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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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1. לחפש דרכיו. כאשר נתבאר לעיל בשער א' אות לו-לז. 2. וכמה לו עוונות 
וחטאות. ולחפש כמה עוונות וחטאות יש לו. 3. תם חפש מחופש. )מלשון 
הכתוב תהלים סד, ז(. סיים את חיפוש מספר עוונותיו ומצא. 4. גודל כל 
חטא. חומרתו ועצמתו. 5. נחפשה דרכינו. כלומר, בתחילה נחפש את עצם 
חטאינו וכמה הם במספר. 6. ונחקורה. ולאחר מכן נחקור ונתבונן על כל 
מעשה ומעשה ביחס לחומרתו וגודלו. וסוף הפסוק הוא "ונשובה עד ה'", 
הרי שלשוב בתשובה גמורה שמגעת עד כסא הכבוד, מצווים אנו על החיפוש 
והחקירה. 7. יש אשמה עד לשמים גדולה. ישנם חטאים אשר רעתם גדולה 
מאד ]-עד לשמים[. 8. כנגד כמה חטאים גדולים שקולה. כגון חטא לשון הרע 
השקול כנגד שלש עבירות, ע"ז ג"ע וש"ד )ערכין טו:(. ובמסכת יומא )ט:( 
אמרו שקולה שנאת חנם כנגד שלש עבירות ע"ז ג"ע ש"ד. ובירושלמי שבת 
)א, ה(: שקולה שבת כנגד כל המצוות. 9. והתשובה הגדולה וכו'. כלומר, 
התשובה צריכה להיות לפי ערך החטא, ועל חטא גדול צריך תשובה גדולה. 

י ִליׁשִ ְ ַער ַהּשׁ ַ ַהּשׁ

ים ְצֹות ְוָהַאְזָהרֹות ְוִחּלּוֵקי ָהֳעָנׁשִ ֵבאּור חֶֹמר ַהּמִ ּבְ

ה ָרָכיו, 2ְוַכּמָ ׂש ּדְ ׁשּוָבה 1ְלַחּפֵ ַעל-ַהּתְ ֻהְזַהר ּבַ ֵני ׁשֶ ִמּפְ  א. 
ׂש,  ם ֵחֶפׂש ְמֻחּפָ ר 3ּתַ ְוַאֲחֵרי ֲאׁשֶ אֹות,  ְוַחּטָ לֹו ֲעֹונֹות 

ֱאַמר )איכה ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ל ֵחְטא ֵמֲחָטָאיו,  ּכָ 4ּגֶֹדל   ֻהְזַהר ַלְחקֹר 

ל ּכָ ֵאָליו  ְלהֹוַדע  6ְוַנְחקָֹרה",  ְדָרֵכינּו  ה  ׂשָ "5ַנְחּפְ מ(   ג, 

7ֵיׁש  י  ּכִ ָבּה,  ָמה  ְלַאׁשְ יל  ִהְגּדִ ה  ּמָ ּכַ ָחָטא,  ר  ֲאׁשֶ אתֹו  ַחּטָ

ה  ּמָ ּכַ ֶנֶגד  8ּכְ חֹוָלה  ָרָעה  ְוֵיׁש  דֹוָלה,  ּגְ ַמִים  ָ ַלּשׁ ַעד  ָמה  ַאׁשְ

ֱהיֹות  ִפי  ּכְ דֹוָלה,  ַהּגְ ׁשּוָבה  9ְוַהּתְ קּוָלה.  ׁשְ דֹוִלים  ּגְ ֲחָטִאים 
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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.

יום א' כ"ו באדר א' - יום ה' ל' באדר א' ..... )פ' פקודי(

יום א' ג' באדר ב' - יום ה' ז' באדר ב' .... )פ' ויקרא(

יום א' י' באדר ב' - יום ד' י"ג באדר ב' ....... )פ' צו(

יום א' י"ז באדר ב' - יום ה' כ"א באדר ב' .. )פ' שמיני( 

יום א' כ"ד באדר ב' - יום ה' כ"ח באדר ב' .. )פ' תזריע(

שבוע א'

ב' שבוע 

ג' שבוע 

ד'  שבוע 

ה' שבוע 

לתשומת לב!
חוברת זו מחולקת לחמשה שבועות.
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תשובה שער שלישישערי  עיונים תשובה שער שלישישערי 

17. למען תזכרי. דרכך, בהטיבי לך )רש"י(. 18. ובשת. להרים פניך אלי 
)שם(. 19. בכפרי לך לכל אשר עשית. בסלחי לך את אשר עשית - תבושי, 
ותדעי כי לא מגמולך הטוב הטיבותי לך )שם(. 20. גדולת חסד הכפרה. ככל 
שיכיר האדם יותר בחומרת עוונותיו, כך, באותו היחס, ידע להעריך יותר 
את חסדו יתברך המוחל על עוונותיו )בשערי התשובה(. 21. אין נפשו אל 
העבד. אין האדון מתרצה אל העבד למחול לו על חטאיו. ]'נפשו' - 'רצונו', 
מלשון 'אם יש את נפשכם' - 'רצונכם' )בראשית כג, ח ורש"י שם([. 22. בלתי 

אחרי ידיעתו כובד פשעו. אלא רק אחרי שהעבד ידע עוצמת פשעו.

או הפירוש, התשובה הגמורה והשלימה שמגעת עד כסא הכבוד, היא כפי 
10. גדולים חקרי  )זה השער(.  ובאיכות החטא  גודל חקירת הלב בכמות 
 לב. )שופטים ה, טז( גודל חקירת לבו. 11. באלה. בכמות ובאיכות חטאיו.
12. כי לדעתו רוב העון וגדלו. ככל שידע ויכיר מספר עוונותיו כמה רבים הם 
וכן את גודלם. 13. נפשו ירעה לו. כך נפשו תהא רעה ומרה עליו. או הכוונה, 
'תרועם  מלשון  שבורה,   - ]'ירעה'  ונכנעת  שבורה  יותר  תהיה  נפשו  כך 
בשבט' )תהלים ב, ט(, 'ורעות רוח' )קהלת א, יד([, והרי ההכנעה מעיקרי 
התשובה )זה השער(. 14. בשאלת המחילה. בעת בקשת המחילה. כלימה 
היא המדרגה העליונה בבושה, שהיא מעיקרי התשובה, כמו שכתב רבינו 
לעיל )שער א' אות כ"ב(: "והמדרגה העליונה בזה ]-בבושה[, שיכלם האדם 
על עוונותיו מלפני השי"ת". 15. ולהעטות בושה על נפשו. נפשו תתעטף 
ותתלבש בבושה. 16. אחרי הבטחון בסליחתו. מאחר ובוטח בה' שבודאי 
יסלח לו, וכמו שכתב רבינו לעיל )שם(: "ובראות החוטא כי השי"ת מעביר 

עוונו... יוסיף בושה בלבבו".

)יחזקאל טז,  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ִעְנָין  ּכָ ְסִליָחתֹו,  ּבִ

ְוגֹו'  ּתְ  18ָוֹבשְׁ ִרי  ְזּכְ ּתִ "17ְלַמַען  סג( 

ית",  ָעׂשִ ר  ְלָכל-ֲאׁשֶ ִרי-ָלְך  ַכּפְ 19ּבְ

ֶחֶסד  ת  ֻדּלַ 20ּגְ ֵעיָניו  ְלֶנֶגד  ְוִלְהיֹות 

י  ֱאַמר )תהלים כו, ג( ּכִ ּנֶ ִעְנָין ׁשֶ ָרה, ּכָ ּפָ ַהּכַ

י ּכִ ֶזה,  ּבָ ל  ׁשָ ְוַהּמָ ֵעיָני.  ְלֶנֶגד  ָך   ַחְסּדְ

ַנע  ִאם ָחָטא ָהֶעֶבד ַלֲאדֹוָניו ּוָבא ְלִהּכָ

ָהֶעֶבד ֶאל  ַנְפׁשֹו  21ֵאין   ְלָפָניו, 

עֹו.  ׁשְ ּפִ ּכֶֹבד  ְיִדיָעתֹו  ַאֲחֵרי  י  ְלּתִ 22)א(ּבִ

י ְלַדְעּתֹו רֹוב ֶהָעֹון ְוָגְדלֹו,  ה. 12ּכִ ֵאּלֶ דֹוִלים ִחְקֵרי ֵלב 11ּבָ 10ּגְ

ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ ַנע ְוִנְרָצה לֹו ֶהָעֹון, ּכְ 13ַנְפׁשֹו ָיְרָעה לֹו. אֹו ָאז ִיּכָ

ֶאת  ִיְרצּו  ְוָאז  ֶהָעֵרל,  ְלָבָבם  ַנע  ִיּכָ ָאז  "אֹו  מא(  כו,  )ויקרא 

ֲעֹוָנם".

ָניו  ּפָ ה  ִלּמָ ּכְ ְלַכּסֹות  ֶהָעֹון  עֶֹצם  ֲחִקיַרת  ּתֹוִעיל  ְועֹוד  ב. 
ֱאַמר )עזרא ט, ו( "ֱאלַֹהי  ּנֶ ִעְנָין ׁשֶ ִחיָלה, ּכָ ֵאַלת ַהּמְ ׁשְ 14ּבִ

15ּוְלֵהָעטֹות  ֵאֶליָך",  ַני  ּפָ ֱאלַֹהי  ְלָהִרים  י  ְוִנְכַלְמּתִ י  ּתִ ּבֹשְׁ

חֹון  ּטָ ַהּבִ 16ַאֲחֵרי  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני  ַנְפׁשֹו  ַעל  ה  ּבּוׁשָ

אחרי  בלתי  א. 
פשעו.  כובד  ידיעתו 
יונה  רבינו  בתלמיד 
ברכות  הרי"ף  )על 
בשמו  כתב  א:(  דף 
של רבינו וז"ל: "וזהו 
ליזהר  היראה  עיקר 
ושלא  מהספקות 
על  המצוות  לעשות 
שעונש  ההרגל,  דרך 
הספק יותר מן הודאי. 
וכן מצינו שעל הודאי 
מביא חטאת ואמרינן 
דחטאת  מח.(  )זבחים 
כלומר  דנקא,  בת 

שאפילו לא יהיו דמי כשבה או שעירה שיביא לחטאת אלא דנקא - די לו 
בזה, ודנקא היא מעה והוא שתות הדינר כדאמרינן )קדושין יב.( שש מעין 
כסף דינר. ואם מביא אשם על הספק, כגון שהיו לפניו שתי חתיכות אחת של 
שומן ואחת של חלב ואכל אחת מהן ואינו יודע איזה מהן אכל, צריך להביא 
אשם בשני סלעים )זבחים שם, כריתות כו:( שהם מ"ח מעין, כי הסלע ארבע 
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33. מבלי  יתירה.  וחומרה  32. יתרון הכשר. מעלה  חמורים.  31. כבדים. 
נכשלים הכוונה,  או  כ(.  ד,  איוב  )רש"י  לקונם"  לשוב  לב  "על   משים. 
ואינם  מאחר  התוכחה  אין מקבלים  ואין תוכחת.   .34 לב.  מחוסר שימת 
דברי לשמוע  אזנך  נפתחה  לא  אזנך.  פתחה  לא   .35 החטא.   מרגישים 
37. דרכים  36. במצוות הקלות. אף במצוות לא-תעשה הקלות.  תוכחה. 
 וצדדים. אפשרויות ואופנים. 38. חרוץ. מוחלט וסופי. 39. ולאבדן הנפש.
טוב לא  דרך  על  המתייצבים  הרשעים.  מן  ורבים   .40 הבא.  העולם   מן 
דרכם. יעזבו   .41 השער(.  )זה  י"א[  אות  א'  שער  לעיל  ]עיין   תמיד 
 הרעה. 42. כי ידעו. לאחר שידעו. 43. ואת אשר נגזר עליו. ואת העונש
שמואל-א' )מצו"צ  כח  יחגרו  חיל.  יאזרו   .44 החטא.  על  נגזר   אשר 

ב, ד(.

23. נקל. קל, קטן. 24. יגדל הקצף. מצד האדון. 25. כענין שנאמר. אצל 
שאול המלך שהתחרט על שרדף את דוד על לא דבר, ובמילים אלו מבטא 
וטפשות  סכלות  מלשון  26. הסכלתי.  וטעותו.  חטאו  בגודל  הכרתו  את 
ולתעודה.  לתורה   .28 )שם(.  ושגגה  משגה  מלשון  ואשגה.   .27 )מצו"צ(. 
להורותם ולהעידם. 29. על כן על כל. כלומר, בשביל כל זה דברי ההקדמה 
הזאת )לשון הכתוב, אסתר ט, כו(. 30. גדולה ובצורה. )מלשון הכתוב דברים 

א, כח( כלומר, גדולה וחזקה.

ים, ְוַעל  י ֵהם ַקּלִ ֵבִדים ּכִ ִעים 31ּכְ ׁשָ ה ְפּ ּמָ ִבים ַעל ּכַ ָהָעם חֹוׁשְ

ר אֹו  ֶהם 32ִיְתרֹון ֶהְכׁשֵ ִהירּות ּבָ י ַהּזְ ֵבי ִמיתֹות ּוְכֵרתֹות ּכִ ַחּיָ

ּתֹוַכַחת,  34ְוֵאין  ים  ֵמׂשִ ִלי  33ִמּבְ ִלים  ְוִנְכׁשָ ֲחִסידּות,  ת  ִמּדַ

ָחה ָאְזֶנָך".  ם ֵמָאז 35לֹא ִפּתְ ֱאַמר )ישעיה מח, ח( "ּגַ ּנֶ ִעְנָין ׁשֶ ּכָ

ֲעֵברֹות  ַעל חֶֹמר  ָאְזָנם  ּוְלַגּלֹות  ְלַהְזִהיָרם  ֻהְצַרְכנּו  ן  ּכֵ ַעל 

ים  ַרּבִ ּוְצָדִדים  ָרִכים  37ּדְ ַהַקּלֹות  ְצֹות  ּמִ 36ּבַ ֵיׁש  ְוִכי  ַרּבֹות, 

ִעים  ָהְרׁשָ ִמן  ים  40ְוַרּבִ ֶפׁש.  ַהּנֶ 39ּוְלָאְבַדן  38ָחרּוץ  יֹון  ְלִכּלָ

ּה,  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ְוַהֶהְפֵסד  ָהֲאַבּדֹון  ֵיְדעּו  י  42ּכִ ם,  ַדְרּכָ 41ַיַעְזבּו 

ִלים  ר ִנְגַזר ָעָליו, ִנְכׁשָ לֹות ָלֶהם ּגֶֹדל ַהֵחְטא 43ְוֵאת ֲאׁשֶ ּוְבִהּגָ

ָאְבַדן  י ֵאיָכָכה יּוְכלּו ְוָראּו ּבְ ֲאָוָתם, ּכִ 44ַיַאְזרּו ַחִיל ִלְכּבֹשׁ ּתַ

ם. ַנְפׁשָ

23ָנֵקל,  ַהֵחְטא  י  ּכִ ְבַנְפׁשֹו  ִיְדֶמה  ְוִאם 

ב  ִיְתַחּיֵ ָלֵכן  ָעָליו.  ֶצף  ַהּקֶ ל  24ִיְגּדַ

ְוָעְנׁשֹו,  ַהֵחְטא  עֶֹצם  יר  ְלַהּכִ ַהחֹוֵטא 

כא(  כו,  )שמואל-א  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ִעְנָין  25ּכָ

ה  ַהְרּבֵ ה  ּגֶ 27ָוֶאׁשְ י  ְלּתִ 26ִהְסּכַ ה  "ִהּנֵ

ִלְבֵני- ד  ְלַלּמֵ ֻהְצַרְכנּו  ן  ּכֵ ַעל  ְמאֹד". 

חֶֹמר  ְוִלְתעּוָדה,  28ְלתֹוָרה  ְיהּוָדה, 

את, 29ַעל  ים ְלָכל ָעֹון ּוְלָכל ַחּטָ ָהֳעָנׁשִ

ָמה ַהּזֹאת. ְבֵרי ַהַהְקּדָ ל ּדִ ן ַעל ּכָ ּכֵ

דֹוָלה  30ּגְ ָבה  ּגָ ִנׂשְ ְלתֹוֶעֶלת  ְועֹוד 
י ָראֹה ָרִאיִתי רֹב  ּוְבצּוָרה, ּכִ

שש  והדינר  דינרים 
דשני  אישתכח  מעין, 
סלעים הוו מ"ח מעין, 
ועל הודאי סגי במעה 
והטעם  בלבד.  אחת 
החמירו  למה  בזה 
יותר  הספק  על 
]שקרבן  הודאי  מן 
הוצרך  אשם-תלוי 
ביוקר  יותר  להיות 
מורי  אומר  מחטאת[, 
הרב שהוא מפני שעל 
האדם  משים  הודאי 
החטא אל לבו ודואג 
וחוזר  עליו  ומתחרט 
שלימה,  בתשובה 
אבל על הספק עושה 
אותה  ואומר  סברות 
חתיכה שאכלתי אולי 
ולא  מותרת,  היתה 

ישית אל לבו לשוב, ולזה החמירו בו יותר". עכ"ל. 
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54. כי היא חכמתכם. תחילת הפסוק הוא "ושמרתם ועשיתם", ומפרש רבינו 
כפשוטו: "ושמרתם" - זה שמירה מעבירות, "ועשיתם" - זה מעשה המצוות, 
"כי היא חכמתכם" - זוהי נקראת "חכמה" )זה השער(. 55. ולהוכיח עצמו 
 בזכרון הענשים. ולייסר את עצמו בתוכחת ע"י שיזכור עונשי החטאים.

56. וליסר זולתו. ואף לייסר אחרים לאחר מכן. 57. וזאת הידיעה תקרא 
מוסר. כלומר "מוסר" נקרא ידיעת חומרת העבירות ועונשן, שעל ידי זה 
מייסר עצמו בתוכחה. 58. ינעם. מלשון נעימות ויופי ]כי הדרך הטוב ינעם 

לנפש )מלבי"ם משלי כד, כה([.

הרצון  את  לבטל  בכחו  הסכנה  פחד  כי  בזה  מלמדנו  בזה.  והמשל   .45
ע"י  מקולקלת  ופחים.  בצנים  משובשת   .46 השער(.  )זה  ביותר  החזק 
 קוצים ומוקשים. 47. ואבני נגף. ובאבנים שאפשר להתקל בהם ולהנזק.
48. ולצורכו אל המקום ההוא. אמנם בעבור שיש לו צורך להגיע אל אותה 
העיר. 49. לא יחדל. לא ימנע. 50. שחל. אריה. 51. שוקד עליו. ממהר לבוא 
אליו. או הכוונה, אורב, מצפה וממתין לו בדרך )ירמיה ה, ו, ומפרשים שם(. 
52. יכלה. ימנע. 53. כשרון המעשה. העשיה הכשרה והראויה שהיא מעשי 

המצוות )לשון הכתוב בקהלת ד, ד(.

ֱאַמר )דברים  ּנֶ ִעְנָין ׁשֶ ֵרא "ָחְכָמה", ּכָ ִיּקָ

ְוַאַחר  ָחְכַמְתֶכם".  ִהיא  י  "54ּכִ ו(  ד, 

ְצֹות ּוַמה ֵהן ָהֲעֵברֹות,  ְלַמד ְוֵיַדע ַהּמִ ּיִ ׁשֶ

נּות ָהֲעֵברֹות ְוַהֶהְפֵסד  ְלַמד ּגְ ּיִ ָצִריְך ׁשֶ

ְמָצא ָבֶהן ְלַהְרִחיק ַנְפׁשֹו  ְוָהֲאַבּדֹון ַהּנִ

ִזְכרֹון  ּבְ ַעְצמֹו  55ּוְלהֹוִכיַח  ֵמֶהן, 

57ְוזֹאת  זּוָלתֹו,  ר  56ּוְלַיּסֵ ים  ָהֳעָנׁשִ

ְוַלּמֹוִכיִחים  "מּוָסר",  ֵרא  ּקָ ּתִ ַהְיִדיָעה 

58ִיְנַעם ִלְלֹמד ָלַדַעת זֹאת.

ְצֹות  ְנָבֵאר ַמֲעלֹות חֶֹמר ַהּמִ ה  ְוַעּתָ

ֶזה ְלָאָדם ֶהָחֵפץ ָלֶלֶכת  ל ּבָ ׁשָ ג. 45ְוַהּמָ
ֶרְך  ַהּדֶ י  ּכִ לֹו  ְויֹאְמרּו  ִעיר,  ֶאל 

47ְוַאְבֵני- ּוַפִחים  ים  ִצּנִ ּבְ ת  ׁשֶ ּבֶ 46ְמׁשֻ

קֹום ַההּוא 49לֹא  ֶנֶגף, 48ּוְלָצְרכֹו ֶאל ַהּמָ

י  י יֹאְמרּו ֵאָליו ּכִ ֶכת. ְוָהָיה ּכִ ל ִמּלֶ ֶיְחּדַ

ָעָליו, 51ׁשֹוֵקד  ְוָנֵמר  ֶרְך  ּדֶ ּבַ ַחל   50ׁשַ

ֶרְך ַהִהיא. ַעל  ה ַרְגָליו ִמן ַהּדֶ ָאז 52ְיַכּלֶ

לֹום )משלי א,  ָ לֹֹמה ָעָליו ַהּשׁ ן ָאַמר ׁשְ ּכֵ

רּוׁש, ּפֵ ּומּוָסר",  ָחְכָמה  "ָלַדַעת   ב( 

ה ַוֲעִזיַבת ָהֲעֵברֹות  ֲעׂשֶ רֹון ַהּמַ ׁשְ 53)ב(ּכִ

מה בפיו, ירבה לתרץ 
דעתו  ולהניח  עצמו 
ודאי  הקב"ה  באשר 
לא יביא תקלה על ידו 
גם  ולכשנתבונן  וכו'. 
זה אינו נכון, שהכתוב 
ה'  יראת  "הן  צווח 
וכו'  חכמה"  היא 
הרי לא באופן סגולי 
מציאות  אלא  הוא, 
הוא  כי  טבעית, 
כל  שהרי  וכו'  החכם 
נמדדים  חש"ו  מעשי 
בחוסר  כולם  אצל 
ושם  ובינתם,  שכלם 
לומר  איש  יתמה  לא 
מעשיהם  שייך  מה 
ק"ו  וא"כ  לחכמתם, 

בנידון דידן, כי אין לך שוטה גדול מזה אשר משליך נפשו מנגד ומטנף עצמו 
בהבלים ואיה חכמתו ובינתו )אור יהל, כי תבוא(. 

המעשה  כשרון  ב. 
העבירות  ועזיבת 
הנה  חכמה.  יקרא 
הטעות  לפנינו  נגלה 
טועים  אשר  הגדול 
כמה  בו  ומטעים 
וכמה, כי אנו קוראים 
לבעלי  "חכמה" 
הערומה  ההשכלה 
לומר  רצוני  לבד, 
האמיתית,  ההשכלה 
ואדם המדבר חכמות 
בעינינו,  החכם  הוא 
מה  איש  ולכשישאל 
זה?  של  יראתו  עם 
בתמיהה  לו  נשיב 
מה שייך חכמה לחסידות, אמת כי אין בו הדקדוק הראוי במצוות השי"ת, 
אבל חכם הוא להפליא וכו' ואם נצטרך לעצה ותושיה בעניני מסחר וכד' 
ונחפש אל מי לפנות ונמצא אדם אחר יר"ש ומדקדק במצוות הרבה יותר 
מזה האיש, את מי נוועץ ואל מי נפנה? ומי שיבוא אמנם להיר"ש לשמוע 

ביאוריםביאורים
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אסמכינהו אלאו דלא תסור" ]פי' כל דברי החכמים וגזירותיהם סמכו אותם 
על הלאו של 'לא תסור'[. ובמסכת שבת )כג.( אמרו "והיכן ִצָוּנּו ]בתורה 
להדליק נר חנוכה, שאנו מברכים 'אשר קדשנו במצותיו וצונו', והלא רק 
63. וגם כי הוזהרנו מן  תקנת חכמים היא[, רב אויא אמר מ'לא תסור'". 
התורה וכו'. כלומר, ואע"פ שעיקר החיוב לשמוע לדברי חכמים הוא מן 
התורה, מ"מ מצות עשה שהוזכרה במפורש בתורה חמורה ממנה ]ועל כן 
ספיקא דאורייתא לחומרא וספיקא דרבנן לקולא ועוד הבדלים יש ביניהם[ 
חכמים. ממצוות  יותר  חמורה  מדבריהם.  חמורה   .64 בתשובה(.   )הרוצה 
בהן. אשר  ואופנים  מקרים  ישנן  שם.  ימצאון  וצדדים  דרכים  ויש   .65 
66. חומר. יש חומרא לענין "זקן ממרא" ]כלומר, דיין הממרה את פי בי"ד 
הגדול שבלשכת הגזית ומסרב לקבל את הוראתם[. 67. בדברי סופרים. 
בדינים שלמדו חכמים על פי הדרכים שהתורה נדרשת בהם. 68. מדברי 
תורה. יותר מאשר בדינים הכתובים במפורש בתורה. 69. שהאומר. שזקן 
תפילין  מצות  אין  70. אין תפילין לעבור על דברי תורה.  האומר.  ממרא 

מתחיל  רבנו  וגזירותיהם.  תקנותיהם  חכמים,  מצוות  סופרים.  דברי   .59
למנות כאן בהדרגה את כל סוגי המצוות מן הקל אל החמור. 60. תקנות 
הנביאים והשופטים. שהם שבע מצוות דרבנן, וכגון עירובין ונטילת-ידים 
שתיקן שלמה המלך )עירובין כא:(, ועשר תקנות שתיקן עזרא )ב"ק פב.( 
ועוד. 61. ולהזהר בגדריהם. שלא לעבור על גזירותיהם שעשו סייג למצוות 
התורה, כגון שניות לעריות )יבמות כא.(, וכן איסור יחוד עם הפנויה שתיקן 
דוד ובית דינו )ע"ז לו:(, וכן גזירת י"ח דבר )שבת יג:(, וכן מוקצה ועוף בחלב 
וכדו'. 62. שנאמר לא תסור וכו'. במסכת ברכות )יט:( אמרו "כל מילי דרבנן 

ר- ֲאׁשֶ ָבר  ִמן-ַהּדָ ָתסּור  "לֹא  יא(  יז, 

י  ּכִ 63ְוַגם  ֹמאל".  ּוׂשְ ָיִמין  ְלָך  ידּו  ַיּגִ

ָעֵלינּו ם  ְלַקּיֵ ַהּתֹוָרה  ִמן   ֻהְזַהְרנּו 

ִמן  ה  ִמְצַות-ֲעׂשֵ ָאֵכן  יֹורּונּו,  ר  ֲאׁשֶ ָכל  ּכְ ים  עֹוׂשִ ִלְהיֹות 

ָבר  ַהּדָ ר  ִעּקַ ר  ֻהְזּכַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְבֵריֶהם,  ִמּדִ 64ֲחמּוָרה  ַהּתֹוָרה 

ָעָליו  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ה  ְוִצּוָ ְמֹפָרׁש  ָהֱאלִֹהים  ּתֹוַרת  ֵסֶפר  ּבְ

ְבֵרי-סֹוְפִרים  ם ּדִ ָרִכים ּוְצָדִדים ִיָמְצאּון ׁשָ ְפָרט. 65ְוֵיׁש ּדְ ּבִ

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְבֵרי-תֹוָרה,  ִמּדִ ֲחמּוִרים 

ְבֵרי- ִדְבֵרי-סֹוְפִרים 68ִמּדִ ִלְבָרָכה )סנהדרין פח, ב( 66חֶֹמר 67ּבְ

ְבֵרי-תֹוָרה,  ּדִ ַעל  ַלֲעֹבר  ין  ִפּלִ ּתְ 70ֵאין  ָהאֹוֵמר  69ׁשֶ תֹוָרה, 

ים. ְוָהַאְזָהרֹות ְוִחּלּוק ָהֳעָנׁשִ

)ג(חֶֹמר  ָהִראׁשֹוָנה,  ְדֵרָגה  ַהּמַ ד. 
ִמן  ְבנּו  ִנְתַחּיַ ְבֵרי-סֹוְפִרים.  59ּדִ

ִביִאים  ַהּנְ נֹות  ּקָ 60ּתַ ל  ְלַקּבֵ ַהּתֹוָרה 

ְבֵרי-ֲחָכִמים  ּדִ ֹמַע  ְוִלׁשְ ֹוְפִטים  ְוַהּשׁ

ֱאַמר )דברים  ּנֶ ִגְדֵריֶהם, 62ׁשֶ ֵהר ּבְ 61ּוְלִהּזָ

יד,  מכתיבת  הבא 
נקראו  כן  על  אשר 

החכמים סופרים".

ג. חומר דברי סופרים. 
פירושים  כמה  מצינו 
חכמים  נקראו  מדוע 
במסכת  "סופרים": 
אמרו  )ל.(  קידושין 
נקראו  "לפיכך 
סופרים  ראשונים 
כל  סופרים  שהיו 
שבתורה,  האותיות 
וא"ו  אומרים  שהיו 
של  חציין  דגחון 
ס"ת,  של  אותיות 
'דרש דרש' חציין של תיבות, 'והתגלח' - של פסוקים, 'יכרסמנה חזיר מיער', 
עי"ן דיער חציין )אותיות( של תהלים, 'והוא רחום יכפר עון' חציו דפסוקים". 
בירושלמי )שקלים כא.( "אמר ר' אבהו, כתיב 'ממשפחת סופרים יושבי 
יעבץ', מה ת"ל סופרים, אלא שעשו את התורה ספורות ספורות: חמשה 
לא יתרומו תרומה, חמשה דברים חייבין בחלה, חמש-עשרה נשים פוטרות 
צרותיהן, שלשים ושש כריתות בתורה, שלשה-עשר דבר נאמרו בנבלת 
העוף הטהור, ארבעה אבות נזיקין, אבות מלאכות ארבעים חסר אחת". 

לכאן  שבא  אשרי  אומרים  "שהיו  י:(  )ב"ב  הגמרא  על  כתב  ובמהרש"א 
ותלמודו בידו כו'. יש לפרש כי עיקר הלימוד ושנעשה בו רושם הוא הלימוד 

ביאורים

ביאורים

20|  |21



ה'
ם 

 יו
- '

 א
וע

שב
שבוע א' - יום ה'

תשובה תשובהעיוניםשער שלישישערי  שער שלישישערי  עיונים

 77. כי תקל מצותם בעיניו. שמצות חכמים קלה בעיניו ולכן מזלזל בה.
78. תכהינה עיניו. נחלש מאור עיני שכלו. 79. ולא יהלך לנוגה האמונה. 
 לא יתנהג לאור האמונה בדברי חז"ל מפני שלא נכתבו במפורש בתורה.

80. ולא משך בעול גזרתם. אינו מקבל על עצמו את עול גזירות החכמים. 
81. ולא נהג. גם לאחר שעובר על דבריהם לא נוהג כדרך מי שעבר על דברי 
תורה וחוזר בתשובה. 82. ונקוט בפניו. ומצטער על עצמו. ]לשון המקרא 
)יחזקאל ו, ט( הוא, ופירש רש"י לשון קטטה, "יתקוטטו על עצמם על אשר 
לא שמעו אלי". וב'מצודת דוד' פירש לשון כריתה, "ר"ל הם ישפטו הכריתה 
על עצמם על הרעות אשר עשו"[. 83. ישיאהו. יסיתהו, יטעהו )ראה רש"י 

בראשית ג, יג(. 84. משפט מות. בידי שמים.

 כלל, ובכך מורה לעבור על דברים המפורשים בתורה. 71. פטור. ממיתה.
72. חמש טוטפות. ואילו אם הוא מורה לעשות בתפילין של ראש חמשה 
לעשות  שיש  הכתוב  מן  שדרשו  סופרים.  דברי  על  להוסיף   .73 בתים. 
בתפילין של ראש ארבעה בתים, והוא מוסיף עוד בית אחד. 74. חייב. מיתת 
חנק מדין זקן ממרא. ]והטעם מפני שפרק מעליו עולן של חכמים, כמש"כ 
 רבינו בהמשך, ורבינו לא ס"ל כטעם רש"י בסנהדרין פח: עיי"ש )זה השער([.

75. חייב מיתה. בידי שמים, שנאמר )קהלת י, ח( "ופורץ גדר )-גדרן של 
הסיבה  לבו.  מלאו  אשר   .76 כא:(.  עירובין  )רש"י  נחש"  ישכנו  חכמים( 

שהסכים בדעתו והעיז.

ר  ּבֵ ֵעיָניו, לֹא ֵמִהְתּגַ ַקל ִמְצָוָתם ּבְ י ֵתּ 77ּכִ

ֵעיָניו  ְכֶהיָנה  78ּתִ י  ּכִ ֲאָבל  ָעָליו,  ִיְצרֹו 

ְך  ְיַהּלֵ 79ְולֹא  ְבֵריֶהם  ּדִ אֹור  ֵמְראֹות 

עֹל  ּבְ ְך  ָמׁשַ 80ְולֹא  ָהֱאמּוָנה,  ְלֹנַגּה 

י  ם ַמֲאָמָרם ּכִ ֵזָרָתם, ְולֹא ִיְטַרח ְלַקּיֵ ּגְ

ָנַהג  81ְולֹא  ֵסֶפר-ַהּתֹוָרה.  ּבְ ב  ִנְכּתַ לֹא 

ר  ֲאׁשֶ ְבֵרי-ּתֹוָרה  ּדִ ַעל  ָהעֹוֵבר  ֶדֶרְך  ּכְ

ְוִייָרא  ָפָניו  ּבְ 82ְוָנקֹוט  לֹו  ָמָרה  ַנְפׁשֹו 

ַלֲחטֹא. ִיְצרֹו  יֵאהּו  ִ 83ַיּשׁ י  ּכִ לֹו   ְוֵיֶצר 

ָלִאיׁש,  ִיְהֶיה  ט-ָמֶות  ּפַ 84ִמׁשְ ן  ּכֵ )ה(ַעל 

ָבָרם ַהּטֹוב,  ל ּדְ ָבר ֶאָחד ִמּכָ יל ּדָ י ִהּפִ ּכִ

73ְלהֹוִסיף  טֹוָטפֹות  72ָחֵמׁש  טּור.  71ּפָ

)ד(ְוָכל  ב.  74ַחּיָ ְבֵרי-סֹוְפִרים,  ּדִ ַעל 

ב ִמיָתה  ְבֵרי-ֲחָכִמים 75ַחּיָ ָהעֹוֵבר ַעל ּדִ

)ברכות ד, ב(.

ֵני-ָמה  ה ֲהלֹא ְלָך ָלַדַעת, ִמּפְ ְוַעּתָ ה. 
ב  ַחּיָ ְבֵרי-ֲחָכִמים  ּדִ ַעל  ָהעֹוֵבר 

ִמְצַות- ַעל  ָהעֹוֵבר  ִמן  יֹוֵתר  ִמיָתה 

ְוֶזה  ה.  לֹא-ַתֲעׂשֶ ִמְצַות  ְוַעל  ה  ֲעׂשֵ

ְבֵרי- ּדִ ַעל  ָהעֹוֵבר  י  ּכִ ָבר,  ַהּדָ ר  ׁשֶ ּפֶ

ן,  ר ְמָלאֹו ִלּבֹו ַלֲעׂשֹות ּכֵ ֲחָכִמים, 76ֲאׁשֶ

נאמר  כן  ואם  ההוא', 
דברי  כל  על  מיתה 
שייך  ואין  חכמים 
קלות  בין  לחלק 
לחמורות, הואיל שעל 
על  עובר  גם  הקלה 
על  כמו  תסור'  'לא 
ובדרשות  החמורה. 
השביעי(  )דרוש  הר"ן 
הרבה  שמצאנו  כתב, 
פעמים שהמקום ענש 
בדבר  אפילו  מיתה 
מיתה  חיוב  שאין 
שאמרו  כמו  בתורה, 
על  לה.(  )י.  בסוטה 
עוזא ואנשי בית שמש, 
כי  שנענשו  והטעם 

נגרם בזיון על ידם.
ה. על כן משפט מות יהיה לאיש. בספר 'יערות דבש' )ח"א דרוש ב( כתב 

ד. וכל העובר על דברי 
מיתה.  חייב  חכמים 
בספר 'קדושה וברכה' 
ד"ה  חכמים,  )סמיכת 
שנשאל  הביא  כל( 
שמואל'  ב'משפטי 
)סי' ה'( מדוע במצוות 
התורה  מן  שהם 
שאין  קלות  מצאנו 
מיתה  חיוב  בהם 
בהם  שיש  וחמורות 
ואילו  מיתה,  חיוב 
חייב  חכמים  בדברי 
על הכל מיתה? ותירץ 
וברכה',  ה'קדושה 
דברי  שכל  שהואיל 
על  הסמיכו  חכמים 
לאו של 'לא תסור מן 
הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל' )דברים יז, יא( כמבואר במסכת ברכות 
)יט:(, ושם בפסוק שאחרי זה נאמר 'והאיש אשר יעשה בזדון... ומת האיש 
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פריקת עול חייב מיתה בידי שמים. 87. רחוק מן התשובה. כלומר, רחוקה 
88. גם ישנה באולתו תמיד. גם סביר להניח  האפשרות שיעשה תשובה. 
שיחזור שוב על חטאו כל ימי חייו אחרי שהוא קל בעיניו. 89. בהכשל בו 
החוטא פעמים רבות. כאשר נכשל בחטא הקל פעמים רבות מתוך זלזול. "כי 
בהתמדתו על העבירה נעשית לו כהיתר, ויפרוק עולה מעליו, ולא ישתמר 
ממנה, ויחשב עם פורקי עול ומומרים לדבר אחד" )לשון רבינו לעיל שער 

85. ננתקה את מוסרותימו. "ננתק מאתנו את מוסרי עולו לבל נעבוד אותו, 
ואחז במשל לדבר בלשון הנופל בשור המושך בעול" )מצו"ד תהלים ב, ג(.

שהורה  אף  שעל  ממרא,  זקן  של  לחטאו  החטא  בצורת  וכו'.  ודומה   .86
לשנות במצות עשה של תפילין שאין עליה מיתה, בכ"ז חייב מיתת בי"ד 
כיון שחלק על החכמים ופרק עולם, כמו כן בעובר על דברי חכמים מתוך 

י ָהִאיׁש ַההּוא 87ָרחֹוק  ִנית, ּכִ ֵ ְוַהּשׁ ו. 
ֵאין  ר  ֲאׁשֶ ַאֲחֵרי  ׁשּוָבה,  ַהּתְ ִמן 

ְלּתֹו  ִאּוַ ֶנה ּבְ ם ִיׁשְ ָבר ָחמּור ָעָליו. 88ַגּ ַהּדָ

ִמן  יֹוֵתר  ָעְנׁשֹו  ַהַקל  ְוַהֵחְטא  ִמיד,  ּתָ

ָעִמים  ל ּבֹו ַהחֹוֵטא ּפְ ׁשֵ ִהּכָ ֶהָחמּור 89ּבְ

ַרּבֹות.

ז. עֹוד ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה 
י-טֹוִבים  )שיר השירים רבה א, ב( ")ו(ּכִ

ג(  ב,  )תהלים  אֹוֵמר  ּכְ הּוא  ה  ְוִהּנֵ

ָקה ֶאת מֹוְסרֹוֵתימֹו", 86ְודֹוֶמה  "85ְנַנּתְ

ְמֶרה ֶאת  ָזֵקן ַהּמַ ִעְנַין  ּבְ תּוב  ּכָ ֶ ּשׁ ְלַמה 

"ְוָהִאיׁש  יב(  יז,  )דברים  ַהֲחָכִמים  י  ּפִ

ֹמַע ֶאל- י ׁשְ ה ְבָזדֹון ְלִבְלּתִ ר-ַיֲעׂשֶ ֲאׁשֶ

ַהּכֵֹהן" ְוגֹו'.

דודיך  טובים  כי  ו. 
מיין. חז"ל דרשו את 
דברי  של  החביבות 
הפסוק  מן  סופרים 
דודיך  טובים  "כי 
מיין". לא בכדי נקראו 
חז"ל 'דודים'. לכאורה 
הגדרת 'דודים' מלשון 
המקום  ידידות, 
ביטוי  לומר  הנכון 
על  כשמדברים  זה 
ה',  באהבת  מדרגות 
שמים  יראת  על  ולא 
מפחד  נובע  שהוא 
והיכן  והרחקה, 

וכפי  לידידות,  מביאה  היא  שמים  היראת  אמנם  הידידות?  בזה  מתבטא 
המבואר ברמב"ם שהיראה והאהבה השורש הוא שורש אחד, כפי שכתב 
בפ"ב הל' יסודי התורה ה"ב: "והאיך היא הדרך להגיע לאהבתו וליראתו? 
בשעה שיתבונן האדם במעשיו וכו' מיד הוא אוהב ומשבח וכו', וכשמחשב 
בדברים האלו עצמן מיד נרתע לאחוריו וירא ויפחד". כשרואה את גדלות 
ה' ורוצה להתקרב אל הקב"ה - זה עצמו מביא אותו ליראה ופחד. אותה 
הידידות והרצון של התקרבות להקב"ה היא גורמת לאהבה, ומאידך גורמת 
ליראה, שמא יאבד את הקירוב אל הקב"ה. כך הוא ג"כ ביחס לחביבות 

בוינא  אחד  שמושל 
מדוע  אותו  שאל 
חמורים דברי חכמים 
תורה,  מדברי  יותר 
שהמושל  לו  וענה 
בדבר  יכריע  עצמו 
ויראה שכן הוא, שהרי 
גדול  מושל  אתה 
ומה  למלכות,  וקרוב 
עלי  תגזור  אם  יהיה 
לצאת מכאן ואסרב לצאת - ודאי שתוכל להניחני במאסר, אך אם תקח 
חנית ותדקרני בו על שסירבתי לצאת מכאן, יהיה כעס המלך על המושל 
שדקר והרג איש פלוני. ומצד שני, השומר הניצב בחוץ שתפקידו לשמור 
על המושל, אם יצוה עלי ללכת לדרכי ולא להכנס לבית המושל, ואסרב לו 
ואכנס לבית המושל, ויהרוג אותי בכלי משחיתו - לא יקרה לו און, ולהיפך 
יהללו אותו על ששמר משמרתו בנאמנות ומילא תפקידו כראוי. וסיבת 
הדבר, שהשומר לרוב שפלותו אם לא יהיה לו אפשרות להרוג מי שנכנס 
בלי רשות, אם כן 'שוא שקד שומר', ויהפך ללעג וקלס בפני כולם. אבל 
המושל, לרוב כבודו ומעלתו, גם בלי שיהרוג יכבדוהו ויפחדו ממנו, ואינו 
צריך להרוג. וכמו כן דברי חכמים שעשו משמרת לתורה הם כמו השומרים 
שעשו משמרת לתורה הם כמו השומרים ששומרים את בית המושל, שכדי 
שלא ילעגו על דבריהם הוצרכו לחיזוק יותר, לכן אמרו שמי שעובר על 
דבריהם חייב מיתה, אבל התורה עצמה לרוב מעלתה אינה צריכה את 

החיזוק הזה. 
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96. מאשר יקר בעיניו. מתוך שהשדה חשוב אצלו. 97. והיה למשלח שור 
ולמרמס שה. )מלשון הכתוב ישעיהו ז, כה(. כלומר, אם לא תהיה גדר יכנסו 
לשדה בהמות לרעות שם ויאכלו כפי רצונם וירמסו ברגליהם וישחיתו את 
תבואתו. 98. שנאמר. בסוף פרשת עריות. 99. עשו משמרת למשמרתי. 
עשו שמירה לבל תעברו מבלי משים על דברי התורה עצמה. ]מכאן יש 
רמז למה שגזרו חכמים שלא לישא "שניות" לעריות, דהיינו קרובות ִמַּדְרָגה 
 נמוכה יותר - שאינן עריות מן התורה, כדי להרחיק את האדם מאיסור ערוה

גמור[.

א' אות ל"ח ועיי"ש עוד(. 90. חביבין. במסכת ע"ז )לה.( הגירסא: עריבים. 
91. דברי סופרים. "דברי דודיך" - אהוביך, החכמים, והיינו מצוות דרבנן. 
92. יותר מיינה של תורה. מעיקר התורה שבכתב. והיינו שהוסיפו חכמים 
גזרות והעמידו הדברים בהלכות מרובות דקי העיון ועומק תבונות, וכנסת 
ישראל מתפארת בהן שהם עריבים עליה )חזו"א 'אמונה ובטחון' פ"ג אות 
תורה  מדברי  יותר  סופרים  דברי  חביבותם של  מה  זה.  93. גם את  כג(. 
]מעבר לחומרתם שנתבארה לעיל[. 94. כי אם ליראה. כלומר, והרי לא 
רק על מצות היראה הוזהרנו אלא גם על שמירת כל התורה כולה, אלא 
משום שמצות היראה היא יסוד ותכלית כל התורה )זה השער(. 95. רוצה 
 ה' את יראיו. באותה מידה שהם 'יראיו' כך יש להם רצון מה' )שפתי חיים(.

ַבַעל  ּכְ ַהּתֹוָרה,  ִאּסּור  ּבְ ָאָדם  ַיד  ע  ּגַ ּתִ

ֵדהּו  ְלׂשָ ֵדר  ּגָ ה  ַיֲעׂשֶ ר  ֲאׁשֶ ֶדה  ַהּשָׂ

ן ּפֶ ָיֵרא  י  ּכִ ֵעיָניו,  ּבְ ָיָקר  ר   96ֵמֲאׁשֶ

ַלח  ְלִמׁשְ 97ְוָהָיה  ֵני-ָאָדם  ּבְ ּבֹו  ְנסּו  ִיּכָ

ֱאַמר  ּנֶ 98ׁשֶ ִעְנָין  ּכָ ה,  ׂשֶ ּוְלִמְרַמס  ׁשֹור 

י",  ַמְרּתִ ם ֶאת-ִמׁשְ ַמְרּתֶ )ויקרא יח, ל( "ּוׁשְ

כא, )יבמות  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם   ְוָאְמרּו 

י. ַמְרּתִ ְלִמׁשְ ֶמֶרת  ִמׁשְ 99)ז(ֲעׂשּו   א( 

ְבֵרי-סֹוְפִרים  ִין", 90ֲחִביִבין 91ּדִ ּדֶֹדיָך ִמּיָ

ַוֲאַנְחנּו  ּתֹוָרה.  ל  ׁשֶ יָנּה  ִמּיֵ 92יֹוֵתר 

ָידֹוַע  ֶזה.  ֶאת  ם  93ּגַ ְלָפֵרׁש  ְצִריִכים 

ְצֹות,  ַהּמִ ְיסֹוד  ם  ֵ ִיְרַאת-ַהּשׁ י  ּכִ ַדע,  ּתֵ

ָרֵאל  ִיׂשְ ה  "ְוַעּתָ יב(  י,  )דברים  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ

י-ִאם  94ּכִ ְך  ֵמִעּמָ ׁשֵֹאל  ֱאלֶֹהיָך  ְיָי  ָמה 

ִיְרֶצה  ּוָבֶזה  ֱאלֶֹהיָך",  ֶאת-ְיָי  ְלִיְרָאה 

ֱאַמר )תהלים  ּנֶ מֹו ׁשֶ רּוָאיו, ּכְ ם ֶאת ּבְ ֵ ַהּשׁ

ֶאת-ְיֵרָאיו".  ְיָי  "95רֹוֶצה  יא(  קמז, 

נֹות ֲחָכִמים ְוִגְדֵריֶהם - ְיסֹוד ְלֶדֶרְך  ְוַתּקָ

ן  ּפֶ ְוַהְרָחָקה  ֵדר  ּגָ ַיֲעׂשּו  י  ּכִ ְרָאה,  ַהּיִ

משמרת  עשו  ז. 
במסכת  למשמרתי. 
אמרו  )כא.(  יבמות 
סייג  לעשות  שיש 
למצוות,  ומשמרת 
המקרא  על  ודרשו 
)יב,  בקהלת  הנאמר 
תקן  וחקר  "ואזן  ט( 
 - הרבה"  משלים 
שלמה  שבא  "קודם 
)ואסר שניות לעריות( 
דומה  תורה  היתה 
שאין  )לסל(  לכפיפה 

לה אזנים )לאחזה בהם שלא תפול, כיון שהיו אסורים רק בעריות עצמם. 
רש"י(, עד שבא שלמה ועשה לה אזנים )שיחזיקו בהם, כיון שאחר שאסר 
שניות, מתרחקים מהעריות עצמם ולא נכשלים בהם, ועל ידי כך הם אוחזים 
במצוות, כדרך שנוח לאחוז בכלי שיש לו בית יד, מכלי שאין לו. רש"י(". 
כלומר, כשם שעושים אזנים לכלי כדי לאחוז בו ולשמרו לבל יפול, כך יש 
לעשות למצוות כדי לשמרן. מסופר כי שעה שישב הגה"צ רבי זלמל'ה 
מוילנא ולמד לפני רבינו הגר"א אמר לרבו הנ"ל בעת שלמדו זאת, כי אולי 
על זה מרמז הכתוב )שמות טו, כו( "והאזנת למצוותיו" - הכוונה שיעשה 

דברי סופרים שתיקנו 
מכיון  וגזרות:  גדרות 
היא  יקרה  שכ"כ 
הקירבה והידידות אל 
הקב"ה בבחינת דודים 
חששו  לכן  ורעים, 
יהיה  שלא  ביותר 
בין  שיחצוץ  משהו 
הקב"ה  לבין  האדם 
בעבירה,  כשלון  ע"י 
הידידות  מתוך  ולכך 
הערכה  מתוך  הזו, 
בקריבה  והיקרות 
עשו  הקב"ה  אל 
התקנות  את  חז"ל 
היראה  הוא  ששורשן 
ליראה  מביאות  והן 
מידות  חיים'  )'שפתי 

ח"ב עמ' תפט(.
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102. על כן אמרו וכו'. כלומר, החביבות היא לא מחמת עצם ה'דברי סופרים' 
רק מחמת מצות היראה אשר היא עיקרן ותכליתן של המצוות )זה השער(.

100. מעיקרי המורא. מיסודות יראת ה', כי ככל שמתרחק האדם יותר מדבר 
העלול להביאו לידי חטא - כך מוכיח הוא יותר על יראת ה' שבקרבו. ]וראה 
בפירוש רבינו לאבות פ"ב מ"ח, "רבי שמעון בן נתנאל ירא חטא, שהיה 
עושה סייגים להרחיק עצמו מן העבירות"[. 101. בשמרם עקב רב. "יש לנו 
בשמירתם שכר רב, שאתה מיטיב לשומרי המצוות בעוה"ז ובעוה"ב, אלא 
שעיקר השכר הוא לעוה"ב, לפיכך נקרא השכר "עקב רב" כמו שהעקב הוא 

סוף הגוף כן השכר סוף המעשה" )רד"ק(. 

ְבֵרי- ּדִ ")ט(ֲחִביִבין  ָאְמרּו  ן  ּכֵ 102ַעל 

י  ּכִ ּתֹוָרה",  ל  ׁשֶ יָנּה  ִמּיֵ יֹוֵתר  סֹוְפִרים 

ְרָאה,  ַהּיִ ֵרי  ֵמִעּקָ ּוְגֵזרֹוֵתיֶהם  ְדֵריֶהם  ּגִ

ֶנֶגד  ּכְ ה  ַהְרּבֵ ָכָרה  ׂשְ ְרָאה  ַהּיִ ּוִמְצַות 

ָלֶהן.  ַהְיסֹוד  ִהיא  י  ּכִ ַרּבֹות,  ִמְצֹות 

ְזָהר ֵמִהְתַיֵחד ִעם  י ַהּנִ ָבר, ּכִ ְגָמא ַלּדָ ְוַהּדֻ

ֵדר ְוַהַהְרָחָקה ִמן  ִהירּות ְוַהּגָ )ח(ְורֹב ַהּזְ

ַהּמֹוָרא.  ֵרי  100ֵמִעּקָ ֶזה  ֲהלֹא  ָהִאּסּור 

דֹול,  ָכר ַהּגָ יַע ֶאל ַהּשָׂ ֵהר ַיּגִ ה ְלִהּזָ ְרּבֶ ְוַהּמַ

ָך  ם-ַעְבּדְ ֱאַמר )תהלים יט, יב( "ּגַ ּנֶ ִעְנָין ׁשֶ ּכָ

ָרב". ֵעֶקב  ְמָרם  ׁשָ 101ּבְ ֶהם  ּבָ  ִנְזָהר 

מהזהירות  שנהנה 
אדם  כגון,  עצמה. 
ביתו  את  שסוגר 
שונים  במנעולים 
זהו  הגנבים,  מפני 
ההכרח  בבחינת  רק 
אין  אבל  יגונה,  לא 
מהזהירות  הנאה  לו 
שום  לה  אין  כי  הזו 
ערך ותכלית עצמית, 

והזהירות היא רק משום שרוצה להשמר מהנזק, ואדרבה הזהירות מביאה 
אותו לעצבנות יתר. אולם - מחדש רבינו - שונה היא הזהירות בעבודת ה', 
שהיא עצמה התכלית, ואינה רק אמצעי שלא להכשל באיסור, כיון שעד 
כמה שאדם זהיר, בזה הוא מבטא את היראת שמים שבו, שמפחדו שמא 
יכשל בחטא נזהר מאד לשמור את דרכיו )שפתי חיים, מידות ב' עמו' תפ"ז(. 
ט. חביבין דברי סופרים יותר מיינה של תורה. בספר "דברי יואל" )שבת 
"הושענא  לשבת  בהושענות  שאומרים  מה  עפי"ז  ביאר  סוכות(  חוה"מ 
יושבת וממתנת עד כלות שבת", שלכאורה תמוה האיך יתכן לומר שישראל 
קדושים יושבים וממתינים חס ושלום על כלות השבת, ומה גם שמזכירין 
זאת לשבחן של ישראל, מה שבח יש בזה? ולפי דברי חז"ל אלו אפשר לומר 
הכוונה, שהנה עיקר שבת הוא מדאורייתא ותוספת שבת הוא רק מדרבנן, 
תוספת  מוסיפין  סופרים  דברי  עליהם  שחביבין  מתוך  קדושים  וישראל 
'יושבת  וזהו שייסד הפייטן  שבת מחול על הקודש מלבד עיקר השבת. 
וממתנת עד כלות שבת', רצה לומר דאף אחר עבור הזמן של עיקר שבת 
עדיין אינם ממהרים לצאת מן השבת אל החול, אלא יושבים וממתינים 
במנוחה ובמתינות עד אחר כלות גם זמן תוספת שבת שהוא מדרבנן, והיינו 

שבחייהו דישראל שערבים עליהם דברי דודים ודברי סופרים. 

למצוות,  אזנים  אדם 
שניות  כמו  והיינו 
אוזן  שהוא  לעריות 
לתורה, וקילס הגר"א 
רמז זה )דברי שאול(. 
כי  בתורה  ומצינו 
גדר  עשה  הקב"ה 
לעם ישראל לבל יפלו 
ויכשלו בדבר איסור. כתוב בפרשת בשלח )שמות יג, יז( "ויהי בשלח פרעה 
את העם ולא נחם אלהים דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא כי אמר אלהים 
פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה". כותב השל"ה הק' )בפרק 
דרך חיים ותוכחת מוסר(: "ראה והביטה כמה צריך האדם להתבונן ולעשות 
גדרים וסייגים והרחקות שלא יבא לידי עבירה, הנה הקב"ה בעצמו ובכבודו 
עשה הרחקה פן ינחם העם וגו', ושלום שלום לרחוק המרחק עצמו מחשש 

עבירה - ואז הוא קרוב להקב"ה". 
יוצאי מצרים היו הסולת המובחרת שבעם, מאחר שארבע חמישיות מתוך 
כלל ישראל מתו בימי מכת חושך ובעם נותרו רק הצדיקים המבוררים. 
אולם, גם אותם מעדיף הקב"ה להנחות סביב סביב, כדי ללמדנו שאף 
שאנו  וכפי  נסיון,  מכל  להתרחק  עליהם  מצוה  טובים  והיותר  הצדיקים 

מתפללים בכל יום "ואל תביאנו לא לידי נסיון ולא לידי בזיון".
ח. ורב הזהירות והגדר וההרחקה מן האיסור הלא זה מעיקרי המורא. בנוהג 
ואינה מטרה כשלעצמה  שבעולם, הזהירות היא רק אמצעי שלא יכשל, 
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111. לפני לחמם. ברכת המוציא שהיא ג"כ מדרבנן. 112. ובחנת את דרכם. 
תוכל לצפות את עתידם )הרוצה בתשובה(. 113. ואחריתם עדי אובד. וסופם 
יהיה רע ומר. 114. ועליהם אמרו וכו'. עיין עירובין כא: אצל רבי עקיבא 
 שאמר "מה אעשה שחייבים עליהם ]על ִאי נטילת ידים[ מיתה" )זה השער(.

115. המעללים. המעשים. 116. לא יכריחם היצר. אין ליצר סיבה להסית את 
האדם עליהם, שכן אין חסרון-כיס בדבר ואף לא טירחא יתירה או מניעת 

תענוג כלשהו.

יתברך.  אלקים  יראת  אור  נפשו  על  זרח  מאשר   .104 פנויה.  אשה.   .103
הגזירה  כי  מבואר  ה'.  יראת  אור  עליו  זרח  אשר  מתוך  נובעת  זהירותו 
שזוהרת  הנפש  ומזהיר  מאיר  דבר  זהו  אדרבה,  הכבדה,  זה  אין  אור!  זהו 
מאורו יתברך )שפתי חיים(. 105. בשער היראה. רבינו חיבר חיבור בשם 
בהוצאת  תשובה"  ל"שערי  )בהקדמה  לאורו.  זכינו  לא  אך  היראה',  'שער 
אשכול כתב שזהו "ספר היראה" המצוי בידינו, אך שם מופיע בנושא זה 
לעת  גם  טובים,  ובמעשים  תורה  בתלמוד  בניך  "גדל  הבא:  המשפט  רק 
זקנה לא יסורו מהם"(. 106. לראות בבנים. לבחון את בניו אם ישרים הם 
 בלבותם אם לאו. ולפי הכללים האלה יוכל להבחין גם בשאר בני האדם.
ו(. לב,  דברים  רש"י  )עפ"י  ומסובב  מעוקל  עקום,  ופתלתול.  עקש   .107 

עמהם.  להתחבר  שלא  להזהר  בכדי  הודענוך.  אשר  נשגבה  לתועלת   .108
]בביאורו למשלי )יג, א( כתב רבינו: "למדנו שעל האב לבדוק בו בילדותו 
כשיגדיל  כי  וליסרו,  הרע  ולשון  בטילה  ושיחה  ליצנות  בדברי  עוסק  אם 
לא יסור וינהג בהרגל הילדות"[. 109. זוללים. אוכלים הרבה ברעבתנות. 
מדרבנן. שהיא  ידים.  בנטילת  מזלזלים   .110 ופוחזים.  ריקים  הכוונה,   או 

ה  111ִלְפֵני ַלְחָמם )י(ְוַאַחר ָאְכָלם, ְוָכֵהּנָ

ר  נֹוָתם ֲאׁשֶ ְבֵרי ֲחָכִמים ְוַתּקָ ַרּבֹות ִמּדִ

זֹאת  ּבְ ֵחנּו,  ִיּבָ זֹאת  ּבְ ֵדָרם,  ּגְ ּפֹוְרִצים 

ֵהם  י  ּכִ ם,  ְרּכָ ּדַ ֶאת  112ּוָבַחְנּתָ  ַדע  ּתֵ

ם ְמאֹד 113ְוַאֲחִריָתם  ֵ ִאים ַלּשׁ ָרִעים ְוַחּטָ

י  ּכִ ָאְמרּו  114ַוֲעֵליֶהם  אֹוֵבד.  ֲעֵדי 

ב ִמיָתה,  ְבֵרי ֲחָכִמים ַחּיָ ּדִ ָהעֹוֵבר ַעל 

116)יא(לֹא  ה  ָהֵאּלֶ ֲעָלִלים  115ַהּמַ י  ּכִ

ְזרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם  ר ּגָ ָעֹון ְוַכֲאׁשֶ ל ּבֶ ׁשֵ ן ִיּכָ ְחּדֹו ּפֶ ה ִמּפַ ָ 103ִאּשׁ

ר ָזַרח ַעל ַנְפׁשֹו אֹור  ִלְבָרָכה )סנהדרין כא, ב(, ֲהלֹא ֶזה 104ֵמֲאׁשֶ

ַרְך. ִיְרַאת ֱאלִֹהים ִיְתּבָ

ב ָהָאָדם  י ִנְתַחּיֵ ְרָאה, ּכִ ַער ַהּיִ ׁשַ ְמנּו ְלָך 105ּבְ ה ִהְקּדַ ְוִהּנֵ ח. 
ׁש  ין 107ִעּקֵ יל ּבֵ ֶהם, ּוְלַהְבּדִ ִנים, ּוְלָהִבין ּבָ ּבָ 106ִלְראֹות ּבַ

ר  ֲאׁשֶ ָבה  ּגָ ִנׂשְ 108ְלתֹוֶעֶלת  הֹוֵלְך,  ר  ׁשָ ַהּיָ ּוֵבין  ּוְפַתְלּתֹל 

ים 109זֹוְלִלים 110ְמַזְלְזִלים  ֲאָנׁשִ י ִתְרֶאה  ּכִ ה  ְוִהּנֵ הֹוַדְענּוָך. 

ְמָבְרִכים ְוֵאיָנם  ֶלֶחם  ֶלֱאֹכל  בּו  ְוֵיׁשְ ְנִטיַלת-ָיַדִים,   ּבִ

אף  אכלם.  ואחר  י. 
אחר  ברכה  שמצות 
הינה  הלחם  אכילת 
שמא  דאורייתא, 
לברכה  רבינו  כוונת 
רביעית שהיא מדרבנן 
)בשערי התשובה(. 

עוד י"ל דאיירי כשלא 
שביעה  שיעור  אכלו 
ברהמ"ז  חיוב  שאז 
ואולי  מדרבנן.  הוא 
לאכול  וישבו  צ"ל 
מברכים  ואינם  לחם 

לפני לחמם, וזהו מדברי סופרים, ואחר אכלם קאי על שאר אוכלין. וכן 
משמעות הלשון, דעל לפניו כתב "לחמם" ועל אחריו כתב "אכלם", אמנם 

יש דפוסים שכתוב "לפני אכלם ואחר אכלם". 
לחם  נקרא  אוכל  כל  אלא  פת  הכוונה  אין  "לחם"  רבינו  דמש"כ  ונראה 
וכמש"כ רש"י )בראשית לא, נד( "לאכול לחם - כל דבר מאכל קרוי לחם". 
וכן פירש רש"י )ויקרא כא, יז( "לחם אלוקיו - מאכל אלוקיו, כל סעודה 
קרויה לחם", וע"ש בשפתי חכמים )אות ב'( דקאי על הקרבנות. ]ועוד י"ל 

דנקט אחר אכלם סירכא דלישנא דלפני אכלם[ )שערי מאור(. 
עונשו  "גדול  )מג:(:  מנחות  במסכת  איתא  היצר עליהם.  יכריחם  לא  יא. 
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121. מגבינה של גוים. שאסרוה חכמים באכילה מפני שמעמידים אותה 
בעור קיבת נבילה, ואפילו העמידוה בעשבים אסורה, שכבר גזרו על כל 
גבינות עכו"ם )שו"ע יו"ד קט"ו ב' ובש"ך ס"ק י"ט(. 122. ובשולי גוים. שגזרו 
חז"ל לא לאכול מאכלים שבישלם גוי, אם אינו נאכל כמו שהוא חי והוא דבר 
העולה על שולחן מלכים )שו"ע יו"ד קי"ג א'(. 123. גם עליהם אמרו. לא רק 
על מזלזל בנטילת ידים וברכות שהם תקנות, אלא גם על אלו שהם גזירות 
וסייגים לאיסורי תורה ויתכן שלא יגיע לידי איסור לעולם, בכ"ז העובר עליהן 
חייב מיתה )מאור השער(. 124. והשנית. עוד סיבה מדוע ענשם של העוברים 
 על מצוות חכמים חמור כל כך. 125. בכל אלה. בגבינה של גוים ובישולי גוים.
126. הפורשים מדרכי ציבור. שנבדלים מעדת ישראל ואינם עושים מצוות 
עם כלל הציבור, אלא הולכים לבדם כאילו הם מהגויים )רמב"ם הל' תשובה 
פ"ג הי"א. וכעין זה כתב רבינו לקמן שער ג' אות קס"ח ועיי"ש בשני אופנים 
את סיבת חומרת העונש(. 127. יורדים לגיהנם. לאחר מיתתם. 128. לדורי 
דורות. לעולם ועד. 129. ודע וכו'. כלומר, זאת ועוד, מוצאים אנו כי גם 

טבע  מתוקף  נובע  ואינו  כלומר,  וכו'.  החומר  תולדת  תתקפם  ולא   .117
החמריות וחוזק התאוה. 118. הזדים. הרשעים ]העושים להכעיס[. 119. סור 
ממנו ודעת דרכיך לא חפצנו. מלשון הכתוב איוב כא, יד. 120. קרובים מדרך 
המינות. דרכם קרובה להחשב מינות כיון שאינם מאמינים בדברי חז"ל.

ל ּגֹוִים  ִביָנה ׁשֶ ר ֵאיָנם ִנְזָהִרים 121ִמּגְ ת ֲאׁשֶ ם ַהּכַ ַהִמינּות. ּגַ

י  ֵעיָנם, ַאף-ַעל-ּפִ ְבֵרי-ֲחָכִמים ּבְ י ֵיַקּלּו ּדִ ּוֵלי ּגֹוִים, ּכִ 122ּוִבּשׁ

ְברּו עֹל  זּו ְלִדְבֵרי-ֲחָכִמים ְוׁשָ ה ּבָ א ִבְטָנם, ִהּנֵ חֹוְטִאים ְלַמּלֵ ׁשֶ

ְבֵרי- ּדִ ַעל  ָהעֹוֵבר  ָאְמרּו  ֲעֵליֶהם  ם  123ּגַ ְוַהּמֹוָרא,  ַהּתֹוָרה 

ַאֲחֵרי  י  ּכִ ִנית,  ֵ 124ְוַהּשׁ ַאְרנּו.  ּבֵ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִמיָתה,  ב  ַחּיָ ֲחָכִמים 

ל  ַהְבּדֵ ה,  ֵאּלֶ ָכל  125ּבְ ָמִרים  ִנׁשְ ַעם-ַהּקֶֹדׁש  י  ּכִ ְדעּו  ּיָ ר  ֲאׁשֶ

ְוָאְמרּו  ִצּבּור,  ְרֵכי  ִמּדַ ּוֵפְרׁשּו  נּו  ַעּמֵ ֵמַעל  ַעְצָמם  ילּו  ִהְבּדִ

ְרֵכי  ים ִמּדַ י 126ַהּפֹוְרׁשִ ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ר"ה יז, א( ּכִ

128ְלדֹוֵרי-דֹורֹות.  ם  ׁשָ ְוִנּדֹוִנים  ְלֵגיִהּנֹם  127יֹוְרִדים  ִצּבּור, 

ין  ית-ּדִ ּבֵ יד  ּבְ ְבֵרי-ֲחָכִמים, ָעְנׁשֹו  ּדִ י ָהעֹוֵבר ַעל  ּכִ 129ְוַדע, 

ֶצר ֲעֵליֶהם, 117ְולֹא ִתְתְקֵפם  ַיְכִריֵחם ַהּיֵ

ִמית  ׁשְ ַהּגַ ֲאָוה  ְוַהּתַ ַהחֶֹמר  ּתֹוְלַדת 

רֹע-ֵלב  ִאם  י  ּכִ ֶזה  ֵאין  ָבֶהם,  ַלֲחטֹא 

ם  אָרם. ְוִהּנָ ַמִים ֵמַעל ַצּוָ ּוֵפרּוק עֹל-ׁשָ

ָהאֹוְמִרים  ִדים  118ַהּזֵ ת  ּכַ ֲהמֹון  ָכל  ּכְ

לֹא  ָרֶכיָך  ּדְ ְוַדַעת  ּנּו  ִמּמֶ 119סּור  ָלֵאל 

ֶרְך  ִמּדֶ 120ְקרֹוִבים  ֵהם  ם  ּגַ ָחַפְצנּו. 

מי  ]של  לבן  של 
חוטי  מטיל  שאינו 
כסותו[  בציצית  לבן 
של  מעונשו  יותר 
תכלת ]של מי שאינו 
תכלת,  חוטי  מטיל 
מכיון שחוטי לבן קל 
להשיגם, מה שאין כן 
שאינה  תכלת  חוטי 
מצויה בכל מקום ולא 
בכל זמן )רמב"ם הל' 
משל  ט([.  ב,  ציצית 
למה הדבר דומה, למלך בשר ודם שאמר לשני עבדיו; לאחד אמר הבא לי 
חותם של טיט ]אותו קל להשיג[, ולאחד אמר הבא לי חותם של זהב ]אותו 
קשה להשיג[, ופשעו שניהם ולא הביאו. איזה מהן עונשו מרובה? הוי אומר 
זה שאמר לו הבא לי חותם של טיט ולא הביא". וכתב הגרי"ס זצ"ל )אור 
ישראל ח'(: כי העונש על ביטול מצות-עשה שקל לקיימה, גדול מהעונש 
על ביטול מצוה שקשה לקיימה. וכן העונש על עבירת לא-תעשה שקל 
להשמר ממנה, גדול מהעונש על כזאת שקשה להשמר ממנה. גם בקיום 
בקיומן,  והקלות  הקושי  לפי  השכר  משתנה  לא-תעשה,  או  מצות-עשה 
כדברי התנא באבות )ה, כג(: "לפום צערא אגרא" - לפי דרגת הצער דרגת 
השכר. ומבואר כי זה עצמו שאין כל כך קושי היצר לעשיית החטא הרי זה 
מרבה בעונש, ולכן גם בעובר בחטאים אלו של זלזול בנטילת ידים וברכות 
שאין כ"כ יצר לחטוא בהנה ומ"מ חוטא - הרי זה מרוע לב ופירוק עול, ולכן 

עונשו חמור יותר שחייב עליהם מיתה. 
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שמחת המצוה, וכן על ההכנה למצוה, ואילו "גמול" הוא רק בעולם הבא 
שהוא עולם הגמול )זה השער(. 133. חלף העבודה. תמורת עבודת המצוות. 
134. וירא מצוה הוא ישולם. הירא מלהפסיד אפילו מצוה אחת הוא יקבל 
שכר לעתיד לבוא. ]ובא לומר כי מי שירא מהמצוה וגם עושה אותה הוא 
יקבל שכר בשלימות, כי גם הדאגה והיראה הוא חלק מתשלום שכר המצוה, 
כמבואר בתוספות בכמה מקומות שמטעם זה שכר מי שמצווה ועושה גדול 
ממי שאינו מצווה ועושה כיון שהוא דואג וירא שמא לא יקיימנה )משיבת 
נפש([. 135. ושבתם וראיתם. לעתיד לבוא תשובו ותראו. 136. עובד אלקים. 
בתשובה(. )הרוצה  עשה  מצות  קיום  וזהו  עשיה  על  נופל  עבודה   לשון 

בענשי בית דין ישנה בחינה מסויימת של חומרא דוקא במצוות דרבנן 
יותר מבמצוות דאורייתא כאשר יבואר. 130. מכת מרדות. מכות שתיקנו 
חכמים להלקות לעוברים על דבריהם, מפני שמרדו בדברי תורה ובדברי 
סופרים )ערוך, ערך מרד א'(. ורש"י במסכת חולין )קמא: ד"ה מכת( כתב 
שהם כדי להוכיחו שלא ירגיל בזה. 131. להוסיף להכותו על אלה. ונמצא כי 
ביד הדיינים להעניש את העובר על דברי חכמים בעונש חמור יותר מעונשו 
של העובר על עבירה דאורייתא ]ששם לא ילקה האדם יותר משלושים 
תשלום  עיקר  כלומר,  הגמול.  ושורש  השכר  יסוד   .132 מלקות[.  ותשע 
השכר מאת הקב"ה הוא בעבור קיום מצות עשה ]אף שיש שכר גם על 
הימנעות מעבירה[. יש מבארים ש"שכר" הוא תמורה מובטחת מראש על 
מעשיו, ו"גמול" הוא גם ללא הבטחה )משיבת נפש(. ויש מבארים ש"שכר" 
הוא בעולם הזה, באופנים שמקבלים שכר גם בעוה"ז כגון על הידור מצוה, 

ִקּיּום ִמְצַות- מּול 133ֵחֶלף ָהֲעבֹוָדה ּבְ ַהּגְ

יג(  יג,  )משלי  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ֲעׂשֵ

ְוֶנֱאַמר  ם",  ּלָ ְיׁשֻ הּוא  ִמְצָוה  "134ִויֵרא 

ין  ם ּוְרִאיֶתם ּבֵ ְבּתֶ )מלאכי ג, יח( "135ְוׁשַ

ֱאלִֹהים  136עֵֹבד  ין  ּבֵ ְלָרָשע  יק  ַצּדִ

ִהיא  ְוָהֲעבֹוָדה  ֲעָבדֹו".  לֹא  ר  ַלֲאׁשֶ

ין ּבֵ ה,  ַמֲעׂשֶ ּבְ לּויֹות  ַהּתְ ִמְצֹות   ּבְ

ר  ֲאׁשֶ ִפי  ּכְ ת-ַמְרּדּות,  130ַמּכַ ְלַהּכֹותֹו 

ְוַלֲעֹנשׁ  ר  ְלַיּסֵ רֹואֹות  ין  ית-ּדִ ּבֵ ֵעיֵני 

ִעים אֹו  ֵעת ַהִהיא, ִאם ִלְפחֹות ֵמַאְרּבָ ּבָ

ה. 131ְלהֹוִסיף ְלַהּכֹותֹו ַעל ֵאּלֶ

ִמְצַות- חֶֹמר  ה,  ִנּיָ ְ ַהּשׁ ְדֵרָגה  ַהּמַ ט. 
ָכר ְוׁשֶֹרׁש  ה. 132)יב(ְיסֹוד ַהּשָׂ ֲעׂשֵ

לרמז  מצות-עשה, 
בשמו  הדביקות  על 
קיום  ע"י  יתברך 
)דלתי  מצות-עשה 

תשובה(. 
שהרי  להוסיף,  וראוי 
והגמול  השכר  עצם 
בה'  ההתדבקות  הוא 
יתברך, להתענג על ה' 
וליהנות מזיו שכינתו, 
ומכיון שעיקר השכר 
מצות-עשה  על  הוא 

לכן נרמז זה כאן. ויש להסמיך לכך את דברי הרמב"ן הידועים בפרשת יתרו 
)שמות כ, ח( שמצות-עשה היא נובעת ממדת האהבה, כי העושה מצות 
אדוניו אהוב לו ואדוניו מרחם עליו, ואילו מצות לא-תעשה נובעת ממדת 
היראה, כי הנשמר מעשות דבר רע בעיני אדוניו ירא אותו. ולכן מצות-

עשה גדולה ממצות לא-תעשה, כמו שהאהבה גדולה מן היראה, כי המקיים 
ועושה בגופו ובממונו רצון אדוניו גדול מן הנשמר מעשות הרע בעיניו, 
ולכן אמרו דאתי עשה ודוחה לא תעשה. ע"כ. ולכן רמז כאן רבינו שם הוי"ה 

במצות-עשה לגודל מעלת האהבה והדבקות בו יתברך ע"י מצות-עשה.

יב. יסוד השכר ושורש 
הגמול. מילים אלו הם 
הוי"ה  שם  של  ר"ת 
כאן  נקט  רבינו  ב"ה. 
כדרך המחברים, ראה 
חיבורו  ריש  רמב"ם 
החזקה":  "יד  הגדול 
"יסוד היסודות ועמוד 
)יסודי  החכמות" 
וכן  א(.  א,  התורה 
ספרו  פתח  הרמח"ל 
ישרים":  "מסילת 
"יסוד החסידות ושורש העבודה". ויש להבין מדוע רבינו רמז זה דוקא כאן? 
ואפשר, שלפי מה שמבאר להלן שעיקר עבודת ה' היא ע"י קיום מצות-עשה 
ועל זה מקבל שכר בעוה"ב )ואף מצות לא-תעשה כשבאה לידו ואינו עובר 
עליה נחשב לו כקיום עשה(, א"כ הרי עיקר הדביקות בהשי"ת היא על ידי 
קיום מצוות עשה, ולכך רמז רבינו שם הוי"ה כאן כשמתחיל לעסוק בענין 
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אלא לפי חסד שבה )פירש רש"י: הנתינה היא הצדקה, והטורח הוא החסד, 
כלומר לפי טרחתו ונתינת לבו ודעתו עבור העני בעשיית הצדקה, כגון 
שמוליך את המעות לביתו של העני, או שנותן לו מן המוכן, כגון פת אפויה 
ובגד ללבוש, וכן אם נותן לו מעות בעת שהתבואה מצויה, שעל ידי כן אין 
העני מוציא אותם לאיבוד(, שנאמר )הושע י, יב( 'זרעו לכם לצדקה וקצרו 
לפי חסד'". )פירש רש"י: הצדקה היא הזריעה שזורע כדי לקצור את שכרה 
148. כיון שלא פעלו עוולה בדרכיו הלכו. מכיון  לפי החסד שהיה בה([. 
שלא עשו עבירה מקבלים שכר כאילו הלכו בדרכיו בפועל וקיימו מצוה. 
 והפסוק מדבר באותן שבא דבר עבירה לידן וניצולו ממנו )קרבן העדה(.

149. וכבר הקדמנו. ובזה ביארנו. או כוונתו, וכבר הקדמנו לבאר במקום 
אחר. 150. כעושה מצוה. שהוא מקיים מצות 'את ה' אלהיך תירא' )דליות 
יחזקאל(. 151. ונצול ממנו. התגבר על יצרו ולא חטא, ואין לך מצוה גדולה 
מזו )רש"י, קדושין לט:(. 152. "ליראי ה' ולחושבי שמו" זה שבא דבר עבירה 
לידו ונצול ממנו. שיראת ה' היא ע"י מחשבתם שלא הוציאוה אל הפועל. 
153. עיקרו ויסודו מצות עשה. מלבד מה שחז"ל למדו מהכתוב דהוי כעושה 

137. זולתי. כי אם. 138. שיש עמהן. גם. 139. לא תאמץ את לבבך. לא 
140. בשער העבודה. רבינו חיבר  תקשה את לבך ותמנע מלתת צדקה. 
חיבור בשם "שער העבודה", אך לא זכינו לאורו. 141. ימצא דרך. ישנו 
אופן. 142. השג ישיג. יגיע, ישוה. 143. כי זה מעיקרי יראת השי"ת. לכבוש 
תאותו ולהתגבר על יצרו. כיון שיראת ה' היא יסוד המצוות, כמו שכתב 
רבינו לעיל באות ו', לפיכך כשכובש את יצרו מחמת יראת-שמים שבקרבו, 
הרי הוא כעושה מצוה בידים )זה השער(. 144. ואין רואה ואין יודע. אין אדם 
שרואה ויודע, והיה יכול לרמות ולהתעשר ע"י כך מבלי שיגלו את מעשיו. 
145. והתהלך בתומו. התנהג בשלימות וביושר. 146. ובר כפיו. ובנקיון ידיו. 
147. כזורע לצדקה וטורח במצוה. כאילו טרח במצוה בפועל וכאילו היטיב 
עם זולתו. ]מה שנקט רבינו בצדקה לשון "זריעה" ובמצוה "טרחה", כוונתו 
עפ"י המבואר במסכת סוכה )מט:(: "ואמר רבי אלעזר, אין צדקה משתלמת 

ַרּבֹוֵתינּו  ְוָאְמרּו  ָהָלכּו".  ְדָרָכיו  ּבִ ַעְוָלה  לֹא-ָפֲעלּו  "ַאף 

ּלֹא ׁשֶ יָון  148ּכֵ סופ"א(  קידושין  )ירושלמי  ִלְבָרָכה   ִזְכרֹוָנם 

רּוׁש  ּפֵ ְלָך  ְמנּו  ִהְקּדַ 149ּוְכָבר  ָהָלכּו.  ְדָרָכיו  ּבִ ַעְוָלה,  ָפֲעלּו 

ה. ְוֵכן ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )קידושין  ְקָרא ַהּזֶ ַהּמִ

ה  עֹוׂשֶ 150ּכְ ָכר  ׂשָ לֹו  נֹוְתִנין  ֲעֵבָרה,  ָעַבר  ְולֹא  ב  ָיׁשַ ב(  לט, 

ּנּו. ִמּמֶ 151ְוִנּצֹול  ְלָידֹו  ַבר-ֲעֵבָרה  ּדְ א  ּבָ ׁשֶ גֹון  ּכְ  ִמְצָוה, 

מֹו"  ֵבי ׁשְ ְועֹוד ָאְמרּו )מדרש תהלים ל, רנ( "152ְלִיְרֵאי ְיָי ּוְלחֹשְׁ

ם  ּגַ ּנּו.  ִמּמֶ ְוִנּצֹול  ְלָידֹו  ַבר-ֲעֵבָרה  ּדְ א  ּבָ ֶשׁ ֶזה  ג, טו(,  )מלאכי 

ִיְצרֹו  ַבׁש  ּכָ ׁשֶ ה  ִמְצַות-ֲעׂשֵ ִויסֹודֹו  רֹו  153ִעּקָ ה  ַהּזֶ ָכר  ַהּשָׂ

ֶהן ִעּמָ ׁש  ּיֵ 138ׁשֶ ין  ּבֵ ה,  ִמְצַות-ֲעׂשֵ 137זּוָלִתי  ֶהן  ּבָ ֵאין   ׁשֶ

"139לֹא  ז(  טו,  )דברים  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ַהְצָדָקה,  גֹון  ּכְ ה  לֹא-ַתֲעׂשֶ

ַער  ׁשַ ֵאר 140ּבְ ְתּבָ ץ ֶאת-ְלָבְבָך" וגו'. ּוִמְצַות ָהֲעבֹוָדה ּתִ ְתַאּמֵ

ְזָהר  ַכר ַהּנִ ׂשְ ֵצא ֶדֶרְך ּבִ ם. אּוָלם, 141ִיּמָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ָהֲעבֹוָדה ּבְ

יג ַיּשִׂ ג  142ַהּשֵׂ ר  ֲאׁשֶ ה,  לֹא-ַתֲעׂשֶ ִמְצַות  ַעל   ֵמֲעבֹור 

ֲעֵבָרה ַבר  ּדְ ן  ּמֵ ְוִהְזּדַ הּוַכן  ִאם  גֹון  ּכְ ִמְצָוה,  ה  עֹוׂשֶ ַכר   ִלׂשְ

ִיְצרֹו, ְוָכַבׁש  ֶעְרָוה  ִלְדַבר  ֲאָוה  ּתַ ה  ְוִהְתַאּוָ ָהִאיׁש   ְלַיד 

ן ּמֵ ִהְזּדַ ׁשֶ ִמי  ְוֵכן  ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִיְרַאת  ֵרי  ֵמִעּקָ ֶזה  י   143ּכִ

ְוֵאין רֹוֶאה  144ְוֵאין  ְוַתְרִמית  אֹוָנָאה  ּבְ ר  ֵ ְלִהְתַעּשׁ  ְלָידֹו 

ֶזה ַעל  ָכרֹו  ׂשְ יו,  ּפָ 146ּוֹבר-ּכַ ֻתּמֹו  ּבְ ְך  145ְוִהְתַהּלֵ  יֹוֵדַע, 

תּוב )תהלים קיט, ג(  ִמְצָוה. ְוֵכן ּכָ זֹוֵרַע ִלְצָדָקה ְוטֹוֵרַח ּבְ 147ּכְ
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זמנו. קודם  שמת  שמים,  בידי  מיתה  שעונשה  עבירה  יש  מיתה.   .161 
162. וכרת. ויש עבירה שעונשה ב'כרת'. לפירוש רש"י - הוא וזרעו נכרתין, 
ולפירוש התוס' - שמת עד גיל חמישים או עד גיל ששים )תוס' יבמות ב.(. 
ודעת רבינו )לקמן אות קכד-קכה( שמיתה היא קודם גיל ששים וכרת הוא 
קודם גיל חמישים, ויש כרת שגם זרעו נכרת עיי"ש. 163. וארבע מיתות 
בית דין. יש עבירה שעונשה באחת מארבע מיתות בי"ד - סקילה, שריפה, 
הרג וחנק. 164. יחדלו. יָמנעו בני האדם. 165. בחמורות לבדנה. אשר שכרן 
רב יותר. 166. כל עץ נחמד. כל מיני אילנות טובים שבעולם. 167. יטעוהו 
רב מינים. יטעו בפרדסו הרבה מיני אילנות. 168. נטעי נעמנים. נטיעות 
נעימות ויפות )עפ"י ישעיה יז, י(. 169. בנצרי מטעיו. בנטיעת האילנות. 
נטיעה[. - מלשון  "מטעיו"  ענף,   - "נצר"  כא.  ס,  ישעיה   ]מלשון הכתוב 

מצוה בידים, הרי מקיים בזה גם מצות עשה של "את ה' אלהיך תירא" )זה 
השער(. 154. ביראת אלקים. בגלל יראת ה' שבו. 155. את ה' אלהיך תירא. 
היא מצות עשה. 156. הוי זהיר במצוה קלה. שהיא קלה בעיניך, שיתכן שמה 
שאתה חושב למצוה קלה באמת הינה חמורה ומתן שכרה רב. ויש לפרש 
עוד, שאף מצוה שהיא קלה באמת, כגון שילוח הקן )עי' חולין קמב.(, ג"כ 
מתן שכרה הוא רב ביותר, והוי זהיר שלא תפסיד רווח גדול כמוהו )פירוש 
רבינו לאבות(. וכן מוכח בנדרים )לט:( "תניא ביקור חולים אין לה שיעור... 
סבר רב יוסף למימר אין לה שיעור למתן שכרה. אמר ליה אביי, וכל מצוות 
מי יש שיעור למתן שכרן, והא תנן הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין 
אתה יודע מתן שכרן של מצוות". וכתב הרש"ש: נראה דמפרש דלכן תהיה 
זהיר במצוה קלה, שאין אתה יודע גודל מתן שכר שלה שאין לו שיעור. וראה 
עוד תוי"ט אבות שם. 157. פורש מה יעשה. נתפרשו העונשים על העבירות. 
158. ויחלק עליהם ענשם ומשפטם. נתחלקו על העבירות הענשים ודיניהם 
לפי חומרתם. 159. ודת. וחק, ודין. 160. מלקות ארבעים. כלומר, יש עבירה 
שעונשה מלקות ארבעים. ]והיינו ל"ט מלקות, כמו שדרשו חז"ל )מכות כב:( 

עה"פ 'במספר ארבעים' במספר שהוא סוכם את הארבעים[.

ע ִמיתֹות  ַמִים, 163ְוַאְרּבַ יֵדי ׁשָ ִעים, 161ִמיָתה 162ְוָכֵרת ּבִ ַאְרּבָ

ֵדי  ּכְ ּתֹוָרה,  ּבַ ֵרׁש  ִנְתּפָ ִמְצָוה לֹא  ל  ּכָ ַכר  ׂשְ ן  ּוַמּתַ ין.  ית-ּדִ ּבֵ

ֲחמּורֹות  קּו 165ּבַ ְצֹות ַהַקּלֹות ְוִיְתַעּסְ ם ַהּמִ לּו ְלַקּיֵ ּלֹא 164ַיְחּדְ ׁשֶ

ָנה. ְלַבּדָ

ר ָאַמר  ֶלְך ֲאׁשֶ לּו ַעל ֶזה )דברים רבה פ"ו, ב( ֵמִעְנַין ַהּמֶ י. ּוָמׁשְ
ָכר ָאַמר  ְוׂשָ ֶנְחָמד,  ל ֵעץ  סֹו 166ּכָ ַפְרּדֵ ּבְ ַלֲעָבָדיו ִלְנטַֹע 

ָחֵפץ  י  ּכִ ִאיָלן,  ל  ּכָ ע  ַמּטַ ַכר  ׂשְ הֹוִדיָעם  ְולֹא  ָלֶהם,  ָלֵתת 

עּוהּו ַרב- ן 167ִיּטְ סֹו, ַעל ּכֵ ַפְרּדֵ ר לֹא ֶיְחַסר ּכֹל ּבְ ֶלְך ֲאׁשֶ ַהּמֶ

ל  ַכר ְנִטיַעת ּכָ ִמיִנים 168ִנְטֵעי ַנֲעָמִנים. ְוִאּלּו ָיְדעּו ֲעָבָדיו ׂשְ

ָעיו  ִנְצֵרי ַמּטָ ל ֲעָמָלם 169ּבְ נּו ֶאת ּכָ ס, ָאז ִיּתְ ְרּדֵ ֵעץ ֵמֲעֵצי ַהּפַ

"155ֶאת-ְיָי  כ(  י,  )דברים  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִיְרַאת-ֱאלִֹהים,  154ּבְ

יָרא".  ֱאלֶֹהיָך ּתִ

ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )אבות ב, א( 156ֱהֵוי ָזִהיר  ְוָאְמרּו 
יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ ֵאין  ׁשֶ ֲחמּוָרה  ִמְצָוה  ּכְ ה  ַקּלָ ִמְצָוה  ּבְ

ה ְלָכל  ָעׂשֶ ּתֹוָרה 157ֹפַרׁש ַמה ּיֵ ה ּבַ ל ִמְצֹות. ְוִהּנֵ ָכָרן ׁשֶ ן ׂשְ ַמּתַ

ם  ֳעְנׁשָ ֲעֵליֶהם  ָחֵלק  158ַוּיֵ ה,  לֹא-ַתֲעׂשֶ ִמְצַות  ַעל  ָהעֹוֵבר 

ים, 160ַמְלקּות  ֶהם. ְוָהֳעָנׁשִ ֲעׂשֹות ּבָ ָטם 159ְוָדת ַמה ּלַ ּפָ ּוִמׁשְ
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יקבלו כל שכרם בעולם-הבא מאתו  174. תהי משכורתם שלימה מעמו. 
יתברך. 175. בלבד. ואת קיום שאר המצוות למעשה הוא מזניח. 176. כמי 
שאין לו אלוה. להגן עליו ולהצילו ממות )רש"י(. כי מדותיו של הקב"ה 
 הן גמילות חסדים, ושומה על האדם לילך בדרכי הבורא ואז נחשב שיש
שנתבאר, מטעם  ועוד  יז:(.  )ע"ז  שם  המהרש"א  שכתב  כמו  אלו-ה,   לו 
שכרה הקלה  והמצוה   .177 יחדיו.  המצוות  כל  בקיום  יתברך  רצונו   כי 
שכרה  המצוות[  לשאר  ]ביחס  הקלה  המצוה  גם  כי  בזה  הוסיף  גדול. 
הרבה ועצום עד מאד למעלה מהשגתינו ואין לשער. 178. והפלא. נפלא 
למדידה ניתן  אינו  אשר  עד  יספר.  ולא  ימד  לא  179. אשר  ערוך.   לאין 

ולספירה.

170. הואיל. רצה. 171. חיי עולם. חיים נצחיים לעולם הבא. 172. לוית חן 
לראשם. מלשון הכתוב במשלי )א, ט(, כלומר, חיבור של חן לראשם. ]כי 
אין המצוות לצרכיו יתברך, כי אם צדקת מה תתן לו, אלא לצרכנו, לזכותנו 
ולקרבנו לשמו יתברך )זה השער([. 173. בהשלים חק מלאכתם. כשישלימו 

ויסיימו את חובת עשייתם כאן בעולם-הזה.

ֵלָמה  ׁשְ ם  ְרּתָ ּכֻ ַמׂשְ ִהי  174ּתְ ם  ְמַלאְכּתָ

י ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו  ֵמִעּמֹו. ֲהלֹא ָיַדְעּתָ ּכִ

ל ָהעֹוֵסק  ּכָ ִלְבָרָכה )ע"ז יז, ב(  ִזְכרֹוָנם 

ִמי  176ּכְ )יד(ּדֹוֶמה  ְלָבד,  175ִבּ ּתֹוָרה  ּבַ

ָאְמרּו  ׁשֶ י  ַאף-ַעל-ּפִ  , ֱאלֹוּהַ לֹו  ֵאין  ׁשֶ

ם.  ּלָ ּכֻ ֶנֶגד  ּכְ ְלמּוד-ּתֹוָרה  ּתַ )פאה א, א( 

דֹול  ּגָ ָכָרּה  ׂשְ ה,  ַהַקּלָ ְצָוה  177ְוַהּמִ

ֵפר.  ד ְולֹא ִיּסָ ר לֹא ִיּמַ 178ְוַהְפֵלא 179ֲאׁשֶ

ֵאין  ן ׁשֶ ּלּוַח-ַהּקֵ ִמְצַות ׁשִ ֲהלֹא ִתְרֶאה ּבְ

ת  ֵמַהְרּבַ ָאר,  ְ ַהּשׁ ִמן  ַרב  ָכָרם  ׂשְ ר  ֲאׁשֶ

י 170הֹוִאיל  ְצֹות, ּכִ ן ִעְנַין ַהּמִ ָכר. ּכֵ ַהּשָׂ

ל  ּכָ ִקּיּום  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאת  ְלַזּכֹות  ם  ֵ ַהּשׁ

עֹוָלם, י  171ַחּיֵ ְלַהְנִחיָלם  ְצֹות   ַהּמִ

172ִלְוַית- ו  ַיְחּדָ ְצֹות  ַהּמִ ל  ּכָ )יג(ְוִלְהיֹות 

חֹק  ִלים  173ְבַהׁשְ י  ּכִ ם,  ְלרֹאׁשָ ֵחן 

יד. דומה כמי שאין לו 
בחיי  ברבינו  אלו-ה. 
כתב:  ד(  יט,  )ויקרא 
בשלושה  כאן  "סיים 
ה'  'אני  פסוקים 
אלהיכם' וכו', והטעם 
כולן  המצוות  כי  בזה 
והמצוות  אלהיות 
המעשיות כולן עדות 
ולכך  האלהות,  על 
יז:(  )ע"ז  חז"ל  אמרו 
בתורה  העוסק  כל 
בלבד דומה כמי שאין 
לו אלו-ה, כי מי שהיה 
תמיד  בתורה  עוסק 

הוא  וקרוב  לו שלימות כלל  אין   - היה משתדל במצוות המעשיות  ולא 
שיכפור כיון שאינו מעיד במעשיו על האלהות, והדעות האמיתיות אינן 
מתקיימות אלא בפעולות. ומטעם זה תזכיר התורה תמיד בסיפור קצת 

המצוות 'אני ה' אלהיכם'". 

יג. ולהיות כל המצוות 
יחדיו לוית חן לראשם. 
תורה'  'דעת  בספר 
ליבוביץ  )להגר"י 
בהר(  פרשת  זצ"ל, 
המצוות  "כל  כתב: 
משלימים  יחדיו 
לפרדס גדול אחד, כל 
לוית  יחדיו  המצוות 
ובחסר  הם,  אחד  חן 
אף מצוה קלה חסר שלמות הפרדס. וכבר בא בדברינו גודל ערך השלימות 
ששקולה שלימות נגד דברים הכי גדולים. וכבר הוכיח ענין זה אדמו"ר 
הסבא ז"ל מקלם מדין מפורש בבציעת הפת, כי גדול ושלם - שלם קודם. 
יהיה תלמיד-חכם מלא תורה ומצוות כרימון אבל לא שלם, וכנגדו אדם ננס, 
לא מלא נפשו בתורה וגם מצוותיו קלות, אבל תמים הוא במעשיו ושלם - 
הנה הוא הגדול ודאי, הוא סוד השלמות. ועד כדי כך כי בהיפוך הרי כמי 

שאין לו אלו-ה, נוראים הדברים". 
ועיין בספר 'נפש החיים' )שער ד' פרק כ"ט( שהאריך בענין זה דתרי"ג מצוות 
הם מכוונים נגד התרי"ג אברים וגידים שבאדם ובעשות האדם אחת ממצוות 
ה' כראוי מתקדש על ידו אותו האבר המכוון נגדה ומחיה אותה, וכן ח"ו להפך 
בעברו על אחת ממצוות ה' נפגם אותו אבר או הגיד המכוון נגדה שחיות 
של הקדושה ואור העליון מסתלקת ממנו ח"ו ומותא דס"א שריה ביה ר"ל, 
ונעשה בעל מום חסר מאותו אבר, עיי"ש. ולפיכך לא פירש הקב"ה שכר 

המצוות כדי שנעסוק בכולם ונגיע לשלימות שנעשה מכולם יחד. 
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188. עד שתצא נפשו. כלומר כל זמן שיש בידו לעשות המצוה מכים אותו 
בלא גבול, עד שיקבל עליו לעשות )רש"י(. ]אמנם, כשאין בידו לעשות, כגון 
שעבר זמן המצוה או שנחלש מדי - שוב אין מכים אותו, כי הכאה זו אינה 
עונש, אלא תכליתה להכריחו לקיים את המצוה. ואין הכוונה "עד שתצא 
נפשו" לומר שאפשר להרגו, אלא שאפשר להכותו בלי שיעור )ראה שטמ"ק 
כתובות פו. בשם תלמידי רבינו יונה, שו"ת חת"ס חו"מ קעז. אמנם ראה 
 גם קצוה"ח משובב נתיבות ג'([. אך מלשון רבינו כאן משמע שזהו עונש,

189. ואמרו כי האנשים וכו'. הוא ענין שני בחומר  וצ"ע )משיבת נפש(. 
 מצות עשה, שגם המבטלה נחשב בכלל 'פושעי ישראל בגופם', כאילו פשע

במעשה.

180. טורח. הגוף. 181. ולא פזור ממון. אין בה הוצאה כספית. 182. שאין 
תחית המתים תלויה בה. שעצם הזכיה לתחיית המתים תלויה במצוה זו, שאם 
חסר אפילו מצוה זו לא יוכל לזכות לתחיית המתים )וע"ש בפירש"י באופן 
אחר(. 183. לעולם שכולו טוב. לעולם הבא אשר הוא מקום הטוב האמיתי. 
184. שכולו ארוך. שהוא קיים לנצח. 185. שהיא בכאיסר. שכן אינה מחסרת 
מן המקיימה אלא דבר מועט כשווי מטבע של איסר ]-מטבע כסף שוה ערך 
לשמונה פרוטות של נחושת )קידושין יב.(, ויש פעמים שערכה אף פחות 
)ראה שם רש"י ד"ה אליבא([, והיינו שברצונו היה נוטל את הֵאם ששויה 
לפעמים אינו עולה על איסר, ומחמת המצוה הרי הוא משלחה. 186. מצוות 
חמורות. שקשה יותר לקיימן )עי' חת"ס חולין קמב.(. 187. יזהירו. בית דין. 

ֵצא ַנְפׁשֹו. 189ְוָאְמרּו )ר"ה יז,  ּתֵ 188ַעד ׁשֶ

ַעל  יחּו  ִהּנִ לֹא  ר  ֲאׁשֶ ים  ָהֲאָנׁשִ י  ּכִ א( 

ֵהם  )טז(ֵמעֹוָלם,  ין  ִפּלִ )טו(ּתְ ם  רֹאׁשָ

ז(  )דברים כב,  ָעֶליָה  ֶנֱאַמר  ָממֹון  ּזּור  ִפּ 181ְולֹא  180טַֹרח  ּה  ּבָ

"ְלַמַען ִייַטב ָלְך ְוַהֲאַרְכּתָ ָיִמים". ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם 

ה  י ַיֲעקֹב אֹוֵמר, ֵאין ְלָך ִמְצָוה ַקּלָ ִלְבָרָכה )חולין קמב, א( ַרּבִ

ּלּוַח  ׁשִ ֱאַמר ּבְ ּנֶ ּה, ׁשֶ לּוָיה ּבָ ִתים ּתְ ת-ַהּמֵ ִחּיַ ֵאין ּתְ ּתֹוָרה 182ׁשֶ ּבַ

183ָלעֹוָלם   - ָלְך  ִייַטב  ְלַמַען  וגו'.  ָלְך"  ִייַטב  "ְלַמַען  ן  ַהּקֵ

ּלֹו ָארְֹך. ּוָמה  ּכֻ ּלֹו טֹוב, ְוַהֲאַרְכּתָ ָיִמים - ָלעֹוָלם 184ׁשֶ ּכֻ ׁשֶ

ְך,  ּכָ תֹוָרה  ָאְמָרה  ר,  ְכִאּסָ ּבִ ִהיא  185ׁשֶ ה  ַקּלָ ִמְצָוה  ִאם 

ה! ה ְוַכּמָ ּמָ 186ִמְצֹות ֲחמּורֹות - ַעל ַאַחת ּכַ

ָאְמרּו  ה.  ִמְצַות-ֲעׂשֵ ּטּול  ּבִ עֶֹנׁש  ִעְנַין  ּבְ ר  ְנַדּבֵ ה  ַעּתָ יא. 
187ַיְזִהירּו  ִאם  )כתובות פו(  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 

ין אֹותֹו  ה, ַמּכִ ה אֹו לּוָלב ְוֵאינֹו עֹוׂשֶ ֶאת ָהִאיׁש ַלֲעׂשֹות ֻסּכָ

הרמב"ן  תפילין.  טו. 
עמוד  הגמול,  )שער 
שתפילין  כתב  רסה( 
כל  אלא  דוקא,  לאו 
אחרת  מצוה  המבטל 

שבגופו ולא קיימה מעולם, כגון מי שלא קרא קריאת שמע או שלא ברך 
וכ"כ בספר עשרה מאמרות  - נחשב "פושע בגופו".  ברכת המזון מימיו 
מאמר חקור-דין חלק ה' לדעת ר"ת שהמצוה בזויה עליו. אולם ה'בן יהוידע' 
מפרש שדוקא בביטול מצות תפילין של ראש נחשב לפושע בגופו, וטעמו, 
כיון שהתפילין הם אות ועדות שגופנו קנוי להשי"ת ]ולכך מצות תפילין 
נאמרה בפ' בשלח תיכף ליציאת מצרים, דכתיב 'כי לי בני ישראל עבדים 
ומנהגו של האדון שהוא  אותם מארץ מצרים'[,  הוצאתי  עבדי הם אשר 
תולה חותם וסימן בצואר עבדו שיעיד עליו שהוא עבדו ואינו בן חורין. וכן 
עשה השי"ת לישראל במצות תפילין, אך של יד מכוסה ואינו נראה אבל של 
ראש הוא גלוי ולכך הוא עיקר האות. ולזה אמר 'וראו כל עמי הארץ כי שם 
ה' נקרא עליך ויראו ממך' ואמר רבי אליעזר הגדול אלו תפילין שבראש, 
ולכך זה שהוא מזלזל באות זה של ראש המעיד שגופנו קנוי להשי"ת נקרא 

'פושעי ישראל בגופן' דוקא. 
טז. מעולם. כלומר אף פעם לא הניחו תפילין. ]והוא כשיטת הרי"ף והר"ח 
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עי'  והקלה,  נחמה   – הנחה  שם.  )רמב"ן  ורצון  הנחה  על  המורה  אלוקים 
רש"י בראשית ח, א(. 197. מפזרתן. את אפרם. ]ולפי המהרש"א מדובר 
שאין  מצב  והוא  הצדיקים.  רגלי  כפות  תחת   .198 הגוף[.  של  האפר  על 
 לנשמה עונש וצער כבתחילה, אבל גם לא נועם ועונג כצדיקים )רמב"ן שם(.

199. ועסותם. ותמעכו ]-לשון דריסה וכתישה[. 200. ואמרו כי מי אשר תקל 
וכו'. הוא ענין רביעי בחומר מצות עשה, שמצינו שהעובר על מצות עשה אין 
לו חלק לעולם הבא. 201. המבזה חולו שלמועד. חילל חולו של מועד בעשיית 
מלאכה או שנוהג בהם מנהג חול באכילה ושתיה, דהואיל ואינם חמורים כיום 
טוב אינו חושש לשמרם )רש"י(. 202. את חג המצות תשמור. שבעת ימים 
)כולל חול המועד(, לימד על חולו של מועד שאסור בעשיית מלאכה )חגיגה 
יח.(. לדעת רבינו היא מצות-עשה, וכ"כ הר"ן בשם הראב"ד )מו"ק יב:(, אמנם 
רש"י מפרש "וכל תשמור אזהרת לא-תעשה הוא, שומריהו מן המלאכה". 
203. אין לו חלק לעולם הבא. אם מת בלא תשובה, אבל אם חזר בתשובה 
קודם מותו, אין לך דבר שעומד בפני התשובה )רמב"ם ורבינו יונה, אבות שם(, 
וכן מפורש בירושלמי )פאה פ"א ה"א(. 204. ויש על כל מצות עשה וכו'. הוא 
ענין חמישי בחומר מצות עשה, שיש בה גם אזהרת לא-תעשה. 205. אזהרת 
לאו כוללת. כלומר, איסור לא-תעשה כללי, שהנמנע מלקיימה, מלבד ביטול 

מצות-עשה עובר גם באיסור לא-תעשה.

190. וענשן חמור מן העובר פעם אחת וכו'. שהם יורדים לגיהנם י"ב חודש 
ולאחר מכן גופן כלה ונשמתן נשרפת כמו שמבאר בסמוך, משא"כ בחייבי 
כריתות ומיתת בי"ד. 191. ואמרו כל וכו'. הוא ענין שלישי בחומר מצות 
עשה, שמצינו במבטל מצות עשה עונש שאין אפילו בחייבי כריתות ומיתות 
ואשר  בגופן.  ישראל  פושעי  עון  ובכללן   .192 והולך.  שמבאר  כמו  בי"ד 
 בתוך עוונותיו נמצאו עוונות המכלילים אותו בין 'פושעי ישראל בגופן'.

193. ליום הדין. היינו קודם זמן התחיה יורדים שוב לגיהנם ונידונים בו 
ביסורי שאול במשך שנים עשר חודש )חסדי דוד(. 194. גופן כלה. כלומר, 
אפר. נעשה  שגופן  כתב  והמהרש"א  )שם(.  המתים  בתחיית  קמים   אינם 

195. ונשמתן נשרפת. תתבטל יצירתה ממה שהיתה, כדבר הנשרף שהופך 
לאפר )רמב"ן, תורת האדם, שער הגמול ד"ה אבל(. ]ואף כי הנשמה היא 
רוח  היינו  ורוח.   .196 )מהרש"א([.  שריפה  לשון  בה  מצינו  רוחני,  דבר 

ֱאַמר )מלאכי ג,  ּנֶ יִקים, ׁשֶ ּדִ ּפֹות ַרְגֵלי ַהּצַ ַחת ּכַ ן 198ּתַ ְרּתָ 197ְמַפּזַ

200ְוָאְמרּו  וגו'.  ֵאֶפר"  י-ִיְהיּו  ּכִ ִעים  ְרׁשָ "199ְוַעּסֹוֶתם  כא( 

מֹו  ּכְ ה,  ִמְצַות-ֲעׂשֵ ֵעיָניו  ּבְ ַקל  ּתֵ ר  ֲאׁשֶ ִמי  י  ּכִ יא(  ג,  )אבות 

ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ה,  ִמְצַות-ֲעׂשֵ ּבֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ מֹוֵעד  ַלּ ֻחּלֹו-ׁשֶ ה  201ַהְמַבּזֶ

ׁש  ּיֵ י ׁשֶ ֹמר", ַאף-ַעל-ּפִ ׁשְ ּצֹות ּתִ )שמות לד, יח( "202ֶאת-ַחג ַהּמַ

א.  ים טֹוִבים, 203ֵאין לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהּבָ ָידֹו ּתֹוָרה ּוַמֲעׂשִ ּבְ

ֱאַמר  ּנֶ ה 205ַאְזָהַרת ָלאו ּכֹוֶלֶלת, ׁשֶ ל ִמְצַות-ֲעׂשֵ 204ְוֵיׁש ַעל ּכָ

גּוָפן,  ּבְ ָרֵאל  ֵעי-ִיׂשְ ּפֹוׁשְ ְקָרִאים  ַהּנִ

ַעם ַאַחת  ן ָחמּור ִמן ָהעֹוֵבר ּפַ 190ְוָעְנׁשָ

ין.  ית-ּדִ ּבֵ ּוִמיתֹות  ֵרתֹות  ּכְ ֵבי  ַחּיָ ַעל 

ין  ְמֻרּבִ ֲעֹונֹוָתיו  ׁשֶ ל  ּכָ )שם(  191ְוָאְמרּו 

ֵעי  ּפֹוׁשְ ֲעֹון  192ּוִבְכָלָלן  ֻכּיֹוָתיו,  ִמּזְ

ין  ִפּלִ יַח ּתְ ּלֹא ִהּנִ גֹון ׁשֶ גּוָפן, ּכְ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ

ֵעי אּומֹות-ָהעֹוָלם  ֵמעֹוָלם, אֹו ֲעֹון ּפֹוׁשְ

גֹון ֲעָריֹות,  גּוָפן ְוֵהם עֹוְבֵרי ֲעֵבָרה ּכְ ּבְ

ְוִנּדֹוִנין  יִהּנֹם  ַלּגֵ ין יֹוְרִדין  193ְליֹום-ַהּדִ

ֵנים- ר חֶֹדׁש. ְלַאַחר ׁשְ ֵנים-ָעׂשָ ם ׁשְ ׁשָ

196ְורּוַח  ֶרֶפת  ִנׂשְ ָמָתן  195ְוִנׁשְ ֶלה  ּכָ 194ּגּוָפן  חֶֹדׁש  ר  ָעׂשָ

הרמב"ם  פסק  וכן 
פ"ו  תשובה  בהל' 
המבואר  וכפי  ה"ה, 
היא  דכן  שם  ברא"ש 
גירסת הרי"ף בגמרא. 
הרא"ש  שיטת  אמנם 
וסמ"ג ור"ת בתוספות 
שאפילו אם כבר הניח 
אלא  בחייו,  תפילין 
מהנחתם  שנמנע 
נקרא   - זלזול  מחמת 
מנח  דלא  קרקפתא 
תפילין מפני שהמצוה 
)זה  עליו  בזויה 

השער([. 
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211. והוא מן הרשעים. לדעת רבינו, העובר על כל מצות עשה נקרא רשע, 
ועי' מנ"ח שס"ד סק"ד שדן בזה. 212. ולא יאריך ימים, כצל. בעולם הנצחי, 
ומהר יוכרת נפשו ולא יאריך שם ימים, ויהיה כצל הזה שאינו מאריך להיות 
במקום אחד כי מהר ינטה ממקומו על ידי נטיית השמש )מצו"ד(. 213. אשר 

איננו וגו'. זה יהיה לו בגמול אשר איננו ירא מלפני אלוקים )שם(.

206. ולא תגרע ממנו. רבינו מחדש ש"לא תגרע" נאמר לא רק על מי שקיים 
מצוה בצורה חסירה )ראה זבחים פ.( אלא אף במי שביטל לגמרי את המצוה, 
עיין מנ"ח תנ"ה סק"א שהביא מחלוקת בזה )זה השער(. לדברי רבינו אזהרת 
הלאו היא מ"לא תגרע", ורש"י בפירוש החומש מפרש האזהרה מ"תשמרו 
הוא  לא-תעשה  לשון  "השמר"  שכל  שם(,  הפסוק  תחילת  )הוא  לעשות" 
"ובכל אשר  יג(  כג,  )שמות  וראה עוד ברש"י על הפסוק  )פתח השער(. 
שמירה  שכל  באזהרה,  עשה  מצות  כל  לעשות  תשמרו",  אליכם  אמרתי 
שבתורה אזהרה היא במקום לאו )מכילתא(. 207. מפני שיבה תקום. מפני 
איש זקן-בשנים תקום לכבודו. ]"שיבה" שצריך לקום מפניו הוא משבעים 
ומעלה )רא"ש קידושין פ"א סי' נ"ג, על פי המשנה אבות ה, כא, וכן נפסק 
בשו"ע יו"ד רמד, א(. ויש סוברים שהוא מגיל ששים )עי' מנ"ח רנ"ז, ט בשם 
האר"י, ובפירוש הרשב"ץ לאבות שם([. 208. והדרת פני זקן. ותכבד תלמיד-
חכם אפילו צעיר. ]אין "זקן" אלא מי שקנה חכמה. עיין מסכת קידושין לב: 
וספר החינוך רנ"ז[. 209. ויראת מאלהיך. הרי שהיראה היא סיבה לקיום 
מצות עשה. 210. ועשה טוב. ומפורש כאן כי בכלל 'יראת השם' שמלמד דוד 

המלך - כלול ה'עשה טוב' כמו ה'סור מרע'.

211ְוהּוא  ַמִים,  ִיְרַאת-ׁשָ ֵהֵפר   - לֹום  ׁשָ

ֱאלִֹהים,  ָיֵרא  לֹא  י  ּכִ ִעים,  ָהְרׁשָ ִמן 

"ְוטֹוב לֹא-ִיְהֶיה  יג(  )קהלת ח,  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ

ל  ּצֵ ּכַ ָיִמים  212ְולֹא-ַיֲאִריְך  ע  ָלָרׁשָ

ְפֵני ֱאלִֹהים". ר ֵאיֶנּנּו ָיֵרא ִמּלִ 213ֲאׁשֶ

ה ִמן ַהֲחמּורֹות  ִמְצֹות-ֲעׂשֵ ְוֵיׁש ּבְ יג. 
ֶהן,  ּבָ ִנְזָהִרים  ֲהמֹון-ָהָעם  ֵאין  ׁשֶ

ָלה,  ְלַבּטָ ַמִים  ם-ׁשָ ׁשֵ ַרת  ַהְזּכָ גֹון  )יז(ּכְ

ּנּו". )דברים יג, א( "לֹא-ֹתֵסף ָעָליו 206ְולֹא ִתְגַרע ִמּמֶ

ִהירּות  מֹו ַהּזְ ַמִים ּכְ ה ִנְקָרא ִיְרַאת-ׁשָ ְוִקּיּום ִמְצַות-ֲעׂשֵ יב. 
ֵני  ֱאַמר )ויקרא יט, לב( "207ִמּפְ ּנֶ ה, ׁשֶ ִמְצַות לֹא-ַתֲעׂשֶ ּבְ

ֵני ָזֵקן 209ְוָיֵראָת ֵמֱאלֶֹהיָך ֲאִני ְיָי",  קּום 208ְוָהַדְרּתָ ּפְ יָבה ּתָ ׂשֵ

ְדֶכם", ְוֶנֱאַמר ַאֲחָריו  ְוֶנֱאַמר )תהלים לד, יב( "ִיְרַאת ְיָי ֲאַלּמֶ

לֹום ְוָרְדֵפהּו".  ׁש ׁשָ ּקֵ ה-טֹוב ּבַ )שם שם, טו( "סּור ֵמָרע 210ַוֲעׂשֵ

ת  ׁשַ ּוַבּקָ ַהּטֹוב  ת  ּיַ ֲעׂשִ ּבַ עֹוֵסק  ֵאינֹו  ׁשֶ ִמי  י  ּכִ ה,  ִמּזֶ ָלַמְדנּו 

הזכרת  כגון  יז. 
לבטלה.  שמים  שם 
ושורש  "יסוד  בספר 
)שער  העבודה" 
האשמורת שער השני 
בענין  מאריך  פ"ב( 
בהוצאת  זהירות 
שם  וז"ל  שם-שמים, 
אחי  "ראו  בתו"ד: 
ורעי... מהרעש הגדול 
מעלה  צבא  בכל 
האדם  בשביל  ומטה, 
בלא  ש"ש  המוציא 
כוונה רח"ל, ואיך לא 
לבו  אל  האדם  יתן 

בבואו אל הקודש להזכיר את השם הנכבד הגדול והנורא הוי"ה ב"ה וב"ש, 
או שאר שמות הקדושים של יוצרנו ובוראנו יתברך ויתעלה זכרו לעד, בכל 
התפלה מראש ועד סוף ובכל ברכות המצוות וההודאות והנהנין, להוציא 
מפיו השם הנכבד והנורא בכוונה עצומה עכ"פ. וכשמתפלל בלא לב ולב, 
כמה שמות הקדושים הוציא מפיו בלא כוונה בלא ידיעתו כלל, כי חושב 
באותו שעה בענין אחר בעניני עוה"ז ר"ל, ואף שחשב בד"ת עכ"פ נקרא 
מוציא ש"ש לבטלה, שלא הוציא מפיו שמות הקדושים של בוראנו יתברך 
ויתעלה באימה וברתת, מה גם בלא ידיעת מחשבתו כלל, אוי לאותו בושה 
ואוי לאותו כלימה, ואיך ישא פניו אחר פטירתו אם ישאלוהו כנ"ל. ואזהרה 
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נברא  אלו  דברים  שבשביל  "ר"ל  עומד.  העולם  דברים  שלשה  על   .218
בריותיו  בשביל  העולם  שברא  ר"ל  הקב"ה,  רצון  שהם  מפני  העולם... 
שעתידין להיות רצון לפניו על ידי עשיית אלה הדברים" )רבינו בפירושו 
ואף  המקדש.  בבית  הקרבנות  עבודת  העבודה.  ועל   .219 שם(.  לאבות 
משחרב בית המקדש באה התפילה במקום עבודת הקרבנות, כמו שאמרו 
חז"ל )תענית ב.( על הפסוק 'לאהבה את ה' אלהיכם ולעבדו בכל לבבכם' 
)דברים יא, יג(, איזו היא עבודה שבלב, זו תפילה. ואף עיקר התפילה תקנוה 
כנגד הקרבנות, כמו שאמרו )ברכות כו:( תפילות כנגד תמידין תקנום )רבינו 
בפירושו לאבות שם(. 220. הצדקה בממונו. מצות צדקה יכול האדם לקיים 
רק באמצעות ממונו. 221. בין בגופו ובין בממונו. בגופו - כגון לשמח חתן 
וכלה, לַלוֹות את חבירו בדרך, להספיד למת לנושאו ולקוברו. בממונו - כגון 
להלוות מעות, להשאיל כליו או בהמותיו )רש"י(. רבינו באגרת התשובה 
)אות כח( מונה כמה אופנים של גמילות חסדים בדיבור: "ידבר על לב 
לו עצה  יתן  וינשאהו...  ויכבדהו  ידיו,  ומעצבון  וינחמהו ממעשיו  העני... 
טובה והגונה לרווחתו ולהצלחתו... ישית עצות לפני רבים לעשות צדקה 
וחסד". 222. בדרישת טוב לעמו. כמו שנאמר אצל מרדכי הצדיק )אסתר י, 
ג( "דורש טוב לעמו", וביאר ה'בית הלוי', שמרדכי היהודי לא רק פעל דברים 
טובים, אלא אף חיפש ודרש היכן אפשר לסייע ולגמול חסד עם ישראל עוד 
טרם פנו אליו לבקש עזרה. וזה לשון אבן עזרא: "די לו שיעשה טוב לאשר 
ידרשנו מעמו, והנה הוא )מרדכי( היה דורש לעשות טוב". 223. ולשקוד 
בעמל נפשו על תקנת חברו. דהיינו לאמץ את נפשו וראשו בעמל ויגיעה איך 

214. שלא להזכיר שם שמים לבטלה. שכן יראת ה' מחייבת זאת. 215. זו 
והודעת(, שממה שנכתב  ל: ד"ה  )ב"מ  וביאר המהרש"א  גמילות חסדים. 
'הדרך' בה"א הידיעה, אנו למדים שהכוונה לדרך הידועה שהיא  בפסוק 
גמילות חסדים הנלמדת מן הפסוק )דברים יג, ה( 'אחרי ה' אלהיכם תלכו' 
)סוטה יד.(. 216. גדולה גמילות חסדים. עדיפה גמילות חסדים באופן מעשה 
פעולתה,  ושכר  הצדקה  מצות  חיוב  יודעים  "רבים  )מהרש"א(.  המצוה 
 ולא ידעו פרשת גדולת גמילות-חסדים" )רבינו באגרת התשובה אות כז(.
217. שהצדקה לעניים. מצות צדקה אינה מתקיימת אלא בנתינה לעניים. 

ה  לֹשָׁ ׁשְ 218ַעל  ב(  א,  )אבות  ָאְמרּו  ן  ּכֵ ַעל  יִרים.  ַלֲעׁשִ ין  ּבֵ

ְוַעל  ָהֲעבֹוָדה  219ְוַעל  ַהּתֹוָרה  ַעל  עֹוֵמד,  ָהעֹוָלם  ָבִרים  ּדְ

ּוְגִמילּות- ָממֹונֹו,  ּבְ ָדָקה  220ַהּצְ ה  ְוִהּנֵ ִמילּות-ֲחָסִדים.  ּגְ

ב ָאָדם  י ַחּיָ ָממֹונֹו )סוכה שם(, ּכִ ין ּבְ גּופֹו ּבֵ ין ּבְ ֲחָסִדים 221ּבֵ

ֲעַמל ַנְפׁשֹו ַעל  קֹד ּבַ ת-טֹוב ְלַעּמֹו, 223ְוִלׁשְ ְדִריׁשַ ִלְטרַֹח 222ּבִ

ֱאלֶֹהיָך  "ֶאת-ְיָי  יג(  ו,  )דברים  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְוָאְמרּו  יָרא",  ּתִ

ֶזה  ּבָ ֻהְזַהְרנּו  י  ּכִ א(  ד,  )תמורה  ִלְבָרָכה 

ָלה.  ַמִים ְלַבּטָ ם-ׁשָ יר ׁשֵ ּלֹא ְלַהְזּכִ 214ׁשֶ

ִמְצַות- ִהיא  ׁשֶ ֲחָסִדים  ִמילּות  ּגְ ְוֵכן 

ֱאַמר )שמות יח, כ( "ְוהֹוַדְעּתָ  ּנֶ ׁשֶ ה,  ֲעׂשֵ

215זֹו  ָבּה",  ֵיְלכּו  ֶרְך  ֶאת-ַהּדֶ ָלֶהם 

ב(.  ל,  מציעא  )בבא  ִמילּות-ֲחָסִדים  ּגְ

ִמילּות- דֹוָלה ּגְ ְוָאְמרּו )סוכה מט, ב( 216ּגְ

ָדָקה  ַהּצְ ָדָקה, 217ׁשֶ ֲחָסִדים יֹוֵתר ִמן ַהּצְ

ים  ין ַלֲעִנּיִ ים, ּוְגִמילּות-ֲחָסִדים ּבֵ ָלֲעִנּיִ

גדול  תועלת  זו 
מאד  להזהר  לאדם 
תפלתו  כל  להתפלל 
כדי  עצומה,  בכוונה 
להוציא  שלא  להזהר 
של  הקדוש  שם  איזה 
הבורא יתברך ויתעלה 
בלא  תפלתו,  באמצע 

כוונה ח"ו".
בספר 'כד הקמח' )ערך 
"צריך  כתב:  שבועה( 
מאד  שיזהר  אדם 
בהזכרת השי"ת... ויש 
'לא  בפסוק  להתבונן 
דבור  שהוא  תשא' 
)מעשרת  שלישי 
הדברות( הוקבע אחר 
אזהרת עבודה זרה, כי 
כמו שראוי ליראה את השם הגדול והנורא שלא לתת כבודו לאחר, כן ראוי 
לתת כבוד לשמו, והנושא אותו לשוא מחלל, כענין שכתוב )ויקרא יט( 'ולא 

תשבעו בשמי לשקר וחללת את שם אלהיך'". 
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הדין" אינה מדת חסידות אלא חיוב גמור, ובי"ד כופים על כך. ועיין ביאור 
הגר"א שם ח-ט(. 227. דרכים. אופנים. 228. הכל לפי ענין הדין. בהתאם 
לנסיבות הענין. 229. לא חרבה ירושלים וכו'. ומזה מוכח שמצוה זו של 
"לפנים משורת הדין" היא מן החמורות. 230. ולא נכנסו לפנים משורת הדין. 
כלומר, בעלי הדין לא הסכימו לוותר זה לזה. ואין הכוונה לדיינים, שהרי אין 
בכח הדיינים לכופם להכנס לפנים משורת הדין, אף אם נראה להם שראוי 

לעשות כן )תורת חיים, ב"מ ל: ד"ה אלא(.

ובמה יוכל להיטיב לחבירו, ולהתמיד בשקידה בדרישת טובת חברו )שפתי 
חיים(. וכן להתפלל על חבירו, "ועיון תפילה בכלל גמילות חסדים" )רש"י 
שבת קכז:(. 224. עשות משפט. להתנהג בצדק וביושר. 225. ואהבת חסד. 
לא אמר "עשות" חסד, רק "אהבת" חסד, והאוהב מחפש בעצמו מה יוכל 
להיטיב. 226. זה לפנים משורת הדין. 'אשר יעשון' )לשון רבים(, נאמר לשני 
בעלי דינים שכל אחד מהם יתרצה בו לפנים משורת הדין, שהדבר תלוי 
בהם, דהדיין לא יעשה לפנים משורת הדין על כרחם )מהרש"א ב"מ ל: ד"ה 
אשר יעשון. אמנם עיין רמ"א חו"מ יב, ב שיש שסוברים ש"לפנים משורת 

ים  ַרּבִ ָרִכים  ֶזה 227ּדְ ִעְנָין  ּבְ ְוֵיׁש  ין.  ַהּדִ

ִמן  ַהּזֹאת  ְצָוה  ַהּמִ ֶהן  ּבָ ְהֶיה  ּתִ ר  ֲאׁשֶ

ין,  ַהּדִ ִעְנַין  ְלִפי  228ַהּכֹל  ַהֲחמּורֹות, 

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  מֹו ׁשֶ ּכְ

א ַעל  ַלִים ֶאּלָ )שם(, 229לֹא ָחְרָבה ְירּוׁשָ

ין-ּתֹוָרה  ּדִ ַעל  ְבֵריֶהם  ּדִ ֶהֱעִמידּו  ׁשֶ

ין. ּוַרת-ַהּדִ 230)יט(ְולֹא ִנְכְנסּו ִלְפִנים ִמּשׁ

יר, ְוזֹאת  ל ְוִאם ָעׁשִ ַנת ֲחֵברֹו ִאם ּדַ ּקָ ּתַ

ִרים  ָהִעּקָ ּוִמן  ַהֲחמּורֹות  ְצֹות  ַהּמִ ִמן 

ֱאַמר )מיכה ו,  ּנֶ ים ִמן ָהָאָדם, ׁשֶ ְדָרׁשִ ַהּנִ

ְיָי  ּוַמה  ַמה-ּטֹוב  ָאָדם  ְלָך  יד  "ִהּגִ ח( 

ט  ּפָ ִמׁשְ ִאם-224ֲעׂשֹות  י  ּכִ ָך  ִמּמְ ּדֹוֵרׁש 

ֵנס  ְלִהּכָ ִמְצָוה  ְוֵכן  ֶחֶסד".  225ְוַאֲהַבת 

ֱאַמר )שמות  ּנֶ ׁשֶ ין,  ּוַרת-ַהּדִ ִמּשׁ ִלְפִנים 

ר ַיֲעׂשּון",  ה )יח(ֲאׁשֶ ֲעׂשֶ יח, כ( "ְוֶאת-ַהּמַ

ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )בבא 

ּוַרת- ִמּשׁ ִלְפִנים  226ֶזה  ב(  ל,  מציעא 

לפנים  נכנסו  ולא  יט. 
אע"פ  הדין.  משורת 
ט.(  )יומא  שבגמרא 
שירושלים  מבואר 
שנאת  בגלל  חרבה 
בקרב  שהיתה  חנם 
יושביה, שני הדברים 
גם יחד גרמו לחורבן 
)תוספות ב"מ ל: ד"ה 

לא(.
הקשו,  האחרונים 
וכי על כך שלא עשו 

לפנים משורת הדין היו ראויים לעונש כל כך גדול?! ועוד קשה, הרי במסכת 
בשביל  אלא  ירושלים  חרבה  "לא  אחרים:  דברים  הגמרא  אומרת  שבת 
שחיללו בה את השבת" ו"בשביל שלא הוכיחו זה את זה", ועוד סיבות 

אחרות?
ותירצו, שבודאי שהיו בהם את כל העבירות המנויות במסכת שבת, ובודאי 
שעיקר העונש היה על העבירות הללו שהן עבירות חמורות מאד. אבל, אילו 
היו ישראל נוהגים זה עם זה לפנים משורת הדין, ולא היו מדקדקים להעמיד 
דבריהם על דין תורה, אזי גם מן השמים לא היו מדקדקים איתם, והיו נוהגים 
עמהם מדה כנגד מדה לפנים משורת הדין. אך מכיון שהם העמידו דבריהם 
על דין תורה ולא נהגו לפנים משורת הדין, גם מן השמים נהגו עמם במידת 

יעשון...  אשר  יח. 
משורת  לפנים  זה 
השל"ה  הקשה  הדין. 
מפי  נצטוינו  אם  הק' 
הקב"ה לעשות לפנים 
א"כ  הדין,  משורת 
הוא?  דין  גופא  היא 
ובחדושי הגאונים על 
תירץ:  יעקב"  "עין 
האדון ה' בעל רחמים 
להכפיל  ורצה  הוא, 
הנאמן  לעבדו  שכר 
שמחשב  זה  בעבור 
כי  )העבד(  בעצמו 
ראוי ונכון הוא לעבוד 
אלא  יתירה,  עבודה 
שבעל הרחמים לא רצה להכביד, לכן לא גילה אלא את שורת הדין, אבל 
ברמיזה בעלמא אמר 'אשר יעשון' פירוש שהם יעשו מעצמם לפנים משורת 
הדין. ומזה הוא הבחנה גדולה לאדם שלם שיודע לחשוב עד היכן החכמה 
מחייבת לעשותו, אלא שהתורה מניחה לו הרשות לקבל עי"ז שכר וכו' 

)עיי"ש שהאריך בזה(.
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237. ולא ויתר על עון ביטול תורה. אולם מאחר ונמצא בהם עון ביטול 
תורה - לא האריך אפו אלא גבה את חובו וחרב בית מקדשנו. ]ומכאן הוכיח 
רבינו שביטול מצות-עשה בשב ואל תעשה חמור לפעמים יותר מעבירות 

חמורות שנעשו בפועל[.

231. האבדון והפסד הנפש. "האבדון" הוא לגמרי ו"הפסד" הוא נזק, וזה 
השער(. )זה  הנפש  והפסד  הגוף  אבדון  הפירוש:  או  העבירות.  סוגי   לפי 

232. זולתי. אלא רק. 233. ובדרך העבירות לא הלך. שאינו חוטא בפועל. 
234. וחדל. אלא רק ָּפַסק. 235. להודיע תועי רוח בינה. ללמד את התועים 
ברוחם )מבולבלים בדעתם( הבנה והסתכלות נכונה ועמוקה יותר )עפ"י 
היה  236. ויתר הקב"ה. בזמן חורבן בית המקדש מוכן  ישעיה כט, כד(. 
הקב"ה להאריך אף ולא להפרע מבני אותו הדור אף שעברו על שלשת 

העבירות החמורות ביותר: ע"ז, ג"ע וש"ד.

ְוִגּלּוי-ֲעָריֹות  ֲעבֹוָדה-ָזָרה  ַעל 

ר ַעל ֲעֹון  ִמים 237)כ(ְולֹא ִוּתֵ ִפיכּות-ּדָ ּוׁשְ

ּטּול-ּתֹוָרה. ְוָאְמרּו )ספרי דברים מ"א(  ּבִ

ל  דֹול ִמּכָ ְלמּוד-ּתֹוָרה ּגָ ַכר ּתַ ּשְׂ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ

דֹול  ּגָ ּטּול-ּתֹוָרה  ּבִ עֶֹנׁש  ְך  ּכָ ְצֹות,  ַהּמִ

ל ָהֲעֵברֹות. ְוָאְמרּו )סנהדרין צט, א(  ִמּכָ

ֲהמֹון-ָהָעם  ים ּבַ ים ַרּבִ ְוֵיׁש ֲאָנׁשִ יד. 
ר  ִעּקַ ֵאין  י  ּכִ ִבים,  חֹוׁשְ

232זּוָלִתי  ֶפׁש  ַהּנֶ ְוֶהְפֵסד  231ָהֲאַבּדֹון 

ֵאין  ְוִכי  ה,  ַמֲעׂשֶ ֶהן  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֲעֵברֹות  ּבַ

הּוא  ר  ֲאׁשֶ ָהִאיׁש  ֶאל  ּוָמֶות  ן  ָאְבּדַ

233ּוְבֶדֶרְך  ה  ַמֲעׂשֶ ּבְ ֵמֲחטֹא  ָטהֹור 

ֵמֲעׂשֹות  234ְוָחַדל  ָהַלְך  לֹא  ָהֲעֵברֹות 

ָאנּו  ן  ּכֵ ַעל  טֹוִבים.  ים  ּוַמֲעׂשִ ִמְצֹות 

י  יָנה, ּכִ ִבים 235ְלהֹוִדיַע ּתֹוֵעי-רּוַח ּבִ ַחּיָ

חגיגה  )ירושלמי  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ָאְמרּו 

רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ ר  236ִוּתֵ ה"ז(  פ"א 

עון  על  ויתר  ולא  כ. 
וצריך  תורה.  ביטול 
שלש  הלא  ביאור, 
הן  הללו  העבירות 
יעבור,  ואל  ביהרג 
לימוד  משא"כ 
התורה, ואיך זה ויתר 
החמורות  על  הקב"ה 
על  ויתר  ולא  ביותר 

בטול-תורה?
אלא שהענין מתברר על-פי מה שידוע, שבעת המלחמה, יש שצד אחד 
מהלוחמים מתגבר על אויבו עד שנדמה לו שכבר נצחו, ולבסוף מתגבר 
רעהו עליו ומפיל שונאו לפניו. אבל גם אז עדיין קשה להחליט סוף הנצחון 
עם מי, כי יש שחוזר חלילה והמנוצח מתגבר שוב על המנצח ויורש נצחון 
זמני. ואם רק עלתה ביד האחד לגזול את כלי נשקו של חברו מידו, אזי 
ברור לכל כי הוא ינחל את הנצחון, אחרי שכלו לו חציו לשונאו ואין לו 

במה ללחום.
כן הדבר הזה. עבירות של ע"ז ג"ע ושפ"ד, אם כי הן מן העבירות היותר 
חמורות שהן ביהרג ואל יעבור, אבל סוף סוף זהו נצחון זמני של היצר 
שהתגבר על האדם, אבל יש שהאדם מתגבר על יצרו, חוזר בתשובה שלמה 
ושב ורפא לו. אולם אם עלתה ביד היצר הרע לגזול את כלי הנשק מן האדם, 
חרבו וקשתו, הלא היא התורה המגינה כתריס - אזי אין בכח האדם להלחם, 
כי כלו לו חציו ורחוק הוא מתשובה. על כן אמרו חז"ל כי לשלש העבירות 
הללו יש תקנה, אבל לבטול תורה אין כל תקנה )חפץ חיים על התורה, 

פרשת בא בהג"ה אות ג'(

את  להם  ונתנו  הדין 
על  הראוי  העונש 
אותן עבירות חמורות 
אלו )'בן יהוידע' ב"מ 
הלשון'  'שמירת  ל. 
פ"ב,  הזכירה  שער 
'תולדות  ספר  בשם 
ויש  פ"ב(.  ח"א  אדם' 
שאצל  מפרשים, 
המקודש  גדול  אדם 
 – יתברך  בקדושתו 
"לפנים  על  החיוב 
הוא  הדין"  משורת 
ממש,  הדין  על  כמו 
וכמו שבדברים שבין 
נדרשת  למקום  אדם 
 - 'קדושה'  ממנו 
במותר  עצמך  "קדש 
לך", כך בעניני ממונות נדרש ממנו לוותר מממונו, גם המגיע לו, ולנהוג 
"לפנים משורת הדין" שזה מקביל לקדושה. ומכיון שלא נהגו כך - נחרבה 

ירושלים שהיא מקור הקדושה )זה השער(. 
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240. עלילות. פעולות, מעשים. 241. כמו הגזל וכו'. ולא נשמדו בעבור זה, 
כי יתכן שחטאים אלו באו מהתגברות היצר, גם יש תקוה שישובו בתשובה 
על זה )פתח השער(. 242. והחמס. הנוטל חפץ מחבירו בעל-כרחו ומשלם 

לו את דמיו נקרא חמסן. 243. ועיוות הדין. מעקמים ומטים את הדין.

238. הכרת תכרת. 'הכרת' - בעולם הזה, 'תכרת' - לעולם הבא )סנהדרין 
השער(. )זה  והנפש  הגוף  לאבדון  מביא  עשה  מצות  שביטול  הרי   צט.(. 

239. בשער התורה. רבינו חיבר חיבור בשם זה, אך לא זכינו לאורו.

ה  ַכּמָ ם ְמאֹד ּבְ ֵ ִאים ַלּשׁ ָהיּו ָרִעים ְוַחּטָ ׁשֶ

ֵזל  ַהּגָ מֹו  241ּכְ ָחתֹות,  ִנׁשְ 240ֲעִלילֹות 

ְוִגּלּוי  ין  243ְוִעּוּות-ַהּדִ 242ְוֶהָחָמס 

תּוב ַהּכָ יר  ִהְזּכִ ל-ֶזה  ְוִעם-ּכָ  ֲעָריֹות, 

ּטּול- ּבִ ֲעֹון  ּבַ ְמדּו  ְוִנׁשְ ָאְבדּו  י  )כב(ּכִ

ֵהַפר,  ִמְצָותֹו  ְוֶאת  ָזה  ּבָ ְדַבר-ְיָי  י  "ּכִ

ֲעֹוָנה  ַהִהוא  ֶפׁש  ַהּנֶ ֵרת  ּכָ ּתִ ֵרת  238ִהּכָ

ֶנֱאַמר ַעל  ֶזה  י  ּכִ ָבּה" )במדבר טו, לא(, 

ּתֹוָרה )כא(ְוֵאינֹו  ר לֹו ַלֲעֹסק ּבַ ֶאְפׁשָ ִמי ׁשֶ

ה  ֵאּלֶ ל  ּכָ ְלָך  ָזַכְרנּו  ּוְכָבר  עֹוֵסק. 

ַער ַהּתֹוָרה. ׁשַ 239ּבְ

ְסדֹום י  ַאְנׁשֵ ִעְנַין  ּבְ ּוָמָצאנּו   טו. 

למד  שלא  במי  אלא 
כ"כ  כלל,  מעודו 
חצות'  'תקון  בספר 
וכן  תי"ג(,  עמ'  )ח"ב 
משמע ב'נפש החיים' 
ועי'  פכ"ד(,  ד'  )שער 
עולם'  'בנין  בספר 
עמוד נ"ה בהגה"ה. 

כב. כי אבדו ונשמדו בעוון ביטול הצדקות. ותמוה, היכן מצינו שנצטוו בני 
נח על הצדקה, שיענשו בעונש כה חמור על ביטולה? 

רבינו בחיי )בראשית יח, כ( כתב: "... 'ויד עני ואביון לא החזיקה' וכו' ולפי 
שהיו ]אנשי סדום[ תדירין בחטא הזה לכך נגמר גזר דינם עליו, שהרי אין 
לך אומה בעולם שלא יעשו צדקה אלו עם אלו, ואנשי סדום היו מואסים 
בה והיו אכזרים בתכלית. ואע"פ שלא ניתנה תורה עדיין הנה הצדקה מן 
המצוות המושכלות, ודבר מתועב הוא שיראה אדם את מינו מוטל ברעב 
והוא עשיר ושבע מכל טוב ואינו מרחם עליו להשיב את נפשו, על אחת 
כמה וכמה על מי שהוא מאומתו ודר עמו בעיר אחת. וע"כ איבדן השי"ת 

לאנשי סדום שהיו מונעים אותה, ולקח נקמת העניים" עכ"ל. 
"...דאם היו עכ"פ אוחזים במדת  וז"ל:  וירא( כתב  ב'כלי חמדה' )פרשת 
הצדקה שהיא מדתו של אברהם, היה להם קצת שייכות אליו והיה ממילא 
זכותו מגין עליהם, אבל כיון שהיו ההיפוך ממנו בתכלית לכן לא עמד להם 

זכותו של אברהם" עכ"ל. 
ובספר 'פנינים מבי מדרשא' )פרשת וירא( כתב שנענשו על שהתאכזרו 
לעניים כמבואר בסנהדרין )קט( שכל מי שנתן צדקה לעני הוציאו אותו 
להריגה, ועל אכזריות כזו ודאי היה שייך להענישם, דאפי' אם אין בני נח 

עוסק.  ואינו  כא. 
כן  כלל,  בתורה 
מלשון  משמע 
ת"ת  הל'  הרמב"ם 
ומפורש  הי"ג(,  )פ"ג 
הרמב"ם  באגרת  כן 
)הנדפסת בספר 'בנין 
נ"ד(,  עמו'  עולם' 
'נהורא  בספר  וכ"כ 
)מאמר  דאורייתא' 
וז"ל:  פ"ז(  ראשון 
זה  אין  דעכ"פ  נראה 
במבטל יום או יומיים 
אפילו בשאט נפש דא"כ לא שבקת חיי וכו', אלא בפורק מעליו עולה של 
תורה שכבר עסק בה ופירש הימנה או שלא רצה לשא בעול תורה מתחלתה 
אף שהיה סיפק בידו לעסוק בתורה". עכ"ל. ובספר 'בתורתו יהגה' )ח"א 
עמ' נח בהגה"ה( הביא שכ"כ לו מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א דמסתבר 

דהכוונה שאינו לומד כלל.
אולם למיחש מיבעי גם בביטול שעה אחת, כמו שכתב החפץ חיים )'תורת 
הבית' פ"א( וז"ל: ואין זה דוקא במי שאינו עוסק כלל, אלא כל שעה ושעה 
שיוכל לעסוק ואינו עוסק יש לו לחוש פן הוא ח"ו על אותה שעה בכלל 
דבר ה' בזה, וכן בחתימת הספר: ומאד צריך להזדעזע מזה פן יכנוהו ח"ו 
למעלה בשם בוזה דבר ה'. וכ"כ ה'משנה ברורה' )קנ"ה סק"ד(: "וכשיש לו 
פנאי והוא מבטל מלימוד תורה מרצונו הוא קרוב למה שאמרו חז"ל על 

הפסוק 'כי דבר ה' בזה'.
ועכ"פ סיפא דקרא "הכרת תכרת הנפש ההיא" - דבר פשוט הוא שאין זה 
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המעלות האלה נברא האדם, וגם רחוקים הם מתשובה ע"ז )פתח השער(. 
246. ונאמר על האנשים וכו'. דוגמא נוספת על חומר ביטול מצות-עשה 
ב'שב ואל תעשה'. 247. עורכים מחשבות. בצורה מסודרת וערוכה )מכתב 
ויגיעה  היטב  בעיון  מערכות  לערוך  הכוונה,  או   .)311 עמ'  ח"ה  מאליהו 
רבה )לב אליהו ח"א עמו' רצד(. 248. להתבונן תמיד ביראת השם. היינו 
לימוד המוסר )מכתב מאליהו, שם(. 249. מצות אנשים. יראתם היא לא 
בלב שלם כי אם במצות האנשים ]בהוראת חשובי העם[ המלמדים אותם: 
התראו כנכנעים מלפניו כדי לפתותו בפיכם )רש"י(. 250. מלומדה. ורק 
 מצד שכך הורגל מנעוריו והונהג עליהם, מבלי כוונה ומחשבה )מלבי"ם(.

251. להפליא את העם הזה הפלא ופלא. להכות את ישראל מכה ועוד מכה. 
הרי כתוב העונש הגדול על ביטול מצות-עשה, כי מעלת ההתבונן תמיד 
ביראת ה' נמסרה במצות עשה כדלקמן באות י"ז. 252. ונאמר מדוע וגו'. פי' 

לה  שהיה  והשלום  השובע  בעבור  התגאית  וגו'.  לחם  שבעת  גאון   .244
)מצו"ד(. 245. ויד עני ואביון לא החזיקה. כי עולם חסד יבנה, והרי זה הריסה 
ובעבור  בדרכיו",  "והלכת  הוא ממעלת  החסד  ענין  גם  הבריאה.  ביסודי 

ַעל  246ְוֶנֱאַמר  ֶהֱחִזיָקה".  לֹא  ְוֶאְביֹון 

בֹות  ֵאיָנם 247עֹוְרִכים ַמֲחׁשָ ים ׁשֶ ָהֲאָנׁשִ

ם  ֵ ִיְרַאת-ַהּשׁ ּבְ ִמיד  ּתָ 248ְלִהְתּבֹוֵנן 

אִֹתי  ִיְרָאָתם  ִהי  "ַוּתְ יג-יד(  כט,  )ישעיה 

ָדה, ָלֵכן ִהְנִני  ים 250ְמֻלּמָ 249ִמְצַות ֲאָנׁשִ

ה ֶאת-ָהָעם-ַהּזֶ 251ְלַהְפִליא   יֹוִסף 

)כד(ַהְפֵלא ָוֶפֶלא". 252ְוֶנֱאַמר )ירמיה יב, 

מט(  טז,  )יחזקאל  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ָדקֹות,  ַהּצְ

ֲאחֹוֵתְך  ְסדֹם  ֲעֹון  ָהָיה  ה-ֶזה  "ִהּנֵ

ֵקט  ַהׁשְ ְלַות  ְוׁשַ ְבַעת-ֶלֶחם  ׂשִ אֹון  244ּגָ

245)כג(ְוַיד-ָעִני  ְוִלְבנֹוֶתיָה  ָלּה  ָהָיה 

לו  היה  שלכאורה 
ואביון  "ועני  לומר 
ומה  החזיקה",  לא 
אלא  "יד"?  ההוספה 
לספר  הכתוב  שבא 
רשעותם,  גודל  על 
שלא רק שלא החזיקו 
אלא  במזון  אותם 
עני  היה  אם  אפילו 
לא  ליפול  שנשמט 
היו מחזיקים בו שלא 

יפול. 
עוד כתב שהפסוק בא לרמוז, שאפילו אם היו צריכים למלאכה שלא היה 
יודעה כי אם עני או אביון, לא היו עושים אותה על ידו כדי שלא ימצא 
פרנסה, ולא היו מחזיקים בידו אף שהיה מגיע להם נזק שלא היתה נעשית 

מלאכתם.
כד. הפלא ופלא. במסכת שבת )קלח:( אמרו שהעונש הוא שתשתכח ח"ו 

מצווים במצות צדקה, 
שאסור  ודאי  מ"מ 
אנשים  למנוע  להם 
מלתת צדקה לעניים.

אלחנן  רבי  הגאון 
מיישב,  זצ"ל  וסרמן 
חיים  רבי  עפמש"כ 
ויטאל )בספר שערי קדושה(, שהטעם שלא מצינו בתורה אזהרות מפורשות 
על מדות רעות, הוא מפני שהמדות הן יסוד כל התורה, ובלתן לא יצוייר 
כלל קיום התורה, לכן לא הוצרך הכתוב להזהיר עליהן במפורש. אם כן, 
גם בני נח הוזהרו על מדות רעות, שלולא זאת לא יוכלו לקיים גם את שבע 

המצוות שהוזהרו עליהן בהדיא.
אמנם, ראה ר"ן ו"יד רמה" סנהדרין נו-נז וכן בספר הרוקח סי' שס"ו שיתכן 

שבני נח מצווים על הצדקה.
אך עדיין צריך ביאור, כיצד יתכן שעל עבירות חמורות שעברו בפועל, גזל, 
חמס, גילוי עריות ושפיכות דמים ועוד – לא נתבעו ולא נגזר ענשם כמו על 
מניעת הצדקה? ובכלל, איזה ערך יש לצדקה וחסד מול מעשים איומים 

כאלו?
וכתב ליישב זאת בביאור "מאור השער", כי החמס, עיוות הדין וגילוי עריות 
היה לפי תאוותם, ולא התאפקו בזה נגד יצרם. אבל ענין ביטול הצדקות 
היה ענין השקפה גרועה נגד יסוד הבריאה של "עולם חסד יבנה", שהוא 
והם שפטו כל מי שגומל חסד  משלשת הדברים שעליהם קיים העולם, 
וענשו אותו, ובעל-כרחך שלא רק מצד חמדתם לא גמלו חסד אלא מנעו 
מאחרים ודנו זאת כחטא )כמבואר במסכת סנהדרין קט(, וזה יותר גרוע 

מפשעים חמורים שעשו מחמת תאוותם.
כג. ויד עני ואביון לא החזיקה. בספר "מעיל צדקה" )סימן תתצ"ד( העיר 
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256. לפי גודל המצוה יגדל עונש מי שיחדל לעשותה. ולפי זה מובן העונש 
הנורא על בטול תורה, בטול הצדקה והחסד ובטול היראה ]כפי שפירט 
רבינו לעיל[, כי כל אלו מן המצוות הגדולות והחמורות, והם שלשת עמודי 
עולם, תורה, עבודה וגמילות חסדים. ואפשר לפרש עוד, שכוונתו למעלות 
257. ויש  )זה השער(.  ונמסרו לנו במצות עשה  העליונות שמנה בסמוך 
בהן כרת. למבטלן, מחמת גודל ערכן. 258. נמסרו לנו במצות עשה. ואינן 
אלא שהכל  יראה,  וגדולי  לאנשי מעשה  רק  המיועדות  גבוהות  מדרגות 
מצווים עליהם )'אור יחזקאל' מדות עמ' כו(. ויש לבאר עוד שבא להוכיח 
על חומר מצות-עשה וגודל ערכה, שהמעלות העליונות ביותר אשר לשמן 
נברא האדם והן תכלית קיומו - ניתנו לנו במצות עשה )בשערי התשובה(. 
259. מעלות הבחירה. מלבד מה שהבחירה היא מצוה ומקבל עליה שכר, יש 
בה גם מעלות ומדרגות שהאדם צריך לקנותן כקנין רוחני, וכן בכל הדברים 
שמנה רבינו כאן. 260. ודברת בם. שלא יהא עיקר דבורך אלא בם, עשם 

עיקר ואל תעשם טפל )רש"י(.

וכן מוצאים אנו בכתוב כי אף אותם אשר לא עברו עבירות, אלא רק חסרו 
ל'רשעים',  נחשבים   - שמים  וביראת  בחובתם  הפנימית  ההתבוננות  את 
עליהם תוהה הנביא מדוע צלחה דרכם. 253. קרוב אתה בפיהם. מרבים 
להזכיר את שמך בפיהם. 254. ורחוק מכליותיהם. ממחשבותיהם, שאינם 
אותם  יאבדו.  רחקיך   .255 שמים.  ביראת  ותחבולות  בעצות  מתבוננים 

הרחוקים בליבם מהקב"ה סופם יהיה אבדון.

ל  ְחּדַ ּיֶ ׁשֶ ל עֶֹנׁש ִמי  ִיְגּדַ ְצָוה  ַהּמִ ֹגֶדל  י 256ְלִפי  ּכִ ְוַדע,  טז. 
ה  ַמֲעׂשֶ ה  עֹוׂשֶ ֵאינֹו  ׁשֶ י  ַאף-ַעל-ּפִ ַלֲעׂשֹוָתּה, 

יָלה  ַהּמִ ּוְבִמְצַות  ַסח  ַהּפֶ ִמְצַות  ּבְ ִצינּו  ּמָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֲהָפָרָתּה,  ּבַ

ֵרת. ֶהן ּכָ ה 257ְוֵיׁש ּבָ ֵהן ִמְצֹות ֲעׂשֵ ׁשֶ

ִמְצֹות  ּבְ ָלנּו  258ִנְמְסרּו  ָהֶעְליֹונֹות  ֲעלֹות  ַהּמַ י  ּכִ ְוַדע  יז. 
ֱאַמר )דברים ל, יט(  ּנֶ ִחיָרה, ׁשֶ מֹו 259ַמֲעלֹות ַהּבְ ה. ּכְ ֲעׂשֵ

ֱאַמר )שם ו, ז(  ּנֶ ְלמּוד-ּתֹוָרה, ׁשֶ ים". ּוַמֲעלֹות ּתַ ַחּיִ "ּוָבַחְרּתָ ּבַ

ֱאַמר )שם  ּנֶ ם, ׁשֶ ֵ ַדְרֵכי ַהּשׁ ם". ּוַמֲעלֹות ֶלֶכת ּבְ ְרּתָ ּבָ "260ְוִדּבַ

ִעים ָצֵלָחה ְוגֹו',  ֶרְך ְרׁשָ א-ב( "ַמּדּוַע ּדֶ

254ְוָרחֹוק  ִפיֶהם  ּבְ ה  ַאּתָ 253ָקרֹוב 

כז(  עג,  )תהלים  ְוֶנֱאַמר  ְליֵֹתיֶהם".  ִמּכִ

ה 255ְרֵחֶקיָך יֹאֵבדּו". י-ִהּנֵ "ּכִ

]ע"י  מישראל,  תורה 
הצדיקים,  מיתת 
בהמשך  כנאמר 
'ואבדה  שם  הכתוב 
וגו'[.  חכמיו  חכמת 
אחרי  מעתה  ותמוה, 
שלקחו גם את הדרך 
סילוק  ע"י   - והלב  השכל  ולתיקון  שמים  ביראת  להתעלות  האחרונה 
הצדיקים, שהיא סילוק שכינה מישראל, מהי המטרה ומהי התועלת בעונש 
זה? הרי עונש הוא תיקון, וכי בסילוק חכמים יתוקן ללמוד מוסר?! אדרבה, 
ע"י שלקחו גם את האפשרות האחרונה ללמוד ולהתעלות ביר"ש, יאוש זה 

עצמו עלול להביא לידי חורבן והשחתה עוד יותר גדולים? 
וביאר הגרא"א דסלר זצ"ל )'מכתב מאליהו' ח"ה עמו' 311(, שכאשר אדם 
מגיע למצב של יאוש ושבירה, בראותו כלים שבורים, כשלוקחים ממנו גם 
את הנקודה האחרונה להתעלות פנימית ביראת ה', הפלא עצמו הוא מעורר 
אותו לתיקון, והוא יתן לו את הדחיפה להתעלות עצמית ביראת-שמים. 
ביאור הדברים: עצם מצב היאוש גורם לו לאדם לברר את פנימיותו לאן פניו 
מועדות. הוא אינו יכול לחיות באדישות. הוא מוכרח או להתייאש לגמרי 
ולסגת אחורנית יותר, או להשתדל להתאמץ להציל עצמו בדלות כוחותיו 
העצמיות. גם אדם הנמצא במצב של טביעה משתדל בשארית כוחותיו 
לאחוז אפילו בקש להציל את עצמו, וכשרואה איזו תקוה-שהיא להצלה 
- אינו בורר לו אמצעים אחרים, רצון החיים עצמו נותן לו את הדחיפה 

להתעלות והצלה )'שפתי חיים' מועדים ג' עמו' שעד(.
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י 263ְיָי הּוא  ֹבָת ֶאל-ְלָבֶבָך ּכִ ַהּיֹום ַוֲהׁשֵ

ָהֱאלִֹהים" וגו'. ְוָדִוד ָאַמר )תהלים יד, ב( 

ֵני-ָאָדם  ַעל-ּבְ ִקיף  ִהׁשְ ַמִים  ָ ִמּשׁ "ְיָי 

ֶאת- ּדֵֹרׁש  יל  ּכִ 264ַמׂשְ ֲהֵיׁש  ִלְראֹות 

ֲחָסָדיו  265ִזְכרֹון  ּוַמֲעלֹות  ֱאלִֹהים". 

ב(  ח,  )דברים  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ֶהם,  ּבָ ְוִהְתּבֹוֵנן 

וגו'.  ֶרְך"  ל-ַהּדֶ ֶאת-ּכָ "266ְוָזַכְרּתָ 

ְדָרָכיו".  ּבִ "261)כה(ְוָהַלְכּתָ  ט(  כח, 

ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ חֹון,  ּטָ ַהּבִ ֵלמּות  ׁשְ ּוַמֲעלֹות 

ְיָי  ִעם  ְהֶיה  ּתִ ִמים  "262)כו(ּתָ יג(  יח,  )שם 

ת  ְגֻדּלַ ּבִ ִהְתּבֹוֵנן  ּוַמֲעלֹות  ֱאלֶֹהיָך". 

"ְוָיַדְעּתָ  לט(  ד,  )שם  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ם,  ֵ ַהּשׁ

263. ה' הוא האלהים. כלומר המהווה כל ההויות הוא לבדו מנהיג את הכל.
264. משכיל דורש את אלקים. חכם החוקר ומתבונן בגדולת ה'. 265. זכרון 
חסדיו והתבונן בהם. מלבד הפירוש כפשוטו, אפשר לבאר כי "זכרון חסדיו" 
המה החסדים הגלוים והמובנים, "והתבונן בהם" המה החסדים שלא רואים 
מיד אלא לאחר זמן, ועליהם הביא רבינו את הפסוק "ויתבוננו חסדי ה'" 
שתחילתו – "מי חכם וישמור אלה", מלשון )בראשית לז, יא( "ואביו שמר 
את הדבר" )היה ממתין ומצפה מתי יבוא. רש"י(, כלומר, מי חכם הרואה 
את הנולד יצפה ויתבונן בחסדי ה' )זה השער, הוספות(. 266. וזכרת את כל 
הדרך. שנתן לך לחם לאכול ובגד ללבוש שלא בדרך הטבע )ספורנו(. ]עיין 

261. והלכת בדרכיו. שנצטוינו לעשות כל מעשינו בדרך היושר והטוב בכל 
כוחנו, ולהטות כל דברינו אשר בינינו ובין זולתנו על דרך החסד והרחמים 
כאשר ידענו מתורתנו שזהו דרך השם וזה חפצו מבריותיו למען יזכו לטובו, 
 כי חפץ חסד הוא, ועל זה נאמר "והלכת בדרכיו" )ספר החינוך, תרי"א(.

]-בשלימות,  בתמימות  עמו  "התהלך  אלהיך.  ה'  עם  תהיה  תמים   .262
באמונה בלב שלם[, ותצפה לו ולא תחקור אחר עתידות, אבל כל מה שיבא 

עליך קבל בתמימות, ואז תהיה עמו ולחלקו" )רש"י(.

)בספר  החזו"א  דברי 
פ"ב  ובטחון  אמונה 
"טעות  שכתב:  א'( 
נושנת נתאזרחה בלב 
בטחון.  במושג  רבים 
המשמש  בטחון  שם 
בפי  מהוללה  למדה 
במושג  החסידים 
בכל  להאמין  חובה 
האדם  שפוגש  מקרה 
לקראת  והעמדתו 
מוכרע,  בלתי  עתיד 

ואם  הטוב,  יהיה  בטח  כי  שניה,  ולא  לטובה  אחת  בעתיד  דרכים  ושני 
מסתפק וחושש על היפוך הטוב הוא מחוסר בטחון. ואין הוראה זו בבטחון 
נכונה, שכל דבר שלא נתברר בנבואה גורל העתיד, אין העתיד מוכרע, כי 
מי יודע משפטי ה' וגמולותיו יתברך. אבל ענין הבטחון הוא האמון שאין 
מקרה בעולם, וכל הנעשה תחת השמש הכל בהכרזה מאתו יתברך", עכ"ל 
החזו"א. ונראה כן מדברי רבינו שלומד מצות הבטחון מן הכתוב "תמים 
תהיה", והתמימות פירושה שכל מה שנעשה בין טוב ובין רע הוא מאתו 

יתברך )שערי מאור(. 

בדרכיו.  והלכת  כה. 
)בראשית  הפסוק  על 
אדם  "נעשה  כו(  א, 
רש"י  פירש  בצלמנו" 
וכתב  שלנו'.  'בדפוס 
דוד'  'דברי  בספר 
זהב'(  ה'טורי  )לבעל 
דלא  "ונראה  וז"ל: 
דפוס ממש אמר כאן אלא במדותיו יתברך אמר כן. והענין הוא דהקב"ה 
הוא הנותן לכל ואינו מקבל מזולתו, והמלאכים הם המקבלים מהקב"ה, 
ורצה הקב"ה לזכות את האדם שיהיו לו שתי המדות, שיהיה מקבל כמו 
המלאכים ויהיה נותן משלו לעניים, זהו 'בצלמנו' הנזכר כאן, צלם שנינו 
)מקבל ונותן( וכו', וצריך שיהיה לאיש שני צלמים, דהיינו מקבל ונותן... 
וכן הוא הפירוש )שם, כז( 'בצלם אלהים', על מדותיו של הקב"ה אמר כן". 
"נמצא ההולך בדרך הזה - נושא עליו צלם אלוקים, והמונע עצמו ממדת 
החסד ואומר בלבו מה לי להיטיב לזולתי - מרחיק עצמו מן השי"ת מכל 

וכל" )אהבת חסד ח"ב פ"ב(.
כו. תמים תהיה עם ה' אלהיך. להלן )אות פו( כתב רבינו: "'תמים תהיה עם ה' 
אלהיך', למדנו מזה, כי המעוננים והקוסמים נעדרים הבטחון". הרמב"ן כתב 
שזו מצות עשה שלא נשאל מהוברי השמים החוזים בכוכבים ולא מזולתם 
מה עתיד להיות, ואם נשמע דבר מהם, נאמין כי הכל ביד ה' מפר אותותם 
כפי התקרבנו לעבודתו. ]הביאו החרדים )פ"ט אות כ"א( יעו"ש[. וידועים 
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שנירא ביאת ענשו ולא יהיה לבבנו בלי מגור אליו כל היום )ספר החינוך 
תל"ב(. 272. ואהבת את ה' אלהיך. וענין המצוה שנחשוב ונתבונן בפיקודיו 
ולשון  המיוחדת.  האהבה  היא  וזאת  העונג  בתכלית  בהשגתו  ופעולותיו 
ספרי, לפי שנאמר "ואהבת" איני יודע כיצד אוהב אדם את המקום, ת"ל 
"והיו הדברים וגו'" שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם, כלומר 
)ספר החינוך,  וכו'  שעם התבוננות בתורה תתישב האהבה בלב בהכרח 
תי"ח(. 273. ובו תדבק. שנצטוינו להתחבר ולהתדבק עם חכמי התורה כדי 
שנלמוד מהן מצוותיה הנכבדות, ויורונו הדעות האמיתיות בה שהם מקבלים 
מהם. ועל זה נאמר "ובו תדבק" וכו' ואמרו ז"ל וכי אפשר לו לאדם להדבק 
בשכינה והא כתיב "כי ה' אלוקיך אש אוכלה הוא", אלא הדבק לתלמידי 
תל"ד(. החינוך,  )ספר  הוא  ברוך  בו  נדבק  כאילו  ולתלמידיהם   חכמים 
כלל 275. כל הנקרא בשמי.  הנזכרות.  מהמעלות   274. לכל אחת מהנה. 
ישראל הנקראים בשם ַעם ה'. 276. ולכבודי בראתיו. שעל ידי המעלות 
277. ומה תקות הנברא. מה  )זה השער(.  יתברך  נותן כבוד לשמו  האלו 

תכליתו וסופו.

בספר חרדים )פ"ט אות כ"ג( שגם הוא מנה מצוה זו למצות עשה, וכתב 
"ומיניה נלמד מקל וחומר, אם נצטוינו לזכור לדורות החסדים שעשה עם 
אבותינו, כל שכן שכל אחד מישראל חייב לזכור לדורות החסדים שעושה 
עמנו תמיד וכו' מעת שיצרו בבטן אמו, ואז יכנע לפניו ויבוש וישוב בתשובה 
שלימה"[. 267. ונאמר וידעת עם לבבך וגו'. קאי על מש"כ 'והתבונן בהם', 
היינו התבוננות בחסדי ה'. ופירשו חז"ל )ספרי דברים ל"ב, מובא בדברי 
רבינו לקמן שער ד' אות י"ג( "לבך יודע מעשים שעשית ויסורין שהבאתי 
עליך כי לא לפי מעשיך יסרתיך". 268. כי חסדך לנגד עיני. כאילו אני רואה 
חסדיך לעולם לנגד עיני )אבן עזרא(. 269. והתקדשתם והייתם קדושים. 
הקדושה הזאת לישראל יותר משאר האומות אינה אלא במעשה התורה 
והמצוות, כי עם התורה והמצוות יתחזק כח השכל ויחלוש כח התאוות... 
ויש לפרש עוד והתקדשתם מלשון פרישות, כי הפרוש והנבדל מתאוות 
העולם נקרא קדוש )רבינו בחיי(. 270. אותו תעבוד. וכן נאמר "ועבדתם את 
ה' אלהיכם". וכתב הרמב"ם ז"ל, שאע"פ שמצוה זו היא מהמצוות הכוללות, 
כלומר שכוללות כל התורה כי עבודת הא-ל תכלול כל המצוות, יש בזו כמו 
כן פרט והוא שיצונו הא-ל להתפלל אליו, וכמו שאמרו בספרי "ולעבדו בכל 
לבבכם" איזו היא עבודה שבלב זו תפילה )ספר החינוך תל"ג(. 271. את 
ה' אלהיך תירא. להיות יראת השם על פנינו תמיד לבלתי נחטא, כלומר 

ּוַמֲעלֹות  ֱאלֶֹהיָך".  ְיָי  ֶאת  "272ְוָאַהְבּתָ  ה(  ו,  )שם  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ

ק". 274ְלָכל ַאַחת  ֱאַמר )שם י, כ( "273ּובֹו ִתְדּבָ ּנֶ ֵבקּות, ׁשֶ ַהּדְ

ם. ּוַבֲעבּור  ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ֵאר ּבְ ר ִיְתּבָ ֲאׁשֶ ה ַמְדֵרגֹות ּכַ ּמָ ה ּכַ ֵמֵהּנָ

ל  ֱאַמר )ישעיה מג, ז( "275ּכָ ּנֶ ה ִנְבָרא ָהָאָדם, ׁשֶ ֲעלֹות ָהֵאּלֶ ַהּמַ

ְבָרא  ְקַות ַהּנִ ָראִתיו". 277ּוַמה ּתִ ִמי 276ְוִלְכבֹוִדי ּבְ ׁשְ ְקָרא ּבִ ַהּנִ

ר ִנְבָרא  ָבִרים ֲאׁשֶ ְדּ ר ִעְסקֹו ּבַ ים ֲעַמל ַנְפׁשֹו ְוִעּקַ ִאם לֹא ָיׂשִ

ֲעבּוָרם. ּבַ

ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ְצָוה,  ַהּמִ ּטּול  ּבִ עֶֹנׁש  ּתֹוָרה  ּבַ ֵאר  ִנְתּבָ ה  ְוִהּנֵ יח. 

ר  ְיַיּסֵ ר  ֲאׁשֶ ּכַ י  ּכִ ִעם-ְלָבֶבָך  "ְוָיַדְעּתָ  ה(  )שם שם,  267ְוֶנֱאַמר 

", ְוָדִוד ָאַמר )תהלים קז, מג(  ְרּךָ נֹו ְיָי ֱאלֶֹהיָך ְמַיּסֶ ִאיׁש ֶאת ּבְ

ָך ְלֶנֶגד  י-ַחְסּדְ "ְוִיְתּבֹוְננּו ַחְסֵדי ְיָי", ְוֶנֱאַמר )שם כו, ג( "268ּכִ

מד(  יא,  )ויקרא  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ּוַמֲעלֹות  ֵעיָני". 

ָהֲעבֹוָדה,  ּוַמֲעלֹות  ים".  ְקדֹשִׁ ִוְהִייֶתם  ם  ּתֶ ׁשְ "269ְוִהְתַקּדִ

ְרָאה,  ַהּיִ ּוַמֲעלֹות  ַתֲעֹבד".  "270אֹתֹו  כ(  י,  )דברים  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ

יָרא". ּוַמֲעלֹות ָהַאֲהָבה,  ֱאַמר )שם( "271ֶאת-ְיָי ֱאלֶֹהיָך ּתִ ּנֶ ׁשֶ
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285. הרי הוא בכלל ארור. על חוסר נאמנותו לאדוניו. 286. בערכאות. בתי 
משפט. 287. לפניהם ולא לפני גוים. הרי זו אזהרה להתדיין לפני דיינים 
מישראל ולא לפני דיינים גוים, ולאו הבא מכלל עשה – עשה. וגם מזה 
נלמד החומר שיש לפעמים במצות עשה. 288. ופושעים יכשלו בה. דמי 
שנכשל בזה לא הוי רק כעובר על מצות עשה, אלא זה ראיה שהוא פושע. 
ובתורתו,  הוא נעשה פושע, כלומר שמורד בה'  או הכוונה, שבזה עצמו 
כאשר יתבאר בסמוך )זה השער(. 289. וכבר הקדמנו. לא ברור היכן דיבר 
רבינו בזה, אמנם דבר זה מפורש ברמב"ם פכ"ו ה"ז מהל' סנהדרין )וכן הוא 
בטור שו"ע חו"מ סי' כ"ו( וז"ל: "כל הדן בדייני עכו"ם ובערכאות שלהן, 
אע"פ שהיו דיניהם כדיני ישראל הרי זה רשע וכאילו חרף וגדף והרים יד 
הטעם  וזהו  עכ"ל.  וכו'".  המשפטים'  'ואלה  שנאמר  רבינו,  משה  בתורת 
שהיא מן החמורות כיון שיש בזה חילול ה'. ]ובמדרש תנחומא )תחילת 
פרשת משפטים, ומובא ברש"י ורמב"ן שם( הוסיף, שהמביא דיני ישראל 
)לדון אותם( לפני גוים, מחלל את השם ומייקר )מכבד( את שם האלילים 

278. אשר לא יקים. רבינו מפרש כאן אשר לא יקיים, וממלת "לעשות" למד 
כי נאמר זאת על ביטול מצות-עשה שהוא בארור. לעיל בשער ראשון )אות 
ו( מפרש רבינו "אשר לא יקים" - אשר לא יקבל על נפשו לקיים, ולהלן 
 )אות יט( מפרש "אשר לא יקים" - אשר לא יחזיק את התורה )פתח השער(.

279. ציר נאמן. שליח נאמן ומסור למשלחו ]לשון הכתוב )משלי יג, יז( 
"וציר אמונים"[. 280. משכיל. חכם, היודע ומבין רצון אדונו ויכול להוציאו 
אל הפועל. 281. מהיר. זריז. 282. ועיניו. תהיינה פקוחות. 283. באמונה. 
ביושר ובנאמנות. 284. יחזיק. יתמוך בממון או יעודד בדיבור ובמעשה.

ָידֹו ּכַֹח ְלַהֲחִזיק ְיֵדי  ם ֶאת ַהּתֹוָרה, ְוֵיׁש ּבְ ד ַלֲאֵחִרים ְוִקּיֵ ְוִלּמֵ

ְכָלל  ּבִ ְצֹות ְולֹא ֶהֱחִזיק - 285ֲהֵרי הּוא  ּוַבּמִ ּתֹוָרה  ּבַ ָהעֹוֵסק 

ר לֹא-ָיִקים. ָארּור ֲאׁשֶ

ל  אֹות ׁשֶ ַעְרּכָ ּלֹא ָלדּון 286ּבְ ְצֹות ַהֲחמּורֹות, ׁשֶ ּוִמן ַהּמִ כ. 
ר  ִטים ֲאׁשֶ ּפָ ׁשְ ה ַהּמִ ֱאַמר )שמות כא, א( "ְוֵאּלֶ ּנֶ ׁשֶ ּגֹוִים, 

ּגֹוִים )גיטין פח, ב(,  ים ִלְפֵניֶהם", 287ִלְפֵניֶהם ְולֹא ִלְפֵני  ׂשִ ּתָ

ְרֵכי- ר ַעל ּדַ ְמנּו ְלַדּבֵ לּו ָבּה. 289ּוְכָבר ִהְקּדַ ׁשְ ִעים ִיּכָ 288ּופֹוׁשְ

ֲעֵבָרה ַהּזֹאת. ְמָצִאים ּבָ ָמֶות ַהּנִ

ְבֵרי ַהּתֹוָרה- ר לֹא-ָיִקים ֶאת ּדִ )דברים כז, כו( "ָארּור 278ֲאׁשֶ

ֶזה  י  ּכִ יֹוֶרה  ַלֲעׂשֹות אֹוָתם  ָאְמרֹו  ַלֲעׂשֹות אֹוָתם".  ַהּזֹאת 

ְצֹות. ה ַהּמִ ּטּול ַמֲעׂשֵ ֶנֱאַמר ַעל ּבִ

ְוֶעֶבד  ֶנֱאָמן  279ִציר  ִלְהיֹות  ְבָרא  ַהּנִ ב  ִנְתַחּיֵ י  ּכִ ְוַדע  יט. 
ְוַהּפֹוֵעל  ֲאדֹוָניו,  ֲעבֹוַדת  ְמֶלאֶכת  ָכל  ּבְ יל  ּכִ 280ַמׂשְ

ְמֶלאֶכת  ַעל  יַח  ּגִ ְוַיׁשְ ְמַלאְכּתֹו  ּבִ 281ָמִהיר  ִיְהֶיה  ֱאָמן  ַהּנֶ

ִאם  ִלְראֹות  ְרֵכיֶהם  ּדַ ַעל  282ְוֵעיָניו  ֲחֵבָריו,  ַהּפֹוֲעִלים 

ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ֶאת  ְויֹוִדיֵעם  ְוַיְזִהיֵרם  ים,  עֹוׂשִ ֵהם  ֱאמּוָנה  283ּבֶ

ְמֶלאֶכת ה  ָעׂשֶ ּתֵ ר  ֲאׁשֶ ּוְרצֹונֹו  ֶחְפצֹו  י  ּכִ ַיֲעׂשּון,  ר   ֲאׁשֶ

ָלאָכה.  י ַהּמְ ן 284ַיֲחִזיק ַעל-ְיֵדי עֹוׂשֵ ה, ַעל ּכֵ לֹא ְרִמּיָ ֲאדֹוָניו ּבְ

ה"ד(  פ"ז  סוטה  )ירושלמי  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְוָאְמרּו 

ָנה  ְוׁשָ ַמד  ּלָ ׁשֶ ָאָדם  )דברים כז, כו(,  ָיִקים"  לֹא  ר  ֲאׁשֶ "ָארּור 
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294. ולא מכריעו. שאם היה אביו וחכם אחר חלוקים בדבר הלכה, לא יאמר 
"נראים דבריו של פלוני" ויכריע בזה נגד דברי אביו )כן משמע מפירוש 

רש"י, וראה עיונים(.

לא  כי  שנאמר  אחריהם(,  התועים  )בעיני  להחשיבם[  ]ס"א:  להשביחם 
כצורנו וגו'[. 290. ביטול מורא אב ואם. שמבטל מוראם בידים, כגון יושב 
שייך  וע"ז  והולך,  כמו שמבאר  דבריו,  את  סותר  או  אביו,  של  במקומו 
"ארור מקלה אביו ואמו" ולא על ביטול כיבוד אב ואם של "מאכיל ומשקה 
 מכניס ומוציא" וכד' שהוא בשב ואל תעשה ואין עליו ארור )פתח השער(.

291. שהיא מצות-עשה. שנאמר "איש אמו ואביו תיראו", והיא מן המצוות 
החמורות שנאמר ארור וכו'. ]ועוד, שהוקש כבודם לכבוד המקום )קידושין 
ל:(. מאור השער[. 292. מקלה שמזלזל בכבודם. כלשון הכתוב )דברים כה, 
ג( 'ונקלה אחיך לעיניך'. 293. שמזלזל בכבודם. וכמו שכתב הרמב"ם בפ"ה 
מהל' ממרים הט"ו: "ולא על הכאה ולא על הקללה בלבד הקפידה התורה 
אלא אף על הבזיון, שכל המבזה אביו או אמו אפילו בדברים ואפילו ברמיזה 

הרי זה ארור מפי הגבורה".

294)כח(ְולֹא ַמְכִריעֹו.

ְמזּוָזה,  ּוִמְצַות  ין  ִפּלִ ּתְ ּוִמְצַות  כב. 
ְכָלל  ן ּבִ ה ֵהן, )כט(ְוִהּנָ ִמְצֹות-ֲעׂשֵ

ָאב מֹוָרא  ּטּול  290ּבִ ְוַעל   כא. 
ה,  ִמְצַות-ֲעׂשֵ ִהיא  291ׁשֶ ָוֵאם 

ַמְקֶלה  "ָארּור  טז(  כז,  )דברים  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ

292ַמְקֶלה,  ִעְנַין  ְוִאּמֹו".  ָאִביו 

מֹוָרָאם,  ּוֵמֵפר  ְכבֹוָדם  ּבִ ַזְלֵזל  ּמְ 293ׁשֶ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  מֹו ׁשֶ ּכְ

יָראּו"  )קדושין לא, ב( "ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ּתִ

ב ֵיׁשֵ לֹא  מֹוָרא?  ֵאיֶזהּו  ג(,  יט,   )ויקרא 

ָבָריו, ּדְ ֶאת  סֹוֵתר  )כז(ְולֹא  ְמקֹומֹו,   ּבִ

להקשות  לבן  מותר 
ולחלוק  אביו  על 
לימוד  בדרך  עליו 
ומתן  משא  כדי  תוך 
למסקנת  להגיע  כדי 
וכמו שאמרו  ההלכה, 
שהאב  ל:(  )קידושין 

ומובא  יוסף שם,  )עצמות  הלימוד  לזה" בשעת  זה  אויבים  "נעשים  ובנו 
בפתחי תשובה יו"ד רמב, א(. ד. האיסור הוא דוקא כשדוחה את דברי אביו 
ומקשה עליו להראות את טעותו, אבל כשמציע את דעתו וראיותיו, אע"פ 
שממילא נסתרים דברי אביו, אין בכך כלום )רש"ש, וכעין זה בשו"ת הרדב"ז 
א, תצה, ועיין רמ"א יו"ד רמב, ג(. ה. האיסור הוא כשחולק עליו בשאר 
ענינים, אבל בדברי תורה מותר לחלוק )הנצי"ב ב'העמק שאלה' נו, ה בדעת 

השאילתות(.
כח. ולא מכריעו. מרש"י משמע שפירש, שכאשר ישנה מחלוקת בהלכה 
בין אביו לחכם אחר לא יכריע בדבר לומר שנראין דברי פלוני. והקשה עליו 
הרמ"ה, שא"כ הרי זה בכלל "ולא סותר את דבריו". ולכן פירש הרמ"ה, 
שהאיסור הוא אף לומר "נראה לי כדברי אבא", שאף זה נחשב כפגיעה 
בכבודו, לומר כך בדרך הכרעה, ומותר רק להביא ראיות לדעת אביו נגד 
החולקים עליו )וכן נפסק בשו"ע יו"ד רמ, ג, ועיין בבית יוסף שם בפירוש 
שני, שאפשר לפרש כן גם בדעת רש"י, שמה שכתב "נראים דברי פלוני" 

הכוונה גם לאומר "נראים דברי אבא"(. 
כט. והנן בכלל קבלת מלכות שמים. במסכת ברכות )טו.(: "אמר רבי יוחנן, 
הרוצה לקבל עליו עול מלכות שמים שלימה, יפנה ונוטל ידיו ומניח תפילין 
וקורא ק"ש ומתפלל, וזו היא מלכות שמים שלימה". וביאר שם רבינו )דף 
ח. בדפי הרי"ף( וז"ל: "טעם הדבר, מפני שבתפילין שבראש אדם משעבד 

את  סותר  ולא  כז. 
בכמה  מצינו  דבריו. 
בש"ס  מקומות 
ובנו,  אב  שנחלקו 
ורשב"ג  רבי  כגון 
מספר  ונאמרו  אביו, 
זאת:  ליישב  דרכים 
א. האיסור לחלוק על 
בפניו,  רק  הוא  אביו 
אבל שלא בפניו מותר 
לא:  קידושין  )מאירי 
וט"ז יו"ד רמ, ג וביאור 
הגר"א, ועיין ש"ך(. ב. 
לחלוק  הוא  האיסור 
אחרים,  בפני  עליו 
אלא שותק הבן ואח"כ אומר לאביו בינו לבין עצמו בדרך כבוד: "אבא, 
לימדתני כך וכך, והיום שמעתי ממך ענין אחר" )רמ"ה קידושין שם(. ג. 
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בגופן" שלא הניחו תפילין מעולם. 298. מוספת קדושה. לישראל. ב'אליהו 
רבה' או"ח סי' כ"ד כתב, שמצות ציצית מצילה את האדם מן החטא, דכתיב 
'ולא תתורו... והייתם קדושים', אף דכל שאר מצוות אין בהן זאת הסגולה 
להציל מיצה"ר, ציצית עדיף, כדאיתא במסכת מנחות )מד.( מעשה באדם 
אחד וכו' עיי"ש. 299. שנאמר. בפרשת ציצית. 300. וגם כי אין מצות ציצית. 
ואף על פי שאין חיוב מצות ציצית. 301. זולתי. אלא רק. 302. מי שיש לו בגד 
אשר לו ארבע כנפות. וגם לבוש בו )עי' שו"ע או"ח יט, א. ו-כד, א. וברמ"א יז, 
ב(. 303. אף גם זאת. מכל מקום. 304. כי ענוש יענש לעתות בצרה. "בעידנא 
דריתחא" - בשעת כעס וצער כאשר פוקדת פורענות את העולם - עלול 
הוא להענש מן השמים על כך שלא הכניס עצמו לחיוב כדי לקיים מצות-

ולכן  שמים,  מלכות  עול  בקבלת  העוסקת  ישראל.  שמע  בפרשת   .295
ומנתק מעליו עול  296. ומנתק מוסרות.  נחשבות מן המצוות החמורות. 
המצוות, כי ע"י קבלת עול מלכות שמים בא לידי קבלת עול מצוות )זה 
השער(. ]לישנא דקרא )תהלים ב, ג(: "ננתקה את מוסרותימו ונשליכה ממנו 
עבותימו", ובירושלמי )ע"ז ח.( אמרו: "ננתקה את מוסרותימו - זו מצות 
תפילין )שיש בה רצועות כמו מוסרות(, ונשליכה ממנו עבותימו - זו מצות 
ציצית" )שיש בה חוטים שזורים כמו עבותות([. 297. וכבר הקדמנו. לא 
ברור היכן דיבר רבינו בזה. ולעיל באות י"א הזכיר רבינו ענין "פושעי ישראל 

ֱאַמר )במדבר  ּנֶ ה, 299ׁשֶ ָ 298מֹוֶסֶפת ְקֻדּשׁ

ל- יֶתם ֶאת-ּכָ רּו ַוֲעׂשִ ְזּכְ טו, מ( "ְלַמַען ּתִ

ֵלאלֵֹהיֶכם".  ים  ְקדֹשִׁ ִוְהִייֶתם  ִמְצֹוָתי 

י ֵאין ִמְצַות ִציִצית 301זּוָלִתי  300ְוַגם ּכִ

ע  ר לֹו ַאְרּבַ ֶגד ֲאׁשֶ ׁש לֹו ּבֶ ּיֵ ַעל 302ִמי ׁשֶ

ב  ֶזה ֵאינֹו ַחּיָ ֶגד ּכָ ָנפֹות, ְוִאם ֵאין לֹו ּבֶ ּכְ

ם זֹאת ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו  ִלְקנֹותֹו, 303ַאף ּגַ

י  304ּכִ א(  מא,  )מנחות  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם 

ַבר ּדְ ַעל  ָרה  ּצָ ּבַ ְלִעּתֹות  ֵיָעֵנׁש   ָענֹוׁש 

ְצָוה  ְלָבבֹו יִֹפי ַהּמִ ר לֹא ָחַמד ּבִ )לא(ֲאׁשֶ

בּו  ן ִנְכּתְ י ַעל ּכֵ ַמִים, ּכִ ַלת ַמְלכּות ׁשָ ַקּבָ

ְותּוַכל  ָרֵאל.  ִיׂשְ ַמע  ׁשְ ת  ָפָרׁשַ 295ּבְ

ל  ַהְמַבּטֵ עֶֹנׁש  ַעל  ה  ִמּזֶ ְלִהְתּבֹוֵנן 

מֹו ׁשֹוֵבר עֹל  י הּוא ּכְ ה, ּכִ ְצֹות ָהֵאּלֶ ַהּמִ

ְמנּו  ק מֹוֵסרֹות, 297ּוְכָבר ִהְקּדַ 296ּוְמַנּתֵ

ְוַעל  ה.  ָהֵאּלֶ ְצֹות  ַהּמִ חֶֹמר  ַעל  ר  ְלַדּבֵ

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ִציִצית ָאְמרּו  ִמְצַות 

יִצית  ַהּצִ ִלְבָרָכה )ספרי במדבר קט"ו( )ל(ׁשֶ

כל  את  שתזכרו 
ותעשו  המצוות 
תהיו  וממילא  אותם, 
כתב  וכן  קדושים. 
ה'אבן עזרא' )במדבר 
למען  וז"ל:  מ(,  טו, 
אמר  וכבר  תזכרו 
וזכרתם את כל מצות 
ה', שאם תזכרו תהיו 
קדושים, ולא תתגאלו 
בתאות הלב המטנפת 
המשכלת.  הרוח 
מדברי  אולם  עכ"ד. 
שחוץ  משמע  רבינו 
שהציצית  ממה 
תגרום לכם לזכור את 

כל המצוות, היא עצמה מוסיפה קדושה )פתחי תשובה(.
לא. אשר לא חמד בלבבו יופי המצוה ושכרה. ואף שאמרו חז"ל )אבות א, ג( 
'אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס', היינו במצוה 

יתברך  לבורא 
במוח,  שהיא  הנשמה 
שבזרוע  ובתפילין 
גופו,  משעבד  אדם 
ומפני כך ציוו להשים 
הלב,  כנגד  אותם 
עיקר  הוא  שהלב 
והמחשבות,  התאוות 
ובזה יזכור את הבורא 
הנאותיו,  וימעיט 
ובמזוזה משעבד אדם 
שלא  ]אלא  ממונו 
המזוזה  בכאן  הזכירו 
בענין  ומתפלל  ק"ש  וכשקורא  אחרת[,  בשעה  נעשית  שמצוותה  מפני 
שמשעבד לו נשמתו וגופו, זו היא מלכות שמים שלימה". עכ"ל. והביאו 

השו"ע או"ח סימן כ"ה סעיף ה' שצריך לכוון כך בהנחת תפילין.
ובענין מזוזה, כתב הרמב"ם )הל' מזוזה פ"ו הי"ג(: "וכל זמן שנכנס ויצא 
יפגע ביחוד השם שמו של הקב"ה ויזכור אהבתו ויעור משנתו ושגיותיו 
בהבלי הזמן. וידע שאין דבר העומד לעולם ולעולמי עולמים אלא ידיעת 

צור העולם ומיד הוא חוזר לדעתו והולך בדרכי מישרים". 
תגרום  שהציצית  משמע,  הכתוב  מלשון  קדושה.  מוספת  שהציצית  ל. 
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תשובה שער שלישישערי  תשובה עיוניםשער שלישישערי 

ְוִאּמֹו  ָאִביו  309מֹוָרא  ִמְצַות  ַעל  ב  ְכּתַ ּנִ ׁשֶ מֹו  ּכְ יָבה  ַהּשֵׂ

ִמי  ְוַדע  ָך  ִלּבְ ים  ׂשִ רּוׁש,  ּפֵ ְיָי".  ת, "311ֲאִני  ּבָ ַ ּשׁ ִמיַרת  310ּוׁשְ

ָך ְוַהַמְזִהיְרָך – ֲאִני ה'. ַהְמַצְוּ

ּדֹור  ְמָצִאים ּבַ ה ִמן ָהָעם ַהּנִ ר ַהְרּבֵ ְצֹות ֲאׁשֶ ִמן ַהּמִ ְוַרּבֹות 
ֶזה,  ָמקֹום  ֶאל  ֲהֵבאנּום  ֵמֲעׂשֹוָתן,  ָיד  312ִקְצֵרי 

ה. ָקֵחם ָנא ֵאֶליָך, 314ָעְנֵדם ַעל  ֵסֶפר ַהּזֶ 313נֹוַסד ְלָכל ַאַחת ּבַ

ָך. לּוַח ִלּבֶ

עשה. 305. לבעבור סבב פני דבר חיובה עליו. שבשביל זה יגרום לעצמו חיוב 
המצוה ע"י שיקנה בגד של ארבע כנפות. 306. וישים נפשו בכפו. מלשון 
הכתוב "וישם את נפשו בכפו ויך את הפלשתי" )שמואל-א יט, ה(, וכן "נפשי 
 בכפי תמיד" )תהלים קיט, קט(. כלומר, ימסור נפשו ויתאמץ בכל כוחו.

 .308 המצוות.  על  המזהיר  לגדולת  לב  לתת  הזה.  הנכבד  העיקר   .307

ְדַבר  ֵני  ּפְ ב  ַסּבֵ 305ְלַבֲעבּור  ָכָרּה  ּוׂשְ

לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֶגד  ּבֶ לֹו  ְוָלַקַחת  ָעָליו  ִחּיּוָבּה 

ַעל  ִציִצית  ּבֹו  ַלֲעׂשֹות  ָנפֹות  ּכְ ע  ַאְרּבַ

ָנָפיו. ּכְ

ם  ֵ ַהּשׁ ַבר  ּדְ ֶאת  ֵרא  ַהּיָ י  ּכִ ְוַדע,  כג. 
ים ַנְפׁשֹו  ק 306ְוָיׂשִ ַיְחִמיר ִויַדְקּדֵ

מֹו ַעל ַהֲחמּוָרה,  ה ּכְ ַכּפֹו ַעל ִמְצָוה ַקּלָ ּבְ

ְצָוה ַהּזֹאת  ַהּמִ ר  יט ֶאל ֲאׁשֶ ַיִבּ י לֹא  ּכִ

ַאְך  ַהֲחמּורֹות,  ְצֹות  ַהּמִ ת  ְלֻעּמַ ה  ַקּלָ

ַרְך.  ִיְתּבָ ָעֶליָה  ְזִהיר  ַהּמַ ת  ִלְגֻדּלַ יט  ַיִבּ

י  ּכִ ִלְראֹות  ְוֵהיֵטב  ֵעיֶניָך  ּוְפַקח 

ּתֹוָרה,  ֵאר ּבַ ה ִנְתּבָ ד ַהּזֶ ְכּבָ ר ַהּנִ 307ָהִעּקָ

ֵני  ִמּפְ יָמה  308ַהּקִ ִמְצַות  ַעל  ב  ִנְכּתַ י  ּכִ

יעשה  שלא  חיובית 
מי  אבל  כך,  בשביל 
שלא עשה מפני שלא 
 - בעיניו  חשוב  היה 
ריתחא.  בעידן  יענש 
לפרש,  יש  ועוד 
הגר"ח  שכתב  כמו 
מוולוז'ין )רוח חיים א, 
ב( לפרש מה דאיתא 
בסוטה )יד.(: אמר ליה 
כלום  למשה,  הקב"ה 
אלא מבקש   אתה 

עיי"ש,  שכר  לקבל 
שעיקר  שכיון  שר"ל 
היתה  הבריאה  כוונת 
לברואים  להיטיב 
המצוות  שיעשו  ע"י 
אם  שכר,  ויקבלו 
מכוון בעבודתו שיגיע 
שיגיע  כדי  שכר  לו 
לה'  רוח  נחת  בזה 
ברואיו  עם  בהיטיבו 
זהו  פעולתם  חלף 

העבודה המעולה, עיי"ש )משיבת נפש(. 

ביאורים

הקימה מפני השיבה. לקום מפני איש זקן-בשנים כדי לכבדו, שהיא מצוה 
309. מורא אביו ואמו. שהיא מן  קלה שאין בה חסרון כיס ולא טירחה. 
החמורות כמש"כ רבנו לעיל. 310. ושמירת שבת. שהיא מצוה חמורה, וגם 
 יש עליה מיתת בית דין אם מחללה. 311. אני ה'. כלומר, אני המזהיר בדבר.
312. קצרי יד. מתרשלים, מחסרים )ראה לעיל שער ב' אות ט': "ועל אשר 
קצור קצרה ידם מעבודת השם"(. 313. נוסד לכל אחת. יסוד לכל מצוה 

ומצוה. 314. ענדם. קשרם.
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 052-7167812 | נייד:   077-9230219 טל’:  לפרטים והצטרפות - “ארחות יושר” 

"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!

| פקס: 077-4230219 | ת.ד. 596 סניף רבי עקיבא בני-ברק



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. 






