא ְלִהְתּבֹוֵנן ַעל ּתְ

ָיְפָיּה. ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה 

תּוב )ש"ב  ּכָ ֶ ַמה-ּשׁ )ירו' סנהד' פ"ב ה"ג( ּבְ

ַעד-יֹום  148ְצֻררֹות  ְהֶייָנה  "147ַוּתִ ג(  כ, 

ָכל יֹום ָהָיה  ֻמָתן 149ַאְלְמנּות ַחּיּות", ּבְ

ְונֹוֵתן  ן  רֹאׁשָ ֶאת  ְלֵהיִטיב  ה  ְמַצּוֶ ָדִוד 

ְלָהִציק  ֵדי  ּכְ ָטן,  ְ ְלַקּשׁ ְמרּוִקים  ּתַ

ִיְכּבֹוׁש  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּוְלַהְכִניָעּה  ְלַתֲאָותֹו 

ַעל  לֹו  ר  ּפֵ ִיְתּכַ 150ְלַמַען  ֵמֶהן,  ִיְצרֹו 

ַבע. ת-ׁשֶ ַבר ּבַ ּדְ

יתברך  בו  לדביקות 
ג'  והדעת'  )'המוסר 

קפ"ב(. 
נסתכל  לא  כי  יג. 
ההוא  היום  עד  בה 
תכונת  על  להתבונן 
רש"י  וכ"כ  יפיה. 
עכשיו  "עד  עה"ת: 
מתוך  בה,  הכיר  לא 
שבשניהם".  צניעות 
)טו.(  מגילה  במסכת 
מונים חז"ל את שרה 
נשים  ארבע  בין 
יפיפיות שהיו בעולם. 
מה  לשם  להבין  ויש 

ומדוע הזכירוה?
דברי  לפי  אמנם 
רש"י ורבנו יונה מובן 
חז"ל  שכן  הדבר, 
בקשו ללמדנו עד כמה צנוע וקדוש היה אברהם אבינו, שאף על פי שהיתה 
שרה אשתו היפה בעולם, וודאי נתפרסמה בדורה לרוב יופיה, עם כל זה 
הוא עצמו מעולם לא נסתכל בה, ולא עמד על יופיה עד רגע זה )'נודע 

ביהודה'(. 
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מחשבות און. המפנה לבבו לחשוב מחשבות רעות על זולתו. 169. בלבו 
יצפון אמרי התורה. בלבו ישמור את דברי תורת ה' שלא ישתכחו ממנו )ראה 
רש"י תהלים קיט, יא(. 170. ויהי הגות לבו תבונות. מחשבות לבו יביעו דברי 
תבונה. 171. משלח מדנים בין אחים. גורם מריבות בין ֵרעים. 172. יבקש 
שלום. יחפש לעשות שלום בין איש לאחיו )עפ"י מצו"ד תהלים לד, טו(. 
173. וירדפהו. ר"ל מאד יהיה מחזר אחר השלום )שם(. ]אמר ב' דברים, 
בקשת שלום ורדיפת שלום. כי גם בשילוח מדנים יש שני דברים: א. המדנים 
עצמם שהם כנגד השלום. ב. השילוח ברדיפה שהוא רודף מדנים. וכנגד שני 
אלו, בקש שלום - ורדפהו )'דליות יחזקאל' עיונים([. 174. חיפוש דרכיו. 
יפשפש בכל מעשיו מהעבר ויבדקם ויבחנם שמא יש בהם דבר מה שלא 
כהוגן. ]וזאת מלבד אותו חטא הניצב עתה לנגד עיניו שהוא חוזר עליו 
והחקירה  בכמות  הוא  החיפוש  ונחקורה.  175. נחפשה דרכינו  בתשובה[. 
היא באיכות, כמפורש בדברי רבינו שער ג' אות א' )זה השער(. כאן מדבר 
רבינו בחיפוש בכמות )פתח השער(. 176. ונשובה עד ה'. כלומר, שזהו אחד 
מעיקרי התשובה. 177. לשלשה דברים. שלש סיבות לדבר. 178. מעיקרי 

הכפרה. והוא מעכב בתשובה.

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

ִלּבֹו ִיְצּפֹן ִאְמֵרי ַהּתֹוָרה, 170ִויִהי ָהגּות ִלּבֹו ְתבּונֹות.  ָאֶון, 169ּבְ

ֵפהּו. לֹום 173ְוִיְרּדְ ׁש ׁשָ ין ַאִחים, 172ְיַבּקֵ ַח ְמָדִנים ּבֵ ּלֵ 171ְמׁשַ

ֱאַמר  ּנֶ ִעְנָין ׁשֶ ָרָכיו, ּכָ ר, 174ִחּפּוׂש ּדְ ר ָהַאַחד-ָעׂשָ ָהִעּקָ לו. 
ה ְדָרֵכינּו ְוַנְחקָֹרה 176ְוָנׁשּוָבה ַעד- ׂשָ )איכה ג, מ( 175ַנְחּפְ

ל  ה ְדָבִרים. ָהֶאָחד, ְלַמַען ִיְזּכֹר ּכָ לֹשָׁ ה ֵכן 177ִלׁשְ ְיָי. ְוַיֲעׂשֶ

ּדּוי  ַהּוִ י  ּכִ ם,  ּלָ ּכֻ ַעל  ה  ְוִיְתַוּדֶ ֲעֵליֶהם  ָחָטא  ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ

ֲעֹונֹות  לֹו  ה  ּמָ ּכַ ֵיַדע  ְלַמַען  ִני,  ֵ ַהּשׁ ָרה.  ּפָ ַהּכַ ֵרי  178ֵמִעּקְ

ל ִמְצוֹות. ַרְגַלִים ְמַמֲהרֹות  ֲחִבילֹות ׁשֶ

ִלְדַבר  ָרצֹות  ִיְהיּו  158ְלָרָעה,  ָלרּוץ 

ה  ֶיְהּגֶ 160ֱאֶמת  ֶקר,  159ְלׁשֹון-ׁשֶ ִמְצָוה. 

ָחְכָמה, 162ְותֹוַרת  ח ּבְ ִחּכֹו, 161ּוִפיו ִיְפּתַ

ם,  ֶחֶסד ַעל ְלׁשֹונֹו. ָיַדִים 163ׁשֹוְפכֹות ּדָ

יו.  ח ֶאת ָידֹו ְלֶאָחיו ַלֲעִנּיָ תֹוַח ִיְפּתַ 164ּפָ

א  ּכָ 166ּדַ ִיְהֶיה  ָרמֹות,  165)יד(ֵעיַנִים 

בֹות  ח ֵעיַנִים. 168ֵלב חֹוֵרׁש ַמְחׁשְ 167ְוׁשַ

יהיה  רמות  עינים  יד. 
עינים.  ושח  דכא 
רבינו  כתב  לעיל 
בעריות  הסתכל  "אם 
בשחות  יתנהג 
העינים", דקדק רבינו 
רק  בעריות  וכתב 
בלבד,  עינים  שחות 
כי הרי עליו לתקן רק 
הרעה,  ההסתכלות 
ובשחות העינים יתקן 
זה, כי זה מונע ממנו 
ההסתכלות.  את 
משא"כ בעינים רמות, לא די במעשה שחות העינים בלבד, כי הרי "עינים 
רמות" היא מדה רעה שמקורה בלב גאה, ולכן כתב "יהיה דכא ושח עינים" 

)'דליות יחזקאל', עיונים(. 

ביאורים

ביאורים

  |41 40|



ה'
ם 

 יו
- '

 ב
וע

שב
שבוע ב' - יום ה'

תשובה תשובהשער ראשוןשערי  שער ראשוןשערי 

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

לפתות את האדם ולנצחו.

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

חטאיו. וכבר נתבאר באות י"ג כי הדאגה מעיקרי התשובה.

ּתֹוָלה  ׁשּוָבה  188ּתְ ַהֲחמּורֹות,  ָהֲעֵברֹות  י  187ּכִ ֵמֲעֹונֹוָתיו, 

תּוב )ירמיה ב, כג( 190ְרִאי  ָרָתן, ְוִיּסּוִרים 189ְמָמְרִקים. ְוֵכן ּכָ ּפָ ּכַ

ה  ַהּזֶ ר  ָהִעּקָ ֵאר  ְוִיְתּבָ ית.  ָעׂשִ ֶמה  ִעי  191ּדְ ְיא  ּגַ ּבַ ְך  ְרּכֵ ּדַ

י. ִליׁשִ ְ ַער ַהּשׁ ַ ּשׁ 192ּבַ

ּלֹות  193ַהּקַ ָהֲעֵברֹות  ִלְהיֹות  ר,  ה-ָעׂשָ לֹשָׁ ְ ַהּשׁ ר  ָהִעּקָ לח. 
י ֵאין  ִנים: ָהֶאָחד, ּכִ ָעה 194ּפָ ֵעיָניו ְלַאְרּבָ ֲחמּורֹות ּבְ

ִהְזִהיר  ת ִמי ׁשֶ יט ִלְגֻדּלַ יט ְלַקְטנּות ָהֲעֵבָרה, ֲאָבל ַיּבִ לֹו ְלַהּבִ

ּלֹות, ְואּוַלי  ֲעֵברֹות ַהּקַ ֶצר ׁשֹוֵלט ּבָ י ַהּיֵ ִני, 195ּכִ ֵ ָעֶליָה. ְוַהּשׁ

הּוא  י ׁשֶ י ַאף-ַעל-ּפִ י, ּכִ ִליׁשִ ְ ַנע. ְוַהּשׁ אֹות 179ְויֹוִסיף ְלִהּכָ ְוַחּטָ

ר  ַאׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ַדע  ּיֵ ׁשֶ ָצִריְך  ֵחְטא,  ל  ּכָ ַלֲעזֹב  ָעָליו  ל  ְמַקּבֵ

ְמאֹד  ֵמר  ָ ּוְלִהּשׁ ָדִרים,  ּגְ ֶהם  ּבָ ַלֲעׂשֹות  ֵדי  ּכְ ֲעֵליֶהם,  ָחָטא 

י ַנְפׁשֹו 180ֲעלּוָלה ָבֶהם ַאֲחֵרי  ֶצר, ּכִ ֲאַרב ַהּיֵ ֶהם ִמּמַ ְלַנְפׁשֹו ּבָ

ה 182ַנְפׁשֹו חֹוָלה  ַלט ִיְצרֹו ָבֶהם, ְוִהּנֵ ר 181ִנְקלּו ְבֵעיָניו ְוׁשָ ֲאׁשֶ

ָצִריְך  ְלַהְבִריא,  ָיֵחל  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוַהחֹוֶלה  ָהֵהם,  ים  ֲעׂשִ ֵמַהּמַ

ּלֹא ַיֲחִזירּוהּו ְלָחְליֹו. ה ִעְנָיִנים ׁשֶ ֵהר 183ֵמַהְרּבֵ ְלִהּזָ

יר ּגֶֹדל  ְחקֹר ְוֵיַדע ְוַיּכִ ּיַ ר, ָצִריְך ׁשֶ ֵנים-ָעׂשָ ְ ר ַהּשׁ ָהִעּקָ לז. 
ֵאיֶזה ֵמֶהם ֵיׁש ַמְלקּות,  ָהעֶֹנׁש ְלָכל ֶאָחד ֵמֲעֹונֹוָתיו, ּבְ

ין,  ית ּדִ ֵבי ִמיתֹות ּבֵ ֵרתֹות, ּוְבֵאיֶזה ֵיׁש ַחּיָ ֵבי ּכְ ּוְבֵאיֶזה ֵיׁש ַחּיָ

ר  ְבִכי ַעל ֲאׁשֶ ִהְתַוּדֹותֹו, ִויָמֵרר ּבִ ְלַמַען ֵיַדע ּגֶֹדל ֲעֹונֹו 184ּבְ

ַנע 186ּוְלַמַען ִיְפַחד  ְמרּוִרים, ּוְלַמַען יֹוִסיף ְלִהּכָ 185ִהְכִעיס ּתַ
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200. יכפלו אותו כפלים רבים. אם מקבוצת חוטי משי יטוו חוט אחד עבה. 
201. עבות חזקה. חבל חזק ועבה, אשר לא ניתן כלל לנתקו. 202. פורקי עול 
ומומרים. כמש"כ רבינו לעיל )אות ו'(: "אך כל אשר אינו נזהר מחטא ידוע 
ואינו מקבל על נפשו להשמר ממנו, גם אם הוא מהעוונות הקלים, אע"פ 
שהוא נזהר מכל העברות שבתורה, קראוהו חכמי ישראל )חולין ד'( 'מומר 

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

ָפִלים  לּו אֹותֹו ּכְ ר 200ִיְכּפְ ְוָחלּוׁש, ְוַכֲאׁשֶ

י,  ִליׁשִ ְ ה 201ָעבֹות ֲחָזָקה. ַהּשׁ ים ֵיָעׂשֶ ַרּבִ

ית לֹו  ַהְתָמָדתֹו ַעל ָהֲעֵבָרה, ַנֲעׂשֵ י ּבְ ּכִ

ְולֹא  ֵמָעָליו,  ּה  ֻעּלָ ְוִיְפרֹק  ר,  ֶהּתֵ ּכְ

202ּפֹוְרֵקי  ִעם  ב  ְוֵיָחׁשֵ ה,  ּנָ ִמּמֶ ר  ּמֵ ּתַ ִיׁשְ

ְוָהְרִביִעי,  ֶאָחד.  ְלָדָבר  ּומּוָמִרים  עֹל 

ָדָבר  ּבְ ֶצר  ַהּיֵ ]ַהּיֹום[  חֹו  ִנּצְ ִאם  י  )טז(ּכִ

ֶהן  ּבָ 197ְלַהְתִמיד  ה  ִסּבָ 196זֹאת  ְהֶיה  ּתִ

ִהְצָטֵרף  ֲחמּורֹות ּבְ ם ֵהן ּכַ בּו ּגַ ְוָאז ֵיָחׁשְ

ֶזה  ַעל  לּו  198)טו(ּוָמׁשְ ַעם.  ּפַ ל  ּכָ עֶֹנׁש 

ה  ִנְרּפֶ הּוא  199ׁשֶ י  ֶמׁשִ ל  ׁשֶ ִמחּוט 

לעשות הבא לו ויקח 
האיש  כבשת  את 
לאיש  ויעשה  הראש 
מתחילה  אליו",  הבא 
קראו "הלך" ואחר כך 
ואח"כ  "אורח",  קראו 
ואמר  "איש".  קראו 
)תהלים א, א( "אשרי 
הלך  לא  אשר  האיש 
בעצת רשעים ובדרך 
עמד  לא  חטאים 
לא  לצים  ובמושב 

ישב", מתחילה "הלך" ואחר כך "עמד" ואחר כך "ישב". עכ"ל.
טז. כי אם נצחו היצר בדבר קטן ינצחהו מחר בדבר גדול. "הוא ישופך ראש 
ואתה תשופנו עקב" )בראשית ג, טו(. כתב הזוהר )א, לה(: "נחש זה הוא יצר 
הרע, הוא מלאך המות". כתב רבי איצל'ה בלאזר זצ"ל מפטרבורג: יצר טוב, 
בכחו להטות לב האדם מרע לטוב ולהפכו מרשע לצדיק ברגע אחד, ואז 
נעשה בעל תשובה. אבל יצר הרע חסר אותו כח להסית אדם ישר וצדיק 
שיהפוך עורו פתאום לרשע גמור וימיר את דתו, רק הוא מושכו ומקלקלו 

אט אט, מורידו ומשפילו מדרגה לדרגה עדי תהום.
זהו שאמר הקב"ה לנחש: "הוא ישופך ראש" - האדם מסוגל לעלות בבת 
אחת ולנשוף לנחש - הוא יצר הרע - בראשו, אולם "ואתה תשופנו עקב" - 
ראשית דרכך לשוף אותו בעקבו בלבד, ורק משלב לשלב תצליח להתגבר 

עליו יותר ויותר.

זה  על  ומשלו  טו. 
וכו'.  משי  של  מחוט 
)נב.(  סוכה  במסכת 
הרע  "יצר  אמרו: 
לחוט  דומה  בתחילה 
ולבסוף  בוכיא  של 
כעבותות  דומה 
העגלה, שנאמר 'הוי מושכי העון בחבלי השוא וכעבות העגלה חטאה'". 
ובבראשית רבה )כב, ו(: "בתחילה דומה לחוט של עכביש ולבסוף נעשה 

כקלע הזו של ספינה". 
כתב בספר 'ראשית חכמה' )שער היראה פרק ששי(: "צריך לעולם ליזהר 
מהקלות, כי יצר הרע לא יכשיל אדם בתחילה אלא בקלות, עד שמהקלות 
יבוא לחמורות. כמו שפירשו רבותינו יצר הרע בתחילה דומה לחוט ולבסוף 
דומה כעבותות העגלה. וכתב בחובת הלבבות )שער חשבון הנפש חשבון 
יד( זה לשונו: הקץ אחי מן השינה הזאת וגול מעל לבך את מסך יצרך אשר 
נסך עליך, עד שהבדיל בינך ובין אור שכלך, כעכביש אשר יארג על מאור 
הבית, וכאשר יתמיד יעבה ויסתם, עד שימנע הגעת אור השמש אל הבית, 
ובתחילת אריגתו הוא חלוש ודק עד מאד, וכל אשר יתמיד הדבר יחזק ויעבה 
וימנע אור השמש מעבור אותו ומהגיע אל הבית. וכן מעשה היצר בלבבך 
יהיה בתחילת ענינו חלוש מאד, לא ימנעך מראות האמיתיות, ואם תרגיש 
בו בעת ההיא ותגלהו מעל לבך - יקל עליך הדבר, ואם תקל בו ותתעלם 
ממנו - יחזק מעשהו וימנע אור שכלך ממך, ויקשה לגלותו מעל הכרתך. על 
כן מהר להציל את נפשך, והיעזר באלהים לדחותו מעליך, וטרח והשתדל, 
תאור באור החכמה ותראה אמיתת הדברים בעין לבך. וכבר משלו קדמונינו 
מן הכתוב באמרו  ]לקוחים[  נחלקים  היצר באדם במשלים  ע"ה, מעשה 
)שמואל-ב' יג, יד(: "ויבא הלך לאיש העשיר ויחמול לקחת מצאנו ומבקרו 
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ישאר אתך )שלא יתכפר לך(. 211. ויקוש לך. והיה לך למוקש ולמכשול. 
212. ולא שבת. ועם כל זה לא שבת עדיין. 213. ואליך תשוקתו. היצר 
ינזק. לו.  יחבל   .214 בעבירות.  ולהכשילך  לפתותך  תמיד   משתוקק 
215. הפנים. הסיבה. 216. לבטל מצוה. מצוה כל שהיא, ואפילו היא מן 
הקלות. 217. מתעתד. עתיד להגיע. 218. הגמול השלם. השכר בעולם הבא. 
]דרך זו תביאהו לקיום כל המצוות ואז יהיה שלם לעתיד לבוא )הרוצה 

בתשובה([. 219. במצוה קלה. שהיא קלה בעיניך.

לדבר אחד', ואת פושעים נמנה, וגדול עוונו מנשוא". 203. ינצחהו מחר 
בדבר גדול. כי "לפתח חטאת רובץ" )בראשית ד, ז(, דהיינו כל זמן שהפתח 
סגור הרי החטא בחוץ, אך מכיון שנפתח לו פתח ולּו הקטן ביותר - הרי שיש 
כבר ליצר דריסת רגל אצל האדם ואחיזה בתוכו, וסופו שישתלט עליו לגמרי 
להכשילו גם בעבירות חמורות. 204. בחמתו. מתוך כעסו. 205. עשה כך. 
עבירה קלה פלונית, כגון לקרוע בגדיו בחמתו, ועושה ]ועובר בזה משום 
איסור 'בל תשחית' )מהרש"א([. 206. אם תיטיב שאת וגו'. התורה מספרת 
כי לאחר שלא רצה ה' את מנחתו של קין ונפלו פניו, אמר לו הקב"ה הלוא 
אם תיטיב וגו'. את דברי הפסוק מבאר רבינו כלפי בעל התשובה. 207. תשא 
פניך. תוכל להרים את פניך ולא תבוש עוד. 208. כי אז תשא פניך ממום. הרי 
אז תזקוף ראשך בהיותך בלי פגם. 209. מלשון סליחה. כמ"ש 'ונשאתי לכל 
 המקום' )בראשית יח, כו(. והכוונה, אסלח לך על עוונותיך. 210. ילין אתך.

ח אֹוְתָך 211ַוָיקּוׁש  ר ִנּצַ ִמיד ַאֲחֵרי ֲאׁשֶ ּתָ

 . ְבּתָ ׁשַ 212ְולֹא  ְדּתָ  ִנְלּכַ ְוַגם  ְלָך, 

ְואֹוֵרב  יֲחָך,  ְלַהּדִ ְתׁשּוָקתֹו  213ְוֵאֶליָך 

ְמׁשֹל ּבֹו", ִאם  ה ּתִ ָכל ֵעת. "ְוַאּתָ ְלָך ּבְ

ר  ָעֵנׁש ַעל ַהֵחְטא ַאֲחֵרי ֲאׁשֶ ן ּתֵ ר ָעָליו. ַעל ּכֵ ּבֵ ְרֶצה ְלִהְתּגַ ּתִ

י ְלָפֶניָך ַהְיֹכֶלת ִלְכּבֹשׁ ֶאת ִיְצֶרָך. ָנַתּתִ

ז ְלָדָבר 214ֵיָחֶבל  לֹום )משלי יג, יג( ּבָ ָ לֹמֹה ָעָליו ַהּשׁ לט. ְוָאַמר ׁשְ
ז ָלֲעֵברֹות  ם. ָאַמר ֶזה ַעל ַהּבָ ּלָ לֹו ִויֵרא ִמְצָוה הּוא ְיׁשֻ

ר ָזַכְרנּו. "ִויֵרא ִמְצָוה"  ִנים ֲאׁשֶ י ֵיָחֶבל לֹו ִמן 215ַהּפָ ּלֹות, ּכִ ַהּקַ

ֵמֲעֵבָרה ֲחמּוָרה,  ִייָרא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִמְצָוה  ל  ָיֵרא 216ְלַבּטֵ הּוא  ׁשֶ

ֵלם. ְוָאְמרּו  ָ מּול ַהּשׁ ד ֶאל 218ַהּגְ ם", הּוא 217ִמְתַעּתֵ ּלָ "הּוא ְיׁשֻ

ִמְצָוה  ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )אבות פ"ב מ"א( ֶוֱהֵוי ָזִהיר 219ּבְ

ּגֹוֶרֶרת  ְצָוה  ּמִ )יז(ׁשֶ ב(  ד,  )שם  ָאְמרּו  ְועֹוד  ַבֲחמּוָרה.  ּכְ ה  ַקּלָ

ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ דֹול,  ּגָ ָדָבר  ּבְ ָמָחר  ֵחהּו  203ְיַנּצְ ָקָטן, 

ֲחָמתֹו,  ִלים 204ּבַ ר ּכֵ ּבֵ ל ַהְמׁשַ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )שבת קה, ב( ּכָ

ל ֵיֶצר- ְרּכֹו ׁשֶ ְך ּדַ ּכָ ִאּלּו עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה, ׁשֶ ְיִהי ְבֵעיֶניָך ּכְ

ּוְלָמָחר אֹוֵמר לֹו ֲעֹבד  ְך,  ּכָ ה  ָהָרע, ַהּיֹום אֹוֵמר לֹו 205ֲעׂשֵ

ֵאת.  יִטיב ׂשְ ֲעבֹוָדה ָזָרה. ְוֶנֱאַמר )בראשית ד, ז( ֲהלֹא 206ִאם-ּתֵ

יָך ְוָתׁשּוב  יִטיב ַמֲעׂשֶ ה ָנְפלּו ָפֶניָך, ֲהלֹא ִאם ּתֵ רּוׁש, ָלּמָ ּפֵ

י  ׁשֹון )איוב יא, טו( 208ּכִ א ָפֶניָך, ִמּלְ ּשָׂ רּוׁש, 207ּתִ ֵאת. ּפֵ ֵאַלי, ׂשְ

ׁשֹון ְסִליָחה. "ְוִאם  א ָפֶניָך ִמּמּום. ְוֵיׁש ְלָפְרׁשֹו 209ִמּלְ ּשָׂ ָאז ּתִ

ר  ֵמֲאׁשֶ ָתׁשּוב  לֹא  ִאם  רֹוֵבץ",  את  ַחּטָ ַתח  ַלּפֶ ֵתיִטיב  לֹא 

ֶצר  י ַהּיֵ ָך, ּכִ ָיְדָך ְלַבּדֹו 210ָיִלין ִאּתְ ר ּבְ ָחָטאָת, לֹא ֶהָעֹון ֲאׁשֶ

ֵלְך, ְונֹוֵצַח אֹוְתָך  ר ּתֵ ָכל ֲאׁשֶ ַתח ְלַהֲחִטיא אֹוְתָך ּבְ רֹוֵבץ ַלּפֶ

גוררת  שמצוה  יז. 
גוררת  ועבירה  מצוה 
לכך  הטעם  עבירה. 
בביאורו  הגר"א  כתב 
למשלי )א, כג(: "מפני 
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כאשר הבן חוטא באותן עוונות שאביו חטא בהן, נענש הוא על עוונותיו 
ואף על עוונות אביו. ]הטעם שנענש על מעשי אבותיו, נראה עפ"י מש"כ 
בספר תומר דבורה פ"ד עה"פ אם תיטיב שאת, עיי"ש. ולדבריו ביכולת 
הנה  ונתקן,  החוטא שב בתשובה  אם  שכן,  וכיון  לתקן השרשים,  האדם 
זדון אביו היה נחשב לו זכות בסוד ברא מזכה אבא, והיה מתקן גם חטאת 
 אבותיו, וכיון שביכולתו לעשות כן ואינו עושה לפיכך נענש )זה השער([.

225. לכפר את כל עוונותיו. שתתקבל תשובתו לרצון. ]מש"כ "כל עוונותיו", 

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

ה.  ִפּלָ ר, ַהּתְ ה-ָעׂשָ ָ ר ַהֲחִמּשׁ מא. ָהִעּקָ
ׁש ַרֲחִמים  ם ִויַבּקֵ ֵ ל ֶאל ַהּשׁ ּלֵ ִיְתּפַ

ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ֲעֹונֹוָתיו,  ל  ּכָ ֶאת  ר  225ְלַכּפֵ

ַכר  ּשְׂ ִמְצָוה ַוֲעֵבָרה ּגֹוֶרֶרת ֲעֵבָרה, 220ׁשֶ

ַכר ֲעֵבָרה ֲעֵבָרה. ִמְצָוה ִמְצָוה 221ּוׂשְ

ּדּוי,  ר, 222ַהּוִ ָעה-ָעׂשָ ר ָהַאְרּבָ מ. ָהִעּקָ
ה  ְוִהְתַוּדָ ה(  ה,  )ויקרא  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ

יר  ר ָחָטא ָעֶליָה. )יח(ְוֵיׁש ָעָליו ְלַהְזּכִ ֲאׁשֶ

י ָהָיה  ֲעֹונֹוָתיו 223ַוֲעֹונֹות ֲאבֹוָתיו, 224ּכִ

ֲאבֹוָתיו  י  ַמֲעׂשֵ ָאֳחזֹו  ּבְ ֲעֵליֶהם  ֶנֱעָנׁש 

תּוב )שם כו, מ( ְוִהְתַוּדּו ֶאת- ָידֹו. ְוֵכן ּכָ ּבְ

ֲעֹוָנם ְוֶאת ֲעֹון-ֲאבֹוָתם.

אבותיו בידו. יש להבין 
על  בוידוי  הענין  מה 
שעה  האבות,  עוון 
סליחה  שמבקשים 
עוונותינו  על  וכפרה 

שלנו?
ברם, האמת היא שכבר נאמר "איש בחטאו יומתו", ולעולם אין מענישים 
אלא  בלבד.  עצמם  עוונות  על  אם  כי  אבותיהם,  עוונות  על  הבנים  את 
שאם האבות חטאו ועוו, ולקו על מעשיהם, ובאים הבנים ואוחזים מעשי 
אבותיהם בידיהם, או אז מידת החטא של הבנים גדולה יותר, ולפיכך הם 
נענשים יותר. לפי שאינו דומה מי שחטא בפעם הראשונה, מתוך שנכנסה 
בו רוח שטות, כלשון חז"ל "אין אדם עובר עברה אלא אם כן נכנסה בו רוח 
שטות" )סוטה ג:(, למי שכבר לקה ומוסיף פשע על חטא, כמי שמתכוין 
למרוד במלכו. אם כן, כאשר האבות חטאו בעבר, ולקו על מעשיהם, ובכל 
זאת הבנים לא לקחו מוסר, והוסיפו על עוון אבותיהם, הרי חטאתם שלהם 

גדלה לאין ערוך, ועליה הם נענשים יותר.
לפי זה מובן שהצורך להזכיר בוידוי את עוון האבות, באמת אין בו מאומה 
מחשבון עוונותיהם של האבות. אלא מטרתו היא אך כדי לחזק את הוידוי 
בהגדלת חטא הבנים עצמם, במה שהם לא למדו מלקחי העבר, והוסיפו 
והגדילו העוון במעשיהם )ה"דבר אברהם"(. ]ועיין מהרש"א יומא )לו: ד"ה 
חטאנו( עוד הסבר ע"ז שמתודים עוון אבותינו. וע"ע טעם אחר ביעב"ץ 
ע"פ הסוד - דקאי גם על הגלגולים הקדמונים שגם הם קרוים אבות, ע"ש[. 

שאדם  דבר  שבכל 
עושה נותנים לו רוח 
המסייע  והוא  ממרום 
דברים  לעשות  אותו 
וזה הרוח  עוד כאלה, 
עד  ושקט  נח  אינו 
דברים  עוד  שעושה 
נהנה  והוא  כאלה 
מהם, ומזה יש לו נחת 
מצוה  בדבר  הן  רוח 
או בדבר עבירה. וזהו 
'עבירה גוררת עבירה 
מצוה'.  גוררת  ומצוה 
וכל דבר עבירה שהיא 
גדולה, גם הרוח הבא 
גדולה,  היא  ממנו 
ומתאוה יותר לעבירה עוד, וכן בדבר מצוה גדולה, בא רוח ממרום קדוש 

מאד ומתאוה מאד למצוה, ונהנה מאד מחמת זה ממצוות". 
יח. ויש עליו להזכיר עוונותיו ועוונות אבותיו, כי היה נענש עליהם באחזו מעשי 
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הכוללת תפילה על שני ענינים: א. "תשא עון" שימחל חטאו, כנ"ל. ב. "וקח 
טוב" דהיינו להשבת אור המצוה אשר כבה וחשך בעקבות העבירות, כאשר 
יתבאר בהמשך. 230. עבירה מכבה מצוה. כאשר עובר אדם עבירה - הרי 
231. ותתעורר זכות  לו.  וזכותן אינה עומדת  שאור מצוותיו אינו מאיר, 
 המצוה ויאיר נרה. במסכת סוטה )כא.( אמרו: "מצוה בעידנא דעסיק בה 

הכוונה גם אלו שאינם ידועים לו )הרוצה בתשובה([. 226. כל תשא עון. 
תשא כל עון. כלומר, תסלח ותכפר כל עון. 227. ונשלמה פרים שפתינו. 
נשלם ויחשב כחטאת פרים "שפתינו" - הוידוי שלנו. 228. זה ענין הוידוי. 
וידוי דברים, שמודה בפיו שחטא. ]כנדרש בת"כ )פ' אחרי, והובא ברמב"ם 
פ"א מה' תשובה ה"א(: "והתודה עליו, זה וידוי דברים"[. 229. ענין התפילה. 

י ָאְמרּו  ינּו, ּכִ ָעׂשִ ה ַהּטֹוב ׁשֶ טֹוב, ַמֲעׂשֶ

ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )סוטה כא, א( 

ּוְבֵעת  ִמְצָוה.  ה  ְמַכּבָ 230ֲעֵבָרה 

רּו ָהֲעֹונֹות 231ְוִתְתעֹוֵרר  ּפְ ׁשּוָבה ִיְתּכַ ַהּתְ

ָבִרים ְוׁשּובּו  ֶכם ּדְ )הושע יד, ג( ְקחּו ִעּמָ

ָעֹון  א  ּשָׂ ּתִ ל  226ּכָ ֵאָליו  ִאְמרּו  ֶאל-ְיָי 

ָפֵתינּו.  ָמה ָפִרים ׂשְ ּלְ ְוַקח-טֹוב 227ּוְנׁשַ

ּדּוי.  ָבִרים, 228ֶזה ִעְנַין ַהּוִ ֶכם ּדְ ְקחּו ִעּמָ

ְוַקח- ָעֹון  א  ּשָׂ ל-ּתִ )יט(ּכָ ֵאָליו  ִאְמרּו 

ה. ּוֵפרּוׁש ְוַקח- ִפּלָ טֹוב, 229ֶזה ִעְנַין ַהּתְ

הזאת  התועלת  את 
כדי  כי  מהתפילה, 
שנוכל להתפלל עלינו 
וכדי  בתשובה,  לשוב 
אנו  בתשובה  לשוב 
לתפילה,  זקוקים 
כיצד  חלילה.  וחוזר 

נשתמש איפוא בעצה הנ"ל, להשתמש בטוב שבנו כדי לעלות על ידו, הרי 
רחוקים אנו מתשובה אמיתית?

אמנם בקטנותנו נוכל למצוא עצה גדולה מאד, אפילו תהיה רק בבחינת 
חיצוניות.  מצוות  הרבה  עושה  מאתנו  אחד  כל  הרי  לתשובה".  "הקדמה 
בחלקן אין אנו חשים שום "חיות", מאידך ישנן אחרות שאנו מוצאים בהם 
טעם והרגשה כלשהם. העצה הגדולה היא שנשתדל בכל עוז לתקן לכל 
בהן מעט  לנו  יש  אבל  חיצוניות  אצלנו  אמנם  אלה שהן  מצוות  הפחות 
הרגשה, ונקרב אותן אל פנימיותנו. אף על פי שהמסך המבדיל של טמטום 
החטא במקומו עומד, כי עדיין לא עשינו תשובה, מכל מקום אין ספק שעל 
ידי המאמץ הזה בהשתדלנו להכניס ללבנו את המצוות שעד עתה עשינו 
באופן חיצוני בלבד, יאיר לנו אור גדול שיוכל לבקוע דרך הטמטום. כי רבינו 
יונה ז"ל דיבר על הראשונים שהם כמלאכים, אבל אנו לפי שפל מדרגתנו, 
אדרבה, בכל נקודה ונקודה של מאמץ לפנימיות נזכה לסייעתא דשמיא 

מרובה מאד, כפתחו של אולם כנגד חודו של מחט, כידוע.
יתכן גם שה' יתברך בטובו יחשיב זאת כהתחלת תשובה מצדנו, וישלח לנו 
סייעתא דשמיא ויעזור לנו לגמור תשובה אמיתית עם וידוי, חרטה, עזיבת 

החטא וקבלה על העתיד. 

עוון  תשא  כל  יט. 
אליהו  רבי  טוב.  וקח 
זצ"ל  דסלר  אליעזר 
"מכתב  בספרו 
עמ'  )ח"ד,  מאליהו" 
דברי  מביא את   )223
ש"כל  כאן  רבינו 
טוב"  וקח  עוון  תשא 
התפילה,  ענין  זהו 
מעיקרי  אחד  שהיא 
התשובה. דהיינו שיתפלל האדם שימחל לו ה' את עוונותיו, וממילא - "וקח 
טוב". כלומר, שיקח ה' את המעשה הטוב שעשינו, כי "עבירה מכבה מצוה", 
ובעת התשובה יתכפרו העוונות ותתעורר זכות המצוה ויאיר נרה אחרי 

אשר לא הגיה אורה לפני התשובה.
פישרם של דברים הוא: יתכן שיש באדם הרבה מן הטוב, ובעצם יכול היה 
להתעלות הרבה, אלא שכל זמן שטמטום העבירות חוסם את דרך העליה, 
הטוב הזה משותק ואין האדם יכול להתעלות על ידו. על כן מדרכי התשובה 
היא להתפלל אל ה' שיסיר את עוונו שלא יכביד עוד על דרך עלייתו. הוי 
אומר שמעתה יוכל הטוב שעשה להאיר בלבו, ולא יוכלו חטאיו להחשיכו 

עוד.
אבל קודם שיוכל להתפלל תפילה זו, הרי הוא צריך לעשות תשובה, ככתוב 
"קחו עמכם דברים ושובו אל ה'", ומה הם הדברים האלה? כתב רבינו יונה 
שהם הוידוי, שהוא מעיקרי התשובה, וברור הוא שלא ישא ה' יתברך את 
יוצא שלמעשה אין לנו אפשרות להפיק  זה  העוון בלי תשובה. אך לפי 
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וגו'. רבינו שב לסיומו של הפסוק הנ"ל "קחו עמכם" וגו' שממנו למדנו 
 את חובת הוידוי. סיומו של הפסוק הוא תפילה על קבלת הוידוי לרצון.

240. כחטאת פרים. כאילו הקרבנו חטאת הבאה מן הפרים - פר העלם דבר 
של ציבור ]שמביאים על הוראה בטעות של הסנהדרין הגדולה, כשעשו רוב 
ישראל על פיהם[. 241. היתה פנימית. שהזאת דמה נעשית בפנים ההיכל, 
]להבדיל מחטאת סתם הנקראת 'חטאת חיצונה', שכל עבודותיה נעשות 
היו  242. על הפרוכת ועל מזבח הזהב. ששניהם  להיכל[.  בעזרה שמחוץ 
בתוך ההיכל. 243. כעב פשעיו וכענן חטאתיו. הפשעים הם מחיצה המבדלת 
השמש,  קרני  בפני  המאפילים  וכענן  כעב  שבשמים,  אבינו  לבין  בינינו 
ומעכבים אותם מלהאיר על הארץ. העב הוא ענן כבד המחשיך יותר מהענן, 
ולכן הפשעים )-במזיד( משולים לעב, והחטאים )-השגגות( משולים לענן 
 )מלבי"ם, ישעיה מד, כב([. 244. כאשר אם לא חטא. כאילו לא חטא מעולם.

245. יעתר. ירבה ויפציר בתפילה. 246. וירצהו. ויהיה רצוי לפני ה'.

מגנא ומצלא", מגינה מן היסורים ומצילה מיצר הרע. וע"ז אמר "ותתעורר 
זכות המצוה" להגן מן היסורים "ויאיר נרה" להציל מן היצה"ר, כמו בעת 
הגמרא(. מסקנת  לפי  גם  שמיישב  ועיי"ש  השער,  )זה  המצוה   עשיית 

232. הגיה. האיר. 233. וכן כתוב. נאמר על איוב, אשר היו לו אמנם זכויות 
בשל מעשי הצדקה שעשה, אולם זכויותיו אלו לא עמדו לו קודם התשובה. 
ונטעת אשל אכסניה.   .236 יעורר.  יעיר.   .235 כעת.  234. אתה. משמע 
נטעת פרדס המצמיח פירות כדי להנות בהם את האורחים. או הכוונה, בנית 
אוהל להכניס בו אורחים. ]וקראו 'אשל' לפי שהוא ראשי תיבות א'כילה 
ש'תיה ל'ויה, שמאכיל ומשקה את האורחים ואח"כ מלוה אותם לדרכם[. 
237. דלתי לאורח אפתח. דלתות ביתי היו תמיד פתוחות לדרך הראשית 
להעיר לב אנשים לבוא אל ביתי. 238. יעיר זכותך ושילם נות צדקך. שבו 
 הזכויות לעמוד לאיוב ולהגן עליו, ואזי שולם לו על צדקותיו. 239. ונשלמה 

יר  ִרים ְלָרצֹון ָלנּו ְלָפֶניָך. ְוִהְזּכִ את-ּפָ ַחּטַ ַיְחׁשֹב ִוּדּוֵיינּו 240ּכְ

ָמּה  ים ִמּדָ ר 241ָהְיָתה ְפִניִמית, ְוָהיּו ַמּזִ את-ּפָ י ַחּטַ ִרים, ּכִ ּפָ

ָהב. ח ַהּזָ רֶֹכת ְוַעל ִמְזּבַ 242ַעל ַהּפָ

ִלְמחֹות  ם  ֵ ַהּשׁ ֶאל  ׁשּוָבה  ַעל-ַהּתְ ּבַ ל  ּלֵ ִיְתּפַ ְועֹוד  מב. 
ְחּפֹץ ּבֹו ְוִיְרֵצהּו  ּיַ ָעיו ְוֶכָעָנן ַחּטֹאָתיו, ְוׁשֶ ׁשָ ָעב ּפְ 243ּכָ

ִדְבֵרי  ּבְ תּוב  ּכָ ׁשֶ ִעְנָין  ּכָ ר ִאם לֹא ָחָטא,  ֲאׁשֶ ְוֵיָעֶתר-לֹו 244ּכַ

כו(  לג,  )שם  ּסּוִרים  ַהּיִ ַאֲחֵרי  ׁשּוָבה  ַעל-ַהּתְ ּבַ ַעל  ֱאִליהּוא 

ֶהָעֹון  ִלְהיֹות  ֵכן  ִיּתָ י  ּכִ ְרֵצהּו",  246ַוּיִ ֶאל-ֱאלֹוּהַ  ר  "245ֶיְעּתַ

ם ֵחֶפץ ּבֹו,  ֵ ֵזָרה, ְוֵאין ַלּשׁ ל ּגְ ּסּוִרים ּוִמּכָ ה ִמן ַהּיִ ִנְסַלח ְוִנְפּדָ

אֹורֹו  יּהַ  232ִהּגִ לֹא  ר  ֲאׁשֶ ַאֲחֵרי  ֵנָרּה,  ְוָיִאיר  ְצָוה  ַהּמִ ְזכּות 

ה  ר 234ַאּתָ תּוב )איוב ח, ו( ִאם ַזְך ְוָיׁשָ ׁשּוָבה. 233ְוֵכן ּכָ ִלְפֵני ַהּתְ

ַרּבֹוֵתינּו  ְנַות ִצְדֶקָך. ָאְמרּו  ם  ּלַ ְוׁשִ ה 235ָיִעיר ָעֶליָך  י ַעּתָ ּכִ

ר ָהִייָת לֹא  ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ירושלמי ר"ה פ"א, ה"ג( ִאם-ַזְך ְוָיׁשָ

י- "ּכִ ׁשּוָבה.  ּתְ יָת  ָעׂשִ ׁשֶ ה,  ַאּתָ ר  ְוָיׁשָ ִאם-ַזְך  א  ֶאּלָ ֶנֱאַמר, 

ָיִעיר  יָת,  ָעׂשִ ׁשֶ ׁשּוָבה  ַהּתְ ַאֲחֵרי  ה  ַעּתָ ָעֶליָך",  ָיִעיר  ה  ַעּתָ

יְתָך  ּבֵ ָהָיה  ר  ַוֲאׁשֶ ָפִנים,  ִמּלְ יָת  ָעׂשִ ׁשֶ ָדקֹות  ַהּצְ ל  ּכָ ָעֶליָך 

תּוב )איוב  ּכָ מֹו ׁשֶ ל ַאְכַסְנָיה, ּכְ תּוַח ִלְרָוָחה 236ְוָנַטְעּתָ ֵאׁשֶ ּפָ

ָהיּו  לֹא  ׁשּוָבה  ַהּתְ ְוקֶֹדם  ח,  ֶאְפּתָ ָלאַֹרח  ָלַתי  237ּדְ לב(  לא, 

ֲעֹוֶנָך, 238ָיִעיר  ְוָסר  ׁשּוְבָך  ְוַאֲחֵרי  ָעֶליָך,  ְמִגּנֹות  ִצְדקֹוֶתיָך 

ָפֵתינּו" -  ָמה ָפִרים ׂשְ ּלְ ם ְנַות ִצְדֶקָך. "239ּוְנׁשַ ּלַ ְזכּוְתָך, ְוׁשִ
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והשגחתך  הנעלה  גבורתך  קדשך.  זרוע   .253 ושתשרה.  ושתצלח.   .252
כדאי.  אינני   .255 סלחת.  אם  ואף  נשאת.  ואם   .254 עלי.  הפרטית 
חינם. ובמתנת  הנדיבה  ברוחך  נדיבה.  256. ברוח  הדין.  מצד  ראוי   איני 
257. תסמכני. תתמוך בי. 258. ובא ורוח בחסרון בי"ת. המילה "ורוח" נכתבה 
בלי האות ב', אולם זה כאילו נכתב "וברוח". 259. ודגן ותירוש. כאילו נכתב 
 "ובדגן ובתירוש". 260. ארפא משובתם. אסלח על התנהגותם המתמרדת.
261. אוהבם נדבה. אוהב את ישראל כשישובו, בתור נדבה ומתנת חינם - 
לפנים משורת הדין. 262. השיבני ואשובה. עורר לבי ועזור לי לשוב אליך 

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

ֵכן  ַאֲחֵרי  ה.  ִחּלָ ּתְ ּבַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֱאלִֹהים  רּוַח  ָעָליו  ְצַלח  ּתִ 252ְוׁשֶ

ֵני  ִמּפְ י  ָקטְֹנּתִ ה  ִהּנֵ רּוׁש,  ּפֵ ְסְמֵכִני",  ּתִ ְנִדיָבה  "ְורּוַח  ָאַמר 

ָך.  ָקְדׁשֶ ָעַלי 253ְזרֹוַע  לֹות  ּוְלִהּגָ יָך  ְלִנּסֶ י ָראּוי  ְוֵאיֶנּנִ ַעי  ְפׁשָ

ֶנֱאָהב  ִלְהיֹות  ַדאי  ְכּ י  255ֵאיֶנּנִ אִתי,  ַחּטָ ֲעֹון  אָת  ָנׂשָ 254ְוִאם 

י  ּכִ 257ִתְסְמֵכִני,  ְנִדיָבה  רּוַח  256ּבְ ֲאָבל  ַיְרֵחי-ֶקֶדם.  ּכְ ְוָרצּוי 

ֶחְסרֹון  ֵאין ֵקץ ְלִנְדָבְתָך ְוטֹוָבְתָך. 258ּוָבא ְורּוַח )ולא וברוח( ּבְ

יו. ְוָכִעְנָין  מֹו )בראשית כז, לז( 259ְוָדָגן ְוִתירֹוׁש ְסַמְכּתִ י"ת, ּכְ ּבֵ

א  "260ֶאְרּפָ ה(  יד,  )הושע  לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ַע  הֹוׁשֵ ָאַמר  ה  ַהּזֶ

ְורּוַח  ִוד  ּדָ ָאַמר  ֶ ּשׁ ַמה  ִעְנַין  ּכְ ְנָדָבה",  261אֹוֲהֵבם  ְמׁשּוָבָתם 

ְסְמֵכִני. ְנִדיָבה ּתִ

ַעְזֵרהּו  ּיַ ִמיד ׁשֶ ם ּתָ ֵ ׁשּוָבה ֶאל ַהּשׁ ַעל-ַהּתְ ל ּבַ ּלֵ מג. ְועֹוד ִיְתּפַ
יֵבִני  ֱאַמר )ירמיה לא, יז( 262ַהׁשִ ּנֶ מֹו ׁשֶ ׁשּוָבה, ּכְ ֶאל ַהּתְ

יִקים ִמן ַהַהְצָלחֹות,  ּדִ דֹו. 247ְוַתֲאַות ַהּצַ ּוִמְנָחה לֹא ִיְרֶצה ִמּיָ

249ּוְרצֹונֹו, ֶהם.  ּבָ ְחּפֹץ  ּיַ ְוׁשֶ ם  ֵ ֵמַהּשׁ ָרצֹון   248ְלָהֵפק 

ל  ּכָ ַהּכֹוֵלל  דֹול  ַהּגָ ְוָהאֹור  ים  ּיִ ְוָהֲאִמּתִ ִמים  ּיָ ַהּקַ ים  ַהַחּיִ

ְרצֹונֹו.  ּבִ ים  250ַחּיִ י(  ל,  )תהלים  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ִעְנָין  ּכָ ִעימֹות,  ַהּנְ

ָפֶניָך  ָהֵאר  יֵבנּו  ֲהׁשִ ְצָבאֹות  ֱאלִֹקים  ְיָי  כ(  פ,  )שם  ְוֶנֱאַמר 

תהלים )מדרש  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְוָאְמרּו  ָעה,  ׁשֵ  ְוִנּוָ

ִעְנַין ְוהּוא  ֶניָך,  ּפָ ֶהָאַרת  א  ֶאּלָ ָלנּו  251ֵאין  פ(   מזמור 

ת  ְתִפּלַ ְרֶאה ּבִ ן ּתִ ְמנּו ּוֵבַאְרנּו ֶזה. ַעל ּכֵ ָהָרצֹון, ּוְכָבר ִהְקּדַ

"ֶהֶרב ד(  נא,  )תהלים  ָאַמר  ׁשֶ ַאֲחֵרי  ׁשּוָבה,  ַהּתְ ֵעת  ּבְ ִוד   ּדָ

ל עֹוד ַעל ָהָרצֹון,  ּלֵ אִתי ַטֲהֵרִני", ִהְתּפַ ֵסִני ֵמֲעֹוִני ּוֵמַחּטָ ּבְ ּכַ

ְוָאַמר ַהֵחְטא,  קֶֹדם  ּכְ ּבֹו  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ְרצֹון   ִלְהיֹות 

ַאל ָך  ָקְדׁשְ ְורּוַח  ָפֶניָך  ִמּלְ ִליֵכִני  ׁשְ ּתַ "ַאל  יג(  שם,   )שם 

יָבה ל ְוָאַמר )שם שם, יד( "ָהׁשִ ּלֵ י". ַאֲחֵרי ֵכן ִהְתּפַ ּנִ ח ִמּמֶ ּקַ  ּתִ

ִאּתֹו  ְמצּוִיים  עֹו  ְוִיׁשְ ם  ֵ ַהּשׁ י  ִנּסֵ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ֶעָך",  ִיׁשְ ׂשֹון  ׂשְ ִלי 
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267. הגזל והחמס. הלוקח מחבירו חפץ בעל כרחו נקרא גזלן, ואם נותן 
לו דמי החפץ נקרא חמסן. 268. הלבין פניו. ביישו. 269. אין לו כפרה עד 
שיבקש ממנו מחילה. החוטא לחברו חוטא בכפליים: נגד חברו, ונגד ה' 
שהזהירו על כך. בכדי לתקן את שחטא נגד חברו, צריך ליתן לו מה שחייב 
לו ולרצותו; ובכדי לתקן את שחטא נגד ה', צריך לחזור בתשובה. אך כל 
עוד לא תיקן את חטאו נגד חברו, אין תשובתו מועילה אפילו כלפי חטאו 
לשמים )מנחת חינוך, שסד, לב(. 270. שנאמר. בדברי ה' לאבימלך מלך גרר, 

כאשר ציער את אברהם ולקח את שרה אשתו.

ואז תהיה תשובתי שלמה. 263. באשר יוכל לתקון. במה ששייך לתקן, והיינו 
בעבירות שבין אדם לחבירו. 264. שנאמר. באנשי נינוה. 265. את מעשיהם. 
"לא נאמר באנשי נינוה וירא אלקים את שקם ואת תעניתם אלא וירא 
אלקים את מעשיהם" )תענית טו.(. 266. ומן החמס אשר בכפיהם. שישיבו 

את הגזל אשר בידם.

ֵזל  267ַהּגָ מֹו  ּכְ ַלֲחֵברֹו,  ָאָדם  ין  ּבֵ ׁשֶ

ר  ֲאׁשֶ ַעד  ֲעֹונֹו  ר  ּפֵ ִיְתּכַ לֹא  ְוֶהָחָמס, 

ֶאת  ִצֵער  ִאם  ְוֵכן  ֵזָלה,  ַהּגְ ֶאת  יב  ָיׁשִ

ָניו, אֹו  ין ּפָ ֲחֵברֹו ְוֵהִציק לֹו, אֹו 268ִהְלּבִ

ָרה  ּפָ ר ָעָליו ָלׁשֹון ָהָרע, 269ֵאין לֹו ּכַ ִסּפֵ

ּנּו ְמִחיָלה. ְוֵכן ָאְמרּו  ׁש ִמּמֶ ַבּקֵ ּיְ ַעד ׁשֶ

י  ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ב"ק צב, א( ּכִ

ּתֹו ּוְדֵמי  ׁשְ ֵמי-ָבּ ַתן לֹו ּדְ ּנָ י ׁשֶ ַאף-ַעל-ּפִ

ה  ַהּבּוׁשָ ַצַער  ֵאין  ָאה,  ַהַהּכָ ַצַער 

ּנּו  ׁש ִמּמֶ ַבּקֵ ּיְ ָאה ִנְמָחל לֹו ַעד ׁשֶ ְוַהַהּכָ

ז(  כ,  )בראשית  ֱאַמר  ּנֶ 270ׁשֶ ְמִחיָלה, 

י ָנִביא הּוא  ת-ָהִאיׁש ּכִ ב ֵאׁשֶ ה ָהׁשֵ ְוַעּתָ

ה ְיָי ֱאלָֹקי. י ַאּתָ ְוָאׁשּוָבה ּכִ

ּקּון  ּתִ ר,  ה-ָעׂשָ ָ ּשׁ ִ ַהּשׁ ר  ָהִעּקָ מד. 
ר יּוַכל ִלְתקֹן,  ֲאׁשֶ ת 263ּבַ ַהְמֻעּוָ

ְרא  "ַוּיַ י(  ג,  )יונה  ֱאַמר  ּנֶ 264ׁשֶ ִעְנָין  ּכָ

בּו  ׁשָ י  ּכִ יֶהם  265ֶאת-ַמֲעׂשֵ ָהֱאלִֹקים 

ח(  שם  )שם  ְוֶנֱאַמר  ָהָרָעה",  ם  ְרּכָ ִמּדַ

266)כ(ּוִמן  ָהָרָעה  ְרּכֹו  ִמּדַ ִאיׁש  בּו  "ְוָיׁשֻ

ְדָבִרים  ּבִ י  ּכִ יֶהם",  ַכּפֵ ּבְ ר  ֲאׁשֶ ֶהָחָמס 

לסור  העם  את 
הרעה  מדרכיהם 
יחזיקו  ולא  לגמרי 
שאינו  חפץ  בשום 

שלהם.
וכתב השפת אמת, כי 
הרי"ף  שהביא  ממה 
מימרא זו משמע קצת 
והרוצה  הלכה,  שכך 
בתשובה  לזכות 
שלימה צריך לקעקע 
אם  הבנין  כל  את 
הנגזל רוצה את שלו. 
בחת"ס  עיי'  ]אמנם 
כך  ולכאורה  שם[. 
כוונת רבינו כאן,  גם 
תקון  שממדרגת 
כל  שיתקן  המעוות 
אפילו  שאפשר  מה 

באופן שעל פי דין היה פטור, ועל כך הביא מקרא הנאמר בנינוה שמשם 
נלמד זאת.

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

להחזיר את הקורה לבעליה.
ערך את  משלמים  בנינוה  הגזלנים  היו  אילו  )ועוד(:  המאירי   מפרש 
 הקורה לנגזל, היו אמנם נפטרים מאיסור גזל, אבל עדיין לא היו נפטרים
ושילם בכח  מרעהו  חפץ  שלקח  אדם  שהרי  בכפיהם",  אשר  החמס   "מן 
נינוה אנשי  היו  כך  משום  סה.(.  ב"ק  )ראה  חמס  מעשה  עשה   -  עבורו 

מוכנים להרוס בנין שלם כדי להחזיר את הקורה שבו ולהיפטר מאיסור 
מריש שגזל  מי  על  נה.(  )גיטין  חכמים  שתיקנו  מצינו  אמנם,   חמס. 
 ]קורה[ ובנאו בבירה ]מגדל[ ורוצה לשוב בתשובה, שאינו צריך לקעקע
 את כל הבירה אלא משלם את דמיו, לא רצה בכך מלך נינוה אלא עורר
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)עי' רש"י בראשית לב, כא(. 279. וכמוהו וחטאתי וגו'. כשערב יהודה על 
בנימין שיחזיר אותו ליעקב אביו, אמר שאם לא יחזיר את בנימין, וחטאתי 
וגו'. 280. וחטאתי לאבי כל הימים. כלומר, לא אוכל לשוב בתשובה לעולם 
על החטא הזה כי אבי לא יסלח לי, וממילא לא תועיל תשובתי כלפי הקב"ה 
)הרוצה בתשובה(. 281. לא חטאתי לאיש. מלכתחילה. 282. ולא העתרתי 
דברי עליו. וממילא לא הייתי זקוק להפציר בו ולבקש סליחתו. או הכוונה, 
לא הרביתי בדברים כנגדו, כלומר לא חטאתי לו בדיבור. 283. למען תצדק 
וגו'. זהו סיום הפסוק "לך לבדך חטאתי", וגם בזה פירש ב' פירושים: א. שע"י 
גודל החטא יוודע גודל צדקתו של הקב"ה בסליחתו, ונחשב כאילו החטא 
מתחילתו נעשה למען הראות חסד ה'. ב. מכיון שחטאתי לך ועשיתי הרע 
בעיניך, למען זה תצדק בשפטך אותי כמעשי. 284. ביום דברך ודינך. כאשר 
תדבר עלי ותדון אותי. 285. כאילו היה ראשית חטאת. כאילו כל מטרת 

וסיבת החטא היתה בשביל להראות צדקת ה' כאשר יסלח לו.

271. ויתפלל בעדך וחיה. כלומר, אף לאחר שתשיב את שרה תבקש מאברהם 
שימחל לך בלב שלם כל כך עד שיתפלל בעדך )מאירי, ב"ק צב.(. והמהרש"א 
מוסיף, שה' לא אמר לאברהם להתפלל בעד אבימלך, אלא לאבימלך אמר 
כן, שיפייס את אברהם עד שימחל לו ויתפלל בעדו. אמנם, הראב"ד )ד"ה 
החזיר  שאבימלך  שאע"פ  הפסוקים,  מהמשך  היא  שהראיה  כתב  אפילו( 
את שרה ואף נתן לאברהם ממון רב 'צאן ובקר ועבדים ושפחות וגו' ואלף 
 כסף' )בראשית כ יד-טז(, לא התרפא עד שמחל לו אברהם והתפלל עליו.

272. לעשות כן. לתקן המעוות. דהיינו להשיב הגזלה ולבקש מחילה וכדו'. 
 273. שיתרצה בוידויו. שיהיה רצוי לפני ה' בזמן שיתודה, כי אם הגזלה
עודנה בביתו והוא מתודה עליה הרי זה כטובל ושרץ בידו )הרוצה בתשובה(. 
274. לך לבדך חטאתי. רבינו פירש בזה שני פירושים: א. לך לבד נשארתי 
עדיין חוטא, כי את החטאים שבין אדם לחברו תקנתי כבר. ב. לך לבד 
חטאתי - כי החטא גם מתחילתו היה רק לך לבדך ולא ביני לחברי שאצטרך 
למחילתו. 275. תזכה בשפטך. ולמען תזכה בשפטך. 276. אני נחשב חוטא. 
עדיין. 277. זולתי. אלא רק. 278. וכפרתי פניו. בטלתי והעברתי רוגזו וכעסו 

ִמים - ַעל  ל-ַהּיָ 279ְוָכמֹוהּו )בראשית מד, לב( 280ְוָחָטאִתי ְלָאִבי ּכָ

ָלזֹאת י  ּכִ ָאִבי,  ֵאֶצל  ִמים  ַהּיָ ל  ּכָ ב חֹוֵטא  ֵאָחׁשֵ ה  ַהּזֶ  ַהֵחְטא 

רּוׁשֹו,  א. אֹו ִיְהֶיה ּפֵ לֹא ִיְסַלח ִלי. ְוַתְרּגּומֹו ֶוֱאֵהא ָחֵטא ְלַאּבָ

י  ָך ָחָטאִתי", 281לֹא ָחָטאִתי ְלִאיׁש 282ְולֹא ֶהֱעַתְרּתִ "ְלָך ְלַבּדְ

ֶאְצָטֵרְך  ׁשֶ ְמאּוָמה  ִאיׁש  ד  ִמּיַ י  ָלַקְחּתִ ְולֹא  ָעָליו,  ְדָבַרי 

א  ֶאּלָ לּוָיה  ְתּ ָרִתי  ּפָ ּכַ ְוֵאין  ֵזָלתֹו,  ּגְ ֶאת  יב  ּוְלָהׁשִ ִלְמִחיָלתֹו 

ֵדי  ּכְ ְפֶטָך",  ׁשָ ּבְ ה  ְזּכֶ ּתִ ָדְבֶרָך  ּבְ ק  ְצּדַ ּתִ ְסִליָחְתָך, "283ְלַמַען  ּבִ

ְבְרָך ְוִדיְנָך יֹום ּדָ ים ִצְדָקְתָך ְוֹגֶדל ְסִליָחְתָך 284ּבְ  ְלַהְראֹות ָלַעּמִ

ה ִסּבָ ַהֵחְטא  ּגֶֹדל  י  ּכִ "ְלַמַען",  ּוְלׁשֹון  אֹוִתי.  ְפְטָך  ׁשָ ֵעת   ּבְ

ִאּלּו ָבר 285ּכְ ן ִיְמׁשֹל ַהּדָ ְסִליָחתֹו, ַעל ּכֵ ָדָקה ּבִ ַדע ּגֶֹדל ַהּצְ  ְלִהּוָ

ה. ַעְדָך ֶוְחּיֵ ל ּבַ ּלֵ 271ְוִיְתּפַ

ּדּוי  ַהּוִ קֶֹדם  ן  ּכֵ 272ַלֲעׂשֹות  ׁשּוָבה  ְלַבַעל-ַהּתְ ְוָראּוי  מה. 
לֹום ָ ַהּשׁ ָעָליו  ְוָדִוד  ִוּדּויֹו,  ּבְ ה  ְתַרּצֶ ּיִ 273ׁשֶ ֵדי   ּכְ

ֱאַמר )תהלים נא, ו(  ּנֶ ּדּוי, ׁשֶ ה קֶֹדם ַהּוִ ן ָעׂשָ ׁשּוָבה ּכֵ ֵעת ַהּתְ ּבְ

ק  ְצּדַ ְלַמַען-ּתִ יִתי  ָעׂשִ ֵעיֶניָך  ּבְ ְוָהַרע  ָחָטאִתי  ָך  ְלַבּדְ 274ְלָך 

276ֲאִני ָך  ְלַבּדְ ְלָך  רּוׁש,  ּפֵ ְפֶטָך.  ְבׁשָ ה  ְזּכֶ 275ּתִ ָדְבֶרָך   ּבְ

ְוִאם ִלְמִחיָלְתָך,  277זּוָלִתי  ָצִריְך  י  ְוֵאיֶנּנִ חֹוֵטא  ב   ֶנְחׁשָ

ָניו, י ּפָ ְרּתִ ּנּו 278ְוִכּפַ י ְמִחיָלה ִמּמֶ ּתִ ׁשְ ּקַ ָבר ּבִ  ָחָטאִתי ְלִאיׁש ּכְ
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296. העיקר הזה. של תיקון המעוות. 297. בשער הרביעי. אותיות יח-יט. 
298. לרדוף פעולות. לחפש לעשות מעשי. 299. החסד והאמת. החסד - 

בגופו ובממונו. והאמת - לקדש את ה'.

הכרת  סיבת  העצבים  עשיית   .287 עבודה-זרה.  פסלים,  עצבים.   .286
כספם וזהבם. מה שעשו את פסיליהם זה גרם שיאבד ממונם. 288. למען 
זה. בגלל זה שעשיתי הרע בעיניך. 289. על הפקודה והשילום. כשאתה 
פוקד עלי עווני ומשלם על חטאי. 290. ועל הדרך הראשון. כלומר על פי 
 האופן הראשון שביארנו. 291. שראה את המכה. שבא לבדוק את המחלה.
292. מכה רבה מאד. מחלה קשה מאד ויהיה טורח וקושי גדול לרפאותה. 
293. אמר החולה. כדי לרצות את הרופא ולפייס אותו שירפאנו. 294. מכה 
נחלה. מכה שיש בה חולי רב )מצו"ד ירמיה י, יט(. 295. לבעבור הגלות צדקת 

רפואתך. בכדי להודיע לכל את כוחך בחכמת הרפואה.

ְועֹוד  ּכָֹחּה!  ֶאת  ַהְראֹוְתָך  ּוַבֲעבּור 

ה  ַהּזֶ ר  296ָהִעּקָ ַבר  ּדְ ַעל  ֶלַקח  נֹוִסיף 

ַער ָהְרִביִעי. ַ ּשׁ 297ּבַ

ר, 298)כא(ִלְרּדֹף  ְבָעה-ָעׂשָ ִ ר ַהּשׁ מז. ָהִעּקָ
ִעְנָין  ֻעּלֹות 299ַהֶחֶסד ְוָהֱאֶמת, ּכָ ּפְ

ְסִליָחתֹו  ם ְוִצְדקֹו ּבִ ֵ ֶלה ֶחֶסד ַהּשׁ את, ְלַמַען ִיּגָ ית ַחּטָ ָהָיה ֵראׁשִ

ם ּוְזָהָבם ָעׂשּו ָלֶהם  ְסּפָ ְפטֹו. ְוָכמֹוהּו )הושע ח, ד( "ּכַ יֹום ׁשָ ּבְ

ֵרת  ת ִהּכָ ים ִסּבַ ת ָהֲעַצּבִ ּיַ י 287ֲעׂשִ ֵרת", ּכִ ים ְלַמַען ִיּכָ 286ֲעַצּבִ

ְלַמַען  ים  ָהֲעַצּבִ ָעׂשּו  ִאּלּו  ּכְ ָבר  ַהּדָ יל  ִהְמׁשִ ּוְזָהָבם,  ם  ְסּפָ ּכַ

ָדְבֶרָך 289ַעל  ק ּבְ ְצּדַ ֵרת. אֹו ִיְהֶיה ֵפרּוׁשֹו, 288ְלַמַען ֶזה ּתִ ִיּכָ

ינֹו  יק ָעָליו ּדִ הּוא ַמְצּדִ ּלּום, ּוְרצֹונֹו ֵלאֹמר, ׁשֶ ִ ה ְוַהּשׁ ֻקּדָ ַהּפְ

ֵרת. ֵרת", ְלַמַען ֶזה ִיּכָ ַרְך, ְוֵכן "ְלַמַען ִיּכָ ִיְתּבָ

ְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  ֶרְך ָהִראׁשֹון ּפֵ מו. 290ְוַעל ַהּדֶ
ָרָאה  ל ְלרֹוֵפא 291ׁשֶ )מדרש תהלים מזמור נא( ַעל ֶזה, ָמׁשָ

ה ְמאֹד!  ה ַרּבָ ה ַהּזֹאת 292ַמּכָ ּכָ ה ַהּמַ ּמָ ה, ְוָאַמר ּכַ ּכָ ֶאת ַהּמַ

לֹא  ַנְחָלה  ה  294ַמּכָ יִתי  ֻהּכֵ ר  ֲאׁשֶ ַוֲהלֹא  ַהחֹוֶלה,  293ָאַמר 

ְרפּוָאְתָך  ִצְדַקת  לֹות  ִהּגָ 295ְלַבֲעבּור  ִאם  י  ּכִ זֹאת  ָהְיָתה 

פעולות  לרדוף  כא. 
כענין  והאמת  החסד 
ואמת  בחסד  שנאמר 
בביאור  עון.  יכופר 
ע"פ  נראה,  הדבר 
במדרש  שמצינו  מה 
"ויהיו  יב(  )תנחומא 
בני נח - שעשה להם 
הקב"ה הויה בעולם". 
חז"ל:  אמרו  ועוד 

"היוצאים מן התיבה", שבזכות שזנו ופרנסו בריותיו של הקב"ה י"ב חודש 
לפיכך זכו ויצאו מן התיבה.

ובאמת יש להבין, הרי גם קודם שפרנסו את בריותיו של הקב"ה בתיבה היו 
ראויים לנס, והא ראיה - שנכנסו לתיבה יחד עם נח, וכבר ניצלו מן המבול, 
וא"כ לשם מה הוצרכו זכות נוספת, שעשו חסד עם הבריות, בכדי לצאת 

מן התיבה?
ונראה לבאר, שאמנם נח מצא חן בעיני ה', והיה מגיע לו להנצל, אבל לבניו 
לא היתה זכות כמוהו, ולכן רק מאחר שפרנסו את החיות בתיבה - זכו ויצאו 

ממנה.
אלא שעדיין יש לתמוה, למה עשה הקב"ה הצלה בצורת תיבה, והיו צריכים 
נח ובניו להסגר בה י"ב חודש, כעין מאסר, עם כל הצער הכרוך בזה, הלא 
היו יכולים לשהות בארץ ישראל, ששם הרי לא היה מבול כמבואר במדרש 
)ראה זבחים קיג. שנחלקו בזה(, ואם בשביל לעורר את בני דורו לחזור 
בתשובה ע"י שיראו שהוא בונה תיבה )כמבואר במדרש(, הלא באמת יכול 
היה הקב"ה לצוותם לבנות תיבה, ובשעת המבול - להוליכם לארץ ישראל!

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

ומיתה   .320 הכיפורים.  ויום  שהתשובה.   .319 לחטוא.  לאחרים  וגורם 

300. בחסד ואמת יכופר עון. הכתוב מדבר בבעל תשובה, כי החסד מגן 
מהיסורים, ואמת, כלומר "קידוש השם", מציל ממיתה הממרקת עון "חילול 
החסד.  בפועל   .303 האמת.  האמנם.   .302 בעומק.  בסוד.   .301 השם". 
במעשה החסד שעושה. 304. לא יקח שוחד מצוה. אי אפשר לפייסו בעשיית 

מצוה.

ל  ּכָ א(  נ  קמא  )בבא  ָאְמרּו  ְועֹוד  ָהֲעֹונֹות.  305ַעל  ּוְלַהֲעִביר 

יו, ֲאָבל  רּו ַחּיָ רּוְך-הּוא ַוְתָרן הּוא 306ִיָוּתְ דֹוׁש-ּבָ ָהאֹוֵמר ַהּקָ

ָתם ֶאל  ֻעּלָ ְמעּו, 309ָיֹמד ּפְ ִים, ְוִאם 308לֹא ִיׁשְ 307ַמֲאִריְך ַאּפַ

ֶחֶסד ֶוֱאֶמת  לֹום ּבְ ָ לֹֹמה ָעָליו ַהּשׁ ָאַמר ׁשְ ֵחיָקם. 310ָאֵכן ֶזה ׁשֶ

ֲעֵברֹות  311ֵיׁש  י  ּכִ ר,  ּבֵ ּדִ ׁשּוָבה  ַהּתְ ַעל  ּבַ ַעל  ָעֹון,  ר  ְיֻכּפַ

ּפּוִרים 312ּתֹוִלים ְוִיּסּוִרים 313ְמָמְרִקים,  ׁשּוָבה ְויֹום ַהּכִ ַהּתְ ׁשֶ

ַעד  ה ַהֶחֶסד ָיֵגן 315ּבְ ַער ָהְרִביִעי. ְוִהּנֵ ַ ּשׁ ֵאר 314ּבַ ר ִיְתּבָ ֲאׁשֶ ּכַ

יל 316ִמן  ל ַיּצִ ם ַהּצֵ ּגָ ׁשַ ּסּוִרים, ּבְ ֹמר ָעָליו ִמן ַהּיִ ַהחֹוֵטא ְוִיׁשְ

ֶות. 317ְועֹוד  יל ִמּמָ ּצִ תּוב )משלי י, ב( ּוְצָדָקה ּתַ ּכָ מֹו ׁשֶ ֶות, ּכְ ַהּמָ

ׁשּוָבה ְוִיּסּוִרים  ַהּתְ ם, 319ׁשֶ ֵ ֵיׁש ָעֹון, ְוהּוא ֲעֹון 318ִחּלּול-ַהּשׁ

יד(  כב,  )ישעיה  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְמָמֶרֶקת,  320ּוִמיָתה  ּתֹוִלים 

ֶוֱאֶמת  ֶחֶסד  300ּבְ ו(  טז,  )משלי  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ

ה  ר ָעֹון ּוְבִיְרַאת ְיָי סּור ֵמָרע. ְוַעּתָ ְיֻכּפַ

י  ּכִ ה,  ַהּזֶ ְקָרא  ַהּמִ סֹוד  301ּבְ ִהְתּבֹוֵנן 

ֶאל  ב  ׁשָ לֹא  ַהחֹוֵטא  ִאם  302ַהֻאְמָנם 

ֹפַעל  303ּבְ ֲעֹונֹו  ר  ּפֵ ִיְתּכַ לֹא  ם,  ֵ ַהּשׁ

ר  ֱאַמר )דברים י, יז( ֲאׁשֶ ּנֶ מֹו ׁשֶ ַהֶחֶסד, ּכְ

ח ׁשַֹחד. ּוֵפְרׁשּו  א ָפִנים ְולֹא ִיּקַ לֹא-ִיּשָׂ

ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ילקוט משלי יא 

ח ׁשַֹחד ִמְצָוה, ִלְמחֹל  תתקמז( 304לֹא ִיּקַ

ממיתה  עונשם 
למאסר. התיבה היתה 
האסורים,  בית  כעין 
בה  היו  ובניו  ונח 
ולפיכך  במאסר, 
זכות  היו  צריכים 
שייצאו  כדי  נוספת 
ממאסר  לחפשי 
התיבה. ומדוע איפוא 
ממאסר  ויצאו  זכו 
אומר,  הוי  התיבה? 
מפני שזנו ופרנסו את 
הקב"ה.  של  בריותיו 
הכתוב  חזר  ולכן 
בני  "ויהיו"  והדגיש 
וזכו לצאת מן התיבה, ע"י  וקיום בעולם,  הויה  נח, שעשה להם הקב"ה 
שעסקו בחסד. הנה רואים אנו מכאן, כמה גדולה היא הזכות שזוכה אדם 

ע"י חסד, שבכוחה לשנות את גזר דינו!!
ואם תאמר, במה גדולה כ"כ מדת החסד שבכוחה לבטל גזר דין? אמור, כי 
כשעוסק בחסד להיטיב עם הבריות, הרי שאינו חי לעצמו, אלא הוא חי 
עבור הרבים - להיטיב עמהם, ולכן אף אם הוא עצמו אינו זכאי שידיו ינועו 
ורגליו יהלכון, מ"מ כח הרבים עומד לו, כיון שרבים צריכים לידיו ולרגליו 
שייטיבו עמהם, כדאי הוא שינתנו בו הכוחות הללו ויצא לחפשי ממאסר 

הייסורים )'קול דודי' עמ' רנב(.
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בלבו"  ונזכרים  עיניו  נגד  "שיהיו  ובמחשבתו,  בדעתו  תמיד.  נגדו   .331
)מדרש תהלים לב(. 332. ואל תשי אותם. ולא תשכחם. 333. לקץ ימים. 
בימי הזקנה. 334. ומלבבו לא יחטפו. לא ימושו מלבו. 335. עד בוא חליפתו. 
עד בוא הזמן שיחלוף ויעבור מן העולם, והיינו יום המות. 336. אני אדע. 
תמיד הם בדעתי. 337. נגדי. מול עיני. 338. יתבאר בשער השלישי. עיי"ש 
באות א' ב'. ועיין עוד בשער הרביעי באות כ"א. 339. בהזדמן לו. אותו דבר-

עבירה שנכשל בו בעבר. 340. והוא בתוקף תאותו. שהוא בתאותו החזקה 
לחטוא כמו שהיה בעת שנכשל בחטא בראשונה, ועמד בנסיון ופירש מן 
העבירה ולא עשאה מפני התשובה. 341. איזהו בעל תשובה. כלומר, מי הוא 
זה שהוחזק כבר בתשובה גמורה שלא ישוב עוד למה שחטא, עד שהוא ראוי 
להיקרא "בעל תשובה". 342. אשר תשובתו מגעת עד כסא הכבוד. כלומר 
תשובה שלימה ואמיתית, שבכוחה להביא את האדם השב לשלימות עד 
למדרגה העליונה של כסא הכבוד שברקיע השביעי שהוא הגבוה ביותר. 

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

328. להכין אותו. להעמידו על כנו. 329. ולסעדו. ולעוזרו. 330. נגד מדת 
משובתו. כנגד מרידתו בה'. כי כשמחלל שם שמים מוריד הוא את קרן 
התורה בעולם, וע"י חיזוק פעולות האמת ואנשי האמת מרים הוא את קרן 

התורה וכבודה, וזו תשובת המשקל לחילול ה' שעשה )עלי אורח(.

אתֹו 331ֶנְגּדֹו ָתִמיד,  ר, ֱהיֹות ַחּטָ מֹוָנה-ָעׂשָ ְ ר ַהּשׁ ָהִעּקָ מח. 
ָתִמיד  ֲעֹונֹוֶתיָה  ִלְזּכֹר  ַהחֹוֵטאת  ֶפׁש  ַלּנֶ ָראּוי  י  ּכִ

ֵיָחְטפּו  לֹא  ָבבֹו  334ּוִמּלְ ָיִמים,  333ְלֵקץ  אֹוָתם  י  ׁשִ ּתַ 332ְוַאל 

ַעי  י-ְפׁשָ ֱאַמר )תהלים נא, ה( ּכִ ּנֶ ִעְנָין ׁשֶ 335ַעד ּבֹוא ֲחִליָפתֹו, ּכָ

ֵאר  ה 338ִיְתּבָ ר ַהּזֶ י ָתִמיד. ְוָהִעּקָ אִתי 337ֶנְגּדִ 336ֲאִני ֵאָדע ְוַחּטָ

י. ִליׁשִ ְ ַער ַהּשׁ ַ ּשׁ ּבַ

ן לֹו  ּמֵ ִהְזּדַ ר, ֲעִזיַבת ֶחְטאֹו 339ּבְ ָעה-ָעׂשָ ׁשְ ר ַהּתִ ָהִעּקָ מט. 
ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְוָאְמרּו  ֲאָותֹו.  ּתַ ֹתֶקף  ּבְ 340ְוהּוא 

ׁשּוָבתֹו  ר ּתְ ׁשּוָבה 342ֲאׁשֶ ַעל ּתְ ִלְבָרָכה )יומא פו, ב( 341ֵאיֶזהּו ּבַ

ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה  ְוִהּנֵ מּותּון.  ַעד-ּתְ ָלֶכם  ה  ַהּזֶ ֶהָעֹון  ר  321ִאם-ְיֻכּפַ

ַאֲחֶריָה  ְוַיֲעזֹר  ָהֱאֶמת,  ַיד  ּבְ 322ִלְתֹמְך  ל  ּדֵ ּתַ ִמׁשְ ָהָאָדם 

ק  ֵני ַעּמֹו, ִויַחּזֵ ְדָבֶריָה, 323ְוהֹוִפיַע אֹורֹו ְלֵעיֵני ּבְ ְוִיְתעֹוֵרר ּבִ

יֵלם  ּפִ ֶקר ַיׁשְ ֶ ם, ְוִכּתֹות ַהּשׁ א רֹאׁשָ י ָהֱאֶמת 324ְוִנּשָׂ ְיֵדי ַאְנׁשֵ

ם ְוהֹוד ְוָהָדר  ֵ ְרֵכי ִקּדּוׁש-ַהּשׁ ה ּדַ ה ֵאּלֶ יֵעם ַעד ָעָפר, ִהּנֵ 325ַיּגִ

ׁש  ִמְקּדַ ּבְ ְוִתְפֶאֶרת  327ְועֹז  עֹוָלם,  ּבָ ַוֲעבֹוָדתֹו  326ְלִאְמָרתֹו 

ּוְלעֹוֵדד  ם  ֵ ַהּשׁ ׁש ֶאת  ְלַקּדֵ ָעָליו  ּפְ ַהְרּבֹות  ּבְ ן  ּכֵ ַעל  ּתֹוָרתֹו. 

ָהֱאֶמת 328ְלָהִכין אֹותֹו 329ּוְלַסֲעדוׂ, ְוִנְסַלח לֹו ֵמֲעֹון ַהִחּלּול 

ת  ַמת ַהִחּלּול, ִמּדַ ת ַאׁשְ ׂשּומֹו ָהֱאֶמת ְלֻעּמַ ׁשּוָבה ּבְ ִעם ַהּתְ

ר  ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ְיֻכּפַ אּור ּבְ ת ְמׁשּוָבתֹו. ֶזה ּבֵ ׁשּוָבתֹו 330ֶנֶגד ִמּדַ ּתְ

ָעֹון.

ביאורים
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מן  העליונה  במדרגה   .355 בגופו.  נפשו  ששומר  ה'  נפשו.  ונוצר   .354
התשובה. למרות שלא עמד במבחן המעשה. ]רבינו מבאר "היכי דמי בעל 
תשובה באותו הפרק באותה אשה ובאותו מקום", אין הכוונה שאם לא 
בא לידו נסיון כזה לא יוכל להגיע לדרגת תשובה עליונה, אלא אם קנה 
היה  כזה  נסיון  לידו  בא  היה  כזו שאם  בדרגה  היראה  מידת  בנפשו את 
356. וביראת ה'  - כבר הגיע למדרגה העליונה של התשובה[.  עומד בו 
לסור מן הרע. כלומר, בהגיעו לדרגת יראת ה' אשר בכחה להסירו מן הרע 
 אם יזדמן לידו נסיון כזה כאשר היה בשעת חטאו - גם בזאת יכופר עוון.
 357. ומילת סור. בפסוק הזה הוא. 358. מקור. כלומר, שורש ַהּפֹוַעל ולא
ציווי. 359. מה שלא אמר "וסור". בו', שאז היה ענינו דבר נפרד, כלומר, 
 שע"י שסר מרע )שבא לידו דבר עבירה וניצל ממנו, כדלהלן( גם בזאת יכופר

עוון, ומזה שכתב "וביראת ה' סור מרע" משמע דבר אחד וכנתבאר לעיל. 
360. כי לא יאמרו אמור "סור מן המעשה" בלתי לאשר יקרב לעשותו. לא 

343. נבחן ויצא נקי. עמד במבחן המעשה. והיינו, שהתנסה באותו נסיון, 
וכבש את יצרו ולא חטא. 344. באותו פרק. באותה תקופה של השנה )רש"י(. 
פירוש אחר, כשהוא בכח גופו, כלומר בזמן הבחרות )רמב"ם הל' תשובה ב, 
א(. 345. ובאותו מקום. שעבר שם את העבירה. 346. ובאותה אשה. שנכשל 
בה. שכאשר המצב הנוכחי דומה בכל תנאיו ופרטיו למצב שנכשל בו כבר, 
יצרו מתגבר עליו ואומר לו: "ראה פלונית, ואותו מקום ואותו פרק הוא, קום 
עשה מה שעשית כבר" )רש"י(. 347. ואונו. וכוחו. 348. בעוז יראת ה' וגאון 
פחדו. מחמת יראת-שמים החזקה שבו וגודל פחדו מה', ולא מפני סיבות 
אחרות כגון יראה מאדם או מכשלון כח וכדו'. 349. ומי שלא הזדמן לידו 
כענין הזה. כלומר, אף מי שלא התנסה שנית בנסיון שהיה לו כבתחילה, 
עם כל התנאים שהיו אז כשחטא בראשונה. 350. יוסיף בנפשו יראת ה'. כדי 
שיהיה בדרגה רוחנית כזו שאם יבוא נסיון כזה לידו יוכל לעמוד בו ולכבוש 
לעולם..."  החטא  לזה  ישוב  תעלומות שלא  יודע  עליו  "ויעיד  יצרו,  את 
כאשר  כלומר,  וכו'.  כבוש  די  היראה  כח  יחליף  וכאשר   .351 )רמב"ם(. 
 יאמץ ויתחזק בכוחות חדשים של יראה שיהיה בה די כדי לכבוש את יצרו.

352. ומסת משלו בעוצם התאוה. ותהיה במדה כזו שיוכל למשול בחוזק 
תאותו. 353. הלא בוחן לבות. הלא ה' שהוא בוחן לבות.

י ִאם ָיבֹוא ִליֵדי  ִלּבֹות הּוא ָיִבין 354ְונֹוֵצר ַנְפׁשֹו הּוא ֵיָדע, ּכִ

ד ִיְצרֹו.  יל ֶאת ַנְפׁשֹו ִמּיַ ִעְנָין ָהִראׁשֹון, ַיּצִ יַע ְלָידֹו ּכָ יֹון ְוַיּגִ ִנּסָ

ׁשּוָבה.  ְדֵרָגה ָהֶעְליֹוָנה ִמן ַהּתְ ּמַ ם 355ּבַ ֵ ה הּוא ִלְפֵני ַהּשׁ ְוִהּנֵ

ֶחֶסד ֶוֱאֶמת  לֹום )משלי טז, ו( ּבְ ָ לֹֹמה ָעָליו ַהּשׁ ָאַמר ׁשְ ְוֶזהּו ׁשֶ

ם  ֵ רּוׁש, 356ּוְבִיְרַאת ַהּשׁ ְיָי סּור ֵמָרע. ּפֵ ּוְבִיְרַאת  ר ָעֹון  ְיֻכּפַ

358ָמקֹור,  סּור,  ת  357ּוִמּלַ ְלָידֹו.  ן  ּמֵ ִיְזּדַ ִאם  ָהָרע  ִמן  ָלסּור 

ֱאַמר  ּנֶ ֶ ּלֹא ָאַמר ְוסּור. ּוַמה ּשׁ ֶ ה 359ַמה ּשׁ רּוׁש ַהּזֶ ְוָיִעיד ַעל ַהּפֵ

ה-טֹוב, )איוב א, ח( ְיֵרא ֱאלִֹקים  )תהלים לד, טו( סּור ֵמָרע ַוֲעׂשֵ

י לֹא  ן ְלָידֹו, 360ּכִ ּמֵ ִהְזּדַ סּור ִמן ָהָרע ּבְ ּיָ ְוָסר ֵמָרע, ִעְנָינֹו, ׁשֶ

ר ִיְקַרב ַלֲעׂשֹותֹו.  י ַלֲאׁשֶ ְלּתִ ה, ּבִ ֲעׂשֶ יֹאְמרּו ָאֹמר סּור ִמן ַהּמַ

אֹותֹו  ר 343ִנְבַחן ְוָיָצא ָנִקי 344ּבְ ֲאׁשֶ בֹוד? ּכַ א-ַהּכָ ּסֵ ַעת ַעד ּכִ ַמּגַ

י  ּכִ ה, ְרצֹוָנם לֹוַמר,  ָ ֶרק 345ּוְבאֹותֹו ָמקֹום 346ּוְבאֹוָתּה ִאּשׁ ּפֶ

ִריֵרי ִבְטנֹו  ׁשְ ֹתֶקף ִיְצרֹו 347ְואֹונֹו ּבִ ן ַהֵחְטא ְלָידֹו ְוהּוא ּבְ ּמֵ ִהְזּדַ

עֹז ִיְרַאת- ר ָחָטא ְוָכַבׁש ִיְצרֹו ְוִנְמַלט 348ּבְ ֵעת ָהִראׁשֹוָנה ֲאׁשֶ ּכָ

ה,  ַהּזֶ ִעְנָין  ּכָ ְלָידֹו  ן  ּמֵ ִהְזּדַ ּלֹא  ׁשֶ 349ּוִמי  ְחּדֹו.  ּוְגאֹון-ּפַ ם  ֵ ַהּשׁ

ה ַיֲעׂשֶ ָכה  ּכָ יֹומֹו,  ּבְ יֹום  ַבר  ּדְ ם  ֵ ִיְרַאת-ַהּשׁ ַנְפׁשֹו  ּבְ  350יֹוִסיף 

ה ּכַֹח ַהּזֶ ְרָאה ֵדי-ְכבֹוש ּבַ ר ַיְחִליף ּכַֹח ַהּיִ ִמים. 351ְוַכֲאׁשֶ ל ַהּיָ  ּכָ

ּבֹוֵחן 353ֲהלֹא  ֲאָוה,  ַהּתַ עֶֹצם  ּבְ לֹו  ת-ָמׁשְ 352ּוִמּסַ ִיְצרֹו   ֶאת 

ביאורים
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תשובה תשובהעיוניםשער ראשוןשערי  שער ראשוןשערי  עיונים

שייך הביטוי "סור מרע" אם לא באופן שיש לו אפשרות לעשותו, כלומר 
361. וניצול הימנה. התגבר על יצרו ולא חטא.  שבא לידו דבר עבירה. 

ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ָידֹו,  יג  ּשִׂ ּתַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֵמָעֹון  ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )קידושין 

ב ְולֹא ָעַבר ֲעֵבָרה, נֹוְתִנים לֹו  לט, ב( ָיׁשַ

ַבר  ּדְ א  ּבָ ׁשֶ גֹון  ּכְ ִמְצָוה,  ה  עֹוׂשֶ ּכְ ָכר  ׂשָ

ה. ֲעֵבָרה ְלָידֹו 361ְוִנּצֹול ֵהיֶמּנָ

ים  יב ַרּבִ ִרים, )כב(ְלָהׁשִ ר ָהֶעׂשְ ָהִעּקָ נ. 

את  לתקן  אלא  אינו 
שבכך  הרי   - עצמו 

ולטובתו  לכבודו  אלא  שמים  לכבוד  דואג  אינו  כי  דעתו  וגילה  הוכיח 
כנה מרצון  נובעת  אינה  אשר  זו,  מעין  שתשובה  וברור  בלבד,   שלו 
 לעשות נחת רוח לפניו יתברך, אלא רק מתוך רצונו של החוטא להסיר

)'בשערי  ביותר  המעולה  התשובה  אינה   - מעליו  אפשרית  טענה  כל 
התשובה'(. 

בספר 'קול דודי' )עמ' רכז( כתב כמה נקודות בענין התוכחה, וז"ל: אמנם 
אף שהתוכחה מעיקרי התשובה היא, צריך לדעת שענינה דק מאד, וחובה 
על האדם לעשותה בשימת לב מיוחדת, כי סכנתה רבה עד מאד ועלול הוא 

להכשל בה.
הנה כתוב בתורה "הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא", ואמר 
הגרי"ל חסמן זצ"ל, שכשאדם מוכיח את חבירו, צריך הוא להוכיח את עצמו 
- יחד עם עמיתו, להעלות את חבירו - יחד עמו. וזהו שנאמר "הוכח תוכיח 
את עמיתך ולא תשא עליו חטא", "את" מלשון "עם", שלא תשא עליו לבד 

את החטא, אלא אתה - עם עמיתך!!
אם אינך עולה אתו ביחד, אלא רק מוכיח אותו ותו לא, הרי זה כאילו שהנך 
ותתרסקו  ליפול עליך  הוא  אותו כלפי מעלה, שיכול  וזורק  אותו  לוקח 

שניכם יחדיו!!...
גם יבואר הפסוק "לא תשא עליו חטא", "תשא" - מלשון הגבהה והתנשאות, 

שלא תגביה החטא יותר ממה שהוא...
עוד יש להתבונן בנקודה נוספת בענינה של תוכחה, שיכול האדם להכשל 
וליפול בה אם אינה עושה אותה כהלכתה. והוא עפ"י מה שאמר הגרי"ל 
חסמן זצ"ל בענין התוכחה, שהנה התוכחה הלא היא קרובה ללשון-הרע, 
שהמוכיח "מטפל" בחסרונותיו של חבירו, וכל ההבדל הוא רק שבתוכחה 
כוונתו להצילו, משא"כ בלשון-הרע כוונתו להפך, להכשילו. וא"כ נמצא, 
שתוכחה יצאה מכלל לשה"ר רק במקום שהמוכיח באמת חס על כבודו 
של זה שמוכיחו, ואינו מוכיחו אלא לטובתו. אבל אם מוכיחו בצורה שאינה 
ראויה כגון שמוכיחו ברבים, הרי שלא חס על כבודו ואינו מתכוון לטובתו, 
שהרי אינו מתחכם להצילו מבזיון, וא"כ חזר דינו כמספר לשה"ר!! )'קול 

דודי' עמ' רכז(.

כב. להשיב רבים מעון 
ידו... תשיג   כאשר 
מעיקרי  זה  כי 
וצ"ב,  התשובה. 
הינה  התוכחה  למה 
בתשובה?  עיקר 
הנה  כי  והנראה, 
ידוע מכמה מחברים, 
שכל  שנאמר  שמה 
זה  ערבים  ישראל 
 לזה )שבועות לט(, היינו ערבים ממש, שקשורים זה בזה כמו שלשלת, ואם
כששב, ולכן  אחריו...  אחרים  ולמשוך  להכשיל  גורם   - חוטא   אחד 
"שובו וזהו  חטאיו.  בגלל  וחטאו  שפשעו  אלו  כל  את  אף  להשיב   צריך 

והשיבו" גם אחרים בתשובה, וכל כך למה? - כי זה מפשעיכם! )'קול דודי' 
עמ' רכז(.

עוד יש מבארים, כי התשובה השלימה הינה איפוא זו אשר אינה מסתכמת 
מצידו  מאמצים  כוללת  אלא  שלו,  חטאיו  למחילת  החוטא  של  בדאגתו 
לתיקון העולם ולהשבת אחרים בתשובה. כי באופן זה, מגלה בעל התשובה 
כי רצונו בקיום רצון הקב"ה, וכי חס הוא על כבוד קונו - אשר על כן הינו 
משתדל להשיב אחרים מעון בכדי שלא לגרום צער כלפי שמיא רח"ל. כשם 
שבן נאמן עושה כל שלאל ידו בכדי למנוע כל צער מאביו, ובכלל זאת הוא 
משתדל למנוע מאחרים לעשות ולפעול כנגד רצונו, כך על בעל התשובה 
לגלות ולהוכיח כי מעתה הינו בן נאמן לאביו שבשמים, ומחמת כן הינו 
משתדל לגרום לכך שכל באי עולם יעשו רצונו יתברך בלב שלם, ולסלק 
כל צער מלפניו - על ידי השבת החוטאים אליו, שהרי הקב"ה מלך חפץ 

בתשובה הוא.
חפצו וכל  בתשובה,  אחרים  להשיב  דואג  החוטא  אין  אם  זאת,   לעומת 

ביאורים
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תשובה שער ראשוןשערי  תשובה עיוניםשער ראשוןשערי 

ל- ִמּכָ יבּו  ְוָהׁשִ 362ׁשּובּו  יח, ל(  )יחזקאל 

ֵרי  ֵמִעּקְ ֶזה  י  ּכִ 363ָלַמְדנּו  ֵעיֶכם,  ׁשְ ּפִ

יז( הֹוֵכַח  )ויקרא יט,  ְוֶנֱאַמר  ׁשּוָבה.  ַהּתְ

ָעָליו  א  ְולֹא-ִתּשָׂ ֶאת-ֲעִמיֶתָך  ּתֹוִכיַח 

יֹוִכיֶחּנּו,  לֹא  ִאם  י  ּכִ ָלַמְדנּו,  ֵחְטא. 

ָעָליו  ְוָדִוד  ֲחָטָאיו.  ַעל  364ֵיָעֵנׁש 

ׁשּוָבה  ַהּתְ ִמְזמֹור  ּבְ 365ָאַמר  לֹום  ָ ַהּשׁ

ִעים  ֹפשְׁ ָדּה  366)כג(ֲאַלּמְ טו(  נא,  )תהלים 

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

פושעים  אלמדה  כג. 
אליך  וחטאים  דרכיך 
כי  לנו  הרי  ישובו. 
בעל  של  תשובתו 
 - תושלם  התשובה 
אם ילמד תועים בינה 
החוטאים  את  וישיב 
אל אביהם שבשמים, 
העיקר  הוא  והוא 
חתם  בו  העשרים 
רבינו יונה את רשימת 
עיקרי התשובה כולם.

טעם  הנותן  מן  אכן, 
להדגיש, כי את העיקר הלזה - מנה רבינו יונה אחרון... שכן אל לו לבעל 
זולתו...  לתיקון  ומשאבים  מאמצים  להקדיש  דרכו  בראשית  התשובה 
בתחילה עליו להשקיע את כל כוחותיו בהשלמת תשובתו שלו, ורק לאחר 
שישלים את עיקרי התשובה כולם עד לאחרון שבהם, וינקה את נפשו עד 
אשר תטהר לפני אלוקיה - רק אז מגיעה השעה בה יכול הוא ואף צריך 

לעשות ולפעול לתיקון זולתו... )'בשערי התשובה'(. 

ביאורים

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

ושבתי בתשובה וכו', גם הם יכניעו תאותם וישובו אליך.

 

ִאים ֵאֶליָך ָיׁשּובּו. ָרֶכיָך ְוַחּטָ ּדְ

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!
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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.

"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. 






