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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"



א'
ם 

 יו
- '

 א
וע

שב
תשובה שער שלישישערי 

1. לאו שניתק לעשה. איסור לא-תעשה שהתורה ניתקה אותו מעונש מלקות 
- הניתן בדרך כלל למי שעובר על לאו - לתיקון ע"י קיום מצות-עשה שבאה 
עמו )רש"י שבועות ג: ד"ה אחר(. 2. אין לוקין עליו. אלא מקיים את העשה 
ונפטר ממלקות. במסכת מכות )יג:( נלמד דבר זה ממה שהסמיכה התורה 
לומר שאין  ב-ג(,  כג,  )דברים  "לא תחסום שור בדישו" לפרשת מלקות 
לוקים אלא על לאוים הדומים ללאו של חסימה. ומכיון שהלאו של חסימה 
 הוא לאו שלא ניתק לעשה, אין לוקים אלא על לאוים שלא ניתקו לעשה.

3. לא תקח האם על הבנים. לא תקח את ָהֵאם בעודה רובצת על בניה - בקן 
צפור. 4. שלח תשלח. אלא "שלח תשלח את האם ואת הבנים תקח לך". 
וגם אם כבר לקחת את האם על הבנים - שלח תשלח אותה ובזה תתקן 
את האיסור. 5. עד שמים. שחייב מיתה בידי שמים )זה השער(. 6. נשא עד 

שחקים. כלומר עונש נצחי, כמו שיבואר באות כ"ה )שם(.

י ִליׁשִ ְ ַער ַהּשׁ ַ ְך ַהּשׁ ֶהְמׁשֵ

ים ְצֹות ְוָהַאְזָהרֹות ְוִחּלּוֵקי ָהֳעָנׁשִ ֵבאּור חֶֹמר ַהּמִ ּבְ

ָאְמרּו  ה.  ַלֲעׂשֵ ק  ּתַ ּנִ ׁשֶ 1ָלאו  ית,  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ְדֵרָגה  ַהּמַ כד. 
ק  ּתַ ּנִ ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )חולין קמא, א( ָלאו ׁשֶ

ח ָהֵאם  גֹון )דברים כב, ו( "3לֹא ִתּקַ ה 2ֵאין לֹוִקין ָעָליו, ּכְ ַלֲעׂשֵ

ַח  ּלֵ "4ׁשַ ז(  שם,  )שם  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ה,  ַלֲעׂשֵ ק  ּתַ ּנִ ׁשֶ ִנים",  ַעל-ַהּבָ

ין, ֵיׁש  ית-ּדִ יֵדי ֵבּ ֵאין לֹוִקין ָעָליו ּבִ י ׁשֶ ח". ְוַאף-ַעל-ּפִ ּלַ ׁשַ ּתְ

ַעד  א  6ִנּשָׂ ָטן  ּפָ ִמׁשְ ַמִים  ׁשָ 5ַעד  ְוָנַגע  ָחמּור  ן  ָעְנׁשָ ׁשֶ ֶהם  ּבָ

ק  ֱאַמר )ויקרא יט, יג( "ְולֹא ִתְגזֹל", ְוִנּתַ ּנֶ ֵזל, ׁשֶ גֹון ַהּגָ ָחִקים, ּכְ ׁשְ

ְוָאְמרּו  ֵזָלה",  ֶאת-ַהּגְ יב  "ְוֵהׁשִ כג(  ה,  )שם  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ה  ַלֲעׂשֵ

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

שבועות.

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

החומר המוקדש לכל יום מותאם ללימוד יומי הנמשך כעשר דקות.

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

יום א' ב' בניסן - יום ה' ו' בניסן .................... )פ' מצורע(

יום א' ט' בניסן - יום ה' י"ג בניסן .................... )שבת פסח(

.................................................................. )פ' אחרי מות(

יום א' כ"ג בניסן - יום ה' כ"ז בניסן .................... )פ' קדושים(

יום א' ל' בניסן - יום ה' ד' באייר .................... )פ' אמור(

יום א' ז' באייר - יום ה' י"א באייר .................... )פ' בהר(

יום א' י"ד באייר - יום ה' י"ח באייר .................... )פ' בחוקותי(

יום א' כ"א באייר - יום ה' כ"ה באייר .................... )פ' במדבר(

שבוע א'
ב' שבוע 
ג' שבוע 
ד'  שבוע 
ה' שבוע 
ו' שבוע 
ז' שבוע 
שבוע ח'

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

8. חמס. גזל. 9. שהערוה חמורה מן הגזל. שהרי איסורי עריות הינם בכרת 
או במיתת בית דין, ואילו איסור גזל הינו בלאו גרידא. ודור המבול הלא 
חטאו גם בעריות ככתוב )בראשית ו, יב(: "כי השחית כל בשר את דרכו על 
הארץ", ובכל זאת הגזל הוא שגרם להחיש את עונשם. 10. מדת עונש הגזל. 
טבעו ותכונתו. 11. להקריב יום אידו ולהחיש עתידות לו. )מלשון הכתוב 
 דברים לב, לה(, כלומר, לקרב יום ענשו ולמהר הצרה העתידה לבוא עליו.

12. סאה. קופה שהיא מחזקת כמדת "סאה". 13. אוצרות המרמה והאונאה. 
בלשון  אוצרות  פועל   .14 ואונאה.  מרמה  ע"י  שנאספו  ממון  אוצרות 
 שקר. המאסף אוצרות ע"י לשון שקר המה הבל נדף כי לא יתקיימו בידו

)מצו"ד(.
7. קץ כל בשר בא לפני. סוף זמן פקידת עוונותיהם של כל הבריות הגיע 

לפני.

8ָחָמס  ָהָאֶרץ  י-ָמְלָאה  ּכִ ְלָפַני  א  ּבָ

ָהֶעְרָוה  9ׁשֶ י  ְוַאף-ַעל-ּפִ ֵניֶהם".  ִמּפְ

ֵזל  ַהּגָ עֶֹנׁש  ת  10ִמּדַ ֵזל,  ַהּגָ ִמן  ֲחמּוָרה 

11ְלַהְקִריב יֹום ֵאידֹו ּוְלָהִחיׁש ֲעִתידֹות 

לֹו. עֹוד ָאְמרּו )ויקרא רבה לג, ג( 12ְסָאה 

מֹו  ן ּכְ ֻכּלָ ְמֵלָאה ֲעֹונֹות, ֵאין ְמַקְטֵרג ּבְ

לֹום ַעל  ָ לֹֹמה ָעָליו ַהּשׁ ֵזל. ְוָאַמר ׁשְ ַהּגָ

)משלי  ְוָהאֹוָנָאה  ְרָמה  ַהּמִ 13אֹוְצרֹות 

ֶקר  ׁשָ ְלׁשֹון  ּבִ אָֹצרֹות  "14ּפַֹעל  ו(  כא, 

רּוׁש,  ּפֵ י-ָמֶות".  ְמַבְקׁשֵ ף  ִנּדָ ֶהֶבל 

יָנם  ַזר-ּדִ ם ּגְ )סנהדרין קח, א( )א(לֹא ִנְתַחּתֵ

ֵזל,  ַהּגָ ַעל  א  ֶאּלָ ּבּול  ַהּמַ ּדֹור  ל  ׁשֶ

ר  ׂשָ ל-ּבָ ֱאַמר )בראשית ו, יג( "7ֵקץ ּכָ ּנֶ ׁשֶ

בראש כדי לתבוע את 
המחבל  רק  החוטא. 
הגזל  מעוון  שנברא 
מתחצף לעשות זאת, 
כי הוא חצוף ומחוצף 
משום  מאד,  עד 
ממעשה  שנברא 
גם  הוא  הגזילה אשר 
חוצפני  מעשה  כן 
הנברא  מחבל  ונועז. 
קופץ  זה  מחטא 
בראש כל המשחיתים 
מעבירות  שנוצרו 
כדי  ומקטרג  אחרות 
את  מהבריות  לגבות 
ובעקבותיו  חובם, 
כולם  כבר  רצים 

לקטרג ולגבות חובם. 

גזר  נתחתם  לא  א. 
המבול  דור  של  דינם 
אלא על הגזל. מפרש 
זצ"ל:  צינץ  מהרא"ל 
"אין  חז"ל  אמרו 
נוגע  הרחמים  בעל 
בנפשות תחילה" )ויק"ר יז, ד(. כלומר, תחילה מענישים אדם באבדן רכושו, 
ורק לאחר מכן - אם עונש זה אינו מרתיע - מענישים אותו בנפשו. במה 
דברים אמורים, כשהממון אמנם הוא שלו, ונרכש על ידו ביושר ובדרכים 
כשרות והגונות, אזי מאבד החוטא ממונו ומהוה תחליף לאבדן נפשו. אבל 
אם הממון שברשותו גזול ועשוק ואיננו קנינו האמיתי - אין בכוחו להצילו 
מעונש מיתה. יוצא איפוא, כי לולא עוון הגזל והחמס של אנשי דור המבול 
- לא היו נידונים מיד לכליה, אלא היו נענשים תחילה בממונם, שכן אין 
בעל הרחמים נוגע בנפשות תחילה. אך מכיון שהממון היה גזול, נחתם מיד 

גזר דינם למות.
זוהי גם משמעות הכתוב )ירמיה יז, יא(: "עושה עושר ולא במשפט בחצי 
ימיו יעזבנו": העושה עושר בדרכים שאינן כשרות, עליו לשלם את חייו בעד 
גזלותיו וימות בקיצור ימים, שמאחר ואין זה כספו - אינו יכול לשמש לו 

כופר נפש )מלא העומר, פר' נח(. 
הקשה החפץ חיים )עה"ת ויקרא יט, יג(: מדוע קופץ בראש דוקא הגזל מבין 
כל שאר העוונות הממלאים את הקופה? וביאר, שהדבר דומה לבעל-חוב 
שפשט את הרגל, וכל הנושים מתנפלים על רכושו כדי להציל את ממונם. 
אף כי גדול חפצם להציל את מה שניתן להציל - נמנעים הנושים רובם 
ככולם מליטול את הכר שמתחת מראשותיו כדי לגבות את חובם. אולם אם 
יש ביניהם איש חצוף, יש להניח כי גם את הכר או את שאר חפציו האישיים 

יטול, ואחרי ה"נחשון" הראשון יבואו בעקבותיו גם שאר הנושים.
כך הוא גם הענין במשחיתים הנולדים מהעוונות. הם אינם מעיזים לקפוץ 

ביאורים
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22. בעבור שהוא דל ואין עוזר לו. בחשבך כי דל הוא ואין לאל ידו לעמוד 
למולך )מצו"ד(. 23. מה לכם וגו'. ר"ל מדוע תדכאון את עמי ומדוע תטחנו 
)רש"י(. בדינם  לבזותם  ותמעיטו  תכתתו  תטחנו.   .24 )שם(.  עניים   פני 
25. וקבע את קובעיהם נפש. 'וקבע' - ויגזול את הנפש. 'קובעיהם' - גוזליהם. 
ובלשון ארמי קביעה - גזילה )רש"י(. "ויגזול נפש הגוזל אותם, מדה כנגד 
נפשך.  אלוה  ישל   .26 )רלב"ג(.  חייו"  ממנו  גוזל  הדל  את  הגוזל  כי  מדה, 
ישליך ה' את נפשך מעליך ]'ישל' מלשון 'של נעליך' )שמות ג, ה(, וכמו 'ונשל 
כמו השולה  יטול,  'ישל' מלשון  יל"פ  עוד  ה(.  יט,  )דברים  העץ'  מן  הברזל 
דג מן הים )שבת קז:([. 27. כי מה תקות חנף כי יבצע וגו'. מה תקות הגזלן 
להרויח מגזילתו והרי יטול ממנו הקב"ה את נשמתו. 28. כן ארחות וגו'. כך 
היא גם דרכו של כל הגוזל והחומס, סופו שאת חיי עצמו יאבד. 29. נפש 

אויבים. 16. צוררים.  ברשותו.  עדיין  זמן שהם  וכל  ועודם ברשותו.   .15 
17. ומבקשים נפש בעליהם. וזהו סיום הכתוב "מבקשי מות". 18. ומסבבים. 
וגורמים. 19. הוי בוצע בצע רע לביתו. אוי על הבוצע ועושק בצע שהוא רע 
לביתו, כי בעבור הבצע יוכרת ביתו וזרעו )מצו"ד(. 20. כי אבן מקיר תזעק. 
כי אבנים אשר גזלת תזעקנה מן הקיר לאמר גזולה אני ביד הבונה, ותתבע 

ענשו )מפרשים(. 21. וגזל העני. שהוא חמור יותר.

י-ְיָי  ּכִ ַער  ָ ַבּשׁ ָעִני  א  ַדּכֵ ְוַאל-ּתְ ַדל-הּוא  י  ּכִ ל  ְגָזל-ּדָ "ַאל-ּתִ

ל  ְגָזל-ּדָ רּוׁש, ַאל ּתִ ָיִריב ִריָבם ְוָקַבע ֶאת-קְֹבֵעיֶהם ָנֶפׁש". ּפֵ

ָעִני"  א  ַדּכֵ ּתְ "ְוַאל  לֹו,  עֹוֵזר  ְוֵאין  ל  ַדּ הּוא  ׁשֶ ֲעבּור  22ּבַ

ֱאַמר  ּנֶ ים, ְוָכִעְנָין ׁשֶ ַרּבִ לֹוַמר ּבָ ַער", ּכְ ַ ּשׁ יֹון, "ּבַ ַהְכָלָמה ּוְבִבּזָ ּבְ

ְטָחנּו".  ים 24ּתִ י ּוְפֵני ֲעִנּיִ אּו ַעּמִ ַדּכְ ֶכם ּתְ )ישעיה ג, טו( "23ַמה ּלָ

ְטעֹן  ּיִ ׁשֶ ּוִמי  סֹוֵמְך  ָלֶהם  ֵאין  ׁשֶ ַאַחר  ִריָבם",  ָיִריב  י-ְיָי  "ּכִ

הּוָבאת  ְוָיִריב ִריָבם, "25ְוָקַבע ֶאת-קְֹבֵעיֶהם ָנֶפׁש", ַאֲחֵרי ׁשֶ

ר  ֵזָלה ֲאׁשֶ ַחת ַהּגְ ָך ָממֹון ּתַ ח ִמּמְ ל - לֹא ִיּקַ ֵאָליו ַצֲעַקת ּדַ

י  ְוֶנֱאַמר )איוב כז, ח( "27ּכִ ָך.  ַנְפׁשֶ ל ֱאלֹוּהַ  , ֲאָבל 26ֵיׁשֶ ַזְלּתָ ּגָ

ל ֱאלֹוּהַ ַנְפׁשֹו", ְוֶנֱאַמר )משלי  י ֵיׁשֶ י ִיְבָצע ּכִ ְקַות ָחֵנף ּכִ ַמה-ּתִ

ח".  ָעָליו ִיּקָ ַצע ֶאת-29ֶנֶפׁש ּבְ ל-ּבֵֹצַע ּבָ ן ָאְרחֹות ּכָ א, יט( "28ּכֵ

ף  ְרָמה ְוָהאֹוָנָאה ֶהֶבל ִנּדָ אֹוְצרֹות ַהּמִ

15ְועֹוָדם  יֹון,  ְלִכּלָ ַאֲחִריָתם  י  ּכִ ֵהם, 

ים  ׁשִ ְרׁשּותֹו 16צֹוְרִרים ֵהם לֹו 17ּוְמַבּקְ ּבִ

ְלמֹותֹו,  ִבים  18ּוְמַסּבְ ֲעֵליֶהם  ּבַ ֶנֶפׁש 

לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ֲחַבּקּוק  ָאַמר  ׁשֶ ְוָכִעְנָין 

ַרע  ַצע  ּבֶ ּבֵֹצַע  "19הֹוי  ב, ט-יא(  )חבקוק 

ְזָעק"  ּתִ יר  ִמּקִ י-ֶאֶבן  20ּכִ ְוגֹו',  ְלֵביתֹו 

ִבים ָעָליו ִמיָתה  וגו'. 21)ב(ְוֵגֶזל ֶהָעִני ַחּיָ

ֱאַמר )משלי כב, כב-כג(  ּנֶ ַמִים, ׁשֶ יֵדי ׁשָ ּבִ

חייבים  העני  וגזל  ב. 
יש  מיתה.  עליו 
דבאונאה  לדייק 
כתב  אדם  כל  של 
רבינו לעיל 'מסבבים 
העני  ובגזל  למותו', 
עליו  ד'חייבין  כתב 
שמים',  בידי  מיתה 
מיתה  שהיא  משמע 
מסבבים.  ע''י  שלא 
ע''פ  הדבר  וביאור 
מהגר"מ  שראיתי  מה 
ששמע  זצ''ל  צוקרמן 
חיים  החפץ  ממרן 
)ירמיה  הפסוק  לבאר 
יז, יא( ''עושה עושר ולא במשפט בחצי ימיו יעזבנו'', דהיינו דכסף שבא 
לאדם שלא בישרות - בחצי ימיו יעזבנו: או שהכסף יעזוב אותו - שיפסיד 
את ממונו, או שהוא עצמו יפרד מהכסף ע''י מיתה. א''כ אפשר שזה שכתב 
רבינו בגזל כל אדם ]שלא נאמר בהם וחרה אפי והרגתי אתכם[ "מסבבים 
למותו", דאינו ודאי שימות, משום דאפשר שיפסיד את כספו. אבל בעני 
שכתוב ''כי ה' יריב ריבם וקבע את קובעיהם'', חייבים עליו מיתה בידי 

שמים )שערי מאור(. 

ביאורים
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לו מושיע מידך )רמב"ן(. 33. והמצער כל איש מישראל. אף שרבינו עוסק 
לו מאמר  ואילו אונאת דברים התייחד  הניתק לעשה,  כאן בביאור לאו 
)לקמן אות מט(, מ"מ מתוך שדיבר בענין צער אלמנה ויתום בין בגזל ובין 
בשאר דברים, כתב גם על המצער כל איש מישראל. ועוד, שבכל גזל יש גם 
צער לנגזל, ואע"פ שהשיב לו הגזילה צריך לרצותו ולפייסו )רמב"ם הלכ' 
 תשובה פ"ב ה"ט(. 34. באונאת דברים. דיבורים הגורמים בושה או צער.

35. והאכלתי את מוניך את בשרם. אאכיל את בשר מצערייך לחיית השדה. 
36. כל השערים. שדרכם עולה התפילה.

)רש"י(. מחבירו  שגזל  הממון  בעל  עכשיו  שנעשה  עצמו  נפש   בעליו. 
30. בעושק. שמעכב ברשותו את המגיע להם בשכר עבודתם. 31. משפט 
תענה  "ענה  שנאמר  ממה  במכילתא  זאת  ולמדו  שמים.  בידי  מות להם. 
ומקרא  הדין.  עיכוב  מועט, שהוא  עינוי  ואחד  עינוי מרובה  אותו", אחד 
מלא בישעיה )א, כג-כד( "יתום לא ישפוטו וריב אלמנה לא יבוא אליהם, 
 לכן נאום האדון ה' צבאות אביר ישראל הוי אנחם מצרי ואנקמה מאויבי".

32. שמוע אשמע צעקתו. מיד אשמע צעקתו, איננו צריך לדבר אחר כלל, 
כי אני אושיענו ואנקום אותו ממך. והטעם, כי אתה לוחץ אותו מפני שאין 

ּוְבֵניֶכם  ַאְלָמנֹות  יֶכם  ְנׁשֵ ְוָהיּו  ָחֶרב  ּבֶ

יֶכם ַאְלָמנֹות,  רּוׁש, ְוָהיּו ְנׁשֵ ְיֹתִמים". ּפֵ

ֶנֶגד ִעּנּוי ָהַאְלָמָנה. ּוְבֵניֶכם ְיֹתִמים,  ּכְ

ה.  ִמּדָ ֶנֶגד  ּכְ ה  ִמּדָ תֹום,  ַהּיָ ִעּנּוי  ֶנֶגד  ּכְ

ַאף- ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ ִאיׁש  ל  ּכָ 33ְוַהְמַצֵער 

ים  ָהֳעָנׁשִ ּבֹו  בּו  ִנְכּתְ ּלֹא  ׁשֶ י  ַעל-ּפִ

ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ה,  ַתֲעׂשֶ לֹא  ּבְ עֹוֵבר  ה,  ָהֵאּלֶ

ֶאת- ִאיׁש  תֹונּו  "ְולֹא  יז(  כה,  )ויקרא 

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְוָאְמרּו  ֲעִמיתֹו", 

אֹוָנַאת- ִלְבָרָכה )בבא מציעא נח, ב( 34ּבְ

ׁשֹון  צֹוק, ִמּלְ ַער ְוַהּמָ ר, ְוהּוא ֵמִעְנַין ַהּצַ תּוב ְמַדּבֵ ָבִרים ַהּכָ ּדְ

ָרם". ְוָאְמרּו  ׂשָ י ֶאת-מֹוַנִיְך ֶאת-ּבְ )ישעיה מט, כו( "35ְוַהֲאַכְלּתִ

ָעִרים  ְ ל ַהּשׁ ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )בבא מציעא נט, א( 36ּכָ

ין  ִציק ִויַצֵער ַאְלָמָנה ְוָיתֹום, ּבֵ ּיָ ּוִמי ׁשֶ

ְוָכל  ַהְכָלָמה  ּבְ ק, אֹו  עֹשֶׁ 30ּבְ ין  ּבֵ ָגֵזל  ּבְ

יֵדי  ּבִ ִמיָתה  ב  ִמְתַחֵיּ ַער,  ַהּצַ ִמיֵני 

יל  ָיָדם ְלַהּצִ ׁש ּבְ ּיֵ ִנים ׁשֶ ּיָ ַמִים. ְוֵכן ַהּדַ ׁשָ

ּפֹוטּו -  ק, ְוָיתֹום לֹא ִיׁשְ ד עֹוׁשֵ זּול ִמּיַ ּגָ

)שמות  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ָלֶהם,  ט-ָמֶות  ּפַ 31ִמׁשְ

לֹא  ְוָיתֹום  ל-ַאְלָמָנה  "ּכָ כא-כג(  כב, 

י ִאם- ה אֹותֹו ּכִ ה ְתַעּנֶ ְתַעּנּון, )ג(ִאם-ַעּנֵ

ַמע  ֶאׁשְ ֹמַע  32ׁשָ ֵאַלי  ִיְצַעק  ָצעֹק 

ֶאְתֶכם  י  ְוָהַרְגּתִ י  ַאּפִ ְוָחָרה  ַצֲעָקתֹו, 

מוילנא  הגר"א  אומר 
מרומז  שזה  זצ"ל 
"אם  הנ"ל:  בכתוב 
אותו"  תענה  ענה 
אפילו "כי אם" - רק 
יצעק  ש"צעוק  כדי 
היא  וכוונתך  אלי", 
שמים,  ולשם  טובה 
בכל זאת אסור הדבר 
קשות  תענש  וענוש 
"שמוע   - כך  על 
וחרה  צעקתו,  אשמע 
אתכם  והרגתי  אפי 

וגו'".

ג. אם ענה תענה אותו 
יצעק  צעוק  אם  כי 
"כי"  תיבת  וגו'.  אלי 
מיותרת  לכאורה 

היא? 
אמרו חז"ל )ב"ב טז.( 
שמים  לשם  פנינה 
שנאמר  נתכוונה, 
גם  צרתה  "וכעסתה 
כעס בעבור הרעימה" 
)שמואל-א' א, ו( כדי 
שהיא  על  שתתרעם 
ותתפלל.  עקרה 
שנענשה,  וסופה 
בנים  "ורבת  ככתוב 
ה(  ב,  )שם  אומללה" 
עשרה בנים היו לו לפנינה וכל בן שהיתה חנה יולדת היתה פנינה קוברת 
שנים מבניה. ומדוע נענשה כ"כ, הרי היתה כוונתה לשם שמים, ובפרט 
שעי"ז נפקדה חנה? אלא, מכאן למדנו עד כמה חמור הדבר לצער את 

הזולת, אפילו בכוונה לשם שמים. 

ביאוריםביאורים
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לבך". 43. נשך ותרבית. זהו איסור הלוואה בריבית ]המלוה תמורת הגדלת 
סכום הפרעון[. 'נשך' על שם שנושך וממעט את ממונו של הלוה, 'ותרבית' 
על שם שנתרבה בכך ממון המלוה. וחילקם הכתוב בשתי לשונות לעבור 
עליו בשני לאוין )ב"מ ס:(. 44. למען יחיה עמך. כדי שיוכל הלוה לחיות, ולא 

יעני מחמת הריבית )ב"מ סב.(.

37. חוץ משערי אונאה. חוץ מאדם שצועק על אונאת דברים שנתאנה, 
כי  והטעם,  ננעלים בפניה.  אינם  ושערי שמים  שתפילתו נשמעת מהרה 
ננעלו,  לא  דמעות  ושערי  לבכי,  קרוב  כלל  בדרך  אונאתו  על  המצטער 
כמבואר בגמרא שם )רש"י(. וז"ל הרמב"ם )הל' מכירה יד, יח(: "שכל הצועק 
בדרך  ומתן  משא  38. באונאת ממון.  מיד".  נענה  דברים,  אונאת  משום 
 מרמה הגורמת לחבירו הפסד ממון. 39. גדולה אונאת דברים. חמור עוונה.
40. שזו בגופו. אונאת דברים היא צער בגופו של המתאנה. 41. וזו בממונו. 
אונאת ממון הוא רק נזק בממונו. ]והרבה בני אדם מקפידים על צער כזה 
42. זו נאמר בה  )ספר החינוך, מצוה של"ח([.  יותר מהפסד ממון  בגופם 
ויראת מאלהיך. באונאת דברים כלול גם שלא ישיאנו עצה שאינה הוגנת לו, 
ומתכוון להרויח מכך, ואם תאמר מי יודע אם נתכוונתי לרעה, לכך נאמר 
"ויראת מאלהיך". היודע מחשבות הוא יודע. כל דבר המסור ללב נאמר בו 
"ויראת מאלהיך" )רש"י(. ובפירוש המשנה להרמב"ם )בבא מציעא פ"ד מ"י( 
כתב: "והיינו שהוא עומד על המקח והוא לא יקנה, ואומר אין כוונתי אלא 
לקנות, או יציע בפני אדם שאין בו חכמה דבר חכמה ויאמר לו פרש לי 
את זה - כדי לביישו, ואומר לא הייתי סבור בו אלא שהוא מאנשי החכמה, 
או יספר סיפור ויזכיר בו גנות איזה אדם ומומיו, ויאמר לא נתכוונתי למה 
שאתם מדמים, לכך נאמר 'ויראת מאלהיך' שיודע את כוונותיך וצפונות 

לֹא  ֶהן  ּבָ ֵיׁש  ית  ְוָהִרּבִ ְך  ׁשֶ ְוַהּנֶ כה. 
לו(  שם,  )שם  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ה,  ַתֲעׂשֶ

ית".  ְוַתְרּבִ ְך  43ֶנׁשֶ ֵמִאּתֹו  ח  ּקַ ")ד(ַאל-ּתִ

ֱאַמר )שם( "ְוֵחי ָאִחיָך  ּנֶ ה, ׁשֶ ק ַלֲעׂשֵ ְוִנּתַ

ְך  רּוׁש, ִאם ָלַקְחּתָ ֵמִאּתֹו ֶנׁשֶ ְך". ּפֵ ִעּמָ

ְלָאִחיָך,  יֵבם  ׁשִ ּתְ ב  ָהׁשֵ ית,  ְוַתְרּבִ

ְך. ְוָעְנׁשֹו ָחמּור ְמאֹד  44ְלַמַען ִיְחֶיה ִעּמָ

ֵאינֹו ָבא  ת, ׁשֶ ן ַהְמֻעּוָ ּלֹא ִתּקֵ ל ְזַמן ׁשֶ ּכָ

יח,  )יחזקאל  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ִתים,  ת-ַהּמֵ ִלְתִחּיַ

ָוָחי לֹא  ית ָלַקח  ְוַתְרּבִ ָנַתן  ְך  ׁשֶ ּנֶ יג( "ּבַ

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ּוֵפְרׁשּוהּו  ִיְחֶיה", 

ִתים,  ַהּמֵ ת  ִחּיַ ּתְ ִעְנַין  )ה(ַעל  )פדר"א לג( 

תּוב  ַהּכָ ר  ּבֵ ּדִ ׁשֶ ּוְבָמקֹום  אֹוָנָאה.  ֲעֵרי  ַ ִמּשׁ 37חּוץ  ִנְנֲעלּו 

ֱאַמר )ויקרא  ּנֶ ר, ׁשֶ ח ּוִמְמּכָ ם ִמּקָ יר ׁשָ אֹוָנַאת ָממֹון ִהְזּכִ 38ּבְ

ד ֲעִמיֶתָך  ר ַלֲעִמיֶתָך אֹו ָקֹנה ִמּיַ רּו ִמְמּכָ כה, יד( "ְוִכי-ִתְמּכְ

דֹוָלה  ַאל ּתֹונּו ִאיׁש ֶאת ָאִחיו". ְוָאְמרּו )בבא מציעא נח, ב( 39ּגְ

ָממֹונֹו,  גּופֹו 41ְוזֹו ּבְ ּזֹו ּבְ ָבִרים ֵמאֹוָנַאת-ָממֹון, 40ׁשֶ אֹוָנַאת-ּדְ

לֹא  ְוזֹו  ֵמֱאלֶֹהיָך",  "ְוָיֵראָת  יז(  כה,  )ויקרא  ּה  ּבָ ֶנֱאַמר  42זֹו 

ּה "ְוָיֵראָת". ֶנֱאַמר ּבָ

ד. אל תקח מאתו נשך 
ה'כלי  כתב  ותרבית. 
טעם  ''עיקר  יקר': 
הוא  הריבית  איסור 
לפי שהוא מסיר מדת 
האדם,  מן  הבטחון 
משא  בעל  כל  כי 
נשואות  עיניו  ומתן 
שהוא  לפי  ה',  אל 
ירויח  אם  מסופק 
הנותן  אבל  לא.  או 
שלו  רווח  בריבית 
וסומך  וקצוב,  ידוע 
על ערבונו שבידו ומן 
ה' יסיר לבו. ומה שגם 
בלאו,  עובר  הלווה 
מחטיא  שהוא  לפי 
ומסירו  המלוה  את 
הבטחון,  מדת  מן 
כנודע מדבר המלוים 

בריבית שרובם מקטני אמנה ואבירי לב הרחוקים מצדקה, מצד כי אין 
בטחונם בה'...". 

ה. על ענין תחית המתים. שהמלוה בריבית לא יקום בזמן תחית המתים. 

ביאורים
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47. אין לוקין עליו. במסכת מכות )יג:( נלמד דבר זה ממה שהסמיכה התורה 
"לא תחסום שור בדישו" לפרשת מלקות )דברים כג, ב-ג(, לומר שאין לוקים 
אלא על לאוים הדומים ללאו של חסימה. ומכיון שהלאו של חסימה יש בו 

מעשה, אין לוקים אלא על לאוים שיש בהם מעשה. 45. חייב מיתה. בידי אדם או בידי שמים. 46. דתו. דינו.

ֵאין  ׁשֶ ָהְרִביִעית, ָלאו  ְדֵרָגה  ַהּמַ כו. 
ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ה.  ַמֲעׂשֶ ּבֹו 

ֵאין  ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )מכות טז, א( ָלאו ׁשֶ

ה 47ֵאין לֹוִקין ָעָליו. )ו(ּוְמֹפָרׁש  ּבֹו ַמֲעׂשֶ

ָלאו  י  ּכִ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ִדְבֵריֶהם  ּבְ

ק  ּתָ ּנִ או ׁשֶ ה ָחמּור ִמן ַהּלָ ֵאין ּבֹו ַמֲעׂשֶ ׁשֶ

ּבֹו  ֵאין  ׁשֶ ָלאו  ַאְזָהרֹות  ּבְ ְוֵיׁש  ה.  ַלֲעׂשֵ

ּוֵמֶהן  ב,  ּלֵ ּבַ לּויֹות  ּתְ ַאְזָהרֹות  ה  ַמֲעׂשֶ

ַנע ִמן  ְוִהּמָ ְקִפיַצת ָיד  ּבִ ׁשֹון, ּוֵמֶהן  ּלָ ּבַ

ֶהן  ּבָ ֵאין  ׁשֶ ֲעֵברֹות  ֵיׁש  ְוֵכן  ה.  ֲעׂשֶ ַהּמַ

ַמע ּוְבחּוׁש  ֶ חּוׁש ַהּשׁ לּויֹות ּבְ ה, ּתְ ַמֲעׂשֶ

ֵני-ָאָדם  ִמּבְ ים  ַרּבִ ְוָרִאינּו  ָהְראּות. 

ר ְיָדעּום  ׁשְֹכִחים ַרּבֹות ֵמֶהם. ְוֵיׁש ֲאׁשֶ

ית  ְוַתְרּבִ ְך  ֶנׁשֶ ּבְ ְסּפֹו  ּכַ ַהּנֹוֵתן  ֵאין  י  ּכִ

ב ִמיָתה. ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם  45ַחּיָ

ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִמי  י  ּכִ ו(  )שמות רבה לא,  ִלְבָרָכה 

ֵמִליץ  ַמְלָאְך  ֵאין  ית,  ָהִרּבִ ֲעֹון  ָידֹו  ּבְ

ית  "ְוַתְרּבִ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ְוֶזהּו  ְזכּות.  ָעָליו 

ּוְתִמיָהה:  ֵאָלה  ׁשְ ְלׁשֹון  ּבִ ָוָחי",  ָלַקח 

תֹו ִלְחיֹות?!  י 46ּדָ ּיֹאַמר ּכִ ֲהֵיׁש ֵמִליץ ׁשֶ

ם ַיֲענּו ְויֹאְמרּו, לֹא ִיְחֶיה! ּלָ ּכֻ

בדבריהם  ומפורש  ו. 
כי  לברכה  זכרונם 
מעשה  בו  שאין  לאו 
חמור מן הלאו שניתק 
לעשה. לכאורה כוונת 
שאמרו  למה  רבינו 
)פה:- יומא  במסכת 
פו.( שהתשובה עצמה 
מכפרת על עשה ועל 
לעשה,  שניתק  לאו 
ואילו על "לא תעשה 
תולה  תשובה  גמור" 
מכפר.  כיפור  ויום 
ומשמע שלאו הניתק 
לעשה לא נחשב "לא 
ואילו  גמור"  תעשה 
מעשה  בו  שאין  לאו 
תעשה  "לא  נחשב 
גמור" שזקוק לכפרת 
וטעם  הכיפורים.  יום 
הדבר שלאו שאין בו 

מעשה חמור יותר, עפ"י מה שכתבו התוספות במסכת יומא )לו. ד"ה על( 
 שלאו הניתק לעשה יש לו תקנה וריצוי ע"י שיקיים את העשה, משא"כ

לאו שאין בו מעשה אין לו תקנה, אלא בתשובה ויום הכיפורים כמובא 
לעיל.

זה,  לעונש  והטעם 
חיים'  ה'חפץ  כתב 
ח"ב  חסד'  )'אהבת 
עונש  שהוא  פט"ו( 
מדה כנגד מדה, דהלא 
)ויקרא  בתורה  כתיב 
ימוך  "כי  לה-לו(  כה, 
ידו עמך  ומטה  אחיך 
והחזקת בו גר ותושב 
תקח  אל  עמך;  וחי 
ותרבית  נשך  מאתו 
וחי  מאלקיך  ויראת 
אחיך עמך". והוא לא 
אותו,  להחיות  רצה 

ונגזר עליו מדה במדה שגם הוא לא יחיה. 
וכמה יגיע לאדם קלון וכלימה לנצח וגודל הצער, כשכולם יעמדו וינערו 
והוא ישאר לעין כל מושכב  ויזכו לחיי עד ברוב עונג ושמחה,  מעפרם 
ומוטמן בעפר לנצח, תחת מעט הנאת איסור ריבית שקבלה נפשו הבהמית 
בעולם הזה. וע"ז אמר התנא באבות )ב, א(: "הוי מחשב הפסד מצוה כנגד 

שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה". 
ובספר 'חובת השמירה' )פי"ג( כתב, שעל זה אנו מתפללים "מחיה מתים 
ברחמים רבים", ולכאורה, הלא כל ישראל בודאי יש להן זכות של תורה 
וקריאת שמע בכל יום ]דלא גריעא מסתם תורה[, והחזקת התורה, ומדוע 
צריכים לרחמים רבים? ואפשר משום עוון הגאוה, דאמרו חז"ל )סוטה ה.( 
דאין עפרו ננער לתחית המתים, או עסק של ריבית, דאמרו חז"ל )ילקוט 
יחזקאל רמז שע"ה( על זה דאינו עומד בתחיה, ואפילו אם עשה היתר 

עסקא, מי יאמר שנעשה כדין. עכ"ד.

ביאורים
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 מן הזכירה )'שפתי חיים' מדות א' עמ' קסו, תכז(. 53. כמו היראה והצניעות.
ית', וגדלותו  ברוממותו  יתבונן  לפניו,  עומד  ושהוא  השי"ת  זכרון   ע"י 

תהיה  מזה  והתוצאה  לעומתו,  ובאפסותו  בקטנותו  יחוש  גיסא,  ומאידך 
הקב"ה שהרי  עצמו,  את  להבליט  לא   - הצניעות  וכן  הרוממות.   יראת 

לחשוב  המחשבות.  וקישוט   .54 )שם(.  בהתנהגותו  וצופה  אותו  רואה 
זו בלבד שלא לחשוב  מחשבות שיהיו רצויות בעיני השי"ת, דהיינו לא 
מחשבות אסורות, אלא יש ל'קשט' את המחשבות שיהיו יפות ומהודרות, 
תיקוני  המדות.  וטכסיס   .55 )שם(.  וענין  תוכן  ובעלות  ועדינות,  נקיות 
ומתוקנות  נאות  לא.(, כלומר, שיהיו המידות  )עפ"י רש"י שבת  המידות 
ויעקב. יצחק  בני אברהם  56. זרע הקודש.  יתברך.  לפניו  לעומד   כראוי 
57. נאוה. יפה. 58. והמעטירה בעליה. המעטרת את בעליה בכתר ועטרה. 

59. בה' יצדקו. על ידי זכירת ה' יצדקו.

48. לזכור. לכתוב. 49. להזכיר. לאלו אשר "שוכחים רבות מהם". 50. זולתי. 
אלא רק. 51. לשבי פשע. לשון המקרא )ישעיה נט, כ(. כלומר לבעלי תשובה 
שבשבילם נתחבר הספר הזה )זה השער(. ועוד, כי עבירות אלו, אין מי 
שיודע בהם זולתי החוטא בעצמו, ולכן בדרך כלל לא יוכיחו אותו עליהם, 
וע"כ צריך להזכיר את הדברים. ועוד שאין להם שום תיקון זולתי התשובה 
)הרוצה בתשובה(. 52. לזכור את השי"ת בכל עת. משמעות המצוה אינה 
רק ידיעת העובדה שיש בורא ומנהיג לעולם, אלא שזכרון השי"ת יוביל את 
האדם לשפר מעשיו דיבוריו ומחשבותיו ומידותיו כיאה לעומד לפני מלך 
מלכי המלכים, שכל מחשבות אדם ותחבולותיו ויצרי מעללי-איש גלויים 
לפניו. ולכן חייב האדם להשתדל לקנות לנפשו תמיד הנהגות המחויבות 

ִלְקנֹות  ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ָהָאָדם  ב  ְוַחּיָ ֵעת. 

ִמן  בֹות  ַהְמֻחּיָ ַהְנָהגֹות  ִמיד  ּתָ ְלַנְפׁשֹו 

ִניעּות  ְוַהּצְ ְרָאה  ַהּיִ מֹו  53ּכְ ִכיָרה,  ַהּזְ

55ְוַטְכִסיס- בֹות  ֲחׁשָ ּוט-ַהּמַ 54ְוִקּשׁ

ל  ּכָ יגּו  ַיּשִׂ 56ֶזַרע-ַהּקֶֹדׁש  י  ּכִ ּדֹות,  ַהּמִ

ָעֶליָה  ּבְ ֲעִטיָרה  58ְוַהּמַ ַהְנָהָגה-57ָנאָוה 

ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַרְך,  ם-ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ִכיַרת  ִמּזְ

ָרֵאל". ל-ֶזַרע ִיׂשְ לּו ּכָ קּו ְוִיְתַהּלְ יָי ִיְצּדְ )ישעיה מה, כה( "59ּבַ

ֶאת- ח  ּכַ ׁשְ ן-ּתִ ּפֶ ְמאֹד  ָך  ַנְפׁשְ ֹמר  ּוׁשְ ְלָך  ֶמר  ָ ")ז(ִהּשׁ כח. 

י  ּכִ ה,  ַמֲעׂשֶ ּבְ לּויֹות  ּתְ ֵאיָנן  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ֶהם  ּבָ ִנְזָהִרים  ְוֵאיָנם 

ם  ְוַהּדָ ַהֵחֶלב  ֲאִכיַלת  מֹו  ּכְ ה,  ַמֲעׂשֶ ּבְ לּויֹות  ַהּתְ ָהֲעֵברֹות 

מֹו  ּכְ ֶהן  ּבָ ל  ׁשֵ ְלִהּכָ ָקרֹוב  ָבר  ַהּדָ ֵאין  ֵרָפה,  ְוַהּטְ ֵבָלה  ְוַהּנְ

ה.  ֲעׂשֶ ֶבת ִמן ַהּמַ ׁשֹון ּוְבׁשֶ ָבה ּוַבּלָ ַמֲחׁשָ ֲעׂשֹות ּבְ ֲעֵברֹות ַהּנַ ּבַ

ר לֹא  יר ּוְלַהְזִהיר ֲאׁשֶ ן ָרִאינּו 48ִלְזּכֹר ִמְקָצָתם 49ְלַהְזּכִ ַעל ּכֵ

ֶהם, 50זּוָלִתי ִלְרֹמז ֲעֵליֶהן  אנּו ְלַהֲאִריְך ּבָ ֵהר, ְולֹא ָבּ ָיַדע ְלִהּזָ

ע. ֵבי ֶפׁשַ רֹון 51ְלׁשָ ִלְהיֹות ְלִזּכָ

ח  ּכַ ׁשְ ן ּתִ ֶמר ְלָך ּפֶ ָ ב, "ִהּשׁ ּלֵ לּויֹות ּבַ ִמן ָהַאְזָהרֹות ַהּתְ כז. 
ֶאת-ְיָי ֱאלֶֹהיָך" )דברים ח, יא(. ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם 

ן ְוַאל, ֲהֵרי  ֵמר ּפֶ ָ ֱאַמר ִהּשׁ ּנֶ ל ָמקֹום ׁשֶ ִלְבָרָכה )מנחות צט, ב( ּכָ

ָכל  ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶזה 52ִלְזּכֹר ֶאת ַהּשׁ ה. הּוְזַהְרנּו ָבּ ֶזה לֹא-ַתֲעׂשֶ

ושמור  לך  השמר  ז. 
פן תשכח  נפשך מאד 
פשוטו  הדברים.  את 
על  מדבר  מקרא  של 
עשרת  את  השוכח 
הדברות שניתנו בהר 
קיבלו  אמנם  סיני, 
הדין  שהוא  חכמים 
גם לכל התורה כולה 

ביאורים
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דבר אחד בלבד, עובר על לאו זה )מדרש שמואל אבות ג, ח([. 62. עובר 
 בשני לאוין. שנאמרו בפסוק זה, "השמר" ו"פן" ששניהם לשון לא-תעשה.
63. יכול. סבור אתה לומר. 64. תקפה עליו משנתו. היתה משנתו קשה עליו 
 שלא הבינה כראוי ולפיכך שכחה, האם גם אז יעבור על שני לאוין אלו?
רק. אלא  זולתי.   .66 הפסוק.  בהמשך  הכתוב  מלמד  לומר.  תלמוד   .65 
67. הצלחתנו בצדקתנו ויושר לבבנו. שהצלחתנו היא בזכות מעשנו הטובים. 
לדעת רבינו איסור זה נוהג לדורות, ולא רק על זמן ביאתן לארץ המוזכר שם. 
68. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. איני ראוי לכל החסדים ולכל הטובות 

60. השוכח דבר אחד מתלמודו. שמתעצל לחזור עליו עד ששוכחו. 61. דבר 
אחד. אפילו דבר אחד. ]ואע"פ שנאמר "פן תשכח את הדברים" בלשון רבים, 
מ"מ אין לך דבר בתורה שאין תלויים בו דברים רבים, ולכן אפילו אם שכח 

ֵני ָלאִוין. 63ָיכֹול  ׁשְ ְלמּודֹו, 62עֹוֵבר ּבִ ִמּתַ

ְלמּוד  ָנתֹו, 65ּתַ ְקָפה ָעָליו ִמׁשְ ֲאִפּלּו 64ּתָ

ר  ִדּבֶ ָבְבָך", לֹא  ִמּלְ לֹוַמר "ּוֶפן-ָיסּורּו 

ּבֹו  ִסיֵרם ִמּלִ ּיְ תּוב 66זּוָלִתי ַעל ִמי ׁשֶ ַהּכָ

ִמיד. ֵטל ִמן ַהּתֹוָרה ְוֵאינֹו הֹוֶגה ָבּה ּתָ הּוא ּבָ ַעל ְיֵדי ׁשֶ

ָפֶניָך  ֲהדֹף ְיָי ֱאלֶֹהיָך אָֹתם ִמּלְ ְלָבְבָך ּבַ "ַאל-ּתֹאַמר ּבִ כט. 
ת ֶאת-ָהָאֶרץ ַהּזֹאת  ִצְדָקִתי ֱהִביַאִני ְיָי ָלֶרׁשֶ ֵלאֹמר ּבְ

ֻהְזַהְרנּו  ד-ה(.  ט,  )דברים  ְלָבְבָך"  ר  ּוְביֹשֶׁ ְבִצְדָקְתָך  לֹא  ְוגֹו' 

ר  ְויֹשֶׁ ִצְדָקֵתנּו  ּבְ 67ַהְצָלָחֵתנּו  נּו  ְבַנְפׁשֵ ה  ְנַדּמֶ ּלֹא  ׁשֶ ָבֶזה, 

י ַהְצָלָחֵתנּו ֵמֶחֶסד  ּכִ ְלָבֵבנּו  ְוֵנַדע ִעם  ַנֲאִמין  ְלָבֵבנּו, ֲאָבל 

לֹום  ָ ָאַמר ַיֲעקֹב ָאִבינּו ָעָליו ַהּשׁ ָהֶעְליֹון ְוַרב-טּובֹו, ְוָכִעְנָין ׁשֶ

ל ָהֱאֶמת". ל ַהֲחָסִדים ּוִמּכָ י ִמּכָ )בראשית לב, יא( "68)ח(ָקטְֹנּתִ

ד,  )דברים  ֵעיֶניָך"  ר-ָראּו  ֲאׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְוָאְמרּו  ט(. 

ָבר ֶאָחד  ֹוֵכַח 61ּדָ ל 60ַהּשׁ )מנחות צט, ב( ּכָ

מכל  קטנתי  ח. 
רבינו  כתב  החסדים. 
שראוי  מכאן  בחיי, 
שיתבונן  לאדם 
חסרון  בתפילתו 

יו"ד  הרב,  )שו"ע 
הל' ת"ת ב, ד. אולם 
על  בהשגות  הרמב"ן 
)שכחת  המצוות  ספר 
כתב,  ב(  הלאוין, 
שפסוק זה מלמד על מצות לא תעשה, שלא לשכוח את מעמד הר סיני ולא 

להסירו מדעתנו(.
שנינו במסכת אבות )ג, ח(: כל השוכח דבר אחד ממשנתו, מעלה עליו 
הכתוב כאילו מתחייב בנפשו, שנאמר: "רק השמר לך ושמור נפשך מאד 
פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך". רבינו בביאורו לאבות כתב הטעם, 
משום שע"י ששוכח את תלמודו יבוא להורות הלכה בטעות ותבוא תקלה 
הלכה  תורה שהם  בדברי  אלא  אלו  דברים  נאמרו  לא  זה  ולפי  ידו.  על 
למעשה. אבל יש שכתבו שמלשון המשנה והגמרא "כל השוכח דבר אחד", 
משמע שהדברים נאמרו גם על דברי תורה שאינם הלכה למעשה, כגון עניני 
קדשים וטהרות או דברי אגדה וכל כיוצא בזה )שו"ע הרב, הל' ת"ת פ"ג 

קונטרס אחרון ד"ה אלא(.
בספר "תשובות והנהגות" )ח"א סי' ג'( הביא בשם מרן החזון איש זצ"ל, 
ידיו  נוטל  ד'( שתלמיד חכם שאינו  סי'  או"ח  )בשו"ע  שמאחר שמבואר 
כשצריך תלמודו משתכח, לכן מי שאינו נזהר בזה עובר בלאו ד"השמר פן 
תשכח". העיר על כך מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א שאין הכוונה "לאו" 
ממש אלא שהוא מעין הלאו. וראה בקונטרס ספר הזכרון שהביא אליהו 
רבה )סימן קע ס"כ( בשם ספר הגן, שכל האוכל מהדברים הקשים לשכחה, 
הגר"ח  מרן  ע"ז  והעיר  תשכח",  פן  "השמר  של  דאורייתא  בלאו  עובר 
שליט"א שלהפלגה בעלמא נקט, וכוונתו שהוא מעין האיסור, שהרי מבואר 
בספר חסידים סי' תתר"ח שאין בזה אפילו איסור דרבנן כיון שאינו מסירם 

מלבו )'מעשה איש' ח"ב עמ' קמט(. 

ביאורים
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76. הותרה הבחינה.  יז(.  ג,  איכה  הכתוב  )מלשון  שכח  עזב,  ונשה.   .75
מותר לנסות את ה'. 77. בית האוצר. העשוי לכך בבית המקדש. 78. ויהי 

שהבטחתני וקיימת לי )עפ"י רמב"ן(. 69. בעבודת הצדקה. לא מבעיא בשאר 
המצוות שאסור לנסות את הקב"ה, שהרי "שכר מצוה בהאי עלמא ליכא", 
אלא אפילו במצות הצדקה שהבטיחה התורה "כי בגלל הדבר הזה יברכך 
ה' אלקיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך" )דברים טו, י(, ועוד שהרי גמילות 
חסדים על כל ענפיה היא מן הדברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, 
עם כל זה אסור לנסות בזה את ה'. 70. היצליח השם דרכי. בזכות הצדקה. 
71. בכשרון המעשה. במעשי הטובים והכשרים. 72. לא ימצא רפיון ידים. 
לא יהיה לו יאוש וחולשה באמונה ובעבודת ה'. 73. אם עמלו בחכמה ודעת 
וכשרון. אם יגע בתורה ובמעשים טובים. 74. ולא צלחה דרכו. ואעפ"כ לא 

הצליח בעסקיו הגשמיים.

ה טֹוַבת ֶחְפֵצי  ְסּפֹו 75ְוָנׁשָ ִעְנַין ִקְנַין ּכַ ּבְ

ַהּגּוף. ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה 

רֹות  ַעׂשְ ַהּמַ ִמְצַות  )י(ּבְ י  ּכִ א(  ט,  )תענית 

ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ִחיָנה,  ַהּבְ ָרה  76ֻהּתְ ְלַבד  ּבִ

ר  ֲעׂשֵ ל-ַהּמַ ֶאת-ּכָ "ָהִביאּו  י(  ג,  )מלאכי 

ֵביִתי  ית ָהאֹוָצר 78ִויִהי ֶטֶרף ּבְ ֶאל-77ּבֵ

ֱאלֵֹהיֶכם  ֶאת-ְיָי  ְתַנּסּו  )ט(לֹא  ל. 
ּלֹא  )דברים ו, טז(. ֻהְזַהְרנּו ָבֶזה, ׁשֶ

ֲעבֹוַדת  69ּבַ ָנא  ה  ֲאַנּסֶ ָאָדם  יֹאַמר 

י, ְוֶאְבַחן  ְרּכִ ם ּדַ ֵ ָדָקה 70ֲהַיְצִליַח ַהּשׁ ַהּצְ

ְוָזָהב  ֶסף  ּכֶ ִאם  ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ רֹון  ִכׁשְ 71ּבְ

ִיְמָצא  72לֹא  ַהּטֹוב  ְוָהִאיׁש  ִלי.  ה  ַיְרּבֶ

ָחְכָמה  ּבְ ֲעָמלֹו  73ִאם  ִרְפיֹון-ָיַדִים 

ְרּכֹו  ּדַ ָצְלָחה  74ְולֹא  רֹון  ְוִכׁשְ ּוְבַדַעת 

שהטעם  כתב  תכד( 
שמקום  משום  הוא 
קיום  שכר  נתינת 
בעולם  אינו  המצוות 
בעולם  אלא  הזה 

הבא.
באיסור  כלול  עוד 
סומכין  שאין  זה 
לכתחילה,  הנס  על 
ב"חובת  שכתב  וכמו 

הלבבות" )שער הבטחון פ"ד(: אין ראוי לאדם להכנס בסכנות בבטחונו על 
גזירת הבורא, וישתה סמי המות או שיסכן בעצמו להלחם עם הארי והחיות 
רעות ללא דוחק, או שישליך עצמו בים או באש והדומה לזה ממה שאין 
האדם בטוח בהן ויסכן בנפשו, וכבר הזהירנו הכתוב מזה כמו שאמר "לא 

תנסו את ה' אלקיכם".
י. במצות המעשרות בלבד הותרה הבחינה. והטעם בזו כענין שכתוב )משלי 
יט, יז( "מלוה ה' חונן דל", כלומר, שהודיענו האל ברוך הוא כי בפרנסנו 
משרתי ביתו במעשר נמצא התועלת והברכה בממוננו על כל פנים, ולא 
יעכב זה שום דבר חטא ועוון )ספר החינוך, מצוה תכד(. אכן דעת רבינו 
בספר היראה )אות סג( שלא רק במעשר דגן תירוש ויצהר נאמר שמותר 
דבר  "מכל  שם:  כתב  וכן  כספים,  במעשר  גם  אלא  הקב"ה  את  לבחון 
שמשתכר הן לכתוב הן ללמוד הן לעשות מלאכה או אפילו אם מצא מציאה 
או נתנו לו מתנה או בכל ענין שיבוא הן כסף הן שוה כסף - מן הכל יפריש 
מעשר, כי דבר זה אין לו ערוך, כי את אשר אסר הקב"ה לנסותו - התירו 
במעשר". וראה עוד שו"ע יו"ד רמ"ז ס"ד ובנו"כ שם, וכן ב'אהבת חסד' 
ח"ב פי"ח, האם מותר לנסות את הקב"ה רק במעשר תבואה ופירות או גם 

במעשר כספים.

ופחיתותו,  עצמו 
אשר  האדון  ואדנות 
הוא אליו לעבד, וזהו 
עבדך",  "את  שאמר 
בריבוי  ושיתבונן 
יתברך  ה'  חסדי 
וזהו  עליו.  וטובותיו 
ע"ה  דוד  שאמר 
אתה  ה'  לה'  "אמרת 
עליך"  בל  טובתי 
)תהלים טז, ב(, יאמר, 
בדרכי  אני  מתבונן 
אדון  שהוא  השי"ת 
לכל העולם מיטיב אתם טובות האדון על העבד, לא בחיוב רק חסד גמור, 

וזהו 'טובתי בל עליך', כלומר איננה חיוב שתהא מוטלת עליך. 
ט. לא תנסו את ה' אלהיכם. בטעם האיסור כתב הרמב"ן שאין לקיים את 
התורה כדרך המסתפק באמיתותה וביכולת ה', אלא מאחר שראינו את 
התגלות ה' בהר סיני יש לנו לקיימה באמונה. ועוד, כי יש לנו לקיים את 
התורה משום שהיא ציווי ה', ולא על מנת לקבל שכר. ובספר החינוך )מצוה 
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דוקא  נאמרו  לא  רבינו  לדעת  האלה.  האזהרות  85. הוזהרנו בזה. בשתי 
בסה"מ  הרמב"ם  כדעת  לאחור,  ישובו  ולא  יברחו  )שלא  מלחמה  בשעת 
ל"ת נ"ח(, אלא לכל זמן שרואה האדם שצרה קרובה לבוא, שיתחזק ויבטח 
בישועת ה'. 86. קרובה בלבבו. שיחשוב ויאמין בלבבו שהישועה קרובה 
לבוא. 87. אך קרוב ליראיו ישעו. אכן קרובה ליראי ה' ישועתו ]ר"ל אין 
 הדבר קשה, כי קרוב לפני ה' וקלה בעיניו להביא ליראיו ישעו )מצו"ד([.

88. מי את וגו'. בת צדיקים כמותך ומלאה זכיות, למה תיראי מאנוש אשר 
סופו למות )רש"י(. 89. לא תגורו. אזהרה לדיינים שלא ייראו ולא יפחדו 

טרף בביתי. וימצא מזון לכהנים וללוים אנשי ביתי. 79. יוכיח. לגלות אזנו 
ליישר דרכו )מצו"ד(. 80. תמורת. במקום. 81. ותחת כבודו. ובמקום כבוד 
 העולם הזה המדומה והכוזב. 82. שכר אמת. שכר אמיתי, נצחי ומשמעותי.
83. והטוב הצפון. כמ"ש )תהלים לא, כ( "מה רב טובך אשר צפנת ליראיך". 

84. להורישם. לגרשם ולהשמידם.

ְלָחָמה ַעל-אְֹיֶביָך  י-ֵתֵצא ַלּמִ "ּכִ לב. 
ָך  ְוָרִאיָת סּוס ָוֶרֶכב ַעם ַרב ִמּמְ

לֹא ִתיָרא ֵמֶהם" )שם כ, א(. 85ֻהְזַהְרנּו 

ָצָרה  י  ּכִ ָהָאָדם  ִיְרֶאה  ִאם  ׁשֶ ָבֶזה, 

ם 86ְקרֹוָבה  ֵ ְהֶיה ְיׁשּוַעת ַהּשׁ ְקרֹוָבה, ּתִ

ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ִעְנָין  ּכָ ָעֶליָה,  ְוִיְבַטח  ְלָבבֹו  ּבִ

ִליֵרָאיו  ָקרֹוב  "87ַאְך  י(  פה,  )תהלים 

תּוב )ישעיה נא, יב( "88ִמי- עֹו". ְוֵכן ּכָ ִיׁשְ

יְרִאי ֵמֱאנֹוׁש ָימּות". ַאּתְ ַוּתִ

י  ּכִ ֵני-ִאיׁש  ִמּפְ ָתגּורּו  "89לֹא  לג. 

לֹֹמה ָעָליו  זֹאת". ְוָאַמר ׁשְ ּוְבָחנּוִני ָנא ּבָ

ֶאת-ְיָי  ד  ּבֵ "ּכַ ט-יא(  ג,  )משלי  לֹום  ָ ַהּשׁ

בּוָאֶתָך,  ל-ּתְ ּכָ ית  ּוֵמֵראׁשִ ֵמהֹוֶנָך 

ָבע ְוִתירֹוׁש ְיָקֶביָך  ְלאּו ֲאָסֶמיָך ׂשָ ְוִיּמָ

ְמָאס ְוַאל- ִני ַאל-ּתִ ִיְפרֹצּו. מּוַסר ְיָי ּבְ

רּוׁש, ִאם לֹא ִיְהֶיה  תֹוַכְחּתֹו". ּפֵ קֹוץ ּבְ ּתָ

ל  ית ּכָ ָך ֵמהֹוְנָך ּוֵמֵראׁשִ ִתּתְ ָבע ּבְ ֵלא ֲאָסֶמיָך ׂשָ ן ְלִהּמָ ְלָך ּכֵ

ְמַאס  ָדָקה ֲאָבל יֹאֲחזּוָך ְיֵמי עִֹני, ַאל ּתִ בּוָאְתָך ַלֲעבֹוַדת ַהּצְ ּתְ

י ֶאת  י ַגם ֶזה ְלטֹוָבְתָך, )שם שם, יב( "ּכִ ּכִ ְוַדע  ם  ֵ מּוַסר ַהּשׁ

ִלְהיֹות  ַאֲחִריתֹו,  ּבְ ְלֵהיִטיבֹו  79יֹוִכיַח",  ְיָי  ר-ֶיֱאַהב  ֲאׁשֶ

ַכר ֱאֶמת  בֹודֹו, 82ׂשְ ה 81ְוַתַחת ּכְ ַכר ָהעֹוָלם ַהּזֶ מּוַרת ׂשְ 80ּתְ

פּון ָהעֹוֵמד ָלַעד ְלעֹוָלם. 83ְוַהּטֹוב ַהּצָ

י ֵאיָכה  ּנִ ה ִמּמֶ ים ַהּגֹוִים ָהֵאּלֶ ְלָבְבָך ַרּבִ י ֹתאַמר ּבִ "ּכִ לא. 
ם, )יא(לֹא ִתיָרא ֵמֶהם" )דברים ז, יז-יח(. אּוַכל 84ְלהֹוִריׁשָ

חלוש  שהוא  האדם 
הרבים  אויביו  נגד 
ועי"כ  ממנו  החזקים 
ויראה  ויפחד,  יירא 
מלבו  תסור  לא  זו 
שיזהירו  אזהרה  ע"י 
אותו שלא יירא. ועל 
שלא  באזהרה  כן 
יירא צירף תמיד את 
שיזכור  ר"ל  הזכירה, 
כי גבורי חיל רבים או 
מלך גדול רב ושליט 
עומד על ימינו לעזרו 
מכח  גדול  שכוחו 
תסור  ועי"ז  האויב, 
וכן  מלבו,  היראה 
שאמר  זו  באזהרה 
"לא תירא מהם" אמר 

העצה להסיר היראה הוא ש"זכר תזכור את אשר עשה ה' אלהיך לפרעה 
ולכל מצרים" שהיו ג"כ עמים רבים ומלך עז והכניעם ה' לפניך. 

מהם.  תירא  לא  יא. 
שלא  המלבי"ם:  כתב 
המצוה  תחת  יפול 
בציווי  כלול  )שלא 
ולא  יירא  שלא  זה( 
אינו  שהיראה  יפחד, 
פועל בחיריי רק דבר 
מהשערת  נמשך 
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הגאוה. 97. וכי ישתרר עליהם גם השתרר בהנהגותיו. )מלשון הכתוב במדבר 
טז, יג(. כלומר, ואף כאשר ינהג עליהם שררה וגינוני מלכות, כמו אמרו 

"שתהא אימתו עליך" )סנהדרין כב.(. 98. שפל רוח. בלבו.

מפני אף אדם. וז"ל ספר החינוך )מצוה תטו(: שנמנע הדיין מלירא מאיש 
מלדון דין אמת ואפילו הוא איש מזיק עז פנים עב המוח, אלא יחתוך את 
הדין ולא ישים לבו כלל למה שיקרה עליו מההזק בשביל דינו, ועל זה נאמר 
"לא תגורו מפני איש". 90. שלא יקרנו נזק מצד משפט הצדק. מלשון רבינו 
נראה שאין ענין המצוה שלא ישים לבו כלל למה שיקרה לו כתוצאה מכך 
שיחתוך הדין, אלא חייבין אנו להאמין שלא יקרה שום נזק מצד משפט 
הצדק כי המשפט לאלוקים הוא, פירוש שהדיין בא מכח דין תורה כי הוא 
פועל כביכול בשם הקב"ה וכי הוא שליח מצוה ואינו ניזוק )הרוצה בתשובה(. 
 91. לא נכיר בו פנים. לא נטה את הדין לטובת החשובים או העשירים.
92. בחזירתן. בשובם מעשייתה. 93. לאלהים הוא. "ונתן אתכם במקומו" 
שלא  רום לבבו מאחיו.  95. לבלתי  המשפט.  בגלל  94. בסבתו.  )רמב"ן(. 
יתגאה המלך בלבו על בני עמו. 96. הוזהרנו בזה להסיר מנפשנו מדת הגאוה. 
לדעת רבינו זו אזהרה הן למלך והן לכל אדם, וזהו איסור כללי על מידת 

ָטן, ַוֲאִפּלּו  דֹול ַעל ַהּקָ ֶאה ַהּגָ ּלֹא ִיְתּגָ ְוׁשֶ

ֶלְך לֹא ָירּום ְלָבבֹו ֵמֶאָחיו, 97)יג(ְוִכי  ַהּמֶ

ַהְנָהגֹוָתיו,  ֵרר ּבְ ּתָ ם ִהׂשְ ֵרר ֲעֵליֶהם ּגַ ּתָ ִיׂשְ

ֲאָוה,  ְוַהּגַ ַפל-רּוַח.  98ׁשְ ִיְהֶיה  ָהיֹה  ַאְך 

ט ֵלאלִֹהים הּוא" )דברים א, יז(.  ּפָ ׁשְ ַהּמִ

ִיְקֵרנּו  ּלֹא  90ׁשֶ ְלַהֲאִמין  ָבֶזה  ֻהְזַהְרנּו 

ר 91לֹא  ֲאׁשֶ ּכַ ֶדק  ט ַהּצֶ ּפַ ד ִמׁשְ ֶנֶזק ִמּצַ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו  מֹו ׁשֶ יר ּבֹו ָפִנים, ּכְ ַנּכִ

לּוֵחי  ׁשְ ב(  ח,  )פסחים  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם 

רּוׁש  ִמְצָוה ֵאיָנן ִנּזֹוִקין לֹא ַבֲהִליָכָתן ְולֹא 92ַבֲחִזיָרָתן. ְוֶזהּו ּפֵ

תֹו. ִסּבָ ּלֹא ְיבֹוֲאֶכם ֶנֶזק 94ּבְ ט 93ֵלאלִֹהים הּוא", ׁשֶ ּפָ ׁשְ י ַהּמִ "ּכִ

כ(. יז,  )דברים  ְוגֹו'  ֵמֶאָחיו"  רּום-ְלָבבֹו  י  "95ְלִבְלּתִ  לד. 
ֲאָוה,  ַהּגַ ת  ִמּדַ נּו  ְפׁשֵ ִמּנַ ְלָהִסיר  ָבֶזה  96)יב(ֻהְזַהְרנּו 

עצמן, כי הם השורש 
המצוות.  לכל  והיסוד 
אמנם רבינו מנה כאן 
כאזהרת  הגאוה  את 
את  וכן  לא-תעשה, 
הקמצנות  מידת 
ואת  לה(  אות  )לקמן 

מידת האכזריות )אות לו( ואת מידת השנאה )אות לט(. 
כתב הסמ"ג במל"ת ס"ד, וז"ל: "תוכחת הענוה דרשתי לרבים כך, אבל 
לחברה על לאו ולמנות בלאו לא היה דעתי וכו' וכשהגעתי להשלים כל 
הלאוין ואבוא בחלום במראות הלילה: "הנה שכחת את העיקר - השמר לך 
פן תשכח את ה'!" והתבוננתי עליו בבקר והנה יסוד גדול הוא ביראת ה', 
הואלתי לחברו בעזרת יהיב חכמתא לחכימין. אחרי כן עיינתי בפ"ק דמס' 
סוטה )ה.( וגרסינן שם בהדיא אזהרה לגסי הרוח "ורם לבבך ושכחת את ה' 

אלקיך" וכתוב 'השמר לך פן תשכח את ה''". 
וז"ל הרמב"ן ז"ל )עה"ת(: "לבלתי רום לבבו מאחיו": "נרמז בכאן בתורה 
איסור הגאות, כי הכתוב ימנע את המלך מגאות ורוממות הלב וכל שכן 
האחרים שאינם ראויים לכך, כי בראוי להתרומם ולהתגדל - יזהירנו להיות 
לבבו שפל ככל אחיו הקטנים ממנו, כי הגאוה מדה מגונה ונמאסת אצל 
האלקים אפילו במלך, כי לה' לבדו הגדולה והרוממות, ולו לבדו התהלה".

יג. וכי ישתרר עליהם גם השתרר בהנהגותיו, אך היה יהיה שפל רוח. כתב 
הרמב"ם )הל' מלכים פ"ב א-ה(: "כבוד גדול נוהגין במלך ומשימין לו אימה 
ויראה בלב כל אדם... אין רוכבין על סוסו, ואין יושבין על כסאו... המלך 
על  ויושב  מפוארין...  בלבושין  ומתנאה  עצמו  ומתקן  יום  בכל  מסתפר 
כסא מלכות בפלטורין שלו, ומשים כתר בראשו, וכל העם באין אליו בעת 
שירצה ועומדין לפניו ומשתחוים ארצה... ולא יעמוד מפני אדם ולא יקרא 

יב. הוזהרנו בזה להסיר 
הגאוה.  מדת  מנפשנו 
ידוע מש"כ רבנו חיים 
ויטאל )שערי קדושה( 
נמנו  לא  שהמדות 
בפני  מצוות  בתורת 
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104. לעקור מנפשנו צרות העין. אין הכוונה על מי שאינו רוצה לתת כלל, 
אלא כמו שאמרו חז"ל 'יש נותן ומצטער' )רש"י דברים טו, ז(, שפעולת 
דהוא  כל  עיכוב  שם  שיש  אלא  והרצון  הטוב  מדת  בכל  אינה  הצדקה 
'מצטער', וזהו "ולא ירע לבבך בתתך לו" )'חבר מאמרים' להג"ר ירוחם ממיר 
 זצ"ל ח"א מאמר צה(. 105. לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך. יש
 לך אדם שמצטער )מסתפק( אם יתן אם לא יתן, לכך נאמר לא תאמץ. יש

לך אדם שפושט את ידו )ליתן( וקופצה )סוגרה(, לכך נאמר ולא תקפוץ 
)רש"י(.

99. המאבדות ומכלות הנפש. על דרך מה שכתב רבינו לעיל )שער א' אות 
כ"ז(: "ובעל גאוה נמסר ביד יצרו, כי אין עזר ה' עמו אחרי אשר הוא תועבת 
ה'". 100. תועבת ה' כל גבה לב. אפילו אין לו גבהות אלא בלב - נקרא תועבה 
)אורחות צדיקים שער הגאוה(. 101. וגנזי ברומיו. תיבות העשויות לגניזת 
דברים חמודים )מצודת ציון, יחזקאל כז, כד(. וגם אם ישתמש באוצרות אלו 
לצורך מצוות - מה יועילו לו אם הוא מתועב בעיני ה'. ויש מפרשים זאת גם 
על אוצרות רוחניים, שלא יועילו לו אם הוא מתועב בעיני ה', "ומה הועילה 
 בכל קניניה אם רעה בעיני אדוניה" )לשון רבינו לעיל שער א' אות י'(.

103. גבהי תפארת  ובזוי.  102. אחרי כי נתעב ונאלח. מאחר והוא נמאס 
גדולתו עמוקים משאול. התנשאותו ורוממות לבו הינם השפלות הגדולה 

ביותר.

ל ָחָכם  )ירמיה ט, כב-כג( "ַאל-ִיְתַהּלֵ ְוֶנֱאַמר  ְוהּוא ֱאלֶֹהיָך", 

ל ְוָידַֹע  ּכֵ ל ַהׂשְ ְתַהּלֵ ל ַהּמִ זֹאת ִיְתַהּלֵ י ִאם-ּבְ ָחְכָמתֹו ְוגֹו' ּכִ ּבְ

אֹוִתי".

ָך לֹו" )דברים טו, י(.  ִתּתְ ן לֹו ְולֹא-ֵיַרע ְלָבְבָך ּבְ ּתֵ לה. "ָנֹתן ּתִ
נּו ָצרּות-ָהַעִין ְוִלְהיֹוֵתנּו  ְפׁשֵ ֻהְזַהְרנּו ָבֶזה 104ַלֲעקֹור ִמּנַ

הּוא  "טֹוב-ַעִין  ט(  כב,  )משלי  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ִעְנָין  ּכָ טֹוֵבי-ַעִין, 

ַנְפׁשֹוֵתינּו  ּבְ ע  ִנּטַ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ד,  ַנת-ַהּיָ ַמּתְ ּבְ ַדי  ְולֹא  ְיֹבָרְך". 

ן ִהְזִהיר ְוָאַמר ְולֹא-ֵיַרע ְלָבְבָך ַאַחר  ִדיבּות. ַעל ּכֵ ת ַהּנְ ִמּדַ

ן לֹו. ּתֵ ָאַמר ָנֹתן ּתִ ׁשֶ

ֶאת-ָיֶדָך"  ִתְקּפֹץ  ְולֹא  ֶאת-ְלָבְבָך  ץ  ְתַאּמֵ "105לֹא  לו. 
ת  ִמּדַ נּו  ְפׁשֵ ִמּנַ ְלָהִסיר  ָבֶזה  ֻהְזַהְרנּו  ז(.  טו,  )דברים 

דֹות  99ַהְמַאּבְ ַהֲחמּורֹות  ָהֲעֵברֹות  ִמן 

ֱאַמר )משלי טז, ה(  ּנֶ ׁשֶ ֶפׁש,  ַהּנֶ ּוְמַכּלֹות 

ּוַמה  ֵלב".  ַבּה  ל-ּגְ ּכָ ְיָי  "100ּתֹוֲעַבת 

101ְוִגְנֵזי  רֹו  ָעׁשְ ְורֹב  ְסּפֹו  ּכַ ִקְנַין  ּיֹוִעיל 

ִנְתָעב  י  ּכִ 102ַאֲחֵרי  ה  ְוִהּנֵ רֹוָמיו.  ּבְ

תֹו  ֻדּלָ ּגְ ְפֶאֶרת  ִתּ ְבֵהי  103ּגָ ְוֶנֱאָלח, 

ָחָכם  ל  ִיְתַהּלֵ ְוַאל  אֹול.  ְ ִמּשׁ ים  ֲעֻמּקִ

ַרְך ּוְבִיְרָאתֹו,  ם ִיְתּבָ ֵ ֲעבֹוַדת ַהּשׁ זּוָלִתי ּבַ

ֵבקּות ּבֹו,  חֹון ּבֹו, ּוְבַאֲהָבתֹו ְוַהּדְ ּטָ ְוַהּבִ

ֶתָך  ְתִהּלָ "הּוא  כא(  י,  )דברים  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ

לאדם אלא בשמו כדי 
בלב  יראתו  שתהיה 

הכל".
ומיד אח"כ כתב )ה"ו(: 
לו  שחלק  "כדרך 
הגדול  הכבוד  הכתוב 
בכבודו,  הכל  וִחֵייב 
לבו  להיות  צוה  כך 
וחלל  שפל  בקרבו 
חלל  "ולבי  שנאמר 
ינהג  ולא  בקרבי". 
גסות לב בישראל יתר 
מדאי שנאמר "לבלתי 
מאחיו"...  לבבו  רום 
בענוה  יתנהג  לעולם 
גדול  לנו  אין  יתירה, 

ממשה רבינו והרי הוא אומר "ונחנו מה".
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השמים. כי במדה שאדם מודד מודדין לו. ]ולמדים זאת ממה שכפל הכתוב 
'ונתן לך רחמים' שתרחם על הבריות, ועל ידי כך 'ורחמך'. ולשון 'ונתן', 
פירשוהו חכמים שה' ימציא לך עניים לרחם עליהם כדי שבזכות זה ירחמו 
עליך מן השמים )ספרי דבי רב, פסיקתא צו([. 115. ולא תחוס עינך עליו. 
שנמנע המוסת שלא להציל המסית כשיראהו בסכנת מות ואבוד, ועל זה 
נאמר 'ולא תחוס עינך עליו' )ספר החינוך, מצוה תנט(. 116. ולא תחמול. 
שנמנע המוסת שלא לטעון דבר של זכות על המסית ואפילו יודע לו זכות 
ולא ילמדהו ולא יזכרהו עליו )שם ת"ס(. 117. ולא תכסה עליו. שלא יחריש 
המוסת מללמד חובה על המסית, אבל ילמדה עליו, ואמרו חז"ל אם אתה 
יודע לו חובה אי אתה רשאי לשתוק )שם תס"א(. 118. שלא לחמול ולרחם 
על המחטיאים והמכשילים בני אדם. דעת רבינו שאין הכתוב מדבר רק 
במסית לע"ז ומשום חומרא דע"ז, אלא גם במחטיאים ומכשילים בשאר 
)מצוה תס"א(:  החינוך  וז"ל ספר  ולרחם עליהם.  עבירות שאסור לחמול 
ומרוב אזהרות אלה על המסית ]אחד מבני ישראל לעבוד ע"ז[ יש לי להבין 
שמותר וגם מצוה עליו לשנוא גם כן הרשעים שבשאר עברות, אחר ראותנו 
שהשחיתו והתעיבו מעשיהם עד שאין תקוה בהם ולא ישמעו בקול מורים 
אבל יבוזו דבריהם ולמלמדם לא יטו אוזן, אבל להזיק מגמת פניהם, הנה 

אלה רשעים שהיה דוד אומר עליהם 'הלא משנאיך ה' אשנא' וגו'.

106. נטעי נעמנים. נטיעות נעימות ונחמדות. 107. הנאמנים. האמיתיים, 
בלי חשבונות עצמיים )משיבת נפש(. 108. והלכת בדרכיו. "מה הוא חנון 
ורחום - אף אתה היה חנון ורחום" )ספרי פ' עקב(. 109. כי מן האפשר. 
רחמנותו  מתוך  זאת  יעשה  ולא  רחמנות.  מדרך  ולא   .110 מצב.  שיתכן 
ונדיבות לבו אלא להתייהר ולהתפאר )עפ"י ביאור רבינו למשלי יב, י, וראה 
"ויקרא מתנת הרשעים  111. ורחמי רשעים אכזרי.  להלן בביאור הבא(. 
'רחמי רשעים', יען כי המתנה פעולת מדת הרחמנות, או על דעת הרואים 
אשר יחשובו כי הוא נותן מתוך הרחמנות" )ביאור רבינו למשלי שם(. "כי אם 
יתן צדקה לעני יהיה מתנהג על דרך אכזריות... כגון אם יאכיל העני בביתו 
לא ישגיח עליו ולא יקרבנו ולא יסביר לו פנים מרוב שררתו, ויושיבהו בשפל 
המקומות, וינהג עצמו דרך בזיון... ואם הענק יעניקהו מכספו ותבואתו - 
יתן לו בגלוי ודרך שררה, ולא יחוש אם יחוורו פניו, גם יתפאר עליו וישתרר 
ויעבוד בו בגלל דבר מתנתו אשר נתן לו, ולא יחוש בהלבנת פניו" )רבינו 
שם(. 112. בשער האכזריות. רבינו חיבר חיבור בשם זה, אך לא זכינו לאורו. 
113. ונתן לך רחמים. שתרחם על הבריות )רש"י(. 114. מרחמין עליו מן 

ִמן  ָעָליו  ְמַרֲחִמין  ֵאין  ִרּיֹות  ַהּבְ ַעל  ְמַרֵחם  ֵאינֹו  ׁשֶ ְוָכל 

ַמִים. ָ ַהּשׁ

117ְולֹא- 116ְולֹא-ַתְחֹמל  ָעָליו  ֵעיְנָך  "115ְולֹא-ָתחֹוס  לז. 
ּלֹא ַלְחֹמל  ה ָעָליו" )שם שם, ט(. ֻהְזַהְרנּו ָבֶזה 118ׁשֶ ְתַכּסֶ

ְוָאְמרּו  ֵני-ָאָדם.  ּבְ יִלים  ְכׁשִ ְוַהּמַ ֲחִטיִאים  ַהּמַ ַעל  ּוְלַרֵחם 

ה  ֲעׂשֶ ַהּנַ ל  ּכָ א(  מצורע  )תנחומא  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 

ָהַרֲחִמים  ֵהם  ַנֲעָמִנים  106ִנְטֵעי  ּה  ּבָ ְוִלְנטַֹע  ָהַאְכָזִרּיּות, 

תּוב )שם כח, ט( "108ְוָהַלְכּתָ  ּכָ מֹו ׁשֶ ֱאָמִנים, ּכְ ְוַהֲחָסִדים 107ַהּנֶ

ָידֹו  ִיְקּפֹץ ֶאת  ּלֹא  ׁשֶ ר  י ִמן ָהֶאְפׁשָ ּוַבֲעבּור 109ּכִ ְדָרָכיו".  ּבִ

ֱאַמר )משלי יב,  ּנֶ ִעְנָין ׁשֶ ֶרְך ַרֲחָמנּות, ּכָ ן ֶלָעִני 110ְולֹא ִמּדֶ ְוִיֵתּ

ץ ֶאת- תּוב לֹא ְתַאּמֵ ן ּכָ ִעים ַאְכָזִרי", ַעל ּכֵ י( "111ְוַרֲחֵמי ְרׁשָ

ַער  ׁשַ ֵאר 112ּבְ ר ִיְתּבָ ֲאׁשֶ ְלָבְבָך. ְועֶֹנׁש ָהַאְכָזִרּיּות ַרע ָוָמר, ּכַ

ֶעְזַרת ָהֵאל. ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  ָהַאְכָזִרּיּות ּבְ

ָך" )דברים יג,  )שבת קנא, ב( "113ְוָנַתן-ְלָך ַרֲחִמים ְוִרַחְמָך ְוִהְרּבֶ

ַמִים,  ָ ִרּיֹות 114ְמַרֲחִמין ָעָליו ִמן ַהּשׁ ל ַהְמַרֵחם ַעל ַהּבְ יח(, ּכָ
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121. העונש. בידי שמים. 122. אלא על נטירת הלב. ולפיכך היא מן האזהרות 
התלויות בלב. וכתב בספר 'קהלות יעקב' )ח"י סימן נ"ד( שמדברי רבינו 
משמע שגם בלאו של "לא תקום" עיקר העונש הוא על נטירת הלב, שהרי 
מנה אותו באזהרות התלויות בלב, והוכיח כך גם מדברי הראב"ד בפירושו 
לתורת כהנים )זה השער(. נמצא לפי"ז שבכל נקימה יש גם איסור נטירה, 
אלא שהוא חמור יותר מפני שנמנע בשל כך מלהשאילו. 123. הלב. וכ"כ 
בספר החינוך )מצוה רמ"ב(: "אפילו בזכירת חטאו בלב לבד נמנענו". וכן 

119. האכזרים. שגדול המחטיאו יותר מן ההורגו, ואין לך אכזריות גדולה מזו. 
120. לא תקום. "ואע"פ שאינו לוקה עליו, דעה רעה היא עד מאד, אלא ראוי 
לו לאדם להיות מעביר על מדותיו על כל דברי העולם, שהכל אצל המבינים 

דברי הבל והבאי ואינן כדי לנקום עליהם" )רמב"ם הלכ' דעות פ"ז ה"ו(.

א(  כג,  )יומא  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 

ִאיֵלִני  ֵאיזֹו ִהיא ְנִקיָמה? ָאַמר לֹו, ַהׁשְ

ִאיְלָך  ַמׁשְ ֵאיִני  לֹו,  ָאַמר  ָך.  ּמְ ַקְרּדֻ

ְך.  ּלָ ׁשֶ ֶאת  ִני  ַאְלּתַ ִהׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ֶדֶרְך  ּכְ

)טו(ֲהֵריִני  ְנִטיָרה? ָאַמר לֹו  ְוֵאיזֹו ִהיא 

ּלֹא  ׁשֶ מֹוְתָך  ּכְ ְוֵאיִני  ִאיְלָך  ַמׁשְ

ַעל  ֶזה  ּבָ 121ָהעֶֹנׁש  ְוֵאין  ִני.  ַאְלּתַ ִהׁשְ

ב.  123ַהּלֵ ְנִטיַרת  ַעל  א  122ֶאּלָ ּבּור,  ַהּדִ

ה  ַרֲחָמִני ַעל 119ָהַאְכָזִרים, ַלּסֹוף ַנֲעׂשֶ

ַאְכָזִרי ַעל ָהַרֲחָמִנים.

לח. "120)יד(לֹא-ִתּקֹם ְולֹא-ִתּטֹר ֶאת-
ָך" )ויקרא יט, יח(. ָאְמרּו  ֵני ַעּמֶ ּבְ

יהיה  ולבו  ובמסחרו, 
לא  ושלם,  בריא 
על  קנאתו  תעלה 
אחרים ולא ינקום ולא 

יטור.
משאילך  הריני  טו. 
שלא  כמותך  ואיני 
הקשה  השאלתני. 
ב'דינא דחיי' )ל"ת יא(, 
התורה  שאסרה  כיון 
גם  בלב  הנטירה  את 
כל  באופן שמשאילו, 
באופן  שאסור  שכן 

שאינו משאילו, ומדוע הוצרכה להזהיר על הנקימה? ותירץ, שהיה מקום 
לומר שאסרה התורה דווקא באופן ששונאו בלבבו וכלפי חוץ אינו מראה 
לו שנאתו, אך אם מראה שנאתו בגלוי ואינו משאילו שמא לא הקפידה 
התורה ]וכמו שמצינו לענין איסור 'לא תשנא את אחיך בלבבך' )ויקרא יט, 
יז( שלדעת הסמ"ק )עמודי גולה מצוה יז( מותר להראות לו שנאתו בגלוי 
והאיסור הוא רק לשנאתו בלב ולהראות לו פנים יפות[, לכן הוצרכה התורה 
להזהיר אף על הנקימה. ומאידך, אם היתה התורה מזהירה רק על הנקימה 
לא היינו למדים על הנטירה, שהיה מקום לומר שאסרה תורה דווקא כשבא 

הדבר לידי מעשה, שאינו משאילו )אחרונים(.

ולא  תקום  לא  יד. 
החפץ  כתב  תטור. 
חסד  )אהבת  חיים 
"יתבונן  פכ"ב(:  ח"ב 
כמה  בנפשו,  תמיד 
את  הקניט  פעמים 
בדבורו  הקב"ה 
ואפילו  ובמעשיו, 
הכי אין הקב"ה נוקם 
ונוטר לו, ומתחסד עמו בכל עניניו, ואף הוא יעשה כן עם רעהו. ונוכל לומר 
שזהו כוונת הכתוב 'לא תקום ולא תטור את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך 
אני ה'', רוצה לומר, שתתנהג עם רעך כמו שאנכי נוהג במדות עמך ועם כל 
העולם, שאיני נוטר שנאה, כמו דכתיב )ירמיה ג, יב(: 'כי חסיד אני נאום ה' 

לא אטור לעולם'".
עוד כתב החפץ חיים )עה"ת פרשת קדושים(: אין לו לאדם להתרעם על 
חבירו על שלא עשה עמו טובה או לא הלוה לו מעות וכדו', כי מסתמא לא 
נקצב מאת הש"י הטובה הזו אצלו. וגאון אחד היה ממשיל על זה משל, לאחד 
שצריך לאיש ששמו ראובן ושאל לאנשים איפה אוכל למצוא את ראובן, 
וענו לו במקום פלוני נמצא קבוץ של אנשים אולי ישנו ביניהם. וילך להתם 
לדרוש עליו ולא נמצא שם ראובן. האם יעלה על הדעת להתרעם על כל 
אחד מהנאספים שם למה שמו שמעון או לוי ולא ראובן?! אלא עליו ללכת 
למקום אחר לבקש את ראובן האמיתי. כן הדבר הזה, למה לו להתרעם על 
האיש שאינו רוצה למלאות בקשתו, אחרי שאינו האיש שהיה רצון השי"ת 
עליו להיטיב עמו? עליו ללכת לבקש את הטובה ממי שנגזר עליו להיטיב 
עמו! אשרי אנוש יצייר זה תמיד במחשבתו בכל מאורעותיו בחייו הפרטיים 
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נוספים. איסורים  הרבה  ומביאה  גורמת  רבים.  פשעים  מעוללת   .131 
כמה  כנגד   .133 ומקולקלים.  נפסדים  מעשים  נשחתות.  עלילות   .132
 חייבי מיתות בי"ד. עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים )ערכין טו:(.
134. דרישת רעה. שמתוך שנאה דורש את רעת חבירו. 135. והליכת רכיל. 
אומר לאחרים אלו דברי גנאי דיבר פלוני עליכם. 136. ומאבדת טובה הרבה. 
)זה השער(. "גם מסבבת ביטול הרבה  מצוות עשה ומדות טובות הרבה 

מוכח מלשון הרמב"ם )הל' דעות ז, ח(: "אלא ימחה הדבר מלבו ולא יטרנו". 
124. על דבר שבממון. כגון השאלת כלים. 125. על דברי גאוה ובוז ודרישת 
רעה. אם חבירו ביזה אותו או דרש את רעתו. 126. לשום הדברים על לבו. 
וס"ל  רבינו  דעת  על  ראשונים שנחלקו  יש  ]אמנם  בלבו.  הדבר  לשמור 
דלמסקנת סוגית הגמרא )יומא כג.( אין חילוק בדבר, ואיסור נקימה ונטירה 
נאמרו בכל אופן הן בעניני ממון והן על צער הגוף. ומכיון שכן, כתב ה'חפץ 
חיים' )שמה"ל פתיחה לאוין ח-ט בבאמ"ח( שספיקא דאורייתא לחומרא, 
 וממילא גם בצער הגוף אסור לנקום ממנו, ואם עבר ונקם עובר בלאו[.

127. שאינו נוקם. אין הכוונה שינקום בעצמו, אלא אם בא אחר לנקום 
עבורו - ישתוק ולא ימחה בו. 128. כנחש. שתכונתו לשמור שנאה בלב. 
129. אינו תלמיד חכם. כלומר, אין מדתו כמדת תלמיד חכם, שראוי לו 
לייקר תורתו )מאירי(. ]וביאר בספר 'שעורי דעת' )להגריי"ל בלוך, ח"ג 
תקיפות הדעת( כי מי שאינו יכול לנקום ולנטור במקום הראוי, אינו תלמיד 
החכמה,  פי  על  מעשיו  שמנהל  מי  כי  החכמה.  של  תלמידה  ואינו  חכם 
עושה כל מה שנחוץ וראוי בדרך החכמה, בין לחסד ובין למשפט. ובכך 
שאדם זה נוהג אך ורק בחסד ואינו נוקם ונוטר במקום הראוי, אות וסימן 
 הוא שגם הטוב שהוא עושה אינו נובע מחמת חכמתו אלא מחמת טבעיו[.

130. יעביר על מדותיו. וימחול.

ְלָבֶבָך"  ָנא ֶאת-ָאִחיָך ּבִ לט. "לֹא-ִתׂשְ
ָבֶזה  ֻהְזַהְרנּו  יז(.  יט,  )ויקרא 

ְוִהיא  ְנָאה,  ַהּשִׂ ת  ִמּדַ נּו  ְפׁשֵ ִמּנַ ְלָהִסיר 

ים  ַרּבִ ִעים  ׁשָ ּפְ 131ְמעֹוֶלֶלת  ה  ִמּדָ

ָחתֹות,  ִנׁשְ 132ֲעִלילֹות  ה  ּמָ ּכַ ֶבת  ּוְמַסּבֶ

ֶנֶגד  קּול 133ּכְ הּוא ׁשָ מֹו ָלׁשֹון ָהָרע ׁשֶ ּכְ

ר  ֲאׁשֶ ּכַ ין  ית-ּדִ ּבֵ ִמיתֹות  ֵבי  ַחּיָ ה  ּמָ ּכַ

ּוְכמֹו  והלאה(,  ר'  אות  )לקמן  ֵאר  ִיְתּבָ

ָלֵאיד,  ְמָחה  ְוַהּשִׂ ָרָעה,  ת  ִריׁשַ 134ּדְ

135ַוֲהִליַכת  ַלֲחֵבִרים,  ְנָזִקים  ּוְגִריַמת 

ֶדת  136ּוְמַאּבֶ ּוְנִטיָרה,  ּוְנִקיָמה  ָרִכיל, 

י ַאְזָהַרת  ְוָאְמרּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )שם( ּכִ

ֲאָבל  מֹון,  ּמָ ּבַ ׁשֶ ָבר  ּדָ 124ַעל  ִטיָרה  ַהּנְ

ת ָרָעה  ֲאָוה ָובּוז ּוְדִריׁשַ ְבֵרי ּגַ 125ַעל ּדִ

ִלּבֹו.  ַעל  ָבִרים  ַהּדְ 126ָלׂשּום  ר  ֻמּתָ  -

ְלִמיד- ּתַ ל  )טז(ּכָ ִלְבָרָכה ַעל ֶזה )שם כב, ב(,  ִזְכרֹוָנם  ְוָאְמרּו 

ְלִמיד-ָחָכם.  ָנָחׁש, 129ֵאינֹו ּתַ ֵאינֹו נֹוֵקם ְונֹוֵטר 128ּכְ ָחָכם 127ׁשֶ

ּנּו ְמִחיָלה, 130ַיֲעִביר ַעל ִמּדֹוָתיו. ׁשּו ִמּמֶ ֲאָבל ִאם ְיַבּקְ

ג,  )בראשית  הנחש 
תשופנו  "ואתה  טו( 
תהא  "ואת   - עקב" 
לסיפא".  ליה  נטיר 
תשמור  אתה  כלומר, 
עד  שנאה  לאדם  לו 
הסוף )רבינו אליקים(. 
פירש,  המהרש"א 
נושך  שכשם שהנחש 
את האדם רק בעקבו 
היותר  המקום  שהוא 
שהאדם  אף  שפל, 
שהוא  בראשו  ממיתו 
כמו  חיותו,  מקום 
'הוא  )שם(  שנאמר 
ואתה  ראש  ישופך 
כן  עקב',  תשופנו 
צריך  חכם  תלמיד 

לנקום רק בדבר קטן אף אם עשו כנגדו דבר גדול.
ב'יערות דבש' )דרוש טו ד"ה וזהו אמר( ביאר, שהנחש נושך בשליחותו של 
הקב"ה ואין לו שום הנאה מנשיכתו כמבואר בערכין )טו:(, ואף תלמיד חכם 
רשאי לנקום רק כשעושה זאת משום כבוד המקום וכבוד התורה, אבל אם 

נוקם בשביל כבודו והנאתו, אין זה תלמיד חכם.

חכם  תלמיד  כל  טז. 
ונוטר  נוקם  שאינו 
היא  שמידתו  כנחש. 
שתרגם  כפי  לנטור, 
קללת  על  אונקלוס 
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כן שונאו )רש"י שבת לב: ד"ה שנאת חנם(. 139. שלא יהרהר אדם ביום. 
בהרהורי זנות. 140. טומאה. קרי. 141. כדי לעשות. את העבירה, כלומר, 
אפילו כאשר אין כוונתו להוציא את מחשבתו אל הפועל. 142. ודבר הלמד 
מענינו. ממה שכתוב אחריו "מקרה לילה", דורשים חז"ל שה"שמירה מדבר 
רע" שמזהיר עליה הכתוב היא ההימנעות מדבר המביא לידי טומאת קרי, 

דהיינו "הרהורי זנות" )רש"י(.

עשיין, כמו: פריקה, טעינה, והדרת פני זקן, וקימה מפני שיבה, והשבת 
אבידה ושאר כיוצא בהן" )יד הקטנה הלכ' דעות פ"ז(. 137. בשער השנאה. 
רבינו חיבר חיבור בשם זה, אך לא זכינו לאורו. 138. שנאת חנם. שנאה ללא 
סיבה מוצדקת, שלא ראה בו דבר עבירה שיהא מותר לשונאו, ואף על פי 

ָבר ָרע" )דברים  ל ּדָ ַמְרּתָ ִמּכָ "ְוִנׁשְ מ. 
ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ְרׁשּוהּו  ּפֵ י(.  כג, 

ָאָדם  ְיַהְרֵהר  ּלֹא  139ׁשֶ א(  מו,  )כתובות 

ְיָלה,  ּלַ ּבַ 140ֻטְמָאה  ִליֵדי  ְוָיבֹוא  ּיֹום  ּבַ

ֵדי  141ּכְ ְמַהְרֵהר  ֵאינֹו  ׁשֶ י  ְוַאף-ַעל-ּפִ

ֵמִעְנָינֹו  ֵמד  ַהּלָ 142ְוָדָבר  ַלֲעׂשֹות. 

י-ִיְהֶיה  תּוב ַאֲחָריו )דברים כג, יא( "ּכִ ּכָ ׁשֶ

ר לֹא-ִיְהֶיה ָטהֹור ִמְקֵרה- ְבָך ִאיׁש ֲאׁשֶ

ָלְיָלה".

")יח(ְולֹא-ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם  מא. 

ֵאר  ר ִיְתּבָ ֲאׁשֶ ֶפׁש, ּכַ ה ִמן ַהּנֶ טֹוָבה ַהְרּבֵ

ֵהיָכן  ַעד  ּוְרֵאה  ְנָאה.  ַהּשִׂ ַער  ׁשַ 137ּבְ

י ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו  ְנָאה, ּכִ יַע עֶֹנׁש ַהּשִׂ ִהּגִ

ִני  ׁשֵ ִית  ּבַ ב(  ט,  )יומא  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם 

ים טֹוִבים  ּתֹוָרה ּוַמֲעׂשִ ָהיּו עֹוְסִקים ּבַ ׁשֶ

ם  ְנַאת-ִחּנָ ֵני 138ׂשִ ֵני ָמה ָחַרב? )יז(ִמּפְ ִמּפְ

יֵניֶהם. ָהְיָתה ּבֵ ׁשֶ

אחרי  תתורו  ולא  יח. 
לבבכם ואחרי עיניכם. 
)הלכ'  הרמב"ם  כתב 
"ולא  ה"ג(:  פ"ב  ע"ז 
בלבד  זרה  עבודה 
להפנות  שאסור  הוא 
במחשבה,  אחריה 
מחשבה  כל  אלא 
לאדם  לו  שגורמת 
לעקור עיקר מעיקרי 
התורה - מוזהרין אנו 
על  להעלותה  שלא 
לבנו ולא נסיח דעתנו 
ונמשך  ונחשב  לכך 
הלב,  הרהורי  אחר 
מפני שדעתו של אדם 
קצרה ולא כל הדעות 
יכולות להשיג האמת 

על בוריו. ואם ימשך כל אדם אחר מחשבות לבו נמצא מחריב את העולם 
לפי קוצר דעתו. כיצד, פעמים יתור אחר עבודה זרה ופעמים יחשב ביחוד 
הבורא שמא הוא שמא אינו. מה למעלה ומה למטה מה לפנים ומה לאחור. 
ופעמים בנבואה שמא היא אמת שמא אינה, ופעמים בתורה שמא היא מן 
השמים שמא אינה, ואינו יודע המדות שידון בהן עד שידע האמת על בוריו 

חנם  שנאת  מפני  יז. 
ביניהם.  שהיתה 
רבי  הגאון  הקשה 
יהונתן אייבשיץ זצ"ל 
י(,  א,  דבש  )יערות 
שני  בבית  היו  הרי 
ובייתוסים  צדוקים 
שכפרו בתורה שבעל 
הנפש,  ובהשארת  פה 
חטא  כעין  זה  והרי 
והנצי"ב  זרה?  עבודה 
שדה'  ב'מרומי 
ובהקדמה ל'העמק דבר' הוסיף להקשות, הרי היה שם גם חטא שפיכות 
דמים, כפי שמבואר במסכת גיטין )בענין הבריונים שבזמן החורבן( ובע"ז 

)ח:( ובספר יוסיפון?
ותירץ ב'יערות דבש', שאין כוונת הגמרא שלא היו בהם שאר עבירות, אלא 
ששורש ויסוד העבירות של הצדוקים בבית שני היה עוון שנאת חינם )עיין 
שם ביאור הדברים(, וכעין זה כתב ב'בית הלוי' פרשת בא, שמתוך ששנאו 
הצדוקים את החכמים מקבלי התורה שבעל פה )שנאת עם הארץ לתלמיד 
חכם, עיין פסחים מט:(, באו לידי כפירה בתורה. והנצי"ב בהקדמתו שם 
כתב: "שהיו צדיקים וחסידים ועמלי תורה, אך לא היו ישרים בהליכות 
עולמים, ועל כן, מפני שנאת חנם שבלבם זה את זה, חשדו את מי שראו 
שנוהג שלא כדעתם ביראת ה' שהוא צדוקי ואפיקורס, ועל ידי זה באו לידי 
שפיכות דמים בדרך הפלגה ולכל הרעות שבעולם עד שחרב הבית" )ועיין 

מרומי שדה ביתר ביאור(. 
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148. בדבר בליעל יצוק בו. )מלשון הכתוב תהלים מא, ט(: "יצוק" מלשון 
149. זמת אולת חטאת. מחשבת  בו דברי בליעל.  ישפוך  כלומר  יציקה, 
ִאֶוֶּלת ְוֶרַשע נחשבת לחטאת אם כי לא עשה מעשה )מצו"ד(. 150. לב חורש 
מחשבות און. לב הזומם מחשבות רשע. 151. שלא לקבל לשון הרע. לא 
להאמין בלבו לדברי גנות ששמע על חבירו. ובספר 'חפץ חיים' )כלל ו, 
ב, ובבאמ"ח שם( מוכיח שישנו איסור גם בעצם השמיעה אפילו אם אינו 

מאמין בדבר. וכוונת הכתוב "לא תשא" - מלשון משא.

143. עברה. זנות. 144. ועל כל דבר פשע וחטאה. שלא לחשוב על כל דבר 
האסור לעשותו, ולא רק עבירת זנות ]אלא שבזנות, גם אם אינו חושב 
לעשותה אלא רק מהרהר בה עובר על "ונשמרת", כדלעיל, ובהסתכלות 
עובר על "ואחרי עיניכם" כדלקמן אות סד[. 145. פשע וחטאה. במלבי"ם 
)ויקרא לד, ו( פירש, פשע מצד המרד, וחטאה היא מצד התאוה. 146. מחשב 
להרע. חושב לעשות דבר רע, והוא כולל הכל. 147. בדברי המינים. כמו 
שדרשו חז"ל )ברכות יב:(: "אחרי לבבכם - זו מינות", שהוא דבר התלוי בלב. 

ָליֹות,  ַרְך ּבֹוֵחן ֵלב ְוחֹוֵקר ּכְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ְדַבר  148ּבִ ִלּבֹו  א  ְלַטּמֵ ָניו  ּפָ ָיִעיז  ֵאיְך 

ָעָליו  לֹֹמה  ׁשְ ְוָאַמר  ּבֹו.  ָיצּוק  ַעל  ִלּיַ ּבְ

ֶלת  ִאּוֶ ת  "149ִזּמַ ט(  שם,  )שם  לֹום  ָ ַהּשׁ

טז-יח(  ו,  )שם  ָאַמר  ְועֹוד  את".  ַחּטָ

ּתֹוֲעבֹות  ַבע  ְוׁשֶ ְיָי  ֵנא  ׂשָ ה  ׁש-ֵהּנָ "ׁשֶ

בֹות ָאֶון". ַנְפׁשֹו ְוגֹו' 150ֵלב חֵֹרׁש ַמְחׁשְ

ְוא" )שמות  ׁשָ ַמע  ׁשֵ א  ִתּשָׂ "לֹא  מב. 
ּלֹא  151ׁשֶ ָבֶזה  ֻהְזַהְרנּו  א(.  כג, 

ָאַמר  ׁשֶ ּוְכמֹו  ָהָרע,  ָלׁשֹון  ל  ְלַקּבֵ

ָקר. ׁשְ ַמע ּדִ ל ׁשְ ַקּבֵ ְרּגּום, )יט(לֹא ּתְ ַהּתַ

לט(.  טו,  )במדבר  ֵעיֵניֶכם"  ְוַאֲחֵרי 

ַלֲעׂשֹות  ַלְחׁשֹב  ֶשלֹא  ָבֶזה  ֻהְזַהְרנּו 

ע  ׁשַ 145ּפֶ ַבר  ּדְ ל  ָכּ 144ְוַעל  143ֲעֵבָרה 

ח(  כד,  )משלי  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ִעְנָין  ּכָ ָאה  ְוַחּטָ

ְלַהְרֵהר  ּלֹא  ְוׁשֶ ְלָהֵרַע",  ב  ֵ "146ְמַחּשׁ

ְך  ׁשֵ ְוִיּמָ ל  ׁשֵ ִיּכָ ן  ּפֶ יִנים  ַהּמִ ִדְבֵרי  147ּבְ

י  ּכִ ִלּבֹו  ֶאל  יב  ָיׁשִ ר  ַוֲאׁשֶ ַאֲחֵריֶהם. 

שמע  תקבל  לא  יט. 
דשקר. יש לעיין, כיון 
אסור  הרע  שלשון 
אם  אפילו  לספר 
הדברים הנאמרים הם 
שהוכיח  כמו  אמת, 
בתחלת  חיים  החפץ 
הגמרא  מדברי  ספרו 
]ואדרבה,  והפוסקים 
של  תערובת  יש  אם 
הוא  בסיפורו  שקר 
שם  מוציא  בכלל 
גדול  שעוונו  רע 
א"כ  עיי"ש[,  הרבה, 
התורה  כתבה  מדוע 
הרע  ללשון  האזהרה 
שמע  תשא  "לא 
שקר  שפירושו  שוא" 
כמש"כ התרגום, הלא 
איסור לשון הרע הוא 

אפילו על אמת?
לקמן באות רי"ג כתב רבינו: "והנה הוזהרנו במה שכתוב 'לא תשא שמע 

לידי  יוצא  ונמצא 
זה  ענין  ועל  מינות. 
ונאמר  תורה  הזהירה 
בה "ולא תתורו אחרי 
לבבכם ואחרי עיניכם 
זונים  אתם  אשר 
אחריהם", כלומר, לא 
מכם  אחד  כל  ימשך 
הקצרה  דעתו  אחר 
שמחשבתו  וידמה 
כך  האמת.  משגת 
"אחרי  חכמים:  אמרו 
לבבכם" - זו מינות, "ואחרי עיניכם" - זו זנות. ולאו זה, אע"פ שהוא גורם 
לאדם לטרדו מן העוה"ב - אין בו מלקות" ]לפי שאין בו מעשה )כסף משנה(, 
או "לפי שאין בו דבר מסוים שנוכל להתרות בו העובר" )ספר החינוך([.

הרב חיד"א ז"ל הקשה, הרי כלל נקוט בידינו "מחשבה רעה אין הקב"ה 
מצרפה למעשה" )קידושין מ.(, וא"כ מדוע עובר כאן על המחשבה? ותירץ, 
שכאשר האיסור הוא המעשה, כאכילת נבילה או לבישת כלאים וכדומה, 
וחישב לעשותו - אזי מחשבתו אינה מצטרפת למעשה. אבל בשני אלו, 
מינות ועריות - האיסור הוא המחשבה עצמה. ומצינו )בגמרא שם( שהרהור 
בעבודה זרה וכפירה נחשב כמעשה, וכן במלחמת מדין הביאו כפרה על 

ההרהור.
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לחפש  ד(  קמא,  תהלים  הכתוב  )לשון  ברשע.  עלילות  להתעולל   .152
תחבולות זדון. 153. גם כי נתן מכרם. גם אם נשלם תמורתם. 154. שלא 
נסכים במחשבתנו לעשותו. מלשון רבינו משמע שיש איסור גם במחשבה 

ית ֵרֶעָך" )דברים  ה ּבֵ יז(, ")כא(ְולֹא ִתְתַאּוֶ

ּלֹא 152ְלִהְתעֹוֵלל  ה, יח(. ֻהְזַהְרנּו ָבֶזה ׁשֶ

ֶדה ָוֶכֶרם ְוֹכל  ע ָלַקַחת ׂשָ ֶרׁשַ ֲעִלילֹות ּבְ

ִמְכָרם.  ן  ִנּתֵ י  ּכִ ם  153ּגַ ְלֵרֵענּו,  ר  ֲאׁשֶ

ה  ָבר ָהָרע ַהּזֶ ֶבת ַהּדָ ְוֻהְזַהְרנּו ַעל ַמֲחׁשֶ

נּו ַלֲעׂשֹותֹו,  ְבּתֵ ַמֲחׁשַ ים ּבְ ּלֹא ַנְסּכִ 154ׁשֶ

ית ֵרֶעָך" )שם כ,  ")כ(לֹא ַתְחֹמד ּבֵ כן מג.  על  כי  ותשוקתו. 
שטבע  הוא  טבע 
בבריאה,  הקב"ה 
כל  מבטל  קל  שפחד 
והתאוות.  החמדות 
שהזהירה  ואחרי 
תחמוד",  "לא  תורה 
היראה  מכח  הרי 
לא  מהאיסור  והפחד 
היה עולה בו מחשבת 

חימוד כלל. 
כא. ולא תתאוה בית רעך. החילוק בין "לא תחמוד" לבין "לא תתאוה", 
ביאר הרמב"ם בספר המצוות )מצוה רסו( וז"ל: "הזהירנו מהשים מחשבתינו 
לחמוד מה שיש לאחינו ולהתאוות בו, שזה יהיה מביא לעשות תחבולה 
לקנותו, וזהו לשון האזהרה שבאה בזה הענין - אמר 'לא תתאוה בית רעך'. 
ואין השני לאוין אלו בענין אחד, אבל הלאו הראשון והוא 'לא תחמוד' 
מזהיר שלא לקנות מה שיש לזולתנו, והלאו השני מזהיר אפילו להתאוות 
בלבנו לבד. ולשון מכילתא: נאמר כאן 'לא תחמוד בית רעך' ולהלן הוא 
אומר 'לא תתאוה בית רעך', לחייב על התאוה בפני עצמה ועל החימוד 
בפני עצמו... וביאור זה: שאם ראה דבר יפה אצל אחיו, אם גברה מחשבתו 
עליו והתאוה בו, עבר על 'לא תתאוה'. ואם התחזק בו אהבת הדבר ההוא 
עד שישתדל להגיעו אצלו, ולא יסור ֵמחלות פניו ולהכביד עליו שימכרהו 
או יחליף אותו אליו במה שהוא יותר טוב ממנו ויותר שוה, ואם הגיע אל 
בקשתו הנה כבר עבר על 'לא תחמוד' גם כן אחר שקנה הדבר שהיה לחבירו 
ולא היה רצונו למוכרו אבל הכביד עליו והערים עד שלקחו ויהיה שלו כבר 

עבר שני לאוין 'לא תתאוה ולא תחמוד'. 

נאמין  שלא  שוא', 
לשון  סיפור  בלבנו 
הרע להחזיק במחשבתנו כי הדברים אמת ולהבזות בעינינו את מי שנאמר 
עליו". והיינו שציותה התורה את השומע לחשוב שמה שסיפר המספר הוא 
שוא ושקר. ובאות רי"א כתב, "הנה הוזהרנו מן התורה שלא לקבל לשה"ר, 

אולי הוא שוא ושקר".
וב'חפץ חיים' )פתיחה ללאוין בבאמ"ח סק"ב( כתב ליישב, שהתורה ירדה 
לסוף דעתו של המספר שבודאי לא יבוש לערב בתוך הסיפור דבר שאיננו 

אמת, כדי להטעים את הדבר לפני השומע. 
ובספר יד הקטנה )הל' דעות פ"ט הל' ח'( כתב "כי כל דיבור הנמאס והנתעב 
אע"פ שהוא אמת הרי זה נקרא שוא ושקר, כלומר שאין בו ממש ואין דבר 

טוב נמצא בו כי אם רע" וכו'.
בביאור אגדות )ס"ה אות ט' בסוף ספר 'קובץ הערות'( להגר"א וסרמן זצ"ל, 
כתב וז"ל: "ולפי זה איסור לשה"ר הוא רק אם אינו אמת, שאע"ג שהמעשה 
אמת אבל הגנאי אינו אמת, וא"כ גדר לשה"ר הוא דיבור שקר המזיק בגופו 
או בממונו או בכבודו". כלומר, שהוא מתגנה בעיני השומע וכל ערכו יורד 
בעיניו, וזה בודאי שקר, כי גם אם עשה מה שסיפרו עליו עדיין אינו נפסל 
לגמרי, ובפרט שאולי לא ידע חומר האיסור, או שהיה שוגג, או שמא עשה 

תשובה )כמש"כ הח"ח שהובא בדברי הגר"א וסרמן שם(. 
כ. לא תחמוד בית רעך. כתב ה'אבן עזרא': "אנשים רבים יתמהו על זאת 
המצוה: איך יהיה אדם שלא יחמוד יפה בלבו כל מה שנחמד למראה עיניו? 
ועתה אתן לך משל. דע, כי איש כפרי שיש לו דעת נכונה, והוא ראה בת 
המלך שהיא יפה, לא יחמוד אותה בלבו, כי ידע כי זה לא יתכן. ככה כל 
ימצאנו אדם בעבור חכמתו  משכיל צריך שיידע, כי אשה או ממון לא 
ודעתו, רק כאשר חלק לו ה'... ובעבור זה המשכיל לא יתאוה ולא יחמוד, 
ואחר שידע שאשת רעהו אסרה ה' לו, יותר היא נשגבה )רחוקה( בעיניו 

מבת המלך בלב הכפרי". 
בדרך אחרת מיישב זאת ה"בית הלוי": צא וראה שאם יתאוה אדם לתאוה 
הגדולה ביותר לפי טבעו, והוא כבר קרוב להשיגה ויצרו בוער בו כאש, 
בכל זאת, אם לפתע יתקוף אותו פחד כלשהוא, וכגון שהחליק בדרכו והוא 
מט ליפול - תתבטל ממנו התאוה כלא היתה, ובו ברגע ישכח מכל חשקו 
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160. בכלל האזהרה הזאת. שהרי עיקר האזהרה נאמרה בצאתם למלחמה. 
)דבר  דבר"  ערות  בך  יראה  "ולא  נאמר  זה  שעל  ערום.  הוא  אם   .161
 מלשון דיבור, שלא יאמר דברים שבקדושה כנגד הערוה, רש"י שבת כג.(.
162. שיהיה המקום נקי. שעל זה נאמר "והיה מחניך קדוש". 163. ארחץ 
בנקיון כפי. "ואסובבה את מזבחך ה'" להקריב קרבן, ותפלה במקום קרבן 
"כפי" מרמז על תפלה, כמו שכתוב בתפילת  יל"פ,  ]עוד  )פתח השער(. 
ארחץ  נדרש  והפסוק  השמים",  כפיו  "ויפרוש  כב(:  ח,  )מלכים-א  שלמה 
בנקיון לתפלה )עץ יוסף, ברכות טו.([. 164. או נבלה. כ"ה בירושלמי פ"ג 

אך אסור,  בלב  שאף  נראה  "מ"מ  י"ט(:  )מצוה  הסמ"ק  וכמש"כ   עצמה, 
ישתוקק. יכסוף.   .155 מעשה".  שיעשה  עד  עליו  להתחייב  נגמר   אינו 
156. ולא יש את נפשו. ואין ברצונו של המוכר. 157. שאם ישאל שאלה. 
שאם יבקש בקשה גם בלי הפצרה. 158. אור פניו לא יפילון. )מלשון הכתוב 
איוב כט, כד(, לא ַיְכהּו מאור פניו, לא יסרבו לו. 159. ולא יראה בך. ה' 

אלוקיך.

תֹוַרת  ֲהגֹוֵתנּו ּבְ ר ּבַ ְכַלל ָהַאְזָהָרה ַהּזֹאת, ֲאׁשֶ י 160ִבּ כה, ב( ּכִ

ִיְהֶיה ַמֲחֵננּו ָקדֹוׁש  ה ְלָפָניו,  ִפּלָ ּתְ ּבַ ֵרנּו  ּוְבַדּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

ם- יר ׁשֵ ינּו ָבֶזה ְלַהְזּכִ ָבר. ָלֵכן ִנְצַטּוֵ נּו ֶעְרַות ּדָ ְולֹא ֵיָרֶאה ָבּ

ּלֹא  ה, ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ה ּבִ ִדְבֵרי תֹוָרה ּוְתִפּלָ ה, ְוַלֲעֹסק ּבְ ָ ְקֻדּשׁ ַמִים ּבִ ׁשָ

ַמִים ְוִדְבֵרי-תֹוָרה 161ִאם הּוא ָערֹם אֹו ִאם  ם-ׁשָ יר ׁשֵ ְלַהְזּכִ

קֹום  ַהּמָ ְהֶיה  ּיִ 162ׁשֶ ֻהְזַהְרנּו  ְוֵכן  ֶנְגּדֹו.  ּכְ ָערֹם  ָאָדם  ם  ׁשָ ֵיׁש 

יָת  ְבּתָ ְוִכּסִ ה ָבּה ְוׁשַ ֱאַמר )דברים כג, יד( "ְוָחַפְרּתָ ּנֶ מֹו ׁשֶ ָנִקי, ּכְ

ם- יר ׁשֵ ּלֹא ְלַהְזּכִ י הּוא ֻמְזָהר ׁשֶ ן ּכִ ּכֵ ֶאת-ֵצָאֶתָך". ְוָכל-ׁשֶ

ְמָאס  ַהּנִ ָדָבר  ּבְ ָיָדיו  ָנְגעּו  ְנִקּיֹות, ְוִאם  ָיָדיו  ַמִים ִאם ֵאין  ׁשָ

"163ֶאְרַחץ  ו(  כו,  )תהלים  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ְוָכִעְנָין  ִיְרָחֵצן,   - ָעָליו 

ֶרְך ַהּדֶ ִאם  ק  ּפֵ ִמְסּתַ ְוהּוא  ֶרְך  ַבּדֶ ּוְבֶלְכּתֹו  י".  ּפָ ּכַ יֹון  ִנּקָ  ּבְ

ְוִאם ִדְבֵרי-תֹוָרה.  ּבְ ר  ְיַדּבֵ ְוַאל  ַמִים  ׁשָ ם  ׁשֵ יר  ַיְזּכִ ַאל   ָנִקי, 

אֹו ְנֵבָלה  164אֹו  צֹוָאה  גֹון  ּכְ ְלַאֲחָריו,  ָנִקי  ֵאינֹו  ׁשֶ ָבר  ּדָ  ֵיׁש 

ְמּכֹר לֹו ֲחֵברֹו  ּיִ ׁשֶ ֱאַמר לֹא ַתְחֹמד. ְוִאם 155ִיְכֹסף ָאָדם  ּנֶ ׁשֶ

ֶרם אֹו ֶאָחד ֵמֲחָפָציו 156ְולֹא ֵיׁש ֶאת ַנְפׁשֹו ְלָמְכרֹו,  ֶדה אֹו ּכֶ ׂשָ

 - ָניו  ּפָ יב  ְלָהׁשִ ֵיבֹוׁש  ַתֲחנּוִנים  ְבֵרי  ּדִ רֹב  ּבְ ִיְפָצר-ּבֹו  ְוִאם 

ַהחֹוֵמד  ְוִאם  ָואֶֹנס.  ֶהְכֵרַח  מֹו  ּכְ ֶזה  י  ּכִ ִלְפָצר-ּבֹו,  ָאסּור 

ֵאָלה  ׁשְ ַאל  ִיׁשְ ִאם  157ׁשֶ ד  ִנְכּבָ ִאיׁש  הּוא  ֵחֶפץ  ל  ּכָ ָלַקַחת 

ח אֹו  אֹל ֵמִעם ֵרֵעהּו ִמּקָ ילּון, ָאסּור ִלׁשְ ָניו לֹא ַיּפִ 158אֹור-ּפָ

ֶנֶפׁש ֲחֵפָצה ְולֹא ֵיַרע  ן-לֹו ּבְ י ָנתֹון ִיּתֶ י ִאם ֵיַדע ּכִ ְלּתִ ת, ּבִ ַמּתָ

ִתּתֹו לֹו. ְלָבבֹו ּבְ

ׁשֹון. ּלָ לּויֹות ּבַ ִמן ָהַאְזָהרֹות ַהּתְ מד. 

יְלָך ְוָלֵתת אְֹיֶביָך  ֶקֶרב ַמֲחֶנָך ְלַהּצִ ְך ּבְ י ְיָי ֱאלֶֹהיָך ִמְתַהּלֵ "ּכִ
ֶעְרַות  ְבָך  159ְולֹא-ִיְרֶאה  ָקדֹוׁש  ַמֲחֶניָך  ְוָהָיה  ְלָפֶניָך 

ָבר" )דברים כג, טו(. ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ברכות  ּדָ

ביאורים

ביאורים
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ה"ה. 165. מי משרה. מים ששורים בהן פשתן והם סרוחים. 166. שכלה 
הריח. שבו הריח כבר אינו מורגש. 167. ולפניו כמלוא עיניו. אם ישנו דבר 
שאינו נקי מלפניו - עליו להתרחק עד שלא יראה את אותו דבר, ורק אז 
יונתן  168. ליראי ה' ולחושבי שמו. תרגם  יכול להזכיר דבר שבקדושה. 
"ולדמחשבין ליקרא שמיה" - למחשבים לכבד שמו ע"י אי הזכרתו במקום 
שאינו נקי. ואולי כוונתו למחשיבים שמו )מלשון חשיבות(, שלא להזכירו 
במקום שאינו נקי, ובכך נמדדת יראת ה'. ]וכשעובר ע"ז הרי מלבד שעובר 
על מ"ע של 'והיה מחניך קדוש', כתב רבינו )לקמן אות סא( שעובר גם בלאו 
ד'לא תחללו את שם קדשי'[. 169. כי דבר ה' בזה. דיבור ה', דהיינו דברי 
תורה שהיא מצוה שבדיבור )עפ"י ריטב"א(. ]בערוך השולחן )ס"ב( כתב 
שכל דברי תורה הם שמותיו הקדושים כידוע[. 170. במבואות המטונפות. 
במקומות שיש בהם צואה או מי רגלים )רמב"ם הל' ק"ש ג, ד(. 171. יהב 
על  הונח  חכם  ]שם  לחכמים.  התורה  את  נתן  הקב"ה  חכמתא לחכימין. 

המתנהג בדרכי החכמה, ושם טפש על הפכו )עץ יוסף([.

ע  ַאְרּבַ ְרִחיק  ּיַ ׁשֶ ָצִריְך  ָרה,  165ֵמי-ִמׁשְ

ָהֵריַח,  ָלה  ּכָ 166ׁשֶ קֹום  ִמּמָ ַאּמֹות 

ִהירּות  ְוַהּזְ ְמלֹא-ֵעיָניו.  ּכִ 167ּוְלָפָניו 

ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ַמִים,  ִיְרַאת-ׁשָ ְרֵכי  ִמּדַ ֶזה -  ּבָ

ֵבי  ּוְלחֹשְׁ ְיָי  "168ְלִיְרֵאי  טז(  ג,  )מלאכי 

י  מֹו". ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ברכות כד, ב(, "169ּכִ ׁשְ

ְבֵרי-תֹוָרה  ר ּדִ ֱאַמר ַעל ַהְמַדּבֵ ָזה" )במדבר טו, לא( ּנֶ ְדַבר-ְיָי ּבָ

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְוָאְמרּו  פֹות.  ַהְמֻטּנָ ְמבֹואֹות  170ּבִ

יִמין" )דניאל ב, כא( -  )קהלת רבה א, יז(, "171ָיֵהב ָחְכְמָתא ְלַחּכִ

ּה  ּבָ ְועֹוְסִקים  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ִדים  ְמַכּבְ ַהֲחָכִמים  י  )כב(ּכִ ֵני  ִמּפְ

לבאר מה שאמרו בברכות )נה.( "אמר רבי יוחנן, אין הקב"ה נותן חכמה 
אלא למי שיש בו חכמה, שנאמר יהב חכמתא לחכימין". וקשה, הכיצד ניתן 
לומר כי החכמה ניתנה לחכמים, הלא בטרם ניתנה להם החכמה אף הם לא 
היו חכמים, ומאין תמצא אצל האדם חכמתו הראשונה? וביאר על פי מה 
שכתוב )איוב כח, כח( "ויאמר לאדם הן יראת ה' היא חכמה", וכן בתהלים 
ואין  כי היראה תקרא חכמה,  והיינו  ה'",  יראת  "ראשית חכמה  י(  )קיא, 
הקב"ה נותן חכמה, היינו חכמת התורה - אלא למי שיש בו חכמה, היינו 
אוצר היראה. עכת"ד. וזהו שכתב רבינו "והזהירות בזה מדרכי יראת שמים 
וכו', ואמרו חז"ל 'יהב חכמתא לחכימין', והיינו לחכמים שהם מכבדים את 
במקומות  בה  בעסקם  לבזותה  ולא  טהרתה  על  לשמור  ויודעים  התורה 

מטונפים, שהוא הסמל ליראת שמים.
בספר "טעמא דקרא" )פרשת בלק( ביאר מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א 
דברי המדרש )במ"ר כב, ז(: "שני חכמים עמדו בעולם, אחד מישראל ואחד 
מאומות העולם, אחיתופל מישראל ובלעם מאומות העולם, ושניהם נאבדו 
מן העולם כו' למה? שלא היתה מתנתן מן הקב"ה, אלא חוטפין אותה להם". 
וקשה, איך אפשר לחטוף לעצמו חכמה, הא כתיב 'כי השם יתן חכמה' וגו' 
'יהב חכמתא' וגו' ]והרי אחיתופל גדול בתורה היה[? אבל יש לפרש, שכבר 
הבטיחו חז"ל )מגילה ו:( 'יגעתי ולא מצאתי אל תאמין', ולכן כל המתיגע 
בתורה זכותו שידע ויחכם, אבל אם אין לומד בדרך שהקב"ה רוצה כגון 
הלומד בט"ב ובימי אבלות, או בליל שבת לאור הנר או לאור שנעשה באיסור 
ע"י ישראל, או שלומדים ומהרהרין ד"ת במקומות האסורים בהרהור, או 
באמצע התפלה וחזרת הש"ץ וקדיש, שכל זה אסור על פי דין וכה"ג, כל 
זה נקרא שחטפו החכמה לעצמן ולא מהקב"ה ולכך חכמה כזו לא תצלח. 
עכ"ד. ונראה שזוהי משמעות דברי רבנו כאן ממה שכתב שהנזהר במבואות 
המטונפות וכדומה עליו אמרו חז"ל 'יהב חכמתא לחכימין', דהיינו שהתורה 

ניתנת לו בצורת נתינה, ולהיפך ח"ו תורתו נקראת חטופה. 
ויש להוסיף מה שכתב ה"משך חכמה" )דברים לב, מז( בביאור דברי הגמרא 
)ברכות כד:( "היה מהלך במבואות המטונפות לא יקרא קריאת שמע, ולא 
עוד אלא שאם היה קורא ובא - פוסק... ואם פסק מה שכרו, אמר רבי אבהו 

החכמים  כי  כב. 
התורה.  את  מכבדים 
מכוונים  רבינו  דברי 
ב"נפש  שכתב  למה 
החיים" )שער ד' פ"ה 
ברוח  וכ"ה  בהגה"ה, 
א(  ד,  אבות  חיים 

עיונים

ביאורים
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175. מכל העבירות. אף מחייבי מיתות בי"ד ]במסכת יומא )פו.( מבואר 
172. בקדושה. בבתי כנסיות ובבתי מדרשות )לשון המדרש(. 173. מנשבע. 

שבועת שקר. 174. בשם. בשמו של הקב"ה.

יט, )ויקרא  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ם,  ֵ ַהּשׁ ֶאת  ל   ְמַחּלֵ

ֶקר ָ ַלּשׁ ִמי  ִבׁשְ ְבעּו  ָ "ְולֹא-ִתּשׁ  יב( 

ְיָי",  ֲאִני  ֱאלֶֹהיָך  ם  ֶאת-ׁשֵ ְלּתָ  ְוִחּלַ

ל  175ִמּכָ ָחמּור  ָעְנׁשֹו  ם  ֵ ְוִחּלּול-ַהּשׁ

 - ים  ׁשִ ּפְ ַלּטִ ָנה  ִנּתְ ְוִאּלּו  ה,  ָ ְקֻדּשׁ 172ּבִ

ְמבֹואֹות  ִדְבֵרי-תֹוָרה ּבִ ִרים ּבְ ָהיּו ְמַדּבְ

פֹות. ַהְמֻטּנָ

לּויֹות ַהּתְ ַאְזָהרֹות  ּבְ ְוֵיׁש   מה. 
י  ּכִ ֲעֵליֶהן,  ּלֹוִקין  ׁשֶ ׁשֹון  ּלָ ּבַ

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ֵכן 

ּתֹוָרה  ּבַ ׁשֶ ָהַאְזָהרֹות  ל  ּכָ א(  טז,  )מכות 

לֹוִקין ֵאין  ה  ַמֲעׂשֶ ּבֹו  ֵאין  ׁשֶ  ָלאו 

]ּוֵמיֶמר[ ע  ּבָ ׁשְ 173ִמּנִ חּוץ   ָעָליו, 

בּוָעה  ְ ם. ְוַהּשׁ ֵ ּשׁ ל ֶאת ֲחֵברֹו 174ַבּ ּוְמַקּלֵ

ִמיַתת  ּה  ּבָ ֵאין  ׁשֶ י  ַאף-ַעל-ּפִ ְוא,  ָ ַלּשׁ

ַמִים  יֵדי-ׁשָ ּבִ ָחמּור  ּה  ָעְנׁשָ ין,  ית-ּדִ ּבֵ

ֶהן ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֲעֵברֹות  ה  ֵמַהְרּבֵ  יֹוֵתר 

ֶקר  ֶ ע ַלּשׁ ּבָ ׁשְ י ַהּנִ ין, )כג(ּכִ ית-ּדִ ִמיַתת ּבֵ

יודע  והוא  שהיה, 
ששקר בפיו, הנה הוא 
אלהים,  ביראת  מקל 
שאין  בלבו  כאומר 
]במציאותו  אמת 
כשם  ח"ו,  יתברך, 
שאין אמת בשבועתו[, 

תאלמנה שפתיו" )לשון החינוך מצוה ל'(. וכעין זה כתב המבי"ט )בית אלהים 
שער היסודות לא( שהנשבע לשוא וכל שכן הנשבע לשקר, לא רק מזלזל 
ומיקל ראש במושגים מקודשים, אלא אף שומט הוא בשבועתו את הבסיס 
לקיומו של העולם. שהרי רצון ה' הוא המקיים את כל העולמות, והנשבע 
שבועת שקר בשם ה' הוא ככופר במציאותו יתברך, שהרי משמעות השבועה 
הוא  יתברך אמיתי, כך הדבר ההוא שנשבע עליו  היא, שכמו שמציאותו 
אמיתי, ואם הוא עובר על זה ]ונשבע לשוא או לשקר[, הריהו כאילו מכחיש 
כולו  א(: "שכל העולם  )שבועות לט  מציאותו ח"ו. משום כך אמרו חז"ל 
נזדעזע בשעה שאמר הקב"ה בסיני 'לא תשא את שם ה' אלוקיך לשוא'", "כי 
כל העולם מודים במציאותו יתברך... והנשבע לשוא הוא כמכחיש מציאותו 

ח"ו, והרי כל העולם שברא אין לו קיום בלתו ומזדעזע ועומד ליחרב". 
המהר"ל )תפארת ישראל פל"ט( כתב, שעוון שבועת שקר חמור אף יותר 
מחטא הכפירה בה'. כי הכופר בעיקר והעובד עבודה זרה, למרות שחוטאים 
חטא חמור נגד הקב"ה, בכל זאת אין הם מבזים את שמו ואינם מחללים 
כבודו. אבל המאמין בה' ונשבע בשמו לשקר, הוא חמור יותר, כי הוא מחלל 
ומבזה את שמו של הקב"ה שחותמו אמת. משל למה הדבר דומה, למלך 
המולך במדינה, ועיר אחת מרדה בו, ביטלה את סמכויותיו ומינתה לעצמה 
מלך אחר תחתיו. עיר נוספת במדינתו, אמנם לא מרדה בו בפועל, אך נהגה 
לזלזל בו ולבזות את כבודו. הנה, למרות שהעיר הראשונה חטאה למלך חטא 
חמור במרידתה בו, חמור הוא יותר עוונה של העיר השניה שזלזלה בו ופגעה 

בדמותו ובמעמדו. 

אומר  הכתוב  עליו 
תאריכו  הזה  'ובדבר 
לב,  )דברים  ימים'" 
מה  להבין,  ויש  מז(. 
השייכות של שכר זה 
מלהרהר  שפסק  למי 
האסור?  במקום 
יאמר  דשמא  וביאר, 
אדם הואיל ואני פוסק 
במקומות  מתורה 
אבד   - המטונפים 
באה  ע"ז  לריק,  זמני 
לא  "כי  ההבטחה  לו 
מכם  הוא  ריק  דבר 
כי הוא חייכם ובדבר 
ימים",  תאריכון  הזה 
מזה  שתתרוקנו  במה 
)שערי  ימים  תאריכו 
מאור(. עוד יש לפרש, 
שנאמר  מה  פי  על 
'יראת ה' תוסיף ימים' 
וכיון  כז(,  י,  )משלי 
ק"ש  מלקרות  שנזהר 
המטונפים  במקומות 
מחמת יראת שמים שבו ]כדברי רבינו "והזהירות בזה מדרכי יראת שמים"[, 

בזכות זה יזכה לאריכות ימים. 
כג. כי הנשבע לשקר מחלל את השם. "כי הנשבע בשם הגדול לאמר דבר 
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184. ֵראש. דלות, עוני. 185. הטריפני לחם חוקי. פרנסני מאכל קצוב די 
186. פן אשבע. מתוך עושר  )מצו"ד(.  יותר  ולא  הנפש  להחיות  הסיפוק 
'וכחשתי' - בהקב"ה מרוב גאוה, ומהו הכחשה, 'ואמרתי מי השם' - כלומר 
ופן  וגנבתי.  187. ופן אורש  זרה אמורה.  )רש"י(, הרי עבודה  אין אלהים 
אהיה עני ומרוב עניותי אתפתה לגזול, ואחר שיתבעוני בבי"ד - אשבע 
 לשקר בשם ה'. 188. ותפשתי שם אלהי. להרגיל להשבע בו לשקר )רש"י(.
זרה. עבודה  מן  קשה  לשקר  שבועה  הראשונה.  מן  קשה  השניה   .189 
יותר  וגו'. ביאור הפסוק לדברי רבינו הוא: טוב  190. ואתם בית ישראל 
ש"איש גלוליו לכו עבודו", כלומר שתעבדו ע"ז בסתר, "ואחר אם אינכם 
שומעים אלי", כלומר מאחר שאינכם שומעים אלי, "ואת שם קדשי לא 
תחללו עוד", כלומר לפחות לא תחללו שמי ע"י שבועה לשקר בבי"ד, 
כי זה חמור יותר )זה השער(. 191. וממשפחתו. כשמחפים ומגינים עליו, 
והגמרא  בעוונו,  נתפסים  הם  אף  לפיכך  לחטוא,  לו  שמסייעים  ונמצא 

שחייבי כריתות ומיתות בית דין מתכפרים ביסורים, ואילו חילול השם 
לא מתכפר ביסורים אלא במיתה. הובא לקמן בדברי רבינו שער ד' אות 
 ו'[. 176. ולא נכתב כן. לשון חלול השם. 177. למולך. לפסל ששמו מולך.
לי. מקודש  שהוא  ישראל  עם  כלומר  לי,  הקדוש  את   178. את מקדשי. 
179. על דרך סליחתו. כדרך שהוא סולח. 180. אי לזאת וגו'. בתמיה, שמא 
לזאת אסלח לך? )רש"י(, הלא בניך עזבוני וישבעו וגו'. 181. כי לא ינקה. כי 
לא יסלח, והוא מעין האמור בעבודה זרה, וזה מוכיח חומרת הנשבע לשקר. 
182. אחר אזהרת עבודה זרה. בעשרת הדברות, "לא תשא" מיד לאחר "לא 

יהיה לך אלהים אחרים". 183. עון חילול ה'. כמו בעבודה זרה.

ר  תּוב )משלי ל, ח-ט( "184ֵראׁש ְועֹשֶׁ ּכָ ֶ ִעְנַין ַמה ּשׁ רבה כב, ו( ּבְ

י  ּתִ ע ְוִכַחׁשְ ּבַ ן ֶאׂשְ י, 186ּפֶ ן-ִלי 185ַהְטִריֵפִני ֶלֶחם ֻחּקִ ּתֶ ַאל ּתִ

ם ֱאלָֹהי",  י ׁשֵ ּתִ י 188ְוָתַפׂשְ ֵרׁש ְוָגַנְבּתִ י ִמי ְיָי 187ּוֶפן-ִאּוָ ְוָאַמְרּתִ

לט(  כ,  )יחזקאל  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ָהִראׁשֹוָנה,  ִמן  ה  ָקׁשָ ה  ִנּיָ ְ 189ַהּשׁ

ּלּוָליו  ָרֵאל ּכֹה-ָאַמר ֲאדָֹני ֱאלִֹהים ִאיׁש ּגִ ית-ִיׂשְ ם ּבֵ "190ְוַאּתֶ

י  ם ָקְדׁשִ ְלכּו ֲעֹבדּו ְוַאַחר ִאם-ֵאיְנֶכם ׁשְֹמִעים ֵאָלי ְוֶאת-ׁשֵ

ֶקר  ֶ ַלּשׁ ע  ּבָ ׁשְ ַהּנִ עֶֹנׁש  י  ּכִ לֹוַמר,  ְרצֹונֹו  לּו-עֹוד".  ְתַחּלְ לֹא 

ֵני  ֶתר, ִמּפְ ּסֵ ין ָחמּור ֵמעֶֹנׁש ָהעֹוֵבד ֲעבֹוָדה-ָזָרה ּבַ ֵבית-ּדִ ּבְ

ל  ם. ְוָאְמרּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )שבועות לט, א( ַעל ּכָ ֵ ִחּלּול-ַהּשׁ

ּנּו  ְחּתֹו, ְוָכאן ִמּמֶ ּפַ ׁשְ ּנּו 191ּוִמּמִ ּתֹוָרה ִנְפָרִעין ִמּמֶ ּבַ ֲעֵברֹות ׁשֶ

א ַעל  ן ַעל ַאַחת ִמן ָהֲעֵברֹות ֶאּלָ ב ּכֵ ָהֲעֵברֹות, 176ְולֹא ִנְכּתַ

י  "ּכִ ג(  כ,  )שם  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ֲעבֹוָדה-ָזָרה,  ְוַעל  ֶקר  ֶ ַלּשׁ בּוָעה  ְ ַהּשׁ

ל  ּוְלַחּלֵ י  ׁשִ 178ֶאת-ִמְקּדָ א  ַטּמֵ ְלַמַען  177ַלּמֶֹלְך  ָנַתן  ְרעֹו  ִמּזַ

ַאְזָהרֹות ֲעבֹוָדה-ָזָרה )שמות כ, ה(  י". ְוֶנֱאַמר ּבְ ם ָקְדׁשִ ֶאת-ׁשֵ

ְיָי ֱאלֶֹהיָך ֵאל  ָאֹנִכי  י  ּכִ ֲחֶוה ָלֶהם ְולֹא ָתָעְבֵדם  ּתַ "לֹא-ִתׁשְ

י לֹא ִיְסַלח ַלֲעֹון ֲעבֹוָדה-ָזָרה 179ַעל  א", ְרצֹונֹו לֹוַמר, ּכִ ַקּנָ

ז(  ה,  )ירמיה  תּוב  ּכָ ׁשֶ ִעְנָין  ּכָ ֲעֵברֹות,  ָאר  ִלׁשְ ְסִליָחתֹו  ֶרְך  ּדֶ

לֹא  ּבְ ְבעּו  ָ ְוִיּשׁ ֲעָזבּוִני  ַנִיְך  ּבָ ֶאְסַלח-ָלְך  "180ִאי-ָלזֹאת 

ֶקר )שמות כ, ז(  ֶ בּוָעה ַלּשׁ ְ ַאְזָהַרת ַהּשׁ ּבְ תּוב  ֱאלִֹהים". ְוֵכן ּכָ

ְוא".  ָ ַלּשׁ מֹו  ֶאת-ׁשְ א  ר-ִיּשָׂ ֲאׁשֶ ֶאת  ְיָי  ה  ְיַנּקֶ לֹא  י  "181ּכִ

ֶקר 182ַאַחר ַאְזָהַרת ֲעבֹוָדה- ֶ בּוָעה ַלּשׁ ְ ָבה ַאְזָהַרת ַהּשׁ ְוִנְכּתְ

ְכָנֶפיָה 183ֲעֹון  ֶקר ִנְמָצא ּבִ ֶ בּוָעה ַלּשׁ ְ י ַהּשׁ ָזָרה, ַיַען ּוְבַיַען ּכִ

ַרְך. ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ויקרא  ם ִיְתּבָ ֵ ִחּלּול ַהּשׁ
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כך. על  לו  מודה  וחבירו  מנה.  לו  חייב   .200 הגורם.  המסבב.   .199 
201. ויטפול על תביעתו. כלומר, יוסיף על סכום התביעה, כגון שיתבע 
ממנו שני מנים. 202. למען ינטה קו הדין על הודאתו במקצת. בכדי שיוכרע 
הדין על כי הודה לו במקצת. 203. שבועת התורה. שבועה שמחוייב בה מן 
התורה, והיא שבועת 'מודה במקצת' )שאם יקח ממנו את המנה שמודה 
לו חבירו ואח"כ יתבע אותו תביעה חדשה על המנה השני והלה יכפור - 
לא יתחייב שבועה מן התורה אלא שבועת היסת מדרבנן שהיא קלה יותר, 
והוא רוצה לאלץ אותו להשבע שבועה דאורייתא(. 204. על חנם. שיודע 
שאין חבירו חייב לו ממון. 205. אשר לא ידע ישאלהו. כלומר, תביעה אשר 
אין לה כל בסיס, והנתבע כופר בכל. 206. שבועת הסת. שבועה שתיקנו 
חכמי הגמרא, כאשר הנתבע כופר בכל טענת התובע )"כופר הכל"(, שמן 
התורה פטור מלשלם, וחכמים הסיתוהו להשבע שאינו חייב כלום. ]'היסת' 
מ:(.  שבועות  )רש"י  שבועה  עליו  חכמים  )הטילו(  ששמו  הטלה,  מלשון 
ובב"מ )ה.( פירש, לשון הסתה - גרוי, שהסיתוהו )גירוהו( חכמים להודות 
על ידי שבועה[. 207. כי זה האיש. המשביע חברו בחינם. 208. הוצאתיה. 

את הקללה. 209. אל בית הגנב. זה הגונב דעת הבריות.

לומדת זאת מן הכתוב. ]אמנם חילוק יש בין שאר עבירות לנשבע לשקר, 
דבשאר עבירות הקב"ה נפרע ממשפחתו בעונש אחר קל מן העונש שנפרע 
מהחוטא עצמו, ואילו בנשבע לשקר הקב"ה נפרע במשפחתו באותו עונש 
שנפרע מהחוטא עצמו )סמ"ע סי' פ"ז סעי' כ'([. 192. ומכל העולם. אף 
מאלו שלא היה בידם למחות בו שלא יחטא )כן מבואר בסוגית הגמרא 
 שם(. 193. ואם חייבו בי"ד וכו'. רבינו מחדש, שבאיסור "לא תשא" נכלל לא
רק האיסור להשבע לשקר בפועל, אלא אף ההסכמה להשבע לשקר אף 
שאין לו באמת כל כוונה להשבע בפועל. 194. אשר פיו דבר שוא. שהוא 
195. למען הפחיד את חברו. לגרום  ואינו חושב להשבע לשקר.  משקר, 
לחבירו לסגת מתביעתו ]שהרי חבירו סבור שהוא עומד להשבע לשקר 
196. אף על פי שאין בלבבו להשבע. הטעם בזה,  ואינו רוצה להכשילו[. 
כי באותו רגע ששומע חברו שהוא מסכים להשבע לשקר יש בזה חילול 
 ה' בפניו )משיבת נפש(. 197. להשבע חנם. שבועה שאין בה צורך כלל.

198. למגנא. לחנם.

גֹון  דֹול ֲעֹונֹו, ּכְ ם - ּגָ יַע ֶאת ֲחֵברֹו ִחּנָ ּבִ ב ְלַהׁשְ ְוֵכן 199ַהְמַסּבֵ

ִביָעתֹו 202ְלַמַען  ב לֹו ָמֶנה, 201ְוִיְטּפֹל ַעל ּתְ ָהָיה ֲחֵברֹו 200ַחּיָ ׁשֶ

בּוַעת  203ׁשְ ַבע  ָ ְלִהּשׁ ִמְקָצת  ּבְ הֹוָדָאתֹו  ַעל  ין  ַהּדִ ַקו  ִיָנֶטה 

ר לֹא ָיַדע  ם, 205ֲאׁשֶ ּתֹוֵבַע ֶאת ֲחֵברֹו 204ַעל ִחּנָ ַהּתֹוָרה, אֹו ׁשֶ

ַרּבֹוֵתינּו  ְוָאְמרּו  ת,  ֶהּסֵ בּוַעת  206ׁשְ יעֹו  ּבִ ּוַמׁשְ ָאֵלהּו,  ִיׁשְ

ַעת  ּדַ ּגֹוֵנב  ׁשֶ ב,  ּנָ ּגַ ִנְקָרא  ָהִאיׁש  ֶזה  י  207ּכִ א(  לט,  )שבועות 

ְיָי  ְנֻאם  "208הֹוֵצאִתיָה  ד(  ה,  )זכריה  ֶנֱאַמר  ְוָעָליו  ִרּיֹות,  ַהּבְ

ִמי  ׁשְ ּבִ ע  ּבָ ׁשְ ַהּנִ ית  ְוֶאל-ּבֵ ב  ּנָ ַהּגַ ית  209ֶאל-ּבֵ ּוָבָאה  ְצָבאֹות 

ַבע  ָ ין ֶאת ָהָאָדם ְלִהּשׁ ית-ּדִ בּו ּבֵ ל ָהעֹוָלם. 193ְוִאם ִחּיְ 192ּוִמּכָ

ל  ְוא - ָאסּור ְלַקּבֵ ר ׁשָ ּבֶ ּדִ יו  ר ּפִ בּוָעה ְוהּוא יֹוֵדַע 194ֲאׁשֶ ׁשְ

ֶאת  ַהְפִחיד  195ְלַמַען  ֵבַע  ָ ִאּשׁ ָאֹנִכי  ֵלאֹמר  בּוָעה  ְ ַהּשׁ ָעָליו 

ֱאַמר )שמות  ּנֶ ַבע, ׁשֶ ָ ְלָבבֹו ְלִהּשׁ ֵאין ּבִ י ׁשֶ ֲחֵברֹו, 196ַאף-ַעל-ּפִ

ַבע  ָ ְלִהּשׁ ל  ְתַקּבֵ לֹא  ָמעֹו  ַמׁשְ ְכָלל  ּבִ ְוֵיׁש  א",  ִתּשָׂ "לֹא  ז(  כ, 

א  ְוא. ְוֵכן ָאְמרּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )מכילתא ותרגום( "לֹא ִתּשָׂ ָ ַלּשׁ

ַבע  ָ ְוָאסּור 197ְלִהּשׁ ל.  ְוא" )שמות כג, א( - ָלא ְתַקּבֵ ׁשָ ַמע  ׁשֵ

ֱאַמר )שם כ, ז(  ּנֶ ע ַעל ֱאֶמת, ׁשֶ ּבָ הּוא ִנׁשְ י ׁשֶ ם ַאף-ַעל-ּפִ ִחּנָ

ָנא.  ְוא", ְוַתְרּגּומֹו 198ְלַמּגָ ָ ם-ְיָי ֱאלֶֹהיָך ַלּשׁ א ֶאת-ׁשֵ "לֹא ִתּשָׂ
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תקלל חרש", ובא הפירוש עליו מי שאינו שומע קללתך, וכן תרגם אונקלוס 
)ספר החינוך, מצוה רל"א(. 219. איש מישראל. כל אדם מישראל. ולמדים 
זאת מהכתוב "ונשיא בעמך לא תאור", הוסיף הכתוב 'בעמך' שלא תאמר 
דווקא נשיא, אלא כל אדם בעמך לא תאור )רש"י, שמות יט, יד(. 220. 
בשם. בשמו המיוחד של ה'. 221. מכל הכנויים. של השם. 222. ומה שהוזכר 
בתורה וכו'. כלומר, מאחר והוזהרנו על כל איש מישראל שלא לקללו, למה 
פרטה התורה את אלו. 223. כי בא להזהיר. על אלו שיש בהם סיבה מיוחדת 
ומצוי יותר מן האחרים. 224. הנשיא. שיש בכוחו להעניש. 225. לשלחו ביד 
פשעו. לגרשו עקב פשעו. מלשון הכתוב )איוב ח, ד( "וישלחם ביד פשעם" 

אותו. תכלה  הקללה  וכלתו.   .211 )רד"ק(.  תשכון  הקללה  ולנה.   .210 
212. ואת אבניו. דברים שאין אש ומים מכלין אותן - שבועת שקר מכלה 
וכו'.  להמנע  לו  יש   .214 לשקר.  נשבע  שהוא  שבועתו.  על   .213 אותן. 
במסכת פסחים )יג.( דרשו מקרא ד"והייתם נקיים מה' ומישראל" )במדבר 
לב, כב( שחייב למנוע חשד מעצמו. 215. לכבוד שמים. כדי למנוע חילול ה' 
שיגרם ע"י שיחשדו אותו לנשבע לשקר. 216. גם כי האמת אתו. וחושדים 
בו שלא כדין )כמובא במסכת יומא פו. בענין חילול ה' שאף כשחושדים בו 
שלוקח בשר ואינו משלם, והוא יודע האמת שהוא משלם, בכ"ז צריך להמנע 
מפני חילול ה'(. 217. אלהים לא תקלל. המילה 'אלהים' מתפרשת כתואר 
לדיין )לדעת רבי ישמעאל במסכת סנהדרין סו.(. 218. שלא לקלל. פשוט 
שלא רק בלשון ארור וקללה אלא כל שאומר שה' יעניש אותו הוא בכלל זה 
)עיין חיי אדם כלל קמ"ג(. ואף על פי שהלה אינו שומע הקללה, שנאמר "לא 

ם ְולֹא ְבֶאָחד  ֵ ּשׁ ָרֵאל 220ּבַ ׂשְ 219ִאיׁש ִמּיִ

ר  ֻהְזּכַ ֶ ּשׁ 222ּוַמה  ּנּוִיים.  ַהּכִ ל  221ִמּכָ

יא  ְוָנׂשִ ל,  ְתַקּלֵ לֹא  ֱאלִֹהים  ּתֹוָרה  ּבַ

ל  ּלֹא ְלַקּלֵ י ָבא ְלַהְזִהיר ׁשֶ ְוֵחֵרׁש, 223ּכִ

ְולֹא  ין,  ַבּדִ יֵעהּו  ַיְרׁשִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֹוֵפט  ַהּשׁ

אֹותֹו  ַיֲעֹנשׁ  ר  ֲאׁשֶ ּכַ יא  ׂשִ 224ַהּנָ ֶאת 

יר  עֹו. ְוֻהְצַרְך ְלַהְזּכִ ׁשְ ַיד ּפִ ְלחֹו ּבְ 225ְלׁשַ

ִקְלָלתֹו  ן ּתֹאַמר, ֵאין עֶֹנׁש ּבְ ַהֵחֵרׁש, ּפֶ

ּתּו  יתֹו 211ְוִכּלַ ּבֵ תֹוְך  ּבְ ֶקר 210ְוָלֶנה  ָ ַלּשׁ

הּוא  ְוֶאת-ֵעָציו 212ְוֶאת-ֲאָבָניו". ּוִמי ׁשֶ

ְבֵני- אֹותֹו  דּו  ַיְחׁשְ ַבע  ָ ִיּשׁ ִאם  ׁשֶ יֹוֵדַע 

ָלאֹות  ֵני ַאְמּתְ בּוָעתֹו ִמּפְ ָאָדם 213ַעל ׁשְ

ַנע ְוַלְחׂשְֹך ַנְפׁשֹו ִמן  - 214ֵיׁש לֹו ְלִהּמָ

י  ּכִ ם  216ּגַ ַמִים,  215ִלְכבֹוד-ׁשָ בּוָעה  ְ ַהּשׁ

ָהֱאֶמת ִאּתֹו.

יא  ְוָנׂשִ ל  ְתַקּלֵ לֹא  "217ֱאלִֹהים  מו. 
ל ְתַקּלֵ "לֹא  כז(.  כב,  )שמות  ָתאֹר"  לֹא  ָך   ְבַעּמְ

ל ְלַקּלֵ ּלֹא  218)כד(ׁשֶ ָבֶזה  ֻהְזַהְרנּו  יד(.  יט,  )ויקרא   ֵחֵרׁש" 

אדם גם קללת הדיוט 
תעשה רושם במקולל 
המארה  בו  ותדביק 
דעתנו  ואחר  והצער. 
הבריות  מפי  זה  דבר 
משרשי  כי  נאמר 
שְמָנָענּו  המצוה, 
בפינו  מהזיק  השם 
לזולתנו כמו שְמָנָענּו 
במעשה,  להם  מהזיק 
אמרו  זה  ענין  וכעין 
ז''ל )מו"ק יח.( ''ברית 
לשפתים''.  כרותה 

כלומר, שיש כח בדברי פי אדם. ואפשר לנו לומר לפי עניות דעתנו, כי 
בהיות הנפש המדברת שבאדם חלק עליוני, וכמו שכתוב )בראשית ב, ז( 
''ויפח באפיו נשמת חיים''. ותרגם אונקלוס "לרוח ממללא", נתן בה כח 
רב לפעול אפילו במה שהוא חוץ ממנה, ועל כן ידענו ונראה תמיד כי לפי 
חשיבות נפש האדם ודבקותה בעליונים כנפש הצדיקים והחסידים ימהרו 
דבריהם לפעול בכל מה שידברו עליו, וזה דבר ידוע ומפורסם בין יודעי 

דעת ומביני מדע". 

איש  לקלל  שלא  כד. 
מישראל. כתב בספר 
החינוך )מצוה רל"א(: 
"אף על פי שאין בנו 
באי-זה  לדעת  כח 
הקללה  תנוח  ענין 
כח  ואי-זה  במקולל 
בדבור להביאה עליו, 
ידענו דרך כלל מכל 
בני העולם שחוששין 
ישראל  בין  לקללות, 
האומות,  שאר  בין 
בני  שקללת  ויאמרו 
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בי"ד )דברים כה, ב( נאמר: "והפילו השופט והכהו לפניו", ומהדמיון בין 
)ופשטות  היא[.  מלקות  זו  שהפלאה  למדים  "והפילו"  "והפלא"  המילים 
הכתוב "והפלא" קאי על בידי שמים, ולכן דעת רבינו שנלמד מפסוק זה שני 
הענשים, מלבד המלקות של בי"ד גם עונש בידי שמים. זה השער(. 232. 
כן יושיעהו השם. על עצמו אומר, וכאילו נכתב "כן יושיעני". 233. כאשר 
הדבר הזה דבר אמת. כפי שהאמת היא כך וכך! 234. והנה הוא כזב. בעוד 
שהוא יודע כי האמת אינה כדבריו. 235. שמכלל הן. שכן אמר כי יושיענו 
ה' אם דבריו אמת. 236. אתה שומע לאו. כי לא יושיענו ה' אם דבריו שקר, 
נמצא שקלל את עצמו בשם. וכתב השו"ע )חו"מ סי' כ"ז ס"ב(: "או שהיתה 
הקללה באה מכלל הדברים, כגון שאמר 'אל יהי פלוני ברוך להשם' אינו 
לוקה אבל איסורא מיהו איכא". וכתב הסמ"ע: דכשהשם יתברך מסתיר 
פניו ממנו מלברכו, ממילא הוא מקולל. 237. ושכר. 'שכר' הוא כינוי ליין 
חזק, על-שם שהוא משֵּכר ביותר. ואמר הכתוב 'יין ושכר' ללמד שלא הזהיר 
הכתוב אלא כשהוא שותה יין דרך שכרותו - באופן הגורם לשכרות, אבל 
אם נתן בו מים, או ששתה מעט מעט והפסיק ביניהם - פטור )ספרא, הובא 
ברש"י עה"ת(. 238. ולהבדיל בין הקודש ובין החול. לפי פשוטו, משמעות 
הדברים היא שעל ידי זהירות משתיית היין תוכלו להבחין מהו קודש ומהו 

ופירש רש"י: ע"י פשעם, הפשע נעשה שליח להובילם ]לגרשם[. 226. ולא 
ישיגהו צער על קללתו. ואעפ"כ אסור לקללו. ועוד, שדיבר הכתוב בהווה, 
ומצוי שיקללו החרש מחמת שאינו שומע ואינו מבין ולא יצטער על זה 
דיני- כל  227. ובסוף פרשת המשפטים. לאחר שפרטה התורה  )רמב"ן(. 

ממונות שבין אדם לחברו, כגון נזיקין וגניבה ודיני שומרים וכד'. 228. אשר 
לא כדת. שאינו דן עפ"י דיני התורה, או שלא הגיע להוראה ואעפ"כ הוא 
שופט. 229. לוקה, וענשו בידי שמים רב מאד. שמלבד עונש מלקות ענשו 
בידי שמים רב מאד. או הכוונה, אם לא לקה אז ענשו בידי שמים חמור 
מאד )זה השער(. 230. ליראה את השם. היינו שעל האדם להתיירא שלא 
להוציא מפיו את שם ה' לבטלה. וכאשר אדם מקלל את חבירו בשם ה', 
הוא מוציאו לבטלה )רש"י, שבועות ג: ד"ה אם(. 231. והפלא ה' את מכותך. 
שיקבל מלקות ע"י בי"ד. ]בגמרא שם למדים זאת שבכתוב המדבר במלקות 

ר  ֲאׁשֶ ם 233ּכַ ֵ יֵעהּו ַהּשׁ ן יֹוׁשִ ּיֹאַמר, 232ּכֵ מז. ְוָאסּור ְלָאָדם ׁשֶ
ל  ה ִקּלֵ י ִהּנֵ ָזב, ּכִ ה הּוא ּכָ ַבר-ֱאֶמת 234ְוִהּנֵ ה ּדְ ָבר ַהּזֶ ַהּדָ

ה ׁשֹוֵמַע ָלאו. ִמְכָלל ֵהן 236ַאּתָ ם, 235ׁשֶ ֵ ּשׁ ֶאת ַעְצמֹו ּבַ

ין ַהּקֶֹדׁש  יל ּבֵ ּתְ ְוגֹו' 238ּוְלַהְבּדִ ׁשְ ָכר ַאל-ּתֵ "ַיִין 237ְוׁשֵ מח. 
י,  )ויקרא  ָרֵאל"  ִיׂשְ ֵני  ֶאת-ּבְ ּוְלהֹורֹת  ְוגֹו'  ַהחֹל  ּוֵבין 

ֹוֶתה  ט-יא( ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )כריתות יג, ב( ַהּשׁ

יֵגהּו ַצַער ַעל ִקְלָלתֹו.  ר ֵאיֶנּנּו ׁשֹוֵמַע 226ְולֹא ַיּשִׂ ַאֲחֵרי ֲאׁשֶ

ל,  ְתַקּלֵ לֹא  ֱאלִֹהים  ב  ִנְכּתַ ִטים  ּפָ ַהִמׁשְ ת  ָרׁשַ ּפָ 227ּוְבסֹוף 

ה, ֲאָבל  ִטים ָהֵאּלֶ ּפָ ׁשְ ֹוֵפט ֶאת ַהּמִ ל ַהּשׁ ּלֹא ְתַקּלֵ ֵלאֹמר, ׁשֶ

ל. ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו  ת - אֹותֹו ְתַקּלֵ ר לֹא ַכּדָ ֹוֵפט 228ֲאׁשֶ ַהּשׁ

ם,  ֵ ַבּשׁ ַעְצמֹו  ֶאת  אֹו  ֲחֵברֹו  ֶאת  ל  ַהְמַקּלֵ א(  לה,  )שבועות 

ֱאַמר )דברים כח,  ּנֶ ַמִים ַרב ְמאֹד, ׁשֶ יֵדי-ׁשָ 229לֹוֶקה, ְוָעְנׁשֹו ּבִ

ַהּתֹוָרה  ְבֵרי  ל-ּדִ ֶאת-ּכָ ַלֲעׂשֹות  ֹמר  ִתׁשְ "ִאם-לֹא  נח-נט( 

ד ְוַהּנֹוָרא  ְכּבָ ם ַהּנִ ֵ ֶפר 230ְלִיְרָאה ֶאת-ַהּשׁ ּסֵ ֻתִבים ּבַ ַהּזֹאת ַהּכְ

ה ֶאת ְיָי ֱאלֶֹהיָך, 231ְוִהְפָלא ְיָי ֶאת-ַמּכֹוְתָך" וגו', ּוֵפְרׁשּו  ַהּזֶ

ל  ַקּלֵ ּמְ ה ַעל ִמי ׁשֶ סּוק ַהּזֶ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )תמורה ג, ב( ִעְנַין ַהּפָ

ם. ֵ ּשׁ ֶאת ֲחֵברֹו אֹו ֶאת ַעְצמֹו ּבַ
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המצוה על זה יתברך" )ספר החינוך מצוה של"ח(. אמנם, איסור זה נוהג 
גם אם מצער חבירו ע"י מעשה, כמו שכתב שם "שלא להכאיב הבריות 
בשום דבר", וכ"כ ה'חיי אדם' )קמג, א(. 244. היה. חבירו. 245. זכור מעשיך 
הראשונים. זכור עוונותיך שעשית קודם שחזרת בתשובה, שבכך מביישו 
ומצערו. ]אמנם אם לא היה חבירו בעל תשובה, אפשר להזכיר לו חטאיו, 
כדי שיעזוב את דרכו הרעה וישוב אל השם )ר"י מלוניל([. 246. היה בן גרים. 
"לפי שענין האונאה אליו קרובה יותר מבישראל, כי הישראל יש לו גואלים 
שתובעין עלבונו. ועוד טעם אחר שיש חשש בו שלא יחזור לסורו מכעס 
הבזיונות" )לשון ספר החינוך, מצוה סג(. ועיין מנחת חינוך שיש אופנים 
שאין נוהג בהם איסור אונאה בכל ישראל, ומ"מ נוהג בהם איסור אונאת 
הגר. ובמסכת ב"מ )נט:( מובא עוד לאו נוסף באונאת הגר. 247. זכור מעשי 
אבותיך. קודם שנתגיירו. בבן גרים יש איסור להזכיר לו אף את המעשים 
הרעים של אבותיו )תוספות ב"מ נח: ד"ה אם(. 248. בממון. בגזילת ממון 

הבאה על ידי הונאתו )מכילתא הובא ברש"י שם(.

חול )עפ"י רש"י זבחים יז(. 239. רביעית יין. רביעית הלוג של יין )י"א כ-86 
סמ"ק וי"א 150 סמ"ק(. 240. יין. והוא הדין לשאר דברים המשכרים )רמ"א, 
יו"ד רמב, יג(. 241. מזוג. מהול. 242. אל יורה. הלכה, כי הוא עלול לטעות 
מתוך שאין דעתו צלולה. ]אמנם מותר לו להורות דבר שהוא מפורש בתורה 
שבכתב. אולם, דבר שאינו מפורש במקרא, אפילו הפשוט ביותר )שמותר 
להורות בפני רבו(, אסור לו להורות. ט"ז וש"ך יו"ד שם[. 243. באונאת 
דברים. כלומר, שאסור לאדם לומר לחבירו דברים שיש בהם להכעיסו או 
לצערו ]'אונאה' לשון צער ומצוק )רבינו לעיל אות כ"ד([. "אבל אין לוקין 
עליו לפי שאין בו מעשה, וכמה מלקיות מבלי רצועה של עגל יש ביד האדון 

ׁשּוָבה, לֹא יֹאַמר  ַעל-ּתְ נח, ב( 244ָהָיה ּבַ

ָהִראׁשֹוִנים.  יָך  ַמֲעׂשֶ 245ְזכֹור  לֹו 

לֹו  יֹאַמר  )כו(לֹא  ִרים,  ן-ּגֵ ּבֶ 246ָהָיה 

ֱאַמר  ּנֶ י ֲאבֹוֶתיָך. ְוֶזהּו ׁשֶ 247ְזכֹור ַמֲעׂשֵ

ְולֹא  לֹא-תֹוֶנה  "ְוֵגר  כ(  כב,  )שמות 

ְולֹא  ְדָבִרים,  ּבִ לֹא-תֹוֶנה  ִתְלָחֶצּנּו", 

ה  ּוְבַכּמָ )מכילתא(.  ָממֹון  248ּבְ ִתְלָחֶצּנּו 

ַהּתֹוָרה ַעל אֹוָנַאת  ִהְזִהיָרה  ְמקֹומֹות 

241ָמזּוג  ֵאינֹו  ׁשֶ 240ַיִין  239ְרִביִעית 

יֹוֵתר  ָתה  ׁשָ ְוִאם  יֹוֶרה.  242ַאל  ַמִים,  ּבְ

ַאל  ָזגֹו,  ּמְ ׁשֶ י  ַאף-ַעל-ּפִ ֵמְרִביִעית, 

יֹוֶרה.

ֶאת-ֲעִמיתֹו"  ִאיׁש  תֹונּו  "ְולֹא  מט. 
אֹוָנַאת  243)כה(ּבְ יז(,  כה,  )ויקרא 

ְמנּו  ר ִהְקּדַ ֲאׁשֶ ר, ּכַ תּוב ְמַדּבֵ ָבִרים ַהּכָ ּדְ

ְלַמְעָלה )אות כד(. ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו )ב"מ 

זכור  לו  יאמר  לא  כו. 
קשה  אבותיך.  מעשי 
ביזו  האיך  כן  אם 
לפנחס  השבטים 
בן  הראיתם  ואמרו 
אבי  שפיטם  זה  פוטי 
אמו עגלים לע"ז וכו'? 
דדוקא  לומר  ויש 
כן  לומר  בפניו אסור 
והשבטים  שמקניטו, 
אמרו כן שלא בפניו. 
איסור  שזהו  א"נ 
מדרבנן, ואז עדיין לא 

נאסר )אמרי אמת, לקוטים(. 

דברים  באונאת  כה. 
אמרו  מדבר.  הכתוב 
חז"ל: כך אומנותו של 
יצר הרע, היום אומר 
ולמחר  כך  עשה  לך 
אומר לו עשה כך עד 
עבוד  לך  לו  שאומר 
והולך  זרה  עבודה 
ועובד )שבת קה:(. 

גם  הדבר  הוא  כך 
הלשון.  בחטאי 
תחילה מתרגל האדם 
כלפי  בלשונו  לחטוא 
אח"כ  פשוט,  אדם 
לדבר  והולך  מוסיף 
סרה בלומדי תורה, עד שלבסוף מטיח דברים כלפי מעלה. וכן מצינו אצל 
פרעה, אשר תחילה "לא ידע את יוסף" ולבסוף אמר "לא ידעתי את ה'". 
וזהו שנאמר "ולא תונו איש את עמיתו", זו אונאת דברים. הזהר והשמר אף 
מכך, שאם לא כן סופך לחטוא בדברים אף כנגד בוראך - "ויראת מאלוקיך" 

)'אמרי שפר' להגאון רבי שלמה קלוגר זצ"ל(. 
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לעדר.  שבא   .253 ובמרחבים.  ביערות  לחיות  דרכו  אשר  לצבי.   .252
והצטרף אל הצאן אשר דרכם להצטופף במרעה מוגבל.  מרצונו החפשי 

254. ויעמוד במקום צר. והנמשל, שהגר עזב חיי נוחות וחופש והטיל עצמו 
מרצון לשמור תרי"ג מצוות, כמובא במסכת יבמות )מז:( "גר שבא להתגייר 
אומרים לו מה ראית שבאת להתגייר וכו', ומודיעין אותו ענשן של מצוות, 
אומרים לו הוי יודע שעד שלא באת למדה זו )להתגייר( אכלת חלב אי אתה 
ענוש כרת, חללת שבת אי אתה ענוש סקילה, עכשיו - אכלת חלב ענוש 
כרת, חללת שבת ענוש סקילה", וכמו שמובא שם שאמרה נעמי לרות - 

אסור לנו יחוד, אסור לנו תחום שבת וכו'.

יותר  להזהר  זה  בשכר  לו  ומגיע  אביו.  ובית  עמו  שכח  אשר  מפני   .249
באונאתו. או הכוונה, שמפני זה הוא יותר פגיע כיון שמרגיש עצמו כמו 
זר ומצטער יותר באונאתו. 250. כענין שנאמר. שאמר בועז בשבחה של 
רות המואביה. 251. ונאמר ותהי משכורתך שלמה. כלומר, ואף מצינו שבועז 

בירכה בעקבות נכונותה לשאת קשיים אלו.

ל 252ִלְצִבי  ָנָפיו". )כח(ָמׁשָ ַחת ּכְ ַלֲחסֹות ּתַ

ץ ְוִעם ַהּצֹאן  ם ִיְרּבַ א ָלֵעֶדר ְוׁשָ ּבָ 253ׁשֶ

י  ּכִ ַעל-ָהֵעֶדר,  ּבַ ָעָליו  ְוָחַמל  ִיְרֶעה, 

ָמקֹום ָצר. ֲעֹמד ּבְ ר ִנְרָחב 254ַוּיַ ָעַזב ּכַ

ּוֵבית  ַעּמֹו  ַכח  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ֵני  249ִמּפְ ר,  ַהּגֵ

ִכיָנה,  ְ ְנֵפי ַהּשׁ ַחת ּכַ ָאִביו ּוָבא ַלֲחסֹות ּתַ

ַעְזִבי  ֱאַמר )רות ב, יא( "ַוּתַ ּנֶ ִעְנָין ׁשֶ 250ּכָ

ְלִכי  ַוּתֵ ְך  מֹוַלְדּתֵ ְוֶאֶרץ  ְך  ְוִאּמֵ ָאִביָך 

251ְוֶנֱאַמר   ," לֹא-ָיַדַעּתְ ר  ֲאׁשֶ ֶאל-ַעם 

ֵלָמה  ְך ׁשְ ְרּתֵ ּכֻ )שם שם, יב( ")כז(ּוְתִהי ַמׂשְ

את  ר-ּבָ ֲאׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ֱאלֵֹהי  ְיָי  ֵמִעם 

- על המעשה שבאת 
"ותהי  לחסות, 
שלימה  משכורתך 
אלקי  ה'  מעם 
ז"ל  דאמרו  ישראל", 
)ג.(  דע"ז  פ"ק  בש"ס 
משלם  שהקב"ה 

לאומות העולם כאינו מצווה ועושה עיי"ש. ואמר ר' חסא ישלם ה' פעלך 
אשר באת, היינו שבאת מרצונך לכך ישלם ה' פעלך שפעלת בכל מצוה 
ומצוה כאינו מצווה ועושה, ותהי משכורתך עוד שלימה מה' אלקי ישראל 
אשר באת, אחר שכבר באת לחסות תחת כנפיו שוב הוי מצווה ועושה 

ואיכא תרתי למעליותא". 
כח. משל לצבי שבא לעדר. זה לשון המדרש )במדבר רבה פ"ח, ב(: הרבה 
הקדוש ברוך הוא אוהב את הגרים. למה הדבר דומה, למלך שהיתה לו צאן 
והיתה יוצאת בשדה ונכנסת בערב, כן בכל יום. פעם אחד נכנס צבי אחד 
עם הצאן, הלך לו אצל העזים, היה רועה עמהם. נכנסה הצאן לדיר - נכנס 
עמהם, יצאת לרעות - יצא עמהם. אמרו למלך, הצבי הזה נלוה עם הצאן 
והוא רועה עמהם, כל יום ויום יוצא עמהם ונכנס עמהם. היה המלך אוהבו. 
בזמן שהוא יוצא לשדה היה מפקיד רועה יפה לרצונו, לא יכה אדם אותו, 
הזהרו בו. ואף כשהוא נכנס עם הצאן היה אומר להם תנו לו וישתה, והיה 

משכורתך  ותהי  כז. 
הקשו  שלימה. 
המפרשים מדוע כפל 
"ישלם  דבריו:  בועז 
ותהי   - פעלך  ה' 
שלימה",  משכורתך 
משכורת  יש  וכי 
כמו  שלימה?  שאינה 
כן, במדרש על פסוק 
ה'  "ישלם  מובא  זה 
פעלך ותהי משכורתך 
א"ר  ה',  מעם  שלמה 
חסא אשר באת לחסות תחת כנפיו". ולכאורה מה בא להוסיף רבי חסא, 

הלא זה נאמר בפסוק עצמו? 
ביאור נפלא כתב על כך ה"כתב סופר": מצד אחד, גדולה מעלת מי שאינו 
מצווה ועושה, כיון שבא מעצמו ועושה מתוך אהבת הבורא מבלי שיהיה 
מוכרח, וכבר אמרו ההכרח לא ישובח. מאידך, קיי"ל )קידושין לא.( "גדול 
ביותר  מסיתו  הרע  היצר  כי  ועושה",  מצווה  שאינו  ממי  ועושה  המצווה 
בדבר שמצווה בו. "והנה לכל אחד יש מעלה, אבל מ"מ קיי"ל שגדול מעלת 
המצווה ועושה, ואם היה אפשר שניהם יחד - אינו מצווה ומצווה - היה 
השכר בכפלים, אלא שאי אפשר. ונראה לי, גר שבא להתגייר, אחר שנתגייר 
הוא בעונש כישראל, והוא מוכרח כמצווה ועושה, מ"מ גם מעלת אינו מצווה 
ועושה יש לו, כי הכניס את עצמו לעולה של תורה, מי ציוה אותו ומי ביקש 
זאת מידו, לכן ראוי שיהיה שכרו כפול. וזה שאמר בועז: "ישלם ה' פעלך" 
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258. בעסקי העולם. אפילו בעניני משא ומתן שאינם קשורים לרשעתו. 
259. פרץ ה' את מעשיך. 'פרץ' - שבר וקלקל אניותיו. הרי שגם ההתחברות 
לעשות אניות לילך לתרשיש להביא זהב לא טובה, ולא הצליחו במעשיהם. 

255. לא תהיה אחרי רבים לרעות. עיקרו של לאו זה נאמר לבית דין שלא 
יכריעו בדיני נפשות לרעה עפ"י רוב של אחד בלבד אלא עפ"י רוב של 
 שנים לפחות, אמנם לדעת רבינו נכלל בלאו זה לא להצטרף לעושי עוול.

256. עוברי עבירה. אע"פ שרבים הם. 257. וכענין שנאמר לא תאמרון וגו'. 
הנביא ישעיה מזהיר את ישראל הצועדים לאורו של חזקיהו המלך לבל 

יתפתו להצטרף אל המבקשים למרוד בו - אף כי רבים הם.

ע  ָהָרׁשָ ֶאל  ר  ְלִהְתַחּבֵ ְוָאסּור  נא. 
ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ָהעֹוָלם,  ִעְסֵקי  258ּבְ

ֲאַחְזָיהּו  ִעם  ְרָך  ִהְתַחּבֶ "ּבְ לז(  כ,  )דהי"ב 

ַוֲאִפּלּו  יָך".  ַמֲעׂשֶ ֶאת  ְיָי  ַרץ  259ּפָ

ע,  ָלָרׁשָ ר  ְלִהְתַחּבֵ ִלְדַבר-ִמְצָוה ָאסּור 

ים  ַאֲחֵרי-ַרּבִ "255)כט(לֹא-ִתְהֶיה  נ. 
ֻהְזַהְרנּו  ב(.  כג,  )שמות  ְלָרעֹות" 

ְיֵדי 256עֹוְבֵרי-ֲעֵבָרה  ק  ּלֹא ְלַחּזֵ ָבֶזה ׁשֶ

ֶאל  ר  ְלִהְתַחּבֵ ּלֹא  ְוׁשֶ ְדָבִרים,  ּבִ

257ְוָכִעְנָין  ֶהָעֶול,  ֶאל  יִמים  ְסּכִ ַהּמַ

"לֹא-ֹתאְמרּון  יב(  ח,  )ישעיה  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ

ה  ַהּזֶ ָהָעם  ר-יֹאַמר  ֲאׁשֶ ְלֹכל  ר  ֶקׁשֶ

ר". ָקׁשֶ

דין  כי  הגאון,  השיב 
אלא  נאמר  לא  רוב 
בודאי.  ולא  בספק 
חנויות  תשע  כגון 
מוכרות בשר שחוטה 
בשר  מוכרת  ואחת 
בשר  ונמצא  נבילה, 
ואינו ניכר מהיכן הוא, 
רוב  אחר  הולכים  אז 

החנויות שיש באותו מקום. אולם אם ניכר על החתיכה שהיא מהמיעוט 
- אין הולכים אחרי הרוב. כן בנידון דידן, כיון שאין אנו מסופקים באמיתת 

אמונתנו, לא יוכל הרוב להעבירנו מדעתנו.
רבים  אחרי   - "לנטות  הפסוק  את  בזה  וביאר  סופר',  ה'חתם  אמר  וכן 
להטות": "לנטות", במקום בו יש לנטות לכאן או לכאן, בשאלה אשר בה 
יש סברות צדדים וטעמים לכאן ולכאן, אזי אומרים "אחרי רבים להטות". 
אמנם כשאין ספקות והכל ברור - אין ללכת אחר הרוב, ואפילו אלף אלפים 

באים ואומרים נגד הברור והידוע לנו, לא נשמע להם.
מעין זה כתב החיד"א )בספרו "ראש דוד"(: כיון שאנו בנים של הקב"ה - לא 
שייך כלל שנלך אחר הרוב, דאין שום סברא שהבן לא יעבוד ויכבד את אביו.

הגאון רבי אלחנן וסרמן זצ"ל מיישב בעוד אופן: הכתוב "אחרי רבים להטות" 
נאמר לגבי דיינים, וכידוע שדיינים צריכים שיהיו כולם כשרים לדון, ושאינם 
נוגעים בדבר. אבל אם רוב הדיינים הם נוגעים ומיעוטם אינם נוגעים - בזה 
שומעים להמיעוט. ובעניני אמונה ודת אי אפשר לאדם להכיר את האמת, 
רק אם יהיה חפשי מכל תאוות עוה"ז, ואנשים כאלו אינם נמצאים כלל 
אלוקים,  כמלאכי  הקדושים  ישראל  חכמי  אצל  רק  ולשון,  אומה  בשום 
ואפילו אם נמצא אצל אומות העולם אנשים נקיים מנגיעות, הם מיעוט 

אמרו  הרבה.  אוהבו 
לו, מרי, כמה תישים 
יש לך כמה כבשים יש 
לך כמה גדיים יש לך 
ואין את מזהירנו, ועל 
יום  בכל  הזה  הצבי 
ויום את מצוינו. אמר 
הצאן  המלך,  להם 
רוצה ולא רוצה - כך 
לרעות  דרכה  היא 
בשדה כל היום ולערב 
לבא לישן בתוך הדיר, 
הצביים - במדבר הם 
ישנים, אין דרכם ליכנס לישוב בני אדם, לא נחזיק טובה לזה שהניח כל 
המדבר הרחב הגדול במקום כל החיות ובא ועמד בחצר?! כך אין אנו צריכין 
להחזיק טובה לגר שהניח משפחתו ובית אביו והניח אומתו וכל אומות 
העולם ובא לו אצלנו?! לכן הרבה עליו שמירה שהזהיר את ישראל שישמרו 
עצמם מהם שלא יזיקו להם, וכן הוא אומר "ואהבתם את הגר", "וגר לא 

תונה" וגו'.
כט. לא תהיה אחרי רבים לרעות. בספר "קובץ מאמרים" לרבי אלחנן וסרמן 
נשאל מאחד  זצ"ל  אייבשיץ  יהונתן  רבי  מובא שהגאון  טו(  )עמוד  זצ"ל 
מחכמי הגויים: הרי כתוב בתורה "אחרי רבים להטות", ואתם המעט מכל 

העמים, וא"כ למה לא תקבלו אמונתינו?
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שהוא עונש גדול שאין כמותו. כי החטא החמור אם פשע בו עשה עבירה 
אחת, אבל זה בכל העבירות שעושה הרשע יש לו חלק בהם, בשכר חבורתו, 
ונמצא עושה חטאים גדולים רבים ועצומים, ואם ]כלומר, ואף אם[ ידיו 
אסורים ולא נהנה מהם ]מהעבירות שעושה הרשע[, שכן כתוב )נגעים ב, ו( 
אוי לרשע ואוי לשכנו, או לחבירו, כי הוא חוטא ושכנו וחביריו מעדו. שכן 
מפורש באבות דרבי נתן )ל, ג(: 'כל המדבק לרשעים אע"פ שאינו עושה 
כמעשיהם נוטל פורענות כיוצא בהם'". 264. ושלא כהלכה. הוראה שאינה 
נכונה, שבכך מכשיל את חבירו אשר הוא ִעֵור באותו ענין. 265. הוו מתונים 
בדין. כתב רבינו בפירושו לאבות וז"ל: למורים הוראות ולפוסקין את הדין 
אמרו, לבל יסמכו במחשבה ראשונה, אך בהמתנה גדולה ובעיון הדק, לבל 
יטעו בשיקול הדעת. 266. ונמהרי לב להבין ולהורות. הנחפזים וממהרים 
להבין בעצמם ולהורות לאחרים. 267. לפני עור. השואל אותם, והוא סומא 

בדבר.

260. אל תקנא באיש חמס. לעשות כמעשיו אם תראה אותו מצליח )רש"י(. 
261. בכל דרכיו. אפילו דרכיו הטובים. 262. אפילו לדבר מצוה. באדר"נ 
שלפנינו הנוסח "ואפילו לתורה". 263. וכבר גילינו וכו'. לקמן אות קצ"ג, 
ובביאור רבינו לאבות פ"א מ"ז. ושם כתב רבינו: "'ואל תתחבר לרשע' - 

ְוָאְמרּו  ֲהָלָכה.  ַכּ ּלֹא  264ְוׁשֶ ת  ַכּדָ לֹא 

א(  א,  )אבות  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 

266ְוִנְמֲהֵרי-ֵלב  ין.  ּדִ ּבַ ְמתּוִנים  265ֱהוּו 

ם  ילּו ֶאת ַנְפׁשָ ְלָהִבין ּוְלהֹורֹות, לֹא ַיּצִ

ר,  ִעּוֵ 267ִלְפֵני  ִמְכׁשֹול  ת  ִמּתֵ

א  ַקּנֵ "260ַאל-ּתְ לא(  ג,  )משלי  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ

ָכל- 261ּבְ ְבַחר  ְוַאל-ּתִ ָחָמס  ִאיׁש  ְבּ

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְוָאְמרּו  ָרָכיו".  ּדְ

י ָנָתן )ט, ד( ַאל  ל ַרּבִ ָאבֹות ׁשֶ ִלְבָרָכה ּבְ

ִלְדַבר- 262ֲאִפּלּו  ע  ָלָרׁשָ ָחֵבר  ִהי  ּתְ

ְמָצִאים  ַהּנִ ַדְרֵכי-ָמֶות  ְוַרּבּו  ִמְצָוה. 

ינּו ַעל  ּלִ ּגִ ִעים, 263ּוְכָבר  ָהְרׁשָ ֶחְבַרת  ּבְ

ה ְוֹכֶבד ָעְנׁשֹו. ֶהָעֹון ַהּזֶ

ִמְכׁשֹל"  ן  ִתּתֵ לֹא  ר  ִעּוֵ "ְוִלְפֵני  נב. 
ָבֶזה  )ל(ֻהְזַהְרנּו  יד(.  יט,  )ויקרא 

ר  ֲאׁשֶ ָרֵאל  ֵני-ִיׂשְ ּבְ ֶאת  ְלהֹורֹות  ּלֹא  ׁשֶ

על  והקשה  והחינוך. 
"אין  קיי"ל  הרי  כך, 
מידי  יוצא  מקרא 
בשם  וכתב  פשוטו"? 
אהרן'  'קרבן  ספר 
לא  נתינה  שלשון 
ממש  בעוור  שייך 
"שימה".  לשון  אלא 

וביתר הרחבה מבאר המלבי"ם, שלשון 'נתינה' מאדם לאדם היינו שיתן לו 
או לפניו - בידיעתו, אבל על המכין לפניו מכשול שלא בידיעתו, משתמש 
הכתוב בלשון 'שימה', כמו שנאמר: 'ושם לה עלילות דברים' וכו'. ולכן אם 
הפסוק היה מדבר על ִעֵור העין, שאסור להכין לו מכשול שלא בידיעתו, 
היה לו לומר 'לא תשים מכשול'. מזה שלא נאמר כך אלא 'לא תתן מכשול', 
הוציאו חז"ל לפרש שהפסוק מדבר על עוור השכל, שנותן לו עצה, שעל זה 
יצדק לשון 'נתינה' כי יתן לו העצה בידיעתו רק המכשול נסתר ְּבֻחּבֹו, כמו: 

'ונתתי מכשול לפניו' )יחזקאל ג(, ולכן אמר 'ויראת מאלקיך'.

כנגד חכמי ישראל.
דומה  הזאת  והשאלה 
למי שעובר ליד בית 
משתה יי"ש, ונמצאים 
שיכורים  מאה  שם 
באשפה,  המתגוללים 
הלא  ישאלוהו  והם 
אנשים  מאה  אנחנו 
ואתה איש אחד, למה 
כמונו?  תעשה  לא 
זולת  הזה.  הדבר  כן 
כל   - ישראל  חכמי 
העולם המה שיכורים 
 , ם ה י ת ו ו א ת מ
בן  לך  "אין  כמאמרם 
חורין אלא מי שעוסק 
בתורה", כי בלי תורה 
אדם  לשום  א"א 
מיצרו  להשתחרר 

הרע. 
ל. הוזהרנו בזה שלא להורות וכו'. ובהמשך )אות נג( כתב: עוד הוזהרנו מן 
המקרא הזה להשיא עצה הוגנת וכו'. מדברי רבינו שכתב לאו זה על מכשיל 
חבירו בהוראה ובעצה רעה, ומנה איסור זה בין האזהרות שאין בהם מעשה, 
משמע שהמקרא יוצא מידי פשוטו לגמרי ואינו מדבר במי ששם מכשול 
)מצוה רל"ב( בדעת הרמב"ם  חינוך'  ה'מנחת  וכן כתב  עוור ממש.  לפני 
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"ועצומים" נדרשת כאן מלשון  274. שהגיע להוראה ואינו מורה. המילה 
עצימה וסגירה, כלשון הכתוב )ישעיה לג, טו(: "ועוצם עיניו". והיינו, שאותם 
הסוגרים פיהם ואינם מורים לאלו שצריכים הוראה, הורגים את דורם )שם(. 
275. להשיא. לתת. 276. הוגנת. טובה וישרה. 277. ולא להכשילו. והרי 
הוא ִעֵור בדבר זה. 278. נבערה. הנובעת מחוסר חכמה, שהמייעץ אינו בקי 

בענין. 279. לפי דרכו. של המייעץ, כלומר להנאת עצמו.

268. וחטאתם כבדה מאד. "כי האדם הממהר להורות נקרא פושע, ואע"פ 
שחשב לומר האמת אין זה שוגג אך קרוב למזיד הוא, אשר לא נתן בלבבו 
לאמר, לבב הנמהרים לא יבין לדעת, כי הטעות בכל אדם מצוי..." )רבינו 
בפירושו לאבות שם(. 269. לא ידעו ולא יבינו וגו'. "לא ידעו" - הדיינין 
המעוותים את הדין "ולא יבינו" - את אשר בשביל העון הזה יתהלכו בחשכה 
)על דרך כי השוחד יעור וגו'( וימוטו על כך מוסדי ארץ )רש"י(. 270. הוי 
זהיר בתלמוד. לפלפל ולחקור דקדוקיו )רש"י(. 271. ששגגת תלמוד עולה 
זדון. שמתוך שאין מדקדקין בלימוד ומורין הוראה שלא כדין נעשה כזדון 
)שם(. 272. כי רבים חללים הפילה. פסוק זה נאמר על אשה זרה )זונה(, 
אמנם תלמיד שאינו נוהג כשורה נקרא ג"כ בשם זה )רש"י(. 273. ומורה. 
ובכל זאת מורה הוראות. המילה "הפילה" נדרשת כאן מלשון "ֵנֶפל", שלא 
כלו לו חדשיו, והוא משל על מי שלא הגיעו ימיו להוראה ואעפי"כ מורה 

)שם(.

ְלִמיד  ּתַ ֶזה   - ל-ֲהרּוֶגיָה"  ּכָ "ַוֲעצּוִמים 

יַע ְלהֹוָרָאה ְוֵאינֹו מֹוֶרה )סוטה  ִהּגִ 274ׁשֶ

כב, א(.

ה,  ַהּזֶ ְקָרא  ַהּמִ ִמן  ֻהְזַהְרנּו  עֹוד  נג. 
276הֹוֶגֶנת  ֵעָצה  יא  275ְלַהּשִׂ

ילֹו  נּו, 277ְולֹא ְלַהְכׁשִ ֵעץ ִעּמָ ר ִיּוָ ַלֲאׁשֶ

ֶאת  ְיַיֵעץ  )לג(ְולֹא  278ִנְבָעָרה,  ֵעָצה  ּבְ

ֲחֵברֹו 279ְלִפי ַדְרּכֹו.

מֹו ּכְ ְמאֹד,  ְבָדה  ּכָ אָתם   268ְוַחּטָ

ָיְדעּו  "269לֹא  ה(  פב,  )תהלים  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ

ִיּמֹוטּו כּו  ִיְתַהּלָ ָכה  ֲחׁשֵ ּבַ  ְולֹא-ָיִבינּו 

ל מֹוְסֵדי ָאֶרץ". ְועֹוד ָאְמרּו )אבות ד,  ּכָ

ְגַגת  ִ ּשׁ ַתְלמּוד 271)לא(ׁשֶ יב( 270ֱהֵוי ָזִהיר ּבְ

ְלמּוד עֹוָלה ָזדֹון. ְוָאְמרּו, )משלי ז, כו(  ּתַ

יָלה" - ֶזה  ים ֲחָלִלים ִהּפִ י-ַרּבִ "272)לב(ּכִ

יַע ְלהֹוָרָאה 273ּומֹוֶרה.  ּלֹא ִהּגִ ְלִמיד ׁשֶ ּתַ

ובציבור קורין בטעם 
תרָצח"  "לא  העליון 
בזה  והרמז  בקמץ. 
למה שאמרו חז"ל "כי 
הפילה"  חללים  רבים 
זה שלא הגיע להוראה 
כל  "ועצומים  ומורה, 
שהגיע  זה  הרוגיה" 
מורה.  ואינו  להוראה 
בשם  כינו  ושניהם 
"לא  וא"כ  רציחה. 
רומז  בפתח  תרַצח" 
הגיע  שלא  מי  על 
ומורה,  להוראה 
שפותח את פיו ומורה 

אף שאינו ראוי, ואילו "לא תרָצח" בקמץ רומז על מי שהגיע להוראה וקומץ 
את פיו ואינו מורה )בשם הגר"א ז"ל(.

לג. ולא ייעץ את חברו לפי דרכו. בספר "מסילת ישרים" )פי"א( כתב: "ותראה 
שעמדה תורה על סוף דעתם של רמאים, דלאו בשופטני עסקינן )שהרי לא 
בחסרי דעת אנו עוסקים( שייעצו עצה שרעתה מפורסמת ונגלית, אלא 
בחכמים להרע, אשר יתנו עצה לחבריהם שלפי הנגלה יש בה מן הריוח אל 
חברו באמת, אך סוף הענין אינו לטובתו של חברו כי אם לרעתו ולהנאתו 
של המייעץ... וכבר התבאר גודל ענשם ככתוב )דברים כז, יח( ארור משגה 

תלמוד  ששגגת  לא. 
עולה זדון. ביאר רבינו 
"שיחזור  באבות: 
לא  כי  עד  הדברים 
דבר  לשכח  יוכל 
לעמקן  ירד  ועד 
טבע  כי  דברים,  של 
להבין  קצר  האנוש 
והשכחה  החכמה 
אדם...  בבני  מצויה 
מדברי  דבר  בכל  כי 
והמצוות  התורה 
ולא  מצויה  שהטעות 
נתן אל לבו וחטא, אין זה שוגג אך נקרא פושע, שהיה לו לחשוב כי כל אדם 

טועה ולהזהר שלא יחטא, ולא נזהר...".
בפתח,  תרַצח"  "לא  קורין  ביחיד  הנה  וגו'.  הפילה  חללים  רבים  כי  לב. 
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282. שלא יהא רך לזה. זוהי דעת רבי נתן הדורש "רכיל" מלשון רך לי 
תהיה )רש"י(, שהכתוב מזהיר את הדיינים ]שעליהם מדובר בפסוק הקודם. 
 תורה תמימה[ לא להיות רך לאחד וקשה לשני. 283. שמר לי. המתן לי.

284. עבודה זרה פלונית. וכוונת הכתוב "לא תזכירו" היא אף זכירה בעלמא 
בלא שבועה )רמב"ם הל' עכו"ם פ"ה, י(. ואפילו מזכיר שמה שלא לצורך 
כלל - ג"כ אסור )רא"ש(. 285. לא תתן להם חן. שאסור לייחס חן לעובדי 
כוכבים ולשבחם. 286. כמה נאה גוי זה. כתב הרמב"ם )הל' ע"ז י, ד( שכיון 
שאסור לספר בשבח צורתם של עובדי כוכבים, ק"ו שאסור לספר בשבח 
מעשיהם או לחבב דבר מדבריהם. הוקרת עובדי כוכבים ומעשיהם מביאה 
לידי התקרבות אליהם ולימוד מדרכיהם )ראשונים(. 287. לתת להם מתנת 
חנם. ללא תמורה, מלשון "ולא ְתִחָנּם". גם טעם איסור זה הוא כדי שלא 

280. ומתק רעהו מעצת נפש. וכן ישמח אמרי מתק מחבירו הבאים מעצת 
נפש ולא להחניף ולרמות )מצו"ד(. וכתב רבינו בביאורו למסכת אבות )א, 
ב(: "'שמן וקטרת ישמח לב ומתק רעהו מעצת נפש', כלומר, כאשר שמן 
וקטרת משמחים את הלב, כן ימתק לרעהו מעצת נפשו, כשיתן לו עצה 
טובה ישמח עליה, והיא מדת החסד". 281. כי בכלל האזהרה הזאת וכו'. 
כלומר, הגם שעיקרה על איסור רכילות, מ"מ נלמד מזה גם אזהרה למוציא 

שם רע.

ֵבי ִמיָתה )אות קיא(.  ַמְדֵרַגת ַחּיָ ֵאר ּבְ ר ִיְתּבָ ֲאׁשֶ ַמִים ּכַ יֵדי-ׁשָ ּבִ

יָך",  ַעּמֶ עֹוד ָאְמרּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )שם( "לֹא-ֵתֵלְך ָרִכיל ּבְ

ה ָלֶזה. ּלֹא ְיֵהא ַרְך ָלֶזה ְוָקׁשֶ ן 282ׁשֶ ּיָ ַאְזָהָרה ַלּדַ

ירּו" )שמות כג, יג(, לֹא  ם ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים לֹא ַתְזּכִ "ְוׁשֵ נו. 
ָמר-ִלי ֵאֶצל 284ֲעבֹוָדה-ָזָרה  יֹאַמר ָאָדם ַלֲחֵברֹו 283ׁשְ

לֹוִנית )סנהדרין סג, ב(. ּפְ

א(  כ,  )ע"ז  ַרּבֹוֵתינּו  ְרׁשּו  ּפֵ ב(,  ז,  )דברים  ם"  "ְולֹא-ְתָחּנֵ נז. 
ה  ּמָ אַמר 286ּכַ יֹּ ָאסּור ְלָאָדם ׁשֶ ן ָלֶהם ֵחן, ׁשֶ 285לֹא ִתּתֵ

ם, 287ָלֵתת  ֵעיֶניָך ִחּנָ ן ּבְ ּלֹא ִתּתֵ ְרׁשּו, ׁשֶ ָנֶאה ּגֹוי ֶזה. עֹוד ּפֵ

בֹות  ַמֲחׁשָ ַלְחׁשֹב  ָאָדם  ב  ְוַחּיָ נד. 
ֲהגּונֹות  ֵעצֹות  ֵנר  ְלַהֲעלֹות 

ֵרי  ֵמִעּקְ ֶאָחד  ְוֶזה  ַלֲחֵברֹו,  נֹות  ּוְמֻתּקָ

ֱאַמר  ּנֶ ִעְנָין ׁשֶ ִמילּות-ֲחָסִדים, ּכָ ְרֵכי ּגְ ּדַ

ח-ֵלב  ּמַ ֶמן ּוְקטֶֹרת ְיׂשַ )משלי כז, ט( "ׁשֶ

280ּוֶמֶתק ֵרֵעהּו ֵמֲעַצת ָנֶפׁש".

יָך" )ויקרא  ַעּמֶ "לֹא-ֵתֵלְך ָרִכיל ּבְ נה. 
ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  יט, טז(. ָאְמרּו 

ְכַלל  ּבִ י  281ּכִ א(  מו,  )כתובות  ִלְבָרָכה 

ם-ָרע  ּלֹא ְלהֹוִציא ׁשֵ ָהַאְזָהָרה ַהּזֹאת ׁשֶ

ָחמּור  ְוָעְנׁשֹו  נּו,  ַעּמֵ ֵני  ִמּבְ ִאיׁש  ַעל 

זאת  אך  בדרך.  עור 
האדם  חובת  היא 
יבוא  כאשר  הישר, 
בו,  להתיעץ  איש 
שהיה  העצה  ייעצהו 
לעצמו  נוטל  הוא 
שישקיף  מבלי  ממש, 
בה אלא לטובתו של 
לשום  לא  המתייעץ, 
קרוב  אחר,  תכלית 
או רחוק שיהיה. ואם 
יארע שיראה הוא הזק 
ההיא,  בעצה  לעצמו 
להוכיח  יכול  אם 
של  פניו  על  אותה 
יוכיחהו,   - המתייעץ 
יסתלק   - לאו  ואם 
מן הדבר ולא ייעצהו 
דבר  שתכליתה  עצה 
של  טובתו  זולת 
המתייעץ, אם לא שכוונת המתייעץ לרעה, שאז ודאי מצוה לרמותו, וכבר 

נאמר 'ועם עקש תתפתל', וחושי הארכי יוכיח" עכ"ל.
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290. שנאמר ולא יהיה כקרח וכעדתו. בתורה )במדבר טז, יב( נאמר שמשה 
רבינו שלח לקרוא לדתן ואבירם כדי לפייסם בדברי שלום והם סירבו לבוא. 
נשארו  הם  אולם  כבודו,  להשפלת  חשש  ולא  אליהם  בעצמו  משה  הלך 
להחזיק במחלוקת. ]במסכת סנהדרין )קי.( למדים מכאן שאף מי שהאמת 
עמו צריך למחול על כבודו כדי לבטל המחלוקת. וביאר ב'חמרא וחיי', 
שהרי הדין היה עם משה רבינו ומ"מ אם לא היה הולך לדתן ואבירם היה 
נחשב כ'מחזיק במחלוקת', ועובר בלאו[. 291. ומותר לספר לשון הרע על 
בעלי המחלוקת. כדי להשקיט את המחלוקת, כמו שם שאמרו לדוד ענין 
אדוניהו שסיבב מחלוקת על מלכותו של שלמה וכשנודע לדוד נשקט הריב 
)'מחצית השקל' או"ח סי' קנו ו'גליון הש"ס' ירושלמי פאה א, א(. וכן פסק 
החפץ חיים )הלכ' לשה"ר כלל ח, ח(, שההיתר האמור כאן הוא רק אם ֵמִבין 
המספר שע"י שיגלה לבני אדם את תרמיתם של בעלי המחלוקת יראו שאין 
הדין עמם ומתוך זה תופסק המחלוקת, אבל לולא זאת אסור. וגם צריך 
לאלו הפרטים: א. שידע מעצמו ולא יסמוך על שמיעה מאחרים. ב. שיכוון 
לתועלת הנ"ל ולא מצד שנאה. ג. שאין אפשרות אחרת להשקיט המריבה. 
ד. שיברר היטב על פי דין תורה מי הם בעלי המחלוקת. ואם אינו יכול לברר 
הדין עם מי, שב ואל תעשה עדיף. 292. שנאמר ולי אני וגו'. שם בנביא 
מסופר על אדוניהו בן חגית שהכתיר עצמו למלך. בת שבע מספרת לדוד 
שאדוניהו מלך, ונתן הנביא מאשר דבריה ומוסיף לספר לדוד שאדוניהו 
הזמין את שרי הצבא לאכול לחם, בעוד שאת נתן הנביא עצמו, את צדוק 
הכהן ובניהו בן יהוידע הנאמנים לדוד, וכך אף את שלמה בנו של דוד - לא 
הזמין עמהם. ומכאן, שמותר לדבר לשון הרע על בעל המחלוקת ]הלשה"ר 
היה מה שהוסיף 'ולי אני עבדך... לא קרא', שזה לא היה נוגע בעצם לגוף 

יבואו ישראל להתקרב לעובדי כוכבים וללמוד ממעשיהם )ספר החינוך 
מצוה תכ"ו, ראה שם שכלל את שני האיסורים במצוה אחת(. 288. מתנת 
חנם. אין בכלל זה עובד כוכבים שהוא מכירו או שכנו וכדומה, כי באופנים 
אלו כל נתינה היא תמורת טובה שעשה לו המקבל בעבר או שיעשה לו 
בעתיד )שו"ע יו"ד סי' קנא, יא, וביאור הגר"א(. 289. המחזיק במחלוקת. 

שמשאירה בחזקתה ואינו משתדל לכלותה.

ְכקַֹרח  "ְולֹא-ִיְהֶיה  ֱאַמר  ּנֶ 290ׁשֶ ָלאו,  ּבְ עֹוֵבר  ֲחלֶֹקת  ּמַ ּבַ

ֲחלֶֹקת,  ֲעֵלי-ַהּמַ ר ָלׁשֹון ָהָרע ַעל ּבַ ר ְלַסּפֵ ְוַכֲעָדתֹו". 291ּוֻמּתָ

ָך ּוְלָצדֹוק ַהּכֵֹהן  ֱאַמר )מלכים-א א, כו( "ְוִלי ֲאִני-ַעְבּדְ ּנֶ 292ׁשֶ

ָך לֹא ָקָרא". לֹֹמה ַעְבּדְ ְוִלְבָנָיהּו ֶבן-ְיהֹוָיָדע ְוִלׁשְ

ם. ַנת-ִחּנָ ָלֶהם 288ַמּתְ

ְוַכֲעָדתֹו"  ְכקַֹרח  "ְולֹא-ִיְהֶיה  נח. 
ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ה(.  יז,  )במדבר 

ֲחִזיק  289ַהּמַ ל  )לד(ּכָ א(  קי,  )סנהדרין 

המחזיק  כל  לד. 
במחלוקת עובר בלאו. 
לקרוא  משה  "וישלח 
בני  ולאבירם  לדתן 
לא  ויאמרו  אליאב 
טז,  )במדבר  נעלה" 
שאין  "מכאן  יב(. 
במחלוקת,  מחזיקין 
מחזר  משה  שהיה 

אחריהם להשלימם בדברי שלום" )רש"י(.
תמה ה'חתם סופר', מה רבותא בכך, פשיטא שאין להחזיק במחלוקת! ועוד, 
מדוע לא למדו מכאן יותר מזה, כי לא זו בלבד שאין מחזיקין במחלוקת, 
מחזר  רבינו  משה  שהיה  כדרך  ולרודפו,  שלום  לבקש  גם  שצריך  אלא 

אחריהם?
ברם, האמת היא שלא היה מקום לחזר עוד אחר דתן ואבירם, אחרי שהוחזקו 
כבר שלש פעמים כבעלי מחלוקת. פעם אחת ב"אכן נודע הדבר" שהלשינו 
 על משה בהריגת המצרי, פעם שניה כאשר פגעו במשה ואהרן בצאתם

מאת פרעה ואמרו להם "ירא ה' עליכם וישפוט אשר הבאשתם את ריחנו 
בעיני פרעה ובעיני עבדיו לתת חרב בידם להרגנו", וכעת פעם שלישית. 
- "אין מחזיקין", כלומר, אין אומרים "מוחזק זה  אולם ביחס למחלוקת 
לחלוק", רק לעולם יש לחזר אחריו ולפתוח בשלום. את זה למדו מתוך 
"שהיה משה מחזר אחריהם להשלימם בדברי שלום", הגם שמוחזקים הם 

במחלוקת. 
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300. לא השיגה וכו'. לא היו יוצאים להלחם עמם בגבעה כנגד בני עולה 
לבער הרע כמו שיצאו הדור ההוא, שהרי גם עכשיו אינם יוצאים במלחמה 
לצאת למלחמה  היא  גמורה  חובה  כי  ומכאן  הרע שבתוכם.  אותו  לבער 
בנסיבות מעין אלו. 301. הם. אלו שהיו בימי השופטים. 302. מאלה. בני 
דורו של הושע הנביא. 303. ונאמר. מצינו אף קללה ומארה למי שלא בא 
לעשות מלחמה כשצריך. 304. אורו. ארור - מנודה. 305. מרוז. יש אומרים 
שמרוז היה אדם גדול, כלומר שר צבא שהיה ראוי לו לבוא ולעזור במלחמה. 
ויש אומרים שמרוז היה כוכב שלא בא לסייע במלחמה כמו שבאו כוכבים 
ממסילותם  הכוכבים  נלחמו,  שמים  "מן  כ(  ה,  )שופטים  שנאמר  אחרים, 
נלחמו עם סיסרא" )מו"ק טז.(. 306. אמר מלאך ה'. אמר ברק בשליחותו 
של הקב"ה. 307. אורו ארור. מוחרם ]'חרם' היא הדרגה החמורה ביותר של 
נידוי[. 308. יושביה. היושבים עם מרוז המנודה - בארבע אמותיו. ]במס' 
מו"ק )שם( אמרו: בארבע מאות שופרות נידה ברק את מרוז[. 309. לעזרת 
ה'. לעזרת ַעם ה', אלו ישראל )תרגום יונתן(. 310. בגבורים. הנלחם בגיבורים 
)הכנענים(. והלימוד מזה הכתוב, שבכל מקום שהמלחמה מצוה מחוייבים 
כולם לבוא לעזרה, וכמו כן במקום שהמחלוקת מצוה גם-כן מחוייבים כולם 

היה בעל מחלוקת שבא  ואדוניהו  ומאחר  הענין, אלא כהוספת דברים[, 
בגנותו. לדבר  הנביא  לנתן  היה  מותר   - מלכותו של שלמה  על   לחלוק 

293. המתיצבים על דרך לא טוב. באופן יציב וקבוע, שבהם לא די בתוכחה, 
לאלו  דכשמוכיח  מפרשים  ויש  נגדם.  במחלוקת  להחזיק  גם  צריך  אלא 
 שכל דרכם לא טוב, בזה מצוי מחלוקת, ואעפ"כ לא נפטר מחיוב תוכחה.

294. ומושכי העון. )עפ"י ישעיה ה, יח( גוררים יצר הרע עליהם מעט מעט 
בתחילה 'בחבלי השוא' כחוט של קורי עכביש, ומשנתגרה בהם מתגבר 
והולך עד שנעשה 'כעבות העגלה' שקושרין בו את הקרון למשוך )רש"י(. 
והמצו"ד פירש, 'מושכי העון' - ממשיכים על עצמן את היצר הרע המסית 
על העון. 295. מפשעיהם לכל חטאתם. כלומר, עבור פשעיהם ועבור כל 
חטאתם, כי נראה שהוא מסכים עם מעשיהם. 296. ולא תשא עליו חטא. 
"שיהיה עליך אשם כאשר יחטא ולא הוכחת אותו. ולזה יטה לשון אונקלוס 
שאמר 'ולא תקבל על דיליה חובא', שלא תקבל אתה עונש בחטא שלו" 
)רמב"ן(. ולדעת רבינו כלול בזה גם מי שלא עושה מריבה עם אלו שלא די 
להם בתוכחה. 297. ונאמר וכו'. ומוצאים אנו שהנביא הושע מוכיח את בני 
דורו על שאינם יוצאים למלחמה לבער הרע מקרב אחיהם, וכך הוא אומר 
להם, מימי וגו'. 298. מימי הגבעה חטאת ישראל. כלומר, ממין ומעין חטא 
'פילגש בגבעה' חטאו ישראל עכשיו. 299. אם שם עמדו הדור הזה. אילו 
היו אנשי הדור הזה חיים בזמן ההוא, בעת שאירע מעשה 'פילגש בגבעה'.

ְלַבֵער  ִמְלָחָמה  ְבָעה  ּגִ ּבַ אֹוָתם  יָגה  ִהּשִׂ 300לֹא  ה,  ַהּזֶ ַהּדֹור 

ם ָעָמדּו"  יָגה ִמְלָחָמה ִלְבֵני ַהּדֹור ַההּוא. "ׁשָ ר ִהּשִׂ ֲאׁשֶ ָהָרע ּכַ

ם ָעָמדּו. ְוֵכן )בראשית מד, כב( "ְוָעַזב ֶאת ָאִביו"  מֹו ִאם ׁשָ - ּכְ

אָתם,  ְבָעה ָהְיָתה ַחּטָ ין ֵחְטא ּגִ - ְוִאם ָעַזב. רֹוֶצה לֹוַמר, ִמּמִ

ַעל  ְוָעְמדּו  ִנְקֲהלּו  י  ּכִ ה,  302ֵמֵאּלֶ טֹוִבים  ָהיּו  301ֵהם  ָאֵכן 

"304אֹורּו  כג(  ה,  )שופטים  303ְוֶנֱאַמר  ָהָרע.  ְלַבֵער  ם  ַנְפׁשָ

י לֹא- ֶביָה ּכִ 305ֵמרֹוז 306ָאַמר ַמְלַאְך ְיָי 307אֹרּו ָארֹור 308יֹשְׁ

ּבֹוִרים". ְוֶנֱאַמר )דברים א,  ּגִ ָבאּו 309ְלֶעְזַרת ְיָי ְלֶעְזַרת ְיָי 310ּבַ

ַעל  ִבים  ְתַיּצְ 293ַהּמִ ַעל  ַמֲחלֶֹקת  ּבְ ַמֲחִזיק  ֵאינֹו  ׁשֶ ִמי  נט. 
ֶנֱעָנׁש  הּוא  ֲהֵרי  ֶהָעֹון,  ֵכי  294ּומֹוׁשְ טֹוב  לֹא  ֶרְך  ּדֶ

ֱאַמר  ּנֶ ָלאו, ׁשֶ ֵעיֶהם ְלָכל ַחּטֹאָתם, ְועֹוֵבר ּבְ ׁשְ ֲעֵליֶהם 295ִמּפִ

א ָעָליו ֵחְטא". 297ְוֶנֱאַמר )הושע י,  )ויקרא יט, יז( "296ְולֹא-ִתּשָׂ

יֵגם  ם ָעָמדּו לֹא-ַתּשִׂ ָרֵאל ׁשָ ְבָעה ָחָטאָת ִיׂשְ ט( "298ִמיֵמי ַהּגִ

ם ָעְמדּו  רּוׁש, 299ִאם ׁשָ ֵני ַעְלָוה". ּפֵ ְבָעה ִמְלָחָמה ַעל-ּבְ ּגִ ּבַ
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316. ירא. את האלקים. 317. אף כי אוהב טהר לב. פירוש, וכל-שכן אם 
הוא אוהב ה' ולבו טהור. וכלשון רבינו בביאורו למשלי )כב, יא(: "אוהב טהר 
לב" - "הוא האיש אשר אהבתו זכה וטהורה...". 318. להעיר קנאה. לעורר 
)לקנא( את קנאת השם יתברך. 319. כי יראה והנה יד שרים וסגנים במעל. 
כאשר יראה חטא ופשע בידי השרים והסגנים )מין שררה(, יעיר קנאה אף 
שיש חשש סכנה בדבר. 320. כל פרצה. בגדרי הצדק, המוסר והצניעות. 
שבעם.  והנכבדים  מהגדולים  מתחלת  שאינה  הגדולים.  מן  שאינה   .321
]פירוש, שמתוך שהגדולים פורצים הגדר תחילה - כולם עושים אחריהם 
)מתנות כהונה([. 322. אינה פרצה. אינה נחשבת ואינה מתקיימת. ועם כל 
זה אסור לאדם להתיירא וצריך למחות גם כנגד הגדולים בעם. 323. היתה 
במעל הזה ראשונה. הם התחילו להתחתן בגויי הארצות, ומהם למדו יתר 

העם.

להשתתף בה )זה השער(. 311. לא תגורו מפני איש. מקרא זה נאמר לדיינים, 
ומלהחזיק במחלוקת  להמנע מלהלחם  מצווים שלא  ישראל  כל  כן  וכמו 
מפני פחד איש. 312. ימסור נפשו על קדושת השם. מחוייב למסור נפשו 
למחלוקת בכדי לקדש שם שמים. 313. מי לה' אלי. כאשר משה רבינו ירד 
מהר סיני וראה את העגל שעשו ישראל, עמד בשער המחנה והכריז: "מי 
לה' אלי" כלומר, מי שלא נתן מאומה לעגל והוא שייך לה' לבדו בלא שום 
השתתפות ח"ו - יבוא אלי. 314. ויאספו אליו כל בני לוי. והעמידו נפשם 
בסכנה ויצאו להלחם עם החוטאים בעגל. 315. ויקח רומח בידו. סיכן את 
עצמו והרג את זמרי שהיה נשיא שבט מישראל ואת המדינית שהיתה בת 

נשיא מדין, מתוך קנאת ה' שהיתה בו.

317ַאף  316ָיֵרא,  ל  ּכָ ַעל  ְוחֹוָבה  ָידֹו".  ּבְ

ִקְנָאה  318ְלָהִעיר  ְטָהר-ֵלב,  אֹוֵהב  י  ּכִ

ּוְסָגִנים  ִרים  ׂשָ ַיד  ה  ְוִהּנֵ ִיְרֶאה  י  319ּכִ

)בראשית רבה  ַרּבֹוֵתינּו  ְוָאְמרּו  ַעל.  ּמַ ּבַ

ִמן  ֵאיָנּה  321ׁשֶ ְרָצה  ּפִ ל  320ּכָ ה(  פכ"ו, 

ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ְרָצה,  ּפִ 322ֵאיָנּה  דֹוִלים  ַהּגְ

ָגִנים  ְוַהּסְ ִרים  ַהּשָׂ "ְוַיד  ב(  ט,  )עזרא 

ה ִראׁשֹוָנה". ַעל ַהּזֶ ּמַ 323ָהְיָתה ּבַ

ֵני-ִאיׁש". ְוָכל ִמי  יז( "311לֹא ָתגּורּו ִמּפְ

ַנְפׁשֹו  312ִיְמֹסר  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַלּשׁ הּוא  ׁשֶ

ֱאַמר )שמות לב, כו(  ּנֶ ם, ׁשֶ ֵ ת ַהּשׁ ַ ַעל ְקֻדּשׁ

ֵאָליו ָאְספּו  314ַוּיֵ ֵאָלי  ַלְיָי   "313ִמי 

ז( כה,  )במדבר  ְוֶנֱאַמר  ֵלִוי".  ֵני  ל-ּבְ  ּכָ

רַֹמח  ח  ּקַ 315ַוּיִ ְוגֹו'  יְנָחס  ּפִ ְרא  ")לה(ַוּיַ

במעשה  לוי  הזנות, 
שכם בן חמור ופנחס 
בן  זמרי  במעשה 
מסרו  ושניהם  סלוא, 
והנה  כך.  על  נפשם 
ונתעלה  עלה  פנחס 
בגרם  כך  בשל 
סופו  ולוי  המעלות, 
על  אביו  בו  שגער 
כן  על  כי  מעשהו. 
מדה זו דורשת שיקול 
דעת מדוקדק, לבחון 
הזמן  לפי  הפעולה 

והמקום, ובכמה דברים נדרש גם לדעת כללי התורה שאינם מבוארים כל-
כך. אשר על כן פשוט הוא שלהיות חסיד בזה האופן - אי אפשר אלא אחר 
ההגות והשקידה בתורה, שאלמלא כן יבוא לידי מעשים זרים שלא כפי דעת 

תורה. 

וגו'.  פנחס  וירא  לה. 
הנני  אמור  "לכן 
בריתי  את  לו  נותן 
כה,  )במדבר  שלום" 
מה  לעיין,  ויש  יב(. 
"ברית  של  טיבה 
שלום" זו? אלא, ביאר 
)ב'העמק  הנצי"ב 
שטבע  מאחר  דבר'(, 
פנחס,  של  המעשה 
להרוג נפש בידים, עלול להותיר בלבו רגש של עזות לאורך זמן, לפיכך 
ברכו הקב"ה שלא יבוא מתוך כך לפוקה ולמכשול, ותמיד יהיה שרוי בנחת 
ובמדת השלום, זאת משום שאצלו היה זה לשם שמים בקנאו את קנאת 
ה'. כמו שמצינו כיוצא בזה בעיר הנדחת, שהובטחו העוסקים בהריגתם 
בהבטחת "ונתן לך רחמים", שתהא מדת הרחמים קנויה בלבם, גם אחרי 
מעשה האכזריות המצווה עליהם מן התורה. הוי אומר ש"הנני נותן לו את 

בריתי שלום" פירושו, שברך ה' את פנחס במדת השלום.
עוד העלה הגאון הנצי"ב )שו"ת 'משיב דבר' ח"א סי' מד( מפרשתנו דברים 
בהשקפה של תורה: לוי בן יעקב ופנחס בן אלעזר, שניהם קינאו על עוון 
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327. זה. חילול השם. 328. כאשר יתבאר. לקמן אות קכ"א קמ"ג קמ"ח 
קנ"ח ועוד. 329. ההפסד והאבדון המצוי בנפשות המון העם. כלומר, הנזק 
החמור ביותר אשר גורמים העם לעצמם. 330. על שפת לשון. מחטאות 
הפה והדיבור. 331. שם שמים לבטלה... מבלי מורא. רבינו מחדש שגם זה 

בכלל חילול ה'.
324. איש באחיו. להביא נשיא בעמו ומלך במשרתיו )רש"י(. 325. להחל. 

לחלל, לבטל. 326. עד. רק.

ֵרתֹות  ּכְ ֵבי  ֵמַחּיָ 327ֶזה  לב(,  כב,  )שם 

י 329ַהֶהְפֵסד  ֵאר. ְוַדע, ּכִ ר ִיְתּבָ ֲאׁשֶ 328ּכַ

ַנְפׁשֹות ֲהמֹון ָהָעם  צּוי ּבְ ְוָהֲאַבּדֹון ַהּמָ

י ֵהם  ַפת ָלׁשֹון, )לז(ּכִ ֲהלֹא הּוא 330ַעל ׂשְ

ְוַגם  ָלה,  ְלַבּטָ ַמִים  ם-ׁשָ 331ׁשֵ יִרים  ַמְזּכִ

ֶזה  ִעְנָין  ְוַעל  מֹוָרא.  ִלי  ִמּבְ יִרים  ַמְזּכִ

ְרׁשּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ויקרא רבה פכ"ז,  ּפֵ

324ִאיׁש  ָרֵאל  ֵני-ִיׂשְ ּבְ "ּוְבַאֵחיֶכם  ס. 
ָפֶרְך"  ּבְ ּבֹו  ה  לֹא-ִתְרּדֶ ָאִחיו  ּבְ

ָאָדם  ד  ְעּבֵ ּתַ ִיׁשְ לֹא  מו(.  כה,  )ויקרא 

ֵהם  ֲחֵבָריו. ְוִאם ֵאיָמתֹו ֲעֵליֶהם אֹו ׁשֶ ּבַ

ה אֹוָתם  ָברֹו, לֹא ְיַצּוֶ ים 325ְלָהֵחל ּדְ ּבֹוׁשִ

א ִלְרצֹוָנם  ה אֹו ְגדֹוָלה ֶאּלָ ַלֲעׂשֹות ְקַטּנָ

ַחת ַמִים  ם, ַוֲאִפּלּו ְלָהֵחם ַצּפַ ְותֹוַעְלּתָ

ִליחּותֹו ֶאל ְרחֹוב ָהִעיר  ׁשְ אֹו ָלֵצאת ּבִ

ר ֶלֶחם. )לו(ֲאָבל ָאָדם  ּכַ ִלְקנֹות 326ַעד ּכִ

ר ְלַצּוֹותֹו ְלָכל  ּוָרה, ֻמּתָ ּשׁ ֵאינֹו נֹוֵהג ּכַ ׁשֶ

ר ַיְחּפֹץ. ֲאׁשֶ

י"  ָקְדׁשִ ם  לּו ֶאת-ׁשֵ ְתַחּלְ "ְולֹא  סא. 

מזכירים  הם  כי  לז. 
שם שמים לבטלה וגם 
מורא.  מבלי  מזכירים 
"חיי  בספר  כתב 
ס"א(:  ה'  )כלל  אדם" 
לבטלה  "והמברך 
"לא תשא"  עובר על 
מדרבנן. אבל המוציא 
לבטלה  שמים  שם 
עובר על מצות עשה 
"את ה' אלהיך תירא" 
)דברים ו, יג(, וכתיב: 

"אם לא תשמור וגו' ליראה את השם הנכבד והנורא" וגו' )דברים כח, נח(, כי 
זה הוא מכלל היראה שלא להזכיר שמו הגדול כי אם בדרך שבח וברכה מה 
שמחוייב, אבל לא לבטלה. ויירא ויזדעזעו איבריו בשעה שמזכיר השם. ולא 
ֵשם המיוחד בלבד, אלא כל השמות שאינן נמחקים המיוחדין לשמו הגדול 

ברוך-הוא, ואפילו בכל לשון, אסור".
והביא שם מעשה נורא בענין זה, וז"ל: "וכדי להלהיב לב אנשים לגודל 
הזהירות בזה, אעתיק מעשה רב: גדול אחד אנגיד )חלה ופרחה נשמתו 
וחזרה אח"כ, עי' ב"ב י:(, ושמע בבית דין של מעלה קול רעש גדול: "פנו 
מקום לצדיק אחד שנפטר", וקבלוהו בכבוד גדול ונתנו לו ספר תורה בזרועו 
ושאלוהו: קיימת מה שכתוב בזה?! ואמר הן. קיימת מצוה ראשונה שהיא 
פריה ורביה, לא להנאתך אלא לשם שמים?! ואמר הן. אמרו, מי מעיד בך? 
ובאו המלאכים שנבראו מהמצוות אשר עשה עד אין מספר והעידו בו, זה 

שאינו  אדם  אבל  לו. 
מותר  כשורה,  נוהג 
אשר  לכל  לצוותו 
במסכת  יחפוץ. 
"תניא,  )עג:(:  ב"מ 
את  ראית  )אם  ראית 
נוהג  שאינו  חברך( 
שאתה  מנין  כשורה, 
להשתעבד  רשאי 
לומר,  תלמוד  בו, 
תעבודו  בהם  'לעולם 
ובאחיכם'. יכול אפילו 
תלמוד  כשורה,  נוהג 
בני  'ובאחיכם  לומר 
באחיו,  איש  ישראל 
לא תרדה בו בפרך'". 
המילה  כלומר, 
נדרשת  "ובאחיכם" 
ולאחריה  לפניה 
)מאירי(. וב'כור לזהב' 
כתב שיש שני טעמי 
המקרא על 'ובאחיכם', פשטא - שהוא מפסיק )מעמיד(, ומהפך - שהוא 
ממשיך )מוליך(, ולמדו מכך שמקרא נדרש לפניו ולאחריו, 'לעולם בהם 
תעבודו ובאחיכם', כשהוא אינו נוהג כשורה, וכן 'ובאחיכם בני ישראל... 
לא תרדה' כשהוא נוהג כשורה. אמנם התוספות )סוטה ג: ד"ה כתיב( כתבו 
שאין זה דרשה גמורה אלא אסמכתא היא, ועיקר הדין שמותר להשתעבד 

בהם הוא קנס חכמים כדי לייסרם.
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פירוש,  עצמו.  הוא   .336 לח(.  שלח,  יור"ד  )שו"ע  במזיד  לבטלה.   .335
מחמת  ורא"ש(  )ר"ן  להתנדות  ראוי  כלומר,  בנידוי.  יהא   .337 השומע. 
שאינו מקנא לכבוד קונו. 338. ועל דברת. על דבר, בעבור )מלשון הכתוב 
קהלת ג, יח(. 339. ארבע כתות. "ארבע כיתות )קבוצות של חוטאים( אין 
מקבלות פני השכינה: כת ליצים, וכת חניפים, וכת שקרים, וכת מספרי 

332. ישראל לא ידע. עשו את עצמם כמי שאינם יודעים את ה'. וז"ל רבינו 
אינן  וביראה,  מזכירין את השם באימה  "ואותן שאינן  באגרת התשובה: 
יודעין את השם, שנאמר 'ישראל לא ידע', וכן פירשו רז"ל בויקרא רבה". 
333. כפים. ידים. 334. על השבועה. כמי שעלול להשבע לשקר ולא סמכו 
על שבועתו. ]ד"ז מבואר במסכת כתובות )פה.( ההיא איתתא וכו'. ובשו"ע 
 - "יש מי שאומר שהמזכיר שם שמים לבטלה  פז, לט( כתב:  )סי'  חו"מ 

שכנגדו נשבע ונוטל"[.

ם- ׁשֵ יר  ְזּכִ ּמַ ׁשֶ ֵמֲחֵברֹו  ֹוֵמַע  ַהּשׁ )שם( 

ָלה, ָצִריְך ְלַנּדֹותֹו. ְוִאם  ַמִים 335ְלַבּטָ ׁשָ

ִנּדּוי. הּו, 336הּוא ַעְצמֹו 337ְיֵהא ּבְ לֹא ִנּדָ

ֵני-ָהָאָדם  ּבְ ְבַרת  ּדִ 338ְוַעל  סב. 
ְלׁשֹוָנם  ּבִ ִנְזָהִרים  ֵאיָנם  ׁשֶ

ְפֵניֶהם  ין ּבִ ְלִמיֵדי-ֲחָכִמים, ּבֵ ְכבֹוד ּתַ ּבִ

ים  )לח(ַנֲעׂשִ ִבְפֵניֶהם,  ּלֹא  ׁשֶ ין  ּבֵ

ֵחֶלק ָלֶהם  ֵאין  ׁשֶ יקֹוְרִסים   ֶאּפִ

ְוֵכן ב(.  צט,  )סנהדרין  א  ַהּבָ  ָלעֹוָלם 

הּוא  ֲהלֹא  ּתֹות  ּכִ ע  339ַאְרּבַ ָאְבַדן 

ָרֵאל  תּוב )ישעיה א, ג( "332ִיׂשְ ּכָ ֶ ח( ַמה ּשׁ

ְנִקּיּות  ִקים ּבִ ם ֵאיָנם ְמַדְקּדְ לֹא ָיַדע". ּגַ

ְוַחְכֵמי  ִים.  ּפָ 333ּכַ ְוִנְקיֹון  קֹום  ַהּמָ

ִתים ַהּמֹוִציא  ּמְ ים ּוְמׁשַ ָרֵאל ָהיּו ְמַנּדִ ִיׂשְ

ְוָהיּו  ב(  ז,  )נדרים  ָלה  ְלַבּטָ ַמִים  ם-ׁשָ ׁשֵ

בּוָעה. ְוָאְמרּו  ְ ִדים אֹותֹו 334ַעל ַהּשׁ חֹוׁשְ

נעשים  לח. 
 . ם י ס ר ו ק י פ א
ם  י נ ו ש א ר ה
פירשו  צ.(  )סנהדרין 
הוא  ש"אפיקורס" 
הפקר  מלשון 
 " א ת ו ר י ק פ א " (
מי  היינו  בארמית(, 
את  ומבזה  שמפקיר 
התורה או את לומדיה 
בפירוש  )רמב"ם 
ור"ע  המשניות, 
ועוד(,  מברטנורא 
הכופר  גם  זה  ובכלל 
התורה  ביסודות 
ויש  שם(.  )רמב"ם 
ש"אפיקורס"  שכתבו 
הוא על שם הפילוסוף 

היווני הידוע בשם זה, שכפר בהשארות הנפש )מוסף הערוך ערך אפיקורס( 
ובמציאות ה' )ספר העיקרים א, י. ותשב"ץ במגן אבות ב, יד(. וחז"ל כללו 
בזה את המבזה תלמידי חכמים, לפי "שמתוך בזותו החכם בזה את דבריו, 
ויכפור בכל מה שראוי להאמין, ונמצא שאף הכופר בפירושי התורה, והוא 
תורה שבעל פה, הוא בכלל זה" )מאירי, וכעי"ז בעיקרים שם, ועיין רבינו 

יונה אבות ב, יד(.

אומר נבראתי ממצוה 
זו וכו'. אחר כך הביאו 
טורים  ארבעה  לפניו 
קיימת  ושאלוהו: 
שבעל-פה?!  תורה 
מעיד?  ומי  הן.  ואמר 
ובאו המלאכים כנ"ל, 
שאלוהו:  זה  אחר 
מלהוציא  נזהרת 
לבטלה?!  שמים  שם 
וידום. חזרו ושאלו, אשתיק ולא אמר להו ולא מידי. והכריזו )לבקש( אחר 
עדות, ובאו גדודי מלאכי-חבלה לבושי שחורים והעידו: זה אומר, נבראתי 
ביום פלוני כשהוציא אזכרות כך וכך בתפילה בלא כוונה, וזה אומר כך, 
ויקרעו שמלותם כל הבית-דין של מעלה, וגם אני קרעתי. ואמרו: טיפה 
סרוחה! איך לא יראת וכו', ונגמר דינו או לבוא לגיהנום או לחזור ולבוא 
בגלגול, ובחר בגיהנום מבגלגול. עכ"ל. ואיך לא ישים האדם אל לבו להזכיר 

השם ביראה ופחד ובכוונת הלב". 
יש להוסיף פנינה משל הרמב"ן )בראשית כז, כא(: "ואני תמה כי ]כיצד[ לא 
היה עשו רשע בעיני אביו ]הלא ראהו אביו שאינו מזכיר שם שמים בפיו - 
כיעקב[? ואולי היה חושב בלבו כי בעבור היותו איש שדה ולבו על הציד, 
איננו מזכיר שם שמים מפחדו שלא יזכירנו במקום שאינו טהור ומבלי 

כוונה, ונחשב לו זה בעיני אביו ליראת שמים". עכ"ל. 

ביאורים
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347. פן יוקש בם. פן ימשך למעשה אסור בעקבות ראיית עיניו וכמו שאמרו 
חז"ל )מסכת כלה רבתי פ"ב(: "כל הצופה בנשים סופו בא לידי עבירה". וז"ל 
הרמב"ם )הלכ' תשובה פ"ד ה"ד(: "שראית העינים עון גדול שהיא גורמת 
לגופן של עריות, שנאמר 'ולא תתורו'". כי הלב והעיניים הם כמו מרגלים 
לגוף, ומסרסרים לו את העבירות )כאותו 'סרסור' - שליח המביא סחורה 
מן המוכר להראותו ללקוח(, לפי שהעין רואה, והלב חומד, והגוף עושה 
 את העבירות )עפ"י רש"י עה"ת(. 348. רום עינים. המתגאה ומרים עיניו
גאוה. בעל  עינים.  גבה   .350 נגרם.  מסובב,  מעולל.   .349 מעלה.   כלפי 
351. ורחב לבב. בעל תאוה, כמו "נפש רחבה" )אבות ה, כב(. 352. אותו 

לשון-הרע" )סוטה מב.(. כלומר, אינן זוכות לראות פני השכינה ונדחים מן 
המחיצה העליונה )יד הקטנה(. ארבע כיתות אלו כוללות את כל החטאים 
הבאים על ידי דיבור )מפרשים(. 340. בחטאת פימו דבר שפתימו. בכשלון 
פיהם ודיבור שפתותיהם )מלשון הכתוב בתהלים נט, יג(. 341. בשער הזה. 
במדרגה העשירית. 342. וכובד פשעו. שלעיתים חמור הוא אף יותר מחטא 
שבמעשה. 343. בסקילה. כמובא במסכת סנהדרין )דף סו.(. 344. החמורה. 
345. בחנק.  וחנק.  מבין ארבע מיתות בי"ד, שהם: סקילה, שריפה, הרג 
כמובא שם )דף פד:(, והיא הקלה שבמיתות בי"ד. 346. נוקשים. נופלים 

למוקש ונכשלים.

ּלֹא  ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם", ֻהְזַהְרנּו ָבֶזה )לט(ׁשֶ

ָאר  ּוִבׁשְ ת-ִאיׁש  ֵאׁשֶ ּבְ ָאָדם  ל  ּכֵ ִיְסּתַ

ם. ֵקׁש ּבָ ן ִיּוָ ֲעָריֹות 347ּפֶ

חּוׁש  ּבְ לּויֹות  ַהּתְ ָהֲעֵברֹות  ּוִמן  סה. 
י  ּכִ ֵעיַנִים,  348רּום   - ָהְראּות 

ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ֲאָוה,  ַהּגַ ִמן  349ְמעֹוָלל  הּוא 

ַבּה-ֵעיַנִים 351ּוְרַחב  )תהלים קא, ה( "350ּגְ

ֵלָבב 352אֹתֹו לֹא אּוָכל".

ֵאר  ְתּבָ ּיִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַהּכֹל  ָפֵתימֹו,  ׂשְ ַבר  ּדְ ימֹו  ּפִ את  340ְבַחּטַ

ַיד- ים ּבְ תּוב )משלי יח, כא( "ָמֶות ְוַחּיִ ן ּכָ ה. ַעל ּכֵ ַער ַהּזֶ ַ ּשׁ 341ּבַ

ָלׁשֹון".

ל  י ַהְמַקּלֵ עֹו, ּכִ ׁשְ ׁשֹון 342ְוֹכֶבד ּפִ סג. ְוִהְתּבֹוֵנן ּוְרֵאה ֲעֹון ַהּלָ
ל  ט ַהְמַקּלֵ ּפַ י ִמׁשְ ה. ּכִ ּכֶ ָאִביו ְוִאּמֹו, ָעְנׁשֹו ָחמּור ִמן ַהּמַ

ה  ּכֶ ין, ְוַהּמַ ית-ּדִ ִמיתֹות ּבֵ ִהיא 344ַהֲחמּוָרה ּבְ ְסִקיָלה ׁשֶ 343ּבִ

ֶחֶנק. טֹו 345ּבְ ּפָ ִמׁשְ

ים  ַהחּוׁשִ ָלם  ַחּלְ ּבְ ִדים  ְוִנְלּכָ ים  346נֹוְקׁשִ ים  ַרּבִ ְוַגם  סד. 
ְוֶנֱאַמר ַעל  ַמע.  ֵ ִדים, חּוׁש ָהְראּות ְוחּוׁש ַהּשׁ ְכּבָ ַהּנִ

ְלַבְבֶכם  ַאֲחֵרי  ָתתּורּו  "ְולֹא  לט(  טו,  )במדבר  ָהְראּות  חּוׁש 

לט. שלא יסתכל אדם 
ובשאר  איש  באשת 
בם.  יוקש  פן  עריות 
חיים  החפץ  כתב 
)שמה"ל, ח"ב חתימת 
הוא  "והעין  הספר(: 
של  הראשון  הפתח 
ידו  שעל  הרע,  היצר 
החמדה  כח  נכנס 
האדם,  בלב  והתאוה 
מן  הוזהרנו  שעליהם 
הר  במעמד  התורה 
שאמרו  וכמו  סיני, 
רואה  "העין  חז"ל 
וכלי  חומד  והלב 

המעשה גומרים", ועל זה נרמז באיכה )ג, נג( "עיני עוללה לנפשי מכל בנות 
עירי", והיינו "בנות עירי" מרמז על כוחות הגוף שהוא גם כן מכונה בשם 
עיר, וכמאמרם )נדרים לב:( "עיר קטנה" )קהלת ט, יד( זה הגוף, ורמז שהעין 
השחיתה לנפשו יותר מכל שאר כוחות הגוף, שכולם לא באו לגמור אלא 

מה שהתחיל בעיניו"

ביאוריםביאורים
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355. שוחה עמוקה פי זרות. פה דובר זרות )נבלות( הוא כחפירה עמוקה 
ללכוד רגלי השומע. וז"ל רבינו בביאורו על משלי )כב, יד(: "'שוחה עמוקה 
שוחה  כאשר  בחטא,  ותכשילהו  האדם  תפיל  האשה  שיחת   - זרות'  פי 
)חפירה, בור( עמוקה סיבת הנפילה לאשר לא ישמר ממנה, על כן יש לאדם 
להשמר ממנה ומשיחתה". 356. ישיתו. ישימו. 357. להציל את נפשם מיד 
 להבה. )לשון הכתוב ישעיה מז, יד(, כלומר להציל עצמם מאש הגיהנום.
358. בשערי גדרי הזהירות. רבינו חיבר חיבור בשם "שערי גדרי הזהירות", 

אך לא זכינו לאורו.

לא אוכל. במסכת סוטה )ה.( דורשת הגמרא "אל תקרי 'אותו' אלא 'ִאתו' 
לא אוכל", אמר הקב"ה אין אני והוא יכולים לדור בעולם. וביאר ב'תפארת 
ציון', כי בדרך כלל החוטא חוזר אח"כ בתשובה, ואז מוכן הקב"ה לדור 
אתו, אבל אדם שיש בו גסות הרוח אינו חוזר בתשובה, וכיון שעדיין עוונו 
עליו אין הקב"ה רוצה לדור אתו. 353. דברים בטלים. אפילו שאינם דברים 
הסתכלות  אסרו  )שלא  הראיה  מן  השמיעה  יותר  חמורה  ובזה  אסורים, 
בדברים המותרים(, כי בקל יבוא משמיעת דברים בטלים לשמיעת דברים 
אסורים )מהרש"א(. 354. שהן נכוות תחילה לאיברים. שמתוך רכותן ודקותן 

ממהרות הן להשרף יותר מכל שאר איברי הגוף )רש"י(.

ֶנֱאַמר  ְנָבָלה  דֹוֵבר  ה  ּפֶ ְלָכל  ֲאִזין  ַהּמַ

י  ּפִ ה  ֲעֻמּקָ "355ׁשּוָחה  יד(  כב,  )משלי 

יתּו ֵלב ְלָכל  ָזרֹות" )שבת לג, א(. 356ָיׁשִ

ּוַבֲעֵלי-ְתׁשּוָבה,  ִיְרֵאי-ֱאלִֹהים  ה  ֵאּלֶ

ֶלָהָבה.  ד  ִמּיַ ם  ַנְפׁשָ ֶאת  יל  357ְלַהּצִ

ִדים  ִנְכּבָ ָבִרים  ּדְ ְלָך  ְמנּו  ִהְקּדַ ּוְכָבר 

ִהירּות. ְדֵרי ַהּזְ ֲעֵרי ּגִ ׁשַ ה 358ּבְ ִעְנָין ַהּזֶ ּבְ

לּויֹות  ַהּתְ ָהַאְזָהרֹות  ִמן  סז. 

חּוׁש  ַעל  ַרּבֹוֵתינּו  ְבֵרי  ּוִמּדִ סו. 
ַאל  ב(  ה,  )כתובות  ַמע,  ֵ ַהּשׁ

ֵטִלים,  ָבִרים ּבְ ִמיַע ָאָדם ְלָאְזָניו 353ּדְ ַיׁשְ

ה ָלֵאיָבִרים. ְוַעל  ִחּלָ ֵהן ִנְכוֹות ּתְ 354)מ(ׁשֶ

אש  שכאשר  וכשם 
מתפשטת  גשמית 
בבית, הדברים שהיא 
תחילה  בהם  פוגעת 
כן  תחילה,  נכוים 
באש  גם  הדבר 
האיבר  הגיהנם: 
תחילה  שנטמא 
מוכן  נעשה  בחטא 
תחילה  להיכוות 
הגיהנם.  אש  ידי  על 
דברים  בשמיעת 
שאינם הגונים, מכיון 
שהאזנים הן האיברים 
שפועלים  הראשונים 

באש להישרף  ראשונות  תהיינה  הן  ולכן  תחילה  נטמאות  הן   בחטא, 
רש"י בדברי  זאת  מבארים  ויש  פי"ד(.  הזכירה,  שער  )שמה"ל   הגיהנם 

שכתב הסיבה שהאזנים נכוות תחילה לאיברים – "שמתוך רכותן ודקותן 
ממהרות הן להשרף יותר מכל שאר איברי הגוף", שכוונתו היא שתכונתן 
הגשמית של האזנים לגבי אש גשמית הינה משל לתכונתן הרוחנית לגבי 

אש הגיהנם. 

וב'חפץ חיים' )הלכות 
ו',  כלל  לשה"ר 
סי"ד(  סוף  בבאמ"ח 
"דבעריות  כתב: 
של  שנפשו  מפני 
צריך  מחמדתן  אדם 
דהגם  יותר,  להחמיר 
שעתה חושב שלא ניחא ליה בהנאה זו, פן יתגבר יצרו עליו בעל כרחו 
ויבוא להרהר ע"ז, וכן מצינו בכמה ענינים שהחמירו יותר בעניני הסתכלות 
מכל האיסורים שבתורה אף בלא אפשר ולא מכוין, וכענין שאמרו )ברכות 
סא.( "אחורי ארי ולא אחורי אשה. פגע באשה בדרך, רץ אחריה ומסלקה 
תשובה  פתחי  כא  )סי'  העזר  באבן  האחרונים  מדברי  ומשמע  לצדדין", 
סק"א( דאפילו לית ליה דרכא אחרינא למיזל ולא ניחא ליה בהסתכלות 

אפילו הכי אסרו חז"ל, והכל מטעם שכתבתי כנ"ל". 
ועיין בספר החינוך )מצוה קפ"ח( שכתב: כי אין אדם רשאי לזוז ממוסרם, 
ואע"פ שהוא מוצא עצמו חשוך התאוה קצת, לא יאמר 'כיון שאני מוצא 
עצמי כן מה איכפת לי אם אסתכל בנשים כי יודע אני בעצמי שלא יתעורר 

יצרי בכך' שהרבה אמרו כן ונכשלו. עיי"ש עוד.
מ. שהן נכוות תחילה לאיברים. מבאר החפץ חיים: כאשר אדם חוטא, מביא 
הוא טומאה על איבריו, וטומאה זו יוצרת אש רוחנית שהיא אש הגיהנם. 
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367. מיראת דבר השמיטה. מפחד ענין השמיטה, שתשמט את החוב ויפסיד 
ממונו. 368. אף כי. כל שכן. 369. בזמן שלא יפסיד חובו. שאסור להמנע 
מלהלוות בשאר השנים בהם אין כל חשש לאי-פרעון ההלואה. 370. ועל. 
ובעבור. 371. המעלים עיניו. שבא עני לפניו לבקש ממנו צדקה והוא מעלים 
עיניו ממנו ]אולם אם לא בא עני לפניו, אלא שאינו מחפש עניים לתת להם 
ממון, אינו נחשב כעובד ע"ז[. וכך הוא לשון השאילתות שהדברים אמורים 
על 'מאן דמטי ליה עני ותבע ליה צדקה' )העמק שאלה, שאילתא סב אות ז(. 

הטוב. המעשה  מעשיית  המעשה.  מן   .360 בסגירת.  בקפיצת.   .359 
בליעל.  לבבך  עם  דבר   .362 לעני.  צדקה  מליתן  האביון.  מאחיך   .361
מחשבת ֶרַׁשע בלבך. 363. שנת השמיטה. שאז מצוה לשמט )-להניח( את 
החובות ולא לתובעם. 364. ורעה עיניך. ועינך תהיה צרה. 365. ולא תתן 
לו. הלואה, כדי שלא תשמט השביעית את החוב. 366. השמר פן. במסכת 
סוטה )ה.( אמרו: "כל מקום שנאמר 'השמר' 'פן' ו'אל', אינו אלא לא תעשה", 
כלומר, אין כוונתה אלא לצוות בזה על מצות לא-תעשה, ואף כאן משמעו 

של 'השמר' ו'פן' - לאסור להמנע מלהלוות לעני.

ַבר- ּדְ ְרַאת  367ִמּיִ ַהְלוֹות  ִמּלְ ל  ֶנְחּדַ

ּלֹא  ׁשֶ ְזַמן  369ּבִ י  ּכִ 368ַאף  ה,  ִמּטָ ְ ַהּשׁ

ל ֵחְטא ַהּקֹוֵפץ ָידֹו  י ִיְגּדַ ַיְפִסיד חֹובֹו, ּכִ

ָקָרא  ֶהָעֹון,  ּגֶֹדל  370ְוַעל  ַהְלוֹות.  ִמּלְ

ַהְלוֹות  ִמּלְ ַצר-ָהַעִין  ֶבת  ַמֲחׁשֶ תּוב  ַהּכָ

ַרּבֹוֵתינּו  ְוָאְמרּו  ַעל".  ִלּיַ ַבר-ּבְ "ּדְ

ל  )מב(ּכָ ִלְבָרָכה )כתובות סח, א(  ִזְכרֹוָנם 

ִאּלּו  ּכְ ָדָקה,  ַהּצְ ִמן  ֵעיָניו  ֲעִלים  371ַהּמַ

ה.  ֲעׂשֶ ַנע 360ִמן ַהּמַ ְקִפיַצת ָיד ְוִהּמָ 359ּבִ

361ֵמָאִחיָך  ֶאת-ָיְדָך  ִתְקּפֹץ  "ְולֹא 
ז(,  טו,  )דברים  ָהֶאְביֹון" 

ִעם- 362ָדָבר  ן-ִיְהֶיה  ּפֶ ְלָך  ֶמר  ָ "ִהּשׁ

ַנת- ַעל ֵלאֹמר )מא(ָקְרָבה ׁשְ ְלָבְבָך ְבִלּיַ

364ְוָרָעה  ה  ִמּטָ ְ ַהּשׁ ַנת  363ׁשְ ַבע  ֶ ַהּשׁ

ן לֹו"  ָאִחיָך ָהֶאְביֹון 365ְולֹא ִתּתֵ ֵעיְנָך ּבְ

ְמָנע  ַהּנִ י  ּכִ ה,  ִמּזֶ ָלַמְדנּו  ט(.  שם,  )שם 

ָלאִוין  ֵני  ׁשְ ּבִ עֹוֵבר  ֶלָעִני  ַהְלוֹות  ִמּלְ

ְלֵעת  ְוִאם  ן".  "ּפֶ ֶמר"  ָ "366ִהּשׁ ֵהם  ׁשֶ

ּלֹא  ַבע ֻהְזַהְרנּו ׁשֶ ֶ ַנת ַהּשׁ ר ָקְרָבה ׁשְ ֲאׁשֶ

מב. כל המעלים עיניו 
כאילו  הצדקה  מן 
זרה.  עבודה  עובד 
)חידושי  המהר"ל 
סח.  כתובות  אגדות 
ד"ה המעלים( מפרש, 
הוא  שהקב"ה  משום 
הכל  ושורש  מקור 
יושפע  ממנו  אשר 
'מקור  ונקרא  הכל, 
מקור  שהוא  חיים' 
והחיים,  השפע 
והעבודה זרה נקראת 

)ירמיה ב, יג( 'בורות נשברים' לפי שאין בה כח להשפיע לאחר והיא כבור 
נשבר שאף בו עצמו אין מים, וכל שכן שאינו יכול להשפיע לאחר. ולכן 
יוצא  הוא  הרי  לאחרים,  משלו  משפיע  ואינו  הצדקה  מן  עיניו  המעלים 
מדביקות בהשם יתברך שהוא מקור החיים ומשפיע לכל, ודבק בעבודה 
זרה שאף שיש לה שם 'אלהות' בפי עובדיה, אינה משפיעה כלום לזולתה.

רואה מה  זה  י.( ביאר בפשטות, שהרי אדם  עינים' ב"ב  )'פתח  החיד''א 
שכתוב בתורה: "כי בגלל הדבר הזה יברכך וגו'", ושנוי בנביאים: "הלא 
פרוס לרעב לחמך... כי תראה ערום וכסיתו... אז יבקע כשחר אורך... אז 
תקרא וה' יענה" וגו', ומשולש בכתובים: ''וצדקה תציל ממות", "רודף צדקה 

שנת  קרבה  מא. 
בספר  כתב  השבע. 
ת"פ(:  )מצוה  החינוך 
לחזק  המצוה  משרשי 
ולקבוע בלבבנו מידת 
ולהרחיק  הנדיבות 
ההרחקה  תכלית 
ואין  הכילות,  מידת 
כמלוה  בעולם  נדיב 
היותו  עם  מעותיו 
קרב  שהזמן  יודע 
הלואתו  להשמיט 
אם  ממנו  ולהפסידה 
אולי יארע בו אונס או 
שום מקרה שלא יוכל 
לתבוע הלואתו קודם 
וכו'  השמיטה  שנת 
ומדת הכילות מחיצה 
לבין  בינו  ברזל  של 
והנדיבות  הברכה, 

חלק מחלקי הברכה וכו'.
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תשובה שער שלישישערי  תשובה עיוניםשער שלישישערי 

ַצר-ַעִין  ָהָיה  ׁשֶ ַעל  ַעל-ָנָבל",  ה  ַהּזֶ ַעל  ִלּיַ ַהּבְ "ֶאל-ִאיׁש 

י ֶאת-ַלְחִמי ְוֶאת  ִוד )שם שם, יא( "376ְוָלַקְחּתִ ָאַמר ְלַעְבֵדי ּדָ ׁשֶ

ֵמיַמי ְוֶאת ִטְבָחִתי" וגו'. ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה 

ה ְצָדָקה. ְלֶוה ֶלָעִני יֹוֵתר ִמן ָהעֹוׂשֶ דֹול ַהּמַ )שבת סג, א( 377ּגָ

ִוד  "378לֹא ַתֲעׁשֹק ֶאת-ֵרֲעָך" )ויקרא יט, יג(. ְוָאַמר ּדָ סח. 
ְולֹא  ע  ָרׁשָ "379לֶֹוה  כא(  לז,  )תהלים  לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו 

ָך ַעד- ִכיר ִאּתְ ת ׂשָ ֻעּלַ ם". )ויקרא יט, יג( "380לֹא ָתִלין ּפְ ּלֵ ְיׁשַ

ָכרֹו ְולֹא-ָתבֹוא ָעָליו  ן ׂשְ יֹומֹו ִתּתֵ ּבֶֹקר". )דברים כד, טו( "381ּבְ

ן- "ּפֶ אן  ּכָ ִתיב  ּכְ ֲעבֹוָדה-ָזָרה.  עֹוֵבד 

ם  ַעל", 372ְוׁשָ ִלּיַ ִיְהֶיה ָדָבר ִעם-ְלָבְבָך ּבְ

ים  ֲאָנׁשִ "ָיְצאּו  יז(  יג,  )דברים  ִתיב  ּכְ

ְוָאְמרּו  ָך",  ְרּבֶ ִמּקִ ַעל  ֵני-ְבִלּיַ 373ּבְ

ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ילקוט שמואל 

374ַצר-ָהַעִין  ִנְקָרא  י  ּכִ קלד(  כח, 

תּוב )שמואל-א כה, כה(  ַעל. ְוֵכן ּכָ ִלּיַ 375ּבְ

י.( שהצדקה מורה על קבלת עול  )ב"ב  ]וביאר ה'תורת חיים'  בו.  ומרד 
מלכות שמים, שאחת ממטרות מצות צדקה )וכן תרו"מ וכדו'( היא שידע 
האדם ויעלה על לבו כי 'לה' הארץ ומלואה' וכל עושרו שייך להקב"ה, ואינו 
אלא פקדון בידו, ויקבל עליו עול מלכות שמים. ומי שמתעלם מן העניים, 
הרי הוא פורק מעצמו עול מלכות שמים, ונחשב 'בלי עול'. 376. ולקחתי 
 את לחמי וגו'. שסירב לתת מאכל ומשקה לעבדי דוד מתוך צרות עינו.
377. גדול המלוה לעני יותר מן העושה צדקה. שכן עני מתבייש לקבל צדקה, 
אך אינו מתבייש כל כך לקבל הלואה על מנת לפורעה. 378. לא תעשוק את 
רעך. לא תמנע מלשלם לו שכרו. וזוהי מן האזהרות התלויות בקפיצת היד. 
379. לוה רשע ולא ישלם. הרשע לוה ואינו משלם חובו, ועובר על לאו של 
'לא תעשוק', שהרי אף הוא נמנע מלשלם חובו. 380. לא תלין פעולת שכיר. 
לשון נקבה, מוסב על הפעולה )רש"י(. כלומר, לא תלון אצלך פעולתו )שכר 
עבודתו( של השכיר. 381. ביומו תתן שכרו וגו'. ביום השלמת פעולתו שלם 

לו את שכרו, שלא תשקע החמה על חובך.

372. ושם. לגבי עיר הנדחת, שהדיחום לעבוד עבודה זרה. 373. בני בליעל. 
בלי עול, שפרקו עולו של מקום. ומכך שבשני המקומות נאמר לשון 'בליעל', 
יש ללמוד במעלים עיניו מהצדקה שהוא נחשב כעובד עבודה זרה. ואלו 
הם שני המקומות היחידים בתורה שכתוב בהם 'בליעל' ולכן יש ללמוד זה 
מזה )מהרש"א(. ]ואף שהפסוק כאן עוסק במי שאינו רוצה להלוות מעות 
לעני, מ"מ למדו מפסוק זה גם על מצות צדקה. וביאר רבינו הגר"ח קניבסקי 
שליט"א ב'דרך אמונה' )מתנות עניים פ"י ה"ג סק"ז(, שהלואה לעני בכלל 
מצות צדקה היא, כמבואר ברמב"ם )שם ה"ז( שההלואה לעני היא הגדולה 
שבמעלות הצדקה[. 374. צר העין. שאינו מהנה אחרים בממונו. 375. בליעל. 
המורכבת מן התיבות 'בלי עול', כלומר איש שפרק מעליו עולו של מקום 

וחסד ימצא חיים'', וכן 
יודע מה שדרשו חז''ל 
במעלות הצדקה, ואם 
למרות כל אלו מעלים 
הוא  מורה  הרי  עיניו, 
בתורה  מאמין  שאינו 
ובכתובים  ובנביאים 
ואינו  חז''ל,  ובדברי 
מאמין לא בשכר ולא 
כן  ואם  בפורענות, 
הרי הוא ככופר וכאילו 

עובד עבודה זרה!
הגאון רבי אלחנן וסרמן זצ"ל )'קובץ שיעורים' ב"ב אות נא( ביאר: "שעובד 
ע"ז הוא מפני שסבור שבידה להטיב ולהרע, והמעלים עיניו מצדקה הוא 
ג"כ מפני שסבור שיש כח בממונו להטיב לו וחסרון הממון ירע לו, אבל 
כבר כתוב 'לא יועיל הון ביום עברה', ואם נגזר עליו עונש לא יצילהו ממונו. 
ועוד צריך לידע, כי ע"י מה שמחסר ממונו לצדקה, ינצל מחסרון באופן 
אחר, כמעשה דבני אחתיה דריב"ז, וה"ה בגופו כשטורח ויגע לדבר מצוה או 

שמתבזה בשבילה, ינכו לו עי"ז בטורח ובזיון ממקום אחר". 

ביאורים
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תשובה תשובהשער שלישישערי  שער שלישישערי 

394ִלְכבֹודֹו  ֵהִלינֹו  ִאם  393זּוָלִתי  ָלאו,  ּבְ עֹוֵבר  ֵמתֹו  ֶאת 

)סנהדרין מו, א(.

ם" )דברים כב, ג(. 396ֻהְזַהְרנּו ָבֶזה  "395לֹא תּוַכל ְלִהְתַעּלֵ ע. 
ְלְטִלין  ין ִמּטַ ַלת ָממֹון ֲחֵבֵרנּו ּבֵ ל ֵמַהּצָ ֵ ּלֹא ְלִהְתַרּשׁ 397ׁשֶ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ב"מ לא,  מֹו ׁשֶ ין ַקְרָקעֹות, ּכְ ּבֵ

ֲאֵבַדת  398ְלַרּבֹות   - ָאִחיָך"  ְלָכל-ֲאֵבַדת  ה  ֲעׂשֶ ּתַ "ְוֵכן  א( 

ב  ַחּיָ ם,  ׁשָ ּוָבִאים  ׁשֹוְטִפין  ַמִים  ָהיּו  399ִאם  גֹון  ּכְ ַקְרָקעֹות, 

ַלת  ַהּצָ ּבְ ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ֻהְזַהְרנּו  י  ּכִ 401ַאף  ְפֵניֶהם.  ּבִ 400ִלְגּדֹר 

ב(  קי,  )ב"מ  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  382ְוָאְמרּו  ֶמׁש".  ֶ ַהּשׁ

ִכיר- 386ׂשְ ְיָלה,  ַהּלַ 385ְוָכל  ַהּיֹום  ל  ּכָ 384ּגֹוֶבה  ִכיר-יֹום  383ׂשְ

ַכר ָהָאָדם ְוֶאָחד  ְיָלה 387ְוָכל ַהּיֹום, ֶאָחד ׂשְ ל ַהּלַ ַלְיָלה ּגֹוֶבה ּכָ

ל- ִלים עֹוֵבר ֲעֵליֶהן ַעל ּבַ ַכר ַהּכֵ ֵהָמה ְוֶאָחד 389ׂשְ ַכר ַהּבְ 388ׂשְ

ִלין )שם קיא, א(. ל-ּתָ ָלנּות, 391עֹוֵבר ָעָליו ַעל ּבַ ִלין. 390ַקּבְ ּתָ

ִלין  סט. "לֹא-ָתִלין ִנְבָלתֹו ַעל-ָהֵעץ" )דברים כא, כג(. 392ַהּמֵ

 כבר בתחילת הלילה, כלומר בשקיעת החמה[. 393. זולתי אם. אלא אם כן.
394. לכבודו. של מת. כגון, להביא לו ארון ותכריכים או מקוננות, או כדי 
שיבואו קרובים או להשמיע עיירות )שו"ע, יו"ד סי' שנז ס"א(, שאז אינו 
עובר. 395. לא תוכל להתעלם. אסור לך לכבוש )להסתיר ולהעלים( עיניך 
מלהביט בגלוי על דבר האבד מאחיך, ולעשות עצמך כאילו אינך רואה אותו, 
אלא השב תשיבנו לאחיך )עפ"י רש"י(. 396. הוזהרנו בזה וכו'. כלומר, איסור 
זה מתייחס לכל נזק ממוני אשר יכול האדם למנוע מחבירו ולא רק באבידה. 
397. שלא להתרשל. כלומר, לא רק שלא להתעלם לגמרי, אלא אף כשעוסק 
בזה לא יתרשל בזה אלא יהיה זריז בהצלת ממון זולתנו כמו בממוננו, וע"ד 
 מש"כ במסכת אבות 'יהי ממון חברך חביב עליך כשלך' )הרוצה בתשובה(.
 398. לרבות אבידת קרקעות. שחייב אדם להציל את קרקע חבירו שלא
העומד נהר  רואה אדם  אם  399. אם היו מים שוטפין ובאים שם.   תנזק. 
לשטוף את שדה חבירו. 400. לגדור בפניהם. להציב גדר בפני המים הבאים 
לקרקע חבירו, כדי שהקרקע לא תנזק. 401. אף כי הוזהרנו. ומכל שכן 

שהוזהרנו.

382. ואמרו רבותינו. ליישב את הסתירה בפסוקים, שפעם נאמר 'ביומו 
תתן שכרו ולא תבוא עליו השמש' שמשמעו לא תשקע עליו השמש מבלי 
תשלום שכרו, ומאידך נאמר 'לא תלין פעולת שכיר אתך עד בוקר' שחייב 
לשלם קודם שיגיע הבוקר. 383. שכיר יום. פועל שנשכר לעשות מלאכה 
ביום. 384. גובה. זמן גביית שכרו. 385. וכל הלילה. שאחרי עבודתו עד 
עלות השחר, ואם יתאחר בעל הבית מלשלם לו בתוך הזמן הזה, יעבור על 
איסור, שעליו נאמר 'לא תלין... עד בוקר'. ]לפי שנתנה תורה זמן לבעל-

הבית עונה )יום או לילה( לבקש מעות בכדי לשלם את משכורתו )ב"מ 
קי:(. ובספר אהבת חסד מוכיח שאע"פ שאם אין לו כסף אינו עובר, מ"מ 
הוא מחויב ללוות כסף אם אפשר לו ללוות[. 386. שכיר לילה. ששכרוהו 
לעבוד בלילה. 387. וכל היום. שלאחר עבודתו. ואסור לבעל הבית לעכב 
שכרו עד לאחר שיעבור היום, ועליו נאמר 'ביומו תתן שכרו ולא תבוא 
עליו השמש'. 388. שכר הבהמה. בכלל איסור זה אף הלנת תשלום על 
שכירות בהמה. 389. שכר הכלים. וכן אם שכר כלים להשתמש בהם. 390. 
קבלנות. המקבל לעשות עבודה מסויימת או מוצר מסויים מבלי כל תלות 
במשך זמן העבודה. 391. עובר עליו על בל תלין. אם עיכב אצלו את שכר 
התלויות  האזהרות  מן  אלו  כל  מלאכתו.  השלמת  לאחר  המלאכה  בעל 
בקפיצת היד. 392. המלין את מתו. ואינו קוברו עד הבוקר. ]וי"א שעובר 
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ה. ְוֶנֱאַמר  ֶנֶגד ִמּדָ ה ּכְ 408ִיְקַצר ּכֶֹחָך, ִמּדָ

ֵהן  י-ֹתאַמר  "409ּכִ יב(  )שם שם,  ַאֲחָריו 

לֹא ָיַדְענּו ֶזה 410ֲהלֹא-ֹתֵכן ִלּבֹות הּוא-

יב  ְוֵהׁשִ ֵיָדע  ָך הּוא  ַנְפׁשְ 411ְוֹנֵצר  ָיִבין 

ִמן  ִניָעה  412ַהּמְ ה  ִהּנֵ ָפֳעלֹו".  ּכְ ְלָאָדם 

ָהֵעֶזר,  ַעל  ֵעצֹות  ית  413ְוׁשִ ָלה  ַהַהּצָ

לֹו  ָבּה  ַיְחׁשְ רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ

ָפֳעלֹו. 414ּכְ

ְלֶעְזָרָתם  ֵעצֹות  ית  403ְוָלׁשִ 402ֲחֵבֵרנּו 

)ויקרא יט, טז(  תּוב  ּכָ ְוֵכן  ָצָרָתם,  ֵעת  ּבְ

ֵרֶעָך".  ם  ַעל-ּדַ ַתֲעֹמד  "404)מג(לֹא 

לֹום )משלי כד, י(  לֹֹמה ָעָליו ַהׁשָ ְוָאַמר ׁשְ

407ַצר  ָצָרה  יֹום  406ּבְ יָת  "405ִהְתַרּפִ

רּוׁש, ִאם ֵיׁש ְלָך ְיֹכֶלת ְוֹכַח  ּכֶֹחָכה". ּפֵ

ה  ְוַאּתָ לּות  ּדְ ּתַ ְבִהׁשְ ֵעָצה אֹו  ּבְ יל  ְלַהּצִ

ָך ְיֹכֶלת ְוֹכַח,  ֵאין ּבְ ָך ׁשֶ ַמְרֶאה ֶאת ַנְפׁשְ

408. יקצר. יחלש. 409. כי תאמר הן לא ידענו זה. מוסב על המקרא שלפניו: 
"הצל לקוחים למות ומטים להרג אם תחשוך" – אם תמנע מלהצילם כי 
תכחש לומר הן לא ידענו אם לקוחים המה למות )מצו"ד(. 410. הלא תוכן 
לבות הוא יבין. ר"ל הלא לא יועילו דברך כי הלא ה' שהוא בתוך לבות בני 
אדם הוא יבין אם ידעת אם לא ידעת )שם(. 411. ונוצר נפשך וגו'. וה' שבידו 
מופקדת נפשך הוא יודע את האמת, והוא הגומל לאיש כפי מעשיו, ואם 
תתרפה מלהציל ביום צרה – כחך יחלש, מדה כנגד מדה. 412. המניעה מן 
ההצלה. למרות שהיא עבירה בשב ואל תעשה. 413. ושית עצות על העזר. 
ומניעת האדם מלטכס עצה איך לעזור לחברו. 414. כפעלו. כאילו עשה 

רעה לחברו בפועל ממש.

402. חברנו. גופם של חברנו. 403. ולשית עצות לעזרתם. גם לשכור פועלים 
לשם כך, כמובא במסכת סנהדרין )עג.(. וכמש"כ רש"י שם: "לא תעמוד על 
דם רעך - לא תעמוד על עצמך משמע אלא חזור על כל צדדין שלא יאבד 
דם רעך". 404. לא תעמוד על דם רעך. כאשר חיי רעך נתונים בסכנה, אל 
תעמוד מנגד לראות במיתתו ואתה יכול להצילו ואינך מציל, כגון אדם 
הטובע בנהר, ואדם שחיה או לסטים )שודדים( באים עליו )סנהדרין עג. 
ורש"י שם ובפירושו עה"ת(. 405. התרפית. מלשון רפיון, בגלל שהתעצלת 
והרפית ידיך. 406. ביום צרה. ביום צרת אהובך לעמוד מנגד )-ולהצילו( 
)רש"י(. 407. צר כחכה. יחלש הכח שלך ביום פורענותך, דכתיב )אסתר ד, 

יד( 'אם החרש תחרישי' וגו' )שם(.

ויכול  בנהר,  טובע 
מציל,  ואינו  להצילו, 
עומד  זאת  ותחת 
הרי  שינצל,  להתפלל 
זה שופך דמים! אבל 
להציל,  בידו  אין  אם 
להתפלל  עומד  ואינו 
זה  הרי  הצלתו,  על 
אף  מלהציל,  מונע 
השתדלות  שיעשה 
להצלה. כי אחרי שאין 
להציל,  באפשרותו 
עיסוקו  כל  הרי 

והשתדלותו הם לא מפני שמקוה להציל, רק רדוף אחרי רחמי לב. והמצוה 
המוטלת עליו בשעה שאינו יכול לעזור להצלה, היא התפילה )עפ"י קובץ 

אגרות חזו"א ח"ג, ס"ב(.
מרן הגרי"ז היה אומר, שצריך להזהר כששואלים על מצבו של חולה הזקוק 
לרחמי שמים, ומשיבים שמצבו הוטב, שלא להכנס על ידי זה לגדר 'רודף' 

ח"ו.

על  תעמד  לא  מג. 
חובת  רעך.  דם 
לעומת  בה'  הבטחון 
האדם,  השתדלות 
היסודית  ההכרה  היא 
שעל פיה חייב האדם 
לשקול את כל מהלך 
ומעשיו.  עניניו 
שבקנין  כמו  ולכן 
אין  והרכוש  הכסף 
רק  אלא  ההשתדלות 
וחלילה  חוב,  פרעון 
ועוצם  "כוחי  לחשוב 
ידי עשה לי" וגו', כן ההשתדלות להצלת נפש היא רק מצוה כעין "פריעת 
חוב", אבל צריך לזכור שאין בכוחנו לעשות מאומה, רק במעשינו אנו 
מעוררים שערי רחמים - שמעשה ידינו יכוננו את המבוקש. ומי שמתפלל 

ומרבה תחנונים על ההצלה הוא פועל יותר מן המשתדל.
אך הדבר צריך שיקול, שבמקום שההצלה פשוטה במעשה הרי אם לא 
יעשה מעשה הרי הוא עובר על "לא תעמוד על דם רעך". ומי שרואה אדם 
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423. שלא נשא חטא וכו'. שלא יהיה עלינו חטא בגלל חטאי אחרים ע"י 
שנמנע מלהוכיחם. לדעת רבינו זוהי אזהרת לא-תעשה למי שלא מוכיח על 

מן  שתהא  רבינו  ]הדגיש  וחכמים.  נבונים  אנשים  המשכילים.  מן   .415
דרכי  לידע  ישר  שכל  בעל  להיות  צריך  אלו  בענינים  כי  "המשכילים", 
 ההצלה ולהתנהג בשכל ישר ואז תהיה לעזר ולא ח"ו להיפך )משיבת נפש([.

נפשות  פיקוח  של  חשש  שאין  במקום  אפילו  היינו  בצער.  416. שרוים 
אלא על כל מיני צרות שנמצאו אנשים במצב דחוק וצער, צריך להיות 
חבורות של אנשים מוכנים לעזרם )שם(. 417. והנה. והרי. 418. הנדחים. 
תועים ואובדים. 419. להיות עמנו עד דרוש אחינו אותו. להכניסם לרשותנו 
 ולטפל בהם עד שיבוא המאבד לבקשו ]בהוכחות וסימנים[ ואז נשיבנה לו.

420. עתה מה לעשות יקר וגדולה לבעלים. פירוש, מעתה יש ללמוד בקל 
וחומר, אם על שור אחינו ושיו נתחייבנו לטרוח בעבורם, כל שכן שאנו 
מחוייבים לטרוח עבור הבעלים עצמם. 421. מרודים. נאנחים ונאנקים על 

צרתם )רש"י(. 422. תביא בית. תכניס לביתך.

ּלֹא  423ׁשֶ ָבֶזה,  ֻהְזַהְרנּו  יז(.  יט,  )ויקרא 

ְנֵענּו  ִהּמָ ּבְ ֲחֵבֵרנּו  ַחטאֹת  ּבְ ֵחְטא  א  ִנּשָׂ

ָכל  ּבְ ִלְהיֹות  ְמאֹד  ְוָנכֹון  ְוטֹוב  עא. 
ָעם  ּבָ ִבים  ִמְתַנּדְ ָוִעיר  ִעיר 

ְנכֹוִנים  ִלְהיֹות  יִלים,  ּכִ ׂשְ ַהּמַ 415ִמן 

ְהיֹות ִאיׁש  ָלה ּבִ ַבר ַהּצָ ִנים ְלָכל ּדְ ּוְמֻזּמָ

ַצַער.  רּוִיים ּבְ ָרֵאל 416ׁשְ ׂשְ ה ִמּיִ ָ אֹו ִאּשׁ

ׁשֹור ָאִחינּו  ְבנּו ִלְטרַֹח ּבְ ה ִנְתַחּיַ 417ְוִהּנֵ

רֹוׁש ָאִחינּו אֹותֹו,  נּו ַעד ּדְ ִחים, 419ִלְהיֹות ִעּמָ ּדָ יֹו 418ַהּנִ אֹו ׂשֵ

תּוב )ישעיה  ָעִלים. ְוֵכן ּכָ ה ַלּבְ ֲעׂשֹות ְיָקר ּוְגֻדּלָ ה ַמה ּלַ 420ַעּתָ

ִביא ָבִית". ים 421ְמרּוִדים 422ּתָ נח, ז( "ַוֲעִנּיִ

א ָעָליו ֵחְטא"  עב. ")מד(הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח ֶאת-ֲעִמיֶתָך ְולֹא-ִתּשָׂ

וידוע לפני שאם מיחו 
מהם,  יקבלו  לא  בהם 
)מדת  לפניו  אמרה 
אם  רבש"ע,  הדין(, 

לפניך גלוי, להם מי גלוי". וא"כ מה תועלת יש בתוכחתם אם סו"ס לא היו 
מקבלים מהם?

אלא, אומר רבי איצל'ה בלאזר, שתי פנים יש לה למצות תוכחה. מלבד עצם 
המטרה למנוע מהזולת לעבור איסור ולהשיבו למוטב, יש לה מטרה נוספת - 
לקנא קנאת ה', כמו פינחס בן אלעזר בשעתו. אכן, גלוי וידוע לפניו שלא היו 
מקבלים מהם. אבל אילו היו מוכיחים מתוך קנאת ה' הבוערת בהם - היה בכך 
להשיב את חמת ה' ולמנוע את החורבן כמו שנאמר אצל פינחס )במדבר כה, 

יא( "השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם". 
נקודה נוספת מאיר הסבא מסלבודקה: אמרו חז"ל "כל האומר שלמה חטא 
אינו אלא טועה... והכתיב ויעש שלמה הרע בעיני ה', אלא מפני שהיה לו 
למחות בנשיו ולא מיחה מעלה עליו הכתוב כאילו חטא )שבת נו:(. ולכאורה 
קשה, וכי מפני שביטל מצות עשה של "הוכיח תוכיח", או - לדעת רבינו כאן - 
מצות לא-תעשה של "ולא תשא עליו חטא", נזקף לחובתו כל איסורי עבודה-

זרה של נשיו?!
אלא, טבע האדם להיות מושפע מכל מראה עיניו, לטוב ולרע. כאשר אדם 
רואה את חברו חוטא, מיד משפיע עליו הדבר לרעה ועושה רושם בנפשו בכך 
שחומרת האיסור והרתיעה ממנו אינם באותה העוצמה שהיו מקודם. וזהו 
המושג "חילול ה'" - זלזול האיסור בעיני הרואה. על מנת להנצל מהשפעה 
רעה זו, אמרה תורה "הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא", שע"י 
כך תציל את נפשך, תמנע מהשפעתה השלילית של ראית מעשה העבירה, 
ותעקור מלבך רושם רע של האיסור. על כן, שלמה המלך מתוך שלא מיחה 
בנשיו כאשר ראם שטופות בעבודה-זרה, והדבר עמעם במשהו את חומר 
האיסור כלפיו, לפי גודל מדרגתו נחשב לו הדבר כאילו הוא עצמו חטא. 

את  תוכיח  הוכח  מד. 
חז"ל:  אמרו  עמיתך. 
ירושלים  חרבה  "לא 
שלא  בשביל  אלא 
זה"  את  זה  הוכיחו 
)שבת קיט.(. ולכאורה 
תמוה, הלא שנינו )שם 
נה.( "אמר הקב"ה גלוי 
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תשובה תשובהעיוניםשער שלישישערי  שער שלישישערי  עיונים

ה, ָנכֹון  ף ָהעֶֹנׁש ַהּזֶ ֵצל ִמּכַ ּוְלִהּנָ עג. 
י-ֱאֶמת,  ַאְנׁשֵ ִלְבחֹר  ָבר  ַהּדָ

ָלֵתת  י-ַחִיל,  ַאְנׁשֵ ָהָעם  ל  ִמּכָ ְוַלֲחזֹות 

ל ׁשּוק  ָחה 432ַעל ּכָ ּגָ י-ַהׁשְ אֹוָתם ָראׁשֵ

ֵמהֹוִכיַח אֹוָתם. ְוִאם ִאיׁש ֶאָחד ֶיֱחָטא 

ָהֵעָדה  ל  ּכָ ֶחְטאֹו,  ִנְגלֹות  לֹות  ִהּגָ 424ּבְ

יֹוִכיחּוהּו  לֹא  ִאם  ָעָליו  ֵיָעְנׁשּו 

ן- תּוב )יהושע כב, כ( "ֲהלֹוא ָעָכן ּבֶ ֶבט מּוָסָרם. ְוֵכן ּכָ ׁשֵ 425ּבְ

ָרֵאל ָהָיה ָקֶצף  ל-ֲעַדת ִיׂשְ ֵחֶרם ְוַעל-ּכָ ֶזַרח 426ָמַעל ַמַעל ּבַ

ֲעֹונֹו". ְוֶנֱאַמר )דברים כט, כח(  427ְוהּוא ִאיׁש ֶאָחד לֹא ָגַוע ּבַ

ְגלֹת ָלנּו ּוְלָבֵנינּו ַעד-עֹוָלם". ַוֲאִפּלּו ֻאּמֹות-ָהעֹוָלם  "428ְוַהּנִ

י  ִמי ָהָרָעה ַהּזֹאת", 430ַאף ּכִ ּלְ ׁשֶ ָאְמרּו )יונה א, ז( "429ְוֵנְדָעה ּבְ

ֵהם )מה(ֲעֵרִבים ֶזה ָבֶזה. ָרֵאל 431ׁשֶ ִיׂשְ

לפרוע חוב הלווה )עי' שבועות לט. וסנהדרין כז:(, בודאי מחויבים להוכיח 
זה את זה, ובכך יקיימו חובתם ויפטרו עצמם מן העונש. 432. על כל שוק 

עוון. 424. בהגלות נגלות חטאו. אם חטאו יהיה גלוי שאז נדרשים להוכיחו. 
425. בשבט מוסרם. במקל תוכחתם. 426. מעל מעל בחרם. במלחמת יריחו, 
שבה הוחרם רכושה והוזהרו בני ישראל שלא לקחת ממנו, ולאחר מכן כאשר 
נלחמו בעי ובני העי ניצחו אותם, אמר הקב"ה ליהושע שהסיבה היא שאחד 
 מבני ישראל מעל בחרם ולקח מרכוש יריחו, ועשו גורל ונודע שזה עכן.

427. והוא איש אחד לא גוע בעונו. כלומר אף שהיה רק איש אחד ואין בדבר 
חלול ה', מ"מ לא גוע הוא לבד, כי הקצף היה על כולם )מצו"ד(. והסיבה 
 שנחשב הדבר חטא שבגלוי, כיון שאשתו ובניו ידעו על כך )סנהדרין מג:(.

428. והנגלות לנו ולבנינו עד עולם. פירוש, מניעת חטאים שבגלוי מוטלת 
עלינו ועל צאצאינו בכל הדורות. 429. ונדעה בשלמי הרעה הזאת. יונה 
הנביא ירד באניה לברוח מלפני ה', "וה' הטיל רוח גדולה אל הים ויהי סער 
גדול בים והאניה חישבה להשבר... ויאמרו איש אל רעהו לכו ונפילה גורלות 
ונדעה בשלמי הרעה הזאת לנו" וגו', כלומר, ונוכיח אותו וננצל מן הרעה. 
430. אף כי ישראל. מכל שכן בני ישראל. 431. שהם ערבים זה בזה. אחראים 
אחד על השני על שמירת המצוות, ונענשים על עוון זולתם, כמו ערב שחייב 

יש  מצוה  עושה  אחד 
גדול  זכות  להשני  לו 
אם  ולהיפך,  בהמצוה. 
אחד עובר עבירה ויש 
ביד השני למנוע מזה 
לו  יש   - מונעו  ואינו 
בהעבירה  חלק  ג"כ 

זו. ולפי זה אם אחד יש בידו למנוע להרבה אנשים מישראל שלא לאכול 
מאכלות אסורות )או איסורים אחרים( ואינו חושש לזה, בודאי יהי לו לעתיד 
לבא תביעה על זה, וייחשב לו כאילו בעצמו ג"כ אכל מאותן המאכלות )ועבר 

אסורים אלו(.
ועל זה אנו מבקשים ב"אבינו מלכנו": "מחה והעבר פשעינו וחטאותינו מנגד 
עיניך" ואחר כך אנו מבקשים "מחוק ברחמיך הרבים כל שטרי חובותינו". 
והנה כיון שכבר נמחה חטאתינו, מאין לנו שטרי חובות חדשים? אלא הכוונה 
כמו שבארנו: דכל ישראל ערבים זה בזה, ויש לאדם שטרי חוב של ערבות 
של עוונות חבירו שהיה בידו למנעו ולא מנע, כי אם התרשל ח"ו כעת ולא 
נראה לתקן הדבר, יהיה לעתיד לבוא תביעה גדולה על כל מי שהיה בידו 
לעשות בזה ולא עשה, ויתבעו ממנו על כל מאכלות אסורות על כל כזית 
וכזית שאכל, ויעמוד משתאה ומשתומם, דידוע לו שמעולם לא אכל מאכלות 
אסורות, ויענו לו, אף שאתה בעצמך לא אכלת, אבל איש פלוני ופלוני אכל 
ולא חששת לזה, על כן  ובידך היה למנוע ממנו המאכלות אסורות  מהם 
באה אליך הצרה הזאת, כי כל ישראל ערבים זה לזה, ובכן הנך ערב על אותן 
המאכלות שאכל פלוני ופלוני על ידך )וכן בכל עבירה שראית בשני והיה בידך 
למנוע ולא מנעת כאלו שאתה עברת על זה(. על כן אחי ורעי, בראותנו את 
גודל הענין הזה ורוב האחריות המוטל עלינו, כל אחד ואחד שיש בכחו ובידו 
לעשות דבר מה מחוייב לעשות הן בגופו והן בממונו, ולא יתעצל כי דבר זה 

נוגע לו לעצמו )"מכתבי החפץ חיים" מכתב קיד(.

זה  ערבים  שהם  מה. 
מוטל  "ועליו  בזה. 
לחבירו  שגם  לעשות 
יהיה המצוה הזו. ואם 
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תשובה תשובהעיוניםשער שלישישערי  שער שלישישערי  עיונים

ם  ּלֵ ְלׁשַ ב  435ַחּיָ ים,  ָלֲעִנּיִ ְצָדָקה  ָלֵתת 

ְכָחה  ִ ַהּשׁ ֶרְך  436ִמּדֶ ְוִאם  ד.  ִמּיָ אֹוָתּה 

ם- 437ַאף-ּגַ ָדִרים,  ַהּנְ ִאחּור  לֹו  ֶיֱאַרע 

הּוא  ׁשֶ ַאֲחֵרי  י  ּכִ ֵיָעֵנׁש,  ָענֹוׁש  זֹאת 

ַעל  יַח  ּגִ ְלַהׁשְ נֹוָתם,  ּכְ ִמׁשְ ּוִמְגַרׁש 

ע  ׁשַ ַבר ּפֶ ל ּדְ ֵכֵניֶהם ּוְלהֹוִכיָחם ַעל ּכָ ׁשְ

ּוְלַבֵער ָהָרע.

ֱאלֶֹהיָך לֹא  ַליָי  ֶנֶדר  י-ִתּדֹר  "ּכִ עד. 
מֹו" )דברים כג, כב(.  ּלְ ְתַאֵחר ְלׁשַ

ָדִרים  ַהּנְ ִאחּור  433ּבְ עֶֹנׁש  )מו(ֵיׁש  ה  ִהּנֵ

ם  ּלֵ ׁשַ ּמְ ׁשֶ י  ַאף-ַעל-ּפִ ָדקֹות  434ְוַהּצְ

ָאָדם  ָנַדר  )מז(ְוִאם  ַאֲחֵרי-ֵכן.  אֹוָתם 

435. חייב לשלם אותה מיד. במסכת ר"ה )ו.( אמר רבא, וצדקה מיחייב עלה 
לאלתר )ולא רק לאחר שלש רגלים כמו בקרבן(, מאי טעמא, דהא קיימי 
עניים. לדעת התוספות )שם ד.( מדובר דוקא כאשר יש עניים לפנינו, אבל 
אינו חייב לחזר אחריהם עד שלש רגלים, וגם בעשה אינו עובר אז, ואילו 
לדעת הרשב"א עובר בעשה מיד, ואילו בלא תעשה עובר רק לאחר שלש 
רגלים ואפילו יש עניים לפנינו, ועי' ר"ן. 436. מדרך השכחה. מתוך רגילות 

השכחה המצויה באדם. 437. אף גם זאת. גם במקרה זה.

היחידים. מגורי  במקום  ובין  ציבוריים  במקומות  בין  משכנותם.   ומגרש 
433. באיחור הנדרים. אם מאחר לקיים נדריו. 434. והצדקות. שהתחייב 

האדם לתת, כמו שאמרו )ר"ה ו.( "בפיך זו צדקה".

חצות  עד  להמתין 
יפסק  אולי  הלילה 
ובשעה"צ  הגשם. 
)ס"ק ס"ו( כתב "ויותר 
ימתין".  לא  מחצות 
)ס"ק  דבריו  ובהמשך 
"ואפשר  הוסיף,  ס"ז( 

עוד, דלענין עניים דקיימי, אם יעכבם מלאכול איסורא נמי איכא, דהם 
אינם מחוייבים לצאת כל הדעות ואיכא חשש דבל תאחר, עי' ר"ה )ד(", 
עכ"ל. וכן בסי' רע"א )ס"ק א'( לגבי קידוש ג"כ רמז לזה, וז"ל: "ימהר לאכול 
מיד וכו' ובפרט )אם יש( אורח עני לא יאחר בכל גווני וכו'" והיינו משום לא 
תאחר. מבואר בדבריו דפסק דבעניים עובר מיד )ראה ביאורים שנחלקו 
בזה הראשונים(. ועיין ב'דבר אברהם' )ח"ב סי' ב' בהגה"ה( שהביא את דברי 
המשנה ברורה מפי השמועה, וז"ל: "והנני להזכיר בזה מה ששמעתי הערה 
נפלאה בשם הרהגה"צ מוהר"ר ישראל מאיר מראדין ]שליט"א[ דהמארח 
עני לסעודות שבת מיד בבואו מביהכנ"ס צריך למהר לסעוד דהא קיימי 
עניים ולאלתר עבר בבל תאחר והיא הערה יפה לכאורה, אלא לפי שאין 
העולם נזהר בזה כ"כ מהדרנא בתר זכותא דאינה נכונה, משום דאומדנא 
דמוכח הוא דהמארח עני לסעודת שבת - דעתו היא שבשעה שיאכל הוא 
יאכל גם העני עמו, והוי כקבע זמן לצדקה בשעה שיאכל הוא, וא"כ כל זמן 
שהוא עצמו אינו אוכל עדיין לא הגיע זמן הצדקה ואין מקום לעבור בבל 

תאחר", עכ"ל. 

באיחור  עונש  יש  מו. 
והצדקות,  הנדרים 
שמשלם  פי  על  אף 
אותם אחרי כן. אמרו 
פל"ז,  )ויק"ר  במדרש 
שנודר  מי  "כל  א( 
קובר  נדרו  ומשהה 
הה"ד  אשתו,  את 
ז(  מח,  )בראשית 
מפדן  בבואי  ואני 
ומי  רחל...  עלי  מתה 
נדרו  ומשהה  שנודר 
לעצמו,  מיתה  גורם 
כג,  )דברים  דכתיב 
ידרשנו  דרש  כי  כב( 
ה' אלהיך מעמך, ממך נפרעין ולא מממונך". וכן אמרו בירושלמי )נדרים 
פ"א ה"א(: "ואחר נדרים לבקר, איחור נדרים, איחר אדם את נדרו – פינקסו 
נפתחת. מעשה באחד שאמר הרי עלי עולה ושהה להביאה ושקעה ספינתו 
בים". והקשה ה'תורת תמימה', שבגמרא ובתוס' )ר"ה ו.( משמע שרק אם 
אינו משלם כלל אז נענש, אבל אם מאחר נדרו, אמנם עבר על "בל תאחר" 
אבל אינו נענש? ותירץ, שכל זמן שמתאחר ואינו משלם נדרו הוא בגדר 
"נודר ואינו משלם" ויש עליו עונש, אלא שלאחר ששילם נדרו, אף שעבר 

על "בל תאחר", לא יענש למפרע על מה שאיחר נדרו. 
מז. ואם נדר אדם לתת צדקה לעניים חייב לשלם אותה מיד. המשנה ברורה 
)סי' תרל"ט ס"ק ל"ה( מביא שנחלקו הראשונים באם ירדו גשמים בליל יו"ט 
הראשון של סוכות האם מחוייב לאכול כזית ראשון בסוכה, ולכן כתב דראוי 
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תשובה שער שלישישערי  עיונים תשובה שער שלישישערי 

ְוָאְמרּו  ִהירּות.  ְדֵרי-ַהּזְ ּגִ ֲעֵרי  ׁשַ 442ּבְ

ב(  לב,  )שבת  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 

ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ִנים ֵמִתים,  ּבָ ְנָדִרים  ֲעֹון  )מח(ּבַ

עֹוד  ָיֶדיָך".  ה  ֶאת-ַמֲעׂשֵ ל  "443ְוִחּבֵ

ה 444ַעל ִעְנַין ָלׁשֹון  ְקָרא ַהּזֶ ֵרׁש ַהּמִ ִיְתּפָ

יָעה ּבֹו ַאף- ׁשִ י ֵיָעֵנׁש ַעל ַהּפְ ָהָרע, ּכִ

ֲחֵברֹו.  ְלַבּזֹות  ן  ּוֵ ִנְתּכַ ּלֹא  445ׁשֶ י  ַעל-ּפִ

ְנָדָריו  ִלְזּכֹר  לֹו  ָהָיה  ָאָדם,  ּבָ ְמצּוָיה  ְכָחה  ִ ַהּשׁ ׁשֶ יֹוֵדַע 

ִעְנָין ּכָ ֵחם,  ּכָ ִיׁשְ י  438ְלִבְלּתִ ִמיד  ּתָ ִלּבֹו  ַעל   ּוְלַהֲעלֹוָתם 

ְוַאַחר קֶֹדׁש  ָיַלע  ָאָדם  "439מֹוֵקׁש  כה(  כ,  )משלי  ֱאַמר  ּנֶ  ׁשֶ

ֱאַמר  ּנֶ יָעתֹו, ׁשֶ ׁשִ ן ָעְנׁשֹו ָחמּור ַעל ּפְ ר". ַעל ּכֵ ְנָדִרים ְלַבּקֵ

ֶרָך ׂשָ ֶאת-ּבְ ַלֲחִטיא  יָך  ֶאת-ּפִ ן  ּתֵ "440ַאל-ּתִ ה(  ה,   )קהלת 

ִיְקֹצף  ה  ָלּמָ ִהיא  ָגָגה  ׁשְ י  441ּכִ ְלָאְך  ַהּמַ ִלְפֵני  ְוַאל-ּתֹאַמר 

רּוׁש, ַאל- ּפֵ ָיֶדיָך".  ה  ל ֶאת-ַמֲעׂשֵ ְוִחּבֵ ָהֱאלִֹהים ַעל קֹוֶלָך 

ִנְדְרָך  ה ִתּדֹר ִאם ֵאיְנָך ָזִהיר ּבְ יָך ַלֲחִטיא וגו', ָלּמָ ן ֶאת-ּפִ ּתֵ ּתִ

ה  ַהּזֶ ְקָרא  ַהּמִ ְלָבֵאר  ְמנּו  ִהְקּדַ ּוְכָבר  ם.  ָאׁשָ ָעֶליָך  ְוָתִביא 

442. בשערי גדרי הזהירות. רבינו חיבר חיבור בשם 'שערי גדרי הזהירות', 
אך לא זכינו לאורו. 443. וחבל את מעשה ידיך. "איזה הן מעשה ידיו של 
אדם, הוי אומר בניו ובנותיו של אדם" )שבת שם(. 444. על ענין לשון הרע. 
כדאיתא במדרש תנחומא )מצורע, א, וכעי"ז במ"ר(: ארז"ל אין הנגעים 
צווחת  הקדש  ורוח  מפיו,  שמוציא  הרע  לשון  על  אלא  האדם  על  באים 
ואומרת לו "אל תתן את פיך לחטיא את בשרך" )קהלת ה, ה( אל תתן 
רשות להוציא דבר מפיך לחטיא את בשרך להלקות את גופך, "ואל תאמר 
לפני המלאך כי שגגה היא" ואל תאמר לפני המלאך הממונה עליך בשגגה 
הוצאתי הדבור מפי שכל דבור ודבור שיצא מפיך בספר נכתבים בין טוב בין 
רע בין בשוגג בין במזיד... "למה יקצוף האלהים על קולך וחבל את מעשי 
ידיך" אלו הידים והגוף שלוקין בצרעת ובנגעים. 445. שלא נתכוין לבזות 
חבירו. ז"ל מדרש רבה )דברים ו, יד(: אמר רבי שמעון, ומה אם מרים הצדקת 
שלא נתכונה לומר לשון הרע אלא דברה בשביל פריה ורביה כך הגיע לה 
הרשעים שמתכוונים לומר לשון הרע על חבריהן לחתוך את חייהם על אחת 

כמה וכמה. ע"כ.

"מוצא  ואמר  כא(:  )ד,  למשלי  בביאור  רבינו  כתב  ישכחם.  438. לבלתי 
שפתיך תשמור ועשית" )דברים כג, כד(, הזהיר על הפשיעה בשכחת העיקר 
מן הנדר, וחייב על שכחת זמן קיומו שלא יאחר לשלמו, כי מעת שנדר 
וחייב עצמו בנדר ברצון לבו הוזהר לשום על לב שלא יפשע ולא ישכח, כי 
הנה הוא יודע כי השכחה מצויה בלבות בני אדם לשכוח דבריהם אם לא 
ישמרו אותם בלבם. ונאמר "אל תתן את פיך לחטיא את בשרך" )קהלת ה, 
ה( פי' אע"פ שאתה שוגג בסוף בבטול הנדר - לא תחשב לך שגגה, כי הנה 
פשעת באשר לא שמת הנדר על לבך לבלתי תשכחנו. 439. מוקש אדם ילע 
קדש. אם יזכור כי מעל ונהנה מן הקדש ישוב עד השם, ואת אשר חטא מן 
הקדש ישלם, ויביא חומש ואשם. "ואחר נדרים לבקר", יבקר ג"כ אם נדר 
נדר לשי"ת, ומוצא שפתיו ישמור ויעשה, לא יאחר לשלמו, כי הנדרים ג"כ 
הם מוקש אדם, אם ידור ולא ישלם... ועיקר כוונת המקרא להזהיר שיחפש 
האדם דרכיו, וכן יתכן שנדר האדם נדר ולא זכרו, ע"כ יבקר אחר נדרו )רבינו 
בביאורו למשלי שם(. 440. אל תתן את פיך. בנדר, לחטיא את בשרך – לחייב 

את בניך )רש"י שבת לב:(. 441. כי שגגה היא. שכחתי לשלם נדרי.

מח. בעון נדרים בנים 
המהר"ל  ביאר  מתים. 
אגדות(,  )חידושי 
היוצא  שהדיבור 
נחשב  האדם  מן 
האדם',  כ'תולדות 
הדיבור  נקרא  ולכן 
מפני  שפתים',  'ניב 
ש'ניב' הוא לשון 'פרי' 
)דברים  שכתוב  כמו 
לב, יג( 'תנובות שדי'. 

לכן כאשר אין קיום לדיבורו שהוא תולדתו, נענש במידה כנגד מידה שגם 
בניו שהם תולדותיו אינם מתקיימים. 

ביאוריםביאורים
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תשובה תשובהשער שלישישערי  שער שלישישערי 

כג(  כג,  )דברים  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ְנָדִרים,  ִלְנּדֹר  ּלֹא  ׁשֶ ינּו  ִנְצַטּוֵ ה  ְוִהּנֵ

ְרׁשּו  ל ִלְנּדֹר לֹא-ִיְהֶיה ְבָך ֵחְטא", ְוַרּבֹוֵתינּו ּדָ "446ְוִכי ֶתְחּדַ

ָדִרים  י ַהּנְ ָך ֵחְטא, ּכִ ּדֹר ִיְהֶיה ּבְ ִאם ּתִ ה )נדרים עז, ב( 447ׁשֶ ִמּזֶ

ם. ֲאָבל  ּלֵ ָברֹו אֹו ְיַאֵחר ְלׁשַ ן ַיֵחל ּדְ ִמְכׁשֹול ִלְפֵני ַהּנֹוֵדר 448ּפֶ

ר  ֲאׁשֶ ּדֹר, 451זּוָלִתי 452ּכַ ּיִ ׁשֶ י  ְלּתִ ְונֹוֵתן 450ִמּבִ יק 449חֹוֵנן  ַצּדִ

תּוב )בראשית כח,  ּכָ ִעְנָין ׁשֶ י ָאז ִיּדֹר ֶנֶדר, ּכָ ַצר ּכִ ִיְקָרא ִמן ַהּמֵ

י ָעם  ף ָראׁשֵ ִהְתַאּסֵ ר ַיֲעקֹב ֶנֶדר ֵלאֹמר" וגו'. ְוֵכן ּבְ ּדַ כ( "453ַוּיִ

ק ָיַדִים ָרפֹות. רּו ְנָדִרים 454ְלַחּזֵ ָרֵאל, ִיּדְ ְבֵטי ִיׂשְ ַיַחד ׁשִ

מרובה או אסר השכרות לעולם, וכן מי שהיה רודף שלמונים ונבהל להון 
ואסר על עצמו המתנות או הניית אנשי מדינה זו, וכן מי שהיה מתגאה 
ביופיו ונדר בנזיר וכיוצא בנדרים אלו, כולן דרך עבודה לשם הם, ובנדרים 

אלו וכיוצא בהן אמרו חכמים )אבות ג, יג( נדרים סייג לפרישות". 

446. וכי תחדל לנדור. ואם תמנע לגמרי מלנדור. 447. שאם תדור יהיה 
בך חטא. בעצם הנדר אף שתקיימנו לבסוף )משום שזימן לעצמו אפשרות 
להכשל בו ולעבור עליו מחמת שכחה )ר"ן נדרים ט.(. 448. פן יחל דברו. 
שמא יבטל דיבורו ולא ישלם כלל. 449. חונן ונותן. חונן עניים ונותן להם 
מכספו. 450. מבלתי שידור. מבלי שידור מקודם. 451. זולתי. אלא רק. 452. 
כאשר יקרא מן המיצר. כאשר יזעק לה' בעת צרה. 453. וידר יעקב נדר 
לאמר. ואמרו בבראשית רבה )ע, א(: כתיב )תהלים סו, יד( "אשר פצו שפתי 
ודבר פי בצר לי", א"ר יצחק הבבלי, ודבר פי בצר לי - שנדר מצוה בעת 
צרתו. מהו "לאמר" - לאמר לדורות כדי שיהיו נודרים בעת צרתן. ע"כ. וכן 
מצינו )במדבר כא, ב( "וידר ישראל נדר לה' ויאמר אם נתון תתן את העם 
הזה בידי" וגו'. 454. לחזק ידים רפות. )עפ"י ישעיה לה, ג(, כלומר, כאשר 
רוצים לקבל על עצמם מצוות ומעשים טובים אשר יש בהם רפיון מצד 
הציבור, יעשו זאת בנדר כדי לתת משנה תוקף ע"מ שיחזיקו בהם גם לאחר 
זמן. ועי' מש"כ הרמב"ם )הלכ' נדרים פי"ג הכ"ג(: "מי שנדר נדרים כדי לכונן 
דעותיו ולתקן מעשיו - הרי זה זריז ומשובח. כיצד, כגון מי שהיה זולל ואסר 
עליו הבשר שנה או שתים, או מי שהיה שוגה ביין ואסר היין על עצמו זמן 

ביאורים
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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. 




