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

ליבות בני אדם לדרכי החסידות.

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

התשובה.

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

אליכם אמר ה' צבקות. 

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

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

מקומות מושבותיהם להגדיל תורה ולהאדירה, ברוך הוא וברוך שמו.

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

לדרכי התשובה השלמה, וקניית דרכי ההלכה והיראה.

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

שליט"א.

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

במהרה בימינו אמן ואמן.

בברכת התורה 
מערכת "ארחות יושר"
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תשובה שער שלישישערי 

1. במדרגה הזאת. העשירית. 2. בתשובה ויסורין. לחוד, אלא מיתה מכפרת. 
]בירושלמי )יומא פ"ח ה"ז( אמרו: "אבל מי שנתחלל בו שם שמים, אין כח 
לא בתשובה לתלות ולא ביום הכפורים לכפר ולא ביסורין למרק, אלא 
והמיתה  מכפרין שליש,  והייסורין  מכפרין שליש  הכיפורים  ויום  תשובה 
ממרקת בייסורין". ומבואר שצריך את כל סוגי הכפרה, ראה במנחת חינוך 
)מצוה שסד( שדן בכל זה[. 3. אין מאריכין הפורענות. אין הקב"ה ממתין 
ומעכב את הפורענות מלבוא עליו אולי יעשה תשובה, אלא ממהר להפרע 
ממנו. ]רש"י פירש כי אין ממתינים מלהענישו עד שיעשה עבירה נוספת של 
חילול השם. אמנם 'הערוך' מפרש, שאין ממתינין לו עד שיעשה זכות כנגד 
עוון זה, אלא נפרעים ממנו לאלתר[. 4. אחד שוגג ואחד מזיד. בין אם חילל 
את ה' במזיד ובין אם חילל בשוגג נפרעים מהם מיד. ]אך ודאי שאין עונשם 
שוה, כי יתעלה צדקו מלהשוות המזיד והשוגג בדבר מן הדברים )רמב"ם, 

פיהמ"ש אבות ד, ד([.

י ִליׁשִ ְ ַער ַהּשׁ ַ ְך ַהּשׁ ֶהְמׁשֵ

ים ְצוֹת ְוָהַאְזָהרֹות ְוִחּלּוֵקי ָהֳעָנׁשִ ֵבאּור חֶֹמר ַהּמִ ּבְ

ְדֵרָגה  ּמַ 1ּבַ ִרים  ְזּכָ ַהּנִ ים  ָהֳעָנׁשִ ל  ּכָ ר  ִעּקַ ה  ְוִהּנֵ קנח. 
ִזְכרֹוָנם  ְוָאְמרּו  ַהּתֹוָרה.  ִחּלּול  ֵני  ִמּפְ ַהּזֹאת, 

ִחּלּול- ֲעֹון  י  ּכִ ירושלמי נדרים פ"ג ה"ט(  )יומא פו, א.  ִלְבָרָכה 

ְתׁשּוָבה  ר 2ּבִ ּפֵ ֵכן ְלִהְתּכַ ל ָהֲעֵברֹות, ְולֹא ִיּתָ דֹול ִמּכָ ם ּגָ ֵ ַהּשׁ

)לקמן שער  ָרה  ּפָ ַהּכַ ִחּלּוֵקי  ַער  ׁשַ ּבְ ֵאר  ִיְתּבָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוִיּסּוִרין 

3ֵאין  א(  מ,  )קדושין  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ְוָאְמרּו  ד-ו(.  רביעי אות 

ם, 4ֶאָחד ׁשֹוֵגג ְוֶאָחד  ֵ ְרָענּות ְלעֶֹנׁש ִחּלּול-ַהּשׁ ַמֲאִריִכין ַהּפֻ

ביאורים

  |11

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' א' באלול - יום ה' ה' באלול.......... )פ' שופטים(
יום א' ח' באלול - יום ה' י"ב באלול...... )פ' כי תצא(
יום א' ט"ו באלול - יום ה' י"ט באלול...... )פ' כי תבוא( 
יום א' כ"ב באלול - יום ה' כ"ו באלול.......... )פ' נצבים( 
וילך( )פ'  יום ה' ד' בתשרי..........   - ג' בתשרי  יום ד' 
יום א' וב' ז' וח' בתשרי ויום ה' י"א בתשרי.. )פ' האזינו(
הסוכות(  )חג   ...........................................................
יום ג' כ"ג בתשרי - יום ה' כ"ה בתשרי... )פ' בראשית( 
יום א' כ"ח בתשרי - יום ה' ב' בחשון ......... )פ' נח(

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

לתשומת לב!
חוברת זו מחולקת לתשעה שבועות, הנפרסים על פני החודשים 

אלול ותשרי.
החוברת הבאה תצא בעז"ה לה' בחשון. 
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תשובה שער שלישישערי  תשובה עיוניםשער שלישישערי 

שיהיו  ראוי  א. 
קדושים.  מקדישיו 
רבי  הגה"צ  אמר 
לוינשטיין  יחזקאל 
שיחות,  )קובץ  זצ"ל 
תשי"ט(:  תצוה 
מתגלה  אלו  בדברים 
בענין  סוד  לנו 
ומצוות  תורה  נתינת 
שמטרת  לישראל, 
היא  התורה  נתינת 
לקדש  כדי  כאמצעי 
וחידוש  ישראל,  את 
יותר גדול הוא שכל ענין קדושת ישראל היא בשבילו יתברך שיהיו מקדישיו 
קדושים. אדם שמהותו חולין אינו יכול לקדש את ה', ולכן מקדש הקב"ה 
את האדם ע"י התורה והמצוות שנתן לו, כדי שיווצר קידוש שמו יתברך. 
ודבר זה, מלבד החידוש שבו )שמטרת נתינת התורה והמצוות לישראל אינו 
לצורך עצמם אלא לצורך קידוש שמו יתברך ע"י כלים ראויים וקדושים( גם 
כן אינו מובן כלל, וכי מה צורך לבורא בקידוש שמו? "ואם צדקת מה תתן 
לו"? )איוב לה, ז(, ועצם המושג שהקב"ה צריך משהו מהנבראים שברא, 
אינו נתפס בהבנתינו. אולם רבינו יונה כותב דברים ברורים, כי עיקר מה 

שקדשנו השי"ת בתורתו ובמצוותיו - כדי לקדשו וליראה ממנו.
ובמקום אחר )אור יחזקאל, יראה ומוסר עמ' קכ( הוסיף: הרי לנו שכל מה 
שדרוש ונצרך לכלי הקודש במשכן נדרש אף מאתנו, כי האדם הוא בבחינת 
כלי הקודש. מעתה היאך נעלה על דעתנו שנוכל להקרא עבדי ה' וחטאים 
בידינו, הלא חזינן בלויים משרתי ה' שנדרשו להיות זכאים ונקיים ללא 
פגימה דקה מן הדקה, ואף אנו משרתי ה' וכלי הקודש והוצרכנו להיות 

קדושים ונקיים ללא חטא ועוון. 

י  ָקְדׁשִ ם  ֶאת-ׁשֵ לּו  ְתַחּלְ "ְולֹא  לב(  כב,  )ויקרא  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ

ָך  ים ִלּבְ ֶכם". ׂשִ ׁשְ ָרֵאל ֲאִני ְיָי ְמַקּדִ ֵני ִיׂשְ תֹוְך ּבְ י ּבְ ּתִ ׁשְ ְוִנְקּדַ

ְוֶנֱאַמר  ה.  ַהּזֶ ְקָרא  ּמִ ּבַ ְמֹפָרׁש  ָאַמְרנּו  ׁשֶ ָהִעְנָין  י  ּכִ ְלָהִבין 

מֹו".  ׁשְ ְונֹוָרא  ָקדֹוׁש  ִריתֹו  ּבְ ְלעֹוָלם  ה  "ִצּוָ ט(  קיא,  )תהלים 

ִריתֹו  ּבְ ְלעֹוָלם  ה  ִצּוָ מֹו,  ׁשְ ְונֹוָרא  ָקדֹוׁש  י  ּכִ ֲעבּור  ּבַ רּוׁש,  ּפֵ

תּוב  ּכָ ן  ּכֵ ַעל  ּנּו,  ִמּמֶ ּוְלִיְרָאה  ׁשֹו  ְלַקּדְ ִמְצֹוָתיו  ּבְ נּו  ׁשָ ְוִקּדְ

ְיֵדי  ְוַעל  ְיָי".  ִיְרַאת  ָחְכָמה  ית  "7ֵראׁשִ י(  שם,  )שם  ַאֲחָריו 

ִעם  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת  נּו  יׁשֵ ַהְקּדִ ּבְ ב  8ֵנָחׁשֵ ְצֹות  ַהּמִ ת  ַ ְקֻדּשׁ

מֹו  ּכְ אֹותֹו,  ּוַמֲעִריִצים  ים  יׁשִ ְקּדִ ּמַ ׁשֶ ָהֶעְליֹוִנים  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ

ה" ְוגֹו'. ים ַרּבָ סֹוד-ְקדׁשִ ֱאַמר )שם פט, ח( "ֵאל 9ַנֲעָרץ 10ּבְ ּנֶ ׁשֶ

א,  ַהּבָ ָלֶהן ֵחֶלק ָלעֹוָלם  ֵאין  ּתֹות 12ׁשֶ ֵיׁש 11ּכִ עֹוד  קנט. 
ִלים  ַחּבְ 13ַהּמְ ְוַכת  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ת אֹוְיֵבי  ּכַ  - ְוֵהן 

ה  ְוִהּנֵ ים.  ַחּיִ ֶאֶרץ  ּבְ יָתם  ִחּתִ 14ַהּנֹוְתִנים  ְוַכת  ם,  ֵ ַהּשׁ ֶרם  ּכֶ

ּגֶֹדל  ְוִהְתּבֹוֵנן  ֲעמֹוד  ה  ְוַעּתָ ֵמִזיד. 

ר ַמה  י ִעּקַ ם, ּכִ ֵ ׁש ֶאת-ַהּשׁ ִחּיּוֵבנּו ְלַקּדֵ

תֹוָרתֹו  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ נּו  ׁשָ ּדְ ּקִ ֶ ּשׁ

ֵדי  ּכְ לֹו,  ִלְהיֹות  יָלנּו  ְוִהְבּדִ ּוְבִמְצֹוָתיו 

)א(ָראּוי  י  ּכִ ּנו,  ִמּמֶ ּוְלִיְרָאה  ׁשֹו  ְלַקּדְ

ם  ּגַ ׁשֶ 5ּבְ ים,  ְקדֹוׁשִ יו  יׁשָ ַמְקּדִ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ

ם  ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני  ֶהם  ּבָ עֹוְבִדים  ׁשֶ ִלים  6ַהּכֵ

מֹו  ּכְ קֶֹדׁש,  ִלְהיֹות  ְצִריִכים  ַרְך  ִיְתּבָ

ישראל שבהם עובדים את הקב"ה ולכך נבראו. 7. ראשית חכמה יראת ה'. 
תכלית התורה להגיע ליראת שמים. 8. נחשב... עם הקדושים העליונים. 
10. בסוד קדושים רבה.  מֻקדש.  9. נערץ.  המלאכים.  כמו  נחשבים  נהיה 
בסוד רב של מלאכים )רש"י(. 11. כתות. קבוצות אנשים. 12. שאין להן חלק 
לעולם הבא. אף שמקיימים תורה ומצוות, כמו שמבאר רבינו בסמוך. 13. 
המחבלים. המשחיתים. 14. הנותנים חתיתם בארץ חיים. המטילים מוראם 

על הבריות בעודם חיים )עפ"י רד"ק יחזקאל לב, כג(. 5. בשגם. באשר גם. 6. הכלים שעובדים בהם. נשמותיהם וגופיהם של בני 
ביאורים
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תשובה שער שלישישערי  תשובה עיוניםשער שלישישערי 

לשונאיו  משלם  ב. 
שהם  המצוות  שכר 
הזה.  בעולם  עושים 
הקושיא,  ידועה 
שכר  משלמים  איך 
בעד  לרשעים 
הטובים  מעשיהם 
והרי  הזה,  בעולם 
מצוה  "שכר  אמרו 
ליכא"  עלמא  בהאי 
והיינו  לט:(,  )קידושין 
שאין בכל חלל העולם 
הזה כדי לשלם שכר מצוה אחת, וא"כ איך ובמה משתלם להם שכר מצוותם?

ומזה אנו למדים יסוד מבהיל, שערך השכר המגיע לאדם עבור קיום מצוה 
אינו יותר ממה שהאדם עצמו מעריך ומחשיב את המצוה. וכענין זה מצינו 
בעשיו שמכר את בכורתו בלחם ונזיד עדשים, והרי ברור הדבר שכל הון 
דעלמא הוא כאין וכאפס לעומת ערך הבכורה, וא"כ איך נתקיים המקח, 
והרי בהונאה יתר משתות בטל המקח )ב"מ נ:(? והתשובה לזה היא, כי 
מאחר שעשיו הוא הבעלים על הבכורה, הרי שוויה הוא כפי ערכה אצלו, 
וכיון שלא העריכה ביותר מכך, וכמו שנאמר )בראשית כה, לד(: "ויבז עשיו 
את הבכורה", הרי היא באמת שוה רק בערך זה, ולא היתה בזה שום אונאה, 
כי ערך דבר רוחני הוא כפי מה שהוא שוה בעיני בעליו, ]ואם בן תורה 
סוגר את הגמרא בגלל ריוח של כמה זהובים, הרי הוא מראה בזה שתורתו 
אינה שוה כאותו ריוח ח"ו[. ועל כן יתכן בהחלט לשלם לרשעים שכרם 
בעולם הזה, שהוא הערך שמעריכים הם עצמם את המצוות )'שיחות מוסר' 

להגר"ח שמואלביץ זצ"ל, מאמר צד(.

ְוַתְרּגּומֹו,  א.  ַהּבָ ָהעֹוָלם  ִמן  19ְלַהֲאִביָדם  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ

יהֹון  ַחּיֵ ּבְ ֳקָדמֹוִהי  ָעְבִדין  ִאיּנּון  ּדְ ְנאֹוִהי 20ָטָבן  ְלׂשָ ם  ּלֵ ּוְמׁשַ

כ( לז,  )תהלים  לֹום  ָ ַהׁשּ ָעָליו  ִוד  ּדָ 21ְוָאַמר   ְלאֹוֹבֵדיהֹון. 

ן ֶבָעׁשָ לּו  ּכָ ִרים  ּכָ יַקר  ּכִ ְיָי  ְואְֹיֵבי  יֹאֵבדּו  ִעים  ְרׁשָ י   "22ּכִ

ַעל  ֵיָאֵמר  י  ּכִ ֲאֵבָדה,  23ְלׁשֹון  ִעים  ָהְרׁשָ ַעל  יר  ִהְזּכִ לּו".  ּכָ

"24ָהאְֹבִדים  יג(  כז,  )ישעיה  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ִעְנָין  ּכָ לּות,  ְוַהּגָ ַער  ַהּצַ

י", ַעּמִ ָהיּו  אְֹבדֹות  "ֹצאן  ו(  נ,  )ירמיה  ּור",  ַאּשׁ ֶאֶרץ   ּבְ

ַעל 26ְוֵיָאֵמר  אֵֹבד",  ה  ׂשֶ ּכְ ִעיִתי  "25ּתָ קעו(  קיט,   )תהלים 

ְבָעְנִיי",  י  ָאַבְדּתִ ֱאַמר )שם שם, צב( "27ָאז  ּנֶ ׁשֶ ִעְנָין  ּכָ ֶות,  ַהּמָ

י "ְוַהֲאַבְדּתִ ל(  כג,  )ויקרא  י",  מֹוַלְדּתִ ָאְבַדן  "ּבְ ו(  ח,   )אסתר 

ה, ַהּזֶ ָהעֹוָלם  ִמן  ֵרת  ִהּכָ  - 28ִעְנָינֹו  ַהִהוא",  ֶפׁש   ֶאת-ַהּנֶ

יִעים ִעְנָיָנם ְוָהְרָאיֹות ַעל  ֲאַנְחנּו 15ַמּצִ

אֹוְיֵבי  ת  ּכַ י  ּכִ ּתֹוָרה  ּבַ ְמֹפָרׁש  ם.  ָעְנׁשָ

ֱאַמר  ּנֶ א, ׁשֶ ם יֹאְבדּו ִמן ָהעֹוָלם ַהּבָ ֵ ַהּשׁ

16ֶאל- ְלׂשְֹנָאיו  ם  ּלֵ "ּוְמׁשַ י(  ז,  )דברים 

ְלׂשְֹנאֹו  ְיַאֵחר  18לֹא  17ְלַהֲאִבידֹו  ָניו  ּפָ

ם  ּלֵ רּוׁש, )ב(ְמׁשַ ם-לֹו". ּפֵ ּלֶ ָניו ְיׁשַ ֶאל-ּפָ

ים  עֹוׂשִ ֵהם  ׁשֶ ְצֹות  ַהּמִ ַכר  ׂשְ ְלׂשֹוְנָאיו 

19. להאבידם מן העולם הבא. שלא יזכו לחיי העולם הבא אחר שכבר קבלו 
כל שכרם בעוה"ז. 20. טבן דאינון עבדין קדמוהי בחייהון. הטובות שהמה 
עושים לפניו בחייהם. 21. ואמר דוד. חילק בין רשעים לאויבי ה'. 22. כי 
רשעים וגו'. לדברי רבינו כוונת הכתוב הוא, "כי רשעים יאבדו" - הרשעים 
רק יאבדו אבל לא ִיְכלּו לנצח, "ואויבי ה'" - אבל אויבי ה', "כיקר כרים" - 
כחלבי הכשבים ושמנם, "כלו בעשן" - שהוא ניתך באש וכלה בעשן, "כלו" 
 - כך ִיְכלּו אויבי ה', כי תכלה נפשם ותאבד מן העולם הבא )זה השער(.

23. לשון אבידה. הכולל בתוכו גם צער וגלות וגם מות, והיינו עונש על 
זמן מוגבל, כמו שמוכיח והולך. 24. האובדים בארץ אשור. עשרת השבטים 
הגולים ע"י סנחריב מלך אשור. 25. תעיתי כשה אובד. מן העדר, שהרי 
גלה ממקומו. 26. ויאמר על המות. ג"כ לשון אבידה. 27. אז אבדתי בעניי, 

באבדן מולדתי. שניהם נאמרו על המיתה. 28. ענינו. משמעותו.

16. אל פניו.  ותוכנם.  ומבארים את מהותם  עורכים  15. מציעים ענינם. 
בחייו. 17. להאבידו. מן העולם הבא. 18. לא יאחר לשונאו. בתשלום שכר 

המצוות כמו שמאחר בתשלום השכר לצדיקים.

ביאורים
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יקשה  לבם  ובקרב  ג. 
חבריהם  כאשר  להם 
עוסקים בתורה. איתא 
פי"א,  )קה"ר  במדרש 
זוגות  אלף  "י"ב  ו(: 
לר"ע  היו  תלמידים 
פסח  בין  מתו  וכולם 
שלקח  עד  לעצרת, 
חדשים  תלמידים  ז' 
ואמר להם הראשונים 
מפני  אלא  מתו  לא 
צרה  עיניהם  שהיתה 
אתם  לזה,  זה  בתורה 
לא תהיו כן, מיד מלאו 

כל הארץ תורה". 
דבמסכת  לעיין,  ויש 
בלישנא  )סב:  יבמות 
אחרינא( מבואר טעם 
מפני  למיתתם,  אחר 
זה  כבוד  נהגו  שלא 

בזה, ולא מפני שהיתה עיניהם צרה בתורה זה לזה?
לעומקם  ר"ע  הוא, אלא שירד  נראה, שבאמת טעם אחד  הדבר  וביאור 

ר ָאַמר ּפֵֹקד ֲעֹון  ה ַאַחר ֲאׁשֶ ּדֹור". ְוִהֵנּ

ֵיׁש  י  ּכִ ְלׂשְֹנָאי,  ְוָאַמר  38ָחַזר   - ָאבֹות 

מּוָלם ַעל ַהחֹוֵטא  ְהֶיה ְגּ ּיִ ִמן ָהֲעֹונֹות ׁשֶ

ם  ְלַבּדֹו ְולֹא ַעל ַזְרעֹו, ֲאָבל ׂשֹוְנֵאי ַהׁשֵ

ים ְוַעל  ׁשִ ֵלּ ִנים ַעל ׁשִ ֲעֹוָנם ִנְפַקד ַעל ָבּ

ִעים.  ִרּבֵ

ִנְמָצא  ם  ֵ ַהּשׁ ׂשֹוְנֵאי  ְוִעְנַין  קס. 
ֵהם  ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ּבַ ם  ּגַ ִלְפָעִמים 

ל ֲעֵבָרה  ְצֹות 39ְוִנְזָהִרים ִמּכָ ים ַהּמִ עֹוׂשִ

ם ַנְפׁשָ ִאם  ּוְבָלׁשֹון,  ה  ַמֲעׂשֶ  ּבְ

ָלֶהם  ה  ִיְקׁשֶ ם  ִלּבָ )ג(ּוְבֶקֶרב  40ָרָעה 

ְוֵכן  ָמֶות,  ּבְ 30אֹו  ְוִיּסּוִרין  ָצרֹות  ּבְ ֵיָעְנׁשּו  ִעים  ָהְרׁשָ י  29ּכִ

ּוְזָמן.  31ְלֵקץ  א  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ יֶהם  ַמֲעׂשֵ ַעל  ט  ּפָ ִמׁשְ ּבְ ֵיָעְנׁשּו 

הּוא  ְמָנם ׁשֶ ִבים ְוׁשָ ׂשָ יל 32ְלֶחְלֵבי ַהּכְ ם ִהְמׁשִ ֵ ֲאָבל אֹוְיֵבי ַהּשׁ

י  ִרים, ּכִ ר ַהּכָ יָלם ִלְבׂשַ ן, ְולֹא ִהְמׁשִ ָעׁשָ ֵאׁש 33ְוָכֶלה ּבֶ ְך ּבָ ִנּתָ

לּו,  ן ּכָ לּו ֶבָעׁשָ ן ָאַמר ּכָ ֵאר ָהֵאֶפר, ַעל ּכֵ ָ ה ַגֶחֶלת ְוִיּשׁ ֵיָעׂשֶ

י  ם, ּכִ ֵ ְך ִיְכלּו אֹוְיֵבי ַהּשׁ ן, ּכָ ָעׁשָ ִלים ּבֶ ִרים ּכָ ר ֶחְלֵבי ַהּכָ ֲאׁשֶ ּכַ

א. 34ְוֶנֱאַמר )שמות כ, ה(  ם ְוֹתאַבד ִמן ָהעֹוָלם ַהּבָ ִתְכֶלה ַנְפׁשָ

ִעים  ְוַעל-ִרּבֵ ים  ׁשִ ּלֵ ַעל-ׁשִ ִנים  ַעל-ּבָ ָאֹבת  ֲעֹון  "ּפֵֹקד 

י ֵכן  ר ָהָאבֹות ׂשְֹנָאי, 36ִכּ ֲאֶשׁ רּוׁש ְלׂשְֹנָאי - 35ּכַ ְלׂשְֹנָאי", ּפֵ

ר ָהָאבֹות  ֲאׁשֶ ְרׁשּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )סוטה לא, א( ְלאֲֹהַבי - ּכַ ֵפּ

37ְוַעל  ּדֹורֹות,  ִים  ְלַאְלּפַ ְלַזְרָעם  ֶחֶסד  ה  עֹוׂשֶ ֲאִני  אֲֹהַבי 

ְלֶאֶלף  ִמְצֹוָתו  "ּוְלׁשְֹמֵרי  ז, ט(  )דברים  ֶנֱאַמר  ַהִמְצָוה  י  עֹוׂשֵ

מתייחס אל האבות, שאם הם אוהבי ושומרי מצוותי אני נוצר חסד לזרעם, 
שהרי נאמר "]שומר הברית והחסד לאוהביו[ ולשומרי מצוותיו לאלף דור", 
וא"כ גם "לשונאי" מתייחס אל האבות וכנ"ל. 38. חזר ואמר לשונאי. שרק 
לשונאי ה' הוא פוקד עוונם על בניהם וצאצאיהם ולא על שאר עבירות, 
כמו שמפרש והולך. 39. ונזהרים מכל עבירה במעשה ובלשון. הם יראים 
היא  עבודתם  כל  אמנם  חוטאים,  אינם  ולכך  לעבירות  אשר  מהעונשים 

חיצונית )הרוצה בתשובה(. 40. רעה. צרה ומצטערת.

29. כי הרשעים יענשו וכו'. זהו פירוש הכתוב 'כי רשעים יאבדו' שהזכיר 
לעיל. 30. או במות. לפני זמנם. 31. לקץ וזמן. לזמן מוגבל, ואחר כך יזכו 
לעולם הבא. 32. לחלבי הכבשים ושמנם. כמו שאמר "כיקר כרים", כחלק 
היקר והטוב שבכבשים. 33. וכלה בעשן. ולא נשאר ממנו זכר. 34. ונאמר 
פוקד וכו'. הוא עוד ענין חמור שנמצא בכת שונאי ה'. 35. כאשר האבות 
שפירשו  המפרשים  מכל  בשונה  האבות,  על  זאת  מפרש  רבינו  שונאי. 
"כשאוחזין  )כז:(  הבנים שונאי כמובא במסכת סנהדרין  ִאם   - "לשונאי" 
כמו ש"לאוהבי"  כלומר,  וכו'.  36. כי כן פירשו  בידיהן".  אבותיהן  מעשי 
מתייחס אל האבות כך "לשונאי" מתייחס על האבות. 37. ועל עושי המצוה 
וכו'. רבינו מוכיח מכאן ש"נוצר חסד לאלפים לאוהבי ולשומרי מצוותי" 
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כתב  המסורות.  ד. 
)בסוף  חיים  החפץ 
עולם'(:  'שם  ספרו 
חטאת  גדלה  כמה 
שהולך  מי  האדם 
ישראל  על  ומלשין 
לפני עו"ג ועוונו גדול 
שוה  ודינו  מנשוא, 
והכופרים  לאפיקורס 
ובתחית  בתורה 

וביאר  דברים,  של 
נהגו  שלא  שמה  להם 
תלמידיו כבוד זה בזה, 
היתה  הדבר  סיבת 
ערוך  לאין  חמורה 
מחמת  זה  דבר  ונבע 
צרה  היתה  שעיניהם 
עונשו  וזה  בתורה, 
הדבר  נוגע  כי  חמור 
ויסוד  ה'.  שונאי  בכת 
שאל  ר"ע  מלמדנו  זה 
בקטנות  נזלזל  נא 
חטא  שאינו  ונאמר 
יתכן  אלא  חמור, 
כאי  קטנים  ודברים 
וכדומה  כבוד  נתינת 
צרה  עין  מחמת  נובע 
בתורה שהוא שונאי ה' 
)'אור יחזקאל', אמונה(.

ֶלת  ֶמְמׁשֶ ּוָבָאה  אֶתה  ּתֵ ָעֵדיֶהם  46ִאם 

י  תּוב )שמואל-א ח, ז( "ּכִ ַהּדֹור, 47ְוֵכן ּכָ

לְֹך  י-אִֹתי ָמֲאסּו ִמּמְ לֹא אְֹתָך ָמָאסּו ּכִ

48ְיַבְקׁשּו  ִאם  ן  ּכֵ ְוָכל-ׁשֶ ֲעֵליֶהם". 

ֲהָדָרם.  ילּו  ּפִ ַיׁשְ אֹו  ה  ִלְכִלּמָ בֹוָדם  ְכּ

ִעים  ָהְרׁשָ בֹוד  ּכְ ֶיֱאָהבּון  ִאם  ְוֵכן 

ֱאֶמת  ה ּבֶ י ֵאּלֶ ָלם ַעל ָעָפר, 50ּכִ 49ּוָמׁשְ

צּו  ַיְחּפְ ְולֹא  ֲעבֹוָדתֹו,  ִקּיּום  51ּבְ ְרצֹוָנם  ְוֵאין  ם,  ֵ ַהּשׁ ׂשֹוְנֵאי 

ר ִיְרּבּון ְמאֹד ֲעָבָדיו ְויֵרָאיו.  ַהְדַרת-קֶֹדׁש ִיְרָאתֹו 53ַוֲאׁשֶ 52ּבְ

סֹורֹות  מֹו 55)ד(ַהּמָ ם ּכְ ֵ ֶרם ַהּשׁ ִלים ּכֶ ת 54ַהְמַחּבְ קסא. ְוֵכן ּכַ

ּתֹוָרה,  ּבַ עֹוְסִקים  ַחְבֵריֶהם  ר  ֲאׁשֶ 41ּכַ

ֵני-ָאָדם  ּבְ ְהיֹות  ּבִ ֵעיֵניֶהם  ּבְ ְוֵיַרע 

ִויֵרִאים ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת   עֹוְבִדים 

ָהִאיׁש  ַעל  ּתֹאַמר  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָפָניו,  ִמּלְ

ֵני-ָאָדם  ּבְ דּו  ַכּבְ ּיְ ׁשֶ ַיְחּפֹוץ  לֹא  ר  ֲאׁשֶ

הּוא י  ּכִ ַעְבדּוהּו,  ּיַ ְוׁשֶ ֶלְך  ַהּמֶ  ֶאת 

ִאם  ן  ּכֵ ל-ׁשֶ ּכָ ֶלְך,  ַהּמֶ ֶאת  ׂשֹוֵנא 

ֶאל ָהָרָעה  ם  ְבּתָ ַמֲחׁשַ  הֹוִציאּו 

ֵלב ֶאת  42ְמִניִאים  ֵהם  ׁשֶ  ַהּפַֹעל, 

ּוִמן ַהּתֹוָרה  ֵמֵעֶסק  ֵני-ָאָדם   ּבְ

ם. ֵ ַהּשׁ 43ׂשֹוְנֵאי  ֵהם  י  ּכִ ְצֹות,   ַהּמִ

ָצָרה  ֵעיָנם  ר  ֲאׁשֶ ים  ָהֲאָנׁשִ ְוֵכן 

ִרים  ַהְיׁשָ ְלִמיֵדי-ֲחָכִמים  ּתַ ְכבֹוד  44ּבִ

ְלָבָבם ֵיַרע  אֹו  ם,  ְפַאְרּתָ ּתִ 45ֲעֶטֶרת  ְוׂשֹוְנִאים  יִקים,  ּדִ  ְוַהּצַ
אם עדיהם תאתה ובאה ממשלת הדור. )מלשון הכתוב מיכה ד, ח(. כלומר, 
אם תגיע אליהם ממשלת הדור, שיהיו מושלי הדור. 47. וכן כתוב. כאשר 
ישראל מאסו בשמואל ושאלו להם מלך. 48. יבקשו כבודם לכלימה. )עפ"י 
תהלים ד, ג(. כלומר, יחפשו לבזות את כבודם. 49. ומשלם על עפר. )עפ"י 
איוב מא, כה. וברש"י שם: "שאין בריה מושלת עליו"(. כלומר, ומעונינים 
בשלטונם של הרשעים. 50. כי אלה באמת שונאי השם. הלוא כתוב "אוהבי 
ה' שנאו רע" )פתח השער(. 51. בקיום עבודתו. שתתקיים עבודת ה'. 52. 
בהדרת קודש יראתו. מלשון הכתוב בתהלים )כט, ב. צו, ט(. כלומר, אינם 
חפצים שיהיה הדר וכבוד ליראת ה'. 53. ואשר ירבון. ואינם חפצים שיתרבו 
עבדי ה' ויראיו. 54. המחבלים כרם השם. המזיקים לעם ישראל הנקראים 
'כרם השם'. 55. המסורות. המלשינים שמוסרים ממון ישראל בידי הגוים. 
]הגמרא )ב"ק קיז.( דורשת מן המקרא שהמוסר ממון של ישראל ביד הגוים 

41. כאשר חבריהם עוסקים בתורה. שהיא "קנאת סופרים" לצד הרע, שרוצה 
שגם חבירו לא ילמד )'מכתב מאליהו' ח"ה עמ' 86(. 42. מניאים. מונעים 
)כמו "ואם הניא אביה אותה" - במדבר ל, ו. וכן "ולמה תניאון" - במדבר 
לב, ז(. 43. שונאי השם. להבדיל מאוהבי ה' אשר כל תשוקתם שיתרבה 
כבוד ה' בעולם בין על ידם ובין ע"י אחרים. 44. בכבוד תלמידי חכמים. 
בכבוד הניתן לתלמידי חכמים. ]מפני שכבודם של ת"ח ממעט כבוד אותם 
אנשים בעיניהם )מכתב מאליהו, שם([ 45. עטרת תפארתם. גדולתם. 46. 
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כלה  שגיהנם  המתים 
והם אינם כלים, כמו 
)יז.(.  בר"ה  ששנינו 
המקובלים  וכתבו 
זה  עבור  שעונשו 
)בגלגול(  שיבוא 
בכלב נובח, וכעין זה 
הגר"א  בשם  שמעתי 
היה  וכך  זללה"ה 
שהגר"א  המעשה, 
ענין  עצמו  על  קיבל 
גלות ונזדמן ששכר בדרך עגלה אצל עגלון אחד ישראל, והסוס בהליכתו 
בדרך נזדמן שסר מן הדרך והלך על ערוגות ההולכות בצדו והערוגות היה 
של עכו"ם, ונסתכל העכו"ם מרחוק, ורץ להעגלה להכות להגר"א היושב 
בתוכה, והיה ברצון הגר"א לענות לו: אני אינני פושע בזה, העגלון חייב 
בזה שלא שמר בהמתו כראוי, ונתחזק ולא ענה אותו דבר, ואמר הגר"א 
אח"כ שאילו ענהו דבר זה היה נכנס על ידי זה בכלל מלשין ]כי באמת גם 
העגלון הוא פטור מן הדין כידוע, ואף אם היה חייב, איננו חייב רק ממון 
עבור ההיזק ולא הכאות, ונמצא שמגרה לעכו"ם על חבירו ישראל במה 
שאיננו חייב מן הדין[ והיה מוכרח אח"כ לבוא עבור זה בכלב נובח ולא 
היה מועיל לו להצילו מזה לא תורתו ולא מצוותיו ]כל זה סיפר לי הגאון 
הצדיק מוהר"ר יהושע ז"ל בעהמ"ח ס' "חוסן יהושע" ו"מעוז הדת" ששמע 
כ"ז מפי הגאון האמיתי מהר"ר דוד טעביל ז"ל אב"ד דמינסק ששמע ד"ז 
מרבו מאור הגולה מהר"ח זללה"ה תלמיד מובהק של הגר"א זללה"ה[ מכל 

זה ידע האדם איך להזהר מענינים כאלו כל ימיו. עכלה"ק.

60ְצפּוֶניָך".  ַעל  ְוִיְתָיֲעצּו  סֹוד  59ַיֲעִרימּו  ָך  "ַעל-ַעּמְ ד( 

ִרית  ּבְ 61ָעֶליָך  ו  ַיְחּדָ ֵלב  נֹוֲעצּו  י  "ּכִ ו(  שם,  )שם  ְוֶנֱאַמר 

ִיְכרֹתּו". ְוֶנֱאַמר )שם ב, ב( "62ְורֹוְזִנים 63נֹוְסדּו-ָיַחד 64ַעל ְיָי 

ן ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ראש  יחֹו". ַעל ּכֵ ְוַעל-ְמׁשִ

ים,  ָהַרּבִ ֶאת  ְוֶהֱחִטיאּו  ָחְטאּו  ְוׁשֶ סֹורֹות  ַהּמָ י  ּכִ א(  יז,  השנה 

ם 65ְלדֹוֵרי-דֹורֹות.  יֹוְרִדים ְלֵגיִהּנם ְוִנּדֹוִנים ׁשָ

ר ֲעֵליֶהם  ּבֶ ים ּדִ ֶאֶרץ ַחּיִ יָתם ּבְ ְוַכת 66ַהּנֹוְתִנים ִחּתִ קסב. 
ר  "ֲאׁשֶ כד-כז(  לב,  )יחזקאל  לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ְיֶחְזֵקאל 

ַעל- ֲעֹונֹוָתם  ִהי  67ַוּתְ ְוגֹו',  ים  ַחּיִ ֶאֶרץ  ּבְ יָתם  ִחּתִ ָנְתנּו 

ָאֵכן  ֶות,  ַהּמָ ֲעֵליֶהם  ר  ְיַכּפֵ י לֹא  ּכִ ה  ִמּזֶ ָלַמְדנּו  ַעְצמֹוָתם". 

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְוָאְמרּו  ֲעֹונֹוָתם ַעל ַעְצמֹוָתם.  ַעד עֹוָלם 

ׂשֹוְנֵאי  ֵהם  ה  56ִהּנֵ ים,  ָהַרּבִ ּוַמֲחִטיֵאי 

ים  ָהֲאָנׁשִ י  ּכִ ּתֹאַמר  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ם,  ֵ ַהּשׁ

ָרָמיו  ְכּ אֹו  ֶלְך  ַהּמֶ ָעֵרי  ִחיִתים  ׁשְ ַהּמַ

ֶלְך.  ַהּמֶ ׂשֹוְנֵאי  ֵהם  י  ּכִ ָסיו,  ּוַפְרּדֵ

ְיָי  ֶכֶרם  י  "57ּכִ ז(  ה,  )ישעיה  ְוֶנֱאַמר 

ְיהּוָדה  ְוִאיׁש  ָרֵאל  ִיׂשְ ית  ּבֵ ְצָבאֹות 

ֲעׁשּוָעיו". ְוֶנֱאַמר )תהלים פג,  58ְנַטע ׁשַ

59. יערימו סוד. יקחו עצה וסוד - גוי עם גוי - בערמה לבא עלינו )רד"ק(. 
60. צפוניך. ישראל שהם צפונים בסתרך )שם(. 61. עליך ברית יכרותו. 
ברית זו אינה אלא עליך, להשכיח את שמך, שאין אתה קרוי אלהים אלא 
לנו - "אלהי ישראל", ומאחר שלא יזכר שם ישראל - אף שמך הגדול אינו 
נזכר. כך מצאתי )רש"י(. 62. ורוזנים. שרים. 63. נוסדו. לשון סוד. 64. על 
ה' ועל משיחו. שכאשר מתייצבים כנגד משיחו כאילו מתייצבים כנגד ה'. 
65. לדורי דורות. לנצח נצחים. 66. הנותנים חתיתם בארץ חיים. המטילים 
מוראם על הבריות בעודם חיים )עפ"י רד"ק יחזקאל לב, כג(. 67. ותהי 
עונותם על עצמותם. שלא יתכפר להם על ידי כלות בשרם כי עוד ישאר 

עוונם על עצמותיהם הנשארים אחרי כלות הבשר )מלבי"ם(.

דינו כמוסר להם את גופו להריגה[. 56. הנה הם שונאי ה'. ונכללים בכתוב 
"ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו". 57. כי כרם ה' צבאות בית ישראל. 
לכרם הזה אתם משולים בית ישראל )רש"י(. 58. נטע שעשועיו. הנטיעה 

שהוא משעשע ומשמח בו )מצודת דוד(.
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בלבו  להשכין  ה. 
מלפני  ויראה  אימה 
רבי  יתברך.  השם 
ממיר  זצ"ל  ירוחם 
שמות(  תורה',  )'דעת 
מצות  בענין  הקשה 
אלוקיך  ה'  "את 

יָתם  ִחּתִ ַהּנֹוְתִנים  ְועֶֹנׁש  קסג. 
ה  ָ ֵמֲחִמּשׁ ים  ֶאֶרץ-ַחּיִ ּבְ

ה  לׁשָ ְ ד ַעְצמֹו ְוַהּשׁ ַנִים ִמּצַ ְ 79ָפִנים, ַהּשׁ

ד ַעְצמֹו,  ֵהם ִמּצַ ַנִים ׁשֶ ְ ד ָהָעם. ַהּשׁ ִמּצַ

ְותֹוֵלָעה,  ה  80ִרּמָ ָהֱאנֹוׁש  י  ּכִ ָהֶאָחד, 

ח  ַ ּלֹא ִיּשׁ תֹו. 82ְולֹא ַדּיֹו 83ׁשֶ ים ַחּיָ ַחּיִ ם עֹוד ּבְ ְוֵכן ִנְקָרא 81ּגַ

ָמִים.  ם-ׁשָ ּלֹא ְלׁשֵ ׁשֶ ֵרר  ּתָ ם ִהׂשְ ּגַ ֵרר  ּתָ ִיׂשְ י  ל, 84ּכִ ּפַ ִיׁשְ ְולֹא 

ָהָאָדם,  85ִנְפַסד  ֵרר  ּתָ ִהׂשְ ִלי  ִמּבְ ֲאָוה  ַהּגַ ֶבת  ַמֲחׁשֶ ּבְ ְוַגם 

ַבּה-ֵלב".  ל-ּגְ ֱאַמר )משלי טז, ה( "ּתֹוֲעַבת-ְיָי 86ּכָ ּנֶ ׁשֶ

ָכל  ּבְ ְלָהִכין 87ַמַעְרֵכי ֵלב  ב  ַחּיָ ָהָאָדם  י  ּכִ ִני,  ֵ ְוַהּשׁ קסד. 
ם  ֵ ְפֵני ַהּשׁ ִלּבֹו ֵאיָמה ְוִיְרָאה ִמִלּ ין ּבְ ּכִ ֵעת, )ה(ְלַהׁשְ

יקֹוְרִסים  ִדים 69ְוָהֶאּפִ יִנים ְוַהְמׁשּוּמָ ִלְבָרָכה )ר"ה יז, א( 68ַהּמִ

ִתים,  ַהּמֵ ת  ְתִחַיּ ּבִ ְפרּו  ּכָ 71ְוׁשֶ ּתֹוָרה  ַבּ ְפרּו  ּכָ 70ְוׁשֶ סֹורֹות,  ְוַהּמָ

גֹון  ים ּכְ ֶאֶרץ ַחּיִ יָתם ּבְ ְתנּו ִחּתִ ּנָ ְרֵכי ִצּבּור, ְוׁשֶ ְרׁשּו ִמּדַ ּפֵ 72ְוׁשֶ

ּלֹא  74ׁשֶ ּבּור  ַהּצִ ַעל  ְיֵתָרה  ֵאיָמה  יִלים  ּטִ ַהּמַ ְרָנִסים  73ַהּפַ

גֹון 76ָיָרְבָעם  ים ּכְ ָחְטאּו 75ְוֶהֱחִטיאּו ֶאת ָהַרּבִ ַמִים, ְוׁשֶ ם-ׁשָ ְלׁשֵ

ּה ְלדֹוֵרי-דֹורֹות,  ן-ְנָבט ַוֲחֵבָריו, יֹוְרִדים ְלֵגיִהּנֹם ְוִנּדֹוִנים ּבָ ּבֶ

ים  ָהֲאָנׁשִ ִפְגֵרי  ּבְ ְוָראּו  "ְוָיְצאּו  כד(  סו,  )ישעיה  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ

ה".  ם לֹא ִתְכּבֶ ָ ם לֹא ָתמּות 78ְוִאׁשּ י 77תֹוַלְעּתָ י ּכִ ִעים ּבִ ַהּפׁשְ

80. רמה ותולעה. "רימה", היינו מין תולעים  79. פנים. סיבות, טעמים. 
כלומר,  ב(.  ב,  אהלות  בפיהמ"ש  )רמב"ם  המת שנרקב  המתהוות מבשר 
בחיים  עוד  גם   .81 בבשרו.  תולעים  רוחש  במותו  להיות  עתיד  האדם 
חייתו. גם כן כשהוא עדיין חי. ]במסכת תמורה )לא.( אמרו: "דאיקרי אדם 
 מחיים 'רימה', דכתיב )איוב כה, ו( 'אף כי אנוש רמה ובן אדם תולעה'"[.

82. ולא דיו. לא זו בלבד. 83. שלא ישח ולא ישפל. שאינו נכנע ושפל בעיני 
עצמו. 84. כי ישתרר גם השתרר. אלא אף מוצא הוא מקום להתגדל על 
זולתו ולשלוט בו. 85. נפסד האדם. נחסר ממעלתו. 86. כל גבה לב. אף 
שהגאוה היא רק בלבו, ואינה באה לידי ביטוי חיצוני ומעשי. 87. מערכי 

לבו. לערוך ולסדר מחשבות לבו.

68. המינים. האנשים המסלפים את התורה להפוך דברי אלוקים חיים לרעה, 
 כגון הצדוקים וכתות אחרות כמותם )רש"י, וראה רמב"ם הלכ' תשובה ג, ז-ח(.
70. ושכפרו  קנה-קנז.  אות  לעיל  רבינו  ביאר  ענינם  69. והאפיקורסים. 
בתורה. ואלו האומרים שאין תורה מן השמים )רש"י(. 71. ושכפרו בתחית 
המתים. דעת רבינו )לעיל אות קנ"ד( שיש להאמין שתחית המתים כתובה 
בתורה, ולא די בעצם האמונה בתחית המתים. 72. ושפירשו מדרכי צבור. 
שנבדלים מעדת ישראל ואינם עושים מצוות עם כלל הציבור, אלא הולכים 
 לבדם כאילו הם מהגוים, ואף שלא עברו איסורים )רמב"ם שם שם, יא(.

73. הפרנסים. המנהיגים. 74. שלא לשם שמים. אלא לניצוח ודרך גאוה. 
אבל לשם שמים, כגון שעושה כן להסיר את העבירות ולהשפיל את הגאים, 
תבא עליו ברכה )מאירי(. 75. והחטיאו את הרבים. ולאו דווקא כירבעם 
אלא גם בדבר קל, אפילו לבטל מצות עשה )רמב"ם שם, י(. 76. ירבעם 
בן נבט. מלך ישראל, שאסר את העליה לרגל לירושלים, והתקין במקום 
 זה שיעלו לרגל לערי ישראל השונים, ואף העמיד עגלי זהב בערים הללו.

77. תולעתם. רמה האוכלת את בשרם. 78. ואשם. אש הגיהינום אשר בה 
הם נידונים.

ביאורים
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תשובה תשובהעיוניםשער שלישישערי  שער שלישישערי  עיונים

רבינו  לדברי  אולם 
כאן מבואר כי המטיל 
אחרים  על  חתיתו 
זה  שמים  לשם  שלא 
שמים,  היראת  היפך 
לבו  שיכין  שבמקום 
מכין  הוא  ליר"ש 
להפחיד  כיצד  לבו 
ולהשתלט  אדם  בני 
הוא  בזה  עליהם, 
בעולם  משליט 
מלכות זרה של עצמו, 
יראה  שאין  וכיון 
בכלל  הריהו  בלבבו 

המינים המכחישים את השגחת הבורא ונידון בגיהנום לדראון עולם לדורי 
דורות. אין מדרגה אמצעית ביראה. או שהוא שואף ליראה, או ח"ו להיפך.

רבי אליהו אליעזר דסלר זצ"ל הביא את התרגום על הפסוק "ויאמר אליהם 
יוסף אל תיראו כי התחת אלוקים אני" )בראשית נ, יט(, ובתרגום: "ארי 
דחלא דה' אנא". יוסף השיבם שהוא ירא שמים. ולכאורה מה קשר התרגום 
לדברי יוסף "התחת אלוקים אני"? וביאר מכאן: המכיר שאינו רשות לעצמו 
- היינו יראה. וזה מה שאמר להם יוסף: כיון שיש לו יראת שמים שהיא 
התבטלות גמורה לשמים, ממילא אין מקום אצלו כלל להתנשא עליהם 
ולהענישם, כי זה גופא מה שמתנשא זה מבטא שחסר לו ביראה )'שפתי 

חיים' מידות ועבודת ה' עמו' תקמא-תקמב(. 

איך  לכאורה  תירא", 
בפועל  יקיים  אדם 
הלא  המצוה,  זאת 
מדת  היא  'יראה' 
של  ענין  ולא  הנפש 
והמצוות  פעולה, 
הלא  שבתורה  עשה 
הם על המעשים ולא 
כל  וכן  הכוחות?  על 
התלויות  המצוות 
אהבת  כגון  בלב, 
במדותיו  והדבק  ה' 
בין  נמנו  איך  וכדו', 
עשה  מצוות  התרי"ג 
קיומם  שאין  מאחר 
תלוי לכאורה בפועל האדם? וביאר, כי ודאי שקיום אלה המצוות הם על 
קנייתם אותם, על ההשתדלות לקנות הכוחות הנפשיים ההם. והוסיף, כי 
זה ביאור דברי רבינו כאן שכתב "כי חייב האדם להכין מערכי לבו בכל 
עת להשכין בלבו אימה ויראה מלפני השם יתברך". ומאחר שכתב סתמא 
"האדם חייב" - מן הסתם הוא חיוב מדאורייתא. ולפי דברינו אמנם כן 
הוא, כי זהו המצות עשה של "את ה' אלוקיך תירא" דהיינו על ההשתדלות 

והעסק בקניית המדה. 
ו. אין בלבו אימה מלפני השם ורוצה להטיל אימתו על בריותיו. לעיל )אות 
קס"ב( הביא רבינו דברי הגמרא )ר"ה יז.( המדמה את האיש הנותן חתיתו 
בארץ החיים שלא לשם שמים, למינים ולמשומדים ואפיקורסים שאין להם 
חלק לעוה"ב. ולכאורה מה הקשר בין כל אותם המנויים שאין להם חלק 
לעוה"ב לזה שמטיל חתיתו על הציבור, ומדוע כ"כ חמור המטיל חתיתו 

על הציבור?

ָאָדם  ל 90ּבָ ְוֶנֱאַמר )שמואל-ב כג, ג( "מֹוׁשֵ

רּוׁש,  ל ִיְרַאת ֱאלִֹהים". ּפֵ יק 91מֹוׁשֵ ַצּדִ

יק  ַצּדִ  - ָאָדם  ּבָ ל  מֹוׁשֵ ִלְהיֹות  ָראּוי 

י ַאַחר  ּכִ ִיְרַאת ֱאלִֹהים,  ל  הּוא מֹוׁשֵ ׁשֶ

ָראּוי  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת  ָיֵרא  הּוא  ׁשֶ

ָפָניו.  יְראּו ִמּלְ ּיִ ְלַעּמֹו 92ׁשֶ

ד  ֵהם ִמּצַ ִנים ׁשֶ ה ָפּ לׁשָ ְ קסה.  93ְוַהּשׁ

ִעים ֶנֱאַמר )ירמיה ה,  ַרְך. ְוַעל ָהְרׁשָ ִיְתּבָ

ָנא  ִניָרא  ִבְלָבָבם  "ְולֹוא-ָאְמרּו  כד( 

ֶאֶרץ  יתֹו ּבְ ֶאת-ְיָי". ְוָהִאיׁש ַהּנֹוֵתן ִחּתִ

ִלּבֹו  ּבְ )ו(ֵאין  ַמִים,  ם-ׁשָ ְלׁשֵ ּלֹא  ׁשֶ ים  ַחּיִ

יל  ְלַהּטִ ְורֹוֶצה  ם  ֵ ַהּשׁ ְפֵני  ִמּלִ ֵאיָמה 

ׁש לֹו  ּיֶ ִרּיֹוָתיו, 88ְוַתַחת ׁשֶ ֵאיָמתֹו ַעל ּבְ

ֵאיַמת  ין  ּכִ ְלַהׁשְ בֹות  ַמֲחׁשָ 89ַלֲערֹוְך 

יל  ִלּבֹו, הּוא עֹוֵרְך אֹוָתן ְלַהּטִ ּבְ ם  ֵ ַהּשׁ

ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַעם  ַעל  ַעְצמֹו  ֵאיַמת 

90. באדם. בישראל שנקראו אדם, שנאמר )יחזקאל לד, לא( "אדם אתם" 
שייראו   .92 )שם(.  אלקים  וירא  מושל  אלהים.  יראת  מושל   .91 )רש"י(. 
מלפניו. והיראה ממנו היא כלולה במצות יראת אלקים, כמבואר בפסחים 
נפש(. )משיבת  לרבות תלמידי חכמים"   - תירא'  ה' אלוקיך  "'את   )כב:( 

שבגינם  העם  מצד  הסיבות  שלושת  והשלשה פנים שהם מצד העם.   .93 88. ותחת. ובמקום. 89. לערוך. לסדר.
ביאורים
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תשובה שער שלישישערי  עיונים תשובה שער שלישישערי 

עבדים  ולא  ז. 
בברכה  לעבדים. 
שאומרים בליל הסדר 
בסוף אמירת ההגדה, 
הודאה  אנו  מזכירים 
להקב"ה "על גאולתנו 
נפשנו".  פדות  ועל 
ביאר הגר"ח מבריסק 
שחלוקה  זצ"ל 
מ'פדיון'  'גאולה' 

בעיקרה וביסודה, שלשון 'גאולה' מצאנו לגבי שדה אחוזה שחוזרת ביובל, 
ככתוב "גאולה תהיה לו", והיינו שלשון 'גאולה' הוא לשון של העברת רשות 
בעלמא, משא"כ לשון 'פדיה' מצאנו גבי פדיון מעשר שני ופדיון הקדש, 
והיינו שלשון פדיה הוא חלות בחפצא, שבעצמותה נשתנה בה, שמקודם 
היתה 'הקדש' ועכשיו היא 'חולין'. והנה בעבדות ישנם ב' דברים: א', דין 
עבדות שהוא עבד בעצם אע"פ שאינו עובד, ועוד שעובד במציאות ולזה 
לא צריך שיהיה לו דין עבד. ביציאת מצרים הרי היו ב' הדברים: א', עצם זה 
שהקב"ה הוציאנו שלא נעבוד לפרעה בפועל, ועוד שביציאת מצרים נאמר 
'עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים' ודרשו 'ולא עבדים לעבדים', 
שנאמר בזה שכלל ישראל בעצמותם נעשו לבני חורין שאינם יכולים עוד 
גאלתנו',  'ממצרים  בתפילה  שאומרים  מה  וזהו  בחפצא.  עבדים  להיות 
הכוונה שאין אנו עובדים עוד לפרעה, שעל זה שייך לשון 'גאולה', ו'מבית 
עבדים פדיתנו' היינו שחל עלינו שם בני חורין, ובעצם החפצא נפדינו מדין 

עבד. 
ולפי זה ביאר מרן הגרי"ז הלוי זצ"ל )כתבי תלמידים( מה שאומרים בהגדה 
'הוציאנו מעבדות לחירות ומשעבוד לגאולה', וכן מה שאומרים 'ונודה לך 
על גאולתנו ועל פדות נפשנו', שהם מכוונים לשני דברים הנ"ל )הגש"פ 

מבית לוי, הגרי"ז כתבי תלמידים(. 

ר-ָוָדם  ׂשָ ָבּ מֹוָרא  ִלְהיֹות  ָהָראּוי 

ֱאַמר  ּנֶ ַמִים, ׁשֶ ם-ׁשָ א 100ְלׁשֵ ֲעֵליֶהם ֶאּלָ

ָרֵאל  ֵני-ִיׂשְ ְבּ י-ִלי  "ּכִ נה(  כה,  )ויקרא 

ֲעָבִדים  )ז(ְולֹא  ֵהם[",  ]ֲעָבַדי  ֲעָבִדים 

ם  "ְוַאּתֶ ו(  יט,  )שמות  ְוֶנֱאַמר  ַלֲעָבִדים. 

ְהיּו-ִלי ַמְמֶלֶכת ּכֲֹהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש",  ּתִ

ַלת ֵאיָמתֹו,  ַהּטָ ּבּור ּבְ י הּוא ְמַצֵער ֶאת ַהּצִ ָהָעם, ָהֶאָחד, ּכִ

95ֶאת-ֲעִמיתֹו",  ִאיׁש  תֹונּו  "94ְולֹא  יז(  כה,  )ויקרא  ְוֶנֱאַמר 

ָבר.  ַאְרנּו ּכְ ר ּבֵ ֲאׁשֶ ְדָבִרים, 97ּכַ ַער ּבִ ְוהּוא ַעל ִעְנַין 96ַהּצַ

ַלת  ַהּטָ ת  ִסּבַ ּבְ ִאים  ּבָ ִמְכׁשֹוִלים  ה  ַכּמָ י  ּכִ ִני,  ֵ ְוַהּשׁ קסו. 
ב(  ו,  )גיטין  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵאיָמה, 

ֲהֵרי  ׁשֶ יתֹו,  ּבֵ תֹוְך  98ּבְ ְיֵתָרה  ֵאיָמה  ָאָדם  יל  ַיּטִ ַאל  ְלעֹוָלם 

יָלה  ְעָלּה ֵאיָמה ְיֵתָרה ְוִהּפִ יל ָעֶליָה ַבּ ְבָעה ִהּטִ ּגִ יֶלֶגׁש ּבַ 99ּפִ

ָרֵאל.  ׂשְ ה ְרָבבֹות ִמּיִ ּמָ ּכַ

ם  ֵ ַהּשׁ ַעְבֵדי  ֵהם  ׁשֶ דֹוׁש  ַעם-ַהּקָ י  ּכִ י,  ִליׁשִ ְ ְוַהּשׁ קסז. 
ִמן  ְוֵאין  ר-ָוָדם,  ְלָבׂשָ ַנע  ְלִהּכָ ָלֶהם  ֵאין  ַרְך,  ִיְתּבָ

100. לשם שמים. לכוף את העם לדבר מצוה או לאפרושי מאיסורא וכדו'. 

יש עונש על מי שמטיל אימתו על הציבור. 94. ולא תונו איש את עמיתו. 
ומכל-שכן  עמיתו.  את   .95 נח:(.  )ב"מ  מדבר"  הכתוב  דברים  "באונאת 
בהם  שיש  דברים  לחבירו  שאומר  בדברים.  הצער   .96 לרבים.  המצער 
מ"ט. ואות  כ"ד  אות  לעיל  97. כאשר בארנו כבר.  לצערו.  או   להכעיסו 
ירבו  כי  יתירה על כל הציבור  ומכל-שכן המטיל אימה  98. בתוך ביתו. 
המכשולים מזה. 99. פילגש בגבעה. בספר שופטים )פרק יט( מסופר על 
איש אחד מהר אפרים שהקפיד ביותר על פילגשו שסרחה עליו והיא ברחה 
מביתו, ולבסוף מתה על ידי שהתעללו בה בני גבעה )שם מקום( שבנחלת 
בנימין. בני בנימין סירבו למסור לעונש את המתעללים בה, ועקב כך נערכה 

מלחמה בין שאר שבטי ישראל ובין שבט בנימין, ונפלו בה רבבות.
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י ֵעת  ה, 109ּכִ ה ֶסָלה". ָלַמְדנּו ִמּזֶ ָלֶהם ֵיְדעּו גֹוִים ֱאנֹוׁש ֵהּמָ

ָרָרה  י ֵאין ׂשְ הּוא ֱאנֹוׁש, ּכִ יר 110ׁשֶ ר ָיעֹז ֱאנֹוׁש, ֵאינֹו ַמּכִ ֲאׁשֶ

ָמִים.  ם-ׁשָ ְראּוָיה ֶלֱאנֹוׁש 111זּוָלִתי ְלׁשֵ

ְרֵכי ִצּבּור,  ים ִמּדַ ה ְנָפֵרׁש ִעְנַין עֶֹנׁש ַהּפֹוְרׁשִ ְוַעּתָ קסח. 
ְמנּו.  ִהְקּדַ ׁשֶ ּתֹות  ַהּכִ י  ָעְנׁשֵ ּבְ ִנְכָלל  הּוא  ְוִכי 

ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת  ַלֲעבֹוד  ַהּקֶֹדׁש  ּוְקִהּלֹות  ָעם  י  ָראׁשֵ ף  ִהְתַאּסֵ ּבְ

ִמְצֹות,  ָלֶהם  113ְלַהֲעִמיד  מֹות  ַהְסּכָ יִמים  112ּוַמְסּכִ ַרְך,  ִיְתּבָ

ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ׁש,  ְוִיְתַקּדַ ַדל  ִיְתּגַ ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת  ים  ׁשִ ְמַקּדְ ֵהם  ה  ִהּנֵ

י ָראׁשֵ ף  ִהְתַאּסֵ 115ּבְ ֶמֶלְך  רּון  ִביׁשֻ "114ַוְיִהי  ה(  לג,   )דברים 

"ְנִדיֵבי י(  מז,  )תהלים  ְוֶנֱאַמר  ָרֵאל".  ִיׂשְ ְבֵטי  ׁשִ ַיַחד   ָעם 

ֵלאלִֹהים י  ּכִ ַאְבָרָהם  ֱאלֵֹהי  116ַעם  ֶנֱאָספּו  ים   ַעּמִ

יח(  ח,  )שמואל-ב  ְוָכמֹוהּו  ִרים.  ְוׂשָ ֲאדֹוִנים  ּכֲֹהִנים,  ְלׁשֹון 

ׁשֹון  "ּוְבֵני ָדִוד ּכֲֹהִנים ָהיּו". 101ְוָכל ָהָעם ִנְקָרא ַמְמָלָכה, ִמּלְ

י- "ּכִ )ישעיה ס, יב(  ּוַמְמָלָכה",  )מלכים-א יח, י( "ִאם-ֶיׁש-ּגֹוי 

ּה  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ַמְמָלָכה  ִלי  ְהיּו  ּתִ ם  ַאּתֶ רּוׁש,  ּפֵ ְמָלָכה".  ְוַהּמַ ַהּגֹוי 

ְוֶנֱאַמר )שם נא,  ר-ָוָדם.  ׂשָ ּבָ ֲעֵליֶכם עֹל  ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ִרים,  ׂשָ

ז(  ְוֶנֱאַמר )שם שם,  ָימּות",  ֵמֱאנֹוׁש  יְרִאי  ַוּתִ יב( "102ִמי-ַאּתְ 

ת ֱאנֹוׁש". ְוָאְמרּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )עי'  יְראּו ֶחְרּפַ "103ַאל-ּתִ

ְוַלּטֹוב ָרע,  ַרּבּו 105ָהאֹוְמִרים ָלַרע טֹוב  ֶ סוטה מז, ב( 104ִמּשׁ

ר- ׂשָ ַמִים 107ְוֻהְמַלְך ֲעֵליֶהם עֹל ּבָ ְרקּו ֵמֲעֵליֶהם עֹל ׁשָ 106ּפָ

ְיָי  "קּוָמה  כ-כא(  ט,  )תהלים  לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ִוד  ּדָ ְוָאַמר  ָוָדם. 

מֹוָרה  ְיָי  יָתה  ׁשִ ֶניָך,  ַעל-ּפָ גֹוִים  ְפטּו  ָ ִיּשׁ ֱאנֹוׁש  108ַאל-ָיעֹז 

109. עת אשר יעוז אנוש. בזמן שהאדם מעיז פניו להשתרר. 110. שהוא 
זולתי לשם   .111 ריבונו.  לפני  בכניעה  המחוייב  ודם  בשר  שהוא  אנוש. 
שמים. אלא רק כדי להרבות כבוד שמים. 112. ומסכימים הסכמות. מקבלים 
עליהם החלטות ומתקנים תקנות. 113. להעמיד להם מצוות. מלשון הכתוב 
ולחזק את קיום  "והעמדנו עלינו מצוות". כלומר, לקבוע  י, לג(  )נחמיה 
המצוות. 114. ויהי בישורון מלך. כאשר עם ישראל מיושרים למטרה אחת 
והיא עבודת ה' אז הקב"ה מלך עליהם )מפרשים(. 115. בהתאסף ראשי 
עם. שיתאספו ראשי העם לתכלית אחת שהיא לעבוד את השי"ת ולהמליכו 
עלינו )שם(. 116. עם אלהי אברהם. ַעם ה'. ]כינה כאן הכתוב את ה' "אלהי 
אברהם", לפי שאברהם אבינו היה הראשון שנדבו לבו להכיר את בוראו 

101. וכל העם נקרא ממלכה. ַעם שנשלט ע"י מלוכה. 102. מי את ותיראי 
מאנוש ימות. בת צדיקים כמותך מלאה זכויות למה תיראי מאנוש אשר 
סופו למות. 103. אל תיראו חרפת אנוש. לא תפחדו מבני אדם המחרפים 
היא:  הגירסא  )מז:(  סוטה  במסכת  וכו'.  האומרים  משרבו   .104 אתכם. 
משרבו רואי פנים בדין, בטל לא תגורו ופסק לא תכירו ופרקו עול שמים 
ונתנו עליהם עול בשר ודם... משרבו האומרים לרע טוב ולטוב רע, רבו 
 הוי הוי בעולם. 105. האומרים לרע טוב. שמשבחין את הרשעים )רש"י(.
106. פרקו. בני אדם מחמת כן ]אחר שראו הכבוד והשבח הניתן לרשעים[. 
107. והומלך עליהם עול בשר ודם. וכמו שאמרו חכמים )אבות ג, ה(: "כל 
הפורק ממנו עול תורה נותנים עליו עול מלכות שמים ועול דרך ארץ" 
)מפרשים(. 108. אל יעוז אנוש. בל יעיז אנוש וישתרר - אלא ידעו גויים 

כי אנוש הם.
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כל  אלא  עבירות, 
עם  מתחזק  שאינו 
שהם  בשעה  הציבור 
בעבודת  מתחזקים 
השם, הרי הוא בכלל 
את  שמחלישים  אלו 
לו  אין  ולכן  הרבים, 
חלק לעוה"ב. ומעתה 
כמה נקל הוא להיות 
הרי  כי  אלו,  מכלל 
בתוך  אנו  נמצאים 
מוטלת  ולכן  הרבים 
עלינו אחריות דרבים, 
אנו  שאין  בשעה  כי 
בחיזוק  נמצאים 
אנו  הרי  תמידי 
מחלישים את הרבים, 
מכלל  אנו  והרי 
מדרכי  הפורשים 
הוא  שענינם  הציבור 
הרבים.  החלשת 

כל אשר מחסיר מתפילה ומסדרי הישיבה גורם רעה לא רק לעצמו אלא 
משפיע הוא רפיון אף לאחרים, וראו כמה חמור עונשו )'אור יחזקאל' אלול(.

כמקטרג  הוא  הנה  ח. 
עבודת  הסכמת  על 
ונוראות  השם. 
מדובר  אין  הדברים: 
ובבעל  ברשע 

ֲעבֹוַדת- ַמת  ַהְסּכָ ַעל  ְמַקְטֵרג  127ּכִ

ֶאת  ים  ׁשִ ַהְמַקּדְ ַלל  ִמּכְ ּוְכיֹוֵצא  ם  ֵ ַהּשׁ

ַיְחּפֹוץ  לֹא  י  ּכִ ַעְצמֹו  ּוַמְרֶאה  ם  ֵ ַהּשׁ

ְכָתָבם,  ֵתב ּבִ סֹוָדם 129ּוְלִהּכָ ִלְהיֹות 128ּבְ

ל ֶאת ָהֲעבֹוָדה, ְוהּוא  ה הּוא ְמַחּלֵ ְוִהּנֵ

ּבֹוִזים  ֵהם  ׁשֶ ַכְרנּו  ּזָ ׁשֶ ּתֹות  ַהּכִ ְכַלל  ּבִ

ָלעֹוָלם  ֵחֶלק  ָלֶהם  ְוֵאין  ם  ֵ ַהּשׁ ַבר  ּדְ

131ְמִניִאים  ֵהם  י  ּכִ ִנית,  ֵ 130ְוַהּשׁ א.  ַהּבָ

ָתם  ְפִריׁשָ 133ּבִ עֹות  ַהּדֵ י  132ֲחלּוׁשֵ ֵלב 

ֲחִטיִאים  ם ִמן ַהּמַ ּבּור, ְוִהּנָ ְרֵכי ַהּצִ ִמּדַ

ים.  ֶאת ָהַרּבִ

ת עֹוְזֵבי  ּכַ ִעְנַין  ְנָפֵרׁש  ה  ַעּתָ קסט. 

י-ֶאֶרץ ְמאֹד 118ַנֲעָלה". ִנְקְראּו  117ָמִגּנֵ

ֵנים- ֵהם ׁשְ ֵני ׁשֶ ים, ִמּפְ ָרֵאל 119ַעּמִ ִיׂשְ

ֱאַמר )דברים לג,  ּנֶ ִעְנָין ׁשֶ ֶבט, ּכָ ר ׁשָ ָעׂשָ

ַעם  ְוֵהם  120ַהר-ִיְקָראּו",  ים  "ַעּמִ יט( 

ַאְבָרָהם.  ֱאלֵֹהי  ַעם  ָאַמר  ן  ּכֵ ַעל  ם,  ֵ ַהּשׁ ֶאת  ַלֲעבֹוד  ֶאָחד 

ה(  כא,  )ישעיה  ׁשֹון  ִמּלְ ים,  ָמִגּנִ ִנְקְראּו  ִרים  ְוַהּשָׂ ָלִכים  ְוַהּמְ

ֶאת  ַלֲעבֹוד  ֶנֶאְספּו  ים  ַעּמִ ְנִדיֵבי  רּוׁש,  ּפֵ ָמֵגן".  חּו  "121ִמׁשְ

ֵהם  ׁשֶ ֵלאלִֹהים,  ֵריֶהם  ְוׂשָ ַמְלֵכיֶהם  י  122ּכִ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

ַליָי  י  ֱאַמר )תהלים פט, יט( "123ּכִ ּנֶ ׁשֶ ִעְנָין  ּכָ ֶוֱאמּוָניו,  ֲעָבָדיו 

דֹוׁש- ַהּקָ נּו". ְמאֹד ַנֲעָלה, ׁשֶ ָרֵאל ַמְלּכֵ נּו 124ְוִלְקדֹוׁש ִיׂשְ ָמִגּנֵ

ֲאֵסָפָתם  125ּבַ עֹוָלמֹו  ּבְ ל  ּוִמְתַהּלֵ ה  ִמְתַעּלֶ רּוְך-הּוא  ּבָ

הּוא  ה  )ח(ִהּנֵ ּבּור,  ּצִ ְרֵכי  ִמּדַ ַהּפֹוֵרׁש  126ְוָהִאיׁש  ַוֲעבֹוָדָתם. 

129. ולהכתב  128. בסודם. בחברתם ובעצתם.  127. כמקטרג. כמתנגד. 
בכתבם. כמש"כ )מלאכי ג, טז(: "אז נדברו יראי ה'... ויכתב ספר זכרון לפניו 
של  העונש  לחומרת  טעם  עוד  והשנית.   .130 שמו".  ולחושבי  ה'  ליראי 
הפורשים מדרכי ציבור. 131. מניאים. מונעים, מסירים את לבם מעבודת 
ה'. 132. חלושי הדעות. אנשים שדעתם אינה מוצקה ומושפעים בקלות 

מאחרים. 133. בפרישתם. על-ידי פרישתם.

)סוכה מט: ורש"י([. 117. מגיני ארץ. המגינים על הארץ. 118. נעלה. מלשון 
עילוי ושבח והרמה )מצודת דוד(. 119. עמים. של שבטי ישראל )רש"י(. 
120. הר יקראו. להר המוריה יאספו )שם(. 121. משחו מגן. משחו המלך, כי 
המלך מגן על העם )רד"ק בפי' ב'(. 122. כי מלכיהם ושריהם לאלהים. זהו 
פירוש "כי לאלהים מגיני ארץ", שהמלכים והשרים המה עבדי ה' ונאמניו. 
לה'. שייכים  השרים,  שהם  שלנו,  המגינים  כלומר,  מגננו.  לה'  כי   .123 
124. ולקדוש ישראל מלכנו. והמלך שלנו שייך לה', כלומר עבדו ונאמנו. 
125. באספתם ועבודתם. המוזכר בתחילת הפסוק "נדיבי עמים נאספו", 
משתתף  ואינו  ציבור.  הפורש מדרכי  והאיש   .126 נעלה".  "מאוד  שעי"ז 

באסיפה זו.
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ויברכו  יהללו  אבל  י. 
במלאתם  נפשם 
כי  בפרשת  תאותם. 
התורה  כתבה  תבוא 
סיבת הקללות "תחת 
את  עבדת  לא  אשר 
בשמחה  אלקיך  ה' 
)דברים  לבב"  ובטוב 

כח, מז(.
הייתכן  להבין,  ויש 
שיגיעו לאדם עונשים 
ככתוב  חמורים,  כה 
בגלל  רק  בתוכחה, 
שלא היה בדרגה של 
שקיים  בעת  שמחה 
את מצוות ה'? וביאר 
זצ"ל  מקוצק  אדמו"ר 
כוונת הכתוב להוכיח 

את האדם, שלא די שנמנע מלעבוד את ה', אלא עוד היה שרוי בשמחה 

את  מקיימים  והם  ט. 
המצוות מצות אנשים 
הזה  "היום  מלומדה. 
מצוך  אלוקיך  ה' 
החקים  את  לעשות 
האלה ואת המשפטים 
ושמרת ועשית אותם 
ובכל  לבבך  בכל 
כו,  )דברים  נפשך" 
ה'חתם  כתב  טז(. 
סופר' )עה"ת ק"ט א' 
ד"ה היום(: "יאמר, כי 
אין חפץ להקב"ה במצות אנשים מלומדה אלא בעבודת הלב, אשר על כן 
חזר הקב"ה כל התורה בערבות מואב, משום שאז נעשו בני ארבעים ועמדו 
על דעת רבם כאמור בפרשה 'ולא נתן ה' לכם לב לדעת ועינים לראות 
ואזנים לשמוע עד היום הזה', ומזה למדו חז"ל שאין אדם עומד על דעת 
רבו עד ארבעים שנה. ומזה יושפט שהקב"ה חפץ שנעבוד אותו בלב ולא 

מצות אנשים מלומדה.
וזהו 'היום הזה ה' אלוקיך מצוך' וגו', אף על פי שכבר צוך, מכל מקום 
חוזר ומצוך היום משום שהוא סוף ארבעים שנה, מזה תדע כי רוצה הוא 

שתעבדוהו 'בכל לבבך ובכל נפשך', ולא מצות אנשים". 

ִעְנָין  ּכָ ִאּלּו לֹא ָפַעל ָאֶון,  ֵעיָניו 139ּכְ ְבּ

ע  ׁשַ "140ְנֻאם-ּפֶ ב(  לו,  )שם  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ

ֱאלִֹהים  ַחד  ֵאין-ּפַ י  ִלּבִ ֶקֶרב  ּבְ ע  ָלָרׁשָ

ְלֶנֶגד ֵעיָניו". 

י  ת ָהָרָעה ַהזֹאת, ּכִ ְוֵיׁש ִמן ַהּכַ קע. 
לֹא  ר  142ֲאׁשֶ ָלֶהם  ַרב  141לֹא 

ְוֵעדֹות,  חֹק  ָחְלפּו  י  ּכִ ֲחָרדֹות  ָלְבׁשּו 

ם  ַנְפׁשָ ִויָבְרכּו  ְיַהְללּו  143)י(ֲאָבל 

ְכִעיִסים  ַהּמַ ְוֵהם  ֲאָוָתם,  ּתַ ַמּלֹאָתם  ּבְ

ֱאַמר )שם י,  ּנֶ ם, ׁשֶ ֵ ְוַהְמַנֲאִצים ִלְפֵני ַהּשׁ

ֵאין  ׁשֶ ים  ָהֲאָנׁשִ ֵהם  י  ּכִ ְוֹנאַמר  ם,  ֵ ַהּשׁ

)ט(ְוֵהם  ַמִים,  ִיְרַאת-ׁשָ עֹל  ֲעֵליֶהם 

ים  ְצֹות 134ִמְצַות ֲאָנׁשִ ִמים ֶאת ַהּמִ ְמַקּיְ

ֶצר ַעל  ר ַהּיֵ ּבֵ ר ִיְתּגַ ָדה. 135ְוַכֲאׁשֶ ְמֻלּמָ

רּוַח  ָחַלף  136ְוָעָליו  ַההּוא  ָהִאיׁש 

ם, 137לֹא ֵיָאֵנַח ְולֹא ִיְדַאג  ֲעבֹור ְוָאׁשֵ ַוּיַ

ְוהּוא  ִפיו,  ּוָמָחה  138ָאַכל  ְלֶחְטאֹו, 

139. כאילו לא פעל און. אינו מרגיש בחטאיו כלל והוא רחוק בתכלית 
הריחוק מן התשובה, וזה נקרא עוזב ה', כלומר שאין בו שום יראת שמים 
)פתח השער(. 140. נאום פשע וגו'. הרי זה מקרא מסורס: יש בקרב לבי 
]כמדומה אני[, שהפשע - הוא היצר הרע )שנקרא "חטאת רובץ". רד"ק( 
- אומר לרשע שלא יהיה פחד אלהים לנגד עיניו )רש"י(. 141. לא רב. לא 
142. אשר לא לבשו חרדות כי חלפו חוק ועדות. שלא  בלבד.  זו  לא  די, 
 נתמלאו חרדה ופחד שעברו על מצוות ה' )"חלפו חק" - ישעיה כד, ה(.

שמחים  עוד  אלא  תאותם.  במלאתם  נפשם  ויברכו  יהללו  אבל   .143
ומתהללים על שעלה בידם למלא תאוותם. או הכוונה, שמשמחים עצמם 

ע"י מילוי תאותם.

134. מצות אנשים מלומדה. מתוך הרגל מימי נעוריהם, ולא מתוך הכרה 
ההוא.  האיש  על  היצר  יתגבר  וכאשר   .135 השי"ת.  מלפני  ויראה  והבנה 
)הרוצה  אמיתית  שמים  יראת  לו  אין  שהרי  יצרו  עליו  שיתגבר  ובודאי 
בתשובה(. 136. ועליו חלף רוח ויעבור ואשם. ותעבור עליו רוח רעה או 
רוח שטות ויחטא. 137. לא יאנח ולא ידאג לחטאו. לא יצטער על שחטא 
ולא ידאג מן העונש. 138. אכל ומחה פיו. מלשון הכתוב )משלי ל, כ( "אכלה 
ומחתה )קינחה( פיה ואמרה לא פעלתי און", כלומר, לא ניכר עליו שקרה לו 

דבר רע וכי נכשל באיזו עבירה )הרוצה בתשובה(.
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תשובה תשובהעיוניםשער שלישישערי  שער שלישישערי  עיונים

מקבלות  אין  יא. 
ב"עץ  שכינה.  פני 
"ענין  כתב:  יוסף" 
השכינה  פני  הקבלת 
הזה  בעולם  גם  שייך 
ובפנים שונים: בגדולי 
המעלה - קבלתם רוח 
נבואה או רוח הקודש, 
 - המוניים  ובאנשים 
מדבקת  נפשם  עכ"פ 
שמזה  בשכינה 
מתנוצץ בנפשם איזה 
להעיר  טהרה  רוח 
לפעמים  לבבם 
מי  אבל  מלמעלה. 

בשל  לבב  ובטוב 
פריקת העול. על כך 
באמת מגיע להענישו 

קשות.
הוא,  הדברים  פירוש 
עובד  לא  אם  כי 
השי"ת  את  האדם 
זאת  אין  בשמחה, 
שיש  משום  אלא 
אחרות  שמחות  לו 
הוא  מדברים שאותם 
להם  ומצפה  חומד 
"עיקר",  בהם  ורואה 
את  לו  הנותנים  והם 
השמחה, ועל כך מגיע 
אין  כאשר  שיענש, 
הוא רואה את העיקר 
השי"ת  בעבודת 
ובקיום מצוותיו, ואין 
ה'  מעבודת  שמחתו 
ומפיקודי ה' הישרים הנחמדים ומתוקים מדבש )הגרי"ד פוברסקי זצ"ל, 

הובא בספר 'טללי אורות'(. 

רֹות,  ְזּכָ ּתֹות ַהּנִ 153ְוָאְבַדן ַהּכִ קעא. 
ׁשּוָבה.  ְתּ ָעׂשּו  ּלֹא  ׁשֶ ְזַמן  ּבִ

ָהָרָעה,  ם  ְרּכָ ִמּדַ בּו  ׁשָ ִאם  ֲאָבל 

ָהֲאַבּדֹון,  ִמן  ם  ַנְפׁשָ 154ִנְמְלָטה 

ֱאַמר )ירמיה ג, כב( "ׁשּובּו  ּנֶ ִעְנָין ׁשֶ 155ּכָ

ה ְמׁשּובֹוֵתיֶכם".  ִנים ׁשֹוָבִבים ֶאְרּפָ ּבָ

ע  ַאְרּבַ ֲעֹונֹות  ְבֵרי  ּדִ אּור  ּבֵ קעב. 
ּתֹות: ּכִ

ע  156ַאְרּבַ )סוטה מב, א(  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו 
ת  ּכַ ִכיָנה:  ׁשְ ֵני  ּפְ לֹות  ְמַקּבְ 157)יא(ֵאין  ּתֹות  ּכִ

ֲאַות ַנְפׁשֹו  ע ַעל-ּתַ ל ָרׁשָ י-ִהּלֵ ג( "144ּכִ

ר  ְוִדּבֶ ְיָי".  146ִנֵאץ  ֵרְך  ּבֵ 145ּוֹבֵצַע 

ָאְבַדן  ַעל  לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ְעָיהּו  ְיׁשַ

ֱאַמר )ישעיה א, כח(  ּנֶ ת ַהִהיא, ׁשֶ 147ַהּכַ

ו  ַיְחּדָ ִאים  ְוַחּטָ ִעים  ּפׁשְ ֶבר  "148ְוׁשֶ

יל ַהּמֹוְרִדים  ְיָי ִיְכלּו", ִהְמׁשִ 149ְועְֹזֵבי 

ּבֹו  ׁש  ּיֶ 150ׁשֶ ר  ּבָ ׁשְ ַהּנִ ִלְכִלי  ִאים  ְוַהַחּטָ

ם  ֵ ַהּשׁ עֹוְזֵבי  י  ּכִ ְוָאַמר  ֵאִרית,  ׁשְ

ָלעֹוָלם  ֵחֶלק  ָלֶהם  ֵאין  ׁשֶ 151ִיְכלּו, 

יט(  ג,  )מלאכי  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ִעְנָין  ּכָ א,  ַהּבָ

152ׁשֶֹרׁש ָלֶהם  לֹא-ַיֲעזֹב  ר   "ֲאׁשֶ

ְוָעָנף". 

ניצולה. נמלטה.   .154 העוה"ב.  מחיי  הנזכרות.  הכתות  ואבדן   .153 

א'. אות  הראשון  בשער  לעיל  עיין  וגו'.  שובו  שנאמר  כענין   .155 
156. ארבע כיתות. קבוצות אנשים ]ענין 'כת' הוא שמתנהג תמיד בדבר 
זה, עד שהדבר הפך חלק מהויתו[. 157. אין מקבלות פני שכינה. אף אם 
יש בידו תורה ומעשים טובים ויש לו חלק לעולם הבא, אם נכלל באחת מן 
הכיתות הללו אינו זוכה לראות את זיו השכינה דרך אספקלריא המאירה 
)'יד רמה' סנהדרין קג.(. ובדף צז: ביאר ענין זה: "יש פרגוד שזיו שכינה בוקע 
בו ומאיר כמי שאין שם מחיצה, ויש פרגוד חיצון שאין זיו שכינה בוקע בו 
כדי שלא יסתכל בו מי שאינו ראוי, אלא רואין את הכבוד אחרי פרגוד כנר 

שנראה אחרי זכוכית".

144. כי הלל רשע על תאות נפשו. הרשע המתהלל שהשיג כל תאות נפשו. 
145. ובוצע ברך. והגזלן המברך ומשבח עצמו בגזלתו. 146. נאץ ה'. חרף 
את ה' בזה. 147. הכת ההיא. של 'עוזבי השם'. 148. ושבר פושעים וחטאים. 
המורדים והחוטאים המה רק ישברו. 149. ועוזבי ה' יכלו. אבל עוזבי ה' - 
יכלו לגמרי בלי שום שארית. 150. שיש בו שארית. שברים, כי יש להם חלק 
לעוה"ב לאחר שיענשו. 151. יכלו. לגמרי. 152. שרש וענף. לא שורש ולא 

ענף, כלומר שום זכר.
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תשובה שער שלישישערי  תשובה עיוניםשער שלישישערי 

המדות,  אלו  בו  שיש 
נתעקר מלבם כל ציור 
טהרה עד שאין בכחם 
לקבל שפעת הטהרה 
השופעת מהשכינה". 
חיים'  'שפתי  בספר 
ה'  ועבודת  )מדות 
דקדק  כ'(  עמו'  ח"א 
על  אמרו  לא  שחז"ל 
שאינן  הללו  כתות 
מהשכינה,  נהנין 
מקבלים  אינם  אלא 
פנים  השכינה".  "פני 
למדרגה  ביטוי  הוא 
בהשפעה,  גדולה 
ה'  "יאר  שכתוב  כמו 
כאשר  אליך".  פניו 
בפנים  פנים  מדברים 
רושם  עושה  הדבר   -
והשפעה גדולה יותר, 
וזהו הענין בקבלת פני השכינה - לזכות לקבל השפעה גדולה מהקב"ה. 

ִמְבַחר  יַנת  ּבִ יְלָך  ּכִ ְלַהׂשְ 165ָאְפֵניֶהם,  ּוְתכּוַנת  ִעְנָיֵניֶהם 

168ְוַנְחׂשֹוף  167ְלֶחְלֵקיֶהם,  אֹוָתם  ק  ּוְנַחּלֵ 166ִעְמֵקיֶהם, 

ַמַעְרֵכי  יג 171ּבְ י 170ֲעִלילֹות ִנְגָעלֹות, ְוַתּשִׂ 169סֹוף חֶֹמר ָעְנׁשֵ

ַעל  ָעַמְדּתָ  172ֶטֶרם  אּוַלי  י  ּכִ ּתֹוֲעלֹות,  ה  ַהְרּבֵ ַהֲחָלִקים 

ֵחֶלק  ל  ּכָ ע  ׁשַ ּפֶ ּכֶֹבד  ַטַעם  טּוב  ָבַחְנּתָ  173לֹא  ָבֵרינּו,  ּדְ

ֶאָחד  ָכל  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ָהעֶֹנׁש  ְוחֶֹמר  ה  ָקׁשָ 174ְוָחזּות  ֵמֶחְלֵקיֶהם, 

ְוָכל  ָרִאיָת.  לֹא  ְוֻכּלֹו  ָרִאיָת  ָקֵצהּו  ְואּוַלי  ָחִזיָת,  לֹא  ֵמֶהם 

ּוִמּתֹוְך  ִני.  ֵ ַהּשׁ ִמן  ָחמּור  הּוא  ִראׁשֹון,  ר  ְנַסּדֵ ר  ֲאׁשֶ ֵחֶלק 

ְלהֹות  יר 175ּבַ ּכִ יר, ּתַ ר ַנְזּכִ ים ֲאׁשֶ ּלִ ֲחָלִקים ַהּקַ ם ּבַ ָבֵרינּו ּגַ ּדְ

ְרֵכי ָמֶות. 176ְואּוַלי ֵמָאז לֹא  ּדַ י ַאֲחִריָתם  ּכִ ְוֵתַדע  ַצְלָמֶות 

י  ּכִ ה  ְוַעּתָ ְלָפֶניָך,  ר  ָיׁשָ ֶרְך  ּדֶ מֹו  177ּכְ ְוָהיּו  ָאְזֶנָך,  ָחה  ִפּתְ

ַרְעיֹוֶניָך,  ִביא 179ְמגּוָרָתם ּבְ ִנְכּתֹוב ֲעֵליֶהם 178ְמרֹורֹוָתם, ּתָ

ת  ּכַ ִרים,  ָקּ 159ׁשַ ת  ּכַ 158ֵליָצִנים, 

ת  ֵרי ָלׁשֹון ָהָרע. ּכַ ת ְמַסּפְ 160ֲחֵנִפים, ּכַ

ְך  "161ָמׁשַ ה(  ז,  )הושע  ְכִתיב  ּדִ ֵליָצִנים 

ְכִתיב  ִרים ּדִ ָקּ ת ׁשַ ָידֹו ֶאת-לְֹצִצים". ּכַ

162לֹא- ָקִרים  ׁשְ "ּדֵֹבר  ז(  קא,  )תהלים 

ְכִתיב  ּדִ ֲחֵנִפים  ת  ּכַ ֵעיָני".  ְלֶנֶגד  ִיּכֹון 

י לֹא ְלָפָניו ָחֵנף ָיבֹוא".  )איוב יג, טז( "ּכִ

ְכִתיב )תהלים  ֵרי ָלׁשֹון ָהָרע ּדִ ת ְמַסּפְ ּכַ

ה  ָאּתָ ע  ֶרׁשַ ָחֵפץ  ֵאל  לֹא  י  "ּכִ ה(  ה, 

163לֹא ְיֻגְרָך ָרע". 

כּוַנת  164ּתְ ַעד  ַנֲאִזין  ה  ַעּתָ קעג. 

165. אפניהם. תנאיהם ופרטיהם. 166. עמקיהם. עד היכן הדברים מגיעים. 
167. לחלקיהם. מדרגותיהם של כל כת. 168. ונחשוף. ונגלה. 169. סוף. 
שיא, פסגת. 170. עלילות נגעלות. מעשים נמאסים. 171. במערכי החלקים. 
בעריכת עניני הכת לחלקים. 172. טרם עמדת על דברינו. עדיין לא שמת 
לב להבין דברינו. 173. לא בחנת טוב טעם כובד פשע. לא בדקת סיבת 
ב(. )לשון הכתוב בישעיה כא,  174. וחזות קשה. ראיה קשה  עוון.   גודל 
175. בלהות צלמות. פחד ענשם. 176. ואולי מאז לא פתחה אזנך. כלומר, 
יתכן ועד היום טרם ידעת כלל ממוקשים אלו )מלשון הכתוב ישעיה מח, 
 ח(. 177. כמו דרך ישר לפניך. נראים אליך שאין בהם חסרון כל שהוא.
178. מרורותם. כמה שהם רעים ומרים לאדם. 179. מגורתם. הפחד מהם.

ִרים. המשקרים  ּקָ 158. ליצנים. הלועגים לבני-אדם או למעשיהם. 159. ׁשַ
בקביעות תמיד. 160. חנפים. המשבחים את הרשעים ואינם מוכיחים אותם 
על מעשיהם. 161. משך ידו. משך הקב"ה את ידו ]היינו יד חסדיו ואור 
שכינתו. יד רמה[ מן הלוצצים שלא להתקרב אליהם )רש"י סנהדרין קג.(. 
162. לא יכון לנגד עיני. לא יהיה נכון לשבת נגד עיני. 163. לא יגורך רע. 
לא יגור במגורך איש רע )סוטה מב.(. פסוק זה מתייחס למספרי לשון הרע, 
שנאמר בהמשך הפרק )שם, י(: "כי אין בפיהו נכונה... קבר פתוח גרונם 

לשונם יחליקון" )רש"י(. 164. תכונת עניניהם. תוכן מהותם.

ביאורים
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ידם  שעל  הדרכים 
מעולמו  אדם  יוצא 

רבים הם, ואחת מהם היא הליצנות. ואכן מצאנו אדם שיצא מעולמו ע"י 
הליצנות. כתיב: "ויצא בן אשה ישראלית וגו', ויֹקב בן האשה הישראלית את 
השם ויקלל וגו'" )ויקרא כד, י-יא(. והענין יפלא מכל מבין, איך הגיע אדם 
מישראל מיוצאי מצרים לעבירה חמורה זו? ופשר הדבר, "ויצא בן אשה 
ישראלית", פירש רש"י: "מהיכן יצא, רב לוי אמר מעולמו יצא". ומעתה 
אין כל קושיא, שכיון שיצא מעולמו ולא היה גדור כלל וכלל, אין כל פלא 
שהגיע למה שהגיע, כי מה יעצור בעדו. ומה גרם לו לצאת מעולמו? הביא 
רש"י שם: "אמר רבי ברכיה, מפרשה של מעלה יצא. אמר, כתיב )שם ח( 
"ביום השבת יערכנו", דרכו של מלך להיות אוכל פת חמה, שמא פת צוננת 
של תשעה ימים?! בתמיה". יתכן לפרש שאין כאן פירוש נוסף, אלא כאן 
גילו לנו חז"ל האיך יוצא אדם מעולמו, ע"י הליצנות, כי מאחר שנתלוצץ 
דוחה  אחת  ליצנות  מעולמו.  יצא  וכבר  הפקר  נעשה  הרי  הפנים  מלחם 

ומוציאה את האדם מעולמו. 
ובאמת, לחם הפנים נס גדול היה בו, וכמו שאמרו בגמרא חגיגה )כו:(: 
"מלמד שמגביהים אותו ]את השולחן[ ומראים בו לעולי רגלים לחם הפנים, 
ואומרים להם ראו חיבתכם לפני המקום, סילוקו כסידורו ]סילוקו בשבת 
הבאה, חם כיום סידורו[, דאמר ר"י בן לוי נס גדול נעשה בלחם הפנים, 

כסידורו כך סילוקו". 
וגנותה של הליצנות. בדבר שנעשה בו נס גדול  ומעתה בא וראה כחה 
הלץ  מתלוצץ  גופא  ממנו  המקום,  לפני  ישראל  של  חיבתן  את  המראה 
ומלעיג, ועל ידי זה מוציא עצמו מן העולם, ובא לידי גידוף ח"ו, ויורד עד 

שאול תחתית. 
וכתב ה'מסילת ישרים' )פ"ה(: "מפסידי הזהירות הם השחוק והלצון, ומי 
שטובע בהם הוא כמי שטובע בים הגדול, שקשה לו מאד להמלט. כי הנה 
השחוק מאבד את לב האדם, שכבר אין הטעם והדעה מושלים בו, והרי 
הוא כשכור או שוטה אשר אי אפשר לתת להם ערמה או להנהיגם, כי אין 
מקבלים הנהגה". העולם נברא למען בני דעת, וע"י הליצנות מאבד האדם 
את דעתו השקולה, והרי הוא "יוצא" מן העולם, וכיון שנפרצו גדריו אין 

גבול להתדרדרותו.

יב. זה דבר כת ליצנים. 
שמואלביץ  הגר"ח 
מוסר'  )'שיחות  זצ"ל 
הרחיב  עז(  מאמר 
לבאר גודל רעת כוחה 
כתוב  ליצנות:  של 
"אלה תולדות השמים 
בהבראם"  והארץ 
ד(  ב,  )בראשית 
)מנחות  חז"ל  ואמרו 
 - "בהבראם  כט:(: 
ומפני  בראם,  בה"י 
העולם  נברא  מה 
מפני  בה"י?  הזה 
לאכסדרה  שדומה 
לצאת  הרוצה  שכל 
לנו  גילו  יוצא...". 
חז"ל בזה, כי בריאת העולם היתה באופן שכל הרוצה לצאת מן העולם 
יצא. וביאור הענין נראה, כי האדם גדור הוא בעולם, ואין היצר הרע יכול 
להחטיאו אלא בדרך של "היום אומר לו עשה כך ומחר אומר לו עשה כך" 
)שבת קה:(, דהיינו שמפתהו לפרוץ את הגדר קצת קצת. אך יש אופן של 
"כל הרוצה לצאת יצא", קיימת בחינה של יציאת פתע מן העולם, והיא 
היציאה מגדרי העולם לגמרי, ושם מחוץ לגדרות העולם הכל פרוץ ופתוח, 
שם אין היצר הרע צריך לנהוג בדרך של "היום אומר לו עשה כך", אלא היצר 

הרע מדרדר את החוטא לשאול תחתית ללא כל מעצור.

ַהֵחֶלק  ֲחָלִקים.  ה  ָ ֲחִמּשׁ ַעל  יָצנּות  ַהּלֵ ַהּמּוָסִרים  רּוֲחָך  ַחְדֵרי  ָיבֹואּו  ם  ּגַ

י  ּלִ 180ָאִעיָדה  י  ּכִ ְראֹוְתָך  ּבִ כֹוִנים,  ַהּנְ

ְקָראֹות,  ְוַהּמִ ֶכל  ַהּשֵׂ ֶנֱאָמִנים,  ֵעִדים 

ְפָלאֹות,  ַהּנִ ְוִחידֹוָתם  ֲחָכִמים  ְוִדְבֵרי 

ְוָהיּו ְלֵעד ּוְלאֹות. ּוָבֶזה ָהֱאֶמת ֵאֶליָך 

רּוַח  רֹום  ִמּמָ ָעֶליָך  181ִויָעֶרה  ֵחן,  ִיּבָ

ָך,  ְרּבֶ ִמּקִ ָהָרעֹות  ּדֹות  ַהּמִ ּוִבַעְרּתָ  ֵחן, 

ָך.  ָבִרים ְנָבִרים ִלּבֶ 182ְוִיְתמֹוְך ּדְ

ק  ת ֵליָצִנים. ְנַחֵלּ )יב(ֶזה ְדַבר ּכַ קעד. 

 180. אעידה לי עדים נאמנים. )לשון הכתוב בישעיהו ח, ב(. כלומר, אוכיח 
את דברי על ידי ג' עדים ישרים אמתיים, והם: השכל, המקראות, ודברי 
חכמים. 181. ויערה. ויושפע. 182. ויתמוך דברים נברים לבך. ויחזק לבך 

את הדברים הנקיים והטהורים.

ביאורים
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יר  ר ַיּכִ ֲאׁשֶ ְכָנע ּבַ ָפל ְוַהּנִ ָ י 193ַהּשׁ לֹו ָממֹון. ְוַגם הּוא ָיִהיר, ּכִ

ֵני-ָאָדם. ְוָאְמרּו  194ִמְגַרַעת ַעְצמֹו ּומּוָמיו לֹא ִיְתלֹוֵצץ ַעל ּבְ

ָלבֹוא  ֶלָעִתיד  ב(  טו,  )ערכין  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 

195ֲאִרי  לֹו,  ְואֹוְמרֹות  ָחׁש  ַהּנָ ֵאֶצל  ַהַחּיֹות  ל  ּכָ צֹות  ִמְתַקּבְ

ה 197ַמה ֲהָנָאה ֶיׁש  ּדֹוֵרס ְואֹוֵכל, ְזֵאב טֹוֵרף ְואֹוֵכל, 196ַאּתָ

ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ׁשֹון?  ַהּלָ ְלַבַעל  ְתרֹון  ּיִ 198ּוַמה  ָלֶהם,  אֹוֵמר  ָלְך? 

ִיְתרֹון  ְוֵאין  לֹוא-ָלַחׁש  ּבְ ָחׁש  ַהּנָ ְֹך  ִיּשׁ "199ִאם  יא(  י,  )קהלת 

ֵרי  ת ְמַסּפְ ם הּוא ֵמֶחְלֵקי ּכַ ׁשֹון". 200ְוֶזה ַהֵחֶלק ּגַ ְלַבַעל ַהּלָ

ָלׁשֹון ָהָרע. 

י ִיֶבז ָלֶהם  ּלֹוֵעג ִלְבֵני-ָאָדם, ּכִ ִני, ִמי ׁשֶ ֵ ַהֵחֶלק ַהּשׁ קעה. 

ִעְנָין  ּכָ ְבֵני-ָאָדם,  ּבִ ּדִֹפי  184ַהּנֹוֵתן  ָלׁשֹון  183ִאיׁש  ָהֶאָחד, 

ָך  ֶבן-ִאּמְ ר 186ּבְ ַדּבֵ ָאִחיָך ּתְ ב ּבְ ׁשֵ ֱאַמר )תהלים נ, כ( "185ּתֵ ּנֶ ׁשֶ

"188ֵזד  כד(  כא,  )משלי  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ֵלץ,  187ְוִנְקָרא  ן-ּדִֹפי".  ּתֶ ּתִ

ּדֹות  י ַהּמִ ּתֵ רּוׁש, ׁשְ ֶעְבַרת ָזדֹון". ּפֵ ה ּבְ מֹו 189עֹוׂשֶ ָיִהיר ֵלץ ׁשְ

ץ.  ָאָדם ַהּלֵ רּו ּבָ צּו ְוִנְתַחּבְ ֲאָוה, ִנְקּבְ דֹון ְוַהּגַ ֵהם ַהּזָ ָהָרעֹות ׁשֶ

ָעצּום  ֵנֶזק  ּגֹוֵרם  ָבר הּוא  ּדָ ּבַ 190ּתֹוֶעֶלת  לֹו  ֱהיֹות  ִלי  ִמּבְ י  ּכִ

ְוֶזה  ָהָעם,  ֵעיֵני  ּבְ ֵריָחם  ֶאת  191ַיְבִאיׁש  ר  ֲאׁשֶ ַלֲחֵבָריו 

ה ְלַהְרּבֹות  עֹוׂשֶ דֹון יֹוֵתר ִמן ַהּגֹוֵזל ְוַהחֹוֵמס ׁשֶ ְכִלית ַהּזָ 192ּתַ

שכל העולם ישנאוהו ולא די לו בשנאתו אותו". 193. השפל והנכנע. בעיני 
עצמו. 194. מגרעת. חסרון. 195. ארי דורס ואוכל זאב טורף ואוכל. 'דורס 
ואוכל' היינו שאינו ממתין שטרפו ימות אלא אוכלו בעודו בחיים, וזו היא 
דרכו של האריה. 'טורף ואוכל' היינו שהורג תחילה את טרפו ואחר כך אוכל 
את בשרו )רש"י ב"ק טז:(. ובמסכת תענית )ח.( פירש רש"י: 'דורס ואוכל' מיד 
 ואינו מתיירא. 'טורף ואוכל' שמוליך לחוריו ואוכל שם שמפחד מן הבריות.

196. אתה. הנחש המכיש בני אדם והורגם. 197. מה הנאה יש לך. איזו הנאה 
יש לך מהריגתם, הרי אינך אוכל אותם. 198. ומה יתרון לבעל הלשון. וכי איזו 
תועלת והנאה יש לאותו אדם המספר לשון הרע על חבירו, ובכל זאת הוא 
מספר, אף אני כמותו. 199. אם ישוך... לבעל הלשון. כלומר, הנחש כמוהו 
כבעל הלשון אשר מזיק מבלי שתהיה לו כל תועלת אישית בכך. 200. וזה 

החלק. סוג זה של לץ הוא בכלל כת מספרי לשה"ר המתבאר להלן.

יב(. קמ,  בתהלים  הכתוב  )לשון  רעה  לשון  בעל  איש  לשון.  איש   .183 
184. הנותן דופי בבני אדם. המדבר דברי גנות על בני אדם. 185. תשב. 
במושב לצים. 186. בבן אמך. שאין לך דין וריב עמו, שאינו יורש עמך 
)רש"י(. 187. ונקרא לץ. כלומר מלבד היותו בעל לשון הרע. 188. זד יהיר. 
לשון זד כולל אכזריות ושנאת הבריות והשמחה לאידם ודרישת רעתם, 
ויהיר הוא בעל הגאוה )רבינו בפירושו למשלי(. 189. עושה בעברת זדון. 
בעת שיכעוס על אדם יזיקהו ויעשה עמו בעברת זדון, כי אין כעס כמו 
כעס בעל הלשון, וגם ידוע כי הגאוה תגדיל הכעס, אף כי מי שנמצאות 
 בו שתי המדות האלה הגאוה והזדון - כי יזיק בכעסו עד להשחית )שם(.

190. תועלת. רווח ממון או הנאת הגוף. 191. יבאיש את ריחם. משניאם 
ועושה אותם מאוסים כריח רע )מלשון הכתוב שמות ה, כא(. 192. תכלית 
הזדון. קצה הזדון, דהיינו שיא הרשעות. ]ב'יד הקטנה' )הל' דעות פ"י אות 
ל'( ביאר דברי רבינו: כי זאת היא הגדולה שבזדונות, כי כל מזיד יצרו תקפו 
תאות ממון הבוער בקרבו או תאות זנות או שאר תאוות גופו, והרי הוא 
כשוגג מצד. אבל זה עושה מבלי שום הנאה ותענוג הגוף, הרי הוא מזיד 
גמור מכל צד ולפיכך נקרא זדון[. וז"ל רבינו בפירושו לאבות )ג, ב(: "זד הוא 
המדבר על חברו ומבזה אותו בפני העולם, ואין בעולם זדון כזה שרוצה 

ביאורים
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בלבבו  יאמר  כי  יג. 
לעושר  השיג  שלא 
מחוסר דעתו ושפלות 
מקץ  "ויהי  ידיו. 
ופרעה  ימים  שנתים 
)בראשית  וגו'"  חולם 
מא, א(. אמרו במדרש 
"הדא  א'(:  )פ"ט  רבה 
שם  'קץ  דכתיב  הוא 
לחושך' )איוב כח, ג(, 
כמה  ליוסף  שם  קץ 
יהיה בבית האסורים, 
הקץ  שהגיע  כיון 
חולם'".  'ופרעה   -
בביאור דברי המדרש 

כתב ה"בית הלוי", דהנה בכל דבר שבעולם יש סיבה ומסובב. כלומר, ישנה 
הסיבה הגורמת את הדבר, וקיימת התוצאה ]-המסובב[ הנולדת מן הסיבה. 
לדוגמא, אם אדם השקיע כספו בעסק מסוים והרויח עי"ז רווח גדול, אומר 
השכל האנושי, שההשקעה היתה הסיבה שממנה נהיה הרווח הגדול. אמנם 
אליבא דאמת זוהי טעות גדולה. לא ההשקעה הביאה את הרווח, אלא מן 
השמים נגזר עליו שירויח, ואחר שגזרו כך, מן השמים סובבו את מהלך 
העניינים בעוה"ז שיבוא אדם זה וישקיע את כספו בעסק מוצלח. נמצא 
א"כ שהמציאות היא ההיפך ממה שבני אדם רגילים לחשוב: לא העסק הוא 
הסיבה והרווח הוא המסובב )-התוצאה(, אלא הרווח שנקבע מן השמים 

ר ַהַהְצָלחֹות  ה ֲאׁשֶ י ְתַדּמֶ ֶאת ַנְפׁשֹו ּכִ

יגּון אֹוָתם  ַיּשִׂ ג  ְוַהּשֵׂ ֵני-ָאָדם  ּבְ ַיד  217ּבְ

ֱאַמר )דברים ח, יז(  ּנֶ ִעְנָין ׁשֶ ָחְכָמָתם, ּכָ ּבְ

ה  ְלָבֶבָך ּכִֹחי ְועֶֹצם ָיִדי ָעׂשָ "ְוָאַמְרּתָ ִבּ

ה". ְוֶנֱאַמר )ישעיה  ִלי ֶאת-218ַהַחִיל ַהּזֶ

יִתי  ָעׂשִ ָיִדי  ֹכַח  219ּבְ ָאַמר  י  "ּכִ יג(  י, 

ֶזה  ּוַבֲעבּור  220ְנֻבֹנִתי".  י  ּכִ ּוְבָחְכָמִתי 

ּלֹא  ׁשֶ ְלָבבֹו  ִבּ יֹאַמר  י  )יג(ּכִ ָלָרׁש,  לֹוֵעג 

ְפלּות  ְעּתֹו ְוׁשִ ר 221ֵמחֶֹסר ּדַ יג ָלעׁשֶ ִהּשִׂ

ַמן  ַהְצָלחֹות 203ַהְזּ ַמֲעלֹות אֹו ְבּ ָגָתם ּבְ ִלּבֹו 202ְלקֶֹצר ַהּשָׂ 201ּבְ

ֲאָוה  ם, ְוַהּגַ ָרָרה, אֹו ָיבּוז אֹוָתם 204ְלָעְנָים ְוֵריׁשָ ָכבֹוד ּוִבׂשְ ּבְ

ִעְנָין  ֲענּוג, ּכָ ְלָוה ְוַהּתַ ַ ה ַהּזֹאת אֹו רֹב ַהּשׁ ּדָ ֱהִביַאְתהּו ֶאל ַהּמִ

ַעג  נּו 206ַהּלַ ּה ַנְפׁשֵ ְבָעה-ּלָ ת ׂשָ ֱאַמר )תהלים קכג, ד( "205ַרּבַ ּנֶ ׁשֶ

ץ ַעל  ים 207ַהּבּוז ִלְגֵאיֹוִנים". ּוְפָעִמים 208ַיְלִעיג ַהּלֵ ֲאַנּנִ ַ ַהּשׁ

ּלֹה  ֱאַמר )ירמיה כ, ז( "209ּכֻ ּנֶ ׁשֶ ִעְנָין  ּכָ ִביִאים,  ְוַהּנְ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ

ז- לֹום )משלי יד, כא( "210ּבָ ָ לֹֹמה ָעָליו ַהּשׁ לֵֹעג ִלי". ְוָאַמר ׁשְ

ְלֵרֵעהּו  ז  "ּבָ יב(  יא,  )שם  ֶנֱאַמר  ְועֹוד  211חֹוֵטא".  ְלֵרֵעהּו 

הּו  212ֲחַסר-ֵלב". ְוֶנֱאַמר )שם יז, ה( "לֵֹעג ָלָרׁש 213ֵחֵרף עֹׂשֵ

רּוׁש, לֹוֵעג ָלָרׁש 216ֶהְרָאה  ֶקה". ּפֵ ֵמַח ְלֵאיד 215לֹא ִיּנָ 214ׂשָ

217. ביד בני אדם. תלויות במעשה האדם. 218. החיל. הרכוש. 219. בכח 
ידי עשיתי. כל גבורתי, לא מאת הקב"ה הוא )רש"י(. 220. נבונותי. ָחַכְמִתי. 
עצלותו  ומתוך  חכמתו  מיעוט  מחמת  ידיו.  ושפלות  דעתו  מחוסר   .221
)שמשפיל ידיו למטה ואינו מרים אותם לעשות בהם מלאכה. מצודת דוד 

קהלת י, יח(.

201. בלבו. בלבד, אף שאינו מדבר בגנותם, והרי זה החלק של עוון הליצנות 
לבד )פתח השער(. 202. לקוצר. על מיעוט. 203. הזמן. זמניות. 204. לענים 
ורישם. על עניותם. 205. רבת. הרבה. 206. הלעג השאננים. מן הלעג הבא 
מהאנשים השלוים והשאננים. 207. הבוז לגאי יונים. מן הבוז הבא מהגאים 
על העניים. 208. ילעיג הלץ על הקדושים והנביאים. על עושרו אשר לא 
נמצא איתם או לשררה בה לא חפצו. ]או הכוונה, לועג על הנהגתם שהיא 
בפרישות וצדקות וחושב אותם לתמימים וטפשים ר"ל, וזה גם האופן בו 
הוא מתגונן כנגד תוכחותיהם )הרוצה בתשובה([. 209. כלה לועג לי. כולם 
לועגים לי )-לנביא ירמיה(. 210. בז. אפילו בלבו. 211. חוטא. כיון שזה בא 
מחמת גאוה. 212. חסר לב. הוא חסר המדות והמוסר, וכן חסר דעת )עפ"י 
ביאור רבינו למשלי(. 213. חרף עושהו. הרי הוא כמי שחירף את הקב"ה 
215. לא ינקה.  נהנה מצרת אחרים.  214. שמח לאיד.  שעשה את העני. 

מעונש. 216. הראה את נפשו כי תדמה. מוכיח על עצמו שהוא סבור.
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תשובה שער שלישישערי  תשובה עיוניםשער שלישישערי 

והעסק  הסיבה,  הוא 
הוא המסובב. 

כן הוא הענין גם אצל 
יוסף. יש מקום לשכל 
האנושי לטעות ולומר 
שחלום פרעה הוא הסיבה שסובבה את הוצאת יוסף מבית האסורים. בא 
המדרש ומלמדנו שהקב"ה הועיד מראש את חלום פרעה להיות האירוע 
שיגשים את יציאת יוסף מבית הסוהר. על כן היה עיתוי החלום תלוי ועומד 
עד שיגיע העת של "קץ שם לחושך" - סוף ישיבת יוסף במאסר. ומכיוון 
שהגיע היום הנכסף, מיד "ופרעה חולם". מעתה מובן היטב סוד העניינים 
בפסוק וכריכתם יחד. אכן "מקץ שנתים ימים" של יוסף, הגיע העת "ופרעה 

חולם".
וזהו לקח עצום, לדעת שהקב"ה לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים, 
ידינו איננו פועלים כלום, כמו הגרזן ביד הבוקע שאעפ"י  ואנו במעשי 
שהגרזן חותך את העץ, אין הכח בא מן הגרזן אלא מן האיש הבוקע. כן 
מעשינו ומלאכתנו ביד הקב"ה, והוא הקובע אם יצליחו אם לאו, ואנחנו 
ולהיפך  בעסקיו  מצליח  שהפקח  רואים  שאנו  ומה  דבר.  פועלים  איננו 
הטיפש אינו מצליח ונשאר עני, וחושבים אנו שהודות לכשרונותיו מצליח, 
ומסכן זה האיש שאין לו כשרונות, אומר ה'חפץ חיים' שאין זו הסתכלות 
נכונה, אלא קודם ביאת האדם לעולם מכריזים עליו בשמים 'פלוני יהיה 
עשיר' ו'אלמוני יהיה עני' )נדה טז:(, ואותו שנגזר עליו להיות עשיר חונן 
אותו ה' בכשרונות מרובים, ואותו שנגזר עליו להיות עני חונן אותו הקב"ה 
במעט כשרונות. כלומר, לא בגלל שהוא טיפש הוא לא מצליח, אלא להיפך, 
בגלל שנגזר עליו לא להתעשר - קיבל מעט כשרונות, והרבה דרכים למקום.

ֵמַח ְלֵאיד 225ָאַמר  ׂ ם ְיָי". ְוַעל ַהּשָ ה ֻכּלָ ׁשּו 224עֹׂשֵ ָוָרׁש ִנְפּגָ

226ְולֹא  ה  ַמֲעׂשֶ ּבְ יק  ִהּזִ ּלֹא  ׁשֶ י  ַאף-ַעל-ּפִ י  ּכִ ֶקה",  ִיּנָ "לֹא 

ֶגת  ְלֵאיד 227ַמּשֶׂ ֵמַח  ַהּשָׂ ַאְך ֵאין ָרַעת  ֶקה,  ִיּנָ ִדּבּור - לֹא  ְבּ

ת  ִסּבַ ְבּ יָצנּות  ַהּלֵ י  ּכִ ֵני  ּוִמּפְ ָהָרׁש.  ַעל  ַהּלֹוֵעג  228ְלָרַעת 

לֹום )שם  ָ לֹֹמה ָעָליו ַהּשׁ ִהיא ֵהֶפְך ָהֲעָנָוה, ָאַמר ׁשְ ֲאָוה ׁשֶ ַהּגַ

רּוׁש  ן-ֵחן". ּפֵ ִצים הּוא ָיִליץ 229ְוַלֲעָנִוים ִיּתֶ ג, לד( "ִאם-ַלּלֵ

ם  ֵ ִצים ַהּלֹוֲעִגים ִלְבֵני-ָאָדם, ַהּשׁ ֱאֶמת. ַהּלֵ ִצים - ּבֶ "ִאם" ַלּלֵ

ב  "יֹוׁשֵ ד(  ב,  )תהלים  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ִעְנָין  ּכָ ָלֶהם,  230ִיְלַעג  ַרְך  ִיְתּבָ

ת  ְלַאּמֵ ִאם,  231ּוְלׁשֹון  ִיְלַעג-ָלמֹו".  ֲאדָֹני  ָחק  ִיׂשְ ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ

ָקִין",  ְלָבֵער  ִאם-ִיְהֶיה  י  "232ּכִ כב(  כד,  )במדבר  ְוֵכן  ָבר.  ַהּדָ

ָהָרׁש  ה  עֹוׂשֵ ֵחֵרף  ה  222ְוִהּנֵ ָיָדיו. 

ַרְך,  ם ִיְתּבָ ֵ י ַהּכֹל ֵמֵאת ַהּשׁ יר, ּכִ ְוֶהָעׁשִ

יר  ֱאַמר )משלי כב, ב( "223ָעׁשִ ּנֶ ִעְנָין ׁשֶ ּכָ

למשלי(. 224. עושה כולם ה'. אל תתע בנפשך לאמר, כי אחרי שהעושר 
והריש מקרה ופגישה מסבת הגלגל, כי לא גזר השם יתברך על העושר 
והריש, לא כן הדבר, כי עושה כולם ה', והסיבות כולם מעשה ה' יתברך 
הם, ובידו למנוע )הסיבה( ]הברכה[ ולהגיע הסיבה )שם(. 225. אמר לא 
ינקה. כלומר, רק בלשון "לא ינקה". 226. ולא בדבור. שאינו לועג ובז. 227. 
משגת. מגעת בחומרתה. 228. לרעת הלועג על הרש. שהוא כופר בהשגחת 
ה' ובמעשיו, ולכן נאמר עליו "חרף עושהו", שהוא חמור יותר מאשר "לא 
ינקה" שנאמר שם על השמח לאיד. 229. ולענוים יתן חן. ולענוים אשר הם 
שפלי רוח ומכבדים לכל אדם, יתן חנם בעיני הכל ויכבדו להם )מצודת דוד(. 
ומפסוק זה מוכח שהליצנות היא היפך הענוה. 230. ילעג להם. ולפעמים 
יהיה הלעג באופן של מדה כנגד מדה, דהיינו שהקב"ה יקח מהם את כל 
ההצלחות וזה גופא יהיה הלעג )הרוצה בתשובה(. 231. ולשון אם, לאמת 
הדבר. כלומר, "אם" פירושו באמת, בלי ספק. 232. כי אם יהיה. כי באמת 

222. והנה חרף עושה הרש והעשיר. מחרף הוא את הבורא יתברך שעשה 
את העני והעשיר, כי אינו מייחס זאת להשי"ת אלא לבשר ודם. 223. עשיר 
ורש נפגשו. לא הגיע העושר לעשיר בכוחו ושכלו, ולא העוני לעני בשפלות 
ידיו וחסרון שכלו, כי שניהם 'נפגשו' - שחזר הגלגל ופגשם מקרה העושר 
והריש, על כן אין ראוי שיתהלל ויתפאר העשיר מן הרש )רבינו בפירושו 
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הוא  כולו  היום  שכל 
זה  מהיכן  בזה,  דורך 
נובע שאינם מאזינים 
כלל לזולת, המתבונן 
זה  כי  לראות  יווכח 
מכח  ורק  אך  נובע 
לב  שימת  אי  של  זה 

לדברים, ממילא הוא מבטל מה שהלה אומר עוד לפני שהוא שומע. ואכן 
אם שמים לב קצת רואים באמת שאין לך אדם שלא יהיה בפיו איזה דבר 
טוב. בן תורה ולמדן המעמיק באיזה ענין, הרי ודאי שאפשר לשמוע ממנו 
דברים טובים, ומכל אחד שומעים באופן שלו, אבל זה מוכרח שיהיה משהו 
שיכולים ללמוד ממנו. אי שימת הלב מקדימה לנו על כל צעד, וא"כ הננו 
ח"ו מהכת שאינם מקבלים פני שכינה ר"ל, סוד גדול הוא כח זה המקיף את 

האדם מכל צד". עכ"ד.
בספר 'עלי שור' )ח"א עמ' רצ"א( היטיב להגדיר את מדת הליצנות, וז"ל: 
מנהג ההמון הוא, להתיחס אל כל דבר בעולם או בחיוב מוחלט או בשלילה 
מוחלטת. המחייב - מתעלם מכל חסרון ופגם, והשולל - מבטל כל מעלה 
שבדבר. לא כך תלמיד-חכם: אינו בז לכל אדם ואינו מפליג לכל דבר )ראה 
מסכת אבות פ"ד מ"ג(, כי אין נברא בעולם לבטלה. והוא ישפוט בצדק את 
כל דבר: את הטוב שבו יחייב, ואת הרע שבו - יבקר וישלול. וכל זה למה? 
כי מי שעיניו פקוחות לראות בכל דבר שבעולם "נברא", ועוד שהוא יודע 
כי הכל נברא בשבילו )כמבואר במסכת סנהדרין )לז.(: "לפיכך כל אחד 
ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולם"( - כיצד הוא יבטל וישלול דבר 
שהבורא בראו והושיטו לו לראות בו חסדי ה' וחכמתו וגם להשתמש בו 

ככלי לעבודתו? 

לכל  בז  תהי  אל  יד. 
מפליג  תהי  ואל  אדם 
המשגיח  דבר.  לכל 
רבי ירוחם זצ"ל ממיר 
שמות  תורה'  )'דעת 
על  כתב  קט"ז(  עמ' 
משנה זו: "הרינו כבר 
זה  מהו  בזה  שומעים 
שורש  הליצנות,  כח 
הוא  שלו  השורשים 
ולא  לב,  שימת  אי 
דברים.  להחשיב 
הוא  מתבונן  כשאדם 
איך  בעצמו  רואה 

ָעה  ֵאין לֹו ׁשָ ֵאין ְלָך ָאָדם 242ׁשֶ ָבר, ׁשֶ ּדָ

ָמקֹום.  לֹו  ֵאין  243ׁשֶ ָבר  ָדּ ְלָך  ְוֵאין 

תֹו ָהָרָעה,  ה ֱהִביָאהּו 244ְלִמּדָ ץ ַהּזֶ ְוַהּלֵ

ּוְפָעִמים  ֵעיָניו.  ּבְ ָחָכם  245ֱהיֹותֹו 

י ִאם-ֵיׁש ַאֲחִרית".  )משלי כג, יח( "233ּכִ

ּלֹוֵעג  ׁשֶ ִמי  י,  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ַהֵחֶלק  קעו. 
ְוִלְפֻעּלֹות  234ִלְדָבִרים  ִמיד  ּתָ

ֲעֵליֶהן,  ּבַ 235ְלַהְבזֹות  ְעּתֹו  ּדַ ְוֵאין 

ֵאין  237ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ַמְרִחיק  236ַאְך 

ּתֹוֶחֶלת  238ּוַמְרִחיק  ְלַהְרִחיָקם 

ְקָוה ְלתֹוֲעלֹוָתן, ְוַעל  ׁש ּתִ ּיֵ ֻעּלֹות ׁשֶ ַהּפְ

ז ְלָדָבר 239ֵיָחֶבל  ֶזה ֶנֱאַמר )שם יג, יג( "ָבּ

לֹו". ְוָאְמרּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )אבות פ"ד 

ִהי ַמְפִליג ְלָכל  ִהי ָבז ְלָכל ָאָדם 241ְוַאל ּתְ מ"ג( 240)יד(ַאל ּתְ

242. שאין לו שעה. שיוכל להזיק או להועיל אם מעט ואם הרבה )שם(. 
243. שאין לו מקום. וצריך אתה להזהר ממנו )שם(. 244. למדתו הרעה. 
ללעוג ולבוז לדברים ולפעולות. 245. היותו חכם בעיניו. וכל מעשה שהוא 
לא התחיל ]לעשותו ולא בא מצידו[ נראה לו שטות ולועג עליו )ארחות 

יהיה. 233. כי אם יש אחרית. כי באמת יש אחרית. 234. לדברים ולפעולות. 
על  ללעוג  בעליהן.  להבזות   .235 עושים.  או  יוזמים  שאחרים  למעשים 
האנשים העושים מעשים אלו. 236. אך מרחיק וכו'. שיש בו קלות דעת 
בדיבורו בכל דבר ומזלזל בכל )מאור השער(. 237. שאין להרחיקם. אלא 
צריך לאמצם ולעודדם כיון שהם חשובים ונחוצים. 238. ומרחיק תוחלת 
מעשים  של  התוצאות  מונע  בליצנותו  לתועלותן.  תקוה  שיש  הפעולות 
טובים אשר יש תקוה לתועלת הבאה על ידם. 239. יחבל לו. הוא חובל 
240. אל תהי בז לכל אדם. שלא תבזה  ומקלקל אותו שלא יצא לפועל. 
שום אדם ואפילו לנקלה )רבינו בפירושו לאבות(. 241. ואל תהי מפליג לכל 
דבר. ואל תפליג ]-תרחיק[ בדבריך לומר, רחוק הוא שיוכל לבוא אלי הנזק 

בדבר זה )שם(.
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תשובה שער שלישישערי  עיונים תשובה שער שלישישערי 

עצמו  הקובע  טו. 
בטלה  לשיחה  תמיד 
צריך  בטלים.  ודברים 
שייך  זה  מה  עיון, 
שנכלל  לליצנות, 
הלצים,  בכת  זה  גם 
מצות  המבטל  ואמנם 
תלמוד  של  עשה 
תורה עתיד ליתן את 

הדין על זה, אבל מה שייכותו לליצנות?
אמנם הדבר מפורש במסכת אבות )פ''ג מ''ב(: "שנים שיושבין ואין ביניהן 
דברי תורה הרי זה מושב לצים, שנאמר ובמושב לצים לא ישב". ויש להבין, 
בזו? מפרש  יש  ליצנות  עוה"ז,  עניני  ומשוחחים על  וכי שנים שיושבים 
ה'תוספות יום טוב': אין ליצנות גדולה ממי שאומרים לו מנה זהובים שעה 
אחת וכל מה שתמנה יהיה שלך, והוא בטל, הא ודאי מתלוצץ מן הזהובים 
ומבזה אותם, כן הבטל מדברי תורה אחרי שיודע השכר הגדול הזה אינו 
כי אם לץ, וכן אמר החכם 'אוי להם לבריות מעלבונה של תורה', הרי קרא 

המבטל מדברי תורה - עולב. כן פירש מדרש בשם החסיד ז''ל. ע"כ. 
אין  זלזול.  היא  ליצנות  שח(:  עמ'  א,  )מועדים  חיים"  ב"שפתי  וביאר 

ּנּו".  ְקָוה ִלְכִסיל ִמּמֶ ֵעיָניו ּתִ ּבְ

)טו(ַהּקֹוֵבַע  ָהְרִביִעי,  ַהֵחֶלק  קעז. 
יָחה  255ְלׂשִ ָתִמיד  ַעְצמֹו 

ֶדֶרְך ּכְ ֵטִלים  ּבְ ּוְדָבִרים  ֵטָלה   ְבּ

ְלַהְלִעיג ִמינּות  ִליֵדי  ָהָאָדם  ֶאת  ַהּזֹאת  ה  ּדָ ַהּמִ ִביא  ּתָ  ׁשֶ

"ֵזִדים נא(  קיט,  )תהלים  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ִעְנָין  ּכָ ְצֹות,  ַהּמִ  ַעל 

ְוַהֵחֶלק  ָנִטיִתי".  לֹא  247ִמּתֹוָרְתָך  ַעד-ְמאֹד  246ֱהִליֻצִני 

ּתֹוַכַחת,  ֶלת  ְמַקּבֶ ֵאיָנּה  248ׁשֶ ת  ַהּכַ ִהיא  ה  ַהּזֶ י  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ

", ְוֶנֱאַמר  ָנֶאּךָ ן-ִיׂשְ ֱאַמר )משלי ט, ח( "ַאל-ּתֹוַכח ֵלץ 249ּפֶ ּנֶ ׁשֶ

)שם שם, ז( "250יֵֹסר ֵלץ 251לֵֹקַח לֹו ָקלֹון", ְוֶנֱאַמר )שם יט, כה( 

י  ת ַהּזֹאת ְלִבְלּתִ ה ּוֶפִתי ַיְעִרם". ְוַהּגֹוֵרם ֶאל ַהּכַ ּכֶ "252ֵלץ ּתַ

ה ַהּזֶ ַהֵחֶלק  ֶאל  ַהְמִביָאה  ה  ּדָ ַהּמִ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ מּוָסר,  מֹוַע   ׁשְ

בֹו  ָלה  ָמׁשְ ְך  ּכָ ְוָכל  ֵעיָניו,  ּבְ ָחָכם  ָהָאָדם  ֱהיֹות  ת  ִמּדַ ִהיא 

ה  ּדָ ְתלֹוֵצץ 253ְלַדַעת זּוָלתֹו, ְוִהיא ַהּמִ ּיִ ה ַהּזֹאת ַעד ׁשֶ ּדָ ַהּמִ

ֱאַמר )שם כו, יב( "254ָרִאיָת ִאיׁש ָחָכם  ּנֶ ְקָוה, ׁשֶ ֵאין ָלּה ּתִ ׁשֶ

מדות רעות יש תקוה עליו, אולי שכלו יתקן מדותיו. אבל האיש אשר שכלו 
מעוות והוא חכם בעיניו, מי יתקן שכלו? והנה המדה ההיא תמנעהו משמוע 
אל המוכיחו ואל המלמדו, אחרי היותו חכם בעיניו" )רבינו בביאורו למשלי 
ג, ז(. ובפירושו לאבות )ד, ז( כתב: הכסיל ועושה עבירות הוא בעצמו יודע 
ומכיר שהוא הולך בדרך לא טובה ואינו חושב כי איננו טועה, ויש תקוה 
לו  יש  וכו' מה תקוה  בעיניו  אך החכם  ה'.  אל  ישוב  אולי  כי  לתועלתו 
 מאחר שחושב כי הוא חכם איך יחזור, כי יראה לו כמניח החכמה והדעת.

תועלת  לה  שאין   - בטלה'  'שיחה  בטלים.  ודברים  בטלה  לשיחה   .255
)הרוצה הבאי  בדברי  הוא  הדיבור  עצם   - בטלים'  'ודברים  תכלית.   ולא 

בתשובה(. 

מתורתך   .247 בי.  התלוצצו  הליצוני.   .246 השתיקה(.  שער  צדיקים, 
לא נטיתי. מוכח שהלץ מלעיג על המצוות, שאע"פ שלעגו לי לא נטיתי 
מתורתך ומצוותיך. 248. שאינה מקבלת תוכחת. כי הוא חכם בעיניו ודרכו 
ישרה לפניו, ועוד שמחמת ליצנותו אינו מתפעל מן המוסרים והתוכחות 
פן   .249 תוכחות".  מאה  דוחה  אחת  "ליצנות  מב.(  )סוטה  שאמרו  וכמו 
250. יוסר לץ.  ישנאך. על שאתה מעז להוכיחו, והרי הוא חכם בעיניו. 
המוכיח את הלץ. 251. לוקח לו קלון. לוקח לעצמו קלון, כי יתלוצץ בו 
ויבזהו )מצודת דוד(. 252. לץ תכה ופתי יערים. אף על פי שאין תקוה ללץ 
בתוכחת ולא בשבט, ראוי ליסרו ולהכותו, כי עבר תורות וחלף חוק, למען 
יווסרו השומעים ויערימו הפתאים, וכענין שכתוב )דברים יט, כ(: 'והנשארים 
ישמעו ויראו' )לשון רבינו בביאורו למשלי(. 253. לדעת זולתו. על חכמתו 
של זולתו. 254. ראית איש חכם וגו'. "פירוש, כי הכסיל והוא הרשע ובעל 
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תשובה תשובהעיוניםשער שלישישערי  שער שלישישערי  עיונים

לצים  מושב  כי  טז. 
ביטול  לידי  מביא 
תורה. הגר"א במשלי 
בענין  כתב  כג(  )א, 
שיש  הלצון,  בעלי 
התאוה  גודל  להם 
בטלים  דברים  לדבר 
שאין  אף  וליצנות 

מאדם  מתלוצצים 
כאשר קיימת הערכה 
לו  שיש  מי  כלפיו. 
אפשרות ללמוד תורה 
אפשרות  מנצל  ואינו 
זו ללמוד, סימן שאינו 
מבין את ערך התורה, 
לזלזולו  הגורם  וזה 
אומר:  הוה  בתורה. 
מצות  ביטול  בכל 
זלזול  גם  יש  עשה 

וליצנות. 

263טֹוָבה  ד  ִאּבַ ר  ֲאׁשֶ ַבד  ּוִמּלְ א.  ַהּבָ

ַמת  ַאׁשְ י  ּכִ ֲעֹונֹו,  ֶאת  א  ִיּשָׂ ה,  ַהְרּבֵ

ַהְיֹכֶלת  ֵעת  ּבְ ַהּתֹוָרה  ִמן  ּטּול  ַהּבִ

ֲאַבּדֹון  ַעד  ִהיא  264ֵאׁש  ּה,  ּבָ ַלֲעסֹוק 

א(  )סנהדרין צט,  ָאְמרּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּתֹאֵכל, 

לא(,  טו,  )במדבר  ָזה"  ּבָ ְיָי  י-ְדַבר  "265ּכִ

ר  ֲאׁשֶ ּכַ עֹוֵסק,266  ְוֵאינֹו  ּתֹוָרה  ּבַ ַלֲעסֹוק  לֹו  ר  ֶאְפׁשָ ׁשֶ ּכֹל 

ב(,  יח,  זרה  )עבודה  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ְוָאְמרּו  ָלְך.  ְמנּו  ִהְקּדַ

ֶזה   - חֹוק  ִלׂשְ ֲאֵסָפה  ם  ׁשָ פּו  267ֻאּסְ ר  ֲאׁשֶ ִלְמקֹום  ַההֹוֵלְך 

א(  א,  )תהלים  תּוב  ַהּכָ ָאַמר  ְוָעָליו  ֵלִצים,  ב  מֹוׁשַ הּוא 

ב( שם,  )שם  ַאֲחָריו  ְוֶנֱאַמר  ב",  ָיׁשָ לֹא  ֵלִצים  ב   "ּוְבמֹוׁשַ

יֹוָמם ה  ֶיְהּגֶ ּוְבתֹוָרתֹו  ֶחְפצֹו  ְיָי  תֹוַרת  ִאם-ּבְ י   "ּכִ

ִליֵדי 269ֵמִביא  ב-ֵלִצים  מֹוׁשַ י  )טז(ּכִ 268ָלַמְדּתָ   ָוָלְיָלה", 

ֵיׁש  ָרעֹות  ִים  ּתַ ּוׁשְ ְקָרנֹות.  ֵבי  256יֹוׁשְ

ָכל  י  ּכִ ָהַאַחת,  ה.  ַהּזֶ ָהָרע  ָבר  ּדָ ּבַ

ֵחְטא,  257ֵמִביא  ְדָבִרים  ה  ְרּבֶ ַהּמַ

ְבֵרי ַהּתֹוָרה.  ֵטל ִמּדִ י הּוא ָבּ ִנית, ּכִ ֵ ְוַהּשׁ

י ֵאיְך  ְרֵכי ָמֶות, ּכִ ה ּדַ ָבר ַהּזֶ ּדָ ְוֵיׁש 258ּבַ

ים  ִעּתִ ָבּ י  ּכִ ִלּבֹו  ם ַעל  ְולֹא ׂשָ ָזַכר  לֹא 

יּוַכל  ִחיָתן  259ַמׁשְ הּוא  ר  ֲאׁשֶ ָהֵהן 

י- ַחּיֵ ְוִלְקנֹות  ִעימֹות  260ַהּנְ יג  ְלַהּשִׂ

נֹות  ַהְמֻזּמָ ים  ָהִעּתִ ע  ִיְקּבַ ִאם  עֹוָלם 

ַוֲעָסָקיו,  ַלאְכּתֹו  261ִמּמְ ֶהן  ּבָ נּוי  ָפּ הּוא  ר  ֲאׁשֶ ַלּתֹוָרה  ָהֵהן 

ַכר ָהעֹוָלם  ְצֹות ְוֶאת ׂשְ ּזֹות ִלּבֹו ֶאת ַהּמִ י ִאם 262ּבַ ֵאין ֶזה ּכִ

263. טובה הרבה. שכר העוה"ב ומעלות רוחניות. 264. אש היא עד אבדון 
לו חלק לעולם הבא. יב(. כלומר, שאין  )לשון הכתוב איוב לא,   תאכל. 

266. כאשר  וכו'.  תכרת  הכרת  הפר  מצוותיו  ואת  בזה.  ה'  כי דבר   .265
הקדמנו לך. לעיל אות קנ"ג. 267. אוספו שם אספה. נאספו שם אסיפת 
אנשים. 268. למדת כי מושב לצים וכו'. ממה שסמך הכתוב "ובמושב לצים 
לא ישב" - "כי אם בתורת ה' חפצו", יש ללמוד שמי שהולך למקומות כאלו 
אין חפצו בתורת ה' )רש"י(. 269. מביא לידי ביטול תורה. גם לאחר מכן 

)מפרשים(.

256. יושבי קרנות. עמי הארץ העוסקים בדבר שיחה )רש"י, ברכות כח:(. 
ה'יד רמה' )סנהדרין ג.( מפרש, אנשים בטלים שאינם עוסקים ביישובו של 
עולם. ו'הערוך' מפרש, אנשים שאינם נכנסים לבית המדרש, אלא רגילים 
לשבת בקרנות העיר ולעסוק בדברי שיחה. 257. מביא חטא. שאי אפשר 
שלא יהיה בדבריו דיבור אחד שאין ראוי לאומרו )פיהמ"ש להרמב"ם אבות 
א, יז(. עוד יש לפרש, שעצם הדברים בטלים הוא חטא, וכש"כ הגר"א באגרתו 
שעל כל דיבור של הבל צריך להתקלע מסוף העולם ועד סופו )מפרשים(. 
258. בדבר הזה. בביטול תורה. 259. משחיתן. מאבדן לריק. 260. הנעימות. 
כל ההטבות הרוחניות שהתורה נותנת ללומדיה בעוה"ז )הרוצה בתשובה(. 
261. ממלאכתו ועסקיו. הנצרכים לו לפרנסת אנשי ביתו. 262. בזות לבו 
 וכו'. מחמת שלבו בז ומזלזל במצוות ובחיי העוה"ב, ועל כן נחשב הוא

לץ.
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הגוף.  הנאת  בהם 
והוא, מפני שבכל דבר 
נותנים  עושה  שאדם 
לו רוח ממרומים, וזה 
הרוח אינו נח ושקט עד שעושה עוד דברים כאלה, ומזה יש לו נחת רוח 
הן בדבר מצוה או בדבר עבירה, וזהו 'עבירה גוררת עבירה' ו'מצוה גוררת 
מצוה', וכל דבר עבירה שהיא גדולה, גם הרוח הבא ממנו גדולה ומתאוה 
יותר לעבירה עוד, וכן בדבר מצוה גדולה, בא הרוח ממקום קדוש מאד 
ומתאוה מאד למצוה ונהנה מאד מחמת זה המצוה. וידוע שמצוה גדולה 
שזהו  וליצנות,  בטלים  דברים  ולהיפך  התורה,  לימוד  היא  המצוות  מכל 
היפוך התורה, ולכן יש הנאה מדברים בטלים וליצנות יותר מכל העבירות, 
אף שאין בזה 'עולם הזה', אך מחמת שרוח הטומאה גדולה עד מאד והיא 

כמעיין הנובע, הפך התורה שהיא כמעיין הנובע. עכ"ל.
שנינו במסכת אבות )פ''ג מ''ב(: "רבי חנניא בן תרדיון אומר, שנים שיושבין 
ואין ביניהן דברי תורה הרי זה מושב לצים, שנאמר ובמושב לצים לא ישב". 
ויש לתמוה מדוע נקט "שנים שיושבין ואין ביניהן דברי תורה" ולא נקט 
בלשון הרגילה "שנים שיושבים ואינם עוסקים בתורה"? ועוד, מדוע נקט 
בלשון "הרי זה מושב לצים" ולא אמר במפורש "הרי הם לצים" כיון שאינם 

עוסקים בתורה? 
ב"בית אהרן" )לרבי אהרן אבד"ק אטשאקוב, הנדפס בסוף ספר פירוש 
החסיד יעב"ץ למסכת אבות( כתב ליישב בשם ה"פרי הארץ", שרבי חנניא 
בן תרדיון התכוין לומר כך: "שנים שיושבין ואין ביניהן דברי תורה" הם 
אמנם מנסים ללמוד, הם משתוקקים ללמוד תורה, אלא שהדבר אינו עולה 
בידם - "ואין ביניהן דברי תורה". היודע אתה מה פשר הדבר? כיון שהם 
קבעו כעת את מקומם במקום שפעם ישבו בו לצים וטמאו את המקום 
ואוירו, ובמעשיהם הרעים גרמו שלא יהיה ניתן ללמוד תורה במקום זה. 
ולזה אמר "הרי זה מושב לצים" - אלו היושבים בו כעת הם לא לצים חלילה, 
אדרבה הם רוצים ללמוד, אלא שפעם היה כאן "מושב לצים"... וזו היא 
הראיה מהפסוק שאמר דוד המלך ע"ה "אשרי האיש... ובמושב לצים לא 
ישב", במקום שישבו בו פעם לצים הוא לא יושב, כי המקום גורם לטוב 

ולהפכו. 

ַעל  ַלְחׁשֹוב  ֶהן  ָבּ ְוִיְתּבֹוֵדד  יֹאַבד,  ְולֹא  ְלַנְפׁשֹו  ת  ֵ 270ִיְתַעּשׁ

ַמֲעלֹות  ְוִלְקנֹות  ָרָכיו  ּדְ ׂש  ּוְלַחּפֵ ְלַאֲחִריתֹו  ּוְלָהִבין  ִקּצֹו 

ַרְך.  ם ִיְתּבָ ֵ ֶפׁש ּוְלִהְתָקֵרב ֶאל ַהּשׁ ַהּנֶ

ים  ֲעׂשִ ָפַתִים ַעל ַהּמַ ְדַבר ׂשְ ְתלֹוֵצץ ּבִ י, ַהּמִ ַהֵחֶלק ַהֲחִמיׁשִ
ֶרְך  ִמּדֶ ַאְך  ִלּבֹו,  ּבְ ָלֶהם  בּוז  ּיָ ׁשֶ לֹא  ָבִרים,  ְוַהּדְ

ּגֹוֵרם ָלֶזה  חֹוק. ּוְפָעִמים ׁשֶ ֵמִחים ְללֹא ָדָבר ְוחֹק ַהּשְׂ ְ 271ַהּשׁ

ִין  ַהּיַ "272ֵלץ  )משלי כ, א(  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ְכרּות,  ִ ְוַהּשׁ ִין  ַהּיַ ה  ּתֵ ִמׁשְ

רּוׁש, 273ֵלץ ִאיׁש- ּפֵ ם".  ֶיְחּכָ ּבֹו לֹא  ְוָכל-ׁשֶֹגה  ָכר  ׁשֵ ֹהֶמה 

"ַוֲאִני  ד(  קט,  )תהלים  מֹו  ּכְ ָכר,  ִאיׁש-ׁשֵ 274הֹוֶמה  ִין,  ַהּיַ

ִין ּגֹוֵרם  ה-ַהּיַ ּתֵ י ִמׁשְ ה. ְורֹוֶצה לֹוַמר, ּכִ ִפּלָ ה", ִאיׁש-ּתְ ְתִפּלָ

ִמְתלֹוֵצץ.  ָהִאיׁש  ִלְהיֹות  ָהֶאָחד,  ָרִעים:  ְדָבִרים  ה  לׁשָ ִלׁשְ

ִזְכרֹוָנם  ְוָאְמרּו  ָבִרים,  ּוַבַעל-ּדְ 275הֹוֶמה  ִלְהיֹות  ִני,  ֵ ְוַהּשׁ

ִלּבֹו  ת  ׁשָ לֹא  ר  ַוֲאׁשֶ ּטּול-ּתֹוָרה.  ִבּ

ֵטלֹות,  ַהּבְ עֹוָתיו  ׁשְ ּבִ ּתֹוָרה  ּבַ ַלֲעסֹוק 

270. יתעשת. לשון מחשבה )רש"י יונה א, ו(. כלומר, יתבונן. 271. השמחים 
ללא דבר וחוק השחוק. העולזים ללא סיבה מיוחדת אלא רק מתוך טבע 
הצחוק. 272. לץ היין. בא עתה להודיע אחת מן הסבות המולידות באיש 
מדת הליצנות כדי שיזהר האדם מן הסבה ההיא אחרי שהיא סבה לדבר רע 
כמו זה. ואמר כי איש היין הוא לץ. תולדות היין לפרוק עול הלב, והליצנות 
הוא פריקת העול, ע"כ נמשך אחר היין לפרוק העול מעל לבו וישלח לשונו 
לכל אות נפשו ולדברי שחוק ולעג וקלס )רבינו בפירושו למשלי(. 273. לץ 
איש היין. איש המרבה בשתית יין - הרי הוא לץ. 274. הומה איש שיכר. 
איש המרבה בשתיית שיכר - צועק ומדבר הרבה. 275. הומה. רועש, צועק. 
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התוכחות; אך הלצים 
מן  מתפעלים  שאינם 
כח  מפני  התוכחות 
להם  אין   - ליצנותם 
תיקון אלא השפטים, 
כח  יהיה  לא  שאלה 
לדחותם  בליצנותם 
ידחו  כאשר  מעליהם 

המוסרים. עכ"ד.
כתב  לזה  בדומה 
הפסוק  על  הגר"א 
"לץ  כה(:  יט,  )משלי 

תכה", וז"ל: לץ הוא המדבר דברים בטלים, ליצנות ושאר דברים, ואינו 
נהנה מזה כלל, ויודע שאין לו תועלת מזה אף לגופו, ולכן התוכחה והמוסר 
שיתנו לו לא יפרידו אותו מליצנותו, כי גם הוא יודע שאין תועלת לו מדבריו 
המגועלים, ורק כשיראה שמליצנותו בא לידי יסורים, יעזוב את דרכו הרעה. 
נמצא שהדרך היחידי שיפעל על הלץ לעזוב את ליצנותו, הוא רק ע"י 

היסורים הבאים אליו. 
יח. כת שקרים. כתב ה'מסילת ישרים' )פי"א(: "אחד מן העמודים שהעולם 
עומד עליו הוא האמת )אבות פ"א מי"ח(, אם כן מי שדובר שקר כאילו נוטל 
יסודו של עולם, וההפך מזה, מי שזהיר באמת כאילו מקיים יסודו של עולם. 
וכבר סיפרו אומר זכרונם לברכה )סנהדרין צז:( מאותו המקום שהיו זהירים 
באמת, שלא היה מלאך המות שולט שם, ולפי שאשתו של רבי פלוני שינתה 
בדבריה, אף על פי שהיה לכונה טובה, גרתה בהם מלאך המות, עד שגרשוה 
הזה שהשכל  ואין צריך להאריך בדבר  וחזרו לשלותם.  זה  משם בעבור 

מחייבו והדעת מכריחו". 
ענין זה שאין מלאך המות שולט במקום שזהירים באמת, מתבאר על פי 

המתלוצץ  כל  יז. 
עליו.  באים  יסורין 
ישרים'  ה'מסילת 
הטעם  ביאר  )פ"ה( 
מדוע המתלוצץ באים 
זה  כי  יסורים,  עליו 
הוא דבר שהדין נותן 
אותו. כי מי שמתפעל 
ומן  ההתבוננות  מן 
הלימודים - אינו צריך 
כי  בגופו,  שיתייסר 
כבר ישוב מחטאותיו 
הרהורי  זה, מכח  בלי 
תשובה שיולדו בלבבו 
על ידי מה שיקרא או 
המוסרים  מן  שישמע 

ּלֹא  ׁשֶ ְלַתְלִמיֵדיֶהם  ַמְזִהיִרים  ָהיּו 

ֶרְך ִמְקֶרה ַוֲעַראי,  ם ַעל ּדֶ ְלִהְתלֹוֵצץ ּגַ

ְלַהְזִהיר,  ֻהְצְרכּו  ה  ַהּזֶ ַהֵחֶלק  281ְוַעל 

ֶרְך ִמְקֶרה.  לּו ּבֹו ַעל ּדֶ ׁשְ ים ִיּכָ י ַרּבִ ּכִ

ִרים. ִעְנַין  ָקּ ת ׁשַ ַבר )יח(ּכַ ְוֶזה ּדְ קעח. 
ָעה  ְלִתׁשְ ֶנֱחָלק  ַהּזֹו  ת  ַהּכַ

ה  ְרּבֶ ַהּמַ ְוָכל  יז(  א,  )אבות  ִלְבָרָכה 

)קהלת ה,  ְוֶנֱאַמר  ֵחְטא,  ֵמִביא  ְדָבִרים 

ָבִרים".  ּדְ רֹב  ּבְ ִסיל  ּכְ "276ְוקֹול  ב( 

ם.  ֶיְחּכָ ּבֹו לֹא  ל-ׁשֶֹגה  י, 277ּכָ ִליׁשִ ְ ְוַהּשׁ

יָצנּות  ַהּלֵ ִמְנַהג  ִיְהֶיה  לֹא  י  ּכִ ְוַדע, 

הּוא  ׁשֶ 278ַעד  ָהָאָדם,  ֶנֶפׁש  ּבְ ָקבּוַע 

ן ֵיָעֵנׁש  ַמִים ֵמָעָליו, ַעל ּכֵ ּפֹוֵרק עֹל-ׁשָ

ֶנֶגד  ּכְ ה  ִמּדָ ּסּוִרין  ַהּיִ עֹל  ָעָליו  ָלֵתת 

ה  "ְוַעּתָ )ישעיה כח, כב(  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ה,  ִמּדָ

ן-279ֶיְחְזקּו  ּפֶ ְתלֹוָצצּו  ַאל-ּתִ

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ְוָאְמרּו  מֹוְסֵריֶכם", 

ְתלֹוֵצץ ִיּסּוִרין  ל ַהּמִ י ֶאְלָעָזר )יז(ּכָ )עבודה זרה יח, ב( ָאַמר ַרִבּ

280ְוַהֲחָכִמים  מֹוְסֵריֶכם.  ן-ֶיְחְזקּו  ּפֶ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ָעָליו,  ִאים  ּבָ

יסורין". 281. ועל החלק הזה. של ליצנות שבאה מטבע הצחוק ולא מתוך 
בוז וזלזול, אף שזה החלק הקל יחסית בחלקי הליצנות.

276. וקול כסיל ברוב דברים. ודרך קול כסיל לבוא ברוב דברים, כי בהרבותו 
דברים מוציא קול של כסילות מפיו )רש"י(. 277. כל שוגה בו לא יחכם. וגם 
לא יצלח בחכמה, כי היין ישחית הדעת, ע"כ כל שוגה לשתות יין תמיד 
שלא במשפט ומדה לא יחכם )רבינו בפירושו למשלי(. 278. עד שהוא פורק 
עול שמים מעליו. ומפני שאין עליו עול המורא ואין חתת אלהים בלבו, 
על כן לבו משולח לשחוק ולעג וקלס )רבינו בפירושו למשלי א, כב(. 279. 
יחזקו מוסריכם. יתחזקו יסוריכם. 280. והחכמים היו מזהירים וכו'. במסכת 
עבודה-זרה )יח:( "אמר להו רבא לרבנן, במטותא בעינא מינייכו )-אנא, 
מבקש אני מכם( דלא תתלוצצו - דלא ליתו עלייכו )-כדי שלא יבואו עליכם( 
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עקיבא  רבי  דברי 
יבמות  במסכת 
המפרשת  נ.(  )מט: 
"את  הפסוק  את 
אמלא"  ימיך  מספר 
על  כו(  כג,  )שמות 
- שנים  דורות"  "שני 
שפוסקין לאדם בעת 
לידתו )רש"י שם(; זכה - משלימין לו, לא זכה - פוחתין לו. ויש אם כן לפרש 
שזו הנהגה של מדה כנגד מדה: כמו שהוא אינו משנה מדיבורו, כך הקב"ה 
אינו משנה מדיבורו במספר השנים שקצב לו בשעת לידתו, אף אם לא זכה 

)עיון יעקב(.
ביאור נוסף: חותמו של הקב"ה אמת )סנהדרין סד.(, ועל האמת העולם 
קיים )ראה אבות סוף פ"א(, ואת חותמו חתם ה' בתחילת התורה, שכן שלש 
המלים הראשונות ושלש המלים האחרונות של פרשת הבריאה - בראשית 
ברא אלוקים ו-ברא אלוקים לעשות - מסתיימות באותיות א-מ-ת. ולכן 
המשנה בדיבורו הורס את החותם ואת קיומו של העולם, ואפילו אם הורס 
רק כלשהו - את ה"א" שבחותם - הרי נשאר "מת"; ולהיפך, מי שאינו משנה 
בדיבורו מקיים עצמו ועולמו בחותמה של הבריאה שהוא אמת, ולכן לא 

מת שם איש לפני זמנו )מהרש"א(. 

ְוֵכן  ֲעִמיתֹו".  ּבַ ִאיׁש  רּו  ּקְ ְולֹא-ְתׁשַ "ְולֹא-ְתַכֲחׁשּו  יא(  יט, 

"לֹא- יג(  כ,  )שמות  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ֶקר,  ׁשֶ ֵעד  ֵרֵעהּו  ּבְ 289ָהעֹוֶנה 

ְרִמית  ַעל 291ַהּתַ ה ּבַ ֶקר", 290ּוִמן ַהֵחֶלק ַהּזֶ ַתֲעֶנה ְבֵרֲעָך ֵעד ׁשָ

יד(  כה,  )ויקרא  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ פּות,  ּתָ ּוְבׁשֻ ִמְסָחִרים  ּבְ ְוָהאֹוָנאֹות 

יב(  נה,  )תהלים  ְוֶנֱאַמר  ֶאת-ָאִחיו",  ִאיׁש  "292ַאל-ּתֹונּו 

296ְוִנְקָרא  295ּוִמְרָמה".  294ּתְֹך  ֵמְרחָֹבּה  "293ְולֹא-ָיִמיׁש 

ִכּתֹות  ֶבד-ָעֹון ּבְ ַעל, 299ְוהּוא ּכֶ ִלּיַ 297ִאיׁש-ָאֶון, ְוִנְקָרא 298ּבְ

ִיְרַאת-ֵחְטא. ֲעֵרי  ׁשַ 300ּבְ ְמנּו  ִהְקּדַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִעים,   ָהְרׁשָ

302מֹוֶרה  ֵעיָניו,  ּבְ 301קֹוֵרץ  הּוא  ׁשֶ ִאיׁש-ָהָאֶון  ֶזה  ּוִמּדֹות 

ָזב,  282ִאיׁש-ּכָ ָהֶאָחד,  ַהֵחֶלק  ֲחָלִקים. 

ִחית  ְוַיׁשְ ר ּתֹוָרה ָעַזב, 284ְוֵיַרע  283ֲאׁשֶ

ֲעִמיתֹו  מֹו 285ַהְמַכֵחׁש ּבַ יו, ּכְ ַמֲעֵנה ִפּ ּבְ

אֹו  286ִבְתׂשּוֶמת-ָיד  אֹו  דֹון  ִפּקָ ּבְ

)ויקרא  ֱאַמר  ּנֶ 288ׁשֶ ִכיר,  ַכר-ׂשָ 287ִבׂשְ

בתורה, ומוסב על דבריו "אשר תורה עזב". 289. העונה ברעהו עד שקר. 
290. ומן החלק הזה.  ובעדותו מפסיד ממון לחבירו.  המעיד עדות שקר 
בחלק זה של 'איש כזב' כלול. 291. התרמית והאונאות במסחרים. משא 
292. אל תונו איש את  ממון.  הפסד  לחבירו  הגורמת  מרמה  בדרך  ומתן 
אחיו. זו אונאת ממון )ב"מ נח:(. ובשע"ת מהדורת שפתי חכמים הגירסא 
"ולא תונו איש את עמיתו" עפ"י דפו"ר ושאר ספרים, ואף שמקרא זה נדרש 
לאונאת דברים, מצינו בכ"מ שנשתמשו במקרא זה לאונאת המקחים, ועי' 
מנ"ח. 293. ולא ימיש מרחובה. לא הוסר מרחוב העיר. 294. תוך. מרמה 
הצפונה תוך הלב. 295. ומרמה. העשויה בפרהסיא. 296. ונקרא. במשלי 
)ו, יב( כדלקמן. 297. איש און. איש ֶרַשע. 298. בליעל. פורק מעליו עול 
שמים. 299. והוא כבד עון בכתות הרשעים. מן העוונות הקשים והכבדים גם 
בין הרשעים. 300. בשערי יראת חטא. רבינו חיבר חיבור בשם 'שערי יראת 
חטא', אך לא זכינו לאורו. 301. קורץ בעיניו. רמיזות של מרמה )רש"י(. 

302. מורה באצבעותיו. מראה ומסמן באצבעות ידיו.

282. איש כזב. איש שקרן. 283. אשר תורה עזב. עובר על לאוין מפורשים 
בתורה. 284. וירע וישחית במענה פיו. גורם נזק בדיבורו. 285. המכחש 
בעמיתו בפקדון. משקר לחברו התובע ממנו את פקדונו. 286. בתשומת 
יד. ששם בידו ממון להתעסק בו, או במלוה )רש"י(. ואונקלוס תרגם "או 
בשותפות ידא", וכן פירש באבן עזרא "שותפות - ששם ידו עמו". והוא 
משקר לחברו וטוען שהחזיר לו דמי ההלואה או שלא קיבל ממנו כלל, וכן 
שנתן לו כבר חלקו בדמי העיסקא או בשותפות, או שלא קיבל ממנו כלל. 
287. בשכר שכיר. בשכר המגיע לשכיר שעבד אצלו, ומשקר וטוען שכבר 
נתן לו שכרו או שלא מגיע לו יותר. 288. שנאמר. כלומר, ואיסורו מפורש 
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תשובה תשובהשער שלישישערי  שער שלישישערי 

ם ַעל  ֵני ַהֲחָלִקים ָעְנׁשָ ה 313ׁשְ י". ְוֵאּלֶ ם ַנְפׁשִ ֶזה לֹא ִתְתַנּקֵ ּכָ

ְכָנָפיו.  ּבִ רּור  315ַהּצָ ֶזק  ַהּנֵ ְוַעל  ֶקר,  ֶ ַהּשׁ ְדָבִרים: 314ַעל  ֵני  ׁשְ

ֱאַמר  ּנֶ ם, ׁשֶ ֵ ֶזק, הּוא ּתֹוֲעַבת ַהּשׁ ַבד ַצד ַהּנֵ ֶקר, ִמּלְ ֶ י ַהּשׁ 316ּכִ

ָרמֹות  318ֵעיַנִים  ְוגֹו'  ְיָי  ֵנא  ׂשָ ה  ׁש-ֵהּנָ "317ׁשֶ ו, טז-יח(  )משלי 

ְוֶנֱאַמר  ְוגֹו',  בֹות ָאֶון"  ְוגֹו', 319ֵלב חֹוֵרׁש ַמְחׁשְ ֶקר  ׁשָ ְלׁשֹון 

)איוב טו, טז(  ְוֶנֱאַמר  ֵנאִתי",  ׂשָ כֹות  ַתְהּפֻ "320ּוִפי  יג(  )שם ח, 

ִים ַעְוָלה". 322ְוַאף  י-ִנְתָעב ְוֶנֱאָלח ִאיׁש-ׁשֶֹתה ַכּמַ "321ַאף ּכִ

"324ּתֹוֲעַבת  ֱאַמר  ּנֶ 323ׁשֶ ָלֶהם,  ֶקר  ֶ ַהּשׁ ִנְתָעב  ר-ָוָדם  ׂשָ ּבָ

ֶקר".  ְפֵתי ׁשָ ְמָלִכים ׂשִ

ַעל ִאיׁש  ִלּיַ ֱאַמר )משלי ו, יב-יג( "ָאָדם ּבְ ּנֶ מֹו ׁשֶ עֹוָתיו, ּכְ ֶאְצּבְ ּבְ

עֹוָתיו".  ֶאְצּבְ ַרְגָליו ֹמֶרה ּבְ ֵעיָניו 303ֹמֵלל ּבְ ָאֶון ְוגֹו' קֹוֵרץ ּבְ

ֶקר 304ֵנֶזק  ֶ ֶעֶצם ַהּשׁ ר ְוֵאין ּבְ ּקֵ ִני, ַהְמׁשַ ֵ ַהֵחֶלק ַהּשׁ קעט. 
ה  ן 305ּבֹו 306ַלֲעׂשֹותֹו ִסּבָ ּוֵ ְוֶהְפֵסד ַלֲחֵברֹו, ַאְך ִיְתּכַ

ֲאִמין ּבֹו  ּיַ ְתֶעה ֶאת ֲחֵברֹו ׁשֶ מֹו 307ַהּמַ ֶזק ְוֶאל ָהָרע, ּכְ ֶאל ַהּנֵ

ְבַטח ּבֹו  ּיִ ֵדי ׁשֶ ֶזה ּכְ ן ּבָ ּוֵ י הּוא אֹוֵהב ְוֵרַע ֶנֱאָמן ִעּמֹו, ּוִמְתּכַ ּכִ

ִעְנָין  יַח ָעָליו ֶאת ָהָרָעה, ּכָ ּנּו ְויּוַכל 308ְלַהּדִ ֵמר ִמּמֶ ָ ְולֹא ִיּשׁ

ר  ְיַדּבֵ ֶאת-ֵרֵעהּו  לֹום  ׁשָ ִפיו  "309ּבְ ז(  ט,  )ירמיה  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ

ח(  שם,  )שם  ַאֲחָריו  ְוֶנֱאַמר  ָאְרּבֹו",  ים  ָיׂשִ 310ּוְבִקְרּבֹו 

ר  ֲאׁשֶ גֹוי  312ִאם-ּבְ ְיָי  ְנֻאם  ם  לֹא-ֶאְפָקד-ּבָ ה  על "311ַהַעל-ֵאּלֶ השקר.  על   .314 השקרים.  מכת  והשני  הראשון  החלקים.  שני   .313
עצם השקר. 315. הצרור בכנפיו. הכרוך בו, דהיינו הנזק שנגרם בעקבות 
317. שש הנה שנא ה'. ששה דברים  316. כי השקר. מצד עצמו.  שקרו. 
המה ששונא אותם ה'. 318. עינים רמות לשון שקר. גאותן, והמדבר שקרים. 
319. לב חורש מחשבות און. לב הזומם מחשבות ֶרַשע להרע ולהזיק לזולת. 
320. ופי תהפוכות שנאתי. ופה המדבר אחד בפה ואחד בלב, שונא אני. 
321. אף כי נתעב ונאלח איש שותה כמים עולה. וכל שכן שמאוס ומלוכלך, 
האדם שכשתית מים כך מצויה בידו מרמה. 322. ואף בשר ודם נתעב השקר 
להם. כלומר, אפילו בעיני בני אדם מאוס השקר וכ"ש בעיני השי"ת, כי זה 
דבר שהשכל מחייבהו. 323. שנאמר תועבת מלכים שפתי שקר. נוסף עפ"י 
מהדורת שפתי חכמים. פסוק זה אינו במקרא, והוא שילוב בין שני פסוקים: 
"תועבת מלכים עשות ֶרַׁשע" )משלי טז, יב(, "תועבת ה' שפתי שקר" )שם יב, 
כב(. וכן יש ללמוד זאת ממה שנאמר אחריו "רצון מלכים שפתי צדק" )שם 
טז, יג(, ומכלל הן אתה שומע לאו. 324. תועבת מלכים. הנה למלכים והם 

השכלים האנושיים הוא מתועב מאד ושנוא )רלב"ג משלי טז, יב(.

רמיזות  מיני  כולם  )שם(.  זה  על  זה  כלומר משפשף  303. מולל ברגליו. 
וחושיו. גופו  בכל  מרמה  שהוא  והיינו  ושקר,  רמאות  של   וסימנים 
הראשון(. החלק  מן  הוא  קל  )ובזה  ומידי  ישיר  באופן  והפסד.  נזק   .304 
305. בו. בשקר. 306. לעשותו סבה אל הנזק ואל הרע. לגרום על ידו נזק 
לזולת. 307. המתעה. המוליך שולל. 308. להדיח. להביא. 309. בפיו שלום 
את רעהו ידבר. כלפי חוץ מדבר דברי שלום וֵרעּות עם חברו. 310. ובקרבו 
ישים ארבו. ובתוך לבו יכין לו מארב כדי ללוכדו אחרי שלא נזהר ממנו. 
311. העל אלה לא אפקד בם. האם על פשעים חמורים כאלו לא אענישם, 
כי יש בזה חומרה יתירה לאחר שחבירו בוטח בו וסומך עליו. 312. אם בגוי 
אשר כזה לא תתנקם נפשי. והאם בעם המתנהג בצורה שכזו לא אגמול להם 

במיצוי הדין.
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תשובה תשובהעיוניםשער שלישישערי  שער שלישישערי  עיונים

בכל  הזכירה  שלא 
שאר האזהרות. ומצד 
הזהירתנו  הריחוק 
שלא נטה אזננו כלל 
שנחשוב  דבר  לשום 
אע"פ  שקר.  שהוא 
יודעים  אנו  שאין 
אותו  אם  בבירור 
הדבר שקר. וכעין מה 
"הרחק  רז"ל:  שאמרו 
והדומה  הכיעור  מן 

לו". 
השקר נתעב ונאלח בעיני הכל, אין דבר מאוס ממנו, והמארה והקללה 
בבית כל אוהביו. מפני שה' יתברך אמת, וכל אשר אתו אמת, ואין הברכה 
מצויה וחלה אלא במתדמים אל הקב"ה במעשיהם, להיות אמיתיים כמו 
שהוא אמת. אבל מי שמעשיו בהיפך מידותיו הטובות, והם בעלי השקר 
היפך  שהוא  מה  לעולם  עליהם  תנוח  כן  גם  ממש,  מידותיו  היפך  שהם 
מידותיו של הקב"ה והיפך מדת הברכה שהיא בו - היא המארה והקללה, 
והיפך השמחה והשלום והתענוג שהם אתו, היא הדאגה והקטטה והצער, 

כל אלה חלק אדם רשע מאלקים. 

על  ענשו  ועיקר  יט. 
השקר. בספר החינוך 
האריך  עד(  )מצוה 
השקר,  מדת  בגנות 
הזהירתנו  וז"ל: 
מן  להרחיק  התורה 
שכתוב  כמו  השקר, 
תרחק".  שקר  "מדבר 
התורה  הזכירה  והנה 
"ריחוק"  לשון  בו 
מה  מיאוסו,  לרוב 

ּבֹו,  ָכה  ּזָ ׁשֶ ָבר  334ּדָ ּנּו  ִמּמֶ ִהְפִסיד 

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ ִעְנָין  335ּכָ

ֲחִליף  ל 336ַהּמַ ִלְבָרָכה )סנהדרין צב, א( ּכָ

ֲעבֹוָדה-ָזָרה,  עֹוֵבד  ִאּלּו  337ּכְ ִדּבּורֹו  ּבְ

"339אּוַלי  יב(  כז,  )בראשית  ֱאַמר  ּנֶ 338ׁשֶ

ְבֵעיָניו  ְוָהִייִתי  ָאִבי  ִני  ֵ ְיֻמּשׁ

ֲעבֹוָדה- ַעל  ְוֶנֱאַמר  ַע",  ְמַתְעּתֵ 340ּכִ

א  ַהּבָ י,  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ַהֵחֶלק  קפ. 
ְוִדְבֵרי-ִמְרָמה  ָעְרָמה  325ְבּ

ְלַהֲעִביר  ָעָליו  326ִמּבְ טֹוב  ִלְמנֹוַע 

ֵמֲחֵברֹו  ִלְגזֹול  327לֹא  ֵאָליו,  ַהּטֹוָבה 

ּלֹו ְולֹא 328ְלָחְמסֹו, ֲאָבל  הּוא ׁשֶ ָבר ׁשֶ ּדָ

ּטֹוָבה ָהֲעִתיָדה ָלבֹוא ִליֵדי  ן ֵעינֹו ּבַ ִיּתֵ

ּה ֵאָליו  ֲחֵברֹו, 329ְוצֹוֶדה אֹוָתּה ְלַקְחּתָ

ָקָריו  ׁשְ ּבִ ב  ִיַסּבֵ אֹו  יו,  ִמּלָ ֶקר  ׁשֶ 330ּבְ

ַעל  ָעְנׁשֹו  ר  333)יט(ְוִעּקַ ת.  332ַמּתָ ֲחֵברֹו  לֹו  ן  ִיּתֵ ר  331ֲאׁשֶ

ּנּו ֶהְפֵסד  ב ִמּמֶ ר ְיַסּבֵ ֲאׁשֶ ֶקר ּכַ ֶ ל עֶֹנׁש ַהּשׁ ֶקר. ָאֵכן ִיְגּדַ ֶ ַהּשׁ

י לֹא  ר ָהעֶֹנׁש ַעל ַהֶהְפֵסד, ּכִ ֵאין ִעּקַ י ׁשֶ ְלזּוָלתֹו, ַאף-ַעל-ּפִ

334. דבר שזכה בו. כבר, רק מונע ממנו דבר שהיה יכול לזכות בו בעתיד. 
]ואף אם סיבב בשקריו עד אשר יתן חבירו לו מתנה, מ"מ הרי לא נטלו ממנו 
בידים אלא גרם לו לתת לו מתנה וכנ"ל[. 335. כענין שאמרו. זה מוסב על 
עצם עונש השקר. 336. המחליף בדיבורו. משנה את קולו כדי שלא יכירוהו 
הקב"ה  של  בחותמו  כיון ששיקר  זרה.  337. כאילו עובד עבודה  )רש"י(. 
שהוא אמת )עיון יעקב(. 338. שנאמר. אצל יעקב אבינו כאשר אמרה לו 
אמו שישנה את קולו לקול אחיו עשיו, אמר לה שחושש הוא לעשות כן. 
339. אולי ימושני אבי. שמא ימשש אותי יצחק ויראה שאין ידי שעירות 

כידי עשיו, וידע שאני משקר. 340. כמתעתע. מהתל בו להטעותו.

לקבל  ממי שמיועד  כלומר  326. מבעליו.  ְלָהֵרַע.  בחכמה  325. בערמה. 
ולהוציא  לגזול  כדי  לא  שלו.  שהוא  דבר  מחברו  לגזול  לא   .327 הטובה. 
מחברו דבר שכבר שייך לו. 328. לחמסו. 'חמסן' הוא הנוטל חפץ מחבירו 
בעל-כרחו ומשלם לו את דמיו )ב"ק סה.(. 329. וצודה אותה לקחתה אליו. 
)עפ"י שמואל-א' כד, יא. "צודה" - אורב(. מחזר אחריה להשיגה ומסבב 
בשקריו להעבירה לעצמו, כמו הרואה את חבירו עוסק בעסק טוב, ובא זה 
והרבה עליו בשקר, ואמר לו שיש לו בירור שיהיה היזק בזה העסק, או שאר 
איזה שקר, עד שסיבב העסק לעצמו )לשון 'יד הקטנה' הלכות דעות פרק 
י' סעיף א'(. 330. בשקר מליו. בדברי שקר. 331. אשר יתן לו חברו מתת. 
כגון שיאמר לו רצוני לקנות בית זה שאתה רוצה לקנות, ועל ידי זה נותן 
לו )חברו( דמים למען יסלק עצמו )מהמקח( ולא יקנה )שם(. 332. מתת. 

מתנה. 333. ועיקר ענשו. בחלק זה.
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מבאר:  והוא  שקר? 
שגם  הדבר  ידוע 
הגויים  מוסר  לפי 
מאוסה  השקר  מידת 
לחברה  ומזיקה 
ולאנושות כולה. אבל 
שרק  היא,  הבנתם 
סוג של שקר שעלול 

להטעות ולגרום לנזק - אסור, אבל סוג שקר כזה המיועד רק להשתעשע 
בו ולא יביא לנזק, אין רואים בו הגויים איסור. אולם לפי השקפת תורתנו 
הקדושה, אסור השקר בכל מכל כל, כי ה' אלוקים אמת ותורתו אמת, 
ואינו סובל אפילו מילולי שקרא בלבד. חכמי אתונא ביקשו מרבי יהושע 
בן חנניה, שיגדיר להם מהו שקר. אמר להם, גם אם מישהו אומר "היתה לנו 
פרידה וילדה", שהוא שקר גלוי - אסור. ועל כן התפלאו: וכי פרידה יולדת?! 
והרי הכל יודעים שהוא שקר, ושום אדם לא יאמין ולא ינזק מכזב זה, ולמה 
שיאסר? השיבם רבי יהושע, גם אלו הם דברי שקר לפי השקפת תורתנו. 
כא. מאהבתו שקר מדבר צדק סלה. יש לעיין, מהי ההנאה באהבת השקר? 
דבשלמא אם מרויח ע"י השקר, יש לו הנאה להשתמש בשקר כאמצעי. אבל 
מהי ההנאה באהבת שקר כאשר אין בו שום תועלת שהיא והוא משמש 

לכאורה מטרה כשלעצמה?
וביאר ב'שפתי חיים' )מדות ועבודת ה' ח"א עמ' י"ז(: טבע האדם להתענג 
בעולם הדמיון ולהפכו למציאות, אמנם רוב בני אדם מתביישים לספר את 
דמיונותיהם, אך ישנם בני אדם שאינם נרתעים מלעשות זאת, ומספרים 
סיפורי כזב ללא שום תועלת, אלא רק להנאת עצמם מתוך אהבת השקר, 
שההנאה בזה היא הבריחה מהמציאות אל עולם השקר הדמיוני. עיי"ש. 

כ. ולא הפסד לזולתו. 
)ח:(  בכורות  במסכת 
ברבי  מעשה  מובא 
חנניה,  בן  יהושע 
זקני  ממנו  שביקשו 
לנו  אמור   - אתונא 
שקר.  של  דברים 
היתה  להם,  אמר 
פרידה שילדה. תמהו 
פרידה  וכי  הזקנים: 
להם,  אמר  יולדת?! 
אלה הם דברי השקר 
לכם...  שאמרתי 
בספר "תולדות אדם" 
)ח"ד פ"ב( תמה, איזה 
חכמה זו לומר סיפור 
להם  וכשאמר  שקר? 
כבר את השקר כבקשתם, מדוע התפלאו "וכי פרידה יולדת", הרי ביקשו 

טֹו ּפָ ִמׁשְ 347ּכֹה  ֲאָבל   ְלזּוָלתֹו, 

ֶצֶדק  ר  ּבֵ ִמּדַ ֶקר  ׁשֶ 348)כא(ֵמַאֲהָבתֹו 

ּבֹו  ִמּלִ 349ּבֹוֶדה  הּוא  ׁשֶ ּוְפָעִמים  ֶסָלה, 

ה ֵיַקל  ּלֹו. ְוָהִאיׁש ַהּזֶ ָבִרים ּכֻ ִסּפּור ַהּדְ

י 350ֵאין ֶהְפֵסד  ד ֶאָחד, ַעל ּכִ ָעְנׁשֹו ִמּצַ

ה  ֵהּמָ "341ֶהֶבל  טו(  י,  )ירמיה  ָזָרה 

ִעים". ְוָאְמָרם ִזְכרֹוָנם  ְעּתֻ ה ּתַ 342ַמֲעׂשֵ

ֲעבֹוָדה-ָזָרה,  עֹוֵבד  ִאּלּו  343ּכְ ִלְבָרָכה 

ֶאָחד,  ָקֶצה  ַעל  ְמיֹון  ַהּדִ 344ֵהִביאּו 

ְוא.  ָ ּשׁ ֶקר ְוֶנֱעָזר ּבַ ֶ ּשׁ ר ּבַ י הּוא ִנְסּתָ 345ּכִ

ר  ּקֵ ַהְמׁשַ ָהְרִביִעי,  ַהֵחֶלק  קפא. 
ר  ֲאׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ִסּפּור  ּבְ

ן,  ּוֵ ִמְתּכַ ּבְ ִמְקָצָתם  346ּוַמֲחִליף  ַמע  ׁשָ

ָקָריו )כ(ְולֹא ֶהְפֵסד  ׁשְ ְוֵאין לֹו ּתֹוֶעֶלת ּבִ

348. מאהבתו שקר מדבר צדק סלה. אוהב  347. כה משפטו. כך מנהגו. 
ה(. נב,  )מלשון הכתוב תהלים  לדבר אמת  יותר מאשר   הוא את השקר 

349. בודה מלבו. ממציא מעצמו. 350. אין הפסד לאיש. לא נגרם נזק לאף 
אדם.

341. הבל המה. האלילים, ואין בהם ממש. 342. מעשה תעתועים. העושה 
פסל תועה מדרך השכל. 343. כאילו עובד עבודה זרה. כיון שלשון 'תעתוע' 
זרה. עבודה  כעובד  הוא  דיבורו  שהמחליף  ללמוד  יש  בשניהם,   נאמר 

344. הביאו הדמיון על קצה אחד. כלומר, דימו אותו בבחינה אחת. "ולאו 
דוקא כאילו עובד עבודה-זרה ממש, אלא הדמיון על קצת" )ארחות צדיקים, 
שער השקר(. 345. כי הוא נסתר בשקר ונעזר בשוא. מלשון הכתוב בישעיה 
)כח, טו(. והכוונה, לפי שזה המחליף סבור אשר על ידי זה השקר הוא נעזר 
ועל ידו הוא משיג חפצו, ולּו היה מדבר באמת היה מגיע לו היזק, והרי 
ענינו ממש כעובד עבודה-זרה, אשר דעתו שעל ידה יהיה מצליח ושיש בה 
איזה ממש וכו', ובאמת הכל רק הבל המה מעשה תעתועים וכו' )לשון 'יד 

הקטנה' שם(. 346. ומחליף מקצתם. ומשנה חלקם.
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הלל  בית  דעת  היא 
)יז.(.  כתובות  במסכת 
ועיין שו"ע )אה"ע סה, 
א(: "מצוה לשמח חתן 

וכלה ולרקד לפניהם ולומר שהיא נאה וחסודה". מצוה זו היא בכלל "הכנסת 
כלה", והיא חלק ממצות גמילות חסדים בגופו )רמב"ם הלכ' אבל יד, א(. 

שבח זה )"חסודה"( ניתן להאמר על כל כלה, שגם אשה כעורה יכולה להיות 
בעלת חן, כמו שאמרו על אסתר )מגילה יג. לפי דעה אחת(: אסתר ירקרוקת 
היתה, אבל חוט של חסד היה משוך עליה ]היה נסוך עליה חן, ומכחו נשאה 
חן בעיני כל רואיה - עיין ביאור הגר"א אסתר ב, טו[ )שיטמ"ק(. וגם "נאה" 
יכול להתפרש על דרך זו, שכשנושאת חן בעיני הבריות, היא נאה בעיניהן 
)עיין תוספות רי"ד(. או הכוונה, שהיא נאה במעשיה )פרישה אבה"ע סה, א. 
בית שמואל סה, ב(. ומכל מקום יש בזה גניבת דעת, שהחתן יחשוב שמשבחים 
אותה שהיא נאה בעיני רואיה, ובאמת הכוונה שנאה במעשיה, וסוברים בית 

הלל שמותר לגנוב את דעתו, הואיל ועושים זאת לתועלתו.
אבל אי אפשר לומר שהיא יפה ממש או שאין בה מום אם יש בה, שאפילו 
לבית הלל הסוברים שמותר לשנות מהאמת כדי לחבב כלה על בעלה )כמבואר 
בגמרא שם(, אין לומר שקר הנראה לעינים, אלא רק דבר שאפשר להעלים 

מעיני החתן )עיין שטמ"ק בביאור רש"י וב'חלקת מחוקק' אה"ע סה, א(. 
כג. אביך צוה לפני מותו לאמר וגו'. לכאורה תמוה האיך מותר לומר שקר, 
והלא התורה הזהירה )שמות כג, ז( "מדבר שקר תרחק"? מיישב ה'ערוך לנר' 
)יבמות סה:(, שבאמת לא אמרו האחים שקר, אלא אמרו דברים המשתמעים 

נאה  שהיא  כב. 
רש"י:  פירש  וחסודה. 
"חוט של חסד משוך 
עליה". כלומר, שהיא 
ומוצאת  חן,  בעלת 
זו  רואיה.  בעיני  חן 

ֱאַמר )בראשית  ּנֶ לֹום, 362ׁשֶ ִדְבֵרי ׁשָ 361ּבְ

מֹותֹו  ִלְפֵני  ה  ִצּוָ ")כג(ָאִביָך  טז-יז(  נ, 

ֲאָבל  351ּוַפֲחזּותֹו,  ָקָריו  ׁשְ ּבִ ְלִאיׁש 

ָניו ְוַאֲהַבת  עֹז ּפָ דֹול ְמאֹד ָעְנׁשֹו 352ּבְ ּגָ

ֶיֱאָהֵבהּו  י  353ּכִ ֲעֹונֹו  ד  ְוִיְכּבַ ֶקר,  ֶ ַהּשׁ

ָעָליו  לֹֹמה  ׁשְ 354ְוָאַמר  ִלְבִלי תֹוֶעֶלת. 

ָזִבים ֵעד  לֹום )משלי ו, יט( "ָיִפיַח ּכְ ָ ַהּשׁ

ָזִבים  ּכְ 355ָיִפיַח  ר  ֲאׁשֶ ָאָדם  ְרֶאה  ּתִ ִאם  רּוׁש,  ּפֵ ֶקר".  ׁשָ

ַהּזֹאת  ה  ּדָ ַהּמִ ְתִביֵאהּו  י  ּכִ ַדע  ּתֵ ָבָריו,  ּדְ ְוִסּפּור  יָחתֹו  ׂשִ ּבְ

ַאֲהָבתֹו  ַאֲחֵרי  ָסָרה,  ּבֹו  356ְוַלֲענֹות  ָאִחיו  ּבְ ֶקר  ׁשֶ ְלָהִעיד 

ת  ם ִמְצֹות 359ּוְדִריׁשַ ירּוהּו 358ְלַקּיֵ ֶקר. 357ְוֶזה ַהֵחֶלק ִהּתִ ֶ ַהּשׁ

ה  ּלָ ַח ַהּכַ ּבֵ ר ְלׁשַ י ֻמּתָ לֹום. ְוָאְמרּו )כתובות יז, א( ּכִ טֹוָבה ְוׁשָ

י  ַאף-ַעל-ּפִ ַוֲחסּוָדה,  ָנָאה  ִהיא  )כב(ׁשֶ ְוֵלאֹמר  ֶהָחָתן  ִלְפֵני 

ּנֹות 360ְלׁשַ ר  ֻמּתָ ב(  סה,  )יבמות  ְוָאְמרּו  ֵכן.  ֵאינֹו   ׁשֶ

יאמר  שאם  במקרה  שלום,  דברי  לדבר  כדי  בדברי שלום.   .361 האמת. 
את האמת עלול הדבר לערער את השלום. 362. שנאמר אביך ציוה וגו'. 
לאחר מות יעקב, לא נהג יוסף עם אחיו באותה קירבה שנהג בהם כאשר 
יעקב חי. חששו האחים שמא מתכוון יוסף לנקום בהם על הצער שגרמו לו 
כשמכרוהו מצרימה, ולכן המציאו סיפור שיעקב ציוה לפני מותו שימחול 
יוסף לאחיו על פשעיהם נגדו, ועשו זאת בכדי למנוע מריבה ומחלוקת בינם 

לבין יוסף אחיהם )ראה רש"י שם(.

351. ופחזותו. ומקלות דעתו )לשון הכתוב ירמיה כג, לב(. 352. בעוז פניו 
ואהבת השקר. על כך שמעיז פניו לשקר ללא בושה, ועל אהבתו את השקר. 
353. יאהבהו לבלי תועלת. יאהב את השקר אף שאין לו ממנו שום תועלת 
זה המשקר בסיפור דבריו מתוך  354. ואמר שלמה. שגם אדם  ממשית. 
אהבתו את השקר - סופו להזיק ולהפסיד לזולתו בשקריו כגון ע"י עדות 
שקר וכדו'. 355. יפיח כזבים. לדברי רבינו פירוש הפסוק שהכזב יוצא מפיו 
מאליו )שפתי חיים, מידות א' עמ' יז(. 356. ולענות בו סרה. דברים שאינם 
)לשון הכתוב דברים יט, טז. ועיין רש"י שם(. 357. וזה החלק. לשקר באופן 
שאין הפסד לזולתו. 358. לקיים מצוות. לשם קיום מצוה, כגון לשמח חתן 
וכלה כמו שמבאר והולך. 359. ודרישת טובה ושלום. כדי לבקש ולחפש 
360. לשנות. מן  טובת הבריות או לשם השכנת שלום בין איש לרעהו. 

ביאורים

ביאורים

64|  |65



א'
ם 

 יו
- '

 ט
וע

שב
שבוע ח' - יום ה'

תשובה שער שלישישערי  תשובה עיוניםשער שלישישערי 

השליח  פנים.  לשתי 
אמר )בראשית נ, טו(: 
"אביך צוה לפני מותו לאמר..." והכוונה היתה על דברי צוואה שאמר יעקב 
לבניו לפני מותו ]כמו שנאמר )שם מט, לג(: "ויכל יעקב לצוות את בניו"[, אבל 
המשך הדברים שאמר השליח "...כה תאמרו ליוסף..." לא היה מדברי יעקב 
אבינו. אולם, השליח מסר הדברים ליוסף באופן שיש לטעות שיעקב אמר 
דברים אלו, ולכן נקטה הגמרא הלשון "לשנות" מפני השלום, לא "לשקר", שכן 

לא היה בכך שקר מוחלט כי אם שינוי של משמעות בלבד. עכ"ד. 
וכן כתב בספר חסידים )סי' תתרס"א( דגם מה שהתירו חכמים לשנות, כגון 
מפני דרכי שלום )יבמות סה:(, ובהני תלת מילי משנו רבנן, במסכת ובפוריא 
ובאושפיזא )ב"מ כג:(, אין לומר שקר ממש, אלא לישנא דמשמע לתרי אנפי 
)לשון המשתמע לשתי פנים(, שהשני יטעה בזה. וכן כתב רבנו בחיי בפרשת 
וישלח ומקורם במדרש רבה )ב"ר פע"ח סי' י"ד(: "עד אשר אבא אל אדוני 
שעירה", אמר רבי אבהו, חזרנו על כל המקרא ולא מצאנו שהלך יעקב אבינו 
אצל עשו להר שעיר מימיו. אפשר יעקב אמיתי היה ומרמה בו?! אלא, אימתי 
היה הוא בא אצלו - לעתיד לבא, הדא הוא דכתיב: "ועלו מושיעים בהר ציון 
לשפוט את הר עשו". אף על גב שעשה כדין, כדאמרינן בע"ז )כה:( "ישראל 
שנזדמן לו גוי, שאלו להיכן הולך - ירחיב לו את הדרך", מכל מקום יעקב 
אבינו שהיה אמיתי לא היה אומר שקר ממש, וקאמר שכיון לעתיד לבא רק 

עשו לא הבין )אורחות יושר, אמת(.
ענין זה - כתב בספר 'אזנים לתורה' )שמות כג, ז( - נלמד מהכתוב "מדבר שקר 
תרחק" )שם(. שהרי עצם האזהרה שלא לדבר שקר כבר מפורשת בפרשת 
)ויקרא יט, יא( "ולא תשקרו איש בעמיתו". אלא שכאן הוסיפה  קדושים 
והזהירה התורה, שאפילו במקום שעצם השקר מוכרח, וכמו שאמרו )ב"מ 
פז.( מותר לשנות מפני השלום וכיוצא בזה - אף אז ישתדל לדבר בלשון 

המשתמעת לשתי פנים, ועל ידי זה יתרחק מן השקר.
וכן פירש רש"י את דברי יעקב אבינו לאביו )בראשית כז, יט( "אנכי עשו בכורך" 
- אנכי המביא לך, ועשו הוא בכורך, "עשיתי" - כמה דברים - "כאשר דברת 
אלי". ועל השאלה )שם פסוק כד( "אתה זה בני עשו" - לא אמר אני עשו, אלא 
"אני". הרי שאף שהיה צורך לשנות מן האמת לתכלית גדולה, מכל מקום 

התרחק מדבר שקר ולא אמר בלשון שאי אפשר לפרשה על דרך האמת.

ע ַאֶחיָך" ְוגֹו'. ׁשַ ָנא ּפֶ

ְמעּו  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ִמְקָצת  ַיֲחִליפּו  ים  ֲאָנׁשִ 363ְוֵיׁש 

ֵעת  ם ַלְחקֹר ּבְ יתּו ִלּבָ י לֹא ָיׁשִ ְבִלי ַדַעת, 365ּכִ 364ּבִ

לֹום  ָ לֹֹמה ָעָליו ַהּשׁ ה ָרָעה. ְוָאַמר ׁשְ ם זֹאת ִמּדָ ְמָעם, 366ּגַ ׁשָ

רּוׁש, ִאיׁש נֹוֵתן  ר". ּפֵ )משלי כא, כח( "ְוִאיׁש ׁשֹוֵמַע ָלֶנַצח ְיַדּבֵ

רּו  ְיַדּבְ ר  ֲאׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ כּוַנת  ּתְ 367ַעד  ּוְלַהֲאִזין  מֹוַע  ִלׁשְ ֵלב 

ִפיו  ְבּ ֵצא  ִיּמָ ְולֹא  ָנכֹון  ַעל  אֹוָתם  ר  ְיַסּפֵ 368ְלַמַען  ָאְזָניו  ְבּ

ֵני-ָאָדם  י יֹאֲהבּו ּבְ ר, 371ּכִ ְרִמית - 370ָלֶנַצח ְיַדּבֵ 369ְלׁשֹון ּתַ

עֹוד  ר  ְתַדּבֵ ה  ָלּמָ ְלעֹוָלם  לֹו  יֹאְמרּו  ְולֹא  ָבָריו  ּדְ מֹוַע  ִלׁשְ

ָבֶריָך.  ּדְ

א  ׂשָ א  ָאּנָ ְליֹוֵסף  ּכֹה-ֹתאְמרּו  ֵלאֹמר, 

אינם  אבל  אמת  דבר  שמספרים  כלומר,  וכו'.  יחליפו  אנשים  ויש   .363
מדייקים בדברים. 364. בבלי דעת. בלי כוונה, מחוסר שימת לב. 365. כי 
מלכתחילה  דעתם  נתנו  ולא  מאחר  שמעם.  בעת  לחקור  לבם  ישיתו  לא 
366. גם זאת מדה רעה. אף שאינם  להתבונן בפרטי העובדות לאשורם. 
 מתכוונים לשקר, מ"מ מרגילים עצמם בשקר ולא חשים לאמת )עלי אורח(.

367. עד תכונת הדברים. את כל תוכן פרטי הדברים. 368. למען יספר אותם 
 על נכון. כדי שיוכל להעביר לאחרים את הדברים ששמע בצורה מדוייקת.
369. לשון תרמית. לשון שקר. 370. לנצח ידבר. כלומר, אם יחפוץ ידבר 
כל היום, כי לא ילאה האדם מסיפור דבריו ולא יהיו לטורח )רבינו בפירושו 
למשלי(. 371. כי יאהבו בני אדם לשמוע דבריו. כיון שיודעים שדבריו הם 

אמיתיים ומדוייקים.
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תשובה תשובהשער שלישישערי  שער שלישישערי 

ֶרְך ַהְבָטָחה 383ּוָבַטח ּבֹו ֵלב  ר ָאַמר ְלֵהיִטיב ִעּמֹו ַעל ּדֶ ֲאׁשֶ

ֶקר,  ׁשֶ ֶרְך  385ּדֶ ֶזה  י  ּכִ ַהְבָטָחתֹו,  ל  384ְלַחּלֵ לֹו  ֵאין  ֲחֵברֹו, 

ֵאִרית  ֱאַמר )צפניה ג, יג( "ׁשְ ּנֶ ׁשֶ ִרית,  ּבְ ָאָדם 386ָעַבר  ּכְ ְוהּוא 

ִפיֶהם  ֵצא ְבּ רּו ָכָזב ְולֹא ִיּמָ ָרֵאל לֹא ַיֲעׂשּו ַעְוָלה ְולֹא ְיַדּבְ ִיׂשְ

ֻמֶעֶטת  ָנה  ַמּתָ ְלֵרֵעהּו  ָלֵתת  ָהאֹוֵמר  ְוֵכן  ְרִמית".  ּתַ ְלׁשֹון 

388ָאְמרּו  ַהְבָטָחה,  ְלׁשֹון  יר  ִהְזּכִ ּלֹא  ׁשֶ י  387ַאף-ַעל-ּפִ

י ֵלב ֲחֵברֹו  ר-ֲאָמָנה, ּכִ ּום ְמֻחּסַ י ַהחֹוֵזר ּבֹו 389ִמּשׁ ַרּבֹוֵתינּו ּכִ

י ָנתֹון  ָנה ֻמֶעֶטת, ּכִ ּתָ ַהּמַ סֹוֵמְך ָעָליו ּובֹוֵטַח ּבֹו, 390ַאֲחֵרי ׁשֶ

ה,  ָנה ְמֻרּבָ ּתָ ַהּמַ י ׁשֶ ן לֹו. ְוִאם ִאיׁש ָעִני הּוא, ַאף-ַעל-ּפִ ִיּתֵ

י ָנַדר ֶנֶדר, 392ְוֶנֱאַמר )במדבר  ה, 391ּכִ ִאם ַיֲחזֹור ּבֹו ָרָעתֹו ַרּבָ

י ֵיִטיב ִעּמֹו  י, 372ָהאֹוֵמר ַלֲחֵברֹו ּכִ ַהֵחֶלק ַהֲחִמיׁשִ קפב. 
375ִעם  ִעּמֹו,  ר  ְמַדּבֵ 374ְועֹוֶדּנּו  ת,  373ַמּתָ לֹו  ן  ְוִיּתֶ

"ְנֹצר  יד(  לד,  )תהלים  376ְוֶנֱאַמר  ָלֵתת.  ּלֹא  ׁשֶ יַח  ָיׂשִ ְלָבבֹו 

ַרּבֹוֵתינּו  ּוֵפְרׁשּו  ִמְרָמה",  ר  ּבֵ ִמּדַ ָפֶתיָך  ּוׂשְ ֵמָרע  ְלׁשֹוְנָך 

ה ְוֶאָחד  ּפֶ ר ֶאָחד ּבַ ּלֹא ְיַדּבֵ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ב"מ מט, א( 377ׁשֶ

ָבִרים 379ֵאין  ב. ְועֹוד ָאְמרּו )ירושלמי ב"מ, פ"ד ה"ב( 378ּדְ ּלֵ ּבַ

ּוִבְלַבד  ָבָריו,  ִמּדְ ַיֲחזֹור  ִאם  ֵרי-ֲאָמָנה  ְמֻחּסְ ּום  ִמּשׁ ֶהם  ּבָ

ַעת.  ּדָ ה ְוגֹוֵמר ּבַ ּפֶ ֵהא אֹוֵמר ּבַ ּיְ 380ׁשֶ

ִעּמֹו,  ְלֵהיִטיב  ֲחֵברֹו  ְבִטיַח ֶאת  ַהּמַ י,  ִ ּשׁ ִ ַהּשׁ ַהֵחֶלק  קפג. 
ַאֲחֵרי  י  ּכִ תֹו.  ִמּלָ ְלַאל  ים  382ְוָיׂשִ ָבָריו  ּדְ ר  ּקֵ 381ִויׁשַ

 איוב כד, כה(. 383. ובטח בו לב חברו. וחברו סומך עליו שיקיים הבטחתו.
שאינו  אף  של שקר  הנהגה  385. דרך שקר.  להפר.  לבטל,  384. לחלל. 
מכחיש את הבטחתו אלא מבקש לחזור ממנה. 386. עבר ברית. ביטל הסכם 
והבטחה שבינו ובין חברו )לשון הכתוב בהושע ו, ז(. עוד יש לפרש, שעבר 
על הברית שבין עם ישראל להקב"ה כמו שכתוב "ויאמר אך עמי המה 
בנים לא ישקרו" )ישעיה סג, ח( וכמו שכתב ב'מסילת ישרים' )פי"א( "הא 
למדת שזה תלוי בזה" )הרוצה בתשובה(. 387. אף על פי שלא הזכיר לשון 
הבטחה. אין מותר לחזור, משום דסמכא דעתיה דמקבל אדיבוריה )רש"י(. 
388. אמרו רבותינו. ב"מ מט. 389. משום מחוסר אמנה. יחשב כאדם חסר 
נאמנות. 390. אחרי שהמתנה מועטת. משום שהבטיח דבר מועט וקל לו 
לקיים הבטחתו. 391. כי נדר נדר. שאמירתו לתת לו מתנה נחשבת כנודר 
לצדקה ואסור לו לחזור בו. 392. ונאמר לא יחל דברו. "איש כי ידור נדר... 

לא יחל דברו", שלא יבטל דיבורו.

372. האומר לחבירו. אף לא דרך הבטחה. 373. מתת. מתנה. 374. ועודנו. 
ובעודו. 375. עם לבבו ישיח שלא לתת. כבר דיבר אל לבו והחליט בדעתו 
שלא לקיים את דבריו. ]ואע"פ שהשקר לא יצא עדיין אל הפועל, מ"מ הוא 
כבר משקר בכח )הרוצה בתשובה([. 376. ונאמר נצור וכו'. נראה דצריך 
לומר: שנאמר )ויקרא יט, לו( 'הין צדק', ופירשו רבותינו ז"ל שלא ידבר וכו' 
בלב, ונאמר נצור וכו' ועוד אמרו וכו' )אור חדש(. 377. שלא ידבר אחד 
יהיה בדעתו לַׁשנות )רש"י(.  בפה ואחד בלב. כלומר, בשעה שמדבר לא 
378. דברים. דיבורים. פירוש, אם אמר ליתן מתנה לחברו וביקש לחזור בו. 
379. אין בהם משום מחוסרי אמנה. כלומר, מותר לו לחזור בו, ואינו נחשב 
כאדם חסר אמינות בהפרת דבריו. 380. שיהא אומר וכו'. שבשעה שהוא 
אומר הדבור לא יהא בדעתו לשנות. 381. וישקר דבריו. לאחר מכן מפר 
את דברו. 382. וישים לאל מלתו. יחשיב דיבורו כלא היה )מלשון הכתוב 

ביאורים
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תשובה שער שלישישערי  עיונים תשובה שער שלישישערי 

דעת  לגנוב  אסור  כד. 
דעת  ואפילו  הבריות 
גוי. נחלקו הראשונים 
מן  הוא  האיסור  אם 
מדרבנן.  או  התורה 
)סי  ה'יראים'  דעת 
)לאוין  והסמ"ג  קכד( 
והריטב"א  קנה( 
דאיסור  צד.(  )חולין 

גניבת דעת הוא מן התורה אפילו בעכו"ם. אולם דעת הסמ"ק )סי' רסב( 
שהוא איסור מדרבנן, ובספר "עבודת המלך" )הלכ' דעות פ"ב ה"ו( כתב 
שכן דעת הרמב"ם. והב"ח )חו"מ סי' רכח ד"ה ואף( כתב, שבעכו"ם האיסור 

הוא מדרבנן. 
מן  הוא  שהאיסור  להסוברים  שאפילו  כתב,  הרמב"ם(  )על  קובץ  בספר 
התורה, היינו דווקא במכירה שמוכר לו בשר נבלה במקום שחוטה, שמאחר 
והמקבל נותן לו ממון על כך והוא מטעהו, הרי זה כלול בכלל איסור גניבה, 
אבל במתנה אין איסור גניבת דעת מן התורה אלא מדרבנן. ובספר "עבודת 
גניבת דעת ממונית  )הנ"ל( משמע שרק  )שם( כתב, שמהיראים  המלך" 
אסורה מן התורה, אבל גניבת דעת של כבוד כגון שמפציר בו שיבוא לסעוד 

אצלו והוא יודע שאינו אוכל וכדומה, אינה אסורה אלא מדרבנן. 

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )חולין 

ַעת  399ּדַ 398ִלְגנֹוב  397)כד(ָאסּור  א(  צד, 

ַעת ּגֹוי. ְוָהָיה ַהֵחְטא  ִרּיֹות ַוֲאִפּלּו ּדַ ַהּבְ

ָרֵאל  ִיׂשְ ַחְכֵמי  ֵאֶצל  ָחמּור  ה  ַהּזֶ

י  ּכִ ּוְבַיַען  ַיַען  ַהּגֹוי,  ֶזל  ִמּגֵ 400יֹוֵתר 

ָלֵתת  ים  ַרּבִ ְפֵני  ּבִ ֵאר  ְתּפָ ּיִ ׁשֶ ִמי  ְוֵכן  ָברֹו".  ּדְ ַיֵחל  ל, ג( "לֹא 

ֶזה,  ָבּ ְנִדיבּותֹו  ַעל  ל  ִמְתַהּלֵ ּכְ הּוא  ה  ְוִהּנֵ ְלָאָדם,  ָנה  ַמּתָ

ָבָריו ַאֲחֵרי  ׁשּוב ִמּדְ ּיָ מֹו ַהְבָטָחה, ְולֹא ָנכֹון ׁשֶ ה זֹאת ּכְ 393ִהּנֵ

יד(  כה,  )משלי  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ִעְנָין  ּכָ ָבר,  ּדָ ּבַ ל  ְוִהְתַהּלֵ ד  ּבֵ ִהְתּכַ ׁשֶ

ֶקר".  ת-ׁשָ ַמּתַ ּבְ ל  ִמְתַהּלֵ ִאיׁש  ָאִין,  ם  ְוֶגׁשֶ ָורּוַח  יִאים  "ְנׂשִ

394ִסיָמֵני  ּבֹוא  ַאֲחֵרי  ֵני-ָאָדם  ּבְ ְצַטֲערּו  ּיִ ׁשֶ מֹו  ּכְ רּוׁש,  ּפֵ

ֶקר.  ת ׁשָ ַמּתַ ל ּבְ ן ִעְנַין ִאיׁש ִמְתַהּלֵ ם, ּכֵ ׁשֶ א ַהּגֶ ם ְולֹא ָבּ ׁשֶ ַהּגֶ

ן  ּכֵ ַעל  ָבר.  ַהּדָ ִקּיּום  395ִסיַמן  ָבר,  ּדָ ּבַ ל  ִהְתַהּלֵ ׁשֶ ַמה  י  ּכִ

ַהְכִזיב  396ּבְ ָנה  ּתָ ַהּמַ ַעל  ִהְבִטיחּוהּו  ׁשֶ ָהִאיׁש  ִיְצַטֵער 

ּתֹוַחְלּתֹו. 

י  ְתֶעה ֶאת ֲחֵברֹו ֵלאֹמר ּכִ ּמַ ִביִעי, ִמי ׁשֶ ְ ַהֵחֶלק ַהּשׁ קפד. 
ה.  ָעׂשָ ְולֹא  ָעָליו  טֹוב  ר  ּבֶ ִדּ אֹו  טֹוָבה  ִעּמֹו  ה  ָעׂשָ

397. אסור לגנוב דעת הבריות. שמראה את עצמו כאילו מחזר לעשות טובה 
לחברו ולכבדו בגופו או בממונו, ובאמת לבו לא נכון עמו )'חזון יחזקאל' 
ב"ק ז, ג(. 398. לגנוב. פירוש, להטעותם. כי על ידי שמטעה דעתם סבורים 
הם שהוא אוהבם מאד, ונמצא הם מחזיקים לו טובה בחנם, שהרי באמת לא 
עשה להם שום טובה )רש"י(. 399. דעת הבריות. "ואפילו מילה אחת של 
פתוי ושל גניבת הדעת אסורה, אלא שפת אמת ורוח נכון ולב טהור מכל 
עמל והוות" )רמב"ם הלכ' דעות פ"ב ה"ו(. 400. יותר מגזל הגוי. שהרי בגזל 
יש מי שאומר שגזל גוי מותר ואפ"ה אסור גניבת דעתו, ואף לסובר שגזל 
גוי אסור, בגניבת דעת חטאו בכפליים: שקר, וגניבת דעת שחבירו מחזיק 

393. הנה זאת כמו הבטחה. נחשב הדבר כאילו הבטיח ליתנה, מצד תוחלתו 
וצערו של חבירו. ועוד, מאחר והבריות מהללים ומשבחים אותו על כך, 
וחייב למלא אחר דבריו )מפרשים(.  הרי זה כאילו קיבל על כך תמורה 
 ועוד, כי אחרי שהתפאר לפני רבים בודאי לא יחזור בו, והרי זה כאילו אמר

התקשרו  שהשמים  394. סימני הגשם.  השער(.  )זה  הבטחה  בלשון  ליתן 
שמתעתד מראה  זה  הדבר.  קיום  סימן   .395 נושבות.  והרוחות   בעננים 
ואינה  נכזבת  תקותו  כאשר  תוחלתו.  בהכזיב   .396 הבטחתו.  לקיים 

מתקיימת.

ביאורים
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תשובה שער שלישישערי  תשובה עיוניםשער שלישישערי 

מיסודי  הוא  כי  כה. 
רבה  במדרש  הנפש. 
ה(:  פ"ח,  )בראשית 
סימון,  רבי  אמר 
הקב"ה  שבא  בשעה 
אדם  את  לבראות 
הראשון, נעשו מלאכי 
כיתים  כיתים  השרת 
חבורות,  וחבורות 
אל  אומרים  מהם 
אומרים  ומהם  ייברא 
ייברא וכו'. חסד אומר 
גומל  שהוא  ייברא 
חסדים, ואמת אומר אל ייברא שכולו שקרים וכו'. עיי"ש. ותמוה, שאם אמת 
הוא מיסודי הנפש איך יתכן שהאדם הוא "כולו שקרים"? בספר 'עלי שור' 
)ח"ב עמו' תקכד( ביאר, שבנפש נמצא יסוד האמת, אך לא בגוף, והגוף עם 

תאוותיו וגשמותו חוצץ בפני האמת שבנפש. עיי"ש. 
וכן צריך לומר, כי מה שכתב רבינו לעיל )סוף אות קעט(: "ואף בשר ודם 
הנ"ל שכתב שהאדם  זו סתירה לדברי המדרש  אין  נתעב השקר להם", 
הוא "כולו שקרים", דאין הכי נמי, האדם מצד גופו, חומריותו ותאוותיו 
 הוא באמת כולו שקרים, אמנם מצד שכלו מבין הוא שהשקר הוא דבר

נתעב. 

רּוׁש,  ֶקר". ּפֵ ַפת-ׁשָ י-ְלָנִדיב ׂשְ ַפת ֶיֶתר ַאף ּכִ 404ְלָנָבל 405ׂשְ

י  ַמֲעַלת ֲאבֹוָתיו, 407ּכִ א 406ּבְ אֹות ּוְלִהְתַנּשֵׂ ֵאין ְלָנָבל ְלִהְתּגָ

ִנים  ה )שם שם, ו( "408ְוִתְפֶאֶרת ּבָ ַמְעָלה ִמּזֶ ּלְ ְקָרא ׁשֶ ּמִ ָאַמר ּבַ

ֶקר ְוֵלאֹמר ּכֹה  ֶ ּשׁ ד ּבַ ּבֵ י ֵאין ְלָנִדיב ְלִהְתּכַ ֲאבֹוָתם", 409ַאף ּכִ

ַנאי ְלָכל  ה. 411ְוֶזה ּגְ י, 410ְולֹא ֵכן ָעׂשָ י ְוָנַתּתִ ְרּתִ יִתי ּוִפּזַ ָעׂשִ

ל  י ִהּלֵ ה ּכִ ר ָעׂשָ ה ִנְדבֹוָתיו ֲאׁשֶ ן ְלָנִדיב. 412ְוִגּנָ ּכֵ ל-ׁשֶ ָאָדם, ָכּ

י  ּכִ 413ְלֵעָדה  ְהֶיה  ּתִ זֹאת  י  ּכִ ה,  ָעׂשָ ּלֹא  ֶ ּשׁ ַמה  ַעל  ַנְפׁשֹו 

ה. ְוִלְתִהּלָ ם  415ְלׁשֵ ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ִצְדקֹוָתיו  ָכל  ּבְ  414ִלּבֹו 

שביעית( סוף  )ירושלמי  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו   ְוָאְמרּו 

ָהְראּויֹות בֹוד  ַהּכָ ַמְדֵרגֹות  ּבְ אֹותֹו  ִדים  ַכּבְ ּמְ ׁשֶ ִמי  י   ּכִ

ְבנּו  ה, ְוִנְתַחּיַ ָמה ַרּבָ ֶקר ַאׁשְ ַפת ׁשֶ 401ׂשְ

י הּוא ִמיסֹוֵדי  ְדֵרי ָהֱאֶמת 402)כה(ּכִ ַעל ּגִ

ֶפׁש.  ַהּנָ

ִמי  ִמיִני,  ְ ַהּשׁ ַהֵחֶלק  קפה. 
ַמֲעלֹות  ּבְ ַח  ּבֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ

לֹֹמה ָעָליו  ֵאיָנן ִנְמָצאֹות ּבֹו. ָאַמר ׁשְ ׁשֶ

"403לֹא-ָנאָוה  ז(  יז,  )משלי  לֹום  ָ ַהּשׁ

404. לנבל. לאדם פחות ונבזה )מצודת ציון(. 405. שפת יתר. דברי גאוה 
תגדל  הרי  ואדרבה  בו,  נמצאות  שאינן  אבותיו.  במעלת   .406 )רש"י(. 
התביעה עליו. 407. כי אמר במקרא שלמעלה מזה וכו'. ומזה ראיה שגם 
כאן, בפסוק שלאחריו, מדבר במתגאה במעלת אבותיו. 408. ותפארת בנים 
אבותם. כשאבותיהם צדיקים היא תפארת הבנים )רש"י(. 409. אף כי אין 
לנדיב. כל שכן שאין ראוי למושל ונכבד, או לאיש עשיר ונדיב לב. 410. ולא 
כן עשה. ובאמת לא עשה כן. 411. וזה. להשתבח במעלות שאינן נמצאות 
בו. 412. וגנה נדבותיו אשר עשה כי הלל נפשו וכו'. בהתהללו בדבר שקר - 
מטיל הוא דופי בכל מעשיו הטובים אשר עשה עד הנה. 413. לעדה. לעדות 
ולראיה. 414. לבו. כוונתו. 415. לשם ולתהלה. כדי לקבל כבוד ולא לשם 
מצוה. משא"כ כשמהלל נפשו על מה שעשה, אף שראוי להתרחק מאד גם 
ממדה זו, מ"מ אין לנו הוכחה עליו שעיקר עשיית הצדקה והחסד שעשה 
היה לכבוד עצמו, כי יתכן שבשעת מעשה עשה לשמה ורק אח"כ רוצה 

בכבוד המגיע לו עבור זה )פתח השער(.

לו טובה בחנם. ובמסכת כלה רבתי משמע שהסיבה שגזלן משלם קרן וגנב 
משלם כפל, שהגנב חמור יותר בזה שגונב דעת הבריות ומראה כאילו הוא 
כשר )מאור השער(. 401. שפת שקר אשמה רבה. שעצם דיבור שקר הוא 
עבירה גדולה. 402. כי הוא מיסודי הנפש. פירוש, כל מה שאדם עושה וכל 
מצוה שאדם מקיים הכל חייב להיות באמת. ולכן האמת היא יסוד לכל 
מעשה ומעשה של האדם )עלי אורח(. "האמת היא כלל גדול בקיום התורה, 

וההיפך השקר" )מהרש"א(. 403. לא נאוה. לא נאה.

ביאורים
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תשובה תשובהעיוניםשער שלישישערי  שער שלישישערי  עיונים

ְוהּוא  ָאסּור,  ֶזה  ַגם  י  ּכִ א(  סג,  )יבמות 

דּו ְלׁשֹוָנם  ֱאַמר )ירמיה ט, ד( "428ִלּמְ ּנֶ ׁשֶ

עֶֹנׁש  ּכְ ם  ָעְנׁשָ ֵאין  ַאְך  ֶקר".  ר-ׁשֶ ּבֶ ּדַ

ְכּתֹות  י ַמּסֶ ּתֵ הּוא יֹוֵדַע ׁשְ ָלֵתת ְלִמי ׁשֶ

ְוהּוא ֵאינֹו יֹוֵדַע 416זּוָלִתי ַאַחת, ָעָליו 

ֲאִני  ּה  ְלַבּדָ 417ַאַחת  ָלֶהם,  ּיֹאַמר  ׁשֶ

ב  418ְלַכּזֵ לֹו  ָאסּור  י  ּכִ ן  ּכֵ ל-ׁשֶ ּכָ יֹוֵדַע. 

ה  ָכֵאּלֶ ַמְענּו  419ׁשָ ֵלאֹמר  ֵאר  ּוְלִהְתּפָ

ַרּבֹות. 

ָבִרים  ִסּפּור ּדְ רּו ּבְ ּקְ ִנים 420לֹא ְיׁשַ יִעי, ּבָ ׁשִ ַהֵחֶלק ַהּתְ קפו. 
ַדת ְמאָֹרעֹות, ֲאָבל 422ַיֲחִליפּו  ְמעּו 421ְוַהּגָ ר ִיׁשְ ֲאׁשֶ

ְלָאָדם  ֶהְפֵסד  424ֵמֵאין  ֶחְפֵציֶהם  423ַעל-אֹודֹות  ָבִרים  ְדּ

ְקרּוָתם 426ַאף-ַעל- ׁשִ ְמַעט ֲהָנָאה ּבְ ָבר, ַאְך 425ִיְמְצאּו ּכִ ּדָ ּבַ

ַרּבֹוֵתינּו  427)כו(ְוָאְמרּו  ָכְך,  ּבְ ָממֹון  ַמְרִויִחים  ֵאיָנם  ׁשֶ י  ּפִ

"רב,  )סג.(:  וביבמות 
ליה  מצערא  קא  הוה 
לה  אמר  כי  דביתהו, 
 - טלופחי  לי  עבידי 
חימצי,  ליה  עבדא 

חימצי - עבדא ליה טלופחי. כי גדל חייא בריה, אפיך לה. אמר ליה: איעליא 
לך אמך. אמר ליה: אנא הוא דקא אפיכנא לה. אמר ליה: היינו דקא אמרי 
אינשי: דנפיק מינך טעמא מלפך )פירש רש"י: פעמים שהבן מחכים את 
אביו, אני היה לי לעשות כן( את לא תעביד הכי, שנאמר: 'למדו לשונם דבר 
שקר'". וכתב המהרש"א שאף שהותר בכה"ג לשנות בדיבורו לכבוד אביו 
"מכל מקום כדי שלא ירגיל האדם בכך לא יאמר שקר גם במקום הזה". 
בספר 'ארחות יושר' )'אמת'( למרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א הקשה: "איך 
לא עלה בדעת רב לעשות כן עד ששמע מבנו, והלא דבר פשוט הוא? וצריך 
לומר, דרב היה מושרש כל כך במדת האמת, שלא עלה בדעתו כלל שאפשר 

לשנות מהאמת". עכ"ד.
אך א"כ, כיצד נבאר את הנהגתו של חייא בנו, והרי ודאי שגם אצלו היתה 
מושרשת מדת האמת בתכלית? אלא - ביארו המפרשים - לאמיתו של דבר 
הרי היו גדולי עולם אלו מתוחכמים ביותר, אך כשהדבר נגע לנוחיותם 
ולרווחתם האישית, התהלכו במלוא התמימות, בטוהר האמת ללא סייג. 
מעתה נוכל להבין את הנהגתו המחוכמת של חייא בריה דרב, שאמנם אם 
הדבר היה נוגע לרווחתו האישית, יתכן שגם הוא לא היה מעלה בדעתו 
שאפשר לשנות מן האמת. ברם, הרי כאן נגע לו הענין להידור במצות 
"כיבוד אב", ולשם כך השתמש בחכמתו כדי להפיק רצון אביו, ובכל זאת 

אמר לו רב לא להמשיך במרמה זו. 

כו. ואמרו רבותינו כי 
במסכת  אסור.  זה  גם 
סוכה )מו:(: "אמר רבי 
זירא, לא לימא איניש 
לך  דיהבינא  לינוקא 
ליה,  יהיב  ולא  מידי 
משום דאתי לאגמורי 
שנאמר  שיקרא, 
דבר  לשונם  'למדו 

שקר'".

לשונו לדבר שקר בדברים שאין בהם לא הפסד ולא תועלת, גם כי יבא לדבר 
דברים של עיקר לא יוכל לומר אמת, כי פיהו המדבר וההרגל שולט עליו 
)רבינו בפירושו לאבות א, יח(. 428. למדו לשונם דבר שקר. הנביא מוכיח 
את העם לא רק על שדיברו שקר, אלא על זה שהרגילו את עצמם לדבר 
דיבורי שקר )מהרש"א(. כמו כן כאן, אף שאין זה שקר גמור, מ"מ נאסר גם 

בקי  אני  יודע.  417. אחת לבדה אני  אחת.  מסכת  רק  זולתי אחת.   .416
במסכת אחת בלבד. 418. לכזב. לשקר. 419. שמענו כאלה רבות. מלשון 
הכתוב באיוב )טז, ב(. כלומר, יודע אני עוד ועוד )יותר משתי מסכתות(. 
כשמספרים  משקרים  אינם  ישמעו.  דברים אשר  בסיפור  ישקרו  לא   .420
דברים ששמעו. 421. והגדת מאורעות. או בהגדתם דברים שקרו בעולם. 
422. יחליפו דברים. ְישַׁנּו בדיבורם. 423. על אודות חפציהם. כדי להשיג 
רצונם. 424. מאין הפסד וכו'. שאין לאף אחד הפסד בדבר. 425. ימצאו 
כמעט הנאה. ישיגו מעט הנאה. 426. אף על פי שאינם מרויחים ממון בכך. 
מ"מ כיון שיש להם הנאה כלשהי אסרוהו חז"ל כדי שלא יתרגלו לשקר 
)עפ"י 'יד הקטנה'(. 427. ואמרו רבותינו כי גם זה אסור. כי האדם המרגיל 
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שבוע ט' - יום ה'
תשובה שער שלישישערי 

ֵחֶלק ָהְרִביִעי. ר ָזַכְרנּו ִעְנָיָנם ּבְ ִרים 429ְללֹא ָדָבר, ֲאׁשֶ ּקְ ַהְמׁשַ

ְלָך  ְמנּו  ִהְקּדַ ִרים, 430ּוְכָבר  ּקָ ׁשַ ל  ׁשֶ ת  ַכּ ֶחְלֵקי  ה  ֵאּלֶ ה  ִהּנֵ
ה ְיסֹודֹות  ַדְרֵכי ִאיׁש-ֱאמּוִנים, 431ְוִכי ֵהּמָ ִרים ּבְ ִעּקָ

ֶפׁש.  ַלּנָ

זה, כי מתרגלים על-ידי זה במשך הזמן לדבר שקר גמור. 429. ללא דבר. 
ללא שום תועלת והנאה אלא מאהבת השקר, ולכן עונשם חמור. 430. וכבר 
עיקרים  המה  מה שהקדמנו  פי'  הקדמנו לך עיקרים בדרכי איש אמונים. 
ודרכים להיות איש אמת. 431. וכי המה יסודות לנפש. דרכי האמת הנם 
יסודות לנפש האדם שעליהם יכול להבנות להיות האדם השלם )זה השער(. 
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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. 






