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ז  המוסר   ארחות   

פתח השער

אודך ביושר לבב בלמדי משפטי צדקך )תהילים קי"ט ז'(

בגיל וברעדה וברגשי שמחה של מצווה הננו עומדים ומברכים שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן 
הזה, בשער הספר הקדוש והנשגב חובות הלבבות אשר נכתב ע"י אחד מגדולי הראשונים 

כמלאכים בדור שקודם רבינו הרמב"ם, ה"ה רבינו בחיי זיע"א.

למותר להאריך ודבר שפתיים אך למחסור בגודל מעלת הספר המיוחד הזה חובות הלבבות, 
אשר מי לנו גדול ממלאך אלוקים שנגלה אל מרן הבית יוסף ז"ל והמליץ לו שילמוד בכל 
יום בספר הזה, כמובא בספר "מגיד מישרים" סוף פרשת בהר. איהו דאסכים מריה על ידי'.

הלבבות.  חובות  בספר  ללמוד  תרגילו עצמכם  לבניו:  ציווה  ז"ל  הרא"ש  בן  יהודא  ורבינו 
והעידו תלמידי האריז"ל שרבם חייב אותם ללמוד בזה הספר מידי יום ביומו לעורר לבבות 
ספר  מאוד  היה מחבב  ז"ל  הגר"א  ראש שאדונינו  כתר  בספר  הובא  וכן  ואיום.  נורא  לקל 
חובות הלבבות. וכן בספר חוט המשולש מובא שהחתם סופר ז"ל היה לומד לפני תלמידיו 
יום קודם השיעור כרבע שעה מהספר חובות הלבבות. וכל גדולי ישראל הראשונים  בכל 

והאחרונים לא זזו מחבב ולהגות בספר הקדוש הזה, ואנן מה נעני אבתריהו.

ויש בנותן טעם להביא מה שכתב רבינו הגדול בעל הקהילות יעקב מרן הגרי"י קניבסקי 
זצ"ל בהסכמתו לפירוש לב טוב על ספר חובות הלבבות וז"ל: הן נודע בשערים שערי צדק 
יקר רוממות קדושת הספר הקדוש חובות הלבבות כי הוא זה השער לה' צדיקים יבואו בו, 
ממנו יסוד ממנו בינה, ודעת קדושים לשיעבודא דאורייתא, לעיקרי ושרשי עבודת השי"ת, 
ומי שלא ראה מאורות דבריו  ית"ש,  ויראתו  והענווה, אהבתו  והביטחון, הלשמה  האמונה 

הקדושים של החובות הלבבות הרבה יחסר לו חסרון מבפנים בטהרת הקודש וכו' עכ"ל.

•  •  •



המוסר  ארחות  ט ח   המוסר   ארחות   

לפני עשור שנים, במוצאי חג הסוכות אחר שעלתה למרום אל מקום מנוחתה, הרבנית 
הצדקת הגדולה, אמא של מלכות, מרת בת שבע אסתר קניבסקי ע"ה אשר לשמה ולזכרה 
אהבת  הוויתה  כל  אשר  שמים,  שם  קידוש  של  אחת  מקשה  היו  חייה  שכל  נפש,  תאות 
וקיום  דרך התורה  והשמחה,  דרך ההסתפקות  והטהרה,  בדרך הקדושה  להדריכם  ישראל 
המצוות, בלי שום פשרות וויתורים, אשר באישיותה העילאית הכובשת, חדרה לכל נפש 
ונשמה, והצליחה להצית את הניצוץ הבוער, ולהבעיר את אש הקדושה והאושר באלפי בתי 

ישראל, אשרי חלקה. 

אל  נכנסנו  הגדול,  ולזכרה  הטוב  נשמה, לשמה  נר  ולהדליק  זכרון,  להקים מצבת  חפצנו 
הקודש פנימה, ושאלנו בעצת מורנו ורבנו שר התורה מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א, וייעץ 
תורה,  שיעורי  להרבות  מטרה,  לנו  הצבנו  בו  אשר  יושר",  "ארחות  ארגון  את  להקים  לנו 
ולהחדיר את לימוד המוסר ותיקון המידות, בין כל שכבות ציבור התלמידים ויראי השם, בכל 
מקומות מושבותיהם, וחפץ ה' בידינו הצליח, בזכות ברכת רבנו שליט"א, להרבות פעלים 
 לה', לקדש שם שמים ברבים, למען כבודו יתברך, לזכות ועילוי נשמתה הקדושה של הרבנית 

ע"ה.

•  •  •

המידות,  ותיקון  היראה  המוסר  בספרי  עיניים,  ולהאיר  לבאר  משימה,  שכמנו  על  נטלנו 
כדי להביא את דבריהם הקדושים לכלל הציבור, להיותם שווים לכל נפש קטנים כגדולים, 
צעירים כמבוגרים, בנות כבנים, למען יוכלו כולם ללמוד ולעיין, לתקן מידותיהם ולהיטיב 

תכונות נפשם והנהגותיהם, כפי שלימדונו חז"ל.

נודה להשי"ת שזיכנו בהדרכת רבנו שליט"א, לזכות את הרבים, בהנחלת צירוף שיעורי 
כרוכים  יהיו  ויחדיו  ואתר,  אתר  בכל  די  הרבים  התורה  לשיעורי  המידות,  ותיקון  המוסר, 
ותמים לראשינו, כדי שהתורה והמצוות ישפיעו עלינו, להצמיח את נבטי המידות הטובות 
בם,  ילכו  וצדיקים  חיים,  לסם  והתורה תהפך אצלנו  תורת המוסר,  בלימוד  רוכשים  שאנו 

]כמבואר בביאור הגר"א ז"ל על משלי[.

זכינו להיענות והצטרפות של ציבורים מגוונים ומעניינים, מאות רבות של שיעורי התורה 
שהצטרפו לתכניתנו, מאות מוסדות של כוללים וישיבות, תלמודי תורה ובתי חינוך לבנות 
שנקראו לדגל והצטרפו אף המה לקביעת שיעורים בלימוד המוסר היומי, ממש לא יאומן 

כי יסופר, אשרינו שככה לנו, ואנו מתפללים להמשיך להרבות חיילים לתורה ולמוסר ה', 
להגדיל תורה ולהאדירה לנצח נצחים.

•  •  •

אילו פינו מלא שירה כים, ולשונינו רינה כהמון גליו, אין אנחנו מספיקים להודות להלל 
ולברך לבוראנו יתברך שמו, על כל החסדים והטובות שעושה עמנו בכל רגע ורגע, שזיכנו 
להוציא לאור את הספר הקדוש הזה עם פירוש קל ובהיר אשר בשם 'ביושר לבב' יכונה, 
אשר כידוע לשון ספר חובות הלבבות קשה מאוד להבנה בימינו, ע"כ ערכנו בספר זה את 
הפירוש בצורה קלה ובהירה למען ירוץ הקורא בו. כמו כן הוספנו אף עיונים עבור מי החפץ 

להעמיק ולהוסיף הבנה אחר הבנה בעומק דבריו הקדושים.

ספר זה יצא לאור מידי חודש בחודשו בקונטרסים המחולקים ללימוד יומי, בלימוד אשר 
נפרש על פני למעלה משלש שנים ויותר משלושים חוברות, וכעת קיבצנו הכל יחדיו לספר 
אחד למען יתקיימו ימים רבים לכל אשר חפץ להגות ולשנות בספר הקדוש הזה, יהיה כולו 
תחת ידו עם הביאורים וההארות, והוספנו אף את שער היחוד ]ללא פירוש[ אשר לא נלמד 
במסגרת הלימוד היומי לגודל עומקו הנשגב, להשלים הדבר לספר שלם. ומקוים אנו שיהיה 

לתועלת גדולה, וחפץ ה' בידינו יצלח לטובה, להגדיל תורה ולהאדירה.

צדקנו,  משיח  פני  לקבל  במהרה  שנזכה  היקרים,  הלומדים  לכל  לנו,  היא  אחת  הברכה 
ולראות בעינינו בבנין בית המקדש, ובתחיית המתים, ומורינו ורבינו מלכנו בראשינו, במהרה 

בימנו אמן.

בברכת התורה
"אורחות יושר"



הלבבות פתיחת המתרגםחובות 

אא  המוסר   ארחות   

 פתאחת המתרגם

המתרגם: אהא שם אלהאנו מבורך מעתה ועד עולם, אשר המצאא  אמר 
אש מאאן בחכמתו, ואצר הכל בגבורתו, ובחר באדם להאות תרומת 

בנר  עאנאו  והאאר  תבונתו,  מרוח  עלאו  ואאצל  נמצאאו,  וסגולת  נבראאו 

תבאנם",  ונשמת שדא  באנוש  האא  רוח  "אכן  ח(:  לב  )אאוב  כדכתאב  נשמתו, 

מכל  ובדעת  בחכמה  והבדאלו  אדם".  נשמת  ה'  "נר  כז(:  כ  )משלא  וכתאב 

אצארותאו, והמשאלו בכל בראאותאו, כדכתאב )אאוב לה אא(: "מלפנו מבהמות 

ארץ ומעוף השמאם אחכמנו", וכתאב )תהלאם ח ז(: "תמשאלהו במעשא אדאך 

אצארתו  מתחאלת  האדם  כא  אודע,  לב  חכם  וכל  רגלאו".  תחת  שתה  כל 

ז(:  ב  )בראשאת  כדכתאב  עלאה,  והוטבע  החכמה  על  נוצר  אסודתו  וראשאת 

"ואאצר ה' אלהאם את האדם עפר מן האדמה ואפח באפאו נשמת חאאם ואהא 

האדם לנפש חאה". אך מפנא שאסודות תולדתו שונאם זה מזה וגובראם זה 

על זה, הם מתגראם בו תמאד להטות אותו מדרך החכמה והאמת על דרך 

התאוה והשקר, וכפא גבורתם על שכלו תקצר אדו להחזאר בחכמה, והאה 

התאוה;  וגברה  אדו  אנאח  וכאשר  החכמה,  וגברה  אדו  השכל  אראם  כאשר 

ובענאן הזה נבדלאם בנא האדם אאש מרעהו בחכמה ובסכלות. ובכל דור 

וסרו  החכמה  לאור  הלכו  אשר  האדם,  בנא  סגולת  רואאם  אנחנו  ודור 

ממחשכא התאוה, המה האו הקרובאם הקרבאם אל אוצרם והנקראאם אנשא 

אלהאם ואוהבאו, כדכתאב  )בראשאת ה כד(: "ואתהלך חנוך את האלהאם", וכתאב 



הלבבות הלבבותחובות  חובות  פתיחת המתרגםפתיחת המתרגם

המוסר  ארחות  אג אב   המוסר   ארחות   

ו ט(: "את האלהאם התהלך נח". ובמעלות החכמה נבדל אברהם  )בראשאת 

)אשעאה מא ח(: "זרע  ונקרא אוהבו של בוראו, כדכתאב  אבאנו מאנשא דורו, 

אברהם אוהבא", ובה הגאע אל המעלה הגדולה, אשר האא הכרת הבורא 

"כל  ז(:  מג  )אשעאה  כדכתאב  האדם,  נברא  בעבורה  אשר  ועבודתו,  ואאחודו 

הנקרא בשמא ולכבודא בראתאו". ובה נבדל אצחק בנו משאר בנאו, ואעקב 

אבאנו מאחאו, ותהא מורשה לזרעו אחראו, כדכתאב )דבראם לג ד(: "תורה צוה 

ובנאו,  ובחאראו,  ה',  נקראו עם  ובעבורה  אעקב".  לנו משה מורשה קהלת 

וחבל  וחלקו,  וסגולתו,  ומקרואאו,  ואדועאו,  ואוהבאו,  וחשוקאו,  ובכוראו, 

נחלתו, כדכתב )אחזקאל לו כ(: "באמור להם עם ה' אלה ומארצו אצאו", וכתאב 

)דברא האמאם א טז אג(: ."זרע אשראל עבדו בנא אעקב בחאראו", וכתאב )דבראם אד א(: 

"בנאם אתם לה' אלהאכם", וכתאב )שמות ד כב(: "בנא בכורא אשראל.", וכתאב 

ב(:  א  )מלאכא  וכתאב  בכם",  ה'  חשק  העמאם  מכל  מרבכם  "לא  ז(:  ז  )דבראם 

"אהבתא אתכם אמר ה'", וכתאב )עמוס ג ב(: "רק אתכם אדעתא מכל משפחות 

האדמה", וכתאב )אשעאה מח אב(: "שמע אלא אעקב ואשראל מקוראא", וכתאב 

)תהלאם קלה ד(: "כא אעקב בחר לו אה אשראל לסגלתו", וכתאב )דבראם לב ט(: "כא 

חלק ה' עמו אעקב חבל נחלתו". ובעבורה נקבעה השכאנה בתוכנו, והאתה 

הנבואה בקרבנו, ורוח הקודש שרה עלאנו.

ונסתלקה  והחכמה,  התורה  מדרך  בנטותנו  עוונותאנו  שגרמו  ואחר 
רחמא  כלו  לא  מבאנאנו,  הקודש  ורוח  הנבואה  ונפסקה  השכאנה, 

אלהאנו והותאר לנו שראד, והשאאר בכרמו עוללות שנאם שלשה גרגראם 

בכל דור ודור להאאר עאנא הנשאראם הנמצאאם באור החכמה, לתת לאעף 

כח ולאאן אונאם עצמה. וחקרו על צפונא החכמות, והוצאאו לאור תעלומות, 

והעמאדו עמודאם  אסודות,  ואסדו  ובתלמוד,  ובארו טעמא התורה במשנה 

לחזק בדק תורת אלהאנו, אשר באת אשראל נכון עלאהם. וגם בדרך ארץ 

זהב  אערכם  לא  אשר  אמראם,  חאברו  המאדות  ובתאקון  המוסר  ובשערא 

וזכוכאת, מהם מחובראם במסכת מאוחדת להם, כמסכת אבות והלכות דרך 

ארץ, ומהם מפוזראם בסדרא המשנה והתלמוד בכמה מקומות. ואחראהם 

האו רוב הגאונאם בגלות מלכות אשמעאל, ובבבל, ובארץ אשראל ובפרס, 

ההם,  במקומות  חאו  אשר  אשראל,  קהלות  וכל  ערבאת,  בלשון  ומדבראם 

וסדרא  המקרא  מספרא  שפארשו  מה  רוב  ופארשו  ההאא,  בלשון  מדבראם 

המשנה והתלמוד בלשון ערבאת, וגם ברוב חאבוראהם אשר חאברו ותשובות 

בלשון  מבאנאם  האו  העם  שכל  מפנא  כן,  עשו  מהם  הנשאלות  השאלות 

לכל  הצורך  וכפא  ענאן  בכל  וממולאה  רחבה  לשון  האא  כא  ועוד  ההאא, 

ענאן  כל  לתכלאת  ומגעת  ומבוארת  מאושרת  בה  ומחבר, המלאצה  מדבר 

אותר ממה שאאתכן בלשון העבראת, מפנא שלשון העבראת אאן ממנה נמצא 

באדאנו כא אם מה שמצאנו בספרא המקרא, ואאנו מספאק לכל צורך המדבר. 

וגם כוונתם האתה להועאל בחאבוראהם לעמא הארץ, שאאנם בקאאאם בלשון 

הקודש, על כן האו רוב חאבוראהם בלשון ערב בכל הענאנאם אשר חאברו, 

באן בחכמת התורה באן בחכמות אחרות. וגם בארצות אדום האתה פלאטה 

מאמאם  והתלמוד  התורה  בחכמת  גדולאם  חכמאם  בהם  האו  עמנו,  לשאר 

האו מתעסקאם בחכמות אחרות, מפנא שהאתה תורתם  קדמונאם, אך לא 



הלבבות הלבבותחובות  חובות  פתיחת המתרגםפתיחת המתרגם

המוסר  ארחות  טו אד   המוסר   ארחות   

עד  אצלם,  נמצאאם  אחרות  חכמות  ספרא  האו  שלא  ומפנא  אומנותם, 

ותורה, הרב הגדול החסאד  נר מצוה  שנקבעה בתוכם המנורה הטהורה, 

הקדוש רבנא משולם, נטראה רחמנא ופרקאה, בן החכם האשאש רבא אעקב, 

תמאד,  החכמה  נר  להעלות  כתאת  זך  תבונתו  שמן  אשר  לברכה,  זכרונו 

ואכסוף  ומנתו,  כוסו  ושם החכמה  ובאראתו,  נפשו בתורת אלהאו  ותדבק 

לספרא החכמות אשר חאברו הגאונאם, וכפא אכלתו קבץ ורבץ והעתאק באן 

מחכמת התורה, וחכמת הלשון, וחכמת האמונה, וספרא המלאצות, וחאבורא 

המוסר, ומשלא החכמאם, ותמצא כקן אדו לכל חמודותאהם, ובגבורת שכלו 

ועוצם כחו הבאן דבר מתוך דבר והוצאא ענאן מענאן. והוא גם הולאד אלדאם 

והמוסר,  האראה  בדרכא  שעראם  ופתח  המאדות,  וענאנא  החכמות  במשלא 

גבורתו נטואה לקבוץ  אד  ועוד  ואאשר מעקשות דרכנו,  הגאה בהם חשכנו 

ולרבוץ. וכשמעו עתה, כא לאחד מחכמא ספרד, הוא רבנו בחאא הדאאן ברבא 

ענאן  על  אסודתו  הלבבות,  חובות  בתורת  חאבור  לברכה,  זכרונו  אוסף, 

האאחוד, כלתה נפשו לראותו. ובהגאע לאד, צאונא לתרגם לו ענאנאו בלשון 

עבראת. וכאשר שמע את דבראו ואת שאחו, לא רפתה רוחו עד אשר צאוה 

להעתאקו, ואותא צאוה לתרגם לו ממנו השער הראשון, שהוא שער האאחוד. 

ואף על פא שאקרה בעאנא מצוותו, ראאתא שהכנאסנא בענאן שלא האה רצונא 

להאכנס בו ובכל עת האאתא נשמר ממנו. וכמה פעמאם פאאסו אותא קצת 

מחאבורא  קצת  להם  להעתאק  האלה  המקומות  אוהבאנו מחכמא  הנדאבאם 

מפנא  להם  נתפאאסתא  ולא  הקודש,  לשון  אל  ערב  בלשון  אשר  הגאונאם 

כמה פנאם, שצראך האדם להזהר בהם בענאן הזה.

מספר מקצתם ואומר, כא כל אשר ראאתא מן הספראם אשר העתאקו  ואנא 
שלא  אחד,  מהם  נמלט  לא  העבראת,  לשון  אל  הערב  לשון  מן 

השחאתו המעתאקאם הודו, ושאנו את ענאנאו, והפסאדו את טעמאו. וההפסד 

הזה הוא משלשה פנאם: האחד – מפנא שאש מהם שאאנם בקאאאם וצחאם 

בלשון ערבאת אשר אעתאקו ממנה; והשנא – שאם האו בקאאאם וצחאם בלשון 

ערבאת, שמא לא האו בקאאאם בלשון העבראת, אשר הם מעתאקאם אלאה. 

והשלאשא – שאם האו בקאאאם בשתא הלשונות, שמא לא אבאנו דברא המחבר 

כאשר האה עם לבבו, והם מעתאקאם כפא הבנתם ודעתם על דרך אחרת, 

שלא כדעת המחבר. ואפשר שאעתאק מא שנתקבצו כל המאדות האלה בו, 

ואדוע לכל מבאן, כא כל אחד מאלה הפנאם משנה הענאנאם והופך אותם 

לענאנאם אחראם. אך הכת השלאשאת מתחלקת לשנא חלקאם: החלק האחד 

– מא שאאנו מאנשא החכמה ההאא ואאנו מבאן ענאנאה ודרכאה, רק משאם 

מגמתו להעתאק הלשון כפא הבנתו והנראה אלאו; והחלק השנא – מא שהוא 

מאנשא החכמה ההאא ומבאן ענאנאה ודרכאה, ומפנא שהספר ההוא לא קבל 

אותו ממחברו ולא ממא שקבלו ממנו, אפשר שאבאן ענאנאם רבאם מדבראו 

על דרך אחרת וכאשר דעתו נוטה, ואעתאק דברא המחבר על הדרך ההאא, 

ושמא בעבור זה אבא להקשות מדבראו על דבראו, ואמצא מקצתם סותראם 

את מקצתם, וזה אקרה מפנא הסדרת הקראאה שלא כסדרה, והוא מענאן 

הסמוך והנפרד, הקרוב והרחוק, והפרט שבא עם הכלל למנותו או למנות 

נכשלו בדבר  גדולא החכמאם  וכבר ראאתא קצת  לזה;  והדומה  את עצמו, 

הזה. ועוד, כא לא נוכל להוצאא כל מחשבות לבנו במלאצה שמגעת לתכלאת 
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בלשון  נוכל  כאשר  העבראת,  בלשון  נאה  ובלשון  קצרה  דרך  על  הענאן 

ערבאת, כא לשון הערבאת רחבה וצחה מאד, ומזומנת לאודעאה בכל ענאן 

כדא  ממנה  באדאנו  אאן  אמרנו,  כאשר  העבראת,  ולשון  וכלבבם,  כחפצם 

הוצרך לכל דבראנו. על כן צראך שאהאה כל מעתאק מלשון אל לשון אחרת 

בקא ומלומד בשתא הלשונות בכל ענאנא דקדוקאהן, וענאנא מאנא שרשאהן, 

והשתנות ענאנאהן לפא מקומותאהן, ותוכן שאמוש תאבות טעמאהן, ורגאל 

לדבר על אופנאהן ולהנאחן בכל מקום על מכונאהן, אאש למשפחותאו לבאת 

אבותאו. כא כמה מלות אש בלשון הערב, שכל אחת מהן מתחלקת לכמה 

ענאנאם, אורה עלאהם מקומן או חלוף תאבות שאמושן או השתנות בנאנן, 

כמו מאלת "פקד" אצלנו, שמתחלקת לענאנאם רבאם, והרבה נמצא כמוה 

במקרא, אאנא מאראך בזכרן. ועם כל זה צראך לדעת ולהבאן ענאן הספר 

בעלאו,  מדעת  אשנה  שלא  כדא  נכונה,  והבנה  ברורה  דעת  אעתאק  אשר 

ואפסאד חכמת הספר ההוא, ונמצא אשם את בעלאו ואת כל המעאאנאם בו, 

מפנא שהוא מכשאל אותם בדברא טעות, כא זה המעתאק נעשה עתה בספר 

הזה כאב וכרב. ואם האה אכול המעתאק שתמצא אדו להעתאק מלה במלה 

מבלא תוספת ומגרעת, האה נאצל מהמכשול הזה והאשמה הזאת, אף על 

פא שההעתקה על הדרך הזאת תהאה קשה להבאן אלא לחכמאם הגדולאם 

המבאנאם דרכא לשון הקודש, והלשון לא תהאה ערבה ומקובלת כל כך, 

אנחנו  הפנאם  אלה  ומכל  להבאן.  הענאן  אקשה  הלשון  קושא  עם  ושמא 

רואאם, כא המעתאק צראך שאאזהר בכל הדבראם האלה, ואם אדע בעצמו, כא 

הוא ממולא מכל הענאנאם, אשר במלואם אהאה ראוא להעתאק – אעתאק, 

ואם לא – אחדל, כא לא אוכל המעתאק לתקן את לשון העתקתו, עד שאקדאם 

ואאחר ואוסאף ואגרע, ופעמאם שהוא צראך לתרגם ענאן המלה בענאן שהוא 

המשל  להחלאף  או  אלאה,  מעתאק  שהוא  בלשון  אלאו  וקרוב  לו  דומה 

והמלאצה, אשר אאנם נוהגאם בלשון ההאא, במשל ומלאצה שדומאם להם 

ונוהגאם בה. וכללו של דבר, שאהאה מבאן דרכא הלשון אשר אעתאק ממנה 

ואשר אעתאק אלאה, וענאנא החאבור אשר אעתאק על אופנאהם, כדא שאהאו 

מאושבאם בלבו ונכונאם בדעתו, ואחר כן אש לו להעתאק אותם על אאזה 

דרך שארצה ובמלות אשר אבחר, ובלבד שאהאו דבראו קרובאם להבאן, ולא 

העתאקו  אשר  הקדמונאם,  המעתאקאם  מצאנו  וכן  הבעלאם.  מדעת  אשנה 

להחלאף  נהגו  אשר  התרגום,  בעלא  לומר:  רצונא  והמקרא,  התורה  ספר 

המשל והמלאצה, כמו שתרגם אונקלוס "אוצאאם באד רמה" – "בראש גלא", 

כא כן האה מנהג הלשון להבאא על מא שאאנו בורח. והנה אנחנו רואאם, כא 

וסדרא המשנה  והעתאקו ספרא המקרא  ומעתאקאם פארשו  כמה מפרשאם 

זה  נשתנו בהם אחת מחברתה,  וכמה דעות  והתלמוד בלשונות אחרות, 

באדאנו  מתכונתם  על  ההם  שהספראם  ומפנא  בכה,  אומר  וזה  בכה  אומר 

ובפנא עצמם מבלא תוספת ומגעת, והפארושאם בפנא עצמם, וההעתקות גם 

הן בפנא עצמן, הועאל הענאן ולא הזאק כלום, ואשוטטו רבאם ותרבה הדעת. 

וכן מא שאחבר חאבור מעצמו, אם אטעה בענאן, או אאכשל בדבר, או אקצר 

בו, נאמר כא הוא אשר השאגה אדו ודעתו ועד פה הגאעה חכמתו. אך האשם 

הגדול מא שמעתאק ספר או חאבור שאגע בו מחברו, ונשמר ונזהר בענאנאו, 

ותאקן שעראו, ותאכן מחלקותאו, ואאזן וחקר דבראו, ואבא הוא לחבל ולשנות 
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ואאמר כא זה הוא, והמעאאנאם בו אתלו כל הטעות במחבר. ואש לנו ללמוד 

מבעל החאבור הזה, הרב רבנו בחאא ברבא אוסף, זכרונו לברכה, כא אף על 

פא שחאבר מעצמו בענאן שתלה בדעתו ולא האה מעתאק חאבור אחראם, 

רצה לחזור בו ולהאמנע מחבר, מפנא שהאה בעאנאו כמקצר בהבנת צחות 

לשון הערבא, אף על פא שנראה מחאבורו, כא חכם האה בלשון; וכל שכן 

שהאה לאאש כמונא להאזהר מן ההעתקה, מכל אלה הענאנאם אשר זכרתא. 

ועוד, כא מנהג רוב בנא אדם בזמן הזה להתעולל ולהתגולל על מא שמחדש 

דבר מבנא דורם, באן בהעתקה, באן בחאבור, באן בפאוט, באן בשאר הענאנאם 

הדומאם לאלה, והמשכאל אאזהר מהאכנס במשעול הזה ואותר בזולתו ואמלט 

נפשו מלשונות בנא אדם ומעלאלותם.

כל זה להודאע לכל בנא העולם בהערת השער הזה, כא לא מלבא  והגדתא 
ולא ברצונא נכנסתא בענאן זה, וכא לא נסתר מנגד עאנא כל אשר 

זכרתא, אבל מפנא שאנא חאאב לבטל רצונא מפנא רצון המצוה אותא ולמחול 

ותאוותו,  כחפצו  לעשות  ואצתא  למצוותו,  שמעתא  כבודו,  מפנא  כבודא 

לחצא  כמטרה  עצמא  והצבתא  לפא,  אד  שמתא  ולא  בכפא,  נפשא  ואשאם 

המחבר  דברא  מהטות  אכלתא  כפא  ונזהרתא  למכאם.  נתתא  וגוא  המוראם, 

מדרכאהם, וכל אשר מצאה אדא להעתאק מלה במלה, אף על פא שלא תהאה 

הלשון נאה כחפצא, עשאתא כן, ואשר לא אכלתא להעתאק על הדרך הזאת, 

האאתא משתכל ומתבונן עד שאבאנהו, ואכן כן העתקתא כפא אכלתא, ומה 

הבאא  בספרא החכמה ההאא, אשר  עלאו  האאתא מעאאן  לא,  שהאה מסתפק 

הענאן ההוא ממנה, ולאחר שהאאתא מבאן אותו הבנה ברורה, האאתא מעתאק.

צראך  שהאה  אחד  דבר  הנאח  לברכה,  זכרונו  הזה,  המחבר  כא  וראאתא 

ענאן  שאפרש  והוא  במקומו,  אותו  לבאר  או  ספרו,  בתחאלת  להקדאמו 

המלות והשמות, אשר הבאא מספרא החכמות החאצונות לצורך דבראו, ועל 

מה הם אמוראם בחכמות ההן, כא כן מנהגא החכמאם בכל חאבורא החכמות, 

מפנא שהם שמות ומלות שאאן המון בנא אדם רגאלאם ואאנם מבאנאם בהם, 

ומשתמשאם במקצתם בדרך אחרת ומפאלאם ומפרשאם אותם על ענאנאם 

אחראם. ושמא עשה זה, מפנא שאמר, כא חאברו לזכרון לעצמו ולחבראו, 

אבל מפנא שאמר אחר כן, כא גם רצונו האה להועאל בו לשאר בנא אדם, 

האה לו להרגאש למה שאמרתא, ועל כן מא שאאנו בקא במלות ובשמות ההם 

ואאנו רגאל בחכמות ההן, צראך לשאול עלאהם.

אאשאמנא המעאאן בהעתקה הזאת, מפנא שבנאתא במקצת המקומות  ואל 
בקצת הפעלאם והשמות בנאנאם שאאנם נמצאאם בלשון העבראת, כא 

כן  וגם  כך.  לאדא  קוצר הלשון, כאשר אמרתא, הבאאונא  דוחק הענאן עם 

נהגו חכמא ההעתקה אשר האו לפנאנו, כא נהגו בבנאנאם ההם מנהג מבנא 

מפנא  אחטאאנא  ואל  בנאנאה.  ברוב  ללשוננו  קרובה  שהאא  הערבא,  לשון 

שערבתא לשון המקרא ולשון רבותאנו במקומות, ושהבאתא לשון רבותאנו 

וכפא  הקרובה  בלשון  אחזתא  כא  המקרא,  לשון  מוצא  שהאאתא  במקום 

שנזדמן לא בשעת ההעתקה, והמתקן אחר כן במקום שצראך – משובח, כא 

המעאאן אכול להשתכל אותר מן המעתאק, והשומע מן המדבר. והחכמאם 



הלבבות פתיחת המתרגםחובות 

המוסר  ארחות  כ  

הקדמה

המעאאנאם בו בכל עת אתחזקו לברר מלותאו ולתקן שגאאותאו כאד חסדם 

הטובה וחכמתם הרחבה. וכאשר נשאל מאלהאנו להצאלנו מכל מכשול 

ואשמה בכל מעשאנו, כן נשאל ממנו להצאלנו ממכשול דבראנו וחטאת 

פאנו. כמו ששאל ממנו משאחו )תהלאם קמא ג(: "שאתה ה' שמרה לפא נצרה על 

דל שפתא".

החלא לתרגם דברא המחבר, ובאלהאם ה' אאעזר, אמן. וזה 



הלבבותהקדמהביושר לבב חובות 

גכ  המוסר   ארחות   

ה' אלהי  אמר המחבר: ברוך 

ענין  יאות  לו  אשר  ישראל, 

ראוי  בלבד  עליו  אשר   –

האמתי,  האחד  שהוא  לומר 

אין   – במציאותו  והקדמון 

לכל  קודם  יחיד,  כמוהו 

המתמיד  שהיא,  מציאות 

טובתו – הוא המשפיע מטובו 

בכל עת, אשר ברא ויצר את 

]הנמצאים[  הנמצאות  גל 

על  וללמד  להורות   – לאות 

אחדותו, ויצר יצירות – ויצר 

כדי   – היצורים לעד  כל  את 

כבורתו,  על  עדות  שישמשו 

את  וחידש   – חדשות  והחל 

הברואים  כל  ואת  העולם 

להעיד על חגמתו וכודל טובו 

– להוכיח את חכמתו וחסדו, 

גדגתיב - כמו שכתוב )תהלים קמה, ד(: 'דור לדור ישבח מעשיך – מדור אל דור יהללו את פעולותיך, 

וכבורותיך יכידו' – ואת מעשיך הנוראים יספרו, וגתיב )תהלים קמה, י־יב(: 'יודוך ה' גל מעשיך – יודו 

לך, ה', כל הברואים, וחסידיך יברגוגה' – חסידים וישרי דרך יברכו אותך, 'גבוד – את רוממות מלגותך 

יאמרו זה לזה, ועל אודות כבורתך ידברו'. כוונת ה' בבריאת העולם הייתה 'להודיע לבני האדם כבורותיו 

– ולפרסם את גבורות ה' בין בני האדם, וגבוד הדר מלגותו' – ואת חשיבות תפארת מלכותו.

ָדָמה  ַהּקְ

ר לֹו  ָרֵאל, ֲאׁשֶ רּוְך ְיָי ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ר: ּבָ ַהְמַחּבֵ ָאַמר 
ְדמֹון  ַהּקַ י,  ָהֲאִמּתִ ָהֶאָחד  ִעְנַין  ֵיאֹות 

ל  ּגָ ָרא  ּבָ ר  ֲאׁשֶ טֹוָבתֹו,  ְתִמיד  ַהּמַ ְמִציאּותֹו,  ּבִ

ְמָצאֹות ְלאֹות ַעל ַאְחדּותֹו, ְוָיַצר ְיִצירֹות ְלֵעד  ַהּנִ

ָחְגָמתֹו  ַעל  ְלָהִעיד  ֲחָדׁשֹות  ְוֵהֵחל  ְכבּוָרתֹו,  ַעל 

ְלדֹור  ּדֹור  ד(:  קמה,  ים  ִהּלִ )ּתְ ִדְגִתיב  ּגְ טּובֹו,  ְוֹכֶדל 

ים קמה,  ִהּלִ ידּו, ּוְגִתיב )ּתְ יָך ּוְכבּורֶֹתיָך ַיּכִ ח ַמֲעׂשֶ ּבַ ְיׁשַ

ְיָבְרגּוָגה,  ַוֲחִסיֶדיָך  יָך  ַמֲעׂשֶ ל  ּגָ ְיָי  יֹודּוָך  י־יב(: 

רּו, )א(ְלהֹוִדיַע  בֹוד ַמְלגּוְתָך יֹאֵמרּו ּוְכבּוָרְתָך ְיַדּבֵ ּגְ

בּורָֹתיו ּוְגבֹוד ֲהַדר ַמְלגּותֹו. ִלְבֵני ָהָאָדם ּכְ

ביארו  ל’מלכותו’?!  ‘גבורותיו’  בין  ההבדל  מהו  מלגותו.  הדר  וגבוד  כבורותיו  האדם  לבני  להודיע  א. 

המפרשים: ‘מלכות’ היא ההנהגה של הקב”ה את העולם בדרך הטבע, ואילו ‘גבורה’ היא הנהגה שמעל 

לדרך הטבע. ויש לעיין, שבפסוק זה הנהגת הגבורות מוזכרת קודם המלכות, ואילו בפסוק הקודם מלכות 

מוזכרת קודם גבורות, כפי שכתוב ‘כבוד מלכותך יאמרו וגבורתך ידברו’, מהי הסיבה לשינוי הסדר? 

ה’שיח יצחק’ עומד על שינוי זה, ומבאר, הנהגתו של הקב”ה בעולם היא כולה נס! אלא, שבמבט 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הקדמההקדמה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  גה גד   המוסר   ארחות   

הגרתם  תגונות  על  אותם 

שברא  אחר   – כמורה  בהן 

אותם באופן שהכרתם מלאה 

והבנתם שלמה, היא החגמה, 

אשר היא חיי רוחם ונר שגלם 

– החכמה משולה לנר המאיר 

האדם  שאין  ]כשם  באפילה 

ללא  בחושך  לראות  יכול 

אור הנר, כך אין השכל יכול 

להשיג מאומה ללא החכמה. 

כשהנר מאיר - ניתן לראות, 

ניתן   - וכשהשחכמה מאירה 

)פת  ולקלוט  ולהבין  לתפוס 

אותם  והמביאה  לחם([, 

והיא,   – האלהים  רצון  אל 

את  ומנחה  מביאה  החכמה, 

בני האדם לעשות את רצון 

אותם  והמצלת  האלוקים, 

אותם  ומצילה   – מקצפו 

ובעולם  הזה  בעולם  מכעסו 

הבא, גאשר אמר - כפי שאמר הגתוב )משלי ב, ו(: 'גי ה' יתן – הוא הנותן חגמה, מפיו דעת ותבונה' 

– ובאמצעות תורתו רוכש האדם שכל ישר ותבונה רבה, ואמר אליהוא רעהו של איוב )איוב לב, ח(: 

'אגן רוח היא באנוש' – באמת, רואה אני, כי רוח השכל הנמצאת באדם היא המלמדת אותו חכמה, 

בין אם הוא נער ובין אם הוא זקן. וממשיך הפסוק: 'ונשמת שדי תבינם' – והנשמה שניתנה באדם 

שהיא חלק אלוק ממעל, היא המעניקה לו בינה, להכיר באמת ולהבין דבר מתוך דבר )מצודת 

דוד ומלבי"ם(, ודניאל אמר )דניאל ב, גא(: 'יהב חגמתא לחגימין – ה' נותן חכמה לחכמים ומנדעא 

לידעי בינה' – ודעת ליודעי בינה, ואמר הגתוב )ישעיה מח, יז(: 'אני ה' אלהיך מלמדך להועיל' – אני 

ה' מנהיג אותך ומוליכך בדרך שתביא לך תועלת, ושעל ידה ייטב לך בעולם הזה ובעולם הבא, 

'מדריגך בדרך תלך' - ומדריך אותך שלא תאבד את דרך הישר שהיא טובה לך )פת לחם(.

 והחגמה מתחלקת לשלשה חלקים. החלק הראשון הוא: חגמת היצירות – חכמת טבע היצורים, שקורין

אשר  שבטובות,  והכדולה 

לעבדיו  הבורא  בהם  היטיב 

והטובה הגדולה   – המדברים 

הבורא  שהעניק  ביותר 

לעבדיו, בני האדם, אחרי המציאו

ַוֲהָבָנָתם  מּוָרה  ּכְ ֶהן  ּבָ ָרָתם  ַהּגָ גּונֹות  ּתְ ַעל  אֹוָתם 

ְוֵנר  רּוָחם  י  ַחּיֵ ִהיא  ר  ֲאׁשֶ ַהָחְגָמה,  ִהיא  ֵלָמה,  ׁשְ

ָהֱאלִֹהים,  ְרצֹון  ֶאל  אֹוָתם  ְוַהְמִביָאה  ְגָלם,  ׂשִ

א,  ה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהּזֶ ְצּפֹו ּבָ ֶלת אֹוָתם ִמּקִ ּצֶ ְוַהּמַ

ָחְגָמה  ן  ִיּתֵ ְיָי  י  ּגִ ו(:  ב,  ֵלי  )ִמׁשְ תּוב  ַהּגָ ָאַמר  ר  ֲאׁשֶ ּגַ

ַעת ּוְתבּוָנה, ְוָאַמר ֱאִליהּוא )ִאּיֹוב לב, ח(: ָאֵגן  יו ּדַ ִמּפִ

אל ָאַמר  ִביֵנם, ְוָדִנּיֵ י ּתְ ּדַ ַמת ׁשַ רּוַח ִהיא ֶבֱאנֹוׁש ְוִנׁשְ

ָעא ְלָיְדֵעי  יִמין ּוַמְנּדְ אל ב, גא(: ָיֵהב ָחְגְמָתא ְלַחּגִ ִנּיֵ )ּדָ

ֱאלֶֹהיָך  ְיָי  ֲאִני  יז(:  מח,  ְעָיה  )ְיׁשַ תּוב  ַהּגָ ְוָאַמר  ִביָנה, 

ֵלְך. ֶדֶרְך ּתֵ ְדָך ְלהֹוִעיל ַמְדִריְגָך ּבְ ְמַלּמֶ

ַהֵחֶלק  ֲחָלִקים.  ה  לׁשָ ִלׁשְ ֶקת  ִמְתַחּלֶ ְוַהָחְגָמה 
קֹוִרין  ׁשֶ ַהְיִצירֹות,  ָחְגַמת  ָהִראׁשֹון 

ֶהם ַהּבֹוֵרא  ר ֵהיִטיב ּבָ ּטֹובֹות, ֲאׁשֶ ּבַ ׁשֶ דֹוָלה  ְוַהּכְ
ַהְמִציאֹו  ַאֲחֵרי  ִרים,  ַהְמַדּבְ ַלֲעָבָדיו 

שטחי כשמסתכלים על מעשי הקב”ה והתנהלות העולם שמורגלים אליהם הרי זה נראה כמובן 

מאליו והאדם הפשוט מתעורר רק כשרואה דבר נס שאינו כדרך הטבע. אמנם מי שהוא בעל דרגה 

רואה את כל מעשי ה’ המורגלים - הם הניסים הנסתרים, במבט האמיתי. ועל פי זה יבואר השינוי 

בין שני הפסוקים, כי שני הפסוקים מדברים על שני בני אדם שדרגתם שונה.

‘להודיע לבני האדם גבורותיו וכבוד הדר מלכותו’ פסוק זה מתייחס כלפי האדם הפשוט ]וכפירוש ה’אבן 

עזרא’ “לבני אדם – שהם קטנים”[ שרק לאחר שרואה גבורות ה’ שלא כדרך הטבע הוא מגיע להכרה שכל 

ההנהגה היא ניסית וזהו ‘וכבוד הדר מלכותו’, וכפי שכתב הרמב”ן )סוף פרשת בא(: “מן הניסים הגדולים 

המפורסמים אדם מודה בניסים הנסתרים שהם יסוד התורה כולה, שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו עד 

שיאמין בכל דברינו ומקרינו שכולם ניסים אין בהם טבע ומנהגו של עולם בין ברבים בין ביחיד”. נמצא 

שמתוך הניסים הגלויים, מבינים שכל ההנהגה היא ניסים נסתרים שאין בהם טבע כלל. אחר שרואים 

שהוא יתברך משנה את המערכות, אזי מבינים שכלל המערכות הטבעיות מתקיימות במאמרו.

אך הפסוק ‘כבוד מלכותך יאמרו וגבורתך ידברו’ נאמר כלפי אדם שהוא בדרגה גבוהה יותר וזהו המבט 

האמיתי, באותה מידה שאדם מתבונן בהנהגת הטבע הרגילה שהיא הנס הנסתר ]כבוד מלכותך[ כך הוא 

זוכה לראות את הנס הנגלה ]וגבורותיך ידברו[. כי מתוך שאדם מתבונן בטבע ורואה בו את הקב”ה כך 

זוכה שהקב”ה יראה לו ניסים מעל לדרך הטבע. אבל אם אין האדם מנצל את מה שיש ואינו מתבונן 

בהנהגת הטבע, הקב”ה לא יוסיף להראות לו ניסים גלויים. אלא של’בני האדם’ שהם קטנים במדרגה זו 

)כלשון האבן עזרא(, צריכים להסביר להם בצורה הפוכה, קודם את הניסים הגלויים ולאחר מכן הניסים 

הנסתרים, תחילה “להודיע לבני האדם גבורותיו”. וכך היה בעת שעמ"י יצאו ממצרים, שהיה צורך לחזק 

את אמונתם על ידי איתערותא דלעילא ]התעוררות המושפעת משמים על האדם[, מאחר והיו שקועים 

במ”ט שערי טומאה, והיה צורך למושכם ולהעלותם, לכן אז היה המהלך הפוך: בתחילה הראה להם ניסים 

גלויים ומפורסמים ומהם היו צריכים להתבונן ולהבין גם את הניסים הנסתרים )כדברי הרמב”ן(  לכן: 

“להודיע לבני האדם גבורותיו” – קודם מודיעים את גבורות ה’ – הניסים הגלויים ורק לאחר מכן יכולים 

להבין: “כבוד הדר מלכותו” – את הניסים הנסתרים שבתוך ההנהגה הטבעית )‘רינת חיים’, ביאורי תפילה(.

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הקדמההקדמה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  גז גו   המוסר   ארחות   

הבורא  שפתחם  שערים, 

ואפשר   – למדברים  יתברך 

 - בהם  להשיכ  האדם,  לבני 

התורה  את  בעזרתם  ולהבין 

והעולם – שלושת סוגי החכמה הללו הם כלים שבאמצעותם יכולים אנשים להשיג את צורכיהם. 

מטרת בריאתו של האדם היא עמל התורה ועבודת ה' או התעסקות ביישובו של עולם, ]וגם העיסוק 

בענייני העולם נדרש כדי שיהיה לעובדי ה' כל סיפוקם, הכול מוכן ומזומן, כי אם ייאלצו לעבוד 

בעצמם במלאכות הצריכות לקיום גופם, לא יהיו פנויים לעבודת ה', כמו שאמרו רבותינו ז"ל )ברכות 

ו, ב( לא נברא העולם אלא בשביל זה או לצוות לזה, ובמשנה )קידושין פ"א מ"י( נאמר: כל שאינו 

 לא במקרא ולא במשנה ולא בדרך ארץ אינו מן היישוב )מרפא לנפש([, אלא שמקצת החגמות

יכ  ִרים ְלַהּשִׂ ַרְך ַלְמַדּבְ ָתָחם ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ָעִרים, ּפְ ׁשְ

ַהָחְגמֹות  ְקָצת  ּמִ ׁשֶ א  ֶאּלָ ְוָהעֹוָלם,  ַהּתֹוָרה  ֶהם  ּבָ

'אלעלם  ערב  בלשון  לה 

טבעי  חגמת  והיא  אלטבעי', 

שהיא   – ומקריהן  הכופות 

ומקריו.  הגוף  טבע  חכמת 

להכיר  החכמה  זוהי  כלומר, 

חיותו  כוח  את  דבר  בכל 

בו  שטבע  המיוחד  והטבע 

יצירתו,  בתחילת  הבורא 

לשנות  ניתן  אופנים  ובאילו 

)מרפא  וטבעו  כוחו  את 

את  כוללת  זו  חכמה  לנפש(. 

בוטניקה,   – הטבע  מדעי 

כימיה  פיסיקה,  זואולוגיה, 

החשוב  השני,  והחלק  ועוד, 

השימוש  חגמת  היא  יותר, 

שהאדם  החכמות  סוגי   –

להשתמש  כיצד  בהם  נעזר 

בנבראים לצרכיו, שקורין לה בלשון ערבי 'אלעלם ריאצ'י', הכוללת כל סוגי החכמות המסייעות לבני 

אדם להשיג צורכיהם, והיא חגמת המנין והשיעורים – כגון: חכמת החשבון ושיעורי המידות ]'חכמת 

השיעורים', הכוונה לסוגי הכמויות והשיעורים, כמו מידות הלח-הנוזל והיבש, וגם לאמת המידה 

שהעוסקים בבניין משתמשים בה במלאכתם, או למדידת בגדים וקרקעות וכדו'. חכמת ההנדסה 

עוסקת בכך )פת לחם([, וחגמת הגוגבים ]התכונה[, וחגמת הניכון הנקראת 'מוזיקא'. והחלק השלישי, 

החשוב ביותר, קורין לה בלשון ערבי 'אלעלם אלאהי', והיא חגמת האלהות, והוא דעת – שהיא ידיעת 

האל יתברך ודעת - וידיעת תורתו ושאר המושגלות – וידיעת שאר המושגים הרוחניים, גנפש וגשגל 

– הדוגמאות למושגים רוחניים הן: הנפש והשכל, וגאישים הרוחניים – ומלאכי עליון.

וגל שלושת חלקי החגמה הללו, לפי מחלוקת עניניה - לסוגיהם השונים, המה

ָחְגַמת  ְוִהיא  ִעי,  ַאְלִטּבְ ַאְלִעְלם  ֲעָרב  ְלׁשֹון  ּבִ ָלּה 

ִני ִהיא ָחְגַמת  ֵ ִטְבֵעי ַהּכּופֹות ּוִמְקֵריֶהן. ְוַהֵחֶלק ַהּשׁ

ַאְלִעְלם  ַעְרִבי  ְלׁשֹון  ּבִ ָלּה  ּקֹוִרין  ׁשֶ ּמּוׁש,  ִ ַהּשׁ

ְוָחְגַמת  עּוִרים,  ִ ְוַהּשׁ ְנָין  ַהּמִ ָחְגַמת  ְוִהיא  אִצ'י,  ִרּיָ

מּוִזיָקא.  ְקֵראת  ַהּנִ כּון  ַהּנִ ְוָחְגַמת  ַהּגֹוָגִבים, 

ְלׁשֹון ַעְרִבי ַאְלִעְלם  י קֹוִרין ָלּה ּבִ ִליׁשִ ְ ְוַהֵחֶלק ַהּשׁ

ַעת ָהֵאל  ּדַ ְוהּוא  ָחְגַמת ָהֱאלֹהּות,  ְוִהיא  ֱאָלאִהי, 

ֶפׁש  ּנֶ ּגַ לֹות,  ּגָ ׂשְ ַהּמֻ ָאר  ּוׁשְ ּתֹוָרתֹו  ְוַדַעת  ַרְך  ִיְתּבָ

ים. ים ָהרּוָחִנּיִ ֶגל ְוָגִאיׁשִ ְוַגּשֵׂ

ה  ֶחְלֵקי ַהָחְגָמה ְלִפי ַמֲחלֶֹקת ִעְנְיֶניָה ֵהּמָ )ב(ְוָגל 

שיעסוק ביישובו של עולם, וגם זה הוא כדי שיהיה הכל מוכן ומזומן לעובדי ה', כי מתי יתפנה 

האדם לעבודת ה' אם יהיה מוכרח לעשות בעצמו את כל המלאכות הצריכות לקיום גופו. וכמו 

שאמרו רבותינו ז"ל )ברכות ו:( כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה או לצוות לזה. כלומר, 

העולם לא נברא אלא לצורך אדם זה שיש בו יראת שמים, וביאר בשיטה מקובצת: כי העולם 

נברא לצורך בני אדם, ובני אדם נבראו לשבח ולהודות להקב"ה ולעבדו וליראה אותו, וממילא 

שנבראו  הדברים  עושים  שאין  כבהמה,  הן  הרי  והשאר  העולם,  את  מקיימים  כן  שעושים  אלו 

בשבילן. וכמו כן לא נברא העולם אלא כדי להיות לחברה ]-לצוות[ לאדם זה שיש בו יראת 

שמים, וביאר השיטה מקובצת: שכל שאר אנשי העולם נבראו כדי לזמן לאותו אדם את כל מאכלו 

ומשתהו, ואילו הוא נברא לעשות רצון בוראו יתברך ויתעלה. 

עוד אמרו רבותינו )ברכות נ"ח.(: "בן זומא ראה אוכלוסא )קהל רב של ישראל( על גב מעלה בהר 

הבית )מעל גרם המדרגות העולות להר הבית, אשר משם היה ניתן לראות את המוני עולי הרגל 

הנאספים בירושלים(. אמר ברוך חכם הרזים )כלומר, חכם היודע את הרזים הצפונים בלב כל אחד 

ואחד מאלו(. וברוך שברא כל אלו ]האנשים[ לשמשני". לדעת הרמב"ם )בהקדמתו לפירוש המשניות 

ד"ה אחר כך( בן זומא ביחוד היה ראוי לברכה זו. כי תכלית העולם וכל אשר בו הוא האדם השלם 

בדעתו ובמעשיו. אנשים כאלו הם אמנם בודדים, ושאר האנשים תכליתם לשמש את יחידי הסגולה, 

לעסוק  פנויים  יהיו השלמים  ליצור תשתית שבה  כדי  העולם,  וליישב  שונות  ולעסוק במלאכות 

במושכלות. בן זומא היה מן השלמים, יחיד בדורו, ולכן ברך שברא כל אלו לשמשני )ראה דברי 

הרמב"ם שם בארוכה, עוד הוסיף שם תפקיד נוסף לשאר אנשים, להיות לחברה ליחידי הסגולה(.     

ב. וגל חלקי החגמה וגו' המה שערים וגו' למדברים להשיכ בהם התורה והעולם. ב’מרפא לנפש’ 

ביאר כוונת רבינו: כי האדם לא נברא אלא או שיעמול להשיג את התורה ולעבוד את ה', או 

 עיונים 

 עיונים 
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המוסר  ארחות  גט גח   המוסר   ארחות   

האלהית, ואנחנו חייבין ללמד 

ולהכיע  להבין  גדי  רק  אותה 

תורתנו,  הבנת  אל  בעזרתה 

להכיע  גדי  אותה  ללמוד  אך 

אבל   – העולם  הנאות  אל 

ללמוד אותה כדי להשיג על 

הזה  העולם  הנאות  את  ידה 

תהיה  אם  ]גם  לנו  אסור   -

על  להגיע  האדם  כוונת 

לחיי  האלוקית  החכמה  ידי 

ללמוד  אסור  הבא,  העולם 

אותה, כי סוף סוף הוא עובד 

ולא  עצמו  להנאת  ה'  את 

רוח  יתברך נחת  לו  לעשות 

מציג  להלן  לנפש([.  )מרפא 

רבנו מובאות רבות שעניינן 

אחד: יש ללמוד את התורה 

לשם שמיים ולא לשם טובת 

הנאה אישית. ואמרו רבותינו )נדרים סב, א(: תניא, 'לאהבה את ה' אלהיך לשמוע בקולו ולדבקה 

פסוק זה מתייחס ללימוד התורה, משום שאי אפשר לדבוק בה' יתברך אלא  בו' )דברים ל, ג(, 

על ידי לימוד תורה מאהבה )מהר"ל(, פסוק זה מלמד שלא יאמר אדם: אקרא – אלמד מקרא, גדי 

– אלמד משנה, גדי שיקראוני רבי, אשנה – אלמד גמרא, גדי שאהיה זקן  שיקראוני חגם, אשנה 

]חכם[ ואשב בישיבה – ואהיה ראש ישיבה, אלא למד מאהבה להקב"ה, וסוף הגבוד לבא. ועוד אמרו 

)שם(: עשה דברים – קיים את מצוות התורה לשם פעלם – לשם הקב"ה שפעל אותם וציווה עליהם 

)ר"ן ורא"ש(, ודבר בהם לשמם - כל דיבורך בדברי תורה יהיה לשם התורה, לדעת ולהבין ולהוסיף 

לקח ופלפול, ולא כדי לקנטר ולהתגאות )רא"ש(, ואל תעשם – את דברי התורה עטרה להתכדל 

בהם – ואל תלמד תורה כדי להשיג על ידה גדולה וכבוד, ולא תשתמש בדברי התורה להנאתך 

כמו קרדום לחתוך בהם כלומר, כלי מלאכה להתפרנס בו. ועוד אמרו רבותינו ז"ל )עבודה זרה יט, 

א(: 'אשרי איש – מאושר הוא האיש הירא את ה' במצוותיו חפץ מאד' – ובקיום מצוותיו של ה' הוא 

חפץ מאוד )תהלים קיב, א( אמר רבי 

לענין  יותר  אליהם  הצורך 

החכמות  כל  אכן,   – התורה 

לימוד  את  לשרת  נועדו 

מהן  שחלק  אלא  התורה, 

יותר  ונצרכות  מסייעות 

וידיעתה,  התורה  להבנת 

 – עליהם  הצורך  ומקצתם 

וחלקן נצרכות יותר לתועלת 

העולם הזה.

יותר  אליהם  הצורך  ואשר 

לענין העולם היא – והחכמות 

לתועלת  יותר  הנצרכות 

החגמה  א.  הן:  הזה  העולם 

התחתונה – החכמה הפחותה 

בחשיבותה, אשר היא חגמת 

ומקריהן  הכופות  טבעי 

הנבראים  טבע  חכמת   –

והחגמה  ב.  ותכונותיהם, 

חגמת  שהיא  התיגונה 

השימוש,  וחכמת   – השימוש 

במעלה  הבינונית  שהיא 

ובחשיבות. ושתי החגמות האלה מורות – מלמדות את האדם על גל סודות העולם הזה ותועלותיו 

והנאותינו ממנו – ואת התועלת וההנאות שניתן להפיק ממנו, ומורות על גל עניני המלאגות ומיני 

התחבולות – ומלמדות את כל מיני המלאכות וההמצאות הדרושות לצרגי הכופות ולעניני קניני 

העולם - להשגת צורכי הגוף ושאר הקניינים המצויים בעולם הזה ]כגון, המצאת הרכב ואופני 

הקמח,  לטחינת  הרחיים משמשים  גלגלי  חפצו,  למחוז  במהירות  האדם  מגיע  בעזרתם  העגלה. 

יצירת הסולם משמשת לאדם לטיפוס למקומות גבוהים, והרשתות והמכמרות למיניהן משמשות 

לצידת חיות ועופות וכיו"ב )פת לחם([.

אך החגמה שהצורך אליה יותר אל התורה – לעומת כל אלו, שתועלתן ללימוד התורה עקיפה, החכמה 

 הנצרכת ביותר לשם ידיעת התורה היא החגמה העליונה והראשונה במעלה וחשיבות, והיא החגמה

ֵדי ְלָהִבין  ִבין ִלְלֹמד אֹוָתּה ּגְ ָהֱאלִֹהית, ַוֲאַנְחנּו ַחּיָ

יַע  ֵדי ְלַהּכִ יַע ֶאל ּתֹוָרֵתנּו, ַאְך ִלְלֹמד אֹוָתּה ּגְ ּוְלַהּכִ

ַרּבֹוֵתינּו  ְוָאְמרּו  ָלנּו.  ָאסּור  ָהעֹוָלם  ֲהָנאֹות  ֶאל 

ֹמַע  ְנָיא, ְלַאֲהָבה ֶאת ְיָי ֱאלֶֹהיָך ִלׁשְ ִרים סב, א(: ּתַ )ְנּדָ

ָאָדם  יֹאַמר  ּלֹא  ׁשֶ ג(,  ל,  ָבִרים  )ּדְ בֹו  ּוְלָדְבָקה  קֹולֹו  ּבְ

ְקָראּוִני  ּיִ ֵדי ׁשֶ ֶנה ּגְ ְקְראּוִני ָחָגם, ֶאׁשְ ּיִ ֵדי ׁשֶ ֶאְקָרא ּגְ

א  יָבה, ֶאּלָ ְיׁשִ ב ּבַ ֶאְהֶיה ָזֵקן ְוֵאׁשֵ ֵדי ׁשֶ ֶנה ּגְ י, ֶאׁשְ ַרּבִ

ם(:  )ׁשָ ְוָאְמרּו  ָלֹבא.  בֹוד  ַהּגָ ְוסֹוף  ֵמַאֲהָבה,  ְלַמד 

ָמם, ְוַאל  ֶהם ִלׁשְ ר ּבָ ֳעָלם, ְוַדּבֵ ם ּפָ ה ְדָבִרים ְלׁשֵ ֲעׂשֵ

ַלְחּתְֹך  ַקְרּדֹם  ְולֹא  ֶהם  ּבָ ל  ּדֵ ְלִהְתּכַ ֲעָטָרה  ם  ֲעׂשֵ ּתַ

ֵרי ִאיׁש ָיֵרא ֶאת  ֶהם. ְוָאְמרּו )ֲעבֹוָדה ָזָרה יט, א(: ַאׁשְ ּבָ

י  ַרּבִ ָאַמר  א(  קיב,  ים  ִהּלִ )ּתְ ְמאֹד  ָחֵפץ  ִמְצֹוָתיו  ּבְ ְיָי 

ּוִמְקָצָתם  ַהּתֹוָרה,  ְלִעְנַין  יֹוֵתר  ֲאֵליֶהם  ַהּצֶֹרְך 

ַהּצֶֹרְך ֲעֵליֶהם יֹוֵתר ְלתֹוֶעֶלת ָהעֹוָלם.

ִהיא  ְלִעְנַין ָהעֹוָלם  יֹוֵתר  ֲאֵליֶהם  ַהּצֶֹרְך  ר  ַוֲאׁשֶ
ָחְגַמת  ִהיא  ר  ֲאׁשֶ ְחּתֹוָנה,  ַהּתַ ַהָחְגָמה 

יגֹוָנה  ַהּתִ ְוַהָחְגָמה  ּוִמְקֵריֶהן,  ַהּכּופֹות  ִטְבֵעי 

ה  ָהֵאּלֶ ַהָחְגמֹות  י  ּתֵ ּוׁשְ ּמּוׁש.  ִ ַהּשׁ ָחְגַמת  ִהיא  ׁשֶ

ְותֹוֲעלֹוָתיו  ה  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  סֹודֹות  ל  ּגָ ַעל  מֹורֹות 

ָלאגֹות  ל ִעְנְיֵני ַהּמְ ּנּו, ּומֹורֹות ַעל ּגָ ַוֲהָנאֹוֵתינּו ִמּמֶ

ִקְנְיֵני  ּוְלִעְנְיֵני  ַהּכּופֹות  ְלָצְרֵגי  ְחּבּולֹות  ַהּתַ ּוִמיֵני 

ָהעֹוָלם.

ַהּתֹוָרה  ֶאל  יֹוֵתר  ֵאֶליָה  ַהּצֶֹרְך  ׁשֶ ַהָחְגָמה  ַאְך 
ַהָחְגָמה  ְוִהיא  ָהֶעְליֹוָנה,  ַהָחְגָמה  ִהיא 



ביושר לבבביושר לבב הקדמההקדמה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  לא ל   המוסר   ארחות   

שפתחם  השערים  והנה 

]שפתח אותם[ הבורא לדעת – 

ושדרכם נדע ונבין את תורתו 

האחד  שלשה.  הם  דתו  ואת 

מהם הוא השגל הישר, הניצל 

מגל פכע – שנשמר מכל נטייה 

הזה,  העולם  תאוות  אחרי 

הוא ספר תורתו  והשער השני 

הנתונה – ספר תורת ה' שניתן 

למשה נביאו, והשער השלישי 

הקבלה   – הקבלות  הוא, 

מקדמונינו,   שקבלנו  והמסורת 

עליהם  הנביאים  מן  שקבלו 

המסורת  כלומר,  השלום, 

כנסת  מאנשי  שקיבלנו 

כל  את  הכוללת  הגדולה, 

שנתן  והביאורים  הפירושים 

ה' יתברך למשה רבנו על כל 

התורה  והיא  ומצווה,  מצווה 

פירושי  ]ללא  פה,  שבעל 

התורה שבעל פה לא היינו יודעים איך לקיים אפילו מצווה אחת בשלימות, ובלעדיהם עלול היה כל 

אדם לפרש את מצוות התורה לפי דעתו ושכלו, והיו נוצרות לכל אדם תורה אחרת ודת שונה )מרפא 

לנפש([. וגבר הקדים לבארם הרב הכדול רבנו סעדיה ז"ל במה שיש בו די הצורך.

אך חגמת התורה מתחלקת לשני חלקים. האחד מהם - חלק אחד מלמד אותנו לדעת את חובות 

האברים – היינו, המצוות שקיומן מוטל על האיברים: מצוות שהאדם מצווה לעשות בפועל ופעולות 

שעל האדם להימנע מעשייתן, והיא, חלק זה נקרא "החגמה הנראית", מפני שניכר למראה העין 

שהאדם מקיים את החיובים המוטלים עליו, והחלק השני בחכמת התורה הוא לדעת חובות הלבבות 

– הן המצוות התלויות בהכרת האדם שבתוך לבו, והם המצפונים – הן המסורות לליבו ומצפונו 

של האדם, והיא נקראת החגמה הצפונה – היינו, מצוות שאין איש יודע אם האדם מקיים אותן או 

עובר עליהן, רק השם-יתברך לבדו. ולכן חלק זה מכונה "החכמה הצפונה".

של  "במצוותיו"  אלעזר 

הבורא ולא "בשגר מצוותיו" 

הקב"ה  את  לעבוד  יש   -

ולקיים את המצוות מאהבת 

ולא  מצוותיו,  ומאהבת  שמו 

גדתנן  שכר,  קבלת  לשם 

תהיו  אל  מ"כ(:  פ"א,  )אבות 

ה'  בעבודת  תנהגו  אל   –

ובקיום מצוותיו, געבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס – שלא יהיה הרצון לקבל פרס 

כתנאי המניע את האדם לעבוד את בוראו, אלא הוו געבדים המשמשים את הרב שלא על מנת 

לקבל פרס – הדרך הראויה היא לעבוד את הבורא שלא על מנת לקבל פרס, אלא מתוך אהבה, 

ויהי מורא שמים עליגם – אף על פי שיש לעובדו מאהבה, הרי שיש להוסיף לאהבה גם יראה.

ָתָחם ַהּבֹוֵרא ָלַדַעת ּתֹוָרתֹו ְוָדתֹו  ּפְ ׁשֶ ָעִרים  ְ ְוַהּשׁ
ֶגל  ַהּשֵׂ ֵמֶהם,  ָהֶאָחד  ה.  לׁשָ ׁשְ ֵהם 

תּוָנה  ַהּנְ ּתֹוָרתֹו  ֵסֶפר  ִני,  ֵ ְוַהּשׁ ַכע,  ּפֶ ל  ִמּגָ ל  ּצָ ַהּנִ

ְלנּו  ּבַ ּקִ ׁשֶ לֹות  ּבָ ַהּקַ י,  ִליׁשִ ְ ְוַהּשׁ ְנִביאֹו,  ה  ְלמׁשֶ

לֹום.  ָ ִביִאים ֲעֵליֶהם ַהּשׁ לּו ִמן ַהּנְ ּבְ ּקִ ְדמֹוֵנינּו ׁשֶ ִמּקַ

ְסַעְדָיה  נּו  ַרּבֵ דֹול  ַהּכָ ָהַרב  ְלָבֲאָרם  ים  ִהְקּדִ ּוְגָבר 

ׁש ּבֹו ַדי. ּיֵ ַמה ׁשֶ ַז"ל ּבְ

ֲחָלִקים.  ֵני  ִלׁשְ ֶקת  ִמְתַחּלֶ ַהּתֹוָרה  ָחְגַמת  ַאְך 
ָהֵאָבִרים, חֹובֹות  ָלַדַעת  ֵמֶהם,   ָהֶאָחד 

חֹובֹות  ָלַדַעת  ִני,  ֵ ְוַהּשׁ ְרֵאית,  ַהּנִ ַהָחְגָמה  ְוִהיא 

ַהָחְגָמה ְוִהיא  ְצּפּוִנים,  ַהּמַ ְוֵהם  ָבבֹות,   ַהּלְ

פּוָנה. ַהּצְ

ִדְתַנן  ַגר ִמְצֹוָתיו", ּגְ ׂשְ ִמְצֹוָתיו" ְולֹא "ּבִ ֶאְלָעָזר "ּבְ

ים  ׁשִ ּמְ ַהְמׁשַ ַגֲעָבִדים  ְהיּו  ּתִ )כ(ַאל  מ"כ(:  פ"א,  )ָאבֹות 

א ֱהוּו ַגֲעָבִדים  ָרס, ֶאּלָ ל ּפְ ֶאת ָהַרב ַעל ְמָנת ְלַקּבֵ

ָרס,  ל ּפְ ּלֹא ַעל ְמָנת ְלַקּבֵ ים ֶאת ָהַרב ׁשֶ ׁשִ ּמְ ַהְמׁשַ

ַמִים ֲעֵליֶגם. ִויִהי מֹוָרא ׁשָ

כ. אל תהיו געבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס אלא הוו געבדים המשמשים את הרב 

שלא על מנת לקבל פרס. מדוע כופל התנא דבריו ואומר ‘אל תהיו’ ‘אלא הוו’, די היה לכתוב שיש 

לעבוד את הבורא שלא על מנת לקבל פרס, ומצינו כמה ביאורים בענין. 

הגר”א זצ”ל ביאר )משלי ל”א( ישנם שלשה דרכים בלימוד התורה וקיום המצוות, יש אדם הלומד 

ועושה מעשים טובים ומטרתו בכך היא להשיג עושר וכבוד או דברים אחרים, ויש הלומד ועושה 

מתוך רצון לזכות לשכר טוב בעולם הבא, ויש שלומד ועושה בלא שום פניה כלל רק מחמת ציווי 

ה’ יתברך. ולפי זה מבוארים הדברים, שכנגד הדרך הראשונה אמר התנא “אל תהיו”, אין לצעוד 

בדרך זו. ולגבי הדרך השניה אין התייחסות בדברי התנא, כי אף שאינה טובה כשלישית, מכל 

מקום המעשה של האדם בה הוא טוב, וכנגד הדרך השלישית כתב התנא אלא הוו וכו’, כיון שהיא 

הדרך הראויה ומדריכנו שנאחז בדרך זו.

ה’שפת אמת’ מבאר, בכך שמאריך התנא בזה אל תהיו וכו’ אלא הוו וכו’, בא לומר, אמנם הדרך 

הרצויה לעבוד את הבורא שלא על מנת לקבל שכר, אלא שהתנא בדבריו מכוון גם לאדם שיצרו 

עדיין גובר עליו ורוצה לעבוד ולקבל פרס, ועל כך אומר שאיננו שולל עבודת אדם זה אלא שצריך 

שתהיה תכלית כוונתו בעבודתו עתה שמתוך כך יוכל לעלות בדרגה ולהגיע לעבודה שלא על מנת 

לקבל פרס, וכעין מה שאמרו חז”ל: ‘מתוך שלא לשמה בא לשמה’, ולכן מאריך התנא בצדדים שיש 

בעבודה זו לומר שאינו מצוה אלא שנבוא חשבון בצורת עבודותינו שִתּהיה לתכלית הזאת.      

 עיונים 
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המוסר  ארחות  לכ לב   המוסר   ארחות   

שבחובות הלבבות – המוטלות 

על הלבבות, כפי מה שיזדמן 

דמיון  שיהיה  גדי  עתה,  לי 

 – מהם  אזגור  שלא  למה 

שלא  לאלו  דוגמא  יהוו  והן 

אזכיר, בעזרת השם יתברך.

עשה  ממצות  ודוגמאות 

חובות[  ]של  שבחובות 

יש  גי  שנאמין  הן:  הלבבות 

מצוות  זו   – בורא  לעולם 

הבורא,  במציאות  האמונה 

ובראו – שברא את עולמו יש מאין, ושאין גמוהו, ושנקבל עלינו ייחודו – מצווה נוספת לדוגמא 

היא החובה לקבל עלינו את האמונה באחדותו, כלומר, שאין זולתו שום אלוהות כלל ]כלומר, 

לא די באמונה שאין כמוהו, אלא שלא יעלה ח"ו על הדעת לייחס אלוהות גם לזולתו. אפילו אין 

לומר שיש אלוה פחות ממנו במעלתו, ואין לראות כל כוח שהוא בבריאה כנפרד ממנו. הכול מיד 

הקב"ה. רבים מעובדי עבודה זרה טעו בכך, כמו שנאמר על הכותים )מלכים-ב יז, לג(: 'את ה' היו 

יראים ואת אלהיהם היו עובדים', ואמרו חז"ל )מנחות קי.(: שהיו קוראים את ה' יתברך "אלהא 

דאלהיא", ועם זאת עבדו לאליליהם. לכן לא די היה להזכיר שעלינו להאמין בה', אלא היה צורך 

להוסיף שעלינו להאמין גם שאין שום אלוהות זולתו כלל )פת לחם([ , ושנעבדהו ]ושנעבוד אותו[ 

ייחלקו  חובות האברים  והנה 

על  המוטלות  החובות   –

לשני  מתחלקות  האיברים 

הן  מהם:  האחד  חלקים: 

השגל  בהן  שמחייב  המצוות 

– שהשכל מחייב את קיומן, 

בהן  חייבה  לא  אם  אפילו 

– גם אם התורה לא  התורה 

הייתה מחייבת לקיים אותן. 

ליטול  לכך אפשר  דוגמאות 

מרע":  "סור  של  מהמצוות 

גזילה  איסור  רציחה,  איסור 

וגניבה, ומהמצוות של "עשה 

טוב": כיבוד אב ואם, הדאגה 

האומללים,  על  והרחמים 

והחלק  לחם(.  )פת  וכדומה 

האיברים  חובות  של  השני 

הן   – כולל את מצות השמע 

בהן  חייבים  שאנו  המצוות 

בסיני  אותן  ששמענו  מפני 

המצוות  והן  הבורא,  מפי 

שאין השגל מחייב בהן – מחייב אותן ולא דוחה ]שולל[ אותן, גגון איסור אכילת בשר בחלב ואיסור 

לבישת שעטנז ואיסור זריעת גלאים, והדומה להם ממה שנעלמה ממנו – ומצוות נוספות שנבצר 

– והסיבה שה'  - וטעם חיוב מה שנתחייבנו מהן  – סיבת איסורם ועילת  עילת  מאתנו להבין את 

ציוונו עליהם. אך חובות הלבבות – לעומת מצוות אלו שחלקן שכליות וחלקן מצוות-חוק, המצוות 

המוטלות על הלבבות, גל שרשיהן ויסודותיהן הן מן השגל – מובנים ומבוססים בתפיסה האנושית, 

ויש לנו אפשרות להבינן בשכל ישר, גאשר אבאר בעזרת השם.

וגל המצוות – גם המצוות המוטלות על האיברים וגם המצוות שהן מחובת הלבבות הן נחלקות 

למצוות עשה ולמצוות לא תעשה. ואין אנו צריגין לבאר את זה במצוות המוטלות על האיברים, 

תעשה לא  וממצוות  עשה  ממצוות  כמה  אזכיר  אך   – זוגר  אני  אבל  לגל.  ידועות  שהן   מפני 

ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּגְ ִלי,  ן  ּמֵ ְזּדַ ּיִ ׁשֶ ַמה  ָבבֹות  ַהּלְ חֹובֹות  ּבְ ׁשֶ

ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ֵמֶהם  ֶאְזּגֹר  ּלֹא  ֶ ּשׁ ְלַמה  ִדְמיֹון 

ַרְך. ִיְתּבָ

י  ֲאִמין ּגִ ּנַ ָבבֹות, ׁשֶ חֹובֹות ַהּלְ ּבְ ה ׁשֶ ֲעׂשֵ ְצֹות  ּוִמּמִ
ֵאין  ָראֹו ֵמַאִין, ְוׁשֶ ֵיׁש ָלעֹוָלם ּבֹוֵרא ּבְ

ַעְבֵדהּו  ּנַ ְוׁשֶ ִיחּודֹו,  ָעֵלינּו  ל  ַקּבֵ ּנְ )ד(ְוׁשֶ מֹוהּו,  ּגָ

ָהֶאָחד  ֲחָלִקים.  ֵני  ִלׁשְ ֵיָחְלקּו  ָהֵאָבִרים  חֹובֹות 
ֶגל ֲאִפלּו  ֶהן ַהּשֵׂ ב ּבָ ַחּיֵ ּמְ ֵמֶהם, ִמְצֹות ׁשֶ

ִני, ִמְצֹות  ֵ ָבה ָבֶהן ַהּתֹוָרה. ְוַהֵחֶלק ַהּשׁ ִאם לֹא ִחּיְ

ֶהן ְולֹא דֹוֶחה אֹוָתן,  ב ּבָ ֶגל ְמַחּיֵ ֵאין ַהּשֵׂ ַמע, ׁשֶ ֵ ַהּשׁ

ְוַהּדֹוֶמה  ְוִגְלַאִים  ַעְטֵנז  ְוׁשַ ָחָלב  ּבֶ ר  ׂשָ ּבָ ִאּסּור  ּגְ

ת  ְוִעּלַ ִאּסּוָרם  ת  ִעּלַ ּנּו  ִמּמֶ ֶעְלָמה  ּנֶ ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ ָלֶהם 

ל  ָבבֹות ּגָ ְבנּו ֵמֶהן. ַאְך חֹובֹות ַהּלְ ְתַחּיַ ּנִ ִחּיּוב ַמה ׁשֶ

ֶעְזַרת  ּבְ ֲאָבֵאר  ר  ֲאׁשֶ ּגַ ֶגל,  ַהּשֵׂ ִמן  ֵהן  יֶהן  ְרׁשֵ ׁשָ

ם. ֵ ַהּשׁ

ה ּוְלִמְצֹות  ְצֹות ֵהן ֶנֱחָלקֹות ְלִמְצֹות ֲעׂשֵ ַהּמִ ְוָגל 
ה. ְוֵאין ָאנּו ְצִריִגין ְלָבֵאר ֶאת ֶזה  לֹא ַתֲעׂשֶ

ֲאָבל  ַלּגֹל.  ְידּועֹות  ֵהן  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ָהֵאָבִרים,  ִמְצֹות  ּבְ

ה  ַתֲעׂשֶ לֹא  ְצֹות  ּוִמּמִ ה  ֲעׂשֵ ְצֹות  ִמּמִ זֹוֵגר  ֲאִני 

אין  היחוד  ענין  ה’,  יחוד  יסוד  הוא  האמונה,  כל  עומדת  היסוד שעליו  יחודו.  ד. ושנקבל עלינו 

פירושו כאחד ִמְסָּפִרי, דהיינו שה’ יתברך הוא בורא אחד ואין אחר כמוהו. אלא ֶאָחד מורה על 

אחדות גמורה, אין עוד מלבדו. היינו שאין עוד במציאות שום מציאות קיימת חוץ ממנו. כמו 

שכתב ב’רוח חיים’ )אבות ג, ב(: “הנה באמרנו “ה’ אחד”, אין רצוננו לומר שהוא רק אחד באלהות 

ואין אלוה אחר. כי אם שהוא אחד ממש, ואין דבר אחר בעולם זולתו. כי לו רגע אחד יסתיר רצונו 

מכל העולמות, היה כלא היו, ספו ותמו, והיו כלא נאצלו, וזה אמיתת כבודו יתברך שמו”. עכ”ל.

והביאור, כיון שכל עיקר התהוות מציאות העולמות כל רגע, הוא רק מאתו יתברך שמו, נמצא 

שאין לשום דבר חוץ ממנו מציאות מצד עצמו, והיות שכל מציאותם של הנבראים אינה אלא מכח 

רצונו, אם כן מהותה של המציאות היא רצונו יתברך שמו, ואין זולתו.

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הקדמההקדמה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  לה לד   המוסר   ארחות   

ממצוות  ועוד   – מהם  וכם 

נחמוד,  שלא  לא-תעשה: 

בני  נטור את  ולא  נקום,  ולא 

עמנו, גדגתיב ]כפי שכתוב[ 

תקום  'לא  יח(:  יט,  )ויקרא 

רעה  לזולתך  תגמול  אל   –

מצידו,  גרועה  התנהגות  על 

 – עמך'  בני  את  תטור  ולא 

לאיש  איבה  תשמור  ואל 

וגם   - ומהם  עמך,  מבני 

ולא  בעבירות,  נהרהר  שלא 

להן,  נתאווה  ולא   – נתאוום 

נחליט  ולא   – נסגים  ולא 

 – לעשותם, ומה שדומה לזה 

הדומים  האיסורים  וכן שאר 

במצפון  שהוא  במה  להם, 

למצפונו  השייכים   – האדם 

של האדם, ולא ישקיף עליו זולתי הבורא – ושאין משקיף עליהם איש מלבד הבורא, גדגתיב – כמו 

שכתוב )ירמיה יז, י(: 'אני ה' חוקר לב – חודר לפנימיותו של האדם בוחן גליות' - ובודק את כוונתו, 

וגתיב – עוד כתוב )משלי ג, גז(: 'נר ה' – ידיעת ה' והשגחתו חודרת לנשמת האדם, חופש גל חדרי 

בטן' – וגלויות לפניו כל המחשבות החבויות והנסתרות.

ומפני שבחגמת המצוות שבתורה על שני ענינים – משום שיש שני חלקים במצוות התורה:  האחד 

בתורה,  בפירוש  החלק שנכתב  והיינו  התורה,  שבמצוות  הגלוי  החלק  הוא  אחד  חלק   - כלוי  מהם 

והשני נסתר – והחלק השני הוא החלק הנסתר, דהיינו חלקי המצווה ודקדוקיה שלא נכתבו בפירוש 

בפלאי  ושנתבונן  בלבנו, 

לנו  שיהיו  גדי  יצירותיו 

היא  מצווה   – עליו  לאות 

הבריאה  בפלאי  להתבונן 

לנו לאות על  כדי שישמשו 

ורוממותו, ושנבטח  מציאותו 

ושנירא  מפניו,  ושנגנע  בו, 

ממנו,  ושנירא   - אותו 

על  מהשקיפו  ונבוש  ונפחד 

נכלותינו ונסתרותינו - ונפחד 

ונחוש  כשנדע  ונתבייש 

על  משקיף  יתברך  שהוא 

והנסתרים  הגלויים  מעשינו 

'נפחד'   – ונבוש"  ]"ונפחד 

קודם המעשה 'ונבוש' אחריו, 

כלומר, כאשר היצר משיא את האדם לחטוא, עליו לזכור, כי הבורא משקיף עליו ורואה את כל 

מעשיו, ומחשבה מעוררת פחד זו תמנע אותו מלחטוא. מלבד זאת אנו חייבים להתבייש ולהיכלם 

תמיד ממנו יתברך על העוונות שנכשלנו בהם בעבר, כמו שנאמר )עזרא ט, ו(: "אלהי בושתי 

האדם  על  זה:  פסוק  לפרש  יש  נוסף  באופן  וכו'.  ראש"  למעלה  רבו  עוונותינו  כי  ונכלמתי... 

לפחד לעשות פעולות ומעשים רעים, וכמו כן עליו להתבייש במידותיו המגונות, כגון: הגאווה 

והכעס והרכילות והקנאה והתאווה וכיוצא באלה )פת לחם([, ושנגסוף לרצונו – מצוות נוספות 

הן שנשתוקק לעשות את רצונו, ונייחד מעשינו לשמו – ונעשה את מעשינו רק לשמו ללא כל 

כדי להתקרב  רק  ה'  שנאהב את   - פניות אחרות, ושנאהב אותו ואת אוהביו גדי להתקרב אליו 

אליו, ולא מתוך כוונה לקבל שכר על כך. ושנאהב את אוהבי ה' כדי להתקרב על ידם אל ה', 

כמו שאמרו חכמינו ז"ל )כתובות קיא, ב( 'לאהבה את ה' אלהיך ולדבקה בו', וכי אפשר להידבק 

בשכינה? אלא כל המשיא בתו לתלמיד חכם וכו' כאילו מתדבק בשכינה )פת לחם(, ושנשנא את 

 שונאיו, וכל הדומה לזה, ממה שאינו נראה מן האברים – ומצוות דומות שקיומן אינו ניכר בפעולת

האיברים.

אך הלאוין – ואיסורי ה"לא תעשה" שבחובות הלבבות הן הפך גל אלו – שלא נעשה את ההיפך 

ממצוות ה"עשה" שהזכרנו,

ִנּטֹר ֶאת  ְולֹא  ִנּקֹם  ְולֹא  ַנְחֹמד  ּלֹא  )ה(ׁשֶ ְוַכם ֵמֶהם: 

ְולֹא  ִתּקֹם  לֹא  יח(:  יט,  ְקָרא  )ַוּיִ ִדְגִתיב  ּגְ נּו,  ַעּמֵ ֵני  ּבְ

ֲעֵברֹות,  ּלֹא ְנַהְרֵהר ּבָ ָך, ּוֵמֶהם ׁשֶ ֵני ַעּמֶ ִתּטֹר ֶאת ּבְ

ּדֹוֶמה  ים ַלֲעׂשֹוָתם, ּוַמה ׁשֶ ם, ְולֹא ַנְסּגִ ְולֹא ִנְתַאּוֵ

ִקיף ָעָליו  ַמְצּפּון ָהָאָדם ְולֹא ַיׁשְ הּוא ּבְ ֶ ַמה ּשׁ ָלֶזה, ּבְ

חֹוֵקר  ְיָי  ֲאִני  י(:  יז,  )ִיְרְמָיה  ִדְגִתיב  ּגְ ַהּבֹוֵרא,  זּוָלִתי 

ַמת  ִנׁשְ ְיָי  ֵנר  גז(:  ג,  ֵלי  )ִמׁשְ ּוְגִתיב  ָליֹות,  ּגְ ּבֵֹחן  ֵלב 

ל ַחְדֵרי ָבֶטן. ָאָדם חֵֹפׂש ּגָ

ֵני  ׁשְ ַעל  ּתֹוָרה  ּבַ ׁשֶ ְצֹות  ַהּמִ ָחְגַמת  ׁשֶ ֵני  ּוִמּפְ
ר,  ִני ִנְסּתָ ֵ לּוי ְוַהּשׁ ִעְנָיִנים, ָהֶאָחד ֵמֶהם ּכָ

ֵדי ּגְ ְיִצירֹוָתיו  ִפְלֵאי  ּבְ ְתּבֹוֵנן  ּנִ ְוׁשֶ נּו,  ִלּבֵ  ּבְ

ַנע  ּגָ ּנִ ְוׁשֶ ּבֹו,  ְבַטח  ּנִ ְוׁשֶ ָעָליו,  ְלאֹות  ָלנּו  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ

ִקיפֹו  ֵמַהׁשְ ְוֵנבֹוׁש  ְוִנְפַחד  אֹותֹו,  יָרא  ּנִ ְוׁשֶ ָניו,  ִמּפָ

ִלְרצֹונֹו, ְגֹסף  ּנִ ְוׁשֶ רֹוֵתינּו,  ְוִנְסּתְ ִנְכלֹוֵתינּו   ַעל 

ְוֶאת אֹותֹו  ֱאַהב  ּנֶ ְוׁשֶ מֹו,  ִלׁשְ ינּו  ַמֲעׂשֵ  ּוְנַיֵחד 

ֶאת ָנא  ְוִנׂשְ ֵאָליו,  ְלִהְתָקֵרב  ֵדי  ּגְ  אֹוֲהָביו 

ִמן ִנְרֶאה  ֵאינֹו  ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ ָלֶזה,  ְוַהּדֹוֶמה   ׂשֹוְנָאיו, 

ָהֵאָבִרים.

ֵאּלּו,  ל  ּגָ ֵהֶפְך  ָבבֹות,  ַהּלְ חֹובֹות  ּבְ ׁשֶ אִוין  ַהּלָ ַאְך 

ה. שלא נחמוד. ה’אבן עזרא’ על הפסוק “לא תחמוד” )שמות כ, י”ד( שואל, כיצד מצווה התורה 

על האדם שלא לחמוד, והלא הלב חומד דברים יפים, ואין זה בשליטתו של האדם להימנע שלא 

לחמוד? ומבאר, שהדבר דומה לכפרי הרואה את בת המלך, ברור שהוא לא יבוא לחמוד כלל לישא 

אותה, מפני שהוא יודע שזה לא יתכן כלל. נמצא שדבר שאדם מבין שלא שייך שיהיה לו, הוא 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הקדמההקדמה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  לז לו   המוסר   ארחות   

של  השני  והסוג   - והענין 

במצוות  המדברים  הספרים 

המצוות  עניני  לחבר  נועדו 

חיבורים   – קצרה  דרך  על 

בדרך  המצוות  ענייני  על 

קצרה, גגון ספר רב חפץ בן 

יצליח ז"ל, או מה – או חיבור 

הכולל רק את המצוות שאנו 

גגון  הזה,  בזמן  בהן  חייבים 

וספר  פסוקות  הלגות  ספר 

הלכות כדולות, והדומה להם 

או  להם,  הדומים  וספרים   -

חיבור  או   – מחלקיהן  חלק 

מהמצוות  חלק  רק  הכולל 

גגון  הזה,  בזמן  הנוהגות 

ספרי קצת הכאונים העוסקים 

במצוות  ותשובות  בשאלות 

הכוף – בענייני המצוות המוטלות על הגוף, ובפסקי דינין בענייני איסור והיתר וממונות.

והענין ]והסוג[ השלישי, ליישב עניני התורה בלבבנו – חיבורים שנועדו לקבוע בלבנו את יסודות 

התורה והאמונה בדרגי הראיות – על ידי הוכחות וראיות ותשובות – ולסתור את דברי האפיקורסים, 

גגון ספר 'האמונות והדעות', ספר 'שרשי הדת', וספר 'המקמץ' והדומה - וספרים הדומים להם.

חיפשתי  לכן  )מפרשים(, 

בשני  ספרים  חוברו  האם 

בספרי  ועיינתי  אלו  חלקים 

אנשי  אחרי  שהיו  הקדמונים 

התלמוד,  חתימת  לאחר   –

המצוות  בעניני  חיברו  אשר 

על  לעמוד  רבים,  חיבורים 

כדי   – הנסתר  הענין  חגמת 

החלק  את  ידם  על  להבין 

התורה,  שבמצוות  הנסתר 

שגוונו  מה  גל  גי  וראיתי, 

יוצא  איננו  ולבאר  לפרש 

ענינים  משלשה  אחד  מכלל 

– כל מה שפירשו המפרשים 

הנכללות  המצוות  בעניין 

יכולות  הנסתר  בחלק 

משלושת  לאחד  להשתייך 

הסוגים הבאים:

האחד מהם – הסוג האחד נועד לפרש את ספר התורה ואת דברי הנביאים – זהו הסבר על דרך 

ביאור המקראות שבתורה ובספרי הנביאים, ופירוש זה עשוי להיות על שני דרגים: או לבאר את 

פירוש המלות והענינים, גמו שעשה רבנו סעדיה גאון ז"ל ברוב ספרי המקרא, או לבאר את עניני 

הלשון ואת הדקדוק – נוכח ונסתר, יחיד ורבים וכדומה, והשימוש לגל עבריו וצדדיו – אלו אותיות 

הן משורש המילה ואלו מהן מוספיות, ואלו מילים מושאלות, ולתקן מלותיו – לפרש את  המילים 

הזרות לפי העניין, שהרי ניתן למצוא בתנ"ך מילה שאינה מובנת לפי העניין שבו היא מופיעה, 

וצריך "לתקן" אותה ולומר שהיא צריכה להופיע בלשון עבר במקום עתיד או להיפך, והרבה כיו"ב 

)פת לחם(, גספרי – כמו ספרו של בן כ'נאח ובעלי המסורת, ומי שנהכ מנהכם – וההולכים בדרכם.

ֶרְך  ּדֶ ַעל  ְצֹות  ַהּמִ ִעְנָיֵני  ר  ְלַחּבֵ ִני,  ֵ ַהּשׁ ְוָהִעְנָין 
ן ַיְצִליַח ַז"ל,  ֵסֶפר ַרב ֵחֶפץ ּבֶ ְקָצָרה, ּגְ

ֲהָלגֹות  ּגַ ה,  ַהּזֶ ַמן  ּזְ ּבַ ֶהן  ּבָ ִבים  ַחּיָ ָאנּו  ֶ ּשׁ ַמה  אֹו 

ֵחֶלק  אֹו  ָלֶהם,  ְוַהּדֹוֶמה  ּוְכדֹולֹות  סּוקֹות  ּפְ

ֵאלֹות  ׁשְ ּבִ אֹוִנים  ַהּכְ ְקָצת  ִסְפֵרי  ּגְ ֵמֶחְלֵקיֶהן, 

ִמְצֹות ַהּכּוף ּוִפְסֵקי ִדיִנין. ּוְתׁשּובֹות ּבְ

ְלָבֵבנּו  ּבִ ַהּתֹוָרה  ִעְנְיֵני  ב  ֵ ְלַיּשׁ י  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ְוָהִעְנָין 
יקּוְרִסים,  ַדְרֵגי ָהְרָאיֹות )ו(ּוְתׁשּוַבת ָהֶאּפִ ּבְ

ת, ְוֵסֶפר  י ַהּדָ ְרׁשֵ עֹות, ֵסֶפר ׁשָ ֵסֶפר ָהֱאמּונֹות ְוַהּדֵ ּגְ

ץ ְוַהּדֹוֶמה ָלֶהם. ַהְמַקּמֵ

י  ַאְנׁשֵ ַאֲחֵרי  ָהיּו  ׁשֶ ְדמֹוִנים  ַהּקַ ִסְפֵרי  ּבְ י  ְנּתִ ִעּיַ

ִחּבּוִרים  ְצֹות  ַהּמִ ִעְנָיֵני  ּבְ רּו  ִחּבְ ר  ֲאׁשֶ ְלמּוד,  ַהּתַ

י  ר, ְוָרִאיִתי ּגִ ְסּתָ ים ַלֲעֹמד ַעל ָחְגַמת ָהִעְנָין ַהּנִ ַרּבִ

ֵמֶאָחד  יֹוֵצא  ֵאיֶנּנּו  ּוְלָבֵאר  ְלָפֵרׁש  נּו  ּוְ ּגִ ׁשֶ ָגל ַמה 

ה ִעְנָיִנים. לׁשָ ְ ִמּשׁ

ִביִאים, ְוֶזה  ֵמֶהם, ְלָפֵרׁש ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ְוַהּנְ ָהֶאָחד 
ּלֹות  רּוׁש ַהּמִ ֵני ְדָרִגים, אֹו ְלָבֵאר ּפֵ ַעל ׁשְ

רֹב ִסְפֵרי  נּו ְסַעְדָיה ַז"ל ּבְ ה ַרּבֵ ָעׂשָ מֹו ׁשֶ ְוָהִעְנָיִנים, ּגְ

ּמּוׁש  ִ ְקּדּוק ְוַהּשׁ ׁשֹון ְוַהּדִ ְקָרא, אֹו ְלָבֵאר ִעְנְיֵני ַהּלָ ַהּמִ

ן  ּבֶ ִסְפֵרי  ּגְ ִמּלֹוָתיו,  ן  ּוְלַתּקֵ ּוְצָדָדיו  ֲעָבָריו  ְלָגל 

ַהכ ִמְנָהָכם. ּנָ ֹסֶרת, ּוִמי ׁשֶ אח ּוַבֲעֵלי ַהּמָ ּנָ ּכַ

ו. ותשובת האפיקורסים. במסכת אבות )ב, יד(: “רבי אלעזר אומר, הוי שקוד ללמוד תורה, ודע 

מה שתשיב לאפיקורוס”. התנא מזרז את האדם לשקוד בלימוד התורה תחילה, ולעיין אחר כך 

מעט בטענות האפיקורוסים, כדי שיוכל להצדיק את התורה ולהפריך את טענותיהם )ראה פירוש 

הרמב”ם(. לדעת הרמב”ם, התנא מלמד שאף על פי שאסור לקרוא בספרי המינים והאפיקורוסים 

)ראה סנהדרין י.(, מכל מקום כדי לדעת איך להשיב על טענותיהם ראוי לאדם לעיין בהם ]וכך 

נהג הרמב”ם בעצמו שקרא בספריהם, והשיב עליהם בספרו “מורה נבוכים”[ )באר שבע סנהדרין 

ק, ב; וראה מה שהסיק שם(.

אינו חומד או רוצה אותו. כך כאשר האדם מבטל את כל רצונותיו מפני רצון ה’ יתברך, ביודעו 

שאין בבריאה רצון אחר מלבד רצונו יתברך.    

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הקדמההקדמה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  לט לח   המוסר   ארחות   

שהם  התוספות  גמו  וגמוהו 

תוספת  אלא  ואינו   – רשות 

החובה,  מצוות  על  ורשות 

 – בהם  נתבעין  אנחנו  שאין 

לעשות  נדרשים  אנו  שאין 

אותן ולא נענשים אם נתעלם 

עונש  נקבל  ולא   – מהם 

גן  ועל  מהן,  עין  נעלים  אם 

לחברה  הקדמונים  הניחו 

בספר – ומטעם זה לא חיברו 

המצוות  על  ספר  הקדמונים 

מהסוג הזה.

אולם אמירה זו שעלתה על 

דעתי הופרכה עד מהרה. כל 

קיומה החזיק מעמד רק עד 

הוכחות  ומצאתי  שחפשתי 

משלושה  הלבבות  חובות  על 

ומן  השגל  מן  מקורות: 

חובות   – הקבלה  ומן  הגתוב 

הלבבות הן חובה ככל חובות 

ניתן לענות בבירור על  ועל פי מסורת חז"ל,  ועל פי התורה שבכתב  האיברים. על פי השכל 

השאלה האם אנחנו חייבים בהם – בקיום חובות הלבבות אם לאו. ומצאתים שהם ]חובות הלבבות[ 

יסודי גל המצוות – הם שורש כל המצוות, ואם יארע בהם שום הפסד – ואם יחסר משהו משלימותן, 

לא תיתגן לנו מצוה ממצוות האברים – אין באפשרותנו לקיים בשלימות אף מצווה אחת מהמצוות 

המוטלות על האיברים.

מן השגל שאמרתי – על פי השכל וכפי שכבר הזכרתי, יש שני נימוקים המסבירים מדוע גם חובות 

הלבבות הן חובות לכל דבר. ההוכחה הראשונה, הרי גי גבר נתברר לנו, גי האדם מחובר ומורכב 

מנפש וכוף, ושניהם מטובות הבורא עלינו – ויצירת שניהם היא תוצאה של רצון הבורא להיטיב 

עמנו, למען נוכל להשיג שכר נצחי על ידי שנעבוד את ה' בנפש ובגוף )טוב הלבנון(. האחד נראה, 

והשני אינו נראה – הגוף נראה והנפש אינה נראית.

וחיפשתי   – עליהם  וחקרתי 

כל  בין   – בהם  מצאתי  ולא 

החיבורים ספר מיוחד העוסק 

וראיתי  המצפון.  בחגמת 

חגמת  שהיא  הזאת,  החגמה 

שהניחוה  הלבבות,  חובות 

ולא חיברוה בספר – נוכחתי 

לראות שהמפרשים למיניהם 

לא חיברו שום ספר בנושא 

הלב,  על  המוטלת  החובה 

את  שיכלול   – גולל  שיהיה 

שרשיה ופרטיה.

כדולה  תימה  זה  על  ותמהתי 

תמיהה  כך  על  ותמהתי   –

גדולה, עד שאמרתי בלבי – בחשש ובפליאה רבה: שמא המין הזה מן המצוות – שמא סוג זה של 

המצוות, אין אנחנו חייבין בו - לקיימו מן התורה, אלא שחיובו מדרך המוסר - ומקור חיובן אינו 

אלא על דרך המוסר כדי להורות לנו את הדרך הנגונה והישרה,

ֵאין ֲאַנְחנּו  ֵהם ְרׁשּות, ׁשֶ מֹו ַהּתֹוָספֹות ׁשֶ ְוָגמֹוהּו ּגְ

ם ֵמֶהם, ְוַעל  ים ִאם ִנְתַעּלֵ ֶהם ְולֹא ֶנֱעָנׁשִ ִעין ּבָ ִנְתּבָ

ֵסֶפר. ָרּה ּבְ ְדמֹוִנים ְלַחּבְ יחּו ַהּקַ ן ִהּנִ ּגֵ

ֶגל ּוִמן  ָבבֹות ִמן ַהּשֵׂ י ַעל חֹובֹות ַהּלְ ּתִ ׂשְ ִחּפַ ׁשֶ ַעד 
ֶהם  ּבָ ִבים  ַחּיָ ֲאַנְחנּו  ָלה ִאם  ּבָ ַהּקַ ּוִמן  תּוב  ַהּגָ

ְצֹות, ְוִאם  ֵהם ְיסֹוֵדי ָגל ַהּמִ ִאם ָלאו, ּוְמָצאִתים ׁשֶ

ִמְצָוה  ָלנּו  ֵגן  ִתּתָ לֹא  ֶהְפֵסד  ׁשּום  ֶהם  ּבָ ֶיֱאַרע 

ְצֹות ָהֵאָבִרים. ִמּמִ

י  ּגִ ָלנּו,  ֵרר  ִנְתּבָ ְגָבר  י  ּגִ י,  ָאַמְרּתִ ׁשֶ ֶגל  ַהּשֵׂ ִמן 
ֵניֶהם ִמּטֹובֹות  ֶפׁש ְוכּוף, ּוׁשְ ר ִמּנֶ ָהָאָדם ְמֻחּבָ

ִנְרֶאה.  ִני ֵאינֹו  ֵ ְוַהּשׁ ִנְרֶאה,  ָעֵלינּו, ָהֶאָחד  ַהּבֹוֵרא 

ֲעֵליֶהם, ְולֹא ָמָצאִתי ָבֶהם ֵסֶפר ְמֻיָחד  י  ְוָחַקְרּתִ
ַהָחְגָמה  ְוָרִאיִתי  ְצּפּון.  ַהּמַ ָחְגַמת  ּבְ

יחּוָה  ִהּנִ ׁשֶ ָבבֹות,  ַהּלְ חֹובֹות  ָחְגַמת  ִהיא  ׁשֶ ַהּזֹאת, 

יָה. ָרׁשֶ ְהֶיה גֹוֵלל ׁשָ ּיִ ֵסֶפר ׁשֶ רּוָה ּבְ ְולֹא ִחּבְ

י  ָאַמְרּתִ ׁשֶ ַעד  דֹוָלה,  ּכְ ּה  ּמָ ּתֵ ֶזה  ַעל  י  ְוָתַמְהּתִ
ְצֹות,  ַהּמִ ִמן  ה  ַהּזֶ ין  ַהּמִ א  ּמָ ׁשֶ י,  ְבִלּבִ

ִחּיּובֹו  ׁשֶ א  ֶאּלָ ַהּתֹוָרה,  ִמן  ּבֹו  ִבין  ַחּיָ ֲאַנְחנּו  ֵאין 

ָרה,  ְוַהְיׁשָ גֹוָנה  ַהּנְ ֶרְך  ַהּדֶ ְלהֹורֹות  ַהּמּוָסר  ֶרְך  ִמּדֶ

אולם אחרים מפרשים להיפך: שכוונת התנא היא שישקוד אדם כראוי על לימוד התורה, ועל 

ידי כך יהיה בכוחו לנצח את האפיקורוסים מהתורה לבדה, מבלי שיצטרך לעיין בספריהם ]דבר 

הכרוך באיסור[ )ספורנו; לחם שמים; פתח עינים לחיד”א; וראה משך חכמה במדבר י”ח, כ; ועיין 

רבינו יונה ומדרש שמואל; ועיין שו”ת הריב”ש סי’ מ”ה וקובץ שיעורים ב’ מ”ז, ח(.   

התוספות יו”ט כתב בשם מדרש שמואל, שהתנא דקדק בלשונו ונקט “ודע מה שתשיב לאפיקורוס”, 

לפי שלעולם אין לפתוח בוויכוחים עם האפיקורוסים, ורק אם בא אפיקורוס וטוען כנגד התורה, 

אזי יש להשיב לטענותיו.

זכה להכיר את אמיתות  – שלא  גוי  כי דברי המשנה מתייחסים לאפיקורוס  עוד מבואר בחז”ל, 

התורה. אולם כשנפגשים עם אפיקורוס ישראל, שכבר הכיר את האמת ועזב אותה – וטוען כנגד 

התורה, אין להשיב לו כלל, לפי שכמעט בלתי אפשרי להשפיע עליו, והוויכוח עמו רק יגרום לו 

לדבוק עוד יותר באפיקורסותו )ראה סנהדרין ל”ח ב’, ורש”י שם; פירוש הרמב”ם; ועיין מגן אבות(.

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הקדמההקדמה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  מא מ   המוסר   ארחות   

של איברי הגוף הגלויים.

המוכיח  השני  וההסבר 

חיוב  הן  הלבבות  שחובות 

דעת  שידעתי  הוא  גמור 

בידיעה  אני  יודע   – ברורה 

האברים  חובות  גי  ברורה, 

המצוות  כי   – תשלמנה  לא 

לא  האיברים  על  המוטלות 

אם  גי  שלימות,  לידי  יגיעו 

 – הנפש  וחפץ  הלב  ברצון 

רצון  מתוך  כשֵיעשו  אלא 

תחפוץ  וכשהנפש  הלב 

ותאות  ]לעשותן[,  לעשותם 

יתאווה לפעול  ולבנו   – לבנו 

אותם ]אותן[. ולכן אם יעלה 

לבותינו  שאין  במחשבתנו 

פטורים  הם  וכביכול  חייבים 

ואינם  נסתרות  מחובות 

חייבים לבחור בעבודת השם 

ולחפוץ - ולרצות בה, ממילא 

יסתלק גם מעל אברינו החיוב 

לקיים את המצוות שאנו חייבין בהם, מפני שאין מעשה נשלם – שהרי אף מעשה אינו נעשה בשלימות 

מבלי חפץ הנפש בו – בלי שהנפש חפצה לעשותו. וגיון שנתברר – ומאחר שברור לנו, גי הבורא חייב 

את אברינו במצוותיו, לא היה נגון להניח – אין זה מסתבר שהבורא יניח את נפשנו ולבנו, שהם מבחר 

חלקי עצמנו – שהם החלקים המובחרים שבנו, שלא יחייבם בעבודתו גפי יגלתם - בלי שיטיל עליהם 

מה שביכולתם לעשות בעבודתו, מפני שבהם כמר העבודה – שהרי בהם תלויה שלימות העבודה. 

החובה שהטיל הקב"ה על האיברים מבליעה בתוכה את חובות הלבבות. ועל גן נתחייבנו בחובות 

כלויינו ומצפונינו – ומוכח אפוא, כי אנו חייבים לקיים גם את חובות האיברים וגם את חובות המצפון 

והלב, גדי שתהיה עבודתנו שלמה וכמורה, וגוללת מצפונינו וכלויינו לבורא יתברך – ותכלול גם את 

מצפוננו וגם את איברינו, שיהיו שניהם עובדים לשם הבורא יתברך.

אותו  לעבוד  חייבים  ואנחנו 

כלויה  בעבודה  זה  בעבור 

כהכרת   – צפונה  ועבודה 

הטוב על אותה טובה כפולה 

גופנו  על  בגלוי  המושפעת 

וטובה צפונה המושפעת על 

לעבוד  חייבים  אנו  נפשנו, 

גלויה  בעבודה  הבורא  את 

העבודה  נסתרת.  ובעבודה 

חובות  קיום  היא  הכלויה 

האברים, גמו ]כגון[ התפילה 

ולימוד  והצדקה,  והצום 

תורה ולמדה – ולימוד תורה 

לאחרים, ועשות סוגה ולולב 

ומעקה,  ומזוזה  וציצית 

שייכמר  ממה  להם,  והדומה 

האדם  חושי  ידי  על  מעשהו 

דומות  ומצוות   – הנראים 

איברי  ידי  על  הנעשות 

אך  לעין.  הנראים  האדם 

דוגמאות לחובות שיש   - והפנימית היא קיום חובות הלבבות, והוא  – הנסתרת  העבודה הצפונה 

לקיימן בלב הן: שנייחד האל בלבותינו – שנאמין בלבנו בייחוד הא-ל, שאין זולתו יתברך שום 

אלוהות כלל, ושנאמין בו ]בה'[ ובתורתו, ושנקבל על עצמנו את עבודתו, ונירא אותו, ונגנע מפניו, 

ונבוש ממנו, ונאהב אותו, ונבטח בו, ונמסור נפשותינו אליו – ונמסור את עצמנו להנהגתו, ונפקיד 

בידו את רוחנו ונפשנו ואת כל אשר לנו ]גם כשאנו שרויים בטובה ושלווה, נאמין שכל שבא לנו 

– מידו הטובה והרחבה, וגם כשחס-ושלום הננו נקלעים למצבים קשים, נתחזק בעבודתו יתברך, 

ונאמין כי הכול מאתו יתברך, והוא עושה רק טוב בעבורנו בעולם הזה ובעולם הבא )מפרשים([, 

את  ושנייחד  עליו,  השנואים  מהדברים  שנפרוש   – ישנא  מאשר  שנפרוש  הן  נוספות  ודוגמאות 

מעשינו רק לשמו בלבד, ושנתבונן בטובותיו, והדומה לזה, ממה שייכמר במחשבת הלב ומצפונו – 

ודברים דומים הנוגעים למחשבת הלב והמצפון, מבלי אברי הכוף הנראים ממנו – ללא השתתפות 

לֹא  ָהֵאָבִרים  חֹובֹות  י  ּגִ רּוָרה,  ּבְ ַדַעת  י  ְוָיַדְעּתִ
ְוֵחֶפץ  ב  ַהּלֵ ְרצֹון  ּבִ ִאם  י  ּגִ ַלְמָנה  ִתׁשְ

נּו ִלְפעֹל אֹוָתם. ְוִאם  ֶפׁש ַלֲעׂשֹוָתם ְוַתֲאַות ִלּבֵ ַהּנֶ

ִלְבחֹר  ִבים  ַחּיָ ִלּבֹוֵתינּו  ֵאין  ׁשֶ נּו  ְבּתֵ ַמֲחׁשַ ּבְ ַיֲעֶלה 

ק ֵמַעל ֵאָבֵרינּו  ּלֵ ִיְסּתַ ּה,  ּבָ ְוַלְחּפֹץ  ם  ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת  ּבַ

ֵאין  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ֶהם,  ּבָ ִבין  ַחּיָ ָאנּו  ׁשֶ ְצֹות  ַהּמִ ִחּיּוב 

ֵרר,  ְתּבָ ּנִ ן ׁשֶ ֶפׁש ּבֹו. ְוֵגּוָ ִלי ֵחֶפץ ַהּנֶ ָלם ִמּבְ ה ִנׁשְ ַמֲעׂשֶ

ָהָיה  לֹא  ִמְצֹוָתיו,  ּבְ ֵאָבֵרינּו  ֶאת  ב  ִחּיֵ ַהּבֹוֵרא  י  ּגִ

ֶחְלֵקי  ִמְבַחר  ֵהם  ׁשֶ נּו  ְוִלּבֵ נּו  ַנְפׁשֵ יַח  ְלַהּנִ ָנגֹון 

ֵני  ם, ִמּפְ ִפי ְיָגְלּתָ ֲעבֹוָדתֹו ּגְ ֵבם ּבַ ּלֹא ְיַחּיְ ַעְצֵמנּו, ׁשֶ

חֹובֹות  ּבְ ְבנּו  ִנְתַחּיַ ן  ּגֵ ְוַעל  ָהֲעבֹוָדה.  ַמר  ּכְ ֶהם  ּבָ ׁשֶ

ֵלָמה  ְהֶיה ֲעבֹוָדֵתנּו ׁשְ ּתִ ֵדי ׁשֶ לּוֵיינּו ּוַמְצּפּוֵנינּו, ּגְ ּכְ

ַלּבֹוֵרא  ּוְכלּוֵיינּו  ַמְצּפּוֵנינּו  ְוגֹוֶלֶלת  ּוְכמּוָרה, 

ַרְך. ִיְתּבָ

ֲעבֹוָדה  ֶזה  ֲעבּור  ּבַ אֹותֹו  ַלֲעֹבד  ִבים  ַחּיָ ַוֲאַנְחנּו 

לּוָיה, חֹובֹות ָהֵאָבִרים,  ְכלּוָיה ַוֲעבֹוָדה ְצפּוָנה. ַהּכְ

ּתֹוָרה  ְוִלּמּוד  ָדָקה,  ְוַהּצְ ְוַהּצֹום  ה  ִפּלָ ַהּתְ מֹו  ּגְ

ּוְמזּוָזה  ְוִציִצית  ְולּוָלב  ה  ֻסּגָ ַוֲעׂשֹות  ָדּה,  ְוַלּמְ

הּו ַעל  ֵמר ַמֲעׂשֵ ּכָ ּיִ ֶ ה ּשׁ ּוַמֲעֶקה, ְוַהּדֹוֶמה ָלֶהם, ִמּמַ

פּוָנה  ְרִאים. ַאְך ָהֲעבֹוָדה ַהּצְ ַהּנִ י ָהָאָדם  ְיֵדי חּוׁשֵ

ִלּבֹוֵתינּו,  ַיֵחד ָהֵאל ּבְ ּנְ ָבבֹות, ְוהּוא ׁשֶ ִהיא חֹובֹות ַהּלְ

ְוִניָרא  ֲעבֹוָדתֹו,  ל  ַקּבֵ ּנְ ְוׁשֶ ּוְבתֹוָרתֹו,  ּבֹו  ֲאִמין  ּנַ ְוׁשֶ

אֹותֹו,  ְוֶנֱאַהב  נּו,  ִמּמֶ ְוֵנבֹוׁש  ָניו,  ִמּפָ ַנע  ְוִנּגָ אֹותֹו, 

ְפרֹשׁ  ּנִ ְוׁשֶ ֵאָליו,  ַנְפׁשֹוֵתינּו  ְוִנְמֹסר  ּבֹו,  ְוִנְבַטח 

ְתּבֹוֵנן  ּנִ מֹו, ְוׁשֶ ינּו ִלׁשְ ַיֵחד ַמֲעׂשֵ ּנְ ָנא, ְוׁשֶ ר ִיׂשְ ֵמֲאׁשֶ

ֶבת  ַמֲחׁשֶ ַמר ּבְ ּכְ ּיֻ ֶ ה ּשׁ טֹובֹוָתיו, ְוַהּדֹוֶמה ָלֶזה, ִמּמַ ּבְ

ּנּו. ְרִאים ִמּמֶ ִלי ֶאְבֵרי ַהּכּוף ַהּנִ ב ּוַמְצּפּונֹו ִמּבְ ַהּלֵ



ביושר לבבביושר לבב הקדמההקדמה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  מכ מב   המוסר   ארחות   

 - 'לאהבה  ג(:  ל,  )דברים 

אלוהיך  ה'  את  שתאהבו 

ותצייתו   – בקולו  לשמוע 

ותהיו   - ולדבקה בו'  לדבריו 

)דברים  ונאמר  בו,  קשורים 

יא, יכ(: 'לאהבה - שתאהבו את ה' אלהיגם ולעבדו בגל לבבגם – ותעבדוהו בכל חשק לבכם ובגל 

נפשגם' – ובמסירות נפשכם בעבורו,

בשתי  לי  התברר  וגאשר 

הוכחות שחיובם מדרך השגל 

ושחובתנו לקיים את חובות 

פי  על  מתבקשת  הלבבות 

אמרתי  השכלית,  ההבנה 

בלבי, - רבנו מציג כאן טענה 

הזה  הענין  שמא  אפשרית: 

תורתנו,  בספר  גתוב  אינו 

בספר  לחברו  הניחו  גן  ועל 

 – עניניו  ויראנו  אותו  שיורנו 

הן  הלבבות  שחובות  ייתכן 

מובנות  וכה  מתבקשות  כה 

מאליהן על פי התפיסה השכלית, עד שהתורה לא ראתה צורך להזכירן, וגם הקדמונים נמנעו 

מלחבר על כך ספר שילמד אותנו מצוות אלו, עניינן ופרטיהן. אולם לא. טענה זו מופרכת: עד 

אשר בקשתיו – חיפשתי אחר הדבר בספר התורה ומצאתיו שנזגר בו – ומצאתי שהוא מוזכר בו 

פעמים רבות, גמו שנאמר )דברים ו, ה-ו(: 'ואהבת – ומתוך אהבה תקיים את מצוות ה' אלהיך, בגל 

לבבך – בכל חשקת הלב ורצונו, ובגל נפשך – אפילו עד כדי מסירת נפשך, ובגל מאדך' – ומסירת 

כל רכושך בעבורו, 'והיו הדברים האלה – ויהיו דברי התורה והמצוות אשר אנגי מצוך היום הזה 

חקוקים על לבבך' – על לוח לבך, ונאמר

קֹולֹו  ּבְ ֹמַע  ִלׁשְ ְיָי ֱאלֶֹהיָך  ָבִרים ל, ג(: ְלַאֲהָבה ֶאת  )ּדְ

ְיָי  ֶאת  ְלַאֲהָבה  יכ(:  יא,  ָבִרים  )ּדְ ְוָאַמר  בֹו,  ּוְלָדְבָקה 

ֶגם,  ַנְפׁשְ ּוְבָגל  ְלַבְבֶגם  ָגל  ּבְ ּוְלָעְבדֹו  ֱאלֵֹהיֶגם 

ֶגל,  ַהּשֵׂ ֶרְך  ִמּדֶ ִחּיּוָבם  ִלי  ֵרר  ִהְתּבָ ר  ְוַגֲאׁשֶ
ה ֵאינֹו  א ָהִעְנָין ַהּזֶ ּמָ י, ׁשֶ י ְבִלּבִ ָאַמְרּתִ

רֹו ְבֵסֶפר  יחּו ְלַחּבְ ן ִהּנִ ֵסֶפר ּתֹוָרֵתנּו, ְוַעל ּגֵ ָגתּוב ּבְ

יו  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ִעְנָיָניו,  ְוַיְרֵאנּו  אֹותֹו  יֹוֵרנּו  ׁשֶ

ָעִמים ַרּבֹות,  ר ּבֹו ּפְ ְזּגַ ּנִ ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ּוְמָצאִתיו ׁשֶ ּבְ

ָבִרים ו, ה-ו(: )ז(ְוָאַהְבּתָ ֵאת ְיָי ֱאלֶֹהיָך  ֱאַמר )ּדְ ּנֶ מֹו ׁשֶ ּגְ

ָבִרים  ָך ּוְבָגל ְמאֶֹדָך, ְוָהיּו ַהּדְ ָגל ְלָבְבָך ּוְבָגל ַנְפׁשְ ּבְ

ְוָאַמר  ְלָבֶבָך,  ַעל  ַהּיֹום  ָך  ְמַצּוְ ָאֹנִגי  ר  ֲאׁשֶ ה  ָהֵאּלֶ
ה’שפת אמת’ )ואתחנן( תירץ קושיית הקדמונים הנ”ל כיצד ניתן לצוות על אהבת ה’, הרי “אהבה” 

היא דבר המסור ללב ותלויה בטבעו של אדם, אם אוהב הוא, הרי אין צורך לצוותו, ואם אינו 

אוהב – מה יועיל הציווי?

וכתב, שהקושיא עצמה היא היא התירוץ. התורה מלמדת אותנו כי טבעו של כל איש ישראל 

הוא לאהוב את ה’ אלוקיו, בכל לב ובכל נפש, כטבע הבן לאהוב את אביו. אלא שלעתים טמונה 

אהבה זו בעומק הלב והצורך הוא רק לגלותה, וזה נעשה על ידי הכנה מתאימה והתבוננות האדם 

במעשי הבורא יתברך ובנפלאותיו כדברי הרמב”ם בהלכות יסודי התורה, או אז מתגלית האהבה 

הטמונה בעמקי הנפש. 

כעין מה שכתב הרמב”ם )בהלכות גירושין פ”ב ה”כ( בביאור הדין האמור שם בענין אדם המחוייב 

לגרש את אשתו ומסרב לגרשה, שבית דין מכין אותו עד שיאמר רוצה אני, והוא גט כשר. שואל 

הרמב”ם, מדוע לא בטל הגט והלא גט צריך להינתן ברצונו והוא הרי אנוס על ידי בית דין? וביאר: 

כי גם אדם זה שמסרב לגרש, מאחר שהוא רוצה להיות מישראל רוצה הוא בתוך לבבו לקיים את 

כל המצוות ולהתרחק מן העבירות, ויצרו הוא שתוקפו וכיון שהוכה עד שתשש יצרו ואמר רוצה 

אני, כבר גרש לרצונו. עכת”ד. ואם-כן אין בכפייה אלא הוצאה וגילוי הרצון מהכח אל הפועל.

למה  ו(,  ו,  )דברים  לבבך”  על  היום  מצוך  אנכי  אשר  האלה  הדברים  “והיו  בספרי:  נאמר  וכך 

נאמר, לפי שהוא אומר “ואהבת את ה’ אלקיך בכל לבבך” )שם ו, ה(, איני יודע כיצד לאהוב 

הדברים  תן  לבבך”,  על  היום  מצוך  אנכי  האלה אשר  הדברים  “והיו  לומר  הקב”ה, תלמוד  את 

עכ”ל.  בדרכיו.  ומדבק  העולם  והיה  שאמר  מי  את  מכיר  אתה  כך  שמתוך  לבבך,  על  האלה 

היינו, על ידי שהאדם מפנה את לבו תמיד אל בוראו ומשתוקק לאהבתו, מגלה הוא את רוח 

נטע עולם  “וחיי  בתפילה:  אומרים  אנו  כך  על  ה’.  אהבת  לידי  ומגיע  בקרבו  אשר   הקדושה 

בתוכנו”.

ז. ואהבת את ה' אלהיך. יש להקשות, הרי אהבת הזולת תיוולד מחמת רצון חיובי ולא תיתכן על-

ידי כפייה, ואיך אם-כן שייך לצוות את האדם לאהוב את הקב”ה?

בטבע,  הוא  להקב”ה  ישראל  אהבת  כי  המשולש’(,  ‘חוט  בספר  )הובא  איגר  עקיבא  רבי  תירץ 

מאחר והקב”ה אוהב אותנו, בהכרח שתתעורר בליבנו אהבה כלפיו, שהרי “כמים הפנים לפנים, 

כן לב האדם לאדם” )משלי כ”ז, י”ט(, פירוש, כפי שהמים משקפים את בבואת המתבונן בהם, 

כך לב האדם משקף את רגשות הזולת כלפיו. אם כן, כשם שה’ אוהבנו כך יש לנו לאהבה אותו. 

ואכן, משום כך אנו חותמים את הברכה שקודם קריאת שמע: “הבוחר בעמו ישראל באהבה”, כי 

בהכרתנו בכך נוכל לקיים כראוי מצות אהבת ה’ הסמוכה, כי מאחר והוא אוהב אותנו, ממילא 

מתעוררים אנו לאהבה אותו, על דרך שנאמר )שיר השירים ו, ג( “אני לדודי ודודי לי”.

 עיונים 

 עיונים 
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המוסר  ארחות  מה מד   המוסר   ארחות   

אל   – לבבך  את  תאמץ  'לא 

תקשיח את לבך ולא תקפוץ 

את  תסגור  ואל   – ידך'  את 

העני  עמך  לבן  מלתת  ידך 

רבים  פסוקים  ועוד  נדבה, 

גאלה.

ואחר גך השיב – חזרה התורה 

ומסרה את גל העבודה – על 

שני חלקיה: חובות האיברים 

)נאדר  הלבבות  וחובות 

בקדש( אל הלב ואל הלשון, 

יא- ל,  )דברים  שנאמר  גמו 

אשר  הזאת  המצוה  'גי  יד(: 

כל  אכן,   – היום  מצוך  אנגי 

מצוה  שאני  התורה  מצוות 

היא  נפלאת  לא  כעת,  לכם 

ממך – אינם דברים נעלמים 

מהבנתכם ולא רחוקה היא – ואינם רחוקים מהישג ידכם, לא בשמים היא – אין התורה נמצאת בשמיים, 

לאמר – בכדי שתשאלו: מי יעלה לנו השמימה - מי יכול לעלות בעבורנו עד לשמיים ויקחה לנו – 

כדי להורידה אלינו וישמיענו אותה ונעשנה –ויפרש לנו אותה ונקיימנה, ולא מעבר לים היא – ואינה 

נמצאת בעברו השני של האוקיינוס, לאמר - שתבקשו מי יעבר לנו אל עבר הים – מי יכול לעבור 

לצידו השני של האוקינוס בעבורנו ויקחה לנו – ויביאינה אלינו וישמענו אותה ונעשנה  - וילמדנו 

 אותה ונקיימנה, גי קרוב אליך הדבר מאד – אלא קלה היא התורה להשגה ולקיום דבריה, בפיך

'אחרי  ה(:  יכ,  )דברים  ונאמר 

הימשכו   – תלגו  אלהיגם  ה' 

אלוקיכם,  ה'  לאמונת  רק 

וממנו   – תיראו'  ואותו 

)ויקרא  ונאמר  תפחדו, 

לרעך  'ואהבת  יח(:  יט, 

להתייחס  עליך   – גמוך' 

כפי שרצונך  לחברך  בחיבה 

ונאמר  אליך,  שיתייחסו 

)דברים י, יב(: 'ועתה ישראל 

– עתה, ַעם ישראל, התבוננו 

מה ה' אלהיך שואל מעמך – 

מבקש מכם, גי אם ליראה' – 

בקשתו אחת היא: רק תיראו 

מה' אלוקיכם, ונאמר )דברים 

הכר  את  'ואהבתם  יט־ג(:  י, 

גי כרים הייתם – מפני שאתם 

בארץ  גרים  הייתם  עצמכם 

מצרים', 'את ה' אלהיך תירא 

– עליכם לירא ממנו - אותו 

ורק אותו לעבוד.   – תעבוד' 

והרי היראה והאהבה המוזכרות בפסוקים אלו הן מחובות הלבבות. הרי שחובות הלבבות הוזכרו 

בתורה במפורש. 

נאמר  הלבבות.  חובת  מכלל  שהן  לא-תעשה  מצוות  גם  מופיעות  בתורה   – ואמר בלאוין שבהן 

)דברים ה, יז(: 'ולא תחמוד - אל לך לחשוק באשת רעך ולא תתאוה בית רעך, ואל לך לחמוד את 

שדהו ועבדו ואמתו שורו וחמורו וגל אשר לרעך' – או שאר חפציו של חברך, )ויקרא יט, יח(: 'לא 

תּק ֹם – אל תגמול לחברך רעה על התנהגותו הגרועה כלפיך, ולא תּט ֹר את בני עמך' – ואל תשמור 

איבה לאיש מבני עמך, )ויקרא יט, יז(: 'לא תשנא את אחיך בלבבך' – אל תחוש שנאה כלפי איש 

מעמך אפילו בלבך, )במדבר טו, לט(: 'ולא תתורו אחרי לבבגם – ולא תפנו לטעות אחרי הרהורי 

לבכם ואחרי מראה עיניגם', )דברים טו, ז(:

ים  ץ ֶאת ְלָבְבָך ְולֹא ִתְקּפֹץ ֶאת ָיְדָך, ְוַרּבִ לֹא ְתַאּמֵ

ה. ֵאּלֶ ּגָ

ב ְוֶאל  ל ָהֲעבֹוָדה ֶאל ַהּלֵ יב ֶאת ּגָ ְך ֵהׁשִ ּגָ ְוַאַחר 
י  ּגִ יא-יד(:  ל,  ָבִרים  )ּדְ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּגְ ׁשֹון,  ַהּלָ

ָך ַהּיֹום לֹא ִנְפֵלאת  ר ָאֹנִגי ְמַצּוְ ְצָוה ַהּזֹאת ֲאׁשֶ ַהּמִ

ִהיא  ַמִים  ָ ַבּשׁ לֹא  ִהיא,  ְרחָֹקה  ְולֹא  ָך  ִמּמְ ִהיא 

ִמֵענּו  נּו ְוַיׁשְ ֶחָה ּלָ ַמְיָמה ְוִיּקָ ָ נּו ַהּשׁ ֵלאֹמר ִמי ַיֲעֶלה ּלָ

ִמי  ֵלאֹמר  ִהיא  ם  ַלּיָ ֵמֵעֶבר  ְולֹא  ה,  ּנָ ְוַנֲעׂשֶ אָֹתּה 

ִמֵענּו אָֹתּה  נּו ְוַיׁשְ ֶחָה ּלָ ם ְוִיּקָ ַיֲעָבר ָלנּו ֶאל ֵעֶבר ַהּיָ

ִפיָך  ּבְ ְמאֹד  ָבר  ַהּדָ ֵאֶליָך  ָקרֹוב  י  )ח(ּגִ ה,  ּנָ ְוַנֲעׂשֶ

ֵלגּו ְואֹתֹו  ּתֵ ְיָי ֱאלֵֹהיֶגם  ָבִרים יכ, ה(: ַאֲחֵרי  )ּדְ ְוָאַמר 

מֹוָך,  ְקָרא יט, יח(: ְוָאַהְבּתָ ְלֵרֲעָך ּגָ )ַוּיִ ִתיָראּו, ְוָאַמר 

ֱאלֶֹהיָך  ְיָי  ָמה  ָרֵאל  ִיׂשְ ה  ְוַעּתָ יב(:  י,  ָבִרים  )ּדְ ְוָאַמר 

ָבִרים י, יט־ג(:  י ִאם ְלִיְרָאה, ְוָאַמר )ּדְ ְך ּגִ ׁשֵֹאל ֵמִעּמָ

ֶאֶרץ ִמְצָרִים,  ִרים ֶהִייֶתם ּבְ י ּכֵ ר ּגִ ם ֶאת ַהּכֵ ַוֲאַהְבּתֶ

ְרָאה ְוָהַאֲהָבה  יָרא אֹתֹו ַתֲעֹבד. ְוַהּיִ ֶאת ְיָי ֱאלֶֹהיָך ּתִ

ָבבֹות. ֵמחֹובֹות ַהּלְ

ַתְחמֹד  ְולֹא  יח(:  ה,  ָבִרים  )ּדְ ֶהן  ּבָ ׁשֶ אִוין  ּלָ ּבַ ְוָאַמר 
ֵדהּו  ית ֵרֶעָך ׂשָ ה ּבֵ ת ֵרֶעָך ְולֹא ִתְתַאּוֶ ֵאׁשֶ

ְקָרא  ר ְלֵרֶעָך, )ַוּיִ ְוַעְבּדֹו ַוֲאָמתֹו ׁשֹורֹו ַוֲחמֹרֹו ְוֹגל ֲאׁשֶ

ְקָרא יט,  ָך, )ַוּיִ ֵני ַעּמֶ יט, יח(: לֹא ִתּקֹם ְולֹא ִתּטֹר ֶאת ּבְ

ר טו, לט(: ְולֹא  ִמְדּבַ ְלָבֶבָך, )ּבְ ָנא ֶאת ָאִחיָך ּבִ יז(: לֹא ִתׂשְ

ָבִרים טו, ז(:  )ּדְ ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶגם,  ְלַבְבֶגם  ָתתּורּו ַאֲחֵרי 

ח. גי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו. התקשו המפרשים בסדר הכתוב, כי לכאורה 

טבע האדם כך הוא: תחילה לבו מהרהר בדבר ולאחר מכן מוציא בפיו את הרהורי הלב, ואילו כאן 

נכתב להיפך תחילה “בפיך” ואחר כך “בלבבך”.

בספר ‘פרחי שושנה’ כתב: שמעתי מפי מורי הצדיק רבי צבי לוינסון, ]חתן רבינו ה’חפץ חיים[, 

שכאשר לב האדם טרוד בדאגות ופעמים זה מקשה עליו להתרכז בדברי תורה, אל ימתין עד 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הקדמההקדמה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  מז מו   המוסר   ארחות   

לחטא,  העיקריים  הגורמים 

והלב  רואה  שהעין  לפי 

חומד, ואיברי הגוף מבצעים 

את העבירות ]מאמר 'רחמנא 

שקיומו  מורה  בעי'  לבא 

בלב  תלוי  טוב'  ה'עשה  של 

ועינא  'לבא  ומאמר  האדם, 

מורה  דחטאה'  סרסורא  תרי 

שקיומו של ה'סור מרע' תלוי אף הוא בלב )פת לחם וטוב הלבנון([, וקצתו בפרט – וחלק ממנו 

מבואר באופן מפורט, כמו שאמרו במסגת אבות ]'אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת 

לקבל פרס' וכו' )א, ג(, וכן: 'עשה רצונו כרצונך' וכו' )ב, ד(, ועוד הרבה כיוצא בזה דברים הנוגעים 

לכוונת הלב )פת לחם([, שאין צריך להאריך בזגרו – ואין צורך להאריך באזכור המקורות. ומצאתי 

גם הרבה ממנו – מעניין זה במידותיהם ובמנהכיהם המקובלים מהם - ומצאנו הרבה ממנו בתיאורי 

שניתן  כפי   – מפיהם, גשהיו נשאלים על עניניהם  שנשמעו  וכפי  ישראל  חכמי  של  הליכותיהם 

ללמוד מדברי תשובותיהם של רבותינו ז"ל, גמו שאמרו רבותינו זגרונם לברגה )מכילה גז, ב( – 

כאשר נשאלו: במה הארגת ימים: בזכות אלו מהנהגותיך הארכת ימים? ותשובותיהם הצביעו על 

פי רוב על מנהגים השייכים למצוות הלבבות ולמוסר הקשור לנפש, כגון: "לא נתכבדתי בקלון 

חברי, ולא עמדתי על מידותי, ולא הקפדתי בתוך ביתי", והרבה מידות ישרות מעין אלו, ראה שם 

במסכת מגילה כח, א )מרפא לנפש ופת לחם(.

על   – לעשותו'  ובלבבך 

ניתן  וידיעתה  שינונה  ידי 

שאר  וכן   - ובשאר  לקיימה. 

ספרי הנביאים האריגו בענין 

זה והשיבו אותו – וחזרו ושנו 

מקומות,  בגמה  זה  עניין 

ואינני צריך להביאם ולהזכיר 

רבים  שהם  מפני  אותם, 

וידועים.

וגאשר התברר לי חיוב מצוות 

ואחר   – התורה  מן  הלבבות 

לקיים  החובה  לי  שהתבררה 

על  המוטלות  המצוות  את 

גאשר  התורה,  מן  הלבבות 

כפי   – השגל  מן  התברר 

פי  על  חיובן  לי  שהתברר 

השכל, חפשתי עליו – חקרתי 

על מקור החיוב גם בדברי רבותינו ז"ל, ומצאתיו יותר מפורש - ומצאתי שהוא מפורש בדבריהם, יותר 

ממה שהוא מפורש בספרים – בכתבי הקודש ומן השגל – ואף יותר ממה שהדבר הוכח בדרך השכלית. 

קצתו בגלל – חלקו מבואר בדבריהם באופן כללי, גמו שאמרו )סנהדרין קו, ב(: רחמנא לבא בעי – 

הקב"ה חפץ בכוונת הלב של האדם, כלומר, שנתנהג בטהרת הלב, ועוד אמרו )ירושלמי ברגות פ"א, 

ה"ה(: לבא ועינא תרי סרסורי דחטאה נינהו – הלב והעיניים הינם שני סרסורי העבירה, כלומר הם 

ֵאין ֹצֶרְך ְלַהֲאִריְך  ֶגת ָאבֹות, ׁשֶ ַמּסֶ ְפָרט, ּבְ ּוְקָצתֹו ּבִ

ִמּדֹוֵתיֶהם  ּבְ ּנּו  ִמּמֶ ה  ַהְרּבֵ ּוָמָצאִתי  ִזְגרֹו.  ּבְ

ָאִלים ַעל  ָהיּו ִנׁשְ ׁשֶ ִלים ֵמֶהם, ּגְ ּוְבִמְנָהֵכיֶהם ַהְמֻקּבָ

ִלְבָרָגה  ִזְגרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּגְ ִעְנְיֵניֶהם, 

ה ֶהֱאַרְגּתָ ָיִמים. ּמָ ה גז, ב(: )ט(ּבַ )ְמִכּלָ

ִביִאים ֶהֱאִריגּו  ָאר ִסְפֵרי ַהּנְ ּוִבְלָבְבָך ַלֲעׂשֹתֹו. ּוִבׁשְ

י ָצִריְך  ה ְמקֹומֹות, ְוֵאיֶנּנִ ַגּמָ יבּו אֹותֹו ּבְ ִעְנָין ְוֵהׁשִ ּבָ

ים ִוידּוִעים. ֵהם ַרּבִ ֵני ׁשֶ ַלֲהִביָאם, ִמּפְ

ִמן  ָבבֹות  ַהּלְ ִמְצֹות  ִחּיּוב  ִלי  ֵרר  ִהְתּבָ ר  ְוַגֲאׁשֶ
ֶגל,  ַהּשֵׂ ִמן  ֵרר  ִהְתּבָ ר  ֲאׁשֶ ּגַ ַהּתֹוָרה 

ִדְבֵרי ַרַז"ל, ּוְמָצאִתיו יֹוֵתר ְמֹפָרׁש  י ָעָליו ּבְ ּתִ ׂשְ ִחּפַ

ּוִמן  ָפִרים  ּסְ ּבַ ְמֹפָרׁש  הּוא  ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ ִדְבֵריֶהם  ּבְ

)ַסְנֶהְדִרין קו, ב(:  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּגְ ִבְגָלל,  ְקָצתֹו  ֶגל.  ַהּשֵׂ

ָרגֹות פ"א, ה"ה(:  ְלִמי ּבְ א ָבֵעי, ְוָאְמרּו )ְירּוׁשַ ַרֲחָמָנא ִלּבָ

ִניְנהּו, ְדֶחְטָאה  ַסְרסֹוֵרי  ֵרי  ּתְ ְוֵעיָנא  א   ִלּבָ

רבותינו ז"ל נשאלו שם בזכות אילו הנהגות האריכו ימים, ותשובותיהם  ט. במה הארגת ימים. 

בגמרא שם על פי רוב היו, שקיימו דברים השייכים למצוות הלבבות ולמוסר הנפשות. ויש לעיין, 

כיצד זכו חכמים אלו לשכר כאן בעולם-הזה, דהיינו לאריכות ימים, עבור הנהגותיהם הטובות, 

והלא אמרו חז"ל )קידושין ל"ט:(: "שכר מצווה בהאי עלמא ליכא", כלומר: שכר המצוות נשמר 

כולו לעולם הבא?. 

לעתיד  שמור  שנאמר שהשכר  מה  כי  שע"ה(,  עמ'  ובטחון  אמונה  רמב"ן  )כתבי  הרמב"ן  ביאר 

לבוא היינו רק על קיום המצוות עצמן כפי שורת הדין, אך אם אדם מהדר עליהם ביותר ומוסיף 

עליהם בטוב ליבו, אמנם הקרן של המצווה קיימת לעולם הבא, אך האדם זוכה גם כאן ואוכל 

את פירותיהן אף בעולם הזה. וזה מה שאנו למדים מדברי חז"ל שבזכות הנהגות מיוחדות שנהגו 

שישתפר מצב רוחו ויוכל לעסוק בתורה כראוי. אלא יוציא מפיו דברי תורה, גם ללא מחשבה, והם 

שישפיעו על הלב והמוח. כי הדיבור ובמיוחד כשמוציאו בנגינה ונעימה, יש בהם כח רב להשפיע 

על מחשבת האדם, ובכך יעלה בידו לשעבד לבו להגות בתורה.

זהו שנאמר: “כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו” – אפילו כאשר לבו בל עמו, ואין 

בו כל נטיה פנימית לעשות את המצווה, הרי “אחרי הפעולות נמשכים הלבבות”, ובפעולה חיצונית 

שבדיבור הפה, יוכל לעורר את לבו ונפשו אל עבודת ה’ יתברך, ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים.       

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הקדמההקדמה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  מט מח   המוסר   ארחות   

 - והכוף  בגוונתו,   - הלב 

עיקרו  בפעולתו.   – בתנועתו 

על  רק  אינו  העונש  של 

את  קונס  הוא  אלא  המעשה, 

האדם על כוונתו הרעה, וכמו 

גן אמרו במי – על מי שעשה 

לעשותה  נתגון  ולא  מצוה 

מקבל  שאינו  שמים,  לשם 

שהלכות  הרי  שגר.  עליה 

מעשה  את  מחייבות  התורה 

הלב בשכר או בעונש.

וכיון   – וגיון שקוטב המעשה 

כל  של  המרכזי  שהציר 

מעשה ועמודיו וגם העמודים 

שעליהם המעשה נשען בנויים 

ומצפונו,  הלב  גוונת  על 

שתהא  הראוי  מן   – ראויה 

שתהא   – הלב  מצוות  חגמת 

ידיעת חובות הלבבות עדיפה 

וקודמת בטבע לחגמת מצוות 

האברים - לידיעת חובות האיברים ]'קודמת בטבע' הוא ביטוי המתאר יחסי הזדקקות: כשאנו אומרים 

שהאילן קודם בטבע לבעלי החיים, פירושו שבעלי החיים זקוקים לכוחו של האילן, כלומר לפירותיו, 

לצורך מאכלם, והוא, האילן, אינו זקוק לטבעם המיוחד של בעלי החיים. באותו אופן בעלי החיים 

הלבבות  מצוות  גם  כך  לאדם.  זקוקים  אינם  והם  להם,  זקוק  מפני שהאדם  לאדם,  בטבע  קודמים 

נחשבות כקודמות למצוות האיברים, שכן, מצוות האברים זקוקות למחשבת הלב, לכל הפחות בתחילת 

המעשה, ולעומת זאת מצוות הלבבות אינן זקוקות למעשי האיברים )מרפא לנפש בשם ספר רוח חן([.

וגאשר נתברר ]התברר[ לי החיוב לקיים את החגמה הצפונה מן השגל, בנימוקים הגיוניים ושכליים 

מן  הזה  המין  בלבי, שמא  פה, אמרתי  שבעל  התורה  ומן   – והקבלה  שבכתב  בתורה  הגתוב  ומן 

המצוות אין אנו חייבין בו – אולי אין אנו חייבים בקיום מצוות אלו בגל עת ובגל מקום, גשמיטה 

– בדומה למצוות שמיטה וגיובל וגקרבנות, שאינן חובה שעלינו לקיימה בכל זמן ובכל מקום, 

 – עוד  הגתוב  מצד  וראיתי 

מן  נוספת  ראיה  ומצאתי 

של  חיובן  למקור  התורה 

מצוות התלויות בלב, בעניין 

מגה נפש בשככה )במדבר לה, 

ומי  מיתה,  חייב  שאינו  יא( 

שהוא שוככ במצוות אשר לא 

תעשינה – דינו של מי שעבר 

בשוגג על אחת ממצוות לא-

החוטאים  שאילו היו  תעשה, 

אחת  במזיד  עליהם  חייבים 

מארבע מיתות בית דין או גרת – כלומר, אותן מצוות שדין החוטא בהן במזיד הוא מוות, אם יעבור 

עליהן בשוגג, דינו שאינו חייב עליהם – בעונש מוות, אלא עליו להביא חטאת או אשם בלבד. וגל זה 

 ראיה – הלכה זו מוכיחה גי העיקר בחיוב העונש אינו אלא עד שיהיו הלב והכוף משתתפין במעשה:

ִמי  ּבְ ָאְמרּו  ְוֵגן  ְתנּוָעתֹו.  ּבִ ְוַהּכּוף  ָנתֹו,  ַגּוָ ּבְ ב  ַהּלֵ

ַמִים,  ם ׁשָ ן ַלֲעׂשֹוָתּה ְלׁשֵ ּוֵ ה ִמְצָוה ְולֹא ִנְתּגַ ָעׂשָ ׁשֶ

ָגר. ל ָעֶליָה ׂשָ ֵאינֹו ְמַקּבֵ ׁשֶ

ַנת  ּוָ נּוִיים ַעל ּגַ ה ְוַעּמּודֹו ּבְ ֲעׂשֶ ּקֶֹטב ַהּמַ ׁשֶ ְוֵגיָון 
ָחְגַמת  ֵהא  ּתְ ׁשֶ ְראּוָיה  ּוַמְצּפּונֹו,  ב  ַהּלֵ

ִמְצֹות  ְלָחְגַמת  ַבע  ּטֶ ּבַ קֹוֶדֶמת  ב  ַהּלֵ ִמְצֹות 

ָהֵאָבִרים.

ִמן  פּוָנה  ַהּצְ ַהָחְגָמה  ִחּיּוב  ִלי  ֵרר  ִנְתּבָ ר  ְוַגֲאׁשֶ
י,  ָאַמְרּתִ ָלה,  ּבָ ְוַהּקַ תּוב  ְוַהּגָ ֶגל  ַהּשֵׂ

ָגל  ִבין ּבֹו ּבְ ְצֹות ֵאין ָאנּו ַחּיָ ה ִמן ַהּמִ ין ַהּזֶ א ַהּמִ ּמָ ׁשֶ

נֹות.  ְרּבָ ְוַגּקָ ְוַגּיֹוֵבל  ה  ִמּטָ ְ ּשׁ ּגַ ָמקֹום,  ּוְבָגל  ֵעת 

ָכָכה  ׁשְ ּבִ ֶנֶפׁש  ה  ַמּגֵ ּבְ תּוב עֹוד  ַהּגָ ד  ִמּצַ ְוָרִאיִתי 
ּוִמי  ִמיָתה,  ב  ַחּיָ ֵאינֹו  ׁשֶ יא(  לה,  ר  ִמְדּבַ )ּבְ

ָהיּו  ׁשֶ יָנה,  ֵתָעׂשֶ לֹא  ר  ֲאׁשֶ ְצֹות  ּמִ ּבַ ׁשֹוֵככ  הּוא  ׁשֶ

ית  ּבֵ ע ִמיתֹות  ֵמַאְרּבַ ַאַחת  ֵמִזיד  ּבְ ֲעֵליֶהם  ִבים  ַחּיָ

את אֹו  א ַחּטָ ב ֲעֵליֶהם ֶאּלָ ֵאינֹו ַחּיָ ין אֹו ָגֵרת, ׁשֶ ּדִ

ִחּיּוב ָהעֶֹנׁש ֵאינֹו  ר ּבְ י ָהִעּקָ ם. ְוָגל ֶזה ְרָאָיה ּגִ ָאׁשָ

ה,  ֲעׂשֶ ּמַ ִפין ּבַ ּתְ ּתַ ב ְוַהּכּוף ִמׁשְ ְהיּו ַהּלֵ ּיִ א ַעד ׁשֶ ֶאּלָ

בהם החכמים, זכו בשכר זאת כאן בעולם הזה והאריכו ימים באופן מופלג. כך כתב בספר "יעלזו 

חסידים" )דף קל"ט( לרבי אליעזר פאפו )מחבר הספר 'פלא יועץ'(: אם ראית תלמיד חכם שהאריך 

ימים, דע לך שהוסיף דיקדוקי מצווה יותר מחבריו, בדברים שאינם כתובים בתורה. ככתוב: "כי 

אורך ימים ושנות חיים יוסיפו לך" )משלי ג, ב(. וכן: "מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות 

טוב? נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה, סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורדפהו" )תהילים 

ל"ד, י"ג-ט"ו(. וכן כתובים פסוקים לרוב, המלמדים שהתורה – מקור החיים מוסיפה חיים לעושיה.  

אמנם עדיין יש להבין, כיצד גילו החכמים את הנהגותיהם, והלא זה נראה כסותר למעלת עשיית 

המעשים בהסתר ובצינעא? אלא, כדי לזכות את התלמידים וללמד לדורות הבאים את ההנהגות 

הטובות שבזכותם תלו החכמים – מאריכי הימים, את הצלחתם, נאותו הם לצאת מגדרם וצניעותם 

ולא  להצניע  יש  טובות  שהנהגות  למרות  ימיהם.  לאריכות  הברכה  סוד  את  לשואלים  ולבאר 

ואת  ולהסתיר את מעשיו הטובים  ה' אלוקיו  יש לאדם להצניע לכת עם  להתפאר בהן, שהרי 

הנהגות חסידותו, אך מבאר ה'חפץ חיים': בפני אנשים בינוניים או בפני התלמידים, ראוי לאדם 

לפרסם את מעשיו הטובים, כדי שילמדו אף הם להתנהג כך, אלא שעליו לכוון ליבו לשם שמים 

ולא חלילה להתפאר בפניהם )מ"ב א, ו(.   

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הקדמההקדמה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  נא נ   המוסר   ארחות   

ובגל רכע ועל גל ענין – ובכל 

שגלנו  עוד  כל   – בעוד  מצב, 

ונשמתנו בנו - כל זמן שדעתנו 

יציבה וצלולה ונשמתנו בנו.

והמשל   – לזה  והדומה 

המסביר עניין זה מתאר עבד שציוהו רבו לעשות שתי

וזו הסיבה שלא חיברו עליהן 

נכללו  שלא  כשם  חיבור, 

הדינים  ערוך  בשולחן 

הנוהגים בזמן שבית המקדש 

קדשים  דיני  כגון  קיים, 

בקדש(.  )נאדר  וטהרות 

כשעיינתי  אולם   – וגאשר 

התלויות  המצוות  בגדרי 

בלב, מצאתי שאנו חייבין בו – 

בוודאי שאנו חייבים לקיימן 

]ללא[  בלי  ימינו,  גל  תמיד 

לנו שום טענה  ושאין  הפסק, 

אמתלא  לנו  ואין   – בהנחתו 

להיפטר מהן, גמו: להלן מציג 

דוגמאות למצוות  רבנו בחיי 

שניתן  תמידיים  ולחיובים 

לקיימם בכל זמן ובכל שעה: 

חיוב ייחוד אלהינו בלבבנו – כגון: חיוב האמונה שנאמין בלבנו באחדות אלוהינו, ועבדו – ושנעבוד 

אותו במצפונינו, וליראה ממנו ולאהבה ]ולאהוב[ אותו, ושנגסוף ונשתוקק לעשות  ולקיים את המצוות 

שאנחנו חייבין בהן, גמו שאמר הגתוב )תהלים קיט, ה(: 'אחלי יגנו דרגי לשמור חוקיך' – תחינתי 

ובקשתי לפניך, שיהיו דרכי מכוונים ומורגלים לשמור את חוקיך )פת לחם(, ושנבטח בו, ושנמסר 

נפשותינו אליו – ושנמסור את עצמנו לידי הנהגתו, גמו שנאמר )תהלים סב, ט(: 'בטחו בו בגל עת – 

בטחו בה' בכל זמן, ָעם שפגו לפניו לבבגם' – עמי, השיחו לפניו את אשר על לבכם. וגם צריכים אנו 

להסיר את השנאה והקנאה מלבבנו ]מלבנו[, ושנפרוש ממותרי עניני העולם שטורדין אותנו מעבודת 

השם – ועוד מחובתנו לפרוש ממותרות העולם הזה המפריעים אותנו מלעבוד את השם, גי גל זה 

 אנו חייבין בו תמיד – וכל המצוות הללו מוטלות עלינו תמיד, בגל עת ]זמן[ ובגל מקום ובגל שעה

ָמֵתנּו ָבנּו. ְגֵלנּו ְוִנׁשְ עֹוד ׂשִ ל ִעְנָין, ּבְ ּוְבָגל ֶרַכע ְוַעל ּגָ

י  ּתֵ ׁשְ ַלֲעׂשֹות  ַרּבֹו  הּו  ּוָ ּצִ ׁשֶ ֶעֶבד  ָלֶזה:  ְוַהּדֹוֶמה 

ל  ּגָ ָתִמיד  ּבֹו  ִבין  ַחּיָ ָאנּו  ׁשֶ ָמָצאִתי  י,  ְנּתִ ִעּיַ ר  ְוַגֲאׁשֶ

ָחתֹו,  ֵאין ָלנּו ׁשּום ַטֲעָנה ְבַהּנָ ִלי ֶהְפֵסק, ְוׁשֶ ָיֵמינּו, ּבְ

ַמְצּפּוֵננּו,  ּבְ ְוָעְבדֹו  ִבְלָבֵבנּו,  ֱאלֵֹהינּו  ִיחּוד  מֹו:  ּגְ

ְצוֹת  ַהּמִ ַלֲעׂשֹות  ְגסֹף  ּנִ ְוׁשֶ אֹותֹו,  ּוְלַאֲהָבה  ּוְלִיְרָאה 

ים קיט,  ִהּלִ תּוב )ּתְ ָאַמר ַהּגָ מֹו ׁשֶ ֶהן, ּגְ ִבין ּבָ ֲאַנְחנּו ַחּיָ ׁשֶ

ּבֹו,  ְבַטח  ּנִ ְוׁשֶ יָך,  ֻחּקֶ מֹר  ִלׁשְ ְדָרָגי  ִיּגֹנּו  ַאֲחַלי  ה(: 

ים סב, ט(:  ִהּלִ ֱאַמר )ּתְ ּנֶ מֹו ׁשֶ ְמסֹר ַנְפׁשֹוֵתינּו ֵאָליו, ּגְ ּנִ ְוׁשֶ

ְפגּו ְלָפָניו ְלַבְבֶגם, ּוְלָהִסיר  ְטחּו בֹו ְבָגל ֵעת ָעם ׁשִ ּבִ

ְפרׁש ִמּמֹוְתֵרי ִעְנְיֵני  ּנִ ָבֵבנּו, )י(ְוׁשֶ ְנָאה ִמּלְ ְנָאה ְוַהּקִ ַהּשִׂ

י ָגל ֶזה  ם, ּגִ ֵ ּטֹוְרִדין אֹוָתנּו ֵמֲעבֹוַדת ַהּשׁ ָהעֹוָלם ׁשֶ

ָעה  ָגל ֵעת ּוְבָגל ָמקֹום ּוְבָגל ׁשָ ִבין ּבֹו ָתִמיד ּבְ ָאנּו ַחּיָ

ריק מאהבת עולם הזה ופנוי מתאוותיו.

כתיב: “נפש שבעה ָּתבּוס נֶֹפת, ונפש רעבה כל מר מתוק” )משלי כ”ז, ז’(. ביאר הגר”א: ‘נפש 

שבעה’ – כאשר ימלא האדם תאוות נפשו, אז היא תבוס ֹנֶפת, לא תימצא בה חפץ ורצון לתורה. 

אבל ‘נפש רעבה’ מי שאינו ממלא תאוותו אלא מסגף עצמו ומרעיב את עצמו, ‘כל מר’ - כל 

היגיעות והמרירות יהיו בעיניו ‘מתוק’ וחביב מאד, כי יגיע וישיג מתיקות התורה. עכ”ד. מבואר, 

כי ככל שנמנע האדם ממילוי תאוות גשמיות, כנגד זה תתעורר בו המתיקות לתורה.

וכן כתב ה’אור החיים’ על הפסוק ‘אל תקח מאתו נשך ותרבית’ )ויקרא כ”ה, ל”ו(, וז”ל: ‘את כספך’ 

- הם דברים שאדם כוסף בעולם הזה לדברים הנדמים, ‘לא תתן לו בנשך’ – כי כשאדם משלים 

תאות נפשו הבהמית, ומטעים רוחו מכסופיו, הוא נשוך בזה ומטיל בו ארס החטא. ואמר )שם כ”ה, 

ל”ז(: ‘ובמרבית לא תתן אכלך’, פירוש, אפילו אוכלך שהוא דבר שהורשית לאכול, לא תרבה בו, 

כי כשאדם הולך אחר גרונו ויטה גבול התאווה שבו למותרות, בזה יחשיך אור הנפש, כי כשזה 

קם זה נופל, כשמתרבה תאבון המורגש, מתמעט התאבון הרוחני, והוא מאמר הכתוב )משלי י”ג, 

כ”ה( ‘צדיק אוכל לשובע נפשו’ להנאת ההרגש. עכ”ל.  

רבינו יונה פירש את המשנה “התקן עצמך ללמוד תורה” )אבות ב, י”ז(: היינו, במיעוט התענוגים 

ומים  תאכל  במלח  פת  תורה  של  דרכה  היא  ‘כך  ששנינו  כמו  הרבה,  תורה  ללמוד  מוכן  יהיה 

במשורה תשתה’ וכו’ )אבות ו, ד(, כי המרבה בעידונים לא תשכון בתוכו החכמה.

ובספר ‘מעלות התורה’ )עמוד קס”ו( כתב: צריך אדם לצער עצמו וגופו על התורה, כי הגוף הוא 

מסטרא אחרא ועל ידי שבירת הסט”א יתגדל סטרא דקדושה וכו’, וכדי להגדיל סטרא דקדושה 

צריך לצער עצמו וגופו בלימוד התורה, כמו שאמרו )אבות ו, ד( ‘פת במלח תאכל וכו’ וחיי צער 

תחיה ובתורה אתה עמל’ וכו’. ואיתא במדרש )תחילת משלי( למה האות מ’ של תיבת “משלי” 

גדולה, לרמוז שישב )שלמה המלך( ארבעים יום בתענית כדי שתתקיים התורה בידו, והכל הוא 

כדי לשבור הקליפות. 

פ”ג(  הנפש  חשבון  )שער  לקמן  ה'.  מעבודת  אותנו  שטורדין  העולם  עניני  ממותרי  ושנפרוש  י. 

מרחיב רבינו בענין זה, כי לא יתכן שתימצא בליבו של אדם אהבת הבורא אלא כאשר לבו יהיה 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הקדמההקדמה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  נכ נב   המוסר   ארחות   

)ישעיה ה, יב( בדברי תוכחתו 

של הנביא על מצבם של עם 

ישראל: 'והיה גנור ונבל תוף 

וחליל ויין משתיהם' – נגינות 

הכינור והנבל והתוף והחליל 

היין  משתאות  את  הנעימו 

היו  זו  ובדרך  לפניהם, 

ולתענוג  לשתייה  נמשכים 

מפורשת  התוצאה  )רד"ק(. 

פועל  'ואת  הפסוק:  בהמשך 

ה' לא יביטו ומעשה ידיו לא 

ראו'. ההשתקעות בתענוגות 

להם  שגרמה  היא  העולם 

להתרחק מן הדרך הישרה.

על  בתהייתו  ממשיך  רבנו 

כך שלא חובר ספר העוסק בחובת הלבבות.

אינו   – הזה אינו מתיילד  המצוות  סוג  אולי   – ]הסוג[ הזה מן המצוות  בלבי, שמא המין  ואמרתי 

מתחלק ומסתעף למצוות רבות, והחיובים הכלולים בו מצומצמים, ועל גן הניחו הקדמונים אותם 

]אותן[ ולא חיברו בהם ]עליהן[ ספר מיוחד. 

אולם לא. וגאשר חקרתי על מספרם ופרקיהם – כאשר בדקתי את חלקיהן ואת פרטיהן של מצוות 

הלבבות, מצאתים לרוב מאד בהתיילדם – מצאתי שהן מתחלקות ומסתעפות למצוות רבות מאוד, 

עד שחשבתי – עד שהנני סבור, גי מה שאמר – כי כשאמר דוד המלך ע"ה )תהלים קיט, צו(: 'לגל 

 תגלה – כל דבר גשמי, המוגבל במידות אורך ורוחב, גובה ועומק, ראיתי קץ – יש סוף וגבול, רחבה

מלאגות - עבד שהטיל עליו 

רבו שני סוגי עבודה: האחת 

בבית   – בביתו  מעונו  בתוך 

גמו  בשדה,  והשנית  אדונו, 

עבודת האדמה – כגון לעבוד 

את האדמה, ולעיין בה בעתים 

ידועות  ובשעות  ידועות 

קבועים  בזמנים  ולפקח   –

כל  על  מוגדרות  ובשעות 

יעברו  אם  הנה,  לה.  הנצרך 

– כאשר יעברו  העתים ההם 

המיועדות  העבודה  שעות 

לפיקוח על השדה, או אם לא 

ימצא – או באופן שלא יוכל 

עבודת  את  לעשות  העבד 

שימנענו  דבר  מפני  האדמה, 

שמונעת  סיבה  כל  מפני   –

יסתלק  אמנם  ממנו,  זאת 

ושוב   – חיוב המעשה  מעליו 

אותו  לחייב  יהיה  אי אפשר 

לבצע את המלאכה שמחוץ לביתו. אבל המעשה שציוהו לעשות בביתו – אולם החיוב לעשות את 

מלאכות הבית שציווהו אדונו לעשות בביתו, אינו מסתלק מעליו גל ימי עמדו בו – כל זמן שהוא 

בבית אדונו, ועבדו את אדוניו – מתוקף חובתו לעבוד את רבו, גשלא ימנענו מונע – אלא אם תהיה 

לו מניעה מוצדקת מעשותם ולא יטרדהו טורד – וטרדות שונות יפריעוהו מלמלא את חובתו, כי 

אז יהיה פטור, אולם גל זמן שאין אלו מונעים את מילוי חובתו, הריהו חייב בביצוע המלאגה וחיוב 

המעשה תמיד עליו גשייפנה – בכל זמן פנוי הוא חייב במילוי תפקידו בבית.

בוודאי  בנוגע למצוות הלב המוטלות  עלינו;  הוא הדבר  כן   – וגן מצוות הלב שאנו חייבין בהן 

ואין טרדה  אין סיבה   – שחיובן מוטל עלינו בתמידות, שהרי אין לנו טענה בהן ולא טורד מהן 

אנחנו  ושאין  הזה,  העולם  אהבת  מלבד   – העולם  אהבת  אלא  אותן,  מלקיים  אותנו  המונעות 

בוראנו, גמו שנאמר של  ורוממותו  גדולתו  את  מבינים  אנו  שאין  ומפני   –  מבינים ענין בוראנו 

ָוַיִין  ְוָחִליל  ּתֹף  ָוֶנֶבל  ִגּנֹור  ְוָהָיה  יב(:  ה,  ְעָיה  )ְיׁשַ

ה ָיָדיו לֹא  יטּו ּוַמֲעׂשֵ יֶהם ְוֵאת ּפַֹעל ְיָי לֹא ַיּבִ ּתֵ ִמׁשְ

ָראּו.

ֵאינֹו  ְצֹות  ַהּמִ ִמן  ה  ַהּזֶ ין  ַהּמִ א  ּמָ ׁשֶ י,  ְוָאַמְרּתִ
יחּו  ן ִהּנִ ד ְלִמְצֹות ַרּבֹות, ְוַעל ּגֵ ִמְתַיּלֵ

י  ר ָחַקְרּתִ רּו ָבֶהם ֵסֶפר ְמֻיָחד. ְוַגֲאׁשֶ אֹוָתם ְולֹא ִחּבְ

ְמאֹד  ָלרֹב  ְמָצאִתים  ּוִפְרֵקיֶהם,  ָרם  ִמְסּפָ ַעל 

ִוד ָע"ַה  ָאַמר ּדָ ֶ י ַמה ּשׁ י ּגִ ְבּתִ ָחׁשַ ָדם, ַעד ׁשֶ ִהְתַיּלְ ּבְ

ְרָחָבה  ֵקץ  ָרִאיִתי  ְגָלה  ּתִ )יא(ְלָגל  צו(:  קיט,  ים  ִהּלִ )ּתְ

מֹו  ּגְ ֶדה,  ּשָׂ ּבַ ִנית  ֵ ְוַהּשׁ ֵביתֹו  ּבְ ָהַאַחת  ְמָלאגֹות, 

ְידּועֹות  ים  ִעּתִ ּבְ ּה  ּבָ ן  ּוְלַעּיֵ ָהֲאָדָמה,  ֲעבֹוַדת 

ים ָהֵהם, אֹו ִאם  עֹות ְידּועֹות. ִאם ַיַעְברּו ָהִעּתִ ּוְבׁשָ

ק  ּלֵ ִיְסּתַ ְמָנֶעּנּו,  ּיִ ׁשֶ ָדָבר  ֵני  ִמּפְ ַלֲעׂשֹות  ִיְמָצא  לֹא 

ה  ֲעׂשֶ ה חּוץ ְלֵביתֹו. ֲאָבל ַהּמַ ֲעׂשֶ ֵמָעָליו ִחּיּוב ַהּמַ

ל  ּגָ ֵמָעָליו  ק  ּלֵ ִמְסּתַ ֵאינֹו  ֵביתֹו  ּבְ ַלֲעׂשֹות  הּו  ּוָ ּצִ ׁשֶ

ִיְמָנֶעּנּו  ּלֹא  ׁשֶ ּגְ ֲאדֹוָניו,  ֶאת  ְוָעְבדֹו  בֹו  ָעְמדֹו  ְיֵמי 

ָתִמיד  ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ְוִחּיּוב  טֹוֵרד,  ִיְטְרֵדהּו  ְולֹא  מֹוֵנַע 

ֶנה. ּפָ ּיִ ׁשֶ ָעָליו ּגְ

ֶהן, ֵאין ָלנּו ַטֲעָנה  ִבין ּבָ ָאנּו ַחּיָ ב ׁשֶ ִמְצֹות ַהּלֵ ְוֵגן 
ָהעֹוָלם,  ַאֲהַבת  א  ֶאּלָ ֵמֶהן,  טֹוֵרד  ְולֹא  ָבֶהן 

ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ ֵאין ֲאַנְחנּו ְמִביִנים ִעְנַין ּבֹוְרֵאנּו, ּגְ ְוׁשֶ

‘מה  יא. לגל תגלה ראיתי קץ רחבה מצותך מאד. ובפסוק שלאחריו ממשיך דוד המלך ואומר: 

אהבתי תורתך’. רש”י פירש את הכתוב לכל תכלה וגו’, וז”ל: “לכל תכלה – לכל סיום דבר יש קץ 

וגבול, אבל מצותיך אין קץ וגבול לתכליתם”.

הלכה פסוקה היא )שו”ע חו”מ, סי’ ס’( שאין אדם יכול לחייב את עצמו בדבר שאין לו קצבה, כך 

היא שיטת הרמב”ם. ואם כן קשה: איך נתחייבו ישראל על שמירת התורה באומרם “כל אשר דיבר 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הקדמההקדמה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  נה נד   המוסר   ארחות   

טענה זו מופרכת, שכן כאשר 

מנהכי  ועיינתי  התבוננתי 

ברוב  האדם  בני  בהליכות   –

המתוארים  הנזגרים  הדורות 

רחוקים  ומצאתים  בספרים, 

 – המצוות  מן  הזה  המין  מן 

של  רובם  רוב  כי  מצאתי, 

מלקיים  רחוקים  האנשים 

הזריזים  אלא  אלו,  מצוות 

רק   – בהם  הסכולה  בחירי 

נזהרים  והפרושים  הזריזים 

בהן, גפי הנזגר עליהם – כמו 

שנזכר בספרים, אך השאר – 

גמה  האדם,  בני  שאר  אבל 

ולהורות  להעיר  צריגין  היו 

היה  צריך  כמה   – אותם 

להם  ולהורות  אותם  לעורר 

שגן  וגל  לקיומן!  הדרך  את 

רוב אנשי זמננו זה – ומכל שכן רוב בני דורנו זה, אשר זלזלו – שמזלזלים בחגמת מצוות האברים, 

וגל שגן במצוות הלבבות, ובוודאי שיש צורך לעוררם על החובה הזו, חובת הלבבות. 

ואשר ידבנו לבו מהם לעיין – ובדרך כלל, גם מי מבני דורנו, שלבו מתעורר לעסוק בחגמת התורה, 

הוא מתגוין לדבר שייקרא בו – הוא פונה לעסוק ולהשתלם בחלקי התורה שעל ידם ייקרא חגם 

אצל עמי הארץ, ושיעשה - ובמה שיקנה לו שם אצל הכדולים – החכמים ]כגון מי שמבלה את ימיו 

בדרשות ובפלפולים, בלי להקפיד שיהיו אמיתיים מעוררים לעבודת ה', אלא כל מגמתו להציג 

הברקות ודברי חידוד כדי לפרסם את חכמתו ולעשות לעצמו שם )טוב הלבנון([, ויט – והוא נוטה 

מדרך התורה אל מה שלא יקנהו – אל דרך שלא יוכל לקנות על ידה מעלה יתירה בעבודת ה', 

ולא ינקהו ממגשול שבנפשו – ושלא תועיל לו לנקות את נפשו מכל מכשול ]אדם הנגוע באחת 

מהמידות הרעות, כגון במידת הגאווה או במידת הכעס, לא יוכל להיעזר בחריפותו וברוב פלפולו 

באותן השאלות נדירות שהוא מתעסק בהן כדי לנקות את נפשו ממידותיו הרעות )פת לחם([, 

ואל דבר שאם לא היה יודעו – אילו לא היה יודע אותו, לא היה נענש עליו - על כך, כלומר, הוא 

מצותך מאד' – ולעומת זאת 

למצוותיך אין קץ ואין גבול, 

אמרו,  המלך  דוד  בוודאי 

מצוות  על  הזה,  הפסוק  את 

למצוות  כלומר,   – הלבבות 

גדר,  או  גבול  אין  הלבבות 

ומתרחבות  מתחלקת  והן 

בלי סוף, גי – שהרי למצוות 

האיברים  ידי  על  הנעשות 

– ידוע  מספר  להם   יש 

גמו  ומוגבל,  מסויים  מספר 

אך  מצוות,  תרי"כ  ]והוא[ 

מצוות הלבבות הן רבות מאד, עד גי אין לתולדותיהן ולענפיהן מספר.

ואמרתי בלבי עוד – וניסיתי למצוא סיבה אפשרית נוספת לכך שלא נכתב ספר בנושא המצוות 

מצוות הלבבות הן גל גך מבוארות וידועות לגל, וגל בני אדם דבקים בהם  התלויות בלב: שמא 

]בהן[ כל כך, עד שלא נצטרגו לחבר בספר – עד שלא הוצרכו המחברים לחבר ספר העוסק בהן. גם 

ִרים  ְזּגָ ַהּנִ ַהּדֹורֹות  רֹב  ּבְ ָאָדם  ְבֵני  ִמְנֲהֵכי  י  ְנּתִ ְוִעּיַ

ִמן  ה  ַהּזֶ ין  ַהּמִ ִמן  ְרחֹוִקים  ּוְמָצאִתים  ָפִרים,  ּסְ ּבַ

ִפי  ּגְ ה ָבֶהם,  ֻכּלָ ַהּסְ ִחיֵרי  ּבְ ִריִזים  ַהּזְ א  ְצֹות, ֶאּלָ ַהּמִ

ְצִריִגין  ָהיּו  ה  ּמָ ּגַ ָאר,  ְ ַהּשׁ ַאְך  ֲעֵליֶהם,  ר  ְזּגָ ַהּנִ

נּו  י ְזַמּנֵ ן רֹב ַאְנׁשֵ ּגֵ ְלָהִעיר ּוְלהֹורֹות אֹוָתם, ְוָגל ׁשֶ

ן  ּגֵ ל ׁשֶ ָחְגַמת ִמְצֹות ָהֵאָבִרים, ּגָ ר ִזְלְזלּו ּבְ ֶזה, ֲאׁשֶ

ן  ְלַעּיֵ ֵמֶהם  ִלּבֹו  ֶבנּו  ִיּדְ ר  ַוֲאׁשֶ ָבבֹות.  ַהּלְ ִמְצֹות  ּבְ

בֹו  ֵרא  ּקָ ּיִ ׁשֶ ְלָדָבר  ן  ּוֵ ִמְתּגַ הּוא  ַהּתֹוָרה,  ָחְגַמת  ּבְ

ם ׁשֵ לֹו  ה  ַיֲעׂשֶ ְוׁשֶ ָהָאֶרץ,  י  ַעּמֵ ֵאֶצל   ָחָגם 

ּלֹא  ֶ ּשׁ ַהּתֹוָרה ֶאל ַמה  ֶרְך  ִמּדֶ ְוֵיט  דֹוִלים,  ַהּכְ ֵאֶצל 

ַנְפׁשֹו,  ְגׁשֹול ּבְ הּו ִמּמִ ַיְקֵנהּו ַמֲעָלה ְיֵתָרה, ְולֹא ְיַנּקֵ

ָעָליו, ֶנֱעָנׁש  ָהָיה  לֹא  יֹוְדעֹו,  ָהָיה  לֹא  ִאם   ְוׁשֶ

י ִמְצֹות  ָבבֹות, ּגִ ִמְצָוְתָך ְמאֹד, ֲאָמרֹו ַעל ִמְצֹות ַהּלְ

ְרַי"כ ִמְצֹות,  מֹו ּתַ ר ָידּוַע, ּגְ ָהֵאָבִרים ֵיׁש ָלֶהם ִמְסּפָ

ֵאין  י  ּגִ ַעד  ְמאֹד,  ַרּבֹות  ָבבֹות  ַהּלְ ִמְצֹות  ַאְך 

ר. ְלתֹוְלדֹוֵתיֶהן ִמְסּפָ

ְמֹבָארֹות  ְך  ּגָ ל  ּגָ ֵהן  א  ּמָ ׁשֶ עֹוד,  י  ְוָאַמְרּתִ
ָאָדם ֵני  ּבְ ְוָגל  ַלּגֹל,   ִוידּועֹות 

ֵסֶפר.  ּבְ ר  ְלַחּבֵ ִנְצָטְרגּו  ּלֹא  ׁשֶ ַעד  ֶהם,  ּבָ ֵבִקים  ּדְ

ה’ נעשה ונשמע”, הלא התורה ארוכה מארץ מידה ורחבה מני ים? ועוד: הרי אנו מחויבים לקיים 

גם כל מצוות חכמים מפני הלאו של “לא תסור”, וזה בוודאי דבר שאין לו קצבה, שהרי לא ידעו 

מלכתחילה מה יצוו חכמים בדורות הבאים?

יש שכתבו ליישב על פי סברת ה’קצות החושן’, שהטעם שאין אדם יכול להתחייב בדבר שאינו 

אדם  שאין  בדבר  שאף  מ”ט.(  )גיטין  בגמרא  מצאנו  והנה,  ‘אסמכתא’.  שזו  משום  הוא  קצוב, 

משתעבד בו לאדם אחר – מכל מקום לגבי בנו ‘שעבודי משעבד נפשיה’, משום שעושה את הדבר 

ברצון גמור, וזה מבטל טענת אסמכתא. ואם כן, ישראל שקיבלו את התורה באהבה רבה ובשמחה 

גמורה – לגביהם לא שייך דין אסמכתא.  

והמתיקו לפי זה את הפסוקים שלפנינו: “לכל תכלה ראיתי קץ”, אבל במצוות – “רחבה מצותך 

מאד”, וכאן מתעוררת השאלה: אם כן, איך הועילה קבלת ישראל, והרי זהו דבר שאינו קצוב ואיך 

מועיל חיוב בזה? על כך משיב הפסוק הבא באומרו: “מה אהבתי תורתך” – וכיון שהקבלה היא 

באהבה, הרי זה כמו הבטחת האב כלפי הבן, ולא שייך בזה ‘אסמכתא’.  

 עיונים 
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המוסר  ארחות  נז נו   המוסר   ארחות   

והאחד  האמת  האחד  ענין 

שניתן  העניין  את   – העובר 

האמיתי  "האחד  לכנותו 

]ביאור  העובר"  והאחד 

האדם  מבני  רבים  הדבר: 

ברורה  בידיעה  יודעים 

יתברך  הבורא  כי  ומוכחת, 

והוא  המציאות  מחוייב  הוא 

אין  אבל  בעולמו,  יחידי 

בין  ההבדל  את  מבינים  הם 

אחדותו של הבורא יתברך לבין שאר הדברים הנקראים "יחיד" או "יחידים". בכל אלו הכינוי 

"יחידי" אינו אלא לשון מושאלת מהכינוי "יחיד" שמכונה בו הבורא, כינוי שהוא מתאים וראוי 

רק לו לבדו )מרפא לנפש([, להבדיל הענין הזה אצלנו משאר עניני האחדים הנמצאים – כדי שנדע 

להבדיל בין אחדותו של הבורא לבין שאר דברים אחדים הנמצאים בעולם ]כמבואר כל זה להלן 

בשער היחוד[, אם לא – או שאין אנו חייבים לחקור בזה. 

התורה  שהרי  אותם,  לדעת  שלא   – ידענו  שלא  רשאי  המאמין  אין  אלו,  ועניינים   – הזה  והענין 

הזהירה עליו ]על כך[, דגתיב – כמו שנאמר )דברים ד, לט(: 'וידעת היום והשבות אל לבבך – עליכם 

להכיר ולקבוע בדעתכם, גי ה' הוא האלהים' - שה' הוא בעל היכולת 'בשמים ממעל ועל הארץ 

מתחת אין עוד' – אין כל כוח אחר זולתו. הרי שנצטווינו לדעת את אחדות ה' ולהשיב אותה אל 

לבבנו. כלומר, להתבונן בה. ההשבה ללב היא ההתבוננות )פת לחם(. וגן את שאר מצוות

בלתי  דברים  ללימוד  נוטה 

 – לעיין  והניח  נצרכים, 

בשרשי  מלעיין  ומתעלם 

תורתו  ]ויסודות[  ויסודי  דתו 

האמונה  הם:  הדת  ]שורשי 

העולם,  בחידוש  ה',  ביחוד 

בנבואה, וכו', שבלעדיה אין 

ויסודות  כלל,  לדת  מקום 

התורה הם הדברים המחזקים 

ומעמידים את התורה, כגון: 

הביטחון, הפרישות, ודומיהן 

)פת לחם([, אשר לא היה לו להתעלם מהם ולהניחם – ושלא ראוי היה לו להזניח אותם, ושלא יוגל 

לקיים מצוות אם לא ידעם ויעשם – ואם לא יעסוק בהם, לא יידע את המצוות התלויות בהם ולא 

יוכל לקיימן. רבנו מונה כאן דוגמאות למצוות שמחובתנו ללמוד את גדריהן ולעסוק בהן, גמו 

– כגון: האם אנו חייבים לעיין באמונת  האם אנחנו חייבים לעיין בו מצד שגלנו  אמונת הייחוד, 

הייחוד ולהוכיח את אִמיתותה על ידי שכלנו, או אם יספיק לנו אם נדעהו מצד הקבלה – או אולי 

די שנאמין בכך בדרך של קבלת המסורת מן הקדמונים, ודי שנאמר שאלהינו אחד, גאשר יאמרו – 

כפי שאומרים הפתאים מהמון העם מבלי להביא על כך אות ומופת – ראיות והוכחות, או אם – וכן 

האם אנחנו חייבים לחקור על

יל  ְלַהְבּדִ ָהעֹוֵבר,  ְוָהֶאָחד  ָהֱאֶמת  ָהֶאָחד  ִעְנַין 

ָהֲאָחִדים  ִעְנְיֵני  ָאר  ְ ִמּשׁ ֶאְצֵלנּו  ה  ַהּזֶ ָהִעְנָין 

ֲאִמין  ַהּמַ ֵאין  ה  ַהּזֶ ְוָהִעְנָין  לֹא.  ִאם  ְמָצִאים,  ַהּנִ

ָעָליו,  ִהְזִהיָרה  ַהּתֹוָרה  ׁשֶ ֵיָדֶעּנּו,  ּלֹא  ׁשֶ אי  ַ ַרּשׁ

ֶאל  ֹבָת  ַוֲהׁשֵ ַהּיֹום  )יכ(ְוָיַדְעּתָ  לט(:  ד,  ָבִרים  )ּדְ ְגִתיב  ּדִ

ִמְצֹות  ָאר  ׁשְ ְוֵגן  ָהֱאלִֹהים.  הּוא  ְיָי  י  ּגִ ְלָבֶבָך 

ר לֹא  י ָדתֹו ִויסֹוֵדי תֹוָרתֹו, ֲאׁשֶ ְרׁשֵ ׁשָ ן ּבְ יַח ְלַעּיֵ ְוִהּנִ

יּוַגל  ּלֹא  ְוׁשֶ יָחם,  ּוְלַהּנִ ֵמֶהם  ם  ְלִהְתַעּלֵ לֹו  ָהָיה 

ֱאמּוַנת  מֹו  ּגְ ם,  ְוַיֲעׂשֵ ֵיָדֵעם  לֹא  ִאם  ִמְצֹות  ם  ְלַקּיֵ

ְגֵלנּו,  ׂשִ ד  ִמּצַ ּבֹו  ן  ְלַעּיֵ ִבים  ַחּיָ ֲאַנְחנּו  ִאם  חּוד,  ַהּיִ

ָלה,  ּבָ ַהּקַ ד  ִמּצַ ֵנָדֵעהּו  ִאם  ָלנּו  יק  ַיְסּפִ ִאם  אֹו 

ָתִאים  ר יֹאְמרּו ַהּפְ ֲאׁשֶ ֱאלֵֹהינּו ֶאָחד, )יב(ּגַ ּנֹאַמר ׁשֶ ׁשֶ

ִבים ַלֲחקֹר ַעל  ִלי אֹות ּומֹוֵפת, אֹו ִאם ֲאַנְחנּו ַחּיָ ִמּבְ

שמצוה להן לברר האמונה על ידי חקירה, אבל לא באנשים פחותי ערך כמונו אשר הסכנה עצומה 

לנטות ולטעות, ולעולם לא יעמוד אדם במקום סכנה )עיין שבת ל"ב.(. ותדע שהרי מצות האמונה 

היא לנער מבן י"ג שנה ולנערה בת י"ב. היעלה על הדעת לאמר שהתורה חייבה לכל, מנער ועד 

זקן טף ונשים שיהיו כולם פילוסופים כאריסטו, ואין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו )ע"ז ג.(, אלא 

ברור שלא דברו בעלי השיטה הנ"ל אלא מיחידי סגולה אשר אינם מצויים כלל בדורותינו. עכ"ד. 

מה ראה  יכ. וידעת היום והשבות אל לבבך גי ה' הוא האלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת. 

הכתוב להדגיש כי “ה’ הוא האלוקים בשמים ממעל”, וכן שהוא “על הארץ מתחת”, די היה לו 

לומר כי ה’ הוא האלוקים בשמים ובארץ.

בלימוד  וצורך  חיוב  יש  כי  רבינו  בדברי  מבואר  ומופת.  אות  מבלי  הפתאים  יאמרו  גאשר  יב. 

החקירה. רבי אלחנן וסרמן זצ"ל בתשובה לאחד ששואלו אם מותר להתעסק בפילוסופיא כתב 

בזה"ל ) 'קובץ מאמרים' ח"א עמ' צ"ד(: מה שכתב כבוד תורתו כי נראה מדברי הקדמונים שנחלקו 

אם מותר להתעסק בפילוסופיא, באמת כן הוא שנמצאו בין הקדמונים מתירין. ומדברי חובת 

הלבבות בהקדמתו נראה שהיא מצוה – 'דע את אלקי אביך' )דבה"י א', כ"ח, ט( – שהאמונה תהא 

על ידי ידיעה. והחולקים אמרו שהמאמין מפני קבלה מהאבות זוהי מצות אמונה. אבל למעשה 

אצלנו אין שום נפקא מיניה ממחלוקת זו, כי הדבר פשוט כי גם לדעת המתירים אין ההיתר אלא 

היכא דלא שכיח היזיקא, היינו באנשים שמילאו כריסם בבשר ויין כלשון הרמב"ם )עי' יסוה"ת 

פ"ד הי"ג(, ואשר יראתם קודמת לחכמתם שכל הרוחות שבעולם לא יזיזום ממקומם, באלו אמרו 

 עיונים 

 עיונים 
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המוסר  ארחות  נט נח   המוסר   ארחות   

היה  וכאשר   – איבריו  עם 

עם  ומתבודד  יחידי  יושב 

עצמו, היה אומר: 'הבו - תנו 

את האור הצפון', והיה אומר 

על  הייתה  בכך  וכוונתו   –

מצוות הלבבות. 

החגמים  מן  אחד  ונשאל 

מענין  נגרית  שאלה  על 

אחד  כאשר   – הכרושין  דין 

שאלה  נשאל  החכמים  מן 

הנוגעת  מצויה  שאינה 

גירושין, והשיב את  להלכות 

ששאלו:  למי  ענה   – שואלו 

מה  על  השואל  האיש  אתה 

ידענו  לא  אם  יזיקנו  שלא 

שואל  שהנך  האיש,  אתה   –

לא  אם  לך  יזיק  שלא  דבר 

האם   – הידעת  אותו,  תדע 

את  היטב  כבר  יודע  הנך 

לדעתו  חייב  שאתה  מה  גל 

עשה  מצוות  המצוות,  מן 

שבחובות הלבבות, ואשר אינך רשאי להתעלם מהם, ואין ראוי לך – ואינך רשאי לפשוע בהם – 

במצוות לא-תעשה שבהן, עד שנפנית לחשוב בשאלות נגריות – עד שמצאת פנאי לעיין בשאלות 

שאינן מצויות, אשר לא תקנה בהן – אשר לא תרכוש בידיעתן מעלה יתירה בתורתך ובאמונתך, 

ולא תתקן בהן ובעזרתן מעוות במידות נפשך – את המידות המעוותות שבנפשך?! והנה אני נשבע, 

גי מחמש ושלשים שנה אני מתעסק במה שצריך לי ממצוות תורתי – כי זה שלושים וחמש שנה 

שאני עוסק ועמל להבין ולדעת את הנדרש ממני בקיום מצוות התורה, ואתה יודע רוב טרחי בעיון 

– וכפי שהנך יודע, הרבה טרחתי בעיון ובבירור חובתי, והנך מודע לרוב הספרים אצלי – ויודע את 

התמצאותי בספרים הרבים שתחת ידי, ולא פניתי לבי למה שפנית לבך לשאול עליו – ובכל זאת 

התפניתי לשאול את שאלתך הנדירה. והאריך להוגיחו ולביישו על זה.

הלבבות שזגרנו – שהזכרנום 

עתידים  שאנו  ואלו  לעיל 

לזגור – להזכירם להלן, אשר 

המאמין  אמונת  תיכמר  לא 

המאמין  אמונת  שאין   –

שלימה, אם לא ידעם ויעשם 

אותן  ידע  לא  עוד  כל   –

החגמה  והיא  יקיימן,  ולא 

אור  היא  אשר  הצפונה, 

את  המאירה  היא   – הלבבות 

וזוהר   - נוכה  והיא  הלבבות, 

הנפשות, ועליה אמר הגתוב 

אמת  'הן  ח(:  נא,  )תהלים 

חפצת – הלא האמונה בה' שהוא חפץ בה ומבקש אותה מהאדם, בטוחות – מצויה בכליותי, ובסתום 

– ובמה שנעלם וסתום חגמה תודיעני' – הנך נותן בלבי חכמה, כדי להבין את הדברים הסתומים 

בדרך האמת, כי לבי רוצה לעשות רצונך )עפ"י רד"ק(.

ואמרו על אחד מהחגמים, גי היה יושב עם בני אדם – שהיה יושב לעסוק בענייני בני אדם עד חצי 

היום, וגשהיה מתייחד

ְוָהָיה  פּון,  ַהּצָ ָהאֹור  ָהבּו  אֹוֵמר:  ָהָיה  ֵאָבָריו  ִעם 

ִמן  ֶאָחד  ַאל  ְוִנׁשְ  — ָבבֹות.  ַהּלְ ִמְצֹות  ַעל  אֹוֵמר 

ין,  רּוׁשִ ַהּכֵ ין  ּדִ ֵמִעְנַין  ָנְגִרית  ֵאָלה  ׁשְ ַעל  ַהֲחָגִמים 

ַמה  ַעל  ֹוֵאל  ַהּשׁ ָהִאיׁש  ה  ַאּתָ ׁשֹוֲאלֹו:  ֶאת  יב  ְוֵהׁשִ

ה  ַאּתָ ָ ל ַמה ּשׁ יֶקּנּו ִאם לֹא ֵיָדֶענּו, ֲהָיַדְעּתָ ּגָ ּלֹא ַיּזִ ׁשֶ

ם  אי ְלִהְתַעּלֵ ַ ר ֵאיְנָך ַרּשׁ ְצֹות ֲאׁשֶ ב ְלַדְעּתֹו ִמן ַהּמִ ַחּיָ

ְפֵניָת  ּנִ ׁשֶ ַעד  ֶהם,  ּבָ ִלְפׁשַֹע  ְלָך  ָראּוי  ְוֵאין  ֵמֶהם, 

ָבֶהן  ִתְקֶנה  לֹא  ר  ֲאׁשֶ ָנְגִרּיֹות,  ֵאלֹות  ׁשְ ּבִ ַלְחׁשֹב 

ן ָבֶהן  ֶוֱאמּוָנְתָך, ְולֹא ְתַתּקֵ ְיֵתָרה ְבתֹוָרְתָך  ַמֲעָלה 

י ֵמָחֵמׁש  ע, ּגִ ּבָ ה ֲאִני ִנׁשְ ָך. ְוִהּנֵ ִמּדֹות ַנְפׁשֶ ת ּבְ ְמֻעּוָ

ְצֹות  ִריְך ִלי ִמּמִ ּצָ ַמה ׁשֶ ק ּבְ ָנה ֲאִני ִמְתַעּסֵ ים ׁשָ לׁשִ ּוׁשְ

ָפִרים  ה יֹוֵדַע רֹב ָטְרִחי ָבִעּיּון ְורֹב ַהּסְ ּתֹוָרִתי, ְוַאּתָ

אֹל  ִלׁשְ ָך  ִלּבְ יָת  ּנִ ּפִ ֶ ּשׁ ְלַמה  י  ִלּבִ יִתי  ִפּנִ ְולֹא  ֶאְצִלי, 

ׁשֹו ַעל ֶזה. ָעָליו. ְוֶהֱאִריְך ְלהֹוִגיחֹו ּוְלַבּיְ

ר לֹא  ָאנּו ֲעִתיִדים ִלְזּגֹר, ֲאׁשֶ ַגְרנּו ְוׁשֶ ּזָ ָבבֹות ׁשֶ ַהּלְ

ם,  ְוַיֲעׂשֵ ֵיָדֵעם  לֹא  ִאם  ֲאִמין  ַהּמַ ֱאמּוַנת  ֵמר  ִתּכָ

ָבבֹות  ַהּלְ ר ִהיא אֹור  ֲאׁשֶ פּוָנה,  ַהּצְ ַהָחְגָמה  ְוִהיא 

ים נא, ח(:  ִהּלִ )ּתְ תּוב  ַהּגָ ְוָעֶליָה ָאַמר  ָפׁשֹות,  ַהּנְ ְוֹנַכּה 

חֹות ּוְבָסֻתם ָחְגָמה תֹוִדיֵעִני. ֵהן ֱאֶמת ָחַפְצּתָ ַבּטֻ

ב ִעם  יֹוׁשֵ ָהָיה  י  ּגִ ַעל ֶאָחד ֵמַהֲחָגִמים,  ְוָאְמרּו 
ָהָיה ִמְתַיֵחד  ֵני ָאָדם ַעד ֲחִצי ַהּיֹום, ּוְגׁשֶ ּבְ

זה מכבודו  אין  לכן  גבוה,  גבוה מעל  הוא  יתברך  האומרים שכיון שה’  הפילוסופים  ידוע דעת 

להשגיח על הארץ, ומכל שכן אינו משגיח מתחת לארץ להעניש בגיהנום. אולם דעה זו, כמובן, 

היא דעת המינים והאפיקורסים, כי באמת עיני ה’ משוטטות בכל וממרום גובהו הוא משגיח על 

כל יושבי תבל והנהגתו פרושה על כל הבריאה כולה ואין איש נסתר ממנו יתברך.

דבר זה השמיענו הכתוב )דברים ל”ו, ל”ט(: “וידעת היום” – היינו יום מתן תורה, שבו נאמר )שם 

פסוק ל”ו(: “מן השמים השמיעך את קולו ליסרך” – שיהיה מורא שמים עליך, שהרי משגיח הוא 

על הארץ, ואף “על הארץ הראך את אשו הגדולה” – היינו, אש של גיהנום, אף שהיא מתחת לארץ. 

ועל כן עלינו לדעת כי אף על פי ש”הוא בשמים ממעל”, גבוה מעל גבוה, בכל זאת הוא משגיח 

על כל הברואים יושבי הארץ, ואף “על הארץ מתחת” עיניו משוטטות להעניש את העוברים על 

רצונו. ועל כך מצוונו הכתוב “והשבות אל לבבך” )רבי יהודה אסאד, דברי מהרי”א, פר’ ואתחנן(.  

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הקדמההקדמה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  סא ס   המוסר   ארחות   

המשגיל  והנבון  האדמה, 

שיש  מה  על  לחקור  ישתדל 

בגחו ובמצפוניו מן החגמה – 

האדם הנבון והמשכיל יתאמץ 

החכמה  את  ולחשוף  לחקור 

ובמצפוניו,  בכוחו  הטמונה 

לכלותה ולהראותה, וישאבנה 

מלבו,  אותה  שואב  והוא   –

המים  על  יחקור  גאשר 

כפי   – הארץ  במִעמקי  אשר 

המים  את  לחפש  שיתאמץ 

הנמצאים במעמקי האדמה.

אחד  את  שאלתי  ואני 

מהנחשבים מחגמי התורה – 

מתלמידי  אחד  את  שאלתי 

החכמים המפורסמים במקצת מה שזגרתי לך בחגמת המצפון – אם עיין במקצת מהדברים השייכים 

לחכמת המצפון שהזכרתי לך, והשיב אותי ]וענה לי[, שאין צורך בכך, גי הקבלה – כי המסורת 

שקיבלנו מאבותינו ורבותינו, תעמוד במקום העיון בזה ובמה שדומה לו – עומדת במקום העיון 

בדברים אלה וכיוצא בהם. אמרתי לו: אין זה ראוי לסמוך על המסורת בלבד אלא למי שאין בו ]לו[ 

יגולת לעיין בדבר, מפני מיעוט הגרתו

למדתי  אמר:  אחר  וחגם 

ועשרים  חמש  מעשי  לברר 

– במשך עשרים וחמש  שנה 

ולזכך  לזקק  למדתי  שנים 

לבדו  לה'  שיהיו  מעשי  את 

עיקר  וזהו  פניות,  שום  בלי 

)מרפא  וטרחתי  לימודי 

חגם  ואמר   — לנפש(. 

יש   – החגמה  מן  יש  אחר: 

שהוא  מה  בחכמה,  חלקים 

בלבות  צפונים  שהם   – צפון 

החגמים  של  בליבותיהם   -

גמו מטמון הנסתר, אשר אם 

 – אדם  ישיכנו  לא  יסתירוהו 

וכל עוד הם מוסתרים, לא יכיר בהם אף אדם, וגאשר יכלוהו לא ייעלם מאדם יושר אמריהם בו 

– וכאשר יגלו אותו, לא יהיה איש שלא יכיר ביושרם ]כוונת החכם היא, שאמנם החכמה להכיר 

בחובות הלבבות טמונה בליבו ובהכרתו של כל אחד ואחד, ועם זאת עליו להתאמץ ולהוציאה 

אל הפועל, ממש כשם שצריך לחקור ולחפש את המים שבמעמקי האדמה, ואף שהם ודאי מצויים 

שם, בכל זאת יש לטרוח הרבה במציאתם, ובלא חפירה וחיפוש, לא יתגלו מעצמם )מרפא לנפש([, 

– בדומה לדברים שאמר הגתוב )משלי ג, ה(: 'מים עמוקים עצה בלב איש ואיש תבונה  וזה גמו 

ידלנה', רצה לומר – כוונת הדברים, גי החגמה תקועה בתולדת האדם וטבעו – כי החכמה הוטבעה 

בכל אדם בטבעו ובגח הגרתו – ובכוח בינתו, גמו המים הטמונים בלב הארץ – האצורים במעמקי 

ׁש  ּיֵ ֶ ּשׁ ַמה  ַעל  ַלֲחקֹר  ל  ּדֵ ּתַ ִיׁשְ יל  ּגִ ׂשְ ַהּמַ בֹון  ְוַהּנָ

ֹגחֹו ּוְבַמְצּפּוָניו ִמן ַהָחְגָמה, ְלַכּלֹוָתּה ּוְלַהְראֹוָתּה,  ּבְ

ר  ֲאׁשֶ ִים  ַהּמַ ַעל  ֵיָחֵקר  ר  ֲאׁשֶ ּגַ ּבֹו,  ִמּלִ ה  ֲאֶבּנָ ְ ְוִיּשׁ

י ָהָאֶרץ. ַמֲעַמּקֵ ּבְ

ִבים ֵמַחְגֵמי ַהּתֹוָרה  ֱחׁשָ י ֶאָחד ֵמַהּנֶ ַאְלּתִ ׁשָ ַוֲאִני 
ְצּפּון,  ָחְגַמת ַהּמַ י ְלָך ּבְ ַגְרּתִ ּזָ ֶ ִמְקָצת ַמה ּשׁ ּבְ

ֶזה  ְמקֹום ָהִעּיּון ּבָ ָלה ַתֲעֹמד ּבִ ּבָ י ַהּקַ יב אֹוִתי ּגִ ְוֵהׁשִ

א  י לֹו: ֵאין ֶזה ָראּוי ֶאּלָ ּדֹוֶמה לֹו. ָאַמְרּתִ ֶ ּוְבַמה ּשׁ

ָרתֹו  ַהּגָ ִמעּוט  ֵני  ִמּפְ ן,  ְלַעּיֵ ְיֹגֶלת  בֹו  ֵאין  ׁשֶ ְלִמי 

ָחֵמׁש  י  ַמֲעׂשַ ְלָבֵרר  י  ָלַמְדּתִ ָאַמר:  ַאֵחר  ְוָחָגם 
ָנה. — ְוָאַמר ָחָגם ַאֵחר: ֵיׁש  ִרים ׁשָ ְוֶעׂשְ

ַהֲחָגִמים  ִלּבֹות  ּבְ ָצפּון  הּוא  ֶ ּשׁ ַמה  ַהָחְגָמה  ִמן 

יֶכּנּו  ירּוהּו לֹא ַיּשִׂ ר ִאם ַיְסּתִ ר, ֲאׁשֶ ְסּתָ ְטמֹון ַהּנִ ּמַ ּגַ

ר  יׁשֶ ֵמָאָדם  ֵיָעֵלם  לֹא  ְיַכּלּוהּו  ר  ְוַגֲאׁשֶ ָאָדם, 

ֵלי ג, ה(:  )ִמׁשְ תּוב  ָאַמר ַהּגָ ְוֶזה ְגמֹו ׁשֶ ּבֹו,  ִאְמֵריֶהם 

ה,  בּוָנה ִיְדֶלּנָ ים ֵעָצה ְבֶלב ִאיׁש ְוִאיׁש ּתְ ַמִים ֲעֻמּקִ

ּתֹוֶלֶדת ָהָאָדם  י ַהָחְגָמה ְתקּוָעה ּבְ ָרָצה לֹוַמר, )יד(ּגִ

ֵלב ָהָאֶרץ,  ִים ַהְטמּוִנים ּבְ ּמַ ָרתֹו ּגַ ְוִטְבעֹו ּוְבֹגַח ַהּגָ

בלבבות עם קודש, אלא שיש לפתח גרעין זה ולטפחו עד שיעשה פרי לתפארת.

כך כתב ה’שפת אמת’ )ויגש, תרל”ד ועוד( כי הפסוק “מים עמוקים עצה בלב איש” מלמדנו שבכל 

איש ישראל נמצאים עצות ודרכים איך לעבוד את הבורא. נקודה טובה גנוזה בכל אחד מישראל, 

אלא שזו טמונה עמוק ויש להתייגע כדי למוצאה ולהעלותה. 

במקום אחר )תרמ”ב( הוסיף ה’שפת אמת’ שעל עצה עמוקה זו הטמונה במעמקי הלב נאמר הפסוק 

)משלי י”ט, כ”א(: “רבות מחשבות בלב איש ועצת ה’ היא תקום”. רבות ומשונות הן המחשבות 

המתרוצצות בלבו של אדם. מחשבתו של אדם ורצונותיו מקיפים תחומים רבים ושונים, אולם רק 

לאחת מהן יש קיום מתמיד ונצחי, זוהי עצת ה’ שהטמין הבורא בלבו, ורק היא תקום ותעמוד.   

יד. גי החגמה תקועה בתולדת האדם וטבעו וגו' והנבון המשגיל ישתדל לחקור על מה שיש בגוחו 

טמונים  חכמה  של  מחצבים  כי  רבינו  מדברי  למדנו  ולהראותה.  לכלותה  ובמצפוניו מן החגמה 

בלבות האנשים תמיד, אלא שיש להשתדל ולהתאמץ לחשוף אותם ולהעלותם מן המעמקים בהם 

הם שוכנים. 

אין המדובר בחכמה המתבטאת בכשרונות מזהירים, בפקחות וכיוצא בזה. המדובר הוא בחכמת 

החכמות שעליה אמר הכתוב )אויב כ”ח, כ”ח(: “הן יראת ה’ היא חכמה”. גרעינה של זו מצוי תדיר 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הקדמההקדמה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  סכ סב   המוסר   ארחות   

וגאשר הכיע הדבר אל המלך 

למלך,  הדבר  נודע  וכאשר   –

 – לפניו  הממון  להביא  ציוה 

ציווה להביא לפניו את הכסף 

המלך  שאל  וגאשר  שנגבה. 

דיוק  על  העבד[  ]את  אותו 

יגול  היה  לא  ומנינו,  משקלו 

הדבר,  על  ]לענות[  להשיב 

על  המלך  והענישו   – וחייבו 

זלזל   – במצוותו  הקל  אשר 

וסמך על דברי עבדיו  בציוויו 

לעמוד  יגול  שהיה  בדבר 

ביכולתו  שהיה  משום   – עליו 

ואפילו  הדברים,  את  לבדוק 

שסכום  יתברר   – ימצא  אם 

גדבריהם,  הוא  וטיבו  הממון 

בכל זאת יענישהו המלך על 

ואילו  לציוויו.  נשמע  שלא 

ואילו   - בענין  בקי  היה  לא 

היה חסר ידיעה בטיב המעות 

ובמשקלן, כלומר, לא היה ביכולתו לבדוק את המטבעות, לא היה מתחייב עונש על אשר סמך עליהם.

וגן אתה – כן גם אתה, אם לא היית יגול להכיע אל ענין זה מדרך שגלך – אילו היה בירור חובתך 

במצוות התלויות בלב גבוה מיכולתך ונבצר ממך להשיגו, גמו עילות מצוות השמע – כשם שאין 

ביכולתך להבין את טעם המצוות השמעיות ]'המצוות השמעיות', הן המצוות שאנו חייבים בהן 

רק מפני ששמענום בסיני. טעמם של החוקים הללו כמוס וגבוה, סוד אלוק, ולולא שמענו עליהן 

בסיני, לא היה בכוח הבנתנו לתפוס שיש מצוות אלו, כגון: מצות שעטנז, פרה אדומה וכדומה. 

כל אלו - אין טעמן ידוע לנו[, הייתה נראית טענתך טענה, בעמדך מחקור עליו – טענתך הייתה 

מתקבלת, והיית צודק בהשתמטותך מחקירת מצוות אלו. וכמו גן, אם היתה דעתך קצרה – אילו 

דעתך הייתה קצרה ומוגבלת והגרתך חלושה מהשיכ אליו – והכרתך הייתה חלשה מכדי להשיג 

בעזרתה את חכמת המצפון, אזי לא היית נתבע ולא היית נענש על

ורוחק הבנתו – מפני מיעוט 

תבונתו,  וחוסר  יכולתו 

כמו   – וגקטנים  גנשים 

וחסרי  והקטנים  הנשים 

הדעת מן האנשים - ואנשים 

שבגח  מי  אך  דעת,  מחוסרי 

מי שיש בכוח שגלו  – אבל 

והגרתו ובתבונתו לעמוד על 

ברור – להוכיח בראיה ברורה 

במסורת,  שקבל  מה  את 

בשגלו  בו  מלעיין  ועגבוהו 

במצוות  והקלות  העצלות 

האל ובתורתו – ורק העצלות 

והזלזול במצוות האל ותורתו 

בדבר  מלעיין  אותו  מונעות 

הוא  מעמיק,  שכלי  בעיון 

הרי   – זה  על  ]ייענש[  נענש 

הוא נתבע על כך, ואשם על 

אשר התעלם ממנו – ויימצא 

אשם על שהתעלם מכך.

המשל   – דומה  הדבר  וזה 

המסביר זאת משווה אדם זה לעבד שציוהו המלך לקבל ממון מעבדי מלגותו – המלך הפקיד אותו 

המטבעות  את  וישקול  ויספור   – וירצם  וישקלם  המעות  שימנה  וציווהו  מעבדיו,  כספים  לגבות 

ויבדוק את טיבן, אם אין בהן מטבעות מזויפות, והיה העבד פקח ומומחה בגל אשר ציוהו המלך 

שאר עבדי המלך   – לו. ויתחגמו לו עבדי המלגות  ציווה  כל מה שהמלך  לקיים את  ומוכשר   –

הערימו עליו לפייסו – להתחנף אליו בדברים, עד אשר האמין בהם – עד שנתן בהם אמון, וכאשר 

הביאו את הממון אליו, ואמרו לו גי הוא שלם במנינו ]במספרו[ ולא חסר מן הסכום הנדרש ותמים 

במשקלו ובמרצהו – ומושלם בטיבו ועובר לסוחר, והאמין להם – ובטח בהם וסמך על דבריהם, 

והתעצל לעמוד על ברור דבריהם – והתעצל לברר האם באמת נכונים דבריהם, כלומר, האם לא 

חסר מהסכום הנדרש והמטבעות אינן מזוייפות, והקל ]וזלזל[ במצות המלך.

ְלָהִביא  ה  ִצּוָ ֶלְך,  ַהּמֶ ֶאל  ָבר  ַהּדָ יַע  ִהּכִ ר  ְוַגֲאׁשֶ

ָקלֹו  ִמׁשְ ַעל  אֹותֹו  ַאל  ׁשָ ר  ְוַגֲאׁשֶ ְלָפָניו.  מֹון  ַהּמָ

ֶלְך  ַהּמֶ בֹו  ְוִחּיְ ָבר,  ַהּדָ ַעל  יב  ְלָהׁשִ ָיֹגל  לֹא  ּוִמְנָינֹו 

ֲעָבָדיו  ְבֵרי  ּדִ ַעל  ְוָסַמְך  ִמְצָותֹו  ּבְ ֵהֵקל  ר  ֲאׁשֶ ַעל 

ֵצא  ִיּמָ ָהָיה ָיגֹול ַלֲעֹמד ָעָליו, ֲאִפּלּו ִאם  ׁשֶ ָדָבר  ּבְ

ִדְבֵריֶהם. ְוִאּלּו לֹא ָהָיה ָבִקי ָבִעְנָין, לֹא  מֹון ּגְ ַהּמָ

ר ָסַמְך ֲעֵליֶהם. ב ַעל ֲאׁשֶ ָהָיה ִמְתַחּיֵ

יַע ֶאל ִעְנָין ֶזה  ה, ִאם לֹא ָהִייָת ָיגֹול ְלַהּכִ ַאּתָ ְוֵגן 
ַמע,  ֵ ַהּשׁ ִמְצֹות  ִעּלֹות  מֹו  ּגְ ְגְלָך,  ׂשִ ֶרְך  ִמּדֶ

ֵמֲחקֹר  ָעְמְדָך  ּבְ ַטֲעָנה,  ַטֲעָנְתָך  ִנְרֵאית  ָהְיָתה 

ָרְתָך  ְוַהּגָ ְקָצָרה  ָך  ַדְעּתְ ָהְיָתה  ִאם  ְוֵגן,  ָעָליו. 

ַעל  ֶנֱעָנׁש  ָהִייָת  לֹא  ֵאָליו,  יכ  ֵמַהּשִׂ ה  ֲחלּוׁשָ

ַעת ִמן  ים ְוַחְסֵרי ַהּדַ ַטּנִ ים ְוַגּקְ ׁשִ ּנָ ְורַֹחק ֲהָבָנתֹו, ּגַ

ָרתֹו ַלֲעֹמד ַעל  ְגלֹו ְוַהּגָ ֹגַח ׂשִ ּבְ ים, ַאְך ִמי ׁשֶ ָהֲאָנׁשִ

ְגלֹו  ְבׂשִ ּבֹו  ן  ַעּיֵ ִמּלְ בּוהּו  ְוִעּגְ ל,  ּבֵ ּקִ ׁשֶ ַמה  רּור  ּבֵ

הּוא  ּוְבתֹוָרתֹו,  ָהֵאל  ִמְצֹות  ּבְ ּלּות  ְוַהּקַ ָהַעְצלּות 

ּנּו. ם ִמּמֶ ר ִהְתַעּלֵ ם ַעל ֲאׁשֶ ֶנֱעָנׁש ַעל ֶזה, ְוָאׁשֵ

ל  ְלַקּבֵ ֶלְך  ַהּמֶ הּו  ּוָ ּצִ ׁשֶ ְלֶעֶבד  ּדֹוֶמה  ָבר  ַהּדָ ְוֶזה 
עֹות  ַהּמָ ְמֶנה  ּיִ ְוׁשֶ ַמְלגּותֹו,  ֵמַעְבֵדי  ָממֹון 

ָגל  ּבְ ּוֻמְמֶחה  ַח  ּקֵ ּפִ ָהֶעֶבד  ְוָהָיה  ְוַיְרֵצם,  ְקֵלם  ְוִיׁשְ

ְלגּות  ַהּמַ ַעְבֵדי  לֹו  מּו  ְתַחּגְ ַוּיִ ֶלְך.  ַהּמֶ הּו  ִצּוָ ר  ֲאׁשֶ

ְוֵהִביאּו  ֶהם,  ּבָ ֶהֱאִמין  ר  ֲאׁשֶ ַעד  ִבְדָבִרים,  סֹו  ְלַפּיְ

ִמְנָינֹו  ּבְ ֵלם  ׁשָ הּוא  י  ּגִ לֹו  ְוָאְמרּו  ֵאָליו,  מֹון  ַהּמָ

ל  ְוִהְתַעּצֵ ָלֶהם,  ְוֶהֱאִמין  ּוְבִמְרֵצהּו,  ָקלֹו  ּוְבִמׁשְ

ֶלְך.  ַהּמֶ ִמְצַות  ּבְ ְוֵהֵקל  ְבֵריֶהם,  ּדִ רּור  ּבֵ ַעל  ַלֲעֹמד 
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המוסר  ארחות  סה סד   המוסר   ארחות   

ועלית אל המקום אשר יבחר 

להביא  יש   – בו'  אלקיך  ה' 

הדין  בית  של  להכרעתו 

ועשית  שבירושלים,  הגדול 

לך'  יכידו  אשר  הדבר  פי  על 

פי  על  לפעול  ומחובתם   –

ההלכה שתיפסק בירושלים. 

מתבונן   – משתגל  וגשאתה 

בשכלך במה שגולל הפסוק הראשון מעניני הדינים – בדינים הנכללים בפסוק זה, תמצאם דברים 

שצריגים לפרוט אותם – יתברר לך, שהם דברים שיש לדעת את פרטיהם, ולחלקם – ולחלק ביניהם, 

ולדקדק בהם – ולדייק בהם בדרך הקבלה – על פי המסורת, ולא בדרך אותות השגל – ולא על ידי 

ראיות שכליות ]בפסוק זה מוזכרים שלושה עניינים: בין דם לדם, בין דין לדין, ובין נגע לנגע, 

שלא נודע לנו פירושם כי אם על ידי חכמי התורה שקיבלו זאת מסיני. לכן בכל ספק הנוגע לאחד 

משלושת העניינים הללו, ציוותה התורה "וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר ה' אלקיך בו... ושמרת 

לעשות ככל אשר יורוך". העובדה שפירטה התורה רק את שלושת העניינים הללו כדברים שיש 

לסמוך בהם על המסורת בלבד, ולא כללה בתוכם אף את מצוות המצפון וחובות הלבבות, מוכיחה, 

שבעניין חובות הלבבות מוטלת על האדם החובה להגיע להכרה עצמית בדבר חובתו במצוות אלו, 

 ולא לסמוך בהם על המסורת בלבד )מרפא לנפש([. הלא תראה – הלא הנך רואה, שלא הזגיר בגללם

ביררת  שלא  פשיעתך 

גנשים  ותהיה  פרטיה,  את 

בידיהם  הוא  אשר  וגקטנים, 

דומה  ותהיה   – קבלה  דרך 

שדי  ולקטנים  לנשים 

על  הנשענת  באמונה  להם 

ובקיום מצוות כפי  המסורת 

שקיבלו אותן מהוריהם. אבל 

אם אתה איש דעת ותבונה - 

אך מכיוון שאתה בעל-הבנה 

ודעה, שתוגל לעמוד בהם על 

מהחגמים  שקבלת  מה  ברור 

הדת  משרשי  הנביאים  בשם 

וקוטבי המעשים – והנך יכול 

שורשי  את  ולהבין  להעמיק 

המצוות  ויסודות  הדת 

מפי  במסורת  שקיבלת 

הרי  הנביאים,  ובשם  חכמים 

בהם  להשתמש  מצווה  אתה 

עד  ובתבונתך,  בדעתך   –

שתעמוד על הבנת הענין, ויתברר לך מדרך הקבלה והשגל יחד – ותגיע לידי הכרה ברורה על ידי 

המסורת ועל ידי השכל גם יחד. ואם תתעלם ותפשע ולא תתבונן בשכלך בדבר, תהיה גמקצר במה 

שאתה חייב לבוראך יתברך – אזי לא תמלא כראוי את המוטל עליך כלפי בוראך יתברך. 

ודבר זה יתבאר משני פנים – על החובה הזו המוטלת עליך אתן לך שתי ראיות. 

האחד מהם – ראיה אחת היא ממה שאמר הגתוב )דברים יז, ח-י(: 'גי יפלא ממך דבר למשפט – אם 

יתעלם מחכמי העיר דבר הלכה ודין, כלומר, כאשר יתעורר לחכמים ספק באחד מדיני התורה, 

בין דם לדם – בעניין טומאת הנידה, ולא ידעו להבחין בין דם טמא לדם טהור, בין דין לדין – בין 

דין זכאי לדין חייב בדיני ממונות או דיני נפשות, ובין נכע לנכע – בין מראה נגע טמא למראה נגע 

טהור בעניין טומאת המצורע, דברי ריבת בשעריך – או כאשר חכמי העיר יחלקו זה על זה: האחד 

מטמא את הדם או את הנגע והאחר מטהר אותו; זה מחייב את הנידון וזה מזכה אותו, אז: 'וקמת 

ה  ַאּתָ ידּו ְלָך. ּוְגׁשָ ר ַיּכִ ָבר ֲאׁשֶ י ַהּדָ יָת ַעל ּפִ )טו(ְוָעׂשִ

ֵמִעְנְיֵני  ָהִראׁשֹון  סּוק  ַהּפָ ּגֹוֵלל  ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ל  ּגֵ ּתַ ִמׂשְ

ִריִגים ִלְפרֹט אֹוָתם,  ּצְ ָבִרים ׁשֶ ְמָצֵאם ּדְ יִנים, ּתִ ַהּדִ

ָלה, לֹא ְבֶדֶרְך  ּבָ ֶדֶרְך ַהּקַ ֶהם ּבְ ק ּבָ ָקם, ּוְלַדְקּדֵ ּוְלַחּלְ

ְגָלָלם  יר ּבִ ּלֹא ִהְזּגִ ֶגל. ֲהלֹא ִתְרֶאה, ׁשֶ אֹותֹות ַהּשֵׂ

הּוא  ר  ֲאׁשֶ ַטִנים,  ְוַגּקְ ים  ׁשִ ַגּנָ ַוִתְהֶיה  יָעְתָך,  ׁשִ ּפְ

ַדַעת  ִאיׁש  ה  ַאּתָ ִאם  ֲאָבל,  ָלה.  ַקּבָ ֶרְך  ּדֶ ִביֵדיֶהם 

ְלּתָ  ּבַ ּקִ ֶ רּור ַמה ּשׁ ֶהם ַעל ּבֵ ּתּוַגל ַלֲעֹמד ּבָ ּוְתבּוָנה, ׁשֶ

ְוָקְטֵבי  ת  ַהּדָ י  ְרׁשֵ ָ ִמּשׁ ִביִאים  ַהּנְ ם  ׁשֵ ּבְ ֵמַהֲחָגִמים 

ַעד  ֶהם,  ּבָ ׁש  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ ה  ְמֻצּוֶ ה  ַאּתָ ים,  ֲעׂשִ ַהּמַ

ָלה  ּבָ ַהּקַ ֶרְך  ִמּדֶ ְלָך  ֵרר  ְוִיְתּבָ ָהִעְנָין,  ַעל  ֲעֹמד  ּתַ ׁשֶ

ְהֶיה  ָבר, ּתִ ּדָ ע ּבַ ם ְוִתְפׁשַ ְתַעּלֵ ֶגל ָיַחד. ְוִאם ּתִ ְוַהּשֵׂ

ְוֶזה  ַרְך.  ִיְתּבָ ְלבֹוְרֶאָך  ב  ַחּיָ ה  ַאּתָ ָ ּשׁ ַמה  ּבְ ר  ִגְמַקּצֵ

ֵני ָפִנים. ְ ֵאר ִמּשׁ ִיְתּבָ

ָבִרים יז, ח-י(:  תּוב )ּדְ ָאַמר ַהּגָ ֶ ה ּשׁ ֵמֶהם, ִמּמַ ָהֶאָחד 
ם ְלָדם  ין ּדָ ט ּבֵ ּפָ ׁשְ ָבר ַלּמִ ָך ּדָ ֵלא ִמּמְ י ִיּפָ ּגִ

ָעֶריָך, ׁשְ ְבֵרי ִריבֹת ּבִ ין ְלִדין ּוֵבין ֶנַכע ָלֶנַכע ּדִ ין ּדִ  ּבֵ

י”א(: “לא תסור מן  בהמשך הפסוקים שם נאמר )פסוק  טו. ועשית על פי הדבר אשר יכידו לך. 

הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל”. וברש”י: אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל 

שהוא ימין”. כתב הרמב”ן: ציווי התורה לשמוע לדברי חכמים, הוא אפילו אם תחשוב בלבבך שהם 

טועים, ואף שהדבר הזה יהיה כל כך פשוט בעיניך, כשם שאתה יודע להבחין בין ימינך לשמאלך, 

אף על פי כן תעשה כמצוותם. ואל תאמר איך יכול אני לאכול הֵחלב הגמור הזה, אלא אמור כך 

ציוה אותי האדון המצווה על המצוות, שאעשה ככל אשר יורוני העומדים לפניו במקום אשר יבחר. 

ואפילו אם נראה לי שטעו, הרי על משמעות דעתם נתן לי השי”ת את התורה. כשם שנהג רבי 

יהושע בפסקו של רבן גמליאל ביום הכיפורים שחל להיות על פי חשבונו.

הצורך במצוה זו, גדול עד למאוד. כי הרי התורה ניתנה לנו בכתב, וידוע שבשאלות המתחדשות 

במהלך השנים יתגלעו חילוקי דעות וירבו המחלוקות, עד שעלולה התורה להיעשות כמה תורות. 

 עיונים 
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המוסר  ארחות  סז סו   המוסר   ארחות   

התורה  חגמי  ידי  על  בהם 

והסמך – מכוח קבלת חכמי 

עליהם  וההסתמכות  התורה 

קבלתם  דברי  על  ותסמוך 

התורה  ביקשה  ולא   – בלבד 

אבל  המסורת,  על  שתסמוך 

בתורה,  נאמר  אלא   – אמר 

ותשמש  דעתך  אל  שתשוב 

לזה  שדומה  במה  בשגלך 

עליך  אלו  שבעניינים   –

להתבונן בדעתך ולהשתמש 

את  להכיר  שכלך  בכוח 

שתעמוד  אחר  חיובם,  גדרי 

לאחר   – הקבלה  מצד  עליו 

 – את גל מצוות התורה ושרשיהן ופרקיהן  שתתברר חובתך בהם על פי המסורת, שהיא גוללת 

את שורשיהן וענפיהן, ותחקור עליו – ותחקור על אודותם בשגלך ובתבונתך ובשיקול דעתך, עד 

שיתברר לך האמת וידחה ממך השקר, גדגתיב – כמו שכתוב בנוגע לידיעת אחדות הבורא )דברים 

ד, לט(: 'וידעת – ודע לך זאת היום, והשבת אל לבבך – ותיישב את הדבר הזה בלבך ותקבענו 

בשמים   – כולם בשמים ממעל  הכוחות  ובעל  היכולת  בעל   – לבדו האלהים  הוא  ה'  גי  בדעתך, 

העליונים ועל הארץ מתחת – התחתונה אין עוד' – אין שום כוח אחר זולתו. 

יושכו  הענינים אשר  מן  ענין 

נכללו  שלא   – השגל  מצד 

עניינים  הפסוק  בדברי 

שניתן להשיג על ידי השכל, 

גי לא אמר – שהרי לא נאמר 

בענין  גשתסתפק  בפסוק, 

הייחוד איך הוא - כשתסתפק 

בשמות  או  הייחוד,  באמונת 

– באלו שמות עלינו  הבורא 

)דבר שגם הוא  לתאר אותו 

 – ובמידותיו  שכלי(  עניין 

חסד,  רב  חנון,  רחום,  כגון: 

וכדומה ובשורש – או באחד 

ויסודותיו,  הדת  משרשי 

געבודת המקום – כגון בעבודת הבורא, ובטוח עליו – ובביטחון בו, והיגנע - ובכניעה לפניו, ובייחד 

המעשה לשמו – בכוונת המצוות שתהיה רק למען שמו יתברך, ולברר המעשים הטובים מפכעי 

ההפסד – בזיכוך המעשים הטובים ]כגון: בנתינת צדקה לעני בפרהסיא בשעה שהעני מתבייש, או 

בלימוד תורה לשם קנטור, וכדומה, מעשים שהם טובים לעצמם ועדיין יש לזככם ולעשותם טובים 

ושלמים יותר )פת לחם([, ובעניני דרך התשובה מן העבירות, ולירא ממנו – וביראה מה' יתברך 

ולאהבה אותו – ובגדרי האהבה אליו, ולהתבושש - ובבושה מלפניו, ולחשוב עם הנפש בעבור שמו 

– ובעשיית חשבון נפש למען שמו יתברך ]שלא יעשה חשבון הנפש – מתוך יראת העונש, אלא 

למען שמו יתברך, מתוך יראת הרוממות )פת לחם([, והדומה לזה ממה שיכיע אליו האדם בדרך 

השגל וההגרה – ובדברים הדומים להם שהאדם מגיע להבנתם על ידי הבחנה  והכרה שכלית – 

בכל אלו לא הוזכר בפסוק שתאמין

ַעל  ְוִתְסֹמְך  ֶמְך  ְוַהּסֶ ַהּתֹוָרה  ַחְגֵמי  ְיֵדי  ַעל  ֶהם  ּבָ

ֶאל  ׁשּוב  ּתָ ׁשֶ ָאַמר  ֲאָבל  ְלָבד,  ּבִ ָלָתם  ַקּבָ ְבֵרי  ּדִ

ּדֹוֶמה ָלֶזה, ַאַחר  ֶ ַמה ּשׁ ְגְלָך ּבְ ׁשִ ׁש ּבְ ּמֵ ָך ּוְתׁשַ ְעּתְ ּדַ

ל  ּגָ גֹוֶלֶלת  ִהיא  ׁשֶ ָלה,  ּבָ ַהּקַ ד  ִמּצַ ָעָליו  ֲעֹמד  ּתַ ׁשֶ

ָעָליו  ְוַתֲחקֹר  ּוִפְרֵקיֶהן,  יֶהן  ְרׁשֵ ְוׁשָ ַהּתֹוָרה  ִמְצֹות 

ֵרר ְלָך  ְתּבָ ּיִ ָך, ַעד ׁשֶ ְעּתְ ּקּול ּדַ ְגְלָך ּוְתבּוָנְתָך ְוׁשִ ׂשִ ּבְ

לט(: ד,  ָבִרים  )ּדְ ִדְגִתיב  ּגְ ֶקר,  ֶ ַהּשׁ ֶחה  ְוִיּדָ  ָהֱאֶמת 

י ְיָי הּוא ָהֱאלִֹהים  בָֹת ֶאל ְלָבֶבָך ּגִ )טז(ְוָיַדְעּתָ ַהּיֹום ַוֲהׁשֵ

עֹוד. ֵאין  ַחת  ִמּתָ ָהָאֶרץ  ְוַעל  ַעל  ִמּמַ ַמִים  ָ ּשׁ  ּבַ

י לֹא  ֶגל, ּגִ ד ַהּשֵׂ כּו ִמּצַ ר ֻיּשְׂ ִעְנָין ִמן ָהִעְנָיִנים ֲאׁשֶ

אֹו  הּוא,  ֵאיְך  חּוד  ַהּיִ ִעְנַין  ּבְ ק  ּפֵ ְסּתַ ּתִ ׁשֶ ּגְ ָאַמר, 

ת,  י ַהּדָ ְרׁשֵ ָ מֹות ַהּבֹוֵרא ּוְבִמּדֹוָתיו ּוְבׁשֶֹרׁש ִמּשׁ ִבׁשְ

ַנע ְלָפָניו, ְוַיֵחד  קֹום, ּוְבטַֹח ָעָליו, ְוִהּגָ ֲעבֹוַדת ַהּמָ ּגַ

ְכֵעי  ים ַהּטֹוִבים ִמּפִ ֲעׂשִ מֹו, ּוְלָבֵרר ַהּמַ ה ִלׁשְ ֲעׂשֶ ַהּמַ

ְוִלירֹא  ָהֲעֵברֹות,  ִמן  ׁשּוָבה  ַהּתְ ְוִעְנָיֵני  ַהֶהְפֵסד, 

ב  ֵ ָניו, ּוְלַחּשׁ ׁש ִמּפָ ּנּו ּוְלַאֲהָבה אֹותֹו, ּוְלִהְתּבֹוׁשֵ ִמּמֶ

יַע  ּכִ ּיַ ה ׁשֶ מֹו, ְוַהּדֹוֶמה ָלֶזה ִמּמַ ֲעבּור ׁשְ ֶפׁש ּבַ ִעם ַהּנֶ

ֲאִמין  ּתַ ׁשֶ ָרה,  ְוַהַהּגָ ֶגל  ַהּשֵׂ ֶדֶרְך  ּבְ ָהָאָדם  ֵאָליו 

טז. וידעת היום והשבת אל לבבך גי ה' הוא האלהים. הנה קודם לפסוק זה נאמר )שם ל”ה(: “אתה הראת 

לדעת כי ה’ הוא האלוקים אין עוד מלבדו”, כלומר, אנו בעצמינו ראינו את כל הניסים שהיו במצרים. 

ולאחר פסוק זה נאמר “וידעת היום...” וגו’. ולכאורה מאחר וכבר אמרה התורה קודם לכן: “אתה הראת 

לדעת”, אם כן, אחר שכבר יודעים זאת, מדוע חוזרת התורה ומצווה: “וידעת היום והשבת אל לבבך”.

אלא ביארו המפרשים, כי התורה באה ללמדנו, כי על אף שהנך יודע כבר את הדברים, עדיין אין זה 

מספיק, אלא: “וידעת היום”. כלומר, ראשית צריך ידיעה, אמנם לא די להסתפק בידיעה בלבד, אלא 

בנוסף צריך גם “והשבות אל לבבך”, להחדיר את הדברים הידועים לך אל רגשות הלב. וזה ענין לימוד 

המוסר, שעל ידי זה משיב האדם ומפנים את הידיעה השכלית אל תוככי הלב.

לכן קבעה התורה שיש להישמע תמיד לבית הדין הגדול העומד לפני ה’, כי על דעתם נתן ה’ 

יתברך את התורה, ואפילו כשייראו טועים, כמחליף ימין בשמאל.   

ברם יש לו לאדם לחשוב ולהאמין, כי באמת אומרים הם על ימין שהוא ימין, כי רוח ה’ על משרתי 

מקדשו ולא יעזוב את חסידיו, ובוודאי ישמרם מכל טעות ומכל מכשול. עכת”ד הרמב”ן.

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הקדמההקדמה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  סט סח   המוסר   ארחות   

ידעת – הרי ידוע לכם אם לא 

שמעתם  ובוודאי   – שמעת 

ה'  עולם  שאלהי  מאבותיכם 

הוא   – הארץ'  קצות  בורא 

כולו.  העולם  את  שברא 

ידעת"  "הלוא  הכתוב:  אמר 

שהיא  הידיעה  על  וכוונתו 

ידיעה  אותה   – הראיה  מצד 

מראיות  כמסקנה  העולה 

שכליות, והוסיף ואמר: "הלא 

הכתוב  וכוונת  שמעת", 

הקבלה  דרך  על  זה  בביטוי 

הנשענת  לידיעה   – והסמך 

על מה שמסור לנו מאבותינו 

ורבותינו. הרי לנו שידיעתנו צריכה להישען על שני הפנים הללו: ההתבוננות העצמית  והקבלה 

בכוח התבוננות בשכל, הלוא  מעצמכם  'הלוא תדעו  )ישעיה מ, גא(:  נאמר  וכמו גן  לדור,  מדור 

הבינותם  'הלוא  מימי קדם מאבותיכם,  או במסורת   – מאחרים, הלוא הוכד מראש לגם'  תשמעו 

הראיות השכליות  מכוח   – הנביא את הידיעה מצד הראיה  אלו הקדים  בדברים  מוסדות הארץ'. 

על הידיעה מצד הקבלה וההכדה – לפני הידיעה הנלמדת מהקבלה והמסורת. וגן אמר משה רבנו 

בתוכחתו לבני ישראל )דברים לב, ו-ז(: 'הלה' תכמלו זאת – האם ראוי שכלפי ה' תתייחסו כך, עם 

נבל ולא חגם – עם כפוי טובה שאינו רואה את תוצאות מעשיו, זגור ימות עולם – שימו לבכם 

לתקופות שבעבר, בינו שנות דור ודור – התבוננו במעשי ה' בדורות הקדומים, שאל אביך ויכדך – 

שאלו את אבותיכם ויודיעו לכם זקניך

וגן אומר – וכך אומר אני גם 

על  לעמוד  שנוגל  מה  בגל 

בנוגע   – השגל  מדרך  ברורו 

שביכולתנו  המצוות  לכל 

לברר ולהשיג על ידי השכל, 

אמרו  שהרי   – שאמרו  גמו 

רבותינו זגרונם לברגה )יבמות 

 – בגלל  שהיה  דבר  גל  א(:  ז, 

הכללי  בדין  בפסוק  שנכתב 

ויצא מן הגלל ללמד – ונכתב 

ונתחדש  לבדו  בנפרד  שוב 

דבר בדיניו, לא רק ללמד על 

בא,  הוא   – יצא  בלבד  עצמו 

אלא גם כדי ללמד דבר זה על 

הגלל גולו יצא. אפשר לראות את קיומו של הכלל הזה בפסוק שהביא רבנו קודם לכן )בסוף הקטע 

הקודם( 'וידעת היום והשבת אל לבבך כי ה' הוא האלהים' וגו'. בפסוק זה נדרש האדם לחקור בשכלו 

על אחדות הבורא, מפני שדעת ענין הייחוד ענף מן הדברים שיובנו בדרך השגל – והרי אחדות הבורא 

היא ענף הנכלל בחובות הלבבות, שניתן להבינן על ידי השכל, ומה שיתחייב בו יתחייב בגולם - וכשם 

שאנו חייבים להבין את עניין אחדות הבורא, כן חייבים אנו להבין גם את יתר הדברים שניתן להבינם 

על ידי השכל ]כלומר, מן הפסוק: 'וידעת היום והשבת אל לבבך כי ה' הוא האלהים וגו' אין עוד', 

למדים, כי על האדם לדעת ולהבין בידיעה ברורה את אחדות הבורא. כשם שחובה על האדם לחקור 

בשכלו את אחדות הבורא, אף על פי שאחדות זו התקבלה במסורת והיא מפורשת בתורה, כך גם 

מחובתו לחקור בשכלו על שאר הדברים שהוא יכול להשיג ולהבין )מנוח הלבבות([.

והשני – והראיה השנייה לחובתו של האדם להתבונן בשכלו ולחקור על אודות חובות הלבבות, 

ממה שאמר הגתוב )ישעיה מ, גח(: 'הלוא

ַמְעּתָ ֱאלֵֹהי עֹוָלם ְיָי ּבֹוֵרא ְקצֹות  ָיַדְעּתָ ִאם לֹא ׁשָ

ִהיא  ׁשֶ ַהְיִדיָעה  " ַעל  ָיַדְעּתָ ָהָאֶרץ. ָאַמר: "ֲהלֹוא 

ֶרְך  ּדֶ ַעל   " ַמְעּתָ ׁשָ "ֲהלֹא  ְוָאַמר:  ָהְרָאָיה,  ד  ִמּצַ

ֲהלֹוא  גא(:  מ,  ְעָיה  )ְיׁשַ ָאַמר  ְוֵגן  ֶמְך.  ְוַהּסֶ ָלה  ּבָ ַהּקַ

ָלֶגם,  ֵמרֹאׁש  ד  ֻהּכַ ֲהלֹוא  ָמעּו  ִתׁשְ ֲהלֹוא  ֵתְדעּו 

ד  ִמּצַ ַהְיִדיָעה  ַעל  ָהְרָאָיה  ד  ִמּצַ ַהְיִדיָעה  ים  ִהְקּדִ

ָבִרים לב, ו-ז(:  נּו )ּדְ ה ַרּבֵ ָדה. ְוֵגן ָאַמר מׁשֶ ָלה ְוַהַהּכָ ּבָ ַהּקַ

ְכְמלּו זֹאת ַעם ָנָבל ְולֹא ָחָגם, )יז(ְזֹגר ְימֹות  ַהְליָי ּתִ

ְדָך ְזֵקֶניָך  ַאל ָאִביָך ְוַיּכֵ נֹות ּדֹר ָודֹר ׁשְ ינּו ׁשְ עֹוָלם ּבִ

ֶרְך  רּורֹו ִמּדֶ ּנּוַגל ַלֲעֹמד ַעל ּבֵ ָגל ַמה ׁשֶ ְוֵגן אֹוַמר ּבְ

ִלְבָרָגה  ִזְגרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּגְ ֶגל,  ַהּשֵׂ

ָלל  ְגָלל ְוָיָצא ִמן ַהּגְ ָהָיה ּבִ ָבר ׁשֶ ל ּדָ )ְיָבמֹות ז, א(: ּגָ

ד ַעל  א ְלַלּמֵ ד ַעל ַעְצמֹו ָיָצא, ֶאּלָ ד, לֹא ְלַלּמֵ ְלַלּמֵ

חּוד ָעָנף ִמן  ַעת ִעְנַין ַהּיִ ּדַ ֵני ׁשֶ ּלֹו ָיָצא, ִמּפְ ָלל ּגֻ ַהּגְ

ּבֹו  ב  ְתַחּיֵ ּיִ ׁשֶ ּוַמה  ֶגל,  ַהּשֵׂ ֶדֶרְך  ּבְ ּיּוְבנּו  ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ

ם. ֻגּלָ ב ּבְ ִיְתַחּיֵ

ְעָיה מ, גח(: ֲהלֹוא  תּוב )ְיׁשַ ָאַמר ַהּגָ ֶ ה ּשׁ ִמּמַ ִני,  ֵ ְוַהּשׁ

אל  מתייחס  מקרא  פשוטו של  וסרמן:  אלחנן  רבי  כתב  ודר.  בינו שנות דר  ימות עולם  זגור  יז. 

ודאי  ה’  ומשפטי  משפטיו,  הארץ  שבכל  מאחר  בעולם.  הנעשים  המעשים  כל  ועל  הדורות  כל 

נעשים על פי התורה, על כן, כשם שצריך להבין דברי תורה ולהעמיק בהם, כך יש להתבונן בכל 

המאורעות המתרחשים בעולם, ולמצוא יסודם על פי משפטי התורה.

ברם לא יסמוך האדם על בינתו, כיון שדעתו קצרה מלהבין דעת עליון. אלא צריך לשמוע לדעת 

יסודי האמונה  ידיעת  והשבות אל לבבך.  היום  “וידעת  וז”ל:  כך,  יחזקאל’ על  ‘דליות  וכתב בספר 

והתורה לא נקרא ידיעה אלא אם כן שהיודע משיבה אל לבבו, והיינו לחזור עליה כמה וכמה פעמים 

אין ספורות עד שישרישה בלבו”.

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הקדמההקדמה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  עא ע   המוסר   ארחות   

ששיקול  במופת  ראיות  עליו 

ולהביא   – עוזרו  הדעת 

וראיות  חותכות  הוכחות 

למי  זאת  כל  דעת.  בשיקול 

גן  לעשות  היגולת  לו  שיש 

]כך[.   

אמר המחבר: וגיון שעמדתי 

הלבבות,  מצוות  חיוב  על 

ממה  בהם  חייבים  ושאנחנו 

שהתברר  ומכיוון   – שזגרנו 

לנו בראיות שכליות ובראיות 

המסורת  ומן  התורה  מן 

שמחובתו של האדם לעסוק 

בלב,  התלויות  במצוות 

חובר  ולא  שהונחו  וראיתי 

ונוכחתי   – מיוחד  ספר  בהם 

ולא  הוזנחו  אלו  שמצוות 

מיוחד,  ספר  עליהן  חובר 

והתבוננתי מה שהם בו אנשי 

וגם   – דעתם  מקוצר  דורנו 

דורנו,  בני  התבוננתי במצב 

מלהבין  קצרה  שדעתם 

חובות אלו מעצמם, וגל שגן 

מחסד  והיה  בהן,  ומלעסוק  אותן  מלקיים  רחוקים  שהם  שכן  ומכל   – בהם  ולהתעסק  לעשותם 

האלהים עלי שהעירני על חגמת המצפון – מפני כל אלו מובן הצורך בחיבור ספר שיעסוק בכך. 

והנה מן החסדים, שעשה ה' לי והיטיב עימי, שעוררני לעסוק בתורת המצפון.

וראיתי במעשי קדמונינו זגרונם לברגה ובמה שקבלנו מדבריהם – ונוכחתי מתוך מעשי הקדמונים 

ז"ל ומתוך הדברים שקיבלנו מהם במסורת, גי יותר היו זריזים ומשתדלים – כי היו זריזים במצוות 

התלויות בלב ומשתדלים לעסוק בחובת עצמם – בהבנת החובות המוטלות עליהם עצמם יותר 

 ממה שהיו משתדלים בתולדות הדינים – מאשר עסקו בהלכות ובדינים חדשים והשאלות הנגריות

ויאמרו לך' – וגם את זקניכם 

לכם.  לספר  יוסיפו  ואלו 

מוזכרת  אלו  ]בפסוקים 

הלמידה וההתבוננות במצוות 

והמסורת,  הקבלה  לפני  ה' 

'עם  נאמר:  בתחילה  שכן 

נבל ולא חכם' כנגד הלמידה 

בפסוק  וכן  וההתבוננות, 

שלאחריו נאמר 'זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור' – כנגד ההתבוננות, ורק לאחר מכן נאמר 

בפסוק: 'שאל אביך ויגדך' שרומז למסורת ולקבלה. הרי שההתבוננות ובירור חובות הלבבות על 

ידי השכל קודמת לקבלת המצוות על פי הקבלה והמסורת וחשובה ממנה )פת לחם([. וזה ראיה על 

מה שזגרנו – ומכאן ראיה למה שהזכרנו, גי הקבלה – כי המסורת, ואם היא – אף על פי שהיא קודמת 

בטבע לידיעת השכל ]כלומר, בסדר הלימוד הטבעי האדם מקבל תחילה את יסודות הלימוד מרבו, 

ולאחר שאסף ידע ראוי לו לעיין ולהבין היטב כל דבר שלמד בילדותו )מרפא לנפש([, מפני צורך 

הלומדים אליה תחילה – תלמידים זקוקים למסורת בימי נעוריהם ]הצורך לבסס את האמונה בימי 

הנעורים על פי המסורת והקבלה נובע משתי סיבות: א. מפני שבתקופת הילדות הבנתו של הילד 

מועטת וכוח שכלו לא הגיע לבשלות, ולכן מוכרח בזמן זה לסמוך על הקבלה והמסורת. ב. מפני שעל 

ידי כן מוכיח האדם, כי הוא מקבל את האמונה השלימה והאמיתית באופן מוחלט עוד קודם שהוא 

מבין את עקרונותיה בשכלו ולפני שבירר את ענייניה על פי הבנתו. עיקרון זה הוא אחד מעקרונות 

היהדות: ההכרה במגבלות השכל מלמדת שהנכונות לקבל דברים במסורת קודמת לחקירה השכלית. 

הפילוסופים המפורסמים הם דוגמא לטעות של התניית האמונה בחקירה, וכל עוד לא הבינו וחקרו 

דבר, לא האמינו בו. גישה זו גרמה לשיממון העולם, להפקרות ולאובדן דרך )פת לחם([. אכן, יש 

לפתוח במתן אמון במסורת הדורות, ולמרות זאת אין מן הזריזות שיסמוך עליה לבדה מי שיוגל 

לדעת ברורה בדרך הראיות - הרי אין זה מן הנכון שיסתפק האדם בקבלת הדברים מהוריו וממוריו, 

ואל לו לסמוך על המסורת בלבד. מי שיש באפשרותו לדעת את האמת בדרך ההוכחה – עליו לעמול 

– עליו לעיין כפי כוח תפיסתו ולהביא ומן הדין, לעיין במה שיושכ מדרך השגל  ולהבין,   ולחקור 

ְלִמי  עֹוְזרֹו,  ַעת  ַהּדַ ּקּול  ִ ּשׁ ׁשֶ מֹוֵפת  ּבְ ְרָאיֹות  ָעָליו 

ן. ׁש לֹו ְיֹגֶלת ַלֲעׂשֹות ּגֵ ּיֵ ׁשֶ

ִמְצֹות  ִחּיּוב  ַעל  י  ָעַמְדּתִ ׁשֶ ְוֵגיָון  ר:  ַהְמַחּבֵ ָאַמר 
ה  ּמַ ּמִ ֶהם  ּבָ ִבים  ַחּיָ ֲאַנְחנּו  ְוׁשֶ ָבבֹות,  ַהּלְ

ֵסֶפר  ֶהם  ּבָ ר  ֻחּבַ ְולֹא  הּוְנחּו  ׁשֶ ְוָרִאיִתי  ַגְרנּו,  ּזָ ֶ ּשׁ

י דֹוֵרנּו ִמּקֶֹצר  ֵהם ּבֹו ַאְנׁשֵ ֶ י ַמה ּשׁ ְמֻיָחד, ְוִהְתּבֹוַנְנּתִ

ק  ּוְלִהְתַעּסֵ ַלֲעׂשֹוָתם  ן  ּגֵ ׁשֶ ל  ּגָ ַלֲהִביָנם,  ם  ְעּתָ ּדַ

ַעל  ֶהִעיַרִני  ׁשֶ ָעַלי  ָהֱאלִֹהים  ֵמֶחֶסד  ְוָהָיה  ֶהם,  ּבָ

ְצּפּון. ָחְגַמת ַהּמַ

ִלְבָרָגה  ִזְגרֹוָנם  ַקְדמֹוֵנינּו  י  ַמֲעׂשֵ ּבְ ְוָרִאיִתי 
יֹוֵתר  י  ּגִ ְבֵריֶהם,  ִמּדִ ְלנּו  ּבַ ּקִ ֶ ּשׁ ּוְבַמה 

ָהיּו  ֶ ה ּשׁ חֹוַבת ַעְצָמם, ִמּמַ ִלים ּבְ ּדְ ּתַ ָהיּו ְזִריִזים ּוִמׁשְ

ְגִרּיֹות  ֵאלֹות ַהּנָ ְ יִנים ְוַהּשׁ תֹוְלדֹות ַהּדִ ִלים ּבְ ּדְ ּתַ ִמׁשְ

ָלה,  ּבָ י ַהּקַ ַגְרנּו, ּגִ ּזָ ֶ ְויֹאְמרּו ָלְך. ְוֶזה ְרָאָיה ַעל ַמה ּשׁ

ַהלֹוְמִדים  ֹצֶרְך  ֵני  ִמּפְ ַבע,  ּטֶ ּבַ קֹוֶדֶמת  ִהיא  ְוִאם 

ָעֶליָה  ְסֹמְך  ּיִ ׁשֶ ִריזּות  ַהּזְ ִמן  ֵאין  ה,  ִחּלָ ּתְ ֵאֶליָה 

ָהְרָאיֹות,  ֶדֶרְך  ּבְ רּוָרּה  ּבֵ ָלַדַעת  ּיּוַגל  ׁשֶ ִמי  ּה  ְלַבּדָ

ֶגל ּוְלָהִביא  ֶרְך ַהּשֵׂ כ ִמּדֶ ֻיּשַׂ ֶ ַמה ּשׁ ן ּבְ ין ְלַעּיֵ ּוִמן ַהּדִ

רבותינו ז”ל, כפי שהנחילו לנו בתורה שבעל פה. לכן המשיך הכתוב ואמר: “שאל אביך ויגדך 

זקניך ויאמרו לך”. עכ”ד.

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הקדמההקדמה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  עכ עב   המוסר   ארחות   

השלום,  עליהם  הנביאים 

הדרך  על  אותו  פוסקים  היו 

ההוא – היו פוסקים את הדין 

ואם  היסודות.  אותם  פי  על 

התולדות  מן  השאלה  תהיה 

שמוציאים דינם מן היסודות 

ההם – וכשהתעוררה השאלה 

אלא  פורשו,  שלא  בדברים 

הדין  את  להוציא  צורך  היה 

והעמקה  לימוד  של  בדרך 

היו  ההלכה,  יסודות  פי  על 

פי  על   – דרך  בה  מעיינים 

גולם  יסגימו  ואם  סברתם, 

מכוונים  החכמים  וכשהיו   –

בפסקם לדעת אחת – לדעה 

הדין  את  פוסקים  היו  אחת, 

חולקים  היו  ואם  פיה,  על 

היו  ]בדינה[,  בדין  ]חלוקים[ 

פוסקים גפי דעת הרוב שבהם, גמו שאמרו על הסנהדרין )סנהדרין פח, ב(: כאשר נשאלה שאלה 

לפניהם – לפני חברי בית דין הגדול היושבים בלשכת הגזית שבירושלים, אם שמעו, כלומר, אם 

הייתה בידם קבלה מרבותיהם בשאלה זו וידעו מה להשיב, אמרו להם כפי דברי אותה קבלה, ואם 

לאו – אם לא הייתה להם קבלה בדבר מרבותיהם, כל אחד מהם היה דן בשאלה זו בכוח הסברא, 

והיו עומדים הסנהדרין למנין, ופוסקים את ההלכה על פי דעת הרוב: אם רבו הדיינים המטהרין - 

ִטהרו, ואם רבו המטמאים - ִטִמאו, ומעיקר שבידם – וזאת על פי הכלל האמור בתורה: יחיד ורבים 

- הלגה גרבים. ולעומת זאת בעניין הנהגת האדם בדרך המוסר חיברו במסגת אבות מוסרם – את 

דברי המוסר ויושר מידותם המקובלות מהם – ואת מידותיהם הישרות שנמסרו ממעתיקי השמועה, 

גל איש בזמנו ובמקומו – כל איש לפי מקומו וזמנו ]דרך המוסר מותאמת לצורך הדור והמקום, וכל 

אחד מהחכמים ז"ל הוכיח את בני דורו על הפרצות שראה בשעתו ובמקומו )מפרשים([. ומתוך 

יותר  ולמוסר הנפשות  ייחסו חשיבות רבה לחובות הלבבות  והנהגתם למדים אנו, שהם  דרכם 

מאשר לפלפול בשאלות שאינן מצויות )טוב הלבנון(.

בלתי  ובשאלות   – הקשות 

נתפרש  שלא  מצויות 

לראות  ונוכחתי  דינן, 

בגללי  היתה  שהשתדלותם 

עיקרי  את  להבין   – הדינים 

איסור  ענין  ולברר  הדינים 

הלכות  ולברר   – והיתר 

גך  ואחר  והיתר,  איסור 

ומשתדלים  מתעסקים  היו 

מעשיהם  את  ולזכך  לברר 

ולאחר   – לבותם  וחובות 

עיונם  את  מפנים  היו  מכן 

בטיהור  והתעסקותם 

ליבם.  ובחובות  מעשיהם 

שאלה  לידם  באה  וגשהיתה 

נגרית מתולדות הדינים – בשעה שהגיעה לפתחם שאלה מחודשת שאינה מצויה ושאינה מפורשת 

בכללי הדין, היו מעיינים בה בעת ההיא בדרך הסברה – היו מעיינים בה בדרך הסברא, ומוציאים 

את דינה מן העיקר שהיה בידם – ופוסקים את הדין על פי עיקרי הדינים וכללי ההלכה הידועים 

היו  זה, לא  – אך קודם שהתעוררה שאלה מסוג  להם, ולא היו מטרידים דעתם עליה קודם לגן 

מפני   – בעיניהם  ]בזויים[  נקלים  העולם  עניני  שהיו  מפני  בה,  לעסוק  מחשבתם  את  מטרידים 

שכיוונו את לבם לרצון ה', ולא היה ערך בעיניהם לכבוד המדומה, שמתכוונים לו אלו המראים 

את חריפותם ובקיאותם בבירור שאלות נדירות ]כלומר, בדורות הראשונים היו עוסקים בבירור 

ההלכה במצוות ובמעשים שחייב בהם האדם בעבודת ה' יתברך, הן חובות האיברים והן חובות 

הלבבות, אבל לא השתדלו לקבץ וללקט דינים חדשים שאינם מצויים, כדי שאם ישאלום דין 

חדש יהיה בידם להשיב. על פי רוב, העיסוק בשאלות נדירות ובלתי מצויות נובע מהרצון לקנות 

שם וכבוד ותפארת בעיני בני אדם הבאים לשאול אותן השאלות. ולכן לא עסקו בכך הקדמונים, 

כדרכו של כל מי שענייני העולם בזויים בעיניו - הוא אינו עוסק באותן השאלות, אלא מתמקד 

במה שהוא חייב )עפ"י מנוח הלבבות וטוב הלבנון([. וגשהיו צריגין לפסוק את הדין בענין ההוא 

– וכשהיו צריכים לפסוק את הדין בשאלה נדירה שהתעוררה, אם היה הדין ברור להם מן ]על פי[ 

היסודות שקבלו משם ]בשם[

לֹום, ָהיּו פֹוְסִקים אֹותֹו ַעל  ָ ִביִאים ֲעֵליֶהם ַהּשׁ ַהּנְ

ַהּתֹוָלדֹות  ִמן  ֵאָלה  ְ ַהּשׁ ְהֶיה  ּתִ ְוִאם  ַההּוא.  ֶרְך  ַהּדֶ

ִנים  יָנם ִמן ַהְיסֹודֹות ָהֵהם, ָהיּו ְמַעּיְ ּמֹוִציִאים ּדִ ׁשֶ

ם ְלַדַעת ֶאָחת,  ימּו ֻגּלָ ֶרְך ְסָבָרָתם, ְוִאם ַיְסּגִ ּה ּדֶ ּבָ

ין, ָהיּו פֹוְסִקים  ּדִ ָהיּו פֹוְסִקים, ְוִאם ָהיּו חֹוְלִקים ּבַ

)ַסְנֶהְדִרין  ְנֶהְדִרין  ָאְמרּו ַעל ַהּסַ מֹו ׁשֶ ַדַעת ָהרֹב, ּגְ ּגְ

ְמעּו, ָאְמרּו  ֵאָלה ִלְפֵניֶהם, ִאם ׁשָ ֲאָלה ׁשְ פח, ב(: ִנׁשְ

ַהְמַטֲהִרין  ַרּבּו  ְלִמְנָין,  עֹוְמִדים  ָלאו,  ְוִאם  ָלֶהם, 

ָיָדם:  ּבְ ׁשֶ ר  ּוֵמִעּקָ אּו,  ִטּמֵ ִאים  ַהְמַטּמְ ַרּבּו  ִטֵהרּו, 

ֶגת ָאבֹות  ַמּסֶ רּו ּבְ ים. ְוִחּבְ ים ֲהָלָגה ָגַרּבִ ָיִחיד ְוַרּבִ

ִאיׁש  ל  ּגָ ֵמֶהם  לֹות  ַהְמֻקּבָ ִמּדֹוָתם  ר  ְויׁשֶ מּוָסָרם 

ְזַמּנֹו ּוִבְמקֹומֹו. ּבִ

יִנים  ַהּדִ ְגָלֵלי  ּבִ ָהְיָתה  לּוָתם  ּדְ ּתַ ִהׁשְ ְוׁשֶ ׁשֹות,  ַהּקָ

ִקים  ְך ָהיּו ִמְתַעּסְ ר, ְוַאַחר ּגָ ּוְלָבֵרר ִעְנַין ִאּסּור ְוֶהּתֵ

ִלּבֹוָתם.  ְוחֹובֹות  יֶהם  ַמֲעׂשֵ ְלָבֵרר  ִלים  ּדְ ּתַ ּוִמׁשְ

ִמּתֹוְלדֹות  ָנְגִרית  ֵאָלה  ׁשְ ְלָיָדם  ָבָאה  ָהְיָתה  ּוְגׁשֶ

ֶדֶרְך  ּבְ ַהִהיא  ֵעת  ּבָ ּה  ּבָ ִנים  ְמַעּיְ ָהיּו  יִנים,  ַהּדִ

ָהָיה  ׁשֶ ר  ָהִעּקָ ִמן  יָנּה  ּדִ ֶאת  ּומֹוִציִאים  ָבָרה,  ַהּסְ

ם ָעֶליָה קֶֹדם ָלֵגן,  ְעּתָ ְבָיָדם, ְולֹא ָהיּו ַמְטִריִדים ּדַ

ֵעיֵניֶהם.  ּבְ ים  ְנַקּלִ ָהעֹוָלם  ִעְנָיֵני  ָהיּו  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ

ִעְנָין ַההּוא, ִאם  ין ּבָ ָהיּו ְצִריִגין ִלְפֹסק ֶאת ַהּדִ ּוְגׁשֶ

ם  ֵ לּו ִמּשׁ ּבְ ּקִ ׁשֶ רּור ָלֶהם ִמן ַהְיסֹודֹות  ּבָ ין  ָהָיה ַהּדִ
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קדושת  על  נפשם  מוסרים 

מסרינן  לא  אנן  ואילו  השם, 

נפשין על קדושת השם, ולכן 

אין אנו זוכים לניסים. ואמרו 

יז,  זרה  )עבודה  ז"ל  חכמינו 

ב(: אמר רב הונא, גל העוסק 

רק  שעוסק   – בלבד  בתורה 

לבו  על  שם  ואינו  בהלכות 

לזכך את מעשיו ולקנות מידות טובות )טוב הלבנון( דומה גמי שאין לו אלוה להגן עליו. )רש"י(, 

שנאמר ]פסוק זה הוא חלק מנבואה שנאמרה לעזריהו בן עודד, שנתנבא על ימי אחז ומנשה[ 

)דברי הימים־ב טו, כ(: 'וימים רבים לישראל ללא אלהי אמת וללא כהן מורה וללא תורה' ]העובדה 

שהפסוק מסיים במילים: 'וללא תורה' מלמדת שהביטוי 'ללא אלהי אמת' שהופיע בתחילת הפסוק 

פירושו הוא שאף מי שיש לו תורה, עדיין עלול להיות ללא אלוקי אמת )תוספות(, והיינו כשאינו 

עוסק גם בגמילות חסדים[, אלא יש על האדם לעסוק הן בתורה והן בכמילות חסדים, ו"העסק" 

בגמילות חסד מחייב לזכך את המעשים ולסגל התנהגות רצויה בדברים שבין אדם לחברו )פתחי 

לב(.

חכמי   – התלמוד  ואנשי 

הגמרא - אמרו על רבותיהם 

דברים   - שיורה  מה 

על עומק חגמתם  המלמדים 

את  לברר  השתדלם  ורב 

מעשיהם – ואת השתדלותם 

מעשיהם.  בזיכוך  הרבה 

להלן יציג רבנו אסמכתאות 

לעסוק  הרבו  שחכמינו  לכך 

והוא  הלבבות:  בחובות 

א(,  ג,  )ברגות  שאמרו  מה 

הגמרא מספרת על רב פפא 

ששאל את אביי: במה זכו החכמים שבדורות הראשונים שהתרחשו להם נסים, ומדוע בדורנו אין 

מתרחשים ניסים? אם נאמר, שזכו לניסים, משום מעלת הראשונים בלימוד התורה, הרי: בשני דרב 

יהודה גוליה תנויי בנזיקין הוו – בשנותיו של רב יהודה כל לימודם היה במסכתות של סדר נזיקין; 

כלומר, לא היו בקיאים בשאר סדרי המשניות, ואנן קא מתנינן טובא – ואנחנו שונים לימודינו בכל 

ששת סדרי המשנה, הרי שאי אפשר לתלות את זכותם ברוב ידיעותיהם בתורה. ואילו רב יהודה 

גד הוה שליף מסאניה הוה אתי מטרא – ואף על פי כן כשאירעה עצירת הגשמים בדורם, אילו היה 

רב יהודה חולץ נעל אחת משום עינוי והשתתפות בצער הציבור על עצירת הגשמים, מיד היה יורד 

גשם, ואנן קא מענינן ואזלינן ומענינן ואתינן וליגא מאן דמשכח בן – ואילו אנחנו מצערים עצמנו 

וזועקים בתפילה, ואין משגיח בנו ואין אנו נענים. הרי זו הוכחה שבכל זאת היו גדולים מאתנו, 

זכאים מאתנו. אמר ליה אביי לרב פפא, קמאי הוו מסרי נפשייהו על קדושת השם – הראשונים היו 

ם. ְוָאְמרּו  ֵ ת ַהּשׁ ַ ין ַעל ְקֻדּשׁ ֲאַנן ָלא ָמְסֵריַנן ַנְפׁשִ

ּתֹוָרה  ל ָהעֹוֵסק ּבַ )ֲעבֹוָדה ָזָרה יז, ב(: ָאַמר ַרב הּוָנא, ּגָ

ְבֵרי  )ּדִ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ  , ֱאלֹוּהַ לֹו  ֵאין  ׁשֶ ְגִמי  ּדֹוֶמה  ִבְלַבד 

ֱאלֵֹהי  ְללֹא  ָרֵאל  ְלִיׂשְ ים  ַרּבִ ְוָיִמים  כ(:  טו,  ִמים־ב  ַהּיָ

א ְבתֹוָרה ּוְכִמילּות ֲחָסִדים. ֱאֶמת, ֶאּלָ

ּיֹוֶרה  ֶ ְלמּוד ָאְמרּו ַעל ַרּבֹוֵתיֶהם ַמה ּשׁ ַהּתַ י  ְוַאְנׁשֵ
ְלָבֵרר  ָלם  ּדְ ּתַ ִהׁשְ ְורֹב  ָחְגָמָתם  ַעל עֶֹמק 

ֵני  ׁשְ ָרגֹות ג, א(: ּבִ ָאְמרּו )ּבְ ֶ יֶהם, ְוהּוא ַמה ּשׁ ֶאת ַמֲעׂשֵ

ָקא  ַוֲאַנן  ֲהוֹו,  ִבְנִזיִקין  נּוֵיי  ּתְ ּה  ּלֵ ּגֻ ְיהּוָדה  ְדַרב 

ֵלף  ׁשָ ֲהָוה  ד  ּגַ ְיהּוָדה  ַרב  ְוִאּלּו  טּוָבא,  ַמְתֵניַנן 

יַנן ְוָאְזֵליַנן  ְמָסאֵנּה ֲהָוה ָאֵתי ִמְטָרא, ַוֲאַנן ָקא ְמַעּנֵ

ֲאַמרּו  ן.  ּבָ ח  ּכַ ַמׁשְ ּדְ ַמאן  א  ְוֵליּגָ ְוָאֵתיַנן  ּוְמַעֵניַנן 

ם,  ֵ ת ַהּשׁ ַ ְיהּו ַעל ְקֻדּשׁ ֵאי ֲהוֹו ָמְסֵרי ַנְפׁשַ ֵליּה, )יח(ַקּמָ

לכן עושה עם אדם זה ניסים, מה שאין כן אלו שאינם מוסרים נפשם על קידוש השם אין להם 

בירור זה, ואם יעשה להם נס יפסידו משכרם בעולם הבא, שהרי צריכים לנכות להם מזכויותיהם, 

אם כן הוא הגורם שלא יעשה להם נס, כדי שלא יפסידו.

רבי שמואל רוזובסקי זצ”ל )הו”ד בספר ‘זכרון שמואל’( עומד על ענין הקשר שבין מסירות נפש 

להנהגה של נס, ומבאר על פי דברי המלבי”ם שפירש את דברי התורת-כהנים בתחילת פרשת 

קדושים שכתב: “אם מקדישים אתם עצמיכם מעלה אני עליכם כאילו קידשתם אותי”. ופירש 

אל  והטבע  החומר  דרכי  מכל  ולהתנשא  לפרוש  היינו  עצמיכם,  מקדישים  אתם  אם  המלבי”ם 

עניינים רוחניים, מעלה אני עליכם כאילו קידשתם אותי, דהיינו שגם הקב”ה כביכול ישנה את 

הנהגתו מן ההנהגה הטבעית אל הנהגה ניסית ופלאית. וזהו גם הביאור בגמרא הנ”ל, כי מסירות 

נפש היא ההנהגה הניסית של האדם באשר הוא יוצא ממסגרת טבעו, וכמידה כנגד מידה נוהג 

ה’  קידוש  על  נפשייהו  דמסרי  כן קמאי  ועל  הטבע,  כדרך  ניסית שלא  בהנהגה  כן  גם  הקב”ה 

מתרחיש להו ניסא.   

יח. קמאי הוו מסרי נפשיהו על קדושת השם. בטעם הדבר שאין הקב”ה עושה נס אלא למי שמוסר 

נפשו על קידוש השם, ביאר ה’בן יהוידע’ )ברכות כ.(, כי ידוע שאם עושים לאדם נס מנכים לו 

מזכויותיו, וכיון שהמוסר עצמו על קידוש השם, מראה בזה שאין העולם הזה חשוב בעיניו לכלום, 

וגם חייו בעולם הזה אינם חשובים בעיניו כלום כנגד מצוותיו יתברך, לכן בדין הוא שלא ינכה לו 

הקב”ה מזכויותיו בשביל טובה שעשה לו בנס בעולם הזה, שהרי העולם הזה אינו חשוב אצל אותו 

אדם. ומאחר ששורת הדין מחייבת שלא יפסיד אותו אדם משכרו בעולם הבא בעבור טובת הנס, 

 עיונים 

 עיונים 
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המוסר  ארחות  עז עו   המוסר   ארחות   

ואמר הגתוב )במדבר טו, לט(: 

'ולא תתורו אחרי לבבגם – ולא 

הרהורי  אחרי  לנטות  תתעו 

עיניגם',  מראה  ואחרי  לבכם 

ואומר )מיגה ו, ו(: 'במה אקדם 

ה' אגף לאלהי מרום' - הנביא 

עם  בשם  הקב"ה  את  שואל 

להיות  נוכל  במה  ישראל, 

נהיה  ובמה  לפניו,  לרצון 

אלוקי  לפני  וכנועים  כפופים 

מרום, 'האקדמנו בעולות' וגו' 'הירצה ה' באלפי אלים ברבבות נחלי שמן' וגו' – האם בהקרבת קרבנות 

מרובים נהיה רצויים לפניו? והייתה התשובה של הנביא לישראל בשם ה' )מיגה ו, ח(: 'הכיד לך אדם מה 

טוב ומה ה' דורש ממך' – אתה בן אדם, הלא כבר הגיד לך ה' מה טוב בעיניו ומה הוא דורש, 'גי אם עשות 

משפט ואהבת חסד והצנע לגת עם אלהיך', ה' דורש ממך רק לעשות משפט ולאהוב את עשיית החסד 

וללכת בדרכיו בצנעה, ולא בפרסום כדי להתפאר, ודברים אלה הם מחובות הלבבות. הרי שה' חפץ 

 מאתנו את שלימות הלב ותמימות פנימיותנו ומצפוננו לעבודתו יתברך )מפרשים(, ואומר )ירמיה ט, גכ(:

שרשי  גל  גי  לי,  והתברר 

]הפעולות[  המעשים 

בעשייתן  בהם  שמתגוונים 

מיוסדים  הם  יתברך,  לשמו 

טוהר   – בור  על  ומבוססים 

המצפון,  וזכות   – וזך  הלב 

יארע על הגוונה הפסד  ואם 

הכוונה,  שנפגמה  ובמקרה   –

מקובלים  המעשים  יהיו  לא 

אם  וגם  ה',  לפני  ורצויים 

יהיו  אם  גם   – ויתמידו  ירבו 

ותמידיים,  מרובים  מעשים 

גמו שאמר הגתוב )ישעיה א, 

תפלה  תרבו  גי  'כם  טו-טז(: 

תרבו  אפילו   – שמע  אינני 

לכם  איעתר  לא  להתחנן, 

מפני  תפילתכם,  אקבל  ולא 

אותן   – מלאו  דמים  שידיגם 

הרמת  אדרבא,  שרצחתם.  הנקיים  האנשים  בדם  מוכתמות  מעלה  כלפי  פורשים  שאתם  ידיים 

הידיים בתפילה מזכירה את דמם השפוך. רחצו הזגו הסירו רוע מעלליגם מנכד עיני חדלו הרע' 

ישראל,  מעם  תובע  הנביא  והמצפון.  הלב  לניקיון  מכוונות  בפסוקים  שנאמרו  והזכות  ]הרחצה 

שיסירו מלבם את תאוות העבירות ויחדלו מלהרהר בהן וגם יסכימו בלבם שלא לעשותן עוד. 

עזיבת החטא היא היא הרחצה והיא עיקר התשובה, כנודע )טוב הלבנון([. הרי שהכוונה ועבודת 

ביותר להשיג את  – קל  'גי קרוב אליך הדבר מאד  יד(:  הנדרשות. ואומר )דברים ל,  הן  הן  הלב 

הכוונה  וצירוף  התורה  של  לידיעתה  עד  בפה  השינון  ידי  על   – ובלבבך לעשותו'  התורה, בפיך 

הנכונה בלב ניתן לקיימה. הרי שהעשייה תלויה בכוונת הלב )טוב הלבנון(, ואומר )משלי גכ, גו(: 

'תנה בני לבך לי – רכז, בני, את כל חדרי לבך לדברי, ועיניך דרגי תצרנה' – ושים כל מבטך לשמור 

את הוראותי. ואמרו קדמונינו זגרונם לברגה בזה – על פסוק זה )ירושלמי ברגות פ"א, ה"ה(: אי 

יהבת לי – אם הנך נותן לי את לבך ואת עיניך, אנא ידע דאת דילי – אני יודע שאתה שלי ]כלומר, 

אם שעבדת את לבך ועיניך אלי ולמצוותי, יודע אני כי כולך שייך לי[,

ַאֲחֵרי  ָתתּורּו  ְולֹא  לט(:  טו,  ר  ִמְדּבַ )ּבְ תּוב  ַהּגָ ְוָאַמר 

ה  ּמָ ּבַ ו(:  ו,  )ִמיָגה  ְואֹוֵמר  ֵעיֵניֶגם,  ְוַאֲחֵרי  ְלַבְבֶגם 

ֶמּנּו ְבעֹולֹות,  ף ֵלאלֵֹהי ָמרֹום ַהֲאַקּדְ ְיָי ִאּגַ ם  ֲאַקּדֵ

יד ְלָך ָאָדם ַמה ּטֹוב  ׁשּוָבה )ִמיָגה ו, ח(: ִהּכִ ְוָהְיָתה ַהּתְ

ט )יט(ְוַאֲהַבת  ּפָ י ִאם ֲעׂשֹות ִמׁשְ ָך ּגִ ּוָמה ְיָי ּדֹוֵרׁש ִמּמְ

ֶחֶסד ְוַהְצֵנַע ֶלֶגת ִעם ֱאלֶֹהיָך, ְואֹוֵמר )ִיְרְמָיה ט, גכ(: 

ִנים  ּוְ ְתּגַ ּמִ ים ׁשֶ ֲעׂשִ י ַהּמַ ְרׁשֵ ל ׁשָ י ּגָ ִלי, ּגִ ֵרר  ְוִהְתּבָ
ִדים ַעל ּבֹר  ַרְך ֵהם ְמֻיּסָ מֹו ִיְתּבָ ֶהם ִלׁשְ ּבָ

ֶהְפֵסד,  ָנה  ּוָ ַהּגַ ַעל  ֶיֱאַרע  ְוִאם  ְצּפּון,  ַהּמַ ְוזְֹך  ב  ַהּלֵ

ְוַיְתִמידּו,  ִיְרּבּו  ְוִאם  ִלים,  ְמֻקּבָ ים  ֲעׂשִ ַהּמַ ִיְהיּו  לֹא 

ַתְרּבּו  י  ּגִ ם  ּכַ טו-טז(:  א,  ְעָיה  )ְיׁשַ תּוב  ַהּגָ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּגְ

ּגּו  ִמים ָמֵלאּו, ַרֲחצּו ִהּזַ י ׁשֵֹמַע ְיֵדיֶגם ּדָ ה ֵאיֶנּנִ ְתִפּלָ

ֶכד ֵעיָני ִחְדלּו ָהֵרַע, ְואֹוֵמר  ָהִסירּו רַֹע ַמַעְלֵליֶגם ִמּנֶ

ִפיָך  ּבְ ְמאֹד  ָבר  ַהּדָ ֵאֶליָך  ָקרֹוב  י  ּגִ יד(:  ל,  ָבִרים  )ּדְ

ְבִני ָנה  ּתְ גו(:  גכ,  ֵלי  )ִמׁשְ ְואֹוֵמר  ַלֲעׂשתֹו,   ּוִבְלָבְבָך 

ַקְדמֹוֵנינּו  ְוָאְמרּו  ּצְֹרָנה.  ּתִ ָרַגי  ּדְ ְוֵעיֶניָך  ִלי  ָך  ִלּבְ

ִאי  ה"ה(:  פ"א,  ָרגֹות  ּבְ ְלִמי  )ְירּוׁשַ ֶזה  ּבָ ִלְבָרָגה  ִזְגרֹוָנם 

יִלי, ּדִ ַאּתְ  ּדְ ָיַדע  ֲאָנא  ְוֵעיָניְך  ְך  ִלּבָ ִלי   ָיַהַבת 

יט. ואהבת חסד. כתב בספר ‘לב אליהו’ )ח”א עמוד י”א, ועמוד קפ”ג(: והנה לא נאמר כאן עשות-חסד, 

אלא אהבת-חסד, הרי שלא די בכך שיהא אדם מוכן שכאשר יבואו ויבקשו ממנו שיעשה חסד עם 

פלוני ופלוני, ילך מיד ויעשה כראוי ולא יתבושש, אלא נדרש ממנו עוד ‘אהבת-חסד’, היינו שיאהב 

לעשות חסד, והאוהב איזה דבר אינו מחכה שיביאוהו אליו אלא רודף ומחפש אחריו עד שישיגנו.

וזו אינה מעלה יתירה או מדת חסידות, אלא האדם נדרש ומחויב לבוא לזו המדריגה, כמו שכתב 

רבינו יונה )ב’שערי תשובה’ שער ג’ סי’ י”ג( ]וז”ל: "כי חייב אדם לטרוח בדרישת-טוב לעמו ולשקוד 

בעמל נפשו על תקנת חבירו אם דל ואם עשיר, וזאת מן החמורות ומן העיקרים הנדרשים מן האדם, 

שנאמר )מיכה ו, ח( ‘הגיד לך אדם מה-טוב ומה ה’ דורש ממך כי אם-עשות משפט ואהבת חסד’” 

עכ”ל[, וכמו שאמר הכתוב “ומה ה’ דורש ממך וגו’”, ‘דרישה’ פירושה שכשיעמוד האדם לפני כסא 

הדין ידרשו ממנו אם מילא אחר מדה זו של “אהבת-חסד”. ואי אפשר בשום אופן להגיע לזה, אלא 

אם כן יקדים האדם וישריש בקרבו “אהבת הבריות”, וכל כמה שהאדם אוהב יותר את הבריות הרי 

הוא אוהב יותר לעשות עמהם חסד, וכל שכן שהוא משתדל ונזהר שלא לצערם, ואהבת הבריות 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הקדמההקדמה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  עט עח   המוסר   ארחות   

היינו,   – דבריו  את  יסתור 

מצווה  האדם  כשיעשה 

באיבריו, יעידו האיברים על 

הלב שגם הוא שותף בעשיית 

מתכוון  ואינו  המצווה 

אישית  תועלת  להשגת 

אחרת, כך שלא יחלוק הלב 

על האיברים ולא יסתור את 

והוא  לחם(,  )פת  מעשיהם 

שלו  והנסתר  שהגלוי  ומי   –

יקראהו  אשר  הוא  שווים, 

הגתוב – הוא המכונה בתורה 

בשם "תמים", באמרו – כמו 

שנאמר )דברים יח, יכ(: 'תמים 

היה   – אלהיך'  ה'  עם  תהיה 

ובביטחונך  באמונתך  שלם 

נוח  על  ונאמר  אלוקיך,  בה' 

'תמים  ט(:  ו,  )בראשית  כי 

היה בדורותיו' – היה זכאי מושלם בצדקותו, אף על פי שחי בדור רשעים, ואמר )תהלים טו, ב(: 

'הולך תמים – המתנהג בתום לב ופועל צדק – עושה מעשיו ביושר ודובר אמת בלבבו' – ומדבר 

בפיו את האמת המצויה בפנימיות לבבו, ואמר )תהלים קא, ב(: 'אשגילה בדרך תמים – אני נותן 

את לבי לראות את דרכו של התמים והנני מצפה ומשתוקק לנהוג כמוהו, והנני אומר לעצמי: מתי 

תבוא אלי ואגיע אל הדרך הישרה ואתהלך בה בתם לבבי אף בקרב ביתי' – בצנעה כמו בפרהסיא 

)רש"י ומצודת דוד(, ואמר הכתוב במי שאין תוגו גברו – על  מי שפנימיותו סותרת את חיצוניותו, 

כלומר, שעוסק בתורה ובמצוות, אבל אין בלבו יראת שמים )מלגים־א יא, ד(: 'ולא היה לבבו שלם 

'ויפתוהו  הייתה שלמה, ואמר )תהלים עח, לו(:  ולתורתו לא  ה'  לציווי  נאמנותו   – עם ה' אלהיו' 

הייתה, לכן נחשבה לתרמית, ובלשונם  נבעה מן הלב, רק מס שפתיים  ותפילתם לא   – בפיהם 

יגזבו לו – ופיהם שיקר לו, משום שהיו אלה דיבורים ריקים ומחשבות לבם לא נגון עמו' – לא היו 

מכוונות אליו.

ומן הידוע, שגל מי שחולק קצתו על קצתו – והנה ידוע הדבר שהאדם המחליף את דעותיו פעם 

יתהלל  בזאת  אם  'גי 

שניחן  מי  רק   – המתהלל 

במעלה זו ראוי להערכה ולו 

אותו  הוא  מי  תהילה.  נאוה 

 – אותי  וידוע  השגל  אדם? 

המתבונן בדרכי ה' ומתדבק 

 – ה' עושה חסד  אני  גי  בהן, 

שהרי אני ה' מרבה להיטיב, 

ודן   – בארץ'  וצדקה  משפט 

את  הרחמים  ובמידת  בצדק 

ענין  ופירוש  העולם.  ברואי 

וביאור   - הזאת  התשובה 

תשובה זו שענה הנביא לעם 

ישראל מצביע על כך שצריך 

בהבנת  להתהלל  המתהלל 

ובהכרת   – והבנת  דרגי 

להתבונן  וטובי,  חסדי  מידת 

ולהתבונן   – בנבראים 

כבורתי  את  ולהגיר  בבריאה, 

וחגמתי מתוך מעשי. וגל מה 

שהבאתי מן הפסוקים – וכל הפסוקים שהבאתי הם ראיות על חיוב – לחובה המוטלת עלינו לקיים 

את מצוות הלבבות ומוסרי הנפשות.

וצריך שתדע, גי הגוונה והתועלת והמטרה שבמצוות הלבבות הם, שיהיו כלויינו וצפונינו – הגלוי 

שבנו, היינו המצוות המעשיות, והנסתר שבנו, היינו חובות המצפון והלב, שוים ושקולים בעבודת 

תוכו  ושיהיה  שוה  ומעשה האברים  הפה  ודיבור   – והלשון  הלב  ]כוונת[  עדות  עד שתהיה  השם, 

של האדם כברו, ויצדיק גל אחד מהם את חבירו – והדיבור, המעשה והלב יהיו משולבים יחדיו 

 ומשלימים זה את זה, ויעיד לו – ויעיד הדיבור על הלב, והלב יעיד על הדיבור, ולא יחלוק עליו, ולא

ִמים",  תּוב "ּתָ ר ִיְקָרֵאהּו ַהּגָ ָבָריו, ְוהּוא ֲאׁשֶ ִיְסּתֹר ּדְ

ְיָי ֱאלֶֹהיָך,  ְהֶיה ִעם  ּתִ ִמים  ּתָ ָבִרים יח, יכ(:  )ּדְ ָאְמרֹו  ּבְ

ְוָאַמר  דֹרָֹתיו,  ּבְ ָהָיה  ִמים  ּתָ ט(:  ו,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ְוָאַמר 

ְודֵֹבר ֱאֶמת  ּוֹפֵעל ֶצֶדק  ִמים  ּתָ ים טו, ב(: הֹוֵלְך  ִהּלִ )ּתְ

ִמים  ֶדֶרְך ּתָ יָלה ּבְ ּגִ ים קא, ב(: ַאׂשְ ִהּלִ ְלָבבֹו, ְוָאַמר )ּתְ ּבִ

יִתי,  ֶקֶרב ּבֵ ָתם ְלָבִבי ּבְ ְך ּבְ בֹוא ֵאָלי ֶאְתַהּלֵ ָמַתי ּתָ

ְולֹא  )ְמָלִגים־א יא, ד(:  ְגָברֹו  ּתֹוגֹו  ֵאין  ׁשֶ ִמי  ּבְ ְוָאַמר 

ים עח, לו(:  ִהּלִ ֵלם ִעם ְיָי ֱאלָֹהיו, ְוָאַמר )ּתְ ָהָיה ְלָבבֹו ׁשָ

ם לֹא ָנגֹון  בּו לֹו ְוִלּבָ ִפיֶהם ּוִבְלׁשֹוָנם ְיַגּזְ ַוְיַפּתּוהּו ּבְ

ִעּמֹו.

ְקָצתֹו  ַעל  ְקָצתֹו  חֹוֵלק  ׁשֶ ִמי  ל  ּגָ ׁשֶ דּוַע,  ַהּיָ ּוִמן 

ל ְוָידַֹע אֹוִתי  ּגֵ ל ַהׂשְ ְתַהּלֵ ל ַהּמִ זֹאת ִיְתַהּלֵ י ִאם ּבְ ּגִ

ָאֶרץ. ּוֵפרּוׁש  ט ּוְצָדָקה ּבָ ּפָ ה ֶחֶסד ִמׁשְ י ֲאִני ְיָי עֹׂשֶ ּגִ

ל  ל ְלִהְתַהּלֵ ְתַהּלֵ ִריְך ַהּמִ ּצָ ׁשּוָבה ַהּזֹאת, ׁשֶ ִעְנַין ַהּתְ

ְבָרִאים,  ּנִ ּבַ ְלִהְתּבֹוֵנן  ֲחָסַדי,  ַוֲהָבַנת  ָרַגי  ּדְ ֲהָבַנת  ּבַ

ַמה  ְוָגל  י.  ַמֲעׂשַ ִמּתֹוְך  ְוָחְגָמִתי  בּוָרִתי  ּכְ יר  ּוְלַהּגִ

סּוִקים ֵהם ְרָאיֹות ַעל ִחּיּוב ִמְצֹות  ֵהֵבאִתי ִמן ַהּפְ ֶ ּשׁ

ָפׁשֹות. ָבבֹות ּומּוַסר ַהּנְ ַהּלְ

ִמְצֹות  ּבְ ְוַהּתֹוֶעֶלת  ָנה  ּוָ ַהּגַ י  ּגִ ַדע,  ּתֵ ׁשֶ ְוָצִריְך 
ּוְצפּוֵנינּו  ְכלּוֵיינּו  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ֵהם,  ָבבֹות  ַהּלְ

ְהֶיה ֵעדּות  ּתִ ם, ַעד ׁשֶ ֵ ֲעבֹוַדת ַהּשׁ קּוִלים ּבַ ִוים ּוׁשְ ׁשָ

ֶאָחד  ל  ּגָ יק  ְוַיְצּדִ ָוה,  ׁשָ ְוָהֵאָבִרים  ׁשֹון  ְוַהּלָ ב  ַהּלֵ

ְוָיִעיד לֹו, ְולֹא ַיֲחלֹק ָעָליו, ְולֹא  ֵמֶהם ֶאת ֲחֵברֹו, 

נובעת מהאמונה “כי בצלם אלהים עשה את האדם” עכת”ד.
 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הקדמההקדמה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  פא פ   המוסר   ארחות   

כדי  בתוך  זבחים  מלהקריב 

המראת פיו )מרפא לנפש(.

ומסיבה   - תהיה  זה  ומפני 

אחת  שמצוה  ייתכן  זו 

גפי  רבות,  גמצוות  שקולה 

אחת  מצווה   – והגוונה  הלב 

תהיה  הלב  בכוונת  הנעשית 

רבות  כמצוות  שקולה 

הנעשות ללא כוונה, ופעמים 

הנעשית  אחת  שעבירה 

גנגד  שקולה  תהיה  בכוונה 

ללא  הנעשות  רבות  עבירות 

ייתכן,  ואף   – ואפשר  כוונה. 

במצוה  המחשבה  שתהיה 

מצווה,  לקיים  הרצון  כי   –

וההשתוקקות   – והגוסף 

לעשותה מתוך יראת אלהים, 

באפשרותו  אין  כם  ואם 

שקולה כמצוות רבות   - ולא עלה בידו לקיימה, שוקלת  נאנס  גם אם האדם   – להוציאה לפועל 

מזולתה – הנעשות ביובש, ללא יראת אלוקים ומצוות אנשים מלומדה, גאשר אמר ה' לדוד המלך 

ע"ה )דברי הימים־ב ו, ח(: 'יען אשר היה עם לבבך – מפני שהתעורר בלבך הרצון לבנות בית לשמי 

ולכבודי, הטיבות גי היה עם לבבך' – כוונת לבך טובה ורצויה לפני. ואמר הכתוב עוד )מלאגי כ, 

טז(: 'אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו – אז חברו יחדיו יראי ה' וחיזקו זה את זה באמונה, ויקשב 

ה' וישמע – והאזין ה' לדבריהם והיו טובים לפניו, ויגתב ספר זגרון לפניו ליראי ה' ולחושבי שמו' 

– יראי ה' ומכבדי שמו יתברך נכתבו לחיים בספר הזיכרונות שלפניו. ואמרו הקדמונים זגרונם 

לברגה בפרושו – ופירשו חכמינו ז"ל )שבת סכ, א(: מאי – מה כוונת המילים "ולחושבי שמו", אמר 

רבי אמי: אפילו מי שחישב

פעם, ומגזיב קצתו את  אחר 

עצמו  את  סותר  או   – קצתו 

פעם   – במעשה  או  בדיבור 

אומר כך ופעם אומר אחרת, 

באופן  ופועל  כך  אומר  או 

שונה, או פעם נוהג כך ופעם 

באופן מנוגד )מרפא לנפש(, 

אין   – בצדקו  מאמינים  אין 

ביושרו,  אמון  אדם  לבני 

על  מתיישבות  הנפשות  ואין 

אמיתו – והבריות מפקפקות 

ביושרו, ולא ייחשב בעיניהם 

יחלוק  אם  וגן  אמת.  לאיש 

וכן   – נסתרינו  על  כלויינו 

אם  לגבינו,  הדבר  הוא 

מעשינו הגלויים נוגדים את 

לבבנו  וגוונת  הלב,  מסתרי 

לבנו  וכוונת   – דיבורנו  על 

סותרת את דיבורינו, ותנועת אברינו על מצפונינו – ופעולות האיברים שלנו סותרות את מצפוננו, 

שאז לא תהיה עבודתנו לאלהינו שלמה, מפני שאינו מקבל ממנו עבודה מזויפת שאין תוכה כברה 

ואינה באה לפניו לרצון, גמו שנאמר )ישעיה א, יכ(: 'לא אוגל און ועצרה' – לא אוכל לסבול שבשעה 

שבלבבכם צפונים עמל ואוון הנכם נאספים בבית מקדשי ומראים עצמכם כישרים )רש"י(, ועוד 

– האדם  – שישרור צדק בעולם שונא כזל בעולה'  נאמר )ישעיה סא, ח(: 'גי אני ה' אוהב משפט 

המביא קרבן עולה מן הגזל שנוא לפני אף יותר מהגוזל למען הנאת עצמו. הרי שהבורא אינו 

מקבל עבודה מזויפת ומליאת סתירות )טוב הלבנון ופת לחם(, ונאמר )מלאגי א, ח(: 'וגי תכישו עור 

לזבוח אין רע וגי תכישו פסח וחולה אין רע, כלומר, כשם שרעה בעיני ה' הקרבת קורבן בעל מום, 

קורבן שאינו שלם, על אחת כמה וכמה שאין הקב"ה מקבל עבודה שיש בה מום וחסרון. אם לבו 

של האדם אינו שלם בבואו לפני הבורא, אין לך מום גדול מזה )טוב הלבנון(. הקריבהו נא לפחתך 

הירצך או הישא פניך' – אם תקריבהו לפני שר חשוב, האם יקבל ממך קורבן מעין זה ברצון?!, 

ונאמר )שמואל־א טו, גב(: 'הנה שמוע מזבח טוב להקשיב מחלב אילים – טוב לשמוע למצוות השם, 

ִמְצֹות  ּגְ קּוָלה  ׁשְ ַאַחת  ִמְצָוה  ִתְהֶיה  ֶזה  ֵני  ּוִמּפְ
ַאַחת  ַוֲעֵבָרה  ָנה,  ּוָ ְוַהּגַ ב  ַהּלֵ ִפי  ּגְ ַרּבֹות, 

ָבה  ֲחׁשָ ְהֶיה ַהּמַ ּתִ ר ׁשֶ ֲעֵברֹות ַרּבֹות. ְוֶאְפׁשָ קּוָלה ּגַ ׁשְ

ְוִאם ֱאלִֹהים,  ִמִיְרַאת  ַלֲעׂשֹוָתּה  ְוַהּגֶֹסף  ְצָוה   ַבּמִ

ׁשֹוֶקֶלת  ְלפֹוַעל,  ְלהֹוִציָאּה  רּותֹו  ֶאְפׁשָ ּבְ ֵאין  ם  ּכַ

ְלָדִוד ְיָי  ָאַמר  ר  ֲאׁשֶ ּגַ ִמּזּוָלָתּה,  ַרּבֹות   ִמְצֹות 

ר ָהָיה ִעם ְלָבְבָך ִלְבנֹות  ִמים־ב ו, ח(: ַיַען ֲאׁשֶ ְבֵרי ַהּיָ )ּדִ

ְוָאַמר  ְלָבֶבָך.  ִעם  ָהָיה  י  ּגִ ֱהִטיבֹוָת  ִמי  ִלׁשְ ִית  ּבַ

ֵרֵעהּו  ֶאל  ִאיׁש  ְיָי  ִיְרֵאי  רּו  ִנְדּבְ ָאז  טז(:  כ,  )ַמְלָאִגי 

רֹון ְלָפָניו ְלִיְרֵאי  ֵתב ֵסֶפר ִזּגָ ּגָ ָמע ַוּיִ ׁשְ ב ְיָי ַוּיִ ְקׁשֵ ַוּיַ

ֵפרּוׁשֹו  מֹו. ְוָאְמרּו ִזְגרֹוָנם ִלְבָרָגה ּבְ ֵבי ׁשְ ְיָי ּוְלחׁשְ

ב  ָחׁשַ )ג(ֲאִפּלּו  מֹו",  ׁשְ ֵבי  "ּוְלחֹשְׁ ַמאי  א(:  סכ,  ת  ּבָ )ׁשַ

ה, ֵאין  ַמֲעׂשֶ ִדּבּור אֹו ּבְ ּוַמְגִזיב ְקָצתֹו ֶאת ְקָצתֹו ּבְ

ַעל  בֹות  ְ ִמְתַיּשׁ ָפׁשֹות  ַהּנְ ְוֵאין  ִצְדקֹו  ּבְ ַמֲאִמיִנים 

ַנת  ְוַגּוָ ֵרנּו,  ִנְסּתָ ַעל  לּוֵינּו  ּכְ ַיֲחלֹק  ִאם  ְוֵגן  ֲאִמּתֹו. 

ּבּוֵרנּו, ּוְתנּוַעת ֵאָבֵרינּו ַעל ַמְצּפּוֵננּו,  ְלָבֵבנּו ַעל ּדִ

ֵאינֹו  ֵני ׁשֶ ֵלָמה, ִמּפְ לֹא ִתְהֶיה ֲעבֹוָדֵתנּו ֵלאלֵֹהינּו ׁשְ

ְעָיה א,  ֱאַמר )ְיׁשַ ּנֶ מֹו ׁשֶ ֶפת, ּגְ ּנּו ֲעבֹוָדה ְמֻזּיֶ ל ִמּמֶ ְמַקּבֵ

י  ְעָיה סא, ח(: ּגִ יכ(: לֹא אּוַגל ָאֶון ַוֲעָצָרה, ְוָאַמר )ְיׁשַ

עֹוָלה, ְוָאַמר )ַמְלָאִגי  ט ׂשֵֹנא ָכֵזל ּבְ ּפָ ֲאִני ְיָי אֵֹהב ִמׁשְ

יׁשּו  ַתּכִ ְוִגי  ָרע  ֵאין  ִלְזּבַֹח  ר  ִעּוֵ יׁשּון  ַתּכִ ְוִגי  ח(:  א, 

ַח ְוחֶֹלה ֵאין ָרע ַהְקִריֵבהּו ָנא ְלֶפָחֶתָך ֲהִיְרְצָך  ּסֵ ּפִ

ֹמַע  ה ׁשְ מּוֵאל־א טו, גב(: ִהּנֵ א ָפֶניָך, ְוָאַמר )ׁשְ אֹו ֲהִיׂשָ

יב ֵמֵחֶלב ֵאיִלים. ִמֶזַבח טֹוב ְלַהְקׁשִ

ג. אפילו חשב לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הגתוב גאילו עשאה. יש להקשות, מדוע 
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מה  על  עמדתי  וגאשר 

והגתוב  שהזהיר עליו השגל 

הלבבות  ממצוות  והקבלה 

את  היטב  הבנתי  וכאשר   –

מצוות  את  לקיים  החובה 

שניתן  כפי  הלבבות, 

בהתבוננות  להיווכח  היה 

המבואר  פי  ועל  שכלית 

בתורה והניתן לנו במסורת, 

נפשי  את  להרכיל  החילותי 

– התחלתי להרגיל את  בהם 

עצמי באותן מצוות המצפון 

 - עליה   ועמסתי  והלב, 

והעמסתי על עצמי את משא 

]וקיומם[,  ועשייתם  ידיעתם 

וגל אשר נכלה אלי מהם ענין 

עניין אחד  הבנתי  וכאשר   –

במצוות אלו, כילה לי החידוש 

העניין הסמוך  זה את  בעניין 

לו, והסמוך לו את הסמוך לו 

'זה נסמך על זה', כך שכל עניין נעשה כהקדמה לחברו, עד אשר רחב הענין – עד  בשרשור של 

שהשגתי הבנה רחבה בעניין. והיה לי קשה לזגור אותו תמיד בלבי על כל ההסתעפויות שעלו בו, 

ויראתי השגחה על מה שעלה במחשבתי מהם – ויראתי שאשכח את מה שעלה במחשבתי והשגתי 

בליבי במצוות אלו, והתגת מה שקפא ברעיוני מעניניהם – וחששתי שמא יאבד מה שכבר נחקק 

ברעיונותי באותם עניינים ]כביכול עלולים אותם הרעיונות שנקפאו במחשבתי וברעיוני להתמוסס 

על ידי השכחה )מרפא לנפש([, עם מיעוט העוזרים מאנשי דורנו עליהם – וגם נוכחתי שמועטים הם 

בדורנו האנשים שיכולים לעזור לי ולהזכיר לי את הדברים העלולים להשתכח ממני.

והסגמתי לגתבם על ספר - לכן גמלה בליבי ההחלטה לכתוב את העניינים שעלו במחשבתי בנוגע 

למצוות הלבבות בספר, ושאחברם בחיבור שיהיה גולל שרשיהם – ולחבר חיבור מסודר הכולל את 

כל שורשיהם, וסובב

ולא  ונאנס  מצוה,  לעשות 

לא  כורחו  בעל   – עשאה 

מעלה לפועל,   הוציאה 

עשאה,  גאילו  הגתוב  עליו 

והוא מקבל עליה שכר, כאילו עשה מצווה זו.

ֶגל  ַהּשֵׂ ָעָליו  ִהְזִהיר  ֶ ּשׁ ַמה  ַעל  י  ָעַמְדּתִ ר  ְוַגֲאׁשֶ
ָבבֹות,  ַהּלְ ְצֹות  ִמּמִ ָלה  ּבָ ְוַהּקַ תּוב  ְוַהּגָ

י ָעֶליָה  י ָבֶהם, ְוָעַמְסּתִ יל ֶאת ַנְפׁשִ ַהִחּלֹוִתי ְלַהְרּכִ

ֵאַלי  ִנְכָלה  ר  ֲאׁשֶ ְוָגל  ָתם,  ּיָ ַוֲעׂשִ ְיִדיָעָתם  א  ַמּשָׂ

מּוְך לֹו ֶאת  מּוְך לֹו, ְוַהּסָ ה ִלי ֶאת ַהּסָ ּלָ ֵמֶהם ִעְנָין, ּכִ

ה  ר ָרַחב ָהִעְנָין. ְוָהָיה ִלי ָקׁשֶ מּוְך לֹו, ַעד ֲאׁשֶ ַהּסָ

ְגָחה ַעל ַמה  ִ י, ְוָיֵראִתי ַהּשׁ ִלּבִ ִלְזּגֹר אֹותֹו ָתִמיד ּבְ

ָפא  ּקָ ֶ ּשׁ ַמה  ַגת  ְוַהּתָ ֵמֶהם,  י  ְבּתִ ַמֲחׁשַ ּבְ ָעָלה  ֶ ּשׁ

י  ֵמַאְנׁשֵ ֵמִעְנְיֵניֶהם, ִעם ִמעּוט ָהעֹוְזִרים  ְבַרְעיֹוִני 

דֹוֵרנּו ֲעֵליֶהם.

ִחּבּור  ֵרם ּבְ ֲאַחּבְ ְלָגְתָבם ַעל ֵסֶפר ְוׁשֶ י  ְמּתִ ְוִהְסּגַ
ְוסֹוֵבב  יֶהם  ְרׁשֵ ׁשָ גֹוֵלל  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ

ָעָליו  ַמֲעֶלה  ָאּה  ֲעׂשָ ְולֹא  ְוֶנֱאַנס  ִמְצָוה  ַלֲעׂשֹות 

ָאּה. ִאּלּו ֲעׂשָ תּוב ּגְ ַהּגָ

החושב לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה יקבל שכר כמי שעשה מצוה בפועל, והלא הדין הוא שאם 

ראובן מתחייב לתת משהו לשמעון בתנאי שיעשה איזה דבר, ושמעון לא עשה את הדבר, אפילו אם 

לא עשה מחמת אונס אין ראובן חייב לתת לו את מה שהתנה, מכיון שסוף סוף לא קיים שמעון את 

התנאי )עיין ש”ך חו”מ כ”א, ג(; וגם כאן, הרי ה’ מבטיח שכר למקיים המצוה, וכיון שסוף סוף האדם 

לא קיים אותה, מדוע שיקבל שכר על כך!?

ויש ליישב, שההלכה מדברת כאשר ראובן מתחייב לשמעון במטרה לקבל תועלת משמעון, אבל הרי 

הקב”ה אינו צריך שום תועלת. שנאמר “אם חטאת מה תפעל בו” )איוב ל”ה, ו(, ואין המצוות אלא 

לתועלת האדם, ולכן מכיון שהיהודי נאנס ולא עשה נחשב כאילו עשה ומקבל שכרו )‘משך חכמה’, 

הפטרה לשבת הגדול ד”ה ליראי ה’(.

ויש מבארים הטעם שמעלה עליו הכתוב כאילו עשאה, שהרי כל אדם מישראל רוצה לעשות את המצוות. 

לכן יש להניח שאילו לא נאנס היה מוציא מחשבתו הטובה מן הכח אל הפועל, וראוי הוא שיקבל שכר 

עליה. ]ומובן בזה מדוע רק בחושב לעשות מצוה ולא עשאה הכתוב מחשיבו כאילו עשאה, מה שאין כן 

בחושב לעשות עבירה ונאנס ולא עשאה, הכלל הוא שאין הקב”ה מצרף מחשבה רעה למעשה להחשיבו 

כאילו עבר עבירה בפועל )קידושין מ, א; ועיין מרומי שדה קידושין שם, ד”ה אמר עולא([.

בדרישה )או”ח סי’ פה סק”א( מבואר, שמחשבה לעשיית מצוה נחשבת כעשיית המצוה רק אם יש 

בליבו הרגשת צער על שלא יכול לקיים את המצוה בפועל. וכן כתב השבות יעקב )ח”ב סי’ י’( שרק 

כאשר הוא מצטער ונכנע ומחשבתו מורה שרצונו לקיים את המצוה אז היא נחשבת כאילו עשאה. 

והנפש החיים )פאלאג’י, מערכת מ”ם אות מ”א( הביא לכך ראיה מדברי המדרש )שוחר טוב סי’ ס”ב(, 

‘ואם חשב לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה הקב”ה כותבה עליו כאילו עשאה, וזאת למדים מדוד שהיה 

מצטער לבנות בית המקדש שנאמר זכור ה’ לדוד את כל ענותו’. ומשמע שדווקא בגלל שדוד הצטער 

על שלא זכה לבנות את בית המקדש נקרא כאילו הוא בנאו.

ובקובץ מאמרים )מרבי אלחנן וסרמן, מאמר על תשובה אות ו’( כתב, שאמנם נחשבת לו המצוה כאילו 

עשאה, אבל התיקון והתועלת היוצאים ממעשה של מצוה לא נעשו, ואינם נחשבים לו כאילו עשאם. 
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יותר משיביא לו עצמו )טוב 

הלבנון([.

ואמרתי בלבי, שאחבר בענין 

מתחלק  שיהיה  ספר,  הזה 

הספר  שיהיה   – שרשי  על 

מספר  כפי  לשערים  מחולק 

יסודותיהן של חובות הלבבות 

ולשומו  המצפונים,  ומצוות 

אוסף  ויהיה   – לגל  מאסף 

חלקיהן  כל  בו  שייכללו 

בלב,  התלויות  המצוות  של 

 – בענינם  מספיק  ושיהיה 

את  מספק  באופן  ושיבאר 

וילמד את   – ענייניהן, ומורה 

הדרך הטובה והישרה, ומנהיכ 

במנהכי  וינחה את הבריות   –

של  בדרכם   – הקדמונים 

ובמוסרי  ראשונים  צדיקים 

משינת  ומעיר  החסידים, 

משנת  ויקיץ   – הפתיות 

הסכלות את המתפתים ליצרם, ומעמיק - ויעמיק בדקדוקי החגמה הזאת, ומזגיר – ויזכיר את דעת 

האלהים ואת תורותיו, וכורם - ויגרום להצלת הנפש, ומזרז – ויזרז את העושה, ומעורר – ויעורר את 

ושל  המקדים  של  אורחותיו  את  ויישר   – ומרכיל המתאחר  ומיישר המקדים,  מחובותיו,  המתעלם 

המאחר. ]הפנייה למאחר להתעורר לעבודת ה' מובנת – יש לפקוח את עיניו. אולם במה יש לעורר 

את המקדים לעבודת ה'? מתברר, שההתעוררות הנלהבת לעבודת ה' והתשוקה לקרבתו עלולות 

לפגום ביישוב הדעת ולשבש את סדר העבודה הנדרש, ובאמת דבר זה הוא אחד המפסידים את 

העבודה. חיבור זה נועד ליישר גם אותו, כלומר, להדריכו בדרך ישרה ומאוזנת )פת לחם([, ומאשר 

– ויחזק את כוחם של המתחילים, ומראה – ויראה את הדרך לנבוגים.

נגשתי לבצע את  – אמנם כאשר  וגאשר זממתי לעשות מה שהסגמתי עליו מחיבור הספר הזה 

החלטתי ולחבר את הספר הזה, ראיתי גי אין

כל  את  ומקיף   – פרקיהם 

פרטיהם, והרבה מתולדותיהם 

מהתוצאות  הרבה  וגם   -

היסודות  מן  הנובעות 

לי  ויהיו  הללו,  והפרטים 

א.  תועלת:  מיני  שני  בכך 

תמיד  נפשי  את  גדי שאבקש 

יהיו  כשהדברים   – לדעתם 

כתובים, אוכל לדרוש מנפשי 

תמיד לדעת אותם, ואחייבנה 

לעשותם – ואחייב את עצמי 

מהם  שיהיה  ובמה  לקיימם. 

ועל   – דבורי  עם  שוה  פעלי 

אותן מצוות הלבבות שאזכה 

לקיים בהתאם למה שאכתוב 

העוזר  לאל  אודה  בחיבורי, 

אותי עליו – העוזר לי לקיים 

אותן, והמורה לי את שביליו – 

והמלמד אותי את דרכיו. ב. ובמה שיהיה מהם חולק עליו – כאשר אמצא במעשי סתירה למה שכתוב 

בספרי, ומקצר מהכיע אליו – או אדע שיש בי התרשלות מלהגיע למעלות שיבוארו בספר, אאשים 

את נפשי, ואוגיחנה – אוכיח את נפשי על כך, ואטעון עליה ממנו – ואטען כנגדה על התרשלותה ועל 

שאינה נוהגת כמו הכתוב בספרי, עד שיתבאר לה עולה – עד שיתברר לנפשי העול המוטל עליה - 

מצדקו – על פי האמת והצדק שיבוארו בחיבורי, ונטותה מיושרו – ואוכל לראות בבירור את סטייתה 

מדרך האמת, אותה דרך שהתבהרה בספר זה, ועוותה מתיקונו – ואיווכח בקלקול נפשי ובהתרחקותה 

מהשלימות  מעשיה  והתרשלות   – וקוצר מעשיה מתמותו  בספר,  שתתואר  המתוקנת  הדרך  מן   –

שתתואר בו. וראיתי לשומו – והחלטתי לקבוע את הספר לדבר קיים, ומטמון צפון – ולאוצר חשוב 

ושמור, ולנר שיאיר לבני אדם ויורה להם את הדרך אשר ילגו בה, וקויתי שתהיה תועלת זולתי בו יותר 

מתועלתי – ותקוותי, שהתועלת שתצמח לאחרים מקריאה ועיון בספר תהיה מרובה יותר מהתועלת 

שתצמח לי ממנו, והוראת בלעדי מהשלמת חפצי – ויורה חיבורי לאחרים את הדרך יותר משאשלים 

אני את עצמי בעזרתו ]רבנו מתבטא כאן בדרך ענווה, שתקוותו היא שהספר יביא תועלת לאחרים 

ְהֶיה  ּיִ ה ֵסֶפר ׁשֶ ִעְנָין ַהּזֶ ר ּבָ ֲאַחּבֵ י, ׁשֶ י ְבִלּבִ ְוָאַמְרּתִ
ָבבֹות  ַהּלְ חֹובֹות  י  ְרׁשֵ ׁשָ ַעל  ק  ִמְתַחּלֵ

ְהֶיה  ּיִ ף ַלּגֹל, ְוׁשֶ ְצּפּוִנים, ּוְלׂשּומֹו ְמַאּסֵ ּוִמְצֹות ַהּמַ

ָרה,  ְוַהְיׁשָ ַהטֹוָבה  ֶרְך  ַהּדֶ ּומֹוֶרה  ִעְנָיָנם,  ּבְ יק  ַמְסּפִ

ַהֲחִסיִדים,  ּומּוַסר  ְדמֹוִנים  ַהּקַ ִמְנֲהֵכי  ּבְ ּוַמְנִהיכ 

ִדְקּדּוֵקי  ּבְ ּוַמֲעִמיק  ְתיּות,  ַהּפִ ַנת  ְ ִמּשׁ ּוֵמִעיר 

ַעת ָהֱאלִֹהים ְותֹורֹוָתיו,  יר ּדַ ַהָחְגָמה ַהּזֹאת, ּוַמְזּגִ

ּוְמעֹוֵרר  ה,  ָהעֹוׂשֶ ּוְמָזֵרז  ֶפׁש,  ַהּנֶ ַלת  ְלַהּצָ ְוכֹוֵרם 

ְתַאֵחר,  ַהּמִ יל  ּוַמְרּכִ ים,  ְקּדִ ַהּמַ ר  ֵ ּוְמַיּשׁ ם,  ְתַעּלֵ ַהּמִ

בּוִגים. ֶרְך ַלּנְ ְתִחיִלים, ּוַמְרֶאה ַהּדֶ ר ַהּמַ ֵ ּוְמַאּשׁ

ָעָליו  י  ְמּתִ ִהְסּגַ ֶ ּשׁ ַמה  ַלֲעׂשֹות  י  ָזַמְמּתִ ר  ְוַגֲאׁשֶ
ֵאין  י  ּגִ ָרִאיִתי  ה,  ַהּזֶ ֶפר  ַהּסֵ ֵמִחּבּור 

ׁש ֶאת  ֲאַבּקֵ ֵדי ׁשֶ ה ִמּתֹוְלדֹוֵתיֶהם, ּגְ ְרֵקיֶהם ְוַהְרּבֵ ּפִ

ּוְבַמה  ַלֲעׂשֹוָתם.  ה  ֶבּנָ ַוֲאַחּיְ ם  ְלַדְעּתָ ָתִמיד  י  ַנְפׁשִ

ָלֵאל  אֹוֶדה  ּבּוִרי,  ּדִ ִעם  ֶוה  ׁשָ ֳעִלי  ּפָ ֵמֶהם  ְהֶיה  ּיִ ֶ ּשׁ

ִביָליו. ּוְבַמה  ָהעֹוֵזר אֹוִתי ָעָליו ְוַהּמֹוֶרה ִלי ֶאת ׁשְ

ֵאָליו,  יַע  ֵמַהּכִ ר  ּוְמַקּצֵ ָעָליו  חֹוֵלק  ֵמֶהם  ְהֶיה  ּיִ ֶ ּשׁ

ָעֶליָה  ְוֶאְטעֹן  ה,  ְואֹוִגיֶחּנָ י,  ַנְפׁשִ ֶאת  ים  ַאֲאׁשִ

ּוְנטֹוָתּה  ְדקֹו,  ִמּצִ ַעְוָלּה  ָלּה  ֵאר  ְתּבָ ּיִ ׁשֶ ַעד  נּו,  ִמּמֶ

ּמּותֹו.  יָה ִמּתַ ּקּונֹו, ְוקֶֹצר ַמֲעׂשֶ ָתּה ִמּתִ רֹו, ְוַעּוָ ׁשְ ִמּיָ

ְוֵנר  ָצפּון,  ּוַמְטמֹון  ם,  ַקּיָ ָדָבר  ְלׂשּומֹו  ְוָרִאיִתי 

ֵיְלגּו  ר  ֲאׁשֶ ֶרְך  ַהּדֶ ָלֶהם  ְויֹוֶרה  ָאָדם  ִלְבֵני  ִאיר  ּיָ ׁשֶ

יֹוֵתר  בֹו  זּוָלִתי  ּתֹוֶעֶלת  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ יִתי  ְוִקּוִ ָבּה, 

ָלַמת ֶחְפִצי. ְלָעַדי ֵמַהׁשְ י, ְוהֹוָרַאת ּבִ ִמּתֹוַעְלּתִ



ביושר לבבביושר לבב הקדמההקדמה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  פז פו   המוסר   ארחות   

את נפשי על בחרה במנוחה – 

והתעורר בי החשד, שסיבת 

הרפיון הוא שנפשי מעדיפה 

במעון  ולשגן  המנוחה,  את 

העצלה – והטיעונים המנומקים להרפות מכתיבת הספר, מקורם בעצלות גרידא ובהשקט ובבטחה, 

ויראתי שיהיה רצון

איש גמוני ראוי לחבר חיבור 

כי  לדעת,  נוכחתי   – גמוהו 

אינו ראוי לחבר  אדם כמוני 

ושיערתי  זה,  מעין  חיבור 

מחלק  קצר  גחי  גי  בנפשי 

 – לו  הצריך  גפי  מחלקותיו 

והרגשתי בעצמי כי דל כוחי 

הראויה  בשלמות  מלחברו 

לדבר, מפני גובד הדבר בעיני 

– מפני שזו משימה כבדה מדי 

בעבורי, וקוצר דעתי - ודעתי 

קצרה מכדי לעמוד במלאכה 

שגלי  וחלישות  נכבדת,  כה 

ושכלי   – הענינים  מהשיכ 

ולהקיף  מלהשיג  ודל  חסר 

את העניינים הללו, וגם מפני 

הלשון  בצחות  בקי  שאינני 

הערבית – ומפני שאינני יודע 

די הצורך את השפה הערבית אשר בה חיברתי אותו – שבה חיברתי את חיבורי. והסיבה שחיברתי 

את הספר בשפה זו, מפני שהיא קרובה להבין – מפני שהיא השפה הקרובה והמובנת ביותר לרוב 

אנשי דורנו. ויראתי, שאטרח בדבר יותר מן הראוי – מפני כל הסיבות הללו יראתי שמא אטרח בדבר 

שהוא למעלה מכוחותי, ושאעבור בו את המידה הנגונה – ושמא אעבור בעמלי בחיבור הספר את 

מידת יכולתי הנכונה, עד שאמרתי בנפשי לשוב ממחשבתי – עד שעלה על לבי לחזור בי ממחשבתי 

הראשונה, ולהשיבה ממה שהסגימה עליו – ולשוב מן המחשבה שהתעוררה בקרבי לחבר ספר בנושא 

חובות הלבבות.

 – לי מחברו  ולהניח  הזה מעלי,  והטרחה  העמל  את משא הטורח  להסיר  חשבתי   – זמותי  וגאשר 

ולחדול מלחבר את הספר, אולם אז שבתי – וחזרתי והתבוננתי בקרבי, וחשדתי

ְמעֹון  ּבִ ּגֹן  ְוִלׁשְ נּוָחה,  ּמְ ּבַ ֲחָרּה  ּבַ ַעל  י  ַנְפׁשִ ֶאת 

ְהֶיה ְרצֹון  ּיִ ׁשֶ ְוָיֵראִתי  ּוְבִבְטָחה,  ֵקט  ַהׁשְ ּבְ ָהַעְצָלה 

י  ַעְרּתִ ְוׁשִ מֹוהּו,  ּגָ ִחּבּור  ר  ְלַחּבֵ ָראּוי  מֹוִני  ּגָ ִאיׁש 

ִריְך  ִפי ַהּצָ ק ַמְחְלקֹוָתיו ּגְ י ֹגִחי ָקָצר ֵמַחּלֵ י ּגִ ְבַנְפׁשִ

י ַוֲחִליׁשּות  ְעּתִ ֵעיַני, ְוקֶֹצר ּדַ ָבר ּבְ ֵני ֹגֶבד ַהּדָ לֹו, ִמּפְ

ַצחּות  ּבְ ָבִקי  י  ֵאיֶנּנִ ְוׁשֶ ָהִעְנָיִנים,  יכ  ֵמַהּשִׂ ְגִלי  ׂשִ

ִהיא  ֵני ׁשֶ י אֹותֹו, ִמּפְ ְרּתִ ּה ִחּבַ ר ּבָ ְלׁשֹון ָהֲעָרִבי, ֲאׁשֶ

ֶאְטַרח  י דֹוֵרנּו, ְוָיֵראִתי, ׁשֶ ְקרֹוָבה ְלָהִבין ְלרֹב ַאְנׁשֵ

ה  ּדָ ַהּמִ ֶאת  ּבֹו  ֶאֱעֹבר  ְוׁשֶ ָהָראּוי,  ִמן  יֹוֵתר  ָבר  ּדָ ּבְ

י,  ְבּתִ ֲחׁשַ י ָלׁשּוב ִמּמַ י ְבַנְפׁשִ ָאַמְרּתִ גֹוָנה, ַעד ׁשֶ ַהּנְ

יָמה ָעָליו. ִהְסּגִ ֶ ה ּשׁ יָבּה ִמּמַ ְוַלֲהׁשִ

ה ֵמָעַלי  א ַהּטַֹרח ַהּזֶ ַזּמֹוִתי ְלָהִסיר ַמּשָׂ ר  ְוַגֲאׁשֶ
י  ְדּתִ )גא(ְוָחׁשַ י  ְבּתִ ׁשַ רֹו,  ֵמַחּבְ ִלי  ּוְלָהִניַח 

שחשש רבינו שמא נתערבה פניה עצמית בענין, לכן ביטל את כל הטעמים והחשבונות וכתב את ספרו 

הגדול. כתיב )ויקרא י, כ(: "וישמע משה וייטב בעיניו". ואמרו חז"ל: "הודה ולא בוש לומר לא שמעתי, 

אלא אמר שמעתי ושכחתי" )זבחים ק"א:(. ועמדו המפרשים על כך, מה שבח הוא למשה רבינו ע"ה 

שהודה על האמת ולא הוציא דבר שקר מפיו, ויש שלמדו מכאן את הקושי הגדול בהודאה על האמת עד 

ששבח הוא אפילו על משה איש האלוקים. והנה, מלבד שקשה לומר כן, הן אמרו חז"ל ששלח משה כרוז 

לכל המחנה להודיע ששמע ושכח )ויקרא רבה פ' י"ג א(, ותמוה לשם מה עשה כן, ומה צורך היה בדבר?

אכן, כבר ביארנו )שיחות מוסר, מאמר נ"ב( כי היה למשה רבינו טעם נכון להעלים את שכחתו ולומר 

לא שמעתי, שכן אם ישמעו העם שתיתכן שכחה אצל משה רבינו,  עלול הדבר לערער ח"ו את יסודות 

האמונה בתורת משה, שהרי את כל התורה מלבד שתי דברות ראשונות שמעו ישראל מפי משה, ועל 

ידו נמסרה התורה לישראל מפי הגבורה, ואם כן אין לך "עת לעשות לה' הפרו תורתך" גדול מזה. ואף 

על פי כן נמנע משה מלומר לא שמעתי, והודה ולא בוש ואמר "שמעתי ושכחתי", לקיים מה שנאמר 

"מדבר שקר תרחק" )שמות כ"ג, ז(. ודבר זה שבח גדול הוא אפילו על משה רבינו.

כל  בעומק  כי  ומצא  רבינו  משה  שהתבונן  בוש",  ולא  "הודה  שאמרו  מה  שזהו  עתה,  ונוסיף 

החשבונות שבענין, מתערב גם שמץ של הנאה שיימנע ממנו בושה על ששכח את דבר ה', ונמצא 

נהנה מעבירה. לכן, ביטל משה את כל החשבונות והודה ולא בוש ואמר "שמעתי ושכחתי", ואת 

ההלכה הזו שלח להודיע בכל גבול ישראל, הלכה לישראל לדורות עולם, שאין לחשב חשבונות 

של כבוד שמים במקום שיש בו משום הפרת התורה כשמעורבת בחשבון גם פניה עצמית כלשהי, 

אלא יקוב הדין את ההר, ומאי דניחא קמיה קוב"ה ליעביד.

וכן הם דברי רבינו כאן בהקדמתו כי היו לו כמה טעמים להימנע מחיבור ספרו, אלא שחשד את 

נפשו "שבחרה במנוחה ולשכון במעון העצלה בהשקט ובבטחה". לכן הכריח את עצמו לכתוב את 

חיבורו, יעו"ש. כלומר, לאחר שחשש שמא נתערבה פניה עצמית בענין, ביטל את כל הטעמים 

והחשבונות וכתב את ספרו הגדול, והן הן הדברים )'שיחות מוסר' מאמר ס"ב(. כיון  כלומר,  ובבטחה.  בהשקט  העצלה  במעון  ולשגון  במנוחה  בחרה  על  נפשי  את  וחשדתי  גא. 
 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הקדמההקדמה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  פט פח   המוסר   ארחות   

המידות  בכל   – מידות הטוב 

להשיכם  יגול  ולא  הטובות, 

יוכל  שלא  החשש  ומפני   –

בשלימותן,  אותן  להשיג 

היה מניח מה שיזדמן לו מהן 

ועוזב אף את מה שמזדמן לו 

ושבידו להשיגן, או-אז היו גל 

האדם ריקים מן הטובות  בני 

– ממידות טובות וחסרים מן 

מן  ומעורטלים   – החמודות 

ורצים  שבים  והיו  המעלות, 

במרוצת תוחלת נגזבה – והיו 

שסופה  תקווה  אחרי  רצים 

אכזבה, שהרי אין ביד האדם 

מוחלטת,  לשלימות  להגיע 

שוממים  הטוב  שבילי  והיו 

החסד  ודרכי   - ומעונות 

נעזבים ]עזובים[, מפני שהיו 

סבורים כי יש להימנע מלעשות חסד שאינו שלם ועדיף להמתין עד שיבוא לידיהם מעשה חסד 

מן המובחר. אולם לא זו הדרך.

והבינותי – ומאחר שהבנתי, גי הנפשות תאוותן רבה להשיכ תגלית הרע – כי בני האדם מתאווים תאווה 

רבה להשיג את תענוגי העולם, ונפשותיהם מתרשלות – משתמטות מלעסוק בדרגי החסד, ומתעצלות 

להקדים אל הטובות – נלאות מלרוץ אחר עשיית הטוב, והולגות וצועדות תמיד בדרגי השחוק והשמחה 

– בני האדם מעדיפים להתענג וליהנות בשחוק ובקלות ראש. ואם נראה אליהן מראה תאוה שיקרא 

אתהן – ואם מזדמן להם פיתוי מתענוגי העולם הזה המעורר את תאוותם לרדוף אחריו, בודות דברי 

יציגו  גם   – יבדו תירוצים שקריים להתיר אותו לעצמן, וסומגות את טענותיו   - שקר לנטות אליו 

 ראיות של שקר כדי להעמיד נטייתו – להתיר אותו לעצמם וכדי לחזק אודותיו – את מהותו, ולחבר

המחשבה  להניח  התאוה 

שמא  וחששתי   – הזאת 

הטובה  המחשבה  עזיבת 

המנוחה,  מתאוות  נובעת 

דרך  אל  היטני  ושהוא 

והוא,   – והשלוה  המנוחה 

הוא  לשקט,  הזה  הרצון 

דרך  אל  אותי  שהיטה 

ולהסגים  והשלווה,  המנוחה 

על ההנחה – והוא שהובילני 

להחלטה על עזיבת החיבור 

הזה ולשבת במושב העצלות. 

שמא  הללו  החשדות  לצד 

מכתיבת  להימנע  הנימוקים 

מוצדקים,  אינם  הספר 

והעליתי  וידעתי  חשבתי 

שדרבנו  תובנות  בדעתי 

אותי לא להרפות מן הכתיבה, גי גמה שגלים – השגות שכליות רבות שהיה בכוח האדם להשיגן, 

– בגלל הפחד שמא לא יצליח לרדת עד תכליתם, פחד שמנע אותו  אבדו ממנו בעבור המורא 

מלגשת אליהן בכלל, וגמה חסרונים – וכמה חסרונות בשלימות האדם כרם אותם הפחד – נגרמו 

על ידי פחד זה, וזגרתי – ונזכרתי בדברי האומר: "מן הזהירות שלא תרבה להיזהר" – כלומר, אחד 

מכללי הזהירות הוא שתיזהר מלהפריז בזהירות, שמא תשתמש בה גם במקום שאין להשתמש בה 

)פת לחם(, ועודף הזהירות ימנע אותך מלפעול. ואמרתי בלבי, שאם היה גל מתעסק בענין מעניני 

הטובה – אילו כל מי שיזם לעסוק באחד מהמעשים הטובים, או להורות – ללמד לבני אדם את 

הדרך הישרה והנגונה, היה שותק ועומד עד אשר ייכמר לו גל רצונו – היה עומד על מקומו וממתין 

ויגיע להבנה העמוקה ביותר ולשפה  ומצפה עד אשר יהיה מפעלו שלם כפי רצונו ותוכניותיו, 

הצחה ביותר, או-אז לא היה אף אדם מדבר דבר בדורות שעמדו אחרי דור הנביאים עליהם השלום, 

ועזר להם לאמץ   – ואמצם בעזרתו  ה' בחר אותם לשלוחיו  – אשר  אשר בחרם השם לשליחותו 

כוחותיהם. הלא רק הנביאים יכולים היו להיות בטוחים שדבריהם שלמים ונעדרי חיסרון בתוכנם 

או בביטוייהם! וכן אילו היה גל מי שרוצה למלאת לו – להשלים את עצמו בגל

ֵמן  ְזּדַ ּיִ ֶ יַח ַמה ּשׁ ם, ֵמּנִ יּכָ ִמּדֹות ַהּטֹוב ְולֹא ָיגֹול ְלַהּשִׂ

ֵני ָאָדם ֵריִקים ִמן ַהּטֹובֹות ַוֲחֵסִרים  ל ּבְ לֹו ֵמֶהן, ָהיּו ּגָ

ְמרּוַצת ּתֹוֶחֶלת ִנְגָזָבה, ְוָהיּו  ִבים ּבִ ִמן ַהֲחמּודֹות, ְוׁשָ

ִביֵלי ַהּטֹוב ׁשֹוֵמִמים ּוְמעֹונֹות ַהֶחֶסד ֶנֱעָזִבים. ׁשְ

יכ  ְלַהּשִׂ ה  ַרּבָ ֲאָוָתן  ּתַ ָפׁשֹות  ַהּנְ י  ּגִ ַוֲהִבינֹוִתי, 
ַלֲעֹסק  לֹות  ְ ּוִמְתַרּשׁ ָהָרע,  ְגִלית  ּתַ

ים ֶאל ַהטֹובֹות,  לֹות ְלַהְקּדִ ַדְרֵגי ַהֶחֶסד, ּוִמְתַעּצְ ּבְ

ְוִאם  ְמָחה.  ְוַהּשִׂ חֹוק  ַהּשְׂ ַדְרֵגי  ּבְ ִמיד  ּתָ ְוהֹוְלגֹות 

ְקָרא ֶאְתֶהן, ּבֹודֹות  ּיִ ִנְרֶאה ֲאֵליֶהן ַמְרֵאה ַתֲאָוה ׁשֶ

ְוסֹוְמגֹות ֶאת ַטֲענֹוָתיו  ִלְנטֹות ֵאָליו,  ֶקר  ׁשֶ ְבֵרי  ּדִ

ר  ּוְלַחּבֵ אֹודֹוָתיו,  ק  ּוְלַחּזֵ תֹו,  ְנִטּיָ )גב(ְלַהֲעִמיד 

ִני ֶאל  הּוא ִהּטַ ָבה ַהּזֹאת, ְוׁשֶ ֲחׁשָ יַח ַהּמַ ֲאָוה ְלַהּנִ ַהּתַ

ַהֲהָנָחה  ַעל  ים  ּוְלַהְסּגִ ְלָוה  ַ ְוַהּשׁ נּוָחה  ַהּמְ ֶרְך  ּדֶ

ָגִלים  ה ׂשְ י ַגּמָ י ּגִ ב ָהַעְצלּות. ְוָיַדְעּתִ מֹוׁשַ ֶבת ּבְ ְוָלׁשֶ

ַרם אֹוָתם  ה ֶחְסרֹוִנים ּכָ ָאְבדּו ַבֲעבּור ַהּמֹוָרא, ְוַגּמָ

ּלֹא  ׁשֶ ִהירּות  ַהּזְ ִדְבֵרי ָהאֹוֵמר "ִמן  י  ְוָזַגְרּתִ ַחד,  ַהּפָ

ק  ִמְתַעּסֵ ל  ּגָ ָהָיה  ִאם  ׁשֶ י  ְוָאַמְרּתִ ֵהר",  ְלִהּזָ ה  ַתְרּבֶ

ָרה  ֶרְך ַהְיׁשָ ִעְנָין ֵמִעְנְיֵני ַהּטֹוָבה, אֹו ְלהֹורֹות ַהּדֶ ּבְ

ל ְרצֹונֹו,  ֵמר לֹו ּגָ ר ִיּכָ גֹוָנה, ׁשֹוֵתק ְועֹוֵמד ַעד ֲאׁשֶ ַהּנְ

ִביִאים ֲעֵליֶהם  ָבר ַאֲחֵרי ַהּנְ ר ּדָ לֹא ָהָיה ָאָדם ְמַדּבֵ

ָצם  ְוִאּמְ ִליחּותֹו  ִלׁשְ ם  ֵ ַהּשׁ ָחָרם  ּבְ ר  ֲאׁשֶ לֹום,  ָ ַהּשׁ

ל  רֹוֶצה ְלַמּלֹאת לֹו ּגָ ל ִמי ׁשֶ ֶעְזָרתֹו. ְוִאּלּו ָהָיה ּגָ ּבְ

גב. להעמיד נטייתו ולחזק אודותיו. פירוש, הם יסמכו את טענות השקר כדי לקיים את נטייתם 
 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הקדמההקדמה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  צא צ   המוסר   ארחות   

 – מֻזמן  מוגיח  וגם  מאלהיו, 

באופן  שיוכיחו  דרך  מורה 

ושלטון  לנפשו,  תמידי 

פנימי  שליטה  וכוח   – כובר 

אשר  יצרו,  על  להתגבר 

העבודה  בחבל  אותה  יקשור 

נפשו  את  יקשור  זה  כוח   –

כלומר,  העבודה,  בחבל 

ויבלמנה  ה',  עבודת  בחוקי 

אותה  ויבלום   – הצדק  ברסן 

 – ויגנה  הצדק,  רסן  ידי  על 

המוסר.  בשוט  אותה  ויכה 

לעשות  יחשוב  גאשר  ואז 

טובה – כאשר יעלה על לבו 

יאחר  אל  טוב,  דבר  לעשות 

את  לדחות  לו  ייתן  לא   –

ביצוע המחשבה הטובה לזמן 

ישיאוהו  ואם  יותר,  מאוחר 

ואם   – אחרת  לדרך  לבו 

אחרת,  לנהוג  יצרו  יפתהו 

יכער בו ]ביצרו[ ויתכבר עליו.

– לכן החלטתי  על גן ראיתי 

לסבול  נפשי  את  להגריח 

טורח – את הטרחה המרובה הכרוכה בחיבור הספר הזה, ולבאר את ענינו בגל לשון – באיזה סגנון 

שאוגל, ובגל מליצה שתזדמן לי, ובלבד שיובן הענין מהם. ואזגור מתולדות חובות הלבבות מה שיבא 

לידי – ואזכיר מבין המצוות הנובעות מחובות הלבבות מה שיזדמן לידי, ולא אטרח להביאם – אך 

לא אטרח להביא את גולם, גדי שלא יארך הספר – כדי שתוכן הספר לא יהיה ארוך ומלאה מדי, אך 

אזגיר מן הדברים הצריגים לגל שורש משרשיו – אלא אזכיר את הדברים ההכרחיים, הדרושים לכל 

אחד מיסודות הדברים, בשער שלו במה שראוי לו – בכל שער משערי הספר מה ששייך לו. ובאלהים 

האחד האמת איעזר, ועליו אבטח, וממנו אשאל - אבקש ברחמיו להורות אותי - להנחותני ולהדריכני 

את  ולקשר   – פרידותיו 

השקר  של  ]דרכו  ניגודיו 

נפרדים  דברים  בין  לחבר 

אין  הישר  השכל  פי  שעל 

היצר  קשר.  כל  ביניהם 

מטעה את האדם בדמיונותיו 

דברים  בין  ומחבר  ומקשר 

נפתלים,  באופנים  רחוקים 

שכולם רחוקים מן האמת, ועל סמך קישורים אלה גורם לאדם להסיק מסקנה שקרית שאינה נכונה 

)פת לחם([. ואם יאיר להם – לבני האדם נר האמת לקרוא אותן – כדי להוכיח אותם ולהעמידם על 

טעותם, בודות – הם יבדו לעצמם דברים בטלים וטענות שווא, כדי להימנע מלנטות אליו, וטוענות 

עליו – ויערימו עליו הררי קושיות, ומחטיאות את שביליו – וימציאו חסרונות שכביכול מצויים 

וכדי   – ניגודים ולהיפרד  בו  – כדי ליצור  ויסתרו את עניניו, להפריד חיבורו   - בדרכיו, וסותרות 

לפרוש ממנו ]כלומר, לא די בכך שהיצר מחבר בין דברים רחוקים בפלפולים ריקים, הוא גם נוקט 

דרך הפוכה: כשהטענות של דרך האמת מורכבות מפרטים רבים, הנפש הבהמית המתאווה, מוצאת 

סתירות בין הפרטים ומפרידה את חיבורם כדי להרחיק את האדם מן האמת )פת לחם([. וגל אדם 

אויבו שוכן בין צלעיו – שונאו הגדול של האדם מצוי בין צלעותיו. הוא הנפש הבהמית המתאווה, 

שמקורה בכבד והיא מונחת בחלל הבטן בין הצלעות )פת לחם(, הוא היצר הרע שבקרבו, השונא 

הגדול של האדם, יותר מכל שונאיו. אויב נורא זה אינו עומד מנגד לו, אלא שוכן בתוך-תוכו, ואי 

אפשר לאדם להינצל ממנו, אלא אם יהיה ]יהיו[ לו עזרה

ּכֹוֵבר,  ְלטֹון  ְוׁשִ ְלַנְפׁשֹו,  ן  ְמֻזּמָ ּומֹוִגיַח  ֵמֱאלָֹהיו, 

ּה  ְוִיְבְלֶמּנָ ָהֲעבֹוָדה,  ֶחֶבל  ּבְ אֹוָתּה  ִיְקׁשֹר  ר  ֲאׁשֶ

ר ַיְחׁשֹב  ׁשֹוט ַהּמּוָסר. ְוַגֲאׁשֶ ּה ּבְ ּנָ ֶדק, ְוַיּגֶ ֶרֶסן ַהּצֶ ּבְ

ֵאהּו ִלּבֹו ְלֶדֶרְך  ַלֲעׂשֹות טֹוָבה, ַאל ְיַאֵחר, ְוִאם ִיּשָׂ

ר ָעָליו. ּבֵ ַאֶחֶרת, ִיְכַער ּבֹו ְוִיְתּכַ

טַֹרח  ִלְסּבֹל  י  ַנְפׁשִ ֶאת  ְלַהְגִריַח  ָרִאיִתי  ן  ּגֵ ַעל 
ָגל ָלׁשֹון  ּבְ ִעְנָינֹו  ּוְלָבֵאר  ה,  ַהּזֶ ֶפר  ַהּסֵ ִחּבּור 

ּיּוַבן ָהִעְנָין  ֵמן ִלי, ׁשֶ ְזּדַ ּתִ אּוַגל, ּוְבָגל ְמִליָצה ׁשֶ ׁשֶ

ֹבא  ּיָ ֶ ָבבֹות ַמה ּשׁ ֵמֶהם. ְוֶאְזּגֹר ִמּתֹוְלדֹות חֹובֹות ַהּלְ

ּלֹא ֶיֱאַרְך  ֵדי ׁשֶ ם, ּגְ ּלָ ְלָיִדי, ְולֹא ֶאְטַרח ַלֲהִביָאם ּגֻ

ִריִגים ַהּצְ ָבִרים  ַהּדְ ִמן  יר  ַאְזּגִ ַאְך  ֶפר,   ַהּסֵ

ָראּוי ֶ ּשׁ ַמה  לֹו  ׁשֶ ַער  ׁשַ ּבַ יו  ָרׁשָ ָ ִמּשׁ ׁשֶֹרׁש   ְלָגל 

ְוָעָליו ֵאָעֵזר,  ָהֱאֶמת  ָהֶאָחד  ּוֵבאלִֹהים   לֹו. 

אֹוִתי ְלהֹורֹות  ַרֲחָמיו  ּבְ ַאל  ֶאׁשְ ּנּו  ּוִמּמֶ  ֶאְבַטח, 

ִרידֹוָתיו. ְוִאם ָיִאיר ָלֶהם ֵנר ָהֶאֶמת ִלְקרֹא אֹוָתן,  ּפְ

ֵאָליו,  טֹות  ִמּנְ ַנע  ְלִהּמָ ֵטִלים  ּבְ ָבִרים  ּדְ ּבֹודֹות 

ִביָליו, ְוסֹוְתרֹות  ְוטֹוֲענֹות ָעָליו, ּוַמֲחִטיאֹות ֶאת ׁשְ

ְוָגל  ּנּו.  ִמּמֶ ֵרד  ּוְלִהּפָ ִחּבּורֹו  ְלַהְפִריד  ִעְנָיָניו,  ֶאת 

ֵעֶזר  לֹו  ִיְהֶיה  ִאם  א  ֶאּלָ ְצָלָעיו,  ין  ּבֵ אֹוְיבֹו  ָאָדם 

אל התאוה ולחזקה. וביאר ב’פת לחם’ כוונתו, שכאשר האדם אינו מתאווה דיו אל הדבר האסור 

ואינו חושק בו, מגדיל היצר ומחזק את חשקו אליו. דרך משל, אם נזדמן לאדם אפשרות להשיג 

ממון בגניבה או בשקר ותרמית, אלא שסך הממון אינו רב, וחשקו להשיג את הממון בצורה זו, 

מועט, ולכן הוא מוכן להימנע מלעשות את המעשה הרע הזה, בא יצרו הרע של האדם ומגדיל 

ידי  ידי תחבולה מסוימת או על  כי על  לו  ידי שמראה  בלבבו את התשוקה לממון ההוא, על 

בידו,  שיהיה  הגנוב  הממון  ב’זכות’  רב  רכוש  להרוויח  יוכל  לפניו  להזדמן  שעתיד  ומתן  משא 

 והסך הקטן לאלף יהיה, ובכך מגדיל את חשקו לעשות את הדבר האסור. וכן כיוצא בזה בשאר

הענינים.

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הקדמההקדמה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  צכ צב   המוסר   ארחות   

ואת   – הנגריות  והמלות 

והמופתים  הזרות,  המילים 

מלאגת  דרך  על  ההולגים 

ההוכחות  ואת   – הניצוח 

דרך  על  הבנויות  החותכות 

וההתנצחות,  הוויכוח  מלאכת 

חגמת  אנשי  אותה  שקורין 

ידי  על  הנקראת   – הדבור 

בלשון  ההיגיון  חכמת  אנשי 

ואת  "אלכ'דאל",  ערבי 

המחקרים הרחוקים, אשר לא 

ייתגן להתיישב עליהם – שלא 

ייתכן להאריך בהם בספר הזה 

הנכתב בקיצור, מפני שדרושות להם הרבה הקדמות ולימוד חכמות פילוסופיות, שלא הבאתי בו אלא 

הראיות המספיקות – מכל אלו התרחקתי, ולא הבאתי בספר אלא ראיות משכנעות, אשר תתיישב 

הדעת עליהן – המניחות את לב האדם ודעתו מתיישבת על ידן, והן מבוססות על משפטי החגמה 

האלהית, וגמו שאמר הפילוסוף: "אין ראוי שנבקש בהשכת גל מחקר

בו – בחיבור הספר את הדרך 

בה,  רוצה  הוא  אשר  הישרה 

ושהיא מקובלת ורצויה בעיניו 

ובמעשה,  בדיבור  ]לפניו[, 

בסתר ובכלוי.

עצתי  נכמרה  וגאשר 

וכאשר   – לחברו  והסגמתי 

את  לחבר  בליבי  הסכמתי 

 – אשיותיו  תיקנתי  הספר, 

והצעתי  בסיסו,  את  הכנתי 

את  והנחתי   – מגונותיו 

על  אותו  ובניתי  יסודותיו, 

ויסודות,  שרשים  עשרה 

גל  את  הכוללים   – מקבצים 

חובות הלבבות, וחילקתי אותו 

שער  וגל  שערים,  לעשרה 

מיועד לשורש   - מהם מיוחד 

ועוסק  שרשיו  מבין  אחד 

כל  מיסודותיו.  אחד  ביסוד 

שער מעשרת השערים גולל 

את כבוליו ומחלקותיו – כולל ומקיף את גדריו ואת חלקיו, ואת הענינים התלויים בו וקשורים אליו. 

]למשל, עבודת הבורא תלויה בביטחון; ללא הביטחון אין פנאי ואין שלווה בלב האדם בכדי שיעבוד 

את עבודתו יתברך בשמחה ובטוב לבב. עבודת ה' תלויה גם בייחוד המעשה. וכן התשובה תלויה 

בכניעה ובחשבון הנפש, וללא הכניעה וחשבון הנפש אין אדם בא לידי תשובה שלימה, וכדומה לזה 

בשאר דברים. הרי שכל שער תלוי בעניינים הקרובים אליו )פת לחם([, והוספתי בדברי את הפנים 

המפסידים אותו – את הסיבות הגורמות לאבד ולהפסיד העניין המבואר בכל שער. 

ואני אוחז בו הדרך הקרובה – ובחרתי בעבור הספר את הדרך הקרובה ביותר, להעיר - לעורר, 

בין  ומקובלת  להבנה  וקלה  מבוארת  בלשון   – והנוהכ  להורות, ולהשגיל, בלשון המבואר הקרוב 

– כדי להקל את הבנת העניין שבדעתי  הבריות, גדי שיהיה מה שאני רוצה לבארו קרוב להבין 

לבארו. ואניח הלשון – ואני עוזב את הלשון העמוקה

ֶרְך  ְגִריֹות ְוַהּמֹוְפִתים ַההֹוְלִגים ַעל ּדֶ ּלֹות ַהּנָ ְוַהּמִ

ָחְגַמת  י  ַאְנׁשֵ אֹוָתּה  ּקֹוִרין  ׁשֶ ּצּוַח,  ַהּנִ )גכ(ְמֶלאֶגת 

ְחָקִרים  ְוַהּמֶ "ַאְלִכ'ָדאל",  ֲעָרִבי  ְלׁשֹון  ּבִ ּבּור  ַהּדִ

ֶפר  ּסֵ ב ֲעֵליֶהם ּבַ ֵ ֵגן ְלִהְתַיּשׁ ר לֹא ִיּתָ ָהְרחֹוִקים, ֲאׁשֶ

ָהְרָאיֹות  א  ֶאּלָ בֹו  ֵהֵבאִתי  ּלֹא  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ה,  ַהּזֶ

ַעל  ֲעֵליֶהן  ַעת  ַהּדַ ב  ֵ ְתַיּשׁ ּתִ ר  ֲאׁשֶ יקֹות,  ְסּפִ ַהּמַ

ָאַמר  ׁשֶ ּוְגמֹו  ָהֱאלִֹהית,  ַהָחְגָמה  ֵטי  ּפְ ִמׁשְ

ל ֶמְחָקר  ַכת ּגָ ַהּשָׂ ׁש ּבְ ַבּקֵ ּנְ ילֹוסֹוף: "ֵאין ָראּוי ׁשֶ ַהּפִ

ִהיא  ר הּוא רֹוֶצה ָבּה, ְוׁשֶ ָרה ֲאׁשֶ ֶרְך ַהְיׁשָ בֹו ֶאת ַהּדֶ

לּוי. ֶתר ּוַבּכָ ּסֵ ה, ּבַ ִדּבּור ּוְבַמֲעׂשֶ ֵעיָניו, ּבְ ֶלת ּבְ ְמֻקּבֶ

י  ְנּתִ ּקַ רֹו, ּתִ י ְלַחּבְ ְמּתִ ִנְכְמָרה ֲעָצִתי ְוִהְסּגַ ר  ְוַגֲאׁשֶ
ּוָבִניִתי  ְמגֹונֹוָתיו,  י  ְעּתִ ְוִהּצַ יֹוָתיו,  ָאׁשְ

חֹובֹות  ל  ּגָ ִצים  ְמַקּבְ ים,  ָרׁשִ ׁשָ ָרה  ֲעׂשָ ַעל  אֹותֹו 

ל  ּגָ ָעִרים,  ׁשְ ָרה  ַלֲעׂשָ אֹותֹו  י  ְקּתִ ְוִחּלַ ָבבֹות,  ַהּלְ

ּגֹוֵלל  יו,  ָרׁשָ ָ ִמּשׁ ֶאָחד  ְלׁשֶֹרׁש  ְמֻיָחד  ֵמֶהם  ַער  ׁשַ

ּבֹו,  לּוִים  ַהּתְ ְוָהִעְנָיִנים  ּוַמְחְלקֹוָתיו,  בּוָליו  ּכְ ֶאת 

ֶרְך  ַהּדֶ ּבֹו  אֹוֵחז  ַוֲאִני  אֹותֹו.  ְפִסיִדים  ַהּמַ ִנים  ְוַהּפָ

ׁשֹון  ּלָ ּבַ יל  ּגִ ּוְלַהׂשְ ְלהֹורֹות  ְלָהִעיר,  רֹוָבה  ַהּקְ

ֲאִני  ֶ ּשׁ ַמה  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּגְ ְוַהּנֹוֵהכ,  רֹוב  ַהּקָ ַהְמֹבָאר 

ׁשֹון ֶהָעֹמק  יַח ַהּלָ רֹוֶצה ְלָבֲארֹו ָקרֹוב ְלָהִבין. ְוַאּנִ

גכ. מלאגת הניצוח. 'מלאכת הניצוח' היא אחת מחלקי חכמת ההגיון הנחלקת לשלשה חלקים: א. 

'ניצוח'. ב. 'ראיה'. ג. 'הוכחה חותכת' )מופת(. ה'ניצוח' הוא, כשאין להכריע בין שתי דעות רק מכח 

הקושיות הרבות שישנן על אחת הדעות הן חזקות יותר מהקושיות שישנן על הדעה שכנגדה, ואז 

הדעה שהקושיות עליה מועטות וקלות מנצחת את הדעה שכנגדה, ויש לקבל אותה, אף על פי שגם על 

הדעה השניה יש קושיות. וה'ראיה' היא, כשעל אחת משתי הדעות ישנן קושיות, אז שופטים שהצדק 

עם הדעה שכנגדה, כל זמן שאין עליה סתירה. וכן על ידי הוכחה וראיה שהיא מכח הסברא ואומד 

הדעת כפי אחת הדעות, כמו למשל, אם רוצים להוכיח שמכתב הכתוב בכתב יפה וסגנון צח נכתב על 

ידי אדם ולא נתהוה בדרך מקרה על ידי שנשפך דיו על הנייר, שבאמת אין על זה שום הוכחה חותכת 

להכחיש את מי שיתעקש לומר שהמכתב נתהוה מעצמו, ואף על פי כן נחליט מכח הסברא ואומד 

הדעת שאדם כתב את המכתב, ומשל זה מביאו רבינו להלן בשער היחוד. וה'הוכחה החותכת' היא דבר 

שאי אפשר לסתור אותו בשום אופן, מפני שהוא נראה בחוש )מרפא לנפש, טוב הלבנון ופת לחם(.

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הקדמההקדמה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  צה צד   המוסר   ארחות   

מן   – ולהמשיל  להרכיש 

ענייני  את  להסביר  הנמנע 

פי  על  האלוקית  החכמה 

ידי  על  או  החושים  הרגשת 

משל, מפני שה' יתברך נעלה 

חוש  מכל  ומשולל  ונשגב 

החגמה  בתחילת  ולא  ודמיון, 

הטבעית מופת – ואין לשאול 

מדוע  הנבראים,  טבע  על 

טבעו של דבר זה כך, וטבעו 

עלה  כך  כי  אחרת,  זה  של 

ברצונו יתברך, ולא בראשית 

המופת מופת" – גם אין לבקש 

המונחים  על  חותכת  הוכחה 

הראשוניים  השכליים 

בנויות.  ההוכחות  שעליהם 

אקסיומה,  נקראים  אלו 

צורך  ואין  ראשון,  מושכל 

להוכיחם, כגון: אין צורך להוכיח שהשלם גדול מהחלק, ושהאלכסון ארוך יותר מהקו הישר, וכדומה. 

גי גאשר נישמר מן הדברים האלה – כי כאשר נימנע מלהשתמש בכל אלו: בלשון העמוקה ובמילים 

הנכריות ובמופתים הנשענים על דרך מלאכת הניצוח ובמחקרים הרחוקים, יקל עלינו להכיע אל 

נחטיא את המטרה שאליה   – ומטרתנו. ואם לא נעשה גן, נתעה מדרך עניננו  אל רצוננו  בקשתנו 

– ויקשה עלינו למצוא את  אנו שואפים להגיע, ויקשה עלינו למצוא את מה שהיתה גוונתנו אליו 

מבוקשנו.

ומפני שהיה ספרי זה מן החגמה האלהית – ומפני שספרי זה עוסק בחלק החכמה האלוקית, נשמרתי 

בו מן הראיות שהן הולגות על דרך חגמת הדיבור – נמנעתי מלהביא בו ראיות הבנויות על דרך חכמת 

ההיגיון וחגמת השימוש, אלא בשער הראשון ממנו – מלבד בשער הייחוד שבספר זה, שם כן אזכיר 

אותן, גי אפשר שידחקנו הצורך אליהן – שם איאלץ להזדקק להן - מפני דקות מחקרנו בו – בגלל 

דקות המחקר בשער זה. ושמתי רוב ראיותי מן הדברים המושגלים – והבאתי את רוב ראיותי מדברים 

המובנים על ידי השכל, וקרבתים בדמיונים

 – המופת  דרך  על  מציאותו 

לא  נכון לנו לדרוש הוכחה 

חותכת על כל מחקר שכלי 

הוכחה  היא  המופת  ]דרך 

אפשר  שאי  אמפירית, 

לסתור אותה בשום אופן, מפני שאמיתותה נראית בחוש[, גי אין גל מחקר שגלי נמצא במופת 

על  בנויה  ההוכחה  המקרים  וברוב  חותכת,  בהוכחה  להוכיח  אפשר  שכלי  מחקר  כל  לא  כי   –

אומד הדעת ועל הסברא הישרה של שכל הבריא, ולא שנבקש בחגמת השימוש – אכן, לא נכון 

ודומיהן הדבר  התכונה,  ההנדסה,  החשבון,  בחכמת  כגון  ה"שימושיות",  החכמות  בתחום  לבקש 

המספיק – הוכחה על פי אומדן דעת וסברה ישרה ]הוכחה כזו, הנובעת מהיגיון ישר, נקראת 'דבר 

המספיק', מפני שהיא מספקת בעצמה ואינה נזקקת להקדמות וידיעות אחרות, כדרך שנזקק מי 

שבא להוכיח דבר בהוכחה "מופתית" )פת לחם([. בתחום זה אין להסתפק בראיות הבנויות על 

 הסברא ואומד הדעת, אלא יש להביא על כל דבר מהן הוכחה חותכת, ואולם לא בחגמת האלהות

ְבִעית  ת ַהָחְגָמה ַהּטִ יל, ְולֹא ִבְתִחּלַ יׁש ּוְלַהְמׁשִ ְלַהְרּכִ

ר  ַגֲאׁשֶ י  ּגִ מֹוֵפת".  ַהמֹוֵפת  ית  ְבֵראׁשִ ְולֹא  מֹוֵפת, 

יַע ֶאל  ְלַהּכִ ָעֵלינּו  ֵיַקל  ה,  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ַהּדְ ִמן  ֵמר  ָ ִנּשׁ

ֶרְך ִעְנָיֵננּו,  ה ֵגן, ִנְתֶעה ִמּדֶ ֵתנּו, ְוִאם לֹא ַנֲעׂשֶ ׁשָ ּקָ ּבַ

ָנֵתנּו ֵאָליו. ָהְיָתה ַגּוָ ֶ ה ָעֵלינּו ִלְמצֹא ַמה ּשׁ ְוִיְקׁשֶ

ָהֱאלִֹהית,  ַהָחְגָמה  ִמן  ֶזה  ִסְפִרי  ָהָיה  ׁשֶ ֵני  ּוִמּפְ
הֹוְלגֹות  ֵהן  ׁשֶ ָהְרָאיֹות  ִמן  בֹו  י  ַמְרּתִ ִנׁשְ

א  ֶאּלָ ּמּוׁש,  ִ ַהּשׁ ְוָחְגַמת  ּבּור  ַהּדִ ָחְגַמת  ֶרְך  ּדֶ ַעל 

ְדָחֵקנּו ַהּצֶֹרְך  ּיִ ר ׁשֶ י ֶאְפׁשָ ּנּו, ּגִ ַער ָהִראׁשֹון ִמּמֶ ַ ַבּשׁ

י רֹב ְרָאיֹוַתי  ְמּתִ ֵני ַדּקּות ֶמְחָקֵרנּו בֹו. ְוׂשַ ֲאֵליֶהן ִמּפְ

ִדְמיֹוִנים  ּבְ ים  ְוֵקַרְבּתִ ִלים  ּגָ ׂשְ ַהּמֻ ָבִרים  ַהּדְ ִמן 

ֶמְחָקר  ל  ּגָ ֵאין  י  )גד(ּגִ ַהּמֹוֵפת,  ֶרְך  ּדֶ ַעל  ְמִציאּותֹו 

ָחְגַמת  )גה(ּבְ ׁש  ַבּקֵ ּנְ ׁשֶ ְולֹא  מֹוֵפת,  ּבְ ִנְמָצא  ְגִלי  ׂשִ

ָהֱאלֹהּות  ָחְגַמת  ּבְ ְולֹא  יק,  ְסּפִ ַהּמַ ָבר  ַהּדָ ּמּוׁש  ִ ַהּשׁ

גד. גי אין גל מחקר שגלי נמצא במופת. כלומר, כי לא ניתן להוכיח מחקר שכלי על ידי הוכחה 

ו’מרפא לנפש’, כי החקירות השכליות אינן  חותכת. כוונת רבינו היא כפי שביארו ה’פת לחם’ 

נפשטות על ידי הוכחות חותכות, אלא על ידי סברא ישרה ואומדן הדעת. דרך משל, כאשר אדם 

רואה ציור נאה, ברור לו כי הציור נוצר על ידי אומן שצייר זאת ולא על ידי צבעים שנשפכו 

על לוח הציור. וכן כאשר יראה מכתב הכתוב בטוב טעם, יהיה ברור לו כי אדם מסוים כתב את 

המכתב והוא לא נוצר באופן אקראי על ידי דיו שנשפך על גליון הכתיבה. הוכחה זו היא הוכחה 

על פי אומדן דעת והשכל הישר, אך אין בה הוכחה ניצחת כנגד המתעקש שלא לקבל הנחה 

פשוטה וברורה זו, כמו שמצוי בחכמת החשבון וההנדסה. אך אף על פי כן נאמר לו, כי השכל 

מחייב זאת, ולא ימאן לקבל זאת רק מתעקש וסכל.  

גה. בחגמת השימוש. ‘חכמת השימוש’ היא שם כולל לכל החכמות שבני אדם משתמשים בהם 

לצורכיהם )כפי שביאר רבינו בתחילת ההקדמה ד”ה והחכמה מתחלקת(, כגון, חכמת החשבון 

וההנדסה, חכמת התכונה וחכמת המוזיקה, ויתר ההמצאות שהמציאו בני האדם לתועלתם. וביאר 

ה’מרפא לנפש’ כוונת רבינו, שבחכמה זו אין להוכיח דבר על ידי אומדן דעת וסברה פשוטה, 

ולמשל, שאין כל אומדן דעת או סברה פשוטה המחייבים כי הקו האלכסוני שבריבוע מידתו שווה 

לקווי האורך והרוחב של המרובע, ודבר זה לא יתאמת כי אם על ידי הוכחה חותכת. 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הקדמההקדמה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  צז צו   המוסר   ארחות   

א(:  טז,  )מכילה  ז"ל  חכמינו 

גל האומר דבר חגמה, אפילו 

נקרא  העולם,  אומות  בן 

גם  ללמוד  שיש  הרי   – 'חגם' 

חכמי  שהשמיעו  מהמוסר 

העמים במשליהם ובמנהגיהם 

בהבאת  ואמרו  המשובחים. 

התועלת  ועל   – המשלים 

שבהצגת משלים, לקרב הענינים הקשים בהם – כדי לקרב בהם אל הדעת עניינים קשים אמרו )עירובין 

גא, ב(: אכמרה – שלמה המלך לימד את התורה לעם בסימנין – בעזרת מסורת וסימנים של פסקי 

טעמים בתיבות המקרא והמשנה, ואסברה בדדמי ליה – וכדי להסביר את התורה השתמש בדימויים 

ומשלים, ]כך פירשו חז"ל שם את הפסוק )קהלת יב, ט(: 'ויותר שהיה קהלת חכם עוד לימד דעת את 

העם', כלומר, שלמה המלך השתמש בשני אמצעים כדי ללמד את העם דעת: הראשון נועד לחזק את 

כוח הזיכרון לבל ישכחו את מה שלמדו. לשם כך נתן שלמה המלך סימן לכל דבר שלימד, כגון הלכה 

זו מתחילה כך והלכה זו כך, וכדומה. האמצעי השני בא להעמיק את הבנת הדברים, בפרט הדברים 

הקשים. לשם כך הציג שלמה המלך משלים בתוך כדי לימודו )מרפא לנפש([. ושלמה המלך החגם אמר 

)משלי א, ו(: האדם החכם והנבון ייתן לבו 'להבין את המשל והנמשל ומליצה – ואת הִאְמרה השנונה, וכן 

את עומק דברי החגמים וחידותם' – ואת רמזיהם.

הקרובים – וקירבתי אותם אל 

השכל במשלים קלים להבנה, 

אשר אין בהם ספק בנכונותם 

ואמיתתם, וסמגתי - וצירפתי 

גתוב  שמצאתי  מה  את  להם 

גך  ואחר  הנביאים,  בספרי 

סמגתי – ולאחר מכן הוספתי 

את   – הקבלות  דברי  להם 

מרבותינו  שקבלנו  הדברים 

החסידים  ומן  לברגה,  זגרונם 

והחגמים שבגל אומה, שהכיעו 

שדבריהם   – אלינו  דבריהם 

שקויתי  מפני  לנו,  נודעו 

אליהם  נוטים  הלבבות  שיהיו 

ולדבריהם ומקשיבים אל דברי 

דברי  ]כגון[  גמו  חגמתם, 

ומוסרי  הפילוסופים  ומליצות 

ומנהכיהם  בעולם  הפרושים 

על  מתנצל  רבנו  המשובחים. 

להביא  לנכון  מצא  כך שהוא 

בספרו מדברי הפילוסופים של אומות העולם. הוא מביא מקור לכך שמותר ללמוד מחכמת הגויים )פת 

לחם(: וגבר אמרו רבותינו זגרונם לברגה )סנהדרין לט, ב( ביישוב שני פסוקים סותרים: גתוב אחד אומר 

)יחזקאל יא, יב(: 'וגמשפטי הכויים אשר סביבותיגם עשיתם' – כמנהגי העמים שהם שכניכם נהגתם, 

וגתוב אחד אומר )יחזקאל ה, ז(: 'וכמשפטי הגוים אשר סביבותיכם לא עשיתם', הא גיצד? גמתוקנים 

שבהם לא עשיתם, כלומר, לא כיבדתם את ה' כמתוקנים שבמלכי אומות העולם, כגון עגלון שהיה אחד 

ממלכי מואב, והיה מכבד את ה', וכאשר אמר לו אהוד, ששפט את ישראל בימיו של מלך מואבי זה, 

שיש לו בעבורו מסר מה', מיד קם עגלון מכיסאו משום כבוד ה'. גמקולקלים שבהם עשיתם, כלומר, 

הקרבתם את בניכם לעבודה זרה כפי שהקריב מישע מלך מואב את בנו בכורו לעבודה זרה )רש"י(. הרי 

שה' תובע מישראל על שלא למדו מהגויים את ההנהגות הטובות המצויות אצל המתוקנים שבהם )פתחי 

 לב(. באותו אופן יש לומר שמותר להביא מדברי הפילוסופים, המתוקנים שבאומות העולם. ועוד אמרו

ֻאּמֹות  ַבר ָחְגָמה ֲאִפּלּו ּבְ ל ָהאֹוֵמר ּדְ ה טז, א(: )גו(ּגָ )ְמִכּלָ

ִלים  ׁשָ ַהּמְ ַבֲהָבַאת  ְוָאְמרּו  ָחָגם.  ִנְקָרא  ָהעֹוָלם 

ֶהם )ֵערּוִבין גא, ב(: ַאְכְמֵרּה  ים ּבָ ׁשִ ְלָקֵרב ָהִעְנָיִנים ַהּקָ

ֵלי  ְדָדֵמי ֵליּה. ְוֶהָחָגם ָאַמר )ִמׁשְ ֵרּה ּבֵ ִסיָמִנין ְוַאְסּבְ ּבְ

ְבֵרי ֲחָגִמים ְוִחידָֹתם. ל ּוְמִליָצה ּדִ א, ו(: ְלָהִבין ָמׁשָ

י ָלֶהם ַמה  ֶהם ָסֵפק, ְוָסַמְגּתִ ר ֵאין ּבָ רֹוִבים, ֲאׁשֶ ַהּקְ

ְך  ּגָ ְוַאַחר  ִביִאים,  ַהּנְ ִסְפֵרי  ּבְ ָגתּוב  ָצאִתי  ּמָ ֶ ּשׁ

ֵמַרּבֹוֵתינּו  ְלנּו  ּבַ ּקִ ׁשֶ לֹות  ּבָ ַהּקַ ְבֵרי  ּדִ ָלֶהם  י  ָסַמְגּתִ

ָגל  ּבְ ׁשֶ ְוַהֲחָגִמים  ַהֲחִסיִדים  ּוִמן  ִלְבָרָגה  ִזְגרֹוָנם 

יִתי  ּוִ ּקִ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ֵאֵלינּו,  ִדְבֵריֶהם  יעּו  ִהּכִ ׁשֶ ה,  ֻאּמָ

ֶאל  יִבים  ּוַמְקׁשִ ֲאֵליֶהם  נֹוִטים  ָבבֹות  ַהּלְ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ

ים  רּוׁשִ ילֹוסֹוִפים ּומּוַסר ַהּפְ מֹו ִדְבֵרי ַהּפִ ָחְגָמָתם, ּגְ

ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ּוְגָבר  ִחים.  ּבָ ַהְמׁשֻ ּוִמְנֲהֵכיֶהם 

ֶאָחד אֹוֵמר  תּוב  ּגָ )ַסְנֶהְדִרין לט, ב(:  ִלְבָרָגה  ִזְגרֹוָנם 

ר ְסִביבֹוֵתיֶגם  ֵטי ַהּכֹוִים ֲאׁשֶ ּפְ )ְיֶחְזֵקאל יא, יב(: ּוְגִמׁשְ

ז(: ה,  )ְיֶחְזֵקאל  אֹוֵמר  ֶאָחד  ְוָגתּוב  יֶתם,   ֲעׂשִ

לֹא  ֶהם  ּבָ ׁשֶ ִנים  ְמֻתּקָ ּגַ ֵגיַצד?  ָהא  יֶתם,  ֲעׂשִ לֹא 

ְוָאְמרּו  יֶתם.  ֲעׂשִ ֶהם  ּבָ ׁשֶ ְמֻקְלָקִלים  ּגַ יֶתם,  ֲעׂשִ

גו. גל האומר דבר חגמה אפילו באומות העולם נקרא חגם. עיין בתשובת 'חתם סופר' )או"ח סי' ר"ח, 

ד"ה ובזה יש(, שתמה מה החידוש בזה, הרי פשוט שנקרא חכם, שהרי מברכים על חכמי אומות העולם 

'שנתן מחכמתו לבשר ודם'? וכתב לבאר, שהיה עולה על הדעת לומר, כי דווקא יהודי שהוא מושגח 

מאל עליון, עליו נאמר, שאם אומר דבר חכמה הרי הוא נקרא 'חכם', אבל גוי שאומר דבר חכמה שאינו 

ראוי לפי מזגו וטבעו, אפשר שהוא לא יתכן להיות במצב של חכמה, אלא הרי הוא כסומא בארובה 

]כלומר, אולי הוא אמר זאת במקרה, כסומא המוצא את דרכו בארובה במקרה, ואין הכרח שדבריו 

נאמרו בחכמה[, באו חז"ל ולימדונו שאין הדבר כן, אלא גם גוי שאינו חכם בעצם, מכל מקום אם אומר 

דבר חכמה הרי הוא נקרא 'חכם' על אותו דבר חכמה שנזרקה מפיו, שעל דבר חכמה וחידות הזה קורא 

לו חכם לפי שעה, ולא נאמר שהאומר דבר חכמה באומות-העולם, שאיננו חכמה בעצם, ודבריו אינם 

אלא כסומא בארובה במקרה ולא בהשגחה, קמ"ל כי נקרא חכם לפי שעתו.

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הקדמההקדמה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  צט צח   המוסר   ארחות   

– שער הבחינה מופיע אפוא 

כשני לכלל חובות הלבבות.

במה  התבוננתי  ואחר-כך 

 – האמת  לאחד  שראוי 

האחד  כלפי  בחובתנו 

כדי   - האדנות  מן  האמיתי 

אדנותו  קבלת  את  להביע 

עלינו, ומה שחייבים בריותיו 

ובחובתנו   – מעבודתו  בו 

העבודה  אותה  לעובדו 

ולכן  ברואיו,  על  המוטלת 

שמתי – קבעתי את קבלת עבודת האלהים לשורש השלישי לגלל מחובות הלבבות – מכלל חובות 

הלבבות. 

ואחר גך נתבאר לי מה שראוי לאחד האמת – וראיתי עוד שראוי לנו לעבוד את האחד האמיתי, 

מהתייחדו בהנהכת הגל – בשל היותו המנהיג היחידי של כל הברואים, ומשום שהתועלת והנזק 

שיגיעו לאדם אינם ביד זולתו ולא בגזירת אי מי מבלעדיו, גי אם ממנו וברשותו לבדו ]בלבד[, 

]התועלת והטוב באים לאדם ממנו יתברך ומידו, ואילו הנזק והרע באים לאדם ממעשיו עצמם, 

ברשותו של ה' שאינו מעכב אותם, אבל הם אינם מיד ה', כי אין לייחס את פעולת הרע אל השי"ת 

)פת לחם וטוב הלבנון([, ושהתחייבנו לבטוח רק עליו ]בו[,

לאחר ה"הודעה" על חלוקת 

הספר לעשרה שערים מבאר 

רבנו את הסיבות שהביאוהו 

השערים  סדר  את  לקבוע 

בספרו. 

גאשר  המחבר:  אמר 

לחבר  ]החלטתי[  הסגמתי 

כל  את  הזה  בספר  וללקט 

חלקי חובות הלבבות, גוונתי 

הסכמתי   – מחשבתי  את 

אותן  לבחור  במחשבתי 

גוללות  שתהיינה  החובות 

את  הכוללות   – זולתן  את 

וסובבות  האחרות  החובות 

והמקיפות   – שאריתן  את 

הלבבות,  חובות  שאר  את 

ויסודן  ושמתי שרשן העליון 

הכדול ייחוד האל בלב שלם – 

וקבעתי את ייחוד האל בלב 

שלם כשורש העיקרי וכיסוד 

הראשוני לכל החובות. 

ואחר גך עיינתי – שקלתי בדעתי, במה שאנו חייבין לחבר אל ייחודו מהחובות הנזגרות הראויות 

לו ממנו – אלו מן החובות שהזכרנו ושאנו חייבים לבוראנו יש להסמיך אל חובת הייחוד כנובעות 

ומשתלשלות ממנה, וידעתי דעת ברורה – ומאחר שידעתי בידיעה ברורה, גי הבורא יתברך מפני 

שהוא אחד באמת ולא ישיכהו שום עצם ולא מקרה, דבר שיתבאר באר היטב בשער הייחוד, ומאחר 

ואין מחשבתנו משכת – ואין מחשבתנו מסוגלת להשיג דבר שאינו לא עצם ולא מקרה, הרי נמנעה 

ממנו השכתו ואיננו מסוגלים לתפוס את מציאותו מצד עצם גבודו יתברך, כלומר אין ביכולתנו 

לידע מהותו, והוצרגנו לדעתו ולהשיכ מציאותו מצד בריותיו – וכדי להכירו ולהשיג את מציאותו, 

אנו צריכים להתבונן בחכמתו הניכרת בבריותיו, וזה הוא שער הבחינה בברואים – ומאחר שחובתנו 

זו מבוארת בשער הבחינה, לכן שמתי – קבעתי את הבחינה לשורש השני לגלל מחובות הלבבות 

ִמן  ָהֱאֶמת  ְלֶאָחד  ָראּוי  ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ י  ְוִהְתּבֹוַנְנּתִ
ִרּיֹוָתיו  ּבְ ִבים  ַחּיָ ֶ ּשׁ ּוַמה  ָהַאְדנּות, 

ָהֱאלִֹהים  ֲעבֹוַדת  ַלת  ַקּבָ י  ְמּתִ ׂשַ ֵמֲעבֹוָדתֹו,  ּבֹו 

ָבבֹות. — ְוַאַחר  ָלל ֵמחֹובֹות ַהּלְ י ַלּגְ ִליׁשִ ׁשֶֹרׁש ׁשְ

ָראּוי ְלֶאָחד ָהֱאֶמת ֵמִהְתַיֲחדֹו  ֶ ֶאר ִלי ַמה ּשׁ ְך ִנְתּבָ ּגָ

י ִאם  ֶזק ֵאיָנם ּגִ ַהּתֹוֶעֶלת ְוַהּנֶ ַהְנָהַכת ַהּגֹל, )גז(ְוׁשֶ ּבְ

ָעָליו  ִלְבטַֹח  ְבנּו  ִהְתַחּיַ ְלַבּדֹו,  ּוִבְרׁשּותֹו  ּנּו  ִמּמֶ

ֶפר  ּסֵ ּבַ ר  ְלַחּבֵ י  ְמּתִ ִהְסּגַ ר  ֲאׁשֶ ּגַ ר:  ַהְמַחּבֵ ָאַמר 
ֶאת  י  ְנּתִ ּוַ ּגִ ָבבֹות,  ַהּלְ חֹובֹות  ֶחְלֵקי  ה  ַהּזֶ

ֶאת  גֹוְללֹות  ְהֶייָנה  ּתִ ׁשֶ אֹוָתן  ִלְבחֹר  י  ְבּתִ ַמֲחׁשַ

ן  ְרׁשָ ׁשָ י  ְמּתִ ְוׂשַ ֵאִריָתן,  ׁשְ ֶאת  ְוסֹוְבבֹות  זּוָלָתן 

ֵלם. —  ׁשָ ֵלב  ּבְ ָהֵאל  ִיחּוד  דֹול  ַהּכָ ִויסֹוָדן  ָהֶעְליֹון 

ֶאל  ר  ְלַחּבֵ ִבין  ַחּיָ ָאנּו  ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ י  ְנּתִ ִעּיַ ְך  ּגָ ְוַאַחר 

ּנּו,  ִמּמֶ לֹו  ָהְראּויֹות  רֹות  ְזּגָ ַהּנִ ֵמַהחֹובֹות  ִיחּודֹו 

ֵני  ִמּפְ ַרְך  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  י  ּגִ רּוָרה,  ּבְ ַדַעת  י  ְוָיַדְעּתִ

ְולֹא  ֶעֶצם  ם  ׁשֵ יֵכהּו  ַיּשִׂ ְולֹא  ֱאֶמת  ֶאָחד  הּוא  ׁשֶ

ֵאינֹו ֶעֶצם  ׁשֶ ָבר  ּדָ ֶכת  ַמּשֶׂ נּו  ְבּתֵ ַמֲחׁשַ ְוֵאין  ִמְקֶרה, 

ֶעֶצם  ד  ִמּצַ ָכתֹו  ַהּשָׂ נּו  ִמּמֶ ִנְמְנָעה  ִמְקֶרה,  ְולֹא 

יכ ְמִציאּותֹו  ַרְך, ְוֻהְצַרְגנּו ְלַדעּתֹו ּוְלַהּשִׂ בֹודֹו ִיְתּבָ ּגְ

רּוִאים,  ּבְ ִחיָנה ּבַ ַער ַהּבְ ִרּיֹוָתיו, ְוֶזה הּוא ׁשַ ד ּבְ ִמּצַ

ָבבֹות. ָלל ֵמחֹובֹות ַהּלְ ִני ַלּגְ ִחיָנה ׁשֶֹרׁש ׁשֵ י ַהּבְ ְמּתִ ׂשַ

גז. ושהתועלת והנזק אינם גי אם ממנו וברשותו לבדו. בביאור ‘פת לחם’ ו’טוב הלבנון’ ביארו, כי 

התועלת והטוב בא לאדם ממנו יתברך ומידו, והנזק והרע בא לאדם ממעשיו עצמם, ברשותו של 

ה’ שאינו מעכב, אבל לא מיד ה’, כי אין לייחס פעולת הרע אל ה’ יתברך. 

היא  האדם  שעושה  הרעה  פירוש,  י”ט(.  ב,  )ירמיהו  תוכיֻחך”  ומשובותיך  רעתך  “תיסרך  כתיב 

היא המייסרת אותו. ביאור הדברים ניתן להבין על פי מה שכתב ר”י בלוך בספרו ‘שעורי דעת’, 

וז”ל: כי כל ענין ‘שכר ועונש’ אין זה ענין נפרד, אלא הוכן בתוך הבריאה כפי מערכתה, שכל 

מצוה מביאה עילוי לנפש האדם, ועל ידו מתחזק צד הקדושה ומתעוררת השפעת הטובה בעולם. 

ולהיפך על ידי החטא נפגמת נשמתו ומביא פגם בעולמות העליונים על ידי שמתמעט בזה כוח 

הקדושה והטוב ומעורר דינים ועונשים ח”ו. כמו שאמרו חז”ל ‘שכר מצוה מצוה, ושכר עבירה 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הקדמההקדמה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  קא ק   המוסר   ארחות   

כל מעשינו לשמו, ולא נערב 

בהם כל כוונה אחרת, גי איננו 

בו  המשתתף  המעשה  מקבל 

זולתו עמו – כי אין ה' מקבל 

מעשה הנעשה גם לשם אי מי 

 – שמתי  לכן  ומלבדו,  זולתו 

המיוחד  את המעשה  קבעתי 

– את ייחוד המעשה רק לשם 

ולשער  חמישי  לשורש  האל 

מחובות  מגלל  החמישי 

הלבבות.

רעיוני  שוטטו  וגאשר 

רעיונותי  היו  וכאשר   –

ולחשוב,  לחפש  משוטטים 

לאחד  חייבים  שאנו  במה 

וכדלו  רוממותו  האמת מספר 

לקל  חייבים  אנו  כמה  עד   –

את  לספר  אחד-אמיתי 

רוממותו וגדלותו, מפני שאין 

מתן  לו.  דומה  ואין  גמוהו 

אם  רק  אפשרי  שכזה  שבח 

– אל השערים הקודמים, את החובה  ולצרף אל זה  כן הוצרגנו לחבר  ועל  נתייחס אליו בהכנעה, 

וגדולתו של הבורא  רוממותו  יכולים לספר את  אין אנחנו  ]שהרי  ]לפניו[ גפי יגלתנו  שניגנע לו 

יתברך, אלא אם כן נרכוש תחילה את מידת הכניעה מלפניו )מרפא לנפש([, ולכן שמתי - קבעתי 

את הגניעה לשורש הששי לגלל מחובות הלבבות – מכלל חובות הלבבות. 

וגאשר הבינותי מה שהוא עובר על בני אדם – וכאשר התחקיתי אחר התנהלותם של בני האדם, 

שהם מתעלמים ומקצרים במה שהם חייבים בו מעבודת האל יתברך – ומתרשלים במילוי חובותיהם 

בעבודת האל יתברך, וכיון שהדרך שיגולים לתקן בה מעוותם וקיצורם – והאפשרות להשלים את 

הקלקול שנגרם בשל עוונם והתרשלותם בעבודת ה', היא התשובה ובקשת הגפרה, לכן שמתי – 

קבעתי את התשובה לשורש השביעי לגלל מחובות הלבבות – מכלל חובות הלבבות.

ולהימסר   – אליו  ולהימסר 

ולקבל  לנו,  אשר  וכל  אנו 

הכול  את  יתברך  מאתו 

באהבה, לכן שמתי – קבעתי 

הרביעי  לשורש  הבטחון  את 

מגלל  הרביעי  ולשער 

מחובות הלבבות. 

והתבוננתי  גך חשבתי  ואחר 

בענין האחד האמתי, מהתייחדו בגבודו – ובחנתי את היותו יחידי בכבודו, ושאיננו משתתף עם 

דבר – עם אף אחד מן הנמצאים, ואינו דומה לדבר מהם, לכן הצרגנו לחבר ולצרף אל זה - להוסיף 

את החובה המוטלת עלינו שנעבדהו לבדו – שנעבוד אותו לבדו, ונייחד גל המעשים – ונייחד את 

ּבֹו  ף  ּתֵ ּתַ ׁשְ ַהּמִ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ל  ְמַקּבֵ ֵאיֶנּנּו  י  ּגִ מֹו,  ִלׁשְ

ָהֵאל  ם  ְלׁשֵ ַהְמֻיָחד  ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ י  ְמּתִ ׂשַ ִעּמֹו,  זּוָלתֹו 

ָבבֹות. ָלל ֵמחֹובֹות ַהּלְ י ַלּגְ ׁשֶֹרׁש ֲחִמיׁשִ

ָאנּו  ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ַלֲחׁשֹב  ַרְעיֹוַני  ׁשֹוְטטּו  ר  ְוַגֲאׁשֶ
ר רֹוְממּותֹו  ּפֵ ִבים ְלֶאָחד ָהֱאֶמת ִמּסַ ַחּיָ

ר ֶאל ֶזה  מֹוהֹו, ֻהְצַרְגנּו ְלַחּבֵ ֵאין ּגָ ֵני ׁשֶ ְוָכְדלֹו, ִמּפְ

ִניָעה ׁשֶֹרׁש  י ֶאת ַהּגְ ְמּתִ נּו, ׂשַ ִפי ְיָגְלּתֵ ַנע לֹו ּגְ ּגָ ּנִ ׁשֶ

ר ֲהִבינֹוִתי  ָבבֹות. — ְוַגֲאׁשֶ ָלל ֵמחֹובֹות ַהּלְ י ַלּגְ ִ ּשׁ ׁשִ

ִמים  ִמְתַעּלְ ֵהם  ׁשֶ ָאָדם,  ֵני  ּבְ ַעל  הּוא עֹוֵבר  ֶ ּשׁ ַמה 

ָהֵאל  ֵמֲעבֹוַדת  ּבֹו  ִבים  ַחּיָ ֵהם  ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ִרים  ּוְמַקּצְ

ָתם  ְמֻעּוָ ּה  ּבָ ן  ְלַתּקֵ גֹוִלים  ּיְ ׁשֶ ֶרְך  ְוַהּדֶ ַרְך,  ִיְתּבָ

י  ְמּתִ ׂשַ ָרה,  ּפָ ַהּגַ ת  ׁשַ ּוַבּקָ ׁשּוָבה  ַהּתְ ִהיא  ְוִקּצּוָרם, 

ָבבֹות.  ַהּלְ ָלל ֵמחֹובֹות  ַלּגְ ִביִעי  ׁשְ ׁשֶֹרׁש  ׁשּוָבה  ַהּתְ

ָלל  חֹון ׁשֶֹרׁש ְרִביִעי ַלּגְ ּטָ י ַהּבִ ְמּתִ ֵסר ֵאָליו, ׂשַ ּוְלִהּמָ

ְבִעְנַין  י  ְבּתִ ָחׁשַ ְך  ּגָ ְוַאַחר   — ָבבֹות.  ַהּלְ ֵמחֹובֹות 

ֵאיֶנּנּו  ְוׁשֶ ִבְגבֹודֹו,  ֵמִהְתַיֲחדֹו  ָהֱאֶמת  ָהֶאָחד 

ֻהְצַרְגנּו  ְלָדָבר,  דֹוֶמה  ְוֵאינֹו  ָבר,  ּדָ ִעם  ף  ּתֵ ּתַ ִמׁשְ

ים  ֲעׂשִ ל ַהּמַ ַעְבֵדהּו ְלַבּדֹו, ּוְנַיֵחד ּגָ ּנַ ר ֶאל ֶזה ׁשֶ ְלַחּבֵ

עבירה’ )אבות ד, ב(, דהיינו שהסבר ‘שכר ועונש’ אינו שבעד מעשה טוב שעושה האדם נותנים 

לו שכר ובעד חטא עונש, אלא במעשה המצוה עצמה נמצא השכר, ולהיפך במעשה עבירה נמצא 

העונש. עכ”ד. 

וכעין זה הביא בספר ‘ארחות יושר’ )פרק: יראת חטא( וז”ל: כתבו בספרים הקדושים, כי העבירה 

והעונש אינן דברים נפרדים. אלא העבירות, שהקב”ה הזהיר עליהן ברא בטבען שהן כמו סם 

המוות לגוף ולנפש, והם משחיתים והורסים ושורפים את הגוף ואת הנפש. וזהו הענין שאפילו 

שוגג צריך כפרה, כי העבירה אש היא עד אבדון תאכל וכאילו אכל סם המוות, וחסד ה’ הוא שעל 

ידי הקרבן נמחקת העבירה. עכ”ל.

כתיב )איכה ג, ל”ח-ל”ט(: “מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. מה יתאונן אדם חי גבר על חטאיו”. 

ופירש רש”י שם: “מה יש להתאונן אדם חי גבר על חטאיו כל איש ואיש יתאונן על חטאיו כי הם 

המביאים עליו הרעה. מפי עליון לא תצא, אמר רבי יוחנן מיום שאמר הקב”ה “ראה נתתי לפניך 

היום את החיים ואת הטוב” וגו’ )דברים ל, ט”ו( לא יצא רעה וטובה מפיו, אלא הרעה באה מאליה 

לעושה רע והטוב לעושה טוב, לפיכך מה יתאונן למה יתרעם האדם אם לא על חטאיו”. 

בספר ‘פניני תפילה’ מבאר את הכתוב: “וברעתם יצמיתם” )תהלים צ”ד כ”ג(, שהרעה הנוצרת על 

ידי החטא היא היא המכלה את החוטא, וכפי שמבארים המפרשים את הכתוב )תהלים קמ”ב, ז’( 

“הצילני מרודפי כי אמצו ממני”, כלומר, הצילני מהרודפים שלי, שעשיתים במו ידי על ידי חטאי 

ורוצים לבלוע אותי, שהרי כל כוחותם וחיותם הוא “ממני”! 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הקדמההקדמה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  קכ קב   המוסר   ארחות   

על  לדעת  חקרתי  גך  ואחר 

לבורא  חייבים  שאנו  מה 

חובתנו  עיקר  מהי   – יתברך 

אשר  יתברך,  הבורא  כלפי 

וקץ  תאוה  גל  תגלית  הוא 

גל תקוה – עיקר כזה שהוא 

השאיפות  פסגת  בבחינת 

גיליתי  התקוות.  כל  וקץ 

שתכלית זו היא הקרבה אל 

האדם  כאשר  אכן,  הקב"ה. 

מתאווה ומקווה לקרבת ה', אין שום תאווה או תקווה אחרת נחשבות בעיניו למאומה, גי ממנו 

התחלה ואליו התיגלה – כי הבורא יתברך הוא סיבת התהוותו של כל דבר ותכליתו, וממילא מה 

שראוי לו ממנו מאהבת רצונו ויראת חרונו – חובתנו כלפיו היא שנאהב לעשות את רצונו ונירא 

מכעסו, אשר המה תגלית הטובה והרעה – שהם הסיבה הבלעדית לכל הטוב והרע ]שהרי אם האדם 

רצוי ואהוב לפני ה' בשל מעשיו הטובים, וודאי יגיע לכל המעלות והטובות בזה ובבא, וכן להיפך, 

אם האדם מעורר על עצמו ח"ו את חרון ה' על עוונותיו, אין לו רעה גדולה מזו[, גמו שאמר הגתוב 

)תהלים ל, ו(: 'גי רכע באפו חיים ברצונו – חיי האדם תלויים ברצונו יתברך; ברצותו דרכי איש, 

הוא מגביה אותו ונותן לו עוז ותעצומות, וכשהוא מסתיר פניו מהאדם שהתרחק ממנו, נעשה אותו 

להשיכ  חיפשתי  וגאשר 

אמתת – את האמת הברורה 

לה'  חייבים  שאנו  מה  על 

הנכלות  החובות  מן  יתברך 

החובות  את   – והנסתרות 

הנגלות והנסתרות המוטלות 

ה'  את  בעבודתנו  עלינו 

ייתגן  לא  גי  וידעתי  יתברך, 

שנחשוב  עד  אותן  לקיים 

לאל  בעבורן  נפשותינו  עם 

עם  שנעשה  עד   – יתברך 

ונבדוק  וחשבון  דין  נפשנו 

כמה  ועד  מעשינו  טיב  את 

הם מזוקקים במחשבה לשם 

 – עליהם  ושנדקדק  שמים, 

קיימנו  האם  ושנדקדק בהם 

שמתי  לכן  כראוי,  אותן 

עם  החשבון  את  קבעתי   –

לגלל  שמיני  לשורש  הנפש 

מחובות הלבבות – של כללי 

חובות הלבבות.

אל  השיבותי  וגאשר 

מחשבתי בענין האחד האמת 

– וכאשר שבתי והתבוננתי במחשבתי בעניין הקל האחד והאמיתי, ראיתי גי ייחודו בלב שלם לא 

יתקיים – נוכחתי כי לא תתקיים האמונה בייחודו בלב שלם בנפש המאמין, גשלבו שגור ביין – 

כאשר הוא כשיכור מיין אהבת ותאוות העולם הזה, וכשהוא נוטה ומתמכר אל תאוותיו הבהמיות, 

ורק אם ישתדל לפנות את לבבו ]מלבבו[ ולסלק את מצפונו ממותרי העולם – ולסלק ממצפוניו את 

המשיכה למותרות העולם הזה ולפרוש ממעדניו ומתענוגותיו, יתקיים הייחוד השלם בלבו – או-אז 

תתקיים בלבו האמונה בייחוד השלם, ויעל אל מעלתו – ויתרומם במדרגתו, ולכן שמתי – קבעתי 

את הפרישות בעולם לשורש התשיעי לגלל מחובות הלבבות – של כללי חובות הלבבות.

ַלּבֹוֵרא  ִבים  ַחּיָ ָאנּו  ֶ ּשׁ ַמה  ַעל  י  ָחַקְרּתִ ְך  ּגָ ְוַאַחר 

ל  ּגָ ְוֵקץ  ֲאָוה  ּתַ ל  ּגָ ַתְגִלית  הּוא  ר  ֲאׁשֶ ַרְך,  ִיְתּבָ

ּוַמה  ְגָלה,  ַהּתִ ְוֵאָליו  ַהְתָחָלה  ּנּו  ִמּמֶ י  ּגִ ְקָוה,  ּתִ

ֲחרֹונֹו,  ְוִיְרַאת  ְרצֹונֹו  ֵמַאֲהַבת  ּנּו  ִמּמֶ לֹו  ָראּוי  ֶ ּשׁ

ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּגְ ְוָהָרָעה,  ַהּטֹוָבה  ְגִלית  ּתַ ה  ֵהּמָ ר  ֲאׁשֶ

ְרצֹונֹו  ים ּבִ ַאּפֹו ַחּיִ י ֶרַכע ּבְ ים ל, ו(: )גח(ּגִ ִהּלִ תּוב )ּתְ ַהּגָ

ָאנּו  ֶ ּשׁ ַמה  ת  ֲאִמּתַ יכ  ְלַהּשִׂ י  ּתִ ׂשְ ִחּפַ ר  ְוַגֲאׁשֶ  —

רֹות,  ְסּתָ ְכלֹות ְוַהּנִ ַרְך ִמן ַהחֹובֹות ַהּנִ ִבים ַליָי ִיְתּבָ ַחּיָ

ב ִעם  ֵ ַחּשׁ ּנְ ם אֹוָתן ַעד ׁשֶ ֵגן ְלַקּיֵ י לֹא ִיּתָ י ּגִ ְוָיַדְעּתִ

ק  ַדְקּדֵ ּנְ ְוׁשֶ ַרְך,  ִיְתּבָ ָלֵאל  ַבֲעבּוָרן  ַנְפׁשֹוֵתינּו 

ִמיִני  ׁשְ ֶפׁש ׁשֶֹרׁש  ַהּנֶ ּבֹון ִעם  י ַהֶחׁשְ ְמּתִ ׂשַ ֲעֵליֶהם, 

ָבבֹות. ָלל ֵמחֹובֹות ַהּלְ ַלּגְ

ָהֶאָחד  ִעְנַין  ּבְ י  ְבּתִ ַמֲחׁשַ ֶאל  יבֹוִתי  ֲהׁשִ ר  ְוַגֲאׁשֶ
ֵלם לֹא  י ִיחּודֹו ְבֵלב ׁשָ ָהֱאֶמת, ָרִאיִתי ּגִ

ֵיין ַאֲהַבת  גּור ּבְ ּבֹו ׁשָ ּלִ ׁשֶ ֲאִמין ּגְ ֶנֶפׁש ַהּמַ ם ּבְ ִיְתַקּיֵ

ל  ּדֵ ּתַ ֲהִמּיֹות, ְוִאם ִיׁשְ ֲאוֹוָתיו ַהּבַ עֹוָלם ְונֹוֶטה ֶאל ּתַ

ִמּמֹוְתֵרי  ַמְצּפּונֹו  ֶאת  ק  ּוְלַסּלֵ ְלָבבֹו  ֶאת  ְלַפּנֹות 

חּוד ַהּיִ ם  ִיְתַקּיֵ יו,  ֲעַדּנָ ִמּמַ ְוִלְפרׁש   ָהעֹוָלם 

ִריׁשּות  י ַהּפְ ְמּתִ ִלּבֹו ְוַיַעל ֶאל ַמֲעָלתֹו, ׂשַ ֵלם ּבְ ָ ַהּשׁ

— ָבבֹות.  ַהּלְ ֵמחֹובֹות  ָלל  ַלּגְ יִעי  ׁשִ ּתְ גח. גי רכע באפו חיים ברצונו. במסכת ע”ז )ד:( אמרו: “ואל זועם בכל יום” )תהלים ז, י”ב( – וכמה  ׁשֶֹרׁש 

זעמו, רגע. וכמה רגע, אמר אמימר, ואיתימא רבינא: רגע כמימריה. ומנלן דרגע הוה ריתחיה, 

דכתיב )תהלים ל, ו(: “כי רגע באפו חיים ברצונו”.

ויש לתמוה שראשית הפסוק סותרת את סיומו, שהלא הכעס של הקב”ה על עולמו הוא היפך 

החיים, ומהו שאמר “חיים ברצונו”.

אלא בא הכתוב להשמיענו את כוחו המיוחד של בורא עולם בהנהגתו בבריאה: 

שלא כמדת בשר ודם מדת הקב”ה. מלך בשר ודם, אם בא לכלל כעס על אחד מעבדיו, לא יכול 

על-פי טבעו להעניק לו בעת הזו מתנת-חיבה. גם אם בלבו פנימה יש רגשי אהבה כלפי אותו 

עבד שסרח, קודם כל יש לרצות ולפייס את המלך ולהפיג את זעמו, ורק כאשר תשוב רוחו אליו 

יוכל להרעיף המלך את אהבתו אליו. 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הקדמההקדמה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  קה קד   המוסר   ארחות   

להתחגם – וכוונתי בחיבורי זה 

הייתה להחכים עצמי, ולהעיר 

הפתאים – ולעורר את האנשים 

והמקצרים  ליצרם  המתפתים 

חוקי  ונוחלי  תורתנו  מאנשי 

בעבודת  והמתרשלים   – דתנו 

ה' מקרב אנשי התורה ומקבלי 

שיספיק  במה  אמונתנו,  חוקי 

ידי  על   – הראיות  מן  להם 

אשר  אותם,  שיספקו  ראיות 

יעיד השגל בברורן ואמיתתן – 

ואשר השכל מעיד על היותן 

יגחש  ולא  ואמיתיות,  ברורות 

בהן – ואין איש מאנשי האמת 

שיוכל להכחיש את אמיתותן, 

 – והשקר  החונף  אנשי  אם  גי 

והאפיקורסים  הצבועים  רק 

מפני  וזאת  בהן,  יפקפקו 

 – עליהם  גבדה  שהאמת 

והחיבור לאמת מהווה לאותם 

אנשים שליליים מעמסה, ושהם מבקשים להקל על עצמם – וכל מבוקשם הוא לפרוק עול מעליהם. 

ולא אטרח להשיב עליהם ]על דבריהם[ – לא אטריח את עצמי להתייחס לטענותיהם, מפני שלא היתה 

גוונתי בזה הספר להשיב על החולקים על עיקר תורתנו – מפני שאין מטרתי בחיבור ספר זה לסתור 

ולהשיב לדברי אלה החולקים על עיקרי תורתנו, אך גוונתי לכלות מה שהוא תקוע בשגל הצלול משרשי 

דתנו – אלא מטרתי לגלות את שורשי דתנו הנטועים בשכל הישר, וטמון בנפשותינו מקטבי תורתנו – 

ואת יסודות תורתנו הטמונים בנפשותינו, וגאשר נעורר את מחשבותינו לחשוב בהם – בשורשי האמונה 

וביסודות התורה, תתברר אמיתתם במצפונינו - תתברר בלבנו אמיתתם, וייראו מאוריהם על איברינו 

- ויתגלה זוהרם גם על איברינו ומראנו החיצוני.

דברים  לגלות  היודע  בכוכבים,  החוזים  באחד מחגמי  שאירע  למעשה  דומה  זה  בספרי  וכוונתי 

נסתרים בעזרת חכמתו, שנגנס בחצר – לחצרו של

אדם מבוהל מהרעות הבאות 

ילין  בערב  )מפרשים(,  עליו 

ייתכן   – רנה'  ולבקר  בגי 

מתוך  האדם  ילין  שבערב 

יתבשר  ובבוקר  בכי, 

קרבתו  כפי  הכול  בשמחה, 

לה' )מצודת דוד ורד"ק(, לכן 

אהבת  את  קבעתי   – שמתי 

העשירי  לשורש  האל יתברך 

לגלל מחובות הלבבות – של 

כללי חובות הלבבות.

מדרך  בידי  עלו  וגאשר 

הסברה – ולאחר שעלה בידי 

לקיום  החובה  את  להבין 

השכל  מן  הלבבות  מצוות 

וההיגיון, חקרתי עליהם מן הגתוב אצלנו והמקובל בידינו – חיפשתי מקורות לחיוב זה מן הפסוקים 

הזו  שהחובה  ומצאתי   – רבים  במקומות  בהם  ומצאתים  מחכמינו,  בידינו  המצויה  הקבלה  ומן 

 מופיעה בדברי חכמינו ז"ל במקומות רבים. ואני עתיד לבאר גל דבר מהם בשער המיוחד לו בעזרו

יתברך.

וקראתי לספרי זה שם מענין גוונתי בו – קראתי לספר בשם המלמד על כוונתי בכתיבת החיבור 

הזה, והוא: ספר תורת חובות הלבבות, וגוונתי בו

י  ֵמַאְנׁשֵ ִרים  ְוַהְמַקּצְ ָתִאים  ַהּפְ ּוְלָהִעיר  ם,  ְלִהְתַחּגֵ

ִמן  ָלֶהם  יק  ְסּפִ ּיַ ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ָדֵתנּו  י  ֻחּקֵ ְונֹוֲחֵלי  תֹוָרֵתנּו 

ְולֹא  ָתן,  ַוֲאִמּתָ ֵברּוָרן  ּבְ ֶגל  ַהּשֵׂ ָיִעיד  ר  ֲאׁשֶ ָהְרָאיֹות 

ָהֶאֶמת  ֵני ׁשֶ ֶקר, ִמּפְ ֶ י ַהחֶֹנף ְוַהּשׁ י ִאם ַאְנׁשֵ ֶהן ּגִ ְיַגֵחׁש ּבָ

ים ְלָהֵקל ַעל ַעְצָמם. ְולֹא  ֵהם ְמַבְקׁשִ ֵבד ֲעֵליֶהם, ְוׁשֶ ּגָ

ֶזה  ָנִתי ּבָ ּלֹא ָהְיָתה ַגּוָ ֵני ׁשֶ יב ֲעֵליֶהם, ִמּפְ ֶאְטַרח ְלָהׁשִ

ר ּתֹוָרֵתנּו, ַאְך  יב ַעל ַהחֹוְלִקים ַעל ִעּקַ ֶפר ְלָהׁשִ ַהּסֵ

י  ְרׁשֵ ָ לּול ִמּשׁ ֶגל ַהּצָ ּשֵׂ הּוא ָתקּוַע ּבַ ֶ ָנִתי ְלַכּלֹות ַמה ּשׁ ּוָ ּגַ

ר  ְוַגֲאׁשֶ תֹוָרֵתנּו,  ְטֵבי  ִמּקָ ַנְפׁשֹוֵתינּו  ּבְ ְוָטמּון  ָדֵתנּו, 

ָתם  ֲאִמּתָ ֵרר  ְתּבָ ּתִ ֶהם,  ּבָ ַלֲחׁשֹב  בֹוֵתינּו  ַמְחׁשְ ְנעֹוֵרר 

ַמְצּפּוֵנינּו ְוֵיָראּו ְמאֹוֵריֶהם ַעל ֵאָבֵרינּו. ּבְ

ֲחַצר  ְגַנס ּבַ ּנִ דֹוֶמה ְלֶאָחד ֵמַחְגֵמי ַהחֹוִזים ׁשֶ ְוֶזה 

ָהֵאל  ַאֲהַבת  י  ְמּתִ ׂשַ ה,  ִרּנָ ְוַלּבֶֹקר  ִגי  ּבֶ ָיִלין  ֶעֶרב  ּבָ

ָבבֹות. ָלל ֵמחֹובֹות ַהּלְ יִרי ַלּגְ ַרְך ׁשֶֹרׁש ֲעׂשִ ִיְתּבָ

י ֲעֵליֶהם  ָבָרה, ָחַקְרּתִ ֶרְך ַהּסְ ר ָעלּו ְבָיִדי ִמּדֶ ְוַגֲאׁשֶ
ָיֵדינּו,  ּבְ ל  ֻקּבָ ְוַהּמְ ֶאְצֵלנּו  תּוב  ַהּגָ ִמן 

ים. ַוֲאִני ָעִתיד ְלָבֵאר  ְמקֹומֹות ַרּבִ ֶהם ּבִ ּוְמָצאִתים ּבָ

ָרְך. ֶעְזרֹו ִיְתּבָ ַער ַהְמֻיָחד לֹו ּבְ ַ ּשׁ ָבר ֵמֶהם ּבַ ל ּדָ ּגָ

ָנִתי בֹו, ָוהּוא:  ּוָ ם ֵמִעְנַין ּגַ ְלִסְפִרי ֶזה ׁשֵ ְוָקָראִתי 
י בֹו  ְנּתִ ָבבֹות, ְוִגּוַ ֵסֶפר ּתֹוַרת חֹובֹות ַהּלְ

לא כן מלכו של עולם, אשר בעת ובעונה אחת ממש יכול לכעוס על ברואיו ולאוהבם כאהבת אב 

לבניו. הנה, הקב”ה הוא שברא את עולמו והוא אשר מקיימו בכל עת ובכל שעה, ואם יסיר ממנו 

את השפעת חיותו אפילו רגע אחד, ישוב העולם לתוהו ובוהו. נמצא, שאף באותו רגע ממש שבו 

הקב”ה כועס בכל יום, אין הוא מסיר אז את השפעת חיותו מעולמו, אלא מוסיף לקיימו ולהחיותו.

שני כוחות הפכיים ומנוגדים אלו יכולים להימצא בלתי לה’ לבדו – מחד גיסא, זעם וחרון אף, 

ומאידך גיסא, חיות והשפעה טובה, שיכולות לנבוע רק מתוך אהבה ורצון – “ברצונו”. “כי רגע 

באפו” ו”חיים ברצונו” – בעת ובעונה אחת )‘שער בת רבים’, פרשת שופטים(. 

 עיונים 
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המוסר  ארחות  קז קו   המוסר   ארחות   

בו  תראה  ואם   – חסרון  או 

 – השלימהו   - חיסרון  איזה 

גוונת  בו  וגוון  אותו,  השלם 

עליו  שיורה  במה  המעשה 

בלימודו  מטרתך  ותהיה   –

לעשות כל מה שיזרז ויעורר 

 – אליו  וינהיכ  לפעול,  אותך 

ושהוא מדריך אותך לעשותו, 

השם  לקנות  תגוון  ואל 

ולא   – בחגמתו  ולהתפאר 

לעצמך  לקנות  כוונה  מתוך 

בבקיאותך  ולהתפאר  שם 

ודונני  הזה.  הספר  בחכמת 

עליו  שתשקיף  במה  לזגות 

ולמד   – משכיאה  או  מטעות 

עלי זכות בכל טעות או שגיאה שתמצא בו, ובמה שייראה מקוצר ידי בעניניו ובמליו – או כשתראה 

את קוצר כוחי בפירוט תוכנו ובסגנונו, מפני שמהרתי לחברו ולא התמהמהתי, גי יראתי שימהרני 

– כי חששתי פן יקדימני המות, וימנעני ממה שקויתי בו - וימנע ממני לבצע את תקוותי ותוכניתי. 

– כי כוחו של בשר ודם הוא חלוש ומועט מכדי להשיג את  ותדע, גי הגח הבשרי קצר מהשיכ 

הדבר על בוריו, והטבע האנושי חסר מהשלים – ואין ביכולת הטבע האנושי להגיע לעומק המושג 

בספר  הלומד  אחרת שעלול  טענה  כל  או  שגיאות  או  טעויות  על  רבנו  מתנצל  אלו  ]בדברים 

להיתקל בה, ואומר: 'כי הכח הבשרי קצר מהשיג', כלומר, החומר שממנו נברא האדם הוא כמסך 

המחשיך את אור הנפש המשכלת, כך שאין האדם יכול להשיג את עומק הדברים הרוחניים על 

המושג עד  האנושי להשיג את  בכוחו של הטבע  ואין  האנושי חסר מהשלים',  'והטבע  בוריים. 

תכליתו, ועל כן יש לקבל את כל הטעויות והמשגים בהבנה )פת לחם([, גמו שאמר הגתוב )תהלים 

סב, י(: 'אך הבל בני אדם גזב בני איש' – בני האדם נקראים בשם 'אדם' על שם האדמה שממנה 

נוצרו, ומפני היותם קרוצים מהאדמה, השגתם - הבל, ונכזבה תוחלתם, ותשוקתם נפסדת וחסרה 

מלהיות שלמה. הפסוק מסיים: 'במאזנים לעלות המה מהבל יחד' – גם אם ישימו בכף האחת של 

המאזנים את השגותיהם של כל בני האדם, ובכף השנייה ייתנו הבל, ייחשבו פחותים מההבל. הרי 

שהבנתם קצרה עד למאוד )פת לחם(. וגבר

והרכיש  מאוהביו,  אחד 

מטמון,  בה  שיש  בחכמתו 

את  חיפש   – עליו  חקר 

המטמון, וימצאהו גסף שחור 

– ומצא שהמטבעות במטמון 

צורתו  ונשתנית  השחירו,  זה 

צורתם  והשתנתה   – מן 

בגלל החלודה שעלתה עליו. 

לקח  הוא   – לקח ממנו מעט 

ומרקו  המטבעות,  מן  מעט 

ובחומץ,  במלח  וצחצחם   –

]ושטף  וייפהו  וישטפהו 

וחזר  אותם[, עד ששב  וייפה 

ואל  הנאה  צורתו  אל  הגסף 

שקיבל  עד   – וזיוו  הדרו 

המקורית  צורתו  את  הכסף 

היפה ואת הדרו, והיה מבריק 

כן  כשראה  גך  ואחר  כמאז, 

הבית  בעל  ציוה  הבית,  בעל 

לבני ביתו לעשות גם בשאר 

כן  גם  ואני  גן.  המטמון 

במטמוני  גן  לעשות  גוונתי 

הלבבות  לחובות   – הלבבות 

הטמונים מעין רואה, היינו, לכלות אותם ולהראות לכל את פני זוהר מעלותם, גדי שיעשה כך גל מי 

שרוצה להתקרב אל האלהים ולהידבק בו.

וגאשר תקרא, אחי, את ספרי זה, ותעמוד על ענינו – ותתבונן בתוכנו, קחהו אליך לזגרון – קבע את 

תוכנו בזיכרונך, ודון על נפשך דין אמת - ושפוט בצדק את נפשך, כלומר, אל תרמה את עצמך על 

ידי תירוצים ושקרים, פרי פלפוליו של היצר, ואם תגלה שטעית, תודה על טעותך, והפוך בו - ושנן 

את דברי הספר וילדהו – והבן ממנו דבר מתוך דבר, והדבק אותו אל לבך ומצפונך - והצמד אותו 

אל לבך ומצפונך. ואם תראה בו שום ]איזה[ טעות - תקנהו – תקן את השגוי בספרי זה,

ַמה  ה ּבְ ֲעׂשֶ ַנת ַהּמַ ּוָ ן ּבֹו ּגַ ִליֵמהּו, ְוַגּוֵ אֹו ֶחְסרֹון, ַהׁשְ

ם  ֵ ן ִלְקנֹות ַהּשׁ ַגּוֵ ּיֹוֶרה ָעָליו ְוַיְנִהיכ ֵאָליו, ְוַאל ּתְ ֶ ּשׁ

ִקיף  ׁשְ ּתַ ֶ ַמה ּשׁ ָחְגָמתֹו. ְודּוֵנִני ִלְזגּות ּבְ ֵאר ּבְ ּוְלִהְתּפָ

ָרֶאה ִמּקֶֹצר  ּיֵ ֶ ִכיָאה, ּוְבַמה ּשׁ ְ עּות אֹו ִמּשׁ ָעָליו ִמּטָ

רֹו ְולֹא  י ְלַחּבְ ַהְרּתִ ּמִ ֵני ׁשֶ יו, ִמּפְ ִעְנָיָניו ּוְבִמּלָ ָיִדי ּבְ

ֶות ְוִיְמָנֵעִני  ַמֲהֵרִני ַהּמָ ּיְ י ָיֵראִתי ׁשֶ י, ּגִ ִהְתַמְהַמְהּתִ

ָקֵצר  ִרי  ׂשָ ַהּבְ ַהּגַֹח  י  ּגִ ְוֵתַדע,  בֹו.  יִתי  ּוִ ּקִ ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ

מֹו  ּגְ ִלים,  ֵמַהׁשְ ָחֵסר  י  ָהֱאנֹוׁשִ ַבע  ְוַהּטֶ יכ,  ֵמַהּשִׂ

ָזב  ֵני ָאָדם ּגָ ים סב, י(: ַאְך ֶהֶבל ּבְ ִהּלִ תּוב )ּתְ ָאַמר ַהּגָ ׁשֶ

ה ֵמֶהֶבל ָיַחד. ּוְגָבר  ֹמאְזַנִים ַלֲעלֹות ֵהּמָ ֵני ִאיׁש ּבְ ּבְ

ָחַקר  ַמְטמֹון,  ה  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ יׁש  ְוִהְרּכִ ֵמאֹוֲהָביו  ַאַחד 

ִמן  ית צּוָרתֹו  ּנֵ ּתַ ִנׁשְ חֹור,  ׁשָ ֶסף  ּגֶ ְמָצֵאהּו  ַוּיִ ָעָליו, 

ּנּו ְמַעט, ּוֵמְרקֹו  ָעְלָתה ָעָליו, ָלַקח ִמּמֶ ַהֲחלּוָדה ׁשֶ

ֶסף  ב ַהּגֶ ָ ּשׁ הּו, ַעד ׁשֶ ְטֵפהּו ַוְיַיּפֵ ׁשְ ַלח ּוַבחֶֹמץ, ַוּיִ ַבּמֶ

ה  ְך ִצּוָ ָאה ְוֶאל ֲהָדרֹו ְוִזיוֹו, ְוַאַחר ּגָ ֶאל צּוָרתֹו ַהּנָ

ַוֲאִני  ן.  ּגֵ ְטמֹון  ַהּמַ ָאר  ׁשְ ּבִ ַלֲעׂשֹות  ִית  ַהּבַ ַבַעל 

ְלַכּלֹות  ָבבֹות,  ַהּלְ ַמְטמֹוֵני  ּבְ ן  ּגֵ ַלֲעׂשֹות  י  ְנּתִ ִגּוַ

ה  ֲעׂשֶ ּיַ ֵדי ׁשֶ ֵני זַֹהר ַמֲעלֹוָתם, ּגְ אֹוָתם ּוְלַהְראֹות ּפְ

ֵבק ּוְלִהּדָ ָהֱאלִֹהים  ֶאל  ְלִהְתָקֵרב  רֹוֶצה  ׁשֶ ִמי   ֵגן 

ּבֹו.

ַעל  ְוַתֲעֹמד  ֶזה  ִסְפִרי  ֶאת  ָאִחי  ְקָרא  ּתִ ר  ְוַגֲאׁשֶ
ַעל  ְודּון  רֹון,  ְלִזּגָ ֵאֶליָך  ָקֵחהּו  ִעְנָינֹו, 

ק אֹותֹו ֶאל  ֵדהּו, ְוַהְדּבֵ ָך ִדין ֱאֶמת, ַוֲהָפְך ּבֹו ְוַיּלְ ַנְפׁשְ

ֵנהּו,  ּקְ ְרֶאה בֹו ׁשּום ָטעּות, ּתַ ָך ּוַמְצּפּוֶנָך. ְוִאם ּתִ ִלּבְ
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המוסר  ארחות  קט קח   המוסר   ארחות   

ושננם  חזור   – תמיד  רעיונך 

וייראו  תמיד,  במחשבתך 

השם  בעזרת  תולדותיהם  לך 

מה  כל  בפניך  יתגלה  ואז   –

בעזרת  מהם  ללמוד  שניתן 

ה', וכל זאת אך ורק גשיראה 

בהם  אכן חפץ  מלבך שאתה 

ונוטה אליהם לקיימם ולהתנהל על פיהם, גמו שאמר הגתוב )תהלים גה, יב-יד(: 'מי זה האיש ירא 

ה' – מי שהוא ירא ה' ובוחר בטוב, יורנו בדרך יבחר – ה' מלמד אותו ללכת בדרך שבחר לעצמו 

]כמו שאמרו ז"ל )יומא לח:( הבא להיטהר מסייעים אותו[, נפשו בטוב תלין – כשינוח בַקבר, תנוח 

הקדמתי להתוודות על קוצר 

את  הבעתי  וכבר   – גחי 

כוחי,  מיעוט  על  התנצלותי 

לטעות  גופר  בו  שיש  במה 

ויש   – בו  ולשכיאה שתהיינה 

או  טעות  על  הצטדקות  בה 

להימצא  העשויה  שגיאה 

בספר.

חובות  גל  גי  שתדע,  וראוי 

הנפשות  ומוסרי  הלבבות 

העשרה  אלה  תחת  נגנסים 

בספר  חיברתי  אשר  שרשים 

לדעת  לקורא  ראוי   – הזה 

הללו  השורשים  שבעשרת 

שכתבתי בספר הזה כלולים 

ומוסרי  הלבבות  חובות  כל 

 – הנפשות, צווייהם ולאויהם 

הן מצוות-עשה והן איסורי לא-תעשה שבהם. גהגנסת הרבה מן המצות תחת – כשם שהרבה מן 

המצוות שבתורה כלולות במצות: 'ואהבת לרעך גמוך' )ויקרא יט, יח(, ותחת דברי הגתוב – ובדברי 

הפסוק )תהלים טו, כ(: 'לא עשה לרעהו רעה' – אינו פוגע בחברו ונמנע מלהזיק לו, ותחת מה - 

ובמה שנאמר )תהלים לד, טו(: 'סור מרע – התרחק ֵמֶרַׁשע ועשה טוב', כך גם אותם עשרה שערים 

כוללים את כל חובות הלבבות. ועל כן הדבק ]הצמד[ אותם אל מחשבתך – קבע אותם במחשבתך, 

ואם תסיח את דעתך מהם, השיבם אל

ֶעְזַרת  ּבְ תֹוְלדֹוֵתיֶהם  ְלָך  ְוֵיָראּו  ָתִמיד,  ַרְעיֹוְנָך 

ְונֹוֶטה  ֶהם  ּבָ ָחֵפץ  ה  ַאּתָ ׁשָ ָך  ּבְ ִמּלִ ָרֶאה  ּיֵ ׁשֶ ּגְ ם  ֵ ַהּשׁ

ים גה, יב-יד(: ִמי ֶזה ָהִאיׁש  ִהּלִ תּוב )ּתְ ּגָ מֹו ׁשֶ ֲאֵליֶהם, ּגְ

ִלין ּתָ טֹוב  ּבְ ַנְפׁשֹו  ִיְבָחר  ֶדֶרְך  ּבְ יֹוֶרּנּו  ְיָי   ְיֵרא 

ּבֹו  ׁש  ּיֵ ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ּגִֹחי  קֶֹצר  ַעל  ְלִהְתַוּדֹות  י  ְמּתִ ִהְקּדַ

ְהֶייָנה בֹו. ּתִ ִכיָאה ׁשֶ ֹגֶפר ְלָטעּות ְוִלׁשְ

ּומּוְסֵרי  ָבבֹות  ַהּלְ חֹובֹות  ל  ּגָ י  ּגִ ַדע,  ּתֵ ׁשֶ ְוָראּוי 
ָרה  ָהֲעׂשָ ה  ֵאּלֶ ַחת  ּתַ ִנְגָנִסים  ָפׁשֹות  ַהּנְ

ִצּוּוֵייֶהם  ה,  ַהּזֶ ֶפר  ּסֵ ּבַ י  ְרּתִ ִחּבַ ר  ֲאׁשֶ ים  ָרׁשִ ׁשָ

ַחת  ּתַ ְצֹות  ַהּמִ ִמן  ה  ַהְרּבֵ ַהְגָנַסת  ּגְ ְוָלאֵויֶהם, 

ְבֵרי  ּדִ ְוַתַחת  יח(,  יט,  ְקָרא  )ַוּיִ מֹוָך  ּגָ ְלֵרֲעָך  ְוָאַהְבּתָ 

ה ְלֵרֵעהּו ָרָעה, ְוַתַחת  ים טו, כ(: לֹא ָעׂשָ ִהּלִ תּוב )ּתְ ַהּגָ

ה  ַוֲעׂשֵ ֵמָרע  )גט(סּור  טו(:  לד,  ים  ִהּלִ )ּתְ ֱאַמר  ּנֶ ֶ ּשׁ ַמה 

ֶאל  יֵבם  ַוֲהׁשִ ָך  ְבּתְ ַמֲחׁשַ ֶאל  אֹוָתם  ק  ַהְדּבֵ טֹוב. 

"סור מרע", כלומר: הסר עצמך מן הרע ואל תתחשב בו ואל תתעסק בו, אלא רק "עשה טוב", 

ועל ידי כך יסור הרע מאליו!

לאור יסודו של ה'חידושי הרי"ם', יישב ה'אמרי אמת' את דברי חז"ל )סוטה ב.(: 'למה נסמכה 

פרשת נזיר לפרשת סוטה? לומר לך, שכל הרואה סוטה בקלקולה – יזיר עצמו מן היין'. ורבים 

העירו, שאמנם דברים אלו מתאימים כפי סדר הפרשיות בתורה – סוטה ואחר כך נזיר, אך לא 

כך כפי סדר המסכתות בש"ס, ששם הסדר הוא להיפך – נזיר ואחר כך סוטה. מדוע שינו חכמי 

התלמוד מן הסדר שבמקרא?

אכן, אמר ה'אמרי אמת', לפי עצם דרך התורה אי אפשר לו לאדם להגיע אל הקדושה, אל הנזירות, 

אלא אם כן הרחיק את עצמו לגמרי מן החטא, שראה את קלקולה של הסוטה וכלקח קיבל על 

עצמו נזירות, וכפי שנאמר "סור מרע ועשה טוב".

אולם, חכמינו ז"ל נוכחו לראות כי קשה עד מאוד הדרך הזאת, ואם ימתין האדם עד אשר יסור 

לגמרי מן הרע – עשוי הוא להמתין לכך עד יום מותו ולבזבז את כל חייו בהמתנה זו.  על כן 

באו חז"ל וחידשו דרך חדשה: שיתחיל האדם לעסוק בעשיית טוב, בנזירות, גם קודם שהצליח 

להיגמל מן הרע שבקרבו. ואדרבה, עשיית הטוב תסייע בעדו להגיע ל"סור מרע" )וכביאורו של 

ה'חידושי הרי"ם'(.

ועל קיומה של דרך זו, רמזו לנו חז"ל בכך שסידרו מסכת נזיר לפני מסכת סוטה – ללמדנו שיכול 

האדם להתחיל לעסוק בנזירות עוד בטרם התרחק לחלוטין מקלקול הסוטה. יעשה טוב – וממילא 

ייגמל מן הרע )'כמוצא שלל רב', במדבר עמוד עה(.

גט. סור מרע ועשה טוב. לכאורה פשוטו של מקרא הוא, תחילה יש לסור מן הרע ורק לאחר מכן 

לעשות טוב, אך בשאלה הזו מצאנו חילוקי דעות, ויש שסברו שאדרבה, יש להקדים את עשיית 

הטוב ועל ידי זה יסור הרע ממילא, כי אם יתעסק בדחיית הרע – בתוך כך יעבור הזמן ולעולם 

לא יגיע לעשיית הטוב.

כך אני מוצאים את דברי בעל ה'חידושי הרי"ם' שלמד ולימד כדרך השניה, וכך פירש את הפסוק: 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הקדמההקדמה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  קיא קי   המוסר   ארחות   

והנלבב  מהם  הזריז  שכלם. 

שבהם – העבד הזריז והחכם 

הטוב  מחלקו  בחר  מביניהם, 

בין  הפריד   – בו  שהיה 

פקעות המשי שנפלו בחלקו 

ומן  ביותר,  הטוב  את  ובחר 

השאר כם גן בחר הטוב שבו 

כן  גם  הנשאר  ומהחלק   –

הפריד את החלק הטוב שבו, 

ועשה מחלקו שלשה מינים – 

וחילק את מה שנפל בחלקו 

ובינוני  טוב  סוגים:  לשלושה 

מגל  ועשה  ]גרוע[.  ופחות 

מין לבדו – לאחר מכן עיבד 

כל סוג של משי בפני עצמו 

הטוב  את  ממנו  להפיק  כדי 

ממנו  לעשות  שראוי  במה 

המשובחת  התוצרת  את   –

מכל  לייצר  שניתן  ביותר 

]מהמשי[  ממנו  ועשה  סוג. 

אצל האומנים הבקיאים ]המומחים[ בכדי חופש – לבושים יקרים מכוונים שונים זה מזה – בכל מיני 

צבעים, ובגדים צבעונים שאינם דומים זה לזה - בצורתם ובצבעם, וילבשם - ונתקשט בהם בבואו 

לפני המלך, בגל זמן ובגל מקום גראוי לו מהם – בכל בגד מבגדי המשי השתמש בזמן ובמקום 

הנכון והראוי לו. 

שנפל  המשי  מכל   – הטיפש מעבדי המלך, עשה מגל חלקו מן המשי  העבד  ולעומתו   – והגסיל 

בחלקו מה שעשה העבד הזריז ]הפקח[ מהמין הפחות שבו – מהסוג הגרוע והפשוט מן המשי שהגיע 

ומכר אותו בהזדמנות ראשונה בפחות משוויו, וימהר   – לידו, ומגרו במה שנזדמן לו מן הדמים 

ליהנות בו במאגל טוב ובמשתה טוב וגדומה לו – ומיהר לקנות תמורתו מאכלים טובים ומשקאות 

טובים וכיוצא בזה. וגשהכיע הדבר אל המלך – וכשנודע הדבר למלך, רצה את מעשה הזריז הנלבב 

– מצא חן בעיניו מעשה הפיקח הנבון,

נפשו בטוב, וזרעו יירש ארץ 

– בזכותו יצליח זרעו ויירש 

ה'   – ליראיו  ה'  סוד  ארץ, 

ליראיו,  סודו  את  מגלה 

ומודיע   – להודיעם'  ובריתו 

שניתנה  התורה  את  להם 

בברית )מצודת דוד(.

ומצאתי   – לחתום  וראיתי 

פתיחת  את  לסיים  לנכון 

נאה,  במשל  הזה  הספר 

על  לעמוד  אותך  יזרז  אשר 

את  היטב  להבין   – עניניו 

לדעת  ויעירך  הספר,  ענייני 

מעלת המין הזה מן המצוות 

אותך  ויעורר   – משאריתן 

וייחודן  מעלתן  את  להבין 

ביחס  הלבבות  מצוות  של 

]המשל  האיברים  למצוות 

נועד לעורר את התובנה שיש יתרון ומעלה לחובות הלבבות ומוסרי הנפשות. גם אם אין הם 

באים לביטוי בפעולה ובמעשה, הרי הם שורש התורה ועיקר מה שהשם יתברך שואל מאתנו, מפני 

שהם נוהגים תמיד, ולא כשאר המצוות שכל אחת מהן נוהגת בזמנה בלבד. בשער חשבון הנפש 

מובאים הדברים במילים מפורשות )פ"ג(: ראוי לך, אחי שתבין, כי רוב הענין המכוון במצוות שהם 

בגופים ובאברים, הוא להעיר על המצוות אשר תהיינה בלבבות ובמצפונים, מפני שעליהם משען 

העבודה והם שורש התורה וכו', עיי"ש )מרפא לנפש([, וגם תוכל להבין את ההבדל בין מעלת 

שאר החגמות הטבעיות והמוסריות והדבריות – חכמות הטבע, המוסר והדיבור, מחגמת התורה – 

ובין מדרגתה של חכמת התורה. כלומר תוכל להיווכח עד כמה פחותה מעלתן של חכמות אלו 

מחכמת התורה, והבינהו בקראך אותו – והבן את המשל כשתקרא בו, והשיבהו ברעיוניך - ושננהו 

במחשבתך, ותמצא בו את מה שאתה חפץ בעזרת השם.

– אחד המלכים חילק לעבדיו כדורי  והמשל הוא: שאחד מן המלגים חלק אל עבדיו לוזי המשי 

ומידת  לבחון בהם את דעתם  היה  בכוונתו  עיבודו.  לפני  המשי  של  הגולמי  החומר  שהם  משי, 

ַהטֹוב  ֵמֶחְלקֹו  ַחר  ּבָ ֶהם  ּבָ ׁשֶ ב  ְלּבָ ְוַהּנִ ֵמֶהם  ִריז  ַהּזָ

ּבֹו,  ׁשֶ ַהּטֹוב  ַחר  ּבָ ן  ּגֵ ם  ּכַ ָאר  ְ ַהּשׁ ּוִמן  בֹו,  ָהָיה  ׁשֶ

ּוֵבינֹוִני,  טֹוב,  ִמיִנים,  ה  לׁשָ ׁשְ ֵמֶחְלקֹו  ה  ְוָעׂשָ

ָראּוי  ֶ ַמה ּשׁ ל ִמין ְלַבּדֹו ַהּטֹוב ּבְ ה ִמּגָ ּוָפחּות. ְוָעׂשָ

ִנים  ָהֻאּמָ ֵאֶצל  ּנּו  ִמּמֶ ה  ְוָעׂשָ ּנּו.  ִמּמֶ ַלֲעׂשֹות 

ה,  ִמּזֶ ֶזה  ׁשֹוִנים  ָוִנים  ִמּכְ חֶֹפׁש  ְכֵדי  ּבִ ִקיִאים  ַהּבְ

ִלְפֵני  ם  ׁשֵ ְלּבָ ַוּיִ ָלֶזה,  ֶזה  ֵאיָנם דֹוִמים  ׁשֶ ְוִצְבעֹוִנים 

ֵמֶהם.  לֹו  ָראּוי  ּגָ ָמקֹום  ּוְבָגל  ְזָמן  ָגל  ּבְ ֶלְך  ַהּמֶ

י  ׁשִ ל ֶחְלקֹו ִמן ַהּמֶ ה ִמּגָ ֶלְך ָעׂשָ ִסיל ֵמַעְבֵדי ַהּמֶ ְוַהּגְ

ּוְמָגרֹו  ּבֹו,  ׁשֶ חּות  ַהּפָ ין  ֵמַהּמִ ִריז  ַהּזָ ה  ָעׂשָ ֶ ּשׁ ַמה 

ּבֹו  ֵלָהנֹות  ַוְיַמֵהר  ִמים,  ַהּדָ ִמן  לֹו  ן  ּמֵ ְזּדַ ּנִ ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ

יַע  ִהּכִ ה טֹוב ְוַגּדֹוֶמה לֹו. ּוְגׁשֶ ּתֶ ַמֲאָגל טֹוב ּוְבִמׁשְ ּבְ

ב,  ְלּבָ ִריז ַהּנִ ה ַהּזָ ֶלְך, ָרָצה ֶאת ַמֲעׂשֵ ָבר ֶאל ַהּמֶ ַהּדָ

ְוַזְרעֹו ִייַרׁש ָאֶרץ סֹוד ְיָי ִליֵרָאיו ּוְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם.

ל ָנֶאה,  ָמׁשָ ה ּבְ ֶפר ַהּזֶ ִתיַחת ַהּסֵ ַלְחּתֹם ּפְ ְוָרִאיִתי 
ִויִעיְרָך  ִעְנָיָניו,  ַעל  ַלֲעֹמד  אֹוְתָך  ְיָזֵרז 

ֵאִריָתן,  ְ ִמּשׁ ְצֹות  ַהּמִ ִמן  ה  ַהּזֶ ין  ַהּמִ ַמֲעַלת  ָלַדַעת 

ְוַהּמּוָסִרּיֹות  ְבִעּיֹות  ַהּטִ ַהָחְגמֹות  ָאר  ׁשְ ּוַמֲעַלת 

ָקְרֲאָך  ּבְ ַוֲהִביֵנהּו  ַהּתֹוָרה,  ֵמָחְגַמת  ִרּיֹות  ּבְ ְוַהּדִ

ה  ַאּתָ ׁשָ ַמה  ְמָצא  ּתִ ְבַרְעיֹוֶניָך,  יֵבהּו  ַוֲהׁשִ אֹותֹו, 

ם. ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ָחֵפץ ּבְ

ֲעָבָדיו ֶאל  ק  ִחּלֵ ָלִגים  ַהּמְ ִמן  ֶאָחד  ׁשֶ  ְוהּוא: 
ם. ַדְעּתָ ֶאת  ֶהם  ּבָ ִלְבחֹן  י  ׁשִ ַהּמֶ  לּוֵזי 
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המוסר  ארחות  קיכ קיב   המוסר   ארחות   

והכרת  הימים  דברי  ידיעת 

הדורות וסדר השתלשלותם, 

הדברים  מן  שאירע  ומה 

קדמונים  בימים  והחידות 

הגלויים  המאורעות  וכל   –

בימים  שאירעו  והעמומים 

וישמש בגל ענין  הקדמונים, 

עניין  בכל  וישתמש   – ממנו 

הדורות  מתולדות  שלמד 

לו  וגראוי  ובמקומו,  בזמנו 

גפי הצורך אליו – הראוי לו 

כפי צורכו לפי המקום והזמן 

דוגמא  לקחת  יוכל  ]הוא 

כיצד  העבר  ממאורעות 

בפרט  בהווה,  להתנהג  יש 

ניסיון  לפניו  שיזדמן  בזמן 

שהוזכרו  לניסיונות  הדומה 

וייעזר  לחם([,  )פת  בתורה 

על השתמשו בגל אחד מהם – ובכל חלק מחלקי התורה יוכל להיעזר בחגמת השימוש – בחכמות 

העוזרות לאדם להשתמש בנבראים לצרכיו ובחגמת המופת – ובחכמת ההוכחות החותכות ]הוכחות 

שאי אפשר לסתור אותן בשום אופן, מפני שאמיתותן ניכרת בחוש[ ובחגמת הדיבור – ובחכמת 

יהיה האדם למד את ההקדמות  – ומכל אלו  ההיגיון, שמהם תהיינה ההקדמות לחגמה האלהית 

הנחוצות לו לשם ידיעת החכמה האלוקית. גי מי שאינו בקי בהם – בחכמות אלו אינו מגיר סימני 

חגמת הבורא בבריאותיו – אינו יכול להכיר את סימני חכמת הבורא בברואיו, ואף לא ידע עניני 

כופו – ולא יכיר את מבנה גופו ואת מרכיביו, וגל שגן בזולתו – וכל שכן שלא ידע דבר על טבעם 

של אחרים, וכל החכמות הללו משמשות לאדם הפיקח כדי להשיג באמצעותן את התורה, גאשר 

זימן העבד הזריז גלי בעלי המלאגות – בדומה למה שהובא במשל שכלי העבודה שימשו את העבד 

הפיקח להשלים ולהוציא לפועל את מה שגוון לעשותו מן המשי של המלך.

ולעומת זאת הפתי הנמהר – הטיפש והפזיז, בעמדו על – כאשר הוא לומד בספר תורת האלהים, 

הוא

אותו  קירב  והוא   – והקריבו 

אליו, והעלהו אל מעלת אנשי 

סכולתו – והעלה אותו לדרגת 

אנשיו המובחרים, וירע בעיניו 

זאת  לעומת   – מעשה הגסיל 

הטיפש  העבד  של  מעשהו 

ויכרשהו  בעיניו,  מגונה  היה 

והרחיקו אל שוממות ארצותיו 

מלפניו  אותו  גירש  ולכן   –

המקומות  אחד  אל  והדיחו 

שבארצותיו,  השוממים 

והשגינו עם אנשי קצפו – ושם 

שכעסו  האנשים  בין  משכנו 

יצא עליהם והרחיקם מעליו.

וגן – כך גם האלהים יתברך 

האמת  תורתו  ספר  את  נתן 

כדי  לעבדיו  ]האמיתית[ 

והמשגיל  אותם,  לבחון 

החכם  האדם   – הפיקח 

אותו  קורא  גשהוא  והפיקח, 

ויבינהו הבנה ברורה – כשהוא 

לומד בספר התורה ומבין את 

דבריה באופן ברור, יחלקהו 

– יחלק את דבריה לשלשה חלקים. האחד מהם החלק הראשון הוא, לדעת הענינים הדקים – ידיעת 

העניינים העדינים והרוחניים, אשר הם: חגמת המצפון, גגון חובות הלבבות ומוסרי הנפשות, ויחייב 

את נפשו לעשותם תדיר - ויקבל על עצמו לנהוג בהם תמיד. ואחרי גן יברור ממנו – ולאחר מכן 

הוא יבחר מתוכם את החלק השני, והיא: חגמת חובות האברים - היינו ילמד האדם מהן המצוות 

המעשיות, התלויות במעשה האיברים, וכיצד יש לקיימן בזמנם ובמקומם - כל מצווה בזמן הראוי 

לה ובמקום הנדרש לה. ואחר גך ישמש – ולאחר מכן הוא ישתמש בחלק השלישי שבתורה, בעניני 

דברי הימים, כדי לדעת ולהכיר את גתות בני האדם ותולדותם על פי סדר הדורות שעברו - והוא 

ָיִמים  ּבְ ְוַהִחידֹות  ָבִרים  ַהּדְ ִמן  ֵאַרע  ֶ ּשׁ ּוַמה 

ְזַמּנֹו ּוִבְמקֹומֹו  ּנּו ּבִ ָגל ִעְנָין ִמּמֶ ׁש ּבְ ּמֵ ַקְדמֹוִנים, ִויׁשַ

ׁשֹו  ּמְ ּתַ ִפי ַהּצֶֹרְך ֵאָליו, ְוֵיָעֵזר ַעל ִהׁשְ ְוָגָראּוי לֹו ּגְ

ּמּוׁש ּוְבָחְגַמת ַהּמֹוֵפת  ִ ָחְגַמת ַהּשׁ ָגל ֶאָחד ֵמֶהם ּבְ ּבְ

מֹות  ַהַהְקּדָ ְהֶייָנה  ּתִ ֶהם  ּמֵ ׁשֶ ּבּור,  ַהּדִ ּוְבָחְגַמת 

ֵאינֹו  ָבֶהם  ָבִקי  ֵאינֹו  ׁשֶ ִמי  י  ּגִ ָהֱאלִֹהית.  ַלָחְגָמה 

ְבִריאֹוָתיו, ְולֹא ֵיַדע  יר ִסיָמֵני ָחְגַמת ַהּבֹוֵרא ּבִ ַמּגִ

ָהֶעֶבד  ן  ִזּמֵ ר  ֲאׁשֶ ּגַ זּוָלתֹו,  ן  ּגֵ ׁשֶ ל  ּגָ כּופֹו,  ִעְנְיֵני 

ן  ּוֵ ּגִ ׁשֶ ַמה  ִלים  ְלַהׁשְ ָלאגֹות  ַהּמְ ַבֲעֵלי  ֵלי  ּגְ ִריז  ַהּזָ

ֶלְך. ל ַהּמֶ י ׁשֶ ׁשִ ַלֲעׂשֹותֹו ִמן ַהּמֶ

ָעְמדֹו ַעל ֵסֶפר ָהֱאלִֹהים, הּוא  ְמָהר, ּבְ ַהּנִ ִתי  ְוַהּפֶ

תֹו,  י ְסֻכּלָ ְוִהְקִריבֹו ֵאָליו, ְוֶהֱעָלהּו ֶאל ַמֲעַלת ַאְנׁשֵ

ְוִהְרִחיקֹו  הּו  ַוְיָכְרׁשֵ ִסיל,  ַהּגְ ה  ַמֲעׂשֵ ֵעיָניו  ּבְ ַרע  ַוּיֵ

י ִקְצּפֹו. ינֹו ִעם ַאְנׁשֵ ּגִ ֶאל ׁשֹוְממֹות ַאְרצֹוָתיו ְוִהׁשְ

ָהֱאֶמת  ּתֹוָרתֹו  ֵסֶפר  ָנַתן  ַרְך  ִיְתּבָ ָהֱאלִֹהים  ְוֵגן 
ַח,  ּקֵ ַהּפִ יל  ּגִ ׂשְ ְוַהּמַ אֹוָתם,  ִלְבחֹן  ַלֲעָבָדיו 

ְברּוָרה,  ֲהָבָנה  ִויִביֵנהּו  אֹותֹו  קֹוֵרא  הּוא  ׁשֶ ּגְ

ָלַדַעת  ֵמֶהם,  ָהֶאָחד  ֲחָלִקים.  ה  לׁשָ ִלׁשְ ֵקהּו  ְיַחּלְ

ָחְגַמת  ֵהם  ר  ֲאׁשֶ ים,  ָהרּוָחִנּיִ ים  ּקִ ַהּדַ ָהִעְנָיִנים 

ָפׁשֹות,  ַהּנְ ּומּוְסֵרי  ָבבֹות  ַהּלְ חֹובֹות  ּגְ ְצּפּון,  ַהּמַ

ִדיר. ְוַאֲחֵרי ֵגן ִיְברֹר  ב ֶאת ַנְפׁשֹו ַלֲעׂשֹוָתם ּתָ ִויַחּיֵ

ָהֵאָבִרים  חֹובֹות  ָחְגַמת  ְוִהיא  ִני,  ׁשֵ ֵחֶלק  ּנּו  ִמּמֶ

ֵחֶלק  ּבַ ׁש  ּמֵ ְיׁשַ ְך  ּגָ ְוַאַחר  ּוִבְמקֹוָמם.  ם  ְזַמּנָ ּבִ

ֵני  ּבְ ּתֹות  ּגִ ָלַדַעת  ִמים  ַהּיָ ִדְבֵרי  ִעְנְיֵני  ּבְ י  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ

ָעְברּו, ׁשֶ ַהּדֹורֹות  ֵסֶדר  ַעל  ְותֹוְלדֹוָתם   ָאָדם 



ביושר לבבביושר לבב הקדמההקדמה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  קטו קיד   המוסר   ארחות   

התבונן-נא   – אחי  בחון 

הזה,  ]במשל[  המשל  אחי, 

 – מחשבתך  אל  והשיבהו 

במחשבותיך  בו  והתעמק 

תמיד, והתבונן והוכח מספר 

– וכדי להשיגו  – שאני מעורר אותך עליו, והעזר להשיכ אותו  את מה שהעירותיך  תורת אלהיך 

ולהבין את דבריו, היעזר בקריאת

כדי  בו  ]ישתמש[  משמש 

הראשונים  חידות  לדעת 

הבלתי  העובדות  את   –

בדורות  שהתרחשו  מובנות 

ימי  דברי  ואת  הראשונים, 

ליהנות  וימהר  הקדמונים, 

וימהר   – העולם  בעניני  בו 

ידיעותיו  בעזרת  להשיג 

העולם  בענייני  תועלת  אלו 

ממנו  ראיה  יביא  ואף  הזה, 

התאוה  אחרי  לרדוף  שיש 

]התאוות[ ]כשם שהכסיל מביא ראיה לרצונו לרדוף אחר העושר מאבותינו הקדושים שהיו כולם 

עשירי עם. הרי הוא עושה שימוש של שטות בידיעת התורה שבידו )פת לחם([, ולהניח – ולעזוב 

כישר  עצמו  את  ולהראות  אדם,  לבני  ולהחניף   – ואיש  ולעשות גרצון איש  את דרך הפרישות, 

בעיניהם, וללגת אחרי רצון גל מין ומין מבני האדם – וללכת אחר רצונותיהם של כל סוגי בני 

הכתוב  אמר  ועליו   – והרי הוא גמו שאמר הגתוב  וחפצם,  דעתם  לפי   – וגחפצם  האדם גדעתם 

)משלי ה, כב(: 'עוונותיו ילכדנו את הרשע' – כלומר, עוונות הרשע הם הם ילכדו אותו, 'ובחבלי 

חטאתו יתמך' – בחבלים שנוצרו מחטאתו, בהם ייתלה. כלומר העוון עצמו יקטרג עליו ויפרע 

ממנו. ובפסוק הבא נאמר )משלי ה, גכ(: 'הוא ימות באין מוסר – מפני שלא לקח מוסר מהתורה, 

וברוב אולתו ישכה' – וייענש על אשר שגה כל ימיו באיוולת מחשבותיו, ובזדון לבו ניסה להוכיח 

את דברי איוולתו מהתורה )לפי מצודת דוד וטוב הלבנון(.

ָך,  ְבּתֶ יֵבהּו ֶאל ַמֲחׁשַ ה, ַוֲהׁשִ ל ַהּזֶ ׁשָ ָאִחי, ַהּמָ ַחן,  ּבְ
ַמה  ֱאלֶֹהיָך  ּתֹוַרת  ֶפר  ִמּסֵ ְוִהְתּבֹוֵנן 

ְקִריַאת  יכ אֹותֹו ּבִ ַהִעירֹוִתיָך ָעָליו, ְוֵהָעֵזר ְלַהּשִׂ ֶ ּשׁ

ְיֵמי  ְוִדְבֵרי  ָהִראׁשֹוִנים  ִחידֹות  ָלַדַעת  ּבֹו  ׁש  ּמֵ ְמׁשַ

ָהעֹוָלם,  ִעְנְיֵני  ּבְ ּבֹו  ֵלָהנֹות  ִויַמֵהר  ְדמֹוִנים,  ַהּקַ

יַח  ּוְלַהּנִ ֲאָוה,  ַהּתַ ִלְרּדֹף ַאֲחֵרי  ּנּו  ִמּמֶ ְוָיִביא ְרָאָיה 

ָוִאיׁש,  ִאיׁש  ְרצֹון  ּגִ ְוַלֲעׂשֹות  ִריׁשּות,  ַהּפְ ֶרְך  ּדֶ

ָהָאָדם  ֵני  ִמּבְ ּוִמין  ִמין  ל  ּגָ ְרצֹון  ַאֲחֵרי  ְוָלֶלֶגת 

ֵלי  תּוב )ִמׁשְ ָאַמר ַהּגָ ם ּוְגֶחְפָצם, ְוהּוא ְגמֹו ׁשֶ ַדְעּתָ ּגְ

ה. ּכֶ ְלּתֹו ִיׁשְ ֵאין מּוָסר ּוְברֹב ִאּוַ ה, גכ(: )ל(הּוא ָימּות ּבְ
המוסר שבהם[, וכמו דיני היזק ראיה ודיני נזקי שכנים, שהוא אף בדבר הבא ממילא בלא שום 

כוונה וגם בלי רצון רק בעל כרחו, ובכל זאת יש עליו דין מזיק וחייב בהרחקות, הרי מכאן אנו 

למדים כמה חייב אדם להיזהר מגרימת נזק לחבירו וכל שכן בידיים וכל שכן לרבים, ועד כמה 

חייב לדאוג להטבת ענינם של הבריות, ואי-הזהירות בזה אינה רק תביעה בגלל חסרון בתקון 

ישובו של עולם, אלא היא חסרון בגוף תכליתו של האדם שהוא להיטיב לחבירו, וכמו שאמר 

הקב"ה, קודם מתן תורה, שתהיו אוהבים זה לזה וגומלים חסד זה לזה )מכילתא יתרו(, הרי שאם 

חסר בהטבה ובגמ"ח הוא חסרון ברוחניותו ועצם תכליתו, ואמרו חז"ל )ב"ק ל.(: האי מאן דבעי 

ביותר  לענינים רמים  נוגעת  נזיקין  והרי דהזהירות בעניני  דנזיקין,  מילי  לקיים  למהוי חסידא 

ולעניני נצחיות, והיא הדרך למדרגות העליונות, ולהיפך הפגם בזה נורא למאוד. עכ"ל.    

ובאמת מצינו בחז"ל כי תורה ומוסר ענין אחד הוא. הנה אמרו בגמרא ב"ב )ט"ז.(: ביקש איוב 

לפטור את כל העולם כולו מן הדין. אמר לפניו: בראת שור, פרסותיו סדוקות וכו' בראת  צדיקים 

בראת רשעים וכו' ]פירש רש"י: 'אנוסים המה מחמת יצרם הרע'[. ושואלת הגמרא: מה השיבו 

חבריו של איוב לאיוב על טענתו. ומשיבה, תשובתם אליו היתה: "אף אתה תפר יראה" וגו' ברא 

הקב"ה יצר הרע ברא לו תורה תבלין.

ובספר 'לב אליהו' )בראשית ע' ר"א, בשביבי לב( הובא מרבי ישראל סלנט זצ"ל לדייק, שיש 

להבין, שבפסוק כתוב "אף אתה תפר יראה" וחז"ל מזכירים "תורה" ]'בראתי לו תורה תבלין'[. 

ומכאן דייק הגרי"ס זצ"ל שמה שאמרו "תורה" היינו "תורת היראה" כלומר, "מוסר", כי גם 'מוסר' 

נקרא 'תורה'! כי בכדי להסיר וליישר את המידות ולהכניע את היצר הרע צריך ללמוד מוסר, וכל 

אחד ואחד צריך ללמוד מוסר כנגד היצר הרע שלו. ומצינו בחז"ל כי גם מוסר תורה היא, שהרי 

אמרו )סנהדרין קו:( לא מת דואג עד ששכח כל תורתו, ומביאה הגמרא ראיה מהכתוב )משלי ה, 

כ"ג( "הוא ימות באין מוסר", הרי מפורש שתורה ומוסר הוא דבר אחד.   

ל. הוא ימות באין מוסר. במסכת סנהדרין )קו:( אמרו: "לא מת דואג עד ששכח תלמודו, שנאמר 

)משלי ה, כ"ג(: הוא ימות באין מוסר". אמר הסבא מסלבודקא רבי נתן צבי פינקל זצ"ל, כי מכאן 

מוכח שתורה היינו מוסר ]וכן מצינו בדברי ה'ספרי' )דברים פש"ו( כי 'מוסר' הוא כינוי לתורה, 

וז"ל: אין מוסר אלא תורה, שנאמר 'שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך' )משלי א, ח([. 

וכתב בספר 'משנת רבי אהרן' )ח"א עמוד קי"ד(: ובאמת כך הוא, שכל התורה שהיא רצון ה' 

יתברך ודרכיו הישרים, היא מוסר וחכמת היראה ]אך נחוץ לימוד המוסר כדי שימצא בתורה את 

המוסר, כי כשלומד מוסר הרי הוא שייך לעיון המוסרי, ואז הוא מבין ומוצא בכל דיני התורה את 

 עיונים 

 עיונים 
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המוסר  ארחות  קטז  

סעדיה  רבנו  הכאון  ספרי 

שהמה  לברגה,  זגרונו 

מאירים את השגל, ומחדדים 

הפתי  ומורים  הבינה,  את 

הדרך  את  לפתי  ומורים   –

הישרה, ומזרזים את העצל.

דרך  את  יורנו  והאלהים 

כפי   – שאל  גאשר  עבודתו, 

משיחו:  דוד  ממנו  שביקש 

'תודיעני  יא(:  טז,  )תהלים 

דעת  בי  תן   – חיים  אורח 

אל  המובילה  בדרך  ללכת 

שובע  הנצחיים,  החיים 

ז"ל  ]כמו שאמרו רבותינו  פניך  ידי שאראה  להיות שבע בשמחות על  – כדי  שמחות את פניך 

)ברכות יז, א( שהצדיקים נהנים מזיו השכינה[, נעימות בימינך נצח' – ולהיות שבע לנצח מהנועם 

המצוי בימינך, והוא תענוגי העולם הבא הנאהבים והנעימים )מצודת דוד(.

ה  ֵהּמָ נּו ְסַעְדָיה ִזְגרֹונֹו ִלְבָרָגה, ׁשֶ אֹון ַרּבֵ ִסְפֵרי ַהּכָ

ִתי,  יָנה, ּומֹוִרים ַהּפֶ ִדים ַהּבִ ֶגל, ּוְמַחּדְ ְמִאיִרים ַהּשֵׂ

ּוְמָזְרִזים ֶהָעֵצל.

ַאל  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ּגַ ֲעבֹוָדתֹו,  ֶרְך  ּדֶ יֹוֵרנּו  ְוָהֱאלִֹהים 
ים טז, יא(: ּתֹוִדיֵעִני  ִהּלִ יחֹו: )ּתְ ּנּו ְמׁשִ ִמּמֶ

יִמיְנָך  ֶניָך ְנִעמֹות ּבִ ָמחֹות ֶאת ּפָ ים ׂשַבע ׂשְ אַֹרח ַחּיִ

ֶנַצח.
שער ראשון

שער 
היחוד



הלבבות שער היחודחובות 

טיק  המוסר   ארחות   

ַער ָהִראׁשֹון ַ ַהּשׁ

חּוד ַער ַהּיִ  ׁשַ

ֵלם ֵלב ׁשָ ַרְך ּבְ ֵבאּור ָאְפֵני ִחּיּוב ִיחּוד ָהֵאל ִיְתּבָ ּבְ

ֵתנּו  ּדָ ּנֹות  ִמּפִ יֹוֵתר  ֵאָליו  ַהּצֶֹרְך  ֶ ּשׁ ַמה  ַעל  ָחַטְרנּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ר:  ַהְמַחּבֵ ָאַמר 
הּוא  ׁשֶ ִויסֹוָדּה,  ּה  ְרׁשָ ׁשָ ֵלם  ׁשָ ֵלב  ּבְ ָהֱאלִֹהים  ִיחּוד  ָמָצאנּו  יָה,  ָרׁשֶ ְוׁשָ

ְוהּוא  ַהּכֹוֵפר,  ִמן  ֲאִמין  ַהּמַ ֵרד  ִיּפָ חּוד  ּוַבּיִ ַהּתֹוָרה,  ֲעֵרי  ַ ִמּשׁ ָהִראׁשֹון  ַער  ַ ַהּשׁ

לֹו  ם  ִתְתַטּיֵ ְולֹא  ה  ַמֲעׂשֶ לֹו  ֵכן  ִיּתָ לֹא  ּנּו,  ִמּמֶ ָקה  ּנָ ׁשֶ ּוִמי  ת,  ַהּדָ ת  ֲאִמּתַ רֹאׁש 

מֹות כ, ב-ג(:  ְבֵרי ָהֱאלִֹהים ֵאֵלינּו ַעל ַהר ִסיַני )ׁשְ ת ּדִ ִחּלַ ֵני ֶזה ָהָיה ּתְ ֱאמּוָנה. ּוִמּפְ

ְך ַעל ַיד ְנִביאֹו  ָאֹנִכי ְיָי ֱאלֶֹהיָך, לֹא ִיְהֶיה ְלָך ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים, ְוִהְזִהיָרנּו ַאַחר ּכָ

ָרֵאל ְיָי ֱאלֵֹהינּו ְיָי ֶאָחד. ַמע ִיׂשְ ָבִרים ו, ד(: ׁשְ ָאְמרֹו )ּדְ ּבְ

ֵהיַאְך  ְוִתְרֶאה,  סֹופֹו,  ַעד  ָרֵאל  ִיׂשְ ַמע  ׁשְ ל  ׁשֶ ה  ַהּזֶ ֶרט  ַהּפֶ ִבין  ּתָ ׁשֶ ְוָצִריְך 
ֶרת  ֶנֶגד ֲעׂשֶ ּכְ ָרה ִעְנָיִנים  ְוָכַלל ֲעׂשָ טּו בֹו ְדָבָריו ֵמִעְנָין ְלִעְנָין,  ֶנְעּתְ

ְיָי,  ָרֵאל  ִיׂשְ ַמע  ׁשְ ָאְמרֹו:  ּבְ ַרְך,  ִיְתּבָ ּבֹוֵרא  ּבַ ְלַהֲאִמין  נּו  ּוָ ּצִ ׁשֶ ְוהּוא,  רֹות.  ּבְ ַהּדִ

ב,  ַהּלֵ ן ֶלֱאמּוַנת  ּוֵ ִהְתּכַ ַאְך  ַמע ָהאֶֹזן,  ְלׁשֵ ַמע"  ָאְמרֹו "ׁשְ ּבְ ָכאן  ּבְ ן  ּוֵ ִהְתּכַ ְולֹא 

ָרֵאל  ִיׂשְ ַמְעּתָ  ְוׁשָ ָבִרים ו, ג(:  )ּדְ ָמע,  ְוִנׁשְ ה  ַנֲעׂשֶ מֹות כד, ז(:  )ׁשְ תּוב  ַהּכָ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ

ן ּבֹו  ּוֵ ִמיָעה, לֹא ִהְתּכַ ְלׁשֹון ׁשְ ה ּבִ ֶרְך ַהּזֶ א ַעל ַהּדֶ ּבָ ַמְרּתָ ַלֲעׂשֹות, ְוָכל ַמה ׁשֶ ְוׁשָ

ת ְמִציאּותֹו,  ֲאִמּתַ ָבנּו ְלַהֲאִמין ּבַ ר ִחּיְ ל. — ְוַאֲחֵרי ֲאׁשֶ י ִאם ְלַהֲאִמין ּוְלַטּבֵ ּכִ

ָבנּו  ִחּיְ ן  ּכֵ ְוַאַחר   — ֱאלֵֹהינּו.  ָאַמר:  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֱאלֵֹהינּו,  הּוא  ׁשֶ ְלַהֲאִמין  ָבנּו  ִחּיְ



הלבבות הלבבותחובות  חובות  שער היחודשער היחוד

המוסר  ארחות  טכא טכ   המוסר   ארחות   

ל  ה ׁשֶ ל ָיד, ּוְתִפּלָ ה ׁשֶ ִפּלָ ָעֶריָך, ְוֵהם ּתְ יֶתָך ּוִבׁשְ ם ַעל ְמֻזזֹות ּבֵ ֵעיֶניָך, ּוְכַתְבּתָ

ֵלם, ְוִלְכֹסף  ֵלב ׁשָ ם ּגֹוְרִמים ִלְזּכֹר ֶאת ַהּבֹוֵרא, ּוְלַאֲהבֹו ּבְ זּוָזה, ְוֻכּלָ רֹאׁש, ְוַהּמְ

יֵמִני  יִרים ח, ו(: ׂשִ ִ יר ַהּשׁ י ִזְכרֹון ַאֲהַבת ָהאֹוֲהִבים )ׁשִ ֻחּטֵ תּוב ּבְ ָאַמר ַהּכָ לֹו, ּוְכמֹו ׁשֶ

אֹול ִטְנָאה,  ה ִכׁשְ ֶות ַאֲהָבה ָטׁשָ ה ַכּמָ י ַעּזָ חֹוָתם ַעל ְזרֹוֶעָך ּכִ ָך ּכַ ַכחֹוָתם ַעל ִלּבֶ

ן  ֶבל ּבֶ ֲחָך ְזֻרּבָ י ב, כג(: ֶאּטָ ִים ַחּטִֹתיְך, ְוָאַמר )ַחּגַ ּפַ ְעָיה מק, קז(: ֵהן ַעל ּכַ ְוָאַמר )ְיׁשַ

יִרים א, יג(: ְצרֹר ַהּמֹר  ִ יר ַהּשׁ חֹוָתם, ְוָאַמר )ׁשִ יָך ּכַ ְמּתִ י ְנֻאם ְיָי ְוׂשַ יֵאל ַעְבּדִ ַאְלּתִ ׁשְ

ִמים יֹוֵתר,  ְהיּו ֲחָזִטים ְוַטּיָ ּיִ ֵדי ׁשֶ ה, ּכְ לׁשָ ם אֹוָתם ׁשְ ַדי ָיִלין. ְוׂשָ ין ׁשָ ּדֹוִדי ִלי ּבֵ

ֵתט. ׁש לֹא ִבְמֵהָרה ִיּנָ ּלָ ר ָאַמר ֶהָחָכם )טֶֹהֶלת ד, יב(: ְוַהחּוק ַהְמׁשֻ ֲאׁשֶ ּכַ

ֵמֶהם  ה  ָ ַוֲחִמּשׁ ים  רּוָחִנּיִ ֵמֶהם  ה  ָ ֲחִמּשׁ ִעְנָיִנים.  ָרה  ֲעׂשָ כֹוֵלל  ה  ַהּזֶ ֶרט  ְוַהּפֶ
הּוא  ׁשֶ ִני,  ֵ ְוַהּשׁ ִנְמָצא,  ַהּבֹוֵרא  ׁשֶ ָתם,  ִחּלָ ּתְ ים,  ְוָהרּוָחִנּיִ ים.  ִמּיִ ַגׁשְ

י,  נּו, ְוַהֲחִמיׁשִ ָכל ִלּבֵ ֱאָהֵבהּו ּבְ ּנֶ הּוא ֶאָחד, ְוָהְרִביִעי, ׁשֶ י, ׁשֶ ִליׁשִ ְ ֱאלֵֹהינּו, ְוַהּשׁ

ִני,  ֵ ם ְלָבֶניָך, ְוַהּשׁ ְנּתָ ּנַ ָתם, ְוׁשִ ִחּלָ ים, ּתְ ִמּיִ ׁשְ ה ַהּגַ ָ ֵלם. ְוַהֲחִמּשׁ ֵלב ׁשָ ַעְבֵדהּו ּבְ ּנַ ׁשֶ

ין  ם ְלאֹות ַעל ָיֶדָך, ְוָהְרִביִעי, ְוָהיּו ְלקָֹקֹפת ּבֵ ְרּתָ י, ּוְטׁשַ ִליׁשִ ְ ם, ְוַהּשׁ ְרּתָ ּבָ ְוִדּבַ

ַרּבֹוֵתינּו  ְוָאְמרּו  ָעֶריָך.  ּוִבׁשְ יֶתָך  ּבֵ ְמֻזזֹות  ַעל  ם  ּוְכַתְבּתָ י,  ְוַהֲחִמיׁשִ ֵעיֶניָך, 

ל  ַטּבֵ ּיְ ֵדי ׁשֶ ֹמַע, ּכְ ַמע ִלְוָהָיה ִאם ׁשָ ה ָטְדָמה ׁשְ ָרכֹות יג, א(: ָלּמָ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ּבְ

ן ָרִאיִתי  ל ָעָליו עֹל ִמְצֹות. ְוַעל ּכֵ ְך ְיַטּבֵ ה ְוַאַחר ּכָ ִחּלָ ַמִים ּתְ ָעָליו עֹל ַמְלכּות ׁשָ

ה. ֶפר ַהּזֶ ֲעֵרי ַהּסֵ ָאר ׁשַ חּוד ַעל ׁשְ ַער ַהּיִ ים ׁשַ ְלַהְטּדִ

ָרה ִעְנָיִנים. ָהִראׁשֹון, ַמה  ֵלם ֲעׂשָ ֵלב ׁשָ חּוד ּבְ ה ֵמִעְנַין ַהּיִ ֲאָבֵאר ַעּתָ ׁשֶ ְוָצִריְך 
חּוד,  ט ִעְנַין ַהּיִ ה ֲחָלִטים ִמְתַחּלֵ ּמָ ִני, ַעל ּכַ ֵ ֵלם, ְוַהּשׁ ֵלב ׁשָ חּוד ּבְ ֶדר ַהּיִ ּגֶ

ָאַמר: ְיָי ֶאָחד. מֹו ׁשֶ י הּוא ֶאָחד ֱאֶמת, ּכְ ְלַהֲאִמין ּכִ

ט  ר ָזַכְרנּו, ֶנְעּתַ ה ָהִעְנָיִנים ָהֵאֶלה ֲאׁשֶ לֹשָׁ ל ׁשְ ָבנּו ְלַהֲאִמין ּוְלַטּבֵ ִחּיְ ׁשֶ ְוַאַחר 
ֵלב  ּבְ ָהֵאל  ַאֲהַבת  ְוהּוא,  ֲאֵליֶהם,  ר  ְלַחּבֵ ִבין  ַחּיָ ָאנּו  ׁשֶ ַמה  ֶאל  ֵמֶהם 

ָבִרים ו, ה(: ְוָאַהְבּתָ ֵאת ְיָי  ָאַמר )ּדְ מֹו ׁשֶ נּו ּוִבְמאֵֹדנּו, ּכְ ַנְפׁשֵ לּוי, ּבְ ֶתר ּוַבּגָ ּסֵ ֵלם, ּבַ ׁשָ

ה  ָך ּוְבָכל ְמאֶֹדָך. ַוֲאִני ָעִתיד ְלָבֵאר ָהִעְנָין ַהּזֶ ָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפׁשְ ֱאלֶֹהיָך ּבְ

ט ֵמֶהם ְלַהְזִהיר ַעל חֹובֹות  ן ֶנְעּתַ ֵעֶזר ַהּצּור. — ְוַאַחר ּכֵ ַער ַאֲהַבת ָהֵאל ּבְ ׁשַ ּבְ

ָך ַהּיֹום ַעל  ר ָאֹנִכי ְמַצּוְ ה ֲאׁשֶ ָבִרים ָהֵאּלֶ ָבִרים ו, ו(: ְוָהיּו ַהּדְ ָאְמרֹו )ּדְ ָבבֹות, ּבְ ַהּלְ

ן  ַמְצּפּוֶנָך. — ְוַאַחר ּכֵ ם ּבְ ָך ְוַתֲאִמין ּבָ יֵטם ֶאל ִלּבְ ְדּבִ ּתַ ְלָבֶבָך, ְרצֹונֹו לֹוַמר ׁשֶ

ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ ה, ּכְ ּיָ ֵהן ּכֹוְללֹות ַהְיִדיָעה ְוָהֲעׂשִ ט ֵמֶהם ֶאל ִמְצֹות ָהֵאָבִרים ׁשֶ ֶנְעּתַ

ן  ים ַהּבֵ ׂשִ ִאם לֹא ִיְהֶיה ְלָך ֵבן, ַאל ּתָ ם, ׁשֶ ְרּתָ ּבָ ם ְלָבֶניָך ְוִדּבַ ְנּתָ ּנַ ָבִרים ו, ז(: ְוׁשִ )ּדְ

ֶרְך  ַבּדֶ ָך  ּוְבֶלְכּתְ ֵביֶתָך  ּבְ ָך  ְבּתְ ׁשִ ּבְ ָאַמר:  ן  ּכֵ ְוַאַחר   — אֹוָתם.  ְטִריָאְתָך  ת  ִעּלַ

מֹו  ִבין ּבֹו, ּכְ ֵהם ַחּיָ ֶ ׁשֹון ַמה ּשׁ ב ּוִמן ַהּלָ ֵאין ִנְמָנע ִמן ַהּלֵ ָך ּוְבטּוֶמָך, ׁשֶ ְכּבְ ּוְבׁשָ

ָבבֹות  ַהּלְ ִמְצֹות  ֵמִחיּוב  ְמנּו  ִהְטּדַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָהֵאָבִרים,  ָאר  ְ ִמּשׁ ְלִנְמָנע  ר  ֶאְפׁשָ ׁשֶ

ַמֲאַמר "ְוָהיּו  ים ּבְ ִהְטּדִ ה. ְוָכל ֶזה ְלַהְזִהיר ַעל ַמה ׁשֶ ֶפר ַהּזֶ ְפִתיַחת ַהּסֵ ִדיר ּבִ ּתָ

ְהֶיה ְרִגילּות ְלׁשֹונֹו  ּתִ ָך ַהיֹום ַעל ְלָבֶבָך", ׁשֶ ר ָאֹנִכי ְמַצּוְ ה ֲאׁשֶ ָבִרים ָהֵאּלֶ ַהּדְ

ִמיד.  ֶכר ָהֱאלִֹהים ּתָ ה ְלָבבֹו ִמּזֵ ב, ְולֹא ְיַפּנֶ ִמיד ְמִביָאה ִליֵדי ִזְכרֹון ַהּלֵ ָבֶהם ּתָ

י ָתִמיד,  יִתי ְיָי ְלֶנְגּדִ ּוִ ים קז, ח(: ׁשִ ִהּלִ ֶלָך ָע"ַה )ּתְ ִוד ַהּמֶ ָאַמר ּדָ ֶ ְוֶזה דֹוֶמה ְלַמה ּשׁ

ִפיָך ּוִבְלָבְבָך ַלֲעׂשתֹו.  ָבר ְמאֹד ּבְ י ָטרֹוב ֵאֶליָך ַהּדָ ָבִרים ל, יד(: ּכִ תּוב )ּדְ ְוָאַמר ַהּכָ

ָמהּו  ְלָבד, ְוׂשָ ה ּבִ ׁש ּבֹו ַמֲעׂשֶ ּיֵ ט ֵמחֹובֹות ָהֵאָבִרים ֶאל ַמה ׁשֶ ן ֶנְעּתַ — ְוַאַחר ּכֵ

ין  ם ְלאֹות ַעל ָיֶדָך ְוָהיּו ְלקָֹקֹפת ּבֵ ְרּתָ ָבִרים ו, ח-ק(: ּוְטׁשַ ָאְמרֹו )ּדְ ה ֲחָלִטים, ּבְ לׁשָ ׁשְ
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ֶרט ִראׁשֹון  ּפֶ

ׁשֹון  ְוַהּלָ ב  ַהּלֵ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ֵלם הּוא,  ׁשָ ֵלב  ּבְ ָהֱאלִֹהים  ִיחּוד  ֶגֶדר  ּבְ ר:  ַהְמַחּבֵ ָאַמר 
רּור  ּבֵ ַדְרֵכי ָהְרָאיֹות  ּבְ ָיִבין  ר  ָרְך, ַאַחר ֲאׁשֶ ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  ִיחּוד  ּבְ ִוים  ׁשָ

ט  ִמְתַחּלֵ ָהֱאלִֹהים  חּוד  ּיִ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ָהִעּיּון,  ֶרְך  ִמּדֶ ַאְחדּותֹו  ת  ַוֲאִמּתַ ְמִציאּותֹו 

ְלׁשֹונֹו  ַיֵחד אֹותֹו ּבִ ּמְ ָרָתם ַוֲהָבָנָתם. ֵמֶהם, ִמי ׁשֶ טּות ַהּכָ ִפי ִהְתַחּלְ ִרים ּכְ ְמַדּבְ ּבַ

ִלי  ִמּבְ ְך ַאֲחֵריֶהם  ִנְמׁשָ ָבר, ְוהּוא  ּדָ ֵני ָאָדם אֹוְמִרים  ּבְ ַמע  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ְלָבד, ְוהּוא,  ּבִ

ַיֲחֵדהּו ְבִלּבֹו ּוְלׁשֹונֹו, ָיִבין ִעְנַין ַמה  ּמְ הּוא אֹוֵמר. ּוֵמֶהם, ִמי ׁשֶ ֶ ַדַעת ִעְנַין ַמה ּשׁ

הּוא  ֶ ת ַמה ּשׁ ל ֵמֲאבֹוָתיו, ְוֵאיֶנּנּו יֹוֵדַע ֲאִמּתַ ּבֵ ּטִ ָלה ׁשֶ ּבָ ֶרְך ַהּטַ הּוא אֹוֵמר ִמּדֶ ֶ ּשׁ

ָהְרָאיֹות  ֶרְך  ִמּדֶ ִבין  ּיָ ׁשֶ ַאַחר  ַיֲחֵדהּו  ּמְ ׁשֶ ִמי  ּוֵמֶהם,  ַההּוא.  ֵמָהִעְנָין  ַמֲאִמין 

ְוָיֹבא  ְמָצִאים,  ַהּנִ ָהֲאָחִדים  ָאר  ׁשְ ּכִ ְבּתֹו  ַמֲחׁשַ ּבְ ֶבּנּו  ַיְחׁשְ ַאְך  ָהִעְנָין,  ת  ֲאִמּתַ

ת  ֲאִמּתַ יֹוֵדַע  ֵאיֶנּנּו  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ּוִבְדמּות,  צּוָרה  ּבְ יֵלהּו  ּוְלַהְמׁשִ ַהּבֹוֵרא  ים  ְלַהְגׁשִ

ִבין ִעְנַין  ּיָ ַיֲחֵדהּו ְבִלּבֹו ּוְלׁשֹונֹו ַאַחר ׁשֶ ּמְ ִיחּודֹו ְוִעְנַין ְמִציאּותֹו. ּוֵמֶהם, ִמי ׁשֶ

ת  ַוֲאִמּתַ ְמִציאּותֹו  רּור  ּבֵ ַעל  ְרָאיֹות  ְוָיִביא  ָהעֹוֵבר,  ְוָהֶאָחד  ָהֱאֶמת  ָהֶאָחד 

ֵלם,  ָ חּוד ַהּשׁ ֶגֶדר ַהּיִ י ּבְ ן ָאַמְרּתִ חּוד. ַעל ּכֵ ִעְנַין ַהּיִ ֵלם ּבְ ָ ִיחּודֹו, ְוֶזהּו ַהֵחֶלט ַהּשׁ

ַדע ְלָהִביא ְרָאָיה ָעָליו  ּיֵ ִיחּוד ַהּבֹוֵרא, ַאַחר ׁשֶ ׁשֹון ּבְ ב ְוַהּלָ ָוַאת ַהּלֵ הּוא ַהׁשְ ׁשֶ

ֶרְך ָהִעיּון. ת ַאְחדּותֹו ִמּדֶ ְוָלַדַעת ָאְפֵני ֲאִמּתַ

ֶרְך  ֶדֶרְך ָהִעּיּון ִאם לֹא, ְוָהְרִביִעי, ֵאיְך ּדֶ ב ַלֲחטֹר ָעָליו ּבְ י, ִאם ִנְתַחּיֵ ִליׁשִ ְ ְוַהּשׁ

י,  חּוד, ְוַהֲחִמיׁשִ ְחטֹר ַעל ַהּיִ ּנַ ה טֶֹדם ׁשֶ ִחּלָ ֶמְחָטרֹו, ּוָמה ָאנּו ְצִריִכין ָלַדַעת ּתְ

י,  ִ ּשׁ ִ י ֵיׁש ָלעֹוָלם ּבֹוֵרא ְבָראֹו ֵמַאִין, ְוַהּשׁ ֵרר ֵמֶהן ּכִ ר ִיְתּבָ מֹות ֲאׁשֶ ְלָבֵרר ַהַהְטּדָ

הּוא ֶאָחד,  ִביִעי, ְלָהִביא ְרָאיֹות ׁשֶ ְ ם ְמִציאּות ַהּבֹוֵרא, ְוַהּשׁ ֵהיַאְך ְנִביֵאן ְלַטּיֵ

ָהֵאל  ׁשֶ יִעי,  ׁשִ ְוַהּתְ ָהֱאֶמת,  ְוָהֶאָחד  ָהעֹוֵבר  ָהֶאָחד  ִעְנָיֵני  ְלָבֵאר  ִמיִני,  ְ ְוַהּשׁ

ָהֱאלִֹהּיֹות  ִמּדֹות  ּבְ יִרי,  ְוָהֲעׂשִ זּוָלתֹו,  ֱאֶמת  ֶאָחד  ְוֵאין  ֱאֶמת  ֶאָחד  ַרְך  ִיְתּבָ

ּוְלַהְרִחיָטן  לֹו  ָמן  ְלַטּיְ ֵמֶהם  ֵאר  ִיְתּבָ ר  ֲאׁשֶ ִנים  ְוַהּפָ תּובֹות,  ְוַהּכְ לֹות  ּכָ ׂשְ ַהּמֻ

ּנּו. ִמּמֶ
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ִני הּוא, ִיחּוד ָהֵאל  ֵ ָתּה ְטבּוָעה ְבִלּבֹו. — ְוַהֵחֶלט ַהּשׁ ִעְנַין ָהֱאמּוָנה, ְוֵאין ֲאִמּתָ

ל ֵמֶהם, ְוֵאיֶנּנּו  ּבֵ ּטִ ִמי ׁשֶ הּוא ַמֲאִמין ּבְ ֵני ׁשֶ ָלה, ִמּפְ ּבָ ׁשֹון ַעל ְיֵדי ַהּטַ ב ּוַבּלָ ּלֵ ּבַ

ַח,  ִפּטֵ ַאֲחֵרי  ְך  ְמׁשָ ַהּנִ ר  ָכִעּוֵ ְוהּוא  ּוְתבּוָנתֹו,  ְכלֹו  ׂשִ ד  ִמּצַ ָהִעְנָין  ת  ֲאִמּתַ יֹוֵדַע 

ל ֶאָחד ֵמֶהם ָידֹו  ם ּכָ ֶחְבַרת ִעְוִרים, ׂשָ מֹותֹו, ְוהּוא ּכְ ל ּכְ ַטּבֵ ל ִמּמְ ַטּבֵ ּיְ ר ׁשֶ ְוֶאְפׁשָ

ִאם  ְנִהיָגם, ׁשֶ ּמַ רֹאׁש ַהֲחבּוָרה ׁשֶ ר ּבְ ַח ֲאׁשֶ ּטֵ יעּו ֶאל ַהּפִ ִהּגִ ֶכם ֲחֵברֹו ַעד ׁשֶ ַעל ׁשְ

ל  ׁשֵ ִמיָרָתם, אֹו ִאם ִיּכָ ׁשְ ֵהר ּבִ ם ֵמֶהם, ְולֹא ִיּזָ ֶהם ְוִיְתַעּלֵ ה ּבָ ַח ַהּזֶ ּטֵ ע ַהּפִ ִיְפׁשַ

ֶרְך,  ּדֶ י  ִמּנִ ְוִיְתעּו  ַההּוא,  ְטֶרה  ַהּמִ ַלּכֹל  ִיְטֶרה  ִמְטֶרה,  ִיְטֵרהּו  אֹו  ֵמֶהם  ַאַחד 

ְוֵכן  ֶכת.  ִמּלֶ ְמָנֵעם  ּיִ ׁשֶ ָדָבר  ּבְ לּו  ׁשְ ּכָ ּיִ ׁשֶ אֹו  ץ,  ְבגּוּמָ אֹו  בֹור  ּבְ לּו  ּפְ ּיִ ׁשֶ ר  ְוֶאְפׁשָ

ַמע  ִיׁשְ ִאם  ׁשֶ ּתּוף,  ׁשִ ִליֵדי  ָיֹבא  ּלֹא  ׁשֶ ּבֹו  ּבֹוְקִחין  ֵאין  ָלה  ּבָ ַהּטַ ד  ִמּצַ ַהְמַיֵחד 

ֵני  יר. ּוִמּפְ ֶנה ַדְעּתֹו ְוִיְקֶעה ְולֹא ַיּכִ ּתַ ׁשְ ּתִ ר ׁשֶ ִנים ְוַקֲענֹוָתם, ֶאְפׁשָ ׁשְ ִדְבֵרי ַהּמִ

טּוד ִלְלֹמד ּתֹוָרה ְוַדע ַמה  ֶזה ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ָאבֹות ב, יד(: ֱהֵוי ׁשָ

חּוד הּוא, ִיחּוד ַהּבֹוֵרא  י ֵמֶחְלֵטי ַהּיִ ִליׁשִ ְ יטֹורֹוס. — ְוַהֵחֶלט ַהּשׁ יב ְלֲאּפִ ׁשִ ּתָ ֶ ּשׁ

ֶדֶרְך  ּבְ ת ְמִציאּותֹו  ּיּוַכל ְלָהִביא ָעָליו ְרָאיֹות ַעל ֲאִמּתַ ׁשֹון, ַאַחר ׁשֶ ּוַבּלָ ב  ּלֵ ּבַ

ַח,  ְלִפּטֵ דֹוֶמה  ְוֶזה  ָהעֹוֵבר.  ְוָהֶאָחד  ָהֱאֶמת  ָהֶאָחד  ִעְנַין  ַדַעת  ִלי  ִמּבְ ָהִעּיּון, 

ֶטת  ִמְתַחּלֶ ֶרְך  ְוַהּדֶ ָלֶלֶכת ֶאל ֶאֶרץ ְרחֹוָטה,  ְוהּוא רֹוֶצה  ֶרְך,  ּדֶ ּבַ הּוא הֹוֵלְך  ׁשֶ

ר  כֹוָנה ֶאל ָהִעיר ֲאׁשֶ ֶרְך ַהּנְ יר ַהּדֶ טֹות, ְוֵאיֶנּנּו יֹוֵדַע ּוַמּכִ ִלְדָרִכים ַרּבֹות ְמֻסּפָ

ָאה, ְוהּוא ָיֵגַע  ד ְואֹוָתּה ַהּפֵ הּוא יֹוֵדַע אֹותֹו ַהּצַ י ׁשֶ תֹו ֵאֶליָה, ַאף ַעל ּפִ ם ְמַגּמָ ׂשָ

תּוב  ָאַמר ַהּכָ מֹו ׁשֶ ֶרְך, ּכְ ֵאינֹו יֹוֵדַע ַהּדֶ ֵני ׁשֶ יַע ֶאל ֶחְפצֹו, ִמּפְ ִלְמאֹד, ְוֵאיֶנּנּו ַמּגִ

ר לֹא ָיַדע ָלֶלֶכת ֶאל ִעיר. — ְוַהֵחֶלט  ֶעּנּו ֲאׁשֶ ַיּגְ ִסיִלים ּתְ )טֶֹהֶלת י, קו(: ֲעַמל ַהּכְ

ר ֵיַדע ְלָהִביא ָהְרָאיֹות  ׁשֹון, ַאַחר ֲאׁשֶ ב ּוַבּלָ ּלֵ ָהְרִביִעי הּוא, ִיחּוד ָהֱאלִֹהים ּבַ

ְכִלּיֹות.  כֹונֹות ַהּשִׂ ָברֹות ַהּנְ ֶרְך ָהִעּיּון ְוַהּסְ ת ַאְחדּותֹו ִמּדֶ ָעָליו, ְוַלֲעֹמד ַעל ֲאִמּתַ

ִני ֶרט ׁשֵ  ּפֶ

ֵני  ִמּפְ אַֹמר:  ַהּבֹוֵרא,  ִיחּוד  ט  ִמְתַחּלֵ ָפִנים  ה  ּמָ ּכַ ַעל  ַאְך  ר:  ַהְמַחּבֵ ָאַמר 
ְלׁשֹוָנם  ה ּבִ ילּו ָבּה ַהְרּבֵ חּוד, ִהְרּגִ י ַהּיִ ִדְבֵרי ַאְנׁשֵ ת ִיחּוד ּבְ ָקה ִמּלַ ׁשְ ּפָ ׁשֶ

ַמּה ַעל ַהּקֹוב ְוַעל ָהָרע,  ּלֹות ַהּתֵ ָבה ֶאְצָלם ִמּמִ ר ׁשָ ִמיד, ַעד ֲאׁשֶ ּוְבִמּלֹוָתם ּתָ

ִעְנָיָנּה,  ּוְלַהְפִליא  יָלּה  ְלַהְגּדִ ְגדֹוָלה  ְלָצָרה  ָתם  ֶחְרּדָ ּבְ ּה  ּבָ ים  ׁשִ ּמְ ּתַ ִמׁשְ ְוֵהם 

ְלׁשֹוָנם  ַעל  ַיֲעִבירּו  ֶ ּשׁ ַמה  ִעְנַין  ת  ֲאִמּתַ ְלָהִבין  ם  ְבּתָ ַמֲחׁשַ ַעל  ַמֲעִלים  ְוֵאיָנם 

ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִנְגָמר ָלֶהם  חּוד  ַהּיִ ִעְנַין  י  ּכִ ִבים,  ְוָהַעְצלּות. ְוֵהם חֹוׁשְ ְכלּות  ֵני ַהּסִ ִמּפְ

תֹו, ּוַמְצּפּוֵניֶהם ְנעּוִרים  י ִלּבֹוָתם ֵריִטים ֵמֲאִמּתָ יׁשּו, ּכִ תֹו, ְולֹא ַיְרּגִ ִנְגְמָרה ִמּלָ

בּוהּו ִבְלָבָבם יֹוֵתר  ְוַיְחׁשְ יֶהם,  ּוְבִמּלֵ ְלׁשֹוָנם  ּבִ ַיֲחִדים אֹותֹו  ּמְ ֵני ׁשֶ ֵמִעְנָינֹו, ִמּפְ

רּו אֹותֹו  ְמָצִאים, ִויַסּפְ ָאר ָהֲאָחִדים ַהּנִ ְדמּות ׁשְ ַמְצּפּוָנם ּבִ ֵמָהֶאָחד, ִויַדמּוהּו ּבְ

ֵאיָנם יֹוְדִעים ִעְנַין ָהֶאָחד ָהֱאֶמת  ֲעבּור ׁשֶ ִמּדֹות לֹא ֵתאֹוְתָנה ָלֶאָחד ָהֱאֶמת, ּבַ ּבְ

ֶהֱעִמיטּו ַבָחְכָמה ְוֵהִבינּו  חּוד, ׁשֶ י ַהּיִ ה ֵמַאְנׁשֵ ֻגּלָ א ַהּסְ ְוִעְנַין ָהֶאָחד ָהעֹוֵבר ֶאּלָ

ֶוֱאֶמת  ּבֹו.  ִמְתּבֹוֵדד  הּוא  ֶ ּשׁ ּוַמה  י ָהֶאָחד ָהֱאֶמת,  ְוֻחּטֵ ְבָרא,  ְוַהּנִ ַהּבֹוֵרא  ִעְנַין 

ת ַהַהְתָחלֹות  ּוְתִחּלַ ת ָהִעּלֹות  ִעּלַ יּוַכל ַלֲעֹבד  ָאְמרֹו: "לֹא  ּבְ ילֹוסֹוף  ַהּפִ ָאַמר 

ַהָחְכָמה,  ִמן  ָנהּו  ּטָ ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ְבָהט  ַהּמֻ ילֹוסֹוף  ַהּפִ ִקְבעֹו, אֹו  ּבְ ַהּדֹור  ְנִביא  א  ֶאּלָ

ב". א ֻמְרּכָ ֵאיָנם ְמִביִנים ִנְמָצא ֶאּלָ ֵני ׁשֶ ֲאָבל זּוָלָתם עֹוְבִדים זּוָלתֹו, ִמּפְ

ָרָתם  ֵני ָאָדם ְוִיְתרֹון ַהּכָ עֹות ּבְ טּות ּדֵ ִפי ִהְתַחּלְ חּוד ּכְ ט ַהּיִ ֶזה ִמְתַחּלֵ ּוַבֲעבּור 
ְלָבד.  ּבִ ׁשֹון  ּלָ ּבַ ָהֵאל  ִיחּוד  ָתם,  ִחּלָ ּתְ  — ֲחָלִטים.  ָעה  ַאְרּבָ ַעל  ּבֹו, 

ר ֵאיֶנּנּו יֹוֵדַע  ִתי ֲאׁשֶ קֹן ְוַהּפֶ יַע ֵאֶליָה ַהּטָ ר ַיּגִ ֲעָלה ֲאׁשֶ ֲעָלה ַהּזֹאת ִהיא ַהּמַ ְוַהּמַ



הלבבות הלבבותחובות  חובות  שער היחודשער היחוד

המוסר  ארחות  טכז טכו   המוסר   ארחות   

י ִליׁשִ ֶרט ׁשְ  ּפֶ

י  ֶדֶרְך ָהִעּיּון ִאם לֹא, אַֹמר, ּכִ חּוד ּבְ ִבין ַלְחטֹר ַעל ַהּיִ ָלַדַעת, ִאם ָאנּו ַחּיָ ַאְך 
ִלים  ּכָ ׂשְ ה ְוַהּדֹוֶמה לֹו ִמן ָהִעְנָיִנים ַהּמֻ ּיּוַכל ַלֲחטֹר ַעל ָהִעְנָין ַהּזֶ ֶ ָכל ַמה ּשׁ

ּוְכָבר  ָרתֹו.  ַהּכָ ְוֹכַח  ָגתֹו  ַהּשָׂ ִפי  ּכְ ָעָליו  ַלֲחטֹר  ב  ַחּיָ ְכִלית,  ַהּשִׂ ָבָרה  ַהּסְ ֶדֶרְך  ּבְ

ׁש ּבֹו  ּיֵ ֶ ְרִאים ִחּיּוב ָהִעְנָין ַמה ּשׁ ָבִרים ַהּמַ ה ִמן ַהּדְ ֶפר ַהּזֶ ת ַהּסֵ ְתִחּלַ י ּבִ ְמּתִ ִהְטּדַ

ה.  ֲעׂשֶ ָחְכָמה ּוַבּמַ ִרים ּבַ ב ִמן ַהְמַטּצְ ה, ְוֶנֱחׁשָ ם ֵמֲחטֹר ֲהֵרי ֶזה ְמֻגּנֶ ְתַעּלֵ ָדי. ְוַהּמִ

רֹוֵפא  ַעל  ָסַמְך  ְרפּוָאתֹו  ּוְבֶדֶרְך  ְבָחְליֹו,  ָבִטי  הּוא  ׁשֶ ְלחֹוֶלה  דֹוֶמה  ְוהּוא 

ּוְסָבָרתֹו  ָחְכָמתֹו  ּבְ ן  ְלַעּיֵ ל  ה ִמיֵני ְרפּואֹות, ְוהּוא ִמְתַעּצֵ ַכּמָ ּבְ א אֹותֹו  ְמַרּפֵ ׁשֶ

ֶרְך ְנכֹוָנה ִאם לֹא,  ִעְנָיָניו ַעל ּדֶ ט ּבְ ְרפּואֹות ָהרֹוֵפא, ָלַדַעת ִאם הּוא ִמְתַעּסֵ ּבִ

ָבֶזה,  ַבְתנּו ַהּתֹוָרה  ִחּיְ ּוְכָבר  ְמָנֵעהּו.  ּיִ ׁשֶ ִלי ָדָבר  ִמּבְ ָיכֹול ַלֲעֹמד ַעל ֶזה  ְוָהָיה 

י ְיָי הּוא ָהֱאלִֹהים. ֹבָת ֶאל ְלָבֶבָך ּכִ ָבִרים ד, לק(: ְוָיַדְעּתָ ַהּיֹום ַוֲהׁשֵ תּוב )ּדְ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ

תּוב  ַהּכָ ָאַמר  ֶ ּשׁ ַמה  הּוא  ֶכל,  ַהּשֵׂ ִעּיּון  הּוא  ב  ַהּלֵ ֶאל  ָבה  ָ ַהַהּשׁ ׁשֶ ְוָהְרָאָיה 
ִוד  יב ֶאל ִלּבֹו ְולֹא ַדַעת ְולֹא ְתבּוָנה, ְוָאַמר ּדָ ְעָיה מד, יק(: ְולֹא ָיׁשִ )ְיׁשַ

ע ֶאת ֱאלֵֹהי ָאִביָך  לֹֹמה ְבִני ּדַ ה ׁשְ ִמים־א כח, ק(: ְוַאּתָ ְבֵרי ַהּיָ לֹום )ּדִ ָ ֶלְך ָעָליו ַהּשׁ ַהּמֶ

ים ט, ג(:  ִהּלִ י ָכל ְלָבבֹות ּדֹוֵרׁש ְיָי, ְוָאַמר )ּתְ ֵלם ּוְבֶנֶפׁש ֲחֵפָצה ּכִ ֵלב ׁשָ ְוָעְבֵדהּו ּבְ

ְוָאַמר  ִמי,  ׁשְ ָיַדע  י  ּכִ ֵבהּו  ּגְ ֲאׂשַ יד(:  צא,  ים  ִהּלִ )ּתְ ְוָאַמר  ֱאלִֹהים,  הּוא  ְיָי  י  ּכִ עּו  ּדְ

ַמְעּתָ ֱאלֵֹהי עֹוָלם ְיָי, ְוָאַמר )ִיְרְמָיה  ְעָיה מ, כח(: ֲהלֹוא ָיַדְעּתָ ִאם לֹא ׁשָ ִביא )ְיׁשַ ַהּנָ

ַרּבֹוֵתינּו  ְוָאְמרּו  אֹוִתי,  ְוָידַֹע  ל  ּכֵ ַהׂשְ ל  ְתַהּלֵ ַהּמִ ל  ִיְתַהּלֵ זֹאת  ּבְ ִאם  י  ּכִ כג(:  ק, 

יב  ׁשִ ּתָ ֶ ּשׁ ַמה  ְוַדע  ּתֹוָרה  ִלְלֹמד  טּוד  ׁשָ ֱהֵוי  יד(:  ב,  )ָאבֹות  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם 

ר ִהְזִהיר ָעֶליָה  ֲעָלה ַהּזֹאת ִהיא ֲאׁשֶ ֶהם, ְוַהּמַ ּבָ ֵלם ְוֶהָחׁשּוב ׁשֶ ָ ְוֶזהּו ַהֵחֶלט ַהּשׁ

י ְיָי הּוא ָהֱאלִֹהים  ֹבָת ֶאל ְלָבֶבָך ּכִ ָבִרים ד, לק(: ְוָיַדְעּתָ ַהּיֹום ַוֲהׁשֵ ָאְמרֹו )ּדְ ִביא, ּבְ ַהּנָ

ַחת ֵאין עֹוד. ַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמּתָ ַמִים ִמּמַ ָ ּשׁ ּבַ



הלבבות הלבבותחובות  חובות  שער היחודשער היחוד

המוסר  ארחות  טכק טכח   המוסר   ארחות   

ֶרט ְרִביִעי  ּפֶ

ָאנּו ְצִריִכין ְלַדְעּתֹו טֶֹדם  ֶ חּוד, ּוַמה ּשׁ ת ַהּיִ ְחָטר ַעל ֲאִמּתַ ֶרְך ַהּמֶ ֵאיְך ּדֶ ַאְך 
אֹותֹו,  ָלַדַעת  ים  ַבְטׁשִ ּמְ ׁשֶ ָבר  ּדָ ָכל  י  ּכִ אַֹמר,  חּוד,  ַהּיִ ַעל  ְחטֹר  ּנַ ׁשֶ

ה, ִאם הּוא ִנְמָצא אֹו לֹא.  ִחּלָ אֹל ָעָליו ּתְ ְמִציאּותֹו, ָצִריְך ִלׁשְ ִטים ּבִ ּפְ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ ּכְ

ה  ְוָלּמָ הּוא,  ְוֵאיְך  ַמהּו,  ָעָליו,  ַלְחטֹר  ָצִריְך  ְמִציאּותֹו,  ת  ֲאִמּתַ ֵרר  ְתּבָ ּתִ ּוְכׁשֶ

הּוא"  "ִאם  ּבְ א  ֶאּלָ ָעָליו  אֹל  ִלׁשְ ִאי  ַ ַרּשׁ ָאָדם  ֵאין  ה,  ִיְתַעּלֶ ַהּבֹוֵרא  ַאְך  הּוא. 

אֹו  ֶאָחד  הּוא  ִאם  ָעָליו,  ַנְחטֹר  ָהִעּיּון,  ֶרְך  ּדֶ ּבְ ְמִציאּותֹו  ֵרר  ְתּבָ ּתִ ּוְכׁשֶ ִבְלָבד. 

ְוַעל  ָהֶאָחד,  ִעְנַין  ַעל  ַנְחטֹר  ֶאָחד,  הּוא  ׁשֶ ָלנּו  ֵרר  ִיְתּבָ ר  ְוַכֲאׁשֶ ֵמֶאָחד.  יֹוֵתר 

תּוב  ָאַמר ַהּכָ מֹו ׁשֶ ֵלם, ּכְ חּוד ַהׁשָ ה ָפִנים ֵיָאֵמר ֶאָחד, ּוָבֶזה ִיְתַטֶים ָלנּו ַהּיִ ּמָ ּכַ

ַלֲחטֹר  ִבים  ַחּיָ ֲאַנְחנּו  ן  ּכֵ ַעל  ֶאָחד.  ְיָי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָרֵאל  ִיׂשְ ַמע  ׁשְ ד(:  ו,  ָבִרים  )ּדְ

ָלעֹוָלם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָלנּו  ֵרר  ִיְתּבָ ר  ְוַכֲאׁשֶ לֹא.  ִאם  ּבֹוֵרא  ה  ַהּזֶ ָלעֹוָלם  ֲהֵיׁש  ה,  ִחּלָ ּתְ

י  ֵרר ּכִ ְתּבָ ּיִ ׁשֹו, ַנְחטֹר ָעָליו ִאם הּוא ֶאָחד אֹו יֹוֵתר ֵמֶאָחד. ּוְכׁשֶ ָראֹו ְוִחּדְ ּבֹוֵרא ּבְ

ר  ָראּוי ְלַסּפֵ ֶ הּוא ֶאָחד, ַנְחטֹר ַעל ִעְנַין ָהֶאָחד ָהעֹוֵבר ְוָהֶאָחד ָהֱאֶמת, ּוַמה ּשׁ

ֵמר  ְוִיּגָ נּו  ִלּבֵ ּבְ חּוד  ַהּיִ ִעְנַין  ַלם  ֻיׁשְ ּוָבֶזה  י,  ָהֲאִמּתִ ֵמִעְנָינֹו  ַהּבֹוֵרא  ַעל  ּבֹו 

ם. ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ נּו ּבְ ְבּתֵ ַמֲחׁשַ ּבְ

י ִהיא ָחְכַמְתֶכם  יֶתם ּכִ ם ַוֲעׂשִ ַמְרּתֶ ָבִרים ד, ו(: ּוׁשְ יטֹורֹוס, ְוָאְמָרה תֹוָרה )ּדְ ְלֲאּפִ

ַהָחְכָמה  ַמֲעלֹות  ּבְ ָהֻאּמֹות  ָלנּו  ּיֹודּו  ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  ים,  ָהַעּמִ ְלֵעיֵני  ּוִביַנְתֶכם 

ת ּתֹוָרֵתנּו  ֶכל ַעל ֲאִמּתַ ִעידּו ָלנּו ָהְרָאיֹות ְוַהּמֹוְפִתים ְוֵעֵדי ַהּשֵׂ ּיָ יָנה, ַעד ׁשֶ ְוַהּבִ

ְכָלן,  ׂשִ ֵמַעל  ְכלּות  ַהּסִ ָמַסְך  ְלַגּלֹות  יֹוְצֵרנּו  ִהְבִקיָחנּו  ּוְכָבר  ֱאמּוָנֵתנּו.  ְואֶֹמן 

ְעָיה ס,  ר ָאַמר )ְיׁשַ ֲאׁשֶ ת ּתֹוָרֵתנּו, ּכַ ִהיר ְלאֹות ָלנּו ַעל ֲאִמּתַ ָרֶאה ְכבֹודֹו ַהּבָ ּיֵ ְוׁשֶ

ים  ְעָיה ב, ג(: ְוָהְלכּו ַעּמִ ג(: ְוָהְלכּו גֹוִים ְלאֹוֵרְך ּוְמָלִכים ְלֹנַגּה ַזְרֵחְך, ְואֹוֵמר )ְיׁשַ

תּוב ּוִמן  ֶכל ּוִמן ַהּכָ ֵאר ִמן ַהּשֵׂ ים ְוָאְמרּו ְלכּו וַנֲעֶלה ֶאל ַהר ְיָי. ּוְכָבר ִהְתּבָ ַרּבִ

נּו. רּורֹו ְבַדְעּתֵ יג ּבֵ ּנּוַכל ְלַהּשִׂ ֶ ַמה ּשׁ ן ּבְ ִבין ְלַעּיֵ ָאנּו ַחּיָ ָלה, ׁשֶ ּבָ ַהּטַ



הלבבות הלבבותחובות  חובות  שער היחודשער היחוד

המוסר  ארחות  טלא טל   המוסר   ארחות   

ׁש לֹו ִתְכָלה ֵיׁש  ּיֵ ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ ה, ׁשֶ ֶרְך ַהּזֶ ִנית הּוא ַעל ַהּדֶ ֵ ָמה ַהּשׁ ַהַהְטּדָ ּוֵברּור 
ה, ֵאין לֹו ִתְכָלה,  ֵאין לֹו ְתִחּלָ ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ ֵרר, ׁשֶ י ְכָבר ִנְתּבָ ה, ּכִ לֹו ְתִחּלָ

ָהָאָדם  ֲעֹמד  ּיַ ׁשֶ בּול  ּגְ ֶאל  ה  ְתִחּלָ לֹו  ֵאין  ׁשֶ ָדָבר  ּבְ יַע  ְלַהּגִ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ

י ָהָיה לֹו ִראׁשֹון ֵאין ִראׁשֹון ְלָפָניו,  ְמָצא לֹו ַאֲחִרית, ֵנַדע, ּכִ ּנִ ֶ ֶאְצלֹו. ּוַמה ּשׁ

ְמָצאֹות  ְכִלית ֵמַהַהְתָחלֹות ַהּנִ ר ַנֲעֹמד ַעל ּתַ ְוַכֲאׁשֶ ה.  ֵאין לֹו ְתִחּלָ ה ׁשֶ ּוְתִחּלָ

ה,  ִחּלָ ֵאין ָלּה ּתְ ה ׁשֶ י ָהָיה ָלֶהן ִראׁשֹון ֵאין ִראׁשֹון ְלָפָניו, ּוְתִחּלָ עֹוָלם, ֵנַדע, ּכִ ּבָ

ׁש לֹו  ּיֵ ֶ י ָכל ַמה ּשׁ דּוַע, ּכִ ָתן. ְועֹוד, ִמן ַהּיָ ִלי ַתְכִלית ִלְתִחּלָ י ֵאין ַהְתָחלֹות ִמּבְ ּכִ

ֵכן ִלְהיֹות ֵחֶלט ְלַמה  ַלל ֲחָלָטיו, ְולֹא ִיּתָ י ִאם ּכְ י ֵאין ַהּכֹל ּכִ ֵחֶלט, ֵיׁש לֹו ּכֹל, ּכִ

עּור  י ׁשִ עּור, ּכִ ִ עּור ִנְפָרד ִמּשׁ י ִאם ׁשִ י ֶגֶדר ַהֵחֶלט ֵאינֹו ּכִ ֵאין לֹו ַתְכִלית, ּכִ ֶ ּשׁ

י  ַהֲחִמיׁשִ ֲאָמר  ַהּמַ ת  ְתִחּלַ ּבִ ָאְטִליַדס  ָזַכר  ר  ֲאׁשֶ ּכַ דֹול,  ַהּגָ ֶאת  סֹוֵפר  קֹן  ַהּטָ

ֹפַעל, ְוַנְפִריׁש  ֵאין לֹו ַתְכִלית ּבְ נּו ָדָבר ׁשֶ ְבּתֵ ַמֲחׁשַ עּור. ְוִאם ַנֲעֶלה ּבְ ִ ֶפר ַהּשׁ ִמּסֵ

ִיְהֶיה  ְוִאם  ָסֵפט.  ִלי  ִמּבְ ָהָיה טֶֹדם  ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ חֹות  ּפָ ָאר  ׁשְ ַהּנִ ִיְהֶיה  ְטָצתֹו,  ּנּו  ִמּמֶ

לֹו  ֵאין  ׁשֶ ָבר  ִמּדָ דֹול  ּגָ ַתְכִלית  לֹו  ֵאין  ׁשֶ ָדָבר  ִיְהֶיה  ְכִלית,  ּתַ ֵמֵאין  ָאר  ְ ַהּשׁ

ָעָליו  נֹוִסיף  ְכִלית, ִאם  ּתַ ָאר  ְ ַלּשׁ ִיְהֶיה  ְוִאם  ר.  ֶאְפׁשָ ִאי  ֶ ּשׁ ְוהּוא ַמה  ַתְכִלית, 

ׁש לֹו ַתְכִלית,  ּיֵ ָבר ׁשֶ נּו, ְוהּוא ֵיׁש לֹו ַתְכִלית, ִיְהֶיה ַהּכֹל ּדָ ְפָרׁש ִמּמֶ ַהֵחֶלט ַהּמֻ

ּוֵמֵאין  ְבַתְכִלית  ִיְהֶיה  ן  ּכֵ ְוִאם  ְכִלית,  ּתַ ֵמֵאין  ָבֵרינּו  ּדְ ת  ִבְתִחּלַ ָהָיה  ּוְכָבר 

לֹו  ֵאין  ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ ְלַהְפִריׁש  ֵכן  ִיּתָ ְולֹא  ִלְהיֹות,  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ֶהֶפְך  ְוֶזה  ְכִלית,  ּתַ

ט  ַחּלֵ ּנְ ִלי ָסֵפט. ּוְכׁשֶ ׁש לֹו ֵחֶלט, ֵיׁש לֹו ַתְכִלית ִמּבְ ּיֵ ֶ ל ַמה ּשׁ ַתְכִלית ֵחֶלט. ּוְבֵכן: ּכָ

ה ָעָליו  ים ִמיֵמי ֹנַח ַעד ְיֵמי מׁשֶ ֶדר ַהֲהָוָיה ָבעֹוָלם ִמן ָהִאיׁשִ ָצא ֶאל ּגֶ ּיָ ֶ ה ּשׁ ִמּמַ

ְכִלית,  יַע ַעד ּתַ י ָהעֹוָלם, ְוהּוא ַמּגִ ל ִאיׁשֵ נּו, ִיְהֶיה ֵחֶלט ִמּכָ ְבּתֵ ַמֲחׁשַ לֹום ּבְ ַהׁשָ

יַע ַעד  ה ַמּגִ ל ָהעֹוָלם ַהּזֶ ּכָ ר. ְוֵכיָון ׁשֶ ְכִלית ִמְסּפָ יַע ֶאל ּתַ ן ַהּכֹל הּוא ַמּגִ ִאם ּכֵ

י ֶרט ֲחִמיׁשִ  ּפֶ

ָראֹו ֵמַאִין, ֵהן  ה ּבֹוֵרא ּבְ י ֵיׁש ָלעֹוָלם ַהּזֶ ֵרר ֵמֶהן ּכִ ר ִיְתּבָ מֹות ֲאׁשֶ ַהַהְטּדָ ַאְך 
ִנית,  ֵ ה ֶאת ַעְצמֹו. ְוַהּשׁ ָבר ֵאינֹו עֹוׂשֶ י ַהּדָ ה, ּכִ מֹות. ַאַחת ֵמֵהּנָ לׁש ַהְטּדָ ׁשָ

ָלֶהן  ֵיׁש  ָרן,  ְלִמְסּפָ ְכִלית  ּתַ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְוֵכָון  ָרן,  ְלִמְסּפָ ְכִלית  ּתַ ֵיׁש  ַהַהְתָחלֹות  י  ּכִ

ר  ְוַכֲאׁשֶ ׁש.  ְמֻחּדָ ר  ְמֻחּבָ ל  ּכָ י  ּכִ ית,  ִליׁשִ ְ ְוַהּשׁ ְלָפָניו.  ִראׁשֹון  ֵאין  ׁשֶ ִראׁשֹון 

ׁש  ּמֵ ּתַ ַדע ְלִהׁשְ ּיֵ ְהֶיה ַהּתֹוָלָדה ֵמֶהן, ְלִמי ׁשֶ מֹות, ּתִ לׁש ַהְטּדָ ָ ה ַהּשׁ ְמָנה ֵאּלֶ ְתַטּיֵ ּתִ

ָאנּו  ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ ֵאר  ְתּבָ ּיִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵמַאִין,  ָראֹו  ּבְ ּבֹוֵרא  ָלעֹוָלם  ֵיׁש  י  ּכִ ָרן,  ּוְלַחּבְ ֶהן  ּבָ

ם. ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ֲעִתיִדין ְלָבֲארֹו ּבְ

ּנֹאַמר,  ר. ְוהּוא ׁשֶ ֲאַסּפֵ ֶ מֹות הּוא ַמה ּשׁ לׁש ַהְטּדָ ָ רּור ֵאּלּו ַהּשׁ ַעל ּבֵ ְוָהְרָאָיה 
ֵני ְדָבִרים.  ְ ּלֹא ָהָיה, ֵאיֶנּנּו ִנְמָלק ֵמֶאָחד ִמּשׁ ל ִנְמָצא, ַאַחר ׁשֶ י ּכָ ּכִ

ְחׁשֹב  ּנַ ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל  זּוָלתֹו.  ִהְמִציא אֹותֹו  ׁשֶ ַעְצמֹו, אֹו  ִהְמִציא הּוא ֶאת  ׁשֶ ִאם 

ִאם  ְדָבִרים.  ֵני  ְ ִמּשׁ ֵמֶאָחד  ן  ּכֵ ם  ּגַ ֵלק  ִיּמָ לֹא  ַעְצמֹו,  ֶאת  ה  ָעׂשָ הּוא  ׁשֶ ָעָליו 

י ִאם  ּכִ ר,  ֶאְפׁשָ ִאי  ֵניֶהם  ּוׁשְ ֲהָוָיתֹו,  ֲהָוָיתֹו, אֹו ַאַחר  ה ֶאת ַעְצמֹו טֶֹדם  ָעׂשָ ׁשֶ

ּלֹא ָהָיה ָצִריְך ַלֲעׂשֹות  ה ְכלּום, ׁשֶ ה ֶאת ַעְצמֹו ַאַחר ֲהָוָיתֹו, לֹא ָעׂשָ ָעׂשָ ֹנאַמר ׁשֶ

ְוִאם ֹנאַמר  ה ְכלּום.  ָעׂשָ ן לֹא  ּכֵ הּו, ִאם  ְלַמֲעׂשֵ ֲהָוָיתֹו  ַמת  ַהְטּדָ ֵני  ִמּפְ ַעְצמֹו, 

ִיְהֶיה לֹא  ְוָהֶאֶפס  ֶאֶפס,  ָהָיה  ַהִהיא  ֵעת  ּבָ ֲהָוָיתֹו,  טֶֹדם  ַעְצמֹו  ֶאת  ה  ָעׂשָ  ׁשֶ

ְהֶיה ּיִ ׁשֶ ְוִנְמָנע  ָדָבר.  ה  ַיֲעׂשֶ לֹא  ָהֶאֶפס  י  ּכִ ָחה,  ַהּנָ ְולֹא  ה  ַמֲעׂשֶ נּו   ִמּמֶ

ר ֲאׁשֶ ָהִראׁשֹוָנה  ָמה  ַהַהְטּדָ ְרָרה  ְוִהְתּבָ ִנים,  ּפָ ׁשּום  ּבְ ַעְצמֹו  ה ֶאת  ָבר עֹוׂשֶ  ַהּדָ

ְמנּו. ִהְטּדַ



הלבבות הלבבותחובות  חובות  שער היחודשער היחוד

המוסר  ארחות  טלג טלב   המוסר   ארחות   

י ִ ּשׁ ִ ֶרט ּשׁ  ּפֶ

ְמִציאּות ֵברּור  ּבְ ָזַכְרנּו  ר  ֲאׁשֶ מֹות  ַהְטּדָ ּבַ ׁש  ּמֵ ּתַ ִנׁשְ ָפִנים  ֵאיֶזה  ַעל   ַאְך 
ר  ְמֻחּבָ ִנְמָצֵאהּו  ה,  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ל  ּכֵ ּתַ ִנׂשְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ הּוא,  ה,  ִיְתַעּלֶ ַהּבֹוֵרא 

אֹותֹו  רֹוִאים  ֲאַנְחנּו  י  ּכִ ְוִסּדּור,  ִחּבּור  ִלי  ִמּבְ ֵמֲחָלָטיו  ֵחֶלט  ֵאין  ב,  ּוֻמְרּכָ

ַמִים  ָ ַהּשׁ לֹו.  ִריְך  ַהּצָ ל  ּכָ ּבֹו  ן  ֻזּמַ ר  ֲאׁשֶ נּוי,  ַהּבָ ִית  ּבַ ּכַ ְכֵלנּו  ְוׂשִ ׁשֹוֵתינּו  ְבַהְרּגָ

ְוָכל  ֵנרֹות,  ּכְ ִרים  ְמֻסּדָ ְוַהּכֹוָכִבים  ע,  ְכַמּצָ ְמתּוָחה  ְוָהָאֶרץ  ִתְטָרה,  ּכְ ַעל  ִמּמַ

ִית  ַבַעל ַהּבַ ָצִריְך לֹו, ְוָהָאָדם ּכְ ֶ ָבר ְלַמה ּשׁ ל ּדָ ים, ּכָ ִמְכַמּנִ ַהּגּופֹות ְצבּורֹות ּבֹו ּכְ

ַהַחּיֹות  ּוִמיֵני  ִנים ְלתֹוַעְלּתֹו,  ְמֻזּמָ ָמִחים  ַהּצְ ּוִמיֵני  ּבֹו.  ר  ֲאׁשֶ ָכל  ּבְ ׁש  ּמֵ ּתַ ׁשְ ַהּמִ

יֵלהּו  ְמׁשִ ים ח, ז-ק(: ּתַ ִהּלִ לֹום )ּתְ ָ ִוד ָעָליו ַהּשׁ ָאַמר ּדָ מֹו ׁשֶ ים ַלֲהָנָאתֹו, ּכְ ׁשִ ּמְ ּתַ ִמׁשְ

ָדי,  ׂשָ ֲהמֹות  ּבַ ְוַגם  ם  ּלָ ּכֻ ַוֲאָלִפים  ֹצֶנה  ַרְגָליו,  ַתַחת  ה  ּתָ ׁשַ ּכֹל  ָיֶדיָך  י  ַמֲעׂשֵ ּבְ

ּובֹוָאּה  ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ְזִריַחת  ְוֵסֶדר  ים.  ַיּמִ ָאְרחֹות  עֵֹבר  ם  ַהּיָ ּוְדֵגי  ַמִים  ׁשָ ִצּפֹור 

ִיץ  ָתּה ִויִריָדָתּה ְלַהְמִציא ַהּטֹר ְוַהחֹם ְוַהּטַ ְיָלה, ַוֲעִלּיָ י ַהּיֹום ְוַהּלַ ְלַהֲעִמיד ִעּתֵ

ִלי  ִמיד ַעל ִסּדּור ֶאָחד ִמּבְ נֹוָתם ּתָ ּוׁשְ ים ְותֹוֲעלֹוֵתיֶהם,  ַמּנִ ַהּזְ ְוַהחֶֹרף ֵמִעְנְיֵני 

ַיְחּתֹם,  ּכֹוָכִבים  ּוְבַעד  ִיְזָרח  ְולֹא  ַלֶחֶרס  ָהאֵֹמר  ז(:  ק,  )ִאּיֹוב  ִדְכִתיב  ּכְ ֶהְפֵסט, 

נּועֹוָתם  ר ּתְ ים ֲאׁשֶ ּלִ ְלּגַ ְך ִויִהי ָלְיָלה. ְוִסּבּוב ַהּגַ ת חׁשֶ ׁשֶ ים טד, כ(: ּתָ ִהּלִ ּוְכִתיב )ּתְ

ח  ן, לֹא ִיּזַ ָטל ְמֻכּוָ לֹות ַעל ַהְנָהָגה ְמׁשֶֹעֶרת ּוִמׁשְ ּזָ פֹות, ְוַהּכֹוָכִבים ְוַהּמַ ִמְתַחּלְ

מֹו  ִרים, ּכְ ָנה ַלְמַדּבְ ַנת ּתֹוֶעֶלת ְוַתּטָ ּוָ ּנּו: ּכַ ָבר ִמּמֶ ָכל ּדָ ָנה ּבְ ּוָ ֶנה. ְוַהּכַ ּתַ ְולֹא ִיׁשְ

ם ֶאת  ּגַ ְבִעּתֹו  ָיֶפה  ה  ָעׂשָ ַהּכֹל  ג, יא(: ֶאת  )טֶֹהֶלת  לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  לֹֹמה  ׁשְ ָאַמר  ׁשֶ

ַחת ּתַ ֵחֶפץ  ְלָכל  ְוֵעת  ְזָמן  ַלּכֹל  א(:  ג,  )טֶֹהֶלת  ְוָאַמר  ם,  ִלּבָ ּבְ ָנַתן   ָהעָֹלם 

ָמִים. ָ ַהּשׁ

נֹוֵתן,  ין  ְוַהּדִ ר,  ִמְסּפָ ְכִלית  ּתַ ַעד  יעֹות  ַמּגִ ְתִחּלֹוָתיו  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ָצִריְך  ְכִלית,  ּתַ

יַע  ְלַהּגִ ֶזה  ֲעבּור  ּבַ ְוָצִריְך  ְלָפָניו,  ִראׁשֹון  ֵאין  ִראׁשֹון  ה  ַהּזֶ ָלעֹוָלם  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ

ְמנּו. ר ִהְטּדַ ֲאׁשֶ יָתן, ּכַ ֵראׁשִ ַהַהְתָחלֹות ְלַתְכִלית ּבְ

ָסֵפט  ִלי  ִמּבְ ב  ֻמְרּכָ ר  ְמֻחּבָ ל  ּכָ י  ּכִ ּנֹאַמר,  ׁשֶ ית,  ִליׁשִ ַהׁשְ ָמה  ַהַהְטּדָ ּוֵברּור 
ר ֵמֶהם ֵהם טֹוְדִמים  ר ֻחּבַ ָבִרים ָהֵהם ֲאׁשֶ ָבִרים יֹוֵתר ֵמֶאָחד, ְוַהּדְ ִמּדְ

ית  ְזַמּנִ ָמה  ַהְטּדָ לֹו  טֹוֵדם  רֹו  ְמַחּבְ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָצִריְך  ְוֵכן  ִקְבִעית,  ָמה  ַהְטּדָ לֹו 

ה,  ְתִחּלָ ֵאין לֹו  ה  ִעּלָ ֵאין לֹו  ֶ ּשׁ ּוַמה  ה,  ִעּלָ ֵאין לֹו  ׁשֶ ְדמֹון הּוא  ְוַהּטַ ְוִקְבִעית. 

ה, ֵאיֶנּנּו ַטְדמֹון, ְוָכל  ׁש לֹו ְתִחּלָ ּיֵ ֶ ה ֵאין לֹו ִתְכָלה, ּוַמה ּשׁ ֵאין לֹו ְתִחּלָ ֶ ּוַמה ּשׁ

ׁש ֶאְמָצִעי  ְוַהְמֻחּדָ ְדמֹון  ין ַהּטַ ּבֵ ֵאין  ֵני ׁשֶ ׁש, ִמּפְ ֵאינֹו ַטְדמֹון, הּוא ְמֻחּדָ ֶ ּשׁ ַמה 

ִנים  ל ּפָ ר ֵאיֶנּנּו ַטְדמֹון, ְוַעל ּכָ ל ְמֻחּבָ ן ּכָ ׁש. ִאם ּכֵ ְהֶיה לֹא ַטְדמֹון ְולֹא ְמֻחּדָ ּיִ ׁשֶ

מּו  ִנְתַטּיְ ָזַכְרנּו,  ר  ֲאׁשֶ ית  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ָמה  ַהַהְטּדָ ְרָרה  ְתּבָ ּנִ ׁשֶ ְוֵכיָון  ׁש.  ְמֻחּדָ הּוא 

מֹות. לׁש ַהְטּדָ ָ ַהּשׁ
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י  ּכִ ֲאִמין  ּנַ ׁשֶ ב  ִחּיֵ ין  ְוַהּדִ ׁש,  ְמֻחּדָ ר  ְמֻחּבָ ל  ּכָ י  ּכִ ָלנּו,  ֵרר  ִהְתּבָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁש,  ְמֻחּדָ

ה ֶאת ַעְצמֹו, ָצִריְך  ָבר עֹוׂשֶ ְהֶיה ַהּדָ ּיִ ן הּוא, ְוִנְמָנע ׁשֶ ּכֵ ׁש. ְוֵכיָון ׁשֶ ָהעֹוָלם ְמֻחּדָ

ׁשֹו. ִהְתִחילֹו ְוִחּדְ ה ׁשֶ ְהֶיה ָלעֹוָלם עֹוׂשֶ ּיִ ׁשֶ

ָתן,  ְכִלית ִלְתִחּלָ ּתַ ְהיּו ֵמֵאין  ּיִ ׁשֶ ר  י ַהַהְתָחלֹות ִאי ֶאְפׁשָ ּכִ ֵרר  ִהְתּבָ ׁשֶ ֵני  ּוִמּפְ
ֵאין לֹו  ה ְלָפָניו, ְוִראׁשֹון ׁשֶ ִחּלָ ה ֵאין ּתְ ִחּלָ ְהֶיה ָלעֹוָלם ּתְ ּיִ ין ׁשֶ ִמן ַהּדִ

ָבר, ּוְכמֹו  ּדָ ָבר, לֹא ְבָדָבר ְולֹא ַעל  ּדָ ׁשֹו ֵמֵאין  ְוִחּדְ ר ְיָצרֹו  ִראׁשֹון, ְוהּוא ֲאׁשֶ

י  ַמִים ְלַבּדִ ה ּכֹל ֹנֶקה ׁשָ ְעָיה מד, כד(: ָאֹנִכי ְיָי עֹׂשֶ ה )ְיׁשַ ִעְנָין ַהּזֶ תּוב ּבָ ָאַמר ַהּכָ ׁשֶ

ִליָמה,  י, ְוָאַמר )ִאּיֹוב כו, ז(: ֹנֶקה ָצפֹון ַעל ּתֹהּו ּתֶֹלה ֶאֶרץ ַעל ּבְ רַֹטע ָהָאֶרץ ֵמִאּתִ

ְכֵלנּו,  בֹוֵתינּו ְוׂשִ ַמְחׁשְ ּנּו ּבְ נּו, ּוְלָמְצאֹו ִכּוַ ר אֹותֹו ָדַרׁשְ ה ֲאׁשֶ ְוהּוא ַהּבֹוֵרא ִיְתַעּלֶ

ְכִלית  ּתַ ֵאין  ר  ֲאׁשֶ ְוָהִראׁשֹון  יתֹו,  ְלֵראׁשִ ית  ֵראׁשִ ֵאין  ר  ֲאׁשֶ ְדמֹון  ַהּטַ הּוא 

ַוֲאִני ַאֲחרֹון, ְוָאַמר  ְעָיה מד, ו(: ֲאִני ִראׁשֹון  )ְיׁשַ תּוב  ָאַמר ַהּכָ מֹו ׁשֶ ְלַטְדמּותֹו, ּכְ

ְעָיה מא, ד(: ֲאִני ְיָי ִראׁשֹון ְוֶאת ַאֲחרֹוִנים ֲאִני הּוא. )ְיׁשַ

ִהְתִחילֹו ְויֹוֵצר  ִלי בֹוֵרא ׁשֶ ִמְטֶרה, ִמּבְ ָהעֹוָלם ִנְהָיה ּבְ ָאְמרּו, ׁשֶ ֵני ָאָדם ׁשֶ ּבְ ְוֵיׁש 
ְבִריאּותֹו,  עֹוֶדּנּו ּבִ ר, ּבְ ַדַעת ְמַדּבֵ ֲעֶלה ּבְ ֵעיַני, ֵאיְך ּתַ ַמּה ּבְ ָצרֹו. ּוִמן ַהּתֵ ּיְ ׁשֶ

ַמֲאָמרֹו  ּיֹאַמר ּכְ ה ׁשֹוֵמַע ָאָדם ׁשֶ ֲאָמר ַהּזֶ ַעל ַהּמַ ָבה ַהּזֹאת. ְוִאּלּו ָהָיה ּבַ ֲחׁשָ ּמַ ּכַ

ה  ֶדה אֹו ִגּנָ ל ׂשָ טֹות ֶחְלָטה ַאַחת ׁשֶ ל ְלַהׁשְ ְלּגֵ הּוא ִמְתּגַ ל ַמִים ׁשֶ ל ֶאָחד ׁשֶ ַגְלּגַ ּבְ

ִלי  ל ּכְ ם ּכָ ָבתֹו ְוׂשָ ִחּבּורֹו ְוַהְרּכָ ַרח ּבְ ּקָ ן ׁשֶ ַנת ֻאּמָ ִלי ַכּוָ י ֶזה ִנְתָטן ִמּבְ ב ּכִ ְוחֹוׁשֵ

ה ָעָליו, ְוַלְחׁשֹב אֹותֹו  ּבָ יל ַהּדִ ת ַהּתֹוֶעֶלת, ָהָיה לֹו ְלַהְפִליא ּוְלַהְגּדִ ָליו ְלֻעּמַ ִמּכֵ

ֲאָמר  ֶחה ַהּמַ ּדָ ּיִ ְכלּות, ִויַמֵהר ְלַהְכִזיבֹו ְוִלְדחֹות ַמֲאָמרֹו. ְוֵכיָון ׁשֶ ַתְכִלית ַהּסִ ּבְ

ָמִחים ּוְבַבֲעֵלי  ּצְ ן ּבַ ַעּיֵ ּנְ ֻכּלֹו ּוְבִמְטָצתֹו. ּוְכׁשֶ ָבתֹו, ִנְרִאים ּבְ ֶזה, ִחּבּורֹו ְוַהְרּכָ ְוָכל 
ִים  ָעה, ְוֵהם, ָהֵאׁש ְוָהרּוַח ְוַהּמַ ִרים ֵמַהְיסֹודֹות ָהַאְרּבָ ים, ִנְמָצֵאם ְמֻחּבָ ַחּיִ

ֵני  ְבִעי, ִמּפְ ָרם ַהִחּבּור ַהּקִ נּו ְיֹכֶלת ְלַחּבְ ה ֶנֱחָלִטים ְוִנְפָרִדים, ְוֵאין ּבָ ְוֶהָעָפר, ְוֵהּמָ

ָבר ֵמֶהם, ֵהם  ר ּדָ ֶנֶגד ְטָצָתם. ְוִאם ְנַחּבֵ ה ֶאל ְטָצָתם ּוְטָצָתם ּכְ ּנֶ ּתַ ְטָצָתם ִמׁשְ ׁשֶ

ָרה אֹותֹו ַהּתֹוָלָדה הּוא ִחּבּור  ִחּבְ ף, ַאְך ַהִחּבּור ׁשֶ ּנֹות ּוְלִהְתַחּלֵ ּתַ ְמַמֲהִרים ְלִהׁשְ

ים ְוַהּכֹוָכִבים  ּלִ ְלּגַ י ַהּגַ ילֹוסֹוִפים, ּכִ בּו ְטָצת ַהּפִ ם ַעד ֵעת ֵטץ. ּוְכָבר ָחׁשְ ן ְוַטּיָ ְמֻתּטָ

ָעָליו  ִוד  ּדָ ָאַמר  ֶ ּשׁ ַמה  ָלֶזה  ְודֹוֶמה  ָהֵאׁש,  ִמּתֹוֶלֶדת  ֵהם  ָהֶעְליֹוִנים  ים  ְוָהִאיׁשִ

ְרָתיו ֵאׁש לֵֹהק, ּוָבֶזה ְרָאָיה ַעל  ה ַמְלָאָכיו רּוחֹות ְמׁשָ ים טד, ד(: עֹׂשֶ ִהּלִ לֹום )ּתְ ָ ַהּשׁ

ב ֲאִריְסקֹו. ר ָחׁשַ ֲאׁשֶ ית ּכַ ה תֹוָלָדה ֲחִמיׁשִ ָבה ַהּזֹאת, ְוֵאיֶנּנָ ֲחׁשָ ַהּמַ

י לֹא ִנְמְזגּו  רֹות ֵמֶהם, ְוָיַדְענּו, ּכִ ְמָצאֹות הֹוֹות ִמן ַהְיסֹודֹות ּוְמֻחּבָ ַהּנִ ׁשֶ ְוֵכיָון 
נּו  יֵניֶהן, ָעָלה ְבַדְעּתֵ ּבֵ ֲחלֶֹטת ׁשֶ ֵני ַהּמַ רּו ְבִקְבָען, ִמּפְ ֵמֲאֵליֶהן ְולֹא ִנְתַחּבְ

ֶנֶגד  יָבם ּכְ ְלֲעֵדיֶהם, ּוַמְרּכִ ָרם ּבִ ָרם זּוָלָתם, ְוטֹוׁשְ י ְמַחּבְ ַנְפׁשֹוֵתינּו, ּכִ ֵרר ּבְ ְוִנְתּבָ

ִחּבּוָרם.  ן  ְוִתּכֵ ּוָרם  ִטּשׁ ן  ּטֵ ּתִ ר  ֲאׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ בֹוְרָאם  הּוא  ְרָחם,  ּכָ ַעל  ִקְבָעם 

ה:  ִרים ֵמחֶֹמר ְוצּוָרה, ְוֵהּמָ ָעה, ִנְמָצֵאם ְמֻחּבָ ר ַנְחטֹר ַעל ַהְיסֹודֹות ָהַאְרּבָ ְוַכֲאׁשֶ

ׁשֶֹרׁש  הּוא  ר  ֲאׁשֶ ָהִראׁשֹון,  ַהחֶֹמר  הּוא  ֶהם  ּלָ ׁשֶ ְוַהחֶֹמר  ְטֶרה.  ְוַהּמִ ָהֶעֶצם 

ֶהם. ְוַהּצּוָרה ִהיא ַהּצּוָרה ָהִראׁשֹוָנה  ּלָ ָעה ְוַהחֶֹמר ַהִהּיּוִלי ׁשֶ ַהְיסֹודֹות ָהַאְרּבָ

חֹם ְוַכּטֹר,  ל צּוָרה ַעְצִמית ְוָכל צּוָרה ִמְטִרית, ּכַ ר ִהיא ׁשֶֹרׁש ּכָ ָלִלית, ֲאׁשֶ ַהּכְ

ָלֶהם.  ְוַהּדֹוֶמה  נּוָחה,  ְוַהּמְ נּוָעה  ְוַהּתְ ּלּות,  ְוַהּטַ ְוַהּכֶֹבד  ְוַכּיֶֹבׁש,  חּות  ְוַכּלַ

ּוַבֲעָנָפיו,  יו  ָרׁשָ ׁשָ ּבְ ֲחָלָטיו,  ּוְבָכל  ָהעֹוָלם  ָכל  ּבְ ִנְרִאים  ְוַהִחּבּור  ָבה  ְוַהַהְרּכָ

ְהֶיה ֻכּלֹו  ּיִ ְמנּו ׁשֶ ִהְטּדַ ֶ ה ּשׁ ֶעְליֹונֹו ּוְבַתְחּתֹונֹו. ְוָצִריְך ִמּמַ בֹו, ּבְ ְפׁשּוקֹו ּוְבֻמְרּכָ ּבִ
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ִביִעי ֶרט ׁשְ  ּפֶ

ֶדֶרְך  ּבְ ָלנּו  ֵרר  ְתּבָ ּנִ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא  ֶאָחד,  הּוא  ַרְך  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  ׁשֶ ָהְרָאָיה  ַאְך 
ְבנּו ַלֲחטֹר ָעָליו, ִאם הּוא ֶאָחד אֹו  י ֵיׁש ָלעֹוָלם ּבֹוֵרא, ִהְתַחּיַ ָהְרָאיֹות ּכִ

ְבָעה ָפִנים. ִ ת ַאְחדּותֹו ִמּשׁ ָבֵאר ֲאִמּתַ ּנְ יֹוֵתר ֵמֶאָחד. ְוָצִריְך ׁשֶ

ֶהן,  ּבָ ִנְתּבֹוֵנן  ר  ֲאׁשֶ ּכַ י  ּכִ ְמָצאֹות.  ַהּנִ ְלִעּלֹות  ִחיָנֵתנּו  ּבְ ד  ִמּצַ ֵמֶהם,  ָהֶאָחד 
ר ַנְחטֹר ַעל ִעּלֹות ָהִעּלֹות  חֹות ֵמֲעלּוֵליֶהן, ְוָכל ֲאׁשֶ ָרן ּפָ ִנְמָצא ִמְסּפָ

ָרן,  ֲעֶליָנה, ִיְתַמֵעק ִמְסּפָ ר ּתַ חֹות ֵמֶהן, ְוָכל ֲאׁשֶ ָרן ּפָ ָהֵהן ְלַמְעָלה, ִנְמָצא ִמְסּפָ

ְמָצִאים  י ַהּנִ י ִאיׁשֵ ת ָהִעּלֹות. ּוֵבאּור ֶזה, ּכִ ה ֶאָחת, ְוִהיא ִעּלַ יַע ֶאל ִעּלָ ּגִ ּיַ ַעד ׁשֶ

ִיְהֶיה  אֹוָתם,  ַהּכֹוְלִלים  ִמיֵניֶהם  ּבְ ִנְתּבֹוֵנן  ר  ְוַכֲאׁשֶ ָרם.  ְלִמְסּפָ ְכִלית  ּתַ ֵאין 

ּכֹוֵלל  יִנים  ַהּמִ ִמן  ִמין  ל  ּכָ י  ּכִ יֶהם,  ְחּתֵ ּתַ ר  ֲאׁשֶ ים  ָהִאיׁשִ ִמן  חֹות  ּפָ ָרם  ִמְסּפָ

ֶאל  יִנים  ַהּמִ ַנֲערְֹך  ר  ְוַכֲאׁשֶ ָרם.  ְלִמְסּפָ ְכִלית  ּתַ ֵיׁש  יִנים  ְוַהּמִ ים,  ַרּבִ ים  ִאיׁשִ

ל  ַחת ּכָ י ּתַ ָרם, ּכִ ְסּפָ חֹות ִמּמִ ר ַהּסּוִגים ּפָ סּוֵגיֶהם ַהּכֹוְלִלים אֹוָתם, ִיְהֶיה ִמְסּפַ

חֹות, ַעד  ר ַהּסּוִגים ּפָ ר ַיֲעלּו, ִיְהֶיה ִמְסּפַ ים, ְוָכל ֲאׁשֶ סּוג ֵמַהּסּוִגים ִמיִנים ַרּבִ

ֵהם  ַהּסּוִגים  סּוֵגי  י  ּכִ ילֹוסֹוף,  ַהּפִ ָאַמר  ּוְכָבר  ַהּסּוִגים.  סּוֵגי  ֶאל  יעּו  ַיּגִ ר  ֲאׁשֶ

ב, ְוִטְנָין, ּופֹוֵעל,  ה, ְוֵאיְך, ּוִמְצָקֵרף, ְוָאָנה, ּוָמַתי, ּוַמּצָ ָרה, ְוֵהם: ֶעֶצם, ְוַכּמָ ֲעׂשָ

ה, ִנְמָצֵאם  ֶרת ַהּסּוִגים ָהֵאּלֶ י ִמיֵני ֲעׂשֶ ר ַנְחטֹר ַעל ִעּלֹות ִאיׁשֵ ְוִנְפָעל. ְוַכֲאׁשֶ

ְוֶהָעָפר.  ִים  ְוַהּמַ ְוָהרּוַח  ָהֵאׁש  ֵהם  ׁשֶ ָעה,  ָהַאְרּבָ ְוַהְיסֹודֹות  נּוָעה  ַהּתְ ָחֵמׁש: 

ָעה, ִנְמָצֵאם: ַהחֶֹמר ְוַהּצּוָרה, ְוֵהם  ר ַנְחטֹר ַעל ִעּלֹות ַהְיסֹודֹות ָהַאְרּבָ ְוַכֲאׁשֶ

חֹות ֵמֶהם, ְוהּוא  ִלי ָסֵפט ּפָ ָרם ּבְ ָתם, ִיְהֶיה ִמְסּפָ ר ַנְחטֹר ַעל ִעּלָ ָנִים. ְוַכֲאׁשֶ ׁשְ

ֶחְלָטה  ַנת  ְלַתּטָ ה  ְטַקּנָ ַתְחּבּוָלה  ּבְ ה  ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ ְוִנְבֶזה,  ּוָפחּות  ָטקֹן  ל  ַגְלּגַ ּבְ ה  ַהּזֶ

דֹול  ַהּגָ ל  ְלּגַ ּגַ ּבַ ַהּזֹאת  ָבה  ֲחׁשָ ּמַ ּכַ ַלְחׁשֹב  ְלַעְצמֹו  יר  ַיּתִ ֵאיְך  ֵמָהָאֶרץ,  ה  ְטַקּנָ

ְטַצְרָנה  רּוִאים, ְוהּוא ְבָחְכָמה, ּתִ ר ָעֶליָה ִמן ַהּבְ ל ָהָאֶרץ ְוָכל ֲאׁשֶ ַהּסֹוֵבב ֶאת ּכָ

ל  ּכָ ְלתֹוֶעֶלת  מּוָכן  ְוהּוא  ֲהָוָיָתּה,  יג  ְלַהּשִׂ ִרים  ַהְמַדּבְ ְכֵלי  ְוׂשִ ר  ׂשָ ּבָ ל  ּכָ ֵדעֹות 

ן  ְמַכּוֵ ַנת  ַכּוָ ִלי  ִמּבְ ְהָיה  ּנִ ׁשֶ ָעָליו  לֹוַמר  יּוַכל  ְוֵאיְך  ָעֶליָה.  ר  ֲאׁשֶ ְוָכל  ָהָאֶרץ 

ַעל ְיֹכֶלת. ֶבת ָחָכם ּבַ ּוַמֲחׁשֶ

ְמאּוָמה ֵמֶהם,  ן ּבִ ַנת ְמַכּוֵ ִלי ַכּוָ ר ֵהם ִמּבְ ָבִרים ֲאׁשֶ י ַהּדְ דּוַע ֶאְצֵלנּו, ּכִ ַהּיָ ּוִמן 
ֵפְך ְלָאָדם  ָ ֵצא ָבֶהם ִסיָמן ְלָחְכָמה ְוִליֹכֶלת. ַוֲהלֹא ִתְרֶאה, ִאם ִיּשׁ לֹא ִיּמָ

ּקֹות  ר ְוׁשִ ָתב ְמֻסּדָ ּנּו ָעָליו ּכְ ר ִמּמֶ ְצַקּיֵ ּיִ ר ׁשֶ ִאי ֶאְפׁשָ יֹו ִפְתאֹם ַעל ְנָיר ָחָלט, ׁשֶ ּדְ

ה  ר ִמּמַ ָתב ְמֻסּדָ ְהֶיה ְבטּוְלמֹוס. ְוִאּלּו ֵהִביא ָאָדם ְלָפֵנינּו ּכְ ּיִ מֹו ׁשֶ ִנְטָראֹות ּכְ

ָיר,  יֹו ַעל ַהּנְ ְך ַהּדְ ּפַ י ִנׁשְ ִלי ִמּצּוַע טּוְלמֹוס, ְואֹוֵמר, ּכִ ר ִלְהיֹות ִמּבְ ִאי ֶאְפׁשָ ֶ ּשׁ

ָניו  ּפָ ַעל  ְלַהְכִזיבֹו  ְמַמֲהִרים  ָהִיינּו  ֵמַעְצָמּה,  ָעָליו  ָתב  ַהּכְ צּוַרת  ָתה  ְוֶנֱעׂשְ

ִלְהיֹות  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ָדָבר  ְבֵעיֵנינּו  ה  ּזֶ ׁשֶ ְוֵכיָון  ן.  ְמַכּוֵ ַנת  ּוָ ִמּכַ ִנְמָלק  ֵאיֶננּו  ׁשֶ

ַלאְכּתֹו יֹוֵתר  ּמְ ָדָבר ׁשֶ נּו, ֵאיְך יּוַכל לֹוַמר ּבְ ְעּתֵ ַמת ּדַ ַהְסּכָ צּורֹות ְרׁשּומֹות ּבְ ּבְ

ַנת  ִלי ַכּוָ ְהֶיה ִמּבְ ּיִ ְכִלית, ׁשֶ ֵעיֵנינּו ַעד ֵאין ּתַ ה, ְוִתּטּונֹו יֹוֵתר ָרחֹוט ְוָעֹמט ּבְ ּטָ ּדַ

ן ְוָחְכַמת ָחָכם ִויֹכֶלת ָיכֹול. ְמַכּוֵ

ְלִמי  י  ּדַ יו  ַמֲעׂשָ ד  ִמּצַ ה  ִיְתַעּלֶ ַהּבֹוֵרא  ְמִציאּות  ְלַהֲעִמיד  ֵהֵבאנּו  ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל 
אֹוְמִרים  ְדמּות ׁשֶ י ַהּטַ ְתׁשּוַבת ַאְנׁשֵ יט ּבִ ִבין ְויֹוֶדה ַעל ָהֱאֶמת, ּוַמְסּפִ ּיָ ׁשֶ

ע ָלְך. ה ּדַ ְבֵריֶהם. ְוַאּתָ ת ּדִ י ָהעֹוָלם ַטְדמֹון, ּוְדִחּיַ ּכִ
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יל, ְלִפי ֹגֶדל ּגּופֹו, ֵאיֶנּנּו יֹוֵתר ִנְפָלא ִמּכַֹח  יִציַרת ַהּפִ ְרֵאית ּבִ י ּכַֹח ַהָחְכָמה ַהּנִ ּכִ

ְטַקן ַהְיִציָרה,  ר ּתִ ל ֲאׁשֶ ָמָלה, ְלִפי ַטְקנּוָתּה. ַאְך ּכָ יִציַרת ַהּנְ ְרֵאית ּבִ ַהָחְכָמה ַהּנִ

ִיְהֶיה ּכַֹח ַהָחְכָמה ְוַהְיֹכֶלת ִנְרֶאה ָבּה יֹוֵתר, ְוִתּטּון ַהּבֹוֵרא יֹוֵתר ִנְפָלא ְוִנְרֶאה 

ֵהם  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ֶאָחד,  ּובֹוֵרא  ֶאָחד  ב  חֹוׁשֵ בֹות  ַמְחׁשְ ם  ֻכּלָ י  ּכִ יֹוֶרה,  ְוֶזה  ה,  ּנָ ִמּמֶ

ָכל ֲחָלָטיו.  ָלַמת ֵסֶדר ָהעֹוָלם ְוַהֲעָמָדתֹו ֻכּלֹו ּבְ ִוים ּוְנכֹוִנים ְלַהׁשְ ים ְוׁשָ ּמִ ִמְתּדַ

ְטָצת  ּבִ ֶפת  ִמְתַחּלֶ ַהָחְכָמה  צּוַרת  ָהְיָתה  ֶאָחד,  ִמּבֹוֵרא  יֹוֵתר  לֹו  ָהָיה  ְוִאּלּו 

יו  ָרׁשָ ׁשָ ּבְ ָחלּוט  הּוא  ׁשֶ ֵני  ּוִמּפְ ְטָצתֹו.  ֶאל  ְטָצתֹו  ָצִריְך  ָהָיה  ְולֹא  ֲחָלָטיו, 

רֹו ּוַמְנִהיגֹו  ׁשֹו ּוְמַחּבְ י ְמַחּדְ ְרֶאה ּכִ רֹוָתיו, ּתִ תֹוְלדֹוָתיו ּוַמְחּבְ ֶוה ּבְ ִויסֹודֹוָתיו, ׁשָ

ה  ָרא ָהֱאלִֹהים יֹוֵתר ִנְפָלא ִמּמַ ּבָ ֶ ַמה ּשׁ ילֹוסֹוף: ֵאין ּבְ בֹו ֶאָחד. ְוָאַמר ַהּפִ ְוחֹוׁשְ

ָוה,  ה ְוׁשָ ּמָ דֹול ֵמֶחְלֵטי ָהעֹוָלם ִמְתּדַ קֹן ּוַבּגָ ּטָ י ַהָחְכָמה ּבַ ָרא. ְוָרָצה לֹוַמר, ּכִ ּבָ ֶ ּשׁ

ים  ִהּלִ ּובֹו )ּתְ רֹו ִמיֵני ִעְנָיֵני ָהעֹוָלם ּוְתכּוַנת ִיּשׁ ַסּפְ לֹום ּבְ ָ ִוד ָעָליו ַהּשׁ ָאַמר ּדָ מֹו ׁשֶ ּכְ

יָת ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִטְנָיֶניָך, ְוָאַמר  ָחְכָמה ָעׂשִ ם ּבְ ּלָ יָך ְיָי ּכֻ טד, כד(: ָמה ַרּבּו ַמֲעׂשֶ

ֹבֶתיָך. יָך ְיָי ְמאֹד ָעְמטּו ַמְחׁשְ ְדלּו ַמֲעׂשֶ ים צב, ו(: ַמה ּגָ ִהּלִ )ּתְ

ַעל  דּו  ִלּמְ ָהְרָאיֹות  י  ּכִ ָהעֹוָלם,  ל  ּכָ ֶאת  ַהּכֹוֵלל  ַהִחּדּוׁש  ֵני  ִמּפְ י,  ִליׁשִ ְ ְוַהּשׁ
ַנע ֲהָוַית  ֵני ִהּמָ ׁש, ִמּפְ ָהָיה לֹו ְמַחּדֵ ֲעבּור ֶזה ׁשֶ ִחּדּוׁשֹו, ְוֻהְצַרְך ּבַ

ּלֹא ָהָיה,  י ָהָיה ַאַחר ׁשֶ ֵרר ָלנּו ּכִ ָאנּו מֹוְצִאים ֲהָוָיה, ְוִיְתּבָ ָבר ֵמֵאָליו. ּוְכׁשֶ ַהּדָ

ְוֵכָון  ְוָיַצר אֹותֹו.  ֲהָוָיתֹו  ְוִהְמִציא  ְבָראֹו  ּזּוָלתֹו  ׁשֶ ֵלם  ָ ַהּשׁ ֶכל  ַהּשֵׂ ֵעדּות  ּבְ ֵנַדע 

נּו  ְעּתֵ ּדַ ַעל  ְלַהֲעלֹות  ָראּוי  ֵאין  ׁשֹו,  ְוִחּדְ ָראֹו  ּבְ ׁשֶ ּבֹוֵרא  ָלעֹוָלם  י  ּכִ ם  ִהְתַטּיֵ ׁשֶ

ִלי בֹוֵרא ֶאָחד. ְוִאּלּו  ר ִלְמִציאּות ָהעֹוָלם ִמּבְ ִאי ֶאְפׁשָ הּוא יֹוֵתר ֵמֶאָחד, ׁשֶ ׁשֶ

ָהִיינּו  ֶאָחד,  ִמּבֹוֵרא  ָפחֹות  ּבְ ָהעֹוָלם  ם  ְתַטּיֵ ּיִ ׁשֶ נּו,  ְבַדְעּתֵ ֲעֶלה  ּיַ ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ ָהָיה 

ן ַהּבֹוֵרא  ּכֵ א ֶאָחד, ִאם  ַנִים ֶאּלָ ְ חֹות ִמּשׁ ר ּפָ ָרְך. ְוֵאין ִמְסּפָ ִיְתּבָ ְרצֹון ַהּבֹוֵרא 

ִמים־א כק, יא(: ְלָך  ְבֵרי ַהּיָ לֹום )ּדִ ָ ִוד ָעָליו ַהּשׁ ִנים, ְוֵכן ָאַמר ּדָ ל ּפָ ַרְך ֶאָחד ַעל ּכָ ִיְתּבָ

ל ָרִמים,  י הּוא ָרם ַעל ּכָ א ְלֹכל ְלרֹאׁש, ְרצֹונֹו לֹוַמר, ּכִ ְתַנּשֵׂ ְמָלָכה ְוַהּמִ ְיָי ַהּמַ

ה ְוָעלּול. ל ִעּלָ ת ּכָ ה, ְוִעּלַ ִחּלָ ל ּתְ ל ָהֶעְליֹוִנים, ְורֹאׁש ּכָ ְוֶעְליֹון ַעל ּכָ

ה, ֶעְליֹונֹו ְוַתְחּתֹונֹו,  ָכל ָהעֹוָלם ַהּזֶ ְרִאים ּבְ ד ִסיָמֵני ַהָחְכָמה ַהּנִ ִמּצַ ִני,  ֵ ְוַהּשׁ
י  ל ּבֹו, יֹוֵרנּו, ּכִ ּכֵ ּתַ ר ִנׂשְ ר ּבֹו. ְוַכֲאׁשֶ ים ֲאׁשֶ ְטָפָאיו ּוְצָמָחיו, ּוַבֲעֵלי ַחּיִ

ָאנּו מֹוְצִאים אֹותֹו  ב ֶאָחד ּוְמֶלאֶכת ּבֹוֵרא ֶאָחד. ְוהּוא, ׁשֶ ֶבת חֹוׁשֵ ֻכּלֹו ַמֲחׁשֶ

ַבֲחָלָטיו,  ֶוה  ְוׁשָ ְבתֹוְלדֹוָתיו  ה  ּמֶ ִמְתּדַ ִויסֹודֹוָתיו,  יו  ָרׁשָ ׁשָ ּבְ ַמְחְלטֹוָתיו  ַעל 

י ַהְיִצירֹות ּוְגדֹוֵליֶהן, ְמִעיִדים  ְטַקּנֵ ְרִאים ּבִ ה ַהּנִ ְואֹותֹות ָחְכַמת ַהּבֹוֵרא ִיְתַעּלֶ

י ֵהם ְלבֹוֵרא ֶאָחד ָחָכם. ְוִאּלּו ָהָיה ָלעֹוָלם יֹוֵתר ִמּבֹוֵרא ֶאָחד, ָהְיָתה צּוַרת  ּכִ

ְכָלָליו ּוַבֲחָלָטיו. ית ּבִ ּנֵ ּתַ ֶחְלֵטי ָהעֹוָלם, ּוִמׁשְ ֶפת ּבְ ַהָחְכָמה ִמְתַחּלֶ

ֶאל  ְטָצתֹו  ְוִתּטּונֹו  ִטּיּומֹו  ּבְ ָצִריְך  הּוא  י  ּכִ אֹותֹו,  מֹוְצִאים  ֲאַנְחנּו  י  ּכִ ְועֹוד, 
י  ַטּשֵׂ ַטׂשְ ֹצֶרְך  ּכְ ַאֵחר,  ֵחֶלט  ּבְ א  ֶאּלָ ִנְגָמר  נּו  ִמּמֶ ֵחֶלט  ְוֵאין  ְטָצתֹו, 

ִרים ְטָצָתם ֶאל ְטָצָתם  ָאר ַהְמֻחּבָ ה ְוֵאְבֵרי גּוף ָהָאָדם ּוׁשְ ּקָ ְריֹון, ְוֶחְלֵטי ַהּמִ ִ ַהּשׁ

ֶמׁש,  ֶ ַהּשׁ אֹור  ֶאל  ְוַהּכֹוָכִבים  ֵרַח  ַהּיָ ֹצֶרְך  ִתְרֶאה  ֲהלֹא  ָלָמָתם.  ְוַהׁשְ ִתּטּוָנם  ּבְ

י  ים ְטָצָתם ֶאל ְטָצָתם, ּכִ ֲעֵלי ַחּיִ ִים, ְוֹצֶרְך ּבַ ַמִים ְוֶאל ַהּמַ ָ ְוֹצֶרְך ָהָאֶרץ ֶאל ַהּשׁ

ֶדה,  ַהּשָׂ ְוַחּיֹות  ִגים  ְוַהּדָ ָהעֹופֹות  ִמן  ּדֹוֵרס  ּכַ ִמְטָצָתם,  אֹוֵכל  ִמיֵניֶהם  ִמְטָצת 

ָלִכים ְוַהָחְכמֹות  ָאָדם, ְוֹצֶרְך ָהֲאָרצֹות ְוַהּפְ ַנת ַהּכֹל ּבָ ְוֹצֶרְך ָהָאָדם ֶאל ַהּכֹל, ְוַתּטָ

ּוְגדֹוֵליֶהן,  י ַהְיִצירֹות  ְטַקּנֵ ּבִ ִנְרֵאית  ְוַהָחְכָמה  ָלאכֹות ְטָצָתם ֶאל ְטָצָתם.  ְוַהּמְ
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ֵני  ְטֶרה. ּוִמּפְ ֶעֶצם ְוַכּמִ ֵאיֶנּנּו ָדָבר ִנְרֶאה ּכָ ְלָעָדיו, ְוׁשֶ ים ִמּבַ ׁשִ ִלְמִציאּות ַהְמֻחּדָ

ִחינֹות  ְוַהּבְ ַדְרֵכי ָהְרָאיֹות  ּבְ א  ֶאּלָ ּוְלַדְעּתֹו  ר ְלָמְצאֹו  ִנְרֶאה, ִאי ֶאְפׁשָ ֵאיֶנּנּו  ׁשֶ

הּוא  הּוא ִנְמָצא, ְוׁשֶ ֲעֹמד ָלנּו ֱאמּוָנֵתנּו, ׁשֶ ִריאֹוָתיו. ָאז ּתַ ד ּבְ ַהּמֹורֹות ָעָליו ִמּצַ

ּבֹור, ָחָכם, ַחי, ְוָעְמדּו ָלנּו ָהְרָאיֹות  ֶאָחד, ַטְדמֹון, ָהָיה ְוִיְהֶיה, ִראׁשֹון ְוַאֲחרֹון, ּגִ

ן  ְרִאים. ַעל ּכֵ ֵאיֶנּנּו ֵמָהִעְנָיִנים ַהּנִ ֵני ׁשֶ ה, ִמּפְ ְמטֹום ְראֹוֵתנּו אֹותֹו ִיְתַעּלֶ ָעָליו ּבִ

ְלָעָדיו  ּבִ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  י  ּכִ ָרָאם,  ּבְ ֶאָחד  ּבֹוֵרא  ׁשֶ נּו  ְעּתֵ ּדַ ַעל  ְלַהֲעלֹות  ֻהְצַרְכנּו 

ְלָעָדיו, ְוֵאין ֹצֶרְך ֵאָליו, ַעל  ר ּבִ ים. ַאְך יֹוֵתר ֵמֶאָחד ֶאְפׁשָ ׁשִ ְמִציאּות ַהְמֻחּדָ ּבִ

זּוַלת  ִבְרָאָיה  א  ֶאּלָ ְדָבָריו  מּו  ִיְתַטּיְ לֹא  ֵמֶאָחד,  יֹוֵתר  הּוא  ׁשֶ ְקעֹן  ּיִ ׁשֶ ִמי  ן  ּכֵ

ֶכל  ֶרְך ַהּשֵׂ ֵהן ִמּדֶ ָהְרָאיֹות ׁשֶ ֵני ׁשֶ ר ְלַהֲעִמיָדן, ִמּפְ ֵהֵבאנּו. ְוִאי ֶאְפׁשָ ָהְרָאָיה ׁשֶ

ל ָהְרָאיֹות ְמִעידֹות ַעל ַאְחדּותֹו ּוַמְרִחיטֹות  ֵאיָנן ַמְכִחיׁשֹות זֹו ֶאת זֹו, ַאְך ּכָ

ְעָיה מד, ח(: ֲהֵיׁש  ַרְך )ְיׁשַ ר ָאַמר ְיָי ִיְתּבָ ֲאׁשֶ ְמיֹון, ּכַ ּתּוף ְוַהּדִ ִ ּנּו ִעְנַין ָהִרּבּוי ְוַהּשׁ ִמּמֶ

ַוֲאִני  ִראׁשֹון  ֲאִני  ו(:  מד,  ְעָיה  )ְיׁשַ ְוָאַמר  י,  ָיָדְעּתִ ל  ּבַ צּור  ְוֵאין  ְלָעַדי  ִמּבַ ֱאלֹוּהַ 

ָמִים טֵֹרא ֲאִני  ָחה ׁשָ ְעָיה מח, יג(: ַאף ָיִדי ָיְסָדה ֶאֶרץ ִויִמיִני ִקּפְ ַאֲחרֹון, ְוָאַמר )ְיׁשַ

יַע ַאִין זּוָלִתי. יט ּומֹוׁשִ ְעָיה מה, כא(: ֵאל ַצּדִ ו, ְוָאַמר )ְיׁשַ ֲאֵליֶהם ַיַעְמדּו ַיְחּדָ

ֵלק,  י ַהּבֹוֵרא יֹוֵתר ֵמֶאָחד: לֹא ִיּמָ ב ּכִ הּוא חֹוׁשֵ ּנֹאַמר ְלִמי ׁשֶ ׁשֶ ְוָהְרִביִעי, 
ּלֹא ִיְהֶיה ֶאָחד. ְוִאם יֹאַמר,  ְהֶיה ֶעֶצם ַהּכֹל ֶעֶצם ֶאָחד, אֹו ׁשֶ ּיִ ׁשֶ

ן ָהִעְנָין ֶאָחד, ְוַהּבֹוֵרא ֵאיֶנּנּו יֹוֵתר ֵמֶאָחד. ְוִאם יֹאַמר,  י ָהֶעֶצם ֶאָחד, ִאם ּכֵ ּכִ

ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל  ִנְצָקֵרְך  ַאֵחר,  ֵמֶעֶצם  ֵאיֶנּנּו  ֶעֶצם  ֵמֶהם  ֶאָחד  ְלָכל  י  ּכִ

ל ֶיׁש  ל, ְוָכל ֻמְגּבָ ּנֹוָתם, ְוָכל ִנְפָרׁש ֻמְגּבָ ּתַ ֵני ַמְחְלטֹוָתם ְוִהׁשְ ֵביֵניֶהם ֶהְפֵרׁש, ִמּפְ

ׁש  ׁש, ְוָכל ְמֻחּדָ ר ְמֻחּדָ ר, ְוָכל ְמֻחּבָ ר ֶיׁש לֹו ַתְכִלית ְמֻחּבָ לֹו ַתְכִלית, ְוָכל ֲאׁשֶ

ּיּוַכל ַלֲעׂשֹות  ָבר ׁשֶ יל ּדָ ּכִ ּלֹא ָיֹכְלנּו ְלַהׂשְ ֵני ׁשֶ נּו ֵכן, ַאְך ִמּפְ ְעּתֵ ַמֲעִלים ַעל ּדַ

י  י הּוא ֶאָחד. ּכִ ר ִלְדחֹוָתּה, ּכִ ִאי ֶאְפׁשָ חֹות ֵמֶאָחד, ָיַדְענּו ְיִדיָעה ׁשֶ ֶאת זּוָלתֹו ּפָ

ד ֲהָבַאת ָהְרָאָיה ֲעֵליֶהן, ְוִתְהֶיה ְמִציָאָתם ְמִציָאה  ְררּו ִמּצַ ר ִיְתּבָ ָבִרים ֲאׁשֶ ַהּדְ

ה  ֵהם יֹוֵתר ִמּמַ נּו ׁשֶ ְעּתֵ ר ִלְדחֹוָתּה, ֵאין ָאנּו ְצִריִכין ְלַהֲעלֹות ַעל ּדַ ִאי ֶאְפׁשָ ׁשֶ

הּוא ִלְרָאָיה ֲעֵליֶהם. ָבר ׁשֶ ָלַמת ַהּדָ ַהׁשְ ַהּצֶֹרְך ֵמִביא ֵאָליו ּבְ ֶ ּשׁ

ב  ר ִנְכּתַ ב ֲאׁשֶ ְכּתָ ֶוה ְבִחּבּורֹו, ְוצּורֹות ַהּמִ ָתב ׁשָ ְרֶאה ּכְ ּנִ י ְבֵעת ׁשֶ ּכִ ְמיֹון,  ְוַהּדִ
רֹו,  ָתבֹו ְוִחּבְ י כֹוֵתב ֶאָחד ּכְ ד ּכִ נּו ִמּיָ ּבֹו צּוָרה ֶאָחת, ַיֲעֶלה ְבַדְעּתֵ

ָפחֹות  ּבְ ֵתב  ְלִהּכָ ָיכֹול  ָהָיה  ְוִאּלּו  ֶאָחד,  ִמּכֹוֵתב  ָפחֹות  ּבְ ֵכן  ִיּתָ לֹא  ָתב  ַהּכְ י  ּכִ

ֶבּנּו יֹוֵתר ֵמֶאָחד,  ְכּתְ ּיִ ר ׁשֶ ֶאְפׁשָ י ׁשֶ ן. ְוַאף ַעל ּפִ ִבים ּכֵ ִמּכֹוֵתב ֶאָחד, ָהִיינּו חֹוׁשְ

ָבר  ַהּדָ רּור  ּבֵ ַעל  ִעיד  ּתָ ׁשֶ ְרָאָיה  ּבִ א  ֶאּלָ ֵכן,  נּו  ְעּתֵ ּדַ ַעל  ְלַהֲעלֹות  ָראּוי  ֵאין 

ן, ֵאין ָאנּו  ָבר ּכֵ ִמְטָצתֹו, ְוַהּדֹוֶמה ָלֶזה. ְוִאם ָהָיה ַהּדָ ב ּבְ ְכּתָ ף צּוַרת ַהּמִ ֵמִהְתַחּלֵ

ט  ּפֵ ה, ְוִנְסּתַ ד ַהּזֶ ר ַלֲעֹמד ָעָליו ִמן ַהּצַ ָפִנים, ִאם ִאי ֶאְפׁשָ ִנים ּבְ ְצִריִכין ְלַדְעּתֹו ּפָ

ְמטֹום  ִתיָבתֹו ּבִ ִסּדּור ּכְ הּו ּבְ ֲעׂשֵ ָתב, ְוָעְמדּו ָלנּו ָהְרָאיֹות ָעָליו ִמּמַ ת ַהּכְ ְרִאּיַ ּבִ

ב,  ִמְכּתָ יֹוֵדַע  ִנְמָצא,  ֶאָחד,  כֹוֵתב  י  ּכִ ְברּוָרה,  ְיִדיָעה  ְוָיַדְענּו  אֹותֹו.  ְראֹוֵתנּו 

ָוָאתֹו,  ֵני ֵסֶדר ִחּבּורֹו ְוַהׁשְ ף ּבֹו ִעּמֹו זּוָלתֹו, ִמּפְ ּתֵ ּתַ ָתבֹו, ְולֹא ִהׁשְ ְוָיכֹול ִלְכּתֹב, ּכְ

ֶאָחד,  ֵעֶרְך  ַעל  ר  ּוְמֻסּדָ ֶוה  ׁשָ ְוֵאיֶנּנּו  ף,  ִמְתַחּלֵ ים  עֹוׂשִ ֵני  ׁשְ ה  ֲעׂשֵ ּמַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ

ִתּטּונֹו ּוְתכּוָנתֹו. ה ּבְ ּנֶ ּתַ ּוִמׁשְ

ְבִריאֹוָתיו  ּבִ ַהָחְכָמה  אֹותֹות  ָהיּו  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ י  ּכִ ה,  ִיְתַעּלֶ ּבֹוֵרא  ּבַ ֹנאַמר  ְוֵכן 
ר  ִאי ֶאְפׁשָ ָרָאן, ׁשֶ י בֹוֵרא ֶאָחד ּבְ וֹות, ֻהְצַרְכנּו ְלַהֲאִמין ּכִ ּמֹות ְוׁשָ ִמְתּדַ



הלבבות הלבבותחובות  חובות  שער היחודשער היחוד

המוסר  ארחות  טמג טמב   המוסר   ארחות   

ְטֶרה,  ַרְך, ַהּבֹוֵרא ָהֶעֶצם ְוַהּמִ ּמּות. ְוהּוא ִיְתּבָ ִמְטֶרה ִנְכָנס ַעל ָהֶעֶצם, ְוהּוא ַהּכַ

ה  י ַהּבֹוֵרא ִהְתַעּלָ ֵרר, ּכִ ר ִהְתּבָ בֹודֹו. ְוַכֲאׁשֶ ֶעֶצם ּכְ ּדֹוָתם ּבְ ה ִמּמִ יֶגּנּו ִמּדָ לֹא ַתּשִׂ

תּוב, ְוָהָיה ָהִרּבּוי  ֶכל ּוִמן ַהּכָ ִריאֹוָתיו ִמן ַהּשֵׂ ָבר ִמּבְ ְמיֹון ְוֵעֶרְך ֶאל ּדָ ל ּדִ ִמּכָ

ה  בֹוד ַהּבֹוֵרא ִמּדָ יג ֶעֶצם ּכְ ּשִׂ ּתַ ה, ִמְטֶרה, לֹא ֵיאֹות ׁשֶ ְתַרּבֶ ְכָנס ַעל ֶעֶצם ַהּמִ ַהּנִ

ין  ֵאין ּבֵ ֵני ׁשֶ ִנים, ִמּפְ ל ּפָ רֹב, הּוא ֶאָחד ַעל ּכָ ר ּבְ ּדֹות ָהִרּבּוי. ְוִאם לֹא ְיֻסּפַ ִמּמִ

ל  ן ֵאין ַהּבֹוֵרא יֹוֵתר ֵמֶאָחד, ְוהּוא ֶאָחד ַעל ּכָ ָהרֹב ְוָהַאְחדּות ֶאְמָצִעי. ִאם ּכֵ

ָך. ְלּתֶ י ֵאין ּבִ יָי ּכִ מּוֵאל־א ב, ב(: ֵאין ָטדֹוׁש ּכַ ה )ׁשְ ָאְמָרה ַחּנָ מֹו ׁשֶ ִנים, ּכְ ּפָ

ָיכֹול  ֵמֶהם  ֶאָחד  ל  ּכָ ִיְהֶיה  ֵמֶאָחד,  יֹוֵתר  הּוא  ִאם  ַהּבֹוֵרא,  י  ּכִ ִביִעי,  ְ ְוַהּשׁ
ֶאָחד  ל  ּכָ ְוִאם  ֲחֵברֹו.  ֵעֶזר  ּבְ א  ֶאּלָ ָיכֹול  לֹא  ָהעֹוָלם, אֹו  ִלְברֹא 

ָהֶאָחד ָיכֹול, ְוֵאיֶנּנּו ָצִריְך ְלזּוָלתֹו.  ֵני ׁשֶ ֵמֶהם ָיכֹול, ַהּבֹוֵרא ָהַאֵחר נֹוָסף, ִמּפְ

ֵלָמה ְולֹא  ָרם, ֵאין ְלֶאָחד ֵמֶהם ְיֹכֶלת ׁשְ ִהְתַחּבְ י ִאם ּבְ ָבר ּכִ ַלם ַהּדָ ְוִאם לֹא ִיׁשְ

ְוָכל  ׁש,  ַחּלָ ְוָכל ֶאָחד ֵמֶהם  ר,  ּוְמַטּצֵ ִנְלֶאה  ל ֶאָחד ֵמֶהם  ּכָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ מּור,  ּגָ ֹכַח 

ר ֶיׁש לֹו ַתְכִלית ֶיׁש לֹו ְגבּול, ְוָכל  ְכִלית ְלֹכחֹו ּוְלָעְצמֹו, ְוָכל ֲאׁשֶ ׁש ֵיׁש ּתַ ַחּלָ

ׁש. ִאם  ׁש ֶיׁש לֹו ְמַחּדֵ ׁש, ְוָכל ְמֻחּדָ ר ְמֻחּדָ ר, ְוָכל ְמֻחּבָ ר ֶיׁש לֹו ְגבּול ְמֻחּבָ ֲאׁשֶ

ָבר  ְדמֹון לֹא ִתְטַצר ָידֹו ִמּדָ ַהּטַ ֵני ׁשֶ ְהֶיה ַטְדמֹון, ִמּפְ ּיִ ר ׁשֶ ׁש ִאי ֶאְפׁשָ ן, ַהַחּלָ ּכֵ

ן ֵאין ַהּבֹוֵרא יֹוֵתר ֵמֶאָחד. ְולֹא ִיְצָקֵרְך ְלֵעֶזר זּוָלתֹו, ִאם ּכֵ

ְהֶיה ֵביֵניֶהם ַמֲחלֶֹטת  ּתִ ר ׁשֶ ר ִלְהיֹות יֹוֵתר ֵמֶאָחד, ָהָיה ֶאְפׁשָ ָהָיה ֶאְפׁשָ ְוִאּלּו 
רּוִאים.  ַהּבְ ְיִציַרת  ֵמֶהם  ִנְגֶמֶרת  ָהְיָתה  ְולֹא  רּוִאים,  ַהּבְ ְבִריַאת  ּבִ

ֵחֶלט  ָכל  ּבְ ִנְמֵצאת  ַאַחת  ּוְתנּוָעה  ֶאָחד,  ֵסֶדר  ַעל  ה  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ּוְבָמְצֵאנּו 

ׁש,  ְהֶיה ְמֻחּדָ ּיִ י ַהּבֹוֵרא יֹוֵתר ֵמֶאָחד, ַמְצִריְך ׁשֶ ב, ּכִ חֹוׁשֵ ׁש. ּוִמי ׁשֶ ֶיׁש לֹו ְמַחּדֵ

ִחּלֹות,  ת ַהּתְ ת ָהִעּלֹות ּוְתִחּלַ י ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם ַטְדמֹון, ְוהּוא ִעּלַ ְמנּו ּכִ ּוְכָבר ִהְטּדַ

ה הּוא ְיָי  תּוב )ְנֶחְמָיה ק, ו(: ַאּתָ ָאַמר ַהּכָ מֹו ׁשֶ ִנים ֶאָחד, ְוהּוא ּכְ ל ּפָ ְוהּוא ַעל ּכָ

ָך. ְלַבּדֶ

ָהַאְחדּות  ַדר  ּגָ ָאְטִליַדס  ׁשֶ ְוהּוא,  ְוָהַאְחדּות.  ָהִרּבּוי  ִעְנַין  ד  ִמּצַ י,  ִ ְוַהֲחִמּשׁ
ָבר ֶאָחד,  ּה ֵיָאֵמר ְלָכל ּדָ ר ּבָ י ָהַאְחדּות ִהיא ֲאׁשֶ ִסְפרֹו, ְוָאַמר, ּכִ ּבְ

ַהחֹם  י  ּכִ ֹנאַמר,  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִקְבָעּה,  ּבְ ָלֶאָחד  טֹוֶדֶמת  ָהַאְחדּות  י  ּכִ לֹוַמר,  ְרצֹונֹו 

ָבִרים  ָבר ִמן ַהּדְ ָבר ַחם. ְולּוֵלא ָהַאְחדּות, לֹא ָהָיה ֶנֱאָמר ַעל ּדָ טֹוֵדם ְלָכל ּדָ

ָהַאְחדּות, הּוא  ִמן  נּו  ְעּתֵ ּדַ ַעל  ְלַהֲעלֹות  ְצִריִכים  ֲאַנְחנּו  ר  ֲאׁשֶ ְוָהִעְנָין  ֶאָחד. 

ׁשּום ִעְנָין, ְולֹא ִרּבּוי  ּה ִחּבּור ְולֹא ִדְמיֹון ּבְ ֵאין ִעּמָ מּוָרה ּוְבִדידּות ׁשֶ ְיִחידּות ּגְ

ְוִעְנַין  ָבר.  ִמּדָ ֵרד  ִהְתּפָ ְולֹא  ָבר,  ּדָ ר ֶאל  ִהְתַחּבֵ ְולֹא  ִנים,  ּפָ ׁשּום  ּבְ ר  ִמְסּפָ ְולֹא 

ה  ּנָ ִמּמֶ ר  ֲאׁשֶ ָלַאְחדּות  ָהִרּבּוי  ם  ְטּדַ ּיִ ׁשֶ ֵכן  ִיּתָ ְולֹא  ֲאָחִדים,  ַלל  ּכְ הּוא  ָהִרּבּוי 

ׁשֹוֵתינּו ׁשּום ִרּבּוי, ֵנַדע ְיִדיָעה ְברּוָרה,  ְכֵלנּו אֹו ְבַהְרּגָ ה. ְוִאם ִנְמָצא ְבׂשִ ִנְתַרּבָ

י  ְחׁשֹב, ּכִ ּיַ ְנָין. ּוִמי ׁשֶ ָאר ַהּמִ ְנָיִני ִלׁשְ ְטִדיַמת ָהֶאָחד ַהּמִ י ָהַאְחדּות ְטָדַמּתּו ּכִ ּכִ

ֵני  ם ִמּפְ י ָהֶאָחד טֹוֵדם ְלֻכּלָ ִנים, ּכִ ל ּפָ ַהּבֹוֵרא יֹוֵתר ֵמֶאָחד, ֶיׁש לֹו לֹוַמר ַעל ּכָ

ִנים,  ּפָ ל  ּכָ ַעל  ֶאָחד  ַהּבֹוֵרא  ן  ּכֵ ִאם  ָלרֹב,  ְוָהַאְחדּות  ְנָין,  ַלּמִ ָהֶאָחד  ַמת  ַהְטּדָ

ְעָיה מג, י(: ְלָפַני לֹא נֹוַצר ֵאל ְוַאֲחַרי  ֱאַמר )ְיׁשַ ּנֶ מֹו ׁשֶ ַטְדמֹון ֵאין ַטְדמֹון זּוָלתֹו, ּכְ

לֹא ִיְהֶיה.

ָלל  ְוַהּכְ ָהִרּבּוי  ה. ְוהּוא, ׁשֶ ל ִמְתַרּבֶ ּכָ ֵבִטים ֶאל  ְטִרים ַהּדְ ד ַהּמִ ִמּצַ י,  ִ ּשׁ ִ ְוַהּשׁ



הלבבות הלבבותחובות  חובות  שער היחודשער היחוד

המוסר  ארחות  טמה טמד   המוסר   ארחות   

ִמיִני ֶרט ׁשְ  ּפֶ

ם ִנְגָזר ִמן  ָהֶאָחד ׁשֵ י ְוָהֶאָחד ָהעֹוֵבר הּוא, ׁשֶ אּור ָאְפֵני ָהֶאָחד ָהֲאִמּתִ ּבֵ ַאְך 
ֵני ִעְנָיִנים. ָהֶאָחד ֵמֶהם ִמְטִרי, ְוהּוא ָהעֹוֵבר,  ָהַאְחדּות, ְוהּוא ֶנֱאָמר ַעל ׁשְ

ֵני ִעְנָיִנים:  ן הּוא ַעל ׁשְ ם ּכֵ ְטִרי ּגַ י. ְוָהֶאָחד ַהּמִ ם, ְוהּוא ָהֲאִמּתִ ִני ַעְצִמי ַטּיָ ֵ ְוַהּשׁ

ר הּוא כֹוֵלל  ּסּוג ָהֶאָחד ֲאׁשֶ ּבּוץ, ּכַ ָלל ְוַהּטִ ָהֶאָחד ֵמֶהם ִנְרֶאה בֹו ָהִרּבּוי ְוַהּכְ

ר  ַהְמֻחּבָ ָהֶאָחד  ְוָכִאיׁש  ים,  ַרּבִ ים  ִאיׁשִ ַהּכֹוֵלל  ָהֶאָחד  ין  ְוַכּמִ ים,  ַרּבִ ִמיִנים 

ֶאָחד,  ּכֹר  ּוְכָאְמֵרנּו:  ים,  ַרּבִ ים  ֲאָנׁשִ ַהּכֹוֵלל  ָהֶאָחד  ָבא  ְוַכּצָ ים,  ַרּבִ ֵמֲחָלִטים 

ים,  ַרּבִ ָבִרים  ּדְ ּכֹוֵלל  ֵמֶהם  ֶאָחד  ְוָכל  ֶאָחת,  ְוִליְקָרא  ֶאָחד,  ְורַֹבע  ֶאָחד,  ְוִהין 

ֶרְך  ְרנּו ִנְטָרא ֶאָחד ַעל ּדֶ ִהְזּכַ ֶ ה ּשׁ ל ֶאָחד ֵמֶהם ֶאָחד. ְוָכל ֶאָחד ִמּמַ ֵיָאֵמר ַעל ּכָ

ִוים  ׁשָ ַההּוא  ם  ֵ ַהּשׁ ץ אֹוָתם  ְיַטּבֵ ר  ֲאׁשֶ ָהֵהם  ָבִרים  ַהּדְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוהּוא  ַהֲעָבָרה, 

ָבִרים  ְרדּו ַהּדְ ר ִיְתּפָ ים. ְוַכֲאׁשֶ ָבִרים ַרּבִ ּכֹוֵלל ּדְ ֵני ׁשֶ ִעְנָין ֶאָחד, ְוִנְטָרא ַרב ִמּפְ ּבְ

ה  ְכמֹו ָהִעְנָיִנים ָהֵאּלֶ ל ֶאָחד ֵמֶהם ֶאָחד. ְוָהֶאָחד ּבִ ָהֵהם ְוִיְתּבֹוָדדּו, ֵיָאֵמר ַעל ּכָ

ֵמֶאָחד  ִני  ֵ ַהּשׁ ְוָהִעְנָין   — ד.  ִמּצַ ְוַרב  ד  ִמּצַ ֶאָחד  ְוהּוא  ִמְטֶרה,  ָזַכְרנּו  ר  ֲאׁשֶ

ָבִרים  ה ְולֹא כֹוֵלל ּדְ ֱאָמר ַעל ָהִאיׁש ָהֶאָחד, לֹא ִמְתַרּבֶ ְטִרי, הּוא ָהֶאָחד ַהּנֶ ַהּמִ

ד ִחּבּורֹו ֵמחֶֹמר ְוצּוָרה ְוֶעֶצם  ַעְצמֹו ִמּצַ ּבְ ּנּו, ַאְך הּוא ַרב  ְרֶאה ִמּמֶ ּנִ ּכַ ים,  ַרּבִ

ִריָדה  ְוַהּפְ ְוַהִחּבּור  ְלּגּול  ְוַהּגִ ְוַהִחּלּוט  ְוַהֶהְפֵסד  ַהֲהָוָיה  ל  ְמַטּבֵ ְוהּוא  ּוִמְטֶרה, 

ל  ֱאָמר ָעָליו ֶאָחד ִמּכָ ָבר ַהּנֶ יג ַהּדָ ן, ָהִרּבּוי ַיּשִׂ ּתּוף. ִאם ּכֵ ִ ּנּוי ְוַהִחּלּוף ְוַהּשׁ ִ ְוַהּשׁ

ר  ָבר ֲאׁשֶ ֱאָמר ַעל ַהּדָ י ָהֶאָחד ַהּנֶ ֶנֶגד ָהַאְחדּות. ּכִ ֵהם ּכְ ֵני ׁשֶ ְרנּו, ִמּפְ ּפַ ּסִ ֶ ַמה ּשׁ

ִלי ָסֵפט, ְוהּוא ֶאָחד  ּנּוי, הּוא ִמְטֶרה ּבְ ִ יֶגּנּו ְבַעְצמֹו ִעְנָין ֵמִעְנְיֵני ָהִרּבּוי ְוַהּשׁ ַיּשִׂ

ָך ְלָהִבין. ים ִלּבְ ֶרְך ָהֱאֶמת. ׂשִ ֶרְך ַהֲעָבָרה, לֹא ַעל ּדֶ ַעל ּדֶ

ה  ּנֶ ְיׁשַ לֹא  ֶאָחד,  ּוַמְנִהיגֹו  ּיֹוְצרֹו  ׁשֶ ֵנַדע  ַהּדֹורֹות,  ִעם  ה  ּנֶ ּתַ ִתׁשְ לֹא  ֵמֲחָלָטיו, 

ְעָיה מד, ז(: ּוִמי ָכמֹוִני ִיְטָרא  ָאַמר )ְיׁשַ מֹו ׁשֶ הּו ְולֹא ַיֲחִליף ַהְנָהָגתֹו זּוָלתֹו, ּכְ ַמֲעׂשֵ

ָמִים,  ָ ּשׁ ב ּבַ ָבְרָך ִנּצָ ים טיק, פק-צ(: ְלעֹוָלם ְיָי ּדְ ִהּלִ ִוד )ּתְ יֶדָה ְוַיְעְרֶכָה ִלי, ְוָאַמר ּדָ ְוַיּגִ

ַהּבֹוֵרא  ַהְנָהַגת  רֹוִאים  ָאנּו  ֶ ּשׁ ּוַמה  ֲעֹמד.  ַוּתַ ֶאֶרץ  ּכֹוַנְנּתָ  ֱאמּוָנֶתָך  ָודֹר  ְלדֹר 

ֶאָחד,  ִעְנָין  ַעל  ַמְתֶמֶדת  ֵלָמה  ׁשְ ִתְהֶיה  לֹא  ַהַהְנָהָגה  י  ּכִ רּוִאים,  ּבְ ּבַ ֵלָמה  ְ ַהּשׁ

ְוָאַמר  ּגּוף.  ּבַ ֶפׁש  ְוַהּנֶ ִדיָנה  ּמְ ּבַ ֶלְך  ּמֶ ּכַ ּוַבַהְנָהָגה  ֵעָצה  ּבָ ֶאָחד  ְבִהְתַיֵחד  א  ֶאּלָ

ים, ַאְך ָהרֹאׁש ָהֶאָחד.  ְרבֹות ָהָראׁשִ חּוד: ֵאין קֹוב ּבִ ִעְנַין ַהּיִ ִסְפרֹו ּבְ ֲאִריְסקֹו ּבְ

ֶריָה. ים ׂשָ ע ֶאֶרץ ַרּבִ ֶפׁשַ ֵלי כח, ב(: ּבְ לֹֹמה )ִמׁשְ ְוָאַמר ׁשְ

י  ַחת ַאְנׁשֵ ַהּנָ ְתׁשּוָבה ַעל  ּבִ יט  ּוַמְסּפִ ִבין,  י ַלּמֵ ּדַ ה  ַהּזֶ ֵהֵבאנּו ָבִעְנָין  ֶ ּשׁ ּוְבַמה 
י ְבַהֲעִמיֵדנּו ָהַאְחדּות  ּלּוׁש ַהּנֹוְצִרים ַוֲאֵחִרים, ּכִ ִ ִנּיּות ּוַבֲעֵלי ַהּשׁ ְ ַהּשׁ

ע  ה ּדַ הּוא יֹוֵתר ֵמֶאָחד. ְוַאּתָ ּיֹאַמר ׁשֶ ל ִמי ׁשֶ ֶחה ַקֲעַנת ּכָ ּדָ ְלבֹוֵרא ָהעֹוָלם, ּתִ

ָלְך.
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ְוָהֶאָחד  ה,  ִמְתַרּבֶ ִמְטֶרה,  יֶגּנּו  ַיּשִׂ ר  ֲאׁשֶ ְוָכל  ִמְטֶרה,  ה  ּמֶ ְתּדַ ּמִ ּבַ מּות  ַהּדְ ְוֵכן 

ִנים. ְוִאם יֹאַמר אֹוֵמר,  ׁשּום ּפָ בֹודֹו ּבְ ֶעֶצם ּכְ יֵגהּו ׁשּום ִמְטֶרה ּבְ ָהֱאֶמת לֹא ַיּשִׂ

ֶאָחד ָהֱאֶמת הּוא  י ִעְנַין ָהַאְחדּות ּבָ ֶאָחד ָהֱאֶמת ִמְטֶרה, ֹנאַמר, ּכִ ָהַאְחדּות ּבָ ׁשֶ

ִעְנַין  י ִאם ּבְ ֵרהּו ּכִ ר ָהֶאָחד, לֹא ְנַסּפְ ר ְנַסּפֵ ּנּו, ְוַכֲאׁשֶ ַהְרָחַטת ָהִרּבּוי ְוָהַרב ִמּמֶ

בֹודֹו  ֶבת ְלֶעֶצם ּכְ ַחּיֶ ּמְ ה ׁשֶ ִמּדָ ר ּבְ ֲאִפיַסת ָהִרּבּוי ְוָהַרב, ְוָהֶאָחד ָהֱאֶמת לֹא ְיֻסּפַ

ֶאָחד ָהעֹוֵבר  ָבֵרינּו ּבָ ל ּדְ ְלמּו ּכָ ִנים. ּוָבֶזה ִנׁשְ ׁשּום ּפָ ּנּוי ְולֹא ִחּלּוף ּבְ ִרּבּוי ְולֹא ׁשִ

ע ָלְך. ה ּדַ ְוָהֶאָחד ָהֱאֶמת. ְוַאּתָ

ִני  ֵ ָבה, ְוַהּשׁ ַמֲחׁשָ ֵני ָפִנים. ָהֶאָחד ֵמֶהם ּבְ ן ַעל ׁשְ ם ּכֵ ָהֶאָחד ָהֱאֶמת ֵיָאֵמר ּגַ ַאְך 
תֹו.  ְנָין ּוְתִחּלָ ר הּוא ׁשֶֹרׁש ַהּמִ ְנָיִני, ֲאׁשֶ ִבי הּוא ָהֶאָחד ַהּמִ ֲחׁשָ ֹפַעל. ְוַהּמַ ּבְ

י ָכל  ה ְלָפֶניָה, ּכִ ִחּלָ ֵאין ּתְ ה ׁשֶ הּוא אֹות ְוִסיָמן ִלְתִחּלָ ְנָיִני, ׁשֶ ְוַקַעם ָהֶאָחד ַהּמִ

ית א, ה(: ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶטר  ֵראׁשִ ֱאַמר )ּבְ ּנֶ מֹו ׁשֶ ֵרא "ֶאָחד", ּכְ ּטָ ית ּתִ ה ֲאִמּתִ ִחּלָ ּתְ

ם ְלָכל  ָהֶאָחד ׁשֵ ֵני ׁשֶ ְלׁשֹון ֶאָחד, ִמּפְ ְמטֹום יֹום ִראׁשֹון הֹוִציאֹו ּבִ יֹום ֶאָחד, ּבִ

ֵרא  ׁש ִיּטָ ּלָ הּוא ְמׁשֻ ִני, ּוְכׁשֶ ֵרא ׁשֵ הּוא ׁשֹוֶנה ִיּטָ ה, ּוְכׁשֶ ֵאין ְלָפֶניָה ְתִחּלָ ה ׁשֶ ִחּלָ ּתְ

ן ָיׁשּוב ֶאל ֵמָאה  ן ָיׁשּוב ֶאל ָהֶאָחד, ְוַאַחר ּכֵ ָרה, ְוַאַחר ּכֵ י, ְוֵכן ַעד ֲעׂשָ ִליׁשִ ׁשְ

ִמן  ב  ֻמְרּכָ ָלל  ּכְ ְנָין:  ַהּמִ ֶגֶדר  ָהָיה  ן  ּכֵ ְוַעל  ְנָין,  ַלּמִ ְכִלית  ּתַ ֵאין  ַעד  ֶאֶלף  ְוֶאל 

ים  ַחת ַהחּוׁשִ ְנָין ֵאינֹו ִנְכָנס ּתַ ַהּמִ ֵני ׁשֶ ִבי, ִמּפְ ָראִתיו ַמֲחׁשָ ּטְ ַעם ׁשֶ ָהֲאָחִדים. ְוַהּקַ

ים  ִמּיִ ׁשְ ַהּגַ ים  חּוׁשִ ּבַ ׁש  ֻמְרּגָ הּוא  נּוי  ַהּמָ ַאְך  ָבה,  ֲחׁשָ ּמַ ּבַ ג  ֻיּשַׂ ֲאָבל  ים,  ִמּיִ ׁשְ ַהּגַ

ִמְטָצָתם. ה אֹו ּבְ ָ ַהֲחִמּשׁ

לֹא  ר  ֲאׁשֶ ִעְנָין  הּוא  ֹפַעל,  ּבְ ִנְמָצא  י  ֲאִמּתִ ֶאָחד  הּוא  ר  ֲאׁשֶ ִני,  ֵ ַהּשׁ ְוָהִעְנָין 
ּדֹות  ִמּמִ ה  ִמּדָ ּבְ ר  ְיֻסּפַ ְולֹא  ף,  ִיְתַחּלֵ ְולֹא  ה,  ּנֶ ּתַ ִיׁשְ ְולֹא  ה,  ִיְתַרּבֶ

ְולֹא  ֵיָעֵתט  ְולֹא  ִתְכָלה,  ְולֹא  ֶהְפֵסד  ְולֹא  ֲהָוָיה  לֹא  יֵגהּו  ַתּשִׂ ְולֹא  ים,  ִמּיִ ׁשְ ַהּגַ

י  ָבר, ּכִ ף ִעם ּדָ ּתֵ ּתַ ָבר, ְולֹא ִיׁשְ ָבר, ְולֹא ִיְדֶמה ֵאָליו ּדָ ָינּוַע, ְולֹא ִיְדֶמה ֶאל ּדָ

ָבֵרינּו.  ר ָעַבר ִמּדְ ֲאׁשֶ ה, ּכַ ִנים ֶאָחד ֱאֶמת, ְוהּוא ׁשֶֹרׁש ְלָכל ִמְתַרּבֶ ל ּפָ הּוא ַעל ּכָ

ל ַמה  י ּכָ ה ְולֹא ַתְכִלית, ּכִ י ְתִחּלָ ת ָהִרּבּוי, ְוֵאין ָלֶאָחד ָהֲאִמּתִ י ָהַאְחדּות ִעּלַ ּכִ

ַמה  ְוָכל  ָעָליו,  ְוַהֶהְפֵסד  ַהֲהָוָיה  ֵנס  ּכָ ּתִ ׁשֶ ין  ַהּדִ ִמן  ְוִתְכָלה,  ה  ְתִחּלָ לֹו  ׁש  ּיֵ ֶ ּשׁ

ן ִיְהֶיה  ֶנֶגד ָהַאְחדּות, ִאם ּכֵ ּנּוי ּכְ ִ ה, ְוַהּשׁ ּנֶ ּתַ ֵנס ַהֲהָוָיה ְוַהֶהְפֵסד ָעָליו, ִמׁשְ ּכָ ּתִ ֶ ּשׁ

ב לֹו ָהִרּבּוי.  ַאֲחֶריָה, ְוֶזה ְמַחּיֵ ֶ י הּוא טֶֹדם ַהַהְתָחָלה זּוַלת ַמה ּשׁ יֹוֵתר ֵמֶאָחד, ּכִ
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דּוַע  ִים. — ּוִמן ַהּיָ ּמַ ֶמת ּבַ ִהיא ִמְטֶרה ָבֶהם, ְוִהיא ַעְצִמית ַטּיֶ ִחים, ׁשֶ ּגּוִפים ַהּלַ ּבַ

ר ִיְטֶרה בֹו  ָבר ַההּוא ֲאׁשֶ ָבר ִמְטֶרה, ֵאין ַהּדָ ׁשּום ּדָ ֵצא ּבְ ּמָ ּיִ י ָכל ַמה ׁשֶ עֹוד, ּכִ

ָאנּו  מֹו ׁשֶ ר הּוא בֹו ַעְצִמי. ּכְ ָבר ֲאׁשֶ א ִמן ַהּדָ ְטֶרה ֶאּלָ ל אֹותֹו ַהּמִ ְטֶרה ְמַטּבֵ ַהּמִ

ּה  ֻחּמָ הּוא ִמְטֶרה ָבֶהם, ֶנֱאָצל ֲעֵליֶהם ִמן ָהֵאׁש ׁשֶ ים ׁשֶ ִים ַהַחּמִ חֹם ַהּמַ רֹוִאים ּבְ

ֶאְצָלה  ּנֱ ִמְטֶרה, ׁשֶ ִחים ּבְ ָבִרים ַהּלַ חּות ַהּדְ ר ֲאַנְחנּו רֹוִאים ִמּלַ ַעְצִמי ָבּה, ְוַכֲאׁשֶ

ל  ּכֵ ר ִנְסּתַ ֲאׁשֶ ל ַהֲהָויֹות ּכַ ָאר ּכָ ֶהם ַעְצִמית, ְוֵכן ׁשְ חּות ּבָ ַהּלַ ִים ׁשֶ ֲעֵליֶהם ִמן ַהּמַ

ָהְיָתה  יָון ׁשֶ י ּכֵ ִעְנַין ָהַאְחדּות, ּכִ ָבֵרינּו ּבְ ה ַהּזֹאת ַנְנִהיג ּדְ ׁשָ ִעְנְיֵניֶהן. ְוַעל ַהַהּטָ ּבְ

ת  ִעּלַ ְהֶיה ּבְ ּתִ ין הּוא ׁשֶ ְמנּו, ִמן ַהּדִ ר ִהְטּדַ ֲאׁשֶ רּוִאים ִמְטִרית, ּכַ ָכל ַאַחד ֵמַהּבְ ּבְ

ל ַהֲהָויֹות ִעְנַין ָהַאְחדּות  לּו ּכָ ה ִטּבְ ּנָ ית, ּוִמּמֶ ֶמת, ֲאִמּתִ רּוִאים ַעְצִמית, ַטּיֶ ַהּבְ

ַאְרנּו. ר ּבֵ ֲאׁשֶ ְטֶרה, ּכַ ֶדֶרְך ַהּמִ ּבְ

רּוִאים, לֹא ְמָצאנּוָה ְלַאַחד  ּבְ ית ּבַ ָחַטְרנּו ַעל ִעְנַין ָהַאְחדּות ָהֲאִמּתִ ר  ְוַכֲאׁשֶ
יִנים,  ל ֶאָחד ִמן ַהּסּוִגים, ְוַהּמִ ית. ְוִאם ֵיָאֵמר ַעל ּכָ ֶמת ֲאִמּתִ ֵמֶהם ַטּיֶ

ים,  ָרִמים ָהֶעְליֹוִנים, ְוָהֲעָצִמים ָהרּוָחִנּיִ ְטִרים, ְוַהּגְ ים, ְוָהֲעָצִמים, ְוַהּמִ ְוָהִאיׁשִ

ִעְנַין  ֵאָליו  ּוְמַיֲחִסים  "ֶאָחד",  ּוְגבּול  ִתְכָלה  לֹו  ר  ֲאׁשֶ ְוָכל  ּוָמנּוי,  ִמְנָין  ְוָכל 

ָבִרים  הּוא כֹוֵלל ּדְ ֵני ׁשֶ ֶרְך ַהֲעָבָרה, ִמּפְ ָהַאְחדּות, לֹא ֵיָאֵמר לֹו ֶאָחד ֶאָלא ַעל ּדֶ

ַעְצמֹו,  ִעְנָין ֶאָחד, ְוהּוא ַרב ּבְ ּבְ רּוָתם  ּמֹוָתם ְוִהְתַחּבְ ֶרְך ִהּדַ ְטְראּו ֶאָחד ִמּדֶ ּנִ ׁשֶ

ִריָדה,  ְוַהּפְ ְוַהִחּבּור,  ֲחלֶֹטת,  ְוַהּמַ ְוַהִחּלּוט,  ּנּוי,  ִ ְוַהּשׁ ָהִרּבּוי,  ל  ַטּבֵ ּמְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ

ְטִרים  ָאר ַהּמִ ְמיֹון, ְוַהּצּוָרה, ּוׁשְ נּוָחה, ְוַהּדִ נּוָעה, ְוַהּמְ רֹון, ְוַהּתְ ְוַהּתֹוֶסֶפת, ְוַהִחּסָ

ה  ֵאיֶנּנָ ית  ָהֲאִמּתִ ְוָהַאְחדּות  רּוִאים.  ֵמַהּבְ ֶאָחד  ְלָכל  ְוַהּכֹוְלִלים  ַהְמֻיָחִדים 

ָבר ִמן ַהְיִצירֹות. ֱאֶמת ַעל ּדָ ִנְמֵצאת ְולֹא ֶנֱאֶמֶרת ּבֶ

יִעי ׁשִ ֶרט ּתְ  ּפֶ

י  ּכִ ֹנאַמר,  זּוָלתֹו,  ֱאֶמת  ֶאָחד  ֵאין  ֱאֶמת,  ֶאָחד  ַרְך  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  ׁשֶ ָהְרָאָיה  ַאְך 
ר  ֻחּבַ ר  ֲאׁשֶ ֲחָלָטיו  ף  ּתֵ ּתַ ִהׁשְ ּבְ א  ֶאּלָ ֲהָוָיתֹו  ֵמר  ִתּגָ לֹא  ר  ְמֻחּבָ ל  ּכָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ

ֵכן  ּתָ ּתּוף ָהַאְחדּות. ְוֵכן לֹא ּתִ ִ ר ַהּשׁ ֵמֶהם, ְוהּוא, ִהְתַאֵחד ְטָצָתם ִעם ְטָצָתם, ְוִעּטַ

י ַהִחּבּור לֹא ִיְהֶיה  ר, ּכִ ר ֵמֶהם ֻחּבָ ט ֲחָלָטיו ֲאׁשֶ ִהְתַחּלֵ א ּבְ ר ֶאּלָ ְמִציאּות ַהְמֻחּבָ

ָהָיה ִסיָמן  ֲחלֶֹטת ָהַרב. ְוֵכיָון ׁשֶ ר ַהּמַ ֵהם יֹוֵתר ֵמֶאָחד, ְוִעּטַ ָבִרים ׁשֶ י ִאם ִמּדְ ּכִ

ַוֲחָלָטיו,  ּוִבְפָרָקיו,  ְכָלָליו,  ּבִ ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ִנְמָצא  ּדּור  ְוַהּסִ ָבה  ְוַהַהְרּכָ ַהִחּבּור 

ָרם  ְוִעּטָ ֲחלֶֹטת,  ְוַהּמַ ּתּוף  ִ ַהּשׁ ִעְנַין  ם  ְבֻכּלָ ֵצא  ּמָ ּיִ ׁשֶ ָצִריְך  ַוֲעָנָפיו,  יו,  ָרׁשָ ְוׁשָ

ָאר  ְטִדיַמת ָהֶאָחד ִלׁשְ ַבע, ּכִ ּקֶ ָהַאְחדּות טֹוֶדֶמת ָלַרב ּבַ ֵני ׁשֶ ָהַאְחדּות ְוָהָרב. ּוִמּפְ

רֹאׁש ַהַהְתָחלֹות,  ה ּבְ י ִמְתַרּבֶ ְלּתִ ה ּבִ ל ִמְתַרּבֶ ת ּכָ ְהֶיה ִעּלַ ּתִ ין ׁשֶ ְנָין, ִמן ַהּדִ ַהּמִ

יעֹות  ַמּגִ ָהִעּלֹות  ָהיּו  ׁשֶ ְוֵכיָון  ה.  ִמְתַרּבֶ ְלָכל  ָהַאְחדּות  ִעְנַין  ַמת  ַהְטּדָ ֵני  ִמּפְ

ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ ָהָיה  לֹא  ַעְצמֹו,  ּבְ ַהּפֹוֵעל  ְפַעל  ּיִ ׁשֶ ְוִנְמָנע  ָתן,  ְתִחּלָ ּבִ ְכִלית  ַלּתַ

ְלָבד,  ת ַהֲהָויֹות ָהַרב ּבִ ֵאין ִעּלַ מֹוָתן ַרב ְוַאְחדּות. ְוֵכיָון ׁשֶ ת ָהַאְחדּות ְוָהַרב ּכְ ִעּלַ

ְמנּו  ִהְטּדַ ּוְכָבר  ֱאֶמת.  ֶאָחד  ַהֲהָוָיה  ת  ִעּלַ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ין  ַהּדִ ִמן  ְוַאְחדּות,  ַרב  ְולֹא 

ְהֶייָנה  ר ּתִ ְתַמֵעְקָנה, ַעד ֲאׁשֶ ֲעֶליָנה ְלַמְעָלה, ּתִ ר ּתַ ל ֲאׁשֶ י ָהִעּלֹות, ּכָ ִבְדָבֵרינּו, ּכִ

ָרְך. ְנָין, ְוהּוא ֶאָחד ָהֱאֶמת, ְוהּוא ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ יעֹות ֶאל ׁשֶֹרׁש ַהּמִ ַמּגִ

ּלֹא  ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ִמְטֶרה,  ָבר  ּדָ ׁשּום  ּבְ ֵצא  ּמָ ּיִ ֶ ּשׁ ַמה  ָכל  י  ּכִ עֹוד,  דּוַע  ַהּיָ ּוִמן 
ְסדֹו.  ִהּפָ י ִאם ּבְ ּנּו, ּכִ ָטה ִמּמֶ י, ְוֵאין לֹו ַהְעּתָ ָדָבר ַאֵחר ַעְצִמי ֲאִמּתִ ֵצא ּבְ ִיּמָ

חּות  ְוַכּלַ ם,  ַטּיָ ַעְצִמי  ָבֵאׁש  ְוהּוא  ִים,  ַבּמַ ִמְטֶרה  הּוא  ׁשֶ ים,  ַהַחּמִ ִים  ּמַ ּבַ חֹם  ּכַ
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המוסר  ארחות  טנא טנ   המוסר   ארחות   

יִרי ֶרט ֲעׂשִ  ּפֶ

ַהּבֹוֵרא  ֶהן  ּבָ ר  ַהְמֻסּפָ תּובֹות  ְוַהּכְ לֹות  ּכָ ׂשְ ַהּמֻ ָהֱאלִֹהּיֹות  ּדֹות  ַהּמִ אּור  ּבֵ ַאְך 
רּוִאים ְוַהּקֹובֹות ַהּכֹוְללֹות  ִפי רֹב ַהּבְ ֶהן ַרּבֹות ְמאֹד ּכְ נֹות ּבָ ּוָ ַרְך, ַהּכַ ִיְתּבָ

ָאְמֵרנּו  ְוַקַעם  ּוָפֳעִלּיֹות.  ַעְצִמּיֹות  ֲחָלִטים:  ֵני  ִלׁשְ טֹות  ִמְתַחּלְ ְוֵהן  אֹוָתם, 

אֹוְתָנה  רּוִאים ְוַאֲחֵריֶהם, ּתֵ ה טֶֹדם ַהּבְ מֹות ָלֵאל ִיְתַעּלֶ ֵהן ִמּדֹות ַטּיָ ַעְצִמּיֹות, ׁשֶ

הּוא  הּוא ֶאָחד, ְוׁשֶ הּוא ִנְמָצא, ְוׁשֶ לׁש ִמּדֹות, ְוֵהן: ׁשֶ בֹודֹו, ְוֵהן ׁשָ לֹו ְלֶעֶצם ּכְ

ּדֹות, ְלהֹורֹות  ה ַהּמִ ֵאּלֶ ִרים אֹותֹו ּבְ ָאנּו ְמַסּפְ ַעם ׁשֶ ית. ְוַהּקַ ַטְדמֹון ֵאין לֹו ֵראׁשִ

ֵיׁש  י  ּכִ ִרים  ַהְמַדּבְ ּוְלָהִבין  בֹודֹו,  ּכְ ַעל  ּוְלָהִעיר  ְמִציאּותֹו,  ת  ַוֲאִמּתַ ִעְנָינֹו  ַעל 

ֵני  ִמּפְ ְבִנְמָצא,  אֹותֹו  ר  ְלַסּפֵ ְוֻהְצַרְכנּו   — ֲעבֹוָדתֹו.  ּבַ ִבים  ַחּיָ ׁשֶ ּבֹוֵרא  ָלֶהם 

ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ עֹוָלם,  ּבָ יו  ַמֲעׂשָ ִסיָמֵני  ֵעדּות  ּבְ ְמִציאּותֹו  ַעל  הֹורּו  ָהְרָאיֹות  ׁשֶ

ר ְצָבָאם  ה ַהּמֹוִציא ְבִמְסּפָ אּו ָמרֹום ֵעיֵניֶכם ּוְראּו ִמי ָבָרא ֵאּלֶ ְעָיה מ, כו(: ׂשְ )ְיׁשַ

ְבנּו  ִנְתַחּיַ ן  ּכֵ ר. ַעל  ֶנְעּדָ ּכַֹח ִאיׁש לֹא  יץ  ְוַאּמִ ִיְטָרא ֵמרֹב אֹוִנים  ם  ׁשֵ ּבְ ם  ְלֻכּלָ

נּו ּפַֹעל  ר לֹא ִיְהֶיה ִמּמֶ ְעּדָ י ַהּנֶ ְכֵלנּו ּכִ ׂשִ ם ּבְ ִהְתַטּיֵ ֵני ׁשֶ ר אֹותֹו ְבִנְמָצא, ִמּפְ ְלַסּפֵ

נּו  ַדְעּתֵ ּבְ ֵרר  ִהְתּבָ ּוְבִריאֹוָתיו,  יו  ַמֲעׂשָ ְררּו  ִהְתּבָ ׁשֶ ְוֵכיָון  ה.  ַמֲעׂשֶ ׁשּום  ְולֹא 

ָהְרָאיֹות  ֵני ׁשֶ ְדמּות, ִמּפְ ִרים אֹותֹו בֹו ִמן ַהּטַ ָאנּו ְמַסּפְ ֶ ְמִציאּותֹו. — ַאְך ַמה ּשׁ

ה ְלָפֶניָה,  ִחּלָ ֵאין ּתְ ה ׁשֶ ה ִראׁשֹון ֵאין ִראׁשֹון ְלָפָניו, ּוְתִחּלָ י ָלעֹוָלם ַהּזֶ הֹורּו ּכִ

ָתן,  ְתִחּלָ ּבִ ִמְנָין  ְכִלית  ּתַ ֵמֵאין  ְהֶייָנה  ּתִ ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ַהַהְתָחלֹות  י  ּכִ ֵרר  ְוִהְתּבָ

ְוֶזהּו  ה ִראׁשֹון ֵאין ִראׁשֹון ְלָפָניו,  ִיְתַעּלֶ ַהּבֹוֵרא  ִנים, ׁשֶ ּפָ ל  ין נֹוֵתן ַעל ּכָ ְוַהּדִ

ה ֵאל, ְוֶנֱאַמר  ים צ, ב(: ּוֵמעֹוָלם ַעד עֹוָלם ַאּתָ ִהּלִ ָאַמר )ּתְ מֹו ׁשֶ ְדמּות, ּכְ ִעְנַין ַהּטַ

ָעָליו  ר  ַסּפֵ ּנְ ֶ ּשׁ ַמה  ַאְך  ִיְהֶיה. —  לֹא  ְוַאֲחַרי  ֵאל  נֹוַצר  ְלָפַני לֹא  י(:  ְעָיה מג,  )ְיׁשַ

ְטֶרה, ְוהֹוָרה ָהאֹות ְוַהּמֹוֵפת  ֶדֶרְך ַהּמִ רּוִאים ּבְ ָהָיה ָהֶאָחד ִנְמָצא ַבּבְ ׁשֶ ֵני  ּוִמּפְ
ר ָאַמְרנּו ַעל  י ָהַאְחדּות ֲאׁשֶ רּוָרה, ּכִ ַעת ּבְ י ַהּבֹוֵרא ֶאָחד, ָיַדְענּו ּדַ ּכִ

ֶרְך ַהֲעָבָרה ֶנֱאֶצֶלת ֵמִעְנַין ָהֶאָחד ָהֱאֶמת, ְוָהַאְחדּות  רּוִאים ַעל ּדֶ ל ֶאָחד ֵמַהּבְ ּכָ

ְוֵאין  ָהֱאֶמת  ָהֶאָחד  ְוהּוא  ה,  ִיְתַעּלֶ ַהּכֹל  ּבֹוֵרא  ַעל  ֱאֶמֶרת  ַהּנֶ ִהיא  ית  ָהֲאִמּתִ

ָזַכְרנּו לֹא  ר  ֲאׁשֶ ָהֶאָחד ָהֱאֶמת  י  ֻחּטֵ ְוָכל  ְמנּו,  ִהְטּדַ ׁשֶ מֹו  ּכְ זּוָלתֹו,  ֶאָחד ֱאֶמת 

נּועֹות,  ּנּוִים, ְוַהּתְ ִ ְטִרים, ְוַהּשׁ ל ִעְנְיֵני ָהִרּבּוי, ְוַהּמִ י ִאם לֹו ְלַבּדֹו, ְוֵכן ּכָ ֵיאֹותּו ּכִ

מֹו  ַרְך, ּכְ ּנּו ִיְתּבָ ּלֹא ֵיאֹות ָלֶאָחד ָהֱאֶמת, ְרחֹוִטים ִמּמֶ ְמיֹוִנים, ְוָכל ַמה ׁשֶ ְוַהּדִ

ה ְיָי ֱאלַֹהי ִנְפְלאֶֹתיָך  יָת ַאּתָ ים מ, ו(: ַרּבֹות ָעׂשִ ִהּלִ לֹום )ּתְ ָ ִוד ָעָליו ַהּשׁ ָאַמר ּדָ ׁשֶ

יּוִני  ְעָיה מ, כה(: ְוֶאל ִמי ְתַדּמְ תּוב )ְיׁשַ ֹבֶתיָך ֵאֵלינּו ֵאין ֲערְֹך ֵאֶליָך, ְוָאַמר ַהּכָ ּוַמְחׁשְ

ּוַמה  ֵאל  יּון  ַדּמְ ּתְ ִמי  ְוֶאל  יח(:  מ,  ְעָיה  )ְיׁשַ תּוב  ַהּכָ ְוָאַמר  ָטדֹוׁש,  יֹאַמר  ֶוה  ְוֶאׁשְ

יָך,  ַמֲעׂשֶ מֹוָך ָבֱאלִֹהים ְיָי ְוֵאין ּכְ ים פו, ח(: ֵאין ּכָ ִהּלִ ַעְרכּו לֹו, ְוֶנֱאַמר )ּתְ מּות ּתַ ּדְ

ְגבּוָרה. ְמָך ּבִ ה ְוָגדֹול ׁשִ דֹול ַאּתָ מֹוָך ְיָי ּגָ ְוֶנֱאַמר )ִיְרְמָיה י, ו(: ֵמֵאין ּכָ

ֵאין ֶאָחד  ַרְך ֶאָחד ֱאֶמת, ְוׁשֶ י ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם ִיְתּבָ ֵרר, ּכִ ֵאר ְוִהְתּבָ ִהְתּבָ ּוְכָבר 
ם ֶאָחד זּוַלת ַהּבֹוֵרא, ִאם הּוא  ּפֹל ָעָליו ׁשֵ ּיִ ֶ י ָכל ַמה ּשׁ ֱאֶמת זּוָלתֹו, ּכִ

ל  ִמּכָ ֶאָחד  ַהּבֹוֵרא  ַאְך  ָזַכְרנּו,  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַאֵחר,  ד  ִמּצַ ַרב  ֶאָחד, הּוא  ד  ִמּצַ ֶאָחד 

ִבין. י ַלּמֵ ה ּדַ ֵהֵבאנּו ָבִעְנָין ַהּזֶ ֶ ַאְרנּו. ּוְבַמה ּשׁ ּבֵ מֹו ׁשֶ ִנים, ּכְ ּפָ
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ִציָאה ֶאל ֶאֶפס ְמִציָאה, ְולֹא ֵמֶאֶפס  ה ֵמִעְנַין ַהּמְ ּנֶ ּתַ ִנְמָצא ַאַחר ֶאֶפס, ְולֹא ִיׁשְ

לֹא  ָהַרב  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ַרב,  ֵאיֶנּנּו  ַהּזֹאת  ה  ּדָ ַבּמִ הּוא  ֶ ּשׁ ּוַמה  ְמִציָאה.  ֶאל  ְמִציָאה 

ַמת  ַהְטּדָ ֵני  ִמּפְ ִנְפֶסֶטת,  י  ְלּתִ ּבִ ִמיִדית  ּתְ לֹוַמר  ְרצֹוִני  ְתִדיָרה,  ְמִציָאה  ֵצא  ִיּמָ

ן הּוא ֶאָחד. ְוֵכן ְראּוָיה לֹו עֹוד  ְמָצא ָתִדיר ֵאיֶנּנּו ָרב, ִאם ּכֵ ָהֶאָחד לֹו, ְוָכל ַהּנִ

ִעְנַין  ן  ּכֵ ִאם  ִתְכָלה,  ְולֹא  ה  ְתִחּלָ לֹו  ֵאין  ָתִדיר  ְמָצא  ַהּנִ י  ּכִ ְדמּות,  ַהּטַ ת  ִמּדַ

ְלִמי  ֶבת  ְמַחּיֶ ְדמּות  ַהּטַ ת  ִמּדַ י  ּכִ ֹנאַמר,  ְוֵכן  ִנים.  ּפָ ל  ּכָ ַעל  לֹו  ֵבט  ּדָ ְדמּות  ַהּטַ

ָראּוי  ֶ ִדיָרה. ּוַמה ּשׁ ִציאּות ַהּתְ ת ַהּמְ ת ָהֶאָחד ָהֱאֶמת ּוִמּדַ ִהיא ְראּוָיה לֹו ִמּדַ ׁשֶ

ּוַמה  ה,  ְתִחּלָ ֵאין לֹו  ׁשֶ ְמָצא ָתִדיר הּוא  ַהּנִ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ת ָהֶאָחד ָהֱאֶמת,  ּדַ ִמּמִ לֹו 

ה, ְוהּוא ָהֶאָחד, ִאם  ה ֵיׁש לֹו ְתִחּלָ ל ִמְתַרּבֶ ּכָ ה, ׁשֶ ה ֵאינֹו ִמְתַרּבֶ ֵאין לֹו ְתִחּלָ ֶ ּשׁ

ָבה  ְוִהְתַחּיְ ֶאָחד,  א  ֶאּלָ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֵכן  ִיּתָ ְדמֹון לֹא  ְוַהּטַ ַטְדמֹון,  ה  ְתַרּבֶ ַהּמִ ֵאין  ן  ּכֵ

ִציאּות  ַהּמְ ת  ִמּדַ ב  ְתַחּיֵ ּתִ ׁשֶ ָצִריְך  ְוֵכן  ְדמּות.  ַהּטַ ת  ִמּדַ ִחּיּוב  ּבְ ָהֶאָחד  ת  ִמּדַ

ר לֹא ְבַטְדמֹון ְולֹא ְבָחָדׁש. י ָהֶאֶפס לֹא ְיֻסּפַ ְדמּות, ּכִ ת ַהּטַ ב ִמּדַ ִהְתַחּיֵ ּבְ

ֶאָחד,  ֵמֶהן  ְרֶאה  ְוַהּנִ ֶאָחד,  ִעְנָיָנם  לׁש  ָ ַהּשׁ ה  ָהֵאּלֶ ּדֹות  ַהּמִ י  ּכִ ֵאר,  ִהְתּבָ ּוְכָבר 
ַהְכָנַסת  ְולֹא  ה,  ִיְתַעּלֶ ַהּבֹוֵרא  בֹוד  ּכְ ְלֶעֶצם  ּנּוי  ׁשִ בֹות  ְמַחּיְ ֵאיָנן  ְוׁשֶ

הּוא,  ֵמֶהן,  ָנִבין  ר  ֲאׁשֶ ָהִעְנָין  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ִעְנָינֹו,  ַעל  ָהִרּבּוי  ְולֹא  ָעָליו,  ְטִרים  ַהּמִ

ְיכֹוִלים  ָהִיינּו  ְוִאּלּו  ה.  ִמְתַרּבֶ ְולֹא  ָחָדׁש  ְולֹא  ר  ֶנְעּדָ ֵאיֶנּנּו  ה  ִיְתַעּלֶ ַהּבֹוֵרא  ׁשֶ

ֲעלּו ֵאּלּו  ּיַ ֵדי ׁשֶ ַבת ֶאָחת, ּכְ דֹות ּבְ ה ַאַחת ַהּכֹוֶלֶלת ֵאּלּו ַהּמִ ִמּלָ ְלָהִליץ ַעל ִעְנָינֹו ּבְ

ר ָזַכְרנּו,  לׁש ֲאׁשֶ ָ ּשׁ נּו ּבַ ַדְעּתֵ ר ֵהם עֹוִלים ּבְ ֲאׁשֶ נּו ָבּה, ּכַ ַדְעּתֵ ה ִעְנָיִנים ּבְ לׁשָ ְ ַהּשׁ

ׁשֹונֹות  ִרים ּבֹו ִמן ַהּלְ ּבְ ָאנּו ְמּדַ ֶ ַמה ּשׁ ּלֹא ָמָצאנּו ּבְ ּה ָעָליו. ְוֵכיָון ׁשֶ ָהִיינּו ְמִליִצים ּבָ

יֹוֵתר  ּבְ ָהֶאָחד  ָהִעְנָין  הֹוֵצאנּו  ַרְך,  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  ִעְנַין  ת  ֲאִמּתַ ַעל  ּתֹוֶרה  ׁשֶ ה  ִמּלָ

ֵעֻדּיֹות  ּבְ ם  ְוִהְתַטּיֵ ְרָאיֹות ְידּועֹות,  ּבִ ֵאר ֵהיֵקב  ּבָ ַאְרנּו ֶזה  ּבֵ ָבר  ּכְ הּוא ֶאָחד,  ׁשֶ

ָהֶאָחד,  ְוִעְנַין  בֹודֹו.  ּכְ ֶעֶצם  ֶאל  ֵבט  ּדָ ית  ָהֲאִמּתִ ָהַאְחדּות  ִעְנַין  י  ּכִ רּורֹות,  ּבְ

ְטֶרה ְוַהֲהָוָיה ְוַהֶהְפֵסד  ְלּגּול ְוַהּמִ ּנּוי ְוַהּגִ ִ ַנע ַהּשׁ בֹודֹו ְוִהּמָ ִרחּוט ָהִרּבּוי ֵמֶעֶצם ּכְ

ָאר  ּוׁשְ בֹודֹו,  ּכְ ֶעֶצם  ת  ֵמֲאִמּתַ ְוַהִחּלּוף  ּתּוף  ִ ְוַהּשׁ ְמיֹון  ְוַהּדִ ִריָדה  ְוַהּפְ ְוַהִחּבּור 

ְדֵרי ָהָרב. ּגִ

ַהּבֹוֵרא  בֹוד  ּכְ ְלֶעֶצם  ְבָנה  ְתַחּיֵ ֵהן לֹא  ׁשֶ ה,  ָהֵאּלֶ ּדֹות  ַהּמִ ִמן  ִבין  ּתָ ׁשֶ ְוָצִריְך 
ה. ְוָהעֹוֶלה ַעל  ּנּו ִיְתַעּלֶ ּנּוי ְוִחּלּוף, ַאְך ִעְנָיָנן ְלַהְרִחיט זּוָלָתם ִמּמֶ ִ ּשׁ

ר,  ֶנְעּדָ ְולֹא  ה,  ִמְתַרּבֶ לֹא  ה  ִיְתַעּלֶ ָהעֹוָלם  ּבֹוֵרא  י  ּכִ ֵמִעְנָיָנן,  ְכֵלנּו  ְוׂשִ נּו  ְעּתֵ ּדַ

ר ָזַכְרנּו  ּלׁש ֲאׁשֶ ָ ּדֹות ַהּשׁ ה ַהּמִ ל ַאַחת ֵמֵאּלֶ י ּכָ ַדע, ּכִ ּתֵ ׁש. ְוֵכן ָצִריְך ׁשֶ ְולֹא ְמֻחּדָ

ָהֱאֶמת,  ָהֶאָחד  י  ּכִ ֶזה,  ּוֵבאּור  ִעְנְיֵניֶהם.  ּבְ ִנְתּבֹוֵנן  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֵאִריָתן,  ׁשְ ֶבת  ְמַחּיֶ

ֵני  ְהֶיה ִנְמָצא ַטְדמֹון, ִמּפְ ּיִ ִנים ׁשֶ ל ּפָ ָבר, ָצִריְך ַעל ּכָ ׁשּום ּדָ ם ּבְ הּוא ָדֵבט ְוַטּיָ ׁשֶ ּכְ

ָבר ִעְנַין  ֵיאֹות ְלׁשּום ּדָ ֶאָחד ְולֹא ְבָרב, ּוְכׁשֶ ר ּבְ ר לֹא ְיֻסּפַ ְעּדָ י ַהּנֶ ֵרר ּכִ ִהְתּבָ ׁשֶ

ְוֵכן  ְוִעְנָיָנּה.  ִציאּות  ַהּמְ ם  ׁשֵ אֹות לֹו  ּיֵ ׁשֶ ין הּוא,  ּדִ ם לֹו,  ְוִיְתַטּיֶ ָהֱאֶמת  ָהֶאָחד 

ְולֹא  ֵסד,  ִיּפָ ְולֹא  ֵיָהֶוה  לֹא  ָהֱאֶמת  ָהֶאָחד  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ לֹו,  ֵבט  ּדָ ְדמּות  ַהּטַ ִעְנַין 

ם  ִהְתַטּיֵ ה. ּוִמי ׁשֶ ֵאין לֹו ְתִחּלָ יָון ׁשֶ ן הּוא ַטְדמֹון, ּכֵ ף, ִאם ּכֵ ה, ְולֹא ִיְתַחּלֵ ּנֶ ּתַ ִיׁשְ

ְדמּות. ְוֵכן  ם לֹו ִעְנַין ַהְמִציאּות ְוַהּטַ ָבר ִהְתַטּיֵ ית, ּכְ לֹו ִעְנַין ָהַאְחדּות ָהֲאִמּתִ

ּה  אֹות לֹו ִעּמָ ִהיא ְנאֹוָתה ְלָדָבר, ּתֵ ׁשֶ ִמיִדית ּכְ ִציאּות ַהּתְ ת ַהּמְ י ִמּדַ ֹנאַמר, ּכִ

ְדמּות. ת ַהּטַ ת ָהֶאָחד ָהֱאֶמת ּוִמּדַ ִמּדַ

ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֵכן  ִיּתָ ְמָצא ָתִדיר לֹא  ַהּנִ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ת ָהֶאָחד,  ּדַ ִמּמִ ָראּוי לֹו  ֶ ּשׁ ַמה  ַאְך 
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ָרא  ַצְלמֹו ְבֶצֶלם ֱאלִֹהים ּבָ ְבָרא ֱאלִֹהים ֶאת ָהָאָדם ּבְ ית א, כז(: ַוּיִ ֵראׁשִ תּוב )ּבְ ַהּכָ

ר ק, יח(,  ִמְדּבַ י ְיָי )ּבְ ית ק, ו(, ַעל ּפִ ֵראׁשִ ה ֶאת ָהָאָדם )ּבְ ֶצֶלם ֱאלִֹהים ָעׂשָ י ּבְ אֹתֹו, ּכִ

מֹות כד,  ר יא, א(, ְוַתַחת ַרְגָליו )ׁשְ ִמְדּבַ ָאְזֵני ְיָי )ּבְ ְעָיה מה, יב(, ּבְ ַמִים )ְיׁשַ ֲאִני ָיַדי ָנקּו ׁשָ

ְיָי  ֵעיֵני  ּבְ ד(,  כד,  ים  ִהּלִ )ּתְ י  ַנְפׁשִ ְוא  ָ ַלּשׁ א  ָנׂשָ לֹא  ר  ֲאׁשֶ ק(,  נא,  ְעָיה  )ְיׁשַ ְיָי  ְזרֹוַע  י(, 

ָהֵאָבִרים  ִמן  ָלֶזה  ְוַהּדֹוֶמה  כא(,  ח,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ִלּבֹו  ֶאל  ְיָי  ַוּיֹאֶמר  ח(,  ו,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ

ים. ַהּגּוִפּיִ

ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ים,  ִמּיִ ׁשְ ּגַ ים  ּוַמֲעׂשִ נּועֹות  ּתְ ַעל  מֹורֹות  ֵהן  ׁשֶ ִמּדֹות  ִני,  ֵ ְוַהּשׁ
ית ו,  ֵראׁשִ ב ֶאל ִלּבֹו )ּבְ ְתַעּצֵ ֶחם, ַוּיִ ּנָ ְרא ְיָי, ַוּיִ ַרח ְיָי, ַוּיַ ית ח, כא(: ַוּיָ ֵראׁשִ )ּבְ

ר יא, א(,  ִמְדּבַ ַמע ְיָי )ּבְ ׁשְ ית ח, א(, ַוּיִ ֵראׁשִ ְזּכֹר ֱאלִֹהים )ּבְ ית יא, ה(, ַוּיִ ֵראׁשִ ֶרד ְיָי )ּבְ ה־ו(, ַוּיֵ

ְדמֹוֵננּו  ּטַ א ׁשֶ ִרים. ֶאּלָ י ַהְמַדּבְ ֲעׂשֵ ֵאּלּו ִמּמַ ים ּכָ ים עח, סה(, ְוַרּבִ ִהּלִ ן ְיָי )ּתְ ָיׁשֵ ַטץ ּכְ ַוּיִ

ּדֹות,  ַהּמִ ִמן  ה  ַהּזֶ ין  ַהּמִ ָלנּו  מּו  ְרּגְ ּתִ ַהּטֶֹדׁש,  ְתֵבי  ּכִ ם  ָפְרׁשָ ּבְ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם 

ַהּבֹוֵרא  בֹוד  ּכְ ֶאל  ַהּכֹל  ְוִיֲחסּו  בֹוד,  ּכָ ֶרְך  ּדֶ ַלֲהִביָנן  ם,  ְיָכְלּתָ ִפי  ּכְ בֹו  טּו  ְוִדְטּדְ

ד  ב ָעָליו: ְוָהא ְיָטָרא ַדיָי ְמַעּתַ ה ְיָי ִנּצָ ית כח, יג( ְוִהּנֵ ֵראׁשִ מּו )ּבְ ְרּגְ ר ּתִ ֲאׁשֶ ַרְך, ּכַ ִיְתּבָ

ית  ֵראׁשִ ִלי ְיָטָרא ַדיָי, )ּבְ ֶרד ְיָי: ְוִאְתּגְ ית ו, ה(, ַוּיֵ ֵראׁשִ ְרא ְיָי: ּוְגֵלי ֳטָדם ְיָי )ּבְ ֲעלֹוִהי, ַוּיַ

ית לה, יג(, הֹוִציאּו  ֵראׁשִ ט ֵמֲעלֹוִהי ְיָטָרא ַדיָי )ּבְ ּלַ ַעל ֵמָעָליו ֱאלִֹהים: ְוִאְסּתַ יא, ה(, ַוּיַ

יגּוהּו ׁשּום  ּלֹא ַיּשִׂ ֵדי ׁשֶ ַרְך, ּכְ בֹוד, ְוִהְרִחיטּו אֹוָתן ֵמַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ֶרְך ּכָ ֶאת ַהּכֹל ּדֶ

נּו  דֹול ַרּבֵ אֹון ַהּגָ ה ַהּגָ ֵבאּור ָהִעְנָין ַהּזֶ ָמה ְולֹא ׁשּום ִמְטֶרה. ּוְכָבר ֶהֱאִריְך ּבְ ַהְגׁשָ

ּוְבֵפרּוׁש  ית,  ֵראׁשִ ּבְ ֵסֶדר  ּוְבֵפרּוׁש  ָהֱאמּונֹות,  ֵסֶפר  ּבְ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו  ְסַעְדָיה 

ם  ְלָפְרׁשָ ִעּמֹו  ִנְצָקֵרְך  ּלֹא  ְוׁשֶ ַדי,  ּבֹו  ׁש  ּיֵ ֶ ּשׁ ַמה  ְיִציָרה,  ּוְבֵסֶפר  ָוֵאָרא,  ֵסֶדר 

ה. ֶפר ַהּזֶ ּסֵ ּוְלָבֲאָרם ּבַ

בֹודֹו,  ד ֶעֶצם ּכְ ה ֵאיֶנּנּו ִמּצַ ִמּדֹות ַהּבֹוֵרא ִיְתַעּלֶ ְמָצא ּבְ ה ֶאָחת. ְוָהִרּבּוי ַהּנִ ּלָ ִמּמִ

ּתֹוֶרה ָעָליו. ה ַאַחת ׁשֶ ִמּלָ יג ִעְנָינֹו ּבְ ר ֵמַהּשִׂ ד טֶֹצר ּכַֹח ְמִליַצת ַהְמַסּפֵ ַרט ִמּצַ

ר אֹותֹו בֹו  ַסּפֵ ר ּתְ מֹוהּו ָדָבר, ְוָכל ֲאׁשֶ ֵאין ּכָ ִבין ֵמִעְנַין ַהּבֹוֵרא, ׁשֶ ּתָ ׁשֶ ְוָצִריְך 
ָאַמר  ר  ֲאׁשֶ ּכַ נּו,  ִמּמֶ ן  ֶנְגּדָ ּכְ ׁשֶ ִרחּוט  ֵמֶהן  ִבין  ּתָ ׁשֶ ָצִריְך  ּדֹות,  ַהּמִ ִמן 

ֵני  ִמּפְ בֹות,  ַהְמַחּיְ ִמן  ּיֹות  ֲאִמּתִ ַרְך  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  ִמּדֹות  ּבְ ֹוְללֹות  ַהּשׁ ֲאִריְסקֹו: 

ּדֹות ָהֶעֶצם אֹו  דֹות, ֵאיֶננּו ִנְמָלק ִמּמִ בֹודֹו ִמן ַהּמִ ִבין ְלֶעֶצם ּכְ ַחּיְ ּמְ ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ ׁשֶ

ֶעֶצם  ּדֹוָתם ּבְ ה ִמּמִ יֵגהּו ִמּדָ ְטֶרה לֹא ַתּשִׂ ְטֶרה, ּובֹוֵרא ָהֶעֶצם ְוַהּמִ ּדֹות ַהּמִ ִמּמִ

ה ְנאֹותֹות  ִלי ָסֵפט, ְוֵהּנָ ּיֹות ּבְ ּדֹות ֵהן ֲאִמּתִ ּנּו ִמן ַהּמִ בֹודֹו, ְוָכל ַהְמֻרָחטֹות ִמּמֶ ּכְ

ה  ן ַאּתָ מּות ְוִדְמיֹון. ְוַעל ּכֵ ל ּדְ ה ָוֹתַאר, ּוְמרֹוָמם ִמּכָ ל ִמּדָ י הּוא ַנֲעֶלה ִמּכָ לֹו, ּכִ

ן ֵמַעל  ֶנְגּדָ ּכְ ר ָזַכְרנּו, ַהְרָחַטת ׁשֶ לׁש, ֲאׁשֶ ָ ה ַהּשׁ ּדֹות ָהֵאּלֶ ִבין ִמן ַהּמִ ּתָ ָצִריְך ׁשֶ

ַרְך. ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ

ַרְך  ֶהן ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ר ּבָ ר ְיֻסּפַ ּדֹות ֲאׁשֶ ֳעִלּיֹות, ֵהן ַהּמִ ּדֹות ָהֱאלִֹהּיֹות ַהּפָ ַהּמִ ַאְך 
ְרנּו  ְוֻהּתַ רּוָאיו.  ּבְ ְטָצת  ִעם  ִסּפּוָרן  ּבְ ף  ּתֵ ּתַ ִיׁשְ ׁשֶ ר  ְוֶאְפׁשָ ֻעּלֹוָתיו,  ּפְ ד  ִמּצַ

ְצִריְך אֹוָתנּו ְלהֹוִדיֵענּו ְוַלֲעֹמד ַעל ְמִציאּותֹו,  ֵני ַהּדַֹחט ַהּמַ ר אֹותֹו ָבֶהן, ִמּפְ ְלַסּפֵ

ּדֹות ַהּבֹוֵרא  ה ִמּמִ ין ַהּזֶ ּמִ ין ּבַ ׁשִ ּמְ ּתַ ׁשְ ּמִ ל ֲעבֹוָדתֹו. ּוְכָבר ָמָצאנּו, ׁשֶ ַטּבֵ ּנְ ֵדי ׁשֶ ּכְ

ִביִאים  ַהּנְ חֹות  ּבְ ּוְבִתׁשְ ְמאֹד,  ה  ַהְרּבֵ ִביִאים  ַהּנְ ּוְבִסְפֵרי  ַהּתֹוָרה  ֵסֶפר  ּבְ

ֵני ְדָרִכים. ן ַעל ׁשְ ם ּכֵ ְוַהֲחִסיִדים, ְוֵהם ּגַ

ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ִמית,  ַגׁשְ ְוצּוָרה  מּות  ּדְ ַעל  מֹורֹות  ֵהן  ׁשֶ ִמּדֹות  ָהֶאָחד,  ֶרְך  ַהּדֶ
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ִלי  ִרים ּבְ ָאִרים רֹב ַהְמַדּבְ ב ְלָבד, ָהיּו ִנׁשְ ְלּבָ יל ַהּנִ ּכִ ׂשְ י ִאם ַהּמַ יּוַכל ַלֲהִבינֹו ּכִ

י  ים. ּכִ ִעְנָיִנים ָהרּוָחִנּיִ ָרָתם ּבָ ְכָלם ַוֲחִליׁשּות ַהּכָ ֵני טֶֹצר ׂשִ ָדת ּוְבִלי תֹוָרה, ִמּפְ

ּבֹו,  יר  ַמּכִ הּוא  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ יל,  ּכִ ׂשְ ַהּמַ יט  ַיּזִ לֹא  ִמי,  ׁשְ ּגַ ִעְנָין  ִמֶמּנּו  ּיּוַבן  ׁשֶ ָבר  ַהּדָ

ב  ַחּיָ הּוא  ׁשֶ בֹוֵרא  לֹו  ֶיׁש  י  ּכִ ּוְבַדְעּתֹו  ִלּבֹו  ּבְ ב  ֵ ְלִהְתַיּשׁ ֵדי  ּכְ ִסיל,  ַהּכְ ּומֹוִעיל 

ֲעבֹוָדתֹו. ּבַ

ֲאֻרָחתֹו,  ב ּבַ יִרים, ְוָהָיה ַחּיָ א ֶאל ֶאָחד ֵמאֹוֲהָביו ִמן ָהֲעׁשִ ּבָ ְוֶזה דֹוֶמה ְלָאָדם, ׁשֶ
עֹוִרים  ה ִמן ַהּשְׂ ַלח ֵאָליו ַהְרּבֵ ב ָלֵתת ָלֶהן ִמְסּפֹוא, ְוׁשָ ַחּיָ ְוָהיּו לֹו ְבֵהמֹות ׁשֶ

יט ִלְמזֹונֹו  ְסּפִ ִפי ַהּצֶֹרְך ְוַהּמַ ֲאָכל ָהָראּוי לֹו ְמַעק, ּכְ ַלח ִמן ַהּמַ ִלְבֵהמֹוָתיו, ְוׁשָ

ִמּדֹות  ִביִאים ְוִדְבֵרי ַהֲחִסיִדים ּבְ ִבְלָבד. ְוֵכן ִהְרִחיָבה ְלׁשֹון ַהּטֶֹדׁש ְוָכל ִסְפֵרי ַהּנְ

ִפי ֲהָבַנת ֶהָהמֹון ּוְבָלׁשֹון  ר ָזַכְרנּו, ּכְ ִמּיֹות ֲאׁשֶ ׁשְ ִליצֹות ַהּגַ ּמְ ַרְך ּבַ ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ

ן ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  ֵני ָאָדם ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו, ְוַעל ּכֵ ִרים ּבֹו ּבְ ַדּבְ ּמְ ׁשֶ

ְוָרְמזּו  ָאָדם.  ֵני  ּבְ ְלׁשֹון  ּכִ תֹוָרה  ָרה  ּבְ ּדִ ב(:  לא,  ְמִציָעא  ָבא  )ּבָ ה  ַהּזֶ ָלִעְנָין  דֹוֶמה  ּבְ

ָבבֹות,  ֶכל ְוַהּלְ י ַהּשֵׂ ר ְיִבינּום ַאְנׁשֵ ים, ֲאׁשֶ ְמַעק ִמן ָהִעְנָיִנים ָהרּוָחִנּיִ ָפִרים ּבִ ַהּסְ

ת ֶעֶצם  ט ֲאִמּתַ ְתַחּלֵ ה, ְוִאם ּתִ ַדַעת ְמִציאּות ַהּבֹוֵרא ִיְתַעּלֶ ִוים ּבְ ִלְהיֹות ַהּכֹל ׁשָ

מֹו  ּכְ ָהֱאלִֹהים,  ּתֹוַרת  ֵסֶפר  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ט  ּדַ ִעְנָין  ָכל  ּבְ ֹנאַמר  ְוֵכן  ם.  ְבַדְעּתָ בֹודֹו  ּכְ

ּנּו  ּוַ ּכִ ר  ֲאׁשֶ פּוָנה  ַהּצְ ַהָחְכָמה  ֵבאּור  ּבְ ֹנאַמר  ְוֵכן  ְוָעְנׁשֹו.  א  ַהּבָ ָהעֹוָלם  ְגמּול 

ְמָכה בֹו ַעל  ּסָ ֵני ׁשֶ ֵבאּור ִעְנָיָנּה, ִמּפְ ָרה ּבְ י ַהּתֹוָרה ִטּצְ ה, ּכִ ֶפר ַהּזֶ ּסֵ ְלָבֲאָרּה ּבַ

ת  ְתִחּלַ ּבִ ְזַכְרנּום  ָבר  ּכְ ָעֶליָה,  ְלָהִעיר  ִבְרָמִזים  ה  ּנָ ִמּמֶ ְוָרְמָזה  ֶכל,  ַהּשֵׂ י  ַאְנׁשֵ

ֵדי  ּיּוַכל ַלֲחטֹר ָעֶליָה ְוִלְדרׁש אֹוָתּה, ּכְ ל ִמי ׁשֶ ה, ְלִהְתעֹוֵרר ֵאֶליָה ּכָ ֶפר ַהּזֶ ַהּסֵ

י ְיָי ָיִבינּו ֹכל. ֵלי כח, ה(: ּוְמַבְטׁשֵ ֱאַמר )ִמׁשְ ּנֶ מֹו ׁשֶ יַע ֵאֶליָה ִויִביָנּה, ּכְ ּגִ ּיַ ׁשֶ

ר  ַרְך ּוְלַסּפֵ ים ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ י ַהּדַֹחט ֱהִביָאנּו ְלַהְגׁשִ נּו, ּכִ ּלָ ים ָעָליו ּכֻ ַנְסּכִ ר  ַוֲאׁשֶ
ַהּבֹוֵרא  ְמִציאּות  ם  ַטּיֵ ּיְ ׁשֶ ִעְנָין  ֵער  ְלׁשַ ֵדי  ּכְ רּוִאים,  ַהּבְ ִמּדֹות  ּבְ אֹותֹו 

ִמּיֹות,  ׁשְ ִמּלֹות ּגַ ִביִאים ִלְבֵני ָאָדם ּבְ ָפׁשֹות, ְוהֹוִציאּו אֹותֹו ִסְפֵרי ַהּנְ ּנְ ַרְך ּבַ ִיְתּבָ

ָראּוי לֹו  ִעְנָין ׁשֶ ִרים אֹותֹו ּבָ ְכָלם ְוַלֲהָבָנָתם. ְוִאּלּו ָהיּו ְמַסּפְ ֵהם ְטרֹובֹות ְלׂשִ ׁשֶ

ּלֹות ְולֹא  ים, לֹא ָהִיינּו ְמִביִנים לֹא ַהּמִ ּלֹות ָהרּוָחִנּיֹות ְוָהִעְנָיִנים ָהרּוָחִנּיִ ִמן ַהּמִ

ֵכן ֲעבֹוַדת ָדָבר  י לֹא ִתּתָ ּלֹא ֵנַדע, ּכִ ֲעֹבד ָדָבר ׁשֶ ּנַ ר ׁשֶ ָהִעְנָין, ְולֹא ָהָיה ֶאְפׁשָ

יַנת  ּבִ ֹכַח  ִפי  ּכְ ְוָהִעְנָיִנים  ּלֹות  ַהּמִ ְהֶייָנה  ּתִ ׁשֶ ָצִריְך  ָהָיה  ן  ּכֵ ַעל  נֹוָדע.  ֵאינֹו  ׁשֶ

ּלֹות  ַהּמִ ִמן  ַהּמּוֶבֶנת  מּות  ׁשְ ַהּגַ ֶרְך  ּדֶ ַעל  ִלּבֹו  ַעל  ָהִעְנָין  ּפֹל  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ֹוֵמַע,  ַהּשׁ

ל ֶזה  ּכָ ט ַלֲהִבינֹו ּוְלהֹוִדיעֹו, ׁשֶ ם לֹו ּוְנַדְטּדֵ ְך ִנְתַחּכֵ ה, ְוַאַחר ּכָ ִחּלָ ּתְ ִמּיֹות ּבַ ׁשְ ַהּגַ

ה  ּוְמֻעּלֶ ט  ּדַ יֹוֵתר  הּוא  י  ָהֲאִמּתִ ָהִעְנָין  ְוׁשֶ ֶפר,  ַהּסֵ ּוְמִליַצת  ַהְטָרָבה  ֶרְך  ּדֶ ַעל 

ּטּות ִעְנָינֹו. כּוַנת ּדַ ר נּוַכל ְלָהִבין אֹותֹו ַעל ּתְ ּוְמרֹוָמם ְוָרחֹוט ֵמֲאׁשֶ

מּוָתם ֵמַעל ָהִעְנָין,  ּלֹות ְוַגׁשְ יק ְטִלּפֹות ַהּמִ ל ְלַהְפׁשִ ּדֵ ּתַ ב ִיׁשְ ְלּבָ יל ַהּנִ ּכִ ׂשְ ְוַהּמַ
ת  ֵמֲאִמּתַ יַע  ּגִ ּיַ ׁשֶ ַעד  ַמְדֵרָגה,  ֶאל  ְדֵרָגה  ִמּמַ ְבּתֹו  ַמֲחׁשַ ּבְ ְוַיֲעֶלה 

ַיְחׁשֹב  ִתי  ַהּפֶ ִסיל  ְוַהּכְ ָגתֹו.  ְוַהּשָׂ ְיָכְלּתֹו  ֹכַח  ּבְ ׁש  ּיֵ ֶ ּשׁ ַמה  ֶאל  ְדָרׁש  ַהּנִ ָהִעְנָין 

ל ַעל ַעְצמֹו  הּוא ְמַטּבֵ ֶפר, ּוְכׁשֶ ִליַצת ַהּסֵ ְרֶאה ִמּמְ ֶרְך ַהּנִ ַרְך ַעל ּדֶ ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ

ד  ִמּצַ ְגדֹוָלה  ַקֲעָנה  לֹו  ֶיׁש  ִלְכבֹודֹו,  ַלֲעׂשֹות  ל  ּדֵ ּתַ ִמׁשְ ְוהּוא  ֱאלָֹהיו  ֲעבֹוַדת 

ָגתֹו  ִפי ְיָכְלּתֹו ְוַהּשָׂ א ּכְ ע ֶאּלָ ֵאין ָהָאָדם ִנְתּבָ ֵני ׁשֶ ִפְתיּותֹו ּוִמעּוק ֲהָבָנתֹו, ִמּפְ

ַהָחְכָמה  ִלְלֹמד  ר לֹו  ֶאְפׁשָ ׁשֶ ּכְ ִסיל  ַהּכְ ׁשֶ א  ֶאּלָ ּוָממֹונֹו.  ְוֹכחֹו  ַוֲהָבָנתֹו  ְכלֹו  ׂשִ ּבְ

ְלֹמד. ְוִאלּו  ר ְוָעַמד ִמּלִ ר ִטּצֵ ע ָעֶליָה ְוֶנֱעָנׁש ַעל ֲאׁשֶ ה, הּוא ִנְתּבָ ּנָ ם ִמּמֶ ּוִמְתַעּלֵ

לֹא  ר  ֲאׁשֶ ֲאִמּתֹו,  ּבַ ָהָראּוי  ְנָהג  ַהּמִ ה,  ַהּזֶ ָהִעְנָין  ם  ַתְרּגֵ ּמְ ׁשֶ ּכְ ֶפר  ַהּסֵ נֹוֵהג  ָהָיה 
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המוסר  ארחות  טנק טנח   המוסר   ארחות   

ַמִים ְוֶאל ָהָאֶרץ ְוֶאל ָהעֹוָלם ְוֶאל ָהרּוחֹות,  ָ בֹודֹו ֶאל ַהּשׁ ם ּכְ ֵצְרפּו ׁשֵ ּוְכָבר 
ַמִים  ָ ַהּשׁ ֱאלֵֹהי  ָיי  ּבַ יֲעָך  ּבִ ְוַאׁשְ ג(:  כד,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ַאְבָרָהם  ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ

ַמִים ֲאִני ָיֵרא, ְוָאַמר  ָ ֵואלֵֹהי ָהָאֶרץ, ְוָאַמר יֹוָנה )יֹוָנה א, ק(: ְוֶאת ְיָי ֱאלֵֹהי ַהּשׁ

ר,  ׂשָ ּבָ ְלָכל  ָהרּוחֹות  ֱאלֵֹהי  ְיָי  ִיְפטֹד  קו(:  כז,  ר  ִמְדּבַ )ּבְ לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  נּו  ַרּבֵ ה  מׁשֶ

י הּוא נֹוַדע  ה ָבֶזה, ּכִ ר. ְוָהִעּלָ ׂשָ ל ּבָ תּוב )ִיְרְמָיה לב, כז(: ֲאִני ְיָי ֱאלֵֹהי ּכָ ְוָאַמר ַהּכָ

ְלנּו ִעְנָינֹו. ּוְמָצאנּוהּו נֹוַדע ֵאֵלינּו  ּכַ ּנּו ְיַדְענּוהּו ְוִהׂשְ ר ִמּמֶ ד ֲאׁשֶ ֵאֵלינּו ִמן ַהּצַ

ֱאלֵֹהי  ֲאבֹוֵתיֶכם  ֱאלֵֹהי  ְיָי  קו(:  ג,  מֹות  )ׁשְ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֲאבֹוֵתינּו,  ד  ִמּצַ ה  ַהְרּבֵ

ה  ְוָהִעּלָ ְלעָֹלם.  ִמי  ׁשְ ֶזה  ֲאֵליֶכם  ָלַחִני  ׁשְ ַיֲעטֹב  ֵואלֵֹהי  ִיְצָחט  ֱאלֵֹהי  ַאְבָרָהם 

נּו  ר ָיַרׁשְ ַלת ֲאבֹוֵתינּו, ֲאׁשֶ ָעַמְדנּו ָעָליו, ְוהּוא ַטּבָ ד ׁשֶ ּנֹוַדע ֵאֵלינּו ִמן ַהּצַ ָבֶזה, ׁשֶ

ָניו  ה ֶאת ּבָ ר ְיַצּוֶ יו ְלַמַען ֲאׁשֶ י ְיַדְעּתִ ית יח, יק(: ּכִ ֵראׁשִ ָאַמר )ּבְ מֹו ׁשֶ ָרָכיו ּכְ ֵמֶהם ּדְ

נֹוַדע  ׁשֶ ר  ְוֶאְפׁשָ ק.  ּפָ ּוִמׁשְ ְצָדָטה  ַלֲעׂשֹות  ְיָי  ֶרְך  ּדֶ ְמרּו  ְוׁשָ ַאֲחָריו  יתֹו  ּבֵ ְוֶאת 

י דֹוָרם עֹוְבִדים  ָהיּו ַאְנׁשֵ ֵני ׁשֶ ֲעבֹוָדתֹו ְבדֹוָרם, ִמּפְ ֲעבּור ִהְתַיֲחָדם ּבַ ֲאֵליֶהם ּבַ

ֵלאלִֹהים ֲאֵחִרים.

ית לג,  ֵראׁשִ ָרֵאל" )ּבְ מֹות ג, יח(, "ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ְראֹו "ֱאלֵֹהי ָהִעְבִרים" )ׁשְ ִהּטָ ֹנאַמר ּבְ ְוֵכן 
י יֹוֵצר ַהּכֹל  ה ֵחֶלט ַיֲעטֹב ּכִ תּוב )ִיְרְמָיה י, קז(: לֹא ְכֵאּלֶ ָאַמר ַהּכָ מֹו ׁשֶ כ(, ּכְ

ה ּתֹוִמיְך ּגֹוָרִלי. ְוִאּלּו  ים קז, ה(: ְיָי ְמָנת ֶחְלִטי ְוכֹוִסי ַאּתָ ִהּלִ ִוד )ּתְ הּוא, ְוָאַמר ּדָ

ְוֵכיָון  ְבזּוָלתֹו,  ֵאֵלינּו  נֹוָדע  ָהָיה  לֹא  ִעְנָינֹו,  ת  ֲאִמּתַ יג  ְלַהּשִׂ ְיכֹוִלים  ָהִיינּו 

הּוא ֱאלֵֹהי ִמְבַחר  בֹודֹו, ׁשֶ ר ֶעֶצם ּכְ ת ִעְנָינֹו, ִסּפֵ ַגת ֲאִמּתַ ְכֵלנּו ַהּשָׂ ְמְנָעה ִמּשִׂ ּנִ ׁשֶ

לֹום  ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ה ַרּבֵ ן ָאַמר ְלמׁשֶ ִרים. ְוַעל ּכֵ ֵאיָנם ְמַדּבְ ִרים ְוׁשֶ ְיצּוָריו, ְמַדּבְ

ּכֹה  ַוּיֹאֶמר  ֲאֵליֶהם,  מֹו ָמה אַֹמר  ְ ּשׁ ִלי ַמה  ְוָאְמרּו  מֹות ג, יג(:  )ׁשְ ָאלֹו  ְ ּשׁ ׁשֶ ֵעת  ּבְ

ָאַמר  מֹו ׁשֶ ׁש ַלָיי צּוָרה אֹו ִדְמיֹון, ּכְ ּיֵ ֵמר ֵמֲחׁשֹב ׁשֶ ָ ּשׁ ּנִ ִביא ׁשֶ ִהְזִהיָרנּו ַהּנָ ּוְכָבר 
מּוָנה,  ל ּתְ י לֹא ְרִאיֶתם ּכָ ם ְמאֹד ְלַנְפׁשֵֹתיֶכם, ּכִ ַמְרּתֶ ָבִרים ד, קו(: ְוִנׁשְ )ּדְ

ָאְמרֹו  ּבְ לֹוַמר  ְרצֹונֹו  טֹול,  זּוָלִתי  רִֹאים  ֵאיְנֶכם  ּוְתמּוָנה  יב(:  ד,  ָבִרים  )ּדְ ְוָאַמר 

ַלּבֹוֵרא  ילּו  ַתְמׁשִ ּלֹא  ׁשֶ ְוַרְעיֹוֵניֶכם,  בֹוֵתיֶכם  ַמְחׁשְ ּבְ ֲהרּו  ִהּזָ ם":  ַמְרּתֶ "ְוִנׁשְ

ּלֹא ָנְפלּו ֵעיֵניֶכם  ֵני ׁשֶ ה ַתְבִנית, ְולֹא ְתַדּמּוהּו ִבְדמּות ְולֹא ִדְמיֹון, ִמּפְ ִיְתַעּלֶ

ִמי  ְוֶאל  יח(:  מ,  ְעָיה  )ְיׁשַ ְוָאַמר  ֶכם,  ִעּמָ ר  ּבֵ ּדִ ׁשֶ ֵעת  ּבְ צּוָרה  ַעל  ְולֹא  מּות  ּדְ ַעל 

יּוִני ְתַדּמְ ִמי  ְוֶאל  כה(:  מ,  ְעָיה  )ְיׁשַ ְוָאַמר  לֹו,  ַעְרכּו  ּתַ מּות  ּדְ ּוַמה  ֵאל  יּון  ַדּמְ  ּתְ

ַחט ַיֲערְֹך ַלָיי ִיְדֶמה ַלָיי  ַ י ִמי ַבּשׁ ים פק, ז(: ּכִ ִהּלִ ֶוה יֹאַמר ָטדֹוׁש, ְוֶנֱאַמר )ּתְ ְוֶאׁשְ

יָך, ַמֲעׂשֶ ּכְ ְוֵאין  ְיָי  ָבֱאלִֹהים  מֹוָך  ּכָ ֵאין  ח(:  פו,  ים  ִהּלִ )ּתְ ְוָאַמר  ֵאִלים,  ְבֵני   ּבִ

ה ָכֶזה. ְוַהְרּבֵ

הּוא  ה ׁשֶ ֶפר ַהּזֶ ילֹו ָבַרְעיֹון, ָמָצאנּו ַבּסֵ ֶכל ּוְלַהְמׁשִ ְמָנע ְלַדּמֹותֹו ַבּשֵׂ ּנִ ׁשֶ ֵני  ּוִמּפְ
ָאַמר )ְנֶחְמָיה ק, ה(:  מֹו ׁשֶ ם ַהּבֹוֵרא, ּכְ ָבָחיו ּוְתִהּלֹוָתיו ֶאל ׁשֵ ְמַיֵחס רֹב ׁשְ

ְמָך  ָבִרים כח, נח(, יֹודּו ׁשִ ד ְוַהּנֹוָרא )ּדְ ְכּבָ ם ַהּנִ ֵ בֹוֶדָך, ְלִיְרָאה ֶאת ַהּשׁ ם ּכְ ִויָבְרכּו ׁשֵ

ִמי ִנַחת הּוא, ְוָזְרָחה ָלֶכם  ֵני ׁשְ ים צק, ג(, ְוָאַמר )ַמְלָאִכי ב, ה(: ּוִמּפְ ִהּלִ דֹול ְונֹוָרא )ּתְ ּגָ

ָלרֵֹכב  ֹסּלּו  מֹו  ׁשְ רּו  ַזּמְ ֵלאלִֹהים  ירּו  ׁשִ כ(,  ג,  )ַמְלָאִכי  ְצָדָטה  ֶמׁש  ׁשֶ ִמי  ׁשְ ִיְרֵאי 

ַרְך,  בֹודֹו ִיְתּבָ ל ּוְלרֹוֵמם ֶעֶצם ּכְ ים סח, ה(. ְוָכל ֶזה ְלַגּדֵ ִהּלִ מֹו )ּתְ ָיּה ׁשְ ֲעָרבֹות ּבְ ּבָ

זּוָלִתי  ְמִציאּותֹו  ַאַחר  ֵמִעְנָינֹו  ּוְבַרְעיֹוֵננּו  נּו  ְבּתֵ ַמֲחׁשַ ּבְ ֵרר  ִמְתּבָ ֵאין  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ

ּוְתמּוָנה  ְדמּות  לֹו  ֵאין  ִעְנָינֹו  ת  ַוֲאִמּתַ בֹודֹו  ּכְ ֶעֶצם  ֲאָבל  ְלָבד,  ּבִ דֹול  ַהּגָ מֹו  ׁשְ

ִסְפֵרי  מֹו, ְוֵכן ּבְ ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ׁשְ ים ּבְ ָנה ִבְמטֹומֹות ַרּבִ ן ׁשָ נּו, ְוַעל ּכֵ ְבּתֵ ַמֲחׁשַ ּבְ

מֹו ּוְמִציאּותֹו. י ׁשְ ְלּתִ נּו ּבִ י לֹא ָנִבין ִמּמֶ ִביִאים, ּכִ ַהּנְ
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המוסר  ארחות  טסא טס   המוסר   ארחות   

ְוָאַמר ְוַהּנֹוָרא,  ּבֹר  ַהּגִ דֹל  ַהּגָ ָהֵאל  ָהֲאדִֹנים  ַוֲאדֵֹני  ָהֱאלִֹהים  ֱאלֵֹהי   הּוא 

ִסּפּור  ה ּבְ ר, ְוָאַמר הּוא ִיְתַעּלֶ ק ָיתֹום ְוַאְלָמָנה ְואֹוֵהב ּגֵ ּפַ ה ִמׁשְ ָבִרים י, יח(: עֹׂשֶ )ּדְ

ִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ֹנֵצר  מֹות לד, ו-ז(: ְיָי ְיָי ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך ַאּפַ ִמּדֹוָתיו )ׁשְ

ּדֹות  ַהּמִ ֵאֶלה  ְוָכל  ה.  ְיַנּטֶ לֹא  ה  ְוַנּטֵ ָאה  ְוַחּקָ ע  ָוֶפׁשַ ָעֹון  א  ֹנׂשֵ ָלֲאָלִפים  ֶחֶסד 

ְראֹות ַהּנִ ְוַהְיֹכֶלת  ְוַהָחְכָמה  ְבִריאֹוָתיו,  ּבִ יו  ַמֲעׂשָ ֵני  ּמָ ִמּסִ ֲעֵליֶהן   ָהְרָאָיה 

יו. ַמֲעׂשָ ּבְ

ים  ַקּנִ ּטְ ּבַ קֹן ׁשֶ יג ַהּטָ ָרֵתנּו, ִנְלֶאה ֵמַהּשִׂ ְכֵלנּו ְוַהּכָ ׂשִ ה ּבְ ְוִאם ַנְחטֹר ַעל ָהִעְנָין ַהּזֶ
ים מ,  ִהּלִ לֹום )ּתְ ֶלְך ָעָליו ַהׁשָ ִוד ַהּמֶ ָאַמר ּדָ מֹו ׁשֶ ָבָחיו, ּכְ ֵמֶחְלֵטי ִמּדֹוָתיו ּוׁשְ

ֹבֶתיָך ֵאֵלינּו ֵאין ֲערְֹך ֵאֶליָך  ה ְיָי ֱאלַֹהי ִנְפְלאֶֹתיָך ּוַמְחׁשְ יָת ַאּתָ ו(: ַרּבֹות ָעׂשִ

ִמיַע  בּורֹות ְיָי ַיׁשְ ל ּגְ ים טו, ב(: ִמי ְיַמּלֵ ִהּלִ ר, ְוָאַמר )ּתְ ּפֵ ָרה ָעְצמּו ִמּסַ יָדה ַוֲאַדּבֵ ַאּגִ

ָרָכה  ּבְ ל  ּכָ ַעל  ּוְמרֹוַמם  בֹוֶדָך  ּכְ ם  ׁשֵ ִויָבְרכּו  ה(:  ק,  )ְנֶחְמָיה  ְוָאַמר  תֹו,  ִהּלָ ּתְ ל  ּכָ

ְדִצּבּוָרא  ִליָחא  ׁשְ ַההּוא  ב(:  לג,  ָרכֹות  )ּבְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ָאְמרּו  ּוְכָבר  ה.  ּוְתִהּלָ

ֶהָחָזט  ָהֱעזּוז  ְוַהּנֹוָרא  ּבֹור  ַהּגִ דֹול  ַהּגָ ָהֵאל  ֲאַמר  ֲחִניָנא,  י  ַרּבִ ּדְ יּה  ַטּמֵ ִדְנֵחת 

ּבֹור  דֹול ַהּגִ ָבֵחי ְדָמָרְך? ֲאַנן, ָהֵאל ַהּגָ הּו ׁשְ ְנהּו ְלֻכּלְ ְמּתִ יץ. ָאַמר ֵליּה ַסּיַ ְוָהַאּמִ

ה,  ִנְנהּו ִבְתִפּלָ דֹוָלה ְוַתּטְ י ְכֶנֶסת ַהּגְ ה ֲאַמִרְנהּו ַוֲאתּו ַאְנׁשֵ מׁשֶ ְוַהּנֹוָרא ִאי ָלאו ּדְ

ָהָיה לֹו ֶאֶלף  ל ְלֶמֶלְך ׁשֶ י ָהאי. ָמׁשָ ּלֵ יה ּכֻ ְחּתֵ ּבַ ָלא ֲהֵויַנן ָאְמִריֵנן ְלהּו, ְוַאּתְ ׁשַ

ֶסף, ַוֲהלֹא ְגַנאי הּוא לֹו. ְוָאַמר  ל ּכֶ ִסים אֹותֹו ְבׁשֶ יְנֵרי ָזָהב, ְוָהיּו ְמַטּלְ ֲאָלִפים ּדִ

ם ֶנֶדר. ְוָאְמרּו ַטְדמֹוֵנינּו  ּלַ ִצּיֹון ּוְלָך ְיׁשֻ ה ֱאלִֹהים ּבְ ה ְתִהּלָ ים סה, ב(: ְלָך ֻדִמּיָ ִהּלִ )ּתְ

ֵלית ַלּה  ִניָתא ּדְ ל ְלַמְרּגָ ּתֹוָטא, ָמׁשָ א ַמׁשְ א ְדֹכּלָ ה יח, א(: ַסּמָ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ְמִגּלָ

י ַלּה. ח ַלּה ַאּתְ ְמַגּנֵ ּבַ ה ְדַאּתְ ְמׁשַ ּמָ ל ּכַ ִקיֵמי, ּכָ

ה לֹא ָיִבין  ם ַהּזֶ ֵ ַהּשׁ ַדע ׁשֶ ּיָ ָלַחִני ֲאֵליֶכם. ְוֵכיָון ׁשֶ ָרֵאל ֶאְהֶיה ׁשְ ֹתאַמר ִלְבֵני ִיׂשְ

ָרֵאל ְיָי  ֵני ִיׂשְ אּור ְוָאַמר: ּכֹה ֹתאַמר ֶאל ּבְ ת ִעְנָינֹו, הֹוִסיף ּבֵ ּנּו ֲאִמּתַ ָהָעם ִמּמֶ

ָלַחִני ֲאֵליֶכם ֶזה  ֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתיֶכם ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ֱאלֵֹהי ִיְצָחט ֵואלֵֹהי ַיֲעטֹב ׁשְ

ּלֹות  ִמי ְלעָֹלם ְוֶזה ִזְכִרי ְלדֹר ּדֹר. ְוָהָיה ְרצֹונֹו ָבֶזה, ִאם לֹא ָיִבין ָהָעם ַהּמִ ׁשְ

ָלה  ּבָ ד ַהּטַ דּוַע ֶאְצָלם ִמּצַ ֲאִני הּוא ַהּיָ ְכָלם, ֱאֹמר ָלֶהם, ׁשֶ ֶדֶרְך ׂשִ ָהֵאּלּו ְוִעְנָיָנם ּבְ

ֵני  ְ ַהּשׁ ה  ֵאּלֶ זּוָלִתי  ְלַדְעּתֹו  ֶדֶרְך  ַהּבֹוֵרא  ם  ׂשָ ּלֹא  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ֵמֲאבֹוָתם,  לּו  ּבְ ּטִ ׁשֶ

ְראֹות  ַהּנִ ֻעּלֹוָתיו  ּפְ אֹותֹות  ֶרְך  ִמּדֶ ַמְרֶאה  ֶכל  ַהּשֵׂ ׁשֶ ַמה  ָהֶאָחד,  ְדָרִכים. 

תּוב )ִאיֹוב קו, יח(:  ָאַמר ַהּכָ מֹו ׁשֶ ָלה ִמן ָהָאבֹות, ּכְ ּבָ ד ַהּטַ ִני, ִמּצַ ֵ ְבִריאֹוָתיו, ְוַהּשׁ ּבִ

ידּו ְולֹא ִכֲחדּו ֵמֲאבֹוָתם. ר ֲחָכִמים ַיּגִ ֲאׁשֶ

ה ְצָדִדים: ָהֶאָחד ֵמֶהם,  לׁשָ ְ ָגֵתנּו ְלָכל ִנְמָצא ַעל ֶאָחד ִמּשׁ ָהְיָתה ַהּשָׂ ׁשֶ ֵני  ּוִמּפְ
ּוׁש.  ּשׁ ַעם, ְוָכֵריַח, ְוַכּמִ ַמע, ְוַכּקַ ֵ ְראּות, ְוַכּשׁ ים, ּכָ ִמּיִ ׁשְ ׁשֹוֵתינּו ַהּגַ ַהְרּגָ

יו,  יָמָניו ּוַמֲעׂשָ ְמָצא ִמּסִ ָבר ַהּנִ ַער ָהְרָאָיה ַעל ַהּדָ ְכֵלנּו, ְוהּוא ׁשַ ֶדֶרְך ׂשִ ִני, ּבְ ֵ ְוַהּשׁ

ָגֵתנּו ְבַהְרָגׁשֹוֵתינּו,  ִטּיּום ַהׂשָ ּנּו ּבְ ת ְמִציאּותֹו ְוִעְנָינֹו ִמּמֶ ם ָלנּו ֲאִמּתַ ְתַטּיֵ ּתִ ַעד ׁשֶ

ית  ָהֲאִמּתִ ָדה  ַהַהּגָ י,  ִליׁשִ ְ ְוַהּשׁ ל.  ּכֵ ַהׂשְ ּומּוַסר  ַעת  ּדַ ֶפר:  ַבּסֵ ְטָרא  ַהּנִ ְוהּוא 

לֹא  ׁשֹוֵתינּו,  ַהְרּגָ ד  ִמּצַ ַהּבֹוֵרא  ַגת  ַהּשָׂ ְמַנַעת  ּנִ ׁשֶ ֵני  ּוִמּפְ ֱאֶמֶנת.  ַהּנֶ ָלה  ּבָ ְוַהּטַ

ֵמאֹותֹות  ָעָליו  ָהְרָאָיה  ד  ּוִמּצַ ית  ָהֲאִמּתִ ָדה  ַהַהּגָ ד  ִמּצַ א  ֶאּלָ יגֹו  ְלַהּשִׂ ָיֹכְלנּו 

רּוִאים  ּבְ ּבַ ֻעּלֹוָתיו  ּפְ ד אֹותֹות  ִמּצַ ָהְרָאיֹות  ָלנּו  ָעְמדּו  ׁשֶ ְוֵכיָון  ְלָבד.  ּבִ יו  ַמֲעׂשָ

ִביִאים  ַהּנְ רּוהּו  ְוִסּפְ ַבֲעבּוָרם,  ה  ִיְתַעּלֶ ִמּדֹוָתיו  ִסּפּוֵרי  ַרּבּו  ְפָרם,  ִמּסָ ְוַרּבּו 

לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  נּו  ַרּבֵ ה  ָאַמר מׁשֶ ָלֶזה.  ֶזה  ּדֹוִמים  ֵאין  ׁשֶ ִסּפּוִרים  ּבְ ְוַהֲחִסיִדים 

ָבִרים י, יז(:  ק, ְוָאַמר עֹוד )ּדְ ּפָ ָרָכיו ִמׁשְ י ָכל ּדְ ֳעלֹו ּכִ ִמים ּפָ ָבִרים לב, ד(: ַהּצּור ּתָ )ּדְ
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ת  ֲאִמּתַ ְכלּות ּבַ ַתְכִלית ַהּסִ ה ּבְ ַאּתָ ּתֹוֶדה ְוַתֲאִמין, ׁשָ ָך אֹותֹו, ׁשֶ ַדְעּתְ ְוַתְכִלית 
ַרְעיֹוֶנָך,  ל ּבְ ׁשָ ָך אֹו ַהּמָ ְבּתְ ַמֲחׁשַ ה לֹו צּוָרה ּבְ ַדּמֶ ּתְ בֹודֹו. ּוְכׁשֶ ֶעֶצם ּכְ

ָך  ְבּתְ ֲחׁשַ ִמּמַ ֶחה  ְוִתּדָ ְמִציאּותֹו,  ְלָך  ֵרר  ְתּבָ ּתִ ָאז  ִעְנָינֹו,  ַעל  ַלֲחטֹר  ל  ּדֵ ּתַ ִהׁשְ

ֶרְך  ֶזה ַעל ּדֶ ְמיֹון ּבָ ְלָבד. ְוַהּדִ ֶדֶרְך ָהְרָאיֹות ּבִ א ּבְ ּלֹא ִתְמָצֵאהּו ֶאּלָ ְדמּותֹו, ַעד ׁשֶ

ְולֹא  ְדמּות  ְולֹא  צּוָרה  ה  ּנָ ִמּמֶ יג  ּשִׂ ּנַ ׁשֶ ִלי  ִמּבְ ֶפׁש  ַהּנֶ ת  ֲאִמּתַ ָמָצאנּו  רּוב,  ַהּטֵ

ְוֵכן  נּו.  ּבָ ִרים  ִנּכָ יָה  ּוַמֲעׂשֶ ִנְראֹות  ֻעּלֹוֶתיָה  ּפְ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ֵריַח,  ְולֹא  ַמְרֶאה 

ּנּו ְדמּות ְולֹא צּוָרה,  יג ִמּמֶ ִרים ְוִנְרִאים, לֹא ַנּשִׂ ֻעּלֹוָתיו ְוִסיָמָניו ִנּכָ ּפְ ֶכל ׁשֶ ַהּשֵׂ

ָרְך. ְוָאַמר  מֹוהּו ִיְתּבָ ר ֵאין ּכָ ן יֹוֵצר ַהּכֹל, ֲאׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ַרְעיֹוֵננּו, ּכָ יֵלהּו ּבְ ְולֹא ַנְמׁשִ

ַהּבֹוֵרא ִעְנַין  ּבְ ָוחֶֹמר  ַטל  ֶפׁש,  ַהּנֶ ִעְנַין  ּבְ ְיֵגִעים  ָבִרים  ַהּדְ ִאם  ילֹוסֹוף:   ַהּפִ

ִיְתַעֶלה.

ֵני  ה יֹוֵתר, ִמּפְ ָבֵרינּו, ֵאין ֹצֶרְך ְלָבֵאר ָהִעְנָין ַהּזֶ ה ִמּדְ ְענּו ַעד ֵהּנָ ִהּגַ ׁשֶ ְוֵכיָון 
ָאְמרּו ְטָצת ַהֲחָכִמים  מֹו ׁשֶ ּנּו, ּכְ ֵהר ִמּמֶ ִבין ִלְרהֹות ְוִלירֹא ּוְלִהּזָ ָאנּו ַחּיָ ׁשֶ

ָך ַאל  ה ִמּמְ ְדרׁש, ּוִבְמֻכּסֶ ָך ַאל ּתִ ֻמְפָלא ִמּמְ ן ִסיָרא ג, כא(: ּבְ )חגיגה יג, א בשם ספר ּבֶ

ַרּבֹוֵתינּו  ְוָאְמרּו  רֹות.  ְסּתָ ּנִ ּבַ ֵעֶסט  ְלָך  ְוֵאין  ִהְתּבֹוֵנן,  יָת  ֻהְרׁשֵ ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ְחטֹר,  ּתַ

ִאּלּו לֹא  בֹוד טֹונֹו ָראּוי לֹו ּכְ ּלֹא ָחס ַעל ּכְ ל ִמי ׁשֶ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ַחִגיָגה יא, ב(: ּכָ

ע" )ִאּיֹוב לז, כ(:  י ְיֻבּלָ ר ִאם ָאַמר ִאיׁש ּכִ י ֲאַדּבֵ ר לֹו ּכִ "ַהְיֻסּפַ ָבא ָלעֹוָלם, ְוָאְמרּו ּבְ

ָרכֹות פ"ק,  ְלִמי ּבְ ַע ִמן ָהעֹוָלם )ְירּוׁשַ ּלֵ ל ָמטֹום ִמְתּבַ בּוָרתֹו ׁשֶ ר ּגְ א ָאָדם ְלַסּפֵ ִאם ּבָ

ְיָי,  ֲארֹון  י ָראּו ּבַ ֶמׁש ּכִ ית ׁשֶ י ּבֵ ַאְנׁשֵ ּבְ ְך  ַוּיַ מּוֵאל־א ו, יק(:  תּוב )ׁשְ ה"א(, ְוָאַמר ַהּכָ

ֵני  יר סֹודֹו ִמּבְ ָבר, רֹוֶצה לֹוַמר ְלַהְסּתִ ר ּדָ ֹבד ֱאלִֹהים ַהְסּתֵ ֵלי כה, ב(: ּכְ ְוָאַמר )ִמׁשְ

ים כה, יד(: סֹוד ְיָי ִליֵרָאיו. ִהּלִ ֵאיָנם ֲחָכִמים, ְוָאַמר )ּתְ ָאָדם ׁשֶ

ה  ת ּבֹוַרֲאָך ִיְתַעּלֶ ַדע ֶאת ֲאִמּתַ ּתֵ ָך, ַעד ׁשֶ ה ָצִריְך ְלַהְקִריַח ַנְפׁשְ ן ַאּתָ ּכֵ ַעל 
ל ָטרֹוב  ִמּכָ י הּוא ָטרֹוב  ּכִ בֹודֹו,  ּכְ ֶעֶצם  ד  ִמּצַ ְולֹא  יו,  ַמֲעׂשָ ִסיָמֵני  ד  ִמּצַ

י לֹא  לֹו, ּכִ ׁשְ בֹודֹו ְוִהּמָ מּות ֶעֶצם ּכְ ד ּדְ ל ָרחֹוט ִמּצַ ֻעּלֹוָתיו, ְוָרחֹוט ִמּכָ ד ּפְ ִמּצַ

יַע ְלהֹוִציאֹו  ּגִ ּתַ ְמנּו. ּוְכׁשֶ ִהְטּדַ מֹו ׁשֶ ה, ּכְ ד ַהּזֶ נּו ִמן ַהּצַ ְבּתֵ ַמֲחׁשַ נּוַכל ְלָמְצאֹו ּבְ

ִסיָמֵני  ד  ִמּצַ אֹותֹו  ּוָמָצאָת  ִנְמָצא,  ֵאיֶנּנּו  ִאלּו  ּכְ ׁשֹוֶתיָך,  ְוַהְרּגָ בֹוֶתיָך  ְחׁשְ ִמּמַ

ִהְזִהיר  ר  ֲאׁשֶ ְיִדיָעתֹו,  ְכִלית  ּתַ ִהיא  זֹאת   , ּךָ ִמּמֶ ִנְפָרד  ֵאינֹו  ִאּלּו  ּכְ ְפֻעּלֹוָתיו, 

י ְיָי הּוא  בֹוָת ֶאל ְלָבֶבָך ּכִ ָבִרים ד, לק(: ְוָיַדְעּתָ ַהיֹום ַוֲהׁשֵ ָאְמרֹו )ּדְ ִביא ָעֶליָה ּבְ ַהּנָ

ַחת ֵאין עֹוד. ְוָאַמר ֶאָחד ִמן ַהֲחָכִמים:  ַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמּתָ ַמִים ִמּמַ ָ ּשׁ ָהֱאלִֹהים ּבַ

ִעְנָינֹו יֹוֵתר. ְוָאַמר ַאֵחר: ֶהָחָכם  ַעת ְיֵתָרה, הּוא ִנְבָהל ּבְ ַהּיֹוֵדַע ֶאת ַהּבֹוֵרא ּדַ

ֵאינֹו  בֹודֹו, ּוִמי ׁשֶ ת ֶעֶצם ּכְ ֲאִמּתַ ַדַעת ַהּבֹוֵרא, הּוא יֹוֵתר ָסָכל ּבַ ְבֵני ָאָדם ּבְ ּבִ ׁשֶ

בֹודֹו. ּיֹוֵדַע ֶעֶצם ּכְ יֹוֵדַע אֹותֹו, הּוא ָסבּור ׁשֶ

לֹו  ָאַמר  ֶאָחד.  ֱאלֹוּהַ  ְוָאַמר:  ַמהּו,  ַהּבֹוֵרא,  ַעל  ַהֲחָכִמים  ְטָצת  ַאל  ְוִנׁשְ
הּוא?  ְוָאָנה  לֹו:  ָאַמר  דֹול.  ּגָ ֶמֶלְך  לֹו:  ָאַמר  הּוא?  ְוֵאיְך  ֹוֵאל:  ַהּשׁ

ִני  ִאְלּתַ יָך ַעל ֶזה. ָאַמר לֹו: ׁשְ ִאְלּתִ ֹוֵאל: לֹא ׁשְ ה. ָאַמר לֹו ַהּשׁ ּיָ ּפִ ּצִ ָאַמר לֹו: ּבַ

ַאְך  ּבֹוֵרא,  ַעל  ְולֹא  ַלִנְבָרא  ָהְראּויֹות  ּדֹות  ַהּמִ ַעל  ּמֹורֹות  ׁשֶ ה  ָהֵאּלֶ ּלֹות  ּמִ ּבַ

ִאי  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְלָך,  י  ָאַמְרּתִ ֶ ּשׁ ַמה  ֵהן  ה  ִיְתַעּלֶ ִמּבֹוְרֵאנּו  ְלָהִבין  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ּדֹות  ַהּמִ

תֹו:  ְתִפּלָ ּבִ ָהָיה אֹוֵמר  ׁשֶ ַהֲחָכִמים  ִמן  ְטָצת  ַעל  ְוֶנֱאַמר  ֶזה.  זּוַלת  ָלנּו  ר  ֶאְפׁשָ

ָך  ְרּתָ ְולֹא ֵתָרֶאה, ְוַהּכֹל ִמּמְ , ִנְסּתַ , ַאְך ָאָנה לֹא ֶאְמָצֶאּךָ ֱאלַֹהי, ָאָנה ֶאְמָצֶאּךָ

ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ  ָ ַרְך )ִיְרְמָיה כג, כד(: ֲהלֹא ֶאת ַהּשׁ ָאַמר ִיְתּבָ ֶ ָמֵלא. דֹוֶמה ְלַמה ּשׁ

ֲאִני ָמֵלא ְנֻאם ְיָי.



הלבבות הלבבותחובות  חובות  שער היחודשער היחוד

המוסר  ארחות  טסה טסד   המוסר   ארחות   

ל ָרחֹוט  ל ֶנְעָלם ְוָרחֹוט ִמּכָ ַרְך ֶנְעָלם ִמּכָ ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ַהּמֹורֹות ָעָליו. ְוֵכיָון ׁשֶ

ְלָבד. ְוִאם  ֶכל זּוָלִתי ִעְנַין ְמִציאּותֹו ּבִ יג ַהּשֵׂ בֹודֹו ֶאְצֵלנּו, לֹא ַיּשִׂ ד ֶעֶצם ּכְ ִמּצַ

ֶרת  ֶנְעּדֶ ְמִציאּותֹו  ְהֶיה  ּתִ ְלַדּמֹותֹו,  אֹו  בֹודֹו  ּכְ ֶעֶצם  ת  ֲאִמּתַ יג  ְלַהּשִׂ ל  ּדֵ ּתַ ִיׁשְ

ְרנּו  ּפַ ּסִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִביָכְלּתֹו,  ֵאיֶנּנּו  ׁשֶ ָדָבר  ּבְ ל  ּדֵ ּתַ ִהׁשְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְצאֹו,  ִהּמָ ַאַחר  ּנּו  ִמּמֶ

י ַהחּוׁש ַהּמּוָכן לֹו. ִבְלּתִ ים אֹותֹו ּבְ ַבְטׁשִ ּמְ ׁשֶ ִמי ּכְ ׁשְ ר ַהּמּוָחׁש ַהּגַ ֵמֶהְעּדֵ

יו  ד ִסיָמֵני ַמֲעׂשָ ַרְך ִמּצַ ׁש ְמִציאּות ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ן ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ְלַבּטֵ ּכֵ ְוַעל 
ֶרְך  ם ָלנּו ְמִציאּותֹו ִמן ַהּדֶ ְתַטּיֵ ּתִ רּוִאים ְוִיְהיּו ָלנּו ִלְרָאיֹות ָעָליו. ּוְכׁשֶ ּבְ ּבַ

ְולֹא  ְלַדּמֹותֹו,  בֹוֵתינּו  ַמְחׁשְ ּבְ ׁש  ְנַבּטֵ ְולֹא  ֲעֹמד  ּנַ ׁשֶ ְצִריִכים  ֲאַנְחנּו  ה,  ַהּזֶ

ה  בֹודֹו. ְוִאם ַנֲעׂשֶ יג ֲהָוַית ֶעֶצם ּכְ ילֹו ּוְלַהּשִׂ ים לֹו ַתְבִנית ּוְלַהְמׁשִ ְבַרְעיֹוֵנינּו ָלׂשִ

ל  ּכָ י  ּכִ ְמִציאּותֹו.  ּנּו  ִמּמֶ ר  ָעּדֵ ּתֵ ָאז  יָנֵתנּו,  ּבִ ֶאל  ְלַהְטִריבֹו  ִבים  חֹוׁשְ ְוָאנּו  ֵכן, 

ַבׁש  ּדְ ֵלי כה, קז(:  )ִמׁשְ תּוב  ַהּכָ ְוָאַמר  זּוָלתֹו,  ִעְנָין  בֹוֵתינּו הּוא  ַמְחׁשְ ּבְ ה  ּמֶ ְתּדַ ַהּמִ

ֶעּנּו ַוֲהֵטאֹתֹו. ּבָ ׂשְ ן ּתִ ּךָ ּפֶ ּיֶ ָמָצאָת ֱאֹכל ּדַ

י  , ּכִ ֵני ִדְמיֹוִנים ְטרֹוִבים. ָהֶאָחד ֵמֶהם יֹוֶרּךָ ׁשְ ה ּבִ ְלָטֵרב ְלָך ָהִעְנָין ַהּזֶ ְוָרִאיִתי 
יג מּוָחׁשֹו, ְוַאַחר ַיֲעֹמד, ְוַיְתִחיל חּוׁש ַאֵחר ָסמּוְך לֹו,  ל חּוׁש ַמּשִׂ ּכָ

יג  ֶכל ְלַהּשִׂ ַעְמדּו, ַיְתִחיל ַהּשֵׂ ּיַ ים, ּוְכׁשֶ ָאר ַהחּוׁשִ ם הּוא, ְוֵכן ׁשְ ְוַאַחר ַיֲעֹמד ּגַ

ֶאֶבן  ּבְ ֲחׁשֹב  ּתַ ׁשֶ ְוהּוא,  ַעְצמֹו.  ּבְ ִעְנָין ֶאָחד  ּבְ ֶזה  ְוָכל  יג.  ְלַהּשִׂ ֹכחֹו  ּבְ ֵיׁש  ֶ ּשׁ ַמה 

חּוׁש ְראּותֹו ַמְרֵאה  יג ּבְ ָתה ָאָדם ֶאָחד, ִהּשִׂ ָתה ְצִליל ְוִהּכְ ֶלֶכת ֵמָרחֹוט, ָעׂשְ ֻמׁשְ

ּוׁשֹו  ִמּשׁ חּוׁש  ּבְ יג  ְוִהּשִׂ ֶאֶבן,  ְצִליל  ְמעֹו  ׁשִ חּוׁש  ּבְ יג  ְוִהּשִׂ ּוְדמּוָתּה,  ָהֶאֶבן 

יגּו ֵמִעְנַין ָהֶאֶבן  ים ְולֹא ִהּשִׂ ִמּיִ ׁשְ ים ַהּגַ ּוָיּה, ְוַאַחר ָעְמדּו ַהחּוׁשִ ְטִרירּוָתּה ְוִטּשׁ

ר  ֲאׁשֶ ים  ִמּיִ ׁשְ ַהּגַ ים  ַהחּוׁשִ ֵמִעְנַין  ֶאְצְלָך  ֵאר  ְוִיְתּבָ ַדע  ּתֵ ׁשֶ ִריְך  ּצָ ׁשֶ ה  ּוִמּמַ
ָבה, ְוָהַרְעיֹון,  ֲחׁשָ רֹון, ְוַהּמַ ּכָ ר ֵהם: ַהּזִ ים, ֲאׁשֶ ּיִ ְפׁשִ ים ַהּנַ ָזַכְרנּו, ְוַהחּוׁשִ

ֶכל ַהּנֹוֵתן ָלֶהם ּכַֹח  יִעים ַעד ִעְנָין ֶאָחד, ְוהּוא, ַהּשֵׂ ם ַמּגִ ּלָ ּכֻ ָרה, ׁשֶ ָמם, ְוַהַהּכָ ְוַהּזְ

זּוָלתֹו,  יג  ַיּשִׂ ְולֹא  יגֹו  ְלַהּשִׂ ְמֻיָחד  ִעְנָין  ֵמֶהם  חּוׁש  ּוְלָכל  ָהִעְנָיִנים.  ַגת  ְלַהּשָׂ

ְוַכּטֹולֹות  ְלָבד,  ּבִ חּוׁש ָהְראּות  ּבְ י ִאם  ּכִ יֵגם  ַנּשִׂ ר לֹא  ְוַהּצּורֹות, ֲאׁשֶ ְרִאים  ּמַ ּכַ

ּוִמיֵני  ָהֵריַח  ְוֵכן  ְלָבד,  ּבִ ַמע  ֵ ַהּשׁ חּוׁש  ּבְ ִאם  י  ּכִ יֵגם  ַנּשִׂ לֹא  ר  ֲאׁשֶ ּגּוִנים,  ְוַהּנִ

ְלָבד, ְוַהחֹם ְוַהּטֹר  ַעם ּבִ חּוׁש ַהּקַ ים ּבְ ְקַעּמִ חּוׁש ָהַאף, ְוֵכן ִמיֵני ַהּמַ ַהּמּוָרִחים ּבְ

יג מּוָחׁשֹו  ּוׁש. ּוְלָכל חּוׁש ֵמֶהם ּכַֹח ְלַהּשִׂ ּשׁ חּוׁש ַהּמִ ה ֵמִעְנָיֵני ָהֵאיכּות ּבְ ְוַהְרּבֵ

ְראּות,  ּכָ ַההּוא,  בּול  ַהּגְ ַתְכִלית  ּבְ ַיֲעֹמד  ְוַאַחר  ֶאְצלֹו,  יַע  ַמּגִ ָידּוַע  בּול  ּגְ ַעד 

ָגתֹו  ַהּשָׂ ֱחַלׁש  ּתֶ ּנּו  ִמּמֶ ִיְרַחט  ר  ֲאׁשֶ ְוָכל  רֹוב,  ִמּטָ ְרֶאה  ַהּנִ ָבר  ַהּדָ יג  ַמּשִׂ הּוא  ׁשֶ

ְוִאי  ים.  ָאר ַהחּוׁשִ ׁשְ ְוֵכן  ַמע,  ֵ ַהּשׁ ְוֵכן חּוׁש  יֵגהּו,  ַיּשִׂ ְולֹא  ֲעֹמד  ּתַ ׁשֶ אֹותֹו, ַעד 

יֵגהּו ְבזּוָלתֹו  ְקַרח ְלַהּשִׂ ּיִ ְלֲעֵדי חּוׁשֹו ַהּמּוָכן לֹו. ּוִמי ׁשֶ יג מּוָחׁש ִמּבַ ר ְלַהּשִׂ ֶאְפׁשָ

ְרִאים  חּוׁש ְראּותֹו, ְוַהּמַ ּגּון ּבְ יג ַהּנִ ְקַרח ְלַהּשִׂ ּיִ מֹו ִמי ׁשֶ יַע ֶאל ֶחְפצֹו, ּכְ ַיּגִ לֹא 

יָגם, ְוִאם ֵהם  ּוׁשֹו, לֹא יּוַכל ְלָמְצָאם ּוְלַהׂשִ חּוׁש ִמּשׁ ָעִמים ּבְ ְמעֹו, ְוַהּקְ חּוׁש ׁשִ ּבְ

גּו. ֶהם ֻיּשָׂ ר ּבָ ִבְלֲעֵדי ָהֵאָבִרים ֲאׁשֶ ם ּבְ ַבְטׁשָ ּמְ ֵני ׁשֶ ִנְמָצִאים, ִמּפְ

ׁש ְלָכל חּוׁש ֵמֶהם ּכַֹח ְמֻיָחד  ּיֵ ר ָזַכְרנּו, ׁשֶ ים ֲאׁשֶ ּיִ ְפׁשִ ים ַהּנַ חּוׁשִ ֹנאַמר ּבַ ְוֵכן 
יַע ַהחּוׁש ֵאָליו,  ר ַיּגִ בּול ֲאׁשֶ זּוָלתֹו, ְוַהּגְ ג ּבְ יג מּוָחׁש ְמֻיָחד, לֹא ֻיּשַׂ ְלַהּשִׂ

יג  הּוא ַמּשִׂ ֶכל, ׁשֶ ּשֵׂ ים. ְוֵכן ֹנאַמר ּבַ ִמּיִ ׁשְ ים ַהּגַ ַכְרנּו ַבחּוׁשִ ּזָ מֹו ׁשֶ ַיֲעֹמד ֶאְצלֹו, ּכְ

יֵגהּו  הּוא ָטרֹוב ֵאָליו, ַיּשִׂ ֶ ַעְצמֹו ּוְבֶדֶרְך ָהְרָאיֹות. ַמה ּשׁ ִלים ּבְ ּכָ ׂשְ ָבִרים ַהּמֻ ַהּדְ

ָהְרָאיֹות  ֶדֶרְך  ּבְ יֵגהּו  ַיּשִׂ ּנּו,  ִמּמֶ ְוֶנְעָלם  ָרחֹוט  הּוא  ֶ ּשׁ ּוַמה  ַעְצמֹו,  ת  ֲאִמּתַ ּבַ



הלבבות הלבבותחובות  חובות  שער היחודשער היחוד

המוסר  ארחות  טסז טסו   המוסר   ארחות   

ר  ַוֲאׁשֶ בֹודֹו,  ּכְ ֶעֶצם  ֶהן  ּבָ ר  ִסּפֵ ר  ֲאׁשֶ ִמּדֹוָתיו,  ּבְ ֵהר  ּזָ ּנִ ׁשֶ ְצִריִכים  ָאנּו  ְוֵכן 
ּיֹוֶרה  ֶ ּלֹות ּוַמה ּשׁ ְרֶאה ֵמַהּמִ ּנִ ּלֹא ַלְחׁשֹב אֹוָתן ּכַ רּוהּו ָבֶהן ְנִביָאיו, ׁשֶ ִסּפְ

ֶרְך  ּדֶ ַעל  ֵהם  י  ּכִ ְברּוָרה,  ְיִדיָעה  ַדע  ּנֵ ׁשֶ ָצִריְך  ַאְך  ִמי.  ׁשְ ַהּגַ ם  רּוׁשָ ּפֵ ֲעֵליֶהן 

דַֹחט  ֵני  ִמּפְ ְכֵלנּו,  ְוׂשִ בּוָנֵתנּו  ּתְ ִויֹכֶלת  ָרֵתנּו  ַהּכָ ּכַֹח  ִפי  ּכְ ּוְמִליצֹות,  ַהֲעָברֹות 

ְכִלית,  ל ֶזה ַעד ֵאין ּתַ דֹול ּוְמרֹוַמם ִמּכָ ַרְך ּגָ נּו ְלַדְעּתֹו ּוְלרֹוְממֹו. ְוהּוא ִיְתּבָ ָצְרּכֵ

ה. ְוָאַמר ֶאָחד  ָרָכה ּוְתִהּלָ ל ּבְ תּוב )ְנֶחְמָיה ק, ה(: ּוְמרֹוַמם ַעל ּכָ ָאַמר ַהּכָ ּוְכמֹו ׁשֶ

מֹות  ֵ ּשׁ ּבַ ֶהֱחִזיט  יקּות,  ׁשִ ַהּפְ ִעְנַין  ְלָהִבין  ְכלֹו  ׂשִ ָצר  ּטָ ׁשֶ ִמי  ילֹוסֹוִפים:  ַהּפִ ִמן 

ִליָצה  ַהּמְ י  ּכִ ָיַדע  ְולֹא  ַהּבֹוֵרא,  ֵמֵאת  תּוִנים  ַהּנְ ָפִרים  ַהּסְ ָבֶהם  רּו  ּבְ ּדִ ר  ֲאׁשֶ

ַמה  ְכִפי  לֹא  ָלֶהם,  נּו  ּתְ ּנִ ׁשֶ ִמי  יַנת  ּבִ ִפי  ּכְ א  ֶאּלָ ִתְהֶיה  לֹא  ַהּתֹורֹות  ִסְפֵרי  ּבְ

תֹות  ׁשְ ֵעת  ּבְ ֵהָמה  ַלּבְ ִריָטה  ְ ַהּשׁ מֹו  ּכְ ֵהם  ַאְך  ֲאֵליֶהם,  ר  ַהְמַדּבֵ ּה  ּבָ ִליץ  ּמֵ ֶ ּשׁ

כֹון. ח ְוַהּנָ ּבּור ַהּצַ ה ַהּדִ ָהָיה עֹוׂשֶ ֶ ה ּשׁ ּתֹות, יֹוֵתר ִמּמַ ִביָאָתּה ִלׁשְ ּמְ ִים, ׁשֶ ַהּמַ

ָך  ְכְלָך ּוְתבּוָנֶתָך, ַיֵחד ַנְפׁשְ ׂשִ חּוד ּבְ ֲעָלה ַהּזֹאת ִמן ַהּיִ ֲעֹמד ַעל ַהּמַ ּתַ ר  ְוַכֲאׁשֶ
ד ָחְכָמתֹו, ּוְגבּוָרתֹו,  יג ְמִציאּותֹו ִמּצַ ל ְלַהּשִׂ ּדֵ ּתַ ה, ְוִהׁשְ ַלּבֹוֵרא ִיְתַעּלֶ

ֲעׂשֹוְתָך זֹאת,  ה ֵאָליו ּבַ רּוָאיו, ְוִהְתַרּצֵ ָחתֹו ַעל ּבְ ּגָ ְוַחּנֹותֹו, ְוַרֲחָמנּותֹו, ְורֹב ַהׁשְ

ת  ּנּו ָהֵעֶזר ְוָהאֶֹמץ ַלֲהִבינֹו ְוָלַדַעת ֲאִמּתַ יג ִמּמֶ ּשִׂ י ְיָי, ְוָאז ּתַ ַבְטׁשֵ ְהֶיה ִמּמְ ָאז ּתִ

ּוְבִריתֹו  ִליֵרָאיו  ְיָי  סֹוד  יד(:  ים כה,  ִהּלִ )ּתְ לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ִוד  ּדָ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ִעְנָינֹו, 

ה,  ַהּזֶ ֶפר  ַהּסֵ ִמן  ִני  ֵ ַהּשׁ ַער  ַ ּשׁ ּבַ ִדְמיֹונֹות  ְלָך  ְלָבֵאר  ָעִתיד  ַוֲאִני  ְלהֹוִדיָעם. 

ה. ֶעְזַרת ָהֵאל ִיְתַעּלֶ ָבר ּבְ ְנִתיֵביֶהם, ֵיַטל ָעֶליָך ַהּדָ ֶהם ְוֵתֵלְך ּבִ ְתַנֵהג ּבָ ּתִ ׁשֶ ּכְ

ה  ּמָ ף ַהּבֹוֵרא, ְוהּוא ַעל ּכַ ּתֵ ה. ֵמֶהן, ְלׁשַ ֵלם, ַהְרּבֵ ֵלב ׁשָ חּוד ּבְ ַמְפִסידֹות ַהּיִ ַאְך 

ֵני  ִמּפְ ִליָכּה,  ִהׁשְ ִליְך  ַמׁשְ ָלֶאֶבן  ֵיׁש  י  ּכִ ֶכל  ַהּשֵׂ יג  ִהּשִׂ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ה.  ִמּזֶ יֹוֵתר 

ים  חּוׁשִ ג ּבַ ּשַׂ ּיֻ ְרּכֹו ׁשֶ ּדַ ֶ י ַמה ּשׁ טֹוָמּה ֵמֵאֶליָה. ּכִ י ָהֶאֶבן לֹא ָנָדה ִמּמְ ֵרר ּכִ ִהְתּבָ ׁשֶ

ים  ֵמַהחּוׁשִ ַנע  ּמָ ּיִ ׁשֶ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ ִבְלֲעֵדיֶהם,  ּבְ יגֹו  ְלַהּשִׂ ֶכל  ֵמַהּשֵׂ ַנע  ִיּמָ ים,  ִמּיִ ׁשְ ַהּגַ

יג ֲהָוַית  ְכֵלנּו ְלַהּשִׂ ְמָנע ִמּשִׂ ּנִ ְלָבד. ְוֵכָון ׁשֶ ֶכל ּבִ ּשֵׂ ג ּבַ ּשַׂ ּיֻ ְרּכֹו ׁשֶ ּדַ ֶ ים ַמה ּשׁ ִמּיִ ׁשְ ַהּגַ

ילֹו  ְלַהְגּבִ אֹו  ילֹו  ְלַהְמׁשִ ְרׁשּות  ָלנּו  ִיְהֶיה  ֵאיְך  ַרְך,  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  בֹוד  ּכְ ֶעֶצם 

ים, ְוֶזה ָדָבר ִנְמָנע. ִמּיִ ׁשְ ינּו ַהּגַ ֵגי חּוׁשֵ ּשָׂ ָבר ִמּמֻ ּוְלַדּמֹותֹו ְלׁשּום ּדָ

רּור ְמִציאּוָתם,  ר ַנֲעמֹד ַעל ּבֵ ֲאׁשֶ ים, ּכַ י ָהִעְנָיִנים ָהרּוָחִנּיִ , ּכִ ִני יֹוֶרּךָ ֵ ְמיֹון ַהּשׁ ְוַהּדִ
ַמְפִסיד ֶאת  ֶזה  י  ּכִ ּגּוָפם,  ְוַלֲחטֹר ַעל  ֶהם  ּבָ ט  ְלַדְטּדֵ ִריזּות  ַהּזְ ִמן  ֵאין 

יּצּוָצּה, ּוְזִריָחָתּה, ְורַֹחט  ד אֹוָרּה, ְוּנִ ֶמׁש ִמּצַ ֶ יג ַהּשׁ ַרח ְלַהּשִׂ ּקָ ִמי ׁשֶ ְכֵלנּו. ְוֶזה ּכְ ׂשִ

יַע ֶאל  ׁש ְלאֹוָרּה, ּוַמּגִ ּמֵ ּתַ ה, ּוִמׁשְ ּנָ ה, ַיֲעמֹד ַעל ְמִציאּוָתּה, ְוֶנֱהֶנה ִמּמֶ ּנָ ָהאֶֹפל ִמּמֶ

יק ֶאל  ֵעיָניו ְלַהּבִ ן ּבְ ד ִעּגּוָלּה, ְוִכּוֵ ְקַרח ְלָמְצָאּה ִמּצַ ּיִ ה. ּוִמי ׁשֶ ּנָ ׁש ִמּמֶ ָהִעְנָין ַהְמֻבּטָ

ֶמׁש. ֶ ר אֹוָרם, ְולֹא ֵיָהֶנה ֵמַהּשׁ ְכֶהיָנה ֵעיָניו, ְוֵיָעּדֵ ֶמׁש, ּתִ ֶ ֵעין ַהּשׁ

ָבֶהם,  ְוָחְכָמתֹו  אֹותֹוָתיו,  ד  ִמּצַ ה  ִיְתַעּלֶ ַהּבֹוֵרא  ְמִציאּות  יג  ּשִׂ ּנַ ׁשֶ ּכְ ִיְטֵרנּו  ְוֵכן 
יג  ְכֵלנּו ִביִדיָעתֹו, ְוַנּשִׂ יל ְוָנִבין ִעְנָינֹו, ָאז ֵיאֹור ׂשִ ּכִ רּוָאיו, ַנׂשְ ָכל ּבְ ִויָכְלּתֹו ּבְ

ְדָך  ְעָיה מח, יז(: ֲאִני ְיָי ֱאלֶֹהיָך ְמַלּמֶ תּוב )ְיׁשַ ּכָ מֹו ׁשֶ יג, ּכְ ְכֵלנּו ְלַהּשִׂ כַֹח ׂשִ ׁש ּבְ ּיֵ ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ

בֹודֹו  ּכְ ֶעֶצם  ִעְנַין  יג  ְלַהּשִׂ ְכֵלנּו  ׂשִ ַנְקִריַח  ְוִאם  ֵלְך.  ּתֵ ֶדֶרְך  ּבְ ַמְדִריְכָך  ְלהֹוִעיל 

ֶהם ׁשּום  יג ּבָ ָרֵתנּו, ְולֹא ַנּשִׂ ְכֵלנּו ְוַהּכָ בֹוֵתינּו, ִנְפטֹד ׂשִ ַמְחׁשְ ילֹו ּבְ ּוְלַדּמֹותֹו ּוְלַהְמׁשִ

ֶמׁש. ּוְצִריִכים ָאנּו  ֶ יֵקנּו ֶאל ֵעין ַהּשׁ ַהּבִ ְטֶרה ְלֵעיֵננּו, ּבְ ּיִ מֹו ׁשֶ דּוַע ָלנּו, ּכְ ָבר ִמן ַהּיָ ּדָ

ָרְך. ָחְטֵרנּו ַעל ִעְנַין ְמִציאּות ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ה, ּוְלָזְכרֹו ּבְ ִעְנָין ַהּזֶ ֵהר ּבָ ְלִהּזָ



הלבבות הלבבותחובות  חובות  שער היחודשער היחוד

המוסר  ארחות  טסק טסח   המוסר   ארחות   

ֶהן  ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ְחְלׁשּו ֵעיֵניֶהם ֵמִהׁשְ ּנֶ ֵני ָאָדם ׁשֶ י, ּבְ ִליׁשִ ְ ְיֵדי ֶאְמָצִעים. ְוַהֵחֶלט ַהּשׁ

ְיַמֲהרּו  ִאם  ׁשֶ ירּון ֵמאֹוָרּה,  ַיְסּתִ ֶטת אֹוָתן ִאם לֹא  ַמּזֶ ֶמׁש  ֶ ְוַהּשׁ ֶמׁש,  ֶ ַהּשׁ ֶנֶגד  ּכְ

ֵעיֵניֶהם  ִמיַרת  ׁשְ ִעם  ַמֲאָכָלם,  ּוְבִתּטּון  ּוִבְרִקּיֹות  ְכָחִלים  ּבִ ֵעיֵניֶהם  א  ְלַרּפֵ

ֶמׁש  ֶ ַבּשׁ ְוֵיָהנּו  ִריאּות  ַהּבְ ֶאל  יעּו  ּגִ ּיַ ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ ֶמׁש,  ֶ ַהּשׁ ְלאֹור  ֶהן  ּבָ ׁש  ּמֵ ּתַ ֵמִהׁשְ

ת ַהִעְוִרים  יעּו ֶאל ּכַ א ֵעיֵניֶהם, ַיּגִ בּו ְלַרּפֵ ֶטת ֲאֵליֶהם, ְוִאם ִיְתַעּכְ ָהְיָתה ַמּזֶ ׁשֶ

ר ְמאֹור ֵעיָנם ְלַגְמֵרי. ְמֵהָרה, ְוֵיָעּדֵ ּבִ

ת  ִלְטִהּלַ ַהּתֹוָרה  ֵסֶפר  ּבְ ב  ְכּתָ ַהּנִ חּוד  ַהּיִ ִעְנַין  ט  ִיְתַחּלֵ ה  ַהּזֶ ְמיֹון  ַהּדִ ְוַעל 
ֲעֵלי ָהֵעיַנִים,  ֶמׁש ְלָכל ּבַ ֶ ְכלֹל אֹור ַהּשׁ ַלל אֹוָתם, ּכִ ּכָ ִרים, ַאַחר ׁשֶ ַהְמַדּבְ

ֶכל  י ַהּשֵׂ ה ֲחָלִטים: ֶאָחד ֵמֶהם, ַאְנׁשֵ לׁשָ ֶטת ֲהָבָנָתם ִלׁשְ ר ָזַכְרנּו, ּוִמְתַחּלֶ ֲאׁשֶ ּכַ

ׁש ֵמָהִבין ַמה  ְכָלם ַחּלָ ּשִׂ ֵני ָאָדם ׁשֶ ִני, ּבְ ֵ ּכֹות. ְוַהֵחֶלט ַהּשׁ בּונֹות ַהּזַ לּול ְוַהּתְ ַהּצָ

יג,  ְכָלם ֵמַהּשִׂ ַצר ׂשִ ּטָ ֵני ָאָדם ׁשֶ י, ּבְ ִליׁשִ ְ ט ַהּשׁ ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ְלַגְמֵרי. ְוַהֵחּלֶ ׁש ּבְ ּיֵ ֶ ּשׁ

ִלים. רֹוִבים ַהּטַ יר רֹב ָהִעְנָיִנים ַהּטְ ֶהם ּכַֹח ְלַהּכִ ת ָהִראׁשֹוָנה, ַאְך ֵיׁש ּבָ מֹו ַהּכַ ּכְ

ֵהם  ׁשֶ ּכְ ַגע,  ּפֶ ל  ִמּכָ ְמָלק  ַהּנִ ֵלם  ָ ַהּשׁ ֶכל  ַהּשֵׂ י  ַאְנׁשֵ ֵהם  ׁשֶ ָהִראׁשֹוָנה,  ת  ְוַהּכַ
ִעְנַין  ּבְ ֵסֶפר ַהּתֹוָרה  יַע ֲאֵליֶהם ּבְ ִהּגִ ֶ ם ְלָהִבין ַמה ּשׁ יִמים ֶאל ִלּבָ ְמׂשִ

ה ֵהם  ְכָלם. ְוֵאּלֶ ֹכַח ֲהָבָנָתם ְוַזּכּות ׂשִ ם ּבְ ֵנס ִעְנָינֹו ְבִלּבָ חּוד, ָיִבינּו אֹותֹו ְוִיּכָ ַהּיִ

ּנּו. ַאְך  מּו ִמּמֶ ִהְתַעּלְ ָבר ׁשֶ יָרם ּדָ א ְלַהְזּכִ ה, ֶאּלָ ֶפר ַהּזֶ ֵאיָנם ְצִריִכים ֶאל ַהּסֵ ׁשֶ

ר ּבֹו, ְוֵהם  חּוד ֲאׁשֶ ן ַהּיִ ּכֵ ל ׁשֶ ה ֵאיָנּה יֹוַדַעת ֵסֶפר ּתֹוַרת ֱאלִֹהים, ּכָ ִנּיָ ְ ת ַהּשׁ ַהּכַ

ִסְפִרי  ְמעֹו ְוֵאיָנם ְמִביִנים ִעְנָינֹו, ֵאין ָלֶהם ּתֹוֶעֶלת ְולֹא ֶנֶזט ּבְ ׁשֹוְמִעים ֶאת ׁשִ

ֵסֶפר ּתֹוַרת ֱאלִֹהים ְטָצת  ר ּבְ חּוד ֲאׁשֶ ִביִנים ַהּיִ ּמְ ית, ׁשֶ ִליׁשִ ְ ת ַהּשׁ ֶזה ְכָלל. ְוַהּכַ

ַהּצּורֹות  ֲעבֹוַדת  ּוֵמֶהם,  ּלּוׁש.  ִ ַהּשׁ ּוַבֲעֵלי  ִנּיּות  ְ ַהּשׁ ֲעֵלי  ּבַ ֱאמּוַנת  ֵמֶהם,  ִנים.  ּפָ

ַמת ַהּבֹוֵרא ִעם  ָמִחים ְוַהַחּיֹות. ּוֵמֶהם, ַהְגׁשָ לֹות ְוָהֵאׁש ְוַהּצְ ּזָ ֵרַח ְוַהּמַ ֶמׁש ְוַהּיָ ֶ ְוַהּשׁ

ִעְנְיֵני  ּבְ ְוהּוא ַהחֶֹנף  ְעָלם,  ַהּנֶ ּתּוף  ִ ַהּשׁ ּוֵמֶהם,  ֶפר.  ַהּסֵ ּה  ּבָ ן  ּוֵ ּכִ ׁשֶ ָנה  ּוָ ַהּכַ ְיִדיַעת 

י  ַער ַהֲחִמיׁשִ ַ ּשׁ ה ִעְנָיִנים, ֲאִני ָעִתיד ְלָבֵאר אֹוָתם ּבַ ּמָ ת ִלְבֵני ָאָדם, ְוהּוא ַעל ּכַ ַהּדָ

י  ֲאוֹות ַהּגּופֹות ַהְמֻגּנֹות, ּכִ ה ֶאל ּתַ ִקּיָ ם. ּוֵמֶהם, ַהּנְ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ה ּבְ ֶפר ַהּזֶ ִמן ַהּסֵ

תּוב  ֲאָותֹו, ְוַהּכָ ף ָהָאָדם ִעם ֲעבֹוַדת ֱאלָֹהיו ֲעבֹוַדת ּתַ ּתֵ ׁשַ ּמְ ּתּוף ֶנְעָלם, ׁשֶ הּוא ׁשִ

ת טה,  ּבָ ים פא, י(: לֹא ִיְהֶיה ְבָך ֵאל ָזר. ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ׁשַ ִהּלִ אֹוֵמר )ּתְ

ל ָאָדם, ֱהֵוי אֹוֵמר ֶזה ֵיֶצר ָהָרע. גּופֹו ׁשֶ ׁש ּבְ ּיֵ ב(: ֵאיֶזהּו ֵאל ָזר ׁשֶ

ה,  ַער ַהּזֶ ַ ַכְרנּו ַבּשׁ ּזָ ֶ ה, ְוַיֲעמֹד ַעל ַמה ּשׁ ֶפר ַהּזֶ ְטָרא ַהּסֵ ּיִ ׁשֶ ִתי ּכְ ִסיל ַהּפֶ א ַהּכְ ּמָ ְוׁשֶ
ף ֶאָחד ִמן ַהּתֹוָרה, ַעד  ַמד ּדַ ּלָ י ׁשֶ חּוד ִמּמִ ִלּבֹו, ֲהֵיָעֵלם ִעְנַין ַהּיִ יֹאַמר ּבְ

ה ֶהָחָכם  ּוָ ּצִ מֹו ׁשֶ ְתׁשּוָבתֹו ּכְ ה ָעָליו ְויֹוֵרנּו אֹותֹו. אַֹמר ּבִ ר ַהּזֶ ִעיר אֹוָתנּו ַהְמַחּבֵ ּיָ ׁשֶ

ָרתֹו  ַהּכָ ֶזה,  ָהאֹוֵמר  י  ּכִ ֵעיָניו,  ּבְ ָחָכם  ִיְהֶיה  ן  ּפֶ ְלּתֹו  ִאּוַ ּכְ ְכִסיל  ֲעֵנה  ֵלי כו, ה(:  )ִמׁשְ

י ָהִעְנָין ַהּכֹוֵלל, ִאם  יִעים ַעל ִמיִנים ֶנֱחָלִטים, ּכִ ּגִ ָלל ָהִעְנָיִנים ַהּמַ ה ְלָהִבין ּכְ ֲחלּוׁשָ

ׁש. ַרב ּוִבְמָעק, ּוְבָחָזט ּוְבַחּלָ ט ּבְ יַע ַעל ִמיִנים ֶנֱחָלִטים, ִטּבּוָלם ִמְתַחּלֵ ַמּגִ

ֵני ָהָאָדם, ּוָמָצאנּו אֹותֹו  ל ּבְ ּכֹוֵלל ּכָ ֶמׁש, ׁשֶ ֶ ָלֶזה, תֹוֶעֶלת אֹור ַהּשׁ ְוַהּדֹוֶמה 
ֵעיֵניֶהם ְמִאירֹות  ׁשֶ ְלִמי  ָהֶאָחד ֵמֶהם,  ֲחָלִטים:  ה  לׁשָ ִלׁשְ ט  ִמְתַחּלֵ

יִעים  ּוַמּגִ ְלאֹוָרּה,  ים  ׁשִ ּמְ ּתַ ּוִמׁשְ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ִמן  ֶנֱהִנים  ֵהם  ׁשֶ חִֹלי,  ל  ִמּכָ לֹות  ְוִנּצָ

ר אֹור ֵעיֵניֶהם ְלַגְמֵרי,  ר ֶנְעּדָ ִני, ָהִעְוִרים, ֲאׁשֶ ֵ ה. ְוַהֵחֶלט ַהּשׁ ּנָ ְלָכל ֲהָנָאָתם ִמּמֶ

ה ִתְהֶיה ַעל  ּנָ ם ִמּמֶ ֶטת אֹוָתם, ֲאָבל ּתֹוַעְלּתָ ֶמׁש מֹוִעיָלה אֹוָתם ְולֹא ַמּזֶ ֶ ֵאין ַהּשׁ
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תֹו. ְוִאם יֹוֶרה אֹוָתם  ָרָתם ְלָהִבין ִעְנָינֹו ְוַלֲעֹמד ַעל ֲאִמּתָ ֹכַח ַהּכָ ֲהָבָנה, ְוֵאין ּבְ

ְכִלּיֹות,  ַהּשִׂ ְוָהְרָאיֹות  ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ ַהּמֹוְפִתים  ֶרְך  ּדֶ ַעל  ִעְנָינֹו  ִויִביֵנם  מֹוֶרה, 

מּו  ת ָהִראׁשֹוָנה. ְוִאם ִיְתַעּלְ יעּו ַלּכַ ֶלה ָלֶהם סֹודֹו, ְוַיּגִ ֵרר ָלֶהם ִעְנָינֹו, ְוִיּגָ ִיְתּבָ

ְכָלם, ֵיְרדּו ֶאל ַמְדֵרַגת  ׁש ׂשִ ָרָתם ִויַלּקֵ ט ַהּכָ ַחּזֵ ּיְ ֶ ַמה ּשׁ ן ּבְ לּו ֵמַעּיֵ ְ ֵמֲחטֹר, ְוִיְתַרּשׁ

ֵני  ִמּפְ ְוכֹוֶלֶלת,  דֹוָלה  ּגְ ּתֹוֶעֶלת  ַהּזֹאת  ת  ַלּכַ מֹוִעיל  ֶזה  ְוִסְפִרי  ָתִאים.  ַהּפְ

ָחִלים ַהּמֹוִעיִלים ְלַבֲעֵלי ָהֵעיַנִים  ּכְ ה ּכַ ֶפר ַהּזֶ כֹוִלים ַלֲחטֹר, ְוִיְהֶיה ָלֶהם ַהּסֵ ּיְ ׁשֶ

ָאם אֹוָתם. ַרּפְ ים ָהֲארּוָכה ּבְ ַטּוִ ּמְ ַהֲחלּוׁשֹות, ׁשֶ

ְך,  חׁשֶ ְכלּות ּבְ אֹור, ְוַהּסִ ר, ְוַהָחְכָמה ּבְ ִעּוֵ ִסיל ּבְ ֶפר ָהָאָדם ַהּכְ יל ַהּסֵ ִהְמׁשִ ּוְכָבר 
ִיְתרֹון  ְכלּות ּכְ ׁש ִיְתרֹון ַלָחְכָמה ִמן ַהּסִ ּיֵ ָאְמרֹו )טֶֹהֶלת ב, יג(: ְוָרִאיִתי ָאִני ׁשֶ ּבְ

ְך הֹוֵלְך,  חׁשֶ ִסיל ּבַ רֹאׁשֹו ְוַהּכְ ְך, ְוָאַמר )טֶֹהֶלת ב, יד(: ֶהָחָכם ֵעיָניו ּבְ ָהאֹור ִמן ַהחׁשֶ

יל ַהָחְכָמה  יקּו ִלְראֹות. ְוִהְמׁשִ ָמעּו ְוַהִעְוִרים ַהּבִ ים ׁשְ ְעָיה מב, יח(: ַהֵחְרׁשִ ְוָאַמר )ְיׁשַ

ה ְותֹוְמֶכיָה  ֲחִזיִטים ּבָ ים ִהיא ַלּמַ ֵלי ג, יח(: ֵעץ ַחּיִ תּוב )ִמׁשְ ּכָ ים, ּכַ ֵעץ ַהַחּיִ ְוַהּמּוָסר ּבְ

ים ֵהם ְלֹמְצֵאיֶהם. י ַחּיִ ֵלי ד, כב(: ּכִ ר, ְוָאַמר )ִמׁשְ ָ ְמֻאּשׁ

ַרֲחָמיו  יֵרנּו ַלֲעבֹוָדתֹו, ְוָיִפיט ָלנּו ְרצֹונֹו, ּבְ ֵואלִֹהים יֹוֵרנּו ֶדֶרְך ְיִדיָעתֹו, ְוַיְיׁשִ
ּוְבֶחְמָלתֹו, ָאֵמן.

ְדמֹון. ֶעְזַרת ָהֵאל ָהֶאָחד ַהּטַ חּוד ּבְ ַער ַהּיִ ַלם ׁשַ ִנׁשְ

המתרגם: מן הידוע, אשר השכל מעיד עליו, כי כל מלאכה צריכה  אמר 
היא  מה  שואל:  ישאל  ואם  למחשבה.  צריך  מעשה  וכל  ידיעה 

הידיעה? נאמר, כי הידיעה היא התבארות הדבר והתבוננותו כאשר הוא; 

ואם נאמר: המידה אשר תיודענה בה הידיעות – יהיה גם כן נכון. וכן אם 

ישאל: מה היא המחשבה? נאמר, כי המחשבה היא כח שכלי, ישוק בדברים, 

והוא כח מכחות הנפש המדברת, ועל כן כל מחשב – מדבר. וכן מן הידוע, 

שהמחשבה היא טודמת למעשה, כאשר אמרו החכמים: תחילת המעשה 

ונמצא  בשכל  תטוע  הוא  שאמרנו  שמה  פי  על  ואף  המחשבה.  סוף  הוא 

בדברי החכמים, התורה גם כן מעידה עליו במה שאמרה במלאכת המשכן 

)שמות לה לה(: "מלא אותם חכמת לב לעשות כל מלאכת חרש וחושב", ואמרה 

)שמות לח לב(: "ולחשוב מחשבות לעשות בזהב ובכסף ובנחשת". ואחרי אשר 

צריך  אדם  בני  לצורך  שיהיה  מעשה  כל  כי  נאמר  המצער,  זה  הטדמנו 

שיעשהו עושהו באמונה ובזהירות, אחר שיחשוב עליו ויתבאר לו כי ידיעתו 

מגעת לעשותו על אפניו, כל שכן מעשה שהוא לצורך תורתם ואמונתם, 

שהוא מלאכת שמים ומלאת ה'. ובספר "מבחר הפנימים" כתוב: אין דבר 

שמועיל לאדם כדעת מעלתו והגעת שכלו וחכמתו, וידבר כפיהם. ויש בו 

כתוב: מי שמתחכם מבלי חכמה – הוא כחמור הריחים: סובב סובב ואינו זז 

ממטומו. ויש בו כתוב: אל תאמר במה שלא תדע "אדע", פן תחשד במה 

שתדע. ואמרו החכמים: מי שסכל וחשב שידע – סכלותו כפולה.

הזה,  בהעתטת הספר  לנו  בעבור מה שאירע  הדברים האלה  והבאתי 
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והוא שהרב החכם רבנא משולם ברבי יעטב, זכר צדיט לברכה, שאל ממני 

להעתיט לו ממנו השער הראשון, שהוא שער הייחוד. והעתטתיו לו אף על 

פי שהיה טשה בעיני שהכניסני בזה, מפני הענינים אשר זכרתים בפתיחה, 

אשר כתבתי לו על השער ההוא, אך בקלתי רצוני מפני רצונו. ובא אחר כן 

רבי יוסף טמחי הספרדי להעתיט לו שאר הספר, והעתיט מן השער השני 

זכר  דוד,  ברבי  רבי אברהם  הרב  הגדול  ועתה שאל ממני החכם  והלאה. 

בעיני,  טשה  כן  גם  ויהי  הספר מהעתטתי,  כל  לו  להשלים  לברכה,  צדיט 

בעבור שטדם זולתי להעתיטו, שלא יחשוב אותי כמתכבד בטלונו, ופייסתי 

אותו להניח לי, שלא יביאני אל הדבר הזה, וגליתי את אזנו, שבעבור כבוד 

ראיתי  וכאשר  עמו.  לי  שוה  ולא  עושה,  אני  להעתיטו  שטדם  יוסף  רבי 

הסכמתו, התחייבתי לבקל דעתי מפני דעתו, כדי להפיט רצונו ותאוותו. 

ונצרכתי לזכור את זה בתחילת הספר הזה, שלא יחשוב אדם עלי, כי מרצוני 

באתי בעטבי ההעתטה ההיא. ויודע מחשבות אדם ידע, כי לא לאחת מאלה 

נכנסתי בדבר וכי לא לרצוני החילותי אותו, אך הגברתי רצון מי שנתחייבתי 

לעשות רצונו על רצוני והוא עדי ושהדי על זה, ודי בזה לנטות את עצמי. 

ואחרי אשר החילותי להעתיט, לא יכולתי לשטר באמונתי ולנקות מדרך 

האמת והנכונה ולעשות מלאכת ה' ברמיה, ואחזיט עצמי כפתי וסכל בעבור 

כבוד אחרים, והעתטתי כאשר נראה לי וכפי הבנתי.

שהספר הזה עתה בשתי העתטות ועל שלשה ענינים, אני מפייס  ומפני 
באלהים,  ומשביעו  שירצה  מהם  מאיזו  לכתוב  שיבא  מי  כל 

עלינו חקאת  תושת  כדי שלא  על הספר,  שיכתוב שם המתרגם תחילה 

משל  עלינו  מעמום  בשגיאותינו  לנו  ודי  חקאנו.  ולא  נואלנו  לא  באשר 

אחרים ומהוסיף על חקאותינו פשעי זולתנו. ורבותינו, זכרונם לברכה, 

הזהירו על זה ואמרו )אבות ו ו(: "כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה 

לעולם". ומה שאמרתי כי הספר הזה בשתי העתטות ועל שלשה ענינים, 

בהם  הראשון  שהשער  ספרים,  אדם  בני  טצת  ביד  ממנו  שיש  מפני 

הראשון  השער  הוא  גם  יוסף  רבי  העתיט  כן  ואחר  בלבד,  מהעתטתי 

והשלים הספר משלו. וישנו ביד אחרים כולו מהעתטתו. וגם אני השלמתיו 

רחמנא  נקריה  הנזכר,  החכם  הרב  ממני  שאל  כאשר  בהעתטי,  כולו 

במה  לזכות  וידינני  לתטן  הראוי  במטום  במלותיו  שמתטן  ומי  ופרטיה. 

שטצרתי, יזכהו יוצרו לראות בקובו. וזה החלי בדברי המחבר בשם האל 

האחד.



שער שני

שער 
הבחינה



שער הבחינה הלבבותביושר לבב חובות 

זעק  המוסר   ארחות   

שער זה יעסוק בביאור אופני 

בחכמת  והתבוננות  הבחינה 

הבורא הנראית בברואים ורב 

טוב האלהים עליהם.

השער  הוא  הבחינה  שער 

השני מתוך עשרת השערים 

שהעמיד רבנו בספרו. ענינו 

הוא ביאור חובת ה”בחינה”, 

על  המוטלת  החובה  כלומר 

בברואים  להתבונן  האדם 

בהם  ולראות  הקב”ה  שברא 

על  הגדולה.  חכמתו  את 

להכיר  יוכל  ההתבוננות  ידי 

יתברך,  הבורא  מציאות  את 

אחדותו, חכמתו וטובו.

מדוע  לבאר  מקדים  רבנו 

קבע את שער הבחינה אחר 

המחבר,  אמר  הייחוד:  שער 

מפני שהזדמנו בשער הראשון של הספר את אופני ייחוד האלוהים – את דרכי החקירה שעל ידן 

יתבררו לאדם מציאות ה’ ואחדותו בלב שלם. אכן שתי דרכים להכרה בה’: החקירה וההתבוננות, 

אולם משתיהן והיתה הבחינה – ההתבוננות בחכמה – בחכמת הבורא הנראית בבריאות )בבריות( 

זו אינה בנויה  ]דרך  והוכחת מציאותו  היא הדרך הזרובה ביותר אל בירור  שברא הבורא יתעלה 

יתברך,  הבורא  מציאות  הוכחת  אל  המובילות  הדרכים  ביתר  כמו  והקדמות  הנחות  הרבה  על 

והיא הנתיב  יותר[,  רחוק  זו  כן החשש מטעות בדרך  ועל  )פת לחם(  הייחוד  המבוארות בשער 

הסלול – ]הכבוש, הנוח[ והבטוח ביותר לדעת ולהכיר אמיתתו – אמיתת אחדותו יתברך ]כי בשאר 

דרכי המחקר אין האדם בטוח ממכשולים וטעויות, כמו שבאמת הוכיחה המציאות, שרבו החללים 

מאלו אשר עברו בדרך המחקר הפילוסופי, ולעומת זאת ההולכים בדרך הבחינה מגיעים להכרה 

במציאות ה’ ואחדותו בביטחון וללא מכשול )פת לחם([. מסיבה זו התחייבנו מכוח השכל וההיגיון 

 להדביזה – לסמוך ולחבר את שער הבחינה אליו – אל שער הייחוד, כדי לסמוך כל שער אל מה -

אל השער

ִני ֵ ַער ַהּשׁ ַ ַהּשׁ

ִחיָנה ַער ַהּבְ  ׁשַ

טּוב  ְוַרב  רּוִאים  ּבְ ּבַ ִחיָנה  ַהּבְ ָאְפֵני  ֵבאּור  ּבְ
ָהֱאלִֹהים ֲעֵליֶהם

ַער ָהִראׁשֹון  ַ ְמנּו ַבּשׁ ִהְזּדַ ֵני ׁשֶ ר, ִמּפְ ַהְמַחּבֵ ָאַמר 
ְוָהְיָתה  ֵלם,  ׁשָ ֵלב  ּבְ ָהֱאלִֹהים  ִיחּוד  ָאְפֵני 

ַהּבֹוֵרא  ְבִריאֹות  ּבִ ְרֵאית  ַהּנִ ַבָחְכָמה  ִחיָנה  ַהּבְ

רּור ְמִציאּותֹו,  רֹוָבה ְביֹוֵתר ֶאל ּבֵ ֶרְך ַהּזְ ה ַהּדֶ ִיְתַעּלֶ

ְבנּו  ִהְתַחּיַ תֹו,  ֲאִמּתָ ָלַדַעת  לּול  ַהּסָ ִתיב  ְוַהּנָ

ַמה  ֶאל  ַער  ׁשַ ל  ּכָ ִלְסֹמְך  ֵדי  ּכְ ֵאָליו,  יָזּה  ְלַהְדּבִ



הלבבות שער הבחינהחובות 

זעט  המוסר   ארחות   

ביושר לבבשער הבחינה הלבבות חובות 

המוסר  ארחות  זעח  

שהוא דומה לו מן השערים, 

את  ענין  כל  אחר  ולהביא 

מן  לו  ומתאים  שיאות  מה 

העניינים  את   – הענינים 

בהם  אשר  אליו,  השייכים 

נכיר  ידם  שעל   – נתחייב 

את חובתנו לעסוק בעבודת 

האל יתעלה, אשר בראנו לה 

– אשר בעבורה בראנו ה’ יתברך, כמו שאמר שלמה המלך החכם )זהלת ג, יד(: ‘והאלהים עשה את 

העולם כדי שייראו מלפניו‘ – כדי שבני אדם יעבדו אותו ביראה. הרי שה’ בראנו למטרת עבודתו 

ויראתו )נאדר בקודש(.

ל  ּכָ ַאַחר  ּוְלָהִביא  ָעִרים,  ְ ַהּשׁ ִמן  לֹו  דֹוֶמה  הּוא  ֶ ּשׁ

ֶהם  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ָהִעְנָיִנים,  ִמן  לֹו  אֹות  ּיֵ ֶ ּשׁ ַמה  ִעְנָין 

ָרָאנּו ָלּה,  ר ּבְ ה ֲאׁשֶ ֲעבֹוַדת ָהֵאל ִיְתַעּלֶ ב )א(ּבַ ִנְתַחּיֵ

ה  ָעׂשָ ְוָהֱאלִֹהים  יד(:  ג,  )זֶֹהֶלת  ֶהָחָכם  ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ

ָפָניו. ְראּו ִמּלְ ּיִ ׁשֶ

מצרים מבית עבדים” )שמות כ, ב(. ופירש הרמב”ן: שהיו עומדים במצרים בבית עבדים שבויים 

לפרעה, ואמר להם, שהם חייבים שיהיה השם הגדול ונכבד והנורא הזה להם לאלקים, כי הוא פודה 

אותם מעבדות מצרים. כטעם: “עבדי הם, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים” )ויקרא כה, נה(. ע”כ. 

ומקרא מלא הוא: “בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלקים על ההר הזה” )שמות ג, יב(. 

“תעבדון”, זו מטרת היציאה. 

והוסיף ה’אור יחזקאל’: ונקודת העבדות נעלמה מאתנו, ואף הירא והדואג לתקנת נפשו מסתפק 

במעשים, ואינו נוגע כלל בנקודה העיקרית של העבדות. ויתכן שיקיים מצוות כל ימיו, ולעבדות 

אינו שייך, שהעבדות, מהותה אחרת לגמרי. לעבד אין רשות עצמית, אלא מה שקנה עבד קנה 

רבו ויד עבד כיד רבו, כל מציאותו רצון אדוניו וזולת זה אין לו מאומה.

ללא  מלך  שאין  עליו.  מלכו  ממליך  ובכך  מלכו,  מצות  מכוח  מעשיו  שעושה  פירושה  עבדות, 

עבדים, והעבדות מוכיחה את קיום המלוכה.

ונמצאנו למדים יסוד חדש ועמוק בהגדרת כל עבודת האדם. שבסיסה היא העבדות, וכל המצוות 

צריכות לנבוע מכוחה. כל התורה כולה ציוויי המלך, ואנו מקיימי רצונו. וזה ענין: “שיקבל עליו 

עול מלכות שמים תחילה, ואחר כך יקבל עליו עול מצוות” )ברכות יג, א(. 

בספר “אור יהל” )הנ”ל( הוסיף: אין העבדות נמדדת על פי אמירת “הנני עבד”, אלא היא חייבת 

להתבטא בכל מעשה ובכל תנועה אפילו הקלה שבקלות. ואמנם התואר הנעלה ביותר שיכול 

להינתן לאדם הוא התואר “עבד ה’” כפי שנאמר על משה רבינו ע”ה. עבד אמיתי, אשר כאמור 

אין לו משלו כלום, מבטל את כל עצמיותו כלפי אדונו. ולפיכך אם טוב לו לאדם מישראל, עליו 

ולא  לו צר”  ובהצטערו, עליו להצטער על ש”בכל צרתם  יתברך,  ה’  לשמוח שטוב לעבדו של 

לראות בראש ובראשונה את צערו הפרטי. לא בנקל יגיע האדם למידה נעלה זו! יגיעה רבה עליו 

להתייגע כדי לבטל את עצמיותו ואת הרגשת קרבת נפשו.

הגמרא במסכת פסחים )דף קי”ח( מספרת שכאשר עלו חנניה מישאל ועזריה מכבשן האש אמרו: 

“הללו את ה’ כל גויים שבחוהו כל האומים כי גבר עלינו חסדו וגו’” )תהלים קיז(. הבה נתאר 

לעצמנו אדם שעמד על סף המוות ונעשה לו נס וניצל, הרי אין ספק שראשית שמחתו תהיה 

על הצלתו ורק אחר-כך יתן דעתו להודות לה’ על החסד אשר עשה עמו. אך לא כך נהגו חנניה 

גויים שבחוהו כל  ועזריה, מחשבתם הראשונה לאחר הצלתם הייתה: “הללו את ה’ כל  מישאל 

האומים”, שהרי ראיתם – “כי גבר עלינו חסדו”. לא דברו על הצלת גופם ונפשם מכבשן האש, כי 

אם על קידוש שמו יתברך!

זוהי דוגמא של עבד גמור אשר כל חייו נתונים למטרה אחת של קידוש השם. אף על פי שהם 

תכלית בריאת האדם היא עבור עבודת הא-ל יתברך,  א. בעבודת האל יתעלה אשר בראנו לה. 

ולמען זה בלבד ברא הקב”ה את האדם. 

נאמר בפסוק: “וזכרת כי עבד היית במצרים ושמרת ועשית את החוקים האלה” )דברים ט”ז, י”ב(. 

פירש רש”י: “על מנת כן פדיתיך שתשמור ותעשה את החוקים האלה”. כל תכלית עבודתנו לה’ 

יתברך, אומר הגרי”ל חסמן זצ”ל בספרו “אור יהל” )חלק ג’(, היא הידיעה שאנו עבדי ה’. כשם 

שהעבד אין לו אלא רצון אדוניו ועליו לקיים את ציוויו, בין אם הוא מבין ובין אם אינו מבין, כך 

גם עלינו לזכור לשמור ולעשות את כל חוקי התורה. ומדוע? יען כי “על מנת כן פדיתיך” וגו’ – 

כעת עבדי אתה ולא עבד לעבדים.

רבינו לקמן בשער ‘עבודת האלוקים’ מתאר את עובד ה’. מסקנת דבריו היא, שאצל עובד ה’, כל 

פסיעה, כל תנועה, כל פעולה, כל דיבור - זו עבודת ה’ יתברך, וכלשונו הזהב: “לא יעתיק רגל, 

ולא יניע עפעף אלא אחר הפקת רצון אדוניו בהם”.

)‘אור יחזקאל’ אמונה רס”ה, עש”ב( אמר: תמיד בעסקנו ביציאת  רבי יחזקאל לוינשטיין זצ”ל 

מצרים, מדברים היינו אודות השרשת האמונה, “וידעתם כי אני ה’“ )שמות י, ב(. וזה נכון, אך 

חייבים  מעשינו  וכל  הוא,  ברוך  לקדוש  עבדים  שאנו  הוא  מצרים  יציאת  יסוד  העיקר.  זה  אין 

להיות בגדר עבדות. שמכיון שהיינו עבדי פרעה והוציאנו, קנאנו להיות עבדיו. ככתוב: “כי לי 

בני ישראל עבדים, עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים” )ויקרא כה, נה(, וכדברי הרמב”ן 

)שמות כ, ב( שיציאת מצרים מחייבת עבדות, כמו שנאמר: “אנכי ה’ אלקיך אשר הוצאתיך מארץ 

 עיונים 

 עיונים 



שער הבחינה ביושר לבבביושר לבבשער הבחינה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  זפא זפ   המוסר   ארחות   

כי  תחילה,  ונקדים   - ונאמר 

הטובות שמיטיב האל יתעלה 

הן  ואם  ברואיו,  ]עם[  על 

על  אף   – כולם  את  כוללות 

כל  על  מושפעות  שהן  פי 

הברואים, כמו שאמר הכתוב 

ה‘  ‘טוב  ט‘(:  זמ”ה,  )תהלים 

לכל‘, למרות זאת הרי רובם 

– רוב הברואים הם כעיורים 

בטובות  מלהבחין   – מהכירן 

ונמנעים  עליהם  שמרעיף 

את  ומלהכיר  מהבין  הם 

ואינם  ומעלותן,  ערכן  גודל 

ואינם   – ענינן  משכילים 

מבינים את עמקותן ולא מעיינים במהותן מפני שלשה דברים ]סיבות[ הגורמות לסכלותם בכך.

אחד מהם - הסיבה הראשונה היא: רוב התעסזם – התעסקותם הרבה בענין ]בענייני[ העולם הזה 

אותן  ישיגו  שלא   – ממנו  אליו  יגיעו  מה שלא  תאוות,  אחר  ורדיפתם   – והתאוותם  ותענוגותיו, 

לעולם, ויתעלמו – רדיפתם זו גורמת להם להתעלם מהביט ומלהתבונן אל טובות הבורא עליהם – 

בטובות שהבורא מיטיב עמם 

ומשפיע עליהם, מפני שלבם 

תלוי בעוצם מה שהם מזוים 

– לבם להוט אחרי תשוקתם 

העזה ממלאות תאוותם – וכל 

רצונם למלא את תאוותם והשלמת משאלותם – ולספק את שאיפתם, כי כל אשר יגיעו ממנו אל 

מעלה – וכאשר הם מגיעים למדרגה ממדרגות העולם הזה, אין הם מסתפקים בה ואינם מעריכים 

אותה, אלא מבזשים מה שהוא למעלה

ּלֹאת  ים ִמּמְ ֵהם ְמַזּוִ ֶ עֶֹצם ַמה ּשׁ לּוי ּבְ ם ּתָ ּבָ ּלִ ֵני ׁשֶ ִמּפְ

יעּו  ר ַיּגִ ל ֲאׁשֶ י ּכָ ֲאלֹוָתם, ּכִ ָלַמת ִמׁשְ ֲאָוָתם ְוַהׁשְ ּתַ

ְלַמְעָלה  הּוא  ֶ ּשׁ ַמה  ים  ְמַבְזׁשִ ַמֲעָלה,  ֶאל  ּנּו  ִמּמֶ

ַעל  ה  ִיְתַעּלֶ ָהֵאל  טֹובֹות  י  ּכִ ה,  ִחּלָ ּתְ ְוֹנאַמר 
מֹו  ם, ּכְ ּלָ רּוָאיו, ְוִאם ֵהן ּכֹוְללֹות ֶאת ּכֻ ּבְ

ם  ֻרּבָ ַלּכֹל,  ְיָי  טֹוב  ים זמה, ט(:  ִהּלִ )ּתְ תּוב  ַהּכָ ָאַמר  ׁשֶ

ְוֵאיָנם  ַמֲעלֹוָתן,  ּגֶֹדל  ּוֵמָהִבין  יָרן  ֵמַהּכִ ִעְוִרים  ּכְ

ה ְדָבִרים. לׁשָ ֵני ׁשְ יִלים ִעְנָיָנן ִמּפְ ּכִ ַמׂשְ

ָהעֹוָלם,  ִעְנַין  ּבְ ָזם  ִהְתַעּסְ רֹב  ֵמֶהם,  ֶאָחד 
ּנּו,  ִמּמֶ ֵאָליו  יעּו  ַיּגִ ּלֹא  ֶ ּשׁ ַמה  ְוִהְתַאּוֹוָתם 

ֲעֵליֶהם,  ַהּבֹוֵרא  טֹובֹות  ֶאל  יט  ֵמַהּבִ מּו  )ב(ְוִיְתַעּלְ

עצמם נצלו, נראה כאילו שמחתם העצמית נתבטלה לחלוטין מול ההתפעלות מקידוש השם. נדמה 

כאילו עמדו מן הצד וצפו באחרים העולים מכבשן האש ובראותם זאת קראו בהתפעלות “הללו 

את ה’ כל גויים... כי גבר עלינו חסדו!” ]“כי גבר עלינו חסדו” מהווה כאן עילה ל”הללו את ה’”, 

ולא התייחסות להיבט האישי של הנס הגדול שהיה להם[.

במסכת שבת )ל”א, ב’(: “אמר רב יהודה, לא ברא הקב”ה את עולמו אלא כדי שייראו מלפניו”. 

ביאר המהר”ל: כלומר, הקב”ה ברא את העולם בגלל האדם, שהוא הנברא שמסוגל להרגיש יראת 

הבורא. מתוך הרגשה זו של יראה, מבטל האדם את עצמיותו מפני השם, ועל ידי זה הוא מגיע לשיא 

הקירבה לה’, שאין למעלה הימנה. והרי השיג בזה את תכלית הבריאה, “שנאמר: והאלוהים עשה 

שייראו מלפניו”. ביאר המהרש”א: כלומר, האלוהים ברא את העולם כדי שבני אדם ייראו מלפניו. 

ויתעלמו מהביט אל טובות הבורא עליהם מפני שלבם תלוי בעוצם מה שהם מזוים ממלאות  ב. 

תאותם והשלמת משאלותם. מבואר בדברי רבינו כי הרודף אחרי הבלי העולם הזה אינו מסתפק 

במה שיש לו, ותמיד הוא להוט להשיג יותר, כך שאף פעם אין הוא פנוי להתבוננות בטובות הא-ל 

לברואיו.

במסכת אבות )ד, כא( אמרו: “הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם”. ופירשו הרמב”ם 

והמאירי, שכוונת התנא שהוא מאבד את חיי הנפש שלו לעולם הבא, שכיון שהוא טרוד ורודף אחר 

דברים אלו, זה מעכב אותו מקנין מעלות המדות והמעלות השכליות, ומפסיד את אמונת התורה.

עוד אמרו שם )ד, א(: “איזהו עשיר השמח בחלקו”. וביאר בספר ‘מוסר התורה’ )לר”ה וויטקינד(: 

כי עושר העולם אינו יכול להשביע נפש שוקקה אשר לאדם החומד בהנאות העולם הזה, וכמאמרם 

ז”ל )עי’ קהלת רבה ג, יג( ‘מי שיש לו מנה רוצה מאתים ומי שיש לו מאתים רוצה ארבע מאות 

זוז’, ואמרו ‘העולם הזה דומה לשותה מים מלוחים, נדמה לו שמרווה וצמא יותר’ )‘עלים לתרופה’ 

להגר”א ז”ל(, ועל זה אמרו רבותינו ז”ל ‘איזהו עשיר השמח בחלקו’, כי השמחה השלימה לא תבוא 

בנפש האדם האצולה ממרומים, על ידי מילוי תאות הנפש הבהמית מעניני העולם הזה החומריים, 

ורק מצד הנפש הפנימית האלוקית ימצא סיפוק ושמחה בחלקו. 

הגר”א ז”ל כתב על הפסוק במשלי )טו, טו( “כל ימי עני רעים”, וז”ל: והעני הוא מי שנפשו רחבה 

שאינו מסתפק בכל אשר לו וכל חללי דעלמא לא יספיקנו בדעתו, ועליו נאמר )משלי טו, טו( 

‘כל ימי עני רעים’, כי אינו באפשרי שמשיג כל חפצו וימלא דעתו, וכמו שאמרו )קהלת רבה א, 

יג( ‘אין אדם מת וחצי תאוותו בידו’. אבל מי שמספיק במה שיש לו, עליו נאמר )משלי שם( ‘וטוב 

לב משתה תמיד’, שלבו שמח תמיד, כמו האיש אשר משתה בביתו שלבו שמח בעת שהוא שתוי 

יין עד שאז אפילו המלך אינו שוה לו, אך לאחר הפיג יינו אינו בשמחתו שהיה תחילה, מה שאין 

כן הטוב לב הוא תמיד שמח כעת שמחת השתוי בעת המשתה. 

 עיונים 

 עיונים 



שער הבחינה ביושר לבבביושר לבבשער הבחינה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  זפג זפב   המוסר   ארחות   

והסיבה השניה לחוסר הכרת 

יתברך:  ה’  בטובות  הבריות 

מפני שברגע צאתם ]ביאתם[ 

העולם  אל  האדם  בני  של 

לידתם  בשעת  כלומר,  הקה, 

והם נמשלים כבהמות סכלות 

שעה  באותה  הם  דומים   –

וכעיר  לבהמות חסרות דעת 

שאמר  כמו  קטן,  ולחמור   –

‘ועיר  יב(:  יא,  )איוב  הכתוב 

 – והתגדלם  יולד‘,  אדם  פרא 

והם גדלים מקטנותם בטובות 

האלהים העודפות – בטובות 

נותן  שהאלוהים  העצומות 

להם יותר ממה שמגיע להם, 

והתגלגלם - והם מורגלים בהן – באותן טובות כשגרה קבועה, עד ששבו אצלם – עד כדי שנעשו להם 

בתודעתם כרגילות וידועות – כטבע רגיל וידוע, וכאילו הם עצמיות להם – כאילו הן עצם מעצמיהם 

וחלק בלתי נפרד מעצם מהותם, בלתי סרות מאתם – ולא ייתכן שיסורו מאתם ויתבטלו,

שכלם  למלוא  ויגיעו  וישכילו  יגדלו  גם כאשר  ולפיכך,  חייהם.  ימי  ]יפרדו[ מהם, כל  נפרדות  ולא 

ותתחקז הכרתם, עדיין הם יסכלו – נשארים בסכלותם מבלי להבין ולהכיר את הטובות שהיטיב להם 

הבורא עליהם ]עמם[, ואינם משימים על לבם – ולא ישימו לב על החיוב שמוטל עליהם לתת לה’ את 

ההודאה עליהן – על כל הטובות הללו שגמלם מיום היוולדם, מפני שאינם יודעים את מעלת הטובה 

שהשפיע עליהם עד עתה ואת גודל ערכה וגם אינם מכירים את ערכו של המטיב בה אליהם – של 

שואפים  הם  מיד   – ממנו 

שלמעלה  למדרגה  להגיע 

ממנה, ודורשים מה שאחריה 

את  להשיג  ומשתדלים   –

המדרגה הגבוהה ממנה, ולכן 

יהיו   – בעיניהם  תמעטנה 

הטובות  בעיניהם  מועטות 

הרבות שהבורא מיטיב עמם, 

המתנות  אצלם  ותזטנה 

הגדולות – מתנותיו הגדולות 

כקטנות,  בעיניהם  נראות 

ומדמים  חושבים  שהם  עד 

בדעתם שכל טובה שיש לקולתם – שהגיעה לאחרים כאילו נשללה ונלקחה מהם, וגם תהא מחשבתם 

המוטעית על מה שהגיע אליהם ממנה – על הטובות שהגיעו אליהם שכביכול רעות מוצאות אותם 

– הן נראות בעיניהם כרעה שהשיגה אותם, ולא יבינו אל פעולות ה‘ – ואין הם מבינים שכל פעולות 

ה’ הן טובות שהוא יתברך המטיב בהן אליהם – משפיע על ידן את טובו אליהם, כמו שאמר הכתוב 

)תהלים י, ד(: ‘רשע כגבה אפו – הרשע, מחמת גאוותו והתנשאותו בל ]לא[ ידרוש לדעת מה מקור 

כל אותן הטובות שהגיעו אליו, מפני שאין אלהים כל מקמותיו‘ – אין אלוקים לנגד עיניו. לדעתו, 

כל אותן הטובות וההצלחות אינן מתנת האלוקים, הנותן לו כוח לעשות חיל, אלא הן תוצאות 

של מזימותיו ומחשבותיו, כביכול, כוחו ועוצם ידו עשו לו את החייל הזה )על פי מנוח הלבבות 

ופת לחם(.

ִלים  ִנְמׁשָ ְוֵהם  ה  ַהּקֶ ָהעֹוָלם  ֶאל  ֵצאָתם  ִני,  ֵ ְוַהּשׁ
ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ּוְכַעִיר,  ְסָכלֹות  ְבֵהמֹות  ּכִ

ָלם  ּדְ ֵלד, ְוִהְתּגַ ֶרא ָאָדם ִיּוָ ר ּפֶ תּוב )ִאּיֹוב יא, יב(: ְוַעּיִ ַהּכָ

ֶהן, ַעד  ָלם ּבָ ְלּגְ טֹובֹות ָהֱאלִֹהים ָהעֹוְדפֹות, ְוִהְתּגַ ּבְ

ִאּלּו ֵהם ַעְצִמּיֹות  בּו ֶאְצָלם ְרִגילֹות ִוידּועֹות, ּכְ ָ ּשׁ ׁשֶ

ל  ם, ְולֹא ִנְפָרדֹות ֵמֶהם, ּכָ י ָסרֹות ֵמִאּתָ ְלּתִ ָלֶהם, ּבִ

לּו  ָרָתם, ִיְסּכְ ז ַהּכָ ילּו ְוִתְתַחּקֵ ּכִ ר ַיׂשְ ְיֵמיֶהם. ְוַכֲאׁשֶ

ם  יִמים ַעל ִלּבָ טֹובֹות ַהּבֹוֵרא ֲעֵליֶהם, )ד(ְוֵאיָנם ְמׂשִ

יֹוְדִעים  ֵאיָנם  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ֲעֵליֶהן,  ַההֹוָדָאה  ִחּיּוב 

ּה ֲאֵליֶהם. ִטיב ּבָ ַמֲעַלת ַהּטֹוָבה ְוַהּמֵ

ְוִתְמַעְטָנה  ַאֲחֶריָה,  ֶ ּשׁ ַמה  ים  ְודֹוְרׁשִ ּנּו,  ִמּמֶ

ֶאְצָלם  ה  ְוִתְזַטּנָ ָהַרּבֹות,  ַהּטֹובֹות  ְבֵעיֵניֶהם 

ל טֹוָבה  ּכָ ִבים  חֹוׁשְ ֵהם  ׁשֶ ַעד  דֹולֹות,  ַהּגְ נֹות  ּתָ ַהּמַ

יַע  ִהּגִ ֶ ְלָלה ֵמֶהם, )ג(ּוַמה ּשׁ ִאּלּו ִנׁשְ ׁש ְלקּוָלָתם ּכְ ּיֵ ׁשֶ

ָיִבינּו  ְולֹא  ה, ָרעֹות מֹוְצאֹות אֹוָתם,  ּנָ ִמּמֶ ֲאֵליֶהם 

ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֲאֵליֶהם,  ֶהן  ּבָ ִטיב  ַהּמֵ ְיָי  ֻעּלֹות  ּפְ ֶאל 

ל ִיְדרׁש ֵאין  ֹגַבּה ַאּפֹו ּבַ ע ּכְ ים י, ד(: ָרׁשָ ִהּלִ תּוב )ּתְ ַהּכָ

ל ְמִקּמֹוָתיו. ֱאלִֹהים ּכָ

האדם  הנה  פ”ב(:  )ח”ב  עולם”  “חיי  בספר  כתב  חיוב ההודאה עליהן.  ואינם משימים על לבם  ד. 

בטבעו לא ירגיש טיבה של הטובה אלא אחרי ההעדר והחסרון, כי לא ירגיש אושר והצלחה בכך 

שעיניו רואות, רק אם חס ושלום יתעוור על איזה זמן, ואחר כך תחזור לו ראיית עיניו, אזי ירגיש 

מאוד, מה מתוק האור לעינים. וכן במה שיש לו ידים לא ירגיש שום אושר, רק אם חס ושלום יהיו 

ידיו משותקות זמן מה בלא אפשרות התנועה, ואחר כך יעזרהו השם יתברך שיחזור לבריאותו, אזי 

ג. ומה שהגיע אליהם ממנה רעות מוצאות אותם. בביאור ‘פת לחם’ ביאר דברי רבינו, שכאשר 

אדם אינו מסתפק במה שיש לו והוא להוט להשיג עוד ועוד מהנאות העולם הזה, אותן ההנאות 

שהשיג עד כה מועטות בעיניו ביחס למה שהוא שואף וחותר להשיג, וכאשר לא עולה בידו להשיג 

מהן כפי שאיפתו, אותן ההנאות שהשיג נחשבות בעיניו כרעה שהשיגה אותו. כדרך המון העם 

הטועמים דבר מה שערב לחיכם, אך אין בידם למלאות כל תאותם ממנו, ולבם הומה עליהם 

להשיגו, הם מצטערים על מה שטעמו ממנו, ומתלוננים ואומרים שמוטב היה להם אילו לא טעמו 

ממנו כלל, ולא תבער בם אש תשוקתו, אף שהדבר טוב בעצמו. 

 עיונים 

 עיונים 



שער הבחינה ביושר לבבביושר לבבשער הבחינה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  זפה זפד   המוסר   ארחות   

לו  והיטיב  חסד  עמו  ועשה 

מן הטובות אשר  רק במזצת 

הדאגה   – לתינוז  בו  היטיב 

ש”עטף” בה את האסיר לא 

הגיעה לזו שזכה לה התינוק 

כאחד  וגדל  לביתו  שהוכנס 

הדין  שורת  הבית.  מבני 

נותנת שאותו התינוק ירבה 

יותר  החסד  לאיש  בהודאה 

על  לו  יודה  שהאסיר  ממה 

כן קרה, והיה  לא  טובו, אך 

בטובות  יותר  מכיר  האסיר 

שהיטיב  החסד  בעל  האיש 

לו  מודה  והיה  ]עמו[,  עליו 

 – התינוז  מן  יותר  עליהן 

ושגדל בה  טובה  לכל  שזכה 

עליו  הורעפה  שהטובה   -

ממצב   - הקודם מענין  ממצבו  יצא  מפני שהאסיר  היא  לכך  הסיבה  ילדותו.  ימי  ובכל  מינקותו 

העוני והצער אל ענין – למצב הטובה והשלוה, בעת שהכרתו בה – בזמן שהכרתו בערך הטובה 

שנעשתה עמו הייתה כבר גמורה – בשלימות, על כן הוא הכיר והבין היטב את טובת האיש החסיד 

אליו וחסדו עמו עד מאד, אולם התינוז לא הבין ולא הכיר את ערך ומעלת הטובה עליו – שהיטיב 

איש החסד עמו, ואף על פי שהתחקזה הכרתו והתיישב בדעתו – וגם לאחר שכבר נתחזקה הכרתו 

וזאת  כראוי,  בה  שזכה  הטובה  את  העריך  לא  עדיין  בשכלו,  ונתיצב  דעתו  והתיישבה  והבנתו 

מפני שהיה רגיל בה – בטובות אלו עוד מימי נערותו. והנה, אף שהדבר ברור באופן מוחלט ואין 

איש מאנשי השכל – אין שום בר דעת שיהיה מסתפז בדבר, שחסדו וטובו – שהחסדים והטובות 

וגלויים יותר, ובוודאי שהוא  – מרובים  ]עם[ התינוז כוללים ונראים יותר  על  שעשה אותו אדם 

ועקבי עליהם תמידי  באופן  ולשבח  להודות   – והשבח  למיטיבו בהתמדת ההודאה  חייב   התינוק 

ינֹוז,  ר ֵהיִטיב ּבֹו ַלּתִ ִמְזָצת ַהּטֹוב ֲאׁשֶ ְוֵהיִטיב לֹו ּבְ

ּומֹוֶדה  ָעָליו,  ָהִאיׁש  טֹוַבת  ּבְ יר  ַמּכִ ָהָאִסיר  ְוָהָיה 

ָצא  ּיָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ּה,  ּבָ ַדל  ּגָ ׁשֶ ינֹוז  ַהּתִ ִמן  יֹוֵתר  ָעֶליָה 

ְלָוה  ַ ְוַהּשׁ ַהּטֹוָבה  ִעְנַין  ֶאל  ַער  ְוַהּצַ ָהעִֹני  ֵמִעְנָין 

טֹוַבת  יר  ִהּכִ ן  ּכֵ ַעל  מּוָרה,  ּגְ ָבּה  ָרתֹו  ַהּכָ ׁשֶ ֵעת  ּבְ

ֵהִבין  לֹא  ינֹוז  ְוַהּתִ ְמאֹד,  ְוַחְסּדֹו  ֶהָחִסיד  ָהִאיׁש 

ָרתֹו  ָזה ַהּכָ ִהְתַחּקְ י ׁשֶ ַמֲעַלת ַהּטֹוָבה ָעָליו, ַאף ַעל ּפִ

ִמיֵמי  ּה  ּבָ ָרִגיל  ָהָיה  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ַדְעּתֹו,  ּבְ ב  ֵ ְוִהְתַיּשׁ

ז,  ּפֵ ִמְסּתַ ֶכל  ַהּשֵׂ י  ֵמַאְנׁשֵ ִאיׁש  ְוֵאין  ַנֲערּותֹו. 

ינֹוז ּכֹוְלִלים ְוִנְרִאים יֹוֵתר,  ַחְסּדֹו ְוטּובֹו ַעל ַהּתִ ׁשֶ

ַבח ֲעֵליֶהם  ֶ ַהְתָמַדת ַההֹוָדָאה ְוַהּשׁ ב ּבְ הּוא ַחּיָ )ה(ְוׁשֶ

מי שהיטיב להם טובות אלה.

ובהתנהגותם   – בקה  ומשלם 

לתינוז  ודומים  נמשלים  הם 

שהיה מושלך במקום מבודד, 

ומצאו איש אחד מאנשי החסד 

במדבר, וחמל עליו, ויאספהו 

ויגדלהו,  ביתו,  אל  ]והכניסו[ 

ויתנדב  וילבישהו,  ויאכילהו, 

ועוצם  חסדו  ובגודל   – עליו 

נדיבותו התנדב להיטיב עמו 

ולספק לו את )ב(כל הטוב לו 

– כל מה שטוב בעבורו ונצרך 

לו, עד שגדל התינוק והשכיל 

והבין אופני דרכי טובתו – את 

הטובות שאותו איש חסד היטיב עמו. ואחר כן – לאחר זמן שמע האיש ההוא – אותו איש-חסד שמע 

על אסיר אחד שנפל ביד שונאו וציער אותו השונא צער גדול, והגיעהו אל תכלית הצער – עד שהביאו 

לצער נורא, והרעב – וייסרו ברעב, והעירום – ומנע ממנו לבוש ונותר בעירום, במשך ימים רבים, 

וכשמוע איש החסד את מצבו של אותו אסיר, הצטער בצערו ונכמרו רחמיו על צערו של האסיר, 

ופייס לשונאו – ודיבר על לב שונאו, עד שהתירו - עד אשר שחררו ומחל לו את דמיו – וגם וויתר לו 

על הממון שהיה האסיר חייב לו. ויאספהו האיש – איש החסד אסף את האסיר והכניסו אל תוך ביתו, 

י  ָצאֹו ִאיׁש ֶאָחד ֵמַאְנׁשֵ ּמְ ֶקה ְלִתינֹוז, ׁשֶ ָלם ּבָ ּוָמׁשְ
ַאְסֵפהּו  ַוּיַ ָעָליו,  ְוָחַמל  ר,  ְדּבָ ּמִ ּבַ ַהֶחֶסד 

ב  ְתַנּדֵ הּו, ַוּיִ יׁשֵ ְלּבִ ֲאִכיֵלהּו, ַוּיַ ֵלהּו, ַוּיַ יתֹו, ַוְיַגּדְ ֶאל ּבֵ

ָאְפֵני  ְוֵהִבין  יל  ּכִ ִהׂשְ ׁשֶ ַעד  לֹו,  ַהּטֹוב  ָכל  ּבְ ָעָליו 

ַעל  ַההּוא  ָהִאיׁש  ַמע  ׁשָ ן  ּכֵ ְוַאַחר  טֹוָבתֹו.  ַדְרֵכי 

ְכִלית  ּתַ ֶאל  יָעהּו  ְוִהּגִ ׂשֹוְנאֹו,  ַיד  ּבְ ַפל  ּנָ ׁשֶ ָאִסיר 

ְוִנְכְמרּו  ים,  ַרּבִ ָיִמים  ְוָהֵערֹם,  ְוָהָרָעב,  ַער,  ַהּצַ

ירֹו  ִהּתִ ׁשֶ ַעד  ְלׂשֹוְנאֹו,  ס  ּוִפּיֵ ַצֲערֹו,  ַעל  ַרֲחָמיו 

יתֹו,  ּבֵ ֶאל  ָהִאיׁש  ַאְסֵפהּו  ַוּיַ ָמיו,  ּדָ ֶאת  לֹו  ּוָמַחל 

ה. ושהוא חייב בהתמדת ההודאה והשבח עליהם יותר. דוד המלך אומר בתהלים “מי חכם וישמר 

לשמחתו אין קץ, וירגיש באושרו הגדול שידיו פועלות כהוגן. וכן בשאר כל איבריו וחושיו, מדותיו 

וכשרונותיו, כל עוד שהוא בבריאותו ולא הרגיש טעם חסרונם, לא ירגיש בטובתם המופלאה.

אבל המשכיל על דבר אמת, יתן אל לבו, כי אין מגיע לו כלום על פי דין וזכות, וכל הווייתו 

וקיומו, וכל חיותו ופעולת כל איבריו, וכל אשר יש לו, הכל אינו אלא מטובות השם יתברך ורוב 

חסדיו, כי הוא יתברך מנהג עולמו בחסד ובריותיו ברחמים. ואמרו חז”ל )מדרש רבה בראשית 

פרק י”ד ט’( כל הנשמה תהלל יה )תהלים קנ, ו(, על כל נשימה ונשימה צריך להלל לבורא יתברך. 

כי החיים אינם רכושו של האדם, ואין לו שום חוזה והבטחה על החיים, כי אם מחסדי הבורא 

יתברך, צורנו, צור כל העולמים יתברך שמו, המחייה חיים בכל עת ובכל שעה. 

 עיונים 

 עיונים 



שער הבחינה ביושר לבבביושר לבבשער הבחינה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  זפק זפו   המוסר   ארחות   

לאי  השלישית  והסיבה 

טובת  ערך  את  ידיעתם 

מה  מפני  היא:  עליהם  ה’ 

ממיני  בעולם  אותם  שמוצא 

שמקרים  פעמים   – הפגעים 

ופגעים רעים באים על בני 

האדם, כך טבעו של העולם, 

שפעמים  מה  מחמת  וכן 

ההפסד  מעניני  אליהם  מגיע 

 – ובממונם  בגופם  והייסורים 

סיבות שונות מתגלגלות וגורמות להם הפסד בגופם או בממונם, ולא הבינו – ואין בהם ההבנה 

שאותן הסיבות שנראות כגורם להפסד ונזק הן בעצמן סיבות לאופני טובתם בהם – והן הגורמות 

לטובה שתבוא אליהם בעתיד בעולם הזה או בעולם הבא, ותועלות הנסיון והמוסר להם – וייתכן 

גם שהנזק וההפסד הגיע לפתחם כניסיון הניתן לאדם בעולם הזה כדי להרבות את שכרו בעולם 

הבא, או במטרה לטהרו ולזכך אותו מעוונותיו בעולם הזה, כדי לחסוך ממנו עונש בעולם הבא, 

כדברי הכתוב )תהלים צד, יב(: ‘אשרי הגבר אשר תיסרנו יה – אשרי האדם שאתה ה’ מוכיח אותו 

בייסורים ועל ידי כך מתורתך תלמדנו‘ – אתה מרגילו ללמוד תורה ולשמרה.

עֹוָלם  ּבָ אֹוָתם  ּמֹוֵצא  ֶ ּשׁ ַמה  ֵני  ִמּפְ י,  ִליׁשִ ְ ְוַהּשׁ
יַע  ּגִ ּמַ ֶ ּשׁ ּוַמה  ָגִעים,  ַהּפְ יֵני  ִמּמִ

)ו(ְולֹא  ּוְבָממֹוָנם,  גּוָפם  ּבְ ַהֶהְפֵסד  ֵמִעְנְיֵני  ֲאֵליֶהם 

יֹון  ּסָ ֶהם, ְותֹוֲעלֹות ַהּנִ ֵהִבינּו ִסּבֹות ָאְפֵני טֹוָבָתם ּבָ

ֵרי  ים צד, יב(: ַאׁשְ ִהּלִ תּוב )ּתְ ִדְבֵרי ַהּכָ ְוַהּמּוָסר ָלֶהם, ּכְ

ֶדּנּו.  ְתַלּמְ ּוִמּתֹוָרְתָך  ָיּה  ֶרּנּו  ַיּסְ ּתְ ר  ֲאׁשֶ ֶבר  ַהּגֶ

יותר, בכל זאת לא עמד על 

חובתו זו ולא הרגיש בטובות 

שהורגל  מפני  עמו,  שנעשו 

ולכן  מקטנותו,  בטובות 

עליהן  שכלו  בעיני  הביט 

כעל דבר פשוט, טבעי ומוכרח. וקה דומה למה שאמר הכתוב )הושע יא, ג(: ‘ואנכי תרגלתי לאפרים 

– הרגלתי את אפרים מקטנותו זחם על קרועותיו – שהמנהיג שלהם ייקח אותם על זרועותיו כאשר 

יישא האומן את היונק, ולא ידעו – ובעקבות כך לא רצו לדעת כי רפאתים‘ – שרפואתם והצלחתם 

באה ממני )על פי מצודת דוד, מרפא לנפש ונאדר בקודש(. הרי שההרגל בטובות הוא הגורם 

לחוסר הכרה במי שמעניק את הטובות. 

ו. ולא הבינו סיבות אפני טובתם בהם. בביאור שהיסורין באים לטובתו של האדם, הביא ה’חפץ 

חיים’ )אבות עמוד סג( משל בשם המגיד מישרים דוילנא, והביאו גם הגר”י ניימן בספרו “דרכי 

מוסר” )עמוד נה( וז”ל: מעשה באדם אחד שחכר אחוזה אצל פריץ, ואותו פריץ היה אדם טוב, ואף 

על פי שהיהודי לא שילם לו מיד, ויתר לו, ולא עשה לו כלום. לימים נסע הפריץ למקום רחוק 

ומינה אדם שיטפל בנכסיו בימי שהותו מחוץ לבית. אותו אדם היה רע וכיון שהיהודי לא שילם 

לו מיד בהגיע הזמן, הלקהו עשרים מלקות. כשחזר הפריץ התאונן היהודי בפני הפריץ על כך 

שהממונה שמינה הפריץ הלקהו, והפריץ העמיד את הממונה לדין. השופט פסק שהממונה שהלקהו 

חייב לשלם ליהודי סכום כסף בעד כל מכה שהלקהו. כיון שלא היה לו לשלם, גבו ממנו חצי 

בית ונתנו ליהודי. חזר היהודי לביתו ומירר בבכי, שאלתו אשתו: מפני מה אתה בוכה? ענה לה: 

מצטער אני על שלא הלקה אותי ארבעים מלקות ואז הייתי זוכה בכל הבית. כך בשעה שיבוא 

האדם לעולם האמת ויראה מה השכר הגדול שמקבל שם על היסורים שסבל בעולם הזה, ועל איזה 

אלה ויתבוננו חסדי השם” )תהלים קז, מג(. יש לעיין, הלא את המקור לדין ‘ארבעה צריכים להודות’, 

למדו חז”ל מתחילת מזמור זה: “הודו לה’ כי טוב כי לעולם חסדו, יאמרו גאולי ה’ וגו’ תעו במדבר 

וגו’ ויצעקו אל ה’ בצר להם וגו’, יודו לה’ חסדו ונפלאותיו לבני אדם וגו'”. מהו הקשר, איפוא, בין 

תיאור הארבעה שצריכים להודות על הצלתם, לסיום שבפסוק זה: “מי חכם וישמור אלה ויתבוננו 

חסדי ה’”? איזה קשר יש בין פסוק זה – לבין יתר פסוקי המזמור שלפני כן? ומהי החכמה כאן? 

אלא, המליץ האדמו”ר מסקרנביץ, נעים זמירות ישראל ביקש ללמדנו כי החכם אינו ממתין עם 

ההודאה לה’ עד שיבואו עליו צרות כאלו וינצל מהן, אלא מביא תודת נדבה בלי המחלה ובטרם 

יבואו עליו שאר הצרות, וזוהי חכמתו! )קובץ “הפרדס”(. 

וראוי להסמיך לאימרה מופלאה זו, את דברי הר”ן בדרשותיו )הדרוש התשיעי(: ‘על כיוצא בזה 

אמר דוד המלך ע”ה )תהלים עא, יד(: “ואני תמיד איחל והוספתי על כל תהלתך”, ופירוש הענין: 

שיש בני אדם שאינם מיחלים לשם יתברך אלא כאשר צר להם, ובעת ֵהטיב השם יתברך להם, 

מהללים שמו, ואומרים נואש אחרי כן, כמו שנאמר על דרך משל שיש חולה אשר בתוקף חליו 

כלו עיניו מיחל לאלוקיו, וכאשר יקום ויתהלך על משענתו, יודה לאל גומל עליו, ויברך בנפש 

רחבה הגומל לחייבים טובות, ואחרי כן בשובו לעצם בריאותו, לא ישיב אל ליבו לא דעת ולא 

תבונה לברך לשם יתברך ולהודות שמו, כי נשכחו הצרות הראשונות. 

‘ולפיכך אמר דוד המלך ע”ה: אינני נוהג כן, כי אני תמיד איחל, לא בצרתי לבד, אבל גם בעת 

שלותי, ואם בתוך רבים אהללנו כי יושיעני בעת צרתי – לא אגרע חוקי אחרי כן מהללו ולברך 

בשמו, אבל אוסיף על תהילתו’.

ַע יא, ג(:  תּוב )הֹוׁשֵ ָאַמר ַהּכָ ֶ יֹוֵתר. ְוֶקה דֹוֶמה ְלַמה ּשׁ

ְולֹא  ְקרֹועֹוָתיו  ְלֶאְפַרִים ָזָחם ַעל  י  ְלּתִ ְרּגַ ּתִ ְוָאֹנִכי 

י ְרָפאִתים. ָיְדעּו ּכִ

 עיונים 

 עיונים 



שער הבחינה ביושר לבבביושר לבבשער הבחינה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  זפט זפח   המוסר   ארחות   

– אותם אלו הטועים  ושכחו 

בהבנת המאורעות העוברים 

 – הם  כי  שוכחים,  עליהם 

אשר  וכל  הפגעים  אותם 

המאורעות  יתר  וכל   – להם 

כולם  הם  עליהם,  העוברים 

להם  ומטיב  שהיטיב  טובות 

נדבה  מידת  מתוך  הבורא, 

וחסד, ושהבורא גקר בהם ]עליהם[ בצדז – על פי דין הצדק, כפי מה שחייבה חכמתו, שמאורעות 

אלה יבואו עליהם, וזצו בהראות צדזו בהם – והם ממאנים לראות בהם את צדקת ה’ ומואסים 

בדינו, ולכן לא שבחוהו – אין הם משבחים אותו בהיגלות חסדו עליהם – אפילו על חסדיו הגלויים 

הסובבים אותם, והביאה אותם סכלותם וטיפשותם לכפור בטובה ובבורא המיטיב בה להם ]להם 

בה[.

הסכלות  שתביא  ואפשר 

וייתכן   – מהם  רבים 

כדי  עד  גוברת  שהסכלות 

מהם  לרבים  שתגרום  כך 

במעשהו  עליו  להתחכם 

לתזנתם  בראם  אשר  הבריאות  ובמיני  ועושה  שעשה  במה  ממנו  יותר  מבינים  שהם  לחשוב   –

ולטובתם ויחשבו בלבם, שאילו הנהגת העולם הייתה מסורה בידם היו בחכמתם מנווטים ומנהיגים 

את כלל הבריאה באופן שונה וביתר חכמה, והיה העולם מתנהל על פי דרכם בהצלחה יתירה 

]כוונת דברי רבנו היא לכל אותם דברים הקיימים בטבע  מן הדרך שבה מתנהל העולם עתה 

העולם הגורמים סבל לבני אדם, כגון קור או חום קיצוניים וכדו’. חסרי הדעת אינם מבינים את 

התועלת שיש לעולם וליושביו מאותם חוקי טבע, והם סבורים, כי טוב היה לעולם בלעדיהם. 

גם מיני בריות מזיקים או סוגי צמחים ארסיים ודומיהם נראים להם מיותרים, ולא כן הדבר, כי 

ברוב  והם  נראית,  ותועלת שאינה  ונראית  גלויה  תועלת  האדם:  לתועלת  כולם  נבראו  בוודאי 

הייתה  יצוייר שבריאת העולם  לו  כי  ובשל חוסר הכרתם בטיבם של אלו, חושבים,  טיפשותם 

בבריאה הטבועים  שונים  כוחות  או  מסויימים  מינים  בריאת  על  מוותרים  היו  בידיהם,   נמסרת 

)פת לחם([.

ם  ים ֵמֶהם ְלִהְתַחּכֵ ְכלּות ַרּבִ ִביא ַהּסִ ּתָ ר ׁשֶ )ק(ְוֶאְפׁשָ

ָרָאם  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ִריאֹות  ַהּבְ ּוְבִמיֵני  הּו  ַמֲעׂשֵ ּבְ ָעָליו 

ָנָתם. ְלַתּזָ

ֵהיִטיב  ׁשֶ טֹובֹות  ָלֶהם  ר  ֲאׁשֶ ְוָכל  ֵהם  י  ּכִ ְכחּו,  ְוׁשָ

ִפי  ֶצֶדז, ּכְ ֶהם ּבְ ָלֶהם ַהּבֹוֵרא, ְנָדָבה ָוֶחֶסד, ְוָגַקר ּבָ

ָבֶהם,  ִצְדזֹו  ֵהָראֹות  ּבְ ְוָזצּו  ָחְכָמתֹו,  ָבה  ִחּיְ ֶ ּשׁ ַמה 

ְוֵהִביָאה  ֲעֵליֶהם,  ַחְסּדֹו  לֹות  ִהּגָ ּבְ חּוהּו  ּבְ ׁשִ ְולֹא 

ּה ָלֶהם.  ִטיב ּבָ ּטֹוָבה ּוַבּמֵ אֹוָתם ִסְכלּוָתם ִלְכּפֹר ּבַ

ק. ואפשר שתביא הסכלות רבים מהם להתחכם עליו. כלומר, לרבים גורמת סכלות זו לחשוב שהם 

יותר חכמים מה’, ושאילו הייתה בריאת והנהגת העולם מסורה לידם, אז היה העולם יותר טוב 

ויותר מסודר ממה שהוא עכשיו.

מביא היה ה’חפץ חיים’ דברי הגאון רבי אברהם אזולאי זצ”ל )“חסד לאברהם”, מעין ד’ נהר יא( 

שמאחר שכל הברואים שבעולם “לצביונם נבראו ולדעתם נבראו” )ראש השנה יא ע”א( ששאלם 

אם רוצים להבראות בטעמם ובדפוסם והסכימו )רש”י(, על אחת כמה וכמה שהאדם, נזר הבריאה, 

חיים’:  ה’חפץ  ותמה  לאו.  אם  קומה,  ובעל  גיבור  להוולד עשיר  הוא  רוצה  האם  לדעתו,  נשאל 

אם כן, מדוע לא בחרו כולם בעושר וגבורה וקומה? ומכאן, שהמבט בעולם העליון הוא שונה, 

 והנשמה יודעת שהעושר אינו מסב אושר, ונסיונו גדול מנסיון העוני, ומעדיפה היא לברוח מן

הנסיון.

וכהוכחה לכך הביא ה’חפץ חיים’ את צוואתו של הגאון רבי שלמה קלוגר זצ”ל, שלא יקברוהו אלא 

בין העניים, ולא יקברו אצלו אדם עשיר )מים חיים, דברים(. 

עבירות כיפרו היסורים, יצטער על שלא קיבל בעולם הזה עוד יסורים. ולכן הצדיקים האמיתיים 

שמחים ביסורים.

“ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני חיי  בתחילת פרשת חיי שרה כתוב: 

שרה” )בראשית כג, א(. ופירש רש”י: “שני חיי שרה” – “כולן שוין לטובה”. והקשה בספר “דרכי 

מוסר” )עמוד נה(, הרי שרה הייתה תשעים שנה עקרה וסבלה עוד צרות, ואם כן איך אמר שכל 

חייה שוין לטובה? 

ותירץ, כי האמת היא שהצדיקים כל מה שסובלים בעולם הזה נחשב אצלם לטובה, כי זה מכפר 

להם על החטאים והם שמחים בייסורים. לכן אצל שרה נחשבים כל ימיה לטובה. והביא שזהו מה 

שאמר רבי ישראל מסלנט זצ”ל, לומר שהקב”ה עושה רעות כשמייסר בני אדם, זה אסור לומר, אך 

לומר שהקב”ה נותן לאדם דברים מרים, זה מותר. כי הרפואה שמרפאה את האדם לפעמים מרה, 

וכדי להכשיר ולתקן את האדם לחיי העולם הבא יש צורך לפעמים בתרופה מרה, אבל אין זה 

רע אלא טוב, ודבר זה יודעים הצדיקים שכל הייסורים ששולח הקב”ה לטובה הם ושמחים בהם. 

ה’חפץ חיים' )‘שם עולם’ פ”ג, בהג”ה( העיד בשם נכד הגר”א זצ”ל שאמר בשם זקנו, שאלמלא 

הייסורים לא מצאנו ידינו ורגלינו בזה העולם. וביאר הדברים, שכאשר שוקלים מעשיו של האדם, 

מניחים יסוריו על כף הזכויות ויחדיו מכריעים הם את העבירות.

 עיונים 

 עיונים 



שער הבחינה ביושר לבבביושר לבבשער הבחינה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  זצא זצ   המוסר   ארחות   

אותם  בקה  נדמו  מאוד  ומה 

עיורים,  אנשים  אל  הטועים 

מוכן  אחד  בית  אל  שהובאו 

 – תועלותיהם  בכל  להם 

כל  בעבורם  הוכן  זה  בבית 

להם, והושם כל  מה שדרוש 

מכונתו  על  בו  הנצרך  דבר 

הראוי  מקומו  על   – הטובה 

התיזון  על  והותזן  והנכון, 

הנאה – והבית היה משוכלל 

וביופי  בנוי  ובכליו,  בצורתו 

לתועלותם  והנאות  מושלם 

ביותר  הראוי  ובאופן   –

תזנותם  וכוונת  לתועלתם, 

– וכל זה נעשה מתוך כוונה 

וקומן  להם.  להיטיב  ומטרה 

ובנוסף   – קה  כל  בו עם  להם 

להם  וזומנו  הוכנו  זה,  לכל 

הבקיא  חכם  רופא  וגם  לרפואתם  הנצרכות  ומשחות  תרופות  מיני   – מועילים  כחלים  זה  בבית 

לרפאם בהם – לרפא אותם בתרופות אלו, כדי שייטיב וישפר את ראותם – את הראייה שלהם, 

אך - והם, האנשים העיוורים, התעלמו והתרשלו מלעסוז ברפואת עיניהם, ולא שמעו אל הוראות 

הרופא אשר היה מתעסז ומתאמץ ברפואתם, והיו הולכים בבית בענין רע מעיורונם – והיו מגששים 

בבית בעיוורון מושלם. וכל עת אשר הלכו בבית, נכשלו - נתקלו בדברים באותם החפצים המוכנים 

- שהוכנו לתועלתם, ונפלו על פניהם, והיה מהם מי שנפצע ומי שנשבר – וחלקם נפצעו ונשברו 

ומצבם שהיה רע מתחילה   – ונכפלה רעתם  ייסוריהם  גדלו   – רב צערם  ובעקבות כך  איבריהם, 

הורע עתה בכפליים, שכן מתחילה סבלם היה תוצאה של עיוורונם בלבד, ועתה התווסף להם 

אותם  הקורות  ויגיעו להבנה שכל  כך קרה שבמקום שיכירו בטעותם  גם מפני פציעתם.  סבל 

באו מתוך שהתרשלו ולא האזינו להוראותיהם של מי שרצו בטובתם, הוסיפו חטא על פשע והיו 

 מתרעמים על בעל הבית – והחלו להאשים את בעל הבית והבונה אותו – ואת מי שבנה את הבית,

וגינו

את מעשהו ואת פועלו, והיה 

וכמנהיג  כמזצר  בעיניהם 

נראה  והיה אותו אדם   – רע 

בעיניהם כחסר יכולת וכאדם 

רעה,  בדרך  אותם  שמנהיג 

וחשבו ודימו, כי לא כיון בהם 

כוונת טובה וחסד - שלא היה 

בכוונתו לעשות להם טובה. 

כביכול בכל מעשיו לא חתר 

כוונת  אם  כי  עמם.  להיטיב 

התכוון  אלא   – והנקז  הצער 

ולגרום  לצערם  להטריחם, 

 – קה  להם  וגרם  נזק,  להם 

גרמה  המוטעית  ומחשבתם 

בעל  בטובת  לכפור  להם 

הבית ובחסדיו, כמו שאמר שלמה המלך החכם )זהלת י, ג(: ‘וגם בדרך שכל בר דעת מבין שיש 

להלך בה בזהירות, כשהסכל הולך בה אינו נזהר מחמת שלבו חסר דעת ותבונה, ועל ידי כך הוא 

נכשל בדברים המוכנים לתועלתו, וגם אז לא יכיר ויודה בטעותו אלא ואמר לכל – כלפי מי שסלל 

את הדרך סכל הוא‘. אין הוא מכיר שהכינו את הדרך לתועלת אלא נראה בעיניו שסללו אותה 

כדי שתהיה למכשול )פת לחם(. 

יתברך  ה’  בטובות  הבריות  של  ההכרה  לחוסר  הגורמות  הסיבות  שלוש  את  רבנו  שהציג  אחר 

הבריות  לב  את  להעיר  הדור  חכמי  על  המוטלת  לחובה  לב  לתת  מעורר  הוא  מעלתן,  ובגודל 

להתבונן בטובות שהיטיב עמם ה’. 

וכיון שהוא - שהדבר כן, התחייבו ]מחוייבים[ אנשי החכמה והמדע – חכמי התורה ובעלי הדעת 

והתבונה שבכל דור ודור להעיר – לעורר את מי שלא הבין – שאינו מבין את טובות הבורא, ולהורות 

– עד שיבינו  ומעלתן של הטובות הללו בדרך שכלם  את יתרונן  בני אדם לדעת  - ולהדריך את 

ר ּוְכַמְנִהיג ָרע,  ְמַזּצֵ הּו, ְוָהָיה ְבֵעיֵניֶהם ּכִ ֶאת ַמֲעׂשֵ

י ִאם  ַנת טֹוָבה ָוֶחֶסד, ּכִ ּוָ ֶהם ּכַ ן ּבָ י לֹא ִכּוֵ בּו, ּכִ ְוָחׁשְ

טֹוַבת  ְוָגַרם ָלֶהם ֶקה ִלְכּפֹר ּבְ ֶקז,  ְוַהּנֵ ַער  ַנת ַהּצַ ּוָ ּכַ

ָאַמר ֶהָחָכם )זֶֹהֶלת י, ג(:  מֹו ׁשֶ ִית ְוַחְסּדֹו, ּכְ ַעל ַהּבַ ּבַ

ַלּכֹל  ְוָאַמר  ָחֵסר  ִלּבֹו  ֹהֵלְך  ָכל  הּסָ ׁשֶ ְכּ ֶרְך  ּדֶ ּבַ ְוַגם 

ָסָכל הּוא.

ע  ּדָ י ַהָחְכָמה ְוַהּמַ בּו ַאְנׁשֵ הּוא ֵכן, ִהְתַחּיְ ׁשֶ ְוֵכיָון 
ַהּבֹוֵרא,  טֹובֹות  ֵהִבין  ּלֹא  ׁשֶ ִמי  )ח(ְלָהִעיר 

ְכָלם.  ׂשִ ֶדֶרְך  ּבְ ִיְתרֹוָנן  ָלַדַעת  ָאָדם  ֵני  ּבְ ּוְלהֹורֹות 

ִית  ים ִעְוִרים, הּוְבאּו ֶאל ּבַ ְדמּו ָבֶקה ֶאל ֲאָנׁשִ ּנִ ּוַמה 
ָבר  ל ּדָ ם ּכָ ָכל ּתֹוֲעלֹוֵתיֶהם, ְוהּוׂשַ מּוָכן ָלֶהם ּבְ

ֶאה  ַהּנָ ּזּון  ַהּתִ ַעל  ְוֻהְתַזן  ַהּטֹוָבה,  ְמכֹוָנתֹו  ַעל  ּבֹו 

ּבֹו  ָלֶהם  ן  ְוֻקּמַ נֹוָתם,  ּזָ ּתַ ַנת  ְוַכּוָ אֹות ְלתֹוֲעלֹוָתם  ְוַהּנָ

ָאם  ְלַרּפְ ָחָכם  ְורֹוֵפא  מֹוִעיִלים  ָחִלים  ּכְ ֶקה  ל  ּכָ ִעם 

ֵמֲעסֹז  מּו  ִהְתַעּלְ ְוֵהם  ְראּוָתם,  יִטיב  ּיֵ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ֶהם  ּבָ

ר ָהָיה  ְמעּו ֶאל ָהרֹוֵפא ֲאׁשֶ ְרפּוַאת ֵעיֵניֶהם, ְולֹא ׁשָ ּבִ

ִעְנָין ָרע  ּבְ ִית  ּבַ ּבַ ְוָהיּו הֹוְלִכים  ְרפּוָאָתם,  ּבִ ז  ִמְתַעּסֵ

ָבִרים  ּדְ ּבַ לּו  ִנְכׁשְ ִית  ַבּבַ ָהְלכּו  ר  ֲאׁשֶ ְוָכל  ֵמִעְורֹוָנם. 

ֵניֶהם, ְוָהָיה ֵמֶהם  ם, ְוָנְפלּו ַעל ּפְ ַהּמּוָכִנים ְלתֹוַעְלּתָ

ָלה ָרָעָתם,  ר, ְוַרב ַצֲעָרם ְוִנְכּפְ ּבַ ׁשְ ּנִ ְפַצע ּוִמי ׁשֶ ּנִ ִמי ׁשֶ

ּנּו  ְוּגִ ִית ְוַהּבֹוֶנה אֹותֹו,  ַעל ַהּבַ ְוָהיּו ִמְתַרֲעִמים ַעל ּבַ

ח. להעיר מי שלא הבין טובות הבורא ולהורות בני אדם לדעת יתרונן בדרך שכלם. כתב הרבינו יונה 

)‘שערי תשובה’ שער ג’ אות יז(: ודע כי המעלות העליונות נמסרו לנו במצות עשה. ומונה שם 

 עיונים 



שער הבחינה ביושר לבבביושר לבבשער הבחינה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  זצג זצב   המוסר   ארחות   

ויגיעו בקה אל התענוג וההנאה 

בהן בעולם הקה – ההודאה לה’ 

הלב  תשומת  את  מפנה  גם 

בתענוג  ומזכה  בטוב  להכיר 

ולשכר  הזה  בעולם  ובהנאה 

הבא.  ]בעולם[  לעולם  טוב 

וכבר אמר שלמה המלך החכם 

בענין הקה )זהלת יב, יא(:

‘דברי חכמים כדרבונות – דרבן הוא מסמר חד התקוע במקל ארוך, והוא קרוי “מלמד הבקר”. מקור 

השם בדרך החרישה שהייתה נהוגה בעבר: האדם המוליך את השור השתמש בו ללמד ולהדריך את 

הבקר שלא יסטה מדרך הישר כדי שהשדה ייחרש באופן הנדרש וייעשה תלמים תלמים )ברטנורא 

כלים פ”ט מ”ו( וכמשמרות נטועים – מה מסמר זה קבוע אף דבריהם של החכמים קבועים, ומה נטיעה 

פרה ורבה אף דבריהם פרים ורבים למצוא בהם טעם )רש”י( בעלי אסופות‘, דימה המשיל שלמה המלך 

החכם את דברי החכמים לדרבונות, בענין ההערה – מפני שהם מעוררים את האדם; כשם שהדרבן 

המציאות  כי  בשכלם.  זאת 

מראה כמה וכמה טובות מנע 

וערבב  מהן,  ליהנות  בעליהן 

טובות  וכמה   - בהן  שמחתו 

מהן  נהנים  אדם  בני  אין 

בגלל  בהן  השמחה  ודעכה 

וידיעתו  אותן  הכרתו  חסרון 

העדר  בגלל   – מעלותן 

ההבחנה בהן. כשאין מתבוננים בטובה, אין שמחים בה ואין מעריכים אותה.

וכשמעירים – לעומת זאת כאשר מעוררים את בעלי הטובות – את מקבלי הטובות להכיר אופני 

יתרונן – ולדעת את מכלול יתרונותיהן, ומגלים להם – ומביאים לידיעתם את מה שנעלם מדעתם 

מהן – את הטובות שנעשו עמם ושנעלמו מידיעתם, אז יגדל שבחם בפיהם, ותרבה הודאתם למטיב 

להם – וירבו להודות למי שהיטיב להם,

ה  עֹוָלם ַהּקֶ ֲענּוג ְוַהֲהָנָאה ָבֶהן ּבָ יעּו ָבֶקה ֶאל ַהּתַ ְוַיּגִ

ֶהָחָכם  ָאַמר  ּוְכָבר  א.  ַהּבָ ָלעֹוָלם  טֹוב  ָכר  ּוְלׂשָ

ְרֹבנֹות  ּדָ ְבֵרי ֲחָכִמים ּכַ ה )זֶֹהֶלת יב, יא(: )ט(ּדִ ִעְנַין ַהּקֶ ּבָ

ֶהָחָכם  ה  ִדּמָ ֲאֻסּפֹות,  ֲעֵלי  ּבַ ְנטּוִעים  ְמרֹות  ּוְכַמׂשְ

ַהֶהָעָרה, ִעְנַין  ּבְ ְלָדְרבֹונֹות  ַהֲחָכִמים   ִדְבֵרי 

ב  ֲעֵליֶהן ֵלָהנֹות ֵמֶהן, ְוִעְרּבֵ ה טֹובֹות ָמַנע ּבַ ּמָ י ּכַ ּכִ

ִויִדיָעתֹו  אֹוָתן  ָרתֹו  ַהּכָ ֶחְסרֹון  ָבֶהן,  ְמָחתֹו  ׂשִ

יר  ֲעֵלי ַהּטֹובֹות ְלַהּכִ ִעיִרים ֶאת ּבַ ּמְ ַמֲעלֹוָתן. ּוְכׁשֶ

ם  ְעּתָ ֱעַלם ִמּדַ ּנֶ ֶ ים ָלֶהם ַמה ּשׁ ָאְפֵני ִיְתרֹוָנן, ּוְמַגּלִ

ִטיב ָלֶהם,  ה הֹוָדָאָתם ַלּמֵ ְבָחם, ְוִתְרּבֶ ל ׁשִ ֵמֶהן, ִיְגּדַ

ט. דברי חכמים כדרבונות וכמשמרות נטועים בעלי אסופות. רבי משה דוד וואלי זצ”ל, מתלמידי 

הרמח”ל זצ”ל, בספרו ‘ביאור חמש מגילות’ על קהלת )עמוד קצח, על הפסוק דברי חכמים וגו’( 

מבאר את מעלת לימוד ספרי המוסר - כל אחד לפי נטיית ליבו, וזה לשונו: “והנה החכם נתן 

טעם בסמוך, למה אחר שכתב ספר משלי, שיש בו כל עניני המוסר הצריכים והמספיקים להנהיג 

את הבריות, עלה על דעתו גם כן לכתוב את הספר הזה, שמראה על השבעה הבלים. כי הלוואי 

הישרה, שהיא  די לתקן את עצמן בדרך  בו  בני אדם מה שכתוב בספר משלי, שיש  שישמרו 

תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם.

אלא הענין הוא, לפי שיצר הרע נתון בלבו של אדם, הנה הוא כבהמה ממש, שצריכה אל הדרבן לכוין 

אותה לתלמיה, ולא לדרבן אחד, אלא להרבה דורבנות, כי תאוותיו מרובות לענין הרע, ועצלותו גדולה 

לענין הטוב, ולכן צריך להציב הדרבן כנגדו, אולי יתעורר על זריזותו לצד הטוב ויעזוב את דרכו לצד 

הרע, ולא יספיק דרבן אחד בלבד, כי אין אדם לומד תורה אלא ממקום שליבו חפץ, ואפשר שלא 

יחפוץ בספר משלי, וירצה בספר קהלת ללמוד ממנו תקנתו, ויבוא טוב מכל מקום. 

וכן רצה ה’ יתברך, שיהיו חכמים הרבה בכל דור ודור שיכתבו ספרי מוסר לטעם הנזכר ממש, כי דברי 

חכמים כדרבונות, ויוכל האדם לבחור מהם כל אשר יחפוץ, כי כאשר האדם לומד מוסר מן הספר 

כמה וכמה מעלות ובתוך דבריו כתב: “ומעלת זכרון חסדיו והתבונן בהם, שנאמר ‘וזכרת את כל 

הדרך’ וכו’ ודוד אמר )תהלים קז, מג( ויתבוננו חסדי השם”. וכתב על כך רבי יחזקאל לוינשטיין 

זצ”ל )‘אור יחזקאל’ יראה ומוסר עמוד רפג(: מעלות אלו אינם ניתנות במתנה, אלא מחוייב לעמול 

ולהתיגע כדי לקנותם, ומבלעדי עמל מיוחד להשגתם לא ישיגם, ויכול אני להעיד בעצמי כי ביום 

שאיני טורח במיוחד לחשוב ולהתבונן בחסדי ה’ יתברך, אינני מרגיש כלל כי ה’ יתברך גומל עמי 

חסדים על כל צעד ושעל עכ”ל.

כתבו הספרים הק’ שאדם צריך לדעת שבכל מצבי חייו הוא מוקף ברחמים מרובים ובחסדי ה’ 

לאין שיעור, רק שאין הוא מבחין בכך, וכמו שכתוב )דברים כט, ג( “ולא נתן ה’ לכם לב לדעת 

ועינים לראות ואזנים לשמוע עד היום הזה”, ופירש רש”י: “להכיר את חסדי הקב”ה ולדבק בו”. 

אבל אילו היה מתבונן בזה האדם היה רואה את רוב חסדיו יתברך, וכמו שאמר הכתוב )תהלים 

קז, מג( “מי חכם וישמור אלה ויתבוננו חסדי השם”, וכתיב )שם לד, ט( “טעמו וראו כי טוב השם”, 

ופירש ה’חפץ חיים’ )‘שם עולם’ שער שמירת השבת פרק ו’( דכמו שבמאכל כדי לעמוד על טיבו 

צריך לטעמו, כך כדי להכיר ולידע את חסדי ה’ צריך האדם להתבונן בהנהגת ה’ עמו ויראה כמה 

הוא מוקף בחסדי ה’ ובהשגחתו יתברך, וכל אדם כשיתבונן בכל ענין מעניניו איך שבא אליו 

וכיצד נסתבבו עמו כל הפרטים יראה כמה חסד והשגחה יש עמו. עיי”ש. 

 עיונים 

 עיונים 



שער הבחינה ביושר לבבביושר לבבשער הבחינה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  זצה זצד   המוסר   ארחות   

אותם, את הספרים, והמשילם 

למסמרות הנטועים.

מכאן ואילך יבוארו עניינים 

הבחינה,  בחיוב  מרכזיים 

וחילקם רבנו לשישה פרקים 

הכלולים בשער הבחינה.

וצריך שנבאר ]ועלינו לבאר[ 

עתה, מענין ]בעניין[ הבחינה 

]דברים[.  ענינים  ששה 

]מה  מהות  מהם,  הראשון 

 – ואמיתתה  הבחינה  היא[ 

ועצם עניינה ]דבר זה יבואר 

בפרק א’[. והשני, אם אנחנו 

אם  בברואים  לבחון  חייבין 

עלינו  מוטלת  האם   – לא 

בחכמה  להתבונן  החובה 

לא  או  בנבראים,  הנראית 

בפרק  יתבארו  אלו  ]דברים 

נוכל  שבעזרתן  – מה הן דרכי ההתבוננות בנבראים  ב’[. והשלישי, איך אופני הבחינה בברואים 

לגלות ולהבחין את אחדות ה’ ]הדבר יבואר בפרק ג’[. והרביעי כמה מיני סימני החכמה בברואים 

– כמה סוגים של חכמה נראים בכללות הנבראים, אשר נוכל לבחון בהם – שעל ידי ההתבוננות 

בהם נוכל להבחין ולהכיר את אחדות ה’ ]פרק ד’[. והחמישי, איקה מהם זרוב אלינו – מהו הסוגים 

שקרובים ביותר להשגתנו מבין כלל הסימנים המלמדים על חכמתו יתברך וניכרים בכלל הבריאה, 

ולכן אנחנו חייבין לבחון ]להתבונן[ בו יותר משאריתם – משאר סימני החכמה ]פרק ח’[. והששי, 

במפסידי הבחינה – פירוט הדברים המפסידים ומונעים מן האדם את הבחינה והדברים התלויים 

בה – ומהן המעלות שהן תוצאה של הבחינה ונובעות מהנהגה זו.

הדרך  אל  הבקר  את  מכוון 

גם דבריהם של  הישרה, כך 

החכמים מעוררים את האדם 

)מרפא  הישר  בדרך  ללכת 

את   – אותם  ודימה  לנפש(, 

האוספים  האסופות,  בעלי 

מהם  ומחברים  דבריהם  את 

נטועים  למסמרות  ספרים, 

זיום  בעבור  וקבועים, 

מפני   – בלבבות  עניניהם 

שדבריהם המתקבלים על הדעת נכנסים ומתקיימים בלבם של הלומדים את חיבוריהם כמסמר 

הקבוע בקיר, וזיום אופני החכמה בהם - ועל ידי חיבוריהם חכמתם קיימת בנפשות לעולם ואינה 

נשכחת. וכבר פירשו חכמינו ז”ל )בזהלת רבה שם( ב”בעלי אסופות” שהם בעלי החיבורים – מחברי 

הספרים, בהסתרת ]בהבלעת תיבת[ ”דברי” אשר בתחילת הפסוז – המילה “דברי” שבראש הפסוק 

מתייחסת גם ל”חכמים”, כפי שכתוב בפסוק בגלוי וגם ל”בעלי אסופות”, אף שבפועל הוסתרה. 

כלומר, כביכול כתוב בפסוק: וכמסמרות נטועים “דברי” בעלי אסופות, והטעם – והפירוש הוא: 

וכמסמרות זבועים דברי בעלי אסופות – מדוע הם כמסמרות קבועים? כי הספרים המחוברים במיני 

החכמה – העוסקים בענייני החכמה והדנים בכל תחומיה הם יציבים וזיימים ועומדים לעולם, ואין 

תועלתם נפסזת – והתועלת היוצאת מהם אין לה גבול ואינה פוסקת, ועל כן ]ומטעם זה[ דימה 

ן  ּכֵ ְוַעל  ִנְפֶסֶזת,  ם  ּתֹוַעְלּתָ ֵאין  עֹוְמִדים,  ִמים  ַזּיָ

ה אֹוָתם ְלַמְסְמרֹות ְנטּוִעים. ּמָ ּדִ

ה  ָ ּשׁ ׁשִ ִחיָנה  ַהּבְ ֵמִעְנַין  ה  ַעּתָ ָבֵאר  ּנְ ׁשֶ ְוָצִריְך 
ִחיָנה  ִעְנָיִנים. ָהִראׁשֹון ֵמֶהם, ַמהּות ַהּבְ

ִלְבחֹן  ִבין  ַחּיָ ֲאַנְחנּו  ִאם  ִני,  ֵ ְוַהּשׁ ָתּה.  ַוֲאִמּתָ

ִחיָנה  י, ֵאיְך ָאְפֵני ַהּבְ ִליׁשִ ְ רּוִאים ִאם לֹא. ְוַהּשׁ ּבְ ּבַ

ַהָחְכָמה  ִסיָמֵני  ִמיֵני  ה  ּמָ ּכַ ְוָהְרִביִעי,  רּוִאים.  ַבּבְ

י, ֵאיֶקה  ֶהם. ְוַהֲחִמיׁשִ ר נּוַכל ִלְבחֹן ּבָ רּוִאים ֲאׁשֶ ַבּבְ

יֹוֵתר  ּבֹו  ִלְבחֹן  ִבין  ַחּיָ ַוֲאַנְחנּו  ֵאֵלינּו  ָזרֹוב  ֵמֶהם 

ָבִרים  ִחיָנה ְוַהּדְ ַמְפִסיֵדי ַהּבְ י, ּבְ ִ ּשׁ ִ ֵאִריָתם. ְוַהּשׁ ִמׁשְ

ּה. לּוִים ּבָ ַהּתְ

ִזּיּום  ֲעבּור  ּבַ ְנטּוִעים,  ְלַמְסְמרֹות  אֹוָתם  ה  ְוִדּמָ

ָבֶהם  ַהָחְכָמה  ָאְפֵני  ְוִזּיּום  ָבבֹות,  ּלְ ּבַ ִעְנָיֵניֶהם 

”ַבֲעֵלי  ּבְ ם(  ׁשָ ה  ַרּבָ זֶֹהֶלת  )ּבְ ְרׁשּו  ּפֵ ּוְכָבר  ָפׁשֹות.  ּנְ ּבַ

ר  ֲאׁשֶ ְבֵרי”  ”ּדִ ַרת  ַהְסּתָ ּבְ ַהִחּבּוִרים,  ֲעֵלי  ּבַ ֲאֻסּפֹות” 

ְבֵרי  ַעם: ּוְכַמְסְמרֹות ְזבּוִעים ּדִ סּוז, ְוַהּטַ ת ַהּפָ ְתִחּלַ ּבִ

ִמיֵני ַהָחְכָמה  ִרים ּבְ ָפִרים ַהְמֻחּבָ י ַהּסְ ֲעֵלי ֲאֻסּפֹות, ּכִ ּבַ

שיחפוץ בו, ישתה בצמא את דבריו, וכל עניניו יהיו תקועים בליבו כמשמרות נטועים בלוח שלא 

יזוזו ממנו, כך הוא לא ישכח עניני מוסר שלמד ממקום שלבו חפץ.

וגם זהו הטעם שאומרים “נטועים” ולא ‘תקועים’, כי יהיו כמו הנטיעות, שמאחת יבואו נטיעות 

הרבה, שהרי יבין דבר מתוך דבר ויעשה פרי תועלתו, ואל יחשוב שהספרים האחרונים יהיו דברים 

שעדיין לא נכתבו, כי אינם אלא אסופות מן הקדמונים, ואין הפרש אלא בלשון, כי לכל מחבר יש 

לו לשון בפני עצמו, ויש מי שיחפוץ בלשון של הספר הזה, יותר מלשונו של ספר אחר, כמו שיש 

מי שאוהב מאכל זה ויטעם לחכו יותר ממאכל אחר, לפי שמשתוה יותר לטבעו, ויאכל מה שירצה 

ובלבד שלא ימות ברעב. כך ילמד האדם חכמה ומוסר מאיזה ספר שירצה, ובלבד שלא יעזוב כל 

הספרים ולא תמות נשמתו ברעב”. עכ”ד. 

 עיונים 



שער הבחינה ביושר לבבביושר לבבשער הבחינה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  זצק זצו   המוסר   ארחות   

מהות  אך  המחבר:  אמר 

להתבונן  היא,  הבחינה 

הבורא  חכמת  בסימני 

ושערם  בברואים  הנראים 

על  האדם  ויתבונן   – בנפש 

הכרת  כח  כפי  בשכלו  כך 

כוח  כפי   – המבחין  והבחנת 

האדם  ימנע  ואל  הכרתו. 

עצמו מהתבוננות זו בתואנה שאין בכוחו להשיג את החכמות הרבות והעמוקות שבכל הברואים 

על בורין, שהרי כל אחד, כפי מידת שכלו, יוכל להבחין מכל דבר ודבר שבעולם את יכולת ה’ 

וחכמתו, כי החכמה, ואם

 – בברואים  נחלזים  סימניה 

אף שהחכמה נראית בבריאה 

נברא  בכל  שונה  באופן 

ונברא, בכל זאת היא ביסודה 

– ממקור אחד  ועיזרה אחת 

היא נובעת, אלא שכל חלק 

צורתו  את  קיבל  בבריאה 

הצורך  כפי  תכונותיו  ואת 

גזר  כאשר  העולם  לקיום 

למשל  כמו  יתברך.  הבורא 

שהיא  למרות  אשר  השמש, 

 – ובעצמה  בעיזרה  אחת 

ובכל  אחת,  היא  בעיקרה 

מראות  מתחלזות  זאת 

קרניה  ניצוצות   – ניצוציה 

משתנות כשהן חודרות בשמשות החלונות הנעשות ]העשויות[ מן הקכוכית ויש בהן מיני צבעים 

בבית כפי  ֵיראו  השמש  קרני  צבע   – ומשתנה אורה  והירוזה,  והאדומה  והשחורה  שונים הלבנה 

השתנות צבעי הקכוכית דרכה הן חודרות, ועוד דוגמא יש לדבר זה: המים שמשזין מהם ]בהם[ את 

הפרדס – שגדלים בו מיני צמחים שפרחיו שונים קה מקה במראה – שמראה צבע פרחיהם שונה זה 

מזה, שאף שהמים בעיקרם אחד הם, אולם הם נראים עליהם – ופועלים בכל צמח להוציא ממנו 

פרחים שונים במראיהם: יש מהם כחולים, אדומים וצהובים. וכן היא גם חכמתו יתברך, במקורה 

אחת היא, אלא שכל אחד מהברואים קיבל את צורתו ותכונותיו בהתאם למה שראוי לו.

על כן עליך להתבונן בבריאות הבורא מזטנן ועד גדולן, והתיישב בנעלם ממך מהן – ותעיין ותתיישב 

ָרּה  ְוִעּזָ רּוִאים, ִהיא ִביסֹוָדּה  ּבְ ּבַ ִסיָמֶניָה ֶנֱחָלִזים 

ָרּה ּוְבַעְצָמּה,  ִעּזָ ר ִהיא ַאַחת ּבְ ֶמׁש, ֲאׁשֶ ֶ ּשׁ ֶאָחת, ּכַ

ֲעׂשֹות  ָמׁשֹות ַהּנַ ְ ּשׁ ּבַ זֹות ַמְראֹות ִניצֹוֶציָה  ּוִמְתַחּלְ

ה,  ה ְוַהְיֻרּזָ חֹוָרה ְוָהַאֻדּמָ ְ ָבָנה ְוַהּשׁ כּוִכית ַהּלְ ִמן ַהּקְ

כּוִכית,  ַהּקְ ִצְבֵעי  ּנּות  ּתַ ִהׁשְ ִפי  ּכְ אֹוָרּה  ה  ּנֶ ּתַ ּוִמׁשְ

ָרָחיו ׁשֹוִנים ֶקה  ּפְ ס ׁשֶ ְרּדֵ ִזין ֵמֶהם ַהּפַ ׁשְ ּמַ ִים ׁשֶ ְוַכּמַ

ַמְרֵאיֶהם. ֵהם ִנְרִאים ֲעֵליֶהם ּבְ ַמְרֶאה, ׁשֶ ה ּבְ ִמּקֶ

ן ַטּנָ ִמּזְ ַהּבֹוֵרא  ְבִריאֹות  ּבִ ִהְתּבֹוֵנן  ן  ּכֵ  ַעל 
ֵמֶהן, ָך  ִמּמְ ְעָלם  ּנֶ ּבַ ב  ֵ ְוִהְתַיּשׁ דֹוָלן,  ּגְ  ְוַעד 

ֶרז ִראׁשֹון  ּפֶ

ִחיָנה ִהיא, )א(ִהְתּבֹוֵנן  ר: ַאְך ַמהּות ַהּבְ ַהְמַחּבֵ ָאַמר 
ֲעָרם  ְוׁשַ רּוִאים  ּבְ ּבַ ַהּבֹוֵרא  ָחְכַמת  ִסיָמֵני  ּבְ

י ַהָחְכָמה, ְוִאם  ְבִחין, ּכִ ַרת ַהּמַ ִפי ּכַֹח ַהּכָ ֶפׁש ּכְ ּנֶ ּבַ

)נ”ו, ב’( מובא שהרואה קנים בחלום יצפה לבינה, שנאמר )משלי ג’, ז’( ‘ובכל קנינך קנה בינה’, וזה 

נרמז במילים אלו ‘מלאה הארץ קנינך’ שהארץ מלאה בינה )‘פניני תפילה’ עמ’ ע”ז(. 

השרף מקוצק )שיח שרפי קודש( מבאר את הפסוק “לעושה השמים בתבונה” )תהלים קלו, ה(, 

שהרי הכל נעשה בחכמה אין סוף, אלא השמים נעשו עבור תבונה שנוכל להתבונן ולהכיר דבר 

מתוך דבר ולהגיע להכרה בהקב”ה. 

ע”ה  דוד המלך  א. התבונן בסימני חכמת הבורא בברואים ושערם בנפש כפי כח הכרת המבחין. 

“עוטה  ומתחיל  הנפלאים,  וברואיו  ה’  במעשי  מדבר  ק”ד(  פרק  )תהלים  נפשי”  “ברכי  במזמור 

אור כשלמה נוטה שמים כיריעה וגו’ תהום כלבוש כסיתו וגו’ המשלח מעינים בנחלים וגו’ אשר 

שם ציפורים יקננו וגו’ הכפירים שואגים לטרף" וגו’ עד שמגיע לפסוק “מה רבו מעשיך ה’ כולם 

בחכמה עשית מלאה הארץ קניניך”. ה’עקידה’ פירש את הפסוק כך: כשאני מתבונן בכל אלו 

הנבראים אשר הזכרתים, ואני רואה “מה רבו” כלומר כמה גדלו באיכות ורבו בכמות, אני שומע 

היאך כל הנבראים האלו צועקים ומכריזים כי הם “מעשיך השם”, וכן כשאני רואה את “כולם” 

וכן מה ש”מלאה הארץ”,  זאת,  מתנהגים “בחכמה”, אני שומע אותם אומרים כי אתה “עשית” 

כלומר שהכל מלאים בתפקיד ואין דבר אחר ריק בעולם בלא תפקיד, וכמו שאמרו חז”ל “כל מה 

שברא הקב”ה בעולמו, לא ברא דבר אחד לבטלה”, אם כן כולם אשר בארץ המה אומרים שהם 

“קניניך”! )‘לב אליהו’ ח”ב עמ’ צ”ב(. 

ויש שביארו “מלאה הארץ קנינך”, שהארץ מלאה דברים שעל ידם אפשר להגיע להכרה בבורא 

כל העולמים ולקנות יראת שמים, כדכתיב )ישעיה מ’, כ”ו( ‘שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה’.

ויש להוסיף, שהרי כח זה להתבונן בבריאה הנפלאה ולהכיר על ידי זה את מנהיגה של הבירה, הוא 

על ידי השתמשות בכח הבינה שהקב”ה נתן לנו )בינה היינו להבין דבר מתוך דבר(, וכן אומרים 

בתפילת מעריב “ובתבונה משנה עתים”, ובודאי מה שאנו אומרים שבח זה על הקב”ה הוא גם 

בכדי שאנחנו נגיע לדרגה יותר גדולה בהכרתו יתברך על ידי כח הבינה שיש בנו. ובגמרא ברכות 

 עיונים 

 עיונים 



שער הבחינה ביושר לבבביושר לבבשער הבחינה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  זצט זצח   המוסר   ארחות   

פועל  ואינו   – לרצונו  אינו 

אך  ובחירתו,  רצונו  מכוח 

שהוטבע  בטבעו  עושה  הוא 

פעולתו  אלא   – בלבד  עליו 

טבעו  של  יוצא  פועל  היא 

בכוחו  ואין  בו  שנחקק 

מכריח  לו  ויש  לשנותו, 

שמכריחו על המעשה ההוא – 

וכי הוא פועל בכפוף לכוח-

לפעול  עליו  הכופה  מכריח, 

היכולת  לו  ושאין  כדרכו, 

את  ממנו  לשנות  והאפשרות 

ולפעול באופן  דרך פעולתו 

אחר. דוגמא לדבר היא כאש 

אשר כחה השרפה בלבד – באש הוטבע כוח הבעירה בלבד, וכמו המים אשר הם מזררים בטבעם 

בלבד – טבעם של המים לקרר ולצנן בלבד. ואשר הוא עושה כחפצו, אולם מי שפועל ועושה את 

– רואים שהוא עושה מעשים משתנים  מעשיו מתוך רצונו והחלטתו ומתוך בחירתו, יראו ממנו 

בעיתים משונים – פעולות שונות המשתנות בו מזמן לזמן, כי מעשיו הם בהתאם לרצונו.

ומפני שהבורא יתברך חפץ במעשהו – היות שהבורא יתברך עושה את הכול מתוך רצונו החופשי 

והוא בוחר בפעולותיו, ואיננו מוכרח – ואין הוא מוכרח ]כדי להימלט מנזק )פת לחם([, ולא צריך 

– ואין לו צורך שידחק בו לעשות את פעולותיו ]כדי להגיע לאיזה תועלת )פת לחם([, ולא מוטבע 

שטרם  בדברים  גם  בדעתך 

ותמצאם  כה,  עד  הבנת 

בעקרת  לך  סיפרתי  כאשר 

תגלה  ה’  ובעזרת   – השם 

שאמרתי  כמו  היא  שהאמת 

ונברא  נברא  שמכל  לך, 

אפשר להבחין את חכמת ה’, 

הנראים  החכמה  סוגי  ושכל 

מסתעפים  כולם  בברואים, 

מיסוד ושורש אחד.

מתחלזים  שהם  ומפני 

שחכמת  ומפני   – בברואים 

באופן  נראית  אינה  הבורא 

אלא  הברואים,  בכל  שווה 

עלינו  חובה   – לכן התחייבנו  שונה,  באופן  יתברך  חכמתו  נכרת  הברואים  של  ומין  מין  שבכל 

להתבונן ולחשוב בהם – בסימני החכמה הנראים בכל אחד מהם, עד שיתיישב ענינם בנפשותינו – 

עד שנשיג בשכלנו את ענינם על בוריים, בלי כל ספק, וינוח ברעיונינו – והוא ייָקבע ברעיונותינו 

לבל נשכחהו. ואילו היו סימניה – אילו היו סימני חכמת הבורא נראים על דרך אחת – באופן שווה 

ואחיד בכל הברואים כולם, לא היה ענינה מסתפז על אחד מהם – כי אז לא היה מסתפק שום אדם 

בעניינם, וגם היה המשכיל ]החכם[ והכסיל ]והטיפש[ שוה בהכרתה – משיגים אותה באופן שווה 

]הכסיל הוא מי שאינו מבין את מעלת החכמה, ולכן אינו רוצה לייגע ולאמץ את שכלו להשיגה. 

הוא  גם  וללא התבוננות מעמיקה. אולם  היא שטחית  ובברואים  משום כך הסתכלותו בבריאה 

למרות כסילותו ושטחיותו, מכיר בחכמה הנראית בדברים המצויים והרגילים, שכן מפני שכיחותם 

אפשר להכיר בחכמה הניכרת בהם ללא יגיעה רבה וללא מאמץ במלאכת ההתבוננות. לפי דברי 

רבנו, לו הייתה חכמת הבורא נראית בכל מה שברא בדרך אחת, היה הכסיל מכיר את חכמת 

הבורא גם בדברים שלא שם לבו להתבונן בהם, על פי הידוע לו מהדברים שהוא מורגל בהם, ואז 

המשכיל והכסיל היו שווים בהשגת חכמת הבורא הנראית בברואים )פת לחם([.

והעילה בקה – והסיבה לכך שלא נבראו כל הברואים בדמות אחידה ותבנית אחת, אלא הם שונים 

זה מזה, היא שהדבר שהוא עושה מעשה אחד תדיר – שכל ֹּכוח או נברא שפועל פעולתו בדרך 

אחידה באופן תמידי, מורה על כך שמעשהו

אומרת  האזינו  בפרשת  מוטבע.  ולא  צריך  ולא  מוכרח  ואיננו  במעשהו  חפץ  יתברך  ב. שהבורא 

התורה: “ראו עתה כי אני אני הוא ואין אלהים עמדי, אני אמית ואחיה מחצתי ואני ארפא ואין 

מידי מציל” )דברים לב, לט(. יבואר המקרא הזה על פי דברי רבינו כאן שכתב כי הקב”ה עושה 

את הכל מתוך רצונו החפשי מבלי שיהיה מוכרח או צריך לעשותו ואין שום דבר המכריח אותו 

לפעול או לעשות דבר מה. והנה ידוע מדרך ההגיון, אשר מלת “אני” אשר יאמר האדם הוא מיוסד 

ומורה על חוק בחירתו החפשית מכל הכרח ומכריח, כי האדם אשר יניע אותו גבר אמיץ-כח 

בחזקו ותקפו אל צפון או אל דרום, בל יוכל לומר, אני פניתי אל צפון או אל דרום, כי לא מחפצו 

ם. ֵ ֶעְקַרת ַהּשׁ י ְלָך ּבְ ְרּתִ ר ִסּפַ ֲאׁשֶ ְמָצֵאם ּכַ ּתִ

ְבנּו  ִהְתַחּיַ רּוִאים,  ּבְ ּבַ ִזים  ִמְתַחּלְ ֵהם  ׁשֶ ֵני  ּוִמּפְ
ב  ֵ ְתַיּשׁ ּיִ ׁשֶ ַעד  ֶהם,  ּבָ ְוַלְחׁשֹב  ְלִהְתּבֹוֵנן 

ָהיּו  ְוִאּלּו  ַרְעיֹוֵננּו.  ּבְ ְוָינּוַח  ַנְפׁשֹוֵתינּו  ּבְ ִעְנָיָנם 

ָהָיה  לֹא  ם,  ּלָ ּכֻ רּוִאים  ּבְ ּבַ ַאַחת  ֶרְך  ּדֶ ַעל  ִסיָמֶניָה 

יל  ּכִ ׂשְ ַהּמַ ְוָהָיה  ֵמֶהם,  ַאַחד  ַעל  ז  ּפֵ ִמְסּתַ ִעְנָיָנּה 

ָבר  ַהּדָ ׁשֶ ָבֶקה,  ה  ְוָהִעּלָ ָרָתּה.  ְבַהּכָ ֶוה  ׁשָ ִסיל  ְוַהּכְ

הּו  ֲעׂשֵ ּמַ ִדיר, מֹוֶרה ׁשֶ ה ֶאָחד ּתָ ה ַמֲעׂשֶ הּוא עֹוׂשֶ ׁשֶ

ע  ֻהְטּבַ ׁשֶ ִטְבעֹו  ּבְ ה  עֹוׂשֶ הּוא  ַאְך  ִלְרצֹונֹו,  ֵאינֹו 

ה  ֲעׂשֶ ְכִריחֹו ַעל ַהּמַ ּמַ ְלָבד, ְוֵיׁש לֹו ַמְכִריַח ׁשֶ ָעָליו ּבִ

ר  ֲאׁשֶ ֵאׁש  ּכָ ּנּו,  ִמּמֶ ּנֹות  ְלׁשַ ְיֹכֶלת  לֹו  ְוֵאין  ַההּוא, 

ְמָזְרִרים  ֵהם  ר  ֲאׁשֶ ִים  ְוַכּמַ ִבְלָבד,  ֵרָפה  ַהּשְׂ ּכָֹחּה 

ֵיָראּו  ֶחְפצֹו,  ּכְ ה  עֹוׂשֶ הּוא  ר  ַוֲאׁשֶ ְלָבד.  ּבִ ִטְבָעם  ּבְ

ים. ּנִ ים ְמׁשֻ ִעּתִ ים ּבְ ּנִ ּתַ ים ִמׁשְ ּנּו ַמֲעׂשִ ִמּמֶ

הּו,  ַמֲעׂשֵ ּבְ ָחֵפץ  ַרְך  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  )ב(ׁשֶ ֵני  ּוִמּפְ
ע,  ְוֵאיֶנּנּו ֻמְכָרח, ְולֹא ָצִריְך, ְולֹא ֻמְטּבָ

 עיונים 



שער הבחינה ביושר לבבביושר לבבשער הבחינה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  רא ר   המוסר   ארחות   

לבדו יודע, אם  ורק האלהים 

זו  סיבה  אכן  אם   – בעבורה 

בלבד היא הטעם היחיד לכך 

לא   – הבריות  כל  היו  שלא 

בדמות  הברואים  כל  נבראו 

אחת,  ]וצורה[  ותמונה  אחת 

יהיו  קה  שבעבור  נותן  והדין 

החכמה  סימני  השתנות 

החכמה  סימני   – בברואים 

שונים  בנבראים  הנראית 

ומגוונים. וחכמתו יתברך גבוהה ונעלה מכדי שיהא בכוחנו להשיגה ולעמוד על גדלה ועוצמתה, 

אך ייתכן שטעם זה שקכרנו הוא טעם אחד מהרבה פנים – מבין טעמים רבים שלא הגענו ]עמדנו[ 

אליהם – ולא השגנו אותם, ורק לו ]לבורא[ יתעלה לבדו החכמה המגעת עד תכלית האמת, ואין 

אלוה מבלעדיו.

מתוך  פועל  הוא  אין  וכן   –

לכן  לכך,  מכריחו  שטבעו 

הדברים  את  ועשה  ברא 

קה  משתנים  שהם  באופן 

באופן  נעשים  ואינם  מקה, 

אחיד, כפי שמחייבת חכמתו 

שתורה  כדי  ]זמן[,  עת  בכל 

ובהבדלים  השונים  במעשים  ההתבוננות  שמתוך  היא  במעשים  הגיוון  של  המטרה   – השתנותם 

פעולותיו  ושכל   – ועל חפצו בפעלו  בעולמו  יחיד  הוא  כי   – על אחדותו  ונשכיל  נדע  שביניהם 

נעשות מרצונו השלם ובבחירתו ]ואין מי שיכריח אותו או ימנע אותו מלפעול בעולמו כרצונו[, 

כמו שאמר דוד המלך )תהלים זלה, ו(: ‘כל אשר חפץ ה‘ עשה – כל מה שרוצה ה’ הוא עושה בשמים 

ובארץ‘. והשכל מחייב שמטעם זה נראית חכמת ה’ מברואיו באופנים שונים.

ל  ּכָ ָהיּו  לֹא  ֲעבּוָרּה  ּבַ ִאם  יֹוֵדַע,  ְוָהֱאלִֹהים 
ּוְתמּוָנה  ַאַחת  ְדמּות  ּבִ ִרּיֹות  ַהּבְ

ִסיָמֵני  ּנּות  ּתַ ִהׁשְ ֶקה  ֲעבּור  ּבַ נֹוֵתן  ין  ְוַהּדִ ֶאָחת, 

יג,  ַרְך ַנֲעָלה ֵמַהּשִׂ רּוִאים. ְוָחְכָמתֹו ִיְתּבָ ַהָחְכָמה ַבּבְ

ְענּו ֲאֵליֶהם,  ּלֹא ִהּגַ ה ָפִנים ׁשֶ ַאְך ָקַכְרנּו ֶאָחד ֵמַהְרּבֵ

ְלָעָדיו. ַעת, ְוֵאין ֱאלֹוּהַ ִמּבַ ּגַ ה ַהָחְכָמה ַהּמַ ְולֹו ִיְתַעּלֶ

ֶבת  ַחּיֶ ּמְ ׁשֶ ִפי  ּכְ ה,  ִמּקֶ ֶקה  ים  ּנִ ּתַ ִמׁשְ ָבִרים  ַהּדְ ה  ָעׂשָ

ַעל  ּנּוָתם  ּתַ ִהׁשְ ּתֹוֶרה  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ֵעת,  ָכל  ּבְ ָחְכָמתֹו 

ים  ִהּלִ )ּתְ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָפֳעלֹו,  ּבְ ָחְפצֹו  ְוַעל  ַאְחדּותֹו 

ַמִים ּוָבָאֶרץ. ָ ּשׁ ה ּבַ ר ָחֵפץ ְיָי ָעׂשָ זלה, ו(: )ג(ּכֹל ֲאׁשֶ

שום דמות וצלם? וביאר ה’משך חכמה’ הצלם האלוקי שכתוב בתורה ]‘נעשה אדם בצלמנו’[ הוא 

הבחירה החפשית שיש לאדם, שיוכל לבחור לעשות מה שירצה בלי שיהיה לו שום טבע מכריח 

לשום צד, וכל מעשיו הם רק מרצון ושכל חפשי, וזהו ‘בצלמנו’ שבבחירה החפשית דומה האדם 

לאלהים. 

וממשיך ה’משך חכמה’ לבאר, כי ידיעת ה’ את מה שיבחר האדם בו אינו מכריח את האדם לעשות 

כן, כי אין ידיעת הקב”ה כידיעת בני אדם שהידיעה אצלם באה מחמת שרואים בחושיהם את 

העתיד לבוא, אלא ידיעתו היא משום שהוא בעצמו יודע, וידיעה כזאת אינה סותרת את הבחירה, 

היא  איך  להבין  היכולת בשכלנו  למרות שאין  והנה,  ה”ה(.  פ”ה  )תשובה  הרמב”ם  וכמו שכתב 

ידיעתו של הקב”ה, שאין שכל האדם יכול להשיג איך תיתכן ידיעה שאינה בחושים, ואיך תיתכן 

ד’(.  )לשון הר”ן בדרשותיו, דרוש  הייתיו”  ידעתיו  ]“כי אילו  ידיעה שלא תסתור את הבחירה, 

פירוש, אין מי שישיג עצמותו אלא הוא יתברך בעצמו, כי אי אפשר להשיגו מבלי להיות כמוהו[, 

רק זאת אנו יודעים, שמה שנמצא מקום להבחירה החפשית של האדם שבכוחו לעשות כרצונו 

כפי הטבע  הם  כל מעשיהם  כלום אלא  לבחור בדעתם  יכולים  הנבראים שאינם  ]ואינו כשאר 

שהטביע בהם הבורא[, הוא מצמצום האלקות, שהקב”ה מניח מקום לאדם לעשות כפי מה שיבחר, 

ורצונו הוא פנה, אך מחפץ ורצון איש אחר אשר גבר עליו, פנה לימין או לשמאל, ורק אשר יעשה 

האדם מחפצו ורצונו בלי שום מכריח, יאמר עליו כי הוא זה, אשר “אני” חפץ ועושה.

ועל כן מבואר היטב המקרא אשר לפנינו, ראו עתה, כי “אני” אני הוא – האמיתי – כפי חפצי 

ורצוני, ואין אל-הים עמדי, המכריח והמניע מעשי, כי הלא תראו ממני מעשים הפכיים, אני אמית, 

ואחיה, מחצתי ואני ארפא, ואם כן מבואר כפי מה שכתב בעל החובת הלבבות, אשר אין אני 

מוכרח ואין שליט עלי, ועל כן – ואין מידי מציל )‘אור שרגא’(. 

ג. כל אשר חפץ ה‘ עשה בשמים ובארץ. וכן: “ונפשו אותה ויעש” )איוב כג, יג(, וכן: “ומי יאמר לו 

מה תעשה” )קהלת ח, ד(. ענין מקראות אלו ודומיהן, שהדברים שה’ רוצה בהם נעשים בהחלט 

ואין שום מעכב שיעצור בעד הפעלת חפצו )מו”נ ג, כה(. ואל תתמה ותאמר: היאך יהיה האדם 

עושה כל מה שיחפוץ ויהיו מעשיו מסורים לו, וכי יעשה בעולם דבר שלא ברשות קונו ולא חפצו, 

והכתוב אומר )תהלים קלה, ו(: “כל אשר חפץ ה’ עשה בשמים ובארץ”? דע שהכל בחפצו יעשה, 

ואף על פי שמעשינו מסורים לנו. כיצד, כשם שחפץ היוצר להיות האש והרוח עולים למעלה 

והמים והארץ יורדים למטה והגלגל סובב בעיגול, וכן שאר בריות העולם להיות כמנהגן שחפץ 

בו, ככה חפץ להיות האדם רשותו בידו וכל מעשיו מסורים לו ולא יהיה לו לא כופה ולא מושך, 

אלא הוא מעצמו ובדעתו שנתן לו הא-ל עושה כל שהאדם יכול לעשות )רמב”ם תשובה ה, ד(.

להקב”ה  אין  הרי  ‘בצלמנו’,  מהו  להקשות,  ויש  כו(,  א,  )בראשית  בצלמנו”  אדם  “נעשה  כתיב 

 עיונים 

 עיונים 



שער הבחינה הלבבותביושר לבב חובות 

רג  המוסר   ארחות   

הלבבות שער הבחינהחובות 

המוסר  ארחות  רב  

בפרק זה מבאר רבנו כי חובת 

עלינו  מוטלת  ההתבוננות 

מחמת שלוש סיבות עיקריות: 

הראשונה היא השכל שמחייב 

אותנו בכך, השנייה היא החיוב 

והשלישית  בתורה,  שנדרש 

מקורה בחיוב שמוזכר בקבלת 

חז”ל. אך בדבר השאלה האם 

אנו חייבין ]מחויבים[ לבחון - להתבונן בחכמה הניכרת בברואים אם לא, נאמר ]נענה[, כי הבחינה – כי 

החיוב להתבונן בברואים והבאת ראיה מהם לחכמת ]על חכמת[ הבורא יתברך, אנו חייבין 

ִני ֶרז ׁשֵ  ּפֶ

לֹא,  ִאם  רּוִאים  ּבְ ּבַ ִלְבחֹן  ִבין  ַחּיָ ָאנּו  ִאם  ַאְך 
ַוֲהָבַאת  רּוִאים  ַבּבְ ִחיָנה  ַהּבְ י  )א(ּכִ ֹנאַמר, 

ִבין  ַחּיָ ָאנּו  ַרְך,  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  ְלָחְכַמת  ֵמֶהם  ְרָאָיה 

במסכת אבות  א. כי הבחינה בברואים והבאת ראיה מהם לחכמת הבורא יתברך אנו חייבין בה וכו‘. 

)ה, א( אמרו: “בעשרה מאמרות נברא העולם ומה תלמוד לומר והלא במאמר אחד יכול להבראות 

אלא להפרע מן הרשעים, שמאבדין את העולם שנברא בעשרה מאמרות, וליתן שכר טוב לצדיקים, 

שמקיימין את העולם, שנברא בעשרה מאמרות”. והקשו המפרשים, וכי חייט שקיבל בגד לתפרו ביום 

אחד ויכול לתפרו ביום אחד, והוא יתפור בכמה ימים, האם יבקש שכר נוסף תמורת זה שתפרו בכמה 

ימים, הלא די היה לו לתפרו ביום אחד. כמו כן, הלא הקב”ה יכול היה לברוא את העולם במאמר אחד, 

ואם כן מדוע שיפרע מן הרשעים לפי חשבון עשר מאמרות, הלא הם לא אבדו אלא עולם שווה מאמר 

אחד, ואם הוא רצה להרבות במאמרים, אין זה מוטל על הרשע ולא על הצדיק?

בספר ‘דרכי מוסר’ )פרשת בראשית, עמ’ כט( ביאר, כי אם היה בורא ה’ את העולם במאמר אחד, 

הכוונה שבעולם לא היה אלא מה שהכרחי לחיי האדם רק לחם ומים, ואז היתה הבריאה יותר 

קטנה משהיא עכשיו. ולמה ברא בעשרה מאמרות? אלא שבכל מאמר נתוספו דברים בבריאה. 

אנו רואים שבבריאה מצויות כל כך הרבה בהמות מכל המינים, אשר אפשר לחיות בלעדן וכן 

רואים בבריאה כמה מיני חיות וכמה מיני עופות אשר אי אפשר לספור אותן וכן כמה מיני דגים, 

כי כל מה שיש ביבשה יש בים וכן כל מיני זריעות ומיני ירקות וכן מיני אילנות בלי שיעור וכל 

הבשמים מכל המינים. אם כן, שואל התנא למה צריכים את כל הדברים, אשר לכל דבר ודבר היה 

מאמר מיוחד? על זה אומר התנא: כדי להפרע מן הרשעים, כי הקב”ה הכין לאדם שילמד אמונה 

על כל צעד וצעד, לכן הרבה בברואים וברא בריאה גדולה של עשרה מאמרות, כדי שלא יהיה 

מקום פנוי ממנו, ובכל מקום שעיני האדם מסתכלות, יראה את הקב”ה ואת נפלאותיו, כי כל דבר 

ושלל ממפעליהם הגזרה וההחלטה בפרטיות ]מעשיהם[, שאין הקב”ה גוזר על האדם שיעשה שום 

מעשה נגד רצונו, אלא תמיד הבחירה בידו לעשות כרצונו, והגם שאצל שאר הנבראים יש גזירה 

והחלטה קודם כל פרט שיעשו, אצל האדם אינו כן. כלומר, שמה שיש לאדם בחירה חופשית, זהו 

עיקר החידוש של בריאת האדם, ומחמת החידוש שבדבר, התייחד דיבור מיוחד בבריאתו שבו 

אמר ה’ שיברא אדם שיהיה בעל בחירה כמוהו. 

וממשיך ה’משך חכמה’ לבאר שלכן אמר ה’ ‘אל לבו’, ‘נעשה אדם בצלמנו’, פרוש, שהתורה מדברת 

בלשון בני אדם, וכביכול ה’ דיבר כך אל עצמו, שאמר ה’ לעצמו נברא אדם שמעשיו ורצונותיו 

אינם מוכרחים לעשות כפי שגזרתי על שאר הנבראים, ויהיה הוא בחירי חפשי לעשות טוב או 

רע כאשר תחפוץ נפשו, ויוכל לעשות דברים אף נגד מזגי טבעו ונגד הישר בעיני ה’. פירוש, 

ששאר הנבראים אין בכוחם לעשות דברים ההיפך מטבעם, שלעולם לא נמצא דג שיצא מהמים 

מרצונו, או מים שיבעירו את האש, אבל האדם יכול לבחור לעשות דברים שהם הפוכים מהטבע 

שטבע בו הבורא. 

 עיונים 

 עיונים 



שער הבחינה ביושר לבבביושר לבבשער הבחינה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  רה רד   המוסר   ארחות   

אם  אך   – מהם  יתעלם  ואם 

להתבונן,  מחובתו  יתעלם 

דומה  יהיה  שלא  די  לא  אזי 

אף  אלא   – אך  לבהמה, 

ממנה,  גרוע  יותר  ֵייחשב 

בדברי  הכתוב  שאמר  כמו 

ישעיהו  שהנביא  התוכחה 

עם  את  ומוכיח  מעורר 

א,  )ישעיה  ואומר  ישראל 

השור   – זנהו  שור  ‘ידע  ג(: 

בעליו  את  ומכיר  יודע 

אשר קנו אותו וסר למרותו 

מקום  את  יודע  החמור  ואף 

האבוס של בעליו והולך שמה, ולעומת בהמות אלו בני ישראל לא ידע – לא רצו לידע, ועמי לא 

נתן לב להתבונן‘.

ומן הכתוב – ההתבוננות מחוייבת גם מן התורה שבכתב, כפי מה שאמר הכתוב )ישעיה מ, כו(: 

מן   - ותבינו מי ברא אלה‘  והתבוננו בכל מערכות השמים  כלפי מעלה וראו  ‘שאו מרום עיניכם 

ההתבוננות יעלה שכל צבאות השמים הא-ל בראם, ודוד המלך אמר )תהלים ח, ד(: ‘כי אראה שמיך 

– כאשר אסתכל במרחבי השמים, אראה בהם את החכמה העצומה ואכיר בבירור שכל אלה הם 

מעשה אצבעותיך – שאתה יצרתם ואתה מקיימם, וכמו כן יהיה ניכר הדבר כשאתבונן

הן   – המושכל  מן  הן  בה 

הכתוב  מן  הן  השכל,  מפני 

שנתפרש  מה  מפני  הן   –

מן  והן  שבכתב,  בתורה  לנו 

הזבלה – הן בשל מה שמסור 

 -[ חז”ל  קבלת  פי  על  לנו 

מצד התורה שבעל-פה[.

השכל,  מצד   – המושכל  מן 

 – מעיד  השכל  ]שהרי[  כי 

וההיגיון הברור נותן - יתרון 

מעלת האדם שהתייחד בכוח 

המדבר על שאר בעלי החיים 

]שאינם[  שאינו  שבבריאה 

ביתרון  רז  הוא  מדברים 

הכרתו והבנתו – הוא רק בכך שיש בו יותר שכל ותבונה וזיבולו דעת – ובמה שיש בכוחו להשיג 

את ידיעת סודי ]סודות[ החכמה המזויימים בכל העולם – עומק החכמה הנמצאת בכל הנבראים 

שבעולם, וכמו שאמר הכתוב )איוב לה, יא(: ‘מלפנו מבהמות ארץ – ה’ יתברך מאלפנו ומלמדנו 

חכמה ובינה יותר מן הבהמות ומעוף השמים יחכמנו‘ – ומחכים אותנו יותר מעוף השמים ]כלומר, 

החשיב אותנו וִגידל אותנו יותר מבהמות ועופות[ )מפרשים(. וכאשר האדם חושב ומתבונן ביסודי 

]ביסודות[ החכמה ובוחן סימניה – ומעיין וחוקר את סימניה כפי שהם נראים בברואים, אז יהיה 

יתרונו – תהיה עדיפותו על הבהמה כפי מידת הבנתו. 

ב. שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. בתפילת הימים הנוראים אומרים: “ושמך נורא על כל 

מה שבראת”. ביאר בספר ‘שפתי חיים’ )מועדים ח”א עמ’ שצ”ב( “ֵׁשם" מגדיר את בעל השם, אך 

שמותיו יתברך בוודאי אינם מגדירים ואינם מגלים את עצמותו שאינה מושגת כלל, אלא הם 

הגדרות להנהגותיו, שרצה לגלות לנו, נמצא ש"ושמך" – הנהגתך היא “נורא”. הגאון הצדיק רבי 

אליהו אליעזר דסלר זצ”ל הביא מהזוהר הקדוש, שנורא היינו למעלה מכל ההשגות; ופה הכוונה, 

יראת  ומעוררת  – למעלה מהשגתנו  “נורא”  רואים שהיא  יתברך,  ה’  כאשר מתבוננים בהנהגת 

הרוממות גדולה. ולהכרה זאת אפשר להגיע מתוך התבוננות בכל בריאה שהיא ואפילו הקטנה 

ביותר, וזהו “על כל מה שבראת”, למשל אם מתבוננים בזבוב, יכולים לראות בו נפלאות ה’, ורוב 

ודבר מעיד על הקב”ה וכל דבר ודבר אומר שירה לפני הקב”ה.

והרשעים שלא מסתכלים בבריאה ולא לומדים ממנה כלום, כמו שאומר ישעיה )ה, יב( “והיה כנור ונבל 

תוף וחליל ויין משתיהם ואת פועל ה’ לא יביטו ומעשה ידיו לא ראו”, מגיע להם עונש גדול, אחרי 

שהקב”ה הרחיב את הבריאה יותר ויותר עם כל שלל הצבעים ורבוי הגוונים שלה, והרשעים מאבדים את 

העולם, כי לפי דעתם שאינם לומדים כלום מהבריאה הלא כל הבריאה הגדולה היא מיותרת. והצדיקים 

שהם לומדים מהבריאה ועל ידי הבריאה הגדולה הם עולים מעלה מעלה ומתקרבים אל הקב”ה, ראוים 

הם לקבל שכר שהם מקיימים את העולם על ידי שהם משתמשים עם הבריאה להוסיף דעה וחכמה.

ָלה. ּבָ תּוב, ּוִמן ַהּזַ ל, ִמן ַהּכָ ּכָ ׂשְ ּה ִמן ַהּמֻ ּבָ

ר  ַהְמַדּבֵ ְתרֹון  ּיִ ׁשֶ ֵמִעיד  ֶכל  ַהּשֵׂ י  ּכִ ל,  ּכָ ׂשְ ַהּמֻ ִמן 
ָרתֹו  ַהּכָ ִיְתרֹון  ּבְ ַרז  הּוא  ר  ְמַדּבֵ ֵאינֹו  ׁשֶ ַעל 

ִמים  ַהְמֻזּיָ ַהָחְכָמה  סֹוֵדי  ַעת  ּדַ ְוִזּבּולֹו  ַוֲהָבָנתֹו 

יא(:  לה,  )ִאּיֹוב  תּוב  ַהּכָ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהעֹוָלם,  ָכל  ּבְ

ֵמנּו.  ְיַחּכְ ַמִים  ָ ַהּשׁ ּוֵמעֹוף  ָאֶרץ  ֲהמֹות  ִמּבַ ֵפנּו  ַמּלְ

ְיסֹוֵדי ַהָחְכָמה ּובֹוֵחן  ב ּוִמְתּבֹוֵנן ּבִ ָהָאָדם חֹוׁשֵ ּוְכׁשֶ

ֲהָבָנתֹו.  ִפי  ּכְ ֵהָמה  ַהּבְ ַעל  ִיְתרֹונֹו  ִיְהֶיה  ִסיָמֶניָה, 

ַאְך  ִלְבֵהָמה,  דֹוֶמה  ִיְהֶיה  לֹא  ֵמֶהם,  ם  ִיְתַעּלֵ ְוִאם 

ְעָיה א, ג(:  תּוב )ְיׁשַ ָאַמר ַהּכָ מֹו ׁשֶ ה, ּכְ ּנָ רּוַע ִמּמֶ יֹוֵתר ּגָ

לֹא  ָרֵאל  ִיׂשְ ָעָליו  ּבְ ֵאבּוס  ַוֲחמֹור  זֵֹנהּו  ׁשֹור  ָיַדע 

י לֹא ִהְתּבֹוָנן. ָיַדע ַעּמִ

אּו  )ב(ׂשְ כו(:  מ,  ְעָיה  )ְיׁשַ ָאַמר  ֶ ּשׁ ַמה  תּוב,  ַהּכָ ּוִמן 
ְוָאַמר  ה,  ֵאּלֶ ָבָרא  ִמי  ּוְראּו  ֵעיֵניֶכם  ָמרֹום 

עֹוֶתיָך  ֶאְצּבְ ה  ַמֲעׂשֵ ֶמיָך  ׁשָ ֶאְרֶאה  י  ּכִ ים ח, ד(:  ִהּלִ )ּתְ

 עיונים 

 עיונים 



שער הבחינה ביושר לבבביושר לבבשער הבחינה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  רק רו   המוסר   ארחות   

ההימצאות   – לבו‘  אל  יתן 

לעורר  בכוחה  האבל,  בבית 

את האדם להתבונן במעשיו, 

דרכיו  וליישר  לשפרם 

)זהלת  ונאמר  והנהגותיו. 

בראשו  עיניו  ‘החכם  יד(:  ב, 

את  ורואה  מתבונן  החכם   –

הולך  הוא  כן  על   - הנולד 

הולך‘  בחשך  והכסיל  לבטח 

עיניו  שמעלים  והבער   –

בדרכו  תועה  נכחו  מראות 

ונכשל, ונאמר )משלי ד, יח-

יט(: ‘ואורח – ודרך הצדיזים 

השחר  כאור   – נוגה  כאור 

 – ואור  והולך  המתנוצץ 

נכון  עד  בעוצמתו  ומתגבר 

ולעומתם  היום,  צוהרי  עד   –

דרך רשעים כאפלה, ללא חשיבה וללא התבוננות, על כן סופם שלא ידעו במה יכשלו‘.

ומן המזובל – ומפני קבלת חז”ל ]-התורה שבעל-פה[, ממה שאמרו חכמינו קכרונם לברכה )שבת 

וגופי  עה, א(: כל היודע לחשב בחילופי תזופות ותנועות המקלות, היינו, חשבון תנועות השמש 

ואינו מחשב  המזלות,  והתחלפות  העונות  ושינויי  האוויר  מזג  על  משפיעים  הם  וכיצד  השמים, 

אותם, עליו הכתוב אומר )ישעיה ה, יב(: ‘והיה הם מתענגים בשמיעת נגינה בכלים: כנור ונבל תף 

וחליל. ויין משתיהם – ומתבשמים בשתיית יין. הם כה שקועים בהנאות העולם, עד כי ואת פועל 

ה‘ – היא החכמה הניכרת במערכת הכוכבים, לא יביטו ומעשה ידיו – בפלאי הבריאה לא ראו‘ – 

אינם מתעניינים בכל אלו, כך שאינם עומדים על חכמת הבורא. הרי שהאדם נדרש להתבונן 

בפעליו ונפלאותיו של ה’ ולעמוד על החכמה הגנוזה בהם )פתחי לב(.

ועוד אמרו רבותינו ז”ל )שבת עה, א(: מנין שחייב אדם לחשב בתזופות

שאתה  ובכוכבים  בירח 

וקבעת  כוננתה‘  אשר  הוא 

)מצודת  במסלולם  אותם 

)ישעיה  הכתוב  ואמר  דוד(, 

הלא   – תדעו  ‘הלוא  כא(:  מ, 

עליכם  היה  עצמכם  מדעת 

העולם.  אדון  הוא  מי  לדעת 

לא  אם  וגם   – הלוא תשמעו 

השכלתם זאת מדעת עצמכם, 

היה לכם לשמוע וללמוד זאת 

ממי שחקר והבין דבר זה מדעתו הלוא הוגד מראש לכם – וגם אם לא לימדו אתכם דבר זה, היה 

עליכם לדעת זאת על פי המסורת העוברת מדורות קודמים איש מפי איש, הלוא הבינותם מוסדות 

– הלא היה עליכם להבין זאת מתוך התבוננות פשוטה בפלא העולם; הארץ עומדת ללא  הארץ‘ 

יסודות, כולה מוקפת מכל עבר בחלל השמים שסביבה, ובכל זאת אינה נופלת, אינה צוללת אל 

הריק ואינה נאבדת. כיצד זה עומדת הארץ? בגזירתו ובמאמרו של המקום ברוך הוא )עפ”י רד”ק 

ומצודת דוד(, מכל המקראות הללו אנו למדים במפורש את חובת ההתבוננות בבריאה. רבנו מוסיף 

לצטט פסוקים רבים שמהם למדים באופן כללי, שעל האדם להתהלך בימי חייו בעיניים פקוחות 

ובשימת לב, ומתוך כך ישכיל ויבין לראות בכל נברא את חכמת ה’ ואחדותו )פתחי לב(: ונאמר 

)ישעיה מב, יח(: ‘החרשים שמעו – גם אטומי הלב צריכים לשמוע ואפילו העורים – התועים והנבוכים 

הביטו – נקראים להתבונן ולראות‘, ונאמר )זהלת ק, ב(: ‘טוב ללכת אל בית אבל – ההליכה אל מקום 

סופו של כל האדם והחי  – היות שהמוות הוא סוף   –  ההספד עדיפה מלכת אל בית משתה באשר 

חכמתו וחסדו יתברך, עד שמבינים איך הכול הוא למעלה מהשגתנו.

וזה לשון הרמב”ם פ”ב מהל’ יסודי התורה הלכה ב’: והאיך היא הדרך לאהבתו ויראתו, בשעה 

שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהם חכמתו שאין לה ערך ולא קץ, מיד 

הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאוה תאוה גדולה לידע השם הגדול. כמו שאמר דוד )תהלים מב, ג( 

‘צמאה נפשי לאלהים לאל חי’. וכשמחשב בדברים האלו עצמן מיד הוא נרתע לאחוריו וירא ויפחד 

ויודע שהוא בריה קטנה שפלה אפלה עומד בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות, כמו שאמר דוד 

)תהלים ח, ד-ה( ‘כי אראה שמיך וגו’ מה אנוש כי תזכרנו וגו'’. 

ְעָיה מ,  תּוב )ְיׁשַ ה, ְוָאַמר ַהּכָ ר ּכֹוָנְנּתָ יֵָרַח ְוכֹוָכִבים ֲאׁשֶ

ד ֵמרֹאׁש  ָמעּו ֲהלֹוא ֻהּגַ כא(: ֲהלֹוא ֵתְדעּו ֲהלֹוא ִתׁשְ

ְעָיה  ָלֶכם ֲהלֹוא ֲהִבינֹוֶתם מֹוְסדֹות ָהָאֶרץ, ְוָאַמר )ְיׁשַ

ִלְראֹות,  יטּו  ַהּבִ ְוַהִעְוִרים  ָמעּו  ׁשְ ים  ַהֵחְרׁשִ מב, יח(: 

ֶכת  ית ֵאֶבל ִמּלֶ ְוָאַמר )זֶֹהֶלת ק, ב(: טֹוב ָלֶלֶכת ֶאל ּבֵ

ל ָהָאָדם ְוַהַחי  ר הּוא סֹוף ּכָ ֲאׁשֶ ה ּבַ ּתֶ ית ִמׁשְ ֶאל ּבֵ

רֹאׁשֹו  ן ֶאל ִלּבֹו, ְוָאַמר )זֶֹהֶלת ב, יד(: ֶהָחָכם ֵעיָניו ּבְ ִיּתֵ

ֵלי ד, יח-יט(: ְואַֹרח  )ִמׁשְ ְוָאַמר  ְך הֹוֵלְך,  חׁשֶ ּבַ ִסיל  ְוַהּכְ

ֶרְך  אֹור ֹנַגּה הֹוֵלְך ָואֹור ַעד ְנכֹון ַהּיֹום, ּדֶ יִזים ּכְ ַצּדִ

לּו. ׁשֵ ה ִיּכָ ּמֶ ֲאֵפָלה לֹא ָיְדעּו ּבַ ִעים ּכָ ְרׁשָ

ת  ּבָ )ׁשַ ִלְבָרָכה  ִקְכרֹוָנם  ָאְמרּו  ֶ ּשׁ ל, ַמה  ַהְמֻזּבָ ּוִמן 
לֹות  ְתזּופֹות ּוַמּקָ ב ּבִ ֵ ל ַהּיֹוֵדַע ְלַחּשׁ עה, א(: ּכָ

יב(:  ה,  ְעָיה  )ְיׁשַ אֹוֵמר  תּוב  ַהּכָ ָעָליו  ב,  ֵ ְמַחּשׁ ְוֵאינֹו 

ְוֵאת  יֶהם  ּתֵ ִמׁשְ ָוַיִין  ְוָחִליל  ּתֹף  ָוֶנֶבל  ִכּנֹור  ְוָהָיה 

ְוָאְמרּו  ָיָדיו לֹא ָראּו.  ה  ּוַמֲעׂשֵ יטּו  ַיּבִ ְיָי לֹא  ּפַֹעל 

ְתזּופֹות  ּבִ ב  ֵ ְלַחּשׁ ָאָדם  ב  ַחּיָ )ג(ׁשֶ ִין  ִמּנַ א(:  עה,  ת  ּבָ )ׁשַ

ג. שחייב אדם לחשב בתזופות ומקלות. בחידושי הרמב”ן )שבת ע”ה, א’( כתב בשם רבינו יונתן, 

 עיונים 

 עיונים 



שער הבחינה ביושר לבבביושר לבבשער הבחינה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  רט רח   המוסר   ארחות   

ד,  )דברים  שנאמר  ומקלות, 

כי  ועשיתם  ‘ושמרתם  ו(: 

הוא חכמתכם ובינתכם לעיני 

העמים אשר ישמעון את כל 

היא  איקו  האלה‘,  החוזים 

של עם ישראל  חכמה ובינה 

העמים?  לעיני  ניכרת  שהיא 

קה חשבון תזופות  הוי אומר 

כיוון  העמים”,  “לעיני  ניכרת  זו  חכמה  ומזלות.  תקופות  לחשב  לדעת  נקרא  האדם   – ומקלות 

שחכמתו של אדם בעל ידיעות בתחום התקופות והמזלות גלויה ונראית לכול: הוא נותן סימנים 

לדבריו והם מתקיימים. השינויים המתחוללים עם הזמן הן לטוב והן לרע תלויים בתנועת השמש 

והמזלות, והיודע חכמה זו יוכל להכריז מראש מה עתיד לקרות, ואם למשל תהיה השנה שחונה 

או גשומה, כשמתברר שהמציאות נענית למה שאמר - הרי חכמתו ניכרת לעין כול )רש”י(. ]אין 

הכוונה לעניין חשבון לוח השנה וקביעת המועדים, שכן חישובים אלו תלויים במהלך הלבנה, ולא 

במהלך השמש )מהרש”א([. ועוד אמרו חכמינו ז”ל )אבות פ”ב, מ”א(: כשתבוא מצווה לידך תמהר 

לקיימה ואף אם עשייתה כרוכה בהפסד ממון, אל תימנע מלקיימה, אלא הוי

את   – מצוה  הפסד  מחשב 

לך  הנגרם  הממון  הפסד 

בשעה שאתה עוסק במצווה, 

כנגד שכרה – אל מול השכר 

שתקבל בעבורה, בעולם הזה ובעולם הבא. אם ח”ו יבוא דבר עבירה לידך, הישמר מלהיכשל בו 

ותחשב את שכר העבירה – היא ההנאה הרגעית והחולפת הבאה מן העבירה כנגד הפסדה – כנגד 

ההפסד העצום שעלול להיגרם בגללה, שכן ההפסד גדול יותר מכל הנאה שתעניק העבירה. רבנו 

מצא לנכון לצטט משנה זו בענייננו כיון שממשנה זו יש להסיק כי ַאל לו לאדם להיות “כסוס 

הנוהג לבחון את  ובחינת מעשיו. אדם  יהיה עסוק בהתבוננות  זמן  אין הבין”, אלא בכל  ופרד 

מעשיו, ישים לב גם לכלל הבריאה ולחכמה האלוקית הנגלית בה ויגיע להכרה באחדות הבורא 

)פתחי לב(. ועוד אמרו )עירובין ז, ב(: אלמלא – אם לא שניתנה

יֶתם ַוֲעׂשִ ם  ַמְרּתֶ ּוׁשְ ו(:  ד,  ָבִרים  )ּדְ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ לֹות,   ּוַמּקָ

ר  ים ֲאׁשֶ י ִהוא ָחְכַמְתֶכם ּוִביַנְתֶכם ְלֵעיֵני ָהַעּמִ )ד(ּכִ

ה, ֵאיקֹו ִהיא ָחְכָמה  ים ָהֵאּלֶ ל ַהֻחּזִ ְמעּון ֵאת ּכָ ִיׁשְ

ּבֹון  ים, ֱהֵוי אֹוֵמר ֶקה ֶחׁשְ ִהיא ְלֵעיֵני ָהַעּמִ ּוִביָנה ׁשֶ

ֱהֵוי  מ”א(:  פ”ב,  )ָאבֹות  ְוָאְמרּו  לֹות.  ּוַמּקָ זּופֹות  ּתְ

ֲעֵבָרה  ַכר  ּוׂשְ ָכָרּה  ׂשְ ֶנֶגד  ּכְ ִמְצָוה  ֶהְפֵסד  ב  ֵ ְמַחּשׁ

ָנה  ֶנֶגד ֶהְפֵסָדּה. ְוָאְמרּו )ֵעירּוִבין ז, ב(: )ה(ִאְלָמֵלא ִנּתְ ּכְ

שהמצוה לחשב בתקופות ומזלות היא לפי שעל ידי חישוב תנועות השמש והכוכבים יכיר האדם 

ויבין בגדלות הבורא, שהושיב אותם במקומם ומכוון את תנועתם. וכשמבין שאין לגופים אלו שום 

כח עצמי, יראה בחוש את סכלות העובדים את השמש והירח בתקוה לקבל עזרתם או להינצל 

מעונשם, וידע מה להשיב לאפיקורסים הטועים אחריהם. ע”כ. ]והיינו, כדי להוציא מלבם של 

העובדים לחמה וללבנה ולכוכבים ועושים אותם אלהות, וזה המחשב תקופות ומזלות מוכיח כי 

אין לנעבדים האלה כח רצון עצמי, יען שאפשר לאדם לחשב מקודם האיך יהיה מהלכם ודרכם[. 

וכעין זה כתבו הר”י מלוניל וספר המאורות לבאר במעלת המחשב תקופות ומזלות: “לפי שהיא 

חכמה מפוארה ומכיר בה גדולת קונו שתקנם כרצונו, ואין בהם כח לשנות מה שנגזר עליהם וכו’, 

ויכיר טעות המשתחוים לשמש ולירח שטועין בהן ואומרים שמריעין ומטיבין מעצמם, וידע בזה 

להשיב את האפיקורוס”. 

ד. כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים, איקו היא חכמה ובינה שהיא לעיני העמים, הוי אומר קה 

חשבון תזופות ומקלות. כתב בספר ‘חיי עולם’ )למרן בעל ה’קהלות יעקב’, ח”א פרק כ”ג(: “ועינינו 

הרואות, כי העמים, למרות שעסקו והעמיקו במאוד בחכמת התכונה, כבר שינו, וחזרו ושינו איזה 

פעמים, סדרי חשבונותיהם, כי בהמשך הזמן התברר שאין חשבונם מכוון. וקבלתינו אנו, שבין 

חודש לחודש עשרים ותשע יום שתים עשרה שעות ושבע מאות ותשעים ושלש חלקים )כדאיתא 

בראש השנה דף כה ע”א(, קולע אל השערה בתכלית הדיוק. וכתב בספר הברית )ח”א מאמר ד’ 

פ”ג( שחכמי אומות העולם הודו, שמזה מוכח שהנבואה האמיתית היתה בישראל, עיין שם. ושם 

כתב בשם ספר יוחסין, שכל חכמי העמים תמהו בענין קביעות הזה, של כ”ט י”ב תשצ”ג של 

היהודים, אשר מעולם לא נשתבש אפילו במשהו. לקיים מה שנאמר ‘כי היא חכמתכם ובינתכם 

לעיני העמים’, וכדפירשו חז”ל בשבת )דף ע”ה, א’(. עכ”ד. 

וגקל  מתרנגול  ארץ  ודרך  מיונה  ועריות  מחתול  צניעות  למדנו  לישראל,  תורה  נתנה  אלמלא  ה. 

מנמלה. וצריך להבין, למה לנו לדעת מה היה אלמלא ניתנה תורה, הלא עכשיו אנו עומדים במצב 

גילו לנו חז”ל בזה שגם אחרי שניתנה תורה, נשארה עלינו החובה  אחרי שניתנה תורה. אלא 

להסתכל בבריאה ולהתבונן בברואים, לצלול לעומק חכמת היצירה להבין וללמוד כל מה שאפשר 

ללמוד, ולא עוד אלא שהתביעה בעבור אי הלימוד מהבריאה, חריפה יותר וחודרת יותר מהתביעה 

על אי לימוד דרכי התורה, מפני שהאדם שהוא חלק מהבריאה בפועל, הוא קרוב יותר מצד עצם 

יצירתו להבין את שפת הבריאה המעשית, את השפה של ‘השמים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו 

מגיד הרקיע’ )תהילים יט, ב(, מאשר להבין את התורה שבחינתה למעלה מהבריאה ונבראה קודם 

יצירת עולם המעשה.

 עיונים 

 עיונים 



הלבבות שער הבחינהחובות 

ריא  המוסר   ארחות   

ביושר לבבשער הבחינה הלבבות חובות 

המוסר  ארחות  רי  

 – למדנו  לישראל,  תורה 

היינו למדים מידת הצניעות 

מחתול – שטבעו הוא לעשות 

צרכיו בסתר ודואג לכסותם, 

ההתרחקות  את   – והעריות 

למדים  היינו  ערווה  מדבר 

מידבק  הזכר  שאין  מיונה, 

הנקבה,  וכן  זוגו,  בבת  אלא 

ואינם מחליפים בן זוג )רבנו חננאל(, ודרך ארץ – התנהגות נאותה בין איש לאשתו היינו למדים 

תדיר  העסוקה  למדים מנמלה  היינו  מגקל  וזהירות  חיבה,  בדרך  זוגו  בת  את  שמפייס  מתרנגול 

באגירת אוכל בקיץ בעבור החורף, ואף שהיא להוטה באיסוף, אף פעם אינה גוזלת מאכל ממה 

שהכינה חברתה )רש”י ומפרשים(. החובה להתבונן בנבראים הייתה מדריכה אותנו ללמוד מידות 

טובות מבעלי החיים לולא ניתנה התורה )טוב הלבנון(.

וכבר - הרי התבאר מראיות אלו חיוב הבחינה וההתבוננות בברואים והבאת הראיות מסימני החכמה 

האלוקית הניכרת ומתגלה בכל מיני הבריות, ואתה הקורא, תן לבך אל הדברים שנתבארו בזה 

ודע לך את אשר מוטל לפניך.

לשאוף להגיע אליהם, ולפחות מחוייב להשתדל שיהיה לו שייכות ונגיעה במדריגות אלו.

ובזה יתבארו לנו דברי חז”ל )עירובין ק, ב(: “אמר רבי יוחנן אלמלא לא ניתנה תורה היינו למדין 

וגזל מנמלה ועריות מיונה ודרך ארץ מתרנגול”. מגלים לנו חז”ל שללא תורה  צניעות מחתול 

אפשר לדעת את כל דרכי התורה בהתבוננות בבריאה בעצמה, ומכיון שנמצאים המעלות בבעלי 

החיים, אם כן בודאי שאף בטבע האדם נמצאים כל המעלות הללו, ורק חייב לטרוח ולהוציא 

את הדברים מהכח אל הפועל, ומאחר שנתבאר שנמצאים בבריאה ורק חייב לגלותם ולהסיר את 

המעטה מעליהם, אם כן בודאי שאין זה מן החמורות אלא כקלים נחשבים )‘אור יחזקאל’ ימים 

הנוראים עמ’ קמד(.

ָרֵאל, )ו(ָלַמְדנּו ְצִניעּות ֵמָחתּול ַוֲעָריֹות  תֹוָרה ְלִיׂשְ

ָמָלה. ְרְנגֹול ְוָגֵקל ִמּנְ ִמּיֹוָנה ְוֶדֶרְך ֶאֶרץ ִמּתַ

ַוֲהָבַאת  רּוִאים  ַבּבְ ִחיָנה  ַהּבְ ִחּיּוב  ֵאר  ִהְתּבָ ּוְכָבר 
ע ְלָך. ה ּדַ ָהְרָאיֹות ִמִסיָמֵני ַהָחְכָמה, ְוַאּתָ

ולכן מתן תורה היה באופן של ‘עלית למרום שבית שבי’ )תהלים סח, יט( כדאיתא )שבת פט, 

א(, פירושו של דבר, התורה בעולם הזה הרי היא בגדר שבויה, היות שהיא אינה חלק מהוויית 

עולם הבריאה, וכמו שחז”ל למדו דבר זה, שאלמלא לא ניתנה תורה היינו למדים מבעלי חיים, 

ממה שאליהוא שהיה אחד מחבריו של איוב הוכיח את איוב ‘מלפנו מבהמות ארץ ומעוף השמים 

יחכמנו’ )איוב לה, יא(, למה לא למד דבר זה וכיוצא בו מבהמות ומעוף כמו שמפרש שם המהרש”א 

)עירובין ק, ב ח”א ד”ה היינו(, אליהוא לא תבע את איוב על חוסר התעמקות והתבוננות בתורה, 

הוא תבע ממנו מדוע לא השכיל לראות את דרכי ה’ והשגחתו מהבריאה עצמה )דעת שרגא, 

תולדות(. 

)תנא דבי  איתא בחז”ל  ו. למדנו צניעות מחתול ועריות מיונה ודרך ארץ מתרנגול וגקל מנמלה. 

אליהו רבה כה( “חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם יצחק ויעקב”. ולכאורה 

הדברים מופלאים, והיאך נוכל לשאוף להגיע לדרגת האבות, והלא שלימות לאין שיעור היא. 

אדם  וחייב  יכול  בבריאה  הם  שנמצאים  וכיון  בבריאה,  מונחים  האבות  שמעשי  הענין,  וביאור 

 עיונים 

 עיונים 



שער הבחינה ביושר לבבביושר לבבשער הבחינה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  ריג ריב   המוסר   ארחות   

הם   – בתולדותיהן  והעיון 

 – מהן  המחוברות  הברואים 

מאותם  והורכבו  שנתחברו 

בתכונת  והעיון  היסודות, 

חלזי כל מורכב – בתכונותיו 

של כל חלק וחלק של כל נברא ]למשל, כשמתבוננים באילן, יש להתבונן בכל חלק וחלק ממנו 

שהרי הוא מורכב משורש וגזע, ענפים, עלים ופירות, ולכל אחד ואחד מהם יש תכונות מיוחדות 

משלו. גם ייתכן שיגדל פרי אחד המורכב מכמה חלקים ולכל חלק תכונה אחרת. יש להתבונן 

השונים  מאיברים  מורכב  מהם  אחד  כל  החיים:  בבעלי  להתבונן  יש  וכן  לכשעצמו,  חלק  בכל 

במהותם ולכל אבר ואבר תכונה המיוחדת לו בשונה משאר האיברים )פת לחם([, ואופני תועלתו 

– יש להתבונן עוד בשלל האפשרויות שניתן להפיק תועלת מכל בריאה ובריאה, וסימני החכמה 

יצירתו  הניכרת בתחילת  לחכמה  ]הכוונה  מין  כל  ביצירת  הניכרת  בחכמה  ויתבונן   – בבריאתו 

ויש  ולידה,  הריון  ידי  על  שנוצרים  מהם  יש  החיים,  בעלי  אצל  ולדוגמא  מין,  כל  והווייתו של 

מהם על ידי הטלת ביצים. ובצמחים, יש שצומחים מעצמם ויש על ידי זרע הנזרע באדמה, ועוד 

כהנה הבדלים רבים מאד )פת לחם([ ובנוסף לכך יש להתבונן בשילוב של חלקי הבריאה: קיימת 

הדדיות בין כל חלקי הבריאה הצריכים זה לזה לשם השגת המזון, לשם הגנה, צמיחה והתרבות, 

ובמתכונתו – יש להתבונן עוד בחיבור ובהרכבת כל חלקי איבריו ובכוחות הטמונים בו, ודמותו – 

 ובצורתו של כל מין חי וצומח, צורה שתואמת לצרכיו ומיוחדת דווקא לו, ותזנתו, ועילתו התמימה 

אשר

ל  ּכָ ֶחְלֵזי  ּוִבְתכּוַנת  ֵמֶהן,  רֹות  ַהְמֻחּבָ ְותֹוְלדֹוֵתיֶהן 

ְבִריָאתֹו,  ּבִ ב, ְוָאְפֵני תֹוַעְלּתֹו, ְוִסיָמֵני ַהָחְכָמה  ֻמְרּכָ

ר  ִמיָמה ֲאׁשֶ תֹו ַהּתְ ָנתֹו, ְוִעּלָ ְנּתֹו, ּוְדמּותֹו, ְוַתּזָ ּוְבַמְתּכֻ

הם  האיך  השאלה  בדבר  אך 

אופני הבחינה ומה היא דרך 

נאמר  בברואים,  ההתבוננות 

הבחינה  כי  כך,  על  ונשיב 

ההתבוננות  צורת  כי   –

העיון  ידי  על  היא  בברואים 

בארבעת   – העולם  בפינות 

יסודות העולם, שכל חלקי הבריאה מורכבים מארבעת היסודות הללו, והם: עפר, מים, רוח ואש, 

י ִליׁשִ ֶרז ׁשְ  ּפֶ

ִחיָנה  י ַהּבְ רּוִאים, נֹאַמר, ּכִ ִחיָנה ַבּבְ ַאְך ֵאיְך ָאְפֵני ַהּבְ
ָהעֹוָלם  ִפּנֹות  ּבְ )א(ָהִעּיּון  ִהיא  רּוִאים  ַבּבְ

א. העיון בפינות העולם ותולדותיהן המחוברות מהן וכו‘ כי כל העולם מחובר מגשמיות ורוחניות 

וכו‘. רבינו מבאר בזה שהאדם מורכב מארבעת היסודות: אש, רוח, מים, עפר. וכל יסוד סתירה 

לחבירו, ורק הקב”ה יכול להעמידם יחד ולקיימם. וכן מציאות הנשמה נס גדול הוא שהרי לא יתכן 

הרכבה משותפת לרוח וגשם יחד, ורק הקב”ה משמרה בקרבו, ובעת שיעלה רצון לפניו מסלק את 

נשמתו וגוף האדם נשאר דומם.

עיון,  וצריך  לעשות’,  ומפליא  בשר  כל  רופא  ה’  אתה  ‘ברוך  אומרים  יצר’  ‘אשר  ברכת  בסיום 

דלכאורה הרי אין רפואה אלא בחולים ולא בכל בשר ]-כל אדם[? ועוד, מהו השייכות של שני 

ענינים אלו ‘רופא כל בשר’ ל’ומפליא לעשות’?

והנה במה שאומרים ‘ומפליא לעשות’, בביאור הפלא שביצירת האדם מצינו כמה פירושים. בדרכי 

משה )או”ח סי’ ו’ אות ב’, וכן ברמ”א סי’ ו’ סעיף א’( והגר”א )אמרי נועם, ד”ה ומפליא( פירשו, 

שמפליא לעשות מתפרש על הנשמה שנותן הקב”ה באדם, שזו היא פליאה גדולה להכניס ולקשור 

הרוח באדם, דהיינו, במה ששומר רוח האדם בקרבו, שהרי הגוף הוא דבר גשמי ממשי והנשמה 

היא רוחנית לגמרי אין לה שום ממשות וגשמיות, והיא מן העליונים, והקב”ה קושר דבר רוחני 

בדבר גשמי, שהנשמה קשורה בגוף ומחיה אותו ונמצאת בו וקשורה עמו, וזהו פלא גדול איך היא 

קשורה בו. ובזה מבואר השייכות של שני ענינים אלו ‘רופא כל בשר’ ו’מפליא לעשות’, כי מה 

שהנשמה קשורה בגוף הכל הוא על ידי שהוא רופא כל בשר, כי אז האדם בקו הבריאות ונשמתו 

משתמרת בקרבו. 

במושכלות,  להשכיל  דהיינו  פעולתה,  לעשות  יכולה  הנשמה  שאין  כתב  )סק”א(  משה  ובדרכי 

כשהאדם חולה באחד מאבריו, כי כאב הגוף מטרידו מלעשות פעולתו. ומוסיף שלכן תיקנו לומר 

אחר ברכה זו ברכת אלוקי נשמה שנתת בי, שעל זה אמר מפליא לעשות.

ובמשנה ברורה )סי’ ו’ סק”ו( כתב: ובכוונות )עץ הדעת טוב פרשת עקב( כתוב, שהנשמה נהנית 

ידי  והגוף נהנה מגשמיות המאכל, שאם לא כן איך יתקיים הנפש בגוף על  מרוחניות המאכל 

אכילה גשמית, ולמה תצא הנפש מהגוף כשאינו אוכל, והלא הנפש אינה נהנית מאכילה גשמית, 

אלא ודאי שיש במאכל חלק רוחני ומזה הנשמה נהנית. ובזה פירש האר”י ז”ל הפסוק ‘כי לא על 

הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי ה’ יחיה האדם’, ‘פי השם’ - היינו ברוחניות שיש בכל 

מאכל, ומכח זה קשורים )הנשמה והגוף( זה בזה על ידי המאכל )הנשמה נהנית מרוחניות המאכל 

והגוף נהנה מגשמיות המאכל כנ”ל(, שאם לא כן איך יתקשר רוחני בגשמי )מחצית השקל(. ושייך 

זה לאשר יצר שמפליא לעשות ונותן לכל אחד די צרכו, לנפש רוחניות המאכל, ולגוף הגשם, 

והמותר מוציא לחוץ )‘אשל אברהם’ סק”ד(. 

 עיונים 

 עיונים 



שער הבחינה ביושר לבבביושר לבבשער הבחינה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  רטו ריד   המוסר   ארחות   

לה נברא – ובסיבה ובתכלית 

נברא  כל  של  הפרטית 

שלמענה הוא נוצר ומתקיים 

דשא  שדה  ]למשל,  בעולם. 

עשוי לשמש למרעה בהמות 

מטרת  מזונם.  ולסיפוק 

היותו  היא  העשב  בריאת 

משמש למזון לבעלי החיים. 

כך הוא הדבר בכל הנבראים 

יש  מהם  אחד  לכל  בעולם; 

סיבה ומטרה שלמענן הוא נברא )עפ”י מרפא לנפש([. וכמו כן יש להתבונן בהפכים השונים הקיימים 

בעולם, שכולם קשורים זה בזה ונצרכים לקיום העולם, כגון הכרת ]התבוננות[ בכוח הרוחניות 

]הרוחני[ שבהעולם הקה ובגשמותו – ההפכים אינם רק ניגודים, אלא הם יוצרים מציאות שלמה של 

מיזוג ושילוב שבין הכוח הרוחני והכוח הגשמי הקיימים בבריאה ]לכל בריאה הקיימת בעולם בחי, 

בצומח ובדומם, יש כוח רוחני המקיים אותה, ואפילו באדמה המוגדרת כדומם יש כוח רוחני, והוא 

הכוח המצמיח את הגידולים ומכוחו הם מתקיימים )עפ”י מרפא לנפש([, ועוד יש לעיין ולהתבונן 

בעילוליו – בסיבות ובמעולליו – ובתוצאות ]כל ברואי העולם נבראו בהשתלשלות אחת בדרך של 

עילה ועלול )סיבה ותוצאה(, כלומר, מי הוא עילתו וסיבתו של כל עלול ותוצאה )פת לחם ומרפא 

לנפש([, ומדברו – ובמַדבר - הוא האדם, ודוממו – והדומם, הם האבנים והעפר וכיוצא בהם, ונחו – 

הם דברים שאינם מתנועעים מעצמם, כגון אבנים ומתכות ונעו – והמתנועע ]הדברים הנעים[, כגון 

בעלי החיים או גלגלי הרקיע שנעים ומסתובבים תמיד )פת לחם ומרפא לנפש(, וזפאיו – הקפוא 

שבו ]הדברים שהם קפואים ואינם צומחים, כגון סוגי המתכות[ וצמחיו – והצומח שבו ]הם הצמחים 

 הגדלים באדמה ובעלי חיים )טוב הלבנון([, ועליונו – במה שטבעו לעלות למעלה, כגון האש והאוויר

ותחתונו – ובמה שטבעו לרדת למטה, כגון המים והעפר )מרפא לנפש(, ושהבורא יתעלה הרכיבו – 

הרכיב הפכים אלה בעולם בהרכבה נכונה - במיזוג מותאם, וסידרו סידור מתוזן – וסידרם בסדר 

ראוי ונכון ]כלומר, כיצד קבע את גדלו, כמותו, ומקומו של כל אחד מהנבראים בעולם, כפי צורך 

העולם אליו באותו המקום, כשהכול נעשה באופן הנכון והראוי ביותר )מרפא לנפש([, וחילז אותו 

– את הבריאה חילוז מבואר – באופן הגיוני לסוגים ומינים שונים כפי צורך העולם, ושמהו רומק 

אליו – ועשה את העולם באופן שכל רואיו יכולים להבין מתוך מבנהו ותפקודו שהוא יתברך ברא 

אותו ומורה עליו – ומצביע על עוצם חכמתו ויכולתו, כאשר תורה המלאכה

סוג  שכל  כשם   – עושה  על 

מורה  ותכונתה  מלאכה  של 

מי הוא בעל המלאכה שעשה 

 – בונהו  על  והבית  אותה, 

וצורת הבית הנבנה ואיכותו 

האומנות  כושר  על  מורים 

של מי שבנה אותו.

העולם  כל  כי  שתדע,  וראוי 

כולו מחובר מגשמיות ורוחניות, נמקגו ]שנתמזגו[ ונתערבו, עד ששב זצתן מעמיד את זצתן – באופן 

שכל אחד מהם מסייע לקיום חבירו, כנפש וכגוף בחיים – כדוגמת הגוף והנפש בבעלי החיים שאין 

קיום לנפש ללא הגוף, ולגוף אין קיום ללא הנפש.

ב. כל העולם מחובר מגשמיות ורוחניות נמקגו ונתערבו עד ששב זצתם מעמיד את זצתם, כנפש 

וכגוף בחיים. הנה ידוע שכל הבריאה כולה נבראת למען כבודו יתברך. ובפשטות מבינים שכבודו 

יתברך יוצא מהאדם ומגודל הכרתו בהשם יתברך, ואם כן לשם מה נבראת כל הבריאה, ועל כרחך 

רק כדי שעל ידה יוכל האדם להתעלות ולהרבות כבוד שמים. נמצא לפי זה, שמהבריאה בעצמה 

אין תכלית אלא היא רק אמצעי עבור האדם שיכיר את הקב”ה.

אולם באמת אין הדברים כן, אלא אף הבריאה עצמה יש לה תכלית, והלא מקרא מלא הוא “ה’ מלך 

תגל הארץ” )תהלים צז, א(, הרי שבהתגלות השם יתברך אף הארץ והבריאה כולה תגיל ותשמח, 

ולכאורה מה הסיבה לחדוה וגיל שתתמלא הבריאה בעת מלוך ה’ על כל הארץ, מבואר מזה שכל 

הבריאה כולה לא תתבטל ויש תקון וזכיה לכל הבריאה כולה, ומשום הכי תתמלא הבריאה שמחה.

בשעה שהאדם זוכה ומתעלה אף כל הבריאה כולה מתעלה עמו, כדברי ה’מסילת ישרים’ )פרק 

א’( שכתב בזה”ל: “ואם תעמיק עוד בענין תראה כי העולם נברא לשימוש האדם וכו’, ואם הוא 

שולט בעצמו ונדבק בבוראו ומשתמש מן העולם רק להיות לו לסיוע לעבודת בוראו הוא מתעלה 

והעולם עצמו נתעלה עמו”. עכ”ד. ונראה ביאור הדבר, שהבריאה נבראת לשימוש האדם, דהיינו 

שהבריאה עומדת כדי שהאדם יזכה על ידה, וכשהאדם זוכה אף העולם מתעלה על ידו, וכל זה 

בשעה שהאדם מתבונן בבריאה וממנה לומד להכיר את בוראו, הרי שהבריאה משמשת אמצעי 

לאדם להתעלות, ועל ידי זה אף כל העולם כולו מתעלה, בעת שהאדם מתעלה על ידי הבריאה.

וראה ב’חובות הלבבות’ )שער הבחינה פרק ג’( שכתב “וראוי שתדע שכל העולם מחובר מגשמיות 

מּותֹו,  ה ְוַגׁשְ ַרת רּוָחִנּיּות ָהעֹוָלם ַהּקֶ ָלּה ִנְבָרא, ְוַהּכָ

ְוָנעֹו,  ְוָנחֹו  ְודֹוְממֹו,  רֹו  ּוְמַדּבְ ּוְמעֹוְלָליו,  ַוֲעלּוָליו 

ַהּבֹוֵרא  ׁשֶ ְוַתְחּתֹונֹו,  ְוֶעְליֹונֹו  ּוְצָמָחיו,  ּוְזָפָאיו 

ִסּדּור  רֹו  ְוִסּדְ ְנכֹוָנה,  ָבה  ַהְרּכָ יבֹו  ִהְרּכִ ה  ִיְתַעּלֶ

רֹוֵמק  ָמהּו  ְוׂשָ ְמֹבָאר,  ִחּלּוז  אֹותֹו  ז  ְוִחּלֵ ן,  ְמֻתּזָ

ָלאָכה ַהּמְ ּתֹוֶרה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָעָליו,  ּומֹוֶרה   ֵאָליו 

ִית ַעל ּבֹוֵנהּו. ּה ְוַהּבַ ַעל עֹוׂשָ

ִמּיּות  ׁשְ ר ִמּגַ ל ָהעֹוָלם ְמֻחּבָ י )ב(ּכָ ַדע, ּכִ ּתֵ ׁשֶ ְוָראּוי 
ב  ָ ּשׁ ׁשֶ ַעד  ְוִנְתָעְרבּו,  ִנְמְקגּו  ְורּוָחִנּיּות, 

ים. ַחּיִ ֶפׁש ְוַכּגּוף ּבַ ּנֶ ְזָצָתן ַמֲעִמיד ֶאת ְזָצָתן, ּכַ

 עיונים 



שער הבחינה ביושר לבבביושר לבבשער הבחינה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  ריק רטק   המוסר   ארחות   

הכסילים  מן  אפילו  נעלמים 

שאינם  שכן  וכל  ומהטיפשים, 

המשכילים  מן  נעלמים 

גלגל  תנועת  כגון:  והחכמים, 

סדר   – לארץ  ממעל  השמש 

לכדור  סביב  השמש  מהלך 

הארץ במשך היום כדי להאיר 

עד  אדם  לבני  באמצעותה 

וכדי  הישוב,  וקצה  פאת 

הברואים,  ]ממנה[  בה  שיהנו 

)תהלים  הכתוב  שאמר  וכמו 

‘תקרח  כאשר  כב-כד(:  זד, 

מתקבצים  יאספון  השמש 

 – מעונתם  ואל  האריות 

 – ירבצון  מאורותיהם  ולתוך 

ישובו לרבוץ, ואז יצא אדם מביתו לפעלו - למלאכתו ופונה לעבודתו עדי ערב - עד ערוב היום, 

מה רבו – כמה גדולים מעשיך ה‘, את כולם בחכמה עשית - בראת מלאה הארץ – כל אשר במלוא 

העולם הם זניניך‘ – רכושך הקנוי לך. מהלכם של החיות ושל סדרי חייו של האדם מלמדים על 

כך ש’בחכמה עשית’.

]מעיני[ כלל הברואים, אשר לא  המלמדים על החכמה שנעלמים מן  הם הסימנים  והחלק השני, 

התועלת  את  בחכמתם  מבינים  העלייה  מבני  היחידים  ורק   – כי אם המשכיל המבין  ידע ישרם 

וכל   – וסימני החכמה בכל קה 

שהזכרתי,  האלה  הדברים 

מהם,  נראית  ה’  שחכמת 

מתחלקים על שלשה ענינים – 

לשלושה סוגים.

האחד מהם – החלק הראשון, הם סימנים מבוארים ]ברורים[ וגלויים – הם הדברים שחכמת ה’ נלמדת 

מהם באופן ברור וגלוי, ואותם סימני חכמה אינם

ג. מה רבו מעשיך ה‘ כולם בחכמה עשית. מדוע נאמר “כולם בחכמה עשית” ולא “עשיתם” לשון 

רבים, כפי שהיה ראוי לומר, כהמשך ל”מה רבו מעשיך השם”. 

אלא יש לומר, אף שכל הבריאה יש בה מעשים רבים, הפרודים ומחולקים זה מזה, ונראה שכל 

דבר הוא בפני עצמו, לא כן הדבר, באמת הכל הוא באחדות ודבר אחד שלם. כל פרט ופרט 

בבריאה הוא תלוי ומקושר, נשפע ומשפיע, לכל פרט אחר בבריאה. ואכן “מה רבו מעשיך ה’”, 

אבל “כולם בחכמה עשית” לשון פרט יחיד, וזוהי ה”חכמה” הנפלאה של א-ל אחד. 

וכבר מובא ברמב”ן, כי ביום הראשון למעשה בראשית נבראה כלל הבריאה יש מאין, ובמשך 

ורוחניות נמזגו ונתערבו עד ששב קצתם מעמיד את קצתם כגוף ונפש בחיים”. ולכן יתכן תיקון 

בבריאה דהיינו הרוחניות שבבריאה, והתיקון יהיה בשעה שהבריאה מתקנת את האדם, וכשם 

שהאדם מתעלה על ידי ההכרה, כן אף בשעה שהבריאה גורמת להכרה אף היא מתעלה, ועיין 

שם ב’מסילת ישרים’ שהביא מאמר חז”ל בדבר האור שגנזו לצדיקים. וכענין שאמרו חז”ל )חולין 

צא, א( בענין אבני המקום שלקח יעקב ושם מראשותיו שנתקבצו כולן למקום אחד והיתה כל 

אחת אומרת עלי יניח צדיק את ראשו, והסיבה לכך שבעת שהצדיק יניח את ראשו על האבן הרי 

באותה שעה יתעלו האבנים ויגיעו לידי תיקונן, והיינו דאמרו חז”ל )קהלת רבה ג, כח( “בשעה 

שברא הקב”ה את אדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן, אמר לו ראה מעשי כמה נאין 

ומתוקנין הן תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי”. 

ובזה נראה לבאר דברי רש”י )בראשית כח, י( שכתב: “לא היה צריך לכתוב אלא וילך יעקב ולמה 

הזכיר יציאתו אלא מגיד שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם שבזמן שהצדיק בעיר הוא הודה 

הוא זיוה הוא הדרה יצא משם פנה הודה פנה זיוה פנה הדרה”. ונראה שאין כוונת הדברים ללמדנו 

רק את גדלות יעקב אבינו שהוא זיוה של העיר, אלא מונח בזה רעיון עמוק יותר, שהצדיק מתקן 

ומחזק את העיר, וכל הבריאה כולה עומדת וממתינה לתקונה על ידי הצדיק, ואף העצים והאבנים 

שבעיר שרויה עליהם תקון הצדיק. וכמבואר שאף החומר שבבריאה מורכב מרוחניות, ולכן שייך 

בו תקון על ידי מעשי הצדיק. וכן להיפך, בעת שהאדם אינו ממלא רצון השי”ת הרי מקלקל את 

הבריאה, וכדאיתא בגמרא )תענית יא, א( “קורות ביתו של אדם מעידין עליו”, שכאשר האדם 

חוטא נגרם קלקול אף לקורות ביתו.

נמצא מעתה שההתבוננות בבריאה לחזוק האמונה אינו רק תועלתו הפרטית של המתבונן אלא 

הכרחית היא כדי לגרום תקונו של עולם, בעת שהאדם על ידה יתחזק ויגיע לאמונה האמיתית 

)‘אור יחזקאל’, תורה ודעת עמ’ רד-רה(. 

ה ִעְנָיִנים. לׁשָ ָכל ֶקה ַעל ׁשְ ַהָחְכָמה ּבְ ְוִסיָמֵני 

ֵאיָנם  ּוְגלּוִיים,  ְמֹבָאִרים  ִסיָמִנים  ֵמֶהם,  ָהֶאָחד 

יִלים,  ּכִ ׂשְ ַהּמַ ִמן  ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ ִסיִלים,  ַהּכְ ִמן  ֶנֶעָלִמים 

ּיֹום ְלָהִאיר  ַעל ָלָאֶרץ ּבַ ֶמׁש ִמּמַ ֶ ל ַהּשׁ ְלּגַ ְתנּוַעת ּגַ ּכִ

ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ רּוִאים,  ַהּבְ ָבּה  ְוֵיָהנּו  ּוב,  ּשׁ ַהּיִ ַאת  ּפְ

ֵיָאֵספּון  ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ְקַרח  ּתִ כב-כד(:  זד,  ים  ִהּלִ )ּתְ תּוב  ַהּכָ

צּון, ֵיֵצא ָאָדם ְלָפֳעלֹו ְוַלֲעֹבָדתֹו  ְוֶאל ְמעֹוֹנָתם ִיְרּבָ

ָחְכָמה  ּבְ ם  ּלָ ּכֻ ְיָי  יָך  ַמֲעׂשֶ ַרּבּו  )ג(ָמה  ָעֶרב,  ֲעֵדי 

יָת ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִזְנָיֶניָך. ָעׂשִ

ר  ֲאׁשֶ רּוִאים,  ַהּבְ ִמן  ַנֲעָלִמים  ִסיָמִנים  ִני,  ֵ ְוַהּשׁ
ִבין,  יל ַהּמֵ ּכִ ׂשְ י ִאם ַהּמַ ָרם ּכִ לֹא ֵיַדע ָיׁשְ

 עיונים 

 עיונים 



שער הבחינה ביושר לבבביושר לבבשער הבחינה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  ריט ריח   המוסר   ארחות   

)זהלת  החכם  המלך  שלמה 

ד, ב(: ‘ושבח אני את המתים 

שכבר מתו – רואה אני שיש 

עדיפות לאלה שכבר נפטרו 

מן  למנוחות  להם  והלכו 

החיים אשר המה חיים עדנה‘ 

ועמלים  הנאבקים  מאלה   –

למחייתם בעולם הזה אשר חיים בסביבה המלאה במעשי הונאה וניצול.

והחלק השלישי, הם סימני החכמה שהם נראים מצד

והטובה שיש בבריאתם ומהו 

שבקיומם,  והמטרה  הצורך 

הנוהג   - הכולל  המות  כגון 

בשר  שהם  היצורים  בכל 

ודם, שאף על פי שבהשקפה 

ראשונה הוא נראה כדבר רע 

דבר  של  לאמיתו  אך  מאד, 

תיקונו,  על  עומד  העולם  ובאמצעותו   – העולם  ותועלת  ובו תזנת  הבריאה  לצורך  מחוייב  הוא 

מכמה טעמים גלויים ונסתרים, כמו שאמרו רבותינו קכרונם לברכה )בראשית רבה ט, ה( על הפסוק: 

‘וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד‘ )בראשית א, לא(, ‘והנה טוב מאד’ - קה המות. ואמר 

שירה”. והקשה בספר ‘דרשות מהרי”ץ’ )דרוש ה’(, שירה זו מה עושה, והיכן נשמע שאדם ישמח 

ויאמר שירה כשהוא רואה את המות לנגד עיניו? ואדרבה, ‘קינה’ מיבעי ליה.

וביאר, כי כבר אמרו חז”ל )ברכות ה’, ב’( “לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע, נצחו מוטב 

וכו’ ואם לאו יזכיר לו יום המיתה”, דענין הזכרת יום המיתה מבואר בגמרא )שבת קנ”ג, א’( שאמר 

רבי אלעזר לתלמידיו ‘שוב יום אחד לפני מיתתך’, וביאר דבריו שיש לשוב בכל יום ויום שמא 

ימות למחר, כי יתפחד לב האדם וירעד שמא עליו למות למחר ובידו אין מאומה לחלות פני צורו 

וקונו. אך הצדיקים ויראי ה’ שעושים רצון קונם כל ימי חייהם הם אינם יראים מן המות, אדרבה 

שמחים הם בצאתם מן העולם וששים הם בבואם לעולם שכולו טוב, כי מוכנים ומזומנים הם 

ליום הפקודה ובידם חבילות של מצוות ומעשים טובים, וכמו שכתוב )משלי ל”א, כ”ה( ‘עוז והדר 

לבושה ותשחק ליום אחרון’, ואמרו במדרש )ילקוט שמעוני חיי שרה רמז קיא( כל מתן שכרן של 

צדיקים מתוקן להם לעתיד לבא, ומראה הקב”ה להן עד שהן בעולם הזה מתן שכרן מה שהוא 

עתיד ליתן להם לעתיד לבא, ונפשם שבעה והם ישנים וכו’.

וזהו הכוונה ‘נסתכל ביום המיתה ואמר שירה’, רצה לומר שהאיש אשר זכה לכל הדברים הללו, 

שנולד להורים שהתנהגו בקדושה והמשיכו לו נשמה טהורה, וגם אחר שנולד חנכוהו מקטנותו 

בדרך התורה, ובא לידי אמונה בדרך התורה ומסורת אבות, ואחר כך מוסיף חכמה על חכמתו 

ורע  יהיה לצדיק  וזכה להשיג האמת שטוב  פי התורה,  גדלות הבורא בדרך חקירה על  להכיר 

לרשע, ואכן כל הדברים הללו היו לו לעזר בעבודתו הקדושה בעסק התורה והמצוות כל ימי חייו, 

הוא לא ירא מיום המיתה אלא ישחק ליום אחרון, ואליו ייחל ויצפה שיזכה להשיב נפשו ונשמתו 

ליוצרה תמה ונקיה. 

ששת ימי בראשית נפרטו ויצאו כל בריאה ובריאה יש מיש. הרי שהבריאה כולה היא באחדות 

נפלאה, כל פרט בה קשור זה בזה וכולם קשורים כאחד )ילקוט קטן(. 

ד. ובו תזנת העולם. כלומר, המות, אף שנראה כדבר רע, אך לאמיתו של דבר הוא מביא תועלת 

לעולם ובאמצעותו נתקן העולם, מכמה טעמים גלויים ונסתרים. אחד מהם הוא, שבעקבות ידיעת 

האדם בו הוא נמנע מלחטוא בזכרו את יום המיתה, כמאמר עקביא בן מהללאל )אבות פ”ג מ”א(: 

“הסתכל בשלשה דברים ואין אתה בא לידי עבירה, מאין באת, ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה 

עתיד ליתן דין וחשבון” ]וז”ל רבינו יונה ב’שערי תשובה’ )שער ב’ אות כה(: “ואמרו רבותינו ז”ל 

‘וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד’ )שדרשו על המילים ‘והנה טוב מאד’ - ‘זה המות’( כי 

גם )זכרון יום( המות )הוא( טוב להכניע הנפשות ולהיות חתת )-פחד( אלהים על הלבבות, ולבלתי 

עשות העולם הזה עיקר”[. וטעם נוסף הוא, כי אם חיי האדם בעולם הזה היו ללא גבול וקצבה, מתי 

היה נוטל את שכרו, שהרי טובות העולם הזה אינן טובות שלימות בעצמותן, והשכר האמיתי המגיע 

לאדם על מעשיו הטובים יכול להינתן רק לאחר מותו, בעולם הבא, שיפה בו שעה אחת מכל חיי 

העולם הזה )מנוח הלבבות(. ועוד, כי הארץ היא ככור הברזל המתיך את זוהמת הנחש שנדבקה 

באדם בחטא אדם הראשון, ובעת התחיה יעמוד בגוף נקי ומזוכך המוכן לקבל נפש טהורה כמו שהיה 

באדם הראשון קודם החטא )מרפא לנפש בשם האלשיך על פרשת אמור(. עוד ביארו המפרשים 

הטעם שיום המות נקרא טוב מאד, כי אי אפשר להנפש להשיג גדולתו יתברך בעולם הזה בהיותה 

מלובש בלבוש גוף העכור, ורק אחרי שנעדר ממנו הלבוש הזה משיג גדולתו יתברך. 

ה. והנה טוב מאד קה המות. במסכת ברכות )י’, א’( אמרו על דוד המלך: “נסתכל ביום המיתה ואמר 

ָהעֹוָלם, ַנת  ּזָ ּתַ )ד(ּובֹו  ר,  ׂשָ ּבָ ל  ּכָ ַהּכֹוֵלל  ֶות  ּמָ  ּכַ

ה(:  ט,  ה  ַרּבָ ית  ֵראׁשִ )ּבְ ִלְבָרָכה  ִקְכרֹוָנם  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ

ה טֹוב ְמאֹד ה ְוִהּנֵ ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ ְרא ֱאלִֹהים ֶאת ּכָ  ַוּיַ

ֶות. ְוָאַמר  ה טֹוב ְמאֹד, ֶקה ַהּמָ ית א, לא(, )ה(ְוִהּנֵ ֵראׁשִ )ּבְ

ָבר  ּכְ ׁשֶ ִתים  ַהּמֵ ֲאִני ֶאת  ַח  ּבֵ ְוׁשַ )זֶֹהֶלת ד, ב(:  ֶהָחָכם 

ה. ים ֲעֶדּנָ ה ַחּיִ ר ֵהּמָ ים ֲאׁשֶ ֵמתּו ִמן ַהַחּיִ

ד  ִמּצַ ִנְרִאים  ֵהם  ׁשֶ ַהָחְכָמה  ִסיָמֵני  י,  ִליׁשִ ְ ְוַהּשׁ

 עיונים 

 עיונים 



שער הבחינה ביושר לבבביושר לבבשער הבחינה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  רכא רכ   המוסר   ארחות   

מגיע  שבעבורם   – בעבורם 

הגמול הטוב - שכר טוב  לו 

מאת האלהים, ככל שיתבונן 

להכיר  ידע  הבורא,  בטובות 

חסדי  שהרי  לאלוקיו,  טובה 

ה’ עם האדם מתחילים מיד 

עם יצירתו.

ואחר כך יברור ויבחר לעצמו 

מגשמיות העולם מה שיש בו 

הנאת גופו ותיזון ענינו – את 

לצורכי  הנדרשים  הדברים 

גופו ולתועלת קיומו בעולם, 

והסיפוז  הצורך  ]כדי[  כפי 

כדי  לו  הנדרש  כפי   – בלבד 

 – ויעקוב  צרכיו,  את  לספק 

– הטורדים ומסיחים  - וחמודותיו המטרידים  ]מותרות[ העולם ומשכיותיו  ויניח את שאר מותרי 

את הלבבות מן עבודת האלהים, וישתדל לעשות לאחרית – וישתדל לעסוק במה שיביא לו תועלת 

באחריתו, ויאצור לעצמו אוצרות שיועילוהו לאשר הוא הולך אליו ]לשם[ במקום מנוחתו לאחר 

מותו, ויחשב – ויקבע בדעתו העולם הזה וזנינו ]וקנייניו[ רק כמקום להכנת צדה מגעת – המביאה 

אותו ליום מועדו – ליום מותו ולאחרית – ולעולם הבא, ויזח ממנו רק את מה שילך עמו בנסיעתו 

– בדרכו לעולם הבא בלבד.

אחד ונעלמים מצד אחד - הם 

ה’  הדברים שמקצת מחכמת 

מביאים,  שהם  ומהתועלת 

הסיבה  ועיקר  לנו,  ידועים 

נבראו  שלמענה  והתועלת 

בהסתכלות  מאיתנו  נעלמת 

ראשונה ושטחית, ולא יכירם 

– ולא יכיר בהם ולא יבינם מי 

שבינתו ]תבונתו[ מעוטה אלא 

שהתיישב  ]אחרי[  לאחר  רק 

בהם  ועיין  בהם  והתעמק   –

 – עליהם  וידזדז  בדעתו 

בפרטיהם,  ויתבונן  וישוב 

]עונות[  עניני  השתנות  כגון 

התלויים  השינויים   – השנה 

בעונות השנה כגון ימי הקיץ 

והקור  החורף  וימות  החמים 

והשינויים באורך זמן הלילות 

והימים במשך השנה )פת לחם( בארבע תזופותיהם ]התקופות[ והדומה לקה ]וכיוצא בזה[.

והחכם המבין, בראייתו העמוקה ובתבונתו, אינו רואה בכל הנבראים הללו דברים גשמיים שנבראו 

כדי לשמש את צורכי גופו בלבד, אלא יברר לו מן העולם דעת רוחניותו ודזותו – אלא מתוך מבטו 

בכללות הבריאה ישכיל ויברור לו מהעולם את ידיעת הרוחניות ודקות ההבנה שבו, וישימן כסולם 

מציאותו, אחדותו  על  – כדי ללמוד מהם  וישתמש בידיעות אלו כמו בסולם להבאת הראיות   –

וגדלותו של בורא-הכול יתברך שברא הכול, ובכך יתעלה במעלות עליונות בהשגת הבורא יתברך 

ורוממותו. וידבז בעבודתו כפי התבוננות מעמיקה זו תביא להשגת גדלו ]גדולתו[ ורוממותו בלבו, 

וכפי הכרתו סימני טובותיו וחנותו – וכפי שמבין את טובות ה’ וחסדיו ורחמנותו על כל מעשיו – 

שנוהג עם כל ברואיו, ואת אשר  משגיח עליו באופן פרטי ואישי וחננו רוב הטובות – ואת הטובות 

הרבות אשר חנן אותו הבורא, ואת אשר נשאו – גידלו ורוממו על כל הברואים מבלי מעשה שזדם 

לו – בלי שעשה תחילה איזה מעשה טוב, ולא מפני איזו שהיא מידה יתירה ונעלה שהאדם הקדים 

והתחיל בה, התחייב לו

ו. ויחשוב העולם וזנינו צדה מגעת ליום מועדו ולאחריתו ויזח ממנו מה שילך עמו בנסיעתו בלבד. 

כתב רבינו יונה ב’שערי תשובה’ )שער שני אות כ-כא(: “ועיקר ספר קהלת חברו ]שלמה[ עליו 

השלום, למען ישים האדם על לבו כי העולם הבל הבלים, ולא ישתמש בו זולתי לעבודת הבורא 

יתברך... ומי שחננו השם יתברך דעה, ישיב אל לבו כי השם יתברך שלחו בעולם הזה לשמור 

משמרתו ותורותיו וחקותיו ומצותיו, ולא יפקח עיניו זולתי על אודות שליחותו. ולקץ הימים, 

אם עשה שליחותו באמונה, ישוב ובא ברינה, ושמחת עולם על ראשו, כעבד אשר שלחו המלך 

אל עבר-הים, שאין עיניו ולבו זולתי על דבר שליחותו עד שובו אל אדוניו. וכן אמר שלמה ע”ה 

מּול ַהּטֹוב ֵמֵאת ָהֱאלִֹהים. ַבֲעבּוָרם ַהּגְ

ׁש ּבֹו  ּיֵ ֶ ֵמי ָהעֹוָלם ַמה ּשׁ ׁשְ ְך ִיְברֹר לֹו ִמּגִ ּכָ ְוַאַחר 
ִפי  ּכְ ָבעֹוָלם  ִעְנָינֹו  ְוִתּזּון  ּגּופֹו  ֲהָנַאת 

ָאר מֹוְתֵרי ָהעֹוָלם  ְלָבד, ְוַיֲעקֹב ׁשְ ּפּוז ּבִ ַהּצֶֹרְך ְוַהּסִ

ָבבֹות ִמן ָהֱאלִֹהים,  ְטִריִדים ֶאת ַהּלְ ּיֹוָתיו ַהּמַ ּכִ ּוַמׂשְ

הֹוֵלְך  הּוא  ר  ְוַלֲאׁשֶ ָלַאֲחִרית,  ַלֲעׂשֹות  ל  ּדֵ ּתַ ְוִיׁשְ

ֵצָדה  ְוִזְנָינֹו  ָהעֹוָלם  )ו(ְוַיְחׁשֹב  מֹותֹו,  ְלַאַחר  ֵאָליו 

ַמה  ּנּו  ִמּמֶ ח  ְוִיּזַ ּוְלַאֲחִריתֹו,  מֹוֲעדֹו  ְליֹום  ַעת  ַמּגַ

ְנִסיָעתֹו ִבְלָבד. ֵלְך ִעּמֹו ּבִ ּיֵ ֶ ּשׁ

יָנתֹו  ּבִ יֵרם ִמי ׁשֶ ד ֶאָחד, ְולֹא ַיּכִ ֶאָחד ְוֶנֶעָלִמים ִמּצַ

ז  ִויַדְזּדֵ ֶהם  ּבָ ב  ֵ ּשׁ ִהְתּיַ ׁשֶ ְלַאַחר  א  ֶאּלָ ְמעּוָטה 

ע  ַאְרּבַ ּבְ ָנה  ָ ַהּשׁ ִעְנְיֵני  ּנּות  ּתַ ִהׁשְ ּכְ ֲעֵליֶהם, 

זּופֹוֵתיֶהם ְוַהּדֹוֶמה ָלֶקה. ּתְ

ַעת  ּדַ ָהעֹוָלם  ִמן  לֹו  ִיְברֹר  ִבין  ַהּמֵ ְוֶהָחָכם 
ם  ֻסּלָ ּכְ יֵמן  ִויׂשִ ְוַדּזּותֹו,  רּוָחִנּיּותֹו 

ז  ְוִיְדּבַ ַרְך,  ִיְתּבָ ַהּכֹל  ּבֹוֵרא  ַעל  ָהְרָאיֹות  ַלֲהָבַאת 

ָרתֹו  ִפי ָגְדלֹו ְורֹוְממּותֹו ְבִלּבֹו, ּוְכִפי ַהּכָ ֲעבֹוָדתֹו ּכְ ּבַ

ר  יו, ְוֵאת ֲאׁשֶ ל ַמֲעׂשָ ִסיָמֵני טֹובֹוָתיו ְוַחּנֹותֹו ַעל ּכָ

ה  ִלי ַמֲעׂשֶ אֹו ִמּבְ ר ִנּשְׂ ֲחָננֹו רֹב ַהּטֹובֹות, ְוֵאת ֲאׁשֶ

ב לֹו  ּה, ִהְתַחּיֵ ה ְיֵתָרה ִהְתִחיל ּבָ ַדם לֹו, ְולֹא ִמּדָ ּזָ ׁשֶ

 עיונים 



שער הבחינה ביושר לבבביושר לבבשער הבחינה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  רכג רכב   המוסר   ארחות   

דבר  להם  היה  ולא  לשנים, 

קולתה – ומלבד שדה זה, לא 

מחיה  מקור  שום  להם  היה 

אחר שיוכלו להתפרנס ממנו 

את  תצמיח  שאדמתם  עד 

מהם  האחד  והיה  יבולה. 

דעתן  היה  האחים  אחד   –

פי שכלו  הפועל על  – חכם 

 – הפכו  והשני  ]חרוץ[,  וקריק 

ההיפך ממנו - טיפש ועצל.

הדעתן – האח החכם ראה, כי 

– שאם  עסזו באדמתו בלבד 

אדמתו,  בעיבוד  רק  יעסוק 

מעסוז  אותו  ימנע  אז 

בפרנסתו – הוא לא יהיה פנוי 

לעסוק בפרנסתו ומהגיע אל 

טרפו – ולהשיג בינתיים את 

הוא  אשר  ומחייתו  מזונו 

נזקק להם כעת, ולכן הלך והשתכר – השכיר את עצמו לעבוד באדמת ]בשדות[ אחרים, כדי שיחיה 

– כדי שיוכל לחיות בינתיים משכר עמלו ]עבודתו[ יום יום עד שתצמיח אדמתו. וכשהיה נפטר מן 

העבודה לערב – וכשהיה מסיים את עבודתו בערב, היה עושה ]עוסק[ בעיבוד אדמתו שעה אחת 

בהשתדלות בהתמסרות, בזריזות וחריצות, ובנוסף לכך היה משתדל לצמצם בהוצאותיו, וכשהיה 

נותר לו משכירות הימים – וכשהצליח לחסוך מעט משכר עבודתו אצל אחרים כדי מקון יום – כדי 

מזונו ליום אחד או יותר, היה מניח לעשות בשל אחרים – היה נמנע מעבודתו בשדות אחרים בעת 

ההיא ומנצל יום זה לצורך עצמו ועושה – והיה עובד באדמתו שלו בתכלית השתדלותו וחריצותו – בכל 

 – העולם  בדרכי  והסכל 

שאינו  הטיפש  לעומתו 

הבורא  בהנהגת  מתבונן 

ובסימני החכמה  העולם  את 

בחכמת  מעיין  ואינו   – בו 

בבריאה  הנראית  הבורא 

כולה, יחשבהו בית עולמים – 

מחשיב את העולם הזה כאילו 

וכמכון  לעולם  ביתו  הוא 

מקומו  הוא  וכאילו  שבתו 

 – בו  ומשתדל  לנצח,  הקבוע 

לעצמו את  להשיג  ומשתדל 

וישים  יכלתו,  בכל  הנאותיו 

את  ומפנה   – אליו  לבבו  כל 

כל התעניינותו אל ענייני העולם הזה, ומשקיע בו את כל עמלו, והוא סובר בדמיונו כי הוא רץ 

לתזנת נפשו – לתועלת עצמו, ואיננו שוער – ואינו משער כי כל פרי עמלו ומותר זיבוצו – וכל 

הרכוש שיאסוף יותר מהמצטרך לו יהיה לקולתו – יעבור לידי אחרים, ייתכן שהדבר יקרה עוד 

בחייו ובוודאי אחרי מותו, והתעלם – והינו מתעלם מלחשוב מענין אחריתו וסופו.

אחר שהובאו לעיל דרכיהם השונות והתנהלותם השונה של החכם ושל הסכל מביא רבנו על כך 

את המשל הבא: ומה נדמו בקה – ומה מאד דומים החכם והטיפש שהזכרתי, לשני אחים, שירשו 

מאביהם אדמה – חלקת שדה שוממה שצריכה לעבדה – הזקוקה לעיבוד במשך תקופה מסוימת 

עד שתוציא פירות, והאחים חילזו ביניהם אותה ]את השדה[

)משלי ד, יא(: “בדרך חכמה הוריתיך” וגו’, )שם כב, יט-כא(: “להיות בה’ מבטחך וגו’, להודיעך 

קשט אמרי אמת להשיב אמרים אמת לשולחיך” עכ”ל.

כוונת רבינו יונה במה שמביא הפסוק מענין הבטחון ‘להיות בה’ מבטחך’, לפי שאמר קודם שלא 

יפקח עיניו זולתי לעשות שליחותו, היינו שלא ישגיח ולא ידאג על הענינים הפרטיים שלו וישליך 

על ה’ כל דאגותיו )זה השער(. וז”ל רש”י עה”פ שם: “להיות בה’ מבטחך הודעתיך” – “אני מודיעך 

שתבטח בה’ ותעסוק בתורה ולא תאמר איך אבטל ממלאכתי ואיך אתפרנס”.

ָבר קּוָלָתּה. ְוָהָיה ָהֶאָחד  ַנִים, ְולֹא ָהָיה ָלֶהם ּדָ ִלׁשְ

ִני ֶהְפּכֹו. ֵ ן ְוָקִריק, ְוַהּשׁ ְעּתָ ֵמֶהם ּדַ

ִיְמַנע  ִבְלַבד  ַאְדָמתֹו  ּבְ ִעְסזֹו  י  ּכִ ָרָאה,  ן  ְעּתָ ַהּדַ
ֶאל  יַע  ּוֵמַהּגִ ַפְרָנָסתֹו  ּבְ ֵמֲעֹסז  אֹותֹו 

ֵדי  ּכְ ֲאֵחִרים,  ַאְדַמת  ּבְ ַלֲעֹבד  ר  ּכֵ ּתַ ְוִהׂשְ ַטְרּפֹו, 

ָהָיה ִנְפָטר ִמן  ַכר ֲעָמלֹו יֹום יֹום. ּוְכׁשֶ ְחֶיה ִמּשְׂ ּיִ ׁשֶ

ָעה ַאַחת  ה ְבַאְדָמתֹו ׁשָ ָהֲעבֹוָדה ָלֶעֶרב, ָהָיה עֹוׂשֶ

לֹו  נֹוָתר  ָהָיה  ּוְכׁשֶ ַוֲחִריצּות,  לּות  ּדְ ּתַ ִהׁשְ ּבְ

ֵדי ְמקֹון יֹום ֶאָחד אֹו יֹוֵתר, ָהָיה  ִכירּות ָיִמים ּכְ ִמּשְׂ

ַהִהיא ֵעת  ּבָ ֲאֵחִרים  ל  ׁשֶ ּבְ ַלֲעׂשֹות  יַח   ַמּנִ

ַוֲחִריצּותֹו,  לּותֹו  ּדְ ּתַ ִהׁשְ ַתְכִלית  ּבְ ּלֹו  ְבׁשֶ ה  )ק(ְועֹוׂשֶ

בֹו,  ַהָחְכָמה  ּוְבִסיָמֵני  ָהעֹוָלם  ַדְרֵכי  ּבְ ָכל  ְוַהּסָ
ְבּתֹו,  ׁשִ ּוְמכֹון  עֹוָלִמים  ית  ּבֵ ֵבהּו  ַיְחׁשְ

ֵאָליו,  ְלָבבֹו  ל  ּכָ ים  ְוָיׂשִ ְיָכְלּתֹו,  ָכל  ּבְ ּבֹו  ל  ּדֵ ּתַ ּוִמׁשְ

ַנת ַנְפׁשֹו,  י הּוא ָרץ ְלַתּזָ ְוָכל ֲעָמלֹו, ְוהּוא סֹוֵבר ּכִ

י ֲעָמלֹו ּומֹוַתר ִזּבּוצֹו ִיְהֶיה ְלקּוָלתֹו,  ְוֵאיֶננּו ׁשֹוֵער ּכִ

ם ֵמִעְנַין ַאֲחִריתֹו. יו ְוַאֲחֵרי מֹותֹו, ְוִהְתַעּלֵ ַחּיָ ּבְ

ֵמֲאִביֶהם  ָיְרׁשּו  ַאִחים,  ֵני  ִלׁשְ ָבֶקה  ְדמּו  ּנִ ּוַמה 
אֹוָתּה  זּו  ְוִחּלְ ְלָעְבָדּה,  ִריָכה  ּצְ ׁשֶ ֲאָדָמה 

ק. ועושה בשלו בתכלית השתדלותו וחריצותו. וכן החכם )בנמשל( משתדל לחטוף כמה שיותר מצוות 

ומעשים טובים בעולם הזה. במסכת עירובין )נד, א(: “אמר ליה שמואל לרב יהודה, שיננא ]-חריף 

ושנון[, חטוף ואכול, חטוף ואישתי ]-ושתה[, דעלמא דאזלינן מיניה כהלולא דמי”. פירוש, שהרי 

 עיונים 

 עיונים 



שער הבחינה ביושר לבבביושר לבבשער הבחינה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  רכה רכד   המוסר   ארחות   

מחסכונותיו קרקע נוספת. 

הכסיל  האח  ולעומתו 

שהזמן  שידע  כיון  ]הטפש[, 

באדמתו  לעבודתו  שיקדיש 

ממנו  ימנע   – תמנעהו 

בענין  מלהתעסז  בינתיים 

לצורך  מקונותיו  בהשגת   –

אותה  והזניח  עקבה  מחייתו, 

 – משתכר  והיה  לגמרי, 

והשכיר את עצמו לבני אדם 

לעבודת   – האדמה  בעבודת 

אדמתם, ובהגיע עת תשלום 

את  לוזח  היה  משכורתו 

ממנו  ומתפרנס  שכרו  כל 

מותיר  היה  ולא  צרכיו,  לכל 

כלום – בלא שהותיר מאומה 

לזמנים  לחסוך  השכיל  ולא 

נשאר  כשהיה  ואף  אחרים. 

בידו מידי פעם מקון ליום אחד, היה משים - עושה אותו יום ליום מנוחה ובטלה ושעשוע, ולא היה 

חושב בענין ]על[ הצורך שיש להשקיע ולטפח את אדמתו שלו, ולכן העתות והזמנים הפנויים אשר 

היה נפטר בהם מן העבודה בימי עבודתו לא היה מנצלם לצורך עיבוד אדמתו, אלא היה הולך בהן 

אל המרחץ ומבלה זמנו בבטלה ובתענוגים. ונשארה אדמתו שוממה, ולא הצמיחה דבר ]מאומה[,

וחומתה, ונשא השטפון את  והצמיחה אדמתו קוצים ודרדרים, ונהרס גדרה  ותעל כולה זמשונים 

אילניה – והשיטפון הציף את עציה, כמו שאמר שלמה המלך החכם )משלי כד, ל-לא(: ‘על יד שדה 

של איש עצל עברתי ועל יד כרם

והחריצות,  המסירות  הזריזות, 

לעשות  פסק  ולא   – סר  ולא 

שנגמרה  עד  כן  ]מלנהוג[ 

עבודת אדמתו כהוגן ]כראוי[, 

תנובת  בוא  עת  ובהגיע 

פירותיה – וכשהגיע זמן קטיף 

וזמן   – תבואתה  וקמן  הפירות 

זבצם  אדמתו,  תבואת  קציר 

לביתו,  ואספם  אותם[  ]כינס 

השנית  בשנה  מהם  והתפרנס 

]השנייה[, והיה עובד אדמתו כרצונו – ויכול היה אז לעבוד רק את אדמתו בכל עת כרצונו, והולך 

ומוסיף בה עצים, עד שהיתה תבואתה מספזת לפרנסתו – עד שהספיק יבול תבואת שדהו לפרנסתו, 

ואף הותירה לו – והכניסה לו עודף והועילה לו בזה מה שהוסיף בו אדמה על אדמתו – שהיה יכול לרכוש 

ח. על שדה איש עצל עברתי. במדרש רבה )בראשית כא, ב( דרשו: “על שדה איש עצל עברתי – זה 

אדם הראשון”. וצריך עיון, וכי אדם הראשון חטא בעצלות? אדרבא, הרי חטא במעשה! והתשובה 

היא, שיש עצלות ויש מתינות: המתון הוא בעל ישוב הדעת ואינו ממהר להחליט ולעשות. והעצל 

העולם הזה שאנו הולכים ממנו – דומה הוא לחופה שהולכת מהר, שהיום ישנו ולמחר איננו )רש”י(. 

נמשל  החכמה  מקומות שענין  בכמה  מצאנו  מוסר:  בדרך  דברי שמואל  מפרש  המאירי  בחידושי 

לאכילה; לפי זה, שמואל היה מזהירו שלא יתרשל בלימודו אלא ישנן תמיד, שלא יאבד אפילו שעה 

אחת, מפני שהעולם הזה דומה לחופה ששמחתה עוברת בזמן מועט, ואם לא עכשיו אימתי. ע”כ.

ומצינו בחז”ל שלדבר מצוה צריך האדם להזדרז ולעשות מיד, כמו שאמרו )פסחים ד, א( “זריזים 

מקדימים למצוות”, ואמרו )נזיר כג, ב(: “מצוה הבאה לידך אל תחמיצנה”. וביאר ב’מסילת ישרים’ 

)פרק ו’( הצורך ההכרחי בזריזות, וז”ל: “כי כמו שצריך פקחות גדול והשקפה רבה לינצל ממוקשי 

היצר ולימלט מן הרע שלא ישלוט בנו להתערב במעשינו, כן צריך פקחות גדול והשקפה לאחוז 

במצוות ולזכות בהם ולא תאבדנה ממנו. כי כמו שמסבב ומשתדל היצר הרע בתחבולותיו להפיל 

את האדם במכמורות )רשתות( החטא, כן משתדל למנוע ממנו עשיית המצוות ולאבדם ממנו. ואם 

יתרפה ויתעצל ולא יתחזק לרדוף אחריהם ולתמוך בם, ישאר נעור וריק מהם בודאי” עכ”ל.

ובמסכת ברכות )ו, ב( אמרו: “לעולם ירוץ אדם לדבר מצוה, ואפילו בשבת”. פירוש, אף על פי 

שריצה בעלמא אסורה בשבת, כמבואר במסכת שבת )קיג, ב( ‘אסור לאדם לפסוע פסיעה גסה 

בשבת’, שנאמר )ישעי’ נח, יג( ‘אם תשיב משבת רגליך’, מכל מקום לרוץ לדבר מצוה מותר אפילו 

בשבת.

ְגְמָרה ֲעבֹוַדת ַאְדָמתֹו  ּנִ ן ַעד ׁשֶ ְולֹא ָסר ַלֲעׂשֹות ּכֵ

ָצם  בּוָאָתּה, ִזּבְ רֹוֶתיָה ּוְקַמן ּתְ יַע ֵעת ּפֵ ְכֹהֶגן, ּוְבַהּגִ

ְוָהָיה  ִנית,  ֵ ַהּשׁ ָנה  ָ ּשׁ ּבַ ֵמֶהם  ְרֵנס  ְוִהְתּפַ ַוֲאָסָפם, 

ּה ֵעִצים,  ּבָ עֹוֵבד ַאְדָמתֹו ִכְרצֹונֹו, ְוהֹוֵלְך ּומֹוִסיף 

ֶזת ְלַפְרָנָסתֹו, ְוהֹוִתיָרה  ָהְיָתה ְתבּוָאָתּה ַמְסּפֶ ַעד ׁשֶ

הֹוִסיף ּבֹו ֲאָדָמה ַעל ַאְדָמתֹו. ֶ לֹו ַמה ּשׁ

ְבַאְדָמתֹו  ֲעבֹוָדתֹו  ׁשֶ ַדע  ּיָ ׁשֶ יָון  ּכֵ ִסיל,  ַהּכְ ְוָהָאח 
ִעְנַין ְמקֹונֹוָתיו, ֲעָקָבּה  ז ּבְ ְמָנֵעהּו ֵמִהְתַעּסֵ ּתִ

ֲעבֹוַדת ָהֲאָדָמה,  ר ִלְבֵני ָאָדם ּבַ ּכֵ ּתַ ְלַגְמֵרי, ְוָהָיה ִמׂשְ

מֹוִתיר  ָהָיה  ְולֹא  ּנּו,  ִמּמֶ ְרֵנס  ּוִמְתּפַ ָכרֹו  ׂשְ ְולֹוֵזַח 

ָהָיה  ֶאָחד,  יֹום  ְמקֹון  ָידֹו  ּבְ ָאר  ִנׁשְ ָהָיה  ּוְכׁשֶ לּום.  ּכְ

ֲעׁשּוַע, ְולֹא ָהָיה  ָלה ְוׁשַ ים אֹותֹו יֹום ְמנּוָחה ּוַבּטָ ֵמׂשִ

ר ָהָיה ִנְפָטר ִמן  ִעְנַין ַאְדָמתֹו, ְוָהִעּתֹות ֲאׁשֶ ב ּבְ חֹוׁשֵ

ֶאל ֶהן  ּבָ הֹוֵלְך  ָהָיה  ֲעבֹוָדתֹו,  יֵמי  ּבִ  ָהֲעבֹוָדה 

ִהְצִמיָחה  לֹא  ָמָמה,  ׁשְ ַאְדָמתֹו  ֲאָרה  ְוִנׁשְ ַהֶמְרָחץ. 

א  ְוָנׂשָ ְגֵדָרּה,  ְוֶנֱהַרס  ׁשֹוִנים,  ִזּמְ ּה  ּלָ ּכֻ ַעל  ַוּתַ ָדָבר, 

כד,  ֵלי  )ִמׁשְ ֶהָחָכם  ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ִאיָלֶניָה,  ֶאת  פֹון  ּטָ ִ ַהּשׁ

ֶרם ּכֶ ְוַעל  י  ָעַבְרּתִ ָעֵצל  ִאיׁש  ֵדה  ׂשְ )ח(ַעל   ל-לא(: 

 עיונים 

 עיונים 



שער הבחינה ביושר לבבביושר לבבשער הבחינה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  רכק רכו   המוסר   ארחות   

הוא  אשר   – באמת  ביתו 

לה  ויעשה  האמיתי,  מעונו 

ולפעול  לעסוק  וישתדל   –

זו  מטרה  למען  העת  כל 

כוחותיו.  ובכל  יכלתו  בכל 

ועוסק  עושה  וכשהוא 

בדברים ההכרחיים הנחוצים 

העולם  צורכי   – לעולמו 

– יעסוק בהם  הזה, יעשה לו 

בשל  ]שעוסק[  שעושה  כמי 

אחרים – כמי שמשכיר עצמו 

למלאכת אחרים, שאינו עושה זאת אלא מחמת ההכרח ולא ירבה בעיסוק זה אלא כדי הצורך 

והסיפוז – כדי צורכו שיש בו סיפוק פרנסתו בלבד. ולעומתו הכסיל ]הטיפש[ עושה ]נוהג[ בשני 

הדברים בהפך: משתדל בעניני עולמו – הוא מתמסר לענייני העולם הזה ומתעלם מעניני אחריתו 

– מענייני העולם הבא, כמו שאמר שלמה המלך החכם בבחינתו בכסיל – כשהתבונן בדרך הנהגתו 

השגויה של הכסיל ]כדי לקחת ממנה מוסר השכל[ )משלי כד, לב(: ‘ואחקה אנכי – כשראיתי את 

תוצאות התנהגותו של העצל, אשית לבי – שמתי ליבי להתבונן עד היכן אפשר להגיע על ידי 

העצלות, וראיתי - נוכחתי ברוע התנהגותו ותוצאותיה, לזחתי מוסר‘ למדתי מכך מוסר השכל 

לעזוב את דרך העצלות. 

]חסר  לב  חסר  אדם  של 

עלה  כי  ראיתי  והנה  דעה[, 

השדה  כל   – זמשונים  כלו 

דוקרים,  בקוצים  התמלא 

כסו פניו – והתכסו פני השדה 

– חוחים עוקצניים  בחרולים 

לשדה  שסביב  אבניו  וגדר 

נהרסה‘. והנמשל לשני אחים 

אלו הם שני אנשים שכל אחד מהם קיבל מאת הבורא נשמה, כי אדמת האדם היא נשמתו, אשר 

נתן לו ה’ לעבדה ולשמרה בטהרה, ולהכינה לקראת החיים הנצחיים בעולם הבא, והחכם אף אם 

הוא רואה שאינו יכול לעסוק רק בצרכי נשמתו, מפני שעליו לדאוג גם לצרכי גופו ופרנסתו, בכל 

זאת לא יזניח כליל את נשמתו, אלא הוא ישכיר את עצמו לאיזו מלאכה או יעסוק במשא ומתן 

באמונה כדי להחיות את נפשו, ובזמנו הפנוי הוא שוקד על התורה ועל עבודת ה’, וזוכה לברכה 

במעשי ידיו, והוא פנוי רק לעבודת ה’, ובידו לעלות את נשמתו ממדרגה למדרגה, עד אשר היא 

ראויה לחיי העולם הבא. ואילו הטיפש משתדל רק להטיב לגופו ועוסק בתענוגי העולם הזה, 

ועוזב ומניח את נשמתו שוממה ומאוסה, ובבוא עתו אין לנשמתו במה לזכות לחיי העולם הבא, 

ועליה לרדת לשאול תחתית לרצות את עוונותיה, ועליו נאמר )ישעיה ג, ט(: אוי לנפשכם כי גמלו 

להם רעה )טוב הלבנון(.

והמשכיל ]והחכם[, כאשר יעיין במשל הקה, יתבונן - ויבין ממנו כיצד עליו לזכור את עניני אחריתו 

]סופו[ והצרכים שידרשו לו לזמן ההוא, אשר היא

ולא תועיל הכרתו של האדם לחוד ואפילו הכרה במידה גדולה, כל זמן שלא ישים את הדברים על 

לבו. כי שכלו של האדם אינו מחייב למעשה, אלא הרגשת הלב היא הפועלת ומכוונת את מעשיו. 

במסכת מכות )כג.( נאמר “אין מזרזין אלא למזורז”. ולכאורה אדרבא, את העצלן יש לזרז! ומדוע 

לזרז את המזורז? אמנם, מי שלא מזורז, היינו שלא השיב אל לבו את המוטל עליו לעשות, אין לו 

רצון פנימי להזדרז, ויש ליזהר מלזרז אותו יותר מדאי, כי יצרו ישתמש בזריזות חיצונית זו ]אשר 

נאלץ לעשות נגד רצונו[ כסיבה לרפיון הרבה יותר גדול אחר כך )עפ”י ‘מכתב מאליהו’ ח”ה עמוד 

119(. ואף שכתב ה’מסילת ישרים’ שהזריזות החיצונית מעוררת באדם זריזות פנימית, כל זה כשחפץ 

בלבו להגיע לזריזות פנימית, אבל לא כשאין בלבו שום רצון לזכות לזריזות פנימית. 

– מתעצל מלהתיישב, ממהר ועושה בפזיזות. מהירות זו היא פרי עצלות המחשבה )‘שם משמואל’ 

בשם האדמו”ר מקוצק(. כוונת המדרש: שאדם הראשון לפי גודל ערכו, לא נתיישב בדעתו כדבעי 

לפני פעולתו ונתבלבל הענין כולו )‘מכתב מאליהו’ ח”ה עמוד 95(.

ט. אדם חסר לב. הנה פסוקים הרבה בספר משלי עוסקים בגנותה של מידת העצלות ועל כך שמידה 

זו הורסת ומכלה את האדם. ואמר שלמה )משלי כד, ל(: “על שדה איש עצל עברתי ועל כרם אדם 

חסר לב” וגו’. נתבאר לנו כאן שורשה וענינה של העצלות: העצל הוא ‘חסר לב’, כי העצלות נובעת 

מחוסר שימת לב, והעצה להתגבר ולשרש את מידת העצלות היא על ידי שישיב האדם אל לבו 

את כל אשר הוא יודע בהכרתו ומבין בשכלו, ואז יחוש כי הדברים שייכים אליו ומחייבים אותו. 

הּוא  ּוְכׁשֶ ְיָכְלּתֹו.  ָכל  ּבְ ָלּה  ה  ְוַיֲעׂשֶ ֱאֶמת,  ּבֶ יתֹו  ּבֵ

ל  ׁשֶ ּבְ ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ִמי  ּכְ לֹו  ה  ַיֲעׂשֶ ְלעֹוָלמֹו,  ה  עֹוׂשֶ

ה  ִסיל עֹוׂשֶ ְלָבד. ְוַהּכְ ּפּוז ּבִ ֵדי ַהּצֶֹרְך ְוַהּסִ ֲאֵחִרים, ּכְ

עֹוָלמֹו  ִעְנְיֵני  ּבְ ל  ּדֵ ּתַ ִמׁשְ ֶהֶפְך:  ּבְ ָבִרים  ַהּדְ ֵני  ׁשְ ּבִ

ֶהָחָכם  ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ַאֲחִריתֹו,  ֵמִעְנְיֵני  ם  ּוִמְתַעּלֵ

ית  ֵלי כד, לב(: ָוֶאֱחֶקה ָאֹנִכי ָאׁשִ ִסיל )ִמׁשְ ְבִחיָנתֹו ַבּכְ ּבִ

י מּוָסר. י ָרִאיִתי ָלַזְחּתִ ִלּבִ

ּסּו  ּכָ ׁשֹוִנים  ִזּמְ ֻכּלֹו  ָעָלה  ה  ְוִהּנֵ ֵלב,  ֲחַסר  )ט(ָאָדם 

ים ְוֶגֶדר ֲאָבָניו ֶנֱהָרָסה. ָפָניו ֲחֻרּלִ

ִיְתּבֹוֵנן  ה,  ַהּקֶ ל  ׁשָ ּמָ ּבַ ן  ְיַעּיֵ ר  ֲאׁשֶ ּכַ יל,  ּכִ ׂשְ ְוַהּמַ
ִהיא  ר  ֲאׁשֶ ַאֲחִריתֹו,  ִעְנְיֵני  נּו  ִמּמֶ

 עיונים 

 עיונים 



שער הבחינה ביושר לבבביושר לבבשער הבחינה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  רכט רכח   המוסר   ארחות   

להתבונן  יש   – הארץ 

הארץ:  כדור  של  בהווייתו 

הרקיע  באמצע  ועומד  תלוי 

כנקודה בתוך העיגול, ]ודבר 

שהרי  כל,  לעיני  נראה  זה 

עומד  שהאדם  מקום  בכל 

את  רואה  הוא  העולם,  בכל 

)מרפא  השמים  כיפת  חצי 

הא-ל,  מאמר  מכוח  תמיכה  כל  ללא  היקום  בחלל  תלויים  בו  אשר  וכל  הארץ  כדור  לנפש([. 

ומציאות  הכדורית,  צורתו  למרות  ובבטחה  זקופה  בקומה  מקום  בכל  בו  מהלכים  יושביו  וכל 

זו שהנבראים אינם נופלים מעל פניו, אף על פי שראשם פונה כלפי חלל היקום היא מופלאה 

רק  יובן  לא  אשר  הבורא,  מחכמת  נפלא  דבר  והיא  הארץ(,  כדור  של  המשיכה  בכוח  )תלויה 

 ליודעים בחכמת התכונה )טוב הלבנון(, והמים סמוכים לה – ומי הים הקלים מן הארץ סמוכים לה –

הנם למעלה ממנה – על גביה, והאויר הקל יותר סמוך להם והוא מקיף את הים ואת היבשה מסביב, 

והאש הקלה יותר נמצאת למעלה מכולם וסובבת לכולם ]ככל שהיסוד הוא יותר קל, הוא ממוקם 

גבוה יותר, ולכן העליון שבארבעת היסודות הוא האש הקל מכולם, למטה ממנו האוויר, למטה 

ממנו המים, ולמטה מכולם העפר שהוא הכבד מכולם )מרפא לנפש([, על משזל ושיעור – והכל 

ושוכן  היסודות שוזד  – מארבעת  וכל אחד מהם  שלא ישתנה ממנו דבר,  ובמשקל,  עשוי במידה 

בקביעות על מזומו המתייחד בו – המיוחד בעבורו, וכל יסוד מן היסודות "ממהר" לשוב למקומו 

המיוחד לו והמוגבל לו – ובגבולות הברורים שהוגדרו בעבורו ]כגון, אבן שתושלך כלפי מעלה, 

לא תרחף באוויר, או במילים אחרות: לא תתעכב מחוץ למקום שנקבע לה, ומיד כשייפסק הכוח 

לשוב  וממהרת  שוקדת  היא  טבעה,  את  לשנות  אותה  מה שמכריח  ויסור  בזריקתה  בה  שפעל 

למקומה )פת לחם([. ועוד יש להתבונן בשטחו של הים: גודלו קבוע ועומד ולא משנה גבולותיו, 

והמים אסורים וכלואים בתוכו, 

בפרקים  רבנו  שביאר  אחר 

הקודמים את מהות הבחינה 

ואת חובתנו לעסוק בה, וגם 

הבחינה  אופני  את  ביאר 

במורכבות  בהתבוננות 

זה  בפרק  עתה  הבריאה, 

רבנו  מרחיב  לפנינו  אשר 

הניכרת  החכמה  בפרטי 

נחלקת  והיא  בבריאה 

לשבעה יסודות. 

סימני  כמה  השאלה,  על  אך 

מיני  כמה   - בברואים  חכמה 

חכמה קיימים בנבראים, אשר 

נוכל לבחון בהם - אשר אפשר לנו להתבונן בהם, נאמר, כי פינות – כי מספר יסודות החכמה המזויימות 

והמוטבעות בברואים - בנבראים, לרוב מיניהם – אף על פי שמיני הברואים רבים הם מאוד ואישיהם – 

וגם בכל מין ומין כלולים פרטים רבים, בכל זאת נוכל לחלקם לשבעה סוגים כלליים.

אחת מהנה – הסוג הראשון הוא סימן החכמה הנראה והגלוי בשרשי העולם – בחלקים שהם הבסיס 

לבניין העולם ועליהם מושתת העולם ויסודותיו, והוא כולל את ארבעת אלו: עפר, מים, רוח ואש, 

שמהם מורכב העולם וכל אשר בו. בראותינו עמידת

רעיון זה מבואר בפסוק )ישעי’ מ, כו( “שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה”, אם ברצונכם לדעת מי 

ברא אלה – שאו מרום עיניכם, שכן ה’ יתברך “נגלה מצד פעולותיו – ונסתר מצד אלקותו” )באר משה(. 

ב. והים עומד והמים אסורים בתוכו לא יעברו את גבולו. “גבול שמת בל יעבורון בל ישובון לכסות 

הארץ” )תהלים קד, ט(. פירש הרד”ק: אחר ֶשִהְקִויָתה המים ַשְֹמָּת להם החול לגבול שלא יעברוהו 

ְלַמְעָלה  ָלּה  ְסמּוִכים  ִים  ְוַהּמַ ֶאְמַצע,  ּבָ ָהָאֶרץ 

ְלַמְעָלה ְוָהֵאׁש  ָלֶהם,  ָסמּוְך  ְוָהֲאִויר  ָנה,   ִמּמֶ

ּנּו ָדָבר,  ה ִמּמֶ ּנֶ ּתַ עּור, לֹא ִיׁשְ ָזל ְוׁשִ ם, ַעל ִמׁשְ ּלָ ִמּכֻ

ּבֹו  ְתַיֵחד  ַהּמִ ְמזֹומֹו  ַעל  ׁשֹוֵזד  ֵמֶהם  ֶאָחד  ל  ּכָ

תֹוכֹו, ִים ֲאסּוִרים ּבְ ם עֹוֵמד, ְוַהּמַ ל לֹו. )ב(ְוַהּיָ ְגּבָ  ְוַהּמֻ

ֶרז ְרִביִעי  ּפֶ

נּוַכל  ר  ֲאׁשֶ רּוִאים  ַבּבְ ָחְכָמה  ִסיָמֵני  ה  ּמָ ּכַ ַאְך 
ַהָחְכָמה  ּנֹות  ּפִ י  ּכִ ֹנאַמר,  ֶהם,  ּבָ ִלְבחֹן 

ַבע. יֶהם ׁשֶ רּוִאים ְלרֹב ִמיֵניֶהם ְוִאיׁשֵ ּבְ מֹות ּבַ ַהְמֻזּיָ

י  ְרׁשֵ ְבׁשָ ְרֶאה  ַהּנִ ַהָחְכָמה  )א(ִסיַמן  ה,  ֵמֵהּנָ ַאַחת 
ֲעִמיַדת  ְראֹוֵתנּו  ּבִ ִויסֹודֹוָתיו,  ָהעֹוָלם 

א. סימן החכמה הנראה בשרשי העולם ויסודותיו. אמרו רבותינו ז”ל )מגילה ט, א( מעשה בתלמי 

המלך שכינס שבעים ושנים זקנים וכו’, ואמר להם כתבו לי תורת משה רבכם, נתן הקב”ה בלב 

כל אחד ואחד עצה, והסכימו כולן לדעת אחת, וכתבו לו: “אלקים ברא בראשית”, ופירש רש”י: 

“שלא יאמר ‘בראשית’ שם הוא ושתי רשויות הן, וראשון ברא את השני”.

וכבר הקשו, למה באמת כתבה התורה לשון זו, “בראשית ברא אלקים”, שיש בה מקום לטעות. אלא 

הדבר מתבאר על פי דברי הריטב”א ז”ל בפירושו לרמב”ם )פ”ב מהל’ יסודי התורה( “שאין אדם יכול 

להשיג אמתת הבורא, ולא יוכל לדעת אותו אלא ממעשיו וברואיו”, ולכן אמרה תורתינו הקדושה 

“בראשית ברא”, כלומר, שמתוך שאנו רואים שהוא יתברך ברא את הכל, אפשר לדעת גדולתו 

שהוא “אלקים”. ואלה הם גם דברי הפייטן ב’שיר היחוד’: “ממעשיך הן ידענו שאתה א-ל כל יצרת”.

 עיונים 

 עיונים 



שער הבחינה ביושר לבבביושר לבבשער הבחינה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  רלא רל   המוסר   ארחות   

אתה  הלא   – ותעמוד  ארץ 

כוננת את הארץ והיא עומדת 

למשפטיך  פקודתך,  פי  על 

הם  היום  ועד   – היום  עמדו 

כי  גזירתך  ידי  על  עומדים 

הכל עבדיך‘ – וכולם חייבים 

להיות כפופים אליך )מצודת 

שקכר  וכמו  לחם(,  ופת  דוד 

המלך עליו  הזכיר דוד  וכן   –

הענין[  ]את  מהענין  השלום 

הקה במקמור ברכי נפשי את ה‘ – במזמור זה )בתהילים, פרק קד( מספר דוד המלך כיצד הברואים 

שומרים על חוקי הטבע החקוקים בהם ואינם משנים את תפקידם, כגון: "עוטה אור כשלמה, נוטה 

שמים כיריעה" וכו'. המזמור נאמר בלשון הווה, להורות שה' עושה כך תמיד והוא מקיים את הווית 

הבריאה בכל עת, כמו שאמר הכתוב )נחמיה ט', ו'(: "אתה הוא ה' לבדך אתה עשית את השמים 

שמי השמים וכל צבאם הארץ וכל אשר עליה הימים וכל אשר בהם ואתה מחיה את כולם". ואם 

תיפסק השפעת החיות על הבריות לרגע אחד, מיד הם כלים, כמו שמסיים דוד המלך באותו 

מזמור: "תסתיר פניך יבהלון תוסף רוחם יגועון" )טוב הלבנון(.

והפינה השנית – והסוג השני ביסודות החכמה, הוא, סימן החכמה הנראה – החכמה הנראית והגלויה 

במין האדם, אשר הוא העולם הזטן – האדם נחשב כעולם בפני עצמו ]דבר זה ידוע ומבואר בכל 

לפרוץ  גבולו  את  יעברו  ולא 

אם  וגם  היבשה,  תחום  אל 

גליו  ויגעשו  ירעשו   – יהמו 

רוחותיו  ויסערו   – ויסתערו 

לגבולות  מחוץ  אל  לדוחפם 

הים, לא יחרוג מתחום שטחו 

 – שכתוב  כמו  הלבנון(,  )טוב 

כמו שאמר ה' על הים ]בדברו 

עם איוב: אף על פי שקבעתי 

שהמים  העולם  בטבע  חוק 

יורדים ממקום גבוה למקום נמוך, והים גבוה מהיבשה, כמו שדרשו חז"ל )בראשית רבה פרק כ"ג( 

מהפסוק )עמוס ה', ח'(: הקורא למי הים וישפכם, וכך הוכיחו חכמי הטבע, וגם מטבעה של רוח 

הסערה להוציא את המים אל מחוץ לגבול הים, בכל זאת-[ )איוב לח, י-יא(: ‘ואשבור עליו חוזי – 

שברתי חוק זה של הטבע בנוגע לים ואשים בריח ודלתים‘ – הגבלתי את הים לשכון בתוך תחומו, 

כאילו הוא סגור בעיר מבצר בדלתיים ובריח, ואומר – וגזרתי עליו ‘עד פה תבוא – עד החול שעל 

שפת הים הנך רשאי לבוא ולא תוסיף – לצאת חוצה לו ופא ישית בגאון גליך‘ – ורק כאן בתחומך הנך 

רשאי להינשא בגאווה בגלים גבוהים )מצודת דוד ופת לחם(. ודוד המלך אמר בענין עמידת השמים 

והארץ )תהלים זיט, פט-צא(: ‘לעולם ה‘ דברך נצב בשמים – אתה ה', דברך, שבו בראת את השמים, 

קיים בהם לעולם, והוא המעמידם ומקיימם, ואם תסיר דברך מהם אף לרגע, מיד יאבדו, לדור ודור 

אמונתך – הבטחתך שיהיה לעולם קיום, קיימת בכל דוד ודור כוננת

כתב,  ‘יראת שמים’(  )סוף שער  צדיקים’  ‘ארחות  ג. במין האדם אשר הוא העולם הזטן. בספר 

“מעשה בראשית ומעשה המרכבה – הכול רמוז באדם מעט מזעיר. והיודע סוד הדבר יבין נפלאות 

השם יתעלה. על כן נקרא האדם ‘עולם קטן’”. עכ”ל. 

ענין זה שכל מה שיש בעולם יש מעין זה באדם, כבר הרחיב בזה ב’אבות דרבי נתן’ )פרק ל”א ג’(. 

וז”ל: משלו משל למה הדבר דומה, לאחד שנטל את העץ ומבקש לצור צורות הרבה, ואין לו מקום 

לצור ויש לו צער, אבל מצייר בארץ והולך ]ומצייר צורות )נוסח הגר”א([ הרבה. אף כך הקדוש ברוך 

הוא יהא שמו הגדול מבורך לעולם ולעולמי עולמים, בחכמתו ובתבונתו ברא את כל העולם כולו, 

וברא את השמים ואת הארץ עליונים ותחתונים. ויצר באדם כל מה שברא בעולמו. ברא חורשים 

בעולם ]תרגום ‘יער’ - ‘חורשא’ )ב”ש([, וברא חורשים באדם זה שערות של אדם ]שדומים ליער 

ולא ישחיתו ]את[ הברואים על היבשה. ‘בל ישובון לכסות הארץ’ - כמו שהיו מתחילה מכסים 

הארץ, וזה מיכולת הבורא ומחכמתו ומרחמיו על ברואיו, כי ְּכֶשִניקוּו המים במקום אחד באמת 

גבהו המים על הארץ מאד שהרי קודם לכן היו המים שטוחים על כל פני כל הארץ, ]וכמו שדרשו 

וישפכם’, שהים גבוה  ‘הקורא למי הים  חז”ל )בראשית רבה פרק כ”ג( מהפסוק )עמוס ה’, ח’(: 

מהיבשה, וכך הוכיחו חכמי הטבע[, ִּנְקוּו המים במקום אחד ועמדו נד אחד, כמו שאמר )תהלים 

לג, ז( ‘כונס כנד מי הים’, והמים בטבעם ִנָּגִרים מגבוה לשפל ]וגם טבע רוח הסערה להוציא את 

המים אל מחוץ לגבולם[, והוא יתברך מנעם בטבעם לזה הדבר שיבואו גלי הים עד שפת הים ולא 

יעברו הגבול שהוא החול אשר על שפת הים. 

ֲערּו  ְוִיְסּתָ יו  ַגּלָ ֶיֱהמּו  ְוִאם  בּולֹו,  ּגְ ֶאת  ַיַעְברּו  לֹא 

ּבֹר ָעָליו  תּוב )ִאּיֹוב לח, י-יא(: ָוֶאׁשְ ּכָ מֹו ׁשֶ רּוחֹוָתיו, ּכְ

ּפֹה ָתבֹוא  ַעד  ָואַֹמר  ּוְדָלָתִים,  ִריַח  ּבְ ים  ָוָאׂשִ י  ֻחּזִ

ֲעִמיַדת  יָך. ְוָאַמר ּבַ ּלֶ ְגאֹון ּגַ ית ּבִ ְולֹא ֹתִסיף ּוֹפא ָיׁשִ

ְיָי  ְלעֹוָלם  פט-צא(:  זיט,  ים  ִהּלִ )ּתְ ְוָהָאֶרץ  ַמִים  ָ ַהּשׁ

ּכֹוַנְנּתָ  ֱאמּוָנֶתָך  ָודֹר  ְלדֹר  ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ב  ִנּצָ ָבְרָך  ּדְ

ַהּכֹל  י  ּכִ ַהּיֹום  ָעְמדּו  ֶטיָך  ּפָ ְלִמׁשְ ֲעֹמד,  ַוּתַ ֶאֶרץ 

ֵמָהִעְנָין  לֹום  ַהׁשָ ָעָליו  ִוד  ּדָ ַכר  ּקָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ֲעָבֶדיָך, 

י ֶאת ְיָי. ְרִכי ַנְפׁשִ ִמְקמֹור ּבָ ה ּבְ ַהּקֶ

ִמין  )ג(ּבְ ְרֶאה  ַהּנִ ַהָחְכָמה  ִסיַמן  ִנית,  ֵ ַהּשׁ ה  ּנָ ְוַהּפִ
ָטן, ַהּזָ ָהעֹוָלם  הּוא  ר  ֲאׁשֶ  ָהָאָדם, 

 עיונים 

 עיונים 



שער הבחינה הלבבותביושר לבב חובות 

רלג  המוסר   ארחות   

הלבבות שער הבחינהחובות 

המוסר  ארחות  רלב  

ספרי הקדמונים. כל הכוחות 

שהעולם  בבריאה,  הקיימים 

כלולים  מהם,  מורכב  הגדול 

זאת  שמבאר  וכמו  באדם, 

נבוכים'  ב'מורה  הרמב"ם 

באריכות,  ע"ב(  פרק  )ח"א 

הוא  בכללותו  שהעולם 

)מרפא  אחד  אדם  דוגמת 

השלמת  בו  אשר  לנפש([, 

נוצרו  תועלתו  ולמען   –

העולם  סדרי  כל  והושלמו 

הזה, כי כל הבריאה נבראה 

והאדם הוא  ורק למענו,  אך 

נויו  תכשיטו,   – וקיונו  יפיו 

וזיוו של העולם, ותמימותו – ושלימותו של העולם, ואליו ]ועליו[ רמק וכיוון דוד המלך עליו השלום 

באמרו )תהלים ח, י(: ‘ה‘ שהוא אדונינו – אדון הברואים העליונים והתחתונים, מה אדיר שמך בכל 

ומתפרסם שמו  נאדר משתבח  ידם  ועל  וגדולתך,  גבורתך  על  מלמדים  הנבראים  כל   – הארץ‘ 

של הבורא בכל העולם )עפ"י רד"ק וטוב הלבנון(. ]בתחילת המזמור מזכיר דוד המלך ע"ה את 

נפלאות ה' בבריאת העולם, ומשבח את ה' עליהם לאמור: "ה' אדונינו מה אדיר שמך בכל הארץ 

אשר תנה )כמו נתת( הודך על השמים וגו', כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך ירח וכוכבים אשר 

כוננתה". בהמשך דבריו מתאר דוד המלך את נפלאות ה' בבריאת האדם: "מה אנוש כי תזכרנו 

ובן אדם כי תפקדנו, ותחסרהו מעט מאלהים וכבוד והדר תעטרהו, תמשילהו במעשי ידיך כל 

שתה תחת רגליו" וגו' – ואז הוא חוזר ומשבח את ה' פעם נוספת: ה' אדונינו מה אדיר שמך בכל 

הארץ, על נפלאותיו המיוחדות בבריאת האדם. )על פי הרד"ק([.

והשלישית – והסוג השלישי של יסודות החכמה הוא סימן החכמה הנראה – החכמה הנראית והנגלית 

בהרכבת ]בהרכב[ האדם מארבעת היסודות ומחיבור איברי גופו זה לזה בסדר מושלם ובדרך מושלמת, 

וכחות נפשו ]הם חמשת כוחות הנפש שמנו החוקרים: הכוח הזן, הכוח המגדל, הכוח המוליד, הכוח החיוני, 

וכוח התנועה. המקובלים מנו שבעים כוחות בנפש האדם )פת לחם([, ומאור השכל שייחד אותו בו הבורא 

– שחנן בו הבורא את האדם בלבד, ושם לו בו יתרון – ובכך הוא מתייחד במעלתו על שאר בעלי החיים 

 שאינם מדברים, והוא דומה לעולם הגדול – האדם הקטן תואם בתכונותיו את העולם הגדול, ונמשל אליו –

באילנות )פנח”ש([. ברא חיה רעה בעולם, ברא חיה רעה באדם זה בני מעיו של אדם ]שבולעים 

ומכלים מה שמכניסים להם ומוציאין רעי סרוח )יעב”ץ([. ברא ריח בעולם, ברא ריח באדם זה חוטמו 

של אדם. חמה בעולם, חמה באדם זה אורו של אדם. מים סרוחים בעולם, מים סרוחים באדם זהו 

מימי חוטמו של אדם. מים מלוחים בעולם, מים מלוחים באדם זהו דמעות של עינים. נחלים בעולם 

נחלים באדם אלו ]מי רגליו של אדם. שערים בעולם, שערים באדם )נוסחת הגר”א([ אלו שפתותיו 

של אדם ]שהם כחומות על הלשון[. דלתות בעולם, דלתות באדם זה שיניו של אדם. מים מתוקים 

בעולם, מים מתוקים באדם זה רוקו של אדם. כוכבים בעולם, כוכבים באדם זהו לסתות של אדם. 

צוארו של  זהו  מגדלים באדם  בעולם,  מגדלים  לחייו של אדם.  זה  חומות באדם  בעולם,  חומות 

אדם. סתידראות בעולם, סתידראות באדם זה זרועותיו של אדם. יתידות בעולם, יתידות באדם זה 

אצבעותיו של אדם. מלך בעולם, מלך באדם זה ראשו. יועצים בעולם, יועצים באדם הם כליותיו. 

ריחים בעולם, ריחים באדם זה קרקבנו של אדם ]מחתך המאכל כריחים, כדאיתא בברכות דף ס”א 

‘קרקבן טוחן’ )בנ”י([. נימסים בעולם ]מלשון וחם השמש ונמס )בנ”י([, נימסים באדם זהו טחולו 

של אדם ]וטבע הטחול לעורר תאוות האכילה מפני טעם החימוץ שבו )בנ”י([. אשפתות בעולם, 

אשפתות באדם זהו כריסו של אדם. בורות בעולם, בורות באדם זהו טיבורו של אדם. מים חיים 

בעולם, מים חיים באדם זה דמו של אדם. עצים בעולם, עצים באדם זה עצמותיו של אדם. גבעות 

בעולם, גבעות באדם זה עגבותיו של אדם. עלי ומכתשת בעולם ]מכתשת הוא כלי שכותשים בו 

בשמים ודברים אחרים, ועלי הוא יד של המכתשת, ונקרא כן על שם שמעלים אותו ומכים בו 

תמיד[, עלי ומכתשת באדם זה ארכבותיו של אדם. ]צבאים בעולם, צבאים באדם )נוסחאת הגר”א([ 

זה שוקיו של אדם. הרים ובקעות בעולם, הרים ובקעות באדם עומד דומה להר נופל דומה לבקעה. 

הא למדת שכל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, ברא באדם. עכ”ל.

וכתב בספר ‘שבט מוסר’ )פרק א’( טעמו של דבר ]שכל מה שברא הקב”ה בעולמו ברא באדם, 

הוא כדי[ להודיעו כי הוא ]האדם[ כל העולם כולו ובשבילו ברא הכל ובהיותו פוגם באחד מאבריו 

פוגם הוא בחלק העולם הנרמז בו ואם עובר על כל המצות אז הוא פוגם בכל אבריו ונמצא פוגם 

ונחרב  ופרט שבעולם פגום  ונמצא כל פרט  וכו’  ומחריב כל העולם כאשר אירע בדור המבול 

העולם. וכן תדין בתקונו של אדם הוא מתקן הכל. 

הראב”ד ז”ל בתחילת פירושו לספר היצירה כתב: “צריך אתה לדעת, שכל מה שברא הקב”ה בעולמו, 

כנגדו ברא באדם, שנאמר ‘נעשה אדם בצלמנו כדמותינו’. וכל זה כדי שיתבונן מתוך הנגלה את 

סתרי החכמה, שנאמר ‘ואחר עורי נקפו זאת ומבשרי אחזה אלוה’. פירוש, האברים אשר נסדרו אחרי 

עורי, ונחקקו זאת ר”ל העטרה, עד שכל פרטיה וכלליה נחקקו באדם, ולכן ומבשרי אחזה אלוה”. 

ְוִקּיּונֹו,  ְוָיְפיֹו  ָהעֹוָלם  ִסְדֵרי  ָלַמת  ַהׁשְ ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ

ָאְמרֹו  לֹום ּבְ ָ ִוד ָעָליו ַהּשׁ ּוְתִמימּותֹו, ְוֵאָליו ָרַמק ּדָ

ָכל ָהָאֶרץ. ְמָך ּבְ יר ׁשִ ים ח, י(: ְיָי ֲאדֵֹנינּו ָמה ַאּדִ ִהּלִ )ּתְ

ַבת  ַהְרּכָ ּבְ ְרֶאה  ַהּנִ ַהָחְכָמה  ִסיַמן  ית,  ִליׁשִ ְוַהׁשְ
ָהָאָדם ְוִחּבּור ּגּופֹו ְוֹכחֹות ַנְפׁשֹו, 

לֹו ם  ְוׂשָ ַהּבֹוֵרא,  בֹו  אֹותֹו  ֵחד  ּיִ ׁשֶ ֶכל  ַהּשֵׂ  ְואֹור 

ִרים, ְמַדּבְ ֵאיָנם  ׁשֶ ים  ַהַחּיִ ָאר  ׁשְ ַעל  ִיְתרֹון   בֹו 

ֵאָליו ל  ְוִנְמׁשָ דֹול,  ַהּגָ ָלעֹוָלם  דֹוֶמה   ְוהּוא 

 עיונים 



שער הבחינה ביושר לבבביושר לבבשער הבחינה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  רלה רלד   המוסר   ארחות   

– ביתר בעלי החיים מזטנם 

הקטנים   – גדולם  ועד 

המעופף  מהם,  והגדולים. 

והשוחה  באוויר,  העפים   -

והקוחלים  בים,  השוחים   –

על  וההולך  גחונם,  על 

רגלים, לפי התחלזות  ארבע 

לפי   – ומידותם  צורותם 

הבדל צורותיהם ומידותיהם. 

]לכל מין ומין תכונות שונות 

המאפיינות אותו המין ואינן קיימות בזולתו, כגון: האריה מצטיין בגבורת הלב והעזות היא מידתו 

של הנמר והכעס מצוי אצל הדוב, ושלמה המלך ייחס את הזריזות לנמלה )פת לחם([, ושימושם 

המיוחד שניתן  להתבונן בשימוש  יש  ]כלומר,  מהם  מפיק  וההנאה שהאדם  השימוש   – והנאתם 

לעשות בכל מין ומין ממיני בעלי החיים לצורכי האדם, כגון: השור עומד לחרישה, הסוס משמש 

לרכיבה, החמור מתאים בתכונתו למשא והגמל והפיל לרכיבה ממושכת במדבריות. יש מינים 

אחרים שההנאה היא מגופם, כגון הצאן והבקר מיועדים לאכילת בשרם, וחלבם משמש להנאות 

נוספות, עורן של חיות אחרות משמש את האדם למלבוש ולמצע )פת לחם([, ותועלתם בעולם – 

ובנוסף לכך יש אפשרויות רבות להפקת תועלת מכל המינים לצורך רפואה למשל, שהרי תרופות 

רבות מופקות מגופם של בעלי החיים כפי הידוע לעוסקים בתחום הרפואה )פת לחם(, כמו שנקכר 

במענה שהוכיח בו הבורא את איוב – כך מובא בתוכחתו של הבורא לאיוב, שבה הדריכו שישים 

לבו על השגחת ה' בכל הנבראים )איוב לח, מא(: 

כי   – ישועו  ילדיו אל אל  כי  ה',  אני  לא  אם  לעורב  מזון  המכין  הוא  מי   – צידו  יכין לעורב  ‘מי 

אפרוחי העורב אל ה' יצעקו, יתעו לבלי אוכל‘ – כידוע, העורב זונח את אפרוחיו, וכשהם תועים 

ובעיקריו  בשרשיו  לו  ודומה 

ידוע  זה  ]דבר  ויסודותיו 

החכמים  ספרי  בכל  ומבואר 

הכוחות  שכל  הקדמונים, 

המצויים בעולם הגדול - יש 

כנ"ל[.  באדם,  גם  דוגמתם 

ואליו רמק וכיוון איוב באמרו 

- בגודל ייסוריו התחנן איוב 

אל ה' שלא ישחית את יציר 

שברא  יצור  אותו  כפיו, 

בחכמה רבה כל כך. בתחינה זו הולך איוב ומונה את נפלאות ה' מתחילת יצירת האדם כדי שיחוס 

עליו ולא יכלהו, ואומר )איוב י, י-יב(: ‘הלא כחלב תתיכני – תחילת יצירתי אינה אלא מעט נוזלים, 

– נהפכו הנוזלים לסמיכים וקפואים כגבינה, עור ובשר תלבישני  וכגבינה תזפיאני  ובשלב הבא 

– לאחר מכן הלבשת אותי בלבוש עור ובשר כדי שיכסו ויגנו על איברי הפנימיים לבל יינזקו, 

הואיל ובהם תלויה עיקר חיותי כאדם, ובעצמות וגידים תשוככני – כיסית את איברי הפנימיים 

בעצמות וגידים המקשרים את העצמות עם השרירים להיות אחוזים אלו באלו לתמוך ולחזק את 

מבנה הגוף, חיים וחסד עשית עמדי – עד שבחסדך נפחת בי רוח חיים. מתת החיים היא חסד, שהרי 

עדיין לא עשיתי שום מעשה שבעבורו אזכה בשכר, ופזודתך שמרה רוחי‘ – ובגזירתך משתמרת 

רוחי בקרבי לבל תצא, אף על פי שהגוף הוא כנאד מלא נקבים )עפ"י מצודת דוד(. 

]הגלויה[ במיני שאר  הוא, סימן החכמה הנראה  החכמה  יסודות  של  הרביעי  והסוג   – והרביעית 

את הנקב אי אפשר לברוא )‘ימלא פי תהלתך’, תפילה(. 

במסכת כתובות )מט, ב( מבואר  ה. מי יכין לעורב צידו כי ילדו אל אל ישועו יתעו לבלי אוכל. 

שכשנולד העורב הוא ָלָבן ואביו ואמו שונאים אותו, שחושב אביו שאינו בנו בעבור שינוי מראה 

הנוצות, ואז הקב”ה מרחם עליו וזן אותו, אבל כשגדל נעשה שחור ואביו ואמו אוהבים אותו. על 

פי זה פירש רבי שלמה קלוגר )חכמת התורה, נח( למה שלח נח דוקא את העורב ולא כל מין אחר, 

ַהְמעֹוֵפף,  ֵמֶהם,  דֹוָלם.  ּגְ ְוַעד  ם  ַטּנָ ִמּזְ ים  ַהַחּיִ

ְלִפי  ע,  ַאְרּבַ ַעל  ְוַההֹוֵלְך  ְוַהּקֹוֵחל,  ֹוֶחה,  ְוַהּשׂ

ם, ַוֲהָנָאָתם,  ּמּוׁשָ זּות צּורֹוָתם, ּוִמּדֹוָתם, ְוׁשִ ִהְתַחּלְ

הֹוִכיַח  ׁשֶ ֲעֶנה  ּמַ ּבַ ר  ְקּכַ ּנִ ׁשֶ מֹו  ּכְ עֹוָלם,  ּבָ ם  ְותֹוַעְלּתָ

ּבֹו ַהּבֹוֵרא ֶאת ִאּיֹוב )ִאּיֹוב לח, מא(: )ה(ִמי ָיִכין ָלעֵֹרב 

אֶֹכל,  ִלְבִלי  ִיְתעּו  עּו  ּוֵ ְיׁשַ ֵאל  ֶאל  ְיָלָדו  י  ּכִ ֵצידֹו 

ָאְמרֹו )ִאיֹוב  יו ִויסֹודֹוָתיו. ְוֵאָליו ָרַמק ִאּיֹוב ּבְ ָרׁשָ ׁשָ ּבְ

יֵאִני,  ְזּפִ ּתַ ִביָנה  ְוַכּגְ יֵכִני  ּתִ ּתַ ֶכָחָלב  ֲהלֹא  י-יב(:  י, 

ׂשְכֵכִני,  ּתְ ְוִגיִדים  ּוַבֲעָצמֹות  ִני  יׁשֵ ְלּבִ ּתַ ר  ּוָבׂשָ עֹור 

ְמָרה רּוִחי. ְתָך ׁשָ ִדי )ד(ּוְפֻזּדָ יָת ִעּמָ ים ָוֶחֶסד ָעׂשִ ַחּיִ

ָאר  ִמיֵני ׁשְ ְרֶאה ּבְ ִסיַמן ַהָחְכָמה ַהּנִ ְוָהְרִביִעית, 

ד. ופזודתך שמרה רוחי. כלומר, ציוויו של הקב”ה משמר את הנשמה בתוך הגוף, שהרי הגוף כולו 

חללים חללים ודומה לנאד מלא נקבים. בברכת ‘אשר יצר’ משבחים את הקב”ה: “אשר יצר את 

האדם בחכמה וברא בו נקבים נקבים חלולים חלולים”. וצריך ביאור הכפילות נקבים נקבים, כי 

אף על פי שיש כמה נקבים אבל הרי נקבים זה בלשון רבים, ולמה אין זה מספיק? עוד יש לשאול 

הרי נקבים הם העדר ומה שייך לומר בזה לשון בריאה, ועיין בבית יוסף )סימן ו’( שלא גורסים 

‘חללים’ אלא ‘חלולים’, כי בחללים לא שייך בריאה שהרי אין בו ממש, אלא על ידי בריאת האבר 

שסביבותיו נמצא החלל. וצריך ביאור, דאם כן איך אפשר לומר ‘וברא בו נקבים’. ובאמת בט”ז 

הקשה על הבית יוסף שאם כן היה צריך לומר ‘נקובים נקובים’ דהיינו על האברים הנקובים דהא 

 עיונים 

 עיונים 



שער הבחינה ביושר לבבביושר לבבשער הבחינה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  רלק רלו   המוסר   ארחות   

מבטן  המוצאים  ובמחצבים 

מיני  שלל  על  האדמה 

הטובות  והאבנים  המתכות 

 – המוכנים  לחם(  )פת 

לתזנת  ומזומנים  מיועדים 

ולתועלתו,  האדם  צורכי   –

 – בהם  תועלותיו  ואופני 

על  מהם  המופקת  והתועלת 

כפי   – טבעיהם  התחלזות 

ומקגיהם  בטבעם  השינוי 

תכונותיהם  וכפי   – וכחותם 

וכבר  השונות.  וסגולותיהם 

הזדמונים  ותיארו  הקכירו 

הזה כפי  בספריהם מן הענין 

שהשיגו,  מה  כפי   – השגתם 

וכמו שכתוב על שלמה המלך 

על  ‘וידבר  יג(:  ה,  )מלכים-א 

העצים מן הארק אשר בלבנון ועד האקוב אשר יוצא בזיר‘ – שלמה המלך גילה את כוחות הטבע 

של כל העצים והצמחים, את סגולותיהם ומיני הרפואה שאפשר לייצר מהם, ואיזו תועלת אפשר 

להפיק מכל אחד מהם ומהו מקום הגידול המתאים ביותר לגידול כל מין ומין )רש"י(.

והששית – והסוג השישי מיסודות החכמה, הוא סימן החכמה הנראה בחכמות – שרכשו בני האדם 

במגוון תחומי המדע והטבע ובכישרון המלאכות והמקצועות שהחכימו בני האדם במגוון המצאות 

האדם  בלב   – יתברך לאדם  וחנן הבורא  אשר הכינן  ובהמצאות  המחושבים  והמעשים  ובפעולות 

להשלמת תזנתו – כדי שישמשוהו להשיג באמצעותם את צרכיו, וסיבות טרף חוזו – ובעזרתם 

ימצא את פרנסתו ]כלומר, על האדם להתבונן מה רבים הם סוגי החכמות הקיימות בעולם, שבני 

האדם משתמשים בהן לתועלתם ולהשיג צורכיהם, ובמיני המלאכות: מהן מלאכות קשות, כגון 

הבורא לאדם  וכדו', שהכין  ומהן מלאכות קלות, כמלאכת התפירה  והזריעה,  מלאכת החרישה 

מהן  ולהפיק   – לנפש([, ושאר תועלותיו הכוללות  )מרפא  לפרנסתו  כאמצעים  לו  שישמשו  כדי 

 את יתר תועלותיו, הן אלה שכל בני האדם זקוקים להן, כגון התועלות ממקצועות החקלאות

וההלבשה,

מי  שאין  על  עצה  ואובדי 

זועקים  הם  למזונם,  שדואג 

להם  המכין  והוא  ה',  אל 

טרפם. לפיכך מוכיח הקב"ה 

תחשוב,  איך  איוב:  את 

כל  על  משגיח  אני  שאין 

רבותינו  ]ואמרו  היצורים? 

ז"ל )תנחומא עקב, ג'(, מדוע אין העורב מפרנס את בניו, מפני שבני העורב בילדותם לבנים 

ואינם  ילדיהם  אינם  שהם  סבורים  הוריהם  כן  ועל  השחורים,  להוריהם  בצבעם  דומים  ואינם 

רוצים לזונם, והמקום מזמין להם יתושים מצואתם שנכנסין לתוך פיהם ומשמשים להם למאכל 

בדרכי  ה'  נפלאות  את  מלמדת  העורב  אפרוחי  את  להאכיל  זו  מופלאה  דרך  דוד(.  )מצודת 

 - תכלית  יש  ליתושים  אפילו  ברייה.  כל  של  תועלתה  על  גם  ומצביעה  בריותיו,  של  ההזנה 

לב([, ושאר מה שסיפר בו ממיני החיות המדבריות  )פתחי  העורבים  למין  קיום  יש  באמצעותם 

 והימיות – ויתר מה שהוזכר שם על סוגי חיות היבשה והים - כולם מתקיימים בהשגחת הבורא

עליהם.

הצמחים  במיני  והנגלה  הוא סימן החכמה הנראה  מיסודות החכמה  החמישי  והסוג   – והחמישית 

והיינו משום שלכאורה מאחר שהארץ יבשה וחרבה, מנין יהיה לו מזונות, אמנם העורב שאינו 

מפרנס את בניו, פרע לו נח כמידתו.

בזה ביאר עוד מה שמבואר במסכת סנהדרין )קח, ב( שהעורב התריס כנגד נח ואמר מין אחד יש 

ואתה מכלהו מן העולם, והיינו משום ששלח את העורב שוב לאחר ששב, ועל כך טען העורב, 

בשלמא בתחילה כששלחת אותי ניחא שהיה מידה כנגד מידה, אבל הלא אני שב אחר כך ומרחם 

על בני, ואם כן למה לאחר ששבתי שוב שלחתני.

כתב האלשיך )שושנת העמקים, שיר השירים ה, יא(: “בהולדם בני עורב יוצאים לבנים, ועל כן אינם 

מתקבלים לאביהם ואמותם, בחושבם כי לא מהם המה כי המה שחורים ובניהם לבנים, ויניחום עד 

יגדלו וישחירו ואז יקבלום, נמצא כי השחרות סיבת התקבלם, מה שאין כן הלבניות. כדבר הזה קרה 

לנו עם תורתנו, כי הלא היא אש שחורה על גבי אש לבנה )תנחומא בראשית א(, שהוא פשט על 

הסוד הרוחני. והנה הדרך הסודיי לא נוכל לקבלו, כי יעצרנו הגשם כי חומריים אנחנו, על כך הוצרך 

הוא יתברך להשחירה, היא אש שחורה דרך מלובש מוגשם, למען נוכל לקבלה”.

ְוָאְפֵני  ָהָאָדם,  ַנת  ְלַתּזָ ַהּמּוָכִנים  ּוַבּמֹוָצִאים 

זּות ִטְבֵעיֶהם ּוִמְקֵגיֶהם  ֶהם ַעל ִהְתַחּלְ תֹוֲעלֹוָתיו ּבָ

ִסְפֵריֶהם ִמן  ּבְ ְדמֹוִנים  ירּו ַהּזַ ְוֹכחֹוָתם. ּוְכָבר ִהְקּכִ

)ְמָלִכים־א ה, יג(:  תּוב  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ָגָתם,  ַהּשָׂ ִפי  ּכְ ָהִעְנָין 

ְוַעד  ָבנֹון  ּלְ ּבַ ר  ֲאׁשֶ ָהֶאֶרק  ִמן  ָהֵעִצים  ַעל  ר  ַוְיַדּבֵ

יר. ּזִ ר יֵֹצא ּבַ ָהֵאקֹוב ֲאׁשֶ

ַבָחְכמֹות  ְרֶאה  ַהּנִ ַהָחְכָמה  ִסיַמן  ית,  ִ ּשׁ ִ ְוַהּשׁ
ר ֱהִכיָנן  ֻעּלֹות, ֲאׁשֶ ָלאכֹות ּוַבּפְ ּוַבּמְ

ָנתֹו ּזָ ּתַ ָלַמת  ְלַהׁשְ ָלָאָדם  ַרְך  ִיְתּבָ  ַהּבֹוֵרא 

ַהּכֹוְללֹות  תֹוֲעלֹוָתיו  ָאר  ּוׁשְ ֻחּזֹו  ֶטֶרף  ְוִסּבֹות 

ִרּיֹות  ְדּבָ ַהּמִ ַהַחּיֹות  יֵני  ִמּמִ ּבֹו  ר  ּפֵ ּסִ ֶ ּשׁ ַמה  ָאר  ּוׁשְ

ּיֹות. ּמִ ְוַהּיַ

ָמִחים  ַבּצְ ְרֶאה  ַהּנִ ַהָחְכָמה  ִסיַמן  ית,  ְוַהֲחִמיׁשִ

 עיונים 



שער הבחינה ביושר לבבביושר לבבשער הבחינה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  רלט רלח   המוסר   ארחות   

רצון  ולעשות  ה'  עבודת 

הבורא יתעלה, והם האמצעים 

השוזד  בהם  להגיע  שיוכל 

קיומם  על  השוקד   – עליהם 

- לגמול ולשכר מאת הבורא 

בעולם  שכר  העולמים:  בשני 

הזה ובעולם הבא. את החלק 

של השכר השייך לחיי העולם 

 – ולגמול  מיד,  יקבלנו  הקה 

והחלק של השכר השייך לחיי 

העולם הבא יינתן לו באחרית 

שאמר  כמו  לבוא[,  ]לעתיד 

הכתוב )ישעיה נה, ב(: ‘שמעו 

בעולם  ואכלו טוב  שמוע אלי 

נפשכם‘  בדשן  ותתענג  הזה 

הוא העונג השמור לכם לזכות 

בו בעולם הבא )מרפא לנפש 

ופת לחם(, ונאמר עוד )ישעיה נה, ג(: ‘הטו אקנכם ולכו אלי שמעו ותחי נפשכם‘ – הרי שקיום התורה 

מחיה את נפשותינו )פת לחם(. ותלויים בקה – והנספחים לחוקי התורה הם עניני המנהגים – ההליכות 

והנימוסים אשר בהם ועליהם בנוי סדר הנהגת שאר האומות ותועלותם – על פיהם מושתתים סדרי 

החיים באופן הנאות והנכון והם יוצרים את הסדר הציבורי המתוקן. והם עומדים להן במזום – כללי 

ההתנהגות ממלאים אצל האומות את מקום התורה והם מהווים להם עזר בעניני העולם הקה בלבד. 

וכבר נאמר, כי מדרגת הטבע מן התורה – דרגת הטבע ביחס לדרגת התורה, היא

והמתבודדות – והן המקצועות 

כגון  ליחידים,  רק  הנחוצים 

וייצור  והכסף  הזהב  צורפות 

תכשיטים. ועל סוג חכמה קה 

]זו[ רמק וכיוון הכתוב באמרו 

)איוב לח, לו( – פסוק זה הוא 

לאיוב,  ה'  מתשובת  חלק 

החכמה  מתוארת  שבה 

הרבה הטמונה בבריאה, כדי 

בכוח  אין  שאם  לו  להראות 

בן אנוש להשיג את החוכמה 

הצפונה במערכת הבריאה על כל חלקיה המורכבים, כל שכן שאין באפשרותו להבין את הנהגת 

ה' ומשפטיו בעולם: ‘מי שת בטחות חכמה – מי נתן ונטע בכליות את הכוח הרוחני לייעץ חכמה 

]'טחות' הן הכליות )ר"ה כו, א( שהן חלקות ומכוסות בֵחֶלב )ר"ש סיריליאו(, והחכמה נמצאת בהן, 

שהן יועצות את הלב מה לעשות )ברכות סא, א ורש"י שם([. או מי נתן לשכוי בינה‘ – או מי נתן 

בלב )הנקרא שכוי( את החכמה לצפות את הנולד )רש"י(. ]'שכוי' הוא הלב ששוכה וצופה ומחשב 

את הנולדות )רש"י(, וכמו 'עברו משכיות לבב' )תהלים עג, ז( )אבן עזרא([, ואמר )משלי ב, ו(: ‘כי 

ה‘ יתן חכמה מפיו דעת ותבונה‘.

בענין  לאדם המתבונן  הוא סימן החכמה הנראה  יסודות החכמה,  והסוג השביעי של   – והשביעית 

זביעות התורה והחוזים שניתנו לנו כמורה דרך למהלך חיינו, ונוכל לעבוד בהם

ו. מי נתן לשכוי בינה. בברכות השחר מברכים אנו ומשבחים להקב”ה: “אשר נתן לשכוי בינה”. 

במסכת ברכות )ס’, ב’( מובא שכששומע קול תרנגול מברך ‘אשר נתן לשכוי בינה להבחין בין 

יום ובין לילה’. והיינו לשון עבר, וכן הוא לשון הפסוק )איוב לח, לו( “או מי נתן לשכוי בינה”. 

וגם הרא”ש )ברכות פ”ט סי’ כ”ג( גורס ‘שנתן לשכוי בינה’, לשון עבר. ונוסח הרמב”ם )פ”ז מהל’ 

תפילה ה”ד( לגרוס ‘הנותן לשכוי בינה’, בלשון הווה כשאר רוב ברכות השחר, וכן הוא בשו”ע 

סי’ מ”ו סעי’ א’. 

ואולי יש לתת טעם לנוסח הברכה בלשון עבר, שהרי הרא”ש )ברכות פ”ט סי’ כ”ג( וכן הטור )או”ח 

סי’ מ”ו( מבארים תיבת ‘שכוי’ שהוא הלב, ומשבחים אנו להקב”ה על כך שנתן לנו לב להבחין בין 

ֲעֵליֶהם  ֹוֵזד  ַהּשׁ ֶהם  ּבָ יַע  ְלַהּגִ ה,  ִיְתַעּלֶ ַהּבֹוֵרא 

א  ַהּבָ ָהעֹוָלם  ְוִלְגמּול  ד,  ִמּיָ ה  ַהּקֶ ָהעֹוָלם  ַלֲהָנאֹות 

ְמעּו  ְעָיה נה, ב(: ׁשִ תּוב )ְיׁשַ ָאַמר ַהּכָ מֹו ׁשֶ ָבַאֲחִרית, ּכְ

ֶכם,  ַנְפׁשְ ן  ׁשֶ ּדֶ ּבַ ג  ְוִתְתַעּנַ טֹוב  ְוִאְכלּו  ֵאַלי  מֹוַע  ׁשָ

ְמעּו  ׁשִ ֵאַלי  ּוְלכּו  ָאְקְנֶכם  ַהּטּו  ג(:  נה,  ְעָיה  )ְיׁשַ ְוָאַמר 

ר  ְנָהִגים ֲאׁשֶ ֶקה ִעְנְיֵני ַהּמִ ֶכם. ּוְתלּוִיים ּבָ ּוְתִחי ַנְפׁשְ

ָאר ָהֻאּמֹות ְותֹוֲעלֹוָתם, ְוֵהם  ֶהם ֵסֶדר ַהְנָהַגת ׁשְ ּבָ

ָהעֹוָלם  ִעְנְיֵני  ּבְ ַהּתֹוָרה  ְמזֹום  ּבִ ָלֶהן  עֹוְמִדים 

ְלָבד. ּבִ

ַהּתֹוָרה  ִמן  ַבע  ַהּטֶ ַמְדֵרַגת  י  ּכִ ֶנֱאַמר,  ּוְכָבר 

ָאְמרֹו ּבְ תּוב  ַהּכָ ָרַמק  ֶקה  ְוַעל   ְוַהִמְתּבֹוְדדֹות. 

ָנַתן )ו(ִמי  אֹו  ָחְכָמה  חֹות  ּטֻ ּבַ ת  ׁשָ ִמי  לו(:  לח,   )ִאּיֹוב 

ָחְכָמה ן  ִיּתֵ ְיָי  י  ּכִ ו(:  ב,  ֵלי  )ִמׁשְ ְוָאַמר  ִביָנה,  ְכִוי   ַלּשֶׂ

ַעת ּוְתבּוָנה. יו ּדַ  ִמּפִ

ִבְזִביעּות  ְרֶאה  ַהּנִ ַהָחְכָמה  ִסיַמן  ִביִעית,  ְ ְוַהּשׁ
ֶהם  ּבָ ַלֲעֹבד  ים  ְוַהֻחּזִ ַהּתֹוָרה 

יום לבין לילה, ודרך שיתוף וזכר לדבר אומרים ‘שכוי’ )ולא ‘לב’( מכיון שהוא גם לשון תרנגול 

שגם כן מבחין בין יום לבין לילה )עיי’ ב”ח ופרישה סי’ מ”ו(. והרי אף על פי שביד האדם להכריע 

על ידי בחירת לבו לטוב או לרע, מכל מקום כח הבחנה זו שיש בלבו לדעת אם הוא יום או לילה, 

אינו תלוי בבחירתו של האדם וכבר נקבע כן מתחילת בריאתו, על כן אומרים בנוסח של עבר 

‘שנתן לשכוי )ללב( בינה להבחין בין יום ובין לילה’ )‘פניני תפילה’(. 

 עיונים 

 עיונים 



שער הבחינה ביושר לבבביושר לבבשער הבחינה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  רמא רמ   המוסר   ארחות   

בהתאם  ורק  אך   – לתורה 

ומקיימי  התורה  לצורך 

התורה ולומדיה, כמו שנאמר 

)שמות כג, כה(: ‘ועבדתם את 

לחמך  את  וברך  אלהיכם  ה‘ 

ואת מימיך והסירותי מחלה מזרבך‘, ועוד נאמר )שמות טו, כו(: ‘ויאמר

מאדוניו  העבד  כמדרגת 

ביחס  העבד  כדרגת   –

שהעבד  ]כשם  לאדוניו 

את  לעשות  משועבד 

אינה  זו  התנהלות  התורה.  שומרי  רצון  את  למלא  משועבדים  הטבע  חוקי  גם  כך  אדונו,  רצון 

ה'  ה'.  עובדי  את  ולשמש  לשרת  הוא  שייעודה  משום  הבריאה,  בטבע  נחקק  כך  אלא  נס,  דרך 

ציווה  והוא  ודתו,  תורתו  את  לנו  נתן  והוא  בו,  שמוטבע  מה  כל  ואת  העולם  את  ברא  יתברך 

הם הטבע  כוחות  כל  כי  לנפש([,  )מרפא  התורה  מקיימי  רצון  אל  כפופים  שיהיו  ברואיו   לכלל 

על כרחָך שתנאי זה כלול בתנאי שהתנה הקב"ה עם כל מעשה בראשית – שיהיו כפופים לתורה נוהגים ופועלים בהנהגת העולם – בניהול העולם רק כפי מה שיאות

ולעמליה, ושיעשו כל מה שיגזרו עליהם כאילו זוהי גזירת הבורא. לכן מצאנו בשמים ובארץ, 

בכוכבים ובשמש ובירח ששלטו עליהם צדיקים יחידים וקל וחומר מרובים ]כי כוח הרבים מסייע 

בעדם[. ואמרו חז”ל שאמר הקב”ה לעולמו, מי בראך, מי יצרך – ישראל, והכל בכוח התורה. והנה 

ביציאת מצרים עדיין לא קיבלו ישראל את התורה, וממילא לא היה אז בכוחם לגזור על הנבראים. 

לכן לא הסכים הים להיבקע להם, וטען למשה “אתה נבראת בששי ואני בשלישי”, לרמוז לו שאינו 

בן תורה כי אילו היה בן תורה, היה משה קודם לו, לפי שהתורה קדמה לעולם כולו )פסחים נד, א(. 

ועל זה נתחכם הקב”ה והוליך ימינו לימין משה, והראה בזה לים שהוא בן תורה המתייחסת לימין 

דכתיב )דברים לג, ב( “מימינו אש דת למו”. וכאשר ראה זאת הים, מיד נקרע כתנאי הראשון.

ומסיים ה”אור החיים” וז”ל: “ולזה כל צדיק וצדיק שיעמוד אחר קבלת התורה, יביא בידו שטר 

חוב אחד לכופו ליחלק לפניו ]התורה שקיבלה הצדיק בהר סיני ושהוא לומדה ומקיימה, היא שטר 

החוב שבידו המוכיח שכל הבריאה משועבדת לו ולמאמרו[. ותמצא שכשלא רצה ליחלק לרבי 

פנחס בן יאיר ולהמתלוה עמו, רצה לקונסו ]שאמר לו: אם אי אתה חולק, גוזרני עליך שלא יעברו 

בך מים לעולם[ ופחד הים ממנו ]כי מיד כשאמר לו כן, חלק לו[”.

ח. ועבדתם את ה‘ אלזיכם וברך את לחמך ואת מימיך. בעבודת ה’ הזכיר הכתוב לשון רבים, “ועבדתם 

את ה’ אלקיכם”, אך באכילה ובשתיה הזכיר הכתוב לשון יחיד, “וברך את לחמך ואת מימיך”. 

להיות  צריכה  ה’, התפילה,  איבשיץ( כתב לבאר, עבודת  יהונתן  )לרבי  יהונתן’  ‘תפארת  בספר 

בציבור, ומשום כך הוזכרה בלשון רבים. אבל האכילה והשתיה, אשר הן פעולות גשמיות, שורת 

הדין שייעשו ביחידות, ומשום כך הוזכרו בלשון יחיד. 

מימיך,  “לחמך,  יחיד  בלשון  וסיים  “ועבדתם”  רבים  בלשון  הכתוב  פתח  מדוע  ביאר  הרידב”ז 

מקרבך”. דהנה, בשם הגר”א מובא כלל גדול בתורה, כל מקום שכתוב בלשון יחיד מדבר הכתוב 

לכלל ישראל, ואילו לשון רבים כוונתו לחלק או ליחידים מישראל. כמו שמצינו בתהלים כשמדבר 

כי הטבע משועבד  מבואר  ק. כי כחות הטבע הם נוהגים בהנהגת העולם כפי מה שיאות לתורה. 

למקיימי התורה ולעמליה לעשות כרצונם כעבד המשועבד לאדונו.

– אמר משה לפני  טז(  יד,  )שמות  “ואתה הרם את מטך”  ו( כתב:  )בראשית כא,  במדרש רבה 

הקב”ה, אתה אומר לי שאקרע את הים, ואעשה את הים יבשה, והכתיב וכו’, אמר ליה הקב”ה: לא 

קראת מתחילת התורה מה כתיב )בראשית א, ט( “ויאמר אלוהים יקוו המים”, אני הוא שהתניתי 

עמו ]עם הים שייקרע לפני בני ישראל[. כך התניתי מתחילה שאני קורעו שנאמר )שמות יד, כז( 

“וישב הים לפנות בקר לאיתנו” – לתנאו שהתניתי עמו מתחילה. עכ”ד.

מקשה בעל ה”אור החיים” הקדוש )שמות יד, כז(: אם היה זה תנאי מפורש לקריעת ים סוף בעת 

יציאת מצרים, מדוע אם כן לא הסכים הים מיד להיבקע - אלא התריס כנגד משה: “איני נקרע 

מפניך שאני נבראתי ביום ג’ ואתה נבראת ביום ששי וכו’” - עד שנטה ה’ ימינו לימין משה דכתיב 

)ישעיה סג, יב( “מוליך לימין משה”?

ועוד קשה, שהרי ראינו שליחידי סגולה היה הים נקרע בעל כרחו, כמו במעשה המבואר במסכת 

חולין )ז, א(: “דרבי פנחס בן יאיר הוה קאזיל לפדיון שבויים, פגע ביה בגינאי נהרא. אמר ליה: 

“גינאי, חלוק לי מימך ואעבור בך”. אמר ליה: “אתה הולך לעשות רצון קונך ואני הולך לעשות 

רצון קוני, אתה ספק עושה ספק אי אתה עושה, אני ודאי עושה”. אמר ליה: “אם אי אתה חולק 

גוזרני עליך שלא יעברו בך מים לעולם”, חלק ליה. הוה ההוא גברא דהוה דארי חיטי לפיסחא, 

אמר ליה: “חלוק ליה נמי להאי דבמצוה עסוק!” חלק ליה. הוה ההוא טייעא דלווה בהדייהו, אמר 

ליה: “חלוק ליה נמי להאי, דלא לימא כך עושים לבני לויה, חלק ליה” עיי”ש ההמשך. ואם לא 

התנה הקב”ה עם הים אלא ליוצאי מצרים בלבד, איך הצליח רבי פנחס בן יאיר לבקוע את הנהר?

ם ֵאת  מֹות כג, כה(: )ח(ַוֲעַבְדּתֶ ָאַמר )ׁשְ מֹו ׁשֶ ַלּתֹוָרה, ּכְ

ֵמיֶמיָך ְוֶאת  ַלְחְמָך  ֶאת  ּוֵבַרְך  ֱאלֵֹהיֶכם   ְיָי 

מֹות טו, כו(: ַוּיֹאֶמר ָך, ְוָאַמר )ׁשְ ְרּבֶ  ַוֲהִסרִֹתי ַמֲחָלה ִמּזִ

ֵהם  ַבע  ַהּטֶ ּכֹחֹות  י  )ק(ּכִ ֵמֲאדֹוָניו,  ָהֶעֶבד  ַמְדֵרַגת  ּכְ

אֹות ּיֵ ֶ ּשׁ ַמה  ִפי  ּכְ ָהעֹוָלם  ַהְנָהַגת  ּבְ  נֹוֲהִגים 

 עיונים 

 עיונים 



שער הבחינה ביושר לבבביושר לבבשער הבחינה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  רמג רמב   המוסר   ארחות   

החכם  המלך  שלמה  במאמר 

באמרו )משלי ט, א(: ‘חכמות 

ברא  בחכמה   – ביתה  בנתה 

)רש"י(,  העולם  את  הקב"ה 

 – שבעה‘  עמודיה  חצבה 

]הקב"ה חילק חכמה זו לשבעה יסודות אלה שנמנו והוזכרו בפרק זה )פתחי לב([, הזכיר שלמה 

אשר קכרנו  יסודות החכמה  – לשבעת  ונראה שכוון אל אלה השבע פינות  את שבעת העמודים 

]שהזכרנו[. ופירושו שבחכמה העצומה שבנה בה ה' את העולם כלולים שבעת יסודות, והם סימני 

החכמה העיקריים שנתבארו בפרק זה.

ה‘  לזול  תשמע  שמוע  אם 

בעיניו תעשה  והישר  אלהיך 

והאקנת למצוותיו ושמרת כל 

חוזיו כל המחלה אשר שמתי 

כי  עליך  אשים  לא  במצרים 

ומקראות  רופאך‘,  ה‘  אני 

באלה  כיוצא  נאמרו  רבים 

המורים שהטבע מכופף את חוקיו לרצון התורה.  אחר שפירש רבנו בפרק זה את שבעת הסימנים 

העיקריים לחכמת הבורא, הוא מסיים פרק זה בכך: ויש מי שסובר שעניין זה רמוז

ועשב אלמוני לרפואתו. עוד יאמר לו הרופא, כי לא יאכל דבר זה ולא ישתה דבר זה. ועל הכל 

יסמוך החולה וישמע בקולו. למרות שאין החולה מבין כיצד סם פלוני יביא מזור למחלתו וכיצד 

משקה פלוני מסוכן עבורו ויקרב את קיצו, מכל מקום הוא סומך על הרופא, אשר הוא הבקי, 

המבין והמומחה לדבר.

וכך גם בתחלואי הנפש. הרופא הגדול, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, נתן לנו סדר מצוות 

וחוקים, אשר יועילו לרפואת נפשותינו. אף על פי שאין אנו מבינים כיצד מצוה זו או חוקה זו 

תועיל לתיקון הנפש, מכל מקום מחובתנו לקבל דברי הרופא הגדול, אשר הוא הוא יודע את 

תחלואי הנפש ואת דרכי הרפואה שלהם.

זהו שאומרת התורה: “אם שמוע תשמע בקול ה’ אלקיך והישר בעיניו תעשה” אף על פי שאולי 

אין הדברים נראים כשרים בעיניך, והרי הם, לדעתך, דברים בלא טעם, “והאזנת למצוותיו ושמרת 

כל חוקיו”, הגם שנראים בעיניך כחוקים ללא טעם, אזי “כל המחלה אשר שמתי במצרים לא 

אשים עליך”.

ושמא תשאל: כיצד זה אדרש לשמור חוקים אשר אין אני מבין את טעמם? התשובה לכך: “אני 

ה’ רפאך”, וכשם שאתה שומע לרופא לכל אשר יאמר, מפני שאינך יודע בחכמת הרפואה, ואילו 

הוא יודע, כן אני לך כמו רופא נאמן, היודע מה טוב לך ומה אינו טוב לך )‘נחל קדומים’, לחיד”א(. 

על כל ישראל נוקט בלשון “יאמר נא ישראל”, וכשמזכיר חלק מסוים ממנו כותב “יאמרו נא בית 

אהרן... יאמרו נא יראי ה’” – לשון רבים. והנה מצינו שהצדיקים הם הצינור שדרכו יורדת ההשפעה 

על כל הדור, כמו שנאמר “כל העולם ניזון בשביל חנינא בני”, ובימי רבי לא הפילה אשה עוברה 

כל ימי חיותו.

לפי זה יבואר הכתוב כך. “ועבדתם את ה’ אלקיכם”, היינו אותם יחידי הדור, אשר כמה שיותר 

יעבדו את ה’ בשלימות, אזי “וברך את לחמך ואת מימיך והסרותי מחלה מקרבך”, כלומר לכלל 

ישראל כולו. שכן כל הברכה והשפע של הדור בזכות אותם יחידי סגולה. 

ט. אם שמוע תשמע לזול ה‘ וגו‘ כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך. במסכת נדרים 

)מט, א( מובא: רבא אמר: מאן “חֹוִלין” – והתשובה היא “רבנן”, שהם מכונים חֹוִלים. מפרש רש”י: 

שעוסקים בתורה ואינם נהנים מן העולם ובאים לידי חולי.

על פי דרך הטבע, אם האדם אוכל מאכלים טובים, ושותה משקאות טובים, ומטייל אחר אכילתו, 

וישן כל צרכו, ומתענג בחייו, אז גופו בריא וחזק. אבל אדם היושב והוגה בתורה יומם ולילה, לא 

פסיק פומיה מגירסא, ומתנזר מכל תענוגי עולם הזה, וממעט בשינה, וכולו עמל ויגיעה להבין 

ולהעמיק בעמקי התורה, איש כזה הוא חלוש על פי דרך טבע, ויכול לבוא לידי חולי ומיחוש.

לכן בא הכתוב לומר, כי לא כאשר תדמו בנפשכם יהיה, כי באמת “אם שמוע תשמע וגו’ ושמרת 

כל חוקיו”, מכל מקום “כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך”, וזאת משום “כי אני ה’ 

רופאך”, כשם שאני מרפא את המים המרים )שמות כג( שלא על פי דרך הטבע וחוקיו, כך אסיר 

ממך כל מחלה )‘פה קדוש’ להגרי”צ מוולאז’ין(.

י. כי אני ה‘ רפאך. מפרש רבינו הרשב”א: כאשר בא חולה אל הרופא, רושם לו הרופא סם פלוני 

ֵביָתּה  ְנָתה  ּבָ ָחְכמֹות  א(:  ט,  ֵלי  )ִמׁשְ ֶהָחָכם  ַמֲאַמר  ּבְ

ַבע  ֶ ַהּשׁ ה  ֵאּלֶ ֶאל  ן  ּוֵ ּכִ ׁשֶ ְבָעה,  ׁשִ ַעּמּוֶדיָה  ָחְצָבה 

ר ָקָכְרנּו. ּנֹות ֲאׁשֶ ּפִ

ֵעיָניו  ר ּבְ ׁשָ ַמע ְלזֹול ְיָי ֱאלֶֹהיָך ְוַהּיָ ׁשְ ֹמַע ּתִ )ט(ִאם ׁשָ

ל  ּכָ יו  ֻחּזָ ל  ּכָ ַמְרּתָ  ְוׁשָ ְלִמְצֹוָתיו  ְוַהֲאַקְנּתָ  ה  ֲעׂשֶ ּתַ

ָעֶליָך ים  ָאׂשִ לֹא  ִמְצַרִים  ּבְ י  ְמּתִ ׂשַ ר  ֲאׁשֶ ֲחָלה   ַהּמַ

ּסֹוֵבר  ה. ְוֵיׁש ִמי ׁשֶ ֵאּלֶ ים ּכָ י ֲאִני ְיָי רְֹפֶאָך, ְוַרּבִ )י(ּכִ

 עיונים  עיונים 



שער הבחינה ביושר לבבביושר לבבשער הבחינה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  רמה רמד   המוסר   ארחות   

רבנו  מרחיב  זה  בפרק 

הנראית  העצומה  בחכמה 

במין האנושי במגוון היבטים. 

מטבע הדברים, אנו מחוייבים 

יותר  זו  בחכמה  בהתבוננות 

החכמה  סוגי  שבעת  מבכל 

המתגלים בבריאה.

 – מין  איקה  השאלה,  על  אך 

איזו הוא הסוג המיוחד מבין 

שנזכרו  החכמה  סוגי  שבעת 

הזרוב  שהוא  הקודם,  בפרק 

אלינו ביותר וקל לנו להשיגו, 

 – יותר  בו  לבחון  חייבין  ואנו 

ואשר חובה יתירה מוטלת עלינו להתבונן בו יותר מבחוכמות האחרות, נאמר ונענה, כי אמנם חובת 

הבחינה בכללותה אמורה ביחס לכל אחד מהם – משבעת סוגי החכמה שהזכרנו קודם, ואולם אם 

הצורך אליו גדול – אף שיש חשיבות רבה וקיים צורך רב בידיעת כל אחד משבעת סוגי החכמה, ואנו 

חייבין לבחון בו – להתבונן בם, בכל זאת, החכמה הזרובה אלינו ביותר – שנוכל להשיגה בנקל והיא 

הניכרת באופן הגלוי והברור לנו ביותר, הוא ]היא[ סימן החכמה הנראה ומתגלה במין האדם, אשר 

הוא העולם הזטן, והוא הסיבה הזרובה - העיקרית להויית ובריאת העולם הגדול הקה.

א. והוא הסיבה הזרובה להוית העולם הגדול הקה. כלומר, בעבור האדם נברא העולם הזה )מנוח 

אומר אלא  הזה  “אין המקרא   - “בראשית”  כותב על התיבה הראשונה בתורה  הלבבות(. רש”י 

ישראל  ובשביל  דרכו’,  ‘ראשית  שנקראת  התורה  בשביל  ז”ל,  רבותינו  שדרשוהו  כמו  דרשני, 

שנקראו ‘ראשית תבואתה’". כלומר: תכלית בריאת העולם אינו אלא בשביל שתהיה תורה, ויהיו 

ַעם ישראל שיעסקו בתורה ויקיימו את התורה.

יותר  והמטרה חשובה  לה מטרה,  יש  עושה  פעולה שהאדם  – שכל  חיים’  ה’חפץ  כותב   – ידוע 

הוא  שמקווה  אנו  מבינים  לשבוע,  רובלים  בעשרה  חנות  אדם  ישכור  אם  ולדוגמה,  מהפעולה. 

להרוויח בה יותר מעשרה רובלים לשבוע. ואם ישכור חנות יקרה במרכז העיר בחמישים רובלים 

לשבוע, ודאי מקווה הוא להרוויח יותר מחמישים רובלים. ולפעמים אין החישוב כספי גרידא, 

י ֶרז ֲחִמיׁשִ  ּפֶ

ּבֹו  ִלְבחֹן  ִבין  ַחּיָ ְוָאנּו  ֵאֵלינּו  ָזרֹוב  ִמין  ֵאיֶקה  ַאְך 
ֵמֶהם,  ֶאָחד  ָכל  ּבְ ִחיָנה  ַהּבְ י  ּכִ ֹנאַמר,  יֹוֵתר, 

רֹוב  ִבין ִלְבחֹן ּבֹו, ַהּזָ דֹול ְוָאנּו ַחּיָ ְוִאם ַהּצֶֹרְך ֵאָליו ּגָ

ְרֶאה  לּוי ָלנּו, הּוא ִסיַמן ַהָחְכָמה ַהּנִ ֵאֵלינּו יֹוֵתר ְוַהּגָ

ָטן, ַהּזָ ָהעֹוָלם  הּוא  ר  ֲאׁשֶ ָהָאָדם,  ִמין   ּבְ

ה. דֹול ַהּקֶ רֹוָבה ַלֲהָוַית ָהעֹוָלם ַהּגָ ה ַהּזְ ּבָ )א(ְוהּוא ַהּסִ

לעיין  אנו  חייבין  ולפיכך 

 – האדם  בהתחלת  ולהתבונן 

בתהליך יצירתו של כל אדם 

ומולדתו – ואופן התפתחותו 

 – חלזיו  וחיבור  ולידתו, 

חלקי  יחדיו  חוברו  ואיך 

גשמי  מחומר  שנוצרו  גופו 

ובהרכבת  רוחניים,  ומכוחות 

אבריו – וכיצד הורכבו איבריו זה עם זה, ותועלתו בכל אחד מהם – ובתועלת הייחודית של כל 

שהיוו  וההכרח  והצורך   – בו  הוא  והצורך המביא לעשותו על הצלם אשר  איבריו,  מרמ"ח  איבר 

– בכוחות  בתועלותיו  ונתבונן  יהיו כפי שהם. ואחר כך נעיין  את הסיבה לכך שבניינו ותבניתו 

ובתכונות שטבע הבורא בבריאה כדי שיביאו לו תועלת לגידולו ]כגון, שנטע בלב האב והאם 

חמלה ורחמים כלפי ילדיהם וגם אהבה ודאגה להם ללא גבול. תכונות אלו מועילות בזמן הילדות 

לטיפול בתינוק טרחן וחסר דעת, והן נתמכות בהתעוררות הרגשית התלויה בבכי התינוק בזמן 

הינקות, כפי שמבאר זאת רבנו באריכות בהמשך דבריו )פת לחם([, ותועלת רבה יש בכל מידה 

ממידותיו למהלך חייו של האדם, כגון הגאווה והענווה, הכעס ואורך הרוח, הזריזות והעצלות, 

ודומיהן )פת לחם(, ויש לעיין גם בתועלת שיש בכחות נפשו, ואור שכלו,

כגון מלך הבונה ארמון לתפארת ומוציא מליונים רבים כדי לנאותו ולשגבו בתכלית ההדר והיופי, 

ביחס  לו  ערוך  אין  בהדרו  הכלול  זה  מארמון  כתוצאה  שיתעלה  המלכות  שכבוד  אנו  מבינים 

להוצאה הענקית. כי סוף דבר, תמיד המטרה נשגבת וכדאית יותר מהאמצעי. שאם לא כן – אם 

למשל הסוחר לא ירוויח כדמי שכירות החנות – אזי נכשל העסק, ולא היה כדאי.

ומעתה, אם רואים אנו פעולה כה כבירה ומקיפה כבריאת השמים והארץ וכל צבאם, שואלים אנו 

עצמנו: מה המטרה. וכשנדעה, נדע בוודאות שאותה מטרה גדולה ונשגבת הרבה יותר מכל מעשי 

שמים וארץ. ומה תכלית הבריאה? בשביל ישראל שיעסקו בתורה! ומקרא מלא הוא )בירמיה לג, 

כה( “כה אמר ה’, אם לא בריתי יומם ולילה, חקות שמים וארץ לא שמתי”. 

ועתה, אם מלך גדול ונורא עשה פעולה כבירה בהשקעה עצומה, ובוודאי כיוון להשיג רווח עצום 

ונפלא, ובא אדם והפר עצתו ומנע רווח זה – כמה גדולה תהיה ההקפדה! )‘נדחי ישראל’ פרק יא, 

ו’מחנה ישראל’ פרק ה’(. 

ּומֹוַלְדּתֹו,  ָהָאָדם  ַהְתָחַלת  ּבְ ן  ְלַעּיֵ ָאנּו  ִבין  ְוַחּיָ
ַבת ֵאָבָריו ְותֹוַעְלּתֹו  ְוִחּבּור ֲחָלָזיו, ְוַהְרּכָ

ַעל  ַלֲעׂשֹותֹו  ִביא  ַהּמֵ ְוַהּצֶֹרְך  ֵמֶהם,  ֶאָחד  ָכל  ּבְ

ן ְבתֹוֲעלֹוָתיו,  ְך ְנַעּיֵ ר הּוא בֹו. ְוַאַחר ּכָ ֶלם ֲאׁשֶ ַהּצֶ

ְכלֹו,  ּדֹוָתיו, ְוֹכחֹות ַנְפׁשֹו, ְואֹור ׂשִ ה ִמּמִ ּוְבָכל ִמּדָ

 עיונים 

 עיונים 



שער הבחינה ביושר לבבביושר לבבשער הבחינה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  רמק רמו   המוסר   ארחות   

 – העצמיים  ובהדברים 

בטבעו  הקבועים  ובדברים 

והמזריים אשר בו – ובדברים 

בדרך  רק  בו  הנמצאים 

רצונותיו  ובתאוותיו  ארעי, 

 – ענינו  ותכלית  ותקוותיו, 

ובתכלית שלמענה נברא.

 – שקכרנו  מה  על  ובעמדנו 

כל  הבנת  על  וכשנעמוד 

הפרטים שהזכרנו מן האדם, 

יתבאר לנו מסוד העולם הקה 

]האדם[  שהוא  מפני  הרבה, 

דומה אליו. וכבר אמרו זצת 

חכמת  שעיקר  החכמים,  מן 

ידיעת  היא,  הפילוסופיה 

האדם את עצמו – שיכיר האדם את עצמו, רצה לומר, ידיעת – שיבין את כל מה שהקכרנו מענין - 

מתוכן האדם וכל מה שגלום וכלול בו, כדי שאז יכיר את הבורא יתעלה מסימן החכמה בו – על ידי 

סימני חכמת ה' הנראית באדם עצמו, כמה שכתוב )איוב יט, כו(: ‘ומבשרי אחקה אלוה‘ – ההתבוננות 

על עצמי מביאה אותי להשיג את חכמת ה' וגבורתו )לפי מרפא לנפש(.

ב. שיכיר הבורא יתעלה מסימן החכמה בו. המשגיח רבי יחזקאל לוינשטיין זצ”ל העיר, כי באמת 

האמונה בה’ יתברך שברא שמים וארץ היא פשוטה לעין כל, שכן אי אפשר לבירה בלי מנהיג, ורק 

המידות ותאוות העולם הזה מונעות את האדם מלהתבונן ולהכיר באמת הפשוטה הזאת, ולולא 

המידות היו הכול מאמינים. ‘מבשרי אחזה אלוק’ )איוב י”ט, כ”ו(, מתוך התבוננות האדם בעצמו 

– בגופו – יכול וחייב הוא לבוא לידי אמונה, דהנה כל מכונה שבעולם אם תהיה ללא משגיח 

ומנהל לא יארוך זמן רב והמכונה תתקלקל ותחליד, ואילו גוף האדם אף הוא מכונה מורכבת 

לאין שיעור מרמ”ח איברים ושס”ה גידים ומתנהלת משך ימים רבים ללא כל משגיח ומנהל והכל 

עובד בתכלית הדיוק, כל חוש מחושי האדם מכוון ומדויק להפליא כפי כוחו ללא שום סטיה 

ולּו הקלה ביותר, וכל זה פועל מאליו ללא משגיח ומכוון וללא כל תקלה, האין בכל זה ראיה 

ּבֹו,  ר  ֲאׁשֶ ים  ְזִרּיִ ְוַהּמִ ים  ָהַעְצִמּיִ ָבִרים  ְוַהּדְ

ְוַתֲאוֹוָתיו, ְוַתְכִלית ִעְנָינֹו.

ֵאר  ִיְתּבָ ָהָאָדם,  ִמן  ַכְרנּו  ּקָ ֶ ּשׁ ַמה  ַעל  ּוְבָעְמֵדנּו 
ֵני  ה, ִמּפְ ה ַהְרּבֵ ָלנּו ִמּסֹוד ָהעֹוָלם ַהּקֶ

ַהֲחָכִמים,  ְזָצת  ָאְמרּו  ּוְכָבר  ֵאָליו.  דֹוֶמה  הּוא  ׁשֶ

ַעְצמֹו,  ֶאת  ָהָאָדם  ְיִדיַעת  ִהיא  ה  ילֹוסֹוְפּיָ ַהּפִ ׁשֶ

ֵדי  ַכְרנּו ֵמִעְנַין ָהָאָדם, ּכְ ּקָ ֶ ָרָצה לֹוַמר, ְיִדיַעת ַמה ּשׁ

בֹו, ַהָחְכָמה  יַמן  ִמּסִ ה  ִיְתַעּלֶ ַהּבֹוֵרא  יר  ּכִ ּיַ  )ב(ׁשֶ

. ִרי ֶאֱחֶקה ֱאלֹוּהַ ׂשָ תּוב )ִאּיֹוב יט, כו(: ּוִמּבְ ּכָ ָמה ׁשֶ ּכְ

לנו  ראוי  כן,  שהוא  וכיון 

שקכרנו  מה  מכל  להקכיר 

חלק  מכל   – האדם  מעניני 

ראוי  שהזכרנו  האדם  מחלקי 

 – לפרט מעט מקער מכל ענין 

מכל פרט, כדי להעיר – לעורר 

המתעצל   – לב המתעלם  את 

את   – שהוא  מה  על  לזכור 

אשר הוא חייב לקכרו – לזכור 

אותו תמיד, וזה יביאהו לחזור 

]להתבונן[ גם על מה – גם על 

קכרתי  שלא  נוספות  נקודות 

לבוראו  ייכנע  ואק  ]הזכרתי[, 

 – עליו  וטובו  חסדו  רוב  על 

שעשה עמו, ותרבה ותגדל הודאתו ותודתו לו, כמו שאמר דוד המלך עליו השלום )תהלים זלט, יד-טק(: 

‘אודך על כי נוראות נפליתי – אודה לך מפני שאני רואה בי פליאות נוראות, ומהפליאות שאני מוצא 

בעצמי אני מבין שנפלאים מעשיך גם בכל העולם, ונפשי יודעת זאת מאד. לא נכחד עצמי ממך – לא 

נעלמה ממך מהותי ועצמותי אשר עֻשֹיתי בסתר רזמתי בתחתיות ארץ – אשר נעשיתי במקום מוסתר 

 שיש בורא לעולם המנהיג ומכוון הכל ומשגיח על כל פרט ופרט ועל תקנת ובריאות גוף האדם

)‘אור יחזקאל’(.

‘’אשר יצר" משבחים את הקב”ה על הבריאה שברא את האדם בחכמה ומחזיקו בריא  בברכת 

ושלם, ותוך הדברים אומרים “גלוי וידוע לפני כסא כבודך...”. וצריך עיון, מדוע אומרים ‘לפני 

כסא כבודך’ ולא ‘לפניך’. ובכלל צריך ביאור, מה הענין באמירה זו, הלא בוודאי הכל גלוי וידוע 

לפניו יתברך וכי יש דבר שאין ידוע לו. ובפירוש ‘אבני אליהו’ כתב מה שמזכירים כאן כסא 

הכבוד בברכת עשיית צרכיו, הוא לאפוקי מדעת האומרים שהקב”ה אי אפשר שישגיח על עולם 

השפל, לכך אנו אומרים שאפילו לפני כסא הכבוד ]שאפילו המלאכים הגבוהים עומדים כמה רבי 

רבבות פרסאות[ אפילו משם הוא משגיח על דברים שפלים כאלה עכ”ל )‘ימלא פי תהלתך’(. 

ג. ונפשי יודעת מאד. ביאר בספר ‘דעת תורה’ )דברים א’ עמ’ קע”א(: נפש האדם יודעת הרבה, 

ַמה  ל  ִמּכָ יר  ְלַהְקּכִ ָלנּו  ָראּוי  ֵכן,  הּוא  ׁשֶ ְוֵכיָון 
ל  ַכְרנּו ֵמִעְנְיֵני ָהָאָדם ְמַעט ִמְקָער ִמּכָ ּקָ ֶ ּשׁ

ב ְלָקְכרֹו  הּוא ַחּיָ ֶ ם ַעל ַמה ּשׁ ְתַעּלֵ ִעְנָין, ְלָהִעיר ַהּמִ

ְוָאק  י,  ָקַכְרּתִ ּלֹא  ֶ ּשׁ ַלֲחזֹר ַעל ַמה  ִויִביֵאהּו  ָתִמיד, 

ל  ּדֵ ְוִתְתּגַ ָעָליו,  ְוטּובֹו  ַחְסּדֹו  ַלּבֹוֵרא ַעל רֹב  ַנע  ִיּכָ

ים  ִהּלִ לֹום )ּתְ ָ ִוד ָעָליו ַהּשׁ ָאַמר ּדָ מֹו ׁשֶ הֹוָדָאתֹו לֹו, ּכְ

י נֹוָראֹות ִנְפֵליִתי ִנְפָלִאים  זלט, יד-טק(: אֹוְדָך ַעל ּכִ

ָעְצִמי  ִנְכַחד  לֹא  ְמאֹד,  יַֹדַעת  י  )ג(ְוַנְפׁשִ יָך  ַמֲעׂשֶ

ּיֹות ָאֶרץ,  ַתְחּתִ י ּבְ ְמּתִ ֶתר ֻרּזַ יִתי ַבּסֵ ר ֻעּשֵׂ ּךָ ֲאׁשֶ ִמּמֶ

 עיונים 

 עיונים 



שער הבחינה ביושר לבבביושר לבבשער הבחינה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  רמט רמח   המוסר   ארחות   

יצירתי  ובתחילת  אמי  ברחם 

רוקמתי בבשר וגידים במדור 

ראו  גלמי  אמי,  בקרב  עמוק 

גולם  עדיין  בהיותי   – עיניך 

השגחת  אברים,  חיתוך  בלי 

בי  שייווצרו  התפתחותי  על 

אברים ועל ספרך כלם יכתבו 

– כל אברי, אף טרם שנוצרו, 

היו ידועים לך כאילו כתובים 

הם לפניך בספר. ימים יוצרו 

– אם כי יצירתם נגמרה כעבור ימים רבים, ולא אחד בהם‘ – אין בהם אחד שלא ידעת אותו לפני 

שנוצר )לפי רד"ק ומצודת דוד(. ]פירוש נוסף: ועל ספרך כולם יכתבו – וכל המקרים שיתרחשו 

עמי בעתיד כתובים בספר לפניך. ימים יוצרו – וכל הימים נצורים ושמורים לפניך. ולא אחד בהם 

– ואין אפילו יום אחד שלא נודע וגלוי לפניך מה יארע בו )עפ"י מצודות ומרפא לנפש([.

ותחילת מה שראוי לך – אתה האדם, ראשית תפקידך הוא, שתעלה במחשבתך אל ]את[ תחילת 

השתלשלות יצירת האדם ואל ]ואת[ ראשית הוייתו, ואק תראה, כי חסד האלהים הראשון עליו – 

כנאמר “ונפשי יודעת מאד”, ורק בשביל השתתפותה עם החומר הגס תתגשם ידיעתה הרוחנית, 

ולזה ניתנו כל המצות לשמור הנפש מטינוף החומר ומגסותו, כמו שאמרו חז”ל )קידושין ל, ב( 

“משל לאדם שהכה בנו מכה גדולה וכו’ בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין”. וכן משמע 

כמו  לו  תנה  נתנה’,  האלוהים אשר  אל  ‘והרוח תשוב  רבנן,  “תנו  ב(:  קנב,  )שבת  דאמרו  מהא 

שנתנה לך, בטהרה, אף אתה )תיזהר להחזיר לו את נשמתך בשעת מותך( בטהרה. משל למלך 

בשר ודם שחילק בגדי מלכות לעבדיו, פקחים שבהם קיפלום והניחום בקופסא )לשמור עליהם( 

וכו’, פקחים שבהם החזירום כשהם מגוהצים”, וקשה הלא האדם לעמל יולד ואם כן אין המשל 

דומה לנמשל? וצריך לומר דגם הנמשל כן, דכל התורה והמצוות אינם רק לשמור הנפש שתישאר 

בזכותה וברוחניותה וממילא תמשך אל מקורה ותאהב את בוראה כי ממנו לוקחה, וזהו לה בטבע 

אחרי שמירת התורה להניחה על טבעה. וזה מה שבקש דוד המלך ע”ה “תודיעני ארח חיים” פירוש 

תודיעני דרכי התורה כדי לקיים כל התורה, וממילא תישאר הנפש זכה בלי סיג ותדע מה שטבעה 

לדעת וכפי שמתבאר שנפש האדם יודעת הרבה. 

ָיִמים  ֵתבּו  ִיּכָ ם  ּלָ ּכֻ ִסְפְרָך  ְוַעל  ֵעיֶניָך  ָראּו  ְלִמי  ּגָ

ֶהם. רּו ְולֹא ֶאָחד ּבָ ֻיּצָ

ָך  ְבּתְ ַמֲחׁשַ ּבְ ֲעֶלה  ּתַ ׁשֶ ְלָך,  ָראּוי  ֶ ּשׁ ַמה  ת  ּוְתִחּלַ
ית ֲהָוָיתֹו,  ת ָהָאָדם ְוֶאל ֵראׁשִ ִחּלַ ֶאל ּתְ

ָעָליו ָהִראׁשֹון  ָהֱאלִֹהים  ֶחֶסד  י  ּכִ ְרֶאה,  ּתִ  ְוָאק 

עם האדם הוא זה: שהמציאו 

אפס  מתוך   – אפסו  אחר 

למציאות  אותו  הפך  ותוהו, 

והשינוי   – והוא  אדם,  של 

שלבים- במספר  נעשה  הזה 

גלגולים: השלב הראשון הוא 

היסודות  מארבעת  המעבר 

רוח,  אש,  שהם  שבבריאה 

מים, עפר, אל דרגת הצומח. 

צומח זה הופך למזון, והמזון 

הופך בגוף לכוח המוליד ודם 

שמהם מתחוללת התפתחות 

הוולד במעי אמו, ונוספת בו 

חיות עד שנעשה אדם במלוא חיותו. רבנו מסדר את השלבים הללו כדלהלן: לאחר צאתו מתכונת 

– מדרגת ארבעת היסודות יתעלה ויהפוך אל תכונת – לדרגת הצומח, ולאחר מכן יעתז - ישתנה 

– ולאחר מכן ישתנה  - דרגת המקון, וממנו  אל תכונת  ויתעלה  – מדרגת הצומח  ויעבור מתכונת 

ויעתז – ויעבור אל תכונת הקרע והדם, וממנו יעתז – ויתפתח ויתעלה אל תכונת - דרגת החיים 

שהוא  דרגת האדם  אל   - אל תכונת  בדרגתו  ויעלה   – יעתז ממנה  כן  ואחר  חיה.  בריה  וייעשה 

הברואים  מיני  מכל  מובדל  והאדם   – והוא  העולם,  אל  יציאתו  ייעשה בשעת  וזה  "אדם"  בגדר 

ומת.  מדבר  חי,  מאפיינים:  בשלושה  להגדיר  ניתן  הייחודית  מהותו  את  בעולם.  הקב"ה  שברא 

מבדילה  המדבר  בגדר  והיותו  חיות,  להם  שאין  הברואים  מכל  אותו  מבדילה  החי  בגדר  היותו 

זה הוא מובדל ושונה מהמלאכים, שאף שיש  ובחדלונו   – והוא המת  אותו משאר בעלי החיים, 

להם חיות וכוח הדיבור הם אינם בני תמותה. שלוש ההגדרות הללו מבדילות את האדם משאר 

הבריאות שברא הבורא יתברך בעולמו, והוא הולך – ולפי שלכל אדם יש תפקיד מיוחד שעליו 

למלא במשך ימי חייו כדי להגיע אל תיקונו, על כן משך חייו יהיו רצופים בשינויים וגלגולים 

ומקרים   – וסיבות מתחלפות  ומגוונים,  רבים  ידי אמצעים  על  הנגרמים  שינויים  הרבה  יעבור   –

שונים יעברו עליו, ומצועים מתמידים – ושינויי מקום ומצב תמידיים, מחוברים – וכל המקרים 

שיארעו לו אינם מקריים אלא מקושרים ומחוברים, מכוונים כולם לעניין אחד, במחשבה נכונה 

לשלימות מותאמת  ומתוקנת,  שלימה  לתוצאה  נכון  בחישוב  מחושב  במהלך   – מתוזן   וחיבור 

האדם.

כּוַנת  הּוא: ַהְמִציאֹו ַאַחר ָאְפסֹו, ְוהּוא, ֵצאתֹו ִמּתְ

ֵיָעֵתז  ן  ּכֵ ְוַאַחר  ַהּצֹוֵמַח,  כּוַנת  ּתְ ֶאל  ַהְיסֹודֹות 

ּנּו ֵיָעֵתז  קֹון, ּוִמּמֶ כּוַנת ַהּמָ כּוַנת ַהּצֹוֵמַח ֶאל ּתְ ִמּתְ

כּוַנת  ּנּו ֵיָעֵתז ֶאל ּתְ ם, ּוִמּמֶ ַרע ְוַהּדָ כּוַנת ַהּקֶ ֶאל ּתְ

כּוַנת ָהָאָדם,  ה ֶאל ּתְ ּנָ ן ֵיָעֵתז ִמּמֶ ים. ְוַאַחר ּכֵ ַהַחּיִ

ּנּוִים  ׁשִ ּבְ הֹוֵלְך  ְוהּוא  ת,  ַהּמֵ ר  ַהְמַדּבֵ ַהַחי  ְוהּוא 

פֹות, ּוִמּצּוִעים ַמְתִמיִדים,  ְוִגְלּגּוִלים, ְוִסּבֹות ִמְתַחּלְ

ן. ָבה ְנכֹוָנה ְוִחּבּור ְמֻתּזָ ַמֲחׁשָ ִרים ּבְ ְמֻחּבָ

 עיונים 



שער הבחינה ביושר לבבביושר לבבשער הבחינה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  רנא רנ   המוסר   ארחות   

קה,  בדבר  תתבונן  וכאשר 

מכל  ותבין  )ו(תראה  אז  או 

המורה  סימן  הללו  הדברים 

על הטובה והחכמה של בורא 

העולם שהן ללא גבול וללא 

שבידו  תראה  ועוד  מידה, 

שביכולתו   – בכללו  היכולת 

חיבורו  ושרשי  ביסודות  וחשוב  באדם  הניכרת  בחכמה  ולהשתכל  להוסיף  עליך  הכול.  לעשות 

הנראה – הנראים לעין של יסודותיו העיקריים, רצוני לומר: בחיבור נפשו וגופו ]שהרי דבר ידוע 

ונראה שהאדם מורכב מגוף ונפש, שאין להם קיום בעולם זה בלא זה. וגם איברי הגוף השונים 

מורכבים מארבעת היסודות שהם: אש, רוח, מים ועפר, המובדלים ושונים בטבעם ובמהותם זה 

מזה, ולמרות זאת הבורא יתברך חיבר ביניהם וקשרם יחד בקשר אמיץ וחזק לבל יתפרדו עד עת 

קצו של האדם )מרפא לנפש([, ותראה עוד, כי גוף האדם מורכב מארבעה יסודות

ד. תראה גוף האדם מורכב מיסודות חלוזים וכו‘ חברם הבורא יתעלה בגבורתו וזשרם בחכמתו. 

בנוסח ברכת ‘אשר יצר’ נאמר “אשר יצר את האדם בחכמה”. “חכמה” היא מושג מאוד עמוק. 

לשון הפסוק במשלי )ג, יט(: “ה’ בחכמה יסד ארץ”. והנה אף שלאמיתו של דבר לא רק את האדם 

הקב”ה יצר בחכמה, אלא “כולם בחכמה עשית” )תהלים קד, כד(, ואף על פי כן בנוסח הברכה 

מצאו חז”ל לנכון להדגיש כי האדם נוצר בחכמה – באדם ישנו ביטוי מיוחד מאוד לחכמת הבורא 

יתברך, בהיותו כביכול מכונה מופלאה שיש בה אין-סוף של חכמה.

זהו, אם כן, על פי פשוטו ביאור המשך הברכה: “נקבים נקבים חלולים חלולים” – באדם ישנם 

מליוני תאים – נקבים נקבים חלולים חלולים. כיום כבר ידוע גם למדענים שבמח לבד מדובר על 

כמות במספר עם 21 אפסים! וזה בתוך מח של תינוק, שלא לדבר על מח של מבוגר.

“גלוי וידוע לפני כסא כבודך” – צריך להבין, מדוע דווקא בברכה זו באה ההדגשה “גלוי וידוע”, 

והרי מילים אלו ניתן לומר על כל דבר? גם על ברכת ‘המוציא לחם מן הארץ’ ניתן לומר “גלוי וידוע 

לפניך שאם לא תתן לי לחם – אמות מרעב”! וכן על ברכת ‘שהכל’ – “גלוי וידוע לפניך שאם לא 

תתן לי מים – אמות בצמא”! וכו’, מדוע, איפוא, מילים אלו נאמרות דוקא בברכת ‘אשר יצר’?

המובן בזה הוא שרק השי”ת בעצמו יודע עד כמה גדול ונפלא הוא הפלא הנקרא “אדם” – אותה מכונה 

מסובכת. עלינו לדעת כי על אף שמערכת המנועים והמחשבים של חללית הטסה לירח היא דבר גדול 

ַהּטֹוָבה  ִסיַמן  ְוִתְרֶאה  ֶקה  ּבָ ְתּבֹוֵנן  ּתִ ר  ְוַכֲאׁשֶ
ל  ּכֵ ּתַ ִהׂשְ ְכָללֹו,  ּבִ ְוַהְיֹכֶלת  ְוַהָחְכָמה 

ְרֶאה, ְרצֹוִני לֹוַמר ַנְפׁשֹו  י ִחּבּורֹו ַהּנִ ְרׁשֵ ׁשָ ַוֲחׁשֹב ּבְ

ִמיסֹודֹות  ב  ֻמְרּכָ ָהָאָדם  ּגּוף  ְרֶאה  )ד(ּתִ ְוגּופֹו, 

– המנוגדים בטבעם  חלוזים 

שאינם  וטבעים  לזה,  זה 

דומים – ותכונותיהם שונות 

זו מזו, ואף על פי כן חיברם 

יחד בגבורתו,  הבורא יתעלה 

בחכמתו,  יחד  וזשרם 

והתחבר מהם – ומהם הורכב 

גוף האדם עומד על עמדו ביציבות, מתאחד במראיתו – והוא שלם במראהו ובחיצוניותו, כביכול 

זה מזה  גופו בנוי מחלקים רבים השונים   – זאת הוא מתחלז בטבעיו  ועם כל  הוא מהות אחת, 

בטבעם ובכוחות המיוחדים לכל אחד מהם ]יש באדם תכונות וטבעים שונים: העין רואה, האוזן 

שומעת והפה מדבר, וכן לכל אחד מהאיברים הפנימים יש טבע ותכונה משלו )מרפא לנפש([. 

ואחר כך חיבר הבורא והצמיד אליו – אל הגוף עצם שהוא החלק הרוחני והעליון והוא אוירי – בלתי 

נראה לעין ובלתי מורגש לחושים בדומה לאוויר, הדומה

ועצום, אך כל זה הוא כאין וכאפס לעומת נפלאות השי”ת המתגלות בטיפה אחת היוצאת מהאדם!...

כשאנו אומרים “גלוי וידוע לפני כסא כבודך”, איננו באים רק לספר או להודות גרידא על מה שהיה 

ידוע כבר קודם לכן, אלא להגדיר את החכמה הנפלאה – חכמה כזו שרק השי”ת יכול להקיפה.

כשמטוס ממריא, המחשב אומר בכל רגע מהו הסיכון העומד לפניו בכל צעד שיעשה. אם נשאל 

את המחשב כמה זמן יכול גוף האדם להחזיק באופן טבעי, הוא יאמר – אפילו לא רגע אחד! 

יתפקד  לא  האדם  שגוף   – בעקיפין  או  במישרין   – שיגרמו  אחרים  ולמצבים  למחלות  הסיכוי 

בתיקונו הם כה רבים, עד שהמחשב יקבע שלא יתכן בעולם שאדם יחיה אפילו רגע אחד. זהו 

כוונת המילים “אי אפשר לעמוד ולהתקיים לפניך” – באופן טבעי הדבר כה מסובך.

זהו גם שבח מיוחד להשי”ת, שעשה אתנו כך שבאופן טבעי עליו להחזיק אותנו כל יום וכל רגע 

בנסים ונפלאות. שבח מיוחד על כך שהקב”ה ברא את האדם באופן שכל הזמן הוא יצטרך לשאת 

את עיניו לבוראו, בריאה כזו שהכל בה בבחינת נס. נס כפשוטו. “גלוי וידוע לפני כסא כבודך 

שאם יפתח אחד מהם או יסתם אחד מהם אי אפשר להתקיים ולעמוד לפניך” – אתה, רבש”ע, 

יודע עד כמה הנך מחזיק אותי כל רגע ורגע!

“ברוך אתה ה’, רופא כל בשר ומפליא לעשות” – אתה הוא זה שמרפא אותי ואתה הוא זה שעושה 

עמי פלאים בכל רגע ורגע )‘נפש שמשון’, סידור התפילה עמוד ס”ג(. 

ַהּבֹוֵרא  ָרם  ִחּבְ ּדֹוִמים,  ֵאיָנם  ׁשֶ ּוְטָבִעים  ֲחלּוִזים, 

ר  ְוִהְתַחּבֵ ָחְכָמתֹו,  ּבְ ָרם  ּוְזׁשָ ִבְגבּוָרתֹו,  ה  ִיְתַעּלֶ

ז  ִמְתַחּלֵ ַמְרִאיתֹו,  ּבְ ִמְתַאֵחד  עֹוֵמד,  ּגּוף  ֵמֶהם 

ּדֹוֶמה  ֲאִויִרי,  רּוָחִני  ֶעֶצם  ֵאָליו  ר  ְוִחּבֵ ְטָבָעיו.  ּבִ

 עיונים  עיונים 
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המוסר  ארחות  רנג רנב   המוסר   ארחות   

הם  האישים  לרוחניות 

היצורים  שהם  המלאכים 

העליונים, וקה העצם – והחלק 

הרוחני הזה הוא נפשו – היא 

זשרה  אשר  האדם,  נשמת 

וחיבר אותה  – שה' קשר  בו 

לגוף באמצעים ראויים – על 

בין  "ממוצעים"  דברים  ידי 

והם  והנפש(,  )הגוף  שניהם 

מתאימים לשתי הזצוות – גם 

לגוף וגם לנפש, וה"ממצעים" 

רוח   - החיים  רוח  הם  הללו 

החיוני, והחום הטבעי, והדם, 

והגידים - הורידים, והעצבים, 

]הגשמיות  והעורזים 

הפכים  שני  הם  והרוחניות 

זה  להתחבר  יכולים  שאינם 

לזה אלא על ידי "ממצעים" 

אלו שתכונתם משולבת מבין שניהם; יש בהם קצת רוחניות וקצת גשמיות. כך קורה שהנשמה 

נקשרת אל רוח החיים, והיא "הנפש הבהמית" - ה"רוח החיוני", היא החלק הקרוב לרוחניות מבין 

החלקים הגשמיים, ורוח החיים נקשרת אל החום הטבעי, והחום הטבעי אל הדם, וכן הלאה )מרפא 

וברא  יצר  הרצוי,  באופן  ויתקיימו  וכדי שישתמרו   – הלבנון([. ושם להם  וטוב  לחם  פת  לנפש, 

הבורא בעבורם סיבות – אמצעי הגנה שתפקידם לשמרם ולהגן עליהם מן הפגעים ונזקים שעלולים 

לפגוע בהם ובתפקידם, והם, הבשר, והעצמות, והמיתרים - השרירים, והעור, והשער, והצפרנים, 

וכולם משמשים כמגינים ונרתיקים להם ומכסים – וסוככים עליהם, כדי להגן עליהם ולשמרם מן 

הפגעים – מכל פגיעה.

ואחר כן חשוב והתבונן בחנות הבורא יתעלה בהנהגתו את האדם – כיצד הבורא יתעלה מתנהג עם 

האדם בעדינות, ומנהלו בחסד וחנינה, אשר שם לו – בכך שהכין בעבורו את בטן אמו למצע – 

לעריסה מוצעת בתחילת ענינו – בראשית יצירתו והווייתו, כדי שיהיה במזום השמור ביותר וכמו 

במבצר

הּוא  ָהֶעֶצם  ְוֶקה  ָהֶעְליֹוִנים,  ים  ָהִאיׁשִ ְלרּוָחִנּיּות 

י  ּתֵ ֶאְמָצִעים ְראּוִיים ִלׁשְ ָרּה ּבֹו ּבְ ר ְזׁשָ ַנְפׁשֹו, ֲאׁשֶ

ם,  ְבִעי, ְוַהּדָ ים, ְוַהחֹם ַהּטִ ָצוֹות, ְוֵהם, רּוַח ַהַחּיִ ַהּזְ

ם ָלֶהם ִסּבֹות  ים, ְוָהעֹוְרִזים. ְוׂשָ יִדים, ְוָהֲעַצּבִ ְוַהּגִ

ר,  ׂשָ ַהּבָ ְוֵהם,  ָגִעים,  ֵמַהּפְ ֲעֵליֶהם  ּוְלָהֵגן  ְמָרם  ְלׁשָ

ָער,  ְוַהּשֵׂ ְוָהעֹור,  יָתִרים,  ְוַהּמֵ ְוָהֲעָצמֹות, 

ֲעֵליֶהם  ְלָהֵגן  ּוִמְכִסים  ים  ָמִגּנִ ם  ְוֻכּלָ ְרַנִים,  ּפָ ְוַהּצִ

ָגִעים. ֵמַהּפְ

ַהְנָהָגתֹו  ה ּבְ ַחּנֹות ַהּבֹוֵרא ִיְתַעּלֶ ן ֲחׁשֹב ּבְ ּכֵ ְוַאַחר 
ע  ֶטן ִאּמֹו ְלַמּצָ ם לֹו ּבֶ ר ׂשָ ֶאת ָהָאָדם, ֲאׁשֶ

מּור ּוִמְבָצר  ָמזֹום ׁשָ ְהֶיה ּבְ ּיִ ֵדי ׁשֶ ת ִעְנָינֹו, ּכְ ְתִחּלַ ּבִ

]אשר לא[  נצור, מזום שלא 

בעל  או  אדם  יד  תשיגהו 

אליו  יגיע  ולא  מזיק,  חי 

המגן  עם  זור,  ולא  חום  לא 

ומוקף  מוגן  כשהוא   – החקז 

מגן  ידי  על  צדדיו  מכל 

חזק, והמחסה הנבצר – והוא 

מקום מחסה מבוצר לטובתו, 

 – המקומן  המקון  עם  ומצויד 

המוכן לו כדי סיפוקו. והוא 

על  שיחקז  עד  וגדל,  הולך 

התנועה והתנודה, עם הגעתו 

אל מקונו מבלי יגיעה וטורח – 

ולגדול  ואינו חדל להתפתח 

לנוע  הכוח  לו  שיהא  עד 

זה  ובזמן  בעצמו,  ולהתנייד 

עמל  ללא  אליו  מגיע  מזונו 

וללא טורח, אשר הוכן לו במזום אשר לא יוכל אדם להגיעו אליו בשום פנים – ומזונו זומן למקום 

שהייתו אשר לא יוכל אדם להגיעו - שלא יוכל אף אחד מבני אדם להביאו אליו בשום פנים ואופן, 

– ובמידה שמוסיף גופו להתפתח וחל שינוי בצורכי מזונותיו, כך גם ירבה  וכל אשר יגדל גופו 

ותגדל אספקת מקונו עד עת ]זמן[ זצוב וכפי הנצרך לו בכמות מדוייקת.

וזאת מבלי  ביותר,  מעבר צר  בדרך   – יוצא מבטן אמו אל דרך  הוא  לידתו  עת  בהגיע  כן  ואחר 

את  להקל  שהיא  ותחבולה  עצה  בשום  שישתמש  מבלי   – לצאתו  בה  שיתחכם  תחבולה  שום 

– שתסייע לו ביציאתו, אלא  – ומבלי שיעשה כל פעולה לסייע לו בו  יציאתו, ולא דבר שיעשה 

על  המרחם  ]והוא  בריותיו  על  המרחם  וחנון  הרחום  החכם  הבורא  יכולת  ידי  על   – ביכולת  רק 

ומתרחב,  גמיש  המעבר  מקום  את  עשה  ובחכמתו  הצר,  במעבר  בעוברו  יינזק  שלא  הוולד 

שהתרעם  בשעה  לאיוב  ה'  שאמר  כמו  לחם([,  )פת  להינזק  בלי  לעבור  יוכל  שהוולד  כדי 

נתחלף  שמא  ]ואמר  פרטית,  בהשגחה  עולמו  מנהיג  אינו  ח"ו  כאילו  ה',  על  ייסוריו  בגודל 

החיים בעלי  ]ממקצת[  בזצת  מנפלאותיו  ה'  לו  הוכיח  כך  על  כתשובה  לאויב[.  איוב  בין   לך 

שהם בלתי

יַע ֵאָליו לֹא  יֵגהּו ָיד, ְולֹא ַיּגִ ּלֹא ַתּשִׂ ָנצּור, ָמזֹום ׁשֶ

ְבָצר,  ַהּנִ ְחֶסה  ְוַהּמַ ֶהָחָקז  ֵגן  ַהּמָ ִעם  זֹר,  ְולֹא  חֹם 

ֱחַקז  ּיֶ ן. ְוהּוא הֹוֵלְך ְוָגֵדל, ַעד ׁשֶ קֹון ַהְמֻקּמָ ְוִעם ַהּמָ

ִלי  ָעתֹו ֶאל ְמקֹונֹו ִמּבְ נּוָדה, ִעם ַהּגָ נּוָעה ְוַהּתְ ַעל ַהּתְ

ר לֹא יּוַכל ָאָדם  ָמזֹום ֲאׁשֶ ְיִגיָעה ָוטַֹרח, הּוַכן לֹו ּבְ

ּגּופֹו  ל  ִיְגּדַ ר  ֲאׁשֶ ְוָכל  ִנים,  ּפָ ׁשּום  ּבְ ֵאָליו  יעֹו  ְלַהּגִ

ֶטן  ִמּבֶ ֵיֵצא  ן  ּכֵ ְוַאַחר  ָזצּוב.  ֵעת  ַעד  ְמקֹונֹו  ה  ִיְרּבֶ

ּה  ּבָ ם  ִיְתַחּכֵ ׁשֶ ַתְחּבּוָלה  ִלי  ִמּבְ ַצר  ֶרְך  ּדֶ ֶאל  ִאּמֹו 

ֶאָלא  בֹו,  לֹו  ַע  ְלַסּיֵ ה  ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ ָדָבר  ְולֹא  ְלֵצאתֹו, 

ִרּיֹוָתיו,  יֹכֶלת ֶהָחָכם ָהַרחּום ְוַחּנּון ַהְמַרֵחם ַעל ּבְ ּבִ

י  ְלּתִ ּבִ ים  ַחּיִ ֲעֵלי  ּבַ ְזָצת  ּבִ ְלִאּיֹוב  ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ
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המוסר  ארחות  רנה רנד   המוסר   ארחות   

מדברים, כי עינו פקוחה על 

כל בריה ובריה, וכך שאל את 

‘הידעת  א(:  לט,  )איוב  איוב 

עת לדת יעלי סלע – האם ידוע לך רגע לידת יעלי הסלע? רגע הלידה של היעלה הוא שעת סכנה 

לוולד, לפי שבאותה שעה היא שונאת את וולדה ומתאכזרת עליו, וכשהיא כורעת ללדת, היא עולה 

לראש ההר כדי שייפלט הוולד ממעיה וימות. בשעה זו אני עומד ומשגיח להציל את הוולד - אני 

מזמין לה נשר שמקבלו )את הולד( בכנפיו ומניחו לפני האם ]שנאת היעל לוולדותיה היא זמנית 

ומתעוררת רק בשל חבלי הלידה. אחרי כן כשהנשר מניח את הוולד לפניה, היא מקבלת אותו[. 

הצלת הוולד נגרמת דווקא על ידי עוף דורס וטורף, והצלה זו חייבת להיות ברגע אחד מסוים בלבד, 

ה. הידעת עת לדת יעלי סלע חולל אילות תשמור. בשתי דוגמאות אלו, מתוארים התנאים הקשים 

שבהם יולדות היעלות והאילות, והסכנות האורבות להן בשעת לידתן, וכיצד ממציא להן הקב”ה 

סיוע מיוחד בהשגחתו.

שתי דוגמאות אלה, הן גם מקור הדיון בשאלה, האם יש לבעלי חיים השגחה פרטית. הרמב”ם במורה 

נבוכים )ג, יז( כותב שאין השגחה פרטית מתייחסת לבעלי חיים או לדומם, אלא לבני אדם בלבד. 

ָעֶלה שנפל מעץ או זבוב שנטרף על ידי עכביש, אומר הרמב”ם, לא היה זה בגזירת ה’ ובהשגחה 

פרטית, אלא “במקרה גמור”. ואין זה סתירה ְלמה שכתוב )תהלים קמז, ט( “נותן לבהמה לחמה וגו’”, 

שהיא השגחה על המין בכללותו ולא על הפרט היחיד שבו. והסכים לכך הרמב”ן )בפירושו לאיוב 

לו, ז(. והרב המקובל משה קורדוברו כותב בספר שיעור קומה, שלפעמים אנו מוצאים בבעלי חיים 

השגחה אף על הפרט, כגון בסוגייתנו )בבא-בתרא טז, ב( בדרשות על לידת יעלי סלע ואילות, אלא 

שהשגחה זו נחשבת להשגחה כללית לצורך קיום המין. ואין השגחה פרטית לפי דעות אלו, אלא למי 

שיש לו בחירה לעשות טוב או רע, דהיינו לשלם לו שכר או להענישו לפי מעשיו.

שונה היא דעת הגר”א, הסובר שגם בהנהגת הטבע הכללית יש השגחה על כל פרט ופרט בבריאה. 

וכתב )בפירושו לספרא דצניעותא פ”ה( שכל מה שהיה הווה ויהיה בעולם מרומז בתורתנו הקדושה, 

ולא רק המאורעות החשובים “אלא אפילו פרטיו של כל מין... בהמה וחיה וכל בעל חיים בעולם, 

וכל עשב וצומח ודומם וכל פרטיהם ופרטי פרטיהם... ומה שיארע להם ושורשם”. ובביאורו לזוהר 

)יהל אור שלח קנז, ב(, הביא דברי המדרש )בראשית רבה עט, ו(, שאפילו ציפור אינה ניצודה מבלי 

שגזרו על כך משמים. וכן כתב הרד”ל בחידושיו למדרש. וראה בספר שפתי חיים )אמונה והשגחה 

ח”א מאמר ד, עמוד ע”ה והלאה( שדן באריכות בענין, והסביר בהרחבה את הדעות השונות.

ִרים )ִאּיֹוב לט, א(: )ה(ַהָיַדְעּתָ ֵעת ֶלֶדת ַיֲעֵלי ָסַלע  מקדים ְמַדּבְ הנשר  היה  ואילו 

לבוא ברגע או מתאחר רגע 

מיד,  מת  הוולד  היה  אחד, 

האם   – תשמור  אילות  חולל 

אתה הוא העומד על המשמר 

כשחבלי הלידה תוקפים את 

יכול  אינו  והוולד  האיילה, 

יציאתו  לצאת מפני שמקום 

צר מדאי? הלא אז אני מזמין 

לה נחש שמכיש אותה בבית 

מתרחב  כך  ידי  ועל  הרחם, 

וולדה נעשית דווקא על  ניצולים: האיילה ובנה. גם במקרה זה הצלת האיילה  המעבר ושניהם 

ידי בעל חיים מסוכן - נחש ארסי, והצלתם תלויה ברגע אחד מסויים. אילו היה הנחש מקדים 

או מאחר הכשתו ברגע אחד, היתה האיילה מתה מיד עם וולדה ]בדיוק ברגע הלידה חל שינוי 

בגופה של האיילה, הגורם לכך שארס הנחש אינו מזיק לה. רגע אחד לפני הלידה עדיין אין שינוי 

זה בגופה, ולכן אם היה מקדים או מאחר, היתה מתה מחמת הארס )'בן יהוידע'([. בדברים אלו 

מצויה התשובה שמשיב הקב"ה לטענת איוב: אם בין רגע לרגע לא נתחלף לי, בין איוב לאויב 

יתחלף לי?, תספור ירחים – וכי אתה הוא מונה וסופר לאילה ירחי הריונה מתי תמלאנה וידעת עת 

לדתנה‘ – וכי ידועה לך עת לידתה, להגיש לה עזרה כמו מילדת )על פי גמרא בבא-בתרא טז, א, 

מהרש"א ומפרשים(.

וכאן ממשיך רבנו בהתבוננות בטובות הבורא על האדם משעת לידתו: ואחר כן יוצא הולד אל העולם 

הקה, והוא חלש בחושיו – ועדיין חושיו, חושי הראיה, השמיעה והריח, אינם פועלים בשלימות, קולתי 

חוש – פרט לחוש המישוש וחוש הטעם שהם פועלים בשלימות מיד ברגע לידתו. לּו יצוייר שכל חושיו 

היו פועלים מיד ברגע לידתו באופן מלא, היה התינוק עלול להינזק מהתרגשות בשל השינוי העצום 

שחל במצבו. נמצא שההתפתחות האיטית של החושים אף היא מחסדי ה'. ואחר כך יקמין לו הבורא 

יתעלה את מקונו על-ידי שיונק משדי אמו, ויהפך – וה' הופך את הדם אשר היה עד כה מקונו במעי אמו,

ו. ויהפך הדם אשר היה מקונו במעי אמו לחלב בשדיה. במסכת נדה )ט, א( אמרו על החלב שהוא 

נוצר מדם האם שהוא נעקר ]-נהיה עכור[ מחמת הלידה ונעשה חלב. כתיב )שמות יג, ה( ‘ארץ 

אָנה  ַמּלֶ ּתְ ְיָרִחים  ִתְסּפֹור  ֹמר,  ׁשְ ּתִ לֹות  ַאּיָ חֵֹלל 

ָנה. ְוָיַדְעּתָ ֵעת ִלְדּתָ

ְוהּוא  ה,  ַהּקֶ ָהעֹוָלם  ֶאל  ָלד  ַהּוָ יֹוֵצא  ן  ּכֵ ְוַאַחר 
ּוׁש  ּשׁ ַהּמִ חּוׁש  קּוָלִתי  יו,  חּוׁשָ ּבְ ׁש  ַחּלָ

ֵדי  ְ ִמּשׁ ְמקֹונֹו  ה  ִיְתַעּלֶ ַהּבֹוֵרא  לֹו  ְוַיְקִמין  ַעם.  ְוַהּטַ

ִאּמֹו  ְמֵעי  ּבִ ְמקֹונֹו  ָהָיה  ר  ֲאׁשֶ ם  ַהּדָ )ו(ְוֵיָהֵפְך  ִאּמֹו, 

 עיונים 

 עיונים 



שער הבחינה ביושר לבבביושר לבבשער הבחינה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  רנק רנו   המוסר   ארחות   

לחלב בשדיה, שהוא ניגר – זב 

וטעמו  למציצה,  וקל  ונוזל 

הנובע  כמעין  ומתוז,  ערב 

כמעיין   – אליו  הצורך  בעת 

לו,  שצריכים  בעת  הנובע 

אינו  והחלב   – רב  ואיננו 

בכמות מרובה מדי, שאז יכבד 

על אמו משאו ]לשאתו[, וייגר 

מבלי  מעצמו  לזוב  ועלול   –

המציצה  פעולת  ללא   – מוץ 

של התינוק, ולא מעט – ומצד 

שני כמות החלב אינה מועטה 

מדאי שאז ייגע הילד – יצטרך 

לעמול ולהתייגע בעת הוציאו 

]ומציצתו[  ומצצו  ]הוצאתו[ 

מן השד. ומחנותו בקה – ועוד 

מחסדי ה', בכך ששם – שעשה את נזב השד ]מקום היניקה[ צר כפי נעיצת המחט הדקה – צר כחוד 

מחט, לא רחב, כדי שלא ייגר – יזוב החלב מבלי מיץ – ללא יניקה ומציצה, או שייחנז בו הילד בעת 

מצצו את השד - וכדי שלא ייחנק הילד מרוב החלב הנשפך לגרונו בזמן יניקתו, ולא צר הרבה ]מדי[ 

כדי שלא יטרח בהוצאתו במיץ – ולא יקשה על התינוק להוציא את החלב במציצה.

ולאחר מכן יתחקז גופו, עד שיוכל להבחין ולראות את המראים ]המראות[ והצבעים השונים ולשמוע 

זבת חלב ודבש’, ויש לבאר את הענין שמצינו שהוזכר שבח ארץ ישראל בכך שהיא ארץ זבת 

חלב ודבש. ויש לומר שרמזה התורה כי סגולת ארץ ישראל היא כטבע החלב והדבש, דהנה ידענו 

שכל דבר היוצא מן הטמא טמא, ואך בשני דברים מצינו הסגולה להפוך טמא לטהור, א’ חלב 

נודע שראשיתו דם והוא נעכר ונעשה חלב, והנה אין לך דבר משוקץ ומתועב יותר מדם, ובכל 

זאת אותו הדם יתהפך לחלב זך וטהור, הב’ דבש ידוע בהלכה כי רגלי הדבורים וגם בשר שיפול 

בדבש מתהפך לדבש. וזהו שאמרה תורה שבחה של הארץ הקדושה שיש לה אותה הסגולה של 

חלב ודבש, והיינו שיכולה להפוך את הטמא לטהור ודו”ק היטב )‘אמרי דעת’, בא(. 

ַהּנֹוֵבַע  ַמְעָין  ּכְ ּוָמתֹוז,  ָעֵרב  ר,  ִנּגָ ֶדיָה,  ׁשָ ּבְ ְלָחָלב 

ַעל ד  ְכּבַ ּיִ ׁשֶ ַרב  ְוֵאיֶנּנּו  ֵאָליו,  ַהּצֶֹרְך  ֵעת   ּבְ

יַגע  ּיִ ׁשֶ ְמַעט  ְולֹא  ֹמץ,  ִלי  ִמּבְ ר  ְוֻיּגַ אֹו  ַמּשָׂ ִאּמֹו 

ּוֵמַחּנֹותֹו ד.  ַ ַהּשׁ ִמן  ּוָמְצצֹו  הֹוִציאֹו  ּבְ ֶלד   ַהּיֶ

ָרָחב לֹא  ַמַחט,  ִפי  ּכְ ד  ַ ַהּשׁ ֶנֶזב  ם  ּשָׂ ׁשֶ  ָבֶקה, 

ֶלד ַהּיֶ ּבֹו  ָחֵנז  ּיֵ ׁשֶ אֹו  ֹמץ,  ִלי  ִמּבְ ֶהָחָלב  ר  ֻיּגַ  ׁשֶ

ְטַרח  ּיִ ׁשֶ ה  ַהְרּבֵ ַצר  ְולֹא  ד,  ַ ַהּשׁ ֶאת  ָמְצצֹו  ֵעת  ּבְ

הֹוָצָאתֹו ַבּמֹץ. ּבְ

ֹמַע  ְוִלׁשְ ְרִאים  ַהּמַ ִלְראֹות  ּגּופֹו  ֶיֱחַקז  ן  ּכֵ ַאַחר 

האלהים  ויתנהו  הזולות,  את 

בלב  ולרחמים  ולחסד  לחן 

יולדיו ]הוריו[, כדי שלא יכבד 

וירגישו  גידולו,  טורח  עליהם 

במאכל  מעצמם  יותר  עליו 

למאכלו  ודאגתם   – ובמשתה 

יותר  גדולה  ולמשקהו 

מדאגתם למזונם שלהם, ויזל 

בעיניהם כל טרחו – וטרחתם 

בעבורו  טורחים  הם  אשר 

ועמל  בעיניהם  קלה  תהא 

שמלווים  והקשיים   – גידולו 

מרחיצה  בגידולו  אותם 

וחיתול – כמו רחיצתו ונקיונו 

ולנהלו  ]בזה[,  בהם  וכיוצא 

לאט – והתנהגותם עמו בנחת 

ולדחות מעליו כל  וברגישות 

אליו  דאגתם  ומתוך   – נקז 

ירחיקו מעליו כל דבר העלול 

לפגוע בו או להזיקו ולצערו, 

וינהגו בזה אף כנגד רצונו ובעל כרחו ]שהרי הילד בקטנותו כשעדיין הוא מחוסר הבנה, מנהגו 

מאותם  אותו  מרחיקים  הוריו  וכאשר  לו,  להזיק  העלולים  במקומות  או  בחפצים  גם  להשתעשע 

הדברים הוא צועק ובוכה וגורם להם עוגמת נפש ואף על פי כן ימנעו ממנו את הסכנות )פת לחם([.

ואחר כן יעתז – ויתנתק מענין הילדות – מתקופת הילדות ויגיע אל ימי הנערות, ולא יזוצו בו אבותיו 

– ולא ימאסו בו הוריו, ולא יתזצפו ולא יתרעמו ויקוצו בו לרוב צרכיו ודרישותיו, ומיעוט הכרתו – ועל 

אף חוסר הכרתו במה שהם סובלים מטורחו – ואינו מכיר להם טובה בעבור טרחתם וסיפוזו – ועל כך 

שהם מספקים לו את כל צרכיו ומשאו – ושומרים אותו מנזק. התנהגות כפוית טובה זו אינה מונעת מן 

ההורים את הדאגה התמידית לילדם, אך – אלא אדרבה תגדל הדאגה לו בלבם – ואף תגדל בלבם דאגתם 

לו ומחשבתם עליו, עד שהוא יגיע לימי הבחרות והבגרות, ואז הוא כבר למד לדבר על סדר ודירוג – בצורה 

וכחות נפשו, ויזבל  עניינית ומסודרת כדרך בני אדם, ויחקזו – ואז יתחזקו כחות וחושיו הגופניים 

ֵנהּו ָהֱאלִֹהים ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים  ּתְ ַהּזֹולֹות, ְוּיִ

ּדּולֹו,  ּגִ ֲעֵליֶהם  ד  ִיְכּבַ ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ יֹוְלָדיו,  ֵלב  ּבְ

ה,  ּתֶ ּוְבִמׁשְ ַמֲאָכל  ּבְ ֵמַעְצָמם  יֹוֵתר  ָעָליו  יׁשּו  ְוַיְרּגִ

ֵמְרִחיָצה  ּדּולֹו  ּגִ ַוֲעַמל  ָטְרחֹו  ל  ּכָ ֵעיֵניֶהם  ּבְ ְוֵיַזל 

ְוִחּתּול ְוַכּיֹוֵצא ָבֶהם, ּוְלַנֲהלֹו ְלַאט ְוִלְדחֹות ֵמָעָליו 

ְרחֹו. ל ֵנֶקז ַעל ּכָ ּכָ

ֲערּות,  ַהּנַ ֶאל  ְלדּות  ַהּיַ ֵמִעְנַין  ְיָעֵתז  ן  ּכֵ ְוַאַחר 
פּו ְלרֹב  ְולֹא ָיזּוצּו בֹו ֲאבֹוָתיו, ְולֹא ִיְתַזּצְ

ְרחֹו  ֵהם סֹוְבִלים ִמּטָ ֶ ָרתֹו ַמה ּשׁ ְצָרָכיו ּוִמעּוט ַהּכָ

ם, ַעד  ָאָגה לֹו ְבִלּבָ ל ַהּדְ ְגּדַ אֹו, ַאְך ּתִ ְוִסּפּוזֹו ּוַמּשָׂ

ר ַעל ֵסֶדר  ֲחרּות, ּוְכָבר ָלַמד ְלַדּבֵ יַע ִליֵמי ַהּבַ ּגִ ּיַ ׁשֶ

ל  ִויַזּבֵ ַנְפׁשֹו,  ְוֹכחֹות  יו  ּכֹחֹות חּוׁשָ ְוֶיֶחְקזּו  ְוֵדרּוג, 

 עיונים 



שער הבחינה ביושר לבבביושר לבבשער הבחינה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  רנט רנח   המוסר   ארחות   

את החכמה והדעת והתבונה, 

המוחשים  זצת  ויכיר 

 – הגשמיים  בחושיו  מזצתם, 

וידע להבחין בהבדלים שיש 

הגשמיים,  הדברים  סוגי  בין 

מזצתם,  המושכלים  וזצת 

וגם ידע   – בחושיו הרוחניים 

הרוחניים,  בחושיו  להבחין 

הדרגות  ובחילוקי  בהבדלים 

ההשגות  בין  שקיימים 

הרוחניות ]"מוחש" הוא דבר גשמי שהאדם משיגו על ידי כוחותיו הגשמיים. "מושכל" הוא דבר 

שכלי שהאדם משיגו על ידי כוחותיו הרוחניים )פתחי לב([, כמו שאמר שלמה המלך החכם )משלי 

ב, ו(: ‘כי ה‘ יתן חכמה מפיו דעת ותבונה‘.

ומרוב הטובה על האדם – ואחת מתוך הטובות הרבות שהבורא מיטיב עם האדם שאיננו משכיל 

ק. כי ה‘ יתן חכמה מפיו דעת ותבונה. במסכת נדה )ע’, ב’( מובא, שאלו אנשי אלכסנדריא לרבי 

יהושע: מה יעשה אדם ויחכם. השיב להם רבי יהושע, ירבה בישיבה וימעט בסחורה. אמרו לו 

אנשי אלכסנדריא, הרבה עשו כן ולא הועיל להם להחכים. אמר להם, שאכן אין די לאדם בזה, 

‘כי ה’ יתן חכמה מפיו דעת  ו’(  אלא גם יבקשו רחמים ממי שהחכמה שלו, שנאמר )משלי ב’, 

ותבונה’. כלומר, שאין בכח השתדלות האדם לבד לקנות החכמה, אלא מתנת ה’ היא, ועל כן 

יבקש רחמים מה’. 

נולד מלאך  )ט’’ז, ב’( אמרו שבשעה שאדם  והקשה המהרש”א )שם ח”א ס”ט, ב’(, שלעיל שם 

הממונה על ההריון אומר, טפה זו מה תהא עליה, חכם או טפש עני או עשיר, וכן אמרו במסכת 

מועד קטן )כ’’ח, א’( שבנים, חיים ומזונות אינם תלויים בזכויות, אלא במזל, ואם כן מה שאלו 

כיצד זוכים לחכמה עשירות ובנים, הרי דברים אלו אינם תלויים באדם וכבר נגזרו עליו קודם 

שנולד. וביאר, ששאלתם הייתה מה יעשה אדם ויתחכם לשנות את מזלו, ואמר להם שאף אם 

נגזר עליו להיות טיפש, מכל מקום על ידי שירבה בישיבה ותפילה יזכה לסייעתא דשמיא ויחכם, 

וכן הוא לענין עושר ובנים, שעל ידי השתדלות וסייעתא דשמיא, אף אם נגזר עליו שיהיה עני, 

או שלא יהיו לו בנים, מזלו משתנה.

ים ִמְזָצָתם  ַהּמּוָחׁשִ יר ְזָצת  ְוַיּכִ ַעת,  ְוַהּדַ ַהָחְכָמה 

ִמְזָצָתם  ִלים  ּכָ ׂשְ ַהּמֻ ּוְזָצת  ים,  ִמּיִ ׁשְ ַהּגַ יו  חּוׁשָ ּבְ

ֵלי ב, ו(:  ָאַמר ֶהָחָכם )ִמׁשְ מֹו ׁשֶ ים, ּכְ יו ָהרּוָחִנּיִ חּוׁשָ ּבְ

ַעת ּוְתבּוָנה. יו ּדַ ן ָחְכָמה ִמּפִ י ְיָי ִיּתֵ )ק(ּכִ

יל ּכִ ַמׂשְ ֵאיֶנּנּו  ׁשֶ ָהָאָדם,  ַעל  ַהּטֹוָבה   ּוֵמרֹב 

בעת  והרע  הטוב  מכיר  ולא 

ילדותו - שבימי קטנותו הוא 

בלתי משכיל ואינו מבחין בין 

טוב לרע, שאם היו – כי אילו 

דעתו   - והכרתו  שכלו  היו 

]מושלמים[  שלמים  והבחנתו 

בעת גידולו – בשנות גדילתו, 

עליו  אדם  בני  יתרון  ויכיר 

מכיר  היה   – עצמם  בהנהיגם 

יש  אדם  בני  ששאר  ומבחין 

אליו  ביחס  יתרונות  להם 

שהם  בכך   – בהנהיגם עצמם 

עצמאיים ובאפשרותם לדאוג 

ואינם  בעצמם  לצורכיהם 

ובמהירות  באחרים,  תלויים 

]תנועותיהם[  תנועתם 

ונזיותם – ושביכולתם לדאוג 

לנקיונם, ויראה עצמו בהיפך 

כל קה – כשהיה רואה כי מצבו 

הללו,  היכולות  מכל  הפוך 

כולו  וכל  ישע  חסר  שהוא 

תלוי ועומד בחסדי אחרים, היה מת מן - מרוב הדאגה והיגון.

ומן התימה – ועוד אחד מפלאי הבורא ניתן לראות בענין בכייתו של הילד, שבמבט שטחי נראה 

שהוא מטרד מכביד, כי מה תועלת יש בו? אך לאמיתו של דבר כי הילד יש לו תועלת בה – יש 

לילד תועלת ממנה, כפי מה שאמרו חכמי הרופאים, כי במוחי הילדים יש ליחה, כשהיא – וכאשר 

היא נשארת במוח על ענינה – במקומה ובמצבה כמות שהיא, היא מחדשת עליהם חידושים – גורמת 

להם חלאים רעים, והבכי מתיך הליחה ההיא ממוחיהם – והבכי משחרר את הליחה ממוחם, ויינצלו 

– ועל ידי כך הם ניצולים מרעת מאורעיה – מהחולי הרע שהיה עלול לבוא עליהם על ידי ליחה זו.

ומרוב חנות – עוד מרחמיו המרובים וגודל השגחתו של הבורא יתעלה על האדם, שבתקופה ששיניו 

זו  – אין שיניו נופלות כולן בבת אחת, אלא הן נופלות  מתחלפות הוא מחליף את שיניו קו אחר קו 

ָהיּו  ִאם  ׁשֶ ַיְלדּותֹו,  ֵעת  ּבְ ְוָהַרע  ַהּטֹוב  יר  ַמּכִ ְולֹא 

יר ִיְתרֹון  ְוַיּכִ ּדּולֹו,  ּגִ ֵעת  ּבְ ֵלִמים  ָרתֹו ׁשְ ְוַהּכָ ְכלֹו  ׂשִ

נּוָעָתם  ַהְנִהיָגם ַעְצָמם ּוְמִהירּות ּתְ ֵני ָאָדם ָעָליו ּבְ ּבְ

ל ֶקה, ָהָיה ֵמת ִמן  ֶהֶפְך ּכָ ּוְנִזּיּוָתם, ְוִיְרֶאה ַעְצמֹו ּבְ

גֹון. ָאָגה ְוַהּיָ ַהּדְ

ֶלד ֶיׁש לֹו תֹוֶעֶלת  י ַהּיֶ תֹו, ּכִ ִכּיָ ִעְנַין ּבְ ַמּה ּבְ ַהּתֵ ּוִמן 
י  ּכִ ָהרֹוְפִאים,  ַחְכֵמי  ָאְמרּו  ֶ ּשׁ ַמה  ִפי  ּכְ ּה,  ּבָ

ֶאֶרת ַעל ִעְנָיָנּה,  ִהיא ִנׁשְ ׁשֶ מֹוֵחי ַהְיָלִדים ֵלָחה, ּכְ ּבְ

יְך  ַמּתִ ִכי  ְוַהּבְ ָרִעים,  ים  ִחּדּוׁשִ ֲעֵליֶהם  ת  ׁשֶ ְמַחּדֶ

ְצלּו ֵמָרַעת ְמאָֹרֶעיָה. ָחה ַהִהיא ִמּמֹוֵחיֶהם ְוִיּנָ ַהּלֵ

ָהָאָדם, ַעל  ה  ִיְתַעּלֶ ַהּבֹוֵרא  ַחּנֹות   ּוֵמרֹב 
קֹו, ַאַחר  קֹו  יו  ּנָ ׁשִ ֶאת  ַמֲחִליף  הּוא   ׁשֶ

 עיונים 



שער הבחינה ביושר לבבביושר לבבשער הבחינה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  רסא רס   המוסר   ארחות   

אחר זו, וזאת כדי שלא יימנע 

צמיחת  ימי  כל  אוכל  ממנו 

מה שנפל מהן – שיוכל הילד 

צמיחת  בתקופת  לאכול 

ולא  החדשות,  השיניים 

במשך  לאכול  ממנו  ייבצר 

זמן צמיחתן.

עליו  יעברו  מכן  ולאחר 

עליו  באים   – חלאים 

מכאובים ומחלות ומזרים

כדי  ומצערים,  מכאיבים 

שיכיר את העולם, ולא יעלם 

– ולא יהיה נעלם ממנו ענינו 

ומנהגו של העולם. הכרת סדרי העולם חשובה, משום שעל האדם לדעת איך להתנהג בכל מצבי 

החיים המשתנים - גם כששרוי במצב טוב, עלול מצבו להשתנות מטוב לרע, שיבטח בו וימשלו 

בו תאוותיו – והסיבה לשינוי המצבים היא שאילו היה לאדם תמיד רק טוב בעולם, והיה מרגיש 

את עצמו בטוח בעולם ללא חשש פן תחלוף הצלחתו, היו תאוותיו מושלות בו, ואז יהיה דומה

כבהמות שאין להן שליטה ברצונותיהם, ולא ישכיל ולא יבין – וחסר היה דעת להשכיל ולהבין את 

תפקידו ומה מטרתו הסופית, כמו שכתוב )תהלים לב, ט(: ‘אל תהיו כסוס כפרד אין הבין‘. ועל כן 

גזר הבורא יתברך בחכמתו שיבואו על האדם לפעמים מחלות רעות אפילו בילדותו, כדי להזהירו 

שאף אם במשך שנות חייו יהיה ברום ההצלחה, ידע ששמחתו עלולה לחלוף, ולא ירגיש את עצמו 

מביא  פעמים  ולכן  תאוותיו.  בו  וימשלו  בו  שיבטח  ענינו  ממנו  יעלם  ולא  העולם  שיכיר  כדי  ח. 

הבורא יתברך בחכמתו על האדם מחלות רעות אפילו בילדותו, כדי להזהירו שאף אם יהיה ברום 

ההצלחה, ידע ששמחתו עלולה לחלוף, ולא ירגיש את עצמו בטוח בעולם, אלא ירגיש שהוא תלוי 

בה’, וידאג לאחריתו )מרפא לנפש(.

מבואר בדברי רבינו שטעם הייסורים הבאים על קטן, הוא כדי שירגיש שאין העולם הזה ראוי 

שישים בו בטחונו ומגמתו. ייסורים אלו אינם ממין ייסורי הכפרה שתכליתם למרק העונות בעולם 

ייסורי הערה, להעיר את הלב לתשובה. ענין זה מבואר בדברי חז”ל בכמה  הזה אלא נקראים הם 

ַפל  ּנָ ֶ ל ְיֵמי ְצִמיַחת ַמה ּשׁ ּנּו אֶֹכל ּכָ ַנע ִמּמֶ ּלֹא ִיּמָ ׁשֶ

ֵמֶהן.

ן ַיַעְברּו ָעָליו ֳחָלִאים ּוִמְזִרים ַמְכִאיִבים,  ְוַאַחר ּכֵ
ּנּו  ִמּמֶ ֵיָעֵלם  ְולֹא  ָהעֹוָלם,  יר  ּכִ ּיַ ׁשֶ ֵדי  )ח(ּכְ

ְוִיְהֶיה  ַתֲאוֹוָתיו,  בֹו  לּו  ְוִיְמׁשְ ּבֹו  ְבַטח  ּיִ ׁשֶ ִעְנָינֹו, 

ים  ִהּלִ תּוב )ּתְ ּכָ מֹו ׁשֶ יל ְולֹא ָיִבין, ּכְ ּכִ ֵהמֹות לֹא ַיׂשְ ַכּבְ

ֶפֶרד ֵאין ָהִבין. סּוס ּכְ ְהיּו ּכְ לב, ט(: ַאל ּתִ

ירגיש  אלא  בעולם,  בטוח 

וידאג  בה',  תלוי  שהוא 

לאחריתו )מרפא לנפש(.

האדם  יוסיף  כן  ואחר 

הבורא  בטובות  להתבונן 

האדם  גוף  באיברי  הניכרות 

המיוחדת  והתועלת  השונים 

של כל אבר ואבר וישיב אל לבו, ויסתכל בתועלת הכללית שיש מאברי גופו, ואופני תזנתו בכל 

ולתת,  - לזחת  הידים  ותקין.  בריא  באופן  שפועל  איבר  מכל  לו  שמגיעה  והטובה   – אחד מהם 

והרגלים - ללכת, והעינים - לראות, והאקנים - לשמע, והאף - להריח,

מקומות, כגון: “אני מביא ייסורים עליכם עד שתכינו את לבבכם אצלי” )דברים רבה, ר”פ עקב ג, ב(.

וכן מצינו בדברי הרמח”ל ענין זה של יסורים של הערה. זה לשונו בספר “דרך השם” )ח”ב פ”ג(: “עוד 

הגזירה עליו שיעוררוהו  ותהיה  ושקול במעשיו,  בינוני  ובידו חטאים, או  אפשר שיהיה אדם צדיק 

לתשובה. והנה אז ייסרוהו מן השמים, כדי שישים אל לבו ויפשפש במעשיו. ואמנם אין הייסורים האלה 

ממין ייסורי הכפרה שזכרנו למעלה, שתכליתם למרק העוונות בעולם הזה; אבל ייסורים אלה ייסורי 

הערה הם, להעיר הלב לתשובה. כי אולם לא נבראו העונשים אלא בהעדר התשובה, אבל הנרצה לפניו 

יתברך שמו הוא שלא יחטא האדם, ואם יחטא – ישוב. ואם לא שב ִיָצֶּרף בעונשים כדי שלא יאבד. ועל 

כן יבואו תחילה ייסורים להערה, ואם לא יתעורר האדם בהם אז יתייסר בייסורי המירוק”.

ט. והאף להריח. במסכת סוטה )מה, ב( אמרו כי עיקר חיות האדם היא במקום הנשימה, כלומר 

בחוטמו, ולומדים זאת מהכתוב )בראשית ז, כב( “כל אשר נשמת רוח חיים באפיו” וגו’, וביאר 

הרמב”ם )בפירוש המשניות( מדוע מקום שאיפת הרוח באפו הוא עיקר החיות, לפי שהוא הצורך 

הגדול בחיות האדם. ושם להלן )מג, ב( אמר רב זוטרא בר אבי’ בשם רב: מנין שמברכין על הריח 

שנאמר כל הנשמה תהלל יה עיי”ש. ובמסכת ברכות )כה, א( כתב רש”י )בד”ה כל( על הפסוק ‘כל 

הנשמה תהלל יה’ – ‘הפה והחוטם בכלל הילול ולא שאר איברים’. 

ודבר פלא כתב המהרש”א בח”א תענית )כ”ט, א’ ד”ה נגזרה( וז”ל: ועל כן קראו לרבן גמליאל ‘בעל 

החוטם’, לפי שישראל הם עם אחד, דמיון גוף, כשמכאיב לאבר אחד מרגיש כל הגוף, מיהו האיברים 

אינם שוים במעלתן, שיש מהם שחיותו של אדם תולה בהם. ולזה דימה את רבן גמליאל שהיה ראש 

ונשיא שכולם תלויין בו, לאבר החוטם שהוא למעלה בראש וחיות האדם תלוי בו וכו’ עכ”ד. 

תֹוֶעֶלת ֵאְבֵרי  ל ּבְ ּכֵ יב ֶאל ִלּבֹו ְוִיְסּתַ ן ָיׁשִ ּכֵ ְוַאַחר 
ֵמֶהם.  ַאַחד  ָכל  ּבְ ָנתֹו  ַתּזָ ְוָאְפֵני  גּופֹו 

ְוָהֵעיַנִים  ָלֶלֶכת,  ְוָהַרְגַלִים  ְוָלֵתת,  ָלַזַחת  ַדִים  ַהּיָ

ְלָהִריַח, )ט(ְוָהַאף  ֹמַע,  ִלׁשְ ְוָהָאְקַנִים   ִלְראֹות, 

 עיונים 

 עיונים 



שער הבחינה ביושר לבבביושר לבבשער הבחינה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  רסג רסב   המוסר   ארחות   

והלשון - לדבר, והפה - לאכול, 

והשנים - ללעוס, והאצטומכא 

לעיכול   - והקיבה   – לבשל   -

את  לקזז   - והכבד  המזון, 

להוציא   - והסמפונות  המקון, 

פסולת   – המותרות  מהגוף 

וכלי   – והכיסים  המיותרת, 

ההמסס  כגון  נוספים,  קיבול 

ושלפוחית  הכוסות  ובית 

השתן לסבלם – לאכסן באופן 

זמני את שאינו נצרך לגוף עד 

וזאת כדי  לפליטתו מן הגוף, 

מהגוף  הפסולת  תצא  שלא 

מעצמה מעט מעט ללא שליטה עם גמר העיכול, והלב משמש משכן להחום הטבעי ומבוע – והוא מקור 

החיים ]כי בלב מתרכז הדם מכל הגוף, ובו קשורה הנפש החיונית כעין האש הקשורה בפתילה )מרפא 

לנפש([, והמוח המשמש משכן להכחות הרוחניים והוא מבוע - ומקור ההרגש שיש לאדם בכל חושיו 

והוא גם שורש ומרכז העצבים, והרחם לזיים הקרע להולדת ילדים בני קיימא, וכן שאר אברי הגוף. 

ואשר יעלם ממנו מתועלותם – והתועלת העצומה שיש בכל מערכת איברי גוף האדם רובה היא נעלמת 

מאיתנו, והנסתר בהם רב יותר ממה שנראה לנו – יותר מהתועלת הידועה והגלויה לנו.

י. והשינים ללעוס. ומחסדי השם יתברך הנפלאים, שהשיניים הקדמיות המה חדות, כדי לחתוך את 

המאכל בקלות על ידי נשיכה, והשיניים הצדדיות רחבות, כדי לטחון וללעוס את האוכל, שאילו 

היו כולם חדות, לא היה נלעס המאכל, ואילו היו כולם רחבות, הייתה כל נשיכה עולה בטורח 

וקושי, כמו שכתוב בספר הישר לרבינו תם ז”ל )שער א’ פ”א( וז”ל: “צריך להיות בפה שינים 

ואילו  לטחון המאכל, מקצתן מחודדות לחתוך, ואחרות שטוחות לכתוש ולרכך בהם המאכל”. 

היה בהיפך, הקדמיות רחבות והצדדיות חדות, היתה גם הנשיכה קשה, גם הלעיסה קשה, כמובן. 

ועכשיו שהצדדיות רחבות, ומקום הלעיסה הוא בצדדי פיו, המאכל משומר וגדור בשעת לעיסה 

על ידי הלחיים. והלחיים נעשו ספוגיות, שמתרחבות ומתכווצות כפי רצונו, כדי להתאימם למדת 

האוכל והמשקה הכנוס בפיו, לשומרו, ולסייע במלאכת העיסה והבליעה )‘חיי עולם’ ח”ב פ”ב(.

ִלְלעֹס,  ִים  ּנַ ִ )י(ְוַהּשׁ ֶלֱאֹכל,  ה  ְוַהּפֶ ר,  ְלַדּבֵ ׁשֹון  ְוַהּלָ

קֹון,  ַהּמָ ז  ְלַקּזֵ ֵבד  ְוַהּכָ ל,  ֵ ְלַבּשׁ ְוָהִאְצטּוְמָכא 

יִסים ְלָסְבָלם,  ְמּפֹונֹות ְלהֹוִציא ַהּמֹוָתרֹות, ְוַהּכִ ְוַהּסִ

ְוַהּמַֹח  ים,  ַהַחּיִ ּוַמּבּוַע  ְבִעי  ַהּטִ ַהחֹם  ן  ּכַ ִמׁשְ ב  ְוַהּלֵ

ְוׁשֶֹרׁש  ׁש  ַהֶהְרּגֵ ּוַמּבּוַע  ים  ָהרּוָחִנּיִ ַהּכֹחֹות  ן  ּכַ ִמׁשְ

ֵאְבֵרי  ָאר  ׁשְ ְוֵכן  ַרע,  ַהּקֶ ם  ְלַזּיֵ ְוָהֶרֶחם  ים,  ָהֲעַצּבִ

ה  ּנּו ִמּתֹוֲעלֹוָתם, יֹוֵתר ִמּמַ ר ֵיָעֵלם ִמּמֶ ַהּגּוף, ַוֲאׁשֶ

ְרֶאה ָלנּו. ּנִ ֶ ּשׁ

פעולות  תיראינה  כן  וכמו 

למתבונן  הגוף  בתוך  הטבע 

בהם – ובדומה לזה יתגלה למי 

הטבעיות  בפעולות  שמתבונן 

הגוף,  בקרב  המתחוללות 

בעת   – אליו  המקון  שבהגיע 

כניסת האוכל ותהליך העיכול 

שמטרתו - הזנת הגוף, מתגלה 

החכמה האלוקית בחלזו אותו 

על  המזון  חלוקת  בתהליך   –

כל חלז – לכל פינה וקצה של 

ויראה  הגוף.  מחלזי  חלק  כל 

מסימני החכמה – ומה שייראה 

לאדם מחכמת הבורא הוא מה 

להודות  אותו  ויעורר  שיקרק 

כמו  עליהם,  ולשבחו  לבוראו 

שאמר דוד המלך עליו השלום 

עצמותי  ‘כל  י(:  לה,  )תהלים 

כלומר,  תאמרנה ה‘ מי כמוך‘. 

גוף  של  השונות  הפעולות 

"מי  כולן  מכריזות  האדם 

כמוך". והוא שבתחילה המאכל 

הולך – מגיע אל הבטן בתעלה 

מוכנת – דרך צינור עשוי על זו ]בקו[ ישר, שאין בה עיזום ולא עיוות – שאין בו כל עקמומיות ולא 

תסבוכת, והוא הוושט. אחר כן טוחן אותו האיצטומכא בבטן - המאכל נטחן בקיבה יותר מן הטחינה שטחנו 

אותו השינים בתחילה, ואחר כן ישלחנו – הגוף מעביר את האוכל אל הכבד, בגידים – דרך עורקים דזים, 

נוגעים ומחוברים ביניהם, הושמו – אשר נבראו והופקדו להיות כמסננת למקון, כדי שלא יגיע ממנו שום 

דבר עב וגס אל הכבד, ויהפכהו – והכבד הופך את המזון לדם, ויחלזהו על הגוף – ומשם הוא מחולק לכל 

אברי הגוף, וישלחהו – והדם זורם ונשלח אל כל חלזיו בתעלות מוכנות לקה – דרך צינורות המיועדים לכך, 

כתעלות המוכנות למים – בדומה לצינורות המשמשים להולכת המים. וישלח מה שנשאר מן הפסולת 

ַהּגּוף  תֹוְך  ּבְ ַבע  ַהּטֶ ֻעּלֹות  ּפְ ָרֶאיָנה  ּתֵ ן  ּכֵ ּוְכמֹו 
ֵאָליו,  קֹון  ַהּמָ יַע  ַהּגִ ּבְ ֶהם,  ּבָ ְתּבֹוֵנן  ַלּמִ

ְוֵיָרֶאה  ַהּגּוף,  ֶמֶחְלֵזי  ֵחֶלז  ל  ּכָ ַעל  אֹותֹו  זֹו  ַחּלְ ּבְ

ָקֵרק אֹותֹו ְלהֹודֹות ְלבֹוְראֹו  ּיְ ֶ יָמֵני ַהָחְכָמה ַמה ּשׁ ִמּסִ

לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ִוד  ּדָ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֲעֵליֶהם,  חֹו  ּבְ ּוְלׁשַ

ָכמֹוָך.  ִמי  ְיָי  ּתֹאַמְרָנה  ַעְצֹמַתי  ל  ּכָ י(:  לה,  ים  ִהּלִ )ּתְ

ְתָעָלה מּוֶכֶנת  ֶטן ּבִ ֲאָכל הֹוֵלְך ֶאל ַהּבֶ ַהּמַ ְוהּוא, ׁשֶ

ט.  ׁשֶ ּה ִעּזּום ְולֹא ִעּוּות, ְוהּוא ַהּוֵ ר, ֵאין ּבָ ַעל ַזו ָיׁשָ

ִחיָנה  ַהּטְ ִמן  יֹוֵתר  ֶטן  ַהּבֶ אֹותֹו  טֹוֵחן  ן  ּכֵ ַאַחר 

ֶחּנּו  ּלְ ְיׁשַ ן  ּכֵ ְוַאַחר  ה,  ִחּלָ ּתְ ּבַ ִים  ּנַ ִ ַהּשׁ אֹותֹו  ֲחנּו  ּטָ ׁשֶ

מּו  יֵניֶהם, הּוׂשְ ים, נֹוְגִעים ּבֵ ּזִ ִגיִדים ּדַ ֵבד, ּבְ ֶאל ַהּכָ

ָבר ָעב ֶאל  ּנּו ׁשּום ּדָ יַע ִמּמֶ ּלֹא ַיּגִ קֹון, ׁשֶ ֶנת ַלּמָ ַסּנֶ ַכּמְ

ֵחהּו  ּלְ ֵזהּו ַעל ַהּגּוף, ִויׁשַ ֵבד, ְוַיַהְפֵכהּו ְלָדם, ִויַחּלְ ַהּכָ

ָעלֹות  ּתְ ּכַ ָלֶקה,  מּוָכנֹות  ְתָעלֹות  ּבִ ֲחָלָזיו  ל  ּכָ ֶאל 

ֹסֶלת  ָאר ִמן ַהּפְ ׁשְ ּנִ ֶ ח ַמה ּשׁ ּלַ ִים. ִויׁשַ ַהּמּוָכנֹות ַלּמַ  עיונים 



שער הבחינה ביושר לבבביושר לבבשער הבחינה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  רסה רסד   המוסר   ארחות   

– ואת הפסולת הנותרת הוא 

מעביר אל תעלות – מעברים 

ויועדו  הוכנו  אשר  אחרים 

להם לכך. ולא כל המותרות 

אלא  אחד,  למקום  ילכו 

מעברים  יש  מהם  סוג  לכל 

למקום  להוליכו  מיוחדים 

המתאים בעבורו. 

שהוא  כל   - מן  שהוא  מה 

הולך  האדומה,  המרה  מסוג 

אל כיס המרה, ומה  ומועבר 

- וכל שהוא מסוג  שהוא מן 

וזורם  המרה השחורה, הולך 

אל הטחול, ומה שהוא - וכל 

והרוטב,  הליחה  מן  שהוא 

הולך דרך המעבר המיוחד לו 

ומגיע אל הריאה, ומה שהוא 

והפסולת   – הדם  מתמצית 

ילך  הדם,  מן  המתמצית 

השלפוחית  אל  מועברת   –

התבונן,  השתן[.  כיס  ]הוא 

ששם  ובכך   – בו  האיברים  אלה  ושומו  גופך,  ]מהרכבת[  בהרכבת  הנראית  הבורא  בחכמת  אחי, 

– כדי שישאו  כדי לסבל הפסולות ההם  – כל אחד על מקומו  במזומותם  את איברי הגוף הללו 

לו יגרמו  ושלום  וחס   – אותו  ותחלינה  הגוף  בכל  כדי שלא תתפשטנה  והפסולת,  העודפים   את 

חולי.

 – ומוצאי הדיבור  – האיברים המשמשים להשמעת הקול  ואחר כן התבונן עוד בתכונת כלי הזול 

ובאמצעותם האדם מחתך את המילים בדיבורו, והם: הזנה נבוב – הקנה חלול והוא משמש להוצאת 

הזול – להשמיע קול, והלשון והשפתים והשינים המשמשים לחיתוך – כדי לבטא בהם את האותיות 

השונות והטעמים – והניגון. ובאלה האברים יש לאדם עוד תועלות אחרות ]נוספות[,שהן: האויר 

הולך ]מגיע, עובר[ אל הריאה בזנה – דרך הקנה, והלשון משמשת לטעום בו ולהבחין בין סוגי 

ָרה  ַהּמָ ִמן  הּוא  ֶ ּשׁ ַמה  ָלֶהם.  הּוְכנּו  ָעלֹות  ּתְ ֶאל 

ִמן  הּוא  ֶ ּשׁ ּוַמה  ָרה,  ַהּמָ יס  ּכִ ֶאל  הֹוֵלְך  ה,  ָהֲאֻדּמָ

הּוא  ֶ ּשׁ ּוַמה  חֹול,  ַהּטְ ֶאל  הֹוֵלְך  חֹוָרה,  ְ ַהּשׁ ָרה  ַהּמָ

הּוא  ֶ ּשׁ ּוַמה  ָהֵרָאה,  ְוָהרֶֹטב, הֹוֵלְך ֶאל  ָחה  ַהּלֵ ִמן 

ִהְתּבֹוֵנן,  ְלּפּוִחית.  ַהׁשַ ֶאל  ֵיֵלְך  ם,  ַהּדָ ְמִצית  ִמּתַ

ה  ַבת ּגּוֶפָך, ְוׂשּומֹו ֵאּלֶ ַהְרּכָ ָחְכַמת ַהּבֹוֵרא ּבְ ָאִחי, ּבְ

ָהֵהם,  סֹולֹות  ַהּפְ ִלְסּבֹל  ִבְמזֹומֹוָתם  ּבֹו  ָהֵאָבִרים 

ְטָנה ַבּגּוף ְוַתֲחֶליָנה אֹותֹו. ֵ ּשׁ ּלֹא ִתְתּפַ ׁשֶ

ּומֹוָצֵאי  ַהּזֹול  ֵלי  ּכְ ְתכּוַנת  ּבִ ִהְתּבֹוֵנן  ן  ּכֵ ְוַאַחר 
ַהּזֹול,  ַאת  ְלהֹוּצָ ָנבֹוב  ֶנה  ַהּזָ ּבּור.  ַהּדִ

ָהאֹוִתּיֹות  ְלִחּתּוְך  ִים  ּנַ ִ ְוַהּשׁ ָפַתִים  ְוַהּשְׂ ׁשֹון  ְוַהּלָ

ֲאֵחרֹות.  ּתֹוֲעלֹות  ָהֵאָבִרים  ה  ּוְבֵאּלֶ ָעִמים.  ְוַהּטְ

ׁשֹון ִלְטעֹם ּבֹו  ֶנה, ְוַהּלָ ָהֲאִויר הֹוֵלְך ֶאל ָהֵרָאה ַבּזָ

ויש  והמאכלים,  המטעמים 

בו עם קה עקר – ובנוסף לכך 

יש בה שימוש נוסף להעביר 

את המאכל והמשתה אל בית 

והשינים  והוושט,  הבליעה 

ללעוס  משמשות  הטוחנות 

אותו,  ולטחון  המאכל  את 

לעכב  משמשות  והשפתים 

המשתה – באמצעותם האדם 

השתייה  כמות  על  שולט 

שיהא  כדי  לפיו  שמכניס 

השתייה  בעת  ממנו  הניצוז 

במידה  ובכוונה  בשיעור 

הרצויה. וכן בשאר האיברים 

יש תועלות, שמזצתם בלבד 

אינן  ומזצתן  לנו,  ידועות 

ידועות לנו.

אחי,  התבונן,  כך  ואחר 

שהמה  הארבעה  בכחות 

הכוחות  בארבעת   – בגוף 

 – בו  ומעשיהם  בגוף,  שיש 

ופעולתם בגוף לצורך קבלת המזון החיוני לבריאות הגוף וקיומו. הראשון בהם הוא הכח "המושך", 

הוא הכוח המזבל את המאכל והמגיעו אל האצטומכא – הוא הפועל את ירידת המזון עד הגיעו 

אל הקיבה, והכח "המחקיז", הוא הכוח המעכב את המאכל בו ]בקיבה[ עד שיעשה בו הטבע את 

מעשהו – את פעולת פירוק המזון, והכח "המבשל", הוא הכוח המבשל אותו - המעכל את האוכל, 

ומוציא ממנו את החלק הקך – המזוקק והמובחר שבו, ומפרידו מן הפסולת הבלתי נאות – שאין בו 

תועלת, ומשלח אותו – את החלק המעולה והזך הוא מעביר אל כל חלקי הגוף, והכח "הדוחה", הוא

יא. והכח הדוחה הוא הדוחה הפסולת הנותרת. בספר “שו”ת מן השמים”, סימן ל”ג, העלה שברכת 

ֲאָכל  ים, ְוֶיׁש ּבֹו ִעם ֶקה ֵעֶקר ְלַהֲעִביר ַהּמַ ְטַעּמִ ַהּמַ

ָפַתִים  ְוַהּשְׂ ֲאָכל,  ַהּמַ ִלְלעֹס  ִים  ּנַ ִ ְוַהּשׁ ה,  ּתֶ ׁשְ ְוַהּמִ

עּור  ׁשִ ּנּו ּבְ ּצֹוז ִמּמֶ ֵהא ַהּנִ ּיְ ֵדי ׁשֶ ה, ּכְ ּתֶ ׁשְ ב ַהּמִ ְלַעּכֵ

ִמְזָצָתם  ּתֹוֲעלֹות,  ָהֵאָבִרים  ָאר  ׁשְ ּבִ ְוֵכן  ָנה.  ּוְבַכּוָ

ְידּועֹות, ּוִמְזָצָתן ֵאיָנן ְידּועֹות ָלנּו.

ָעה  ָהַאְרּבָ ּכֹחֹות  ּבַ ָאִחי,  ִהְתּבֹוֵנן,  ְך  ּכָ ְוַאַחר 
ַהּכַֹח  ּבֹו.  יֶהם  ּוַמֲעׂשֵ ַבּגּוף,  ה  ֵהּמָ ׁשֶ

ֶאל  יעֹו  ּגִ ְוַהּמַ ֲאָכל  ַהּמַ ל  ַהְמַזּבֵ הּוא  ְך,  ַהּמֹוׁשֵ

ב  ַהְמַעּכֵ הּוא  ַהַמֲחִקיז,  ְוַהּכַֹח  ָהִאְצטּוְמָכא, 

הּו, ַמֲעׂשֵ ַבע  ַהּטֶ בֹו  ה  ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ ַעד  ּבֹו  ֲאָכל   ַהּמַ

ְך  ַהּקָ מֹוִציא  אֹותֹו,  ל  ֵ ַהְמַבּשׁ הּוא  ל,  ֵ ַהְמַבּשׁ ְוַהּכַֹח 

ָנאֹות, י  ְלּתִ ַהּבִ ֹסֶלת  ַהּפְ ִמן  ּוַמְפִרידֹו  ּבֹו   ׁשֶ

הּוא  ַהּדֹוֶחה,  )יא(ְוַהּכַֹח  ַהּגּוף,  ֶאל  אֹותֹו  ַח  ּלֵ ּוְמׁשַ

 עיונים 



שער הבחינה ביושר לבבביושר לבבשער הבחינה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  רסק רסו   המוסר   ארחות   

את  והמסלק  הדוחה  הכוח 

הפסולת הנותרת בגוף לאחר 

שיזח הכח המבשל את צרכו – 

אחרי שהכוח המעכל הפריש 

את הנצרך לו מן המקון.

אלה  הופזדו  היאך  ראה, 

כיצד   – הגוף  על  הכחות 

הללו  הכוחות  נתמנו 

הגוף  קיום  לצורך  לתפקידם 

בו  שיש  במה  אותו  לשמש 

שנועדו  בפעולות   – תזנתו 

]בה[  ]לחצר[ המלך שיש בו  כחצר  והגוף יחד עם הכוחות הללו דומה   – לטובתו ולתועלתו, והוא 

עבדים ונציבים פזידים על ביתו – העבדים והפקידים ממונים להוציא אל הפועל את כל צורכי בית 

המלך ]המלך הוא השכל המולך על הגוף, העבדים הם האברים הכפופים להוראות השכל, והפקידים 

הם ארבעת כחות הקיבה שנזכרו לעיל )מרפא לנפש([. פקיד אחד מהם – הוא הכוח המושך שעומד 

לצרכי העבדים - והוא ממונה לקבל את מה שמובא אל הארמון לסיפוק צורכי העבדים

“אשר יצר” כמוה כברכת הגומל. ביאור הדבר, על פי מה שהיה אומר המשגיח ממיר רבי ירוחם 

ליבוביץ, שאם האדם היה יודע מה שנעשה בגופו, מהרגע שהאוכל נכנס לפיו ועד שהפסולת שבו 

יוצאת מהגוף, היה שולח מברק לביתו, להודיעם שהכול עבר בשלום. 

ניסים רבים מתרחשים לאדם כל פעם כאשר הוא מסלק את הפסולת מגופו ומתפנה לצרכיו. 

ברכת ‘אשר יצר’ זו היא ברכה על ניתוח קשה ומסובך, שנעשה בגופנו זה עתה, ועלינו להודות 

על כך להשם יתברך בכל לבבנו ובכל נפשנו. ניתוח זה מתבטא בניקויו של הגוף מן הפסולת 

להשם להודות  עלינו  מהם  ואחד  אחד  כל  ועל  זו,  הודיה  בברכת  כלולים  דברים  וחמש   שבו, 

יתברך.

הדבר הראשון שיש להודות עליו, הוא שהניתוח נעשה באופן הקל ביותר. הדבר השני, שהוא 

נעשה ללא הרדמה. השלישי, ללא כאבים ויסורים. הרביעי, על ידי הרופא הגדול ביותר, השם 

יתברך. והדבר החמישי, שהניתוח נעשה חינם אין כסף. על כל אחד מחמשת הדברים הללו, יש 

לתת הודיה גדולה להשי”ת, ולהללו ולשבחו בברכת ‘אשר יצר’ )ברכי נפשי(.

ַהּכַֹח  ח  ּזַ ּיִ ׁשֶ ַאַחר  ַהּנֹוֶתֶרת  ֹסֶלת  ַהּפְ ַהּדֹוֶחה 

קֹון. ל ָצְרּכֹו ִמן ַהּמָ ֵ ַהְמַבּשׁ

ַהּגּוף  ַעל  ַהּכֹחֹות  ה  ֵאּלֶ ֻהְפְזדּו  ֵהיַאְך  ְרֵאה, 
ָנתֹו, ְוהּוא  ׁש ּבֹו ַתּזָ ּיֵ ֶ ַמה ּשׁ ׁש אֹותֹו ּבְ ּמֵ ְלׁשַ

ִזיִדים  ּפְ ּוְנִציִבים  ֲעָבִדים  ּבֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֶלְך  ַהּמֶ ֲחַצר  ּכַ

ָהֲעָבִדים  ְלָצְרֵכי  עֹוֵמד  ֵמֶהם  ֶאָחד  יתֹו.  ּבֵ ַעל 

את  המביא  הוא   – ולהגיעם 

הוא  נוסף  פקיד  אל  אלו 

הקיבה,  אל   – המלך  גקבר 

הוא  תפקידו   – השני  ופזיד 

וימסור  את מה שיביא  לזבל 

ולאצור  הראשון,  הפקיד  לו 

 - בבית  אותו  ולשמור   –

ויתוזן  שיוכן  עד  בקיבה 

של  תהליך  שיעבור  עד   –

להתאימו  כדי  והכנה  תיקון 

 – השלישי  והפזיד  לייעודו, 

הוא הכוח המעכל, שתפקידו 

הוא להכין מה שנאצר בתוך 

 – ולקמנו  ולתזנו  הקיבה, 

לעבד אותו ולהכשירו ולחלזו על העבדים לכל איבר ואיבר כפי הנצרך לחיותו ולתפקודו, והפזיד 

הרביעי – הוא הכוח הדוחה, והוא ממונה לכבד מה שיש בבית מן הקבל – לסלק מן הבית – הוא הגוף, 

את הפסולת והלכלוך שבבית ולהוציאם ממנו. 

אחר כן חשוב והתבונן גם בכחות הנפש, ומזומותם מתועלות האדם – וקביעתם לתועלת האדם, 

כגון: המחשבה, והקכרון,

במסכת יומא )כט, א( אמרו רבותינו ז”ל כי “הרהורי עבירה קשים מן העבירה”.  יב. כמחשבה. 

וצריך ביאור, מדוע חמורה המחשבה יותר מן המעשה?

הרמב”ם ב’מורה נבוכים’ )חלק ג’ פ”ח( ביאר, וז”ל: “כאשר אדם עובר עבירה, הוא חוטא מבחינת 

המקרים הנספחים לחומר שלו, כָונתי שהוא חוטא בבהמיותו. אבל המחשבה היא ממה שמיוחד 

לאדם ונספח לצורתו, וכאשר הוא מהרהר במחשבתו בעבירה הוא חוטא בנכבד יותר מבין שני 

חלקיו. ואין חטאו של מי שעובר עבירה ומשעבד עבד ּבּור, כחטאו של מי שמשעבד בן-חורין 

מלומד. כי אין ראוי להשתמש בצורה האנושית הזאת ובכל סגולותיה הנספחות לה, אלא ְלָיֶאה 

לה, לדבקות בנעלה ביותר, ולא להדרדרות אל שפל המדרגה”.

הגוף הוא החלק הבהמי שבאדם, והמחשבה היא החלק הנעלה והנכבד שבו. כאשר אדם עובר 

ל ַמה  ִני, ְלַזּבֵ ֶלְך, ּוָפִזיד ׁשֵ ר ַהּמֶ ְקּבַ יָעם ֶאל ּגִ ּוְלַהּגִ

ּיּוַכן  ׁשֶ ַעד  ִית  ַבּבַ אֹותֹו  ְוֶלֱאֹצר  ָהִראׁשֹון  ִביא  ּיָ ֶ ּשׁ

נֹו  ֱאַצר, ּוְלַתּזְ ּנֶ ֶ י, ְלָהִכין ַמה ּשׁ ִליׁשִ ן, ּוָפִזיד ׁשְ ִויֻתּזַ

ד  זֹו ַעל ָהֲעָבִדים, ּוָפִזיד ְרִביִעי, ְלַכּבֵ נֹו ּוְלַחּלְ ּוְלַקּמְ

ּוְלהֹוִציָאם  ְכלּוְך  ְוַהּלִ ֶבל  ַהּקֶ ִמן  ִית  ּבַ ּבַ ׁש  ּיֵ ֶ ּשׁ ַמה 

ּנּו. ִמּמֶ

ּוְמזֹומֹוָתם  ֶפׁש  ַהּנֶ ֹכחֹות  ּבְ ֲחׁשֹב  ן  ּכֵ ַאַחר 
רֹון,  ּכָ ָבה, ְוַהּקִ ֲחׁשָ ּמַ ִמּתֹוֲעלֹות ָהָאָדם, )יב(ּכַ

 עיונים 

 עיונים 



שער הבחינה ביושר לבבביושר לבבשער הבחינה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  רסט רסח   המוסר   ארחות   

והשכחה, והבושת ]והבושה[, 

והשכל, והדיבור. ואז תראה, 

אחד  לאדם  יחסר  אם  כי 

והכוחות,  המידות  מאלה 

ממנו  נחסר  היה  אם  וכגון 

יהיה  היאך  בלבד,  הקכרון 

ענינו – כיצד יהיה מהלך חייו 

הפסד  וכמה  בחסר,  לוקה 

בכל  לו  יבואו  וכישלונות 

עניניו בעקבות כך, כשאיננו 

קוכר - אם לא יזכור מה שיש 

לו – אצלו בביתו וכן גם מה 

ומה  לו  חייבים  שאחרים 

החובות  ומהן   – עליו  שיש 

שהוא חייב לאחרים, ומה שלזח ומה שנתן, ומה שראה ומה ששמע, ומה שאמר ומה שנאמר לו, 

ואם יאבד כוח הזיכרון, גם לא יקכור את מי שהיטיב לו ואת מי שהרע לו, ומי שהועילו – שהביא לו 

תועלת שיחזיק לו טובה ומי הוא זה שהקיזו שיישמר ממנו. ועוד, שאינו זוכר ואיננו יודע הדרך 

שנצרך ללכת בה כדי להגיע למקום חפצו, גם אם דרך והילך בה פעמים רבות, וגם לא יקכור את 

החכמה שהוא למד במהלך חייו, וגם אם יהגה ויתמיד בה כל ימיו - ולא

עבירה ומהרהר בה – הוא חוטא הן בגוף והן במחשבה. על כך אמרו, שהחטא שהוא חוטא בחלק 

הרוחני שבו חמור יותר מהחטא שהוא חוטא בחלק הבהמי שבו. לפי שהשימוש בחלק הבהמי שבו 

לצרכים גשמיים נחותים, הוא דבר טבעי ואינו חורג מסדרי טבע הבריאה. לעומת זאת, החלק 

הרוחני נועד לענינים הנכבדים והנעלים שבאדם. לכן, אם האדם משתמש בחלק הרוחני שבו 

לענינים שפלים – הריהו פוגם במהות של החלק הרוחני שבו. 

גוף גשמי יש גם לאדם וגם לבהמה. מֹותר האדם מן הבהמה – במחשבה ובדעת. ונמצא שאם 

האדם חוטא במחשבתו הריהו חוטא בחלק המבדיל והמייחד אותו מן הבהמה, ובכך הוא מבטל 

את יחודו ויתרונו על פני בעלי החיים. אדם החוטא במחשבה במה הוא עדיף על הבהמה, הרי 

הוא והיא שוים! 

ְרֶאה, ִאם  ּבּור. ּתִ ֶכל, ְוַהּדִ ת, ְוַהּשֵׂ ְכָחה, ְוַהּבׁשֶ ִ ְוַהּשׁ

ֵהיַאְך  ְלָבד,  רֹון  ּכָ ַהּקִ ּדֹות  ַהּמִ ה  ֵמֵאּלֶ ָלָאָדם  ֶיְחַסר 

ִעְנָיָניו,  ָכל  ּבְ לֹו  ָיֹבא  ֶהְפֵסד  ה  ְוַכּמָ ִעְנָינֹו,  ִיְהֶיה 

ׁש ָעָליו, ּוַמה  ּיֵ ֶ ׁש לֹו ּוַמה ּשׁ ּיֵ ֶ ֵאיֶנּנּו קֹוֵכר ַמה ּשׁ ׁשֶ ּכְ

ַמע, ּוַמה  ָ ּשׁ ֶ ָרָאה ּוַמה ּשׁ ֶ ַתן, ּוַמה ּשׁ ּנָ ֶ ַזח ּוַמה ּשׁ ּלָ ֶ ּשׁ

ֵהִטיב לֹו  ֱאַמר לֹו, ְולֹא ִיְקּכֹר ִמי ׁשֶ ּנֶ ֶ ָאַמר ּוַמה ּשׁ ֶ ּשׁ

יזֹו, ְועֹוד,  ִהּקִ הֹוִעילֹו ּוִמי ׁשֶ ֵהַרע לֹו, ּוִמי ׁשֶ ּוִמי ׁשֶ

ָעִמים ַרּבֹות,  ּה ּפְ ַרְך ּבָ ֶרְך, ִאם ּדָ ֵאיֶנּנּו יֹוֵדַע ַהּדֶ ׁשֶ

ְולֹא  ָיָמיו,  ל  ּכָ ָבּה  ה  ֶיְהּגֶ ִאם  ָחְכָמה,  ִיְקּכֹר  ְולֹא 

שיש  התועלת  גם  יועילנו. 

שרכש  הנסיון  מתוך  לאדם 

ללא  תתקיים  לא  בעבר 

ישזול  ולא  הזיכרון,  כוח 

יוכל  ולא   – דבר במה שעבר 

התנסויות  פי  על  לשפוט 

בהווה  פעולותיו  את  העבר 

להיות  שעתיד  מה  על  וגם 

לא יוכל להחליט במה שהיה 

בעבר,  שהיה  מה  מתוך   –

ובהעדר כוח הזיכרון לא רק 

שהתנהלותו בכל פרט תהיה 

פגומה, אלא מעבר לכך, אך 

– וכמעט שיחדל מלהיות בגדר בן אנוש לגמרי. כפי שתיאר  הוא זרוב להתפשט מן האנושיות 

רבנו, התנהלות האדם אינה יכולה להתקיים ללא כוח זיכרון, מאידך גיסא גם 'כוח השכחה' נצרך 

ביותר לאדם, ובהעדר כוח השכחה לא יוכל האדם לנהל את חייו כיאות.

ומתועלת – והתועלת מהשכחה היא, כי לולא השכחה, לא היה נשאר האדם מבלי עצב – לא היה 

מתנחם האדם על מקרה רע שאירע עמו והיה שרוי בעצבות תמידית, ולא היה טורדו ממנו שום 

דבר משמחת עולם – ושום מקרה משמח לא היה בכוחו להסיח את דעתו מן העצבות, ולא היה נהנה 

– ולא היה יכול ליהנות משום דבר חיובי ובמה שמשמח אותו, כשהוא קוכר – שהרי היה זוכר תמיד 

יג. ולא היה נהנה במה שמשמח אותו כשהוא קוכר פגעי העולם. כתיב: “צור ילדך תשי ותשכח אל 

מחוללך” )דברים לב, יח(. המגיד מדובנא ביאר זאת על פי משל למה הדבר דומה? ראובן היה 

חייב מנה לשמעון והיה שמעון המלווה תובע ומטריד את ראובן שישלם חובו. בצר לו פנה ראובן 

אל לוי בבקשת עצה, כיצד יפטר מבעל חובו. יעץ לו לוי שכאשר יבוא שמעון לגבות חובו, יעשה 

עצמו כמשוגע בתנועות ודיבור, וכאשר יראה שמעון כי נטרפה דעתו, יעזבנו לנפשו. ואכן ראובן 

נהג כעצתו של לוי ונפטר מהטרדותיו של שמעון.

ולוי בא לגבות את חובו, החל ראובן  לימים לוה ראובן מלוי מעות, כאשר הגיע זמן הפירעון 

להתנהג כאילו נטרפה עליו דעתו, כפי שנהג אצל שמעון. הרים לוי את מטהו והכהו בחוזקה באומרו: 

ָעַבר, ְוַעל  ֶ ַמה ּשׁ ָבר ּבְ זֹל ּדָ יֹון, ְולֹא ִיׁשְ יֹוִעיֶלּנּו ִנּסָ

ָזרֹוב  הּוא  ַאְך  ָהָיה,  ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ִלְהיֹות  ָעִתיד  ֶ ּשׁ ַמה 

ּיּות. ט ִמן ָהֱאנֹוׁשִ ֵ ּשׁ ְלִהְתּפַ

ְכָחה, לֹא ָהָיה  ִ י לּוֵלא ַהּשׁ ְכָחה, ּכִ ִ ַהּשׁ ּוִמּתֹוֶעֶלת 
ִלי ֶעֶצב, ְולֹא ָהָיה  ָאר ָהָאָדם ִמּבְ ִנׁשְ

)יג(ְולֹא  עֹוָלם,  ְמַחת  ִמּשִׂ ָבר  ּדָ ׁשּום  ּנּו  ִמּמֶ טֹוְרדֹו 

קֹוֵכר  הּוא  ׁשֶ ּכְ אֹותֹו,  ַח  ּמֵ ׂשַ ּמְ ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ֶנֱהֶנה  ָהָיה 

 עיונים 

 עיונים 



שער הבחינה הלבבותביושר לבב חובות 

רעא  המוסר   ארחות   

ביושר לבבשער הבחינה הלבבות חובות 

המוסר  ארחות  ער  

את פגעי העולם – את הצרות 

שעברו עליו בעבר. ולא היה 

ולא   – ממזנא  מנוחה  מזווה 

לרגע  אף  שלווה  לו  הייתה 

והשומר  בו  המקנא  מפני 

להינקם  ומבקש  איבה  לו 

שוכח  היה  שלא  מאחר  בו, 

שנאתו,  סיבת  את  לעולם 

והיה מפחד כל ימיו מנקמתו, 

ולא   – ממלך  התעלם  ולא 

ימוש מלבו עול ופחד שהיה 

]אולם  השלטונות  מצד  לו 

באדם  קבע  שהבורא  עתה, 

מתנחם  הוא  השכחה,  את 

בלבו על כל דבר רע שעבר עליו, ובמשך הזמן גם ישכח איבת אחרים שהיתה כלפיו, וגם לא יצטרך 

לחשוש עוד משנאת אחרים או מפחד השלטונות )פת לחם([. הלא תראה – הנך רואה, האיך הושם 

וניטע באדם כוחות אלו - הקכרון והשיכחה, והמה – שהם כוחות מתחלפים – ומנוגדים ושונים קה מקה, 

והושם לו בכל אחד מהם מינים מן התועלות – וניתנה תועלת לכל אחד מהם.

ואחר כן חשוב והתבונן במידת הבושת אשר ייחד בה האדם – שה' חנן בה רק את האדם והתייחד 

בה משאר בעלי החיים. מה גדולה מעלתה – כמה גדול ערכה ורבה תועלתה ותזנתה – וכמה תועלת 

וטובה צומחות לאדם ממנה, ולולא היא – שהרי לולא הבושה מבני אדם, לא היו מאכסנים אכסנאי 

– לא היו נותנים אכסניא לאורח, 

נבל שכמותך, עצה זו הרי אני עצמי יעצתי לך וכי בכדי שתשתמש בה כנגדי נתתי לך עצה זו?

תכונת השכחה, היא מחסדי השי”ת לאדם, כי בלעדיה לא היה האדם מתנחם על צערו לעולם, לא 

היה סר חרון אפו משום דבר שבעולם. על כן, למענו, ניתנה לו תכונה זו. אך האדם כפוי הטובה, 

הולך ומשתמש במתנה זו – השכחה, כנגד השי”ת ושוכח את בוראו ומחוללו. היש נבלה גדולה מזו?

על כך אומר הכתוב “צור ילדך תשי” – השי”ת נטע בך תכונה זו של שכחה לטובתך, לתועלתך, 

ואילו אתה משתמש בה לרעה, בכפיות טובה – “ותשכח א-ל מחוללך”. 

א,  ַזּנֵ ִמּמְ ְמנּוָחה  ה  ְמַזּוֶ ָהָיה  ְולֹא  ָהעֹוָלם,  ְגֵעי  ּפִ

ם  הּוׂשַ ֵאיְך  ִתְרֶאה,  ֲהלֹא  ֶלְך.  ִמּמֶ ם  ִהְתַעּלֵ ְולֹא 

ִפים ְוׁשֹוִנים  ה ִמְתַחּלְ ְכָחה, ְוֵהּמָ ִ רֹון ְוַהּשׁ ּכָ ָאָדם ַהּקִ ּבָ

ִמן  ִמיִנים  ֵמֶהם  ֶאָחד  ָכל  ּבְ לֹו  ם  ְוהּוׂשַ ה,  ִמּקֶ ֶקה 

ַהּתֹוָעלֹות.

ּה  ּבָ ִיֵחד  ר  ֲאׁשֶ ת  ַהּבׁשֶ ת  ִמּדַ ּבְ ֲחׁשֹב  ן  ּכֵ ְוַאַחר 
ּה  ה תֹוַעְלּתָ דֹוָלה ַמֲעָלָתּה ְוַרּבָ ָהָאָדם, ַמה ּגְ

ָנָתּה, ְולּוֵלא ִהיא, לֹא ָהיּו ְמַאְכְסִנים ַאְכְסַנאי,  ְוַתּזָ

מזיימים  אדם  בני  היו  ולא 

אדם  שהבטיח  ממה  דבר 

ממלאים  היו  ולא  לזולתו, 

משאלה ובקשה שהיו מופנות 

גומלים חסד  היו  ולא  אליהם, 

איש לרעהו ולא היו מתרחזים 

דבר  בשום  הרע  מן  ונמנעים 

גדול  וראה כמה  ופשע,  גנאי 

כוחה של הבושה עד כי דברים 

רבים מדברי ]ממצוות[ התורה 

עושים בעבור הבושת – מקיימים רק מחמת הבושה. כי רוב מבני אדם מהמון העם לא היו מכבדים 

את אבותם, לולא הבושת – לולא הבושה רוב בני אדם לא היו מכבדים אפילו את הוריהם, וכל שכן 

שלא היו נוהגים כבוד בקולתם, ולא היו משיבין ]מחזירים[ פזדון, ולא היו נמנעין ופורשים מעבירה, 

ְולֹא  ָאל,  ִמׁשְ ִאים  ְמַמּלְ ְולֹא  ָבר,  ּדָ ִמים  ְמַזּיְ ְולֹא 

ָבר, ַעד  ׁשּום ּדָ גֹוְמִלים ֶחֶסד ּוִמְתַרֲחִזים ִמן ָהַרע ּבְ

ֲעבּור  ּבַ ים  עֹוׂשִ ַהּתֹוָרה  ְבֵרי  ִמּדִ ים  ַרּבִ ְדָבִרים  י  ּכִ

ִדים ְמַכּבְ ָהיּו  לֹא  ָאָדם  ֵני  ִמּבְ רֹב  י  ּכִ ת.   ַהּבׁשֶ

ְולֹא  קּוָלָתם,  ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ ת,  ַהּבׁשֶ ֶאת ֲאבֹוָתם, לּוֵלא 

ֵמֲעֵבָרה, ִנְמָנִעין  )יד(ְולֹא  דֹון,  ּזָ ּפִ יִבין  ְמׁשִ  ָהיּו 

יד. ולא נמנעין מעבירה. הקשר בין מידת הבושה לבין ההימנעות מן החטא מבואר בדברי המהר”ל 

מפראג )‘נתיבות עולם’, נתיב הבושה פרק א’(: מפני כי החוטא הוא יוצא מן היושר... ולכך מי שהוא 

היפך העז פנים לא במהרה הוא חוטא, כי כל מצוות השם יתברך הוא גזירה מן השי”ת על האדם, 

וכאשר האדם בעל בושה, וגדר הבושה שהוא מתפעל מאחר ואינו עומד כנגדו, ולפיכך בעל בושה מוכן 

הוא לקבל הגזירות והמצוות מן השי”ת הגוזר, וכאשר הוא מוכן לקבל הגזירה, הוא גם מוכן שלא יעבור.

דוד המלך אמר “סמר מפחדך בשרי”, כוונתו משום יראת הרוממות, ולא מיראת העונש, אלא 

מפחד רוממות וגדלות הבורא עצמו, וזהו מהתגלויות חדשות בהשגת הבורא ובחסדיו. וכן מה 

שאמר עזרא הסופר “אלהי בושתי ונכלמתי להרים אלהי פני אליך”, כי לפי גודל הכרתו בהקב”ה 

חש בושה מעצם העמידה לפניו יתברך והוא יראת הרוממות. וזה נאמר על ידי גדולי עולם צדיקים 

וחסידים, ולא מצד ענוותנותם אמרו כן, שהרי לא שייך לכזב ח”ו לפני הקב”ה, כי דובר שקרים 

לא יכון לפני ה’. אלא שהרגישו כך באמת לפי גודל הכרתם. משל למה הדבר דומה, למלך שבא 

פתאום וראה את מעשי עבדו, מיד העבד מתמלא פחד מכבודו ורוממותו של המלך. ונוכל לצייר 

זאת באנשים כערכינו, אם יתגלה לעיני אדם בפתע פתאום רבי עקיבא איגר, החתם סופר, או 

רבי ישראל מסלנט, וימצאוהו עסוק במשחק קוביות או ח”ו עבירה אף קלה שבקלות, הלא יחרד 

ויבהל מאד )‘משנת רבי אהרן’, ח”ב עמ’ קפ”ו(. 

 עיונים 

 עיונים 



שער הבחינה הלבבותביושר לבב חובות 

רעג  המוסר   ארחות   

ביושר לבבשער הבחינה הלבבות חובות 

המוסר  ארחות  ערב  

כי - שהרי כל מי אשר יעשה 

המגונים  הדברים  אלה  מכל 

מהדברים  אחד  ]את  שקכרנו 

שהזכרנו[  הללו  המגונים 

אינו עושה אותם אלא לאחר 

כסות  את  ויסיר  שיפשוט 

הבושת  מעטה[  ]מסווה, 

הכתוב  שאמר  כמו  מעליו, 

בתוכחת הנביא אשר מזהיר 

את העם מפני רוע מעשיהם 

לא  בוש  ‘גם  טו(:  ו,  )ירמיה 

מתביישים  אינן   – יבושו 

ממעשיהם הרעים )רש"י( גם 

הכלים לא ידעו‘ – לא הרגישו בכלימה שיכלימם אדם על רוע מעשיהם )רד"ק(, ואומר )צפניה ג, 

ה(: ‘ולא יודע עול בושת‘ "ַעָּול" הוא שם תואר למי שעושה עוול. אותו עושה עוולות אינו מכיר 

את מדת הבושה )פת לחם(.

ומן התימה הגדול – ומאד יש להתפלא על חכמת הבורא יתברך, על שהוטבע האדם על הבושת – 

שהבורא הטביע באדם את מידת הבושה מבני אדם בעבור מה שקכרנו מתועלותיו

טו. ומן התמה הגדול שהטבע האדם על הבושת מבני אדם וכו‘ ולא הטבע על הבושת מבוראו וכו‘ 

כדי שלא יהיה מוכרח על עבודתו עליו. במסכת ברכות )כח, ב( אמרו: בשעת פטירת רבן יוחנן 

בן זכאי, אמרו לו תלמידיו: רבינו, ברכנו. אמר להם: יהי רצון, שתהא מורא שמים עליכם כמורא 

בשר ודם. אמרו לו: עד כאן ותו לא?! אמר: הלואי! תדעו, כשאדם עובר עבירה בסתר, אומר: שלא 

יראני אדם. הגר”י בלזר )‘שערי אור’ סי’ ב’( הרחיב לבאר ענין זה, כי הנה בענינים הגשמיים השכל 

והחוש הם דבר אחד, כל מה שמשיג בשכלו ישיג באותה מידה בחושיו, ולכן בטבע האדם מוטבע 

שימנע מלעשות מה שיחפוץ בלבו מפני שמתבייש מבני אדם. לא כן בענינים הרוחניים, שם השכל 

והחוש הם שני דברים נפרדים, לא כפי האמונה בשכל כן ירגיש בחוש, כי אמנם יודע האדם ומאמין כי 

יש להתבייש מהקב”ה בחטאיו אך אין הדבר מושרש בתחושותיו, ואין הבושה מבוראו מוטבעת בו כמו 

שארי הבושת, והטעם, כפי שכתב כאן רבינו, כי זהו מצד הבחירה שניתן לאדם, כי רק בבחירה בעמל 

ים  ַהְמֻגּנִ ָבִרים  ַהּדְ ה  ֵאּלֶ ל  ִמּכָ ה  ַיֲעׂשֶ ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ י  ּכִ

ְפׁשֹט  ּיִ ׁשֶ ְלַאַחר  א  ֶאּלָ אֹוָתם  ה  עֹוׂשֶ ֵאינֹו  ַכְרנּו  ּקָ ׁשֶ

תּוב )ִיְרְמָיה ו,  ָאַמר ַהּכָ מֹו ׁשֶ ת ֵמָעָליו, ּכְ סּות ַהּבׁשֶ ּכְ

ם ַהְכִלים לֹא ָיָדעּו, ְואֹוֵמר  ם ּבֹוׁש לֹא ֵיבֹוׁשּו ּגַ טו(: ּגַ

ת. ל ּבׁשֶ )ְצַפְנָיה ג, ה(: ְולֹא יֹוֵדַע ַעּוָ

ת  ע ָהָאָדם ַעל ַהּבׁשֶ ָהְטּבַ דֹול, ׁשֶ ַמּה ַהּגָ ַהּתֵ )טו(ּוִמן 

ַכְרנּו ִמּתֹוֲעלֹוָתיו  ּקָ ֶ ֲעבּור ַמה ּשׁ ֵני ָאָדם ּבַ ִמּבְ

בה – לצורך התועלת המרובה 

בייחס האדם אל סביבתו כפי 

ממה  ויותר  לעיל,  שהוזכר 

תועלת  מפני  וגם   – שקכרנו 

לעיל,  הוזכרה  שלא  נוספת 

על  הוטבע  לא  זאת  ובכל 

הבושת מבוראו – לא הטביע 

הוא  שהרי  ביותר,  ממנו  להתבייש  עליו  שהיה  בשעה  מבוראו,  באדם  הבושת  מידת  את  הבורא 

המשזיף והצופה עליו ועל מעשיו תמיד ללא רגע של הפסקה. אולם דבר זה הוא מחכמת הבורא, 

כדי שהאדם לא יהיה מוכרח על עבודתו אותו – ולא יעבוד אותו מתוך כורח הבושה, ויחלש חיוב 

תגמולו עליה - ואז ימעט ערך זכותו לקבל גמול על עבודתו, כשלא יעבוד את ה' מרצונו הטוב ובשל 

בחירתו החופשית. אבל מוטל עלינו לרכוש את מידת הבושה ואנחנו חייבין להתבושש מן הבורא

בעיון בתורה ובחז”ל ובלמודי המוסרים יגיעו לכך להכניס עניני השכל בציור החוש. 

כתב רבינו חיים מוולאז’ין )רוח חיים אבות פ”ד מ”א(: הנה בעניני היראה, כמה סוגים גדולים עד 

אין חקר. אך היראה המוכרחת היא, מה שאמר רבי יוחנן בן זכאי )ברכות כח, ב( “יהי רצון שיהיה 

מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם, תדע שכשאדם עובר עבירה אומר שלא יראני אדם”. והוא 

היראה מצד הבושה, כמאמר חכמינו ז”ל )נדרים כ, א( “ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי 

תחטאו” )שמות כ, יז( – “זו בושה”. כי יבוש ויכלם מיוצרו העומד עליו תמיד, ולית אתר פנוי 

מיניה, ואם היה אדם לנגדו לא היה עושה, ואיך יעשה כשהוא ִעם המלך מלך מלכי המלכים, 

הקדוש ברוך הוא במלאכתו. וכמבואר בהגהות רמ”א באו”ח )סי’ א’ ס”א(, וזאת היראה תועיל 

ודאי לסור מרע, ולהשמר מפח יקוש. אבל עוד יש בושה גם בעת עשיית המצוה. כי הנה לא 

כאשר ידמה האדם, כי טוב גדול הוא עושה בעשותו איזה מצוה, או לומד תורה, וראוי לו בעד זה 

לירש עולם ומלואה. אך באמת נהפוך הוא, כי גדולה וחשיבות היא לנו, שזכינו לזה לקיים מצוות 

ולהגות בתורתו, כמו שאנו אומרים “אשר קדשנו במצותיו”, ו”קרבתנו מלכנו לעבודתך”. עכ”ל.

)שער  צדיקים’  ‘ארחות  בספר  כתב  מן הבורא מדרך הבחינה.  חייבין להתבושש  טק. אבל אנחנו 

וז”ל: אבל המעלה העליונה ממדת הבושה הוא שיתבייש לפני הקב”ה, כענין שנאמר:  הבושה( 

“אלהי בושתי ונכלמתי להרים אלהי פני אליך” )עזרא ט, ו(. ואם תחשוב: איך אתבייש ממי שאיני 

רואהו בעיני? באמת אתה צריך לדעת, אף על פי שהקב”ה נעלם מעיני כל חי, הוא נמצא בלבבות 

ת  ע ַעל ַהּבׁשֶ ַכְרנּו, ְולֹא ָהְטּבַ ּקָ ֶ ּשׁ ה  ּה, ְויֹוֵתר ִמּמַ ּבָ

ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ִמיד,  ּתָ ָעָליו  ִזיף  ׁשְ ַהּמַ ִמּבֹוְראֹו, 

ְגמּולֹו  ּתַ ִחּיּוב  ְוֶיֱחַלׁש  אֹותֹו,  ֲעבֹוָדתֹו  ַעל  ֻמְכָרח 

ׁש ִמן ַהּבֹוֵרא  ִבין ְלִהְתּבֹוׁשֵ ָעֶליָה. )טק(ֲאָבל ֲאַנְחנּו ַחּיָ

 עיונים 

 עיונים 



שער הבחינה הלבבותביושר לבב חובות 

ערה  המוסר   ארחות   

ביושר לבבשער הבחינה הלבבות חובות 

המוסר  ארחות  עדר  

ידי  על   – הבחינה  מדרך 

ברוממותו,  התבוננות 

חייבין  שאנו  מה  ובידיעת 

ועל-ידי   – מעבודתו  לו 

חייבים  אנו  כמה  שנדע 

יתברר  ]וכאשר  לעבדו 

בעבודת  חיובו  גודל  לאדם 

אותו  תלבש  הבורא, 

לו  יתברר  שכן  בושה, 

ומתרשל  מקצר  הוא  כמה 

לחם([,  )פת  בעבודתו 

על   – ונסתרותינו  נגלותינו  על  מסתכל  יתברך  שהבורא   – השזפתו  שנדע  ידי  ועל   – ודעתנו 

והכלמו מדרכיכם בית ‘בושו  לו, לב(:  )יחקזאל  והנסתרים, כמו שאמר הכתוב  הגלויים   מעשינו 

ישראל‘.

אך רב טוב האלהים עלינו – ובאשר לטובת השם יתעלה ויתרומם עלינו בשכל ובהכרה אשר בהם 

יחדנו משאר בעלי חיים – על שייחד אותנו משאר בעלי החיים בשכל שחנן אותנו, אין צורך לבאר, 

כיון שאין

ונגלה במחשבות. וישיג המדרגות של הבושה בהתבודדו לחשוב בגדולת השם ב”ה, ובזכרו תמיד 

וצופה מחשבותיו... לכן צריך האדם לעשות ראשון לכל  ובוחן כליותיו  הקב”ה שרואה מעשיו 

ראשונים, שידע את יצרו ]נ”א: יוצרו[ ויכיר כוחו, ויתן את לבו למי יעבוד ומי הוא ירא, למצות 

מי יעשה ומי הזהירו, כמו שאמר דוד לשלמה בנו: “דע את אלהי אביך ועבדהו” )דבה”י א כח, ט(, 

ובזה הענין יגיע שיתבייש לפני הקב”ה בלבד.

דבר ידוע וברור, אשר כל העולם עושים ענינים רבים בסתר, וכן מדברים בדברים רבים בסתר 

וחושבים מחשבות רבות, ואין חוששין כלל רק שלא יוודעו הענינים. ואם היו כל מעשיהם שעשו 

מנעוריהם וכל הדברים שדברו וכל המחשבות שחשבו גלויים וידועים לכל אדם, היו מתביישים 

בושה גדולה מאד. כל שכן וכל שכן שצריך להתבייש לפני הקב”ה, המשקיף אל הלבבות ורואה 

ואין לפניו שכחה,  ימיו,  והמחשבות שעשה האדם כל  ויודע כל המעשים הדיבורים  המחשבות 

שצריך להתבייש לפניו ולהיכלם. 

ִבין  ַחּיָ ָאנּו  ֶ ּשׁ ַמה  ּוִביִדיַעת  ִחיָנה,  ַהּבְ ֶרְך  ִמּדֶ

ִנְגלֹוֵתינּו  ַעל  ָזָפתֹו  ַהׁשְ נּו  ְוַדְעּתֵ ֵמֲעבֹוָדתֹו, 

לב(:  לו,  )ְיֶחְקֵזאל  תּוב  ַהּכָ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ רֹוֵתינּו,  ְוִנְסּתְ

ָרֵאל. ית ִיׂשְ ְרֵכיֶכם ּבֵ ְלמּו ִמּדַ ּבֹוׁשּו ְוִהּכָ

ָרה  ּוַבַהּכָ ֶכל  ּשֵׂ ּבַ ָעֵלינּו  ָהֱאלִֹהים  טּוב  ַרב  ַאְך 
ֵאין  ים,  ַחּיִ ֲעֵלי  ּבַ ָאר  ְ ִמּשׁ ִיֲחָדנּו  ֶהם  ּבָ ר  ֲאׁשֶ

ממנו,  נעלמת  לנו  תועלתם 

את  וחשים  רואים  והננו 

התועלת של התבונה והשכל, 

ושעל  צעד  בכל  המתבטאת 

והסדרת  גופנו  בהנהגת 

בהתנהגותנו   - תנועותינו 

ובאופן שבו אנו מנהלים את 

חיינו. ההכרה בחסד זה מחייבת כל אדם, מלבד מי שפזדם ממנו – מי שנחסרו ממנו השכל וההבנה, 

לפגע שארע את מוחו – מפני נזק שאירע למוחו. 

אך המידות אשר נגיע אליהן בשכל רבות מאד – התועלת הרוחנית שנוכל להשיג על ידי השכל 

רבה מאוד ועלינו לבאר אלו מעלות רוחניות ניתן להשיג בעזרתו, כדלהלן:

יק. אך המדות אשר נגיע אליהן בשכל רבות מאד. בתפילת ‘שמונה עשרה’ אנו מבקשים ‘אתה חונן 

לאדם דעת... חננו מאתך דעה בינה והשכל’. בקשה זו אנו מבקשים בלשון חנינה שפירושה דרגת 

חסד יתירה, ובשאר בקשות לא מצינו כן ואף על פי שהכל זה מתנת חנם, והנה הקב”ה ברא את 

האדם בכח מיוחד יתר מכל הנבראים שנתן לו הבנה )ודיבור זה גם כן ענין הבנה(, ואם יאמרו 

לאדם שיחיה כבעל חי ויהיה לו כל טוב ולא יחסר לו כלום הרי בוודאי שאין אלו חיים כשהוא 

בלי הבנה ושכל, ואוי לו לאדם שנלקח ממנו הדעת, ואמרו במסכת נדרים )מא, א( “אין עני אלא 

בדעה. במערבא אמרי, דדא ביה כולא ביה”.

ובפרקי דרבי אליעזר )פרק י”ג( איתא, אמרו מלאכי השרת לפני הקב”ה מה אדם ותדעהו וכו’ מה 

שאתם מקלסין אותי בעליונים הוא מייחד אותי בתחתונים, ולא עוד, אלא יכולין אתם לעמוד 

ולקרוא שמות לכל הבריות, עמדו, ולא יכלו, מיד עמד אדם וקרא שמות לכל הבריות וכו’, והיה 

סמאל השר הגדול בשמים וכו’ עיי”ש. והיינו דלמלאכים יש סוג ‘דעת’ אחרת, ולכן הם קינאו 

באדם, והאדם יכול לבנות עולמות ולהחריב ח”ו, שניתנה לו השליטה על הבריאה, ו’דעת’ זה דבר 

ששייך לתת לנברא חלק שקצת דומה לבוראו, וכיון שזה חסד כל כך גדול לכן מבקשים זאת 

בלשון חנינה.

והנה לשון הבקשה היא “חננו מאתך”, ויש להבין מדוע נאמר “מאתך” וכי שייך לקבל מאחרים. 

אלא הביאור הוא שאף על פי שהכל מהקב”ה, אבל ה’דעת’ יותר מתייחס אליו, ולכן הבקשה 

ל’דעת’ ו’שכל’ מיוחד הנובע מאלקות, וזה דרגה גדולה של דעה, וכתוב )משלי ב, ו( ‘כי ה’ יתן 

ּגּוֵפנּו  ַהְנָהַגת  ּבְ ּנּו  ִמּמֶ ֶנֱעֶלֶמת  ָלנּו  ם  ּתֹוַעְלּתָ

ּנּו  ִמּמֶ ְזדּו  ּפָ ׁשֶ ִמי  ְלֲעֵדי  ִמּבַ נּועֹוֵתינּו,  ּתְ ַרת  ְוַהְסּדָ

יַע  ַנּגִ ר  ּדֹות ֲאׁשֶ )יק(ַאְך ַהּמִ ֵאַרע ֶאת ֹמחֹו.  ְלֶפַגע ׁשֶ

ֶכל ַרּבֹות ְמאֹד. ּשֵׂ ֲאֵליֶהן ּבַ

 עיונים 

 עיונים 



שער הבחינה ביושר לבבביושר לבבשער הבחינה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  רעק רעו   המוסר   ארחות   

 – נודע  שבו  היא,  מהן  אחת 

נוכל  השכל  הבנת  ידי  שעל 

בורא  לנו  ולהכיר, שיש  לידע 

יחיד  אחד  לעד,  זיים  חכם, 

נברא,  לכל  זדמון  ומיוחד, 

יכול הכול, לא יכילהו לא קמן 

ולא מזום, והוא נעלה ומרומם 

ממידות הברואים - מהתארים 

הנבראים,  בין  הקיימים 

ממחשבות  והתרומם 

הנמצאים – והוא גבוה ומרומם 

מתפיסת בני האדם, שהרי אין 

בו שום מידה ומחשבה בדומה 

רחום  יתברך  והוא  לנבראים. 

וחנון, ומיטיב, לא ידמה וישווה 

וישווה  יתדמה  ולא  דבר,  אל 

אליו דבר ]לא ידמה למאומה 

ולא ידמה לו מאומה[.

וגם מהן – ועוד ממעלות השכל, שעל ידי השכל אנחנו מבינים בו ומשיגים את החכמה ]חכמת ה'[, 

והיכולת – ואת יכולתו, והרחמים – ואת רחמיו, המזויימים בעולם – הממלאים את העולם, וחיוב 

עבודתו – ואת חובתנו לעובדו לאשר יאות לו – כפי הראוי לעוצם גדולתו ורוממותו, ובעבור טובתו 

- בעזרת טובתו הכוללת את כל העולם כולו והמיוחדת - מיוחדת לכל נברא ובשכל – ועל ידי 

השכל, ייאמן אצלנו – יתברר לנו ספר תורת האלהים הנאמנה - האמתית, הנתונה לנו על ידי שלוחו 

ֶכל האדם והכרתו והבחנתו בא אתו ה' יתברך לידי  משה נביאו עליו השלום. וכמו כן לפי ערך ֵשׂ

וכו’ מה עשה בנו אמר ליה איני  “גדולה החכמה  ועיין שם בילקוט  חכמה מפיו דעת ותבונה’, 

מבקש אלא מזה שבתוך פיו, מתוך שהיה מחבבו נתן לו מתוך פיו, כך דעת ותבונה זה התורה 

שנתן הקב”ה לישראל” עיי”ש, ו’דעת’ בעיקר קאי על התורה שהיא חכמת ה’ ומשום הכי אומרים 

“מאתך” )‘ימלא פי תהלתך’, עיונים בתפלה(.

ם, ֶאָחד,  ׁש ָלנּו ּבֹוֵרא ָחָכם, ַזּיָ ּבֹו ֵנַדע, ֶשּיֵ ׁשֶ ֵמֶהן, 
ַזְדמֹון, ָיכֹול, לֹא ְיִכיֵלהּו ְקַמן ְולֹא ָמזֹום, 

בֹות  ְחׁשְ ִמּמַ ְוִהְתרֹוֵמם  רּוִאים,  ַהּבְ ּדֹות  ִמּמִ ַנֲעָלה 

ֶאל  ִיְדֶמה  לֹא  ּוֵמִטיב,  ְוַחּנּון,  ַרחּום  ְמָצִאים,  ַהּנִ

ה ֵאָליו ָדָבר. ּמֶ ָבר ְולֹא ִיְתּדַ ּדָ

ֲאַנְחנּו ְמִביִנים ּבֹו ַהָחְכָמה, ְוַהְיֹכֶלת,  ֵמֶהן, ׁשֶ ְוַגם 
עֹוָלם, ְוִחּיּוב ֲעבֹוָדתֹו  ִמים ּבָ ְוָהַרֲחִמים, ַהְמֻזּיָ

ַהּכֹוֶלֶלת  טֹוָבתֹו  ּוַבֲעבּור  לֹו,  ֵיאֹות  ר  ַלֲאׁשֶ

ּתֹוַרת  ֵסֶפר  ֶאְצֵלנּו  ֵיָאֵמן  ֶכל  ּוַבּשֵׂ ְוַהְמֻיֶחֶדת. 

ָעָליו  ְנִביאֹו  ה  ְלמׁשֶ תּוָנה  ַהּנְ ֱאָמָנה,  ַהּנֶ ָהֱאלִֹהים 

א ִאּתֹו ִליֵדי  ָרתֹו ּבָ ֶכל ָהָאָדם ְוַהּכָ לֹום. ּוְלִפי ׂשֵ ָ ַהּשׁ

עליו  ומדזדז  וחשבון,  דין 

התנהגותו  על  יתעלה  בוראו 

ועל מעשיו ]וזו היא תכליתו 

של האדם: רק על ידי עמל 

לקבל  יוכל  הבורא  בהכרת 

הטובים,  מעשיו  על  שכר 

ולא ייתכן לקבל גמול וטובה 

ללא דין וחשבון )פת לחם([. 

ומי שפזד ונחסר שכלו ממנו, 

]ממנו[  מעליו  מסתלזות 

המעלות האנושיות כולן, והוא פטור מחיוב קיום המצוות, והגמול והעונש – ואינו מקבל שכר או 

עונש.

ועוד ממעלות השכל, שבו – שבאמצעותו ישיג האדם את כל מושגיו המוחשים - החושיים והמושכלים 

יח. וממעלות השכל שבו ישיג האדם כל מושגיו המוחשים והמושכלים. הבקשה הראשונה בתפילת 

‘שמונה עשרה’ היא על הדעת. הטעם שמבקשים על הדעת מיד לאחר ברכת “אתה קדוש”, מבואר 

בגמרא במסכת מגילה )יז, ב( מפני שלומדים מסמיכות הפסוקים )ישעיה כט, כג-כד( ‘והקדישו את 

קדוש יעקב ואת אלהי ישראל יעריצו’, ואחר כך כתיב ‘וידעו תעי רוח בינה’, עיי”ש.

ועוד יש לומר, שמתחילים סדר הבקשות עם הבקשה על דעת מפני שאם חסר לאדם את הדעה, 

חסר הכל, כמבואר במסכת נדרים )מא, א(, ואם כן אין ענין לבקש על שאר צרכיו אם אין לו את 

הדעה איך לנצל מה שהשי”ת נותן לו. ויותר מזה, שבלי בינה אינו יודע שצריך כלל להתפלל, 

וז”ל השו”ע )או”ח סי’ קט”ו(: מפני שמֹותר האדם מן הבהמה היא הבינה והשכל, קבעו ברכת אתה 

חונן ראש לאמצעיות, שאם אין בינה אין תפילה.

ובספר ‘שפתי חיים’ )מידות ועבודת ה’ ח”א עמ’ ת”ק( ביאר, על פי דברי רבינו יונה שמבאר מה 

שכתוב )משלי ג, ה( “בטח אל ה’ בכל לבך ואל בינתך אל תשען”, דלכאורה צריך עיון, למה לא 

כתוב: ואל כספך או גבורתך וכיוצ”ב אל תשען. אלא קל יותר לאדם להבין שכספו וגבורתו אינם 

בידו ושהכל תלוי ברצון השי”ת ומי יודע מה יולד יום, אבל רבים ישגו )יטעו בשוגג( לבטוח 

בבינתם, ועל כן הזהיר על זה יותר מן הבטחון בעושר ובגבורה, עיי”ש. ואשר על כן, מכיון שכל 

מטרת התפילה אינו בכדי להודיע להקב”ה מה חסר לנו, שהרי גלויים לפניו צרכינו, אלא ענין 

ַזד  ּפָ ה. ּוִמי ׁשֶ ז ָעָליו ּבֹוְראֹו ִיְתַעּלֶ ּבֹון ּוְמַדְזּדֵ ֶחׁשְ

ּיֹות  ָהֱאנֹוׁשִ ֲעלֹות  ַהּמַ ֵמָעָליו  זֹות  ּלְ ִמְסּתַ ְכלֹו,  ׂשִ

מּול ְוָהעֶֹנׁש. ְצֹות, ְוַהּגְ ן, ְוַהּמִ ּלָ ּכֻ

ל  ּכָ ָהָאָדם  יג  ַיּשִׂ ּבֹו  ׁשֶ ֶכל,  ַהּשֵׂ ֲעלֹות  )יח(ּוִמּמַ

ִלים,  ּכָ ׂשְ ְוַהּמֻ ים  ַהּמּוָחׁשִ ָגיו  ֻמּשָׂ

 עיונים 

 עיונים 



שער הבחינה ביושר לבבביושר לבבשער הבחינה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  רעט רעח   המוסר   ארחות   

ידו  ועל   – ובו  והשכליים,   -

יראה וישיג את מה שנעלם – 

את הדברים הנעלמים מחושיו 

ואף  הנראות,  מן  הגשמיים 

יכול  אינו  הראייה  שבחוש 

שכלו  ידי  על  בהם,  להבחין 

התרחשותם,  את  מבין  הוא 

כגון את נסיעת הצל – תנועת 

הצל על פני הקרקע ]לא ניתן להבחין בחוש הראייה בתזוזה של הצל ובתנועתו, אולם הבנת השכל 

מחייבת, שאם נראה הצל במקום אחד ואחר כך במקום אחר, משמע שבכל יחידת זמן מינימלית, זז 

הצל מעט מעט, תזוזה בלתי מורגשת, עד שהתקרב למקום שבו הוא נמצא עכשיו )פת לחם([, דוגמא 

נוספת: ומעשה הטיפה האחת מן המים – ואת פעולתה של טיפת מים בודדת המטפטפת בצור – על 

אבן החלמיש ובוקעת אותו במשך הזמן. גם בדוגמא זו חוש הראייה אינו קולט את הרושם שעושה 

טיפה בודדת בסלע, ואף על פי כן כשנראה לאחר זמן נקב בסלע במקום שהטיפות יורדות עליו, 

נבין בשכלנו שכל טיפה וטיפה ניקבה משהו מהסלע )פת לחם וטוב הלבנון(. ובו יבדיל – ועל ידי 

השכל יבדיל האדם בין האמת ובין השזר, ובין היתר והחסר – ובין המרובה לבין המועט ]ובין דבר 

מעולה ובין דבר גרוע[, ובין הטוב והרע, ובין המשובח והמגונה ]למגונה[ ]ובין הנאה והמכוער[, ובין 

הראוי – ובין מה שמוכרח להיות בוודאות והאפשר – לבין מה שיתכן שיהיה וייתכן שלא יהיה והנמנע 

הבקשה בתפילה הוא להחדיר בלבנו שאין שום דרך אחרת להשיג כל צרכינו אלא אך ורק ממנו 

יתברך, וכמו שכתב החובות הלבבות )שער חשבון הנפש פ”ג האופן הי”ח(. משום הכי מתחילים סדר 

הבקשות עם תפילה על הדעת, להפנים בתוכינו שאפילו בזה אין לנו כלום משלנו, וכל שכן עבור 

שאר צרכינו אין לנו להישען אלא על אבינו שבשמים. ומטעם זה שונה נוסח פתיחת ברכה זו משאר 

הברכות, שאין אנו מתחילים בבקשה אלא קודם מצהירים “אתה” חונן לאדם דעת, להדגיש הענין 

הנ”ל שאנחנו מכירים שרק השי”ת הוא החונן לאדם דעת, ובלי זה מֹותר האדם מן הבהמה אין. ומצאנו 

בתרגום אונקלוס על הפסוק )דברים ח, יח( ‘וזכרת את ה’ אלהיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל’, 

שמתרגם ‘ארי הוא יהב לך עצה למקני נכסין’, והיינו שהתורה ְמַצוה ומזהירה לזכור שלא רק הכח 

הגופני קבלנו מהקב”ה, אלא אפילו העצה וכח המחשבה וחכמה איך להשיג העושר, בא ממנו יתברך 

שמו. ועיין בספר מתנת חיים )מאמרים עמ’ קפ”ז( שכתב מהחזו”א כעין זה )פניני תפילה(. 

ִמן  ים  ִמּיִ ׁשְ ַהּגַ יו  ֵמחּוׁשָ ֱעַלם  ּנֶ ֶ ּשׁ ַמה  ִיְרֶאה  ּובֹו 

ָהַאַחת  ה  ּפָ ַהּטִ ה  ּוַמֲעׂשֵ ל,  ַהּצֵ ְנִסיַעת  ּכִ ְראֹות,  ַהּנִ

ין ָהֱאֶמת  ּבֵ יל  ַיְבּדִ ּובֹו  ִמיׁש,  צּור ַהַחּלָ ּבְ ִים  ַהּמַ ִמן 

ְוָהָרע,  ְוַהּטֹוב  ְוֶהָחֵסר,  ֵתר  ַהּיָ ּוֵבין  ֶזר,  ֶ ְוַהּשׁ

ְמָנע.  ר ְוַהּנִ ה, ּוֵבין ָהָראּוי ְוָהֶאְפׁשָ ח ְוַהְמֻגּנֶ ּבָ ְוַהְמׁשֻ

שיקרה  ייתכן  שלא  מה   –

ועל   – יעביד  ובו  במציאות. 

וינווט  ישעבד  השכל  ידי 

האדם את שאר מיני ]בעלי[ 

והנאותיו  בתועלותיו  החיים 

הנאתו,  ולטובות  לצורכו   –

ובעזרת   – מזומות  ויכיר 

במיקומם  יבחין  השכל 

על  ויעמוד  הכוכבים,  של 

המרחק  על   – מרחזיהם 

ושבין  הארץ  לכדור  שבינם 

תנועת  ועל  לכוכב  כוכב 

מסלולם  מהו   – גלגליהם 

וידע  תנועתם.  ומהירות 

וההזשות  הערכים  את  ויבין 

שבחכמת השיעור – ומבין את היחסים ואת ההשוואות שבחכמת החשבון וההנדסה, וצורות המופת 

אשר בחכמת הדיבור – ומבנה ההוכחות הגאומטריות, ושאר החכמות והמלאכות – ויתר המדעים 

והמקצועות שמספרם רב מאוד שיארך קכרן – ונדרשים זמן ארוך ומקום רב כדי להזכיר את כולם.

וכן שאר כל מידות האדם, כאשר תבחנן – אם תתבונן בהן, תמצאן – תמצא אותן שהן בתכלית 

התזנה והשלימות והתועלת לו - לאדם, כאשר כפי שהקכרנו בנוגע לשכל.

יט. וכן שאר כל מדות האדם. כתב רבינו בעל הקהלות יעקב בספרו “חיי עולם” )ח”ב פ”ג( וז”ל: 

מנפלאות השם יתברך ביצירת האדם, שבראו עם המון כוחות שונים ומשונים זה מזה, הן בשכל 

והן במדות. ואזכיר קצתם, מאשר אנו רואים אותם יום יום. כמו: א( הזכרון, והשכחה. ב( ההעמקה, 

והשטחיות. ג( הסכמה, והפכפכיות. ד( האמונה, והחשדנות. ה( הדמיון, והמשער. ו( דעת מיושבת, 

האהבה  ט(  והעצלות.  הזריזות  ח(   - ובמדות  המוח.  ועצלות  העיון,  התמדת  ז(  מבוהלת.  ודעת 

והעצבות.  יג( השמחה  והנדיבות.  יב( הכילות,  והריצוי.  יא( הכעס,  והענוה.  י( הגאוה,  והשנאה. 

יד( הרחמנות, והאכזריות. טו( ההתמדה, והבטלה. טז( הבטחון, והפחד. יז( האמיצות, והמורך. יח( 

העקשנות, והוויתור. יט( היושר, והרמאות. כ( הסבלנות, והיפוכה. כא( הכרת הטובה, והיפוכה, 

תֹוֲעלֹוָתיו ַוֲהָנאֹוָתיו,  ים ּבְ ָאר ִמיֵני ַחּיִ ּובֹו ַיֲעִביד ׁשְ

יֶהם  ֶמְרַחּזֵ ַעל  ְוַיֲעֹמד  ַהּכֹוָכִבים,  ְמזֹומֹות  יר  ְוַיּכִ

ׁשֹות  ְוַהַהּזָ ָהֲעָרִכים  ְוָיִבין  יֶהם,  ּלֵ ְלּגַ ּגַ ּוְתנּוַעת 

ָחְכַמת  ר ּבְ עּור, ְוצּורֹות ַהּמֹוֵפת ֲאׁשֶ ִ ָחְכַמת ַהּשׁ ּבְ ׁשֶ

ֱאַרְך  ּיֶ ׁשֶ ָלאכֹות  ְוַהּמְ ַהָחְכמֹות  ָאר  ּוׁשְ ּבּור,  ַהּדִ

ִקְכָרן.

ְבָחֵנן,  ּתִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָהָאָדם,  ִמּדֹות  ל  ּכָ ָאר  ׁשְ )יט(ְוֵכן 

לֹו,  ְוַהּתֹוֶעֶלת  ָנה  ּזָ ַהּתַ ַתְכִלית  ּבְ ְמָצֵאן  ּתִ

ֶכל. ר ָקַכְרנּו ַבּשֵׂ ֲאׁשֶ ּכַ

 עיונים 

 עיונים 



שער הבחינה ביושר לבבביושר לבבשער הבחינה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  רפא רפ   המוסר   ארחות   

]תתבונן[  חשוב  כן  ואחר 

בו  שהיטיב  בטובה   - במה 

שנתן  בזה  לאדם  האלהים 

לו את כוח הדיבור והסדרת 

הוא  ובכוח שכלו   – הדברים 

דבריו  את  ומסדר  עורך 

באופן הרצוי והמתאים לכל 

ותחושותיו  את הרגשת לבו  - כדי לבטא בפני חבריו על מה שיש בנפשו  ענין, אשר יליץ בהם 

וקרוביו הוא עומד  ידי דיבורם של חבריו  ועל   – - ומחשבותיו, ויבין בהן עניני קולתו  ובמצפונו 

על רצונם וצורכיהם. והלשון היא זולמוס - עט הלב ]תורגמן הנפש[ ושליח המצפון – המחשבה 

]כלומר, כשם שהקולמוס מבטא את רצון הכותב לרעהו, כך הלשון מודיעה את מחשבת הלב. ויש 

תועלות נוספות לכוח הדיבור: בכוח זה ניתן לשבח את מי שראוי לשבח, לעסוק בתורה, לשבח 

ולהודות לבורא יתברך, ולהתוודות לפניו בדברים. בכל אלו לא מדובר רק בהמללת המחשבה, 

 אלא הם מעשים בעצם, ובאלו דומה הלשון לשליח שנשלח לעשות את דבר משלחו )פת לחם([,

כב( אהבת האמת, והיפוכה. כג( תאות הכבוד, והיפוכה. כד( הקנאה, ועין טובה. כה( החציפות, 

ודרך ארץ. כו( אהבת הנצחון, והכניעה. כז( התמימות, והערמימות. כח( הבהילות, והמתינות. כט( 

הרדיפה אחר המותרות, וההסתפקות. ל( אהבת עצמו מופרזת, והיפוכה נפש שקטה ורגועה גם 

בעתות צרה. לא( נטיה להתבודדות, ואהבת החברה. לב( נטיה לשתיקה, אהבת שיחות. לג( אהבת 

החכמה, והעדרה. לד( הביישנות, והיפוכה. לה( הסקרנות, והיפוכה. וכן עוד כמה מדות דקות.

וכל המידות והכישרונות, כולם פועלים בערבוביא ובמהירות, מבלי להרגיש בהן. והמה פועלים 

ונפעלים זה מזה. וכל הכוחות והמדות כולם המה לטובת האדם הנברא הלזה, אם לעבודת הבורא 

יתברך אם לנסיונות. והמה גם כן נצרכים לעניניו הגשמיים יום יום, ובאם יחסר להאדם אחת 

מהנה לגמרי, יהא ניכר חסרונו בתהלוכות חייו. ]ואופן ההשתמשות בהמדות, מה לרחק ומה לקרב, 

ואיך לתקנם למען לא יאבד עולמו הנצחי על ידי בלבולי המדות, האריכו בזה בספרי מוסר[.

הכלל, כל מה שהאדם רואה ושומע, וכל סוגי חכמה וכשרון, וכל מיני הרגשות והתפעלות, כל 

מיני עונג וצער, וכל המאורעות ותהפוכות הזמן, הכל הם כוחות הבורא ברוך הוא, מחייה החיים 

ומנהיגם, כפי חכמתו העליונה. ואמר החסיד בתפילתו, הובא בספר הקדוש חובת הלבבות )שער 

היחוד פ”י(, אלקי, אנה אמצאך, אך אנא לא אמצאך, נסתרת ולא תראה, והכל ממך מלא. 

ֵהִטיב ּבֹו ָהֱאלִֹהים ָלָאָדם  ֶ ַמה ּשׁ ן ֲחׁשֹב ּבְ ּכֵ ְוַאַחר 
ֶהם  ר ָיִליץ ּבָ ָבִרים, ֲאׁשֶ ַרת ַהּדְ ּבּור ְוַהְסּדָ ּדִ ּבַ

ִעְנְיֵני  ֶהן  ּבָ ְוָיִבין  ּוְבַמְצּפּונֹו,  ַנְפׁשֹו  ּבְ ׁש  ּיֵ ֶ ּשׁ ַמה  ַעל 

ְצּפּון,  ַהּמַ ִליַח  ּוׁשְ ב  ַהּלֵ זֹוְלמֹוס  ׁשֹון  ְוַהּלָ קּוָלתֹו. 

היה  לא  הדיבור  כוח  ולולא 

היו   – בחבירו  צוות  לאדם 

נפסקים חיי חברת האדם עם 

בהמה  כמו  היה  והוא  רעהו, 

שכל אחת בודדת לעצמה. 

גם  הדיבור  כוח  לכך  בנוסף 

בני  בין  ברורה  הבחנה  יוצר 

ידי  ועל   – ובדיבור  האדם: 

)ה(יתרון  ייראה  גם  הדיבור 

החכמה שבין בני אדם – איזה 

מהם מעולה ומשובח מחברו, 

תהיה  הדיבור  ידי  ועל   – ובו 

מתאפשרת   – כרותה  ברית 

כריתת ברית ביניהם – בין בני 

אדם, וגם בין האלהים ועבדיו, ובדיבור – ועל ידי וידוי דברים ישוב האדם ממעוותיו – ממה שעיוות 

והשחית, ויבזש כפרת – כפרה על עוונותיו, והוא – והדיבור משמש להראיה הכי חקזה על חשיבות 

האדם וגריעותו – והוא ההוכחה החזקה ביותר למעלות בני אדם ולמגרעותיהם ]כפי שנאמר )קהלת 

י, יב(: "דברי פי חכם חן ושפתות כסיל תבלענו... והסכל ירבה דברים". אבל על ידי השתיקה "גם 

אויל מחריש חכם יחשב" )פת לחם ומרפא לנפש([. וכבר נאמר, כי הגדרת האדם נשענת על "הלב 

והלשון". ובו השלמת גדר האדם – ובו שלימות הגדרת האדם, רצוני לומר הדיבור – כלומר, הדיבור 

משלים את הגדרת האדם, כי הגדרת האדם היא: חי, מדבר, מת – שניים מתוך שלושת המדדים 

של ההגדרה - חי ומת - קיימים, גם בשאר בעלי החיים, נשאר שרק ובו – באמצעות הדיבור נבדל 

האדם מן הבהמות ]שהרי החיים והמוות משותפים לאדם ולבהמה, ואם כן נשאר גדר ה"מדבר" 

לבד, שבו נבדל האדם מן הבהמה )פת לחם([.

כ. מדבר. כתב ה’חפץ חיים’ )‘תורת הבית’ פ”ב(: וראה הפליאה אשר ברא היוצר בענין כח הדיבור. 

כי כל הפעולות שעושה האדם באבריו נעשות בהתבוננות תחילה כיצד יעשם. ואילו הדיבור קולח 

מפיו בלא כל הכנה מוקדמת. כגון שרוצה לומר “וידבר”, ויש בתיבה זו אותיות מחמשה מוצאות 

שונים. הוא”ו מן השפתיים והיו”ד מהחיך, הדל”ת מהלשון והבי”ת מהשפתיים והרי”ש מהשיניים, 

ֲחֵברֹו, ְוָהָיה  ּבּור לֹא ָהָיה ָלָאָדם ִצּוּות ּבַ ְולּוֵלא ַהּדִ

ֵני ָאָדם, ּובֹו  ין ּבְ ְתרֹון ּבֵ ּבּור ֵיָרֶאה ַהּיִ ֵהָמה. ּוַבּדִ ַכּבְ

ָהֱאלִֹהים  ּוֵבין  ֵביֵניֶהם,  רּוָתה  ּכְ ִרית  ּבְ ִתְהֶיה 

ׁש  ִויַבּזֵ ֻעּוֹוָתיו,  ִמּמְ ָהָאָדם  ָיׁשּוב  ּבּור  ּוַבּדִ ַוֲעָבָדיו, 

ַעל  ֲחָקָזה  ֲהִכי  ָהְרָאָיה  ְוהּוא  ֲעֹונֹוָתיו,  ַרת  ּפָ ּכַ

י ָהָאָדם  יבּות ָהָאָדם ּוְגִריעּותֹו. ּוְכָבר ֶנֱאַמר, ּכִ ֲחׁשִ

ְרצֹוִני  ָהָאָדם,  ֶדר  ּגֶ ָלַמת  ַהׁשְ ּובֹו  ׁשֹון.  ְוַהּלָ ב  ַהּלֵ

ר, ֵמת, ּובֹו  ֶדר ָהָאָדם ַחי, )כ(ְמַדּבֵ י ּגֶ ּבּור, ּכִ לֹוַמר ַהּדִ

ֵהמֹות. ל ִמן ַהּבְ ִנְבּדָ

 עיונים 

 עיונים 



שער הבחינה ביושר לבבביושר לבבשער הבחינה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  רפג רפב   המוסר   ארחות   

]תתבונן[  חשוב  כך  ואחר 

המכתב  אותיות  במעלות 

והכתיבה  האותיות  צורת   –

למילים,  האותיות  צירוף   –

והפיכתן ממילים למשפטים, 

אשר בהנה - בהם מחברים – 

הדורות  מעשי  את  מנחילים 

ואת  הקדמונים   – העוברים 

הנמצאים  הדור  מעשי 

בעולם  עתה  ההווים   –

קורותיהם  ואת   – ועניניהם 

לדורות הבאים אחריהם, ועל 

ידי הכתיבה מגיעים לאנשים 

דברי מי שאינו נמצא עמהם 

– מפרסמים בני אדם את מחשבותיהם, רצונם וקורותיהם למי שאינו נמצא בקרבתם, ובאמצעותה 

נודעים דברי הרחוזים לזרוביהם – את הקורה עם קרוביהם אשר נמצאים בארץ אחרת, שאפשר 

שבהגיעם אליהם – ופעמים שידיעות אלו כל כך חשובות ונחוצות עד שייתכן שיהיו הגורם לחיי 

רוחם והצלתם מרעתם ושחיתותם – קורה שהעברת הידיעות מביאה להצלה מייסורים ומסכנות. 

ובו – ועל ידי הכתיבה תתזיימנה החכמות – נקבעות החכמות בספרים ואינן נשכחות והן משמשות 

את הדורות הבאים, ויתחברו – באמצעות הכתיבה מוציאים לאור הענינים המפוקרים – רעיונות 

וחידושים הטמונים בלבבות החכמים לתועלת האנושות ובו כותבין מה שיש ביניהם מעניני משא 

בני האדם,  בין  תנאים  וקביעת  הסכמים  ומתן,  ענייני משא  לכתיבת  ובהם משתמשים   – ומתן 

ואינו מחשב כלל בדעתו כיצד להגותן ולחברן, אלא מיד כשעולה הרצון מלפניו מוציא התיבה 

מפיו.

וסיבת הדבר, שהאדם נברא לעמלה של תורה )סנהדרין צ”ט, ב’( ורצה הקב”ה שיזכה לומר מלים 

רבות בתורה, שכל אחת מהן היא מצוה בפני עצמה, ולפיכך נתן בכח הדיבור זריזות יתירה, שמיד 

יוכל לומר מאתיים מלים בדקה  וכך  ברצותו לומר מלה יתחברו האותיות מעצמן בכהרף עין, 

אחת. ואילו היה עליו לחשוב כיצד לצרף האותיות. היה מתעכב כמה ימים בלימוד פרשה אחת.

ב  ְכּתָ ַהּמִ אֹוִתּיֹות  ַמֲעלֹות  ּבְ ֲחׁשֹב  ְך  ּכָ ְוַאַחר 
י  ַמֲעׂשֵ ִרים  ְמַחּבְ ה  ֵהּנָ ּבָ ר  ֲאׁשֶ ִתיָבה,  ְוַהּכְ

ִאים ַאֲחֵריֶהם,  ְמָצִאים ְוִעְנְיֵניֶהם ַלּבָ ָהעֹוְבִרים ְוַהּנִ

ֶהם,  ֵאינֹו ִנְמָצא ִעּמָ ְבֵרי ִמי ׁשֶ ים ּדִ יִעים ָלֲאָנׁשִ ּוַמּגִ

ֶאֶרץ ַאֶחֶרת,  ר ּבְ ְוִדְבֵרי ָהְרחֹוִזים ִלְזרֹוֵביֶהם ֲאׁשֶ

ָלָתם  ְוַהּצָ רּוָחם  י  ַחּיֵ ֲאֵליֶהם  יָעם  ַהּגִ ּבְ ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ ׁשֶ

ַהָחְכמֹות  ְמָנה  ִתְתַזּיֵ ּובֹו  ִחיתֹוָתם.  ּוׁשְ ֵמָרָעָתם 

ָבבֹות,  ּלְ ּבַ ַהְמֻפָקִרים  ָהִעְנָיִנים  רּו  ְוִיְתַחּבְ ָפִרים,  ּסְ ּבַ

ן,  א ּוַמּתָ יֵניֶהם ֵמִעְניֵני ַמּשָׂ ׁש ּבֵ ּיֵ ֶ ּובֹו כֹוְתִבין ַמה ּשׁ

וסחורה – ואת ענייני המסחר 

וזנין  ]וחובות[,  וההלואה 

וכתובות,  קרקעות, ונישואין 

– והתועלת  וגירושין, והענין 

 - מהשלים  מדי  רב  מהכתב 

מכדי להקיפו בשלימות.

ומהשלמת הטובה על האדם 

טובות  תהיינה  ולמען   –

כף  לו  שהוכן  שלימות,  ה' 

ואצבעות – בראו הבורא עם 

לתזן  כדי  ואצבעות,  יד  כף 

מגוון  לעשות  שיוכל   – בהן 

את   – הרושם  כגון:  פעולות 

מלאכת החריטה, והמכתב – הרישום, השרטוט והכתיבה, והרזמה, וזדיחת האש – הבערת אש למגוון 

העדינות, מבלעדי שאר מיני החיים   - הפעולות והמלאכות הדזות  ויתר   – צרכים, ושאר המעשים 

– שבעלי החיים אינם מסוגלים להם, לפי שלא נבראו בכף-ידם אצבעות כמו לאדם, מפני שאינם 

צריכין להם – למלאכות אלה.

חילוק האצבעות  כא. שהוכן לו כף ואצבעות לתזן בהם וכו‘ ושאר המעשים והמלאכות הדזות. 

שבהידים הוא מחסדי הבורא יתברך הנפלאים, כי לולי זה, כמה היתה קשה העבודה לכל מלאכת 

מחשבת, וכמו שאמרו חז”ל במדרש אבכיר, הובא בספר פענח רזא )עה”ת בראשית ה’, כ”ט, על 

ידיהם אדוקות  “ובמדרש אבכיר אמרו, שכל הנולדים קודם נח היו  וז”ל:  ינחמנו”(  “זה  הפסוק 

חיתוך  עם  נולד  ונח  אדמה,  לעבוד  צריכים  היו  לא  כי  אצבעות,  וחילוק  פירוד  מבלי  שלימות 

אצבעות, ומזה הבין למך שיהיה זה צריך לכן ]להן[ לעבודת אדמה”. 

וכמה נפלאו חסדי השם יתברך, בזה שהאגודל היא רחוקה משאר האצבעות וממוקמת למטה מהן, 

אשר על ידי זה מחזיק כל דבר בידו, על ידי שהאצבעות מצד אחד והאגודל מצד השני, והחפץ 

בתווך מוחזק ונתפס יפה, הכל כפי הצורך. ואי אפשר לצייר כלל, כמה היה קשה להאדם, כל 

המאות והאלפי פעולות קטנות וגדולות שהאדם עושה דבר יום ביומו, אילולי האגודל הזה במצבו 

הנוכחי, ]שעומדת למטה ומופרשת משאר האצבעות[. ואפילו לפי מיעוט השגתנו והכרתנו, אפשר 

ין,  ְוֵגרּוׁשִ ּוִאין,  ְוִנּשׂ ְוִזְנָין,  ְוַהְלָוָאה,  ּוְסחֹוָרה 

ִלים. ְוָהִעְנָין ַרב ֵמַהׁשְ

לֹו  הּוַכן  )כא(ׁשֶ ָהָאָדם,  ַעל  ַהּטֹוָבה  ָלַמת  ּוֵמַהׁשְ
ם,  ָהרׁשֶ ֶהן  ּבָ ן  ְלַתּזֵ עֹות  ְוֶאְצּבָ ף  ּכַ

ָאר  ּוׁשְ ָהֵאׁש,  ּוְזִדיַחת  ְוָהִרְזָמה,  ב,  ְכּתָ ְוַהּמִ

ָאר  ׁשְ ְלֲעֵדי  ִמּבַ ּזֹות,  ַהּדַ ָלאכֹות  ְוַהּמְ ים  ֲעׂשִ ַהּמַ

ֵאיָנם ְצִריִכין ָלֶהם. ֵני ׁשֶ ים ִמּפְ ִמיֵני ַהַחּיִ

 עיונים 

 עיונים 



שער הבחינה ביושר לבבביושר לבבשער הבחינה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  רפה רפד   המוסר   ארחות   

איבר  לך  אין  כי  וֹאמר, 

את  שהקכרתי  מהאברים 

אופני תועלותיו לאדם, שאין 

ה'[  ]חכמת  החכמה  סימני 

בהרכבתו  וגלויים  נראים 

ומחיבור   – וחיבורו  ותכונתו 

בהם,  שמתבונן  למי  חלקיו 

משמשים  והם   – ועדותם 

גלויה  וראייתם  חקזה  עדות 

חמלת  על  ברורה  וראיה   –

והשגחת הבורא עלינו. וכבר 

ביאר גלינוס בספרו 'תועליות 

תועלות  את  האיברים' 

באופן  היטב  באר  האיברים 

מכוונים  היינו  ואילו  מפורט, 

קה  לבאר את  רצינו  ואילו   –

אפילו רק באבר – לגבי אבר 

אחד לבדו, היינו יוצאים בדברים מגבול מטרתנו – היו דברינו חורגים ממסגרת מטרת החיבור הזה. 

ובמה שהבאנו די להעיר מי שיורהו הבורא דרך הצלתו בעקרת השם – ודי במה שהזכרנו בעזרת ה', 

לעורר להתבוננות את מי שהבורא מראה לו את דרך הצלתו מהרע אל הטוב.

 אך הבחינה – אולם חכמת ה' הנראית בשאר מיני בעלי החיים והנהגתם – ובהתנהגותם זה לזה

לקבל מושג מה, במה שכתוב )תהילים צ”ב, ו’( ‘מה גדלו מעשיך ה’ מאד עמקו מחשבותיך’.

ומחסדי השם יתברך, שעור הידים הם דקות מגבו, ולצד פנים הוא בשר עב, כי בהצד הפנימי 

האדם מחזיק דברים רבים שונים ומשונים, אשר אילו היה רק עור דק מבפנים כמו מבחוץ, היו 

החפצים שבידו מכאיבים בדחיקתם על הגידין והעצמות. וכן בכפות הרגלים שבצד הרגל הוא עור 

דק, כי יותר מזה לא נצרך לו, ולצד התחתון הוא בשר עב, על כי בתחתית רגליו הולך הוא, ואילו 

היה שם עור דק היה מכאיבו כל דריסת רגל, ועל ידי הבשר העב, הולך במנוחה בלא כאבים, 

אלפי ורבבות פסיעות בכל יום )‘חיי עולם’ ח”ב פ”ב(.

ֵאין  ׁשֶ תֹוֲעלֹוָתיו  י  ַכְרּתִ ּקָ ׁשֶ ֵאֶבר  ֵאין  י  ּכִ ְואַֹמר, 
ָבתֹו  ַהְרּכָ ּבְ ִנְרִאים  ַהָחְכָמה  ִסיָמֵני 

ְוֵעדּוָתם  ֶהם,  ּבָ ְתּבֹוֵנן  ּמִ ׁשֶ ְלִמי  ְוִחּבּורֹו  ּוְתכּוָנתֹו 

ָעֵלינּו.  ַהּבֹוֵרא  ֶחְמַלת  ַעל  לּוָיה  ּגְ ּוְרָאָיָתם  ֲחָקָזה 

ֵאר  ֵסֶפר ּתֹוֲעלֹות ָהֵאָבִרים ּבָ ִלינּוס ּבְ ֵאר ּגָ ּוְכָבר ּבֵ

ֵאָבר  ּבְ ֶקה  ֶאת  ְלָבֵאר  ִנים  ְמַכּוְ ָהִיינּו  ְוִאּלּו  ֵהיֵטב, 

בּול  ִמּגְ ָבִרים  ּדְ ּבַ יֹוְצִאים  ָהִיינּו  ְלַבדֹו,  ֶאָחד 

ּיֹוֵרהּו  ׁשֶ ִמי  ְלָהִעיר  ַדי  ֵהֵבאנּו  ֶ ּשׁ ּוְבַמה  ָרֵתנּו.  ַמּטְ

ם. ֵ ֶעְקַרת ַהּשׁ ָלתֹו ּבְ ַהּבֹוֵרא ֶדֶרְך ַהּצָ

ְוַהְנָהָגָתם  ים  ַהַחּיִ ִמיֵני  ָאר  ׁשְ ּבִ ִחיָנה  ַהּבְ ַאְך 

השגת  ובדרך   – ומחיתם 

נעלמת  איננה  מזונם, 

למי   - בהן  שמסתכל  ממי 

ומתבונן  אחריהם  שהתחקה 

 – מהן  החכמה  בסימני 

הבורא  חכמת  בסימני 

בהם, ועל כן שונים  הנראית 

אותם הספרים – ולכן דברים 

בספרי  ונשנים  חוזרים  אלה 

בקכרם  והכתובים  הנביאים 

 - יתעלה  הבורא  פליאות 

כשהם מזכירים את נפלאות 

הניכרות  יתברך  הבורא 

שאמר  כמו  החיים,  בבעלי 

ה' לאיוב )איוב לח, מא(: ‘מי 

יכין לעורב צידו כי ילדיו אל 

)תהלים  ואמר  ישועו‘,  אל 

זמק, ט(: ‘נותן לבהמה לחמה 

לבני עורב אשר יזראו‘, ועוד 

]מעין  כאלה  פסוקים  הרבה 

אלה[.

ותנועת  הרקיע  גלגלי  מהלך  על   – הגלגלים  במרוצת  יתבונן  האדם  כאשר   – מעיין  כשהוא  וכן 

הכוכבים החלוזים בתנועות משתנות – השונים זה מזה במסלולם ובמהירות תנועתם, והמאורים 

– ובמאורות השמים החלוזים והשונים זה מזה בגודלם, במסלולם, בתכונותיהם ובעוצמת אורם 

לסדר ענין הכל – וכאשר יראה, שכל סדרי העולם מושתתים על פיהם ]על פי השמש והירח נוהגים 

הימים והלילות, החודשים והשנים. גם המועדים וזמן הבשלת הפירות נקבע על פי המאורות, ויתר 

צורכי העולם התלויים בהם )מרפא לנפש([, בהם יראה מסימני היכולת והחכמה – יגלה האדם בהם 

סימנים ברורים המורים על יכולת הבורא וחכמתו מה שלא תכילהו מחשבת אדם – למעלה ממה 

שמחשבות האדם מסוגלות להקיף ולהשיג, וילאה לספרם בלשון – ותקצר יכולתו מלתאר בלשונו את 

חכמת הבורא, כמו שאמר דוד המלך עליו השלום )תהלים יט, ב(: ‘השמים מספרים כבוד אל ומעשה 

ֶהן  ּבָ ל  ּכֵ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ י  ִמּמִ ֶנְעֶלֶמת  ה  ֵאיֶנּנָ ּוִמְחָיָתם 

ׁשֹוִנים  ן  ּכֵ ְוַעל  ֵמֶהן,  ַהָחְכָמה  ִסיָמֵני  ּוִמְתּבֹוֵנן 

ה,  ִיְתַעּלֶ ַהּבֹוֵרא  ִליאֹות  ּפְ ָקְכָרם  ּבְ ָפִרים  ַהּסְ אֹוָתם 

ָלעֵֹרב  ָיִכין  ִמי  מא(:  לח,  )ִאּיֹוב  ְלִאּיֹוב  ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ

ים זמק, ט(:  ִהּלִ עּו, ְוָאַמר )ּתְ ּוֵ י ְיָלָדו ֶאל ֵאל ְיׁשַ ֵצידֹו ּכִ

ִיְזָראּו,  ר  ֲאׁשֶ עֵֹרב  ִלְבֵני  ַלְחָמּה  ִלְבֵהָמה  נֹוֵתן 

ה. ה ָכֵאּלֶ ְוַהְרּבֵ

ים ַהֲחלּוִזים  ְלַגּלִ ַהּגַ ְמרּוַצת  ּבִ ן  הּוא ְמַעּיֵ ׁשֶ ּכְ ְוֵכן 
ַהֲחלּוִזים  אֹוִרים  ְוַהּמְ ּנֹות,  ּתַ ִמׁשְ ְתנּועֹות  ּבִ

ַהְיֹכֶלת  יָמֵני  ִמּסִ ִיְרֶאה  ֶהם  ּבָ ַהּכֹל,  ִעְנַין  ר  ְלַסּדֵ

ֶבת ָאָדם, ְוִיְלֶאה  ּלֹא ְתִכיֵלהּו ַמֲחׁשֶ ֶ ְוַהָחְכָמה ַמה ּשׁ

לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ִוד  ּדָ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ׁשֹון,  ּלָ ּבַ ָרם  ְלַסּפְ

ה  בֹוד ֵאל ּוַמֲעׂשֵ ִרים ּכְ ַמִים ְמַסּפְ ים יט, ב(: ַהׁשָ ִהּלִ )ּתְ

 עיונים 



שער הבחינה ביושר לבבביושר לבבשער הבחינה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  רפק רפו   המוסר   ארחות   

ושאר  הרזיע‘,  מגיד  ידיו 

ח,  )תהלים  ונאמר  המקמור, 

מעשה  שמיך  אראה  ‘כי  ד(: 

אצבעותיך ירח וכוכבים אשר 

כוננתה‘.

שנופלת  במה  המופלא  ומן 

נוסף  - דבר  עליו עין האדם 

מופלא שעומד תמיד למראה 

עיני האדם מבריאות הבורא 

מנפלאות   – יתעלה הגדולות 

כי  השמים,  הוא  הבריאה 

מן  עומד  שהוא  מזום  בכל 

הארץ – מכל מקום שיעמוד 

 בו האדם על הארץ, יראה את חצי הגלגל – חצי כיפת השמים הסובבת ומקיפה את כדור הארץ,

כב. כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך ירח וכוכבים אשר כוננתה. ומה עם השמש? מדוע הוזכר בפסוק 

רק “ירח וכוכבים” ולא הוזכרה השמש? כתב הרד”ק )תהלים ח, ד(: יש אומרים כי בלילה אמר זה 

המזמור בעת שהיה מסתכל בירח ובכוכבים ומבין בנפלאות הבורא. ויש אומרים )רבי אברהם אבן-

עזרא(: כי ביום לא ראה כי אם השמש בלבד, אך בלילה ראה צבא גדול מאוד, לפיכך לא זכר השמש. 

ויש אומרים )ר”א אבן עזרא בשם אחרים(: כי מה שאמר )לעיל שם, פסוק ב’( “אשר תנה הודך 

על השמים”, רמז בו על השמש, כי היא הבריאה הגדולה. ואמר “כי אראה שמיך”, כלומר כשאראה 

הבריאות הגדולות אשר יש לך בעולם ואבין ענין האדם, אני תמה ואומר: “מה אנוש כי תזכרנו”. 

והגאון בעל “חתם סופר” כתב: לא הזכיר שמש, כי אפילו ירח וכוכבים הפחותים בהרבה מהשמש 

– יאמר על האדם לעומתם “מה אנוש כי תזכרנו”, כי האדם מה הוא. ואמר )תהלים יט, ה(: “לשמש 

שם אוהל בהם והוא כחתן יוצא מחופתו” – הוא המלך הגדול המנהיג את העולם כולו, ואמנם 

“תורת ה’ תמימה משיבת נפש”, ואור השמש הוא חושך לעומתה, ואם ביחס לירח וכוכבים נאמר 

על האדם “מה אנוש כי תזכרנו”, הרי כלפי השמש בודאי הוא אפס, והשמש היא אפס לעומת אור 

התורה, ולמרות זאת “גם עבדך נזהר בהם” – לשון זוהר ואור, להאיר באור התורה! 

כג. יראה חצי הגלגל הסובב את הארץ. כוונת רבינו, שהרי גלגל המזלות סובב סביב כדור הארץ התלוי 

ים ח,  ִהּלִ ְקמֹור, ְוָאַמר )ּתְ ָאר ַהּמִ יד ָהָרִזיַע, ּוׁשְ ָיָדיו ַמּגִ

ָיֵרַח  עֹוֶתיָך  ֶאְצּבְ ה  ַמֲעׂשֵ ֶמיָך  ׁשָ ֶאְרֶאה  י  )כב(ּכִ ד(: 

ה. ר ּכֹוָנְנּתָ ְוכֹוָכִבים ֲאׁשֶ

ָהָאָדם  ֵעין  ָעָליו  ּנֹוֶפֶלת  ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ְפָלא  ַהּמֻ ּוִמן 
דֹולֹות,  ַהּגְ ה  ִיְתַעּלֶ ַהּבֹוֵרא  ִריאֹות  ִמּבְ

ָהָאֶרץ,  ִמן  הּוא עֹוֵמד  ׁשֶ ָמזֹום  ָכל  ּבְ י  ּכִ ַמִים,  ָ ַהּשׁ

ָהָאֶרץ,  ֶאת  ַהּסֹוֵבב  ל  ְלּגַ ַהּגַ ֲחִצי  )כג(ִיְרֶאה 

 – האדם  בו  וכשמסתכל 

על  בשמים  האדם  וכשיביט 

כוונה  מתוך   – הבחינה  דרך 

הבורא  בחכמת  להתבונן 

כי  ויגלה,  יראה  ויכולתו, 

את  אותו,  שברא  הבורא 

אין  וברצונו,  בחפצו  הרקיע, 

תכלית - אין סוף וקץ ליכלתו 

כי  ורוממותו,  וגדלו  וחכמתו 

כאשר אנחנו רואים ממעשה 

הזדמונים  אדם  בני  בנין 

כשאנו  שהרי   – מאומה 

רואים שרידים מבנייני פאר 

שבנו בני אדם בזמנים קדומים, נתמה על יכלתם לעשות כמוהו – אנו נפעמים מגודל חכמתם וכוחם 

להקים בניינים ומבצרים כאלו, ויורנו – והשרידים שנותרו מוכיחים על חקזת גופם ויזרת נפשם – על 

כוחותיהם הגופניים וכוחות נפשם ועל יוזמתם הרבה לעשותם מבצר חקז לעצמם – שיכלו בעזרתם 

לבנות לעצמם מבצרים חזקים כאלה. וכאשר יגדל בעינינו קה המעט המקער – ואם עומדים אנו אחוזי 

התפעלות על יצירות אלו שיחסית לכוכבי השמיים הן מזעריות, והמעשה הנבקה הקה – ואם משתוממים 

אנו על פעולות אלו שחשיבותן בקוסמוס הכללי מתפוגגת לגמרי, שאינו מוסיף על מעשינו אלא מעט 

– ושמעלתן על פעולותינו מועטת, הרי נשכיל להבין מכך עד כמה אנו

בדיוק באמצעו, כך שמחצית מגלגל המזלות ממלאת את כיפת השמים ומחציתו השניה נמצאת תחת 

הכדור. מעתה כאשר אדם עומד על פני כדור הארץ בנקודה מסויימת ומשקיף בקו ישר על השמים, 

היה מן הראוי שלא יראה את כל מחצית גלגל המזלות, אלא פחות מזה, כפי שיעור חצי עוביו של 

כדור הארץ )שהוא אלפים פרסה(. שהרי חצי גובהו של הכדור בולט לתוך חלל כיפת השמים. אולם 

אין הדבר כן, ולעולם אנו רואים ששה מזלות שלמים בחצי כיפת השמים שלמעלה מראשנו. ובהכרח 

ששיעור קוטר גודלו של כדור הארץ אין לו ערך כלל, אפילו לא כנקודה, ביחס לגודל הרקיע ולגודל 

גלגל המזלות ולגודלם של הכוכבים, ולכן העומד על הארץ במקום הגבוה ביותר דומה לעומד על גרגיר 

חול שאינו תורם להגבהתו של האדם במאומה )עפ”י פת לחם וטוב הלבנון(.

י  ִחיָנה, ִיְרֶאה, ּכִ ֶרְך ַהּבְ ל ּבֹו ָהָאָדם ַעל ּדֶ ּכֵ ְסּתַ ּמִ ּוְכׁשֶ

ְכִלית ִליָכְלּתֹו ְוָחְכָמתֹו  ַהּבֹוֵרא אֹותֹו ְבֶחְפצֹו, ֵאין ּתַ

ֵני  ה ִבְנַין ּבְ ֲעׂשֵ ר ֲאַנְחנּו רֹוִאים ִמּמַ ֲאׁשֶ י ּכַ ְוָגְדלֹו, ּכִ

ם ַלֲעׂשֹות  ְדמֹוִנים ְמאּוָמה, ִנְתַמּה ַעל ְיָכְלּתָ ָאָדם ַהּזַ

ם  ַנְפׁשָ ְוִיְזַרת  ּגּוָפם  ֶחְקַזת  ַעל  ְויֹוֵרנּו  מֹוהּו,  ּכָ

ל  ִיְגּדַ ר  ְוַכֲאׁשֶ ְלַעְצָמם.  ָחָקז  ִמְבָצר  ַלֲעׂשֹוָתם 

ה,  ְבֶקה ַהּקֶ ה ַהּנִ ֲעׂשֶ ְקָער, ְוַהּמַ ַעט ַהּמִ ֵעיֵנינּו ֶקה ַהּמְ ּבְ

ָאנּו  ה  ּמָ ּכַ ְמָעט,  א  ֶאּלָ ינּו  ַמֲעׂשֵ ַעל  ֵאינֹו מֹוִסיף  ׁשֶ

 עיונים 

 עיונים 



שער הבחינה ביושר לבבביושר לבבשער הבחינה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  רפט רפח   המוסר   ארחות   

תמיהתנו  שתגדל  חייבין 

ותתפעל נפשנו בהביטנו על 

שברא  יתברך  הבורא  מעשי 

וכל  הארץ  ואת  השמים  את 

יגיעה  שום  מבלי  בהם  אשר 

וטורח ]וטרחה[, וללא ליאות 

כלל,  ועמל  מאמץ  וללא   –

ואת הכול הוא יצר מאין דבר 

– מאין ואפס, יש מאין, ולא 

סיבה  שום  וללא   – דבר  על 

אלא  לכך,  אותו  שהכריחה 

כמו  וחפצו,  ברצונו  ורק  אך 

שנאמר )תהלים לג, ו(: ‘בדבר 

ה‘ שמים נעשו וברוח פיו כל 

צבאם‘.

ומן הטובות על האדם – ומכלל הטובות שהיטיב הבורא עם האדם, כי ככל אשר תסתכל ותתעמק 

יותר בסימני החכמה – בחכמת ה’ הנראית בכל הברואים שברא הבורא יתברך בעולמו, תמצאם – 

תגלה בהם שעם מה שהם מעידים בו לבורא מן האלוהות ומן האחדות – שבנוסף ְלכך שהם מעידים 

על אלקותו של הבורא ועל אחדותו, אינם נמלטים להיות בם לאדם אופני

כד. בורא שמים וארץ וכל אשר בהם מבלי יגיעה וטורח. בריאת שמים וארץ הוא לא דבר שנעשה 

פעם אחת בעבר, אלא הבריאה מתחדשת בכל רגע ורגע, כמו שאומרים בתפילת שחרית בברכת 

ק”ש “ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית”, פירוש, שהוא מהווה ומקיים כל הבריאה 

בכל רגע, ולו יצוייר שיסלק רצונו יתברך מהבריאה, הכל נהפך מיד לאין, וכפי שכתב ב”נפש 

החיים” )שער א, א( שאדם שבנה בנין, אחרי שגמר הבניה הוסר כוחו ואף על פי כן הבנין קיים, 

“אבל הוא יתברך שמו, כמו בעת בריאת העולמות כולם, בראם והמציאם הוא יתברך שמו יש 

מאין, בכוחו הבלתי תכליתי, כן מאז, כל יום וכל רגע ממש, כל כח מציאותם וסדרם וקיומם 

תלוי, רק במה שהוא יתברך שמו משפיע בהם ברצונו יתברך כל רגע ושפעת אור חדש, ואילו 

היה הוא יתברך מסלק מהם כח השפעתו אף רגע אחת, כרגע היו כולם לאפס ותוהו, וכמו שיסדו 

ַמִים ָוָאֶרץ  ִמיָהֵתנּו ַעל )כד(ּבֹוֵרא ׁשָ ל ּתְ ְגּדַ ּתִ ִבין ׁשֶ ַחּיָ

ֵלאּות  ְולֹא  ָוטַֹרח,  ְיִגיָעה  ִלי  ִמּבְ ֶהם  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ְוָכל 

ִבְרצֹונֹו  א  ֶאּלָ ָבר,  ּדָ ַעל  ְולֹא  ָבר,  ּדָ ֵמֵאין  ְוָעָמל, 

ַמִים  ְדַבר ְיָי ׁשָ ים לג, ו(: ּבִ ִהּלִ ֶנֱאַמר )ּתְ מֹו ׁשֶ ְוֶחְפצֹו, ּכְ

ל ְצָבָאם. יו ּכָ ַנֲעׂשּו ּוְברּוַח ּפִ

ל  ּכֵ ִתְסּתַ ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ י  ּכִ ָהָאָדם,  ַעל  ַהּטֹובֹות  ּוִמן 
ִעם  ְמָצֵאם,  ּתִ רּוִאים,  ַבּבְ ַהָחְכָמה  ִסיָמֵני  ּבְ

ּוִמן  ָהֱאלֹהּות  ִמן  ַלּבֹוֵרא  ּבֹו  ְמִעיִדים  ֵהם  ֶ ּשׁ ַמה 

ם ָלָאָדם ָאְפֵני  ָהַאְחדּות, ֵאיָנם ִנְמָלִטים ִלְהיֹות ּבָ

אפילו  בהם  אין   – תועלת 

ללא  שנברא  קטן  אחד  דבר 

מטרה  בבריאתו  שתהא 

לאדם,  תועלת  בה  שיש 

נוצרו  והם   – תזנה  וכוונת 

באיזה  עמו  להיטיב  בכוונה 

שזצתם  אלא  אופן,  שהוא 

הברואים  מן  בחלק   – גלויים 

– אין היא נראית במבט ראשון.  ובחלק מהם נעלמים   – וזצתם  כול,  גלויה לעין  תועלתם לאדם 

ונראות  ונגלות  מובנות  האור  תועלות  שטחי  במבט  אמנם  כי  והחושך,  האור  ]וכגון[,  ומהם 

מבריאת  לאדם  שיש  התועלת  ואילו   – נעלמות  תועלותיו  החושך,  אך  נעלמות,  ואינן  בחוש,  הן 

משתוממים אדם  שבני  מפני  היא  לכך  והסיבה  מאתנו,  ונעלמת  נסתרת  לכאורה  היא   החושך 

בו – שברדת החשיכה פעולות רבות שבני האדם נוהגים לעשותן נפסקות ולא ניתן לעשותן עוד, 

ונפסזים מעשיהם ותנועותם בבואו – ופעילותם ותנועותיהם נפסקות עם הגיע הלילה. לאמיתו של 

דבר, תועלות החושך והלילה גדולות ורבות הן, ולולא ]וללא[

אנשי כנסת הגדולה “המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית”, היינו תמיד ממש כל עת 

ורגע, וראייתם מפורשת “כאמור לעושה אורים גדולים”, שלא אמר “עשה” אלא “עושה”. “בכל 

יום תמיד”: הכוונה, בכל יום ובכל רגע. 

כה. כי תועלות האור נגלות ונראות. “ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור, וירא אלוקים את האור כי 

טוב” )בראשית א, ג-ד(. “וירא אלוקים... כי טוב” – לא יתכן, כמובן, לומר )כפי שנראה במבט 

שטחי(, שהקב”ה בחן את היצירה החדשה שיצר, את האור, והגיע למסקנה, שהאור ‘טוב’. דרכו 

של עולם היא זו, אצל הברואים בלבד, לא אצל הקב”ה.

האופה שרוצה להכין מגדנות, מכניס את הבצק שהכין אל התנור, ולאחר שנשלמת האפייה, הוא 

מוציא את המאפה, ובודק אם הוא ‘טוב’ – האם הוא אפוי מספיק, האם הוא ָעֵרב לחיך. מלשון 

הכתוב כאן עלול להשתמע כאילו, ח”ו כדרך התנהלות זו, ברא הקב”ה את האור: שתחילה אמר 

“יהי אור”, ואכן “ויהי אור”, ואז “וירא אלוקים את האור כי טוב” – ראה ה’ שמעשהו צלח, והאור 

שברא הוא טוב. והדבר תמוה עד מאוד, וכי הקב”ה צריך להיווכח ולראות שאכן עלתה בידו, 

שהוא ‘הצליח’ ליצור כפי שרצה?! אין ספק, שמכיון שבורא העולם ברא את האור, ודאי שטוב 

לּוִים ּוְזָצָתם  ָצָתם ּגְ ּזְ א ׁשֶ ָנה, ֶאּלָ ּזָ ַנת ּתַ תֹוֶעֶלת ְוַכּוָ

ּתֹוֲעלֹות  י  )כה(ּכִ ְך,  ְוַהחׁשֶ ָהאֹור  ּוֵמֶהם,  ֶנֶעָלִמים. 

ְך  ַהחׁשֶ ַאְך  ֶנֱעָלמֹות,  ֵאיָנן  ְוִנְראֹות,  ִנְגלֹות  ָהאֹור 

ּתֹוְמִמים  ֵני ָאָדם ִמׁשְ ּבְ ֵני ׁשֶ ּתֹוֲעלֹוָתיו ֶנֱעָלמֹות, ִמּפְ

בֹואֹו. ְולּוֵלא  יֶהם ּוְתנּועֹוָתם ּבְ ּבֹו, ְוִנְפָסִזים ַמֲעׂשֵ

 עיונים 

 עיונים 



שער הבחינה ביושר לבבביושר לבבשער הבחינה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  רצא רצ   המוסר   ארחות   

רוב  גופי  היו  הלילה,  חשכת 

גופם   – כלים  החיים  בעלי 

של בעלי החיים היה נשחק 

יגיעתם  בהתמדת  ומתבלה 

ועמלם ואורך תנועתם – בעקבות יגיעתם והתאמצותם הרצופה והיותם בתנועה באופן בלתי פוסק. 

הוא, הלא הקב”ה, שהוא כול-יכול, ברא את הבריאה הטובה ביותר לעולם! 

אלא – אומר רבי יהונתן איבשיץ – בא הכתוב להשמיענו, כי לא כמידת הקב”ה מדת בשר ודם. לנו, 

קרוצי חומר – אין השגה ואין יכולת להבין ולתפוס את מידת טובו של האור מצד עצמו. במיעוט 

הבנתינו, כל מה שאנו יכולים להשיג באשר למעלת האור הוא רק ביחס לחושך, שכאשר רואים אנו 

את חסרונו של החושך, יש לנו אפשרות להבין במשהו את יתרונו של האור ואת מעלתו. על כך אומר 

הכתוב: “וירא אלוקים את האור כי טוב” – רק בורא העולם יכול לראות את טובו של האור בעצמותו!

בתפילת שחרית בברכת יוצר אור אומרים: “המאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים”, מהם הרחמים 

שיש כשמאיר הקב”ה לארץ ולדרים עליה? ביארו המפרשים שהרחמים הם בכך שהקב”ה מביא את 

האור מעט מעט ולא בפעם אחת, והוא בכדי שלא יינזקו עיניהם של הבריות מגודל עצמת האור. 

וכן, בכך שקבע את גלגל החמה בריחוק מהארץ, שיוכלו הדרים על הארץ ליהנות מאור השמש 

ומהחום ולא יינזקו. וכן שמאיר לרשעים, למרות שלא היה מגיע להם, לפי שורת הדין. ורבי אברהם 

בן הגר”א כתב שפיסקא זו של “ברחמים” מוסבת על “יוצר אור”, שהבורא יצר צורה לאור, דהיינו 

שיעור מוגבל בזמן הזריחה ובחוזק קרני האור – לפי שהדרים עליה אינם יכולים לקבל רוב אורּה 

ועוצם חמימותה. 

האבודרהם מפרש את מה שאומרים: “המאיר לארץ ולדרים עליה”, וכך הם תוכ”ד: מה תועלת של 

האור לארץ עצמה, דבשלמא לדרים עליה יש תועלת גדולה שיוצאין לעסקיהם. ויש לומר, שגם לארץ 

יש תועלת גדולה כמו האנשים שיוצאים לעסקיהם, כי השמש מגדלת הצמחים והמתכות, וממתקת 

את הפירות, כמו שנאמר ‘וממגד תבואות שמש’. ע”כ. אמנם עדיין צריך ביאור, שהרי התועלת הזאת 

שמפרש על הארץ, גם היא תועלת לבני אדם, שהרי מה יש מזה לארץ עצמה? ויש לומר, לפי מה 

שכתב ב’מסילת ישרים’ )פ”א(: “דעילוי גדול הוא לבריות כולם בהיותם משמשי האדם השלם המקודש 

וניתנה לה האפשרות להועיל  בקדושתו יתברך”. ואם כן לארץ עצמה יש תועלת מהאורה, מאחר 

לבריות בדברים אלו. ]ומה שאומרים תחילה ‘המאיר לארץ’ ואחר כך אומרים ‘ולדרים עליה’, יש לומר, 

כיון שהארץ נבראה תחילה במעשה בראשית משום הכי הקדימוה[ )‘ימלא פי תהלתך’(. 

ִלים  ּכָ ים  ַחּיִ ֲעֵלי  ּבַ רֹב  גּוֵפי  ָהיּו  ְיָלה,  ַהּלַ ַכת  ֶחׁשְ

נּוָעָתם.  ּתְ ְואֶֹרְך  ַוֲעָמָלם  ְיִגיָעָתם  ַהְתָמַדת   ּבְ

ועוד תועלת יש בלילה שעל 

ייבדל זצת הקמן מזצתו  ידו 

– בעזרת הלילה ניתן לחלק 

הימים  לחלקים:  הזמן  את 

הזמן  ואת  מזה,  זה  נבדלים 

שבין האור לחושך ניתן לחלק לרגעים, שעות, ימים וכו’. כך מקבלת תנועת הזמן את הגדרתה 

ואת משמעותה, ובו יוודעו הקמנים – באמצעות הלילה ניתנת האפשרות לחשב את הזמנים שאינם 

ידועים – וללא הלילה לא היה באפשרותנו לעשות זאת ]כוונת רבנו היא, שאת תקופות השנה 

– קיץ, חורף, אביב וסתיו, היה ניתן להכיר על ידי מהלך השמש, כפי שידוע לעוסקים בחכמת 

התכונה, אולם את הימים ואת השבועות לא היה ניתן למנות ללא החושך המבדיל ומפריד בין 

הימים )טוב הלבנון([, וכמו כן מאפשר לנו הלילה לחשב את אורך ימי החיים ומספר שנותיהם 

 וזצרותם – וכן את קוצר הימים של בני האדם ושנות חייהם. ואילו היה הענין הולך תמיד על צורה 

והיו  הלילה,  ובין  היום  בין  להבדיל  מאורות...  “יהי  כתיב  ידועים.  הקמנים שאינם  יודעו  ובו  כו. 

לאותות ולמועדים ולימים ושנים. והיו למאורות ברקיע השמים להאיר על הארץ” )בראשית א, 

יד-טו(. ופירש רש”י: “והיו למאורות, עוד זאת ישמשו שיאירו לעולם” עכ”ל. כתב ה’חפץ חיים’: 

אם היינו נשאלים, מהו העיקר והטפל שבבריאת המאורות, בודאי שהיינו משיבים שעיקרם להאיר 

לארץ, אלא שבנוסף הם משמשים גם כן “לאותות ולמועדים ולימים ושנים”. וכאן באה התורה 

ללמדנו, כי מה שבעינינו הנהו עיקר, באמת אינו אלא טפל. ובאמת תכלית בריאת השמש והירח 

הוא בשביל התורה, וקיום מצוותיה, ורק כאגב אורחא נהנים בני אדם גם כן מאורם.

זהו כוונת הפסוק: ‘להבדיל בין היום ובין הלילה’ – לקיום המצוות, כמו ציצית ותפילין, שבת וימים 

טובים. ‘לאותות ולמועדים ולימים ושנים’ – גם בעבור קיום המצוות התלויות בקידוש החודש, 

בימים ובשנים. רק לאחר מכן, שכבר הושגה המטרה העיקרית, קיום התורה ומצוותיה, “עוד זאת 

ישמשו שיאירו לעולם”. עכ”ד.

כתב בספר “דרכי מוסר” לרבי יעקב ניימן זצ”ל: שמעתי ממורי ורבי הגה”צ ר’ משה רוזנשטיין 

זצ”ל, איך שהגאון רבי ישראל מסלנט זצ”ל, היה מביע לפעמים בזמן זריחת השמש שמחה רבה 

והתפעלות על רוב האושר שבהנאה מהשמש המאירה לנו, שאין ערוך לטוב הצפון בה, והיה עומד 

ומשבח לה’ בשמחה על הנאה זו. 

והוסיף על זה מורי ורבי, להסביר מדוע אנחנו לא מרגישים את האושר שבהנאתינו מן השמש ומכל 

ְדעּו  ִיּוָ )כו(ּובֹו  ִמְזָצתֹו,  ַמן  ַהּקְ ְזָצת  ֵדל  ִיּבָ ְיָלה  ּוַבּלַ

ים  ַהַחּיִ ְיֵמי  ְואֶֹרְך  ְידּוִעים,  ֵאיָנם  ׁשֶ ים  ַמּנִ ַהּקְ

ִמיד ַעל צּוָרה  ְוַזְצרּוָתם. ְוִאּלּו ָהָיה ָהִעְנָין הֹוֵלְך ּתָ

 עיונים 

 עיונים 



שער הבחינה ביושר לבבביושר לבבשער הבחינה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  רצג רצב   המוסר   ארחות   

אחת – אילולא היה שינוי בין 

היום והלילה והיה האור שולט 

תמיד במידה שווה בכל שעות 

שום  נוהגת  הייתה  לא  היום, 

בקמן,  וקבועה  התלויה  מצוה 

וכגון  שבתות  מצוות  כגון 

וגם  וכצומות,  המועדים, 

מועד  אדם  בני  בין  היה  לא 

לעת זצוב – לא היה אפשרי 

לשם  מסויים  מועד  לקבוע 

עשיית מלאכה או פגישה וכן 

לקבוע  האפשרות  הייתה  לא 

מלאכה,  או  עניין  לסיום  זמן 

ולא היו בני האדם יודעין רוב 

הידיעות – את הידיעות הרבות התלויות בקמן – כגון: שנות החמה, חודש הלבנה, מהירות תנועתו של 

כל אחד מגלגלי הרקיע, זמן הנטיעה והבשלת הפירות, זמן העיבור של כל ברייה וברייה וכדומה )פת 

לחם וטוב הלבנון(, ולא היה נגמר בישול המאכל בבטן – ועיכול המזון בקיבתו של אף אחד מבעלי חיים 

לא היה נשלם כראוי, מפני שעיקר עיכול המזון בקיבה הוא בלילה בעת השינה, כפי הידוע בחכמת 

הרפואה )פת לחם וטוב הלבנון(.

ומפני שהיה האדם צריך לאור בלילה – ומפני שהאדם זקוק למאור גם בלילה, כדי שיוכל לעשות בו – 

בעזרת האור זצת מעשיו – מקצת מפעולותיו, ולהיות בו צוות לחולה – וכדי שיוכל החולה להיות בחברת 

אנשים בלילה ויוכלו לסייע לו ולטפל בו, העמיד והתקין לו הבורא לאדם במזומו – במקום אור השמש 

את מאור האש, הנר והאבוקה, כדי שיוכל להשתמש

צבא השמים? והוא מפני שיצר לב האדם רע מנעוריו, ומרגיש טעם רק בדבר שכל ההנאה היא שלו 

בלבד, ואין לחבירו חלק בה, כמו השמחה שיש לאדם כשמפתח הכספת נמצא בידו, ואין לאחר 

כל גישה לכספו, ולא בדבר שהוא חלק מהטבע הניתן להנאת כל אחד ואחד. אבל אצל רבינו אור 

ישראל זצ”ל, שהיה אוהב כל אחד “כמוך” ממש, הוא היה יכול לשמוח ולהרגיש את ההנאה שיש 

בטבע, אף שגם אחרים נהנים מזה. ואדרבה זה עצמו שגם אחרים יכולים להנות, מוסיף לו עונג.

תֹות  ּבָ ַ ּשׁ ּכַ ָמן,  ַבּקְ ְתלּוָיה  ִמְצָוה  ָהְיָתה  לֹא  ֶאָחת, 

ָאָדם  ֵני  ּבְ ין  ּבֵ ָהָיה  ְולֹא  ְוַכּצֹומֹות,  ְוַכּמֹוֲעִדים, 

ַהְיִדיעֹות  רֹב  יֹוְדִעין  ָהיּו  ְולֹא  ָזצּוב,  ְלֵעת  מֹוֵעד 

ֲאָכל  ַהּמַ ּול  ּשׁ ּבִ ִנְגָמר  ָהָיה  ְולֹא  ָמן,  ּקְ ּבַ לּויֹות  ַהּתְ

ָראּוי. ים ּכָ ֲעֵלי ַחּיִ ֶבֶטן ַאַחד ִמּבַ ּבְ

ְיָלה ַלֲעׂשֹות  ּלַ ּבַ ָהָיה ָהָאָדם ָצִריְך ָלאֹור  ׁשֶ ֵני  ּוִמּפְ
יו, ְוִלְהיֹות ּבֹו ִצּוּות ְלחֹוֶלה,  ּבֹו ְזָצת ַמֲעׂשָ

ׁש  ּמֵ ּתַ ֶהֱעִמיד לֹו ַהּבֹוֵרא ִבְמזֹומֹו ֵמאֹור ָהֵאׁש ְלִהׁשְ

עת  בכל  לאורו  בלילה  בו 

ויוכל   – ויכבהו  שירצה, 

לכבותו בכל עת שירצה.

ומן התימה – עוד דבר פלא 

ניתן לראות: ה’ יתברך ברא 

שיהיה  וקבע  השמים  את 

שיהיה  כדי  כחול  צבעם 

מן  השמים  ]צבע[  מראה 

הצבעים  מאותם   – המראים 

העינים,  אור  את  המחקזים 

וקרוב  נוטה  שהוא  מכיוון 

ומכחו  השחור,  הצבע  אל 

כוח  בו  ויש   – לו  המיוחד 

מזבץ  שהוא  המיוחד  סגולי 

הקרניים  אור  את  ומרכז 

ומחקזו  ל)ה(עינים  החודרות 

ומחזק את כוח הראייה. ואם 

היה מראהו – ואילו היה צבע 

השמים לבן, היה הדבר מקיז 

בעלי  של  וָלְראייתם  לעינים 

החיים ומחלישם - ומחליש את כוח העין. וכמו כן, אפשר לראות את שאר סימני החכמה של ה’ 

בכוחות ובסגולות שנטע בכל שאר הבריות ]כלומר, בהתבוננות זו ניתן לראות את חכמת הבורא 

בכל נברא ונברא ולהבחין כיצד נבראו עמו כל האיברים והכוחות הדרושים לו והנצרכים לתועלת 

תפקודו )מרפא לנפש([.

ומרב טוב האלהים על האדם – ואחת מן הטובות הרבות שהאלוהים מיטיב עם האדם היא, ששם מוראו

שנאמר  כמו  המזיקים,  החיים  בעלי  שאר  כל  על  מוטלת  שאימתו   - המקיזים  החיים  שאר  על 

 )בראשית ט, ב(: ‘ומוראכם וחתכם יהיה על כל חית הארץ ועל כל עוף השמים בכל אשר תרמוש

ְרֶצה. ּיִ ָכל ֵעת ׁשֶ הּו ּבְ ְרֶצה, ִויַכּבֵ ּיִ ָכל ֵעת ׁשֶ ְיָלה ּבְ בֹו ַבּלַ

ְרִאים  ַמִים ִמן ַהּמַ ָ ְהֶיה ַמְרֵאה ַהּשׁ ּיִ ַמּה, ׁשֶ ַהּתֵ ּוִמן 
הּוא נֹוֶטה ֶאל  ִזים ֶאת אֹור ָהֵעיַנִים, ׁשֶ ַהְמַחּקְ

אֹור  ץ  ְמַזּבֵ הּוא  ׁשֶ לֹו  ַהְמֻיָחד  ּוִמּכֹחֹו  חֹור,  ָ ַהּשׁ

יז  זֹו. ְוִאם ָהָיה ַמְרֵאהּו ָלָבן, ָהָיה ַמּקִ ָהֵעיַנִים ּוְמַחּקְ

ָאר ַהָחְכָמה  ם. ְוֵכן ׁשְ ים ּוַמֲחִליׁשָ ְלֵעיֵני ַבֲעֵלי ַהַחּיִ

ִרּיֹות. ָאר ַהּבְ ׁשְ ּבִ

ם מֹוָראֹו  ּשָׂ טּוב ָהֱאלִֹהים ַעל ָהָאָדם )כק(ׁשֶ ּוֵמַרב 
ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  יִזים, ּכְ ּקִ ים ַהּמַ ָאר ַהַחּיִ ַעל ׁשְ

ת  ל ַחּיַ ֶכם ִיְהֶיה ַעל ּכָ ית ט, ב(: ּומֹוַרֲאֶכם ְוִחּתְ ֵראׁשִ )ּבְ

ְרֹמׂש  ּתִ ר  ֲאׁשֶ ָכל  ּבְ ַמִים  ָ ַהּשׁ עֹוף  ל  ּכָ ְוַעל  ָהָאֶרץ 

כק. ששם מוראו על שאר החיים המקיזים. הנה אף באדם חי מה שאימתו מוטלת על הבריות, אין 

 עיונים 

 עיונים 



שער הבחינה הלבבותביושר לבב חובות 

רצה  המוסר   ארחות   

הלבבות שער הבחינהחובות 

המוסר  ארחות  רצד  

זה נאמר אלא אם מתנהג בדרך ה’ שאז זוכה לשמירה שלא ישלטו בו החיות, אמנם אם אינו 

מתנהג בדרך ה’ על זה אמרו במסכת שבת )קנא, ב(: “אין חיה שולטת באדם עד שנדמה לו 

כבהמה, שנאמר ‘אדם ביקר בל ילין נמשל כבהמות נדמו’”. פירוש, האדם נמשל על ידי החיות 

)כלומר החיות מושלות בו( כאשר הוא נדמה בעיניהם כבהמה. ]על פי פשוטו, המלה “נמשל” היא 

מלשון “משל”. רק שאם כן היא מיותרת, שהרי הפסוק מסיים: “נדמו”, משום כך דורשת אותה 

הגמרא מלשון ממשלה )מהרש”א([. ובטעם הדבר ביאר המהרש”א, שאימת האדם על החיות הוא 

משום שיש בו נשמה שהיא צלם אלוהים, וכשהצלם מסתלק ממנו הרי הוא כשאר בהמה והם 

שולטים בו. ועפי”ז ביאר המהר”ל, שאין כוונת הגמרא לומר שהבהמה טועה במראהו ונראה לה 

בדמות בהמה. אלא, כוונתה היא שאם מתנהג האדם באופן בלתי הגון, האימה שהיה מטיל על 

בעלי החיים מתבטלת, כיון שזו מקורה בצלם א-להים השורה על האדם כנזכר לעיל, וכאשר הוא 

חוטא הצלם מסתלק ממנו )עיין זוהר נח עא, א(, ואינו שונה בעיניהם משאר הבהמות. 

בספר ‘אשי ישראל’ )ד”ה אין( ביאר על פי דברי גמרא זו את כפל הלשון שנאמר בפסוק )בראשית ט, 

ב( ‘ומוראכם וחיתכם יהיה על כל חית הארץ ועל כל עוף השמים בכל אשר תרמוש האדמה ובכל דגי 

הים בידכם ניתנו’, ולכאורה קשה מדוע נאמר ‘בידכם ניתנו’ כיון שכבר נאמר שמוראכם יהיה עליהם. 

ומבאר שכוונת הכתוב הוא שדבר זה שיהיה מוראם על חית הארץ - ‘בידכם ניתנו’ - מסור בידם, והיינו 

שאם יתנהגו בדרכי ה’ ולא כבהמה יהיו מושלים עליהם אבל אם ח”ו יתנהגו כדרך של בהמה לא יהיה כן.

והנה הגמרא שם אומרת: “אמר רב פפא, נקטינן: אריה אבי תרי לא נפיל” ]אריה אינו נופל על שני 

אנשים יחד להורגם[. מקשה הגמרא: “הא קא חזינן דנפיל” ]הרי ראינו שאריה נופל אף על שני 

אנשים יחד[. מתרצת הגמרא: “ההוא כדרמי בר אבא, דאמר רמי בר אבא: ‘אין חיה שולטת באדם, 

עד שנדמה לה כבהמה’ שנאמר: ‘אדם ביקר בל ילין, נמשל כבהמות נדמו’”. וביארו המפרשים 

הנ”ל, שצלם האלוקים שיש באדם, הוא שמטיל מורא על החיות, ולכן רק אם הוא נדמה לו כבהמה 

ללא צלם אלוקים, אינו מתיירא ממנו ועלול ליפול עליו. 

אלא שעדיין דברי הגמרא טעונים ביאור, שהרי אם כן מה ההבדל בין אדם אחד לשני בני אדם, 

ומדוע רק על שניים אינו מתנפל, הרי גם אדם אחד יכול להידמות כאדם בעל צלם אלוקים?

אלא ביאר בעל ה’נתיבות המשפט’ בספרו ‘נחלת יעקב’ על אגדות הש”ס. שאין כוונת הגמרא 

‘אריה אבי תרי לא נפיל’ על שני אנשים, אלא על אדם אחד שיש בו שני מרכיבים, גוף ונשמה. 

אדם כזה שחוץ מהגוף שבו יש בו גם ‘נשמה’, היינו הצלם אלוקים שבו שניזון ממעשיו הרוחניים, 

ממנו החיה מתייראת, אבל אדם שהוא יחיד, היינו שיש בו רק מרכיב אחד – הגוף, ואינו מזין 

ומפרנס את נשמתו, נדמה הוא אף בעיני החיה כבהמה, ואין היא יראה ממנו. 

האדמה ובכל דגי הים בידכם 

שיהיה  כדי  וזאת  נתנו‘, 

מן  ובטוח  שמור  התינוז 

והדומה  והעכבר  החתול 

של  למציאותו  ההוכחה  לו. 

היא  זה  מיוחד  רוחני  כוח 

שאפילו תינוק בן יומו - אין 

החתולים  מן  לשמרו  צורך 

בהם,  וכיוצא  והעכברים 

וכשהאדם מת – ואילו כאשר 

לשמור  צריך  האדם,  מת 

עליו מבעלי החיים הנ”ל, מאחר שכבר איננו שמור ובטוח מהן ]הרי שכוח החיים כולל גם את 

הכוח הרוחני הזה שנתן לו הבורא לשומרו מבעלי החיים המזיקים, ולאחר מותו סר ממנו כוח 

זה והוא אינו בטוח אפילו מן העכברים )טוב הלבנון([, כמו שאמרו רבותינו קכרונם לברכה )שבת 

זנא, ב(: תינוז בן יומו חי - אינו צריך לשמרו מן העכברים שלא ישכוהו, מפני שאימת האדם החי, 

אפילו הוא הקטן והחלוש ביותר, מוטלת על בעלי החיים והם פוחדים ממנו. כל זה בזמן חיותו של 

האדם, אבל במותו, אינו כן, אלא אפילו עוג מלך הבשן הענק שמת - צריך לשומרו מן העכברים, 

משום שבמותו נסתלק ממנו כוח זה ואין בעלי החיים מפחדים מן המת, אפילו הוא הגדול ביותר. 

הסיבה לכך נעוצה במה שנאמר בהבטחת הקב”ה לנח ובניו אחר המבול )בראשית ט, ב(: ‘ומוראכם 

וחתכם יהיה על כל חית הארץ‘, את הלשון “חתכם” שבפסוק זה דרשו חז”ל כ”ַחּיּוְתֶכם”, כלומר, 

רק בזמן שיש בכם חיות, מוראכם יהיה על כל חית הארץ, ומורא זה לא יישאר לאחר שתסתלק 

מכם החיות )רש”י(. ומכאן שכל זמן שאדם חי, אימתו מוטלת על הבריות. - כיון שמת, בטלה 

אימתו ]המורא המוטל על החיות שאוב מכוח צלם הא-לוהים השורה על האדם, והוא מצוי בזמן 

שיש בו נשמה )ראה זוהר וישב קצא, א([.

כח. עוג מלך הבשן מת צריך לשמרו מן העכברים. במסכת שבת )קנא, ב( קודם מימרא זו אומרת 

הגמרא “דוד מלך ישראל מת אין מחללין עליו את השבת”. ויש לדייק מה הטעם שלגבי שמירה 

מן העכברים נוקטת הגמרא ‘עוג מלך הבשן מת’ ולא אמר ‘דוד מלך ישראל’ כדלעיל שם. בספר 

‘דרשות מהרי”ץ’ )דרוש ט’( כתב ליישב, כי ודאי אדם שמת צריך שמירה מן העכברים, אך זהו 

ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ נּו,  ִנּתָ ֶיְדֶכם  ּבְ ם  ַהּיָ ֵגי  ּדְ ּוְבָכל  ָהֲאָדָמה 

לֹו.  ְוַהּדֹוֶמה  ר  ְוָהַעְכּבָ ֶהָחתּול  ִמן  טּוַח  ּבָ ינֹוז  ַהּתִ

ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵמֶהן,  ָבטּוַח  ֵאיֶנּנּו  ֵמת  ָהָאָדם  ּוְכׁשֶ

ן יֹומֹו  ינֹוז ּבֶ ת זנא, ב(: ּתִ ּבָ ַרּבֹוֵתינּו ִקְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ׁשַ

ִרים, )כח(עֹוג ֶמֶלְך  ְמרֹו ִמן ָהַעְכּבָ ַחי ֵאינֹו ָצִריְך ְלׁשָ

ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ִרים,  ָהַעְכּבָ ִמן  ְמרֹו  ְלׁשָ ָצִריְך  ֵמת  ן  ׁשָ ַהּבָ

ת ָהָאֶרץ. ל ַחּיַ ֶכם ִיְהֶיה ַעל ּכָ ּומֹוַרֲאֶכם ְוִחּתְ

 עיונים 

 עיונים 



שער הבחינה ביושר לבבביושר לבבשער הבחינה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  רצק רצו   המוסר   ארחות   

מכל  להבין  לך  שראוי  וממה 

הדברים  ואחד   – הבריות 

בו  ולהבחין  להתבונן  שעליך 

והוא כוח הקיים בכל הנבראים, 

העליונים והתחתונים, מזטנם 

ועד  מהקטנים   – גדולם  ועד 

 – הוא הענין הנעלם  הגדולים, 

הוא הכוח הבלתי נראה שבהם 

אשר בו סדר הכל והשלמתו – שבאמצעותו כלל הבריאה מונהגת כסדרה ובו תלויה שלימות הבריאה 

כולה, וכוח זה איננו מושג בחושים הגשמיים – ואין אפשרות לאדם להשיגו בחושיו הגשמיים והגופניים 

והוא כוח התנועה וההשתנות הקיים בכל הברואים המורכבים   – והיא, התנועה הדבזה לכל מחובר 

מארבעת היסודות. כוח זה הוא הגורם את השינוי שחל בכל נברא: הן שינוי המתחולל בצורתו והן שינוי 

המתחולל בגודלו ובתבניתו ]ביאור הדברים; כל שינוי המתרחש בכל נברא בטבע נגרם על ידי תנועת 

ארבעת היסודות שמהם מורכב כל נברא וכל נוצר. כך למשל, היווצרותו של החי והצומח וכן תהליך 

ריקבונם של שני אלו הם שינויים שאינם מתרחשים ברגע אחד ובפתאומיות ולא על ידי פעולה אחת 

מסוימת, אלא הם נעשים בתהליך ממושך, הדרגתי ואיטי, על ידי תנועת יסודות החומר. תוספת הגודל 

שהצמיחה הטבעית מוסיפה לצמח מידי יום ביומו נגרמת בשל תנועת חלקי עפר ומים ואש ואוויר 

שהיו מחוץ לצמח ובכוח התנועה התחברו והתווספו אליו והפכו מצורתם הקודמת לצורת הצומח. כך 

הדבר גם בתהליך ההפוך: כאשר העץ נרקב והופך לעפר, מרכיבי האש, העפר, המים והאוויר שהיו חלק 

ממנו נפרדו בזמן תנועתם מחיבורם בו ועזבו אותו מעט מעט, עד שהתפרקו והפכו בחזרה לצורתם 

הראשונית. אף על פי שאין בכוח העין להבחין בתנועת היסודות, כעבור זמן כשהשינוי ניכר, אזי 

האדם מבין בשכלו שהשינוי נגרם על ידי תנועה איטית של החומר שממנו מורכב הצמח, וכך מתגלה 

והגופניים  לאדם כוח התנועה הקיים בנבראים )טוב הלבנון([, ואין אף חוש מבין החושים הגשמיים 

דווקא במת, לא כן צדיק המזכך את גופו והופכו לכולו רוחני הרי אינו בגדר מת, כי עדיין חי 

וקיים, וכן דוד מלך ישראל חי וקיים )ר”ה כה, א( כיון שזיכך את גופו ולכן אינו צריך שמירה, 

אבל עוג מלך הבשן אף על פי שזכה לאריכות ימים מחמת שעשה חסד שבישר לאברהם אבינו 

ע”ה שנשבה לוט בן אחיו כדאיתא במדרש )בר”ר מב, ח(, מכל מקום כיון שלא נתכוון לשם שמים 

הרי לא נזדכך גופו, ולכן כאשר מת הוא צריך שמירה מן העכברים. עכ”ד.

ִרּיֹות ָהֶעְליֹוִנים  ל ַהּבְ ָראּוי ְלָך ְלָהִבין ִמּכָ ֶ ה ּשׁ ּוִמּמַ
ָהִעְנָין  דֹוָלם,  ּגְ ְוַעד  ם  ַטּנָ ִמּזְ ְחּתֹוִנים  ְוַהּתַ

ְוֵאיֶנּנּו  ָלָמתֹו,  ְוַהׁשְ ַהּכֹל  ֵסֶדר  ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ ְעָלם  ַהּנֶ

ֵבָזה  נּוָעה ַהּדְ ים, ְוִהיא, ַהּתְ ִמּיִ ׁשְ ים ַהּגַ חּוׁשִ ג ּבַ ֻמּשָׂ

ים  ִמּיִ ׁשְ ַהּגַ ים  ֵמַהחּוׁשִ חּוׁש  ְוֵאין  ר,  ְמֻחּבָ ְלָכל 

משיג אותה – את כוח התנועה 

השכל  רק  אך  הזו,  הנסתרת 

 – הנע  באמצעות  אותה  משיג 

נעשתה  שכבר  לאחר  כלומר 

או  ניכר,  והשינוי  התנועה 

אז - אשר ישיגוהו החושים – 

החושים הגשמיים קולטים את 

השינוי, ואז מבין האדם בשכלו 

למפרע את אשר אירע. ולולא 

נגמרת  היתה  לא  התנועה, 

מן הנמצאות  דבר  הויית שום 

לא  התנועה  כוח  ואלמלא   –

של  ויצירה  הווייה  תיתכן 

שום נברא מן הנבראים, ולא 

הפסדם – וגם לא ייתכן מצב 

של איבוד וכליה של אחד מן 

הנבראים ולא היה משתנה בו 

ואמר  בריאתו.  מרגע  מאומה 

רב  הפילוסופים:  מן  אחד 

רוב   – התנועה  עם  הטבעים 

נמצאים  שבטבע  הדברים 

במצב של תנועה. וכאשר תבין את סוד כוחה של התנועה, ותשכיל ענין אמיתתה – ותיווכח באמת שבה 

ורוחניותה – ותבין את ההיבט הרוחני שבה, ותדע, כי היא אחת מפלאי החכמה האלהית, ותכיר את רוב 

חמלת הבורא על ברואיו, רק אק יתברר לך, כי כל תנועה מתנועותיך, כולן נזשרות – תלויות וקשורות 

בחפץ וברצון הבורא יתעלה והנהגתו ורצונו, הן התנועה הזטנה ביותר והן התנועה הגדולה שבהן, וכולן: 

הגלויה והנסתרת – תנועות גופניות ותנועות נפשיות - כולן קשורות ותלויות ברצון הבורא יתברך, חוץ 

ממה ששם ברשותך מבחירת הטוב והרע – פרט לכוח הבחירה בין טוב לרע, שאותו מסר לרשותך, כדי 

שיהיה בסיס וצידוק למתן שכר ועונש. וכאשר יתברר לך דבר קה, תפזוד – ותבקר עצמך ושים לבך 

על כל תנועה שתנוע – תן דעתך על כל תנועה ושינוי במצבך, וקכור את הזשר אשר זשרך הבורא בו – 

ותזכור את הקשר שקשר אותך הבורא יתברך אל מילוי רצונו וסדר הנהגתו, והתבושש ]ותתבייש[ ממנו 

ֶאְמָצעּות  יג אֹוָתּה ּבְ ֶכל ַמּשִׂ יג אֹוָתּה, ַאְך ַהּשֵׂ ַמּשִׂ

נּוָעה,  ַהּתְ ְולּוֵלא  ים.  ַהחּוׁשִ יגּוהּו  ַיּשִׂ ר  ֲאׁשֶ ע  ַהּנָ

ְמָצאֹות,  ָבר ִמן ַהּנִ לֹא ָהְיָתה ִנְגֶמֶרת ֲהָוַית ׁשּום ּדָ

ילֹוסֹוִפים: רֹב  ְולֹא ֶהְפֵסָדם. ְוָאַמר ֶאָחד ִמן ַהּפִ

נּוָעה  ַהּתְ ִבין סֹוד  ּתָ ּוְכׁשֶ נּוָעה.  ַהּתְ ָבִעים ִעם  ַהּטְ

י  ּכִ ְוֵתַדע,  ְורּוֲחִנּיּוָתּה,  ָתּה  ֲאִמּתָ ִעְנַין  יל  ּכִ ְוַתׂשְ

רֹב  יר  ְוַתּכִ ָהֱאלִֹהית,  ַהָחְכָמה  ְלֵאי  ִמּפִ ִהיא 

י  ּכִ ְלָך,  ֵרר  ִיְתּבָ ָאק  רּוָאיו,  ּבְ ַעל  ַהּבֹוֵרא  ֶחְמַלת 

ה  ִיְתַעּלֶ ַהּבֹוֵרא  ֵחֶפץ  ּבְ רֹות  ִנְזׁשָ נּועֹוֶתיָך  ּתְ ָכל 

ֶהן,  ּבָ ׁשֶ דֹוָלה  ְוַהּגְ ה  ַטּנָ ַהּזְ ּוְרצֹונֹו,  ְוַהְנָהָגתֹו 

ְרׁשּוְתָך  ּבִ ם  ּשָׂ ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ חּוץ  ֶרת,  ְסּתֶ ְוַהּנִ לּוָיה  ְוַהּגְ

ֶקה,  ְלָך  ֵרר  ִיְתּבָ ר  ְוַכֲאׁשֶ ְוָהָרע.  ַהּטֹוב  ִחיַרת  ִמּבְ

ר  ׁשֶ נּוַע, ּוְקֹכר ַהּזֶ ּתָ נּוָעה ׁשֶ ָכל ּתְ ִתְפזֹד ַעְצְמָך ּבְ

ּנּו ִמּמֶ ׁש  ְוִהְתּבֹוׁשֵ בֹו,  ַהּבֹוֵרא  ְרָך  ְזׁשָ ר   ֲאׁשֶ

 עיונים 



שער הבחינה הלבבותביושר לבב חובות 

רצט  המוסר   ארחות   

ביושר לבבשער הבחינה הלבבות חובות 

המוסר  ארחות  רחצ  

ותהא  ורגע,  רגע  בכל  תמיד 

מאחר  ]מפניו[,  אותו  ירא 

תנועותיך  כל  כי  שתבין 

הגלויות  והגדולות,  הקטנות 

על  נצפות  כולן  והנסתרות, 

מכך  ולמעלה  הבורא.  ידי 

כל  כי  שתבין  “מאחר   -

תנועותיך הקטנות והגדולות, הגלויות והנסתרות, כולן מונהגות על ידי רצון הבורא יתברך, תתבייש 

ותפחד לעבור חס וחלילה על רצונו באמצעות אותו כוח המונהג על ידי רצונו יתברך”, כלומר, 

תתבייש ותפחד לעבור ח”ו על רצונו באמצעות הכוח שהעניק לך ה’ יתברך ברצונו )לפי מרפא 

לנפש(, ותמסר לדינו – ותמסור את עצמך לקבל דינו באהבה וברצון, בהיותך בטוח שהוא עושה 

רק את מה שטוב לך, ורצה בגקרותיו – ותהיה מרוצה מגזירותיו אשר גזר בעבורך וקבל את משפטו 

ברצון, ובכך תגיע אל רצונו – תזכה להיות רצוי לפני הבורא יתברך, ותהיה אחריתך לטוב – או אז 

הקב”ה ייטיב את אחרית ענייניך ויברך את מעשה ידיך, כמו שאמר הכתוב )תהלים לב, י(: ‘והבוטח 

בה‘ חסד יסובבנו‘.

כט. ותהיה אחריתך לטוב, כמו שאמר הכתוב והבוטח בה‘ חסד יסובבנו. כתב רבינו חיים מוולאז’ין 

)‘נפש החיים’ שער ג’, פרק י”ב(: “ובאמת הוא ענין גדול וסגולה נפלאה, להסיר ולבטל מעליו כל 

יוכלו לשלוט בו ולא יעשו שום רושם כלל: כשהאדם קובע בליבו  דינים ורצונות אחרים, שלא 

לאמור: הלא הוא האלקים האמיתי, ואין עוד מלבדו יתברך שום כוח בעולם, וכל העולמות כלל, 

והכל מלא רק אחדותו הפשוט יתברך שמו, ומבטל בליבו ביטול גמור ואינו משגיח כלל עם שום 

כוח ורצון בעולם, ומשעבד ומדבק טוהר מחשבתו רק לאדון יחיד ברוך הוא – כן יספיק הוא יתברך 

בידו, שממילא יתבטלו מעליו כל הכוחות והרצונות שבעולם, שלא יוכלו לפעול לו שום דבר כלל... 

וגם יגזור אומר ויקם לו לפעול עניינים וניסים נפלאים, היפוך סידור כוחות הטבעיים” עכ”ל.

ובאמת, הם דברי רבינו יונה, שבפירושו למשלי )ג, כו( כתב, שהבוטח בה’ ישוגב מן הצרה בשכר 

הבטחון, ואף על פי שהיתה הצרה ראויה לבוא עליו, וכן כתבו רבים מגדולי הדורות.

ויסוד הדברים נמצא מספר פעמים במדרשי חז”ל, כגון )ילקוט שמעוני ישעיהו, רמז תעג(: ‘אמר 

להם הקב”ה: בטחו בשמי והוא עומד לכם, שנאמר יבטח בשם ה’, ולמה? שכל מי שבוטח בשמי 

אני מצילו, וכן דוד אומר: ‘בך ה’ חסיתי אל אבושה”. וכן מצינו בילקוט שמעוני )תהילים, סוף 

ּוְרֵצה  ְלִדינֹו,  ֵסר  ְוִתּמָ אֹותֹו,  ְוִתיָרא  ָתִמיד, 

)כט(ְוִתְהֶיה ַאֲחִריְתָך  יַע ֶאל ְרצֹונֹו,  ּגִ ּתַ ִבְגֵקרֹוָתיו, 

ים לב, י(: ְוַהּבֹוֵטַח  ִהּלִ תּוב )ּתְ ָאַמר ַהּכָ מֹו ׁשֶ ְלטֹוב, ּכְ

יָי ֶחֶסד ְיסֹוְבֶבּנּו. ּבַ

בו  לבחון  לך  שראוי  וממה 

נוסף  ודבר   – מעניני העולם 

לך  שראוי  העולם  מענייני 

שתסתכל  הוא  בו,  להתבונן 

באחרית  תמיד  לב  ותשים 

של  באחריתם   – הדברים 

ובתוצאה  המאורעות 

הסופית שלהם, שהם מתזשים עלינו ומקדמנים לנו – שאמנם בתחילה הם נראים כרעים ומרים, 

 ותראה בהם פליאה גדולה – ובמבט שני תמצא בהם נפלאות מפליאות, כי הרבה דברים באים על

רמז תשי”ט(: “והבוטח בה’ חסד יסובבנו” – ‘אפילו רשע ובוטח בה’, חסד יסובבנו’. וכן )שם, רמז 

תשל”ו(: ‘קיוינו לו ויושיענו – אמר דוד: מתוך הקיווי ויט אלי וישמע שועתי’. ולמעשה הוא פסוק 

מפורש )תהלים כח, ז(: “ה’ עוזי ומגיני בו בטח לבי ונעזרתי”. 

ל. כי הרבה דברים באים על כרחנו ונשבח אחריתם. כלומר, נשבח ונודה גם על הצרה לפי שעל ידה 

באה הגאולה. בתהלים )ל, יב( אומר דוד המלך: “הפכת מספדי למחול לי, פתחת שקי ותאזרני שמחה”. 

דוד המלך הכיר שהצרות והרעות שהגיעו אליו, לא היו בעצם לרעה, אלא הכל הוא בתכלית ההטבה. 

והיינו שהמספד “נהפך” למחול, וכאילו המספד היה בטעות. וכמו כן הכיר איך שהקב”ה פתח שקו 

והלבישו שמחה רצונו לומר אין מקום ללבישת בגדי שק כמנהג אבלים אלא לשמוח בהנהגת ה’, 

שכולם לטובה ולברכה לששון ולשמחה. וכעין זה מובא ב’שיח יצחק’ על מה שכתוב )תהלים קמז, ג(: 

“הרופא לשבורי לב ומחבש לעצבותם”, שהקב”ה מרפא לשבורי לב, על ידי זה שמחזיר הרע עצמו 

לטוב והעצבות גופא מחבש והופך לטוב. משל לאחד שהיה לו אבן יקרה השווה אלף אלפים דינרי 

זהב, לימים נעשה בה נקב וסדק וכמובן שהיה גדול צערו מנשוא. אמר לו אומן אחד, מנע קולך מבכי 

והפכת מספדך למחול, כי הנני מפתח על האבן הזה את שמך פתוחי חותם, והסדק הזה שאתה מצטער 

עליו הוא יהיה ראש פינה למלאכת הפיתוח וממנו ימשיכו ציצים ופרחים מעשה צעצועים להפליא, עד 

כי תהיה האבן הזאת שווה כפלי כפלים מאשר מקודם )‘פניני תפילה’(. 

בשירה שאמר משה ובני ישראל בעת קריעת ים סוף נאמר: “אז ישיר משה ובני ישראל וגו’” )שמות טו, 

א(. ובמדרש רבה שם כתב: “אמר משה ב”אז” חטאתי שאמרתי “ומאז באתי לדבר אל פרעה הרע לעם 

הזה”, ב”אז” אני אומר שירה”. וצריך עיון, איזה תיקון יש בזה שאמר את השירה באותו לשון שבו חטא? 

מסביר בעל “בית הלוי”, שהבא ליתן שבח והודיה להשי”ת על הטובה שעשה עמו בהחלצו מן הצרה 

ָהעֹוָלם,  ֵמִעְנְיֵני  ּבֹו  ִלְבחֹן  ְלָך  ָראּוי  ֶ ּשׁ ה  ּוִמּמַ
ָבִרים,  ַהּדְ ַאֲחִרית  ּבְ ִמיד  ּתָ ל  ּכֵ ְסּתַ ּתִ ׁשֶ

ְוִתְרֶאה  ָלנּו,  ִנים  ּמְ ּוִמְקּדַ ָעֵלינּו  ים  ִ ִמְתַזּשׁ ֵהם  ׁשֶ

ִאים ַעל  ה ְדָבִרים ּבָ י ַהְרּבֵ ִליָאה ְגדֹוָלה, )ל(ּכִ ָבֶהם ּפְ

 עיונים 

 עיונים 



שער הבחינה ביושר לבבביושר לבבשער הבחינה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  שא ש   המוסר   ארחות   

כי חבורה אחת מעוברי דרכים 

לכותל  בצמוד   – אצל  לנה 

והשתין  כלב  בא  והנה  אחד, 

אדם  ואותו  מהם,  אחד  על 

את  לרחוץ  וזם  משנתו  נעור 

עצמו מן השתן מתוך תחושת 

ובהרגשה  ותיעוב  גועל 

שאירע לו מעשה של ביזיון, 

וכשהרחיז – וכאשר התרחק 

עליהם  הכותל  נפל  מחבריו, 

הוא.  וניצול  כולם,  ומתו 

 – כקה  יזרה  פעמים  והרבה 

מקרים דומים מעין זה והפכו 

– וכן מקרים הפוכים.

שראוי  שבדברים  הגדול  ומן 

לך לבחון בהם – ואחד הדברים 

החשובים שעליך להתבונן בו 

ה’,  נפלאות  את  בו  ולהכיר 

מתנות  לכלילת  נחשב  והוא 

אלוהים  למתנת   – האלהים 

בעלי  לכל  שמיטיבה  נשגבה 

האדמה,  ולצמח  החיים 

הגשמים  הוא   – כגשמים 

היורדים על הארץ בעת הצורך אליהם – בזמן שהעולם צריך להם וירידתם בעתם – בזמנם, כמו שאמר 

הכתוב )ירמיה יד, כב(: ‘היש בהבלי הגוים מגשימים – הפסוק שואל ממי ניתן לבקש גשם, האם הבלי 

הגויים, אליליהם, הם מורידים גשם? ואם השמים יתנו רביבים – האם מערכות השמים מורידות מאליהן 

טיפות גשם? הלא אתה הוא ה‘ אלהינו מוריד הגשם, ולכן נזוה לך שאתה תשפיע שפע גשם כי אתה 

עשית את כל אלה‘ – שהרי אתה הוא שעשית את מערכות השמים וככל אשר תצוה אותם יעשו, ולא 

ימרו את פיך )מצודת דוד(, ואמר )ירמיה ה, כד(: ‘ולא אמרו בלבבם – ירמיה הנביא הוכיח את ישראל על 

 שלא אמרו בלבם נירא נא את ה‘ אלהינו הנותן גשם יורה ומלזוש בעתו, ואשר שבועות חוזות זציר ישמר

רבים  מאורעות  כי   – כרחנו 

כורחנו,  בעל  עלינו  באים 

ונשבח אחריתם – ובסופו של דבר אנו משבחים אותם כשאנו מגלים בסופם שבאו עלינו לטובה, 

ובהיפך – וכן להיפך, פעמים נדמה לנו שנזדמנה לנו טובה, ואחר כך מתברר שהיא רעה גדולה. 

וכבר נאמר בסיפור ידוע,

ּכֶֹתל  ֵאֶצל  ָלָנה  ְדָרִכים  ֵמעֹוְבֵרי  ַאַחת  ֲחבּוָרה  י  ּכִ

ְוֵנעֹור  ֵמֶהם,  ַאַחד  ַעל  ין  ּתִ ְוִהׁשְ ֶלב  ּכֶ ּוָבא  ֶאָחד, 

ִהְרִחיז ֵמֲחֵבָריו  ֶתן, ּוְכׁשֶ ֶ ְוָזם ִלְרחֹץ ַעְצמֹו ִמן ַהּשׁ

ה  ְוַהְרּבֵ הּוא.  ל  ְוִנּצַ ָוֵמתּו,  ֲעֵליֶהם  ַהּכֶֹתל  ָנַפל 

ֶקה ְוֶהְפּכֹו. ָעִמים ִיְזֶרה ּכָ ּפְ

ֶהם,  ּבָ ִלְבחֹן  ְלָך  ָראּוי  ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ּבַ ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ּוִמן 
ים ְוֶצַמח  נֹות ָהֱאלִֹהים ְלַבֲעֵלי ַחּיִ ִליַלת ַמּתְ ּכְ

ִויִריָדָתם  ֲאֵליֶהם  ַהּצֶֹרְך  ֵעת  ּבְ ִמים  ׁשָ ּגְ ּכַ ָהֲאָדָמה, 

ֲהֵיׁש  כב(:  יד,  )ִיְרְמָיה  תּוב  ַהּכָ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ם,  ִעּתָ ּבְ

נּו ְרִבִבים  ַמִים ִיּתְ ָ ִמים ְוִאם ַהּשׁ ַהְבֵלי ַהּגֹוִים ַמְגׁשִ ּבְ

ה  ַאּתָ י  ּכִ ְך  ּלָ ה  ּוְנַזּוֶ ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  הּוא  ה  ַאּתָ ֲהלֹא 

ְולֹא כד(:  ה,  )ִיְרְמָיה  ְוָאַמר  ה,  ֵאּלֶ ל  ּכָ ֶאת  יָת   ָעׂשִ

ם  ׁשֶ ָאְמרּו ִבְלָבָבם ִניָרא ָנא ֶאת ְיָי ֱאלֵֹהינּו ַהּנֵֹתן ּגֶ

ָמר  ִיׁשְ ָזִציר  ֻחּזֹות  ֻבעֹת  ׁשְ ִעּתֹו  ּבְ ּוַמְלזֹוׁש  יֹוֶרה 

ֶנֱאַמר, ּוְכָבר  ּוְבֵהֶפְך.  ַאֲחִריָתם,  ַח  ּבֵ ּוְנׁשַ ְרֵחנּו,   ּכָ

שהיה שרוי בה, יכול לעשות זאת בשני אופנים: א( שמחה ושבח לשמו יתברך על עצם הטובה שניצל 

מן הצער. באופן זה הוא בודאי היה שמח כעת יותר אילו לא היה לו הצער מתחילה כלל, עיקר שמחתו 

היא רק על ההצלה, וברור שאין לו שום סיבה לשמוח בצער שהיה לו מקודם. ב( שמחה והודיה גם על 

עצם הצער שהיה לו כיון שזה רצון ה’ ועל ָיִדי התקיים רצונו. כזו הייתה שמחת משה ובני ישראל בעת 

קריעת ים סוף, ועליה אמרו את השירה. עיקר שמחתם לא הייתה על כך שניצלו מיד המצרים, אלא 

שמחו על כך שזכו להיות הכלי חפץ, אשר על ידם נתגדל כבודו יתברך ועל ידי הצלתם מיד המצרים 

נתפרסם שמו. וזה מה שאמרו בתחילת השירה: “אשירה לה’ כי גאה גאה”.

נמצא אם כן שאת השירה אמרו לא רק על הגאולה, כי-אם גם על השעבוד שהיה קודם לכן, 

כי לולא השעבוד לא היה מקום לגאולה. ושמחו על השעבוד שנאמר בו “אז” כמו על הגאולה, 

שהייתה בשירת “אז”. ובמה שאמר ב”אז” חטאתי רצה משה לומר: מקודם התרעמתי על כובד 

השעבוד, ועכשיו אני בא לומר שירה גם על ה”אז” דהיינו על אותו כובד שעבוד שהתלוננתי עליו 

בעבר. אחרי שזכו בגאולה היה מקום להודות ולשיר גם על הגאולה וגם על השיעבוד. וזהו מה 

שאמר דוד המלך ע”ה: “אודך ה’ כי עניתני ותהי לי לישועה” – אני נותן לך הודיה על העינוי, לפי 

שעל ידו באה לי הישועה, ונתקדש שמך ברבים על ידי. ועל שניהם כאחד אני מודה לך.

וזה לשון ה’חתם סופר’ )תורת משה עה”ת פרשת כי תשא עמ’ פ”ח( על הפסוק ‘וראית את אחורי 

ופני לא יראו’: יש לפרש על פי רמז, הנה אנו רואים כמה דברים סיבות מסיבות שונות הנעשים 

רואים  אנו  הזמן  רבות  לאחר  ככה, אבל  למה עשה השי”ת  אנו מתמיהים,  בארץ מתחת, אשר 

ומבינים למפרע הכל כאשר לכל כל הסיבות תכלית כוונתם, כי כולם היו הכנות כדי שתיעשה 

דבר גדול כזה, וכאשר היה בנס פורים וכו’, אבל קודם שנעשה פתגם המלך אין אנו מבינים רק 

מאמינים כי בלי ספק לא דבר ריק הוא, רק ממנו טעם הדבר כמוס ונעלם, וזה האמונה טובה 

“וראית את אחורי”, לאחר שנעשה  )מש”כ(  וזה  כי מקבלים שכר על האמונה,  לנו  גדולה היא 

תכלית הדבר תראה ותבין למפרע מה שהיה ומה שנעשה, אבל ל”פני לא יראו”, קודם עשיית 

הדבר לא יראו ולא יבינו תכליתו, וזה “ופני לא יראו”, עכ”ל. 

 עיונים 



שער הבחינה ביושר לבבביושר לבבשער הבחינה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  שג שב   המוסר   ארחות   

השגחה  על  מעידה  חיים  בו 

ספר  פי  על  )מלבי”ם  פרטית 

העיקרים(.

ומן התימה – ומפלאי הבורא 

הוא, בסיבת המקונות – תהליך 

מן  והתהוותו  המזון  יצירת 

חיטה  גרגיר  כי  הקרעים, 

ומצמיח  מניב   - אחד מוציא 

ואף  גרגירים  אלף  בממוצע 

מן  וכשיינצל  אם  יותר, 

לו  אירע  לא  אם   – הפגעים 

פגע כמו ברד ושידפון. וכבר 

נאמר – וכבר נעשה חישוב, 

גרגיר  ימצא בכוח  פעמים  כי 

אחד של חיטה להצמיח שלש מאות שבלים, ובכל שיבולת יש יותר מעשרים גרגרים. ונמצאו – כמו 

כן יש אילנות גדולים אשר יהיה שרשם ותחילת צמיחתם מגרגיר ]גרעין[ אחד וגידול אחד – ושתיל 

חיטה  זרע  של  התנובה  חשבון  את  להקיש  יש   – מן הכפל  קכרתי  אחד, על ההזשה אשר  וגזע 

אחד לכמות היבול של כל עץ וצמח. כלומר כל עץ נותן פירות רבים בכפל כפליים יותר מן 

השתיל האחד שהיה בתחילתו. ועל כך ישתבח הבורא החכם החונן והמכלכל, המסבב להויות – את 

ההתהוות הדברים הגדולים ביותר מן הזטנה והחלושה שבסיבות – גורם ליצירת הדברים הגדולים 

מסיבה עדינה וחלשה ביותר, כאשר – כפי שאמר הכתוב )שמואל־א ב, ג(: ‘ולו נתכנו עלילות‘ – לפני 

הטבע  חוקי  על  שומר   – לנו‘ 

הקציר,  בזמן  גשם  ירד  שלא 

כדי שהתבואה לא תתקלקל. 

התבוננות  ידי  שעל  הרי 

בחסדי ה’ שמוריד את הגשם 

אותו  ומונע  הצורך  בשעת 

בהתאם לצורכי העולם, מגיע 

האדם ליראת ה’ )לפי מצודת 

דוד(. ותמצא – ומצאנו עוד בפסוקים שהכתוב מגדיל ומפליא את חשיבות ענינם של הגשמים מאד, 

באמרו )איוב ה, ט-יא(: ‘עושה גדולות ואין חזר נפלאות עד אין מספר הנותן מטר על פני ארץ – במקומות 

אשר למטר השמים ישתו מים אפשר להיווכח בגדולות ובנפלאות שה’ עושה בהורידו את הגשמים, ועל 

המקומות שהגשמים אינם מצויים, כגון מצרים ומדינות נוספות ביבשת אפריקה, נאמר: ”ושולח מים 

על פני חוצות”, במקומות אלו היאור, המתמלא במימי הגשמים היורדים במדינות סמוכות, עולה על 

גדותיו ומשקה את הארץ, באופן שהאדמה יכולה לשום שפלים למרום – להעלות את הצמחים והאילנות 

משפלם, לרומם אותם ולהצמיחם. וגם גופם של בעלי החיים הזודרים והנצרבים מן החום, שגבו ישע‘ 

– נושעים על ידי המטר המלחלח ומרטיב את גופם. הדאגה לסיפוק מים לכל מקום בעולם שקיימים 

לא. ותמצא הכתוב מגדיל ענינם מאוד. מצינו במעלת ירידת הגשמים עד שרב יוסף אומר במסכת 

ומוריד  הרוח  ‘משיב  ולומר  גשמים  גבורות  להזכיר  לכך שתיקנו חכמים  א’( הטעם  )ז’,  תענית 

הגשם’, דווקא בברכת מחיה המתים, מתוך שירידת הגשמים שקולה כתחיית המתים.

מצינו במפרשים כמה טעמים מדוע ירידת גשמים שקולה כתחיית המתים. רש”י כתב, ששניהם 

)לשון  למתים  נחשבים  הם  נמנעים  ומזונותיהם  נעצרים  שכשהגשמים  לעולם,  חיים  מביאים 

הריטב”א תענית ב, א(, והקב”ה מחיה אותם על ידי הגשמים שמצמיחין התבואה.

הריטב”א )שם, ד”ה מאימתי( כתב, שירידת גשמים מורה על תחיית המתים, שאנו רואים שהזרעים 

בתחיית  יהיה  כן  לבושים,  בכמה  ויוצאים  צומחים  הם  הגשמים  ידי  ועל  הקרקע  נקברים תחת 

המתים על דרך שאמרו )כתובות קי”א, ב’( ‘אמר רבי חייא בר יוסף, עתידין צדיקים שמבצבצין 

ועולין בירושלים, שנאמר ‘ויציצו מעיר כעשב הארץ’. ואמר רבי חייא בר יוסף, עתידים צדיקים 

שיעמדו במלבושיהן, קל וחומר מחיטה, מה חיטה שנקברה ערומה יוצאה בכמה לבושין, צדיקין 

שנקברו בלבושיהן על אחת כמה וכמה’.

יר  י ַגְרּגִ ָרִעים, ּכִ קֹונֹות ִמן ַהּקְ ת ַהּמְ ִסּבַ ַמּה ּבְ ַהּתֵ ּוִמן 
ָגִעים.  ֵצל ִמן ַהּפְ ּנָ ּיִ ׁשֶ ֶאָחד מֹוִציא ֶאֶלף ְויֹוֵתר, ּכְ

לׁש  ה ׁשְ ל ִחּטָ יר ֶאָחד ׁשֶ ַגְרּגִ ֵצא ּבְ י ִיּמָ ּוְכָבר ֶנֱאַמר, ּכִ

ִרים.  ְרּגְ ִרים ּגַ ּבֶֹלת יֹוֵתר ֵמֶעׂשְ ִלים, ּוְבָכל ׁשִ ּבָ ֵמאֹות ׁשִ

יר  ְרּגִ ּגַ ם  ְרׁשָ ׁשָ ִיְהֶיה  ר  ֲאׁשֶ דֹוִלים  ּגְ ִאיָלנֹות  ְוִנְמְצאּו 

ֶפל.  י ִמן ַהּכֵ ר ָקַכְרּתִ ה ֲאׁשֶ ׁשָ ֶאָחד ְוִגּדּול ֶאָחד ַעל ַהַהּזָ

ָבִרים  ַהּדְ ַלֲהָויֹות  ב  ַהְמַסּבֵ ַהחֹוֵנן  ֶהָחָכם  ח  ּבַ ּתַ ִיׁשְ

ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּבֹות,  ּסִ ּבַ ׁשֶ ה  ְוַהֲחלּוׁשָ ה  ַטּנָ ַהּזְ ִמן  דֹוִלים  ַהּגְ

נּו ֲעִלילֹות. מּוֵאל־א ב, ג(: ְולֹו ִנְתּכְ תּוב )ׁשְ ָאַמר ַהּכָ

ְמאֹד,  ִעְנָיָנם  יל  ַמְגּדִ תּוב  ַהּכָ )לא(ְוִתְמָצא  ָלנּו. 

ֵחֶזר  ְוֵאין  ְגדֹלֹות  ה  עֹׂשֶ ט-יא(:  ה,  )ִאּיֹוב  ָאְמרֹו  ּבְ

ֵני ָאֶרץ  ר ַהּנֵֹתן ָמָטר ַעל ּפְ ִנְפָלאֹות ַעד ֵאין ִמְסּפָ

ָפִלים ְלָמרֹום  ֵני חּוצֹות, ָלׂשּום ׁשְ ְוׁשֵֹלַח ַמִים ַעל ּפְ

ע. ְגבּו ֶיׁשַ ְוזְֹדִרים ׂשָ

הגר”א )‘אדרת אליהו’ דברים לג, א( כתב, כי הגשמים אינם על פי הטבע כלל, כי כל הדברים 

שבעולם אומרים הפילוסופים שהוא על פי הטבע אף זריחת השמש ושקיעתה, אבל על הגשמים 

מודים שאינם על פי הטבע כלל, כאשר אנו רואים שפעמים לא ירד כלל ופעמים ירד בכל יום 

ויום, ולכן היא שקולה כתחיית המתים, כי גם תחיית המתים מודים הכל שהיא אינה על פי הטבע, 

שעל פי הטבע לא יתכן שיהא האדם הנרקב מזמן רב יחזור ויחיה.

והמהרש”א )ח”א תענית ב’, א’, ד”ה כתיב( כתב, שגבורות האדם הוא שממית את החיים, אבל הקב”ה 

גבורתו שהוא מחיה את המתים, וכך הם הגשמים שבאים בגבורות ומביאים רחמים על העולם. 

 עיונים 

 עיונים 



שער הבחינה הלבבותביושר לבב חובות 

שה  המוסר   ארחות   

ביושר לבבשער הבחינה הלבבות חובות 

המוסר  ארחות  דש  

הגורמים  וקצובים  מנויים  ה’ 

התהוות  את  המסבבים 

הברואים )לפי פת לחם(.

התזונה  דרכי   – הטרפים  אך 

המיוחדים לאישי מיני החיים – 

לכל אחד מסוגי בעלי החיים, 

המתאים  ומזונו  חי  בעל  כל 

לו  המיוחדת  והדרך  בעבורו 

להשגתו - כל אלו רבו מספור 

– רבים הם מלמנות ומלתאר. 

רבנו  שכוונת  המבארים  ]יש 

בדרך  הניכרת  החכמה  על 

השגת המזון של שאר בעלי החיים. לאדם יש יכולת למצוא תחבולות ועצות להשיג את מזונו, ואילו 

בעלי החיים אינם כה חכמים לעשות זאת, לפיכך מן האופן שבו הבורא ממציא להם את מזונם ללא 

השתדלות גדולה מצידם ניכרת יותר חכמתו והשגחתו )טוב הלבנון(. ויש שביארו, שהכוונה לחכמה 

שבהתאמת סוג המזון המסוים לכל מין ומין מבעלי החיים, לדוגמא, ייחד הבורא לטלה את העמיר 

למאכל, ולגמל את העצה וכדו’. כאשר יתבונן האדם בסיבה להתאמת סוג המזון המסוים דווקא למין 

מסויים של בעל חיים, יכיר בחכמת הבורא )פת לחם(. ויש שביארו את כוונת רבנו, שיש להתבונן כיצד 

כל אדם מתפרנס באופן שונה מחבירו, ועם כל זאת כולם אוכלים לשובע נפשם ואינם מתים ברעב 

)מרפא לנפש([. והחכם הנבון, כאשר יתחקה ויתבונן בהם ויבין סיבותם – את השתלשלות הדברים, ואת 

הסיבות לקביעת סוג המזון והשגתו לכל מין ומין, יכיר ויבחין בהן את חכמת מחשבת הבורא יתעלה 

בהם - יכיר את החכמה שבמחשבת הבורא יתברך והדרך שקבע להתנהלות העולם. ועליהם – ועל דרכי 

התזונה הרבים והשונים אמר דוד המלך עליו-השלום )תהלים זד, כק-כח(: ‘כלם אליך ישברון לתת אכלם 

בעתו, תתן להם ילזטון תפתח ידך ישבעון טוב‘, ואמר עוד )תהלים זמה, טק(: ‘פותח את ידך ומשביע 

לכל חי רצון‘. ואני עתיד לבאר ענין קה יותר – ביתר ביאור בשער הבטחון בעקרת השם.

לב. פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון. ואם תאמר: הרי אנו רואים אנשים רבים שאינם מרוצים ממה 

שיש להם? אלא – ביאר רבינו הגר”ח קניבסקי בספרו ‘טעמא דקרא’ – הלא אמרו חז”ל )ערכין טז, ב(, 

שבהגדרת ‘יסורים’ נכלל גם צערו של אדם שהושיט ידו לכיסו כדי להעלות ממנו שלוש מטבעות – אך 

ַרּבּו  ים  ַהַחּיִ ִמיֵני  י  ְלִאיׁשֵ ַהְמֻיָחִדים  ָרִפים  ַהּטְ ַאְך 
ְוָיִבין  ֶהם  ּבָ ִיְתּבֹוֵנן  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוֶהָחָכם,  ֹפר.  ִמּסְ

ה ָבֶהם,  ֶבת ַהּבֹוֵרא ִיְתַעּלֶ יר ָחְכַמת ַמֲחׁשֶ ִסּבֹוָתם, ַיּכִ

ֵאֶליָך  ם  ּלָ ּכֻ כק-כח(:  זד,  ים  ִהּלִ )ּתְ ִוד  ּדָ ָאַמר  ַוֲעֵליֶהם 

ח  ְפּתַ ן ָלֶהם ִיְלזֹטּון ּתִ ּתֵ ִעּתֹו, ּתִ רּון ָלֵתת ָאְכָלם ּבְ ּבֵ ְיׂשַ

)לב(ּפֹוֵתַח טק(:  זמה,  ים  ִהּלִ )ּתְ ְוָאַמר  טֹוב,  עּון  ּבְ ִיׂשְ  ָיְדָך 

יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון. ַוֲאִני ָעִתיד ְלָבֵאר  ּבִ ֶאת ָיֶדָך ּוַמׂשְ

ם. ֵ ֶעְקַרת ַהּשׁ חֹון ּבְ ּטָ ַער ַהּבִ ׁשַ ִעְנָין ֶקה יֹוֵתר ּבְ

ביותר  הגדולה  והטובה 

הטובות  מכל   – שבטובות 

שהיטיב בהם הבורא

עלו רק שתיים, הרי לנו שכאשר לא נעשה רצונו של אדם, הרי אלו יסורים עבורו המכפרים עוון, ואם 

כן כל אדם מקבל באמת את רצונו, אלא שגובים אותו בחובו, כגמול על עוונותיו.

משל למה הדבר דומה? למלך שהכריז ביום שמחתו, שכל אחד מנתיניו מוזמן לבוא ולקבל עשרה 

זהובים. התקבץ תור ארוך לפני המלך, כל אחד בא וקיבל בתורו את זהוביו. והנה ראה המלך אדם 

שחייב לו זה מכבר עשרה זהובים. ‘לך’, אמר לו המלך, ‘אוותר על החוב’, האם יטען מישהו שאיש זה 

לא קיבל עשרה זהובים? וכך גם בעניינינו. עכת”ד.

בזוהר הקדוש )ח”ב דף קנ”ג ע”ב( מפרש, שכל חי הם נשֹבעים )מלשון שביעה( מחמת רצון השם 

יתברך. ומבאר ה’חתם סופר’ )עה”ת פ’ בהעלותך ד”ה ויאמר( שהקב”ה נטע בטבע, שהאדם יסתפק 

במועט, והיינו משביע לכל חי רצון, שהם שבעים מחמת רצון )ולכאורה הכוונה, שלשון רצון הוא מלשון 

מרוצה והסתפקות( שיש להם די במה שיש להם. אמנם מידה זו ניכרת רק בצדיקים שהם נקראים “חי”, 

שהרי ‘צדיק אוכל לשובע נפשו’ )משלי יג, כה(, לא כן הרשעים הקרואים אף בחייהם ‘מתים’, כמבואר 

במסכת ברכות )יח, ב( )‘פניני תפילה'(. 

סח הגאון רבי זלמן סורוצקין מלוצק, בעל “אזנים לתורה”: מספרים על צדיק אחד שהגיע לעיר, ובהביטו 

בעד החלון ראה שואב מים בא בימים המשתרך עם שני הדליים הכבדים. קראו ושאלו לשלומו. נאנח 

הלה ואמר: ‘החיים קשים ומרים. יהודי קשיש כמוני נושא כל היום דליים מלאים בעבור חופן פרוטות!’ 

הניח הצדיק ידיו על ראשו וברכו. סבורים היו הכל שבירכו בעושר ובחיים קלים ונוחים, אבל הצדיק 

נסע לדרכו וחייו של האיש לא השתנו. החודשים נקפו, כוחותיו נחלשו, והוא המשיך בעבודתו המפרכת. 

כעבור שנה הזדמן לשם הצדיק בשנית וראה את שואב המים. קראו ושאל לשלומו. נענה ואמר: ‘מה 

אומר לכם, רבי! השבח לבורא עולם שיהודי כמוני יכול להתפרנס בכבוד, ולשאת דליים מלאים בגיל 

כה מופלג!’ או אז הבינו במה ברכו הצדיק – בשביעות רצון ממצבו – ושברכתו התקיימה! 

זהו ביאור הפסוק: “פותח את ידך, ומשביע לכל חי רצון”, היינו: שהקב”ה משביעו ברצון – וזה הברכה 

הגדולה ביותר! וזהו שנאמר: “ואכלת, ושבעת”, אין לך ברכה גדולה יותר משביעות רצון – “וברכת 

את ה’ אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך”, אין ברכה גדולה יותר מההכרה שהארץ שנתנה לנו 

טובה היא! 

במסכת  לג. והגדולה שבטובות שהטיב בהם הבורא לאדם וכו‘ התורה הנתונה למשה נביאו ע”ה. 

ַהּבֹוֵרא  ֶהם  ּבָ ֵהיִטיב  ׁשֶ ּטֹובֹות  ּבַ ׁשֶ דֹוָלה  )לג(ְוַהּגְ

 עיונים 

 עיונים 



שער הבחינה ביושר לבבביושר לבבשער הבחינה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  שק שו   המוסר   ארחות   

החקזה והראיה   לאדם, 

המהווה גם  והיא   –  עליו 

ראיה חזקה על מציאותו ויכולתו, היא התורה הנתונה ]שניתנה[

)מא, א(  )דברים כח, מח(. ובמסכת נדרים  ובחוסר כל”  “ועבדת את אויביך...  )מא, א(:  נדרים 

פירשה הגמרא )בפירוש האחרון שם(: “בחוסר כל” – “זה דעת”. 

ה’משך חכמה’ )דברים כ”ח, מ”ח( מבאר על משקל זה מה שנאמר בפסוק שלפני זה “תחת אשר לא 

עבדת וגו’ בשמחה ובטוב לבב מרוב כל”, שפירושו, איפוא, מ’רוב דעת’, באשר “כל” היינו “דעת”. 

דכמו דבן זומא )ברכות נח, א( התבונן: כמה יגיעות יגע אדם הראשון עד שמצא פת לאכול, חרש, 

זרע וקצר ועמר ודש וזרה וברר וטחן והרקיד ולש ואפה, ואחר כך אכל, ואני משכים ומוצא כל 

אלו מתוקנים לפני. וכמה יגיעות יגע אדם הראשון עד שמצא בגד ללבוש: גזז ולבן ונפץ וטווה 

וארג, ואחר כך מצא בגד ללבוש, ואני משכים ומוצא כל אלה מתוקנים לפני, עכ”ל הגמרא. 

כן צריך האדם להתבונן אל חסדי הבורא ברוך הוא על השתלמות השכלי, אשר כמה יגיעות יגע 

וחקירות ונסיונות עמל אברהם אבינו עד שהתבונן להרחיק הגלולים ולהשכיל אמיתת מציאות 

השי”ת, יחודו, והשגחתו, והישארות הנפש, ואחר כך עמלו אבות הקדושים לעמוד על אמיתתו, 

כולם  והמה  ותורתנו הקדושה,  ראויים לקבל תרי”ג מצוות  ויגעו אבותינו במצרים עד שנעשו 

אורות בהירים ומזהירים את הנפש, אשר בכל אחת מהם יוכל האדם להתדבק בצחצחות האמיתית, 

הדביקות להיחיד האמיתי, ומה שיגעו כולם, אני מוצא בכל אלה מתוקנים לפני. כמה צריך האדם 

הנלבב להיות שמח ולהודות להשי”ת הטוב שזיכהו לכל זה. וזה “בשמחה ובטוב לבב מרוב כל”, 

זהו מרוב הדיעות הצודקות והמשכילות המזהירות בשכל האלקי, אשר זה ייקרא הריבוי מ”כל”, 

כמו שאמר על שלמה )מלכים-א, ה, ט( “ויתן אלקים חכמה לשלמה ותבונה הרבה מאוד, ורוחב 

לב ]במקביל ל”טוב לבב”[ כחול אשר על שפת הים” ]כלומר, שיש לנו לשמוח בזה אשר אבותינו 

אברהם ראש המאמינים והבאים אחריו, יגעו חקרו דרשו וליבנו עד שהגיעו אל האמת הצרופה, 

ואנו כשולחן ערוך הכול מוכן לפנינו, עם האמונה הטהורה מוכנה בלבנו[. וכבר התבונן החסיד 

)בעל חובת הלבבות( בשער הבחינה, זה לשונו: והגדולה שבטובות שהיטיב בהם הבורא לאדם 

)והראיה החזקה עליו(, התורה הנתונה למשה נביאו עליו השלום עכ”ל. 

ומסיים המשך חכמה: על זה צריך האדם לשמוח ולתת שבח והודיה להשם יתברך מעומק הלב, 

ולהתנחם בזה על כל מדוי לבבו והמקרים המעיקים לו בשנות ימי חייו הספורים והמועטים בעולם 

זה הנפסד והעובר עכ”ל הזהב. 

תּוָנה  ַהּנְ ַהּתֹוָרה  ָעָליו,  ַהֲחָקָזה  ְוָהְרָאָיה  השלום, ָלָאָדם,  עליו  נביאו  למשה 

האותות  והתגלות  והראות 

ושנות  ידו,  על  והמופתים 

ושינוי   – והטבעים  המנהגים 

מנהג העולם וטבעו, והראות 

והעובדה שהראה הבורא את 

האותות והמופתים הנוראים. 

להאמין  כדי  נעשו  אלו  כל 

 - ובנביאו  יתברך  בבורא 

הבורא  מציאות  את  לאמת 

לשליחו  התגלותו  ואת 

כי  לומר,  ]רצונו  בנבואה 

ומתבונן  לבו  אל  שנותן  מי 

של  הללו  הגדולים  בדברים 

יציאת מצרים ומעמד קבלת 

התורה בהר סיני, ובמה שנלווה עליהם, שראו כולם עין בעין, כי ה’ הוא האלוקים אין עוד מלבדו, 

ואשר לו הכוח לשנות את מנהג הטבע בכל עת שירצה ואין מי שימחה בידו, והתגלות זו הייתה 

במעמד כל ישראל, יותר משש מאות אלף איש מלבד נשים וטף וערב רב, כך שאין מי שיכול 

להכחיש דבר שנעשה בפרסום רב ועצום. מפני כל אלו לא ימצא ראיה גדולה וחזקה על בורא 

עולם יותר מזו )מרפא לנפש([, כמו שנאמר )שמות יד, לא(: ‘וירא ישראל את היד הגדולה אשר 

עוד )דברים ד, לה(: ‘אתה  עשה ה‘ במצרים וייראו העם את ה‘ ויאמינו בה‘ ובמשה עבדו‘, ונאמר 

הראת לדעת כי ה‘ הוא האלהים אין עוד מלבדו‘, ונאמר )דברים ד, לו(:  ‘מן השמים השמיעך את 

זולו ליסרך ועל הארץ הראך את אשו הגדולה ודבריו שמעת מתוך האש‘.

לד. אתה הראת לדעת כי ה‘ הוא האלהים אין עוד מלבדו. פירש רש”י: “כשנתן הקב”ה את התורה פתח 

להם שבעה רקיעים, וכשם שקרע את העליונים כך קרע את התחתונים )דהיינו את התהומות( וראו 

שהוא יחידי”. והנה דבר זה היה השגה רוחנית גבוהה ולא ראיה גשמית, ומה שפתח להם את הכל משום 

דלולא זה היה שייך שיחשבו שמא ברקיעים אחרים יש איזה דבר, והנה בשלמא אם היו מראים להם 

דבר ממשי שמוכיח שאין עוד מלבדו ניחא, אבל במה שלא רואים, איך זה מוכיח שאין עוד, אלא צ”ל 

לֹום, ְוֵהָראֹות ָהאֹותֹות ַעל  ָ ה ְנִביאֹו ָעָליו ַהּשׁ ְלמׁשֶ

ְוֵהָראֹות  ָבִעים,  ְוַהּטְ ְנָהִגים  ַהּמִ ּנֹות  ְוׁשַ ָידֹו, 

ַרְך  ּבֹוֵרא ִיְתּבָ ֵדי ְלַהֲאִמין ּבַ ַהּמֹוְפִתים ַהּנֹוָרִאים, ּכְ

ָרֵאל ֶאת  ְרא ִיׂשְ מֹות יד, לא(: ַוּיַ ָאַמר )ׁשְ מֹו ׁשֶ ִביא, ּכְ ּוַבּנָ

ָהָעם  יְראּו  ַוּיִ ִמְצַרִים  ּבְ ְיָי  ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ ד  ַהּיָ

ָבִרים ד, לה(:  ה ַעְבּדֹו, ְוָאַמר )ּדְ ְיָי ּוְבמׁשֶ ֲאִמינּו ּבַ ֶאת ְיָי ַוּיַ

י ְיָי הּוא ָהֱאלִֹהים ֵאין עֹוד  ה ָהְרֵאָת ָלַדַעת ּכִ )לד(ַאּתָ

ִמיֲעָך  ִהׁשְ ַמִים  ָ ַהּשׁ ָבִרים ד, לו(: ִמן  )ּדְ ְוָאַמר  ַבּדֹו,  ִמּלְ

ֹו  ִאּשׁ ֶאת  ֶהְרֲאָך  ָהָאֶרץ  ְוַעל  ֶרּךָ  ְלַיּסְ זֹולֹו  ֶאת 

ַמְעּתָ ִמּתֹוְך ָהֵאׁש. דֹוָלה ּוְדָבָריו ׁשָ ַהּגְ

 עיונים 

 עיונים 



שער הבחינה ביושר לבבביושר לבבשער הבחינה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  שט שח   המוסר   ארחות   

בקמן  אף  אדם  יבזש  ואם 

דומה  שהוא  מה  לראות  הקה 

לענינים ההם – לראות ניסים 

שנעשו  לניסים  הדומים 

ויתבונן  יביט  לאבותינו, 

אמיתי  במבט   – בעין האמת 

בין  קיומנו  על   – עמדנו  על 

– מעת  האומות מעת הגלות 

אשר גלינו מארצנו ועד עתה, וסידור ענינינו ביניהם – ועל מצבנו הכלכלי והאופן שבו פרנסתנו 

פי  על  אף   – ובגלוי  בסתר  עמהם  מסכימים  בלתי  שאנו  מה  עם  הגלות,  במקומות  לנו  מזומנת 

שהשקפתנו שונה מאומות העולם שביניהם גלינו ואורח חיינו מובדל מהם בתכלית, ואף על פי 

שהם יודעים בקה - את זאת, ויראה, כי עניננו ומצבינו 

כי בעצם זה שפתח והראה את הכול, זה גופא הוכיח שאין שם אחר חוץ ממנו )‘אילת השחר’(.

כתב רבי אלחנן וסרמן זצ”ל )מאמר ‘עקבתא דמשיחא’ ב’, קובץ מאמרים ואגרות ח”א עמ’ שכד(: 

הדבר פשוט כי עבודה זרה איננה דווקא צלם של עץ ואבן, כי אם כל דבר שידמה האדם שיש בכוחו 

להטיב ולהרע, היא עבודה זרה ממש, כי “אין עוד מלבדו” כתיב. ואם יבטחו על איזה כתה ושיטה שהיא 

 תעזרנו, עושים את הכתה הזאת עבודה זרה. וכן אם יבטח האדם על כוחו ועוצם ידו, עושה את עצמו 

עבודה זרה.

לה. עמדנו בין האומות מעת הגלות, וסידור ענינינו ביניהם. רבי יעקב עמדין כתב )בסידורו ‘בית יעקב’( 

בהתפעלות על עמידת וקיום עם ישראל בהיותינו בגלות בין אומות העולם, וז”ל: “רבות צררוני גם 

לא יכלו לנו לאבדנו ולכלותנו, וכל האומות הקדומות העצומות אבד זכרם סר צלם, ואנו הדבקים בה’ 

כולנו חיים היום. מה יענה בזה פילוסוף חריף; במקרה עשתה כל אלה? חי נפשי! כי בהתבונני בנפלאות 

אלו גדלו אצלי יותר מכל נסים ונפלאות שעשה ה’ יתברך לאבותינו במצרים ובמדבר ובארץ ישראל. 

וכל מה שארך הגלות יותר נתאמת הנס יותר ונודע מעשה תקפו וגבורתו”. עכ”ל.

ובספר ‘חיי עולם’ לבעל ה’קהילות יעקב’ )ח”א פרק כא( כתב, וז”ל: והנה אנחנו נרדפים, זה קרוב 

לאלפים שנה, ובכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו, בגזירות נוראות, הריגות, וגירושים מעיר לעיר 

וממדינה למדינה, והקב”ה מצילנו מידם. ויותר מהמה מזימות שונאי ישראל בסתר, לכל מיני צרות 

וגזירות אשר מתבטלים טרם צאתם לחוץ, וקצת ממזימותם נודעו אחר כך, ורבים מאוד שלא נודעו כלל, 

הּוא  ֶ ּשׁ ַמה  ִלְראֹות  ה  ַהּקֶ ַמן  ּקְ ּבַ ָאָדם  ׁש  ְיַבּזֵ ְוִאם 
ָהֱאֶמת ֵעין  ּבְ יט  ַיּבִ ָהֵהם,  ָלִעְנָיִנים   דֹוֶמה 

לּות, ְוִסּדּור ִעְנָיֵנינּו  ין ָהֻאּמֹות ֵמֵעת ַהּגָ )לה(ָעְמֵדנּו ּבֵ

ֶהם  ִעּמָ יִמים  ַמְסּכִ י  ְלּתִ ּבִ ָאנּו  ֶ ּשׁ ַמה  ִעם  ֵביֵניֶהם, 

י ִעְנָיֵננּו  ֶקה, ְוִיְרֶאה, ּכִ לּוי, ְוֵהם יֹוְדִעים ּבָ ֶתר ּוַבּגָ ּסֵ ּבַ

זרוב  שיהיה  אפשר 

כמצבם  כמעט   – מעניניהם 

אנו  שביניהם  האומות  של 

 – ובטרפים  במקונות  שוכנים 

ואפשר  ובפרנסה,  בכלכלה 

יהיה  שמצבינו  גם  וייתכן   –

יותר מעניניהם  ומעולה  טוב 

בזמני   - בעתי  ממצבם   -

המלחמות והתגרות והסכסוכים שביניהם. ועוד תראה, כי הבינונים והכפריים העניים שבהם עמלים 

וטורחים להשיג את פרנסתם הרבה יותר מן הבינוניים שבנו ומהדלים - והעניים אשר בזרבנו, וכמו 

שהבטיחנו יוצרנו יתברך

כי אין בעל הנס מכיר בנסו, כדאיתא בנדה )לא, א(. ואמרו חז”ל ביומא )סט, ב( שחזרו לומר והנורא, 

כי הן הן נוראותיו, שאלמלא מוראו של הקב”ה, היאך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות. עכ”ל. 

הכבשה  גדולה  “]כמה[  יהושע:  רבי  את  שאל  אדרינוס  מובא:  ה(  )תולדות  תנחומא  ובמדרש 

שעומדת בין שבעים זאבים!” אמר לו ]רבי יהושע[: “]כמה[ גדול הרועה שמצילה!”. 

מרן הגר”ח מבריסק המשיל את מצבו של עם ישראל בהיותם בגלות בין אומות העולם, משל למה 

הדבר דומה: מלך שיש לו בן אהוב, הריהו שומרו שמירה מעולה מכל מזיקים ופגעים רעים, והנה, 

כשהבן חוטא והמלך רוצה לגרשו מעליו, עדיין מקנן בתוך לבו של המלך החשש שמא יקרהו אסון 

בעת גלותו מן הארמון. מה עשה המלך – מצוה בצו המלכות לאסור את כל הגזלנים והרוצחים 

ולהשמיד כל חיה רעה מן הארץ, ורק אחר כך מגרשו מעליו.

וגדל  המלך  אצל  אהוב  הבן  היה  כאשר  הקודם,  מצבו  בין  מינה  נפקא  אין  דבר,  של  לאמיתו 

בארמונו, לבין מצבו עכשיו, כשחטא וגורש מן הארמון: בתחילה היה הבן שמור והמדינה מופקרת, 

ואילו עתה – הבן מופקר והמדינה שמורה ומשומרת.

כך גם מצבו של עם ישראל, קודם הגלות ולאחר שנגזרה עליו בעוונותינו הרבים. קודם שחטאו 

היו עם ישראל שמורים ומשומרים מכל פגע רע – “וישבתם לבטח בארצכם” )דברים כו, ה(. אך 

לאחר שחטאו ונתחייבו גלות, מה עשה הקב”ה – ציוה על ירמיה )ירמיה א, ט-יד( “ראה הפקדתיך 

היום הזה על הגֹוים ועל הממלכות לנתוש ולנתוץ ולהאביד ולהרוס ולבנות ולנטוע” – לתקן את 

סדריהן של אומות העולם. וכל כך למה – “כי שוקד אני על דברי לעשותו”.

קֹונֹות  ּמְ ּבַ ֵמִעְנְיֵניֶהם  ָזרֹוב  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ

י  ִעּתֵ ּבְ ְהֶיה טֹוב ֵמִעְנְיֵניֶהם  ּיִ ׁשֶ ר  ְוֶאְפׁשָ ָרִפים,  ּוַבּטְ

ים  ְפִרּיִ ינֹוִנים ְוַהּכָ ְגרֹות. ְוִתְרֶאה ַהּבֵ ְלָחמֹות ְוַהּתִ ַהּמִ

ים  ּלִ נּו ְוַהּדַ ּבָ ינֹוִנים ׁשֶ ֶהם טֹוְרִחים יֹוֵתר ִמן ַהּבֵ ּבָ ׁשֶ

ַרְך  ִיְתּבָ יֹוְצֵרנּו  ִהְבִטיָחנּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ נּו,  ִזְרּבֵ ּבְ ר  ֲאׁשֶ

 עיונים 

 עיונים 



שער הבחינה ביושר לבבביושר לבבשער הבחינה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  שיא שי   המוסר   ארחות   

גם  ‘ואף  מד(:  כו,  )ויזרא 

אויביהם  בארץ  בהיותם  קאת 

געלתים  ולא  מאסתים  לא 

אתם‘,  בריתי  להפר  לכלותם 

ואמר עקרא )עקרא ט, ט(: ‘כי 

לא  ובעבדותנו  אנחנו  עבדים 

עקבנו אלהינו‘, ונאמר )תהלים 

שהיה  ה‘  ‘לולי  א-ב(:  זכד, 

ה‘  לולי  ישראל  נא  יאמר  לנו 

אדם‘,  עלינו  בזום  לנו  שהיה 

עתיד  ואני  המקמור.  ושאר 

בשער  עוד  ולהרחיב  לבאר 

זבלת עבודת האלהים בקכרון 

רב – בהרחבה ובאריכות רבה 

את טוב האלהים עלינו – את 

הטובה הגדולה שהיטיב האלוהים עמנו בתורתו אשר נתן לנו - בכך שנתן לנו את תורתו, מה שיש 

בו די – במידה מספקת בעקרת השם.

ֶאֶרץ  ּבְ ְהיֹוָתם  ּבִ קֹאת  ם  ּגַ )לו(ְוַאף  מד(:  כו,  ְזָרא  )ַוּיִ

ְלַכּלֹוָתם  ים  ְגַעְלּתִ ְולֹא  ים  ְמַאְסּתִ לֹא  אְֹיֵביֶהם 

ט(: ט,  )ֶעְקָרא  ֶעְקָרא  ְוָאַמר  ם,  ִאּתָ ִריִתי  ּבְ  ְלָהֵפר 

ֱאלֵֹהינּו,  ֲעָקָבנּו  לֹא  ּוְבַעְבֻדֵתנּו  ֲאַנְחנּו  ֲעָבִדים  י  ּכִ

ָלנּו יֹאַמר  ָהָיה  ׁשֶ ְיָי  ים זכד, א-ב(: לּוֵלי  ִהּלִ )ּתְ ְוֶנֱאַמר 

זּום ָעֵלינּו ָאָדם,  ָהָיה ָלנּו ּבְ ָרֵאל לּוֵלי ְיָי ׁשֶ ָנא ִיׂשְ

ַלת  ַער ַזּבָ ׁשַ ְקמֹור. ַוֲאִני ָעִתיד ְלַהְרִחיב ּבְ ָאר ַהּמִ ּוׁשְ

ִקְכרֹון ַרב טּוב ָהֱאלִֹהים ָעֵלינּו  ֲעבֹוַדת ָהֱאלִֹהים ּבְ

ֶעְקַרת  ּבְ ַדי  ּבֹו  ׁש  ּיֶ ֶ ּשׁ ַמה  ָלנּו,  ָנַתן  ר  ֲאׁשֶ תֹוָרתֹו  ּבְ

ם. ֵ ַהּשׁ

לבך  אל  לתת  שראוי  וממה 

נוסף  ודבר   – בו  ולבחון 

לבך  שתיתן  ונכון  שראוי 

בחכמת  ותתבונן  עליו 

הסכמת  הוא  שבו,  הבורא 

לבותם  והתחברות  אדם  בני 

– שאלפים ורבבות בני אדם 

והחלטה  לידי הסכמה  באים 

מאוחדת, עם רוב התחלזות מידותם – על אף ההבדלים של מידותיהם ודעותיהם, למנות עליהם 

איש אחד מהם – ולקבל אותו עליהם למלך, ומזבלים על עצמם את עבודתו – את מרותו ּוִמְשַמְעּתו 

ושומעים בזולו – ומצייתים לחוקיו במה שהוא – בכל מה שהוא מצוה ומקהיר אותם, ויראים אותו 

– ומתייחסים אליו ביראת כבוד, והוא

שאפילו אליהו אינו יכול לבטל התקנות. הביאור בזה הוא, כי כל זמן שלא בא הגואל ויפסק 

שיעבוד מלכויות, אפילו שבא אליהו הנביא, ובישר כי תיכף יבוא, לא יבטלו. כי הן הן הדברים 

המקיימים את ישראל כאומה בגולה.

אמנם, המביט אל דברי ימי ישראל בגולה, יראה כי בכל פעם ינוחו במקומותם מאה או מאתיים 

שנה, ואז תקום רוח סערה ותעקרם ממקומם למקום אחר, שם יתקבצו ויקימו מחדש מוסדותיהם, 

להבטחת קיום העם. ומאחר שתפרח היהדות במקום אחד, וקרן התורה תעמוד על שיאה, יקומו 

אנשים אשר יבקשו לחדש ולהתגדר ברעיונות שלא הונחלו מאבותיהם, וכיון שישכחו את שאירע 

לאומה בתלאות האחרונות, יעזבו כור מחצבתם ללמוד לשונות לא להם, יחשבו כי ברלין היא 

ירושלים, ויאמצו חוקי המקולקלים שבאומות. ואו אז תבוא שוב רוח סערה ותעקור את העם 

מאדמתו אל ארץ זרה שלא יבין לשונה, שם ילמד כי לשונות זרים הינם דבר חולף, ומחצבתו 

היא גזע ישראל. ואז כשיתיישב מעט במקום החדש, ישוב ויעשה חיל בתורת ה’, לבאר לעם את 

הדברים שבינתים נשכחו, ולחזק אומץ בשמירת המצוות.

זהו שאמר הכתוב “לא מאסתים”, היינו, להשפיל האומה בתורתה והשכלתה הרוחנית, “ולא געלתים”, היינו 

מלשון גיעול ופליטה ממקום למקום, “לכלותם” לחלוטין חלילה. כי המיאוס והגיעול לא יהיו באופן מוחלט 

של “לכלותם”, או “להפר בריתי אתם”, היינו עד כדי שכחת התורה לגמרי. רק אדרבא, באופן שיסובבו “כי 

אני ה’ אלקיכם”, כלומר, שהצרות הללו יגרמו לחיזוק הדת ולחידוש העיסוק בתורה, ולא לכריתתו חלילה.

ּבֹו, ְוִלְבחֹן  ָך  ִלּבְ ֶאל  ָלֵתת  ָראּוי  ֶ ּשׁ ה   ּוִמּמַ
ִלּבֹוָתם,  רּות  ְוִהְתַחּבְ ֵני ָאָדם  ּבְ ַמת  ַהְסּכָ

זּות ִמּדֹוָתם, ְלַמּנֹות ֲעֵליֶהם ִאיׁש  ִעם רֹוב ִהְתַחּלְ

ַמה  ּבְ זֹולֹו  ּבְ ְוׁשֹוְמִעים  ֲעבֹוָדתֹו  ִלים  ּוְמַזּבְ ֵמֶהם, 

ה ּוַמְקִהיר אֹוָתם, ִויֵרִאים אֹותֹו, ְוהּוא  הּוא ְמַצּוֶ ֶ ּשׁ

איתם.  בריתי  להפר  לכלותם  געלתים  ולא  לא מאסתים  אויביהם  בארץ  בהיותם  קאת  גם  ואף  לו. 

הגאון בעל “אור שמח” )בפירושו “משך חכמה” ויקרא כו, מד( העלה כאן ראיה השקפתית בהירה, 

המצביעה על אופן הנהגת הקב”ה עם ישראל בגולה, כפי העולה ממקרא זה. והיו מגדולי ישראל 

שהמליצו על הדברים בהתפעלות, כי הגאון רבי מאיר שמחה התגלה כאן כ”חכם עדיף מנביא”, 

כשצפה את שואת היהודים במלחמת העולם השניה.

וכך הם דבריו: מאז שנגזרה גזירת הגלות, סיבבה ההשגחה, שלמען יוכל העם לשמור על קיומו 

בגלות הארוכה בין הגויים, יהיו גדולי האומה מתקנים גדרים ויעשו סייגים, לבל יתערבו ויתבוללו 

בשכניהם. כפי שהנהיג כבר יעקב אבינו בבואם למצרים, שבעים נפש בתוך המון גויים, שיהיו 

מצויינים בבגדיהם ובשמותיהם. גם את קברו ביקש לכרות דוקא בארץ כנען, כדי להזכירם שהיא 

ארץ מולדתם, וכן נהגו כל השבטים אחריו.

עזרא ואנשי כנסת הגדולה תיקנו בשל כך שמונה עשר דברים, להבדל מהגויים. ואמרו בירושלמי 

 עיונים 

 עיונים 



שער הבחינה ביושר לבבביושר לבבשער הבחינה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  שיג שיב   המוסר   ארחות   

עליהם  ומשגיח  אותם  שומר 

ומרחם   – עליהם  וחומל 

ודואג להם, ודן בצדז ביניהם 

בצדק,  ביניהם  ושופט   -

ומנהיגם על מה שיש בו תזנת 

– ומנהיג אותם באופן  כולם 

שיש בו תועלת לכולם, כדי 

שלא יתזלזלו עניניהם – כדי 

שלא יינזקו בגופם ובממונם 

להרע להם.  יוכל האויב  ולא 

האדם  לבני  היה  לא  ואילו 

מלך שדואג לתקנת החברה, 

אלא היה כל אחד מבני אדם 

לעצמו  רק  ודואג  חושש 

רק  ושומר   – מעליו  ולדחות 

בני  הוא, לא היו  זכויותיו  על 

ובאים  ביניהם  אדם מסכימים 

לא  משותפת  החלטה  לידי 

על בנין ]בניית[ מגדל ולא על 

בניית חומה סביב לעיר, והיו 

בני אדם להמליך על עצמם  ה’ בלב  נתן  ומוזנחים. כדי שיהיה לעולם קיום  כל עניניהם מופזרים 

בהסכמה ובעצה אחת מלך ומנהיג. ועם כל קה – ומכל שכן שיש תועלת בהמלכת המלך כשהמושל בהם 

]עליהם[ ומנהיגם הוא גם שומר את חוזי התורות, ומנהיגם על פי דרך התורה ושופט אותם במשפטים 

צדיזים – על פי הצדק, ומדריכם בדרכים טובים וישרים, והרי הוא משרת - ומכופף עצמו לתורה, ושומר 

מנהג הצדז – ושומר על מנהגי הצדק והיושר, ובהם תכון ממשלתו – ובזכות הנהגות אלו תהא ממשלתו 

מבוססת ויציבה ותתמיד ממלכתו – ומלכותו תתקיים לאורך ימים, כמו שאמר )משלי כ, כח(: ‘חסד 

ואמת יצרו מלך – החסד והאמת שעושה המלך הם אלה היוצרים את השמירה עליו, כי על ידי 

כך אוהביו מרובים והם שומרים על נפשו, וסעד בחסד כסאו‘ – והחסד שעושה המלך הוא התומך 

את כיסא מלכותו לעמוד על עמדו )מצודת דוד(, ואמרו רבותינו קכרונם לברכה )אבות ג, ב(: הוי 

מתפלל תמיד בשלומה של מלכות – בשלום המלך ושריו ויועציו המסייעים לו בהנהגת מלכותו 

יֵניֶהם,  ּבֵ ֶצֶדז  ּבְ ְוָדן  ֲעֵליֶהם,  ְוחֹוֵמל  ׁשֹוֵמר אֹוָתם 

ּלֹא  ֵדי ׁשֶ ם, ּכְ ּלָ ַנת ּכֻ ּזָ ׁש ּבֹו ּתַ ּיֶ ֶ ּוַמְנִהיָגם ַעל ַמה ּשׁ

ִיְתַזְלְזלּו ִעְנְיֵניֶהם, ְולֹא יּוַכל ָהאֹוֵיב ָלֶהם. ְוִאּלּו 

ׁש ְלַעְצמֹו ְוִלְדחֹות  ֵני ָאָדם חֹוׁשֵ ל ֶאָחד ִמּבְ ָהָיה ּכָ

ְולֹא  ל  ִמְגּדָ ְנַין  ּבִ ַעל  יִמים  ַמְסּכִ ָהיּו  לֹא  ֵמָעָליו, 

ֶקה  ל  ּכָ ְוִעם  ֻמְפָזִרים.  ִעְנְיֵניֶהם  ְוָהיּו  חֹוָמה, 

ּוַמְנִהיָגם  ַהּתֹורֹות  י  ֻחּזֵ ׁשֹוֵמר  ֶהם  ּבָ ל  ַהּמֹוׁשֵ ׁשֶ

ִרים,  ִויׁשָ טֹוִבים  ּוִבְדָרִכים  יִזים,  ַצּדִ ִטים  ּפָ ִמׁשְ ּבְ

ֶדז, ּוָבֶהם  ֵרת ַלּתֹוָרה, ְוׁשֹוֵמר ִמְנַהג ַהּצֶ ְוהּוא ְמׁשָ

ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ַמְמַלְכּתֹו,  ְוַתְתִמיד  ְלּתֹו  ֶמְמׁשַ ּכֹון  ּתִ

ְוָסַעד ֶמֶלְך  רּו  ִיּצְ ֶוֱאֶמת  ֶחֶסד  כח(:  כ,  ֵלי   )ִמׁשְ

ִלְבָרָכה  ִקְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְוָאְמרּו  ְסאֹו,  ּכִ ֶחֶסד  ּבְ

ַמְלכּות ל  ׁשֶ לֹוָמּה  ׁשְ ּבִ ל  ּלֵ ִמְתּפַ ֱהֵוי  ב(:  ג,   )ָאבֹות 

שלולא   – מוראה  שאלמלא 

מהמלכות,  העם  של  יראתו 

איש את רעהו חיים בלעו – היו 

הבריות הורגים זה את זה.

בו  לבחון  לך  שצריך  ומה 

שהנך  נוסף  ודבר   – ולהבין 

תבין  ובו  בו,  להתבונן  צריך 

החכמה  סימני  את  ותכיר 

העליונה והיד הטובה ממנו – ואת מידת טובו יתברך ואת השגחתו העצומה. הוא הסכמת בני אדם על 

המזח ועל הממכר

ָלעֹו. ים ּבְ ִאְלָמֵלא מֹוָרָאּה ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ַחּיִ )לק(ׁשֶ

ִסיָמֵני ּוְלָהִבין  ּבֹו  ִלְבחֹן  ְלָך  ִריְך  ּצָ ֶ ּשׁ  ּוַמה 
ּנּו,  ִמּמֶ ַהּטֹוָבה  ד  ְוַהּיָ ָהֶעְליֹוָנה  ַהָחְכָמה 

ר  ְמּכָ ַהּמִ ְוַעל  ח  ּזָ ַהּמֶ ַעל  ָאָדם  ֵני  ּבְ ַמת  ַהְסּכָ הּוא 

לק. שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו. כלומר, שכל אחד בולע את חבירו בעודו חי. וכן 

דרשו חז”ל )ע”ז ג, ב( מהפסוק )חבקוק א, יד( ‘ותעשה אדם כדגי הים’, למה נמשלו בני אדם כדגי 

הים, לומר לך, מה דגים שבים כל הגדול מחבירו בולע את חבירו, אף בני אדם אלמלא מוראה של 

מלכות כל הגדול מחבירו בולע את חבירו. ובפירוש ‘מגן אבות’ כתב דמה שאמר ‘איש את רעהו 

חיים בלעו’ הוא על דרך גוזמא לרוב החריצות להמיתו וליהנות במיתתו, ולא ימתינו להרגו, והוא 

מלשון הפסוק )תהילים קכד, ג( ‘אזי חיים בלעונו בחרות אפם בנו’. 

בספר ‘אור יחזקאל’ )חלק ד’( כתב: מגלים לנו חז”ל הקדושים עד היכן מגיע עומק מדות האדם 

שמסוגל לבלוע את חבירו פשוטו כמשמעו, והיינו שאף שבליעת אדם חי רעה היא להבולע, מכל 

מקום כל כך טמון בעומק נפשו של האדם הרצון להרע לזולתו, שמוכן אף לסבול בעצמו והעיקר 

שחבירו ינזק, ואף שאין הדבר נראה ואיננו סבורים כך, מכל מקום המבין יראה עד היכן הדברים 

והרי  זו,  אנו למדה  קרובים  נראה כמה  נתבונן מעט,  ובאמת כאשר  כפי שהם.  ויבינם  מגיעים 

דוברים אנו לשון הרע על חברינו, וכי דברי לשון הרע אינו בגדר איש את רעהו חיים בלעו, והרי 

מזיקים אנו ממש לזולתנו בדברי לשון הרע, ולפעמים מדברים אנו מענינים הנוגע לנפש חברינו 

ואיננו נמנעים מכך, ואיננו חשים כלל שחטאת בידינו, אין זאת אלא כמאמר הכתוב )בראשית ח, 

כא( ‘כי יצר לב האדם רע מנעוריו’. עכ”ל. 

ומה שאמרו ‘איש את רעהו’ חיים בלעו, כתב ב’מרכבת המשנה’ כי בא לומר שאף על פי שבדגים 

דג גדול בולע את הקטן ממנו, אבל אינו בולע את השווה לו, באדם היה בולע אף את השווה לו 

אילולא מורא המלכות. 

 עיונים 



שער הבחינה ביושר לבבביושר לבבשער הבחינה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  שטו שיד   המוסר   ארחות   

גדולה  טובה   – ובכסף  בקהב 

בני  כל  שהסכימו  בכך  יש 

לכסף  ערך  לייחס  האדם 

הבסיס  שיהיו  באופן  ולזהב, 

והממכר,  המקח  להתנהלות 

ולמתן  למוצרים  תמורה 

להרבות  והשתדלם  שירות, 

שמייחסים  הערך   – מהם 

לכסף ולזהב גורם לבני אדם 

הרבה,  מהם  לצבור  להשתדל 

הבורא  בחמלת  זה  רצון  וגם 

על  הבורא  מרחמי   – עליהם 

עליהם,  והשגחתו  האדם  בני 

כדי שיהיה בהם תיזון ענינם – כדי שיהיה בידם דבר שהוא שווה ערך, מוסכם על הכול ובאמצעותו 

יוכלו להשיג את כל צרכיהם ויהיה להם קיום, ואם לא יעשו להם חפץ בנפשם – אנשים מתאווים לכסף 

אף על פי שהזהב והכסף בעצם מהותם אינם מביאים כל תועלת לנפש האדם, אך משום שהסכימו 

בני האדם על ערכם, הם משמשים לכל אדם כמשענת וחוסן כלכלי. ]בדברים הבאים מוכיח רבנו כי 

הסכמת הבריות בנוגע לערך הכסף והזהב והתשוקה והרצון להרבות מהם נחשבים לטבע שהטביע 

הבורא באדם, כדי שעל ידי כך יוכל להשיג את צרכיו. הראיה לכך היא שהכסף והזהב בעצם מציאותם 

אינם מביאים כל תועלת לאדם ואין בהם כדי לרפא אדם מחוליו או להשביעו בעת רעבונו. למרות 

העובדה שאינם מביאים כל תועלת, בני האדם חושקים בהם ומחשיבים אותם כבעלי ערך רב. מוכרח 

אפוא שהטביע בהם הבורא טבע זה לתועלת קיומם )פת לחם([, כי כל מי שימצאהו רעב או צמא – מי 

שסובל מרעב או צמא מחמת חסרון והעדר המקון או המים, לא יועילהו רובם – לא יוכל ממונו להועיל 

לו, גם אם יהיו ברשותו אוצרות כסף וזהב לרוב, ולא ימלאו את מחסורו שהרי אין בהם ובעצם מהותם 

כדי להשביעו או להרוות צימאונו. וכן אם ימצאהו באחד מן העיתים באחד מאבריו כאב או אחת ממיני 

המחלות, לא יתרפא בקהב ולא בכסף – כי אין בטבע הכסף והזהב להעביר כאב או להעלות ארוכה 

לחולי. והרבה משתמשים בשאר המוצאים במיני הרפואות – שהרי רוב התרופות מורכבות ומיוצרות 

משאר אוצרות הטבע, ולעומת זאת מעט שמשתמשים בקהב ובכסף – רק במקרים בודדים משתמשים 

במתכות הכסף והזהב לצורכי רפואה. ואם כן בוודאי שהסיבה לכך שבני אדם להוטים אחרי הכסף 

והזהב, היא רק מפני שה’ נתן בליבם את ההסכמה לערך הכסף והזהב, שיהווה המוקד לכל משא ומתן 

ֵמֶהם ְלַהְרּבֹות  ָלם  ּדְ ּתַ ְוִהׁשְ ֶסף,  ּוַבּכֶ ָהב  ּקָ  ּבַ

ּזּון ִעְנָיָנם,  ְהֶיה ָבֶהם ּתִ ּיִ ֶחְמַלת ַהּבֹוֵרא ֲעֵליֶהם, ׁשֶ ּבְ

ִמי  ל  ּכָ י  ּכִ ם,  ַנְפׁשָ ּבְ ֵחֶפץ  ָלֶהם  ַיֲעׂשּו  לֹא  ְוִאם 

ִים,  קֹון ְוַהּמַ ְמָצֵאהּו ָרָעב אֹו ָצָמא ֵמֶחְסרֹון ַהּמָ ּיִ ׁשֶ

ַמְחסֹורֹו. א  ְיַמּלֵ ְולֹא  ם  ֻרּבָ יֹוִעיֵלהּו   לֹא 

ֵיָרֵפא  לֹא  ֵאב,  ּכְ ִמֵאָבָריו  ְבַאַחד  ִיְמָצֵאהּו  ִאם  ְוֵכן 

ָאר ַהמֹוָצִאים  ׁשְ ים ּבִ ׁשִ ּמְ ּתַ ה ִמׁשְ ֶסף. ְוַהְרּבֵ ָהב ּוַבּכֶ ַבּקָ

ֶסף. ָהב ּוַבּכֶ ּקָ ים ּבַ ׁשִ ּמְ ּתַ ׁשְ ּמִ ִמיֵני ָהְרפּואֹות, ּוְמַעט ׁשֶ ּבְ

בליבם  ונטע  וממכר,  ומקח 

את הרצון להשיגו כדי שיהיה 

קיום לצורכי מחייתם. 

החכמה  סימני  ומפלאי 

חכמת  מנפלאות  ואחת   –

הכסף  בעניין   – בהם  הבורא 

בין  שוויון  שאין  היא  והזהב 

הכסף  בהשגת  האדם  בני 

והזהב ובכמות המצויה תחת 

זצת  אצל  הרבה  שהם  ידם, 

מיעוט  אצל   – האדם  בני 

האנשים החיים בעולם מצוי 

שאינם  מצד  מאוד  רב  כסף 

כל  להם  ואין   – מהם  ריזים 

מחסור בכסף וזהב, והם מעט 

אצל רובם – ואילו אצל רוב 

בני האדם יש כמות מועטת 

של כסף וזהב. וחכמה נפלאה יש בכך; אילו היה הרבה מהם אצל כולם – אילו כמות הכסף והזהב 

הייתה מצויה אצל כל בני האדם באופן שווה ובשפע רב, היה יורד ערכם, ולא היו מגיעים בהם אל 

חפץ – לא היו האנשים משתוקקים להשיגם. אילו היה לכל אחד כסף רב, לא היו האנשים עובדים 

או מוכרים או משכירים חפצים משלהם תמורת כסף, מפעלי הייצור היו מושבתים, המסחר היה 

מושבת והעולם היה מאבד את חיוניותו )לפי מרפא לנפש ופת לחם(.

ועוד יש אפשרות לראות את נפלאות הבורא בעזרת התבוננות בניגודים שמציגים הכסף והזהב: הם 

מעט מצד - מצד אחד כמות הזהב והכסף בעולם היא מועטה, והרבה מצד – ומצד שני ניתן לרכוש 

באמצעות מעט מהם הרבה מרכוש העולם וקנייניו. וכמו כן הם יזרים מצד – מצד אחד הם יקרי 

ערך וניתן לרכוש תמורתם כל דבר שחפצים בו, ונמבקים מצד – ומצד שני הם מבוזים וחסרי ערך, 

מפני שאין תועלת בעצמם – שהרי הם מצד עצמם אינם מביאים כל תועלת ממשית לאדם, והסדר 

כלכלי-חברתי קה נובע מן המחשבה הטובה והמעולה אשר בחכמה העליונה. 

ואחר כן עיין בדברים שברא ה’ בעולם אשר בהם תלויה זיום הגופות – שבהעדרם אין אפשרות לגוף 

האדם ושאר בעלי החיים להתקיים

ה ֵאֶצל  ֵהם ַהְרּבֵ ִסיָמֵני ַהָחְכָמה ָבֶהם, ׁשֶ ְלֵאי  ּוִמּפִ
ֵריִזים  ֵאיָנם  ׁשֶ ד  ִמּצַ ָהָאָדם  ֵני  ּבְ ְזָצת 

ה ֵאֶצל  ם. ְוִאּלּו ָהָיה ַהְרּבֵ ֵמֶהם, ְוֵהם ְמַעט ֵאֶצל ֻרּבָ

ֶהם ֶאל ֵחֶפץ. יִעים ּבָ ם, לֹא ָהיּו ַמּגִ ּלָ ּכֻ

ְיָזִרים  ֵהם  ְוֵכן  ד,  ִמּצַ ה  ְוַהְרּבֵ ד  ִמּצַ ְמַעט  ְוֵהם 
ּתֹוֶעֶלת  ֵאין  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ד,  ִמּצַ ּוְנִמְבִקים  ד  ִמּצַ

ָחְכָמה  ר ּבַ ה ֲאׁשֶ ֻעּלָ ָבה ַהּמְ ֲחׁשָ ַעְצָמם, ְוֶקה ִמן ַהּמַ ּבְ

ָהֶעְליֹוָנה.

ֶהם ִזּיּום ַהּגּופֹות  ר ּבָ ָבִרים ֲאׁשֶ ּדְ ן ּבַ ן ַעּיֵ ּכֵ ְוַאַחר 



הלבבות שער הבחינהחובות 

שיק  המוסר   ארחות   

ביושר לבבשער הבחינה הלבבות חובות 

המוסר  ארחות  שטק  

אלו  דברים  והימצאותם של 

על  הישארם  את  מאפשרת 

של  שגופם   - וגבולם  ענינם 

באופן  יתקיים  הנבראים 

טבעו  כפי  והנכון  הראוי 

זצם.  עת  עד  ומהלכיו 

תמצאם ברב ובמעט – בדוק 

ותמצא שחלק מצורכי הקיום 

בכמות  בבריאה  קיימים 

בכמות  וחלקם  מרובה 

הוא  בזה  והחילוק  מועטת, 

כפי רוב הצורך אליהם – שכיחותם של הצרכים הללו תלויה במידת הצורך של כל אחד מהם. וכל 

דבר אשר יהיה הצורך אליו גדול – ככל שהצורך בו יהיה גדול יותר, כך אותו מצרך יהיה מקומן 

ונמצא וניתן להשגה ביתר קלות, וכל מה – וכל דבר שאפשר לעמוד ולהתקיים בלעדיו לגמרי או 

להתעכב קולתו ולהתמהמה בהשגתו לפחות זמן מסויים, תהי מציאותו יותר זשה – יהיה קשה יותר 

להשיגו, והקדמנותו מעוטה – והוא יזדמן רק לעיתים רחוקות יותר ובכמות קטנה. 

כדי להדגים את הדברים מזכיר רבנו מספר דברים שיש לאדם בהם שימוש מהותי והם חשובים 

לצורך קיומו הבסיסי - הימצאותם של דברים אלה בעולם מרובה והיא תלויה במידת הצורך שיש 

לאדם בהם, היינו, ככל שרב הצורך בהם, תגדל מידת הימצאותם בעולם.

והדמיון בקה – ולמשל האויר הנשאף – שאנו נושמים, מפני שאי אפשר לעמוד ולהתקיים בלעדיו 

כלל אפילו שעה אחת ואפילו לזמן קצר

ְמָצֵאם  ם, ּתִ ֲאָרם ַעל ִעְנָיָנם ּוְגבּוָלם ַעד ֵעת ִזּצָ ָ ְוִהּשׁ

ֲאֵליֶהם. ַהּצֶֹרְך  רֹב  ִפי  ּכְ ּוִבְמָעט,  ַרב   ּבְ

ן  דֹול, ִיְהֶיה ְמֻקּמָ ר ִיְהֶיה ַהּצֶֹרְך ֵאָליו ּגָ )לח(ְוָכל ֲאׁשֶ

ְלָעָדיו  ּבִ ַלֲעֹמד  ר  ֶאְפׁשָ ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל  ְוִנְמָצא, 

ה,  ָזׁשָ יֹוֵתר  ְמִציאּותֹו  ִהי  ּתְ קּוָלתֹו,  ב  ּוְלִהְתַעּכֵ

ָאף,  ׁשְ ֶקה ָהֲאִויר ַהּנִ ְמיֹון ּבָ נּותֹו ְמעּוָטה. ְוַהּדִ ּמְ ְוִהְקּדַ

ַאַחת  ָעה  ׁשָ ְלָעָדיו  ּבִ ַלֲעֹמד  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ

לח. וכל אשר יהיה הצורך אליו גדול יהיה מקומן ונמצא וכו‘ והדמיון בקה האויר הנשאף וכו‘. רבי יחזקאל 

לוינשטיין זצ”ל )‘אור יחזקאל’, דרכי העבודה, עמו’ יז-יח( כתב: עלינו להבין יסוד גדול, כי אמונה 

דומה לאויר! וכשם שאין שום אפשרות לאדם לחיות אפילו שעה קלה ללא אויר, וכאשר אדם מתקשה 

בנשימה נותנים לו חמצן כדי להקל על נשימתו, וראה בחובות הלבבות )שער הבחינה פ”ה( בביאור 

מדוע האויר קיים בעולם תמיד ללא הפסק, כי כל דבר הנצרך מאוד בעולם, כפי גודל הצטרכותו, 

כן יקל מאוד למוצאו. כן הדברים אמורים גם בענין אמונה בה’, האמונה דרושה ונחוצה לאדם באופן 

תמידי, וכל ימי חייו מוכרח לחיות ולנשום אמונה. וביותר יש להוסיף כי בשעה שלא יתחזק וישאף 

אמונה, לא רק שיחסר לו האמונה באותה שעה, אלא גם שואף באותו זמן כפירה ומחשבות העולם 

הזה הסותרות את האמונה. ולכך ביאר הסבא מקלם ז”ל, בזה שכל העולם ומה שסובב אותו מלאים 

אפשרויות לראות ולהתחזק באמונה, וכנאמר “מבשרי אחזה אלוק” )איוב יט, כו(, ויש בכל צעד ושעל 

אפשרות לראות אמונה חושית, ומכל פינה ופינה ניתן לראות את הקב”ה, כי רבו מעשי ה’. והטעם לכך, 

כמבואר לעיל, כיון שהאמונה היא הכרחית לאדם ואי אפשר לאדם לעמוד בלעדיה אפילו שעה אחת 

בשום פנים, לכן נתן הקב”ה אפשרויות רבות להכרת האמונה לאין שיעור, וכדוגמת החוה”ל דלעיל גבי 

אויר. ומשו”ה ניתנו לנו מצוות ציצית ותפילין כל יום, כדי שלא נסיח דעתנו אף לשעה קלה מחובת 

האמונה, כי מצוות אלו מחזקות יציאת מצרים שכל כולה מציאות אמונה.

ובאמת הדברים עמוקים יותר. כי גם כאשר יגיע האדם למדריגת היותו מאמין, אין די בכך שנחשב 

ונקרא מאמין. אלא תכלית האדם להגביר ולהגדיל את הכרתו באמונה באופן תמידי, וכל ימי חייו 

צריך לחדש ולחזק את הכרתו. וגוף ההכרה עצמה היא התכלית, ובהכרה גופא טמונה ההצלחה, כי 

אין האמונה יעד מסוים שצריך להגיע אליו, וכאשר הגיע להיותו מאמין כבר השיג את מטרתו, אלא 

אף בהיותו מאמין חייב להוסיף ולהגביר תמיד את הכרתו ולחדש יסודות ועיקרי אמונה בקרבו.

בספר ‘דרכי מוסר’ )בראשית( הרחיב לבאר כי האפשרויות להשגת אמונה בה’ רבים וקלים הם מאוד, 

כי בכל פינה ופינה שאנו פונים אנו רואים את גדלות הבורא, וז”ל: כל מי שיש לו מוח בקדקדו – עליו 

להכיר מתוך הבריאה עצמה את מי שאמר והיה העולם. כי אם יתבונן האדם, על הפירות ויראה איך 

כל צמח וכל עץ פרי מוצאו מקרקע מזובלת בזבל ורפש, וכשפרי הולך ונפסד הוא שוב זבל ורפש, עש 

ורקבון – ובזמן פריחתו ובישולו הוא כל כך מתוק ונחמד לעינים, מזין ומענג את האדם – ואם כן, מהו 

בית היוצר הגדול שייצר לנו את כל מיני הפירות המשובחים והמתוקים האלה, שאפילו המלאכים לא 

יוכלו לברוא כמותם? כי סוד ומעשה הבריאה הם רק בידי הבורא, וכשהמלאכים רואים את הוד הבריאה 

אומרים שירה מרוב התפעלות על מעשה ה’ כי נורא הוא. כי כל העולם כולו, וגם המלאכים, אינם יכולים 

לברוא אף עשב אחד או יתוש אחד. ומכל שכן כשאנו מסתכלים ומתבוננים בכל מערכת הבריאה: 

החמה, הירח וכל צבא השמים, איך שהקב”ה בראם בחכמתו ובתבונתו שאין להם חקר, הרי זה מעורר 

בלבנו, מעצמו, אמונה שלימה בהקב”ה, ולא נחוץ לזה אפילו דעת גדולים, כמו שאמרו חז”ל: שאברהם 

אבינו הכיר את בוראו בהיותו בן שלש שנים. זאת אומרת, ששכלו של ילד בן שלש שנים כבר צריך 

להכיר את הבורא. כי לכפירה ח”ו יכול להגיע רק אדם שמחוסר שכל לגמרי והוא נעדר התבונה והדעת. 

וכמו ששמעתי בשם הסבא זצ”ל מקלם מרן ר’ שמחה זיסל: כשהיו מספרים לו על אדם שהוא 

אפיקורס, ענה בתמהון: הוא אפיקורס? קחו והשליכו אותו לאורווה ויאכל תבן כי הוא בהמה ממש, 

כי כל מי שיצא ממדרגת בהמה הריהו כבר מכיר את בוראו. ומורי ורבי הרה”צ ר’ משה רוזנשטיין 

 עיונים 

 עיונים 



שער הבחינה ביושר לבבביושר לבבשער הבחינה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  שיט שיח   המוסר   ארחות   

כן  על  ואופן,  פנים  בשום 

יתברך  הבורא  המציאו 

בעולם,  מצוי  שיהיה  בעולם 

לשימוש  והקמינו  והכינו 

תמידי הקמנה שאינה נמנעת 

משום אדם - שלא ייעדר ולא 

ובכל מצב  יימנע מכל אדם 

שיהיה,  מזום  באיקה  שיהיה, 

ומפני  קמן.  ובכל  עת  ובכל 

שהצורך גם כן למים – הואיל 

צורך  הוא  גם  במים  והצורך 

בסיסי וחיוני, אלא שהם, בני 

יכולים  החיים,  ובעלי  האדם 

בלעדיהם  ולהתקיים  לעמוד 

יכולים  שהם  ממה  זמן  יותר 

לעמוד ולהתקיים בלתי ]ללא[ האויר, לכן מצד אחד שלחם ופיזרם הבורא על פני כל הארץ שיהיו 

המים מצויים במקומות היישוב של בני האדם, ומצד שני זיבצם – ואסף אותם אצורים ומקובצים 

במזום מיוחד – במקומות מסויימים, בבארות ובמעיינות, באגמים, בנחלים ובנהרות, שהולכים 

בעלי חיים אליו – ויש לבעלי החיים אפשרות להגיע למקורות מים אלו ולהרוות צימאונם ולהחיות 

נפשם, איננו נמנע מהם – ואין מניעה מהשגתם, אלא שאינם מצויים בכל מזום כמו האויר הממלא 

המתגוררים  אדם  בני  למזצת  תשלום  תמורת   - בדמים  אותם  ומביאים  העולם.  של  חללו  את 

בריחוק מקום, מה שאין כן באויר – שהוא המצרך החיוני ביותר, ועל כן הוא הקיים בכל מקום 

למים: המים  האוויר  בין  נוסף  – הבדל  וללא תשלום, והם  עזר, ללא טרחה  והאדם משיגו ללא 

מבעלי החיים יותר ומצויים למזצת   אינם מצויים במידה שווה לכל בעלי החיים, אלא מקומנים 

זצ”ל, המשגיח דישיבת לומז’ה בספרו “יסודי הדעת” כותב: “שבמעט הדעת שנמצא באדם צריך 

בזה כבר להכיר את בוראו ולירא מלפניו, ואם לא – אות הוא שאין לו מעט דעת...”. 

ומטעם זה לא הוצרכה התורה להודיענו על אמונה בהשי”ת, כי בכל פינה ופינה שאנו פונים אנו 

רואים גדלות הבורא, ומתוך הבריאה אנו מכירים את הבורא. עכ”ל. 

עֹוָלם,  ּבָ ַרְך  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  ִהְמִציאֹו  ִנים,  ּפָ ׁשּום  ּבְ

ָאָדם,  ּום  ִמּשׁ ִנְמַנַעת  ֵאיָנּה  ׁשֶ ַהְקָמָנה  ְוִהְקִמינֹו 

ֵני  ּוִמּפְ ּוְקָמן.  ֵעת  ּוְבָכל  ְהֶיה,  ּיִ ׁשֶ ָמזֹום  ֵאיֶקה  ּבְ

ְיכֹוִלים ַלֲעֹמד  ֵהם  ׁשֶ א  ֶאּלָ ִים,  ַלּמַ ן  ּכֵ ם  ּגַ ַהּצֶֹרְך  ׁשֶ

י  ְלּתִ ּבִ ַלֲעֹמד  כֹוִלים  ּיְ ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ יֹוֵתר  ְלֲעֵדיֶהם  ּבִ

ָצם  ל ָהָאֶרץ ְוִזּבְ ֵני ּכָ ָחם ַהּבֹוֵרא ַעל ּפְ ּלְ ָהֲאִויר, ׁשִ

ים ֵאָליו, ֵאיֶנּנּו  ֲעֵלי ַחּיִ ּבַ הֹוְלִכים  ָמזֹום ְמֻיָחד ׁשֶ ּבְ

ֲאִויר.  ּכָ ָמזֹום  ָכל  ּבְ ֵאיָנם  ׁשֶ א  ֶאּלָ ֵמֶהם,  ִנְמָנע 

ַמה  ָאָדם,  ֵני  ּבְ ִלְזָצת  ָדִמים  ּבְ אֹוָתם  ּוְמִביִאים 

ים יֹוֵתר  ִנים ִלְזָצת ַהַחּיִ ֲאִויר, ְוֵהם ְמֻקּמָ ן ּבָ ֵאין ּכֵ ֶ ּשׁ

ולעומת  למזצתם,  מאשר 

במציאותו  שוה  האויר  זאת 

ובהשגתו לכולם – הוא מצוי 

החיים  בעלי  לכל  ומזומן 

ענין  על  תמיד  שבבריאה 

ואחיד,  רציף  באופן   – אחד 

באפשרות  הבדל  ואין 

השגתו.

צורך  הוא  במאכלים  הצורך 

הוא  אולם  לבריות,  חיוני 

באוויר  מהצורך  חיוני  פחות 

ובמים. ומפני שהצורך גם כן 

- שיש גם צורך אל המאכל 

כדי שיתקיים גופם של בני 

אלא  החיים,  ובעלי  האדם 

ולהתקיים  לעמוד  שאפשר 

בקולתו – בלעדיו זמן מסוים 

ולמצוא תמורתו – וגם יש אפשרות להתקיים על ידי סוגים שונים של מקורות תזונה יותר ממה 

שאפשר באויר ובמים הרבה, שהרי את הצורך במים ובאוויר אין אפשרות להחליף במצרך אחר 

]כלומר, אם אין לאדם בשר יוכל לאכול לחם, ואם אין לו לחם, יוכל לאכול ירקות ושאר דברים, הרי 

שיש למאכלים תמורה. והרמב”ם בספר המורה כתב )ח”ג פי”ב(, כי יש בני אדם שישתו ולא יאכלו 

והם יכולים להתקיים כך ארבעה או חמישה ימים ללא מזון )מרפא לנפש([, לפיכך היתה השגתו 

של המאכל בגזירת הבורא הרבה יותר זשה ומציאותו יותר יזרה ומצומצמת מן המים – והוא מצוי 

וזמין במידה פחותה מן המים, אלא שהוא עם כל קה – אף על פי כן עדיין מצרך זה נמצא הרבה מפני 

חיוניותו והוא בר השגה לכלל הבריות שבעולם ואיננו נמנע - ואינו מרוחק או בלתי אפשרי כלל מבני 

אדם. וכן הצורך במלבושים הוא צורך בסיסי, אך יש מלבושים שהצורך בהם אינו חיוני כל כך, ולכן 

השגתם זמינה במידה פחותה. יש לומר על אודות המלבושים העשויים מן העורות והצמר וממיני 

הצמחים, כגון פשתן וכותנה ודומיהם, שהואיל ובהם צורך באופן מיידי ויש להם תמורה ותחליף 

להשיגם האפשרות   – והשגתם  שכיחותם  שתהיה  יתברך  חכמתו  גזרה  כן  על  מן המאכל,   יותר 

יותר

ם  ָגתֹו ְלֻכּלָ ֶוה ִבְמִציאּותֹו ְוַהּשָׂ ִמְזָצָתם, ְוָהֲאִויר ׁשָ

ִמיד ַעל ִעְנָין ֶאָחד. ּתָ

א  ֶאּלָ ֲאָכל,  ַהּמַ ֶאל  ן  ּכֵ ם  ּגַ ַהּצֶֹרְך  ׁשֶ ֵני  ּוִמּפְ
ְוִלְמֹצא  קּוָלתֹו  ּבְ ַלֲעֹמד  ר  ֶאְפׁשָ ׁשֶ

ִים  ּוַבּמַ ֲאִויר  ּבָ ר  ֶאְפׁשָ ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ יֹוֵתר  ְתמּוָרתֹו 

ה ּוְמִציאּותֹו יֹוֵתר  ָגתֹו יֹוֵתר ָזׁשָ ה, ָהְיָתה ַהּשָׂ ַהְרּבֵ

ִנְמָצא  ֶקה  ל  ּכָ ִעם  הּוא  ׁשֶ א  ֶאּלָ ִים,  ַהּמַ ִמן  ְיָזָרה 

ֵני ָאָדם. ְוֵכן אֹודֹות  ָלל ִמּבְ ה, ְוֵאיֶנּנּו ִנְמָנע ּכְ ַהְרּבֵ

ֵיׁש  ָמִחים,  ְוַהּצְ ֶמר  ְוַהּצֶ ָהעֹורֹות  ִמן  ים  ְלּבּוׁשִ ַהּמַ

יֹוֵתר  ָגָתם  ְוַהּשָׂ ֲאָכל,  ַהּמַ ִמן  יֹוֵתר  מּוָרה  ּתְ ָלֶהם 

 עיונים 



שער הבחינה ביושר לבבביושר לבבשער הבחינה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  שכא שכ   המוסר   ארחות   

בכל  מזומנת  ואינה  מעוטה 

ממושך  קמן  לאחר  אלא  עת 

מזדמנים  שלא  קורה  ]ולכן 

לו לאדם עורות לתפור מהם 

הצמר  עיבוד  וגם  בגדים, 

זמן  אורך  הצמחים  וגידול 

ראויים  שיהיו  עד  ממושך 

וזאת  בגדים,  מהם  לתפור 

אינו  בהם  שהצורך  משום 

במאכל  הצורך  כמו  מיידי 

שיוכל  מפני  הלבנון([,  )טוב 

האדם ]שהאדם יכול[ לעמוד 

קולתם – להתקיים בלעדיהם 

ודי לו להסתפז מהם בכמות 

ארוך,  קמן  במשך  מועטה 

ומסוגל  שיוכל  ממה  יותר 

כשהוא  להתקיים  האדם 

החיוני  שהוא  במקון  מחוסר 

לקיום האדם והצורך בו הוא מיידי. אבל האבנים היזרות והקהב והכסף ושאר מיני המוצאים – ושאר 

סוגי המחצבים המוצאים מן האדמה, מפני שהיה הצורך אליהם בעצמם מעט – הואיל והצורך בהם 

לשימוש “אמיתי” הוא מועט, ותועלתם יותר רחוזה – והם מביאים תועלת רק לעתים רחוקות, 

וחשיבותם אינה אלא רק מצד ההסכמה עליהם – ורק מפני שבני אדם החליטו ובאו לידי הסכמה 

כך שלא נמצא  כדי  מועטת, עד  היא  אלו בבריאה  מינים  הכמות של  לפיכך  להם ערך,  לייחס 

מהם – לא נוכל למצוא ממינים אלו אצל המון בני אדם כמות זהה למה שנמצא מן המאכל אצל 

והזהב  הטובות  האבנים  כמות  על  עולה  יחיד  אדם  ביד  שיש  המזון  כמות  כלומר,  מהם,  אחד 

]שהזכרנו[,  קכרנו  אשר  הטעם  מפני   – העילה  בעבור  הוא  קה  ודבר  רבים.  אנשים  אצל  המצוייה 

 שאין הצורך בהם לקיומו של האדם חיוני, שהרי יוכל האדם לעמוד קולתם ויכול הוא להתקיים

בלעדיהם.

מתמדת והשגחתו  לטובה,  עליהם  עינו  אשר  עבדיו,  על  והמרחם  החומל  החכם,  הבורא   ישתבח 

בכל

ָהָאָדם  ּיּוַכל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְקָמן,  ְלַאַחר  א  ֶאּלָ ְמעּוָטה 

ְקַמן ָארְֹך  ְמָעט ּבִ ז ֵמֶהם ּבִ ּפֵ ַלֲעֹמד קּוָלָתם ּוְלִהְסּתַ

קֹון. ֲאָבל ָהֲאָבִנים ַהְיָזרֹות,  ּמָ ּיּוַכל ּבַ ֶ ה ּשׁ יֹוֵתר ִמּמַ

ֵני  ִמּפְ ַהּמֹוָצִאים,  ִמיֵני  ָאר  ּוׁשְ ֶסף,  ְוַהּכֶ ָהב,  ְוַהּקָ

ם  ְותֹוַעְלּתָ ְמָעט,  ַעְצָמם  ּבְ ֲאֵליֶהם  ַהּצֶֹרְך  ָהָיה  ׁשֶ

לֹא  ֲעֵליֶהם,  ָמה  ַהַהְסּכָ ד  ִמּצַ א  ֶאּלָ ְרחֹוָזה,  יֹוֵתר 

ְמָצא ִמן  ּנִ ֶ ֵני ָאָדם ַמה ּשׁ ִנְמָצא ֵמֶהם ֵאֶצל ֲהמֹון ּבְ

ר  ה ֲאׁשֶ ֲאָכל ֵאֶצל ַאַחד ֵמֶהם. ְוֶקה ַבֲעבּור ָהִעּלָ ַהּמַ

ּיּוַכל ָהָאָדם ַלֲעֹמד קּוָלָתם. ָקַכְרנּו, ׁשֶ

ַעל  ְוַהְמַרֵחם  ַהחֹוֵמל  ֶהָחָכם,  ַהּבֹוֵרא  ח  ּבַ ּתַ ִיׁשְ
ָכל  ר ֵעינֹו ֲעֵליֶהם ְלטֹוָבה ּבְ ֲעָבָדיו, ֲאׁשֶ

ותועלת  צורך  בו  שיש  מה 

אין  ולטובתם,  לתזנתם 

שאמר  כמו  מבלעדיו,  אלוה 

ד,  )יונה  הנביא  ליונה  ה’ 

 י-יא(: ‘אתה חסת על הזיזיון

ולא בו  עמלת  לא   אשר 

ובן  היה  לילה  שבן  גדלתו 

אחוס  לא  ואני  אבד,  לילה 

הגדולה‘,  העיר  נינוה  על 

ואמר דוד המלך עליו השלום 

)תהלים זמה, ט(: ‘טוב ה‘ לכל ורחמיו על כל מעשיו‘.

פרק זה הוא הפרק האחרון בשער הבחינה ובו מבאר רבנו את הסיבות המונעות מהאדם להתבונן 

ולהבחין בטובות ה’ יתברך על הברואים. עוד מובא בפרק זה מה הן המעלות הנובעות מן הבחינה.

לט. טוב ה‘ לכל ורחמיו על כל מעשיו. ההדגשה “לכל” ו”על כל” בפסוק שלפנינו, באה להדגיש 

את ההבדל בין הבורא יתברך לבין מלך בשר ודם: מלך בשר ודם הוא טוב לעבדיו ולעושי רצונו 

ומקנא ונוקם במורדים בו, אבל הקב”ה הוא טוב לכל אף לרשעים, ומרחם גם עליהם מפני שהם 

מעשיו, ואינו חפץ בהשחתתם אלא שיחזרו בתשובה. 

בספר “שערי אורה” שואל: מה ראה ה’ יתברך לצוות בתורה לשחוט בעלי חיים לאכילת אדם? 

והלא נאמר “ורחמיו על כל מעשיו”! אלא שהבהמה אין לה נשמה, ועל ידי שחיטתה – אותו חלק 

הנאכל נהפך לדם, והדם הוא הנפש, אם כן יוצאת היא מתורת בהמה ונכנסת בתורת אדם. אם כן 

שחיטתה – רחמים הם לה. ועל דרך זה – מיתתו של אדם – חיים היא לו, שעולה למעלה עליונה. 

מ. ורחמיו על כל מעשיו. בברכת ‘מודים’ שבתפילת שמונה עשרה, אומרים: “הטוב כי לא כלו 

רחמיך והמרחם כי לא תמו חסדיך”. לכאורה היה צריך לומר “הטוב כי לא כלו חסדיך, והמרחם 

כי לא תמו רחמיך”! ב”שיח יצחק” הביא ביאורו של רבי יצחק בלאזר זצ”ל, שבשר ודם אם כי יש 

בו רחמנות אבל בגבול, ואפילו אם ירחם באופן מופלג עדיין יש לכך קצבה, אבל הקב”ה – לא 

כלו רחמיו לעולם. ועל זה אמר “הטוב – כי לא כלו רחמיך”. ועכשיו מוסיף “והמרחם כי לא תמו 

חסדיך”, כי יש בשר ודם שמידת רחמנותו גדולה מאד, אך אין לו יכולת למלא רצון המבקש, כי 

אין ידו משגת, אבל הקב”ה הוא מרחם וגם יש ביכלתו לעשות בפועל חסד עם הנבראים. רחמים 

מֹו  ּכְ ְלָעָדיו,  ִמּבַ ֱאלֹוּהַ  ֵאין  ָנָתם,  ַתּזָ ּבֹו  ׁש  ּיֶ ֶ ּשׁ ַמה 

יָזיֹון  ה ַחְסּתָ ַעל ַהּזִ ָאַמר ְליֹוָנה )יֹוָנה ד, י-יא(: ַאּתָ ׁשֶ

ָהָיה  ַלְיָלה  ן  ּבִ ׁשֶ ְלּתֹו  ִגּדַ ְולֹא  ּבֹו  ָעַמְלּתָ  לֹא  ר  ֲאׁשֶ

ָהִעיר  ִניְנֵוה  ַעל  ָאחּוס  לֹא  ַוֲאִני  ָאָבד,  ַלְיָלה  ּוִבן 

ים זמה, ט(:  ִהּלִ )ּתְ לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ִוד  ּדָ ְוָאַמר  דֹוָלה,  ַהּגְ

יו. ל ַמֲעׂשָ )לט(טֹוב ְיָי ַלּכֹל )מ(ְוַרֲחָמיו ַעל ּכָ

 עיונים 



שער הבחינה הלבבותביושר לבב חובות 

שכג  המוסר   ארחות   

הלבבות שער הבחינהחובות 

המוסר  ארחות  שכב  

אולם   – הבחינה  מפסידי  אך 

על השאלה, מה הם הדברים 

את  האדם  מן  המונעים 

הדברים  הם  ומה  ההתבוננות, 

המעלות   – בה  התלויים 

הנובעות מהבחינה, אומר, כי 

כל אותם הדברים המפסידים 

והמונעים מהאדם את הייחוד 

– את האמונה באחדותו של 

לקכרם  הזדמנו  אשר  הבורא, 

הוא  הראשון  בשער  ולפרטם 

שער הייחוד, כולם מפסידים ומונעים מהאדם גם את הבחינה והם: צורות “שיתוף” שונות שמוזכרות 

בסוף שער הייחוד, כלומר, אופנים שונים שבהם משתף האדם אל עבודת הבורא גם עבודה-זרה 

או שהוא מייחס כוח גם לצבא השמים או לפסילים וכיוצא בהם או שהוא משתף לעבודת הבורא 

להתגאות,  הבא,  בעולם  או  הזה  בעולם  שכר  להשיג  אדם,  בני  בעיני  חן  למצוא  פסולה:  כוונה 

אומר  והכתוב  הגופניות,  לתאוותיו  שעבוד  גם  הבורא  עבודת  אל  שמשתף  או  וכדומה.  לקנטר 

לא יהיה “בך” אל זר, ואמרו רבותינו ז”ל )שבת קה, ב( “איזהו אל זר שיש בגופו של אדם, הוי 

והתבוננות  בחינה  לידי  לבוא  יוכל  לא  מצורות השיתוף  הנגוע באחת  הרע”. אדם  יצר  זה  אומר 

בחכמת הבורא הניכרת בבריאת היצורים. איזו תועלת תהיה לאדם כזה מהבחנה בעוצם חכמת ה’, 

 יכולתו וטובו, אם הוא משתף לעבודת הבורא יתברך כוח של עבודה זרה או כוונה זרה רח”ל?!

)לפי פתחי לב([. 

אשר  הסיבות  שלוש   – פנים  השלשה  והן:  הבחינה  את  המונעות  סיבות  עוד  יש  לכך  ובנוסף 

הזדמנו קכרם – שהקדמנו להזכירן בתחילת השער הקה, גם הם מכלל מפסידיה של מעלת הבחינה 

והן מונעות את האדם ממנה. סיבות אלו הן: א. הרדיפה הבלתי פוסקת אחרי הבלי העולם הזה, 

שאינה משאירה לאדם פנאי ויישוב הדעת להתבוננות. ב. הרגל האדם בטובות ה’ הסובבות אותו 

מרגע לידתו. הרגל זה מעורר באדם הרגשה מוטעית, שכביכול הטובות הללו הן טבעיות ובלתי 

נמנעות, ומתוך כך אינו שם לב שהוא חייב לעבוד את ה’ כדי לזכות בהן. ג. המקרים העצובים 

וההפסדים שמתרגשים על האדם, אם אינו מאמין שבאו עליו בצדק ושתכליתם לטוב לו, גורמים 

לו להתרעם על ה’ ולהיות כפוי-טובה כלפיו )פתחי לב(. ומהם – וגורם נוסף שמונע את האדם 

מלהתבונן בחכמת ה’ הוא

י ִ ּשׁ ֶרז ׁשִ  ּפֶ

ּה, אַֹמר,  לּוִיים ּבָ ָבִרים ַהּתְ ִחיָנה ְוַהּדְ ַאְך ַמְפִסיֵדי ַהּבְ
ר  חּוד, ֲאׁשֶ ַהּיִ ְפִסיִדים ֶאת  ַהּמַ ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ י  ּכִ

ַמְפִסיִדים  ם  ּלָ ּכֻ ָהִראׁשֹון,  ַער  ַ ּשׁ ּבַ ִקְכָרם  ְמנּו  ִהְזּדַ

ִקְכָרם  ְמנּו  ִהְזּדַ ר  ֲאׁשֶ ָפִנים  ה  לׁשָ ְ ְוַהּשׁ ִחיָנה,  ַהּבְ

ּוֵמֶהם, ַמְפִסיֶדיָה.  ֵהם  ם  ּגַ ה,  ַהּקֶ ַער  ַ ַהּשׁ ת  ְתִחּלַ  ּבִ

הם בלב וחסדים הם במעשה בפועל.

וההבדל בין “כלו” ל”תמו” כתב המלבי”ם, ש”כלה” מציין דבר שהולך וחסר עד ששב לאפס, ו”תם” 

מציין דבר שהיה שלם בטרם העדרֹו. ולפי זה אומרים במודים: “הטוב, כי לא כלו רחמיך”, רחמיך 

לא הלכו וחסרו עד ששבו לאפס, ח”ו, מפני שהם תמיד מרובים. “והמרחם כי לא תמו חסדיך”. 

חסדיך לא נשלמו, באופן שאין מה להוסיף, דהרי הבורא יתברך ממשיך להתחסד בלי גבול.

 עיונים 



שער הבחינה ביושר לבבביושר לבבשער הבחינה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  שכה שכד   המוסר   ארחות   

והמעלות  הדברים  אך 

ונובעים  בבחינה  התלויים 

ממנה, אחת מהן היא, שיבין 

את  ידה  על  ויכיר  האדם 

משפיע  שהאלהים  הטובות 

ושיזבל  עמו,  ומיטיב  עליו 

ובשל   – בעבורן  עבודתו 

לעבוד  עצמו  על  יקבל  כך 

עבודתו יתברך, ומהם, שישיב 

אל לבו – שיתבונן וישים לב 

יפסיק מלחשוב בהם ומחזור  ולא   – הנראית מהברואים, ולא יעמוד  לסימני חכמת הבורא  תמיד 

עליהם - ומלחקור על אודותיהם בכל אשר יגיע אליו – בכל האפשרויות העומדות לרשותו. כך יוכל 

 להגיע לתובנות מן המוחשים – השגות שיכול להגיע לידיעתן באמצעות החושים הגשמיים ובין מן

המושכלים – השגות שיכול להגיע לידיעתן באמצעות הכוחות הרוחניים והשכליים, ואיננו  פוסז 

מראות

 – הבורא  בטובות  הגאות 

בנוגע  הגאווה  מחשבת 

של  תוכנה  הבורא.  לטובות 

הכסיל  שיחשוב  זו  מחשבה 

הטובות  כי  הוא  והפתי 

הוא  יתברך  ה’  עמו  שעושה 

ואף  ובצדק  בדין  להן  ראוי 

ליותר מהן הוא ראוי, ומשום 

כך איננו בוחן ואינו מבחין בטובות שהאלהים עושה עמו, ולא יחייב את נפשו – ולא ירגיש בעצמו 

את החובה לשבח עליהם ולהודות לבורא עליהן, ובכמותו – ועל כסיל זה וכיוצא בו אמר שלמה המלך 

החכם )משלי טק, ה(: ‘תועבת ה‘ כל גבה לב‘.

כמוכרחים להיטיב עמו, וכי לכבוד הוא להם להיות בתומכיו. ]ובדמיונו מצייר כאילו זה מגיע לו 

באמת, וכמעט שקובע בלבו שהוא עושה טובה עמהן במה שהוא נאות לקבל מהן[, והוא מתברך 

בלבבו לאמר הנה נפל לידו בר נש שאפשר למצוץ ממנו, וכבר הוא אצלו בהרשימה של משועבדיו.

והתוצאות מהרחמנות על שכזה המה רעות רבות: א'. שמחזקים את גאוותו של זה, ובפרט שיתגאה 

בלבו על מטיביו. ב’. שהלה אינו מכיר טובה כלל, וזהו מדה רעה מאוד. ג’. שבכדי להראות שהוא 

איננו נכנע כלל להכיר טובה, הוא אדרבא, משלם רעה תחת טובה ומעמיד פנים כאילו הוא נפגע 

מהם, וכאילו הדריכו את מנוחתו, וכידוע ליודעים, וזהו מדה מנוולת מאוד. ד’. בהתנהגות כזו, הרי 

הוא מעורר קפידה גדולה אצל מטיביו, ונמצאו באים לידי שנאה תחת אהבה שהיתה ראויה לבא על 

ידי מדת ההטבה. ה’. שכפי הרגיל האדם הלזה מוסיף ודורש בתוקף שיחזרו ויתנו לו, ורוצה שיתנו 

לו דווקא כאשר בתחילה, וכפי הרגיל גם בפעם השני מרחמים עליו קצת אבל לא כאשר בתחילה, 

והלא מתקצף כאילו גזלוהו וכו’, וסוף סוף שדורש וחוזר ודורש עד שמסתלקים ממנו לגמרי, והלזה 

נעשה שונא גמור למטיביו, וכל זה בא על ידי שרחמו על מי שאין בו דעה להכיר טובה. 

ולכן אמרו חז”ל שאסור לרחם על כיוצא בזה, כי תוצאותיו הם צרות רבות ורעות וכמו שנתבאר. 

א. הגאות בטובות הבורא שיחשוב הכסיל הפתי כי הוא ראוי להן וליותר מהן. במסכת סנהדרין )צב, 

א( אמרו: “כל אדם שאין בו דעת אסור לרחם עליו”. והדבר צריך ביאור, שהרי אפילו על בהמה 

ושאר בעלי חיים מצוה לרחם, כל שכן על אדם שאין בו דעת, כגון תינוק שבוודאי מצוה לרחם 

עליו לעזרו ולמלטו מכל צרה וצוקה?

בספר ‘ברכת פרץ’ לבעל ה’קהילות יעקב’ )פרשת בשלח( כתב לבאר: וז”ל: ונראה בזה בעזה”י 

שני גדרים אמיתיים. האחד, דלא נקרא רחמנות אלא במה שלא חייבתו תורה ליתן, וכגון אם הוא 

עני הרי חייבה תורה לכל ישראל להחזיק בידו ולתת לו די מחסורו, וכן השבת אבידתו ופריקה 

וטעינה וכל כיוצא בזה אין העושה נקרא מרחם, אלא עושה מה שחייב לעשות. וזה ודאי חייבים 

לעשות לכל אדם ואפילו למי שאין בו דעה, ואפילו אם הוא אדם בעל מדות קשות ורעות, שכל 

זמן שהוא בכלל אחיך חייבים לו כמו לשאר עניים שבישראל. אבל ענין רחמנות המדובר כאן, 

וזהו מצד הרחמנות  יותר ממה שחייבה תורה,  לו לפנים משורת הדין, דהיינו  הוא לענין לתת 

בלבד, ועל זה אמרו שלמי שאין בו דעת אסור לרחם עליו. והטעם הוא כמו שיתבאר בעזה”י.

נראה עוד גדר בזה, דודאי מי שאין בו דעת כלל, לא לטובה ולא לרעה, וכגון ילד וכיוצא בזה 

מצוה גדולה להטיב עמו ולרחם עליו בכל מה שהוא צריך, אבל הגמרא מדברת כאן במי שאין 

על  ובוז  בגאוה  לבעוט  יודע  אבל  מפניהם,  ולהיכנע  עמו  למטיבים  טובה  להכיר  ורגש  דעת  בו 

המרחמים עליו, ומביט עליהם כעל נחות דרגא הנכנעים לפני מעלתו, ותחת להכיר ביקרת לבבם 

של המרחמים עליו ובמעלת נדיבותם, הוא חושב בדמיונו שכל זה הוא חולשה מצד מרחמיו, שהם 

ִבין  ּיָ ׁשֶ ֵמֶהן,  ִחיָנה,  ּבְ ּבַ לּוִיים  ַהּתְ ָבִרים  ַהּדְ ַאְך 
ל  ַזּבֵ ּיְ ְוׁשֶ ָעָליו,  ָהֱאלִֹהים  טֹובֹות  ָהָאָדם 

ָתִמיד  ִלּבֹו  ֶאל  יב  ׁשִ ּיָ ׁשֶ ּוֵמֶהם,  ַבֲעבּוָרן,  ֲעבֹוָדתֹו 

ֵמֲחׁשֹב ַיֲעֹמד  ְולֹא  ַהּבֹוֵרא,  ָחְכַמת   ִסיָמֵני 

ֵאָליו יַע  ַיּגִ ר  ֲאׁשֶ ָכל  ּבְ ֲעֵליֶהם  ּוֵמֲחזֹר  ֶהם   ּבָ

ְוֵאיֶנּנּו פֹוֵסז ֵמְראֹות  ִלים,  ּכָ ׂשְ ְוַהּמֻ ים  ַהּמּוָחׁשִ ִמן 

ִתי  ִסיל ַהּפֶ ְחׁשֹב ַהּכְ ּיַ טֹובֹות ַהּבֹוֵרא, ׁשֶ אּות ּבְ )א(ַהּגֵ

בֹוֵחן  ְוֵאיֶנּנּו  ֵמֶהן,  ּוְליֹוֵתר  ָלֶהן  ָראּוי  הּוא  י  ּכִ

ַח  ּבֵ ְלׁשַ ַנְפׁשֹו  ֶאת  ב  ְיַחּיֵ ְולֹא  ָהֱאלִֹהים,  טֹובֹות  ּבְ

ֶהָחָכם  ָאַמר  ּוִבְכמֹותֹו  ַלּבֹוֵרא,  ּוְלהֹודֹות  ֲעֵליֶהם 

ַבּה ֵלב. ל ּגְ ֵלי טק, ה(: ּתֹוֲעַבת ְיָי ּכָ )ִמׁשְ

 עיונים 

 עיונים 



שער הבחינה ביושר לבבביושר לבבשער הבחינה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  שכק שכו   המוסר   ארחות   

שתוכל  מה  וכל  החכמה, 

בבר לבבך  לזכות שייגלו לך, 

תהיה  התבוננותך  כאשר   –

מתוך טהרת הלב וקכות נפשך 

אלו  כל   - מזוככת  ונפש   –

אינם אלא מעט מזער מחכמת 

מקה  תגיע  וכאשר  הבורא. 

 – ביכלתך  אשר  התכלית  עד 

כאשר תשיג מסודות החכמה 

ותגיע עד קצה גבול יכולתך 

אז  יתברך,  חכמתו  בחשיפת 

מה  כל  כי  לדעת,  לך  ראוי 

להשגה  והגעת  עליו  שעמדת 

גבוהות  במעלות  יתירה 

מחכמת הבורא ויכלתו בעולם 

הקה, עדיין כל זה איננו נחשב 

וכאפס  כאין  והוא  למאומה 

באמת,  וחכמתו  יכלתו  לנגד 

– כי מה שגלוי  כי אין נראה 

לפנינו ומה שבכוחנו לראות 

אלא  אינו  הבריאה  מחכמת 

מה שהצורך אליו – רק את הדברים שנבראו בעבור האדם בלבד, אבל לא כפי הגעת יכלתו – ולא כפי 

אפשרות כוחו ויכולתו של הבורא יתברך באמת, כי אין לה זץ – מפני שאין סוף ליכולתו. ולכן ראוי 

שיהיה מוראו בלבך מיראתו ורוממותו ומגודל יכלתו, כפיהו – כפי עוצם יכולתו האין סופית, ולא רק 

כפי מה שתבין ממנו בלבד – ולא רק כשיעור הבנתך המוגבלת בחכמתו.

אך דמה והמשל את עצמך ומצבך בעולם הזה אל מצבו של ילד הנולד בבור מאסר – בבור בית 

– את כל מה שטוב  ולספק לו בכל הטוב לו  לתת  האסורים של המלך, וחמל עליו המלך, וציוה 

בעבורו ואת כל רצונותיו, וכל הצריך לתזנתו - ואת כל הנצרך לו לתועלת גדילתו ומחייתו, עד 

שגדל הילד והשכיל – ושכלו התבגר. מינקותו שהה רק בבור בית האסורים והוא איננו יודע מאומה 

מכל מה שקיים בעולם חוץ מן הבור וממה

ולא   – יום  בכל  חדש  סימן 

יום  בכל  מלגלות  יפסיק 

חכמת  על  חדשות  תגליות 

שאמר  כמו  יתברך,  הבורא 

השלום  עליו  המלך  דוד 

)תהלים יט, ג(: ‘יום ליום יביע 

יום שמתחדש  – בכל  אומר‘ 

ומגלה  מביע  הוא  בבריאה 

יותר את חכמת ה’ ונפלאותיו 

)פתחי לב(.

ומכלל מה שראוי לך לדעתו בעת זריאתך במה שהעירותיך ועוררתיך עליו בשער הקה, כי כל מה 

שנתבאר בשער זה על גודל חכמת הבורא הוא רק מעט וחלק קטן מהרבה, ומתוך מה שתגיע אליו 

בבינתך ובתבונתך מסודי

ב. יום ליום יביע אומר. והיינו שכל יום נוסף, מביע יותר את חכמת ה’ ונפלאותיו. לקמן בשער 

‘עבודת האלוקים’ )פ”ג, ד”ה והטעם החמישי( מבאר רבינו שעובדי ה’ הצדיקים היו חוזרים כל 

ימיהם בתשובה מפני שהיו מוסיפים להכיר בכל יום יותר את גדולת האלוקים, ובכל יום נוכחו 

לדעת ולהבין כי כפי מושגיהם היום, הייתה עבודתם בעבר בלתי מספקת, ועל זה היו חוזרים 

בתשובה כל יום מחדש, כמו שאמר דוד המלך ע”ה ‘יום ליום יביע אומר’, שכל יום נוסף, מביע 

יותר את גדולת ה’ ונפלאותיו, ‘ולילה ללילה יחוה דעת’.

ומוסיף ההפלאה )בהקדמתו אות ט”ו( על פי החובות הלבבות הנ”ל, שבכל יום ויום ישיג קצת יותר 

‘ולילה  ויאירו עיניו מעט יותר באור התורה ועולם העליון שנקרא יום. ומבאר בזה סוף הפסוק, 

ללילה יחוה דעת’, שהרי עוה”ז דומה ללילה, ומה שיותר יאירו עיניו ויכיר אור היום האמיתי יחשכו 

כוכבי נשפו של תאוות עוה”ז ודמיונותיו, ויחשיבם בדעתו )יחוה דעת( ללילה בכל פעם יותר. 

וכתב החתם סופר עה”ת )‘תורת משה השלם’ פרשת בראשית עמו’ י”ג ד”ה ותפקחנה( בשם ההפלאה 

וז”ל: כי עיני בשר של אדם הם מחשיכין את האדם מלהשיג אור העליון, וביותר כשהאדם סוגר את 

עיני הבשר, יותר מאיר עיני רוחני של אדם להשיג סודות עליונים, וזהו ‘כחשיכה כאורה’ )תהלים 

קלט, יב( שכל מה שיש חושך בעיני הבשר של אדם, כך יוסיף אורה על ידי עיני רוחני שלו, וגם זה 

במובן המקרא )ישעיה נב, ח( ‘כי עין בעין יראו בשוב השם’, הייני עיני רוחני המאירים עיני הבשר. 

ָך.  ַנְפׁשֶ ְוַקּכּות  ְלָבְבָך  ֹבר  ּבְ ְלָך  לּו  ּגָ ּיִ ׁשֶ ַהָחְכָמה, 

ָך,  יָכְלּתֶ ּבִ ר  ֲאׁשֶ ְכִלית  ַהּתַ ַעד  ה  ִמּקֶ יַע  ּגִ ּתַ ר  ְוַכֲאׁשֶ

ָעָליו ָעַמְדּתָ  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ י  ּכִ ָלַדַעת,  ְלָך   ָראּוי 

ב  ה ֵאיֶנּנּו ֶנְחׁשָ ֵמָחְכַמת ַהּבֹוֵרא ִויָכְלּתֹו ָבעֹוָלם ַהּקֶ

ִנְרֶאה  ֵאין  י  ּכִ ְוָחְכָמתֹו,  ְיָכְלּתֹו  ְלֶנֶגד  ִלְמאּוָמה 

ְלָבד, לֹא  ֲעבּור ָהָאָדם ּבִ ַהּצֶֹרְך ֵאָליו ּבַ ֶ א ַמה ּשׁ ֶאּלָ

ְהֶיה  ּיִ י ֵאין ָלּה ֵזץ. ְוָראּוי ׁשֶ ַעת ְיָכְלּתֹו, ּכִ ִפי ַהּגָ ּכְ

ִפי ַמה  ּכְ ִפיהּו, לֹא  ּכְ ְיָכְלּתֹו  ְוֹגֶדל  ְרָאתֹו  ִמּיִ ָך  ִלּבְ ּבְ

ּנּו ִבְלָבד. ִבין ִמּמֶ ּתָ ֶ ּשׁ

בֹור  ּבְ ַהּנֹוַלד  ֶיֶלד  ֶאל  עֹוָלם  ּבָ ַעְצְמָך  ה  ּמֵ ּדַ ַאְך 
ה לֹו  ֶלְך, ְוִצּוָ ֶלְך, ְוָחַמל ָעָליו ַהּמֶ ַמֲאַסר ַהּמֶ

ַדל  ּגָ ׁשֶ ַעד  ָנתֹו,  ְלַתּזָ ִריְך  ַהּצָ ְוָכל  לֹו  ַהּטֹוב  ָכל  ּבְ

יל, ְוֵאיֶנּנּו יֹוֵדַע ְמאּוָמה חּוץ ִמן ַהּבֹור ּוַמה  ּכִ ְוִהׂשְ

לֹום  ָ ִוד ָעָליו ַהּשׁ ָאַמר ּדָ מֹו ׁשֶ ָכל יֹום, ּכְ ִסיָמן ָחָדׁש ּבְ

יַע אֶֹמר. ים יט, ג(: )ב(יֹום ְליֹום ַיּבִ ִהּלִ )ּתְ

ַמה  ְזִריָאְתָך  ֵעת  ּבְ ְלַדְעּתֹו  ְלָך  ָראּוי  ֶ ּשׁ ּוַמה 
הּוא  י  ּכִ ה,  ַהּקֶ ַער  ַ ּשׁ ּבַ ָעָליו  ַהִעירֹוִתיָך  ֶ ּשׁ

ִביָנְתָך ִמּסֹוֵדי  יַע ֵאָליו ּבְ ּגִ ּתַ ֶ ה ּשׁ ה ִמּמַ ְמַעט ֵמַהְרּבֵ

 עיונים 



שער הבחינה ביושר לבבביושר לבבשער הבחינה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  שכט שכח   המוסר   ארחות   

הבור הקה לבדו – כי לא רק 

לממשלת  נתון  הזה  הבור 

פרוסה  ממשלתו  כי  המלך, 

עצומים  מרחבים  פני  על 

ושלטונו  ארצותיו,  וברחבי 

שגודלו  שטח  על  משתרע 

כמה  פי   - הקה  הבור  מכפלי 

מן הכלא הזה מה שלא יסופר מרוב, וכמו כן, אין אתה לבדך עבדו, כי עבדיו רבו מספור – עבדיו הם 

כה רבים עד שלא יספרו מרוב, וכן מה שהגיע אליך מטובותיו וחסדיו – וגם הטובות והחסדים שהוא 

והיה שליח  בבור.   – בו  שיש 

המלך בא אליו תדיר ומספק 

ודרוש  שצריך  מה  )ב(כל  לו 

את  לו  להאיר   – מנר  לו, 

מאכל  ועד  הבור  חשכת 

של  ושליחו  וכסות,  ומשתה 

המלך הודיעו ויידע אותו כי 

הבור  וכי  המלך,  עבד  הוא 

יביא  וכל אשר  בו,  וכל אשר 

דברי  וכל   – המקון  מן  אליו 

של  הכול  לו,  שהביא  המזון 

לו  ניתן  והכול  הוא  המלך 

ובטובו,  בחסדו  המלך  מאת 

וחייבו להודות לו - למלך ולשבחו על כך. ואמר אותו ילד: הרי אני משבח את בעל הבור הקה, אשר 

לזחני ובחר בי בלבד להיות לעבד לו, וייחדני בכל טובותיו – וייחד רק אותי בכל אותן הטובות, 

ושם את עינו ולבו עלי להיטיב עמי ולהשגיח עלי ולמלא את מחסורי. מתוך הודיה ושבח כינה 

הילד את מי שהיטיב לו בשם “בעל הבור”. כששמע שליח המלך את דבריו, אמר לו השליח: אל 

תאמר כן – אל תכנה את המלך בשם “בעל הבור הזה”, פן תחטא בכך, כי אין

ַרֲחֵבי  ּבְ י  ּכִ ֶלְך,  ַהּמֶ ֶלת  ֶמְמׁשֶ ְלַבּדֹו  ה  ַהּקֶ ַהּבֹור 

ֵפר ִיּסָ ּלֹא  ֶ ּשׁ ַמה  ה  ַהּקֶ ַהּבֹור  ְפֵלי  ִמּכִ  ַאְרצֹוָתיו 

ַרּבּו ֲעָבָדיו  י  ּכִ ַעְבּדֹו,  ָך  ְלַבּדְ ה  ַאּתָ ֵאין  ְוֵכן   ֵמרֹב, 

ַוֲחָסָדיו ִמּטֹובֹוָתיו  ֵאֶליָך  יַע  ִהּגִ ֶ ּשׁ ְוֵכן ַמה  ֹפר,   ִמּסְ

ָכל  ִדיר ּבְ א ֵאָליו ּתָ ֶלְך ּבָ ִליַח ַהּמֶ ׁש ּבֹו. ְוָהָיה ׁשְ ּיֶ ֶ ּשׁ

ּוְכסּות,  ה  ּתֶ ּוִמׁשְ ּוַמֲאָכל  ר  ִמּנֵ לֹו,  ָצִריְך  ֶ ּשׁ ַמה 

ר  ֶלְך, ְוִכי ַהּבֹור ְוָכל ֲאׁשֶ י הּוא ֶעֶבד ַהּמֶ ְוהֹוִדיעֹו ּכִ

ֶלְך  ַהּמֶ ל  ׁשֶ קֹון,  ַהּמָ ִמן  ֵאָליו  ָיִביא  ר  ֲאׁשֶ ְוָכל  ּבֹו, 

ֲאִני  ְוָאַמר:  חֹו.  ּבְ ּוְלׁשַ לֹו  ְלהֹודֹות  בֹו  ְוִחּיְ הּוא, 

לֹו,  ְלֶעֶבד  ְלָזַחִני  ר  ֲאׁשֶ ה,  ַהּקֶ ַהּבֹור  ַעל  ּבַ ַח  ּבֵ ְמׁשַ

ם ֵעינֹו ְוִלּבֹו ָעָלי. ָאַמר  ָכל טֹובֹוָתיו, ְוׂשָ ְוִיֲחַדִני ּבְ

ֵאין  י  ּכִ ֱחָטא,  ּתֶ ן  ּפֶ ן  ּכֵ ּתֹאַמר  )ג(ַאל  ִליַח:  ָ ַהּשׁ לֹו 

ג. אל תאמר כן פן תחטא. “לך דומיה תהילה” )תהלים סה, ב(. פירש רש”י: “השתיקה תהילה לך, 

לפי שאין קץ לשבחך והמרבה בשבח אינו אלא גורע”. ובפירושו על התורה )שמות טו, יא( כתב 

עה”פ: “נורא תהלות” – “יראוי מלהגיד תהלותיך פן ימעטו, כמו שכתוב לך דומיה תהילה”. 

במסכת מגילה )יח, א( אמרו: “אסור לספר בשבחו של הקב”ה )בקביעות ברכה. רש”י(, דאמר 

רבי אלעזר: מאי דכתיב “מי ימלל גבורות ה’ ישמיע כל תהלתו”? למי נאה למלל גבורות ה’? למי 

שיכול להשמיע כל תהילתו”, ופירש רש”י: והואיל ואין מי שיכול לספר את כל תהילתו, אין לנו 

להוסיף בשבחו, אלא מה שתיקנו חכמים.

המהרש”א בהסבר רש”י כתב: שהאיסור הוא בין להוסיף ברכה חדשה בתפילה, ובין להוסיף מלות 

שבח באחת הברכות הקבועות שתיקנו חכמים. אבל מותר לאדם לומר מעצמו תשבחות פרטיות 

לה’ שלא בתוך ברכה. וגם רבינו יונה ]במסכת ברכות דף ל”ג ע”ב[ כתב שזה מותר, אך כתב 

שנראה שגם באופן זה אסור להאריך יותר מדי במה שלא תיקנו חכמים, וכדי לצאת מידי ספק, 

נכון שהרוצה להאריך בשבחו של מקום יאמר פסוקים מענין זה, שזה בוודאי מותר; ראה גם שו”ע 

או”ח קיג, ט.

במסכת ברכות )לג, ב( מסופר: ההוא דנחית קמיה דרבי חנינא, אמר: האל הגדול הגבור והנורא 

והאדיר והעזוז והיראוי החזק והאמיץ והודאי והנכבד. המתין לו עד דסיים, כי סיים אמר ליה: 

סיימתינהו לכולהו שבחי דמרך? למה לי כולי האי? אנן הני תלת דאמרינן – אי לאו דאמרינהו 

משה רבינו באורייתא, ואתו אנשי כנסת הגדולה ותקנינהו בתפלה – לא הוינן יכולין למימר להו, 

ואת אמרת כולי האי ואזלת. משל, למלך בשר ודם שהיו לו אלף אלפי דינרי זהב, והיו מקלסין 

אותו בשל כסף, והלא גנאי הוא לו. וביאר הלבוש )קי”ג, סעיף ט’( שאלו השלושה תוארים הגדול 

הגיבור והנורא שמשה רבינו אמרם, ואנשי כנסת הגדולה תקנום הם ידעו כוונתם ברוח הקודש 

שעליהם, אבל הבא להוסיף עליהם מראה שהוא רוצה לספר כל שבחיו של השי”ת, ולו דומיה 

תהילה כי מי ישמיע כל תהילותיו, על כן לא יוסיף על אלו שתיקנו. 

וכתב הרמב”ם בספר מורה הנבוכים )חלק א’ פרק נ”ט( שלא אמר, משל למלך שהיו לו אלף 

אלפים דינרי זהב ומקלסין אותו במאה דינרי זהב, שאז היה מורה זה המשל על כך ששלמיותיו 

יתעלה יותר מרובות מאלו השלמיות אשר יוחסו לו, אבל על כל פנים הם ממינם, ואין הענין כן 

כמו שבארנו בראיות, אבל חכמת זה המשל הוא באומרו דינרי זהב ומקלסין אותו בשל כסף, 

להורות שאלו אשר הם אצלנו שלמויות, אין אצלו יתברך ממינם דבר, אלא כולם חסרון אצלו, 

כמו שביאר ואמר בזה המשל, והלא גנאי הוא לו. ולכן אין לנו לומר שבחיו של הקב”ה אלא רק 

מה שכתב משה רבינו בתורה ותיקנו אנשי כנסת הגדולה לומר בתפילה. 

 עיונים 

 עיונים 



שער הבחינה ביושר לבבביושר לבבשער הבחינה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  שלא של   המוסר   ארחות   

חשוב בין רבי חייליו – והנני 

ביחס  ואפס  לאין  נחשב 

וחילותיו  צבאותיו  לרבבות 

הרבים, ועניני טובותי – וכל 

ראיתי  אשר  הטובות  דבר 

בהטיבו עמי איננו כלום לפי 

נחשב  אינו   – יכלתו  גודל 

עוצם  לעומת  למאומה 

הנער  הבין  ואז  יכולתו. 

גדלותו  את   – המלך  מענין 

של המלך מה שלא היה מבין 

ויודע מקודם, וגדלה מעלתו 

המלך בנפשו,  ורוממותו של 

ומוראו  אימתו  ונכנסה 

ותגדל  בלבו,  ורוממותו 

טובו  מידת  בעיניו  גדלה  המלך,  בגדלות  שהכיר  ואחרי   – ומה שהגיע אליו ממנו  בעיניו טובתו 

והכיר במעלת הטובות שהיטיב אתו יותר ממה שהכיר בטובותיו עד הנה, מפני שעתה הכיר והבין 

היחיד הזה  של הנער  החשיבות  ולמרות מיעוט  ועוצם רוממותו של המלך  שלמרות גודל מעלתו 

במלכותו העצומה של המלך, בכל זאת השגיח עליו והיטיב עמו, ויגדלו מתנותיו אצלו – וגדל ערכן 

של המתנות אשר נתן לו המלך.

ואתה, אחי, שים לבך אל הדמיון הקה; הכרתך וידיעתך בגדולת הבורא הן כדמיון הילד הזה וידיעתו 

המועטה בגדולת המלך. תוכל להבין עניין זה כשתסתכל ותתבונן בגלגל הרקיע הסובב ומקיף את 

כדור הארץ, העומד בתחום ראייתנו, שהוא גדול מאוד ומימדיו עצומים ביותר. ]שהרי גודלו של 

כדור הארץ ביחס לגודל השמש הוא מזערי, וביחס לגודל גלגל הרקיע, הוא הקוסמוס בכללותו, 

אין השמש אלא כמסמר קטן בבית גדול, ולעומת גדולתו האין סופית של הבורא יתברך גלגל 

הרקיע הוא אין ואפס, ואפילו אינו כמו הבור הזה שנולד בו הילד לעומת הממלכה רחבת הידיים 

של המלך )על פי מרפא לנפש וטוב הלבנון([, אז ִּתָּוַכח כי הנך דומה לנער שבמשל הזה, – שהרי 

– בחבל ארץ אחד הנמצא  ונמצא בבזעה זטנה מן הארץ  את מה שיש  ומבינים  יודעים  אין אנו 

על פני כדור הארץ. ב”בקעה קטנה” זו צומחים כמה וכמה מיני צמחים ודשאים, ירקות ואילנות, 

ולכל סוג יש מראה ותכונות המיוחדות לו. כמו כן בחבל ארץ אחד ניתן למצוא סוגים שונים של 

נחשבים  אינם  עמך  היטיב 

על  טובותיו  לנגד  למאומה 

הטובות  לעומת   – קולתך 

כל  עם  עושה  שהוא  הרבות 

עבדיו המרובים, וכן השגחתו 

איננה  עליך  משגיח  שהוא 

לנגד  ערך  לה  אין   – נחשבת 

השגחתו על קולתך – לעומת 

הרבה  כך  כל  על  השגחתו 

אנשים אחרים.

יודע  אינני  הנער:  ויאמר 

ידיעה  שמץ  לי  אין   –

שהקכרת,  מה  בכל  והבנה 

 – המלך  מדבר  הבינותי  אך 

והן  אשר הטיב עמי  את טובתו  כפי מה שראיתי  הבנתי והשגתי בגודלו ובמעשיו של המלך הן 

תואמות את הבנתי בממשלתו בלבד - רק כפי שאני מרגיש ותופס אותה. אמר לו השליח: אמור 

איפוא כך, אני משבח את המלך העליון והנעלה, אשר אין זץ ותכלית למלכותו, ולא תכלית - ואין 

גבול לטובתו וחסדו, ואני כלא

ד. המלך העליון אשר אין זץ למלכותו ולא תכלית לטובתו וחסדו. במצות ביכורים אמרה תורה שעל 

האדם להביא את הביכורים לבית המקדש “ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם ואמרת אליו הגדתי 

היום לה’ אלקיך” )דברים כ”ו, ג’(. ולאחר ההבאה והאמירה כתוב “והנחתו לפני ה’ אלקיך והשתחוית 

לפני ה’ אלקיך” )שם, י(. יש לשאול, מדוע לאחר כל ההבאה והאמירה היה עוד צורך להשתחוות?

מיישב רבי ווידאל הצרפתי: מידי יום אנו מסיימים את התפילה באמירת “עלינו לשבח”. ולכאורה 

תמוה, הרי גם עד עתה עסקנו בשירות ותשבחות, ואם כן ראוי היה לתקן תפילה זו בתוך התפילה 

או בראשיתה ולא בסיומה? אלא אדרבה, באו מסדרי התפילה ללמדנו, לבל יחשוב האדם שכבר 

יצא ידי חובת שבח והודאה באמירת פסוקי דזמרה או תפילת שמונה עשרה, אלא יידע כי עדיין 

צריך הוא שוב להודות ולהלל ולשבח. אף כאן, לאחר כל הבאת הביכורים ואמירת דברי השבח 

וההודאה, בל יחשוב האדם כי יצא בכך ידי חובה, לפיכך מצווה עליו התורה – “והשתחוית”. 

ִבים ִלְמאּוָמה ְלֶנֶגד טֹובֹוָתיו ַעל קּוָלֶתָך,  ֵאיָנם ֶנְחׁשָ

ָחתֹו  ּגָ ֶבת ְלֶנֶגד ַהׁשְ ה ֶנְחׁשֶ ָחתֹו ָעֶליָך ֵאיֶנּנָ ּגָ ְוֵכן ַהׁשְ

ַעל קּוָלֶתָך. 

ַאְך   , ַכְרּתָ ּקָ ֶ ּשׁ ַמה  יֹוֵדַע  י  ֵאיֶנּנִ ַער:  ַהּנַ ְוָאַמר 
ָרִאיִתי  ֶ ִפי ַמה ּשׁ ֶלְך ּכְ ַבר ַהּמֶ ֲהִבינֹוִתי ִמּדְ

ִליַח: ֱאֹמר,  ָ ְלּתֹו ִבְלָבד. ָאַמר לֹו ַהּשׁ טֹוָבתֹו ּוֶמְמׁשַ

ֵזץ  ֵאין  ר  ֲאׁשֶ ָהֶעְליֹון,  ֶלְך  )ד(ַהּמֶ ַח  ּבֵ ְמׁשַ ֲאִני 

לֹא  ְלַמְלכּותֹו, ְולֹא ַתְכִלית ְלטֹוָבתֹו ְוַחְסּדֹו, ַוֲאִני ּכְ

י ֲחָיָליו, ְוִעְנְיִני ֵאיֶנּנּו ְכלּום ְלִפי ֹגֶדל  ין ֻרּבֵ ָחׁשּוב ּבֵ

ּלֹא ָהָיה  ֶ ֶלְך ַמה ּשׁ ַער ֵמִעְנַין ַהּמֶ ְיָכְלּתֹו. ְוֵהִבין ַהּנַ

ֵאיָמתֹו  ְוִנְכְנָסה  ְבַנְפׁשֹו,  ַמֲעָלתֹו  ְוָגְדָלה  ֵמִבין, 

ֵאָליו  יַע  ִהּגִ ֶ ּשׁ ּוַמה  טֹוָבתֹו  ֵעיָניו  ּבְ ל  ְגּדַ ַוּתִ ְבִלּבֹו, 

ַער  ַהּנַ יבּות  ֲחׁשִ ּוִמעּוט  ַמֲעָלתֹו  ֹגֶדל  ֵני  ִמּפְ ּנּו,  ִמּמֶ

נֹוָתיו ֶאְצלֹו. לּו ַמּתְ ְגּדְ ַמְלכּותֹו, ַוּיִ ּבְ

ל  ּכֵ ְסּתַ ּתִ ׁשֶ ה ּכְ ְמיֹון ַהּקֶ ָך ֶאל ַהּדִ ים ִלּבְ ה, ָאִחי, ׂשִ ְוַאּתָ
ָאנּו  ֵאין  י  ּכִ ָהָאֶרץ,  ֶאת  ַהּסֹוֵבב  ל  ְלּגַ ּגַ ּבַ

ָהָאֶרץ, ִמן  ה  ְזַטּנָ ִבְזָעה  ּבְ ׁש  ּיֵ ֶ ּשׁ ַמה   ְמִביִנים 

 עיונים 



שער הבחינה ביושר לבבביושר לבבשער הבחינה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  שלג שלב   המוסר   ארחות   

 – בעניניו  וטרחך  והשתדלך 

ובמידה זו תהא השתדלותך 

רצונו  להשלים  ומאמציך 

האדם  על  ]כלומר,  יתברך 

להתבונן כמה טובה הוא היה 

מכיר כלפי מי שהיטיב עמו 

אף על פי שהמיטיב לא היה 

זקוק לו, וכך עליו להרגיש כלפי הבורא יתברך לכל הפחות, והתבוננותו תביאהו לעובדו ולעשות 

רצונו בהכרתו בטובותיו הכפולות והמכופלות שעושה עמנו אף על פי שהוא אינו זקוק לנו כלל 

)מרפא לנפש([. בין והתבונן – הבן והתבונן בתשומת לב רבה, ואז תמצא ותצליח להשיג בעקרת 

השם את החובה המוטלת עליך, להכיר טובה לבורא יתברך ולעבדו בלבב שלם מתוך יראת כבוד, 

שהרי אין חקר ואין סוף לגדולתו ויכולתו, ואף על פי שאין הוא זקוק לנו כלל, הוא מיטיב לנו 

בניסים ונפלאות, רחמים וחסדים עד אין מספר, בכל עת ובכל שעה.

והאלהים ישימנו מאנשי עבודתו המכירים

ְמָצא  ין ְוִהְתּבֹוֵנן, ּתִ ִעְנָיָניו. ּבִ ְלָך ְוָטְרֲחָך ּבְ ּדֶ ּתַ ְוִהׁשְ

ם. ֵ ֶעְקַרת ַהּשׁ ּבְ

יִרים  ּכִ י ֲעבֹוָדתֹו ַהּמַ יֵמנּו ֵמַאְנׁשֵ ְיׂשִ )ה(ְוָהֱאלִֹהים 

וכסף  זהב  ומתכות,  אבנים 

אחד  שכל  וברזל,  ונחושת 

שונה,  לתועלת  משמש  מהם 

ואין בינינו אדם שיודע כמה 

כוחות טמונים בכל אחד מכל 

וכל שכן  אלו )מרפא לנפש(, 

כל  את  מכירים  אנו  שאין 

הגלום באוצרות הטבע שיש 

הארץ,  כדור  בכל   – בכולה 

יכולים  אנו  שאין  שכן  וכל 

מה  על  מושג  ולקבל  לידע 

ומאחורי  בגלגל הרקיע  שיש 

)ה(גלגל הרקיע, והננו בעולם 

שבבור  ילד  אותו  כמו  הזה 

הייתה  שידיעתו  הסוהר  בית 

הבין  ולא  ביותר  מצומצמת 

מאומה בגדולת המלך.

אחי,  נא,  והבן  התבונן 

בהמשל הקה, ובחון אותו, והבן מענין הבורא יתברך – תוכל להבין את גדולתו ורוב עצמתו של 

ותוסיף בהכרת   – ויגדל בעיניך מה שחננך מטובו וחסדו  – כפי מה שהוא,  כפיהו  יתברך  הבורא 

טובותיו וחסדיו שחנן אותך בהם, אשר למרות העובדה שאין מספר לברואיו, בכל זאת הוא שם 

עליך את עינו – ואת השגחתו הפרטית עליך לטובה בתוך כלל שאר בריותיו, והבט אל ספרו – אל 

ספר תורתו ועל מצוותיו וחוזיו בעין הגדולה – מתוך שימת לב לרוממותו ולהדרת כבודו, והעבר 

המורא  וגודל  רוב  את  במחשבתך  ותצייר  תדמה  טובותיו,  בהיקף  להכיר  וכדי   – מחשבתך  על 

והגדולה – ואת הכבוד הרב אשר תמצא בלבך – שלבך רוחש למי שתמצא ידו מן הטוב יותר ממך, 

מבני אדם – לאדם בעל מעלות יותר ממך, כי כפי יתרון מעלתו על מעלתך – וככל שמעלתו של 

יצטרך  לא  עמך  המיטיב  שאותו  וככל   – ומיעוט צרכו אליך  ממעלתך,  יותר  גבוהה  אדם  אותו 

לעזרתך ולא יזדקק לסיוע קל מאתך, כך תהיה גדולת טובתו אצלך – כך תגדל הכרת טובתך אליו 

על הטובות שעשה עמך ותכיר בערכן הרב. וכן תהיה למצוותיו ואקהרותיו מעלה בלבך כפי קה – 

וכפי גודל ערכו בעיניך תקבע במחשבתך ובלבך החשיבות של ציוויו ואזהרותיו,

ל. ְלּגַ ׁש ֲאחֹוֵרי ַהּגַ ּיֵ ֶ ן ַמה ּשׁ ּכֵ ּה, ְוָכל ׁשֶ ֻכּלָ ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ּכָ

ְוָהֵבן  אֹותֹו,  ּוְבַחן  ה,  ַהּקֶ ל  ׁשָ ַהּמָ ָאִחי,  ִהְתּבֹוֵנן, 
ל  ְוִיְגּדַ ִפיהּו,  ּכְ ַרְך  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  ֵמִעְנַין 

ם ָעֶליָך  ר ׂשָ ֲחָנְנָך ִמּטּובֹו ְוַחְסּדֹו, ֲאׁשֶ ֶ ֵעיֶניָך ַמה ּשׁ ּבְ

ִסְפרֹו  ֶאל  ט  ְוַהּבֵ ִרּיֹוָתיו,  ּבְ ְכָלל  ּבִ ְלטֹוָבה  ֵעינֹו 

ָך  ְבּתְ ה, ְוַהֲעֵבר ַעל ַמֲחׁשַ ֻדּלָ ֵעין ַהּגְ יו ּבְ ּוִמְצֹוָתיו ְוֻחּזָ

ְלִמי  ָך  ְבִלּבְ ְמָצא  ּתִ ר  ֲאׁשֶ ה  ֻדּלָ ְוַהּגְ ַהּמֹוָרא  רֹב 

י  ֵני ָאָדם, ּכִ ָך ִמּבְ ְמָצא ָידֹו ִמן ַהּטֹוב יֹוֵתר ִמּמְ ּתִ ׁשֶ

ָצְרּכֹו  ּוִמעּוט  ַמֲעָלֶתָך  ַעל  ַמֲעָלתֹו  ִיְתרֹון  ִפי  ּכְ

ְהֶיה  ּתִ ְוֵכן  ֶאְצֶלָך.  טֹוָבתֹו  ת  ְגֻדּלַ ְהֶיה  ּתִ ֵאֶליָך, 

ֶקה,  ְכִפי  ָך  ְבִלּבְ ַמֲעָלה  ְוַאְקָהרֹוָתיו  “בראשית ְלִמְצֹוָתיו  כתב:  )בראשית(  רבה  במדרש  טובתו.  המכירים  עבודתו  מאנשי  ישימנו  והאלזים  ה. 

ברא – בזכות הביכורים שנקראו ראשית נברא העולם”. ויש לעיין, מהי מעלתה המיוחדת של 

מצוות ביכורים, עד שאמרו שבזכותה נברא העולם? המהר”ם אלשיך תמה על מה ששנינו במסכת 

ביכורים שכל בעלי אומנויות עומדים בפני מביאי ביכורים ושואלים בשלומם; וזאת, אף על פי 

ששאילת שלום אסורה לפועל השכור לבעל הבית משום גזל, כאן התירו משום חביבות מצוות 

ביכורים. מהו ייחודה של מצוה זו?

משפיע  הקב”ה  ה’.  עבודת  מיסודות  הינה  טובה  להכיר  שהחובה  מקדים  הוא  שאלתו  ליישוב 

על האדם רוב טובה, חיים, מזון ועוד ועוד, וחייב האדם להכיר בטובתו של מקום ובכך ניכרת 

ויודה  הטוב  כל  את  עליו  זה שהשפיע  הוא  מי  ויבחין  תמיד  יתבונן  הנפש  עדין  מדרגתו; שכן 

להקב”ה, ולעומתו מי שנפשו גסה לא יכיר ולא יודה בטובתו של הקב”ה.

ומביא מה שכתב הרמב”ן  מוסיף  מוסר”,  “דרכי  זצ”ל המביא דברים אלה בספרו  ניימן  הגרי”י 

בפרשת האזינו ש”עם נבל ולא חכם” – אלו האפיקורסים. וביאר הג”ר משה רוזנשטיין זצ”ל מדוע 

נקרא האפיקורס נבל, לפי שאינו מכיר בטובות הקב”ה. משל לאדם שנזדמן לבית חבירו ואוכל 

ושותה ונהנה מטובתו של חבירו, ומסרב להכיר בטובה שעשה עמו בעל הבית. אדם זה בשם 

 עיונים 



ביושר לבבשער הבחינה הלבבות חובות 

המוסר  ארחות  שלד  

ברחמיו  טובתו  עניני  את 

ברחמיו  האלוהים   – וחסדיו 

חלקנו  את  ישים  וחסדיו 

את  המכירים  עובדיו  מבין 

רחמיו  וגודל  טובו  דרכי 

וחסדיו עלינו, אמן.

נשלם שער השני, אל ה‘ אזרא ויענני.

ַרֲחָמיו ַוֲחָסָדיו, ָאֵמן. ִעְנְיֵני טֹוָבתֹו ּבְ

ֲעֵנִני. ִני, ֶאל ְיָי ֶאְזָרא ַוּיַ ֵ ַער ַהּשׁ ׁשַ ַלם  ִנׁשְ

“נבל” יכונה. מכאן קצרה הדרך לאפיקורסות, שהרי אמרו רז”ל כל מי שאינו מכיר בטובתו של 

חבירו, סוף שאינו מכיר בטובתו של מקום. גס הרוח שאין בו המידה של הכרת טובה, לא יכיר 

לעולם בטובה שמקבל מאת ה’.

הכרת טובה הייתה, כידוע, הסיבה לכך שאת היאור היכה אהרן ולא משה, לפי שמשה חייב היה 

להכיר טובה ליאור שהגין עליו בקטנותו. ואם לדומם חייבים הכרת טובה קל וחומר לאדם, ועל 

אחת כמה וכמה לקב”ה!

לפיכך הפליגה התורה בחשיבות המצוה של הבאת ביכורים ובגללה בטלו פועלים ממלאכתם, לפי 

שבזה מכיר האדם בטובות הקב”ה עליו, שהשפיע ברכה באדמתו, ומאיתו יתברך כל אשר יש לו. 

אפילו מי שיש לו חיטה אחת בלבד מביא ביכורים כדי להביע בכך הכרת טובה למי שנותן לו כל 

טוב. כדאי איפוא היה שייברא העולם כולו בזכות ביכורים.

 עיונים 
שער שלישי

שער 
עבודת 
האלהים



הלבבותביושר לבב שער עבודת האלהיםחובות 

זלש  המוסר   ארחות   

האלוקים  עבודת  שער 

מתוך  השלישי  השער  הוא 

המצויים  השערים  שבעת 

שני  הלבבות.  חובות  בספר 

השערים הקודמים משמשים 

ולכן  הזה,  לשער  כהקדמה 

הוצבו לפניו; הם הסיבה לכך 

את  עצמו  על  יקבל  שאדם 

עבודת ה’.

קבלת  חיוב  אופני  בבאור 

עבודת האלהים יתברך

זכבר  מפני  המחבר:  אמר 

זעבר  במה  ובארנו  הקדמנו 

הקודמים  השערים  בשני   –

שני יסודות: בשער הראשון 

האלהים  ייחוד  חיוב  התבאר 

זלם  בלב  להאמין  החובה   –

ובשער  הבורא,  באחדות 

השני הוצגו אופני בחינת טובותיו על האדם – דרכי ההתבוננות בטובות שמיטיב הבורא עם בני 

האדם, עתה התחייבנו לשכור אחר כך – מוטלת עלינו החובה להסמיך לכך את מה זהאדם חייב 

לנהוג בו – את הדרך שבה צריך האדם לבחור למלא את חובתו כזיתבררו אצלו – בעקבות הבירור 

בנוגע לייחוד ה’ והכרת טובותיו, והוא: קיבול עבודת האלהים – שיקבל על עצמו את מרותו של 

]שמחייב[ הזכל  ולעבדו בלבב שלם, כפי אזר יחייבהו  ויפעל כל פעולותיו כפי רצונו  הבורא 

על מי  – כפי מה שמחייב השכל הישר את מקבל הטובה בהכרת הטובה וחובת הציות  למטיב 

זהטיב לו – למי שהיטיב עמו.

כדי לתת בידינו כלים להבנת היקף חובותינו כלפי הבורא יתברך, מקדים רבנו להציג דוגמאות מחיי 

היום יום של סוגי מיטיבים. בכולם תקף הכלל שעל פי גודל ההטבה תורגש הכרת הטוב של המוטבים 

ותגדל חובת ההודאה שלהם כלפי המיטיבים להם. בחינת הסיבות להטבה של כל אלו חושפת את 

המניעים האישיים והאנוכיים שלהם, ועם כל זאת הם ראויים לשבח ולהכרת הטוב, קל וחומר כמה 

רב וגדול הוא חיוב הודאתנו ומילוי חובותינו כלפי הבורא יתברך, שכל טובותיו נועדו רק לטובתנו.

י ִליׁזִ ְ ַער ַהּזׁ ַ ַהּזׁ

ַער ֲעבֹוַדת ָהֱאלִֹהים  ׁזַ

ָהֱאלִֹהים  ֲעבֹוַדת  ַלת  ַקּבָ ִחּיּוב  ָאְפֵני  ֵבאּור  ּבְ
ַרְך ִיְתּבָ

ָעַבר ִחּיּוב  ֶ ַמה ּזׁ ַאְרנּו ּבְ ּבֵ ֵני ׁזֶ ר: ִמּפְ ַהְמַחּבֵ ָאַמר 
ִחיַנת  ּבְ ְוָאְפֵני  ֵלם  ׁזָ ֵלב  ּבְ ָהֱאלִֹהים  ִיחּוד 

ְך ַמה  ְבנּו ִלְשּכֹר ַאַחר ּכָ טֹובֹוָתיו ַעל ָהָאָדם, ִהְתַחּיַ

ְוהּוא:  ֶאְצלֹו,  ְררּו  ְתּבָ ּיִ ׁזֶ ּכְ ּבֹו  ִלְנֹהג  ב  ַחּיָ ָהָאָדם  ֶ ּזׁ

ֶכל  ֵבהּו ַהּזֵׂ ר ְיַחּיְ ִפי ֲאׁזֶ ִקּבּול ֲעבֹוַדת ָהֱאלִֹהים, ּכְ

ֵהִטיב לֹו. ִטיב ַעל ִמי ׁזֶ ַלּמֵ



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  זלט זלח   המוסר   ארחות   

אולם אם במקרה תגיע אלינו 

ידי מי  איזו טובה על   - זום 

זלא  יודעים  שאנו  שהוא 

כיון בה אלינו – שפעולתו לא 

להיטיב  כוונה  מתוך  הייתה 

עמנו, יסתלקו מעלינו חיובי ]חובת[ ההודאה לו ]כלפיו[ ואין אנו חשים חובה להודות לו על כך, 

ואין אנו חייבין בה – ופטורים אנו מלהודות לו.

א. ואם תגיע לנו זום טובה על ידי מי זלא כיוון בה אלינו, יסתלקו מעלינו חיובי ההודאה לו ואין 

אנו חייבים בה. מבואר בדברי רבינו שאין חיוב הכרת הטוב למי שלא כיוון בה עבורנו. וצריך עיון, 

שהרי מצינו מקורות רבים המלמדים, שגם כאשר המטיב לא עשה את הפעולה בכוונה להיטיב 

עם המקבל אלא להנאת עצמו, בכל זאת המקבל מחוייב בהכרת הטוב. אחד המקורות ליסוד זה 

מצאנו בדברי חז”ל )שמו”ר ד, ב(, שבשעה שהקב”ה אמר למשה ללכת בשליחותו לגאול את בני 

ישראל ממצרים, השיב ואמר: “ריבון העולמים איני יכול, מפני שקבלני יתרו ופתח לי ביתו, ומי 

שהוא פותח פתח לחבירו נפשו הוא חייב לו”. ואף על פי שליתרו היה ענין אישי להכניס את משה 

רבינו לביתו כדי שיתחתן עם אחת מבנותיו – כפי שמובא בדברי רש”י )שמות ב, כ(, למרות זאת, 

משה רבינו הכיר לו טובה על שהכניסו לביתו. ]ובמסכת ברכות )סג, ב( מפורש שיתרו התכוון 

לטובת עצמו, שאמרו שם: “ומה יתרו שלא קרב את משה אלא לכבוד עצמו”[.

רואים אנחנו, שאע”פ שיתרו פתח לו את הפתח לצורך עצמו, מכל מקום משה רבינו הכיר לו 

טובה על כך ]הכרה זו הייתה כל כך גדולה בעיני משה, שכל עוד לא נטל ממנו רשות נמנע 

מללכת בשליחות הקב”ה לגאול את בני ישראל ממצרים[. 

לאלו,  אלו  כסותרים  דבריו  נראים  משפטים  כמה  לאחר  עצמו  רבינו  דבדברי  עיון,  צריך  עוד 

שכתב: “ותחילתם טובת האב על בנו. ומן הידוע, כי הוא מכוין לתועלת עצמו בו... ועם כל זה 

חייבו התורה והשכל על הבן, העבודה והכבוד והיראה... ואפילו שהאב מוכרח בזה בדרך הטבע”. 

זו כותב גם כלפי טובת האדון לעבדו וטובת העשיר לעני, שהתורה חייבה את המקבל  בדרך 

להכיר טובה למטיבו, למרות שכוונתו לצורך עצמו. וצ”ע.

לפעולות  מודעים  המטיבים  רבינו,  שהביא  הללו  שבאופנים  לבאר,  כתב  הודאה’  ‘שלמי  בספר 

ההטבה שהם עושים ומתכוונים אליה – אלא שמטרתם לצורך עצמם. האב יודע שבנו מקבל ממנו 

את הטובה, וכן בהטבת האדון לעבדו והעשיר לעני. במצבים כגון אלו יש חיוב בהכרת הטוב, 

בפתיחת  להקדים  ומהראוי 

אופני  באור  השה,  הזער 

הטובות – אופנים שונים של 

הטבות שבני האדם מיטיבים 

זה לזה וחיובי ההודאה עליהן 

 – לקצתם  קצתם  אדם  מבני 

חובת  תיאור  להם  ובהתאם 

מצד  המתחייבת  ההודאה 

השכל וההיגיון שמוטלת על 

המיטיבים  כלפי  המקבלים 

בנוהג  המקובל  כפי  עמם, 

ורווח  מוסכם  שבעולם, 

משה  ונעלה  האדם,  בני  בין 

נעמיק  זו  הבנה  ומתוך   –

בהבנת חובת ההודאה שאנו 

זו לבורא היא כפולה  אל מה זאנו חייבין בו לבורא יתעלה מן הזבח וההודאה. הודאה  חייבים 

ומכופלת, ללא קץ וסוף, ואין סיפק בידינו לתת שבח לבורא יתעלה על רוב חסדו וגודל טובו אשר 

הוא מרעיף עלינו. 

ונתחיל ונאמר, כי מן הידוע אצלנו באופן פשוט וברור, כי כל מטיב אלינו – כי כל מי שהיטיב עמנו אנו 

חייבין להודות לו. גודל חיוב ההודאה אליו מתרחב כפי כוונתו להועיל לנו – בהתאם לערך כוונתו בזמן 

הגשת הטובה: האם התכוון להיטיב או להועיל לאינטרסים האישיים שלו, האם התאמץ לשמח ולהיטיב, 

וגם אם יקצר במעזהו – גם אם בסופו של דבר לא מימש המיטיב את רצונו ולא הצליח להיטיב לנו, 

לדבר זיקרהו וימנעהו מהיטיב אלינו – מפני מקרה אונס שמנע ממנו מלהיטיב לנו, הודאתו חובה עלינו 

– בכל זאת ברור שמוטלת עלינו החובה להודות לו על רצונו וכוונתו הטובה, כיון זנתברר לנו – מכיוון 

שהתברר לנו מתוך רצונו כי דעתו עלינו לטוב – שכוונתו ורצונו לעשות לנו טובה וכי כוונתו ומטרתו 

הייתה להועיל ולעזור לנו, אלא שבסופו של דבר לא הצליח להוציא זאת אל הפועל ]פירוש, כי יש מי 

שאוהב את רעהו ורוצה בטובתו אך איננו מוציא את רצונו אל הפועל, או מחמת עצלותו או מחוסר 

יכולת. ויש מי שעשה מעשים המועילים ומטיבים עם רעהו, אך כוונתו לשם התפארות וכבוד, וכנגד 

שתי בחינות אלו כוונו דברי רבנו: “דעתו לטוב” – שרצה להועיל במעשה ולא התעצל בכך, אלא 

שנבצר ממנו לעשותו. ובנוסף לכך “וכוונתו להועיל” – ללא פניות זרות )פת לחם([.

אּור  ּבֵ ה  ַהּשֶ ַער  ַהׁזַ ְפִתיַחת  ּבִ ים  ְלַהְקּדִ ְוָראּוי 
ֲעֵליֶהן  ַההֹוָדָאה  ְוִחּיּוֵבי  ַהּטֹובֹות  ָאְפֵני 

ַמה  ֶאל  ה  ִמּשֶ ְוַנֲעֶלה  ִלְקָצָתם,  ְקָצָתם  ָאָדם  ֵני  ִמּבְ

ַבח  ֶ ַהּזׁ ִמן  ה  ִיְתַעּלֶ ַלּבֹוֵרא  ּבֹו  ִבין  ַחּיָ ָאנּו  ֶ ּזׁ

ְוַההֹוָדָאה ַעל רֹב ַחְסּדֹו ְוֹגֶדל טּובֹו ָעֵלינּו. ְוֹנאַמר, 

ָאנּו  ֵאֵלינּו  ֵמִטיב  ל  ּכָ י  ּכִ ֶאְצֵלנּו,  דּוַע  ַהּיָ ִמן  י  ּכִ

ְוִאם  ָלנּו,  ְלהֹוִעיל  ָנתֹו  ַכּוָ ִפי  ּכְ לֹו  ְלהֹודֹות  ִבין  ַחּיָ

ְקֵרהּו ְוִיְמָנֵעהּו ֵמֵהיִטיב  ּיִ הּו ְלָדָבר ׁזֶ ַמֲעׂזֵ ר ּבְ ְיַקּצֵ

ָלנּו  ֵרר  ְתּבָ ּנִ ׁזֶ יָון  ּכֵ ָעֵלינּו,  חֹוָבה  הֹוָדָאתֹו  ֵאֵלינּו, 

ָלנּו. ְלהֹוִעיל  ָנתֹו  ַכּוָ ְוִכי  ְלטֹוב  ָעֵלינּו  ַדְעּתֹו  י   ּכִ

ן  ּלֹא ִכּוֵ יַע ָלנּו ׁזּום טֹוָבה ַעל ְיֵדי ִמי ׁזֶ ּגִ )א(ְוִאם ּתַ

לֹו,  ַההֹוָדָאה  ִחּיּוֵבי  ֵמָעֵלינּו  קּו  ּלְ ִיְסּתַ ֵאֵלינּו,  ּה  ּבָ

ּה. ִבין ּבָ ְוֵאין ָאנּו ַחּיָ

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  זמא זמ   המוסר   ארחות   

עבדו.  על  הפרושה  האדון 

העזיר  טובת  והזליזי, 

וכוונתו  והמסכן,  הרז  על 

בכך, כדי – שיזכה לקבל על 

מזמים.  וזכרו  גמולו  כך 

האדם  בני  טובת  והרביעי, 

עם  ]אלו  לקצתם  קצתם 

אלו[ - הטבה המגיעה מאדם 

במטרה לקנות  וזאת  לזולתו 

לעצמם הזם והכבוד, ולגמול 

העולם – וכן טובה שנעשית 

שייתכן  מחשבה  מתוך 

טובה  להם  יחזיר  שהמוטב 

יזדקקו  כשהם  הצורך,  בעת 

טובת  והחמיזי,  לעזרה. 

החשק על החלז – טובה שמיטיב אדם שהוא חזק משאר חבריו הן בכוחו הן במעמדו, עם האנשים 

הפחותים והחלשים, והדחף למעשיו הוא בעבור חמלתו – רגש של רחמים שמתעורר אצלו עליו – 

על החלש וזהוא כואב – ומרגיש צער על ענינו – על מצבו של הזולת.

וצריך זנעיין – ועלינו להתבונן עתה בכוונת כל אזר ספרנו – בעומק כוונתם של כל אחד מאותם 

חמשת סוגי המיטיבים שהזכרנו, האם פעולת ההטבה אינה תלויה בדבר, אין להם פנייה אחרת 

וכל כוונתם במעשיהם וכל מגמתם כי אם – אך ורק לתועלת מי זהם מטיבין אליהם – מי שהיטיבו 

עמם, אם לא – או שכל כוונתם בפעולותיהם היא לתועלת עצמם.

וכאן מבאר רבנו את חמשת האופנים של ההטבה הקיימים בעולם ובכל אחד מהם הוא מגלה את 

הסיבה העומדת מאחורי ההטבה ואת הצורך העצמי של המיטיב להיטיב לזולת. 

ותחילתם – והנה הסוג הראשון של הטבת האדם אל זולתו הוא טובת האב על בנו – בהטבת האב 

לבנו. ומן הידוע – והרי דבר ידוע הוא וברור בהחלט,

ב. טובת האב על בנו. ומן הידוע, כי הוא מכוון רק לתועלת עצמו בו וכו’ ועל כל שה חייבה התורה 

והזכל על הבן העבודה והכבוד והיראה. מן הראוי להביא את דברי ה’חיי אדם’ )ס”ז, ב’(: “יסכר פי 

בסוגי  ונעיין  נתבונן  וכאזר 

הטובות שמיטיבים בני האדם 

עם  אלו   – קצתם  אל  קצתם 

שיש  להיווכח  נוכל  אלו, 

חמישה סוגי הטבות הרווחות 

בנוהג שבעולם, וכל אחת מהטובות הנעשות בעולם אינן יוצאות מאחד מחמזה פנים – כלולה 

באחד מחמשת הסוגים ואין שום הטבה בעולם החורגת מאחת מחמש הסיבות. לכל סוג וסוג יש 

הסיבה המיוחדת להטבה, וחובת ההודאה של המוטב מותאמת לה.

סוגי ההטבות הן: האחד, טובת האב על הבן – שמיטיב אב עם בנו. והזני, טובת

ַעל  יר  ֶהָעׁזִ טֹוַבת  י,  ִליׁזִ ְ ְוַהּזׁ ַעְבּדֹו.  ַעל  ָהָאדֹון 

ֵני  ַמִים. ְוָהְרִביִעי, טֹוַבת ּבְ ַכר ׁזָ ל ׂזְ ֵדי ְלַקּבֵ ָהָרׁז ּכְ

בֹוד ְוִלְגמּול  ם ְוַהּכָ ֵ ָאָדם ְקָצָתם ִלְקָצָתם ִלְקנֹות ַהּזׁ

ֲעבּור  ׁז ּבַ י, טֹוַבת ֶהָחָשק ַעל ַהַחּלָ ָהעֹוָלם. ְוַהֲחִמיׁזִ

ְוָצִריְך  ִעְנָינֹו.  ַעל  כֹוֵאב  הּוא  ְוׁזֶ ָעָליו  ֶחְמָלתֹו 

ֵאיָנּה  ִאם  ְרנּו,  ִסּפַ ר  ֲאׁזֶ ל  ּכָ ַנת  ַכּוָ ּבְ ה  ַעּתָ ן  ַעּיֵ ּנְ ׁזֶ

ִטיִבין  ּמְ ׁזֶ ִמי  ְלתֹוֶעֶלת  ִאם  י  ּכִ ְבָדָבר,  לּוָיה  ּתְ

ֲאֵליֶהם, ִאם לֹא.

דּוַע, ַהּיָ ּוִמן  נֹו.  ּבְ ַעל  ָהָאב  )ב(טֹוַבת  ָתם,   ּוְתִחּלָ

ֶאל  ְקָצָתם  ָאָדם  ֵני  ּבְ טֹובֹות  ּבְ ִנְתּבֹוֵנן  ר  ְוַכֲאׁזֶ
ה  ָ ֵמֲחִמּזׁ ֵמֶאָחד  יֹוְצאֹות  ֵאיָנן  ְקָצָתם, 

ִני, טֹוַבת  ֵ ן. ְוַהּזׁ ָפִנים. ָהֶאָחד, טֹוַבת ָהָאב ַעל ַהּבֵ

משום שיש כאן “פעולת הטבה” למקבל. אולם בראשית דבריו התייחס רבינו למצב שבו המטיב לא 

מודע לכך שהלה מקבל ממנו דבר, משום כך אין צורך להכיר לו טובה, הואיל וההטבה לא מתייחסת 

אליו. כלומר, מה שכותב רבינו “ואם תגיע לנו שום טובה על ידי מי שלא כיוון בה אלינו”, פירושו, שלא 

התכוון לפעול את הטובה מבחינה מעשית למקבל – כגון שלא ידע כלל שהלה מקבל ממנו מאומה.

ודוגמא לדבר: חנות שפיתחה פתוח לצד רשות הרבים, ובעליה ניקה את השטח הסמוך לחנותו 

כדי שיכנסו אליו לקוחות. האם אדם העובר באותו מקום צריך להחזיק טובה לבעל החנות?! 

לעומת זאת, מסתבר שיש להכיר טובה לפועלי הנקיון המנקים את הרחובות, הואיל והם עוסקים 

המעשה  הגדרת  את  משנה  זה  אין  פרנסתם,  לצורך  שכוונתם  ואף  העיר.  לבני  הטבה  בפעולת 

כ”פעולת הטבה”. 

פתיחתו של יתרו את ביתו למשה רבינו בכדי שישא אחת מבנותיו, לא גרעה מחובתו של משה 

רבינו להכיר לו טובה, מאחר ויתרו היה מודע לכך שמטיב עימו בפעולה זו.

אמנם עדיין צריך עיון, שהרי מצינו בדברי חז”ל, מקורות רבים על חובת האדם להכיר טובה 

לדומם, ואם כן עדיין צריך ביאור מה שכתב רבינו שכאשר הנותן לא כיוון כלל למקבל, אין חיוב 

הודאה כלפיו, מדוע ההרגשה כלפי אותו נותן גרועה מהיחס שלנו כלפי “דומם” – שלא כיוון כלל 

לטובת המקבל ובכל זאת יש להכיר לו טובה?

וביאר שם בדברי רבינו, שאפשר כי הכרת הטוב לדומם אינה מופנית אליו אלא לה’ יתברך. 

כלומר, כשמתנהגים בהכרת טובה לדומם, הכוונה היא להכיר טובה להקב”ה ששלח את הטובה 

דרך אותו דומם. ולפיכך כתב שכאשר אדם נותן טובה לזולת והנותן לא כיוון כלל לתת למקבל, 

אין חיוב להכיר לו טובה מצד עצמו והיא מתייחסת רק כלפי השי”ת )‘שלמי הודאה’(.

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  זמג זמב   המוסר   ארחות   

מרובה.  הודאה  חובת   – הבן 

חובה זו כלפי אביו מתבטאת 

 – העבודה  הבאים:  באופנים 

מחובת הבן לשרת את אביו 

והכבוד  למשמעתו,  ולסור 

גם  עליו  ומוטל   – והיראה 

מפניו  ירא  ולהיות  לכבדו 

)קידושין  בגמרא  ]כמבואר 

לא, ב(: איזהו כיבוד מאכיל 

ומכסה,  מלביש  ומשקה, 

לחם([,  )פת  ומוציא  מכניס 

)זמות  הכתוב  זאמר  כמו 

ואת  אביך  את  ’כבד  יב(:  כ, 

ג(:  יט,  )ויקרא  וכתיב  אמך’, 

עוד  ונאמר  ח(,  א,  )מזלי  אמך’  תורת  תטוז  ואל  אביך  מוסר  בני  תיראו’,’זמע  ואביו  אמו  ’איז 

שהן  אלו,  חובות   – בשה בדרך הטבע  ואם האב מוכרח  ועבד אדוניו’,  יכבד אב  ’בן  ו(:  א,  )מלאכי 

ועומדות, אף על פי שטבעו של האב כביכול מכריח אותו להיטיב  מורכבות ורחבות, קיימות 

עם בנו, ועוד יש לציין, שהטובה לאל - שכל הטובות שמיטיב האב לבנו אינן משלו, אלא הכול 

מאת ה’ יתברך, והוא זליח בה בלבד – והטבתו של האב היא רק בגדר שליחות מהבורא אל הבן 

– למרות כל אלו מתחייב הבן בגינן בחובות מופלגות כלפי אביו.

סוג ההטבה השני הרווח ביחסי בני אדם הוא הטבת האדון אל עבדו. אבל בעניין הטובות שמיטיב 

כוונת  אין  כי  דעת,  בר  לכל  וברור  שידוע  לומר,  יש  ולבריאותו  לצרכיו  ודאגתו  עבדו  על  האדון 

כי הוא מכוין – כי כוונת האב 

עצמו  לתועלת  רק  היא  בכך 

בו, – דאגת האב לבנו נובעת 

מתחושה עמוקה כי הבן הוא 

האב  של  מעצמו  ועצם  נתח 

ובנוסף לכך עם עוצם תקותו 

בו – מוטבעת באב ההרגשה 

אחרית  ישיג  הבן  ידי  שעל 

ותקווה ]שהרי על ידו יוותר 

לו שם ושארית בארץ, שהוא 

בעיני  וחשוב  חביב  דבר 

הבריות, והרצון לכך הוא עז ועצום. וכן מצד המעלה של “ברא מזכה אבא” )סנהדרין קד, א(, שעל 

ידו יזכה לחיי העולם הבא )פת לחם([. והלא תראה – וההוכחה לכך היא שניתן לראות בבירור, כי 

הוא מרגיז עליו – שטרחתו ודאגתו של האב לצורכי בנו הן יותר מגופו – יותר מדאגתו לעצמו, 

 – נשק מעליו  כל  ולדחות  ללבוש,  בדאגתו  והן  ומשקה  במאכל  הן   – ובכסותו  ובמזתהו  במאכלו 

ומשים לבו ומחשבתו עליו באופן תמידי כדי לסלק מעליו כל פגע וצער, ומפני אהבתו אליו יהיה 

נקל בעיניו סבל הטורח והיגיעה בעד מנוחתו - וייקל בעיניו הסבל הכרוך בעמלו וביגיעתו למען 

השגת רווחת בנו, עם מה זהטבעו עליו האבות מן הרחמים והחמלה על בניהם – וזאת בנוסף לטבע 

הרחמים והחמלה שהוטבע בכל אב כלפי בניו. ואם כן נמצא שהטבת האב לבן היא מוכרחת אצלו. 

ועם כל שה – ולמרות המסקנה שהטבת האב היא בסופו של דבר הטבה לעצמו כפי שנתבאר, חייבה 

התורה ומחייבים גם הזכל וההיגיון, שמוטלת על

ָאַמר  ׁזֶ מֹו  ּכְ ְרָאה,  ְוַהּיִ ּבּוד  ְוַהּכִ ָהֲעבֹוָדה  ן  ַהּבֵ

ָך,  ִאּמֶ ְוֶאת  ָאִביָך  ֶאת  ד  ּבֵ ּכַ יב(:  כ,  מֹות  )ׁזְ תּוב  ַהּכָ

ַמע  יָראּו, ׁזְ ְקָרא יט, ג(: )ג(ִאיׁז ִאּמֹו ְוָאִביו ּתִ ּוְכִתיב )ַוּיִ

ֵלי א, ח(,  ָך )ִמׁזְ ּטׁז ּתֹוַרת ִאּמֶ ִני מּוַסר ָאִביָך ְוַאל ּתִ ּבְ

ד ָאב ְוֶעֶבד ֲאדָֹניו, ְוִאם  ן ְיַכּבֵ ְוָאַמר )ַמְלָאִכי א, ו(: ּבֵ

ָלֵאל,  ְוַהּטֹוָבה  ַבע,  ַהּטֶ ֶדֶרְך  ּבְ ֶשה  ּבָ ֻמְכָרח  ָהָאב 

ְלָבד. ּה ּבִ ִליַח ּבָ ְוהּוא ׁזָ

י ּכִ ָידּוַע,  ַעְבּדֹו  ַעל  ָהָאדֹון  טֹוַבת   ֲאָבל 

ן ֵנַתח  י ַהּבֵ ן ַרק ְלתֹוֶעֶלת ַעְצמֹו בֹו, ּכִ י הּוא ְמַכּוֵ ּכִ

י הּוא  ְקָותֹו בֹו. ַוֲהלֹא ִתְרֶאה, ּכִ ֵמָהָאב ִעם עֶֹצם ּתִ

הּו  ּתֵ ּוְבִמׁזְ ַמֲאָכלֹו  ּבְ ִמּגּופֹו  יֹוֵתר  ָעָליו  יׁז  ַמְרּגִ

ֵעיָניו  ּבְ ְוָנֵקל  ֵמָעָליו,  ֵנֶשק  ל  ּכָ ְוִלְדחֹות  ּוִבְכסּותֹו, 

ַמה  ִעם  ְמנּוָחתֹו,  ַעד  ּבְ ְוַהְיִגיָעה  ַהּטַֹרח  ֵסֶבל 

עּו ָעָליו ָהָאבֹות ִמן ָהַרֲחִמים ְוַהֶחְמָלה ַעל  ָהְטּבְ ֶ ּזׁ

ֶכל ַעל  ָבה ַהּתֹוָרה ְוַהּזֵׂ ל ֶשה ִחּיְ ֵניֶהם. — ְוִעם ּכָ ּבְ

ג. איז אמו ואביו תיראו. מהו “איש”. ביאר ה’כתב סופר’ “איש” – היינו אף שהוא בגדר “איש” גדול 

ועומד ברשות עצמו הריהו מצווה ועומד בכיבוד אב ואם ויראתם. ללמדך בא הכתוב, שלא יחשוב האדם 

בלבו, שכיון שהגיע לבגרות, נשא אשה והקים בית, שוב אינו חייב בכבוד אביו ואמו, ומעתה חובתו 

לדאוג ולהתמסר רק לבני ביתו. כל אדם ואדם, גדול כקטן, מצווים במצות כיבוד אב ואם ומוראם.

והנצי”ב ביאר, “איש” – לשון חשיבות ומעלה. ללמדך, שגם אם הוא מצויין וגדול במעלה מאביו 

ואמו, מכל מקום הריהו מצווה במצות “אביו ואמו תיראו”. 

דוברי שקר האומרים שאינם צריכים להחזיק טובה לאב ולאם, כי להנאת עצמם היו מכוונים וממילא 

]הוא[ נולד – וכיון שנולד מהם נתן הקב”ה הטבע שהאב והאם יגדלו בניהם בטבע ככל בהמה חיה 

ועוף שמגדלים בניהם, ואין הבנים מחזיקים טובה לאבותיהם. יתאלמון וישתתקון ויתחרשון, כדכתיב 

)תהלים לא, יט(: ‘תאלמנה שפתי שקר’, כי הם בעצמם מעידים עליהם שהם כבהמה, ולא חלק ה’ להם 

לב לדעת ולהבין. ועל זה אמרו חכמים: ‘כל הכופר בטובתו של חבירו, סוף ]שהוא[ כופר בטובתו של 

הקב”ה’, דלדבריהם גם אינם צריכים לכבד ולירא מהמקום ברוך הוא, כיון שאנחנו מעשי ידיו של 

הקב”ה, מהראוי להטיב ולחמול על מעשי ידיו. ואין ספק שהאומרים כן שהם כופרים בליבם”. עכ”ל.

 עיונים 

 עיונים 



הלבבותביושר לבב שער עבודת האלהיםחובות 

זמה  המוסר   ארחות   

ביוזר לבב הלבבות זער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  זדמ  

 – כסוחר  הוא  הרי  מזמים, 

לסוחר  במעשיו  הוא  דומה 

שתפיק  סחורה  קונה  זהוא 

קיימת  גדולה  הנאה  בעבורו 

– יקרה ונצחית שיגיע אליה 

אחר שמן – והיא תשמש אותו בעתיד בהרחבה ובנחת לאורך זמן, ובעבורה הוא משלם בטובה קטנה 

ואבודה – במעשה פעוט ערך ובדבר שאין לו קיום והוא זמני וחולף והתמורה שהוא משלם היא 

נבשית – נפסדת ומתכלה, יתננה מיד – ניתנת באופן מיידי ]כך גם העשיר הנותן צדקה כדי לקבל 

שכר בעולם הבא קונה הנאה גדולה, יקרה ונצחית, תמורת פרוטות אחדות שנחשבות כדבר חסר 

ערך, ככל דבר גשמי מענייני העולם הזה, שהוא בזוי ובלתי נחשב ביחס לשכר הרוחני הניתן 

לאדם בעולם הבא )עפ”י מרפא לנפש ופת לחם([, ובנתינתו לא נתכוון העשיר אלא

אלא  לזולת,  להיטיב  האדון 

לתקן  מתכוין  הוא  בוודאי 

של  רצונו   – בממונו  ממונו 

את  להרבות  הוא  האדון 

ממונו ורכושו, וזאת על ידי 

העבד שנחשב גם הוא כחלק 

מממונו. עם צרכו לעבודתו – 

למרות העובדה שהאדון קנה 

והוא  לתועלתו,  עבדו  את 

מתוך  לו  ומיטיב  לו  דואג 

נכסיו  שהצלחת  הידיעה 

תלויה בעבודת העבד ועבודת העבד תלויה בכוחו ובבריאות גופו, ובוודאי שהוא אינו מתכוין בשה 

כי אם לתועלת עצמו. ועם כל שה ולמרות כל התנאים החסרים לאדון, כבר חייבו הבורא יתברך את 

העבד בעבודתו – שיסור למשמעתו של אדונו והודאתו – וכן התחייב העבד בהודאה כלפי האדון, 

כמו זאמר הכתוב )מלאכי א, ו(: ’בן יכבד אב ועבד אדוניו’.

סוג ההטבה השלישי הוא הטבת העשיר אל העני. אבל טובת העזיר על הרז – וכן העשיר המיטיב 

עם העני מתוך תקווה לקבל בעבור זה זכר

ְגדֹוָלה  ֲהָנָאה  קֹוֶנה  הּוא  ׁזֶ ַכּסֹוֵחר  הּוא  ַמִים,  ׁזָ

ה  ְקַטּנָ טֹוָבה  ּבְ ְשָמן,  ַאַחר  ֵאֶליָה  יַע  ַיּגִ ֶמת,  ַקּיֶ

א  ֶאּלָ ן  ּוֵ ִנְתּכַ ְולֹא  ד,  ִמּיָ ה  ֶנּנָ ִיּתְ ְוִנְבֵשית,  ַוֲאבּוָדה 

ָצְרּכֹו  ִעם  ָממֹונֹו  ּבְ ָממֹונֹו  ן  ְלַתּקֵ ן  ְמַכּוֵ הּוא 

ּתֹוֶעֶלת  ִאם  י  ּכִ ֶשה  ּבָ ן  ְמַכּוֵ ֵאינֹו  ְוהּוא  ַלֲעבֹוָדתֹו, 

ַרְך  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  בֹו  ִחּיְ ָבר  ּכְ ֶשה  ל  ּכָ ְוִעם  ַעְצמֹו. — 

ן  ּבֵ ו(:  א,  )ַמְלָאִכי  ָאַמר  ׁזֶ מֹו  ּכְ ְוהֹוָדָאתֹו,  ֲעבֹוָדתֹו  ּבַ

ד ָאב ְוֶעֶבד ֲאדָֹניו. ְיַכּבֵ

ַכר  ׂזְ ל  ְלַקּבֵ ָהָרׁז  ַעל  יר  ֶהָעׁזִ טֹוַבת  )ד(ֲאָבל 

ד. אבל טובת העזיר על הרז לקבל זכר זמים. לגבי מצות הצדקה אמרה התורה: “נתון תתן לו ולא 

ירע לבבך בתתך לו, כי בגלל הדבר הזה יברכך ה’ אלוקיך בכל מעשך ובכל משלח ידך” )דברים ט”ו, 

י’(. כתב ה’חינוך’ )מצוה ת”פ( וז”ל: “וכל מבין דרכי התורה ומשיג לדעת אפילו מעט בחין ערכה, ידע 

בבירור כי המפזר ממונו לצריכים – נוסף עוד )היינו שלא די שלא יחסר ממונו מהצדקה, אלא אף 

יתרבה( כי ה’ ידין את האדם לפי מעשיו ויעניקהו מברכתו כפי התקרבו אליה )היינו כפי אשר יתקרב 

האדם אל הברכה המצויה ביד ה’(, ומידת הכילות )הקמצנות( היא מחיצה של ברזל בינו ובין הברכה, 

והנדיבות הוא חלק מחלקי הברכה, ונמצא המתנהג בה )בנדיבות הלב( שהוא בתוכה )בתוך הברכה(”.

ה’כתב סופר’ )ראה, ד”ה והנה המדרש( מעורר על לשון הכתוב )דברים טו, יא( “כי לא יחדל אביון 

מקרב הארץ על כן אנכי מצוך לאמר פתח תפתח את ידך”, ומהו ‘על כן’, אלא מבאר ה’כתב סופר’, 

שהקב”ה אומר לאדם, ‘כי לא יחדל אביון’ – אנכי לא אשאיר את האביון להיות ‘נחדל’ מן העולם, למות 

ח”ו ברעבונו, ולעולם ימצא כל צרכו. אלא, מכיון שהנני יודע שעתידים לבוא עליך כל מיני פורענויות 

וברצוני להצילך מהם, על כן אנכי מצוך לאמר ‘פתוח תפתח את ידך’ ובזה תנצל מכל רע, וזהו פירוש 

אומרו ‘פתוח תפתח את ידך לו’ – כאילו אתה פתחת ידך לבקש טובה וחסד מעמו, ולא הוא ביקש 

טובה ממך. וכמתנה שלחתיו אליך דייקא, בכדי שנתון תיתן לו, ותינצל מכל מרעין בישין, כמו שאמרו 

חז”ל )ויק”ר לד, ח( ‘יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית’. 

הגאון רבי שמעון שקאפ זצ”ל )בהקדמה לספרו ‘שערי יושר’( מבאר את מאמר חז”ל )תענית ט’, א’( 

שדרשו על הפסוק הנאמר לענין מצות צדקה “עשר תעשר” )דברים יד, כב( – “עשר בשביל שתתעשר”. 

מדוע העשירות אינה תלויה במעשי האדם, אלא רק בנתינת מעשר, עד שאפשר שתלמיד חכם וצדיק 

פלוני לא יהא נשפע בעשירות מאחר שאינו נותן מעשר, ולאידך גיסא יימצא עם הארץ שיתעשר עושר 

רב בזכות מצוות מעשר. וההסבר בדבר הוא, שכמו הממונה מטעם השלטון על אוצר קטן, אם ישמור 

תפקידו כראוי יתמנה לאחר זמן לשמור על אוצר גדול יותר, וכך יעלה ממדרגה למדרגה אף אם אינו ידוע 

כמצליח גדול בשאר תפקידים – מכיוון שבענייני האוצר הרי הוא ממלא שליחותו ותפקידו כראוי. כמו כן 

בענין עשירות הממון הכל תלוי אך ורק אם משתמש כראוי בממונו, שאם נותן ‘מעשר’ הרי הוא מראה 

בזה כי יודע הוא כיצד להשתמש עם ממון, על כן יקבל את שכרו משלם בעשירות ורווחה, ואם לאו – לאו.

בספר ‘כתר ראש’ )ריש הלכות צדקה ומעשר, קכ”ג( כתב שהגאון רבי חיים מוואלאז’ין זצ”ל אמר 

בשם רבו הגר”א זצ”ל, וז”ל: כל השומר ‘מעשר’ מובטח בכך שלא יבוא לידי היזק כלל. והשומר 

חומש מובטח שיתעשר. ויושרש בזה מידת הבטחון, הלוואי כל ישראל היו שומרים ‘מעשר’ – היה 

מתקיים הפסוק )דברים טו, ד( ‘אפס כי לא יהיה בך אביון’”. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  זמש זמו   המוסר   ארחות   

או  דבר  ואוגר  זאוצר  כמי 

או  חבירו,  אצל  מסויים  חפץ 

מי שמפקיד אצלו ממון  כמו 

]ממונו[, מפני יראתו זיצטרך 

ידיעה  מתוך   – שמן  לאחר 

שביד חברו יהיה ממונו בטוח 

הממון  שכאשר  ]מפני  יותר. 

בידו, הוא חושש שמא ייגנב 

ממנו  יוותר  ולא  יאבד  או 

לו  יזדקק  כאשר  מאומה 

האם  לחם([.  )פת  זמן  לאחר 

אדם זה ראוי להערכה? הלא לטובת עצמו הוא פועל! ואף על פי זכל כוונתו ומטרתו לתועלת עצמו, 

וטובת עצמו היא הכוח הדוחף אותו בהטיבו לשולתו כמו זאמרנו, בכל זאת חייב מקבל הטובה לו – 

למי שהטיב עמו - את הזבח וההודאה עליה – לשבח ולהודות לו על כך, כמו זאמר שלמה המלך 

החכם )מזלי יט, ו(: ’רבים יחלו פני נדיב – רבים מחלים ומבקשים ראות פני הנדיב כדי לזכות במתת 

ידו וכל הרע לאיז מתן’ – והכול הם בבחינת ֵרעים וחברים לאיש הנותן ממונו וגומל חסד. ומאחר 

שטבע העולם לחלות פני נדיב, הדין נותן, שכשנעתר הנדיב וממלא את רצונו של מי שהתחנן לפניו, 

שהמקבל יודה לו על כך )על פי מרפא לנפש ופת לחם(, ואמר )מזלי יח, טש(: ’מתן אדם ירחיב לו 

– אדם הנותן צדקה, מרחיב את חלקו לעתיד לבוא ולפני גדולים ינחנו’ – וגם בחייו בעולם הזה הוא 

קונה לעצמו שם טוב ושמו מתפרסם בין הגדולים כאדם חשוב ומכובד )על פי רש”י(.

 – באחריתו  נפזו  את  לפאר 

המצווה  בזכות  ו”להתקשט” 

להשלים  לו  שתעמוד 

עמו  ותיטיב  נשמתו  את 

יש  עוד  טוב.  בעולם שכולו 

זו  מועטה  שתמורה  לזכור, 

שאינו  דבר  בעזרת  ניתנת 

בטובה  אלא  באמת,  שלו 

בידו  האלהים  זהפקידה 

בממון  משתמש  והוא   –

שהקב”ה הניח בידו כפיקדון 

אותה  – שימסור  לתתה  כדי 

למי זיהיה ראוי לה – לקבל 

מן  זאת  כל  ולמרות  אותה. 

הידוע – הדבר ברור לכל בר 

להודות  לעני  ראוי  כי  דעת, 

אותו – ולהכיר טובה לעשיר 

על כך ולזבחו. ואף על פי זלא הייתה כוונתו של העשיר אלא לפאר את נפזו באחריתו – לדאוג 

לעתיד נשמתו שתתענג בעולם הבא, ועם כל שה נתחייבה לו ההודאה – מוטלת על העני החובה 

להודות לעשיר ולברכו, וכמו זאמר איוב כשבאו עליו ייסוריו, בזכרו את ימיו הקדומים בהם היה 

משופע בעושר וכבוד, וגם את כל מעשי הצדקה אשר עשה, אמר, )איוב כט, יג(: ’ברכת אובד – 

ברכת האיש האובד בעיניו שהצלתי אותו מצרתו עלי תבוא’ – הייתה רגילה לבוא עלי )על פי 

מצודת דוד(, ועוד אמר )איוב לא, כ(: ’אם לא ברכוני חלציו – האם לא ברכו אותי המתניים של 

אותו עני שכיסיתי אותם בלבוש ומגש כבזי יתחמם’ – שגופו התחמם מגיזת כבשי )על פי מצודת 

דוד(. הרי שהעני חייב בהודאה לעשיר בעבור הטובות שמיטיב עמו.

סוג הטבה נוסף שמצוי בחברה הוא ההטבה של איש לרעהו, וזאת במטרה שישבחוהו בני אדם 

ויכבדוהו או מתוך מחשבה שתגיע לנותן תועלת מכך בבוא הזמן. 

אבל טובת בני אדם קצתם אל קצתם – וכן בני האדם מיטיבים אלה עם אלה בעבור אהבת הזבח 

והכבוד – הסיבה להטבה זו היא שאיפתם להתכבד ולהתגדל בעיני הבריות, והם מצפים גם לגמול 

העולם – כלומר מצפים לקבל תמורה להטבתם בעולם הזה, והרי הוא, המיטיב לחברו, דומה

ֶאְצלֹו  ַמְפִקיד  אֹו  ֲחֵברֹו,  ֵאֶצל  ָבר  ּדָ אֹוֵצר  ׁזֶ ִמי  ּכְ

— ְשָמן.  ְלַאַחר  ְצָטֵרְך  ּיִ ׁזֶ ִיְרָאתֹו  ֵני  ִמּפְ  ָממֹון, 

ֵהִטיבֹו  ּבְ ַעְצמֹו  ְלתֹוֶעֶלת  ָנתֹו  ּוָ ּכַ ׁזֶ י  ּפִ ַעל  )ה(ְוַאף 

ַבח ְוַההֹוָדָאה  ֶ ב לֹו ַהּזׁ ַחּיָ ָאַמְרנּו,  ֶ ּזׁ מֹו  ּכְ ְלשּוָלתֹו, 

ים ְיַחּלּו  ֵלי יט, ו(: ַרּבִ ָאַמר ֶהָחָכם )ִמׁזְ מֹו ׁזֶ ָעֶליָה, ּכְ

ֵלי יח, טש(:  ן, ְוָאַמר )ִמׁזְ ֵני ָנִדיב ְוָכל ָהֵרַע ְלִאיׁז ַמּתָ ּפְ

ן ָאָדם ַיְרִחיב לֹו ְוִלְפֵני ְגדֹוִלים ַיְנֶחּנּו. ַמּתָ

ִהְפִקיָדּה  ׁזֶ ּטֹוָבה  ּבַ ְבַאֲחִריתֹו  ַנְפׁזֹו  ְלָפֵאר 

ָלּה. —  ָראּוי  ְהֶיה  ּיִ ׁזֶ ְלִמי  ּה  ְלִתּתָ ָידֹו  ּבְ ָהֱאלִֹהים 

חֹו, ַאף  ּבְ י ָראּוי ְלהֹודֹות אֹותֹו ּוְלׁזַ דּוַע, ּכִ ּוִמן ַהּיָ

ַאֲחִריתֹו,  ָנתֹו ְלָפֵאר ֶאת ַנְפׁזֹו ּבְ ָהְיָתה ַכּוָ י ׁזֶ ַעל ּפִ

ָאַמר  ׁזֶ מֹו  ּכְ ַההֹוָדָאה,  לֹו  ָבה  ִנְתַחּיְ ֶשה  ל  ּכָ ְוִעם 

ֹבא, ְועֹוד ָאַמר  ת אֵֹבד ָעַלי ּתָ ְרּכַ ִאּיֹוב )ִאּיֹוב כט, יג(: ּבִ

י  ָבׂזַ ּכְ ש  ּוִמּגֵ ֲחָלָצו  ֵבְרכּוִני  לֹא  ִאם  כ(:  לא,  )ִאּיֹוב 

ם. ִיְתַחּמָ

ֲעבּור  ּבַ ֵני ָאָדם ְקָצָתם ֶאל ְקָצָתם  ּבְ טֹוַבת  ֲאָבל 
בֹוד ּוְגמּול ָהעֹוָלם, הּוא  ַבח ְוַהּכָ ֶ ַאֲהַבת ַהּזׁ

ה. ואף על פי זכונתו לתועלת עצמו בהטיבו לשולתו חייב לו הזבח וההודאה עליה. חיוב הכרת הטוב 

הוא גם כאשר המטיב הועיל ועשה לעצמו יותר מלמוטב. דבר זה למדנו מהנהגתו של אברהם אבינו 

עם בני חת. כאשר נאותו בני חת לבקשתו של אברהם אבינו לתת לו אחוזת קבר כדי לקבור את 

שרה, השתחוה אברהם לפניהם מספר פעמים והביע בפניהם הודאה רבה. מעשה זה שאברהם אבינו 

אשר נקרא בפיהם “נשיא אלוקים” בא בשכונתם וקנה שדה בגבולם היה בעיני בני חת כמעשה 

שנתן חשיבות וכבוד לעצמם שזכו לעיסקה זו. ואמנם חז”ל מפליגים בערכה של קניה זו “ויקם שדה 

עפרון” )בראשית כג, יז( – “תקומה היתה לו, שיצא מיד הדיוט ליד מלך” )ראה רש”י שם(.

זו בכך שקבלו תמורתה כסף מלא,  נהנו בני חת ממכירת אחוזה  בנוסף לכך שזכו לחשיבות, 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  זמט זמח   המוסר   ארחות   

נתבאר  הנה   - נראה  וכבר 

מכל מה זהקדמנו, כי כוונתו 

ומטרתו של כל מטיב לשולתו 

לתועלת  הוא  אדם  מבני 

עצמו תחילה – היא קודם כל 

ולקנות  עצמו,  תועלת  עבור 

לעצמו  בכך  לרכוש  כדי   –

קיזוט נאה לעולם השה או לעולם הבא, או כדי לדחות ולסלק צער מעל נפזו, או לתקנת ממונו – או 

עבור תועלת ממונו ורכושו,

הרווחת  החמישית  ההטבה 

היא  בעוה"ז  הבריות  בין 

הטבת החזק על החלש.

– טובות שמיטיב  אך טובות 

העני  על  החומל  האדם 

רגש  מתוך   – לו  הכואב 

חמלה והרגשת צערו וכאבו. 

בדבר,  ונעמיק  כשנתבונן 

נגלה שגם בהטבה זו כוונתו 

של העשיר היא לטובת עצמו 

והוא מכוין בה - כוונתו היא 

לסלק ולדחות את הצער מעל עצמו – ההטבה נועדה לדחות מעליו את תחושת הצער על העני, 

אזר מצאהו – שהוא מרגיש בה כשרואה בעליבותו ובדוחקו, ועל ידי תמיכתו בעני הוא רוצה 

זה המיטיב  ונמצא שאדם  ביחסו למי זחמל עליו,  בו  להתנתק מעגמת נפזו וכאבו, שהתעוררו 

– דומה לאדם זמרפא כאב זמצאהו בעצמו. בעצם הוא מרפא  עם העני והחלוש הרי הוא כמי 

את עצמו בתוך כדי שימוש בטובת ה’ עליו – בממונו אשר היטיב עמו ה’ ונתנו לו. ועם כל זאת 

ולמרות הצד האנוכי שבמעשהו איננו נזאר מבלתי זבח – ולא ייתכן שהעני לא ישבח את העשיר 

על חסדו אשר עשה עמו, כמו זאמר איוב )איוב לא, יט-כ(: ’אם אראה אובד מבלי לבוז ואין כסות 

– לא אוכל להתאפק  – אם אראה עני ואביון ללא מלבוש וכסות, אם לא ברכוני חלציו  לאביון 

עד שאלבישנו, ויברכו אותי מותניו של אותו העני על שכיסיתי אותם, ומגש כבזי יתחמם’ – ועל 

שחממתי אותו מגז כבשי )עפ”י טוב הלבנון(.

ל ֵמִטיב  ַנת ּכָ ּוָ ּכַ י  ּכִ ְמנּו,  ִהְקּדַ ֶ ה ּזׁ ִנְרָאה ִמּמַ ּוְכָבר 
ַעְצמֹו  ְלתֹוֶעֶלת  הּוא  ָאָדם  ֵני  ִמּבְ ְלשּוָלתֹו 

ה אֹו ָלעֹוָלם  ּוט ָנֶאה ָלעֹוָלם ַהּשֶ ה, ְוִלְקנֹות ִקּזׁ ְתִחּלָ

ַנת ָממֹונֹו,  א, אֹו ִלְדחֹות ַצַער ֵמַעל ַנְפׁזֹו, אֹו ְלַתּקָ ַהּבָ

ן  טֹובֹות ַהחֹוֵמל ַעל ֶהָעִני ַהּכֹוֵאב לֹו, הּוא ְמַכּוֵ ַאְך 
ְמָצָאהּו  ר  ֲאׁזֶ ַעְצמֹו,  ֵמַעל  ַצַער  )ו(ִלְדחֹות  ּה  ּבָ

ִמי  ָחַמל ָעָליו, ְוהּוא ּכְ ֵמָעְגַמת ַנְפׁזֹו ּוְכֵאבֹו ְלִמי ׁזֶ

טֹוַבת ְיָי ָעָליו, —  ַעְצמֹו ּבְ ָצָאהּו ּבְ ּמְ א ְכֵאב ׁזֶ ַרּפֵ ּמְ ׁזֶ

ָאַמר ִאּיֹוב )ִאּיֹוב  מֹו ׁזֶ ַבח, ּכְ י ׁזֶ ְלּתִ ָאר ִמּבִ ְוֵאיֶנּנּו ִנׁזְ

סּות  ּכְ ְוֵאין  ְלבּוׁז  ִלי  ִמּבְ אֹוֵבד  ֶאְרֶאה  ִאם  יט(:  לא, 

ם. י ִיְתַחּמָ ָבׂזַ ש ּכְ ָלֶאְביֹון, ִאם לֹא ֵבְרכּוִני ֲחָלָצו ּוִמּגֵ

וראשון ראשון מסתלק”. אברהם אבינו התעסק במעשה כביר של חסד, אבל  ושותין  כאוכלין 

למעשה היה זה עם אנשים שלא היו זקוקים לחסד זה.

ירמיהו על אנשי  ב’( בבקשת  ט’,  )ב”ב  141( הקשה מהגמרא  )ח”א עמ’  ‘מכתב מאליהו’  בספר 

ענתות “אמר ירמיה לפני הקב”ה רבונו של עולם אפילו בשעה שכופין את יצרן ומבקשין לעשות 

צדקה לפניך הכשילם בבני אדם שאינן מהוגנין כדי שלא יקבלו עליהם שכר”. ונמצא שחשיבות 

מעשה החסד נמדדת לא רק לפי העושה אלא גם לפי המקבל, וקשה הרי המלאכים שבאו אצל 

אברהם לא היו צריכים לאכול, ואם כן אברהם עשה חסד עם כאלה שהם אינם מהוגנין, אם כן 

לכאורה מה הגדולה הרבה במעשה של אברהם עם המלאכים?

והסביר: על פי מה שכתב רבינו כאן, כי יש אדם שבעצם אינו רוצה לתת כדי למלא את חסרון הנצרך, 

אלא הוא נותן כדי לסלק מעליו את הצער, דהיינו הנתינה כיון שאינו מסוגל לראות את מצבו של 

העני, לכן מסלק את האי נעימות שלו ]או מכיון שכולם נותנים אינו רוצה שיאמרו שהוא אינו נותן[. 

כזו היתה מדרגתם של אנשי ענתות, הם לא רצו לעשות צדקה אלא עשאוה מחמת ההכרח והבושה, 

אמנם בפועל הם מילאו את חסרון העני, אבל לא זה מה שעמד לנגד עיניהם בעת המעשה, ונמצא 

שהיה חסר להם בעיקר הכוונה של מצות צדקה. ואם כי לכאורה לא היה מגיע להם שכר על עצם 

מעשה הצדקה, אך על כל פנים כיון שהמקבל היה זקוק לצדקה להשלים את חסרונו, הפכו הם ל”כלי” 

שעל ידם נעשתה הצדקה, ובתור כלי קיבלו שכר, ועל כן ביקש ירמיהו שהקב”ה יכשילם בעניים 

שאינם מהוגנים, שאף לא ישמשו ככלי וגורם לצדקה ולא יקבלו שכר. משא”כ אברהם היה חפצו ורצונו 

להיטיב עם המלאכים ולעשות עמם צדקה וחסד, ואף שלא היה חסר להם מאומה, מכל מקום הוא קיבל 

שכר על עצם הכוונה, השאיפה והרצון שעמדו ביסוד מעשה החסד שלו. 

“ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר” ואת החסד הם עשו יותר לעצמם מאשר לאברהם שהרי 

קבלו מחיר מופרז בהרבה מהמחיר הרגיל.

אבל אף על פי כן הכיר להם אברהם טובה במידה מרובה כזאת שהשתחוה להם לאות תודה כמה 

פעמים, וזכו להיות כתובים בתורה עשר פעמים )רבי נתן צבי פינקל – הסבא מסלבודקא(. 

ו. לדחות צער מעל עצמו. אמרו חז”ל )ויק”ר פר’ לד, ח( “רבי סימון בשם רבי אלעזר אומר, בה 

ארבע שיטין ]ארבע בחינות בחסד[, מי הוא שעשה חסד עם מי שלא היו צריכין, אברהם עם 

מלאכי השרת, כתיב ‘והוא עומד עליהם תחת העץ ויאכלו’, וכי אוכלין היו? אמר רבי יודן, נראין 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  זנא זנ   המוסר   ארחות   

אם כן, על אחת כמה וכמה 

חייב  שהאדם  החובה  רבה 

והזבח  העבודה  מן  בה 

ולשבח  לעבוד   – וההודאה 

את  שיצר  לבורא  ולהודות 

הטובה, והמטיב בה לו – והוא 

שיצר  הטובה  את  המשפיע 

טובה  וכל  האדם  בני  על 

שזכו בה היא מכוחו, אזר אין תכלית וגבול לטובתו – ואין זמן מוגבל להשפעת טובתו, אך היא 

מתמדת ]תמידית[ ונמזכת ללא שום מעצור והפסקה, מבלתי כוונת תועלת – למיטיב אין כל כוונה 

של תועלת עצמית, מלבד הרצון השלם להיטיב עם בריותיו, ולא דחיית – ואין לו שום צורך של 

הגנה עצמית ומטרה להינצל מנשק, והוא משפיע שפע טוב רק כנדבה וחסד ממנו על כל המדברים 

נועד להעמיד בקל  סוגי המוטבים השונים  בו  תיאור הכרת הטוב שחייבים  בני האדם.  – לכל 

וחומר את גודל חובתו של האדם להודות לבוראו, הודאה שצריכה להתבטא בעבודתו לפניו. כדי 

להעצים את הקל וחומר שיש בכך מדגיש רבנו נקודה נוספת בעניין. 

שה  כל  אין  זאת  ולמרות 

– אין בכך כדי למנוע  מונע 

הטובות  ולפטור את מקבלי 

 – והודאתם  מלזבחם 

ולהודות למטיביהם, ומיראה 

– ולירא מהם ומאהבה אותם 

ומלהזיב  אותם,  ולאהוב   –

על  ואף  הטוב,  כגמולם  להם 

פי זהטובה ההיא – שהיטיבו 

זאולה בידם  היתה  היא  בה 

– אינה משל עצמם אלא היא מושאלת להם מהבורא, ובנוסף לכך הם מוכרחים להיטיב בה – יש 

בטבעם כח שמניע אותם להיטיב ומאלצם לפעול עבור הזולת, כאזר שכרנו – כמו שבארנו ]הן 

מצד טבע הבריאה הטבוע באדם כגון אב המטיב עם בנו, והן מצד תועלות אחרות לשאר עניני 

העולם )פת לחם([, וגם שטובתם אינה תמידית שאין האדם מיטיב עם אחרים תמיד בכל רגע אלא 

רק מזמן לזמן )פת לחם( ולא נדיבותם נמזכת – ונדיבות לבם אינה מתקיימת ברציפות ולמשך זמן 

רב, ובפרט שחסידותם מעורבת עם כוונת תועלת נפזם – שכל מעשי החסד שעושים עם אחרים 

מעורבות בהם כוונות אחרות שהם לתועלת עצמם בהווה ובעתיד או כוונה לדחות ולסלק ההישק 

ממנה – להרחיק את הצער מעליהם.

ַבח  ֶ ְוַהּזׁ ָהֲעבֹוָדה  ִמן  ב  ַחּיָ ָהָאָדם  ה  ּמָ )ח(ּכַ ן  ּכֵ ִאם 

ר  ֲאׁזֶ לֹו,  ּה  ּבָ ִטיב  ְוַהּמֵ ַהּטֹוָבה  ְלבֹוֵרא  ְוַההֹוָדָאה 

ֶכת,  ְכִלית ְלטֹוָבתֹו, ַאְך ִהיא ַמְתֶמֶדת ְוִנְמׁזֶ ֵאין ּתַ

ְנָדָבה  ַרק  ֵנֶשק,  ת  ְדִחּיַ ְולֹא  ּתֹוֶעֶלת  ַנת  ּוָ ּכַ י  ְלּתִ ִמּבִ

ִרים. ל ַהְמַדּבְ ּנּו ַעל ּכָ ָוֶחֶסד ִמּמֶ

ְרָאה  ִמּיִ ְוהֹוָדָאָתם,  ְבָחם  ִ ִמּזׁ מֹוֵנַע  ֶשה  ל  ּכָ )ש(ְוֵאין 

י  מּוָלם, ַאף ַעל ּפִ יב ָלֶהם ּגְ ּוֵמַאֲהָבה אֹוָתם, ּוֵמָהׁזִ

ֻמְכָרִחים  ְוֵהם  ְבָיָדם,  אּוָלה  ׁזְ ַהִהיא  ַהּטֹוָבה  ׁזֶ

ִמיִדית  ר ָשַכְרנּו, ְוטֹוָבָתם ֵאיָנּה ּתְ ֲאׁזֶ ּה, ּכַ ְלֵהיִטיב ּבָ

ִעם  ְמעֶֹרֶבת  ַוֲחִסידּוָתם  ֶכת,  ִנְמׁזֶ ְנִדיבּוָתם  ְולֹא 

ה. ּנָ ִמּמֶ ק  ַהֶהּשֵ ִלְדחֹות  אֹו  ם  ַנְפׁזָ ּתֹוֶעֶלת  ַנת  ּוָ  ּכַ

מבואר, שיש מקום להודות אף במקום שיש ציווי וחיוב התורה, וכשם שיש ענין להכיר טובה 

מקום  יש  כך  להפקירם,  מצווה  שהוא  אף  בשביעית,  פירות שדהו  אכילת  בעת  הקרקע  לבעל 

להודות לכהנים על ברכתם, אף שהם מצווים ומחויבים בכך. וביאור הדבר, כי חיוב הכרת הטוב 

הוא חיוב עצמי, על הטובה שקיבלנו, ואף אם נותן הטובה מחוייב ומצווה בכך, מכל מקום כיון 

שסוף סוף קיבלנו ממנו את ההנאה, עלינו להודות לו על הטובה. 

ח. כמה האדם חייב מן העבודה והזבח לבורא הטובה והמטיב בה לו. רבינו סעדיה גאון )בפתיחה 

יתרומם  ה’  לפני  ולהלל  להודות  לחובותינו,  גבול  “כיון שאין  וז”ל:  לפירושו על התורה( כתב, 

ברוממותו, על כל אשר היטיב עמנו, לפי שאין גבול ליכלתו אשר בגללה נהללנו, ואין קץ לפעלו 

אשר בעבורו נשבחנו, לכן התודה הכי חשובה היא העילוי, והשבח הכי נכבד הוא הרוממות” עכ”ל. 

ובספר ‘הארת התפילה’ ביאר את דבריו, וז”ל: נראית כוונתו של רבינו סעדיה גאון זצ”ל, בהקדם 

מה שאנו אומרים בתפילת נשמת “ואילו פינו מלא שירה כים ולשוננו רינה כהמון גליו וכו’ וכו’ 

– אין אנחנו מספיקים להודות וכו’ על אחת מאלף אלפי אלפים” וכו’. 

הוא  צריך  מדבר  כשאדם  שהרי  אלקי,  כח  הוא  הדיבור  שכח  ב”כוזרי”  איתא  הענין,  להמחיש 

לנהוג בהכרת הטוב אף  שיש  ב’( כתב  ד’,  )שביעית  הרש”ש  ש. ואין כל שה מונע מזבחם והודאתם. 

כשהנותן מחוייב בפעולת ההטבה. ומקורו מהמשנה במסכת עדויות )ה’, א’(: “אוכלין פירות שביעית 

בטובה ושלא בטובה, כדברי בית שמאי. ובית הלל אומרים: אין אוכלין אלא בטובה” )כך היא גירסת 

הראב”ד שם(. ומבואר שגם לדעת בית הלל וגם לדעת בית שמאי מותר להכיר טובה לבעל השדה 

ולהודות לו בעד הפירות של שביעית שאוכלים משדהו, הגם שהתורה התירה לאכול את פירות שדהו 

בעל כורחו וללא רשותו ]ובטעם ב”ה האומרים שאין אוכלים אלא בטובה, משום שגוזרים בשביעית 

משום שאר השנים, שלא יהא אדם רגיל ליכנס בשדה חבירו ובגינתו ובפרדסו שלא מדעתו )ראב”ד([. 

וכתב הרש”ש וז”ל: “ובזה יישבתי המנהג שאומרים לכהנים אחרי ירידתם מן הדוכן “יישר כוחכם” – 

אשר רבים לעגו על זה כיון שהם מצווים בכך ועוברים בג’ עשין אם לא יברכו, דהא הכא נמי מצווים 

הבעלים להפקיר ואפילו הכי מותר להחזיק להם טובה לכולי עלמא”. עכ”ל.

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  זנג זנב   המוסר   ארחות   

 – העבודה  מן  לו  זמטיבים 

חייב מי שהיטיבו עמו בחובת 

ההודאה והכניעה למטיב כפי 

שביארנו ומה זספרנו.

זאת ועוד. כאשר מרחיבים את 

למוטב,  המיטיב  שבין  הפער 

דרגה  בעל  מיטיב  ומציירים 

גבוהה ביותר ומוטב שהוא נחות דרגה ביותר, מתקבלת תמונה של מתן חסד מושלם, שיש להודות 

עליה בהודאה מיוחדת, מופלגת. ואם היינו חוזבים – וכשנוסיף להתבונן בעניין זה נשים לב לדקויות 

נוספות; לו יצוייר, כי מי אזר מטיבין לו – שמקבל הטובה הוא בתכלית החסרון והגריעות – הוא אדם 

 - עליו  לעמוד  זראוי  וממה 

ומה שראוי להתבונן בו ביחס 

שיש בין המיטיב אל המוטב, 

מבני  לשולתו  המיטיב  כל  כי 

המיטיב  אדם  שכל   – אדם 

לבני אדם אחרים מכל המינים 

אזר שכרנו – בכל אחד מסוגי 

ההטבות האפשריות שהוזכרו 

אין   – יתרון  לו  אין  לעיל, 

האדם המיטיב עולה בדרגתו 

על מי זהוא מיטיב ]שהיטיב[ לו, אלא במקרה מן המקרים – וכל עדיפותו על המקבל הוא במעלה 

חיצונית שהיא מקרית והיא בגדר מתנה שנתברך בה הנותן. אין מדובר במעלה בעצם אישיותו של 

המיטיב או בעצם טיבו. רק בשל אותה מעלה חיצונית נעשה הוא המסייע והנותן וחברו הוא ה’מקבל’, 

אבל באנוזותם ועצמם – אבל בעצם מהותם נמזלים וקרובים – הם כמעט שווים שה לשה בעצם בדמות 

– בתוארם ובמראם ובחיבורם – ובהרכבת אבריהם ובצלמם - ובשכלם וטבעיהם – ובתכונותיהם וברוב 

מקריהם – וברוב המאורעות והמקרים שעוברים עליהם בימי חייהם, ועם כל שה – ולמרות זאת חייב מי

ְרנּו. ּפַ ּסִ ֶ ִטיב ַמה ּזׁ ִטיִבים לֹו ִמן ָהֲעבֹוָדה ַלּמֵ ּמֵ ׁזֶ

ֵמִטיִבין ר  ֲאׁזֶ ִמי  י  ּכִ ִבים,  חֹוׁזְ ָהִיינּו   ְוִאם 
ִריעּות ְוַהּגְ ַהֶחְסרֹון  ַתְכִלית  ּבְ  לֹו 

ל ֵמִטיב ְלשּוָלתֹו  י ּכָ ּכִ ָראּוי ַלֲעמֹד ָעָליו,  ֶ ּזׁ ה  ּוִמּמַ
ר ָשַכְרנּו, ֵאין  יִנים ֲאׁזֶ ל ַהּמִ ֵני ָאָדם ִמּכָ ִמּבְ

ִמן  ִמְקֶרה  ּבְ א  ֶאּלָ לֹו  ִטיב  ּמֵ ׁזֶ ִמי  ַעל  ִיְתרֹון  לֹו 

ִלים,  ִנְמׁזָ ְוַעְצָמם  ֱאנֹוׁזּוָתם  ּבֶ ֲאָבל  ְקִרים,  ַהּמִ

ֶעֶצם ּוִבְדמּות ּוְבִחּבּוָרם ּוְבַצְלָמם  ּוְקרֹוִבים ֶשה ָלֶשה ּבְ

ב ִמי  ל ֶשה )ט(ַחּיָ ְוִטְבֵעיֶהם ּוְברֹב ִמְקֵריֶהם, — ְוִעם ּכָ

גלוסקאות הביא לפני, וכל מה שטרח, לא טרח אלא בשבילי. אורח רע מה הוא אומר? מה טרח 

בעל הבית זה? פת אחת אכלתי, חתיכה אחת אכלתי, כוס אחת שתיתי, כל טורח שטרח בעל 

הבית זה, לא טרח אלא בשביל אשתו ובניו”.

ולהכיר את כל  ומייצג את ה”מכיר טובה”. את המשתדל לראות  כן, אורח טוב מסמל  הנה כי 

הטובה בשלימותה אף מעל ומעבר למראית העין. אורח טוב חש שכל מה שטרח בעל הבית “לא 

טרח אלא בשבילי”. ובהתאם לכך משעבד את עצמו בחובת ההודאה. לא כן אורח רע, המסמל 

את ה”כפוי טובה” שכל מגמתו למעט את ערך הטובה שקיבל, בטענה ש”לא טרח בעל הבית אלא 

בשביל אשתו ובניו” ובזה הוא פוטר עצמו להודות לבעל הבית על מה שקיבל.

להזכיר את  בוחר  טוב  אורח  ביאור מדוע  צריך  העיר שלכאורה  )ברכות שם(  ה’שפתי חכמים’ 

הכנותיו של בעל הבית, וכמו שאומר ‘כמה בשר הביא לפני, כמה יין הביא לפני, כמה גלוסקאות 

ולא מדבר על  ואילו האורח רע מזכיר את מה שאכל בפועל ומה ששתה בפועל  הביא לפני’, 

הכנותיו של הבעל הבית וכלשונו ‘פת אחת אכלתי, חתיכה אחת אכלתי, כוס אחד שתיתי’. וכתב 

לפרש על פי מה שאמרו במסכת קידושין )מ’, א’( שמחשבה טובה הקב”ה מצרפה למעשה, ואילו 

מחשבה רעה אין הקב”ה מצרפה למעשה, ולפי זה כשמדברים באורח טוב שאוחז במידה טובה, 

אם כן משבח הוא אף על ההכנה והמחשבה טובה, ולעומתו האורח הרע שאוחז הוא במידה רעה 

מוזכרת רק האכילה עצמה. והוסיף שלכך נקראו ‘אורח טוב’ ו’אורח רע’, והיינו שהאורח טוב אוחז 

במידת הטוב, במידה שמחשבה טובה הקב”ה מצרפה למעשה, ואילו האורח רע אוחז במידה רעה, 

במידה שמחשבה רעה אין הקב”ה מצרפה למעשה.

להפעיל חלקי דיבור שונים והדבר נעשה במהירות עצומה שאין לאדם שליטה על כך. למשל: 

“בראשית ברא אלקים” וגו’, האות ב’ – מבוטאת בשפתיים, האות ר’ – בחיך, האות ש’ – בשיניים, 

האות ת’ – בלשון, וכן הלאה. כשאחד רוצה לומר פסוק זה – אין הוא צריך להפעיל את המח 

במהירות  אומר  והוא  הנכונה  הפקודה  את  נותן  והמח  להפעיל  עליו  דיבור  חלק  איזה  ולחשוב 

עצומה את הפסוק. הרי שפעולת המח היא לא בשליטת אדם והוא כח אלקי.

כוונת הרס”ג, שכאשר אדם  נראית  זו דוגמא קטנה מנפלאות הבורא החקוקים בבריאה. מעתה, 

מתבונן בטובות הבורא העצומות – אין גבול לחובתו להלל ולשבח, שהרי טובותיו הן הרבה למעלה 

מהשגת אנוש, מפני שהוא מיטיב כפי גודל יכלתו ולא כפי גודל השגתינו. אם כך, כמה שנרבה 

בשבחיו – אין זה אפילו כטיפה מן הים לעומת אמיתיות הטובות, ממילא הדבר החשוב ביותר שעלינו 

לעשות הוא להכיר שהוא נעלה ומרומם מעל כל ברכה ותהילה. כן נראה לענ”ד כוונתו זצ”ל. עכ”ל. 

ט. חייב מי זמטיבים לו מן העבודה למטיב. למדונו חז”ל בגמרא )ברכות נח, א(: “אורח טוב, מה 

הוא אומר? כמה טרחות טרח בעל הבית בשבילי, כמה בשר הביא לפני, כמה יין הביא לפני, כמה 

 עיונים 

 עיונים 



הלבבות שער עבודת האלהיםחובות 

זנה  המוסר   ארחות   

ביושר לבב הלבבות שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  זנד  

חסר כל ערך ומעלה בהרכבתו 

– הן מבחינת הרכבת יסודות 

מבחינת  והן   – וחיבורו  גופו 

חיבור איבריו ודמותו – וצורת 

שנגיע  בוודאי  אזי  תבניתו, 

חייב  היה  שהוא  למסקנה 

 – יותר  בעבודה  ]מחוייב[ 

חובתו להודות ולהיכנע לפני 

גדולה  תהיה  עמו  המיטיב 

על  ביותר,  ומודגשת  יותר 

כך שהמיטיב שם לבו לחמול 

אף  על  זה  איש  על  ולרחם 

וכן  הלבנון(.  )טוב  שפלותו 

כאזר  וכמה  כמה  אחת  על 

נחזוב, כי המטיב בטובה הוא 

טוב בכל מהותו וטובו במידה 

שאפשר  ביותר  המושלמת 

להעלות על הדעת, וזלם מכל נמצא – ומושלם בכל המעלות יותר מכל הנמצאים בעולם, ולעומתו 

מי זמטיבין לו – מקבל הטובה הוא גרוע ופחות יותר מכל נברא שנמצא בעולם, והוא חלוז יותר מכל 

הנבראים שבעולם, הרי בוודאי שהזכל מחייב את מקבל הטובה בתוספת העבודה – ושהכנעתו והודאתו 

ונתבונן  – ללא שיעור וללא גבול. ומעתה, כאזר נבחון  - עמו צריכה שתהא עד אין תכלית  למטיב 

במחשבתנו על ההקזה השאת – ועל פי הדרך הזו את דבר הבורא יתברך ובני אדם – בתיאור היחס הקיים 

בין הבורא יתברך לבין בני האדם, ונחקור זאת בכוח זכלנו, נמצא ונסיק, כי מחד גיסא הבורא יתברך 

הוא נעלה וניזא ומרומם על כל מה שנמצא וקיים בעולם וכל מוזג – ועל כל מה שניתן להשיג באמצעות 

ההרגזה על ידי חושינו, ובכוח הזכל, כפי אזר התבאר בזער הראזון מן הספר השה )שער הייחוד(.

וכן נמצא האדם בהקזתו – ומאידך גיסא, האדם הוא יצור נחות וחסר אונים. פחיתותו תהיה ניכרת 

כאשר נקיש ונשווה את האדם אל זאר מיני

ֲעבֹוָדה יֹוֵתר.  ב ּבַ ָבתֹו ְוִחּבּורֹו ּוְדמּותֹו, ָהָיה ַחּיָ ַהְרּכָ ּבְ

ֵלם  ְוׁזָ ּטֹוָבה טֹוב  ּבַ ִטיב  ַהּמֵ י  ּכִ ַנְחׁזֹב,  ר  ֲאׁזֶ ּכַ ְוֵכן 

ִנְמָצא  ל  ִמּכָ רּוַע  ּגָ לֹו  ִטיִבין  ּמֵ ֶ ּזׁ ּוִמי  ִנְמָצא,  ל  ִמּכָ

תֹוֶסֶפת ָהֲעבֹוָדה  ב ּבְ ֶכל ְמַחּיֵ ל ִנְבָרא, ַהּזֵׂ ְוָחלּוׁז ִמּכָ

ה  ׁזָ ר ִנְבַחן ַעל ַהַהּקָ ְכִלית. ְוַכֲאׁזֶ ִטיב ַעד ֵאין ּתַ ַלּמֵ

ְכֵלנּו,  ׂזִ ּבְ ָאָדם  ּוְבֵני  ַרְך  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  ַבר  ּדְ ַהּשֹאת 

ל  א ּוְמרֹוָמם ַעל ּכָ ַרְך ַנֲעֶלה ְוִנּזָׂ ִנְמָצא ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ

ר  ֲאׁזֶ ִפי  ּכְ ֶכל,  ּוַבּזֵׂ ה  ׁזָ ַהְרּגָ ּבַ ג  ֻמּזָׂ ְוָכל  ִנְמָצא 

ה.  ֶפר ַהּשֶ ַער ָהִראׁזֹון ִמן ַהּסֵ ׁזַ ֵאר ּבַ ִהְתּבָ

ִמיֵני  ָאר  ׁזְ ֶאל  תֹו  ׁזָ ַהּקָ ּבְ ָהָאָדם  ִנְמָצא  )י(ְוֵכן 

)סנהדרין ל”ח, א’( מפני מה אדם הראשון נברא בערב שבת, כאחרון הנבראים? כלומר, מדוע 

יצירתו של אדם היה אחר כל בהמה חיה ועוף במעשה בראשית? שאם תזוח דעתו של אדם עליו, 

כלומר, אם יתגאה, אומרים לו: אל תתגאה! הרי אפילו היתוש השפל קדמך במעשה בראשית. 

ובמדרש כאן הוסיפו: “שאם זכה, אומרים לו אתה קדמת לכל מעשה בראשית ]שהנשמות נבראו 

לימדונו חז”ל כאן? מה באה קדימתו של היתוש  יתוש קדמך”. מה  ואם לאו...  ביום הראשון[, 

ללמדנו?

ביאר ה’כתב סופר’, לנו נדמה, שהאדם עולה במעלה על כל שאר הברואים. מי כהאדם שיש לו 

יכולת של דיבור וחשיבה, שבהם הוא ממציא המצאות מדהימות, ובאמצעותם הוא שולט על כל 

הבריאה... אך נראה שהשקפה זו היא אחיזת עינים שאין לה על מה להסתמך. לאמיתו של דבר, 

אין לך בריה חלושה וחסרת אונים כהאדם! 

כל הברואים מוצאים את מזונם מוכן לפניהם. לעולם אין להם דאגות של פרנסה. הקב”ה צייד אותם 

בכל האמצעים הדרושים להם כדי לחיות, בנשק טבעי להגנה, הוא דואג למזונם, “נותן לחם לכל 

בשר”, אין להם צורך בביגוד הן לחורף והן לקיץ. ואילו האדם, על אף תיחכומו הגדול, ועם כל 

המצאותיו הנפלאות, חייו מלאי דאגה וחרדה; הוא עמל על פרנסתו, ולא תמיד מוצא את סיפוקו.

משל למה הדבר דומה? לילד שביקר בבית חולים, וראה שם חולים רבים המחוברים לכל מיני 

מכשירים, ורופאים ואחיות המתרוצצים סביבם. כשחזר הילד לביתו, אמר: “אני מקנא באנשים 

אלה בבית החולים! כמה מכשירים יש להם! כמה אנשים המשרתים אותם! ועלי – אף אחד לא 

מסתכל!...”

כך האדם, נדמה לו שעם כל ההמצאות והשכלולים שלו, הוא עולה על החיות הערומות החסרות 

כל. הוא שוכח, שהחיות פשוט אינן זקוקות לכל זה, יש להם את כל מחסורם ללא מאמץ וללא 

המצאות... האמת היא, אם כן, ש”יתוש קדמך”, לא רק בזמן, אלא גם ב”איכות החיים”.

כיצד בכל זאת ניתן להבין את עליונות האדם? על מה נאמר “זכה אתה קדמת”?

הבדל אחד ישנו, והוא ההופך את הקערה על פיה. לבעלי חיים אין מטרה בחיים. הם חיים חיים 

נוחים, אבל לשם מה? ואילו האדם, יש לו מטרה, הוא חי כדי לזכות בחיי העולם הבא, כדי לעבוד 

את ה’. ולכן עדיפים חייו, אע”פ שהם חיי עמל ודאגה, על חייהם של שאר הבריות. “המכבד את 

התורה, גופו מכובד על הבריות”, מי שמעריך ומנצל את תכליתו בחיים – ורק התורה היא תכלית 

אמיתית בחיים – הרי הוא עולה על שאר הבריות, הוא מכובד מהם. אבל מי שחושב שהוא חי 

למען הפרנסה, למען הנאות עוה”ז, למען הכבוד, עליו נאמר: “המחלל את התורה, גופו מחולל על 

הבריות”, הוא בזוי יותר מיתוש קטן. אשרינו מה טוב חלקינו, ומה נעים גורלנו, ומה יפה ירושתנו!  י. וכן נמצא האדם בהקזתו אצל זאר מיני החיים זאינם מדברים חסר וחלז מכולם. איתא בחז”ל 
 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  זנש זנו   המוסר   ארחות   

הלכלוכים  מן  האדם  גוף 

כשנתבונן   – והטינופים 

הנמצאים  ובטינוף  בזוהמה 

וכן  האדם,  של  גופו  בתוך 

עליו  זנראה  למה  כשנשים 

על  הנראה  לטינוף   – מחוץ 

זהוא  ממה  מבחוץ,  גופו 

דומה  שהוא   – מהם  קרוב 

ולטינוף  ללכלוך  מאוד 

להכיר  ונוכל  הגוף,  שבתוך 

בלכלוך זה, כזהוא נמנע מן 

ימים רבים  והנקיות  הרחיצה 

מלהתרחץ  יימנע  כאשר   –

ולהתנקות משך זמן רב, וכן נוכל לראות את נחיתותו כלפי שאר הבריות בזוהמת גופו כאזר 

ימות, כי אז מתגלה, כי שוהמת גופו יותר כבדה וחזקה מכל שוהמת כל נבלות – יותר מזוהמת נבלתם 

של כל זאר בעלי החיים, וכן ריחו קשה מריחות שאר הנבלות של שאר בעלי החיים, וכן צואתו 

יותר מסרחת מצואת זאר בעלי החיים, וכן הדבר בזאר טינופיו – כגון שאר הפרשות גופו כמו 

ההפרשות הזבות מן האף והאוזן, שהן מאוסות באדם יותר מאשר אצל בעלי חיים אחרים.

והענין הזליזי נוכל לבחון בצורת התנהלות האדם מול שאר בעלי החיים, וכפי מה זהוא נראה 

כוח שכלו  – בעת שייפגע  ידו לעזור לעצמו, כזיחסר כח הדיבור  ומאזלת  מחולזת תחבולותיו 

ותיפגם דעתו, אזר על ידם נתן לו

בעלי-החיים זאינם מדברים. 

או אז נמצא ונגלה כי מבחינת 

האדם  נחשב  גופו  צורכי 

לחסר וחלז ונצרך לאמצעים 

יותר  קיומו,  לצורך  רבים 

החיים  בעלי  מכל   – מכולם 

 – שה  לך  וייראה  שבעולם, 

תתגלה  האדם  של  נחיתותו 

 – ענינים  בזלזה  לעיניך 

בשלוש בחינות שתבחן את 

מצבו של האדם מול מצבם של בעלי החיים כדלהלן.

אחד - הראשון מהם, בענין גידולו – כשתבחן את אופן התפתחותו מיום לידתו ועוללותו – ותקופת 

ויכולים  ממנו,  יותר  חשקים  החיים  בעלי  שיתר  לגלות  קל   – החיים  מיני  זאר  נמצא  כי  ילדות. 

בכוחם לסבול אופני הצער והנזקים יותר ממנו, ולנזא - ולגדל את עצמם – והם עצמאיים בדאגה 

לצורכיהם ומסוגלים לספק לעצמם מזון והגנה בכוחות עצמם עוד בקטנותם, ואינם מטריחים את 

אבותם בגידולם – את מולידיהם בדאגה לגידולם כפי טרחת הוריו של האדם. 

החיים, כזנעיין במה זיז תוך  בעלי  לשאר  יחסית  האדם  חולשת  את  נבחן  שבו  והענין הזני 

ְרֶאה  ּנִ ֶ ּנּוִפים, ּוַמה ּזׁ ְכלּוִכים ְוַהּטִ ּגּוף ָהָאָדם ִמן ַהּלִ

הּוא  ׁזֶ ּכְ ֵמֶהם,  ָקרֹוב  הּוא  ֶ ּזׁ ה  ִמּמַ ִמחּוץ  ָעָליו 

ְוֵכן  ים,  ַרּבִ ָיִמים  ִקּיּות  ְוַהּנְ ָהְרִחיָצה  ִמן  ִנְמָנע 

ל ֻשֲהַמת  ֵבָדה ִמּכָ ּכְ י ֻשֲהָמתֹו יֹוֵתר  ּכִ ר ָימּות,  ֲאׁזֶ ּכַ

ים, ְוצֹוָאתֹו יֹוֵתר ַמְסַרַחת  ֲעֵלי ַחּיִ ָאר ּבַ ל ִנְבלֹות ׁזְ ּכָ

ִטּנּוָפיו.  ָאר  ׁזְ ְוֵכן  ים,  ַחּיִ ֲעֵלי  ּבַ ָאר  ׁזְ ִמּצֹוַאת 

ת  ֵמֻחְלׁזַ ִנְרֶאה  הּוא  ֶ ּזׁ ַמה  י,  ִליׁזִ ְ ַהּזׁ ְוָהִעְנָין 

לֹו  ָנַתן  ר  ֲאׁזֶ ּבּור,  ַהּדִ ּכַֹח  ְחַסר  ּיֶ ׁזֶ ּכְ ְחּבּולֹוָתיו  ּתַ

ם, ְוֵיָרֶאה  ּלָ ׁז ִמּכֻ ִרים ָחֵסר ְוַחּלָ ֵאיָנם ְמַדּבְ ים ׁזֶ ַהַחּיִ

ּדּולֹו  ִעְנַין ּגִ ה ִעְנָיִנים. ֶאָחד ֵמֶהם, ּבְ לׁזָ ְלָך ֶשה ִבׁזְ

ֲחָשִקים  ים  ַהַחּיִ ִמיֵני  ָאר  ׁזְ ִנְמָצא  י  ּכִ ְועֹוְללּותֹו, 

ֶאת  ְוִלְנׂזא  יֹוֵתר,  ַער  ַהּצַ ִלְסּבֹל  ִויכֹוִלים  ּנּו,  ִמּמֶ

ִגּדּוָלם  ּבְ ֲאבֹוָתם  ַמְטִריִחים  )יא(ְוֵאיָנם  ַעְצָמם, 

ּתֹוְך ׁז  ּיֵ ֶ ּזׁ ַמה  ּבְ ן  ַעּיֵ ּנְ ׁזֶ ּכְ ִני,  ֵ ַהּזׁ ְוָהִעְנָין  ָאָדם.   ּכָ

שלימותו כי אם בהמשך זמן, הרי ראינו שכל מה שהוא יקר הערך צריך טורח והמשך זמן יותר 

לשלימותו. דבר שישתלם יותר שלימותו בסוף, יותר הוא נעדר וריק מתחילת הוייתו. 

ובזו יובן ‘ומותר האדם מן הבהמה אין’ )קהלת ג’, י”ט(, היינו ממה שראינו שהוא יותר ריק ונעדר 

מן השלימות, מורה על גודל שלימות שיכול להשיג בהמשך זמן ופעולות שונות, וזהו ‘מותר האדם 

מן הבהמה’ הוא במה שהוא ‘אין’, ופרא אדם יולד. וכל שהוא מתחילת הוייתו יותר ריק ונעדר מן 

השלימות בתחילה, יגדל יותר שלימותו על ידי המשך זמן ופעולות לבסוף. והנה כי כן הטעם אשר 

ַעם בני ישראל שפלים ונבזים מכל עם, וזה שלא השיגו שלימותן כי אם בהמשך זמן רב. עכ”ל. 

יא. ואינם מטריחים אבותם בגידולם כאדם. מדוע כל בעלי החיים נולדים בשלימותם, וכבר ביום היוולדם 

הם שלימים וחזקים ואוכלים ושותים ודעתם כבהמות גדולות, ואילו האדם מבחר הברואים נולד חלש, 

נעדר עדיין חוש השכל וכו’, ורק עם המשך הזמן הולך ומתגדל הן בבנין וחוזק גופו והן בדעת ובחכמה? 

ביאר המהרא”ל צינץ )הגדה של פסח ברכת השיר(, וז”ל: באמת אנו רואין, שכל מה שהדבר יותר 

שלם בא בחיסרון קדום יותר ממי שיעדר השלימות, זה אנו רואין בטובו של עולם, כי העפר שהוא 

יסוד השפל, כל שלימותו מיד ולא יצטרך תיקון ולא ישיג שלימות יותר, ועפרות זהב וכסף ויתר 

המתכות צריך טורח רב להשיג שלימותו להוציא יקר מזולל. וכן בבני אדם, שהאדם נולד בלא 

שלימות, ‘עיר פרא אדם יולד’ )איוב י”א, י”ב(, והבהמה נולדת עם כל שלימותה, ו’שור או כשב 

כי יולד’ - מיד בשלימותו )ראה ב”ק ס”ה, ב’: ‘שור בן יומו קרוי שור’, דכתיב ‘שור או כשב או עז 

כי יולד’(, הרי ראינו שכל דבר שיש בו שלימות לא יושג שלימותו בתולדתו כי אם בהמשך הזמן. 

לכן האדם נולד נעדר חוש השכל, גם שלימות אבריו, הליכה, דבור, נעדר הוא מהם, ולא יושג 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  זנט זנח   המוסר   ארחות   

נתבונן   – נעמוד  וכאזר 

ונצייר במחזבותינו על גדולת 

ואת  יתעלה  הבורא  ורוממות 

ועזרו,  וחכמתו  יכלתו  עוצם 

ונתבונן  זאת נסתכל  ולעומת 

בחליזות האדם וחסרונו – עד 

כמה האדם הוא בריה חלושה 

ואמצעים,  כוחות  וחסר 

בכוחו  ושאין   – מגיע  וזאינו 

ורוב  הזלמות,  אל  להגיע 

צרכו וריזו – וכמה רבים הם 

צרכיו ועד כמה נצרך וזקוק הוא לדבר זימלא את מחסורו, כגון מזון ולבוש ושאר צרכיו הגופניים 

והנפשיים, ונבחון – דווקא מתוך תיאור הפער בין הקצוות הקיצוניים: גדלות הבורא ופחיתות האדם, 

נכיר ברוב טובות הבורא יתברך וחסדו עליו – בריבוי הטוב והחסד שהבורא יתברך עושה עם האדם 

בכל עת ובכל שעה, וזבראהו כמו זבראהו מן החסרון בעצמו – ושברא אותו הקב”ה מאין ואפס, 

חסר אונים ובעל מגרעות במהותו, והוא רז – כשהוא זקוק וצריך אל מה זיז בו

הוא  ובהם  יתרון  הבורא 

בעלי  זאר  פני  על  מרומם 

מדברים,  זאינם  החיים 

 – במוחו  זאירע  למאורע 

מפני פגע רע שהזיק למוחו 

פגיעה  או  מוחי  )אירוע 

בהעדר  ולכאורה,  מוחית(, 

והחוכמה  הדיבור  יכולת 

לבעל  האדם  דומה  היתרה 

בעת  כי  לא,  אולם  חיים, 

ונתעה  נעווה  יהיה  ההיא 

האדם  יהיה  זה  במצב   –

משובשת  ודעתו  מבולבל 

עליו והוא נעשה אז מעונה, עלוב ושפל יותר מזאר בעלי החיים, ואפזר זיזליך עצמו בזחיתות 

ובתמותות – ובמצב זה עלול הוא להזיק לעצמו ואף ייתכן שימית את עצמו מרוב שגעונו. ולעומת 

האדם נמצא אצל רוב בעלי-החיים, זיז להם מן ההכרה בדרכי טובתם – שהם מכירים היטב את 

האמצעים שבהם יוכלו להשיג את צורכיהם והם ניחונו בכוחות ובחושים המסייעים להם בכך, 

ויש להם כשרון התחבולה הדרושה להם בהזגת משונותם, מה זמקצרים רבים מן המזכילים זבבני 

אדם מכמותם – וכשרונות מעין אלו גם אצל רבים מבני האדם הנבונים לא נוכל למצוא, וכל זכן 

שלא נמצא עצות כאלו אצל מי זיפקד זכלו מהם – האנשים מחוסרי הדעת והשכל.

ת ַהּבֹוֵרא  ֻדּלַ ּגְ בֹוֵתינּו ַעל  ַמְחׁזְ ַנֲעֹמד ּבְ ר  ְוַכֲאׁזֶ
רֹו,  ה ְועֶֹצם ְיָכְלּתֹו ְוָחְכָמתֹו ְוָעׁזְ ִיְתַעּלֶ

יַע  ֵאינֹו ַמּגִ ֲחִליׁזּות ָהָאָדם ְוֶחְסרֹונֹו, ְוׁזֶ ל ּבַ ּכֵ ְוִנְסּתַ

א  ַמּלֵ ּיְ ׁזֶ ְלָדָבר  ְוִריׁזֹו  ָצְרּכֹו  ְורֹב  ֵלמּות,  ְ ַהּזׁ ֶאל 

ַרְך ְוַחְסּדֹו  ַמְחסֹורֹו, ְוִנְבַחן רֹב טֹובֹות ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ

ַהֶחְסרֹון  ִמן  ָרָאהּו  ּבְ ׁזֶ מֹו  ּכְ ָרָאהּו  ּבְ ְוׁזֶ ָעָליו, 

בֹו  ׁז  ּיֶ ֶ ּזׁ ַמה  ֶאל  )יג(ְוָצִריְך  ָרׁז  ְוהּוא  ַעְצמֹו,  ּבְ

ִרים,  ֵאיָנם ְמַדּבְ ים ׁזֶ ָאר ַהַחּיִ ַהּבֹוֵרא ִיְתרֹון ַעל ׁזְ

י ָבֵעת ַהִהיא ִיְהֶיה ַנֲעֶוה  ֹמחֹו, ּכִ ֵאַרע ּבְ ִלְמאָֹרע ׁזֵ

ִליְך  ׁזְ ּיַ ׁזֶ ר  ְוֶאְפׁזָ ים,  ַחּיִ ֲעֵלי  ּבַ ָאר  ְ ִמּזׁ ְוִנְתֶעה 

ֲעֵלי  ִחיתֹות ּוִבְתמּותֹות. ְוִנְמָצא )יב(רֹב ּבַ ׁזְ ַעְצמֹו ּבִ

טֹוָבָתם  ַדְרֵכי  ּבְ ָרה  ַהַהּכָ ִמן  ָלֶהם  ׁז  ּיֵ ׁזֶ ים,  ַחּיִ

ִרים  ַקּצְ ּמְ ֶ ּזׁ ַמה  ְמשֹונֹוָתם,  ַגת  ַהּזָׂ ּבְ ְחּבּוָלה  ְוַהּתַ

ל  ּכָ מֹוָתם,  ְבֵני ָאָדם ִמּכְ ּבִ ׁזֶ יִלים  ּכִ ׂזְ ַהּמַ ים ִמן  ַרּבִ

ְכלֹו ֵמֶהם. ֵקד ׂזִ ּפָ ּיִ ן ִמי ׁזֶ ּכֵ ׁזֶ

המדבר יאכל אותם, להעלותם מבחינת חי לבחינת מדבר, והטעם שאין הדבר כן אלא הבעלי חיים 

בורחים מן האדם, הוא משום שרק כאשר האדם אוכל בכוונה הראויה, אז המאכל מתעלה למעלת 

האדם, ובזה הוא מגיע לתכלית בריאתו, אך כאשר האדם מכוון באכילתו למילוי תאוותו הגשמית, 

הרי הוא ממית את האוכל, וכיון שאין החי בטוח שיתעלה על יד אוכליו, הרי הוא בורח ממנו, מה 

שאין כן בדומם וצומח שהם בטוחים שיתעלו ממדרגתם אינם מתנגדים שיאכלו אותם. ולזה אמר 

רבי שמעון בן אלעזר, שכיון שחיה ועוף מתפרנסים שלא בצער, והרי הם במדרגה פחותה מן האדם 

ומעלה את מאכלו לשורשו  קונו  וכל שכן האדם שנברא לשמש את  נבראו אלא לשמשו,  שלא 

העליון, היה ראוי שיתאוו אליו הבעלי חיים ביותר, אלא שהרעותי את מעשי ועל ידי זה קפחתי את 

פרנסתי, שקפחתי הוא מלשון כליון, שמקלקל את המאכלים שאוכל, ולכך אינם מתאוים אליו. ובא 

להורות שכאשר האדם יכוין באכילתו להעלות מאכלו לשרשו, ימצא פרנסתו בקל, וכלשון הכתוב 

)דברים כ”ח, ב’( ‘ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך’, שהם ירדפו אחריו ויתאוו לו. 

יג. וצריך אל מה זיז בו תקנתו וכו’ ושה מחמלת הבורא עליו. פירוש, כדי שיכיר את עצמו, ויבין 

יב. רוב בעלי חיים זיז להם וכו’ והתחבולה בהזגת משונותם מה זמקצרים רבים מן המזכילים זבבני 

אדם מכמותם. במסכת קידושין )פ”ב, א’(: “רבי שמעון בן אלעזר אומר, ראית מימיך חיה ועוף שיש 

להם אומנות, והן מתפרנסין שלא בצער, והלא לא נבראו אלא לשמשני, ואני נבראתי לשמש את 

קוני, אינו דין שאתפרנס שלא בצער, אלא שהורעתי מעשי, וקפחתי את פרנסתי”.

אמנם מצינו אופן שהאדם יוכל למצוא פרנסתו בנקל. והוא על פי מה שביאר המקנה )קידושין שם( 

את מאמר הגמרא הנ”ל, שהנה יש בבריאה ד’ מינים זה למעלה מזה, דומם, צומח, חי ומדבר, וכל אחד 

מתאווה לעלות למדרגה שמעליו, כגון הארץ שהיא דוממת מתאווה להוציא צמחה, והצומח מתאווה 

ליהפך לחי על ידי שהבעלי חיים יאכלו ויתגדלו ממנו, והיה ראוי שהבעלי חיים יתאוו שהאדם 

 עיונים 

 עיונים 



הלבבותביושר לבב שער עבודת האלהיםחובות 

זסא  המוסר   ארחות   

הלבבות שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  זס  

לדברים  ונצרך   – תקנתו 

שבהם תלוי קיומו, ולא יגיע 

נפזו  ביגיעת  אם  כי  אליו 

עד  צרכיו  את  ישיג  ולא   –

ויבין  אפו,  בזעת  שיטרח 

לעצמו,  לעזור  בכוחו  שאין 

האדם  של  יצירתו   – ושה 

כיצור חלש וחדל אונים היא 

]על  עליו  הבורא  מחמלת 

האדם[, כדי זיכיר את עצמו 

– את חדלונו ופחיתותו ולא 

יתנשא בגאוות שווא, ומתוך 

כך יבחון ויתבונן בחסד שה’ 

עושה עמו תמיד בכל עניניו, 

ועל ידי כך ידבק בעבודת האל על כל פנים – בכל עת ובכל מצב ויקבל עליו עבודת השם בלב 

נכנע, ויקבל על שה – ויזכה על ידי כך אל הגמול והשכר ותענוגות העולם הבא אזר לו נברא – שהם 

תכלית בריאת האדם; להתענג על ה’ וליהנות מזיו שכינתו, וכמו זהקדמנו וכתבנו מן הדברים – 

בעניין זה בשער הבחינה, הזער הזני מן הספר השה.

מתוך ההתבוננות בדברים האמורים נוכל להבין כמה האדם חייב לו יתברך מן העבודה – וכמה 

מרובה היא חובת האדם בעבודת ה’ ]היינו כאשר יתגלה לאדם מקצת מגדולת הבורא יתברך 

וטובותיו לאדם מחד גיסא, ומאידך גיסא כמה האדם חסר כל )מרפא לנפש([, והיראה – ועד כמה 

ולהללו תמיד,   – ולשבחו והתמדת התהילה  לו  להודות   – ממנו, והזבח וההודאה  לירא  מחובתו 

עם ברור חיוב כל אזר הקדמנו – וזאת לאחר בירור חובתו, כפי שהתברר הדבר בהשוואה לנוהג 

– שאפילו בני אדם חייבים להודות זה לזה  מן זבח בני אדם והודאתם קצתם לקצתם  שבעולם 

בעבור קבלת טובה, קל וחומר שמוטלת על האדם החובה להכיר טובה ולהודות ולשבח לבורא 

יתברך על הטובות שעושה עמו בכל עת.

יִגיַעת ַנְפׁזֹו, ְוֶשה  י ִאם ּבִ יַע ֵאָליו ּכִ ָנתֹו, ְולֹא ַיּגִ ַתּקָ

ַעְצמֹו,  ֶאת  יר  ּכִ ּיַ ׁזֶ ֵדי  ּכְ ָעָליו,  ַהּבֹוֵרא  ֵמֶחְמַלת 

ל  ּכָ ַעל  ָהֵאל  ֲעבֹוַדת  ּבַ ק  ְוִיְדּבַ ִעְנָיָניו,  ָכל  ּבְ ְוִיְבַחן 

ר לֹו  ֲאׁזֶ א  ַהּבָ ְגמּול ָהעֹוָלם  ֶשה  ל ַעל  ִויַקּבֵ ִנים,  ּפָ

ִני  ֵ ַהּזׁ ַער  ַ ּזׁ ּבַ ָבִרים  ַהּדְ ִמן  ְמנּו  ִהְקּדַ ׁזֶ מֹו  ּכְ ִנְבָרא, 

ַרְך ִמן  ב לֹו ִיְתּבָ ה ָהָאָדם ַחּיָ ּמָ ה. )יד(ּכַ ֶפר ַהּשֶ ִמן ַהּסֵ

ְוַהְתָמַדת  ְוַההֹוָדָאה  ַבח  ֶ ְוַהּזׁ ְרָאה  ְוַהּיִ ָהֲעבֹוָדה 

ִמן  ְמנּו  ִהְקּדַ ר  ֲאׁזֶ ל  ּכָ ִחּיּוב  רּור  ּבֵ ִעם  ה,  ִהּלָ ַהּתְ

ֵני ָאָדם ְוהֹוָדָאָתם ְקָצָתם ִלְקָצָתם. ַבח ּבְ ׁזֶ

יד. כמה חייב האדם לו יתברך וכו’ והזבח וההודאה. במסכת סנהדרין )צ”ד, א’( דרשו חז”ל על 

הפסוק “למרבה המשרה ולשלום אין קץ” וגו’, אמר רבי תנחום: דרש בר קפרא בציפורי, מפני 

שאין ביכולתו לעזור לעצמו, אלא הוא זקוק באופן תמידי לחסדי ה’, ויכיר על ידי כך את החסד 

שה’ עושה עמו תמיד.

חכמינו ז”ל )יומא ע”ה, א’( אמרו גבי הנחש שהתקלל ע”י הקב”ה - “עולה לגג מזונותיו עמו, יורד 

למטה מזונותיו עמו”. ומפרש המהרש”א, רצונו לומר, דגם אחר שנתקלל ומאכלו הוא רק עפר, 

מזונותיו מצויין. והקשה בספר ‘פרדס יוסף’ אם זה טבעו של הנחש, אם כן אכילת עפר אצלו היא 

כבשר וירקות. ולכאורה אין זו קללה אלא ברכה? אלא מביא בשם החידושי הרי”ם שהקללה היתה 

שלא יהיה לנחש שום חיבור עם הקדושה, כמו שכתוב )תהלים קד, כא( “הכפירים שואגים לטרף 

ולבקש מאל אכלם”, - גם החיות מבקשות טרף מאת ה’, והקב”ה אמר לנחש הא לך מאכלך בשפע, 

ובלבד שלא תצטרך לי ולא אשמע קולך.

גם ברכה,  בזה  “בזעת אפך תאכל לחם”, מ”מ מונח  זאת האדם אף שנתקלל בקללת  ולעומת 

ה’  בחסדי  כסדר  תלוי  שהוא  נמצא  מזונו,  השגת  עבור  קשה  ולעמול  להתייגע  שעליו  שמכיון 

ובתפילה אליו שיעזרהו בהשגת צרכיו, ונמצא א”כ שהוא קשור כסדר עם הקב”ה, ואין לך ברכה 

גדולה מזו. 

ובמסכת יומא )ע”ו, א’( אמרו: שאלו תלמידיו את רשב”י, מפני מה לא ירד להם לישראל מן פעם 

אחת בשנה, אמר להם אמשול לכם משל למה הדבר דומה, למלך בשר ודם שיש לו בן אחד, 

פסק לו מזונותיו פעם אחת בשנה – ולא היה מקביל פני אביו אלא פעם אחת בשנה, עמד ופסק 

מזונותיו בכל יום, והיה מקביל פני אביו בכל יום. אף ישראל, מי שיש לו ארבעה וחמשה בנים, 

היה דואג ואומר שמא לא ירד מן למחר, ונמצאו כולם מתים ברעב! נמצאו כולם מכוונים את לבם 

לאביהם שבשמים.

כן הוא במזונות האדם, כאשר יש לו שפע ושלוה אין בזה ברכה אלא קללה, על כן נאמר בפסוק 

“ואתה נותן להם את אכלם בעתו” )תהלים קמ”ה, ט”ו( בכל עת ועת שכשהקב”ה מביא מזונות 

לאדם טיפין טיפין – זהו ברכה גדולה, דעל ידי זה יהיה לו הקשר עם האלוקים, משא”כ אם היה 

זן אותו לצמיתות אין זה אלא קללת הנחש.

ובספר ‘בית ישראל’ )תולדות תשי”ד( כתב, שזה ההבדל בין ברכת יצחק ליעקב, לבין ברכתו 

לעשו, ליעקב אמר “ויתן לך האלהים” )כז, כח(, ופירשו במדרש “יתן ויחזור ויתן”, ועוד פרשו 

“ויתן לך האלהים” – “יתן לך אלוהותו” )ב”ר סו, ג(, ושני הפירושים שלובים זה בזה, שמכיון שיתן 

לו פרנסה קצובה לזמן מועט, ותצטרך לבקש ממנו שיתן ויחזור ויתן, בכך גופא יתן לך אלהותו, 

שתשא אליו עיניך תמיד. אבל לעשו אמר “הנה משמני הארץ יהיה מושבך” – בלא לשאת עין 

למרום. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  זסג זסב   המוסר   ארחות   

וכמו זאמר הנביא משה רבנו 

זהתעלם  למי  הזלום  עליו 

מלעיין בחובת קבלת עבודת 

עצמו:  על  יתברך  האלהים 

כך  וכי   – שאת  תגמלו  ’הלה’ 

תגמלו לה’ בעד כל טובותיו 

בני  אפילו  הלא  הרבות?! 

שמוטלת  מבינים  האדם 

עליהם חובת הודאה לאדם שהיטיב עמם, אף על פי שטובתו אינה שלימה והוא אינו נעלה ונשגב, 

- אומר משה רבנו  וחומר  לזולתו במטרה להוסיף להנאת עצמו. קל  פי שהוא מיטיב  ואף על 

לעם - שמוטלת עליכם החובה להכיר טובה לא-ל יתברך. עם נבל – הנכם נוהגים כאחד הנבלים 

שאינם מודים על הטובות ולא חכם’ להבחין בטובותיו יתברך )טוב הלבנון(. וכאן מסיים רבנו את 

דבריו בעניין זה ומסכם את הנאמר לעיל: אם כן כבר נתברר לנו חיוב קבלת עבודת האלהים על בני 

אדם – התבררה החובה המוטלת על בני האדם לקבל על עצמם את עבודת האלהים מצד התמדת 

טובותיו עליו - בגלל הטובות שהוא מיטיב להם בתמידות.

זאת  כל  שאחר  ייתכן  והאם 

וטיפש   – יז איז סכל  נמצא 

חולק  להיות  זיהין  כדי  עד 

יתברך  לבורא  שה  כל  בחיוב 

על האדם – שיחלוק על חובה 

זו המוטלת על כל אדם כלפי 

כזהוא  וזאת  יתברך,  הבורא 

יתעמק   – ומתבונן  מבחין 

ומודה  השה  בענין  ויתבונן 

באמת על עצמו – ושופט את 

עצמו בחוש הצדק והאמת?! הלא יעור היזן – הלא אף הישן יתעורר, וייקץ אפילו המתעלם, ויבחין 

הכסיל – ואפילו הטיפש יוכל להבין, ויזכיל המזכיל, ברור חיוב קבלת עבודת האלהים – והמשכיל 

ישכיל להפנים את חובתו לקבל על עצמו את עבודת האלהים באופן ברור. הכרה זו צריכה להבשיל 

בלב מצד השכל וההיגיון, עם ברור הראיות – ובנוסף לכך יצטרפו הראיות הברורות ופרסום העדים 

– והעדויות המפורסמות ואמיתת המופתים – והידיעה האמתית בכל המופתים שעשה ה’ לאבותינו 

ולנו ביציאת מצרים ומעמד הר סיני ובמדבר, שכולם מעידים על אחדות ה’ ועוצם יכולתו וטובו,

מה כל מ”ם שבאמצע תיבה פתוח וזה סתום )שכתוב בפסוק “לםרבה”, מ”ם סופית באמצע התיבה(? 

ביקש הקב”ה לעשות חזקיהו משיח וסנחריב גוג ומגוג ]פירש רש”י: ביקש הקב”ה לסתום צרותיהן 

של ישראל ולעשות את חזקיהו משיח. וביאר המהרש”א, שהסיבה היא מכיון שאותו דור היה כולו 

זכאי כפי שאמרו חז”ל שבדקו מדן ועד באר שבע ולא מצאו עם הארץ, ואם דור כזה לא יזכה 

למשיח, עד מתי יבוא דור שיהיה ראוי לכך[. אמרה מידת הדין לפני הקב”ה: רבונו של עולם, ומה 

דוד מלך ישראל שאמר כמה שירות ותשבחות לפניך לא עשיתו משיח, חזקיה שעשית לו כל הניסים 

הללו )שניצל מסנחריב, ונתרפא מחליו(, ולא אמר שירה לפניך תעשהו משיח? לכך נסתתם.

הרי לנו החשיבות העצומה של “הכרת הטוב”, שלא היה זמן מתאים יותר מכל הזמנים לסיום 

הצרות וביאת משיח, שאותו הדור היה ראוי, וגם חזקיהו היה מתאים לתפקיד זה, והקב”ה בכבודו 

ובעצמו ביקש לעשותו משיח, ומה עיכב? – “הרי לא אמר שירה לפניך מכל הניסים שעשית לו” – 

לא הכיר לך טובה על הטובות שעשית עמו, וכשחסר בהכרת הטוב עדיין חסר שלימות בבריאה 

ולא יכולה לבוא על תיקונה! 

טו. הלה’ תגמלו שאת עם נבל ולא חכם. והמשך הפסוק “הלא הוא אביך קנך הוא עשך ויכננך”. התורה 

תובעת מהאדם לעשות את רצון השי”ת וללכת בדרכיו, מכח הכרת הטוב אליו. כמו שביאר רש”י: "וכי 

לפניו אתם מעציבין, שיש בידו להיפרע מכם ושהטיב לכם בכל הטובות”. הנוהג במדה רעה זו של 

כפיות טובה נקרא נבל, עושה מעשה נבלה, וכך פירש הרמב”ן: “העושה טובת חנם יקרא נדיב. ומשלם 

רעה למי שהטיב עמו, יקרא נבל... אם כן יאמר הכתוב, הזאת תגמלו את ה’ על הטובות שעשה עמכם, 

‘עם נבל’ – שהוא משלם רעה תחת טובה, ‘ולא חכם’ – לדעת כי לנפשם גמלו הרעה הזאת ולא לא-ל". 

כך גם ביאר הספורנו: “עם נבל – בזוי, בהיותך כפוי טובה ומשלם גמול רע למטיב”.

הרי שהמחוסר מדה זו של הכרת הטוב, לא העדר מעלה יש כאן, אלא בזוי ונקלה האדם הזה, כיון 

שמדה זו נתפסת אף בחושים הגשמים, יותר ממדות אחרות. אפילו פראי-אדם או בעלי חיים, 

מכירים טובה למי שמטיב עמם. חית טרף גם לא תפגע, באדם הדואג להאכילה, בהכירה טובה 

למטיבה. ומי שאינו נוהג במדה זו, חסר הוא רגש אנושי, והרי הוא כנבלה מתה, חסרת חיות, 

המאוסה לכל. זהו לשון “נבל” – כפגר מת, ללא רוח חיים.

יתירה מזו אומרת התורה “ולא חכם” – לא רק מדה נקלית יש כאן, אלא חוסר חכמה. החכם הרואה 

ם  ִהְתַעּלֵ לֹום ְלִמי ׁזֶ ָ ִביא ָעָליו ַהּזׁ ָאַמר ַהּנָ ּוְכמֹו ׁזֶ

ָבִרים לב, ו(:  ַרְך )ּדְ ַלת ֲעבֹוַדת ָהֱאלִֹהים ִיְתּבָ ַקּבָ ן ּבְ ֵמַעּיֵ

ן  ּכֵ ִאם  ָחָכם.  ְולֹא  ָנָבל  ַעם  שֹאת  ְגְמלּו  ּתִ )טו(ַהלָיי 

ֵני  ַלת ֲעבֹוַדת ָהֱאלִֹהים ַעל ּבְ ֵרר ִחּיּוב ַקּבָ ָבר ִנְתּבָ ּכְ

ד ַהְתָמַדת טֹובֹוָתיו ָעָליו. ָאָדם ִמּצַ

ל ֶשה ַלּבֹוֵרא  ִחּיּוב ּכָ חֹוֵלק ּבְ ֵיׁז ִאיׁז ָסָכל ׁזֶ ְוִאם 
הּוא ַמְבִחין ּוִמְתּבֹוֵנן  ׁזֶ ַרְך ַעל ָהָאָדם, ּכְ ִיְתּבָ

ה ּומֹוֶדה ָבֱאֶמת ַעל ַעְצמֹו. — ֲהלֹא ֵיעֹור  ִעְנָין ַהּשֶ ּבָ

יל  ּכִ ְוַיׂזְ ִסיל,  ַהּכְ ְוַיְבִחין  ם,  ְתַעּלֵ ַהּמִ ְוִייַקץ  ן,  ׁזֵ ַהּיָ

ַלת ֲעבֹוַדת ָהֱאלִֹהים, ִעם  רּור ִחּיּוב ַקּבָ יל, ּבֵ ּכִ ׂזְ ַהּמַ

ת ַהּמֹוְפִתים,  רּור ָהְרָאיֹות ּוִפְרסּום ָהֵעִדים ַוֲאִמּתַ ּבֵ

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  זסה זסד   המוסר   ארחות   

כלפי   – בה  למטיב  הטובות, 

והזמיני,  לו.  המיטיב 

בעניין אחד שהוא ממפסידי 

הטענה  והוא  ה’  עבודת 

החכמים  במחלוקת  הקשורה 

שבין  הדעות  בחילוקי   –

החכמים בעניין הכרח ובצדק 

נעשים  האדם  מעשי  אם   –

חפץ  מתוך  או  הכרח  מתוך 

אל  הקרובה  והדעת  ובחירה, 

האמת מן הדעות בשה – ומהי הדעה הקרובה ביותר אל האמת בעניין זה. והתזיעי, בסיפור סוד – 

גילוי סוד תכלית יצירת המין האנוזי – לשם מה נוצר האדם בעולם השה - ויבואר בדרך

קצרה. והעזירי, בסיפור דרך הזימוז בכל מידה ממידותינו במקומה – ביאור האופן הנכון שעל 

האדם להשתמש במידותיו.

מענין  זנבאר  צריך  ועתה 

ענינים  עזרה  השה  הזער 

מרכזיים  נושאים  עשרה   –

שהם התוכן של השער הזה, 

והם יבוארו בפרקים הבאים:

– הראשון שבהם,  אחד מהם 

חובת   – ההערה על העבודה 

עצמו  את  לעורר  האדם 

לעבודת האלוקים וחלקיה – 

ומהן הדרכים שבעזרתן צריך 

בצורך  והזני,  עצמו.  לעורר 

חלק  כל  אל  המביא  ובהכרח 

מחלקיה – עד כמה מוכרחת 

כל אחת מדרכי ההתעוררות. 

העבודה  בגדר  והזליזי, 

של  ומהותה  גדריה  מהם   –

וחלקיה  האלוקים  עבודת 

התורה  נתינת  ידי  על  ההתעוררות שבאה  מהות   – ומעלותיה. והרביעי, בצורת ההערה התוריה 

וחלקיה – הציווים והאזהרות הכלולים בתורה, ומעלות אנזים – ודרגותיהם השונות של בני האדם 

בידיעת ספר התורה והבנת עניניו. והחמיזי, בצורת ]באופן[ ההערה הזכלית – מהות ההתעוררות 

שבאה בשימוש בכלי השכל, ולהורות עליה – וללמד אותה על דרך הזאלה והתזובה – בדרך של 

דו-שיח בין השכל והנפש. והזזי, במיני חיובי העבודה – סוגי החיוב השונים של עבודת האלוקים 

כפי מיני הטובות – שהם בהתאם לסוגי הטובות השונות ומחלקותיהם – והחילוקים שיש ביניהן. 

והזביעי, בבאור הפחות – בביאור החובות הפחותות ביותר מה זחייב בו מי זמטיבין לו – שחייב 

בהן מי שהטיבו עמו בטובה מן

ַמֲחלֶֹקת  ּבְ ִמיִני,  ְ ְוַהּזׁ ּה.  ּבָ ִטיב  ַלּמֵ ַהּטֹובֹות, 

ֶאל  רֹוָבה  ַהּקְ ַעת  ְוַהּדַ ֶדק,  ּוַבּצֶ ֶהְכַרח  ּבַ ַהֲחָכִמים 

סֹוד  ִסּפּור  ּבְ יִעי,  ׁזִ ְוַהּתְ ֶשה.  ּבָ עֹות  ַהּדֵ ִמן  ָהֱאֶמת 

ְקָצָרה.  ֶדֶרְך  ּבְ ה  ַהּשֶ ָבעֹוָלם  י  ָהֱאנֹוׁזִ ין  ַהּמִ ְיִציַרת 

ה  ִמּדָ ָכל  ּבְ ּמּוׁז  ִ ַהּזׁ ֶרְך  ּדֶ ִסּפּור  ּבְ יִרי,  ְוָהֲעׂזִ

ּדֹוֵתינּו ִבְמקֹוָמּה. ִמּמִ

ָרה  ֲעׂזָ ה  ַהּשֶ ַער  ַ ַהּזׁ ֵמִעְנַין  ָבֵאר  ּנְ ׁזֶ ְוָצִריְך 
ַעל  ַהֶהָעָרה  ֵמֶהם,  ֶאָחד  ִעְנָיִנים. 

ל  ּכָ ֶאל  ִביא  ַהּמֵ ֹצֶרְך  ּבְ ִני,  ֵ ְוַהּזׁ ַוֲחָלֶקיָה.  ָהֲעבֹוָדה 

ֶגֶדר ָהֲעבֹוָדה ַוֲחָלֶקיָה  י, ּבְ ִליׁזִ ְ ֵחֶלק ֵמֲחָלֶקיָה. ְוַהּזׁ

ה  ַהּתֹוִרּיָ ַהֶהָעָרה  צּוַרת  ּבְ ְוָהְרִביִעי,  ּוַמֲעלֹוֶתיָה. 

ַהּתֹוָרה  ֵסֶפר  יִדיַעת  ּבִ ים  ֲאָנׁזִ ּוַמֲעלֹות  ַוֲחָלֶקיָה, 

ַהֶהָעָרה  צּוַרת  ּבְ י,  ְוַהֲחִמיׁזִ ִעְנָיָניו.  ַוֲהָבַנת 

ֵאָלה  ְ ַהּזׁ ֶרְך  ּדֶ ַעל  ָעֶליָה  ּוְלהֹורֹות  ְכִלית,  ַהּזִׂ

ִפי  ּכְ ָהֲעבֹוָדה  ִחּיּוֵבי  ִמיֵני  ּבְ י,  ִ ּזׁ ִ ְוַהּזׁ ׁזּוָבה.  ְוַהּתְ

ֵבאּור  ּבְ ִביִעי,  ְ ְוַהּזׁ ּוַמְחְלקֹוֵתיֶהם.  ַהּטֹובֹות  ִמיֵני 

טֹוָבה ִמן  ִטיִבין לֹו ּבְ ּמְ ב ּבֹו ִמי ׁזֶ ַחּיָ ֶ חֹות ַמה ּזׁ ַהּפָ

את הנולד, מבין כי השי”ת שהטיב עמו בעבר, בכוחו להטיב עמו או חלילה להרע לו בעתיד, ומכח 

זה צריך היה האדם לבוא למדת הכרת הטוב. “הלא הוא אביך קנך, הוא עשך ויכוננך” ואיך לא 

תכיר את הטובה הזאת ותירא מפניו! )‘לב אליהו’(. 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  זסש זסו   המוסר   ארחות   

הראשון  האמצעי   – בזכל 

בשכל,  הוא  ושורשו  יסודו 

והוא נטוע ומושרש בהכרתו והבחנתו של האדם, נוצר עליו – נוצר עמו בזורז

אל  הצורך  אך  המחבר:  אמר 

ההערה על עבודת ה’ וחלקיה 

– הצורך בהתעוררות לעבודת 

ה’, על צורותיה השונות, הוא, 

בעבודת  חייב  זהאדם  מפני 

ה’ יתברך מדרך הזכל ומכוח 

וזאת  והתבונה,  ההכרה 

התמידיות  לטובות  בתמורה 

והרבות שהקב”ה עושה עמו, 

וכפי שנתבאר לעיל באריכות 

ויז  הזה,  השער  בפתיחת 

על  הטובות  היראות  עת  בין 

האדם ובין עת זיזכיל ויכיר 

מן  עליהם  חייב  זהוא  מה 

החובה   – ארוך  שמן  העבודה 

ולעובדו  להקב”ה  להודות 

אולם  ומוחלטת,  ברורה  היא 

בשנים  בה  מכיר  האדם 

ארוך  זמן  וחולף  מאוחרות, 

הבורא  שטובות  הזמן  בין 

מגיעות אל האדם ]הוא זמן לידתו[, לבין הזמן שהוא יכול להכיר בהן ולמלא את חובתו בהכרת 

תודה ובעבודת האלוקים, ולפיכך היתה הערת האדם – יש הכרח לעורר את האדם על מה זחייב בו 

מן המעזים – למלא את חובתו בקיום המצוות ואמונת הלבבות – ולהשריש בלבו את האמונה אזר 

בהם תוזלם לו העבודה לאל יתברך חובה – כדי שעל ידן יגיע לשלימות בעבודת האל יתברך, כדי 

זלא ייזאר בלי דת וללא קשר לאלוקיו עד זיוגמר ויושלם ויתחזק זכלו – ויבין זאת מעצמו.

וההערה על זני ענינים – ואמצעי ההתעוררות הם שניים: אחד מהם תקוע

ׁזֶֹרׁז  ּבְ ָעָליו  נֹוַצר  ָהָאָדם,  ַרת  ַהּכָ ּבְ ָנטּוַע  ֶכל,  ּזֵׂ ּבַ ֶרק ִראׁזֹון  ּפֶ

ר: ַאְך ַהּצֶֹרְך ֶאל ַהֶהָעָרה ַעל ֲעבֹוַדת  ַחּבֵ ָאַמר ַהּמְ
ב  ַחּיָ ָהָאָדם  ׁזֶ ֵני  ִמּפְ הּוא,  ַוֲחָלֶקיָה  ְיָי 

ְוֵיׁז  ָרה,  ְוַהַהּכָ ֶכל  ַהּזֵׂ ֶרְך  ִמּדֶ ַרְך  ִיְתּבָ ְיָי  ֲעבֹוַדת  ּבַ

ֵעת  ּוֵבין  ָהָאָדם,  ַעל  ַהּטֹובֹות  ֵהָראֹות  ֵעת  ין  ּבֵ

ִמן  ֲעֵליֶהם  ב  ַחּיָ הּוא  ֶ ּזׁ ַמה  יר  ְוַיּכִ יל  ּכִ ׂזְ ּיַ ׁזֶ

ָהֲעבֹוָדה, ְשַמן ָארְֹך, ָהְיָתה ֶהָעַרת ָהָאָדם ַעל ַמה 

ר  ֲאׁזֶ ָבבֹות  ַהּלְ ֶוֱאמּוַנת  ים  ֲעׂזִ ַהּמַ ִמן  ּבֹו  ב  ַחּיָ ֶ ּזׁ

ֵדי  ַרְך חֹוָבה, ּכְ ַלם לֹו ָהֲעבֹוָדה ָלֵאל ִיְתּבָ ׁזְ ֶהם ּתִ ּבָ

ְכלֹו. ֵמר ׂזִ ּגָ ּיִ ִלי ָדת ַעד ׁזֶ ֵאר ּבְ ָ ּלֹא ִיּזׁ ׁזֶ

קּוַע  )א(ּתָ ִעְנָיִנים. ֶאָחד ֵמֶהם  ֵני  ׁזְ ַעל  ְוַהֶהָעָרה 

ולהיכנע בפניו )מרפא לנפש(.

עד היכן מגעת חיוב הכרת הטוב, מצינו בתורה כי בעת שנהפכה סדום אמר המלאך ללוט: “המלט 

על נפשך”. לוט אומר למלאך: “ואנכי לא אוכל להמלט ההרה פן תדבקני הרעה ָוַמִּתי”, ומבקש 

ממנו: “הנה נא העיר הזאת קרובה לנוס שמה והיא מצער אמלטה נא שמה... ותחי נפשי”. המלאך 

נעתר לבקשתו ואומר לו: “הנה נשאתי פניך גם לדבר הזה לבלתי הפכי את העיר אשר דברת”, 

ומורה לו: “מהר המלט שמה כי לא אוכל לעשות דבר עד באך שמה” )בראשית י”ט, י”ז-כ”ב(. 

ומתפלל  יתכן הדבר, אברהם אבינו מבקש  זצ”ל: כיצד  לוינשטיין  יחזקאל  שואל המשגיח רבי 

ומתחנן לפני הקב”ה שלא יוציא לפועל את גזירתו על חמש הערים – ‘אולי... אולי... אולי...’, אולי 

יש צדיקים בכל חמש הערים. אך תפילתו לא מועילה והקב”ה הופך את הערים הללו. לעומת זאת, 

לוט מדבר עם המלאך, וכל בקשותיו מתמלאות. מה פשר הדבר?

אלא, שכאשר באו המלאכים לסדום, קיבל אותם לוט בכבוד רב ונהג בהם מנהג הכנסת אורחים. 

וכי המלאכים היו צריכים את הכבוד של לוט? וכי היו צריכים את האוכל שלו? אבל לוט מצידו 

התאמץ מאד לכבדם – “ויפצר בם מאוד”. ומכיון שכך, המלאך היה חייב לו הכרת הטוב, וכדאיתא 

במדרש רבה )בראשית נ, יא( “על ידי שכבד את המלאך נשא לו פנים”, שהיה המלאך מחוייב 

להשיב לו טובה תחת הכבוד אשר חלק לו בהכניסו אותו לביתו, ולכן היה חייב להיענות לכל 

מקום  מכל  אך  הזאת,  העיר  להציל  הועילה  לא  אברהם  של  שתפילתו  שאף  ונמצא  בקשותיו. 

‘הכרת הטוב’. מכאן אנו  המלאך היה מוכרח להותירה על תילה מפני שהיה מוטל עליו חובת 

למדים עד היכן מגיעה חובת הכרת הטוב ומה רב שכרה.

לוט.  טובה’ ממה שהיה עם צאצאיו של  ‘כפיות  על  העונש  חומרת  ללמוד  ניתן  גיסא,  ומאידך 

אומרת התורה )דברים כג, ד-ה(: “לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה’... עד עולם. על דבר אשר לא 

קדמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים”. אומר הרמב”ן שעמון ומואב היו חייבים הכרת 

הטוב לַעם ישראל, על כך שאבי אביהם, לוט, ניצל בזכות אברהם אבינו, אבי אביהם של ַעם 

ישראל. ומכיון שהיו כפויי טובה – אין הם יכולים לבוא בקהל ה’. הסבא לוט ניצל מתוך ההפיכה 

בגלל הכרת הטוב של המלאכים, ואילו בני בניו לא הורשו לבוא בקהל ה’ בגלל שלא למדו ממה 

שהיה עם זקנם לוט, אלא נהגו ִעם ישראל בכפיות טובה. 

שכשם  שכל,  בעל  אדם  כל  בטבע  הוא  שכן  פירוש,  האדם.  בהכרת  נטוע  בזכל  תקוע  א. 

עמו שהטיב  מי  את  לעבוד  לו  ראוי  כי  לו  ברור  גם  כך  לרע,  טוב  בין  להבדיל  יודע   שהוא 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  זסט זסח   המוסר   ארחות   

המביא  וההכרח  הצורך  אך 

ההערה  מחלקי  חלק  כל  אל 

שבאה  ההתעוררות  אולם   –

ויש  נדרשת  התורה  ידי  על 

אפשרות  ואין  צורך,  בה 

בהתעוררות  להסתפק 

הוא, מפני  והטעם  השכלית, 

והתלויה  התקועה  זההערה 

ההתעוררות  יכולת   – בזכל 

השכלית  מההבנה  הנובעת 

מכוחה  ומאבדת  נחלזת 

– מפני שלוש  מזלזה פנים 

ולכן  להלן,  שנבארן  סיבות 

לחזק   – לחשקה  התחייבנו 

בתוכנו את ההתעוררות לעבודת ה’, ולצורך כך יש להיעזר בהערה התוריה – בהתעוררות שעל 

ידי התורה.

 – הוא  פנים  מהזלזה  והאחד  השכלית:  התעוררות  להיחלשות  הגורמים  שלושת  יפורטו  עתה 

הגורם הראשון הוא, מפני זנברא האדם – שהאדם נוצר ונברא מדברים הזונים שה משה במהותם, 

וכוחותיהם שונים זה מזה בתכלית השינוי ]והיינו מנשמה ומגוף[, וטבעים

מוטבע   – ותולדתו  בריאתו 

ומשעת  בריאתו  בעצם 

]כן  ראשון  כמושכל  יצירתו 

בעל  אדם  כל  בטבע  הוא 

יודע  שהוא  שכשם  שכל, 

להבדיל בין טוב לרע, כך גם 

לעבוד  לו  ראוי  כי  לו  ברור 

את מי שהיטיב עמו ולהיכנע בפניו )מרפא לנפש([. והסוג הזני קנוי – ואת השני מסגל האדם לעצמו 

ורוכש אותו במשך הזמן בדרך הזמע – על פי מה שלומד ומשתלם על ידי שמיעתו, והיא התורה – 

הכוונה היא לתורה, אזר יגיענה הנביא – שנמסרה על ידי משה רבנו ע”ה אל בני אדם כדי להורותם 

ולהנחותם בדרך העבודה ]עבודת ה’[, אזר הם חייבים לנהוג בה ביחסם לבורא יתברך.

ִני ֶרק ׁזֵ  ּפֶ

ל ֵחֶלק ֵמֶחְלֵקי ַהֶהָעָרה  ִביא ֶאל ּכָ ַהּצֶֹרְך ַהּמֵ ַאְך 
ֶכל  ַבּזֵׂ קּוָעה  ַהּתְ ַהֶהָעָרה  ׁזֶ ֵני  ִמּפְ הּוא, 

ֶהָעָרה  ָקּה ּבַ ְבנּו ְלַחּשְ ה ָפִנים, ִהְתַחּיַ לׁזָ ְ ת ִמּזׁ ֶנֱחֶלׁזֶ

ה. ַהּתֹוִרּיָ

ְבָרא  ּנִ )א(ׁזֶ ֵני  ִמּפְ ָפִנים הּוא,  ה  לׁזָ ְ ֵמַהּזׁ ְוָהֶאָחד 
ה, ּוְטָבִעים  ָבִרים ׁזֹוִנים ֶשה ִמּשֶ ָהָאָדם ִמּדְ

ַמע,  ֵ ַהּזׁ ֶדֶרְך  ּבְ ָקנּוי  ִני  ֵ ְוַהּזׁ ְותֹוַלְדּתֹו.  ִריָאתֹו  ּבְ

ֵני ָאָדם  ּבְ ִביא ֶאל  ַהּנָ ה  יֶעּנָ ַיּגִ ר  ֲאׁזֶ ַהּתֹוָרה,  ְוִהיא 

ּה  ּבָ ִבים  ַחּיָ ֵהם  ר  ֲאׁזֶ ָהֲעבֹוָדה,  ֶרְך  ּדֶ ְלהֹורֹוָתם 

ָרְך. ַלּבֹוֵרא ִיְתּבָ

א. זנברא האדם מדברים זונים שה משה וטבעים מתגברים שה על שה, ומעצמים שה הפך שה, והם נפזו 

וגופו. ה’חפץ חיים’ מביא בספרו ‘שם עולם’ )פרק י”ח( את דברי הסמ”ג בהקדמתו, בענין יצירת 

האדם. תחילה, אומר הסמ”ג, ברא ה’ יתברך את המלאכים שכל מהותם היא רוחנית, ובהנהגתם 

הם הולכים רק אחרי הדעת האמיתית, והם משוללים לחלוטין מכל החמדה והתאוה. אחר כך ברא 

ה’ ביום החמישי את החיות ואת הבהמות, שהן הניגוד הגמור למלאכים. להן אין כלל דעת וחכמה, 

והן נמשכות רק אחרי תאוות נפשן. ביום השישי לבריאה אמר הקב”ה, עתה ארכיב את שתי 

הכוחות יחד. דהיינו: את נשמת האדם, שהוא כעין מלאך בדעתו ובחכמתו, חיבר הבורא יתברך 

עם הנפש הבהמית הנמשכת רק אחרי תאוות הגוף. כמו כן מוטבעים בנפש שאר כוחות רעים 

כגון הכעס, החמדה וכדומה.

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  זעא זע   המוסר   ארחות   

מגוונות  ותכונות  וכחות 

הוא  שבכוחם   – בהם  יכסף 

המסייעים  לדברים  משתוקק 

בעולם  חייו  למהלך  בידו 

 – בם  יתנהג  שכאזר  הזה, 

יגדל  כשישתמש בהם האדם 

– יתפתח בהם - באמצעותם 

יוכל  ואז  ויתחשק  גופו 

להתמסר במלוא כוחותיו על 

ייזוב העולם השה – כשהגוף 

לעסוק  בנקל  ניתן  חזק 

וייזאר  העולם,  ביישוב 

המין האנוזי על ענינו – וכך 

מתמלא רצון הבורא בתיקון העולם ובקיום חיי האנושות, ואם יפסדו איזיו – ואף שכל אדם בפני 

עצמו לא נשאר לחיות לעולם ובבוא זמנו הוא מת וחולף מן העולם, מכל מקום קיום העולם 

נמשך על ידי פעולות האנשים העוסקים ביישובו של העולם: מייצרים, פועלים במלאכות שונות 

ומספקים את אמצעי המחייה הנדרשים לקיום העולם. ]כוונתו, שאף על פי שבני האדם מתים כל 

אחד בבוא זמנו, אף על פי כן העולם ממשיך ביישובו ובתיקונו והוא מלא כל טוב. כך מסופר על 

אותו אדם שנטע חרוב ועבר שם אדם ושאלו, מה לך להטריח את עצמך בנטיעתו, והרי הוא אינו 

מוציא פירות עד אחר שבעים שנה, וכבר זקנת? והשיב: אני עולם מלא מצאתי וכך אשאיר אותו 

לבאים אחרי )עיין תענית כ”ג, א’( )טוב הלבנון([. והמידה השאת – והתכונה הזו שטבע ה’ בברואים 

היא התאוה להנאות הגופניות, והיא כוללת ומצויה בכל מיני החי הגדל – בכל מיני בעלי החיים 

המתפתחים. וכמו כן הרכיב - ונטע הבורא יתעלה בנפזו של האדם בשונה משאר בעלי החיים עוד 

מידות וכחות, יכסף בהם – שעל ידם ישתוקק אל דברים גבוהים ומרוממים, וכאזר יזתמז בהם, 

אז הוא ימאס בעמידתו – ובמצבו וירגיש חוסר רצון ועניין בעולם השה, ויחפוץ - וירצה

הם  ובטבעם   – המתגברים 

שה,  על  שה  להתגבר  מנסים 

 – שה  היפך  שה  ומעצמים 

מנוגדים  הם  הוויתם  ומעצם 

זה מזה ]כלומר, טבע הגוף להימשך אחר הנאות גשמיות, וטבע הנפש להימשך אחר הנאות רוחניות, 

וכל אחד משני הכוחות הללו מנסה לגבור על הכוח המנוגד לו ולמשוך אותו אחריו, מפני שאף 

אחד מהם אינו יכול להשיג את צרכיו בעולם הזה ללא סיוע מחברו )פת לחם([, והם נפזו וגופו של 

האדם, ויש מטרה וצורך בכל אחד מרכיבי האדם: נטע והטביע הבורא יתברך בנפזו של האדם מידות

ם  ּבָ ִיְתַנֵהג  ר  ֲאׁזֶ ּכַ ִלְדָבִרים,  ֶהם  ּבָ ִיְכֹסף  ְוֹכחֹות 

ּוב ָהעֹוָלם  ִיּזׁ ק ַעל  ְוִיְתַחּשֵ ּגּופֹו  ֶהם  ּבָ ל  ִיְגּדַ ָהָאָדם 

ְסדּו  י ַעל ִעְנָינֹו, ְוִאם ִיּפָ ין ָהֱאנֹוׁזִ ֵאר ַהּמִ ָ ה, ְוִיּזׁ ַהּשֶ

ַלֲהָנאֹות  ֲאָוה  ַהּתַ ִהיא  ַהּשֹאת  ה  ּדָ ְוַהּמִ יו.  ִאיׁזָ

ֵדל.  ַהּגָ ַהַחי  ִמיֵני  ל  ּכָ כֹוֶלֶלת  ְוִהיא  ַהּגּוִפּיֹות, 

ֶנֶפׁז ָהָאָדם עֹוד ִמּדֹות  ּבְ ה  יב ַהּבֹוֵרא ִיְתַעּלֶ ְוִהְרּכִ

ׁז  ּמֵ ּתַ ִיׁזְ ר  ֲאׁזֶ ּכַ ָבִרים  ּדְ ֶאל  ֶהם  ּבָ ִיְכֹסף  ְוֹכחֹות, 

ְוַיְחּפֹץ  ה,  ַהּשֶ ָבעֹוָלם  ֲעִמיָדתֹו  ּבַ )ב(ִיְמַאס  ֶהם  ּבָ

ִרים ֶשה ַעל ֶשה, ּוֵמֲעָצִמים ֶשה ֵהֶפְך ֶשה, ְוֵהם  ּבְ ִמְתּגַ

ִמּדֹות  ַנְפׁזֹו  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  ְוָנַטע  ְוגּופֹו,  ַנְפׁזֹו 

במשך כל ימי חיי האדם ללא הפסק מתנהל בקרבו מאבק בין שני הכוחות אשר מהם הוא מורכב. 

הגוף והנשמה נלחמים זה בזה, וכל אחד מנסה להשתלט על האחר. כאשר הנפש השכלית, הלא 

היא הנשמה הטהורה, מתגברת על הנפש הבהמית, וכל מעשי האדם ישקו על פיה, או-אז ראוי 

אדם זה לתואר “צדיק”, והוא עולה למדרגת מלאך. וכאשר האדם מגביר את הנפש הבהמית על 

הנפש השכלית וכל פעולותיו נעשות כפי רצון תאוותו, הרי הוא משפיל את עצמו בזה עד שהוא 

יורד למדרגת בהמה, ובשם רשע ייקרא. עד כאן תוכן דברי הסמ”ג.

למדנו מדבריו – כותב ה’חפץ חיים’ - שעל האדם לדעת שללא פיקוח על מעשיו, הוא עלול מאד 

לסטות מהדרך הישרה. כי כל אחד מורכב גם מנפש בהמית, ובהעדר תשומת לב מתמדת הוא 

ימשך אחרי הבהמה שבו ויכשל. זוהי משמעות הצו “ובחרת בחיים” – לרתום את עגלת חיינו אל 

הנפש השכלית, ולהשתדל תמיד שהיא תשלוט, ולאורה נכלכל את כל מעשינו.

חז”ל דרשו על הפסוק “אדם ובהמה תושיע ה’” )תהלים לו( – “אלו בני אדם שהם ערומים בדעת 

ומשימים עצמם כבהמה”. הדברים צריכים ביאור: איזו מעלה יש בכך שאדם מתעלם מהדעת 

“אדם  מיושבים.  הדברים  חיים”  ה”חפץ  אומר  דברינו,  לפי  כבהמה?  עצמו  ומשים  לו,  שניתנה 

ובהמה” – אם אדם מתבונן ומכיר בכך שהוא מורכב מנפש שכלית ומנפש בהמית, כשהוא רואה 

שלמעשה הוא גם אדם וגם בהמה, הוא זוכה ל”תושיע ה’”. כי הוא ידע להיזהר לבל יטה מן הדרך, 

לכך ה’ מסייעו שלא יחטא. לעומת זאת, מי שחושב שהוא רק אדם, וסומך על היותו ערום בדעת 

ולפיכך אינו נזהר די הצורך, אדם זה הינו רחוק מישועה.

על זה אמרו חז”ל “אלו בני אדם שהם ערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמה”. הידיעה שיש לו 

נפש בהמית, מביאה את האדם לענוה עד שהוא משים עצמו כבהמה, ואז הוא יודע שעלול לחטוא. 

ידיעה זו, היא הצלתו!

ב. ימאס בעמידתו בעולם השה ויחפוץ להפרד ממנו. במסכת אבות )ד’, כ”ב( אמרו: “על כרחך אתה 

נוצר ועל כרחך אתה נולד”. וביאר ה’מסילת ישרים’ )פרק א’(: כי אין הנשמה אוהבת העולם הזה 

כלל אלא אדרבה מואסת בו. ובביאור ‘רוח חיים’ על המשנה שם כתב: כי הנשמה אינה רוצה 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  זעג זעב   המוסר   ארחות   

וההנאות הגשמיות מלוות   –

)וזאת  ינקותו  מאז  אותו 

צרכים  במילוי  הצורך  כי 

גידולו  בשנות  גופניים 

מאוד(,  נחוץ  והתפתחותו 

בו  גברה   – הגבירה  לפיכך 

– כל זאר  מידת התאוה על 

זהיא  כך  כדי  עד  מידותיו, 

הזכל  חכמת  על  גם  גברה 

שהוא   – האדם  עליו  זנוצר 

יכול  ובעזרתו  לאדם  ייחודי 

האדם להשלים עצמו ולמלא 

עינו  מראות  וטחה  תפקידו, 

את  סימא  התאווה  וכוח   –

הנעלות. והוצרך האדם בעבור  סימני תכונותיו  והשחית   – עיניו מראות, ואבדו סימני חמודותיו 

שה – ומכיוון שכנגד כוח שכלו עומדים מפריעים רבי עצמה המכסים על חכמת השכל, לכן נצרך 

האדם לשם מילוי תפקידו לדברים זהם חוץ לו – לעורר את עצמו וליצור לעצמו סיוע ועזרה 

מגורמים שהם חוץ לו, כדי לעמד בהם כנגד מידתו המגונה - להתקומם ולהילחם בעזרתם כנגד 

מידתו המגונה. והמידה המגונה הזו היא התאוה להנאות הבהמיות, ובעזרת הסיוע החיצוני יוכל 

כוחותיו  על  כוח שכלו  להגביר את  ויצליח   – להחיות בהם סימני מדתו המזובחת, והוא הזכל 

הגופניים ויוציא אל הפועל את רצונותיו הרוחניים. והדברים ההם שבאמצעותם יוכל לעורר עצמו 

הם עניני התורה – המצוות וחוקי התורה, אזר הורה בהם האל את ברואיו לילך בדרך עבודתו על 

ידי זלוחיו ונביאיו, עליהם הזלום.

אל  ולשוב  ממנו  להיפרד 

 – והיא  העליון,  שורשו 

ההכרה  הן:  אלה  ומידות 

הנכונה  והחכמה  השכל   –

יכסוף  ידם  שעל  והזלימה, 

עליונים  לדברים  האדם 

בגוף  יחפוץ  ולא  ורוחניים 

להיפרד  וירצה  ובהנאותיו, 

מגופו ומהעולם הזה, כי הוא נכסף לשורשו כטבע כל דבר הכוסף לשורשו )מרפא לנפש(. הרי 

שהאדם כולל בתוכו כוחות רוחניים שמטרתם נעלה וכוחות גשמיים המושכים לתאווה, שגם הם 

מטרתם הראשונה היא חיובית - קיום העולם. 

ומפני זהיו ההנאות הגופיות המוטבעות באדם קודמות אל נפז ]בנפש[ האדם מנעוריו – שהרי 

הרצון שיש לאדם להשיג הנאות הגוף קיים אצל האדם מתחילת חייו, גם כששכלו עדיין אינו מפותח 

דיו והתשוקה להנאות רוחניות עדיין אינה קיימת בליבו, וצוותו בהם מתחילת ענינו חשק – והחיבור 

שלו עם הנאות הגוף קיים מתחילת ימי חייו וקשור בו בקשר חזק ואמיץ, וגידולו עליהם נחוץ יותר 

ַעד  ִמּדֹוָתיו,  ָאר  ׁזְ ַעל  ֲאָוה  ַהּתַ ת  ִמּדַ יָרה  ִהְגּבִ

ְוַטָחה  ָהָאָדם,  ָעָליו  ּנֹוַצר  ׁזֶ ֶכל  ַהּזֵׂ ַעל  ְבָרה  ּגָ ׁזֶ

ְוֻהְצַרְך  ֲחמּודֹוָתיו.  ִסיָמֵני  ְוָאְבדּו  ֵעינֹו,  ֵמְראֹות 

ַלֲעֹמד  לֹו,  ֵהם חּוץ  ׁזֶ ִלְדָבִרים  ֶשה  ֲעבּור  ּבַ ָהָאָדם 

ַלֲהָנאֹות  ֲאָוה  ַהּתַ ְוִהיא  ה,  ַהְמֻגּנָ תֹו  ִמּדָ ֶנֶגד  ּכְ ֶהם  ּבָ

ַחת,  ּבַ תֹו ַהְמׁזֻ ֶהם ִסיָמֵני ִמּדָ ֲהִמּיֹות, ּוְלַהֲחיֹות ּבָ ַהּבַ

ָבִרים ָהֵהם ֵהם ִעְנָיֵני ַהּתֹוָרה,  ֶכל. )ג(ְוַהּדְ ְוהּוא ַהּזֵׂ

ַעל  ֲעבֹוָדתֹו  ֶרְך  ּדֶ רּוָאיו  ּבְ ָהֵאל  ָבֶהם  ר הֹוָרה  ֲאׁזֶ

לֹום. ָ לּוָחיו ּוְנִביָאיו, ֲעֵליֶהם ַהּזׁ ְיֵדי ׁזְ

ֵלָמה. ְ ָרה ַהּזׁ ּנּו, ְוִהיא ַהַהּכָ ֵרד ִמּמֶ ְלִהּפָ

ֶאל  קֹוְדמֹות  ַהּגּוִפּיֹות  ַהֲהָנאֹות  ָהיּו  ׁזֶ ֵני  ּוִמּפְ
ָבֶהם  ְוִצּוּותֹו  עּוָריו,  ִמּנְ ָהָאָדם  ֶנֶפׁז 

יֹוֵתר,  ָנחּוץ  ֲעֵליֶהם  ְוִגּדּולֹו  ָחָשק,  ִעְנָינֹו  ת  ִחּלַ ִמּתְ

לירד לגוף אשר בעולם השקר הזה, מן עולם קדוש עליון לעולם שפל. ועל שפלות העולם כוונו 

רבותינו ז”ל בנוסח הקדיש ‘בעלמא די ברא כרעותיה’ ]-בעולם שברא כרצונו[. דהיינו ששבח 

זה הוא דוגמת ברכתה של האשה: ‘שעשני כרצונו’, שהיא ברכה על שפל מצבה ביחס לאיש, כך 

תיקנו לומר שבח על בריאתו של העולם השפל, אף על פי שביחס לנשמה זו היא פחיתות.

עוד כתב ה’מסילת ישרים’ )שם( כי הנשמה אינה מוצאת שום נחת רוח בכל עינוגי זה העולם. 

והוא מה שלמדונו חכמינו ז”ל במדרש קהלת, זה לשונם )קהלת רבה ו, ו(: “’וגם הנפש לא תמלא’ 

)קהלת ו, ז(, משל למה הדבר דומה, לעירוני שנשא בת מלכים, אם יביא לה כל מה שבעולם, 

אינם חשובים לה כלום, שהיא בת מלך. כך הנפש, אילו הבאת לה כל מעדני עולם, אינם כלום 

לה, למה שהיא מן העליונים”. וכתב בספר ‘מכתב מאליהו’ )ח"א עמ' 100(:  וכל עיקר מה שאדם 

מתאווה לכל מיני תענוגי עולם הזה הוא רק משום שהוא רוצה להשתיק בדרך תחליף ודמיון את 

הרגשת החסרון שהוא מוצא בעצמו, אשר באמת אינה אלא רעב רוחני, געגועי הנשמה למצב 

שלימותה, ורעב זה אין ביכולת העולם-הזה להשביעו, ועל כן ‘אין אדם מת וחצי תאוותו בידו’, 

כי הדמיון לא ישביע.

בגמרא )שבת ע”ז, ב’( ספרו שרבי זירא מצא את רב יהודה  ג. והדברים ההם הם עניני התורה. 

בפתח בית חמיו וראה שדעתו בדוחה עליו, ואם ישאל ממנו כל מה שבחללו של עולם יאמר לו. 

שאלו: מדוע העיזים השחורות הולכות בראש, ואחריהן הכבשים הצחורים? אמר לו: כבריאתו של 

עולם, שבתחילה: “וחושך על פני תהום”, ואחר כך: “ויאמר אלוקים יהי אור, ויהי אור”. כך הולכות 

העיזים השחורות בראש, ואחריהן הכבשים הצחורים.

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  זעה זעד   המוסר   ארחות   

משני  ומשותפת  מחוברת 

חלקים: מכחות הטבע – כוחות 

היסודות  ומשגי  הטבעיים 

ארבעת  ושילוב  ומיזוג   –

]והיא  הטבעיים  היסודות 

באדם  שיש  הבהמית  הנפש 

והיא  החיים,  בעלי  בכל  וגם 

גשמיות  להנאות  המתאווה 

ודואגת לצורכי הגוף ומגבירה 

לעסוק  הנטייה  את  באדם 

הזה.  העולם  של  ביישובו 

הנשמה  שוכנת  זו  נפש  על 

מהעולמות  החצובה  הקדושה 

והוא השכל שניתן  העליונים, 

בו  למשול  כדי  לבדו,  לאדם 

על נפשו הבהמית ועל גופו )על פי מרפא לנפש([, והרי היא בעולם יסודה ומעון זרזה – והתאווה 

נמצאת בעולם הזה, ממנו יסודה וממנו שורשה, מוזכים אליה המאכלים כח – ובנוסף לכך המאכלים 

שהאדם אוכל מגבירים את כוחה הטבעי, ומחשקות אותה ההנאות הגופיות – וההנאות הגופניות מחזקות 

אותה. ואילו הזכל מפני זהוא נכרי – הואיל והוא זר בעולם, אין לו מחשק – ובהיותו רוחני ומופשט אין לו 

עזרה וחיזוק בדברים הגשמיים הקיימים בעולם הזה, ולא חבר – וגם אין שום כוח גשמי שיכול לתמוך בו 

ולסעדו במילוי תפקידו, ואדרבה, הכל כנגדו – כל הכוחות הגשמיים עומדים כנגדו, ומן הדין וההכרח היה 

זיחלז – וייעשה חסר אונים, בלתי כשיר לפעולה או למלחמה. ונצטרך והוזקק לדבר שיש בו כוח רוחני, 

זבעזרתו ידחה בו מעליו – יוכל לדחות מעל עצמו את גובר התאוה – התגברות כוח התאווה וזיחשקהו 

עליה – ויוכל להתחזק ולעמוד כנגדה ואף לגבור עליה, והיתה התורה רפואה לחלי כשה – והתורה היא 

הרפואה לחולי התאווה, שהוא אחד מחליי הנפזות – ממחלות הנפש ומדוי - ומכאובי המידות.

ועל כן תמצא – ומסיבה זו מצינו שהתורה משהרת את האדם ואסרה עליו והרחיקה אותו מהרבה 

סוגי

שבגללו  הזני  והגורם 

נחלשת  השכל  התעוררות 

מכוח  התעוררות  ונדרשת 

הזכל  זהרי  הוא,  התורה 

הוא עצם רוחני – כוח רוחני 

במהותו ועצמותו, נגשר ונחצב מן העולם העליון הרוחני ]כמו שנאמר )בראשית ב’, ז’(: “ויפח באפיו 

נשמת חיים” - הנשמה שמקורה מן העולמות העליונים נופחה באדם, והוא השכל שניתן לאדם 

לבדו[, והוא - השכל, נכרי וזר בעולם הזה שהוא עולם הגופים העבים – הגופים הגשמיים. ואילו 

התאוה אזר נמצאת באדם,

ְוִהיא  ַהְיסֹודֹות,  ּוִמְשֵגי  ַבע  ַהּטֶ ִמּכֹחֹות  ֶרת  ְמֻחּבֶ

ֵאֶליָה  ִכים  מֹוׁזְ ּה,  ְרׁזָ ׁזָ ּוְמעֹון  ְיסֹוָדּה  עֹוַלם  ּבְ

קֹות אֹוָתּה ַהֲהָנאֹות ַהּגּוִפּיֹות.  ֲאָכִלים ּכַֹח, ּוְמַחּשְ ַהּמַ

ק ְולֹא ָחֵבר,  הּוא ָנְכִרי, ֵאין לֹו ְמַחּשֵ ֵני ׁזֶ ֶכל ִמּפְ ְוַהּזֵׂ

ְוִנְצָטֵרְך  ֱחַלׁז,  ּיֶ ׁזֶ ָהָיה  ין  ַהּדִ ּוִמן  ֶנְגּדֹו,  ּכְ ְוַהּכֹל 

ֵקהּו  ַחּשְ ּיְ ְוׁזֶ ֲאָוה  ַהּתַ ּגֶֹבר  ֵמָעָליו  בֹו  ְדֶחה  ּיִ ׁזֶ ְלָדָבר 

ֵמָחְלֵיי  ָכֶשה  ָלֳחִלי  ְרפּוָאה  ַהּתֹוָרה  ְוָהְיָתה  ָעֶליָה, 

ּדֹות. ָפׁזֹות ּוַמְדֵוי ַהּמִ ַהּנְ

ה  ֵמַהְרּבֵ ַמְשֶהֶרת  ַהּתֹוָרה  ְמָצא  ּתִ ן  ּכֵ )ד(ְוַעל 

ִמן  ִנְגָשר  רּוָחִני,  ֶעֶצם  הּוא  ֶכל  ַהּזֵׂ ׁזֶ ִני,  ֵ ְוַהּזׁ
ָנְכִרי  ְוהּוא  ָהרּוָחִני,  ָהֶעְליֹון  ָהעֹוָלם 

ָאָדם  ּבָ ר  ֲאׁזֶ ֲאָוה  ְוַהּתַ ֶהָעִבים,  ַהּגּוִפים  עֹוַלם  ּבְ

יש להבין מדוע קבעו זאת לנצח בגמרא הקדושה, וכל מי שלומד זאת מקיים מצות עשה של 

תלמוד תורה בכל מילה! יעויין במהרש”א ובמהר”ל שביארו ביאורים עמוקים.

ויש שביארו כדלהלן: כידוע היצר הרע מתלווה לאדם מלידתו )סנהדרין צ”א, ב’(, ואילו היצר הטוב 

בא בהכנסתו למצוות )קהלת רבה ד, ט(. ואמרו )זוהר ח”ג רמז, א’( שהיצר הטוב הוא אור, והיצר הרע 

הוא חושך. והכוונה היא, למה שכתב ה’מסילת ישרים’ )פ”ג(: “כי היצר הרע מסמא את עיניו ממש 

והנה הוא כהולך בחושך, שיש לפניו מכשולות ואין עיניו רואות אותם. והוא מה שאמרו חכמים: 

“תשת חושך ויהי לילה” )תהלים ק”ד, כ’(, זה העולם הזה שדומה ללילה )ב”מ פ”ג, ב’(. 

זהו הרמוז בגמרא הקדושה, שהתהליך בבריאתו של עולם, שבתחילה היה “חושך על פני תהום” 

ועלולים היו ליפול לתהום בחסות החשיכה, ואחר כך “ויאמר אלוקים יהי אור” וידעו להיזהר מן 

התהום, תהליך זה לא היה לשעתו בלבד, אלא נקבע בבריאה. שבתחילה חופזות ומדלגות העיזים 

השחורות, בבחינת קלות הדעת של היצר הרע, וכך האדם בילדותו כששולט בו היצר הרע לבדו 

)קהלת רבה ד’, ט’(, “בן עשר שנים קופץ כגדי” )קהלת רבה א’, ג’(. ואחר כך בא האור, זה היצר 

הטוב, לנהלו בכובד ראש ככבשים הצחורות המתנהלות לאיטן.

והנה העצה לאדם להשרות בקרבו אור השכינה ולגרש חושך היצר הרע, הוא עסק התורה וקיום 

ביום  א’( שהאור שברא הקב”ה  י”ב,  )חגיגה  רבותינו  ואמרו  עולמו.  יאיר  כך  ידי  ועל  המצוות, 

הראשון, אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו. וכתב ‘בעל הטורים’ )בראשית א’, ד’(: “את האור”, 

בגימטריה “בתורה”, ועולה מנין תרי”ג. והיינו שהלומד תורה ומקיים מצוות משרה בקרבו אור 

השכינה ומגרש חושך היצר הרע, “כי נר מצוה ותורה אור” )משלי ו’, כ”ג(. וזהו “ה’ אורי”, ועל ידי 

ד. ועל כן תמצא התורה משהרת מהרבה מאכלים. כתב בספר תנא דבי אליהו רבה )פרק כ”ו(: ואם כך: “וישעי” )תהלים כ”ז, א’(. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  זעש זעו   המוסר   ארחות   

ריבוי הרכוש והממון וצבירת 

קניני העולם[, ומעשה גמילות 

מידות  היפך  ]הוא  החסדים 

הקנאה והאנוכיות והאכזריות 

הקיימות בין בני האדם )פת 

סימני  בהם  ולהחיות  לחם([, 

הזכל – ועל ידם יתחזק כוח 

השולט  הוא  ויהיה  השכל 

 – בם  האדם  ולהאיר  באדם, 

להאיר  אור  של  מקור  והם 

ולזכות  דרכו,  את  לאדם 

הבא  ובעולם  השה  בעולם 

מתגברת  שהתאווה  ]היות 

עיניו  את  וטחה  האדם  על 

רבנו  שכתב  כמו  מלראות, 

לעיל, לכן זקוק האדם למאור 

דרכו  את  לו  שיאיר  התורה 

באפילה  כעיור  יגשש  לבל 

)מרפא לנפש([, כמו זאמר דוד )תהלים קי”ט, ק”ה(: ’נר לרגלי דברך ואור לנתיבתי’ – כשם שהנר 

דוחה את החושך ומאיר לאדם את אשר לפניו, כך גם התורה מאירה את עיני האדם ומסירה את 

העיוורון הנגרם על ידי כוחות התאווה, וכך יכול האדם להשתמש בשכלו לעבודת הבורא )מרפא 

לנפש(, ואמר עוד )מזלי ו’, כ”ג(: ’כי נר מצוה ותורה אור’, ונאמר עוד )קהלת ב’, י”ג(: ’וראיתי אני זיז 

יתרון לחכמה מן הסכלות כיתרון האור מן החוזך’.

והסיבה הזליזית לצורך בהתעוררות בכוח התורה היא, כי התאוה – מזתמזים בה באופן תדיר 

במשון – לצורך הזנת הגוף, ולא תרפה מהעבודה – ואינה חדלה מפעולתה לילה ויום, ולעומת זאת 

מתמיד, אלא במה זהוא  קיומי  בצורך  כמו  ותמידי  קבוע  באופן  בו  הזכל אין מזתמזים  כוח 

משתמשים  ]כלומר,  והיפוכה,  התאווה  את  להפחית  עומדים  שהם  לדברים  רק   – לתאוה  מפיק 

בשכל רק ללימוד תורה ותפילה וכיוצא בהם שהם מנוגדים לתאווה, ושימושים אלו הם בוודאי 

 מועטים לעומת השימוש התמידי והרב בתאוות הגוף )מרפא לנפש([. ומן הידוע – ודבר ידוע הוא,

זהכלים

לבוזים  וסגנונות  מאכלים, 

וקנייני   – וקנינים  ובעילות 

רכוש ומעזים שונים, לפי זכל 

מחשקים  הם  הללו  האיסורים 

ומחלישים  התאוה  כח  באדם 

כוח השכל, וכן נוסף לדברים 

שציוותה על האדם להתרחק 

מהם, היא ]התורה[ מצוה – הוסיפה וציוותה התורה על האדם לעסוק במה זהוא עומד כנגדה – בדברים 

העומדים כנגד התאווה ומחלישים כוחה, מהדברים זהם הפכה, והם דברים שמהותם נוגדת את התאווה 

והם מרחיקים ממנה, ולכן יכולים הם לעמוד כנגדה, והדברים המחלישים את התאווה הם: התפילה ]היא 

היפך תאוות ההפקרות ופריקת העול הנמצאת בלבם של הרשעים, כמו שנאמר בפסוק )תהלים י”ד, א’( 

אמר נבל בלבו אין אלוקים[, והצום ]הוא היפך תאוות האכילה ומנוגד לה[, והצדקות ]היא היפך תאוות 

ֶכל,  ַהּזֵׂ ִסיָמֵני  ֶהם  ּבָ ּוְלַהֲחיֹות  ֲחָסִדים,  ּוְגִמילּות 

א,  ַהּבָ ּוָבעֹוָלם  ה  ַהּשֶ עֹוָלם  ּבָ ם  ּבָ ָהָאָדם  ּוְלָהִאיר 

ְדָבֶרָך  ְלַרְגִלי  ֵנר  ים קיט, קה(:  ִהּלִ )ּתְ ִוד  ּדָ ָאַמר  ׁזֶ מֹו  ּכְ

ִמְצָוה  ֵנר  י  ּכִ כג(:  ו,  ֵלי  )ִמׁזְ ְוָאַמר  ִלְנִתיָבִתי,  ְואֹור 

ׁז  ּיֵ ְותֹוָרה אֹור, ְוֶנֱאַמר )קֶֹהֶלת ב, יג(: ְוָרִאיִתי ָאִני ׁזֶ

ִמן  ָהאֹור  ִיְתרֹון  ּכְ ְכלּות  ַהּסִ ִמן  ַלָחְכָמה  ִיְתרֹון 

ְך. ַהחׁזֶ

ִדיר  ּתָ ּה  ּבָ ים  ׁזִ ּמְ ּתַ ִמׁזְ ֲאָוה  ַהּתַ י  ּכִ י,  ִליׁזִ ְ ְוַהּזׁ
ה ֵמָהֲעבֹוָדה  ְמשֹון ַהּגּוף, ְולֹא ִתְרּפֶ ּבִ

ַמה  א ּבְ ים ּבֹו ֶאּלָ ׁזִ ּמְ ּתַ ֶכל ֵאין ִמׁזְ ַלְיָלה ָויֹום, ְוַהּזֵׂ

ִלים  ַהּכֵ ׁזֶ דּוַע,  ַהּיָ ּוִמן  ֲאָוה.  ַלּתַ ֵמִפיק  הּוא  ֶ ּזׁ

ים,  ּוַמֲעׂזִ ְוִקְנָיִנים  ּוְבִעילֹות  ים  ּוְלבּוׁזִ ַמֲאָכִלים 

ה ְמַצּוָ ִהיא  ְוֵכן  ֲאָוה,  ַהּתַ ּכַֹח  ִקים  ְמַחּשְ ֵהם   ׁזֶ

ֵהם ׁזֶ ָבִרים  ֵמַהּדְ ּה  ֶנְגּדָ ּכְ עֹוֵמד  הּוא  ֶ ּזׁ ַמה   ּבְ

ָדקֹות, ְוַהּצְ ְוַהּצֹום,  ה,  ִפּלָ ַהּתְ ְוֵהם:  ּה,   ֶהְפּכָ

לא זכה אדם וכו’ מכל מקום יבקש רחמים על אכילה ושתיה יתירה שלא יכנסו לתוך מעיו וכו’, 

מעשה ברבי יהודה הנשיא שאמר בשעת מיתתו, גלוי וידוע לפני הקב”ה שעמלתי בתורה בכל 

עשר אצבעותי ולא אכלתי ולא נהנתי בעולם הזה אפילו באחת מאצבעותי, ומעולם לא אמרתי 

אלך ואוכל ואשתה ואהנה מן העולם הזה ואלך וכו’, אלא לא עשיתי לי אכילה ושתיה רק כדי 

חיותי ועסקתי בתורה כל ימי חיי. ובמסכת כתובות )ק”ד, א’(: בשעת פטירתו של רבי, אמר: רבונו 

של עולם, גלוי וידוע לפניך שיגעתי בתורה בעשר אצבעותי ולא נהנתי אפילו באצבע קטנה. 

וכתבו התוספות )ד”ה לא נהנתי( בשם המדרש: עד שאדם מתפלל שיכנס תורה לתוך גופו יתפלל 

שלא יכנסו מעדנים לתוך גופו, ומייתי הך עובדא דרבי עכ”ל. ודבריהם מכוונים לדברי התנא דבי 

אליהו הנ”ל, ומבואר בזה שעידוני הגוף מפסידים את האדם לקנות התורה.

כתב בספר מעלות התורה, על הפסוק “השמר לך פן תשכח את ה’ אלוקיך” וגו’ )דברים ח, יא(, 

כך היא פירושו, השמר לך מהדברים הגורמים שכחה, והם רוב אכילה ושתיה, וריבוי כסף וזהב, 

נחלאות וקנינים, וכמו שכתוב “פן תאכל ושבעת וכו’ ורם לבבך ושכחת וגו’”.

בקובץ אגרות ‘חזון איש’ )ח”א, כ’(: ליזהר מאד מאד מאכילת תענוג, ואם בטומאת הגוף יש ראשון 

תענוג,  באכילת  התאווה  מילוי  הנפש של  בטומאת  אבות,  אבי  ויש  הטומאה  אב  ויש  לטומאה 

מתאחד ראשון לטומאה ואב הטומאה ואבי אבות הטומאה, דבר זה מן השפלים מאד, מעכבים את 

הלימוד וכדאמרו במדרש והובא בתוספות כתובות )ק”ד ע”א( עד שאדם מתפלל וכו’.

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  זעט זעח   המוסר   ארחות   

וישהיר – ויזדכך ויזהיר אורו, 

וידחה וירחיק מעל האדם את 

הסכלות הגוברת והמשתלטת 

המונעת  שהיא  נפזו,  על 

הדברים  את  מלראות  אותו 

על אמיתתם ]לאמיתם[, ואותה סכלות, היא המרחיקה את האדם מלראות את אמיתות הדברים 

ומלהניחם על מכוניהם – ומונעת אותו מלעשות דברים כראוי, )ומלהשלים את חלקו בעבודת ה’ 

כפי הראוי והנכון(, כמו זאמר )תהלים יט, ח-ט(:

זמזתמזים  הגופניים 

הגוף  ואיברי   – תמיד  בהם 

בהם  שמשתמשים  וכוחותיו 

וברציפות,  תמידי  באופן 

מוסיף  טבע  דרך  פי  על 

כוח  מוסיפים  הם   – תיקונם 

ומשתפרים, נעשים מאומנים 

ומתחשקים  ומיומנים, 

מעזיהם – ופעולתם הולכת 

ימעט  וכאזר  ומתחזקת, 

מתמעט  וכאשר   – זימוזם 

 – יפסדו  הם  בהם,  השימוש 

הם נפסדים ויחלזו מעזיהם 

מתנוון  פעולתם  וכושר   –

נותן  הדין  ולכן  ונחלש, 

זתחשק  הכרחי,  ולפיכך   -

התאווה  שכוח   – התאוה 

זמזתמזים  מפני  יתחזק, 

בה תדיר ]תמיד[ - מפני תדירות השימוש בה, ולעומת זאת יחלז כוח הזכל מפני מיעוט הזימוז 

בו והנהגתו – שהרי השימוש בו מצומצם ומפעילים רק מעט את כוח העיון על מה זהוטבע עליו 

– שמוטבע באדם.

והתברר אפוא, שאין אפשרות להתמודד ולעמוד מול כוח התאווה בכוח השכל בלבד, לכן הצריך 

– להמציא לשכל אמצעי ]והיא התורה הקדושה[ זאין  הדוחק – לפיכך יש צורך למציאות ענין 

מזתמזים באמיתתו - אשר להשגת אמיתותיה לא משתמשים בשום אחד מאברי האדם ותאוותיו 

הבהמיות במאומה, אבל מזתמזים בה ]בתורה[ בזכל הזך והטהור, הניצל מגובר התאוה עליו – 

שלא שלטה בו התגברות התאווה, והאמצעי היא התורה, אזר בהזתמז הזכל בה – ועל ידי העיון 

והמחשבה בענייניה, יתחזק כוח השכל הרוחני, יחשיק וישך

ַהּגֹוֶבֶרת ַעל  ְכלּות  ַהּסִ ָהָאָדם  ֵמַעל  ְוִיְדֶחה  ְוַיְשִהיר, 

ָתם  ָבִרים ַעל ֲאִמּתָ ַנְפׁזֹו, ַהּמֹוַנַעת אֹותֹו ֵמְראֹות ַהּדְ

ים יט, ח-ט(:  ִהּלִ ָאַמר )ּתְ מֹו ׁזֶ יָחם ַעל ְמכֹוֵניֶהם, ּכְ ּוֵמַהּנִ

ֶרְך  ּדֶ ַעל  ִמיד  ּתָ ֶהם  ּבָ ים  ׁזִ ּמְ ּתַ ׁזְ ּמִ ׁזֶ ים  ַהּגּוָפִנּיִ

יֶהם,  ַמֲעׂזֵ ִקים  ּוִמְתַחּשְ ּקּוָנם  ּתִ מֹוִסיף  ַבע  ַהּטֶ

יֶהם,  ְסדּו ְוֶיֶחְלׁזּו ַמֲעׂזֵ ם ִיּפָ ּמּוׁזָ ר ִיְמַעט ׁזִ ְוַכֲאׁזֶ

ים  ׁזִ ּמְ ּתַ ׁזְ ּמִ ׁזֶ ֵני  ִמּפְ ֲאָוה  ַהּתַ ֱחַשק  ּתֶ ׁזֶ נֹוֵתן  ין  ְוַהּדִ

ּמּוׁז ּבֹו  ִ ֵני ִמעּוט ַהּזׁ ֶכל ִמּפְ ִדיר, ְוֶיֱחַלׁז ַהּזֵׂ ּה ּתָ ּבָ

ע ָעָליו. ָהְטּבַ ֶ ְוַהְנָהָגתֹו ַעל ַמה ּזׁ

ֵאין  ׁזֶ ִעְנָין  ִלְמִציאּות  ַהּדַֹחק  ְוִהְצִריְך  
תֹו ֵמֶאְבֵרי ָהָאָדם  ֲאִמּתָ ים ּבַ ׁזִ ּמְ ּתַ ִמׁזְ

ים  ׁזִ ּמְ ּתַ ִמׁזְ ֲאָבל  ְמאּוָמה,  ֲהִמּיֹות  ַהּבַ ְוַתֲאוֹוָתיו 

)ה(ִהיא  ָעָליו,  ֲאָוה  ַהּתַ ִמּגֶֹבר  ל  ּצָ ַהּנִ ֶכל  ּזֵׂ ּבַ ּה  ּבָ

ְוָישְֹך  ֶיֱחַשק  ּה  ּבָ ֶכל  ַהּזֵׂ ׁז  ּמֵ ּתַ ִהׁזְ ּבְ ר  ֲאׁזֶ ַהּתֹוָרה, 

וידחה מעל האדם הסכלות הגוברת על  וישהיר  וישוך  יחשיק  ה. היא התורה אזר בהזתמז הזכל בה 

נפזו. כתב ה’חזון איש’ )אמונה ובטחון פ”ג, ז’(: “העמל בתורה כחו לזכות הנפש ולעשותו עדין 

ומצוחצח, מושך אליו את הרגש הנעים של טהרה וקדושה, ולטעת בקרב לב עמוק גיעול נפש 

להוללות ותענוגי הבל”. ובאגרותיו )ח”א סי’ ל”ז( כתב: “ועיקר סגולת התורה להביא את האדם 

מוסיף  שהאדם  וכל  תורה.  של  עמלה  ידי  על  באה  בעולמו,  חובתו  ולהכיר  עילאה  לרוממות 

ביגיעתו, מנתק בזה חבלי היצר וממאס בתענוגי ההבלים, ונפשו משתוקקת לרגשי קודש ועונג 

החכמה ומתק טהרת הלב”. 

אחת מהמעלות שהתורה משפיעה על לומדיה היא: “ומרחקתו מן החטא ומקרבתו לידי זכות” )אבות פ”ו(. 

וכתב האלשיך )תהלים קי”ט( “כי דרך זיכוך החומר אינו אלא על ידי עסק רבוי התורה”. ובמדרש שמואל 

)אבות פ”ו( כתב: שגוף העוסק בתורה אינו נשאר בחומריותו ועביותו וכו’ רק הרי זה מתעלה ומזדכך.

בשל”ה )מסכת שבועות( מביא בשם הר”י פדואה ז”ל: תורת ה’ תמימה וגו’ גם עבדך נזהר בהם וגו’ )תהלים 

י”ט(. “נזהר”, מלשון אור בהיר וזהיר, והוא בהתשת חומרו לתורה אז מזדכך גופו להיות נזהר ומאיר עכ”ל. 

בספר ‘שבט מוסר’ )פרק י”א( כתב: “דע, שכל זמן שמתמרק הגוף, על ידי עסק התורה, מתגדל אורה 

של הנשמה, כסכין זה, כל זמן שמשחיזו במשחזת, מתמרק החלודה שעליו, ומתגלה צחצחות אור 

בהירותו, כך תלמיד חכם כשממרק ומחליש כוחו על ידי עסק התורה שנקראת אש... מתגלה אור 

שבנפשו, עד שמכח המרוק, מתקבל כל כך אור שלם, עד שמגיע למדרגת נשמה ורוח...”.

‘גירסא’  בספר ‘מעלות התורה’ כתב שבלימוד התורה ישבור כח היצר הרע, ולפיכך נקרא הלימוד 

מלשון שבירה, כמו שכתוב ‘גרסה נפשי לתאוה’ )תהלים קי”ט, כ’(. וכן אמרו רבותינו ז”ל )ב”ב ט”ז, א’( 

‘בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין’, וגם ידוע שהרפואה צריכה להיות בדבר המתנגד לחולה, כדי 

שיעמוד על ידו על קו הממוצע, ויצר הרע נקרא רע )קידושין ל’, ב’(, והתורה נקראת טוב, כמו שכתוב 

)אבות פ”ו מ”ג( ‘אין טוב אלא תורה’, לכך נחלש היצר הרע על ידי כח התורה. עכ”ל.
 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  זפא זפ   המוסר   ארחות   

האדם חייב בה מדרך הראיה 

מצד   – הזכלית  וההוכחה 

]היינו  השכלית  ההכרה 

ה’  את  וליראה  לאהבה 

ה’  “שויתי  ולקיים  יתברך, 

לנגדי תמיד”, ולהשתוקק תמיד להזדכך ולהתקרב אל ה’ ביתר שאת ויתר עוז )פת לחם([, אזר

היא תכלית הענין והמטרה המכוון בו – והיא התכלית והמטרה העליונה שבעזרתה בא רצון הבורא 

לשלמותו בבריאת המין האנוזי בעולם השה.

מזיבת  תמימה  הזם  ’תורת 

נאמנה  הזם  ’עדות  נפז’, 

הזם  ’פקודי  פתי’,  מחכימת 

’מצות  לב’,  מזמחי  יזרים 

עינים’  מאירת  ברה  הזם 

המעלות  ארבע  הן  ]אלו 

שכל  על  משפיעה  שהתורה 

בדברי  מוזכרות  והן  האדם, 

רבנו: “משיבת נפש” - היינו 

השכל,  כוח  את  שמחזקת 

מזככת   - פתי”  “מחכימת 

חושך  מעליו את  מסירה   - עינים”  “מאירת  ידי שמאירה את שכלו,  על   - לב”  “משמחי  אותו, 

הסכלות המונע אותו מלראות את אור החכמה )פת לחם([. 

והתחייבה מאזר שכרנו – והדבר המתחייב מכל מה שהזכרנו הוא, כי הערת האדם בדרך התורה – כי 

חובתו של האדם להתעורר על ידי התורה, הכוללת את המצוות הזכליות – אותן מצוות שמתקבלות 

על שכלו של האדם והן מובנות לו, והזמעיות – וגם המצוות שאין טעמן ידוע ואין מבינים את טעמן, 

והתעוררות זו תביאהו לעלות ולהתרומם בהם ובזה יגיע אל העבודה – עבודת ה’ המוטלת עליו, אזר

ר  ֲאׁזֶ ְכִלית,  ַהּזִׂ ָהְרָאָיה  ֶרְך  ִמּדֶ ּה  ּבָ ב  ַחּיָ ָהָאָדם 

ין  ַהּמִ ְבִריַאת  ּבִ ּבֹו  ן  ַהְמֻכּוָ ָהִעְנָין  ְכִלית  ּתַ ִהיא 

ה. י ָבעֹוָלם ַהּשֶ ָהֱאנֹוׁזִ

יַבת ָנֶפׁז, ֵעדּות ְיָי ֶנֱאָמָנה  ִמיָמה ְמׁזִ )ו(ּתֹוַרת ְיָי ּתְ

ֵלב,  ֵחי  ּמְ ְמׂזַ ִרים  ְיׁזָ ְיָי  ִפּקּוֵדי  ִתי,  ּפֶ יַמת  ַמְחּכִ

ָרה ְמִאיַרת ֵעיָנִים. ִמְצַות ְיָי ּבָ

ֶדֶרְך  ּבְ ָהָאָדם  ֶהָעַרת  ָשַכְרנּו  ר  ֵמֲאׁזֶ ָבה  ְוִהְתַחּיְ
ְכִלּיֹות  ְצֹות ַהּזִׂ ַהּתֹוָרה, ַהּכֹוֶלֶלת ַהּמִ

ר  ֲאׁזֶ ָהֲעבֹוָדה  ֶאל  ֶהם  ּבָ ַלֲעלֹות  ְמִעּיֹות,  ִ ְוַהּזׁ

ו. תורת ה’ תמימה מזיבת נפז. וז”ל המהר”ל בהקדמת ספרו ‘תפארת ישראל’: תורת ה’ תמימה 

משיבת נפש, פקודי ה’ ישרים וגו’, מצות ה’ ברה וגו’ )תהלים יט(. ששה דברים, ובכל אחד זכר ה’ 

]תורת ה’, פקודי ה’, וכו’[ לומר, כי התורה מצורפת אל השי”ת שנקראת תורת ה’, עדות ה’, וכן 

כולם. לומר, כי על ידי התורה קונה האדם דבקות בו יתברך, ומפני שבא לומר שהדבקות הזה הוא 

דבקות גמור, לא דבקות בצד מה, כמו מי שהוא בעל מידות ע”י המדות קונה דבקות בו יתברך 

ואינו קונה רק הדבקות בצד מה, כפי המדה אשר דבק בה, אבל על ידי התורה דבק בו יתברך 

לגמרי בכל צד, ומפני שהצדדין הם שישה, והם: ימין ושמאל פנים ואחור מעלה ומטה, וכנגד זה 

זכר ששה שמות, שהוא דבק בו יתברך בכל צד, ואינו נוטה מן השי”ת לא לימין ולא לשמאל, לא 

לשום צד עכ”ל. ]וראה במס’ סנהדרין )סד, א(: במתניתין תנא, הנצמדים וכו’, ואתם הדבקים בה’ 

אלוקיכם, “דבוקים ממש”. וכתב רש”י: דדבוק משמע מחובר טפי מנצמד, צמידין אינן מחוברין, 

ונמשכין וזזין אילך ואילך “דבוק משמע יפה יפה”[.

 עיונים 



הלבבות שער עבודת האלהיםחובות 

זפג  המוסר   ארחות   

ביושר לבב הלבבות שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  זפב  

כהמשך  משמש  זה  פרק 

שנתבארו  הקודם  לפרק 

של  האופנים  שני  בו 

ה’:  לעבודת  ההתעוררות 

התורה  ידי  על  התעוררות 

והתעוררות בכוח השכל. כל 

ההתעוררות  מאופני  אחת 

בעבודת  שונה  לדרך  מביא 

צורות  את  יתאר  הפרק  ה’. 

את  יתאר  הללו,  העבודה 

על  ויצביע  ביניהן  הקשר 

המעלות של האחת על פני השנייה. 

אך גדר העבודה – מהותה של עבודת ה’ והביאור של כל חלק מחלקיה ומהן המעלות של כל חלק 

מחלקיה, הוא כך: זגדר העבודה – מהותה של העבודה והגדרתה - כניעת מי זמטיבין לו למטיב – 

הרגשת הכנעה של האדם מקבל הטובה לפני המיטיב עמו, ובנוסף לכך בטובה זיגמלהו על טובתו 

– ישיב לו בטובה כגמולו הטוב על כך שהיטיב עמו כפי יכלתו – כמיטב יכולתו. והכניעה – והכנעה 

זו נחלקת לזני חלקים: האחד – החלק הראשון הוא, כניעת רהות וייחול בהכרח

י ִליׁזִ ֶרק ׁזְ  ּפֶ

ל  ּכָ ּוַמֲעלֹות  ֲחָלֶקיָה  ּוֵבאּור  ָהֲעבֹוָדה  ֶדר  ּגֶ ַאְך 
ָהֲעבֹוָדה  ֶדר  ּגֶ )א(ׁזֶ הּוא,  ֵמֲחָלֶקיָה  ֵחֶלק 

ְגְמֵלהּו  ּיִ טֹוָבה ׁזֶ ִטיב, ּבְ ִטיִבין לֹו ַלּמֵ ּמְ ִניַעת ִמי ׁזֶ ּכְ

ֵני  ִלׁזְ ֶנֱחֶלֶקת  ִניָעה  ְוַהּכְ ְיָכְלּתֹו.  ִפי  ּכְ טֹוָבתֹו  ַעל 

ֶהְכֵרַח  ּבְ ְוִיחּול  ְרהּות  ִניַעת  ּכְ ָהֶאָחד,  ֲחָלִקים: 

לשמוע בקול הקב”ה, ולא מרגיש שום צורך לקיים את מצות ה’, וכל הכופר בטובתו של מקום 

ממילא הוא עובר על רצונו של הבורא. 

על פי זה ניתן ניתן להבין מה ששנינו במסכת ביכורים )פ”ג ב-ד( באריכות התיאור של סדר 

העיירות שבמעמד  כל  ַעם.  וברוב  גדול  נעשה בפרסום  לבית המקדש, שהיה  הביכורים  הבאת 

מתכנסות לעיר של מעמד ולנין ברחובה של עיר, השור הולך לפניהם וקרנותיו מצופות בזהב 

וכל  יוצאים לקראתם,  והגזברים  הסגנים  הפחות  לירושלים,  קרוב  הגיעו  לפניהם,  והחליל מכה 

בעלי אומניות שבירושלים עומדים בפניהם. עיי”ש. והקשה על כך ב’משנה ראשונה’ )שם משנה 

ב’( למה רק בביכורים התנהגו כך, ואם זה משום הידור מצוה ו’ברוב עם הדרת מלך’, מדוע רק 

בביכורים, ואילו בעת הבאת מעשר שני לירושלים, ובעת עליה לרגל, שגם בהם יש מצוה לעלות 

לירושלים, לא קיימו זאת בהידור ובפרסום שכזה? 

ג(  אמנם יש לפרש, הרי שורש מצות ביכורים הוא ענין הכרת הטוב, כמו שכתוב )דברים כו, 

“ואמרת אליו” – “שאינך כפוי טובה” )רש”י בשם הספרי(, להכיר בטובתו של מקום ב”ה, שכל 

מה שגדל בשדה, כל התבואה וכל הפירות כולם, הם מאת הקב”ה ]וראה עוד מש”כ החינוך מצוה 

צ”א, משרשי מצות בכורים[. ובזה נוכל להבין, שהבאת ביכורים נעשתה בפירסום בהידור וברוב 

עם, כיון שמצות ביכורים שורשה ויסודה הוא הכרת הטוב כלפי שמיא, והיות והכרת הטוב הוא 

שורש כל המצות כולם, לשם כך צריך להדגיש ולחזק את כל הפעולות של הבאת הביכורים, בכדי 

להשריש בקרב כל ישראל את היסוד הגדול של הכרת הטוב. 

וגם מובן לפי זה מדוע בביכורים יש חיוב “וענית ואמרת” )שם ח’( בהרמת קול, דלכאורה מה טיבו 

של הרמת קול, והרי לפני הקב”ה אין צורך בהרמת קול. אלא, הרמת קול נועד בשבילנו בשביל 

המביא בכורים בעצמו ובשביל כל העם הסובבים אותו. היות שהכרת הטוב הוא יסוד מהותו של 

האדם ויסוד כל המצוות כולם, כמו שכתב הרמב”ן הנ”ל, ממילא כיון ששורש מצות בכורים הוא 

ענין של הכרת הטוב, לכן צריך לענות ולומר בקול רם שאינו כפוי טובה, ולא די להביא את 

הבכורים לבית המקדש, אלא צריך לומר ולהכריז בקול את טובתו של מקום, וכפי שכותב הרמב”ן 

שזהו כוונת רוממות הקול בתפילה, כי הכרת הטוב צריכה להיות בפרסום לו ולאחרים השומעים. 

עוד מצינו על גודל החובה המוטלת על האדם להתבונן ולהכיר טובה להשי”ת על רוב חסדיו 

וטובותיו, הוא מה שכתב ה’אור החיים’ הק’ על הפסוק “וזכרת את ה’ אלוקיך כי הוא הנותן לך כח 

לעשות חיל” )דברים ח’, י”ח(, וז”ל: “וזכרת את ה’ וגו’, פירוש שצריך לתת לבו על טובתו כי מה’ 

היתה לו, ודבר זה יעירהו תמיד להכיר בוראו והשגחתו עליו. ותחילת תחבולות יצר האדם היא 

להשכיחו דבר זה ודרך זה יכנס לאבדו”.

א. זגדר העבודה כניעת מי זמטיבין לו למטיב בטובה זיגמלהו על טובתו כפי יכלתו. הכרת הטוב הוא 

יסוד כל המצוות כולם, וכמו שכתב הרמב”ן )בסוף פרשת בא(: “וכוונת כל המצוות שנאמין באלוהינו 

ונודה אליו שהוא בראנו והיא כוונת היצירה, שאין לנו טעם אחר ביצירה הראשונה, ואין א-ל עליון חפץ 

בתחתונים מלבד שידע האדם ויודה לאלקיו שבראו”. ולפי דרכו הוא מסביר שזו היא המטרה והכוונה 

של הרמת הקול בשעת התפילה, בשביל לפרסם דבר זה, שהקב”ה ברא אותנו ואנחנו מודים לו על כך 

ומצהירים לאמר בריותיך אנחנו, עיי”ש באריכות דבריו הנפלאים.

החטא הקדמון, חטא אדם הראשון, הגיע מתוך מה שאדם הראשון היה כפוי טובה ואמר “האשה 

אשר נתת עמדי” )בראשית ג’, י”ב. ועיין מסכת ע”ז ה’, ב’(, זהו השורש שדירדר אותו לתהומות 

החטא. שהרי באמת תמוה להבין, איך יתכן שאדם הראשון שהיה יציר כפיו של הקב”ה ימרה את 

פי עליון ויתחבא מפניו, ויגיע למצב שהיה מין וכופר בעיקר )סנהדרין ל”ח, ב’( וחירף וגידף )ב”ר 

י”ט, י”ב(? והתשובה על כך היא שהיה כפוי טובה, ומי שהוא כפוי טובה לא מרגיש שהוא חייב 

 עיונים 

 עיונים 
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גם בשל הכרת השכל, וללא 

שעל  ההתעוררות  הקדמת 

ידי לימוד התורה אי אפשר 

שכלית  להתבוננות  להגיע 

שרק  משום  וזאת  נכונה, 

לאדם  מאפשרת  התורה 

התאוות  מכבלי  להתנתק 

ואינן  השכל  את  האוסרות 

פי  על  לפעול  לו  מניחות 

הוא  התורה  לימוד  האמת. 

המזכך את השכל, וכך יכול 

האדם להכיר בחובתו לעבוד 

הכניעה  ואולם  ה’[,  את 

זתהיה מחמת הערות הזכל 

לידי  האדם  את  ומביאות  שמובילות  וההוכחה  ובדרך הראיה  השכל  מכוח  שבאה  התעוררות   –

הכנעה, יותר קרובה אל האלהים – היא הכניעה המקובלת לפניו יתברך ורצויה וחשובה לפניו יותר 

מאשר עבודת ה’ מתוך ציפייה לשכר ופחד מעונש, וזאת לזבעה פנים – מפני שבעה טעמים.

אחד מהם – הטעם הראשון הוא מפני זהעבודה זתהיה מהערת התורה – ועבודת ה’ שאדם מגיע 

אמנם זיהיה האדם מכוין בה לזם זמים  התורה, אפזר  לימוד  מכוח  התעוררות  בעקבות  אליה 

- וכל מצוותיו תיעשינה אך ורק לשם ה’, ואפזר – אך גם ייתכן זתהיה כוונתו בעשייתה לשם 

חנופה – וכדי להיראות בעיני בני אדם כאדם בר מעלה או כדי שיפארוהו ולזבח בני אדם וכבודם – 

ויזכה לשבחים בפי הבריות ויתייחסו אליו בדרך של כבוד בעבורה - בעבור עבודתו, והסיבה שיש 

בהתעוררות זו חשש לסטייה לעבודה שלא לשם שמים היא העובדה כי זרזה – השורש והיסוד של 

התעוררות זו מיוסד ובנוי על התוחלת – על הציפייה לקבלת שכר טוב והרהות – והיראה והפחד 

מהעונש בבחירת הרע. ההתמקדות בתגמול מעידה על שאיפה לתועלת עצמית, ושאיפה זו עלולה 

להוביל אדם לחפש את התועלת בדרך אחרת, בעזרת חנופה, שקר, ניצול הזולת ועוד. ]וכל עוד 

לבו אינו שלם עם ה’ אלוקיו והוא אינו עובד אותו מחמת רוממותו וגדולתו, אלא מחמת פחד העונש 

והציפייה לשכר בלבד, ייתכן שלפעמים יעבוד את הבורא מתוך חנופה וכדי שישבחו אותו בני אדם. 

הרי שעיקר עבודתו אינה אלא לשם תועלת עצמית, ואם כן ייתכן שיגיע מתוך כך לידי המחשבה 

על התועלת שתבוא לו מן הבריות )מרפא לנפש([. אך העבודה והכניעה זהיא מצד

שנובעת  כניעה   – וחשקה 

מפחד  הכרח  תחושת  מתוך 

לשכר  ומציפייה  העונש 

]“רהות” מלשון אימה ופחד, 

מד,  )ישעיה  שנאמר  וכפי 

תרהו”  ואל  תפחדו  “אל  ח( 

)מרפא לנפש([. והחלק הזני 

 – ודין  חובה  כניעת  הוא, 

הבנת  מתוך  הנובעת  כניעה 

שבמעשה  והצדק  החובה 

לגדל  ראוי  שאכן  הכרה  זה, 

ולרומם למי זנכנעין לו, אף 

ואינו  מעונש  פוחד  כשאינו 

מצפה לשכר ממנו. 

של  הראזון  החלק  אך 

יתברך  ה’  כלפי  ההכנעה 

זתהיה  לאל  הכניעה  הוא, 

נובעת מהתעוררות שנקנית 

על ידי לימוד התורה - מצד ההערה הקנויה אזר שכרנו – וכפי שהוזכר עניינה בפרקים הקודמים, 

זחיובה – והיא מחייבת את האדם לעבודת ה’ מדרך הגמול – מתוך ציפייה לשכר ופחד מהעונז 

של  הזני  החלק  אבל  בתורה.  והוסברו  שהופיעו  כפי  הבא,  ובעולם  השה  בעולם  לאדם  הצפויים 

ההכנעה הוא הכניעה אזר תהיה ותימצא באדם מצד ההערה – מתוך התעוררות בהכרת הטובה 

הטבעית התקועה והמושרשת בזכל, והנוצרת ומוטבעת בטבעו של האדם בהיקזר נפזו עם גופו – 

מתחילת בריאתו מעת התקשרות נפשו עם גופו.

ואמנם זתי הכניעות הללו לסוגיהן מזובחות הן, ושתיהן מביאות את האדם אל דרך ההצלה בעולם 

המנוחה ]בעולם הבא[, אלא זאחת מהנה – הכניעה האחת גורמת לחברתה – גוררת את ההכנעה 

השנייה והיא משמשת לה כמעלה – כמדרגה זעולים ממנה אליה – ובאמצעותה מגיעים אל ההכנעה 

השנייה, והכניעה הראשונה היא הערת התורה - נובעת מהתעוררות שנקנית על ידי לימוד התורה 

והיא המביאה להתעוררות מכוח השכל. ]כוונת רבנו, שההכנעה הנובעת מיראת העונש ומהציפייה 

לשכר המתעוררת על ידי לימוד התורה היא הגורמת והמביאה את האדם להיכנע בפני הבורא 

ְוֶדֶרְך  ֶכל  ַהּזֵׂ ֶהָעַרת  ֵמֲחַמת  ְהֶיה  ּתִ ׁזֶ ִניָעה  ְוַהּכְ

ְבָעה  ָהְרָאָיה ְקרֹוָבה ֶאל ָהֱאלִֹהים ּוְרצּוָיה יֹוֵתר ְלׁזִ

ָפִנים.

ְהֶיה ֵמֶהָעַרת ַהּתֹוָרה,  ּתִ ָהֲעבֹוָדה ׁזֶ ֵמֶהם, ׁזֶ ֶאָחד 
ם  ְלׁזֵ ּה  ּבָ ן  ְמַכּוֵ ָהָאָדם  ְהֶיה  ּיִ ׁזֶ ר  ֶאְפׁזָ

ַבח  ּוְלׁזֶ ַלֲחנּוָפה  ָנתֹו  ַכּוָ ְהֶיה  ּתִ ׁזֶ ר  ְוֶאְפׁזָ ַמִים,  ׁזָ

ד ַעל  ְמֻיּסָ ּה  ְרׁזָ ׁזָ י  ּכִ ֲעבּוָרּה,  ּבַ ּוְכבֹוָדם  ֵני ָאָדם  ּבְ

ד  ִמּצַ ִהיא  ׁזֶ ָהֲעבֹוָדה  ַאְך  ְוָהְרהּות.  ַהּתֹוֶחֶלת 

ל ּוְלרֹוֵמם  ִניַעת חֹוָבה ְוִדין, ְלַגּדֵ ִני, ּכְ ֵ ְוָחְשָקה. ְוַהּזׁ

הּוא,  ָהִראׁזֹון  ַהֵחֶלק  ַאְך  לֹו.  ְכָנִעין  ּנִ ׁזֶ ְלִמי 

ר  נּוָיה ֲאׁזֶ ד ַהֶהָעָרה ַהּקְ ְהֶיה ִמּצַ ּתִ ִניָעה ָלֵאל ׁזֶ ַהּכְ

ה  עֹוָלם ַהּשֶ מּול ְוָהעֶֹנׁז ּבָ ֶרְך ַהּגְ ִחּיּוָבּה ִמּדֶ ָשַכְרנּו, ׁזֶ

ִניָעה  ַהּכְ הּוא,  י  ּנִ ֵ ַהּזׁ ַהֵחֶלק  ֲאָבל  א.  ַהּבָ ּוָבעֹוָלם 

ֶכל,  ַבּזֵׂ קּוָעה  ַהּתְ ַהֶהָעָרה  ד  ִמּצַ ְהֶיה  ּתִ ר  ֲאׁזֶ

ר ַנְפׁזֹו ִעם ּגּופֹו. ׁזֵ ִהּקָ ֶטַבע ָהָאָדם ּבְ ְוַהּנֹוֶצֶרת ּבְ

ֶרְך  ּדֶ ֶאל  ְמִביאֹות  חֹות,  ּבָ ְמׁזֻ ִניעֹות  ַהּכְ י  ּתֵ ּוׁזְ
א ֶאּלָ נּוָחה,  ַהּמְ עֹוַלם  ּבְ ָלה   ַהַהּצָ

ּוַמֲעָלה ּה,  ַלֲחֶבְרּתָ גֹוֶרֶמת  ה  ֵמֵהּנָ ַאַחת   ׁזֶ

ַהּתֹוָרה.  ֶהָעַרת  ְוִהיא  ֵאֶליָה,  ה  ּנָ ִמּמֶ עֹוִלים  ׁזֶ
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המוסר  ארחות  זפש זפו   המוסר   ארחות   

כי  הוא,  הזני  והטעם 

זהיא  ה’[  ]עבודת  עבודה 

 – התורה  מהערת  נובעת 

מלימוד  הבאה  מהתעוררות 

ולא  תהיה  לא  התורה, 

הייחול  אחר  אלא  תתקיים 

ציפייה  מתוך  אלא   – בגמול 

ומפני החשש  לשכר והרהות 

והפחד בעונז, ומכיוון שהיא 

אין  אלו  יסודות  על  בנויה 

האדם מתאמץ לעשותה בכל 

כוחו ויכולתו.

ואזר תהיה – אולם כאשר עבודת ה’ תגיע מהערת הזכל – מתוך התעוררות השכל – שהמוטב חייב 

כלפי המיטיב, לא תהיה כי אם לנדיבות הנפז ורצונה – לא ינהג בה האדם רק כדי לצאת ידי חובה, 

אלא יעשה אותה בחשק ובהתלהבות ומתוך נדיבות הנפש והרצון להזתדל בכל יכלתה – וישקיע 

את כל כוחותיו בעבודת האלהים לזמו, אחרי ידיעה והבנה והתבוננות בגדולת ה’ ורוממותו, שהרי 

כי הנפז לא תתנדב במה זיז לה – לטרוח בעבודת ה’, אלא אחר זיתברר לה – בבירור גמור ומוחלט 

זהתמורה שהאדם שואף אליה ומשתוקק להשיגה גדולה בעיניו

שמגיעה   – הזכל  הערת 

השכל,  התעוררות  ידי  על 

לא  לעולם   – תהיה  לא 

כבוד  חיפוש  מתוך  תיעשה 

מיוחדת  אם  כי  והתפארות 

 – יתערב  ולא  זמים,  לזם 

מעורב  שיהיה  ייתכן  ולא 

כוונת  שום   – חונף  זום  בה 

חנופה וצביעות ולא שיוף מצד זיתפאר בה – ולא יתערב בה שום פגם או זיוף ורצון להתפארות, כי 

היא אינה מיוסדת ומבוססת על תוחלת ותקווה לקבל תמורתה שכר וגם אינה מבוססת על הרהות – 

על יראת העונש, אך היא מצד – אלא היא תוצאה של החכמה והידיעה הפשוטה במה זהנברא חייב 

לבורא מן העבודה שהנברא מחוייב לקיים רצון בוראו ומיטיבו ללא שום תקווה לתועלת עצמית.

ַהּתֹוָרה, ֵמֶהָעַרת  ִהיא  ׁזֶ ֲעבֹוָדה,  י  ּכִ ִני,  ֵ  ְוַהּזׁ
מּול  ּגְ ּבַ חּול  ַהּיִ ַאַחר  א  ֶאּלָ ִתְהֶיה  לֹא 

ֶכל, ַהּזֵׂ ֵמֶהָעַרת  ְהֶיה  ּתִ ר  ַוֲאׁזֶ עֶֹנׁז.  ּבָ  ְוָהְרהּות 

ּוְרצֹוָנּה ֶפׁז  ַהּנֶ ִלְנִדיבּות  ִאם  י  ּכִ ִתְהֶיה   לֹא 

מֹו,  ִלׁזְ ֱאלִֹהים  ֲעבֹוַדת  ּבַ ּה  ְיָכְלּתָ ָכל  ּבְ ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁזְ

ַמה  ּבְ ב  ִתְתַנּדֵ לֹא  ֶפׁז  ַהּנֶ י  ּכִ ַוֲהָבָנה,  ְיִדיָעה  ַאַחר 

מּוָרה  ַהּתְ ׁזֶ ָלּה  ֵרר  ְתּבָ ּיִ ׁזֶ ַאַחר  א  ֶאּלָ ָלּה,  ׁז  ּיֶ ֶ ּזׁ

ם  ְלׁזֵ ְמֻיֶחֶדת  ִאם  י  ּכִ ִתְהֶיה  לֹא  ֶכל  ַהּזֵׂ ֶהָעַרת 

ד  ִמּצַ ִשּיּוף  ְולֹא  ׁזּום חֶֹנף  ּה  ּבָ ִיְתָעֵרב  ָמִים, לֹא  ׁזָ

ְוַעל  ּתֹוֶחֶלת  ַעל  ֶדת  ְמֻיּסֶ ֵאיָנּה  י  ּכִ ּה,  ּבָ ֵאר  ְתּפָ ּיִ ׁזֶ

ַמה  ּבְ ְוַהְיִדיָעה  ַהָחְכָמה  ד  ִמּצַ ִהיא  )ב(ַאְך  ָהְרהּות, 

ב ַלּבֹוֵרא ִמן ָהֲעבֹוָדה. ְבָרא ַחּיָ ַהּנִ ֶ ּזׁ

בדבריהם. שם בגמרא נאמר: “שדרו של אדם הופכת לנחש שבע שנים אחר מותו – והוא דלא כרע 

במודים”, ובתוספות שם כתבו, וז”ל: “ויש מפרשים משום דאמרינן במדרש, שיש עצם בשדרו של 

אדם שממנו נוצר לעתיד לבוא, ואותו עצם חזק וקשה כל כך – שאין האש יכול לשורפו, והשתא 

כשאותו עצם נעשה נחש – אינו חי לעתיד לבוא". והקשו התוספות: “ואין סברא לומר שיהא 

עונשו גדול כל כך בשביל עוון זה, דהא כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא?”.

זה: ה”כריעה במודים” איננה רק חלק ממצוות  ונראה לבאר את כוונת ה”יש מפרשים” באופן 

התפילה, אלא היא ביטוי להכנעת האדם לפני בוראו על הטובות הרבות שעושה לו, וזו כוונת 

הגמרא: “מי שאינו כורע במודים” – היינו מי שחסירה לו תחושת ההכנעה של הכרת הטוב לבוראו 

– הרי חסר הוא את יסוד עבודתו הרוחנית של האדם לפני בוראו, וממילא לא יזכה לשכר הניתן 

לשלימי הנפש – תחיית המתים )‘הכרת הטוב’(. 

ב. אך היא מצד החכמה והידיעה במה זהנברא חייב לבורא מן העבודה. והיינו משום הכרת טובה 

זו  בטובה  שכופר  שמי  עד  ביותר,  גדול  חיוב  הוא  הבורא  טובות  הכרת  של  זה  חיוב  לבורא. 

מעשהו חמור בנקודה מסוימת יותר מכל העבירות החמורות אף כשנעשו להכעיס את הקב”ה, 

כמו שהדבר נלמד מדברי הגמרא )סנהדרין ק”ג, ב’(, שדנה בחטאי אותם מלכים שאין להם חלק 

לעולם הבא. וכך נאמר שם: “מנשה, קדר את האזכרות והרס את המזבח. אמון - שרף את התורה 

והעלה שממית על גבי המזבח. אחז - התיר את הערוה. מנשה - בא על אחותו. אמון - בא על 

אמו, שנאמר: ‘כי הוא אמון הרבה אשמה’ – רבי יוחנן ור”א, חד אמר: ששרף את התורה, וחד אמר: 

שבא על אמו, אמרה לו אמו: כלום יש לך הנאה ממקום שיצאת ממנו?! אמר לה: כלום אני עושה 

אלא להכעיס את בוראי! כי אתא יהויקים אמר: קמאי לא ידעי לארגוזי, כלום אנו צריכים אלא 

לאורו, יש לנו זהב פרוויים שאנו משתמשים בו יטול אורו!”. 

יהויקים – שהתבונן בחטאים החמורים שעשו קודמיו כדי להכעיס לפניו יתברך, הגיע למסקנה: 

“קמאי לא ידעי לארגוזי” – למרות חטאיהם החמורים והכוונה הרעה שלהם, עדיין הם בגדר שאין 

הם יודעים להרגיז, ומה הוא הדבר שהוא מכעיס יותר מכל – כפיות הטובה – לצמצם את חסד ה’ 

המתגלה באור השמש המקיים את החיים בעולם – להשוותו ל’זהב פרוויים’ – ]תאורה מלאכותית 

כל שהיא[. )הערת רבי חיים שמואלביץ(.

על פי דברים אלו יתבארו דברי הראשונים אשר בעלי התוספות )ב”ק ט”ז, ב’, ד”ה והוא( התקשו 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  זפט זפח   המוסר   ארחות   

מן  היא  אזר  העבודה  אל 

מהבנת  הנובעת   – הזכל 

משולה  והיא  השכל,  והכרת 

כגרגיר תבואה השרוע באדמה 

]כשם שהגרעין נזרע באדמה 

רב  יבול  להצמיח  במטרה 

עבודת  מטרת  כן  ומשובח, 

התורה  התעוררות  מתוך  ה’ 

על  האדם  שיתעלה  היא 

ה’  עבודת  לידי  ויגיע  ידה 

אמתית הנובעת מתוך הכרת 

ומתוך פנימיות הלב,  השכל 

הנעשית לשמו יתברך. וכמו 

האדם  לב  את  התורה  מכשירה  כן  היטב,  הגרעין  את  להצמיח  אותה  מכשיר  האדמה  שעיבוד 

לעבוד את ה’ מתוך הכרה שכלית. וכשם שהגשם מסייע לאדם להוציא לפועל את כוח הגידול 

זו )פתחי לב([, והתורה לה  של האדמה, כך מסייעת עזרתו של הקב”ה לאדם לעלות למדרגה 

שיש  כתועלת   – ונקותה  וחריזתה  כעבודה לאדמה  דומה  מהתורה  זו  לעבודה  שיש  התועלת   –

לסייע  והעשר זהוא מן האלהים  הזרע,  לצמיחת  המסייעים  והניקוי,  החרישה  מהעיבוד,  לאדמה 

את האדם בעבודתו, דומה כמטר המזקה אותה – כגשם המשקה את האדמה, ומה זהיא ממציאה 

– וכשם שתכלית עבודת האדמה בשילוב השקייתה הם הגידולים שהאדמה מצמיחה,  ומצמחת 

כך גם ההתעוררות שעל ידי התורה בשילוב העזר שיהיה לאדם מן השמים מביאים לידי המטרה 

ַמה זיתקיים - שתשתרש בלבבות מעבודת האלהים, עבודה שתיעשה רק לזמו יתברך,  הנעלית ּכְ

לא ליחול – ולא מתוך ציפייה לשכר ולא לרהות – ולא מתוך חשש ופחד מהעונש, וכמו זהשהירו 

על כך חכמינו שכרונם לברכה עליו )אבות א’, ג’(: ’אל תהיו כעבדים המזמזין את הרב על מנת 

לקבל פרס – מתוך ציפייה לשכר

מכל  ]בעיניו[  עליו  ועודפת 

שהוא  והיגיעה  המאמצים 

והוא  ה’,  בעבודת  טורח 

הוא  שאליה  והתמורה   –

היא: רצות האל אותה  נכסף 

ירצה  יתברך  שהא-ל   –

וחסד  חן  וימצא  במעשיו 

לפניו בעבודתו ]שכן כאשר 

לה  מייחל  שהאדם  התמורה 

ירצה  יתברך  שהבורא  היא 

את  עובד  הוא  במעשיו, 

גדולה  בהתלהבות  עבודתו 

מטרתו  שהרי  רב,  ובחשק 

הוא להשיב למיטיב לו עבור 

רוב חסדיו וטובותיו שהכיר 

בהן בשכלו. אך העובד את 

ה’ מתוך יראת העונש וציפייה לקבלת שכר, עושה את עבודתו בעצלתיים וכאנוס בדבר וסבור 

תמיד, כי כבר יצא ידי חובתו )עפ”י טוב הלבנון([.

– כי עבודת ה’ הבאה מתוך התעוררות  והטעם הזליזי הוא, כי העבודה שהיא מן התורה בלבד 

מלימוד התורה, אפשר שיהיה הנראה ממנה על האברים מן המעזים הטובים – ייתכן מאוד שיהיו 

המעשים שנראים כלפי חוץ בפעולת איבריו טובים יותר מרובים ונמרצים ממה זהוא צפון בלב 

מעבודת האלהים – ממה שיש בתוך לבו ובצפונותיו כפי הנדרש בעבודת ה’, כי מאחר שאין הוא 

עובד את ה’ אלא כדי לקבל שכר ולהינצל מעונש, אין לבו שלם כל כך בעבודת ה’, שהרי לו היה 

באפשרותו להשיג את השכר בלעדיה, היה מרוצה יותר )פת לחם(. ולעומת זאת דרך העבודה 

זתהיה מן הבנת הזכל – אזי מעשיו יהיו ביטוי לפנימיות עמוקה ולא רק עבודה חיצונית וריקה, 

אלא החלק הצפון בלב יהיה כפלים ממה זנראה ממנה – מהמעשים החיצוניים שנראים על ידי 

חובות  הן  הן  למעשים  הנלוות  ויראתו  ה’  אהבת  שמיים,  לשם  הכוונה   - והם  פעולות האברים, 

הלבבות.

והטעם הרביעי לעדיפות שיש בהתעוררות השכל על פני ההתעוררות מכוח ההכרח בידיעת השכר 

והעונש, כי העבודה כזהיא תוצאה של התעוררות מן התורה, היא כמו מבוא

ג. אל תהיו כעבדים המזמזין את הרב על מנת לקבל פרס. רבינו יונה כתב )משלי ג’, כ”ו( בענין 

מצות הבטחון: “דע, כי הבטחון הוא שלא יתערב בו שום ספק. ועל דרך משל נבאר, כי ענין הבטחון 

כשכיר הבוטח על המלך, ועמל בכל כוחו לפניו בשמחה ובטוב לבב, מרוב מבטחו על המלך, ומדעתו 

יר  ְרּגִ ֶכל, ְוִהיא ַכּגַ ר ִהיא ִמן ַהּזֵׂ ֶאל ָהֲעבֹוָדה ֲאׁזֶ

ָתּה  ַוֲחִריׁזָ ָלֲאָדָמה  ֲעבֹוָדה  ּכָ ָלּה  ְוַהּתֹוָרה  רּוַע,  ַהּשָ

ָטר  ּמָ ּכַ ָהֱאלִֹהים  ִמן  הּוא  ׁזֶ ְוָהֵעֶשר  ְוַנּקֹוָתּה, 

ּוַמְצַמַחת  ַמְמִציָאה  ִהיא  ֶ ּזׁ ּוַמה  אֹוָתּה,  ֶקה  ׁזְ ַהּמַ

מֹו,  ָבבֹות ֵמֲעבֹוַדת ָהֱאלִֹהים ִלׁזְ ּלְ ם ּבַ ְתַקּיֵ ּיִ ֶ ַמה ּזׁ ּכְ

ֲחָכֵמינּו  ִהְשִהירּו  ׁזֶ מֹו  ּכְ ִלְרהּות,  ְולֹא  ְלִיחּול  לֹא 

ְהיּו  ּתִ )ג(ַאל  ג(:  א,  )ָאבֹות  ָעָליו  ִלְבָרָכה  ִשְכרֹוָנם 

ָרס  ל ּפְ ין ֶאת ָהַרב ַעל ְמָנת ְלַקּבֵ ׁזִ ּמְ ַכֲעָבִדים ַהְמׁזַ

עֹוֶדֶפת ָעָליו, ְוהּוא ְרצֹות ָהֵאל אֹוָתּה.

ַהּתֹוָרה  ִמן  ִהיא  ׁזֶ ָהֲעבֹוָדה  י  ּכִ י,  ִליׁזִ ְ ְוַהּזׁ
ַעל  ה  ּנָ ִמּמֶ ְרֶאה  ַהּנִ ִיְהֶיה  ִבְלָבד, 

הּוא  ֶ ה ּזׁ ים ַהּטֹוִבים יֹוֵתר ִמּמַ ֲעׂזִ ָהֲאָבִרים ִמן ַהּמַ

ְהֶיה  ּתִ ב ֵמֲעבֹוַדת ָהֱאלִֹהים. ְוָהֲעבֹוָדה ׁזֶ ּלֵ ּבַ ָצפּון 

ה  ּנָ ְרֶאה ִמּמֶ ּנִ ֶ ה ּזׁ ְפַלִים ִמּמַ ב ּכִ ּלֵ פּון ּבַ ֶכל ַהּצָ ִמן ַהּזֵׂ

ָבבֹות. ַעל ָהֲאָבִרים, ְוֵהם חֹובֹות ַהּלְ

ָמבֹוא  ִהיא ִמן ַהּתֹוָרה ּכְ י ָהֲעבֹוָדה ׁזֶ ְוָהְרִביִעי, ּכִ

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  זצא זצ   המוסר   ארחות   

כי  הוא,  החמיזי  והטעם 

תכלית  יז  התורה  למצוות 

מגיעות  והן  למספרן,  וגבול 

והוא  מסויים,   - ידוע  עד סך 

המצוות  אך  מצוות,  תרי”ג 

הזכליות - הנובעות מהכרת 

להן  זאין  כמעט  השכל 

יום  בכל  כי  וגבול,  תכלית 

יותר  בהן  מעמיק  האדם 

דעת  האדם  ויוסיף  ויותר 

בהן – וידיעתו בהן מתרחבת 

וכל אזר תוסיף  ומתפשטת. 

ויבין טובות האלהים  הכרתו 

 – ומלכותו  יכלתו  ועוצם 

הכרתו  שתתעצם  וככל 

והבנתו בטובות האלקים ויבין את גודל כוחו ומלכותו של הבורא, כך יוסיף להיכנע לו ולהיזפל 

לפניו - כך תתווסף בו ההכנעה והשפלות לפניו יתברך.

והואיל והמצוות השכליות הולכות ומתרבות בהתאם למידת התבונה של האדם בגדולת הבורא 

וטובו, על כן אתה רואה - כי החסיד דוד המלך עליו הזלום היה מתחנן אל האלהים להעיר אותו 

עליהן – לתת בלבו התעוררות לקיים את מצוות הלבבות, ולהסיר את המסך ומעטה הסכלות מעל 

עיניו, כמו זאמר )תהלים קי”ט, י”ח(: ’גל עיני ואביטה נפלאות

כעבדים המזמזין  הוו  אלא 

את הרב זלא על מנת לקבל 

פרס – ואך ורק מתוך אהבת 

ויהי  יתברך,  שמו  ולמען  ה’ 

מורא זמים ולא מורא העונש עליכם’ – )עפ”י מרפא לנפש(.

שכר ואפילו לא לשכר עולם הבא, ואפילו הכי לא יהא עליו מורא שמים?

התשובה לכך היא – אומר הגרי”ל חסמן זצ”ל )‘אור יהל’ ח”א עמ’ שמ”ו( – כי הנה וודאי אברהם 

אבינו, עבד את השי”ת שלא על מנת לקבל פרס, ובכל זאת נאמר עליו “עתה ידעתי כי ירא 

אלוקים אתה”, ומזה נבין כי גם לאנשים הגדולים ביותר, יש עוד מקום להוסיף ביראתם ולומר 

להם, ויהא מורא שמים עליכם. 

רבבות  רבי  יש  פ”ח(:  ישראל’  )‘טהרת  חיים’  ה’חפץ  כתב  גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך.  ה. 

וכמו שכתב  אותם,  להכיר  יכולה  דעתינו השפלה  החוקים שאין  אצורים בחלק  פליאות חכמה 

כי יתן משכורתו שלימה”. שכיר העובד אצל המלך הריהו בטוח שמשכורתו תשולם וביד רחבה, 

בוודאות גמורה כזו עד שמרגיש כאילו הכסף כבר מונח בכיסו, לכן הוא עמל בכל כוחו ובשמחה. 

מדוע המשיל רבינו יונה את מדרגת ודאות הבטחון לשכיר המלך, ולא לפועל העובד אצל בעל 

בית רגיל? מפני שהעובד אצל המלך בטוח יותר בתשלום שכרו ובגובה משכורתו, כי מלך לא 

יתקשה לשלם ולא יתכחש למה שהתחייב, וגם לא יקמץ מלשלם ברוחב לב וביד פתוחה, כזו 

צריכה להיות הרגשת הבטחון של עושה המצוה בשכר שיקבל על עשייתה, ואף על פי שאמרו 

חז”ל )אבות א’, ג’( “אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס”, היינו שאין לעשות 

את המצוות למען השכר, אבל יש לדעת בוודאות שהשי”ת נותן שכר טוב ולשמוח בכך )‘שפתי 

חיים’ מידות ועבודת ה’ א’ עמ’ תקל”ה(.

בתפילת שמונה עשרה אנו מבקשים “ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך באמת”, בבקשה זו אנו 

מחזקים את בטחוננו בהשי”ת שיתן לנו שכר טוב ושלם בעוה”ב, ואנו מוסיפים להתפלל “ושים 

חלקנו עמהם לעולם”, שגם אנו נהיה מ’הבוטחים בשמך באמת’, ובזכות זה נזכה ל’שכר טוב’. מבואר 

ולכאורה, הדברים הללו עומדים  שצריך האדם לבטוח בהשי”ת שישלם לו שכרו הטוב בעוה”ב, 

בסתירה לדברי המשנה )אבות א’, ג’( “הוו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס”. 

התשובה היא, שרצון השי”ת הוא, שנדע ונאמין בחסדיו המרובים עמנו, שהוא משלם שכר טוב 

ושלם, כאמור )בברכת ‘ברוך שאמר’( “ברוך משלם שכר טוב ליראיו”, ועלינו לבטוח בו יתברך 

שייטיב עמנו, אבל בד בבד חובתנו לקיים מצוות, מפני שזהו רצונו יתברך, ולא שנעשה זאת 

על תנאי ועל מנת לקבל את השכר, ובאם לא נקבל לא נעשה ח”ו, אלא נעשה ונמלא את רצונו 

בשמחה בכל אופן שהוא, ונדע שהוא מרבה להיטיב )שם עמ’ תקמ”ו(. 

ד. ויהי מורא זמים עליכם. סיום המשנה “ויהי מורא שמים עליכם”, לכאורה, תמוה. הרי המשנה 

מדברת ועוסקת בעובד ה’ שלא על מנת לקבל פרס, שזה לכאורה הדרגה הכי גבוהה בעבודת 

השי”ת, והלא הוא הצדיק והחסיד האמיתי העוסק בתורה ובמצוות לשמה ממש. ואם כן, מדוע 

נצרכת אזהרה נוספת – “ויהי מורא שמים עליכם”? היתכן שיעבוד את בוראו שלא לשום קבלת 

ְכִלית  ּתַ ֵיׁז  ַהּתֹוָרה  ִמְצֹות  י  ּכִ י,  ְוַהֲחִמיׁזִ
ַסְך  ַעד  יעֹות  ַמּגִ ְוֵהן  ָרן,  ְלִמְסּפָ

ְמַעט  ֶכל ּכִ ְרַי”ג ִמְצֹות, ַאְך ִמְצֹות ַהּזֵׂ ָידּוַע, ְוהּוא ּתַ

ַעת  ָכל יֹום יֹוִסיף ָהָאָדם ּדַ י ּבְ ְכִלית, ּכִ ֵאין ָלֶהן ּתַ ׁזֶ

טֹובֹות  ְוָיִבין  ָרתֹו  ַהּכָ ּתֹוִסיף  ר  ֲאׁזֶ ְוָכל  ֶהן,  ּבָ

ַנע לֹו  ָהֱאלִֹהים ְועֶֹצם ְיָכְלּתֹו ּוַמְלכּותֹו, יֹוִסיף ְלִהּכָ

ָעָליו  ִוד  ּדָ רֹוֶאה,  ה  ַאּתָ ן  ּכֵ ְוַעל  ְלָפָניו.  ֵפל  ָ ּוְלִהּזׁ

ן ֶאל ָהֱאלִֹהים ְלָהִעיר אֹותֹו ֲעֵליֶהן  לֹום ִמְתַחּנֵ ָ ַהּזׁ

ָאַמר  ׁזֶ מֹו  ּכְ ֵעיָניו,  ֵמַעל  ְכלּות  ַהּסִ ָמַסְך  ּוְלָהִסיר 

ִנְפָלאֹות  יָטה  ְוַאּבִ ֵעיַני  ל  )ה(ּגַ יח(:  קיט,  ים  ִהּלִ )ּתְ

ּלֹא ַעל  ין ֶאת ָהַרב ׁזֶ ׁזִ ּמְ א ֱהוּו ַכֲעָבִדים ַהְמׁזַ ֶאּלָ

ַמִים ֲעֵליֶכם. ָרס, )ד(ִויִהי מֹוָרא ׁזָ ל ּפְ ְמָנת ְלַקּבֵ

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  זצג זצב   המוסר   ארחות   

מושגיהם  כפי  כי   – בזעבר 

ביום  עבודתם  הייתה  היום, 

ועל  מספקת,  בלתי  שעבר 

כל  בתשובה  שבים  היו  כך 

דוד  החסיד  זאמר  כמו  יום, 

)תהלים  הזלום  עליו  המלך 

י”ט, ג’(: ’יום ליום יביע אמר 

נובע,  מעין  מלשון  ‘יביע’   –

מתווספת  יום  שבכל  היינו, 

והשגה  הכרה  ומתעצמת 

עליונה יותר בגדולת הבורא, 

בדומה למעין הנובע, כי אין 

)עפ”י  סוף  ולא  תכלית  לה 

פת לחם(. ולילה ללילה יחוה 

קי”ט,  )תהלים  ואומר  דעת’. 

קל”ו(: ’פלגי מים ירדו עיני על כך שהם לא זמרו את תורתך’ ]ממה שדוד המלך ע”ה הצטער רק 

על מה שעיניו לא שמרו את התורה, ולא הצטער גם על מה ששאר אבריו חטאו, לומד רבנו, כי 

צערו של דוד המלך היה על שלא קיים כראוי את מצוות הלבבות התלויות בראייה שכלית נכונה, 

כמו שכתב רבנו לעיל, שדוד המלך ע”ה התחנן אל ה’ “לקיים את מצוות הלבבות ולהסיר את מסך 

הסכלות מעל עיניו, כאשר אמר: גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך”. מאחר שבכל יום ניתווספה 

לדוד המלך ע”ה השגה חדשה בגדולת ה’ ונפלאותיו, כמו שהוכיח רבנו מהפסוק “יום ליום יביע 

אומר”, היה מצטער תמיד ומוריד נחלי דמעה על אשר לא עבד את ה’ בעבר כפי השגתו הנוכחית, 

כמו מנהגם של עובדי ה’ הפרושים שהוזכרו כאן בדברי רבנו )פתחי לב([.

והטעם הזזי הוא, כי העבודה זהיא מן התורה – עבודת ה’ הנובעת מלימוד התורה היא ביכולת 

וביד האדם לקיימה, כזהוא מכוין בה – כשהוא שם לב אליה ומשדמן אליה – ומכין ומזמן את עצמו 

לקיים אותה, והיא איננה נמנעת ממי שמבקזה – ומהחפצים בה. אך העבודה ]עבודת ה’[ זהיא 

נובעת מן הזכל – מתוך הכרה שכלית לא תיגמר לאדם – אין היכולת בידי האדם להשיג אותה 

באופן מושלם אלא בכח גדול – לאחר התאמצות רבה ועל ידי עשרה וסיוע גדול וחיזוק שיזכה בהם 

מאת האלהים יתברך ]ולכן עבודה זו רצויה יותר לפני ה’, וכמאמר חז”ל )אבות פ”ה(: “לפום צערא 

אגרא” )טוב הלבנון([, כי היכולת בידו של

מתורתך’, )תהלים קי”ט, ל”ג-

חקיך’,  דרך  הזם  ’הורני  לו( 

מצותיך’,  בנתיב  ’הדריכני  

ואומר  עדותיך’,  אל  לבי  ’הט 

’לכל  צ”ו(:  קי”ט,  )תהלים 

רחבה  קץ  ראיתי  תכלה 

מצותך מאד’, רצה לומר: כל 

מה זאנו חייבין מעבודתך על 

התמדת טובותיך אין קץ לו – 

אין גבול וסוף לכל מה שאנו 

תמורת  בעבודתך  מחויבים 

מפני  התמידיות,  טובותיך 

וסוף לאופני  גבול  זאין קץ, 

לדרכי   – עלינו  טובותיך 

הטובה שאתה מיטיב עמנו.

וכבר נאמר ]מסופר[ על מקצת מן הפרוזים – עובדי ה’ הצדיקים שלבם שלם עם ה’ זהיו שבים כל 

ימיהם בתזובה, מפני זהיו מחדזים בכל יום בתזובה לפני השם – ובכל יום נולדה בקרבם סיבה 

חדשה לשוב בתשובה, בעבור תוספת הכרתם – וזאת מתוך דרגה מחודשת שצמחה בלבם בהכרת 

הבורא, בגדולתו ורוממותו של האלהים בכל יום יותר מהכרתם אותו ביום האתמול, ומתוך כך גם 

ראו את קיצורם ועד כמה עבודתם ביום האתמול הייתה מועטה במה זהם חייבים לו מן העבודה 

הרמב”ם בפרק עשירי מסנהדרין וז”ל: כל דיבור ודיבור מן התורה יש בהם חכמות ופלאים למי 

שמבין אותם ולא הושג תכלית חכמתה, ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים, ואין לאיש אלא להלוך 

בעקבות דוד משיח אלקי יעקב שהתפלל ‘גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך’. עכ”ד.

בספר ‘אור יהל’ )ח”א עמ’ פ’( פירש פסוק זה, וז”ל: בכל דבר בעולם שנקרא “סוד”, הרי זה כל 

זמן שלא גילהו בעל הסוד, אבל כשנגלה, אין זה כבר בגדר סוד, מה שאין כן בתורה הקדושה, אף 

לאחר שנגלה הסוד עדיין נשאר סוד כמוס, ואין קץ לסודות התורה, וזהו שאמר דוד גל עיני ורק 

אביטה הנפלאות, אבל גם אחר כך נפלאו ויפלאו ממני, סוד התורה כל מה שמתגלה יותר, נעשה 

סוד יותר, והבן סוד זה כי עמוק הוא. עכ”ד.

ים יט,  ִהּלִ לֹום )ּתְ ָ ִוד ָעָליו ַהּזׁ ָאַמר ּדָ מֹו ׁזֶ ָעַבר, ּכְ ְבׁזֶ

ַעת,  ה ּדָ ַלְיָלה ְיַחּוֶ יַע אֶֹמר ְוַלְיָלה ּלְ ג(: יֹום ְליֹום ַיּבִ

ְלֵגי ַמִים ָיְרדּו ֵעיָני ַעל לֹא  ים קיט, קלו(: ּפַ ִהּלִ ְואֹוֵמר )ּתְ

ְמרּו תֹוָרֶתָך. ׁזָ

ִהיא  ַהּתֹוָרה  ִמן  ִהיא  ׁזֶ ָהֲעבֹוָדה  י  ּכִ י,  ִ ּזׁ ִ ְוַהּזׁ
ּה  ּבָ ן  ְמַכּוֵ הּוא  ׁזֶ ּכְ ָהָאָדם,  יֹכֶלת  ּבִ

ַאְך  ּה.  ַבְקׁזָ ִמּמְ ִנְמַנַעת  ה  ֵאיֶנּנָ ֵאֶליָה,  ן  ּמֵ ּוִמְשּדַ

א  ֵמר ָלָאָדם ֶאּלָ ֶכל לֹא ִתּגָ ִהיא ִמן ַהּזֵׂ ָהֲעבֹוָדה ׁזֶ

י ְיֹכֶלת  ַרְך, ּכִ דֹול ְוֵעֶשר ֵמֵאת ָהֱאלִֹהים ִיְתּבָ ֹכַח ּגָ ּבְ

יָך,  ֻחּקֶ ֶרְך  ּדֶ ְיָי  הֹוֵרִני  לג-לו(  קיט,  ים  ִהּלִ )ּתְ ִמּתֹוָרֶתָך, 

ֵעְדֹוֶתיָך,  ֶאל  י  ִלּבִ ַהט  ִמְצֹוֶתיָך,  ִבְנִתיב  ַהְדִריֵכִני 

ֵקץ  ָרִאיִתי  ְכָלה  ּתִ ְלָכל  צו(:  קיט,  ים  ִהּלִ )ּתְ ְואֹוֵמר 

ָאנּו  ֶ ּזׁ ַמה  ל  ּכָ לֹוַמר:  ָרָצה  ְמאֹד,  ִמְצָוְתָך  ְרָחָבה 

ֵקץ  ֵאין  טֹובֹוֶתיָך  ַהְתָמַדת  ַעל  ֵמֲעבֹוָדְתָך  ִבין  ַחּיָ

ֵאין ֵקץ ְלָאְפֵני טֹובֹוֶתיָך ָעֵלינּו. ּוְכָבר  ֵני ׁזֶ לֹו, ִמּפְ

ְיֵמיֶהם  ל  ּכָ ָהיּו  ׁזֶ ים  רּוׁזִ ַהּפְ ְקָצת  ַעל  ֶנֱאַמר 

ׁזּוָבה,  ָכל יֹום ּתְ ים ּבְ ׁזִ ָהיּו ְמַחּדְ ֵני ׁזֶ ְתׁזּוָבה, ִמּפְ ּבִ

ָכל  ּבְ ָהֱאלִֹהים  ת  ְגֻדּלַ ּבִ ָרָתם  ַהּכָ ּתֹוֶסֶפת  ֲעבּור  ּבַ

ָהֲעבֹוָדה  ִמן  לֹו  ִבים  ַחּיָ ֵהם  ֶ ּזׁ ַמה  ּבְ ְוִקּצּוָרם  יֹום, 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  זצה זצד   המוסר   ארחות   

העתות – לאותם זמנים זהוא 

מתעלם ממנה – שאינו עוסק 

זהיא  העבודה  אבל  בתורה. 

מהערת הזכל – אולם העובד 

התעוררות  מתוך  ה’  את 

הנובעת מהכרת השכל בטוח 

 – ומחטוא  בה  מהיכזל  הוא 

יש לו ביטחון בדרכו שתהא 

ללא מכשול וטעות, כי הנפז 

אינה נמזכת אליה – לעבודה 

אלא  השכל  הכרת  מתוך 

לאחר שאדם זה המית – ביטל 

והכניע את תאוותיו הגופניות 

וקבע בלבו את הגברת הזכל 

עליה – ושלטונו על התאווה החומרית וזימוזו בה – והוא משתמש בתאווה כחפצו וכרצונו. ועל כן, 

מפני שליטתו המלאה בתאווה מובטח האדם שזו היא עבודה מובטחת מהיכזל בה – בדרך זו אין 

האדם נכשל בפיתוי גשמי, ובעליה זמור ומוגן מן החטא, וכמו זאמר הכתוב )מזלי י”ב, כ”א(: ’לא 

יאונה לצדיק כל און’.

כהמשך למה שהאריך רבנו לבאר לעיל, שההתעוררות השכלית היא הרצויה ביותר לפני ה' והיא 

עולה באיכותה על ההתעוררות הנגרמת על ידי התורה, עתה מבאר רבנו שגם אם התעוררות 

שעל ידי התורה היא משנית בחשיבותה, עדיין יש בה צורך: אך גם את המעלות שיש בהתעוררות 

הנובעת מהתורה, צריך זאבאר עתה מהם מה

מלהזיגה  קצרה  האדם 

עבודתו  ולכן  הוא,  בכוחותיו 

זו חשובה לפני הבורא יתברך 

יותר  הרבה  במדרגה  והיא 

נעלה ורמה ]כמו שרבנו מבאר 

באריכות לקמן )בשער חשבון 

כ”א(  חשבון  ג’  פרק  הנפש 

תמיד  להשתדל  האדם  שעל 

לעבוד את ה’ למעלה מיכולתו 

נעלה  לעבודה  ולהשתוקק 

לכך,  שיזכה  מה’  ולבקש  זו 

וכשיתנהג כך תמיד, ימלא ה’ את בקשתו ויפתח לפניו את שערי הדעת, ויתחזקו שכלו ואבריו לקיים 

את מצוות הלבבות למעלה מיכולתו ויעלה ממדרגה למדרגה, ויפתחו לפניו שערי המדרגות הרוחניות 

שהם מתנת האלוהים הנכבדה לעם סגולתו ואוהביו, כמו שאמר שלמה המלך )קהלת ב’, כ”ו(: כי לאדם 

שטוב לפניו נתן חכמה ודעת ושמחה )עפ”י מרפא לנפש([, ועל כן אתה רואה – ומטעם זה הנך מוצא 

שדוד המלך עליו הזלום מזיב תמיד התחינה – היה שב ומתחנן תמיד לפני האל לעשרו ולסייעו עליה – 

שישיג עבודה זו שהיא למעלה מכוחותיו, וכפי המוזכר במזמור ’אזרי תמימי דרך’ )תהלים קי”ט(.

והטעם הזביעי הוא, כי העבודה כזהיא מן התורה בלבד – העובד את ה’ מתוך לימוד וידיעת התורה 

בלבד, אין האדם בטוח בעצמו זלא ייכזל בה – באחת מן המצוות, כי כח התאוה אורב לה ומצפה

לשמי, כי אין לו שם מיוחד, שם אחד, אלא כמה שמות לפי כל ענין וענין. ע”כ. 

והנה בגמרא )קידושין שם( אמרו: ‘ואלמלא הקב”ה עוזרו אין יכול לו’, כתב על כך ה’חפץ חיים’: 

מובן שכל זה הוא אם האדם מצדו חוגר כל כוחותיו אזי יסייעו לו מן השמים, אבל אם מצד האדם 

לא יהיה התחזקות אינו יכול לבטוח בכך שמן השמים ירחמו אותו. דוגמא, גבי טעינה ופריקה 

שהזהירה התורה ‘עזוב תעזוב עמו’, ואפילו הכי אם אומר בעל החמור אשב במנוחה ועליך המצוה 

לפרוק, אינו מחוייב כלל, והחיוב הוא רק לסייעו, כן הנהגת הקב”ה עם האדם.

ב’( אמרו:  )ל’,  קידושין  במסכת  ו. כי כח התאוה אורב לה ומצפה העתות זהוא מתעלם ממנה. 

“יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש המיתו וכו’ ואלמלא הקב”ה עוזרו אין יכול לו”. ביאר 

ה’חפץ חיים’ )תהלים(: הכוונה היא, שאף אם נצחתו פעם ושתיים, הוא לא נופל ברוחו והוא חוזר 

ומתגבר, וצריך עזרת ה’ לנצחו תמיד. 

לשמי’  תשאל  זה  למה  ויאמר  וגו’  יעקב  ‘וישאל  הפסוק  על  כתב  )וישלח(  סופר’  ‘דעת  בספר 

)בראשית ל”ב, ל’(, וז”ל: הכוונה, כי המלאך היה שרו של עשו והוא הס”מ, ואמרו בגמרא )סוכה 

נ”ב, א’( שבע שמות יש לו ליצר הרע, ואמרו בגמרא בקידושין יצרו של אדם מתחדש וכו’, ופירש 

בבל”ע שבא בתחבולות שונות, ואם מתגבר על האדם בהסיתו לעבירה אחת, בא בפנים חדשות 

להסיתו לעבירה אחרת, ועל ידי זה מתגבר בכל יום, ומשתנה מפעם לפעם, על כן למה זה תשאל 

ָהֲעבֹוָדה  ֲאָבל  ה.  ּנָ ִמּמֶ ם  ִמְתַעּלֵ הּוא  ׁזֶ ָהִעּתֹות 

ּה  ּבָ ל  ׁזֵ ֵמִהּכָ הּוא  טּוַח  ּבָ ֶכל,  ַהּזֵׂ ֵמֶהָעַרת  ִהיא  ׁזֶ

א ְלַאַחר  ֶכת ֵאֶליָה, ֶאּלָ ֶפׁז ֵאיָנּה ִנְמׁזֶ י ַהּנֶ ּוֵמֲחטֹא, ּכִ

ּמּוׁזֹו  ֶכל ָעֶליָה ְוׁזִ ַרת ַהּזֵׂ ֲאַות ַהּגּופֹות ְוַהְגּבָ ָהִמית ּתַ

ֻמְבַטַחת  ֲעבֹוָדה  ִהיא  ן  ּכֵ ְוַעל  ּוְרצֹונֹו.  ֶחְפצֹו  ּכְ ָבּה 

ָאַמר  מֹו ׁזֶ מּור ִמן ַהֵחְטא, ּכְ ּה, ּוַבֲעָלּה ׁזָ ל ּבָ ׁזֶ ֵמִהּכָ

ל ָאֶון. יק ּכָ ּדִ ה ַלּצַ ֵלי יב, כא(: לֹא ְיֻאּנֶ תּוב )ִמׁזְ ַהּכָ

ַמה  ֵמֶהם  ֲאָבֵאר  ׁזֶ ָצִריְך  ַהּתֹוָרה  ַמֲעלֹות  ַאְך 

ִוד  ּדָ ה רֹוֶאה  ַאּתָ ן  ּכֵ ְוַעל  יָגּה,  ֵמַהּזִׂ ְקָצָרה  ָהָאָדם 

ְלָעְשרֹו  ָלֵאל  ה  ִחּנָ ַהּתְ ִמיד  ּתָ יב  ֵמׁזִ לֹום  ָ ַהּזׁ ָעָליו 

ים קיט, א(. ִהּלִ ֵרי ְתִמיֵמי ָדֶרְך )ּתְ ַאׁזְ ָעֶליָה ּבְ

ַהּתֹוָרה  ִמן  ִהיא  ׁזֶ ּכְ ָהֲעבֹוָדה  י  ּכִ ִביִעי,  ְ ְוַהּזׁ
ַעְצמֹו  ּבְ טּוַח  ּבָ ָאָדם  ֵאין  ִבְלָבד, 

ה  ֲאָוה אֹוֵרב ָלּה ּוְמַצּפֶ י ּכַֹח ַהּתַ ּה, )ו(ּכִ ל ּבָ ׁזֵ ּלֹא ִיּכָ ׁזֶ

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  זצש זצו   המוסר   ארחות   

ולפרוק   – מעליו  הזכל 

השכל,  שליטת  את  מעליו 

מידות  בו  יז  שני  ומצד 

זיביאוהו  רוחניים  וכוחות 

השאיפה  את  בו  ויעירו   –

הזה  העולם  בתענוגי  למאוס 

ולהניח ולהזניח את העיסוק 

במטלות החומריות הנצרכות 

לו לצורך יזובו בעולם הזה 

 – עניניו  התהפכות  מפני 

העולם  קנייני  שאין  מפני 

הזה נצחיים, והוא עלול להפסיד אותם והתמדת הפגעים והיגונות עליו – ותדירות הפגעים והדאגות 

המלווים אותו בימי חייו עלי אדמות, והם, אותם כוחות רוחניים, מעוררים בו את הרצון לנטות אל 

עולם הזכל העליון - אל העולם הבא.

וזתי העצות – ושתי הדרכים הללו כל אחת בפני עצמה אינן טובות ומזובחות, מפני זהאחת 

– מפני שהנטייה הקיצונית לרוחניות מביאה וגורמת להפסדת ואיבוד סדרי העולם הזה, והזנית 

– והנטייה לתאוות הגופניות מביאה וגורמת להפסדת ואיבוד עניני האדם הן בעולם השה והן בבא – 

בעולם הבא ]הדרך שבה אדם מואס בכל ענייני העולם הזה גורמת לחורבן העולם, והרי "לא תהו 

בראה" אלא "לשבת יצרה" )ישעיה מה, יח(. ומאידך גיסא, כאשר אדם רודף אחר תאוות העולם 

הזה, הוא גורם לעצמו הפסד בעולם הזה, ומפסיד את ענייני העולם הבא )עפ"י מרפא לנפש([. 

על  ויעלה  לי  זישדמן 

כי  ואומר,  ואקדים  רעיוני, 

להערת  המצריכים  הענינים 

זבעה,  הם  כן  גם  התורה 

מפני  להלן.  יבוארו  והם 

נדרש  הללו  הדברים  שבעת 

התורה,  להתעוררות  האדם 

השקפה  לו  תהיה  בעזרתה 

דרך  על  ומאוזנת  נכונה 

הנהגתו בחייו. 

טעם אחד מהם – העניין הראשון שבעבורו נצרכת התעוררות התורה, כי מכיוון שהאדם מחובר 

מנפז וגוף, ומוטבעים במידותיו שני כוחות חזקים המנוגדים זה לזה: מצד אחד יש באדם כוחות 

בתאוות  ולזקוע  הזה  העולם  להנאות  ולהתמכר  להתמסר  לו  גורמים   – זיביאהו  מה  הם  הגוף, 

הבהמיות ולנתק קזר

צרורה בצרור החיים’. על גופן של רשעים הוא אומר ‘אין שלום אמר ה’ לרשעים’, ועל נשמתן הוא 

אומר ‘ואת נפש אויביך יקלענה בתוך כף הקלע’”.

בספר ‘חכמה ומוסר’ )ח”ב מאמר נ”א( הקשה, שאין המשל דומה לנמשל, כיון שבמשל - בגדי 

המלכות לא ניתנו במטרה שיעשו בהם מלאכה, ולכן יכלו הפקחין להחזירם מגוהצים, אבל בנמשל 

– האדם לעמל יולד ומחמת כך נגרם לו שאינו יכול להחזיר את נשמתו כמו שניתנה? ותירץ, 

שבאמת גם בנמשל שהוא הנשמה, אין הנשמה צריכה שיעבדו בה ויזככו אותה, אלא היא עצמה 

מטבעה זכה ונקיה, וכל התורה והמצוות ניתנו לאדם רק כדי לשמרה בַזּכּוָתה, וממילא היא תימשך 

אל מקורה ותאהב את בוראה, שכך הוא הטבע שלה אחרי שמירת התורה להתחבר אל הקב”ה.

ש. כי האדם מחובר מנפז וגוף. כתב הרמח”ל )‘דרך ה’’ ח”א פ”ג ב’(: “גזרה החכמה העליונה שיהיה 

האדם מורכב משני הפכים, דהיינו, מנשמה שכלית וזכה, וגוף ארציי ועכור, שכל אחד מהם ִיֶטה 

בטבע לצידו, דהיינו הגוף לחומריות והנשמה לשכליות, ותמצא ביניהם מלחמה, באופן שאם תגבר 

הנשמה, תתעלה היא ותעלה הגוף עמה, ויהיה אותו האדם – המשתלם בשלימות המעותד, ואם 

יניח האדם שינצח בו החומר, הנה ישפל הגוף ותשפל נשמתו עמו, ויהיה אותו האדם בלתי הגון 

לשלימות ונדחה ממנו חס ושלום. ולאדם הזה יכולת להשפיל חומרו לפני שכלו ונשמתו, ולקנות 

שלימותו כמו שזכרנו”. עכ”ל.

במסכת שבת )קנ”ב, ב’(: “תנו רבנן, ‘והרוח תשוב אל האלקים אשר נתנה’ )קהלת י”ב, ז’( תנה 

לו כמו שנתנה לך בטהרה, אף אתה בטהרה. משל למלך בשר ודם שחלק בגדי מלכות לעבדיו. 

פקחין שבהן קיפלום והניחום בקופסא, טפשים שבהן הלכו ועשו בהן מלאכה. לימים ביקש המלך 

את כליו. פקחין שבהן החזירום לו כשהן מגוהצין, טפשין שבהן החזירום לו כשהן מלוכלכין. שמח 

המלך לקראת פקחין, וכעס לקראת טפשין. על הפקחין אמר: ‘ינתנו כלי לאוצר והם ילכו לבתיהם 

לשלום’. ועל הטפשין אמר: ‘כלי ינתנו לכובס והן יתחבשו בבית האסורים’. אף הקב”ה, על גופן 

של צדיקים אומר ‘יבוא שלום, ינוחו על משכבותם’, ועל נשמתן הוא אומר ‘והיתה נפש אדוני 

ִלְמאֹס  ִביאּוהּו  ּיְ ׁזֶ ִמּדֹות  ּבֹו  ְוֶיׁז  ֵמָעָליו,  ֶכל  ַהּזֵׂ

כּות ִעְנָיָניו ּבֹו  ֵני ִהְתַהּפְ ּובֹו, ִמּפְ יַח ִיּזׁ עֹוָלם ּוְלַהּנִ ּבָ

ֶאל  ְוִלְנטֹות  ָעָליו,  גֹונֹות  ְוַהּיְ ָגִעים  ַהּפְ ְוַהְתָמַדת 

ֵאיָנן  ָהֵעצֹות  י  ּתֵ ּוׁזְ ָהֶעְליֹון.  ֶכל  ַהּזֵׂ עֹוַלם 

ָהַאַחת ְמִביָאה ְלַהְפָסַדת ֵסֶדר  ֵני ׁזֶ חֹות, ִמּפְ ּבָ ְמׁזֻ

ָהָאָדם  ִעְנָיֵני  ְלַהְפָסַדת  ְמִביָאה  ִנית  ֵ ְוַהּזׁ ָהעֹוָלם, 

א.  ה ּוַבּבָ עֹוָלם ַהּשֶ ּבָ

ְצִריִכים  ַהּמַ ָהִעְנָיִנים  י  ּכִ ְואַֹמר,  ִלי,  ן  ּמֵ ְשּדַ ּיִ ֶ ּזׁ

ְבָעה. ן ֵהם ׁזִ ם ּכֵ ְלֶהָעַרת ַהּתֹוָרה ּגַ

ָוגּוף,  ֶפׁז  ִמּנֶ ר  ְמֻחּבָ ָהָאָדם  י  )ש(ּכִ ֵמֶהם,  ֶאָחד 
ר  ְלִהְתַמּסֵ ִביֵאהּו  ּיְ ֶ ּזׁ ַמה  ּוְבִמּדֹוָתיו 

ר  ק ֶקׁזֶ ֲהִמּיֹות ּוְלַנּתֵ ֲאוֹות ַהּבַ ּתַ קַֹע ּבַ ַלֲהָנאֹות ְוִלׁזְ

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  זצט זצח   המוסר   ארחות   

דברי  וזמע  אשנך  ’הט 

לדעתי’  תזית  ולבך  חכמים 

היה  ]לפי פשוטו של מקרא 

תשית  "ולבך  לכתוב  לו 

ל"דברי  כלומר,  לדעתם", 

חכמים" שהוזכרו בתחילת הפסוק, אך לפי דברי רבנו שהתורה ניתנה לנו לשם שמירת "שיווי 

המשקל" של האדם, לבל ייטה לקיצוניות רוחנית או גשמית, אלא ילך בשביל הזהב הממוצע בין 

השכל והתאווה, יתפרשו הפסוקים בטוב טעם כך[: 'הט אזנך ושמע דברי חכמים' – כלומר למד 

ודע את התורה היטב, 'ולבך תשית לדעתי' – ועם זאת אל תבוא על ידי לימוד התורה להתנהג 

לכוונתי שהיא, כי נעים  לב  ביישובו, אלא שים  ולא לעסוק  רוחנית למאוס בעולם  בקיצוניות 

– כלומר, תכוון על פיהם את התעסקותך  – שיהיו דרכי התורה דרכי נועם, כי תזמרם בבטנך 

החמרית, ותימנע על ידי כך מנטייה מופרזת אל הגשמיות, ובד בבד יכונו יחדיו על זפתיך – תהגה 

בתורה ותתעלה ברוחניות. הא, כיצד? האם יש אפשרות לקיים את שניהם: לעסוק גם בתורה וגם 

בדרך ארץ, והלא הם תרתי דסתרי? על כך באה התשובה: להיות בה’ מבטחך הודעתיך היום – הנני 

מודיעך היום, כי לא רק חיל ה' המתמסרים לגמרי לתורה ורוחניות והנם קודש לה' לעמוד לפניו 

ולעבדו, הם בלבד הראויים להשליך על ה' יהבם ולבטוח בו שיפרנסם כדרך שהוא מפרנס את 

שבט לוי,

יתעלה  הבורא  מחמלת  ולכן 

]עם[  על  טובתו  ובעוצם 

אותו  חנן   – זחננו  האדם, 

הבורא בדבר מה זיתקן בו – 

שעל ידו הוא מסוגל להגיע 

לידי שלימות בעניניו, וייכונו 

בו דרכיו – ולכוון את הנהגתו 

הישר,  דרך  על  ולהעמידה 

שני[  ]את  בזני  יזכה  ובזה 

העולמים, בסדר אמצעי – על 

ממוצעת  שהיא  הנהגה  ידי 

בין הזכל והתאוה. ואמצעי זה היא התורה הנאמנה – האמתית הראויה לאמון הזומרת על הצדק 

בגלוי ובנסתר ]ובסתר[, והיא זו זמרחקת את האדם מתאוותיו בעולם השה – מתאוות העולם הזה, 

וזומרת לו את גמולו הטוב שישולם לו באחריתו לעולם הבא, כמו זאמר הכתוב )מזלי כב, יש-כא(:

אבל בדורות הבאים נחלש שכל האדם ולא היה בכוחו למלוך על רמ”ח האברים, ואז התהווה 

ההכרח להוריד תורה לארץ, ורק על ידי לימוד התורה אפשר להמליך ולהשליט את השכל. זהו 

סודה וכוחה של תורה, שיוצרת ובונה את השלטון הזה במציאותו של האדם.

“נענו כולם ואמרו תלמוד גדול שמביא לידי מעשה” )קידושין מ’, ב’(, מסביר המהר”ל מפראג )בחידושי 

אגדות( שגדול לימוד התורה כי זהו הגרעין המצמיח את המעשה, וכמו שבגרעין כלול כל מה שעתיד 

לצמוח ולגדול, הענפים העלים והפירות, כן בלימוד התורה כלול בו כל כח המעשה של תרי”ג מצוות.

לימוד התורה על פי הלכותיה וגדריה קובע באדם שלטון שכלי, וכל מעשי האדם הינם רק בגדר 

הוצאה מן הכח אל הפועל, ולא יותר.

ומפני זה “הלומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה ולא עוד אלא שנהנים ממנו עצה ותושיה” 

)אבות פ”ו משנה ג’(, השכל מזדכך ונעשה צח ומצוחצח מבלי שום נטיה גופנית כל שהיא, וכשהוא 

משמיע את דברו הרי זה דעת תורה ממש )‘דעת שרגא’ בראשית(. 

ח. והיא התורה וכו’ זמרחקת האדם מתאוותיו בעולם השה. הנה ידוע, שהרכבת האדם היא משכל 

ונשמה מצד אחד, ורצונות וכוחות גשמיים מצד שני. מצד הטבע נמשך האדם אחרי כוחות הרצון 

כוחות התאוה והחמדה, והשכל צריך לשמש כמעצור ובלם ומכוין לכוחות שלא יטו מדרך הנכונה 

והישרה. מלחמה תמידית ניטשת בין שני אלו, רק כשאחד נופל השני קם.

צורת האדם העליון מתחילה ונשלמת אך ורק בשלטונו הגמור של שכל האדם. ובשם הסבא מקלם 

זצ”ל נמסר: “עיר פרא אדם יולד” )איוב יא, יב( מצד בריאתו הרי הוא רק בבחינת “עיר פרא” 

ואילו ה”אדם” צריך עוד להוולד, )חו”מ ח”א מאמר ע, ועוד(. העבודה היא איפוא ליצור את צורת 

האדם, והיינו להמשיל את שלטון השכל על כל כוחות הגוף.

האבות הקדושים היה שכלם חזק וכח שיפוטם בריא עד שנעשו שתי כליותיהם כשני מעינות 

חכמה, ולא היה הכרח בשביל האבות הקדושים להוריד להם את התורה לארץ, כי למדו וקיימו 

היה  אצלם  השכל  שלטון  ג’(.  פרק  הבחינה  שער  הלבבות  בחובת  )וראה  שניתנה,  לפני  תורה 

רמ”ח  כל  על  אבינו  לאברהם  הקב”ה  שהמליכו  ב’(  ל”ב,  )נדרים  בגמרא  שמובא  כמו  במלואו, 

אברים, ומפרש הר”ן שהמליכו הקב”ה אפילו על האברים שאינם ברשותו של אדם שלא יסתכל 

ולא ישמע כי אם לדבר מצוה. אכן שלטון בלי מצרים במציאות האדם.

ית  ׁזִ ּתָ ָך  ְוִלּבְ ֲחָכִמים  ְבֵרי  ּדִ ַמע  ּוׁזְ ָאְשְנָך  ַהט 

ו  ַיְחּדָ ִיּכֹנּו  ִבְטֶנָך  ּבְ ְמֵרם  ִתׁזְ י  ּכִ ָנִעים  י  ּכִ י,  ְלַדְעּתִ

ַהּיֹום  יָך  ִמְבַטֶחָך הֹוַדְעּתִ יָי  ּבַ ִלְהיֹות  ָפֶתיָך,  ׂזְ ַעל 

ַעל  טֹוָבתֹו  ְועֶֹצם  ה  ִיְתַעּלֶ ַהּבֹוֵרא  ּוֵמֶחְמַלת 
ן ּבֹו ִעְנָיָניו  ְיַתּקֵ ֲחָננֹו ַמה ׁזֶ ָהָאָדם, ׁזֶ

ֶאְמָצִעי  ֵסֶדר  ּבְ ָהעֹוָלִמים  ֵני  ׁזְ ּבִ ְדָרָכיו  בֹו  ְוִיּכֹונּו 

ֱאָמָנה  ַהּנֶ ַהּתֹוָרה  )ח(ְוִהיא  ֲאָוה,  ְוַהּתַ ֶכל  ַהּזֵׂ ין  ּבֵ

ַמְרֶחֶקת ָהָאָדם  ר, ׁזֶ ְסּתָ לּוי ְוַבּנִ ּגָ ֶדק ּבַ ֹוֶמֶרת ַהּצֶ ַהּזׁ

ְגמּולֹו  לֹו  ְוׁזֹוֶמֶרת  ה  ַהּשֶ עֹוָלם  ּבָ ֲאוֹוָתיו  ִמּתַ

יש-כא(: כב,  ֵלי  )ִמׁזְ תּוב  ַהּכָ ָאַמר  ׁזֶ מֹו  ּכְ  ְבַאֲחִריתֹו, 

 עיונים 

 עיונים 
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המוסר  ארחות  תא ת   המוסר   ארחות   

המקצר בעבודה ]בעבודת ה'[ 

ואינו ממלא את חובתו, ולכן 

בכל  וגבול  למעמד  הוצרך 

לציון  הוזקקנו  ולפיכך   – שה 

בדרך  אלה  בכל  ולהגדרה 

התורה – על פי מה שהתפרש 

בתורה ועל פי הוראת הנבואה 

לנו  זיסודר  כדי  ]הנביאים[, 

הענין המכוון ממנו בהתקבצם 

פרטי  כל  שבצירוף  כדי   –

כראוי  לפועל  תצא  המצוות 

ה'  ברא  שלמענה  המטרה 

אותנו, והיא ]שהיא[ עבודת ה’ 

יתעלה, כמו זנאמר )קהלת ג, 

יד(: ’והאלהים עזה – בריאת 

כדי  נועדו  וקיומו  העולם 

זייראו מלפניו’.

כי  הוא,  הזליזי  והטעם 

ההערה – מפני שההתעוררות הזכלית איננה כוללת כל המצווים – אין בכוחה לעורר לעבודת ה' 

באופן שווה את כל אלו שנצטוו בעבודה זו, מפני קוצר מחזבת קצתם – מפני שחלק מהם לא נחונו 

בתבונה מספקת, כוח שכלם חלוש והם מיעוטי הבנה, והאחרים ניחונו ביתרון הכרת קצתם על 

קצתם – בשכל חזק והבנה בריאה ומעמיקה יותר מן הראשונים, ולמרות הפערים בתפיסה ובהבנה 

ההערה התוריה – ההתעוררות התלויה בלימוד התורה כוללת את כל מי זהגיע לתנאי הצווי על 

ואפילו אם הם חלוקים  ה' באופן שווה,  – כוללת את כל בני האדם שנצטוו בעבודת  דרך זוה 

ושונים זה מזה בדרגת הבנתם אותה ]את התורה[, וכמו זכבר הקדמנו וכתבנו לעיל בסוף הזער 

הראזון )שער הייחוד( מן הספר השה ]בשער הייחוד ממשיל רבנו את התורה לאור השמש, ואת 

כוח התבונה של בני האדם ליכולת הראייה שלהם; כשם שהשמש מאירה לכל בני אדם בשווה, 

כך גם התורה מורה לכל בני האדם את דרכיה בשווה, שכשם שאין ההנאה מאור השמש שווה 

לכלל הנבראים, מפני שהנאה זו תלויה בכוח הראייה של כל אחד ואחד, כן גם התורה אינה מובנת 

לכולם במידה שווה, מפני שלכל אחד דרגת הבנה משלו )פתחי לב([.

אלא אף אתה – גם אתה יהא 

לך  יסייע  והוא  בה'  מבטחך 

"יפה תלמוד תורה   - לקיים 

על  ומוסיף  ארץ",  דרך  עם 

לאדם:  ומורה  הפסוק  כך 

זליזים  לך  כתבתי  הלא 

ראש  בכובד  התייחס   –

לדברים הנכבדים והחשובים 

האמורים  לך,  שכתבתי 

כדי  ודעת,  במועצות 

 – להודיעך קזט אמרי אמת 

את הדרך האמיתית הנכונה 

בעולם הזה, ודברים אלו יהיו בידך להזיב אמרים אמת – לענות תשובה ניצחת לזלחיך’ – לאלה 

שינסו להרחיק אותך מדרך ממוצעת אמיתית זו לדרך קיצונית מכל קצה שהוא )פתחי לב(. עולה 

מן הדברים, שרצון הבורא הוא שהאדם יצעד בדרך הממוצעת, והוא עשוי להגיע לכך רק על ידי 

התעוררות התורה שמדריכה את האדם בכל צעד ושעל בדרך הרצויה לפניו יתברך. 

והטעם הזני לצורך בהתעוררות הנלווית ללימוד התורה, כי הערת ]התעוררות[ הזכל, איננה גודרת 

חיובי מעזי עבודת האלהים – ההיגיון אינו מחייב את האדם בכל המצוות שהוא חייב בהן. יש מצוות 

שאינן נלמדות מצו-ההיגיון, ואפילו להיפך - התבוננות "הגיונית" שוללת את קיומן, מתפלה – כגון 

תפילה, וצדקה, ומעזר, וגמילות חסדים – ללא התורה אין השכל מבין את תועלתה של התפילה, שהרי 

בהבנה שכלית פשוטה הא-ל יתברך אינו מתפעל מתפילתו של האדם, ואם אין האדם ראוי לטובה 

בשל מעשיו, ולא ישנה הקב"ה את דברו בשל התפילה, ואיך יפתהו בדבריו לומר: תן לי משאלותי?! 

ואם האדם ראוי לקבל את הטובה בשל מעשיו, ודאי שהא-ל לא יעוות משפט וימלא את צרכיו גם ללא 

תפילתו. אלו הן טענותיו של ההיגיון, אולם התורה מלמדת שהאבות והנביאים נענו בתפילתם, ואף 

אנחנו נצטווינו להתפלל לדעת הפוסקים שהתפילה היא מצות עשה מן התורה, וכבר אמרו חז"ל: "איזוהי 

עבודה שבלב זו היא התפילה", אף על פי שבשכלנו אין אנו מבינים זאת. וכן הצום, מה יתרון לו יתברך 

בו?! זאת ועוד. טענות "הגיוניות" המפריכות את הצורך בצדקה ומעשר וגמילות חסדים נשמעו מפי 

טורנוסרופוס לפני רבי עקיבא: )ב"ב י, א( מדוע הנכם מפרנסים את העניים והלא "אם אלוקיכם אוהב 

עניים הוא מפני מה אינו מפרנסם"?! )טוב הלבנון ופת לחם(, ואין אדם מגיע בה – כמו כן האדם לא היה 

משיג על פי שכלו לידיעת גבולי וגדרי העונזין – את גבולות העונשים אזר יתחייב בהם וייענש האדם 

ָכל ֶשה  ֲעבֹוָדה, ְוֻהְצַרְך ְלַמֲעָמד ּוְגבּול ּבְ ר ּבָ ַהְמַקּצֵ

ר ָלנּו  ֻסּדַ ּיְ ֵדי ׁזֶ בּוָאה, ּכְ ֶדֶרְך ַהּתֹוָרה ְוהֹוָרַאת ַהּנְ ּבְ

ְיָי  ֲעבֹוַדת  ְוִהיא  ָצם,  ְבִהְתַקּבְ ּנּו  ִמּמֶ ן  ַהְמֻכּוָ ָהִעְנָין 

ה  ֱאַמר )קֶֹהֶלת ג, יד(: ְוָהֱאלִֹהים ָעׂזָ ּנֶ מֹו ׁזֶ ה, ּכְ ִיְתַעּלֶ

ָפָניו. ְראּו ִמּלְ ּיִ ׁזֶ

ה כֹוֶלֶלת  ְכִלית ֵאיֶנּנָ י ַהֶהָעָרה ַהּזִׂ ּכִ י,  ִליׁזִ ְ ְוַהּזׁ
ֶבת  ַמֲחׁזֶ קֶֹצר  ֵני  ִמּפְ ים  ַהְמֻצּוִ ל  ּכָ

ַרת ְקָצָתם ַעל ְקָצָתם, ְוַהֶהָעָרה  ְקָצָתם, ְוִיְתרֹון ַהּכָ

ּוּוי ַעל  יַע ִלְתָנֵאי ַהּצִ ִהּגִ ל ִמי ׁזֶ ה ּכֹוֶלֶלת ּכָ ַהּתֹוִרּיָ

מֹו  ֲהָבָנָתם אֹוָתּה, ּכְ ָוה, ְוִאם ֵהם ֲחלּוִקים ּבַ ֶרְך ׁזָ ּדֶ

ה. ֶפר ַהּשֶ ַער ָהִראׁזֹון ִמן ַהּסֵ ַ סֹוף ַהּזׁ ְמנּו ּבְ ִהְקּדַ ׁזֶ

מֹוֵעצֹות  ּבְ ים  ִלׁזִ ׁזָ ְלָך  י  ָכַתְבּתִ ֲהלֹא  ה,  ָאּתָ ַאף 

יב ֲאָמִרים  ְט ִאְמֵרי ֱאֶמת ְלָהׁזִ ָוָדַעת, ְלהֹוִדיֲעָך קׁזְ

ֱאֶמת ְלׁזְֹלֶחיָך.

ִחּיּוֵבי  גֹוֶדֶרת  ה  ֵאיֶנּנָ ֶכל  ַהּזֵׂ ֶהָעַרת  י  ּכִ ִני,  ֵ ְוַהּזׁ
ְוצֹום  ה  ִפּלָ ִמּתְ י ֲעבֹוַדת ָהֱאלִֹהים  ַמֲעׂזֵ

יַע  ר ּוְגִמילּות ֲחָסִדים, ְוֵאין ָאָדם ַמּגִ ּוְצָדָקה ּוַמֲעׂזֵ

ֶהם  ּבָ ב  ִיְתַחּיֵ ר  ֲאׁזֶ ין  ָהֳעָנׁזִ בּוֵלי  ּגְ ִליִדיַעת  ּה  ּבָ



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תג תב   המוסר   ארחות   

שכרנו אצל כל סוגי האנשים. 

את  מבין  אחד  שכל  היות 

התורה באופן אחר, בהתאם 

למידת תבונתו, כמו שהובא 

המצוות,  קיום  גם  לעיל, 

בפרטיהן  הדקדוק  כלומר 

שונה  בעשייתן,  והשמחה 

בהתאם  אחד,  כל  אצל 

)פתחי  והבנתו  לידיעותיו 

לב(, אבל ההתעוררות עצמה 

היא  שווה  המצוות  לקיום 

 - סיפרנו  כאזר  כולם  אצל 

שאפשר  כמו  שתיארנו,  כפי 

להיווכח בכל זה ממה זאמר 

הספר – כמו שאמרה התורה בכלילת ההערה התוריה – ושציוויי התורה נאמרו בכללות לכל העם 

על כל גווניו ולסוגי האנשים השונים זה מזה, וכפי שכתוב )דברים לא, יב(: ’הקהל את העם האנזים 

יא(:  לא,  )דברים  זם  עוד  ונאמר  ילמדו’,  ולמען  יזמעו  למען  בזעריך  אזר  וגרך  והטף  והנזים 

’תקרא את התורה השאת נגד כל יזראל באשניהם’.

והטעם הרביעי הוא, כי מן הידוע – שהרי ידוע וברור, כי העבודות שבני אדם חייבין בהן – דרגת 

חובתם של בני האדם בעבודת ה' צריכה להיות כפי מעלות הטובות

מצוי  להסביר.  עוד   – ויז 

מפני  ה'  את  העובד  זאצל 

הבדל  יהיה  השכל  הכרת 

האחת  המצווה  קיום  באופן 

מצווה  קיום  אופן  לעומת 

קיים  אינו  זה  פער  אחרת. 

אלא  לאדם,  אדם  בין  רק 

גם אצל אותו האדם בעצמו; 

 – עניניו  בקצת  מקצר  שיהא 

הוא  מחובותיו  חלק  במילוי 

 – בו  ומתחלפת הערת הזכל  יפריז,  הוא  מחובותיו  האחר  חלק  ובמילוי   – בקצתם  ומוסיף  יפגר 

וההתעוררות השכלית לקיום המצוות לא תהיה זהה בנוגע לכל מצווה ומצווה, אלא היא תהיה 

תלויה בהתחלף הכרתו – בשינויים שיחלפו על הכרתו, ושינויים אלו תלויים במצבו, כפי שניכר 

שמצבים של חולי, טרדות שונות או זקנה וכדומה משפיעים על תובנות הלב וההכרה )פתחי לב(, 

ולעומת זאת ההערה התוריה אינה מתחלפת בעצמה – ההתעוררות הבאה על ידי התורה בעצמה 

אינה משתנית, אבל צורתה צורה אחת – אלא צורתה אחידה בכל מצבי האדם בימי חייו והיא פונה 

לנער ולבחור וליזיז ולשקן ולמזכיל ]לחכם[ ולכסיל באופן שווה. אמנם שונה ומתחלף המעזה 

זיהיה מחמתה – מעשה המצוות הנובע מהתעוררות שעל ידי התורה אינו שווה בכל אזר

על אותם דברים עשרות פעמים, וגם חז”ל הקדושים למדו דברים אלו.

מה פשר הדבר? כי מאחר ומהות התורה היא כה עליונה שכולם בטלים ומבוטלים כנגדה באופן 

שווה, ממילא אם הרמב”ם יכול ללמוד את הפסוק “בראשית ברא אלוקים” גם יהודי פשוט יכול 

ללמוד אותו, כי באמת אין הבדל בינו לבין הרמב”ם ביחס לתורה הקדושה.

לפני מתן תורה, התורה הייתה נסתרת, ואז היא הייתה נסתרת מכולם. במתן תורה “בא משה 

והורידן לארץ”, ופירוש הדבר שכיון שמשה רבינו לומד תורה, כל יהודי יכול ללמוד תורה, וגם 

הילד הקטן יכול ללמוד. התורה היא סוג גדלות שכולם בטלים ומבוטלים נגדה, ואם הקב”ה נתן 

לנו רשות ללמוד אותה, הרי שכולם יכולים ללמדה באופן שווה )‘תפארת שמשון’, נשא(. 

שאין  מופלאה,  תכונה  ולכסיל.  ולמזכיל  ולשקן  וליזיז  ולבחור,  לנער  אחת  צורה  צורתה  אבל  ט. 

כדוגמתה בעולם, מצאנו בתורה הקדושה. בעולם החיצוני קיים הבדל תהומי בין ספר הנלמד בכיתה 

א’ לבין ספר הנלמד באוניברסיטה. בספר של כיתה א’ כתובות מילים של התחלת הקריאה, בליווי 

א’. שם  כיתה  מעניין ספר של  לא  באוניברסיטה  הלומדים  וכו’. את  חלון, שולחן  כגון:  תמונות, 

לומדים ספרי מדע ברמה גבוהה. מאידך גיסא, אם נציע לילד בכיתה א’ לקרוא בספר של פרופסור 

מהאוניברסיטה – הספר לא יעניין אותו כלל, כי הילד מתעניין יותר בתמונות וכדומה.

בתורה הקדושה, לעומת זאת, הבדל זה אינו קיים. ילד בכיתה א’ בתלמוד תורה לומד את הפסוק 

“בראשית ברא אלקים” ומבין את המשמעות הפשוטה של המילים. גם הרמב”ם למד את אותן 

מילים – “בראשית ברא אלקים”, וגם לו יש את אותה הבנה שהילד מבין. אמנם הוא תפס גם את 

המשמעות העמוקה יותר הטמונה במילים, אך גם את הפשט שהילד למד, הוא מבין. הרמב”ם חוזר 

ְכִליַלת  ֶפר ּבִ ָאַמר ַהּסֵ מֹו ׁזֶ ְרנּו, ּכְ ר ִסּפַ ֲאׁזֶ ָשַכְרנּו, ּכַ

ַהְקֵהל  יב(:  לא,  ָבִרים  )ּדְ ָהָעם  ְלָכל  ה  ַהּתֹוִרּיָ ַהֶהָעָרה 

ר  ֲאׁזֶ ְוֵגְרָך  ף  ְוַהּטַ ים  ׁזִ ְוַהּנָ ים  ָהֲאָנׁזִ ָהָעם  ֶאת 

ם  ְמעּו ּוְלַמַען ִיְלְמדּו, ְוָאַמר ׁזָ ָעֶריָך ְלַמַען ִיׁזְ ׁזְ ּבִ

ל  ּכָ ֶנֶגד  ַהּשֹאת  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ְקָרא  ּתִ יא(:  לא,  ָבִרים  )ּדְ

ָאְשֵניֶהם. ָרֵאל ּבְ ִיׂזְ

ֵני ָאָדם  ּבְ י ֲעבֹודֹות  ּכִ דּוַע,  ַהּיָ י ִמן  ּכִ ְוָהְרִביִעי, 
ַהּטֹובֹות  ַמֲעלֹות  ִפי  ּכְ ֶהן  ּבָ ִבין  ַחּיָ

ְקָצת ִעְנָיָניו ּומֹוִסיף  ר ּבִ ְהֶיה ָהָאָדם ְמַקּצֵ ּיִ ׁזֶ ְוֵיׁז 
ּבֹו  ֶכל  ַהּזֵׂ ֶהָעַרת  ֶפת  ּוִמְתַחּלֶ ְקָצָתם,  ּבִ

ֵאיָנּה  ה  ַהּתֹוִרּיָ ְוַהֶהָעָרה  ָרתֹו,  ַהּכָ ף  ִהְתַחּלֵ ּבְ

ֶאָחת  צּוָרה  צּוָרָתּה  )ט(ֲאָבל  ַעְצָמּה,  ּבְ ֶפת  ִמְתַחּלֶ

ִסיל,  יל ְוַלּכְ ּכִ ׂזְ ֵקן ְוַלּמַ יׁז ְוַלּשָ ׁזִ חּור ְוַלּיָ ַער ְוַלּבָ ַלּנַ

ר  ֲאׁזֶ ָכל  ּבְ ֵמֲחָמָתּה  ְהֶיה  ּיִ ׁזֶ ה  ֲעׂזֶ ַהּמַ ף  ּוִמְתַחּלֵ

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תה תד   המוסר   ארחות   

עלינו  המושפעים  וטובה 

ממנו יתברך. 

וכל שה לא יתברר לנו כי אם 

בתורה – רק על ידי התורה, 

)זמות  הכתוב  זאמר  כמו 

רבנו,  דברי  ]לפי  ד-ו(  יט, 

חייבים  ישראל,  עם  אנו,  כי 

את  לעבוד  ודור  דור  בכל 

מכל  יותר  מיוחד  באופן  ה' 

העמים, מפני שזכינו לשלוש 

טובות מיוחדות: א. שיצאנו 

מעבדות לחרות. ב. שזכינו לקבלת התורה ולהתקרב לעבודתו יתברך. ג. שנבחרנו לעם סגולה 

ואנו גם מקבלים שכר על עבודתנו, מתבארים הפסוקים בטוב טעם כך[: הרי ’אתם ראיתם א. אזר 

עזיתי למצרים ועל ידי המכות הוצאתי אתכם מבית עבדים לחרות עולם. ב. ואזא אתכם על כנפי 

נזרים ואבא אתכם אלי, וקירבתי אתכם לעבודתי, כהמשך הפסוק: ועתה אם זמוע תזמעו בקלי 

וזמרתם את בריתי ג. והייתם לי סגלה מכל העמים כי לי כל הארץ - נבחרתם להיות עם ה'. ולא 

זו בלבד, אלא אף ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוז’ – כלומר שתקבלו שכר על עבודתכם, 

וכמו שפירש הספורנו שה' הבטיחם בזאת שעל ידי שמירת התורה יזכו לכל הטוב שיהיה לעתיד 

לבוא, כאמור )ישעיה ד, ג(: "והיה הנשאר בציון והנותר בירושלים קדוש יאמר לו", ודרשו חז"ל 

)סנהדרין צ"ב, א'( מה קדוש קיים לעולם אף הם קיימים לעולם. אכן זאת היתה כוונת האל יתברך 

למידת  בהתאם   – עליהם 

שהם  והשפע  ההטבה 

הבורא,  מאת  מקבלים 

שינויים  יחולו  זה  ובדבר 

מתקופה לתקופה, ובכל דור 

סיבות  מתחדזות  הרי  ודור 

וסיבות  אירועים  קיימים   –

לעם  המתרחשים  שונות 

עם  אצל   – אחר  עם  שולתי 

אצל  ולא  בדווקא  מסויים 

וסיבות  אחרת,  ואומה  עם 

בטובה  לייחדם  מביאות  אלו 

ייחודית  טובה  של  בשפע   –

מאת  להם  רק  ניתנת  להם, 

בעבורם  וצריך  יתעלה,  ה’ 

מיוחדות  טובות  ותמורת   –

ורק  אך  המושפעות  אלה 

עליהם, צריכים אותם אנשים זיתייחדו גם הם מצידם בתוספת עבודת הבורא – ושיעבדו גם הם 

את ה' באופן מיוחד מבלעדי - יותר מכל זאר העמים ]כמבואר היטב להלן בפרק ו' של שער 

זה[. וללא התורה, אין דרך לדעת דבר שה מצד הזכל לבדו – לא היינו יודעים כי אנו, ַעם ישראל, 

הוא אותו עם שזכה לקבל מה' את הטובות הכי גדולות, שמטעם זה אנו גם חייבים לעבוד את ה' 

באופן מיוחד, יותר מכל העמים, כי על ידי השכל לבד לא היינו יודעים כי אנו העם אזר בחר 

ה' בנו בהוציאו ]כשהוציא[ אותנו מארץ מצרים, ולשם הצלתנו חולל הקב"ה את בקיעת ים סוף, 

ועוד היטיב עמנו במה זסמוך להם – בשאר הטובות שעשה עמנו בתקופה ההיא מן הטובות אזר 

אין צורך לשכרם - להזכירן בעבור ]מפני[ זהן ידועות ומפורסמות - שאין לנו צורך להזכירם מפני 

וציוונו  מזאר האומות  הבורא יתברך  ייחדנו  האלו  הטובות  כל  – תמורת  וייחדנו  הרב.  פרסומן 

בעבודה מיוחדת, דהיינו חייב אותנו בקיום המצוות, שחייבנו בה באותה עבודה להודות לו – וחובה 

זו מוטלת עלינו כהכרת טובה על כל הטוב שהעניק לנו.

והוסיף וייעד אותנו על קבלתה בגמול – והבטיח לנו תמורת קיום התורה והמצוות שכר רב בעולם 

השה ובעולם הבא מה זלא יסופר – שכר עצום לאין שיעור, וכל זאת מרוב חסד

נשאתי  מתרגם:  עוזיאל  בן  יונתן  בתרגום  אלי.  אתכם  ואביא  נזרים  כנפי  על  אתכם  ואזא  י. 

כדי  המקדש  בית  למקום  מרעמסס  אתכם  ולקחתי  נשרים,  כנפי  על  כמו  עננים  על  אתכם 

אתכם קירבתי  ומשם  לרעמסס,  אתכם  החזרתי  לילה  ובאותו  הפסח,  את  שם   להקריב 

לתלמוד תורתי.

“בעלי  הנקראים  המלאכים  ממעלת  יותר  במעלה  ישראל  בני  את  הקב”ה  הגביה  שעה  אותה 

כנפיים”. זוהי הכוונה בדיבור: “ואשא אתכם על כנפי נשרים”, נשאתי ורוממתי אתכם במעלה 

אשר היא למעלה ממעלת כנפי הנשרים, המלאכים )כלי יקר(.

יא. והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ. בספר ‘משך חכמה’ פירש, כי לא רק בשעה 

ִאם  י  ּכִ ֵרר  ִיְתּבָ ֶשה לֹא  ְוָכל  ַרְך.  ִיְתּבָ ּנּו  ִמּמֶ ְוטֹוָבה 

ם  ַאּתֶ ד-ו(:  יט,  מֹות  )ׁזְ תּוב  ַהּכָ ָאַמר  ׁזֶ מֹו  ּכְ ּתֹוָרה,  ּבַ

א ֶאְתֶכם ַעל  יִתי ְלִמְצָרִים )י(ָוֶאּזָׂ ר ָעׂזִ ְרִאיֶתם ֲאׁזֶ

מֹוַע  ה ִאם ׁזָ ִרים ָוָאִבא ֶאְתֶכם ֵאָלי, ְוַעּתָ ְנֵפי ְנׁזָ ּכַ

ִריִתי )יא(ִוְהִייֶתם ִלי  ם ֶאת ּבְ ַמְרּתֶ קִֹלי ּוׁזְ ְמעּו ּבְ ׁזְ ּתִ

ְהיּו  ם ּתִ ל ָהָאֶרץ, ְוַאּתֶ י ִלי ּכָ ים ּכִ ל ָהַעּמִ ה ִמּכָ ְסֻגּלָ

ִלי ַמְמֶלֶכת ּכֲֹהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁז.

ְלָעם  ִסּבֹות  ׁזֹות  ִמְתַחּדְ ָודֹור  ּדֹור  ּוְבָכל  ֲעֵליֶהם, 

ּטֹוָבה ֵמֵאת ְיָי  שּוָלִתי ַעם ַאֵחר, ְמִביאֹות ְלַיֲחָדם ּבַ

תֹוֶסֶפת  ְתַיֲחדּו ַגם ֵהם ּבְ ּיִ ֲעבּוָרם ׁזֶ ה, ְוָצִריְך ּבַ ִיְתַעּלֶ

ֶרְך  ים. ְוֵאין ּדֶ ָאר ָהַעּמִ ְלֲעֵדי ׁזְ ֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא ִמּבַ

נּו  ּבָ ַחר  ּבָ ר  ֲאׁזֶ ּכַ ְלַבּדֹו,  ֶכל  ַהּזֵׂ ד  ִמּצַ ֶשה  ָלַדַעת 

הֹוִציאֹו אֹוָתנּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים, ּוְבִקיַעת ַים סּוף,  ּבְ

ֹצֶרְך  ֵאין  ר  ֲאׁזֶ ַהּטֹובֹות  ִמן  ָלֶהם  מּוְך  ּסָ ֶ ּזׁ ּוַמה 

ְוִיֲחָדנּו  ּוְמֻפְרָסמֹות.  ְידּועֹות  ֵהן  ׁזֶ ֲעבּור  ּבַ ְלָשְכָרם 

ָבנּו  ִחּיְ ֲעבֹוָדה,  ּבָ ָהֻאּמֹות  ָאר  ִמׁזְ ַרְך  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא 

ְגמּול  ּבִ ָלָתּה  ַקּבָ ַעל  אֹוָתנּו  ְוָיַעד  לֹו,  ְלהֹודֹות  ָבּה 

ֶחֶסד  ֵמרֹב  ֵפר  ִיּסָ ּלֹא  ֶ ּזׁ ַמה  א  ּוַבּבָ ה  ַהּשֶ עֹוָלם  ּבָ

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תש תו   המוסר   ארחות   

כך  ולצורך   – נוסדו  כן  ועל 

התורות  והושתתו  הוכנו 

קטבי  על  התורה  מצוות   –

הייחול והרהות – על יסודות 

ופחד  לשכר  ציפייה  של 

שמוזכר  ]כמו  מהעונש 

בתורה,  רבות  פעמים 

וכדוגמא ניתן לקחת את הפסוקים הבאים: "ועתה ישראל שמע אל החוקים ואל המשפטים וגו', 

למען תחיו ובאתם וירשתם את הארץ" )דברים ד, א(. "כי תוליד בנים וגו' ועשיתם הרע בעיני ה' 

אלהיך להכעיסו, העידותי בכם היום את השמים ואת הארץ, כי אבד תאבדון מהר מעל הארץ וגו'. 

לא תאריכון ימים עליה כי השמד תשמדון" )דברים ד, כה-כו(. "ושמרת את חוקיו ואת מצוותיו 

אשר אנכי מצוך היום, למען ייטב לך ולבניך אחריך ולמען תאריך ימים על האדמה אשר ה' אלהיך 

נותן לך כל הימים" )דברים ד, מ(. "בכל הדרך אשר צוה ה' אלהיכם אתכם תלכו, למען תחיון וטוב 

לכם והארכתם ימים בארץ אשר תירשון" )דברים ה, ל(. "ועשית הישר והטוב בעיני ה', למען ייטב 

לך ובאת וירשת את הארץ הטובה אשר נשבע ה' לאבותיך" )דברים ו, יח(. "ויצונו ה' לעשות את 

כל החוקים האלה ליראה את ה' אלהינו, לטוב לנו כל הימים לחיותנו כהיום הזה" )דברים ו, כד(. 

"והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי וגו', ונתתי מטר ארצכם בעתו" וגו', "השמרו לכם פן יפתה 

לבבכם וגו', וחרה אף ה' בכם ועצר את השמים וגו', למען ירבו ימיכם וימי בניכם" וגו' )דברים 

יא, יג(. ועוד פסוקים רבים כעין אלה מצווים אותנו לשמור את התורה ומציבים בפנינו את השכר 

והגמול על קיומה והעונש על ביטולה )פתחי לב([.

ומי זאינו מקצר בחיובי התורה – ומי שאינו מתרשל במילוי החובות המוטלים עליו על פי ציווי 

יזכה   – במדרגת  יהיה  מעונש,  ופחד  לשכר  ציפייה  מתוך  רק  זאת  עושה  הוא  אם  אף  התורה, 

למדרגות ומעלות

אז  להם  לתת  תורה  במתן 

ואם  העתיד.  הטוב  כל  את 

הטובות  שלוש  תמורת  כן, 

המיוחדות הללו שזכינו להן, 

חייבים  בתורה,  המבוארות 

עצמנו  על  לקבל  אנו  גם 

מכל  יותר  מיוחדת,  עבודה 

העמים )פתחי לב(.

מדוע  החמיזי  והטעם 

הנובעת  התעוררות  נדרשת 

מן התורה לצורך בעבודת ה' 

הוא, כי ההערה התוריה – כי 

ההתעוררות שעל ידי התורה 

היא ההקדמה והמבוא אל הערת – ההתעוררות הנובעת מן הזכל, וראיה עליו – והיא המקור להוכחות 

השכליות לכך שהאדם חייב בעבודת ה', בעבור צורך האדם בנערותו – מפני שהאדם בנערותו נצרך 

אל חינוך והנהגה – לחינוך ולהנהגת התורה ולמנוע תאוותיו – שהם ימנעו ממנו לרדוף אחר תאוותיו 

עד זיחשק וייכון זכלו – עד שיתחזק בשכלו ויתייצב בדעתו, וכמו כן הנזים וקלי הדעת ]חלושי 

הדעת[ מן האנזים אינם נמזכים ונשמעים אחר הנהגת הזכל, אלא אחר רצון הלב והתאוות, ומפני 

חליזת איסורו בהם וקיזורו אותם – ומשום שהחיבור והקשר שלהם אל השכל קל וקלוש, אין בכוח 

שכלם להביאם להתגבר על תאוותיהם, ולכן הצריך הדוחק – הם זקוקים להנהגה בינונית, העומדת 

בין הגשמיות הקיצונית לבין הרוחניות הקיצונית, הנהגה זיסבלוה – שאינה מכבידה על האדם יותר 

מדי, ובעזרת הנהגה הזו לא ייבצר ולא יימנע מהם לעמוד בה.

חּול  ַהּיִ ָקְטֵבי  ַעל  ַהּתֹורֹות  נֹוְסדּו  ן  ּכֵ )יב(ְוַעל 

ְוָהְרהּות.

ַמְדֵרַגת  ִחּיּוֵבי ַהּתֹוָרה, ִיְהֶיה ּבְ ר ּבְ ֵאינֹו ְמַקּצֵ ּוִמי ׁזֶ

ָמה  ַהְקּדָ ִהיא  ה  ַהּתֹוִרּיָ ַהֶהָעָרה  י  ּכִ י,  ְוַהֲחִמיׁזִ
ּוְרָאָיה  ֶכל  ַהּזֵׂ ֶהָעַרת  ֶאל  ּוָמבֹוא 

ִחּנּוְך  ֶאל  ַנֲערּותֹו  ּבְ ָהָאָדם  ֹצֶרְך  ֲעבּור  ּבַ ָעָליו, 

ְכלֹו,  ֱחַשק ְוִיּכֹון ׂזִ ּיֶ ֲאוֹוָתיו ַעד ׁזֶ ְוַהְנָהָגה ְוִלְמֹנַע ּתַ

ֵאיָנם  ים  ָהֲאָנׁזִ ִמן  ַעת  ַהּדַ י  ְוַקּלֵ ים  ׁזִ ַהּנָ ְוֵכן 

ת ִאּסּורֹו  ֵני ֲחִליׁזַ ֶכל ִמּפְ ִכים ַאַחר ַהְנָהַגת ַהּזֵׂ ִנְמׁזָ

ְלַהְנָהָגה  ַהּדַֹחק  ִהְצִריְך  אֹוָתם,  ּורֹו  ְוִקּזׁ ָבֶהם 

ּה. ּבָ ַלֲעֹמד  ֵמֶהם  ֵצר  ִיּבָ ְולֹא  לּוָה,  ִיְסּבְ ׁזֶ  ֵבינֹוִנית 

יב. ועל כן נוסדו התורות על קטבי היחול והרהות. בספר ‘ארחות צדיקים’ )שער ‘יראת שמים’( מונה 

מלפני  ירא  “הוא  בזה”ל:  כתב  הבינוני,  היראה  סוג  שהוא  השניה  יראה  ולענין  יראה,  מיני  שלשה 

האלוהים, אך הוא ירא מלפניו מחמת עונש גיהנום או שלא יבוא לגן עדן, ומתוך כך יתחזק במעשה 

הטוב. וזה האיש, אפילו מקיים כל התורה בכוונה זו, טוב הוא, שירא מלפני הקב”ה שיביאהו למשפט, 

אך לא הגיע לעיקר הטובה, כי כל כוונתו בעבודתו אינה אלא לטובת עצמו, ולא לכבוד הקב”ה” עכ”ל.

שהעמים הם שקועים באמונות המוטעות ואינם מכירים את היוצר היחיד ב”ה ַעם ישראל הוא עם 

סגולה, אלא אף בשעה ובעת שיהיה שמו אחד ויהיו הכל מכירים ויודעים אמיתות השם יתברך, 

גם אז יהיו ַעם ישראל הסגולה מכל העמים. וזה פירוש הכתוב, אף בשעה שיהיה “כי לי כל הארץ” 

– וכל הארץ תהיה “לי” – לשמי, שכולם יהיו מכירים שם ה’, גם אז תהיו סגולה. ולפי זה יש לפרש 

“כי” – כאשר, כלומר, גם כאשר “מלאה הארץ דעה את ה’ כמים לים מכסים” )ישעיה י”א, ט’( 

עדיין נשאר עם ישראל “סגולה מכל העמים”. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תט תח   המוסר   ארחות   

החסידים  עליון  ובחירי 

 – גמולו  ויהי  והנעלים, 

בעולם  שכרו  לו  ויושלם 

הזה וגם לעולם הבא. השכר 

יהיה  השה  בעולם  שיזכה 

ה’  הזמחה במתיקות עבודת 

- השמחה והעונג והעריבות 

ובקיום  ה'  בעבודת  שיחוש 

מצוותיו, וכמו זאמר הנביא ירמיהו ע"ה כאשר שרתה עליו הנבואה )ירמיה טו, טש(: ’נמצאו דבריך 

ואוכלם – כששרתה עלי רוח הנבואה ונמצאו לי דבריך, קבלתי אותם בשמחה, כאדם האוכל דבר 

מאכל שטעמו ערב לחיך )רד"ק ומצודת דוד(, ויהי דברך לי לזזון ולזמחת לבבי כי נקרא זמך 

עלי ה’ אלהי צבאות’, ואמר )תהלים סד, יא(: ’יזמח צדיק

החסידים השכים ]הטהורים[,

לגמול  וזכאי  ראוי  ויהיה 

מעשיו  בעבור  ולשכר 

השה  בהעולם  הטובים 

זעולה  ומי  הבא.  ובעולם 

ממנה – לעומתו אדם שהתעלה והתרומם מעל מדרגה זו והגיע אל העבודה זהוא מדרך הערת 

– ועובד את ה' שלא מפני היראה מן העונש והציפייה לשכר טוב, אלא כוונתו ומגמתו  הזכל 

לעבוד את ה' מתוך התעוררות השכל ומתוך הכרה בחובת הנברא כלפי בוראו ויוצרו, הוא יגיע 

אל מדרגת ומעלת הנביאים

ה  ּוְבִחיֵרי ֶעְליֹון ַהֲחִסיִדים, ִויִהי ְגמּולֹו ָבעֹוָלם ַהּשֶ

ִביא  ָאַמר ַהּנָ מֹו ׁזֶ ְמִתיקּות ֲעבֹוַדת ְיָי, ּכְ ְמָחה ּבִ ַהּזִׂ

)ִיְרְמָיה טו, טש(: ִנְמְצאּו ְדָבֶריָך ָואְֹכֵלם ַוְיִהי ְדָבְרָך ִלי 

ְיָי  ָעַלי  ְמָך  ׁזִ ִנְקָרא  י  ּכִ ְלָבִבי  ְמַחת  ּוְלׂזִ ׂזֹון  ְלׂזָ

יק  ַצּדִ ַמח  ִיׂזְ יא(:  סד,  ים  ִהּלִ )ּתְ ְוָאַמר  ְצָבאֹות,  ֱאלֵֹהי 

ה  ים, ְוִיְהֶיה ָראּוי ִלְגמּול ָהעֹוָלם ַהּשֶ ּכִ ַהֲחִסיִדים ַהּשַ

הּוא  ׁזֶ ָהֲעבֹוָדה  ֶאל  ה  ּנָ ִמּמֶ עֹוֶלה  ׁזֶ )יג(ּוִמי  א.  ְוַהּבָ

ִביִאים  ַהּנְ ַמְדֵרַגת  ֶאל  יַע  ַיּגִ ֶכל,  ַהּזֵׂ ֶהָעַרת  ֶרְך  ִמּדֶ

באהבה והתעוררות שכלית לקיים מצוות ה’. כל הציוויים של התורה משולים לעבודת האדמה 

שמטרתה להצמיח גרעין הטמון בקרקע. הגרעין הוא משל לעבודת ה”לשמה”, עבודה הנובעת 

מאהבה וחיבה למצוות, שהיא עיקר ותכלית כל ציווי התורה, כמו שאמרו חז”ל )אבות א’(: “אל 

תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא הוו כעבדים המשמשים את הרב שלא 

על מנת לקבל פרס”. נמצא, שעיקר העבודה היא עבודה לשמה מאהבה, והעבודה מיראה אינה 

אלא אמצעיה כדי להגיע לעבודה מאהבה.

ט”ו( שמבאר,  ח,  )קהלת פרק  ה”נחל אשכול”  רבינו משלימים את דברי בעל  דברים אלו של 

כי השמחה אמנם אינה מצוה חיובית, אבל מצד שני היא עיקר יעוד האדם. וההסבר לכך הוא, 

שעבודה בשמחה נובעת מאהבה ולא מיראה והרגשת חיוב, והיא תכלית העבודה.

לפי זה מובן מדוע התורה מצוה על השמחה בלשון שלילית ולא בלשון חיובית, שנאמר: “תחת 

אשר לא עבדת את ה’ אלוקיך בשמחה...” ולא כתוב תעבדו את ה’ בשמחה. והביאור, כי השמחה 

המצוה  עשיית  של  הגדר  עצם  כי  עליה,  לצוות  יתכן  לא  לפיכך  למצוות.  האהבה  תולדת  היא 

בשמחה לקיים מצוות מרצון עצמי, בלי חיוב מראש, אלא מתוך אהבה. ולכן התורה רק מרמזת 

למצות השמחה בצורה שלילית. לפי זה גם מובן מדוע יש עונש מופלג בהעדר השמחה, כי השמחה 

– “לך אכול בשמחה  יעוד האדם. ומצד שני יש שכר מופלג בקיום מצוות בשמחה  היא עיקר 

לחמך” )‘והיית אך שמח’ עמו’ צ”א(. 

הרמב”ם בסוף הלכות תשובה כתב, כי יראת העונש היא דרגת הנשים והקטנים. ויש לעורר על כך 

מדברי הרמב”ם בספר המצוות )מצוה ד’( שכתב שיראת העונש זוהי מצות “את ה’ אלהיך תירא”, 

וז”ל: “להאמין יראתו יתעלה ולהפחד ממנו ולא יהיה ככופרים ההולכים בשרירות לבם ובקרי, 

אבל נירא ביראת ענשו בכל עת, וזהו שאמרו ‘את ה’ אלקיך תירא’”.

בספר ‘עלי שור’ )ח”א עמו’ צ”ו( כתב לבאר, כי הנה ביראת העונש עצמה ישנם שתי בחינות, 

אחת – בחינה של קטנות, אשר אליה הרמב”ם מתכוון בסוף הלכות תשובה, אך יש בה גם בחינה 

של יראת הרוממות – היא המתבארת במה שנאמר בספר המצוות.

גם נשים וקטנים יראים יראת העונש, יראה זו הינה פחד ממאורעות הזמן, שבכדי למנוע אותן 

מוכן האדם לעשות את הכל, זוהי יראה של קטנות. אבל יראת הרוממות שביראת העונש היא 

“שלא נהיה ככופרים ההולכים בשרירות לב”, יראה זו היא הפחד מאחריותנו לפני ה’ בעד כל 

מעשינו, בידענו שאנו נשפטים על כל מעשה.

השיפוט  לה’  כי  ולהכיר,  להבין  מעלה.  של  לפמליה  כח  לתת   – היא  האמיתית  העונש  יראת 

וההכרעה על מעשינו, ואין להימלט בשום תירוץ וכדו’ ביום הדין והתוכחה, כי אין שוקלים אלא 

בדעתו של אל דעות, ובטלה שם דעתנו ושיטתנו!

הרי גם יראת העונש – ראיה רוחנית היא. כל עוד ששקועים בשרירות לב – אינם רואים, ואכן 

זוהי המצוה ביראת העונש, לצאת משרירות הלב – ולראות!

יג. ומי זעולה ממנה אל העבודה זהוא מדרך הערת הזכל יגיע אל מדרגת הנביאים ובחירי עליון 

החסידים. מבואר בדברי רבינו שישנם שני אופנים של עבודת ה’: האופן האחד – עבודה הנובעת 

יותר שמקורה  גבוהה  – עבודה בדרגה  והאופן השני  ומפני פחד העונש.  מכוח השאיפה לגמול 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תיא תי   המוסר   ארחות   

מהלכים  לך  ונתתי  חצרי 

אם   – האלה’  העומדים  בין 

את  ותשמור  ה'  בדרך  תלך 

בין  להתהלך  תזכה  מצוותי, 

השרת  ומלאכי  השרפים 

בהיכל  ה'  לפני  העומדים 

העליון. מן הפסוקים משתמע 

שהשכר הגדול ביותר המוכן 

לעובדי ה' בחירי עליון הוא 

הזכות להתקרב לה' ולהגיע 

לאור העליון )לפי רש"י וטוב 

הלבנון(,

ואמר )תהלים לא, כ(: ’מה רב טובך – מה מאד רב הטוב אזר צפנת ליראיך לעולם הבא, שהוא צפון 

ומוסתר. וזאת בנוסף לטוב אשר פעלת והענקת לחוסים בך בעולם הזה באופן שהוא גלוי וניכר נגד 

בני אדם’ )לפי אבן עזרא ומצודת דוד(, ואמר )יזעיה סד, ג(: ’עין לא ראתה – גם עיניו של הנביא 

לא ראו אלהים שולתך – חוץ מעיניך, אתה האלוקים, את אשר יעזה למחכה לו’ – יעשה הקב"ה 

למצפים לישועתו )רש"י ותרגום יונתן(.

והטעם הזזי הוא, כי התורה כללה בכלל אחד, הן את הענינים – המצוות שלא יוכל

תחושת  יחוש  הצדיק  בה’ 

בעבודתו  ומתיקות  עריבות 

אשר  על  בו  וחסה  יתברך 

ויתהללו  בה'  לחסות  זכה 

– אותם ישרים  כל יזרי לב’ 

בלבבם  עצמם  את  ישבחו 

על שהשכילו לעבדו יתברך 

ואמר  דוד(,  ומצודת  )רד"ק 

שרוע  ’אור  יא(:  צש,  )תהלים 

לצדיק – האור המוכן בעבור 

הצדיק הולך ומתרבה בתמידות, כמו גרעין הצמח שנזרע באדמה והוא מתרבה יותר ויותר, וליזרי 

לב זרועה ומוכנה זמחה’ – מדובר בשמחה שמוזכרת בפסוק שלאחריו: "שמחו צדיקים "בה'" והודו 

לזכר קדשו", הרי ששכר הצדיקים הוא השמחה בה' )פתחי לב(. וגמולו לעולם הבא – ושכרו לעולם 

הבא יהיה - להגיע אל האור העליון - להשיג את האור העליון ולדבוק בו. אזר לא נוכל לספרו 

ולתארו ולא לדמותו - אין לנו היכולת לתאר שכר זה וגם לא נוכל לתת לו משל ודוגמא, כמו 

זאמר )שכריה ג, ש(: ’אם בדרכי תלך ואם את מזמרתי תזמר וגם אתה תדין את ביתי וגם תזמר את

מבחוץ ולהנות רק מריח הטוב של העולם הבא המוכן לצדיקים, זהו פירוש מי שיש לו ‘קורת רוח’ 

בעולם הבא, הוא השכר היותר קטן אשר אפשר להימצא, ועל כרחנו הוא עבור המצוה היותר קטנה 

אשר אין קטנה הימנה, שהרי כל מצוה יש לה מתן שכר בעולם הבא. לפי זה יתבאר לנו היטב מדוע 

‘שכר מצוה בהאי עלמא ליכא’, דהוא משום שאין לך שום מצוה מן המצוות אפילו הקטנה ביותר, 

אשר לא יהיה שכרה יותר מכל מה שאפשר שימצא שכר וטוב בכל העולם הזה כולו.

טו. כי התורה כללה ענינים לא יוכל הזכל לבאר אפני חיובם. “זאת חוקת התורה” )במדבר י”ט, ב’(. 

שואלים המפרשים, הלא הפרשה עוסקת בפרה אדומה, אם כן צריך היה להיות כתוב “זאת חוקת 

הפרה” או “זאת חוקת הטהרה”, למה נכתב “זאת חוקת התורה”?

מה זה “חוק”? “אמר הקב”ה: חוקה חקקתי גזירה גזרתי, אי אתה רשאי לעבור על גזירתי, דכתיב 

‘זאת חוקת התורה’” )במדבר רבה י”ט, ח’(. “חוק” הוא מצוה בלא טעם. כגון מצות פרה אדומה, 

יד. וגמולו לעולם הבא להגיע אל האור העליון אזר לא נוכל לספרו ולא לדמותו. שנינו במסכת אבות 

)ד’, י”ז( “יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה”. כלומר, יפה אפילו רק 

שעה אחת של עונג ונחת רוח הבאה מתוך שמחה שיש לאדם בעולם הבא, יותר מכל חיי העולם הזה.

בביאור ‘קורת רוח’ ו’כל חיי העולם הזה’, ביאר הרב דסלר )‘מכתב מאליהו’, ח”א( בשם מוהרצ”ה 

ברוידא זצ”ל, כי ענין חיי העולם הזה הוא, אם נקבץ אל תוך רגע אחד את כל שעות האושר והנחת 

שיש לאדם במשך כל ימי חייו, ונצרף לזה את האושר והנחת שיש לכל חבריו בכל ימי חייהם, וכן 

כנ”ל לכל אנשי העיר ואת כל דיירי כל העולם שבכל הדורות מראשית הבריאה ועד סוף כל הדורות, 

והכל ממש, כל טוב בעולם הזה בלי שום יוצא מן הכלל, הכל ינתן לאדם אחד וברגע אחד ממש, אם 

כן הלא אין לך אושר יתר על זה כלל, ואף על פי כן קורת רוח בעולם הבא גדול הימנו. 

וביאור מדריגת ‘קורת רוח’, פירש אדמו”ר מו”ח זצ”ל, שהוא כציור שמחה גדולה בבית מלכים אשר 

יעבור עני ויריח את ריח הסעודה מידי עברו ברחוב מחוץ לבית, ויהנה מן הריח הטוב, זהו בבחינת 

קורת רוח. וכן גם בעולם הבא: אם אדם אינו זוכה לעולם הבא גופא, אלא תינתן לו הרשות לעבור 

ה,  ָהֵאּלֶ ָהעְֹמִדים  ין  ּבֵ ַמְהְלִכים  ְלָך  י  ְוָנַתּתִ ֲחֵצָרי 

ָצַפְנּתָ  ר  ֲאׁזֶ טּוְבָך  ַרב  ָמה  כ(:  לא,  ים  ִהּלִ )ּתְ ְוָאַמר 

ֵני ָאָדם, ְוָאַמר  ּבְ ֶנֶגד  ְך  ּבָ ַעְלּתָ ַלחֹוִסים  ּפָ יֵרֶאיָך  ּלִ

ה  ְעָיה סד, ג(: ַעִין לֹא ָרָאָתה ֱאלִֹהים שּוָלְתָך ַיֲעׂזֶ )ְיׁזַ

ה לֹו. ִלְמַחּכֵ

יּוַכל  לֹא  ִעְנָיִנים  ָכְלָלה  ַהּתֹוָרה  י  )טו(ּכִ י,  ִ ּזׁ ִ ְוַהּזׁ

ים  ִהּלִ ֵרי ֵלב, ְוָאַמר )ּתְ ל ִיׁזְ יָי ְוָחָסה בֹו ְוִיְתַהְללּו ּכָ ּבַ

ְמָחה. ׂזִ ֵלב  ֵרי  ּוְלִיׁזְ יק  ּדִ ַלּצַ ָשֻרַע  אֹור  יא(:   צש, 

ָהֶעְליֹון  ָהאֹור  ֶאל  יַע  ְלַהּגִ א  ַהּבָ ָלעֹוָלם  )יד(ּוְגמּולֹו 

ָאַמר  מֹו ׁזֶ רֹו ְולֹא ְלַדּמֹותֹו, ּכְ ר לֹא נּוַכל ְלַסּפְ ֲאׁזֶ

י  ַמְרּתִ ִמׁזְ ֶאת  ְוִאם  ֵלְך  ּתֵ ְדָרַכי  ּבִ ִאם  ש(:  ג,  )ְשַכְרָיה 

ֹמר ֶאת  ׁזְ יִתי ְוַגם ּתִ ִדין ֶאת ּבֵ ה ּתָ ֹמר ְוַגם ַאּתָ ִתׁזְ

 עיונים 

 עיונים 



הלבבותביושר לבב שער עבודת האלהיםחובות 

תיג  המוסר   ארחות   

הלבבות שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תיב  

שעליה אמר שלמה המלך ע”ה: “אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני” )קהלת ז’, כ”ג(.

אולם כידוע בתורה יש גם “משפטים”, מצוות שכליות. נחשוב לרגע, האם אותן אנו כן מבינים 

בשכלנו? על כן אומרת התורה “זאת חוקת התורה” – כל מצוות התורה, גם המצוות השכליות, אין 

לנו שמץ של הבנה בהן, הכל זה בבחינת “חוקה”.

חכמת התורה היא עמוקה ונפלאה כל כך – “ארוכה מארץ מדה ורחבה מיני ים” )איוב י”א, ט’(. גם 

מצוות שבמבט ִשטחי נראה כאילו יש לנו איזה השגה בהן – באמת הן למעלה משכלנו ולמעלה 

מהשגתנו, אנו לא מבינים בהם כלום. כל התורה, על כל מצוותיה ועל כל מקצועותיה וענפיה, 

היא בבחינת “זאת חוקת התורה”.

בהקדמת הרמב”ן על התורה מובאים דברים נפלאים ונוראים על עמקותה וסתריה של התורה הקדושה. 

וכך כותב הרמב”ן: “ונפשי יודעת מאד ידיעה ברורה, שאין ביצת הנמלה כנגד הגלגל העליון צעירה, 

כאשר חכמתי קטנה ודעתי קצרה כנגד סתרי תורה, הצפונים בביתה הטמונים בחדרה”. 

הרמב”ן הזה הוא יסוד התורה. נחשוב לרגע: אם נשאל ילד קטן: אמור בבקשה, מה גדול יותר 

– בית המדרש שבו אנו נמצאים, או נמלה?... כמובן, עצם השאלה מגוחכת, הלא הדבר אינו בר 

השוואה בכלל. אין מה להשוות בין בית מדרש רחב ידים ליצור זעיר שבקושי נראה לעין. הלא 

כשהנמלה מתהלכת בתוך בית המדרש היא אינה מורגשת כלל בתוך המרחב הגדול.

ואם נוסיף ונשאל אותו, מה גדול יותר – הבית הכנסת הגדול שבעיר או הנמלה הזאת?... כמובן, 

ההשואה הזאת תמוהה עוד יותר.

נמשיך הלאה: ומה היחס של נמלה לעומת כל העיר? הלא אין כלל קנה מדה למדוד זאת. ומה היחס 

של נמלה אחת קטנה לעומת כל ארץ ישראל? ומה היחס שלה לעומת מדינת ענק כמו אמריקה או 

רוסיה? ולעומת יבשת שלימה? ולעומת כל כדור הארץ? ונמשיך הלאה: מה היחס של ביצת נמלה 

לעומת גלגל החמה, שגדול פי מאה ושבעים מכדור הארץ? הרי אי אפשר כלל וכלל לתאר את 

ההבדל העצום שביחס ביניהם – בין היצור הזעיר הזה לבין הבריאה הענקית של גלגל החמה.

ועל כך בא הרמב”ן ואומר: דעו לכם, יש דבר שהוא קטן עוד יותר מן היחס של ביצת נמלה לעומת גלגל 

החמה, ומהו? הנה התשובה בלשונו המליצית של הרמב”ן: “ונפשי יודעת מאד ידיעה ברורה, שאין ביצת 

הנמלה כנגד הגלגל העליון צעירה, כאשר חכמתי קטנה ודעתי קצרה כנגד סתרי תורה”.

אומר הרמב”ן: הפער בין החכמה שלי לעומת נפלאות התורה הוא גדול יותר מאשר הפער שבין ביצת 

נמלה לגלגל החמה! כמובן צריך לזכור שאין מדובר בחכמתו של אדם מן השורה, מדובר ברמב”ן, ענק 

שבענקי הדורות! ובכל זאת, עם כל רוחב בינתו ושכלו של הרמב”ן ועם כל חכמתו וגדלותו בתורה, הרי 

זה כאין וכאפס לעומת גדלה ועמקה האינסופיים של התורה הקדושה, בלי שום יחס כלל. נורא למתבונן! 

 – חיובם  אופני  לבאר  הזכל 

לבאר  מסוגל  השכל  שאין 

החוקים  הם  אותם,  ולהבין 

שסיבת החיוב בהם נסתרת, 

אדומה  פרה  מצות  כגון 

ואיסור שעטנז, ודומיהן, והם

הזמעיות,  המצוות 

בשל  לא  בהן  שנתחייבנו 

מפני  אלא  השכל,  הבנת 

מצווה  הקב"ה  את  ששמענו 

אותנו בהן וקיבלנום מסיני, 

והן כללים מזרזי ומיסודי הזכליות – והן את הכללים והשורשים העיקריים של המצוות שהשכל 

מחייב אותן והן מובנות לנו. ]יש לציין שגם במצוות המובנות לנו, אין אנו מבינים את הצורך בכל 

פרטי המצוות השכליות וענפיהן, שהם רבים מאד ומסתעפים עד לאין שיעור, כמו שכתב רבנו 

לעיל בפרק זה בטעם החמישי של הצורך בהתעוררות הנשענת על הבנת השכל, וכן בהקדמה 

)פתחי לב([. יש צורך אפוא בהתעוררות על ידי התורה, כדי שנקיים גם את המצוות שלא היינו 

יכולים לעמוד על טעמן על ידי השכל. 

ה' מתוך לימוד  יש צורך בהתעוררות לעבודת  עד כאן מבאר רבנו את הטעם השישי שבגינו 

התורה. עיקרו של טעם זה מתייחס לחוקי התורה, שאין להם הסבר שכלי. לא היה די בכך שהאדם 

יעורר את עצמו לעבודת ה' בשל הכרת השכל בלבד, מפני שלא יוכל להגיע בכוח שכלו להבנת 

הצורך בחוקים, אלו המצוות שאין להן הסבר המתיישב על שכלו של האדם. מכאן ואילך מוסיף 

רבנו לבאר מדוע נתפרשו בתורה גם מצוות שחיובן מובן מאליו על פי השכל. 

ושה – הסיבה לכך שכתבה התורה את המצוות השכליות אף על פי שיכולנו להבין את הצורך בהן 

ולקיימן מתוך הבנת שכלנו, היה בעבור זהיה העם זניתנה להם התורה - כי אותם האנשים, באותו 

הדור אשר ניתנה להם התורה, היו בעת ההיא בענין גובר התאוות הבהמיות עליהם – במצב כזה 

שגברו עליהם התאוות הבהמיות, ומשום כך נחלזו דעתם והכרתם – שכלם וכוח הכרתם היה חלש 

מדי מלהבין הרבה מן המצוות הזכליות, ונהגה בהם התורה בשה מנהג אחד – וציוותה על המצוות 

השכליות והשמעיות כאחד בלי להבדיל ביניהן, ומשום כך זבו הזכליות והזמעיות אצלם זוים 

בהערה עליהם – לא הניחה להם התורה לקיים את המצוות השכליות מדעתם, אלא נתנה להם גם 

את המצוות השכליות, כדי שיקיימו אותן לפחות מתוך ההתעוררות שעל ידי התורה. וכמו כן, כדי 

ְמִעּיֹות  ִ ְצֹות ַהּזׁ ֶכל ְלָבֵאר ָאְפֵני ִחּיּוָבם, ְוֵהם ַהּמִ ַהּזֵׂ

ָהָיה  ֲעבּור ׁזֶ ְכִלּיֹות. ְוֶשה ָהָיה ּבַ י ַהּזִׂ ְרׁזֵ ּוְכָלִלים ִמׁזָ

ִעְנַין ּגֶֹבר  ֵעת ַהִהיא ּבְ ָנה ָלֶהם ַהּתֹוָרה ּבָ ּתְ ּנִ ָהָעם ׁזֶ

ם  ַדְעּתָ ְוֶנֶחְלׁזּו  ֲעֵליֶהם,  ֲהִמּיֹות  ַהּבַ ֲאוֹות  ַהּתַ

ְכִלּיֹות, ְוָנֲהָגה ָבֶהם  ה ִמן ַהּזִׂ ָרָתם ֵמָהִבין ַהְרּבֵ ְוַהּכָ

ְכִלּיֹות  ַהּזִׂ בּו  ְוׁזָ ֶאָחד,  ִמְנָהג  ָבֶשה  ַהּתֹוָרה 

ֲעֵליֶהם. ֶהָעָרה  ּבְ ִוים  ׁזָ ֶאְצָלם  ְמִעּיֹות  ִ  ְוַהּזׁ

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תטו תיד   המוסר   ארחות   

ושאת תוספת על מה זהטבעו 

עליו – וההכרה הבאה על ידי 

נוספת  והמופתים  האותות 

בהם  המוטבעת  ההכרה  על 

הבריאה  ומתחילת  בזורז 

והיצירה מן ההערה הזכלית, 

ההתעוררות  שהיא  הכרה 

השכלית הטבעית המושרשת 

ויצירתם.  בריאתם  מתחילת 

העובדה  הדברים:  ]ביאור 

שציוויי התורה ומצוותיה ניתנו מפי הבורא, עובדה שהוכחה על ידי אותות ומופתים מחייבת את 

האדם לעבודת הבורא יותר מהכרת השכל )מרפא לנפש בשם הכוזרי([.

מתוך הדברים האמורים עד עתה התברר לנו חיוב עבודתנו לבורא יתברך הן מתוך התעוררות 

שכלית והן מתוך התעוררות הנשענת על ציווי התורה, ומעתה מי זיבחון ויתבונן בטובות האלהים 

עליו – בטובות שהאלוקים מיטיב עמו אזר יזתווה בהן – וימצא שטובות אלו ניתנות לו בשווה 

עם שאר כל בני האדם, יאמין ויודה ויכיר בחיוב המוטל עליו להגיע לקבלת עבודת האלהים בכל 

מיני הזכליות – בכל המצוות השכליות שהשכל מחייב אותן, כמו שאר בני האדם ]כי העבודה 

עמו  מיטיב  יתברך  שהבורא  הטובות  תמורת  האדם  על  מוטלת  שכלית,  הכרה  מתוך  הנובעת 

מתחילת בריאתו בהתפתחותו ובהרכבת גופו ובשל כוחות נפשו ודרכי תזונתו, כמבואר באורך 

לעיל בפרק החמישי של שער הבחינה, וטובות אלו הרי כוללות את כל בני האדם בשווה, וממילא 

כל אדם חייב לקבל על עצמו את העבודות שהשכל מחייב אותן )טוב הלבנון([, וכזיבחן

אנשים  גם  הדורות,  שבמשך 

מסוגל  שכלם  יהיה  שלא 

להשיג את המצוות השכליות, 

יקיימו אותן על כל פנים מתוך 

התעוררות על ידי התורה. ומי 

זזכלו וכוח הכרתו הם חשקים 

ויקבלם  אליהם  יתעורר  דיים, 

לזני  אותן  לקיים  עצמו  על 

הפנים – גם מתוך התעוררות 

התעוררות  מתוך  וגם  התורה 

 – זכלו  זנחלז  ומי  השכל. 

מדי חלש מדעת  ומי ששכלו 

חיובם – מכדי להבין את סיבת 

חיובן, יקבלם – יקבל אותן על 

עצמו מצד – מתוך התעוררות 

התורה בלבד, וינהג בהם מנהג 

הזמעיות – ויקיים אותם כפי 

שאין  המצוות  את  שמקיים 

להן טעם, והיתה בשאת תקנת הכל – ועל ידי כך יבואו כולם לידי שלימות בעבודת ה' ויהיו שווים 

בקיום מצוות התורה, כמו זאמר )מזלי ג, יש(: ’דרכיה דרכי נעם – על ידי התורה יכול כל אדם להגיע 

בדרך נעימה וקלה לשלימות בעבודת ה'. לולא הייתה התורה מחייבת בקיום המצוות השכליות, היינו 

צריכים להתייגע מאוד כדי להשיג אותן, והיו בני אדם רבים שלא היו מצליחים בכך, וכל ימיהם היו 

עוברים עליהם ללא דת ותורה. ואילו עתה, כשגם המצוות השכליות נכתבו בתורה, כולם - גם אם לא 

השיגו אותן בשכלם - יודעים את החיוב לקיים אותן, ובזה כל נתיבותיה זלום’ )מנוח הלבבות(. 

והטעם הזביעי שיש צורך בהתעוררות האדם לעבודת ה' על ידי התורה הוא, כי התורה נגיע אליה 

במציעות אדם – מפני שאת התורה קבלנו באמצעות משה רבנו ע"ה, זייראו – שנראו ונעשו על 

ידו אותות ומופתים המוכיחים את אמיתות שליחותו, שכל בני אדם כאחד זוים בהם – וכולם הכירו 

באמיתותם מצד הרגזותם – על ידי שראו והרגישו אותם בחושיהם, עד כי לא יוכלו לדחותם – ולא 

היו להם היכולת והאפשרות להכחישם ויתברר להם מה זהוא בא בו – ובכך יתאמת להם מה שיותן 

להם מזם – מאת הבורא במופתים ֻמרגזים – מוחשים וזכליים,

ׁזֶֹרׁז  ּבְ ָעָליו  עּו  ָהְטּבְ ֶ ּזׁ ַמה  ַעל  ּתֹוֶסֶפת  ְושֹאת 

ְכִלית. ִריָאה ְוַהְיִציָרה ִמן ַהֶהָעָרה ַהּזִׂ ַהּבְ

ה  ּוֶ ּתַ ר ִיׁזְ ְבַחן טֹובֹות ָהֱאלִֹהים ָעָליו ֲאׁזֶ ּיִ ׁזֶ ּוִמי 
ַלת  ִחּיּוב ַקּבָ ּבְ ֵני ָאָדם, ַיֲאִמין  ּבְ ל  ֶהן ִעם ּכָ ּבָ

ְבַחן  ּיִ ְכִלּיֹות, )טש(ּוְכׁזֶ ָכל ִמיֵני ַהּזִׂ ֲעבֹוַדת ָהֱאלִֹהים ּבְ

ֲאֵליֶהם  ִיְתעֹוֵרר  ֲחָשִקים,  ָרתֹו  ְוַהּכָ ְכלֹו  ּזִׂ ׁזֶ ּוִמי 

ֱחַלׁז  ּנֶ ׁזֶ ּוִמי  ִנים.  ַהּפָ ֵני  ִלׁזְ ַעְצמֹו  ַעל  ֵלם  ִויַקּבְ

ד ַהּתֹוָרה ִבְלָבד  ֵלם ִמּצַ ְיַקּבְ ִחּיּוָבם,  ַעת  ְכלֹו ִמּדַ ׂזִ

ַנת  ּקָ ְמִעּיֹות, ְוָהְיָתה ָבשֹאת ּתַ ִ ֶהם ִמְנַהג ַהּזׁ ְוִיְנַהג ּבָ

ֹנַעם  ַדְרֵכי  ָרֶכיָה  ּדְ יש(:  ג,  ֵלי  )ִמׁזְ ָאַמר  ׁזֶ מֹו  ּכְ ַהּכֹל, 

לֹום. ְוָכל ְנִתיבֹוֶתיָה ׁזָ

ְמִציעּות  ּבִ ֵאֶליָה  יַע  ַנּגִ ַהּתֹוָרה  י  ּכִ ִביִעי,  ְ ְוַהּזׁ
אֹותֹות  ָידֹו  ַעל  ָראּו  ּיֵ ׁזֶ ָאָדם, 

ׁזֹוָתם,  ד ַהְרּגָ ֶהם ִמּצַ ִוים ּבָ ֵני ָאָדם ׁזָ ל ּבְ ּומֹוְפִתים, ּכָ

הּוא ָבא  ֶ ֵרר ָלֶהם ַמה ּזׁ ְתּבָ ְוּיִ לֹא יּוְכלּו ִלְדחֹוָתם, 

ים,  ְכִלּיִ ְוׂזִ ים  ׁזִ ֻמְרּגָ מֹוְפִתים  ּבְ ַהּבֹוֵרא  ם  ֵ ִמּזׁ ּבֹו 

טש. וכזיבחן טובות הבורא עליו אזר יחד בהן עמו מזאר העמים, יאמין בחיובו במצות הזמעיות. 

כתב ה’חפץ חיים’ )‘נדחי ישראל’ פרק ב’(: חובת יהודי בעולם לידע שה’ אלקינו הוא ברא והמציא 

בחפצו ורצונו את כל העולמות והנמצאים כולם, העולמות העליונים והמלאכים והגלגלים, וכל 

הנבראים והיצורים הוא בראם ויצרם, הוא ה’ אלוהים לבדו ואפס זולתו.

עובדים  ]שהיו  אותם  לאהבה  ויעקב  יצחק  אברהם  באבותינו  בחר  הבריאה  מראשית  ותיכף 

ומשכילים אלהותו כאחד מצבא המרום והיו מוסרים נפשם עליו[. ולכן תיכף מראשית עשה עם 

אבותינו אלה נסים ונפלאות הרבה, שהוציא את אבינו אברהם מכבשן האש, והפיל לפניו ארבעה 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תיש תטש   המוסר   ארחות   

האלהים עליו אזר ייחד בהן 

שהבורא  בטובות   – זבטו 

מיוחד  באופן  מיטיב  יתברך 

מבלעדי  שבטו,  לאנשי  רק 

טובות   – עמו  זאר  זבטי 

שאר  להן  זכו  שלא  כאלו 

כגון  עמו,  של  השבטים 

שנתייחדו  והלויה  הכהונה 

איש  כל  אזי  לוי,  שבט  בהן 

לכך  שזכה  זה  שבט  מאנשי 

– יכיר בשכלו  יאמין בחיובו 

משאר  שונות  שחובותיו 

למצוות  ובנוסף  השבטים, 

כלומר  כולם,  על  המוטלות 

המוטלות  השכליות  המצוות 

על כל אדם והמצוות שניתנו 

לכלל ישראל, אדם זה חייב 

גם במצוות המיוחדות שציווה האלוקים את אנשי שבטו. ועל כן ומסיבה זו תמצא תורות ]מצוות[ 

הכהונה – העבודות המוטלות על הכוהנים מרובות, ארבעה ועזרים במספר. שבט הכהונה נצטווה 

]ואלו הן: א. יציקות, ב. בלילות. ג. פתיתות, ד.  בעשרים וארבע מצוות מיוחדות מאת הבורא 

מליחות. ה. תנופות, ו. הגשות, ז. קמיצות, ח. הקטרות, ט. מליקות, י. קבלות, יא. הולכות, יב. 

עריפות, יג. הזאות, יד. השקאת סוטה, טו. טהרת המצורע, טז. נשיאת כפים, יז. תרומת הדשן, יח. 

סידור המערכה, יט. סידור שני גזרי עצים, כ. דישון מזבח הפנימי, כא. דישון המנורה, כב. לחם 

הפנים, כג. בזיכי הלבונה, כד. ועריכת הנרות )מרפא לנפש וטוב הלבנון([. ומצוות אלו הן כנגד 

ארבעה ועזרים טובות ומעלות זהטיב בהם הבורא לכהנים, והם ארבעה ועזרים מתנות הכהונה.

ועל ההקזה השאת – ועל פי הדרך הזו, יתחייב כל מי זייחד האלהים אותו בטובה – כל מי שהאלוהים 

השפיע לו טובות באופן מיוחד יותר מאשר לשאר בני אדם מבלעדי זאר בני אדם – והעניק לו 

את  עצמו  על  ויקבל  עצמו  את  זיחייב  צריך  אדם,  בני  אצל  כלל  בדרך  מצויים  שאינן  טובות 

העבודה ]עבודת ה'[ באופן זיתייחד בה מבלעדיהם – שיוסיף בעבודת ה' באופן מיוחד יותר משאר 

בני האדם, עם הזתדלו בעבודה הכוללת אותו

טובות הבורא עליו, אזר יחד 

 – העמים  מזאר  עמו  בהן 

הטובה  בתוספת  וכשיתבונן 

המיוחדת שהבורא מיטיב רק 

לעמו ולא לשאר כל העמים, 

גם  השכליות,  למצוות  בנוסף  מחוייב  שהוא  בכך  ויכיר  יאמין   – יאמין בחיובו במצוות הזמעיות 

במצוות שאין להן טעם, וזאת מבלעדי זאר האומות – להבדיל משאר האומות שאינם חייבים בהן, 

וזאת מפני הטובות המיוחדות שניתנו במיוחד לעם ישראל. וכן כאזר יבחון ויתבונן האדם בטובות 

ְלֲעֵדי  ִמּבַ ְבטֹו  ׁזִ ֶהן  ּבָ ִיֵחד  ר  ֲאׁזֶ ָעָליו  ָהֱאלִֹהים 

ִחּיּובֹו  ּבְ ַיֲאִמין  ה,  ּוְלִוּיָ ה  ֻהּנָ ּכְ ּכַ ַעּמֹו,  ָאר  ׁזְ ְבֵטי  ׁזִ

ן  ּכֵ ְוַעל  ְבטֹו.  ׁזִ ָהֱאלִֹהים  ֶהן  ּבָ ִיֵחד  ר  ֲאׁזֶ ְצֹות  ַבּמִ

ֶנֶגד  ּכְ ִרים  ְוֶעׂזְ ָעה  ַאְרּבָ ה  ֻהּנָ ּכְ ּתֹורֹות  ְמָצא  ּתִ

ַהּבֹוֵרא  ֶהם  ּבָ ֵהִטיב  ׁזֶ טֹובֹות  ִרים  ְוֶעׂזְ ָעה  ַאְרּבָ

ה. ֻהּנָ נֹות ּכְ ִרים ַמּתְ ָעה ְוֶעׂזְ ַלּכֲֹהִנים, ְוֵהם ַאְרּבָ

ָהֱאלִֹהים  ֵחד  ּיִ ׁזֶ ִמי  ל  ּכָ ַהּשֹאת,  ה  ׁזָ ַהַהּקָ ְוַעל 
ָאָדם,  ֵני  ּבְ ָאר  ׁזְ ְלֲעֵדי  ִמּבַ ְבטֹוָבה  אֹותֹו 

ּה  ּבָ ְתַיֵחד  ּיִ ׁזֶ ֲעבֹוָדה  ַעְצמֹו  ֶאת  ב  ַחּיֵ ּיְ ׁזֶ ָצִריְך 

לֹו ָבֲעבֹוָדה ַהּכֹוֶלֶלת אֹותֹו  ּדְ ּתַ ְלֲעֵדיֶהם, ִעם ִהׁזְ ִמּבַ

ָאר  ְ ִמּזׁ ַעּמֹו  ֶהן  ּבָ ִיֵחד  ר  ֲאׁזֶ ָעָליו  ַהּבֹוֵרא  טֹובֹות 

ְמִעּיֹות  ִ ַהּזׁ ְצֹות  ַבּמִ ְבִחּיּובֹו  ַיֲאִמין  ים,  ָהַעּמִ

ִיְבַחן טֹובֹות  ר  ֲאׁזֶ ּכַ ְוֵכן  ָהֻאּמֹות.  ָאר  ׁזְ ְלֲעֵדי  ִמּבַ

מלכים, והציל אותו מכל אויביו מסביב בנפלאות גדולות.

ואחרי כן גם אותנו – זרעם – הוציא ממצרים בכח גדול וביד חזקה, וברוב נסים ונפלאות, ובקע 

לנו הים, והעבירנו בתוכו בחרבה, ואת צרינו שקע בתוכו, והוליכנו בעמוד ענן יומם ובאש לילה 

במדבר הגדול והנורא אשר אין שם לחם ומים, והאכילנו את המן והשקנו מים מצור החלמיש, 

וקרבנו לפני הר סיני, ובערפלי טוהר נגלה עלינו, והראנו את כבודו ואת גדלו, ואת קולו שמענו 

מתוך האש במעמד ששים רבוא רגלי הגברים לבד מנשים וטף. ואת כל אלה, כולנו בעינינו ראינו 

ובאזנינו שמענו, ושם כרת עמנו ברית להיות לו לעם, והבדילנו וקדשנו מכל העמים אשר על פני 

האדמה וצונו מצוות חוקים ומשפטים לעבוד אותו בהם תמיד.

והנה הקב”ה מיטיב עם האדם מיום יצירתו בבטן אמו, כי הוא עשאו ויכוננהו ברמ”ח איברים ושס”ה 

ומהלל ומשבח  ואילו חיה האדם אלף שנים  זן אותו ומכלכלו עד שעושהו לאיש.  וגם הוא  גידים, 

להשם יתברך בכל יום, לא יוכל לשלם לו אפילו עבור הטובות של יום אחד, כי מלבד הטובות הרבות 

והעצומות שבכל רגע ורגע שהוא עושה עמנו, עוד תגדל יותר הטובה כשנעריך גודל ערכו יתברך הרם 

והנישא מאד עד אין תכלית נגד הנבראים שפלי ערך כמונו, שאנו כאין וכאפס נגדו, ואף על פי כן נתן 

לנו תורתו הקדושה, שהיא חמודה מכל חמדה, והוא מדבר עמנו תמיד בתורתו הקדושה כאב המדבר 

עם בנו יחידו, וגילה לנו את גודל אהבתו לנו, כמו שכתוב )מלאכי א’, ב’( “אהבתי אתכם אמר ה’”, והוא 

מבקש ממנו שנבחר בחיים, כמו שכתוב )דברים ל, טו, יט( “ראה נתתי לפניך וגו’”, “ובחרת בחיים”, 

כדי שנזכה להיות מקורבים אליו לנצח, ונקבל טובותיו העודפות עד אין תכלית – היש ֵחך מתוק מזה?!

אם כן, כשאדם חוטא, הוא איש נבל, שאינו זוכר הטובות שעשה הקב”ה עמו מאת צאתו לאויר 

העולם. וזה שאמר הכתוב “הלה’ תגמלו זאת עם נבל”, דהיינו, שישכחו את הטובות שהטיב להם 

מכבר, כמו שסיים: “הוא עשך ויכוננך”.

 עיונים 



הלבבות שער עבודת האלהיםחובות 

תיט  המוסר   ארחות   

ביושר לבב הלבבות שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תיח  

בנוסף  זאת   – עמהם 

ה'  בעבודת  להשתדלותו 

בשווה  עליו  מוטל  שחיובה 

ויתאמץ  האדם,  בני  לשאר 

והזגתו,  יכלתו  כפי  בעמלו 

ומתוך הכרתו בחיובו להודות

לה’ יתברך על מה זייחדו בו 

מן הטוב – ויהיה אסיר תודה 

לה' יתברך בעבור הטוב שהיטיב רק לו, ויהיה זה הגורם להתמדתה – וזכותו זו תעמוד לו להתברך, 

שטובות ה' יתברך יתמידו עמו, ואף להוסיף לו עליה – ותינתן לו תוספת ושפע של טובה, ולא רק 

בעולם הזה יזכה לברכה מרובה, אלא אף יזכה לגמול ולשכר רב על ]עבור[ עבודתו בבא – בעולם הבא. 

כאן מזהיר רבנו את מקבל הטובה שחס ושלום לא ינהג בכפיות טובה ולא יהיה כמי שמקבל טובה 

ואינו מכיר בה, זנאמר בו )הוזע ב, י( על: ’וכסף הרביתי לה ושהב עזו לבעל’ – לא די שלא הוסיף 

לעבוד את ה' באופן מיוחד על רוב הכסף שהרבה רק לו, אלא אף עשה את ההיפך, והשתמש בו 

לעבודה זרה נגד רצון הבורא )טוב הלבנון(.

יש. להודות לה’ יתברך על מה זיחדו בו מן הטוב ויהיה גורם ההתמדה ולהוסיף לו עליה. השל”ה 

הקדוש )מסכת פסחים, אות קסא( פירש את הכתוב “לה’ הישועה, על עמך ברכתך סלה”, שכאשר 

יודעים שלה’ הישועה, ומכירים בטובתו, יוצרים נכונות במרום להמשיך ולהעניק ולהשפיע: “על 

עמך ברכתך סלה”, לעולם. וכך פירש את הכתוב: “יודו לה’ חסדו”, כשמודים על חסד אחד, באה 

פירש  והחיד”א  ח’(.  ק”ו,  )תהלים  אדם”  לבני  “ונפלאותיו  רבות,  השפעות  להשפיע  התעוררות 

בכך: “הודו לה’ כי טוב”, כשמודים לו על טובו, על ידי כך ממשיכים “כי לעולם חסדו” )תהלים 

 קי”ח, א’(, ועל ידי “שירו לה’ ברכו שמו”, מושפעת טובה תמידית ו”בשרו מיום ליום ישועתו”

)תהלים צ"ו, ב’(.

הגאון רבי עקיבא איגר זצ”ל ביאר את הכתוב )תהלים נ, כג( “זובח תודה יכבדנני, וֹשם דרך 

אראנו בישע אלקים”, באופן הבא: “זובח תודה” האדם שמשלם תודות לי להגיד טובתי אליו, בזה 

“יכבדנני”, וגם על ידי זה “ושם דרך”, שמשים שביל ודרך שאחזור עוד “ואראנו בישע אלקים”, כי 

באם לא היה נותן תודה ושבח על הנסים שנעשו לו, לא היה מראה לו ה’ עוד ישועתו, אבל על ידי 

שזובח תודה לה’, גורם ועושה דרך, שיראנו ה’ עוד בישועתו. ע”כ. בספר ‘כסף מזוקק’ ביאר את 

ַרְך  ָגתֹו, )יש(ְלהֹודֹות ַלְיָי ִיְתּבָ ִפי ְיָכְלּתֹו ְוַהּזָׂ ֶהם, ּכְ ִעּמָ

ֲחדֹו בֹו ִמן ַהּטֹוב, ְוִיְהֶיה גֹוֵרם ַהְתָמָדָתּה,  ּיִ ֶ ַעל ַמה ּזׁ

א, ְולֹא  ּוְלהֹוִסיף לֹו ָעֶליָה, ְוִלְגֹמל ַעל ֲעבֹוָדתֹו ַבּבָ

יִתי ָלּה  ַע ב, י(: ְוֶכֶסף ִהְרּבֵ ֱאַמר ּבֹו )הֹוׁזֵ ּנֶ ִמי ׁזֶ ִיְהֶיה ּכְ

ַעל. ְוָשָהב ָעׂזּו ַלּבָ

הכתוב )תהלים קז, א( “הודו לה’ כי טוב, כי לעולם חסדו”: ֶהיו מכירי טובה והודו לה’ על טובותיו, 

ובזה תגרמו כי לעולם חסדו, שהחסד יהיה תמיד, שאם תהיו כפויי טובה לא תזכו עוד לחסד. 

בספר החינוך )מצוה ת”ל( מבאר את שורש מצות ברכת המזון, וז”ל: “ידוע הדבר ומפורסם כי 

השם ברוך הוא פועל כל הנמצא, וברא האדם והשליטו על הארץ ועל כל אשר בה, וממדותיו ברוך 

הוא שהוא רב-חסד והוא חפץ בטובת בריותיו ורוצה להיותן ראויין וזכאין לקבל טובה מאיתו, וזה 

באמת משלימותו ברוך הוא, כי לא יקרא שלם בטובה רק מי שהוא מטיב לאחרים זולתו. ואחר 

הסכמה זו שידענו בחיוב מרוב שלימות טובו, שחפצו להריק עלינו מברכתו, נאמר שענין הברכה 

שאנו אומרים לפניו איננו רק הזכרה לעורר נפשנו בדברי פינו, כי הוא המבורך, ומבורך יכלול 

כל הטובות. ומתוך התעוררות הטוב הזה בנפשנו וייחוד מחשבתנו להודות אליו, שכל הטובות 

כלולות בו והוא המלך עליהם לשלחם על כל אשר יחפוץ, אנו זוכים במעשה הטוב הזה, להמשיך 

עלינו מברכותיו. ואחר הזכרה והודאה זו לפניו, אנו מבקשים ממנו מה שאנו צריכים, דעת או 

סליחה לעוונותינו, או רפואה או עושר וכל דבר”.

נמצא שענין הברכה, הוא הכרה בטובת השי”ת ובכך גופא ממשיכים אנו על עצמינו, עוד ועוד 

‘באר משה’, את דברי הגמרא  גבול. בכך מבאר בספר  וחסד ללא  טובות, שפע רב של ברכה 

בתורתך  כתוב  עולם,  של  רבונו  הקב”ה:  לפני  השרת  מלאכי  “אמרו  ב’(:  )כ’,  ברכות  במסכת 

פניו  ה’  ‘ישא  דכתיב  לישראל,  פנים  נושא  אתה  והלא  שוחד’,  יקח  ולא  פנים  ישא  לא  ‘אשר 

וברכת  ושבעת  ‘ואכלת  בתורה  להם  לישראל, שכתבתי  פנים  אשא  לא  וכי  להם:  אמר  אליך’? 

את ה’ אלוקיך’, והם מדקדקים על עצמם עד כזית ועד כביצה”. היינו, כיון שישראל רואים אף 

ומוצאים הם  בכזית, בשיעור מועט של אכילה, חסד גדול מהשי”ת שיש להודות ולשבח עליו 

וישא וכהנה,  כהנה  ברכה  להם  יוסיף  הוא שהקב”ה  בדין  לפיכך  כך,  על  לברכו  בעצמם   חובה 

פניו להם!

בקרבן תודה נאמר “אם על תודה יקריבנו והקריב על זבח התודה חלות מצות בלולות בשמן” 

)ויקרא ז, יב(. לכאורה התיבות “והקריב על זבח התודה” נראות מיותרות? ותירץ הרב החיד”א 

וז”ל: דוד המלך ע”ה כתב בספר תהלים )פרק עו( “כי חמת אדם תודך שארית חֹמת תחֹגר” – אמרו 

חז”ל, כאשר אדם מודה על נס שנעשה לו, בשכר הודאה זו ניצול מרעות אחרות, וזהו “כי חמת 

אדם תודך” – כאשר תהיה ֵחמה על האדם, ומודה על הצלתו, אז “שארית חמת תחגר” – אם נשארו 

עליו גזירות אחרות “תחגור” – תעכב אותם. זהו שאמרה תורה “אם על תודה יקריבנו” – אם מביא 

קרבן על נס ומודה לה’ על ניסו, יזכה “והקריב על זבח התודה” שיקריב עוד קרבן תודה והוא 

יהיה לשארית החימות והגזירות שיינצל מהם. עכ”ד החיד”א.

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תכא תכ   המוסר   ארחות   

המתעלם  של  סופו  ויהיה   –

עמו  מיטיב  שה'  מהטובות 

 – עליו  זנאמר  מי  כדרך 

שנאמר  אלו  של  כסופם 

עליהם )תהלים לש, כ(: ’כי רזעים יאבדו – הואיל ולא קיימו בעולם הזה לא את מצוות התורה ואף 

לא את המצוות השכליות, והורידו את עצמם למדרגת הבהמות ואף למטה מהן, לא יישאר מהם 

מאומה אחרי מותם, וגופם עם נפשם יכלו ויאבדו - ואויבי ה’ כיקר כרים, כלו בעזן כלו’ – דומים 

הם לכבשים משובחים הכלים בעשן כאשר צולים ומייבשים אותם, ועל דרך שאמרו חז"ל )ר"ה יז, 

א(: פושעי ישראל בגופן ופושעי אומות העולם בגופן, יורדין לגיהנם... גופן כלה, ונשמתן נשרפת, 

ורוח מפזרתן תחת כפות רגלי הצדיקים )טוב הלבנון(.

ומי   – בעבודה  זמקצר  ומי 

ה'  בעבודת  מוסיף  שאינו 

זיוחד  מה  על  מיוחד  באופן 

תמורת   – הטובה  מן  בו 

שהבורא  המיוחדות  הטובות 

שהולך  סופו  עליו,  משפיע 

מדחי אל דחי שלב אחר שלב 

]על דרך שאמרו חז"ל )אבות 

ד', ב'( עבירה גוררת עבירה 

הידרדרותו  הלבנון([.  )טוב 

השונים:  לשלביה  מתוארת 

יגרום לו לקצר במה זיוחדה 

יימנע  תחילה   – בו מזפחתו 

שהתחייב  המצוות  מקיום 

שניתנה  טובה  בשל  בהן 

למשפחתו, ואחר כך במה זיוחד בו עמו – ואחר כך יפסיק לקיים גם את המצוות שהוא חייב בהן 

בשל הטובות שה' היטיב לכלל עמו, ויניח ויזניח את מצוות כל התורה כולה. וכיון זאינו מקבל את 

התורה – וכאשר יגיע למצב זה שאינו מקיים את החיובים המפורשים בתורה, עוד יבוא לידי כך 

שאינו מקבל חיובי הזכליות – יפרוק מעליו עול המצוות השכליות הפשוטות שכל בעל שכל מכיר 

בחיובן. וכזאינו מקבל על עצמו את מה זמחייבו הזכל, עם הימצאו לו – אף על פי שחובותיו ידועים 

לו ועל אף שביכולתו לקיימן, והתעורר עליו – ולמרות שכלו שמעורר אותו לקיים אותן, הריהו מצוי 

במצב כה ירוד שנחשב כיוצא מגדר אדם, ויצא לו מתכונת החי המדבר – הוא יחדל להיות בגדר "החי 

המדבר" ]הגדרת "חי" מבדילה את האדם מיתר הברואים שאינם חיים, והגדרת "מדבר" מבדילה את 

האדם מיתר בעלי החיים. כך מגדיר רבנו את האדם לעיל בשער הבחינה פרק ה' )פתחי לב([, ויהיו 

הבהמות מבינות דרך תקנתם יותר ממנו – ובמצבו זה, תהיינה הבהמות בעלות הבנה יתירה ממנו, 

שהרי מכירות הן את דרכי השגת מזונן ואת הדואגים לצורכיהן, כמו זאמר הנביא )יזעיה א, ג(: ’ידע 

זור קנהו וחמור אבוס בעליו – בעלי החיים יודעים לעבוד את מי שקנה אותם ונותן להם את לחמם 

ומימיהם, ולעומתם יזראל לא ידע – עם ישראל אינו יודע להכיר את הבורא שקנה אותו בזרועו 

הגדולה כשהוציא אותו מבית עבדים. עמי לא התבונן’ – בנוסף לכך בני לא התבוננו במצוות שהשכל 

מחייבן, גם כאשר ראו את הטובות שהאלוקים מיטיב עמם מדי יום ביומו )טוב הלבנון(, ויהיה דרכו 

ִעים  ְרׁזָ י  ּכִ כ(:  לש,  ים  ִהּלִ )ּתְ ָעָליו  ֱאַמר  ּנֶ ׁזֶ ִמי  ֶדֶרְך  ּכְ

לּו. ן ּכָ לּו ֶבָעׁזָ ִרים ּכָ יַקר ּכָ יֹאֵבדּו ְואְֹיֵבי ְיָי ּכִ

ִמן  ּבֹו  ַחד  ּיֻ ֶ ּזׁ ַמה  ַעל  ֲעבֹוָדה  ּבָ ר  ַקּצֵ ּמְ ׁזֶ ּוִמי 
בֹו  ֲחָדה  ּיֻ ֶ ּזׁ ַמה  ּבְ ר  ְלַקּצֵ לֹו  ִיְגרֹם  ַהּטֹוָבה, 

יַח  ְוַיּנִ ַעּמֹו,  ּבֹו  ַחד  ּיֻ ֶ ּזׁ ַמה  ּבְ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ְחּתֹו,  ּפַ ִמׁזְ

ל ֶאת ַהּתֹוָרה, ֵאינֹו  ֵאינֹו ְמַקּבֵ ֶאת ַהּתֹוָרה. ְוֵכיָון ׁזֶ

ַמה  ל  ְמַקּבֵ ֵאינֹו  ּוְכׁזֶ ְכִלּיֹות.  ַהּזִׂ ִחּיּוֵבי  ל  ְמַקּבֵ

ְוִהְתעֹוֵרר ָעָליו,  ְצאֹו לֹו  ִהּמָ ֶכל, ִעם  ַהּזֵׂ בֹו  ַחּיְ ּמְ ֶ ּזׁ

ֵהמֹות  ַהּבְ ְוִיְהיּו  ר,  ַהְמַדּבֵ ַהַחי  כּוַנת  ִמּתְ לֹו  ָיָצא 

ָאַמר  ׁזֶ מֹו  ּכְ ּנּו,  ִמּמֶ יֹוֵתר  ָנָתם  ּקָ ּתַ ֶרְך  ּדֶ ְמִבינֹות 

ָעָליו  ּבְ ֵאבּוס  ַוֲחמֹור  קֵֹנהּו  ׁזֹור  ָיַדע  ג(:  א,  ְעָיה  )ְיׁזַ

ַדְרּכֹו  ְוִיְהֶיה  ִהְתּבֹוָנן,  לֹא  י  ַעּמִ ָיַדע  לֹא  ָרֵאל  ִיׂזְ
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להעניק  כדי   – גמול  קבלתה 

אותה  למקיימים  טוב  שכר 

בעולם השה ובעולם הבא, וכל 

שכרנו הוא בגדר חסד ונדבה 

וטובה מאיתו יתברך, מאחר 

לעבדו  אנו  שמחוייבים 

הטובות  תמורת  כוחנו  בכל 

והמיוחדות  העצומות 

שהיטיב לנו באופן מיוחד, כמבואר בפרק הקודם )בטעם הרביעי של הצורך בהתעוררות על ידי 

התורה(, ולפיכך השכר על קיום המצוות ניתן לנו כחסד ונדבה וטובה בשל מידת טובו וחסדו של 

הבורא שהוא טוב ומטיב ורב חסד )על פי מרפא לנפש( ]כלומר, תכלית יצירת האדם בעולם הזה 

אינה אלא כדי לגמול עמו חסד ונדבה וטובה, ולהביאו לחיי העולם הבא )טוב הלבנון([.

– מחלקת את מעזי בני אדם לזלזה  כי התורה חולקת  וכדי לתאר את פעולות האדם, אומר, 

חלקים: א. ציווי – מצוות עשה ]-פעולות שהאדם מצווה לעשותן[, ב. ואשהרה – מצוות לא תעשה 

]-פעולות שאסור לו לעשותן[, ג. ומותר – ומעשי רשות, שאינם בגדר מצווה או עבירה ]-פעולות 

שאין חיוב לעשותן, אלא מותר לאדם לעשותן, ואין הן לא בגדר מצווה ולא בגדר עבירה[.

את  לבאר  עתה  לנו  וראוי 

צורת ואופן ההערה התוריה – 

את מהות ההתעוררות שעל 

ידי התורה, ואת חלקי התורה 

המרכזיים  החלקים  שני   –

בחיובי התורה: מצוות עשה 

]אף  תעשה  לא  ומצוות 

התורה  חלקי  הנראה  שלפי 

מצוות שנתפרשו  תרי"ג  הם 

האיברים  במעשה  בתורה 

על  המוטלות  החובות  וכן 

המשכיל  אבל  הלבבות, 

בלבד:  חלקים  לשני  יחלקם 

טוב ורע, והם מצוות ה"עשה" 

החכמה  אנזי  ומעלות  לנפש([,  )מרפא  בהמשך  באריכות  שיבואר  כפי  תעשה",  ה"לא  ואיסורי 

ותכונתם – עוד יש לבאר את ההבדל בין דרגותיהם של לומדי התורה, הבדל התלוי בחוכמתם 

ובתכונותיהם, ואמונתם בה – ובמידת אמונתם בה, וקבלתם אותה – ובמידה שהם מקיימים אותה.

וכדי לבאר את מהות ההתעוררות שעל ידי התורה, אומר, כי ההערה התוריה כי התורה המעוררת 

את האדם היא חשון – נבואה שניתנה מאת האלהים על ידי איז מבני אדם – על ידי משה רבנו ע"ה 

ובה הודיענו במה זהוא טוב בעיניו מהם מעבודתו – מהי העבודה הרצויה לפניו, כדי לגמלם על 

ֶחֶסד  א,  ַהּבָ ּוָבעֹוָלם  ה  ַהּשֶ עֹוָלם  ּבָ מּול  ּגְ ָלָתּה  ַקּבָ

ּוְנָדָבה ְוטֹוָבה.

ה  לׁזָ ִלׁזְ ָאָדם  ֵני  ּבְ י  ַמֲעׂזֵ חֹוֶלֶקת  ְוַהּתֹוָרה 
ר. ֲחָלִקים: ִצּוּוי ְוַאְשָהָרה ּוֻמּתָ

ֶרק ְרִביִעי  ּפֶ

ה, ְוֶחְלֵקי  ָלנּו ְלָבֵאר צּוַרת ַהֶהָעָרה ַהּתֹוִרּיָ ְוָראּוי 
ַהָחְכָמה,  י  ַאְנׁזֵ ּוַמֲעלֹות  ַהּתֹוָרה, 

ָלָתם אֹוָתּה. ּה, ְוַקּבָ ּוְתכּוָנָתם, ֶוֱאמּוָנָתם ּבָ

ֵמֵאת  ָחשֹון  ִהיא  ה  ַהּתֹוִרּיָ ַהֶהָעָרה  י  ּכִ ְואַֹמר, 
ַמה  ֵני ָאָדם ּבְ ָהֱאלִֹהים ַעל ְיֵדי ִאיׁז ִמּבְ

ֵעיָניו ֵמֶהם ֵמֲעבֹוָדתֹו, )א(ְלָגְמָלם ַעל  הּוא טֹוב ּבְ ֶ ּזׁ

ראה הנער, שהבעל הבית שלו שילם לשאר אומנים, שנתן להם מלאכתו, ארבעה רובל כסף לכל 

שבוע. ויאמר הנער להבעל הבית שלו: אתה רמיתני בהמקח. הלא אנוכי אומן כשאר אומנים לתקן 

המלאכה כראוי; ולמה אני לוקח חצי רובל כסף ולהם ארבעה רובל כסף? ויען הבעל הבית שלו: 

אי סכל וכי אתה יכול להידמות להאומנים?! הלא הם – לא עמלתי עליהם לעשותם אומנים, וגם 

אינם אוכלים משלי, ואין מלבושיהם עלי, וגם בכלי אומנות שלי אינם משתמשים, שיש להם משל 

עצמם; מה שאין כן אתה, שעשיתיך אומן, ואוכל משלי, וגם המלאכה שאתה עושה, גם כן בכלי 

אומנות שלי; די והותר אם אשלם לך חצי רובל כסף לשבוע.

כן הדבר הזה, כשיתבונן האדם במצוה שהוא עושה, כגון תפילין. הלא היד שמניח עליו התפילין, 

אין  ולהאדם  הוא משל הקב”ה,  – הלא הכל  לזה  וגם המעות  לזה,  וגם הכח  וגם הדעת להניח, 

לו בזה, כי אם הבחירה, שיש לו רשות בזה לעשות כמו שירצה, ואפילו הכי משלם לו הקב”ה 

‘ולך ה’ חסד וגו’ כמעשהו’ )‘אהבת חסד’ ח”ב  כאילו כל המעשה היה שלו, וזהו כוונת הכתוב: 

פ”ד בהגה”ה(. 

א. לגמלם על קבלתה וכו’ חסד ונדבה וטובה. “ולך ה’ חסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו” )תהלים 

סב, יג(. רבים יתמהו, מאי חסד הוא זה כשהקב”ה משלם לאדם כמעשיו? ואמרתי מכבר לבאר 

בדרך דמיון לנער אחד ששכר ]שהשכיר[ עצמו אצל אומן על חמש שנים, על מזונותיו של האומן 

ומלבושיו, ושילמדנו מלאכת האומנות כראוי, ועבור זה נתן לו עשרים וחמשה רובל כסף. אך 

התנה עמו הנער, שבשנה החמישית, שכבר יהיה בקי באומנות כשאר אומנים, יתן לו האומן בכל 

שבוע חצי רובל כסף. ובמשך איזה שנים נתרבה הרבה מלאכה אצל האומן, ובעל כרחו הוכרח 

ליתן מקצת מלאכתו לאומנים אחרים שיסייעוהו בזה. ויהי היום, במשך השנה החמישית שהנער 

נעשה אומן שלם כשאר האומנין, והוא נתן לו חצי רובל כסף לכל שבוע, כפי מה שהתנו ביניהם, 

 עיונים 

 עיונים 
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מצוות- של  הזני  והחלק 

המצוות  אותן  הן  העשה, 

הלבבות  על  מוטל  שקיומן 

האדם[  ]איברי  ועל האברים 

יחדיו – וקיומן תלוי בשילוב 

כגון  הלב,  וכוונת  המעשה 

 – הלב  עם  הלזון  ייחוד 

אל  הלשון  את  להתאים 

הלב, שלא לדבר אחד בפה 

ספר  וקריאת  בלב,  ואחד 

והלימוד   – ולימודו  התורה 

הלב,  בכוונת  והתפילה  בו, 

הצדקה,  ונתינת  והצום, 

 – המעזים  מן  והזביתה 

ושביתה ממלאכה בזבתות ובמועדים, ועזות סוכה, ולולב, וציצית, וכל הדומה להם - בכל המצוות 

)מנוח  שמים  לשם  בעשייתם  לכוון  האדם  ועל  האברים,  מעשה  עם  הלב  כוונת  דרושה  הללו 

הלבבות(.

הלבבות  חובות  אחד מהם,  חלק  חלקים:  לזני  כן  גם  תעשה מתחלקות  הלא  ומצוות   – והאשהרה 

איסורים  הם   – האיברים  חובות  הזני,  והחלק  בלבד.  הלבבות  על  המוטלים  האיסורים  הם   –

הם בלבבות,  התלויים  והאיסורים   – הלבבות  זבחובות  והאשהרה  האיברים.  על   המוטלים 

רבים,

ה"עשה"  ומצוות   – והצווי 

חלקים:  לזני  מתחלקות 

המצוות  הן  מהם,  אחד  חלק 

המוטלות על הלבבות בלבד,

יתכנו  אזר  הדברים  והם 

באמונת הלב – וקיומן נעשה 

הלב,  אמונת  ידי  על  רק 

האל  בייחוד  האמונה  כגון 

הוא  לבדו  שה'  שנאמין   –

שום  זולתו  ואין  האלהים 

אלהות כלל, והיות הלב זלם 

עמו – בלי להרהר אחריו, ובטוח עליו – דוגמא נוספת למצווה התלויה באמונת הלב היא הביטחון 

וקבלת   – בגשרתו  ורצות  יתברך,  הנהגתו  לידי  המלאה  וההתמסרות   – אליו  והימסר  בה',  השלם 

– ואמונה בנביאיו ובתורתו  גזרותיו ברצון והשלמה מאהבה עם כל אשר בחר בעבורנו, והאמין 

שהיא תורת אמת, וירוא אותו – ויראה מפניו, וזמור מצוותיו, ובמחזבה בפליאותיו – והתבוננות 

בכל נפלאותיו, והבחינה וההכרה בטובותיו, והרבה כשה – והרבה כיוצא באלה ממה זיארך סיפורם 

– שאי אפשר להציג את כולם מפני שתיאורם ארוך מכדי לפרטם כאן. 

התמידיות, וכדברי הרמ”א )או”ח סי’ א’ סעי’ א’( ‘כי אין ישיבת האדם ותנועותיו ועסקיו והרחבת 

פיו והוא לפני מלך גדול’.

שהוא  בה’  האמונה  למצות  כהשלמה  והאשהרה זבחובות הלבבות, כזיתוף עם הבורא בסתר.  ג. 

הבורא והמנהיג של העולם כולו, ציוותה התורה )שמות כ, ב. דברים ה, ו( על האיסור “לא יהיה 

לך אלהים אחרים על פני”, כלומר “שלא להעלות במחשבה שיש שום אלוה זולתי ה’” )סמ”ג ל”ת 

א’(. היינו, שאין די להאמין במציאות ה’, אלא שיש גם לדעת, שהוא יתברך אדון יחיד בעולמו ואין 

עוד מלבדו שום כוח ורצון בעולם. רק בהכרה זו, תהיה האמונה בה’ ובאחדותו שלמה, וכל עוד 

ב. מצוות הלבבות, והם הדברים אזר יתכנו באמונת הלב, כיחוד האל. הביאור הלכה )או”ח סי’ א’ 

סעי’ א’ ד”ה הוא( כתב: הרוצה לקיים “שויתי ה’ לנגדי תמיד” כראוי, יזדרז לקיים מה שנכתוב 

בשם ספר החינוך )בהקדמתו( שש מצוות חיובן תמידי לא יפסק מעל האדם אפילו רגע אחד 

כל ימיו, וכל זמן וכל רגע שיחשוב בהם קיים מצות עשה וכו’, ואלו הן: א. להאמין בה’. ב. שלא 

להאמין זולתו. ג. אחדות ה’. ד. אהבת ה’. ה. יראת ה’. ו. ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם 

)עיין בפנים הלשון(, ואשרי המקיימם כראוי. ובחיי אדם )כלל א’ סעי’ ה’( מביאם בארוכה, ומסיים: 

“אלו מצוות שיכול אדם לקיים בכל רגע, וממילא מקיים עוד מצות עשה ‘ולדבקה בו’”, עכ”ד. 

והנה, לא מצינו שיהיה חובה תמידית בכל עת ורגע לחשוב על מצוות אלו, כי הרי חייב אדם גם 

בתלמוד תורה ותפילה ולעסוק לפרנסתו ובמשא ומתן עם הבריות וכיוצא בזה, אלא ‘חיובן תמידי’ 

הכוונה שבכל עת ורגע שיחשוב בהם מקיים מצות עשה. ועוד מתפרש ‘חיובן תמידי’, על היות 

כל מעשי האדם תמיד תחת ההרגשה של עול מלכות שמים הנזכר מכח האמונה בשש המצוות 

ִיחּוד  ּכְ ו,  ַיְחּדָ ְוָהֲאָבִרים  ָבבֹות  ַהּלְ ִמְצֹות  ִני,  ֵ ְוַהּזׁ

ְוִלּמּודֹו,  ַהּתֹוָרה  ֵסֶפר  ּוְקִריַאת  ב  ַהּלֵ ִעם  ׁזֹון  ַהּלָ

ִמן  ִביָתה  ְ ְוַהּזׁ ָדָקה,  ְוַהּצְ ְוַהּצֹום,  ה,  ִפּלָ ְוַהּתְ

ה,  ֻסּכָ ַוֲעׂזֹות  ּוְבּמֹוֲעִדים,  תֹות  ּבָ ׁזַ ּבְ ים  ֲעׂזִ ַהּמַ

ְולּוָלב, ְוִציִצית, ְוַהּדֹוֶמה ָלֶשה.

ֵני ֲחָלִקים: ֶאָחד  ן ִלׁזְ ם ּכֵ ֶקת ּגַ ִמְתַחּלֶ ְוָהַאְשָהָרה 
ִני,  ֵ ְוַהּזׁ ָבבֹות.  ַהּלְ חֹובֹות  ֵמֶהם, 

ָבבֹות,  חֹובֹות ַהּלְ ּבְ חֹובֹות ָהֵאָבִרים. )ג(ְוָהַאְשָהָרה ׁזֶ

ֵמֶהם, ֶאָחד  ֲחָלִקים:  ֵני  ִלׁזְ ק  ִמְתַחּלֵ ּוּוי   ְוַהּצִ
ר  ֲאׁזֶ ָבִרים  ַהּדְ ְוֵהם  ָבבֹות,  ַהּלְ )ב(ִמְצֹות 

ב  ַהּלֵ ִוְהיֹות  ָהֵאל,  ִיחּוד  ּכְ ב,  ַהּלֵ ֱאמּוַנת  ּבֶ ְכנּו  ִיּתָ

ּוְרצֹות  ֵאָליו,  ֵסר  ְוִהּמָ ָעָליו,  ּוְבטַֹח  ִעּמֹו,  ֵלם  ׁזָ

אֹותֹו,  ִוירֹא  ּוְבתֹוָרתֹו,  ְנִביָאיו  ּבִ ְוַהֲאִמין  ְגֵשָרתֹו,  ּבִ

ִחיָנה  ָבה ִבְפִליאֹוָתיו, ְוַהּבְ ֹמר ִמְצֹוָתיו, ּוְבַמֲחׁזָ ּוׁזְ

ִסּפּוָרם.  ֱאַרְך  ּיֶ ֶ ּזׁ ה  ִמּמַ ָכֶשה  ה  ְוַהְרּבֵ ְבטֹובֹוָתיו, 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תכש תכו   המוסר   ארחות   

מה זהשהיר האל מלעזותו – 

מלהתאוות  להימנע  יש  עוד 

למה שאסר הא-ל, גם אם אין 

הוא עובר על האיסור בפועל, 

והגאוה – ושלא תימצא בלב 

גאווה, וגם לא הגובה, והגאון 

הרוח,  וגסות  ההתנשאות   –

ולא לבשות ולזלזל בבני אדם 

 – לנביאים  ללעוג  ולא  בלב, 

ולא לזלזל בכבודם ולדברים 

הבאים מהאלהים על לזונם 

שבפיהם  הנבואה  ולדברי   –

למאוס  ולא  האלוקים,  מאת 

בטוב ואנזיו – ולא באנשים 

למצוא  ולא  בטוב,  הדבקים 

קורת  ללב  יהיה  ושלא   –

בחברתם   – במרעים  רוח 

ולא   – והקנאה  רשעים,  של 

והחמדה  באחרים,  לקנא 

שיש  מה  את  לחמוד  ולא   –

לאחרים, ואהבת הרע לבני אדם – ולא למצוא סיפוק והנאה מעשיית רע לאחרים, והתקצף על גשרת 

הבורא – ולא להתרעם על מה שניתן לנו מאת הבורא בדרך המשפט, והרבה כשה – ועוד הרבה 

איסורים כיוצא באלו.

אך חובות האברים, המושהר מהן – האיסורים המוטלים על האיברים הם, הזיתוף עם הבורא בגלוי 

– אין לעבוד עבודה זרה בפועל, ואין להישבע זבועת זקר, והכשב – ולא לכזב, והרכילות – ואין 

ואיסורי מאכלות אסורות, והבעילות   – ורכילות על בני אדם, ואכילת האסור  לדבר לשון הרע 

האסורות, וזפיכות דמים, והרבה כשה – ועוד הרבה מעין אלה.

א.  לזלזה חלקים:  רשות, מתחלקים  בגדר  והם  בעשייתם  ציווי  אין  אשר  והמעשים   – והמותר 

די־הסיפוק – ההכרחיים והחיוניים, ב. והריבוי – המותר והעודף על ההכרח והחיוני, ג. והקיצור - 

והפחות מהחיוני. להלן מפרט רבנו כל אחד מהם.

הבורא  עם  הזיתוף  כגון: 

נשתף  שלא   – בסתר 

באמונתנו בבורא כוח אחר, 

כאילו ח"ו יש אלהות כלשהי שמנהיגה את העולם במשותף עם הבורא או ח"ו יש כוח כלשהו 

שיכול להשפיע על גורלו של האדם ]יש המפרשים באופן אחר, שהכוונה היא לאדם שעובד את 

ה' וכוונתו כפולה: לכבוד ה' ולכבודו שלו, כלומר הוא מתכוון בעבודתו שישבחו ויכבדו אותו בני 

האדם. הרי שבכך הוא משתף בעבודתו לה' גם את תועלתו האישית )טוב הלבנון, מנוח הלבבות 

ומרפא לנפש([, והחונף – ולא להחניף לבריות ]יש המפרשים, שהכוונה היא למחניף לבני האדם 

בעזרת ענייני הדת וקיום המצוות, ונמצא שהוא משתף יראת שמים עם יראת בשר ודם. התנהגות 

שכזו מכונה בפי רבנו בסוף שער הייחוד 'שיתוף הנעלם' )שם([, ואהבת עזות

נדמה לאדם, שיתכנו בעולם כוחות נוספים לה’ שהם עצמאיים ובלתי תלויים בו, אין להחשיבו 

כמאמין. על כן אמרו חז”ל )ילקוט שמעוני ירמיה רמז רסו(: “’אנכי’ ו’לא יהיה לך’ בדיבור אחד 

נאמרו”, והכוונה, כי האמונה במציאות ה’ היא עצמה האמונה שאין זולתו )‘עקידת יצחק’ שער 

מה(.

אחרת  מציאות  לשום  אלהות  לייחס  שלא  רק  פירושה  אין  אחרים’  ב’אלהים  האמונה  שלילת 

ושאינו  בה’  מקורו  שאין  כח  שמץ  אף  נברא  לשום  לייחס  שלא  גם  הכוונה  אלא  ה’,  מבלעדי 

בשליטתו. “צריכים אנו להבין עוד, שאין שום שליט ומושל אלא הוא, ואין מנהיג לעולמו או לשום 

בריה בעולמו אלא הוא, ואין מעכב על ידו, ואין מונע לרצונו, וזהו ששליטתו יחידית וגמורה... 

הוא אחד יחיד ומיוחד, שאין לו מונע ומעכב כלל ועיקר בשום פנים ובשום צד, אלא הוא לבדו 

מושל בכל... הוא לבדו משגיח על כל בריותיו השגחה פרטית, ואין שום דבר נולד בעולמו אלא 

מרצונו ומידו, ולא במקרה ולא בטבע ולא במזל, אלא הוא השופט כל הארץ וכל אשר בה, וגוזר 

כל אשר ייעשה בעליונים ובתחתונים” )‘דעת תבונות’ עמוד לו(.

מפני שקיום הציווי “לא יהיה לך אלהים אחרים על פני” הוא שלמות האמונה, מהווה ציווי זה יסוד 

ובסיס לתורה ולכל מצוותיה. שהרי רק המאמין אמונה שלמה ביחוד ה’ ושאין זולתו, יכול לקבל 

בשלמות את עול המצוות. כיוון שאם מאמין הוא גם באל זר, “אין טעם לכל התורה”, כי יתכן 

שציווי ה’ יעמדו בסתירה לאלו של האל האחר )באור מהר”ז זק לסמ”ג ל”ת א(. נמצא, ש”זאת 

המצוה היא העיקר הגדול שבתורה, שהכל תלוי עליו, כמו שאמרו חז”ל )ספרי דברים פיסקא נד(: 

‘כל המודה בעבודה זרה כאילו כופר בכל התורה כולה'” )ספר החינוך(. 

ְוַהּגַֹבּה,  ֲאָוה,  ְוַהּגַ ֲעׂזֹותֹו,  ִמּלַ ָהֵאל  ִהְשִהיר  ֶ ּזׁ ַמה 

ָבִרים  ִביִאים ְוַלּדְ ֵני ָאָדם, ּוְלעֹג ַלּנְ אֹון, ּוְבשֹות ּבְ ְוַהּגָ

ּטֹוב  ּבַ ּוְמאֹס  ְלׁזֹוָנם,  ַעל  ֵמָהֱאלִֹהים  ִאים  ַהּבָ

ְנָאה,  ְוַהּקִ ֵרִעים,  ּמְ ּבַ רּוַח  קֹוַרת  ּוְמֹצא  יו,  ַוֲאָנׁזָ

ַעל  ף  ְוִהְתַקּצֵ ָאָדם,  ִלְבֵני  ָהֵרַע  ְוַאֲהַבת  ה,  ְוַהֶחְמּדָ

ָהֵאָבִרים,  ַאְך חֹובֹות  ָכֶשה.  ה  ְוַהְרּבֵ ַהּבֹוֵרא,  ֵשַרת  ּגְ

בּוַעת  לּוי, ּוׁזְ ּתּוף ִעם ַהּבֹוֵרא ַבּגָ ִ ְשָהר ֵמֶהן, ַהּזׁ ַהּמֻ

ָהָאסּור,  ַוֲאִכיַלת  ְוָהְרִכילּות,  ָשב,  ְוַהּכָ ֶקר,  ׁזֶ

ה  ְוַהְרּבֵ ִמים,  ּדָ ִפיכּות  ּוׁזְ ָהֲאסּורֹות,  ִעילֹות  ְוַהּבְ

ָכֶשה.

ּפּוק,  י־ַהּסִ ּדֵ ֲחָלִקים:  ה  לׁזָ ִלׁזְ ק  ִמְתַחּלֵ ר  ּתָ ְוַהּמֻ
ּצּור. ְוָהִרּבּוי, ְוַהּקִ

ֶתר, ְוַהחֶֹנף, ְוַאֲהַבת ֲעׂזֹות  ּתּוף ִעם ַהּבֹוֵרא ַבּסֵ ִ ּזׁ ּכַ

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תכט תכח   המוסר   ארחות   

ושתייה  אכילה  כגון   –

ממנו  השהיר  וכבר  מרובה. 

ע"ה  המלך  שלמה  החכם 

)מזלי  באמרו  מכך  להימנע 

יין  בסובאי  תהי  ’אל  כ(:  כג, 

בשוללי בזר למו’. וכן זיפליג 

וכן   – במלבוזים  להתקזט 

הפרזה במלבושים מפוארים, 

ומרחיב במזכנים ללא דוחק 

מגורים  למקום  ודאגה   –

מן  למעלה  ומפואר  מרווח 

הדברים  ומותרי  לו,  הדרוש 

– וכן ריבוי בדיבורים, אזר 

כשהאדם  גם   – בוטח  איננו 

אינו בטוח זלא ייכזל בהם ויבוא לידי שגיאה וחטא בדבריו, כמו זאמר – כפי שהזהיר על כך שלמה 

המלך החכם )מזלי י, יט(: ’ברוב דברים לא יחדל פזע’. וכן נאמר ברב הבעילות )מזלי כט, ג(: ’ורועה 

שונות יאבד הון’, ועוד אמר בזהירות מדבר ערווה )מזלי לא, ג(: ’אל תתן לנזים חילך’, ונאמר במלך 

)דברים יש, יש(: ’ולא ירבה לו נזים’, והזתדלות ברוב הקנין – וכן ההשתדלות וההשקעה בצבירת רכוש 

ודי־הסיפוק הוא – והמעשים 

אפזר  זאי  מה  המוכרחים, 

הם   – בלעדיו  לעמוד  לאדם 

אותם הדברים שהאדם אינו 

בלעדיהם  להתקיים  יכול 

בתקנת גופו – לשם קיום גופו 

 – עניניו  והנהגת  לשלימותו 

המשון  כמו  ענייניו,  ולשאר 

כגון:   – ובמזתה  במאכל 

והמלבוז  ושתייה,  אכילה 

ומקום   – ]הלבשה[, והמחסה 

מה  והדיבור  למגורים, 

והדיבור   – אליו  צריך  זהוא 

ונחיצות  צורך  בו  לו  שיש 

סידור  לשם   – עניניו  בסדר 

וסחורותיו  ופעולותיו  עסקיו 

 – והזתמזו  ומסחרו,   -

והשימוש בכל מיני תנועותיו, 

ובכל הצרכים הללו צריך זיקח מהם – וישתמש בהם רק כדי הסיפוק והנכונה – כפי הצורך הראוי 

והמשך קיומו, כמו זאמר  – שיספיקו לסידור ענייניו  אזר בהם יכון ענינו  ובמידה הראויה,  לו 

הכתוב )תהלים קיב, ה(: ’טוב איז חונן ומלוה – אשרי האיש שנותן לעניים ומלווה לנצרכים יכלכל 

דבריו במזפט’ – וכל מעשיו מדודים במשקל הנכון ובצדק: הוא אינו פורש לגמרי מהעולם הזה 

וגם אינו שקוע בו יותר מהצורך, אלא הולך בשביל הזהב הבינוני, וכן כשנותן צדקה לעניים אינו 

מקמץ יותר מדי, וגם אינו מפזר יותר מדי כדי שלא יצטרך הוא עצמו לבריות )על פי רד"ק(.

והחלק הזני זל הפעולות שאינן בגדרי האיסורים והמצוות והן בגדר "רשות" הוא הריבוי – הם 

– והשימוש בהם  המותרות שאינם חיוניים לחיי האדם, והוא עבור גבול די הסיפוק אל התוספת 

שהוא מעבר לגבול ההכרח, אזר אין הצורך בהן לאדם בגדר ההכרח, כמו הריבוי מן המאכל והמזתה 

דברי תורה שיכנסו בתוך מעיו ]כלומר, שיקנה אותם על אמיתתם ויתאחד עמהם, כפי שהמאכל 

או  ]יתירה,  ושתיה  אכילה  על  יתפלל   – מרדכי([  )שמחת  האדם  גוף  את  ובונה  במעיים  נבלע 

מעדנים[ שלא יכנסו בתוך מעיו ]כדי שלא יתגשם על ידם ויטה טבעו לטבע הבהמה[” )מובא 

בתוספות מסכת כתובות קד, א. ד”ה לא נהניתי. ועיין ילקו”ש ואתחנן רמז תתל(. ובתנא דבי 

אליהו רבה )פכ”ו( כתב: “ואם לא זכה האדם לבקש רחמים על דברי תורה שיכנסו לתוך מעיו, 

מכל מקום יבקש רחמים על אכילה ושתיה יתירה שלא יכנסו לתוך מעיו...”. וביאר שם בפירוש 

‘מאורי אש’: “בא להורות שריבוי המאכל גורם להפסדת התורה, כי כח היצר מתגבר על ידי זה, 

וגם נטמטם יצרי מוחו ושכלו. ולכן אם יראה כי אין שכלו חזק בדברי תורה, יבקש רחמים שיוכל 

להימנע מריבוי תאות המאכל, כי על ידי זה יטהר נפשו, ויזכה באחרית להבין דברי תורה, כי על 

ידי טהרת הנפש יתגלה השכל גם כן מעט מעט והבן מאד”. 

ֵלי כג, כ(: ַאל  ָאְמרֹו )ִמׁזְ ּנּו ֶהָחָכם ּבְ ּוְכָבר ִהְשִהיר ִמּמֶ

ְפִליג  ּיַ ׁזֶ ְוֵכן  ָלמֹו.  ר  ָבׂזָ שְֹלֵלי  ּבְ ָיִין  ֹסְבֵאי  ּבְ ִהי  ּתְ

ְללֹא  ִנים  ּכָ ִמׁזְ ּבְ ּוַמְרִחיב  ים,  ַמְלּבּוׁזִ ּבְ ט  ֵ ְלִהְתַקּזׁ

ּלֹא  ׁזֶ בֹוֵטַח  ֵאיֶנּנּו  ר  ֲאׁזֶ ָבִרים,  ַהּדְ ּומֹוְתֵרי  דַֹחק, 

רֹב  ּבְ י, יט(:  ֵלי  )ִמׁזְ ֶהָחָכם  ָאַמר  ׁזֶ מֹו  ּכְ ֶהם,  ּבָ ל  ׁזֵ ִיּכָ

ִעילֹות  רֹב ַהּבְ ע. ְוֵכן ָאַמר ּבְ ׁזַ ל ּפָ ָבִרים לֹא ֶיְחּדַ ּדְ

ֵלי  )ִמׁזְ ְוָאַמר  ד הֹון,  ְיַאּבֶ שֹונֹות  ְורֹוֶעה  ג(:  ֵלי כט,  )ִמׁזְ

ָבִרים  ֶלְך )ּדְ ּמֶ ים ֵחיֶלָך, ְוָאַמר ּבַ ׁזִ ן ַלּנָ ּתֵ לא, ג(: ַאל ּתִ

ְנָין  רֹב ַהּקִ לּות ּבְ ּדְ ּתַ ים, ְוִהׁזְ ה ּלֹו ָנׁזִ יש, יש(: ְולֹא ַיְרּבֶ

ר ָלָאָדם ַלֲעמֹד  ִאי ֶאְפׁזָ ֶ ּפּוק  הּוא, ַמה ּזׁ ְוֵדי־ַהּסִ
ַנת ּגּופֹו ְוַהְנָהַגת ִעְנָיָניו,  ַתּקָ ְלָעָדיו ּבְ ּבִ

ְחֶסה,  ְלּבּוׁז, ְוַהּמַ ה, ְוַהּמַ ּתֶ ׁזְ ֲאָכל ּוַבּמִ ּמַ שֹון ּבַ מֹו ַהּמָ ּכְ

ִעְנָיָניו  ֵסֶדר  ּבְ ֵאָליו  ָצִריְך  הּוא  ֶ ּזׁ ַמה  ּבּור  ְוַהּדִ

ִמיֵני  ָכל  ּבְ ׁזֹו  ּמְ ּתַ ְוִהׁזְ ּוְסחֹורֹוָתיו,  ּוְפעּוּלֹוָתיו 

ר  כֹוָנה ֲאׁזֶ ּפּוק ְוַהּנְ ֵדי ַהּסִ ח ֵמֶהם ּכְ ּקַ ּיִ ְתנּועֹוָתיו, ְוׁזֶ

ים קיב, ה(:  ִהּלִ תּוב )ּתְ ָאַמר ַהּכָ מֹו ׁזֶ ֶהם ִיּכֹון ִעְנָינֹו, ּכְ ּבָ

ט. ּפָ ִמׁזְ ָבָריו ּבְ ל ּדְ טֹוב ִאיׁז חֹוֵנן ּוַמְלֶוה ְיַכְלּכֵ

י  בּול ּדֵ הּוא ָהִרּבּוי, ְוהּוא ֲעֹבר ּגְ ִני ׁזֶ ֵ ַהּזׁ ְוַהֵחֶלק 
ֹצֶרְך  ֵאין  ר  ֲאׁזֶ ַהּתֹוֶסֶפת,  ֶאל  ּפּוק  ַהּסִ

ה.  ּתֶ ׁזְ ְוַהּמִ ֲאָכל  ַהּמַ ִמן  ָהִרּבּוי  מֹו  )ד(ּכְ ָלָאָדם,  ּה  ּבָ

ד. כמו הריבוי מן המאכל והמזתה. כבר הזהירו חז”ל על ענין זה, ואמרו: “עד שאדם מתפלל על 
 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תלא תל   המוסר   ארחות   

הדברים  מן  הזליזי  והחלק 

והרשות  המותר  בגדר  שהם 

ביד האדם לנהוג בהם ואינם 

והאיסורים,  המצוות  בכלל 

הימנעות   – הקיצור  הוא 

בדברים  אפילו  משימוש 

של האדם,  לקיומו  החיוניים 

אל  האדם  יגיע  זלא  והוא, 

כלומר,   – די־הסיפוק  גדר 

לעצמו  דואג  האדם  שאין 

החיוניים  בצרכיו  אף 

במאכל, ובמזתה, ובמלבוז, 

ובזינה,  ובדיבור,  ובמזגל, 

ואינו   – ובעסק בצרכי המשון 

עוסק בפרנסתו ובאמצעים המביאים להשגת המזון, והדומה לשה – וכיוצא בזה. ושה ייחלק לזני 

חלקים – התנהגות זו ב"קיצור" וקיצוץ הצרכים החיוניים נובעת משתי סיבות שונות: זיהיה מתוך 

חסידות, או לענין העולם – או מתוך רצון להשיג בכך תועלת בענייני העולם הזה. ומה זיז ממנו 

לחסידות – וכאשר האדם נוהג במידת ההסתפקות במועט מתוך חסידות ומרצון להתקרב בו ]על 

ידי הנהגה זו[ אל ה’ על דרך הפריזות – על ידי שבירת תאוותיו, הרי הוא מזובח, ויז לו עליו 

גמול – ויקבל על כך שכר רב, כמו זאמר שלמה המלך החכם )קהלת ש, ד(: ’לב חכמים בבית אבל’ 

– מחשבת החכמים תמיד נסובה על יום המיתה כדי לשבר ולהכניע את לבם ]הרי שראוי ומשובח 

הוא לחפש אמצעים המשברים את הגאווה ומכניעים את תאוות הלב, ואם כן מי שעושה זאת 

על ידי הסתפקות יתירה במועט הוא משובח )פתחי לב([ ’ולב כסילים בבית זמחה’ – לעומת זאת 

הכסיל הוא השמח וטוב הלב בשל הנאותיו הגופניות, וכמו שאמר הכתוב )ישעיה כב, יג( 'אכול 

ושתו כי מחר נמות' )טוב הלבנון(. ומה זיז

– וצבירת  וקיבוץ הממון  רב 

 – ובה  לנדרש,  מעבר  הממון 

ד(:  זה נאמר )מזלי כג,  ועל 

מבינתך  להעזיר  תיגע  ’אל 

להתחשב  בלי  גם   – חדל’ 

מרדיפת  חדל  בעצתי, 

שלך,  הבנתך  מתוך  העושר 

לך  תצמח  תועלת  איזו  כי 

מן ההון הרב הצבור אצלך? 

במלך  ונאמר  דוד(,  )מצודת 

)דברים יש, יש(: ’וכסף ושהב לא ירבה לו מאד’. וכל המרבה בכל מה זהשכרנו בתקנת הגופות והנאותם 

– מהדברים המיועדים לסיפוק הגוף והנאותיו ונוהג במידת ההפרזה מגונה באחרונה – סופו יהיה 

רע, מפני זמביא האדם – מפני שהנהגה זו מביאה את האדם לפגום ולעבור על מה זהשהיר הבורא 

ממנו ואסר אותו לעשותו.

יַגע  ּתִ ַאל  ד(:  כג,  ֵלי  )ִמׁזְ ֶנֱאַמר  ּוָבּה  מֹון,  ַהּמָ ְוִקּבּוץ 

ָבִרים יש, יש(:  ֶלְך )ּדְ ּמֶ יָנְתָך ֲחָדל, ְוָאַמר ּבַ יר ִמּבִ ְלַהֲעׁזִ

ַכְרנּו  ּשָ ֶ ּזׁ ַמה  ְוָכל  ְמאֹד.  ּלֹו  ה  ַיְרּבֶ לֹא  ְוָשָהב  ְוֶכֶסף 

ָבַאֲחרֹוָנה, ה  ְמֻגּנֶ ַוֲהָנאֹוָתם  ַהּגּופֹות  ַנת  ַתּקָ  ּבְ

ַהּבֹוֵרא  ִהְשִהיר  ֶ ּזׁ ַמה  ַעל  ָהָאָדם  ִביא  ּמֵ ׁזֶ ֵני  )ה(ִמּפְ

ּנּו ְוָאַסר אֹותֹו. ִמּמֶ

ה. מפני זמביא האדם על מה זהשהיר הבורא ממנו ואסר אותו. כתב בספר ‘מסילת ישרים’ )פרק 

י”ג( במעלת פרישות הטוב, וז”ל: “כי הנה אין לך תענוג עולמי )-הנאה גשמית מעניני העולם 

הזה( אשר לא ימשוך אחריו איזה חטא בעקיבו. דרך משל: המאכל והמשתה כשנוקו מכל איסורי 

האכילה, הנה מותרים הם. אמנם, מילוי הכרס מושך אחריו פריקת העול ]כמאמר הכתוב )דברים 

לב, טו(: “וישמן ישורון – ויבעט”. וכן כתיב )משלי ל, ט(: “פן אשבע וכחשתי ואמרתי מי ה’”. וכן 

איתא במסכת ברכות )כט, ב(: “לא תרוי ולא תחטי”, ופירש שם רבינו יונה, וז”ל: “לא תשבע 

כדי שלא תבא לידי חטא, כי כשהאדם שבע ונמשך אחר תענוגיו, שוכח עניני הבורא יתעלה”[, 

ומשתה היין מושך אחריו הזנות ושאר מינים רעים )-סוגי רעות שונות, כגון: פגיעה בכבוד הזולת 

ובממונו, קללות, חירוף וגידוף ודומיהם(. כל שכן שבהיות האדם מרגיל עצמו לשבוע מאכילה 

ושתיה, הנה אי פעם אחת יחסר לו רגילותו, יכאב לו )-יצטער בנפשו( וירגיש מאד, ומפני זה 

נמצא הוא מכניס עצמו בתוקף עמל הסחורה )-בעמל הקשה והמשעבד של המסחר כדי להשיג 

ממון( ויגיעת הקנין לשתהיה שולחנו ערוכה כרצונו, ומשם נמשך אל העוול והגזל )כי לא תמיד 

וכל שאר החטאים  דין על תביעות ממון[  ]בבית  ומשם אל השבועות  ביושר(,  מצליח להרויח 

)-כל האיסורים שבין אדם לחבירו( הבאים אחר זה, ומסיר עצמו מן העבודה ]-מן ההתעניינות 

ּצּור, ְוהּוא,  ר הּוא ַהּקִ ּתָ י ִמן ַהּמֻ ִליׁזִ ְ ַהּזׁ ְוַהֵחֶלק 
ּפּוק  י־ַהּסִ ּדֵ ֶדר  ּגֶ ֶאל  ָהָאָדם  יַע  ַיּגִ ּלֹא  ׁזֶ

ל, ּוְבִדּבּור,  ּגָ ה, ּוְבַמְלּבּוׁז, ּוְבִמׁזְ ּתֶ ַמֲאָכל, ּוְבִמׁזְ ּבְ

שֹון, ְוַהּדֹוֶמה ָלֶשה. ְוֶשה  ָצְרֵכי ַהּמָ ָנה, ּוַבֲעֹסק ּבְ ּוְבׁזֵ

ְלִעְנַין  אֹו  ֲחִסידּות  ְהֶיה  ּיִ ׁזֶ ֲחָלִקים,  ֵני  ִלׁזְ ֵיָחֵלק 

ּנּו ַלֲחִסידּות ּוְלִהְתָקֵרב ּבֹו  ׁז ִמּמֶ ּיֵ ֶ ָהעֹוָלם. ּוַמה ּזׁ

ח, ְוֵיׁז ָעָליו  ּבָ ִריׁזּות, הּוא ְמׁזֻ ֶרְך ַהּפְ ֶאל ְיָי ַעל ּדֶ

ֲחָכִמים  ֵלב  ד(:  ש,  )קֶֹהֶלת  ֶהָחָכם  ָאַמר  ׁזֶ מֹו  ּכְ מּול,  ּגְ

ׁז  ּיֵ ֶ ְמָחה. ּוַמה ּזׁ ֵבית ׂזִ ִסיִלים ּבְ ֵבית ֵאֶבל ְוֵלב ּכְ ּבְ

וכדו’  חסד  ולהרבות  במידות  להשתלם  ויראה,  אהבה  להשיג  הרצון  כגון:  ה’,  עבודת  במעלות 

)שמחת מרדכי([, ומן התורה ומן התפילה, מה שהיה נפטר מכל זה )-היה ניצל מירידה רוחנית זו( 

לּו מתחילתו לא משך )-לא הרגיל( עצמו בהנאות אלה” עכ”ל.

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תלג תלב   המוסר   ארחות   

מפני שתוצאות   - יותר טובה 

תוצאות  על  עולות  השתיקה 

שלמה  זאמר  כמו  הדיבור, 

המלך החכם )קהלת ה, א(: ’אל 

תבהל על פיך – אל תהיה בהול להוציא דברים מפיך ולבך אל ימהר אותך להוציא מפיך דבר, שהרי 

האדם   – העולם  לענין  ממנו 

ההסתפקות  בדרך  המחזיק 

העולם  אהבת  מתוך  במועט 

קמצנות,  מתוך  היינו  הזה, 

את  מלמלא  נמנע  והוא 

להותיר  מטרה  מתוך  צרכיו 

ממונו  ולהשאיר   – ממונו 

ממאכל  ]שפורש  ידו  תחת 

מחמת  לו  הנצרכים  ומשתה 

שיוותר  כדי  וכילות,  קמצנות 

ומהממון  המאכל  מדברי  בידו 

)מנוח הלבבות([, אדם זה נוהג 

או לזבח – כדי שישבחו אותו על כך זהוא פורז אף מן הדברים  בסגפנות משתי סיבות אפשריות: 

המותרים לו ויהללוהו על עוצם דרגתו וכדי שיעריכו אותו על שהוא מסתפק מן העולם הזה בפחות 

ממשונו – ומסתפק למזונו בפחות מהנדרש לחייו, הרי שדרך שה ]זו[ היא מגונה, מפני זהמתנהג כך הוא 

יוצא מנתיב הבינוני – עוזב את שביל הזהב ואת הדרך הממוצעת, והוא חומס את גופו – ועושה עוול לגופו. 

הסתפקות מופרזת זו נובעת דווקא מתוך השתקעות באהבת העולם ]כוונת דבריו, שאדם זה אינו מתבונן 

בטובות שהאלוקים חפץ להיטיב עמו. הוא מתעלם מהן ומייסר את גופו, וזאת דווקא מפני חשקו בהנאות 

העולם )עפ"י מרפא לנפש([, ושה רק מפני רוב אהבתו בעולם – הפרישות המופרזת נובעת מאהבתו הרבה 

להנאות העולם ]ואדרבה, מפני שהוא אוהב את העולם הזה, הוא מוכן למנוע מנפשו הנאות קטנות, 

כדי להשיג הנאות גדולות יותר )טוב הלבנון([. ואמרו קצת מן החכמים: שמי זפורז מן הנאות העולם 

לשם אהבת העולם, הוא דומה כמי זמכבה את האז בתבן – מנסה לכבות את האש על ידי תבן; ברגע 

הראשון נראה לו שהוא מצליח לחנוק אותה על ידי כיסוי האש בתבן, אך עד מהרה מתברר לו שאדרבה, 

בפעולה זו הוא מגדיל ומבעיר את האש יותר. כך הוא גם הפורש מהעולם מפני אהבת העולם; לכאורה 

נדמה שהוא מתרחק מההנאות והתאוות ונעשה אדם רוחני, אך למעשה ההישג הפוך לגמרי, והוא שוקע 

בתאוות ובהנאות העולם יותר ויותר )פתחי לב(. אבל ]אך[ הדיבור והזינה, בשתי פעולות אלו הקיצור 

בהם – המיעוט בדיבור ובשינה הוא מזובח. המיעוט בדיבור משובח, מפני זהזתיקה אחריתה

ַאל  א(:  ה,  )קֶֹהֶלת  ֶהָחָכם  ָאַמר  ׁזֶ מֹו  ּכְ טֹוָבה,  יֹוֵתר 

ָדָבר ְלהֹוִציא  ְיַמֵהר  ַאל  ָך  ְוִלּבְ יָך  ּפִ ַעל  ַבֵהל   ּתְ

אֹו  ָממֹונֹו,  ְלהֹוִתיר  ְוהּוא  ָהעֹוָלם,  ְלִעְנַין  נּו  ִמּמֶ

ק ִמן  ּפֵ ר ּוִמְסּתַ ּתָ הּוא ּפֹוֵרׁז ִמן ַהּמֻ ַח אֹותֹו ׁזֶ ּבֵ ְלׁזַ

הּוא  ׁזֶ ֵני  ִמּפְ ה,  ְמֻגּנֶ ֶשה  שֹונֹו,  ִמּמְ ָפחֹות  ּבְ ָהעֹוָלם 

ְוֶשה  ּגּופֹו,  ְוהּוא חֹוֵמס ֶאת  ינֹוִני,  ַהּבֵ ִתיב  ִמּנְ יֹוֵצא 

ֵני רֹב ַאֲהָבתֹו ָבעֹוָלם. ְוָאְמרּו ְקָצת ַהֲחָכִמים:  ִמּפְ

ִמי  ּכְ ָהעֹוָלם  ְלַאֲהַבת  ָהעֹוָלם  ִמן  ּפֹוֵרׁז  ׁזֶ ִמי 

ּצּור  ָנה, ַהּקִ ֵ ּבּור ְוַהּזׁ ֶתֶבן. ֲאָבל ַהּדִ ה ָהֵאׁז ּבְ ַכּבֶ ּמְ ׁזֶ

ִתיָקה ַאֲחִריָתּה  ְ ַהּזׁ ֵני )ו(ׁזֶ ּבּור, ִמּפְ ח. ַהּדִ ּבָ ֶהם ְמׁזֻ ּבָ

הנשיא( אומר, כל ימי גדלתי בין החכמים, ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה”. ה’חפץ חיים’ כתב 

לבאר את הקשר בין הקדמת ‘כל ימי גדלתי’ למאמרו של רבי שמעון, שכוונתו לומר שגדלתי בין 

החכמים ולקטתי מהם מידותיהם החמודות והקדושות, ומכולם היתה מדת השתיקה הטובה שבכולם. 

עוד פירש, שאף שהיו חכמים מחוכמים ובודאי שלא היה דיבורם ח”ו בדברי ריק, מכל מקום ראיתי 

ומצאתי שהיותר טוב הוא השתיקה. 

ומדוע הדגיש התנא ל’גוף’, השל”ה )שער האותיות אות ש( פירש שהגוף אינו צריך את הדיבור, 

שהרי גם לבהמות יש גוף ואינן מדברות, וכל צורך הדיבור הוא רק לנשמה, ואם מדבר דיבורי 

הבל הרי הוא משחית את מעלת הדיבור שבגופו ]שהרי בדיבור נמצאת מעלת גוף האדם על 

פני הבהמה[. וזוהי כוונת התנא ולא מצאתי שידבר האדם דיבורים לצרכים גשמיים ולצרכי הגוף 

שיועילו לגוף, אלא עדיף שישתוק ולא יקלקל את מעלת הגוף. ה’חפץ חיים’ מבאר, שאמר התנא 

ל’גוף’ לומר שאף שיהיה האדם שלם בנפשו כאותם חכמים שרבן שמעון גדל ביניהם, מכל מקום 

מצד הגוף החומרי אי אפשר כמעט שיהיו דברי האדם מצומצמים כראוי, ולכן טובה השתיקה 

מחשבותינו  כל  אשר  הקיר  אזובי  אנחנו  נעשה  מה  כך,  שמעון  רבן  של  בדורו  שאם  ]והוסיף 

ודיבורינו מנעורינו הם בדברים בטלים, ובודאי שטובה לנו השתיקה[.

ובמעלת השתיקה וגנות הדיבור, מצינו שאמר שלמה המלך ע”ה )משלי י, יט( ‘ברוב דברים לא יחדל 

פשע’. וטעם הדבר ביארו הרמב”ם והמאירי, שרוב דיבורי האדם הם מיותרים ויש בתוכם חטא או טפשות 

או היזק, וכשירבה האדם לדבר אי אפשר שלא יכנס בדבריו איזה דיבור שאין לאמרו, ובהמעיטו לדבר 

ימעטו שגיאותיו, ולכן טוב למעט בזה. וזה מה שסיים התנא שם באמרו ‘וכל המרבה דברים מביא חטא’.

ואמרו בירושלמי )ברכות פ”א ה”ב( אמר רבי שמעון בן יוחאי אילו הייתי בהר סיני הייתי מבקש שיהיה 

לאדם שתי פיות, אחד לדברי תורה ומצוות, ואחד לדברי חולין, כדי שלא ידבר האדם באותו פה דברי 

קדושה עם דבורי הבל ]לפי שהיו החכמים הקדושים עושים עצמם ככלי שרת שאין משתמשים בהם 

דברים של חול, ולכן רצה רבי שמעון בר יוחאי פה נפרד לדברי קדושה )רבינו יונה([. חזר ואמר אין הדבר 

כן, כי עכשיו שאין לנו רק פה אחד אין אנו יכולים לשמור עצמנו מלשון הרע, כל שכן אם היו לנו שנים.  ו. זהזתיקה אחריתה יותר טובה. במסכת אבות )פ”א, מי”ז( אמרו: “שמעון בנו )של רבן גמליאל 
 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תלה תלד   המוסר   ארחות   

יהיה בכלל העבירות אם לא 

יהיה כוונתו בו לזם זמים.

אנו  אם  נחקור  וכאזר 

די־ על  להשתדל  מצווים 

להגיע  ולהתאמץ   – הסיפוק 

עבודה  העולם  מן  ולהשיג 

אל  המביאות  ופעולות 

והחיוני  הנצרך   – המשון 

לקיום האדם, נמצאנו מצווה 

מצווים  אנו  כי  נמצא,   – בו 

לפעול ולהשתדל להשיג את 

הצרכים ההכרחיים לנו, כמו 

 – היצירה  בראזית  זנאמר 

בתחילת בריאת העולם )בראזית א, כח(: ’ויברך אתם אלהים ויאמר להם אלהים פרו ורבו ומלאו 

את הארץ וכבזה’, ועוד אמר אחר כן )בראזית א, כט(: ’הנה נתתי לכם את כל עזב שורע שרע אזר 

על פני כל הארץ’ ]משמעות הפסוק היא, שכשם שמאמר "פרו ורבו" שבפסוק הקודם עוסק בקיום 

מצווה, כך גם המאמרים שנאמרו אחריו: מאמר "וכבשוה", הוא השלטון של האדם על הבריאה 

)"וכבשוה" – התרגום אונקלוס "ותקופו עלה"( ומאמר "הנה נתתי לכם וגו'", הם גם כן הוראה 

לקיום מצווה )מנוח הלבבות([. ונמצא אם כן שהעמל להשגת הצרכים שהם בגדר די־הסיפוק במשון 

נכנס ונכלל בזער הציווי – הרי שההשתדלות להשגת המזון ההכרחי היא בכלל מצוות התורה.

האלהים,  לפני  יגיע  הדיבור 

ואתה  בזמים  האלהים  כי 

למעלה  כי  דע  הארץ,  על 

כן  על  שומעת,  אוזן  ממך 

יהיו דבריך מעטים’, כי ברוב 

דברים לא יחדל פשע )פתחי 

ומיעוט   – הזינה  אבל  לב(. 

משובח,  הוא  אף  השינה 

המלך  שלמה  זאמר  כמו 

בשינה  המרבה  העצל  על 

)מזלי ו, י(: ’מעט זנות מעט 

ידים  חבוק  מעט  תנומות 

לזכב’ – זו דרכו של העצל: 

שנתו  את  ישן  בתחילה 

שמתעורר  ולאחר  הקבועה, 

ידיים על מיטתו בלא  זו מנמנם מעט, ולאחר שמתעורר מנמנומו, שוכב מעט בחיבוק  משינה 

לעשות דבר )מלבי"ם(. 

מעשי  א.  חלקים:  לשלושה  אדם  בני  מעשי  את  מחלקת  שהתורה  רבנו  בדברי  לעיל  התבאר 

המצוות. ב. מעשים שהם בגדר עבירה. ג. מעשים שהם בגדר הרשות, כלומר מעשים שאינם בגדר 

ציווי לאדם, אלא הרשות בידו לעשותם, והם מחולקים לשלוש דרכים: הדרך האחת היא העיסוק 

בדברים הנצרכים לקיומו. דרך שנייה היא בבחינת סטייה מהדרך האמצעית ופנייה לרדיפה אחר 

מותרות, והדרך השלישית היא ההסתפקות במועט יתר על המידה. 

וכבר התבאר במה זשכרנו - הרי התבאר מכל האמור, זכל מעזי ]פעולות[ האדם שבאפשרותו לעשותם 

אינם יוצאים ואינם חורגים מאחד משלושת הסוגים הללו: מצווי – מעשים שהם בגדר 'מצוות', ואשהרה 

– מעשים שהם בגדר 'עבירות', ודי־הסיפוק – או פעולות שהן בגדר 'הכרחיות וחיוניות לקיומו'. כי 

כל מה זיוצא – מפני שכל דבר שהוא חוץ מהגדר של די־הסיפוק – וחוץ מגדר ההכרח והנצרך, או אל 

התוספת – בין אם הוא עובר את הגבול ופונה אל בקשת המותרות או אל החסרון – או שהוא עובר 

את הגבול ונוטה אל דרך ההסתפקות במועט, איננו נמלט מהזיג - בהכרח הוא נכנס בגבול המצוות 

והאיסורים, והדבר תלוי בכוונתו במעשיו: המעשה ייכלל בצווי – וייחשב כאחת המצוות, אם יהיה 

כוונתו של האדם בו לזם זמים, ואז יהיה גם מעשה הרשות בגדר מצווה, או באשהרה – או שמעשהו 

י־ ר ַנְחקֹר ַעל ּדֵ ָמִים. ְוַכֲאׁזֶ ם ׁזָ ִאם לֹא ִיְהֶיה ְלׁזֵ

ִנְמָצֶאּנּו  שֹון,  ַהּמָ ֶאל  ָהעֹוָלם  ִמן  יַע  ְלַהּגִ ּפּוק  ַהּסִ

ית  ֵראׁזִ ית ַהְיִציָרה )ּבְ ֵראׁזִ ָאַמר ּבְ מֹו ׁזֶ ה ּבֹו, ּכְ ְמֻצּוֶ

ֱאלִֹהים  ָלֶהם  ַוּיֹאֶמר  ֱאלִֹהים  אָֹתם  ַוְיָבֶרְך  כח(:  א, 

ָה, ְוָאַמר ַאַחר  רּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת ָהָאֶרץ ְוִכְבׁזֻ ּפְ

ב  ֵעׂזֶ ל  ּכָ ֶאת  ָלֶכם  י  ָנַתּתִ ה  ִהּנֵ כט(:  א,  ית  ֵראׁזִ )ּבְ ן  ּכֵ

י־ ּדֵ ן  ּכֵ )ש(ִאם  ָהָאֶרץ.  ָכל  ֵני  ּפְ ַעל  ר  ֲאׁזֶ ֶשַרע  שֵֹרַע 

ּוּוי. ַער ַהּצִ ׁזַ שֹון ִנְכָנס ּבְ ּמָ ּפּוק ּבַ ַהּסִ

ַעל  ה  ְוַאּתָ ַמִים  ָ ּזׁ ּבַ ָהֱאלִֹהים  י  ּכִ ָהֱאלִֹהים  ִלְפֵני 

ה,  ּנָ ֵ ַהּזׁ ֲאָבל  ים.  ְמַעּטִ ְדָבֶריָך  ִיְהיּו  ן  ּכֵ ַעל  ָהָאֶרץ 

נּומֹות  נֹות ְמַעט ּתְ ֵלי ו, י(: ְמַעט ׁזֵ ָאַמר )ִמׁזְ מֹו ׁזֶ ּכְ

ב. ּכָ ק ָיַדִים ִלׁזְ ְמַעט ִחּבֻ

י ָהָאָדם  ל ַמֲעׂזֵ ּכָ ַכְרנּו, ׁזֶ ּשָ ֶ ַמה ּזׁ ֵאר ּבְ ִהְתּבָ ּוְכָבר 
ּפּוק,  ּוּוי ְוַאְשָהָרה ְוֵדי־ַהּסִ ֵאיָנם יֹוְצִאים ִמּצִ

ֶאל  אֹו  ּפּוק  י־ַהּסִ ּדֵ ֶדר  ִמּגֶ ּיֹוֵצא  ֶ ּזׁ ַמה  ָכל  י  ּכִ

יג  ֵמַהּזִׂ ִנְמָלט  ֵאיֶנּנּו  ַהֶחְסרֹון,  ֶאל  אֹו  ַהּתֹוֶסֶפת 

ַאְשָהָרה ּבְ אֹו  ַמִים,  ׁזָ ם  ְלׁזֵ ִיְהֶיה  ִאם  ִצּוּוי   ּבְ

ש. אם כן די הסיפוק במשון נכנס בזער הציווי. שנינו במסכת אבות )פ”ג מי”ז(: “אם אין קמח אין 

תורה”. כי מי שאין לו מה יאכל, היאך יעסוק בתורה )רע”ב, שם(. וכתב הספורנו )בראשית מט, 

יג(, שיעקב אבינו הקדים בברכתו את זבולון העוסק בפרקמטיא ליששכר העוסק בתורה, וכן 

משה רבינו באמרו: “שמח זבולון בצאתך ויששכר באהלך” )דברים לג, יח(, כי אי אפשר לעסוק 

בתורה מבלי שיהיה לו די מחסורו. ולפיכך, כתב הספורנו )במדבר ו, כד( הקדים הכתוב בברכת 

כהנים “יברכך ה’” בממון “וישמרך” מהפסדים, לפני “יאר ה’ פניו אליך” במאור תורתו, כי אם 

אין קמח אין תורה.

וב”בעל הטורים” )דברים לב, ב(: פעמיים כתוב “לקחי”, “יערוף כמטר לקחי”, “לקחי נא לי פת 
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ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תלש תלו   המוסר   ארחות   

יימנע  וכאשר   – מעזותו 

הפעולה  את  מלעשות 

צדיק,  הוא  הרי  האסורה, 

שהוא  בכך   – כזיניחנו 

נמנע מלעשות את העבירה 

ה’,  יראת  מפני   - בעבור 

)תהלים  הכתוב  זאמר  כמו 

’אף לא פעלו עולה  ג(:  קיט, 

מפעולה  ההימנעות  גם   –

כאילו  נחשבת  עוולה,  של 

מצווה.  ועשו  הלכו’  בדרכיו 

]דרשו רבותינו ז"ל )קידושין 

לט, ב(, שאם פרש אדם מן 

העבירה נותנים לו שכר כעושה מצווה. לפי דברים אלו, כוונת הפסוק, שאותם שלא פעלו עולה, 

חשובים כמי שבדרכיו הלכו, וכאילו קיימו את המצוות בפועל )מנוח הלבבות([. וכמו כן אם יעזה 

מן המעזים המותרים – אם עושה האדם אחת מן הפעולות המותרות שהן בגדר ה'רשות' - לא 

בגדר מצווה ולא בגדר עבירה, על דרך זוה ונכונה - אם עושה פעולה זו בצורה שקולה ונכונה 

בדרך המיצוע, הרי הוא צדיק, כאזר אמר – כפי שנאמר )תהלים קיב, ה(: ’טוב איז חונן ומלוה – 

אשרי האיש שנותן לעניים ומלווה לנצרכים יכלכל דבריו במזפט’ – כל מעשיו מדודים במשקל 

ובצדק: אינו פורש לגמרי מהעולם הזה, וגם אינו שקוע בו יתר על המידה, אלא צועד בשביל הזהב 

בדרך הממוצעת, וכן כשנותן לעניים אינו מקמץ יותר מדי, וגם אינו מפזר יותר מדי, כדי שהוא 

עצמו לא יצטרך אחר כך לבריות – אדם זה קרוי בפסוק "טוב" )על פי רד"ק(. ואם יהיה מרבה 

ועובר די־הסיפוק – אך אם ירבה במעשים המותרים יתר על המידה ההכרחית, הוא מקצר – הרי 

הוא ממעט בעבודת ה', מפני זהוא – שהריבוי הזה מביאו בסופו של דבר לעבור על מה זהשהיר 

ממנו – שאסר אותו האלהים. ואם יקצר מדי־הסיפוק – אך אם ימעט ויצמצם בדברים המותרים,

ומאחר   – כן  זהוא  וכיון 

התברר  כבר  כך,  שהדבר 

בני  לנו, כי כל מעזיהם של 

מהכלל  יוצא  ללא  האדם 

המצוות  מכלל  יוצאים  אינם 

מן  שיהיו  ייתכן  והאיסורים: 

הצווי - המצוות וייתכן שיהיו 

]או  העבירות   – האשהרה  מן 

בגדר  או  מצווה  בגדר  שהם 

עבירה[. וביאורו של דבר שה 

– יש להסביר כיצד כל הדברים שמותר לעשותם הם בגדר מצווה או בגדר עבירה, כי כל העוזה 

מעזה – כי כל מעשה שיעשה האדם, אם הוא מן הצווים – אם הוא מצווה מן המצוות, הרי הוא 

מעזה טוב. ואם יניחהו ויימנע מלעזותו, והוא יכול לעמוד בחובתו – אף על פי שיש בידו היכולת 

וכן מי  הבורא.  ידי  על  שנצטווה  ממה  ומחסר  הרי הוא מקצר  חובתו,  את  בכך  ולמלא  לעשותו 

זעוזה דבר שהוא מן האשהרות והאיסורים שנצטווינו להימנע מעשייתם והם בגדר עבירות, הרי 

הוא חוטא, מפני שעושה פעולה זו הנוגדת את רצון הבורא, ואם יניח

ְיָי,  ִיְרַאת  ֲעבּור  ּבַ יֶחּנּו  ּנִ ּיַ ׁזֶ ּכְ יק,  ַצּדִ ֵמֲעׂזֹותֹו הּוא 

ָפֲעלּו  לֹא  ַאף  ג(:  קיט,  ים  ִהּלִ )ּתְ תּוב  ַהּכָ ָאַמר  ׁזֶ מֹו  ּכְ

ים  ֲעׂזִ ַהּמַ ִמן  ה  ַיֲעׂזֶ ְוִאם  ָהָלכּו.  ְדָרָכיו  ּבִ ַעְוָלה 

ר  ֲאׁזֶ יק, ּכַ ָוה ּוְנכֹוָנה, הּוא ַצּדִ ֶרְך ׁזָ ִרים ַעל ּדֶ ּתָ ַהּמֻ

ל  ים קיב, ה(: טֹוב ִאיׁז חֹוֵנן ּוַמְלֶוה ְיַכְלּכֵ ִהּלִ ָאַמר )ּתְ

י־ ּדֵ ְועֹוֵבר  ה  ַמְרּבֶ ִיְהֶיה  ְוִאם  ט.  ּפָ ִמׁזְ ּבְ ָבָריו  ּדְ

ְלַמה  ֵמִביא  הּוא  ׁזֶ ֵני  ִמּפְ ר,  ְמַקּצֵ הּוא  ּפּוק,  ַהּסִ

ּפּוק,  י־ַהּסִ ר ִמּדֵ ּנּו ָהֱאלִֹהים. )ח(ְוִאם ְיַקּצֵ ִהְשִהיר ִמּמֶ ֶ ּזׁ

ֵני  י ּבְ ל ַמֲעׂזֵ י ּכָ ֵרר ּכִ ָבר ִהְתּבָ הּוא ֵכן, ּכְ ׁזֶ ְוֵכיָון 
ְוָהַאְשָהָרה.  ּוּוי  ַהּצִ ִמן  יֹוְצִאים  ֵאיָנם  ָאָדם 

ִמן  הּוא  ִאם  ה,  ַמֲעׂזֶ ה  ָהעֹוׂזֶ ל  ּכָ י  ּכִ ֶשה,  ּוֵבאּור 

ֵמֲעׂזֹותֹו,  יַח  ַיּנִ ְוִאם  טֹוב.  ה  ַמֲעׂזֶ הּוא  ּוּוִים  ַהּצִ

ִמי  ְוֵכן  ר.  ְמַקּצֵ הּוא  חֹוָבתֹו,  ּבְ ַלֲעֹמד  ָיכֹול  ְוהּוא 

יַח  ה ָדָבר ִמן ָהַאְשָהרֹות הּוא חֹוֵטא, ְוִאם ַיּנִ עֹוׂזֶ ׁזֶ

ח. ואם יקצר מדי הסיפוק וכו’ ותהיה כונתו ליסר נפזו בעבודת ה’, ולמזול בתאותיו כדי להתקרב 

אל האלהים וכו’ הוא צדיק ומעזהו טוב. התורה קרויה כן מלשון הוראה )זוהר ח”ג נג, ב(. אם לא 

נכתבו אלא נבואות שנצרכו לדורות )מגילה יד, א(, בתורה עצמה לא כל שכן. אין לך פרשה וענין, 

לחם” )מלכים א יז, יא(. שאם אין קמח אין תורה. “לקחי” בגימטריא קמח, ואז “כי לקח טוב נתתי 

לכם” )משלי ד, כ(.

ולכן, כתבו רבותינו )“צרור המור” שמות כה, כג ועוד( ציותה התורה על השולחן הרומז לפרנסה 

לפני המנורה הרומזת לתורה )ב”ב כה, א(, וכמו שאמרו )מכילתא בשלח( שלא ניתנה תורה אלא 

לאוכלי המן ולאוכלי תרומה )ועיין ברמב”ם בסוף הלכות שמיטה ויובל(.

ולפיכך, כתב האבודרהם )בענין ספירת העומר( שבפסח נידונים על התבואה, בתחילת ספירת 

העומר וההכנה למתן תורה )ר”ה טז, א(, כי אם אין קמח אין תורה.

והיה רבי ירוחם ממיר זצ”ל אומר, שכל זה הוא בכלל )אבות פ”ד מט”ז( “התקן עצמך בפרוזדור 

כדי שתיכנס לטרקלין” )“דעת תורה” ח”ב עמוד קנ(, וכמו שכתב היעב”ץ זצ”ל )אבות פ”ג מכ”ג( 

שהפרנסה היא “כהצטרכות הסולם לשובך”. כאמצעי נחוץ, ולא כמטרה בפני עצמה.

מכל מקום, זהו המבט האמיתי. בראש ובראשונה, לדאוג לקמח. ולא כמטרה, אבל בלעדיו אין 

תורה. “אכסנאי שבא לעיר, על עסקי אכילה ושתיה שואלין אותו” )ב”ק צב, א(! 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תלט תלח   המוסר   ארחות   

והנה נחלקו מעזי בני אדם אל 

טוב ואל רע – הרי שכל מעשי 

או  לטוב  חלוקים  בני האדם 

לרע. והמזכיל – ובעל השכל 

את  ובוחן  זזוקל  מי  שהוא 

מעזיו קודם עזותם, במזקל 

השה – על פי השיקול לאיזה 

האם  שייכים:  הם  מסלול 

בגדר  הם  או  טוב  בגדר  הם 

הרע, ויבחון אותם במחזבתו 

יבחר  הכרתו,  ובכח  הטובה 

בטוב מהם – ועל פי מסקנתו 

שהם  במעשים  רק  יבחר 

 – שולתו  ויעשוב  הטוב  בגדר 

הקשורים  ממעשים  ויימנע 

המלך  דוד  זאמר  כמו  לרע, 

קיט,  )תהלים  הזלום  עליו 

נט-ס(: ’חזבתי דרכי ואזיבה 

מתוך   – עדותיך  אל  רגלי 

שחישבתי ונתתי לבי על כל 

דרכי ובחנתי מהם המעשים שתכליתם טוב ומהם המעשים שסופם רע, על ידי כך כיוונתי דרכי אל 

חוקי תורתך, חזתי ולא התמהמהתי לזמור מצוותיך’ )עפ"י מרפא לנפש(.

והראיה שיש להביא על אמיתות וברור מה זשכרנו מהמעזים הטובים והרעים – שכל מעשה ממעשי 

בני האדם הוא בגדר טוב או בגדר הרע היא, ממה זאמר שלמה המלך החכם )קהלת יב, יד(: ’כי את 

כל מעזה האדם, ללא יוצא מן הכלל, ומשמע מכך שגם מעשה הרשות, האלהים יביא במזפט – כדי 

לשפוט על כל נעלם – והמשפט לא ייערך כפי מה שנראה לבני אדם על פי חיצוניות המעשה, אלא כפי 

כוונת הלב הנעלמת מהבריות, אם טוב ואם רע’ – אם הכוונה הייתה טובה או רעה, ובהתאם לכך ישלם 

ה' לאדם שכר או עונש )מצודת דוד(. והנה הכניס – הרי שכלל את כל המעזים כולם תחת הגדרת 'טוב' 

או 'רע', והוא כפי מה זשכרנו – והוא הדבר שדיברנו מענין המזובח והמגונה – שכל מעשי האדם הם 

או בגדר 'טוב' או בגדר 'רע'. וכבר התבאר – מכל האמור לעיל, כי כל מעזי בני אדם בלי יוצא מהכלל, 

על  אף   – עליו  יכלתו  עם 

להשיגם,  שביכולתו  פי 

את  לייסר  כוונתו  ותהיה 

נוהג  אם   – נפזו בעבודת ה’ 

את  להכשיר  במטרה  בכך 

ולמזול  ה',  לעבודת  נפשו 

אל  להתקרב  כדי  בתאוותיו, 

מן  לפרוז  כדי  או  האלהים, 

 – טוב  ומעזהו  צדיק  הוא  הרי  הבא,  העולם  לחיי  המביאה  הדרך  אל  ולנטות  הזה  העולם  הנאות 

ומעשיו טובים, ואם אינו עושה זאת לזם זמים, אלא מתוך קמצנות, או כדי להשיג כבוד, הרי הוא 

מקצר וממעט בעבודת האלוקים ומעזהו מגונה – ומעשיו מגונים.

י ְבֵני ָאָדם ֶאל טֹוב ְוֶאל ָרע.  ֶנְחְלקּו ַמֲעׂזֵ ה  ְוִהּנֵ
קֶֹדם  יו  ַמֲעׂזָ ֶאת  ֹוֵקל  ּזׁ ׁזֶ ִמי  יל,  ּכִ ׂזְ ְוַהּמַ

ְבּתֹו  ַמֲחׁזַ ּבְ אֹוָתם  ְוִיְבַחן  ה,  ַהּשֶ ָקל  ׁזְ ּמִ ּבַ ֲעׂזֹוָתם 

ְוַיֲעשֹב  ֵמֶהם  ּטֹוב  ּבַ ִיְבַחר  ָרתֹו,  ַהּכָ ְוֹכַח  ַהּטֹוָבה 

ים קיט,  ִהּלִ )ּתְ לֹום  ָ ַהּזׁ ָעָליו  ִוד  ּדָ ָאַמר  ׁזֶ מֹו  ּכְ שּוָלתֹו, 

ֵעדֶֹתיָך,  ֶאל  ַרְגַלי  יָבה  ָוָאׁזִ ְדָרָכי  י  ְבּתִ ַ ִחּזׁ נט-ס(: 

ֹמר ִמְצֹוֶתיָך. ְוָהְרָאָיה  י ִלׁזְ י ְולֹא ִהְתַמְהָמְהּתִ ּתִ ַחׁזְ

ַהּטֹוִבים  ים  ֲעׂזִ ֵמַהּמַ ַכְרנּו  ּשָ ֶ ּזׁ ַמה  רּור  ּבֵ ַעל 

ֶאת י  ּכִ יד(:  יב,  )קֶֹהֶלת  ֶהָחָכם  ָאַמר  ֶ ּזׁ ַמה   ְוָהָרִעים, 

ֶנְעָלם  ל  ּכָ ט ַעל  ּפָ ְבִמׁזְ ָיִבא  ָהֱאלִֹהים  ה  ַמֲעׂזֶ ל  ּכָ

ם  ּלָ ּכֻ ים  ֲעׂזִ ַהּמַ ִהְכִניס  ה  ְוִהּנֵ ָרע.  ְוִאם  טֹוב  ִאם 

ח  ּבָ ַכְרנּו ֵמִעְנַין ַהְמׁזֻ ּשָ ֶ ַחת טֹוב ָוָרע, ְוהּוא ַמה ּזׁ ּתַ

ָאָדם ְבֵני  י  ַמֲעׂזֵ י  ּכִ ֵאר,  ִהְתּבָ ּוְכָבר  ה.   ְוַהְמֻגּנֶ

ַנְפׁזֹו  ר  ְלַיּסֵ ָנתֹו  ַכּוָ ְוִתְהֶיה  ָעָליו,  ְיָכְלּתֹו  ִעם 

ֶאל  ְלִהְתָקֵרב  ֵדי  ּכְ ַתֲאֹוָתיו  ּבְ ְוִלְמׁזֹל  ְיָי,  ֲעבֹוַדת  ּבַ

ֶאל  ְוִלְנטֹות  ָהעֹוָלם  ִמן  ִלְפרׁז  אֹו  ָהֱאלִֹהים, 

הּו טֹוב, ְוִאם ֵאינֹו  יק ּוַמֲעׂזֵ א, הּוא ַצּדִ ָהעֹוָלם ַהּבָ

ה. הּו ְמֻגּנֶ ר ּוַמֲעׂזֵ ַמִים, הּוא ְמַקּצֵ ם ׁזָ ְלׁזֵ

שאינם מלמדים לקח לכל אדם בכל דור. על אחת כמה וכמה כשמודגש בפירוש: “וידר יעקב נדר 

לאמר” )בראשית כח, כ(, מהו “לאמר”, לאמור לדורות )בראשית רבה ע, א(.

ואחד הלקחים לדורות הוא לבקש: “אם יהיה אלוקים עמדי, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש”. 

וכתב רבינו בחיי: זאת שאלת הצדיקים מאת ה’, לא ישאלו המותרות, רק הדבר ההכרחי בלבד, 

שאי אפשר לו לאדם שיחיה בלעדיו. וכידוע כי נטיית האדם אחרי בקשת המותרות הוא גורם לו 

לאדם מהומות רבות. ועל כן, כל איש ירא את ה’ ראוי לו שיהיה שמח בחלקו ושיסתפק במועט, 

ושלא יתאוה המותרות, וייטיב לבו ביראת ה’, הוא שאמר שלמה המלך ע”ה: “טוב מעט ביראת ה’, 

מאוצר רב ומהומה בו” )משלי טו, טז(. והביא לזה אות ועדות ומופת, הכתוב שאחריו. הוא שאמר: 

“טוב ארוחת ירק ואהבה שם, משור אבוס ושנאה בו” )שם, יז(. יאמר, כי ייטב לבני אדם המעט, 

בחברה שתנעם להם, יותר מן המרובה והמטעמים בחברת השונאים. והענין הזה הביא למשל על 

מידת ההסתפקות.

לי[  תתן  אל  ועושר  ]“ראש  הוא שאמר:  ההסתפקות.  מידת  על  התפלל  ע”ה  המלך  שלמה  וכן 

הטריפני לחם חוקי” )משלי ל, ח(. ביאור הדבר כי העוני והעושר מידות מגונות המביאות אותו 

לעבור על מצוות התורה. כי עם העוני יצטרך להחניף לבריות, כענין שכתוב: “תחנונים ידבר 

רש” )משלי יח, כג(, ועם העושר יבוא האדם אל המותרות ויקנה לעצמו גסות הרוח וגובה הלב, 

כענין שנאמר: “ועשיר יענה עזות” )שם( עד שיהיה תועבה, שנאמר: “תועבת ה’ כל גבה לב” 

)משלי טז, ה(. 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תמא תמ   המוסר   ארחות   

בלי   – הענין  הבנת  מבלי 

ואף אינם  התוכן,  את  להבין 

המלות  פירוז  את  יודעים 

וזימוז הלזון – ואת דקדוק 

השפה, והם בתכונת ובבחינת 

'חמור נוזא ספרים'.

אותם  הם  הזנית,  ובדרגה 

לברר  שבקזו  האנזים 

על  המקפידים   – קריאתם 

במבטא  הפסוקים  קריאת 

נכון על פי כללי הדקדוק ולזמור התנועות – וגם שמים לב על כללי הניקוד ודיוק התנועות, 

היא  ועיקר השתדלותם בקריאת פסוקי התורה   – וזמו רב הזתדלותם בידיעת מקומות הניקוד 

לדעת את מקור הניקוד ]ומתרכזים בדקדוק הקריאה עצמה: איזו מילה דגושה ואיזו רפויה, איזו 

תיבה נכתבת בכתיב חסר ואיזו נכתבת בכתיב מלא וכדו' )טוב הלבנון([ אך אינם מבינים את 

מהות העניין וטעם הדבר, ואלה הם בעלי הניקוד והמסורת.

ייחלקו - נחלקים לזני חלקי 

התורה, רצוני לומר: הצוויים 

או  היינו,   – בלבד  והאשהרות 

או  מצוות עשה  בכלל  שהם 

בכלל מצוות לא תעשה.

בעניין  רבנו  שהרחיב  אחר 

במעשיו  האדם  הנהגות 

רבנו  העמיד  ובפעולותיו, 

סולם בעל דרגות לבחון בו 

כל  האדם.  של  מקומו  את 

שלב בסולם זה מתאר דרגה 

בעבודת ה', דרגה שמציינת 

והבהירות  הידע  מידת  את 

יוכל  יוכל האדם לידע מהי דרגתו, וממנה  זה  בהבנת התורה ובהשגת רוממותה. בעזרת סולם 

לטפס מעלה כדי להתעצם במעלות התורה.

ומפני היות התורה מלות וענינים – וכדי לבאר כמה דרגות יש בלומדי התורה אומר: הואיל והתורה 

כוללת מילים ותוכן, לפיכך נחלקו - נחלקים בני האדם בחכמת התורה וההבנה בעומקה על עזר 

]לעשר[ מעלות ודרגות שונות, ועל כל אדם להכיר באיזו דרגה הוא עומד ולהשתדל לעלות ממנה 

לדרגות הגבוהות יותר.

תחילתם – הדרגה הראשונה והנמוכה ביותר מתארת אנזים שלמדו בקטנותם לקרוא את החומז 

– הם מסתפקים בגריסת  עדיין הספיק להם  ובגרו,  ואף שגדלו  יותר,  אך לא התקדמו  והמקרא, 

הפסוק – בקריאת הפסוק

ּלֹות  רּוׁז ַהּמִ ִלי ֲהָבַנת ָהִעְנָין, ְוֵאיָנם יֹוְדִעים ּפֵ ִמּבְ

א ְסָפִרים. ְתכּוַנת ֲחמֹור נֹוׂזֵ ׁזֹון, ְוֵהם ּבִ ּמּוׁז ַהּלָ ְוׁזִ

מֹר  ְוִלׁזְ ׁזּו ְלָבֵרר ְקִריָאָתם  ּקְ ּבִ ים  ֲאָנׁזִ ִנית,  ֵ ְוַהּזׁ
לּוָתם  ּדְ ּתַ ִהׁזְ רֹב  מּו  ְוׂזָ נּועֹות,  ַהּתְ

סֶֹרת. ּקּוד ְוַהּמָ ֲעֵלי ַהּנִ ּקּוד, ְוֵהם ּבַ יִדיַעת ְמקֹומֹות ַהּנִ ּבִ

ּוּוִים  ֵני ֶחְלֵקי ַהּתֹוָרה, ְרצֹוִני לֹוַמר: ַהּצִ ֵיָחְלקּו ִלׁזְ

ְוָהַאְשָהרֹות ְלָבד.

ֵני  ֱהיֹות ַהּתֹוָרה ִמּלֹות ְוִעְנָיִנים, ֶנְחְלקּו ּבְ ֵני  ּוִמּפְ
ר ַמֲעלֹות. ָחְכַמת ַהּתֹוָרה ַעל ֶעׂזֶ ָאָדם ּבְ

ְקָרא, ְוַהּמִ ׁז  ַהֻחּמָ ָלְמדּו  ים  ֲאָנׁזִ ָתם,  ִחּלָ  ּתְ
סּוק  ַהּפָ ְרַסת  ּגִ ּבְ ָלֶהם  יק  )ט(ְוִהְסּפִ

ולענין הלומד תורה שבעל פה ואינו מבין, האם מקיים בזה מצות תלמוד תורה? הנה בשו”ע או”ח סי’ נ’ 

סעי’ א’ כתב, שקודם תפילת שחרית אומרים משנת איזהו מקומן וברייתא דרבי ישמעאל, כדי שיזכה כל 

אדם ללמוד בכל יום מקרא משנה וגמרא, דברייתא דרבי ישמעאל הוי במקום גמרא, שהמדרש כגמרא. 

וכתב ה”משנה ברורה” )שם סק”ב(: “ואין קריאת פרק זה וברייתא זו עולה ללימוד משנה ותלמוד אלא 

למי שמבין, אבל למי שאינו מבין צריך ללמוד ולהבין, שאם לא כן אינו נחשב ללימוד” עכ”ל. 

אמנם אף שאינו נקרא לימוד, כתב השו”ע הרב )הל’ ת”ת פ”ב סי”ג( שיש לו לעסוק בכל התורה 

גם בדברים שאינו מבין, ולעתיד לבוא יזכה להבין ולהשיג את כל התורה שעסק בה בעולם הזה. 

והחיד”א )מראית העין עבודה זרה יט( כתב, שמה שאינו נחשב לימוד אם אינו מבין, היינו דוקא 

בזה מצות תלמוד  אינו מצליח מקיים  גם אם  להבין,  להבין, אבל אם משתדל  כשלא משתדל 

תורה. והוסיף, שאם מבין את פירוש התיבות, הגם שאינו יודע את הפירוש האמיתי כמו שפירשו 

המפרשים, נחשב ללימוד תורה.

וללמוד בזוהר הקדוש אף שאינו מבין, כתב החיד”א )‘חיים שאל’ ח”א סי’ עה ס”ק ב ד”ה איכו, וב’מורה 

באצבע’ סי’ ב אות מד( שילמד בו אף אם אינו מבין, ויעלה לו לרצון ומסוגל להאיר את הנפש. 

ט. והספיק להם בגירסת הפסוק מבלי הבנת הענין, ואינם יודעים פירוז המילות. יש לעיין, האם 

מקיים מצות תלמוד תורה כשקורא הפסוקים ואינו מבין הענין? השו”ע הרב )הל’ תלמוד תורה 

פ”ב סי”ב-י”ג( כתב דהלומד תורה שבכתב ואינו מבין, אם מוציא בשפתיו אפילו שאינו מבין הרי 

זה מקייים מצות תלמוד תורה. והשל”ה )מס’ שבועות דף לח( כתב, בשם ‘כד הקמח’, שקריאה 

בתורה היא מצוה גדולה ואף שלא מבין מה שקורא, ובלבד שידע שהוא קורא, כי יש פעמים 

שאדם קורא ומתוך שחושב על דברים אחרים לא יתבונן בעצמו בכלל שקרא.

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תמג תמב   המוסר   ארחות   

הווה  בלשון  ובין  עבר  בלשון 

בעבר  "פקד",  כגון:  ועתיד, 

"פוקד",   - בהווה  "פקדתי",   -

בעתיד - "אפקוד". ויש מילים 

אחת  בהן  חסרה  שלפעמים 

מאותיות השורש, כגון "הלך": 

בלשון עבר והווה כל אותיות 

 - מופיעות בשלימות  השורש 

"הלכתי" "הולך", אבל בלשון 

עתיד "אלך" חסרה האות ה"א 

של  הראשונה  האות  שהיא 

השורש[, והנח – הן מילים שאינן חסרות שום אות מאותיות השורש גם כשהם נאמרות בלשון עתיד, 

אלא שאחת מאותיות השורש נחה ואינה נקראת, כגון "ָאַכל" ובלשון עתיד "יֹאַכל" - ה'אלף' אינה 

נקראת אלא נחה, והכפול – מילים שיש בהן אותיות כפולות, כגון: "בלל", "גלל", "סבב", ולפעמים יש 

אף שתי אותיות כפולות, כגון, )ויקרא יג, מט( "ירקרק", )תהלים לח, יא( "סחרחר" )מרפא לנפש ופת 

לחם(, והנראה, והנסתר – והאותיות הנקראות ושאינן נקראות ]'הנראה והנסתר' הן האותיות שבסופי 

התיבות: יש מתוכן אותיות שמבטאים אותן בקריאה, כגון "אברהם" "שמים" וכדומה. בכל אלו המ"ם 

הסתומה מבוטאת ונקראת. עיצור זה שמופיע ומבוטא בסוף המילה נקרא "נח הנראה". ויש אותיות 

הנמצאות בסופי תיבות שאין מבטאים אותן, כגון "קרא", "ברא" - האל"ף נסתרת ואינה נקראת. אותיות 

אלו מכונות "נח הנסתר" )מרפא לנפש ופת לחם([, והדומה לשה – וכל כיוצא בזה.

יותר מאלו   – בידיעת התורה על מה זהקדמנו שכרם  הם אותם האנזים זהוסיפו  ובדרגה הרביעית, 

שהזכרנו לעיל שדרגתם בידיעת התורה פחותה. בעלי הדרגה הרביעית משתדלים להשיג ידיעה בפירוז 

המלות המסופקות – המילים שמובנן אינו פשוט וברור והן מוזכרות בספרי הקודז, וכן מתבוננים בפירוש 

הפסוקים הנראה מן הפזט – לפי פשוטו של מקרא, וחקרו יחד עם שה על ידיעת העובר – אילו מפסוקי 

התורה נאמרו על דרך משל. אכן הרבה מלשון הפסוקים נוקטת לשון השאלה, כגון: בלב ים )שמות 

טו, ח(, ראש ההר )שם יט, כ(, בצורות בשמים )דברים א, כח(, וכדומה, והאמיתי בלזון העברית – ואילו 

פסוקים נאמרו על דרך האמת, והזמות הדומים – הם המילים הדומות שמשמעותן וכוונתן שונה ]כגון 

"ַוִישְׁלח יעקב מלאכים" – "ַוְיַׁשלח את לוט". הראשונה הוא מלשון שליחות, והשנייה - מלשון שילוח. וכן 

"רוח" – ביטוי זה נאמר על רוח האדם ונאמר גם על זרם אוויר מנשב[ וזאינם דומים – הם מילים שונות 

שמשמעותן וכוונתן אחת, כגון "מאֵחר" ו"בושש", "בגד" ו"שמלה" )פת לחם וטוב הלבנון(, והנגשרים 

אותם  הם  הזליזית,  ובדרגה 

את  והבינו  שראו  האנזים 

זקדם  מי  של  הידיעה  חסרון 

בעלי  האנשים  של   – שכרם 

שהזכרנו  הקודמות  הדרגות 

לדעת  הזתדלו  ולכן  לעיל, 

הניקוד  וסיבת  עילת  את  גם 

של  והטעמים  המילים  של 

אליהם  וחיברו  הפסוקים, 

גם  משתדלים  לכך  ונוסף   –

לדעת את דרך זימוז הלזון – השימוש בשפה ודקדוקו – ובדקדוק שלה. כל המונחים שרבנו הולך ומונה 

להלן הם כללים בדקדוק: ולדעת את ה'זמות' – הכוונה לשמות העצם, כגון: שמים, תמונה, נעל, רעיון, 

עצמאות וכדומה. ואת 'הפעלים' – הם המילים המורות על הפעולה, כגון: הלך, בנה, אכל, ואת 'תיבות 

הטעם' – הן המילים הנותנות טעם להבין ולחבר את המקראות, כגון: אשר, עם )מרפא לנפש(, והסמוך 

והנפרד – והמילים הסמוכות והנפרדות. יש מילים שנדרשות יחד עם המילה הסמוכה להן, ויש מילים 

שנדרשות בנפרד ולסמיכות אין משמעות ]ואמנם יש בתורה מילים רבות שבקלות ניתן לדעת האם הן 

נדרשות יחד עם המילים הסמוכות להן או לא, ויש פסוקים הדורשים התבוננות רבה. ולדוגמא, נאמר 

בתורה במצות ייבום: "והיה הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו" )דברים כה, ו(. לפי ההבנה השטחית, 

המילים "אשר תלד" נדרשות כהמשך למילים "והיה הבכור", ולפי דרך קריאה זו, כוונת הפסוק ללמד, 

שהבן הראשון שתלד היבמה יקום על שם אחיו, אולם חז"ל )יבמות כד, א( לימדונו שהם דברים נפרדים, 

ותחילת הפסוק "והיה הבכור" נאמר כלפי היבם, ולמדים מכך שמצוות הייבום שייכת לאח הגדול מבין 

אחי המת. והמילים "אשר תלד" נאמרו כלפי היבמה, ונלמד מהן למעט את האיילונית, שאינה ראויה 

ללדת, שאינה מתיבמת. הרי שגם מילים שנכתבו בסמיכות עשויות להיות בעלות משמעויות שונות 

ואין משמעותן אחת )פת לחם([, ויש מקראות שהם סיפור על זמן העבר והם נכתבו בלזון העתיד ]כגון 

)במדבר ט, כ( "ויש אשר יהיה הענן" בשעה שהיה צריך להיכתב "היה" בלשון עבר. או )במדבר ט, יח( 

"על פי ה' יחנו" בשעה שהיה צריך להיכתב "חנו" בלשון עבר )מרפא לנפש ופת לחם([, והציווי – וציווי 

התורה בלזון המקור ]כגון ציווי התורה "ָזכֹור את יום השבת" וכן "ָשמֹור את יום השבת" - שתי מילים אלו 

מנוקדות בקמ"ץ, כפי שמנקדים את שם הפעולה, על אף שכוונת התורה בפסוקים אלו לצוות על זכירת 

השבת ושמירתה, והיה צריך לנקדם בשוא – "ְזכֹור את יום השבת" וכן "ְשמֹור את יום השבת" )מרפא 

לנפש ופת לחם([, והזלם, והחסר ]יש מילים שאותיות השורש שלהן נשארות בהן תמיד בשלימות, בין 

ר, ְוַהּדֹוֶמה ָלֶשה. ְסּתָ ְרֶאה, ְוַהּנִ פּול, ְוַהּנִ ח, ְוַהּכָ ְוַהּנָ

ְמנּו  ִהְקּדַ ֶ הֹוִסיפּו ַעל ַמה ּזׁ ים ׁזֶ ֲאָנׁזִ ְוָהְרִביִעית, 
קֹות  ַהְמֻסּפָ ּלֹות  ַהּמִ ֵפרּוׁז  ּבְ ִשְכָרם 

ט, ְוָחְקרּו ִעם ֶשה  ׁזָ ְרֶאה ִמן ַהּפְ ִסְפֵרי ַהּקֶֹדׁז ְוַהּנִ ּבְ

ָהִעְבִרית,  ׁזֹון  ּלָ ּבַ י  ְוָהֲאִמּתִ ָהעֹוֵבר  ְיִדיַעת  ַעל 

ְגָשִרים  ְוַהּנִ ּדֹוִמים,  ֵאיָנם  ְוׁזֶ ַהּדֹוִמים  מֹות  ֵ ְוַהּזׁ

ַדם  ּקָ ׁזֶ ִמי  ֶחְסרֹון  ָראּו  ים  ֲאָנׁזִ ית,  ִליׁזִ ְ ְוַהּזׁ
ת  ִעּלַ ָלַדַעת  לּו  ּדְ ּתַ ְוִהׁזְ ִשְכָרם, 

ּמּוׁז  ׁזִ ַעת  ּדַ ֲאֵליֶהם  רּו  ְוִחּבְ ָעִמים,  ְוַהּטְ ּקּוד  ַהּנִ

ָעִלים, ְוֵתבֹות  מֹות ְוַהּפְ ֵ ׁזֹון ְוִדְקּדּוקֹו, ְוַדַעת ַהּזׁ ַהּלָ

ְלׁזֹון  ּבִ ֶהָעָבר  ְוִסּפּור  ְפָרד,  ְוַהּנִ מּוְך,  ְוַהּסָ ַעם,  ַהּטַ

ֵלם, ְוֶהָחֵסר,  ָ קֹור, ְוַהּזׁ ְלׁזֹון ַהּמָ ּוּוי ּבִ ֶהָעִתיד, ְוַהּצִ



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תמה תמד   המוסר   ארחות   

זהיא המזנה, ומתוך לימוד 

בהשגתם  הגיעו  המשניות 

התורות  מחיובי  לקצת 

מבלי  אך  והדינין,  והמצוות 

אין  אולם   – בתלמוד  עיון 

הדינים  בפרטי  מעיינים  הם 

של כל מצווה כפי שהוזכרו 

בתלמוד.

ובדרגה הזביעית, הם אותם 

כל  על  זהוסיפו  האנזים 

מה זשכרנו – שנוסף על כל 

וקריאת  התלמוד  בידיעת  ומשתדלים   – בגירסתו  והזתדלו  התלמוד,  בעיון  גם  עוסקים  האמור 

הלכותיו, אך מבלי פרק קוזיותיו – אך אינם מתאמצים בלימוד מקיף של סוגיות הגמרא: שקלא 

וטריא, פירוק הספיקות ויישוב הקושיות ולפתח סתומותיו – ובלי לגלות את עומק סודותיו של 

התלמוד.

ה'נגזרות'  הן  מילים  ואלו   –

כגון:  אחרות,  ממילים 

ה'  מ"ראה  נגזר  "ראובן" 

בעניי". וכן "אדם" מ"אדמה". 

לקחה  מ"איש   – ו"אשה" 

מ"גבורה"  "גבור"  זאת". 

מרפא  הלבבות,  )מנוח 

זאינם  ביטויים  ויש  לנפש( 

נגשרים ממילים אחרות, אלא 

ואלו   – והשרים  מקוריים,  הם 

מהכלל,  יוצאים  ביטויים 

שאין להן דמיון במקרא, וכן 

בתארים ובפעלים – וכן אלו 

ואלו  תואר,  בלשון  שנכתבו 

]יש  פועל  בלשון  שנכתבו 

משמשות  שלפעמים  מילים 

כפועל,  ולפעמים  כתואר 

כגון המילה "מבין"; בפסוק אחד המובן שלה הוא תואר: )נחמיה י, כט( "כל יודע מבין", ובפסוק 

אחר היא משמשת כפועל, כפי שנאמר )דניאל ח, כג( "ומבין חידות" )פת לחם([, והדומה להם – 

וכל כיוצא בהם.

ידיעת  על  שנוסף   – שכרם  זהקדמנו  מה  על  זהוסיפו  האנזים  אותם  הם  החמיזית,  ובדרגה 

הראשונים, משתדלים גם בדעת ]לדעת[ את עניני ספר התורה – פשט התורה, ולהבין את זרזיו 

]עומק הדברים[, ולחקור על העובר והאמתי מעניניו כגזמות הנשכרת בו – ולחקור אלו מן המושגים 

אשר נוקטים לשון גשמית ביחס לבורא הם על דרך המשל, כדי לסבר את האוזן בלבד, ואלו על 

דרך האמת. כגון, וירא ה', וישמע ה', וירד ה', ויחר אף ה' ודומיהן )פת לחם(. והם המפרזים – גם 

אנשים אלו החותרים להבין את התורה, אינם מגיעים למעלה עליונה, משום שהם מפרשים את 

כוונת ספר האלהים רק כפי שנראה ממנו – מפשוטו של מקרא, ואין סומכין על הקבלה – אך אינם 

סומכים על קבלת חכמינו ז"ל, והם כת הקראים והצדוקים )מרפא לנפש(.

חז"ל קבלת  על  המקראות  בהבנת  ]סומכים[  סמכו  שכן  האנזים  אותם  הם  הזזית,   ובדרגה 

הקדמונים

ַהּתֹורֹות  ִחּיּוֵבי  ִלְקָצת  יעּו  )י(ְוִהּגִ ָנה,  ׁזְ ַהּמִ ִהיא  ׁזֶ

ְלמּוד. ּתַ ִלי ִעּיּון ּבַ יִנין ִמּבְ ְצֹות ְוַהּדִ ְוַהּמִ

ַמה  ל  ּכָ ַעל  הֹוִסיפּו  ׁזֶ ים  ֲאָנׁזִ ִביִעית,  ְ ְוַהּזׁ
ְלמּוד,  ַהּתַ ִעּיּון  ּבְ ַכְרנּו  ּשָ ֶ ּזׁ

ִלי ָפֵרק  לּו ְבִגְרָסתֹו ּוְקִריַאת ִהְלכֹוָתיו, ִמּבְ ּדְ ּתַ ְוִהׁזְ

ַח ְסתּומֹוָתיו. יֹוָתיו ּוַפּתֵ ֻקׁזְ

ָעִלים,  ּוַבּפְ ָאִרים  ּתְ ּבַ ְוֵכן  ִרים,  ְוַהּשָ ִנְגָשִרים,  ֵאיָנם  ְוׁזֶ

ְוַהּדֹוֶמה ָלֶהם.

ַמה  ַעל  הֹוִסיפּו  ׁזֶ ים  ֲאָנׁזִ ית,  ְוַהֲחִמיׁזִ
ִעְנָיֵני  ַדַעת  ּבְ ִשְכָרם  ְמנּו  ִהְקּדַ ֶ ּזׁ

יו, ְוַלֲחקֹר ַעל ָהעֹוֵבר  ָרׁזָ ֵסֶפר ַהּתֹוָרה, ּוְלָהִבין ׁזָ

ְוֵהם  ּבֹו.  ֶרת  ְשּכֶ ַהּנִ מּות  ׁזְ ּגַ ּכַ ֵמִעְנָיָניו,  י  ְוָהֲאִמּתִ

ְוֵאין  ּנּו,  ִמּמֶ ְרֶאה  ּנִ ּכַ ָהֱאלִֹהים  ֵסֶפר  ים  ַהְמָפְרׁזִ

ָלה. ּבָ סֹוְמִכין ַעל ַהּקַ

ְדמֹוִנים  ַלת ַהּקַ ים ָסְמכּו ַעל ַקּבָ ֲאָנׁזִ ית,  ִ ּזׁ ִ ְוַהּזׁ

י. והגיעו לקצת חיובי התורות והמצוות והדינין מבלי עיון בתלמוד. במסכת סוטה )כב, א(: “תנא, 

התנאים )-אלה שלימודם בדברי המשניות, הרי הם( מבלי עולם )-מפסידי העולם(. מבלי עולם 

הלכה  שמורים  שמתוך  רש”י:  פירש  משנתן”.  מתוך  הלכה  שמורין  רבינא,  אמר  דעתך?  סלקא 

מן המשניות הוראתם שלא כדין היא, שכן פעמים אינם יודעים טעמי ושורשי ההלכה, ומדמים 

הם מעשה פלוני לדברי המשנה, ולאמיתו של דבר דברי המשנה אינם אמורים באופן זה. ועוד 

שפעמים הרבה אמרו בגמרא שמשנה פלונית דעת יחיד היא ואין הלכה כמותה, והם אינם יודעים 

זאת ומורים הלכה כמותה, וכן בכל מקום שנחלקו רבותינו במשנה הם אינם יודעים כדעת מי 

נפסקה ההלכה ומורים בטעות שלא על פי ההלכה, ולכן נקראים מבלי העולם. ובמהר”ל בחידושי 

אגדות הוסיף לבאר, שמשום כך נקראו מבלי עולם, כי על ידי שאין ההלכה כתיקונה אין העולם 

ומפסידי  מבלי  נקראים  בדבריה  שמשנים  אלו  לכך  ומצוות,  בתורה  תלוי  העולם  כי  מתקיים, 

העולם. 

המהרש”א מציין שענין זה קיים גם בימינו לגבי אותם אנשים המורים הלכה מתוך השולחן ערוך 

בלא לדעת את המקורות מסוגיות הגמרא, שעל ידי כך באים הם לידי הוראות טעות, ויש לגעור 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תמש תמו   המוסר   ארחות   

בדינין – הנובעים מן הדינים, 

זאת הם  – לעומת  והתעלמו 

זאין  במה  מלעיין  נמנעים 

ממנו,  להתעלם  רזות  להם 

 – נפזותם  מעניני  דהיינו 

הנוגעים  מדברים  מתעלמים 

רשאים  הם  שאין  לנשמתם, 

 - הם  אזר  מהם,  להתעלם 

עליו  לחקור  חייבים  ושהם 

ידי  על   – אותות  מאמיתת 

האותות האמיתיים של אדון 

ז"ל,  מחכמינו  שקיבלנו  המסורת  ידי  ועל   – ותנאיה  והקבלה  עליו הזלום,  רבנו  משה  הנביאים 

ידיעה ברורה  ולהשיג  ניתן להבין  אזר בהם תתברר – שבאמצעותם  והכללים  ועל פי התנאים 

בדיני התורה ובחובת האדם בעולמו, ומה זחייבנו בו הבורא מהבאת הראיות עליו בזכלנו – והם 

מתעלמים גם מהחובה שהטיל עלינו הבורא להביא ראיות שכליות על מציאותו ואחדותו ויתר 

תאריו ומידותיו, ולעבדו בלב זלם, והרבה כשה עניינים דומים שניתן להשיג על ידי השכל - ממה 

זאני עתיד לבארו מאזר יוזג בדרך הזכל, כפי שאבאר אותו להלן בזער השה.

הם אותם  ובדרגה הזמינית, 

להם  הספיק  שלא  האנזים 

שאינם   – התורה  מחכמת 

חכמת  בידיעת  מסתפקים 

למי  זהספיק  מה  התורה 

זקדם שכרו – כפי שהסתפקו 

שהוזכרו  הדרגות  בעלי  בה 

את  זהטריחו  עד  לעיל, 

– אלא הם מתייגעים  עצמם 

להבין את דבריהם של אנזי 

ולהתיר  התלמוד,  ]חכמי[ 

את  ולפתור   – ספקותיו  את 

הספיקות המתעוררים בתוך 

כדי לימוד, ולפתח סתומותיו 

כי  הידיעה  לתכלית  הגיעו  לא  אלו  גם  בו.  הטמונים  הסודות  עומק  את  לגלות  ומתאמצים   –

תהילה  לימודם  בעזרת  להשיג  וכדי   – לקנות בשה הזם והתפארת  כוונה  מתוך  זאת  עושים  הם 

והם מתעלמים  חסרונם.  וזהו  עצמית,  להתפארות  ככלי  בידם  משמש  שהלימוד  משמע  וכבוד. 

מחובות הלבבות, וגם אינם מתעוררים למפסידי המעזים – אינם נשמרים מדברים המטילים פגם 

במעשיהם, וכלו – והם מאבדים את מבחר ימיהם בידיעת הענינים הנכרים – בידיעת הלכות בלתי 

מצויות מתולדות הדינין – הנגזרות מדיני התורה, והשר הקזה מפסקי הדינין – ובפסקי דין קשים, 

שיש בחידוזים  ]חכמי[ התלמוד  זוכרים רק את מחלוקת בעלי  – והם  נדירים ולא מצויים, ושכרו 

הנופלים

ֵאין ָלֶהם ְרׁזּות  ֶ ַמה ּזׁ ן ּבְ מּו ֵמַעּיֵ יִנין, )יא(ְוִהְתַעּלְ ּדִ ּבַ

ִבים  ר ֵהם ַחּיָ ּנּו ֵמִעְנָיֵני ַנְפׁזֹוָתם, ֲאׁזֶ ם ִמּמֶ ְלִהְתַעּלֵ

לֹום  ָ ִביא ָעָליו ַהּזׁ ת אֹותֹות ַהּנָ ַלֲחקֹר ָעָליו ֵמֲאִמּתַ

ָבנּו  ִחּיְ ֶ ֵרר, ּוַמה ּזׁ ְתּבָ ֶהם ּתִ ר ּבָ ָלה ּוְתָנֶאיָה ֲאׁזֶ ּבָ ְוַהּקַ

ְכֵלנּו,  ְבׂזִ ָעָליו  ָהְרָאיֹות  ֵמֲהָבַאת  ַהּבֹוֵרא  בֹו 

ֲאִני ָעִתיד  ֶ ה ּזׁ ֶשה ִמּמַ ה ּכָ ֵלם, ְוַהְרּבֵ ֵלב ׁזָ ּוְלָעְבדֹו ּבְ

ה. ַער ַהּשֶ ַ ּזׁ ֶכל ּבַ ֶדֶרְך ַהּזֵׂ ג ּבְ ר ֻיּזַׂ ְלָבֲארֹו ֵמֲאׁזֶ

יק ָלֶהם ֵמָחְכַמת  ים לֹא ִהְסּפִ ֲאָנׁזִ ִמיִנית,  ְ ְוַהּזׁ
ַדם  ּקָ יק ְלִמי ׁזֶ ִהְסּפִ ֶ ַהּתֹוָרה ַמה ּזׁ

י  ְבֵרי ַאְנׁזֵ ִהְטִריחּו ֶאת ַעְצָמם ְלָהִבין ּדִ ִשְכרֹו, ַעד ׁזֶ

ְסתּומֹוָתיו,  ַח  ּוְלַפּתֵ ְסֵפקֹוָתיו,  יר  ּוְלַהּתִ ְלמּוד,  ַהּתַ

ִמים  ִמְתַעּלְ ְוֵהם  ְפֶאֶרת.  ְוַהּתִ ם  ֵ ַהּזׁ ֶשה  ּבָ ִלְקנֹות 

ְלַמְפִסיֵדי  ִמְתעֹוְרִרים  ְוֵאיָנם  ָבבֹות,  ַהּלְ ֵמחֹובֹות 

ְכִרים  יִדיַעת ָהִעְנָיִנים ַהּנָ ים, ְוִכּלּו ְיֵמיֶהם ּבִ ֲעׂזִ ַהּמַ

יִנין,  ַהּדִ ְסֵקי  ִמּפִ ה  ׁזֶ ַהּקָ ר  ְוַהּשָ יִנין,  ַהּדִ ִמּתֹוְלדֹות 

ים ַהּנֹוְפִלים  ִחּדּוׁזִ ְלמּוד ּבַ ֲעֵלי ַהּתַ ְוָשְכרּו ַמֲחלֶֹקת ּבַ

יא. והתעלמו מעיין במה זאין להם רזות להתעלם ממנו מעניני נפזותם, אזר הם חייבים לחקור 

האנשים  “ונאמר על  וז”ל:  ט”ו(,  אות  )‘שערי תשובה’, שער שלישי  יונה  רבינו  כתב  וכו’.  עליו 

שאינם עורכים מחשבות להתבונן תמיד ביראת-השם )ישעיה כט, יג-יד( ‘ותהי יראתם אותי מצות 

אנשים מלומדה, לכן הנני יוסיף להפליא את העם הזה הפלא ופלא’” עכ”ל. וכתב בספר ‘לבוש 

מרדכי’ )ב”ק, בפתיחה( על דברי רבינו יונה, וז”ל: ולב מי לא יתר, לשמוע הדברים הללו יוצאים 

מפורש מפי אבי ההוראה רבינו יונה, אשר מפיו אנו חיים בהלכה למעשה! ובספר ‘לב אליהו’ 

)ח”א עמוד כג( כתב: ויהא ידוע כי הרבינו יונה ז”ל הוא פוסק, שכן מביאים אותו הראשונים כמה 

פעמים להלכה. ורבינו יונה אומר כן לא רק על האנשים שאינם עורכים מחשבות כלל, אלא אף 

אם עורכים מחשבות – רק לא תמיד, ואם כן היאך אפשר לחיות בלי מוסר, ולומר: ‘שלום עלי 

נפשי’?!

‘עורכים  עורכים מחשבות”,  “שאינם  יונה  רבינו  לפרש מה שכתב  יב-יג(  )עמוד  עוד כתב שם 

בהם ]ראה גם ‘חזון איש’ )יורה דעה מב, א( שמצדד לומר שבזמננו “קרא ושנה ולא שימש תלמידי 

חכמים” הם אותם שלומדים בשטחיות, ואינם יודעים לעיין ולהבין, ומתגאים נגד רבותינו היודעים 

את התורה באמת, ואינם שומעים להם, ואינם נכנעים להם[. אמנם, בפתחי תשובה )יו”ד סי’ רמב 

סק”ח( כתב שיתכן שהמהרש”א כתב כן דווקא בזמנו, שלא היה עדיין שום חיבור על השולחן 

ערוך, אולם בזמננו, שיש לנו את חיבוריהם של הט”ז, הש”ך, המגן אברהם, ושאר האחרונים, וכל 

דין מבואר הטעם במקומו, מותר להורות הלכה מתוך דברי השולחן ערוך ומפרשיו. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תמט תמח   המוסר   ארחות   

נזהרים  והינם   – בם  ונשהרו 

וגם  בקיומם,  ומקפידים 

אדם  בני  ומזהירים  השהירו 

אחרים עליהם – לקיים אותן, 

עם הפקת האמת – ומתנהגים 

ובגלוי,  בסתר  האמת  בדרך 

והולכים   – האמת  עם  ונטות 

לאן   – באזר  האמת  אחרי 

כיוון  לכל  נוטה,  שהוא 

וישר.  אמיתי  שיהיה 

זו  לדרגה  שהגיעו  והאנשים 

]חכמי[  בעלי  האמוראים  הם 

הנוהגים  והגאונים  הגמרא, 

מנהגיהם אחריהם – והגאונים 

שאחריהם הנוהגים כמותם.

ובדרגה העזירית, הם אותם 

את  וקיבלו  זירזו  האנזים 

חכמת התורה מהנביאים בכל פרוזיה – עם כל הסבריה ופירושיה, ותולדות – וכל חידושי הדינים 

המסתעפים מזרזיה, והם אנזי כנסת הגדולה ומי זקבל מהם מן התנאים – התנאים קיבלו את 

התורה על כל המסתעף ממנה מאנשי כנסת הגדולה, והם – התנאים – הם בעלי ]חכמי[ המזניות 

והברייתות ]ברייתא היא מילה ארמית שתרגומה בלשון הקודש "חיצונית". בשם "ברייתא" מכונה 

אוסף דברי התנאים שלא הוזכרו במשניות שסידר רבי הקדוש )פתחי לב([, וכמו זנשכר במסכת 

אבות )אבות א, א(: מזה קבל תורה מסיני, ומסרה ליהוזע,

ובדרגה התזיעית, הם אותם 

נפזותם  זהגיעו  האנזים 

לדעת  בנפשם  שהתייגעו   –

על  המוטלות  החובות  את 

האברים,  ועל  הלבבות 

ומהם   – המעזה  ומפסידי 

פגם  המטילים  הדברים 

במעשים הטובים, והבינו את 

דברי   – הקודז  דברי  פזט 

התורה וגם את מצפוני ענינו 

בהם,  הטמונים  הסודות   –

ועמדו על אמיתת הקבלה – והגיעו לידיעה ברורה ובהירה באמיתות התורה שבעל פה הנמסרת 

מדור לדור בקבלה איש מפי איש, והוכח להם עניין זה מן הכתוב – מן הפסוקים ומהמוזכל – ועל 

ידי השכל, וסידרו את פסקי הדינין, וחילקו את חובות המעזים – את המצוות המעשיות, כפי הראוי 

לכל מצווה ומצווה כפי פרטי הלכותיה, הלכות הקשורות לעניני כל שמן והתחלקות דיני כל מקום 

– בהתאם לזמן ולמקום שנוהגים באותה מצווה, כגון: המצוות התלויות בארץ ואינן נוהגות בחוץ 

לארץ, ומצוות מקרא מגילה בערים המוקפות חומה מימות יהושע בן נון, שנוהגת בט"ו באדר 

ובשאר המקומות בי"ד באדר, וכן יום טוב שני של גלויות שאינו נוהג בארץ ישראל )פתחי לב(, 

וכל זאת לאחר זהבינו את זרזי ספר - מצוות התורה,

ָהֱאֶמת  ֲהָפַקת  ִעם  ֲעֵליֶהם,  ְוִהְשִהירּו  ָבם,  ְוִנְשֲהרּו 

הּוא  ר  ֲאׁזֶ ּבַ ָהֱאֶמת  ִעם  ּוְנטֹות  לּוי,  ּוַבּגָ ֶתר  ּסֵ ּבַ

ַהּנֹוֲהִגים  אֹוִנים  ְוַהּגְ ָמָרא  ַהּגְ ֲעֵלי  ּבַ ְוֵהם  נֹוֶטה, 

ִמְנֲהֵגיֶהם ַאֲחֵריֶהם.

ַהּתֹוָרה  ָחְכַמת  ְרׁזּו  ּיָ ׁזֶ ים  ֲאָנׁזִ יִרית,  ְוָהֲעׂזִ
יָה  רּוׁזֶ ּפֵ ָכל  ּבְ ִביִאים  ֵמַהּנְ

דֹוָלה ּוִמי  י ְכֶנֶסת ַהּגְ יָה, ְוֵהם ַאְנׁזֵ ָרׁזֶ ְותֹוְלדֹות ׁזָ

ָניֹות  ׁזְ ַהּמִ ֲעֵלי  ּבַ ְוֵהם  ִאים,  ּנָ ַהּתַ ִמן  ֵמֶהם  ל  ּבֵ ּקִ ׁזֶ

ֶכת ָאבֹות )ָאבֹות א, א(:  ַמּסֶ ר ּבְ ְשּכַ ּנִ מֹו ׁזֶ ָרְיתֹות, ּכְ ְוַהּבָ

ַע,  ִליהֹוׁזֻ ּוְמָסָרּה  יַני,  ִמּסִ ּתֹוָרה  ל  ִקּבֵ ה  )יב(מׁזֶ

יעּו ַנְפׁזֹוָתם ָלַדַעת  ִהּגִ ים ׁזֶ יִעית,  ֲאָנׁזִ ׁזִ ְוַהּתְ
ְוָהֵאָבִרים  ָבבֹות  ַהּלְ חֹובֹות 

ַהּקֶֹדׁז  ְבֵרי  ּדִ ט  ׁזַ ּפְ ְוֵהִבינּו  ה,  ֲעׂזֶ ַהּמַ ּוַמְפִסיֵדי 

ִמן  ָלה  ּבָ ַהּקַ ת  ֲאִמּתַ ַעל  ְוָעְמדּו  ִעְנָינֹו,  ּוַמְצּפּוֵני 

חֹובֹות  קּו  ְוִחּלְ יִנין,  ַהּדִ רּו  ְוִסּדְ ל,  ּכָ ׂזְ ְוַהּמֻ תּוב  ַהּכָ

קּות  ל ְשָמן ְוִהְתַחּלְ ִפי ָהָראּוי ְלִעְנְיֵני ּכָ ים, ּכְ ֲעׂזִ ַהּמַ

י ֵסֶפר ַהּתֹוָרה,  ְרׁזֵ ֵהִבינּו ׁזָ יֵני ָכל ָמקֹום, ַאַחר ׁזֶ ּדִ

יב. מזה קבל תורה מסיני ומסרה ליהוזע . כתב ה’דרך החיים’ )אבות א, א( וז”ל: אמר אצל משה 

לשון קבלה, כי המקבל הוא מקבל לפי כחו, ולא קבל משה כל התורה, כדאיתא במסכת שבועות, 

אלא קבל התורה מה שאפשר לקבל. אבל אמר “ומסרה ליהושע”, כי משה היה אפשר לו למסור 

כל אשר קבל ליהושע. וכן היה אפשר ליהושע למסור כל אשר מסר לו משה לזקנים, וכן זקנים 

לנביאים, וכן נביאים לאנשי כנסת הגדולה, כל אחד מסר כל אשר קבל לאחר, מפני שכחם יפה 

מחשבות’ היינו – לעמול. בעיון היטב ויגיעה רבה ולערוך מערכות, כמו שאנו רואים מערכות רבי 

עקיבא איגר ז”ל. ועוד תנאי בזה שיהיה כן ‘תמיד’, וכמו שכתב “להתבונן תמיד ביראת השם”. 

ומפורש שאותם האנשים אשר אינם עורכים מערכות שלמות וגם להתבונן תמיד ביראת השם, 

אף אם תראה אותם נאנחים ובוכים לפעמים בתפלה וכדומה, עליהם נאמר ‘ותהי יראתם אותי 

מצות אנשים מלומדה’, הרי שהם יראי השם, כמו שאמר ‘ותהי יראתם אותי’, ואף על פי כן מכיון 

שאינם עורכים מחשבות להתבונן תמיד ביראת ה’, איקרי כאן מצות אנשים מלומדה, כלומר: 

אדם שהתרגל והרגיל עצמו, לירא, לפחוד, לבכות, ולהתאנח – ולא כלום! ועוד נענשים על זה 

נוראות, כמו שסיים הכתוב: ‘לכן הנני יוסיף וגו’’, הרי למדנו מהו “מוסר” – ואיך לומדים מוסר, 

ומה גדול כח המוסר. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תנא תנ   המוסר   ארחות   

זמעון  ורבי  הכהן  יוסי  ורבי 

נמסרה  ומהם  נתנאל,  בן 

ורבי  עקיבא  לרבי  התורה 

אלעשר בן עשריה ורבי טרפון 

גמליאל,  בן  זמעון  ורבן 

מאיר  לרבי  נמסרה  ומהם 

ורבי  יוסי  ורבי  יהודה  ורבי 

הנזיא,  יהודה  ורבי  זמעון 

הקדוז,  רבנו  הנקרא  והוא 

עניני  את  ואסף  קיבץ  אזר 

המזנה – ההלכות המוזכרות 

וחילקם  וסידרם  במשניות, 

לפרקים וחיברם – וחיבר מהן 

כל  עיקר  והוא  המשנה,  את 

כל  תמצית  שהיא   – הקבלה 

המסורת, היא התורה שבעל 

]עליה[  עליו  זסומכים  פה 

בביאור תורתנו הקדושה.

עשר  רבנו  הזכיר  כאן  עד 

אדם  בני  של  שונות  דרגות 

הוא  ומכאן  התורה,  בלימוד 

עובר לתיאור דרגות בני האדם באמונתם בתורה וקיום מצוותיה.

אך דעות – אולם השקפתם של האנזים על התורה באמונתם – ודרגת אמונתם בה, וקבלת עבודת 

ה’ יתברך – וכפועל יוצא מן האמונה נמנים הצורה והאופן שבהם מקבלים האנשים עליהם את 

עבודת ה' וקיום המצוות, הם על עזר מדרגות – אלו נחלקים לעשר דרגות.

תחילתם – בעלי הדרגה הנמוכה ביותר, הם אותם האנזים נזא אותם הסכלות – שהתפתו אחר 

הסכלות, וגם מפני גובר התאוות עליהם – שגברו עליהם תאוותיהם והורגלו בהן, ומשום כך החלו 

למאוס בתורה, וחזבו אותה – ובטעותם הם מחשיבים את התורה כדוגמת המנהגים זמנהיגים בהם 

האומות – כטקסים ופולחנים שראשי האומות בדו מליבם ועל פיהם הם מנהלים את אורחותיהם 

ואת אורח חיי האנשים הסרים למרותם,

ושקנים  לשקנים,  ויהוזע 

מסרוה  ונביאים  לנביאים, 

לאנזי כנסת הגדולה. ואנזי 

כנסת הגדולה מסרוה לזמעון 

הצדיק, וזמעון הצדיק מסרה 

לאנטיגנוס, ואנטיגנוס מסרה 

בן  וליוסי  יועשר  בן  ליוסי 

והם  ירוזלים,  איז  יוחנן 

פרחיה  בן  ליהוזע  מסרוה 

ולנתאי הארבלי, והם מסרוה 

ליהודה בן טבאי ולזמעון בן 

לזמעיה  מסרוה  והם  זטח, 

נמסרה  ומהם  ואבטליון, 

ומהם  והלל,  לזמאי  התורה 

שכאי,  בן  יוחנן  לרבן  נמסרה 

לרבי  שכאי  בן  יוחנן  ומרבן 

אליעשר ורבי יהוזע ורבן גמליאל ורבי אלעשר בן ערך

ּוֵמֶהם  ְנַתְנֵאל,  ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁזִ י  ְוַרּבִ ַהּכֵֹהן  יֹוֵסי  י  ְוַרּבִ

י ַטְרפֹון  ן ֲעַשְרָיה ְוַרּבִ י ֶאְלָעָשר ּבֶ י ֲעִקיָבא ְוַרּבִ ְלַרּבִ

י  י ֵמִאיר ְוַרּבִ ְמִליֵאל, ּוֵמֶהם ְלַרּבִ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁזִ ְוַרּבָ

יא,  ׂזִ י ְיהּוָדה ַהּנָ ְמעֹון ְוַרּבִ י ׁזִ י יֹוֵסי ְוַרּבִ ְיהּוָדה ְוַרּבִ

ָנה  ׁזְ ַהּמִ ִעְנָיֵני  ָקַבץ  ר  ֲאׁזֶ דֹוׁז  ַהּקָ נּו  ַרּבֵ ְוהּוא 

ל  ּכָ ר  ִעּקַ ְוהּוא  ָרם,  ְוִחּבְ ִלְפָרִקים  ָקם  ְוִחּלְ ָרם  ְוִסּדְ

תֹוָרֵתנּו. ּסֹוְמִכים ָעָליו ּבְ ָלה ׁזֶ ּבָ ַהּקַ

ַלת  ְוַקּבָ ֶבֱאמּוָנָתם  ַהּתֹוָרה  י  ַאְנׁזֵ עֹות  ּדֵ ַאְך 
ר ַמְדֵרגֹות. ַרְך ֵהם ַעל ֶעׂזֶ ֲעבֹוַדת ְיָי ִיְתּבָ

ם ּגֶֹבר  ְכלּות ּגַ א אֹוָתם ַהּסִ ים ָנׂזָ ֲאָנׁזִ ָתם,  ִחּלָ ּתְ
ּתֹוָרה,  ּבַ ִלְמאֹס  ֲעֵליֶהם  ֲאוֹות  ַהּתַ

ֶהם ָהֻאּמֹות,  ְנִהיִגים ּבָ ּמַ ְנָהִגים ׁזֶ ּמִ בּו אֹוָתּה ּכַ ְוָחׁזְ

ּוְנִביִאים  ִלְנִביִאים,  ּוְשֵקִנים  ִלְשֵקִנים,  ַע  ִויהֹוׁזֻ

ְכֶנֶסת  י  ְוַאְנׁזֵ דֹוָלה,  ַהּגְ ְכֶנֶסת  י  ְלַאְנׁזֵ ְמָסרּוָה 

יק  ּדִ ַהּצַ ְמעֹון  ְוׁזִ יק,  ּדִ ַהּצַ ְמעֹון  ְלׁזִ דֹוָלה  ַהּגְ

ְלַאְנִטיְגנֹוס, ְוַאְנִטיְגנֹוס ְליֹוֵסי ֶבן יֹוֶעֶשר ּוְליֹוֵסי ֶבן 

ן  ּבֶ ַע  ִליהֹוׁזֻ ְמָסרּוָה  ְוֵהם  ַלִים,  ְירּוׁזָ ִאיׁז  יֹוָחָנן 

ִלי, ְוֵהם ְמָסרּוָה ִליהּוָדה ֶבן  אי ָהַאְרּבֵ ְוִנּתַ ַרְחָיה  ּפְ

ַמְעָיה  ָטח, ְוֵהם ְמָסרּוָה ִלׁזְ ן ׁזָ ְמעֹון ּבֶ אי ּוְלׁזִ ַטּבָ

ן  ְלַרּבָ ּוֵמֶהם  ל,  ְוִהּלֵ אי  ּמַ ְלׁזַ ּוֵמֶהם  ְוַאְבַטְליֹון, 

י ֱאִליֶעֶשר  אי ְלַרּבִ ן ַשּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ אי, ְוַרּבָ ן ַשּכַ יֹוָחָנן ּבֶ

ן ֲעָרְך  י ֶאְלָעָשר ּבֶ ְמִליֵאל ְוַרּבִ ּגַ ן  ְוַרּבָ ַע  י ְיהֹוׁזֻ ְוַרּבִ

כי  וכמו שיתבאר בסמוך  ולמעט  הדורות לפחות  הגדולה התחילו  כנסת  מן אנשי  לקבל. אבל 

מן אנשי כנסת הגדולה התחילו הדורות למעט, ולכך אמר, אנטיגנוס איש סוכו “קבל” משמעון 

הצדיק, ולא אמר שמעון הצדיק מסר התורה לאנטיגנוס איש סוכו, כי לא מסר לו כל תורתו 

שקבל, שהדורות התחילו לפחות ולהתמעט חכמתם, רק אמר אנטיגנוס איש סוכו קבל ממנו, כי 

קבל כפי כוחו כאשר היה לו לקבל, וכמו שאמר רבי אליעזר הגדול )סנהדרין סח, א( “הרבה תורה 

למדתי מרבותי ולא חסרתי מהם רק ככלב המלקק מן הים”, וכן כל הזוגות שזכר אחר כך לא 

הזכיר רק לשון קבלה, כי לשון קבל תולה במקבל והוא מקבל כפי כחו, אבל המסירה הוא שייך 

אל המוסר והוא מוסר כפי כחו גם כן, ודבר זה היה עד אנשי כנסת הגדולה, שהיה תולה הכל 

בנותן, כי המקבל יש לו כח לקבל כל אשר ימסור לו כי לא היה חיסרון במקבל, אבל כאשר יש 

חסרון במקבל, אין לתלות בנותן, דמה מועיל כח הנותן כאשר יש חסרון במקבל, ולפיכך אמר 

לשון קבלה.

 עיונים 



הלבבות שער עבודת האלהיםחובות 

תנג  המוסר   ארחות   

ביושר לבב הלבבות שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תנב  

וכמו החוקים זמנהיגים בהם 

הכסילים  את  החכמה  אנשי 

אותם  לדעתם.  הכפופים 

באו  הנמוכה  הדרגה  בעלי 

גובר  מפני  זו  השקפה  לידי 

ואינם  והמגושם.  הגס  טבעם  ומפני   – ועובי טבעם  על זכלם,  גברה  שתאוותם  מפני   – התאווה 

נכנסים תחת – והם ממאנים לקבל על עצמם את עול התורה שתנווט את דרכם ותקבע את אורח 

חייהם, והם גם לא נמזכים בעבותות

ֹגֶבר  ֵני  ִמּפְ ִסיִלים,  ַהּכְ ֶהם  ּבָ ְנִהיִגים  ּמַ ׁזֶ ים  ְוַכֻחּקִ

ִנְכָנִסים  ְוֵאיָנם  ִטְבָעם.  ְועִֹבי  ְכָלם  ׂזִ ַעל  ֲאָוה  ַהּתַ

ֲעבֹותֹות  ּבַ ִכים  ִנְמׁזָ )יג(ְולֹא  ַהּתֹוָרה,  עֹל  ַחת  ּתַ

תימה לומר על משה ואהרן שבשביל הנאה כל דהו שהיה להם מבעל דין אחד נשתנית דעתם ודנו דין 

שקר, אבל הרי התורה העידה לנו שכן הוא, ועדות ה’ נאמנה )תהלים יט, ח(, ועל כרחך צריך לומר 

שהוא חוק הטבע בכחות נפש האדם, כי הרצון ישפיע על השכל, ומובן שהכל לפי ערך הרצון ולפי 

ערך השכל, כי רצון קטן ישפיע על שכל גדול רק מעט, ועל שכל קטן ישפיע יותר, ורצון גדול ישפיע 

עוד יותר, אבל פטור בלא כלום אי אפשר, וגם הרצון היותר קטן יוכל להטות איזה נטיה גם את השכל 

היותר גדול, ומצינו ברז”ל פרק שני דייני גזרות )כתובות קה, ב( שעל ידי הנאה כל דהוא שהגיעה להם 

מאדם, הרגישו תיכף נטיה בשכלם לומר מצי טעין הכי וכו’, עיי”ש דברים נפלאים מאד.

והשתא נחזי אנן, אם רבותינו ז”ל שהיו כמלאכים ברוחב דעתם ובמידותיהם הקדושות, פעלה 

עליהם קבלת הנאה כל שהיא להטות שכלם, כל שכן אנשים המשוקעים בתאות עולם הזה אשר 

היצר הרע משחד אותם ואומר להם הרי לפניך עולם של הפקר, ועשה מה שלבך חפץ, עד כמה 

יש כח בנגיעה הגסה הזאת לעור עיני שכלם, כי בדבר שהאדם משוחד לא יוכל להכיר את האמת 

אם היא נגד רצונותיו, והוא כמו שיכור לדבר זה, ואף החכם היותר גדול לא תעמוד לו חכמתו 

בשעה שהוא שיכור, ומעתה אין תימה מהפילוסופים שכפרו בחידוש העולם, כי כפי גודל שכלם 

עוד גדלו יותר ויותר תאוותיהם להנאות עולם הזה, ושוחד כזה יש בכחו להטות דעת אדם לומר 

כי שתי פעמים שנים אינן ארבע אלא חמש, ואין כח בשכל האדם להכיר את האמת בלתי אם אינו 

משוחד בדבר שהוא דן עליו, אבל אם הכרת האמת הוא נגד רצונותיו של אדם, אין כח להשכל 

גם היותר גדול להאיר את עיני האדם.

היוצא מזה, כי יסודי האמונה מצד עצמם הם פשוטים ומוכרחים לכל אדם שאיננו בכלל שוטה, 

אשר אי אפשר להסתפק באמיתתם, אמנם רק בתנאי שלא יהא האדם משוחד, היינו שיהא חפשי 

מתאוות עולם הזה ומרצונותיו, ואם כן סיבת המינות והכפירה אין מקורה בקילקול השכל מצד 

עצמו, כי אם מפני רצונו לתאוותיו המטה ומעור את שכלו.

ומעתה מובן היטב מה שהזהירה תורה ולא תתורו אחרי לבבכם, זו מינות, היינו שהאדם מוזהר 

האמת  יכיר  וממילא  הרצון,  מנטיות  חפשי  השכל  שיהא  כדי  רצונותיו  את  ולשעבד  להכניע 

המוכרחת לכל בן דעת שהקב”ה ברא את העולם, כמאמר רבי עקיבא שהעולם מעיד על הקב”ה 

שבראו, והכפירה אין לה שום מקום בשכל האדם כי אם ברצונותיו לתאוותיו, ואילו לא הגיעו 

תאוותיו למדרגה גסה, לא היה יכול בשום אופן לבוא לידי טעות של כפירה או עבודה זרה, על 

כן גדול עונו מנשוא שהגביר תאוותיו על שכלו כל כך עד שלא יכיר אמת פשוטה כזאת, והמצוה 

להאמין היינו שלא יגביר תאוותיו על שכלו, וממילא תבוא האמונה בהכרח, ואין צורך להשתדל 

להשיג אמונה, אלא להסיר את הגורמים להפסידה, והיא תבוא מאליה. 

יג. ולא נמזכים בעבותות הזכל מפני זהם חפצים בהפקר. הנה האמונה היא מכלל המצוות אשר 

כל ישראל חייבין בה תיכף משהגיעו לכלל גדלות, דהיינו תינוק בן י”ג שנה ותינוקת בת י”ב שנה 

)עי’ נדה מה, ב(, והנה ידוע כי בענין האמונה נכשלו הפילוסופים היותר גדולים, כמו אריסטו, אשר 

הרמב”ם )כתבי הרמב”ם, אגרת לרבי שמואל אבן תבון( העיד עליו ששכלו הוא למטה מנבואה, 

ורצונו לומר, שלבד הנבואה ורוח הקודש לא היה חכם גדול כמותו בעולם, ומכל מקום לא עמדה 

לו חכמתו להשיג אמונה אמיתית, ואם כן איך אפשר שהתורה הקדושה תחייב את כל התינוקות 

שישיגו בדעתם הפעוטה יותר מאריסטו, וידוע שאין הקב”ה בא בטרוניא עם בריותיו )עי’ ע”ז ג, א(.

וכתב רבי אלחנן וסרמן זצ”ל )‘דוגמאות לביאורי אגדות ע”ד הפשט’ שבסוף ספר קובץ הערות, סי’ י’( 

לבאר, דבאמת כאשר נתבונן בזה נמצא, כי האמונה שהקב”ה ברא את העולם היא מוכרחת לכל בן 

דעת אם רק יצא מכלל שוטה, ואין צורך כלל לשום פילוסופיא להשיג את הידיעה הזאת, וכמו שכתב 

ה’חובת הלבבות’ בשער היחוד פ”ו, עיי”ש. ואיך אפשר לבן דעת לומר על הבריאה כולה שנעשית 

מאליה, אחרי שאנו רואים על כל פסיעה סימני חכמה עמוקה עד אין תכלית, וכמה חכמה נפלאה יש 

במבנה גוף האדם ובסידור אבריו וכחותיו, כאשר יעידו על זה כל חכמי הרפואה והניתוח, ואיך אפשר 

לומר על מכונה – מאשין – נפלאה כזאת, שנעשית מאיליה בלי כוונת עושה, ואם יאמר אדם על מורה 

שעות שנעשה מעצמו, הלא למשוגע יחשב האומר כן. ואם כן הדבר תמוה ונפלא מאד להיפוך, איך 

נואלו פילוסופים גדולים לומר שהעולם נעשה במקרה?

ופתרון החידה מצינו בתורתינו הקדושה המגלה לנו כל סתום, והוא הכתוב )דברים טז, יט( ‘לא תקח 

שוחד כי השוחד יעור עיני חכמים’, ושיעור שוחד על פי דין תורה הוא בשוה פרוטה כמו גזל וריבית 

וכדו’, וה”לא תעשה” הזאת נאמרה על כל אדם, וגם החכם מכל אדם וצדיק כמשה רבינו ע”ה, אם 

יצוייר שיקח שוחד פרוטה, יתעוורו עיני שכלו ולא יוכל לדון דין צדק, ובהשקפה ראשונה הוא דבר 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תנה תנד   המוסר   ארחות   

ולקבל חוקיו – כדי שישמעו 

את  ויקבלו  לדבריו 

הוראותיו. ואינם – אך אנשי 

כת זו אינם מאמינים בגמול 

ואינם מקבלים את   – ועונז 

בעולם  יעניק  שה'  העובדה 

קיום  על  וגמול  שכר  הבא 

המצוות ועונש על העבירות.

ואני רואה – והנני מוצא לנכון 

מן  עליהם  זיז  מה  לבאר 

הפרכות  להציג   – התזובות 

את  לסתור  כדי  בהן  שיש 

דרך  על  בקצרה,  השקפתם 

דרך ההסכמה  ועל  המניעות 

את  אסתור  אחד  מצד   –

דעתם, ואוכיח כי מן הנמנע שהאמת היא כדבריהם, ומצד שני אוכיח שאף לפי טעותם מחייב ה' 

לקיים את התורה כולה, והוא נותן עליה שכר ועונש: על דרך המניעות – הדרך הראשונה שבעזרתה 

ניתן לסתור את דבריהם היא בדרך של "מניעה", כלומר, בהוכחה שמן הנמנע לקבל את דבריהם 

כאמת. כי הבורא – שהרי דבר פשוט הוא שהבורא הוא מדי נעלה ומרומם מכדי לזנות את מנהג 

וטבע העולם לצורך מי זמכשב עליו – שמייחס אליו דברי שקר וכזב, ויאמר - ואומר בזמו דבר 

מה זלא אמר, וגם אם הוא מייזר אותם בכשבו על האלהים אל אלהים – גם אם כוונת אותו אדם 

היא לקרב את העם אל האלהים על ידי הכזבים שהוא אומר בשמו. ועוד, כי אין החשון – שהרי 

הנבואה הנראה ]הנראית[ אל הנביא יותר נפלא וקזה – אינה מופלאה וקשה יותר מזנות המנהג 

לו – מאשר לשנות את טבע העולם. לפיכך כשם שאנשי כת זו מאמינים שהמופתים שעשה הנביא 

הם מאת הבורא, כך עליהם להאמין אף בנבואת הנביא, כי אין הנבואה מופלאה ופלאית יותר 

משינוי טבע הבריאה )טוב הלבנון(.

הדרך השנייה שמוכיחה את השקר שבדבריהם גורסת שגם לּו היינו מסכימים שהנביא אומר את 

החוקים מעצמו כדבריהם, עפר לפומיה, גם כן היינו צריכים לסור למשמעתו, וכדלהלן. ועל דרך 

ההסכמה – והתשובה על פי דרכם היא: אילו – אפילו היה מתברר בראיה ברורה ובהוכחות ברורות 

זהוא

להימשך  ומסרבים   – הזכל 

הבנת  מתוך  האמת  אל 

לשני  רבנו  ]כוונת  השכל 

שהזכירם  ההתעוררות  אופני 

הקודמים.  הפרקים  בשני 

במילים "עול התורה" כוונתו 

לימוד  ידי  על  להתעוררות 

השכל"  וב"עבותות  התורה, 

מתוך  להתעוררות  הכוונה 

לחם([,  )פת  שכלית  הכרה 

מפני זהם חפצים - וכל זאת 

לחיות  שואפים  שהם  משום 

ועל   – ובכמותם  הפקר.  בחיי 

בהם  וכיוצא  אלה  אדם  בני 

החכם  המלך  שלמה  אמר 

יחפוץ  ’לא  ב(:  יח,  )מזלי 

כסיל בתבונה כי אם בהתגלות 

חפץ  אינו  הכסיל   – לבו’ 

בהתבוננות, אלא רוצה לגלות לעין כול את תאוות לבו לרדוף אחרי תענוגים )על פי פירוש המאירי(.

והמדרגה הזנית – ובעלי הדרגה השנייה הם אותם האנזים אשר לא יכלו לדחות האותות ולהכחיז 

המופתים – שאינם יכולים להכחיש את האותות ולכפור במופתים אזר נראו באופן גלוי ומוחשי 

שה'  להודות  והוכרחו  כולם,  לעיני  רב  בפרסום  מפני שנעשו   – ידי הנביאים, מפני פרסומם  על 

– אלא שהם מטילים ספק באמיתות התורה  הוא שעשה אותם, אלא זנסתפקו באמיתת התורה 

ובעובדה שניתנה על ידי הנביא, מפני שלדעתם המשובשת לא ייתכן שהאלוקים הנעלה, המרומם 

והאינסופי ידבר עם אדם גשמי, אפסי ובר חלוף, ואמרו דברים קרובים לדעת מי זהקדמנו שכרם 

– מסיבה זו הם קרובים בהשקפתם לשיטת אנשי הקבוצה הקודמת שהזכרנו לעיל. הם סבורים, 

זהאלהים רצה להורות את בריותיו ]לבריותיו[ דרך זיתוקן בו ענינם – דרך של הנהגה מסודרת 

את הנביא  ]עורר[  העיר  כך  ולצורך  חייהם בעולם השה,  סדרי  כהלכה  יתנהלו  ידה  שעל  וישרה 

להנהיגם במה זצריך להם מן החוקים – לקבוע להם חוקים שיסדירו את חייהם בצורה תקינה על 

פי הבנתו, ונתן השם לו – לנביא, כוח להראות אותות ומופתים, כדי לזמוע דבריו

ְגמּול ָועֶֹנׁז. יו, ְוֵאיָנם ַמֲאִמיִנים ּבִ ל ֻחּקָ ּוְלַקּבֵ

ׁזּובֹות  ׁז ֲעֵליֶהם ִמן ַהּתְ ּיֵ ֶ ַוֲאִני רֹוֶאה ְלָבֵאר ַמה ּזׁ
ָמה. ַעל  ִניעּות ְוַהַהְסּכָ ֶרְך ַהּמְ ְקָצָרה ַעל ּדֶ ּבִ

ּנֹות  י ַהּבֹוֵרא ַנֲעֶלה ּוְמרֹוָמם ְלׁזַ ִניעּות, ּכִ ֶרְך ַהּמְ ּדֶ

ּלֹא  ֶ ּזׁ מֹו ַמה  ׁזְ ּבִ ְויֹאַמר  ָעָליו  ב  ַכּשֵ ּמְ ׁזֶ ְלִמי  ִמְנָהג 

בֹו ַעל ָהֱאלִֹהים  ַכּשְ ר אֹוָתם ּבְ ֵ ָאַמר, ְוִאם הּוא ְמַיּזׁ

ִביא יֹוֵתר  ְרֶאה ֶאל ַהּנָ י ֵאין ֶהָחשֹון ַהּנִ ֶאל ֱאלִֹהים, ּכִ

ֶרְך  ּדֶ ְוַעל  לֹו.  ְנָהג  ַהּמִ ּנֹות  ַ ִמּזׁ ה  ְוָקׁזֶ ִנְפָלא 

הּוא  ְרָאָיה ְברּוָרה ׁזֶ ֵרר ּבִ ָמה, ִאּלּו ָהָיה ִמְתּבָ ַהַהְסּכָ

ּוִבְכמֹוָתם  ֶהְפֵקר,  ּבַ ֲחֵפִצים  ֵהם  ׁזֶ ֵני  ִמּפְ ֶכל,  ַהּזֵׂ

ְתבּוָנה  ִסיל ּבִ ֵלי יח, ב(: לֹא ַיְחּפֹץ ּכְ ָאַמר ֶהָחָכם )ִמׁזְ

ּלֹות ִלּבֹו. ִהְתּגַ י ִאם ּבְ ּכִ

ִלְדחֹות  ָיְכלּו  לֹא  ים  ֲאָנׁזִ ִנית,  ֵ ַהּזׁ ְדֵרָגה  ְוַהּמַ
ר  ָהאֹותֹות ּוְלַהְכִחיׁז ַהּמֹוְפִתים ֲאׁזֶ

א  ֶאּלָ ִפְרסּוָמם,  ֵני  ִמּפְ ִביִאים,  ַהּנְ ְיֵדי  ַעל  ִנְראּו 

ת ַהּתֹוָרה, ְוָאְמרּו ְדָבִרים ְקרֹוִבים  ֲאִמּתַ קּו ּבַ ּפְ ְסּתַ ּנִ ׁזֶ

ָרָצה  ָהֱאלִֹהים  ׁזֶ ִשְכָרם,  ְמנּו  ִהְקּדַ ׁזֶ ִמי  ְלַדַעת 

עֹוָלם  ן ּבֹו ִעְנָיָנם ּבָ ֻתּקַ ּיְ ֶרְך ׁזֶ ִרּיֹוָתיו ּדֶ ְלהֹורֹות ֶאת ּבְ

ִריְך ָלֶהם ִמן  ּצָ ֶ ַמה ּזׁ ִביא ְלַהְנִהיָגם ּבְ ה, ְוֵהִעיר ַהּנָ ַהּשֶ

ָבָריו  ּדְ ֹמַע  ִלׁזְ ּומֹוְפִתים  אֹותֹות  לֹו  ְוָנַתן  ים,  ַהֻחּקִ
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ידי  את  וחיזק  ידו,  על 

אותות  בעזרת  נביא  אותו 

ומופתים שנתן לו לעשותם, 

רצונו  את  בכך  גילה  הרי 

זה  בנביאו  שנאמין  יתברך 

כך  ומשום  הנהגתו,  ושנקבל 

מן הראוי הוא זנסמוך עליו 

חיינו  בניהול   – בהנהלתנו 

והנהגתנו – ובהתנהגותנו, וכשם שאנו חייבים בשה אפילו למלך או לזלטון – שהרי ה' ציווה לנו 

לציית ולשמוע בקול המלך השליט מאין חכמה – גם אם אין בו חכמה, כמו זנאמר )מזלי כד, כא(: 

’ירא את ה’ בני ומלך’ – כשם שאתה ירא מה', כך אתה מחויב לירא מן המלך שה' ממנה ומפקיד 

לשלוט על מעשי בני האדם. ובאותו אופן ובדרך של קל וחומר בוודאי שמחובתנו לשמוע בקול 

הנביא, שהפקיד ה' לנו ומינה עלינו להורות לנו דרך נכונה )טוב הלבנון(. אכן, נצטווינו לשמוע 

לפקודת המלך, וכל זכן שעלינו לשמוע בקול מי זנראה מופת על ידו. 

ועל זני הפנים – יוצא אפוא שמפני שני טעמים, הם - אותם בני המדרגה השנייה, חייבים בקבלת 

ועונש.  ואת האמונה בשכר  התורה  מחויבים לקבל על עצמם את האמונה באמיתות   - התורה 

ראשית, מפני שהשקפתם הכפרנית מופרכת. ושנית, מפני שגם לפי דעתם, השכל מחייב להישמע 

למי שה' בחר בו להראות ניסים, הכול כפי שנתבאר.

כן – שהצדק אתם וכדבריהם, 

היה מן הדין להימזך אחריו – 

גם אז מחייב השכל להישמע 

לדברי הנביא, כי בוודאי אין 

 – הבורא יתברך מזנה מנהג 

ולא מראה  העולם  טבע  את 

זאינו  מי  ידי  על  מופתים 

הטובה  הדרך  היא  מה  יודע 

והיזרה שיש לנהוג בה. ומי זבחרהו הבורא יתעלה – ואותו נביא שהבורא יתברך בחר בו להורות 

לנו את הדרך הטובה והיזרה ולהנהיגנו על פיה, אחרי זנראה האותות

ַהְנָהָלֵתנּו  ּבְ ָעָליו  ְסֹמְך  ּנִ ׁזֶ הּוא  ָראּוי  ָידֹו,  ַעל 

ְלטֹון  ְלׁזִ אֹו  ְלֶמֶלְך  ֶשה  ּבָ ִבים  ַחּיָ ְוָאנּו  ְוַהְנָהָגֵתנּו, 

ֵלי כד, כא(: ְיָרא ֶאת ְיָי  ָאַמר )ִמׁזְ מֹו ׁזֶ ֵמֵאין ָחְכָמה, ּכְ

ָידֹו.  ַעל  מֹוֵפת  ְרֶאה  ּנִ ׁזֶ ִמי  ן  ּכֵ ׁזֶ ְוָכל  ָוֶמֶלְך,  ִני  ּבְ

ַהּתֹוָרה,  ַלת  ַקּבָ ּבְ ִבים  ַחּיָ ֵהם  ִנים  ַהּפָ ֵני  ׁזְ ְוַעל 

י ֵאין ַהּבֹוֵרא  ְך ַאֲחָריו, ּכִ ׁזֵ ין ְלִהּמָ ֵכן, ָהָיה ִמן ַהּדִ

ה ִמְנָהג ְולֹא ַמְרֶאה מֹוֵפת ַעל ְיֵדי ִמי  ּנֶ ַרְך ְמׁזַ ִיְתּבָ

ָחָרהּו  ּבְ ָרה. ּוִמי ׁזֶ ֶרְך ַהּטֹוָבה ְוַהְיׁזָ ֵאינֹו יֹוֵדַע ַהּדֶ ׁזֶ

ַהּטֹוָבה  ֶרְך  ַהּדֶ ָלנּו  ְלהֹורֹות  ה  ִיְתַעּלֶ ַהּבֹוֵרא 

ָהאֹותֹות  ְרֶאה  ּנִ ׁזֶ )יד(ַאֲחֵרי  ּוְלַהְנִהיֵגנּו,  ָרה  ְוַהְיׁזָ

אמנם, נבואת משה לצוות תורה לישראל, אינה נסמכת על אותות ומופתים. כמו שמפרש הרמב”ם 

בהמשך )ח, א(, שישראל לא קיבלו תורה ממשה מכוח האותות הנפלאים שעשה: “משה רבינו לא 

האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה, שהמאמין על פי האותות יש בלבו דופי, שאפשר שיעשה 

האות בלט וכשוף. אלא כל האותות שעשה משה במדבר לפי הצורך עשאם, לא להביא ראיה על 

הנבואה. הוצרך להשקיע את המצריים - קרע את הים והצלילן בו. צרכנו למזון - הוריד לנו את 

המן. צמאו - בקע להן את האבן. כפרו בו עדת קרח - בלעה אותן הארץ. וכן, שאר כל האותות”.

“ובמה האמינו בו, במעמד הר סיני, שעינינו ראו ולא זר ואזנינו שמעו ולא אחר, האש והקולות 

והלפידים, והוא נגש אל הערפל, והקול מדבר אליו ואנו שומעים: משה משה, לך אמור להן כך 

וכך. וכן הוא אומר ‘פנים בפנים דבר ה’ עמכם’, ונאמר ‘לא את אבותינו כרת ה’ את הברית הזאת’ 

)דברים ה, ד-ג(”.

יד. אחרי זנראה האותות על ידו ראוי הוא זנסמוך עליו בהנהלתנו והנהגתנו. בספר ‘רעה אמונה’ 

)להגר”מ שפירא זצ”ל, שיעור ט”ו, עמו’ קמח( הביא כמה חילוקים בין נבואת משה רבינו לנבואת 

שאר הנביאים. אחד החילוקים הוא באופן קבלת ישראל את אמיתת נבואת משה, לאופן קבלת דברי 

הנביאים. כתב הרמב”ם )יסוה”ת ז, ז(: “הנביא – אפשר שישולח לעם מעמי הארץ או לאנשי עיר או 

ממלכה לכונן אותם ולהודיעם מה יעשו, או למונעם ממעשים הרעים שבידיהם. וכשמשלחים אותו 

נותנין לו אות ומופת, כדי שידעו העם שהאל שלחו באמת... ואפשר שיעשה אות ומופת ואינו נביא, 

וזה האות יש לו דברים בגו. ואעפ”כ מצוה לשמוע לו, הואיל ואדם גדול וחכם וראוי לנבואה הוא, 

מעמידים אותו על חזקתו. שבכך נצטוינו. כמו שנצטוינו לחתוך את הדין ע”פ שני עדים כשרים, 

ואע”פ שאפשר שהעידו בשקר, הואיל וכשרים הם אצלינו מעמידין אותן על כשרותן”.

מבואר, שאנו מקבלים את דברי הנביא העושה אות ומופת, כשם שציותה תורה להאמין לעדים, 

אף שאין לנו ידיעה ברורה ללא פקפוק באמיתת דבריהם. ידיעה ברורה יש לאדם רק במה שהוא 

עצמו רואה. אבל התורה ציותה לא לחשוש שמא הנביא דובר שקר, כאשר רואים שהוא מהלך 

בדרכי קדושה ופרישות, וראוי לנבואה ועשה אות ומופת.

אותות  ויעשו  אדם  בני  יבואו  אם  גם  ערך,  שום  להם  אין  עצמם  מצד  והמופת  שהאות  נמצא, 

ומופתים עצומים, אין לנו שום סיבה להאמין לדבריהם בעקבות כך. הסיבה להאמין לנביא היא 

אך ורק הוראת התורה – “אליו תשמעון”. ובה נאמר, שהקב”ה הודיע שהוא ישלח אדם שאנו 

מכירים בו שהוא ראוי לנבואה, וישלח עמו אות ומופת, ועלינו להאמין לדבריו, כשמטרתו היא 

לחזק את תורת משה.

 עיונים 

 עיונים 
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המלך  שלמה  זאמר  מה 

כל  את  ’כי  יד(:  יב,  )קהלת 

מעזה האלהים יביא במזפט 

ואם  טוב  אם  נעלם  כל  על 

אין לפרש את  ובוודאי  רע’, 

ועונש  לשכר  בנוגע  הפסוק 

בעולם  כתשלום  הניתנים 

הזה, שהרי אנו רואים בחוש 

שצדיקים רבים חיים בעולם 

להיפך;  וגם  צער,  חיי  הזה 

על  מתענגים  רבים  רשעים 

רוב כול בעולם הזה, ואם כן בוודאי כוונת הפסוק היא על השכר והעונש השמורים לעולם הבא 

ודרסתם   – ’ועסותם  כא(:  ג,  )מלאכי  זנאמר  ממה  היא  לכך  נוספת  הוכחה   – ומהם  לחם(.  )פת 

ומעכתם רזעים כי יהיו אפר תחת כפות רגליכם – "ועסותם" מלשון דריסה ומעיכה. אמר הנביא, 

שאמנם בזמן הזה דרך רשעים צלחה וידם מושלת בחזקה, אבל לעתיד לבוא יהיו מרמס לרגלי 

הצדיקים, ביום אזר אני עוזה’ – ביום המשפט שאני שופט אותם לכיליון )רד"ק(, ואמר )מלאכי 

ג, יח(: ’וזבתם וראיתם בין צדיק לרזע בין עובד אלהים לאזר לא עבדו’ – אף על פי שעתה הנכם 

עבוד  'שווא  הרשעים  אומרים  כן  ועל  בצער,  הצדיקים  ואת  חיים בשלווה  הרשעים  רואים את 

אלוקים', הנה יגיע הזמן שבו תזכו לראות את ההבדל בין הצדיק לרשע )מצודת דוד(, ונאמר 

)יזעיה סו, כד(: ’ויצאו וראו - ביום הדין הגדול העתיד לבוא יצאו הצדיקים חוץ לירושלים אל גיא 

בן הינום לראות משם את משפט הרשעים בגיהנום, כי שם הוא פתח הגיהנום, כמו שאמרו חז"ל 

)סוכה לב, ב(, ויראו בפגרי

ובכמותם – ועל בני אדם אלה 

וכיוצא בהם אמר שלמה המלך 

’הבינו  ה(:  ח,  )מזלי  החכם 

פתאים ערמה – התבוננו וראו 

בה  ואין  מופרכת  שדעתכם 

 – לב’  הבינו  וכסילים  ממש, 

שימו לב שאף לפי טעותכם 

התורה  את  לקיים  עליכם 

ולהאמין בשכר ועונש )מנוח 

הלבבות וטוב הלבנון(.

הזליזית,  המדרגה  ובעלי 

זאמנם  האנזים,  אותם  הם 

נתבררה אצלם אמיתת התורה 

שהתורה  מאמינים  והם   –

שהם  אלא   – וחזבו  אמיתית, 

מדמים בדעתם כי הוא מחסד 

– שהתורה ניתנה כמתנת חסד 

בה  לייזר  האלקים,  מאת 

בריותיו – כדי להדריך בה את 

בעולם  הישרה  בדרך  ברואיו 

וכדי   – השה, ולהנהיג אותם בו 

להנהיג אותם באורח חיים טוב 

ומועיל בעולם הזה בלבד, אך 

לא לגמול – אבל לדעתם אין למצוות תגמול בעולם הבא, ולא לעונז – וכן מי שעובר על ציווי ה' יתברך 

אינו נענש על כך. והטעם בשה – והסיבה לטעותם היא, מפני מה זנזכר והוזב – ונשנה פעמים רבות 

בספרי הנביאים מן הגמול – עניין השכר והעונז בעולם השה, ולא – ולא הוזכר בדבריהם עניין הגמול אשר 

יינתן בעולם הבא. וכבר האריך רבנו סעדיה שכרונו לברכה בפרזת ’אם בחקותי’ )ויקרא כו, ג( להוכיח מה 

זיתברר בו בראיות ברורות המוכיחות את ביטול הדעות הללו וסתירת השקפתם של האנזים האלה.

ניתנים  אשר  והעונז  ברורות מעניני הזכר  והוכחות  ורמזים חשקים  יש סימנים  ובספרי הנביאים 

כתשלום לברואים בעולם הבא. אחת מהם – מההוכחות היא

ה  ַמֲעׂזֶ ל  ּכָ ֶאת  י  )טו(ּכִ יד(:  יב,  )קֶֹהֶלת  ָאַמר  ֶ ּזׁ ַמה 

טֹוב  ִאם  ֶנְעָלם  ל  ּכָ ַעל  ט  ּפָ ְבִמׁזְ ָיִביא  ָהֱאלִֹהים 

ָאַמר )ַמְלָאִכי ג, כא(: ְוַעּסֹוֶתם  ֶ ְוִאם ָרע. ּוֵמֶהם ַמה ּזׁ

ּיֹום  ּבַ ַרְגֵליֶכם  ּפֹות  ּכַ ַחת  ּתַ ֵאֶפר  ִיְהיּו  י  ּכִ ִעים  ְרׁזָ

ם  ְבּתֶ ְוׁזַ יח(:  ג,  )ַמְלָאִכי  ְוָאַמר  ה,  עֹׂזֶ ֲאִני  ר  ֲאׁזֶ

ר  ין עֵֹבד ֱאלִֹהים ַלֲאׁזֶ ע ּבֵ יק ְלָרׁזָ ין ַצּדִ ּוְרִאיֶתם ּבֵ

ִפְגֵרי  ְעָיה סו, כד(: ְוָיְצאּו ְוָראּו ּבְ לֹא ֲעָבדֹו, ְוָאַמר )ְיׁזַ

ֵלי ח, ה(: ָהִבינּו ְפָתאִים  )ִמׁזְ ּוִבְכמֹוָתם ָאַמר ֶהָחָכם 

ָעְרָמה ּוְכִסיִלים ָהִבינּו ֵלב.

ְרָרה  ְתּבָ ּנִ ׁזֶ ים  ֲאָנׁזִ ית,  ִליׁזִ ְ ַהּזׁ ְדֵרָגה  ְוַהּמַ
י  ּכִ בּו  ְוָחׁזְ ת ַהּתֹוָרה,  ֶאְצָלם ֲאִמּתַ

עֹוָלם  ּבָ ִרּיֹוָתיו  ּבְ ּה  ּבָ ר  ֵ ְלַיּזׁ ָהֱאלִֹהים  ֵמֶחֶסד  הּוא 

עֹוָלם  ה ּוְלַהְנִהיג אֹוָתם ּבֹו ִבְלָבד, לֹא ִלְגמּול ּבָ ַהּשֶ

ָעִמים  ב ּפְ הּוׁזַ ֶ ֶשה ַמה ּזׁ א ְולֹא ְלעֶֹנׁז. ְוִהְטָעם ּבָ ַהּבָ

ה  ַהּשֶ עֹוָלם  ּבָ ְוָהעֶֹנׁז  מּול  ַהּגְ ִמן  ִביִאים  ַהּנְ ִסְפֵרי  ּבְ

ְסַעְדָיה  נּו  ַרּבֵ ֶהֱאִריְך  ּוְכָבר  א.  ַהּבָ ָבעֹוָלם  ְולֹא 

ג(  כו,  ְקָרא  )ַוּיִ ֻחּקֹוַתי  ּבְ ִאם  ת  ָפָרׁזַ ּבְ ִלְבָרָכה  ִשְכרֹונֹו 

ה. ים ָהֵאּלֶ עֹות ָהֲאָנׁזִ ּטּול ּדֵ ֵרר ּבֹו ּבִ ְתּבָ ּיִ ֶ ַמה ּזׁ

ֵמִעְנְיֵני  ֲחָשִקים  ִסיָמִנים  ִביִאים  ַהּנְ ּוְבִסְפֵרי 
ֵמֶהם  א.  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ ְוָהעֶֹנׁז  ָכר  ַהּזָׂ

טו. כי את כל מעזה האלקים יביא במזפט על כל נעלם אם טוב ואם רע. במסכת חגיגה )ה, א( 

אומרת הגמרא: רבי יוחנן כי מטי להאי קרא בכי, ]שכתוב[ ‘כי את כל מעשה ]אשר אדם עושה[ 

האלהים יביא במשפט, ]ואף[ על כל נעלם’, ]כלומר, אפילו על השגגות, שאיסורם נעלם ונסתר 

שגגות  לו  שוקל  עבד שרבו  יוחנן:[  רבי  אמר  זה  על  במשפט.  האלהים  מביאו  אותן,  מהעושה 

כזדונות, ]כלום[ תקנה יש לו ]לאותו עבד[?

וביארו ה’מסילת ישרים’ )פרק ד’( וה’טורי אבן’, כי מה שאמרו “שוקל לו שגגות כזדונות”, אין 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תסא תס   המוסר   ארחות   

)יזעיה סד, ג(: ’עין לא ראתה 

לא  נביא  שום  של  עין   –

חוץ   – שולתך  אלהים  ראתה 

את  האלהים,  אתה  מעיניך, 

בעולם  הקב"ה  יעזה  אשר 

למצפים   – לו’  למחכה  הבא 

ותרגום  )רש"י  לישועתו 

יונתן(, ונאמר )דניאל יב, ב(: ’ורבים מיזני אדמת עפר יקיצו אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לדראון 

עולם’. ומהם – ואחת ההוכחות הנוספות היא מה זנאמר )יזעיה נח, ח(:

הפוזעים  הרשעים  האנזים 

הרימה   - תולעתם  כי  בי 

האוכלת את בשרם לא תמות, 

ואזם – האש השורפת אותם 

לכל  דראון  והיו  תכבה,  לא 

לעין  יהיו  לחרפה   – בזר’ 

ומצודת  רד"ק  פי  )על  כול 

דוד(, ונאמר )תהלים לא, כ(: 

’מה רב טובך – מה מאד רב הטוב אזר צפנת ליראיך לעולם הבא, נוסף לטוב אשר פעלת לחוסים 

בך בגלוי בעולם הזה נגד בני אדם’ )על פי אבן עזרא ומצודת דוד(, ונאמר )שכריה ג, ש(: ’ונתתי לך 

מהלכים בין העומדים האלה’ – מלאך ה' הבטיח ליהושע הכהן הגדול, כי אם ילך בדרכי ה' וישמור 

את משמרתו, ייתן לו הבורא מהלכים בין השרפים והמלאכים העומדים תמיד לפניו )מצודת דוד(, 

ונאמר

ה  ְעָיה סד, ג(: )טש(ַעִין לֹא ָרָאָתה ֱאלִֹהים שּוָלְתָך ַיֲעׂזֶ )ְיׁזַ

ֵני  ׁזֵ ִמּיְ ים  )יש(ְוַרּבִ ב(:  יב,  אל  ִנּיֵ )ּדָ ְוָאַמר  לֹו,  ה  ִלְמַחּכֵ

ה ַלֲחָרפֹות  י עֹוָלם ְוֵאּלֶ ה ְלַחּיֵ ַאְדַמת ָעָפר ָיִקיצּו ֵאּלֶ

ח(: נח,  ְעָיה  )ְיׁזַ ָאַמר  ֶ ּזׁ ַמה  ּוֵמֶהם  עֹוָלם,   ְלִדְראֹון 

ָתמּות  לֹא  ם  תֹוַלְעּתָ י  ּכִ י  ּבִ ִעים  ַהּפׁזְ ים  ָהֲאָנׁזִ

ְוָאַמר  ר,  ׂזָ ּבָ ְלָכל  ֵדָראֹון  ְוָהיּו  ה  ִתְכּבֶ לֹא  ם  ָ ְוִאּזׁ

יֵרֶאיָך  ּלִ ָצַפְנּתָ  ר  ֲאׁזֶ טּוְבָך  ַרב  ָמה  כ(:  לא,  ים  ִהּלִ )ּתְ

ֵני ָאָדם, ְוָאַמר )ְשַכְרָיה ג, ש(:  ְך ֶנֶגד ּבְ ַעְלּתָ ַלחֹוִסים ּבָ ּפָ

ְוָאַמר  ה,  ָהֵאּלֶ ָהעְֹמִדים  ין  ּבֵ ַמְהְלִכים  ְלָך  י  ְוָנַתּתִ

טש. עין לא ראתה אלקים שולתך יעזה למחכה לו. במסכת סנהדרין )צט, א( שואלת הגמרא, “מאי ‘עין לא 

ראתה’? אמר רבי יהושע בן לוי, זה יין המשומר בענביו מששת ימי בראשית”. בספר העיקרים )מאמר 

רביעי פרק לג( כתב ש’יין המשומר בענביו’ הוא משל להנאות העולם הבא. וביאר, שהתענוגים שיהיו 

בימות המשיח הם לגוף ולנפש יחד, ולכן שייך להבינם בשכל שידמה בעיני רוחו מה הם, אבל התענוגות 

של העולם הבא שכולו רוחניות, הם לנפש בלבד, ולא שייך לתארם בכוחות הדמיון הגשמיים, ולכן אין 

כח בנפש האדם בהיותה בגוף בעולם הזה לשער ולצייר את אותו תענוג רוחני שיהיה לנשמות בעולם 

הבא. ומשום כך דימו את הנאות העולם הבא ליין המשומר בענביו, כלומר, שכשם שמי שמתענג על 

אכילת ענבים אך לא ראה מעולם יין לא יאמין למי שיאמר לו שמהענבים ניתן להוציא דבר יותר מהנה 

מהם, אבל לאחר שישתה יין ידע שהיין היוצא מהענבים יותר משובח ומהנה מהם. כן הוא בתענוגות 

העולם הבא, שאין הנפש הנמצאת בתוך הגוף יכולה להבין שיש הנאות רוחניות גדולות שאין לשערם, 

ורק לאחר שתצא הנפש מהגוף ותישאר רק רוחניות תוכל להבין את תענוגי העולם הבא.

והעץ יוסף )ד”ה זה( פירש, שלפי שהיין משמח את הלב ומשכח את הדאגות, לכך דימה אליו את 

העולם הבא שיהיו בו שמחה ותענוג בלי שום צער או דאגה. וגם כיון שהתורה נרמזה ביין )ע”ז 

לה, א(, לכן אמר שהוא שמור למי שעוסק בדבר שהוא רמוז בו.

יש. ורבים מיזני אדמת עפר יקיצו אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לדראון עולם. במסכת סנהדרין 

)צב, א(: “מנין לתחיית המתים מן התורה... רבינא אמר, מהכא ‘ורבים מישני אדמת עפר יקיצו, 

אלה לחיי עולם, ואלה לחרפות לדראון עולם’”. 

כוונת  זה ביארו  ולפי  ורשעים,  בזמן תחיית המתים של צדיקים  מצינו במפרשים כמה שיטות 

הכתוב בכמה דרכים. א. שיטת ה’יד רמ”ה’ )סנהדרין צ, א ד”ה וכן הא(, שאף הרשעים יקומו בתחיית 

הכוונה שעונש השוגג ומזיד שווים, שבוודאי העונש על העוון שעבר במזיד קשה יותר. בנוסף 

לכך, הרי בפסוק נזכר רק השוגג. אלא הכוונה היא שכמו שה’ שוקל את עוון המזיד ומעניש עליו 

לפי הראוי, כך הוא שוקל את החטא של שוגג ומעניש עליו לפי הראוי. 

ב’בן יהוידע’ )ד”ה שוקל( כתב, שאף שלא נזכר בפסוק כלל מזיד אלא רק שוגג, אולם מכיון 

שאין אדם נכשל בעבירה בשוגג אלא אם כן עבר קודם ]בין בגלגול זה ובין בגלגול קודם[ עבירה 

זו במזיד, שנאמר )הושע יד, ב( ‘שובה ישראל עד ה’ אלהיך כי כשלת בעוונך’, ועוון הוא מזיד, 

ומשמע שנכשל בשוגג בגלל עוון מזיד שקדם לו, הרי כשאמר הכתוב ‘על כל נעלם’ כלול בזה גם 

מזיד שהרי מוכרח שהיה עוון מזיד שקדם לו, וכן גם מסתבר שמטעם זה נענש על השוגג כמזיד 

משום שהוא תולדה שלו.

כזה  בשוגג  דווקא  כמזיד  השוגג  על  אף  נידון  שהאדם  כתב,  על(  ד”ה  )ח”א  המהרש”א  אמנם 

שהוא קרוב למזיד, שהיה יכול להישמר מהעבירה ולא נשמר, אלא שנכשל בשוגג ]ראה יבמות 

)פט, א( דוגמא לכך[. ועוד פירש שמתחייב על השוגג כמזיד באופן שיש עליו תביעה שהיה לו 

ללמוד ולא למד, וכגון כששגג במלאכות שבת, שלא ידע שמלאכה זו אסורה, שהיה לו ללמוד 

לגבי ביניהם  דמיון  שיש  כזדונות’,  שגגות  ‘שוקל  שפירש  משמע  ]ולדבריו  למד.  ולא  כך   על 

דרגת העונש[.

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תסג תסב   המוסר   ארחות   

הזה  העולם  אהבת  אל 

משגת  ידם  ואין  ותאוותיו, 

התאוות,  מילוי  אל  להגיע 

יכולים  שאינם  ומשום 

להשיגן, לקחו מעזה העבודה למצודות – הם משתמשים במעשי המצוות והעבודה כמצודה להשיג 

באמצעותם את תאוות העולם הזה, יצודו בהם העולם –

הצדקה   – צדקך  לפניך  ’והלך 

תלך  הזה  בעולם  שעשית 

עדן,  לגן  להוליכך  לפניך 

וכבוד ה’ יאספך’ – ויביאך אל 

נפשות  גנוזות  שבו  המקום 

דוד(,  )מצודת  הצדיקים 

נאמרו,  כאלה  פסוקים  והרבה 

מה זיארך שכרם – ואם נזכיר 

את כולם, נצטרך להאריך יתר 

על המידה.

והמדרגה הרביעית, הם אותם האנזים התקיים בנפזותם ברור התורה – שאמנם השתרשה בהם 

ועונש  גם מאמינים בעניין שכר  והם   – היא אמיתית, ואמיתת הגמול והעונז  האמונה שהתורה 

 בעולם הבא, אלא זנפזותם הטו אותם – אלא שמתוך שהם להוטים למלא תשוקותיהם הם פונים

ה  ַמֲעׂזֵ ְוָלְקחּו  ְוַתֲאוֹוָתיו,  ָהעֹוָלם  ַאֲהַבת  ֶאל 

ָהעֹוָלם, ָבֶהם  ָיצּודּו  ִלְמצּודֹות,   ָהֲעבֹוָדה 

ה  ה ָכֵאּלֶ בֹוד ְיָי ַיַאְסֶפָך, ְוַהְרּבֵ ְוָהַלְך ְלָפֶניָך ִצְדֶקָך ּכְ

ֱאַרְך ִשְכָרם. ּיֶ ֶ ַמה ּזׁ

ַנְפׁזֹוָתם  ם ּבְ ים ִהְתַקּיֵ ְדֵרָגה ָהְרִביִעית, ֲאָנׁזִ ְוַהּמַ
מּול ְוָהעֶֹנׁז  ת ַהּגְ רּור ַהּתֹוָרה ַוֲאִמּתַ ּבֵ

אֹוָתם ִהּטּו  ְפׁזֹוָתם  ּנַ ׁזֶ א  )יח(ֶאּלָ א,  ַהּבָ עֹוָלם   ּבָ
יש לעיין ממה שאמרו )פסחים נ, ב(: “לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות אף על פי שלא לשמה, 

מנת  על  שלומד  שמדובר  ב(  כב,  )סוטה  התוספות  ופירשו  לשמה”,  בא  לשמה  שלא  שמתוך 

שיכבדוהו, ואף זה מותר, כי מתוך שלא לשמה יבוא לשמה?

וביאר ה’מכתב מאליהו’ )ח”ג עמו’ 115, 119(: שיש שני מיני שלא לשמה; יש ולמוד התורה והמצוות 

שהאדם רוצה לקיימם באים מתוך רצון פנימי עמוק ומתוך כוונה כשרה, אלא שהיצר שם מכשולים 

בדרך, שמפריעים ומעכבים להוציא לפועל את השאיפה הטהורה. לכן משתמש האדם בשלא לשמה 

רק כדי לסלק את המפריעים. וביאר הג”ר שמחה זיסל זצ”ל מקלם, שלא כל שלא לשמה מוביל 

אל לשמה. באיזה שלא לשמה יעסוק האדם? בשלא לשמה כזה “שמתוכו בא לשמה”. ואימתי זה? 

כשבתוך השלא לשמה ישנה נקודת לשמה, שממנה יוכל להתפתח הלשמה. נקודת הלשמה מתגלה 

בכמה אופנים, אך העיקר הוא שירצה האדם – גם עתה בהיותו בתוך עולם השלא לשמה – לבא לידי 

לשמה; עליו לדחוף את עצמו בכח להכנס בשערי הלשמה. ]אם האדם לא ישתדל לכוון את מעשיו 

על מנת להתקרב אל ה”לשמה”, מעצמו לא יבוא. אפשר לאדם להרבות במצוות ובמעשים טובים 

כל ימי חייו, ולא לזוז אף במשהו לכיוון הפנימיות, וה”שלא לשמה” שלו ישאר בלי שינוי[. 

ויש שלא לשמה גרוע, והוא שמצוותיו של אדם מסובבות רק על ידי שאיפות עולם הזה, או שאר 

טובות והנאות שהוא מצפה עליהן, והממלאות את כל חלל לבו, ורק מבחוץ נראה כאילו עובד 

את ה’. אם רק השלא לשמה הוא המניע את מעשיו – לא יגיע ללשמה לעולם. הרי זה כמשחק 

בתיאטרון – “כאילו” היה באמת... “כאילו” במציאות... ונשאר רק משחק פורים, ואל המציאות 

האמיתית לעולם לא יגיע.

]אמנם בודאי, אין לנו רשות להפטר מקיום התורה והמצוות בכל אופן שיהיה; בודאי הסתת היצר 

הרע היא, שמיעץ לנו להניח אף מצוה קלה שבקלות משום שכוונתנו בה לא תהיה לשם מצוה. 

ובודאי, גם אם מקיימן שלא לשמה – הרי עשה מצוה. אבל ערכה? אם עשיית המצוה היא בגדר 

שלא לשמה הגרוע כדלעיל – אין ערכה כלפי מצוה לשמה אלא ערך של “כאילו”[.

המתים הראשונה שבימות המשיח לקבל עונשם מן העת והלאה לדורי דורות, ועליהם נאמר ‘ואלה 

לחרפות לדראון עולם’. ב. הריטב”א )ר”ה טז, ב ד”ה שנאמר, ותענית ל, ב( כתב שרק צדיקים שמתו 

בגלות זוכים לתחיית המתים שבימות המשיח ויהיו כבני עולם הזה לגמרי, והרשעים אינם קמים אלא 

ליום הדין. ולפי זה מבואר לשון הכתוב ‘ורבים’ שרק הרשעים תהא תחייתם ליום הדין. ג. המהרש”א 

)ח”א ד”ה מהכא( הביא דברי הגמרא בראש השנה )טז, ב( שכוונת הכתוב לשתי כתות שיעמדו ליום 

והכת השניה היא של רשעים לחרפות לדראון עולם.  הדין, האחת של צדיקים שיחיו לחיי עולם, 

ומבואר לפי זה שגם הכת של רשעים יקיצו בזמן תחיית המתים. וכן מבואר במאירי )קז, ב ד”ה המשנה( 

]וכתבו התוספות )ר”ה יז, א, ד”ה כי לית( שאף על גב שכתוב ‘לדראון עולם’, לא שלא יהא להם תקנה, 

אלא נדונים י”ב חודש ועולים[. ד. ב’אבן עזרא’ )דניאל יב, ב( כתב, שהגאון פירש, אלה שיקיצו יהיו 

לחיי עולם, ואלה שלא יקיצו יהיו לחרפות ולדראון עולם. וכן נראה דעת הרמב”ם )תשובה פ”ה ה”א(. 

ובשו”ת רבי אליהו מזרחי )הרא”ם, סי’ יא( כתב, שלדעת הרמב”ם, קודם יום התחיה יחיו הצדיקים 

לחיי עולם, הבינונים לחרפות לדראון עולם וכל שכן הרשעים, אלא שהבינונים יקיצו ויחיו והרשעים 

לא יקומו במשפט. עיין שם שהאריך בזה. וכן מבואר בשער הגמול להרמב”ן. ]אלא שלהרמב”ם תחיית 

הצדיקים היא בימות המשיח, ולהרמב”ן התחייה היא בזמן עולם הבא[.

יח. אלא זנפזותם היטו אותם אל אהבת העולם ותאוותיו וכו’ וקבלו התורה בגלוים ולא במצפונם. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תסה תסד   המוסר   ארחות   

זו  ומגמה   – החונף  מזערי 

החנופה  מחלקי  אחד  היא 

גם  המכונה  והוא  והצביעות, 

כלומר,  הנסתר',  'הזיתוף 

הבורא  את  שעובד  האדם 

בסתר  מתכוון  זו  בדרך 

ידי עבודתו  על  לבו להשיג 

הזה,  העולם  הנאות  את  גם 

ונמצא שבעבודתו הוא עובד 

במשותף למען הבורא ולמען 

עצמו והנאותיו.

והמדרגה הזזית, הם האנזים 

על  להשיג  מתכוונים  שאינם 

ידי מעשיהם שבח וכבוד מבני 

שבזכות  שכוונו  אלא  אדם, 

הגמול  להם  יגיע  מעזיהם 

רק  אבל  מהבורא,  והשכר 

וזאת מרוב  בעולם השה בלבד, 

אהבתם אותו - את העולם הזה 

ובחרם בנעימותיו – ומפני שהם 

בוחרים בתענוגיו, ואינם מצפים לגמול העולם הבא, משום שאינם מבינים גמול העולם הבא – ואף על פי 

שמאמינים שיש שכר בעולם הבא, בכל זאת אין הם משתוקקים אליו, מפני שבסכלותם הם אינם משיגים 

את מהות השכר בעולם הבא ואת נעימותיו – ואת העידון והתענוג הצפונים לצדיקים לעולם הבא.

והמדרגה הזביעית, הם האנזים העולים בדרגתם על בעלי המדרגות שהוזכרו לעיל. אלו הם מי 

שכבר התברר להם כל מה זהקדמנו שכרו – והם מאמינים באמיתת התורה ומציאות שכר ועונש 

כוונתם בעבודתם  - זהיתה  חסרונם  וזהו   – לבוא, אלא  לעתיד  לצדיקים  הצפון  בטוב  ומכירים 

לאלהים לתוחלת הגמול – מתוך תקווה וציפייה לשכר הן בעולם השה והן בעולם הבא, ולא ידעו 

אופני – אין הם מבינים ומשיגים את מעלת עבודת ה’ האמיתית שהיא העבודה לזמו יתברך ללא 

ציפייה לשכר בעולם הזה ובעולם הבא, ומטרתה היחידה לגדלו ולכבדו ולרוממו למה זיאות לו – 

כפי שראוי לו וכפי הדרך הרצויה לפניו בלבד. ועליהם אמרו רבותינו שכרונם לברכה 

את  מרמים  הם  בעזרתם 

עצמם  את  ומראים  הבריות, 

כצדיקים כלפי חוץ, ומטעים 

שייתנו  כדי  הבריות  את 

בהם  ויתמכו  אמון  בהם 

ויכבדו אותם ]פירוש הדבר, 

הכת  אנשי  רואים  שכאשר 

ועניותם  דלותם  את  הזו 

יוכלו  שלא  לדעת  ונוכחים 

להגיע ולהשיג את תאוותם, 

מלהשיג  מתייאשים  הם 

או  החומרי.  בעולם  הישגים 

אז הם מנסים לכבוש מקום 

את  ומראים  אחר  בתחום 

ופרושים,  כחסידים  עצמם 

תלמידי  בגדי  ולובשים 

שהבריות  כדי  חכמים, 

יאמינו בהם, וייתנו להם מתנות ויפקידו אצלם את ממונם, וגונבים את דעת הבריות והמקום. 

ומסיים רבנו בשער הפרישות )פרק רביעי( עניין זה במילים: "שהם הכת הרעה שבכל הכתות" 

)מרפא לנפש([, וקבלו – ומקבלים הם על עצמם את התורה בגלוים – רק בחיצוניותם ולא במצפונם 

– ולא בפנימיותם, ובלזונם ולא בלבבם, ובכמותם – ועל אנשים אלה ושכמותם נאמר )ירמיה ט, 

ש(: ’בפיו זלום את רעהו ידבר ובקרבו יזים ארבו’, ונאמר )יזעיה כט, יג(: ’בפיו ובזפתיו כבדוני 

ולבו רחק ממני’.

והמדרגה החמיזית, הם אותם האנזים שנתברר להם כל מה זהקדמנו והזכרנו לעיל מענין התורה 

והאמונה באמיתותה, וגם ברורה להם אמיתת הגמול – ויודעים גם את האמת בעניין השכר והעונז 

הזה,  העולם  לאהבת  לבם  את  היטתה  שנפשם  אלא   – נפזותם  אותם  זהטו  אלא  הבא,  בעולם 

כדי  רק  התורה  מצוות  את  עצמם  על  ומקבלים   – לגמול  להגיע  בקבלתה  וכוונו  התורה,  וקבלו 

לקבל שכר רב על קיומם מאת האלהים וכדי לזכות לזבח בני אדם וכבודם – וכדי שבני האדם 

התורה, קיום  בעבור   – עליה  השה  בעולם  ותהילה  גדולה  של  בשם  ויזכו  אותם  ויכבדו   ישבחו 

והוא זער

ר. ְסּתָ ּתּוף ַהּנִ ִ ֲעֵרי ַהחֶֹנף, ְוהּוא ַהּזׁ ַ ִמּזׁ

יֶהם  ַמֲעׂזֵ ּבְ נּו  ּוְ ּכִ ים  ֲאָנׁזִ ית,  ִ ּזׁ ִ ַהּזׁ ְדֵרָגה  ְוַהּמַ
ִבְלָבד  ה  ַהּשֶ ָבעֹוָלם  ַהּבֹוֵרא  מּול  ּגְ

ְוֵאיָנם  ְנִעימֹוָתיו,  ּבִ ּוָבֳחָרם  אֹותֹו  ֵמַאֲהָבָתם 

א ּוְנִעימֹוָתיו. מּול ָהעֹוָלם ַהּבָ ְמִביִנים ּגְ

ל  ֵרר ָלֶהם ּכָ ים ִהְתּבָ ִביִעית, ֲאָנׁזִ ְ ַהּזׁ ְדֵרָגה  ְוַהּמַ
ָהְיָתה  ׁזֶ א  ֶאּלָ ִשְכרֹו,  ְמנּו  ִהְקּדַ ֶ ּזׁ ַמה 

עֹוָלם  מּול ּבָ ֲעבֹוָדָתם ֵלאלִֹהים ּתֹוֶחֶלת ַהּגְ ָנָתם ּבַ ַכּוָ

ְיָי  ֲעבֹוַדת  ָאְפֵני  ָיְדעּו  ְולֹא  א,  ַהּבָ ּוָבעֹוָלם  ה  ַהּשֶ

אֹות לֹו  ּיֵ ֶ ּזׁ ְלַמה  ּוְלרֹוְממֹו  דֹו  ּוְלַכּבְ לֹו  ְלַגּדְ מֹו,  ִלׁזְ

ִלְבָרָכה  ִשְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ַוֲעֵליֶהם  ִבְלָבד. 

ַמְצּפּוָנם, ּוִבְלׁזֹוָנם ְולֹא  לּו ַהּתֹוָרה ִבְגלּוָים ְולֹא ּבְ ְוִקּבְ

לֹום ֶאת  ִפיו ׁזָ ִבְלָבָבם, ּוִבְכמֹוָתם ֶנֱאַמר )ִיְרְמָיה ט, ש(: ּבְ

ְעָיה כט,  )ְיׁזַ ְוֶנֱאַמר  ים ָאְרּבֹו,  ָיׂזִ ּוְבִקְרּבֹו  ר  ְיַדּבֵ ֵרֵעהּו 

י. ּנִ דּוִני ְוִלּבֹו ִרַחק ִמּמֶ ּבְ ָפָתיו ּכִ ִפיו ּוִבׂזְ יג(: ּבְ

ל  ֵרר ָלֶהם ּכָ ים ִנְתּבָ ית, ֲאָנׁזִ ַהֲחִמיׁזִ ְדֵרָגה  ְוַהּמַ
ַהּתֹוָרה  ֵמִעְנַין  ְמנּו  ִהְקּדַ ֶ ּזׁ ַמה 

ִהּטּו  א ׁזֶ א, ֶאּלָ עֹוָלם ַהּבָ מּול ְוָהעֶֹנׁז ּבָ ת ַהּגְ ַוֲאִמּתַ

ַהּתֹוָרה,  לּו  ְוִקּבְ ָהעֹוָלם,  ְלַאֲהַבת  ַנְפׁזֹוָתם  אֹוָתם 

ַבח  ּוְלׁזֶ ָהֱאלִֹהים  ִלְגמּול  יַע  ְלַהּגִ ָלָתּה  ְבַקּבָ נּו  ְוִכּוְ

ַער  ה ָעֶליָה, ְוהּוא ׁזַ עֹוָלם ַהּשֶ ֵני ָאָדם ּוְכבֹוָדם ּבָ ּבְ



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תסש תסו   המוסר   ארחות   

תהיו  ’אל  ב(:  א,  )אבות 

את המזמזין   כעבדים 

פרס,  לקבל  מנת  על  הרב 

אלא הוו כעבדים המזמזים 

את הרב זלא על מנת לקבל 

זמים  מורא  ויהי  פרס, 

עליכם’.

הם  הזמינית,  והמדרגה 

להם  התברר  שכבר  האנזים 

ברורה  וידיעתם  בנפזותם 

בכל מה זקדם שכרו – שאינם 

עובדים את ה' על מנת לקבל 

ולא  הזה  בעולם  לא  פרס 

בעולם הבא, אלא שעדיין עבודתם אינה בצורה מושלמת, וחסרונה בכך זהם מקבלים על עצמם את 

עבודת ה’ מיראתם את

ופחד  מורא  מתוך   – ענזו 

ובבא  השה  בעולם  העונש  מן 

– ובעולם הבא, וכבר ביארנו 

זתי  בעלי  של  גנותם  את 

במה  ]הללו[  האלה  הדעות 

הקודם  בפרק   – לנו  זקדם 

]פרק שלישי[.

והמדרגה התזיעית, הם האנזים אשר האמינו בתורה ומשיגים את אמיתותה,

י  ּתֵ ַאְרנּו ְגנּות ׁזְ א, ּוְכָבר ּבֵ ה ּוַבּבָ ָעְנׁזֹו ָבעֹוָלם ַהּשֶ

ַדם ָלנּו. ּקָ ֶ ַמה ּזׁ ה ּבְ עֹות ָהֵאּלֶ ַהּדֵ

ים ֶהֱאִמינּו ַבּתֹוָרה  יִעית, ֲאָנׁזִ ׁזִ ַהּתְ ְדֵרָגה  ְוַהּמַ

ה”נודע ביהודה” בספרו “אהבת ציון” אומר, שדווקא בצדקה אומרת הגמרא שהנותן שלא לשמה 

הרי זה צדיק גמור, אך על שאר המצוות אומר התנא שאין לעשות כן. שכן, קיים הבדל מהותי בין 

צדקה למצוות אחרות: בכל המצוות, אם אין האדם מתכוון לעשותן כדי לעבוד את ה’, התועלת 

פחותה. לדוגמא: אם אדם קונה לולב בהון עתק רק כדי להרשים את כל באי בית הכנסת, אין לו 

בכך כל תועלת רוחנית. אך הנותן צדקה לעני הרי הוא מחיה בכך את נפשו הדואבת, ומה איכפת 

לו לעני אם הנותן רצה לקיים מצוה או רצה שיחיה בנו, העיקר שבסופו של דבר יש לו מה לאכול!

תשובה נוספת לשאלה זו הובאה בשם הגאון רבי אהרן כהן זצ”ל, הגמרא )ברכות כח, א( מספרת 

שכאשר היה נחלש רב זירא מגירסתו לאחר שעות רבות של לימוד, נהג ללכת ולהינפש מעט על 

פתח בית המדרש, באמרו: כיון שכאן עוברים כל העת תלמידי הישיבה, אקום מפניהם ואקבל 

שכר! המפרשים הקשו על כך שתי שאלות: איך יתכן שרב זירא יקום לפני בני הישיבה, הרי הם 

אלו שצריכים לקום מפניו? ושאלה נוספת, הרי למדנו במשנה “אל תהיו כעבדים המשמשים את 

הרב על מנת לקבל פרס”, ואיך אמר רב זירא שיקום לפני תלמידי חכמים כדי לקבל שכר?

ומבארים המפרשים שהיא הנותנת: דווקא משום שרב זירא היה פטור מלעשות זאת, יכול היה 

לקום מפניהם כדי לקבל שכר. כיון שכל מה שאמרה המשנה שלא לקיים מצוות על מנת לקבל 

שכר, נאמר דווקא במצוות שאדם מחוייב לעשותן, אך אם אין חובה בדבר אפשר לקיימן לשם 

שכרן. והנה, אדם מחוייב לעשר את כספו ומותר לו להמשיך לתת עד חומש ולא יותר. אם כן, 

אפשר לומר שמה שאמר התנא אל תהיו כעבדים וכו’ מדבר על מה שחייבים לתת. ומה שאמרה 

הגמרא, מדבר על מה שמותר לתת. על התוספת. וזה רמוז בפסוק “צדק צדק תרדוף למען תחיה” 

המילה “צדק” הראשונה מסמלת את הצדקה שחייבים לתת. המילה “צדק” השניה מסמלת את מה 

שמותר. ולכן בפעם השניה נאמר “למען תחיה”. על מנת שיחיה בני. 

יט. אל תהיו כעבדים המזמזים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא הוו כעבדים וכו’. כבר הקשו 

רבים ממשנה זו, על מאמר הגמרא )פסחים ח, א(: “האומר סלע זו לצדקה על מנת שיחיה בני, הרי 

זה צדיק גמור”, שלכאורה אין הדברים עולים בקנה אחד – אם אסור לעבוד את הקב”ה על מנת 

לקבל פרס, איך זה שהמקיים מצות צדקה כדי להחיות את בנו נחשב לצדיק גמור?

)ר”ה ד, א( כתבו, שדברי התנא במשנה  זו: התוספות  כמה תירוצים נאמרו כדי ליישב שאלה 

נאמרו לגויים, אבל יהודים יכולים לעבוד את ה’ גם על מנת לקבל פרס. ובעל התוספות יום טוב 

ביאר את כוונתם באמרו, שודאי אין הכוונה שהמשנה מדברת אל הגויים, אלא כוונת התנא היא 

ליהודים הנוהגים בענין זה כגויים. וכיצד נוהגים הגויים? התוספות )פסחים שם( מסבירים, שיהודי 

הנותן צדקה על מנת שיחיה בנו, ובנו מת, אין הוא מתחרט על נתינת הצדקה, אולם גוי הנותן 

צדקה כדי לרפא את בנו והבן מת – הוא מקלל את עצמו על הצדקה שנתן.

תירוץ נוסף אומר בעל “בית הלוי”, שיהודי הנותן צדקה על מנת שיחיה בנו, מתכוון גם לקיום 

חפצי שמים, שהרי אם ילד יהודי חולה הקב”ה רוצה שהוא יבריא, ונמצא שנתינת הצדקה היא 

לשם שמים! מה שאין כן בגוי הנותן צדקה כדי להחיות את בנו, נמצא שמטרתו היא רק עבור הבן.

ֶאת  ין  ׁזִ ּמְ ַהְמׁזַ ַכֲעָבִדים  ְהיּו  ּתִ )יט(ַאל  ב(:  א,  )ָאבֹות 

ַכֲעָבִדים  ֱהוּו  א  ֶאּלָ ָרס,  ּפְ ל  ְלַקּבֵ ְמָנת  ַעל  ָהַרב 

ָרס,  ל ּפְ ּלֹא ַעל ְמָנת ְלַקּבֵ ים ֶאת ָהַרב ׁזֶ ׁזִ ּמְ ַהְמׁזַ

ַמִים ֲעֵליֶכם. ִויִהי מֹוָרא ׁזָ

ָלֶהם  ֵרר  ִהְתּבָ ים  ֲאָנׁזִ ִמיִנית,  ַהׁזְ ְדֵרָגה  ְוַהּמַ
ִשְכרֹו,  ַדם  ּקָ ֶ ּזׁ ַמה  ל  ּכָ ַנְפׁזֹוָתם  ּבְ

ֶאת ְרָאָתם  ִמּיִ ְיָי  ֲעבֹוַדת  ִלים  ְמַקּבְ ֵהם  ׁזֶ א   ֶאּלָ

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תסט תסח   המוסר   ארחות   

כמו זאמר הכתוב )מזלי טש, 

ה(: ’תועבת ה’ כל גבה לב’.

העזירית  והמדרגה 

האנזים  הם  והעליונה, 

אמיתות  אצלם  שהתבררה 

מאמינים  גם  והם  התורה, 

בכל מה זהם חייבים להאמין 

והעונז  ]השכר[  הגמול  מן 

שמירת  על   – עליה  הניתן 

התורה  אי-שמירת  או 

ונתעוררו  העולמים,  בזני 

מהתעלמותם – וגם הינם ערים ואינם מתעלמים מעבודת ה', וראה לבם – ולבם מבין ומכיר את 

מה זהם חייבים בו כלפי הבורא

ובגמול ובעונז עליה - ומכירים 

למקיימיה  גמול  שיינתן 

בזני  עליה,  לעוברים  ועונש 

העולמים – הן בעולם הזה והן 

בעבודת  וכוונו  הבא,  בעולם 

ה'  את  וכשעובדים   – הזם 

יתברך  לזמו  מתכוונים  הם 

ולמה זיאות לו – כפי שראוי 

לו, אלא זבדרך עבודתם לא 

נזמרו – ולא נזהרו די הצורך 

ממפסידי העבודות – מדברים 

עבודתם  בשלימות  הפוגמים 

העבודה  ]מפסידי  ה',  לפני 

כפי  הרוח  וגסות  הגאווה  הם 

שמסיים רבנו בהמשך דבריו 

)טוב הלבנון([, ונכנס ההפסד עליהן – והפגם מפחית מערך עבודתם ולא הכירו - והם אינם יודעים 

מאין, ובדומה למה זנאמר ’שבובי מות – בימי החורף אין לזבובים כוח וקרובים הם למות, ולמרות היות 

"זבוב המוות" בריה קלה וחלושה, יבאיז יביע זמן רוקח – בכוחו להעלות סירחון וקצף אף לשמן 

המעורב בבשמים, כשהוא נופל לתוכו, כך יקר – כך כבדה יותר ומכרעת יותר מחכמה מכבוד שיש 

באדם אותה סכלות מעט’ שיש בו. אף על פי שאין בסכלות זו ממש, בכוחה לאבד את חשיבות מעשיו 

)רש"י(, ונאמר )קהלת ט, יח(: ’וחוטא אחד יאבד טובה הרבה’ – פעמים שחטא אחד פוגם את העבודה, 

ועל ידו מאבד האדם את כל ערך עבודתו )פת לחם(. ואמר קצת – ואחד מן החסידים אמר לתלמידיו: 

יותר מן  וחמור  – פן תיכשלו בדבר זהוא גדול  אילו לא היו לכם עוונות, הייתי מפחד עליכם ממה 

העוונות עצמם. אמרו לו – שאלו אותו תלמידיו: מה הוא הדבר הגדול והחמור יותר מן העוונות? אמר 

– ענה להם החסיד: הגבהות – זחיחות הלב והגאוה. ומדוע שתיהן חמורות מן החטאים עצמם? משום 

שאילולא למד האדם ואילולא עשה מצוות ומעשים טובים, לא היה לו במה להתגאות. נמצא שדווקא 

על ידי מעשיו הטובים הוא בא לידי גאווה. ועוד שהרי באופן רגיל האדם מתבייש לעשות עבירה, 

ואילו המתגאה במעשיו הטובים הולך ומתגבר בגאוותו, מפני שהוא סבור שמצווה הוא עושה. ועוד 

שעל עבירה יתעורר האדם לעשות תשובה, ועל גבהות הלב והגאווה אינו מתעורר לשוב בתשובה. 

מסיבות אלו גבהות הלב והגאווה חמורות מהעוון עצמו )מרפא לנפש(,

ל  ּכָ ְיָי  )כ(ּתֹוֲעַבת  ה(:  טש,  ֵלי  )ִמׁזְ תּוב  ַהּכָ ָאַמר  ׁזֶ מֹו  ּכְ

ַבּה ֵלב. ּגְ

ֶאְצָלם  ְרָרה  ִהְתּבָ ים  ֲאָנׁזִ יִרית,  ָהֲעׂזִ ְדֵרָגה  ְוַהּמַ
ִבים  ֵהם ַחּיָ ֶ ת ַהּתֹוָרה ְוָכל ַמה ּזׁ ֲאִמּתַ

ֵני ָהעֹוָלִמים, ְוִנְתעֹוְררּו  ׁזְ מּול ְוָהעֶֹנׁז ָעֶליָה ּבִ ִמן ַהּגְ

ִבים ּבֹו ַלּבֹוֵרא  ַחּיָ ֶ ּזׁ ם ַמה  מּוָתם, ְוָרָאה ִלּבָ ֵמִהְתַעּלְ

נּו  ְוִכּוְ ָהעֹוָלִמים,  ֵני  ׁזְ ּבִ ָעֶליָה  ּוָבעֶֹנׁז  מּול  ּוַבּגְ

ּלֹא  א ׁזֶ אֹות לֹו, ֶאּלָ ּיֵ ֶ מֹו ּוְלַמה ּזׁ ם ִלׁזְ ֵ ֲעבֹוַדת ַהּזׁ ּבַ

ְפִסיֵדי ָהֲעבֹודֹות, ְוִנְכַנס ַהֶהְפֵסד ֲעֵליֶהן  ְמרּו ִמּמַ ִנׁזְ

ֱאַמר )קֶֹהֶלת י, א(:  ּנֶ ֶ ּזׁ ירּו ֵמַאִין, דֹוֶמה ְלַמה  ְולֹא ִהּכִ

ֵמָחְכָמה  ָיָקר  ֶמן רֹוֵקַח  ׁזֶ יַע  ַיּבִ ַיְבִאיׁז  ָמֶות  ְשבּוֵבי 

ְוחֹוֶטא  יח(:  ט,  )קֶֹהֶלת  ְוָאַמר  ְמָעט,  ִסְכלּות  בֹוד  ִמּכָ

ַהֲחִסיִדים  ְקָצת  ְוָאַמר  ה.  ַהְרּבֵ טֹוָבה  ד  ְיַאּבֵ ֶאָחד 

ְלַתְלִמיָדיו: ִאּלּו לֹא ָהיּו ָלֶכם ֲעֹונֹות, ָהִייִתי ְמַפֵחד 

לֹו:  ָאְמרּו  ָהֲעֹונֹות.  ִמן  ָגדֹול  הּוא  ֶ ּזׁ ה  ִמּמַ ֲעֵליֶכם 

ֲאָוה,  ְבהּות ְוַהּגַ ַמה הּוא ָגדֹול ִמן ָהֲעֹונֹות? ָאַמר: ַהּגַ

כ. תועבת ה’ כל גבה לב. במסכת סוטה )ה, א(: “אמר רב נחמן בר יצחק, לא מינה ולא מקצתה ]-לא 

יחפוץ אדם במדת הגאוה, לא בכולה ואף לא במקצתה. והטעם:[ מי זוטר דכתיב ביה ‘תועבת ה’ 

כל גבה לב’” ]פירוש, וכי דבר קטן הוא זה שלבעל גאוה קורא הכתוב “תועבת ה’”[. 

הרמב”ם )הלכות דעות ב, ג( כותב: “ולפיכך ציוו חכמים ‘מאד מאד הוי שפל רוח’ וכו’, ועוד אמרו 

בשמתא מאן דאית ביה גסות הרוח ואפילו מקצתה”. 

והנה בגמרא לעיל שם אמרו: “אמר רבי חייא בר אשי אמר רב: תלמיד חכם צריך שיהא בו אחד 

משמונה בשמינית ]היינו מדה קטנה של גאוה[”. ורב הונא בריה דרב יהושע הוסיף על כך: “ומעטרא 

ליה כי סאסא לשבולתא” פירוש, אותה מדה קטנה של גאוה שנוהג בה התלמיד חכם נאה היא 

לו ומעטרת אותו כמו זקן השבולת המעטר אותה בגבהה. ורבא אומר עוד: “בשמתא דאית ביה 

ובשמתא דלית ביה” פירוש, בנידוי ראוי להיות מי שיש בו מדת הגאוה, אבל בנידוי ראוי להיות גם 

מי שאין בו מקצת ממנה, וכפי שאמרה הגמרא מקודם.

וכתב בהגהות מימוניות, שהרמב”ם לא סובר כרבי חייא בר אשי ולא כרב הונא בריה דרב יהושע ולא 

כרבא אלא כרב נחמן בר יצחק הנ”ל. הרי שההגהות מימוניות מפרש שאכן רב נחמן בר יצחק חולק 

על שאר האמוראים, והרמב”ם פסק כמותו. וכן משמע שפסק גם בפסקי ריא”ז. מצד שני, המאירי מביא 

רק את דברי האמוראים הראשונים האומרים שצריך שיהיה בו מקצת, ולא הביא כלל דברי רב נחמן 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תעא תע   המוסר   ארחות   

וקיימו במה  ועמדו באמונתם 

זקבלו – את אשר קיבלו על 

שמים  שם  לקדש  נפזותם 

ברבים. ועליהם אמר הכתוב, 

כי לעתיד לבוא יקרא הקב"ה 

להם  ויאמר  ולארץ  לשמים 

)תהלים נ, ה(: ’אספו לי חסידי 

כורתי בריתי עלי שבח’ – דרשו 

רבותינו ז"ל )סנהדרין קי, ב(, 

לעתיד לבוא כשיצא הקב"ה 

לדון את הגויים על הגזירות 

על  הדורות  במשך  שגזרו 

ששחטו  ועל  ישראל  עם 

בניהם  ואת  אותם  והמיתו 

ְיַחֶיּה  אז  או  זבח",  "עלי   -

הקב"ה ויאסוף את כל אותם 

בבריתו  שעמדו  החסידים 

ובאמונתם לקדש שם שמים ברבים וידון לעיניהם את הגויים ההם )מנוח הלבבות(.

בסיום הפרק הרביעי של שער עבודת האלוקים מסכם רבנו את הנקודות שנתבארו בו: ושאת היא צורת 

ההערה התוריה – ההתעוררות הבאה מלימוד התורה ומדרגות אנזי החכמה בספר התורה – ואלו דרגות 

האנשים בחכמת התורה, ותכונותיהם ומעלותיהם של המאמינים בה. ואפזר זיימצא במדרגות אנזי 

התבונות בתורה - ואפשר שיימצאו בין בעלי המעלות בתורה אנשים בעלי דרגות נוספות שולתי מה 

זספרנו – מלבד המדרגות שמנינו, אך השכרנו אותן הדרגות הנמצא עליו רוב המון האומה – שרוב בני 

האומה נכללים בהן. ובשכרנו אותו תועלתו – והתועלת של הצגת כל הדרגות הללו היא מוכחת – גלויה 

ומבוארת למי שמבקז את הדרך היזרה והיא מביאה לתועלת גדולה בעבורו, והוא - דהיינו, כי כאזר 

ימצא בו – כאשר יכיר האדם את המעלה זהוא קרוב אליה  ויבין את דרגתו האמיתית, ידע ויכיר גם את 

ורוב  טובו  גודל  בשל 

ולא  ]עמם[,  עליהם  חסדו 

לא  ולבם   – אל  לבם  זמו 

 – והעונז  מהגמול  מושפע 

בעבור  אינה  והשתדלותם 

הגמול או העונש, אך מהרו – 

אלא הם מזדרזים אל עבודת 

יתברך,  זמו  למען  האלהים 

 – בכוסף  ולרומם  ולגדלו 

הבורא  של  שמו  את  ולגדל 

ובערגה ובלבב זלם  באהבה 

בעבור  המחשבה,  ובטוהר 

שהם  מפני   – אותו  ידיעתם 

יודעים ומשיגים את גדולתו 

ואת רוממותו והכרתם את ענינו – ומכירים את הנהגתו הטובה.

ושאת המעלה הרמה – וזאת היא המדרגה הגבוהה והנעלה ביותר זבמדרגת אנזי התורה – שקיימת 

אצל בעלי התורה, ושאת מעלת – וזוהי דרגתם של הנביאים והחסידים, אזר נמסרו אל האלהים – 

אשר מסרו את עצמם להנהגת האלהים ולרצונו, וכרתו עמו ברית להיות נאמנים לו לעולם, וסחרו 

עמו – ו"נמכרו" לו ולרצונו והסכימו עליו – וסמכו עליו, ונתנו לו את נפזותם ובניהם וקנינם – ומסרו 

את נפשם ונפש בניהם וגם את כל רכושם וממונם,

ַנְפׁזֹוָתם.  ַעל  לּו  ּבְ ּקִ ֶ ּזׁ ַמה  ּבְ ֶבֱאמּוָנָתם  ְוָעְמדּו 

ֲחִסיָדי  ִלי  ִאְספּו  ים נ, ה(:  ִהּלִ )ּתְ תּוב  ַהּכָ ַוֲעֵליֶהם ָאַמר 

ּכְֹרֵתי ְבִריִתי ֲעֵלי ָשַבח.

י  ַאְנׁזֵ ּוַמְדֵרגֹות  ה  ַהּתֹוִרּיָ ַהֶהָעָרה  צּוַרת  ְושֹאת 
ֵסֶפר ַהּתֹוָרה, ּוְתכּונֹות ּוַמֲעלֹות  ַהָחְכָמה ּבְ

י  ַאְנׁזֵ ַמְדֵרגֹות  ּבְ ֵצא  ּמָ ּיִ ׁזֶ ר  ְוֶאְפׁזָ ּה.  ּבָ ֲאִמיִנים  ַהּמַ

ָשַכְרנּו  ַאְך  ְרנּו,  ּפַ ּסִ ֶ ּזׁ ַמה  שּוָלִתי  ּתֹוָרה  ּבַ בּונֹות  ַהּתְ

אֹותֹו  ּוְבָשְכֵרנּו  ה.  ָהֻאּמָ ֲהמֹון  רֹב  ָעָליו  ְמָצא  ַהּנִ

ְוהּוא,  ָרה,  ַהְיׁזָ ֶרְך  ַהּדֶ ׁז  ִלְמַבּקֵ מּוַכח  ּתֹוַעְלּתֹו 

הּוא ָקרֹוב ֵאֶליָה, )כא(ֵיַדע  ר ִיְמָצא בֹו ַמֲעָלה ׁזֶ ֲאׁזֶ ּכַ

ֶאל  ם  ִלּבָ מּו  ׂזָ ְולֹא  ֲעֵליֶהם,  ְוַחְסּדֹו  טּובֹו  ְלֹגֶדל 

ָהֱאלִֹהים  ֲעבֹוַדת  ֶאל  ִמֲהרּו  ַאְך  ְוָהעֶֹנׁז,  מּול  ַהּגְ

ֲעבּור  ֵלם, ּבַ ֹכֶסף ּוְבֵלָבב ׁזָ ל ּוְלרֹוֵמם ּבְ מֹו ְלַגּדֵ ִלׁזְ

ָרָתם ֶאת ִעְנָינֹו. ְיִדיָעָתם אֹותֹו ְוַהּכָ

ַהּתֹוָרה,  י  ַאְנׁזֵ ַמְדֵרַגת  ּבְ ׁזֶ ָהָרָמה  ֲעָלה  ַהּמַ ְושֹאת 
ר  ֲאׁזֶ ְוַהֲחִסיִדים,  ִביִאים  ַהּנְ ַמֲעַלת  ְושֹאת 

ִנְמְסרּו ֶאל ָהֱאלִֹהים, ְוָכְרתּו ִעּמֹו ְבִרית, ְוָסֲחרּו ִעּמֹו, 

ימּו ָעָליו, ְוָנְתנּו לֹו ַנְפׁזֹוָתם ּוְבֵניֶהם ְוִקְנָיָנם,  ְוִהְסּכִ

כא. ידע מה זסמוכה לה מן התכונות ויזתדל לעלות אליה. בעבודת ה’ צריך האדם להכיר את 

דרגתו אשר בה הוא נמצא ומשם לשאוף לעלות לדרגה גבוהה יותר מהדרגה שבה נמצא עתה, 

בר יצחק, משמע שגם הוא סובר שחולקים הם אלא שפסק כמותם ולא כרב נחמן בר יצחק.

אך יש מפרשים שאין כל מחלוקת בין דעתו של רב נחמן בר יצחק לדעת קודמיו. כולם מסכימים שצריך 

שתהא בתלמיד חכם מעט גאוה, מן הטעם שכתב רש”י ]שלא יהיו קלי הראש מזלזלים בו, ויהיו דבריו 

מתקבלים עליהם בעל כרחם[. האזהרה כאן היא רק שלא יהא “גבה לב”, היינו שהגאוה לא תשכון בתוך 

לבו, אלא רק בהנהגה חיצונית לעיני העם )‘חתם סופר’ – ‘תורת משה’ פרשת תרומה ד”ה ועשו ארון(.

ויש מפרשים שמעיקר הדין מודה רב נחמן בר יצחק לחכמים האחרים, אך למעשה, מכיון שהסכנה 

גדולה מאד שיטעה בשיקול הדעת וירבה בגאוה, בחשבו שאין זו אלא שמינית שבשמינית, לכן 

אומר הוא שמוטב להתרחק אפילו ממקצת גאוה )תפארת ציון(. 

 עיונים 

 עיונים 



הלבבותביושר לבב שער עבודת האלהיםחובות 

תעג  המוסר   ארחות   

הלבבות שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תעב  

דרגה אחר דרגה, אבל ַאל ידלג לקפוץ לדרגות גבוהות כשעדיין לא הגיע לדרגה שלפני דרגה 

גבוהה זו שאליה הוא קופץ, כי אז לא תחזיק מעמד דרגה גבוהה זו שבחר מאחר ועדיין אינו ראוי 

לזה, ובהכרח היא תיפול, כיון שכל עבודה זו תהיה עבודה חיצונית ולא פנימית ואמיתית. 

אחד מדרכי קניני התורה הוא: ‘המכיר את מקומו’ )אבות ו’, ו’(, ה’פרקי משה’ כתב ש’מקומו’ היינו 

מדרגתו, שכאשר אדם מכיר את מדרגתו ואינו חושב את עצמו יותר ממה שהוא, ישתדל תמיד 

להשלים את עצמו, וכשימצא אדם שחכם ממנו, יהנה ממנו במשאו ובמתנו עמו. 

בספר ‘שיעורי דעת’ )לרבי אברהם יצחק בלוך זצ”ל מטלז, עמו’ קע”ד( כתב: אין טוב לקפוץ פתאום 

ממדרגה שעומד בה למדרגה יותר רמה, או להדר בקיום מצוה מן המצוות ביתר שאת מדקדוקו בשאר 

המצוות – למשך זמן קצר. כי האדם צריך להתנהג באופן שיהיה יחס מתאים בין כל מעשיו, ושיהיו כל 

מעשיו נעשים בהתאם למדרגתו הכללית. אין לו להגזים באי אלו פרטים, או להקים במות ולגבן את 

דרכו בגבנונים ובגבעות בלי סדר ומשפט, כי באופן זה לא יתכן לעלות בהר ה’ ולקום במקום קדשו.

בביאור הגר”א משלי )יט, ב( על הפסוק “ואץ ברגלים חוטא” כתב: “רגלים הם המידות, כשירגיל 

האדם במידותיו הטובות הן נעשות לו כטבע, אך צריך לילך במידות מדרגא לדרגא כמו הולך 

בסולם, ולא יקפוץ למדרגה שאינו ראוי לה. וזהו ‘אץ ברגלים’ שקופץ למידה גבוהה שאין ראוי לה, 

הוא ‘חוטא’ וחסר מכל, כי יפול ממנה”. 

וכן מצינו בכמה מקומות בחז”ל, ומהם במסכת חולין )קה, א(: “אמר מר עוקבא, אנא להא מילתא חלא בר 

חמרא לגבי אבא ]פירוש, לדבר זה אני גרוע מאבי כחומץ בן יין )רש”י([, דאילו אבא כי הוה אכיל בישרא 

האידנא, לא הוה אכל גבינה עד למחר כי השתא ]מעת לעת[, ואילו אנא בהאי סעודתא הוא דלא אכילנא 

לסעודתא אחריתא אכילנא”. מאמר זה מעורר בנו תמיהה: לכאורה, אם מר עוקבא ראה את מנהג אביו 

כדבר שיש בו טעם וכחומרא שראוי לנהוג בה, עד כי כינה את עצמו ‘חומץ בן יין’ משום זה שלא נזהר 

בדבר כאביו, למה לא עשה אף הוא כאביו? אלא על כרחך שעבורו חומרה זו היתה יוצאת דופן ובלתי 

מתאימה למדרגתו, ולכן לא היה לו מן הראוי לנהוג בזהירות ההיא ]דדבר זה אינו אמיתי - לעשות כן אך 

ורק בגלל שאביו עשה כן, שאם כן אינו עושה כן מפני רצון השם באמת[, ומכיון שבזה גופא בלט המרחק 

בינו לבין אביו, התאונן על כך ואמר, אנא בהא מילתא חלא בר חמרא לגבי אבא. עכ”ד ה’שיעורי דעת’.

וקשה,  וז”ל:  עוקבא,  מר  הנהגת  על  כן  גם  דהקשה  עקב(  )פרשת  נחל’  ‘ערבי  בספר  כתב  וכן 

“דבשלמא אדם אחר שאינו נוהג בהנהגה זו יש לומר שאינו יודע זאת כי לא שמע עדיין שראוי 

לנהוג כך, מה שאין כן מר עוקבא שכבר ראה או שמע מאביו שנהג כך והיה לו געגועין על אותה 

הנהגה עד שקרא לעצמו חלא, אם כן מדוע לא נהג כך? אך הענין, עבודת ה’ צריך להיות בהדרגה, 

ולא כל הרוצה ליטול את השם יבוא ויטול )ברכות טז, ב(, ויש מדות חסידות דאסור להתנהג בהם 

מה זסמוכה לה מן התכונות 

הסמוכה  הדרגה  את  ידע   –

לכך  תביא  זו  וידיעה  לה, 

מדרגתו  לעלות  שיזתדל 

שיתבאר  ועוד,  אליה,  ויגיע 

מה  כך  ידי  על  לו  ויתברר 

בינו ובין התכונה העליונה מן 

התכונות – מהו המרחק שבין דרגתו לבין הדרגה העליונה ביותר, ויזתדל לעלות אליה במתינות 

ובהדרגה, מדרגה אחר מדרגה, ובדרך זו של עלייה בהדרגה, יהיה שה יותר קל עליו לטפס בסולם 

הדרגות ולהגיע לרום הדרגות.

ַלֲעלֹות  ל  ּדֵ ּתַ ְוִיׁזְ כּונֹות,  ַהּתְ ִמן  ָלּה  מּוָכה  ּסְ ֶ ּזׁ ַמה 

כּוָנה ָהֶעְליֹוָנה  ינֹו ּוֵבין ַהּתְ ֵאר לֹו ַמה ּבֵ ֵאֶליָה, ְוִיְתּבָ

ל ַלֲעלֹות ֵאֶליָה ַמְדֵרָגה ַאַחר  ּדֵ ּתַ כּונֹות, ְוִיׁזְ ִמן ַהּתְ

ַמְדֵרָגה, ְוִיְהֶיה ֶשה יֹוֵתר ַקל ָעָליו.

רק מי שמוחזק כבר בחסידות... כן מעשי הצדיקים מוכרח להיות בהדרגה, ולא שמי שמתחיל 

לעבוד ה’ יעשה תיכף כל מיני החסידות...”. עכ”ד. 

וכיוצא בזה אמר ה’אמרי אמת’ זצ”ל במה דאיתא במדרש )ב”ר ס”ה י”ב(, שאמר רבן שמעון בן 

גמליאל אני הייתי משמש את אבא בבגדים מלוכלכים, ויוצא לדרך בבגדים נקיים, אבל עשו היה 

משמש את אביו בבגדים מכובדים, וקשה אם כן למה לא עשה גם רבן שמעון בן גמליאל גם כן, 

אלא בהכרח שחיקוי אינו כלום, ועל כן לא רצה לחקות את השני בדבר שאינו אוחז בו, אף על 

פי שבפועל היה יכול לעשות כן )‘וללוי אמר’(.

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תעה תעד   המוסר   ארחות   

כי   – האדם  את  האלהים 

השכלית  ההתעוררות  מהות 

היא: תזכורת מאת האלוקים 

זכלו  באמצעות  האדם  אל 

ההתעוררות  ]גם  ונשמתו 

השכלית מיוחסת אל הבורא, 

לכאורה  שנראה  פי  על  אף 

לחשוב  בוחר  שהאדם 

רוחני,  חיזוק  של  מחשבות 

מפני שהבורא הוא שחנן את 

העולם;  בענייני  הנעשות  לפעולות  דומה  הדבר  באמצעותו.  אותו  שמעורר  והוא  בשכל  האדם 

ההתעוררות  מטרת  לחם([,  )פת  רק האמצעי  הוא  והגרזן  האדם,  אל  החציבה מתייחסת  פעולת 

סימני  את  ולהכיר  יתברך  גדולתו  את  ישיג  זו  התעוררות  ידי  על   – אותו  לדעת  היא  השכלית 

רק  תגיע  האלוקים  מאת  זו  התעוררות  אך   – שה מאת האלהים  והיה  בברואיו.  הנראית  חכמתו 

למי זזם את התורה אור לנתיבתו ]-לדרכו[, ולא נטה ממנה ימין ושמאל, והשתחרר מתאוותיו, 

ולהכרה הברורה, ויהיה  והוא מגיע לשיא ההבנה   – כזהוא מגיע אל תכלית זכלו וברור הכרתו 

נכסף להגיע לרצון האל – ומשתוקק למלא במעשיו את רצון הא-ל, ולעלות במעלות ]-למדרגות[ 

 החסידים החפצים בשלימות העבודה, ופנה לבבו מדאגות – ומסיר מלבו את כל דאגות העולם השה

ואת טרדותיו.

את  לבאר  עתה  לנו  וראוי 

דרכי  הם   – ההערה  אופני 

ונציג  הזכלית  ההתעוררות 

הזאלה  דרך  על  אותם 

של  בדרך   – והתזובה 

הנפש  בין  ותשובה”  “שאלה 

ודו  כמשל  כלומר  והשכל, 

שיח בין הנפש והשכל. נבאר 

מכאן  זו  בדרך  הדברים  את 

מה  בעבור  הזער,  סוף  עד 

והגלוי  הביאור  מן  בשה  זיז 

זו  שבדרך  מפני   - למחקרנו 

יתבאר ויתגלה הנושא שאנו 

רוצים לחקור ולפרש טוב יותר, כי דרך השואל להטעים ולפרש היטב את שאלתו כדי שתמיהתו 

תתקבל, והעונה, אף הוא מתאמץ מצדו ליישב את כל צדדי השאלה בטוב טעם, כדי שיתקבלו 

הדברים על לב השואל וישתכנע בצדקתם )פת לחם(.

רבנו חוזר בקצרה על הגדרת ההערה השכלית: ונאמר – נקדים תחילה, כי ההערה הזכלית היא 

השכרת

ְכלֹו, ָלַדַעת אֹותֹו  ֶאְמָצעּות ׂזִ ָהֱאלִֹהים ֶאת ָהָאָדם ּבְ

ָהֱאלִֹהים  ֵמֵאת  ֶשה  ְוָהָיה  ָחְכָמתֹו.  ִסיָמֵני  יר  ּוְלַהּכִ

יַע  ַמּגִ הּוא  ׁזֶ ּכְ ִלְנִתיָבתֹו,  אֹור  ַהּתֹוָרה  ם  ּזָׂ ׁזֶ ְלִמי 

ִנְכָסף  ְוִיְהֶיה  ָרתֹו,  ַהּכָ ּוֵברּור  ְכלֹו  ׂזִ ְכִלית  ּתַ ֶאל 

ַהֲחִסיִדים,  ַמֲעלֹות  ּבְ ְוַלֲעלֹות  ָהֵאל,  ִלְרצֹון  יַע  ְלַהּגִ

ה ְוִטְרּדֹוָתיו. ֲאגֹות עֹוָלם ַהּשֶ ה ְלָבבֹו ִמּדַ ּוִפּנָ

י ֶרק ֲחִמיׁזִ  ּפֶ

ְכִלית  ה ְלָבֵאר ָאְפֵני ַהֶהָעָרה ַהּזִׂ ָלנּו ַעּתָ ְוָראּוי 
סֹוף  ַעד  ׁזּוָבה  ְוַהּתְ ֵאָלה  ְ ַהּזׁ ֶרְך  ּדֶ )א(ַעל 

ּלּוי  ְוַהּגִ אּור  ַהּבֵ ִמן  ֶשה  ּבָ ׁז  ּיֵ ֶ ּזׁ ַמה  ֲעבּור  ּבַ ַער,  ַ ַהּזׁ

ְלֶמְחָקֵרנּו.

ַרת  ַהְשּכָ ִהיא  ְכִלית  ַהּזִׂ ַהֶהָעָרה  י  ּכִ ְוֹנאַמר, 

מובאים כעובדה, ולא כשאלה, והרי די היה שיאמר כי הים נס, הירדן סב לאחור וההרים והגבעות 

נאמרים  הם  כאשר  לדברים  יש  מיוחדת  ומתיקות  נעימות  כי  ללמדך,  וגו’.  אדון  מלפני  רקדו 

כתשובה לשאלה. כך הם מובנים יותר ללבו של השומע )‘פניני רבנו יחזקאל’(.

הגאון רבי חיים מבריסק זצ”ל ביאר מהי המצוה המיוחדת של סיפור יציאת מצרים בליל הסדר, 

ובמה היא מיוחדת ושונה ממצות זכירת יציאת מצרים הנוהגת בכל ימות השנה? אחד החילוקים 

שהיה רבי חיים מונה בין שתי המצוות הוא: ב”זכירה” של כל ימות השנה אין צריך אלא להזכיר 

לעצמו את יציאת מצרים, בעוד “סיפור” הוא לספר לאדם אחר, דרך שאלה ותשובה, כמאמר 

הכתוב “והיה כי ישאלך בנך” וגו’, “והגדת לבנך” וגו’, הבן שואל “מה נשתנה” והאב משיב “עבדים 

היינו”, ואפילו אדם שנמצא לבדו שואל לעצמו ומשיב לעצמו, בדרך של סיפור לאחר. 

א. על דרך הזאלה והתזובה וכו’ בעבור מה זיז בשה מן הביאור והגלוי למחקרנו. כאשר מבארים 

ענין כל שהוא והוא נעשה בצורה של ‘שאלה ותשובה’ הרי בכך מתבאר הענין היטב, משום שדרך 

השואל להטעים ולפרש היטב את שאלתו כדי שתמיהתו תתקבל, והעונה, אף הוא מתאמץ מצדו 

ליישב את כל צדדי השאלה בטוב טעם, כדי לשכנע את השואל שאין מקום לשאלתו )פת לחם(.

רבי יחזקאל אברמסקי זצ”ל היה אומר, כי טעם מיוחד יש לדבר תורה הנאמר כתירוץ לקושיא 

הבאים  הדברים  של  עריבותם  ניכרת  שבשאלה  הבהירות  אי  מתוך  דוקא  שכן  לו,  שהוקדמה 

כתירוץ. למדתי זאת – היה אומר הגר”י אברמסקי – מסידור מזמורי התהילים על ידי נעים זמירות 

ישראל, דוד המלך ע”ה. במזמור הראשון שב’הלל’ שואל דוד המלך: “מה לך הים כי תנוס, הירדן 

תסוב לאחור, ההרים תרקדו כאלים, גבעות כבני צאן”. לאחר הצגת ארבע השאלות עונה המשורר 

האלוקי: “מלפני אדון חולי ארץ מלפני אלוק יעקב” וגו’. ומה היה המקרא חסר לוא היו הדברים 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תעש תעו   המוסר   ארחות   

ולזקול  ]עמהם[,  עליהם 

הטובות בזבח – ושיש לשבח 

ערכן,  כפי  הטובות  את 

ולגמול   – בגמול  והצדקות 

טובה כפי טיבה והיקפה של 

בעונז  והרעות  טובה,  אותה 

– ולהעניש כפי מידת הרשע 

והרעה המכוונת את המעשה 

צריך  הללו  הדברים  ]את 

ומאזני  בפלס  לאמוד  האדם 

משפט, שהרי לא ייתכן לשבח אדם בשבח גדול בעבור טובה קטנה, ואין זה נכון להגדיר שכר 

לעונש  בנוגע  הדבר  וכן  הטובה.  גודל  את  תואם  אינו  אם  “גמול”,  בשם  טובה  תמורת  הניתן 

הניתן על המעשים הרעים )פת לחם([, וכשנצרכים לתת לאדם שכר טוב על מעשיו צריך לדעת 

ומהי  ההטבות  סוגי  שבין  וההבדל  הטבה  כל  של  הערך  מהו   – גמול  על  גמול  יתרון  ולהעריך 

העדיפות שיש בהטבה אחת מול הטבה אחרת, וכן יש לדעת את ערכו של עונז על עונז – שכל 

אחד מסוגי העונשים יש לו ערך שונה ביחס לאחר; עונש מסויים הוא יותר קל או יותר חמור 

גודל  כפי   - והעונש  הטובה  גודל  כפי  להיות  צריך  שהשכר  מפני  ]וזאת  וכדומה  אחר  מעונש 

הרעה, וכשידע את דרגותיהם הנכונות של השכר והעונש, יוכל לגמול כראוי למי שהיטיב עמו 

בתשובה כשישובו   – בזובם  לפוזעים  למחול  ושראוי   – והמחילה  לנפש([,  )מרפא  לו  הרע   או 

באמת.

וכאזר תתבררנה ]יתבררו[ כל אלה הידיעות בנפזו של האדם בדרך – באמצעות זכלו והכרתו, 

אז יהיה זכלו מוזלם

להתעוררות  כהקדמה 

שיכיר  צריך  השכלית 

בסיסיות  בידיעות  האדם 

והן  השכל  מן  המתחייבות 

האדם  להנהגת  נצרכות 

בעולם הזה. 

הדרך  אולם   – הדברים  אך 

אזר יגיע בהם האדם – שעל 

ידה יוכל האדם להגיע לענין 

ההתעוררות  לידי   – ההערה 

המושכלות  לו  ברורים  שיהיו   – הם, זיתברר אצלו מה זנטע הבורא בזכל המדברים  הזכלית, 

הראשוניים והאקסיומות ההגיוניות שהטביע הבורא בתבונה האנושית ושהן בסיס לכל דיון שכלי, 

כגון: שיש לזבח את האמת ולדבוק בה ולגנות את הכשב ולהתרחק מן השקר, ובחר בצדק – ושיש 

לבחור בעשיית הצדק ולסור מעשיית עוול, וגמול בעלי הטובה בטוב – ושיש לגמול טובות לבעלי 

החסדים והודותם – ויש להודות להם על מעשיהם, וגמול אנזי הרעה ברע – ולגמול לאנשי הרשע 

רעה כפי דינם וגנותם – ולגנות אותם ]הכוונה היא למקומות שבהם התורה חייבה אותנו לגמול 

וכמו העונשים המסורים לבית דין להעניש את  ועמלק  ומואב  רעה לרשעים, כמו נקמת עמון 

העוברים על דיני התורה )פת לחם([, וגם פעולות הפוכות נדרשות: להזלים – לחיות בשלום עם 

בני האדם ולהיטיב

ְגמּול,  ָדקֹות ּבִ ַבח, ְוַהּצְ ׁזֶ קֹל ַהּטֹובֹות ּבְ ֲעֵליֶהם, ְוִלׁזְ

מּול, ְועֶֹנׁז ַעל  מּול ַעל ּגְ עֶֹנׁז, ְוִיְתרֹון ּגְ ְוָהָרעֹות ּבְ

ֱאֶמת. ׁזּוָבם ּבֶ ִעים ּבְ ִחיָלה ַלּפֹוׁזְ עֶֹנׁז, ְוַהּמְ

ֶנֶפׁז ָהָאָדם  ה ַהְיִדיעֹות ּבְ ֵרְרָנה ֵאּלֶ ְתּבָ ּתִ ר  ְוַכֲאׁזֶ
ֵלם  ְכלֹו ׁזָ ָרתֹו, ִיְהֶיה ׂזִ ְכלֹו ְוַהּכָ ֶדֶרְך ׂזִ ּבְ

ְלִעְנַין  ָהָאָדם  ֶהם  ּבָ יַע  ַיּגִ ר  ֲאׁזֶ ָבִרים  ַהּדְ ַאְך 
ַמה  ֶאְצלֹו  ֵרר  ְתּבָ ּיִ ׁזֶ ְכִלית,  ַהּזִׂ ַהֶהָעָרה 

ָהֱאֶמת  ַח  ּבֵ ׁזַ ּכְ ִרים,  ַהְמַדּבְ ֶכל  ׂזֵ ּבְ ַהּבֹוֵרא  ַטע  ּנָ ֶ ּזׁ

)ב(ּוְגֹמל  ֵמָעֶול,  ְוסּור  ֶדק  ּצֶ ּבַ ּוָבחֹר  ָשב,  ַהּכָ ְוַגּנֹות 

י ָהָרָעה  ֲעֵלי ַהּטֹוָבה ְבטֹוב ְוהֹודֹוָתם, ּוְגֹמל ַאְנׁזֵ ּבַ

ּוְלֵהִטיב  ָהָאָדם  ֵני  ּבְ ִעם  ִלים  ּוְלַהׁזְ ְוַגּנֹוָתם,  ְבָרע 

חייו, והכריח את בני ישראל לצאת למלחמה בניגוד לרצונם שלא רצו לגרום למיתתו של משה 

)רש”י פסוק ה’(. 

הרי כי משה וויתר על הכל ואף על חייו, חוץ מעל הכרת הטוב, בנושא זה הוא לא התפשר ולא 

הסכים לוותר, והוא עצמו לא יצא למלחמה בשום אופן, למרות שהקב”ה צוה אותו, וכל כך למה 

כי בור ששתית ממנו מים אל תזרוק בו אבן! כמה גדולה היא חובת הכרת הטוב, שעליה לא וויתר 

משה רבינו כי כל כך גדול חיובה. 

ב. וגמול בעלי הטובה בטוב והודותם. עד כמה גדולה וחשובה החובה של הכרת הטוב, הבה ונתבונן 

מהתנהגותו של משה רבינו במלחמת מדין: “וישלח אתם משה אלף למטה לצבא אתם ואת פינחס 

בן אלעזר הכהן לצבא” )במדבר לא, ו(. איתא במדרש )במדב”ר כב, ד( אמר הקב”ה למשה “נקם 

נקמת” – אתה בעצמך והוא משלח את אחרים, אלא מפני שנתגדל בארץ מדין אמר אינו בדין 

שאני מיצר למי שעשה בי טובה, המשל אומר בור ששתית ממנו אל תזרוק בו אבן. 

הבה נתבונן מכאן עד כמה גדולה וחשובה החובה של הכרת הטוב. הנה הקב”ה צוה למשה “נקם 

נקמת בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל עמך” )שם פסוק ב(, ואף על פי ששמע שמיתתו 

תלויה בדבר, עשה בשמחה ולא עיכב )רש”י שם(. הרי, שמשה רבינו ויתר על חייו בשביל שילכו 

לנקום את נקמת בני ישראל במדין, לא עיכב ולא עצר את המלחמה, ואדרבה הוא הפקיר את 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תעט תעח   המוסר   ארחות   

גם  הוא  לכך  ובנוסף   – עם 

צריך  הבורא  זאין  יודע 

שלו,  לגמול  כלל  וזקוק 

ירגיש  אז   – להיכנע  יתחייב 

נכנע  להיות  בנפשו  חובה 

ועלוב   – ונקל  זפל  ולהיות 

ואחר  עצמו.  ]-בעיני[  אצל 

כך יתבע את זכלו במעזים 

– ולאחר מכן יתבע משכלו שיורהו את המעשים אזר בהם ייתכן – שעל ידם ניתן לגזת ולהתקרב 

אל האלהים, כדי זמעשים אלו יהיו תמורת גמולו – ובקיומם ישיב לבורא גמול על טובותיו אשר 

הנכונה  בדרך  לצעוד  שכלו  אותו  יעורר   – בשה  היזרה  הדרך  על  יעירהו זכלו  זו  ובדרך  גמלו, 

והראויה וכפי שיבואר בהמשך.

הנקראת  והיא  אותו,  ומקיימת  גוף האדם  היא המחייה את  החיים של האדם.  רוח  היא  ה’נפש’ 

“הנפש החיונית”, על שם שהיא חיונית והכרחית לחיי האדם וקיומו. בנפש זו טבע הבורא את 

הנטייה להתאוות לכל הנאה גשמית, ועל כן היא נקראת גם “הנפש הבהמית”; נפש המתאווה 

היא  והנאות,  לתענוגים  משתוקקת  שהנפש  היות  הבהמה.  לנפש  בדומה  והנאותיו  הגוף  לקיום 

כל סבל  וכדי להרחיק מעליה  טוב  ליהנות משכר  כדי  רק  עול התורה  מקבלת על עצמה את 

ועונש, כלומר מטרתה היא להיטיב לעצמה. לעומתה ה’שכל’, היינו הנשמה הקדושה המשתוקקת 

לרוחניות, ניתנה אך ורק לאדם כדי לכבוש את תאוותיו ולמשול על הנפש והגוף.

ויציבה.  חשקה  תהיה  והכרתו 

 – האלהים  ישכירהו  ואם 

וכאשר ייתן ה’ בלבו הרהורי 

לו  להזכיר  כדי  התעוררות 

הדרך  את   – טובתו  דרך  את 

בעולם  טובתו  אל  המובילה 

יעורר  אז  הבא,  ובעולם  הזה 

את רעיוני נפזו ואת מחזבתו 

להבין   – עליו  טובתו  להבין 

עושה  שהבורא  הטובות  את 

]ותתחזק[ הכרתו  ויחשק  עמו, 

בהם – ויכיר בהן ובאמיתותן. 

 – לספרם  יזתדל  וכאזר 

אותן  לאמוד  ירצה  וכאשר 

להקיפן ולעמד עליהם – ולבחון אותן בזכלו, ולא יזיג את שה – לא יעלה הדבר בידו בעבור כלילתם 

ורובם – מפני שבכל טובה כלולות טובות רבות, היבטים שונים וזוויות שונות של התחשבות, חסד 

והטבה, והתמדתם ומזיכתם – ומפני שהטובות הן רבות, תמידיות ומתמשכות ]הטובות “התמידיות” 

הן הטובות הנמשכות ברציפות ללא הפסק, כגון החיים והבריאות. והטובות “המתמשכות” הן הטובות 

שאינן תמידיות, אך מצויות וחוזרות ונשנות מזמן לזמן. כל טובה השייכת לאחת משתי החלוקות 

הללו, נחשבת לטובה מרובה לפי משך הזמן של קיומה )פת לחם([. או-אז, בעקבות ההתבוננות 

בטובות הקל, יתבע את נפזו במה זהתברר חיובו בזכלו – ידרוש האדם מעצמו למלא את חובותיו 

כלפי הקב”ה, אותן חובות שכבר התברר לו בשכלו עד כמה הוא חייב בהן, דהיינו מגמול בעלי 

הטובות בטוב – מפני המושכל הראשוני שיש לגמול טובה למי שהיטיב עמו ושיש לבחור בצדק, ואז 

יחליט ויבחר לגמול טוב להאלהים יתעלה על רוב טובותיו אצלו – על שפע טובותיו העצומות כלפיו. 

וכאזר יראה האדם בעין ]-ברעיוני[ לבבו זאין לו יכולת לשה – שאין בכוחו לשלם לבורא בעבור 

טובותיו ויראה שהכרת הטובה לה’ היא למעלה מיכולתו,

ַנע ְוִלְהיֹות  ב ְלִהּכָ ֵאין ַהּבֹוֵרא ָצִריְך לֹו, ִיְתַחּיֵ ִעם ׁזֶ

ְכלֹו  ע ֶאת ׂזִ ְך ִיְתּבַ ָפל ְוָנָקל ֵאֶצל ַעְצמֹו. ְוַאַחר ּכָ ׁזָ

ֶאל  ּוְלִהְתָקֵרב  ת  ָלֶגׁזֶ ֵכן  ִיּתָ ֶהם  ּבָ ר  ֲאׁזֶ ים  ְבַמֲעׂזִ

ִויִעיֵרהּו  מּולֹו,  ּגְ מּוַרת  ּתְ ְהיּו  ּיִ ׁזֶ ֵדי  ּכְ ָהֱאלִֹהים, 

ָרה ָבֶשה. ֶרְך ַהְיׁזָ ְכלֹו ַעל ַהּדֶ ׂזִ

ֶרְך  ּדֶ ָהֱאלִֹהים  יֵרהּו  ַיְשּכִ ְוִאם  ֲחָשָקה.  ָרתֹו  ְוַהּכָ

ְלָהִבין  ְבּתֹו  ּוַמֲחׁזַ ַנְפׁזֹו  ַרְעיֹוֵני  ְיעֹוֵרר  טֹוָבתֹו, 

ל  ּדֵ ּתַ ר ִיׁזְ ָרתֹו ָבֶהם. ְוַכֲאׁזֶ ק ַהּכָ טֹוָבתֹו ָעָליו, ִויַחּשֵ

יג ֶאת ֶשה  ְכלֹו, ְולֹא ַיּזִׂ ׂזִ ְלָסְפָרם ְוַלֲעֹמד ֲעֵליֶהם ּבְ

יָכָתם,  ּוְמׁזִ ְוַהְתָמָדָתם  ם,  ְוֻרּבָ ִליָלָתם  ּכְ ֲעבּור  ּבַ

ְכלֹו  ְבׂזִ ִחּיּובֹו  ֵרר  ִהְתּבָ ֶ ּזׁ ַמה  ּבְ ַנְפׁזֹו  ֶאת  ע  ִיְתּבַ

ְוִיְבַחר  ֶדק,  ּצֶ ּבַ טֹוב ּוָבחֹר  ֲעֵלי ַהּטֹובֹות ּבְ ּבַ מֹול  ִמּגְ

ֶאְצלֹו.  טֹובֹוָתיו  רֹב  ַעל  ה  ִיְתַעּלֶ ָהֱאלִֹהים  ִלְגֹמל 

ָלֶשה,  ְיֹכֶלת  לֹו  ֵאין  )ג(ׁזֶ ְלָבבֹו  ֵעין  ּבְ ִיְרֶאה  ר  ְוַכֲאׁזֶ

ג. זאין לו יכולת לשה. כמו שכותב רבינו להלן בשער הבטחון )פרק ד’ חלק ו’( שאף אם יהיו מעשי 

האדם רבים כחול הים, לא יהיו שקולים אפילו כנגד טובה אחת מהטובות הרבות שהבורא מטיב 

עמו בעולם הזה, וכל שכן אם יש בו חטא, ואילו היה הבורא דורש מהאדם שיודה לו ויעבוד אותו 

כפי הטובות שקיבל, אז היו כל מעשי האדם כאין ואפס אף לעומת הטובה הקטנה ביותר שהטיב 

עמו הבורא.

והשל”ה הקדוש מסביר זאת על ידי משל, למה הדבר דומה, לאדם שעיניו התעוורו, רח”ל, ובא 

רופא גדול וריפא אותו בחינם, הלא עיור זה אוהב את הרופא אהבה עזה ונאמנה, ולא קשה לו 

למלא את כל אשר הרופא מבקש ממנו ומצוה לו. ורופא זה הרי לא ברא את עיניו, אלא ריפא 

תודה  אסיר  להיות  האדם  על  שיעור,  לאין  פעמים  וכמה  כמה  אחת  על  כן  ואם  בלבד,  אותם 

להשי”ת שברא בו את כל אבריו, וזן ומפרנס אותו, ומשגיח עליו, ונתן לו נשמה למען יוכל להגיע 

לידי נצחיות. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תפא תפ   המוסר   ארחות   

אלא  ]התרופה[,  הרפואה 

ומשתוקק  נכסף  זהוא  מי 

בלבד  הוא   - גופו  לבריאות 

שגורמת  בסבל  יעמוד 

זאינו  מי  אבל  התרופה, 

לבריאות  ומשתוקק  נכסף 

את  לסבול  יוכל  לא  גופו, 

הרפואה.  ומרירות  קוזי 

אמרה ]-משיבה ומבטיחה[ הנפז: כספי – רצוני ותשוקתי חשקים וצערי – ודאגתי גדולה כדי לפרוע 

– בשל התחושה שעלי  יכולתי ממה זיז לאלהי עלי  – וכמיטב  ולשלם לבורא ממה זתזיג ידי 

לפרוע חובותי כלפי הבורא על כך שידו הטובה נטויה עלי, ואתה השכל שרש אותי עוד על העניין 

הזה ולמדני כיצד עלי לשלם לו.

דו  רבנו  מציג  ואילך  מכאן 

ובו  לנפש  הנשמה  בין  שיח 

הנפש  את  השכל  מוכיח 

האמת.  דרך  על  ומעמידה 

הוא קורא לה לעבוד את ה’ 

מתוך הגיון המצפון וכהכרת 

טובותיו  על  לה’  טובה 

מתוך  לא  כלומר  הרבות, 

צרי  אינטרסנטיים,  מניעים 

לשכר  ציפייה  של  מבט, 

מתוך  אלא  מעונש,  ופחד 

אהבה לה’ )לפי מרפא לנפש 

וטוב הלבנון(.

אל  פונה  השכל   - ויאמר 

הנפז ואומר לה: האם התברר אצלך – האם ברור לך והתקיים בדעתך – והתאמת בהכרתך, זאת 

הטובות שבוראך  בעבור   – בטובות בוראך  לו  ו”ממושכנת”  לבוראך  חוב  בעלת  – שאת  חבולה 

– ועוצם  – וכי הנך קנויה לו תמורת חסדיו הרבים ועוצם חנותיו  היטיב לך, וקנויה ברוב חסדיו 

שפע הטובות שהוא משפיע עליך ]דרך העולם, שכשהעני זקוק לכסף, הוא נוטל בתחילה חפץ 

וממשכן אותו, ואין הוא מוכר אותו למלווה, מפני שהוא מקווה שבהמשך הזמן תשיג ידו לפרוע 

את החוב ולפדות את המשכון. אך אחר כך, כשמגיע מועד הפירעון ואין בידו לשלם את החוב, 

עובר המשכון לבעלות המלווה והופך להיות קנוי לו תמורת ההלוואה שנתן ללווה. כך הדבר גם 

אצל האדם: בתחילה נפשו ממושכנת לבוראה תמורת חסדיו הרבים, וכשאין ביד הנפש לשלם 

גמול תמורתן, היא הופכת להיות מכורה לבורא לחלוטין )פת לחם(. הדבר רמוז בדברי רבנו: 

תחילה נקט לשון “חבולה” וממושכנת, ורק אחר כך אמר “קנויה”[. ותאמר – משיבה הנפש: אכן 

כן, הדבר ברור לי ושמור בזכרוני.

אמר לה - ממשיך הזכל לשאול: אם כך, האם בדעתך לפרוע ולשלם לבורא לכל הפחות מקצת 

מן החובה מתוך מה זאת חייבת לבורא? — אמרה ]–משיבה[ הנפז: אכן כן, בדעתי לעשות זאת.

– בעוד  כן, עם רפיון כספך אליו  הכיצד תאמרי   – אמר לה הזכל בפליאה: והיאך ייתכן לך שה 

שרצונך ותשוקתך לשלם לבורא חלושים ורפויים, ובנוהג שבעולם האדם איננו סובל – אינו מוכן 

לסבול את מרירות

ִריאּות, ֲאָבל ִמי  הּוא ִנְכָסף ַלּבְ א ִמי ׁזֶ ָהְרפּוָאה ֶאּלָ

י ָהְרפּוָאה.  ִריאּות, לֹא ִיְסּבֹל ְקׁזִ ֵאינֹו ִנְכָסף ַלּבְ ׁזֶ

י ָחָשק ְוַצֲעִרי ָגדֹול ִלְפרַֹע  ְסּפִ ֶפׁז: )ד(ּכָ — ָאְמָרה ַהּנֶ

ה  ׁז ֵלאלַֹהי ָעַלי, ְוַאּתָ ּיֵ ֶ ה ּזׁ יג ָיִדי ִמּמַ ּזִׂ ּתַ ֶ ה ּזׁ ִמּמַ

ָשֵרש אֹוִתי עֹוד.

ם  ְוִהְתַקּיֵ ֶאְצֵלְך  ֵרר  ִהְתּבָ ַהִאם  ֶפׁז:  ַלּנֶ ַוּיֹאֶמר 
טֹובֹות ּבֹוְרֵאְך,  ַאּתְ ֲחבּוָלה ּבְ ְך, ׁזֶ ַדְעּתֵ ּבְ

ן. רֹב ֲחָסָדיו ְועֶֹצם ַחּנֹוָתיו? ַוּתֹאַמר: ּכֵ ּוְקנּוָיה ּבְ

ַמה  ְקָצת  ִלְפרַֹע  ְך  ְעּתֵ ּדַ ַהִאם  ֶכל:  ַהּזֵׂ ָלּה  ָאַמר 
ן. ֶפׁז: ּכֵ ֶבת ַלּבֹוֵרא? — ָאְמָרה ַהּנֶ ַאּתְ ַחּיֶ ֶ ּזׁ

ֵכן ָלְך ֶשה ִעם ִרְפיֹון  ֶכל: ְוֵהיַאְך ִיּתָ ָלּה ַהּזֵׂ ָאַמר 
ְמִרירּות  סֹוֵבל  ְוֵאיֶנּנּו  ֵאָליו,  ְך  ְסּפֵ ּכָ

ד. כספי חשק וצערי גדול לפרוע ממה זתזיג ידי ממה זיז לאלהי עלי. יסוד עבודת ה’ מאהבה 

“הוו  המשנה  דברי  על  כתב  ג(  א,  )אבות  יונה  רבינו  יתברך.  לה’  הטוב  הכרת  יסוד  על  בנויה 

כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס”: “יש לו לאדם לעבוד את ה’ על מנת שלא 

לקבל פרס, אלא מפני חסד שגמלו כבר, ומפני מעלת הרב שהוא ראוי לכך, וזאת היא עבודת ה’ 

מאהבה, שנאמר )דברים ו, ה(: “ואהבת את ה’ אלוקיך”, ואי זו היא אהבה שלימה בבני אדם, הרוצה 

לשמש לאוהבו מפני אהבתו אותו מימים קדמונים, ואפילו אם ידע שלא יתן לו פרס, ואהבה כזו 

יש לו לאדם לעשות עבודת ה’ יתברך”. עכ”ד.

כתב בספר ‘מכתב מאליהו’ )ח”א עמ’ 50(: "עבודת הא-ל בנויה על יסוד הכרת הטוב. הלא כה 

מפורש הוא בכל ספרי הקודש, אשר על האדם להודות לה’ הטוב על כל הטובות אשר עשה לו, 

וכי בשבילם עליו לקיים את כל המצוות והחוקים והתורות. גם ירמוז על דבר היסוד הזה בראשון 

לעשרת הדברים, אשר גילה האל ברוך הוא גילוי גמור לכל העם במעמד הר סיני, והוא: “אנכי ה’ 

אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים”. הרי שהזכיר “אשר הוצאתיך מארץ מצרים”, 

וגם הוסיף “מבית עבדים”, לעורר את רגשות הכרת הטובה.

הן יוכל האדם לעבוד את בוראו גם מיראת העונש, שיירא ויפחד שלא יושב לו כרעתו, ויקיים 

בזה את המצוות והחוקים, זו היא תחילת המדריגות בעבודתו יתברך, אבל עבודת הלב, עבודה 

שיש בה מן השלימות, תהיה רק בהרגשת ההודאה...” עכ”ל. 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תפג תפב   המוסר   ארחות   

ידיעה ברורה – נובע מהכרה 

ברורה בעוצם מה זאת חייבת 

את  לעבוד  חובתך  בגודל   –

האלהים מן הגמול – בתמורה 

לטובותיו, ובנוסף לכך יהיה 

זיז  מה  מיעוט  לך  ברור 

ביכלתך ממנו – שאין בכוחך 

לבורא  לשלם  וביכולתך 

בעבור טובותיו, ותכירי בכך 

שאם   – בו  בהתרפותך  כי 

הרי  בעבודתו,  תתרשלי 

שבכך תהא מפלתך ותגיעי לאובדן וכיליון, וכי בהזתדלותך בו – ובמאמציך לעבדו תהא הצלתך מן 

המפלה והכיליון ובכך תלויים חיותך – חייך הנצחיים, הרי אז תדעי שכספך אמת – שתשוקתך היא 

אמיתית וחפצך נחוץ – ורצונך להשיב לבורא טובה נובע מתוך הרגשה אמיתית והכרה בנחיצותו, 

ואם לא – אך אם אין תשוקתך נובעת מתוך התבוננות בכל אלו, דעי כי חשקך הוא זקר – ואינו 

אלא רצון כוזב. אמרה הנפז: אמנם בתחילה לא פסק חפצי מהיות רפה – רצוני היה חלוש ורופף 

וגם היה כספי כושב – ותשוקתי היתה מזויפת וכוזבת. הסיבה לחולשת הרצון תלויה ביראה ובפחד 

שאפיינו את עבודת ה’ שלי. מעת העירו אותי – כל עוד ההתעוררות לעבודת ה’ נבעה מידיעות 

]שעברו[ בעניין העונשים שניתכו על  קורות הימים הקדמונים זחלפו  שקראתי ולמדתי בדברי 

וכל  וזולתם,  ועדת קרח  ומצרים  ודור ההפלגה  ראש הרשעים במשך הדורות, כגון דור המבול 

עוד נשענתי על תיאורי השכר הטוב שניתן לצדיקים אשר חיו בשנים קדמוניות, כגון אבותינו 

אמר ]-מסביר[ לה הזכל: אם 

סיפרת  באזר  אמת  תאמרי 

דיברת  אשר  דברייך  אם   –

לפרוע  רצונך  לכנות  בנוגע 

הבורא  כלפי  חובותיך  את 

הם אמת, אפזר זתצליח בך 

שהרפואה  ייתכן   – הרפואה 

למצבך  תועיל  לך  שתינתן 

רפואתך,  תגיע  ובאמצעותה 

ואם איננו אמת כאזר אמרת 

– אך אם אין דברייך נאמרים 

אלו,  שבדבריך  הרי  באמת, 

הנך   – נפזך  אלא  תפתי  לא 

בלבד,  עצמך  את  מרמה 

והרפואה שתינתן לך לא תעלה ארוכה למכתך, כי החולה כזהוא מכשב ומשקר לרופא, איננו מונה 

– אין הוא מרמה כי אם את עצמו ומזיק לגופו, וכתוצאה מכך מפסיד הרופא טרחו – טרחתו של 

הרופא היא טרחת שווא וכל מאמציו לרפא את החולה אינם יכולים להועיל בלי שהחולה ישתף 

פעולה, ולהיפך, יכפיל על החולה חליו – חוליו יתגבר; כיוון שהרפואה אינה תואמת את מצבו, הרי 

שמחלתו הולכת ומתגברת עליו עוד יותר. אמרה ]-שואלת[ הנפז: והיאך יהיה ממני – וכיצד אוכל 

לדעת הכוסף לו – אם תשוקתי לשלם לבורא גמול היא אמיתית או הרפיון בו – או שהיא כוזבת?

אמר ]-משיב[ לה הזכל: אם יהיה כספך לו – אם יהיה חשקך לעבוד את הבורא אחרי

ֶבת ֵלאלִֹהים ִמן  ַאּתְ ַחּיֶ ֶ ְיִדיָעה ְברּוָרה ְבעֶֹצם ַמה ּזׁ

ְוִכי  ּנּו,  ִמּמֶ ְך  יָכְלּתֵ ּבִ ׁז  ּיֵ ֶ ּזׁ ַמה  ּוִמעּוט  מּול,  ַהּגְ

ּבֹו  לּוֵתְך  ּדְ ּתַ ּוְבִהׁזְ ְך,  ְלּתֵ ַמּפַ בֹו  ִהְתַרּפֹוֵתְך  ּבְ

ָנחּוץ, ְוֶחְפֵצְך  ֱאֶמת  ְך  ְסּפֵ ּכָ ְוַחּיּוֵתְך,  ָלֵתְך   ַהּצָ

לֹא ֶפׁז:  ַהּנֶ ָאְמָרה   — ֶקר.  ׁזֶ הּוא  לֹא,   ְוִאם 

ֵמֵעת כֹוֵשב,  י  ְוָכְסּפִ ָרֶפה  ִמְהיֹות  ֶחְפִצי   ָפַסק 

ָחְלפּו, ׁזֶ ְדמֹוִנים  ַהּקַ ִמים  ַהּיָ ְבֵרי  ּדִ אֹוִתי   ֵהִעירּו 

ר  ֲאׁזֶ ּבַ ֱאֶמת  ּתֹאְמִרי  ִאם  ֶכל:  ַהּזֵׂ ָלּה  ָאַמר 
ָהְרפּוָאה,  ְך  ּבָ ְצִליַח  ּתַ ׁזֶ ר  ֶאְפׁזָ  , ְרּתְ ִסּפַ

א  ֶאּלָ י  ְתַפּתִ , לֹא  ָאַמְרּתְ ר  ֲאׁזֶ ּכַ ֱאֶמת  ֵאיֶנּנּו  ְוִאם 

ֵאיֶנּנּו  ָלרֹוֵפא,  ב  ְמַכּשֵ הּוא  ׁזֶ ּכְ ַהחֹוֶלה  י  ּכִ ְך,  ַנְפׁזֵ

ָטְרחֹו,  ָהרֹוֵפא  ּוַמְפִסיד  ַעְצמֹו,  ִאם  י  ּכִ מֹוֶנה 

ֶפׁז: ְוֵהיַאְך  יל ַעל ַהחֹוֶלה ָחְליֹו. — ָאְמָרה ַהּנֶ ְוַיְכּפִ

י ַהּכֶֹסף לֹו אֹו ָהִרְפיֹון ּבֹו? ּנִ ִיְהֶיה ִמּמֶ

ַאַחר  לֹו  ְך  ָכְסּפֵ ִיְהֶיה  )ה(ִאם  ֶכל:  ַהּזֵׂ ָלּה  ָאַמר 

מבואר בדבריו, שיסוד עבודת ה’ מאהבה בנויה על יסוד הכרת הטוב, ומקורו במעמד הר סיני 

במאמר הראשון “אנכי ה’ אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים”. וזוהי העבודה השלמה, שהיא 

מאהבה הנובעת מהכרת הטוב. כמו שנתבאר בדברי רבינו יונה, שעובד “מפני חסד שגמלו כבר, 

ומפני מעלת הרב שהוא ראוי לכך, וזאת היא עבודת ה’ מאהבה”. 

ה. אם יהיה כספך וכו’ ומיעוט מה זיז ביכלתך ממנו. בתרומת המשכן נאמר: “ויקחו לי תרומה 

מאת כל איש אשר ידבנו לבו” )שמות כה, ב(. מדוע התרומה הייתה צריכה להיעשות דווקא מתוך 

נדיבות הלב, ולא מספיק נתינה לחוד? מבאר ה’חתם סופר’ )תורת משה(: תלתה התורה את כל 

הנתינה בנדיבות הלב, שכן אליבא דאמת לא נותן האדם כלום, שהרי “לה’ הארץ ומלואה” )תהלים 

כד, א(. נמצא, איפוא, שלא נותן האדם לקב”ה משלו, כי אם משל הקב”ה, וכמאמר הכתוב: “כי 

מידך הכל ומידך נתנו לך” )דה”י א’, כט, יד(.

אדם אשר יקחו ממנו את תרומת המשכן בעל כורחו, הרי לא נתן כלום, שהרי לא משלו נטלו כי 

אם משל הקב”ה. ברם, כאשר נותן אדם בנדבת לבו, הרי הראה נדבת לבו, ועצם נדיבותו ואהבתו 

לה’ היא נתינתו. ומשם כך אמרה תורה שתהיה תרומת המשכן דוקא מאת “כל איש אשר ידבנו 

לבו”, שאם לא כן, אין כאן כל נתינה ותרומה. 

 עיונים  עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תפה תפד   המוסר   ארחות   

לאחר   – בו  רגילה  זהיית 

המאכלים  מן  שתפרשי 

המזיקים שהיית רגילה בהם. 

מן  שתימנעי  לאחר  כלומר 

שהיית  הרעים  ההרגלים 

עתה.  עד  בהם  קשורה 

המאכלים  מן  ההימנעות 

לריפוי  משל  היא  הרעים 

הרעים,  מהרגליה  הנפש 

מרפא  אינו  שהרופא  וכשם 

הוא  עוד  כל  החולה  את 

המאכלים  באכילת  ממשיך 

המזיקים שהיה מורגל בהם, 

צומחים  ידם  שעל  מאכלים 

החלאים  כל  ומתהווים 

לנפש(. אמרה  )מרפא  רעים  הרגלים  לשרש  יש  תחילה  הנפש;  רפואת  בעניין  הוא  כן  הרעים, 

]-שואלת[ הנפז: ומה הוא אותו המאכל הרע אזר הייתי רגילה בו ונוהגת לאוכלו באופן מתמיד?

אמר ]-משיב[ לה הזכל: היא המידה המגונה זהתגברה - והשתלטה עליך מראזיתך – מתחילת 

יצירתך, וכחותיה המחשיקים – והכוחות המחזקים אותה מתחילת גידולך.

ואלו   – ]-שואלת[ הנפז: ואישו מידה היא המידה השאת, ומה הם הכוחות המחשיקים אותה  אמרה 

כוחות מחזקים אותה?

אמר ]-משיב[ הזכל: המידות המגונות - הרעות זבך הן רבות, אבל

ובניו,  ויעקב  יצחק  אברהם 

וזולתם )מרפא  ודור המדבר 

לחזק  הצלחתי  לא   - לנפש( 

את רצוני הטוב, ועדיין היה 

רצוני חלש ותשוקתי כוזבת, 

לי  ונתברר  נתבאר  אזר  עד 

ובאמצעותה  החכמה  בדרך 

זשכרתו  מה  אמיתת  על 

האדם  חובת  אמיתות   –

שהזכרת,  כפי  הבורא  כלפי 

זה  דבר  נתברר  ובתחילה 

התורה  הערת  מדרך  אצלי 

– על ידי התעוררות  תחילה 

הבאה מלימוד התורה, ואחר כך הוספתי להתבונן ונתאמתו אצלי הדברים בדרך הראיה הזכלית 

– בדרך התעוררות השכל, עד זעתה זב כספי אמת וחפצי ברור – הכרתי ברורה בחובותי כלפי 

הבורא וחשקי ורצוני אמתיים לשלם לה’ בעבור טובותיו בעמל רב כדי שעבודתי תהא שלימה.

אמר לה הזכל: אם מה זהשכרת הוא אמת, התאפקי על צער הרפואה – כדאי הוא לך שתסבלי את צער 

הריפוי, וסבלי את מרירות הסם - התרופה ורוע טעמו – ואת טעמה הרע, אחר אזר תמנעי מן המאכל הרע

הּוא  ּוַמה  ֶפׁז:  ַהּנֶ ָאְמָרה   — בֹו.  ְרִגיָלה  ָהִיית  ׁזֶ

ר ָהִייִתי ְרִגיָלה בֹו ְונֹוֶהֶגת? ֲאָכל ָהַרע ֲאׁזֶ ַהּמַ

ְבָרה  ּגָ ׁזֶ ה  ַהְמֻגּנָ ה  ּדָ ַהּמִ ִהיא  ֶכל:  ַהּזֵׂ ָלּה  ָאַמר 
ֲחִשיִקים  ַהּמַ ְוֹכחֹוֶתיָה  יֵתְך,  ֵמֵראׁזִ ָעַלִיְך 

ְוֵאישֹו  ֶפׁז:  ַהּנֶ ָאְמָרה   — ּדּוֵלְך.  ּגִ ת  ִחּלַ ִמּתְ אֹוָתּה 

ַהּכֹחֹות  ֵהם  ּוָמה  ַהּשֹאת,  ה  ּדָ ַהּמִ ִהיא  ה  ִמּדָ

ֲחִשיִקים אֹוָתּה? ַהּמַ

ְך ַרּבֹות, ֲאָבל  ּבָ ּדֹות ַהְמֻגּנֹות ׁזֶ ֶכל: ַהּמִ ַהּזֵׂ ָאַמר 

ַמה  ת  ֲאִמּתַ ַהָחְכָמה  ֶדֶרְך  ּבְ ִלי  ֵאר  ִנְתּבָ ר  ֲאׁזֶ ַעד 

ַהּתֹוָרה  ֶהָעַרת  ֶרְך  ִמּדֶ ֶאְצִלי  ֵרר  ְוִנְתּבָ ַכְרּתֹו,  ּשְ ֶ ּזׁ

ַעד  ְכִלית,  ַהּזִׂ ָהְרָאָיה  ֶדֶרְך  ּבְ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ה,  ְתִחּלָ

י ֱאֶמת ְוֶחְפִצי ָברּור. ְסּפִ ב ּכָ ָ ּזׁ ׁזֶ

ִקי  ַכְרּתְ ֱאֶמת, ִהְתַאּפְ ּשָ ֶ ֶכל: ִאם ַמה ּזׁ ָאַמר ָלּה ַהּזֵׂ
ם  ַהּסַ ְמִרירּות  ְוִסְבִלי  ָהְרפּוָאה,  ַצַער  ַעל 

ֲאָכל ָהַרע  ְנִעי ִמן ַהּמַ ּמָ ר ּתִ ְורַֹע ַטֲעמֹו, )ו(ַאַחר ֲאׁזֶ

ו. אחר אזר תמנעי מן המאכל הרע זהיית רגילה בו. ובהמשך מפרש כוונתו שתפרוש הנפש תחלה 

ממדותיה הרעות. וכבר האריכו רבותינו עמודי העולם בדבר חיוב תיקון המדות, ונזכיר מקצת 

מהם. רבינו יונה בפירושו לאבות )ג, יז( ביאר את דברי המשנה “אם אין דרך-ארץ אין תורה”, 

וז”ל: שצריך תחילה לתקן את עצמו במדות, ובזה תשכון התורה עליו, כי איננה שוכנת לעולם 

בגוף שאינו בעל מדות טובות. עוד כתב )שם ג, ט(: “כל שחכמתו מרובה ממעשיו, אין חכמתו 

מתקיימת”, שלא יאמר אשנה הלכה זו ואקיימנה, אשנה כל התלמוד ואקיימנו, ואם כה יאמר לא 

תתקיים חכמתו בידו, כי צריך תיקון המדות תחילה, ואחר כך תתקיים חכמתו.

המאירי )קידושין מא( כתב: לעולם יהא אדם זהיר במידותיו שהן הן המביאות לגופי העבירות 

או הזכויות. 

רבי חיים ויטאל )שערי הקדושה ח”א, ב( האריך בזה הרבה, ותו”ד כתב: ענין המידות הרעות 

קשים מן העבירות עצמן מאד... כי צריך ליזהר ממידות רעות - יותר מן קיום המצוות עשה ולא 

תעשה... נמצא כי בהיות מידות הרעות קבועות באדם, נמנע הוא מלקיים התורה והמצוות, וגם אם 

יקיימם יהיה שלא לשם שמים ובטורח גדול. ועליו נאמר: “נזם זהב באף חזיר”, כי עוד טומאתו בו. 

הגר”א )אבן שלמה פ”א( כתב: עיקר חיות האדם הוא להתחזק תמיד בשבירת המידות, ואם לאו 

למה לו חיים? עוד כתב )בביאור הגר”א לשיר השירים א, ה(: כל עבודת ה’ תלויה בתיקון המידות, 

שהם כמו לבוש למצוות וכללי התורה, וכל החטאים מושרשים במידות, והם עיקר התורה. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תפש תפו   המוסר   ארחות   

הזכל:  ]-משיב[  אמר 

את  המחזקים  הכוחות 

הראזונה  הרעה  המידה 

מותרי  הם:  התאווה[  ]מידת 

המאכל - המותרות באכילה 

והתנומה  והלבוז  והמזתה 

– והרצון  - והשינה והמנוחה 

 – והזלוה  הגוף  במנוחת 

הדומה  וכל  הלב  ושלוות 

המחזקים  הכוחות  אבל  להן. 

את המידה הרעה הזנית ]מידת הגאווה[ הם: מותרי הדיבור – הריבוי בדיבורים והעיסוק בהם יתר 

על המידה, ורב – והימצאות מרובה בחברת בני האדם, והתנאות להם – והרצון החזק למצוא חן 

בעיניהם, ואהבת המהלל – התהילה והשבח והכבוד מהם - מבני אדם, והקנאה בהם - בהצלחתם 

בקנינים העולמיים – על קנייני העולם שרכשו, והכריחם

של כל  מקורן ועיקרן  זרזן 

זתים  הן  הרעות  המידות 

מידות. אחת מהן, היא אהבת 

ההנאות והתענוגות הגופניות 

מן המאכל והמזתה והמזגל 

ואת  גופך,  צרכי  וזאר 

 – קנית  השאת  הרעה  המידה 

ורכשת אותה מן זכנך הרע 

אשר הינך מחוברת בו, והוא 

בהנאות  חושק  אשר  גופך 

אלו משום שהן טבועות בו. 

אהבת  היא,  הזנית  והמידה 

הרדיפה   – והגדולה  הזררה 

אחר הכבוד והרצון להשתרר 

האדם,  בני  על  ולהתגדל 

הגאווה   – והגבהות  והגאות 

וגובה הלב והקנאה, ומידה זו 

היא מביאה אותך – היא הגורמת לך לנהוג שלא בצדק כלפי הבורא ולמעט בזילום - בתשלום 

הגמול לבעל הטובה אצלך – לבורא שהוא המיטיב עמך, והמידה הרעה השאת היא קנויה לך ונדבקה 

בך מזכניך, אזר התגדלת – אשר גדלת ביניהם, והם אחיך ושאר קרוביך. 

המחזקים את המידות הרעות זאני צריכה  – ואיזה הן הכוחות  ]-שואלת[ הנפז: ומה הם  אמרה 

למנעם ממני – שעלי להימנע מהם?

ה ָהִראׁזֹוָנה ֵהם מֹוְתֵרי  ּדָ ֶכל: ּכֹחֹות ַהּמִ ַהּזֵׂ ָאַמר 
נּוָמה  ְוַהּתְ בּוׁז  ְוַהּלְ ה  ּתֶ ׁזְ ְוַהּמִ ֲאָכל  ַהּמַ

ּכֹחֹות  ֲאָבל  ָלֶהן.  ְוַהּדֹוֶמה  ְלָוה  ַ ְוַהּזׁ נּוָחה  ְוַהּמְ

ֵני  ּבּור, ְורֹב ֶחְבַרת ּבְ ִנית ֵהם מֹוְתֵרי ַהּדִ ֵ ה ַהּזׁ ּדָ ַהּמִ

בֹוד  ֲהָלל ְוַהּכָ ָהָאָדם, ְוִהְתָנאֹות ָלֶהם, )ח(ְוַאֲהַבת ַהּמַ

ים, ְוַהְכִריָחם  ְנָיִנים ָהעֹוָלִמּיִ ּקִ ְנָאה ָבֶהם ּבַ ֵמֶהם, ְוַהּקִ

קדוש. חוק הוא, שכפי מיעוט הגשמיות כך נתרבה ומתגדלת הרוחניות. וזהו שאמר רבי שמעון בן 

לקיש “רוח הקודש מבשרתן כן ירבה וכן יפרוץ”. באותה מידה שהיו מצרים משעבדים בהם, כך 

הייתה הקדושה דביקה בהן ומבשרתן “כן ירבה וכן יפרוץ". 

ח. ואהבת המהלל והכבוד מהם והקנאה. במסכת אבות )ד, כא(: “רבי אלעזר הקפר אומר, הקנאה 

והתאוה והכבוד, מוציאין את האדם מן העולם”. יש לעיין, מדוע הזהיר התנא דווקא משלש מדות 

יעב”ץ ביאר, שלכך הזהיר התנא מאלו, משום שאלו הדברים טבע האדם לרדוף  אלו? החסיד 

אחריהם, ונכשלים בהם יותר משאר דברים, ולכך הוצרך להרחיק האדם מהם על ידי גילוי הנזק 

הגדול הנמשך מהם. וכמו שמצינו ברמב”ם, שפירש שעבירות שיצרו של אדם להוט אחריהם והוא 

קרוב לחטוא בהם יותר משאר עבירות, החמירה התורה בענשן, ולכך החמירה התורה בעונש הבא 

על בתו אמו ואחותו יותר משאר עריות.

‘מגן אבות’ )לרבי שלמה קלוגר זצ”ל( כתב שכוונת התנא באמרו על שלש מדות אלו  ובספר 

שמוציאים את האדם מן העולם, שעונש החוטא בשלש מדות אלו שונה מעונש שאר עבירות, 

שכל החוטאים צריכים ליכנס לגיהנם, ואין מכניסים אותם תחילה לגן עדן, אלא מיד מובילים 

אותם לגיהנם, אבל החוטא בג’ אלו עונשו הוא שמכניסים אותו לגן עדן ואז מוציאים אותו משם. 

ש. אהבת ההנאות הגופיות. בפרשת שמות נאמר “וכאשר יענו אתו כן ירבה וכן יפרוץ” )שמות א, 

יב(. ובמסכת סוטה )יא, א( אמרו: “’כן רבו וכן פרצו’ מיבעי ליה? אמר רבי שמעון בן לקיש, רוח 

הקודש מבשרתן כן ירבה וכן יפרוץ”. ע”כ. הברכה שנתברכו בה בני ישראל היתה, כמובן, בתורת 

שכר על כל העינוי והסבל שהיו מנת חלקם. אך זו ולא רק זו. הברכה שנתברכו – כותב המהר”ל 

נחלשה  העינוי  ידי  ועל  למעטם,  כדי  נועד  שהשעבוד  מחמת  היתה   – סוטה(  אגדות,  )חידושי 

והתמעטה חומריותם וגשמיותם, ובמצב שכזה, כאשר החומר נחלש ביותר, דביקה הנפש בכח 

ִים ִמּדֹות. ַאַחת ֵמֶהן,  ּתַ ָרן ׁזְ ן ְוִעּקָ ְרׁזָ ׁזָ

ה  ּתֶ ׁזְ ֲאָכל ְוַהּמִ )ש(ַאֲהַבת ַהֲהָנאֹות ַהּגּוִפּיֹות ִמן ַהּמַ

ה  ּדָ ְוַהּמִ גּוֵפְך,  ָצְרֵכי  ָאר  ּוׁזְ ל  ּגָ ׁזְ ְוַהּמִ

גּוֵפְך.  ְוהּוא  ָהַרע  ֵכֵנְך  ׁזְ ִמן  אֹוָתּה  ָקִנית  ַהּשֹאת 

אּות  ה ְוַהּגֵ ֻדּלָ ָרָרה ְוַהּגְ ִנית, ַאֲהַבת ַהּזְׂ ֵ ה ַהּזׁ ּדָ ְוַהּמִ

ְלַמֵעט  אֹוָתְך  ְמִביָאה  ִהיא  ְנָאה,  ְוַהּקִ ְבהּות  ְוַהּגַ

ה  ּדָ ְוַהּמִ ֶאְצֵלְך,  ַהּטֹוָבה  ְלַבַעל  מּול  ַהּגְ ּלּום  ׁזִ ּבְ

ְלּתְ  ּדַ ִהְתּגַ ר  ֲאׁזֶ ֵכַנִיְך,  ְ ִמּזׁ ָלְך  ְקנּוָיה  ִהיא  ַהּשֹאת 

ֶפׁז:  ַהּנֶ ָאְמָרה  ּוְקרֹוַבִיְך. —  ַאַחִיְך  ְוֵהם  יֵניֶהם,  ּבֵ

י? ּנִ ֲאִני ְצִריָכה ְלָמְנָעם ִמּמֶ ּוָמה ֵהם ַהּכֹחֹות ׁזֶ

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תפט תפח   המוסר   ארחות   

נא  הואיל   – בחסדך  עלי, 

בטובך להדריכני מהי הדרך 

אלו  מהרגלים  להתנתק 

בדרך קלה שלא תכביד עלי.

אל  הזכל  ]-משיב[  אמר 

כי  ידעת,  הלא  הנפש: 

מאבריו  אחד  נפגע  כאשר 

הריהו  דעת,  חסר  אדם  של 

האיבר,  לכריתת  מתנגד 

מייעץ  שהרופא  פי  על  אף 

למנוע  כדי  כן  לעשות  לו 

החולי.  התפשטות  את 

המזכיל,  האדם  לעומתו 

נתח אחד  לכרות  בעיניו  יקל 

אחד  אבר  ולהפקד  מנתחיו 

את  בנקל  יקבל   – מאבריו 

הידיעה שעליו לחתוך איבר 

מאיבריו ולאבד חלק מחלקי 

בו  לו  כזיארע  וזאת  גופו, 

מהתפזטו  מפחד  והוא  חולי 

בזאר אבריו – מחשש שיתפשט החולי בשאר אברי גופו ויביאנו לידי סכנה, כזהוא מבין מה זיז 

בין זני הענינים – מפני שהוא מבין בשכלו את הפער בין שתי האפשרויות העומדות מולו, ומכיר 

מה זיז בין זתי הרעות – והוא יודע להבחין בהבדל בין שתי הדרכים העומדות לפניו. אמנם לכל 

דרך יש מגרעות, ובכל זאת עדיפה הכריתה, משום שהפסד אבר אחד הוא קל יחסית להפסד הגוף 

כולו. וכן את – וכן הדבר גם בנוגע אליך; אם תרצי זתקל – אם ברצונך שיהיה קל בעיניך פרידת 

מה זפרידתו קזה – להיפרד מההרגלים שקשה לך לפרוש מהם, זימי אל לבך, והזתמזי בבינתך, 

והמעלה אזר תגיע אליך  בין הטובה  – את ההבדל המהותי  הדעת כדי להבחין מה זיז  בזקול 

בהיפרדך ממנו – כשתיפרדי מאותן מידות רעות, ובין הרעה והמגרעת אזר תמצא אותך בהתמדת 

חברתו – אם תמשיכי באותן הנהגות גרועות, ואש - באותה שעה יהיה קל בעיניך פרידת מה זיקזה 

עליך ממידותיך המגונות – לפרוש מאותן מידות רעות שכה קשה לך להיפרד מהן.

ובדברים   – בידם  באזר 

המצויים  לקיומם  ההכרחיים 

בידם ]ויש שביאר שהכוונה 

קנאתם  שמרוב  היא 

עליהם  הם  באים  באחרים, 

את  וגוזלים  ובחזקה  בכוח 

הלבבות([,  )מנוח  שבידם 

– והרצון לבזות  ובשות אותם 

ושכור  בהם,  ולזלזל  אותם 

גנותם  ולהזכיר את   – גנותם 

ואת מגרעותיהם, וכל הדומה 

כי   – אמת  עליך  האלהים  טובות  לפרוע  חפצך  ורב  מכספך  ואמרת,  זהשכרת  מה  אם  ולכן  לשה. 

את משתוקקת וחפצה מאוד לשלם לבורא גמול בעבור הטובות שהאלוקים מיטיב לך, תחילה 

– את הכוחות המחזקים את המידות הרעות  הרחיקי מעליך מה זשכרתי לך מן הכחות והמידות 

בכל יכלתך ]תחילה על האדם להרחיק מעליו את הכוחות המחזקים את המידות הרעות, וכשלא 

הרעות  המידות  את  בקלות  מעליו  להרחיק  האדם  יוכל  אותן,  שיחזק  כוח  אלה  למידות  יהיה 

אותן אצלך אעלה אותך אל זער אחר מן  כוח שיחזק  יהיה  כשלא  )פת לחם([, ואחר כך  עצמן 

המידות  את  מעלייך  להרחיק  שתוכלי  רפואתך  בדרך  נוסף  לשלב  להדריכך  אוכל   – הרפואה 

הרעות בעצמן. אמרה הנפז: הנה שה יקזה עלי מאד להיפרד ממנו – הדברים שהזכרת קשה לי 

 להתנתק מהם מפני אורך רגילותי בו – מפני שהורגלתי בהם במשך זמן רב. לכן הורני, באישה פנים

יקל

ָך. ַחְסּדֶ ָעַלי, ּבְ

ֵיַקל  יל  ּכִ ׂזְ ַהּמַ י  ּכִ  , ָיַדַעּתְ ֲהלֹא  ֶכל:  ַהּזֵׂ ָאַמר 
ֵקד  ָתָחיו ּוְלִהּפָ ֵעיָניו ִלְכרֹת ֵנַתח ֶאָחד ִמּנְ ּבְ

ֱאַרע לֹו בֹו חִֹלי, ּוְמַפֵחד  ּיֶ ׁזֶ ֵאֶבר ֶאָחד ִמֵאָבָריו, ּכְ

ַמה ֵמִבין  הּוא  ׁזֶ ּכְ ֵאָבָריו,  ָאר  ׁזְ ּבִ טֹו  ְ ּזׁ  ֵמִהְתּפַ

ין ּבֵ ׁז  ּיֵ ֶ ּזׁ ַמה  יר  ּוַמּכִ ָהִעְנָיִנים,  ֵני  ׁזְ ין  ּבֵ ׁז  ּיֵ ֶ  ּזׁ

ֵעיַנִיְך  ּבְ ַקל  ּתֵ ְרִצי ׁזֶ . ִאם ּתִ י ָהָרעֹות. ְוֵכן ַאּתְ ּתֵ ׁזְ

ְך,  ִלּבֵ ֶאל  יִמי  ׂזִ ה,  ָקׁזָ ִריָדתֹו  ּפְ ֶ ּזׁ ַמה  ִריַדת  ּפְ

ין ַהּטֹוָבה  ׁז ּבֵ ּיֵ ֶ ּקּול ַמה ּזׁ ׁזִ ִביָנֵתְך, ּבְ י ּבְ ׁזִ ּמְ ּתַ ִהׁזְ

ר  ֲאׁזֶ ְוָהָרָעה  ּנּו,  ִמּמֶ ְרֵדְך  ִהּפָ ּבְ ֵאַלִיְך  יַע  ּגִ ּתַ ר  ֲאׁזֶ

ֵעיַנִיְך  ַהְתָמַדת ֶחְבָרתֹו, ְוָאש ֵיַקל ּבְ ְמָצא אֹוָתְך ּבְ ּתִ

ּדֹוַתִיְך ַהְמֻגּנֹות. —  ה ָעַלִיְך ִמּמִ ְקׁזֶ ּיִ ֶ ִריַדת ַמה ּזׁ ּפְ

ְוַהּדֹוֶמה  נּוָתם,  ּגְ ּוְשכֹר  אֹוָתם,  ּוַבּשֹות  ָיָדם,  ּבְ ר  ֲאׁזֶ ּבַ

ִלְפרַֹע  ֶחְפֵצְך  ְורֹב  ְך  ְסּפֵ ִמּכָ ַכְרּתְ  ּשָ ֶ ּזׁ ַמה  ְוִאם  ָלֶשה. 

ַמה  ֵמָעַלִיְך  ַהְרִחיִקי  ֱאֶמת,  ָעַלִיְך  ָהֱאלִֹהים  טֹובֹות 

ְך, ְוַאַחר  ָכל ְיָכְלּתֵ ּדֹות ּבְ י ָלְך ִמן ַהּכֹחֹות ְוַהּמִ ַכְרּתִ ּשָ ֶ ּזׁ

ָהְרפּוָאה. —  ִמן  ַאֵחר  ַער  ׁזַ ֶאל  אֹוָתְך  ַאֲעֶלה  ְך  ּכָ

ֵני  ִמּפְ נּו  ִמּמֶ ֵרד  ְלִהּפָ ָעַלי  ה  ִיְקׁזֶ ֶשה  ֶפׁז:  ַהּנֶ ָאְמָרה 

ֵיַקל  ָפִנים  ְבֵאיֶשה  הֹוֵרִני,  ָלֵכן  בֹו.  ְרִגילּוִתי  אֶֹרְך 

וזה מה שאמר התנא ‘מוציאין את האדם מן העולם’, כלומר שזה גורם לו צער יותר, שמכניסים 

אותו ומראים לו את הגן עדן ואח”כ מוציאים אותו משם בעל כרחו. והטעם שנשתנה בזה משאר 

החוטאים, כדי שיהיה עונשו מדה כנגד מדה, שג’ מדות אלה בא להן על ידי שמתבונן במה שיש 

לאחרים, שכשרואה שיש לחבירו מתקנא בו, וכן כשמסתכל לחוץ ורואה ענייני תאוה הוא בא 

לידי תאוה, וכן הכבוד אינו מתאוה לו אלא על ידי שרואה שעושים כבוד לחבירו ואז הוא כועס 

ורוצה הכבוד לעצמו, ולכך עונשו הוא גם כן באופן זה, שיכניסו אותו לגן עדן כדי שיראה את 

הטוב שצפון לצדיקים, ואז יצטער צער גדול כשם שנתקנא ונתאוה בעולם הזה למה שאינו שלו.

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תצא תצ   המוסר   ארחות   

אם  שתשיגי  הרעה  אך 

הרעות  במידות  תידבקי 

היא זיבת דאגתך – הדאגות 

ילוו אותך במהלך ימי חייך, 

והכפלת יגונך – ויגון מכופל יתקוף אותך, והתמדת אבלך – ותחושת אבל תמידי תהיה מנת חלקך, 

בהעדר – על שלא יתמלאו מזאלותיך בעולם

ְיגֹוֵנְך,  ַלת  ְוַהְכּפָ ֲאָגֵתְך,  ּדַ יַבת  ׁזִ ָהָרָעה,  ַאְך 

עֹוָלם  ּבָ ֲאלֹוַתִיְך  ִמׁזְ ר  ֶהְעּדֵ ּבְ ֶאְבֵלְך,  ְוַהְתָמַדת 

הנפז:  ]-שואלת[  אמרה 

ומה היא הטובה זתגיע אלי 

בפרידתו – כשאפרד ואפרוש 

היא  ומה  הרעות,  מהמידות 

ותשיג  תמצא  אזר  הרעה 

אותי בהתמדתו – אם אמשיך 

להתמיד לנהוג באותן מידות 

רעות והרגלים רעים?

אמר ]-משיב[ הזכל: הטובה 

שתהיה לך היא זלות נפזך 

קדרות.  ממאפל  ומנוחתה 

הנפש שאינה בהולה להשיג 

זוכה  העולם  תאוות  את 

החושך  מאפלת  למנוחה 

הקודר של העולם הזה, זהנאותיו ותענוגותיו מעורבות ומהולות בעצבים – בעצב ובדאגה, ותאוותיו 

נפסקות – והנאותיו מוגבלות. ויביאך שה – ודבר זה יביא אותך להכיר באחרית חשקת הכרתך בבית 

מרגועך – להכיר בכל חוזק הכרתך כי העולם הבא הוא מקום מנוחתך, וזתזתדלי לו – ושתתאמצי 

להגיע אליו, ותחוזי עליו – ותזדרזי לקנות את המעלות שעל ידן תשיגי את השלימות הנצרכת 

לך למקום המנוחה. והזער השה – וטובה זו שתשיגי על ידי שתפרשי מהמידות והכוחות המגונים, 

היא אחד השערים מזערי הטובות שעלייך לעבור דרכם אל מקום טובתך אזר הצלתך מאבדון 

וחיותך בחיי הנצח בעולם הבא תלויות בהם. 

ֵאַלי  יַע  ּגִ ּתַ ׁזֶ ַהּטֹוָבה  ִהיא  ּוַמה  ֶפׁז:  ַהּנֶ ָאְמָרה 

ְמָצא אֹוִתי ְבַהְתָמָדתֹו? ר ּתִ ְפִריָדתֹו, ְוָהָרָעה ֲאׁזֶ ּבִ

ְך ּוְמנּוָחָתּה  ְלַות ַנְפׁזֵ ֶכל: ַהּטֹוָבה, )ט(ׁזַ ַהּזֵׂ ָאַמר 
ֲהָנאֹוָתיו  ׁזֶ ָהעֹוָלם,  ַקְדרּות  ל  ְאּפֵ ִמּמַ

ֲעָצִבים ְוַתֲאוֹוָתיו ִנְפָסקֹות. ִויִביֵאְך ֶשה  ְמעָֹרבֹות ּבַ

ַמְרּגֹוֵעְך,  ֵבית  ּבְ ָרֵתְך  ַהּכָ ֶחְשַקת  ַאֲחִרית  ּבָ יר  ְלַהּכִ

ה  ַהּשֶ ַער  ְוַהׁזַ ָעָליו.  י  ְוָתחּוׁזִ לֹו,  ִלי  ּדְ ּתַ ׁזְ ּתִ ְוׁזֶ

ֶהם. ּבָ ְוַחּיּוֵתְך  ָלֵתְך  ַהּצָ ר  ֲאׁזֶ ַהּטֹובֹות  ֲעֵרי  ַ  ִמּזׁ

במסכת  הגמרא  בעצבים.  מעורבות  זהנאותיו  העולם,  קדרות  ממאפל  ומנוחתה  נפזך  זלות  ט. 

עבודה זרה מספרת: רבא, אמטי ליה קורבנא )הביא מתנה( ל)גוי ששמו( בר שישך ביום אידם 

)חגם(. אמר ידענא ביה דלא פלח לעבודת כוכבים. אזל אשכחיה דיתיב עד צואריה בוורדא )הלך 

רבא, ומצא את בר שישך שיושב במרחץ, מכוסה עד צוארו במי ורדים(, וקיימן זונות ערומות 

קמיה. אמר ליה )לרבא( אית לכו כי האי גונא לעלמא דאתי? אמר ליה: דידן עדיפא טפי מהאי. 

אמר ליה: טפי מהאי מי הוה? אמר ליה )רבא(: אתון איכא עלייכו אימתא דמלכותא. אנן לא תיהוי 

עלן אימתא דמלכותא. אמר ליה: אנא מיהא מאי אימתא דמלכותא איכא עלי? עד דיתבי, אתא 

ההוא פריסתקא דמלכא )שליח המלך(, אמר ליה )לבר שישך(: קום דקבעי לך מלכא. כי נפיק 

ואזיל )כשיצא בר שישך והלך( אמר ליה )לרבא(: עינא דבעי למיחזי לכו בישותא תיפקע. אמר 

ליה רבא: ‘אמן’. פקע עיניה דבר שישך. ע”כ.

רבי יצחק אייזיק חבר )בספרו אפיקי ים( מבאר שבר שישך ורבא התווכחו ביניהם ויכוח עמוק. 

תחילה, הוא מקדים ומעיר שהרי כפי הנראה היה בר שישך מחכמי אומות העולם ופילוסוף גדול, 

וכמו שהעיד עליו רבא “יודע אני בו שאינו עובד לעבודה זרה”, והיאך אם כן העלה בדעתו שעניני 

תענוגי הנפש שיהיו לצדיקים לעתיד לבוא לא ישתוו ח”ו לתענוגים הגשמיים של העולם הזה. ועל 

כן מבאר את הענין כך: התענוג הנפשי הוא כאשר יש לאדם מעט השגה בשכלו בענינים עליונים 

ובגדלות הבורא, וכפי שאומרת הגמרא )ברכות יז, א(: “עולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתיה 

וכו’ אלא צדיקים יושבים וכו’ ונהנים מזיו השכינה”. בר שישך טען לרבא שתענוג נפשי זה, במדה 

מסויימת, אינו משתווה לתענוגי הגוף. שכן, בעוד שבתענוגי הגוף יכול אדם למלאות כל תאוותו, 

עד שישבע מתאוותו לגמרי, וכמו שהיה עושה בר שישך, שהיה רוחץ במי ורדים וכו’, הרי שבתענוגי 

הנפש ישנם דברים שאין לאדם את היכולת להשיגם, מאחר שאין להם גבול, וכמה שיהיה האדם 

גדול בהבנתו, תמיד יהיו ענינים שאינו מסוגל להשיג, ואם כן ביודעו זאת, יהיה האדם שרוי במצב 

של חוסר סיפוק נצחי על כל מה שאינו יכול להשיג. זאת היתה טענתו של בר שישך. 

רבא השיב לו, שההיפך הוא הנכון. דווקא בתענוגי הגוף לעולם אין האדם שבע מהם, מכיון שאינו 

שליט על עצמו למלאות את רצונותיו, אלא תלוי הוא באחרים. וכפי שהוכח מבר שישך עצמו, 

שכאשר היה בשיא תענוגותיו, לא היה יכול להשיג חפצו, והוצרך לעזוב תאוותו מחמת שליח 

המלך שהגיע אליו. לא כן תענוגי הצדיקים בעולם הבא, המתוארים בפסוק כך )ישעיה נח, יא(: 

“והשביע בצחצחות נפשך... והיית כגן רוה וכמוצא מים אשר לא יכזבו מימיו”. והיינו, שבעולם 

הבא, לא יהיה חסר כלום, אלא כל אדם, לפי שורש נשמתו ולפי מצבו, תשבע נפשו מרוב טובה, 

כגן המושקה ממעיין שאינו נפסק לעולם. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תצג תצב   המוסר   ארחות   

הדבר  ממזלת  הזכל:  אמר 

העיקרון   – הענין  זל  וכללו 

הוא,  ה’  בעבודת  והכלל 

שתקבלי   - עליך  זתקבלי 

המצוות  עול  את  עצמך  על 

ממי  הפנימית  והעבודה 

כלומר  ממך,  למעלה  זהוא 

את מרותו של הבורא, כפי מה זאת רוצה זיקבל ממך עליו – כשם שהיית רוצה שמי זהוא למטה 

ממך יקבל על עצמו את מרותך וכשם שאת מקווה שהאדם הנמצא במעמד נמוך משלך יהיה 

מחוייב לסור למשמעתך, עם הזתנות הערכים - כלומר היחס שבינך לבין מי שלמעלה ממך יהיה 

שווה ליחס שבינך לבין מי שהוא למטה ממך ]כלומר, אף אילו היה הפער שבין האדם לבוראו זהה 

לפער שבין האדם לעבדו, גם אז יכול היה האדם ליטול לעצמו דוגמה מהיחס שהוא מצפה מעבדו 

כלפיו ליחס הנדרש ממנו כלפי ה’, ומכל שכן כשיעלה האדם על דעתו שאין שום ערך ודמיון 

כלל בין שני היחסים הללו, שהרי הבורא יתברך נעלה ומרומם מהאדם הרבה למעלה מיתרונו 

של האדם על עבדו, עד אין שיעור. לפיכך על האדם להסיק שעליו לעבוד את ה’ פי כמה וכמה 

מהעבודה שהעבד חייב לעבוד את אדוניו )פתחי לב([. ומה זהוא

תגיעי  אם  גם  אזר  השה, 

תגיעי  אותן  ותשיגי  אליהם 

אלא  השגת  לא   – אל ההבל 

ולא  קיום  לו  אין  אזר  הבל 

התמדה – משום שכל הנאות 

העולם הזה הן חולפות ואין 

להן קיום והתמדה, כי לאחר 

 – שולתך  אל  הולך  הוא  זמן 

הוא נעתק ממך ומגיע לידי 

ונמצא  ספק,  בלי  אחרים, 

מהנאות  בידך  ייזאר  שלא 

תגיעי  לא  וגם  השה,  העולם 

העולם  אל  מנוחתך  למקום 

תגיעי  ומכל זכן זלא  הבא, 

בו אל מזאלותיך – שלא תשיגי אותן ההנאות כלל עם אורך הזתדלותך בהן – חרף השתדלותך 

להשיגן. 

אמרה הנפז: הבינותי את מה זשכרת והסברת לי בטוב טעם, ואני מקוה ומייחלת זעתה יקל בעיני 

בעבורו – בעזרת הסברך פרידת מה זהיה עלי קזה קודם לכן – להיפרד מההרגלים שהיה קשה 

בעיני לפרוש מהם לפני שהצגת את דבריך. אך הוסף נא לי והכניסני אל הזער הזני שהוא השלב 

הנוסף מאופני הרפואה – מדרכי רפואת הנפש, שיורני – וינחה אותי בדרך שבה אוכל לדעת את 

מה זחפצתי בעבודת האלהים – את הדרך האמיתית בעבודת האלוקים.

ִעְנָין  ל  ׁזֶ ּוְכָללֹו  ָבר  ַהּדָ ֶלת  ֶמְמׁזֶ ֶכל:  ַהּזֵׂ ָאַמר 
ְך  ַמְעָלה ִמּמֵ ּלְ י ׁזֶ ִלי ָעַלִיְך ִמּמִ ַקּבְ ּתְ הּוא, ׁזֶ

הּוא  ׁזֶ ִמי  ָעָליו  ְך  ִמּמֵ ל  ַקּבֵ ּיְ ׁזֶ רֹוָצה  ַאּתְ  ׁזֶ ַמה 

הּוא  ֶ נּות ָהֲעָרִכים. ּוַמה ּזׁ ּתַ ְך, ִעם ִהׁזְ ה ִמּמֵ ְלַמּטָ

ַהֶהֶבל  ֶאל  יִעי  ּגִ ּתַ ֲאֵליֶהם  יִעי  ּגִ ּתַ ִאם  ר  ֲאׁזֶ ה,  ַהּשֶ

י הּוא הֹוֵלְך ֶאל  ר ֵאין לֹו ִקּיּום ְולֹא ַהְתָמָדה, ּכִ ֲאׁזֶ

ה  ַהּשֶ ָהעֹוָלם  ָיֵדְך  ּבְ ֵאר  ִיׁזָ ְולֹא  ָסֵפק,  ִלי  ּבְ שּוָלֵתְך 

יִעי בֹו ֶאל  ּלֹא ַתּגִ ן ׁזֶ ּכֵ ל ׁזֶ א, )י(ּכָ יִעי ֶאל ַהּבָ ְולֹא ַתּגִ

ֶהן. — ָאְמָרה  לּוֵתְך ּבָ ּדְ ּתַ ֲאלֹוַתִיְך ִעם אֶֹרְך ִהׁזְ ִמׁזְ

ַקל  ּיֵ ׁזֶ ה  ְמַקּוָ ַוֲאִני   , ַכְרּתָ ּשָ ֶ ּזׁ ַמה  ֲהִבינֹוִתי  ֶפׁז:  ַהּנֶ

ה קֶֹדם  ָהָיה ָעַלי ָקׁזֶ ֶ ִריַדת ַמה ּזׁ ֲעבּורֹו ּפְ ֵעיַני ּבַ ּבְ

ָהְרפּוָאה,  ֵמָאְפֵני  ִני  ׁזֵ ַער  ׁזַ ִלי  הֹוֵסף  ַאְך  ָלֵכן. 

ֲעבֹוַדת ָהֱאלִֹהים. י ּבַ ָחַפְצּתִ ֶ יֹוֵרִני ַמה ּזׁ

הוא מתייאש מן התקוה להגדיל כבודו בפרטות, באופן בולט, ומתקשר עם איזה חוג או מפלגה 

הקרוב למהותו, או שמקבל מהם טובת הנאה, ואדיר תקותו להגדיל כבוד חוג שלו, ובזה לא ידע 

שבעה. והמשילו קדמונינו את העולם הזה, לשותה מים מלוחים, ידמה לו שמרווה, וצמא יותר, 

כמו שכתב באגרת הגר”א ז”ל. עכ”ד. ועיי”ש עוד שהאריך לבאר מדוע באמת אין האדם מסתפק 

בהשיגיו אלא מתאווה ליותר.

וזה לשון רבינו תם )בספר הישר, השער הששה עשר(: ודע, כי רעות העולם הזה עצמו מספר, 

ואין להם תכלה. וכנגדם הם טובות העולם הבא. כי אנו רואים העולם הזה אינו קיים, וכל שוכניו 

יבלו ויאבדו, וכל טובו לא יעמוד. והעולם הבא קיים, ושוכניו לא יבלו, וטובו לא יחלוף. העולם 

הזה, לא יבטח האדם בעוזו וכבודו. והעולם הבא, יבטח האדם בטובתו כי לא תסור. העולם הזה 

מלא אנחות, ופחד, וצרות, ותהפוכות, ושמועות רעות, וחליים משונים, ועונות, ואיבות, ומלחמות, 

ובטחה,  והשקט  והעולם הבא מלא שלוה,  ועבודה קשה.  ויגיעה,  ודבר,  ומיתות,  וחרפה,  וקלון, 

ושמחה, וחיים נצחיים, ובריאות, ושלוה וכבוד, ומנוחה וכו’. 

י. כל זכן זלא תגיעי בו אל מזאלותיך עם אורך הזתדלותך בהם. כתב בספר ‘חיי עולם’ )ח”א 

פ”ד(: הנה ידוע, כי העולם הזה אין בו כדי שביעה, לעולם ירגיש האדם שהוא חסר מה ולא ידע 

שבעה. וכמו שאמרו חז”ל )מדרש רבה קהלת ג, י(: “אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, מי שיש לו 

מנה רוצה מאתים, מאתים רוצה ארבע מאות”. וכן בתאות אכילה ושאר תאוות הגוף, ככל שישיג 

ויתעסק בהם יותר יגדל צמאונו יותר. וגם בשעה שאכל ושבע ודשן, יתאווה תאוה, הלואי והיה 

לו תיאבון ויכולת לחזור ולאכול, גופו שבע, אבל יצרו לא ידע שבעה. וכן בתאוות הכבוד, לעולם 

הוא רואה עצמו נגזל ונפחת מערכו, וככל אשר יתנשא יגדל צמאונו להתכבד ולהתהדר. ויש אשר 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תצה תצד   המוסר   ארחות   

ממך  כן  גם  בעיניך  ירע 

גם  רעה  תהיה   – לבוראך 

בעיניך ביחס לבוראך.

מה  הבינותי  הנפז:  אמרה 

שאמרת  מה  את   – זשכרת 

כללי, אך  באופן   – בכלל  לי 

עזה עמי חסד, ובאר אותו לי 

– אך הואל נא לבאר  בפרט 

לי בפירוט את היחס הנכון של העבד כלפי אדוניו.

אמר הזכל: הענינים זהם טובים מאחד

אותה   – ממנו  בעיניך  טוב 

שהיא  התנהגות  צורת 

מצפה  ושאת  בעיניך  נאותה 

שינהג מי שהוא למטה ממך 

ולהפך,   – ממעזהו  לך  וירע 

עושה  שהוא  המעשים  אותם 

והנך  פסולים  הם  ובעינייך 

שלילית,  הנהגה  בהם  רואה 

על  לנהוג  עצמך  על  קבלי 

ולמוטב: לנקוט  )לטוב  פיהם 

מן  ולהתרחק  אלו  את 

האחרים(, ממי – כלפי הבורא 

 – זהוא למעלה ממך, כמוהו 

באותה מידה שהיית מצפה מן 

האדם הנתון תחתיך. כלומר, 

שביעות הרצון, ההערכה או הדחייה של התנהגות מי שלמטה ממך כלפייך מהוות בעבורך מורה דרך 

להתנהגותך כלפי הבורא שהוא למעלה ממך. אמרה הנפז: הוסיפה לי – הוסף נא לי פירוז וביאור.

אמר הזכל: העלי על דעתך את כל הטובות שהאלהים מרעיף עליך ומיטיב עמך: במה זכולל אותך עם 

שולתך – הטובות שכלל אותך בהן עם אחרים וגם מה זאת מיוחדת בו – והטובות שהבורא היטיב עמך 

באופן מיוחד, ואחר כך העלי על מחזבתך - ודמי בנפשך זאילו את עצמך הטיבות בכמותם – והרעפת 

שפע טובות כאלה לעבדך מקנת כספך, לאיזו הכרת טובה היית מצפה מן העבד?! ועוד ציירי בעיני 

רוחך אלו הפנים – ואיזה יחס אזר ייטבו בעיניך ממנו – היית מצפה ממנו בעבור זה. אותה התייחסות 

של כניעה והכרת הטוב ואותם רגשי תודה, קבלי אותם עליך – על עצמך כלפי בוראך, ומה זהוא 

בעיניך רע ממנו – וכל התנהגות של עבדך שהיתה רעה בעיניך כשציירת את הדברים בדמיונך,

ָאְמָרה   — ְלבֹוְרֵאְך.  ְך  ִמּמֵ ן  ּכֵ ם  ּגַ ֵעיַנִיְך  ּבְ ֵיַרע 

ה  ַכְרּתָ ִלי ִבְכָלל, ַאְך ֲעׂזֵ ּשָ ֶ ֶפׁז: ֲהִבינֹוִתי ַמה ּזׁ ַהּנֶ

י ֶחֶסד, ּוָבֵאר אֹותֹו ִלי ִבְפָרט. ִעּמִ

ֵמַאַחד  טֹוִבים  ֵהם  ׁזֶ )יב(ָהִעְנָיִנים  ֶכל:  ַהּזֵׂ ָאַמר 

י  ִלי ִמּמִ הּו, ַקּבְ ֲעׂזֵ ּנּו ְוֵיַרע ָלְך ִמּמַ ֵעיַנִיְך ִמּמֶ טֹוב ּבְ

ֶפׁז: הֹוִסיָפה  מֹוהּו. — ָאְמָרה ַהּנֶ ְך ּכָ ַמְעָלה ִמּמֵ ּלְ ׁזֶ

ִלי ֵפרּוׁז ּוֵבאּור.

ְך טֹובֹות ָהֱאלִֹהים  ְעּתֵ ֶכל: ַהֲעִלי ַעל ּדַ ַהּזֵׂ ָאַמר 
ּכֹוֵלל אֹוָתְך ִעם שּוָלֵתְך ּוַמה  ֶ ַמה ּזׁ ָעַלִיְך ּבְ

ְך  ְבּתֵ ְך ַהֲעִלי ַעל ַמֲחׁזַ ּכָ ְוַאַחר  ּבֹו,  ְמֻיֶחֶדת  ַאּתְ  ֶ ּזׁ

ְך.  ְסּפֵ ּכַ ִמְקַנת  ְך  ְלַעְבּדֵ ְכמֹוָתם  ּבִ ֱהִטיבֹות  ַאּתְ  ׁזֶ

אֹוָתם  ִלי  ַקּבְ ּנּו,  ִמּמֶ ְבֵעיַנִיְך  ִייְטבּו  ר  ֲאׁזֶ ִנים  ְוַהּפָ

ּנּו,  ִמּמֶ ְבֵעיַנִיְך ַרע  הּוא  ֶ ּזׁ )יא(ּוַמה  ָעַלִיְך ְלבֹוְרֵאְך, 
– פירושה הוא, זיל גמור”. 

יש להקשות, שהרי “דעלך סני לחברך לא תעביד” לכאורה מתייחס למצות שבין אדם לחבירו, 

ולא למצוות שבין אדם למקום; ואם כן, איך אפשר לומר על עיקר זו ש”זו היא כל התורה כולה”? 

אמנם רש”י שם )בלשון הראשונה( פירש, דהנה במשלי )כז, י( נאמר: “רעך ורע אביך אל תעזוב”, 

ודרשו חז”ל: “רעך” זה הקב”ה )ראה שמות רבה כז, א, ורש”י לחגיגה ז, א ד”ה מבית רעך(. ואם 

כן, הכוונה ב”עלך סני לחברך לא תעביד” היא להקב”ה – “אל תעבור על דבריו שהרי עליך שנאוי 

שיעברו חבריך על דבריך”. ולפי זה, כלולה בעיקר זה כל התורה כולה. ]כלומר, “חברך” מלבד 

המשמעות הפשוטה, הוא גם כנוי להקב”ה[.

בקובץ מוריה )שנה י”ג גליון י-יב עמ’ צז( כתב הג”ר אליעזר בן הג”ר אליהו לופיאן זצ”ל על דברי 

הגמרא הנ”ל וז”ל: דברי הגמרא תמוהים איזו שייכות יש למצות תפילין וציצית למאי דעלך סני לחברך 

לא תעביד? ושמעתי מאאמו”ר הרה”צ זצ”ל לפי לשון ראשון ברש”י “רעך וריע אביך אל תעזוב” דקאי 

אהקב”ה, דאם אדם יזמין אורח לביתו, והאורח אומר לו שהרהיטים אינם מסודרים, שהשולחן צריך 

להיות כאן והארון כאן וכדומה, עונה לו הבעל הבית: זהו ביתי ואני מסדר לפי טעמי, אם נוח לך כך - 

טוב, ואם לאו - תלך לביתך ושם תסדר כחפצך. כך הקב”ה ברא את העולם והכל שלו, אם אין נח לך 

כך, תברא אתה בעצמך עולם ותעשה שם כפי רצונך, אבל בעולם זה אתה מחוייב לעשות רצון הבורא. 

זה כל התורה כולה ואידך פירושא הוא. משם תלמד מה שהבורא רוצה. זהו הביאור האמיתי. ע”כ. 

יב. הענינים זהם טובים מאחד מעבדי העולם זיתנהג בם לפני אדוניו כזיגמלהו מן הטוב קצת 

מה זגמלך בוראך וכו’. ה’חתם סופר’ )דרשות חלק ב’, עמוד שנ”ד, ד”ה אמרו חז”ל(, באר בזה 

יא. ומה זהוא בעיניך רע ממנו, ירע בעיניך גם כן ממך לבוראך. ידוע המעשה המובא בחז”ל )שבת 

לא ע”א( באותו גר שבא לפני הלל ואמר לו: “גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני 

עומד על רגל אחת”. אמר לו הלל: “דעלך סני לחברך לא תעביד – זו היא כל התורה כולה, ואידך 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תצש תצו   המוסר   ארחות   

שיהיה שפל ונכנע לפני אדוניו 

בנראה ממעזיו – הן במעשיו 

מצפונו  ובסתר  הגלויים 

וזינהג  לבו,  בסתר  והן   –

ושיתנהג   – לפניו  בזיפלות 

במלבוזיו  בשפלות  לפניו 

ויכבדהו,  ובמידותיו, 

וינשאהו   – בלזונו  וירוממהו 

ויודה  וזיזבח  ובלבבו,  בפיו 

ושישבח   – ולילו  ביומו  אותו 

ובלילה,  ביום  לו  ויודה  אותו 

 – את טובותיו בסתר  וזישכור 

כשהוא בינו לבין עצמו ובגלוי 

– וגם יזכירן בפני אחרים, ויספר מהלליו וזבחיו – ויהלל וישבח אותו על מעלותיו וטובותיו כפי זהוא 

ראוי לו, וירוץ לעבודתו בזמחה ובטוב לבב, מפני אהבתו אותו ומתוך השתוקקותו זימצא חן בעיניו, 

ויתקרב אל רצונו – וישתדל להיות רצוי לו, ויתחנן לו - אליו תמיד לרצות אותו – שמעשיו יהיו רצויים 

לפניו ולכפר לו – ושיכפר לו על מה שחטא כנגדו, ויאהבהו – ויאהב את אדונו ויפחד זיהיה

בם  זיתנהג  העולם  מעבדי 

ההתנהגות   – אדוניו  לפני 

מאחד  המצופה  הרצויה 

העבדים לאנשי העולם שינהג 

כזיגמלהו  אדונו  כלפי  בה 

מיטיב  כשאדונו   – הטוב  מן 

במקצת  רק  אפילו  עמו 

ממה   – בוראך  זגמלך  ממה 

כוללת  עמך  הבורא  שהיטיב 

חלק   – מהם  רבים:  פרטים 

מהם זיעבדהו – שיעבוד את 

אדוניו לבדו בדיבור ובמעזה, וזיהיה נאמן לו בלבו ומזתדל – ושיהיה מתאמץ בתיקון עניניו בגלוי 

ובסתר, וזיירא אותו – ויירא מרוממותו ויפחד ממנו בכל שמן זהוא עומד לפניו, כמו זאמר קצת – אחד 

מן החסידים: ‘אל תמרה את פי אדונך והוא – בעוד הוא רואה אותך’, והרי הקב”ה רואה אותנו תמיד, כמו 

שאמר הכתוב )ירמיה כג, כד(: ‘אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאם ה’, הלא את השמים ואת 

הארץ אני מלא נאם השם’, ודוד המלך אמר )תהלים טז, ח(: ‘שויתי השם לנגדי תמיד’ )מרפא לנפש 

וטוב הלבנון(. ומהם - חלק נוסף מאופני ההתנהגות המצופים מן העבד דורשים ממנו זייזפל וייכנע – 

ְנַהג  ּיִ יו ּוְבֵסֶתר ַמְצּפּונֹו, ְוׁזֶ ֲעׂזָ ּמַ ְרֶאה ּמִ ּנִ ַלֲאדֹוָניו ּבַ

ֵדהּו,  ִויַכּבְ ּוְבִמּדֹוָתיו,  ַמְלּבּוׁזֹו  ּבְ ְלָפָניו  ְפלּות  ׁזִ ּבְ

ח ְויֹוֶדה אֹותֹו  ּבַ ׁזַ ּיְ ִוירֹוְמֵמהּו ִבְלׁזֹונֹו ּוִבְלָבבֹו, ְוׁזֶ

לּוי,  ּוַבּגָ ֶתר  ּסֵ ּבַ טֹובֹוָתיו  ְשּכֹר  ּיִ ְוׁזֶ ְוֵלילֹו,  יֹומֹו  ּבְ

)יג(ְוָירּוץ  לֹו,  ָראּוי  ׁזֶ ִפי  ּכְ ָבָחיו  ּוׁזְ ַמֲהָלָליו  ר  ִויַסּפֵ

ְמָצא  ּיִ ְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב, ֵמַאֲהָבתֹו ׁזֶ ׂזִ ַלֲעבֹוָדתֹו ּבְ

ָתִמיד  לֹו  ן  ְוִיְתַחּנֵ ְרצֹונֹו,  ֶאל  ְוִיְתָקֵרב  ֵעיָניו,  ּבְ ֵחן 

ְהֶיה  ּיִ ר לֹו, ְוֶיֱאָהֵבהּו, ְוִיְפַחד ׁזֶ ְלַרּצֹות אֹותֹו ּוְלַכּפֵ

ֲאדֹוָניו  ִלְפֵני  ם  ּבָ ְתַנֵהג  ּיִ ׁזֶ ָהעֹוָלם  ֵמַעְבֵדי 

ּבֹוְרֵאְך,  ָמֵלְך  ּגְ ֶ ּזׁ ַמה  ְקָצת  ַהּטֹוב  ִמן  ְגְמֵלהּו  ּיִ ׁזֶ ּכְ

ְהֶיה  ּיִ ְוׁזֶ ה,  ִדּבּור ּוְבַמֲעׂזֶ ּבְ ַעְבֵדהּו ְלַבּדֹו  ּיַ ֵמֶהם, ׁזֶ

יָרא  ּיִ ְוׁזֶ ֶתר,  ּוַבּסֵ לּוי  ּגָ ּבַ ִעְנָיָניו  ּבְ ל  ּדֵ ּתַ ּוִמׁזְ ֶנֱאָמן 

ְלָפָניו,  עֹוֵמד  הּוא  ׁזֶ ְשַמן  ל  ּכָ ּנּו  ִמּמֶ ְוִיְפַחד  אֹותֹו 

ֶאת ְמֶרה  ּתַ ַאל  ַהֲחִסיִדים:  ְקָצת  ָאַמר  ׁזֶ מֹו   ּכְ

ַנע  ְוִיּכָ ֵפל  ָ ּזׁ ּיִ ֲאדֹוְנָך ְוהּוא רֹוֶאה אֹוְתָך. ּוֵמֶהם, ׁזֶ

יג. וירוץ לעבודתו בזמחה ובטוב לבב. אדם אשר זוכה וקבלת עול מלכות שמים אשר חופפת עליו 

מלווה במדת השמחה על אשר זכה להיות יהודי ולקיים מצוותיו אזי זוכה בעוד מצוה תמידית, היא 

מצות השמחה, ולדברי ה’חתם סופר’ הרי זה מצות עשה מן התורה, וכלשונו )‘חתם סופר’ עה”ת 

פ’ ויחי ד”ה וירא יוסף(: “מצוה הראשונה שמקיים הנער מיד בכניסת שנת י”ד שהוא שש ושמח 

שזוכה לקבל עול מצוות ה’ אלהיו, והשמחה היא מצות עשה דאורייתא, לעבדו בשמחה וטוב לבב 

מרוב כל” ]ועיי”ש בהמשך דבריו מדוע לא נמנה במנין המצוות[. 

וסגולת השמחה וחשיבותה הוא לאין ערוך, וכמו שכתבו בהרחבה בכל ספרי המוסר, ובמשנה 

ברורה )סי’ תרס”ט ס”ק י”א( הביא מכתבי האר”י ז”ל ועוד הרבה ספרים שהעיד האר”י ז”ל וגילה 

לאיש סודו שכל המעלות העליונות שהשיג בחכמה וברוח הקודש, באה לו על ידי שהיה שמח בכל 

עוז בשמחה של מצוה. ורבינו יונה )משלי ד’, כ”א( כתב, שהשמחה במצוות היא מעיקרי העבודה. 

ועל ידי השמחה יזכה האדם לעלות במעלות ההשגות והמדריגות לחזות בנועם ה’ ולבקר בהיכלו 

מאמר הגמרא שצוה רבי אליעזר הגדול לתלמידיו: הזהרו בכבוד חבריכם וכו’. וז”ל: אמרו חז”ל 

)ברכות כח, ב( שצוה רבי אלעזר הגדול לתלמידיו, הזהרו בכבוד חבריכם ומנעו בניכם מן ההגיון 

והושיבום על ברכי חכמים וכשאתם מתפללים דעו לפני מי אתם עומדים. יראה הכל סובב על 

התכלית לפני מי אתם עומדים לפני מלך מלכי המלכים הקב”ה. וכתב בחובת הלבבות )בשער 

עבודת האלקים סוף פ”ה( שכשיעמוד בתפלה יקח לבבו איך עומד לפני בשר ודם הגדול ממנו 

ושרגיל לקבל ממנו טובה, ומכל שכן לפני שר ומושל ומכל שכן לפני מלך, ומזה ישער שפלותו 

וגדולת הקב”ה יתברך שמו עיי”ש. על כן למדם שיזהרו בכבוד חבריהם ואיך ינהגו כבוד זה בזה 

כל אחד לפי מדרגתו, ומשם ילמדו לפני מי אתה עומד בתפלה. ולהיות כי לזה יהיה ס”ד לגדל 

בניהם בין בעלי ההגיון הנזהרים בזה ביותר בחנופה וזיוף בכבוד כל אחד ואחד, ומשם ילמדו 

בניהם כן, על כן הזהירם חלילה אלא מנעו בניכם מן ההגיון אלא מעצמיכם תנהגו כבוד זה בזה, 

ושוב הושיבום על ברכי חכמים ללמוד גדולת הבורא, ושוב דעו לפני מי אתם עומדים. 

 עיונים  עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תצט תצח   המוסר   ארחות   

 – עוד  טוב ממנו  וממה זהוא 

לנהוג  ראוי לעבד  ומה שעוד 

העבודה  סימני  להראות  בו: 

לכך  שידאג   – עליו  והמקנה 

שיהיה ניכר עליו שהוא עבדו 

של האדון והוא קנוי לו בכל 

ובמידותיו  איבריו  תנועת 

מהנהגותיו.  הנהגה  ובכל   –

דהיינו, שלא יהגה – לא ידבר 

אלא   – בשכרו  אם  כי  ויחשוב 

על אודותיו, ולא יביט כי אם 

אלא  ילמד  ולא   – דרכיו  אל 

מעשיו  את  ויחקה  מדרכיו 

ולא   – יזמע  ולא  והנהגותיו, 

ולא  דבריו,  אל  אם  כי  יציית 

זהטריפו  מה  את  אלא  יאכל 

אדונו  שייעד  המזון  את   –

אלא  יחזוב  ולא  בעבורו, 

בגדולתו ורוממותו, ולא יזיז אלא ברצותו אותו – וכל שמחתו והרגשת סיפוקו תהיינה בכך שהוא רצוי 

לאדונו, ולא יזמח כי אם בעבודתו – ומילוי תפקידו יהיה בעבורו המקור לשמחתו, ולא יבקז וירדוף כי 

אם לעשות את רצונו, ולא ירוץ כי אם בזליחותו, ולא יעמוד כי אם מהמרותו – ולא ימנע את עצמו אלא 

ממעשים שהם נגד רצונו, ולא יזב כי אם בביתו – בבית אדוניו, ולא יקום – ולא יהיה איתן ויציב כי אם 

באמונתו – בדברים המורים על נאמנותו לרבו, ולא יקרא כי אם ספרו – ולא ילמד אלא בספרו, ולא ילבז 

כי אם כסות - ילבש רק את לבוש יראתו ]בדברי רבנו יש השאלה ומשל: יראת העבד מאדונו היא מעין 

לבוש שלובש העבד. כשם שהלבוש מכסה את חלקי גופו של האדם שלא יתבזה בהתגלותם לעין כול, 

כן יראת העבד מאדונו תכסה על המידות הרעות והמגונות שמוצפנות באדם, שהרי הפחד ימנע ממנו 

להוציאן אל הפועל )פת לחם([, ולא ייזן כי אם על יצועי אהבתו, ולא יתדמה לו – ולא יצייר בדמיונו 

ויפחד   – זציוהו  במה  מקצר 

כראוי  מקיים  אינו  אולי 

ויזמור  ציווהו,  אשר  את 

ממה  ויתרחק  מצוותיו,  את 

ויתרחק   – ממנו  זהשהירו 

לא  אותו  שהזהיר  מהדברים 

מה  לבו  אל  ויזים  לעשותם, 

זחלף לו מן העוונות – ויזכור 

תמיד מה שחטא בעבר כלפי 

טובותיו  בעיניו  וירבו  אדונו, 

בעיניו  ויגדלו   – ויגדלן 

טובותיו הרבות שעשה עמו, 

שלו  ומעשיו   – מעזהו  ויבש 

שפעל הוא בעבור אדונו יהיו 

בצד  חשיבות  חסרי  בעיניו 

לו,  חייב  לעומת מה זהוא   -

מה  לנגד  טרחו  אצלו  וימעט 

– ותהיה בעיניו טרחתו בלתי מספקת יחסית למה שהיה ראוי ומתאים שיטרח בעבור  זראוי לו 

אדונו, ויודה בקטנות מעלתו בעיניו – ויכיר במיעוט מעלת עצמו אצל גדולת אדוניו בנפזו – לעומת 

המעלה והגדולה שירחש בלבו כלפי אדונו, וירבה להזתחוות לו ולכרוע לו כריעה בכניעה וזיפלות 

– ויהיה כפוף לפניו מתוך תחושת כניעה, וזיבטח בו בכל צרכיו, וזירצה בכל ענין זיעתיקנו אליו – 

ויקבל ברצון כל מצב וכל ניסיון שהוא מעמיד אותו בהם. ואם יזביעהו – יודה לו ויזבח אותו, וגם 

אם ירעיבהו – ירצה – יקבל זאת ברצון ויסבול, ולא יחזדנו בדינו - ולא יהרהר בלבו שלא דן אותו 

בצדק, ולא יעוולנו – ולא יחשוב בלבו שעשה עמו עוול בגשירתו – במה שגזר עליו, ויהיה די לו במה 

זחננו – ויסתפק במה שנתן לו בחסדו, ויצדיקנו – ויצדיק אותו בייסרו – על מה שהוא מייסר אותו.

ִסיָמֵני  ְלַהְראֹות  עֹוד,  ּנּו  ִמּמֶ טֹוב  הּוא  ֶ ּזׁ ה  ּוִמּמַ
נּוַעת  ּתְ ָכל  ּבְ ָעָליו  ְקָנה  ְוַהּמִ ָהֲעבֹוָדה 

ְולֹא  ִשְכרֹו,  ּבְ ִאם  י  ּכִ ה  ֶיְהּגֶ לֹא  ּוְבִמּדֹוָתיו.  ֵאָבָריו 

ִאם י  ּכִ ַמע  ִיׁזְ ְולֹא  ָרָכיו,  ּדְ ֶאל  ִאם  י  ּכִ יט   ַיּבִ

ִהְטִריפֹו, ֶ ּזׁ ַמה  א  ֶאּלָ יֹאַכל  ְולֹא  ָבָריו,  ּדְ  ֶאל 

ְרצֹותֹו  א ּבִ יׂז ֶאּלָ תֹו, ְולֹא ָיׂזִ א ִבְגֻדּלָ ְולֹא ַיְחׁזֹב ֶאּלָ

י  ׁז ּכִ ֲעבֹוָדתֹו, ְולֹא ְיַבּקֵ י ִאם ּבַ ַמח ּכִ אֹותֹו, ְולֹא ִיׂזְ

ְולֹא  ִליחּותֹו,  ׁזְ ּבִ ִאם  י  ּכִ ָירּוץ  ְולֹא  ְרצֹונֹו,  ִאם 

ֵביתֹו,  י ִאם ּבְ ב ּכִ י ִאם ֵמַהְמרֹותֹו, ְולֹא ֵיׁזֵ ַיֲעֹמד ּכִ

י ּכִ ִיְקָרא  ְולֹא  ֱאמּוָנתֹו,  ּבֶ ִאם  י  ּכִ ָיקּום   ְולֹא 

ְולֹא  ִיְרָאתֹו,  סּות  ּכְ י ִאם  ּכִ ׁז  ִיְלּבַ ְולֹא  ִאם ִסְפרֹו, 

ה לֹו  ּמֶ י ִאם ַעל ְיצּוֵעי ַאֲהָבתֹו, )יד(ְולֹא ִיְתּדַ ן ּכִ ִייׁזַ

ה  מֹר ִמְצוָֹתיו, ְוִיְתַרֵחק ִמּמַ הּו, ְוִיׁזְ ּוָ ּצִ ֶ ַמה ּזׁ ר ּבְ ְמַקּצֵ

ִמן  לֹו  ָחַלף  ֶ ּזׁ ַמה  ִלּבֹו  ֶאל  ים  ְוָיׂזִ ּנּו,  ִמּמֶ ִהְשִהירֹו  ֶ ּזׁ

הּו  ֵלן, ְוִיֶבש ַמֲעׂזֵ ָהֲעוֹנֹות, ְוִיְרּבּו ְבֵעיָניו טֹובֹוָתיו ִויַגּדְ

ְלֶנֶגד  ְוִיְמַעט ֶאְצלֹו ָטְרחֹו  ב לֹו,  ַחּיָ הּוא  ֶ ּזׁ ַצד ַמה  ּבְ

ַקְטנּות ַמֲעָלתֹו ְבֵעיָניו ֵאֶצל  ָראּוי לֹו, ְויֹוֶדה ּבְ ֶ ַמה ּזׁ

ֲחוֹות לֹו ְוִלְכרַֹע  ּתַ ה ְלִהׁזְ ַנְפׁזֹו, ְוַיְרּבֶ ת ֲאדֹוָניו ּבְ ֻדּלַ ּגְ

ָכל  ּבְ ּבֹו  ְבַטח  ּיִ ְוׁזֶ ְפלּות,  ְוׁזִ ְכִניָעה  ּבִ ְכִריָעה  לֹו 

ְוִאם  ֵאָליו.  יֶקּנּו  ְעּתִ ּיַ ׁזֶ ִעְנָין  ָכל  ּבְ ְרֶצה  ּיִ ְוׁזֶ ְצָרָכיו, 

ַח, ְוִאם ַיְרִעיֵבהּו, ִיְרֶצה ְוִיְסּבֹל,  ּבֵ יֵעהּו, יֹוֶדה ִויׁזַ ּבִ ַיׂזְ

ֶלּנּו ִבְגֵשָרתֹו, ְוִיְהֶיה ַדי לֹו  ֶדּנּו ְבִדינֹו ְולֹא ְיַעּוְ לֹא ַיְחׁזְ

רֹו אֹותֹו. ַיּסְ יֶקּנּו ּבְ ֲחָננֹו, ְוַיְצּדִ ֶ ַמה ּזׁ ּבְ

יד. ולא יתדמה לו כי אם תמונתו. פירוש, שלא יצייר במחשבתו אלא את תמונתו. ופירש ב’מרפא 

ללא ערך ודמיון כלל לקיום המצוות בלא מדת השמחה, וז”ל ה’ארחות צדיקים’ )שער השמחה(: 

“כל העושה מצוה בשמחה יש לו שכר אלף ידות יותר ממי שהמצוה עליו למשא וכו’, ומצליח בכל 

דרכיו, ושולח הקב”ה רוח הקודש בקרבו ולבו שמח ומתמלא אהבת הקב”ה”.

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תקא תק   המוסר   ארחות   

במי  אלא  בעיניו  רצוי  יהיה 

של  רצונו  את  זעוזה  ]מי[ 

אם  כי  דבר  יקח  ולא  אדונו, 

ברזותו – אלא בהסכמתו,

ולא יתן דבר אלא למי זציוה 

אותו אדוניו לתת לו. וכן בכל 

באופן  רק  ינהג  תנועותיו 

 – יעתיק  לא  לאדונו  הרצוי 

לא יזיז רגל, ולא יניע – ולא 

יניד עפעף, אלא אחר הפקת 

– אלא אם  רצון אדוניו בהם 

מקיים  שבכך  יודע  הוא  כן 

את רצון אדוניו.

רעים  זהם  הענינים  אבל 

זאת  ולעומת   – העבד  מן 

הרעים  והמעשים  ההנהגות 

מהם  להתרחק  העבד  שעל 

בעיני  הטובים  כל  הפך  הם 

התנהגות  כל   – אדוניו ממנו 

מההנהגה  הפוכה  שהיא 

הרצויה לפני אדונו, ובהפכם יוכרו הדברים – ואין צורך לפרט אותה, מאחר שכשנתבונן בהתנהגות 

הטובה נכיר גם את הפכה, ההתנהגות הרעה.

וכבר הכינותי וקבצתי לך מהם – הרי ערכתי לך מהפרטים שהצגתי לפניך כלל זיז בו די הצורך, 

של  הפרטים  על שאר  ללמד  יכולים  אלו  התנהגות  כללי   – ועל הפכם  יורה אותך על זאריתם 

ההתנהגות הרצויה והבלתי רצויה.

לאחר פירוט ההנהגה הרצויה של העבד כלפי אדונו, הנהגה שתוארה לעיל לפרטיה, עובר רבנו 

להקיש אותה להנהגתנו כלפי הבורא, שהרי הנהגה של עבד כלפי אדונו צריכה להיות גם הנהגתנו 

כלפי הקב”ה. וכיון זהטוב מעבדי העולם – ומכיוון שהתנהגות העבדים הטובה בעיני אדוניהם, היא 

כמו זסיפרנו באריכות לעיל, וכבר ידעת קטנות – ומאחר שכבר ידוע לך עד כמה מזערית היא 

מעלת טובתם

על  ובעלותו  תמונתו  אם  כי 

תהיינה  לילה  עם  משכבו 

באדונו,  עוסקות  מחשבותיו 

ולא יעור אלא במתיקות שכרו – 

וכשיתעורר לא יעלה בדעתו 

אלא זכרון אדונו, ויהיה זיכרון 

זה מתוק בעיניו, שכן כאשר 

מאד,  אהוב  דבר  לאדם  יש 

הוא קופץ ועולה במחשבו מיד כשהוא ניעור משנתו לפני שעולים במחשבתו דברים אחרים )פת לחם(, 

ולא ימצא קורת רוח כי אם עמו – ולא ימצא נחת רוח אלא בהיותו מחובר עמו, ולא יברח ויימנע כי אם 

מהמרותו – ממעשים שהם למורת רוחו ומנוגדים לרצונו, ולא יאבל ויצטער כי אם בעת כעסו – בשעה 

שהוא כועס עליו, ולא יפחד ולא יחשוש כי אם מתוכחתו ומחרונו, ולא יקוה – ולא יצפה לחסדי אחרים 

כי אם לחסדו, ולא יכעס על שום דבר כי אם במה זמחייב רצונו של האדון לכעוס, ולא ירצה – ולא 

ִאם  י  ּכִ ח  ִיּקַ ְולֹא  ְרצֹונֹו,  ה  עֹוׂזֶ ׁזֶ ִמי  ּבְ א  ֶאּלָ

ה אֹותֹו ָלֵתת לֹו.  ּוָ ּצִ א ְלִמי ׁזֶ ן ֶאּלָ ְרׁזּותֹו, ְולֹא ִיּתֵ ּבִ

ָיִניַע  ְולֹא  ֶרֶגל,  יק  ַיְעּתִ לֹא  נּועֹוָתיו,  ּתְ ָכל  ּבְ ְוֵכן 

ֶהם. א ַאַחר ֲהָפַקת ְרצֹון ֲאדֹוָניו ּבָ ַעְפַעף, ֶאּלָ

ֵהם ָרִעים ִמן ָהֶעֶבד, ֵהם ֵהֶפְך  ָהִעְנָיִנים ׁזֶ ֲאָבל 
ם  ּנּו, ּוְבֶהְפּכָ ֵעיֵני ֲאדֹוָניו ִמּמֶ ל ַהּטֹוִבים ּבְ ּכָ

ָבִרים. רּו ַהּדְ ֻיּכְ

ׁז בֹו  ּיֵ ׁזֶ ָלל  ּכְ ָלְך ֵמֶהם  י  ְצּתִ ְוִקּבַ ֲהִכינֹוִתי  ּוְכָבר 
ם.  ֵאִריָתם ְוַעל ֶהְפּכָ י, יֹוֶרה אֹוָתְך ַעל ׁזְ ּדַ

מֹו  ֵעיֵני ֲאדֹוֵניֶהם ּכְ ַהּטֹוב ֵמַעְבֵדי ָהעֹוָלם ּבְ ְוֵכיָון ׁזֶ

טֹוָבָתם  ַמֲעַלת  ַקְטנּות  ָיַדַעּתְ  ּוְכָבר  ְרנּו,  ּפַ ּסִ ׁזֶ

ְמִתיקּות ִשְכרֹו,  א ּבִ מּוָנתֹו, ְולֹא ֵיעֹור ֶאּלָ י ִאם ּתְ ּכִ

י  ּכִ ִיְבַרח  ְולֹא  ִעּמֹו,  י ִאם  ּכִ ִיְמָצא קַֹרת רּוַח  ְולֹא 

ֲעסֹו, ְולֹא  ֵעת ּכַ י ִאם ּבְ ִאם ֵמַהְמרֹותֹו, ְולֹא ֶיֱאַבל ּכִ

י ִאם ַחְסּדֹו,  ה ּכִ י ִאם ִמּתֹוַכְחּתֹו, ְולֹא ְיַקּוֶ ִיְפַחד ּכִ

ב ְרצֹונֹו, ְולֹא ִיְרֶצה  ַחּיֵ ּמְ ֶ ַמה ּזׁ י ִאם ּבְ ְולֹא ִיְכַעס ּכִ

לנפש’ שיצייר לפניו תמיד שם ההויה, כמו שנאמר )תהלים טז, ח( “שויתי ה’ לנגדי תמיד”. 

הרמ”א ב’שולחן ערוך’ )או”ח סי’ א’ סעי’ א’( כתב: “שויתי ה’ לנגדי תמיד הוא כלל גדול בתורה 

ובמעלות הצדיקים אשר הולכים לפני האלהים...”. וכתב ה’משנה ברורה’ )שם ס”ק ד’(: דהיינו 

שיצייר בנפשו תמיד איך שהוא עומד לפני ה’ יתברך, כי הקב”ה מלא כל הארץ כבודו. וכתבו 

בשם האר”י ז”ל שיצייר שם הוי”ה תמיד נגד עיניו בניקוד ‘ִיְרָאה’ כזה: ִי-ְה-ָו-ה, וזהו סוד “ִשויתי ה’ 

ְלנגדי ָּתמיד", וזה תועלת גדול לענין היראה. בספר ‘כף החיים’ )ס”ק ב’( כתב מספר שער רוה”ק 

)יחוד כא(, וז”ל: יצייר שם הוי”ה תמיד נגד עיניו שזה תועלת גדול ליראת ה’, וגם לזכך הנפש.

ומה שכתב שיצייר תמיד נגד עיניו אותיות הוי”ה, אין הכוונה שישים שם הוי”ה לנגד עיניו על 

הנייר או על הקלף כתוב בדיו. אלא כוונת הרב ז”ל היא שיצייר תמיד במחשבתו כאילו עומדים 

לפניו נגד עיניו אותיות הויה פורחות באויר, וכמו שכתב הרב ז”ל בשער רוה”ק )ד, א(, וז”ל: 

“יצייר במחשבתו צורת ארבעה אותיות ההוי”ה וכו’ כי זה סוד שויתי ה’ לנגדי תמיד”, הרי מוכח 

בהדיא שהעיקר הוא הציור במחשבה, וכן כתב בספר ‘עשה טוב’ )בהגה”ה דף כ’ ע”א( דמה שכתב 

מוהרח”ו ז”ל שישים תמיד נגד עיניו שם הוי”ה, רצונו לומר שיהיה תמיד בעיני שכלו קשור ודבוק 

בשמו ברוך הוא וברוך שמו, וכאילו עומדים לפניו נגד עיניו אותיות הוי”ה פורחות באויר )‘פתוחי 

חותם’ על ספר ‘אבן השהם’ ח”ז עמ’ קצח(.
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ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תקג תקב   המוסר   ארחות   

הבינותי  כבר  הנפז:  אמרה 

מחובתי  זהשכרת  מה  את 

במה  ויש  ה',  את  לעבוד 

זפירזת לי די – וגם ביארת 

לי אותו די הצורך, אך עתה 

הכלל,  את  גם  לי  נא  באר 

חייבת  אני  פנים  כמה  על 

לאלהים  העבודה  בתוספת 

יתברך – פי כמה עלי להוסיף 

יותר  האלוהים  בעבודת 

לאדוניו  העבד  מעבודת 

תיאר  הקודם  הפרק  ]בסוף 

השכל לנפש בפירוט את עבודת העבד הרצויה בעיני אדוניו, והוסיף, כי מהתנהגות זו תוכל הנפש 

ללמוד עד כמה מרובה העבודה המוטלת עליה כלפי הבורא. עוד הוסיף שעבודתה צריכה להיות 

כפולה ומכופלת מעבודת העבד לאדונו, שהרי טובותיו של הבורא עולות בהרבה על טובות האדון 

לעבדו. ועתה מבקשת הנפש מהשכל שילמד אותה את הכלל, מהו שיעור התוספת שעליה להוסיף 

בעבודת האלוהים יותר מעבודת העבד לאדוניו )פתחי לב([.

אמר הזכל: כי תוספת העבודה על אנזיה – החובה המוטלת על האנשים להוסיף בעבודת הבורא 

– חובתם שונה  מתחלקת מדרך הכלל והפרט בטובה עליהם  אינה אחידה ושווה אצל כולם, אלא 

מאיש למשנהו, מכיוון שהיא צריכה להיות מקבילה לטובות הכלליות והפרטיות אשר הושפעו על כל 

אחד ואחד. כדי שתביני את ההבדלים בין איש לרעהו שנידון, צריך אני לבאר את הטובות הכלליות 

שמיטיב הבורא לנבראים באופן כללי, וכן את הטובות המיוחדות לבני אדם מסוימים באופן אישי. 

והדבר הראשון שיש לדעת שהטובה על המדברים – הטובות שמיטיב הבורא עם בני האדם על 

ארבעה ענינים – נחלקות לארבעה סוגים:

האדון  טובת   – עליהם 

לעבדו לעומת שפע ההטבה 

עמך  מיטיב  שהאלוהים 

]וכפי שביאר רבנו )בפתיחה 

בהטבות  כי  זה(  לשער 

שמיטיב האדון לעבדו אינו מתכוון לטובת העבד כי אם לטובת עצמו, ועם כל זה חייב העבד 

להכיר לו טובה על כך, כל שכן שאת חייבת להכיר טובה לקב”ה, שטובותיו עדיפות ורבות לאין 

שיעור מהטובות שהאדון מיטיב לעבדו ומטרתו בהן היא טובתך שלך[, אם כן תוכלי מעתה להבין, 

כמה את חייבת לאלהים יתברך מכפלים – פי כמה וכמה ממה זהשכרנו, כזתזלמי לו מה זיז לו 

עליך מרוב הטובות – כשתבואי לשלם לו את חובך בעבור הטובות הרבות שהטיב עמך.

י ִ ּזׁ ֶרק ׁזִ  ּפֶ

, ּוְבַמה  ַכְרּתָ ּשָ ֶ ָבר ֲהִבינֹוִתי ַמה ּזׁ ֶפׁז: ּכְ ַהּנֶ ָאְמָרה 
ה ָפִנים  ּמָ ֵאר ִלי, ַעל ּכַ י, ַאְך ּבָ ּתָ ּדַ ַרׁזְ ּפֵ ֶ ּזׁ

ָרְך.  ִיְתּבָ ֵלאלִֹהים  ָהֲעבֹוָדה  תֹוֶסֶפת  ּבְ ֶבת  ַחּיֶ ֲאִני 

יָה  ֲאָנׁזֶ ַעל  ָהֲעבֹוָדה  ּתֹוֶסֶפת  י  ּכִ ֶכל:  ַהּזֵׂ ָאַמר 

ֲעֵליֶהם.  ּטֹוָבה  ּבַ ָרט  ְוַהּפְ ָלל  ַהּכְ ֶרְך  ִמּדֶ ֶקת  ִמְתַחּלֶ

ָעה ִעְנָיִנים. ִרים ַעל ַאְרּבָ )א(ְוַהּטֹוָבה ַעל ַהְמַדּבְ

ָפִלים  ַרְך ִמּכְ ֶבת ֵלאלִֹהים ִיְתּבָ ה ַאּתְ ַחּיֶ ּמָ ֲעֵליֶהם, ּכַ

ָעַלִיְך  לֹו  ׁז  ּיֶ ֶ ּזׁ ַמה  לֹו  ִמי  ּלְ ׁזַ ּתְ ׁזֶ ּכְ ַכְרנּו,  ּשָ ֶ ּזׁ ַמה 

ֵמרֹב ַהּטֹובֹות.

א. והטובה על המדברים על ארבעה ענינים. מבואר בדברי רבינו כי  ככל שהבורא מיטיב לאדם כך  

גדלה חובתו לעבוד את ה'. ורבינו הולך ומבאר כי טובות הבורא לבני אדם נחלקים לארבעה סוגים: 

א. טובות הבורא הכוללות את כל בני האדם בשוה, והיינו בריאת האדם יש מאין. ב. הטובות שנעשו 

ִעם ַעם ישראל במיוחד. ג. משפחה שה' היטיב עמה באופן מיוחד. ד. טובה פרטית שמיטיב ה' עם איש 
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ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תקה תקד   המוסר   ארחות   

הזני  בזער  שכרו  הקדמנו 

בשער  לעיל  שהזכרנו   –

ועל  השה.  הספר  מן  הבחינה 

כן הם חייבים לבורא יתברך 

 – כוללת  עבודה  כך  על 

כוללות  אלו  וטובות  והואיל 

כן  על  בשווה,  כולם  את 

לעבוד את  מחויבים  הם  גם 

הבורא בעבודה הכוללת את 

כולם בשווה, והיא - העבודה 

הנדרשת מהם כהכרת תודה 

כל  קיום   – התורות  כל  היא 

נהג  אזר  הזכליות  המצוות 

אדם  אותם  שקיימו   – בהם 

הראשון וחנוך ונח ובניו, ואיוב וחבריו, עד ימות מזה רבנו עליו הזלום. ומי זדבק בהן כולן. ומי 

שהקפיד בקיום כל אותן המצוות לעבודת האלהים – מתוך כוונה לעבוד את ה', ייטיב לו האלהים 

בזכות מצוות אלו בטובה מיוחדת יותר מלזאר בני אדם, ויתן לו מעלה יתירה – ויזכה למדרגה 

עליונה יותר בעולם השה והגמול הגדול – וגם יינתן לו שכר רב בעולם הבא, וכמו אברהם אבינו 

זאמר לו האלהים )בראזית טו, א(:

טובות  הן  הראזון,  הסוג 

בני  כל  את  הכוללות  הבורא 

והוא  שווה,  באופן  האדם 

הימצאותם  עצם   – המציאם 

העובדה  כלומר  בעולם, 

שנבראו על ידי ריבון העולם, אחר זלא היו דבר נמצא – וקודם שבראם לא היו בנמצא, אלא 

הוא יצרם יש מאין, והחיותם – ושהוא מחיה אותם תמיד, והטובה להם – ומיטיב להם בכל הטובות

אזר

ה. ַהּשֶ ֶפר  ַהּסֵ ִמן  ִני  ֵ ַהּזׁ ַער  ַ ּזׁ ּבַ ִשְכרֹו  ְמנּו   ִהְקּדַ

ַרְך ֲעבֹוָדה כֹוֶלֶלת,  ִבים ַלּבֹוֵרא ִיְתּבָ ן ֵהם ַחּיָ ְוַעל ּכֵ

ֶהם ּבָ ָנַהג  ר  ֲאׁזֶ ְכִלּיֹות  ַהּזִׂ ַהּתֹורֹות  ל  ּכָ  ְוִהיא, 

ְימֹות  ַעד  ַוֲחֵבָריו  ְוִאּיֹוב  ּוָבָניו  ְוֹנַח  ַוֲחנֹוְך  ָאָדם 

ן  ּלָ ּכֻ ֶהן  ּבָ ַבק  ּדָ ׁזֶ ּוִמי  לֹום.  ָ ַהּזׁ ָעָליו  נּו  ַרּבֵ ה  מׁזֶ

טֹוָבה  ּבְ ָהֱאלִֹהים  לֹו  )ב(ֵייִטיב  ָהֱאלִֹהים,  ַלֲעבֹוַדת 

ַמֲעָלה לֹו  ן  ְוִיּתֵ ָאָדם,  ֵני  ּבְ ָאר  ְ ִמּזׁ  ְמֻיֶחֶדת 

א,  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ דֹול  ַהּגָ מּול  ְוַהּגְ ה  ַהּשֶ ָבעֹוָלם  ְיֵתָרה 

א(: טו,  ית  ֵראׁזִ )ּבְ ָהֱאלִֹהים  לֹו  ָאַמר  ׁזֶ ַאְבָרָהם  מֹו   ּכְ

ָהָאָדם,  ל  ּכָ ַהּכֹוֶלֶלת  ַהּבֹוֵרא  טֹוַבת  ָהִראׁזֹון, 
ָבר  ּלֹא ָהיּו ּדָ ְוהּוא ַהְמִציָאם ַאַחר ׁזֶ

ר  ֲאׁזֶ ָכל  ּבְ ָלֶהם  ְוַהּטֹוָבה  ְוַהֲחיֹוָתם,  ִנְמָצא, 

והגמול  השה  בעולם  יתירה  לו מעלה  ויתן  אדם,  בני  מיוחדת מזאר  בטובה  לו האלוקים  ייטיב  ב. 

הגדול בעולם הבא כמו אברהם. עיין 'חתם סופר' )פרשת תולדות, עמוד קט"ז, ד"ה ויגדל האיש(, 

מה שבאר בזה הענין כוונת הפסוק )בראשית כו, יג(: "ויגדל האיש וילך הלוך וגדל עד כי גדל 

מאד". וז"ל: לפי מה שכתב בחובת הלבבות )שער עבודת אלקים רפ"ו(, כי הקב"ה כלל כל העולם 

בטובתו, ועל זה מחויבים לעבדו עבודה כוללת. והזריז בזה כאברהם אבינו ע"ה אזי מייחדו הקב"ה 

בטובה מיוחדת, ועל ידי זה מתחייב בעבודה מיוחדת. וכשהוא זריז בה, אזי חוזר ומייחדו בטובה, 

וכן לעולם. והכא נמי "ויגדל האיש" - שייחדו הקב"ה בטובה, ועל ידי זה "וילך" - במדרגה יותר 

עליונה בעבודה. והנה "ָהלֹוך" וחזר "וָגֵדל" - אחר שהלך במדרגתו הנזכר לעיל, ]אזי[ חזר הקב"ה 

והגדילו, וכן חזר חלילה לעולם - "עד כי גדל  מאוד".

מסוים. ועל כל אחד להתבונן מאיזה טובות הוא נהנה, כדי לקבוע כמה עליו להוסיף  בעבודת ה'. 

בתהלים פרק קיח פסוק א' כתיב: "הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו". ובפסוק ב': כתוב "יאמר נא 

ישראל כי לעולם חסדו". ובפסוק ג': "יאמרו נא בית אהרן כי לעולם חסדו". ובפסוק ד': "יאמרו 

נא יראי ה' כי לעולם חסדו". מהו עניין חלוקה זו? וביאר המלבי"ם על פי מה שכתב כאן רבינו 

שאדם לפי רוב הטובה שמקבל מהבורא, כך מתחייב לו בעבודה והודאה יתירה, וככל שיוסיף לו 

הבורא טובה, הרי הוא מחוייב יותר ויותר בעבודה והודאה לה'. לפי זה יש לומר, שבפסוק א' מצוה 

על כל הגויים שיודו לה' מצד טובו וחסדו. בפסוק ב' אומר שבייחוד יודוהו ַעם ישראל שעמהם 

עשה ה' טובות פרטיות יותר, ולכך עם ישראל הצטוו בתרי"ג מצוות, הואיל וקיבלו יותר טובות, 

ויותר ניסים עשה להם, ומשום כך יש להם להודות יותר להשי"ת. בפסוק ג' אומר על בית אהרן 

שמאחר וקיבלו יותר טובות פרטיות – כ"ד מתנות כהונה, אזי יש להם להודות יותר, ומשום כך 

כנגד זה נתחייבו בכ"ד מצוות כהונה. ובפסוק ד' מדבר מענין ירא השם, ושכל אחד לפי מעלתו 

יוסיף הודאה לו יתברך. וכן מצינו גבי מלך שמחוייב להיות לו ספר תורה יתר על ספרי תורה 

שהניחו לו אבותיו – וקרא בו כל ימי חייו, ויתר מצוות המלך – הואיל וקיבל יותר טובות מהבורא 

יתברך. ]וז"ל המלבי"ם: הודו וגו' - ֶמַצֶוה שכל גוים יודו לה' מצד טובו וחסדו. יאמר נא ישראל 

וגו' - וביחוד יודוהו ישראל שעמהם עשה טובה פרטית יותר, ובית אהרן שהם קבלו יותר טובות 

פרטיות, וכן יראי ה', כל אחד לפי רוב הטובה שקיבל התחייב בהודאה יתירה, וכמו שכתב החובת 

הלבבות שבני ישראל שקבלו טובות פרטיות נתחייבו בתרי"ג מצות, ובני אהרן נתחייבו בכ"ד 

מתנות כהונה נגד כ"ד מצות כהונה, ומשפחת ב"ד שהפלם בטובות יותר גדולות אמר בית דוד 

דינו לבקר משפט, והמלך מחוייב להיות לו ספר תורה יתר על ס"ת שהניחו לו אבותיו וקרא בו 

כל ימי חייו ויתר מצות המלך, ועל כן צוה שכל אחד לפי מעלתו יוסיף הודאה. עכ"ד[. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תקש תקו   המוסר   ארחות   

]כשם  ממנה  למעלה  זאין 

שאין ביכולתנו לדמיין ולצייר 

כך  הבא,  העולם  טובת  את 

מידת  את  להשיג  ניתן  לא 

הייסורים והצער שיהיו חלקם 

של הממרים את פי ה', שהרי 

מי שקצף עליו המלך הגדול, 

הקדוש  המלכים  מלכי  מלך 

ברוך הוא, אין לתאר ולשער 

מנת  יהיו  אשר  הרעות  את 

חלקו של אותו אדם ובוודאי הן רבות וגדולות שאין למעלה מהן )מרפא לנפש([, רעה זו היא כריתת 

הנפש ואובדנה באופן שלא תזכה לחיי העולם הבא, כמו זכתוב )יזעיה לג, יא(: ’רוחכם אז תאכלכם’, 

וכך כתב הרמב"ם )בהלכות תשובה פ"ח ה"ה(: הנקמה שאין נקמה גדולה ממנה, שתיכרת הנפש ולא 

תזכה לאותם החיים )חיי העולם הבא(, שנאמר 'הכרת תכרת הנפש ההיא עוונה בה' )פת לחם(.

והענין - והסוג הזני, הן הטובות שהבורא משפיע על עם מסויים מבין העמים או על אומה מבין 

האומות, כמו ]-כעין מה[ זהטיב הקב"ה לבני יזראל בהוציאם מארץ מצרים והביאם אל

מגן  אנכי  אברם  תירא  ’אל 

זכרך  הזה,  בעולם  לך 

הבא  בעולם  מאד’  הרבה 

)מרפא לנפש ופת לחם(. ומי 

האלהים  מצוות  את  זימרה 

שניתנו  בטובותיו  ומשתמש 

לו מאת הבורא כדי להמרות 

מורד  הריהו  דברו,  את 

וסופו  הבורא  של  בטובתו 

המדברים  ממדרגת  שיפול 

ומעלותם – וירד ממדרגת בני האדם ומעלותיהם אל זפל המדרגה, שהיא מדרגת בעל החי זאינו 

מדבר, ויהיה דינו כדין הבהמות בעולם הזה, שמפטמים אותן כדי להכין אותן לשחיטה, כמו זכתוב 

לכבשים,  הנעשה  המדומה  הכבוד  כמו   – כלו’  בעזן  כלו  כרים  כיקר  ה’  ’ואויבי  כ(:  לש,  )תהלים 

שמפטמים אותם כדי להכינם לזמן שחיטתם, כך טובות הרשעים בעולם הזה יהיו הגורם לטורדם 

מחיי עולם וינחלו גיהנום )רש"י ומצודת דוד( ]היינו, אף שלעת עתה נראה שאותו אדם מצליח 

בענייניו, סופה של הצלחתו להחיש את מפלתו, כסופה של הצלחת הבהמות, שמלעיטים אותן 

בדברי מאכל משובחים, כדי להשמינן ולהכינן לטבח. בלשון הפסוק נאמר שסופם של אויבי ה' 

"כיקר כרים", היינו כמובחרים שבצאן, שסופם לכיליון חרוץ )פת לחם([, ודינו בעולם הבא יהיה, 

שתבוא עליו הרעה הגדולה ביותר

יא(:  לג,  ְעָיה  )ְיׁזַ תּוב  ּכָ ׁזֶ מֹו  ּכְ ה,  ּנָ ִמּמֶ ְלַמְעָלה  ֵאין  ׁזֶ

רּוֲחֶכם ֵאׁז ּתֹאַכְלֶכם.

ים  ִני, טֹובֹות ַהּבֹוֵרא ַעל ַעם ִמן ָהַעּמִ ֵ ַהּזׁ ְוָהִעְנָין 
ִלְבֵני  ֵהִטיב  ׁזֶ מֹו  ּכְ ָהֻאּמֹות,  ִמן  ה  ְוֻאּמָ

ֶאל  ַוֲהִביָאם  ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ  הֹוִציָאם  ּבְ ָרֵאל  ִיׂזְ

ה  ַהְרּבֵ ָכְרָך  ׂזְ ָלְך  ָמֵגן  ָאֹנִכי  ַאְבָרם  יָרא  ּתִ )ג(ַאל 

ִיּפֹל  טֹובֹוָתיו,  ּבְ ָהֱאלִֹהים  ְמֶרה  ּיַ ׁזֶ ּוִמי   — ְמאֹד. 

ַמְדֵרַגת  ֶפל  ׁזֵ ֶאל  ּוַמֲעלֹוָתם  ִרים  ַהְמַדּבְ ְדֵרַגת  ִמּמַ

ֵהמֹות  ַהּבְ ִדין  ּכְ ִדינֹו  ְוִיְהֶיה  ר,  ְמַדּבֵ ֵאינֹו  ׁזֶ ַהַחי 

יַקר  ּכִ ְיָי  ים לש, כ(: ְואְֹיֵבי  ִהּלִ )ּתְ תּוב  ּכָ ׁזֶ מֹו  ּכְ עֹוָלם,  ּבָ

א, ָהָרָעה  לּו, ְוִדינֹו ָבעֹוָלם ַהּבָ ן ּכָ לּו ֶבָעׁזָ ִרים ּכָ ּכָ

לעשות זאת, רק אז הוא יפרוש. על זה מוסיף ה' ואומר לו: "כה יהיה זרעך" – כלומר, גם זרעך לא 

ימדדו את הרצון במידת היכולת, אלא את היכולת במידת הרצון. וכאשר יש רצון אמיתי, מתגלים 

בדרך כלל כוחות חדשים ומתברר שהיכולת היא גדולה בהרבה מכפי שהיה ניתן להעריך מראש.

בדברים האלה יש מוסר השכל לאדם אשר לעתים קרובות נדמה לו שאינו יכול לטרוח ולקיים 

מצוה פלונית או איזה שהוא מעשה טוב, אף שבעצם היה רוצה לעשות המעשה. לכשיבדוק את 

עצמו היטב יבחין, כי האמת היא שחסר כאן רצון, ואילו באמת רצה, היה מצליח. 

ורבנו בחיי מפרש, וז"ל: "יכלול עוד, כי יהיה זרעך במדרגות החכמה. כי כשם שיש בכוכבים מי 

שאורו מזהיר ומבהיק יותר משל חברו, ומדרגותיהם חלוקות זו למעלה מזו באורה ובהשגה, כך 

עתידים חכמים שבישראל שיהיו מדרגותיהם חלוקות, אור תורתו של זה למעלה מאור תורתו של 

זה, והשגתו של זה למעלה מהשגתו של  זה".

"ויכלול עוד כה יהיה זרעך במדרגות השכר והתענוג הנצחי לעולם הבא, כי יש שכר לנשמות 

הזוכות מדרגות חלוקות זו למעלה מזו, חופה למעלה מחופה ואורה למעלה מאורה". 

ג. אל תירא אברם אנכי מגן לך זכרך הרבה מאד. בהמשך הפסוקים שם מברך הקב"ה את אברהם, 

ואומר לו: "הבט נא השמימה וספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם ויאמר לו כה יהיה זרעך" 

)בראשית טו, ה(. לכאורה ברכה זו היא רק על ריבוי הזרע בכמות שיהיו מרובים ככוכבים. אמנם 

זצ"ל מלובלין, רמז למעלה חשובה הנמצאת  'ניצוצי אור המאיר' מוצא המהר"ם שפירא  בספר 

בעצמיותם של בני זרע אברהם. את מאמר ה' אל אברהם "הבט נא השמימה וספור הכוכבים אם 

תוכל לספור אותם" רואה מהר"ם שפירא זצ"ל כאילו אמר לו ה': הנה למרות שיודע אתה מראש 

כי מספר הכוכבים הוא רב מכדי היכולת לספרם, מכל מקום אתה מביט השמימה ומנסה לספור. 

כלומר, אברהם אינו מסרב לבצע את התפקיד ה"בלתי אפשרי", מתוך תואנה שאינו יכול לעשות. 

כיון שעז רצונו לקיים צו הבורא, לכתחילה הוא מנסה. אם אחר כך יתברר שאינו יכול בשום אופן 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תקט תקח   המוסר   ארחות   

טובה  האל  להם  הוסיף  לוי’, 

ובחר  זה,  בעבור  יתירה 

אהרן  כבודו,  לזרת  מהם 

את  מביניהם  ובחר   – ובניו 

לכבודו  לשרת  ובניו  אהרן 

במקום משכן שכינתו, וציוה 

אותם בתורות יתירות מזאר 

האומה – והוסיף להם מצוות 

נדרשות  שאינן  מיוחדות 

וייעד  האומה,  בני  משאר 

וייעד   – הגדול  בגמול  אותם 

בעולם  רב  שכר  בעבורם 

הבורא  זימרה  ומי  הבא. 

מבני  ומי   – מהם  יתעלה 

ישראל שממרה את רצון הבורא יתברך, יפול – הרי הוא נופל מאותן זתי המעלות, הן המעלה 

המיוחדת של בני אומתו, והן מעלת שאר בני האדם, וייענז על כך בזני העולמים, כמו זאמר 

הטוב הצפון לצדיקים לעולם הבא לא יהיה לרזע ולא  ’וטוב  יג(:  שלמה המלך החכם )קהלת ח, 

יאריך ימים’ בעולם הזה )פת לחם(.

והענין - והסוג הזליזי, הן הטובות שהאלהים מיטיב ומשפיע על מזפחה אחת

ההטבה  ובשל  כנען,  ארץ 

 – בשה  חייבם  הזו  המיוחדת 

והטיל  הבורא  אותם  חייב 

על  יתירה  עבודה  עליהם 

לחובתם  בנוסף   - העבודה 

בנוסף  כלומר,  הראזונה, 

שכל  השכליות  המצוות  על 

בהן  חייבים  האדם  בני 

והיא:  לעיל  שהוזכר  כפי 

קיום   – הזמעיות  התורות 

חוקי התורה ומצוותיה שאין 

השכל מחייב לקיים אותם, כגון מצות פרה אדומה ואיסור שעטנז ]מצוות אלו נקראות "המצוות 

השכליות"  "המצוות  לעומת  סיני,  בהר  שמיעתן  בכוח  רק  לנו  נודע  שחיובן  מפני  השמעיות", 

בנוסף   – הזכליות  התורות  על  והעיר  זהשהיר  אחר  לנפש([,  )מרפא  קיומן  את  מחייב  שהשכל 

למצוות השכליות שכבר היו מוזהרים עליהן. והנה מי זקבלה – האדם שבוחר לקבל על עצמו גם 

עבודה זו למען כבוד האלהים, ייחדהו האל בטובה – יזכה לקבל מאת ה' טובות מיוחדות, וחייבו 

עליה עבודה – בעבורה הוא חייב בתוספת עבודה שולתי עבודת אומתו – בנוסף לעבודה המוטלת 

על שאר בני עמו וזאר זבטו, כמו מה זמצאנו בזבט לוי, כזאמר מזה – שכאשר נענו לקריאת 

משה למסור את נפשם לכבוד האלוקים ולהרוג את עובדי העגל, כמו שנאמר )זמות לב, כו(: 

’ויאמר מי לה’ אלי ויאספו אליו כל בני

ֵמֶהם  ּוָבַחר  ְיֵתָרה,  טֹוָבה  ָהֵאל  ָלֶהם  הֹוִסיף  ֵלִוי, 

תֹורֹות  ּבְ אֹוָתם  ה  ְוִצּוָ ּוָבָניו,  ַאֲהרֹן  בֹודֹו  ּכְ ֵרת  ְלׁזָ

דֹול  מּול ַהּגָ ּגְ ה, ְוָיַעד אֹוָתם ּבַ ָאר ָהֻאּמָ ְ ְיֵתרֹות ִמּזׁ

ה  ִיְתַעּלֶ ַהּבֹוֵרא  ְמֶרה  ּיַ ׁזֶ ּוִמי   — א.  ַהּבָ ָלעֹוָלם 

ֵני ָהעֹוָלִמים,  ׁזְ ֲעלֹות ְוֵיָעֵנׁז ּבִ י ַהּמַ ּתֵ ֵמֶהם, ִיּפֹל ִמׁזְ

ִיְהֶיה  לֹא  ְוטֹוב  יג(:  ח,  )קֶֹהֶלת  ֶהָחָכם  ָאַמר  ׁזֶ מֹו  ּכְ

ע ְולֹא ַיֲאִריְך ָיִמים. ָלָרׁזָ

ָחה  ּפָ י, טֹובֹות ָהֱאלִֹהים ַעל ִמׁזְ ִליׁזִ ְ ַהּזׁ ְוָהִעְנָין 

ֶשה ֲעבֹוָדה ְיֵתָרה ַעל ָהֲעבֹוָדה  ָבם ּבָ ַנַען, ְוִחּיְ ֶאֶרץ ּכְ

ַאַחר  ְמִעּיֹות,  ִ ַהּזׁ ַהּתֹורֹות  ְוִהיא  ָהִראׁזֹוָנה, 

ּוִמי  ְכִלּיֹות.  ַהּזִׂ ַהּתֹורֹות  ַעל  ְוֵהִעיר  ִהְשִהיר  ׁזֶ

טֹוָבה,  ּבְ ָהֵאל  ִיֲחָדהּו  ָהֱאלִֹהים,  ִלְכבֹוד  ָלּה  ּבְ ּקִ ׁזֶ

ָאר  ּוׁזְ תֹו  ֻאּמָ ֲעבֹוַדת  שּוָלִתי  ֲעבֹוָדה  ָעֶליָה  בֹו  ְוִחּיְ

ה  מׁזֶ ָאַמר  ׁזֶ ּכְ ֵלִוי,  ֶבט  ׁזֵ ָצאנּו  ּמָ ׁזֶ מֹו  ּכְ ְבטֹו,  ׁזִ

ֵני  ּבְ ל  ּכָ ֵאָליו  ָאְספּו  ַוּיֵ ֵאָלי  ַלָיי  )ד(ִמי  מֹות לב, כו(:  )ׁזְ

אליהו לומר לעם, אם הנכם מאמינים שה' הוא האלוקים, הרי עליכם ללכת אחריו, אחריו לבדו, 

אחריו ולא אחרי עוד מבלעדיו. והוסיף עוד ואמר, כי אם הם מאמינים לבעל, טוב שילכו אחריו, 

אחריו לבדו, ובלבד שלא ילכו פעם לה' ופעם לבעל, שכן על ידי זה יורו היתר לרבים אשר יבואו 

ללמוד מהם, ויורו כי לפעמים מותר ללכת גם אל הבעל. טוב יותר שילכו רק אחרי הבעל, שכן אז 

ידעו הכל את דרכם ושיטתם, כי נבדלו מעם ישראל והלכו לעבוד עבודה זרה, ואז יפרשו הכל מהם.

וכזאת צריכה להיות דרך עבודת ה'. צריך האדם לדעת, כי אין לעשות כל פשרה עם הפוקרים 

ולא להסכים עמם בשום דבר. גם אם אין בדעתו של אדם להתנהג כמו אותם פורקי עול, גם אז 

אסורה פשרה שכזאת, אשר עליה אמרה תורה "לא תהיה אחרי רבים לרעות", היינו אין ללכת 

אחר הרוב כאשר מדובר ברע וברשע. 

ד. מי לה’ אלי. בילקוט שמעוני )שמות רמז שצג( כתב: "וכי מי לא רוצה להיות בן ביתו של המלך? 

אלא אמר משה מי שלא נתן נזם לעגל יבוא אצלי". 

ביאר ה'חפץ חיים' )עה"ת(: היו שלא השתחוו לעגל ואף לא השתתפו במחולות שסביבו, אך לא 

יכלו להמנע מלתרום נזם או כל רכוש אחר ליצירתו של העגל. אף את אלה פסל משה רבינו 

כאשר קרא "מי לה' אלי", שכן הייתה כוונתו לקרוא אליו את מי שהוא רק לה' לבדו, ללא שיתוף 

של דברים אחרים.

זו הייתה גם כוונתו של אליהו הנביא כאשר קרא לעם אל הר הכרמל: "עד מתי אתם פוסחים על 

שתי הסעיפים אם ה' הוא האלוקים לכו אחריו ואם הבעל לכו אחריו" )מלכים א יח, כא(. התכוון 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תקיא תקי   המוסר   ארחות   

ובאמצעות   – מהם  האלהים 

ינהג  אלו  מיוחדות  טובות 

הריהו  הבורא,  מרצון  ההפך 

המעלות  אותן  מכל  נופל 

בעולם  העליונות  והמדרגות 

ויסבול צער   - לו  ויגיע  השה, 

גדול בעולם הבא, כמו זידעת 

– כמו שידוע לך מדבר קרח 

– שנענשו בעולם  וכל עדתו 

הם  באדמה,  ונבלעו  הזה 

וכל אשר להם, והם נידונים 

לדורי  בגיהנום  הבא  בעולם 

דורות, כמו שמספרים חז"ל 

)ב"ב עד, א. סנהדרין קי, ב( שסוחר ישמעאלי הראה לרבה בר בר חנה את המקום שנבלעו בו 

)- כל  גיהנם  יומין מהדרא להו  לו הישמעאלי לרבה בר בר חנה: כל תלתין  ואמר  עדת קרח, 

שלושים יום מחזיר אותם הגיהנם לכאן( כבשר בתוך הקלחת )- כדוד, סיר גדול, שבוחשים בו 

כדי שיתבשל היטב( )טוב הלבנון(.

והענין - והסוג הרביעי, הן הטובות שהאלהים הטיב על איז מסויים יותר משאר איזי בני האדם, 

ונתייחד בהם מזאר מזפחתו ועמו וזאר המדברים – ומיתר בני האדם, כגון נביא מובחר – שנבחר 

לנביא על ידי ה' או לנגיד מצווה – או מושל ומנהיג להנהיג אומה, או חכם שהעיר

מכלל מזפחות האומה, כגון 

נתינת הכהונה והלויה לשבט 

דוד  בבית  המלוכה  ושרע  לוי 

לצאצאי  המלוכה  ונתינת   –

על  וחייבם  ע"ה,  המלך  דוד 

חייבם  זאת  ובעבור   – שה 

ותורות  יתירה.  בעבודה 

והלויה  הכהונה  ]ומצוות[ 

ומבוארות  ידועות  הריהן 

אך  האלהים.  תורת  בספר 

המיוחדות  והמצוות   – תורת 

הן  דוד,  בית  על  המוטלות 

בפסוק  והוזכר  זכתוב  כמו 

)ירמיה כא, יב(: ’בית דוד כה 

מזפט  לבוקר  דינו  ה’  אמר 

בית  ה' את  שייחד  – מאחר 

הטיל  המלוכה,  בטובת  דוד 

ויושר,  לצדק  לדאוג  עליהם 

על  ולהגן  העם  את  לשפוט 

הלבנון(  )טוב  העשוקים 

 – עוזק’  מיד  גשול  והצילו 

ולהציל את העם מהגזל ומהעוול, וכמו שאמר הכתוב )משלי כט, ד( "מלך במשפט יעמיד ארץ" 

)טוב הלבנון(. ומי זהזלימם – ומי שיקיים אותן המצוות בשלמות לאהבת רצון האלהים – מתוך 

תשוקה למלא בכך את רצון האלוקים, ייחדהו האל בטובה – ייתן לו האלוקים טובות מיוחדות 

בעולם השה ובגמול הגדול – ושכר רב לעולם הבא, ויהיה נדיב נבחר – ועוד ייתן ה' בלב העם לבחור 

בו למנהיג או למורה צדק, כמו זאמר הכתוב על פינחס )תהלים קו, ל-לא(: ’ויעמד פינחס ויפלל 

ותעצר המגפה ותחזב לו לצדקה לדור ודור עד עולם’ – פנחס עצמו זכה בכהונת עולם בשל קנאתו 

עוד )יחשקאל מד, טו(: ’והכהנים  לה', וכל הכהנים הגדולים היו מבני בניו )טוב הלבנון(, ונאמר 

הלוים בני צדוק אזר זמרו את מזמרת מקדזי בתעות בני יזראל מעלי המה יקרבו אלי לזרתני’. 

ומי – אולם מי זהמרה את רצון

ה,  ַהּשֶ עֹוָלם  ּבָ ֲעלֹות  ל ַהּמַ ָהֱאלִֹהים ֵמֶהם, ָנַפל ִמּכָ

ַדְעּתְ  ּיָ ׁזֶ מֹו  )ה(ּכְ א,  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ דֹול  ּגָ יַע לֹו ַצַער  ְוַיּגִ

ַבר קַֹרח ַוֲעָדתֹו. ִמּדְ

ִאיׁז  ַעל  ָהֱאלִֹהים  טֹוַבת  ָהְרִביִעי,  ְוָהִעְנָין 
ָאר  ְ ִמּזׁ ּה  ּבָ ִנְתַיֵחד  ָאָדם,  ְבֵני  י  ֵמִאיׁזֵ

ֻמְבָחר  ָנִביא  ּכְ ִרים,  ַהְמַדּבְ ָאר  ּוׁזְ ְוַעּמֹו  ְחּתֹו  ּפַ ִמׁזְ

ֵהִעיר  ָחָכם  אֹו  ה,  ֻאּמָ ְלַהְנִהיג  ה  ְמַצּוֶ ָנִגיד  אֹו 

ה ְוֶשַרע ַהְמלּוָכה  ּוְלִוּיָ ה  ֻהּנָ ּכְ ּכַ ה,  חֹות ָהֻאּמָ ּפְ ׁזְ ִמּמִ

ְותֹורֹות  ְיֵתָרה.  ֲעבֹוָדה  ֶשה  ָבם ַעל  ְוִחּיְ ִוד,  ּדָ ֵבית  ּבְ

ּתֹוַרת  ֵסֶפר  ּבְ ּוְמֹבָארֹות  ְידּועֹות  ה  ְוַהְלִוּיָ הּוָנה  ַהּכְ

תּוב )ִיְרְמָיה  ּכָ מֹו ׁזֶ ִוד, ּכְ ית ּדָ ָהֱאלִֹהים. ַאְך ּתֹוַרת ּבֵ

ט  ּפָ ִמׁזְ ַלּבֶֹקר  ינּו  ּדִ ְיָי  ָאַמר  ּכֹה  ִוד  ּדָ ית  ּבֵ יב(:  כא, 

ִליָמם ְלַאֲהַבת  ִהׁזְ ק. ּוִמי ׁזֶ ד עֹוׁזֵ ילּו ָגשּול ִמּיַ ְוַהּצִ

ה  עֹוָלם ַהּשֶ טֹוָבה ּבָ ְרצֹון ָהֱאלִֹהים, ְיַיֲחֵדהּו ָהֵאל ּבְ

א, ְוִיְהֶיה ָנִדיב ִנְבָחר אֹו  דֹול ָלעֹוָלם ַהּבָ מּול ַהּגָ ּוַבּגְ

ים  ִהּלִ יְנָחס )ּתְ תּוב ַעל ּפִ ָאַמר ַהּכָ מֹו ׁזֶ מֹוֵרה ֶצֶדק, ּכְ

ָפה  ּגֵ ַהּמַ ָעַצר  ַוּתֵ ל  ַוְיַפּלֵ יְנָחס  ּפִ ֲעֹמד  ַוּיַ ל-לא(:  קו, 

ְוָאַמר  עֹוָלם,  ַעד  ָודֹר  ְלדֹר  ִלְצָדָקה  לֹו  ב  ָחׁזֶ ַוּתֵ

ר  ֲאׁזֶ ָצדֹוק  ֵני  ּבְ ם  ַהְלִוּיִ ְוַהּכֲֹהִנים  טו(:  מד,  )ְיֶחְשֵקאל 

ָרֵאל  ִיׂזְ ֵני  ּבְ ְתעֹות  ּבִ י  ׁזִ ִמְקּדָ ֶמֶרת  ִמׁזְ ְמרּו ֶאת  ׁזָ

ִהְמָרה  ְרֵתִני. — ּוִמי ׁזֶ ה ִיְקְרבּו ֵאַלי ְלׁזָ ֵמָעַלי ֵהּמָ

ה. כמו זידעת מדבר קרח ועדתו. כיצד נענשו בעולם הזה שנבלעו באדמה הם וכל אשר להם, ואיך 

הם נידונים בעולם הבא בגיהנם לדורי דורות, כמו שמספרים חז"ל )סנהדרין קי, ב(: אמר ליה 

)סוחר ישמעאלי אחד לרבה בר בר חנה( כל תלתין יומין מהדרא להו )לבלועי קרח( גיהנם כבשר 

בתוך הקלחת. פירוש, בלועי קרח נהפכים בגיהנם ממקום למקום כפי שמהפכים בשר בקדירה, 

כדי שיתבשל היטב מכל צדדיו, ובדק אותו סוחר ישמעאלי כמה פעמים וראה שכל שלושים יום 

הם באים למקום מסויים במהלך סיבובם )טוב הלבנון(.

חוזרים  הם  יום  ובזה שאמר( כתב, שמה שאמרו שכל שלושים  ד"ה  יג  דרוש  )ח"ג  הלוי  הבית 

לגיהנם, מבואר על פי מה שכתב הרמב"ם )תשובה פ"ב ה"ב( בגדרי התשובה, שיעזוב החוטא 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תקיג תקיב   המוסר   ארחות   

ממנה מפרי בטנך אזית לכסא 

בריתי  בניך  יזמרו  אם  לך, 

בניהם  גם  אלמדם  שו  ועדותי 

וגם  יזבו לכסא לך’,  עדי עד 

ויקבל   – הבא  לעולם  הגמול 

הבא,  בעולם  שכר  כך  על 

יג(  כש,  )תהלים  זכתוב  כמו 

בבקשת דוד מה': 'אל תתנני 

ביד  תיתן  אל   – צרי'  בנפש 

כרצונם,  אותי  לראות  אויבי 

עסוק  לראותני  חפצם  שהרי 

פנוי  ובלתי  תמיד במלחמות 

לעבודת ה', 'כי קמו בי עדי 

שקר ויפח חמס' – כי הקמים 

כנגדי הם דוברי רעה ושקר והם מכריזים שאני רשע ואיש דמים ואין לי חלק ונחלה בה', וכמעט 

הצליחו להשפיע עלי שאתייאש מעבודת ה' ולאבד אותי על ידי זה: ’לולא’ – אם לא שלא שמתי לב 

לדבריהם, והאמנתי כי יש לי עוד תקוה ’לראות בטוב ה’ בארץ חיים’ )לפי רש"י ורד"ק(.

ומי זימרה את מצוות האלהים באמצעות אותה הטובה אזר ייחדהו - שנתייחד בה, הרי הוא יפול 

וירד מטה מכל המעלות היתירות – מכל אותן המעלות המיוחדות שקיבל מאת הבורא, ויתירה מכך 

– בחשבון מדוקדק מאד בעולם השה, כמו זכתוב  ]עמו[ הבורא בחזבון יותר  שמעתה ידקדק עליו 

בחכמה  רוחו  את  האלהים 

בלבו  חכמה  רוח  לו  ונתן   –

 – לשה  ודומה  ועצה  ותבונה 

על  ולפיכך  בזה,  כיוצא  וכל 

כל טובה מהם – על כל אחת 

מאותן הטובות יתחייב האדם 

בעבודה יתירה לאלהים. 

ומי זהזלימה – ומי שממלא 

את  ומשלים  תפקידו  את 

 – לו  מתמידות  עבודתו, 

יתקיימו בידו באופן מתמיד כל הטובות שהבורא העניק לו, הן אותן הטובות הכוללות אותו עם 

לו  יוסיף  ועוד  בעבורו,  במיוחד  שניתנו   – המיוחדות בעולם  הטובות  אותן  והן  האדם,  בני  יתר 

ותבונה, כמו  דעת  בהן  ויוסיף   – הטובות ודעת בהן  אותן  אצלו  – שיתעצמו  האלהים כח עליהן 

זכתוב )תהלים קלב, יא-יב(: ’נזבע ה’ לדוד אמת לא יזוב

ְמרּו  א ָלְך, ִאם ִיׁזְ ית ְלִכּסֵ ִרי ִבְטְנָך ָאׁזִ ה ִמּפְ ּנָ ִמּמֶ

ֵניֶהם ֲעֵדי ַעד  ם ּבְ ֵדם ּגַ ִריִתי ְוֵעדִֹתי שֹו ֲאַלּמְ ָבֶניָך ּבְ

מֹו  ּכְ א,  ַהּבָ ָלעֹוָלם  מּול  ְוַהּגְ ָלְך,  א  ְלִכּסֵ בּו  ֵיׁזְ

ִלְראֹות  י  ֶהֱאַמְנּתִ )ו(לּוֵלא  יג(:  כש,  ים  ִהּלִ )ּתְ תּוב  ּכָ ׁזֶ

ים. ֶאֶרץ ַחּיִ טּוב ְיָי ּבְ ּבְ

ָבּה,  ִיֲחָדהּו  ר  ֲאׁזֶ ּטֹוָבה  ּבַ ְמֶרה ָהֱאלִֹהים  ּיַ ׁזֶ ּוִמי 
ק ָעָליו  ִויַדְקּדֵ ֲעלֹות ַהְיֵתרֹות,  ל ַהּמַ ִיּפֹל ִמּכָ

תּוב  ּכָ ׁזֶ מֹו  ּכְ ה,  ַהּשֶ עֹוָלם  ּבָ יֹוֵתר  ּבֹון  ֶחׁזְ ּבְ ַהּבֹוֵרא 

ְודֹוֶמה  ְוֵעָצה  ּוְתבּוָנה  ָחְכָמה  ּבְ רּוחֹו  ֶאת  ֱאלִֹהים 

ְיֵתָרה  ֲעבֹוָדה  ּבַ ב  ִיְתַחּיֵ ֵמֶהם  ל טֹוָבה  ּכָ ְוַעל  ָלֶשה, 

ל  ּכָ לֹו  ַמְתִמידֹות  ִליָמּה,  ִהׁזְ ׁזֶ ּוִמי  ֵלאלִֹהים. 

עֹוָלם, ְויֹוִסיף לֹו  ַהּטֹובֹות ַהּכֹוְללֹות ְוַהְמֻיָחדֹות ּבָ

תּוב  ּכָ ׁזֶ מֹו  ּכְ ֶהן,  ּבָ ְוַדַעת  ֲעֵליֶהן  ּכַֹח  ָהֱאלִֹהים 

ָיׁזּוב  לֹא  ֱאֶמת  ְלָדִוד  ְיָי  ע  ּבַ ִנׁזְ יא-יב(:  קלב,  ים  ִהּלִ )ּתְ

כתיב  נפלא:  דבר  זה  בפסוק  רומז  יהוידע"  ה"בן  ה’ בארץ חיים.  ו. לולא האמנתי לראות בטוב 

)ישעיה סג, ט( "בכל צרתם לא צר ומלאך פניו הושיעם באהבתו ובחמלתו הוא גאלם וינטלם 

וינשאם כל ימי עולם". "בכל צרתם לא צר" – כלומר, הקב"ה לא נותן לנו את העונש שבאמת היה 

ראוי לתת, כי "ומלאך פניו" – הוא מיכאל השר המליץ על ישראל, הושיעם תמיד בשליחותו של 

מקום )רש"י(. אך הקרי בפסוק זה הוא "לו", וכאן הכוונה שהקב"ה נשתתף עמנו בצרות, וכביכול 

סובל ביחד אתנו, וממילא מובטח לנו שיוציאנו מאפלה לאורה ומשעבוד לגאולה. וזה, אומר ה"בן 

יהוידע", רמוז בפסוק "לולא האמנתי לראות בטוב ה'" גם בזכות ה"לו" וגם בזכות ה"לא", לכן 

האמנתי לראות בטוב ה'.

חטאו ויתנחם על העבר, ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם. והביאור בזה 

הוא, שעל ידי מעשיו הרעים של האדם, נעשה בליבו תשוקה ומשיכה לרע ועבירה גוררת עבירה, 

ובעל התשובה צריך לעקור מליבו ומטבעו את נטייתו ומשיכתו לרע, שעשה בנפשו על ידי פגמיו, 

עד שיהיה כקודם החטא, ומה שמצאנו שכמה פעמים מתחרט האדם על מעשיו, ולאחר כמה ימים 

חוזר למעשיו הראשונים, הוא מחמת שלא נעקר מלבו התשוקה לרע. וההוכחה לדעת האם כבר 

עקר את התשוקה לרע מטבעו, הוא כעבור שלושים יום, וכמבואר בכתובות )קיא, ב( שרק עד 

שלושים יום עומד אדם בתשוקתו ]וכמו שאמר הכתוב )איכה ה, כא( 'חדש ימינו כקדם'[, וכאשר 

האדם עומד בנסיונו שלושים יום, מוכיח הוא בזה שמתחילה בעת התשובה כבר הצליח להסיר 

מליבו ומטבעו את תשוקתו לרע, וכשאינו חוטא במשך שלושים יום, סימן שנעקר ממנו החטא 

לגמרי. והנה הרשעים מלאים חרטות, וזה מחמת שלאחר עשיית העבירה אבדה תאותו ממנו לעת 

שעה, אבל עם כל זה בליבם מושרש עדיין התשוקה לרע, ולכך מחדשים הם את מעשיהם כל 

שלושים יום. והנה מבואר בזוהר )חדש ח"ב רות לט, ב( שהאש של גיהנם בא מחימום שמחממים 

הרשעים את עצמן לדבר עבירה, ונמצא שהרשעים מחדשים את הגיהנם שלהם כל שלושים יום, 

וזהו מה שאמרו בגמרא 'כל תלתין יומי מהדר להו גיהנם'. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תקטו תקיד   המוסר   ארחות   

– מחויבים  בעבודת האלהים 

את  לעבוד  האדם  בני 

בהתאם  אחד  כל  האלוקים, 

מהן,  נהנה  שהוא  לטובות 

הבורא  יוסיף  אזר  וככל 

טובה לאדם וירעיף עליו משפע ברכותיו, באותה מידה חייב עליה עבודה – כך גדלה חובתו להוסיף 

בעבודת ה'. ומן הראיה על שה – הוכחה לתוספת העבודה הנדרשת מן האדם בשל תוספת טובה 

שהוא מקבל מהקב"ה ניתן למצוא במצוות המעשרות, כי התבואות חייבות במעזר – שהרי התורה 

חייבה את האדם להפריש מעשרות מן היבול של שדהו, זנאמר )דברים

’הוא אזר דבר  ג(:  י,  )ויקרא 

ה’ לאמר בקרובי אקדז’ – על 

עונש  ומתן  דין  עריכת  ידי 

המשרתים  אלו  לבחירי, 

מקודש  אהיה  הקרובים, 

פני  ’ועל  הבריות,  בעיני 

ואתכבד   – אכבד’  העם  כל 

כשיראו  כי  העם,  כל  בעיני 

בצדיקים,  הנעשה  הדין  את 

שאם  ויבינו  ממני,  ייראו 

קל  בצדיקים,  דין  נעשה 

וחומר שייעשה דין ברשעים. 

נ,  )ב"ק  חז"ל  דרשו  וכך 

נ,  )תהלים  הפסוק  על  א( 

מאד',  נשערה  'וסביביו  ג(: 

מלמד שהקב"ה מדקדק עם 

הדבקים  )הצדיקים  סביביו 

מכל  ידעתי  אתכם  ’רק  ב(:  ג,  )עמוס  ואמר  אהרן’,  ’וידום  רש"י(  )לפי  השערה  כחוט  אפילו  בו( 

מזפחות האדמה על כן אפקוד עליכם את כל עונותיכם’. ויהיה עוד ענזו בעולם הבא יותר קזה 

– ועונשו יהיה חמור עוד יותר בעולם הבא, כמו זכתוב )יזעיה ל, לג(: ’כי ערוך מאתמול תפתה – 

הגיהנום מוכן ובוער בחוזק רב כאילו הובער רק אתמול )כלומר, מזמן קרוב שלא נתקלקל הסדור 

עדיין(, גם הוא למלך הוכן העמיק הרחיב – ביחוד העמיק והרחיב ה' את הגיהנום לצורך המלך 

החוטא; המלך שזכה לטובות מיוחדות יותר מכל עמו מחוייב בתוספת עבודה יותר משאר בני 

אדם, וכשהוא חוטא, עוונו גדול יותר והוא נענש בעונש חמור יותר משאר עמו, מדורתה אז – 

מדורת הגיהנום עשויה מגחלי אש ושלהבת עצים הרבה, נזמת ה’ – ההבל היוצא מפי ה', כביכול, 

שהוא כנחל גפרית, בערה בה’ – הוא המבעיר את המדורה כדי שלא תכבה ]ודברים אלו הם כמשל 

על רוב ייסורי גיהנם[ )לפי רד"ק ומצודת דוד(.

ועל אלה ארבעה הענינים – ותמורת ארבע הטובות הללו ]א. טובות שנהנים מהן כל בני האדם 

בשווה. ב. טובות שנהנים מהן בני אומה אחת בלבד. ג. טובות שנהנים מהן שבט או משפחה אחת 

בלבד. ד. טובות שהוענקו לאדם אחד בלבד[ חייבים בני האדם

ַהּבֹוֵרא  יֹוִסיף  ר  ֲאׁזֶ )ש(ְוָכל  ָהֱאלִֹהים,  ֲעבֹוַדת  ּבַ

ב ָעֶליָה ֲעבֹוָדה. ּוִמן ָהְרָאָיה ַעל  טֹוָבה ָלָאָדם, ַחּיָ

ָבִרים  ֱאַמר )ּדְ ּנֶ ר, ׁזֶ ַמֲעׂזֵ בֹות ּבְ בּואֹות ַחּיָ י ַהּתְ ֶשה, ּכִ

ְקרַֹבי ּבִ ֵלאֹמר  ְיָי  ר  ִדּבֶ ר  ֲאׁזֶ הּוא  ג(:  י,  ְקָרא   )ַוּיִ

ַאֲהרֹן, ּדֹם  ַוּיִ ֵבד  ִאּכָ ָהָעם  ָכל  ֵני  ּפְ ְוַעל  ֵדׁז   ֶאּקָ

חֹות  ּפְ י ִמּכֹל ִמׁזְ ְוָאַמר )ָעמֹוס ג, ב(: ַרק ֶאְתֶכם ָיַדְעּתִ

ל ֲעֹוֹנֵתיֶכם.  ן ֶאְפקֹד ֲעֵליֶכם ֵאת ּכָ ָהֲאָדָמה ַעל ּכֵ

מֹו  ּכְ ה,  ָקׁזֶ יֹוֵתר  א  ַהּבָ ָבעֹוָלם  ָעְנׁזֹו  עֹוד  ְוִיְהֶיה 

ה ְפּתֶ ּתָ ֵמֶאְתמּול  ָערּוְך  י  ּכִ לג(:  ל,  ְעָיה  )ְיׁזַ תּוב  ּכָ  ׁזֶ

ְמֻדָרָתּה ִהְרִחב  ֶהְעִמיק  הּוַכן  ֶלְך  ַלּמֶ ִהוא  ם   ּגַ

ְפִרית ּגָ ַנַחל  ּכְ ְיָי  ַמת  ִנׁזְ ה  ַהְרּבֵ ְוֵעִצים   ֵאׁז 

ּה. ּבֲֹעָרה ּבָ

ָהָאָדם  ֵני  ּבְ ִבים  ַחּיָ ָהִעְנָיִנים  ָעה  ַאְרּבָ ה  ֵאּלֶ ְוַעל 

אצל  ב(  )סו,  כתובות  במסכת  מצינו  עבודה.  עליה  חייב  לאדם  טובה  הבורא  יוסיף  אזר  וכל  ש. 

נקדימון בן גוריון שאף שכל כך הרבה בצדקה וחסד, עד שהיו פורשין כלי מילת כשהיה הולך 

מבית הכנסת לביתו, ואחר כך היו באים עניים ומגלגלים אותם ונוטלים אותם לעצמם, מכל מקום 

נאבד כל כספו בענין רע, ובגמרא שם )סז, א( מבואר דאחד הטעמים לכך הוא מכיון ד"כדבעי 

למיעבד לא עבד", כלומר, כפי שהיה צריך לעשות לא עשה.

אינם  מדוע  שואלים,  להרבה  תשובה  ומכאן  וז"ל:  כב(,  יד,  דברים  )עה"ת  חיים'  ה'חפץ  וכתב 

מתעשרים, אחרי שהם מפרישים מכספם לצדקה ולעמלי תורה, והתשובה היא יען כי אינם נותנים 

לפי הברכה אשר בירכם ה', כדבעי למיעבד לא עבדי. היינו הם מייחסים נתינתם לערך העני, אבל 

האמת אינה כן, אם העני נותן כמה פרוטות יוצא ידי חובתו כראוי, והעשיר צריך לתת צדקה לפי 

החלק הראוי לו לפי עושרו הוא, ולא לפי ערך נתינת העני. 

ולא לחנם משלו חז"ל על זה, במסכת כתובות )סו, ב( הנ"ל, "מלח ממון, חסר" וכפירוש רש"י 

שם: "הרוצה למלוח ממונו, כלומר, לגרום לו שיתקיים, יחסרנו לצדקה תמיד, וחסרונו זהו קיומו", 

והכל יודעים כי חתיכת בשר גדולה דורשת מלח במדה יותר גדולה, ומי שמקמץ המלח מתקטנת 

ממילא החתיכה, וכההיא מעשה באחד שלא הוציא מעשרותיו כראוי, שאמרו לו קרוביו, לשעבר 

היית בעל הבית והקב"ה כהן, ועכשיו נעשית כהן והקב"ה בעל הבית, הובא במדרש שמות רבה 

פרק ל"א, יז. ובתנחומא פרשת ראה י' ]וז"ל: מעשה באחד שהיה מוציא מעשרותיו כראוי, והיתה 

ומן  והיה מוציא מעשרותיו ממנה מאה מדות למעשר,  והיתה עושה אלף מדות,  לו שדה אחת 

המותר היה מתפרנס הוא ובניו ובני ביתו כל ימיו. בשעת מיתתו קרא לבנו, אמר, בני, תן דעתך 

על שדה, כך וכך מדות היא עושה, וכך אני מוציא ממנה מעשר, וממנה הייתי מתפרנס אני וביתי 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תקיש תקטש   המוסר   ארחות   

יוטל   – ענוז  הראזון  יהיה 

על הראשון עונש ואילו הזני 

מועטת  כמות  שהפריש  אף 

יקבל  בלבד  אחד  כור  של 

שהראשון  פי  על  אף  זכר. 

יותר  מרובה  כמות  הפריש 

מהשני, בכל זאת עתיד הוא 

להיענש על שלא מילא את 

הטובה  כמות  לפי  חובתו 

ואילו  בוראו,  מאת  שקיבל 

ומילא  הואיל  זכאי,  חברו 

לטובה  בהתאם  חובתו  את 

הוא  ועתיד  ממנה  שנהנה 

לקבל שכר. הרי מוכח, שאם אין האדם עובד את ה' בהתאם לטובות שהוא נהנה מהן, אף על פי 

שהוא עובד את ה' יותר מאחרים, הרי הוא ממעט בעבודת ה' ונענש על כך )לפי פירוש ע"ט(. 

שבטלה ממנו חובת המילה  זיכהו הבורא שיהיה לו בן,  - ועניין זה מצינו גם במי זלא  וכן אמר 

– המוטלת על האב למול את בנו וגם אינו חייב בלימוד התורה לבן, וכן מצינו במי זהוא פיסח 

– חיגר, שבטלה ממנו חובת החג – פטור הוא ממצוות העלייה לרגל, וכן מי זהוא חולה, בטלו ממנו 

חלק מן המצוות, מה זאינו יכול לעזותן – הרי הוא פטור ממצוות התורה שאינו יכול לקיימן עקב 

מצבו. מכאן שהאדם חייב לעבוד את ה' כפי הטובה שקיבל ממנו. 

מי  כל   - יתעלה בטובה  כל מי זייחדהו הבורא  יתחייב  הזו,  הדרך  פי  ועל   – ועל ההקזה השאת 

שהבורא יתברך מיטיב לו בטובה מיוחדת, הרי הוא מחוייב בתוספת עבודה לה', בתור

את  תעזר  ’עזר  כב(:  יד, 

וכמות  שרעך’,  תבואת  כל 

ישר  ביחס  עומדת  המעשר 

זנתן  ומי  היבול:  לכמות 

זל  כור  מאה  האלהים  לו 

עזרה  ממנה  חייב  תבואה 

כורים לאלהים - חייב אותו 

מהם  להפריש  האלוקים 

להפריש למצוות האלהים מהם כור אחד  עשרה כורים, ומי זנתן לו האלהים עזרה כורים, חייב 

בלבד. ואם יוציא האחד – ואם בעל התבואה הראשון שיש לו מאה כור, יפריש רק תזעה וחצי 

כורים, והזני שיש לו עשרה כורים יפריש כור אחד שלם,

ָכר. ְוֵכן אַֹמר  ל ׂזָ ִני ְיַקּבֵ ֵ ִיְהֶיה ָהִראׁזֹון ָענּוׁז ְוַהּזׁ

יָלה  ּנּו חֹוַבת ַהּמִ ְטָלה ִמּמֶ ּלֹא ָהָיה לֹו ֵבן, ּבָ ִמי ׁזֶ ּבְ

ּנּו  ִמּמֶ ְטָלה  ּבָ ַח,  ִפּסֵ הּוא  ׁזֶ ּוִמי  ַהּתֹוָרה,  ְוִלּמּוד 

ִמן  ּנּו  ִמּמֶ ְטלּו  ּבָ חֹוֶלה,  הּוא  ׁזֶ ּוִמי  ֶהָחג,  חֹוַבת 

ֵאינֹו ָיכֹול ַלֲעׂזֹוָתן. ֶ ְצֹות ַמה ּזׁ ַהּמִ

ֲחָדהּו ַהּבֹוֵרא  ּיִ ב ִמי ׁזֶ ה ַהּשֹאת )ט(ִיְתַחּיֵ ׁזָ ַהַהּקָ ְוַעל 
תֹור  ּבְ ֲעבֹוָדה  תֹוֶסֶפת  ּבְ טֹוָבה,  ּבְ ה  ִיְתַעּלֶ

בּוַאת ַשְרֶעָך. ּוִמי  ל ּתְ ר ֵאת ּכָ ַעּזֵׂ ר ּתְ יד, כב(: )ח(ַעּזֵׂ

ב  ַחּיָ בּוָאה,  ּתְ ל  ׁזֶ ֹכר  ֵמָאה  ָהֱאלִֹהים  לֹו  ַתן  ּנָ ׁזֶ

לֹו  ַתן  ּנָ ׁזֶ ּוִמי  ֵלאלִֹהים,  ֹכִרים  ָרה  ֲעׂזָ ה  ּנָ ִמּמֶ

ּכֹר  ֵמֶהם  ֵלאלִֹהים  ב  ַחּיָ ֹכִרים,  ָרה  ֲעׂזָ ָהֱאלִֹהים 

ִני ֶאָחד,  ֵ ָעה ָוֵחִצי ְוַהּזׁ ׁזְ ֶאָחד. ְוִאם יֹוִציא ָהֶאָחד ּתִ

הולך ומוסיף לך לפי מה שתהיה הולך ומוסיף בעין יפה, עד היות מעשר תבואתך כשיעור כל מה 

שהיה מוציא השדה, כי כשיעור כל מה שנהוג להוציא יהיה המעשר מאשר יצא כברכת ה' אשר 

נתן לך. עכ"ד.

במסכת ברכות  ט. יתחייב מי זיחדהו הבורא יתעלה בטובה בתוספת עבודה בתור הודאה עליה. 

)מח, ב(: תניא רבי אליעזר אומר, כל שלא אמר 'ארץ חמדה טובה ורחבה' בברכת הארץ ]שבברכת 

המזון[ לא יצא ידי חובתו. בספר 'תורת משה' )פרשת עקב( מובא מבנו של החתם סופר, הג"ר 

כל ימי. שנה ראשונה, זרע הבן אותה ועשתה אלף מדות. הוציא ממנה מאה מדות מעשר. שניה, 

נכנס בו עין רעה, ופיחת הוא עשרה, ופחתה היא מאה. שלישית, פיחת הוא עשרה, פחתה היא 

מאה. וכן רביעית וחמישית, עד שעמדה על מעשרותיה. כשראו קרוביו כן, עמדו לבשו בגדים 

לבנים ונתעטפו לבנים ונכנסו אצלו. אמר להם, למה באתם, לשמוח על אותו האיש שנדוהו, אמרו 

לו, חס ושלום, לא באנו אלא לשמוח עמך. לשעבר היית בעל הבית והקב"ה כהן, ועכשיו נעשית 

כהן והקב"ה הוא בעל הבית... לפיכך משה מזהיר את ישראל, עשר תעשר[ עכ"ד.

ח. עזר תעזר את כל תבואת שרעך. בספר 'תורת משה' לבעל האלשיך, כתב על פסוק זה, וז"ל: 

על דבר הכפל ]"עשר תעשר"[ אמרו רבותינו ז"ל )שבת קיט, א( עשר בשביל שתתעשר. ואפשר 

על דרך הפשט יאמר מה שאמרו ז"ל )תנחומא ראה י( במעשה שהיה במי שהיה ממעט במעשרותיו 

וזה  וגם ה' אסף את ברכתו עד שלא הוציא השדה כי אם מה שהיה מתחילה מעשר תבואתו. 

אפשר הוא פירוש הכתוב, שמצוה ואומר 'עשר' פן מה ש'תעשר' מתחלה 'את תבואת זרעך' יהיה 

כל 'היוצא השדה', וזה 'שנה שנה', כלומר, שיהיה הולך ומתמעט שנה שנה עד בא עד גדר זה 

כמעשה שהיה. 

או יאמר, כי כאשר הממעיט ימעטו לו מן השמים כך המוסיף מוסיפין לו, ואם יתן מעשרותיו 

בעין יפה יהיו הולכין ומוסיפין לו מן השמים, עד שיבא שיעור מעשר תבואתו בסך כל תבואת 

השדה שהיה דרכו לעשות. וזהו 'עשר' ועל ידי כן 'תעשר' שתוציא בתורת מעשר 'את כל תבואת 

זרעך' ואת כל שיעור תבואת זרעך 'היוצא השדה', וזהו 'שנה שנה' כי בכל שנה יהיה הוא יתברך 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תקיט תקיח   המוסר   ארחות   

הבא – ושאיפתם היא לזכות 

כמו  הבא,  העולם  לחיי 

]תרגום  הקדמונים  זפירזו 

בן  יונתן  ותרגום  אונקלוס 

עוזיאל )מרפא לנפש([ בענין 

לזונאיו  ’ומזלם  הפסוק: 

בעולם  בחייו   – פניו  אל 

הזה, כדי להאבידו’ – בעולם 

ותרגם  י(,  ש,  )דברים  הבא 

לשנאוהי  "ומשלם  אונקלוס: 

קדמוהי  עבדין  דאינון  טבין 

בחייהון לאובדיהון". היינו, שהקב"ה משלם לשונאיו את שכר מעשיהם הטובים בעולם הזה, כדי 

לאבדם מן העולם הבא )מרפא לנפש(. עד כאן דברי השכל אל הנפש ומסיים: ודי לך בשה – הרי 

הסברתי לך די הצורך את הכלל, כמה עלייך להוסיף בעבודת ה'.

אמרה הנפז: כבר הבינותי את מה זהשכרת וביארת לי, ואינני מוצאה את עצמי – אך אין אני רואה 

את עצמי יכולה ומסוגלת לזלם חובותי כלפי הבורא, אפילו את אשר אני חייבת לו על טובותיו 

– את כל בני האדם  את המדברים  שאינן מיועדות לי באופן מיוחד, אלא הן הטובות הכוללות 

בשווה, ומכל זכן שאין אני מוצאת את עצמי מסוגלת לשלם לבורא את אשר אני חייבת לו על מה 

זייחד אותי בו מהם – בעבור הטובות המיוחדות שהוא מיטיב במיוחד רק עמי, ואם חפצי ורצוני 

שזו  כדי   – עליה  הודאה 

בעבור  כהודאה  תיחשב 

כן  ועל  הטובה.  אותה 

הראזונים,  החסידים  היו 

איזו  עליהם  באה  כזהיתה 

העולם  מטובות  טובה  שהיא 

הזה, היו מתפחדים לה – היו 

מקבלת  וחוששים  יראים 

מפני   – פנים  מזני  הטובה, 

 – מהם  אחד  סיבות:  שתי 

ראשית, מפני שהיו חוששים, 

ה'  בעבודת  להוסיף  יצליחו  לא  – שמא  וההודאה בעבורה  יקצרו מהזלמת העבודה עליה  זלא 

המתחייבת בשל תוספת הטובה, ושמא יחסרו בהודאה לה' על טובה זו בשלימות הראויה, וייענשו 

לרעה, כמו זאמר יעקב אבינו )בראזית  להם  תיהפך  כך שהטובה   - כך, ותזוב להם לרעה  על 

לב, יא(: ’קטנתי מכל החסדים’ – נתמעטו זכויותי על ידי החסדים והאמת שעשית עמדי )רש"י(. 

וכוונתו, שאפשר שלא נתתי שבח והודאה כראוי על כל החסדים, ועל ידי זה קטנתי ונתמעטו 

זכויותי )מרפא לנפש(. והסיבה הזניה, זלא יהיה גמול הבורא – מפני שהיו חוששים שמא טובה 

זו באה כתשלום וגמול על עבודתם שעבדו את הבורא, ועל ידי זה יגרע מגמולם - משכרם לעולם

ם  ּלֵ ּוְמׁזַ ִעְנַין:  ּבְ ְדמֹוִנים  ַהּקַ ְרׁזּו  ּפֵ ׁזֶ מֹו  ּכְ א,  ַהּבָ

ֶשה. ָבִרים ש, י(. ְוַדי ָלְך ּבָ ָניו ְלַהֲאִבידֹו )ּדְ ְלׂזְנָאיו ֶאל ּפָ

י  , ְוֵאיֶנּנִ ַכְרּתָ ּשָ ֶ ָבר ֲהִבינֹוִתי ַמה ּזׁ ֶפׁז: ּכְ ַהּנֶ ָאְמָרה 
ם חֹובֹות  ּלֵ מֹוְצָאה ֶאת ַעְצִמי ְיכֹוָלה ְלׁזַ

ן  ּכֵ ל ׁזֶ ִרים, ּכָ ַהּבֹוֵרא ַעל טֹובֹוָתיו ַהּכֹוְללֹות ַהְמַדּבְ

ּוְרצֹוִני  ֶחְפִצי  )יא(ְוִאם  ֵמֶהם,  בֹו  אֹוִתי  ִיֵחד  ֶ ּזׁ ַמה 

ָהִראׁזֹוִנים,  ַהֲחִסיִדים  ָהיּו  ן  ּכֵ ְוַעל  ָעֶליָה.  הֹוָדָאה 

ָהעֹוָלם,  ִמּטֹובֹות  טֹוָבה  ָלֶהם  ָבָאה  ָהְיָתה  ׁזֶ ּכְ

רּו  ּלֹא ְיַקּצְ ֵני ָפִנים: ֶאָחד ֵמֶהם, ׁזֶ ְ ֲחִדים ָלּה ִמּזׁ ִמְתּפַ

ַבֲעבּוָרּה,  ְוַההֹוָדָאה  ָעֶליָה  ָהֲעבֹוָדה  ָלַמת  ֵמַהׁזְ

ית  ֵראׁזִ ָאַמר ַיֲעקֹב ָאִבינּו )ּבְ מֹו ׁזֶ ְוָתׁזּוב ָלֶהם ְלָרָעה, ּכְ

ּלֹא ִיְהֶיה  ִני, ׁזֶ ֵ י ִמּכֹל ַהֲחָסִדים. ְוַהּזׁ לב, יא(: )י(ָקטְֹנּתִ

מּוָלם ָלעֹוָלם  ַרע ִמּגְ ְוִיּגָ מּול ַהּבֹוֵרא ַעל ֲעבֹוָדָתם,  ּגְ

מאשר אין לנו מושג ב"חטאי הקדמונים", אין אנו מכירים אלא את החטאים הבהמיים שלנו, שכל 

החטא נובע מהתגברות התאוה ואיבוד השכל, ועל כן כשכבר עבר ופג תוקף התאוה, חוזר ומבין 

בשכלו כי לא טוב עשה, וממילא לא מובן לנו מדוע לא היה יעקב אבינו יכול לדעת בעצמו אם 

חטא, או לא. אבל יש לנו להבין, כי כל חייהם של הקדמונים, כולו היה רק שכל, וכל החטאים 

שלהם מקורם בטעות בשכל, והשכל הרי הוא מהותו של האדם עצמו, ואם היתה איזו סטיה דקה, 

הרי אין כבר מי שיתפוס את טעותו, שהרי עצם מהותו שקועה וטבועה בתוך טעות, ומזה חשש 

ופחד יעקב אבינו ע"ה. )'טללי אורות' בשם רבי דוד פוברסקי זצ"ל(. 

יא. ואם חפצי ורצוני לזלם מה זאני חייבת עליהם מיד קודמת למחזבתי תוחלת טובה עתידה 

ממנו וכו’. עיין חתם סופר )דרשות, ח"ב, דף שמ"ב ע"ב ד"ה ברוך הוא(, שבאר בדרך זו שענין 

שמעון סופר זצ"ל מקראקא, הטעם מדוע לא יצא ידי חובתו. וז"ל: אמרו ז"ל כל מי שלא אמר 

ארץ חמדה טובה ורחבה לא יצא ידי חובתו, יש לפרש דבאמת הקב"ה ברא אותנו בטבע הצטרכות 

ומחוייב ליתן לנו כל ההכרח וההצטרכות מן הראוי והיושר, והאריך בזה בחובת הלבבות, אבל 

שיהא הכל בהרחבה זה איננו מחוייב, ועל זה אנו צריכים להודות בכפליים, ולכן על הארץ לבדו 

אין לשבח, כי נראה שמשבח ומודה רק על שלא נעשה לנו עוולה חלילה, רק על חמדה טובה 

ורחבה שהטיב לנו בטובו והרחיב לנו, על זה צריכין, כן י"ל וק"ל.

י. קטנתי מכל החסדים. רש"י על התורה פירש: נתמעטו זכויותי על ידי החסדים והאמת שעשית 

עמי, לכך אני ירא שמא משהבטחתני נתלכלכתי בחטא ויגרום לי להמסר בידי עשיו. עכ"ד. מה 

שאמר יעקב "אני ירא שמא משהבטחתני, נתלכלכתי בחטא וכו'", לכאורה אינו מובן מהיכי תיתי 

היה לו ליעקב לפחד ולחשוש כן, וכי לא ידע בעצמו שלא חטא כלל וכלל? אולם תמיהה זו נובעת 
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ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות   ארחות המוסר  תקכא תקכ  

הנפש כי עשויה היא לעבוד 

פנייה  מתוך  הבורא  את 

אישית, כדי שתגיע לטובות 

וכל  יותר,  וגדולות  נוספות 

להשיג  מתכוון  האדם  עוד 

טובה אישית בעבודתו, הרי 

אין הוא עובד אלא את עצמו 

ולא את הבורא, ועל כן שואלת הנפש כיצד יוכל האדם להתקרב אל הבורא ולהיות לרצון לפניו 

ולשלם לו את אשר הוא חייב לו בעבור טובותיו )פתחי לב([. וכן הדבר גם בהודותי לאל – בנוגע 

להודאה שלי לה', כזאהודנו – בשעה שאני מודה לו במלותי – בפי ובשפתי על גודל טובו עלי, 

וכבר עולה במחזבתי וכוונתי בהודאה זו לבקז על התמדת הטובה – שטובה זו תימשך ולהוסיף 

עליה – ואף אזכה לתוספת טובה ממנו, ולא כוונת הנואז מתוספת הטובה והתמדתה – וזאת בשעה 

שנכון יותר להודות הודיה בלב שלם ללא כוונה להשגת רווח מן ההודאה, שהרי כל עוד שהאדם 

מודה לה' מתוך ציפייה לקבל על כך שכר בעתיד, אין זו הודאה מושלמת על העבר, ורק כשאינו 

מצפה לכל טובה בעתיד והוא כאדם שהתייאש מלקבל תוספת טובה, הודאתו מושלמת וללא 

פניות וכוונות זרות )פת לחם(. וכזאני על הדרך

זאני  מה  לבורא  לזלם 

כאשר  ואף   – עליהם  חייבת 

לקיים  ומזדרזת  להוטה  אני 

עוד   – מיד  בעבורן,  מצווה 

טרם הספקתי להוציא מחשבתי אל הפועל, קודמת למחזבתי בהזלימי תוחלת טובה עתידה ממנו 

- כבר עולה בדמיוני ובמחשבתי כוונה של תועלת עצמית, כלומר אני מחשבת איזו תועלת אשיג 

בעתיד על ידי מעשה זה ואיזה שכר וגמול יינתנו לי מאתו יתברך על כך ]שהרי השכל הסביר 

לעיל בארוכה, כי על האדם להתבונן באלו טובות זכה ושעליו לעבוד את הבורא בהתאם לטובות 

הללו, וכאשר האדם ממלא את חובתו זו, אז הבורא ממשיך ומוסיף להיטיב לו. ומכיוון שכן, חוששת 

ּגֶֹדל  ַעל  ִמּלֹוַתי  ּבְ ֲאהֹוֶדּנּו  ׁזֶ ּכְ ָלֵאל,  הֹודֹוִתי  ּבְ ְוֵכן 

ׁז ַעל  ָנִתי ַבהֹוָדָאה ְלַבּקֵ י ְוַכּוָ ְבּתִ טּובֹו ָעַלי, ּוַמֲחׁזַ

ַנת ַהּנֹוָאׁז  ַהְתָמַדת ַהּטֹוָבה ּוְלהֹוִסיף ָעֶליָה, לֹא ַכּוָ

ֶרְך  ֲאִני ַעל ַהּדֶ ִמּתֹוֶסֶפת ַהּטֹוָבה ְוַהְתָמָדָתּה. ּוְכׁזֶ

קֹוֶדֶמת  ד  )יב(ִמּיָ ֲעֵליֶהם,  ֶבת  ַחּיֶ ֲאִני  ֶ ּזׁ ַמה  ם  ּלֵ ְלׁזַ

ּנּו.  ִליִמי ּתֹוֶחֶלת טֹוָבה ֲעִתיָדה ִמּמֶ י ְבַהׁזְ ְבּתִ ְלַמֲחׁזַ

עמוד קס"ב, ד"ה ואנחנו לא נדע( באר בדרך זה ענין אמירת "ואנחנו לא נדע מה נעשה כי עליך 

עינינו" שאומרים בתפילת שחרית אחר גמר התפילה, שהכוונה, אשר מהראוי שתהיה התפילה 

רק לכבוד שמים לא זולת, ואנחנו לא עצרנו כח להתפלל כזה, כמאמר הנפש אל השכל, בספר 

'חובת הלבבות' )שער עבודת האלקים פ"ו( שאי אפשר לו לייחד כוונתו לה' כי מיד נופל לו 

בדעתו להנאת עצמו, וזהו שאנו אומרים כעין ווידוי, "ואנחנו לא נדע מה נעשה כי עליך עינינו", 

פירוש, לא נדע איך אפשר לעשות שיהיה עינינו ומחשבותינו רק עליך. והנה שם ]בחוה"ל[ השיב 

השכל להנפש שזה גרם לה ]מחמת[ שכחה רב טובת ה' עליה ורב שפלותיה, והנה בשער הבחינה 

)בפתח השער( כתב ]החוה"ל[ שזאת השכחה בא לו על שאנו מגודלים בטובת הבורא מנעורינו 

מעולם ועד עתה, ואנו חושבים כי אי אפשר זולת זה. וזהו שאנו אומרים "זכור רחמיך ה' וחסדיך 

כי מעולם המה", פירוש, מעולם עלינו רחמיך וחסדיך, לכן אי אפשר לנו לייחד מחשבותינו אליך, 

לכן אנו מתפללים, "יהי חסדך ה' עלינו כאשר יחלנו לך" - כאילו היינו מיחלים לך באמת לשמך 

ולא לכבודינו. עכ"ד.

הבאת בכורים היא על דרך ההודאה, ולא על דרך בקשה לעתיד. וז"ל: בעל חובת הלבבות )שער 

העתיד,  על  לבקש  ולא  העבר  על  לה'  להודות  זהיר  האדם  שיהיה  הזהיר  פ"ו(  אלוקים  עבודת 

ושתהיה הודאה גמורה ולא כחושב שעל ידי זה יזכה לטובה מרובה יותר, כי אם כן לא תהיה 

הודאתו שלימה. ויותר יהיה ראוי להתמדת הטובה, בהודות לה' בתכלית הייאוש שחושב בעצמו 

שאינו ראוי לזה, ועל ידי כן תהיה הודאתו שלימה, עיי"ש. וחושב אני שזה מה שאמר בפרשת 

השבוע ]בענין הבאת הביכורים[ "ובאת אל הכהן וגו' ואמרת אליו הגדתי היום לה' אלקיך כי 

באתי" וגו' )דברים כו, ג(, רצה לומר, כי כל ]מטרת[ מתנת כהונה ומעשר ללוים הוא הכל ]כדי[ 

מהם  יתירה  וגו',  בזאת  נא  בחנוני  מלאכי(  )סוף  וכדכתיב  להודאה,  ולא  יותר  טובה  להרבות 

הביכורים שאע"ג שהם גם כן ניתנים לכהן, מכל מקום אינם אלא ל]מטרת[ הודאה. וזהו אמר 

"הגדתי היום לה' אלקיך כי באתי" וגו', רצה לומר, אין ביאת היום ִעם הביכורים כביאת שארי 

מתנות כהונה שהם על דרך בקשה לעתיד לבוא, אך היום הגדתי - על דרך הודאה - כי באתי אל 

הארץ. ואולי משום כן כתיב במקרא בכורים "וענית ואמרת" )שם פסוק ה'( ופירש רש"י: בקול 

רם, משום דאיכא למיחש כמ"ש בחובת הלבבות במאמר השכל, שכל עוד שעומד לפני ה' ומדבר 

דברי הודאה בפיו, מכל מקום לבבו יחשב כוונת בקשה שישמע ה' דבריו ויוסיף לו תוספת ברכה, 

ולהינצל מזה ציווה הקב"ה שיאמר מקרא בכורים בקול רם ולא בלחש, ואם כן תו לא יחשוב רק 

כוונת הודאה ולא כוונת תפילה, ]מאחר[ שאין התפילה מתקבלת בקול, ו]כמו ש[אמרו בזוהר 

)פ' ויגש ד"ה והקול נשמע וגו', ועי' דרכי משה בטא"ח סי' ק"א( כל המשמיע קולו בתפלתו לא 

ישמע ה'. עכ"ד.

יב. מיד קודמת למחזבתי בהזלימי תוחלת טובה עתידה ממנו וכו’. ה'חתם סופר' )פרשת דברים, 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תקכג תקכב   המוסר   ארחות   

רוב  היא:  האחת,  המידה 

– אהבתך  אהבתך את נפזך 

רוחשת  שאת  העצומה 

חפצך  כך  ומתוך  לעצמך, 

הנעימות  את  למזוך  ורצונך 

נפשך  את  למלא   – אליה 

בתענוגות הנעימות לה, ולכן 

בכל מה שאת פועלת ועושה 

פסיעה  אפילו  תפסעי  לא 

לא  שונה,  כוונה  לשם  אחת 

לעבודת האל ולא לשולתה – ולא למטרה אחרת, אלא זכל כוונתך בה להתענג בהנאות – אלא מתוך 

כוונה ליהנות בתענוגים, ולכן גם כשאת עובדת ומודה לאלוהיך, כוונתך רק לתועלת עצמך. וכבר 

– בראשית הדרכתי אותך לצורך רפואתך, זתזתדלי בכל יכלתך  הקדמתי לך בתחילת רפואתי 

להרחיק ולסלק את המידה המגונה השאת ממך, ובשה אקוה לך – והנני מקווה בעבורך שכך תגיעי 

אל הטוב.

במצב  שאני  וכיוון   – השה 

והודאתי  בעבודתי  זה  ירוד 

– אפילו במה שנוגע  לאלהי 

הכוללות  הבורא  לטובות 

בשווה,  האדם  בני  כל  את 

נושאת  שאני  ההודיה  ומעט 

ממיעוט  סובלת  להקב"ה 

לחובת  הברורה  הכוונה 

טובתו – והיא נאמרת בחוסר 

רצון  ומתוך  המחשבה  טוהר 

מטובות  וליהנות  להמשיך 

יותר  וגדולות  נוספות 

מעט  רק  יש  ובידי  בעתיד 

את  למלא  הנכונה  מהכוונה 

בעבור  הבורא  כלפי  חובתי 

שנהניתי  הרבות  הטובות 

מהן, אם כן איך וכיצד אגיע 

לזלם לבורא זאר עבודתו על טובותיו המיוחדות – איזוהי הדרך שתביאני למלא את יתר חובותי 

את מה זאני  ותלמדני  )זקוקה( זתורני  ולכן אני צריכה  לי?  המיוחדות  הטובות  על  ה'  בעבודת 

האדם  שאין  ההכרחית,  האלוקים  עבודת  את   – המיעוט  על  האלהים  מעבודת  עליהן  בו  חייבת 

עבודה  עלי  תעמיס  אם  ]כי  אלה  טובות  בעבור  עלי  המוטלת  ממנה,  בפחות  חובתו  ידי  יוצא 

רבה, אולי הדבר יכבד עלי ולא אוכל להתמיד בה. אך אם תלמד אותי רק את ההכרחי, אוכל 

 להתמיד בכך )מרפא לנפש([, כדי זאהיה ראויה להתמדתן – אזכה למלא עבודה זו ולעמוד בה

לאורך ימים.

מחשבתך  טוהר  חוסר  על  תלונותיך   – כוונתך  ממיעוט  זהתרעמת  מה  הזכל:  ]-משיב[  אמר 

ועל   – מבקז  כוונת  בהם  וכוונתך  מודה,  דברי  פיך  דברי  וכי  לאלוהיך,  והודאתך  בעבודתך 

היא לבקש על העתיד,  כוונתך האמיתית  ובאותה שעה  הודאה על העבר  שפיך משמיע דברי 

נוספות  לטובות  שעה  באותה  מצפה  ולבך   – התמדתה  ולזאול  הטובה  על  להוסיף  ולבך 

מגונות הוא מפני זלוז מידות  זה  וגורם. עלייך לדעת שדבר  יש סיבה  - לכל אלו   ומתמידות 

שיש בך. 

ְך, )יג(ְוֶחְפֵצְך  ָהֶאָחת, רֹב ַאֲהָבֵתְך ֶאת ַנְפׁזֵ ה  ּדָ ַהּמִ
ִתְפְסִעי  ְולֹא  ֵאֶליָה,  ִעימֹות  ַהּנְ ִלְמׁזְֹך 

ָנֵתְך  ּוָ ּכַ א ׁזֶ ְפִסיָעה ַלֲעבֹוַדת ָהֵאל ְולֹא ְלשּוָלָתּה, ֶאּלָ

ת  ְתִחּלַ י ָלְך ּבִ ְמּתִ ֲהָנאֹות. ּוְכָבר ִהְקּדַ ג ּבַ ּה ְלִהְתַעּנֵ ּבָ

ה  ּדָ ְך ְלַהְרִחיק ַהּמִ ָכל ְיָכְלּתֵ ִלי ּבְ ּדְ ּתַ ׁזְ ּתִ ְרפּוָאִתי, ׁזֶ

ה ָלְך ַהּטֹוב. ְך, ּוָבֶשה ֲאַקּוֶ ה ַהּשֹאת ִמּמֵ ַהְמֻגּנָ

ָנה  ּוָ ַהּכַ עּוט  ִמּמִ ֵלאלַֹהי  ְוהֹוָדָאִתי  ַבֲעבֹוָדִתי  ה  ַהּשֶ

ָאר  ׁזְ ם  ּלֵ ְלׁזַ יַע  ַאּגִ ֵאיְך  ְלחֹוַבת טֹוָבתֹו,  רּוָרה  ַהּבְ

ְצִריָכה  ַוֲאִני  ַהְמֻיָחדֹות?  טֹובֹוָתיו  ַעל  ֲעבֹוָדתֹו 

ֵמֲעבֹוַדת  ֲעֵליֶהן  ּבֹו  ֶבת  ַחּיֶ ֲאִני  ֶ ּזׁ ַמה  ּתֹוֵרִני  ׁזֶ

ֶאְהֶיה ְראּוָיה ְלַהְתָמָדָתן. עּוט, ׁזֶ ָהֱאלִֹהים ַעל ַהּמִ

ָנֵתְך  ּוָ ּכַ עּוט  ִמּמִ ִהְתָרַעְמּתְ  ֶ ּזׁ ַמה  ֶכל:  ַהּזֵׂ ָאַמר 
ְבֵרי  ּדִ ְוִכי  ֵלאלַֹהִיְך,  ְוהֹוָדָאֵתְך  ֲעבֹוָדֵתְך  ּבַ

ְך  ׁז, ְוִלּבֵ ַנת ְמַבּקֵ ּוָ ֶהם ּכַ ָנֵתְך ּבָ ְבֵרי מֹוֶדה, ְוַכּוָ ִפיְך ּדִ

ֵני  אֹל ַהְתָמָדָתּה, הּוא ִמּפְ ְלהֹוִסיף ַעל ַהּטֹוָבה ְוִלׁזְ

לׁז ִמּדֹות. ׁזָ

עולם  תענוגי  מיעוט  בהנאות.  להתענג  בה  זכונתך  אלא  וכו’  אליה  הנעימות  למזוך  וחפצך  יג. 

הזה היא אחת ממ"ח קנינים שהתורה נקנית בהם, כמבואר במשנה באבות )ו, ו(. וכן דרשו חז"ל 

)סנהדרין קיא, א( את הכתוב "ולא תמצא בארץ החיים" )איוב כח, יג(, "לא תמצא תורה במי 

שמחיה )ומעדן( עצמו עליה" ]אלא במי שמצער את עצמו עליה ואינו משתדל לפנק את עצמו 

אלא אך ורק לעסוק בתורה )יד רמה([. וביאר המהר"ל: "כי הרודף אחר התענוגים הגופנים, הרי 

הוא בעל גוף ובעל חומר, ואין ראוי שיקנה החכמה שהוא הפך הגוף". וזה לשון הרמב"ם )הל' 

ת"ת ג, יב(: "אין דברי תורה מתקיימין במי שמרפה עצמו עליהן, ולא באלו שלומדין מתוך עידון 

ומתוך אכילה ושתיה...".

באבות דרבי נתן )פרק כ"ח(: "רבי יהודה אומר, כל המקבל עליו תענוגי העולם הזה, מונעין ממנו 

תענוגי העולם הבא, וכל שאינו מקבל תענוגי העולם הזה, נותנין לו תענוגי העולם הבא". "תענוגי 

העולם הבא" – ביארו המפרשים – הכוונה היא, כאן בעולם הזה, דהיינו הבנה ומתיקות בתורה 

שהיא תענוג רוחני, כי המקבל עליו 'תענוגי עולם הזה' דהיינו שקשור לחומר ועניני עולם הזה, 

אינו מסוגל להשיג בד בבד גם תענוגי עולם הבא. התוספות )כתובות קד, א ד"ה לא( הביאו את 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תקכה תקכד   המוסר   ארחות   

היא:  הזליזית  והמידה 

מיעוט  את  מכרת  זאינך 

ענין  את  לא  וגם  ערך עצמך 

וצורת  יחסך  ואת   – הנהגתך 

התנהגותך כלפי הבורא, ולכן 

– הנך רואה  את רואה אותך 

לטובה  ראויה  עצמך  את 

הגדולה זבכל הטובות, ואינך 

נמנעת  את  ואין   – פוסקת 

ומלהשתוקק  אותן  מלבקז 

להן, וכל אזר תגיעי מהן על 

חלק  כשתשיגי  וגם   – דבר 

עולה  מחזבתך  ממאווייך, 

למה – מיד עולה במחשבתך 

השאיפה להשיג את הטובה זלמעלה ממנו, ואינך רואה את הבורא יתעלה – ולעומת זאת אינך 

מחשיבה את הבורא יתעלה לראוי לגדֹולה זבעבודות ממך – שראוי הוא לקבל ממך את העבודה 

הגדולה ביותר שביכולתך לתת, וכזתהיה ממך עבודה – והעבודה שאת כביכול מגישה להקב"ה 

תחזבה חסד ממך עליו – תיחשב בעינייך כחסד שאת עושה עמו. מחשבה מוטעית זו מקננת בלבך 

למרות ועם ידיעתך מחסורך אליו – אף על פי שברור לך שאת זקוקה אליו שרק הוא יכול למלא 

מחסורך וזהוא אינו צריך לך ואינו זקוק לעבודתך.

מפני  היא,  הזנית  והמידה 

חסד  את  מבינה  זאינך 

ויעלה  עליך,  החופף  הבורא 

את  וסבורה   – במחזבתך 

אל  מגעת  זאינך  בטעות 

עליה  בבקזתך  אלא  הטובה 

הטובה  את  תשיגי  שלא   –

וכבר  עליה,  לא תבקשי  אם 

שמה  את  ואין   – לך  היטיב 

הבורא  אשר  את  לבך  על 

לפני  עוד  עמך,  הטיב  כבר 

 – זתדעי  במה  שביקשת, 

ובמה  לך  הידועות  בטובות 

ובטובות   – יודעת  זאינך 

שאפילו אינך מודעת להן, ואת לא תזכילי בבקזתך – וכשאת עומדת ומבקשת עתה את הטובה, 

אינך משכילה לדעת מי עזה לך את כל שאת בתחילה – מי הוא זה שהיטיב עמך באותן הטובות גם 

ללא בקשתך. ואילו ואם היית מרחקת ממך המחזבה השאת ומרחיקה מעצמך את הסכלות הזאת, 

או אז הייתה עבודתך בכוונה זלימה כפי הראוי, והודאתך לו – והיית מודה לו גם במצפונך באופן 

אמתי וטהור, ומה זתקוי ממנו אש – וכשתנהגי באופן זה, כל מה שאת מצפה ממנו, יהיה ראוי – 

תהיי ראויה לו ומחויב לך יותר – ומתוקף מידת טובו יתברך ימלא את בקשתך ]כי מידת טובו 

מחייבת להיטיב לראויים לטובה )פת לחם([.

ַעְצֵמְך  ֶאת  ֶרת  ַמּכֶ ֵאיֵנְך  ׁזֶ ית,  ִליׁזִ ְ ַהּזׁ ה  ּדָ ְוַהּמִ
ְולֹא ִעְנַין ַהְנָהָגֵתְך, )יד(ְוַאּתְ רֹוָאה אֹוָתְך 

ּפֹוֶסֶקת  ְוֵאיֵנְך  ַהּטֹובֹות,  ָכל  ּבְ ׁזֶ דֹוָלה  ַלּגְ ְראּוָיה 

ָבר,  ּדָ ַעל  ֵמֶהן  יִעי  ּגִ ּתַ ר  ֲאׁזֶ ְוָכל  אֹוָתן,  ׁז  ַבּקֵ ִמּלְ

ְוֵאיֵנְך  ּנּו,  ִמּמֶ ַמְעָלה  ּלְ ֶ ּזׁ ְלַמה  עֹוָלה  ְך  ְבּתֵ ַמֲחׁזַ

ֲעבֹודֹות  ּבָ ׁזֶ דֹוָלה  ַלּגְ ָראּוי  ה  ִיְתַעּלֶ ַהּבֹוֵרא  רֹוָאה 

ֶחֶסד  ֶבָה  ְחׁזְ ּתַ ֲעבֹוָדה,  ְך  ִמּמֵ ְהֶיה  ּתִ ּוְכׁזֶ ְך,  ִמּמֵ

ֵאינֹו  ְוׁזֶ ֵאָליו  ַמְחסֹוֵרְך  ְיִדיָעֵתְך  ִעם  ָעָליו,  ְך  ִמּמֵ

ָצִריְך ָלְך.

ֶחֶסד  ְמִביָנה  ֵאיֵנְך  ׁזֶ ֵני  ִמּפְ ִנית,  ֵ ַהּזׁ ה  ּדָ ְוַהּמִ
ְך  ְבּתֵ ַמֲחׁזַ ּבְ ְוַיֲעֶלה  ָעַלִיְך,  ַהּבֹוֵרא 

ֵתְך ָעֶליָה,  ׁזָ ַבּקָ א ּבְ ַעת ֶאל ַהּטֹוָבה ֶאּלָ ֵאיֵנְך ַמּגַ ׁזֶ

ֵאיֵנְך יֹוַדַעת,  ֶ ְדִעי ּוְבַמה ּזׁ ּתֵ ֶ ַמה ּזׁ ּוְכָבר ֵהִטיב ָלְך ּבְ

ל שֹאת  ה ָלְך ּכָ ֵתְך ִמי ָעׂזָ ׁזָ ַבּקָ יִלי ּבְ ּכִ ְוַאּתְ לֹא ַתׂזְ

ָבה ַהּשֹאת,  ֲחׁזָ ְך ַהּמַ ה. ִאם ָהִיית ְמַרֶחֶקת ִמּמֵ ִחּלָ ּתְ ּבַ

לֹו  ְוהֹוָדָאֵתְך  ֵלָמה,  ׁזְ ָנה  ַכּוָ ּבְ ֲעבֹוָדֵתְך  ָהְיָתה 

ָראּוי  ִיְהֶיה  ָאש,  ּנּו  ִמּמֶ י  ַקּוִ ּתְ ֶ ּזׁ ּוַמה  ַמְצּפּוֵנְך,  ּבְ

ב ָלְך יֹוֵתר. ּוְמֻחּיָ

יד. ואת רואה אותך ראויה לגדולה זבכל הטובות, ואינך פוסקת מלבקז אותן. האדם על אף שעשה 

מצוות ומעשים טובים אסור לו לבקש מהקב"ה שיעשה לו טוב בזכות מצוותיו וחסדיו אשר עשה, 

למשלי  בפירושו  הגר"א  שביאר  וכמו  השי"ת.  של  המרובים  וחסדיו  רחמיו  בשביל  יבקש  אלא 

את הכתוב "בארך אפים יֻפתה קצין, ולשון רכה תשבר גרם" )משלי כה, טו(, וז"ל: יש שני מיני 

תפילות: אחד, שמבקש שהקב"ה יעשה למען רחמיו וחסדיו וכו'. והשני, הוא שמבקש מהקב"ה 

שיעשה בשביל מצוותיו וחסדיו אשר עשה, כמ"ש )בראשית לב, י(: "קטנתי מכל החסדים" וגו', 

ולכן "ויירא יעקב מאד" שמא יגרום החטא. וזהו שמבקש בשביל מצוותיו, המקטרגים מונעים, וזהו 

ש"בארך אפים יפתה קצין" )משלי כה, טו(, מחמת שהקב"ה הוא מאריך אף, מחמת זה יפותה, כי 

הנאמר במדרש: "עד שאדם מתפלל שיכנסו דברי תורה לתוך גופו, יתפלל שלא יכנסו מעדנים 

לתוך גופו". ]בתנא דבי אליהו )רבה פרק כ"ו( הנוסח: "...יבקש רחמים על אכילה ושתיה יתירה 

שלא יכנסו לתוך מעיו"[. החיד"א )בברכ"י סי' קנ"ז סק"א( כשמביא מאמר חז"ל זה כותב על כך: 

"ויחרד האיש הירא בהעמיקו בזה"!!! בסדר היום )לרבי יהודה בן משה מכיר( ביאר דברי התנא 

)באבות ו, ד( "כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל", שכוונתו שאין לו לאדם לרדוף אחר 

דברי מותרות ודברים שקשים להשגה, אלא יאכל דבר המצוי כל שעה, וכן דברים קלים שאינם 

מכבידים על האוכל ומטרידים את מוחו.

 עיונים 

 עיונים 



הלבבותביושר לבב שער עבודת האלהיםחובות 

תקכש  המוסר   ארחות   

הלבבות שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תקכו  

ומסירה  מגלה  היית  ואילו 

 – מעליך  השה  הסכלות  את 

השגוי  המבט  את  ומסלקת 

הזה מעינייך, ותעייני – והיית 

מתבוננת בעין פקוחה, והיית 

הבורא  כי  ומכירה  יודעת 

עליך,  חוזב  בראך,  אזר 

מה   – לך  בטוב  היודע  והוא 

הטוב האמיתי בעבורך ובמה 

יותר  לך,  טוב  זאינו  )ומה( 

שאת  ממה  יותר   – ממך 

יודעת על עצמך, כי-אז היית מרוצה ומסתפקת במה זיגיעך מהן – בטובה שמגיעה אליך מכלל 

הטובות, ותגדל הודאתך לו עליהן - והיית מודה לבורא בעבורן מאד בלב זלם, ולא היית תולה את 

תקותך במה זיטרידך – בדברים המסיחים את דעתך מהכרת - מלהכיר מה זהגיע אליך מהן – את 

טובות הבורא שהגיעו אליך, ומה שמעכב אותך מלפרוע את חובותיך להאלהים עליהן )עבורן(.

ִני  ַעּיְ ה ֵמָעַלִיְך, ַוּתְ ְכלּות ַהּשֶ ה ַהּסִ ָהִיית ְמַגּלָ ְוִאּלּו 
ר  י ַהּבֹוֵרא ֲאׁזֶ קּוָחה, ְוָהִיית יֹוַדַעת ּכִ ְבַעִין ּפְ

ֵאינֹו  ֶ ּזׁ ּוְבַמה  ָלְך  ּטֹוב  ּבַ ְויֹוֵדַע  ָעַלִיְך  ב  ָרֵאְך חֹוׁזֵ ּבְ

ֵמֶהן, יֵעְך  ּגִ ּיַ ֶ ּזׁ ַמה  ּבְ רֹוָצה  ָהִיית  ְך,  ִמּמֵ יֹוֵתר   טֹוב 

ֵלם, ְולֹא ָהִיית  ֵלב ׁזָ ל הֹוָדָאֵתְך לֹו ֲעֵליֶהן ּבְ ְגּדַ )טו(ַוּתִ

יַע  ִהּגִ ֶ ַרת ַמה ּזׁ ְטִריֵדְך ֵמַהּכָ ּיַ ֶ ַמה ּזׁ ּתֹוָלה ִתְקָוֵתְך ּבְ

ֵאַלִיְך ֵמֶהן, ּוְפרַֹע חֹובֹות ָהֱאלִֹהים ֲעֵליֶהן.

לנו גדול בתורה ובמעשים טובים כמותו, ועם כל זה לא בא להתפלל אלא בלשון תחנונים כמי 

שאין לו זכות, יען שבהיות התפילה כך על כל פנים נשמעת, כי כיון ששואל דרך תחנונים לא 

נתן מקום לבדוק במעשיו לראות אם ראוי או אינו ראוי וכו'. עכ"ד. 

טו. ותגדל הודאתך לו עליהן בלב זלם. ה'חתם סופר' )תו"מ עקב ד"ה שמע ישראל( ביאר את נוסח 

הברכה, 'בורא נפשות רבות וחסרונן' – שאנו מודים ומשבחים את הבורא על שברא אותנו, ומני אז 

ממציא לנו בכל עת כל אשר חסר לנו כדוגמת מים לצמא וכיוצא בזה. ולכאורה צריך ביאור, מה 

הודאה היא זו, וכי לא היה עדיף באם לא היה לאדם 'צימאון', וכלל לא היה נצרך וחסר לשתיית 

המים. ומבאר ה'חתם סופר', וז"ל: אבל האמת, זו היא עיקר טובת בריאת האדם, שלכך נברא 

בחסרון – כדי שיכיר את בוראו )על ידי שייחל אליו מתוך הכרה כי רק בידו למלאות מחסורו( 

ויעבוד את ה' ויזכה לשני עולמות, נמצא 'חסרונו' יותר טובה לו מכל טוב. ולזה אנו מברכין 'ברוך 

הבורא נפשות רבות וחסרונם' )ושבח זה הוא( יותר על כל מה שברא להחיות בהם נפש כל חי, 

כי על ידי זה ברוך חי 'עולמים', זוכה לשני עולמים – בעולם הזה ימלא ה' כל מחסורו, ואף יירש 

טובה וברכה לעולם הבא כשכר על בטחונו וייחולו אל ה', ועל זה וודאי קא מברכינן. 

יתפלל אליו. אך אם יתפלל שיתן למענו, יהיו הרבה מקטרגים, לכן אומר "ולשון רכה" כשמדבר 

תחנונים ורכות, והיינו שלא יתן בשביל מעשיו רק בשביל חסדי ה' המרובים, על ידי זה "ישבר 

הגרם" שהן המקטרגים, שלא יהיה להם מקום לקטרג כלל, כי אינו מבקש לפי מעשיו כלל. עכ"ד.

במסכת אבות )ב, יג( אמרו: "וכשאתה מתפלל אל תעש תפילתך קבע, אלא רחמים ותחנונים לפני 

המקום ברוך הוא". וביאר בספר "ידו בכל" )לבעל ה"שבט מוסר", סימן תתקס(, וז"ל: במדרש 

)דב"ר ב א(: "אמר רבי יוחנן, עשרה לשונות נקראת תפילה, ואלו הן: שְוָעה, צעקה, נאקה, רינה, 

פגיעה, ביצור, קריאה, ניפול, פילול, ותחנונים וכו', ומכולם לא נתפלל משה אלא בלשון תחנונים. 

אמר רבי יוחנן, מכאן אתה למד שאין לבריה כלום אצל בוראו, שהרי משה רבן של כל הנביאים 

לא בא אלא בלשון תחנונים". עכ"ד המדרש.

ראוי לשים לב, דמה בא ללמדנו שהתפילה נקראת בעשרה לשונות, דמה לימוד יוצא לנו מזה. 

עוד צריך להבין אומרו 'מכאן אתה למד', מה כוון בזה?

 – כאב  של  חולי  מתוך  שמתפלל  מי  דיש  שווין,  המתפללים  כל  שאין  אמת  שבהיות  ונראה, 

– ואין בו  ויש מי שמתפלל מתוך חולשת חוליו  ומסיבת כאבו דברי תפלתו הן צעקה ושועה, 

כח להוציא דבריו מפיו אלא כחלל נואק. ויש מי שמתפלל דבריו דרך רינון – מתוך שמחת לבו 

יוצאים דבריו מפיו כמרנן, יען ש'הלשון קולמוס הלב', וכפי שמחת לבו כך הולך לשונו כתער 

מלוטש. ויש מי שמתפלל דרך פילול – כעושה פלילות עם קונו. ועל דרך זה מתחלקים מציאות 

מיושבים  ודברים  הלב  בכיוון  המתפלל  דבשלמא  אומר,  והייתי  בחינות.  לעשרה  המתפללים 

אין  זה  וזולת  המקום,  לפני  תפילה  נקראת  דוקא  זהו  לב,  ובשמחת  ונחת  ובשובה  ומסודרים 

בתפילה לכשיענה להם הקב"ה. לזה אמר שבעשרה לשונות נקראת התפילה שועה צעקה וכו', 

לומר שכל המתפלל לפניו יתברך יהיה על אופן שיהיה נקראת 'תפילה' לפניו, יען שאין אדם 

שעושה  פילול  דרך  או  נאקה  דרך  או  צרתו  מתוך  צעקה  דרך  שיתפלל  ובין  צערו,  על  נתפס 

פלילות עם קונו מתוך מה שמרגיש מהיגון – תפילה יחשב, ועושה בקשתו, לפי דצדיק וישר הוא 

 ורואה בצער המתפלל לפניו, ואינו מקפיד עמו אפילו שיתפלל על דרך שיהיה, כי אין אדם נתפס

על צערו כמדובר.

ובא רבי יוחנן ללמד דעת לכל בחינות המתפללים, שאף על פי שאמרתי לך שעשרה לשונות 

נקראת התפילה ללמדך שבכל אופן שיתפלל אדם לפני המקום עונה אותו כדפרישית, עם כל זה 

הדרך הטוב והישר הוא להתפלל דרך תחנונים, לפי שאינו מונע שום צרה בעולם מלהתפלל דרך 

תחנונים, ובזה אף על פי שלא יהיה ראוי תפילתו נשמעת, יען שואל מהקב"ה במתנת חינם. וזהו 

דקאמר מכאן אתה למד שאין לבריה כלום אצל בוראו שהרי משה וכו' – כלומר, שהרי משה שאין 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות   ארחות המוסר  תקכט תקכח  

ממשיך השכל: ומה זזאלת 

זבעבודות  המעוטה  על 

ה'  עבודת  מהי   – האלהים 

והמינימלית,  ההכרחית 

חובתו  ידי  יוצא  אדם  זאין 

לו  ותתחייב  ממנה,  בפחות 

יזכה  בעבורה  ואשר   – בה 

עליו  טובתו  להתמדת  האדם 

תמיד,  לו  ייטיב  שהבורא   –

התשובה לכך היא שהעבודה 

תנאים  כוללת  המינימלית 

 – ענינים  עזרה  הם  אלו, 

שביד כל אדם למלא אותם.

– שלא ישתמש האדם בטובה הבאה אליו מאת  מהם – התנאי הראשון הוא זלא יזימנה סיבה 

הבורא כאמצעי להמרותו – להמרות רצון הבורא חס ושלום, כמו שמצינו בקורח שעושרו גרם 

לו להתגאות ולחלוק על משה רבנו, הרי שדווקא מתנת העושר שקיבל מאת ה' הובילה אותו 

לחטוא, וכמו שנאמר )דברים לב, טו(: 'וישמן ישורון ויבעט וגו' ויטוש אלוה עשהו' )מרפא לנפש 

ופת לחם(.

ומה זאת ראויה לו – וכאשר 

שלוש  את  ממך  תרחיקי 

אי  הללו,  המגונות  המידות 

אליו,  תגיעי  זלא  אפזר 

כזיתחייב לך בעבודתך - אי 

אפשר שלא יגיעו אליך הטובות הראויות לך בעבור עבודתך, לא זתקוי אותו בתלות דעתך בו – 

ולא תצטרכי לצפות להן ולחשוב עליהן.

ִביִעי ֶרק ׁזְ  ּפֶ

ֲעבֹודֹות  ּבַ ׁזֶ עּוָטה  ַהּמְ ַעל  ַאְלּתְ  ָ ּזׁ ֶ ּזׁ ּוַמה 
חֹוָבתֹו  ְיֵדי  יֹוֵצא  ָאָדם  ֵאין  ׁזֶ ָהֱאלִֹהים, 

טֹוָבתֹו  ַהְתָמַדת  ָבּה  לֹו  ב  ְוִתְתַחּיֵ ה,  ּנָ ִמּמֶ ָפחֹות  ּבְ

ָרה ִעְנָיִנים. ָעָליו, ֵהם ֲעׂזָ

ה ְלַהְמרֹותֹו. ה ִסּבָ יֶמּנָ ּלֹא ְיׂזִ )א(ׁזֶ ֵמֶהם, 

יִעי  ַתּגִ ּלֹא  ׁזֶ ר  ֶאְפׁזָ ִאי  לֹו,  ְראּוָיה  ַאּתְ  ֶ ּזׁ ּוַמה 
י  ַקּוִ ּתְ ֲעבֹוָדֵתְך, לֹא ׁזֶ ב ָלְך ּבַ ְתַחּיֵ ּיִ ׁזֶ ֵאָליו, ּכְ

ְך ּבֹו. ְעּתֵ ְתלֹות ּדַ אֹותֹו ּבִ

ולחלוק על  לו להתגאות  גרם  גבי קרח, שעושרו  כמו שמצינו  א. זלא יזימנה סבה להמרותו. 

משה רבינו, וכמו שנאמר "וישמן ישורון ויבעט וגו' ויטוש אלוה עשהו" )דברים לב, טו(. ובמסכת 

חגיגה )ט, ב( אמרו: "חזר הקב"ה על כל מדות טובות ליתן לישראל ולא מצא אלא עניות", ופירש 

רבינו חננאל שם: כדי שיהא לבם שבור וכוונתם לשמים ועיניהם תלויות לרחמיו וחסדיו. ובהמשך 

הגמרא שם: "היינו דאמרי אינשי יאה עניותא ליהודאי...". ופירש רבינו חננאל: שגלוי וידוע לפני 

הקב"ה, כשמרבין עושר, בועטין בו, שנאמר 'וישמן ישורון ויבעט' וגו'. 

בספר 'מי מנוחות' )פרשת תולדות( ביאר הטעם מדוע יצחק אבינו חרד חרדה גדולה עד מאוד 

)בראשית כז, לג( אחר שנודע לו שהוא בירך את יעקב בברכת "ויתן לך האלוקים מטל השמים 

ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש" וגו' )שם כז, כח(, וז"ל: ולזה חרד יצחק חרדה גדולה, כי אמר 

כי לא נאה ליעקב הברכות שברכתיו, כי בהם יאבד חלקו בעולם הבא על דרך "וישמן ישורון 

 עיונים 



הלבבות שער עבודת האלהיםחובות 

 ארחות המוסר  תקלא 

ביושר לבב הלבבות שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תקל  

הוא  השני  התנאי   – ומהם 

האלהים  טובת  זישכיר 

שתהיה   – תמיד  בלזונו 

הטובה  תמיד  בפיו  שגורה 

עמו,  מיטיב  שהאלוקים 

ולזבחו  לו  להודות  וירבה 

אותה  על   – עליה  בלבו 

 – מדבריו  ובנראה  הטובה, 

וגם בדבריו יזכיר תמיד את חסדי ה' עליו.

ומהם – התנאי השלישי הוא זלא תהיה טובת הבורא שמיטיב עמו נמבשה - בזויה ומעוטה )ומועטת( 

בעיניו, אלא תהיה חביבה וחשובה בעיניו.

ְלׁזֹונֹו ָתִמיד,  יר טֹוַבת ָהֱאלִֹהים ּבִ ְשּכִ ּיַ ׁזֶ ּוֵמֶהם, 
חֹו ְבִלּבֹו ָעֶליָה  ּבְ ה ְלהֹודֹות לֹו ּוְלׁזַ )ב(ְוַיְרּבֶ

ָבָריו. ְרֶאה ִמּדְ ּוַבּנִ

ּלֹא ִתְהֶיה ְנִמְבָשה ּוְמעּוָטה ְבֵעיָניו. ׁזֶ ּוֵמֶהם, 

השם יתברך עליו אם לא שהם סיבות לקיום בריתו ותורה וחוקים, אבל העושה האכילה עיקר 

ומברך רק על האכילה גרידא, יבוא להחשיב העולם הזה לדבר חשוב וימשך אחריו ולבסוף ישכח 

את השם יתברך ויסור מאחוריו, על כן אמר )דברים ח, י( 'ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלהיך 

על הארץ הטובה' לבד ולא יהא כוונה לברך ה' על קיום מצוותיה רק על הארץ הטובה, על זה 

סיים )בפסוק שאחריו, פסוק יא(: 'השמר לך פן תשכח'.

עוד כתב בזה ב'חתם סופר' )פרשת וארא( וז"ל: וחייבנו להזכיר בברכת המזון באמת, ר"ת ברית 

ארץ מזון תורת משום דאין לשבח ה' יתברך על המזון, דוודאי אחר שבראנו צריכין אנו למזון, והרי 

הוא טובה גדולה שמכלכל רעבונינו, אבל מי ביקש זאת מעיקרא דנח שלא נברא יותר משנברא, 

וטוב אשר עדיין לא היה כמ"ש בקהלת )ד, ג(, וא"כ מה לנו לברך ולשבח על המזון ועל הכלכלה 

שהוא קלקלה, אך נבין כי ברוך הוא אלהינו שבראנו לכבודו ולדבקה בו כתיב, ועוד בחסדו זנינו 

ומפרנסנו שלא יהיה לנו מונע, אדרבה עזר וסיוע והוספת כח לקנות שלימות, ובארץ הנבחרת שם 

שער השמים, והוציאנו משערי טומאת מצרים והבדילנו מן התועים ונתן לנו תורת אמת. 

ועל כן אמר )שמות כ, ב( אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים ולא אמר אשר בראתיך, 

כי נח שלא נברא אם שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם, על כן אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתנו 

מארץ מצרים, ואי היינו מברכים כברכת בנימין רעיא בריך רחמנא דהאי פיתא )ברכות דף מ, ב(, 

אין זה מברך אלא מנאץ, על כן צריך להזכיר ברית ותורה וארץ ישראל גם כן, וזה ברכה באמת 

ועל כן בגילה ורינה בשמחה רבה ואמרו כולם ר"ת ברוך כי על זה ראוי לברך. 

וב'חתם סופר' )פרשת האזינו, ד"ה לא תתגודדו( כתב בתו"ד: ובברכת המזון אנו מזכירין ברית 

ותורה, כי אין ראוי לשבח הקב"ה על דבר מה שהאכילנו הבלי עולם, לולי שהמאכלים מקיימים 

אותנו לברית ותורה והוא דבר חי נצחי.

וב'חתם סופר' החדש )פרשת עקב( כתב: כל שאינו אומר ברית ותורה בברכת הארץ וכו' לא יצא 

ידי חובתו )ברכות מט, א(. יש לפרש הענין כי אם גם יאמין האדם אשר לעולם בורא אשר ברא 

את העולם ומלואו ומנהיגו, עדיין יתפתה לאמור כי ברא העולם הזה רק להתנאות, וכמלך בשר ודם 

אשר דרכו לתקן להנאתו ביברין של חיות שונות, ועל כרחו יזונם ויפרנסם, ואין על החיות לתת 

הודאה למלך הלזה, כי מאחר שהוא רוצה בקיומן עליו לזונן, ככה ידמו המינים האלה מיוצר הכל. 

ואמנם המאמין בברית ותורה, ויאמין מאמר הכתוב )ירמיה לג, כה( 'אם לא בריתי יומם ולילה 

חקות שמים וארץ לא שמתי' )עיין נדרים לב, א(, הוא יבין כי עולם חסד יבנה, ותכלית בריאת 

העולם למען יקנו כל הברואים בו שלימות נצחי, וזה אחרי כי הכל יתאחד בקרב האדם, והאדם 

'והיתה נפש אדוני צרורה בצרור  על ידי שמירת הברית והתורה יהיה עולמיי, כמאמר אביגיל 

ויבעט" )דברים לב, טו(, ומצות התורה ודקדוקיה לא יהיו ִעם רוב טובה ורוב ההצלחה ]פירוש, 

שלא יוכלו המצות להתקיים ִעם רוב טובות עולם הזה, וכמו שכתוב )דברים לב, טו( וישמן ישורון 

ויבעט. ואפשר שעל זה אמרו ז"ל )חגיגה ט, ב( יאה עניותא ליהודאי, וכן כתב בספר העיקרים 

)ד, יג([. פוק חזי בימי המלכים שהיו בישראל – "מרעה אל רעה יצאו" )ירמיה ט, ב(, ואחר כך 

כשגלו ישראל ושקטה כל הארץ – פצחו רנה בעבודתו יתברך. ואם נתמעטה טובתם הגשמית 

מצד הגלויות והטלטול – מכל מקום יפה היא לכללות ישראל. ולזה סיים במאמרו "גם ברוך יהיה" 

)בראשית כז, לג(, לומר – לא שרע בעיני שברכתי אותו חלילה, אך רצוני "גם ברוך יהיה", שיהיה 

טפל בברכה ויהיה בתורת 'גם', ויהיה עשו עיקר בעולם הזה, וגם יעקב ישיגהו קצת בעולם הזה 

]רק[ כשיעור דרך ואמצעי לקנות עולם הבא. 

ב. וירבה להודות לו. בברכה שניה שבברכת המזון אנו מודים לה' אלוקינו: "על שהנחלת לאבותינו 

ארץ חמדה טובה ורחבה, ועל שהוצאתנו ה' אלהינו מארץ מצרים, ופדיתנו מבית עבדים, ועל 

בריתך שחתמת בבשרינו, ועל תורתך שלימדתנו". ובמסכת ברכות )מט, א( אמרו: "כל שלא אמר 

ברית ותורה בברכת הארץ לא יצא ידי חובתו". וצריך עיון הטעם מדוע לא יצא ידי חובתו כשלא 

הזכיר ברית ותורה? 

והנה ה'חתם סופר' כתב כמה ענינים בזה בספריו. בספרו 'תורת משה' )פרשת עקב( כתב בזה 

וז"ל: אנו מברכים ברכת המזון ומזכירין ברית ותורה וחוקיך שהודעתנו, כי זולת זה אין ראוי לברך 

על המזון, כי מה בצע בקיום הגוף העכור הזה, דאין האכילה וכל הנאות עולם הזה כדאים לברך 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תקלג תקלב   המוסר   ארחות   

ומהם – התנאי השביעי הוא 

במי  יזלזל  ולא  יבשה  זלא 

ולא  ההיא  הטובה  זחסר 

זכה בה; לא יחשוב שהסיבה 

אליו  מגיעה  אינה  שהטובה 

חסרונותיו,  מחמת  היא 

ויחשיב  יראה  כך  ומתוך 

ממנו  וצדיק  טוב  עצמו  את 

וזמא  האלהים,  לפני  )מהם( 

האלהים מנסה אותו בה - כי 

לו  נותן  שהאלוקים  ייתכן 

לנסות  כדי  רק  אלה  טובות 

כלומר,  כך,  ידי  על  אותו 

להראות מה זנסתר בו מרוע 

את  לגלות  כדי   – המצפון 

– ועל ידי הטובה הבאה עליו יבוא לחטוא ואז  רוע מידותיו המוצפנות בלבו, ותזיאהו הטובה 

יתגלו מסתריו, ]וודאי הבורא יודע מה בלבו של כל אדם. הוא היודע שיש אדם שהוא מושחת 

במידותיו ובלבו, והדבר אינו ידוע לבני האדם, משום שאין בידו היכולת להוציא אל הפועל את 

מחשבותיו הרעות. ללא ספק יש להעניש אדם זה, אולם לו היה הקב"ה מענישו קודם שרשעותו 

ושחיתות מידותיו מתגלות לעין כול, היה בכך חילול השם; היה נראה בעיני הבריות שהקב"ה 

מענישו על שווא, עונש ללא צדק, כיוון שהוא מוחזק בעיני הבריות כאדם ישר וצדיק. לכן הקב"ה 

משפיע לאדם זה טובה שנותנת לו אמצעים ונתונים המאפשרים לו לעשות את מעשיו הרעים ללא 

מעצור ובאין מפריע, וכך מתגלה רוע לבבו לעין כול, וכשיענישו הבורא, כולם יצדיקו את דינו 

של הבורא ויימנע חילול ה' )לפי פת לחם ומרפא לנפש([, נמצא לפי זה שכל אותם אנשים שלא 

הגיעה הטובה אליהם הרי הם חשובים לפני ה' יותר ממנו, ויהיה כל חסר-טוב – וכל מי שלא קיבל 

טובות אלה, טוב ממנו לפני האלהים – הוא מוצא חן בעיני האלוקים יותר ממנו, שהרי לפניו לא 

שם האלוקים מכשולים כדי להחטיאו. 

ובהיכנעו  מעשיו  בכוונת   – בכוונתו  הוא זיהיה לבבו זלם עם האלהים  השמיני  התנאי   – ומהם 

– ובתחושת הכנעה לפניו, וגם אם אחרי שה' היטיב עמו לא יוסיף במעזהו – לא יוסיף מעשים 

הוא  אין  אם  וגם   – ובזבח  בהודאה  הוסיף  ולא  כן(,  )לפני  בתחילה  רגיל  זהיה  מה  על  טובים 

הרביעי  התנאי   – ומהם 

השגת  את  יתלה  זלא  הוא: 

יתלה  אלא  בשולתו,  טובותיו 

יתברך,  בבורא  טובותיו  כל 

 – אמצעי  ידי  על  תהיה  ואם 

גם כאשר הבורא שולח טובה 

אליו על ידי אדם או על ידי 

יחשוב  אל  אחר,  אמצעי 

שאותו אמצעי הוא שהיטיב 

טובתו  את  יתלה  אם  לו. 

הוא  עלול  אמצעי  באותו 

להגיע לכך זיודה להאמצעי 

להבורא  מלהודות  ויתעלם 

שעשה  הטוב  על   – עליה 

את  לייחס  עליו  אלא  עמו, 

הטובה לבורא עצמו.

ומהם – התנאי החמישי הוא 

זלא יתפאר בה – בטובה שהצליח בהשגתה, ולא יעלה על דעתו ומחשבתו כי בכחות עצמו לקחה 

ובחכמתו השיג אותה, או שהשיג את הטוב במה – מפני זהוא ראוי לה - לקבל אותה, אלא יאמין 

כי כל הטובות שהגיעו אליו הן מחסדי ה' עליו ונתנן לו במתנת חינם, אף על פי שאין הוא ראוי 

לכך כלל.

ומהם – התנאי השישי הוא זלא יעלה במחזבתו זיתמידה בהזתדלותו בה – ולא יחשוב שבכוח 

השתדלותו וחריצותו הוא בטוח שטובה זו תישאר אצלו תמיד, וזתאבד ממנו אם יתעלם ממנה 

– ורק אם יתעלם משמירתה אז יאבד אותה, והיינו שלא יטעה לחשוב שהוא השולט על הצלחת 

ענייניו, אלא יאמין שהטוב מתקיים אצלו ברצון הבורא.

ַהִהיא,  ַהּטֹוָבה  ָחֵסר  ׁזֶ ִמי  ִיְבֶשה  ּלֹא  ׁזֶ ּוֵמֶהם, 
ִלְפֵני  ּנּו  ִמּמֶ טֹוב  ַעְצמֹו  ֶאת  ְוִיְרֶאה 

ָבּה  אֹותֹו  ה  ְמַנּסֶ ָהֱאלִֹהים  א  ּמָ ְוׁזֶ ָהֱאלִֹהים, 

יֵאהּו  ִ ְצּפּון, ְוַתּזׁ ר ּבֹו ֵמרַֹע ַהּמַ ְסּתָ ּנִ ֶ ְלַהְראֹות ַמה ּזׁ

ִלְפֵני  ּנּו  ִמּמֶ טֹוב  טֹוב  ֲחַסר  ל  ּכָ ְוִיְהֶיה  ַהּטֹוָבה, 

ָהֱאלִֹהים.

ָנתֹו  ַכּוָ ֵלם ִעם ָהֱאלִֹהים ּבְ ְהֶיה ְלָבבֹו ׁזָ ּיִ ׁזֶ ּוֵמֶהם, 
ַעל  הּו  ַמֲעׂזֵ ּבְ יֹוִסיף  לֹא  ְוִאם  ְנעֹו,  ּוְבִהּכָ

ַבח,  הֹוָדָאה ּוְבׁזֶ ה, ְולֹא הֹוִסיף ּבְ ִחּלָ ָהָיה ַבּתְ ֶ ַמה ּזׁ

ְיֵדי  ַעל  ְהֶיה  ּתִ ִאם  ְבשּוָלתֹו  ִיְתֶלָה  ּלֹא  ׁזֶ ּוֵמֶהם, 
ם  ְוִיְתַעּלֵ ָהֶאְמָצִעי  ּיֹוֶדה  ׁזֶ ֶאְמָצִעי, 

ֵמהֹודֹות ַהּבֹוֵרא ָעֶליָה.

י  ּכִ ְעּתֹו  ּדַ ַעל  ְוַיֲעֶלה  ּה  ּבָ ֵאר  ִיְתּפָ ּלֹא  ׁזֶ ּוֵמֶהם, 
הּוא  ֶ ַמה ּזׁ ְבֹכחֹו ְלָקָחּה ּוְבָחְכָמתֹו, אֹו ּבְ

ָראּוי ָלּה.

ְתִמיָדּה  ּיַ ׁזֶ ְבּתֹו  ַמֲחׁזַ ּבְ ַיֲעֶלה  ּלֹא  ׁזֶ ּוֵמֶהם, 
ּנּו ִאם  ּתֹאַבד ִמּמֶ לּותֹו ָבּה, ְוׁזֶ ּדְ ּתַ ִהׁזְ ּבְ

ה. ּנָ ם ִמּמֶ ִיְתַעּלֵ

החיים' )ש"א כה, כט(, ועל דבר זה שייך להודות לה' על שזן ומפרנס אותנו. וזה ענין אמרם: כל 

שלא אמר ברית ותורה בברכת המזון לא יצא ידי חובתו, כי הברית והתורה המה אשר יעוררו לב 

האדם להודות לה' על מזונות. 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תקלה תקלד   המוסר   ארחות   

לעלות  ויתאמץ  זיזתדל  כדי 

אל מעלתו – אל מעלתם, ואל 

יביט למי – על מי זהוא ממעט 

ומתרשל בה - בעבודתו יותר 

כדי   - ויתגאה במעזהו  ממנו 

שלא יבוא להתגאות במעשיו, ויתעלם ממנו – וכדי שלא ילמד מהם להתרפות בעבודתו.

מוסיף להודות ולשבח את ה' 

 – יתמיד  לפחות  הרי  עליהן, 

ימשיך לשקוד על מה זהיה 

בו – על מעשיו הטובים ועל 

שהיה  כפי  והשבח  ההודאה 

לכוון  ויזתדל  מקודם,  נוהג 

 - לאלהים  במעזהו  לבו  את 

וישתדל לטהר מצפונו בעת 

מעשיו לשם שמים, ואל תהיה 

– שלא תהיה הטובה גורמת – 

ממעזהו  לקצר  לכך  הגורם 

בעבודה  שיקצר   – הראזון 

– ושיטרד לבו  ולטרוד אותו 

 – בכוונתו  מלהוסיף  ויימנע 

ודווקא העושר מוסיף לו  ]לדוגמא: אדם שהקב"ה העשיר אותו  לשם האלהים  בכוונת עבודתו 

טרדות עד שאין לבו פנוי להודות לה'[.

ומהם – התנאי התשיעי הוא להיות עינו – שיסתכל ויתבונן תמיד על מי זהוא למטה ממנו ברוב הטובות – 

בבני אדם שטובתם פחותה משלו, ועל ידי כך ישמח בחלקו, ולא יביט על מי זהוא למעלה ממנו – בבני 

אדם שטובתם מרובה משלו, כדי שלא יקנא בהם, וכן - אולם בענייני עבודת ה' ראוי לו להיות עינו – 

להביט ולהתבונן תמיד על מי זהוא מרבה בעבודת האלהים – על אלה שעובדים את האלוקים יותר ממנו,

יט ְלִמי  ל ַלֲעלֹות ֶאל ַמֲעָלתֹו, ְוַאל ַיּבִ ּדֵ ּתַ ׁזְ ּיִ ֵדי ׁזֶ ּכְ

הּו  ַמֲעׂזֵ ּבְ ֶאה  ְוִיְתּגָ ּנּו,  ּה יֹוֵתר ִמּמֶ ּבָ הּוא ְמַמֵעט  ׁזֶ

ּנּו. ם ִמּמֶ ְוִיְתַעּלֵ

ן ֶאת ִלּבֹו  ל ְלַכּוֵ ּדֵ ּתַ ְוִיׁזְ ָהָיה בֹו,  ֶ ַיְתִמיד ַעל ַמה ּזׁ

גֹוֶרֶמת  ַהּטֹוָבה  ְהֶיה  ּתִ ְוַאל  ֵלאלִֹהים,  הּו  ַמֲעׂזֵ ּבְ

ֵמהֹוִסיף  ְוִלְטרֹד אֹותֹו  ָהִראׁזֹון  הּו  ֲעׂזֵ ִמּמַ ר  ְלַקּצֵ

ָנתֹו ֵלאלִֹהים. ַכּוָ ּבְ

ה  הּוא ְלַמּטָ )ג(ִלְהיֹות ֵעינֹו ָתִמיד ַעל ִמי ׁזֶ ּוֵמֶהם, 
הּוא  ׁזֶ ִמי  ַעל  לֹא  ַהּטֹובֹות,  רֹב  ּבְ ּנּו  ִמּמֶ

נּו, ְוֵכן ָראּוי לֹו ִלְהיֹות ֵעינֹו ָתִמיד ַעל  ְלַמְעָלה ִמּמֶ

ּנּו,  ִמּמֶ יֹוֵתר  ָהֱאלִֹהים  ֲעבֹוַדת  ּבַ ה  ַמְרּבֶ הּוא  ׁזֶ ִמי 

ירושלים. שמע אביה, והדירה מכל נכסיו. התגוררו במתבן, ובכל בוקר היו מלקטים את התבן 

זהב,  ]תכשיט  זהב  של  'ירושלים'  לך  קונה  הייתי  לי,  היה  "אילו  לה:  אמר  בשערם.  שהסתבך 

וירושלים מגולפת בו )ר"ן(. שכך ראוי לנחם ולפייס )יעוין עירובין ק, ב(, ולבסוף אכן העניק 

לה תכשיט זה )שבת נט, א([. בא אליהו, נדמה להם כאדם וקרא על הפתח: "תנו לי מעט תבן, 

שאשתי ילדה ואין לי דבר להניח על הארץ עבורה ועבור התינוק!" אמר רבי עקיבא לאשתו: 

"ראי אדם, שאפילו תבן אין לו!" כמה עלינו לשמוח בחלקינו, תבן יש לנו! אמרה ליה: "זיל הוי 

בי רב", לך ותלמד תורה. הלך ולמד שתים עשרה שנה לפני רבי אליעזר ורבי יהושע, ולאחר עוד 

שתים עשרה שנה חזר בראש עשרים וארבעה אלף תלמידים ואמר להם: "שלי ושלכם, שלה הוא".

ויש לשאול: הן לא פחות מכך, ידוע המדרש אודות "איש חסיד היה, בלי מזון ובלי מחיה", שיצא 

להביא טרף לביתו והנה אליהו הנביא לקראתו, נמכר עבורו לעבד תמורת שמונה מאות אלף זהובים, 

גייס מלאכי מרום שיעזרוהו לבנות ארמון בין לילה, ושוחרר למחרת. ובמדרשים נוספים גילה אליהו 

הנביא מטמוניות והנחיל עושר. מדוע כאן אצל רבי עקיבא ואשתו לא בנה להם הארמון ולא העשירם? 

והתשובה: שאילו היה מעשירם היו נחלצים מענים, אבל היינו מפסידים את רבי עקיבא! כי יש לו 

מנה רוצה מאתים, ויש לו ארמון רוצה שבעתים. מה עשה אליהו הנביא, השריש בהם את ה"על 

הארץ, מתחת", וברגע שהשתרשה ההכרה מיד שלחתו ללמוד תורה! להעפיל אל "השמים, ממעל"! 

)'והגדת' פרשת ואתחנן(.

מלכים  לשני  אפשר  שאי  הלבנה  קטרגה  שכאשר  זצ"ל,  הרי"ם  החידושי  דברי  נפלאים  כמה 

להשתמש בכתר אחד והקב"ה מיעטה, הרבה צבאיה בכוכבים להפיס דעתה )רש"י בראשית א, 

טז(. ואינו מובן: גדולה היתה, והתמעטה. במה יפייסו הכוכבים את דעתה? וענה: תתנחם בכך שיש 

קטנים ממנה. "על הארץ – מתחת"! 

וכאשר נרכוש נקודת מבט זו, ונהיה שבעי רצון בחלקנו בגשמיות, נוכל להפנות המבט להתעלות 

ברוחניות: "בשמים – ממעל"!

ג. להיות עינו תמיד על מי זהוא למטה ממנו ברוב הטובות, וכן וכו’ על מי זמרבה בעבודת האלוקים 

יותר ממנו. ידוע פירושם של ה'קדושת לוי' )פרשת אמור( וה'בן איש חי' )'עוד יוסף חי' פרשת ויצא 

בשם החיד"א( בביאור הכתוב "בשמים ממעל, ועל הארץ מתחת" )דברים ד, לט(. כלומר ש"בשמים", 

בענינים הרוחניים, "ממעל", שא עיניך וראה שיש גבוהים ממך ותשתדל להעפיל לדרגתם, בבחינת 

"קנאת סופרים תרבה חכמה" )ב"ב כא, א( ]וז"ל הרא"ש )ב'ארחות חיים'(: "אל תביט על מי שקטן ממך 

בעבודה וביראה, אלא על מי שגדול ממך"[. ברם, "ועל הארץ", בענינים הארציים, "מתחת", תראה 

שיש פחותים ממך, ותשמח בחלקך. לא בכדי, "השמח בחלקו" הוא מקניני התורה )אבות פ"ו מ"ו(!

במסכת נדרים )נ, א( מספרת הגמרא: רבי עקיבא, התקדשה לו בתו של כלבא שבוע, מעשירי 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תקלש תקלו   המוסר   ארחות   

האלהים אל המרותו – והמרו 

אלא  נכזלו  לא  דברו,  את 

באותם   – במה זסיפרתי לך 

הללו  התנאים  עשרת 

גלוי  שה  ודבר  לך.  שהזכרתי 

הנביאים  בספרי  ומפורסם 

דור  שבכל  הזלום  עליהם 

ודור, והם כל מפסידי הזער 

וההתעלמות   - השה  הזליזי 

הללו  התנאים  מעשרת 

כל  את  לאבד  גורמת 

המבואר בשער השלישי הזה 

אזר כונתנו – אשר מטרתנו 

אופני  חיוב  באור  היתה  בו 

קבלת עבודת האלהים. 

ומי זלא יכול להוסיף בעבודת האלהים ברבות טובותיו – בעבור ריבוי טובות הבורא עמו, ויוכל 

לקבל – ולכל הפחות הוא מקבל על עצמו לעשות את מה זשכרתי – את עשרת התפקידים הללו 

לזם זמים, יהיה ראוי להתמדת הטובה לו – יהיה ראוי שתתמיד אצלו הטובה

ומהם – התנאי העשירי הוא 

סתר  אורך  יזיאהו  זלא 

שלא   – עליו  יתעלה  הבורא 

בעתיד  לבטוח  יתפתה 

מסתיר  יתעלה  כשהבורא 

זמן  לאורך  מחטאיו  פניו 

ומשהה את ענשו על חטאיו, 

ואורך אפיו לו – ומאריך אפו 

בטוח  זיהיה  כדי  חטאיו  על 

במחשבתו  ויטעה   – מקצפו 

עמו  ינהג  בעתיד  שגם 

בוותרנות ושלא יקצוף עליו ועל סמך זה ימרה אותו – יבוא להמרותו.

מה  כל  כי  לכך,  והראיה  האלוקים.  לעבודת  והכרחיים  יסודיים  שהם  התנאים  עשרת  הם  אלה 

זהגיעו דבריהם אלינו מן הקדמונים זעברו – כי כל אותם האנשים מדורות שעברו שנודע לנו 

סיפור חייהם, וראינו – וגם אלו מן הנמצאים עמנו – אצל האנשים החיים עמנו היום, זהטיב להם 

האלהים במיני הטובות - בכל מיני טובות, ובכל זאת נטו )סרו( מעבודת

ַמה  ּבְ א  ֶאּלָ לּו  ִנְכׁזְ לֹא  ַהְמרֹותֹו,  ֶאל  ָהֱאלִֹהים 

ִביִאים  ִסְפֵרי ַהּנְ י ָלְך, ֶשה ָגלּוי ּוְמֻפְרָסם ּבְ ְרּתִ ּפַ ּסִ ֶ ּזׁ

ל ַמְפִסיֵדי  ָכל ּדֹור ָודֹור, ְוֵהם ּכָ לֹום ּבְ ָ ֲעֵליֶהם ַהּזׁ

ָנֵתנּו בֹו ֵבאּור ִחּיּוב  ּוָ ר ּכַ ה ֲאׁזֶ י ַהּשֶ ִליׁזִ ַער ַהׁזְ ַ ַהּזׁ

ַלת ֲעבֹוַדת ָהֱאלִֹהים. ַקּבָ

ָהֱאלִֹהים  ֲעבֹוַדת  ּבַ ְלהֹוִסיף  ָיכֹול  ּלֹא  ׁזֶ ּוִמי 
י  ַכְרּתִ ּשָ ֶ ל ַמה ּזׁ ְרבֹות טֹובֹוָתיו, ְויּוַכל ְלַקּבֵ ּבִ

לֹו  ַהּטֹוָבה  ְלַהְתָמַדת  ָראּוי  ִיְהֶיה  ַמִים,  ׁזָ ם  ְלׁזֵ

ַהּבֹוֵרא  ֵסֶתר  אֶֹרְך  יֵאהּו  ִ ַיּזׁ ּלֹא  )ד(ׁזֶ ּוֵמֶהם, 
ֵדי  ּכְ לֹו,  יו  ַאּפָ ְואֶֹרְך  ָעָליו,  ה  ִיְתַעּלֶ

ְצּפֹו ְוַיְמֶרה אֹותֹו. ְהֶיה ָבטּוַח ִמּקִ ּיִ ׁזֶ

ְדמֹוִנים  יעּו ִדְבֵריֶהם ֵאֵלינּו ִמן ַהּקַ ִהּגִ ֶ ל ַמה ּזׁ ּכָ י  ּכִ
ֵהִטיב  נּו, ׁזֶ ְמָצִאים ִעּמָ ָעְברּו, ְוָרִאינּו ִמן ַהּנִ ׁזֶ

ֵמֲעבֹוַדת  ְוָנטּו  ַהּטֹובֹות,  ִמיֵני  ּבְ ָהֱאלִֹהים  ָלֶהם 

אחד במקורו ושרשו. והוא מוכרח לקבל דינו על ידי אותן כוחות הטומאה שהגביר במעשיו, כפי 

ערך וענין הפגם, ובזה ממילא יתוקן הפגם של העולמות ושל נפשו. עכ"ל. 

דהנה כתב  חייו,  יותרו  ותרן  האומר הקב"ה  ביאר הטעם מדוע  רי"ג(  )ג,  יחזקאל'  'אור  ובספר 

ה'מסילת ישרים' )פ"א(: "שהאדם לא נברא אלא להתענג על ה' וליהנות מזיו שכינתו וכו' הוא 

הדבקות בו יתברך". וכיון שתכלית העונג זה הדבקות בהשי"ת ובעת אשר נמצא פגם ומום לא 

יתכן דבקות, לכן מעניש הקב"ה את ישראל כדי שיזדככו ויתנקו ויוכלו להגיע אל הדבקות. נמצא 

שאין העונש רק דין בעלמא אלא חסד ורחמים לאין שיעור, שכל מטרת העונש לזכך את ישראל 

כדי שיוכלו להגיע לדבקות, ולכן כל זמן שלא נענשו ולא זככו עצמם לא יגיעו לשלמות, ומשו"ה 

"כל האומר הקב"ה ותרן יותרו מעוהי" )ב"ק נ( משום שהויתור אינו מעלה ושבח, אלא להיפך – 

חסרון ועונש, כי כאשר יוותר לא יגיע האדם לשלימות ודביקות וכמשנ"ת.

עיקרי  מי"ג  אחד  אותו.  וימרה  מקצפו  בטוח  זיהיה  כדי  וכו’  הבורא  סתר  ארך  יזיאהו  זלא  ד. 

האמונה שסדרם הרמב"ם הוא ענין שכר ועונש, "שהבורא יתברך שמו גומל טוב לשומרי מצוותיו 

ומעניש לעוברי מצוותיו". והרמב"ן בסוף פרשת בא כתב: "שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו 

עד שיאמין בכל דברינו ומקרינו שכולם נסים אין בהם טבע ומנהגו של עולם כלל, בין ברבים 

בין ביחיד, אלא אם יעשה המצוה יצליחנו שכרו, ואם יעבור עליהם יכריתנו ענשו, הכל בגזירת 

עליון". 

במסכת בבא-קמא )נ, א( אמרו: "כל האומר הקב"ה ותרן הוא ]מוותר ומתעלם מן העוונות[, יותרו 

חייו". פירש רש"י: חייו וגופו יהיו הפקר )בידי שמים(, הואיל והוא מורה בכך לבריות לחטוא. 

ובספר 'נפש החיים' )א, יב( תמה, הלא אפילו אדם איש חסד מתנהג במדת ותרנות, וכיצד לא 

יוותר הקב"ה. וביאר, שאינו על דרך העונש ונקימה ח"ו, אלא "חטאים תרדף רעה" )משלי יג, כא(, 

שהחטא עצמו הוא עונשו. כי מעת הבריאה קבע ה' יתברך את כל סדרי הנהגת העולמות, שיהיו 

תלויים כפי התעוררות מעשי האדם הטובים או רעים, שכל מעשיו וענייניו נרשמים מאליהם כל 

 עיונים 

 עיונים 
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התעסקת  הנפז:  אמרה 

והעלית  ברפואתי,  וטפלת 

מזור  והעלית   – ארוכתי 

על  והוכחתני  למחלתי, 

קצורי בעבודת ה' והעמדתני 

והגדלת  האמת,  דרך  על 

והזקפת באורך  עלי,  חסדך 

– והתבוננת באור שכלך על 

רפואתי, וגילית – והסרת בכך 

את חזכת האיולת והטפשות 

מעלי. אלא זנזאר עלי עדין 

האלוהים  עבודת  ממפסידי 

שעדיין  אלא   – אחד  ענין 

שהוא  אחד,  ענין  לי  מציק 

המפסידים  מבין  הגדול 

ואם  האלוקים,  עבודת  את 

תרפאני ממדוהו - אם תרפא 

ומהסבל  זה  מחולי  אותי 

שמבוכה זו גורמת לי ותסיר 

ממני את דאגתו – את הדאגה 

שהוא משית עלי, בכך אינצל 

מן הגדול זבמדוים – מהחולי 

שבמיני  ביותר  הגדול 

החוליים, ובזה אהיה קרובה לרפואה – וקרוב לודאי שאתרפא לגמרי מכל נגעי ומחלותי.

אמר ]שואל[ הזכל: ומה הוא הענין זהוא אצלך כאזר שכרת - מה הוא אותו ענין, הנחשב אצלך 

לחולי גדול כפי שהזכרת?

אמרה ]משיבה[ הנפז: המבוכה המטרידה אותי היא, ענין הנהגתו של הבורא בעולם, וזאת על פי 

מה זמצאתי בספרים – בספרי הקודש מענין ההכרח והגשרה והממזלה והחפץ – כי יש לייחס את 

כחות ה"רצון", ה"יכולת" ה"ציווי" ו"הכפיה" ]כל פעולה בעולם יוצאת לפועל על ידי ארבע הנהגות 

אלה של הבורא יתברך. למשל פרי הצומח, אחרי שעלה ב"רצון" הבורא יתברך שיתהוה הפרי, הוא 

בכל  ואם  לו.  המיוחדת 

ממנו  ישלול   – יסירנה  זאת 

יהיה  הטובות,  את  האלוהים 

לאחד  נעשה  שהדבר  וודאי 

זה מפני  – הרי  מזני דברים 

אחת משתי הסיבות דלהלן, 

בשה  עליו  ולכפר  למחות  או 

עוון זקדם לו – שעשה בעבר, או כדי לזלם לו בעולם הבא תמורתה מה זהוא גדול ויקר ממנה 

ועודף עליה הרבה – או כדי לשלם לו תמורת טובות אלה שכר בעולם הבא, שהוא מרובה ויקר 

יותר מן הטובות שיש בעולם הזה והוא עולה עליהן בהרבה. כלומר, גם אם אינו מקבל את הטובה 

מאת ה', יהיה הדבר לתועלתו בצורה זו או בצורה אחרת.

ִמיִני ֶרק ׁזְ  ּפֶ

ְוֶהֱעֵליָת  ִבְרפּוָאִתי,  ְקּתָ  ִהְתַעּסַ ֶפׁז:  ַהּנֶ ָאְמָרה 
ַקְפּתָ  ְלּתָ ְוִהׁזְ ִני, ְוִהְגּדַ ֲארּוָכִתי, ְוהֹוַכְחּתַ

ֶלת ֵמָעָלי.  ַכת ָהִאּוֶ יָת ֶחׁזְ אֹוְרָך ַעל ְרפּוָאִתי, ְוִגּלִ ּבְ

ֲעבֹוַדת  ְפִסיֵדי  ִמּמַ ֲעַדִין  ָעַלי  ַאר  ׁזְ ּנִ ׁזֶ א  ֶאּלָ

ְדֵוהּו ְוָתִסיר  ֵאִני ִמּמַ ְרּפָ ָהֱאלִֹהים ִעְנָין ֶאָחד, ִאם ּתִ

ְדִוים, ְוֶאְהֶיה  ּמַ ּבַ דֹול ׁזֶ ֵצל ִמן ַהּגָ י ַדֲאָגתֹו, ֶאּנָ ּנִ ִמּמֶ

ל ְנָגָעי. ְקרֹוָבה ִלְרפּוָאה ִמּכָ

ֶאְצָלְך  הּוא  ׁזֶ ָהִעְנָין  הּוא  ּוַמה  ֶכל:  ַהּזֵׂ ָאַמר 
? ר ָשַכְרּתְ ֲאׁזֶ ּכַ

ֵמִעְנַין  ָפִרים  ַבּסְ ָצאִתי  ּמָ ֶ ּזׁ ַמה  ֶפׁז:  ַהּנֶ ָאְמָרה 
ְוַהֵחֶפץ,  ָלה  ְמׁזָ ְוַהּמֶ ֵשָרה  ְוַהּגְ ַהֶהְכֵרַח 

ְלֶאָחד  ִיְהֶיה  ּנּו,  ִמּמֶ ה  ְיִסיֶרּנָ ְוִאם  לֹו.  ַהְמֻיֶחֶדת 

ַדם לֹו, אֹו  ּקָ ֶשה ָעֹון ׁזֶ ֵני ְדָבִרים, אֹו ִלְמחֹות ּבָ ְ ִמּזׁ

הּוא ָגדֹול  ֶ א ְתמּוָרָתּה ַמה ּזׁ עֹוָלם ַהּבָ ם לֹו ּבָ ּלֵ ְלׁזַ

ה. ה ְועֹוֵדף ָעֶליָה ַהְרּבֵ ּנָ ְוָיָקר ִמּמֶ
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זלום  עוזה  חוזך  ובורא 

)תהלים  ונאמר  רע’,  ובורא 

קכש, א(: ’אם ה’ לא יבנה בית 

זוא עמלו בוניו בו אם ה’ לא 

יזמר עיר זוא זקד זומר’, 

ונאמר )תהלים קכש, ב(: ’זוא 

מאחרי  קום  מזכימי  לכם 

זבת’ – אתם בעלי המלאכה 

בחנם הנכם משכימים לקום לעשות מלאכתכם, ומתעכבים בה עד שעות מאוחרות ’אוכלי לחם 

העצבים’ – ואוכלים לחם הבא בעצב רב וביגיעת המלאכה, הלא ’כן יתן’ ה' די מחסורו ’לידידו 

זנא’ – למי שמנדד שינה מעיניו ועוסק אז במלאכת שמים. הרי שהשגת המזונות איננה תלויה 

מוציא את רצונו אל הפועל 

שיש  ה"יכולת"  כח  ידי  על 

לו לעשות כרצונו, והוא גוזר 

האדמה  על  ה"ציווי"  בכח 

ועל העץ ועל יתר הגורמים, 

כרצונו,  הפרי  את  להוציא 

בכח  אותם  מכריח  והוא 

ה"כפיה" למלא את פקודתו 

רק  זהכל  לחם([  פת  )לפי 

לבדו  הוא  וכי  לאלהים, 

מפעיל כוחות אלה בכל מה 

זברא, ללא הבדל מקופא וצומח וחי ומדבר – בין דומם, צומח, חי והמדבר שהוא האדם, וכי כולם 

פועלים מתוך הכרח בהתאם לרצונו, ונמצא כי כל מה שנעשה בבריאה הכל הוא בגזירתו של 

הבורא וכפי רצונו. וכאן מביא רבינו פסוקים המורים על כך שהכל בגזירת עליון, כמו זכתוב 

)תהלים קלה, ו(: ’כל אזר חפץ ה’ עזה בזמים ובארץ’, ואמר )זמואל־א ב, ו-ש(: ’ה’ ממית ומחיה 

מוריד זאול ויעל, ה’ מוריז ומעזיר מזפיל אף מרומם’, ואמר )איכה ג, לש-לח(: ’מי שה אמר – מי 

הוא הטפש שיאמר ותהי – שמשהו מתרחש ונעשה בעולם שה’ לא צוה’ שיהיה כן, ומיהו הכסיל 

שיאמר ’מפי עליון לא תצא הרעות והטוב’ – שכל הרעות והטובות המתהוות בעולם הזה, נעשות 

על פי בחירתו של האדם ולא על פי גזרתו ומאמרו של הבורא )פת לחם וטוב הלבנון(, ונאמר 

)יזעיה מה, ש(: ’יוצר אור

ים  ִהּלִ לֹום ּובֹוֵרא ָרע, ְוָאַמר )ּתְ ה ׁזָ ְך עֹׂזֶ ּובֹוֵרא חׁזֶ

ְוא ָעְמלּו בֹוָניו ּבֹו  ְיָי לֹא ִיְבֶנה ַבִית ׁזָ קכש, א(: ִאם 

ְוָאַמר  ׁזֹוֵמר,  ַקד  ׁזָ ְוא  ׁזָ ִעיר  ָמר  ִיׁזְ לֹא  ְיָי  ִאם 

ְמַאֲחֵרי  קּום  יֵמי  ּכִ ַמׁזְ ָלֶכם  ְוא  )ב(ׁזָ ב(:  קכש,  ים  ִהּלִ )ּתְ

ָנא,  ׁזֵ ִליִדידֹו  ן  ִיּתֵ ן  ּכֵ ָהֲעָצִבים  ֶלֶחם  אְֹכֵלי  ֶבת  ׁזֶ

ְוצֹוֵמַח  ִמּקֹוֵפא  ָרא  ּבָ ֶ ּזׁ ַמה  ָכל  ּבְ ֵלאלִֹהים  ַהּכֹל  ׁזֶ

ר  ֲאׁזֶ ּכֹל  ים קלה, ו(:  ִהּלִ )ּתְ תּוב  ּכָ ׁזֶ מֹו  ּכְ ר,  ּוְמַדּבֵ ְוַחי 

ב,  מּוֵאל־א  )ׁזְ ְוָאַמר  ּוָבָאֶרץ,  ַמִים  ָ ּזׁ ּבַ ה  ָעׂזָ ְיָי  ָחֵפץ 

ַעל, ְיָי מֹוִריׁז  אֹול ַוּיָ ה מֹוִריד ׁזְ ו-ש(: ְיָי ֵמִמית ּוְמַחּיֶ

יל ַאף ְמרֹוֵמם, ְוָאַמר )ֵאיָכה ג, לש-לח(:  ּפִ יר ַמׁזְ ּוַמֲעׁזִ

לֹא  ֶעְליֹון  י  )א(ִמּפִ ה,  ִצּוָ לֹא  ְיָי  ִהי  ַוּתֶ ָאַמר  ֶשה  ִמי 

ְעָיה מה, ש(: יֹוֵצר אֹור  ֵתֵצא ָהָרעֹות ְוַהּטֹוב, ְוָאַמר )ְיׁזַ

ולא הקב"ה גוזר עליו את הטובה או הרעה, כמבואר בכתוב: "מפי עליון לא תצא הרעות והטוב".

וטוב"? כי אמנם יש הבדל ביניהם. שאילו  "רע  והטובות", או  ומדוע לא אמר הנביא: "הרעות 

פורענות ויסורין לעולם לא יבואו על האדם אם לא שיש בידו עוון הגורם לכך, כאמור, אבל 

טובה הקב"ה נותן לאדם עוד לפני שעשה מצוות, כדי שיהיה בידו יכולת ללכת בדרך ה', ולא 

יהיה טרוד בקושי העולם הזה. לפיכך אמר: "מפי עליון לא תצא הרעות והטוב", דהיינו כל הרעות 

אינן מפי עליון בגזירה, אלא מפני שעשה רע, וכבר נאמר: "ואת הקללה אם לא תשמעו". אבל 

"הטוב" – אחד מסוגי "הטוב" כן יוצא בגזירה מפי ה', הוא הטוב שלפני עשיית המצוה, ורק "טוב" 

שהוא כשכר מצוה אינו יוצא מפי ה' מאז שאמר: "ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וגו' אשר 

תשמעו", כי הטוב שהוא שכר בא מאליו.

עוד ביאר רבינו חיים קניבסקי שליט"א בספרו "טעמא דקרא" מדוע "רעות" אומר הכתוב בלשון 

רבים, ואילו "הטוב" הוא אומר בלשון יחיד? אלא: "טוב" הוא אכן יחיד, שהרי אם חסר לאדם 

כל מה  יש לאדם את  כי רק כאשר  "טוב",  הוא בכלל  אין  צרכיו, שוב  אפילו פרט אחד מכל 

 שצריך הטוב שלו מוגדר כ"טוב". אבל "רעות" יש הרבה, כיון שכל צרה שבאה על האדם היא

רעה בפני עצמה. 

ב. זוא לכם מזכימי קום מאחרי זבת אכלי לחם העצבים כן יתן לידידו זנא. פירוש מפתיע בפסוק 

זה, כתב הט"ז )אבן העזר, סימן כה ס"ק א'(: יש תלמידי חכמים שמנדדין שינה מעיניהם ועוסקים 

בתורה הרבה, ויש תלמידי חכמים שישנים הרבה כדי שיהיה להם כח חזק וזריזות לב לעסוק 

א. מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. יש להבין, מדוע הנביא אומר כי "מפי עליון לא תצא הרעות 

והטוב", וכי לא הקב"ה גוזר על הטובה או על הרעה? ועוד, הקשה הנצי"ב מואלוז'ין בספר "העמק 

"הרעות  לומר  לו  היה  והטוב",  "הרעות   – ליחיד  מרבים  לשונו  את  הנביא  משנה  מדוע  דבר", 

והטובות" או "הרע והטוב"?

אלא, הסביר שם, מובא במדרש )דב"ר ד, ג(, שמשעה שאמר הקב"ה: "ראה אנוכי נותן לפניכם היום 

ברכה וקללה, את הברכה אשר תשמעו אל מצוות ה' וגו', והקללה אם לא תשמעו אל מצות ה'" 

)דברים יא, כו-כח( – מאותה שעה מאליה באה הטובה או הרעה, כלומר, בחירת האדם בדרך הטובה 

היא המביאה עליו את הטוב, וכן, חלילה, להיפך, בחירה לא טובה היא המביאה על האדם את הרעה, 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

תקמג תקמב  ארחות המוסר  המוסר   ארחות   

וכל  יזובון’.  עפרם  ואל 

דברי הפילוסופים הראזונים 

ספרי  בכל  הקדמונים   –

חקירותיהם מודים על הענין 

 – בו  מחלוקת  מבלי  השה 

מסכימים לכל הדברים הללו 

פה אחד, ללא חילוקי דעות.

מכל האמור לעיל עולה, שכל 

בגזירת  הכל  האדם  מעשי 

הבורא ומה שנגזר עליו יהיה 

ויתקיים, וממילא נראה שאין 

ענין של שכר ועונש, כי הרי 

בכל עניניו הוא מוכרח ואין 

אך  ובבחירתו.  ברצונו  תלוי 

לעומת זאת, פסוקים אחרים המובאים להלן מוכיחים שהנהגת האדם תלויה בבחירתו, ועל כך 

מבוכת הנפש ובקשתה מאת השכל, להדריכה ולהבינה ענין זה לאשורו.

זו, מה  דעה  הסותרים   – פסוקים מה זחולק עליו  מוצאת בספר התורה  אני  זה  ולעומת   – ונמצא 

זמורה – שיש ללמוד מהם כי המעזים הנראים מן האדם נתונים ברזותו – כי מעשי ופעולות האדם 

מסורים לרשותו ותלויים בבחירתו הוא, והוא זה שבוחר בהם בחפצו – ברצונו לעשותם, וכי הם הווים 

ונעשים ברצונו – מרצונו ומכח בחירתו, ועל כן התחייב בגמול ובעונז על העבודה ועל העבירה – כיון 

שהמעשים נתונים לבחירתו והוא הבוחר אם לעשותם או שלא לעשותם, זהו הגורם שיקבל שכר על 

בחירתו בטוב ומאידך יענש כשיבחר ברע, והוא מה - וכפי זאמר הכתוב )דברים ל, טו(: ’ראה נתתי

אלא  האדם,  בהשתדלות 

ברצון ה' )מצודת דוד(, ועוד 

זדומה  ממה  פסוקים  הרבה 

לשה – מעין אלה נאמרו, מה 

זיורה כולו – המורים כולם, 

בעלי  כל  וזאר  האדם  כי 

הבורא  ובראם  הכינם  החיים 

לשיון  שהיא  שווה  במטרה 

וליישב  למלא  כדי  רק   –

מטרה  ואין  השה  העולם  את 

מיוחדת בבריאת האדם העודפת על שאר בעלי החיים, ואם יניעם – ורק כאשר הבורא מניע אותם, 

ינועו – הם נעים ברזותו ובכחו וביכלתו, ואם יניחם – ואם יגזור הבורא שינוחו, ינוחו ממעזיהם – 

יפסקו מעשיהם ופעולתם, כמו זכתוב )איוב לד, כט(: ’והוא יזקיט ומי ירזיע’ – כשהבורא יתברך 

משקיט איזה דבר, מי הוא שיחריד ויניע אותו. "ירשיע" – לשון חרדה ותנועה )פת לחם(, ונאמר 

– תיפסק תנועתם,  יבהלון  – כשאתה מפסיק מלהניע אותם, אז  )תהלים קד, כט(: ’תסתיר פניך 

כאדם העוסק בדבר מה ונבהל פתאום, שהוא מניח את אותו הדבר שעסק בו ופוסק מתנועתו. 

הרי שכל תנועת היצורים היא בכחו יתברך )פת לחם( תוסף רוחם יגועון

ָכל  ּבְ ָהִראׁזֹוִנים  ְבֵרי  ּדִ ְוָכל  ְיׁזּובּון.  ֲעָפָרם  ְוֶאל 

ִלי ַמֲחלֶֹקת ּבֹו. ה ִמּבְ ֵסֶפר מֹוִדים ַעל ָהִעְנָין ַהּשֶ

ַמה  ָעָליו,  חֹוֵלק  ֶ ּזׁ ַמה  ַהּתֹוָרה  ֵסֶפר  ּבְ ְוִנְמָצא 
ִמן  ְרִאים  ַהּנִ ים  ֲעׂזִ ַהּמַ י  ּכִ ּמֹוֶרה  ֶ ּזׁ

ֶחְפצֹו,  ֶהם ּבְ ְרׁזּותֹו, ְוהּוא בֹוֵחר ּבָ ָהָאָדם ְנתּוִנים ּבִ

ב  ִהְתַחּיֵ ן  ּכֵ ְוַעל  ּוְבִחיָרתֹו,  ְרצֹונֹו  ּבִ הֹוִוים  ְוֵהם 

ְוהּוא  ָהֲעֵבָרה,  ְוַעל  ָהֲעבֹוָדה  ַעל  ּוְבעֶֹנׁז  ְגמּול  ּבִ

י  ָנַתּתִ )ד(ְרֵאה  טו(:  ל,  ָבִרים  )ּדְ תּוב  ַהּכָ ָאַמר  ֶ ּזׁ ַמה 

י  ּכִ ֻכּלֹו,  ּיֹוֶרה  ֶ ּזׁ ַמה  ָלֶשה,  ּדֹוֶמה  ֶ ּזׁ ה  ִמּמַ ה  ְוַהְרּבֵ

ים ֱהִכיָנם ַהּבֹוֵרא ְלִשּיּון ָהעֹוָלם  ָאר ַהַחּיִ ָהָאָדם ּוׁזְ

ִויָכְלּתֹו,  ְוֹכחֹו  ִבְרׁזּותֹו  ָינּועּו  ְיִניֵעם,  ְוִאם  ה,  ַהּשֶ

)ִאּיֹוב  תּוב  ּכָ ׁזֶ מֹו  ּכְ יֶהם,  ֲעׂזֵ ִמּמַ ָינּוחּו  ְיִניֵחם,  ְוִאם 

ים קד,  ִהּלִ יַע, ְוָאַמר )ּתְ ִקיט ּוִמי ַיְרׁזִ לד, כט(: ְוהּוא ַיׁזְ

ִיְגָועּון  רּוָחם  )ג(ּתֹוֵסף  ֵהלּון  ִיּבָ ֶניָך  ּפָ יר  ְסּתִ ּתַ כט(: 

במנורה, ולא מן הפתילה הנמצאת והקיימת, אלא אך ורק מן השמן שכלה ומן החתיכה הקטנה 

של הפתילה שבלתה – זהו האור וזוהי השלהבת, וזו היא דוגמא גם על השארת הנפש, שרק אחרי 

כליון הגוף מתחילה הנשמה להאיר, "כי נר אלוקים נשמת אדם"!

ד. ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב. לשון הכתוב "היום" צריך ביאור. וביאר רבי משה 

פיינשטיין זצ"ל, הכוונה היא שבכל יום ויום, היינו בכל מצב ומדרגה בו נמצא האדם, הגם שנכשל 

בחטא ובחר בדרך רעה, צריך הוא לבחור בחיים. וגם אם בחר בחיים ובדרך הטובה, בל יסמוך 

בתורה, ובאמת יוכל ללמוד בשעה אחת מה שזה מצטער ועוסק בשתי שעות, ובודאי שניהם יש 

להם שכר בשוה. 

ועל כך אמר: "שוא לכם משכימי קום מאחרי שבת", דהיינו: בחינם אתם מצטערים ומשכימים 

בבוקר ומאחרי שבת בלילה וממעטים שינתכם, זה בחנם, כי "כן יתן" – הקב"ה – "לידידו שנא", 

כלומר: למי שישן הרבה כדי שיחזק מוחו בתורה, נותן הקב"ה חלקו בתורה כמו אותו שממעט 

בשינה ומצער עצמו, כי הכל הולך אחר הכוונה!

ג. תוסף רוחם יגועון. בספר 'פתרון חלומות' )לרבי שלמה אלמולי(, כתב לפרש בדרך זו: "תוסף 

רוחם" – הקב"ה נותן לבריותיו תוספת כח רוחני רק אחרי ש"יגועון" – אחרי המיתה, שכן הכוח 

הרוחני מתגבר כפי ערך אפיסת הכח החומרי שבאדם. 

שהרי  הנפש,  הישארות  על  להצביע  בכדי   – המתים  נשמת  לעילוי  נשמה  נר  מדליקים  ולכן 

נמצא  שעדיין  השמן  מן  באים  אינם  והאורה  השלהבת  כי  נראה  ומאיר  הדולק  בנר  כשנסתכל 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

 ארחות המוסר  תקמה תקמד  ארחות המוסר 

 – דרכו’  תסלף  אדם  ’אולת 

היא  עושה,  שאדם  האולת 

מעקמת את דרכו, כי על ידי 

)מצודת  נכשל  הוא  אולתו 

בספרנו  זיז  מה  וכל  דוד(. 

וכן   – ומוסר  ומצוות  מתורה 

המצוות  התורה  דברי  כל 

בספרי  הכתובים  והמוסר 

הקודש מורה על ברור הענין 

השה – מורים באופן ברור על 

)פת  ולא מתוך בחירה  ומצווים את מי שמעשיו נעשים מתוך כורח  זה, שהרי אין מורים  ענין 

לחם(, וכן מה זיז בו מגמול העבודה ועונז העבירה – וכן ענין השכר על המצוות ועונש העבירות 

המוזכר בתורה, הכל מורה כי מעזי האדם מונחים אליו – נתונים לבחירתו ופעולות האדם מסורים 

בידו, וכי כבוד האלהים נקי – ושאין ה' מכריח אותו מטובתו ורעתו – לעשות טוב או רע וצדקותיו 

ומעוותיו – וכן כשהאדם עושה צדק או כשעושה עוול עושה הוא בבחירתו בלבד.

מסיימת הנפש את דבריה: והענין אצלי קזה – וסתירה זו היא שמעיקה עלי, והפיק בין זני

ואת  החיים  את  היום  לפניך 

הרע’,  ואת  המות  ואת  הטוב 

ונאמר )דברים ל, יט(: ’ובחרת 

בחיים’, ונאמר )מלאכי א, ט(: 

– העונש  ’מידכם היתה שאת’ 

בבחירתכם  לכם  בא  הזה 

לד,  )איוב  ונאמר  וברצונכם, 

דוד(, )מצודת  רע  או  טוב  ה'  לו  ישלם  כן  אדם  של  פעלו  כפי   – לו’  יזלם  ’כי פועל אדם   יא(: 

ונאמר )מזלי יט, ג(:

ִסְפֵרנּו  ּבְ ׁז  ּיֵ ֶ ּזׁ ְוָכל ַמה  ְרּכֹו.  ּדַ ף  ַסּלֵ ּתְ ֶלת ָאָדם  ִאּוֶ

ה,  רּור ָהִעְנָין ַהּשֶ ִמּתֹוָרה ּוִמְצֹות ּומּוָסר מֹוֶרה ַעל ּבֵ

מּול ָהֲעבֹוָדה ְועֶֹנׁז ָהֲעֵבָרה,  ּבֹו ִמּגְ ׁז  ּיֶ ֶ ּזׁ ְוֵכן ַמה 

ְוִכי  ֵאָליו,  ִחים  ֻמּנָ ָהָאָדם  י  ַמֲעׂזֵ י  ּכִ מֹוֶרה  ַהּכֹל 

ְוִצְדקֹוָתיו  ְוָרָעתֹו  ִמּטֹוָבתֹו  ָנִקי  ָהֱאלִֹהים  בֹוד  ּכְ

ֵני  ׁזְ ין  ּבֵ ְוָהִפיק  ה,  ָקׁזֶ ֶאְצִלי  ְוָהִעְנָין  ּוְמֻעּוֹוָתיו. 

ֶות  ַהּמָ ְוֶאת  ַהּטֹוב  ְוֶאת  ים  ַהַחּיִ ֶאת  ַהּיֹום  ְלָפֶניָך 

ים,  ַחּיִ ּבַ )ו(ּוָבַחְרּתָ  ָבִרים ל, יט(:  )ּדְ )ה(ְוָאַמר  ְוֶאת ָהָרע, 

ְדֶכם ָהְיָתה ּשֹאת, ְוָאַמר )ִאּיֹוב  ְוָאַמר )ַמְלָאִכי א, ט(: ִמּיֶ

ֵלי יט, ג(:  ם לֹו, ְוָאַמר )ִמׁזְ ּלֶ י ֹפַעל ָאָדם ְיׁזַ לד, יא(: ּכִ

התורה, נמצא שכל העבודה אינה אלא בעבור השכר. זהו שאמר המדרש "שמא תאמרו הואיל 

שנתתי לפניכם שני דרכים, נלך באיזה שנרצה", כלומר, אם תעבדוני תקבלו שכר, ואם לאו לא 

תקבלו, וכאילו שאני אין לי ענין שדוקא תקבלו. "תלמוד לומר ובחרת בחיים", היינו כי רצון 

ה' הוא דוקא בקבלת השכר החיים והטוב, הגם שאצל בני אדם העיקר הוא העבודה ולא השכר.

באופן אחר ביאר: חקירה ידועה היא, האם חוקי התורה הן כהוראות אשר רופא מצוה לחולה, 

המצוות הינן כסמי מרפא לנפש, ואילו העבירות הן סמים רעים, או שדומים במהותם לפקודות 

היא  בעצם. אבל האמת  המצוה  כרוך במעשה  אינו  והשכר  העונש  לעבדו, אשר  המצוה  האדון 

ששניהם אמת.

זהו שאמר המדרש, יכול נלך באיזה דרך שנרצה, כחולה שאינו שומע בקול הרופא ואוכל דברים 

רעים, שאין לו עונש אחר מלבד עצם הנזק הנגרם לו. "תלמוד לומר ובחרת בחיים", כמו אב 

המצוה לבנו שלא יאכל דבר המזיקו, שמלבד הנזק הנגרם נענש גם על שלא שמע בקול אביו. 

זהו שאמר "ובחרת בחיים". 

על כך וירגיש בטוח בעצמו גם להבא. אלא עליו לדעת כי בכל יום ויום, בכל דרגה ודרגה, עדיין 

שתי דרכים לפניו, ועליו לבחור בחיים ובטוב.

ה. ואמר ובחרת בחיים. כתב בעל ה'חזון איש': כאשר ניגשים לבחור בדרך הטובה, מתעורר מאבק 

בנפש האדם, כי טבע האדם להימשך אחר המתוק בשעתו. ולמרות הכרתו, בנפש המשכלת, כי 

זו מן השפלות, ולמרות כי נטוע באדם לשבח את ההתנזרות מן התאוות ולבוז בזיון מוחלט את 

התאוות הגופניות, למרות זאת, קשה לאדם לפרוש מן התשוקות השפלות! ועל האדם להתגבר 

על יצרו, וכמו שאמרו "צדיקים יצרם מסור בידם, רשעים הם מסורים ביד יצרם".... והכל תלוי 

בהסכמה ההחלטית של האדם. והרבה מגדולי עולם התחילו לימודם בימי בגרותם, וכאשר לבשו 

רוח-עוז והסכימו בנפשם הסכמה עזה ונמרצת לקבוע עצמם על התורה ולהשליך את כל המית 

העולם אחרי גוום - ההסכמה החזקה עמדה להם, ומכוחה הם הלכו והגדילו ועשו פרי )דברי תורה, 

עפ"י קובץ אגרות חזו"א ח"א מ"ד(. 

ו. ובחרת בחיים. הנה בפסוק שם נאמר "החיים והמות נתתי לפניך וכו' ובחרת בחיים". ובספרי, 

פרשת ראה, דרשו בזה"ל: "שמא יאמרו ישראל הואיל ונתן לפנינו הקב"ה שני דרכים, דרך החיים 

ודרך המות, נלך באיזה מהם שנרצה, תלמוד לומר, ובחרת בחיים". עכ"ל. ותמהו הכל, וכי יעלה 

על הדעת, שהרשות נתונה לבחור חלילה וחס בדרך הקללה?

הגאון רבי איצל'ה מפטרבורג ביאר, כי שלא כמדת בשר ודם מדת הקב"ה, מדת בשר ודם, כאשר 

יתן עבודה לרעהו תמורת שכר, אין לו כל ענין בשכר המשולם, רק בעבודה אותה הוא מבקש, 

וכל השכר אינו אלא למען העבודה. לא כן אצל הקב"ה, הן הלא כל מה שנברא האדם אינו אלא 

כדי להתענג על ה', והשכר עצמו הוא התכלית, ורק כדי שיוכל לקבל שכר נתן לו הקב"ה את 
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המוסר  ארחות  תקמש תקמו   המוסר   ארחות   

עליו  יתעלה ממזלת  לבורא 

האדם, וזהוא  על  – שליטה 

 – מאסרו  תחת  ושהאדם   -

קשור וכבול לרצונו יתברך, 

מה  לו  יתיר  הבורא  וברצות 

זיחפוץ וימנעהו ממה זאינו 

חפץ - ושהבורא משחרר את 

האדם לעשות את אשר הוא 

אותו  ומונע  חפץ,  יתברך 

הוא  אין  אשר  את  מלפעול 

חפץ. וייראה לך ממנו שה גם בתנועת לזונו וזמעו וראותו – וכן אפשר לך לראות זאת גם מתנועת 

הדיבור, השמיעה והראיה של האדם, שלפעמים הבורא מוסר את הבחירה לרשות האדם לדבר 

ולשמוע ולראות כרצונו, ולעיתים הבורא מונע זאת ממנו. ולעומת זאת אני רואה אחר כך – לבסוף, 

זהגמול – שהשכר והעונז עוברים עליו – ניתנים לאדם כפי מעזיו – בהתאם למעשיו ותנועותיו, 

והדבר תלוי אם פעולותיו נעשות כפי רצון הבורא ולשם עבודת האלהים או שנעשות נגד רצון 

הבורא ולהמרותו, דבר המלמד אותך שהבחירה מסורה לרשותו של האדם לפעול כרצונו הוא. 

הרי שאותה סתירה שאת חושבת למצוא בפסוקים, נראית היא בחוש במציאות עצמה. ואם כן, 

אותו פתרון שיניח את דעתך בהתאמת הניגודים שאת רואה במציאות, הוא עצמו יניח את דעתך 

הפתרון  ומציאת   – הענינים 

הניגודים  שני  להתאמת 

ואם  מאד,  עלי  קזה  הללו 

יז רפואה למדוה השה – ואם 

זה,  לסבל  רפואה  קיימת 

ירפאני האל – מי יתן וירפא 

אותי ה' ממנו על ידיך. 

ענין  על  הנפש  שאילת 

הבחירה, עיקרה הוא הסתירה 

הפסוקים,  מתוך  שמתגלית 

וקודם שהשכל בא להשיבה 

השכל  מוסיף  שאילתה,  על 

מתוך  השאלה  את  ומרחיב 

התבוננות ממה שהננו רואים 

במהלך חיי האדם וכביכול נראית סתירה בענין כח הבחירה שניתן לאדם, ובהמשך מביא השכל 

את הדעות של החכמים המבארים את הגדר והגבול שיש בבחירתו של האדם מול הדברים שהם 

בגזירת שמים.

אמר ]משיב[ הזכל: אין במה זשכרת מקוזי ההפקה והתאום בין זני אלו הענינים הנמצאים בספרים 

– מה שהזכרת בדברייך את סתירת הפסוקים, אין הקושי בהתאמת הדברים כל כך גדול, ממה 

זיימצא ממנו בפועל – מאשר התאמת הנגודים הנראים בחוש במציאות עצמה בדרך הבחינה. והוא 

מה – זהרי מצד אחד אנחנו רואים ממעזי – במעשיו של האדם, זיהיו ויצאו אל הפועל כפי דעתו 

וחפצו בקצת העתים – פעמים שעולה ביד האדם להוציא רצונו אל הפועל ומצליח בפעולותיו, 

ויהיו – אך יתכן גם שתוצאות פעולותיו הן זלא כרצונו וכוונתו בקצתם – שפעמים שאין עולה בידו 

מבוקשו ואינו מצליח במעשיו, והם יורוך – ההתבוננות בכך מלמדת, כי יז

ַחת  ּתַ הּוא  ְוׁזֶ ָעָליו,  ֶלת  ֶמְמׁזֶ ה  ִיְתַעּלֶ ַלּבֹוֵרא 

ה  ִמּמַ ְוִיְמָנֵעהּו  ץ  ְחּפָ ּיֶ ֶ ּזׁ ַמה  לֹו  יר  ַיּתִ ַמֲאָסרֹו, 

ְתנּוַעת  ּבִ ם  ּגַ ֶשה  ּנּו  ִמּמֶ ָלְך  ְוֵיָרֶאה  ָחֵפץ.  ֵאינֹו  ׁזֶ

ן,  ּכֵ ַאַחר  רֹוֶאה  ַוֲאִני  ּוְראּותֹו.  ְמעֹו  ְוׁזִ ְלׁזֹונֹו 

יו  ַמֲעׂזָ ִפי  ּכְ ָעָליו  עֹוְבִרים  ְוָהעֶֹנׁז  מּול  ַהּגְ ׁזֶ

ּוְתנּועֹוָתיו ַלֲעבֹוַדת ָהֱאלִֹהים ּוְלַהְמרֹותֹו.

ה,  ְדֶוה ַהּשֶ ה ְמאֹד, ְוִאם ֵיׁז ְרפּוָאה ַלּמַ ָהִעְנָיִנים ָקׁזֶ

ּנּו ַעל ְיֶדיָך. ֵאִני ָהֵאל ִמּמֶ ִיְרּפָ

י ַהֲהָפָקה  ׁזִ ִמּקְ ַכְרּתְ  ּשָ ֶ ּזׁ ַמה  ּבְ ֶכל: ֵאין  ַהּזֵׂ ָאַמר 
ָפִרים  ּסְ ְמָצִאים ּבַ ֵני ֵאּלּו ָהִעְנָיִנים ַהּנִ ין ׁזְ ּבֵ

ִחיָנה.  ַהּבְ ֶדֶרְך  ּבְ ֹפַעל  ּבְ ּנּו  ִמּמֶ ֵצא  ּמָ ּיִ ֶ ּזׁ ה  ִמּמַ דֹול  ּגָ

ְהיּו  ּיִ י ָהָאָדם, ׁזֶ ֲעׂזֵ ֲאַנְחנּו רֹוִאים ִמּמַ ֶ ְוהּוא ַמה ּזׁ

ּלֹא  ׁזֶ ְוִיְהיּו  ים,  ָהִעּתִ ְקָצת  ּבִ ְוֶחְפצֹו  ַדְעּתֹו  ִפי  ּכְ

ֵיׁז  י  )ש(ּכִ יֹורּוְך,  ְוֵהם  ִבְקָצָתם,  ָנתֹו  ְוַכּוָ ִכְרצֹונֹו 

לא ישית אל לבו, רוצה לומר, בכל פעולה שיעשה או בכל דרך שיפנה. ועל זה אמר שלמה 'בכל 

דרכיך דעהו' )משלי ג-ו(, כלומר בכל דרך ופעולה שאתה עושה, זכרהו והתבונן במחשבתך שאין 

לך כח ויכולת בפעולה ההיא ואין עשייתה מסורה לך כי אם ביד ה' יתברך.

כתב בספר 'המספיק לעובדי ה'' )ריש פרק הבטחון( וז"ל: עיקר הבטחון הוא חיזוק האמונה, כי 

ה' יתעלה הוא הבורא והמפרנס המחיה והממית, המחליא והמרפא, המעשיר והמרושש, וכל מקרי 

ובלשונו  עכ"ל.  לפועל  ומוציאם  וגוזרם  היוצרם  והוא  אליו,  חוזרים  והפרטיים  הכלליים  העולם 

התמציתית של החזון איש ב'אמונה ובטחון' – "ענין הבטחון הוא האימון שאין מקרה בעולם, וכל 

הנעשה תחת השמש הכל בהכרזה מאתו יתברך". ובהמשך דבריו – "וממידת הבטחון להעמיד 

עצמו על נקודת האמונה, אף בהעלותו על מחשבתו צד היסורים, ושיהיה לבו ער כי לא המקרה 

פגעתו שאין מקרה בעולם כלל, רק הכל מאתו יתברך".

'כד הקמח' )ערך בטחון( כתב  בספר  ש. כי יז לבורא יתעלה ממזלת עליו וזהוא תחת מאסרו. 

בשם רבינו יונה: ועניין הבטחון שיתלה בטחונו בהשי"ת לבדו ושיזכור אותו בכל פרטי פעולותיו, 

ושיתבונן כי אין המעשה ההוא מסור בידו אלא ברצונו יתברך. לפי שיש הרבה בני אדם שבוטחים 

בה' יתברך בכלל והם מאמינים אמונה שלימה כי הכל בידו יתברך, אבל עניין הבטחון בפרטים 
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 ארחות המוסר  תקמט תקמח  ארחות המוסר 

ברזות הבורא יתברך, ומכח 

ותחת  ודינו  ציוויו   - גשירתו 

מאסרו ושליטתו, ואין נמלט 

מן  יוצא  בו  ואין   – ממנו 

כחוט הזערה,  הכלל אפילו 

מהתנועה   – ממנה  פחות  לא 

למעלה  ולא  ביותר  הקטנה 

הפעולה  ולא   – הימנה 

הגדולה ביותר. וכאזר הקזו 

זו  דעה  בעלי  על   – עליהם 

בדרך הגמול והעונז – מדוע אם כן ראוי האדם לשכר ועונש על מעשיו, והרי לפי דבריהם האדם 

עושה אותן מתוך הכרח, אמרו ]השיבו[: שענין הגמול והעונז אין אנו יודעים צורתו ולא מהלכי 

דיניו - כשם שאין בכוחנו להבין את מהות השכר והעונש, כך גם אין ביכלתנו להבין לפי איזה 

כללים הוא ניתן, ומדוע ולמי מגיע שכר ועונש, והאלהים צדיק – אלא אנו סומכים על ה' שהוא 

דן בצדק ולא יעוול – ואינו עושה עוול, ונאמן במה זיעד מן

גם בהתאמת הסתירה שאת 

חושבת לראות בפסוקים.

גדר  של  הענין  ובגוף 

הבחירה של האדם כבר ארכו 

כבר   – החכמים  מחלוקות 

הקדמונים  החכמים  נחלקו 

 – ההפקה  באופני  באריכות, 

בין ההכרח  ההתאמה  בדרכי 

להכריע  כיצד   – והצדק 

זו, אם האדם פועל  בשאלה 

מתוך הכרח או מתוך בחירה 

]לכח הבחירה שניתן לאדם 

קורא רבינו "צדק", כי לולא 

והשכר  העונש  הבחירה, 

הניתנים על מעשי האדם היו 

נראים חלילה כעוול )מנוח הלבבות([.

מהם מי זאמר – יש הסוברים, כי כל המעזים האנוזיים – כי כל פעולות בני האדם הולכים כחפץ 

האדם בהם – יוצאות אל הפועל כפי שהאדם חפץ לעשותן ובהתאם ליכלתו וכחו, כבר מסר לו 

האלהים בידו עניניהם והזליטו בהם – וכי האלוקים מסר לידו את הבחירה ואת השליטה עליהן, 

וכי כבוד האלהים נקי מהם – ואין האלוקים מכריח אותו לעשותן, ועל כן התחייב עליהם – ולכן גם 

מגיע לו בעבור מעשיו הגמול והעונז.

ומהם מי זמזיב – ויש מי שמייחס המעזים האנוזיים – את פעולות בני האדם ושולתם – ואת 

תנועה המתחדזת  כל  כי  לומר,  והוסיפו   – ואמר  יתברך,  רק אל הבורא  הברואים  שאר  פעולות 

ומתרחשת בעולם הזה, החל ממין ה'מדבר' וכלה במין ה'דומם', היא נעשית רק

ְוַתַחת  ְוִדינֹו  ּוְגֵשָרתֹו  ַרְך  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  ְרׁזּות  ּבִ

ָפחֹות  לֹא  ֲעָרה,  ְכׂזַ ּנּו  ִמּמֶ ִנְמָלט  ְוֵאין  ַמֲאָסרֹו, 

ר ִהְקׁזּו ֲעֵליֶהם  ה. ְוַכֲאׁזֶ ה ְולֹא ְלַמְעָלה ֵהיֶמּנָ ּנָ ִמּמֶ

מּול ְוָהעֶֹנׁז  מּול ְוָהעֶֹנׁז, ָאְמרּו: ִעְנַין ַהּגְ ֶדֶרְך ַהּגְ ּבְ

ִדיָניו,  ַמַהְלֵכי  ְולֹא  צּוָרתֹו  יֹוְדִעים  ָאנּו  ֵאין 

ַעד ִמן  ּיָ ֶ ַמה ּזׁ ל, ְוֶנֱאָמן ּבְ יק ְולֹא ְיַעּוֵ ְוָהֱאלִֹהים ַצּדִ

ָאְפֵני ַהֲהָפָקה  ָאְרכּו ַמֲחלֹוקֹות ַהֲחָכִמים ּבְ ּוְכָבר 
י  ָאַמר, ּכִ ֶדק. ֵמֶהם ִמי ׁזֶ ין ַהֶהְכֵרַח ְוַהּצֶ ּבֵ

ָהָאָדם  ֵחֶפץ  ּכְ הֹוְלִכים  ים  ּיִ ָהֱאנֹוׁזִ ים  ֲעׂזִ ַהּמַ ל  ּכָ

ִעְנְיֵניֶהם  ָידֹו  ּבְ ֱאלִֹהים  ָמַסר  ְוֹכחֹו,  ִויָכְלּתֹו  ֶהם  ּבָ

ִליטֹו ָבֶהם, ְוִכי ְכבֹוד ָהֱאלִֹהים ָנִקי ֵמֶהם, ְוַעל  ְוִהׁזְ

מּול ְוָהעֶֹנׁז. ב ֲעֵליֶהם ַהּגְ ן ִהְתַחּיֵ ּכֵ

ים ְושּוָלָתם  ּיִ ים ָהֱאנֹוׁזִ ֲעׂזִ יב ַהּמַ ׁזִ ּמֵ ִמי ׁזֶ ּוֵמֶהם 
ל  ּכָ י  )ח(ּכִ ְוָאַמר,  ַרְך,  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  ֶאל 

ִהיא  ְודֹוֵמם  ר  ַדּבֵ ִמּמְ עֹוָלם  ּבָ ת  ׁזֶ ְתַחּדֶ ַהּמִ נּוָעה  ּתְ

וזהו עיקר מעלת הבטחון, אלא שקודם באים ההכרה והידיעה על ידי הלימוד בעניני בטחון, ואחר 

כך צריך להשריש בפנימיות על ידי תחבולות )'משנת רבי אהרן', ח"א עמ' כג(.

ולהאמין  לבבך  בכלל  בה'  לבטוח  וז"ל:  כ"ו(,  סימן  ראשון  )יום  להרא"ש  חיים  בארחות  כתב 

בהשגחתו הפרטית ובזה תקיים היחוד השלם בהאמין בו כי עיניו משוטטות בכל הארץ ועיניו על 

כל דרכי איש ובוחן לב וחוקר כליות, כי מי שאינו מאמין אשר הוצאתיך מארץ מצרים אף באנכי 

ה' אלוקיך אינו מאמין ואין זה יחוד שלם, כי זה הוא סגולת ישראל על כל העמים וזה יסוד כל 

התורה כולה עכ"ל.

ובמקור חיים שם )למרן הגר"ח קניבסקי שליט"א( ביאר, וז"ל: כדי לבא למדרגת הבטחון צריך 

קודם שיתברר ויתאמת אצל האדם את ההשגחה הפרטית, וגם באמונה בהשגחה הפרטית לבד 

עדיין לא בא לשלימות האמונה אם לא השתדל להוציא את האמונה הזאת היינו האמונה בהשגחה 

הפרטית מכח אל הפועל, וזה כוונת רבינו ולבטוח בה' בכל לבבך "ובזה תקיים בלבבך היחוד 

השלם", זאת אומרת דאם לא השתדל להוציא את האמונה בהשגחה הפרטית מכח אל הפועל אין 

זה אלא יחוד בפה ובשכל ולא יחוד הלב עכ"ל.

ח. כי כל תנועה המתחדזת בעולם ממדבר ודומם היא ברזות הבורא יתברך. עיקר ענין הבטחון 

הוא בחוש ובהרגש כי הכל בהשגחה, ואם אין ראוי לו על פי רצון ה' יתברך, לא יועילוהו כל 

ההשתדלויות שבעולם, ומאידך אם ראוי לכך אין מעצור להשם מלהושיע, והקב"ה רוצה בטובתו 

ומנהיג אותו לפי מצבו באופן היותר טוב, ויסמוך על הבורא יתברך בהרגש של גמול עלי אמו, 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תקנא תקנ   המוסר   ארחות   

עשיית  שלגבי   – זיאמין 

ננהג  טובים  ומעשים  מצוות 

כפי דעת הסוברים ומאמינים 

לאדם  מונחים  המעזים  כי 

נתונים  האדם  מעשי  כי   -

ייגמל  הוא  ולכן  לבחירתו, 

יקבל עליהם שכר וייענז   –

נזתדל  כך  ומתוך  עליהם, 

לעשות בכל אזר יועילנו אצל הבורא – את כל מה שיביא לנו תועלת מהבורא בזני העולמים, 

ואילו לגבי שאר עניני העולם הזה נבטח באלהים, שהוא עושה עמנו רק את מה שהוא לטובתינו, 

כמו בטחון מי זהתברר אצלו – כמו שבוטחים בו אלה שברור להם כי רצונו יתברך הוא הממזלת 

כל המעזים – הוא המפעיל את כל המעשים ושולט על כל הפעולות והתנועות, והתועלת והנשק, 

בגשירת ה’ – הם מכח גזירת ה', וברזותו

ונאמן   - והעונז  הגמול  

לקיים את שהבטיח מן השכר 

והעונש ושהוא לא יעבור על 

שנחלזו  אלא  זו,  הבטחתו 

בינתינו  וקצרה  דעותינו 

הויית  כח  את  להזיג  מכדי 

וצדקו  חכמתו,  מהות  את   –

היא  צדקתו  אך   – גלוי  יותר 

נראה  וחסדו  גלויה  כך  כל 

לעין,  נראה  כך  כל   – יותר 

 – בדיניו  זנחזדהו  ממה 

מכדי שנחשוד בו במשפטיו, 

אין אלוה מבלעדיו.

בין  והיו   – זראה  מי  ומהם 

החכמים כאלה שהעדיפו להאמין בשילוב זתי הדעות יחדיו: ההכרח והצדק – גם בדעה האומרת 

שהאדם פועל מתוך הכרח בהתאם לרצון ה', וגם בדעה האומרת שהבחירה מסורה לאדם לפעול 

– ובענין השילוב שבין ההכרח לבין הצדק, הם אמרו, כי המעמיק בהם אינו  כרצונו הוא, ואמר 

ניצול מחטא ומכזול על אישה דרך זיסבור אותם – כי המתעמק בשאלה זו, לפי איזה דרך שירצה 

להסביר ענין זה, בין כך אינו ניצל מחטא ומכשול. ולכן אמרו – היו סבורים לומר: שהנכון והראוי 

להאמין בשתי הדעות גם יחד ]ולדבריהם אין באפשרותינו להכריע ולהשיג את האמת בשאלה 

זו. ולכן בנוגע לקיום התורה והמצוות, האדם צריך להתנהג כמי שהבחירה נתונה בידו, ומתוך כך 

יתאמץ בקיום התורה והמצוות שבודאי ישיג תועלת מהבורא בעולם הזה ובעולם הבא. אך בנוגע 

לעניני העולם, כגון אם יש אדם המטיב לו וחייו תלויים בו, יבטח בה' יתברך שיתן את חינו 

בעיניו ויטע בלבו של אותו אדם את הרצון להתמיד להטיב עמו, וכן בשאר עניני העולם הזה, 

וכפי הדעה השניה הסוברת, שכל מעשי בני האדם נעשים על פי רצון ה' ובגזרתו )על פי מנוח 

הלבבות ומרפא לנפש([, דהיינו, זנעזה מעזה מי

ֵמל ְוֵיָעֵנׁז  ִחים ְלָאָדם, ִיּגָ ים ֻמּנָ ֲעׂזִ י ַהּמַ ֲאִמין ּכִ ּיַ ׁזֶ

ר יֹוִעיֵלנּו ֵאֶצל ַהּבֹוֵרא  ָכל ֲאׁזֶ ל ּבְ ּדֵ ּתַ ֲעֵליֶהם, ְוִנׁזְ

ִמי  ְטחֹון  ּבִ אלִֹהים  ּבֵ ְוִנְבַטח  ָהעֹוָלִמים,  ֵני  ׁזְ ּבִ

ים  ֲעׂזִ ַהּמַ ל  ּכָ ֶלת  ֶמְמׁזֶ י  ּכִ ֶאְצלֹו  ֵרר  ִהְתּבָ ׁזֶ

ּוְרׁזּותֹו  ְיָי  ְגֵשַרת  ּבִ ֶשק,  ְוַהּנֶ ְוַהּתֹוֶעֶלת  נּועֹות,  ְוַהּתְ

יג  מּול ְוָהעֶֹנׁז ְולֹא ַיֲעֹבר, ֶנְחְלׁזּו ֵדעֹוֵתינּו ֵמַהּזִׂ ַהּגְ

לּוי ְוַחְסּדֹו ִנְרֶאה  ּכַֹח ֲהָוַית ָחְכָמתֹו, ְוִצְדקֹו יֹוֵתר ּגָ

ֱאלֹוּהַ  ֵאין  ְבִדיָניו,  ֵדהּו  ַחׁזְ ּנַ ֶ ּזׁ ה  ִמּמַ יֹוֵתר, 

ְלָעָדיו. ִמּבַ

עֹות:  ַהּדֵ י  ּתֵ ׁזְ ּבִ ְלַהֲאִמין  ָרָאה  ׁזֶ ִמי  )ט(ּוֵמֶהם 

ֲעִמיק  ַהּמַ י  ּכִ ְוָאַמר,  ֶדק,  ְוַהּצֶ ַהֶהְכֵרַח 

ֶדֶרְך  ֵאיֶשה  ַעל  ּוִמְכׁזֹול  ֵמֵחְטא  ל  ִנּצָ ֵאינֹו  ֶהם  ּבָ

ה ִמי  ה ַמֲעׂזֵ ֲעׂזֶ ּנַ כֹון, ׁזֶ ְסּבֹר אֹוָתם. ְוָאְמרּו: ַהּנָ ּיִ ׁזֶ

קצר, עני עשיר, חכם שוטה, לבן שחור, הכל בידי שמים הוא, אבל צדיק ורשע אינו על ידי שמים 

ואת זו מסר בידו של אדם ונתן לפניו שני דרכים, והוא יבחר לו יראת שמים )מרפא לנפש(. 

ב'מושב זקנים' עה"ת )פרשת עקב( כתב בזה"ל: והא דקתני הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים 

מורה על הנפש, שהרי ענייני הנפש ותקוניה הם בידי אדם, כדקתני התם במסכת נדה פרק כל 

היד )טז ע"ב(: "מלאך הממונה על ההריון לילה שמו, ונוטל הטיפה ומעמידה לפני הקב"ה, ואומר 

לפניו: רבונו של עולם, טיפה זו מה תהא עליה? זכר או נקבה, גבור או חלש, חכם או טיפש, עשיר 

או עני. ואילו רשע או צדיק לא קאמר". פירוש, לא שאל המלאך לשם אם יהיה צדיק או רשע, 

מפני שהיראה תהיה בלב והיא ביד אדם להיות רשע או צדיק. ועל זה הדרך כתב בספר ירמיה 

הנביא ע"ה )ט, כב( "כה אמר ה' אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל הגבור בגבורתו, ואל יתהלל 

עשיר בעושרו". פירוש, שכל אלו הם בסבת האלהים ולא בסבתו, אבל "בזאת יתהלל", כלומר 

יכול להתהלל ולהתפאר – "השכל וידוע אותי", כלומר כשיהיה ירא השם, שזה הדבר הוא בידו. 

ומאחר שהוא בידו והוא השגיח בעצמו ושם אל לבו לירא השם הגדול והנכבד, בזה הדבר יכול 

להתהלל. ולהכי כתיב "הגבור" ולא כתיב "גבור" כמו שכתוב "חכם" ו"עשיר" בלא ה"א. לפי שיש 

גבור שיכול להיות מתהלל, ואי זהו המושל את יצרו. ובאיכה )ג, לח( כתיב "מפי עליון לא תצא 

הרעות והטוב", הקב"ה אינו גוזר על האדם לא להיות רע ולא טוב וכו' עכ"ד. 

ט. ומהם מי זראה להאמין בזתי הדעות ההכרח והצדק. זוהי דעת חז"ל שאמרו )ברכות לג, ב(: 

הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, ופירש רש"י: כל הבא על האדם ביד הקב"ה הוא, כגון ארוך 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תקנג תקנב   המוסר   ארחות   

החולי  יהיה  אזר  וככל 

גם  כך  גדול,  יותר  בעיניו 

ורפואתו במסך  תהיה תקנתו 

וככל אזר  יותר עבה,  שהוא 

וככל   – מעיניו  החולי  יקל 

קלה,  יותר  עיניו  שמחלת 

ראוי  יותר  הדק  המסך  יהיה 

לו – כך יספיק לו מסך דק 

שהיות  הוא,  והנמשל  יותר. 

חלש  האדם  של  ושכלו 

מלהבין את הדבר על בוריו, 

אם היה מתגלה לו סוד הבחירה היה עלול לבוא לידי טעות ודעות כוזבות, לכן העדיף הקב"ה 

להעלים את הענין מהאדם לטובתו ושם מסך על עיניו בהבנת הענין הזה, כדי שיעבוד את ה' ולא 

יבוא לידי טעות )עפ"י טוב הלבנון(. 

רבינו כעת ממשיך לבאר, שאין להתפלא, כיצד יתכן שהבנת הענין של כח הבחירה שהוא כה 

ועל כך מביא כמה דוגמאות, שגם בהם ההבנה היא כמוסה  יהיה נעלם מהאדם,  ויסודי  חשוב 

ונעלמת, והם המלאכות שבני אדם משתמשים בהם בכלים שלא היו יכולים לעמוד על כוחם וסוד 

פעולתם, אם לא שראו אותם בעיניהם )מרפא לנפש(.

ועוד – ואוכיח לך עוד, כי הרבה מסודות הבריאה נעלמים הם מאתנו, כי אנו רואים ברוב המלאכות 

הגופניות פעולות – שהרי אנו רואים בהרבה ממלאכות הגוף כי בני אדם משתמשים בפעולות, 

מגיעה  היתה  שמועתן  ורק   – אלינו  מגיע  דברן  והיה  בעינינו,  אותן  רואים  היינו  לא  אילו  אשר 

לאזנינו, היינו ממהרים

ומתוך   – וכי  ובמאמרו, 

משתי  המשולבת  האמונה 

כאשר  כי  יוצא,  הדעות, 

יש  אז  ברע,  בוחר  האדם 

הניצחת  הטענה  יתברך  לאל 

עליו  לה'  יש   – האדם  על 

הברירה  שהרי  נצחת,  טענה 

בידו לעשות טוב, ואין טענה 

לא  לאדם  ואילו   – לאדם 

יתכן שתהיה לו כל טענה על 

]נגד[ האלהים יתברך, שהרי 

כל מה שהאלוקים עושה לו 

אינו אלא לטובתו בלבד.

והדעת השאת – האומרת שאין 

את  להשיג  האדם  ביכולת 

זו,  שאלה  של  הנכון  הפתרון 

מכל  ההצלה  דרך  אל  קרובה 

מתקבלת   – שכרו  קדם  אזר 

הדעות  מכל  יותר  הדעת  על 

את  ומצילה  לעיל,  שנזכרו 

כוזבות  ודעות  האדם מטעות 

שהוא עלול להיכשל בהן על ידי מבוכה בחקירות אלה, כי מן האמת והנכונה – שהרי האמת וההגיון 

הישר נותן, זנודה בסכלות בדבר השה מחכמת הבורא יתברך, מפני חליזות דעתנו וממיעוט הכרתנו – 

שחוסר ידיעתנו בענין זה, שהיא תוצאה מחולשת הדעת ומיעוט ההבנה כל זאת היא מחכמת הבורא. 

ובסכלותנו בו – ושחוסר ידיעת דבר זה היא פנים מאופני הטובה – היא אחת מדרכי ואופני טובות 

הבורא עלינו, ולשה נעלם ממנו – ולפיכך נעלם מאתנו ידיעת ענין זה, ואילו היתה לנו בעמדנו על הסוד 

השה תקנה – ואילו היתה לנו תועלת בידיעתינו את הסוד הזה, כי אז בודאי היה הבורא מגלה אותה לנו.

והדמיון הקרוב בשה – והמשל הדומה לענין זה, הוא, מה זאנו רואים מענין חלז הראות – אדם 

שראייתו חלושה, זאין לו תועלת באור ]מאור[ הזמז – שאינו נהנה מאור השמש עד זיזים מסך 

דק שיבדיל ויחצוץ בינו ובין עיניו – בין השמש לעיניו, כדי להחליש את האור.

ְהֶיה  ּתִ דֹול,  ּגָ יֹוֵתר  ְבֵעיָניו  ֶהֳחִלי  ִיְהֶיה  ר  ֲאׁזֶ ְוָכל 

ֶהֳחִלי  ֵיַקל  ר  ֲאׁזֶ ְוָכל  ָעֶבה,  יֹוֵתר  ָמָסְך  ּבְ ָנתֹו  ַתּקָ

ק יֹוֵתר ָראּוי לֹו. ָסְך ַהּדַ ֵמֵעיָניו, ִיְהֶיה ַהּמָ

ָלאכֹות ַהּגּוָפִנּיֹות  רֹב ַהּמְ י ָאנּו רֹוִאים ּבְ ּכִ )י(ְועֹוד, 

אֹוָתן  רֹוִאים  ָהִיינּו  לֹא  ִאּלּו  ֻעּלֹות,  ּפְ

יַע ֵאֵלינּו, ָהִיינּו ְמַמֲהִרים  ֵעיֵנינּו, ְוָהָיה ְדָבָרן ַמּגִ ּבְ

ַעל  ַחת  ּצַ ַהּנִ ֲעָנה  ַהּטַ ַרְך  ִיְתּבָ ָלֵאל  ְוִכי  ּוְבַמֲאָמרֹו, 

ָרְך. ָהָאָדם, ְוֵאין ַטֲעָנה ָלָאָדם ַעל ָהֱאלִֹהים ִיְתּבָ

ל  ִמּכָ ָלה  ַהַהּצָ ֶרְך  ּדֶ ֶאל  ְקרֹוָבה  ַהּשֹאת  ַעת  ְוַהּדַ
כֹוָנה,  י ִמן ָהֱאֶמת ְוַהּנְ ר ָקַדם ִשְכרֹו, ּכִ ֲאׁזֶ

ַהּבֹוֵרא  ֵמָחְכַמת  ה  ַהּשֶ ָבר  ּדָ ּבַ ְכלּות  ַבּסִ ּנֹוֶדה  ׁזֶ

ָרֵתנּו.  עּוט ַהּכָ נּו ּוִמּמִ ְעּתֵ ֵני ֲחִליׁזּות ּדַ ַרְך, ִמּפְ ִיְתּבָ

ְוָלֶשה ֶנְעַלם  ִנים ֵמָאְפֵני ַהּטֹוָבה,  ּפָ ּוְבִסְכלּוֵתנּו בֹו 

ה  ַהּשֶ ַהּסֹוד  ַעל  ָעְמֵדנּו  ּבְ ָלנּו  ָהְיָתה  ְוִאּלּו  ּנּו,  ִמּמֶ

ה אֹוָתּה ָלנּו. ָנה, ָהָיה ַהּבֹוֵרא ְמַגּלֶ ַתּקָ

ֵמִעְנַין  רֹוִאים  ָאנּו  ֶ ּזׁ ַמה  ֶשה  ּבָ רֹוב  ַהּקָ ְמיֹון  ְוַהּדִ
תֹוֶעֶלת לֹו  ֵאין  ׁזֶ ָהְראּות,  ׁז   ַחּלַ

ינֹו ּוֵבין ֵעיָניו.  ק ּבֵ ים ָמָסְך ּדַ ׂזִ ּיָ ֶמׁז ַעד ׁזֶ ֶ אֹור ַהּזׁ ּבְ

י. ועוד כי אנו רואים ברוב המלאכות וכו’ אילו לא היינו רואים אותן בעינינו וכו’ היינו ממהרים 

חכמת  מסודות  הרבה  כי  המלמדות  דוגמאות  כמה  כאן  מביא  רבינו  עליהן.  בו  המגיד  להכשיב 

הבורא  דרכי  את  להבין  מסוגלים  אנו  שאין  שכן  מכל  כן,  ואם  מאתנו,  הם  נעלמים  הבריאה 

הנפלאים והנעלמים בענין עמוק זה של ההכרח והבחירה.

אותם  משיגים  שאיננו  הארץ,  תכונת  מסתרי  הם  אשר  דברים  כמה  עוד  מונה  'הברית'  בספר 

בשכלנו ]הוזכר בקצרה בספר 'חיי עולם' ח"א פרק כ"ד[, וז"ל )מאמר י"א פ"ג(: והבחינה האמצעית 

 עיונים 



הלבבותביושר לבב שער עבודת האלהיםחובות 

תקנה  המוסר   ארחות   

הלבבות שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תקנד  

להכשיב המגיד בו עליהן - היינו 

ממהרים להכחיש את הדברים, 

המספר  על  אומרים  והיינו 

כמו  מכזב,  שהוא  אודותן 

ה"איסטרולוב",  כלי  למשל 

שהוא   – החושים  מאשני  זהוא 

כלי המדידה של חכמי התכונה 

הבקיאים במבנה היבשות וכל 

והכוכבים  השמים  מערכות 

מכשיר  הוא  ]'איסטרולוב' 

שהעוסקים  למדידה  המיועד 

משתמשים  התכונה  בחכמת 

בו למדידות )על צורתו ואופן 

פעולתו עיין ב'טוב הלבנון' שער חשבון הנפש תחילת פרק ד'(, ועל ידו ניתן לשער את המרחקים שבין 

הכוכבים, ואת מידת גבהם, את גודל שטחם, ואת המרחק שבין היבשות והמדינות, ואת מידת גבהם 

של ההרים והמגדלים הרמים והנישאים, ואת שיעור רחבן של הבקעות, כפי שמבואר בחכמת החשבון 

ההנדסה והתכונה )מנוח הלבבות([, זאילו לא הזגנוהו בראותנו – שאילו לא נוכחנו בחוש באמיתתו על 

ידי שראינוהו בעינינו, ויגיד לנו מגיד צורתו ודמותו – אלא אדם היה משיח באזנינו אודותיו והיה מתאר 

לנו את מהותו וצורתו, ומה זיוזג בו מתנועות הגלגלים, ומקומות הכוכבים – וכיצד ניתן לגלות על ידו 

את תנועת גלגלי הרקיע, ומקומם של הכוכבים, וכיוון הזעות – ואת הזמן המדוייק זל כל עת ועת 

– של כל תקופה ותקופה מעתי ]מתקופות[ הזנה, וידיעת מרחקי הדברים החלוקים – וידיעת המרחק 

המדוייק בין שני עצמים שונים והמרוחקים זה מזה במרחק עצום, והרבה מן הדברים זאינם ידועים - 

ועוד תגליות רבות שנגלו לנו על ידו ובלעדיו לא היינו מגיעים לידיעתם, לא נתבררה במחזבתנו – לא 

היתה מהותו מתבררת במחשבתנו ולא היה מתקבל בדעתינו, ולא עלתה ברעיוננו צורתו – ולא היינו 

יכולים לתאר לעצמנו ברעיוננו את צורתו הנכונה.

הּוא  מֹו ָהִאְסְטרֹוָלב ׁזֶ יד ּבֹו ֲעֵליֶהן, ּכְ ּגִ ְלַהְכִשיב ַהּמַ

ִבְראּוֵתנּו,  ְגנּוהּו  ִהּזַׂ לֹא  ִאּלּו  ׁזֶ ַהחֹוִשים,  ֹמאְשֵני 

ּבֹו  ג  ֻיּזַׂ ֶ ּזׁ ּוַמה  ּוְדמּותֹו,  צּוָרתֹו  יד  ַמּגִ ָלנּו  יד  ְוַיּגִ

ְוִכּוּון  ַהּכֹוָכִבים,  ּוְמקֹומֹות  ים,  ּלִ ְלּגַ ַהּגַ נּועֹות  ִמּתְ

ִויִדיַעת  ָנה,  ָ ַהּזׁ י  ֵמִעּתֵ ָוֵעת  ֵעת  ל  ּכָ ל  ׁזֶ עֹות  ָ ַהּזׁ

ָבִרים  ַהּדְ ִמן  ה  ְוַהְרּבֵ ַהֲחלּוִקים,  ָבִרים  ַהּדְ י  ֶמְרַחּקֵ

ְולֹא  נּו  ְבּתֵ ַמֲחׁזַ ּבְ ְרָרה  ִנְתּבָ לֹא  ְידּוִעים,  ֵאיָנם  ׁזֶ

ָעְלָתה ְבַרְעיֹוֵננּו צּוָרתֹו.

האנשים מחולי אבן, ושתי אלו האבנים נמצאים בהודו המזרחית, נקראו אסט אינדיאה. אף גם י"ב 

אבנים טובות אשר בחושן האפוד יש לכל אחד סגולה מופלאה בפני עצמו כמובא בספר רבינו 

בחיי על התורה, והן כל אלה אינם אלא סגולות. עכ"ד.

אשר בינו לדומם הוא אלמוגא הנקרא קוראל, שהוא צומח כאילן, והוא אבן דומם. 

ובמאמר י"ב פ"ג: נמצא לפעמים כח הצמיחה בדומם גם כן, כמו שנמצאו אבנים קטני הכמות 

שנעשים ברבות עיתים וימים גדולי הכמות וכו', וכן יש אבן המנוגע והולך אנה ואנה כשיותן 

בתוך החומץ, ואבן עזרא ז"ל קורא אותה אבן הבורח מהחומץ, ואנכי ראיתיו בעיני סובב והולך 

בתוך החומץ ויפן כה וכה, וכן יש אבן אשר ירוץ ויקרב את עצמו אל הברזל לדבקה בו או ימשוך 

אליו את הברזל הוא אבן המאגנעט, כי אם תקשור אותו תחת כף אחת של המאזנים ובכף שכנגדו 

תתן משא השוה לו באופן שיעמדו השנים בשוה ונחזיק בידינו תחת המאגנעט ברזל מרחוק אז 

מעצמה תרד הכף בגבה המאגנעט, וכאשר תקרב לאבן הזאת ברזל שחוק יתדבק תמיד הרבה 

מהברזל בשני נקודות האב אשר נקודה אחת היא לצפון והשנית היא לדרום, ובשאר מקומות 

מהאבן יתדבק הברזל מעט ויעשה תמיד שורות כמין קוין ההולכים בין שתי הנקודות, ואם תעמיד 

על השולחן מחט של ברזל הנתון על ציר באופן שיוכל להתהפך לכל צד ותחת השולחן תסובב 

באבן המאגנעט, תיכף יתנועע המחט לכל צד אשר מפנה האבן לשם, ואין מחיצה חציצה בפעולתו 

זאת בעבור הפארוס שבכל מחיצה, וטבעו של זה האבן שאם יקבעו אותה על מחט הנתון על 

ציר שיכול לסובב הוא מושך עצמו תמיד לצד צפון, ולכן הוא תועלת גדול לעוברי אורחות ימים 

להורותם הדרך אשר ילכו בה, כי הוא עקר בכלי הנקרא קאמפאס הידוע ליודעי הים וכו'.

יש אבן אחת שכל אשה הרה שתשא אותה לא תפיל, ונקרא בלשון חז"ל אבן תקומה במסכת 

שבת ומובא בשו"ע סי' ש"ג, והוא אבן אשר בטנו חלול ובתוכו עוד אבן אשר אינו דבק בו כי אם 

מונח בו ונשמע קולו כשמקשקשין בו סמוך לאוזן כפעמון, וזה לשון ביאורי מהרש"ל בדף ל"ב 

אבן תקומה אני ראיתי אבן חצץ שהוא בתוכו חלול ואבן קטן בתוכו כענבל בזג וכן הוא נברא 

מששת ימי בראשית ואמרו שהוא אבן תקומה עכ"ל, ואני המחבר יש לי תהילה לא-ל זה האבן 

ונסיתיו כמה פעמים, וחז"ל אמת ודבריהם אמת.

עוד יש אבן שאם מכסים אותו בעפר, אחר זה במעט רגע משליך העפר ממנו בעצמו והעפר מונח 

סביב לו בעיגול, ואחרי כן כמו רגע חוזר העפר מעצמו על האבן ומכסה אותו כאשר בתחילה, 

ואחרי כן כמו רגע חוזר האבן וזורק כל העפר מעליו, ואחרי רגע שם כל העפר עליו מעצמו, ככה 

יעשה תמיד אחר זה, ונקרא אבן העפר.

עוד יש אבן אחת כשיותן על מקום שערות האדם כגון ראשו וזקנו יוסר השער ולא יגדל עוד 

לעולם שום שער, ובשיתן על ראש קרחה יגדל שער כדרך כל אדם, והוא מפליא לעשות שני 

הפכים בנושא אחד, יתברך הקל עושה פלא וישתבח אדון הנפלאות.

עוד יש אבן נקרא לאדין שטיין, מראהו ירוק והוא צלול וקשה, ויש לו סגולה נפלאה לרפאות 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תקנש תקנו   המוסר   ארחות   

ומה  נוספת:  דוגמא 

זמזתמזים בו בני אדם יותר 

אצל  ששימושו  נוסף  וכלי   –

שיש  יותר,  מצוי  אדם  בני 

היא  פעולתו,  על  להתפלא 

אבני  ]פעולת  המים  טחנת 

הרחיים נעשית על ידי גלגל 

ששלובות  שינים,  בעל  עץ 

העליונה  הרחיים  אבן  בשיני 

העץ  גלגל  וכאשר  והכבדה, 

המים,  זרם  מכח  מסתובב 

הרחיים  אבן  גם  מסתובבת 

העליונה וטוחנת מכח כובדה 

הנמצאים  החיטה  גרגרי  את 

הרחיים  אבן  ובין  בינה 

אחיד,  בקצב   – זוה  בסיבוב  הריחים  מאבני  העליונה  האבן  מסתובבת  כיצד   – תנועת  התחתונה[. 

באמצעים חלזים – וזאת באמצעות גלגלי עץ החלשים, מניעים אותם המים – שתנועתם נעשית מכח 

זרם המים. והפלא הוא, שהרי כאזר אנו מזליכים אפילו אבן קטנה בזטף המים הניגרים – לזרם מים 

שוטף, לא היתה האבן מתעכבת זעה – ולּו רגע קט עד זהיה מגיע לתחתיהם – עד שהיתה מגיעה 

לקרקע שהיא תחת המים, ובריחים ממזקל האבן כפלים רבים – והרי משקל אבן הרחיים הוא כפול 

ומכופל מהאבן הקטנה, וכח האמצעים זינועו הרחים בעבורם – ואילו כח גלגלי העץ המניעים את אבן 

הרחיים הרי הוא פחות מכח הזטף הרבה – הוא חלוש בהרבה מכחו של הזרם השוטף ]הפלא באופן 

ההפעלה הזה הוא, שהרי כוחו של גלגל העץ הוא פחות מכח זרם המים הזורמים בנחל או בנהר, שהרי 

אם נניח אותו על זרימת המים הוא לא ישקע אלא ישטף הלאה, וכח הזרם הוא פחות מכח האבן שהרי 

אם נניח את האבן על המים היא תשקע מיד לתחתית המים. ואף על פי כן יכול גלגל העץ בסיוע זרם 

המים להניע את אבן הרחיים העליונה, למרות שמשקלה רב ממשקל גלגל העץ, ואילו המים שכוחם 

רב יותר מגלגל העץ אינם יכולים להניע את האבן )טוב הלבנון([. ואם אין זרם המים מסוגל להתגבר 

על כובד האבן הקטנה, כיצד אם כן יכול הגלגל, החלש יותר מהמים, להתגבר על כובד אבן הרחים 

הגדולה. ואילו הגיד לנו מגיד – ואילו היה אדם מספר לנו על כך, ולא – בלא שהיינו רואים את הדבר 

בעינינו, היינו ממהרים להכחיז ולהזיב על דבריו – ולפרוך את דבריו, וכל שה, מפני מיעוט

רבינו,  מביא  נוספת  דוגמא 

שהשימוש  המאזניים  מכלי 

אך  האדם  בני  בין  נפוץ  בו 

על  לעמוד  יכולים  אינם 

לראות  ניתן  וכן  מהותו: 

יותר  זהוא  ממה  גם  זאת 

 – הכלים  מן  אלינו  קרוב 

יותר  המצויים  מהמכשירים 

בהם  זמזתמזים  בינינו, 

כגון: מאזני  האדם,  המון בני 

יודעים  שבאמצעותו  הפלס, 

בני האדם את מידת המשקל של כל סוגי החפצים והמוצרים, כדי לדעת ערך שוויים ואת אופי 

השימוש בהם. ]הכלי המכונה מאזני הפלס שונה מהמאזניים הרגילים )שבצד אחד מניחים משקולת 

ובצד השני הדבר הנשקל, וכשהם עומדים באופן שווה הרי משקלם שווה(, במאזני הפלס "לשון 

המאזניים" אינה קבועה באמצע המאזניים, כך שצד אחד של המאזניים יותר רחב מהצד השני. 

בצד הרחב של המאזניים תלויה ה"משקולת". ככל שמרחיקים את המשקולת מלשון המאזניים, 

אפשר לשקול נגדה דבר כבד יותר, למרות ש"הדבר השקול" כבד בהרבה מהמשקולת. וזהו הפלא 

זו הוא: "כיחס מרחק אל מרחק, כן יחס משקל אל  שבמאזניים אלה. הכלל של שיטת משקל 

משקל". כלומר, יחס המרחקים של המשקולת והדבר השקול אל לשון המאזניים, צריך להיות שוה 

ליחס הכובד של המשקולת והדבר השקול, כדי שיתקבל משקל שוה לשני צדי המאזניים. למשל, 

אם בצדה האחד של המאזניים תלויה משקולת הכבדה ק"ג אחד במרחק של עשרה סנטימטרים 

מלשון המאזניים, אז יש לתלות בצדה השני של המאזניים דבר הכבד עשרה ק"ג במרחק של 

סנטימטר אחד מלשון המאזניים, כדי לקבל משקל מקביל )על פי פת לחם וטוב הלבנון([, כי לולא 

הזגת חוז ראותנו אותו – שאלמלא שראינו אותו בחוש ראיתנו, לא היה מתקיים בנפזותינו – לא 

היה מתקבל על דעתינו ולא היינו מאמינים זייזקל זקל הצדק – שאפשר לקבל משקל מדוייק 

במאשניים אלה ששני צידיהם שונים זה מזה וזאחד מחלקיהם - מצידיו יותר ארוך מן הזני – צדו 

האחד רחב מצידו השני המקביל אליו. ומן התימה – ודבר פלא נוסף יש בהם, זייזקלו בו זקלים 

רבים – שניתן לשקול באמצעותו משקלות רבים נחלקים בחסר וביתר – השונים זה מזה במידת 

כובדם באבן אחת – במשקולת אבן אחת ]בשונה מהמאזניים הרגילות שאבן המשקולת שונה על 

פי כובד הדבר הנשקל[.

נּוַעת  ּתְ יֹוֵתר,  ָאָדם  ֵני  ּבְ ּבֹו  ים  ׁזִ ּמְ ּתַ ׁזְ ּמִ ֶ ּזׁ ּוַמה 
ִסּבּוב  ּבְ ָהֵרַחִים  ֵמַאְבֵני  ָהֶעְליֹוָנה  ָהֶאֶבן 

ִים.  ַהּמַ אֹוָתם  ְמִניִעים  ים,  ׁזִ ַחּלָ ֶאְמָצִעים  ּבְ ֶוה,  ׁזָ

ִים  ַהּמַ ֶטף  ׁזֶ ּבְ ה  ְקַטּנָ ֶאֶבן  ִליִכים  ַמׁזְ ָאנּו  ּוְכׁזֶ

ָהָיה  ׁזֶ ַעד  ָעה  ׁזָ ֶבת  ִמְתַעּכֶ ָהְיָתה  לֹא  ִרים,  ּגָ ַהּנִ

ָפִלים  ַקל ָהֶאֶבן ּכְ ׁזְ יֶהם, ּוָבֵרַחִים ִמּמִ יַע ְלַתְחּתֵ ַמּגִ

ֲעבּוָרם  ּבַ ָהֵרַחִים  נּועּו  ּיָ ׁזֶ ָהֶאְמָצִעים  ְוֹכַח  ים,  ַרּבִ

יד,  יד ָלנּו ַמּגִ ה. ְוִאּלּו ִהּגִ ֶטף ַהְרּבֵ ֶ חֹות ִמּכַֹח ַהּזׁ ּפָ

ֵעיֵנינּו, ָהִיינּו ְמַמֲהִרים  ָבר ּבְ ְולֹא ָהִיינּו רֹוִאים ַהּדָ

ִמעּוט  ֵני  ִמּפְ ְוֶשה  ָבָריו,  ּדְ ַעל  יב  ּוְלָהׁזִ ְלַהְכִחיׁז 

ִלים  ַהּכֵ ִמן  ֵאֵלינּו  ָקרֹוב  יֹוֵתר  הּוא  ֶ ּזׁ ַמה  ְוֵכן 
ֶלס,  ֵני ָאָדם, ַהּפֶ ֶהם ֲהמֹון ּבְ ים ּבָ ׁזִ ּמְ ּתַ ׁזְ ּמִ ׁזֶ

ָהָיה  לֹא  אֹותֹו,  ְראּוֵתנּו  חּוׁז  ַגת  ַהּזָׂ לּוֵלא  י  ּכִ

ֹמאְשַנִים  ֶדק ּבְ ֶקל ַהּצֶ ֵקל ׁזֶ ָ ּזׁ ּיִ ַנְפׁזֹוֵתינּו ׁזֶ ם ּבְ ִמְתַקּיֵ

ּוִמן  ִני.  ֵ ַהּזׁ ִמן  ָארְֹך  יֹוֵתר  ֵמֶחְלֵקיֶהם  ֶאָחד  ׁזֶ

ָחֵסר  ים ֶנְחָלִקים ּבְ ָקִלים ַרּבִ ְקלּו ּבֹו ׁזְ ָ ּזׁ ּיִ ַמּה, ׁזֶ ַהּתֵ

ֶאֶבן ֶאָחת. ּוְבָיֵתר ּבְ



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תקנט תקנח   המוסר   ארחות   

ממני’.  ובנפלאות  בגדולות 

זדומה  מה  שה  אחר  ואמר 

האלהים  אל  מהימסר  לו 

חוסר  את  שהביע  ואחרי   –

דבר  אמר  בענין,  ידיעתו 

דומה, הנובע אף הוא מתוך 

זו,  ידיעה  בחוסר  ההכרה 

והוא: שהוא בוטח באלקים ומוסר לידו את הנהגת עצמו, במאמרו – וכפי שאמר )תהלים קלא, ב(: 

’אם לא זויתי ודוממתי נפזי – אתה ה' יודע את האמת, אם לא השויתי ודמיתי את עצמי כגמול 

עלי אמו – לתינוק, שיש לו בטחון מלא באמו, למרות שאין הוא מבין מאומה את מה שהיא עושה 

אתו, וכך בוטח אני בך ה', כגמול עלי נפזי’ – נפשי בעיני לעומתך, כתינוק לגבי אמו )לפי פת 

לחם ומצודת דוד(.

בסודות   – בסודי  ידיעתנו 

ומפני  היצירה,  חכמת 

והשגתינו  הכרתנו  חליזות 

הנמצאים  ויסודות  בזרזי 

ותולדותיהם,  הנבראים   -

הנבראים  כל  של  וטבעיהם 

 – המתבודדים  וכחותם 

לכל  המיוחדים  והכוחות 

ונברא, ]לכל אחד מן  נברא 

שורש.  יש  בעולם  הברואים 

הוא  הצומח  שורש  למשל, 

הנפש הצומחת, ותולדותיו הן 

הצמחים למיניהם, ולכל סוגי 

הצומח ישנו טבע הכולל את 

כולם, כמו שטבעם להישרף 

מחום האש, והרבה מהם משמשים כמזון לבעלי החיים. אולם, לכל אחד ממיני הצומח ישנם גם 

כוחות ותכונות המיוחדים רק לאותו הצמח, כגון, האחד תכונתו לקרר והאחר מחמם וכדו', עד 

שאפילו בצמח אחד ימצאו בכל אחד מחלקיו כוחות המיוחדים לאותו חלק בלבד. וכשם שהדבר 

כך בסוגי הצומח כן הוא בשאר סוגי הנמצאים בעולם )פת לחם([.

ומי זהוא בסכלות אזר סיפרנו - ומי שאינו מבין את אופן פעולת הכלים שהזכרנו, בדבר זהוא 

בין ידיו תדיר – אשר נמצאים בשימושו באופן תמידי, אין מן התימה ואין זה פלא זלא ידע ולא 

ישיג גם את מהלכי הגושר והצדק ממזפטי הבורא יתעלה – מהלך משפט הבורא יתברך בשאלת 

ההכרח והבחירה, אזר הם נעלמים ונעלים ממה זהשכרנו עד אין קץ – שסודותיהם נסתרים ונעלים 

עד אין שיעור יותר מאשר סודות החכמה הטמונים בדברים שהזכרנו. ובכמותו – ועל חוסר ידיעה 

זו בענין ההכרח והבחירה ועל כיוצא בו אמר החסיד דוד המלך עליו הזלום )תהלים קלא, א(: ’הזם 

לא גבה לבי ולא רמו עיני ולא הלכתי

ַמה  ֶשה  ַאַחר  ְוָאַמר  י.  ּנִ ִמּמֶ ּוְבִנְפָלאֹות  ְגדֹלֹות  ּבִ

ים  ִהּלִ ַמֲאָמרֹו )ּתְ ֵסר ֶאל ָהֱאלִֹהים ּבְ ּדֹוֶמה לֹו ֵמִהּמָ ֶ ּזׁ

ָגֻמל ֲעֵלי  י ּכְ י ַנְפׁזִ יִתי ְודֹוַמְמּתִ ּוִ קלא, ב(: ִאם לֹא ׁזִ

י. ֻמל ָעַלי ַנְפׁזִ ּגָ ִאּמֹו ּכַ

ָרֵתנּו  ַהּכָ ַוֲחִליׁזּות  ַהְיִציָרה,  סֹוֵדי  ּבְ ְיִדיָעֵתנּו 

ְוִטְבֵעיֶהם  ְותֹוְלדֹוֵתיֶהם  ְמָצִאים  ַהּנִ י  ְרׁזֵ ׁזָ ּבְ

ְתּבֹוְדִדים. ְוֹכחֹוָתם ַהּמִ

הּוא  ׁזֶ ָדָבר  ּבְ ְרנּו  ִסּפַ ר  ֲאׁזֶ ְכלּות  ַבּסִ הּוא  ׁזֶ ּוִמי 
ֵיַדע  לֹא  ׁזֶ ַמּה  ַהּתֵ ִמן  ֵאין  ִדיר,  ּתָ ָיָדיו  ֵבין 

ה,  ִיְתַעּלֶ ַהּבֹוֵרא  ֵטי  ּפְ ׁזְ ִמּמִ ֶדק  ְוַהּצֶ ַהּגֶֹשר  ַמַהְלֵכי 

ַכְרנּו ַעד ֵאין  ּשָ ה ׁזֶ ר ֵהם ַנֲעָלִמים ְוַנֲעִלים ִמּמַ ֲאׁזֶ

ים קלא,  ִהּלִ לֹום )ּתְ ָ ִוד ָעָליו ַהּזׁ ֵקץ. ּוִבְכמֹותֹו ָאַמר ּדָ

י  ְכּתִ )יא(ְולֹא ִהּלַ י ְולֹא ָרמּו ֵעיַני  ְיָי לֹא ָגַבּה ִלּבִ א(: 

]-בדבר המובדל ומופרש ממך, שלא רצה הקב"ה לגלותו לך[ אל תדרוש, ובמכוסה ממך ]-בדבר 

שנתכסה עניינו ממך[ אל תחקור ]לברר עניינו, אלא רק[ במה שהורשת ]לעסוק[ התבונן, אין לך 

עסק בנסתרות ]ממך[". וביאר הרמב"ם )'מורה נבוכים' ח"א פל"ב(, שאין לך לעיין בשכלך אלא 

במה שיכול האדם להשיגו, אבל ענין שאין לאדם מטבעו יכולת להשיגו, העסק בו מזיק מאד ואין 

לעסוק בו כלל. 

אל  ממך  'במופלא  הנ"ל  מאמר  ביאר  כד(  פרק  )ח"א  יעקב'  ה'קהלות  לבעל  עולם'  'חיי  בספר 

תדרוש, ובמכוסה ממך אל תחקור', שמלבד האיסור שיש בדבר, לחקור מה לפנים וכו', כמבואר 

שם בגמרא )יא, ב(, עוד יש בזה סיבה עצומה לבלבל את הדעת, כי אין בשכל האנושי שום מושג 

במה שלא טעמו והרגישו באחד מן החושים, וכשאדם דן אודות דבר שמופלא ממנו, הרי הוא 

מציירו באיזה דמיון שיש לו במוחו מדברים שבחוש, ונמצא שהכל שקר ותעתועים. שאין זה דומה 

לכל אחת מן החוכמות כחשבון, הנדסה וכדומה שהם מתחילים ומסתיימים בדברים מוחשיים. 

וכתב השל"ה )שער האותיות ד' דרך ארץ אות יח(: דרך ארץ של השכל הוא שלא יחכם יותר 

מיכולת ומדרגת חכמתו על דרך שאמר שלמה )קהלת ז, טז( 'אל תתחכם הרבה פן תשומם', ועל 

דרך זה אמרו במופלא ממך אל תדרוש וכו'.

יא. ולא הלכתי בגדולות ובנפלאות ממני. השל"ה הק' ביאר דזה אמר דוד המלך ע"ה לענין השגה 

במופלא ממך אל תדרוש וכו' )חגיגה יג, א(. וכך הובא שם בגמרא מספר בן סירא: "במופלא ממך 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות   ארחות המוסר  תקסא תקס  

המלמד  משל,  מביא  רבינו 

נכון  ובלתי  נכון  ניצול  על 

של  המעבר  תקופת  של 

 – והוא  הזה:  בעולם  האדם 

איי  זבקצת  הסיפור:  וזהו 

בעיר  הודו,  מאיי  שבאחד   –

אחת, הסכימו יוזביה למנות 

עליהם איז נכרי בכל זנה – הגיעו תושביה לכלל החלטה שבכל שנה ימנו עליהם למלך אדם זר 

שלא מאנשי המקום, וכאזר תוזלם לו הזנה – וכאשר תסתיים שנת מלכותו, יוציאוהו מביניהם – 

יעבירוהו מתפקידו והוא יחשור על הענין אזר היה עליו – אל מעמדו כפי שהיה קודם

השכל:  אל  הנפז  אמרה 

את  והרגעת  נחמתני  כבר 

בכך   – זייאזתני  במה  רוחי 

הכרה  לידי  אותי  שהבאת 

שאין ביכלתי מהזיג ]להשיג[ 

מן הדבר השה - את סוד ענין 

 – לדקותו  והבחירה,  ההכרח 

ענינו,  ועומק  עדינותו  מפני 

אך גלה לי נא את סוד עניני – 

את הסוד הגדול על עצמי מה 

והכוונה  יצירתי,  מטרת  היא 

בהעמדתי – ומה היתה כוונת 

נשמתי  את  שהוריד  בכך  ה' 

וקבע את מקומה בעולם השה, וקרב לי צורת ההכרח והצדק בכל יכלתך מן הדרך הקצרה – והסבר 

לי כמיטב יכלתך ובדרך קצרה, ֵאלו מעשים הנני עושה מתוך בחירה ואלו מתוך הכרח ]על אף 

שכבר נתבאר בדברי תשובת השכל שאין באפשרות האדם להבין את הסוד הזה על בוריו, עם כל 

זה מבקשת הנפש מהשכל שיקרב לה במעט ובקצרה את ההבנה לענין זה, כדי שתוכל להבין שמץ 

ממנו, ובכדי שלא תטעה חלילה בדרכה ולא תדע להכיר את הדרך הטובה לה בעולם הזה שעל ידה 

תשיג שכר לעולם הבא )עפ"י טוב הלבנון([, ולא יהיה עניני – כדי שלא תהיה הנהגתי כענין מי זלא 

הבין אופני טובתו מן המלכים – כאותו אדם שהתמנה למלך, שלא הבין מה היא הדרך שבה תהיה 

הצלחתו, כאזר הגיעני – וכפי ששמעתי מעשה באדם כזה שמחמת חוסר הבנתו בתפקידו נכשל. 

ימּו  ִהְסּכִ ַאַחת,  ִעיר  ֹהּדּו  י  ִאּיֵ ְקָצת  ּבִ ׁזֶ ְוהּוא, 
ָכל  ּבְ ָנְכִרי  ִאיׁז  ֲעֵליֶהם  ְלַמּנֹות  ֶביָה  יֹוׁזְ

יֹוִציאּוהּו  ָנה,  ָ ַהּזׁ לֹו  ַלם  ׁזְ ּתִ ר  ְוַכֲאׁזֶ ָנה,  ׁזָ

ָעָליו קֶֹדם  ָהָיה  ר  ֲאׁזֶ ָהִעְנָין  ַעל  ְוַיֲחשֹר  יֵניֶהם  ִמּבֵ

יִעי ׁזִ ֶרק ּתְ  ּפֶ

ִני  ּתָ ֵיַאׁזְ ֶ ּזׁ ה  ּמֶ ּבַ ִני  ִנַחְמּתָ ָבר  ּכְ ֶפׁז:  ַהּנֶ ָאְמָרה 
ְועֶֹמק  ְלַדּקּותֹו  ה,  ַהּשֶ ָבר  ַהּדָ ִמן  יג  ֵמַהּזִׂ

ַהֲעָמָדִתי  ָנה ּבְ ּוָ ה ִלי סֹוד ִעְנָיִני, ְוַהּכָ ּלֵ ִעְנָינֹו, )א(ַאְך ּגַ

ָכל  ּבְ ֶדק  ְוַהּצֶ ַהֶהְכֵרַח  צּוַרת  ִלי  ְוָקֵרב  ה,  ַהּשֶ ָבעֹוָלם 

ִעְנַין ִמי  ָצָרה, ְולֹא ִיְהֶיה ִעְנָיִני ּכְ ֶרְך ַהּקְ ָך ִמן ַהּדֶ ְיָכְלּתְ

יַעִני. ר ִהּגִ ֲאׁזֶ ָלִכים, ּכַ ּלֹא ֵהִבין ָאְפֵני טֹוָבתֹו ִמן ַהּמְ ׁזֶ

ושורש העבודה התמימה, שיתברר ויתאמת אצל האדם, מה חובתו בעולמו, ולמה צריך שישים 

מבטו ומגמתו, בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו". ע"כ. משמעותן הפשוטה של מילות אלו היא: 

לפני שאבאר לך מה היא חסידות, ולפני שאלמדך כיצד עובדים את ה' עבודה תמימה. לפני כן 

עליך לדעת, כי לדברים נעלים אלו יש יסוד ויש שורש. וללא היסוד והשורש אין להם קיום. 

והיסוד והשורש הם: א. שידע האדם בצורה ברורה ומאומתת מה חובתו בעולמו. ב. שיהיה ברור 

לו לאיזו תכלית עליו להיות עמל כל ימי חייו.

הגאון רבי א. א. דסלר זצ"ל )'מכתב מאליהו', ח"א עמ' 77( ביאר ביאור עמוק יותר בדברים, וז"ל: 

"הנה לכל בנין צריך יסוד. וככל אשר יגבה הבניין יותר, צריך הוא ליסוד חזק יותר, יען שהארץ 

רכה היא לפי ערך בנין גדול וכבד. ואם יטה הבנין הצידה בתחילתו או באמצעיתו אפילו משהו, 

אז בגובהו למעלה, נוטה הוא כל כך מישרותו, עד שלא יוכל לעמוד כלל, וישבר ויפול. ואם כך 

הוא בבניין גשמי, אשר גם אם יבנוהו בן כמה קומות, הלא נמוך הוא למסתכל מלמעלה. הלא כל 

שכן בבניין רוחני של יראת שמים צדק וחסידות, אשר ראשו מגיע השמיימה. כמה מסוכן הוא, כי 

על ידי טעות קטנה, על ידי קצת נטייה מן הישרות והאמת הצידה, כי יפול חס ושלום כל הבנין 

כולו, וכל עמלו ועבודתו ממש לשוא יהיו...".

ששרשיו  ב.  וגדל.  יונק  הוא  שממנו  א.  בזה:  יש  תועליות  ושתי  שורש.  לו  יש  אילן  כל  "וכן, 

המסתעפים עמוק בארץ, ישמרוהו שלא יפילוהו שום רוח ורעש. וכל שכן ברוחניות, שצריך האדם 

לשורש אשר יפרנסנו, ואשר יעוררהו ויגדלנו. ומה גם אשר בכוחו יעמוד נגד כל רוח רעש וסער, 

הסובבים אותו מכל צד...". 

א. אך גלה לי סוד עניני והכונה בהעמדתי בעולם השה. היסוד והשורש של החסידות ועבודת השם 

הם בירור ואימות אצל האדם מה חובתו בעולמו. 

הרמח"ל בהקדמתו לספרו 'מסילת ישרים' ביאר שעיקר מטרתו בספרו היא ללמד ולהזכיר את 

החסידות  עד  והטהרה,  הפרישות  דרך  לא תעשה,  במצוות  מהזהירות  החל  השם,  עבודת  דרכי 

והקדושה. הספר כולו, מיוסד על דבריו של רבי פנחס בן יאיר בברייתא. אבל, פרקו הראשון של 

הספר, מהוה מעין הקדמה לסדר הזה. הקדמה, שבלי קיומה אין טעם לנסות ולהתחיל את החלק 

המעשי שבפרקים הבאים. ואלו הן מילות הפתיחה בפרקו הראשון של הספר: "יסוד החסידות 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תקסג תקסב   המוסר   ארחות   

ואחר כך הסכימה דעתם של 

למנות  ההיא  העיר  אנשי 

נכרי  איז  למלך  עליהם 

– איש זר אלא שאדם  נלבב 

וכאזר  ונבון.  חכם  היה  זה 

בחר  למלך,  עליהם  נתמנה 

מהם – מבין אנשי העיר איז 

אחד והטיב אליו – וקנה את 

ליבו, ואחר כך זאל אותו על 

מנהגי האנזים ודתיהם – על 

וחוקיהם  העיר  אנשי  מנהג 

עליהם  זנתמנה  מי  כל  עם 

שנתמנה  מי  כלפי   – קודם 

עליהם למלך לפניו, כלומר, 

כיצד נהגו אנשי העיר עם המלך הקודם, ואדם זה גילה לו – למלך את סודם, ודעתם בו – ואת מה 

שבדעתם לעשות עמו בסוף השנה. וכאזר ידע – נודע לו הדבר, לא נתעסק במאומה ממה זנתעסק 

– לא נהג כמנהג המלך הקודם ולא השקיע בעיר עצמה ובשכלולה, אך  בו הראזון אזר שכרנו 

הזתדל וטרח – התאמץ והתייגע להוציא מאותה העיר כל דבר יקר ובעל ערך זהיה בעיר ההיא 

לעיר אחרת, וזם את כל מכמניו - אוצרותיו ומחמדיו בשולתה – בעיר האחרת, ולא

עליהם  ]שנתמנה[  זיתמנה 

אחת,  בשנה  והיה  למלך. 

שמינו   – עליהם  במתמנים 

עליהם למלך איז אחד סכל 

- טפש, שלא ידע סודם בו – 

שלא ידע את הסוד שבתום 

למקומו,  יחזירוהו  השנה 

וקיבץ ממונות – אדם זה צבר 

כספים רבים, ובנה ארמונות 

העיר  את  וביצר   – וחישקם 

בחומות ומגדלים, ולא הוציא 

והזתדל  דבר,  שום  מעירם 

לו חוץ  להביא כל אזר היה 

ובנים,  ואזה  ממון  לעיר, 

– והשתדל להביא אל  אליה 

תוך העיר את כל מה שהיה לו מחוץ לעיר - רכוש ואשה וילדים. וכאזר נזלמה לו הזנה – וכאשר 

השלים את שנת מלכותו, הוציאוהו אנזי העיר ההיא ממקומם נעור וריק מן הכל – בעירום ובחוסר 

כל, והפרידו בינו ובין כל מה זבנה וקנה – ולקחו ממנו את כל מה שבנה ורכש תחילה וסוף – קודם 

מינויו ואחר היותו למלך, ולא מצא בצאתו מאומה – ובצאתו מן העיר לא נשאר בידו מאומה מכל 

מה זהיה לו בעיר ומחוצה לה. והיה מתחרט ומתאבל על טרחתו והזתדלותו ומאמציו שהשקיע 

במה זבנה וברכוש שצבר וקיבץ, ובסופו של דבר היה לשולתו - נשאר לאחרים. 

והוא משל נמרץ לאדם שהיום הוא כאן ומחר בקבר, שלא בלבד שמקבץ ממון ובונה בנינים כאילו 

יחיה בעולם הזה לעד, אלא אף בדברים הנוגעים לשכרו בעולם הבא, שהם התורה והמצוות, שיש 

לו לקבל את שכרם שם בעולם הבא, הוא עושה אותם על מנת לקבל פרס בעולם הזה, ולכבודו 

ולהנאתו, ואכן הוא מקבל שכרו עליהם בעולם הזה כפי שהיה חפץ, וכאשר ישליכוהו לקברו, 

נשאר קרח מכאן ומכאן ומאומה לא נותר בידו, ובאותה שעה חרטתו עצומה ועמוקה אך אין בידו 

להושיע כי בעולם הבא כבר לא תועיל לו החרטה, כשם שלא הועילה לאותו מלך כסיל. אבל 

האדם הנבון והחכם היודע את האמת, נוהג באופן מושכל, וכל מה שהוא עושה בעולם הזה, אפילו 

לצורך גופו והנאתו, עושה זאת לשם שמים, ואז ימצא את שכרו שלם בעולם הבא ויתענג שם 

תענוג רב, נמצא שהוא לעולם בשמחה, בין בעולם הזה ובין בעולם הבא )מרפא לנפש(.

ם ְלַמּנֹות ֲעֵליֶהם ִאיׁז  יָמה ַדְעּתָ ְך ִהְסּכִ ּכָ ְוַאַחר 
ה ֲעֵליֶהם,  ר ִנְתַמּנָ ב ְוָנבֹון. ְוַכֲאׁזֶ ָנְכִרי ִנְלּבָ

אֹותֹו  ַאל  ְוׁזָ ֵאָליו,  ְוֵהִטיב  ֶאָחד  ִאיׁז  ֵמֶהם  ַחר  ּבָ

ה  ְתַמּנָ ּנִ ׁזֶ ִמי  ִעם  ְוָדֵתיֶהם  ים  ָהֲאָנׁזִ ִמְנֲהֵגי  ַעל 

ר  ם ּבֹו. ְוַכֲאׁזֶ ְוַדְעּתָ ה לֹו סֹוָדם  ְוִגּלָ ֲעֵליֶהם קֶֹדם, 

ק  ְתַעּסֵ ּנִ ֶ ה ּזׁ ְמאּוָמה ִמּמַ ק ּבִ ָבר, לֹא ִנְתַעּסֵ ָיַדע ַהּדָ

ְוָטַרח  ל  ּדֵ ּתַ ִהׁזְ )ב(ַאְך  ָשַכְרנּו,  ר  ֲאׁזֶ ָהִראׁזֹון  ּבֹו 

ְלִעיר  ַהִהיא  ָבִעיר  ָהָיה  ׁזֶ ָיָקר  ָבר  ּדָ ל  ּכָ ְלהֹוִציא 

שּוָלָתּה, ְולֹא  ּבְ יו  יו ּוַמֲחַמּדָ ל ִמְכַמּנָ ם ּכָ ַאֶחֶרת, ְוׂזָ

ִאיׁז  ֲעֵליֶהם  ים  ְתַמּנִ ַבּמִ ְוָהָיה  ֲעֵליֶהם.  ה  ְתַמּנֶ ּיִ ׁזֶ

ֶאָחד ָסָכל, לֹא ָיַדע סֹוָדם ּבֹו, ְוָקַבץ ָממֹונֹות, ּוָבָנה 

ָבר,  ּדָ ֵמִעיָרם  הֹוִציא  ְולֹא  ָקם,  ְוִחּשְ ַאְרמֹונֹות 

ר ָהָיה לֹו חּוץ ָלִעיר, ָממֹון  ל ֲאׁזֶ ל ְלָהִביא ּכָ ּדֵ ּתַ ְוִהׁזְ

ָנה,  ָ ַהּזׁ לֹו  ְלָמה  ִנׁזְ ר  ְוַכֲאׁזֶ ֵאֶליָה.  ּוָבִנים,  ה  ָ ְוִאּזׁ

ַהּכֹל,  ִמן  ָוֵרק  ָנעּור  ַהִהיא  ָהִעיר  י  ַאְנׁזֵ הֹוִציאּוהּו 

ה ָוסֹוף,  ִחּלָ ָנה ְוָקָנה ּתְ ּבָ ֶ ל ַמה ּזׁ ְוִהְפִרידּו ֵבינֹו ּוֵבין ּכָ

ָהָיה לֹו ָבִעיר  ֶ ל ַמה ּזׁ ְולֹא ָמָצא ְבֵצאתֹו ְמאּוָמה ִמּכָ

ָטְרחֹו  ַעל  ל  ּוִמְתַאּבֵ ִמְתָחֵרט  ְוָהָיה  ָלּה.  ְוחּוָצה 

ָנה ְוָקַבץ, ְוָהָיה ְלשּוָלתֹו. ּבָ ֶ ַמה ּזׁ לּותֹו ּבְ ּדְ ּתַ ְוִהׁזְ

ב. אך הזתדל וטרח להוציא כל דבר יקר זהיה בעיר ההיא לעיר אחרת. בגמרא במסכת עירובין 

)נד, א(: "אמר לו שמואל לרב יהודה, שיננא ]חריף מפולפל[ חטוף ואכול חטוף ושתה, דעלמא 

דאזלינן מינה ]שהעולם הזה שאנו הולכים ממנו[ כהלולא דמי ]כחופה הוא דומה[". פירש רש"י: 

שכשם ששמחת חתונה עוברת מהר, כן האדם, היום ישנו בעולם ולמחר איננו. המאירי מפרש 

דברי שמואל בדרך מוסר: מצאנו בכמה מקומות שענין החכמה נמשל לאכילה; לפי זה, שמואל 

היה מזהירו שלא יתרשל בלימודו אלא ישנן תמיד, שלא יאבד אפילו שעה אחת, מפני שעולם 

הזה דומה לחופה ששמחתה עוברת בזמן מועט, ואם לא עכשיו אימתי.

בספר 'שיחות החפץ חיים' )עמ' פד( הביא, שהחפץ חיים היה מפרש את כוונת המשל 'כהילולא', 

שזמן החתונה הם ימים של שפע, שכל הרוצה לסעוד יכול להיכנס ויקבל כאוות נפשו בשפע רב, 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות   ארחות המוסר  תקסה תקסד  

השמורים עבורו בעיר השניה. 

זמח  והיה  שני,  מצד  אך 

על   – ממנה  מהרה  בצאתו 

לצאת  עומד  שהוא  כך 

שהרי  העיר,  מן  במהרה 

להתייזב  עתיד  שהוא  ידע 

זם  אזר  במקום  ולהשתקע 

זם חמודותיו – במקום שבו 

והוא  אוצרותיו  כל  נמצאים 

וליהנות  שמה  לבוא  מצפה 

ויזתמז  שגנז,  מה  מכל 

ומיני  תועלותיו  באופני  בהם 

מעתה  ויוכל   – הנאותיו 

באופן  בהם  להשתמש 

בלב  להנאתו  לו  המועיל 

בטוחה  ובנפז  ושקט  זלם 

והתמדת ענין – ולאורך זמן. 

ונפרד  על צאתו מאתם  הצטער  ולא  דאג  לא  ממלכותו,  וסולק  זנתו  וכשהסתיימה   – וכזזלמה 

ובפנים  לב  בטוב  לכך  מיהר  אדרבה  אלא   – פנים  ובסבר  לב  ממעמדו, אך מיהר לדבר בזמחת 

צוהלות, והיה מזבח ומוקיר את מעזהו והזתדלותו – את חכמת מעשיו ואת מאמציו, והלך ויצא 

לקראת טובה רבה ולקראת כבוד גדול בזמחה מתמדת – ושמחה תמידית, וזמח בזני הענינים – 

הוא שמח על תקופת מגוריו במדינה ההיא ועל שנפטר מאתם, והגיע אל תאוותו – והשיג את רצונו 

ותשוקתו בזני המקומות. זהו הסיפור ששמעתי. והנמשל הוא: שכמו כן האדם הפיקח נותן אל 

ליבו כי חייו מוגבלים, והוא משתדל בכל יכלתו לנצל את שהותו הקצרה בעולם הזה כדי להתכונן 

בו לחיים הנצחיים של העולם הבא, והוא מרבה בתורה ומצוות ככל האפשר, ואף את צרכי העולם 

הזה ההכרחיים הוא עושה לשם שמים. וכאשר הוא מסיים את חייו, הוא מרוצה ושמח על שהבין 

לנצל כהלכה את העולם הזה, ועל החלק הטוב שהכין לעצמו בעולם הבא )לפי מרפא לנפש(.

אחר שהביאה הנפש את סיפור המעשה היא פונה אל השכל בבקשתה: ואני יראה זיקרני מקרה 

הכסיל – והנני חוששת שמא יקרה לי חלילה כפי שקרה למלך הטפש, אזר יגע בזני הענינים – 

שטרח לפני בואו אל העיר ואחרי בואו אליה, ולבסוף הפסיד את מה שרכש בזני המקומות,

בטח בגדולתם ובכבודם – ולא 

ומהכבוד  מהגדולה  הושפע 

שחלקו לו בעיר הזו, והיה בין 

ימי עמדו  כל  והזמחה  האבל 

מלכותו  ימי  ובכל   – בעיר 

ברגשות  חי  העיר  באותה 

והסיבה  יחדו,  ואבל  שמחה 

לכך היא, כי מצד אחד היה מתאבל ומצטער במהירות יציאתו מאתם - על כך שזמן מלכותו בעיר הזו 

קצר מאוד ובמהרה יצטרך לצאת ולהסתלק מן העיר, וגם על כך זמעט היה חשוב בעיניו מה זמוציא 

מן החמודות – שהאוצרות שהוציא מהעיר היו מועטים בעיניו, כי אם היה עומד – כי אילו היה ניתן לו 

לשהות בה זמן רב יותר, היה מוציא – היה מספיק להוציא ממנה עוד יותר והיה מגדיל את אוצרותיו 

קֹום  ּמָ ב ּבַ ֵ ה ְלִהְתַיּזׁ ּנָ ֵצאתֹו ְמֵהָרה ִמּמֶ ֵמַח ּבְ ְוָהָיה ׂזָ

ָאְפֵני  ּבְ ֶהם  ּבָ ׁז  ּמֵ ּתַ ְוִיׁזְ ֲחמּודֹוָתיו,  ם  ׁזָ ם  ׂזָ ר  ֲאׁזֶ

טּוָחה  ֵלם ְוֶנֶפׁז ּבְ ֵלב ׁזָ תֹוֲעלֹוָתיו ּוִמיֵני ֲהָנאֹוָתיו ּבְ

ַעל  ָדַאג  לֹא  ָנתֹו,  ׁזְ ְלָמה  ָ ּזׁ ּוְכׁזֶ ִעְנָין.  ְוַהְתָמַדת 

ְמַחת ֵלב ּוְבֵסֶבר  ׂזִ ָבר ּבְ ם, ַאְך ִמֵהר ַלּדָ ֵצאתֹו ֵמִאּתָ

לּותֹו, ְוָהַלְך ְלטֹוָבה  ּדְ ּתַ הּו ְוִהׁזְ ַח ַמֲעׂזֵ ּבֵ ִנים, ְמׁזַ ּפָ

ֵני  ׁזְ ַמח ּבִ ְמָחה ַמְתֶמֶדת, ְוׂזָ ׂזִ דֹול ּבְ ה ְוָכבֹוד ּגָ ַרּבָ

קֹומֹות. ֵני ַהּמְ ׁזְ ֲאָותֹו ּבִ יַע ֶאל ּתַ ָהִעְנָיִנים, ְוִהּגִ

ָיַגע  ר  ֲאׁזֶ ִסיל,  ַהּכְ ִמְקֵרה  ְקֵרִני  ּיִ ׁזֶ ְיֵרָאה  ַוֲאִני 
קֹומֹות,  ֵני ַהּמְ ׁזְ ֵני ָהִעְנָיִנים, ְוִהְפִסיד ּבִ ׁזְ ּבִ

ְמָחה  ין ָהֵאֶבל ְוַהּזִׂ ָתם ּוִבְכבֹוָדם, ְוָהָיה ּבֵ ְגֻדּלָ ָבַטח ּבִ

ְיִציָאתֹו  ְמִהירּות  ּבִ ל  ִמְתַאּבֵ ָבִעיר,  ָעְמדֹו  ְיֵמי  ל  ּכָ

ִמן  ּמֹוִציא  ֶ ּזׁ ַמה  ֵעיָניו  ּבְ ַעט  ּמָ ׁזֶ ְוַעל  ם,  ֵמִאּתָ

יֹוֵתר,  מֹוִציא  ָהָיה  עֹוֵמד  ָהָיה  ִאם  י  ּכִ ַהֲחמּודֹות, 

מאחר שבימים אלו בצל השמחה ליבו טוב עליו ומכבד לכל הנכנס הן לקרוב והן לרחוק בכל מיני 

משקה ומגדנות, אולם אם יאחר את ימי החתונה שכבר פינו את השולחנות וחזר הבית לימי החול, 

שוב לא יוכל לקבל כאוות נפשו. כמו כן חיי האדם בעולם הזה דומים להילולא, שהאדם הורשה 

לעבוד את השם כרצונו, ויכול להגיע למדרגות גבוהות, לא כן בעולם הבא שאינו זמן עבודה 

ואינו יכול לצבור זכויות חדשות אלא הכל לפי מה שהביא עמו. וזה שאמר שמואל לרב יהודה 

בדרך משל, חטוף ואכול מצוות ומעשים טובים שעתה הוא זמן החתונה, אולם לאחר שיעברו ימי 

החתונה שוב אי אפשר לקיים מצוות.

המדרש מספר על הפסוק: "ערום יצאתי מבטן אמי, וערום אשוב שמה" )איוב א, כא(, משל לשועל 

שמצא כרם ענבים מוקף גדר. לא היתה שם אלא ִּפרצה דחוקה, ונבצר ממנו להשתחל בעדה. מה 

עשה, צם שלושה ימים עד שכחש בשרו, נדחק ונכנס ואכל ענבים כשבעו. כשביקש לצאת, לא 

יכול היה. צם שנית עד שרזה, ויצא. פנה ואמר: "כרם כרם, כמה נעימים פירותיך וכמה מתוקים 

ענביך, אבל מה הועילוני, רעב נכנסתי ורעב יצאתי!"

ויש להבין: משל בא להחכים ולהוסיף לקח. במה החכמנו ממשל זה, הלא הכל כלול בפסוק: "ערום 

יצאתי מבטן אמי, וערום אשוב שמה"! אבל, נשאל עצמינו: השועל פקח שבחיות, ואיך עיוורו 

הענבים עיניו! האם לא ידע שיאלץ לצאת בעד הפרצה הדחוקה, רעב כשהיה? אלא מה היה עליו 

לעשות? לנצל את הזמן ולהשליך אשכולות מבעד לגדר, החוצה! עוד, ועוד, ועוד, ויוכל לשבוע 

בחוץ כל צרכו! ואנו, כלום איננו כשועל זה?! 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תקסש תקסו   המוסר   ארחות   

והנבון, זיהיה ענינך – ועליך 

כענינו  הזה  בעולם  להתנהג 

כמו שהוא התנהג באותה   -

עיר בזמן הקצר ששהה בה, 

ואם תטי ממנו – ואם תסורי 

ותסטי מדרך מהלכו, אין לך 

תועלת בדברי – לא תהיה לך 

תועלת מדברי ולא תהיה לך 

הנאה במליצתי ]ממליצתי[. 

לולי   הנפז:  ]עונה[  אמרה 

חפצי בדבר – אם לא שהייתי 

כאותו  להתנהג  משתוקקת 

הייתי  לא  הנבון,  המלך 

חוקרת לדעת על ]את[ מה זנעלם ונסתר ממני, מעניני – אודות מהותי, ואודות מטרת בואי לעולם 

הזה, ותפקידי בו.

ויאמר הזכל: אבל סוד דברך – צריכה את לדעת שהסיבה האמיתית של בואך לעולם הזה, היא זאת: 

היות זהבורא בראך ִמּלֹא דבר – שהבורא יצר אותך יש מאין ואפס בכלל מה זברא מן הגרמים

אותך  האל  זחנני  ומכיון 

 – בך  הא-ל  אותי  שחנן   –

השכל, הורני – למד נא אותי 

והראני עניני – ותאר לי את 

עליו  זעמדת  ומה  מעמדי, 

מסוד דברי – ומה שהנך יודע 

על סוד תכלית בואי לעולם 

הזה ואופני תקנתי – ומה הם 

דרכי טובתי אשר בהם אלך 

לתועלתי ולהצלחתי.

כבר  הרי  הזכל:  ויאמר 

 – הזה, וכי ענינך בו  – את אופן מעמדך בעולם  את צורת עמדך  - תארת במזל זהבאת,  סיפרת 

ומצבך בו הוא כענין – כפי מצבם של שני המלכים אזר שכרת ותארת בסיפורך, וכבר – אם כן כבר 

התברר אצלך גרותך – שמעמדך בעולם הזה הוא כמו גר הנמצא בארץ נכריה ומהירות יציאתך 

– ושיציאתך מהעולם קרובה לבוא, ולכן ַאת צריכה זתעזי כפי מה זעזה המלך הנלבב החכם

ּנּו, ֵאין  י ִמּמֶ ּטִ ִעְנָינֹו, ְוִאם ּתַ ְהֶיה ִעְנָיֵנְך ּכְ ּיִ בֹון, ׁזֶ ַהּנָ

ְדָבַרי ְולֹא ֲהָנָאה ִבְמִליָצִתי. ָלְך ּתֹוֶעֶלת ּבִ

ָהִייִתי  לֹא  ָבר,  ַבּדָ ֶחְפִצי  לּוֵלי  ֶפׁז:  ַהּנֶ ָאְמָרה 
י ֵמִעְנָיִני. ּנִ ְעָלם ִמּמֶ ּנֶ ֶ חֹוֶקֶרת ַעל ַמה ּזׁ

ָרֵאְך  ַהּבֹוֵרא ּבְ ָבֵרְך, )ד(ׁזֶ ֶכל: ֲאָבל סֹוד ּדְ ַהּזֵׂ ָאַמר 
ָרִמים  ַהּגְ ִמן  ָרא  ּבָ ֶ ּזׁ ַמה  ְכָלל  ּבִ ָדָבר  ִמּלֹא 

ִעְנָיִני,  ְוַהְרֵאִני  הֹוֵרִני  אֹוְתָך,  ָהֵאל  ִני  ַחּנַ ׁזֶ ְוֵכיָון 

ָנִתי. ָבַרי ְוָאְפֵני ַתּקָ ָעַמְדּתָ ָעָליו ִמּסֹוד ּדְ ֶ ּוַמה ּזׁ

ֵהֵבאת צּוַרת  ל ׁזֶ ׁזָ ּמָ ְרּתְ ּבַ ָבר ִסּפַ ֶכל: ּכְ ַהּזֵׂ ָאַמר 
ָלִכים  ִעְנַין ַהּמְ עֹוָלם, ְוִכי ִעְנָיֵנְך ּבֹו ּכְ ָעְמֵדְך ּבָ

רּוֵתְך ּוְמִהירּות  ֵרר ֶאְצֵלְך ּגֵ , )ג(ּוְכָבר ִהְתּבָ ר ָשַכְרּתְ ֲאׁזֶ

ב  ְלּבָ ה ַהּנִ ָעׂזָ ֶ י ַמה ּזׁ ֲעׂזִ ּתַ ְיִציָאֵתְך, ְוַאּתְ ְצִריָכה ׁזֶ

זה היתה לבטלה, והרי זה מעוות לא יוכל לתקון כלל. והנה בשו"ע חו"מ )סי' שו ס"ח( פסק המחבר 

ומלמד תנוקות שפשע בתנוקות ולא למד, וברמ"א אפילו יום או יומיים, או למד בטעות וכל 

כיוצא באלו, והאומנים שאי אפשר שיחזרו ההפסד שהפסידו, מסלקים אותם בלא התראה, שהם 

כמותרים ועומדים עד שישתדלו במלאכתם וכו'. והנה הגדר דהו"ל כמותרים ועומדים, היינו משום 

שבמקום השגיאה והטעות הרי היה יכול ללמוד דבר אמיתי, ואף אם יתקן את השגיאה אך הזמן 

אבוד. וזהו היום קצר כל יום בפני עצמו, ולמנות ימינו, ואנו מזלזלים מאד בזמן, והחושב שילמוד 

למחר, הרי זה ממש אבידה נצחית, דהרי למחר הרי הוא יצירה חדשה, אבל יצירתו ביום ההוא 

מעשיו ומדרגותיו מיום זה קיימים לעד לעולמי עולמים, והם בתכלית הבטול והשפלות.

נשמת  פירוש,  וכו’.  מעלתך  ולהרים  לנזאך  ורצה  הרוחניים,  הגרמים  מן  וכו’  בראך  זהבורא  ד. 

האדם לפני שהיא יורדת לעולם הזה, היא כמו המלאכים בעולם העליון שאין להם בחירה חפשית 

כמו האדם, ולכן גם לא נוהג לגביהם שכר ועונש, וה' רצה להעלות את נשמת האדם לדרגה יותר 

)ב, טו(: "רבי טרפון אומר, היום  במסכת אבות  ג. וכבר התברר אצלך גרותך ומהירות יציאתך. 

קצר והמלאכה מרובה...". פירוש, ימי חייו של האדם בעולם הזה קצרים הם מכדי שיגיע לתכלית 

השלימות, ככתוב )דברי הימים-א' כט, טו( 'כצל ימינו על הארץ', ומלאכת האדם בעסק התורה 

מרובה היא עד מאד, שהרי 'ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים' )איוב יא, ט(.

בספר 'משנת רבי אהרן' )מאמרים ושיחות מוסר ח"ב( ביאר: 'היום קצר' דמוסב על כל יום בפני 

עצמו, כי כל יום הוא מיוחד בהעליה האפשרית ובהתקון היוצא ממעשיו. וכמבואר ב'נפש החיים' 

)שער ב' פרק י"ג( בשם הזוהר, לענין תפילה של כל יום ושעה שאינו דומה לחבירו מפני שינוי 

בפסוק  הפירוש  וזהו  לחברתה.  הדומה  תפילה  יארע  לא  עולם  ימות  סוף  ועד  העולמות,  מצב 

)תהלים סח, כ( 'ברוך ה' יום יום', ודרשו חז"ל )סוכה מו, א( כל יום ויום תן לו מעין ברכותיו. וכן 

הוא באדם, כל יום מתייחד בחובותיו עליותיו ותיקוניו. ובתנא דבי אליהו זוטא )פט"ו( אמרו, 

אמר דוד אני מכיר גדולתו וגבורתו ומלכותו של ממ"ה הקב"ה, שבכל יום ויום אדם נוצר, ובכל 

יום ויום אדם נברא, ובכל יום ויום אדם נולד וכו', הרי דכל יום הרי הוא אדם חדש ממש, וצריך 

למלא חובתו שנברא בשבילה בכל יום ויום, וכל שלא מילא תפקידו של היום, הרי יצירתו ליום 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

 ארחות המוסר  תקסט תקסח  ארחות המוסר 

שכינתו,  אל   - כבודו  אור 

לטוב לך – כדי להטיב עמך 

ולעשות עמך   – ולחסד עמך 

חסד, ולא היית ראויה לשה - 

לכך  ראויה  תהיי  לא  אולם 

אלא לאחר שתיבחני בעולם 

אחד  דברים.  בזלוזה  הזה 

האיולת  מסך  הסר  מהם, 

 – בדעתו  לך  והאיר  מעליך 

האיוולת  מסך  את  שתסירי 

מעליך על ידי השכל שהאיר 

מדעתו  הבורא  לך  וחלק 

מן  שתסירי  לאחר  ]כלומר, 

את  שבך  הבהמית  הנפש 

כיסוי הטפשות, שהוא התאוה הבהמית )טוב הלבנון([. והזני, נסותך ובחנך – שינסה ויבחן אותך 

אם תבחרי בעבודתו או בהמרותו – או להמרות את דברו. והזליזי, מוסרך – שייסר אותך בעולם 

השה בסבלך עֹל עבודתו בו – אם תסבלי את עול עבודתו, כדי שיוכל לרוממך ולהעלותך אל מעלת 

ה' עליהם, זנאמר  – המלאכים הנושאים את עול עבודת  העליונים הסובלים  אל דרגת אוהביו 

בהם אשר עליהם אמר החסיד )תהלים קג, כ(: ’ברכו ה’ מלאכיו גבורי כח – העומדים בגבורה ובכח 

על משמרתם ולמלא תפקידם הם עוזי דברו’. ולא ייתכן לך שה – אך לא יתכן שתבחני בשלושת 

הדברים הללו ואת על ענינך הראזון – בעודך בעולם הנשמות, לכך הביאך הבורא לעולם הזה.

הרוחניים – בין יתר העצמים 

ורצה  שברא,  הרוחניים 

מעלתך  את  ולהרים  לנזאך 

ולרומם  לכבדך  ורצה   –

מעלתך עד מעלת סגולתו – עד לדרגתם ומעלתם של אהוביו ונבחריו ובריו – וברי הלבב אשר ִעמו 

מן הקרובים אל

ָהִיית  ְולֹא  ָך,  ִעּמָ ּוְלֶחֶסד  ָלְך  ְלטֹוב  בֹודֹו,  ּכְ אֹור 

ה ְדָבִרים. ֶאָחד ֵמֶהם,  לׁזָ א ַאַחר ׁזְ ְראּוָיה ָלֶשה ֶאּלָ

ַדְעּתֹו.  ּבְ ָלְך  ְוָהִאיר  ֵמָעַלִיְך  ֶלת  ָהִאּוֶ ָמַסְך  ָהֵסר 

אֹו  ַבֲעבֹוָדתֹו  ְבֲחִרי  ּתִ ִאם  ּוָבֳחֵנְך,  ַנּסֹוֵתְך  ִני,  ֵ ְוַהּזׁ

ָסְבֵלְך  ה ּבְ עֹוָלם ַהּשֶ י, מּוָסֵרְך ּבָ ִליׁזִ ְ ְבַהְמרֹותֹו. ְוַהּזׁ

עֹל ֲעבֹוָדתֹו בֹו, )ה(ְלַהֲעלֹוֵתְך ֶאל ַמֲעַלת ָהֶעְליֹוִנים 

ְיָי  ְרכּו  ּבָ כ(:  קג,  ים  ִהּלִ )ּתְ ֶהם  ּבָ ֱאַמר  ּנֶ ׁזֶ ְוַהּסֹוְבִלים, 

ֶשה  ָלְך  ֵכן  ִיּתָ ְולֹא  ְדָברֹו.  י  עֹׂזֵ ֹכַח  ִגּבֵֹרי  ַמְלָאָכיו 

ְוַאּתְ ַעל ִעְנָיֵנְך ָהִראׁזֹון.

ַעד  ַמֲעָלֵתְך  ּוְלָהִרים  ֵאְך  ְלַנּזְׂ ְוָרָצה  ים,  ָהרּוָחִנּיִ

ֶאל  רֹוִבים  ַהּקְ ִמן  ּוָבָריו  ּוְבִחיָריו  תֹו  ְסֻגּלָ ַמֲעַלת 

גבורי כח עוזי דברו.  ה’ מלאכיו  והסובלים זנאמר בהם ברכו  ה. להעלותך אל מעלת העליונים 

במסכת שבת )פח, א(: "אמר רבי אלעזר: בשעה שהקדימו ישראל "נעשה" ל"נשמע", יצתה בת 

קול ואמרה להן: "מי גילה לבני רז זה שמלאכי השרת משתמשין בו?" דכתיב: "ברכו ה', מלאכיו; 

גבורי כח עושי דברו, לשמוע בקול דברו". ברישא 'עושי', והדר 'לשמוע'". ע"כ.

כלומר, המלאכים מוכנים לעשות עוד קודם ששומעים מה מוטל עליהם, ולא כדרך שאר עבדים 

ששומעים תחילה את הדבר לידע אם יכולים לקבלו עליהם או לא )רש"י(. וביאר המהרש"א: 

מלאך נוהג בצורה כזאת משום שעקב היותו כולו רוחני, יש לו רק רצון אחד – לעשות רצון ה'. 

עליונה ממדרגת המלאכים, שנשמות הצדיקים הם ממש מרכבה לשכינה, וכדי שהנשמה תזכה 

לדרגה עליונה זו, עליה לרדת תחילה לעולם הזה כדי לעמוד בניסיון, וכדי להזדכך על ידי קיום 

תורה ומצוות )לפי מרפא לנפש ופת לחם(.

חז"ל )חולין צא, ב( אומרים: "חביבין ישראל לפני הקב"ה יותר ממלאכי השרת". לכאורה מדוע? 

הרי המלאך הוא רוחני, אין בו חטא כלל, הוא עומד הכן לשרת את בורא עולם. מה צריך יותר 

מזה? לעומת זאת האדם, יש בו צד חמרי, יש לו חטאים ועוונות? 

 – 'עומד'  נקרא  פני המלאך. המלאך  על  גופא מעלתו של האדם  שזו  ה"חמדת שלמה",  ותירץ 

"ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה" )זכריה ג, ז(, אלו ה"שרפים העומדים ממעל לו", המדרגה 

שלו קבועה. הוא לא נופל, אך גם לא עולה ומתרומם. אין לו מה לעבוד על עצמו, אין לו כלל 

צורך להתגבר על יצרו. פשוט מאד משום שאין לו יצר... כל כולו רוחניות, בלי שמץ של חמריות 

וגשמיות. לעומת זאת האדם, דוקא משום שיש לו צד חמרי וגשמי, הוא בא לעולם כדי לעבוד 

על עצמו, להשליט את הרוח על החומר, לזכך את החומר. זה לא קל. זו מלחמה תמידית, קשה 

ומתישה. אבל כשהוא מצליח בה והוא נעשה 'צדיק' – אין מי שישוה לו, גם לא מלאכי השרת!

רבי יהונתן איבשיץ זצ"ל ביאר עוד במה דרגת האדם גבוה מן המלאך. דהנה הטעם מדוע מלאך נקרא 

'עומד' ואילו אדם נקרא 'הולך'. למלאך יש השגה בקיום המצוות, הוא מבין את השרשים, את הטעמים 

ואת עמקה של המצוה. לאדם אין את ההשגה. הרמב"ם בהלכות יסודי התורה כותב, כי ישנן עשר 

דרגות של מלאכים. הנמוכים ביותר נקראים "אישים", הגבוהים ביותר נקראים "אופנים". דרגה גבוהה 

יותר פירושה הבנות והשגות גדולות יותר, והמלאכים בדרגה הנמוכה מבינים הרבה יותר מבני אדם. 

כיון שהמלאך מבין, הוא בדרגה נמוכה יותר – הוא עומד. אבל אדם שאין לו הבנה – נקרא "הולך". 

מדוע המלאכים שיש להם השגות דרגתם עומדת? – כי זו לא חכמה שהם מקיימים את המוטל 

עליהם. האדם שאין לו את ההשגה, ולמרות זאת מקיים את המצוות – זו דרגה גבוהה, דרגה של 

הולך, מתקדם ומתעלה. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות   ארחות המוסר  תקעא תקע  

בכל ספרי הקדמונים שהאדם 

הכחות  אותן  מכל  מורכב 

הגדול,  העולם  מהם  שמורכב 

הרמב"ם  זאת  שמבאר  כמו 

פרק  ח"א  נבוכים  )במורה 

העולם  שכל  באריכות,  ע"ב( 

בכללו הוא דוגמת אדם אחד, 

ארחות  ספר  בסוף  וראה 

שבט  ספר  ובראש  צדיקים, 

אמונה  שבילי  ובספר  מוסר, 

)'מרפא לנפש'  ראש נתיב ד' 

לעיל שער ב' פ"ד([, ואחר כך 

פתח לך בו – בהיכל זה שהוא 

זערים  חמיזה  האדם  גוף 

פתחים אל העולם,  חמישה   –

והפקיד עליהם – והושיב בהם 

פקידים   - זוערים  חמיזה 

מנאמניו הממונים על השימוש 

בשערים אלו בהתאם לצורך. והזערים ]-הפתחים[ אלה הם כלי החוזים – האיברים הגשמיים שהחושים 

משתמשים בהם, והם: העינים, והאשנים, והאף, והלזון, והידים. והזוערים – אבל הפקידים הם החוזים 

החמיזה – חמשת החושים המזתמזים בהם – בכלי החושים, והם: חוז הראות, וחוז הזמע, וחוש 

הריח, וחוש הטעם וחוש המיזוז, אזר בהם – שעל ידם תגיעי אל כל תועלותיך בעולם השה.

גוף האדם ארבעה מעלות  - שהוא  ההיכל  אותו  בתוך   – הבורא בתוך ההיכל  כך הכין לך  ואחר 

לארבעה נגידים להנהיגו - ארבעה מושלים בדרגות שונות ]שכל אחד מעלתו גדולה משל חבירו[ 

כדי להנהיג את ההיכל, והם: המוח – הוא משכן השכל וההכרה, והוא החשוב ביותר, והלב – הוא 

משכן הדברים החיוניים לקיום הגוף, ומשכן כח הרצון והכח המעורר, והוא פחות בחשיבותו מהמוח, 

והכבד – הוא משכן הנפש הצומחת, והוא פחות בחשיבותו, והביצים – הם משכן הכח המוליד, אשר 

בו תלויה הווית האדם והמשך קיום מינו, והוא פחות בחשיבותו. ארבעת הכוחות העיקריים הללו 

מנהיגים את הגוף )מרפא לנפש וטוב הלבנון(. ותיקן – והכין לך הבורא בתוכו ]בהיכל[ עוד ארבעה 

אוצרות - מקומות לארבעה פקידים, רצוני לומר: שהם, הכח המוזך את המזון אל הקיבה, והכח 

יתעלה  הבורא  והנה מחכמת 

שברא לך - ולמטרה זו ברא 

בחכמתו  יתברך  הבורא 

בכל  השה  את העולם  למענך 

 – מקופא  בו  אזר  כל  עם   –

והחי, על  והצומח  הדומם  מן 

– בסדר  ]בסדר[ מתוקן  סדר 

נכונה,  ובהנהגה  מדוייק 

והכל מתוקן - כשהכל מתוקן ומוכן לתועלתך ולטובתך. ובחר לך – ויצר עבורך הבורא מסגלות 

יסודותיו - מהמובחר שביסודות העולם ]ארבעת היסודות הם: עפר, מים, רוח ואש, שמהם נוצר 

גוף האדם המשמש היכל ונרתיק לנשמה )מרפא לנפש([ ֵהיכל מתוקן ומשוכלל לגור בו, שהוא 

גוף האדם, הדומה לעולם בזרזיו ותולדותיו ותכונתו - הדומה לעולם בתכונותיו וביסודותיו ]האדם 

נקרא עולם קטן, ואופן הדמיון נתבאר בדברי רבינו בשער הבחינה פרק ד'[, ]דבר זה ידוע ומבואר 

ָעִרים ֶאל ָהעֹוָלם, ְוִהְפִקיד  ה ׁזְ ָ ּוָפַתח ָלְך ּבֹו ֲחִמּזׁ

ָעִרים ֵהם  ְ ֱאָמָניו. ְוַהּזׁ ה ׁזֹוֲעִרים ִמּנֶ ָ ֲעֵליֶהם ֲחִמּזׁ

ׁזֹון,  ים, ָהֵעיַנִים, ְוָהָאְשַנִים, ְוָהַאף, ְוַהּלָ ֵלי ַהחּוׁזִ ּכְ

ה  ָ ַהֲחִמּזׁ ים  ַהחּוׁזִ ֵהם  ֹוֲעִרים  ְוַהּזׁ ַדִים.  ְוַהּיָ

ְוחּוׁז  ָהְראּות,  חּוׁז  ְוֵהם:  ֶהם,  ּבָ ים  ׁזִ ּמְ ּתַ ׁזְ ַהּמִ

ֶהם  ּבָ ר  ֲאׁזֶ ּוׁז,  ּזׁ ְוַהּמִ ַעם  ְוַהּטַ ְוָהֵריַח,  ַמע,  ֵ ַהּזׁ

ה. עֹוָלם ַהּשֶ ל ּתֹוֲעלֹוַתִיְך ּבָ יִעי ֶאל ּכָ ּגִ ּתַ

ָעה  ע ַמֲעלֹות ְלַאְרּבָ תֹוְך ַהֵהיָכל ַאְרּבַ ָלְך ּבְ ְוֵהִכין 
ֵבד,  ב, ְוַהּכָ ְנִגיִדים ְלַהְנִהיגֹו, ְוֵהם: ַהּמַֹח, ְוַהּלֵ

אֹוָצרֹות  ָעה  ַאְרּבָ עֹוד  תֹוכֹו  ּבְ ן  ְוִתּקֵ יִצים.  ְוַהּבֵ

ְך, ְוַהּכַֹח  ָעה ְפִקיִדים, ְרצֹוִני לֹוַמר: ַהּכַֹח ַהּמֹוׁזֵ ְלַאְרּבָ

ה  ָרא ָלְך ָהעֹוָלם ַהּשֶ ה ּבָ ַהּבֹוֵרא ִיְתַעּלֶ ּוֵמָחְכַמת 
ָוַחי ְוצֹוֵמַח  ִמּקֹוֵפא  ּבֹו  ר  ֲאׁזֶ ָכל   ּבְ

ן  ְמֻתּקָ ְוַהּכֹל  ְנכֹוָנה,  ְוַהְנָהָגה  ן  ְמֻתּקָ ֵסֶדר  ַעל 

ֵהיָכל  ְיסֹודֹוָתיו  ֻגּלֹות  ִמּסְ ָלְך  ּוָבַחר  ְך.  ְלתֹוַעְלּתֵ

יו ְותֹוְלדֹוָתיו ּוְתכּוָנתֹו,  ָרׁזָ ׁזָ ן, ּדֹוֶמה ָלעֹוָלם ּבְ ְמֻתּקָ

אמנם, אדם אשר לו יצר טוב ויצר רע, אינו תמיד מוכן לעשות רצון ה', כי יצרו הרע מסיתו לרעה. 

כשבני ישראל היו בסיני, נגלה להם סוד המלאכים – להיות להם דעה אחת לעשות רצון אביהם 

שבשמים, וחיברו את שני יצריהם יחד לדעת אחת לעשות רצון קונם, וכמו המלאכים היו גם הם 

מוכנים לעשות מצות ה' אפילו קודם שמיעה. 

שמלאכי  זה  רז  לבני  גילה  "מי  זו:  גמרא  דברי  על  עמד  כן  גם  יתרו(  )פרשת  סופר'  ה'כתב 

השרת משתמשין בו", דלכאורה יש להבין, למה לשון זה ראוי למלאכי השרת, ומדוע הם רגילים 

להשתמש בו? וביאר, כי מי שעובד על מנת לקבל פרס צריך שישמע תחילה מה שיצוה עליו, אם 

כדאי הוא שיקבל עליו את העבודה תחת שכר זה, ולא אפשר לו לומר שיעשה קודם שישמע, 

אבל מי שאינו רוצה שום דבר, רק לעבוד ה' לעשות רצונו יתברך שמו ולאהוב אותו, אם כן לא 

צריך שידע תחילה מה יצוה עליו, כי יהיה מה שיהיה יקיים ויעשה. והנה במלאכי השרת ליכא 

שכר, ומוכרחים לעשות את אשר יצוה ה' עליהם, אם כן בהם שייך תמיד נעשה, שמכינים עצמם 

לעשות קודם שישמעו מה יצוה א-ל אליהם, משא"כ בבני אדם שרוב עבודתם לטובת עצמם, 

אין רגילים להשתמש בזה הלשון, והיינו דאמר השי"ת מי גילה רז זה לבני לשון שמלאכי השרת 

משתמשין בו, כי בני ישראל היו אז במדרגה זו, וכוונתם בקבלת התורה לא הייתה על מנת לקבל 

פרס רק לאהבת ה'.

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תקעג תקעב   המוסר   ארחות   

אל אורו של ה' יתברך.

לצרכך  הבורא  לך  והכין 

עליך  והפקיד  יועצים,  זני 

– כי כל מעשה  זני סופרים 

בין  האדם  ידי  על  הנעשה 

רושם  עושה  רע  ובין  טוב 

כותב  האדם  כאילו  למעלה, 

את מעשיו בידו ממש. וידוע 

דבורו  או  מעשיו  ידי  שעל 

קטגור  נבראים  האדם  של 

במסכת  כמבואר  סנגור,  או 

אבות פ"ד מי"א )מרפא לנפש(, ונתן לך מן העבדים והמזמזים – ונתן לך משרתים ושמשים כפי 

צרכך בעולם השה. והזני יועצים: האחד מהם, הוא הזכל, יצר הטוב, המורה ומלמד אותך מה זיז 

ברצון האל – מה הוא רצון האל. והיועץ הזני, היא תאוותך, היצר הרע, אזר תזיאך ותסיתך – 

אשר מפתה ומסיתה אותך במה זתקציפי – לעשות דברים שמכעיסים את ה’ אלהים בוראך בו 

כשתעשי את אותם הדברים. והזני סופרים: האחד מהם, כותב את מעזיך

בקיבה  המזון  את  המחשיק 

קודם  משם  מלצאת  ומעכבו 

ומבשל  והכח המעכל  עיכולו, 

המזוקק  את  מהמזון  ובורר 

שבו ומעבירו אל אברי הגוף, 

את  והפולט  הדוחה  והכח 

הפסולת מן הגוף לאחר שהלך 

האוכל  מן  המובחר  החלק 

ואוצרותם  האברים.  אל 

ומזכנותם הם - והם האוצרים 

שתי  את   – מרירות  זתי  את 

המרה  את  כלומר,  המרות, 

המרה  ואת  בטחול,  הזחורה 

בכיס  ]הירוקה[  האדומה 

את  אוצרים  ובנוסף  המרה, 

ובריאה,  במוח  הלבנה  הליחה 

 – ההיכל  לתקנת  הדם,  ואת 

לצורך קיום ההיכל הוא הגוף.

כך פישר הבורא עבדים  ואחר 

הגוף,  שהוא  ההיכל  פני  על 

מבית ומבחוץ – בתוכו ומחוצה 

לו, ותפקידם הוא לעבדו ולזמרו, והם: אברי האדם. הפנימיים – העבדים המשרתים בתוך הגוף הם: 

 – והחיצוניים  והעורקים.  והעצבים,  טוב(,  )לב  והשרירים   – והמיתרים  והורידים,   - והגידים  המעים, 

והעבדים המשרתים חוץ לגוף הם: הידים, והרגלים, והלזון, והרחם, והזנים, והצפרנים, וכל הדומה 

להם. והכין לך הבורא לאחר מכן בגוף דברים המקזרים אותך אליו, ומצועים – שהם ממצעים המחברים 

בין הרוחניות ובין הגזמיות – בין הנשמה לגוף, ושוכנים זה בתוך זה, והם: הדם הנובע – שהוא משכן 

לחום הטבעי והחום הטבעי – שהוא משכן לרוח החיוני )שהיא הנפש הבהמית(, והרוח החיוני – והנפש 

החיונית, שהיא משכן הנשמה. ואחר כך חיברך הבורא אל ההיכל השה חיבור מתוקן – חיבור הדוק, 

וקזרך אליו בקזר מסודר, ביכלתו וחכמתו יתברך, ואת כל זה עשה הבורא כדי זיזלימו לך הזלוזה 

דברים אזר שכרתי לך – שבהם תשתלמי בשלושת הדברים שהזכרתי לך, ובכך תזכי למעלת הקרובים 

ָעַלִיְך  ְוִהְפִקיד  יֹוֲעִצים,  ֵני  ׁזְ ְך  ְלָצְרּכֵ ָלְך  ְוֵהִכין 
ָהֲעָבִדים  ִמן  ָלְך  ְוָנַתן  סֹוְפִרים,  ֵני  ׁזְ

ֵני יֹוֲעִצים:  ְ ה. ְוַהּזׁ עֹוָלם ַהּשֶ ְך ּבָ ָצְרּכֵ ים ּכְ ׁזִ ּמְ ׁזַ ְוַהּמְ

ׁז  ּיֵ ֶ ֶכל, ַהּמֹוֶרה אֹוָתְך ַמה ּזׁ ָהֶאָחד ֵמֶהם, הּוא ַהּזֵׂ

יֵאְך  ִ ּזׁ ר ּתַ ֲאָוֵתְך, ֲאׁזֶ ִני, ּתַ ֵ ְרצֹון ָהֵאל. ְוַהּיֹוֵעץ ַהּזׁ ּבִ

ּבֹו. ּבֹוְרֵאְך  ֶאלִֹהים  ְיָי  ְקִציִפי  ּתַ ֶ ּזׁ ַמה  ּבְ  ּוְתִסיֵתְך 

ִיְך  ַמֲעׂזַ ּכֹוֵתב  ֵמֶהם,  ֶאָחד  סֹוְפִרים:  ֵני  ְ )ו(ְוַהּזׁ

ל, ְוַהּכַֹח ַהּדֹוֶחה. ְואֹוְצרֹוָתם  ֲחִשיק, ְוַהּכַֹח ַהְמַעּכֵ ַהּמַ

ה,  ְוָהֲאֻדּמָ חֹוָרה  ְ ַהּזׁ ְמֵררֹות,  י  ּתֵ ׁזְ ֵהם  נֹוָתם  ּכְ ּוִמׁזְ

ַנת ַהֵהיָכל. ם, ְלַתּקָ ָבָנה ְוַהּדָ ָחה ַהּלְ ְוַהּלֵ

ְמרֹו.  חּוץ ְלָעְבדֹו ּוְלׁזָ ִית ּוִמּבַ ָהֲעָבִדים ִמּבַ ר  ּוִפּשֵ
יָתִרים,  יִדים, ְוַהּמֵ ַעִים, ְוַהּגִ ים: ַהּמֵ ִניִמּיִ ַהּפְ

ַדִים,  ַהּיָ ים:  ְוַהִחיצֹוִנּיִ ְוָהעֹוְרִקים.  ים,  ְוָהֲעַצּבִ

ְרַנִים,  ּפָ ְוַהּצִ ִים,  ּנַ ִ ְוַהּזׁ ׁזֹון, ְוָהֶרֶחם,  ְוָהַרְגַלִים, ְוַהּלָ

ִרים ּוִמּצּוִעים  ן ְקׁזָ ְוַהּדֹוֶמה ָלֶהם. ְוֵהִכין ָלְך ַאַחר ּכֵ

ם ַהּנֹוֵבַע  ִמּיּות, ְוֵהם: ַהּדָ ׁזְ ַהּגַ ּוֵבין  ין ָהרּוָחִנּיּות  ּבֵ

ֵרְך  ִחּבְ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ַהִחיּוִני.  ְוָהרּוַח  ְבִעי,  ַהּטִ ְוַהחֹם 

ר  ֵרָך ֵאָליו ֶקׁזֶ ן, ּוְקׁזָ ה ִחּבּור ְמֻתּקָ ֶאל ַהֵהיָכל ַהּשֶ

ִלימּו  ׁזְ ּיַ ׁזֶ ֵדי  ּכְ ַרְך,  ִיְתּבָ ְוָחְכָמתֹו  יָכְלּתֹו  ּבִ ר,  ְמֻסּדָ

י ָלָך. ר ָשַכְרּתִ ה ְדָבִרים ֲאׁזֶ לׁזָ ְ ָלְך ַהּזׁ
ו. והזני סופרים וכו’ אחד מהם כותב מעזיך הטובים וכו’ והסופר הזני הוא כותב במעזים הרעים. 

כל מעשה הנעשה על ידי האדם בין טוב ובין רע עושה רושם למעלה, כאילו האדם כותב את 

מעשיו בידו ממש. וידוע שעל ידי מעשיו או דבורו של האדם נבראים קטגור או סנגור, כמבואר 

במסכת אבות )פ"ד מי"א(: רבי אליעזר בן יעקב אומר העושה מצוה אחת קונה לו פרקליט אחד, 

ואינם מתבטלים עד שיעשה תשובה  והם עומדים  לו קטיגור אחד.  והעובר עבירה אחת קונה 

)מרפא לנפש(. 

ופירש  עליו",  הן מעידין  לו לאדם,  "שני מלאכי השרת המלוין  א( אמרו:  )יא,  במסכת תענית 

המהרש"א, שאותם המלאכים הם אלו הנבראים על ידי מעשיו של האדם. ובמסכת אבות )ב, א( 

אמרו: "וכל מעשיך בספר נכתבין", וכתב היעב"ץ, שהספר שבו נכתבים מעשי בני האדם הוא 

נפשו של האדם, כפי שאמרו )תענית יא, א( נשמתו של אדם היא מעידה עליו. כי בנפש חקוקים 

וכיסם  וביאר בדרך משל למה הדבר דומה, לאדם שהוא מלא נגעים בגופו  המצות והעבירות. 

בלבושו, וכשיסיר את לבושו תתגלה ותראה חרפתו. כך כאשר הגוף קיים הוא הלבוש של הנפש, 
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ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות   ארחות המוסר  תקעה תקעד  

]מידות  הנפזיות  המידות 

להלן,  רבינו  שמזכיר  הנפש 

בבחינת  שהם  מהן  יש 

"משרתים" ויש מהן בבחינת 

הטובות  המידות  "שמשים", 

מפני  "משרת",  בבחינת  הן 

בהן  להשתמש  האדם  שעל 

והמידות  תמיד,  בקביעות 

"שמש",  בבחינת  הן  הרעות 

מפני שעל האדם להשתמש 

גם בהן לפעמים לשם שמים, 

בפרק  רבינו  שמבאר  כמו 

כגון:  לחם([,  )פת  הבא 

מה  על  והדאגה  הזמחה 

והזזון  להתרחש,  שעתיד 

בהווה,  המתרחש  על  והיגון 

והחכמה  והזכחה,  והשכרון 

]הטיפשות[,  והסכלות 

והגבורה – אומץ הלב והמורך 

לב  והנדיבות  הפחדנות,   –

והכילות - הקמצנות, והצדק 

והרזע, והבוזת והעשות, והתקוה והיראה ממה שעלול להתרחש בעתיד, והאהבה והזנאה, וההנאה 

והצער, והגאוה והענוה, והזררה - ההשתררות והזפלות, והרבה כאלו – והרבה מידות כיוצא בהם 

ממה זאת מזתמזת בהם במצפונך - בסתר עניניך.

והזמזים  והמזרתים  וליועצים  והעבדים  והפקידים  והנגידים  הזוערים  על  ציוה  יתברך  והבורא 

לזמוע ולציית לך ולעמוד למצותך – להישמע לך ולהתיצב לפקודתך על פי בחירתך עד קץ ידוע 

– עד זמן קצוב אשר ייעד הבורא בעבורך לסיום תפקידך כאן בעולם הזה, אלא בענינים מיוחדים 

ֲאָרם להם בעת התחברותם אליך – ובשעת יצירתך כאשר חיבר הבורא  - זולתי בדברים מיוחדים, ּבֵ

את בעלי התפקידים הממונים על ההיכל ביאר להם כל אחד תפקידו. והם ענין ההכרח ומקום 

הגשירה – והם דברים שהאדם מוכרח בהם, מכח גזירת הבורא ]היינו, שהבורא ציווה על כל אותם 

הטובים שנעשו בסתר ובגלוי, 

הלב  בצפונות   – ובמצפון 

ובנראה – ובמעשים הנראים 

לעין, על ידי כל המזתמזים 

בהם - בהיכל מכל מי זקדם 

שכרו – שהזכרנוהו קודם, מן 

והנגידים  הזוערים  שהם:   –

והפקידים  והמושלים   -

והיועצים  והעבדים 

לשרת  שנבחרו  והמזרתים 

לפרקים. והסופר הזני הוא כותב המעזים הרעים  באופן ארעי  המשמשים  בקביעות והזמזים 

– את כל מעשיך הרעים, על הדרך הנשכר לעיל במעזים הטובים – בדומה לדרך שהזכרנו שבה 

נכתבים המעשים הטובים. ואותם המזרתים שתפקידם לשרת באופן קבוע והזמזים המשמשים 

באופן ארעי לפרקים הם

ׂזֹון  ְוַהּזָׂ ָאָגה,  ְוַהּדְ ְמָחה  ּזִׂ ּכַ ּיֹות,  ְפׁזִ ַהּנַ ּדֹות  ַהּמִ

ְכלּות,  ְוַהּסִ ְוַהָחְכָמה  ְכָחה,  ִ ְוַהּזׁ רֹון  ּכָ ְוַהּשִ גֹון,  ְוַהּיָ

ֶדק  ְוַהּצֶ ילּות,  ְוַהּכִ ִדיבּות  ְוַהּנְ ְוַהּמֶֹרְך,  בּוָרה  ְוַהּגְ

ְרָאה,  ְוַהּיִ ְקָוה  ְוַהּתִ ְוָהַעּשּות,  ת  ְוַהּבׁזֶ ע,  ְוָהֶרׁזַ

ֲאָוה  ְוַהּגַ ַער,  ְוַהּצַ ְוַהֲהָנָאה  ְנָאה,  ְוַהּזִׂ ְוָהַאֲהָבה 

ה  ה ָכֵאּלּו ִמּמַ ְפלּות, ְוַהְרּבֵ ִ ָרָרה ְוַהּזׁ ְוָהֲעָנָוה, ְוַהּזְׂ

ַמְצּפּוֵנְך. ֶהם ּבְ ת ּבָ ׁזֶ ּמֶ ּתַ ַאּתְ ִמׁזְ ָ ּזׁ

ִגיִדים  ְוַהּנְ ֹוֲעִרים  ַהּזׁ ה  ִצּוָ ַרְך  ִיְתּבָ ְוַהּבֹוֵרא 
ְוַהּיֹוֲעִצים  ְוָהֲעָבִדים  ִקיִדים  ְוַהּפְ

ְוַלֲעֹמד  ָלְך  ֹמַע  ִלׁזְ ים  ׁזִ ּמָ ַ ְוַהּזׁ ְרִתים  ׁזָ ְוַהּמְ

ְמֻיָחִדים,  ְבִעְנָיִנים  א  ֶאּלָ ָידּוַע,  ֵקץ  ַעד  ְלִמְצָוֵתְך 

ִעְנַין  ְוֵהם:  ֵאַלִיְך,  רּוָתם  ִהְתַחּבְ ֵעת  ּבְ ָלֶהם  ֲאָרם  ּבֵ

ֵשָרה. ַהֶהְכֵרַח ּוְמקֹום ַהּגְ

ְרֶאה, ַעל ְיֵדי  ְצּפּון ּוַבּנִ לּוי, ּוַבּמַ ֶתר ּוַבּגָ ּסֵ ַהּטֹוִבים ּבַ

ִמן  ִשְכרֹו  ַדם  ּקָ ׁזֶ ִמי  ל  ִמּכָ ֶהם  ּבָ ים  ׁזִ ּמְ ּתַ ׁזְ ַהּמִ

ְוָהֲעָבִדים  ִקיִדים  ְוַהּפְ ִגיִדים  ְוַהּנְ ֹוֲעִרים  ַהּזׁ

ִני  ֵ ים. ְוַהּסֹוֵפר ַהּזׁ ׁזִ ּמָ ַ ְרִתים ְוַהּזׁ ׁזָ ְוַהּיֹוֲעִצים ְוַהּמְ

ר  ְשּכָ ַהּנִ ֶרְך  ַהּדֶ ַעל  ָהָרִעים  ים  ֲעׂזִ ַהּמַ ּכֹוֵתב  הּוא 

ֵהם  ים  ׁזִ ּמָ ַ ְוַהּזׁ ְרִתים  ׁזָ ְוַהּמְ ַהּטֹוִבים.  ים  ֲעׂזִ ּמַ ּבַ

ועל ידו נסתרים מומי העבירות, אך כשיסור הגוף מעל הנפש תתגלה חרפתה של הנפש. וזהו 

שנאמר )איוב לז, ז( 'ביד כל אדם יחתום לדעת כל אנשי מעשהו'. עכ"ד. וב'מכתב מאליהו' )ח"ד 

עמ' 92( הוסיף, דכן גם מה שמבקשים מהשי"ת "כתבנו בספר החיים", הספר שכותב בו השי"ת 

וספרי מתים",  חיים  "ספרי  והיינו  וכל המחשבות.  כל המעשים  נרשמים  נפש האדם שבה  הוא 

ו"תפתח את ספר הזכרונות, ומאליו יקרא, וחותם יד כל אדם בו" וכו' )מוסף לר"ה ויוכ"פ(.

ה'בית הלוי' )פרשת נח( פירש מה שאמר הכתוב "כי אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ יעננה" ואמרו 

בגמרא )תענית יא, א( דאבניו וקורות ביתו מעידים על האדם בשעת הדין: "דמכל פרטי מעשיו 

נעשה איזה שינוי בהעצים הגם דאינם נרגשים לעיני בשר בזה העולם, וממילא כשיביט עליהם 

לעתיד לבוא יתברר על ידיהם כל מעשיו בכל פרט, ובכל מקום אשר יפנה להביט ימצא כתובים 

וחרותים מעשיו" עכ"ד. 

ובמסכת תענית )יא, א( על דברי הפסוק "צדיק וישר הוא" )דברים לב( אמרו: בשעת פטירתו 

של האדם לבית עולמו, כל מעשיו נפרטים לפניו ואומרים לו כך עשית במקום פלוני ביום פלוני 

והוא אומר הן, אומרים לו חתום והוא חותם, שנאמר )איוב לז( ביד כל אדם יחתום, ולא עוד אלא 

שמצדיק עליו את הדין ואומר להם יפה דנתוני, לקיים מה שנאמר, למען תצדק בדברך. ע"כ. 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תקעש תקעו   המוסר   ארחות   

ולא  הנאה  לא  ]מהם[  ממנו 

דברים  הם  ]אלא[  אך  צער, 

והם   – גופך  על  המתחדזים 

לקיום  הנוגעים  דברים  רק 

מבית  עליו  הבאים  גופך, 

ואין  מבחוץ,  או  מבפנים   -

דבר מהם לצרכך – ואין בהם 

הנשמה,  צורך  שהוא  דבר 

בעבורך  והם   – ממך  והם 

ומשתייכים אליך כזליא מן 

הוולד – כמו שייכות השליה 

האפרוח  וכן  לשליא  נצרך  ]הוולד  האפרוח  לגבי   – מן האפרוח  הביצה  קליפת  וכמו  הולד  לגבי 

לקליפת הביצה, רק כל זמן שלא נשלמה צורתם וכל הצורך והשימוש בהם הוא זמני, אבל לאחר 

שנשלמה צורתם אין הם זקוקים להם. כך הוא גם בנוגע לגוף האדם, שאף על פי שהאדם מוכרח 

להשתמש בו לצורך קיומו בעולם, אין לגוף ולכוחותיו חשיבות מצד עצמם, אלא כל ענינם הוא 

לסייע לאדם בזמן הימצאותו בעולם הזה להשלים את נשמתו )טוב הלבנון([. 

ואם תביני ותזכילי כוונתי בך – את כוונתי ביצירתך ומהי היא המטרה בכך שהבאתי אותך לעולם 

הזה, וטובתי עליך – ותאמיני בטובה העצומה שעשיתי עמך בכך, ותבחרי בעבודתי ]לעבוד אותי[, 

ותרחקי מהמרותי – ותתרחקי מלהמרות את רצוני

לשמוע  ומשרתים  פקידים 

בקולך כפי בחירתך ורצונך, 

מלבד מספר כוחות הפועלים 

שאין  יצירתו,  מעת  באדם 

את  למנוע  באפשרותו 

תלויים  אינם  והם  פעולתם 

כלל בבחירתו, כגון הכוחות 

המזון,  עיכול  על  הממונים 

והמחזיק  המושך  הכח  שהם 

וכו' וכפי שביאר רבינו לעיל 

)מנוח הלבבות([. 

וכן התיר לך הבורא להזתמז 

בכולם – בכל הכוחות הללו בתקנת גופך – לצורך קיום גופך ובכל מה זהזליטך לעזותו – ולעשיית 

כל הפעולות שהבורא נתן לך את השליטה לעשותן, ולשם כך מסר בידך את כל הכוחות הנצרכים 

לכך בעולם השה, על פנים ידועים – באופנים מסויימים ובענינים – ובתנאים מיוחדים, ופעולות אלה 

הם: קיום כל המצוות הזכליות – המצוות שהשכל מחייב לקיים אותן והמצוות הזמעיות – הן החוקים 

והמשפטים שאין השכל מחייבם, וכל חיובינו בהם הוא מחמת ששמענו בסיני שצווה עליהם הבורא 

יתברך, ולולא זאת הם לא היו ידועים לנו )מרפא לנפש( והמותרות – והפעולות שמותר לעשותן 

והם בגדר "רשות". 

והזהיר אותך הבורא על כך ואמר לך: כל אזר זמתיו בידך – כל הכוחות שנתתי בידך, והזלטתיך 

– והשלטתי אותך עליהם להזתמז בו ]בהם[ בעולם השה, אל יזיאך – אל תשלה עצמך לחשוב 

בטעות שהם עצמם דרושים לקיומך, לשלמותך, או להנאתך, כי דברים אלה לא יוסיף לך בעצמך 

מאומה ואף לא יגרע ממך מאומה, ולא תגיע אליך - לנשמתך

ים  ׁזִ ָבִרים ִמְתַחּדְ ּנּו ֲהָנָאה ְולֹא ַצַער, ַאְך ֵהם ּדְ ִמּמֶ

ְך,  ָבר ֵמֶהם ְלָצְרּכֵ ִית אֹו ִמחּוץ, ֵאין ּדָ ַעל ּגּוֵפְך ִמּבַ

יָצה ִמן  ַהּבֵ ת  ְוִכְקִלּפַ ָלד  ַהּוָ ְלָיא ִמן  ִ ּזׁ ּכַ ְך  ִמּמֵ ְוֵהם 

ָהֶאְפרַֹח.

ָעַלִיְך,  ְוטֹוָבִתי  ָבְך  ָנִתי  ַכּוָ יִלי  ּכִ ְוַתׂזְ ִביִני  ּתָ ְוִאם 
ֵמַהְמרֹוִתי  ְוִתְרֲחִקי  ַבֲעבֹוָדִתי,  ְוִתְבֲחִרי 

ַנת ּגּוֵפְך ּוְבָכל  ַתּקָ ם ּבְ ֻכּלָ ׁז ּבְ ּמֵ ּתַ ָלְך ְלִהׁזְ יר  ְוִהּתִ
ה, ַעל  עֹוָלם ַהּשֶ ִליֵטְך ַלֲעׂזֹותֹו ּבָ ִהׁזְ ֶ ַמה ּזׁ

ְצֹות  ל ַהּמִ ּוְבִעְנָיִנים ְמֻיָחִדים, ְוֵהם ּכָ ִנים ְידּוִעים  ּפָ

רֹות. ְוָאַמר ָלְך: ּתָ ְמִעּיֹות ְוַהּמֻ ִ ְכִלּיֹות ְוַהּזׁ ַהּזִׂ

ׁז  ּמֵ ּתַ ְלִהׁזְ יְך  ַלְטּתִ ְוִהׁזְ ָיֵדְך  ּבְ יו  ְמּתִ ׂזַ ר  ֲאׁזֶ ל  ּכָ
י לֹא יֹוִסיף  ּכִ יֵאְך,  ִ ַיּזׁ )ש(ַאל  ה,  ַהּשֶ עֹוָלם  ּבָ ּבֹו 

ֵאַלִיְך  יַע  ַתּגִ ְולֹא  ִיְגָרע,  ְולֹא  ַעְצֵמְך ְמאּוָמה  ּבְ ָלְך 

משל למה הדבר דומה, לעירוני שנשא בת מלכים, אם יביא לה כל מה שבעולם, אינם חשובים לה 

כלום, שהיא בת מלך. כך הנפש, אילו הבאת לה כל מעדני עולם, אינם כלום לה, למה שהיא מן 

העליונים"... כי אין הנשמה אוהבת העולם הזה כלל אלא אדרבא מואסת בו... עכ"ל. 

בספר 'מכתב מאליהו' כתב לבאר, דלכאורה אם הנשמה אינה נהנית כלל מזה העולם, מדוע אם 

כן מתאוה האדם לתענוגי עוה"ז, אחר שאין הנשמה נהנית מזה כלל? וביאר, דכל עיקר מה שאדם 

מתאוה לכל מיני תענוגי עולם הזה הוא רק משום שהוא רוצה להשתיק בדרך תחליף ודמיון את 

הרגשת החסרון שהוא מוצא בעצמו, אשר באמת אינה אלא רעב רוחני, געגועי הנשמה למצב 

שלימותה, ורעב זה אין ביכולת העולם-הזה להשביעו, ועל כן "אין אדם מת וחצי תאוותו בידו" 

כי הדמיון לא ישביע. 

ש. אל יזיאך כי לא יוסיף לך בעצמך מאומה ולא יגרע. כלומר, שאל תטעי לחשוב כי מכך שהקב"ה 

השליט את האדם על העוה"ז הרי שהעוה"ז דרוש לקיום הנשמה או לשלמותה או להנאתה, לא כן 

הדבר, אלא אדרבה העוה"ז לא יוסיפו ולא יגרעו מתועלת הנשמה מאומה. בספר 'מסילת ישרים' 

)פרק א'( הרחיב לבאר כי הנשמה אינה מוצאת שום נחת רוח בכל עינוגי זה העולם. והוא מה 

שלמדונו ז"ל במדרש קהלת, זה לשונם )קהלת רבה ו, ו(: "'וגם הנפש לא תמלא' )קהלת ו, ז(, 

 עיונים 
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ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

 ארחות המוסר  תקעט תקעח  ארחות המוסר 

זמזתמז  החכם,  הרופא 

להשיק,  זדרכם  בסמים 

לצורך   – הגופות  בתועלת 

בסמים  כגון  הגוף,  תועלת 

המות[  ]בסמי  הממיתים 

כשיודע  ודומיהם,   – ושולתם 

למחלה  רפואה  שיהיו  בהם 

ידועה.

 – ואם תהיי על הדעת השאת 

ידיעה  פי  על  תתנהגי  ואם 

זכלך,  כח  את  ותגבירי  זו, 

ולהדרכתו,  לעצתו  ותזמעי 

על  הממונה  הסופר  יכתוב 

ולא  אף את כל תנועותיך המותרות ]מעשי הרשות[, שאין במהותן לא מצוה  המעזים הטובים 

כל  ויהיו  עליהם,  ויתווספו   – עליהם  נוספות  ותהיינה  הטובים,  מעשיך   - המעזים  בכלל  עבירה, 

זמזיך עושרים לך בעבודתי – כך שכל העומדים תחת פקודתך יהיו לך לעזר לעבוד אותי. ואם 

תמרי את

מה  בכל  בהנהגתך 

– שהשלטתי  זהזלטתיך בו 

אותך עליו, אז אעלך ]אעלה 

אותך[ אל הגדולה זבמעלות 

מבין  הגבוהה  המעלה  אל   –

המעלות, שהיא מעלת בחירי 

ואקרבך  ]ואהובי[,  וסגולתי 

אל רחמי – אל מדת הרחמים 

כבודי  בשיו  ואלביזך  שלי, 

תבחרי  ואם  יקרי.  ובאור 

תעדיפי  אם  אך   – בהמרותי 

אענזך  רצוני,  את  להמרות 

– אעניש אותך בעונז גדול 

ארוך  עינוי  ואענך  ]חמור[, 

בעינויים  אותך  ואייסר   –

ממושכים.

ואם תסכלי באופני הזימוז 

את  תביני  לא  ואם   – בהם 

בכוחות  השימוש  דרכי 

מן  ובמידות באחד  ובחושים 

– שהטלתי עליך לעבוד אותי בהם, מפני טרדותיך בגופך  הדברים אזר חייבתיך בהם בעבודתי 

ועסקיו - וצרכיו ובשאר ענינים הכרוכים בו, אזר נסיתיך בהם – אשר אני מנסה אותך בהם אם 

בטובתך,  הרוצה  ונאמן  מיוחד, חכם  יועץ  ]נתתי[ לך  ייחדתי  כבר  לא, הנה  או  בעבודתי  תבחרי 

שכזתזאלי בעצתו יורה אותך – ידריך אותך בחכמתו, ואם תתעלמי מעבודתך ומתפקידך - יעירך 

– יעורר אותך למלא ייעודך, ויועץ זה הוא הזכל. ולכן התייעצי עמו בכל דבריך - בכל עניניך, 

כי הוא יצווך – יצוה לך כיצד להזתמז בכל הכוחות העומדים לפניך – לרשותך באופני עבודתי – 

בדרכי העבודה אשר הטלתי עלייך, ותזובנה – ועל ידי זה תהפכנה המידות המגונות שבך להיות 

רצויות ומזובחות ]כלומר, השומע בעצת שכלו, ישכיל להשתמש אפילו במידות המגונות, כמו 

הכעס והגאוה והעזות, כפי רצון ה', שהרי אין לך מידה שאין לה מקום בעבודת ה' )טוב הלבנון([, 

כאזר יעזה – כפי שנוהג

יק  ם ְלַהּשִ ְרּכָ ּדַ ים ׁזֶ ַסּמִ ׁז ּבְ ּמֵ ּתַ ׁזְ ּמִ ָהרֹוֵפא ֶהָחָכם ׁזֶ

ִמיִתים ְושּוָלָתם. ים ַהּמְ ּמִ ּסַ תֹוֶעֶלת ַהּגּופֹות, ּכַ ּבְ

ְכֵלְך,  ׂזִ יִרי  ְוַתְגּבִ ַהּשֹאת,  ַעת  ַהּדַ ַעל  ְהִיי  ּתִ ְוִאם 
ים  ֲעׂזִ ְמִעי ַלֲעָצתֹו, )ח(ִיְכּתֹב סֹוֵפר ַהּמַ ְוִתׁזְ

ים  ֲעׂזִ ְכָלל ַהּמַ רֹות ּבִ ּתָ נּועֹוַתִיְך ַהּמֻ ל ּתְ ַהּטֹוִבים ּכָ

ל  ּכָ ְוִיְהיּו  ֲעֵליֶהם,  נֹוָספֹות  ְוִתְהֶייָנה  ַהּטֹוִבים, 

ֶאת  ְמִרי  ּתַ ְוִאם  ֲעבֹוָדִתי.  ּבַ ָלְך  עֹוְשִרים  ִיְך  ׁזַ ּמָ ׁזַ

ֶאל  ַאֲעֵלְך  ּבֹו,  יְך  ַלְטּתִ ִהׁזְ ֶ ּזׁ ַמה  ל  ּכָ ַהְנָהַגת  ּבְ

ַוֲאָקְרֵבְך ֶאל  ִתי,  ּוְסֻגּלָ ִחיַרי  ּבְ ַמֲעלֹות  ּבְ ׁזֶ דֹוָלה  ַהּגְ

ְבֲחִרי ְבַהְמרֹוִתי,  בֹוִדי. ְוִאם ּתִ ְך ִשיו ּכְ יׁזֵ ַרֲחַמי ְוַאְלּבִ

ְך ִענּוי ָארְֹך. דֹול ַוֲאַעּנֵ ְך עֶֹנׁז ּגָ ֶאֶעְנׁזֵ

ִמן  ַאַחד  ּבְ ֶהם  ּבָ ּמּוׁז  ִ ַהּזׁ ָאְפֵני  ִלי  ְסּכְ ּתִ ְוִאם 
ֲעבֹוָדִתי,  ּבַ ֶהם  ּבָ יְך  ְבּתִ ִחּיַ ר  ֲאׁזֶ ָבִרים  ַהּדְ

ֶהם,  יִתיְך ּבָ ר ִנּסִ גּוֵפְך ַוֲעָסָקיו ֲאׁזֶ ֵתְך ּבְ ֵני ִטְרּדָ ִמּפְ

ֲאִלי  ׁזְ ּתִ ׁזֶ ּכְ ֶנֱאָמן,  ָחָכם  יֹוֵעץ  ָלְך  י  ִיַחְדּתִ ה  ִהּנֵ

ְוהּוא  ְיִעיֵרְך,  ִמי  ְתַעּלְ ּתִ ְוִאם  אֹוָתְך,  יֹוֶרה  ֲעָצתֹו 

ְך  ְיַצּוֵ י הּוא  ּכִ ָבַרִיְך,  ּדְ ָכל  ּבְ ִעּמֹו  ִהְתָיֲעִצי  ֶכל.  ַהּזֵׂ

ָאְפֵני ֲעבֹוָדִתי,  ָכל ָהעֹוְמִדים ְלָפַנִיְך ּבְ ׁז ּבְ ּמֵ ּתַ ְלִהׁזְ

ה  ר ַיֲעׂזֶ ֲאׁזֶ חֹות, ּכַ ּבָ ּדֹות ַהְמֻגּנֹות ְמׁזֻ ְוָתׁזְֹבָנה ַהּמִ

האדם  כאשר  הטובים.  בכלל המעזים  תנועותיך המותרות  כל  הטובים  סופר המעזים  יכתוב  ח. 

בא לידי הכרה שתכלית בואו לעולם הזה הוא כדי לעבוד את ה', הוא מכוון את כל מחשבותיו 

זו, ואז גם אותן הפעולות שאין הן מצוה או עבירה מפורשת, כגון האכילה  ותנועותיו למטרה 

והשתיה וההתעסקות בפרנסה ובשאר צרכי הגוף, גם הן נחשבות למעשים טובים, מפני שהאדם 

לו  וכן להיפך, מי שמציב  ה'.  ידן את מטרתו, שהיא עבודת  עושה אותן לאמצעים להשיג על 

למטרה לרדוף אחרי תענוגי והבלי העולם הזה וללכת בשרירות לבו, ולהמרות על ידי כך את 

רצון הבורא, גם פעולותיו המותרות נחשבות לעבירות, מפני שהוא עושה אותן לאמצעים להגיע 

על ידן לשאיפתו הפסולה )על פי מרפא לנפש וטוב הלבנון(.

במסכת אבות )פ"ב מי"ב( אמרו: "וכל מעשיך יהיו לשם שמים". וביאר רבינו יונה: אפילו כאשר 

אתה עוסק בענייני העולם הזה כאכילה ושתיה ושאר צרכי הגוף, גם כן יהיו כוונותיך רק כדי 

להשלים צרכי הגוף, כדי שתוכל לעבוד את בוראך ולעסוק בתורה ובמצוות כראוי. וכן דרש בר 

 עיונים 



הלבבותביושר לבב שער עבודת האלהיםחובות 

 ארחות המוסר  תקפא 

הלבבות שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תקפ  

את  תמרי  אם  אך   – עצתו 

עצת השכל ותטי – ותשמעי 

שהוא  הזני,  היועץ  לדעת 

זהוא  השטן,  הרע,  היצר 

השכל  כנגד  העומד   – כנגדו 

בהם  ותזתמזי  עניניו,  בכל 

ותשתמשי   – ייעצך  כאזר 

ייעץ  שהוא  כפי  בכוחותיך 

לך, תזובנה – אז תהפוכנה מידותיך הרצויות והמזובחות להיות מגונות, כדרכו של הרופא הכסיל 

]הטפש[ אזר ימית בסמים המועילים – ממית את החולה על ידי תרופות מועילות, מפני סכלותו 

באופני זימוזם – מפני חוסר הבנתו בדרך השימוש בהם, ויכתוב הסופר הרעות – והסופר הממונה 

על כתיבת המעשים הרעים יכתוב גם את כל תנועותיך

ָכל  הּוא ְכֶנְגּדֹו ּבְ ִני, ׁזֶ ֵ י ְלַדַעת ַהּיֹוֵעץ ַהּזׁ ֲעָצתֹו ְוַתּטִ

ׁזְֹבָנה  ּתָ ִייָעֵצְך,  ר  ֲאׁזֶ ּכַ ָבֶהם  י  ׁזִ ּמְ ּתַ ְוִתׁזְ ִעְנָיָניו, 

ר  ֲאׁזֶ ִסיל  ַהּכְ רֹוֵפא  ּכָ ְמֻגּנֹות,  חֹות  ּבָ ַהְמׁזֻ ִמּדֹוַתִיְך 

ָאְפֵני  ּבְ ִסְכלּותֹו  ֵני  ִמּפְ ַהּמֹוִעיִלים,  ים  ּמִ ּסַ ּבַ ָיִמית 

נּועֹוַתִיְך  ּתְ ל  ּכָ ָהָרעֹות  סֹוֵפר  ְוִיְכּתֹב  ם,  ּמּוׁזָ ׁזִ

קפרא )ברכות סג, א(: איזהו פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויין בה, 'בכל דרכיך דעהו והוא יישר 

אורחותיך' )משלי ג, ו(.

וכן כתב ה'שולחן ערוך' )או"ח סי' רל"א ס"א(: "בכל מה שיהנה בעולם הזה, לא יכוין להנאתו, אלא 

לעבודת הבורא יתברך, כדכתיב 'בכל דרכיך דעהו', ואמרו חכמים 'כל מעשיך יהיו לשם שמים', 

שאפילו דברים של רשות, כגון האכילה והשתיה וכו' וכל צרכי גופך, יהיו כולם לעבודת בוראך 

או לדבר הגורם עבודתו, שאפילו היה צמא ורעב, אם אכל ושתה להנאתו אינו משובח אלא יתכוין 

שיאכל וישתה כפי חיותו לעבוד את בוראו וכו'. כללו של דבר, חייב אדם לשום עיניו ולבו על 

דרכיו ולשקול כל מעשיו במאזני שכלו, וכשרואה דבר שיביא לידי עבודת הבורא יתברך יעשהו, 

ואם לאו לא יעשהו, ומי שנוהג כן עובד את בוראו תמיד".

ב'משנה ברורה' )שם סק"ה( הביא מה שכתב ה'חיי אדם': "וראיתי לאנשי מעשה שקודם אכילה 

היו אומרים: הנני רוצה לאכול ולשתות כדי שאהיה בריא וחזק לעבודת השם יתברך". עכ"ד. ומי 

שאוכל בכוונה זו, כתב הרמ"א )או"ח סי' קס"ז ס"ה, ובמ"ב שם ס"ק ל"א( שאכילתו דומה לקרבן. 

ועוד כתב המ"ב )סי' ק"ע ס"ק מ"ה( בשם השל"ה שנחשבת סעודת מצוה.

וכתב הרמב"ן )עה"ת דברים ו, יג( שמה שאמרו שאפילו דברים של רשות שאדם עושה כאכילה ושתיה 

וכדו' וכל צרכי הגוף צריך לעשותם בכוונה לעבודת הבורא יתברך, דבר זה נלמד מהפסוק )שם( 'ואתו 

תעבוד' שצריך לעבוד את הבורא בכל מעשיו, ואף כשעוסק בצרכיו הגשמיים יכוין שעושה כן לצורך 

עבודתו. וראה בחינוך )מצוה תיח( שדבר זה נכלל במצוות אהבת ה', וכן משמע ברמב"ם בשמונה 

פרקים )סוף פ"ה(. וראה עוד בהקדמת ה'שערי יושר' שדבר זה נכלל במצות קדושים תהיו.

והגר"א באמרי נועם )ברכות נד, א, ד"ה בכל( על מה ששנינו שם במשנה 'ואהבת את ה' אלקיך 

וביצר הרע, ביאר, שמה שברא הקב"ה את היצר הרע אינו  יצרך ביצר טוב  בכל לבבך' בשני 

בשביל קיבול שכר בלבד, אלא שיש תועלת מעצם היצר הרע, משום שאם לא היה לאדם יצר 

הרע לא היה יכול לחיות אפילו שעה אחת, משום שהיצר טוב אינו רוצה לא לאכול ולא לשתות 

ולא זקוק לאשה ולא היה העולם יכול להתקיים, לכך נתן הקב"ה יצר הרע באדם, אבל האדם 

צריך לעבוד את השי"ת גם ביצר הרע, דהיינו שאפילו כשאוכל ושותה צריך להזהר לעשות הכל 

לשם שמים ולא בשביל תאוותו, וזה מה שאמר בשני יצרך. 

יתרו ד"ה איתא( שכתב, שצריך להיזהר כשעוסק בפרנסתו בענייני  )עה"ת  הלוי'  ב'בית  וראה 

העולם הזה שיהיה לשם שמים יותר מדברי תורה, שרק בדברי תורה נאמר שמתוך שלא לשמה בא 

לשמה. וראה בשערי העבודה לרבינו יונה )אות יח( שפירש שצריך לעשות כן מחמת ב' דברים, א'. 

שלא יתעסק אלא בדבר שנברא בשבילו, והיינו עבודת הבורא ]וראה ב'מכתב מאליהו' )ח"א עמ' 

6( שהוא כמועל בקדשים[. ב'. שע"י שמתכוין לשם שמים בהנאות עולם הזה, לא נתמעט שכרו 

לעולם הבא, אבל אם מכוין להנאת גופו, נתמעט שכרו מעולם הבא. עיי"ש שהביא משל לפועל 

המלך שהשתדל בעבודת המלך ולכן לא ניכה לו המלך משכרו מה שאכל ושתה בשעת עבודתו, 

אבל הפועל שנתעצל בעבודתו ניכה לו המלך כל מה שאכל ושתה משכרו.

ה'חפץ חיים' )'שם עולם' ח"א פ"ה( הצביע על דברי הגמרא )ב"מ צא, ב(, שהתורה הרשתה לפועל 

לאכול מפירות בעל הבית, ככתוב: "כי תבוא בכרם רעך ואכלת ענבים כנפשך שבעך", ובשעת 

מלאכה בלבד, כפי שמסיים הכתוב: "ואל כליך לא תתן" )דברים כג, כה(. מה הדין, אם שכרו 

הוא אף בשעת ההליכה,  אוכל  והולך לשניה,  סיים עבודתו באחת  כרם.  לעבוד בשתי חלקות 

שהרי הולך הוא למלאכת בעל הבית. אם כך, אמר ה'חפץ חיים', אם התפלל האדם, ולמד כיכלתו. 

אבל כעת חייב הוא לאכול ולשתות, לעשות לפרנסתו ולישון, אבל כל זה כדי לקום ליום הבא 

ולהמשיך לעבוד את הבורא יתברך – נמצא שבכל שעות היממה הוא בשרות הבורא, ויקבל שכר 

על כל שעות היממה! ]כיוצא בכך, אמר ה'חפץ חיים', מצינו בגמרא )שבת ה, ב( שהמעביר בשבת 

משא ארבע אמות ברשות הרבים, חייב. אם עמד באמצע, פטור. משום שהעביר למקוטעין, שתי 

אמות ועוד שתים. אבל אם עמד לכתף, לתקן את משאו על כתפו, אין זו עמידה. כי גם עמידה 

זו, לצורך ההליכה היא וכחלק ממנה!. וכן כתב ב'באור הלכה' )סימן לח, ד"ה אם(, שהחופר את 

הקבר פטור מקריאת שמע ותפילה גם אם נח מעט, כיון שמנוחתו היא לצורך המשך עבודתו[. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תקפג תקפב   המוסר   ארחות   

תראי – שהלא תודי, כי הדיין 

זנתקיים  מה  כפי  דן  הוא 

שנקבע  מה  כפי   – אצלו 

שהובא  מה  פי  על  אצלו 

פי  על   – בעדים  אם  לפניו, 

עדים או בחוזיו - או על פי 

ראיתו הוא, ואם היה מתקיים 

אצלו – ואילו היה בידו לברר 

ולידע את מה זיז במצפונים 

הנדון,  של  הלב  בצפונות   –

ודאי היה דן עליו – היה קובע 

ואם  לכך.  בהתאם  דינו  את 

זידיעתו  יתברך,  הבורא  כן, 

יודע  שהרי   – זווה  זה  בכל 

הגלוי  את  שווה  באופן  הוא 

 – הנסתר, מן הדין הוא  ואת 

מן הראוי זיזפוט אותך כפי 

ידיעתו הוא, וזה כמו זאמר הכתוב )דברים כט, כח(: ’הנסתרות לה’ אלהינו’.

וכזירצה הבורא להעיר - לעורר אותך לתשובה ולהוכיחך על דרכך הרעה, הוא יצוה על אחד מן 

המזרתים אותך להסתלק מעבודתך – לחדול מלשרת אותך, ואז יחלה האבר ההוא מגופך – ויחלה 

אותו אבר של גופך, או יחלו זנים אברים או כולם, ויחלה וידוה – ויכאב הגוף עד עת ידוע – עד 

זמן מסויים שנקבע לכך. ואם תקיצי ותתעוררי מדרכך

ם ֶאְצלֹו,  ְתַקּיֵ ּנִ ֶ ִפי ַמה ּזׁ ן הּוא ָדן ּכְ ּיָ י ַהּדַ ִתְרִאי, ּכִ

ֶאְצלֹו  ם  ִמְתַקּיֵ ָהָיה  ְוִאם  יו,  ְבחּוׁזָ אֹו  ֵעִדים  ּבְ ִאם 

ְוַהּבֹוֵרא  ָעָליו.  ָדן  ָהָיה  ְצּפּוִנים,  ּמַ ּבַ ׁז  ּיֵ ֶ ּזׁ ַמה 

ּפֹט  ׁזְ ּיִ ין הּוא ׁזֶ ָוה, ִמן ַהּדִ ִדיָעתֹו ַבּכֹל ׁזָ ּיְ ַרְך ׁזֶ ִיְתּבָ

כח(:  כט,  ָבִרים  )ּדְ תּוב  ַהּכָ ָאַמר  ׁזֶ מֹו  ּכְ ְיִדיָעתֹו,  ִפי  ּכְ

רֹות ַלָיי ֱאלֵֹהינּו. ְסּתָ ַהּנִ

ּוְלהֹוִכיֵחְך,  אֹוָתְך  ְלָהִעיר  ַהּבֹוֵרא  ְרֶצה  ּיִ ּוְכׁזֶ
ק  ּלֵ ְרִתים ְלִהְסּתַ ׁזָ ה ַאַחד ִמן ַהּמְ ְיַצּוֶ

ַנִים  ֵמֲעבֹוָדֵתְך, ְוֶיֱחֶלה ָהֵאֶבר ַההּוא ִמּגּוֵפְך, אֹו ׁזְ

ִקיִצי  ם, )ט(ְוֶיֱחֶלה ְוִיְדֶוה ַעד ֵעת ָידּוַע. ְוִאם ּתָ אֹו ֻכּלָ

– את כל מעשייך  המותרות 

והמותר  הרשות  בגדר  שהם 

בכלל   - רעותיך  בכלל 

ותהיינה  הרעים,  מעשיך 

נוספות ]ותתוספנה[ עליהן.

תמצאי  זו  ובדרך   – ותמצאי 

וזמזיך  עושריך  כל  את 

זתפגעי  מי  וכל  ומזרתיך 

על  מסכימים  בו,  ]שתפגשי[ 

לשרתך  עומדים   – רצונך 

ועושים   – חפציך  ומפיקים 

 – בהם  ותוסיפי  רצונך,  את 

על ידם זמחה וזזון ]כוונת 

ובחרת  שמאחר  רבינו, 

הרע  היצר  בעצת  לשמוע 

יתרגלו  עצמך,  את  ולטמא 

והמשרתים  הכוחות  כל 

שבגופך להתאוות אל התאוה, ולשמוח ולשוש בהנאת החטא, כפי שהורגלו, שכן כולם ישתוקקו 

כליל  למאוס  וגופך  טבעך  את  שיטו  עד  יותר,  אותך  יחטיאו  ויום  יום  ובכל  העולם,  לתאוות 

בעבודת ה', וכמו שאמר הכתוב )דברים לב, טו( "וישמן ישורון ויבעט", ואמרו חכמינו ז"ל )אבות 

ד, ב(: "עבירה גוררת עבירה" )עפ"י פת לחם וטוב הלבנון([. 

ממשיך השכל: וכל שה שאמרתי לך שבוראך כולל את הפעולות המותרות בין המעשים הטובים או 

הרעים, הוא מגיע לך בצדק מבוראך – מאת הבורא, על בחרך המרותו מעבודתו – על שבחרת להמרותו 

מאשר לעבדו, או עבודתו מהמרותו – או שבחרת לעבדו מאשר להמרות את דברו - במצפונך ובכוונתך 

בסתרך – בלבך ובכוונותיך הנסתרות, וכאשר בפנימיותך בחרת להמרות אותו במקום לעבוד אותו, אזי 

מעשייך יחשבו כולם לצד השלילי, וכן להיפך כאשר תבחרי לעבוד אותו במקום להמרות אותו, ואת 

מכוונת את פעולותיך המותרות למטרה שבחרת לעצמך יתווספו גם הם לחיוב, כי הנגלה והנסתר ממך 

זוים אצלו – כי הגלוי והנסתר שבך שוים לפניו, והוא יגמלך – והוא ישלם את שכרך על מה זהזקיף 

עליו ממך מכל שה – כפי מחשבותייך וכוונת לבך שהשקיף וראה אצלך, ואם נעלם מבני אדם - ואף על 

פי שכוונות הלב נסתרות מבני אדם, הרי הכל גלוי וצפוי לפניו יתברך. והראיה שזוהי שורת הדין, הלא 

ְכָלל ָרעֹוַתִיְך, ְוִתְהֶייָנה נֹוָספֹות ֲעֵליֶהן. רֹות ּבִ ּתָ ַהּמֻ

ִמי  ְוָכל  ְרַתִיְך  ּוְמׁזָ ִיְך  ׁזַ ּמָ ְוׁזַ עֹוְשַרִיְך  ְוִתְמְצִאי 
ְרצֹוֵנְך  ַעל  יִמים  ַמְסּכִ בֹו  ְפְגִעי  ּתִ ׁזֶ

ׂזֹון. ְמָחה ְוׂזָ ּוְמִפיִקים ֲחָפַצִיְך, ְותֹוִסיִפי ָבֶהם ׂזִ

ַהְמרֹותֹו  ֳחֵרְך  ּבָ ַעל  ִמּבֹוְרֵאְך  ֶצֶדק  ֶשה  ְוָכל 
רֹותֹו  ֵמַהּמְ ֲעבֹוָדתֹו  אֹו  ֵמֲעבֹוָדתֹו, 

ר  ְסּתָ ְוַהּנִ ְגֶלה  ַהּנִ י  ּכִ ִסְתֵרְך,  ּבְ ָנֵתְך  ּוְבַכּוָ ַמְצּפּוֵנְך  ּבְ

ִקיף  ִהׁזְ ֶ ִוים ֶאְצלֹו, ְוהּוא ִיְגְמֵלְך ַעל ַמה ּזׁ ְך ׁזָ ִמּמֵ

ֵני ָאָדם. ֲהלֹא  ל ֶשה, ְוִאם ֶנְעָלם ִמּבְ ְך ִמּכָ ָעָליו ִמּמֵ

ט. ויחלה וידוה עד עת ידוע ואם תקיצי ותזובי אליו יצוהו לזוב לעבודתך וירפא גופך. במסכת 

עבודה זרה )נה, א( אמרו: "יסורין, בשעה שמשגרין אותן ]הקב"ה ובית דינו[ על האדם, משביעין 

אותן ]כלומר, את השר הממונה על היסורים )מהרש"א([ שלא תלכו ]אליו להתחיל ליסרו[ אלא 

ביום פלוני, ולא תצאו ]ממנו[ אלא ביום פלוני, ובשעה פלונית, ועל ידי ]רופא[ פלוני, ועל ידי 

]השימוש ב[סם פלוני". וביאר המהרש"א: בודאי תשובה ותפלה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה, 

שתתבטל אף בתוך הזמן שנקצב ליסורים, ומבטלים אף את השבועה שנשבע השר הממונה על 

 עיונים 



הלבבותביושר לבב שער עבודת האלהיםחובות 

 ארחות המוסר  תקפה 

הלבבות שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תקפד  

יצוה   – יצווהו  אליו,  ותזובי 

לזוב  הבורא על אותו אבר 

לשרתך,  לשוב   – לעבודתך 

וירפא את גופך, ויזוב לענינו 

למצבו  ויחזור   – הראזון 

הכתוב  זאמר  כמו  הקודם, 

’אוילים  יש-כ(:  קש,  )תהלים 

ומעוונותיהם  פזעם  מדרך 

והאוילים  השוטים   – יתענו 

ובאו  שהתפתו אחר תאותם 

אוכל  כל  וצער,  סבל  לידי 

תתעב נפזם ויגיעו עד זערי 

מות, וישעקו אל ה’ – כשתחסר 

להם אותה התאוה שהתרגלו 

ה'  אל  לזעוק  ידעו  אליה, 

הלבנון(  )טוב  אליו  ולשוב 

ממצוקותיהם  להם  בצר 

וירפאם  יוזיעם, יזלח דברו 

וימלט מזחיתותם’.

נסיונך  ימי  יזלמו  וכאזר 

ימי  וכאשר   – השה  בעולם 

בעבורך  שנקצבו  הנסיון 

הבורא  יצוה  לקיצם,  יגיעו 

 – זשכרנו  מי  כל  את  יתעלה 

על כל הכוחות שהזכרנו שסייעו לך בתפקידך, מן - שהם הפקידים והזמזים והזוערים והעבדים 

והמזרתים לזוב - לסור מעליך – להתנתק ולהסתלק ממך, ואז יינתקו הקזרים והמצועים – ואז 

יתפרדו הקישורים והאמצעים אזר בינך ובין גופך, ותזובי אל ענינך הראזון – ותשוב נשמתך אל 

מצבה הראשון, וייזאר גופך אין תנועה לו ולא הרגזה – וגופך ישאר ללא תנועה וללא כל הרגשה, 

ויזוב ויחזור גם הוא לענינו הראזון – למצבו הקודם אל העפר, כמו זאמר שלמה המלך החכם 

)קהלת יב, ש(: ’ויזוב העפר על הארץ כזהיה והרוח תזוב אל האלהים אזר נתנה’.

א  ִויַרּפֵ ַלֲעבֹוָדֵתְך,  ָלׁזּוב  הּו  ְיַצּוֵ ֵאָליו,  ְוָתׁזּוִבי 

תּוב  ָאַמר ַהּכָ מֹו ׁזֶ גּוֵפְך, ְוָיׁזּוב ְלִעְנָינֹו ָהִראׁזֹון, ּכְ

ּוֵמֲעֹוֹנֵתיֶהם  ָעם  ׁזְ ּפִ ֶרְך  ִמּדֶ ֱאִוִלים  יש-כ(:  ים קש,  ִהּלִ )ּתְ

ֲעֵרי  ׁזַ ַעד  יעּו  ַוַיּגִ ם  ַנְפׁזָ ַתֵעב  ּתְ אֶֹכל  ל  ּכָ ִיְתַעּנּו, 

ֻצקֹוֵתיֶהם  ִמּמְ ָלֶהם  ר  ּצַ ּבַ ְיָי  ֶאל  ְשֲעקּו  ַוּיִ ָמֶות, 

ִחיתֹוָתם. ְ ט ִמּזׁ ֵאם ִויַמּלֵ ָברֹו ְוִיְרּפָ ַלח ּדְ יֵעם, ִיׁזְ יֹוׁזִ

ה  ְיַצּוֶ ה,  ַהּשֶ עֹוָלם  ּבָ ִנְסיֹוֵנְך  ְיֵמי  ְלמּו  ִיׁזְ ר  ְוַכֲאׁזֶ
ִמן  ַכְרנּו  ּשָ ׁזֶ ִמי  ל  ּכָ ה  ִיְתַעּלֶ ַהּבֹוֵרא 

ְוָהֲעָבִדים  ֹוֲעִרים  ְוַהּזׁ ים  ׁזִ ּמָ ַ ְוַהּזׁ ִקיִדים  ַהּפְ

ִרים  ׁזָ ַהּקְ ְתקּו  ְוִיּנָ ֵמָעַלִיְך,  ָלׁזּוב  ְרִתים  ׁזָ ְוַהּמְ

ֶאל  ְוָתׁזּוִבי  גּוֵפְך,  ּוֵבין  יֵנְך  ּבֵ ר  ֲאׁזֶ ּצּוִעים  ְוַהּמִ

נּוָעה לֹו ְולֹא  ֵאר ּגּוֵפְך ֵאין ּתְ ִעְנָיֵנְך ָהִראׁזֹון, ְוִיׁזָ

מֹו  ּכְ ָהִראׁזֹון,  ְלִעְנָינֹו  הּוא  ם  ּגַ ְוָיׁזּוב  ה,  ׁזָ ַהְרּגָ

ָאַמר ֶהָחָכם )קֶֹהֶלת יב, ש(: ְוָיׁזֹב ֶהָעָפר ַעל ָהָאֶרץ  ׁזֶ

ְנָתָנּה.  ר  ֲאׁזֶ ָהֱאלִֹהים  ֶאל  ׁזּוב  ּתָ ְוָהרּוַח  ָהָיה  ׁזֶ ּכְ

היסורים. אולם כשלא חזר האיש בתשובה, אז משלימים היסורים את הזמן שנקצב להם.

במסכת ברכות )ה, א(: אמר רבא, ואיתימא רב חסדא: אם רואה אדם שיסורין באין עליו, יפשפש 

במעשיו ]-יחפש במעשיו איזו עבירה עבר שבשבילה ראויים לבוא עליו יסורים אלה[, שנאמר 

]עבירה  מצא  ולא  ]במעשיו[  עד השם'. פשפש  ונשובה  ונחקורה  דרכינו  'נחפשה  מ(:  ג,  )איכה 

שבשבילה ראויים יסורים אלה לבוא עליו[, יתלה ]את היסורים[ בביטול תורה ]שבודאי באו משום 

עוון ביטול תורה[, שנאמר )תהלים צד, יב(: 'אשרי הגבר אשר תיסרנו יה, ומתורתך תלמדנו'". 

וכתב המאירי )שבת נה, א(: "מעיקרי הדת, להאמין שכל מה שיקרה לאדם, מטוב ועד רע, הכל 

]ועיין בהרחבה ברמב"ם הלכות תענית א, ב-ג וברמב"ן  מושגח מאתו יתברך השגחה פרטית" 

שמות יג, טז, בסוף דבריו[. ומשום כך מי שבאים עליו יסורים ודאי מן השמים נגזר שיבואו, וצריך 

לפשפש במעשיו אם היסורים באים כעונש על חטא ולתקן את מעשיו.

ואם תאמר, כיצד יכול אדם ללמוד מהיסורים היכן חטא ומה עליו לתקן? ביאר ב'נפש החיים' 

בין  קשר  שיש  היינו  מידה",  כנגד  "מידה  החוטא  את  לענוש  ה'  מדרכי  כ"ט(:  פרק  ד'  )שער 

בזה,  כיוצא  וכל  זה,  באבר  נענש  במיוחד,  מסויים  באבר  כשחטא  )למשל:  העונש  ובין  החטא 

עיין סוטה ח, ב – ט, א ועוד מקומות(. אחד הטעמים לזה הוא שעל ידי כך יכול אדם ללמוד 

'אפריון'  בספר  )הובא  לעתים'  ה'בינה  מבאר  זה  ]ולפי  לתקן.  עליו  ומה  חטא  היכן  מהיסורים 

פרשת נצבים( את הפסוק )תהלים סב, יג( 'ולך ה' חסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו', וקשה 

לכאורה מה חסד הוא זה מה שהוא משלם לאדם כפעולתו? ופירש הוא ז"ל שהכוונה היא, לפי 

כי  להאדם,  גדולה  טובה  וזוהי  מדה,  כנגד  במדה  האדם  את  להעניש  הוא  הקב"ה  של  שדרכו 

על ידי זה הוא יכול להתעורר ולעשות תשובה על העבירה, כי מאחר שהוא רואה את העונש 

יכול לפשפש במעשיו ולראות איזה עבירה עשה כעין העונש אשר בא עליו. וזהו ולך ה' חסד 

 כי אתה תשלם לאיש כמעשהו דייקא, דהיינו מידה כנגד מידה, וזהו חסד גדול כי על ידי זה

יתעורר לתשובה[. 

ועל פי זה ביאר שם ב'נפש החיים' )וכן בספרו 'רוח חיים' על אבות ד, יא( את המשך הגמרא הנ"ל 

האומרת: "פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורה", דלכאורה יש להקשות: הרי הדברים אמורים 

במי "שפשפש ולא מצא" בידו עוון, ואיך יתכן שיש בידו עוון חמור של ביטול תורה, הרי אין לך 

"מצא" גדול מזה! אמנם לפי מה שכתב לעיל מיושב, ש"פשפש ולא מצא" אין פירושו שלא מצא 

כלל עוון בידו, אלא שלא מצא עוון המתאים ליסורים שבאו עליו, לתלות שהם באים עליו בדרך 

"מידה כנגד מידה", ולכן יתלה בביטול תורה, שקדושת התורה מחייה את כל אברי גופו של האדם 

וכל יסורים שבאים עליו יש לתלותם בביטול התורה. 

 עיונים 
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המוסר  ארחות  תקפש תקפו   המוסר   ארחות   

קזט  להודיעך  כדי  ודעת, 

האמת  את   – אמת  אמרי 

באת  מה  לשם  לאמיתה 

תפקידך  ומהו  הזה  לעולם 

בו, למען לא תבוא לעולם האמת בידיים ריקניות ובבושת פנים ותנסה להצטדק בטענות שוא, 

אלא כשתצטרך לתת דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים, תוכל להזיב אמרים אמת לזלחיך’ – 

תוכל להשיב תשובות אמת על כך שמלאת את שליחותך שלמענה נשלחת לעולם הזה. אך אם 

לא ישליט האדם את מצוות ה' על תאוותיו, אוי לאותו בושה ואוי לאותו כלימה, "כי ערום יצא 

מבטן אמו וערום ישוב שמה" )עפ"י רש"י טוב הלבנון ומרפא לנפש(.

מעזיך  פנקסי  לך  יראו  ואז 

את  לך  יראה  והבורא   –

בהם  שנכתבו  הפנקסים 

וחפציך  ומחזבותיך  מעשיך 

זבחרת  ומה  ורצונותיך,   –

בהם  שבחרת  והדברים   –

 – בו  נפזך  את  והטרדת 

עליהם  עצמך  את  והעסקת 

הגמול  ויהיה  בעולמך, 

מאת  שכרך  ויהיה   – כפיהו 

אותם כפי  יתברך   הבורא 

המעשים.

שה  על  הבורא  השהירך  וכבר 

לך,  שאמרתי  מה  כל  על   –

והוסיף והתרה בך על ידי זלוחיו ונביאיו ותורתו הנאמנה, כמו זאמר שלמה המלך החכם )מזלי 

וקבל  תורתי,  אותך את  המלמדים  היטב אל דברי חכמים  – הקשב  יש־כא(: ’הט אשנך וזמע  כב, 

באהבה את עול התורה והמצוות, ולבך תזית לדעתי – שים לב שאני מתכוון בזה לטובתך, לנסות 

ולזכך אותך, ולהכשיר אותך על ידי זה לעלות לדרגה העליונה ביותר, כי נעים יהיה לך בעולם 

הבא כי תזמרם בבטנך – כשתתנהג על פי התורה בכל עניניך הגשמיים בעולם הזה - הלא כתבתי 

לך זליזים – ראה הזהרתי אותך על כך, כפי שכתבתי לך בתורה בנביאים ובכתובים האמורים 

במועצות

יב ֲאָמִרים  ְט ִאְמֵרי ֱאֶמת ְלָהׁזִ ָוָדַעת, ְלהֹוִדיֲעָך קׁזְ

ֱאֶמת ְלׁזְֹלֶחיָך.

ַוֲחָפַצִיְך,  בֹוַתִיְך  ּוַמְחׁזְ ִיְך  ַמֲעׂזַ ְנְקֵסי  ּפִ ָלְך  ְוַיְראּו 

ְך ּבֹו ְבעֹוָלֵמְך, )י(ְוִיְהֶיה  ּתְ ַנְפׁזֵ ַחְרּתְ ְוִהְטַרּדְ ּבָ ֶ ּוַמה ּזׁ

ִפיהּו. מּול ּכְ ַהּגְ

לּוָחיו  ִהְשִהיֵרְך ַעל ֶשה ְוִהְתָרה ָבְך ַעל ְיֵדי ׁזְ ּוְכָבר 
ָאַמר  ׁזֶ מֹו  ּכְ ֱאָמָנה,  ַהּנֶ ְותֹוָרתֹו  ּוְנִביָאיו 

ְבֵרי  ּדִ ַמע  ּוׁזְ ָאְשְנָך  ַהט  יש־כא(:  כב,  ֵלי  )ִמׁזְ ֶהָחָכם 

ְמֵרם  י ִתׁזְ י ָנִעים ּכִ י, ּכִ ית ְלַדְעּתִ ׁזִ ָך ּתָ ֲחָכִמים ְוִלּבְ

ֹמֲעצֹות  ּבְ ים  ִלׁזִ ׁזָ ְלָך  י  ָכַתְבּתִ ֲהלֹא   — ִבְטֶנָך  מערכתה שכל מצוה מביאה עילוי לנפש האדם, ועל ידו מתחזק צד הקדושה ומתעוררת השפעת ּבְ

ידי  על  העליונים  בעולמות  פגם  ומביא  נשמתו  נפגמת  החטא  ידי  על  ולהיפך  בעולם.  הטובה 

שממעט בזה כח הקדושה והטוב ומעורר דינין ועונשין ח"ו. כמו שאמרו חז"ל 'שכר מצוה מצוה 

ושכר עבירה עבירה', דהיינו שאין ענין השכר והעונש שבעד מעשה טוב נותנים לו לאדם שכר 

ובעד חטא עונש, אלא במעשה המצוה עצמה נמצא השכר, ולהיפך במעשה העבירה נמצא העונש.

י. ויהיה הגמול כפיהו. בענין שכר מצוות ועונש עבירות, הנה אמרו חז"ל )אבות ד, ב(: "שכר מצוה 

– מצוה, ושכר עבירה – עבירה". וכבר נתבאר כי כל עונשי התורה על העבירות אינם ענינים 

צדדיים, שאינם שייכים בעצם למעשי העבירות, אלא "פועל אדם" בעצמו "ישלם לו" )איוב לד, 

יא(, כמו מי שאכל בשר סרוח יחלה וימות, כי הבשר הסרוח בעצמו יעניש אותו בעונש הראוי 

לו, כן העושה העבירה יש טבע רוחני באותו דבר שעבר עליו להחלות את האדם ולהמית אותו 

ביסורים קשים )עיין ב'חכמה ומוסר' להגאון ר' שמחה זיסל זצ"ל מקעלם(. וכן ביאר ב'שעורי 

דעת' )להגר"י בלוך(: כי כל ענין 'שכר ועונש' אין זה ענין נפרד, אלא הוכן בתוך הבריאה כפי 

 עיונים 

 עיונים 
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 ארחות המוסר  תקפט תקפח  ארחות המוסר 

הזכל:  ]מסביר[  אמר 

ולכן  הן,  רבות  מידותיך 

מה  כפי  רק  מהן  לך  אשכיר 

שעולה  מה  את   - זנשדמן 

ברעיוני כעת, ובקצרה.

יש  מידותיך  זבכלל  והוא, 

הזמחה  שהן:  מידות,  זתי 

והאבל - והעצב, והן שו כנגד שו 

– שהן מנוגדות זו לזו. ואופני 

הזימוז בזמחה - והנה אופן 

הוא,  בשמחה  הנכון  השימוש 

קיימת  בהנאה  כזתבטחי 

תמיד – כאשר תגיע אלייך הנאה שהנך בטוחה שתתקיים בידך באופן תמידי, ולא תתערב בה תוגה – 

והיא תהיה בשלימות ללא שיהא מעורב בה צער ועצבות, ולא יארע לה פגע וחסרון, אז התירי לעצמך 

להשתמש בהמידה השאת. כלומר, כשיזדמן לאדם לעשות מצוה, שעבורה מובטחת לו בעולם הבא הנאה 

נצחית שלא יתערב בה כל צער ותוגה, אז ראוי שיעשנה בשמחה רבה. ונמצא שאין לו לאדם לשמוח 

אלא בעבודת ה' ובקיום התורה והמצוות, שרק בזה הוא בטוח שההנאה שתגיע לו מזה בעולם הבא 

תהיה נצחית ולא תתערב בה עצבות, אבל על כל הנאה אחרת אין לו לאדם לשמוח, שהרי היא עלולה 

להתערב בצער, ועתידה היא להיפסק )על פי טוב הלבנון ומרפא לנפש(. אבל מקום הזימוז באבל 

הבינותי  כבר  הנפז:  אמרה 

מאמרך – לאחר שהבנתי את 

והקזבתי  שאמרת  הדברים 

ואני  זהשכרת,  מה  לכל 

והנני   - כבודך  אל  מתחננת 

לנדיבות  מתחננת  עתה 

מדותיך הטובות, זתבאר לי 

המקומות אזר אזתמז בהם 

במידותי  ובמגונה  במזובח 

וזמנים  אופנים  באילו   –

במידותי  שאשתמש  ראוי 

המשובחות ובאילו מקרים אשתמש במידותי המגונות, אזר בהזתמזי בהם זם יזבחוני עליהם 

– שכאשר אשתמש בהם באופן הנכון ישבחו אותי בעולם האמת על כך ויודו זימוזי בהם – ויהיו 

מעשי רצויים ומקובלים, ואתברך על השתמשי בהם שם )בעולם האמת(.

יר ָלְך ֵמֶהן ַמה  ֶכל: ִמּדֹוַתִיְך ַרּבֹות, ַאְשּכִ ַהּזֵׂ ָאַמר 
ן ִלי ִבְקָצָרה. ּמֵ ְשּדַ ּנִ ֶ ּזׁ

ְמָחה  ַהּזִׂ ֵהן,  ִמּדֹות,  י  ּתֵ ׁזְ ִמּדֹוַתִיְך  ּבְ ׁזֶ ְוהּוא, 
ּמּוׁז  ְוָהֵאֶבל, ְוֵהן שֹו ְכֶנֶגד שֹו. ְוָאְפֵני ַהׁזִ

ְולֹא  ִמיד  ּתָ ֶמת  ַקּיֶ ַבֲהָנָאה  ְבְטִחי  ּתִ ׁזֶ ּכְ ְמָחה,  ּזִׂ ּבַ

יִרי  ַהּתִ ַגע,  ּפֶ ָלּה  ֶיֱאַרע  ְולֹא  ּתּוָגה,  ּה  ּבָ ִתְתָעֵרב 

ֵאֶבל, ּבָ ּמּוׁז  ִ ַהּזׁ ְמקֹום  ֲאָבל   — ַהּשֹאת.  ה  ּדָ  ַהּמִ

יִרי ֶרק ֲעׂזִ  ּפֶ

י  ְבּתִ ָבר ֲהִבינֹוִתי ַמֲאָמְרָך ְוִהְקׁזַ ֶפׁז: ּכְ ַהּנֶ ָאְמָרה 
ֶאל  ֶנת  ִמְתַחּנֶ ַוֲאִני   , ַכְרּתָ ּשָ ֶ ּזׁ ַמה  ְלָכל 

ׁז  ּמֵ ּתַ ר ֶאׁזְ קֹומֹות, ֲאׁזֶ ָבֵאר ִלי ַהּמְ ּתְ בֹוְדָך, )א(ׁזֶ ּכְ

י  ׁזִ ּמְ ּתַ ִהׁזְ ר ּבְ ִמּדֹוַתי, ֲאׁזֶ ה ּבְ ח ּוַבְמֻגּנֶ ּבָ ְמׁזֻ ֶהם ּבַ ּבָ

י ָבֶהם. ּמּוׁזִ חּוִני ֲעֵליֶהם ְויֹודּו ׁזִ ּבְ ם ְיׁזַ ָבֶהם ׁזָ

פרוטה הוא כאילו נוטל נפשו, ואם הוא עושה להיפך, שהוא מקפיד על כבודו ועל ממונו ועל של 

חבירו אינו מקפיד, הוא עובר ח"ו בב' המידות, וזהו פירוש "בשני יצריך", שבכל עת הוא כן. 

הגאון רבי יעקב ישראל קניבסקי זצ"ל )ב'קריינא דאגרתא' ח"ב עמ' שיג( מביא מדברי ה"נחל יצחק" 

)ח"ב בפתח השער( שמבאר הפסוק בפרשת ראה "ולא ירע לבבך בתתך לו", שבענין צדקה אומרת 

הגמרא )פסחים ח, א(: האומר סלע זו לצדקה על מנת שיחיה בני, הרי זה צדיק גמור, למרות שהדבר 

לא נעשה לשם שמים, מכל מקום במצוות צדקה זה גם מועיל, כי העיקר התועלת במצוה זו שיש 

לעני מה לאכול, ולכן אין זה משנה מדוע הצדקה ניתנה. ולכן אומר הכתוב "ולא ירע לבבך בתתך 

לו", "לבבך" – שני יצריך, יצר הטוב ויצר הרע. והיינו לא רק ליצר הטוב לא יהיה איכפת אלא גם 

ליצר הרע לא יהיה אכפת מן הצדקה שעשית, כי הרי אתה מרוויח, ולא עושה לשם שמים.

א. זתבאר לי המקומות אזר אזתמז בהם במזובח ובמגונה במידותי. רבינו בפרק זה הולך ומבאר 

כיצד ינצל האדם את כל מידותיו לעבודת ה' – גם המידות המגונות, ועל ידי כך תהפכנה למשובחות.

במסכת ברכות )נד, א( דרשו את הכתוב "בכל לבבך" – "בשני יצרך, ביצר טוב וביצר הרע". איך 

עובדים את הקב"ה עם "יצר הרע"?

הגר"א ב'שנות אליהו' )הובא ב'פנינים משלחן הגר"א' עמ' רא( מבאר, שהקב"ה ברא היצר הרע, שאם 

לא היה היצר הרע לא היה אדם אוכל כלל, ולא היו יכולים לעבוד את ה'. וזהו שאמרו "צדיקים יצר טוב 

שופטן", פירוש, כאשר הם אוכלים, גם זה אצלם עם היצר הטוב, שאינם אוכלים אלא כדי שיהיו יכולים 

לעבוד את ה'. והרשעים הם להיפך, אף שהם לומדים, הרי זה עם היצר הרע, וזהו "יצר הרע שופטן". 

זהו שאמרו לעבוד עם היצר הרע, היינו שהדברים שהם מצד היצר הרע, גם בהם תהיה כוונתך לה'.

עוד מפרשים, שבכל מדה גם במידות הרעות צריך לקיים מצוות ה', וכדברי ה"דרש משה" בר"פ 

חוקת וז"ל: כי בכל עת צריך שיהיה עניו על עצמו וגאוה על חברו, היינו שיזהר מאד בכבוד חבירו, 

ויסבור שחבירו צריך להקפיד אף על מה שלא יכבדהו כראוי, ונמצא שעובד את ה' במדת הענוה 

שהוא אינו מקפיד על כבוד עצמו, ובמדת הגאוה שעל כבוד חבירו מקפיד כמו בעל גאוה, וכן הוא 

במדת הפזרון לצדקה שיתן מעשר ויותר, ועל של חבירו יהיה קמצן ביותר עד שיחשוב שגזילת 

 עיונים 

 עיונים 
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המוסר  ארחות   ארחות המוסר  תקצא תקצ  

ישנן  מידותיך  ובין   - ובכלל 

עוד זתי מידות, שהן הגבורה 

והמורך – גבורת הלב ורכות 

הזימוז  מקום  והנה  הלב. 

באויבי  בפגוע  הוא,  בגבורה 

אויבי  מול  כשתפגשי   – ה’ 

בהם,  להילחם  עליך  אז  ה', 

ולסבול כל עצב ולעמוד בכל 

נסיון ברצון – כדי לקיים את 

רצון הבורא יתעלה ואת רצון 

)תהלים  כמו זכתוב  חסידיו, 

מד, כג(: ’כי עליך הורגנו כל 

טבחה’,  כצאן  נחזבנו  היום 

ה(:  קמא,  )תהלים  ואמר 

ויוכיחני’  חסד  צדיק  ’יהלמני 

– טוב לי שיוכיח וייסר אותי 

נביא אמת וצדק, מפני שכל 

מהלומותיו ומכותיו ותוכחתו 

הן חסד עמי. הרי שיש לאדם 

להתאזר בגבורה לסבול את 

– אבל מקום  ומנוח הלבבות(. אך מקום המורך  )רש"י  יתעלה  ה'  והעצב בעבור  והטורח  הצער 

 – - כשתפגשי באוהבי ה’, זלא להילחם בהם ובאנזי עבודתו  היא, בפגוע  השימוש ברכות הלב, 

– כנגד מי  – ושלא תתקוממי כנגד מוכיחך  ה', וזתתאחרי מעמוד  ובשאר אנשים העובדים את 

שמוכיח אותך במה זיז בו טובתך – בתוכחה שהיא לטובתך, כמו זכתוב שאמרה חולדה הנביאה 

ליאשיהו המלך )מלכים־ב כב, יט(: ’יען רך לבבך ותכנע מפני הזם’ ]פסוק זה נאמר בשעה שיאשיהו 

שלח לחולדה הנביאה, על דבר ספר התורה שנמצא בבית המקדש פתוח בפרשת התוכחה בפסוק 

"יולך ה' אותך ואת מלכך וכו'". והשיבה לו חולדה הנביאה, "יען רך לבבך ותכנע מפני ה'... לכן 

הנני אספך על אבותיך ונאספת אל קברותיך בשלום ולא תראינה עיניך בכל הרעה אשר אני 

מביא על המקום הזה" )מרפא לנפש([.

ובכלל - ובין מידותיך ישנן זתי מידות נוספות, שהן: הבוזת והעשות.

שיש  והאופן  הזמן  ואילו   –

כי  הוא,  בעצב,  להשתמש 

יפגזך דבר מצער, קיים תמיד 

– כאשר תפגשי בדבר מצער, 

שצערו תמידי, ואין בך יכולת 

לדחותו - ואין לך את היכולת 

מעלייך,  ולסלקו  להרחיקו 

ולא פנים להתפרד – ואין שום 

אז התירי  להימלט ממנו,  דרך 

מידת  את  כן  גם  העת  באותה 

והזתמזי  העצבות   – האבל 

האדם  כשרואה  כלומר,  בה. 

שיצרו מתגבר עליו ואינו יכול 

לדחותו, ודאי שזהו העיתוי שבו 

ראוי לו להתאבל ולהצטער על 

כך, מפני שעל ידי זה יגיע לו 

צער תמידי בעולם הבא )עפ"י 

טוב הלבנון ומרפא לנפש(. 

ובכלל מידותיך – ובין מידותיך מצויות זתי מידות נוספות המשפיעות על הרגשת האדם ביחס לעתיד, 

– העיתוי  והנה מקום המורא  ומאידך הצפיה לטוב.  – שהן הפחד מפני העתיד  והן, המורא והתקוה 

המתאים לתחושת פחד, הוא, זתהיי בענין זמביא אל ענין זיצערך – כשתעסקי בענין המביא וגורם 

בודאות למצב שיצערך, ולא תהיה לך אחריתו טובה – וסופו לא יהיה טוב עבורך, וגם אין בך את הכח 

והיכולת לדחותו ולסלקו מעליך, כלומר, אין לו לאדם לפחד ממה שעתיד לבוא עליו, אלא כשהוא 

עובר על רצון הבורא, מפני שכתוצאה מזה עתיד הוא לסבול צער נצחי בעולם הבא ולא תהיה אחריתו 

טובה, אבל מכל דבר אחר אין לו לאדם לפחד, אלא יבטח בה' שהוא עושה רק את מה שהוא טוב 

עבורו )מרפא לנפש(. אך מקום התקוה – אבל מקום השימוש בצפיה לטוב, הוא, זתזתדלי בהקדמות 

את  - ומבטיחים לך  – בהתעסקך בדברים הגורמים להיטיב אליך, ומחייבות  המביאות הטובה אליך 

הנעימות באופן וודאי, מבלי מונע זימנע מהם – ללא שום מעכב היכול למנוע אותה ממך, ולא דבר 

זיבדיל בינך וביניהם – ומבלי דבר החוצץ בינך לבינה, כעזות – כגון עשיית המצוות זציוה אותנו

האל לעזותן מפני טוב אחריתו – מפני שהן מביאות לאחרית טובה.

ְוַהּמֶֹרְך.  בּוָרה  ַהּגְ ִמּדֹות,  י  ּתֵ ׁזְ ִמּדֹוַתִיְך  ּוִבְכַלל 
אֹוְיֵבי  ְפּגַֹע ּבְ בּוָרה, ּבִ ּגְ ּמּוׁז ּבַ ִ ּוְמקֹום ַהּזׁ

ְרצֹון  ּבִ יֹון  ִנּסָ ְוָכל  ֶעֶצב  ל  ּכָ ְוָסֹבל  ם,  ּבָ ֵחם  ְלִהּלָ ְיָי 

תּוב ּכָ ׁזֶ מֹו  ּכְ ֲחִסיָדיו,  ּוְרצֹון  ה  ִיְתַעּלֶ  ַהּבֹוֵרא 

ְבנּו  ֶנְחׁזַ ַהּיֹום  ָכל  ֹהַרְגנּו  ָעֶליָך  י  ּכִ כג(:  מד,  ים  ִהּלִ )ּתְ

ֶיֶהְלֵמִני ה(:  קמא,  ים  ִהּלִ )ּתְ ְוָאַמר  ִטְבָחה,  ֹצאן   ּכְ

ְפּגַֹע  ּבִ ַהּמֶֹרְך  ַאְך ְמקֹום  ְויֹוִכיֵחִני. —  ֶחֶסד  יק  ַצּדִ

ֲעבֹוָדתֹו,  י  ּוְבַאְנׁזֵ ם  ּבָ ֵחם  ְלִהּלָ ּלֹא  ׁזֶ ְיָי,  אֹוֲהֵבי  ּבְ

בֹו  ׁז  ּיֶ ֶ ּזׁ ַמה  ּבְ מֹוִכיֵחְך  ֶנֶגד  ּכְ ֵמֲעֹמד  ְתַאֲחִרי  ּתִ ְוׁזֶ

תּוב )ְמָלִכים־ב כב, יט(: ַיַען ַרְך ְלָבְבָך  ּכָ מֹו ׁזֶ טֹוָבֵתְך, ּכְ

ֵני ְיָי. ַנע ִמּפְ ּכָ ַוּתִ

ְוָהַעשּות.  ת  ַהּבׁזֶ ִמּדֹות,  י  ּתֵ ׁזְ ִמּדֹוַתִיְך  ּוִבְכַלל 

ְך ְיֹכֶלת  ִמיד, ְוֵאין ּבָ ם ּתָ ָבר ְמָצֵער, ַקּיָ ְך ּדָ ׁזֵ י ִיְפּגְ ּכִ

ן  יִרי ַגם ּכֵ ּנּו, ַהּתִ ֵרד ִמּמֶ ִלְדחֹותֹו, ְולֹא ָפִנים ְלִהְתּפָ

י ָבּה. ׁזִ ּמְ ּתַ ת ָהֵאֶבל ְוִהׁזְ ִמּדַ

ְקָוה.  י ִמּדֹות, ְוֵהן, ַהּמֹוָרא ְוַהּתִ ּתֵ ּוִבְכַלל ִמּדֹוַתִיְך ׁזְ
ִביא ֶאל  ּמֵ ְהִיי ְבִעְנָין ׁזֶ ּתִ ּוְמקֹום ַהּמֹוָרא, ׁזֶ

ָצֲעֵרְך, ְולֹא ִתְהֶיה ָלְך ַאֲחִריתֹו טֹוָבה, ְוֵאין  ּיְ ִעְנָין ׁזֶ

ְקָוה,  ְך ּכַֹח ִויכֶֹלת ִלְדחֹותֹו ֵמָעָלִיְך. — ַאְך ְמקֹום ַהּתִ ּבָ

ֵאַלִיְך,  ַהּטֹוָבה  ַהְמִביאֹות  מֹות  ַבַהְקּדָ ִלי  ּדְ ּתַ ׁזְ ּתִ ׁזֶ

ְמַנע ֵמֶהם,  ּיִ ׁזֶ ִלי מֹוֵנַע  ִעימֹות, ִמּבְ ַהּנְ בֹות ָלְך  ּוְמַחּיְ

ְצוֹת  ַהּמִ ֲעׂזֹות  ּכַ ּוֵביֵניֶהם,  יֵנְך  ּבֵ יל  ְבּדִ ּיַ ׁזֶ ָדָבר  ְולֹא 

ֵני טּוב ַאֲחִריתֹו. ה ָהֵאל ַלֲעׂזֹוָתן ִמּפְ ּוָ ּצִ ׁזֶ
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המוסר  ארחות  תקצג תקצב   המוסר   ארחות   

במידת  השימוש  וזמן  מקום 

 – בפגיעת  הוא,  העשות 

הרזעים  כנגד  כשתעמדי 

העושים  המופקרים  הם   –

עבירות בזדון ואנזי ]ובעלי[ 

העוברים  הם   – העבירות 

את  למלא  כדי  עבירות 

תאוות נפשם וכנגד החולקים 

בני  הם   – האמת  דרך  על 

אדם שעוונם ורשעותם היא 

בדבריהם, שמדבריהם נשמע 

שהם חולקים על עיקרי האמונה האמיתית, וצריכים אנו לעמוד כנגדם )פת לחם(, וכן כשצריך 

 – ולהוביז  והעוולות,  המגונים  המעשים  על   – ולהשהיר מן הגנות  העם בעשיית חסד,  את  לצוות 

וכשיש צורך לבייש את החוטאים, ולהוכיח את הקטנים ואת הגדולים, כמו זכתוב )יזעיה נ, ש(: 

’זמתי פני כחלמיז ואדע כי לא אבוז’.

וכן - ועוד זתי מידות מכלל מידותיך: הכעס ושביעת הרצון. ומקום השימוש בכעס הוא,

מקום   – הבוזת  מקום  והנה 

הוא,  בבושה  השימוש 

פי  את  כשתמרי   – בהמרות 

ממרה  והנך  לך  המיטיב  ה' 

ידי  על   – בטובתו  פיו  את 

לך, על  שנתן  עצמה  הטובה 

– בפניו ובזמן  פניו ובין ידיו 

אותך  ובהוכיחו  בידיו,  שאת 

שהזהיר  ולמרות   – בעדיו 

הטובים  עדיו  ידי  על  אותך 

והרעים – הם דברי התוכחות שנאמרו בספר ויקרא )פרשת בחוקותי( ובמשנה תורה )פרשת כי 

תבוא(, שבהם מוזכרות טובות רבות אשר מובטחות עבור ההולך בחוקות התורה, ועונשים רבים 

אשר יגיעו בזמן שממרים את פי ה' )טוב הלבנון(, וכמו כן הזהירך באמצעות פגיעת – תוכחת 

נביאיו, כמו זכתוב )יחשקאל מג, י(: ’אתה בן אדם הגד את בית יזראל את הבית – ספר לעם ישראל 

עד כמה מפואר ומהודר יהיה בית המקדש השלישי, שיבנה בב"א, ושה' ישכון בו לעולם, ויכלמו 

מעונותיהם’ – כי אוי לאותה בושה ואוי לאותה כלימה, שתמצאם ביודעם כמה גדול ונהדר יהיה 

הבית האחרון, ובכל זאת, בגלל עוונותיהם הרבים עדיין ירושלים עיר הקודש לחרפה, וכל דור 

שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו, ואין לך בושה וכלימה גדולה מזו )מרפא לנפש(, 

ונאמר )עשרא ט, ו(: ’אלהי בוזתי ונכלמתי להרים אלהי פני אליך’. ואילו

י  ְוַאְנׁזֵ ִעים  ָהְרׁזָ ְפִגיַעת  ּבִ ָהַעּשּות,  ת  ִמּדַ ּוְמקֹום 

ֶחֶסד,  ּבַ ּוְלַצּוֹות  ָהֱאֶמת,  ַעל  ְוַהחֹוְלִקים  ָהֲעֵברֹות 

נּות, ּוְלהֹוִביׁז ַהחֹוְטִאים ּוְלהֹוִכיַח  ּוְלַהְשִהיר ִמן ַהּגְ

י  ְמּתִ ְעָיה נ, ש(: ׂזַ תּוב )ְיׁזַ ּכָ מֹו ׁזֶ דֹוִלים, ּכְ ים ְוַהּגְ ַטּנִ ַהּקְ

י לֹא ֵאבֹוׁז. ִמיׁז ָוֵאַדע ּכִ ַחּלָ ָפַני ּכַ

ַעס,  ַעס ְוָהָרצֹון. ּוְמקֹום ַהּכַ י ִמּדֹות, ַהּכַ ּתֵ ׁזְ ְוֵכן 

טֹוָבתֹו ַעל  ִטיב ָלְך ּבְ ַהְמרֹות ַהּמֵ ת, ּבְ ּוְמקֹום ַהּבׁזֶ

ַהּטֹוִבים  ֵעָדיו  ּבְ אֹוָתְך  ּוְבהֹוִכיחֹו  ָיָדיו,  ּוֵבין  ָניו  ּפָ

תּוב )ְיֶחְשֵקאל מג,  ּכָ מֹו ׁזֶ ְוָהָרִעים, ּוְפִגיַעת ְנִביָאיו, ּכְ

ִית  ָרֵאל ֶאת ַהּבַ ית ִיׂזְ ד ֶאת ּבֵ ן ָאָדם ַהּגֵ ה ּבֶ י(: ַאּתָ

)ב(ֱאלַֹהי  ו(:  ט,  )ֶעְשָרא  ְוָאַמר  ֵמֲעֹונֹוֵתיֶהם,  ְלמּו  ְוִיּכָ

 — ֵאֶליָך.  ַני  ּפָ ֱאלַֹהי  ְלָהִרים  י  ְוִנְכַלְמּתִ י  ּתִ ּבׁזְ

יש לעיין בדברי הגמרא הנ"ל, מדוע בושה מדבר עבירה גורמת למחילת עוונות? ביאר הגרא"א 

דסלר זצ"ל )'מכתב מאליהו' עצות כלליות, הבושה(: הרגש הבושה – שורשו הוא דביקות פנימית 

אל מעלה רוחנית, ובהרגיש האדם בנפשו שנפל ממעלתו הריהו מתבייש. ולהיפך, מי ששולטת 

בו מידת העזות ומצחו נחושה שאינו מתבייש מרעתו, זה לאות ר"ל שפנימיותו דבוקה לטומאה. 

וזה מה שכתב בספר 'מעלות התורה' שמדת העזות היא סעיף מעבודה זרה. ואמרו ז"ל שממדות 

ישראל שהם ביישנים )יבמות עט, ב(, היינו, שאפילו אם הם חוטאים, דבקותם לקדושה אינה 

מסתלקת לגמרי, ועל זה מורה הבושה. ומשום כך קרובים ישראל תמיד למחילת חטאים. כי כאשר 

יתבייש האדם מעצמו, ולא מאדם אחר, הרי בושתו באה מעומק לבו על דרך האמת, והבושה 

והאני מתאחדים, עד שכבר דבוק הוא לגמרי לקדושה וממילא נמחלו לו כל עוונותיו, כמאמרם 

ז"ל 'עבר עבירה ומתבייש בה, מוחלים לו על כל עוונותיו' )ברכות יב, ב(. והיינו 'כי עמך הסליחה' 

)תהלים קל, ד(, כי בהיות האדם עם הקב"ה, היינו דבוק אליו בפנימיותו, זהו סליחה גמורה לכל 

חטאיו, כי אז מתבייש באמת מן החטא ומואס בו, וממילא החטא נדחה ממנו. 

ב. אלוהי בוזתי ונכלמתי להרים אלוהי פני אליך. אמרו רבותינו ז"ל )ברכות יב, ב(: "העושה דבר 

עבירה ומתבייש בו, מוחלים לו על כל עוונותיו". בשערי תשובה )שער ראשון אות כב( ביאר, 

שהבושה שבסוגיית הגמרא היינו כלימה שהיא למעלה ממדרגת הבושה, והיא ההרגשה בבושה 

החוטא שהקב"ה  ובראות  פני'.  כלימה  'כסתה  ח(  סט,  )תהלים  שנאמר  כמו  פניו,  זיו  והשתנות 

מעביר עונו ומאריך לו אפו, ואיננו נפרע ממנו כפי המגיעו מחמת חטאיו ועוונותיו, יוסיף בושה 

בלבבו, שהרי אדם אשר יחטא למלך בשר ודם ויבגוד בו, אם המלך יכפר לו חטאו ולא יענישו, 

הרי יתבייש ממנו. והוסיף השערי תשובה, שהאדם ישיג את מדרגת הבושה כשיתבודד לחשוב 

בגדולת ה', ובגודל רעת הממרה את פיו, וכשיזכור תמיד שהקב"ה רואה את מעשיו ובוחן כליותיו 

וצופה במחשבותיו.

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות   ארחות המוסר  תקצה תקצד  

 – הרזעים  מן  בהיפרע 

כשיש להעניש את הרשעים 

המזחיתים  מן  ולהינקם 

הצוררים  מן   – בארץ 

המציקים לבריות וגורמים חורבן לעולם על ידי השחתתם, כמו זאמר הכתוב )דברים יג, ט(: ’ולא 

תחוס

בני  יחרגו  כאשר   – בנטות 

ומדין  האמת  מדרך  אדם 

משפט הצדק, והגברת הזקר 

– וכאשר יתפשט כח השקר 

ועל   – ואנזיו  האמת  על 

אנשי האמת. ומקום השימוש 

הרצון,  שביעות  במידת 

על  הדברים  כל  בהפיל  הוא, 

אדם  שבני  בזמן   – אופניהם 

מתנהגים  במחיצתך  החיים 

על  ובהניחם  הרצויה,  בדרך 

כפי  והתנהלותם   – מכוניהם 

דבר  שכל  הישרה  הדרך 

הנכונה  צורתו  פי  על  פועל 

ובלכת  המתאים,  וערכו 

ובני   – בהם  האמת  בדרכי 

דבר  בכל  מתנהגים  אדם 

בדרכי האמת והיושר.

וכן - ועוד זתי מידות מכלל מדותיך: הרחמים והאכשריות. ומקום השימוש ברחמים ]מידת הרחמנות[, 

הוא, על ]כלפי[ הדלים והעניים והחולים וכלפי חסידי ה' הפורזים מן העולם, וכלפי מי זאינו מכיר 

את אופני טובותיו – שיש אצלו חוסר ידיעה בדרך להשגת טובותיו, ונצרך לייעוץ ולהדרכה על דרכי 

טובתו, וכלפי מי זאינו יודע להנהיג עצמו – שאינו יודע לנהל את עצמו, וכלפי השבוי האסור והכלוא 

בידי אויבו, וכלפי מי זפקד טובה רבה – שבא לידי הפסד שנעתקה ממנו טובה גדולה שהייתה בידו, 

כגון היורד מנכסיו, וכיוצא בו, ועל המתחרט על עוונותיו ושרוי בצער על כך, והבוכה - ואף על מי 

שבוכה על מה זעבר מחטאיו – על חטאיו שעשה בעבר ואף שצערו הוא רק מפני יראתו ופחדו את 

עונז האלהים – מעונש האלוקים. ומקום האכשריות – אבל מקום השימוש באכזריות הוא,

ִחיִתים  ׁזְ ַהּמַ ִמן  ֵקם  ְוִהּנָ ִעים  ָהְרׁזָ ִמן  ַרע  ִהּפָ ּבְ

תּוב )ְדָבִרים יג, ט(: ְולֹא ָתחֹוס  ָאַמר ַהּכָ מֹו ׁזֶ ָאֶרץ, ּכְ ּבָ

ַרת  ְוַהְגּבָ ֶדק,  ַהּצֶ ין  ּוִמּדִ ָהֱאֶמת  ֶרְך  ִמּדֶ ְנטֹות  ּבִ

ָהָרצֹון,  ּוְמקֹום   — יו.  ַוֲאָנׁזָ ָהֱאֶמת  ַעל  ֶקר  ֶ ַהּזׁ

ַעל  יָחם  ּוְבַהּנִ ָאְפֵניֶהם,  ַעל  ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ יל  ַהּפִ ּבְ

ֶהם. ַדְרֵכי ָהֱאֶמת ּבָ ְמכֹוֵניֶהם, ּוְבֶלֶכת ּבְ

ְמקֹום  ְוָהַאְכָשִרּיּות.  ָהַרֲחִמים  ִמּדֹות,  י  ּתֵ ׁזְ ְוֵכן 
ְוַהחֹוִלים  ים  ְוָהֲעִנּיִ ים  ּלִ ַהּדַ ַעל  ָהַרֲחִמים, 

ָאְפֵני  יר  ַמּכִ ֵאינֹו  ׁזֶ ּוִמי  ָהעֹוָלם,  ִמן  ים  ְוַהּפֹוְרׁזִ

ֵאינֹו יֹוֵדַע ְלַהְנִהיג ַעְצמֹו, ְוָהָאסּור  טֹובֹוָתיו, ּוִמי ׁזֶ

ְתָחֵרט ַעל  ה, ְוַהּמִ ַקד טֹוָבה ַרּבָ ּפָ ַיד אֹוְיבֹו, ּוִמי ׁזֶ ּבְ

ְרָאתֹו  ָעַבר ֵמַחָטָאיו ִמּיִ ֶ ֲעֹונֹוָתיו, ְוַהּבֹוֶכה ַעל ַמה ּזׁ

ָהַאְכָשִרּיּות,  )ג(ּוְמקֹום   — ָהֱאלִֹהים.  עֶֹנׁז  ֶאת 

עד כדי שיבוא להתאכזר אף על מי שאין היתר להתאכזר עליו, דכבר הבטיחה תורה שלא נינזק, וכמו 

שביאר ה'אור החיים' )דברים יג, יח( דברי הגמרא בשבת )קנא, ב( "כל המרחם על הבריות מרחמין עליו 

מן השמים, שנאמר )דברים יג, יח(: 'ונתן לך רחמים ורחמך והרבך'". וז"ל: "כוונת מאמר זה כאן, לפי 

שציווה על עיר הנדחת שיהרגו כל העיר לפי חרב ואפילו בהמתם, מעשה הזה יוליד טבע האכזריות 

בלב האדם. כמו שסיפרו לנו הישמעאלים כת הרוצחים במאמר המלך, כי יש להם חשק גדול בשעה 

שהורגים אדם, ונכרתה מהם שורש הרחמים והיו לאכזר. והבחינה הזו עצמה תהיה נשרשת ברוצחי עיר 

הנדחת. לזה אמר להם הבטחה: שיתן להם ה' רחמים. הגם שהטבע יוליד בהם האכזריות, מקור הרחמים 

ישפיע בהם כח הרחמים מחדש, לבטל כח האכזריות שנולד בהם מכח המעשה" עכ"ל.

והיה רבי חיים שמואלביץ זצ"ל )'שיחות מוסר'( מוסיף ומבאר: דברי חז"ל שאמרו: כל המרחם על 

הבריות מרחמים עליו מן השמים, יסודם בהנהגתו של הקב"ה עם בריותיו מידה כנגד מידה. וכעין 

שמצינו: "נושא עוון ועובר על פשע" – למי נושא עוון, למי שעובר על פשע )ר"ה יז, א(, וכן: כשם 

שדנתני לזכות, המקום ידין אותך לזכות )שבת קכז, ב(, ועוד הרבה. ולפי זה, הלא מי שמקיים את 

דין התורה ומשמיד את עיר הנדחת על כל אשר בה לפי חרב, הרי מחד גיסא הריהו מקיים רצון 

וציווי ה', אך מאידך גיסא בד בבד הוא מבטל מעצמו את מידת הרחמים שהייתה טבועה בנפשו – 

וכפי שביאר האור החיים הק' – ואם כן שוב לא יוכל הקב"ה לנהוג עמו מידה כנגד מידה ולרחם 

עליו. ואדרבה, הלא אדם זה קנה בנפשו את מידת האכזריות – וכפי שהביא האור החיים את 

עדותם של כת הרוצחים הישמעאלים – ואם כן, אם אמנם ינהג עמו הקב"ה מידה כנגד מידה הרי 

מן הדין שיתאכזרו עמו מן השמים, כשם שהוא עצמו לא ריחם על הבריות. וכמו שהגמרא עצמה 

מוסיפה שם ואומרת: "וכל שאינו מרחם על הבריות אין מרחמין עליו מן השמים", והכל מצד 

הנהגת מידה כנגד מידה. על כן באה התורה ומבטיחה: "ונתן לך רחמים ורחמך והרבך" – הקב"ה 

ישיב לאדם את מידת הרחמים שהייתה טבועה בנפשו וניטלה ממנו מחמת קיומו רצון ה' – וכפי 

שביאר האור החיים – ושוב יוכל הקב"ה לנהוג עמו מידה כנגד מידה ומרחמין עליו מן השמים.

ג. ומקום האכשריות בהיפרע מן הרזעים והנקם מן המזחיתים בארץ. ואין לחשוש דכאשר ישתמש 

באכזריות עם הרשעים אז יקנה בנפשו מידת האכזריות ותוסר מידת הרחמים שהייתה טבועה בנפשו, 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תקצש תקצו   המוסר   ארחות   

את דין האלוקים ואת גזירתו 

אפילו בשעה שמייסרך, כמו 

'או  מא(:  כו,  )ויקרא  זכתוב 

אש יכנע לבבם הערל ואש ירצו 

את עונם’.

וכן - ועוד זתי מידות מכלל 

והזנאה.  האהבה  מידותיך: 

באהבה  השימוש  ומקום 

 – עמך  זיסכים  למי  הוא, 

עם  המסכימים  אלה  כלפי 

האלהים  עבודת  על  דרכך 

ועל  ה',  את  לעבוד  שיש   -

אלה  וכלפי   – זיזמחך  מה 

שמחה  לידי  אותך  שיביאו 

אמיתית שתלווה אותך באחרית ענינך – בעולם הבא. ומקום השימוש בזנאה מצידך, צריך שיהיה, 

למי – כלפי מי זעובר על רצון האלהים, ועמד כנגד – ומתקומם ומתנגד לאנזי האמת, והביאך אל 

מה זמקציף בוראך – וכלפי מי שעלול להביא אותך לעשות מעשים המכעיסים את בוראך, כמו 

זכתוב )מזלי כח, ד(: ’עושבי

ולא  תחמול  ולא  עליו  עינך 

תכסה עליו’.

וכן - ועוד זתי מידות מכלל 

והענוה.  הגאוה  מידותיך, 

השימוש  מקום  הגאוה  מקום 

בגאוה והגובה – וגבהות הלב 

כזתפגעי  הוא,  ]התנשאות[ 

מעליו  ובנוטים  בכופרים 

הכופרים  כנגד  כשתעמדי 

מדרכיו,  והסוטים  באלוקים 

עצמך  את  תזפילי  אל 

בענוה  תנהגי  ואל  בפניהם 

בפניהם,   - להם  תיכנעי  ואל 

כדי זלא תראי – לבל יתקבל 

מצדקת  את  כאילו  הרושם 

דעותיהם  אחר  ונוטה  אותם 

 – והמזחיתות  הפסולות 

המושחתות, אך התירי – אלא 

הגאוה  במידת  אז  השתמשי 

והגובה – וההתנשאות כנגדם, 

 – דעתם  הפך  על  המורה 

להורות שדעתך מתנגדת לדעתם, ומיעוט רצונך בהם – ועל חוסר הסכמתך למעשיהם, כאזר ידעת 

מענין – וכפי שידוע לך מפרשת מרדכי והמן, שלא הסכים מרדכי להכניע את עצמו כלפי המן הרשע 

ולהשתחוות לו, כמו שנאמר "ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה", ולמרות שסיכן את עצמו בעוברו על 

מצוות המלך, ומהנהגה זו עלייך ללמוד דרך בהנהגתך. ומקום הזימוז בענוה הוא, בפגיעתך – כאשר 

תפגשי באדם חסיד ונבר – ובר לבב, וירא אלהים, וחכם בתורתו, ומתעסק בעבודתו – ועסוק בעבודת 

ה', ומי זיז לו עליך – וכן כלפי מי שעשה עמך טובה וחסד, ואת חייבת לגומלו עליה – ועליך לשלם 

לו גמול עבור טובתו, וכל זכן שעליך להתנהג בענוה כלפי מי זגדלו ועצמו טובותיו – כלפי הבורא 

יתברך שטובותיו עמך הן כל כך גדולות ועצומות מגמולך עליהם – עד שאין ביכולתך לגמול לו טובה 

עליהם. וכן מקום השימוש בענוה הוא, זתקחי הדין לאלהים מעצמך – שתקבלי באהבה על עצמך 

ְלָבָבם  ַנע  ִיּכָ ָאש  אֹו  מא(:  כו,  ְקָרא  )ַוּיִ תּוב  ּכָ ׁזֶ מֹו  ּכְ

ֶהָעֵרל ְוָאש ִיְרצּו ֶאת ֲעֹוָנם.

ְמקֹום  ְנָאה.  ְוַהּזִׂ ָהַאֲהָבה  ִמּדֹות,  י  ּתֵ ׁזְ ְוֵכן 
ֲעבֹוַדת  ַעל  ְך  ִעּמָ ים  ְסּכִ ּיַ ׁזֶ ְלִמי  ָהַאֲהָבה, 

ַאֲחִרית ִעְנָיֵנְך. —  ּבְ ֵחְך  ּמְ ׂזַ ּיְ ֶ ּזׁ ָהֱאלִֹהים ְוַעל ַמה 

עֹוֵבר ַעל ְרצֹון ָהֱאלִֹהים,  ְנָאה, ְלִמי ׁזֶ ּוְמקֹום ַהּזִׂ

ַמה  ֶאל  ֶוֱהִביֵאְך  ָהֱאֶמת,  י  ַאְנׁזֵ ֶנֶגד  ּכְ ְוָעַמד 

ֵלי כח, ד(: )ד(עְֹשֵבי  תּוב )ִמׁזְ ּכָ מֹו ׁזֶ ְקִציף ּבֹוְרֵאְך, ּכְ ּמַ ֶ ּזׁ

ה ָעָליו. ֵעיְנָך ָעָליו ְולֹא ַתְחֹמל ְולֹא ְתַכּסֶ

ֲאָוה  ַהּגַ ְמקֹום  ְוָהֲעָנָוה.  ֲאָוה  ַהּגַ ִמּדֹות,  י  ּתֵ ׁזְ ְוֵכן 
אלִֹהים  ּבֵ כֹוְפִרים  ּבְ ִעי  ְפּגְ ּתִ ׁזֶ ּכְ ְוַהּגַֹבּה, 

ָלֶהם,  ְנִעי  ּכָ ּתִ ְוַאל  יִלי  ּפִ ׁזְ ּתַ ַאל  ֵמָעָליו,  ּוַבּנֹוִטים 

עֹוָתם  ֶקת אֹוָתם ְונֹוָטה ַאַחר ּדֵ ּלֹא ֵתָרִאי ְכַמְצּדֶ ׁזֶ

ְוַהּגַֹבּה,  ֲאָוה  ַהּגַ ת  ִמּדַ יִרי  ַהּתִ ַאְך  ִחיתֹות,  ׁזְ ַהּמַ

ֶהם,  ּבָ ְרצֹוֵנְך  ּוִמעּוט  ם  ְעּתָ ּדַ ֶהֶפְך  ַעל  ַהּמֹוָרה 

ּוְמקֹום   — ְוָהָמן.  ָכי  ָמְרּדְ ֵמִעְנַין  ָיַדַעּתְ  ר  ֲאׁזֶ ּכַ

ְפִגיָעֵתְך ָאָדם ָחִסיד ְוָנָבר ִויֵרא  ֲעָנָוה, ּבִ ּמּוׁז ּבָ ִ ַהּזׁ

ֲעבֹוָדתֹו, ּוִמי  ּבַ ק  תֹוָרתֹו, ּוִמְתַעּסֵ ֱאלִֹהים, ְוָחָכם ּבְ

ְלָגְמלֹו  ֶבת  ַחּיֶ ְוַאּתְ  ָוֶחֶסד  טֹוָבה  ָעַלִיְך  לֹו  ׁז  ּיֶ ׁזֶ

מּוֵלְך  ְדלּו ְוָעְצמּו טֹובֹוָתיו ִמּגְ ּגָ ן ִמי ׁזֶ ּכֵ ל ׁזֶ ָעֶליָה, ּכָ

ֵמַעְצֵמְך, ֵלאלִֹהים  ין  ַהּדִ ְקִחי  ּתִ ׁזֶ ְוֵכן   ֲעֵליֶהם. 

ד. עושבי תורה יהללו רזע וזומרי תורה יתגרו בם. במסכת ברכות )ז, ב(: "אמר רבי יוחנן משום 

רבי שמעון בן יוחאי, מותר להתגרות ברשעים ]-לריב עם הרשעים[ בעולם הזה, שנאמר: 'עוזבי 

תורה יהללו רשע, ושומרי תורה יתגרו בם'". וקשה, מדוע צריך היה רבי שמעון בר יוחאי לומר 

שההיתר להתגרות ברשעים הוא בעולם הזה, הלא פשוט שמדבר על העולם הזה, שהלא בעולם 

הבא לא יהיו הצדיקים והרשעים יחד ולא יקרבו זה אל זה שיוכל הצדיק להתגרות ברשע? 

ותירץ הצל"ח )שם ד"ה וא"ר יוחנן(, שכוונת רבי שמעון בר יוחאי ללמדנו בזה שלא רק בענייני 

המצוות ועבודת ה' מותר להתגרות בהם, אלא אף בעסקי העולם הזה מותר להתגרות. ולכן אמר 

ש'מותר' להתגרות ברשעים, שאם רק בענייני מצוות ועבודת ה' מותר להתגרות בהם, היה רבי 

שמעון בר יוחאי אומר שיש 'מצוה' להתגרות ברשעים, שאין בזה היתר בלבד אלא חובה לעשות 

כן. ובשו"ת הסבא קדישא )או"ח ס"ד ד"ה וכבר מזה( כתב, שיש מקום לפרש שבעולם הזה הכוונה 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

 ארחות המוסר  תקצט תקצח  ארחות המוסר 

ערכם,  במיעוט   – עצמם 

עליהם  הטובה  ערך  את  ולא 

להעריך  יודעים  ואינם   –

עושים  הטובה שאחרים  את 

עמם, והנם כפויי-טובה, כמו 

’יוסר  ש(:  ט,  )מזלי  זכתוב 

המוכיח   – קלון  לו  לוקח  לץ 

את הלץ מזמין לעצמו קלון, 

כי הוא יתלוצץ עליו ויבזה אותו ומוכיח לרזע מומו’ – מום הוא למי שמוכיח רשע, מפני שאין 

תועלת בכך, ויתירה מכך, לפי שהרשע מחרפו )רש"י ומצודת דוד(. ואמרו חכמינו שכרונם לברכה 

)חולין קלג, א(: ’כל העוזה טובה למי זאינו מכירה – שאינו יודע להכיר טובה כלפי מטיבו, הריהו 

כאילו שורק אבן למרקוליס’ – עבודה זרה ששמה כן, שדרך עבודתה היא שזורקים עליה אבנים.

וזומרי  רזע  יהללו  תורה 

תורה יתגרו בם’.

וכן - ועוד זתי מידות מכלל 

והכילות  הנדיבות  מידותיך: 

השימוש  ומקום  ]הקמצנות[. 

הוא, לזום כל דבר  בנדיבות 

דבר  לכל  לנדוב   – במקומו 

ולתת  לו,  המתאים  במקום 

מן  חמודה  מידה  בעל  לכל 

ולתת   – והחכמה  הממון 

ממון, וללמד חכמה לכל מי 

בעל  והוא  טובות  שמידותיו 

ראוי  זהוא  מה  כפי  מעלה, 

לו, כמו זכתוב )מזלי ג, כש(: 

’אל תמנע טוב מבעליו בהיות לאל ידך לעזות’, ונאמר )מזלי ה, טש(: ’יפוצו מעינותיך חוצה’. ומקום 

השימוש בכילות – בקמצנות הוא, על האכשרים והפתאים – כלפי האכזרים והמתפתים אחר יצרם, 

וכלפי מי זאינם מכירים את

תּוב  ּכָ ׁזֶ מֹו  ּכְ ֲעֵליֶהם,  ַהּטֹוָבה  ֵעֶרְך  ְולֹא  ַעְצָמם, 

ע  ְלָרׁזָ ֵלי ט, ש(: יֵֹסר ֵלץ לֵֹקַח לֹו ָקלֹון ּומֹוִכיַח  )ִמׁזְ

ל  )ה(ּכָ )חּוִלין קלג, א(:  ִלְבָרָכה  ִשְכרֹוָנם  ְוָאְמרּו  מּומֹו. 

ִאּלּו שֹוֵרק ֶאֶבן  יָרּה ּכְ ֵאינֹו ַמּכִ ה טֹוָבה ְלִמי ׁזֶ ָהעֹוׂזֶ

ְרקּוִליס. ַלּמֶ

רּו ָבם. ע ְוׁזְֹמֵרי תֹוָרה ִיְתּגָ תֹוָרה ְיַהְללּו ָרׁזָ

ּוְמקֹום  ילּות.  ְוַהּכִ ִדיבּות  ַהּנְ ִמּדֹות,  י  ּתֵ ׁזְ ְוֵכן 
ְוָלֵתת  ְמקֹומֹו,  ּבִ ָבר  ּדָ ל  ּכָ ָלׂזּום  ִדיבּות,  ַהּנְ

ִפי ַמה  מֹון ְוַהָחְכָמה ּכְ ה ֲחמּוָדה ִמן ַהּמָ ַעל ִמּדָ ְלָכל ּבַ

ְמַנע טֹוב  ֵלי ג, כש(: ַאל ּתִ תּוב )ִמׁזְ ּכָ מֹו ׁזֶ ָראּוי לֹו, ּכְ ֶ ּזׁ

ֵלי ה, טש(:  ְהיֹות ְלֵאל ָיְדָך ַלֲעׂזֹות, ְוָאַמר )ִמׁזְ ָעָליו ּבִ ִמּבְ

ַעל  ילּות  ַהּכִ ּוְמקֹום   — חּוָצה.  ַמְעְינֹוֶתיָך  ָיֻפצּו 

ֶאת  יִרים  ַמּכִ ֵאיָנם  ׁזֶ ּוִמי  ָתִאים  ְוַהּפְ ָהַאְכָשִרים 

ה. כל העוזה טובה למי זאינו מכירה כאילו שורק אבן למרקוליס. ביאר המאירי, שאף שגמילות 

חסד היא מידה מעולה, מכל מקום אין אדם מחוייב לגמול טובה למי שאינו יודע להעריכה.

מצאנו מקור נכבד ליסוד זה בדברי רש"י )בראשית ב, ה(: "'וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ 

וגו' כי לא המטיר ה' אלוקים על הארץ, ואדם אין לעבוד את האדמה'. ומה טעם לא המטיר? לפי 

שאדם אין לעבוד את האדמה ואין מכיר בטובתם של גשמים, וכשבא אדם וידע שהם צורך לעולם 

התפלל עליהם וירדו וצמחו האילנות והדשאים". מבאר המהר"ל )גור אריה שם(: "כלומר, ואסור 

לעשות טובה לאיש שאין מכיר בטובה. ולפיכך כל זמן שלא היה אדם לא המטיר וכו', עד שבא 

האדם והתפלל עליהם. כלומר, שאם לא היה מתפלל עליהם, מכל שכן שלא היה נותן המטר, שהרי 

האדם מכיר בטובתן ואפ"ה לא התפלל עליהם. אם כן הוא כפוי טובה, והוא יותר גרוע ממי שלא 

מכיר בטובת המטר". 

במקום אחר מוסיף טעם בהנהגה זו )נתיב התורה פרק ח(: "כי זה שנותן כבוד אל ]מי[ שאינו יודע 

בטובה ואינו מכיר בה, עושה פעולה שאין בה ממש – כאשר אין המקבל מכיר בטובה". פעולת 

נתינה בצורתה הנכונה היא כאשר יש כלי קיבול לטובה, וכלי הקיבול נוצר בהכרת הטובה ע"י 

המקבל.

לומדים אנו מהמקורות הנ"ל עד כמה חיונית מעלת הכרת הטוב מצד המקבל, שחסרונה מעכב 

את ההטבה, שאין להטיב למי שלא מכיר בערך הטובה.

בזמן הזה, שאף בזמן שאין ידינו תקיפה לענוש את הרשעים מכל מקום מותר להתגרות בהם ואין 

לחוש למחלוקת.

כתב הרמ"א )או"ח סימן א' סעיף א'(: "ולא יתבייש מפני בני-אדם המלעיגים עליו בעבודת השם יתברך". 

וב'משנה ברורה' )שם סק"ה( הוסיף בשם הבית יוסף: ועל כל פנים לא יתקוטט עמהם, מפני שמידת 

העזות מגונה מאד ואין ראוי להשתמש ממנה כלל אפילו בעבודת השם יתברך, כי יקנה קנין בנפשו 

להיות עז אפילו שלא במקום עבודתו יתברך. וב'ביאור הלכה' )שם ד"ה ולא יתבייש( כתב: דע, דהבית 

יוסף לא איירי כי אם במצוה שהוא עושה לעצמו ובני אדם מלעיגים עליו, אז בודאי אין לו לחוש כלל 

ללעגם ולא יתקוטט עמהם, אבל אם הוא עומד במקום שיש אפיקורסים המתקוממים על התורה, ורוצים 

לעשות איזה תקנות בעניני העיר ועל ידי זה יעבירו את העם מרצון ה', ופתח בשלום ולא נשמעו דבריו, 

בכגון זה לא דיבר הבית יוסף מאומה, ומצוה לשנאתם ולהתקוטט עמהם ולהפר עצתם בכל מה שיוכל, 

ודוד המלך ע"ה אמר: "הלא משנאיך ה' אשנא ובתקוממיך אתקוטט, תכלית שנאה שנאתים וגו'". 

 עיונים 
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ביושר לבבביושר לבב הלבבות הלבבותשער עבודת האלהיםחובות  שער עבודת האלהיםחובות 

המוסר  ארחות  תרא תר   המוסר   ארחות   

עליו השלום: חשתי, ולא מפני שהתמהמהתי תחילה.

והוסיף שם בזה"ל: וכל גדולי ישראל שידענו, היו זריזין מאד לעשות מיד מה שצריכין. ומרן החזון 

איש אמר: סגולה שלא לשכוח – לעשות מיד. וכן שמענו על החפץ חיים זצ"ל, שכשהחליט שצריך 

לעשות דבר, היה עושה מיד בלי שום עיכוב. ועיין ביורה דעה )סימן רל"ב סעיף י"ב( במי שנדר 

או נשבע לעשות דבר תוך שנה או ביום פלוני, ולא עשהו מיד, כי אמר עדיין יש לי פנאי לעשותו, 

ואחר כך נאנס ולא עשהו – דעת ה'אגודה' דלא מקרי אונס, אלא פושע, דהוה ליה לעשותו מיד. 

והשם יתברך יזכנו להיות מהזריזין המקדימין למצוות. עכ"ד.

במה  ויש  רבינו:  מסיים 

די  השה,  בזער  זהשכרתי 

בדרך  שבוחר  למי  הצורך, 

דרך  את  ומבקז  היזרה, 

בה  שידבק  לעצמו  האמת 

בחכמה  וחפץ  לתועלתו, 

למען  לשמה   – למענה 

עצמה,  האמיתית  החכמה 

ולא לכוונה אחרת, והאל יפק 

אותנו – ינחה אותנו אל דרכי 

עבודתו ברחמיו, אמן.

נזלם זער הזליזי בעשרת הזם יתברך.

וכן - ועוד זתי מידות מכלל 

]העצלות[  העצלה  מידותיך: 

והחריצות - והזריזות. ומקום 

הזימוז בעצלה הוא, בתאוות 

הבהמיות,  התאוות  כלפי   –

מן  חולפות  הנאותיהם  אזר 

חרפתם  עליו  וייזאר  האדם, 

רק  הוא  מהם  שנותר  ומה   –

השה,  בעולם  חרפתן  רושם 

ואת   – הבא  לעולם  וענזם 

בעבורן  עליו  שיושת  העונש 

בעולם הבא. ומקום החריצות 

– אבל מקום השימוש במידת הזריזות הוא, בהנאות – כלפי ההנאות הרוחניות, ובמעזים זמתכוונים 

בהם להגיע אל רצון האלהים יתברך – וכלפי מעשים שתכליתם היא קיום רצון האלוקים יתברך ובהם 

ישיג האדם עונג רוחני בעולם הבא, כמו זאמר דוד המלך עליו הזלום )תהלים קיט, ס(: ’חזתי ולא 

התמהמהתי לזמור מצוותיך’ – מהרתי ולא התעכבתי, מלקיים את מצוותיך.

ֶרְך  ּדֶ ּבַ ַלּבֹוֵחר  י  ּדַ ה  ַהּשֶ ַער  ַ ַבּזׁ י  ַכְרּתִ ּשָ ֶ ּזׁ ּוַמה 
ְוָחֵפץ  ְלַעְצמֹו,  ָהֱאֶמת  ׁז  ּוְמַבּקֵ ָרה,  ַהְיׁזָ

ְרֵכי  ּדַ ֶאל  אֹוָתנּו  ָיֵפק  ְוָהֵאל  ְלַמֲעָנּה,  ָחְכָמה  ּבַ

ֲעבֹוָדתֹו ְבַרֲחָמיו, ָאֵמן.

ַרְך ם ִיְתּבָ ֶעְשַרת ַהׁזֵ י ּבְ ִליׁזִ ְ ַער ַהּזׁ ׁזַ ַלם  ִנׁזְ

ְמקֹום  ְוַהֲחִריצּות.  ָהַעְצָלה  ִמּדֹות,  י  ּתֵ ׁזְ ְוֵכן 
ר  ֲהִמּיֹות ֲאׁזֶ ַהּבַ ֲאוֹות  ּתַ ּבַ ַעְצָלה  ּבָ ּמּוׁז  ִ ַהּזׁ

ָעָליו  ֵאר  ָ ְוִיּזׁ ָהָאָדם,  ִמן  חֹוְלפֹות  ֲהָנאֹוֵתיֶהם 

 — א.  ַהּבָ ָלעֹוָלם  ם  ְוָעְנׁזָ ה  ַהּשֶ עֹוָלם  ּבָ ָתם  ֶחְרּפָ

ים  ֲעׂזִ ֲהָנאֹות ָהרּוָחִנּיֹות, ּוַבּמַ ּוְמקֹום ַהֲחִריצּות, ּבַ

ָהֱאלִֹהים  ְרצֹון  ֶאל  יַע  ְלַהּגִ ֶהם  ּבָ ִנים  ּוְ ְתּכַ ּמִ ׁזֶ

ים קיט,  ִהּלִ לֹום )ּתְ ִוד ָעָליו ַהׁזָ ָאַמר ּדָ מֹו ׁזֶ ַרְך, ּכְ ִיְתּבָ

ֹמר ִמְצֹוֶתיָך. י ִלׁזְ י ְולֹא ִהְתַמְהָמְהּתִ ּתִ ס(: )ו(ַחׁזְ

חז"ל  לדברי  שייכת  זו  שהלכה  לומד,  בשלח(  פרשת  פרץ',  )'ברכת  יעקב'  ה'קהלות  בעל  מרן 

)סנהדרין צב, א(: "כל אדם שאין בו דעת אסור לרחם עליו, שנאמר )ישעיה כז, יא(: 'כי לא עם 

בינות הוא על כן לא ירחמנו עושהו'". להבנתו, כוונתם לאדם שאין לו דעת להכיר טובה. והסיבה 

שאין לרחם עליו ולהטיב עימו, משום שהטבה לאדם כזה מעוררת מידות רעות אצל המקבל, והיא 

מביאה גם כן לתוצאות רעות נוספות. ]בספר 'שלמי הודאה' )עמ' קנז( ביאר מנין לקח ה'ברכת 

פרץ' הבנה זו שהכוונה להעדר הכרת הטוב, והרי "דעת" כוללת אין ספור דברים?! וביאר עפ"י 

דברי החוה"ל לעיל, שהתכונה הבסיסית ביותר בנפש האדם היא הכרת הטוב. לפי זה מובן מדוע 

מייחסים את הדעת – שהוא המושכל-ראשון של האדם, דוקא למידה זו )עיין סידור הגר"א בברכת 

אתה חונן([.

ו. חזתי ולא התמהמהתי לזמור מצותיך. בספר 'ארחות יושר' )פרק 'זריזות'( הביא מספר 'אהל 

יעקב' שפירש פסוק זה, שיש זריז שמזדרז מיד ועושה המצוה כראוי, ויש עצל שמדחה כל-זמן 

שיש זמן, ואומר: עדיין יש זמן! וכשמגיע הרגע האחרון, מתחיל לרוץ. ועל זה קאמר דוד המלך 

 עיונים 

 עיונים 



זער רביעי

שער 
הבטחון



הלבבותשער הבטחוןביושר לבב חובות 

הרת  תמוסר   ארחוה   

שקדם  מפני  תמחבר:  אמר 

וביארנו  הואיל   - מאמרנו 

)שער  הקודם  בשער 

עבודת  שער  השלישי, 

קבלה  בחיוב  האלוקים( 

עבודה תאלתים - את החיוב 

שיש לאדם לקבל על עצמו 

ראיהי  האלהים,  את  לעבוד 

לתביא אחריו - מצאתי לנכון 

לבאר אחריו מת שתוא צריך 

ביוהר  הנצרך  העניין  את   -

מכל תדברים לעובד תאלתים 

יהברך, ותוא תביטחון עליו - 

על השי"ת בכל דבריו - בכל 

ענייני האדם, בעבור מת שיש 

 - תגדולוה  תהועליוה  מן  בו 

הביטחון  במידת  שיש  מפני 

תועלת גדולה לשני עניינים עיקריים: הן בעניין תהורת - להשיג שלימות בתורה ובעבודת ה', והן 

בעניין תעולם - להשיג אושר ושמחה בעולם הזה. 

ַער ָתְרִביִעי ַ ַתּשׁ

חֹון ּטָ ַער ַתּבִ  ׁשַ

ַרְך ְלַבּדֹו חֹון ַעל ָתֱאלִֹתים ִיְהּבָ ּטָ ּבִ ּבַ

ִחּיּוב  ּבְ ַמֲאָמֵרנּו  ַדם  ּקָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ר:  ַתְמַחּבֵ ָאַמר 
ְלָתִביא  ָרִאיִהי  ָתֱאלִֹתים,  ֲעבֹוַדה  ַלה  ַקּבָ

ָבִרים  ַתּדְ ל  ִמּכָ יֹוֵהר  ָצִריְך  תּוא  ֶ )א(ּשׁ ַמת  ַאֲחָריו 

ָכל  חֹון ָעָליו ּבְ ּטָ ַרְך, ְותּוא ַתּבִ ְלעֹוֵבד ָתֱאלִֹתים ִיְהּבָ

דֹולֹוה  ׁש ּבֹו ִמן ַתּהֹוֲעִלּיֹוה ַתּגְ ּיֶ ֶ ֲעבּור ַמת ּשׁ ָבָריו, ּבַ ּדְ

ִעְנַין ַתּהֹוָרת ּוְבִעְנַין ָתעֹוָלם. ּבְ

א. שתוא צריך יוהר מכל תדברים לעובד אלתים יהברך. יסוד החסידות ושורש העבודה הוא בטחון, 

והוא מרומז באות הראשונה שבתורה, וכדברי הגר”א זצ”ל שששת האותיות של תיבת “בראשית” 

רומזות לששת היסודות לקיום התורה: ב – ביטחון, ר – רצון, א – אהבה, ש – שתיקה, י – יראה, 

ת – תורה. והביטחון הוא היסוד הראשון, שישים האדם בטחונו בה’ יתברך בלב שלם, שאפילו צרה 

קרובה מאוד, יבטח בהקב”ה שירחם עליו להצילו וכו’. והביטחון הוא כמו צינור, שדרכו נמשך 

השפע והברכה מן השמים לארץ. כדוגמת האדם הרוצה להמשיך מים לתוך ביתו שמתקין צינור, 

ואי אפשר לו בלעדיו, כך הרוצה להמשיך שפע וברכה ברוחניות ובגשמיות, עליו להתחזק במידת 

הביטחון. וכמו שבצינור של מים כמות המים הזורמים היא כפי רוחב הצינור, כך ממש השפע 

והברכה שמושפע על האדם הוא כפי גודל מידת בטחונו, אם רב ואם מעט. וכמו שהצינור צריך 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  הרת הרו   תמוסר   ארחוה   

ת' - חוץ מה', מסיר תאלתים 

אוהו  ומניח  תשגחהו מעליו, 

ועוזב   - עליו  שבטח  מי  ביד 

שהוא  מי  להשגחת  אותו 

 - ויתית  בו.  לבטוח  בחר 

המסיר ביטחונו מה' יהיה כמי 

שנאמר בו – כמו אלו שנאמר 

עליהם )ירמית ב, יג(: 'כי שהים רעוה עשת עמי' - ירמיהו הנביא מוכיח את בני ישראל על שעזבו 

את ה' והלכו אחרי האלילים. הם עשו שתי רעות: א. 'אוהי עתבו' - עזבו את ה', המשול ל'מקור מים 

חיים' - מעיין שנובעים מתוכו מים חיים. ]כשם שמי המעיין נובעים ממקורם מעצמם ללא הפסק, 

כך הקב"ה הוא המקור לכל הטובות שאינן פוסקות לעולם )טוב הלבנון(.[ ב. הלכו 'לחצוב לתם 

בארוה בארוה נשברים' - עם ישראל שמו את מבטחם באלהים אחרים, המשולים ל'בארות בארות 

והועלוהיו בו בהורהו - והרי 

שמביא  מהתועלות  כמה 

שלימות  להשגת  הביטחון 

אחת  ה'.  ובעבודת  בתורה 

נפשו  מנוחה  היא  מתן 

וביטחונו על אלתיו יהברך - 

מי שבוטח על אלוקיו שהוא 

הזה,  העולם  דאגות  ללא  הנפש,  במנוחת  הריהו שרוי  ביותר,  הטובה  בדרך  לכל מחסורו  דואג 

וממילא יכול להתמסר לעבודת ה', כמו שתעבד חייב לבטוח על אדוניו - כשם שהצלחתו של העבד 

להתמסר לאדונו בשלימות תלויה בכך שיסמוך על אדונו שיספק לו את כל צרכיו. 

מוסיף רבינו: אי אפשר לו לאדם להיות משוחרר מדאגות, אלא אם כן הוא בוטח בה', מפני שאם 

איננו בוטח באלתים, בהכרח שהוא בוטח בתולהו - במשהו אחר - באדם אחר או בעצמו, כגון: בעושרו, 

בחכמתו או בכוחו ועוצם ידו ]כי בטבע האדם לחפש להיתלות במישהו[. ומי שבוטח בכוח אחר תולה 

ַנְפׁשֹו  ְמנּוַחה  ֵמֶתן,  הֹוָרהֹו,  ּבְ ּבֹו  ְוהֹוֲעלֹוָהיו 
מֹו  ּכְ ַרְך,  ִיְהּבָ ֱאלָֹתיו  ַעל  ּוִבְטחֹונֹו 

ִאם ֵאיֶננּו  ֵני ׁשֶ ב ִלְבטַֹח ַעל ֲאדֹוָניו, ִמּפְ ָתֶעֶבד ַחּיָ ׁשֶ

תּוַלה  ּבֹוֵטַח ּבְ תּוָלהֹו, ּוִמי ׁשֶ אלִֹתים ּבֹוֵטַח ּבְ בֹוֵטַח ּבֵ

יַח אֹוהֹו  ָגָחהֹו ֵמָעָליו ּוַמּנִ ְיָי, )ב(ֵמִסיר ָתֱאלִֹתים ַתׁשְ

ֱאַמר ּבֹו )ִיְרְמָית  ּנֶ ִמי ׁשֶ ַטח ָעָליו, ְוִיְתֶית ּכְ ּבָ ַיד ִמי ׁשֶ ּבְ

י אִֹהי ָעְתבּו ְמקֹור  ת ַעּמִ ִים ָרעֹוה ָעׂשָ ּהַ י ׁשְ ב, יג(: ּכִ

ִרים,  ּבָ ִנׁשְ ּבֹארֹוה  ּבֹארֹוה  ָלֶתם  ַלְחֹצב  ים  ַחּיִ ַמִים 

להיות שלם בלי נקב, ולולא זה חלק מן המים לא יגיעו ליעדם, כן הביטחון צריך להיות בשלימות 

בלי ספק כלל )ספר ‘בטוב ירושלים’, תחילת ההקדמה(. 

לפי  והוא  בה’...  בטחונם  שישימו  כדי  הוא  לישראל  התורה  נתינת  “ועיקר  הגר”א:  רבינו  וז”ל 

שעיקר הכל הוא הבטחון השלם והוא כלל כל המצוות...” )הגר”א משלי כד, יט(. ]ועיין בספר 

משנת ר’ אהרן )מאמרים ושיחות מוסר ח”א שער א’ פ”ו( שכתב לבאר דברי הגר”א וז”ל: ונראה 

דאין כוונת הגר”א לומר דתכלית הכל הוא הבטחון והתורה אינה אלא אמצעי דוודאי תכלית כל 

הבריאה היא התורה, אך תכלית נתינת התורה לישראל היא שיקבלוה בקדושתה, ולא שתהא להם 

בבחינת ידיעה וחכמה בעלמא אלא שידבקו בה, והלומדה והעוסק בה תהיה התורה עצמותו ממש, 

והדבקות בתורה זוהי הדבקות בקב”ה, ודרגה זו לא תיתכן בלתי הבטחון השלם, דמסור לגמרי 

לקב”ה, וזהו דכתב הגר”א דתכלית נתינתה היתה הבטחון השלם היינו דהמדרגה הנכונה בתורה 

שכדאי היה מתן תורה עבורה, הוא כדי שישימו בטחונם בה’, דע”י דרגת הבטחון השלם, הוא מסור 

כולו לקב”ה, ואין בו שותפות בין עניני עולמו ועניני תורתו לחצאין, ואז תורתו מאירה, ובשביל 

דרגה זו בתורה כדאית נתינת התורה וזה המכוון בנתינתה, עכ”ד[. וכמה רבה חובת האדם לקנות 

את האמונה בהשגחה פרטית והביטחון, כי בנפשו הוא, כמו שכתב ה”חזון איש” )אמונה ובטחון 

פ”ה ד’(: “שלילת הבטחון, מחסור בנפש המשכלת וכמעט שאין לו חלק בעיקרי היהדות”. 

ב. מסיר תאלתים תשגחהו מעליו. בספר ‘שפתי חיים’ )מדות ועבודת ה’, ח”א עמ’ תקע”ז( ביאר את 

דברי רבינו באמרו שהקב”ה מסיר ההשגחה ממנו, בוודאי שאין כוונתו כמשמעות הפשוטה שהוא 

מופקר למקרים המזדמנים בלי שום יד מכוונת ח”ו, אלא שהבוטח בה’ ומאמין באמת שהשי”ת 

לבדו הוא המנהיג, זוכה לראות השגחת ה’ גלויה עליו וסייעתא דשמיא מיוחדת, ומבחין במוחש 

שהשי”ת משגיח עליו ומנהיג אותו. לעומת זאת מי שאינו בוטח בהשי”ת, הנהגת ה’ אתו היא 

בהסתר פנים, ולכן קשה לו להכיר שכל מה שקורה לו מכוון אליו מהשי”ת, אף על פי שכך הוא 

האמת שהקב”ה משגיח ופועל הכל, מכל מקום לאדם זה נדמה בטעות שכל מה שעובר עליו הם 

מקרים טבעיים הקורים מאליהם. 

בדברי רבינו מתבאר שהשפע בא עם הבטחון ואם יבטח כראוי ישיג פרנסתו ושאר צרכיו בנקל. 

מצינו בזה דבר נפלא בספר ‘נועם אלימלך’. הנה בפרשת בהר אמרה התורה: “וכי תאמרו מה נאכל 

בשנה השביעית הן לא נזרע ולא נאסף את תבואתנו, וציויתי את ברכתי לכם בשנה הששית, ועשת 

את התבואה לשלש השנים” )ויקרא כה, כ-כא(. וצריך ביאור, שממשמעות הכתוב נראה שרק באופן 

שישאלו - מה נאכל - אז מבטיחה התורה “וציויתי את ברכתי”. ותמוה, וכי אם לא ישאלו ‘מה נאכל’ 

לא יבוא השפע, וכי צריכים להיענש על כך שלא שאלו מה נאכל, הלא אדרבה כשלא שואלים 

הינם בדרגה גבוהה יותר? עוד יש להתבונן, מדוע כתבה התורה בלשון שאלה ותשובה, והלא די היה 

שתכתוב “וצויתי את ברכתי” וממילא לא תהיה סיבה לשאול מה נאכל בשנה השביעית?

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  הרט הרח   תמוסר   ארחוה   

על חכמהו  האדם  ואם יבטח 

גופו  וכוח  והחבולוהיו 

 - לריק  ייגע  ותשהדלוהו, 

וסופו  לשווא,  יתייגע  הוא 

והקצר  כחו,  שייחלש  יהיה 

חפצו  מתשיג  החבולהו 

יועילו  לא  תחבולותיו   -

כמו  רצונותיו,  את  להשיג 

יג(:  ת,  )איוב  תכהוב  שאמר 

 - בערמם'  חכמים  'לוכד 

להתחכם  שרוצים  החכמים 

ולהשיג את מבוקשם על ידי 

לבטוח  מבלי  תחבולותיהם 

)טוב  טובה  תחת  רעה  לעצמם  וגורמים  ידה,  על  להצליח  שרצו  תחבולה  באותה  נכשלים  בה', 

- חזרתי להתבונן בנעשה  - עוד נאמר )קתלה ט, יא(: 'שבהי וראת החה תשמש'  הלבנון(. ואמר 

'כי לא לקלים תמרוץ' - גם אדם קל רגליים,  בעולם הזה, וראיתי שטבע הדברים אינו מוכרח, 

אין מובטח לו שיינצל על ידי ריצתו ]כשם שקלותו של עשהאל לא עמדה לו כשהגיעה פקודתו 

)רש"י([. 'ולא לגבורים תמלחמת' - לא מובטח לגיבורים שינצחו במלחמה ]שהרי לאבנר לא עמדה 

גבורתו משהגיע יומו )רש"י([. 'וגם לא לחכמים לחם' - חכמת החכמים אינה מסייעת להם להשגת 

לחמם, ]וכן היה ראוי לחכמים להיותם מושלים בכסילים וראשים עליהם, והדבר הפוך ברוב )אבן 

עזרא([. ואמר )התלים לד, יא(: 'כפירים רשו ורעבו' - אנשים שיש להם גבורה כארי, פעמים הם 

'ודורשי ת'' – אך הבוטחים בה', גם בעת אשר נעשו  עניים ורעבים, ולא תועיל להם גבורתם, 

עניים, 'לא יחסרו כל טוב' - כי ה' מזמין להם את מזונותיהם )מלבי"ם(.

שהמים  ]כשם  נשברים'. 

ממקורות  באים  בבורות 

נובעים  ואינם  חיצוניים, 

ממקורם מעצמם, ולא די בכך 

שהם בורות, אלא הם בורות 

נשברים, שהמים שבהם אינם 

מתקיימים, כך גם טובתם של 

האלילים שבני ישראל בטחו 

הרי  מתקיימת.  אינה  בהם, 

מוכח, כי מי שבוטח בכוחות 

אחרים, הקב"ה מסיר את השגחתו ומניח אותו בידי מי שבטח בו )טוב הלבנון([. ואמר - עוד נאמר 

בעניין חטא העגל )התלים קו, כ(: 'וימירו אה כבודם' - כשהיו ישראל במדבר, החליפו את ה', שהוא 

- שהוא עגל  'בהבניה שור אוכל עשב'  ובכבודם,  ומשגיח בטובתם  ישראל  ותפארתם של  כבודם 

הזהב. ובהמשך נאמר: "ויאמר להשמידם לולי משה בחירו עמד בפרץ לפניו להשיב חמתו מהשחית". 

הרי שהקב"ה מעניש את מי ששם מבטחו בכוחות אחרים מלבדו )עפ"י טוב הלבנון ומרפא לנפש(. 

ולעומת אלו המסירים ביטחונם מהשי"ת, אמר תכהוב על מי שבוטח בה' )ירמית ית, ת(: 'ברוך תגבר 

אשר יבטח בת''. באותה מידה שיבטח בה' - 'ותית ת' מבטחו' - כך יהיה ה' בעזרו למבטח ולעזרה, 

ולא יירא מכל רע )מצודת דוד ורד"ק(. ואמר )התלים מ, ת(: 'אשרי תגבר אשר שם ת' מבטחו ולא פנת 

אל רתבים' - לעזרתם של בעלי כוח וגאווה, 'ושטי כתב' - אנשים הנוטים מדרך האמת אל דרך השקר 

ואינם בוטחים באל אמת )אבן עזרא ורד"ק(. ואמר )ירמית ית, ת(: 'ארור תגבר אשר יבטח באדם ושם 

בשר תרועו' - ששם ביטחונו בבשר ודם, 'ומן ת' יסור לבו' - מסיר ליבו מלבטוח בה' )מצודת דוד(. 

ּגּופֹו  ְוֹכַח  ְוַהְחּבּולֹוָהיו  ָחְכָמהֹו  ַעל  ִיְבַטח  ְוִאם 
ּכֹחֹו,  ְוֶיֱחַלׁש  ָלִריק,  ִייַגע  לּוהֹו,  ּדְ ּהַ ְוִתׁשְ

ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶחְפצֹו,  יג  ֵמַתּשִׂ ְחּבּוָלהֹו  ּהַ ְוִהְקַצר 

ְוָאַמר  ָעְרָמם,  ּבְ ֲחָכִמים  לֵֹכד  יג(:  ת,  )ִאּיֹוב  הּוב  ַתּכָ

לֹא  י  ּכִ ֶמׁש  ֶ ַתּשׁ ַהַחה  ְוָראֹת  י  ְבּהִ ׁשַ יא(:  ט,  )קֶֹתֶלה 

לֹא  ְוַגם  ְלָחָמת  ַתּמִ ּבֹוִרים  ַלּגִ ְולֹא  רֹוץ  ַתּמֵ ים  ּלִ ַלּקַ

ִפיִרים ָרׁשּו  ים לד, יא(: ּכְ ִתּלִ ַלֲחָכִמים ֶלֶחם, ְוָאַמר )ּהְ

י ְיָי לֹא ַיְחְסרּו ָכל טֹוב. ְוָרֵעבּו )ג(ְודְֹרׁשֵ

ַהְבִניה ׁשֹור  בֹוָדם ּבְ ִמירּו ֶאה ּכְ ים קו, כ(: ַוּיָ ִתּלִ ְוָאַמר )ּהְ

ֶבר  ַתּגֶ רּוְך  ּבָ ת(:  ית,  )ִיְרְמָית  הּוב  ַתּכָ ְוָאַמר  ב,  ֵעׂשֶ אֵֹכל 

ים מ, ת(:  ִתּלִ ְיָי ְוָתָית ְיָי ִמְבָטחֹו, ְוָאַמר )ּהְ ר ִיְבַטח ּבַ ֲאׁשֶ

ֶאל  ָפָנת  ְולֹא  ִמְבַטחֹו  ְיָי  ם  ׂשָ ר  ֲאׁשֶ ֶבר  ַתּגֶ ֵרי  ַאׁשְ

ֶבר  ַתּגֶ ָארּור  ת(:  ית,  )ִיְרְמָית  ְוָאַמר  ָכָתב,  ֵטי  ְוׂשָ ְרָתִבים 

ר ְתרֹעֹו ּוִמן ְיָי ָיסּור ִלּבֹו. ׂשָ ם ּבָ ָאָדם ְוׂשָ ר ִיְבַטח ּבָ ֲאׁשֶ

ג. ודורשי ת' לא יחסרו כל טוב. לא נאמר שלדורשי ה’ יש כל טוב. כי מתחילת יצירתו של אדם 

נקבע עבורו מסלול חייו והתמודדותו, אם יהא עני או עשיר )נדה טז, ב(. אבל דורשי ה’ שמחים 

 הם בחלקם ומאושרים בגורלם, מסתפקים במועט ואינם חשים שחסר להם דבר מה. והם, העשירים

באמת!

יעקב אבינו בפגישתו עם עשו אמר “כי חנני אלקים וכי יש לי כל” )בראשית לג, יא(. מפרש הכלי יקר: 

וכתב שם בשם אחיו ר”ז זצ”ל, ליישב כך: כשברא הקב”ה את העולם העמיד הנהגת עולם שירד 

הריהו  ב”ה  בבורא  בטחון  לאדם  שכשאין  אלא  כלל,  הפסק  ללא  אדם  בני  לצרכי  שפע  תמיד 

מקלקל בזה את צינורות המושכים שפע, ונפסק חלילה השפע, וצריך השי”ת ב”ה לצוות ציווי 

מחודש על השפע שירד כמו בתחילת הבריאה. 

ולפי זה ביאור הפסוקים כך הוא אם תבטחו בה’ ולא תשאלו ‘מה נאכל’ - לא יחסר לכם מאומה 

ותהיה הברכה מצויה מאליה, אך אם תפלו מאמונה ובטחון ותשאלו ‘מה נאכל’, תגרמו לקלקל 

את השפע, ואז ‘וצויתי את ברכתי’ - אצטרך לצוות מחדש שירד השפע כמו בתחילת הבריאה. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  הריא הרי   תמוסר   ארחוה   

משום  העושר,  קיבוץ  אחר 

תימנע  כך  ידי  שעל 

מלהתבונן בתורה )מלבי"ם(. 

ויש מבארים: אל תייגע את 

עושר,  להשיג  איך  שכלך 

תלויה  העושר  השגת  שאין 

מתנה  אלא  האדם,  בשכל 

 - ואמר  הקב"ה.  מאת  הוא 

עוד נאמר שם )משלי כג, ת(: 

 - ואיננו'  בו  עיניך  'תהעיף 

פעמים שהעושר נאבד בשעה קלה בעוד הנך מנענע עינך להסתכל בו, וכבר נעלם ואיננו )מצודת 

דוד(. ואמר )ירמית ית, יא(: 'בחצי ימיו' - באמצע חייו 'יעתבנו' - יסתלק הונו ממנו, 'ובאחריהו' - 

ובסוף ימיו 'יתית נבל' - בזוי ומושפל. או - עתה מוסיף רבינו לבאר, שגם אם העושר נותר בידי 

האדם, פעמים הימנע ממנו תנאהו בו - לא יוכל ליהנות ממנו ]כגון שהקב"ה נותן בלבו שתהא 

עינו צרה בממונו, ויימנע מלהשתמש בו אפילו לצורכי עצמו, מפחד שמא לא יהיה לו ממון לעת 

זקנותו וכדו'. נמצא שגם כשיש ממון בידי האדם, צריך לזכות שיוכל ליהנות ממנו[, כאשר אמר 

תחכם )קתלה ו, ב( בעניין אדם שיש לו עושר וכבוד, וכפי שנאמר בתחילת הפסוק שם. אך ולא 

ישליטנו תאלתים לאכול ממנו - לא ייתן לו ליהנות מעושרו ומכבודו, ויתית - העושר אצלו - בידו 

ממנו  נהנה  ואינו  נזק,  מכל  עליו  - שמשגיח  ששומר אוהו מן תפגעים  שומר  ביד  כפיקדון  רק 

 כלל, עד שישוב למי שתוא ראוי לו - עד שיגיע הממון לאדם אחר שרצון ה' שעושר זה ראוי לו,

כמו

ואם יבטח האדם ברוב עושרו 

יוסר  מה',  ביטחונו  ויסיר 

ממנו  עושרו  ילקח   - ממנו 

סיבות  ממיני  אחד  ידי  על 

 - לתולהו  ויישאר  העולם, 

אחר,  לאדם  עושרו  ויינתן 

כמו שאמר תכהוב )איוב כת, 

יט(: 'עשיר ישכב' - פעמים רבות קורה שאדם שוכב בלילה לישון כשהוא עדיין נחשב לעשיר, 

'ולא יאסף' - ולא מת, אלא בעוד הוא חי 'עיניו פקח ואיננו' - הוא פוקח את עיניו בבוקר, ונוכח 

לדעת שבמשך לילה אחד אבד כל עושרו על ידי גנבים, או שהיה למאכולת אש, או על ידי שאר 

מקרים רעים )אבן עזרא ופת לחם(. ואמר )משלי כג, ד(: 'אל היגע' – אל תתייגע ותתאמץ 'לתעשיר' 

- להיות עשיר. ]לא נאמר 'אל תיגע להתעשר' אלא 'להעשיר', ללמדנו, שפעמים אדם מתייגע, 

אך לבסוף אחרים מתעשרים מיגיעתו )מרפא לנפש בשם האלשיך(.[ 'מבינהך חדל' - אל תימשך 

ֵלי כג, ת(: ֲתָהִעיף ֵעיֶנָך ּבֹו ְוֵאיֶנּנּו, ְוָאַמר  ְוָאַמר )ִמׁשְ

ִיְתֶית  ּוְבַאֲחִריהֹו  ַיַעְתֶבּנּו  ָיָמו  ֲחִצי  ּבַ יא(:  ית,  )ִיְרְמָית 

ָאַמר  ר  ֲאׁשֶ ּכַ בֹו,  ֲתָנָאהֹו  ּנּו  ִמּמֶ ַנע  ִהּמָ אֹו  ָנָבל 

ִליֶטנּו ָתֱאלִֹתים ֶלֱאֹכל  ֶתָחָכם )קֶֹתֶלה ו, ב(: )ד(ְולֹא ַיׁשְ

ִמן  אֹוהֹו  ֹוֵמר  ּשׁ ׁשֶ דֹון  ִפּקָ ֶאְצלֹו  ְוִיְתֶית  ּנּו,  ִמּמֶ

מֹו  ּכְ לֹו,  ָראּוי  תּוא  ׁשֶ ְלִמי  ׁשּוב  ּיָ ׁשֶ ַעד  ָגִעים  ַתּפְ

ֵאר  ָ ְוִיּשׁ ּנּו  ִמּמֶ יּוַסר  רֹו,  ָעׁשְ רֹב  ּבְ ִיְבַטח  ְוִאם 
יט(:  כת,  )ִאּיֹוב  הּוב  ַתּכָ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלתּוָלהֹו, 

ַקח ְוֵאיֶנּנּו, ְוָאַמר  ב ְולֹא ֵיָאֵסף ֵעיָניו ּפָ ּכַ יר ִיׁשְ ָעׁשִ

ֲחָדל,  יָנְהָך  ִמּבִ יר  ְלַתֲעׁשִ יַגע  ּהִ ַאל  ד(:  כג,  ֵלי  )ִמׁשְ

יספר רוע מידת כמה בני  כתב האלשיך הק’: הנה בזה  ד. ולא ישליטנו תאלותים לאכול ממנו. 

אדם, שהעשירם ה’ ית’ למען ַזּכֹות אותם בצדקה יכוננו, ולא יעשו כן, אך ישימו כל מגמת פניהם 

להעשיר את בניהם אחריהם, ולא יעשו צדקה. ומידה כנגד מידה, הוא לא רצה להאכיל לזולת, 

גם הוא לא יאכל ממנו. או שלא ישאירנו לו, כי אם יעשה לו כנפיים ויעוף ממנו אל זולתו, כמו 

שאמרו במדרש רבה )במדבר כח, ח(: קודשא בריך הוא לא עביד דינרין אלא דשקיל מן דין ויהיב 

לדין. או שלא יתננו לאכול ממנו, שישים בליבו אכזריות על עצמו שלא יאכל, ויפזר עד יבוא 

אֵחר כיורשו או נושא אלמנתו ויקחנו במלואו, כי היה כפיקדון אצלו ולא יאכל ממנו. וגם זה מידה 

“כי דרך הצדיקים אפילו כשיש מעט בידם, מסתפקים בו ושמחים בחלקם, ונראה כאילו יש להם כל”.

מדת ההסתפקות והשמחה בחלקו לא היתה נחלת יעקב אבינו בלבד, ואין היא חידוש שנולד רק 

בבית מדרשו, אלא ‘ירושה’ היא לו מיצחק אביו ואברהם זקנו. וכמו ששנינו באבות )ה, יט( “עין 

טובה... מתלמידיו של אברהם אבינו”, ופירש הרמב”ם: “עין טובה - היא ההסתפקות”. ולכן אמר 

אברהם למלך סדום: “אם מחוט ועד שרוך נעל ואם אקח מכל אשר לך” וזוהי תכלית ההסתפקות, 

והוא שיניח אדם ממון גדול ולא יהנה ממנו אפילו בדבר מועט.

הוא שאמר הכתוב על אברהם: “וה’ ברך את אברהם בכל” )בראשית כד, א(. כלומר: ה’ ברך את 

אברהם באותה מידה ותכונה נפלאה של “כל” - שמרגיש שיש לו הכל, ולא חסר לו דבר כל-שהוא 

מחוץ לחלקו אשר שמח בו. בתכונה זו התברך אברהם, והורישה ליצחק בנו, כמו שנאמר: “ויתן 

אברהם את כל אשר לו ליצחק: ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות” )שם כה, ה-ו( 

ותמוה: אם אברהם נתן כבר את כל אשר לו ליצחק, מהיכן נותרו לו מתנות ליתן לבני הפילגשים?

אלא יתכן גם כך לפרש את הפסוק: “ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק” כלומר: אברהם הוריש 

ליצחק את אותה מדת “כל” אשר לו, מדת ההסתפקות שקנה אותה, ואשר בה כלול כל הטוב 

האפשרי, אותה הוריש ליצחק, וממילא נותר בידי אברהם מתנות לתתם לבני הפילגשים והוא 

הרכוש שקיבל אברהם מאחרים ]על דבר שרה[ מעבר לחלקו. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  הריג הריב   תמוסר   ארחוה   

נוספת  תועלת   - ומתם 

האדם  ישיג  ה'  לעבודת 

שתבוטח  בה',  הבוטח 

באלתים יביאנו תבטחהו עליו 

שלא  גורם  בה'  הביטחון   -

יצטרך  שלא   - תולהו  יעבוד 

אחרים  אדם  לבני  לעבוד 

עמו  להיטיב  שירצו  כדי 

צרכיו, ושלא  לו את  ולספק 

יתלה  לא  גם   - יקוות לאיש 

שיושיעו  באנשים  תקוותו 

 - לבני אדם  ייחל  ולא  אותו, 

אדם  בני  לטובת  יצפה  לא 

רק  יצפה  אלא  ולעזרתם, 

כדי  יחניף לתם  ולא  בעיניהם,  חן  למצוא   - לתהרצוה אליתם  כדי  יעבדם  ולא  יתברך,  לישועתו 

למצוא חן בעיניהם, כי יודע הוא שצרכיו אינם מגיעים אליו מחמתם, ולא יסכים עמתם לדעתם 

פרנסתו  לו  יחסר  שמא  דואג  ואינו  תאלתים.  לעבודה  שמנוגדים  בדברים   - בבלהי  ולדבריהם 

בעבור זה, מפני שבוטח בה' יתברך שיזון ויפרנס אותו כל צורכו, ולא יפחידתו עניינם - איומיהם 

שמאיימים לעשות לו רעה, ולא יירא ממחלקוהם - מלחלוק עליהם. או הכוונה, לא יפחד מהם אם 

יריבו עמו, אלא הוא חופשי ומשוחרר מכל לחצים חברתיים, מאחר שנכון לבו בטוח בה'. אבל 

יהפשט מבגדי טובוהם – אלא ישתדל בכל יכולתו שלא להזדקק לטובותיהם וטורח תודאהם וחובה 

הגמולם – כדי שלא יצטרך לטרוח להודות להם ולגמול להם טובה. ואם יוכיח אוהם - כשיש צורך 

להוכיחם כאשר ההלכה מחייבת זאת, לא יתתר בכבודם - אינו חושש מלהעיר להם בצורה הראויה 

והמותרת. ]מחוסר הביטחון ייזהר זהירות יתירה מלהוכיחם אפילו בצורה הראויה והמותרת, שמא 

תהיה למוכח תרעומת עליו ויימנע מלהיטיב לו בשעת הצורך. לעומתו, אדם הבוטח בה' ויודע 

שהכל מאתו יתברך, והוא הנותן לו כל צרכיו, אינו חושש מלהעיר לזולת כאשר ההלכה מחייבת 

זאת )שפתי חיים(.[ ואם יכלימם כאשר הדין מחייב לבייש את החוטא )ראה רמב"ם הל' דעות 

פ"ו ה"ח(, לא יבוש - לא יתבייש מתם, ולא ייפת לתם תשקר - לא יצדיק בפניהם את השקר, ולא 

ישבחם על דרכם הרעה, אלא יעמידם על האמת. ומדוע? - מאחר שאינו סומך על עזרת אדם, 

הוא אינו חושש מלומר אמת, כמו

כו(:  ב,  )קתלה  שאמר 

'ולחוטא נהן' - הקב"ה בליבו 

'עניין' וחשק 'לאסוף ולכנוס' 

הון רב, אך לא כדי שייהנה 

הוא ממנו, אלא הכסף יישמר 

בידו כדי 'להה' אותו 'לטוב' 

וטוב  צדיק  שהוא  לאדם   -

שאותו   - תאלתים'  'לפני 

אדם ייקח הכל, ואמר )איוב 

כת, ית( - קודם לכן נאמר: 'זה 

חלק אדם רשע' וגו', ולאחר מכן נאמר: 'יכין וצדיק ילבש' - פעמים שהרשע עמל להכין את הכסף, 

אך בסופו של דבר מגיע הכסף אל הצדיק, והוא נהנה ממנו. וכסף נקי יחלוק - כסף שהעשיר צבר, 

הקב"ה מחלקו לצדיק הנקי מעוון )רש"י ומצודת דוד(. ואפשר - וייתכן גם שיתית תממון סיבה 

רעהו – שהממון יגרום לו צרות, ואבדן נפשו - ולפעמים יגרום לו גם את מיתתו. כמו שאמר תכהוב 

)קתלה ת, יב(: 'יש רעת חולת' - קיימת צרה גרועה, 'ראיהי החה תשמש' - נוכחתי לראות בעולם 

באחרית  ממנו  ליהנות  כדי  לו,  שמור  הוא  לטובתו  לא  אבל  שהוא שמור לבעליו,  עושר  השפל 

הימים ולהוריש לבניו אחריו, כי אם לרעהו הוא שמור לו, שרכושו יגרום לו צער ]כקורח, שעל 

ידי עושרו נתגאה וירד לשאול )רש"י(. או, כי בעבור רוב עושרו יעלילו עליו המלשינים ויהיה 

 מיוסר בייסורים )מצודת דוד([. הרי שלא תיתכן לאדם מנוחת הנפש מדאגות, אלא אם כן הוא

בוטח בה'.

ַתְבָטָחהֹו  ְיִביֶאּנּו  אלִֹתים  ּבֵ ַתּבֹוֵטַח  ׁשֶ ּוֵמֶתם, 
ת  ְיַקּוֶ ּלֹא  ְוׁשֶ תּוָלהֹו,  ַיֲעֹבד  ּלֹא  ׁשֶ ָעָליו 

ַיַעְבֵדם  ְולֹא  ָאָדם,  ִלְבֵני  ְיַיֵחל  ְולֹא  ְלִאיׁש, 

ים  ְלִתְהַרּצֹוה ֲאֵליֶתם, ְולֹא ַיֲחִניף ָלֶתם, ְולֹא ַיְסּכִ

ַיְפִחיֵדתּו  ְולֹא  ָתֱאלִֹתים,  ֲעבֹוַדה  י  ִבְלּהִ ּבְ ֶתם  ִעּמָ

ט  ֵ ּשׁ ִיְהּפַ ֲאָבל  ְחְלקֹוָהם,  ִמּמַ ִייָרא  ְולֹא  ִעְנָיָנם, 

ְגמּוָלם,  ְגֵדי טֹובֹוָהם ְוטַֹרח תֹוָדָאָהם ְוחֹוַבה ּהַ ִמּבִ

ְכבֹוָדם, ְוִאם ַיְכִליֵמם  ֵתר ּבִ ְוִאם יֹוִכיַח אֹוָהם לֹא ִיּתָ

מֹו  ּכְ ֶקר,  ֶ ַתּשׁ ָלֶתם  ת  ְיַיּפֶ ְולֹא  ֵמֶתם,  ֵיבֹוׁש  לֹא 

ֶלֱאֹסף  ִעְנָין  ָנַהן  ְוַלחֹוֵטא  כו(:  ב,  )קֶֹתֶלה  ָאַמר  ׁשֶ

ְוָאַמר ָתֱאלִֹתים,  ִלְפֵני  ְלטֹוב  ָלֵהה   ְוִלְכנֹוס 

ַיֲחלֹק.  ָנִקי  ְוֶכֶסף  ׁש  ִיְלּבָ יק  ְוַצּדִ ָיִכין  ית(:  כת,  )ִאּיֹוב 

ה ָרָעהֹו ְוָאְבַדן ַנְפׁשֹו,  מֹון ִסּבַ ְתֶית ַתּמָ ּיִ ר ׁשֶ ְוֶאְפׁשָ

חֹוָלת  ָרָעת  ֵיׁש  יב(:  ת,  )קֶֹתֶלה  הּוב  ַתּכָ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ

מּור ִלְבָעָליו ְלָרָעהֹו. ר ׁשָ ֶמׁש עׁשֶ ָ ַחה ַתּשׁ ָרִאיִהי ּהַ

כנגד מידה, הוא לא האכיל לנפשו ]לא קיים מצווה בממונו[, שהוא חלק אלוה ממעל, גם האלוהים 

לא ישליטנו לאכול לגופו, וישים בליבו להרעיב את עצמו. עכ”ל.

אדם  על  נאמר  זה  פסוק  במדרש  ואמרו  יג(,  ה,  )קהלת  רע”  בענין  ההוא  העושר  “ואבד  כתיב 

שוקיו  ראו  ולאכול,  ולהרויח  לעבוד  הולך  אינך  למה  לו,  והשיב  צדקה  ממנו  לבקש  עני  שבא 

ויכול לעבוד, ראו רגליו ראו כרסו ראו בשרו כמה שמן הוא, אמר לו הקב”ה  כמה בריא הוא 

לפיכך  רעה,  עין  בו  משים  אתה  לו  שנתתי  במה  אלא  מאומה,  משלך  לו  נתת  שלא  דייך  לא 

 והוליד בן ואין בידו מאומה כל מה דהוי ליה )ויק”ר לד, ד, וכדביאר ב’דרך אמונה’ פ”י מהל’

מתענ”י ס”ק י”ח(.

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  הרטו הריד   תמוסר   ארחוה   

עבודת   - תעבודת  לענייני 

שהקב"ה  שיודע  ]מאחר  ה'. 

ממילא  צרכיו,  לכל  דואג 

דבר,  משום  מוטרד  אינו 

עבודת  לענייני  פנוי  וליבו 

במנוחה  דומת  ויתית  ה'[. 

ורוחב   - לבו  ורוחב  נפשו 

דעתו ומיעוט דאגהו לענייני 

שביכולתו   - תיודע  ותוא  זיופים,  אומן  הוא  לכימאי,   - תאלכימית  לבעל  הזה,  העולם   - עולמו 

זולות  מתכות  להפוך  יודע   - ותבדיל  ותנחושה  לתתב,  תכסף  את  בלבד  עין  למראית  לתפוך 

פרנסתו,  בעניין  ורגוע  שלו  כמוהו  אין  ולכאורה,  ומעשת.  חכמת  ידי  על  לכסף,  אלו  ופשוטות 

הכימאי על  הוא  עולה   - יהרון  עליו  לו  יש  באלתים,  תבוטח  כי  אלא  זאת  רק  ולא   -  ועוד, 

בעשרת דברים – יתרונות.

שאמר תנביא ישעיה )ישעית 

הדור,  עזות  שלפי   - ת(  נ, 

שהיו  בקל  היה  באמת 

לחיי  ומורטים  אותי  מכים 

יעתר  אלתים  'ות'  )מלבי"ם(: 

את  ששמתי  מכיוון   - לי' 

ביטחוני בה' והוא עוזרני, 'על 

כן לא נכלמהי' - לא נחשבה 

הכלימה בעיני למאומה, 'על 

 - כחלמיש'  פני  שמהי  כן 

להוכיחם,  צורך  כשהיה  לכן 

העזתי פני נגדם כחלמיש - 

כסלע חזק ]כלומר, דיברתי 

בושה  ללא  קשות[  כנגדם 

'ואדע  )מפרשים(,  ומורא 

אבוא  שלא   - אבוש'  לא  כי 

חי  ואני  הואיל  בושה,  לידי 

עם הקב"ה ואיני מבקש כבוד או שאר הנאות מעוברי רצונו. ואמר )יחתקאל ב, ו(: 'אל הירא מתם' 

- שמא יעשו לך רע, 'ומדבריתם אל הירא' - אף אם ידברו לעשות לך רעה. ואמר )יחתקאל ב, ו(: 

'מדבריתם' - שידברו להורגך, 'אל הירא, ומפניתם אל החה' - אל תשפיל עצמך נגדם )מלבי"ם(. 

ואמר )ירמית א, ח(: 'אל הירא מפניתם' - אל תפחד לבצע שליחותך להוכיחם פן תיכשל בלשונך 

ויקצפו עליך )מצודת דוד(. ואמר )ירמית א, ית(: 'אל החה מפניתם' - אל תפחד מפניהם מלומר 

להם את כל דברי ואל תחניף להם )מצודת דוד, מלבי"ם(. ואמר )יחתקאל ג, ט(: 'כשמיר חתק מצור' 

- כתולעת השמיר, הגם שהיא בעצמה חלשה, בכל זאת היא חזקה מהאבן, מפני שיש בה סגולה 

לבקוע את האבן, 'נההי מצחך' - כך גם נתתי את מצחך חזק ממצחם, היינו שאתה חזק מהם 

ותנצחם בצד הסגולה האלהית שיש בך )פת לחם, מלבי"ם(. 'לא הירא אוהם' – מרעתם, 'ולא החה 

מפניתם' - אל תהיה שפל בעיני עצמך לפניהם מצד היותם רבים ונכבדים )מלבי"ם(.

ומתן - עוד תועלת לעניין עבודת ה' יש ממידת הביטחון, שתבוטח באלתים יביאתו ביטחונו - 

הזה  העולם  מעסקי   - דעתו מענייני תעולם  להסיח   - לפנוה אה לבו  שיוכל  גורם  בה'  ביטחונו 

וטרדותיו, ולייחד לבבו - לרכז את מחשבותיו

ְמנּוַחה ַנְפׁשֹו ְורַֹחב  ְלִעְנְיֵני ָתֲעבֹוָדת, ְוִיְתֶית דֹוֶמת ּבִ

ת,  יִמּיָ ֲאָגהֹו ְלִעְנְיֵני עֹוָלמֹו ְלַבַעל ָתַאְלּכִ ִלּבֹו ּוִמעּוט ּדַ

ִדיל  ה ְוַתּבְ חׁשֶ ֶסף ְלָתָתב ְוַתּנְ ְותּוא ַתּיֹוֵדַע ַלֲתֹפְך ַתּכֶ

י ַתּבֹוֵטַח  ת. ְועֹוד, )ת(ּכִ ְלֶכֶסף ַעל ְיֵדי ָחְכָמת ּוַמֲעׂשֶ

ָרת ְדָבִרים. ֲעׂשָ אלִֹתים, ֵיׁש לֹו ָעָליו ִיְהרֹון ּבַ ּבֵ

ְעָית נ, ת(: ַויָי ֱאלִֹתים ַיֲעָתר ִלי ַעל  ִביא )ְיׁשַ ָאַמר ַתּנָ ׁשֶ

ִמיׁש ָוֵאַדע  ַחּלָ י ָפַני ּכַ ְמּהִ ן ׂשַ י ַעל ּכֵ ן לֹא ִנְכָלְמּהִ ּכֵ

יָרא ֵמֶתם  )ְיֶחְתֵקאל ב, ו(: ַאל ּהִ י לֹא ֵאבֹוׁש, ְוָאַמר  ּכִ

ְבֵריֶתם  יָרא, ְוָאַמר )ְיֶחְתֵקאל ב, ו(: ִמּדִ ְבֵריֶתם ַאל ּהִ ּוִמּדִ

)ִיְרְמָית א, ח(:  ְוָאַמר  ָחה,  ּהֵ ֵניֶתם ַאל  ּוִמּפְ יָרא  ּהִ ַאל 

ַחה  ּהֵ ַאל  ית(:  א,  )ִיְרְמָית  ְוָאַמר  ֵניֶתם,  ִמּפְ יָרא  ּהִ ַאל 

ִמּצֹר  ָחָתק  ִמיר  ׁשָ ּכְ ט(:  ג,  )ְיֶחְתֵקאל  ְוָאַמר  ֵניֶתם,  ִמּפְ

ֵניֶתם. י ִמְצֶחָך לֹא ִהיָרא אֹוָהם ְולֹא ֵהַחה ִמּפְ ָנַהּהִ

אלִֹתים ְיִביֵאתּו ִבְטחֹונֹו ְלַפּנֹוה  ַתּבֹוֵטַח ּבֵ ׁשֶ ּוֵמֶתן, 
ְלָבבֹו  ּוְלַיֵחד  ָתעֹוָלם,  ֵמִעְנְיֵני  ִלּבֹו  ֶאה 

ת. כי תבוטח באלתים יש לו עליו יהרון בעשרת דברים. מהו התשלום והשכר שיזכה בעל הבטחון 

בעוה”ז עבור בטחונו בה’? 

אמר הכתוב “קוה אל ה’ חזק ויאמץ לבך וקוה אל ה’” )תהלים כז, יד(. בחידושי מרן רי”ז הלוי על 

התורה )נ”ג ע”א( פירש, שכוונת הכתוב שהתשלום והשכר שיזכה בעל הבטחון, שהקב”ה יחזק 

ויאמץ לבו ויהיה בטחונו יותר גדול ויותר חזק. וזהו השכר הראוי וההוגן לבעל הבטחון. והיינו, כפי 

שכתב בעל ‘חובת הלבבות’ )שער הבטחון( שמדת הבטחון יתירה בערכה על כל מה שיש בעולם 

הזה, כגון שדות בתים וכרמים וכל מיני עשירות שיש בעולם, וגם מבעל האלכימיה שבידו להפוך 

כל מיני מתכות לזהב, שכל אלו יש להם פחד מבני אדם ומגנבים ולסטים ושופכי דמים וכדו’, 

ואילו בעל הבטחון יש לו תמיד מנוחה שלימה, ואין לו כל דאגה ופחד וכו’ עיי”ש. ואם כן הרי 

ה”בטחון” עצמו עולה בערכו על כל עשירות ממונית שבעולם, ולא יתכן לומר שה’ ישלם לבוטח 

בו בעד מדת הבטחון בדבר שהוא פחות מערך מדת הבטחון עצמו...

אלא התשלום הראוי וההוגן לבעל הבטחון, הוא, שה’ יוסיף ויאמץ עוד לבבו ויזכה לבטחון יותר 

גדול, ויהיה עוד יותר שליו, רגוע ומאושר.

וזה מאמר הכתוב “קוה אל ה’ חזק ויאמץ לבך וקוה אל ה’” שבזכות הבטחון יזכה לבטחון עוד 

יותר גדול, וזהו שכרו. 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  הרית הרטת   תמוסר   ארחוה   

היו  המרוחק,  כרית  בנחל 

לשם  לו  מביאים  העורבים 

בכל יום לחם ובשר ממטבחו 

תאשת  ועם  אחאב,  של 

בכדה  שהיה   – תאלמנת 

שמן  ומעט  קמח  אחת  כף 

ה'  ברכת  ובזכות  בצפחת, 

הספיק למאכלם ימים רבים, 

ועוגה רצפים וצפחה תמים – כשהיה אליהו במדבר, זימן לו ה' עוגת רצפים וצפחת מים, ואכל 

ושתה והלך מכח אכילתו ארבעים יום וארבעים לילה, ודבר - ומהמעשה של עובדיתו עם תנביאים, 

שאמר )מלכים-א יח, יג(: 'ואחביא מנביאי ת' מאת איש' - הסתרתי מאה נביאים שציוותה איזבל 

להרגם, וחילקתי אותם ל'חמשים חמשים איש במערת', כל קבוצה במערה נפרדת, 'ואכלכלם לחם 

ומים'. הרי שבכל מקום ממציא השי"ת לאדם את מזונו, אף בשהותו במקום מסתור מפני אויביו. 

 - ורעבו'  'רשו  לפעמים  הם  כארי,  גבורה  להם  שיש  אנשים   - 'כפירים'  יא(:  לד,  )התלים  ואמר 

הראשון  היתרון   - החילהם 

צריך  תכימית  שבעל  הוא, 

לחומרים   - לדברים 

מיוחדים  ולמכשירים 

שיתאפשר  כדי   - למלאכת 

לזהב.  הכסף  את  להפוך  לו 

 - תולהם  דבר  לו  יוגמר  לא 

אין הוא יכול להוציא לפועל 

שום דבר בלי כלים וחומרים 

אלו. ולא ימצאם - לא ישיג 

עה  בכל  הללו  הדברים  את 

ובכל מקום - בכל זמן שרוצה 

נמצא  שחפץ.  מקום  ובכל 

לו  מובטחת  פרנסתו  שאין 

יכול להתחיל או להשלים עבודתו בכל מצב,  ומאחר שאינו  בו.  ובכל מקום שיהיה  בכל מצב 

ממילא תקופח פרנסתו. ותבוטח באלתים - אולם הבוטח בה' אינו מוגבל לשום דבר, וטרפו מובטח 

לו - פרנסתו מובטחת שתגיע אליו מכל סיבת מסיבוה תעולם - הקב"ה יכול להזמין לו פרנסתו 

בכל מקום ובכל מצב על ידי כל אמצעי מאמצעי השגת הפרנסה הקיימים בעולם, בין קטן ובין 

גדול, בין מעט ובין הרבה. וכל דבר יכול להיות לו מקור לפרנסתו ברצונו של הבורא יתברך, כמו 

שאמר תכהוב )דברים ח, ג(: 'ויאכילך את המן וגו' למען תודיעך כי לא על תלחם לבדו יחית תאדם' - 

חיי האדם אינם תלויים במזון בלבד, 'כי על כל מוצא פי ת' יחית תאדם' - מכל דבר שנברא במאמר 

ה' יכול האדם לחיות ברצון ה' יתברך )עפ"י תרגום יונתן(. כי תסיבוה שעל ידן פרנסתו של האדם 

מצויה לו, אינן נבצרוה ממנו - אינן נמנעות מה' יתברך בכל עה ובכל מקום, כאשר ידעה - כאשר 

ידוע לך מדבר - מהמעשים המוזכרים בנביא אודות אליתו עם תעורבים - כשהסתתר אליהו הנביא 

ַחה  ְוַצּפַ ְרָצִפים  ה  )ח(ְוֻעּגַ ָתַאְלָמָנת  ת  ָ )ת(ָתִאּשׁ ְוִעם 

ָאַמר  ׁשֶ ִביִאים,  ַתּנְ ִעם  עֹוַבְדָיתּו  ּוְדַבר  ִים,  ַתּמָ

ִאיׁש  ֵמָאת  ְיָי  ִביֵאי  ִמּנְ א  ָוַאְחּבִ יג(:  יח,  )ְמָלִכים־א 

ֶלֶחם  ֵלם  ָוֲאַכְלּכְ ָעָרת  ּמְ ּבַ ִאיׁש  ים  ִ ֲחִמּשׁ ים  ִ ֲחִמּשׁ

ְוָרֵעבּו  ָרׁשּו  ִפיִרים  ּכְ יא(:  לד,  ים  ִתּלִ )ּהְ ְוָאַמר  ָוָמִים, 

ת ָצִריְך ִלְדָבִרים ְמֻיָחִדים  יִמּיָ ַעל ַתּכִ ּבַ ָהם ׁשֶ ִחּלָ ּהְ
תּוָלָהם,  ָדָבר  לֹו  ֻיְגַמר  לֹא  ָלאָכת,  ַלּמְ

ְוַתּבֹוֵטַח   — ָמקֹום.  ּוְבָכל  ֵעה  ָכל  ּבְ ִיְמָצֵאם  ְולֹא 

ּבֹוה  ִמּסִ ת  ִסּבָ ל  ִמּכָ לֹו  ֻמְבָטח  ַטְרּפֹו  אלִֹתים  ּבֵ

ְלַמַען  ג(:  ח,  ָבִרים  )ּדְ הּוב  ַתּכָ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָתעֹוָלם, 

ָתָאָדם ִיְחֶית  ְלַבּדֹו  ֶחם  ַתּלֶ ַעל  לֹא  י  ּכִ  תֹוִדיֲעָך 

ּבֹוה  ַתּסִ י  ּכִ ָתָאָדם,  ִיְחֶית  ְיָי  ִפי  מֹוָצא  ל  ּכָ ַעל  י  ּכִ

ָמקֹום, ּוְבָכל  ֵעה  ָכל  ּבְ ּנּו  ִמּמֶ ִנְבָצרֹוה   ֵאיָנן 

ָתעֹוְרִבים, ִעם  תּו  )ו(ֵאִלּיָ ַבר  ִמּדְ ָיַדְעּהָ  ר  ֲאׁשֶ  ּכַ

ת. תאשת תאלמנת. לאחר שנחל כרית התייבש מחמת הבצורת )ראה לעיל(, הלך אליהו הנביא על 

פי ציווי ה’ יתברך לאשה אלמנה בעיר צרפת הסמוכה לצידון, וביקש ממנה מעט מים ושתעשה 

לו פת לחם. “ותאמר, חי ה’ אלוהיך, אם יש לי מעוג ]עוגה[ כי אם מלא כף קמח בכד ומעט שמן 

בצפחת, והנני מקוששת שניים עצים ובאתי ועשיתיהו לי ולבני ואכלנוהו ומתנו. ויאמר אליה 

אליהו, אל תיראי, בואי עשי כדברך, אך עשי לי משם עוגה קטנה בראשונה והוצאת לי, ולך ולבנך 

תעשי באחרונה. כי כה אמר ה’ אלוקי ישראל, כד הקמח לא תכלה וצפחת השמן לא תחסר עד 

יום תת ה’ גשם אל האדמה. ותלך ותעש כדבר אליהו ותאכל הוא והיא וביתה ימים )רבים(. כד 

הקמח לא כלתה, וצפחת השמן לא חסר כדבר ה’ אשר דיבר ביד אליהו” )מלכים-א פרק יז(. הרי 

שאין מעצור לה’ מלהושיע ולכלכל את בריותיו, אם מעט ואם הרבה, שברצון ה’ היו כף הקמח 

ומעט השמן האמצעים לפרנס אותם ימים רבים.

ח. ועוגה רצפים וצפחה תמים. לאחר שאליהו הנביא קידש את שמו של ה’ בהר הכרמל והרג את 

נביאי הבעל, ברח מפני איזבל אשת אחאב שרצתה להורגו. ולאחר מכן נאמר בפסוק )מלכים א, 

יט, ד(: “והוא הלך במדבר דרך יום ויבוא וישב תחת רותם אחד וישאל את נפשו למות ויאמר 

רב עתה ה’ קח נפשי כי לא טוב אנכי מאבותי. וישכב ויישן תחת רותם אחד והנה זה מלאך נוגע 

ו. אליתו עם תעורבים. בתקופת מלכותו של אחאב שהכעיס את ה’ בעבודה זרה, גזר אליהו הנביא 

שלא ירד גשם ג’ שנים ועל פי ציווי ה’ הלך להסתר מפני גזירת המלכות בנחל כרית. ציווה ה’ 

לעורבים לכלכל את אליהו הנביא, והיו מביאים לו פעמיים ביום לחם ובשר, והיה שותה מים מן 

הנחל )מלכים א פרק יז(. הרי שגם במקום שומם ומרוחק דאג הקב”ה לפרנסו. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  הריט הריח   תמוסר   ארחוה   

הם  אם  אף   - תאלתים 

יקבלם   - לו  יתית  ייסורים, 

בששון   - ולשמחת  לששון 

שהוא  מאחר  ובשמחה, 

עושה  שה'  מה  שכל  מאמין 

]או  לטובתו.  רק  הוא  לו 

שלא  בטוח  שהוא  הכוונה, 

שהוא  מאחר  רע,  לו  יאונה 

עושה  שה'  מה  שכל  מאמין 

ולכן  לטובתו,  רק  הוא  לו 

מה  כל  עם  ושמח  שש  הוא 

האלהים.[  מאת  עליו  שבא 

אליו  בא  ומזונותיו   - וטרפו 

במנוחת ותשקט ושלוות - ללא כל דאגה, כמו שכהוב )התלים כג, ב( - כשהיה דוד המלך במדבר 

יבש ושמם, שרתה עליו השכינה ושורר: 'ה' רועי לא אחסר' - דומה אני לשה הבוטח על הרועה, 

ומאחר שה' הוא רועי, בטוח אני שלא אחסר מאומה אף במדבר הזה. וממשיך ואומר: 'בנאוה דשא 

ירביצני על מי מנוחוה ינתלני' - כאותו רועה רחמן המושיב את עדרו במקום דשא ומוליך אותו 

אל מקום מים שקטים וצלולים, כן יזמין לי ה' ברחמיו את כל צרכי גם כאן. ואמרו חז"ל במדרש, 

שהיה ִמְדָּבר זה יבש כחרס, והרטיבו הקב"ה מטוב העולם הבא. הרי שהבוטח בה', פרנסתו באה 

אליו ללא נזקים וסיכונים, אלא בהשקט ושלווה )עפ"י רש"י, אבן עזרא ומצודת דוד(.

ותשלישי – היתרון השלישי שיש לבעל הביטחון על בעל הכימיה, הוא, כי בעל תכימית אינו מאמין 

על סודו תולהו - אינו נותן אמון באחרים ואינו מגלה להם את סודות אומנותו, מיראהו על נפשו - 

משום שמפחד על חייו, פן ייוודע סודו לבני אדם ויעשו גם הם כמוהו ותקופח פרנסתו. ופן ייוודע 

עיסוקו לרשויות וייענש על ידם על עסקו בזיוף ומרמה. ותבוטח באלתים - ואילו הבוטח בה', לא 

רק שאיננו ירא משום אדם בביטחונו - בביטחון שלו, אבל - אלא תוא עוד מהפאר בו – בביטחונו 

בה', כמו שאמר דוד תמלך

עניים ורעבים, ואין גבורתם 

מועילה להם. 'ודורשי ת' לא 

יחסרו כל טוב' – אך הבוטחים 

שום  להם  תחסר  לא  בה' 

טובה, כי הקב"ה מזמין להם 

)התלים  ואמר  מזונותיהם. 

לד, י(: 'יראו אה ת' קדושיו' - 

אתם קדושי ה', תהיו יראים 

תיראו  ואל  לבדו,  ה'  את 

'כי  מצורכיכם,  יחסר  שמא 

אין   – ליראיו'  מחסור  אין 

]כי  ה'.  ליראי  חסר  דבר 

אם  כי  תעשו  שלא  בהיות 

יעשה  הוא  יתברך,  בשבילו 

את שלכם וימלא חסרונכם, כי זה דרכו יתברך, כי הדורש אותו ]את ה'[, לכשייטיב לו ]על מנת 

ִהַּדֵּבק בו יתברך, הוא  שה' ייטיב עמו, אזי[ מדקדק ]ה'[ עמו, אך העושה ]מצוות רק[ בשביל 

ייטיב לו )אלשיך([.

צריך  תכימית  בעל  כי  הוא,  הכימיה,  בעל  פני  על  הביטחון  לבעל  שיש  השני  היתרון   - ותשני 

למעשים - לעשות פעולות מיוחדות ולמלאכוה - להעזר במלאכות שונות כדי להוציא את מגמתו 

אל הפועל, ולא יושלם לו חפצו תולהם - ובלעדיהן לא יושלם רצונו ולא יצליח במלאכתו. ואפשר 

- גם ייתכן שימיהותו ריחם - ריחות החמרים ועשנם, עם תהמדה תעבודת - נוסף על מה שעליו 

להתמיד בעבודתו זו ואורך תיגיעת בתם - ולהתייגע בה זמן רב לילת ויומם. ותבוטח באל - אך 

הבוטח בה', בבטחת מתפגעים - מובטח לו שהדרך שבה יזמין לו השי"ת את פרנסתו לא תזיקנו, 

ולבו בטוח ממצוא תרעוה - שלא תאונה לו שום רעה, וכל אשר יבואנו - וכל מה שיבוא עליו מאה

ָבא  ְוַטְרּפֹו  ְמָחת,  ּוְלׂשִ ׂשֹון  ְלׂשָ לֹו  ִיְתֶית  ָתֱאלִֹתים 

ים  ִתּלִ הּוב )ּהְ ּכָ מֹו ׁשֶ ְלָות, ּכְ ֵקט ְוׁשַ ְמנּוָחת ְוַתׁשְ ֵאָליו ּבִ

יֵצִני ַעל ֵמי ְמֻנחֹוה ְיַנֲתֵלִני. א ַיְרּבִ ׁשֶ ְנאֹוה ּדֶ כג, ב(: ּבִ

ַעל  ַמֲאִמין  ֵאינֹו  ת  יִמּיָ ַתּכִ ַעל  ּבַ י  ּכִ י,  ִליׁשִ ְ ְוַתּשׁ
ְרָאהֹו ַעל ַנְפׁשֹו. —  סֹודֹו תּוָלהֹו, ִמּיִ

ִבְטחֹונֹו,  ּום ָאָדם ּבְ אלִֹתים ֵאיֶנּנּו ָיֵרא ִמּשׁ ְוַתּבֹוֵטַח ּבֵ

ֶלְך  ַתּמֶ ִוד  ּדָ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ּבֹו,  ֵאר  ִמְהּפָ )ט(ֲאָבל תּוא 

ים לד, י(:  ִתּלִ י ְיָי לֹא ַיְחְסרּו ָכל טֹוב, ְוָאַמר )ּהְ ְודְֹרׁשֵ

י ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיו. יו ּכִ ְיראּו ֶאה ְיָי ְקדׁשָ

ים  ְלַמֲעׂשִ ָצִריְך  ת  יִמּיָ ַתּכִ ַעל  ּבַ י  ּכִ ִני,  ֵ ְוַתּשׁ
ֶחְפצֹו  לֹו  ַלם  ִיׁשְ לֹא  ְוִלְמָלאכֹוה, 

ִעם  ָנם,  ַוֲעׁשָ ֵריָחם  ִמיהּותּו  ּיְ ׁשֶ ר  ְוֶאְפׁשָ תּוָלָהם, 

ַלְיָלת  ָבֶתם  ַתְיִגיָעת  ְואֶֹרְך  ָתֲעבֹוָדת  ַתְהָמַדה 

ָגִעים, ְוִלּבֹו  ִבְטָחת ֵמַתּפְ ֵאל ּבְ ְויֹוָמם. — ְוַתּבֹוֵטַח ּבָ

ֵמֵאה  ְיבֹוֶאּנּו  ר  ֲאׁשֶ ְוָכל  ָתָרעֹוה,  ֹצא  ִמּמְ ָבטּוַח 

ט. אבל תוא מהפאר בו. יש שפירשו בדברי רבינו שאין הכוונה שיגלה ברבים את סודו דהיינו 

בטחונו בה’, אלא רוצה לומר, שאם בכל זאת ייוודע סודו לאחרים, אין הוא דואג. אמנם בספר לב 

בו ויאמר לו קום אכול. ויבט והנה מראשותיו עוגת רצפים וצפחת מים ויאכל וישת וישב וישכב. 

וישב מלאך ה’ שנית ויגע בו ויאמר קום אכול כי רב ממך הדרך. ויקם ויאכל וישתה וילך בכח 

האכילה ההיא ארבעים יום וארבעים לילה עד הר האלקים חורב”. הרי שה’ המציא לאליהו את 

פרנסתו אף במדבר באמצעים נפלאים אלה.

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  תמוסר  הרכא הרכ    ארחוה 

על   - תאבידת  סיבוה  במיני 

שונות שעלולות  סיבות  ידי 

כגון  להיאבד,  לה  לגרום 

גניבה או אבידה. ולא ישקוט 

מפחדו  נפשו  הנוח  ולא  לבו 

שמשתלט  מהפחד   - עליו 

מפחדו  הכוונה,  או  עליו. 

מתמלך  ממונו  על  וחששו 

לקחת  העלולים   - ותעם 

או שמא  סחורתו,  ממנו את 

לו  הגיע  מאין  יחקרו אחריו 

ויענישוהו.  ויתפסוהו  ממונו, 

הרבה  מתם  יתמין  לא  ואם 

למלאוה  השיעור  כפי  אלא 

לתמן  מחסורו  את  למלא   -

מועט – שתספיק לו הסחורה 

בלבד,  קצר  לזמן  שמייצר 

ובזה הדאגה הנ"ל אינה קיימת, אך עדיין הוא שרוי בדאגה אחרת, כי אפשר שייבצר ממנו תמעשת 

- שלא תהיה לו אפשרות לייצר אותו בעה תצורך תגדול אליו - כאשר יהיה זקוק לו ביותר, מפני 

תימנע סיבת מסיבוהיו ממנו - פן יחסר לו הזמן או אחד החומרים או המכשירים הדרושים לייצורו. 

]החומרים הם אחד הסיבות והאמצעים שעל ידם נעשית המלאכה )פת לחם(.[ ולעומתו תבוטח 

באלתים ביטחונו חתק שיטריף אוהו - שייתן לו את מזונו כרצונו בעה שירצת ובמקום שירצת, ואינו 

צריך הכנה מוקדמת, כאשר - כמו שהוא יתברך יטריף תעובר - זן את העובר ברחם אמו, ואת 

תאפרוח בהוך תביצת, אשר למרות שאין בת מקום מפולש לתיכנס אליו ממנו – אין פתח כלשהו 

שדרכו אפשר להכניס לאפרוח דבר מחוצת - אוכל מבחוץ, הרי שאפילו במקומות כאלו, שאין 

לאדם גישה לשם, מזמין לו הקב"ה מזונות, וכמו שהוא זן את תעוף ששט באוויר אחר העופות 

לצוד אותם למאכלו, כמו הנץ, ושאר עופות הדורסים. וכן גם שאר העופות עפים באוויר בגובה 

כדי לגלות ממרחק מקום מאכלם, ונמצא שהאוויר גורם להשגת מאכלם )מנוח הלבבות(, ואת 

תדגים במים, ואת תנמלת תקטנת עם חלישוהת, - למרות שהיא ברייה קטנה וחלושה, ולעומת זאת, 

יוכל להיות שייבצר תטרף

ירא  היה  שלא  תשלום,  עליו 

ביטחונו  מחמת  דבר  משום 

יב(:  נו,  )התלים  ואמר  בה', 

'באלתים בטחהי לא אירא, מת 

המלך  דוד   - לי'  אדם  יעשת 

בטחתי,  באלוקים  מכריז: 

דבר.  משום  מפחד  ואיני 

ההתפארות  היא  זו  והכרזה 

)עפ"י 'נטריקן' לבעל הפמ"ג(.

הרביעי  היתרון   - ותרביעי 

שיש לבעל הביטחון על בעל 

הכימיה, הוא, כי בעל תכימית 

אינו נמלט - לא יימלט מאחת משתי האפשרויות הבאות: או מתתמין - שיכין לו מתתתב ותכסף תרבת 

- כמות גדולה לעה צורכו - שתספיק לו לעבודתו לכשיצטרך, או שלא יתמין מתם כלום, אלא רק 

מעט כפי שיספיק לתמן מועט - כדי צורכו לזמן קצר. ובכל מקרה הוא דואג תמיד, מפני ואם יתמין 

ממנו תרבת, - כשמכין כמות גדולה יתית כל ימיו מפחד על נפשו שלא יאבד ממנו כל מה שהכין, 

קֹט ִלּבֹו ְולֹא ָהנּוַח  ִיׁשְ ִמיֵני ִסּבֹוה ָתֲאֵבָדת, ְולֹא  ּבְ

ֶלְך ְוָתָעם. ְוִאם לֹא ַיְתִמין  ְחּדֹו ָעָליו ֵמַתּמֶ ַנְפׁשֹו ִמּפַ

ר  ֶאְפׁשָ ֻמָעט,  ְתַמן  ַמְחסֹורֹו  אֹה  ְלַמּלְ א  ֶאּלָ ֵמֶתם 

דֹול ֵאָליו,  ֵעה ַתּצֶֹרְך ַתּגָ ת ּבְ ֲעׂשֶ ּנּו ַתּמַ ֵצר ִמּמֶ ּבָ ּיִ ׁשֶ

ְוַתּבֹוֵטַח   — ּנּו.  ִמּמֶ ּבֹוָהיו  ִמּסִ ת  ִסּבָ ַנע  ִתּמָ ֵני  ִמּפְ

אֹוהֹו  ְטִריף  ּיַ ׁשֶ אלִֹתים  ּבֵ ָחָתק  ְטחֹונֹו  ּבִ אלִֹתים  ּבֵ

ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְרֶצת,  ּיִ ׁשֶ ּוְבָמקֹום  ְרֶצת  ּיִ ׁשֶ ֵעה  ּבְ ִכְרצֹונֹו 

יָצת,  הֹוְך ַתּבֵ ֶרֶחם ִאּמֹו ְוָתֶאְפרֹוַח ּבְ ר ּבְ ַיְטִריף ָתֻעּבָ

ּנּו  ִמּמֶ ֵאָליו  ֵנס  ְלִתּכָ ׁש  ְמֻפּלָ ָמקֹום  ּת  ּבָ ֵאין  ר  ֲאׁשֶ

ִים,  ּמַ ּבַ ִגים  ְוַתּדָ ֲאִויר,  ּבָ ְוָתעֹוף  ִמחּוָצת,  ָדָבר 

ֶרף  ַתּטֶ ֵצר  ְוִיּבָ ֲחִליׁשּוָהת,  ִעם  ת  ַטּנָ ַתּקְ ָמָלת  ְוַתּנְ

לֹא  י  ַטְחּהִ ּבָ אלִֹתים  ּבֵ יב(:  נו,  ים  ִתּלִ )ּהְ לֹום  ָ ַתּשׁ ָעָליו 

ת ָאָדם ִלי. ֲעׂשֶ ִאיָרא ַמת ּיַ

ִנְמָלט ֵאינֹו  ת  יִמּיָ ַתּכִ ַעל  ּבַ י  ּכִ  ְוָתְרִביִעי, 
ת  ַתְרּבֵ ֶסף  ְוַתּכֶ ָתב  ֵמַתּתָ ֵמַתְתִמין 

ִפי  א ּכְ לּום, ֶאּלָ ּלֹא ַיְתִמין ֵמֶתם ּכְ ְלֵעה ָצְרּכֹו, אֹו ׁשֶ

ת,  ַתְרּבֵ ּנּו  ִמּמֶ ַיְתִמין  ְוִאם  ֻמָעט.  ִלְתַמן  יק  ְסּפִ ּיַ ׁשֶ

ּנּו  ּלֹא יֹאַבד ִמּמֶ ִיְתֶית ָכל ָיָמיו ְמַפֵחד ַעל ַנְפׁשֹו ׁשֶ

אליהו )ח”ב מערכות התשובה עמוד ס”ח( כתב: “ואמנם בכל דבר אין לאדם להתגאות ולומר אני 

צדיק במעשי, אבל באמונה ובטחון שרי ליה לאיניש לומר אני מאמין ובוטח בה’ בכל, “ואדרבה 

מצוה גדולה היא”, להראות לכל ולומר כן בפירוש אני מאמין ובוטח בה’ באמונה שלימה ובביטחון 

גדול כי אין עוד מלבדו” עכ”ל )וע”ש עוד בעמוד רפ”א(, ואולי גם זו היא כוונת רבינו באומרו 

שהבוטח באלוקים הוא מתפאר בו. 

וכן כתב הרבינו יונה )שערי תשובה שער ג’ ל”ד(, וז”ל: “ואל יתהלל חכם זולת בעבודת ה’ יתברך 

וביראתו “והבטחון בו” ובאהבתו והדביקות בו, שנאמר הוא תהלתך והוא אלוקיך, ונאמר )ירמיה 

ט’ כ”ב כ”ג(, אל יתהלל חכם בחכמתו וגו’, כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי” עכ”ל. 

)‘אמונה ובטחון’ פרק ב’ ה’( כתב: “ומטבע הבוטח באמת בהצנע לכת ולא  אמנם ה’חזון איש’ 

ישמע מפיו כי הוא מן הבוטחים וגם בלבו הוא נאנח על חסרון בטחונו ומיעוט שלימותו בזה, ורק 

למעשה תלוה עמו בטחון ועצמה בו יתברך”, אולם מרן הגר”ח קניבסקי שליט”א ביאר בדברי 

רבינו יונה, וז”ל: מתפאר לפני הקב”ה ולא מיירי לפני אנשים עכ”ל. 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  הרכג הרכב   תמוסר   ארחוה   

כשתבוא   - יצילך'  צרוה 

הצרות  משש  אחת  לעולם 

ה',  יצילך  להלן,  האמורות 

כשתבוא  גם   - 'ובשבע' 

שהיא  השביעית,  הצרה 

אבני השדה 'לא יגע בך רע', 

בעת   - ממוה'  פדך  'ברעב 

ה'  יפדך  לעולם,  רעב  בוא 

שלא תמות מחסרון האוכל, 

נאמרו  שם   - תענין  סוף  עד 

יצילהו  שמהם  צרות  שבע 

צרות  שתי  ועל  יתברך,  ה' 

עם  'כי  שם  נאמר  אחרונות 

אבני השדה בריתך וחית השדה השלמה לך', הרי שגם אבנים המושלכות למכשול וחיות השדה 

לא יזיקו לו.

ותשישי - היתרון השישי שיש לבעל הביטחון על בעל הכימיה, הוא, שבעל תכימית אינו בטוח שלא 

יבואו עליו מתחליים ותמדווים - מחלות וכאבים ]החלאים משנים את מזג האדם ומחלישים את 

גופו, מדווים הם פצעים וחבורות באיברים החיצוניים או הפנימיים, הגורמים כאבים )פת לחם([, 

ואינם מניחין  מעושרו,  לו  ממנו את השמחה שיש  - שמונעים  שמערבבין עליו שמחהו בעושרו 

אוהו ליתנוה ממת - מהנכסים שיש לו, ולא לתהענג במת שתשיגת ידו - מהרכוש הרב שעלה בידו 

להשיג. ואילו תבוטח בת', הוא בטוח מן תמדווים ותחליים - שלא יבואו עליו אלא לתועלת על דרך

בקצה  הוקפו  עם  מתארי 

שהאריה  פעמים   - תימים 

על  מזון,  לעצמו  ימצא  לא 

אף חוזקו וגבורתו. הרי שאף 

הברייה החזקה פרנסתה אינה 

הכל  אלא  בחוזקה,  תלויה 

ברצון ה', כמו שכהוב )התלים 

לד, יא(: 'כפירים רשו ורעבו' - 

האריות החזקים פעמים שלא 

הועילה להם גבורתם, ונותרו 

דלים ורעבים, 'ודורשי ת' לא 

יחסרו כל טוב' – אך הבוטחים 

בה' אינם חסרים שום טובה, 

את  להם  מזמין  הקב"ה  כי 

י,  צורכיהם. ואמר )משלי  כל 

צדיק'  נפש  ת'  ירעיב  'לא  ג(: 

לקיום  גם  ממנו  להחסיר   -

נפשו. ואמר )התלים לת, כת(: 

וגם לא ראיתי  ה'צדיק נעתב',  'נער תייהי גם תקנהי ולא ראיהי' - לא בנעורי ולא בזקנותי שיהיה 

ש'תרעו מבקש לחם' על הפתחים. ]שהבנים הקטנים שהניח הצדיק אחריו, לא יעזבם האל יתברך 

בזכותו. ואף על פי שיבוא לו חיסרון, לא יבוא לו חיסרון רע כמו שיבוא לרשע )רד"ק([. 

ותחמישי – היתרון החמישי שיש לבעל הביטחון על בעל הכימיה, הוא, שבעל תכימית חי תמיד 

החה יראת – במורא ופחד על מלאכהו - שלא ילשינו עליו ויגלו את מלאכתו לשלטונות וייענש 

על כך, ולכן חושש הוא מכל אדם - מן תגדול ועד תקטן שבעם, ולכן אף שפרנסתו מצויה, אינו 

חי במנוחה. ותבוטח באלתים אולם אצל הבוטח בה' הוא להיפך, שייראותו - יראים ממנו יראת 

הרוממות, ונזהרים מלעשות שום דבר נגד רצונו, ואדרבה, אף תגדולים - החשובים ונכבדי בני 

אדם מחפשים למלא רצונו. ואף תחיוה ותאבנים מבקשים רצונו - משתוקקים לעשות רצונו, כמו 

שנאמר במתמור 'יושב בסהר עליון' עד אחריהו )התלים צא(. בתחילת המזמור נאמר: 'יושב בסתר 

עליון בצל ש-ד-י יתלונן' וגו', ובסוף נאמר: 'על כפים ישאונך, פן תגוף באבן רגלך, על שחל ופתן 

 תדרוך תרמוס כפיר ותנין'. הרי שאף החיות מבקשות למלא רצונו. ואומר )איוב ת, יט-כ(: 'בשש

ְדָך  ָרָעב ּפָ ָך ָרע, ּבְ ע ּבְ ַבע לֹא ִיּגַ יֶלּךָ ּוְבׁשֶ ָצרֹוה ַיּצִ

ֶוה, ַעד סֹוף ָתִעְנָין. ִמּמָ

ת ֵאינֹו ָבטּוַח ֵמֶתֳחָלִיים  יִמּיָ ַעל ַתּכִ ּבַ ׁשֶ י,  ִ ּשׁ ִ ְוַתּשׁ
ְמָחהֹו  ׂשִ ָעָליו  ִבין  ַעְרּבְ ּמְ ׁשֶ ְדִוים,  ְוַתּמַ

ׁש  ּיֵ ׁשֶ ת  ִמּמַ ֵלָתנֹוה  אֹוהֹו  יִחין  ַמּנִ ְוֵאיָנם  רֹו,  ְבָעׁשְ

יָגת ָידֹו. — ְוַתּבֹוֵטַח  ִתּשִׂ ֶ ַמת ּשׁ ג ּבְ לֹו, ְולֹא ְלִתְהַעּנֵ

ֶרְך  ּדֶ )י(ַעל  א  ֶאּלָ ְוֶתֳחָלִיים,  ְדִוים  ַתּמַ טּוַח ִמן  ּבָ ְיָי  ּבַ

הּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִמים,  ַתּיָ ְקָצה  ּבִ ְקּפֹו  ּהָ ִעם  ֵמָתֲאִרי 

לֹא  ְיָי  י  ְודְֹרׁשֵ ְוָרֵעבּו  ָרׁשּו  ִפיִרים  ּכְ יא(:  לד,  ים  ִתּלִ )ּהְ

ֵלי י, ג(: לֹא ַיְרִעיב ְיָי ֶנֶפׁש  ַיְחְסרּו ָכל טֹוב, ְוָאַמר )ִמׁשְ

י  ָתַקְנּהִ ם  ּגַ ָתִייִהי  ַנַער  ים לת, כת(:  ִתּלִ )ּהְ ְוָאַמר  יק,  ַצּדִ

ׁש ָלֶחם. יק ֶנֱעָתב ְוַתְרעֹו ְמַבּקֶ ְולֹא ָרִאיִהי ַצּדִ

ָוַפַחד  ִיְרָאת  ַחה  ּהַ ת  יִמּיָ ַתּכִ ַעל  ּבַ ׁשֶ י,  ְוַתֲחִמיׁשִ
טֹן  דֹול ְוַעד ַתּקָ ַעל ְמַלאְכּהֹו ִמן ַתּגָ

דֹוִלים  ַתּגְ ִייָראּותּו  אלִֹתים  ּבֵ ְוַתּבֹוֵטַח   — ָעם.  ּבָ ׁשֶ

ים  ְוָתֲאָבִנים ְמַבְקׁשִ י ְבֵני ָאָדם, ַאף ַתַחּיֹוה  ּדֵ ְוִנְכּבְ

ֶעְליֹון  ֵסֶהר  ּבְ ב  יֹוׁשֵ ִמְתמֹור  ּבְ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְרצֹונֹו, 

ׁש  ׁשֵ ים צא(, ְואֹוֵמר )ִאּיֹוב ת, יט-כ(: ּבְ ִתּלִ ַעד ַאֲחִריהֹו )ּהְ

י. על דרך תכפרת. ועל כן אין זה מגרע משמחת החיים, וכמו שכתב השולחן ערוך )או”ח רכ”ב ג’(: 

“כי הרעה לעובדי השם היא שמחתם וטובתם, כיון שמקבל מאהבה מה שגזר עליו השם, נמצא 

שבקבלת רעה זו הוא עובד את השם, שהיא שמחה לו”. ובמשנה ברורה שם ס”ק ד’: “כי באמת 

כל היסורין, בין בגוף ובין בממון, הוא הכל כפרה על העוונות כדי שלא יצטרך להתייסר לעתיד 

לבוא, ששם העונש הוא הרבה יותר גדול” עכ”ל. וכן כתב רבינו יונה )שע”ת שער ב’ ג’(: וכאשר 

יקבל האדם את מוסר ה’ וייטיב דרכיו ומעלליו ראוי לו שישמח ביסורין לפי שהועילוהו תועלת 

נשגבות, ויש לו להודות לה’ יתעלה עליהם כמו על שאר ההצלחות עכ”ל.

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  הרכת הרכד   תמוסר   ארחוה   

'כי תרועוה רשעים השברנת' 

זרועם  את  ישבור  הקב"ה   -

בכוחם,  הבוטחים  של 

יתקיימו,  לא  ומעשיהם 

אולם   - ת''  צדיקים  'וסומך 

ויחזק,  יסמוך  הצדיקים  את 

יתקיים  בידם  אשר  וכל 

)מצודת דוד וטוב הלבנון( - 

וזה נגד המדווים )פת לחם(.

השביעי  היתרון   - ותשביעי 

שיש לבעל הביטחון על בעל 

הכימיה, הוא, שבעל תכימית 

אפשר שלא יגיע אל מתונו - 

ייתכן שלא יעלה בידו להשיג 

אצלו  שיש  במת  מזונו  את 

ברשותו  שיש  פי  על  אף   -

הרבה מן תתתב ותכסף, מפני 

שכאשר לא יתית תאוכל נמצא בעירו בקצה תעיהים - באיזה זמן מן הזמנים, וכשלא יוכל לקנות 

מזון, לא יהיה לו שום תועלת מממונו, כמו שנאמר על תקופה שאין להשיג מזון )יחתקאל ת, יט(: 

'כספם בחוצוה ישליכו' - בעת הרעב לא יועיל להם הכסף והזהב שברשותם להינצל מהרעב ומן 

האויבים, ועל כן ישליכום בשווקים וברחובות )רד"ק(.

ואמר )צפנית א, יח(: 'גם כספם גם תתבם לא יוכל לתצילם' - לא די שלא יוכלו להציל עצמם בגבורתם, 

כי גם בכספם וזהבם לא יצילו את עצמם )מצודת דוד(. הרי שגם עם הכסף והזהב מזונם אינו מובטח 

כלל. ואילו תבוטח בת' - שאינו בוטח בממונו אלא בה' בלבד, לא ייבצר - לא יימנע ויחסר ממנו מתונו 

בכל עה ובכל מקום עד סוף ימיו - שהרי הקב"ה הוא סיבת כל הסיבות, ואין דבר בעולם שיהא נמנע 

ממנו להמציא לו מזונו בכל מצב, כמו שנאמר )איוב ת, כ(: 'ברעב פדך ממוה' - אפילו בעת בוא רעב 

בעולם פדה אותך ה' שלא תמות מחסרון האוכל )מצודת דוד(. ואמר )התלים כג, א(: 'ת' רועי לא אחסר' 

- מאחר שה' רועה אותי, בוודאי לא יחסר לי מאומה, כי הכל בידו יתברך )מצודת דוד(. ואמר - עוד 

נאמר בבעלי הביטחון: 'יודע ה' ימי תמימים ונחלתם לעולם תהיה' )תהלים לז, יח(, ותמימים כולל בעלי 

הביטחון, שיסודה ממצות עשה 'תמים תהיה עם ה' אלוקיך', ולאחר מכן מבטיחם הכתוב )התלים לת, יט( 

על  לכפר  כדי   - תכפרת 

עוונותיו, או על דרך תהמורת 

- או כדי שתגיע לו תמורת 

זה טובה גדולה יותר, דהיינו 

שכרו  את  ולהרבות  להגדיל 

בעולם הבא בשביל הייסורים הבאים עליו כאן בעולם הזה. וכיוון שיודע שכל זה הוא לטובתו, אינו 

דואג ומצטער עליהם, אלא מקבלם בשמחה, כמו שכהוב )ישעית מ, ל(: 'ויעפו נערים ויגעו' – הגויים, 

שהם מנוערים ממצוות ועבודת ה', יתייעפו, ותיפסק גבורתם וממשלתם, 'ובחורים' – הגויים, שבזמן 

הזה חזקים כבחורים צעירים ומושלים בישראל, 'כשול יכשלו' - ייחלשו וייפסק שלטונם בישראל. 

לה'  המקווים  ישראל,  אצל  בהיפך  זה  הרי  כלומר,   - יחליפו כח'  ת'  'וקוי  )ישעית מ, לא(:  ואמר 

שיגאלם, ועיניהם נשואות אליו, ייתן להם ה' כוח שיתחדש בכל עת, וזה נגד החלאים המחלישים. 

ואמר )התלים לת, ית(:

יִקים ְיָי. ַבְרָנת ְוסֹוֵמְך ַצּדִ ָ ּשׁ ִעים ּהִ י ְתרֹועֹוה ְרׁשָ ּכִ

יַע  ַיּגִ ּלֹא  ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ ת  יִמּיָ ַתּכִ ַעל  ּבַ ׁשֶ ִביִעי,  ְ ְוַתּשׁ
ָתב  ׁש ֶאְצלֹו ִמן ַתּתָ ּיֵ ֶ ַמת ּשׁ ֶאל ְמתֹונֹו ּבְ

ְבִעירֹו  ִנְמָצא  ָתאֶֹכל  ִיְתֶית  ּלֹא  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ֶסף,  ְוַתּכֶ

ם  ְסּפָ ּכַ )ְיֶחְתֵקאל ת, יט(:  ֱאַמר  ּנֶ ֶ ּשׁ מֹו  ּכְ ים,  ְקָצה ָתִעּהִ ּבִ

ם  ם ּגַ ְסּפָ ם ּכַ ִליכּו, ְוָאַמר )ְצַפְנָית א, יח(: ּגַ חּוצֹוה ַיׁשְ ּבַ

ֵצר  ְיָי לֹא ִיּבָ יָלם. — ְוַתּבֹוֵטַח ּבַ ְתָתָבם לֹא יּוַכל ְלַתּצִ

ָיָמיו,  ַעד סֹוף  ָמקֹום  ּוְבָכל  ֵעה  ָכל  ּבְ ְמתֹונֹו  ּנּו  ִמּמֶ

ֶוה, ְוָאַמר  ְדָך ִמּמָ ָרָעב ּפָ ֱאַמר )ִאּיֹוב ת, כ(: ּבְ ּנֶ מֹו ׁשֶ ּכְ

ים לת, יט(:  ִתּלִ ים כג, א(: ְיָי רִֹעי לֹא ֶאְחָסר, ְוָאַמר )ּהְ ִתּלִ )ּהְ

ְעָית מ,  הּוב )ְיׁשַ ּכָ ֶ מֹו ּשׁ מּוָרת, ּכְ ֶרְך ַתּהְ ָרת אֹו ַעל ּדֶ ּפָ ַתּכַ

לּו, ְוָאַמר  ׁשֵ ׁשֹול ִיּכָ ל(: ְוִיֲעפּו ְנָעִרים ְוִיָגעּו ּוַבחּוִרים ּכָ

ים לת, ית(:  ִתּלִ ְעָית מ, לא(: ְוקֵֹוי ְיָי ַיֲחִליפּו כַֹח, ְוָאַמר )ּהְ )ְיׁשַ

)‘שם עולם’ ח”א סוף פ”ג בהגהה(: “ושמעתי מזקן איש אמונים, ששמע בעצמו  כתב ה’חפץ חיים’ 

מהרה”ג רבי יעקב משה ז”ל, שאמר בשם זקנו הגר”א ז”ל, שאלמלא היסורין לא מצאנו ידינו ורגלינו 

בזה העולם.

והענין הוא, כי בשעה שנפטר האדם מן העולם והנשמה עולה למעלה, מתראה לפניה כמין כף 

שהוא כדי לשקול מעשיו אם יתגבר הזכות על החוב או להיפוך ח”ו. והוא שומע בת-קול שיוצאת 

ומכרזת שיתקבצו זכיותיו שעשה כל ימי חייו, והקול נשמע בכל העולמות שמשתרש שם שורש 

נשמתו, והנה תיכף נקבצו כל המליצים שנבראו מהמצוות, ועומדים כולם לצד ימין של הכף.

והנה  חייו,  ימי  בכל  שעשה  עוונותיו  כל  כן  גם  שיתקבצו  נוספת,  בת-קול  יוצאת  כך,  ואחר 

חוב  והכף  מאד,  מאד  ונתרבו  שחורים  ומתעטפים  שחורים  לבושים  המונים  המונים  מתקבצים 

מכריע מצד ריבויים, וגם מחמת שמלאכי הזכות אין כוחם יפה כל-כך, שאין נעשה בכוונה וברצון 

כראוי, מה שאין כן העוונות הוא עושה אותם בתשוקה ובחפץ.

והנה האדם כשרואה אז דבר זה מתמרמר מאד וחושב בנפשו מה יהיה סופו, כי בודאי יכריזו עלי 

שאני רשע, כיון שכף חוב מכריע. ובתוך כך יוצאת בת-קול שמכרזת ואומרת: איה היסורין שהיו 

לו בעודו בזה העולם?. מיד נקבצו כל היסורין שהיו לו בכל ימי חייו, והם רצים כולם לצד הימין, 

והכף מכריע הרבה והרבה, כי על ידי הייסורים נתכפרו לו הרבה מעוונותיו והוא נשאר בחזקת 

צדיק, והוא שמח ומודה לה’ על כל מה שעבר עליו. עד כאן שמעתי”.

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  הרכת הרכו   תמוסר   ארחוה   

תאכל   - אמונת'  'ורעת 

האמונה  משכר  ותתפרנס 

שהאמנת בקב"ה לסמוך עליו 

ואמר  )רש"י(.  טוב  ולעשות 

'צדיקים'  כט(:  לת,  )התלים 

ארץ  'יירשו  ביטחון  בעלי   -

שאינם   - עלית'  לעד  וישכנו 

ממקום  לברוח  צריכים 

בחיי  רבינו  ]וז"ל  למקום. 

שאין  ידוע  פינחס(:  )פרשת 

אדם נקרא צדיק אלא הבוטח 

בו, כעניין שכתוב )משלי כח, 

יבטח',  ככפיר  'וצדיקים  א( 

עכ"ל )בתורתו יהגה(.[ 

ותהשיעי - היתרון התשיעי שיש לבעל הביטחון על בעל הכימיה, הוא, שבעל תכימית לא הלוונו 

תכימית שלו - תולדות אומנותו ומעשי מלאכתו לא יַלּוּוהּו ולא יעמדו לזכותו באחריהו - אחרי 

- כי אם  תולה  - גם בעולם הזה לא ישיג על ידם  בעולם תתת  מותו, בעולם הבא, ולא ישיג בת 

תביטחון מן תריש - מן העניות ותצורך - ומהזדקקות לבני אדם, דהיינו שלא יצטרך להגיע לידי 

מתנת בני אדם, אבל אינו מובטח בשום דבר חוץ מזה. ותבוטח בת', - ולעומתו הבוטח בה' ילוונו 

וגם  ה',  לו מאת  - שמזונותיו מובטחים  בעולם תתת  אותו  ביטחונו מלווה  - שכר  גמול ביטחונו 

שלוותו ומנוחת נפשו )כדברי רבינו לעיל(, וגם לעולם תבא מובטח לו שכר אמונתו וביטחונו, כמו 

שכהוב )התלים לב, י(: 'ותבוטח בת' חסד יסובבנו' - שיהיה מוקף מכל צדדיו בחסד ה', הן בעולם 

הזה והן בעולם הבא )פת לחם(, ואמר )התלים לא, כ(: 'מת

'לא יבושו בעה רעת' - בבוא 

תבוא,  עליהם  לא  הרעה 

 - ישבעו'  רעבון  'ובימי 

השי"ת  הרעב,  שיבוא  בזמן 

הרי  סיפוקם.  די  להם  יזמין 

שהבוטח בה' לא ייבצר ממנו 

מקום,  ובכל  זמן  בכל  מזונו 

ישרור  שהרעב  בזמן  ואף 

בעולם.

השמיני  היתרון   - ותשמיני 

שיש לבעל הביטחון על בעל 

הכימיה, הוא, שבעל תכימית איננו מהעכב בשום מקום - חושש הוא להשתהות במקום אחד לזמן 

ממושך, מיראהו - בגלל פחדו שמא יהגלת סודו - פן יתגלו סודות אומנותו, שהמתעכב במקום 

אחד זמן רב מתגלים סתריו, ומכיוון שכל מלאכתו היא זיוף גמור, שהרי מוכר כסף בחזקת שהוא 

זהב, ואינו כן, על כן מוכרח הוא תמיד לשנות את מושבו ממקום למקום. ותבוטח באלתים בבטחת 

- אולם הבוטח בה' יושב לבטח בארצו, ושוכן במנוחה נפש במקומו, כמו שכהוב )התלים לת, ג(: 

'בטח בת''. ואל תאמר: אם לא אגזול או לא אגנוב, או אם אתן לעני צדקה, במה אתפרנס? אלא 

- 'ועשת טוב', ואז 'שכן ארץ' - תשכון בארץ לאורך ימים,

יִקים ִייְרׁשּו  ים לת, כט(: ַצּדִ ִתּלִ ּוְרֵעת ֱאמּוָנת, ְוָאַמר )ּהְ

נּו ָלַעד ָעֶליָת. ּכְ ָאֶרץ ְוִיׁשְ

ת  יִמּיָ ּנּו ַתּכִ ת לֹא ְהַלּוֶ יִמּיָ ַעל ַתּכִ ּבַ ׁשֶ יִעי,  ׁשִ ְוַתּהְ
ּת  ּבָ יג  ַיּשִׂ ְולֹא  ְבַאֲחִריהֹו,  לֹו  ׁשֶ

חֹון ִמן ָתִריׁש ְוַתּצֶֹרְך ִלְבֵני  ּטָ ת תּוַלה ַתּבִ עֹוָלם ַתּתֶ ּבָ

עֹוָלם  ְטחֹונֹו ּבָ ְיָי ְיַלֶוּנּו ְגמּול ּבִ ָאָדם. — ְוַתּבֹוֵטַח ּבַ

י(:  לב,  ים  ִתּלִ )ּהְ הּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ א,  ַתּבָ ְוָלעֹוָלם  ת  ַתּתֶ

ים לא, כ(: ָמת  ִתּלִ ְיָי ֶחֶסד ְיסֹוְבֶבּנּו, ְוָאַמר )ּהְ ְוַתּבֹוֵטַח ּבַ

עּו. ּבָ ֵעה ָרָעת ּוִביֵמי ְרָעבֹון ִיׂשְ לֹא ֵיבֹוׁשּו ּבְ

ב ִמְהַעּכֵ ֵאיֶנּנּו  ת  יִמּיָ ַתּכִ ַעל  ּבַ ׁשֶ ִמיִני,  ְ  ְוַתּשׁ
א  ּמָ ׁשֶ ְרָאהֹו  ִמּיִ ָמקֹום,  ׁשּום  ּבְ

ִבְטָחת  ּבְ אלִֹתים  ּבֵ ְוַתּבֹוֵטַח   — סֹודֹו.  ת  ּלֶ ִיְהּגַ

הּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְמקֹומֹו,  ּבִ ֶנֶפׁש  ּוִבְמנּוַחה  ְבַאְרצֹו, 

ֶאֶרץ  ָכן  )יב(ׁשְ ת טֹוב  ַוֲעׂשֵ ְיָי  ּבַ ַטח  )יא(ּבְ ג(:  ים לת,  ִתּלִ )ּהְ

עליו ומכוונת את דרכיו בשלימות ובתמידות, כמו שאמר המשגיח דפונביז’ הגה”צ רבי יחזקאל 

לוינשטיין זצ”ל שביום שאינו עוסק בחיזוק האמונה הוא מרגיש בעצמו קרירות באמונה, ומה אם 

המשגיח זצ”ל שעיקר דיבוריו ורוב זמנו היו מוקדשים לביאור יסודות האמונה ולהתחזקות בה, 

העיד על עצמו כך, אנחנו הרחוקים ממדרגתו על אחת כמה וכמה )‘שפתי חיים’, מידות ועבודת 

ה’ א’ עמ’ תקי”ז(.

יא. בטח בת' ועשת טוב. ביאר בעל החפץ חיים ז”ל, שמפסוק זה אנו למדים, כי לא די לו לאדם 

בבטחונו בהשי”ת בלבד, והוא יתעסק בהבלי עולם הזה ויעשה מה שליבו חפץ, אין הדבר כן, אלא 

צריך שיקבל מהעוה”ז רק המוכרח לו לקיום גופו, ויהיה לו אמונה בהשי”ת ואז מועיל לו הבטחון. 

וזהו מה שאמר “שכן ארץ”, שתהיה רק שכן לארץ, ולא כבעל הבית אשר מתפשט בביתו ועושה 

שם כל מה שירצה, ובנוסף לזה “ורעה אמונה”, שתביא אמונתך למרעה טוב ודשן, כלומר לפטם 

את עצמך באמונה בה’, ואז מה שאתה בוטח בהשי”ת ועשייתך את הטוב, יניבו לך פירות יפים 

וטובים )לב אליהו, ח”ב עמ’ רנ”ג(. 

אמונה’  ‘רעה  גדולים:  בשם  ביאר  זצ”ל  דסלר  אליעזר  אליהו  רבי  אמונת.  ורעת  ארץ  שכן  יב. 

מלשון מרעה, כמו שהצאן לועס במרעה כל היום, ולא מסתפק בזמנים קבועים לאכילה, כן צריך 

להתעסק באמונה ולהתחזק בה מידי יום ביומו, ומי שמתרפה נחלשת אצלו האמונה ואינה שולטת 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה   ארחוה תמוסר  הרכט הרכח  

להקנה עירו - בזכותו תבוא 

עירו,  לאנשי  וטובה  תועלת 

בזכותו   - תפגעים  ולדחוה 

אנשי  מעל  הצרות  יסורו 

מקומו, כמו שכהוב )משלי י, 

כת(: 'וצדיק יסוד עולם' - הרי שהעולם עומד על תיקונו הטוב בזכות הצדיק. וכעניין לוט בצוער 

- לוט אמר למלאך 'הנה נא העיר הזאת קרובה לנוס שמה, והיא מצער, אמלטה נא שמה הלא 

מצער היא, ותחי נפשי' )בראשית יט, כ(. והשיבו המלאך: 'הנה נשאתי פניך גם לדבר הזה לבלתי 

הפכי את העיר אשר דיברת'. ופירש רש"י: 'לא דייך שאתה ניצל, אלא אף כל העיר אציל בגללך'.

רב טובך אשר צפנה ליראיך' 

- כמה רב הוא גמולך הטוב 

ליראיך  לתת  גנזת  אשר 

החוסים  והם  הבא,  לעולם 

'פעלת  הפסוק:  כסיום  בך, 

בעלי  היינו  בך',  לחוסים 

הביטחון )פת לחם(.

העשירי  היתרון   - ותעשירי 

על  הביטחון  לבעל  שיש 

שבעל  הוא,  הכימיה,  בעל 

 - עניינו  יוודע  אם  תכימית, 

בה,  שעוסק  האומנות  מהי 

התית אומנותו סיבה מוהו - 

הגורם של מותו, מפני שמת 

שתוא - הדבר שהוא משהדל - עוסק וטורח בו להפוך כסף לזהב, הוא תפך - בניגוד לתנתגה טבע 

תעולם - שהרי אי אפשר להפוך נחושת לכסף או כסף לזהב, רק למראית העין בלבד, וכל מעשיו 

- מושל המדינה יצווה להמיתו כשאינו  הם בזיוף ורמאות, ומנתיג תכל ישליט עליו מי שימיהתו 

]ויש שפירשו: הקב"ה, שהוא המנהיג  ידע להסתיר את סודו.  - אם לא  יודע לתעלים אה סודו 

והשולט על כל בני האדם, יסבב שכאשר יגיע קיצו של הכימאי, שוב לא יוכל להעלים את סודו 

מן הבריות, ועל ידי זה )ישליט עליו אדם( ויימצא מי שימית אותו, ורק כל זמן שאין הקב"ה חפץ 

במותו, יוכל להעלים את סודו מן הבריות )טוב הלבנון ומרפא לנפש(.[ ותבוטח בת', - ואילו הבוטח 

בה' כאשר יוודע - יתגלה לבני אדם ביטחונו בה' יתברך, אדרבה, יגדל - תגדל חשיבותו בעיני 

תבריוה, ויכבדותו בני אדם - כיוון שבעל הביטחון מגן על אנשי עירו ומקומו כדלהלן, לכן בהיוודע 

דבר ביטחונו לרבים, נעשה הדבר לכבודו )בתורתו יהגה(. ויהברכו בקרבהו ובראייהו – בני אדם 

יאחלו לעצמם להימצא בקרבתו ובמחיצתו ולפגוש אותו, ויתית הוא הגורם

י ְמקֹומֹו,  ָגִעים ֵמַעל ַאְנׁשֵ ַנה ִעירֹו ְוִלְדחֹוה ַתּפְ ְלַהּקָ

עֹוָלם, ְיסֹוד  יק  ְוַצּדִ כת(:  י,  ֵלי  )ִמׁשְ הּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו   ּכְ

ֹצַער. )יד(ּוְכִעְנַין לֹוט ּבְ

יֵרֶאיָך. ר ָצַפְנּהָ ּלִ ַרב טּוְבָך ֲאׁשֶ

ִעְנָינֹו,  ַדע  ִיּוָ ִאם  ת  יִמּיָ ַתּכִ ַעל  ּבַ ׁשֶ יִרי,  ְוָתֲעׂשִ
ת  ּמַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ מֹוהֹו,  ה  ִסּבַ ְתֶית  ּהִ

ָתעֹוָלם,  ַתְנָתַגה  ֶתֶפְך  ּבֹו  ְוטֹוֵרַח  ל  ּדֵ ּהַ ִמׁשְ תּוא  ֶ ּשׁ

ֵאינֹו  ׁשֶ ּכְ ִמיֵהתּו  ּיְ ׁשֶ ִמי  ָעָליו  ִליט  ַיׁשְ ַתּכֹל  ּוַמְנִתיג 

ר  ֲאׁשֶ ְיָי, ּכַ יֹוֵדַע ְלַתֲעִלים ֶאה סֹודֹו. — ְוַתּבֹוֵטַח ּבַ

דּותּו ְבֵני  ִרּיֹוה, ִויַכּבְ ֵעיֵני ַתּבְ ל ּבְ ְטחֹונֹו ִיְגּדַ ַדע ּבִ ִיּוָ

הֹו, )יג(ְוִיְתֶית גֹוֵרם  ְרכּו ְבִקְרָבהֹו ּוִבְרִאּיָ מצינו באור החיים פרשת וירא )בראשית י”ח ל”ג(, בענין תפילת אברהם אבינו על אנשי סדום ָאָדם, ְוִיְהּבָ

שביקש מה’ שלא יכלה אותם אם יש שם עשרה צדיקים, אבל על פחות מעשרה לא ביקש, כתב 

שם וז”ל: כי לא תהיה הגנה בפחות מעשרה. והגם שמצינו להרשב”י )זהר הק’ חלק א’ פ”ב ע”א( 

וצדיק יסוד עולם, אפשר שזה יהיה כשיהיה צדיק מופלא, ואפשר שאם היה אברהם בקרבה של 

סדום היה ממלט כל העיר עכ”ל. הרי שצריכים לזה צדיק מופלא דווקא. ויש להעיר על כך מדברי 

רבינו כאן שכתב ענין זה לגבי כל בעל בטחון וכמו שהביא ראיה מלוט בצוער? ותירץ מרן הגר”ח 

קניבסקי שליט”א דכוונתו גם כן דווקא על בעל בטחון כראוי )בתורתו יהגה(. 

בענין זה שהצדיק גורם לתקנת עירו ודוחה הפגעים מעל אנשי מקומו, יעויין בספר ‘שבט מוסר’ 

)פרק לט( שכתב: “אם יש צדיק בעולם, אזי אף על פי שאין השואל ראוי, מניחים לעבור השפע 

לירד בעבור הצדיק, שהצדיק גורם להמשיך מלמעלה שפע לכל שואל, ואף על פי שאינו ראוי”. 

ובחיד”א )יוסף תהלות, תהלים ס”ה ה’( כתב: “ידוע שהצדיק בעולם הוא כמו צינור, שבו יורד 

השפע מלמעלה בזכותו, וממנו יושפע לכל העולם”. ובספר חסד לאברהם )לזקנו של החיד”א, 

מעיין רביעי נהר נז( כתב: “הצדיקים הם גומלים עמנו חסד, שהם דרך, ותעלה וצינור, להורדת 

מי השפע, לגדל פרי הצלחותיו, הגשמיות והרוחניות”. ובמסכת תענית )כד, ב( אמרו: “כל העולם 

כולו ניזון בשביל חנינא בני...” וביארו בספרים כוונת המאמר, שמאותו שביל וצינור שיורד השפע 

מן השמים עבור רבי חנינא, משם ניזון כל העולם כולו, שכאשר יורד השפע אליו, אזי בזכותו 

ממשיך השפע גם לכל יצורי העולם. 

הגר”ח  מרן  תירץ  הבטחון?  מדת  את  לוט  אצל  מצינו  היכן  ביאור,  צריך  בצוער.  לוט  וכענין  יד. 

קניבסקי שליט”א: כוונתו כמו שניצלה צוער בשביל לוט, כך ניצלה העיר בשביל בעל בטחון. עכ”ל.

זה  יג. ויתית גורם להקנה עירו ולדחוה תפגעים מעל אנשי מקומו כמו שכהוב וצדיק יסוד עולם. 

לשון רבינו יונה בפירושו על הפסוק “וצדיק יסוד עולם”: “הצדיק צדקתו תצילנו מן הצרות בשגם 

את הרבים היא מצלת והעולם נוסד עליו...”. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  הרלא הרל   תמוסר   ארחוה   

תמקום - הקב"ה שהוא מקומו 

מפיתור  יצילני  עולם  של 

תוא  מת  לו:  אמרו  תנפש. 

שיתית  אמר:  תנפש?  פיתור 

תפילתו  כלומר,  ממון.  לי 

רכוש  לי  יהיה  שלא  היתה: 

רב בראש כל נתר ובראש כל 

ובכל  הנמלים  בכל   - קרית 

שלא  אנצל  ובזה  הערים, 

מפוזרות  מחשבותי  תהיינה 

ת(:  באמרם )אבוה ב,  כיוונו חכמינו תכרונם לברכת  - לזה  בכל המקומות הללו. ותוא מת שאמרו 

'מרבת נכסים' - העמל להרבות נכסים ומדמה שעל ידם יבלה ימיו בטוב ובנעימים, 'מרבת דאגת' 

- גורם לריבוי דאגה משום שחושש תמיד שמא יגזלוהו או שמא יבואו עליו ליסטים ויהרגוהו 

)רע"ב(. ואמרו - עוד אמרו חז"ל )אבוה ד, א(: 'איתתו עשיר' - איזהו אדם נחשב כעשיר )ראשונים(, 

ומי הוא הראוי להתהלל בעושרו )רע"ב(? - הוא האדם 'תשמח בחלקו' - שמקבל בעין יפה כל מה 

שהקב"ה נותן לו, בין טוב ובין רע, בין רב ובין מעט, ואינו להוט ומתאמץ להשיג יותר מחלקו, 

תממון, מן  ההועלה  את  רק  ישיג  בת'  ותבוטח  בחיי(.  )רבינו  לו  שנתן  מה  על  להקב"ה   ומודה 

רצוני לומר - שעל ידי הביטחון הוא ישיג את

 - בת'  תביטחון  ומהועלה 

שהביטחון  נוספת  תועלת 

 - תהורת  בעניין  מביא  בה' 

לעניין קיום התורה ועבודת 

בת',  תבוטח  כי  היא,  ה', 

ימתר  ממון,  בעל  תוא  אם 

לתוציא חובוה - יזדרז לקיים 

 - תאלתים  כלפי  חובותיו 

וחובוה  המצוות,  קיום  שהם 

וגם   - מממונו  אדם  בני 

חובותיו כלפי בני אדם, כגון 

בנפש  וכיו"ב,  צדקה  חסד, 

ורוח  רבה  בשמחה   - חפצת 

ואם  רחבה.  וביד   - נדיבת 

איננו בעל ממון - וגם אם אין לו ממון להשתמש בו למצוות וחסד, יראת - הוא משוכנע כי חסרון 

- מהטובות שהקב"ה עושה עמו, מפני  מטובוה תמקום עליו  טובת  הוא  היעדר הממון   - תממון 

שנסהלקו מעליו תחובוה - שעל ידי כך נפטר מהחובות שתוא חייב בתם - שהיה מחויב לעשות 

בממונו כלפי האלתים וכלפי בני אדם בעבורו - אילו היה לו ממון, וגם גורם למיעוט טרדה לבו - 

שאין מחשבתו טרודה בשמירהו - לשמור על כספו ותנתגהו ולנהלו כראוי. כמו שנאמר - מסופר 

על אחד מן תחסידים שתית אומר:

ֶפׁש. ָאְמרּו לֹו: ַמת תּוא  ּתּור ַתּנֶ יֵלִני ִמּפִ קֹום ַיּצִ ַתּמָ

ל  ּכָ רֹאׁש  ּבְ ָממֹון  ִלי  ְתֶית  ּיִ ׁשֶ ָאַמר  ֶפׁש?  ַתּנֶ ִפּתּור 

ָאְמרּו ִתְכרֹוָנם  ֶ ל ִקְרָית, ְותּוא ַמת ּשׁ ָנָתר ּוְברֹאׁש ּכָ

ְדָאָגת,  ת  ַמְרּבֶ ְנָכִסים  ת  ַמְרּבֶ ת(:  ב,  )ָאבֹוה  ִלְבָרָכת 

ֶחְלקֹו.  ֵמַח ּבְ יר ַתּשָׂ ְוָאְמרּו )ָאבֹוה ד, א(: )טו(ֵאיֶתתּו ָעׁשִ

מֹון, ְרצֹוִני לֹוַמר  יג ּהֹוֶעֶלה ַתּמָ ְיָי ַיּשִׂ — ְוַתּבֹוֵטַח ּבַ

י  ּכִ ַתּהֹוָרת,  ִעְנַין  ּבְ ְיָי  ּבַ חֹון  ּטָ ַתּבִ ּוִמּהֹוֶעֶלה 
ָממֹון,  ַבַעל  תּוא  ִאם  ְיָי,  ּבַ ַתּבֹוֵטַח 

ֵני ָאָדם  ְיַמֵתר ְלתֹוִציא חֹובֹוה ָתֱאלִֹתים ְוחֹובֹוה ּבְ

ֵאיֶנּנּו  ְוִאם  ְנִדיָבת.  ְורּוַח  ֲחֵפָצת  ֶנֶפׁש  ּבְ מֹונֹו  ִמּמָ

מֹון טֹוָבת ִמּטֹובֹוה  י ֶחְסרֹון ַתּמָ ַבַעל ָממֹון, ִיְרֶאת ּכִ

ַתחֹובֹוה  ֵמָעָליו  קּו  ּלְ ְסּהַ ּנִ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ָעָליו,  קֹום  ַתּמָ

ֲעבּורֹו,  ּבַ ָאָדם  ְוִלְבֵני  ֵלאלִֹתים  ֶתם  ּבָ ב  ַחּיָ תּוא  ׁשֶ

מֹו  ּכְ ְוַתְנָתָגהֹו,  ִמיָרהֹו  ִבׁשְ ִלּבֹו  ה  ִטְרּדַ ּוִמעּוט 

אֹוֵמר:  ָתָית  ׁשֶ ַתֲחִסיִדים  ִמן  ֶאָחד  ַעל  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ

טו. איתתו עשיר תשמח בחלקו. לכאורה יש כאן בדברי רבינו חידוש בפירוש דברי המשנה “איזהו 

עשיר השמח בחלקו”, שמפרש משנה זו לא רק על חלק הגשמי אלא גם על חלקו הרוחני של 

האדם, שאף בזה נאמר איזהו עשיר השמח בחלקו, והיינו, שמי שאינו יכול להשיג די הצורך כדי 

להדר כראוי במצוות התורה ואינו יכול לפזר לצדקה כפי רצונו אין לו להצטער על שאין לו את 

ַמח בחלקו הוא באופן קיום המצוות, כן הוא הנראה לכאורה  הממון המספיק לשם כך, אלא ִיֹשְ

מדברי הרב המחבר, שהרי בביאורו על תועלת הבטחון בענין התורה ובעבודת ה’, כותב כאן, 

שהתועלת בבטחונו הוא, שאם איננו בעל ממון רואה הוא זאת כטובה מאת ה’ כיון שעל ידי כך 

נסתלקו מעליו החובות שהוא חייב בהם לאלוקים ולבני אדם בעבורו וכו’, ועל זה הביא את מאמר 

המשנה באבות איזהו עשיר השמח בחלקו )‘עיר של זהב’(.

וכן כתב בספר 'מנוחה וקדושה' שער התורה ח"ב פרק כ"ג בשם רבינו הגר"א, וז"ל: ודע ששמעתי 

ובפירוש ‘עיר של זהב’ תירץ, שאין הכוונה להצלת צוער בזכות לוט אלא הצלת לוט בעצמו, שלוט 

מצא מקום מפלט מהפיכת סדום בזכות אברהם המאמין והבוטח בה’. וזו ראיה למעלת הבוטח בה’ 

שהוא מציל את סובביו, כי בזכות אברהם ניצל לוט.

ואפשר לומר, שבאמת מצינו מידת הבטחון גם אצל לוט עצמו בדבריו עם המלאכים כפי שכתוב 

)בראשית יט, יח -כ( ויאמר לוט אליהם אל נא אדוני הנה נא מצא עבדך חן בעיניך וגו’, הנה נא 

העיר הזאת קרובה לנוס שמה והיא מצער וגו’, ואמרו בשבועות )לה, ב( שהגם שדיבר עם המלאכים, 

מכל מקום, פנייתו היתה אל הרבונו של עולם למי שיש בידו להמית ולהחיות. ומי שנפגש עם מלאך 

שיכול להושיעו ולא מבקש ממנו אלא מהבורא יתברך זהו בעל בטחון האמיתי )בתורתו יהגה(. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  הרלג הרלב   תמוסר   ארחוה   

מלבטוח   - בת'  מבטוח 

בה'  הצלחותיו  ולתלות 

יתברך, מפני שאיננו סומך - 

רק  אלא   - תממון  על  בוטח 

שלו  שהכל  יתברך  ה'  על 

בעיניו  ותוא  ממנו,  והכל 

רק  בעיניו  נחשב  ממונו   -

 - צוות  שהוא  כפיקדון, 

בו  לתשהמש  עליו  נצטווה 

על פנים מיוחדים - באופנים 

ובעניינים מיוחדים  מסוימים 

למשך  מסוימות  למטרות   -

תמן קצוב, כפי הזמן שהבורא 

קיומו  יהמיד  ואם  עליו.  גזר 

יתקיים  אם  גם   - אצלו 

לא  רב,  זמן  בידו  הממון 

בעבורו  ובתורתו  בה'  יבעט 

- בגלל הממון הרב שיש לו 

]אף שפעמים רבות העושר גורם לאדם להזניח את קיום המצוות, וכמו שנאמר בפסוק )דברים לב, 

טו(: 'וישמן ישורון ויבעט' )מרפא לנפש([. ולא יתכיר טובהו למי שצוות להה לו ממנו - כשישתמש 

בכספו לעשיית מצוות עם הזולת, לא יזכיר את הטובה שעשה, למי שהוא נצטווה לתת לו מממונו, 

וכל שכן שהוא לא יבקש עליו, עבור נתינתו מהממון, גמול תודאת ושבח - שהמקבלים יודו לו 

וישבחו אותו, אבל - אלא תוא מודת לבוראו יהברך אשר שמתו סיבת לטובוה - על שעשהו שליח 

ואמצעי להיטיב עם הבריות. וגם אם יקרה שיאבד תממון ממנו, לא ידאג ולא יאבל לחסרונו - לא 

- כשנלקח ממנו  יצטער על שנחסר ממונו, אך - אלא תוא מודת לאלתיו בקחהו פקדונו מאיהו 

הפיקדון, כאשר - כשם שתודת לו בנהינהו לו - כאשר ניתן לו הפקדון, וישמח בחלקו – יישאר שמח 

בחלקו, ואיננו מבקש תיתק תולהו - אינו שואף לראות שאחרים מפסידים, ולא יחמוד אדם בממונו 

- וגם אינו חומד את ממונו של שום אדם, כמו שאמר תחכם )משלי יג, כת(: 'צדיק אוכל לשובע 

נפשו' - הצדיק הבוטח על ה', נפשו שבעה מאכילתו. והסיבה, מאחר שהוא מסתפק ומרוצה ממה 

שיש לו, ואינו דואג דאגת מחר, ואינו מקנא באחרים, אלא שמח הוא ונהנה מחלקו )פתחי לב(.

פרנסהו, ומנגד - המנע ממנו 

בעל  של  תמחשבת  טרדה 

אלה  אצל  המצויה  תממון, 

בה',  הביטחון  מהם  שנחסר 

ותהמדה דאגהו לו - ותימנע 

הקבועה  הדאגה  גם  ממנו 

תחכם  שאמר  כמו  לממונו, 

שנה  'מהוקת  יא(:  ת,  )קתלה 

עובד  של  שנתו   - תעובד' 

'אם  עליו,  ערבה  האדמה 

מעט ואם תרבת יאכל' - בין אם הוא אוכל הרבה ובין אם הוא אוכל מעט, מפני שהורגל בכך, 

'ותשבע לעשיר' - אך שובע הנכסים של העשיר 'איננו מניח לו לישון' - מפני שכל הלילה הוא 

מהרהר וטרוד בהם )רש"י(, ובעל הביטחון ניצול מטרדה זו שהיא מטרדות העשיר.

ומתן - תועלת נוספת שהביטחון מביא לעבודת ה', היא, כי תבוטח בת' לא ימנענו רב תממון - גם 

אם באמתחתו ממון רב, אין ממונו מונע אותו

מֹון, ְותּוא  ֵאיֶנּנּו סֹוֵמְך ַעל ַתּמָ ֵני ׁשֶ ְיָי, ִמּפְ טַֹח ּבַ ִמּבְ

ִנים  ּפָ ַעל  ּבֹו  ׁש  ּמֵ ּהַ ְלִתׁשְ ת  ֻצּוָ דֹון  ִפּקָ ּכְ ְבֵעיָניו 

ְוִאם  ָקצּוב.  ִלְתַמן  ְמֻיָחִדים  ּוְבִעְנָיִנים  ְמֻיָחִדים 

יר  ֲעבּורֹו, ְולֹא ַיְתּכִ ַיְהִמיד ִקּיּומֹו ֶאְצלֹו לֹא ִיְבַעט ּבַ

ׁש ָעָליו  ּנּו, ְולֹא ְיַבּקֵ ת ָלֵהה לֹו ִמּמֶ ּוָ ּצֻ טֹוָבהֹו ְלִמי ׁשֶ

ְלבֹוְראֹו  מֹוֶדת  תּוא  ֲאָבל  ַבח,  ָוׁשֶ תֹוָדָאת  מּול  ּגְ

יֹאַבד  ְוִאם  ַלּטֹובֹוה.  ת  ִסּבָ ָמתּו  ׂשָ ר  ֲאׁשֶ ַרְך  ִיְהּבָ

ַאְך  ְלֶחְסרֹונֹו,  ֶיֱאַבל  ְולֹא  ִיְדַאג  ּנּו לֹא  ִמּמֶ מֹון  ַתּמָ

ר  ֲאׁשֶ ַקְחּהֹו ִפְקדֹונֹו ֵמִאּהֹו, ּכַ תּוא מֹוֶדת ֵלאלָֹתיו ּבְ

ׁש  ֶחְלקֹו, ְוֵאיֶנּנּו ְמַבּקֵ ַמח ּבְ תֹוָדת ִבְנִהיָנהֹו לֹו, ְוִיׂשְ

ָאַמר  מֹו ׁשֶ ָממֹונֹו, ּכְ ק תּוָלהֹו, ְולֹא ַיְחֹמד ָאָדם ּבְ ֶתּתֵ

יק אֵֹכל ְלׂשַבע ַנְפׁשֹו. ֵלי יג, כת(: ַצּדִ ֶתָחָכם )ִמׁשְ

ַעל  ל ּבַ ָבת ׁשֶ ֲחׁשָ ה ַתּמַ ַנע ִמֶמּנּו ִטְרּדַ ְרָנָסהֹו, ְוִהּמָ ּפַ

ֶתָחָכם  ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ לֹו,  ֲאָגהֹו  ּדַ ְוַתְהָמַדה  מֹון  ַתּמָ

ְוִאם  ְמַעט  ִאם  ָתעֵֹבד  ַנה  ׁשְ ְמהּוָקת  יא(:  ת,  )קֶֹתֶלה 

יַח לֹו ִליׁשֹון. יר ֵאיֶנּנּו ַמּנִ ָבע ֶלָעׁשִ ת יֹאֵכל ְוַתּשָׂ ַתְרּבֵ

מֹון  ַתּמָ רֹב  ִיְמָנֶעּנּו  לֹא  ְיָי  ּבַ ַתּבֹוֵטַח  י  ּכִ ּוֵמֶתן, 

בשם הגר"א שכן גם במילי דשמיא צריך להיות שמח בחלקו, אף שבוודאי נכון לחמוד להיות 

לבו פתוח כפתחו של אולם לתורה, וגם לאמרן לחמוד אימתי יגיעו מעשי למעשה אבותי )כן 

כתוב בתנא דבי אליהו(, מכל מקום צריך להיות שמח בחלקו שזכה לתורה ולמעשים טובים, כיון 

שעושה בכל כוחו המוטל עליו עכ"ל. 

זה,  כעין  הביא  בתורה(  ההצלחה  לענין  קס”ב  עמוד  המיצר  )מן  יום’  של  ‘ענינו  בספר  וכן 

והביא בשם ה’שפת אמת’ לענין מה שאמרו באבות שהשמח בחלקו הוא אחד מהמ”ח קניינים 

שהתורה נקנית בהם, דאין חלקו אלא בדברי תורה, והיינו שישמח תמיד במה שחננו האלוקים. 

היה  אילו  לומר  יחכם  אל  וז”ל:  ק”ז(,  עמוד  ד’  דרוש  )ח”א  דבש’  ‘יערות  בספר  שכתב  וכמו 

אילו  הוא.  הייתי מתמיד בתורה. שקר  זה  כמו  נבון  לב  לי  היה  ואילו  כך,  עושה  הייתי  כך  לי 

ה’  היה  לטובתו  נבון  לב  לו  היה  אילו  כי  וכדו’,  רשע  בהתחכמות  עוסק  היה  נבון  לב  לו  היה 

אשר  בחלקו  וישמח  וכו’,  יצוריו  בשלימות  הרוצה  האמיתי  והמטיב  הטוב  הוא  כי  לו,  נותן 

נדח. ממנו  ידח  לבל  מחשבות  חושב  ה’  כי  הוא,  ולשלימותו  לטובתו  ספק  בלי  כי  ה’  לו   נתן 

עכ”ל. 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  הרלת הרלד   תמוסר   ארחוה   

מן  תועלת  עוד   - ומתן 

הזה  עולם  לענייני  הביטחון 

 - מלכה  תנפש  מנוחה  היא 

תרחוקים  בדרכים  מהנדידה 

מזונו, אשר  את  להשיג  כדי 

וממתרה  תגופוה  מכלת  תיא 

תשלמה ימי תחיים - הנדידה 

את  מכלה  רחוקות  בדרכים 

קץ  את  ומקרבת  הגופות 

)התלים  שנאמר  כמו  החיים, 

כוחי  בדרך  'ענת  כד(:  קב, 

הדרך  שטורח   - ימי'  קיצר 

ימים  וקיצור  הוא עינוי כוח 

מן  אחד  על  ונאמר  )רד"ק(. 

תפרושים - עובד ה' הפרוש 

מענייני העולם הזה, כי תלך אל ארץ רחוקת כדי לבקש תטרף - לחפש פרנסה בהחילה פרישוהו 

- כשהתחיל להיות פרוש, ועדיין לא הבין שמדרכי מידת הביטחון, שאין לנסוע למרחקים כדי 

להביא את טרפו, ופגע אדם אחד מעובדי כוכבים בעיר אשר תלך אלית. אמר לו תפרוש: כמת אהם 

לכוכבים. אמר לו  - בכך שהנכם עובדים  תתבנת בעבודהכם  וחוסר   - בהכליה תעיוורון ומיעוט 

תאמגושי - הגוי עובד הכוכבים: ומת - ולמי אהת עובד? אמר לו תפרוש: אני עובד תבורא, שהוא 

תביטחון  הועלוה  אך 

התועלות  הן  ואלו   - בעולם 

להשגת  מביא  שהביטחון 

אחת  הזה:  בעולם  אושר 

מן  תלב  מנוחה  היא,  מתן 

מכל   - תעולמיוה  תדאגוה 

דאגות העולם הזה, ותשלוות 

מנדנוד - מהתרוצצות תנפש 

וצערת לחסרון - כשנחסרות 

 - תגופיוה  האווהית  ממנה 

- כי הבוטח  הגופניות, ותוא 

בה' שרוי בתשקט ובבטחת ובשלוות בעולם תתת, כמו שכהוב )ירמית ית, ת(: 'ברוך תגבר אשר יבטח 

בת'' - וכפי המידה שיבטח בו, כך 'ותית ת' מבטחו' - יהיה לו ה' יתברך למבטח ולעזרה )רש"י(. 

ואמר )ירמית ית, ח(: 'ותית כעץ שהול על מים' - הבוטח בה' יהיה ממולא בטוב, כאילן הנטוע אצל 

המים, 'ועל יובל ישלח שרשיו' - ושורשיו מתפשטים אצל פלגי מים שלא יצמא. וממשיך הכתוב: 

'ולא יראה כי יבוא חום', כלומר, גם בבוא חום ושרב אינו מרגיש בכך, הואיל והמים מלחלחים 

אותו תמיד )מצודת ציון(. כך הבוטח בה' מבורך תמיד בכל טוב, ואינו חסר מאומה אף פעם, ואינו 

מודאג מהצרות הבאות לעולם.

ָרִכים ָתְרחֹוִקים,  ּדְ ֶכה ּבַ ֶפׁש ִמּלֶ ְמנּוַחה ַתּנֶ ּוֵמֶתן, 
ּוְמַמֶתֶרה  ַתּגּופֹוה  ת  ְמַכּלָ ִתיא  ר  ֲאׁשֶ

ים קב, כד(:  ִתּלִ )ּהְ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ים,  ַתַחּיִ ְיֵמי  ָלַמה  ַתׁשְ

ר ָיָמי. — ְוֶנֱאַמר ַעל ֶאָחד ִמן  ֶרְך ּכִֹחי ִקּצַ ת ַבּדֶ ִעּנָ

ֶרף  ׁש ַתּטֶ י ָתַלְך ֶאל ֶאֶרץ ְרחֹוָקת ְלַבּקֵ ים ּכִ רּוׁשִ ַתּפְ

ֵמעֹוְבֵדי  ֶאָחד  ָאָדם  ּוָפַגע  ִריׁשּוהֹו,  ּפְ ה  ְהִחּלַ ּבִ

רּוׁש:  ר ָתַלְך ֵאֶליָת. ָאַמר לֹו ַתּפָ ִעיר ֲאׁשֶ כֹוָכִבים ּבָ

ַתֲתָבָנת  ּוִמעּוט  רֹון  ָתִעּוָ ַהְכִליה  ּבְ ם  ַאּהֶ ת  ּמָ ּכַ

ּוָמת  י:  ָתַאְמּגֹוׁשִ לֹו  ָאַמר  ַלּכֹוָכִבים.  ֲעבֹוַדְהֶכם  ּבַ

רּוׁש: ֲאִני עֹוֵבד ַתּבֹוֵרא,  ת עֹוֵבד? ָאַמר לֹו ַתּפָ ַאּהָ

ב  עֹוָלם, ֵמֶתן, ְמנּוַחה ַתּלֵ חֹון ּבָ ּטָ ּהֹוֲעלֹוה ַתּבִ ַאְך 
ְדנּוד  ִמּנִ ְלָות  ַ ְוַתּשׁ ָתעֹוָלִמּיֹוה,  ָאגֹוה  ַתּדְ ִמן 

ֲאוֹוֶהיָת ַתּגּוִפּיֹוה, ְותּוא  ּהַ ְוַצֲעָרּת ְלֶחְסרֹון  ֶפׁש  ַתּנֶ

מֹו  ּכְ ת,  ַתּתֶ ָבעֹוָלם  ְלָות  ּוְבׁשַ ּוְבִבְטָחת  ֵקט  ְבַתׁשְ

ְיָי  ר ִיְבַטח ּבַ ֶבר ֲאׁשֶ רּוְך ַתּגֶ הּוב )ִיְרְמָית ית, ת(: )טת(ּבָ ּכָ ׁשֶ

ֵעץ  ּכָ ְוָתָית  ח(:  ית,  )ִיְרְמָית  ְוָאַמר  ִמְבָטחֹו.  ְיָי  ְוָתָית 

יו. ָרׁשָ ח ׁשָ ּלַ הּול ַעל ַמִים ְוַעל יּוַבל ְיׁשַ ׁשָ

הבוטחים בשמך “באמת”? מרן הגר”ח קניבסקי שליט”א כתב לבאר עפ”י דברי המלבי”ם הנ”ל, 

דאכן יש בטחון שאינו באמת[. 

הסבא מנובהרדוק בספרו ‘מדרגת האדם’ )דרכי הביטחון( ביאר את הפסוק, שאין כאן כפל מילים 

וייתור לשון, אלא ברכה כפולה יש כאן - אושר ועושר. הברכה השניה “והיה ה’ מבטחו” - שיגן 

נוספת, שמלבד העושר  זו ברכה  גם טוב בעושר. אך קודמת לברכה  ויגמלהו  בעדו מכל צרה 

היא מעניקה לאדם אושר רב לאין שיעור: “ברוך הגבר אשר יבטח בה'” - שהרי מלבד הברכה 

שבסיפוק כל צרכיו ומלוי כל משאלותיו, אין אושר רב יותר ואין ברכה נעלה יותר מאשר עצם 

הרגשת הקרבה לה’, הדבקות בו והחסיון בצל כנפיו!

טת. ברוך תגבר אשר יבטח בת' ותית ת' מבטחו. יש להתבונן על כפל הלשון בפסוק “אשר יבטח 

בה’ - והיה ה’ מבטחו”?

יבטח בה’” נאמר “ארור הגבר  פירש המלבי”ם: דהנה מתחילה לפני הפסוק “ברוך הגבר אשר 

אשר יבטח באדם ושם בשר זרועו”, היינו שהבוטח רק באדם - הוא ארור, אולם הבוטחים בה’ 

אלא שחושבים שה’ יושיעם ע”י האמצעיים הטבעיים שמקווה שעל ידם יושיעם ה’, אלו האנשים 

אמנם הם אינם בגדר “ארור” כיון שבוטחים בה’, אבל גם אינם בגדר “ברוך”. אבל “ברוך הגבר” 

הוא האדם הבוטח בה’ בלבד שיושיעו בלא שום אמצעי כלל, רק שה’ הוא גם המבטח שלו, היינו 

הדבר שבו יושג בטחונו, וזהו “והיה ה’ מבטחו”, שלא לבד - “שבוטח בהשם” - אלא גם “והיה 

ה’ מבטחו” - שה’ הוא גם המבטח שלו, היינו הדבר שבו יושג בטחונו. ]והנה בתפילת שמונה-

עשרה בברכת על הצדיקים מזכירים “ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך באמת”, ויש לעיין, מהו 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  הרלת הרלו   תמוסר   ארחוה   

עוד  יש  בה'  לבוטח   - ומתן 

תועלת לענייני העולם הזה, 

והיא: מנוחה תנפש ותגוף מן 

מנוחת   - תקשים  תמעשים 

בהם  שאין  ממעשים  הנפש 

יגיעה וחלישות הגוף, אך בכל זאת קשים הם, מחמת שצריכים זהירות ושימת לב רבה באופן 

תמידי, משום שבקלות עלול לבוא בהם לידי הפסד ]כמו מלאכת הציור והרקמה ומלאכת פיתוחי 

חותם ומלאכת הרפואה בחלאים הקשים, שבכל אלה הנפש נטרדת ומתקשה בהם )פת לחם([, 

ומנוחת הגוף מתמלאכוה הכבדות תמייגעוה אה תגופוה ]והם רוב המלאכות, כמו חוטבי עצים מן 

היער וחוצבי אבנים מן ההר )שם([. ועתוב עבודה תמלכים וחוקיתם - הביטחון בה' יביאהו שלא 

יצטרך לעבוד עבור המלכים, ולא יצטרך להתנהג בנימוסיהם ]שבזמן ההוא היה זה מבוא לפרנסה, 

אלא שבהיותו קרוב למלכות צריך להתנהג בנימוסי המלכות ולעמוד בעוד ניסיונות[, מפני הקושי 

שיש בשמירה ועמידה בנימוסי המלכות. וחמס אנשיתם - וגם יינצל מפני סכנת אנשי המלוכה 

העלולים לחמוס אותו ולהרע לו.

תאחד  תמכלכל  יכול,  תכל 

היחידי,  המפרנס  והוא   -

לכל  מזון  ונותן   - תמטריף 

הנפלאה,  בהשגחתו  ברייה 

אשר אין כמותו. 

פועלך  תאמגושי:  לו  אמר 

פעולתך   - דבריך  אה  סוהר 

והנהגתך סותרת את דבריך. 

 - ותיאך?  תפרוש:  לו  אמר 

תית  אילו  לו:  אמר  כיצד? 

שאתה   - אמה  שאמרה  מת 

ובתמים  באמת  מאמין 

לו  עובד  שאתה  שהבורא 

הוא המפרנס לכל והוא כל יכול, הלוא היה לך להאמין שהוא תית מטריפך - מפרנס אותך בעירך 

כמו שתטריפך תנת - כמו שמפרנס אותך כאן, ולא תייה טורח לבוא אל ארץ רחוקת כתאה. ובזה 

נפסקת טענה תפרוש - שלא היה לו מה להשיב לאותו עכו"ם, כי ראה אמיתות דבריו, ושב לארצו, 

וקיבל על עצמו תפרישוה - לפרוש מהיגיעה והרדיפה אחרי ענייני העולם הזה מן תעה תתיא, ולא 

יצא מעירו - עוד כדי לחפש פרנסה אחר כך.

ים  ׁשִ ים ַתּקָ ֲעׂשִ ֶפׁש ְוַתּגּוף ִמן ַתּמַ ּוֵמֶתן, ְמנּוַחה ַתּנֶ
ַוֲעתֹב  עֹוה ֶאה ַתּגּופֹוה,  ָלאכֹוה ַתְמַיּגְ ְוַתּמְ

יֶתם.  ַאְנׁשֵ ַוֲחַמס  יֶתם  ְוֻחּקֵ ָלִכים  ַתּמְ ֲעבֹוַדה 

ֵאין  ר  ֲאׁשֶ ְטִריף,  ַתּמַ ָתֶאָחד,  ל  ַתְמַכְלּכֵ כֹול,  ַתּיָ

ֶאה  סֹוֵהר  ָעְלָך  ּפָ י:  ָתַאְמּגֹוׁשִ לֹו  ָאַמר  מֹותּו.  ּכָ

רּוׁש: ְוֵתיַאְך? ָאַמר לֹו: )ית(ִאּלּו  ָבֶריָך. ָאַמר לֹו ַתּפָ ּדְ

ִעיְרָך  ּבְ ַמְטִריְפָך  ָתָית  ֱאֶמה,  ָאַמְרּהָ  ֶ ּשׁ ַמת  ָתָית 

ת, ְולֹא ָתִייָה טֹוֵרַח ָלבֹוא ֶאל  ִתְטִריְפָך ֵתּנָ מֹו ׁשֶ ּכְ

ב  רּוׁש, ְוׁשָ ֶאֶרץ ְרחֹוָקת ָכתֹאה. ְוִנְפְסָקת ַטֲעַנה ַתּפָ

ִריׁשּוה ִמן ָתֵעה ַתִתיא, ְולֹא ָיָצא  ל ַתּפְ ְלַאְרצֹו, ְוִקּבֵ

ְך. ֵמִעירֹו ַאַחר ּכָ

לביתו ויתבודד בעצמו ויפשפש במעשיו ויבדוק את חטאיו אשר בעבורם הוא חייב גלות להיות 

נע ונד, ויתקן את חטאיו, ואז יתן לו ה' יתברך פרנסתו בעירו. חכמינו ז"ל אומרים אין ייסורים 

בלא עוון, אין אדם נוקף אצבעו למטה אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה, אפילו ייסורים של 

אהבה אומר הרמב"ן שהם גם כן בשביל חטאים שהאדם לא יודע שחטא, אילו לא היה חטא בעולם 

לא היו סובלים אנשים כלום. שמעתי בשם הסבא זצ"ל מסלבודקא רבי נטע צבי פינקל שאמר, 

כשהאדם יוצא לרחוב והשמש בוערת בו מתרגז האדם ולא רוצה לסבול. אמר, כי הצדק הוא ִעם 

האדם, כי מתחילה לפי מידת טובו של הקב"ה ברא את הבריאה, שהאדם לא יסבול כלום, שיהנה 

מהשמש הבוערת, אלא חטא אדם הראשון גרם שהאדם אינו יכול לקבל השמש הלוהטת. עכ"ל. 

לכן אומרים חז"ל הקדושים "כל המקבל עליו עול תורה מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך 

ארץ" כי כמה שהאדם מטהר את לבו ונפשו מחטאים ומתקרב אל הקב"ה במידה כזאת לא סובל 

מתלאות הזמן מפני שאין לו בעד מה לסבול. אבל אם האדם לא מתקן את נפשו וחטאיו ובוטח 

בה' שיתן לו מה שהוא רוצה, הוא טעות במידת הבטחון, אחרי שלא תיקן את חטאיו, הלא טובה 

גדולה בשבילו שהקב"ה לא יתן לו מה שהוא רוצה, כדי למרק לו חטאיו ואיך הוא בטוח שהקב"ה 

יתן לו מה שלא טוב בשבילו )'דרכי מוסר' עמוד שנ"א(.

יכול  זו הלא  צריך ביאור, איזה טענה היא  ית. אילו תית מת שאמרה אמה תית מטריפך בעירך. 

להיות שאינו ראוי לכך שהקב"ה יטריף אותו במקומו, ומצד חטאיו הוא צריך להיות נע ונד עד 

שיקבל לחם חקו. וכן מדוע שב הפרוש לעירו, וכי איזה חסרון הוא בביטחון אם הלך לבקש טרף, 

הלא הצדיקים מחזיקים עצמם שהם לא יוצאים ידי חובתם כלפי הקב"ה, לכן צריך הוא להיות נע 

ונד עד שיקבל טרפו?

דבריו  פי  ועל  א'(  אות  בִ'  )פרק  ובטחון  אמונה  עניני  על  איש'  'חזון  בספר  שכתב  מה  וראה 

מתיישבים שאלות הנ"ל. וז"ל: "גם עילות של ההצלה שטבעת בני האדם להשתדל בהן, משתנות 

אצל הבוטח, כי תחת לרדוף אחר נדיבים ושרים ולבקש תחבולות שוא, יפשפש הבוטח במעשיו 

ויפנה את לבו לתשובה תפילה וצדקה להעביר את רוע הגזירה" עכ"ל.

אם כן לפי זה טוב עשה הפרוש ששב לעירו, כי במקום לחפש ולהשתדל ולהשיג טרפו, ישוב 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  תמוסר  הרלט הרלח    ארחוה 

כל  וישלים  יעזרם  יתברך  וה' 

צורכיהם )פת לחם(.

ומתן - ועוד מתועלת הביטחון 

בה', מיעוט צער נפשו - לבוטח 

ודאגה  נפש  עגמת  אין  בה' 

כשהתחיל  כגון  במסחרו, 

כדי  חבירו  עם  ומתן  במשא 

ממנו  כשביקש  או  להרוויח, 

שילווה לו, או ייתן לו סחורה בהקפה, או כשעוסק בסרסרות וכיוצא בזה, והדבר מתעכב מלהיגמר )מנוח 

הלבבות(. ואם ההעכב אצלו פרקמטיא - כשמונחת אצלו סחורה, ואינו יכול למוכרה ברווח, ומתעכב עד 

זמן שיוכל להרוויח ממנה )שם(, אינו מצטער ודואג על עיכוב המכירה מחמת ביטחונו, כי יודע הוא שזהו 

הטוב ביותר בשבילו. או אם לא יוכל לגבוה את חובו - שאחרים חייבים לו, או אם יפגעתו חולי בגופו, לא 

ידאג, וכל זאת הוא מפני שתוא יודע כי תבורא יהברך מהקן עניינו - דואג לצרכיו יוהר ממנו - יותר ממה 

שהאדם דואג לענייניו האישיים ]ומאמין שפעמים רואה השי"ת שאם יביא עליו ייסורים, יתחזק באמונה 

וישוב בתשובה ויגיע לתכליתו[, והקב"ה בוחר לו - בוחר בעבורו את הטוב לו יוהר ממת שתוא - האדם 

בוחר לעצמו ]שהרי הקב"ה הוא מקור הטוב והחסד, ובוודאי יודע יותר טוב מהאדם מהו הטוב האמיתי 

ותבוטח בת' - אולם הבוטח בה' 

תוא הובע - בוחר לעצמו מקור 

לפרנסתו מסיבוה תטרף - מבין 

והמסחר  המלאכה  מקצועות 

מת שיש בו יוהר מנוחת לגופו 

לגופו  שנותן  המקצוע  את   -

הכי הרבה מנוחה, ושם טוב לו 

- ושעל ידו קונה לו שם טוב, 

ופנאי ללבו - ולבו יישאר פנוי 

לעבודת השי"ת, דהיינו שבוחר 

לעצמו פרנסה שאינה מטרידה 

את מחשבותיו יותר מדי, ומת 

לחובוה  יוהר  מפיק  שתוא 

מקצוע  בוחר  הוא   - הורהו 

המתאים ביותר לקיום מצוות התורה, כדי שעיסוקו במלאכתו לא יפריעהו לקיים את מצוות התורה, 

וגם מתאים עם יהר אמונהו - שאר עקרונות אמונתו. ]או הכוונה, שלכל זה הגיע בזכות אמונתו החזקה.[ 

כי תסיבת - כי הטרחה על אמצעי הפרנסה לא הוסיף לו מאומה על מה שקצוב לו בחוקו - במזונו, ולא 

החסרתו - ולא תגרע ממנו מאומת - מהקצבה שנקצב לו, אלא הכל נקבע בגתירה תאלתים יהברך. ]ואם ה' 

גוזר שהאדם יתעשר, אז כל דבר שיעסוק בו יביא אותו לידי עושר, כמו שאמרו חז"ל )קידושין פב, ב( 

שאין עניות מן האומנות ואין עשירות מן האומנות, אלא ממי שהעושר שלו, שנאמר )חגי ב, ח(: 'לי הכסף 

ולי הזהב נאום ה' צבאות' )פת לחם(.[ כמו שנאמר )התלים עת, ת-ח(: 'כי לא ממוצא וממערב ולא ממדבר 

תרים' - אין אדם מתרומם ומתעשר על ידי רוב השתדלותו במסחר בארצות הרחוקות הנמצאות במזרח 

או במערב, או על ידי שישוטט במדבריות, והטועה לחשוב כן, עליו נאמר המשך הפסוק: 'כי אלתים שופט 

תת ישפיל ותת ירים' - הקב"ה נוטל ממנו את עושרו, ועל ידי זה גורם להשפלתו, ונותן את ממונו לאחר, 

ועל ידי זה מרוממו ומעשירו, והכל ביושר ובמשפט )רד"ק ופת לחם(. ואמר )התלים כג, ב(: 'בנאוה דשא 

ירביצני' - כרועה רחמן המושיב את עדרו במקום דשא, 'על מי מנוחוה ינתלני' - על מים נחים ורגועים ינהג 

אותי. הרי שהקב"ה חפץ שיראיו יבחרו לעסוק לפרנסתם בעיסוקים שיוכלו לחיות עמם במנוחה ובשלווה, 

ב  ְהַעּכֵ ִמְסָחרֹו, ְוִאם ּהִ ִמעּוט ַצַער ַנְפׁשֹו ּבְ ּוֵמֶתן, 
ֶאְצלֹו ְפַרְקַמְטָיא, אֹו ִאם לֹא יּוַכל ִלְגּבֹוה 

תּוא  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְבגּופֹו,  ֳחִלי  ֵעתּו  ִיְפּגָ ִאם  אֹו  חֹובֹו, 

ּנּו,  ן ִעְנָינֹו יֹוֵהר ִמּמֶ ַרְך ְמַהּקֵ י ַתּבֹוֵרא ִיְהּבָ יֹוֵדַע ּכִ

ְלַעְצמֹו,  בֹוֵחר  תּוא  ֶ ּשׁ ת  ִמּמַ יֹוֵהר  טֹוב  לֹו  ּובֹוֵחר 

ׁש  ּיֵ ֶ ּשׁ ֶרף ַמת  ּבֹוה ַתּטֶ ְיָי תּוא הֹוֵבַע ִמּסִ ּבַ ְוַתּבֹוֵטַח 

ּוְפַנאי לֹו,  טֹוב  ם  ְוׁשֵ ְלגּופֹו  ְמנּוָחת  יֹוֵהר   ּבֹו 

תּוא ֵמִפיק יֹוֵהר ְלחֹובֹוה ּהֹוָרהֹו ִעם  ֶ ְלִלּבֹו, ּוַמת ּשׁ

ת לֹא הֹוִסיף לֹו ְבֻחּקֹו ְולֹא  ּבָ י ַתּסִ ֶיֶהר ֱאמּוָנהֹו, ּכִ

ָתֱאלִֹתים  ְגֵתַרה  ּבִ א  ֶאּלָ ְמאּוָמת,  ּנּו  ִמּמֶ ֵרתּו  ְהַחּסְ

י לֹא ִמּמֹוָצא  ים עת, ת-ח(: ּכִ ִתּלִ ֱאַמר )ּהְ ּנֶ מֹו ׁשֶ ַרְך, ּכְ ִיְהּבָ

ׁשֵֹפט ֱאלִֹתים  י  ּכִ ָתִרים,  ר  ְדּבַ ִמּמִ ְולֹא  ֲעָרב   ּוִמּמַ

ב(: כג,  ים  ִתּלִ )ּהְ ְוָאַמר  ָיִרים,  ְוֶתת  יל  ּפִ ַיׁשְ  ֶתת 

יֵצִני ַעל ֵמי ְמֻנחֹוה ְיַנֲתֵלִני. א ַיְרּבִ ׁשֶ ְנאֹוה ּדֶ )יח(ּבִ

האמיתי בהשי”ת לצאן שלכל מחסורם דואג הרועה?

בספר ‘רוח חיים’ )אבות פרק ב’ ד’( ביאר: הנה הבטחון האמיתי, המשילו דוד לצאן אשר כל מחסורם 

הוא על הרועה, כן ישליך האדם יהבו על ה’ בבטחונו כי הוא יכלכלהו, וזה שאמר דוד )תהלים כג, א( “ה’ 

רועי”, הוא אלי כרועה לצאן, הזן אותם, ואם כן איפוא לא אחסר. ואף מה שנראה לי נגד רצוני, הם באמת 

אך לטובתי. והמשיל לו מהצאן, אשר לפעמים ירצה לו השה לעלות ממקום שכנו, והרועה לא יניח אותו 

לנוד אנה ואנה, והשה לא יבין למה, אשר באמת כוונת הרועה לטוב, יען כי אך פה מקום מרעה דשן וטוב. 

וזהו שאמר “בנאות דשא ירביצני” מה שהוא מרביץ אותי על מקומי, הוא למען הנאות דשא אשר פה. 

ולפעמים נהפוך הוא, כי השה רוצה לנוח ולהרגיע ולהישאר במקומה, והרועה לא יניח אותו לנוח, ומנהל 

אותו הלאה נגד רצונו. ובאמת הוא לטובה, יען כי במקום אחר הוא ֵמי מנוחות, וצריך לשתות אחר אכילה. 

וזהו שאמר “על מי מנוחות ינהלני”, מה שמנהל אותי ממקומי, הוא למען המי מנוחות אשר שם. כן הקב”ה 

רועה אותנו, וכשרואה מצבנו לא טוב, מעתיק אותנו על דרך אחר, ואנחנו כאשר לא נדע ולא נבין הטוב 

הצפון בזה לנו, מצטערים אנחנו. ובאחרית, אז מתבוננים אנחנו כי בחמלת ה’ עלינו עשה לנו כזאת.  דוד המלך את הבטחון  יש לעיין, מדוע המשיל  יח. בנאוה דשא ירביצני על מי מנוחוה ינתלני. 
 עיונים 

 עיונים 



הלבבות שער הבטחוןחובות 

 ארחוה תמוסר  הרמא 

ביושר לבב הלבבותשער הבטחון חובות 

תמוסר  ארחוה  הרמ  

בשבילו[, כמו שנאמר )התלים 

סב, ו(: 'אך לאלתים דומי נפשי' 

- רק לה' יתברך בדממה נפשי 

מייחלת, 'כי ממנו הקוהי' - כי 

לקבל  וציפיתי  קוויתי  תמיד 

את הנצרך לי רק ממנו לבדו 

)מצודת דוד(.

שיש  נוספת  תועלת   - ומתן 

 - שמחהו  היא  בה'  לבוטח 

שהבוטח בה' שמח בכל עניין 

מקרה  בכל   - אליו  שיעהק 

שיזדמן לו, ובכל מצב שיסבב 

לו ה', וגם אם יתית הדבר כנגד 

אינו  שהדבר  שסבור   - טבעו 

כן  פי  למזגו, אף על  מתאים 

הוא מקבל את הדבר באהבה 

 - ביטחונו  מפני  ובשמחה 

באלתים  בוטח  שהוא  מכיוון 

שלא יעשת לו אלא את תטוב לו ביותר בכל עניין - בכל ענייניו, כאשר העשת תאם תחומלה לבנת 

ברחיצהו וחיהולו וקשירהו ותהרהו על כורחו - אף שעושה נגד רצונו של התינוק, מפני שהתינוק 

אינו מבין כי זו טובתו, מכל מקום פעולותיה נעשות מתוך חמלתה עליו, כמו שאמר דוד עליו תשלום 

)התלים קלא, ב(: 'אתה ה' יודע ועד אם לא שויהי' - אם לא התאפקתי והתגברתי בעת צערי, 'ודוממהי' 

- ושתקתי וייחלתי אליך, וכל זאת מכיוון ש'נפשי כגמול עלי אמו כגמול עלי נפשי' - אני יודע שנפשי 

ביד ה' כתינוק ביד אמו המרחמת עליו ודואגת לכל מחסורו )פת לחם(. וכמו הגמול היונק משדי אמו, 

כאשר יינק כדי שובעו אינו דואג ושם על לבו אם יהיה לו מה לינוק כששוב יהיה רעב לאחר זמן. כמו 

הגמול הזה, כך היא עלי נפשי, שאינני דואג מה יהיה עימי אחרי שעה או ליום מחר )הגר"א(.

וכיוון שביארהי מהועלוה המגיעות לו לאדם מתביטחון באלתים,

י  ים סב, ו(: ַאְך ֵלאלִֹתים ּדֹוִמי ַנְפׁשִ ִתּלִ ֱאַמר )ּהְ ּנֶ מֹו ׁשֶ ּכְ

ּנּו ִהְקָוִהי. י ִמּמֶ ּכִ

ְוִאם  ֵאָליו,  ק  ְעּהַ ּיֶ ׁשֶ ִעְנָין  ָכל  ּבְ ְמָחהֹו  ׂשִ ּוֵמֶתן, 
ֵני ִבְטחֹונֹו ֵבאלִֹתים  ֶנֶגד ִטְבעֹו, ִמּפְ ִיְתֶית ּכְ

ר  ֲאׁשֶ ָכל ִעְנָין, ּכַ א ַתּטֹוב לֹו ּבְ ת לֹו ֶאּלָ ּלֹא ַיֲעׂשֶ ׁשֶ

ְוִחּהּולֹו  ְרִחיָצהֹו  ּבִ ִלְבָנּת  ַתחֹוֶמֶלה  ָתֵאם  ת  ֲעׂשֶ ּהַ

ִוד  ּדָ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְרחֹו,  ּכָ ַעל  ָרהֹו  ְוַתּהָ יָרהֹו  ּוְקׁשִ

יִהי  ּוִ ׁשִ לֹא  ִאם  ב(:  קלא,  ים  ִתּלִ )ּהְ לֹום  ָ ַתּשׁ ָעָליו 

י. ֻמל ָעַלי ַנְפׁשִ ּגָ ָגֻמל ֲעֵלי ִאּמֹו ּכַ י ּכְ י ַנְפׁשִ ְודֹוַמְמּהִ

אלִֹתים  ּבֵ חֹון  ּטָ )יט(ַתּבִ ִמּהֹוֲעלֹוה  י  ַאְרּהִ ּבֵ ׁשֶ ְוֵכיָון 

ידי כך יוכל להיות לבו פנוי לעבודת ה’ ולתורתו. על פי זה ביאר בספר ‘דרכי חיים’ )ח”א עמ’ ר”פ( 

את נוסח הברכה באהבה רבה וכו’ “בעבור אבותינו שבטחו בך ותלמדם חוקי חיים...”, כי כל זמן 

שחסר את מעלת הבטחון, אין לאדם מנוחת הנפש להשקיע עצמו לגמרי ביגיעת התורה, והאבות 

הקדושים הרי עברו כמה גלויות וצרות, ולא חשבו מאומה על חיי עולם הזה אלא בטחו בהקב”ה 

ולכך זכו לתורה. 

ִנתנה  )פרשת במדבר( הרחיב לבאר בשם המשגיח דישיבת לומז’א, שלכך  ‘דרכי מוסר’  בספר 

התורה לאבותינו דוקא במדבר כדי ללמדם לבטוח בהקב”ה שהרי הנמצא במדבר אין לו על מי 

להשען אלא על השי”ת, והבטחון הוא סיבה להצלחה בתורה. ולכן אנו מבקשים “בעבור אבותינו 

שבטחו בך ותלמדם חקי חיים, כן תחננו ותלמדנו”. 

מרן הגר”ח קניבסקי כתב: “דור המדבר שיצאו למדברות בלי מזון ומחיה ובטחו בהקב”ה - זכו 

למתן תורה” עכ”ד. 

ולפי זה ביאר ב’דרכי מוסר’ מה שדרשו חז”ל עה”פ “וידבר ה’ אל משה במדבר סיני” )במדבר א, 

א( - “למה במדבר סיני, מכאן שנו חכמים, בג’ דברים התורה ניתנה באש ובמים ובמדבר”. וביאור 

ענין של “מדבר” הוא: דהנה אדם הנמצא במדבר שממה - בודד, ללא אכילה ושתיה, נתון לשיני 

החיות, ואין לו ממי לצפות לעזרה, חש הוא היטב שהפתרון היחידי - לבטוח בבורא ית’ שרק 

בכוחו לעזור ולהושיע, בכל מקום, בכל מצב וללא מגבלות.

מי  על  לו  ואין  הפקר,  במדבר  שנמצא  כמי  עצמו  שישים  צריך  התורה,  קניית  לגבי  הדבר  כן 

להישען אלא רק על הקב”ה. רק בתחושה זו יוכל ללמוד את התורה ולקנותה, ולולא הבטחון - אין 

אפשרות לקנות את התורה.

בספר ‘שירת דוד’ הביא שמצאנו בחז”ל כי עיקר ההכנה לתורה שאדם יתחזק במידת הביטחון. 

דהנה בפרשת בשלח, בפרשת המן )שמות טז, לב-לד( כתוב, שנצטווה אהרן לשמור מלא העומר 

מן לדורות, ומביא רש”י בשם חכמינו ז”ל, שבימי ירמיהו אמרו ישראל לירמיהו, שאין הם יכולים 

לעסוק בתורה, מפני שהם טרודים בפרנסתם, אמר להם ירמיהו, הביטו בצנצנת המן שנתן הקב”ה 

לישראל בצאתם ממצרים, שהתפרנסו מאת ה’.

יבינו, שאמנם עליהם  המן,  ידי ההתבוננות בצנצנת  על  בה’,  הביטחון  וביאור הדבר, שבחיזוק 

להשתדל לפרנסתם, אבל אין עליהם להרבות בכך, וימצאו זמן לעסק התורה. ולפי זה פשוט, 

שעיקר ההכנה לתורה הוא, שהאדם יתחזק במידת הביטחון, שאז ימצא זמן לעסק התורה ולקיום 

מצוותיה, ויוכל להפריש מכספו למצוות וכו’, שכל קיום התורה והמצוות תלוי במידת הביטחון, 

והוא הבסיס להכנה לתורה. ע”כ. יט. תבטחון באלקים ותנאוהיו בהורת. כפי שנתבאר לעיל בארוכה שהבטחון נותן שלווה לאדם ועל 
 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  הרמג הרמב   תמוסר   ארחוה   

כת 'לוקחי המשכון', שאינם 

בוטחים בבורא יתברך שהוא 

שכרם,  להם  לשלם  נאמן 

ממנו  לקחת  רוצים  אלא 

'משכון' קודם שיתחילו בעבודתו ]וזה מפני שרק לאחר שהם אוגרים רכוש וממון שיספיקו להם 

לכל ימי חייהם, ובטוחים בעצמם שלא יחסר להם מאומה מצורכיהם בעולם הזה, אז הם מוכנים 

לפרוע את חובם כלפי הבורא ולקיים את מצוותיו )מרפא לנפש([. ותשביעי, במפסידי תביטחון 

- מהם הגורמים המאבדים מן האדם את ביטחונו באלתים, וכל מת שצריך לדבר - ויתר הדברים 

בעניין תביטחון, ולקצר בחלקיו - וביאור קצר של עשרת חלקי הביטחון.

ותנאוהיו - וגם את ההנאות 

הן  מהן,  לאדם  לו  שיש 

בהורת  שלימות  להשגת 

והן   - ובעולם  ה',  ועבודת 

ושמחה  אושר  להשגת 

את  וביארתי  הזה,  בעולם 

התועלת מת שנתדמן לי - על 

פי מה שעלה בדעתי ונזדמן 

עהת  אבאר  במחשבתי, 

בנושא   - תביטחון  מעניין 

והם  דברים,  שבעת  הבטחון 

שבעת הפרקים דלהלן: אחד 

תביטחון.  תוא  מת  מתם, 

על  תביטחון  בסיבוה  ותשני, 

הגורמים  מהם   - תברואים 

לומר  מקום  היה  שבגללם 

שאפשר לבטוח על הברואים. 

תתקדמוה  בביאור  ותשלישי, 

אשר בעבורן - כתוצאה מהן 

מוכרח   - תביטחון  יהחייב 

האדם לבטוח באלתים, וחיוב תעסק בסיבוה - יחד עם חובת ההשתדלות ]דהיינו החיוב המוטל על 

האדם לעסוק באמצעים להשגת פרנסתו ושאר צרכיו[. ותרביעי, בביאור תדברים אשר בתם יתית 

תביטחון - באילו דברים יש להשתמש במידת הביטחון, וחיוב שבחו וגנוהו בתם - ומתי התנהגות 

האדם במידת הביטחון משובחת ומתי היא מגונה. ותחמישי, בתפרש - בהבדל שיש בין עסק תבוטח 

באלתים בסיבוה תטרף - בין אופן ההתעסקות באמצעי פרנסה של האדם הבוטח באלקים, ובין 

עסק - לבין ההתעסקות באמצעי פרנסה של מי שאינו בוטח באלתים בתם. ותשישי, בביאור אופני 

חיוב גנוה - ביאור הטעמים המחייבים לגנות את דעה תאומרים באריכוה תהאווה בעולם - שתחילה 

יש לעסוק זמן רב להשיג את תאוות העולם הזה קודם העיסוק בעבודת ה', ומייחלים נפשוהם 

בקבלה עבודה תאלתים - ומתנחמים בתקווה שיקבלו עליהם את עבודת האלהים כשיגיעו לחפצם 

בו - לאחר שישיגו את ענייני העולם הזה שהם משתוקקים אליהם, ותם נקראים בעלי תמשכונוה - 

ַמת  ְוָכל  אלִֹתים,  ּבֵ חֹון  ּטָ ַתּבִ ַמְפִסיֵדי  ּבְ ִביִעי,  ְ ְוַתּשׁ

ֲחָלָקיו. ר ּבַ חֹון, ּוְלַקּצֵ ּטָ ִעְנַין ַתּבִ ר ּבְ ִריְך ְלַדּבֵ ּצָ ֶ ּשׁ

ן ִלי, ֲאָבֵאר  ּמֵ ְתּדַ ּנִ ֶ ּהֹוָרת ּוָבעֹוָלם ַמת ּשׁ ַוֲתָנאֹוָהיו ּבַ

ְבָעת ְדָבִרים. ֶאָחד ֵמֶתם,  חֹון ׁשִ ּטָ ת ֵמִעְנַין ַתּבִ ַעּהָ

ַעל  חֹון  ּטָ ַתּבִ ִסּבֹוה  ּבְ ִני,  ֵ ְוַתּשׁ חֹון.  ּטָ ַתּבִ תּוא  ַמת 

ר  ֲאׁשֶ מֹוה  ַתַתְקּדָ ֵבאּור  ּבְ י,  ִליׁשִ ְ ְוַתּשׁ רּוִאים.  ַתּבְ

ָתֵעֶסק  ְוִחּיּוב  אלִֹתים,  ּבֵ חֹון  ּטָ ַתּבִ ב  ִיְהַחּיֵ ֲעבּוָרן  ּבַ

ֶתם  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ָבִרים  ַתּדְ ֵבאּור  ּבְ ְוָתְרִביִעי,  ּבֹוה.  ּסִ ּבַ

ָבֶתם.  ּוְגנּוהֹו  ְבחֹו  ׁשִ ְוִחּיּוב  חֹון,  ּטָ ַתּבִ ִיְתֶית 

ַתּבֹוֵטַח  ֵעֶסק  ין  ּבֵ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֶתְפֵרׁש  ּבַ י,  ְוַתֲחִמיׁשִ

ֵאינֹו  ׁשֶ ִמי  ֵעֶסק  ּוֵבין  ֶרף,  ַתּטֶ ִסּבֹוה  ּבְ אלִֹתים  ּבֵ

ֵבאּור ָאְפֵני ִחיּוב  י, ּבְ ִ ּשׁ ִ ֶתם. ְוַתּשׁ אלִֹתים ּבָ בֹוֵטַח ּבֵ

עֹוָלם,  ֲאוֹוה ּבָ ֲאִריכּוה ַתּהַ ּבַ ַעה ָתאֹוְמִרים  ּנֹוה ּדַ ּגַ

ָתֱאלִֹתים  ֲעבֹוַדה  ַלה  ַקּבָ ּבְ ַנְפׁשֹוָהם  ּוְמַיֲחִלים 

ּכֹונֹוה.  ׁשְ ַתּמַ ֲעֵלי  ּבַ ְוֵתם  ּבֹו,  ְלֶחְפָצם  יעּו  ּגִ ּיַ ׁשֶ ּכְ



הלבבות שער הבטחוןחובות 

 ארחוה תמוסר  הרמת 

ביושר לבב הלבבותשער הבטחון חובות 

תמוסר  ארחוה  הרמד  

תיא  תביטחון  מתוה  אך 

תבוטח,  של  הנפש  מנוחה 

סומך   - סמוך  לבו  ושיתית 

מי  על   – על מי שבטח עליו 

שהוא בוטח בו, שיעשת את 

הטוב  את   – לו  ותנכון  תטוב 

בעבורו  ביותר  והמתאים 

 – עליו  יבטח  אשר  בעניין 

כפי  בו,  בוטח  שהוא  בדבר 

היכולת  כל  עם   - יכולהו 

שיש לו, ודעהו במת שמפיק 

ומבין  שיודע  וכפי   – טובהו 

להוציאו וכיצד  לו  טוב   מה 

- הדבר  אבל תעיקר  לפועל. 

ההכרחי אשר בעבורו יתית תביטחון מן תבוטח - שעל ידו ייקבע הביטחון בלב האדם, ואם ייפקד 

- ואם העיקר הזה יחסר, לא יימצא תביטחון באדם, תוא - שיתית לבו בטוח לגמרי במי שיבטח 

בו - במי שהוא בוטח בו, שיקיים מת

ֶרק ִראׁשֹון  ּפֶ

ַתּבֹוֵטַח,  ֶנֶפׁש  ְמנּוַחה  ִתיא  חֹון  ּטָ ַתּבִ ַמתּוה  ַאְך 
ָעָליו ַטח  ּבָ ׁשֶ ִמי  ַעל  ָסמּוְך  ִלּבֹו  ְתֶית  ּיִ  ְוׁשֶ

ִיְבַטח  ר  ֲאׁשֶ ָבִעְנָין  לֹו  כֹון  ְוַתּנָ ַתּטֹוב  ת  ֲעׂשֶ ּיַ )א(ׁשֶ

טֹוָבהֹו.  ִפיק  ּמֵ ֶ ּשׁ ַמת  ּבְ ְוַדְעּהֹו  ְיָכְלּהֹו  ִפי  ּכְ ָעָליו, 

ִמן  חֹון  ּטָ ַתּבִ ִיְתֶית  ֲעבּורֹו  ּבַ ר  ֲאׁשֶ ר,  ָתִעּקָ ֲאָבל 

תּוא,  חֹון,  ּטָ ַתּבִ ֵצא  ִיּמָ לֹא  ֵקד  ִיּפָ ְוִאם  ַתּבֹוֵטַח, 

ַמת  ם  ַקּיֵ ּיְ ׁשֶ ּבֹו  ְבַטח  ּיִ ׁשֶ ִמי  ּבְ ָבטּוַח  ִלּבֹו  ְתֶית  ּיִ ׁשֶ

לפחוד מטבעת העולם, וקשת רוחו ירפהו מלזכור שאין המקרה אדוניה לנו, ושאין מעצור לה’ 

מלהושיעו ולהכן מסבבים שיחליפו את כל המסובבים, וההבלגה בשעה הקשה הלזו, ולהשרות 

בקרבו את האמת הידועה כי אין כאן לפניו שום פגע רע מיד המקרה, רק הכל מאתו יתברך בין 

לטוב בין למוטב, ואשר שורש אמונתו מפיגה פחדתו, ונותנת לו אומץ להאמין באפשרות ההצלה, 

ושאין לפניו נטייה לרעה יותר מנטייה לטובה, עניין זה יקראוהו מידת הביטחון. וממידת הביטחון 

להעמיד עצמו על נקודת האמונה אף בהעלותו על מחשבתו צד הייסורים, ושיהיה לבו ער כי לא 

המקרה פגעתו, שאין מקרה בעולם כלל, רק הכל מאתו יתברך”. עד כאן לשון החזון איש. 

בספר ‘לעבדך באמת’ )אמונה( כתב, שגם החזון איש סובר כי אדם המחזק עצמו באמונה שהכל 

תלוי ביד ה’ - הרוצה רק בטובתנו ואין בידו מעצור מלהושיע - זה עצמו תוספת זכות שעשויה 

להשפיע שהקב”ה יסובב סיבות להצלתו, אלא שעל כל פנים אי אפשר להיות בטוח בכך.

אולם בספר ‘עיני ישראל’ )להגרי”א וינטרוב זצ”ל, עמוד קסה-קסו( כתב שאין מחלוקת בזה, ומה 

שכתבו הקדמונים, שכאשר אדם בוטח בהשי”ת ומכיר שאין עוד מלבדו אז הכל יתהפך אצלו 

לטובה, גם החזון איש לא שלל דברים אלו, ואין זה קשור לדבריו כלל, כי החזון איש דיבר על 

דרגת הביטחון ההכרחית והפחותה, שאין למטה הימנה, ואם האדם נמצא למטה מהשגה זו, לא 

הגיע כלל לנקודת הביטחון. אמנם הקדמונים דיברו על דרגה הגבוהה יותר במצוות הביטחון, וכמו 

שמצינו במצוות מעשיות שיש שיעור בקיומן, ואם עשה פחות משיעור זה לא נחשב שקיים את 

המצווה, וכנגד זה יש תוספת בשיעור המצווה או תוספת חשיבות על ידי הידור במצווה באופנים 

וברור לו  שונים. כן הדבר גם באיכות מצוות הביטחון: ככל שהאדם מגיע לדרגה כזו שמכיר 

שהוא נמצא כל הזמן ביד ה’, וה’ לו לצור ומעוז להחזיק ולחסות בצילו, אזי כפי גודל בהירותו 

בהכרה זו, כך יגדלו אצלו שיעור מצוות הביטחון ואיכותה, וכדברי ה’נפש החיים’ בשער ג’ פרק 

י”ב, ומפורסם הוא בפי כל, דכפי השיעור שיאמין האדם ויחיה כך באופן חושי כפשוטו, דאין עוד 

מלבדו, דכל הכוחות שבבריאה הם אפס, כך יזכה שיעשה הקב”ה את רצונו. ]וזאת על ידי מהלך 

של מידה כנגד מידה, שיראו לו בחוש כי אין עוד מלבדו. ושורש כל השורשים למעלה בהנהגתו 

יתברך הוא כמו שכתוב: ‘כי אמרתי עולם חסד יבנה’ )תהלים פט, ג(, ויזכה להנהגה של חסד, 

מכיוון שהגיע לתפיסה ומבין ומשיג שורש הכל, וינהגו עמו מידה כנגד מידה בהנהגת אותו שורש, 

ועל פי הנהגת אותו שורש אפילו כל ה’מוטב’ יתהפך ל’טוב’, וזוהי כוונת ה’נפש החיים’, וכן כל 

הראשונים שדיברו על זה[. אמנם החזון איש דיבר על השיעור המינימלי המתבקש כדי לצאת ידי 

חובת מצוות הביטחון. ואנו - הלוואי שנהיה שייכים אף לשיעור זה, ולוואי ולוואי שנזכה ונגיע 

לרוממות בקיום מצווה זו דביטחון, וכמו שכתב ה’נפש החיים’ בשיא דרגת קיום מצווה זו.

א. שיעשת תטוב ותנכון לו בעניין אשר יבטח עליו. מלשון זו משמע שמהות הביטחון היא לבטוח 

שיהיה טוב בעניין שהוא בוטח בו. אולם כתב החזון איש )‘אמונה וביטחון’ פרק ב’, וכבר קדמו 

בספר ‘פלא יועץ’ אות ה’(, שביטחון אין פירושו לבטוח שיהיה טוב כפי הבנת האדם הבוטח, אלא 

להאמין שאין שום השפעה למקרים, ותמיד תיתכן אפשרות ההצלה. וזה לשונו: “טעות נושנת 

נתאזרחה בלב רבים במושג ביטחון. שם ביטחון המשמש למידה מהוללה ועיקרית בפי החסידים, 

נסתובבה במושג חובה להאמין - בכל מקרה שפוגש האדם והעמידתו לקראת עתיד בלתי מוכרע 

ושני דרכים בעתיד, אחת טובה ולא שנייה - כי בטח יהיה הטוב, ואם מסתפק וחושש על היפוך 

הטוב הוא מחוסר ביטחון. ואין הוראה זו בביטחון נכונה, שכל שלא נתברר בנבואה גורל העתיד, 

אין העתיד מוכרע, כי מי יודע משפטי ה’ וגמולותיו יתברך.

אבל עניין הביטחון הוא האמון שאין מקרה בעולם, וכל הנעשה תחת השמש הכל בהכרזה מאיתו 

יתברך וכו’. וכאשר האדם נפגש במקרה אשר לפי הנוהג שבעולם צפויה אליו סכנה מדרכי הטבע 

 עיונים 

 עיונים 
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תמוסר  ארחוה  הרמת הרמו   תמוסר   ארחוה   

 - בתן  אשר  תסיבוה  אך 

ייהכן  ידם  שעל  התנאים 

אפשר   - מתבוטח  תביטחון 

לאדם לבטוח על תברואים - 

על בני אדם אחרים, תן שבע, 

ויבוארו להלן. כלומר, צריכים 

בין  תנאים  שבעה  להתקיים 

שבוטח  אדם  לאותו  הבוטח 

 בו, ורק אז יכול האדם לבטוח

בזולתו.

הראשון  התנאי   - מתן  אחה 

ותחמלת  תרחמים  הוא: 

ותאתבת כלפי הבוטח עליו, 

כי תאדם בטבעו כשתוא יודע 

- כאשר מכיר בחבירו שתוא 

בו  יבטח  עליו,  וחומל  מרחם 

יסמוך   - עליו  נפשו  והנוח 

עליו שימלא את כל רצונותיו 

בכל מת שיטריחתו מענייניו 

ממנו  שיבקש  עניין  בכל   -

ומכיר  הואיל  אותו,  ויטריח 

גודל רחמנותו ואהבתו אליו. 

ותשניה - התנאי השני הוא: 

 - בו עם אתבהו  יודע  שיתית 

שהבוטח יכיר את חבירו, שמחמת אהבתו אליו, לא רק שאיננו מהעלם ממנו – שאינו מסיח דעתו 

ממנו, ולא מהעצל בחפצו – ואינו מתעצל למלא את משאלותיו, אבל - אלא תוא יודע בו שתוא 

יודע שחבירו דואג  )כלומר, הבוטח  – ומחליט לעשותן.  – שחבירו גם משהדל ומסכים לעשוהו 

ומשגיח בקפדנות על כל צרכיו.( כי אם לא יהברר לו ממנו כל תת – כל עוד לא ברור לבוטח שחבירו 

יקיים את כל זה, לא יתית ביטחונו עליו שלם - אין לו ביטחון מלא בו, מפני שתוא יודע תהעלמוהו 

– הוא יודע שחבירו מסיח את דעתו ממנו, ורפיונו בחפצו - ומתעצל למלא את רצונו. ]ולכן אף 

שאמר - את מה שהבטיח לו, 

ויקיים   - שערב  מת  ויעשת 

לעשות  שהתחייב  מה  את 

חייב  שהערב  כפי  בעבורו, 

שהוא  ההלוואה  את  לפרוע 

תטוב  - שיעשה בעבורו את  יהיה ליבו בטוח במי שהוא בוטח בו שיחשוב עליו  וגם  ערב לה, 

במת שלא תהנת לו - גם טובות שלא הבטיח, ולא ערב עשותו - ולא התחייב לעשותן, שיעשתו - 

שיעשה בעבורו בתורת נדבת וחסד, אף אם איננו ראוי לזה. ]כי אם לא יסמוך עליו שייטיב עמו 

אפילו לפנים משורת הדין, יהיה לבו נוקפו תמיד שמא אין הוא ראוי לטובות ההן, ְוִיָּמַנע מלבטוח 

בו )מרפא לנפש([.

ִני ֶרק ׁשֵ  ּפֶ

ֵמַתּבֹוֵטַח  חֹון  ּטָ ַתּבִ ֵכן  ִיּהָ ֶתן  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ּבֹוה  ַתּסִ ַאְך 
ַבע. רּוִאים ֵתן ׁשֶ ַעל ַתּבְ

י  ּכִ ְוָתַאֲתָבת.  ְוַתֶחְמָלת  ָתַרֲחִמים  ֵמֶתן,  ַאַחה 
תּוא ְמַרֵחם  ֲחֵברֹו ׁשֶ תּוא יֹוֵדַע ּבַ ׁשֶ ָתָאָדם ּכְ

ָכל ַמת  ְוחֹוֵמל ָעָליו, ִיְבַטח ּבֹו ְוָהנּוַח ַנְפׁשֹו ָעָליו ּבְ

ְטִריֵחתּו ֵמִעְנָיָניו. ּיַ ֶ ּשׁ

ֵאיֶנּנּו  ְתֶית יֹוֵדַע ּבֹו ִעם ַאֲתָבהֹו, ׁשֶ ּיִ ׁשֶ ִניה,  ֵ ְוַתּשׁ
ל ִמְהַעּצֵ ְולֹא  ּנּו  ִמּמֶ ם   ִמְהַעּלֵ

ל ּדֵ ּהַ ִמׁשְ תּוא  ׁשֶ ּבֹו  יֹוֵדַע  תּוא  ֲאָבל  ֶחְפצֹו,   ּבְ

ּנּו ִמּמֶ לֹו  ֵרר  ִיְהּבָ לֹא  ִאם  י  ּכִ ַלֲעׂשֹוהֹו.  ים   ּוַמְסּכִ

ֵני ִמּפְ ֵלם,  ׁשָ ָעָליו  ִבְטחֹונֹו  ִיְתֶית  לֹא  ֶתת,  ל   ּכָ

ְבֶחְפצֹו. ְוִרְפיֹונֹו  מּוהֹו  ִתְהַעּלְ יֹוֵדַע  תּוא   ׁשֶ

ַתּטֹוב  ָעָליו  ְוַיְחׁשֹב  ָעַרב,  ֶ ּשׁ ַמת  ת  ְוַיֲעׂשֶ ָאַמר,  ֶ ּשׁ

תּו  ֲעׂשֵ ּיַ ּלֹא ִתְהָנת לֹו ְולֹא ָעַרב ֲעׂשֹותּו, ׁשֶ ֶ ַמת ּשׁ ּבְ

ְנָדָבת ָוֶחֶסד.
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 ארחוה תמוסר  הרמט הרמח  ארחוה תמוסר 

ואינו  עליו,  ומשגיח  מרחם 

במילוי  ומתעצל  מתעלם 

אינו  מקום  מכל  צרכיו, 

בשלימות,  בו  לבטוח  יכול 

חלש,  חבירו  שכאשר  מפני 

תימנע  בוודאי  רוב  פי  על 

תעניינים  ברוב  ממנו  דברים 

האמצעים  ממנו  נמנעים   -

הנצרכים למילוי רצון הבוטחים בו. ורק כאשר יהקבצו בו - במי שהוא סומך עליו, שלוש תמידוה 

תאלת: א. גודל רחמנותו עליו. ב. גודל השגחתו עליו. ג. תוקף יכולתו - אז יתית תביטחון עליו 

יוהר ראוי - יהיה ראוי לבטוח עליו. 

ותרביעיה - התנאי הרביעי הוא: שחבירו שהוא בוטח עליו יתית יודע באופני הועלה

שחבירו מרחם עליו ואוהבו, 

הנפש,  מנוחת  לבוטח  אין 

מאחר שאינו בטוח שחבירו 

שהבטיח  מה  את  לו  יעשה 

הוא  כי  בעבורו,  לעשות 

בדבר.[  ומתרשל  מתעצל 

וכאשר יהקבצו – רק כאשר 

יצטרפו לבוטח ממי שבטח בו 

- שמי שהוא בוטח בו יש בו 

שהי מידוה אלת, דהיינו גודל 

גדולה  רחמנות   - רחמנוהו 

– ושהוא  ורוב תשגחהו  עליו 

משגיח עליו מאוד על - בכל 

ענייניו, ואינו מתעצל או מתעלם ממנו, אז יבטח בו - יוכל לסמוך עליו מבלי ספק - ללא שום ספק. 

ותשלישיה - התנאי השלישי הוא: שיתית - חבירו חתק, ויהיה לו הכוח להוציא לפועל מה שירצה 

לעשות בעבורו, ולא ינוצח - ואי אפשר לנצחו ולעכב בעדו באשר תוא חפץ - מכל דבר שהוא 

רוצה לעשות ולהשיג, ולא ימנעתו מונע - ושום מניעה לא תעצור בעדו מעשוה - מלמלא את 

בקשה תבוטח בו. כי אם יתית חבירו חלש, לא יושלם תביטחון עליו - לא יוכל לבטוח בו בשלימות, 

- שחבירו שתוא   אף על פי שנהברר לו שיש לחבירו את שתי המעלות הנזכרות לעיל, דהיינו 

דעה יחשב בעיני כל, ומה היתה תביעת ה’ משרה אמנו? 

אלא, מכאן נלמד גודל התביעה שתובעים מאתנו, עד כמה צריכה להיות אמונתנו מגעת, כיון 

לכן  יחפוץ,  אשר  כל  מלעשות  מניעה  שום  אין  הקב”ה  וביד  יתברך,  הבורא  בידי  נתון  שהכל 

מחובתינו להאמין בכל דבר שהוא יכול להיות אם ירצה הבורא. ומעתה כאשר נאחל לזקן בן מאה 

שנים שעתיד לחזור לימי נערותו, חייב להאמין ולומר אכן כן יהי רצון שהרי לא יפלא מה’ דבר, 

ובעת שאדם מגחך ומזלזל בזה נמצא כאילו אומר שאין זאת במציאות שהדבר יכול להתקיים 

ונמצא בזה חסרון באמונה. 

וכן כתב הרמב”ן: “הקב”ה האשים אותה לאברהם למה היה הדבר נמנע בעיניה, וראוי לה שתאמין, 

או שתאמר ‘אמן כן יעשה השם’”. כי חובת המאמין השלם, להאמין שאין דבר נבצר מפי הקב”ה 

לעשות, וחייב לידע ולהכיר שאין חק וטבע בבריאה, והכל נעשה על פי רצון ה’, ואין שום מציאות 

‘היפלא מה’ דבר’, שכשם שברא את העולם כן יכול לשנות כל סדרי  לסיבות בעולם וכנאמר 

בראשית כי מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, נמצא שכל רגע ורגע הרי זה בריאה 

חדשה. 

והדברים מפורשים שם במדרש על הפסוק ‘היפלא מה’ דבר’: משל לאחד שהיו בידו שתי קפליות 

)טבעות( הוליכן אצל נפח, אמר לו: יכול אתה לתקנם לי, אמר לו: לבראן בתחילה אני יכול, 

לתקנן איני יכול? כן הכא לבראתן כבתחילה אני יכול להחזירם לימי נערותם איני יכול?

ולהלן כתב רבינו שכל זה לא נמצאם אלא בבורא  א. ולא ימנעתו מונע מעשוה בקשה תבוטח. 

יתברך. בפרשת וירא נאמר: ‘ותצחק שרה בקרבה לאמר אחרי בלותי היתה לי עדנה ואדוני זקן, 

ויאמר ה’ אל אברהם למה זה צחקה שרה... היפלא מה’ דבר’ וגו’ )בראשית יח, יב-יד(. כתב בספר 

‘אור יחזקאל’ )אמונה עמ’ ס’(: תבע הקב”ה משרה אמנו ע”ה, מדוע לא האמינה לברכת המלאכים 

שעתידה לילד בן, ונחשב לה כחסרון באמונה. 

וצריך ביאור, מה הייתה התביעה משרה אמנו, הרי לא ידעה שמלאכים הם וסבורה הייתה שאורחים 

בעלמא - ערביים הם המברכים אותה ברכת הדיוט, וזה היה לאחר שכבר חדל להיות לה אורח 

כנשים, ואם כן מצד הטבע אין אפשרות שתלד, ומדוע תאמין לברכותיהם. נצייר לעצמנו כאשר 

יבוא עני לאשה בת תשעים ויבקש ממנה נדבה ובעת שתתן לו יברכנה שתזכה לבנים, הלא לחסר 

רֹב  ּבְ ּנּו  ִמּמֶ ָבִרים  ּדְ ַנע  ִתּמָ ֵני  ִמּפְ יַח,  ּגִ ּוַמׁשְ ְמַרֵחם 

ּדֹוה  ַתּמִ לׁש  ׁשְ בֹו  צּו  ִיְהַקּבְ ר  ְוַכֲאׁשֶ ָתִעְנָיִנים. 

חֹון ָעָליו יֹוֵהר ָראּוי. ּטָ ת, ִיְתֶית ַתּבִ ָתֵאּלֶ

הֹוֶעֶלה  ָאְפֵני  ּבְ יֹוֵדַע  ְתֶית  ּיִ ׁשֶ ְוָתְרִביִעיה, 

י  ּהֵ ׁשְ ּבֹו  ַטח  ּבָ ׁשֶ י  ִמּמִ ַלּבֹוֵטַח  צּו  ִיְהַקּבְ ר  ְוַכֲאׁשֶ

ָגָחהֹו ַעל  ת, ּגֶֹדל ַרֲחָמנּוהֹו ָעָליו, ְורֹב ַתׁשְ ִמּדֹוה ֵאּלֶ

ִלי ָסֵפק. ִעְנָיָניו, ִיְבַטח בֹו ִמּבְ

ר תּוא  ֲאׁשֶ ח ּבַ ְתֶית ָחָתק, לֹא ְיֻנּצַ ּיִ ׁשֶ יה,  ִליׁשִ ְ ְוַתּשׁ
מֹוֵנַע  ִיְמָנֵעתּו  )א(ְולֹא  ָחֵפץ, 

לֹא  ׁש,  ַחּלָ ִיְתֶית  ִאם  י  ּכִ ַתּבֹוֵטַח.  ה  ׁשַ ּקָ ּבַ ֵמֲעׂשֹוה 

תּוא  ֵרר ׁשֶ ְהּבָ ּנִ י ׁשֶ חֹון ָעָליו, ַאף ַעל ּפִ ּטָ ַלם ַתּבִ ִיׁשְ

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  הרנא הרנ   תמוסר   ארחוה   

תמהמידוה  תהועליוה  ומפני 

רגע  בכל  ממנו  לו  שיש   -

כל   - תת  ויתית  הפסק,  ללא 

בו  ביטחונו  חתקה  מחייב  זה 

כלפי  מצדו  חזק  ביטחון   -

חבירו. 

השישי  התנאי   - ותשישיה 

תבוטח  עניין  שיתית  הוא: 

כולו מסור בידו - כל ענייניו 

מסורים  יהיו  הבוטח  של 

בו,  בוטח  שהוא  מי  בידי 

לא  שבלעדיו  ובאופן 

או  לתתיקו  אדם  שום  יוכל 

אליו  לתטיב  ולא  לתועילו, 

למנוע  - לדחוה  ולא  עמו,   – 

פרט   - תולהו  מעליו,  נתק 

כעבד  בו,  בוטח  שהוא  למי 

אשר תוא  - הקשור,  תאסור 

הסוהר,  בבית   - תבור  בביה 

ברשוה  רק  כולו  ונתון 

אדוניו. וכשיתית תבוטח נתון ברשוהו של מי שבטח עליו - שהוא בוטח בו על תעניין תתת - באופן 

כזה, אז יתית עוד יוהר ראוי לבטוח עליו.

ותשביעיה - התנאי השביעי הוא: שיתית מי שבטח עליו - מי שהוא בוטח בו יהיה בהכליה תנדיבוה 

ותחסד - נדיב לב ביותר ובעל חסד גמור, בין למי שראוי לו - שראוי שיתחסדו עמו, ובין ולמי 

שאינו ראוי לו לכך. והתית נדיבוהו מהמדה – תמידית,

מהם  ידע   – עליו  תבוטח 

לבוטח,  המועילים  הדברים 

ולא יעלם ממנו – ולא יסתיר 

הדברים  מהם   – מחבירו מת 

בהם  שיש   - לו  טוב  שתוא 

הן  הבוטח,  בעבור  תועלת 

מוסתרת  מבחינה   - בנסהר 

רק  טוב  שהוא  דבר  יש  ]כי 

הרע  אך  העין,  ראות  לפי 

לחם([,  )פת  בו  מוסתר 

לו  שטוב  מה   - בנראת  והן 

וגם  העין.  ראות  לפי  בנגלה 

בו  שייטב  מת  שֵיַדע  צריך 

עניינו - מאילו דברים תהיה 

דברים  יש  ]כי  תועלת  לו 

קצת  נראים  עין  שלמראית 

רעים, אך באמת הם טובים 

כל  כי   - כי אם  לחם([.  )פת 

את  חבירו   - ידע  לא  עוד 

כל תת, לא הנוח נפש תבוטח 

עליו - לא תהיה לנפש הבוטח מנוחה. ורק כאשר יהקבצו לו בו - יצטרפו בחבירו דעהו בהועלוהיו 

- המעלה שיודע מה היא התועלת הנצרכת לבוטח בו, ויכולהו בתן - ויש לו היכולת להוציאן אל 

הפועל, ורוב תשגחהו עליתן - והוא משגיח מאוד שלא יחסר לו מאומה מהם, וחמלהו – והוא מרחם 

עליו, יחתק ביטחונו בו - אז ראוי לבטוח בו מבלי ספק - ללא ספק.

ותחמישיה - התנאי החמישי הוא: שיתית מהייחד בתנתגה תבוטח עליו – שהאדם שהוא בוטח בו 

יהיה מנהיגו היחידי מהחילה תוייהו – מעת יצירתו במעי אמו, וגדולהו – והתפתחותו, וינקוהו - 

ולאחר הולדתו בהיותו יונק, ואחר זה בימי נערוהו וימי בחרוהו וישישוהו ותקנהו עד הכליה עניינו 

- עד סוף ימיו. וכשיהברר כל תת ממנו לבוטח - כאשר ברור לבוטח שכל זה נמצא בחבירו, יהחייב 

- הרי זה גורם בוודאי שהנוח נפשו - שלבו יסמוך עליו ויישען - ויבטח עליו, בעבור כל מת שקדם 

לו עליו מן תטובוה תעודפוה - מאחר שבעבר כבר גמל לו חבירו טובות גדולות,

ָחְתַקה  ב  ְמַחּיֵ ֶתת  ְוִיְתֶית  ְהִמידֹוה,  ַתּמַ ְוַתּהֹוֲעִלּיֹוה 

ְטחֹונֹו בֹו. ּבִ

ָידֹו,  ּלֹו ָמסּור ּבְ ְתֶית ִעְנַין ַתּבֹוֵטַח ּכֻ ּיִ ׁשֶ יה,  ִ ּשׁ ִ ְוַתּשׁ
ּוְלתֹוִעילֹו,  יקֹו  ְלַתּתִ ָאָדם  יּוַכל  ְולֹא 

ְולֹא ְלֵתִטיב ֵאָליו ְולֹא ִלְדחֹוה ֶנֶתק ֵמָעָליו, תּוָלהֹו, 

ְרׁשּוה  ּבִ ַתּבֹור  ֵביה  ּבְ תּוא  ר  ֲאׁשֶ ָתָאסּור,  ֶעֶבד  ּכָ

ַטח ָעָליו  ּבָ ְרׁשּוה ִמי ׁשֶ ְתֶית ַתּבֹוֵטַח ּבִ ּיִ ֲאדֹוָניו. ּוְכׁשֶ

ת, ִיְתֶית יֹוֵהר ָראּוי ִלְבטַֹח ָעָליו. ַעל ָתִעְנָין ַתּתֶ

ַהְכִליה  ּבְ ַטח ָעָליו  ּבָ ׁשֶ ְתֶית ִמי  ּיִ ׁשֶ ִביִעיה,  ְ ְוַתּשׁ
ָראּוי לֹו  ִדיבּוה ְוַתֶחֶסד, ְלִמי ׁשֶ ַתּנְ

ֵאינֹו ָראּוי לֹו, ְוִהְתֶית ְנִדיבּוהֹו ַמְהֶמֶדה  )ב(ּוְלִמי ׁשֶ

תּוא טֹוב לֹו  ֶ ּנּו ַמת ּשׁ ַתּבֹוֵטַח ָעָליו, ְולֹא ֵיָעֵלם ִמּמֶ

י ִאם לֹא  יַטב ּבֹו ִעְנָינֹו. ּכִ ּיִ ֶ ְרֶאת, ּוַמת ּשׁ ר ּוַבּנִ ְסּהָ ּנִ ּבַ

ר  ל ֶתת, לֹא ָהנּוַח ֶנֶפׁש ַתּבֹוֵטַח ָעָליו. ְוַכֲאׁשֶ ֵיַדע ּכָ

ָבֶתם,  ִויָכְלּהֹו  ְבהֹוֲעלֹוָהיו,  ַדְעּהֹו  בֹו  לֹו  צּו  ִיְהַקּבְ

ְטחֹונֹו  ָחהֹו ֲעֵליֶתן, ְוֶחְמָלהֹו ָעָליו, ֶיֱחַתק ּבִ ּגָ ְורֹב ַתׁשְ

ִלי ָסֵפק. בֹו ִמּבְ

ַתּבֹוֵטַח  ַתְנָתַגה  ּבְ ִמְהַיֵחד  ְתֶית  ּיִ ׁשֶ יה,  ְוַתֲחִמיׁשִ
ְוִגּדּולֹו  ֲתָוָיהֹו  ה  ִחּלַ ִמּהְ ָעָליו 

יׁשּוהֹו ְוִתְקָנהֹו ַעד  ְוַיְנקּוהֹו ְוַנֲערּוהֹו ּוַבֲחרּוהֹו ִויׁשִ

ַלּבֹוֵטַח,  ּנּו  ִמּמֶ ֶתת  ל  ּכָ ֵרר  ְהּבָ ּיִ ּוְכׁשֶ ִעְנָינֹו.  ְכִליה  ּהַ

ֲעבּור  ּבַ ָעָליו,  ֵען  ָ ְוִיּשׁ ָעָליו,  ַנְפׁשֹו  נּוַח  ּהָ ׁשֶ ב  ִיְהַחּיֵ

ָתעֹוְדפֹוה  ַתּטֹובֹוה  ִמן  ָעָליו  לֹו  ַדם  ּקָ ֶ ּשׁ ַמת 

ב. ולמי שאינו ראוי לו. ובהמשך דברי רבנו מבואר שמדה זו להתנהג בתכלית הנדיבות והחסד 

גם למי שאינו ראוי לכך - לא נמצא אלא בבורא יתברך. ומבואר שאף אדם שאינו הגון ומצד 

 מעשיו לא מגיע לו שיתנהגו עמו בנדיבות לב וחסד, מכל מקום אם הוא בוטח בה’ יתברך יזכה

 עיונים 



הלבבותשער הבטחוןביושר לבב חובות 

הרנג  תמוסר   ארחוה   

הלבבות שער הבטחוןחובות 

תמוסר  ארחוה  הרנב  

זמן  לאורך  נמשך  וחסדו 

ולא  ייכרה  לא  מצב,  ובכל 

כל  בו  שנקבצו  ומי  ייפסק. 

שהתקבצו   – תאלת  תמידוה 

עם  הללו,  המעלות  כל  בו 

שכבר  - בנוסף למה  כל מת 

הרי  לתת,  קודם  תתכרנו 

 – תביטחון  הנאי  בו  נשלמו 

כל שבעת התנאים הנצרכים 

בו,  כדי שיהיה ראוי לבטוח 

 - ממנו  תת  תיודע  ותהחייב 

בו  שיש  בו  ומכיר  והיודע 

הוא  מחויב  אלו,  מעלות 

דעהו  ושהנוח  בו,  לבטוח 

בגלויו  עליו  ולסמוך   - עליו 

ובנסהרו, בליבו ובכל אבריו, ולתימסר - ולהיות מסור אליו – להנהגתו, ולרצוה בגתירוהיו - ויסכים 

עם כל מה שיגזור עליו, ולדון אוהו לטוב - לכף זכות בכל דיניו ומפעליו – ופעולותיו.

וכאשר נחקור - וכשנתבונן על אלת - אצל מי אפשר למצוא את אלה תשבעת הנאים, לא נמצאם 

כלל בברואים - בבני האדם, אלא ונמצאם כולם – את כל שבעת התנאים רק

ּוִמי   — ֵסק.  ִיּפָ ְולֹא  ֵרה  ִיּכָ לֹא  ְך,  ִנְמׁשָ ְוַחְסּדֹו 

ַמת  ל  ּכָ ִעם  ת,  ָתֵאּלֶ ּדֹוה  ַתּמִ ל  ּכָ בֹו  צּו  ְקּבְ ּנִ ׁשֶ

ּבֹו,  חֹון  ּטָ ַתּבִ ָנֵאי  ּהְ ְלמּו  ִנׁשְ ָלֶתת,  קֶֹדם  ְרנּו  ִתְתּכַ ֶ ּשׁ

נּוַח ַנְפׁשֹו  ּהָ ּנּו ִלְבטַֹח ּבֹו, ְוׁשֶ ב ַתּיֹוֵדַע ֶתת ִמּמֶ ְוִתְהַחּיֵ

ֵסר  ּוְלִתּמָ ּוְבֵאָבָריו,  ִלּבֹו  ּבְ רֹו,  ּוְבִנְסּהָ ִגּלּויֹו  ּבְ ָעָליו 

ָכל  ּבְ ְוָלדּון אֹוהֹו ְלטֹוב  ְגֵתרֹוָהיו,  ּבִ ְוִלְרצֹוה  ֵאָליו, 

יָניו ּוִמְפָעָליו. ּדִ

)ג(לֹא  ְבָעת ְהָנִאים,  ִ ַתּשׁ ת  ַנְחקֹר ַעל ֵאּלֶ ר  ְוַכֲאׁשֶ
ם  ּלָ רּוִאים, ְוִנְמָצֵאם ּכֻ ּבְ ָלל ּבַ ִנְמָצֵאם ּכְ

היצר הרע שמתגבר ומתחדש בכל יום. אמנם שגו בזה הרבה, כי האמת הוא שאין דבר עומד נגד 

הבטחון וכמ”ש במדרש תהלים עה”פ ‘והבוטח בה’ חסד יסובבנו’ - אפילו רשע הבוטח בה’ חסד 

יסובבנהו, כי זהו שנאמר ‘בטח בה’ ועשה טוב’ ולא אמר עשה טוב ובטח בה’ כי הבטחון אינו תלוי 

במעשים טובים כלל, אלא בטח בה’ בין שתהיה צדיק בין שתהיה רשע בטח בה’, אלא שאחר 

כך אמר ‘ועשה טוב’ כי אם לא כן הרי יפרע ממך על-כל-פנים כי הקב”ה מאריך אף וגבי דיליה 

וימצא עת וזמן לפרוע ממך על-כל פנים, ]ואולי גם דברי חובות הלבבות הוא גם כן רק על דרך 

זה, ע”ש בדבריו[, אבל הבטחון עצמו, במה שהוא בוטח, אין דבר עומד לנגדו. 

ג. לא נמצאם כלל בברואים. לא רק חמשת התנאים האחרונים שהם: תנאי ג’. שאי אפשר לנצח 

אותו, ד. שהוא יודע מה היא באמת טובתו, ה. שהוא מנהיגו הבלעדי מתחילת יצירתו עד יום 

לחסד ולהגנה מאתו יתברך. 

כתב רבי אלחנן וסרמן )‘קובץ הערות’, בסוה”ס דוגמאות לביאור אגדות ע”ד הפשט סי’ ה’ סעיף 

א’(: כתיב ‘רבים מכאובים לרשע והבוטח בה’ חסד יסובבנו’ )תהלים לב, י(, ודרשו חז”ל במדרש )איכה 

רבה ד, כג( ‘סמוכין’ לומר שאפילו רשע הבוטח בה’ - חסד יסובבנו, ומבאר ה’קובץ הערות’ דאם לא 

כן לא משכחת כלל למידת הבטחון, כי הלא ‘אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא’ )קהלת 

ז, כ(, ואם כן בוודאי שכל בר ישראל, יהיה מי שיהיה, יש לו לבטוח בה’ וכך יזכה שחסד יסובבנו.

וזה לשון ה’חפץ חיים’ )‘שם עולם’ קו’ ‘נפוצות ישראל’ פ”ח(: ודע עוד, דמידת הביטחון אינו תלוי 

בזכויות - שאפילו הוא אדם שאינו הגון, אלא שחיזק בטחונו בה’ - כח הביטחון מגן עליו, ומתחסד 

עמו השי”ת. ובזה מבואר הכתוב )תהלים לג, יח( ‘הנה עין ה’ אל יראיו למיחלים לחסדו’, דלכאורה 

צריך ביאור, שהיה לו לומר הנה עין ה’ אל יראיו ‘המייחלים לחסדו’ ולא ‘למייחלים לחסדו’. אלא, 

שאכן כוונת הכתוב לחלקם לשניים, א’. יראיו, ב’. מייחלים לחסדו, ואם היה אומר המייחלים לחסדו, 

היה מקום לומר, הנה עין ה’ אל יראיו דווקא שהם המייחלים לחסדו, אך מי שאינו בכלל ‘יראיו’, אף 

אם מאמין בבוראו ומייחל אליו לא יזכה שיהיה עין ה’ עליו, על כן אמר “למייחלים”, לומר שכמו 

שעין ה’ אל יראיו, באותה מידה ממש עין ה’ למייחלים לחסדו, בכל מצב שהם אף אם עדיין אינם 

נכללים בכלל ‘יראיו’, שכל המאמין בה’ אלוקיו באמונה פשוטה, זוכה שתהיה ‘עין ה’’ פקוחה עליו 

לשמרו מכל משמר לטוב לו בזה ובבא, ובזה תסור כל דאגה מלבו, וישמח לבו בה’ בכל זמן ועידן.

להזכיר בטחון  ג(. מדוע הקדים  לז,  )תהלים  ורעה אמונה’  ועשה טוב שכן ארץ  בה’  ‘בטח  כתיב 

למעשים טובים? ביאר הרמב”ן )האמונה והבטחון פרק א’( שהכתוב בא ללמדך, שאעפ”י שאין בידך 

מעשים טובים ותדע בעצמך שאתה רשע, עם כל זה בטח בה’ כי הוא בעל הרחמים וירחם עליך, כמו 

שנאמר ‘ורחמיו על כל מעשיו’ )תהלים קמה, ט(, רוצה לומר על צדיקים ועל רשעים, על כן אמר 

בתחילה בטח בה’, כלומר בין שתהיה צדיק בין שתהיה רשע - בטח בה’, ואח”כ אמר ועשה טוב. ע”כ. 

המקובל מוהר”ש אלישיב בספרו )‘לשם שבו ואחלמה’, דרושי עולם התהו ח”ב דרוש ה’ ענף ד’ 

ס”ג( כתב בענין חטאי דור המדבר שנאמר בהם ‘ולא האמינו בנפלאותיו’ )תהלים עח, לב( שלא 

היה זה מחמת רוע לבבם ח”ו אלא מחמת שלא מצאו את עצמם כדאיים לזה ]וכסברת בעל חובת 

הלבבות )שער הבטחון פ”ג הקדמה ד’( כי אין להשתמש במדת הבטחון אלא רק מי שעושה רצונו 

יתברך בכל התורה והמצוה והוא עבד נאמן לה’[, ולכן הם כאשר באו למדבר ומצאו את עצמם 

שהם עומדים תמיד בפיתויי הס”מ ותחבולותיו לא הרהיבו את עצמם לבטוח בה’ שיתנהג עמהם 

למעלה מן המידה ובנסים תמיד, כי אמרו שאינם כדאי לזה, ולכן היו באים בתלונה תמיד ‘למה 

זה העליתנו ממצרים’ )שמות יז, ג( מאחר שאי אפשר להתקיים באמונתו יתברך כהראוי על ידי 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  הרנת הרנד   תמוסר   ארחוה   

להיפרע   - כח'  ‘ואמיץ 

 - אליו'  תקשת  'מי  מאויביו, 

מי הוא זה שניסה להתקומם 

בקשיות  כנגדו  ולעמוד 

ונשאר   - 'וישלם'  עורף, 

תעמוד  שלא  ]כיוון  שלם?! 

להם חכמתם שהרי הוא חכם 

מהם, והגיבורים לא יימלטו בגבורתם, שהרי הוא אמיץ כוח מהם )פת לחם(.[ ואמר )דברי תימים-א 

כט, יא(: 'לך ת' תגדולת ותגבורת ותהפארה ותנצח ותתוד' - הגדולה שזכיתי לה, והגבורה והתפארת 

אשר בי, והניצחון שעשיתי, וההוד שבי - הכל המה מידך )מצודת דוד(. וכהיב )צפנית ג, ית(: 'ת' 

אלותיך בקרבך גבור יושיע' - הוא הגיבור שעשה הגבורות האלה, והוא יושיע לך )מצודת דוד(. 

ושתוא מהייחד - הוא לבדו, ואין לו שותף בתנתגה תאדם

על  כן,  ואם  יהעלת.  בבורא 

ה’  על  רק  לבטוח  האדם 

על  מרחם  שתוא  יתברך, 

בריוהיו, כמו שכהוב )התלים 

קג, ח(: 'רחום וחנון ת'', ואמר 

לא אחוס  'ואני  יא(:  ד,  )יונת 

 - תגדולת?!'  תעיר  נינות  על 

הלוא נינווה היא מעשי ידי, 

ואיך לא אחוס על עיר גדולה 

הרי  דוד(.  )מצודת  שכזאת? 

שהקב”ה מרחם אפילו על הגויים, כי גם הם ברואיו. ושאינו מהעלם מאיתנו, כמו שכהוב )התלים 

קכא, ד(: 'תנת לא ינום ולא יישן שומר ישראל' - מעולם אינו מסיר השגחתו )מצודת דוד(, לא מן 

הפרט, ולא מן הכלל. ושתוא חכם - יודע מה באמת טוב בעבורנו, ולא ינוצח - אף אחד אינו יכול 

לנצחו, כמו שכהוב )איוב ט, ד(: 'חכם לבב' - ה’ יתברך יודע מה שבלבב אנוש,

ְבֵרי  )ּדִ ְוָאַמר  ָלם,  ׁשְ ַוּיִ ֵאָליו  ת  ִתְקׁשָ ִמי  ּכַֹח  יץ  ְוַאּמִ

ְפֶאֶרה  בּוָרת ְוַתּהִ ת ְוַתּגְ ֻדּלָ ִמים־א כט, יא(: ְלָך ְיָי ַתּגְ ַתּיָ

ְך  ִקְרּבֵ ַצח ְוַתתֹוד, ּוְכִהיב )ְצַפְנָית ג, ית(: ְיָי ֱאלַֹתִיְך ּבְ ְוַתּנֵ

ָתָאָדם  ַתְנָתַגה  ּבְ ִמְהַיֵחד  תּוא  ְוׁשֶ יַע. —  יֹוׁשִ ִגּבֹור 

ִרּיֹוָהיו,  ּבְ ַעל  ְמַרֵחם  תּוא  ׁשֶ  — ת.  ִיְהַעּלֶ ּבֹוֵרא  ּבַ

ְוָאַמר  ְיָי,  ְוַחּנּון  ַרחּום  ח(:  קג,  ים  ִתּלִ )ּהְ הּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ

דֹוָלת.  )יֹוָנת ד, יא(: ַוֲאִני לֹא ָאחּוס ַעל ִניְנֵות ָתִעיר ַתּגְ

ים קכא, ד(:  ִתּלִ הּוב )ּהְ ּכָ מֹו ׁשֶ ם, ּכְ ֵאינֹו ִמְהַעּלֵ — )ד(ְוׁשֶ

תּוא  ָרֵאל. — ְוׁשֶ ן ׁשֹוֵמר ִיׂשְ ת לֹא ָינּום ְולֹא ִייׁשָ ִתּנֵ

הּוב )ִאּיֹוב ט, ד(: ֲחַכם ֵלָבב  ּכָ מֹו ׁשֶ ח, ּכְ ָחָכם ְולֹא ְיֻנּצַ

כתב ה’חפץ חיים’ )‘דבר בעתו’ שער ההתחזקות פ”ד(: הנה לרוב האנשים בא להם הייאוש הזה 

מצד קוצר ידיעתם והתבוננותם בהשגחת העליון ב”ה והנהגתו ִעם ישראל ַעם סגולתו, ובעת צר 

להם חושבים בנפשם כי עזב אותם ה’ והסתיר עין השגחתו בהם. אבל הדבר לא כן הוא, כי עיני 

ה’ משוטטות בכל הארץ כדכתיב בקרא, ונאמר עוד ‘למה תאמר יעקב ותדבר ישראל נסתרה 

דרכי מה’’ וגו’, ונאמר עוד ‘ותאמר ציון עזבני ה’ וה’ שכחני, התשכח אשה עולה מרחם בן בטנה, 

גם אלה תשכחנה ואנכי לא אשכחך’ וגו’, כי באמת אילו הסתיר הקב”ה את פניו מעמו ישראל 

אפילו שעה אחת, לא היה לעם ישראל שום קיום ח”ו, וכמו דאיתא במדרש ששאל אנדריינוס 

קיסר לרבי יהושע בן חנניה, גדולה היא הכבשה שעומדת בין שבעים אריות, אמר ליה: גדול 

הוא הרועה שמצילה. וזה היה בדור הראשון תיכף אחר החורבן, היה אז גם כן מינכר השגחת ה’ 

על ישראל שמתקיימים בין אויביהם הרבים וטורפים כאריות, ובפרט במשך הרב ההוא שהוא 

קרוב לאלפיים שנה שקמו עלינו אריות כאלה לאין מספר, וב”ה אנחנו חיים וקיימים בתורתנו 

ואמונתנו, ואנדריינוס וחביריו וכל האומות הקדמונים שהציקו לנו כבר נשכח זכרם מן הארץ, 

האין זו השגחה גלויה לעיני הכל?! והוא כפי הבטחתו שהבטיח לנו בתורתנו הקדושה כדכתיב 

‘ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלותם להפר בריתי אתם כי אני 

ה’ אלוקיהם’, ואמרו חז”ל ‘לא מאסתים’ - בימי היוונים. ‘ולא געלתים’ - בימי נבוכדנצר. ‘לכלותם’ 

- בימי המן. ‘להפר בריתי אתם’ - בימי פרסיים עכ”ל.

מותו, ו. שבלעדו אף אחד אינו יכול לעשות לו טוב או רע, ז. שהוא משפיע את חסדו תמיד לכל 

אחד, - תנאים אלה ודאי שאינם נמצאים בבני אדם. אלא אפילו שני התנאים הראשונים, דהיינו 

א. שהוא בעל רחמים, ב. שהוא משגיח על כל צרכיו, גם שני תנאים אלה אינם נמצאים בבני אדם, 

שכן על תנאי הראשון כותב רבינו בתחילת פרק הבא, שהבורא יתברך מרחם על האדם יותר מכל 

מרחם, ושאם מישהו מרחם עליו, הרי זה רק מפני שה’ נתן בלבו מרחמיו. ועל התנאי השני כותב 

רבינו, שהבורא משגיח על כל בני האדם, ולא נעלם ולא נסתר ממנו יתברך מאומה מכל צרכיהם, 

דבר שבן אדם ודאי לא מסוגל לעשות.

ית’,  עליו  רק  לבטוח  האדם  שעל  כך  ית’,  הבורא  אצל  רק  נמצאים  התנאים  שכל שבעת  הרי 

ולהאמין באמונה שלימה שכל מה שהוא עושה עם האדם הוא רק לטובתו )פתחי לב(.

ד. ושאינו מהעלם כמו שכהוב תנת לא ינום ולא יישן שומר ישראל. ביאר רבי יחזקאל לוינשטיין 

)בספרו ‘אור יחזקאל’, מכתבים עמ’ ו’(: ‘הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל’ כמדומני, כי הפסוק 

הזה מורה כי כן הוא הנהגתו יתברך עם כלל ישראל, שמראה השגחתו כאילו הוא עוזב את האדם 

ח”ו ומניח אותו למקרים ח”ו, ומתוך הצרה ממציא לו הישועה, ואז ניכר לעיני הכל כי הוא שומר 

ישראל, והטעות היה מעיקרו, כי לא ינום ולא יישן. עכ”ל. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  הרנת הרנו   תמוסר   ארחוה   

'ודבר אלתינו   - אולם  נובל. 

שה’  מה   - לעולם'  יקום 

קיום  לו  יש  ודאי  מבטיח, 

ומפרשים(.  )רש”י  לנצח 

'אכן  ת(:  מ,  )ישעית  ואמר 

זה  מפסוק   - תעם'  חציר 

מוכח שהאדם נמשל לחציר 

תהברר וכבר  לחם(,   )פת 

תעניין תתת במאמר תשלישי 

בשער עבודת האלהים )שער 

תספר מן  השמיני  בפרק   ג’( 

תתת במת שיש בו די - כפי הצורך. ושנדיבוהו - ושרצונו להיטיב כוללה - כולל לכל הברואים, 

וחסדו סובב - וחסדיו סובבים ומקיפים כל אחד ואחד, כמו שנאמר )התלים קמת, ט(: 'טוב ת' לכל 

ורחמיו על כל מעשיו', ואמר )התלים קלו, כת(: 'נוהן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו', ואמר )התלים 

קמת, טת(: 'פוהח אה

מתחילת   – עניינו  מהחילה 

 - גידולו  ותהחלה  יצירתו 

כמו  התפתחותו,  ומראשית 

שנאמר )דברים לב, ו(: 'תלא 

 - ‘אביך קנך'  הקב”ה   - תוא' 

לעם,  לו  להיות  אותך  קנה 

וקבע את קינך )מקומך( בין 

מוגן  מקום  שהוא  הסלעים, 

את  בעבורך  והכין  וחזק, 

עשך'  'תוא  לך,  הדרוש  כל 

העמים  כל  מבין  בך  בחר   -

'ויכוננך'  לעם,  לו  להיות 

ישראל  עם  את  עשה   -

שיש  גדולה(  )עיר  ככרך 

ישראל  עם  כלומר,  מלכיו.  ממנו  שריו,  ממנו  נביאיו,  ממנו  כהניו,  ממנו  הצרכים,  כל  בו 

אלא  אחרות,  אומות  אצל  שמצוי  כפי  אחרים,  מעמים  ופרנסים  ראשים  צריכים  אינם 

ו(: עא,  )התלים  ואמר  ותו”ת(.  רש”י  )עפ”י  משלהם  ושלמים  חכמים  גדולים,  להם   יש 

'עליך נסמכהי מבטן' - עליך סמכתי משעת יצירתי, 'ממעי אמי אהת גותי' - אתה הוא זה שהוצאת 

)רד”ק  מהים  שהוציאם  שלוים’,  ‘ויגז  לא(:  יא  )במדבר  כמו  מוציאי,   - ]‘גוזי’  אמי.  ממעי  אותי 

ומצודת ציון([. ואמר )איוב י, י( - בפסוקים בספר איוב מפורטים חסדי הקב”ה עם האדם מתחילת 

יצירתו: 'תלא כחלב ההיכני' - בררת הצלול כחלב מזרע אבי ואימי, ואחר כך 'וכגבינת הקפיאני' - 

הקפאת אותי כגבינה, שהיא התחלת היצירה )מצודת דוד(, ושאר תעניין - יתר הדברים האמורים 

שם באותו עניין.

כאן חוזר רבינו על התנאים של הביטחון שקיימים אצל הקב”ה. ושהועלהו - טובתו ותתיקו של 

האדם אינם ברשוה אדם - ברשותו של אף אדם, כי אם ביד תבורא יהעלת לבדו, כמו שנאמר )איכת 

ג, לת-לח(: 'מי תת אמר והתי' - מי הוא זה שבכוחו לגזור ולומר – כדברי כן יקום, אם ‘ת' לא ציוות'. 

'מפי עליון לא הצא תרעוה ותטוב’ - לא תשתנה גזירתו של הקב”ה הן לרע והן לטוב, וכפי שגזר 

כן יהיה )פת לחם(. ואמר )ישעית מ, ח(: 'יבש חציר נבל ציץ' - האדם דומה לעשב המתייבש במהרה 

ונהפך לחציר, שהרי בבוא זמנו יגווע וימות. כמו כן, הבטחותיו לזולת דומות לציץ נובל, שהרי 

אינן מועילות אלא לשעתן, ובמותו נפסקות, בדומה לציץ השדה שגדל לזמן קצר ולאחר מכן 

ְעָית מ, ת(: ָאֵכן  ּוְדַבר ֱאלֵֹתינּו ָיקּום ְלעֹוָלם, ְוָאַמר )ְיׁשַ

ֲאָמר  ּמַ ּבַ ת  ַתּתֶ ָתִעְנָין  ֵרר  ִתְהּבָ ּוְכָבר  ָתָעם.  ָחִציר 

 — ַדי.  ּבֹו  ׁש  ּיֵ ֶ ּשׁ ַמת  ּבְ ת  ַתּתֶ ֶפר  ַתּסֵ ִמן  י  ִליׁשִ ְ ַתּשׁ

ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ סֹוֵבב,  ְוַחְסּדֹו  כֹוֶלֶלה  ִדיבּוהֹו  ּנְ ְוׁשֶ

יו,  ל ַמֲעׂשָ ים קמת, ט(: טֹוב ְיָי ַלּכֹל ְוַרֲחָמיו ַעל ּכָ ִתּלִ )ּהְ

י  ּכִ ר  ׂשָ ּבָ ְלָכל  ֶלֶחם  ֹנֵהן  כת(:  קלו,  ים  ִתּלִ )ּהְ ְוָאַמר 

)ת(ּפֹוֵהַח ֶאה  ים קמת, טת(:  ִתּלִ )ּהְ ְוָאַמר  ַחְסּדֹו,  ְלעֹוָלם 

ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ּדּולֹו,  ּגִ ְוַתְהָחַלה  ִעְנָינֹו  ה  ִחּלַ ִמּהְ

ָך ַוְיֹכְנֶנָך,  ֶנָך תּוא ָעׂשְ ָבִרים לב, ו(: ֲתלֹא תּוא ָאִביָך ּקָ )ּדְ

ֵעי  ִמּמְ ֶטן  ִמּבֶ י  ִנְסַמְכּהִ ָעֶליָך  ו(:  עא,  ים  ִתּלִ )ּהְ ְוָאַמר 

יֵכִני  ּהִ ת גֹוִתי, ְוָאַמר )ִאּיֹוב י, י(: ֲתלֹא ֶכָחָלב ּהַ י ַאּהָ ִאּמִ

ּהֹוַעְלּהֹו  ְוׁשֶ ָאר ָתִעְנָין. —  ּוׁשְ יֵאִני,  ִביָנת ַהְקּפִ ְוַכּגְ

ַתּבֹוֵרא  ַיד  ּבְ ִאם  י  ּכִ ָאָדם,  ְרׁשּוה  ּבִ ֵאיָנם  קֹו  ְוֶתּתֵ

ֶתת  ִמי  ג, לת-לח(:  )ֵאיָכת  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלַבּדֹו,  ת  ִיְהַעּלֶ

י ֶעְליֹון לֹא ֵהֵצא ָתָרעֹוה  ת ִמּפִ ִתי ְיָי לֹא ִצּוָ ָאַמר ַוּהֶ

ִציץ  ָנֵבל  ָחִציר  ָיֵבׁש  ח(:  מ,  ְעָית  )ְיׁשַ ְוָאַמר  ְוַתּטֹוב, 

ת. פוהח אה ידך ומשביע לכל חי רצון. כתב הצל”ח )ברכות ד, ב(: יש לנו בו דקדוק, דהיה לו 

לומר ומשביע לכל חי ‘מזון’ או ‘שובע’, מה לשון משביע ‘רצון’? ואומר אני, שדבר זה אמרו דוד 

כלפי מי שמזונותיו מצומצמים בדוחק ובעוני, שהקב”ה נותן וחונן לו דעה לשמוח בחלקו, ואיזהו 

עשיר השמח בחלקו, ואין לך מדה טובה כמידת ההסתפקות, ולקמן סוף פרק ב’ )ממסכת ברכות( 

אמרו ‘כל העולם ניזון בשביל חנינא בני, וחנינא בני די לו בקב חרובין’ וכו’, דוק בדבריהם שלא 

אמרו וחנינא אין לו אלא קב חרובין, אלא אמרו די לו בקב חרובין, שהיה לו בזה די והותר, וקיבל 

זה ברצון כאדם שיש לו די צרכו, וזהו שרמז בפסוק בזה, ‘פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון’, 

שישביעו במה שנתן לו בדעת שישמח בחלקו, ויהיה זה כאלו נתמלא כל רצונו עכ”ל. מבואר 

בדבריו שמשביע לכל חי רצון פירושו, שיהיה שבע-רצון ממצבו וישמח בחלקו, הרי שיש בפסוק 

זה שני שבחים, א. פותח את ידיך - להשפיע ברכה על הברואים, ומלבד זה גם משביע לכל חי - 

את רצונו ממצבו כלומר שיהיה האדם שבע רצון ממצבו ושמח בחלקו.

ובקונטרס ‘חיים של פרנסה’ )עמוד ס”ה( ציין על זה מה שאמרו במסכת שבת )קנא, ב(: “צורבא 

מרבנן לא מיעני ]לא נהיה עני[, שואלת הגמרא: והא קא חזינן דמיעני ]והרי אנו רואים פעמים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  הרנט הרנח   תמוסר   ארחוה   

בו  שיעשה   - אליו  ויימסר 

לו  שנראה  במה  אף  כחפצו 

ויניח  לחם(,  )פת  ח”ו  רע 

עליו,  תנתגהו  את  ויקבל   -

ואם דן אותו ח”ו באיזו רעה 

ויש לו צרה פרטית לשעתה, 

אותו  דן  שלא  יחשדתו  לא 

כראוי בדינו, ולא יהקצף על 

בחירהו לו - אם בחר לו עניין כולל להנהגתו כל ימיו, כגון שכל ימיו יחיה בעוני, או עם אשה רעה 

ומציקה )פת לחם(, כמו שאמר דוד עליו תשלום )התלים קטת, יג(: 'כוס' מלאה נסכים על ה'ישועוה' 

אשר עשה לי – ‘אשא', ואז – 'בשם ת' אקרא' )מצודת דוד(, ואמר )התלים קטת, ג(: 'צרת ויגון אמצא 

ובשם ת' אקרא' - בין אם כוס ישועות אשא, ובין אם צרה ויגון אמצא, תמיד אני בוטח רק עליו, 

ובשם ה’ אקרא )פת לחם וטוב הלבנון(.

רצון'.  חי  לכל  ומשביע  ידך 

לאמיתו  אך   – גותר  ותשכל 

בראיות  צורך  אין  דבר  של 

לבדו  השכל  כי  מהפסוקים, 

מחייב ביטחון בה’, גם ללא 

בתיקבץ  מהפסוקים,  הוכחה 

 - עניינים  תשבעת  אלת 

המעלות  ששבע  מכיוון 

התקבצו ונמצאות רק בבורא 

 - תנבראים  מבלהי  יהעלת, 

ולא בבני האדם. לכן תבאהי 

- והסיבה שהבאתי את אלו תפסוקים מן תכהוב - אינה אלא לתיכרון בלבד - כדי שעל ידי זה 

יזכרו את הדברים.

יתברך, וההחתק  ורק בבורא  נמצאות אך  - שכל המעלות האלו  תת לאדם  עניין  וכאשר יהברר 

תכרהו - הבנתו ללא כל צל של ספק באמיהה חסד - בחסדו האמיתי של תבורא, יבטח בו שייטיב 

לו בצרכיו, 

ֵדתּו  ַיְחׁשְ ְולֹא  ָעָליו,  ַתְנָתָגהֹו  יַח  ְוַיּנִ ֵאָליו,  ֵסר  ְוִיּמָ

ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ לֹו,  ִחיָרהֹו  ּבְ ַעל  ף  ִיְהַקּצֵ ְולֹא  ְבִדינֹו, 

ְיׁשּועֹוה  ּכֹוס  יג(:  קטת,  ים  ִתּלִ )ּהְ לֹום  ָ ַתּשׁ ָעָליו  ִוד  ּדָ

ָצָרת  ג(:  ים קטת,  ִתּלִ )ּהְ ְוָאַמר  ֶאְקָרא,  ְיָי  ם  ּוְבׁשֵ א  ֶאּשָׂ

ם ְיָי ֶאְקָרא. ְוָיגֹון ֶאְמָצא ּוְבׁשֵ

ּגֹוֵתר  ֶכל  ְוַתּשֵׂ  — ָרצֹון.  ַחי  ְלָכל  יַע  ּבִ )ו(ּוַמׂשְ ָיֶדָך 

ת  ִיְהַעּלֶ ּבֹוֵרא  ּבַ ִעְנָיִנים  ְבָעת  ִ ַתּשׁ ת  ֵאּלֶ ֵבץ  ִתּקָ ּבְ

סּוִקים ִמן  ְבָרִאים, ָלֵכן ֵתֵבאִהי ֵאּלּו ַתּפְ י ַתּנִ ְלּהִ ִמּבִ

ְלָבד. רֹון ּבִ הּוב ְלִתּכָ ַתּכָ

ָרהֹו  ַתּכָ ק  ְוִהְהַחּתֵ ָלָאָדם  ֶתת  ֵרר  ִיְהּבָ ר  ְוַכֲאׁשֶ
ּבֹו,  ִיְבַטח  ַתּבֹוֵרא,  ֶחֶסד  ה  ֲאִמּהַ ּבַ

שת”ח הוא עני[, עונה הגמרא: אם איתא דמיעני אהדורא אפתחא לא מיהדר” ]שעל-כל-פנים אינו 

מחזר על הפתחים[, ובמהרש”א שם פירש: אהדורי אפיתחא לא מיהדר - משום שמסתפק במה 

שיש לו )בתורתו יהגה(. 

ו. ומשביע לכל חי רצון. צריך עיון, הרי אנו רואים הרבה שאינם מרוצים?

ויש לומר, על פי האמור במסכת ערכין )טז, ב(: איזהו ייסורים ]-מה הוא השיעור הפחות ביותר 

של הצער שניתן להחשיבו כ'יסורים'[, כל שהכניס ידו לכיסו ליטול שלוש מטבעות ועלו בידו 

שתים, ונחשב ליסורים מאחר ויש לו בכך טירחא לחזור וליטול את המטבע השלישית. ומבואר, 

שכל מי שלא נעשה רצונו, הרי זה יסורים ומכפר עוון. 

לפי זה י"ל שבאמת כל אחד מקבל רצונו אלא שגובים אותו בחובו. משל למלך שהכריז ביום 

שמחתו שכל אחד מבני המדינה מקבל עשרה זהובים, והיה שם אחד שהיה חייב למלך עשרה 

זהובים ואמר לו המלך שמנכה לו מחובו, האם זה נקרא שהוא לא קיבל, הוא קיבל רק פרעו בחובו 

ונפטר על-ידי-זה מהחוב, וכך גם כאן )טעמא דקרא, תהלים קמ"ה(.

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה   ארחוה תמוסר  הרסא הרס  

עליו  מתולהו  שיתיו  וחמלת 

שיימצאו  רחמים  כל  וגם   -

כולם  האדם,  כלפי  מאחרים 

 - וחמלהו  תאל  מרחמי  תם 

הרחמים  מכוח  נובעים  הם 

בלבם,  האל  שנתן  והחמלה 

כמו שאמר תכהוב )דברים יג, 

ורחמך  רחמים  לך  'ונהן  יח(: 

ותרבך' - ה’ יתן בלבך רחמים על זולתך, ובזכות הרחמים הללו שתרחם על זולתך ירחם הבורא יתברך 

עליך, מידה כנגד מידה ]וכפי שאמרו חז”ל )שבת קנא, ב(: ‘כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן 

השמים’[. הרי שהבורא יתברך הוא הנותן בלב בני אדם את מידת הרחמנות על אחרים )פת לחם(.

ותשני - התנאי השני הוא, כי תבורא יהעלת לא ייעלמו ממנו

היסודות,   - תתקדמוה  אך 

שכאשר   - בברורן  אשר 

היטב  ויבינם  יבררם  האדם 

 - ואמיההן  בוריין,  על 

ויאמין בהם באמונה שלימה, 

תבטחון  לאדם  יושלם 

בטחונו  יהיה   - באלתים 

תן בשלימות,   באלקים 

חמש.

ההקדמה   - מתן  אחה 

ההקדמות  מחמש  הראשונה 

ויהברר  האדם  שיאמין  היא: 

לו,  ברור  ויהיה   - אצלו 

ענינים  תשבעת  תהקבצוה 

אצל  שקיימים   - באלתים 

התנאים,  שבעת  כל  הקב”ה 

שכאשר   - בתהקבצם  אשר 

שבוטחים  במי  נמצאים,  הם 

לבטוח  אפשר   - ייהכן  בו, 

עליו. וכבר תכרהים - ושבעת 

תנאים אלה, כבר הזכרתים בפרק הקודם, ותעירוהי עליתם במת שנתדמן לי מן תכהוב - והוכחתי 

מהפסוקים שנזדמנו לי, שכל שבעת התנאים נמצאים אצל ה’, ותם - ואלה הם שבעת התנאים:

התנאי תראשון הוא, שתבורא יהברך מרחם על תאדם יוהר מכל אחר שמרחם, וכל רחמים

ֵמַרֲחֵמי  ֵתם  ם  ּלָ ּכֻ ָעָליו,  ִמּתּוָלהֹו  ְתיּו  ּיִ ׁשֶ ְוֶחְמָלת 

יח(:  יג,  ָבִרים  )ּדְ הּוב  ַתּכָ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוֶחְמָלהֹו,  ָתֵאל 

ָך. ְוָנַהן ְלָך ַרֲחִמים ְוִרַחְמָך ְוִתְרּבֶ

ּנּו  ִמּמֶ ֵיָעְלמּו  לֹא  ת  ִיְהַעּלֶ ַתּבֹוֵרא  י  ּכִ י,  ּנִ ֵ ְוַתּשׁ

י ִליׁשִ ֶרק ׁשְ  ּפֶ

ַלם  ִיׁשְ ָהן  ַוֲאִמּהָ ֵברּוָרן  ּבְ ר  ֲאׁשֶ מֹוה,  ַתַתְקּדָ ַאְך 
אלִֹתים, ֵתן ָחֵמׁש. חֹון ּבֵ ּטָ ָלָאָדם ַתּבִ

צּוה  ִתְהַקּבְ ֶאְצלֹו  ֵרר  ְוִיְהּבָ ֲאִמין  ּיַ ׁשֶ ֵמֶתן,  ַאַחה 
ר  ֲאׁשֶ אלִֹתים,  ּבֵ ִעְנָיִנים  ְבָעת  ִ ַתּשׁ

ֵכן ִלְבטַֹח ָעָליו.  ּבֹוְטִחים ּבֹו, ִיּהָ ִמי ׁשֶ ָצם ּבְ ִתְהַקּבְ ּבְ

ן ִלי  ּמֵ ְתּדַ ּנִ ֶ ַמת ּשׁ ים ְוַתִעירֹוִהי ֲעֵליֶתם ּבְ ּוְכָבר ְתַכְרּהִ

הּוב, ְוֵתם. ִמן ַתּכָ

ַרְך ְמַרֵחם ַעל ָתָאָדם  ַתּבֹוֵרא ִיְהּבָ )א(ׁשֶ ָתִראׁשֹון, 
ַרֲחִמים  ְוָכל  ְמַרֵחם,  ל  ִמּכָ יֹוֵהר 

עזרתך, אבל כאשר הוא “למען רחמיך וחסדיך”, אין אנו מתייראים כלל, כי חסדיך המה קיימים תמיד.

בספר מרגליות התורה )לתלמיד הגר”א, רבי צבי הירש מ”מ בסעמיאטיץ’ על נ”ך ומגילות, ליקוטי 

דרוש, דניאל ט, י( ביאר על פי זה את המקרא בדניאל )ט, יח(: “כי לא על צדקותינו אנחנו מפילים 

תחנונינו לפניך כי על רחמיך הרבים”, ובפשטות נראה שאומרים להקב”ה שמפילים תחנונים לפניך 

לא מחמת צדקותינו. ויש להקשות, וכי צדקות יש עמנו, והלא נאמר שם בפסוקים ‘חטאנו ועוינו 

והרשענו ומרדנו וסרנו ממצותיך וממשפטיך’. אולם עפ”י דברי הגר”א הנ”ל אפשר לומר בכוונת 

הפסוק שכיון שגם בזמן שהיה לנו צדקות אין אנו מפילים תחנונים בזכות צדקותינו אלא בזכות 

רחמיך וחסדיך, ועל כן גם בזמן זה שאין עמנו צדקות אנו יכולים להפיל תחנונים לפניך.

מודים  ‘שמונה עשרה’ בברכת  הגר”א מה שאנו אומרים בתפילת  יש מבארים עפ”י דברי  עוד 

“הטוב, כי לא כלו רחמיך, והמרחם, כי לא תמו חסדיך, כי מעולם קוינו לך”, והלא מן הראוי היה 

לומר “הטוב כי לא כלו טובותיך, והמרחם כי לא תמו רחמיך”, עוד יש להבין, מה שייכות ההמשך 

שאומרים לאחר מכן “כי מעולם קוינו לך”. ולדברי הגר”א יש לפרש, מה ש”הטוב כי לא כלו”, 

הוא מחמת “רחמיך”, לא למעננו, ומה ש”המרחם כי לא תמו”, הוא בזכות “חסדיך”, ומסיימים 

“כי מעולם קוינו לך”, כלומר, שאנו בטוחים בה’ שלא יעזבנו לעולם, כי אם היה בשבילנו, היינו 

מתייראים שמא יגרום החטא, אבל כאשר טובותיך ורחמיך הוא מחמת רחמיך וחסדיך, אין אנו 

מתייראים כלל, כי רחמיך וחסדיך המה קיימים תמיד. 

א. שתבורא יהברך מרחם על תאדם יוהר מכל מרחם. בתפילת נשמת כל חי וכו’ אומרים: “עד הנה 

עזרונו רחמיך, ולא עזבונו חסדיך, ואל תטשנו ה’ אלקינו לנצח”. ביאר הגר”א )בפירושו למשלי כה, 

טו(: כלומר, מה ש”עד הנה עזרונו”, הוא מחמת “רחמיך”, ולא למעננו. ומה ש”לא עזבונו”, הוא משום 

“חסדיך”. וכיון שהסיבה לעזרתך ולכך שלא עזבתנו אינה משום זכויותינו, לכן אנו בטוחים ש”אל 

תטשנו ה’ אלקינו לנצח”. כי אם היה בזכויותינו, היינו מתייראים שמא יגרום החטא ואז ימנע ממנו 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  הרסג הרסב   תמוסר   ארחוה   

ת'  'אני  ית(:  מח,  )ישעית 

לתועיל  מלמדך  אלתיך 

אני   - הלך'  בדרך  מדריכך 

אותך  ומוליך  מנהיג  ה’ 

תועלת,  לך  שתביא  בדרך 

בעולם  לך  ייטב  ידה  ושעל 

ומדריך  הבא,  ובעולם  הזה 

טובה  שהיא  בדרך  אותך 

הפרטיים  בענייניך  הן  לך, 

הכלליים  בענייניך  והן 

הדברים  וגם  לחם(.  )פת 

אה  'כי  יב(:  ג,  )משלי  שאמר  וכמו  לטובתו,  רק  הם  באמת  כרעים,  נראים  האדם  שבעיני 

שהתוכחה  דרכיו,  את  שיישר  כדי  אוהב  שהוא  מי  את  מייסר  הקב”ה   - יוכיח'  ת'  יאתב  אשר 

 - ירצת'  בן  אה  'וכאב  דרכו,  שייטיב  עליו  משגיח  הוא  אהבתו  מגודל  שכן  האהבה,  סימן  היא 

נקמה זאת משום  אינו עושה  ובוודאי  ידי הכאה,  הישר על  בנו לדרך  יכוון את   כמו אב אשר 

)מצודת דוד(.

ותשלישי - התנאי השלישי הוא, שיאמין האדם, כי תבורא יהברך חתק מכל חתק - הוא חזק יותר 

מכל בני אדם החזקים, ודברו נגתר מכל דבר - והבטחתו וציוויו קיימים ויציבים יותר מכל הבטחות 

בני אדם, ואין משיב דינו - ואין מי שבידו לבטל את גזירותיו, כמו שנאמר )התלים קלת, ו(: 'כל 

אשר חפץ ת'

 - תאדם  הועלה  אופני 

האופנים שמהם תגיע טובה 

נוהן  ותדין  לאדם,  ותועלת 

תת - והשכל מחייב כן, מפני 

שתוא אחד ממעשיו - האדם 

של  ידיו  ממעשה  אחד  הוא 

שיודע  מי  ואין  הקב”ה, 

ואין   - באופני הקנוה תעשוי 

הדברים  מהם  שיודע  מי 

של  לתפקודו  הנצרכים 

הם  ומה   - ותפסדו  דבר  כל 

להביאו  שיכולים  הדברים 

ובפגעים  איבודו,  לידי 

ומהם   - אוהו  תמשיגים 

נזק,  לו  הגורמים  הדברים 

וארוכהו  מחלהו  ובאופני 

למחלתו  הגורמים  ומהם   -

והדרך לרפואתו, יוהר מעושתו - יותר ממי שיצר את האדם ועשהו. ואם יתית תת נמצא - ואם מצינו 

כן בעושים מבני אדם - בדבר הנוצר על ידי בני אדם, כגון בכלי עבודה, במכונות וכדו’, שהיוצרים 

- שהיוצר  ידיהם, אשר לא יחדשו במעשיתם  ואיך לתקן את מעשי  הם היודעים איך להשתמש 

אינו מחדש במעשיו, תולהי צורת מקריה - כי אם את צורתו החיצונית של החומר ]והיינו התבנית 

והתואר החיצוני שהאדם נותן לחומר על ידי מלאכתו, כגון, הנגר, נותן לעץ צורה של כיסא או 

)פת לחם([, אך  צורה אחרת  יקבל העץ  זמן  זמנית בלבד, מפני שכעבור  היא  זו  וצורה  שלחן, 

תשורש - מהות החומר ותצורת תעצמיה - צורתו המקורית של הדבר, אין לתם בתם שום החבולת 

- כל שכן  יכולת לבוראם, ואשר חידש  ולא  - אין להם שום כוח להמציאם  ולא יכולה לחדשם 

הקב”ה אשר חידש ויצר יש מאין, שורש תאדם וצורהו - את האדם: גופו וצורתו, והכונהו - ואת 

מבנהו ]-איבריו וגידיו[, וסדר חיבורו - ואת סדר הרכבתו ]-חיבור נפשו עם גופו[, על אחת כמה 

וכמה שתוא תחכם תיודע בעניני הועלוהיו ונתקיו - מה הם הדברים המועילים לאדם ואלו דברים 

מזיקים לו, ותטוב לו בעולמו - וגם הוא יודע מה הוא הטוב בעבורו בעולם הזה, ואחריהו - בעולם 

הבא, בלי ספק, כמו שכהוב

ְלתֹוִעיל  ְדָך  ְמַלּמֶ ֱאלֶֹתיָך  ְיָי  ֲאִני  ית(:  מח,  ְעָית  )ְיׁשַ

י ֶאה  )ב(ּכִ ג, יב(:  ֵלי  )ִמׁשְ ְוָאַמר  ֵלְך,  ּהֵ ֶדֶרְך  ּבְ ַמְדִריְכָך 

ן ִיְרֶצת. ר ֶיֱאַתב ְיָי יֹוִכיַח ּוְכָאב ֶאה ּבֵ ֲאׁשֶ

ָחָתק,  ל  ִמּכָ ָחָתק  ַרְך  ִיְהּבָ ַתּבֹוֵרא  י  ּכִ י,  ִליׁשִ ְ ְוַתּשׁ
יב  ָבר, ְוֵאין ֵמׁשִ ל ּדָ ּוְדָברֹו ִנְגָתר ִמּכָ

ר ָחֵפץ ְיָי  ים קלת, ו(: ּכֹל ֲאׁשֶ ִתּלִ ֱאַמר )ּהְ ּנֶ מֹו ׁשֶ ינֹו, ּכְ ּדִ

תּוא  ֵני ׁשֶ ין נֹוֵהן ֶתת, ִמּפְ ָאְפֵני הֹוֶעֶלה ָתָאָדם, ְוַתּדִ

נֹוה  ַהּקָ ָאְפֵני  ּבְ ּיֹוֵדַע  ׁשֶ ִמי  ְוֵאין  יו,  ֲעׂשָ ִמּמַ ֶאָחד 

אֹוהֹו,  יִגים  ּשִׂ ַתּמַ ָגִעים  ּוַבּפְ ְוֶתְפֵסדֹו,  ֶתָעׂשּוי 

ְוִאם  תּו.  ֵמעֹוׂשֵ יֹוֵהר  ַוֲארּוָכהֹו,  ַמֲחָלהֹו  ּוְבָאְפֵני 

לֹא  ר  ֲאׁשֶ ָאָדם,  ֵני  ִמּבְ ים  ָבעֹוׂשִ ִנְמָצא  ֶתת  ִיְתֶית 

ַאְך  ִמְקִריה,  צּוָרת  תּוָלִהי  יֶתם  ַמֲעׂשֵ ּבְ ׁשּו  ְיַחּדְ

ׁשּום  ֶתם  ּבָ ָלֶתם  ֵאין  ָתַעְצִמיה  ְוַתּצּוָרת  ֶֹרׁש  ַתּשׁ

ׁשֶֹרׁש  ׁש  ִחּדֵ ר  ַוֲאׁשֶ ם,  ׁשָ ְלַחּדְ ְיֹכֶלה  ְולֹא  ְחּבּוָלת  ּהַ

תּוא ִחּבּורֹו,  ְוֵסֶדר  ּוְהכּוָנהֹו  ְוצּוָרהֹו   ָתָאָדם 

ִעְנְיֵני הֹוֲעלֹוָהיו ּוְנָתָקיו ְוַתּטֹוב לֹו  ֶתָחָכם ַתיֹוֵדַע ּבְ

הּוב ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָסֵפק,  ִלי  ּבְ ְוַאֲחִריהֹו   ְבעֹוָלמֹו 

ב. כי אה אשר יאתב ת' יוכיח, וכאב אה בן ירצת. הגר”א בביאורו למשלי )ג, יב( ביאר: כי דרך האב 

לייסר רק את בנו כדי שיקבל את תוכחתו, אבל אם חבירו אינו שומע לתוכחתו, הוא עוזב אותו 

לילך בדרך אשר חפץ. אבל כשמוכיח את בנו, אם אינו מקבל את תוכחתו, אף על פי כן אינו 

עוזבו אלא מוכיחו ביסורים עד שעוזב דרך הרע. והסיבה לכך היא מפני אהבתו לבנו אשר גדלה 

עליו יותר מכל, כן לבו כואב וחפץ בהצדקו על כן מייסר אותו להיטיב לו.

ומוסיף, שהסימן לכך שתוכחתו היא מחמת אהבה, שכאשר יסיר שבטו ממנו, חפץ האב למלאות 

את רצונו ומדבר לו תנחומים לפייס דעתו. וזה מה שנאמר ‘מוסר ה’ בני אל תמאס’ היינו את 

היסורים, כי כאשר מייסר אותך ביסורים, מסתמא אתה חביב עליו כבן, ולאחר היסורים ‘וכאב 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה   ארחוה תמוסר  הרסת הרסד  

חלילה  הקב”ה  שאין   – מת'' 

ומתעלם  עלינו,  משגיח 

מצרותינו המרובות, 'ומאלתי משפטי יעבר' - ואינו דן ועושה משפט עם הרשעים המציקים לנו 

ואינו רב את ריבנו עמם, ואמר - בפסוק הבא משיב הקב”ה על כך: )ישעית מ, כח(:

עשת' - ואין שום כוח בעולם 

שיכול למנוע ממנו מלעשות 

חפצו, ואמר )ישעית נת, יא(: 

'כן יתית דברי אשר יצא מפי' 

שהבטחתי  והשפע  הטוב   -

ישוב  ‘לא  הנביאים,  ידי  על 

אלי ריקם' - לא ימנע מלצאת 

‘כי אם עשת אה  אל הפועל, 

אשר חפצהי' - אלא בוודאי 

תתקיים הבטחתי.

הוא, כי תוא  והתנאי תרביעי 

יתברך משגיח על תנתגה בני 

תאדם כולם - על הנהגת כל 

יניחם  האדם, לא  בני  ענייני 

- מלהיטיב עמהם, ולא יהעלם מתם - מלהצילם בעת צרה, ולא ייסהר ממנו דבר מתם - ואין נסתר 

ממנו שום פרט מצורכיהם: מקטנם - מהדבר הקטן ביותר, ועד גדולם, ולא ישכיחתו דבר אה דבר 

- ועיסוקו בדבר אחד אינו משכיח ממנו דבר אחר, כמו שכהוב )ישעית מ, כת(: 'למת האמר יעקב 

והדבר ישראל' - למה תאמרו ַעם ישראל בהיותכם בגלות זמן רב: 'נסהרת דרכי

כח(:  מ,  ְעָית  )ְיׁשַ ְוָאַמר  ַיֲעבֹר,  ִטי  ּפָ ִמׁשְ ּוֵמֱאלַֹתי  ֵמְיָי  ר  ֲאׁשֶ ְדָבִרי  ִיְתֶית  ן  ּכֵ יא(:  נת,  ְעָית  )ְיׁשַ ְוָאַמר  ת,  ָעׂשָ

ֶאה  ת  ָעׂשָ ִאם  י  ּכִ ֵריָקם  ֵאַלי  ָיׁשּוב  לֹא  י  ִמּפִ ֵיֵצא 

י. ר ָחַפְצּהִ ֲאׁשֶ

ֵני ָתָאָדם  יַח ַעל ַתְנָתַגה ּבְ ּגִ י תּוא ַמׁשְ ּכִ ְוָתְרִביִעי, 
ֵמֶתם,  ם  ִיְהַעּלֵ ְולֹא  יֵחם,  ַיּנִ לֹא  ם,  ּלָ ּכֻ

דֹוָלם, ְולֹא  ם ְוַעד ּגְ ַטּנָ ּנּו ָדָבר ֵמֶתם ִמּקְ ֵהר ִמּמֶ ְולֹא ִיּסָ

ְעָית מ, כת(: )ְיׁשַ הּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָבר,  ּדָ ָדָבר ֶאה  יֵחתּו  ּכִ  ַיׁשְ

י ַדְרּכִ ָרת  ִנְסּהְ ָרֵאל  ִיׂשְ ר  ּוְהַדּבֵ ַיֲעקֹב  ת ֹהאַמר   )ג(ָלּמָ

שיש לכם עוד אח - בנימין )בראשית מג, ו(, ואמרו חז"ל במדרש )בראשית רבה צא, י(: "ויאמר 

ישראל למה הרעותם לי וגו'. ר' לוי בשם ר' חמא בר חנינא: מעולם לא אמר יעקב אבינו דבר 

של בטלה אלא כאן ]שאמר 'למה הרעותם לי', שכביכול תלה הנהגתו של הקב"ה במקרה[, אמר 

הקב"ה: אני עוסק להמליך את בנו )-יוסף( במצרים, והוא אומר למה הרעותם לי, הדא דאמר )-זהו 

מה שאמר הכתוב(: למה תאמר יעקב ותדבר ישראל נסתרה דרכי מה' ומאלוקי משפטי יעבור". 

ע"כ. נדמה היה שהמכירה של יוסף כאסון נורא, רעה גדולה היא ליעקב, אך באמת היתה זאת 

לטובה כי דווקא על ידי זה עלה יוסף לגדולה ולמלוכה ופרנס את בית יעקב בשנות הרעב.

וביאר בספר 'שיחות מוסר' )מאמר י"ג(, שיעקב אבינו דן את המקרה הפרטי אשר לפי הנראה 

כל  נראה  הכללי  בחשבון  כי  לבדו,  הפרט  את  לדון  אין  לעולם  אך  עבורו,  גדולה  רעה  היה 

 פרט באור אחר. וכן היה כאן, הכל היה כלול בחשבון הכללי להמליך את בנו לטובתו ולטובת

הכלל.

ועל פי זה פירש את כוונת הגר"א באגרתו לבני ביתו: "למחר תבכה מאשר היום תשחק". אסונו 

של האדם הוא שדן את המקרה הפרטי, בעוד שאין המקרה אלא חוליה קטנה ממערכה כללית 

גדולה, והחשבון עלול להשתנות מן הקצה אל הקצה.

והוסיף שמצינו באחד מגדולי התנאים שנקרא בתואר "גם זו" - נחום איש גם זו, ונקרא כן משום 

שעל כל מה שאירע לו היה אומר "גם זו לטובה" )תענית כא, א(, ולא נזכר כלל בתואר "רבי", 

אלא "נחום איש גם זו", ואעפ"י שכל התנאים מהלל ושמאי ואילך נקראים בתואר "רבי", ומכאן 

משמע שהתואר "גם זו" הוא גדול מהתואר "רבי", ומאחר שזכה לתואר "גם זו" שוב אין צורך 

לכנותו בתואר "רבי".

ולהמתבאר לעיל מבואר היטב הדבר, כי ביאור הענין של אמירת "גם זו לטובה", היינו שאינו דן 

את הפרט לפי מה שהוא נראה, אלא אומר "גם זו" - בסופו של חשבון - "לטובה", מובטח הוא כי 

החשבון הכללי הוא לטובתו, וכמו שכתוב )תהלים יט, י(: "משפטי ה' אמת צדקו יחדיו", בראיית 

כל המעשים "יחדיו" נראה את צדקת ה' ומשפטיו, ומשום כך מעלה גדולה היא מאוד לראות את 

הדברים בחשבון כללי. למדרגה זו הגיע נחום איש גם זו, ואין לך תואר גדול ונכבד מזה.

את בן ירצה’ - וימלא חסרונך. עכת”ד. 

ה’אור החיים’ על פסוק: “וידעת עם לבבך, כי כאשר ייסר איש את בנו ה’ אלהיך מיסרך” )דברים 

ח, ה( כתב: “שים לב להבין ולהשכיל, כי בזה שה’ אלקיך מייסרך, זו ראיה שאתה בנו אהובו. כי 

אין טבע האדם להוכיח ולייסר אלא רק את בנו, עליו מקפיד הוא אם רואה אותו עושה רע. ברם 

כאשר רואה אדם את בן חבירו עושה רע, אין הוא מרגיש צורך וחובה לייסרו ולהוכיחו”.

“לכן גם כאשר האומות עושים רע ומרשיעים, לא מקפיד עליהם השי”ת כמו שהוא מקפיד על 

כלל ישראל. “כי כאשר ייסר איש את בנו, ה’ אלקיך” - שנתייחד שמו עליך - “מייסרך”, מחמת 

אהבתו אותך והיותך לו כבן, הוא מייסרך ומענישך”. עכ”ד.

ג. למת האמר יעקב והדבר ישראל נסהרת דרכי מת' ומאלתי משפטי יעבור. בפרשת מקץ מסופר 

על כך שכאשר בני יעקב חזרו ממצרים אל יעקב אביהם שאלם למה הרעותם לי להגיד לאיש 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  הרסת הרסו   תמוסר   ארחוה   

 - לתועילו  יכול  מתם  אחד 

לו  ייהכן  לא  שווה,  במידה 

לבטוח - אין זה מדרך השכל 

רק  בטחונו  כל  את  שישים 

מפני  לבד,  מתם  אחד  על 

אחד  מכל  תהועלה  שמקות 

מצפה  שהוא  מפני   - מתם 

אחד  מכל  תועלת  להפיק 

לבטוח  עליו  כן  ועל  מהם, 

יתית  ואם  בשווה.  כולם  על 

אחד מתם יכול על הועלהו - 

ואם יהיה בכוח אחד מאדוניו 

להביא לו תועלת יוהר משאריהם - יותר משאר האדונים, מפני שהוא גדול וחזק יותר מהאחרים, 

לו,  זה להיטיב  ליכולת אדונו  - בהתאם  כפי יכלהו  - באותו אדון  בוודאי יתית חותק בטחונו בו 

שהיא יותר מיכולת האחרים, אף על פי שתוא בוטח בשאריהם - גם בשאר האדונים. ואם לא יוכל 

לתועילו ולתתיקו, כי אם אחד מתם בלבד - אבל אם רק אחד מהם בלבד יוכל לעוזרו או להזיקו, 

על כרחו יבטח עליו לבדו - בהכרח יבטח העבד באדון זה בלבד, מפני שאינו מקות הועלה מתולהו 

- מאחר שאינו מצפה להפיק שום תועלת מן האחרים. וכן - הוא גם בנוגע לביטחון בה’, כשירגיש 

- כאשר ירגיש תאדם

תוכל  הלוא   - ידעה'  'תלוא 

לא  'אם  מדעתך,  להשכיל 

גם אם לא שמעת   - שמעה' 

)רד”ק(,  ומורה  ממלמד  זאת 

כי 'אלתי עולם ת' בורא קצוה 

את  ברא  הקב”ה   - תארץ' 

את  זה  ובכלל  כולו  העולם 

וידו בכל משלה,  בני האדם, 

כל  את  הוא  יודע  ובוודאי 

כל  על  ומשגיח  שנעשה  מה 

תאמר:  ושמא  ידיו.  מעשה 

אמת הוא הדבר שה’ ברא את העולם והשגחתו עליו, אך פעמים הוא מתעייף, ואז הוא מסיר ח”ו את 

השגחתו מן העולם. אין הדבר כן, שהרי ה’ יתברך 'לא ייעף ולא ייגע' - אינו מתעייף ומתייגע, וכוחו 

שווה בכל זמן, ועיסוקו בדבר זה אינו משכיח ממנו דבר אחר. ואם תשאל: אם ה’ ברא את העולם 

ומשגיח עליו בתמידות, אם כן מדוע אין הוא מושיע את עמו מצרות הגלות הארוכה, על כך עונה 

הנביא ואומר: 'אין חקר להבונהו' - ה’ יודע את אשר הוא עושה, ואין בכוחנו לחקור ולרדת לעומק 

חכמת הבורא המנהל בתבונה ובחשבון מדוקדק ומדויק את עולמו )עפ”י רש”י, רד”ק וטוב הלבנון(.

ותחמישי - והתנאי החמישי הוא, שיאמין שאין היכולת ביד אף אחד מתברואים לתועיל אה נפשו - 

להביא תועלת לעצמו, ולא לתתיקת - ולא להזיק לעצמו, ולא לתולהו - וכן אין ביכולתו לגרום תועלת 

או נזק לאחרים, כי אם ברשוה תבורא יהברך - שכל מה שאחד עושה לחבירו הוא בגזירתו ובשליחותו 

 יתברך, שנתן בלבו ועשאו שליח לדבר זה. כי כמו שתעבד כשיתית לו יוהר מאדון אחד, ויתית כל

ֵכן לֹו ִלְבטַֹח ַעל  ֶאָחד ֵמֶתם ָיכֹול ְלתֹוִעילֹו, לֹא ִיּהָ

ֶאָחד  ל  ִמּכָ ַתּהֹוֶעֶלה  ת  ַקּוֶ ּמְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ֵמֶתם,  ַאַחד 

ּהֹוַעְלּהֹו  ַעל  ָיכֹול  ֵמֶתם  ֶאָחד  ִיְתֶית  ְוִאם  ֵמֶתם. 

ִפי  ּכְ בֹו  ְטחֹונֹו  ּבִ חֶֹתק  ִיְתֶית  ֵאִריָהם,  ְ ִמּשׁ יֹוֵהר 

ֵאִריָהם. ְוִאם  ׁשְ תּוא בֹוֵטַח ּבִ י ׁשֶ ְיָכְלּהֹו, ַאף ַעל ּפִ

ֵמֶתם  ֶאָחד  ִאם  י  ּכִ יקֹו,  ּוְלַתּתִ ְלתֹוִעילֹו  יּוַכל  לֹא 

ֵאינֹו  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְלַבּדֹו,  ָעָליו  ִיְבַטח  ְרחֹו  ּכָ ְלָבד, ַעל  ּבִ

ָתָאָדם  יׁש  ְרּגִ ּיַ ׁשֶ ּכְ )ת(ְוֵכן  ִמּתּוָלהֹו.  הֹוֶעֶלה  ת  ְמַקּוֶ

ּבֹוֵרא  ְיָי  עֹוָלם  ֱאלֵֹתי  ַמְעּהָ  ׁשָ לֹא  ִאם  ָיַדְעּהָ  ֲתלֹוא 

ְקצֹוה ָתָאֶרץ לֹא ִייַעף ְולֹא ִייָגע ֵאין ֵחֶקר ִלְהבּוָנהֹו.

רּוִאים  ֵמַתּבְ ֶאָחד  ַיד  ּבְ ֵאין  )ד(ׁשֶ י,  ְוַתֲחִמיׁשִ
יָקּת,  ְלַתּתִ ְולֹא  ַנְפׁשֹו  ֶאה  ְלתֹוִעיל 

י  ּכִ ַרְך.  ִיְהּבָ ַתּבֹוֵרא  ְרׁשּוה  ּבִ ִאם  י  ּכִ ְלתּוָלהֹו,  ְולֹא 

ל  ּכָ ְוִיְתֶית  ֶאָחד,  ֵמָאדֹון  יֹוֵהר  לֹו  ְתֶית  ּיִ ׁשֶ ּכְ ָתֶעֶבד 

רק שלא יענוש האדם על עוונותיו, דלולא החטא לא תמשול בו החיה, אבל להינצל מאדם רע 

צריך הקב"ה לעשות נס דווקא ולפעמים אין ביד האדם זכות שיהא ראוי לעשות לו נס ומשום זה 

יותר קל להינצל מחיה רעה מלהינצל מאדם רע עכ"ל.

ההבנה  האם  על השאלה  קע"ב(  עמוד  )'דרך שיחה'  קניבסקי שליט"א  הגר"ח  רבינו  השיב  וכן 

וז"ל: לא יתכן שייהרג אדם אם לא נגזר עליו מן השמים, אלא  בדברי האוה"ח היא כפשוטם, 

שכנגד בעל בחירה צריך יותר זכויות להינצל, ויש פעמים שנגזר על האדם מיתה ויש לו זכות 

שמעכבת, ובבעל בחירה צריך זכויות יותר עכ"ל. )ספר 'הבוטח' עמ' קצ"ח(.

ת. וכן כשירגיש תאדם שלא יועילנו ולא יתיקנו אחד מתנבראים אלא ברשוה תבורא יהברך, ישוב 

לבו מיראהם והקוהם ויבטח על תבורא לבדו. אדם הירא מבשר ודם הרי זה כתוצאה משכחתו את 

ד. שאין ביד אחד מתברואים לתועיל אה נפשו ולא לתתיקת... כי אם ברשוה תבורא יהברך. יש להעיר 

מזה על דברי האור החיים הק' )וישב ל"ז כ"א(, על הפסוק "וישמע ראובן ויצילהו מידם", וז"ל: 

פירוש, לפי שהאדם בעל הבחירה ורצון ויכול להרוג מי שלא נתחייב מיתה, מה שאין כן חיות רעות 

לא יפגעו באדם אם לא יתחייב מיתה לשמים, והוא אמרו "ויצילהו מידם" פירוש, מיד הבחירה עכ"ל.

ויש שכתבו שאין כוונת האוה"ח כפשוטו שבן בחירה יכול להרוג מי שלא נגזר עליו למות, אלא 

שסכנת בן בחירה היא סכנה גדולה יותר שצריכים הרבה זכויות להינצל ממנה, וכמו שנתבאר 

בספר המאיר לעולם דרוש י', וז"ל: לענין שינצל האדם מחיה רעה אין הקב"ה צריך לעשות נס 

 עיונים 

 עיונים 
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 ארחוה תמוסר  הרסט הרסח  ארחוה תמוסר 

השישי  והתנאי   - ותששי 

רב  ויכיר  האדם  שידע  הוא, 

 - תאדם  על  תאלתים  טוב 

הטובות הרבות שמשפיע ה’ 

עת,  בכל  האדם  על  יתברך 

ומת שתהחיל אוהו בו - ומה 

להיטיב  התחיל  יתברך  שה’ 

מרוב  לידתו  משעת  עמו 

רוב  מתוך   - ותטובת  תחסד 

שיתית  מבלי  וטובו,  חסדו 

ראוי אצלו לכך - ולא משום שהוא אכן ראוי לקבל את הטובות הללו, ולא לצורך שיתית אליו - 

ולא מפני שהיה לה’ יתברך צורך להיטיב לו, אך - אלא רק מתוך נדבת וטובת וחסד, כאשר ביארנו 

בשער תבחינת מן תספר תתת, וכמו שאמר דוד עליו תשלום )התלים מ, ו(: 'רבוה

אף  יתיקנו  ולא  יועילנו  שלא 

ברשוה  אלא  מתנבראים  אחד 

לבו  ישוב  יהברך,  תבורא 

מיראהם והקוהם - יחדל לבו 

בני  יזיקוהו  שמא  מלחשוש 

אדם וגם לא יצפה לקבל מהם 

טובה, ויבטח על תבורא לבדו, 

שנאמר )התלים קמו, ג(: 'אל הבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו השועת' - גם כאשר הישועה באה על 

ידי אדם, אין לייחס את הישועה “לו”, כיון שלאדם אין תשועה, אלא הישועה מאת ה’ יתברך שהושיעו 

באמצעות אדם זה. עוד יש לפרש, שאין “לו” תשועה - אותו אדם שהגיעה תשועה על ידו, גם לעצמו 

אין הוא יכול להושיע, כי אם ברשות הבורא, וכל שכן שאין בידו להושיע לאחרים )פת לחם(.

ָתָאָדם,  ַעל  ָתֱאלִֹתים  טּוב  ַרב  ַדע  ּיֵ ׁשֶ י,  ִ ּשׁ ִ ְוַתּשׁ
ַתֶחֶסד  ֵמרֹב  בֹו  אֹוהֹו  ִתְהִחיל  ֶ ּשׁ ּוַמת 

ְולֹא  ְלָכְך,  ֶאְצלֹו  ָראּוי  ְתֶית  ּיִ ׁשֶ ִלי  ִמּבְ ְוַתּטֹוָבת, 

ָוֶחֶסד,  ְוטֹוָבת  ְנָדָבת  )ו(ַאְך  ֵאָליו,  ְתֶית  ּיִ ׁשֶ ְלֹצֶרְך 

ת,  ַתּתֶ ֶפר  ַתּסֵ ִמן  ִחיָנת  ַתּבְ ַער  ׁשַ ּבְ ַאְרנּו  ּבֵ ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ים מ, ו(: ַרּבֹוה  ִתּלִ לֹום )ּהְ ָ ִוד ָעָליו ַתּשׁ ָאַמר ּדָ ּוְכמֹו ׁשֶ

א  ֶאּלָ ְבָרִאים  ֵמַתּנִ ֶאָחד  יֶקּנּו  ַיּתִ ְולֹא  יֹוִעיֶלּנּו  ּלֹא  ׁשֶ

ְרָאָהם ְוִהְקָוָהם,  ַרְך, ָיׁשּוב ִלּבֹו ִמּיִ ְרׁשּוה ַתּבֹוֵרא ִיְהּבָ ּבִ

ים קמו, ג(:  ִתּלִ ֱאַמר )ּהְ ּנֶ מֹו ׁשֶ ְוִיְבַטח ַעל ַתּבֹוֵרא ְלַבּדֹו, ּכְ

ֵאין לֹו ְהׁשּוָעת. ֶבן ָאָדם ׁשֶ ְבְטחּו ִבְנִדיִבים ּבְ ַאל ּהִ

ו. אך נדבת וטובת וחסד. "הנה כעיני עבדים אל יד אדוניהם כעיני שפחה אל יד גבירתה כן עינינו 

אל ה' אלוקינו עד שיחננו, חננו ה' חננו כי רב שבענו בוז" )תהלים קכג(. מדוע השווה הכתוב את 

ישראל כ'עבדים אל יד אדוניהם'? ועוד, מהו לשון 'חננו' שהכתוב שב ומזכירו פעם אחר פעם?

ביאר ה'בית הלוי' )שמות לד, ו( על פי מה שכתבו התוספות )ר"ה יז, ב( שיסוד מדת 'חנון' הוא 

מתנת חנם, כמו שנאמר 'וחנותי את אשר אחון' ודרשו חז"ל )ברכות ז, א( אף על פי שאינו הגון.

והנה הקשר שבין העבד לאדונו מיוחד במינו. רק עבד, יכול אדונו לומר לו 'עשה עמי ואיני זנך'. 

נמצא איפוא, שכל מה שיבקש ויקבל העבד מאדונו, לעולם תהיה זו 'מתנת חנם', שהרי אף אם 

עשה העבד מלאכה למענו אינו יכול לבוא אליו בתביעה כלשהי.

זהו שאמר הכתוב 'הנה כעיני עבדים אל יד אדוניהם וגו' כן עינינו אל ה' אלוקינו עד שיחננו' 

- שכל בקשתנו היא כבקשת עבד לאדונו, היודע שכל מה שאדונו ייטיב עמו זוהי 'מתנת חנם'.

מכאן שגם אדם מישראל העובד את ה', אדון העולם, אין לו לבקש שכר על עמלו, וכל מה שנותן 

הקב"ה בטובו ובחסדו הגדול, אינו אלא מתנת חנם. ולכן גם נקרא השכר שנותן הקב"ה 'מתן 

שכר', שהרי השכר ניתן במתנה ולא כגמול ותמורה על המצוות והמעשים הטובים של האדם.

ובזה יבואר הפסוק 'ולך ה' חסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו' )תהלים סב, יג(. כלומר, השכר 

והתשלום עבור המעשה שאדם עושה את מצוות הבורא הם בתורת חסד ומתנה גרידא, שהרי 

ה’ יתברך, וכמאמר הכתוב )ישעיה נא, יב-יג( ‘מי את ותיראי מאנוש ימות ומבן אדם חציר ינתן 

ותשכח ה’ עושך וגו’ ותפחד תמיד’ וגו’. כי אם היה האדם מעלה בלבו אשר כל הנמצא בעולם 

הכל מאתו יתברך ואין בשום בריה יכולת לשנות גזירתו לא להעדיפה ולא לחסרה אפילו כחודה 

של מחט, ולא להקדימה ולא לאחרה אפילו רגע אחד, וכמאמר הכתוב )איוב כג, יג( ‘והוא באחד 

ומי ישיבנו’, ממילא אין לו לירא משום אדם, וכמאמר הכתוב )תהלים קיח, ו( ‘מה יעשה לי אדם’, 

וכתיב )איוב לד, כט( ‘והוא ישקיט ומי ירשיע’ )בית הלוי(.

ומצינו, שעד כמה שהאדם דבוק בו יתברך כך אין לו לירא מאף אחד כי הוא שמור מהם, וכמו שכתב 

ה’ספורנו’ )בראשית לב, כו( בענין המאבק שבין יעקב אבינו למלאך, וז”ל: ‘וירא כי לא יכול לו’ - לרוב 

דביקותו תמיד בא-ל יתברך במחשבה ובדיבור, על כן היה יעקב שמור אף מ’שרו של עשו’, אמנם היאך 

היה ‘ויגע’ בכף יריכו, - הודיעו החטא העתיד במדריכי עמו )פירוש, שהודיעו ‘עתידות’ עמו, שעתידים 

בניו לחטוא ואף נשיאי עמו(, ובדאגתו בזה פסק הדיבוק, ואז ‘ותקע כף ירך יעקב בהיאבקו עמו’ עכ”ל.

עוד מצינו אצל יעקב אבינו שאמר )בראשית לב, יא(: ‘קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר 

עשית את עבדך כי במקלי עברתי את הירדן הזה ועתה הייתי לשתי מחנות’, והיינו שחשש יעקב 

אבינו שיש לו פגם בבטחונו בה’. וכך ביאר בספר ‘פה קדוש’ )להגרי”צ בהגר”ח מוואלאז’ין זצ”ל, 

ליקוטים רות א, כ( מקרא זה: ‘קטונתי’ - נתמעטה אמונתי, ‘כי במקלי עברתי את הירדן’ - מלפנים 

עברתי את הירדן רק במקלי וללא כל חשש ופחד, כי בטח ליבי באלוקי צורי, ‘ועתה’ כעת ירא 

אנכי מפני עשו שהרי ‘הייתי לשתי מחנות’ מחשש שלא יכה את המחנה כולו.

 עיונים 

 עיונים 



הלבבותשער הבטחוןביושר לבב חובות 

 ארחוה תמוסר  הרעא 

ביושר לבב תלבבוהשער תבטחון חובוה 

תמוסר  ארחוה  הער  

שגתר ברבוהו - ואין מי שיכול 

הבורא  שגזר  מה  על  למעט 

ולא  הרבה,  ממנו  שיהיה 

מאחר למת שגתר לתקדימו - 

ואין מי שיכול לעכב ולאחר 

מה שגזר הבורא שיהיה מוקדם, ולא מקדים למת שגתר לאחרו - וגם אי אפשר להקדים מה שגזר 

הבורא שיהיה מאוחר. ומת שיתית מן תדברים על תתפך מתת - ואותם הדברים שכן מתהווים בהם 

האדם,  של  השתדלותו  ידי  על  או  סיבות  מיני  כל  ידי  על  בעולם  ומתחדשים  חדשים  גבולים 

עשיה אהת ת' אלתי' - טובות 

רבות עשית עמנו, רק מפני 

שאתה אלקינו ורצונך להיטיב 

עמנו. 'נפלאוהיך ומחשבוהיך 

מעשיך  וכל   - אלינו' 

לטובתנו  רק  הם  ונפלאותיך 

מי  אין   - אליך'  ערוך  'אין 

ולדמותו  להעריכו  שניתן 

אליך. 'אגידת ואדברת' - אם 

את  ולהודיע  להגיד  ארצה 

'עצמו  אוכל,  לא  נפלאותיך, 

מכדי  הם  רבים  כי   - מספר' 

פת  )עפ”י  לספרם  שאוכל 

לחם ומצודת דוד(.

ותשביעי - והתנאי השביעי הוא, שיהברר אצלו - שיהיה ברור לאדם, כי יש לכל תתויוה שבעולם 

תתת - לכל הברואים שנמצאים בעולם הזה, מעצם ומקרת - בין הברואים הקבועים ובין הברואים 

הזמניים. ]או הכוונה, ‘עצם’ - הגופים והחפצים הנבראים, ‘ומקרה’ - המקרים הבאים בכל זמן[, 

יגרע על מת  יוסיף ולא  ומקומם, ולא  זמנם  איכותם,  לכמותם,  ומוחלט,  ברור  גבול   - ידוע   גבול 

שגתר תבורא יהברך - ואי אפשר להוסיף או לגרוע מאותו הגבול שקבע ה’ יתברך, בכמוהו ואיכוהו 

ותמנו ומקומו, אין מרבת למת שגתר במיעוטו - אין מי שיכול להרבות על מה שגזר הבורא שיהיה 

ממנו מעט, ולא ממעט ממת

ַתר ּגָ ֶ ּשׁ ְלַמת  ְמַאֵחר  ְולֹא  ְרבֹוהֹו,  ּבִ ַתר  ּגָ ֶ  ּשׁ

ְלַאֲחרֹו. ַתר  ּגָ ֶ ּשׁ ְלַמת  ים  ַמְקּדִ ְולֹא  ימֹו,   ְלַתְקּדִ

ת ִמּתֶ ַתֶתֶפְך  ַעל  ָבִרים  ַתּדְ ִמן  ִיְתֶית  ֶ ּשׁ  ּוַמת 

בֹוֶהיָך  ּוַמְחׁשְ ִנְפְלאֶֹהיָך  ֱאלַֹתי  ְיָי  ת  ַאּהָ יָה  ָעׂשִ

ָעְצמּו  ָרת  ַוֲאַדּבֵ יָדת  ַאּגִ ֵאֶליָך  ֲערְֹך  ֵאין  ֵאֵלינּו 

ר. ּפֵ ִמּסַ

י ֵיׁש ְלָכל ַתֲתָויֹוה  ֵרר ֶאְצלֹו, ּכִ ְהּבָ ּיִ ׁשֶ ִביִעי,  ְ ְוַתּשׁ
בּול  ּגְ ּוִמְקֶרת  ֵמֶעֶצם  ת  ַתּתֶ עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ

ַתר ַתּבֹוֵרא  ּגָ ֶ ָידּוַע, )ת(ְולֹא יֹוִסיף ְולֹא ִיְגַרע ַעל ַמת ּשׁ

ֵאין  ּוְמקֹומֹו,  ּוְתַמּנֹו  ְוֵאיכּוהֹו  ַכּמּוהֹו  ּבְ ַרְך  ִיְהּבָ

ת  ִמּמַ ְמַמֵעט  ְולֹא  ִמעּוטֹו,  ּבְ ַתר  ּגָ ֶ ּשׁ ְלַמת  ת  ַמְרּבֶ

כתב השולחן ערוך )או"ח סי' א' סעי' ה'( טוב לומר פרשת המן ]בכל יום[, וטעם אמירתה כתב 

ה'משנה ברורה' )ס"ק י"ג( כדי שיאמין שכל מזונותיו באין בהשגחה פרטית, וכדכתיב 'המרבה לא 

העדיף והממעיט לא החסיר', להורות שאין ריבוי ההשתדלות מועיל מאומה. ואיתא בירושלמי 

ברכות: כל האומר פרשת המן, מובטח לו שלא יתמעטו מזונותיו. עכ"ד. וכתב על זה היעב"ץ )סי' 

רנ"ו(: "ואני ערב על כך".

הוכיח  בפרנסתם,  העיסוק  מפני  בתורה  לעסוק  ישראל  בני  נמנעו  כאשר  הנביא  ירמיהו  בימי 

טז,  )שמות  רש"י  כפי שמביא  פרנסתו,  על  כלל  לדאוג  לאדם  המן שאין  ירמיהו מפרשת  להם 

למשמרת  ממנו  העומר  מלא  ה'  צוה  אשר  הדבר  זה  משה  "ויאמר  בפסוק  שם  הנאמר  על  לב( 

]לגניזה[ לדורותיכם", וז"ל: 'לדורותיכם' - בימי ירמיהו, כשהיה ירמיהו מוכיחם: "למה אין אתם 

עוסקים בתורה"? והם אומרים: ]אם[ נניח מלאכתנו ונעסוק בתורה, מהיכן נתפרנס? הוציא להם 

צנצנת המן, אמר להם: "אתם, ראו דבר ה'". 'שמעו' לא נאמר, אלא 'ראו' בעיניכם, בזה נתפרנסו 

אבותיכם. הרבה שלוחין יש למקום להכין מזון ליראיו.

בספר 'אור יחזקאל' )'אמונה' עמוד ר"ד( כתב, כי מטרת נס המן היתה להראות לאדם שכוחו ועוצם ידו 

אין מוסיפים לו מאומה, וכפי שאמרו חז"ל )ביצה טז.( מזונותיו של אדם קצובים מראש השנה ועד ראש 

השנה, ולכן בלקיטת המן המרבה לא העדיף והממעיט לא החסיר שכיון שנגזר ע"י הקב"ה שיהיה לאדם 

עומר לגולגולת לא פחות ולא יותר, לא הועיל כלל למרבה להוסיף על מה שנגזר לו. 'עושה עושר ולא 

במשפט בחצי ימיו יעזבנו' )ירמיה יז, יא( כאשר עושה עושר שלא כפי שנגזר לו, לא יהנה ממנו אלא 

יעזבנו בחצי ימיו, כך הם דרכי שמים. ולא רק במדבר היתה כן הנהגת הקב"ה, אלא הנהגת השי"ת 

תמיד היא באופן הזה רק שעתה הנהגתו יתברך נסתרת ואיננו רואים זאת, אבל מהנהגתו במדבר 

למדים אנו שדרכי שמים כך הם לעולם, ולא יעזור לאדם כלל אם יחטוף ויקח יתר מאשר נגזר עליו. 

להשי"ת אין צורך במעשיו של האדם. 

ת. ולא יוסיף ולא יגרע על מת שגתר תבורא יהברך בכמוהו ואיכוהו... אין מרבת למת שגתר במיעוטו 

ולא ממעט ממת שגתר ברבוהו. בפרשת המן נכתב: "ויעשו כן בני ישראל וילקטו המרבה והממעיט, 

וימדו בעמר ולא העדיף המרבה והממעיט לא החסיר איש לפי אכלו לקטו" )שמות טז, יז-יח(. 

מה  איש  איש  בעומר  מדדו  לביתם  וכשבאו  מעט,  ויש שלקטו  הרבה  יש שלקטו  רש"י:  פירש 

שלקטו, ומצאו שהמרבה ללקוט לא העדיף על עומר לגולגולת לאשר באהלו, והממעיט ללקוט 

לא מצא חסר מעומר לגולגולת, וזהו נס גדול שנעשה בו.

 עיונים 

 עיונים 



הלבבותשער הבטחוןביושר לבב חובות 

הרעג  תמוסר   ארחוה   

ביושר לבב תלבבוהשער תבטחון חובוה 

תמוסר  ארחוה  הערב  

קרוב  מספר  או  אלפים 

של  זו  לכמות   - לתם 

הייתכן   - תייעלם  גרגירים, 

כי  האדם,  מעיני  שנעלם 

מעשוה  חלוש  תגרגיר  כח 

של  בכוחו  שאין   - תו  כמוה 

להצמיח  בודד  אחד  גרעין 

מכך  רואים  שכזאת?!  כמות 

הוא  שהגרגיר  פי  על  שאף 

מקום  מכל  זה,  לכל  הסיבה 

משום  אלא  ‘מכוחו’,  זה  אין 

כוח  בקרקע  ברא  שהקב”ה 

באדמה  וכשזורעים  מצמיח, 

גרגיר אחד, פועל בו כוח זה 

ומצמיח ממנו גרגירים רבים. 

וכן שאר תגרגרים תנתרעים ותנטועים - וכן הוא הדבר גם בשאר מיני הגרגירים שזורעים ונוטעים. 

וכן נאמר - וכך הוא גם בתוייה - בהיווצרות תאדם ושאר בעלי תחיים מטיפה תתרע, וכמו כן תוייה 

- וכן נראה מהיווצרות תדג תגדול שהוא נוצר מביצה תדג עם קטנוהת - למרות קטנותה.

וטרדה תנפש - נמצא, שהסיבה שהאדם טרוד וטורח לתקדים מת שאיחר תבורא יהעלת - להקדים 

את מה שגזר הבורא יתברך שיהיה מאוחר, ולאחר מת שתקדים - והשתדלות האדם לעכב ולאחר 

את מה שגזר הבורא שיוקדם, ולתרבוה מת שתמעיט, ולתמעיט מת שתרבת - להרבות מה שגזר 

הבורא שיומעט ולמעט מה שגזר הבורא שירבה, מקניני תעולם מהדברים השייכים לקנייני העולם 

הזה, מבלי סבב - אם אין כוונתו בהשתדלות זו אל צורך קיום מצוה

יר  ְרּגִ ַתּגַ ּכַֹח  י  ּכִ ֲתֵיָעֵלם,  ָלֶתם.  ָקרֹוב  אֹו  ֲאָלִפים 

ִרים  ְרּגְ ַתּגַ ָאר  ׁשְ ְוֵכן  תּו,  ּמּוה  ּכַ ֵמֲעׂשֹוה  ָחלּוׁש 

ָתָאָדם  ֲתָוַיה  ּבַ ֹנאַמר  ְוֵכן  טּוִעים.  ְוַתּנְ ְתָרִעים  ַתּנִ

ג  ַתּדָ ֲתָוַיה  ֵכן  ּוְכמֹו  ַרע,  ַתּתֶ ה  ּפַ ִמּטִ ים  ַתַחּיִ ָאר  ּוׁשְ

ג ִעם ַקְטנּוָהּת. יַצה ַתּדָ דֹול ִמּבֵ ַתּגָ

ַתּבֹוֵרא  ֵאַחר  ׁשֶ ַמת  ים  ְלַתְקּדִ ֶפׁש  ַתּנֶ ה  ְוִטְרּדַ
ים,  ִתְקּדִ ֶ ּשׁ ַמת  ּוְלַאֵחר  ת,  ִיְהַעּלֶ

ת,  ִתְרּבָ ֶ ִתְמִעיט, ּוְלַתְמִעיט ַמת ּשׁ ֶ ּוְלַתְרּבֹוה ַמת ּשׁ

ִמְצַוה  ִקּיּום  ֶאל  ב  ַסּבֵ ִלי  )ח(ִמּבְ ָתעֹוָלם,  ְנְיֵני  ִמּקִ

שללא  נראה  היה  ולכאורה 

השתדלותו לא היה מקבלם, 

תנגתר  הדבר  באמת  תוא 

בהחילה  קדם  אשר  מכבר 

מתחילת  כבר   - תידיעת 

יתברך  הבורא  ידע  הבריאה 

]גבולות  כן  שיהיה  ורצה 

חדשים אלה הם הם הגבולות 

המקוריים שנגזרו על הדבר 

מתחילת בריאתו[, ומה שלא 

נבראו דברים אלה לכתחילה 

אלא  המקוריים,  בגבוליהם 

על  זמן  לאחר  נתהוו  הם 

השתדלות,  או  סיבות  ידי 

תגתירוה  שלכל  מפני  זהו 

 - תבורא  בידיעה  תקודמוה 

שכל מה שבתחילת הבריאה 

נגזר ברצון הבורא שיצא אל הפועל בעתיד, מתהווה בבוא הזמן שנקבע לכך, על ידי סיבוה - 

גורמים קודמים, ולסיבוה סיבוה - וגורמים אלה, אף הם מתהווים על ידי גורמים אחרים הקודמים 

להם, ועדיין לא הגיע זמנם להתהוות עד כה.

ומי שאינו מבין - אך מי שאינו מתבונן בהנהגת עניני תעולם - איך הכול בהשגחתו יתברך ובהנהגתו 

יחשוב - יהיה סבור בטעות, כי תסיבת תמהחדשה - הגורמים שהתחדשו, מחייבה שינוי תענינים - הם 

ששינו את הדברים ממצבם הקודם ותהתפכוהם מענין אל ענין - והם שהפכו אותם למצבם החדש, 

ושמהם התחילה. ותסיבת חלושת - אך לאמיתו של דבר הגורמים האלו מצד עצמם חלשים מדי, 

ונקלת - ואין בהם כוח, מתיוה ממנת - שיתהווה על ידם שינוי או חילוף - לשנות או להחליף את 

מצבם של הדברים הקיימים בעצמם - מצד עצמם, אלא הכול מתהווה רק בכוח גזירתו יתברך שגזר 

מתחילת הבריאה, והיא היא המוציאה את הדברים אל הפועל באמצעות גורמים אלו. כאשר נראת - 

כמו שאנו רואים. תגרגיר תאחד מן תחטת מצמיח - שגרעין חיטה אחד מסוגל להצמיח שלוש מאוה 

שיבלים, ובכל שיבולה שלושים גרגרים - וכל שיבולת עשויה להכיל שלושים גרעינים, ויתית תגרגיר 

תאחד סיבת - ונמצא שגרגיר אחד היה הגורם לצמיחת מספר רב של גרגירים עד לעשרה

א  ֶאּלָ ַתְיִדיָעת,  ה  ְהִחּלַ ּבִ ָקַדם  ר  ֲאׁשֶ ְגָתר  ַתּנִ תּוא 

יִדיַעה ַתּבֹוֵרא ִסּבֹוה,  ּבִ ֵתרֹוה ַתּקֹוְדמֹוה  ָכל ַתּגְ ּלְ ׁשֶ

ּבֹוה ִסּבֹוה. ְוַלּסִ

ת  ּבָ י ַתּסִ ֵאינֹו ֵמִבין ִעְנְיֵני ָתעֹוָלם ַיְחׁשֹב, ּכִ ׁשֶ ּוִמי 
ָתִעְנָיִנים  ּנּוי  ׁשִ ֶבה  ְמַחּיֶ ה  ׁשֶ ְהַחּדֶ ַתּמִ

ת  ֲחלּוׁשָ ת  ּבָ ְוַתּסִ ִעְנָין.  ֶאל  ֵמִעְנָין  כּוָהם  ְוִתְהַתּפְ

ַעְצָמם,  ּבְ ִחּלּוף  אֹו  ּנּוי  ׁשִ ת  ּנָ ִמּמֶ ִמְתיֹוה  ת  ּוְנַקּלָ

ַמְצִמיַח  ת  ַתִחּטָ ִמן  ָתֶאָחד  יר  ְרּגִ ַתּגַ ִנְרֶאת  ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ים  לׁשִ ׁשְ ּבֶֹלה  ׁשִ ּוְבָכל  ִלים,  ּבֳ ׁשִ ֵמאֹוה  לׁש  ׁשְ

ֶרה  ַלֲעׂשֶ ת  ִסּבָ ָתֶאָחד  יר  ְרּגִ ַתּגַ ְוִיְתֶית  ִרים,  ְרּגְ ּגַ

ח. מבלי סבב אל קיום מצוה עבודהו וקיבול הורהו. מבואר מדברי רבינו שלהשגת ענינים רוחניים יש 

לאדם להרבות בהשתדלות, ורק בענינים הגשמיים אין להרבות בהשתדלות אלא בעיקר יבטח על 

ה' שיתן לו את מבוקשו. וכן כתב בספר 'אור ישראל' )נתיבות אור ד"ה הנה הבטחון(, וז"ל: בהנוגע 

לדבר ה' לתורה או ליראה צריך לעשות כל השתדלות ואין להשתמש במדת הבטחון עכ"ל.

הגמרא במסכת מגילה )כה, א( מספרת: רבה שיבח את אותו שליח-ציבור שפנה בתפילה לה' 

 עיונים 



הלבבותשער הבטחוןביושר לבב חובות 

 ארחוה תמוסר  הרעת 

הלבבות שער הבטחוןחובות 

תמוסר  ארחוה  הרעד  

 - הורהו  וקיבול  עבודהו 

ולימוד התורה, הרי זה נובע 

מתוך שתי סיבות: א. לסיבת

מחוסר   - תתכרת  חלישוה 

הכרה באמיהה ידיעהו - שה’ 

יודע בידיעה ברורה ואמתית 

להיות,  שעתיד  מה  כל  את 

ועומד  נגזר  כבר  זה  ושכל 

מבלי  הבריאה,  מתחילת 

אותו  לשנות  האדם  שיוכל 

במאומה על ידי השתדלותו. 

טובוה  מתבין  וסכלוה  ב. 

תנתגהו - ומחוסר הבנה שכל 

הנהגותיו של ה’ היא לטובתו 

של האדם, והדברים שמקדים ה’ יתברך או מאחרם הם לטובה.

וכבר רמת שלמה המלך תחכם אל תענין תתת במאמרו )קתלה ג, א(: 'לכל תמן' - לכל מה שמתרחש בעולם 

קבע הבורא את הזמן המדוייק והמתאים לכך, 'ועה לכל חפץ' - וקבע זמן מסויים שבו יתמלאו רצונותיו 

ומשאלותיו של כל אדם ואדם, ואין כל אפשרות בידו של אדם להקדימם, ואמר: 'החה תשמים' - שכל 

זאת רק בנוגע לרצונות הגשמיים של האדם, אולם פעולות שאדם עושה לקיים בהם את רצון קונו, 

 נחשבות ‘מעל שמים’, ומועילה בהם השתדלות האדם להקדימן או לאחרן )עפ”י פת לחם(, ואחר כך

תכר מתם - הזכיר מהם שלמה המלך עשרים ושמונת ענינים - שקבע להם הבורא זמן, ותוא מת 

שאמר: 'עה ללדה ועה למוה' וכו’, עד אמרו: 'עה מלחמת ועה שלום' - הרי שבעבור כל ענין נגזרה 

העת משמים, והוסיף ואמר )קתלה ט, יא(: 'כי עה ופגע יקרת אה כולם' - כל הדברים הללו אינם 

תוצאה של השתדלות האדם ותחבולותיו, אלא הם מתהווים בכוח גזירת הבורא, בזמן המתאים 

ובאופן המיוחד שנקבע בעבורם בתחילת הבריאה )פתחי לב(. ואמר: )קתלה ת, ת( בתחילת הפסוק 

נאמר: ‘אם עושק רש וגזל ומשפט וצדק תראה במדינה, אל תתמה על החפץ’, כלומר: אם ראית 

מדינה שאנשיה עושקים את העניים ומעוותים את המשפט, אל תתמה על כך שהקב”ה סובל זאת 

ואינו מעניש אותם מיד, מפני שבוודאי כבר נגזר עליהם עונשם, אלא שכך היא מידת הבורא 

יתברך להוציא את גזירותיו לפועל על ידי גורמים רבים המפעילים זה את זה, וכל גורם מכונה 

“גבוה”, מפני שבסדר ההשתלשלות הוא קודם לבאים אחריו, וכל גורם מופעל על ידי אמצעי 

ה  ֲאִמּהַ ָרת ּבַ ֲעבֹוָדהֹו ְוִקּבּול ּהֹוָרהֹו, ֲחִליׁשּוה ַתַתּכָ

ְיִדיָעהֹו, ְוִסְכלּוה ֵמָתִבין טֹובֹוה ַתְנָתָגהֹו.

ַמֲאָמרֹו )קֶֹתֶלה  ת ּבְ ָרַמת ֶתָחָכם ֶאל ָתִעְנָין ַתּתֶ ּוְכָבר 
ַחה  ּהַ ֵחֶפץ  ְלָכל  ְוֵעה  ְתָמן  ַלּכֹל  א(:  ג, 

מֹוָנת  ּוׁשְ ִרים  ֶעׂשְ ֵמֶתם  ָתַכר  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ָמִים,  ָ ַתּשׁ

ָאַמר: ֵעה ָלֶלֶדה ְוֵעה ָלמּוה,  ֶ ִעְנָיִנים, ְותּוא ַמת ּשׁ

לֹום, ְוָאַמר )קֶֹתֶלה ט,  ַעד ָאְמרֹו: ֵעה ִמְלָחָמת ְוֵעה ׁשָ

ם. ְוָאַמר )קֶֹתֶלה ת, ת(:  ּלָ י ֵעה ָוֶפַגע ִיְקֶרת ֶאה ּכֻ יא(: ּכִ

ואמר: "אתה חסת על קן ציפור אתה חוס ורחם עלינו". שאל אביי את רבה, כיצד שיבחת אותו 

על כך, הרי במשנה למדנו שמי שאומר כך משתקין אותו. מתרצת הגמ' שרבה רצה לחדודי לאביי 

]לחדד אותו בידיעת הלכה זו[. לכאורה קשה, הרי את ההלכה הזאת כל בר בי רב יודע ומה שייך 

בזה לחדודי לאביי?! 

ה'חתם סופר' מבאר זאת, ומקדים לכך: שקן ציפור הוא כינוי לגוף האדם שהוא הקן והמשכן לנשמה 

שמכונה ציפור, וזה על פי מה שנאמר בקרבנו של המצורע שצריך להביא ציפורים, ומדוע ציפורים? 

אומר רש"י לפי שהוא פטפט, לכן יביא ציפורים שהן מפטפטות, ומכאן שהנשמה שממנה כח הדיבור 

מכונה ציפור. ומבאר ה'חתם סופר': הדין הוא שהבטחון בהקב"ה הוא חשוב ומחוייב, אך כל זאת 

בכל ענין מעניני העולם הזה, אבל לענין השגות האדם בענייני רוחניות אין לנהוג בבטחון, אלא כל 

ההשגות הם בכח השתדלותו של האדם. באותו מעשה המובא בגמ' השליח ציבור שירד לפני התיבה 

התכוון באמירתו כך: "אתה מרחם על קן ציפור ]היינו הגוף[, שהרי אתה אומר שצריכים לבטוח בך 

בענייני העולם הזה, אם כך חוס ורחם גם עלינו, שנבטח בך בענייני העולם הבא!" ]אמר רבה שהוא 

יודע יפה לדבר, ואביי אמר הלא משתקין אותו[ רבה רצה לחדד אצל אביי את הנקודה שבענייני 

העולם הבא לא סומכים על סייעתא דשמיא אלא הכל תלוי בהשתדלות של האדם!

בטחונו  מגודל  אוכל  כלל  איתו  לקח  לא  הוא  למערה,  בנו  עם  הלך  יוחאי  בר  שמעון  כשרבי 

בהקב"ה, כי אוכל זה רק צורך גשמי, ובטח על הקב"ה שיתן לו צרכיו, אבל כשהוא למד שם תורה 

פשט את בגדיו שלא יתבלו ונכנס בתוך האדמה ולמד ולא סמך בזה על הנס )כמבואר בשבת 

לג, ב(. וצריך עיון, מדוע לענין צרכי מזונותיו הוא בטח בה' יתברך שיזמין לו את מאכלו, ואילו 

לענין הבגדים הוא עשה השתדלות שבגדיו לא יבלו ומדוע לא בטח על השי"ת שיספק לו בגדים 

כפי צרכו? והביאור בזה, כי לבישת הבגדים יש בהם צורך לתפילה, ומאחר וזה כבר לא לצורך 

גשמיות, אלא לצורך ענין רוחני, כאן צריך לעשות את שיא ההשתדלות ]כי מאחר ולא ידע כמה 

זמן נגזר עליו ועל בנו לשהות במערה, חשש פן הבגדים ישחקו או יפרמו במשך התקופה, וממילא 

לפתע ימצאו את עצמם ללא בגדים להתפלל בהם )חובת כיסוי לתפילה(, לכך פשטו בגדיהם, 

נכנסו ללמוד בתוך האדמה, מבוקר ועד ערב. ולתפילה, יצאו מן האדמה, ולבשו את הבגדים[. 

כלומר: בעניני העולם הזה צריך לבטוח בהקב"ה ולא להרבות בהשתדלות יתירה ]ואכן בזכות 

בטחונם בה' נעשה להם נס בתוך נס - עץ חרובים עם פירות גדל בן רגע )ועל פי דרך הטבע עץ 

חרובים טוען פירות לראשונה, רק לאחר שבעים שנה, כמבואר בתענית דף כ"ג( וגם נבע שם 

מעיין מים וכו'[, ואילו בענייני העולם הבא, מה שנוגע לקיום תורה ומצוות צריך לעשות את מירב 

ההשתדלות ]ורק לאחר שעשה האדם את כל ההשתדלויות והרבה בזה, אז יפנה למדת הבטחון[. 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  הרעת הרעו   תמוסר   ארחוה   

ותתקדמת תשניה - הנצרכת 

בטחונו  שיהיה  כדי  לאדם 

האדם  שידע  היא,  שלם, 

ברור  ויהיה   - אצלו  ויהברר 

לו, כי תבורא יהברך משקיף 

בכל  ומביט  צופה   - עליו 

ממנו  נעלם  ואין  מעשיו, 

נעלם  ולא   - ונסהרו  נגלתו 

הנגלים  מעשיו  מעיניו 

ונראתו  וצפונו  והנסתרים, 

האדם  לב  מחשבות  וגם   -

לפני   - והגלויות  הצפונות 

תכהוב  אמר  כאשר  לא,  אם  שלם  בלב  באלתיו  הוא  בוטח  והאם  בטחונו  ואם  גלויות,  הן  הבורא 

)התלים צד, יא(: 'ת' יודע מחשבוה אדם כי תמת תבל', ולא רק שהקב”ה יודע בכללות את מחשבות 

בני האדם כי הבל הם, אלא יודע הוא בפירוט את מחשבותיהם, ועל כך מביא רבנו את הפסוק 

- הרי ה’ שהוא בתוך ליבות בני אדם, 'תוא יבין'  הבא, ואמר )משלי כד, יב(: 'תלא הוכן ליבוה' 

- והוא יודע את מחשבות לבם )מצודת דוד(, ]‘הוא יבין’, מלשון התבוננות, שמכך ניתן ללמוד 

שהקב”ה יודע בידיעה מדוקדקת ומפורטת את כל מחשבותיהם של בני האדם )פת לחם([, ואמר 

)מלכים־א ח, לט(: 'כי אהת ידעה לבדך אה לבב כל בני תאדם' - את כל מחשבות לבם של בני 

 - יכולים להכיר בהם. וכשיהברר  זה גם את אותן המחשבות שבני האדם אינם  ובכלל  האדם, 

וכשיהיה ברור דבר תת

וגורם ש”מעליו”, וזהו ביאור 

המשך הפסוק: 'כי גבות מעל 

גבות שומר' - כל גורם ממתין 

ומצפה להיות מופעל על ידי 

שקדם  היינו  שעליו,  הגורם 

'וגבותים  אותו  ומפעיל  לו 

אלה  ולגורמים   - עליתם' 

רבים,  גורמים  עוד  קדמו 

והקב”ה הוא הגורם הראשון 

העונש  ולכן  הגורמים,  לכל 

מתמהמה לבוא, מפני שעדיין לא יצאו אל הפועל כל הגורמים הללו, שעל ידם גזר ה’ להביא 

את העונש על החוטאים )פת לחם(. ותליכוה דיני תבורא יהעלת - ודרכי הבורא יתעלה בהוצאת 

גזירותיו אל הפועל, הן יוהר מדי נעלמוה - נסתרות ועמוקוה ועליונוה מתגיע אל ידיעה חלקיתן - 

מכדי שנוכל להבין ולהשיג אפילו חלק מהן, כל שכן כללן - וכל שכן שאי אפשר לנו להבין ולהשיג 

את כלל הנהגתו. וכבר אמר תכהוב )ישעית נת, ט(: 'כי גבתו שמים מארץ' - כערך המרחק שגבהו 

השמים מן הארץ, 'כן גבתו דרכי' - בהבדל רב 'מדרכיכם ומחשבוהי ממחשבוהיכם'.

י  ּכִ ֶאְצלֹו,  ֵרר  ְוִיְהּבָ ַדע  ּיֵ ׁשֶ ִניה,  ֵ ַתּשׁ ָמת  ְוַתַתְקּדָ
ִקיף ָעָליו, ְוֵאין  ַרְך ַמׁשְ ַתּבֹוֵרא ִיְהּבָ

רֹו, ּוְצפּונֹו ְוִנְרֵאתּו, ְוִאם  נּו ִנְגֵלתּו ְוִנְסּהָ ֶנְעָלם ִמּמֶ

ר ָאַמר  ֲאׁשֶ ֵלם ִאם לֹא, ּכַ ֵלב ׁשָ ְטחֹונֹו ֵבאלָֹתיו ּבְ ּבִ

י  ּכִ ָאָדם  בֹוה  ַמְחׁשְ יֵֹדַע  ְיָי  יא(:  צד,  ים  ִתּלִ )ּהְ הּוב  ַתּכָ

ִלּבֹוה  ֹהֵכן  ֲתלֹא  יב(:  כד,  ֵלי  )ִמׁשְ ְוָאַמר  ָתֶבל,  ת  ֵתּמָ

ָיַדְעּהָ  ת  ַאּהָ י  ּכִ לט(:  ח,  )ְמָלִכים־א  ְוָאַמר  ָיִבין,  תּוא 

ֶתת  ֵרר  ְהּבָ ּיִ ּוְכׁשֶ ָתָאָדם.  ֵני  ּבְ ל  ּכָ ְלַבב  ֶאה  ָך  ְלַבּדְ

ֹבּתַ ׁשֵֹמר ּוְגֹבִתים ֲעֵליֶתם. ַוֲתִליכֹוה  י ָגֹבּתַ ֵמַעל ּגָ ּכִ

ַוֲעֻמּקֹוה  ַנֲעָלמֹוה  יֹוֵהר  ת  ִיְהַעּלֶ ַתּבֹוֵרא  יֵני  ּדִ

ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ ֶחְלֵקיֶתן,  ְיִדיַעה  ֶאל  יַע  ֵמַתּגִ ְוֶעְליֹונֹוה 

י ָגְבתּו  ְעָית נת, ט(: )ט(ּכִ הּוב )ְיׁשַ ָלָלן. ּוְכָבר ָאַמר ַתּכָ ּכְ

ֹבַהי  ְרֵכיֶכם ּוַמְחׁשְ ְבתּו ְדָרַכי ִמּדַ ן ּגָ ַמִים ֵמָאֶרץ ּכֵ ׁשָ

ֹבֵהיֶכם. ְחׁשְ ִמּמַ

ולפי זה מבוארים דברי המדרש הנ"ל, שדבר פשוט הוא שלא היה הוו"א שנהיה קדושים כהקב"ה, 

אלא שהמדרש בא להדגיש שלא נחשוב שקדושתינו וקדושת הקב"ה הם באותו ערך ויחס, שהן אותן 

סוג קדושה, וכל ההבדל הוא בפחות ויתר, כלומר, שהקב"ה קדוש הרבה יותר מקדושתינו, אין לומר 

כן אלא "קדושתי למעלה מקדושתכם", דאין שום ערך ויחס כלל בין קדושתינו לקדושת המקום, כי 

קדושתינו היא סוג קדושה אחרת לגמרי מקדושתו יתברך, ולא קרב זה לזה כלל, אלא הן שתי קדושות 

שונות לגמרי, וכשם שאין לומר שהשמים גבוהים מן הארץ, אחר שהשמים גבוהים, והארץ אין בה שום 

גבהות כלל, כך קדושתו יתברך גבוהה מאד בתכלית המעלה, ואין לה שום ערך ודמיון לקדושתינו.

ט. כי גבתו שמים מארץ כן גבתו דרכי מדרכיכם ומחשבוהי ממחשבוהיכם. "קדושים תהיו כי קדוש 

אני ה' אלוקיכם" )ויקרא יט, ב(, ובמדרש )ויק"ר כד, ט(: "'קדושים תהיו' - יכול כמוני, תלמוד 

לומר 'כי קדוש אני' - קדושתי למעלה מקדושתכם". והקשו המפרשים, מה היתה ההווה אמינא 

"יכול כמוני", וכי שייך להיות קדושים כהקב"ה?

ומחשבותי  מדרכיכם  דרכי  גבהו  כן  מארץ  שמים  גבהו  "כי  הכתוב:  אמר  דהנה  מבארים,  יש 

ממחשבותיכם" )ישעיה נה, ט(. וביאר המלבי"ם בשם העקרים שר"ל שלא תאמר שכל ההבדל 

בין מחשבותי ומחשבותיכם הוא רק הבדל בפחות ויתר, כלומר, שמחשבות הקב"ה ומחשבותינו 

הן באותן ערך ויחס וכיוון, וכל ההבדל הוא רק בכך שמחשבות השי"ת הן יותר עמוקות בהרבה 

ממחשבותינו, אין זה נכון, אלא שאין ביניהם שום ערך ויחס כלל, כי כמו שאין לומר שהשמים 

גבוהים מן הארץ, מאחר והשמים גבוהים, והארץ אינה גבוהה כלל, ולא שייך לצרפם ביחס אחד 

כלל, וכמו שלא שייך לייחס את המציאות וההעדר כאחד, כן באופן זה גבהו דרכי מדרכיכם, 

שדרכי גבוהים בתכלית המעלה, אבל דרכיכם אינם גבוהים כלל. 

 עיונים 

 עיונים 
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 ארחוה תמוסר  הרעט הרעח  ארחוה תמוסר 

ישתף  ולא   - מתברואים 

כלומר,  בה’,  בבטחונו  אחר 

וגם על אחד  שיבטח על ה’ 

מן הברואים, וייפסד ביטחונו 

תולהו  בתשההף  באלותיו 

שמשתף  בכך  כי   - עמו 

ה’  מלבד  אחר  נוכח  בבטחו 

מאבד  בה’  בטחונו  יתברך, 

שלמרות   - יהודה עם חסידוהו  מלך  לך, מת שנאמר באסא  ידוע  וכבר   - ידעה  וכבר  ערכו.  את 

 חסידותו עה שסמך על תרופאים - בעת מחלתו סמך על הרופאים, דכהיב - וכמו שכתוב )דברי

תימים־ב טת, יב(: 'וגם בחליו לא דרש אה ת'' - להתפלל אליו, כי ברופאים - שם בטחונו ברופאים, 

ונענש על תת על אף שהיה חסיד, ואמר תכהוב )ירמית ית, ת(:

שאין  מעצמו  יבין  לבוטח, 

יהיה  לא   - לטעון  לו  ראוי 

להצהיר,  מצדו  נכון  זה 

שתוא בוטח באלתים יהעלת 

שאומר  ידי  על   - בדיבורו 

מבלי  בו,  בוטח  שהוא  בפיו 

בלבו  באמת  עליו  שיבטח 

ליבו  בכל   - ובמצפונו 

ושלום  חס   - ויתית  ובסתרו, 

מי  בכלל   - במעלה  יהיה 

כט,  )ישעית  עליתם  שנאמר 

כבדוני  ובשפהיו  'בפיו  יג(: 

ולבו רחק ממני' - אלא צריך 

שיהיה תוכו כברו, ופיו ולבו 

שווים בבטחונו בה’ ]ובפרט, שהרי מי שאינו בוטח בה’, מסיר ה’ ממנו את השגחתו ועוזב אותו 

ביד מי שבטח עליו, כמו שכתב רבינו לעיל בתחילת שער הביטחון ומזה יגרם חילול ה’, שיאמרו 

הבריות שחס ושלום עזב ה’ את מי שבטח עליו )מרפא לנפש([.

ותתקדמת תשלישיה - הנצרכת לאדם כדי שיהיה בטחונו שלם, היא, שייחד אלתיו בבטחונו בו - 

שיבטח על אלוהיו בלבד, במת שתוא חייב לבטוח בו - בדברים שהוא חייב לבטוח בו, ואל ישהף 

תולהו עמו, ויבטח עליו ועל אחד

ף  ּהֵ ּהַ ִתׁשְ ּבְ ֵבאלָֹתיו  ְטחֹונֹו  ּבִ ֵסד  ְוִיּפָ רּוִאים,  ֵמַתּבְ

ִעם  ָאָסא  ּבְ ֱאַמר  ּנֶ ֶ ּשׁ ַמת  ָיַדְעּהָ  ּוְכָבר  ִעּמֹו.  תּוָלהֹו 

ְכִהיב  ּדִ ָתרֹוְפִאים,  ַעל  ַמְך  ּסָ )יא(ׁשֶ ֵעה  ֲחִסידּוהֹו 

י  ָחְליֹו לֹא ָדַרׁש ֶאה ְיָי ּכִ ִמים־ב טת, יב(: ְוַגם ּבְ ְבֵרי ַתּיָ )ּדִ

הּוב )ִיְרְמָית ית, ת(:  רֹוְפִאים, ְוֶנֱעַנׁש ַעל ֶתת, ְוָאַמר ַתּכָ ּבָ

בֹוֵטַח  תּוא  ׁשֶ ִלְטעֹן,  לֹו  ָראּוי  )י(ֵאין  ַלּבֹוֵטַח, 

ָעָליו  ְבַטח  ּיִ ׁשֶ ִלי  ִמּבְ ְבִדּבּורֹו,  ת  ִיְהַעּלֶ אלִֹתים  ּבֵ

ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ִמי  ַמֲעַלה  ּבְ ְוִיְתֶית  ּוְבַמְצּפּונֹו,  ִלּבֹו  ּבְ

דּוִני ְוִלּבֹו  ּבְ ָפָהיו ּכִ ִפיו ּוִבׂשְ ְעָית כט, יג(: ּבְ ֲעֵליֶתם )ְיׁשַ

י. ּנִ ִרַחק ִמּמֶ

ִבְטחֹונֹו  ַיֵחד ֱאלָֹתיו ּבְ ּיְ יה, ׁשֶ ִליׁשִ ְ ַתּשׁ ָמת  ְוַתַתְקּדָ
ב ִלְבטַֹח ּבֹו, ְוַאל  תּוא ַחּיָ ֶ ַמת ּשׁ בֹו ּבְ

ֶאָחד  ְוַעל  ָעָליו  ְוִיְבַטח  ִעּמֹו,  תּוָלהֹו  ף  ּהֵ ְיׁשַ

זו לא פנה אליו, ופנה אל רהבים ושטי כזב, אל אמצעים מגונים ותחבולות שווא”. עכ”ד.

וז”ל ה’בית הלוי’: “מגדר הבוטח המעולה, שיהיה לו הבטחון לא רק בידיים במיעוט המלאכה ולבו 

מלא רצונות, דזה אינו בוטח בלב, ועיקר הבטחון תלוי בלב, כמאמר הכתוב )תהלים כח, ז( ‘בו 

בטח לבי’, ועל כן צריך שגם לבו ורצונו יהיו שקטים ושלוים ולא יהיה לו שום רצון בלבו...”. 

יא. שסמך על תרופאים. אמנם עצם הזדקקותו לרופאים לא היה חטא, אלא מה שסמך לבו עליהם, 

שהרי מבואר לקמן בדברי רבינו ]פרק ד'[ שמותר להזדקק לרופאים ואף מצוה, רק שאין לתלות 

מותר  כחליים,  המקרה  חל  ואם  וז"ל:  תי"ג(,  ס'  )ח"א  הרשב"א  בשו"ת  כתב  וכן  בהם.  בטחונו 

להתעסק ברפואות, ובלבד שיהא לבו לשמים, וידע שאמיתת הרפואה ממנו וידרשנו, ולא שיכוין 

שהכל תלוי בסם הפלוני וברפואת האיש הרופא, והוא אמרו באסא גם בחליו לא דרש את ה' כי 

אם ברופאים עכ"ל.

וכן כתב ה'ברכי יוסף' )יור"ד של"ו ס"ק ב'( וז"ל: ינהוג כדרכן של בני אדם להתרפאות על ידי 

רופא ולבו בל עמו, רק ידבק בקונו למתקף ברחמי בכל לבו ובו יבטח דווקא עכ"ל, ומטעם זה 

גם בלקחו את התרופה, צריך לצרף לזה תפילה שיהיה עסק זה לרפואה, עיין שלחן ערוך או"ח סי' 

ר"ל וב'משנה ברורה' שם, כדי שישים בטחונו בו יתברך ולא יבטח ברפואה. ומטעם זה גנז חזקיהו 

המלך את ספר הרפואות )ברכות י' ע"ב(, שהיו העולם סומכים עליהם בחוליים ולא דורשים את 

ה', )שו"ת הרשב"א ח"א תי"ג(. 

מבלי שיבטח עליו בליבו ובמצפונו.  י. אין ראוי לו לטעון שתוא בוטח באלותים יהעלת בדיבורו 

ה’חזון איש’ )‘אמונה ובטחון’ פ”ב אות ב’( אחר שהרחיב לבאר ענין אמונה ובטחון, כתב: “נקל 

לשגר בפיו ובשפתיו את הבטחון, שהוא הלכה ולא למעשה, רק כמתענג על דמיונות מזהירים 

ומשמחים, ומרוב הימים הוא מטעה את עצמו ומטעה את אחרים כי אמנם עלה על בני גילו במדת 

הבטחון, ולאמיתת הדבר משמש במדה זו להטבת חלומות נעימים על העתיד הכמוס”.

“ואמנם בזאת יבחן אם פיו ולבו שווין, האם בוטח הוא באמת או אך לימד לשונו לצפצף ‘בטחון’ 

‘בטחון’, ובלבו לא קוננה, כאשר נפגש במקרה הדורש בטחון, ואשר בשעה זו תפקידו של הבטחון 

לנהלו, להחלימו ולרפאותו, האם בשעה הקשה הלזו פנה אל הבטחון ויבטח בו, או דווקא בשעה 

 עיונים 

 עיונים 
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תמוסר  ארחוה   ארחוה תמוסר  הרפא הרפ  

 - מעבודהו  תבורא  בו 

בעבודת  חובתו  את  למלא 

ולעשוה  בה,  שנצטווה  ה’ 

מצוותיו,  ולקיים   - מצווהיו 

ולתיתתר מאשר תתתירו ממנו 

- ולסור מן הרע אשר הזהיר 

שתוא  מת  כפי  ממנו,  לסור 

מבקש - כפי שהבורא מבקש 

ממנו, כדי שיתית תבורא מסכים לתת לו במת שתוא בוטח עליו בו - את מה שהוא מקווה ובוטח 

להשיג ממנו, כמו שאמרו רבוהינו תכרונם לברכת )אבוה ב, ד(: 'עשת רצונו' - קיים רצונו של הקב”ה, 

כלומר את מצוות הבורא 'כרצונך' - כפי שאתה רוצה שימלא הקב”ה את משאלותיך, 'כדי שיעשת 

- כפי שהוא אכן רוצה למלא את רצונך  - כדי שימלא הקב”ה גם כן את רצונך 'כרצונו'  רצונך' 

ולהטיב עמך, כי זה הוא רצונו וחפצו של הבורא יתברך, להשפיע לאדם כל טוב.

בת'  יבטח  אשר  תגבר  'ברוך 

ותית ת' מבטחו' - שביטחונו 

תידוע  ומן  בלבד.  בה’  יהיה 

כי  הוא,  ידוע  דבר  והנה   -

שני  אדם  מבני  שימנת  מי 

לעשוה  יוהר  או  ממונים 

מסויים,  לתפקיד   - דבר 

ערך  אין   - מופסד  מינויו 

אחד  שכל  כיון  זה,  למינוי 

מרגיש  אינו  הממונים  מן 

יחידי  כאחראי  עצמו  את 

למילוי המשימה, מאחר שיש 

סומך  והוא  נוסף,  אדם  עמו 

על השני שיעשה את הדבר 

ומפני  א(,  ג,  עירובין  )ראה 

כך אין הממנה יכול לסמוך על אף אחד מהם שימלא תפקידו כנדרש. כל שכן מי שבטח גם על 

תאלתים וגם על תולהו, שייסהר בטחונו - שבטחונו ייפגם ולא ייחשב ]כי אם הדבר כך כשהוא 

סומך על שני בני אדם, השווים במהותם ובמעלתם, ואין אחד מקפיד אם הוא סומך גם על חבירו, 

כל שכן במי שבוטח בה’ ולהבדיל גם על מישהו אחר, שהוא נשאר קרח מכאן ומכאן, כי ה’ מסיר 

השגחתו ממנו, מפני שלא בטח עליו לבדו וזלזל בכבודו בכך שהשווה אליו את אחד מברואיו, 

לו  בידו לעזור  אין  ולעוזרו, שהרי הוא עצמו  לו  יוכל להועיל  בו לא  גם אותו שבטח  ומאידך 

במאומה לולא רצון ה’ )פת לחם([, ויתית תת - ביטחון מפוצל זה יהיה תסיבת תחתקת - יהיה הגורם 

החזק ביותר לתימנע ממנו מת שבטח עליו - שיימנע ממנו מלקבל את מה שהוא מקווה ובוטח 

 - להשיג ממנו יתברך, כמו שאמר )ירמית ית, ת(: 'ארור תגבר אשר יבטח באדם ושם בשר תרועו' 

ומשים חוזק בטחונו בעזרת בשר ודם, 'ומן ת' יסור לבו' - ומסיר מלבו את הביטחון בה’.

ותתקדמת תרביעיה - הנצרכת לאדם כדי שיהיה בטחונו בה’ בשלימות היא, שהתית תשגחהו חתקת 

ותשהדלוהו גדולת - שישגיח היטב וישתדל מאד לקיים מת שחייבו

ֵתר  ּוְלִתּתָ ִמְצֹוָהיו,  ְוַלֲעׂשֹוה  ֵמֲעבֹוָדהֹו,  ַתּבֹוֵרא  בֹו 

ְתֶית  ּיִ ׁש ׁשֶ תּוא ְמַבּקֵ ֶ ִפי ַמת ּשׁ ּנּו, ּכְ ר ִתְתִתירֹו ִמּמֶ ֵמֲאׁשֶ

ּבֹו, ָעָליו  בֹוֵטַח  תּוא  ֶ ּשׁ ַמת  ּבְ לֹו  ים  ַמְסּכִ  ַתּבֹוֵרא 

ד(:  ב,  )ָאבֹוה  ִלְבָרָכת  ִתְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵהינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ

ְרצֹונֹו,  ת ְרצֹוְנָך ּכִ ֲעׂשֶ ּיַ ֵדי ׁשֶ ת ְרצֹונֹו ִכְרצֹוְנָך ּכְ ֲעׂשֵ

ָיי ְוָתָית ְיָי ִמְבָטחֹו. ּוִמן  ר ִיְבַטח ּבַ ֶבר ֲאׁשֶ רּוְך ַתּגֶ ּבָ

ים אֹו  ֵני ְמֻמּנִ ֵני ָאָדם ׁשְ ת ִמּבְ ַמּנֶ ּיְ י ִמי ׁשֶ דּוַע, ּכִ ַתּיָ

ִמי  ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ ֻמְפָסד,  ִמּנּויֹו  ָבר,  ּדָ ַלֲעׂשֹוה  יֹוֵהר 

ְטחֹונֹו,  ּבִ ֵהר  ּסָ ּיִ ׁשֶ ְותּוָלהֹו,  ָתֱאלִֹתים  ַעל  ַטח  ּבָ ׁשֶ

ַטח  ּבָ ֶ ּנּו ַמת ּשׁ ַנע ִמּמֶ ת ַתֲחָתָקת ְלִתּמָ ּבָ ְוִיְתֶית ֶתת ַתּסִ

ר  ֶבר ֲאׁשֶ ָאַמר )ִיְרְמָית ית, ת(: )יב(ָארּור ַתּגֶ מֹו ׁשֶ ָעָליו, ּכְ

ר ְתרֹעֹו ּוִמן ְיָי ָיסּור ִלּבֹו. ׂשָ ם ּבָ ָאָדם ְוׂשָ ִיְבַטח ּבָ

ֲחָתָקת  ָחהֹו  ּגָ ַתׁשְ ְתֶית  ּהִ ׁשֶ ָתְרִביִעיה,  ָמת  ְוַתַתְקּדָ
בֹו  ִחּיְ ֶ ם ַמת ּשׁ לּוהֹו ְגדֹוָלת ְלַקּיֵ ּדְ ּהַ ְוִתׁשְ

לבו, כי השם בטחונו בבשר ודם, מלבד שאינו מועיל כמאמר הכתוב )תהלים קמו, ג( 'אל תבטחו 

בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה'. ובישעיה )ב, כ"ב( 'חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו כי 

במה נחשב הוא'. עוד זאת הרי קם ליה ב'ארור', וכמאמר הכתוב )ירמיה יז, ה( 'ארור הגבר אשר 

יבטח באדם', ומה מאוד גדלה הסיכלות, והיאך יוכשר בעיני עצמו לקבל עליו לטותא ]-קללה[ 

מפי נביא אשר היזקו וודאי וברור, בשביל בטחונו של בשר ודם שהוא הבל ובוודאי לא יועיל לו 

מאומה. ונמצא מפסיד בשתיים, אשר בעולם הזה לא ישיג מבוקשו וכמאמר הכתוב )איוב יא, כ( 

'ועיני רשעים תכלינה ומנוס אבד מנהם ותקותם מפח נפש'. וגם יענש בעולם הבא על העבירה 

שעשה, ונמצא הרע לנפשו בשני העולמות בשביל דבר רוח ובלתי מועיל.

ואחרי שיתברר להאדם כי אין ראוי לו לבטוח בשום בריה, יראה לשום בטחונו בו יתברך, כי הוא 

ולא  לישועה  פירוש אם חיכה  לישועה,  לו צפית  ובשעת הדין שואלים  אחד מהמצוות שבתורה, 

נתייאש ממנה והתחזק בבטחונו בכל פרט שנתחדש עליו, והבוטח מרוויח בשתיים, בעולם הזה 

בוודאי ישיג מה שחסר לו מהצטרכותו וכמאמר הכתוב )משלי י, יג( 'לא ירעיב ה' נפש צדיק', וכתיב 

)תהלים קיב, ז( 'משמועה רעה לא יירא נכון לבו בטוח בה'', והרבה פסוקים כדומה לזה, ועוד זאת 

ששכרו מרובה לעולם הבא שזה הוא כלל גדול בכל המצוות דשכר מצוה בהאי עלמא ליכא, וכל 

טובת עולם הזה הם רק פרי המצוות שאוכל בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא שכולו טוב.  יב. ארור תגבר אשר יבטח באדם. כתב ה'בית הלוי' )ליקוטים מכת"י(: וגם זאת ישים האדם אל 
 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  הרפג הרפב   תמוסר   ארחוה   

תבורא  על  שיבטח  מי  אבל 

ותוא  רצונו  את  שימלא   -

שהוא  בעוד   - אוהו  ממרת 

עובר על מצוותיו, כמת תוא 

דעהו  וכמת  טיפש,   - סכל 

וכמה   - ותכרהו  חלושת 

במה  והבנתו חלושים,  דעתו 

בעת  בה’  בו  בוטח  שהוא 

כי  דברו,  את  ממרה  שהוא 

האדם  שהרי   - רואת  תוא 

יודע, כי מי שנהמנת לו מבני 

אדם על דבר - שמי שנתמנה 

על ידי אדם לתפקיד מסויים, כשתוא מצות אוהו לתהעסק בצורך מצרכיו - בין שמינהו וציווהו 

לעסוק באחד מצרכיו, או מתתיר אוהו מדבר - ובין שציווהו והזהירו להימנע מדבר מסויים, ובעבור 

כך יתן שכרו או יעשה טובה אחרת בעבורו, ויעבור על מצווהיו - ואותו ממונה יעבור על ציוויו, 

ויגיע לממנת עברו על מצווהיו - כאשר ִיָוודע למי שמינהו שנמנע מלקיים את אשר ציווהו, הדבר 

ברור כי יתית המרי הזה תסיבת תחתקת - גורם חזק ביותר וסיבה בטוחה לתימנע ממנו תיעשוה מת 

שבטח עליו בו - שימנע מי שמינהו מלתת לו מה שהבטיחו. ואם אצל בני אדם הדומים זה לזה 

הוא כך, כל שכן מי שעבר על חוקי תאלתים

 - רצונו'  מפני  רצונך  'בטל 

והתגבר  תאוותך  את  בטל 

רצון  מפני  הרע  יצרך  על 

ה’ יתברך, 'כדי שיבטל רצון 

אחרים' - כדי שיבטל הקב”ה 

אחרים  של  רצונם  את 

המבקשים את רעתך, ויעשה 

זאת אפילו שלא בדרך הטבע, 'מפני רצונך' - בזכות שאתה מבטל רצונותיך מפני ציווי הבורא 

)מרפא לנפש(, ואמר תכהוב )התלים לת, ג(: 'בטח בת'' - ואל תאמר אם לא אגזול ואגנוב, או אם 

אתן צדקה לעני, במה אתפרנס? אלא 'ועשת טוב' - הרי שהפסוק תולה את מדת הביטחון בעשיית 

הטוב, שהוא קיום המצוות. 'שכן ארץ' - ואז תשכון בארץ לאורך ימים, כי יתן לך ה’ מזונותיך 

במקומך ולא תצטרך לנדוד למרחקים )מלבי”ם(, 'ורעת אמונת' - תשיג מזונותיך בכבוד, בשכר 

האמונה שהאמנת בה’ ושמת את בטחונך בו )עפ”י רש”י ופת לחם(, ואמר )איכת ג, כת(: 'טוב ת' 

לקויו' - לבוטחים בו ומקוים אליו, אך לא לכולם, אלא 'לנפש הדרשנו' - לנפש אשר תדרוש 

לעשות את רצון הבורא בקיום מצוותיו )טוב הלבנון(.

ְבַטח ַעל ַתּבֹוֵרא ְותּוא ַמְמֶרת אֹוהֹו,  ּיִ ִמי ׁשֶ ֲאָבל 
ת  ֲחלּוׁשָ ַדְעּהֹו  ת  ְוַכּמָ ָסָכל,  תּוא  ת  ּמָ )יד(ּכַ

ֵני  ת לֹו ִמּבְ ְהַמּנָ ּנִ י ִמי ׁשֶ י תּוא רֹוֶאת, ּכִ ָרהֹו, ּכִ ְוַתּכָ

ק  ְלִתְהַעּסֵ אֹוהֹו  ת  ְמַצּוֶ תּוא  ׁשֶ ּכְ ָבר,  ּדָ ַעל  ָאָדם 

ָבר, ְוַיֲעֹבר ַעל  ָרָכיו, אֹו ַמְתִתיר אֹוהֹו ִמּדָ ֹצֶרְך ִמּצְ ּבְ

י ִיְתֶית  ת ָעְברֹו ַעל ִמְצָוהֹו, ּכִ יַע ַלְמַמּנֶ ִמְצֹוָהיו, ְוַיּגִ

ַטח  ּבָ ֶ ּנּו ֵתָעׂשֹוה ַמת ּשׁ ַנע ִמּמֶ ת ַתֲחָתָקת ְלִתּמָ ּבָ ַתּסִ

ָתֱאלִֹתים  י  ֻחּקֵ ַעל  ָעַבר  ׁשֶ ִמי  ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ ּבֹו.  ָעָליו 

ְרצֹון  ל  ַבּטֵ ּיְ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְרצֹונֹו  ֵני  ִמּפְ ְרצֹוְנָך  ל  ּטֵ )יג(ּבַ

ג(:  לת,  ים  ִתּלִ )ּהְ הּוב  ַתּכָ ְוָאַמר  ְרצֹוֶנָך,  ֵני  ִמּפְ ֲאֵחִרים 

ֱאמּוָנת,  ּוְרֵעת  ֶאֶרץ  ָכן  ׁשְ טֹוב  ת  ַוֲעׂשֵ יָי  ּבַ ַטח  ּבְ

ּנּו. ְדְרׁשֶ ְוָאַמר )ֵאיָכת ג, כת(: טֹוב ְיָי ְלקָֹוו ְלֶנֶפׁש ּהִ

הדבר לכפרי הרואה את בת המלך, ברור הדבר שהוא לא יבוא לחמוד כלל לישא אותה, מפני 

שהוא יודע שזה לא יתכן כלל. נמצא שדבר שאדם מבין שלא שייך שיהיה לו, הוא אינו חומד או 

רוצה אותו. כך צריך האדם לבטל את כל רצונותיו מפני רצון השי"ת, ביודעו שאין בבריאה רצון 

אחר מלבד רצונו יתברך. 

יד. כמת תוא סכל. ה'חתם סופר' )פרשת ויקרא, עמוד ה', ד"ה כל המנחה( פירש את הפסוק: 'כל 

המנחה אשר תקריבו לה' לא תעשה חמץ'. שמרמז על הבוטח בה' שנקרא בלשון 'מנחה' ע"ש מה 

שכתב ב'חובת הלבבות' שהבוטח בה' יש לו 'מנוחת הנפש' והשליך יהבה על מי שבטחה בו, ועליו 

נאמר כך 'לא תעשה חמץ', שהחמץ מרמז על חטא, וכוונת הכתוב שלא יהיה כסיל מתעבר ובוטח, 

שלא יהא הבוטח בה' בעל חטא כי אם כן מה לו ולבטחון. 

יג. בטל רצונך מפני רצונו. מדוע נאמר 'בטל' רצונך ולא 'העבר' או 'שבר'? 

זו מעלה טובה והלוואי  אמר רבי אליהו לופיאן זצ"ל: אמנם העולם אומרים ששבירת המידות 

הרצונות שלו  ולשרש את  צריך האדם לעקור  זה התכלית. אלא  לזה, אבל האמת שאין  ונגיע 

רצונך  'בטל'  התנא  שאמר  וזהו  השי"ת!  מרצון  חוץ  וכלל  כלל  אחר  רצון  לו  יהיה  שלא  עד   -

מפני רצונו, ולא 'העבר' או 'שבר' רצונך, כי אז היה אפשר להבין שיוכל להיות לך רצון משלך, 

רצונך,  'בטל'  ואמר  בלשונו  התנא  דקדק  ולכן  מקום.  של  לרצונו  אותו  ותכניע  שתשבר  אלא 

היינו צריך אתה לבטל הרצון העצמי מכל וכל כאילו לא היה מעולם, וכך תוכל לעמוד איתן 

מרצונו של חוץ  רצון  שום  לך  אין  כי  בעוה"ז,  הנושבות  החזקות  והרוחות  כל המשברים   בפני 

מקום.

והדרך לביטול הרצון עד שהאדם לא ירצה כלל לעשות אחרת מרצון ה', אומר רבי אליהו אליעזר 

דסלר, הוא ע"י שיתרחק הרבה מהרצונות שלו - אז שוב לא ירצה בהם. יסוד זה הוא עפ"י דברי 

ה'אבן עזרא' על הפסוק "לא תחמוד" )שמות כ, יד(, השואל כיצד מצווה התורה על האדם שלא 

לחמוד, הרי הלב חומד דברים יפים, ואין זה בשליטתו של האדם להימנע שלא לחמוד? אלא דומה 

 עיונים 

 עיונים 



הלבבות שער הבטחוןחובות 

תמוסר  הרפת   ארחוה 

ביושר לבב הלבבותשער הבטחון חובות 

תמוסר  ארחוה  הרפד  

ותעיד  יעד  אשר  ומצווהיו, 

עליתם - שה’ הבטיח עליהם 

והזהיר עליהם בעונש.  שכר 

]עוד אפשר לבאר, אשר יעד 

- ה’ יתברך בכבודו ובעצמו, 

ידי  על   - עליהם  והעיד 

נביאיו וחכמיו )הגר”י עמדין, 

שהתית  הלבבות([,  מנוח 

נכתבת  עליו  תבוטח  הוחלה 

שתהיה  וודאי   - כשימרתו 

בלתי  בה’  הבוטח  תקוות 

אמינה ובלתי מתקבלת בזמן 

יתית  ולא  רצונו,  על  שעובר 

בוטח  בשם  לתיקרא  ראוי 

באלתים, אך תוא - אלא הרי 

ברשעות  אדם  ינהג  למה   - יבצע'  כי  חנף  'כי מת הקוה  כת, ח-ט(:  )איוב  הוא כמו שאמר תכהוב 

ובגזלנות, הרי סופו הוא 'כי ישל אלות נפשו' - שהאלהים יטול וישליך את נפשו מעליו. 'תצעקהו 

ישמע אל' - וכי ישמע ה’ את צעקתו של הגזלן כשיצעק אליו בבוא עליו צרה למלטו ממנה?! 

ונאוף  'תגנוב רצוח  ת, ט(:  )ירמית  יועילוהו, ואמר  לא  בה’  ובטחונו  הרשע  הרי שתפילת  )רש”י(. 

ותשבע לשקר', ואמר )ירמית ת, י( הנביא שלאחר שעשו מעשים אלו: 'ובאהם ועמדהם לפני בביה 

תתת אשר נקרא שמי עליו', ומסיים הכתוב בתמיהה: ‘ואמרתם נצלנו למען עשות את כל התועבות 

האלה’ - האם אתם חושבים כי על ידי שתבואו לבית המקדש להתפלל תינצלו מהעונש המגיע 

לכם עבור כל תועבותיכם? ואמר )ירמית ת, יא(: 'תמערה פריצים תית תביה תתת אשר נקרא שמי 

עליו' - האם אתם חושבים את בית המקדש למערה של פושעים, המשמשת להם מפלט ומחבוא 

אחרי שביצעו את פשעיהם, כך תחשבו שאתם ניצולים בבואכם אל בית המקדש )רד”ק(, הרי 

שלא יועיל הביטחון לרשע.

ְתֶית  ּהִ )טו(ׁשֶ ֲעֵליֶתם,  ְוֵתִעיד  ָיַעד  ר  ֲאׁשֶ ּוִמְצֹוָהיו, 

ְולֹא ְמֵרתּו,  ּיַ ְכׁשֶ ִנְכָתָבת  ָעָליו  ַתּבֹוֵטַח   ּהֹוֶחֶלה 

אלִֹתים, ַאְך תּוא  ם ּבֹוֵטַח ּבֵ ׁשֵ ֵרא ּבְ ִיְתֶית ָראּוי ְלִתּקָ

ְקַוה  ּהִ ַמת  י  ּכִ ח-ט(:  כת,  )ִאּיֹוב  הּוב  ַתּכָ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ

ֲתַצֲעָקהֹו  ַנְפׁשֹו,  ֱאלֹוּתַ  ל  ֵיׁשֶ י  ּכִ ִיְבָצע  י  ּכִ ָחֵנף 

ְוָנאֹף  ָרֹצַח  ֲתָגֹנב  ט(:  ת,  )ִיְרְמָית  ְוָאַמר  ֵאל,  ַמע  ִיׁשְ

ם  ֶקר, ְוָאַמר )ִיְרְמָית ת, י(: ּוָבאֶהם ַוֲעַמְדּהֶ ֶ ֵבַע ַלּשׁ ָ ְוִתּשׁ

ְוָאַמר ָעָליו,  ִמי  ׁשְ ִנְקָרא  ר  ֲאׁשֶ ת  ַתּתֶ ִיה  ּבַ ּבַ  ְלָפַני 

ר  ת ֲאׁשֶ ִיה ַתּתֶ ִרִצים ָתָית ַתּבַ )ִיְרְמָית ת, יא(: ַתְמָעַרה ּפָ

ִמי ָעָליו. ִנְקָרא ׁשְ

צ”ע, שהרי אמרו חז”ל )ילקוט תהלים פרק לב( על הפסוק “והבוטח בה’ חסד יסובבנו” - “אפילו 

רשע ובוטח בה’ חסד יסובבנו”, וכן מובא במדרש תהלים )כה(: “משל לאחד שהיה לסטים תפסוהו 

והלקוהו, אמר: ‘קרוב למלך אני’, הביאוהו להמלך, א”ל המלך: ‘וכי אתה קרוב שלי'?! א”ל: ‘בטחתי 

בך’. אמר המלך: ‘הואיל ובטחת בי עלי להצילך’”. מבואר בזה שענין בטחון שייך אפילו לרשע, 

שע”י הבטחון מפיק רצון מה’ אע”פ שאינו ראוי לפי מעשיו, וצ”ע. 

נגד  שהוא  בדבר  כשחוטא  רק  זה  בטחון,  שייך  לא  שברשע  מהפסוקים  שמוכח  שמה  ואפשר, 

הבטחון עצמו, שבוטח רק במחשבתו ואילו מעשיו נוגדים את בטחונו, שבזה מוכח שאין בטחונו 

אמיתי, וכגון, הגוזל ממון חבירו, שאינו ראוי להיקרא בשם בוטח כלל, ומחשבתו ניכרת מתוך 

מעשיו שאין האמונה בהשגחה פרטית נר לרגליו, שכן ממה נפשך אם בוטח הוא למה יגזול, הרי 

אין אדם נוגע במוכן לחבירו אפילו כמלא נימא )יומא לח, ב(, ומה שמוכן לו יקבלנו בהיתר, נמצא 

שמעשיו מוכיחין על בטחונו שמזויף הוא, ואין לו לצפות שה’ ישמע תפלתו, וכמו כן החוטא בענין 

משא ומתן באמונה, ועושהו באופנים האסורים עפ”י התורה, וסיבת חטאו היא שנחפז להשיג הון, 

ובוטח בה’ שבדרך זו ישיג את מבוקשו, הנה בזה האופן אין בטחונו אמיתי, דאם היה בטחונו 

כראוי הרי אין מעצור לה’ להושיע באופנים המותרים. אבל אם הבטחון הוא אמיתי, בזה אמרו 

‘חסד יסובבנו’, ואפילו הוא רשע בענינים אחרים. 

ועוד נראה, והוא העיקר, דהנה אמרו במסכת פסחים )קיח, א( שהקב”ה גובה חובתו של אדם 

בטובתו. כלומר, אדם המחוייב בעונש על חטאו, הקב”ה עושה עמו חסד וגובה ממנו את חובתו 

מן הטוב שהוא עצמו השפיע עליו, כגון את חובו של העשיר גובה בשורו, ואת חובו של העני 

גובה בשיו, ועל ידי הפגיעה והחיסרון בטובה שיש לו אזי החוב משתלם ומתכפר חטאו. וכן הוא 

גם בזה הבוטח שאינו מקיים מצוותיו של הקב”ה, שאמנם מידת הבטחון פועלת גם אצלו שיונהג 

במידת החסד, אלא שכיון שיש לו חובות, אינו מקבל שפע זה אלא משמש הוא לפרעון חובותיו. 

וכך מצינו אצל יעקב אבינו, שבטחונו בה’ היה גדול מאד, כמו שנאמר “האלקים הרועה אותי 

מעודי עד היום הזה” )בראשית מח, טו(, ואעפי”כ כאשר בא עשיו לקראתו, כתוב “ויירא יעקב 

יעקב  שגם  הרי  החטא.  יגרום  שמא  א(  ד,  )ברכות  חז”ל  ופירשו  ז(,  לב,  )שם  לו”  ויצר  מאד 

בעוצם בטחונו, ועל אף הבטחה מיוחדת שניתנה לו ביציאתו מבית אביו, “ושמרתיך בכל אשר 

סיבה  הוא  האמיתי  הבטחון  אמנם  שכאמור  אלא  כלל.  לפחד  סיבה  לו  אין  הלא  וא”כ  תלך”, 

לשפע והרווחה, אך כאשר גורם החטא קיים וצריך להיענש בסיבתו, גובים חוב זה מאותה טובה 

רבי אהרן’ ח”א )‘משנת  זהו העונש  ומניעת אותה טובה  לו,  בגין הבטחון שהיה   העתידה לבא 

עמ’ יח וח”ד עמ’ עב(. 

טו. שהתית הוחלה תבוטח עליו נכתבת כשימרתו, ולא יתית ראוי לתקרא בשם בוטח באלקים. מבואר 

מדברי רבינו שלא שייך בטחון כשעובר על רצון ה’, ומביא לכך סייעתא מהפסוקים. והדברים 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  הרפת הרפו   תמוסר   ארחוה   

מן  תמים  אה  תמעלים 

קשורים  הבאר  אל   - תבאר 

המים.  את  להעלות  כלים 

הקרובה,  הסיבה  הוא  הכלי 

הסופית  הפעולה  הוא  כי 

הקרובה ביותר אל התכלית 

מהבאר  המים  הוצאת  שהיא 

המים  שאיבת  ]פעולת 

נעשית  האדמה  ממעמקי 

בהמה  קושר  האדם  כך: 

מפעיל  זה  גלגל  לגלגל, 

דלי.  בו  שקשור  אחר  גלגל 

הבהמה מסובבת את הגלגל, 

שמסובב את הגלגל שהדלי תלוי בו, ועל ידי כך מעלה הדלי את המים. הדלי הוא “הגורם הקרוב” 

להעלאת המים מעומק הבאר על פני הארץ, מפני שהוא קרוב ביותר אל המים וגומר את פעולת 

השאיבה[, וסיבהו תרחוקת - ודוגמא לגורם רחוק היא, תאדם עצמו, שתוא קושר תבתמת אל תגלגל 

“הגורם הרחוק”  ]והוא  לגלגל,  ידי שקשר את הבהמה  - האדם שהתחיל בפעולת השאיבה על 

המים  מּוָצִאים  שבסופם  הבאים  בשלבים  הגורמים  של  לפעולתם  הגורמת  היא  פעולתו  שהרי 

מן הבאר, ופעולתו רחוקה מגמר פעולת השאיבה[ ומניעהו - והבהמה מפעילה ומניעה )מלשון 

‘תנועה’( את הגלגל לתעלוה את תמים מהחהיוה תבאר אל פני תארץ. אך תסיבוה - ואילו שאר 

הגורמים ה”אמצעיים” אשר הן בין תאדם ותכלים - בין האדם הקושר את הגלגל ועד הדלי המעלה 

את המים, הם מצועים בין שני תדברים - הם גורמי ביניים המגשרים בין שני הדברים, בין הגורם 

הרחוק )-האדם( לגורם הקרוב )-הדלי(, ותם תבתמת ותעיגולים - הבהמה והגלגלים, שמניע קצהם 

אה קצהם - המפעילים זה את זה, שכל הקודם בהם מניע ומסובב את הבא אחריו, ותחבל - וגם 

החבל שבו קשור הדלי לגלגל, הוא בכלל הגורמים האמצעיים. ואם יקרת פגע לאחה מן תסיבוה 

מן  באחד  קלקול  יקרה  אם  הדבר;  יושלם  לא  האמצעיים  הגורמים  שלימות  ולולא   - תנתכרוה 

המקשרים והמגשרים בין האדם לדלי, לא יוגמר תענין תמכוון בתם - לא תצא אל הפועל המטרה 

הסופית שרצו להשיג אמצעותם, שהיא הוצאת המים מהבאר. וכן הוא גם בנוגע לשאר תמעשים - 

 שאר הפעולות המתהוות בעולם תיוצאים אל גבול תתויית - הפעולות היוצאות אל הפועל ומתהוות

בבריאה,

 - תחמישיה  ותתקדמת 

שיהיה  כדי  לאדם  הנצרכת 

שיהבאר  היא,  שלם,  בטחונו 

לו,  ברור  שיהיה   - אצלו 

יציאתם  כי   - תשלמה  כי 

תדברים  של  הפועל  אל 

והמתרחשים  תמהחדשים 

תיצירת  לאחר  תתת  בעולם 

העולם,  בריאת  לאחר   -

נעשים   - דברים  בשני  תוא 

אופנים:  משני  אחד  ידי  על 

מפני  אופן אחד מתם,   - אחד 

וחפצו  יהעלת  תבורא  גתירוה 

ביציאהם אל גבול תתויית - על 

ברצונו  יתברך  שהבורא  ידי 

גזר שדברים אלה יתהוו ויהיו 

סיוע  ללא  למציאות  תיכף 

האופן  אופנים.  בשני  העושר  אליו  יגיע  לאדם,  עושר  ה’  ברצון  נגזר  כאשר  ]לדוגמא:  אחר  מדבר 

הראשון, שיתעשר על ידי מטמון שמצא לפתע, או מפני ירושה גדולה שקיבל מקרובי משפחתו ללא 

כל טורח ועמל. ההתעשרות נעשתה מיד כשרצה והחליט הקב”ה להעשיר אדם זה[. ותשני - והאופן 

השני הוא, סיבוה ומצועים - על ידי גורמים ואמצעים ]כגון, שהעושר שנגזר עליו יגיע על ידי טירחה 

שיצטרך לנסוע על פני ימים ונהרות ודרכים רחוקות ומסוכנות במשך זמן רב עד שיגיע לצבירת הון, 

ובאופן הזה רצון ה’ שהשגת העושר תצא אל הפועל על ידי השתלשלות של אמצעים וגורמים רבים 

)מרפא לנפש([, מתם קרובים ומתם רחוקים - יש סיבות שהן קרובות אל הדבר שנתהווה, ויש סיבות 

שהן רחוקות מהדבר שנתהווה, ומתם נגלים - יש סיבות שגלוי וניכר לעין האדם שהן הסיבות שגרמו 

לאותה תוצאה, ומתם נסהרים - ופעמים שהסיבה להתהוות הדבר עתה נסתרת מעין האדם, וכלם רצים 

לתשלים - וכל הסיבות והגורמים מוציאים לפועל בזריזות את מת שנגתר תוייהו ותיראוהו - מה שגזר 

הבורא שיתהווה ויתגלה בעתר תאלתים לתם על תת - כשה’ מסייע להם בכך.

 - לגורם קרוב - כתוצאה תמים ממעמקי תארץ בגלגל  ודוגמא  ומשל   - ודמיון תסיבוה תקרובוה 

כשאיבת המים ממעמקי האדמה על ידי גלגל בכלים

ָתְרחֹוָקת,  הֹו  ְוִסּבָ ֵאר,  ַתּבְ ִמן  ִים  ַתּמַ ֶאה  ֲעִלים  ַתּמַ

ל, ּוְמִניָעהֹו  ְלּגַ ֵתָמת ֶאל ַתּגַ ר ַתּבְ תּוא קֹוׁשֵ ָתָאָדם, ׁשֶ

ֵני ָתָאֶרץ.  ּפְ ֵאר ֶאל  ּיֹוה ַתּבְ ְחּהִ ִים ִמּהַ ְלַתֲעלֹוה ַתּמַ

ין  ִלים, ִמּצּוִעים ּבֵ ין ָתָאָדם ְוַתּכֵ ר ּבֵ ּבֹוה ֲאׁשֶ ַאְך ַתּסִ

ִניַע  ּמֵ ׁשֶ ְוָתִעּגּוִלים,  ֵתָמת  ַתּבְ ְוֵתם  ָבִרים,  ַתּדְ ֵני  ׁשְ

ְקָצָהם ֶאה ְקָצָהם, ְוַתֶחֶבל. ְוִאם ִיְקֶרת ֶפַגע ְלַאַחה 

ֶתם.  ן ּבָ ֵמר ָתִעְנָין ַתְמֻכּוָ רֹוה, לֹא ִיּגָ ְתּכָ ּבֹוה ַתּנִ ִמן ַתּסִ

ַתֲתָוָית, בּול  ּגְ ֶאל  ַתּיֹוְצִאים  ים  ֲעׂשִ ַתּמַ ָאר  ׁשְ  ְוֵכן 

י  ּכִ ֶאְצלֹו,  ֵאר  ְהּבָ ּיִ ׁשֶ יה,  ַתֲחִמיׁשִ ָמת  ְוַתַתְקּדָ
ים  ׁשִ ְהַחּדְ ַתּמִ ָבִרים  ַתּדְ ָלַמה  ַתׁשְ

ְדָבִרים.  ֵני  ׁשְ ּבִ תּוא  ַתְיִציָרת,  ְלַאַחר  ת  ַתּתֶ עֹוָלם  ּבָ

יִציָאָהם  ת ְוֶחְפצֹו ּבִ ֵתרֹוה ַתּבֹוֵרא ִיְהַעּלֶ ֶאָחד ֵמֶתם, ּגְ

ֵמֶתם  ּוִמּצּוִעים,  ִסּבֹוה  ִני,  ֵ ְוַתּשׁ ַתֲתָוָית.  בּול  ּגְ ֶאל 

ּוֵמֶתם  ִנְגִלים  ּוֵמֶתם  ְרחֹוִקים,  ּוֵמֶתם  ְקרֹוִבים 

ְגַתר ֲתָוָיהֹו  ּנִ ֶ ִלים ַמת ּשׁ ם ָרִצים ְלַתׁשְ ִרים, ְוֻכּלָ ִנְסּהָ

ֵעֶתר ָתֱאלִֹתים ָלֶתם ַעל ֶתת. ְוֵתָראֹוהֹו ּבְ

ִים  ַתּמַ תֹוָצַאה  ּכְ רֹובֹוה,  ַתּקְ ּבֹוה  ַתּסִ ְוִדְמיֹון 
ֵכִלים  ּבְ ל  ְלּגַ ּגַ ּבַ ָתָאֶרץ  י  ֲעַמּקֵ ִמּמַ
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תמוסר  ארחוה   ארחוה תמוסר  הרפט הרפח  

וכאשר   - נסהכל  וכאשר 

בצורך תאדם  ונראה  נתבונן 

צריך  האדם  שאף   - לסבב 

להפעיל גורמים ולתהגלגל - 

לגמור  באמצעים  ולהשתמש 

את  להשיג  כדי   - עניניו 

תעין  בראוה  נמצאתו  צרכיו, 

- נראה זאת בחוש שללא הגורמים לא יצא שום דבר אל הפועל. כי תצריך אל תמתון - שהרי מי 

שהוא רעב וצריך לאכול, גם כשיושם לפניו תמאכל כראוי לו - כשהוא מוכן כראוי, אם לא יהגלגל 

לאכלו - אם לא ישתמש באמצעים כדי לאוכלו בתגבתהו אל

ל  ְלּגֵ ב ּוְלִתְהּגַ ֹצֶרְך ָתָאָדם ְלַסּבֵ ל ּבְ ּכֵ ִנְסּהַ ר  ְוַכֲאׁשֶ
ָתַעִין.  ְראּוה  ּבִ ִנְמָצֵאתּו  ִעְנָיָניו,  ִלְגַמר 

ֲאָכל  ַתּמַ ְלָפָניו  ם  ּיּוׂשַ ׁשֶ ּכְ תֹון,  ַתּמָ ֶאל  ִריְך  ַתּצָ י  ּכִ

ָתהֹו ֶאל  ְבַתְגּבָ ל ְלָאְכלֹו  ְלּגֵ ִיְהּגַ ָראּוי לֹו, ִאם לֹא  ּכָ

לא יהקבצו - אין הן יוצאות 

 - ותולהו  תאדם  מן  לפועל 

מכוח פעולות האדם או מפני 

בגתירה  אם  כי  אחרת,  סיבה 

תאלתים - שיגזור על הדבר 

 - ותתמנהו תסיבוה  שיתהווה 

על  וגורמים  סיבות  והכנת 

ידו, אשר בתן תיגמרם - שעל 

כמו  נגמרות,  הפעולות  ידם 

'ולו  ג(:  שאמר )שמואל־א ב, 

שהקב”ה   - עלילוה'  נהכנו 

מזמן כל הסיבות המסובבות כל דבר במספר ומניין. אם היתה חסרה סיבה אחת, לא היה הדבר 

יוצא אל הפועל )פת לחם(, ואמר )ירמית לב, יט(: 'גדל תעצת ורב תעלילית' - הקב”ה הוא אדון 

הסיבות ופועלם )פת לחם(. ומוסיף רבנו להביא את הפסוק הבא כדי למנוע את המחשבה הבאה: 

 אולי הסיבות הן אכן מאת ה’, אך התוצאה שיצאה אל הפועל אינה בכוונה תחילה, על כך ואמר 

- הרי מבואר שהסיבה שגרמה את הדבר היא ממנו  )מלכים־א יב, טו(: 'כי תיהת סיבת מעם ת'' 

לחם(. ואם התיינת  )פת  ומטרה שנוצרה ממנה  תוצאה  אותה  עבור  ברורה  כוונה  יתברך, מתוך 

מן  דבר  יציאה  הוגמר  לא  כלל,  הראשוניות  הסיבות  תהיינה  לא  ואם   - בכלל  נעדרוה  תסיבוה 

תפעולוה תטבעיוה אל גדר תתויית - שום פעולה לא תצא אל הפועל ולא תושלם בדרך הטבע.

ְגֵתַרה  ּבִ ִאם  י  ּכִ ְותּוָלהֹו,  ָתָאָדם  ִמן  צּו  ִיְהַקּבְ )טת(לֹא 

מֹו  ְמָרם, ּכְ ֶתן ִתּגָ ר ּבָ ּבֹוה ֲאׁשֶ ָתֱאלִֹתים ְוַתְתָמָנהֹו ַתּסִ

ְוָאַמר  ֲעִלילֹוה,  נּו  ִנְהּכְ ְולֹו  ג(:  ב,  מּוֵאל־א  )ׁשְ ָאַמר  ׁשֶ

ְוָאַמר  ת,  ָתֲעִליִלּיָ ְוַרב  ָתֵעָצת  דֹל  ּגְ יט(:  לב,  )ִיְרְמָית 

ְוִאם  ְיָי.  ֵמִעם  ת  ִסּבָ ָתְיָהת  י  ּכִ טו(:  יב,  )ְמָלִכים־א 

ֵמר ְיִציַאה  ְכָלל, לֹא ִהּגָ רֹוה ּבִ ּבֹוה ֶנְעּדָ ְתֶייָנת ַתּסִ ּהִ

ֶדר ַתֲתָוָית. ְבִעּיֹוה ֶאל ּגֶ ֻעּלֹוה ַתּטִ ָבר ִמן ַתּפְ ּדָ

טת. לא יהקבצו מן תאדם ותולהו כי אם בגתירה תאלותים ותתמנהו תסיבוה אשר בתן תגמרם. כתב 

הסיבה  לא  כי  יבין,  והצליח,  עסק  באיזה  כשעסק  “גם  מכת”י(:  מאמרים,  )ליקוטי  הלוי’  ה’בית 

]העסק[ גרמה לו הריווח, רק להיפוך הריווח ההוא שנגזר עליו גרם לכך שיזדמן לו הסיבה ]העסק[ 

שממנו יצאה המסובב הנרצה לו יתברך”.

ומסובב, פירוש, יש את הסיבה הגורמת את  ביאור דבריו, כי הנה בכל דבר בעולם יש סיבה 

שוררת  המסובב  ומהו  הסיבה  מהי  המדויקת  באבחנה  הסיבה.  מן  הנולדת  ]-התוצאה[  המסובב 

מבוכה רבה ורבים הם הטועים בזה. למשל, אדם השקיע כספו בעסק והרוויח מכך רווח גדול, 

בשכל האנושי נראה, כי ההשקעה היא הסיבה שממנה נוצר הרווח הגדול. אבל באמת זוהי טעות 

גדולה, שלא העסק גרם את הרווח, אלא מן השמים נגזר עליו שירוויח ומשום כן סובבו את מהלך 

העניינים שישקיע את כספו בעסק מוצלח וירוויח, נמצא א”כ כי לא העסק הוא הסיבה לרווח, 

אלא גזירת שמים שירוויח היא היא הסיבה והגורם שיזדמן לו עסק מוצלח וירוויח. 

ה’חפץ חיים’ היה אומר: מה שאנו רואים שהפיקח מצליח בעסקיו ולהיפך הטיפש אינו מצליח 

זו  לו כשרונות.  זה האיש שאין  ומסכן  אנו שהודות לכשרונותיו מצליח,  וחושבים  עני,  ונשאר 

הסתכלות לא נכונה, אלא, קודם ביאת האדם לעולם מכריזים למעלה פלוני יהיה עשיר ואלמוני 

יהיה עני )נדה טז, ב(, ואותו שנגזר עליו להיות עני חונן אותו הקב”ה במעט כשרונות. היינו שלא 

בגלל שהוא טיפש הוא לא מצליח, אלא להיפך, בגלל שנגזר עליו לא להצליח – הרי הוא טיפש, 

והרבה דרכים למקום.

ממשיך ה’בית הלוי’ לבאר על פי זה את הנאמר במדרש רבה )בראשית פרשה פט( על הפסוק 

)בראשית מא, א( ‘ויהי מקץ שנתים ימים ופרעה חולם’ - "הדא הוא דכתיב )איוב כח, ג( ‘קץ שם 

לחושך’, זמן נתן ליוסף כמה שנים יהיה בבית האסורים, כיון שהגיע הקץ - חלם פרעה חלום”. רצו 

בזה לשלול שלא נחשוב כי חלומו של פרעה גרם לכך שיוסף יצא מבית האסורים, אלא ההיפך 

הוא הנכון, שכיון שהגיע זמנו של יוסף לצאת מבית האסורים זה היה הסיבה לחלום פרעה. וכן 

בענין כתונת הפסים שלא נאמר כי הכתונת פסים שעשה יעקב אבינו ליוסף יתר על אחיו גרמה 

הגלות לאבותינו, אלא שכיון שהיתה גזירה קדומה לזה בברית בין הבתרים, ובאמת גזירת הגלות 

היא שסיבבה את הסיבה הלזו של הכתונת שעל ידה נתגלגל הגלות, ואם לא היה עושה לו הכתונת 

פסים היתה גזירת הגלות מתגלגלת על ידי סיבה אחרת, וכן בכל דבר המסובב, הנרצה לו יתברך, 

הוא הגורם שיזדמן להאדם הסיבה. עכת”ד. 

 עיונים 

 עיונים 
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תמוסר  ארחוה   ארחוה תמוסר  הרצא הרצ  

סיבוה  על  ולסבב  לחתור 

ולחפש  להשתדל   – תטרף 

אחר אמצעי מזונו ושאר מת 

ושאר   – אליו  צריך  שתוא 

נחלקת   - פנים  לשני  צרכיו, 

לשני טעמים:

אחד מתם - הסיבה הראשונה 

תחכמת  שחייבת  מפני  היא: 

בחינה תנפש – מפני שקבעה חכמת הבורא שיש לבחון את נפש האדם בעבודה תאלתים ובתמרוהו 

]וכפי שביאר רבנו באריכות לעיל בשער  – האם הוא בוחר בעבודת האלוקים או במרידה בו 

עבודת האלוהים פרק ט', שרצון הבורא להיטיב לנשמה ולהעלותה לדרגה העליונה ביותר, שאין 

יכולה להגיע אליה אלא עד שתרד לעולם הזה לגוף האדם ותעמוד במבחן, ותעבוד את  היא 

ידי שיגביה  - על  פיו ולעסו 

לפיו  ויכניסנו  האוכל  את 

ויאכל אותו, לא יישבר רעבונו 

הוא  וכך   - וכן  רעב.  ויישאר 

גם אצל תצמא בצרכו - כאשר 

האדם צמא וזקוק אל תמים - 

גם כשמונחת לפניו כוס מים 

עד  בכך,  צמאונו  יעבור  לא 

לפיו  המים  את  יושיט  אשר 

במה  שאפילו  הרי  וישתה, 

שכבר מונח לפני האדם, הוא 

צריך לעשות פעולות נוספות 

כדי להשלים את רצונו. וכל 

יימנע תמאכל ממנו  שכן אם 

להרבות  שצריך  שכן  וכל   -

האוכל  כשאין  בהשתדלות 

מוכן ומונח לפניו עד שיהגלגל 

- עד שיפעיל אמצעים להקנו - להכין אותו בטחינת ולישת ואפיית ותדומת לתת. ויוהר גלגול מתת 

וקשת - ואמצעים רבים וקשים מאלה עליו להפעיל, אם יצטרך לקנוהו ולהקנו - אם יצטרך גם לקנות 

תחילה את התבואה ולהכינה למאכל. ויוהר מתת עוד - ועוד יותר קשה הדבר, אם לא יתדמנו לו תדמים 

שיקנת אוהו בתם - אם אין לו הכסף הדרוש לקנות בו את התבואה, ויצטרך לגלגול ולסיבוב גדול 

ממת שתכרנו קודם - במקרה כזה עליו להפעיל גורמים ואמצעים רבים מאלה שהזכרנו, כדי להשיג 

את הכסף, דהיינו שישהכר בדמים - אם על ידי שישכיר את עצמו למלאכה, או שימכור מת שתוא 

 צריך לו מחפצים וקנינים - או שיוצרך למכור את חפציו שהוא משתמש בהם או את רכושו, וכיוצא

בתם.

ותעילת אשר בעבורת – והסיבה שבגללה חייב תבורא אה תאדם – גזר הבורא על האדם שיצטרך 

תּוא  ֶ ּשׁ ָאר ַמת  ּוׁשְ ֶרף  ַתּטֶ ִסּבֹוה  ַעל  ב  ּוְלַסּבֵ ר  ְלַחּתֵ

ֵני ָפִנים. ָצִריְך ֵאָליו, ִלׁשְ

ִחיַנה ּבְ ַתָחְכָמת  ָבת  ִחּיְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ֵמֶתם,   ֶאָחד 
ּוְבַתְמרֹוהֹו,  ָתֱאלִֹתים  ֲעבֹוַדה  ּבַ ֶפׁש  ַתּנֶ

ָצְרּכֹו  ֵמא ּבְ ּבֹר ַרֲעבֹונֹו. ְוֵכן ַתּצָ יו ְוַלֲעסֹו, לֹא ִיׁשְ ּפִ

ּנּו ַעד  ֲאָכל ִמּמֶ ַנע ַתּמַ ן ִאם ִיּמָ ּכֵ ִים. ְוָכל ׁשֶ ֶאל ַתּמַ

ת ְוַתּדֹוֶמת  ת ַוֲאִפּיָ נֹו ִבְטִחיָנת ְוִליׁשָ ל ְלַהּקְ ְלּגֵ ְהּגַ ּיִ ׁשֶ

ת, ִאם ִיְצָטֵרְך ִלְקנֹוהֹו  ת ְוָקׁשֶ ְלּגּול ִמּתֶ ָלֶתת. ְויֹוֵהר ּגִ

לֹו  נּו  ּמְ ִיְתּדַ לֹא  ִאם  עֹוד,  ת  ִמּתֶ ְויֹוֵהר  נֹו.  ּוְלַהּקְ

ְלִגְלּגּול  ְוִיְצָטֵרְך  ָבֶתם,  אֹוהֹו  ְקֶנת  ּיִ ׁשֶ ִמים  ַתּדָ

ר  ּכֵ ּהַ ׂשְ ּיִ ׁשֶ קֶֹדם,  ַכְרנּו  ּתָ ׁשֶ ת  ִמּמַ דֹול  ּגָ ּוְלִסּבּוב 

תּוא ָצִריְך לֹו ֵמֲחָפִצים  ֶ ְמּכֹר ַמת ּשׁ ּיִ ָדִמים, אֹו ׁשֶ ּבְ

ְוִקְנָיִנים, ְוַכּיֹוֵצא ָבֶתם.

ב ַתּבֹוֵרא ֶאה ָתָאָדם  ֲעבּוָרּת ִחּיֵ ר ּבַ ֲאׁשֶ ת  והלא הטעם מבואר בתורה שכיון שחטא אדם הראשון באכילה מעץ הדעת נגזר עליו 'בזעת אפיך )ית(ְוָתִעּלָ

תאכל לחם' )בראשית ג, יט(, ]וכדברי ה'מסילת ישרים' )פרק כ"א(: "וכבר היה האדם יכול להיות 

יושב ובטל והגזירה )-הקצבה שנקצבה לו מראש-השנה( הייתה מתקיימת, אם לא שקדם הקנס 

)-העונש על חטא אדם הראשון( לכל בני אדם: "בזעת אפיך תאכל לחם" )בראשית ג, יט(, אשר 

על כן חייב אדם להשתדל איזה השתדלות לצורך פרנסתו, שכך גזר המלך העליון, והרי זה כמס 

שפורע כל המין האנושי, אשר אין להמלט ממנו"[.

צריך שתסתדר  כך מהותית  כל  גזירה  היא, מכל מקום  גזירה  וביארו המפרשים, שאף שוודאי 

ושתתיישב היטב בהנהגת חיי האדם בעולם הזה – שאליו הוציא הקב"ה את אדם הראשון מגן עדן 

לאחר חטאו, ובפרט שידוע שעונשי הקב"ה אינם נקמה ח"ו, ובוודאי שיש בהנהגה זו תיקון וצורך 

לאדם, וזה מה שבא רבינו לבאר שגזירת העמל לצורך הפרנסה יש בכך סיוע לאדם בכמה אופנים.

ה'בית הלוי' )ליקוטי מאמרים, מכת"י( ביאר, כי יש שני ענינים: א. אחר שחטא אדם הראשון 

נגזרה עליו 'בזעת אפיך תאכל לחם' )בראשית ג, יט(, שנענש שהשגת צרכיו תהיה על ידי יגיעתו, 

וזהו בגדר עונש. ב. אחר שאכל מעץ הדעת נתווסף לו נטיה אל הרע והתאווה, ואם היה כמקדם 

]שכל צרכיו היו מזומנים לו ללא שום יגיעה[ היה פנוי רק לחטוא, וכמאמרם )כתובות פ"ה מ"ה( 

'שהבטלה מביאה לידי זימה', ועל כן נגזרה עליו היגיעה, על דרך אמרם )אבות ב, ב( 'יפה תלמוד 

תורה עם דרך ארץ, שיגיעת שניהם משכחת עון' ועל כן מוכרח האדם לאיזה אומנות בעסק. 

ית. ותעילת אשר בעבורת חייב תבורא אה תאדם לחתר ולסובב על סבוה תטרף ושאר מת שתוא צריך 

אליו, לשני פנים. יש לעיין, במה שכתב רבינו טעמים מדוע נגזר על האדם לעבוד קשה לפרנסתו, 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  הרצג הרצב   תמוסר   ארחוה   

ואשר לא גתר לו לתיגמר בתם 

– והדברים שגזר הבורא שלא 

ישיגם האדם, לא יגמר – לא 

יעלה בידו להשיגם, ויימנעו 

הבורא  כי   – תסיבוה  ממנו 

האמצעים  את  ממנו  ימנע 

אותם  להשגת  הדרושים 

 – ממנו  ונהבררו  דברים. 

ומהנהגתו של האדם בהשגת 

או  רפואתו  פרנסתו,  צרכיו: 

תעבודת  יתבררו  הנאותיו, 

ובבחירת  בכוונת  ותעבירת 

בעבודת  בוחר  הוא  האם   –

בו.  במרידה  או  האלוקים 

וזאת מתוך כוונתו ומתוך בחירתו לאחה מתנת מבלהי תאחרה – באיזו משתי הדרכים הוא בחר 

בהשגת צרכיו ]האם בחר להשיג את מזונו ויתר צרכיו בדרך היתר או בדרך איסור )טוב הלבנון([, 

ויהחייב אחר תת – ובהתאם לבחירתו יבואהו תגמול או תעונש – כפי מה שבחר, ואפילו לא גמר 

בתם תמעשת – ואפילו לא עלה בידו להוציא את שאיפתו לפועל בדרך שבחר בה ולהביאה לכלל 

מעשה.

– והסיבה השנייה לכך שגזר הבורא על האדם לחזר אחר פרנסתו ושאר צרכיו היא, כי  ותשני 

ולפעול באמצעים שונים   – ולחפש ולסבב לתבאה טרפו   - אילו לא תוצרך תאדם לטרוח ולחתור 

להשגת מזונו, וכל צרכיו היו מוכנים ומזומנים לפניו, אזי היה לו פנאי, ותית בועט בה' ורודף אחר 

תעבירוה, ולא תית משגיח – ולא היה משים לבו על מת

ה' למרות הנסיונות שיעמדו 

לנפש([, בחן  )מרפא  בדרכה 

את העמיד  לכן   –  אוהת 

במבחן, במת שמראת  האדם 

באופן  שיראה   – ממנת  תת 

ברור באיזה דרך בחר, ותוא 

תצורך  כך:  הוא  והמבחן   -

ותחיסרון אל מת שתוא חוץ 

כשהוא  נברא  האדם   – לת 

מחוץ  לדברים  ונצרך  חסר 

 – ומשגל  ומעון  ומלבוש,  ומשהת  מאכלים,  כגון   – ממאכל  ובידו,  בקרבו  שאין  למה  כלומר  לו, 

ומגורים ולישא אישה, וציות אוהם – את בני האדם לחתור עליתם – להשתדל להשיגם, לתביאם 

בסיבוה תמוכנוה לתם – ולהביאם על ידי אמצעים שהכין הבורא לשם כך, על פנים מיוחדים – ורק 

בדרכים מסויימות ]דהיינו רק באופנים שהתורה התירה אותם, כגון: אכילת בשר רק ע"י שחיטה, 

ועהים  וכדומה[,  וחלה,  ומעשרות  תרומות  שהפריש  לאחר  רק  בא"י  הגדלים  מאכלים  ואכילת 

ידועים – ושישיגם רק בזמנים מסויימים ]בששת ימי המעשה, ללא חילול שבת, ושלא יעבד את 

שיוגמר  הבורא,  - והדברים שגזר  אדמתו בשנה השביעית, וכדו' )פתחי לב([. ומת שגתר תבורא 

לאדם מתם – שישיג האדם מאלה הדברים, יוגמר ויושלם – יעלה בידו להשיגם בתשלמה תתדמנוה 

תסיבוה – על ידי שהבורא יזמן לו בשלימות את האמצעים הדרושים לכך.

ְנעּו  ֵמר, ְוִיּמָ ֶתם, לֹא ִיּגָ ֵמר ּבָ ר לֹא ָגַתר לֹו ְלִתּגָ ַוֲאׁשֶ

ְוָתֲעֵבָרת  ּנּו ָתֲעבֹוָדת  ִמּמֶ ְררּו  ְוִנְהּבָ ּבֹוה.  ַתּסִ ּנּו  ִמּמֶ

ָתַאֶחֶרה,  י  ְלּהִ ִמּבִ ת  ֵמֵתּנָ ְלַאַחה  ִחיָרת  ּוַבּבְ ָנת  ּוָ ּכַ ּבַ

ָגַמר  ַוֲאִפּלּו לֹא  ְוָתעֶֹנׁש,  מּול  ַתּגְ ֶתת  ב ַאַחר  ְוִיְהַחּיֵ

ת. ֲעׂשֶ ֶתם ַתּמַ ּבָ

ר  י ִאּלּו לֹא ֻתְצַרְך ָתָאָדם ִלְטרַֹח ּוְלַחּתֵ ּכִ ִני,  ֵ ְוַתּשׁ
בֹוֵעט  ָתָית  ַטְרּפֹו,  ַלֲתָבַאה  ב  ּוְלַסּבֵ

ַמת  ַעל  יַח  ּגִ ַמׁשְ ָתָית  ְולֹא  ָתֲעֵברֹוה,  ַאַחר  ְורֹוֵדף 

ַתּצֶֹרְך  ְותּוא,  ת,  ּנָ ִמּמֶ ֶתת  ְרֶאת  ּמַ ׁשֶ ַמת  ּבְ ַחן אֹוָהּת  ּבָ

ת  ּהֶ ֲאָכל ּוִמׁשְ תּוא חּוץ ָלּת ִמּמַ ֶ ְוַתֶחְסרֹון ֶאל ַמת ּשׁ

ר ֲעֵליֶתם,  ת אֹוָהם ְלַחּתֵ ל, )יח(ְוִצּוָ ּגָ ּוַמְלּבּוׁש ּוָמעֹון ּוִמׁשְ

ִנים ְמֻיָחִדים  ּבֹוה ַתּמּוָכנֹוה ָלֶתם, ַעל ּפָ ּסִ ַלֲתִביָאם ּבַ

ָלָאָדם  ֵמר  ּגָ ּיִ ׁשֶ ַתּבֹוֵרא  ַתר  ּגָ ֶ ּשׁ ּוַמת  ְידּוִעים.  ים  ְוִעּהִ

ּבֹוה.  ַתּסִ נּוה  ּמְ ִתְתּדַ ָלַמה  ַתׁשְ ּבְ ַלם  ְוִיׁשְ ֵמר  ִיּגָ ֵמֶתם, 

מוכרח לשתות מי שיחור, לא תלך ולא תשתה. 'תיסרך רעתך' )שם יט(. בא לשלול, שלא תאמר 

כי היסורים גורמים רעתך, אלא רעתך הם הגורמים היסורים, וכמו שנתבאר כי לא מניעת הפרנסה 

גורם הפסלנות )גזל ואונאה ושארי דברים האסורים(, רק הבחירה בדרך האסורה היא הגורמת 

שלא ישיגו פרנסתם רק באופן מאוס כזה. וכל מה שיוסיף לטהר מעשיו ויוסיף בבטחונו, כן תמעט 

ממנו היגיעה בהשגת צרכיו באופן כשר וישר.

יח. וציות אוהם לחתר עליתם לתביאם בסבוה תמוכנוה לתם על פנים מיוחדים ועיהים ידועים. כתב 

ה'בית הלוי' )ליקוטי מאמרים, מכת"י(: ומזה יובן טעות האנשים העוסקים בהשתדלות שאינו הולך 

על דרך התורה בנדנוד גזל ואונאה ושארי דברים האסורים. ואם תשאל לו על מדוע הוא עושה 

ככה? גם הוא יודה אשר לא טוב עושה, רק תשובתו כי הוא מוכרח במעשיו, אשר הוא מוכרח 

לזה מחמת חסרון וכובד הפרנסה, ובאמת תשובה גנובה היא, כי רק מחמת שעוסק בעניינים אלו 

גלל כן אין לו פרנסה אחרת, ואם לא היה עוסק בזה היה מזמין לו הקב"ה פרנסה כשירה, וזהו 

כוונת הכתוב )ירמיה ב, יג-יח(: 'כי שתים רעות עשה עמי אותי עזבו מקור מים חיים לחצב להם 

בארת בארת נשברים אשר לא יכילו המים' וגו' 'הלוא זאת תעשה לך עזבך את ה'' וגו' 'ועתה 

מה לך לדרך מצרים לשתות מי שחור' וגו'. מליצת הפסוק, מה לך לילך למצרים, כי ההולך שמה 
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ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  תמוסר  הרצת הרצד   ארחוה   

בתורה  היגיעה  עבירות. 

האדם  של  כוחו  את  מתשת 

)סנהדרין כו, ב(, וכן המלאכה 

הגוף,  את  ומשברת  מפרכת 

וכשיהיה האדם תשוש, ימנע 

מלהרהר בעבירה, ומתוך כך 

)רבנו  ממנו  בטל  הרע  יצר 

יונה ורע"ב(, ואם תאמר, די 

לאדם שיהא עמל בתורה תמיד, והיגיעה תצילנו מן העוון והוא אינו צריך להתייגע גם במלאכה, 

אין זה כך, אלא צריך לעסוק במלאכה בנוסף לעסק התורה, 'וכל הורת שאין עמת מלאכת' – אם 

לא יעסוק אדם במלאכה בנוסף ללימודו ועיסוקו בתורה, 'סופת בטלת' – סופה של התורה שלמד 

שתשתכח ממנו, 'וגוררה עוון' – לפי שדרך זו תגרור אותו לעבור עבירות, שמתוך שלא הורגל 

במלאכה ילסטם את הבריות כדי להשיג מזונות )רבנו יונה, מרכבת המשנה(. וכל שכן – שיבוא 

למרוד בהקב"ה מי שאין לו חלק באחה מתן – אדם שאינו עוסק לא בתורה ולא במלאכה, ולא שם 

לבו על אחה מתן – ואינו מתבונן במחשבתו אפילו באחת מהן.

ותית מחמלה תבורא יהעלת על תאדם – ודבר זה הוא מרחמי הבורא על האדם, בזה

לחובות   – בו  חייב  שתוא 

כלפי  עליו  המוטלות 

האלוקים, על טובה תאלתים 

שה'  הטובות  מפני   – עליו 

שהכול  ]מאחר  עמו  מיטיב 

עולה  היה  לפניו,  מוכן 

דרכו  הוא  שכך  במחשבתו 

טבעי  והדבר  עולם  של 

מכיר  היה  ולא  ומחוייב, 

מאת  לו  ניתנו  שצרכיו 

הבורא יתברך[, כמו שנאמר 

בידם  'ותית  יב(:  ת,  )ישעית  לרוחם  ולא  לגופם  המשועבדים  את  ישעיהו  שמוכיח  בתוכחה 

ומשתכרים  נגינה  בכלי  משתה  בעריכת  עסוקים  הם   – משהיתם'  ויין  וחליל  הוף  ונבל  כנור 

עוסקים אינם  ובוודאי  מסתכלים  אינם  ה'  ובתורת   – יביטו'  לא  ת'  פועל  'ואה   ביין, 

בה, 'ומעשת ידיו לא ראו' – ומתעלמים מן העובדה שה' ברא את העולם ואת כל הנמצא בו ותכלית 

הבריאה היא לעבוד את ה', ואמר )דברים לב, טו(: 'וישמן ישורון ויבעט' – מרוב שפע המאכלים 

עם ישראל שכח את ה' ובעט בתורתו ובמצוותיו. 'שמנה עביה כשיה' – נעשה שמן ועבה והתכסה 

בשומן )רמז לעשירות גדולה(, 'ויטש אלות עשתו' – ולפיכך עזב ושכח את ה' שעשה אותו לעם 

נכבד. ואמרו תכרונם לברכת )אבוה ב, ב(: 'יפת הלמוד הורת עם דרך ארץ' – טוב והגון הוא שהאדם 

 - האדם בשניתם'  יעסוק גם במלאכה או בסחורה לצורך פרנסתו, לפי 'שיגיעה  העוסק בתורה 

בתורה ובמלאכה 'משכחה עוון' – מסירה ומבטלת את כוחו של יצר הרע הגורר את האדם לעשות 

ֵטָלת  ּבְ סֹוָפּת  ְמָלאָכת  ת  ִעּמָ ֵאין  ׁשֶ ּהֹוָרת  ְוָכל 

ַאַחה  ּבְ ֵחֶלק  לֹו  ֵאין  ׁשֶ ִמי  ן  ּכֵ ׁשֶ ְוָכל  ָעֹון.  ְוגֹוֶרֶרה 

ם ִלּבֹו ַעל ַאַחה ֵמֶתן. ֵמֶתן, ְולֹא ׂשָ

ָתָאָדם,  ַעל  ת  ִיְהַעּלֶ ַתּבֹוֵרא  ֵמֶחְמַלה  ְוָתָית 

מֹו  ּכְ ָעָליו,  ָתֱאלִֹתים  טֹוַבה  ַעל  ּבֹו  ב  ַחּיָ תּוא  ֶ ּשׁ

ְוָחִליל  ּהֹף  ָוֵנֶבל  ִכּנֹור  ְוָתָית  ְעָית ת, יב(:  )ְיׁשַ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ

ת ָיָדיו  יטּו ּוַמֲעׂשֵ יֶתם ְוֵאה ּפַֹעל ְיָי לֹא ַיּבִ ּהֵ ָוַיִין ִמׁשְ

ְבָעט  רּון ַוּיִ ַמן ְיׁשֻ ׁשְ ָבִרים לב, טו(: ַוּיִ לֹא ָראּו, ְוָאַמר )ּדְ

ְוָאְמרּו  תּו.  ָעׂשָ ֱאלֹוּתַ  ּטׁש  ַוּיִ יָה  ׂשִ ּכָ ָעִביָה  ַמְנּהָ  ׁשָ

ּהֹוָרת  ַהְלמּוד  )יט(ָיֶפת  ב(:  ב,  )ָאבֹוה  ִלְבָרָכת  ִתְכרֹוָנם 

ָעֹון, ַחה  ּכַ ַמׁשְ ֵניֶתם  ׁשְ ִגיַעה  ּיְ ׁשֶ ֶאֶרץ  ֶרְך  ּדֶ  ִעם 

פונה  והמחשבה'  ה'מוח  ואילו  פרנסה,  לצורך  במלאכתו  מתעסק  ה'גוף'   – כלומר  עוון  משכחת 

למלאכת ה' – וההנהגה בכך 'משכחת עוון'.

ובעוונותינו הרבים – מוסיף רבי חיים – בשעת לימוד התורה ובתפילה אנו חושבים מחשבות זרות 

בענין עסק הפרנסה, והלוואי שכנגד זה גם בשעת עסק הפרנסה תהיה המחשבה טרודה בדברי תורה.

ה'תוספות ישנים' שואל על דברי התנא שבתחילה אומר 'יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ' ומשמע 

כי דרך ארץ הוא עיקר, ותלמוד תורה הוא הטפל ומצטרף אל הדרך ארץ )שהרי תמיד תולים את 

הטפל בעיקר(, ואילו לאחר מכן אמר 'כל תורה שאין עמה מלאכה בטילה', היינו שקיום התורה 

הוא העיקר אלא שיש צורך גם במעט מלאכה, ואם כן משמע שהתורה עיקר.

עיקר,  באדם שמלאכתו  מדובר  תחילה  הדברים,  בין  סתירה  אין  מבאר שבאמת  סופר'  ה'חתם 

ועליו אומר התנא "יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ", שיקבע על-כל-פנים קצת עיתים לתורה. אך 

בהמשך מדובר באדם שתורתו עיקר, ועליו אומר התנא שיעסוק גם קצת במלאכה, כי כל תורה 

שאין 'עמה' מלאכה סופה בטילה.

יט. יפת הלמוד הורת עם דרך ארץ שיגיעה שניתם משכחה עוון. בברכות )ל"ה, ב'( מובא שרבא 

אמר לתלמידיו שלא יבואו ללמוד אצלו בימי ניסן ותשרי ויעסקו בפרנסתם, כדי שבשאר ימות 

השנה לא יהיו טרודים בהשגת מזונותיהם. רבי חיים מוואלוז'ין מבאר בהוראת רבא לתלמידיו, 

שחלילה לומר כי כוונתו היתה לומר לתלמידיו שיפנו את לבבם רק לחיי שעה כל היום ויתבטלו 

ממש מתלמוד תורה, אלא בוודאי שגם בעסקם 'בדרך ארץ' – בחיי שעה, תהיה כוונתם ומחשבתם 

ללון בעומקה של הלכה. וכמו שמצינו אצל בועז בזמן שהיה זורה את תבואתו בגורן נאמר "ויטב 

לבו" ופירשו חז"ל שעסק בדברי תורה )מד"ר רות ב' פ' ד'(, ועל כך אמרו במשנה שיגיעת שניהם 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  הרצת הרצו   תמוסר   ארחוה   

ישיאתו - יסיתהו תיצר, ולא 

יפה – ואינו מתפתה בכשפי 

תעולם – לרדוף אחר תענוגי 

את  המכשפים  הזה  עולם 

זה עמל  וכיון שאדם  האדם. 

יודע  והבורא  ה'  בעבודת 

מעבודתו,  יתרפה  שלא  בו 

מטרדות  פנוי  יהיה  אם  גם 

מעליו  יסהלק  העולם, 

ממנו  יסיר   – תגלגול  טורח 

להפעיל  הטרחה  את  הבורא 

בתבאה  ותסיבוב  גורמים, 

להשתמש  ומהצורך   – טרפו 

באמצעים לשם השגת מזונו, 

מפני תסהלקוה שני תפנים תנתכרים מעליו – מפני שאצל אדם זה לא קיימות הסיבות שבגינן נגזר 

על האדם הטורח בפרנסתו כפי שהזכרנו לעיל, שהן: תבחינת – הבדיקה אם הוא בוחר בעבודת 

ה' ]מאחר שהוא עומד בניסיון ובוחר בעבודת ה'[, ותבעיטת בטובת – וכן לא נמצא אצלו החשש 

שמא יבעט בה' מפני רוב הטובה ]שהרי אין הוא בועט בה' אף כאשר הוא שרוי בטובה[, ויבואתו 

טרפו בלי טורח ובלי יגיעת – מזונו של אדם זה יגיע ללא טורח וללא עמל, כפי סיפוקו ומתונו – די 

סיפוקו וצורכו, כמו שכהוב )משלי י, ג(: 'לא ירעיב ת' נפש צדיק' – אלא מזמין לו ה' די מחסורו 

)מצודת דוד(. 

ואם יאמר תאומר – ואם ישאל השואל: תנת אנחנו רואים מקצה צדיקים – הרי רואים אנו שחלק 

מהצדיקים לא יתדמן לתם טרפם – אינם משיגים את מזונם אלא

שתטרידו - שהטריחו בענייני 

בהשגת  לעסוק   – עולמו 

ואחריהו  הזה  העולם  צורכי 

לקראת  צידה  ובהכנת   –

דבר  הבא,  העולם  חיי 

שנעשה על ידי קיום התורה 

ימי  כל  לתהעסק  והמצוות, 

חייו – מטובת האדם להיות 

חייו  ימי  כל  ועסוק  טרוד 

שאינו  מת  יבקש  ולא  בתת, 

יהיה  שלא  כדי   – לו  צריך 

שאינם  דברים  לבקש  פנוי 

נחוצים לו, ולא יוכל לתשיגו 

יחקור  שלא  וכדי   – בשכלו 

היכולת  שאין  בעניינים 

ולהשיגם,  להבינם  בשכלו 

כמו עניני תתהחלת ותהיכלת 

– כגון החקירה מה היה קודם בריאת העולם, ומה יהיה אחרי סופו ]היא שאלת "מה לפנים ומה 

לאחור", שעליה אמרו חז"ל )חגיגה פ"ב מ"א(: כל המסתכל בזה ראוי לו שלא בא לעולם )מרפא 

לנפש ופת לחם([. לו היה בטל ממלאכה, היה חושב בחקירות אלו, אבל עכשיו שגזר עליו הבורא 

רחוקים שאינם  בעניינים  חושב  ואינו  פנאי  לו  אין   - אחריתו  ובענייני  בפרנסתו  טרוד  שיהיה 

ועסקי  ענייני  טרדת   – אה'  'גם  יא(:  ג,  )קתלה  המלך  שלמה  תחכם  כמו שאמר  לעולמו,  שייכים 

'תעולם נהן' הקב"ה 'בלבם' – של בני האדם, 'מבלי אשר לא ימצא תאדם' – כדי שעל ידי כך לא 

יהיה לו פנאי להתעמק ולחקור בחקירות האסורות, כגון: 'אה תמעשת אשר עשת תאלתים מראש' 

– קודם בריאת העולם 'ועד סוף' – ואחרי סופו )דהיינו מה לפנים ומה לאחור(.

– נמצא איפוא, כי אדם אשר בבחירתו הוא מעדיף את עבודה תאלתים, ובוחר  ואם תוא מגביר 

ביראהו, ובוטח בו בעניני הורהו ועולמו – במה שנוגע לענייניו הרוחניים ולענייני העולם הזה, וסר 

מן תדברים תמגונים – ומתרחק מן המידות וההנהגות המגונות, וכוסף - ושואף להידבק במידוה 

תטובוה, לא יבעט – ואין הוא בועט בה' גם כשהוא חי במנוחת, ולא יטת – מעבודת ה' אל הרדיפה 

אחרי חיי תשלות ]או הכוונה, ואינו ממעט בעבודת ה' גם כשהוא שרוי בשלווה[, ולא

 — ָתעֹוָלם,  ֵפי  ִכׁשְ ּבְ ה  ִיּפָ ְולֹא  ֶצר,  ַתּיֵ יֵאתּו  ִ ַיּשׁ

ֲתָבַאה  ּבַ ּבּוב  ְוַתּסִ ְלּגּול  ַתּגִ טַֹרח  ֵמָעָליו  ק  ּלֵ ִיְסּהַ

ִרים  ְתּכָ ַתּנִ ִנים  ַתּפָ ֵני  ׁשְ קּוה  ּלְ ִתְסּהַ ֵני  ִמּפְ ַטְרּפֹו, 

ִויבֹוֵאתּו  ַבּטֹוָבת,  ִעיָטת  ְוַתּבְ ִחיָנת,  ַתּבְ ֵמָעָליו, 

ּוְמתֹונֹו,  ִסּפּוקֹו  ִפי  ּכְ ְיִגיָעת,  ּוְבִלי  ִלי טַֹרח  ּבְ ַטְרּפֹו 

יק. ֵלי י, ג(: לֹא ַיְרִעיב ְיָי ֶנֶפׁש ַצּדִ הּוב )ִמׁשְ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ

ת ֲאַנְחנּו רֹוִאים ִמְקָצה  יֹאַמר ָתאֹוֵמר: ִתּנֵ )כ(ְוִאם 

א  ֶאּלָ ם  ַטְרּפָ ָלֶתם  ן  ּמֵ ִיְתּדַ לֹא  יִקים  ַצּדִ

ל  ּכָ ק  ְלִתְהַעּסֵ ְוַאֲחִריהֹו  עֹוָלמֹו  ִעְנְיֵני  ּבְ ִתְטִרידֹו  ׁשֶ

ֵאינֹו ָצִריְך לֹו ְולֹא  ֶ ׁש ַמת ּשׁ ֶתת, ְולֹא ְיַבּקֵ יו ּבָ ְיֵמי ַחּיָ

ַתַתְהָחָלת  ִעְנָיֵני  מֹו  ּכְ ְכלֹו,  ְבׂשִ יגֹו  ְלַתּשִׂ יּוַכל 

ֶאה  ם  ּגַ יא(:  ג,  )קֶֹתֶלה  ֶתָחָכם  ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְכָלת,  ְוַתּהִ

ר לֹא ִיְמָצא ָתָאָדם ֶאה  ִלי ֲאׁשֶ ם ִמּבְ ִלּבָ ָתעָֹלם ָנַהן ּבְ

ת ָתֱאלִֹתים ֵמרֹאׁש ְוַעד סֹוף. ר ָעׂשָ ת ֲאׁשֶ ֲעׂשֶ ַתּמַ

ּובֹוֵחר  ָתֱאלִֹתים,  ֲעבֹוַדה  יר  ַמְגּבִ תּוא  ְוִאם 
ִעְנְיֵני הֹוָרהֹו ְועֹוָלמֹו,  ִיְרָאהֹו, ּובֹוֵטַח ּבֹו ּבְ ּבְ

ּדֹוה ַתּטֹובֹוה,  ים, ְוכֹוֵסף ַלּמִ ָבִרים ַתְמֻגּנִ ְוָסר ִמן ַתּדְ

ְולֹא  ְלָות,  ַ ַתּשׁ ֶאל  ת  ִיּטֶ ְולֹא  נּוָחת,  ּמְ ּבַ ִיְבַעט  לֹא 

כ. ואם יאמר תאומר תנת אנחנו רואים מקצה צדיקים לא יתדמן לתם טרפם וכו' ורבים מאנשי תעבירוה 

בשלות וכו'. "משפטי ה' אמת צדקו יחדיו" )תהלים יט, י(. ביאר בספר 'זקן אהרן' )תהלים( על פי 

המסופר על רבינו אברהם אבן עזרא שנשאל מפני מה "צדיק ורע לו, רשע וטוב לו". והשיב במעשה 

שהיה: שני אנשים היו הולכים בדרך וישבו לאכול, ולאחד מהם היו שלש חלות לחם, ולחבירו לא 

היו אלא שתי חלות. ניגש אליהם עובר אורח ואמר להם: אחי, רעב אני ואין לי לחם לאכול, אולי 

 עיונים 



הלבבותשער הבטחוןביושר לבב חובות 

 ארחוה תמוסר  הרצט 

תלבבוה שער תבטחוןחובוה 

תמוסר  ארחוה  הרחצ  

ותיגיעת,  תעמל  אחרי 

ולעומת  -  ורבים 

מאנשי  רבים  זאת, 

בשלות,  שרויים  תעבירוה 

ובנעימים.  בטוב  וחייתם 

לו,  ונשיב  נענה   – נאמר 

תנביאים  קדמו  כבר  כי 

תת על  לחקור   ותחסידים 

זו, מתם מי  – בשאלה  תענין 

הנביאים מן  אחד   –  שאמר 

'מדוע  א(:  יב,  )ירמית  תמה 

מדוע   – צלחת'  רשעים  דרך 

בשלווה  יושבים  הבוגדים 

תאחר  ואמר  דוד(.  )מצודת 

)חבקוק  שאל  אחר  ונביא   –

 - און'  הראני  'למת  ג(:  א, 

הביזה  את  מראני  הנך  למה 

בעולם?  הנעשים  והחמס 

'ועמל הביט ושוד וחמס לנגדי' – ועוול זה אתה מביט בו ואינך עוזר. 'ויתי ריב ומדון ישא' – וגם מי 

שעוסק בריב ומדון מתקיים ומצליח )רש"י(. פירוש אחר לפסוק: על ידי העוול מתהווה ריב ודין 

ודברים נגד דרכי ה' )מלבי"ם(. והוסיף ואמר )חבקוק א, ד(: 'כי רשע מכהיר אה תצדיק' – כי הרשע 

מכתר ולוחץ את הצדיק ורודפו ועושה לו עוול )מרפא לנפש(. ואמר – ועוד טען הנביא )חבקוק א, 

יג(: 'למה החריש בבלע רשע צדיק ממנו' – הקב"ה שותק בעת שהרשע משחית את הצדיק ממנו. 

ואמר אחר – ודוד המלך אמר )התלים עג, יב(: 'תנת אלת רשעים' - הרשעים עוברים על תורת ה', 

ואף על פי כן - 'ושלוי עולם' – הם שלוים בעולם 'תשגו חיל' – וגדלו בעושר רב. איך ייתכן? ואמר 

)התלים עג, יג-יד(: 'אך ריק תכיהי לבבי וארחץ בנקיון כפי' – הפסוקים הקודמים עוסקים בענין 

רשע וטוב לו ופסוק זה מתאונן על הצדיק שרע לו, כלומר על ההנהגה שיש צדיקים הסובלים 

ייסורים. הפסוק קורא במר לב: חינם נקיתי את לבבי שלא לחטוא במחשבה, ולחינם שמרתי את 

ידי לבל אכשל בגזל ובשאר עבירות, שהרי למרות זאת 'ואתי נגוע כל תיום' – הריני נגוע בייסורים 

בכל זמן, ואילו הרשעים אינם סובלים ממחסור, 'והוכחהי לבקרים' – וצרות מתחדשות עלי מבוקר 

ָתֲעֵברֹוה  י  ֵמַאְנׁשֵ ים  ְוַרּבִ ְוַתְיִגיָעת,  ֶתָעָמל  ַאֲחֵרי 

ָבר  י ּכְ ִעיִמים. ֹנאַמר, ּכִ ּטֹוב ּוַבּנְ יֶתם ּבַ ְלָות, ְוַחּיֵ ׁשַ ּבְ

ָתִעְנָין,  ֶתת  ַעל  ַלֲחקֹר  ְוַתֲחִסיִדים  ִביִאים  ַתּנְ ָקְדמּו 

ִעים  ְרׁשָ ֶרְך  ּדֶ ַמּדּוַע  )ִיְרְמָית יב, א(:  ָאַמר  ׁשֶ ִמי  ֵמֶתם 

ַהְרֵאִני ת  ָלּמָ ג(:  א,  )ֲחַבּקּוק  ָתַאֵחר  ְוָאַמר   ָצֵלָחת. 

ִריב ַוְיִתי  י  ְלֶנְגּדִ ְוָחָמס  ְוׁשֹד  יט  ּבִ ּהַ ְוָעָמל   ָאֶון 

יר  ַמְכּהִ ע  ָרׁשָ י  ּכִ ד(:  א,  )ֲחַבּקּוק  ְוָאַמר  א.  ִיּשָׂ ּוָמדֹון 

ע  ַבּלַ ּבְ ֲחִריׁש  ּהַ יג(:  א,  )ֲחַבּקּוק  ְוָאַמר  יק.  ּדִ ַתּצַ ֶאה 

ת  ים עג, יב(: ִתּנֵ ִתּלִ ּנּו. ְוָאַמר ַאֵחר )ּהְ יק ִמּמֶ ע ַצּדִ ָרׁשָ

ים  ִתּלִ ּגּו ָחִיל. ְוָאַמר )ּהְ ְלֵוי עֹוָלם ִתׂשְ ִעים ְוׁשַ ֵאֶלת ְרׁשָ

יֹון ִנּקָ ּבְ ָוֶאְרַחץ  ְלָבִבי  יִהי  ִתּכִ ִריק  ַאְך  יג-יד(:   עג, 

ָקִרים.  ַלּבְ י  ְוהֹוַכְחּהִ ַתּיֹום  ל  ּכָ ָנגּוַע  ָוֱאִתי  י,  ּפָ ּכַ

תתנו לי מפתכם ואשלם לכם. נתרצו לו, ושתפו אותו בסעודתם, ושלושתם יחד אכלו את חמשת 

החלות, והוא נתן להם חמישה זהובים. ונתעוררה השאלה כיצד יחלקו ביניהם את החמישה זהובים: 

בעל שלושת החלות טען שמגיע לו שלשה זהובים, שהרי היה לו שלש חלות ולשני ינתנו שני זהובים 

כמנין חלותיו, ובעל שתי החלות טען שיחלקו הכסף לחצאין, שהרי האורח אכל משניהם בשוה, ולא 

הקפיד לאכול משל חבירו יותר, ובהתעצמותם החליטו להביא הדבר בפני רב העיר. והרב פסק להם: 

בעל שלש החלות יקח ארבעה זהובים, ובעל השתי חלות יקח זהוב אחד. 

כששמעו העומדים את פסק הדין, אמרו ל'אבן עזרא', הנה הרב פסק לזה יותר ממה שתבע, שהרי 

בעל הג' חלות ביקש רק ג' זהובים והוא פסק לו ד' זהובים, אין זאת כי משפט מסולף הוציא.

כששמע זאת רבינו אברהם אבן עזרא, אמר להם: אם אין אתם יכולים לרדת לסוף דעתו של שופט 

בשר ודם )בשאילת החלות(, כיצד אתם רוצים להבין משפטי השי"ת, מדוע רשע וטוב לו צדיק ורע 

לו. אך בואו ואסביר לכם את הטעם של פסק הדין בענין החלות: הנה כל אחד מהשלושה אכל שליש 

של כל חלה, שהרי כולם אכלו בחבורה באופן שווה, וכאשר נחלק כל חלה לשלושה שלישים, הרי 

בסך הכל חמישה עשר שלישים נאכלו ע"י שלושתם, וכל אחד אכל חמישה שלישים, נמצא שאותו 

שיש לו שתי חלות אכל חמישה שלישים, ולא נתן מלחמו לחבירו רק שליש אחד, ולכן מגיע לו רק 

זהוב אחד. ואילו בעל שלושת החלות היה לחמו תשעה שלישים, הורידו מזה חמישה שלישים שאכל 

הוא, נמצא שאכל האורח מפיתו ארבעה שלישים, ולכן מגיע לו ארבעה זהובים.

וזהו שאמר דוד המלך ע"ה )תהלים יט( "משפטי ה' אמת צדקו יחדיו" – הן מה שרואים צדיק ורע 

לו, והן זה שרשע וטוב לו, צודקים הם )מעם לועז, פ' האזינו(.

והולך לבית  וראה שקצו קרב  ובא הרמב"ן לבקרו,  ומעשה היה בתלמידו של הרמב"ן, שחלה, 

עולמו. אמר לו: שמע נא בני את אשר אצווך, דע, שבעולם העליון יש היכל עליון ושמה כסאות 

למשפט והשכינה נצבת בעדתם, הא לך קמיע, ודע שבקמיע זו יפתחו בפניך כל שערי ההיכלות 

שברקיע, עד שתגיע להיכל העליון הזה, ושם תשאל כמה שאלות עצומות שיש לי בנוגע לכלל 

ישראל. ואת השאלות נתן לו בכתב, וביקשו שלאחר מאה ועשרים יבוא אליו בחלום ויגיד לו 

התשובות שישמע שם. והתלמיד נפטר לבית עולמו.

ויהי היום, והרמב"ן היה יושב על יד חלונו ולומד תורה, והנה דמות תלמידו הופיעה לנגד עיניו. 

אמר לו התלמיד: ידע רבינו, שבכל מקום שבאתי והראיתי את הקמיע, נפתחו בפני השערים, 

ונתנו לי רשות לעלות מעלה מעלה עד ההיכל הזה שאמר לי, וכשרציתי לשאול את הקושיות 

שהכין לי רבי ומורי, נראה לי מיד שכל הקושיות אינן קיימות בעולם האמת, ששם עלמא דקשוט, 

והכל בצדק ובמשפט )מעם לועז, נ"ך, שופטים, עמוד פ"א(. 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  השא הש   תמוסר   ארחוה   

תחפץ' – אל תתמה על חפצו 

של מקום שמאריך להם אף 

כפועלם.  להם  משלם  ואינו 

ואמר תכהוב )דברים לב, ד(: 

כשם   – פעלו'  המים  'תצור 

שכל יצירותיו ופעולותיו של 

הבורא הן בתכלית השלימות 

שכל  וודאי  והדקדוק, 

'כי  נעשות בצדק,  פעולותיו 

היינו,   – משפט'  דרכיו  כל 

שכל הנהגתו בעולם עם בני 

האדם היא בתכלית היושר והמשפט )טוב הלבנון(.

ועם כל תת – ואף על פי שאי אפשר לבאר הטעם של כל אחד ואחד בפרטיות, בכל זאת ראיהי 

לבאר בענין תתת – מצאתי לנכון לתת הסבר לעניין זה, מת שתית בו מעט תספקת – שיקל במקצת 

על הבנת הדבר ויספיק להשקיט מעט את הלבבות התמהים. ואמר, כי תפנים – כי אחת הסיבות 

הרבות אשר בעבורם ימנע מתצדיק תתדמנוה טרפו עד שיטרח עליו – שבעבורן לא יזדמן לצדיק 

מזונו אלא רק לאחר שיטרח ויתאמץ להשיגו ויבחון בו – ועל ידה יבחן בצדקתו: אפשר שיתית 

עוון שקדם

ומצודת  רש"י  )עפ"י  לבוקר 

ונביא   – אחר  ואמר  דוד(. 

דורו  אנשי  על  אמר  אחר 

'גם  טו(:  ג,  )מלאכי  הרשעים 

הדור  רשעי  אלתים'  בחנו 

מה  נראה  ואמרו:  התריסו 

יוכל לעשות לנו, 'וימלטו' – 

הרעה  מן  להימלט  והצליחו 

לא  ]בתחילה  נכשלו  ולא 

אלא  הרבה  להרשיע  העזו 

אם  לבחון  כדי  בלבד,  מעט 

ובראותם  רעה,  להם  תאונה 

אין  אמרו  להם,  שלום  כי 

והוסיפו  בארץ,  אלוקים 

מהעונש  ונמלטו  להרשיע, 

והצליחו ברעתם )פת לחם([, ותרבת כתת – וכן נאמרו עוד פסוקים רבים בדומה לאלו.

אך הטעם שתניח - שנמנע תנביא מלהשיב השובת בביאור עילה תת – בביאור הסיבה לכך שלפעמים 

צדיק רע לו ורשע טוב לו, הוא מפני שעילה – מפני שהסיבה והטעם של כל אחד מן תצדיקים 

תנבחנים – שמתנסים בייסורים ועוני, וכל - וכן הסיבה והטעם לכל אחד מן תרשעים שתם חיים 

בשלוה ובטובת - בעולם תתת, תולה עילה תאחר – שונה היא בכל איש מרעהו ]לכל אחד ואחד מהם 

יש טעם וסיבה משלו, שונים מהסיבות שהביאו למצבו של האחר, ואין טעם אחד הכולל את כולם: 

סיבת מצוקתו של צדיק זה איננה סיבת האחר, וכן יש טעם לכל אחד ואחד מהרשעים השרוי 

בטובה בעולם הזה וסיבה זו שונה מזו המעניקה חיי רווחה אצל האחר, ולכן לא היו הנביאים 

יכולים לפרט את הסיבות של כל אחד ואחד מהצדיקים והרשעים שבכל העולם ובכל הדורות[, 

לכן תעיר – התבטא משה רבנו על תת - על שאלה זו בכללות באמרו )דברים כט, כח(: 'תנסהרוה 

לת' אלתינו' – הודיענו בזה, שלא נחקור בעניין הזה, כיון שהוא דבר נסתר ומכוסה מדעת בני 

האדם ואין ביכולת האדם להשיגו, ופתרונו גלוי רק לפניו יתברך. 'ותנגלוה לנו ולבנינו', ואמר ואף 

שלמה המלך תחכם התבטא בדומת לתת )קתלה ת, ת(: 'אם' תראה במדינה שהם 'עשק רש' – גוזלים 

את העניים 'וגתל משפט' – ומעוותים את המשפט, 'וצדק הראת במדינת' – ובכל זאת הנך רואה צדק 

בעיר, כלומר שהקב"ה משפיע להם טובה ואינו נפרע מהם, 'אל ההמת על

ִמים  ָבִרים לב, ד(: )כא(ַתּצּור ּהָ הּוב )ּדְ ַתֵחֶפץ, ְוָאַמר ַתּכָ

ט. ּפָ ָרָכיו ִמׁשְ י ָכל ּדְ ֳעלֹו ּכִ ּפָ

ָתָית  ֶ ת ַמת ּשׁ ִעְנָין ַתּתֶ ל ֶתת ָרִאיִהי ְלָבֵאר ּבָ ּכָ ְוִעם 
ר  ֲאׁשֶ ִנים  ַתּפָ י  ּכִ ְואַֹמר,  ָקת.  ַתְסּפָ ְמַעט  בֹו 

ַעד  ַטְרּפֹו  נּוה  ּמְ ִתְתּדַ יק  ּדִ ֵמַתּצַ ַנע  ִיּמָ ֲעבּוָרם  ּבַ

ַדם  ּקָ ְתֶית ָעֹון ׁשֶ ּיִ ר ׁשֶ ֵחן ּבֹו, ֶאְפׁשָ ְטַרח ָעָליו ְוִיּבָ ּיִ ׁשֶ

ֲחנּו  ּבָ ם  ּגַ )ַמְלָאִכי ג, טו(:  י דֹורֹו  ְוָאַמר ַאֵחר ַעל ַאְנׁשֵ

ת ָכֶתת. ֵלטּו, ְוַתְרּבֵ ּמָ ֱאלִֹתים ַוּיִ

ֵני  ה ֶתת, ִמּפְ ֵבאּור ִעּלַ ׁשּוָבת ּבְ ִביא ַתּהְ יַח ַתּנָ ִתּנִ ַאְך 
ְבָחִנים, ְוָכל  יִקים ַתּנִ ּדִ ל ֶאָחד ִמן ַתּצַ ה ּכָ ִעּלַ ׁשֶ

ת, תּוַלה  טֹוָבת ָבעֹוָלם ַתּתֶ ֵתם ּבְ ִעים ׁשֶ ֶאָחד ִמן ָתְרׁשָ

ָבִרים כט,  )ּדְ ה ָתַאֵחר, ָלֵכן ֵתִעיר ַעל ֶתת ְבָאְמרֹו  ִעּלַ

ּוְלָבֵנינּו,  ָלנּו  ְגלֹה  ְוַתּנִ ֱאלֵֹתינּו  ַלְיָי  רֹוה  ְסּהָ ַתּנִ כח(: 

ק ָרׁש  דֹוֶמת ָלֶתת )קֶֹתֶלה ת, ת(: ִאם עׁשֶ ְוָאַמר ֶתָחָכם ּבְ

ְהַמּת ַעל  ִדיָנת ַאל ּהִ ְרֶאת ַבּמְ ט ָוֶצֶדק ּהִ ּפָ ְוֵגֶתל ִמׁשְ

תיבת "כי" משמעה נתינת טעם על מה שקדם לה.  כא. תצור המים פעלו כי כל דרכיו משפט. 

יש להבין אם-כן מה טעם יש ב"כי כל דרכיו משפט", על מאמר "הצור תמים פעלו". ועוד קשה, 

שפתח בלשון יחיד "תמים פעלו", ועבר ללשון רבים "דרכיו", ושוב מסיים בלשון יחיד "משפט".

ברם, הלשון "תמים" מובנו הוא, שהדבר מושלם בכל חלקיו, המיוחדים לתכלית אחת. כגון, כלי 

זכוכית הנועד לשתיה, ונשבר חלק ממנו עד שאינו ראוי עוד לשתיה, מובן ששוב איננו תמים. 

אבל לא רק זאת, גם שני כלים המצטרפים למלאכה אחת, אם יחסר אחד מהם, הרי גם השני כבר 

אינו ראוי למטרתו, ושוב אין מערכת הכלים הזו מושלמת. אך לא כן בשני כלים שונים, שאין 

ביניהם כל שותפות לתכלית אחת, הרי שבהעדר האחד לא נפגעת תמימות כל שהיא.

בידוע שעובדי עבודה זרה בדורות הקדמונים, היו להם סוגים רבים של עבודה זרה, לכל ענין 

יסובב  יכלו להבין שמנהיג אחד  י(. זאת משום שלא  )ראה מדרש איכה, בפתיחתא אות  וענין 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  השג השב   תמוסר   ארחוה   

שיתית – ופעמים הסיבה לכך 

היא  הצדיק  את  מייסר  שה' 

סבלו  לאחרים  לתראוה  כדי 

בעבודה  תטובת  ותסברהו 

למרות  כי   – יהברך  תבורא 

הוא  וייסורים  מעוני  סבלו 

עובד את ה' בשמחה ובסבר 

בני  כדי שילמדו  יפות,  פנים 

וייסורים. כמו שידעה  ולעובדו אף בעת קושי  יתברך באהבה,  לקבל הנהגת הבורא  אדם ממנו 

מענין איוב – שייסרו ה' רבות, כדי להוכיח לשטן שמחזיק בצדקתו ותומתו גם כשהוא מדוכא 

בצער וייסורים )פתחי לב(. 

ויש שיתית – ולפעמים סובל הצדיק לֶרַשע אנשי דורו - בגלל רשעת אנשי דורו, ויבחנתו – וינסהו 

תבורא יהעלת בעוני ובריש – בעוני ומחסור, ובחלאים כדי לתראוה לבני דורו את חסידוהו ועבודהו 

לאלתים - כיצד עובד הוא את ה'

מפני  שזה  ייתכן   – לו 

שנכשל  עבירה  איזושהי 

והוא   – ותהחייב  בעבר,  בה 

ממנו  לתיפרע  מוכרח 

עליה  להיענש   – עליו 

שנאמר  כמו  הזה,  בעולם 

צדיק  'תן  לא(:  יא,  )משלי 

הבאים  העונשים  ידי  על  הזה  בעולם  עוונותיו  על  חובו  את  משלם  הצדיק   – ישולם'  בארץ 

מאת בעבורו  הוא  גדול  וחסד  הבא,  בעולם  בשלימות  שכרו  שיקבל  כדי  לחם(,  )פת   עליו 

ה'. ויש שיתית – ולפעמים מייסר ה' את הצדיק בעולם הזה על דרך תהמורת – כדי להרבות שכרו 

כדי   – לתיטבך באחריהך'  נסותך  ולמען  ענותך  'למען  טת(:  ח,  )דברים  בעולם תבא, כמו שכהוב 

להיטיב לך לעולם הבא יותר ממלאכי השרת, וכפי הראוי למי שעמד לפני בניסיון )ספורנו(. ויש 

ֲעבֹוַדה  ָרהֹו ַתּטֹוָבת ּבַ ְתֶית ְלַתְראֹוה ִסְבלֹו ְוַתְסּבָ ּיִ ׁשֶ

מֹו  ּנּו, ּכְ ֵני ָאָדם ִמּמֶ ְלְמדּו ּבְ ּיִ ֵדי ׁשֶ ַרְך, ּכְ ַתּבֹוֵרא ִיְהּבָ

י  ע ַאְנׁשֵ ְתֶית ְלֶרׁשַ ּיִ ַדְעּהָ ֵמִעְנַין ִאּיֹוב. — ְוֵיׁש ׁשֶ ּיָ ׁשֶ

ּוְבִריׁש  ֳעִני  ּבָ ִיְהַעֶלת  ַתּבֹוֵרא  ְוִיְבָחֵנתּו  דֹורֹו, 

ּוָבֳחָלִאים )כג(ְלַתְראֹוה ֲחִסידּוהֹו ַוֲעבֹוָדהֹו ֵלאלִֹתים 

ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָעָליו,  ּנּו  ִמּמֶ ַרע  ְלִתּפָ ב  ִתְהַחּיֵ לֹו, 

)כב(ְוֵיׁש   — ם.  ּלָ ְיׁשֻ ָאֶרץ  ּבָ יק  ַצּדִ ֵתן  לא(:  יא,  ֵלי  )ִמׁשְ

מֹו  ּכְ א,  ַתּבָ ָבעֹוָלם  מּוָרת  ַתּהְ ֶרְך  ּדֶ ַעל  ְתֶית  ּיִ ׁשֶ

ַאֲחִריֶהָך. — ְוֵיׁש  ָבִרים ח, טת(: ְלֵתיִטְבָך ּבְ הּוב )ּדְ ּכָ ׁשֶ

היינו, להחליף ולהמיר עולם חולף ועובר שהוא העולם הזה, בעולם נצחי הקיים לעד שהוא העולם 

הבא, וכפי שמצינו ברבי אלעזר ברבי שמעון וברבינו הקדוש שקבלו על עצמם ייסורים בעולם 

הזה כדי להגדיל את שכרם בעולם הבא )ב"מ פד, ב(. 

כתב ה'אור החיים' )פרשת וישלח( על הפסוק: 'אלה בני אצר בלהן וזעון ועקן' וז"ל: 'אלה בני אצר' 

וכו' )בראשית לו, כז(, ירמוז הכתוב על דרך אומרם ז"ל )ילקוט משלי תתקל"ד( אמרה תורה: מפני 

מה ָּבַני עניים? אמר לה הקב"ה, 'להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם אמלא' )משלי ח, כא(, פירוש, 

כי באמצעות ייסוריהם בעולם הזה ירבה אוצרם בעולם הבא, והוא אומרו 'אלה בני אצר' פירוש 

אותם שחפצים לאצור אוצר בטוב הנצחי צריכים בעולם הזה לסבול ייסורים. בלהן וגו', ומודיע 

הכתוב כי הייסורים הם עושים אוצרות מלאים כל טוב למעלה באמצעותם, וכייסורי רבי אלעזר 

ברבי שמעון בר יוחאי שהיה קורא אותם בואו אחי וכו' )ב"מ פד, ב(, ומעתה מי האיש החפץ חיים 

וזעון ועקן',  'בלהן  ויקבל עליו  העליונים ולאצור אוצרות הטוב, ימאוס בעולם הזה ובתענוגיו, 

שתרגומו צרה עקא, לטוב לו כל הימים ולמלאות אוצרותיו. 

כג. לתראוה חסידוהו ועבודהו לאלתים מבלעדיתם. יש שכתבו, שהמטרה בכך היא לכפר על אנשי 

דורם, ובוודאי לא יקופח שכרם של הצדיקים המתייסרים בשל כך, בעולם הבא )מרפא לנפש(. 

פעולות רבות, מה גם שמהם נוגדות אחת לשניה, כמו טוב ורע, ולכך החליטו שלכל פעולה יש 

פועל אחר. ברם, משל למה הדבר דומה, אם נפרק שעון על כל חלקיו, ונשאל למי שאינו מבין, 

מה מונח לפניו, יאמר כי הרבה דברים המה. ואף אם נצרפם יחדיו למכונה אחת, יאמר כי לפנינו 

מספר חלקים מצורפים יחד. כללו של דבר, שרואה הוא ריבוי דברים, ולא שלימות אחת. אבל 

המבין יודע גם יודע, כי בהיות שכל החלקים נועדו לתכלית ומטרה אחת, הרי הם הופכים לדבר 

אחד תמים, השעון.

כך הגויים הקדמונים, אשר לא השכילו להבין שכל הפעולות בעולם מובילות לתכלית אחת, סברו 

אפוא שפועלים וגורמים רבים עומדים מאחוריהן. אבל משה רבינו ביקש להכחיש דעה נלוזה זו, 

ואמר "הצור תמים פעלו", רצה לומר, פועל אחד יצר הכל, לשלימות ותמימות אחת. אם-כן כיצד 

אנחנו רואים פעולות רבות, מהן גם סותרות לכאורה זו לזו, ועל כך התשובה היא "כי כל דרכיו 

משפט", כלומר, שכל דרכיו ופעולותיו למשפט ולתכלית אחת המה, ואף לפי שינוי המקבלים 

תשתנה הפעולה. לפי זה מיושב אפוא מה שפתח בלשון יחיד – "תמים פעלו", עבר ללשון רבים 

– "דרכיו", וסיים שוב ב"משפט", לשון יחיד. שכן כל מגמתו להראות שכל דרכיו הרבים משפט 

אחד להם, בהיותם למען מטרה אחת, המאחדת אותם לפועל אחד תמים ומושלם )באר רואי, 

מרבי בנימין דיסקין(. 

כב. ויש שיתית על דרך תהמורת בעולם תבא, כמו שכהוב לתיטבך באחריהך. 'על דרך התמורה', 

 עיונים 

 עיונים 
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תמוסר  ארחוה  השת השד   תמוסר   ארחוה   

שפנחס עצמו לא חטא אלא 

משום  וזאת  חפני,  אחיו  רק 

שאמרו  כמו  בו,  מחה  שלא 

)טוב  ב'  נ"ה,  שבת  בגמרא 

הלבנון(. הרי שנגזרה עניות 

על הצדיק על כך שלא מחה 

בחוטא.

עניין  את  רבנו  מבאר  עתה 

טובה  אבל  לו:  וטוב  רשע 

 - תרשע  על  יהברך  תאל 

ולעומת זאת הטובות שהאל 

יתברך מיטיב עם הרשעים, יש שהתית – פעמים שהסיבה לכך היא בעבור טובת שקדמת לו – מפני 

שעשה בעבר מעשה טוב, ועל כך יגמלתו תאלתים עלית – משלם לו ה' שכרו בעולם תתת, כמו 

י(: 'ומשלם לשונאיו אל פניו לתאבידו', והרגמו בו תראשונים: ומשלם לסנאותי  ת,  שאמר )דברים 

טבוון דאינון עבדין קדמותי בחייתון לאובדיתון – הקב"ה משלם לרשעים בחייהם גמולם הטוב על 

מעט המעשים הטובים שיש בידם, כדי להאבידם מן העולם הבא אחר שכבר קיבלו שכרם בעולם 

הזה )עפ"י רש"י(.

ויש שהתית על דרך תפקדון אצלו – ולפעמים עשירותו של הרשע ניתנת לו רק כפיקדון שיהיה 

שמור בידו, עד שיהן לו - לרשע תאל יהברך בן

נוהג  ואינו   – מבלעדיתם 

כמותם. ]הרשעים, גם כאשר 

אינם  בשלווה  שרויים  הם 

ולעומתם  ה',  את  עובדים 

קונו  את  עובד  הצדיק 

למרות  ובתמים  באמת 

ייסוריו[. והתכלית בזה, כדי 

יצדיקו  הימים  שבאחרית 

כשיראו  הבורא  משפט  את 

שכר  מקבלים  שהצדיקים 

והרשעים מקבלים עונש. ועוד, כדי שייסוריו יהיו לכפרה לאנשי דורו, כמו שנאמר על זמן אחרית 

הימים כשיראו הגויים את משפט הבורא יתברך, יאמרו: )ישעית נג, ד(: 'אכן' – עתה מתברר לנו, 

כי הצער שהיו ישראל סובלים בגלותם לא היה בעוונם, שהרי דבקים היו בה' גם במצבים הקשים 

ביותר, ואנו אעפ"י שחיינו בשלום ובשלווה החזקנו באמונת שקר. הגויים יגיעו למסקנה כי 'חלינו 

תוא נשא' - אנחנו גרמנו לכל צרות הצדיקים, 'ומכאובינו סבלם' - ובגללינו סבלו ייסורים, כדי 

שנבין את דרגתם הרמה ואת צדקותם, ונצדיק את הישועה הגדולה שה' עושה להם )רד"ק(. 

ויש – ופעמים שיתית יסוריו של הצדיק מפני שאיננו מקנא – לפי שאינו נוקם לכבוד האלתים לקחה 

תדין מאנשי דורו – ואינו מוחה באנשי דורו, כמו שידעה מענין עלי ובניו כמו שידוע לך מהעונש 

לו את  והודיע  הוכיח את עלי  איש האלהים   – ופנחס, שאמר בתם תכהוב  – חפני  בני עלי  של 

עונשו )שמואל־א ב, לו(: 'ותית כל תנוהר בביהך יבוא לתשהחווה לו' – לצדוק הכהן בשביל 'להרויח 

 אגורה כסף וככר - חתיכת לחם' - כלומר ישפיל עצמו לפניו ויבקש ממנו דמי מחייתו )רד"ק(.

העונש המפורש בפסוק מתייחס לחפני ופנחס שהיו כהנים ועיכבו את הקרבת הקרבנות, אעפ"י 

ְתֶית  ּהִ ע, ֵיׁש ׁשֶ ַרְך ַעל ָתָרׁשָ טֹוַבה ָתֵאל ִיְהּבָ ֲאָבל 
ִיְגְמֵלתּו  לֹו,  ְדָמת  ּקָ ׁשֶ טֹוָבת  ֲעבּור  )כד(ּבַ

ָבִרים ת,  ָאַמר )ּדְ מֹו ׁשֶ ת, ּכְ ָתֱאלִֹתים ָעֶליָת ָבעֹוָלם ַתּתֶ

מּו בֹו  ָניו ְלַתֲאִבידֹו, ְוִהְרּגְ ם ְלׂשְנָאיו ֶאל ּפָ ּלֵ י(: ּוְמׁשַ

ִאיּנּון ָעְבִדין  ם ְלַסְנאֹוִתי ָטְבָון ּדְ ּלֵ ָתִראׁשֹוִנים: ּוְמׁשַ

ְתֶית ַעל  ּהִ יתֹון ְלאֹוָבֵדיתֹון. — ְוֵיׁש ׁשֶ ַחּיֵ ֳקָדמֹוִתי ּבְ

ן  ַרְך ּבֵ ן לֹו ָתֵאל ִיְהּבָ ּהֵ ּיִ דֹון ֶאְצלֹו, ַעד ׁשֶ ּקָ ֶרְך ַתּפִ ּדֶ

ְעָית נג, ד(: ָאֵכן ֳחָלֵינּו  ֱאַמר )ְיׁשַ ּנֶ מֹו ׁשֶ ְלֲעֵדיֶתם, ּכְ ִמּבַ

ֵני  ְתֶית, ִמּפְ ּיִ א ּוַמְכאֵֹבינּו ְסָבָלם. — ְוֵיׁש ׁשֶ תּוא ָנׂשָ

י דֹורֹו,  ין ֵמַאְנׁשֵ א ֵלאלִֹתים ָלַקַחה ַתּדִ ֵאיֶנּנּו ְמַקּנֵ ׁשֶ

ֶתם  ּבָ ָאַמר  ׁשֶ ּוָבָניו,  ֵעִלי  ֵמִעְנַין  ַדְעּהָ  ּיָ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ֵביְהָך  ּבְ ַתּנֹוָהר  ל  ּכָ ְוָתָית  לו(:  ב,  מּוֵאל־א  )ׁשְ הּוב  ַתּכָ

ר ָלֶחם. ֶסף ְוִכּכַ ֲחֹוה לֹו ַלֲאגֹוַרה ּכֶ ּהַ ָיבֹוא ְלִתׁשְ

כד. בעבור טובת שקדמת לו, יגמלתו תאלותים עלית בעולם תתת, כמו שאמר ומשלם לשנאיו אל פני 

לתאבידו. ב'תרגום יונתן' מבאר את הפסוק: "ומשלם לסנאוהי אגר עובדיהון טביא בעלמא הדין 

מן בגלל דמשיציא יתהון בעלמא דאתי". פירוש: ומשלם לשונאיו שכר מעשיהם הטובים שעשו 

בעולם הזה, כדי להאבידם מן העולם הבא. 

ה'נודע  בעל  ביאר  הבא.  בעולם  משלם  ולצדיק  הזה,  בעולם  שכרו  לרשע  ה'  משלם  טעם  מה 

ביהודה', כי בעולם הבא אין, לא אכילה ושתיה ולא שום תענוג גשמי, וכל התענוג שם אינו אלא 

שנהנים מזיו השכינה, והצדיקים זוכים לדביקות ולמדרגות נפלאות. וכיון שכל מדותיו של הקב"ה 

מדה כנגד מדה, לכן כשם שהצדיק בעשותו המצווה מתכוון לשמה, להתדבק בשורשים העליונים, 

כך מקום קבלת שכרו הוא בעולמות העליונים. אבל הרשע, שעושה המצווה שלא לשמה, ואין 

ויש שכתבו, שהמטרה היא שהרשעים יצדיקו את דין הבורא לעתיד לבוא, כשיראו שהצדיקים 

יהיה להם פתחון פה לומר שאף הצדיקים היו כאחד מהם  ולא  מקבלים שכר והרשעים עונש, 

ומדוע מקבלים הם שכר והרשעים עונש )פת לחם(. ויש שביארו, שהמטרה בכך היא כדי להראות 

צדקתו לשטן ולאנשי העולם, כענין הנסיונות באברהם אבינו, שלא יאמרו כמו שבני דורו רשעים 

כן הוא רשע, והנה בזה יבחנהו הבורא, ומראה צדקתו ועבודתו שעובד לאלוקים מבלעדי אנשי 

דורו, רוצה לומר, ִעם שאינם מסכימים למנהגיו )מנוח הלבבות(.
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תמוסר  ארחוה  השת השו   תמוסר   ארחוה   

אך  בעליו,  אצל   - לבעליו' 

לו,  שמור  הוא  לטובתו  לא 

באחרית  ממנו  ליהנות  כדי 

לבניו  ולהורישו  הימים 

הוא  'לרעהו'  אם  כי  אחריו, 

שמור לו, כדי לגרום לו צער 

עושרו  ידי  שעל  ]כקורח, 

נתגאה וירד לשאול )רש"י(. 

אפשרות אחרת לרעה הבאה 

בשל העושר היא התעוררות 

ואלו  בו,  אדם  בני  קנאת 

שווא  עלילות  עליו  יעלילו 

בייסורים  מיוסר  ויהיה 

)מצודת דוד([.

ייתכן, שה' משהה ביד הרשע את  – ועוד  ואפשר שהתית, לתאריך תבורא יהעלת לו עד שישוב 

הטובות, ומאריך לו אף, ]או הכוונה, ומאריך ומשהה בידו את הטובה[ כיוון שיודע שסופו לשוב 

בתשובה, ואז יתית ראוי לת - לטובה, כמו שידעה מענין – כמו שידוע מסופו של מנשת – שאף 

שהרשיע הרבה, בכל זאת לא הסיר הקב"ה את מלכותו ממנו, מפני שסופו שחזר בתשובה שלימה 

כפי שכתוב בדברי הימים )דה"ב לג(. 

ויש שהתית – ופעמים שהבורא מיטיב עם הרשע, לחסד שקדם אביו – משום מעשה חסד שעשה 

ליתוא בן נמשי  ה'  - בזכותו, כמו שאמר  - שייטיבו לבנו בעבורו  אביו בעבר, ותית ראוי לתיטיב 

אותם  שכל  אעפ"י  ישראל'.  כסא  על  לך  'ישבו  דורות  ארבעה   – רבעים'  'בני  ל(:  י,  )מלכים־ב 

כמסופר  נבט,  בן  ירבעם  של  בדרכו  והלכו  רשעים  היו  שמלכו  יהוא  מזרע  המלכים  ארבעת 

בנביא, בכל זאת הותיר הקב"ה את המלוכה בידם, בעבור זכותו של יהוא אביהם שהשמיד את 

כל בית אחאב כמצוות ה' יתברך )פתחי לב([, ואמר )משלי כ, ת(: 'מהתלך בהומו צדיק' – צדיק 

'אשרי בניו  ניצול מהרעות, אלא  יהיה  וביושר, לא בלבד שהוא עצמו  שהוא מתהלך בתמימות 

אחריו' – אשרי בניו אחרי מותו, כי יחסו בצל זכותו )מצודת דוד(, ואמר )התלים לת, כת(: 'נער 

תייהי' – הבטתי בנערותי 'גם' הבטתי כש'תקנהי, ולא ראיהי' מאז ועד עתה שיהיה ה'צדיק נעתב' 

של בזכותו  ה'  יעזבם  לא  כי  )רד"ק(  הפתחים  על  לחם'  ש'ותרעו מבקש  ראיתי  לא  וגם   לגמרי, 

אביהם הצדיק. 

יתית  צדיק  בן  ואותו  צדיק 

הטובה,  לאותה   – לת  ראוי 

ית(  כת,  )איוב  שאמר  כמו 

חלק  'זה  נאמר:  לכן  קודם 

ולאחר מכן  וגו',  אדם רשע' 

 – ילבש'  וצדיק  'יכין  נאמר: 

להכין  פעמים שהרשע עמל 

של  בסופו  אך  הכסף,  את 

רצון  – הקב"ה בליבו 'ענין'  ויהנה ממנו, ואמר )קתלה ב, כו(: 'ולחוטא נהן'  יזכה בו הצדיק  דבר 

וחשק 'לאסוף ולכנוס' הון רב, אך לא כדי שייהנה הוא ממנו, אלא ישמרנו בידו כדי 'להה' אותו 

'לטוב' – לאדם שהוא צדיק וטוב 'לפני תאלתים' – בעיני האלוקים, ואותו צדיק יזכה בכל האוצרות 

שטרח בהם הרשע. 

– הסיבה  כדי שהטובה התית תסיבת תגדולת שבסיבוה  טובה  ה' לרשע  נותן  ולפעמים   – ואפשר 

העיקרית שתגרום למוהו ורעהו, כמו שכהוב )קתלה ת, יב(: 'יש עושר' שהוא 'שמור

ְלַתֲאִריְך  ְתֶית,  ּהִ ׁשֶ ר  ְוֶאְפׁשָ  — ְלָרָעהֹו.  ִלְבָעָליו 

ָלּת,  ָראּוי  ְוִיְתֶית  ׁשּוב  ּיָ ׁשֶ ַעד  לֹו  ת  ִיְהַעּלֶ ַתּבֹוֵרא 

ְתֶית,  ּהִ ׁשֶ ְוֵיׁש   — ת.  ֶ ְמַנּשׁ ֵמִעְנַין  ַדְעּהָ  ּיָ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ִלְבנֹו  ְלֵתִטיב  ָראּוי  ְוָתָית  ָאִביו,  ַדם  ּקָ ׁשֶ ְלֶחֶסד 

)ְמָלִכים ־ב י,  י  ִנְמׁשִ ָאַמר ְלֵיתּוא ֶבן  מֹו ׁשֶ ּכְ ַבֲעבּורֹו, 

ָרֵאל, ִיׂשְ א  ּסֵ ּכִ ַעל  ְלָך  בּו  ֵיׁשְ ְרִבִעים  ֵני  ּבְ  ל(: 

ֵרי ָבָניו  יק ַאׁשְ ֻהּמֹו ַצּדִ ְך ּבְ ֵלי כ, ת(: ִמְהַתּלֵ ְוָאַמר )ִמׁשְ

י  ם ָתַקְנּהִ ים לת, כת(: ַנַער ָתִייִהי ּגַ ִתּלִ ַאֲחָריו, ְוָאַמר )ּהְ

— ָלֶחם.  ׁש  ְמַבּקֵ ְוַתְרעֹו  ֶנֱעָתב  יק  ַצּדִ ָרִאיִהי   ְולֹא 

ָאַמר )ִאּיֹוב כת, ית(: ָיִכין  מֹו ׁשֶ יק ִיְתֶית ָראּוי ָלּת, ּכְ ַצּדִ

ׁש, ְוָאַמר )קֶֹתֶלה ב, כו(: ְוַלחֹוֵטא ָנַהן ִעְנָין  יק ִיְלּבָ ְוַצּדִ

 — ָתֱאלִֹתים.  ִלְפֵני  ְלטֹוב  ָלֵהה  ְוִלְכנֹוס  ֶלֱאֹסף 

מֹוהֹו  ּבֹוה  ּסִ ּבַ ׁשֶ דֹוָלת  ַתּגְ ת  ּבָ ַתּסִ ְתֶית  ּהִ ׁשֶ ר  ְוֶאְפׁשָ

מּור  ׁשָ ר  עׁשֶ יב(:  ת,  )קֶֹתֶלה  הּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוָרָעהֹו, 

כל דביקות במעשיו, רק מעשי גשמי גרידא, לכך כל שכר מצוותיו גם-כן שייך רק בעולם הזה 

הגשמי. הוי אומר, שכל אחד מקבל שכרו במקום שבו דבקה נפשו בעת עשיית המצוה. נוסף על 

זה, שהרשע אינו יכול כלל להידבק בשורש עליון, אף בעשותו מצווה, משום עוונותיו אשר הן 

כמסך המבדיל בינו לבין המקום.

"כמה מעולה  ה"ז(  )פ"ז מהל' תשובה  יבואר לשון הרמב"ם   – ביהודה  הנודע  – ממשיך  זה  לפי 

מעלת התשובה, אמש היה מובדל מה' אלקי ישראל, שנאמר עוונותיכם היו מבדילים וכו', צועק 

ואינו נענה וכו', עושה מצוות וטורפין אותן בפניו וכו', והיום הוא מודבק בשכינה, שנאמר ואתם 

הדבקים, וגם צועק ונענה מיד וכו'". ויש להבין מדוע טורפין המצוות בפניו, הלא מצינו שאפילו 

לרשע גמור יש שכר על מצוותיו, ואין עבירה מכבה מצוה.

דרך  על  בפניו,  שכרו  שטורפין  אלא  מצוה,  שכר  לו  שאין  הכוונה  שאין  מובן,  לדברינו  אבל 

"ומשלם לשונאיו אל פניו", שמשלמים לו שכרו בעולם הזה, להאבידו בעולם הבא. משום שאינו 

יכול לקבל שכרו בעולם הבא, מכיון שאינו יכול להידבק בעולם ההוא. וזו היא הסיבה שאמר 

עליו הרמב"ם "צועק ואינו נענה", כי העוונות הנם מסך המבדיל עבורו, ואי אפשר לו להתקרב 

ולהתקשר לא במצווה ולא בתפילה, עד שישוב בתשובה. 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  השט השח   תמוסר   ארחוה   

בעת  שגם   – אוהו  ומביישין 

הצלחת הרשעים וגם כשהוא 

סובל משלטון הרשעים עליו 

מכלימים  שהם  הבושה  ומן 

ממשיך  הוא  אז  גם   - אותו 

מתברר  כך  ה'.  את  לעבוד 

עם  שלם  ולבו  צדיק  שהוא 

מתבורא  שכר  ויקבל  ה', 

שידעה  כמו  תת,  על  יהעלת 

מענין אליתו עם איתבל – כמו 

באליהו  מהמעשה  שידוע 

הנביא שנרדף על ידי איזבל וירמיתו עם מלכי דורו – שנרדף על ידי המושלים בדורו.

וכיון שתהברר - שהוכחנו בדברינו לעיל, חיוב תגלגול על תסיבוה על בני אדם – את החיוב המוטל 

על בני האדם להשתדל בסיבות להשגת פרנסתם, נבאר עהת, כי אין כל אדם חייב לחתור – שאין 

חובה על האדם לחזר על כל סיבת – אחר כל אמצעי מסיבוה תטרף – מאמצעי השגת הפרנסה 

הבאות לידו, אלא בידו לבחור לעצמו את האמצעי המתאים ביותר לתכונותיו. כי תסיבוה

ויש שהתית – ולפעמים הסיבה 

שהבורא מטיב לרשעים היא 

הם  מי  לבדוק   – לנסוה  כדי 

הרמאים   – תהרמיה  אנשי 

והצבועים ותמצפונים תרעים 

– ואלו שפנימיותם מושחתת, 

חוץ  כלפי  עצמם  שמראים 

הם  ובפנימיותם  כצדיקים 

רשעים, אלא שמסתירים הם את רשעותם ]רבנו מדבר על שני סוגי אנשים המראים את עצמם 

כצדיקים, למרות היותם רשעים. ההבדל ביניהם נעוץ בסיבות להסתרת מעשיהם הרעים: "אנשי 

התרמית", הם הרשעים המראים את עצמם צדיקים כדי שיוכלו לרמות אחרים. ו"המצפונים הרעים", 

הם בני אדם המתייראים וחוששים מן הבריות ומצפינים ומסתירים את רשעותם מהאחרים, וצופנים 

את רשעותם בלבם )פת לחם([, וכדי לברר מי הם הצדיקים האמיתיים ולחשוף את מי שמעמיד 

פני צדיק רק כלפי חוץ, נותן ה' טובה לרשע וכשתם רואים תת – אותם המראים עצמם כצדיקים, 

בראותם את הצלחת הרשעים ממתרים גם הם לסור מעבודה תבורא – לעזוב את עבודת הבורא 

 ולעשות כמעשה הרשעים, אולי יצליחו גם הם, וחשים לתהרצוה – ומזדרזים להחניף ולמצוא חן אל

אנשי תרשע וללמוד ממעשיתם – וכך מתברר שהם רמאים וצבועים ופנימיותם מושחתת, ויהברר 

– ועל ידי כך מתברר ומתגלה תנבר לאלתים – מי הוא הצדיק באמת שלבו זך ונקי לה' ]שלמרות 

הרשעים  הצלחת  ידי  שעל  נמצא  ממעשיהם.  למד  ואינו  עימם  מתחבר  אינו  הרשעים  הצלחת 

מתברר מי הוא הרשע ומי הוא הצדיק )פת לחם([, ויראת תנאמן בעבודהו ויתגלה מי הוא הנאמן 

באמת בעבודתו יתברך, בסבלו עה ששולטין בו

ת ַעל  ָכר ֵמַתּבֹוֵרא ִיְהַעּלֶ ל ׂשָ ין אֹוהֹו, ִויַקּבֵ ׁשִ ּוְמַבּיְ

תּו ִעם ִאיֶתֶבל ְוִיְרְמָיתּו  ַדְעּהָ ֵמִעְנַין ֵאִלּיָ ּיָ מֹו ׁשֶ ֶתת, ּכְ

ִעם ַמְלֵכי דֹורֹו.

ּבֹוה ַעל  ְלּגּול ַעל ַתּסִ ֵרר ִחּיּוב ַתּגִ ִתְהּבָ ׁשֶ )כו(ְוֵכיָון 

ל ָאָדם  י ֵאין ּכָ ת, ּכִ ֵני ָאָדם, ְנָבֵאר ַעּהָ ּבְ

ּבֹוה  י ַתּסִ ֶרף, ּכִ ּבֹוה ַתּטֶ ת ִמּסִ ל ִסּבָ ר ַעל ּכָ ב ְלַחּתֵ ַחּיָ

ְצּפּוִנים  ְרִמיה ְוַתּמַ י ַתּהַ ְתֶית ְלַנּסֹוה ַאְנׁשֵ ּהִ )כת(ְוֵיׁש ׁשֶ

ֵתם רֹוִאים ֶתת ְמַמֲתִרים ָלסּור ֵמֲעבֹוַדה  ׁשֶ ָתָרִעים, ּכְ

ע  ָתֶרׁשַ י  ַאְנׁשֵ ֶאל  ְלִתְהַרּצֹוה  ים  ְוָחׁשִ ַתּבֹוֵרא, 

ֵלאלִֹתים,  ָבר  ַתּנָ ֵרר  ְוִיְהּבָ יֶתם,  ֲעׂשֵ ִמּמַ ְוִלְלֹמד 

ֹוְלִטין ּבֹו  ּשׁ ָסְבלֹו ֵעה ׁשֶ ֲעבֹוָדהֹו, ּבְ ֱאָמן ּבַ ְוֵיָרֶאת ַתּנֶ

אינו רואה שהוא חוטא, איזה חילול ה' יש בזה? ופירש רש"י, שתלמיד חכם העובר עבירה בסתר, 

כאשר יפרעו ממנו ]ולא ידעו שעבר עבירה בסתר[ יהיה בכך חילול ה', שהרי בני אדם לא יודעים 

שחטא, ויאמרו מה הועילו לו מעשיו, אבל כאשר הקב"ה נפרע ממנו בגלוי לעיני בני אדם באופן 

שמתפרסם חטאו שעשה בסתר, ועל ידי שיפורסם חטאו, לא יאמרו בני אדם שהוא מקבל עונש 

בחינם. כמו שנאמר )משלי כו, כו( 'תכסה שנאה במשאון תגלה רעתו בקהל', שהעושה עבירה 

בסתר, לבסוף יתגלו מעשיו הרעים בקהל רב. 

כו. וכיון שתהברר חיוב תגלגול על תסיבוה על בני אדם. כתב ה'שולחן ערוך' )או"ח קנו, א(: "אחר 

כך ילך לעסקיו, דכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עוון, כי העוני יעבירנו על 

דעת קונו...".

כתב ה'ביאור הלכה' )שם ד"ה סופה( וז"ל: כתבו הספרים, שזהו נאמר לכלל העולם שאין כולם 

יכולים לזכות לעלות למדרגה רמה זו להיות עסקם רק בתורה לבדה, אבל אנשים יחידים יוכל 

להימצא בכל עת באופן זה ]וזהו שאמרו בברכות ל"ה עמוד ב': 'הרבה עשו כרבי שמעון בר יוחאי 

כת. ויש שהתית לנסוה אנשי תהרמיה ותמצפונים תרעים... ויהברר תנבר לאלקים. בפירוש 'מנוח 

ומראה עצמו  יתברך רוצה לפרסם מעשה עוונותיו שעושה הרשע בסתר,  הלבבות' ביאר, שה' 

צדיק בפני בני אדם, ולכן נותן לו טובה כדי שעל ידי כן יבעוט, ככתוב )דברים לב, טו(: 'וישמן 

ישרון ויבעט', ויתפרסמו מעשיו, ואז יענישנו ה' יתברך עליהם. כי אם היה מענישו קודם לכן 

בזמן שהיה נראה כלפי חוץ שהוא צדיק, היה בזה חילול השם יתברך, שיאמרו שנענש על צדקתו, 

ועל דרך זה אמרו חכמינו ז"ל )אבות פ"ד מ"ד( "כל המחלל שם שמים בסתר ]-שעובר עבירה 

בסתר[ נפרעים ממנו בגלוי". ונתקשו המפרשים, מהו המחלל שם שמים בסתר, הלא אם שום אדם 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  השיא השי   תמוסר   ארחוה   

שטרחת  יד  מלאכה  או 

מועטת,  שטרחתה   – מעט 

וכאיחוי  הפירת,  כגון 

או   – ותספרוה  רקמה,   -

]שהוא  הסופרות  מלאכת 

סופר  או  הקהל  סופר 

הלבנון(,  )טוב  הדיינים 

גילוח  שמלאכתו  ַסָּפר,  או 

לחם([, ואצור  )פת   השערות 

הממונה  גזבר   – תמסחרים 

]או  הסחורות  ענייני  על 

על  שאחראי  לאדם  הכוונה 

לאוצרות  הסחורות  אסיפת 

)פת  היוקר  לעת  ושמירתם 

תאריסים  ושכיר  לחם([, 

אריסים  ותיווך   – ותפועלים 

האדמה,  לעבודת  ופועלים 

– וממונה לפקח על פועלים העובדים בעבודת האדמה. כל אלו הן  ותשמשים בעבודה תאדמת 

מלאכות קלות ואינן מייגעות את הגוף. ומתן סיבוה יש בתן - ויש מאמצעי הפרנסה הטעונים יגיעת 

וטורח, כעיבוד תעורוה, ותוצאה - חציבת תברתל ותנחושה מן מוצאיתם – ממקום חציבתם מעומק 

האדמה, ותיקוק תכסף בעופרה – על ידי עופרת )במלאכת זיקוק מתכת הכסף בכור, משתמשים 

סבלות, ולכה בדרכים   - ונשיאת תמשאוה תכבדוה   - הזיקוק(, ונשוא  בחתיכות עופרת לתועלת 

תאדמת  עיבוד   - ועבודה  רחוקות,  בדרכים  קרובות  ולעיתים  ממושכת  נסיעה   - המיד  רחוקים 

וחרישהת, וכיוצא בתם – וכיוצא באלו העבודות, שאין צריך חכמה רבה בביצוען, אלא הן תלויות 

בעבודה פיזית קשה. ומי שתוא מבני אדם שהוא חתק בגופו וחלש בתכרהו – ושכלו והבנתו חלושים 

מכדי ללמוד מלאכת יד, או ענייני הכתיבה והחשבון ההכרחי למקצוע הגזברות, וכיוצא בזה מסוג 

המקצועות הקלים )טוב הלבנון(, אין ראויה לו אותה מלאכה שעיקרה היא החכמה, אלא ראוי לו 

מתן – ראוי שיבחר באחד מאמצעי הפרנסה מת שיש בו מן תיגיעת – מה שיש בו טורח הגוף, כפי 

מה שהוא יכול לסבול. ומי – לעומת זאת מי שתוא חלש בכוח גופו ותכרהו חתקת – ושכלו והבנתו 

חזקים ובריאים, אל יבקש מסיבוה תטרף

רבוה – שהרי הדרך והאמצעים 

הם,  רבים  הפרנסה  להשגת 

ויש אלפי סוגי מקצועות עבודה. מתן נקלוה – יש מהם קלים שטרחן מעט – שהטורח בהם מועט, 

כסחורת - כמסחר בחנוה,

ִפיָרת, ְוָכִאחּוי,  ּהְ ְרָחּת ְמָעט, ּכַ ּטָ אֹו ְמֶלאֶכה ָיד ׁשֶ

ָתֲאִריִסים  ִכיר  ּוׂשְ ְסָחִרים,  ַתּמִ ְוִאּצּור  ְפרּוה,  ְוַתּסִ

ּוֵמֶתן  ָתֲאָדָמת.  ֲעבֹוַדה  ּבַ ים  ׁשִ ּמָ ַ ְוַתּשׁ ְוַתּפֹוֲעִלים 

ָתעֹורֹוה,  ִעּבּוד  ּכְ ָוטַֹרח,  ְיִגיָעת  ֶתן  ּבָ ֵיׁש  ִסּבֹוה 

ְוִתּקּוק  מֹוָצֵאיֶתם,  ִמן  ה  חׁשֶ ְוַתּנְ ְרֶתל  ַתּבַ ְותֹוָצַאה 

ֵבדֹוה, ְוֶלֶכה  אֹוה ַתּכְ ּשָׂ עֹוֶפֶרה, ְוָנׂשא ַתּמַ ֶסף ּבָ ַתּכֶ

ָתֲאָדָמת  ַוֲעבֹוַדה  ִמיד,  ּהָ ְרחֹוִקים  ְדָרִכים  ּבִ

ָאָדם  ֵני  ִמּבְ תּוא  ׁשֶ ּוִמי  ָבֶתם.  ְוַכּיֹוֵצא  ָהּת,  ַוֲחִריׁשָ

ׁש  ּיֵ ֶ ָרהֹו, ָראּוי לֹו ֵמֶתן ַמת ּשׁ ַתּכָ ׁש ּבְ גּופֹו ְוַחּלָ ָחָתק ּבְ

ׁש  תּוא ַחּלָ כֹול ִלְסּבֹל, ּוִמי ׁשֶ ּיָ ִפי ׁשֶ ּבֹו ִמן ַתְיִגיָעת, ּכְ

ֶרף  ַתּטֶ ּבֹוה  ִמּסִ ׁש  ְיַבּקֵ ַאל  ֲחָתָקת,  ָרהֹו  ְוַתּכָ גּופֹו  ּבְ

ְסחֹוָרת ֶבָחנּוה,  ְרָחן ְמָעט, ּכַ ּטָ ַרּבֹוה, ֵמֶתן ְנַקּלֹוה ׁשֶ

)-שעסקו רק בתורה ולא בדרך ארץ(, ולא עלתה בידן', רצונם לומר דווקא הרבה[, והקב"ה בוודאי 

ימציא להם פרנסתם. וכעין זה כתב הרמב"ם פרק י"ג מהלכות שמיטין ויובלות הי"ג: ולא שבט 

לוי בלבד וכו', אלא כל איש ואיש מכל באי העולם אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להבדל 

לעמוד לפני ה' לשרתו ולעובדו לדעה את ה', והלך ישר כמו שעשהו האלהים ופרק מעל צווארו 

עול החשבונות הרבים אשר בקשו בני האדם, הרי זה נתקדש קודש קדשים ויהיה ה' חלקו ונחלתו 

לעולם ולעולמי עולמים ויזכה לו )הקב"ה להרויח( בעוה"ז דבר המספיק לו כמו שזכה לכהנים 

כדי שיעסוק בתורה  לו צרכיו  נמצאו אנשים שרוצים להספיק  ובפרט אם כבר  עיי"ש.  ללוים, 

בוודאי לא שייך זה )-לומר שתורתו סופה בטלה וגוררת עוון(, ויששכר וזבולון יוכיח. 

לומר שצריך  המתחסדים  לדורינו, שאלו  בנוגע  כתב  קטז(  סי’  ח”ב  )יו”ד  אגרות משה  בשו”ת 

שיהנה אדם מיגיע כפיו ויקבע עיתים לתורה בשעות הפנאי ומסתמכים על פי דברי הרמב”ם )פ”ג 

מהל’ תלמוד תורה ה”י( שאסור להתפרנס וליהנות מדברי תורה, אין הם הולכים אלא אחר עצת 

יצרם הרע שמסיתם להפסיק ללמוד כראוי, והלכה רווחת היא בכל הדורות שמצוה לעסוק בתורה 

בתמידות ולהתפרנס מתמיכה, ואין שום מידת חסידות להימנע מכך, שכן פסק הרמ”א )יו”ד סי’ 

רמ”ו סעי’ כ”א(, וכן כתב הש”ך שם )ס”ק כ’( בשם הכסף משנה, שלולי התמיכה בלומדים עלולה 

היתה תורה להשתכח מישראל.

עוד כתב בשו”ת אגרות משה )שם( בשם המהרש”ל, שהיום אין אדם יכול לעסוק בתורה כראוי 

ולהתפרנס, והוסיף, וכל שכן בדורינו, שאי אפשר לשום אדם להתגאות ולומר שהוא יכול לעסוק 

במלאכתו ולהחכים בתורה. וראה גם בביה”ל לקמן )סי’ רל”א סעי’ א’ ד”ה בכל( שהביא משו”ת 

דבר שמואל )סי’ קלח( שגם הרמב”ם מודה שמותר במקום שלפי צורך השעה והמקום אי אפשר 

שתלמודו יתקיים בידו ויוכל גם לזכות אחרים וללמדם אם לא שיסופקו צרכיו על ידי אחרים, 

וככל הדיינים והחכמים שהיו מקבלים שכר מתרומת הלשכה, כמבואר בדברי הרמב”ם )פ”ד מהל’ 

שקלים ה”ז(, ואין דנים אפשר משאי אפשר. וכן כתב ה’אור החיים’ הק’ בספרו חפץ ה’ )ברכות 

ח, א( שהיום שנתמעטו הכשרונות, הלוואי וילמד אדם כל היום וכל הלילה כדי להחכים בתורה 

ולהבינה, ולפיכך יש להתפרנס מאחרים.

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  השיג השיב   תמוסר   ארחוה   

צידה תחהול   בֶטבע 

תנץ  ובטבע  תעכברים, 

מן  לו  שראוי  מת  צידה 

טבע  ה’  נתן  לנץ   – תעוף 

הראויים  עופות  לצוד 

תאיל ובטבע   לאכילתו, 

מן  יש  וכן  תנחשים.  צידה 

תעופוה שיצודו תדגים לבד – 

וכן ישנם סוגי עופות שיצודו 

דגים בלבד. וכן נתן ה’ בטבעו 

של כל מין ומין ממיני בעלי 

מין  אל  והאות  נטיית  תחיים 

ממיני תצמחים ותחיים – אל 

ובעלי  הצמחים  מסוגי  אחד 

שתוטבע  והסיבה  החיים. 

זו  נטייה  לו  – שניתנה  עליו 

הוא כדי לתיוה סיבת למתונו 

– שנטייה זו תהיה האמצעי להשגת מזונו, והכונוה גופו ואבריו – וגם התאים ה’ את מבנה וצורת 

גופו ואבריו של כל מין ומין מבעלי החיים באופן שיהיו ראויין לדבר תתוא - מתאימים לנטיית 

ת כמו שהתאים את הפה תארוך ותשוק תארוך לעוף שתוא צד אה תדגים – שהוא ניזון  ֶפּ טבעו, ַכּ

מצידת דגים, ומכיוון שהוא צריך לעמוד במים במקום עמוק במקצת, נבראו לו הרגליים הארוכות, 

וכדי שיוכל לצוד את הדג פתאום בעמדו במרחק מה ממנו, נברא לו הפה הארוך, וכשן ותצפורן 

תחתקת שברא ה’ לארי - שהוא ניזון ע”י דריסת בעלי חיים; כאשר ימצא בעל חי ישכנו בשיניו, 

ויקרעהו בצפרניו וימיתהו ויאכלהו, ותקרנים לשור ולאיל – כדי להגן על עצמם מפני הבא לפגוע 

בהם. ואשר הוכן – לעומתם לבעל החיים אשר הוכן מתונו מן תצמח – הניזון ממיני הצמחים לא ניהן 

לו – לא נתן לו הבורא כלי תציד ותטרף.

אל   – גופו  את  שמייגע  מת 

הפרנסה  אמצעי  אחרי  יחזר 

כיון  הגוף,  את  המייגעים 

יוכל  ולא  חלוש  אדם  שהוא 

בתמידות,  במלאכה  לעסוק 

כשתכבד  להניחם  וסופו 

כשיחלה,  או  המלאכה  עליו 

קל  שיתית  מת  אל  יטת  אך 

על גופו – אלא יבקש אמצעי 

שמתאים לכוחות גופו ועיקר 

– אז יוכל לעסוק בו למשך זמן רב  דרישת התפקיד הוא שימוש בחכמתו, ויוכל לתהמיד עליו 

ובתמידות.

ובאמת לכל אדם יש חפץ – חשק ונטייה לעסוק במלאכת או סחורת מסויימת מבלהי תולהת – יותר 

משאר מלאכות, מפני שכבר תטביע תאל לת בטבעו אתבת וחיבת – הא-ל השריש בו אהבה וחיבה 

לאותה מלאכה, כי היא המתאימה לו להשגת צרכיו. וכן הוא גם בשאר תחיים אצל שאר בעלי 

החיים, שבכל אחד מהם הטביע ה’ נטייה משלו, כמו למשל שתטביע – שַטבע הקב”ה

ץ  ַתּנֵ ּוְבֶטַבע  ִרים,  ָתַעְכּבָ ֵציַדה  ֶתָחהּול  ֶטַבע  ּבְ

ל  ָתַאּיָ ּוְבֶטַבע  ָתעֹוף,  ִמן  לֹו  ָראּוי  ֶ ּשׁ ַמת  ֵציַדה 

צּודּו  ּיָ ׁשֶ ָתעֹופֹוה  ִמן  ֵיׁש  ְוֵכן  ים.  ָחׁשִ ַתּנְ ֵציַדה 

ים  ַתַחּיִ יֵני  ִמּמִ ָוִמין  ִמין  ֶטַבע  ּבְ ְוֵכן  ְלָבד.  ִגים  ַתּדָ

ים,  ְוַתַחּיִ ָמִחים  ַתּצְ יֵני  ִמּמִ ִמין  ֶאל  ְוַהֲאָות  ת  ְנִטּיָ

ּגּופֹו  ּוְהכּוַנה  ִלְמתֹונֹו,  ת  ִסּבָ ִלְתיֹוה  ָעָליו  ע  ָתְטּבַ

ֹוק  ְוַתּשׁ ת ָתָארְֹך  ּפֶ ּכַ ָבר ַתתּוא,  ַלּדָ ְוֵאָבָריו ְראּוִיין 

ן ֵ ְוַכּשׁ ִגים,  ַתּדָ ֶאה  ָצד  תּוא  ׁשֶ ָלעֹוף   ָתָארְֹך 

ל,  ְוָלַאּיָ ֹור  ַלּשׁ ְרַנִים  ְוַתּקַ ָלֲאִרי,  ֶתָחָתק  ּפֶֹרן  ְוַתּצִ

ִיד  ֵלי ַתּצַ ַמח לֹא ָנַהן לֹו ּכְ ר ּהּוַכן ְמתֹונֹו ִמן ַתּצֶ ַוֲאׁשֶ

ֶרף. ְוַתּטֶ

ַקל  ְתֶית  ּיִ ֶ ּשׁ ַמת  ֶאל  ת  ִיּטֶ )כת(ַאְך  ּגּופֹו,  ע  ַיּגֵ ּמְ ֶ ּשׁ ַמת 

ַעל ּגּופֹו ְויּוַכל ְלַתְהִמיד ָעָליו.

י  ְלּהִ ְמָלאָכת אֹו ְסחֹוָרת ִמּבִ ּוְלָכל ָאָדם ֵיׁש ֵחֶפץ ּבִ
ִטְבעֹו  ּבְ ָלּת  ָתֵאל  יַע  ִתְטּבִ ָבר  ּכְ תּוָלָהּת, 

יַע  ִתְטּבִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ים,  ַתַחּיִ ָאר  ׁשְ ּבִ ְוֵכן  ת,  ְוִחּבָ ַאֲתָבת 

וזה שאמר הכתוב, בגשתך לעסקי הפרנסה – 'גול על ה'', אין לך אלא להתחיל לַגלֵגל את הגלגל 

על ידי השתדלות מועטת – ואז 'ובטח עליו והוא יעשה', וה' יגמור בעדו. 

כת. אך יטת אל מת שיתית קל על גופו. מצינו שני כתובים המכחישים זה את זה, כתוב אחד אומר 

יח(, היינו שכדי שתשרה הברכה צריך האדם  'וברכך ה' אלהיך בכל אשר תעשה' )דברים טו, 

לפעול ולעשות, ומאידך נאמר )משלי ג, ה( 'בטח אל ה' בכל ליבך ואל בינתך אל תישען', וביאר 

)בפירושו למשלי( שלא יעשה שום פעולה, אלא יבטח בה' בכל לבו. המהרי"ל דיסקין  הגר"א 

ביניהם,  שיכריע  נוסף  פסוק  עפ"י  הסתירה  את  מיישב  מקץ(  פרשת  ריש  עה"ת  )בספרו  זצ"ל 

דכתיב )תהלים לז, ה( 'גול על ה' דרכך, ובטח עליו והוא יעשה' – והיינו, שאכן, חובה על האדם 

לעשות השתדלות, אלא שיש לו להסתפק בעשיית דבר מועט, ולאחר מכן יסמוך על ה' שיקבל 

השתדלותו לרצון, ויחון אותו במתנת חינם בפרנסה וכל טוב.

ומבאר ענין זה בדוגמת שתי חביות )שוכבות( האחת עגולה והאחרת מרובעת. כדי להעביר את 

ה'מרובעת' ממקום למקום יש טרחה רבה ועצומה, אם ב'נשיאתה' מהכא להתם, ואם ב'גרירתה' 

על הארץ בעמל ויגיעה גדולה, מה שאין כן המעביר את ה'עגולה' ממקום למקום אינו טורח כלל, 

אלא ידחוף אותה מעט, ומאליה כבר תגיע למקומה.

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  תמוסר  השטו השיד   ארחוה   

וגופו  לבו  בטרדה  ויכוין 

וכאשר   – מן תסיבוה  בסיבת 

עסוקים  וגופו  מחשבותיו 

הפרנסה  מאמצעי  באחד 

ותסיבוב עלית – או כשטרוד 

תהיה  זה,  אמצעי  להשיג 

כוונתו שהוא עוסק בזה כדי 

לעמוד במצוה תבורא – לקיים בזה את ציווי הבורא שציוות את תאדם לתהעסק בסיבוה תעולם – 

לעסוק בענייני העולם הזה כדי להשיג את פרנסתו, כגון עבודה תאדמת וחרישהת ותריעהת, כמו 

שכהוב )בראשיה ב, טו(:

המצא  תתת  תדמיון  ועל 

גם  תמצא  לזה  ובדומה   –

וגופוהם  אדם  בני  מידוה 

ולמלאכוה  לסחורוה  מוכנוה 

גופם  וכוח  שתכונותיהם   –

בסחורה  לעיסוק  הותאמו 

ומי  מסויימת.  למלאכה  או 

ומי   - במידוהיו  שמוצא 

וטבעו  בתכונותיו  שמכיר 

כוסף אל מלאכת מתמלאכוה 

– ואף חושק בטבעו מלאכה 

ממלאכות  יותר  מסויימת 

ראוי  גופו  גם  ויתית  אחרות, 

לת – מתאים לאותה מלאכה, ויוכל לסבול אה טרחת – את היגיעה הדרושה בעבורה, יחתור עלית 

– יחזר אחרי אותה מלאכה להשיגה, וישים אוהת סיבת לתבאה מתונו – ויבחר בה כאמצעי להשגת 

מחייתו, ויסבול מהקת – ויישא את מתיקות אותה מלאכה דהיינו ייהנה מן העובדה שהוא מתפרנס 

ממנה ומרירוהת – וגם את יגיעת אותה המלאכה )טוב הלבנון( ]או הכוונה, שיעסוק בה ברצון, 

גם כשהוא מצליח בסוג המסחר או במלאכה שבחר בה, וגם כשהיא מרה בעיניו מפני שצריך 

להתייגע בה או שאינו מצליח בה לפעמים[. ואל יקוץ כשיימנע ממנו תטרף בקצה תעהים – ולא 

ימאס במלאכתו גם אם לפעמים לא יהיה לו ממנה די פרנסתו ]כי אילו היתה פרנסתו תלויה 

במלאכתו, היה צריך באמת להחליף המלאכה, אבל כיוון שפרנסתו באה לו מאת הבורא יתברך, 

והמלאכה שעוסק בה היא רק צינור שבאמצעותו משפיע לו הבורא יתברך פרנסתו, אין טעם 

להחליפה אם חסרה הפרנסה במקצת העתים, שהרי הבורא יכול להזמין לו פרנסתו ממלאכה זו 

שחשק אליה ושהיא מתאימה לתכונת נפשו[, אך - אלא יבטח באלתים שיספיק לו טרפו – שימציא 

לו את פרנסתו כל ימי חייו.

ּבּוב  ּבֹוה ְוַתּסִ ת ִמן ַתּסִ ִסּבָ ה ִלּבֹו ְוגּופֹו ּבְ ִטְרּדַ ן ּבְ ִויַכּוֵ
ת ָתָאָדם  ּוָ ּצִ ִמְצַוה ַתּבֹוֵרא ׁשֶ ָעֶליָת, ַלֲעֹמד ּבְ

ָתֲאָדָמת  ֲעבֹוַדה  ּכַ ָתעֹוָלם,  ִסּבֹוה  ּבְ ק  ְלִתְהַעּסֵ

טו(:  ב,  יה  ֵראׁשִ )ּבְ הּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ּוְתִריָעָהּת,  ָהּת  ַוֲחִריׁשָ

ֵני ָאָדם ְוגּופֹוָהם  ת ִהְמָצא ִמּדֹוה ּבְ ְמיֹון ַתּתֶ ְוַעל ַתּדִ
ּמֹוֵצא  מּוָכנֹוה ִלְסחֹורֹוה ְוִלְמָלאכֹוה. ּוִמי ׁשֶ

ָלאכֹוה,  ֵמַתּמְ ְמָלאָכת  ֶאל  ֹכֶסף  ְוִטְבעֹו  ִמּדֹוָהיו  ּבְ

ָטְרָחּת,  ֶאה  ִלְסּבֹל  ְויּוַכל  ָלּת,  ָראּוי  גּופֹו  ְוִיְתֶית 

ְמתֹונֹו,  ַלֲתָבַאה  ת  ִסּבָ אֹוָהּת  ים  ְוָיׂשִ ָעֶליָת,  ר  ְיַחּתֵ

ַנע  ּמָ ּיִ ׁשֶ ּכְ ָיקּוץ  )כח(ְוַאל  ּוְמִרירּוָהּת.  ָמְהָקּת  ְוִיְסּבֹל 

אלִֹתים  ּבֵ ִיְבַטח  ַאְך  ים,  ָתִעּהִ ְקָצה  ּבִ ֶרף  ַתּטֶ ּנּו  ִמּמֶ

יו. ל ְיֵמי ַחּיָ יק לֹו ַטְרּפֹו ּכָ ְסּפִ ּיַ ׁשֶ

ה' דרכך ובטח עליו והוא יעשה'. ועל כן מצינו להצדיקים שנתחדש להם ענין שלא היה אפשר 

להם להשיג מזונותם, ואחר כך נזדמן להם מזונותם בלי שום סיבה, כמו אליהו הנביא שכלכלוהו 

העורבים, ורבי שמעון בר יוחאי שנברא לו חרוב במערה )שבת לג, ב(.

ועל כן, כשאין להאדם שום סיבה להשתדל בו להשיג צרכיו, אל יפול לבו מזה, כי אחרי שכבר 

ננעלו לו שערי ההשתדלות המוטל עליו, שוב נפטר מהחיוב הלז ויש לו לבטוח בה', כי אפילו 

ה'  להינצל ממנה, מכל מקום דרכי  היאך  יודע שום עצה  ואין האדם  אם חלילה הצרה קרובה 

נעלמים המה מעיני האדם ותשועת ה' כהרף עין, וכמאמר הכתוב )איוב יג, טו( 'הן יקטלני לו 

איחל'. ובברכות )י, א( דרשו על זה הפסוק 'אפילו חרב חדה מונחת לו על צוארו אל ימנע עצמו 

מן הרחמים', וכמאמר הכתוב )שמואל-א' ב, ו( 'ה' ממית ומחיה מוריד שאול ויעל'. כי גם מירכתי 

שאול הוא מעלה, ויזכור האדם מעשה יונה הנביא, וכן אם קמו עליו שונאים להזיקו כתיב )משלי 

טז, ז( 'ברצות ה' דרכי איש גם אויביו ישלים אתו'. ובשונאים עמלקים כתיב )תהלים נח, יא( 

'ישמח צדיק כי חזה נקם'. ויזכור מלחמתו של אברהם אבינו עם המלכים, ומלחמתו של דוד עם 

גלית הפלשתי שהיה לא בחרב ולא בחנית.

וכן בענין מזונות כתיב )שמואל א' ב, ז( 'ה' מוריש ומעשיר'. וכתיב )תהלים נה, כג( 'השלך על 

ה' יהבך והוא יכלכלך'. 'ה' רועי לא אחסר' )שם כג, א(. ויזכור כי ארבעים שנה הלכו אבותינו 

במדבר לא חסרו דבר, וכן בכל הדברים שיתחדשו לו. וגם כשעסק באיזה עסק והצליח, יבין כי 

לא הסיבה גרמה לו הריוח, רק להיפוך הריוח ההוא שנגזר עליו גרמה לו שיזדמן לו הסיבה שממנו 

יצאה המסובב הנרצה לו יתברך. 

ימי  כל  טרפו  לו  שיספיק  באלקים  יבטח  אך  תעיהים,  בקצה  תטרף  ממנו  כשימנע  יקוץ  ואל  כח. 

חייו. כתב ה'בית הלוי' )ליקוטי מאמרים, מכת"י(: ואחרי שהאדם עשה המוטל עליו ופרע חובו 

בהתעסקו באיזה עסק, שוב יבטח בה' כי יזמין לו פרנסתו וכמאמר הכתוב )תהלים לז, ה( 'גול על 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  השית השטת   תמוסר   ארחוה   

שמים',  לשם  יתיו  מעשיך 

עוסק  אתה  כאשר  אפילו 

הזה כאכילה  העולם  בענייני 

הגוף,  צורכי  ושאר  ושתיה 

גם כן יהיו כוונותיך רק כדי 

להשלים צורכי הגוף ומחייתו, 

בוראך  את  לעבוד  ושתוכל 

ובמצוות  בתורה  ולעסוק 

כראוי )ע"פ רבנו יונה ושאר 

בכל  כך  מפרשים(. כשתכוון 

מעשיך, נמצא שהנך עובד את ה' יתברך בתמידות )יעב"ץ(. ואף כשעוסק ומחזר אחר הסיבות יתית 

- יישאר בטחונו באלתים שלם – בשלימות, ולא יתיקנו תסיבוב על תסיבוה לתבאה טרפו בתן מאומת – 

ולא ייפגם בטחונו במאומה על ידי השתדלותו להשיג אמצעים להשגת פרנסתו ]כי כך רצון הבורא, 

שיחזר האדם על הסיבות[, כשתוא – כאשר הוא מכוין בתם – במעשים אלה בלבו ובמצפונו - לעשות 

זאת לשם שמים.

ואל יחשוב האדם כי טרפו מועמד על סיבת ידועת – שהשגת מזונו תלוי באמצעי מסויים בדווקא, 

תאדם  אה  אלתים  ת'  'ויקח 

לעבדת  עדן  בגן  ויניחתו 

את  ה'  ציווה  וכן  ולשמרת', 

בשאר  לתשהמש  האדם 

 – בהועלוהיו  חיים  בעלי 

 – ומתוניו  תועלתו  לצורך 

ובנין  מזונותיו  השגת  ועבור 

מדינות  ולבניית   – תמדינוה 

והכנת   – תמתונוה  ותכנה 

ולתשהמש  מהם,  מאכלים 

בנשים ולבעול אוהן לתרבוה 

– וציווה לשאת אישה  תתרע 

כמו  בנים,  להוליד  כדי 

כח(:  א,  )בראשית  שנאמר 

שכר  ויקבל   – נשכר  ויתית  השמים.  ובעוף  הים  בדגת  ורדו  וגו'  ורבו  פרו  אלהים  להם  ויאמר 

לבו  כוונת  תהיה  כאשר   – ומצפונו  בלבו  לאלתים  בתם  כוונהו  על  המעשים  באותם  עיסוקו  על 

את  שהוציא  בשעה  הן   – חפצו  לו  שיוגמר  בין  האלוקים,  מצות  קיום  לשם  בעשייתם  ומצפונו 

שאיפתו אל הפועל, והצליח במלאכתו, בין שלא יוגמר לו חפצו – הן בשעה שלא הושלם רצונו, 

 – לך'  וטוב  אשריך  האכל  כי  כפיך  'יגיע  ב(:  קכח,  )התלים  שכהוב  כמו  במלאכתו,  הצליח  שלא 

 מעמל כפיך אם תאכל, הרי שמאושר תהיה וטוב לך. ואמרו רבוהינו תכרונם לברכת )אבוה ב, יב(:

'וכל

ָמִים. ְוִיְתֶית ִבְטחֹונֹו ֵבאלִֹתים  ם ׁשָ יָך ִיְתיּו ְלׁשֵ ַמֲעׂשֶ

ַלֲתָבַאה  ּבֹוה  ַתּסִ ַעל  ּבּוב  ַתּסִ יֶקּנּו  ַיּתִ ְולֹא  ֵלם,  ׁשָ

ִלּבֹו  ּבְ ֶתם  ּבָ ן  ְמַכּוֵ תּוא  ׁשֶ ּכְ ְמאּוָמת,  ָבֶתן  ַטְרּפֹו 

ָמִים. ם ׁשָ ּוַמְצּפּונֹו ְלׁשֵ

ְידּוָעת,  ת  ִסּבָ ַעל  ָמֳעָמד  ַטְרּפֹו  י  ּכִ ַיְחׁשֹב  )ל(ְוַאל 

ֵחתּו ְבַגן ֵעֶדן ְלָעְבָדּת  ּנִ ח ְיָי ֱאלִֹתים ֶאה ָתָאָדם ַוּיַ ּקַ ַוּיִ

ים  ַחּיִ ֲעֵלי  ּבַ ָאר  ִבׁשְ ׁש  ּמֵ ּהַ ּוְלִתׁשְ ְמָרּת,  ּוְלׁשָ

ַוֲתָכַנה  ִדינֹוה  ַתּמְ ּוִבְנַין  ּוְמתֹוָניו  הֹוֲעלֹוָהיו  ּבְ

אֹוָהן  ְוִלְבעֹל  ים  ׁשִ ּנָ ּבַ ׁש  ּמֵ ּהַ ּוְלִתׁשְ תֹונֹוה,  ַתּמְ

ָבֶתם  ָנהֹו  ּוָ ּכַ ַעל  ר  ּכָ ִנׂשְ ְוִיְתֶית  ַרע,  ַתּתֶ ְלַתְרּבֹוה 

ין  ְגַמר לֹו ֶחְפצֹו, ּבֵ ּיֻ ין ׁשֶ ִלּבֹו ּוַמְצּפּונֹו, ּבֵ ֵלאלִֹתים ּבְ

ים קכח, ב(:  ִתּלִ )ּהְ הּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֻיְגַמר לֹו ֶחְפצֹו,  ּלֹא  ׁשֶ

ְוָאְמרּו  ָלְך,  ְוטֹוב  ֶריָך  ַאׁשְ ֹהאֵכל  י  ּכִ יָך  ּפֶ ּכַ ְיִגיַע 

)כט(ְוָכל  יב(:  ב,  )ָאבֹוה  ִלְבָרָכת  ִתְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵהינּו 

לאשה ולא היה העולם יכול להתקיים, לכך נתן הקב"ה יצר הרע באדם, אבל האדם צריך לעבוד 

את השי"ת גם ביצר הרע, דהיינו שאפילו כשאוכל ושותה צריך להזהר לעשות הכל לשם שמים 

ולא בשביל תאוותו, וזה מה שאמר בשני יצרך.

וב'תוספות חיים' בפירוש מאחיו של הגר"א ביאר )וכן פירש ברוח חיים( שאפילו עסק הפרנסה 

יהיה לשם שמים לקיום הגוף שיהיה לך פנאי אח"כ לעסוק בתורה, שבאופן כזה יהיה משאו ומתנו 

והיינו  יישירו נגדיך',  'עיניך לנוכח יביטו ועפעפיך  וזהו פירוש הפסוק )משלי ד, כה(  באמונה, 

שכשעוסק בעסק הפרנסה בכוונה כדי להרבות ממון, אז אפילו אם עושה כל הרמאות שבעולם 

הכל נראה ישר בעיניו, כי תאוות הממון יכולה לרמות את העינים שאינו מרגיש כלל שהוא רמאות 

ועוולה, אבל כשעיניך יביטו לנוכח, כלומר שכשתתבונן היטב בשעת עסק הפרנסה מה התכלית 

שצריך את הפרנסה כדי שתוכל לעסוק בתורה, אז עפעפיך יישירו נגדיך, היינו שתראה בעיניך 

היושר מתנגד לרצונך וחפץ טבעך שהוא רק לרמאות שלא יהא מצוה הבאה בעבירה.

ל. ואל יחשוב כי טרפו מעמד על סיבת ידועת. ואף אחר שהשתדל האדם אל יסמוך על השתדלותו 

להיזהר  שצריך  כתב,  איתא(  ד"ה  יתרו  )עה"ת  הלוי'  ב'בית  שמים.  לשם  יתיו  מעשיך  וכל  כט. 

כשעוסק בפרנסתו בענייני עולם הזה שיהיה לשם שמים יותר מדברי תורה, שרק בדברי תורה 

נאמר שמתוך שלא לשמה בא לשמה.

הגר"א ב'אמרי נועם' )ברכות נד. ד"ה בכל( על מה ששנינו שם במשנה 'ואהבת את ה' אלקיך 

בכל לבבך' בשני יצריך ביצר טוב וביצר הרע, ביאר, שמה שברא הקב"ה היצר הרע אינו בשביל 

קיבול שכר בלבד, אלא שיש תועלת מעצם היצר הרע, משום שאם לא היה לאדם יצר הרע לא 

היה יכול לחיות אפילו שעה אחת, משום שהיצר טוב אינו רוצה לא לאכול ולא לשתות ולא זקוק 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  תמוסר  השיט השיח   ארחוה   

תבורא  אצל  כולן  תסיבוה 

האמצעים  כל  כי   – שווה 

שווים אצל הבורא; יטריפתו 

– וימציא לו את מזונו במת 

איזה  ידי  על   – מתן  שירצת 

 – ובעה  שירצה  אמצעי 

מאיתת  שירצת,  זמן  ובכל 

ואופן  מקור  ומכל   – ענין 

תכהוב  שאמר  כמו  שירצת, 

אין  'כי  ו(:  יד,  )שמואל־א 

כוח  שום  אין   – לת' מעצור' 

כח  לך  תנוהן  תוא  'כי  יח(:  ח,  )דברים  ואמר  במעט',  או  'ברב  הן  'לתושיע'  יתברך  בעדו  שיעצור 

לעשוה חיל', ואמר כשדיבר על מלך המשיח )תכרית ד, ו(: 'לא בחיל' – לא בעבור חילו הרב ינצח 

את הגויים 'ולא בכח' זרועו יכבשם, 'כי אם ברוחי' - ברצוני 'אמר ת' צבאוה' – כי אני אתן בלב 

הגויים והממלכות להיכנע אליו ולסור למשמעתו )מצודת דוד(.

תתיא  תסיבת  הימנע  ושאם 

ממנו  ייעדר  ושאם   – ממנו 

לו  יבוא  לא  אמצעי  אותו 

ממנו  יחסר  )כלומר,  מזונו 

מזונו ולא ישיגהו( בסיבת אחרה – על ידי אמצעי אחר, אבל - אלא יבטח על תאלתים בטרפו – 

שידאג לו למזונו, וידע, כי

ַמת  ּבְ ַיְטִריֵפתּו  וֹוה,  ׁשָ ַתּבֹוֵרא  ֵאֶצל  ן  ּלָ ּכֻ ּבֹוה  ַתּסִ

ְרֶצת,  ּיִ ְרֶצת, ֵמֵאיֶתת ִעְנָין ׁשֶ ּיִ ְרֶצת ֵמֶתן ּוְבֵעה ׁשֶ ּיִ ׁשֶ

ַלְיָי  ֵאין  י  ּכִ ו(:  יד,  מּוֵאל־א  )ׁשְ הּוב  ַתּכָ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ

ָבִרים ח,  )ּדְ ְוָאַמר  ִבְמָעט,  אֹו  ַרב  ּבְ יַע  ְלתֹוׁשִ ַמְעצֹור 

י תּוא ַתּנֵֹהן ְלָך ּכַֹח ַלֲעׂשֹוה ָחִיל, ְוָאַמר )ְתַכְרָית  יח(: ּכִ

ְיָי  ָאַמר  רּוִחי  ּבְ ִאם  י  ּכִ ְבֹכַח  ְולֹא  ְבַחִיל  לֹא  ו(:  ד, 

ְצָבאֹוה.

ת  ּנּו לֹא ָיבֹוא ְבִסּבָ ת ַתִתיא ִמּמֶ ּבָ ַנע ַתּסִ ּמָ ִאם ּהִ ְוׁשֶ

י  ַטְרּפֹו, ְוֵיַדע, ּכִ ַאֶחֶרה, ֲאָבל ִיְבַטח ַעל ָתֱאלִֹתים ּבְ

כי אם על ה'. מובא במדרש רבה פרשת מקץ )בראשית פט, ג(: 'אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו' 

והזכרתני'  'זכרתני  ע"י שאמר לשר המשקים  רהבים',  אל  פנה  'ולא  יוסף,  זה   – ה(  מ,  )תהלים 

ניתוסף לו שתי שנים. ע"כ. כתב 'רבינו בחיי' )ריש פרשת מקץ( שבוודאי לא בא לומר שאין 

כל אדם  על  יש  חיוב  ענינים, דאדרבה  בפרנסה אם בשאר  לישועתו אם  ל'השתדל'  לאדם  לו 

לו  תבוא  עצמה  שהישועה  יאמין  השתדלותו  שקיים  שאחר  אלא,  בדיליה,  חד  כל  ל'השתדל' 

משמים ולא ע"י השתדלותו, וממילא יסמוך עצמו רק על ה' לבדו. כן גם גבי יוסף הצדיק, וודאי 

שהיה עליו להשתדל ולבקש משר המשקים שיזכירהו, אלא שלא היה לו לסמוך ב'סיבה' זאת, 

רק להאמין ולבטוח בה' לבדו, וכיוון שכפל לאמר 'זכרתני והזכרתני', נראה שסמך על זכירה זו, 

ולכן השאירוהו עוד שנתיים ימים בבית האסורים, וז"ל ה'רבינו בחיי': ואין לו לתלות תקוותו 

ממנו  כי  נפשי  דומי  לאלוקים  'אך  ו(  סב,  )תהלים  דוד  והוא שאמר  רק בהקב"ה,  בהשתדלותו 

תקוותי' – כלומר לא בהשתדלותי.

וכן כתב ה'חידושי הרי"ם' )ליקוטי הרי"ם פרשת וישב( על הפסוק 'ולא זכר שר המשקים את יוסף 

וישכחהו' )בראשית מ, כג(, 'וישכחהו' נאמר על יוסף הצדיק ]ולא על שר המשקים[, שיוסף שכח 

מה שאמר לשר המשקים – כלומר, שלא סמך עצמו כלל על מה שביקש מאתו 'זכרתני והזכרתני', 

רק בטח בה' ולא הייתה לו 'סמיכה' על שר משקים, ולא נענש רק על מה שאמר בתחילה כי אם 

זכרתני והזכרתני כי הקב"ה מדקדק עם צדיקיו כחוט השערה.

ידוע שהגר"ח מבריסק זצ"ל שאל פעם את הגר"ש שקאפ זצ"ל כמה זמן היה נשאר יוסף בבית 

האסורים אם היה אומר רק פעם אחת 'זכרתני', השיבו הגר"ש, שעפ"י ההגיון היה נשאר רק שנה 

אחת – כי אם על ב' פעמים נשאר שנתיים א"כ בזה היה עליו להישאר רק שנה אחת. אמר לו 

הגר"ח, לא כן, אלא לא היה נענש כלל, כי פעם אחת היה עליו לומר מחובת ה'השתדלות', אך 

הייתה מחמת  בזה שאף הראשונה  והזכרתני', הראה  'זכרתני   – ואמר  מכיוון שכפל השתדלותו 

ש'סמך' על בקשתו, ולא בתור השתדלות גרידא, לכן נענש על כל 'זכרון וזכרון'.

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה   ארחוה תמוסר  השכא השכ  

 – תעולם  עניני  מתם,  אחד 

לאדם  הנצרכים  הדברים 

במהלך חייו להועלוה תעולם 

חייו  משך  לצורך   – תתת 

תשני,  והחלק  הזה.  בעולם 

הדברים   – תעולם  עניני  הם 

הנצרכים לאדם במהלך חייו 

כאן להועלוה תעולם תבא – שבאמצעותם הוא יזכה ויועילו לו לחייו בעולם הבא. ועניני תעולם 

שמטרתם להביא הועלוה לאדם למשך ימי תעולם תתת ובהם צריך שיהיה ביטחונו בה', יחולקו - 

נחלקים לשלשת חלקים: חלק אחד מתם, הם צורכי האדם שיש בהם הועלוה

אבל תדברים שחייב תמאמין 

תבורא  על  בתם  לבטוח  בה' 

אוהם  כוללים  יהעלת, 

חלקים  שני   – מינים  שני 

מתם,  האחד  החלק  שונים: 

עניינים   – תתת  תעולם  דברי 

האדם  בחיי  הקשורים 

תשני,  והחלק  הזה,  בעולם 

– עניינים  תעולם תבא  דברי 

הקשורים לחיי האדם בעולם 

 – תתת  תעולם  ודברי  הבא. 

העניינים השייכים לחיי העולם הזה גם הם יחולקו - נחלקים לשני חלקים:

ָתעֹוָלם  ְלהֹוֲעלֹוה  ָתעֹוָלם  ִעְנְיֵני  ֵמֶתם,  ֶאָחד 
ְלהֹוֲעלֹוה  ָתעֹוָלם  ִעְנָיֵני  ִני,  ֵ ַתּשׁ ת,  ַתּתֶ

ָתעֹוָלם  ְלהֹוֲעלֹוה  ָתעֹוָלם  ְוִעְנְיֵני  א.  ַתּבָ ָתעֹוָלם 

ת ֲחָלִקים. ֶאָחד ֵמֶתם, ּהֹוֲעלֹוה  לׁשָ ת ֵיָחְלקּו ִלׁשְ ַתּתֶ

ֶרק ְרִביִעי  ּפֶ

ֶתם ַעל  ֲאִמין ִלְבטַֹח ּבָ ב ַתּמַ ַחּיָ ָבִרים )א(ׁשֶ ַתּדְ ֲאָבל 
ֵני ִמיִנים.  ת, ּכֹוְלִלים אֹוָהם ׁשְ ַתּבֹוֵרא ִיְהַעּלֶ

ְבֵרי  ּדִ ִני,  ֵ ְוַתּשׁ ת,  ַתּתֶ ָתעֹוָלם  ְבֵרי  ּדִ ֵמֶתם,  ֶאָחד 

ֵני  ִלׁשְ ֵיָחְלקּו  ת  ַתּתֶ ָתעֹוָלם  ְוִדְבֵרי  א.  ַתּבָ ָתעֹוָלם 

ֲחָלִקים.

הלוך ונסוע אל הים, סמוך לבם לא יירא, מעוצם בטחונם שוודאי יקרע לפניהם, אז יגרמו על 

ידי זה התעוררות למעלה, שיעשה להם הנס ויקרע לפניהם. וזהו שנאמר ‘לסוסתי ברכבי פרעה 

דמיתיך רעיתי’ )שיר השירים א, ט(, רוצה לומר, כמו בסוסי פרעה שהיה היפך מנהגו של עולם 

שבדרך כלל הרוכב מנהיג את סוסו, ולעומת זאת בפרעה וחילו - הסוס הוא שהנהיג את רוכבו, 

כמו שאמרו חז”ל )שמו”ר כ"ג ושהש”ר א, נ, שהסוס הנהיג את בעליו לתוככי הים(, כן דמיתיך 

והמשלתיך רעייתי על זה האופן ממש, שאף שאני ‘רוכב ערבות’, עם כל זה כביכול את מנהיגה 

אותי על ידי מעשייך, שענין התחברותי כביכול להעולמות, הוא רק כפי ענין התעוררות מעשייך 

לאן הם נוטים, וזהו שאמר הכתוב )דברים לג, כו( ‘רוכב שמים בעזרך’, וכן מה שאמרו חז”ל )עי’ 

שבת קטז, ב, ועוד( ‘העבודה צורך גבוה’. עכ”ל.

ולאור זה פירש בספר ‘דרכי נעם’ )ח”א, אמונה ובטחון( את המזמור ‘למנצח על אילת השחר’ 

יומם  אקרא  אלקי  שאגתי,  דברי  מישועתי  רחוק  עזבתני  “למה  )ב-ג(  שמתחיל  כב(.  )תהלים 

של  ממצב  שינוי  כזה  נהיה  ואיך  בו”.  חפץ  כי  “יצילהו  נאמר  )ט(  ובהמשך  וגו’,  תענה”  ולא 

“רחוק מישועתי” ל”יצילהו כי חפץ בו”, והתשובה לכך שאין זה אלא מכח הבטחון שמרגיש “כי 

‘עזבתני’, אזי מחמת חוסר בטחונו הוא עומד במצב  חפץ בו”. כל עוד יש ליהודי הרגשה של 

“כי  ה’ וקרבתו יתברך אליו  ומרגיש את אהבת  ה’. אבל בשעה שמעורר  שהוא רחוק מישועת 

חפץ בו”, שהוא אחד מג’ לשונות של חיבה שחיבב הקב”ה את ישראל )שוח”ט כב(, שוב חוזר 

 ומתחזק בביטחונו בה’ ונוסכת בו הרגשת הבטחון, וכאשר זוכה לבטחון הוא כבר נושע – ‘יצילהו

כי חפץ בו’. 

א. שחייב תמאמין לבטוח בתם על תבורא יהברך. וכאשר האדם בוטח בהשי”ת באמת, גורם בכך 

צרה  מכל  והצלה  ונפלאות  לניסים  ויזכה  והרחמים  החסד  צד  יגביר  ובכך  למעלה  להתעוררות 

וצוקה.

כתב ה’אור החיים’ הק’ בעניין קריעת ים סוף, שם נאמר שהקב”ה אומר למשה ‘מה תצעק אלי’ 

)שמות יד, טו(: וקשה, אל מול מי יצעק אם לא לה’ אלקיו, ובפרט בעת צרה ומצוקה כזו, מה 

יש לו ליהודי לעשות אם לא מן המיצר קראתי י-ה, שגדול כח התפילה להפך מדת הדין למדת 

הרחמים?! ומבאר, שישראל היו נתונים אז בדין, ומדת הדין קטרגה עליהם וטענה הללו והללו 

עובדי עבודה זרה, והיה הקטרוג כה גדול שלא היה כח במידת הרחמים כנגד מידת הדין, ובשעה 

כזו גם תפילה לא יכולה להועיל. וזהו שאמר הקב”ה למשה, מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל 

ויסעו, העצה היעוצה להגביר צד החסד והרחמים, הוא שיתעצמו באמונה בכל לבם, ויסעו אל הים 

קודם שיחלק על סמך הבטחון שאעשה להם נס, ובאמצעות זה תתגבר הרחמים, כי גדול הבטחון 

והאמונה הלז להכריעם לטובה. חזינן מדבריו שגדול כח האמונה והבטחון עוד יותר מתפילה, ואין 

דבר העומד בפניו.

וכעין זה ביאר רבי חיים מוואלאז’ין )נפה”ח שער א’ סוף פ”ט, דרשות מהר”ח שה”ש א, ט( וז”ל: 

ולכן בעת קריעת ים סוף, אמר הוא יתברך למשה: ‘מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו’ 

)שמות יד, טו(, כלומר שהדבר תלוי אך ורק בהם, שאם המה יהיו בתוקף האמונה והבטחון, ויסעו 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

השכג השכב  ארחוה תמוסר  תמוסר   ארחוה   

על  שייתן  המצווה  ]שעיקר 

שלא  באופן  אחרים  ידי 

המקבל,  מיהו  הנותן  ידע 

וגם המקבל אינו יודע מיהו 

הנותן )טוב הלבנון([ וגמילוה 

תחכמת  ולימוד  חסדים 

לאחרים,  התורה  לימוד   –

ולצווה - ולהורות לבני אדם ולהדריכם בטוב – בדרך הטובה וכן לתתתירם מן תרע – מעשות רע.

ועניני תעולם תבא – ביטחונו של האדם בבורא בחלק הדברים הקשורים לחיי העולם הבא יחולקו 

- נחלקים לשני חלקים: האחד

גופו בלבד – כלומר, הצרכים 

לצורך  הנצרכים  הבסיסיים 

מחייתו ובריאות גופו. והחלק 

המביאים  דברים  הם  תשני, 

תועלת   – טרפו  הועלוה 

 – תונו  וסיבוה  לפרנסתו 

רכושו  יגדל  ושבאמצעותם 

 – קניניו  ומיני  הונו,  וירבה 

והחלק  שונים.  נכסים  ויקנה 

תשלישי, שיבטח בה' שיסייע 

אותו שתהיה בהנהגתו הועלה 

אשהו  וכלפי  ביהו  בני  כלפי 

 – ואויביו  ואותביו  וקרוביו 

הראויים  עם  להטיב  ויצליח 

לכך ולמלא תפקידיו השונים 

כלפיהם, וגם כלפי שאר בני 

שתוא  מי  מהם  שיש  אדם, 

למעלת - חשוב ממנו, או למטת - פחות ממנו מכיהוה – מקבוצות שונות של בני אדם.

ועניני תעולם - הדברים הנצרכים לאדם בימי חייו בעולם הזה שמטרתם להביא הועלוה לאדם להשיג 

בהם חיי תעולם תבא, יחולקו - נחלקים לשני חלקים: חלק אחד מתם כולל את החובוה המוטלים על 

תלבבוה ומצוות שקיומן מוטל על תאברים שתוא מהייחד בתן לבדו – והן המצוות הנוגעות רק לאדם 

עצמו, ואין מעשתו יוצא בתן – ואין מעשיו יכולים לגרום לתנאה תולהו – הנאה לאחרים ולא לתתיקו – וגם 

לא שום נזק לאחרים. אלו הן החובות שבינו לבין קונו ואינן נוגעות לאחרים כלל, כגון, תפילה, מילה 

והנחת תפילין, ציצית וקביעת מזוזה וכדו', ותחלק תשני, חובוה תאברים – חיובים ומצוות שמוטלים על 

גופו של האדם ואשר לא יוכל האדם לעשוהם - ולקיימם אלא בתשההפוה תולהו - בשיתוף פעולה עם 

אחרים, עמו בפועל – על ידי שהוא עושה פעולה לאחר ]כגון ללמד תורה לאחרים, כדלהלן[ ובתיפעל – 

ויש מצוות שקיומן הוא על ידי פעולה שעושה אדם עבור חברו, בשיתוף אדם נוסף, כגון: נתינת צדקת 

ּטֹוב  ּבַ ּוְלַצּוֹוה  ַתָחְכָמת  ְוִלּמּוד  ֲחָסִדים  ּוְגִמילּוה 

ּוְלַתְתִתיר ִמן ָתָרע.

ֵני ֲחָלִקים. ֶאָחד  א ֵיָחְלקּו ִלׁשְ ָתעֹוָלם ַתּבָ ְוִעְנְיֵני 

תֹונֹו  ְוִסּבֹוה  ַטְרּפֹו  ּהֹוֲעלֹוה  ִני,  ֵ ְוַתּשׁ ִבְלָבד,  ּגּופֹו 

ּהֹו  ֵני ֵביהֹו ְוִאׁשְ י, ּהֹוֲעלֹוה ּבְ ִליׁשִ ְ ּוִמיֵני ִקְנָיָניו, ְוַתּשׁ

ְלַמְעָלת  תּוא  ׁשֶ ּוִמי  ְואֹוְיָביו,  ְואֹוֲתָביו  ּוְקרֹוָביו 

ֵני ָאָדם. ּהֹוה ּבְ ּנּו ִמּכִ ת ִמּמֶ ּנּו ּוְלַמּטָ ִמּמֶ

ֵיָחְלקּו  א  ַתּבָ ָתעֹוָלם  ְלהֹוֲעלֹוה  ָתעֹוָלם  ְוִעְנְיֵני 
ָבבֹוה  ֵני ֲחָלִקים. ֶאָחד ֵמֶתם, חֹובֹוה ַתּלְ ִלׁשְ

תּו  ֶתן ְלַבּדֹו, ְוֵאין ַמֲעׂשֵ תּוא ִמְהַיֵחד ּבָ ְוָתֵאָבִרים ׁשֶ

ִני,  ֵ קֹו, ְוַתֵחֶלק ַתּשׁ יֹוֵצא ָבֶתן ַלֲתָנַאה תּוָלהֹו ְולֹא ְלֶתּתֵ

א  ֶאּלָ ַלֲעׂשֹוָהם  יּוַכל  לֹא  ר  ֲאׁשֶ ָתֵאָבִרים  חֹובֹוה 

ָדָקת  ּצְ ֵעל, )ב(ּכַ ְפעֹל ּוְבִתּפָ פּוה תּוָלהֹו ִעּמֹו ּבִ ּהְ ּהַ ִתׁשְ ּבְ

לקיימן ללא זולתו, כצדקה וגמילות חסדים, והעולה מכך שעיקר מצות תלמוד תורה הוא ללמד 

לאחרים, כמו שכתב בשו”ת ‘שב יעקב’ סימן מ”ט לבאר את הטעם לכך שלא מברכים ברכת 

התורה על הרהור בדברי תורה, וז”ל: משום דמצות עשה של תלמוד תורה יצא מקרא ד’ושננתם 

לבניך’, ‘ולמדתם אותם את בניכם’ כמו שהביא הרמב”ם בספר המצוות )מצוה עשה, מצוה י”א(: 

היא שצונו ללמוד תורה וללמדה, וזהו הנקרא תלמוד תורה, והוא אמרו ‘ושננתם לבניך’ וכו’. נמצא 

כוונת הקרא ופירושיה דוקא אדיבור ולא אהרהור, כי בהרהור לא שייך ללמד לבניו, ולכן אין 

צריך לברך ‘אשר קדשנו במצוותיו וצונו’ אם רק מהרהר בדברי תורה, מה שאין כן בהכתיבה, דעל 

ידי כתיבה יכול ללמד לאחרים וזה פשוט עכ”ל. והובא דבריו בשו”ת רעק”א קמא סי’ כ”ט. ומתוך 

דבריו מוכח שעיקר מצות תלמוד תורה הוא ללמד לאחרים, כמו במצוות הצדקה. 

אולם דעת רש”י אינה כן )ספר הפרדס עמוד ר”י(, וז”ל: ואף על גב דאיכא מצוות טובא דלא מברכינן 

עלייהו, כגון מצות פדיון שבויים ובקור חולים והלוית המת והכנסת חתן וכלה וצדקה לעניים, לא קשיא 

ולא מידי, שהרי לא למדנו ברכת המצוות אלא מן ברכת התורה, כדפרשינן ‘קח לך את לוחות האבן 

והתורה והמצוה’, מה תורה מברכין עליה אף שאר מצוות כן, ואני אומר “מה תורה שאינה מוטלת על 

האדם שיעשה עבור אחרים, שאינה תלויה על אחרים לקיום מצות שינון זולתי עצמו” אף כל מצוות 

שאינה תלויה על אחרים, שאי אפשר לקיימן כל המחוייב בה בלי שני עמו, יצא מצות פדיון שבויים 

וחביריו דאין מברכים עליהם. ואם תאמר הלא פדיון הבן מצוה תלויה בבנו היא, ואי אפשר לאב 

לקיימה בלי שני עמו ומברך עליה ‘על פדיון הבן’, שאני הבן דהואיל ומגופיה נפיק כגופיה דמי, ועובר 

ירך אמו הוא, אין פדיון הבן תלוי באחר שהבן אחד מאבריו, הלכך טעון ברכה עכ”ל. ב. כצדקת וגמילוה חסדים ולימוד תחכמת. רבינו מנה לימוד החכמה יחד עם המצוות שאי אפשר 
 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 ארחוה תמוסר  השכת השכד  ארחוה תמוסר 

על  המוטלות  והמצוות 

מהייחד  שתוא  תאברים, 

בהועלוהן ותתקהן – בדברים 

מהם  והנזק  שהתועלת 

והחלק  בלבד.  אליו  נוגעים 

תאברים  חובוה  תחמישי, 

על  המוטלות  מצוות   –

שהועלוהן  האדם  של  גופו 

ותתקהן – שהתועלת או הנזק 

אל  מהעברוה  מהם  היוצא 

לאחרים  גם  נוגעים   – תולהו 

]שלמעשיו יש השלכה כלפי 

אחרים לטוב או לרע, ומכיוון 

שכך, נחשבים מעשיו כאילו יצאו מן העושה ועברו אל מי שהם נוגעים לו ומשפיעים עליו )פת 

לחם([. והחלק תששי, הוא גמול - שכר תעולם תבא אשר יתית – שיינתן לאדם כפי תמעשת – כפי 

מעשיו בעולם תתת. והחלק תשביעי, הוא גמול תעולם תבא – תוספת שכר בעולם הבא אשר יתית 

מתבורא יהברך – שתינתן על ידי הבורא יתברך על דרך תחסד על סגולהו ואותביו – כחסד לבחיריו 

אנשי סגולתו ואוהביו, והיינו שכר שהוא כתוספת על המגיע להם בשכר עמלם ועבודתם, כמו 

שכהוב )התלים ל"א, כ'(: 'מת רב טובך – מה מאד רב הטוב אשר צפנה – אשר גנזת לתת ליראך 

בני  לאלו המתעלים על שאר   – נגד בני אדם'  טובה פעלה לחוסים בך  הרבה  ואף  הבא,  בעולם 

היות   – תראוי  תגמול  מתם, 

שיותן בה'  בוטח   האדם 

מעשיו  עבור  שכרו  לו 

בעולם  שעשה  הטובים 

תוספת  תשני,  והחלק  הזה, 

על  גמול  שאינו  השכר 

מעבר  אלא  טובים,  מעשים 

מחסד  שתוא  לאדם,  למגיע 

שמשפיע   – יהעלת  תבורא 

תחסידים  על  בחסדו  הקב"ה 

 – תבא  לעולם  ותנביאים 

לאוהביו החסידים והנביאים 

לרוב  וזאת  הבא,  בעולם 

אהבתם ודביקותם בבורא.

ותנת בסיכום עניין זה נמצא, שכל תדברים שבוטחים – שכל העניינים שצריך האדם לבטוח בתם 

על תבורא יהברך, חלוקים הם לשבעת חלקים: 

אחד מתם – החלק הראשון, עניני גוף תאדם - הדברים הנוגעים לגופו בלבד. והחלק תשני, עניני 

 – עניני  תשלישי,  והחלק  פרנסתו.  ואמצעי  רכושו  לענייני  הנוגעים  דברים   – טרפו  וסבוה  תונו 

 הנהגתו כלפי אשהו ובניו וקרוביו ואותביו ואויביו. והחלק תרביעי, החובוה המוטלות על תלבבוה

ָקָהן,  ְוַתּתָ הֹוֲעלֹוָהן  ּבְ ֵחד  ִמְהּיַ תּוא  ׁשֶ ְוָתֵאָבִרים 

ָקָהן  ְוַתּתָ ן  ּהֹוַעְלּהָ ׁשֶ ָתֵאָבִרים  חֹובֹוה  י,  ְוַתֲחִמיׁשִ

א  מּול ָתעֹוָלם ַתּבָ י, ּגְ ִ ּשׁ ִ רֹוה ֶאל תּוָלהֹו, ְוַתּשׁ ִמְהַעּבְ

ִביִעי,  ְ ת, ְוַתּשׁ עֹוָלם ַתּתֶ ת ּבָ ֲעׂשֶ ִפי ַתּמַ ר ִיְתֶית ּכְ ֲאׁשֶ

ַרְך  ִיְהּבָ ֵמַתּבֹוֵרא  ִיְתֶית  ר  ֲאׁשֶ א  ַתּבָ ָתעֹוָלם  מּול  ּגְ

הּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ הֹו ְואֹוֲתָביו, ּכְ ֶרְך ַתֶחֶסד ַעל ְסֻגּלָ ַעל ּדֶ

יֵרֶאיָך  ּלִ ָצַפְנּהָ  ר  ֲאׁשֶ טּוְבָך  ַרב  ָמת  כ(:  לא,  ים  ִתּלִ )ּהְ

ֵני ָאָדם. ְך ֶנֶגד ּבְ ַעְלּהָ ַלחֹוִסים ּבָ ּפָ

תּוא ֵמֶחֶסד ַתּבֹוֵרא  ִני, ׁשֶ ֵ מּול ָתָראּוי, ְוַתּשׁ ֵמֶתם, ַתּגְ

א. ִביִאים ָלעֹוָלם ַתּבָ ת ַעל ַתֲחִסיִדים ְוַתּנְ ִיְהַעּלֶ

ַתּבֹוֵרא  ַעל  ֶתם  ּבָ ּבֹוְטִחים  ׁשֶ ָבִרים  ַתּדְ ל  ּכָ ת  ְוִתּנֵ
ְבָעת ֲחָלִקים. ֶאָחד ֵמֶתם, ִעְנְיֵני  ַרְך, ׁשִ ִיְהּבָ

ְוִסּבֹוה  תֹונֹו  )ג(ִעְנְיֵני  ִני,  ֵ ְוַתּשׁ ְלָבד,  ּבִ ָתָאָדם  ּגּוף 

ּוְקרֹוָביו  ּוָבָניו  ּהֹו  ִאׁשְ ִעְנְיֵני  י,  ִליׁשִ ְ ְוַתּשׁ ַטְרּפֹו, 

ָבבֹוה  ַתּלְ חֹובֹוה  ְוָתְרִביִעי,  ְואֹוְיָביו,  ְואֹוֲתָביו 

בעניני הטבע ליתן לו כח ואומץ להשתכר ההון והעושר, והוא כענין נס דחודש אדר, שהיה בטבע 

ועם כל זה הכירו הכל שהוא בהשגחה נפלאה, ובאם יאמר האדם 'כוחי ועוצם ידי עשה לי את 

החיל הזה' לא יתקיימו נכסיו, וזהו מה שרמזו חז"ל הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר, כלומר 

שיטע בהן את הענין שהתגלה בנס שאירע בחודש אדר, והוא יסוד זה של הנהגת השי"ת והשגחתו 

הנסתרת, שזה היה באדר, נס מופלג בטבע, והוא היה כדי להודיע ולגלות כי הכל בהשגחה נפלאה 

מאיתו יתברך, גם כל הענינים הנעשה בטבע, וכן בנכסיו ידע שלא 'כוחי ועוצם ידי עשה לי את 

החיל'. רק הכל בהשגחתו יתברך, ו'הוא הנותן לך כח לעשות חיל', וכשיטע דבר זה בליבו יתקיימו 

נכסיו ותשרה בהם ברכה והצלחה, ע"כ.

במסכת ביצה )טו, ב( אמרו: 'הרוצה שיתקיימו נכסיו, יטע בהן אדר,  ג. עניני תונו וסבה טרפו. 

שנאמר )תהלים צג, ד( 'אדיר במרום ה''. בספר 'בני יששכר' )אדר מאמר א' ח'( פירש כוונתם 

על פי מה שנתבאר בעיקר כוונת הנס, דהנה בניסן נתגלו ניסים גלויים לבאי עולם, אבל הנהגת 

הטבע איך השי"ת מנהיג הכל בחפצו ורצונו בהשגחתו על כל פרט ופרט, לא נתגלה עדיין לכל 

באי עולם, ובהגיע זמן הנס שנעשה בחודש אדר, שהיה הנס טבעי בלי שידוד המערכה, ואע"פ 

כן נודע לכל כי יד ה' עשתה זאת, אז נתוודע לכל שגם הנהגת הטבע הוא הכל בהשגחה נפלאה 

מאיתו יתברך שמו, ממילא גם כל עסקי העולם עניניו וקניניו הכל הוא בהשגחה, ולא יוסיף ולא 

יגרע האדם ברוב השתדלות. ולא יאמר האדם 'כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה', רק ידע כי 

השי"ת 'הוא הנותן לך כח לעשות חיל', ואע"פ שמשתדל האדם בדרכי הטבע, השגחתו יתברך היה 

 עיונים 

 עיונים 
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תמוסר  ארחוה  השכת השכו   תמוסר   ארחוה   

בפירוש  ואתחיל   - ואמר 

ותוא  מתם,  תראשון  תחלק 

בדברים   – בעניני  הביטחון 

בלבד,  תאדם  לגוף  הנוגעים 

ומוהו,  חייו  ענייני  ותם: 

וטרף מתונו – השגת מזונותיו 

הדרושים למחיהו, ומלבושו - 

לבושו ודירהו, ובריאוהו וחליו – ומחלתו ורפואתו ומידוהיו – ותכונותיו, כמו השמחה והענוה וכדו'. 

ואופני תיושר בבטחון – והדרך הישרה של הביטחון

ועוצם  בכוחי  הטועים  אדם 

בני  'נגד  מפרשים  ]ויש  ידי 

בה'  שחוסים  הכוונה  אדם' 

בבני אדם[  לחסות  'במקום' 

)פת לחם(.

שפירשהי  ולאחר   - וכיון 

ג'[  ]פרק  הקודם  בפרק 

הם   – תתקדמוה  שבע  את 

- של  מן תבוטח  הביטחון  יושלם   – ייהכן תבטחון  לאדם,  – שכשיתבררו  התנאים אשר בעבורן 

הבוטח באלתים יהעלת ]על תנאים אלו מבוסס בטחונו של האדם באלוקים יתברך. העיון באותם 

תנאים מעלה שרק בה' יתברך נמצאים כל שבעת התנאים שצריכים להיות במי שבוטחים בו[, יש 

עלי לסמוך לתן – עלי לבאר בסמוך להקדמות אלו פירוש אופני יושר תבטחון – את אופן השימוש 

הנכון במידת הביטחון, על פי מה שמורה השכל הישר בכל אחד מתשבעת דברים שהוזכרו בפרק 

זה, אשר בתם – שעל ידם יבטח כל בוטח על האלתים ועל תולהו – גם יבטח בה' ויעשה את הפעולות 

הנדרשות לברכת ה', כדי שיושלם ביטחונו בה' בכל שבעת חלקי הביטחון הנדרשים ]שהוזכרו 

בפרק זה[, ונבארם אחד אחד, כל אחד לעצמו.

ְותּוא  ֵמֶתם,  ָתִראׁשֹון  ַתֵחֶלק  ֵפרּוׁש  ּבְ ְואַֹמר 
יו  ַחּיָ ְוֵתם  ְלָבד,  ּבִ ָתָאָדם  גּוף  ְבִעְנְיֵני 

ְוִדיָרהֹו  ּוַמְלּבּוׁשֹו  ְלִמְחָיהֹו  ְמתֹונֹו  ְוֶטֶרף  ּומֹוהֹו 

חֹון  ּטָ ּבִ ר ּבַ ּוְבִריאּוהֹו )ת(ְוָחְליֹו ּוִמּדֹוָהיו. ְוָאְפֵני ַתּיׁשֶ

ֵכן  ִיּהָ ֲעבּוָרן  ר ּבַ מֹוה ֲאׁשֶ י ַתַתְקּדָ ּהִ ַרׁשְ ּפֵ ׁשֶ ְוֵכיָון 
ת, ֵיׁש  אלִֹתים ִיְהַעּלֶ חֹון ִמן ַתּבֹוֵטַח ּבֵ ּטָ ַתּבִ

ָכל  ּבְ חֹון  ּטָ ַתּבִ ר  יׁשֶ ָאְפֵני  רּוׁש  ּפֵ ָלֶתן  ִלְסֹמְך  ָעַלי 

ל  ּכָ ִיְבַטח  ֶתם  ּבָ ר  )ד(ֲאׁשֶ ְדָבִרים,  ְבָעת  ִ ֵמַתּשׁ ֶאָחד 

ּבֹוֵטַח ַעל ֱאלִֹתים ְוַעל תּוָלהֹו, ֶאָחד ֶאָחד.

ואמר דבר הנראה כעין השתדלות שישים פרעה את עיניו עליו לטובה. 

אך האמת היא, שיוסף התבונן היטב מאד בטעם עונשו הנוסף, והצליח ללמוד מכך את עומק גדר 

הבטחון; והיינו שיברר האדם לעצמו, בכל סיבה שיזמין לו הקב”ה, שאין כל כח בסיבה עצמה, 

כי כל הכח נמצא רק במסבב הסיבות ב”ה. וראיה לזה, כשפרעה אמר ליוסף “ואני שמעתי עליך 

לאמר תשמע חלום לפתר אתו” ענה לו יוסף מיד במלה הקצרה ואמר “בלעדי!”; כלומר “אין לי 

כח זה כלל”; ואחר כך הוסיף “אלקים יענה את שלום פרעה”. )שם שם טז(. ולכאורה תמוה, מדוע 

ביטל יוסף את חכמתו לפני פרעה באופן כה מוחלט; הרי היה יכול לומר לפרעה “אמנם, יש לי 

קצת ידיעה בזה, אבל לא מחכמתי היא, אלא האלקים נותן את הדברים בלבי” ובמקום לומר כך, 

אומר יוסף באופן הכי ברור שאין בו יכולת זו כלל. הלא קרוב הוא שפרעה יבין מזה שהשמועה 

שמפיצים עליו “שיודע חלום לפתור אותו” בטעות יסודה, ובזה יאבד את הזדמנותו האחרונה 

לצאת מבית הסוהר לעולם.

אבל יוסף הצדיק לא השגיח בזה כלל, ביודעו שקודם כל עליו לבטל מליבו את חשיבות הסיבה 

הגשמית לגמרי ולתת את כל הכוחות כולם אל השי”ת. וזהו עיקר הבטחון; ומזה רואים בעליל עד 

היכן הגיע לימודו מאותן שנתיים מאסר שהוטלו עליו. אחר שהגיע לדרגה זו של עמידה בנסיון 

היה יכול לעשות את כל ההשתדלות המוטלת עליו, לפתור החלום לפרעה וגם לומר “ועתה ירא 

פרעה וגו’” מבלי שיהיה בזה שום פגם; כי לא המעשה הוא הפגם אלא התלייה במעשה; ולעשות 

מעשים ולתלות הכל בהשי”ת היא דרך התורה )‘מכתב מאליהו’ ח”ד עמ’ 30(.

ת. וחליו ומדוהיו. מבואר בדברי רבינו כי גם מדותיו של האדם תלויים בגזירת הבורא, כפי שמצינו 

במסכת שבת )קנו, א(: האי מאן דבתרי )שנולד ביום שני( בשבת יהי גבר רגזן )אדם כעסן( וכו', האי 

ד. אשר בתם יבטח כל בוטח על אלקים ועל תולהו. דברי רבינו כי האדם יכול לבטוח "על האלקים 

ועל זולתו", נאמרו רק כאשר הוא יודע כי האמצעים שעליהם הוא סומך הם רק שלוחים וסיבות 

מאת הקב"ה, שאז אין בכך סתירה לבטחון בה' )מרפא לנפש(.

הנה יוסף הצדיק נענש לשבת בבית סוהר שנתיים נוספות, בנוסף על מה שנגזר עליו מתחילה, 

מפני שעשה השתדלות ותלה בטחונו בשר המשקים שיזכירהו לפני פרעה באומרו לו “כי אם 

זכרתני... והזכרתני אל פרעה” וגו’ )בראשית מ, יד( וכפי שפירש רש”י )שם שם כג(. ויש לתמוה 

שהרי כל עונש הניתן לאדם הוא בכדי שילמד ממנו לתקן את המעוות, ואם כן, איך אמר יוסף 

לפרעה, כשיצא מבית הסהר ופתר את חלומו: “ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם וישיתהו על ארץ 

מצרים וגו’” )בראשית מא, לג(, שדבריו אלו נראים שוב כעין השתדלות מצד יוסף שישים פרעה 

את עיניו עליו לטובה, וכמו שפירש הרמב”ן, שהטעם שיוסף הוסיף לפרעה “ועתה ירא” וגו’ - 

שמפרש לו היאך יוכל השובע להתקיים לשנות הרעב, הוא כדי שיבחרו אותו למינוי זה, ועל ידי 

זה יוכל להתקיים חלומו שיאספו אליו אחיו וישתחוו לו כפי שאירע בפועל, ולכאורה כיצד חזר 

 עיונים 

 עיונים 
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 ארחוה תמוסר  השכט השכח  ארחוה תמוסר 

ואף   – לאחריהו  טוב  ויוהר 

שנראה שאיננו טוב בשעתו 

לאחריתו,  טוב  הוא  בוודאי 

 – לו  תבורא  שתנתגה  וידע 

כלפיו בכולם – בכל אותם העניינים שוות ]לא רק בדברים גדולים וחשובים, אלא גם בדברים 

הנראים לו כפעוטים וחסרי ערך - בכולם שולטת הנהגת הבורא והשגחתו )'עיר של זהב'([, בכך 

– ואפשרות לשנות את שגזר ה' ולא תנתגת – ולא כוח לפעול  שאין לשום ברית בתם שום עצת 

מתם  ענין  בכל  אלתים  על 

מהעניינים  אחד  בכל   –

הוא שישליך  לעיל  הנזכרים 

אה נפשו בתם – שימסור את 

העניינים  אותם  בכל  עצמו 

גתר  אשר  תגותר  לתליכוה 

לצורת   – מתם  תבורא  לו 

בעבורו  שמיוחדת  ההנהגה 

בגזירתו של הבורא ]קודם כל פעולה מפעולותיו עליו לדעת שכל מה שייגרם ממעשיו הוא רק 

מחמת גזירתו יתברך, ומה שנגזר מאת ה' הוא מה שיהיה, אלא שהבורא יתברך ברא את העולם 

באופן שצריכים לעסוק בסיבות[, והבטח נפשו באלתים יהברך – ויבטח בכל נפשו בה' שעושה 

עמו הכול על צד היותר טוב וברחמים גדולים, וידע – ויתברר אצלו, כי לא יוגמר לו מתם – שלא 

ייצאו אל הפועל מחשבותיו ותכנוניו, ואף אם יעשה כל השתדלות שבעולם, אלא מת שקדם בדעה 

תבורא – אלא רק אותם הדברים שידע וקבע הבורא מראש, שתוא הדבר תנכון והטוב עבורו לצורך 

עניניו בעולם תתת ובעולם תבא,

ם  ֻכּלָ ַתְנָתַגה ַתּבֹוֵרא לֹו ּבְ ְויֹוֵהר טֹוב ְלַאֲחִריהֹו, ְוׁשֶ

ַתְנָתָגת  ְולֹא  ֵעָצת  ָבֶתם  ת  ִרּיָ ּבְ ְלׁשּום  )ת(ֵאין  ָות,  ׁשָ

ַנְפׁשֹו  ֶאה  ִליְך  ׁשְ ּיַ ׁשֶ ֵמֶתם,  ִעְנָין  ָכל  ּבְ ֱאלִֹתים  ַעל 

ַתר לֹו ַתּבֹוֵרא ֵמֶתם,  ּגָ ר  ָבֶתם ַלֲתִליכֹוה ַתּגֶֹתר, ֲאׁשֶ

לֹא  י  ּכִ )ו(ְוֵיַדע,  ַרְך,  ִיְהּבָ ֵבאלִֹתים  ַנְפׁשֹו  ְוִהְבַטח 

ַתּבֹוֵרא  ַדַעה  ּבְ ַדם  ּקָ ֶ ּשׁ ַמת  א  ֶאּלָ ֵמֶתם  לֹו  ֵמר  ִיּגָ

א  ַתּבָ ּוָבעֹוָלם  ת  ַתּתֶ עֹוָלם  ּבָ ְלִעְנָיָניו  כֹון  ַתּנָ תּוא  ׁשֶ

כלומר עול הפרנסה. והנה אף שהאדם מצווה ומחוייב לעשות השתדלות, מכל מקום מחוייב הוא 

להאמין בתכלית האמונה שהכל משמים בא לו, וכלל וכלל לא על ידי השתדלותו, וכמו שבריבית יש 

‘אבק’ ריבית )ב”מ סא, ב(, ובלשון הרע ‘אבק’ לשון הרע )ב”ב קסה, א(, כמו כן יש ‘אבק’ עבודה זרה, 

והוא האבק שברגליים – היינו בטחונו של האדם בהשתדלותו )המכונה ‘רגליים’( כשטועה במחשבתו 

שעל ידי ההשתדלות באה לו ההרווחה, ואף המאמין בה’ פעמים שיחשוב שעל כל פנים ‘השתדלותו’ 

קירבה וסייעה לפרנסתו, ואינו מאמין שה’השתדלות’ אינו אלא ‘תנאי’ שהתנה הקב”ה עם ברואיו, 

ואילו הפרנסה עצמה תבוא לאדם מידו המלאה הפתוחה והרחבה של אביו שבשמים.

ענין זה נרמז אצל אברהם אבינו כשבאו שלושת האנשים שנדמו לו כערביים אמר להם )בראשית 

יח, ד( ‘יוקח נא מעט מים ורחצו רגליכם’, כי ‘כסבור שהם ערביים – סוחרים, שמשתחווים לאבק 

שברגליהם’ )רש”י(, ואיך ייתכן סוג של עבודה זרה זו שהיא אבק הרגליים?! אלא ביאור הענין 

הוא כיון שראה שהם סוחרים והבין בהם שמאמינים בה’ אבל חושבים הם שהשתדלותם בסחורה 

)‘רגליהם’ כנ”ל( היא הגורמת שתבוא אליהם הפרנסה, ונכשלים ב’אבק’ עבודה זרה, לכן שלח 

אותם לרחוץ עצמם מעבודה זרה זו, שמעתה יכירו וידעו כי הכל בא להם מאת ה’ ברוך הוא. 

ובזה יובן רחיצת הרגליים אצל אליעזר ואנשיו, מכיוון שעסקו עתה בהשתדלות לזיווגו של יצחק, 

ואפשר שיבואו לחשוב שעל ידי השתדלותם הצליחו במציאת זיווגו של יצחק על כן מיהרו ‘לרחוץ 

רגליהם’ כלומר לחזק את הכרתם שלא רגליהם – ולא השתדלותם עמדו להם, כי אם הקב”ה ברוב 

חסדו וטובו עשה הכל, ועל רחיצה זו אמרו ‘יפה רחיצת רגלי עבדי אבות יותר מתורתן של בנים’. 

ומסיים שם, וממנו נקח מוסר השכל, גם בכל דרכי העבודה, שאלמלא הקב”ה עוזרו לא יכול 

להרים ידיו ורגליו, ולא תזוח דעתו עליו – שהכל ממנו יתברך שמו. 

ת. אין לשום ברית בתם עצת ולא תנתגת אלא ברשוהו וגתרהו ודינו. ולמשל, על ריפוי החולה כבר אמרו 

חז”ל )ב”ק פה, א( שניתנה רשות לרופא לרפאות, ואינו נחשב כמי שסותר את גזירת הקב”ה שגזר את 

מאן דבחמשה בשבת יהי גבר גומל חסדים וכו'. ואין הכוונה בזה שהכל תלוי בזמן הלידה ואין בחירה 

לאדם שהרי אמרו במסכת נדה )טז, ב( הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, ובוודאי שהבחירה במקומה 

עומדת, אלא ביאור הדבר כפי שמובא שם בהמשך שיש בכל דבר צד חיובי וצד שלילי וכך נאמר שם: 

האי מאן דבמאדים )מי שנולד בשעת שליטת כוכב מאדים(, יהא גבר אשיד דמא )יהיה אדם שופך דם(, 

אמר רב אשי, )הוא יהיה אחד מהדברים הבאים:( אי אומנא )או אומן המקיז דם(, אי גנבא )או לסטים 

ההורג נפשות(, אי טבחא )או שוחט(, אי מהולא )או מוהל(. וכן בכל מידה ומידה יש אפשרות להטותה 

לצד הטוב ויש אפשרות להטותה ולהשתמש בה לרע ועל כך היא הבחירה של האדם )'בתורתו יהגה'(.

ו. וידע כי לא יגמר לו מתם אלא מת שקדם בדעה תבורא. בפרשת חיי שרה, כאשר אליעזר ואנשיו 

ורגלי האנשים אשר אתו’  ‘ויבא האיש הביתה... ומים לרחוץ רגליו  הגיעו לבית בתואל נאמר: 

יותר  ‘יפה רחיצת עבדי אבות לפני המקום  )בראשית כד, לב(, ובמדרש )בראשית רבה ס, ח( 

מתורתן של בנים’. והדבר תמוה ביותר איך ייתכן לומר על רחיצת רגליהם שהוא יותר מתורתן 

של בנים!? בספר ‘ערוגת הבושם’ מבאר, כי ‘רגליים’ מורה ומרמז על ‘השתדלות’ לפרנסה, כפי 

שמצינו שאמר יעקב לעשיו )בראשית לג, יד( “ואני אתנהלה לאטי לרגל המלאכה אשר לפני...” 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה   ארחוה תמוסר  השלא השל  

ביד  נמסרו  שלא   – תברואים 

וחליו  ומוהו  חייו  נברא  אף 

אין  כן  האדם,  של  ובריאוהו 

בידם – כך גם לא נמסרו בידם 

טרף מתונו - פרנסתו וסיפוקו 

 - ולבושו  צרכיו  ומילוי   –

הלבשתו ויתר שאר עניני גופו.

עתה מבאר רבינו, כי למרות 

מה  כל  על  הבורא  גזירת 

בכל  האדם,  עם  שיהיה 

בחובת  האדם  מחוייב  זאת 

ההשתדלות: 

יחד   – אמונהו  בירור  ועם 

כל  כי  הברורה,  אמונתו  עם 

ענינו מסור אל גתירוה תבורא 

תבורא  ושבחירה  יהעלת, 

הבורא  שבוחר  מה  וכי   – לו 

בעבורו תיא תבחירת תטובת 

ביותר, בכל זאת תוא חייב – 

חייב האדם לתהגלגל לסיבוה 

הועלוהיו – להשתדל ולעסוק באמצעים שיספקו את צרכיו, והוא חייב לבחור מהם את האמצעי 

תטוב - בעבורו כנראת לו מן תענין – כפי מה שנראה לו על פי מזגו ותכונותיו ]ואף שעצם הפרנסה 

באה לו מאת השי"ת ולא מחמת השתדלותו, מכל מקום עליו לפעול ולעשות את ההשתדלות 

הטובה ביותר, ואל לו להתרשל בה, כי כך הוא רצונו יתברך[, ותאלתים יעשת - ויאמין שה' יצליח 

דרכו באמצעות הפעולות שעושה והשתדלותו להשיג את מת שקדמת בו גתירהו - מה שגזר עליו 

כבר מראש.

רבינו מוכיח במקום זה שההשתדלות היא בגדר חובה: 

ותדומת - ודוגמא לתת הוא בעניין חיי האדם, כי – הרי האדם, אף על פי שקצו – שעת קץ ימי חייו 

ומידה ימיו – ומספר שני חייו קשורים - קצובים בגתירה תבורא יהברך, בכל זאת יש על תאדם – מוטל 

עליו לתהגלגל לסיבוה תחיים – לדאוג ולעשות ככל יכולתו כדי לשמור על חייו, במאכל

ולנהוג כרצונו, אלא ברשוהו 

ודינו  גתירהו  ובכוח  יתברך 

]ולמשל, על ריפוי החולה כבר אמרו חז"ל )ב"ק פ"ה, א'( 'שניתנה רשות לרופא לרפאות', ואינו 

נחשב כמי שסותר את גזירת הקב"ה שיבוא על האדם אותו החולי. חוכמתו של הרופא וידיעותיו 

ברפואה ושאר כלי העזר שבאמצעותם הוא מרפא חולים נחשבים כנתינת רשות מאת הבורא 

יתברך לרפא. הקב"ה הוא שגזר שיתרפא החולה מחוליו על ידי רופא זה. וכמו שאמרו חז"ל )ע"ז 

נ"ה, א'(: 'בשעה שמשגרין אותן ]את היסורין[ על האדם, משביעין אותן: שלא תלכו אלא ביום 

פלוני, ולא תצאו אלא ביום פלוני ובשעה פלונית, ועל ידי פלוני ועל ידי סם פלוני' )פת לחם([. 

וכמו – וכשם שיודע האדם שאין ביד

ֵאין  ן  ּכֵ ּוְבִריאּוהֹו,  ְוָחְליֹו  ּומֹוהֹו  יו  ַחּיָ רּוִאים  ַתּבְ

ִעְנְיֵני  ָאר  ּוׁשְ ּוְלבּוׁשֹו  ְוִסּפּוקֹו  ְמתֹונֹו  ֶטֶרף  ָיָדם  ּבְ

גּופֹו.

ֵתרֹוה  ּגְ ֶאל  ָמסּור  ִעְנָינֹו  י  ּכִ ֱאמּוָנהֹו,  רּור  ּבֵ ְוִעם 
ִחיַרה ַתּבֹוֵרא לֹו ִתיא  ּבְ ַתּבֹוֵרא ִיְהַעֶלת, ְוׁשֶ

ְלִסּבֹוה  ל  ְלּגֵ ְלִתְהּגַ ב  ַחּיָ תּוא  ַתּטֹוָבת,  ִחיָרת  ַתּבְ

ָתִעְנָין,  ִמן  לֹו  ְרֶאת  ּנִ ּכַ ַתּטֹוב  ְוִלְבחֹר  ּהֹוֲעלֹוָהיו, 

ְדָמת בֹו ְגֵתָרהֹו. ּקָ ֶ ת ַמת ּשׁ ְוָתֱאלִֹתים ַיֲעׂשֶ

ה  ּצֹו ּוִמּדַ ּקִ י ׁשֶ י ָאָדם, ַאף ַעל ּפִ ָלֶתת, ּכִ ְוַתּדֹוֶמת 
ַרְך,  ִיְהּבָ ַתּבֹוֵרא  ְגֵתַרה  ּבִ ְקׁשּוִרים  ָיָמיו 

ַמֲאָכל  ּבְ ים  ַתַחּיִ ְלִסּבֹוה  ל  ְלּגֵ ְלִתְהּגַ ָתָאָדם  ַעל  ֵיׁש 

ַיד  ּבְ ֵאין  ׁשֶ ּוְכמֹו  ְוִדינֹו.  ּוְגֵתָרהֹו  ִבְרׁשּוהֹו  א  ֶאּלָ

אותו חולי על האדם. מפני שהכח הטבעי שניתן לרופא שעל ידו מרפא את החולים, נחשב כנתינת 

רשות מאת הבורא יתברך לרפאות, והוא זה שאף גזר שהחולה יתרפא מחוליו על ידי רופא זה. וכמו 

שאמרו חז”ל )ע”ז נה, א( בשעה שמשגרין אותן ]את היסורין[ על האדם, משביעין אותן: שלא תלכו 

אלא ביום פלוני, ולא תצאו אלא ביום פלוני ובשעה פלונית, ועל ידי פלוני ועל ידי סם פלוני )פת לחם(.

אמנם אם לא ניתנה הרשות לרופא לרפא, אזי כל טצדקי שיעשה הרופא לרפא את החולה לא יועיל 

במאומה, ולפעמים אדרבה, עוד יטעה הרופא ובמקום להועיל עוד יזיק. וכך כותב ה’בית הלוי’ )ליקוטים 

כת”י(: וכל אדם רואה בחוש אשר כמה פעמים לא די שהשתדלותו לא תועיל לו מאומה, רק אדרבה 

עוד השתדלותו גורמת לרעה ונמצא הירע לעצמו ביגיעתו, וכמאמר הכתוב )ישעיה נט, ה( ‘ביצי צפעוני 

בקעו וקורי עכביש יארגו האוכל מביציהם ימות והזורה תבקע אפעה’. דימה השתדלותם למאסף ביצים 

למאכלו ומחמם אותם כדי שיצאו מהם תרנגולים למאכלו, ואחר כל יגיעתו נמצאו הביצים שהיו של 

נחש ואפעה ויצא מהם נחש להזיקו, וכן אמר הכתוב )איוב ה, יג( ‘לוכד חכמים בערמם’. שבהתחכמותם 

שלהם בזה עצמו לוכד אותם, וכמעשה דעבדי שלמה כפי המבואר במסכת סוכה פרק החליל )נג, א( 

שנגזר עליהם שימותו על שערי לוז והוא בעצמו שלחם לשם.

וכן בענייני הרפואה הרי תדיר ממש רואים שהרופא טועה בטיב המחלה, ולא די שאינו מתקן 

בפעולותיו רק אדרבה מקלקל עוד. ואם כן, איך יסמוך האדם על השתדלותו אחרי שאינו יודע 

כל מאומה אם הוא טובתו כלל בזה או לא, ומה מאד תגדל הבושה לאדם אשר שלש פעמים בכל 

יום אומר ‘מכלכל חיים בחסד’ ‘סומך נופלים ורופא חולים’, ולא נקבע ענין זה בליבו עד כדי כך 

שכשיגיע לידו איזה פרט מהפרטים שוכח הכל ורודף רק אחר השתדלותו, וחלילה הרי זה בכלל 

‘בפיו ובשפתיו כבדוני ולבו רחק ממני’ )ישעיה כט, יג( עכת”ד. 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

השלג השלב  ארחוה תמוסר  תמוסר   ארחוה   

בטחונו  סמך  על   – בבטחונו 

על גתירה תבורא, ולומר: אם 

אם  גם  אזי  שאחיה,  גזר  ה' 

אכניס את עצמי לסכנה לא 

זה  סמך  ועל  רע,  לי  יאונה 

ישהת סמי תמוה – מיני רעל, 

או שיסכן בעצמו – את עצמו 

ותחיוה  תארי  עם  לתילחם 

בלי   – דוחק  ללא  תרעוה 

]אולם  לכך  מוכרח  שיהיה 

יזדמן  שאם  הדבר,  פשוט 

לאדם להיכנס למקום סכנה, 

או שהוצרך ללכת בין החיות 

אז  אחרת,  ברירה  לו  ואין 

בה'  לבטוח  שצריך  בוודאי 

שיצילו מהן[, או שישליך את 

עצמו בים או באש, ותדומת – 

או שיסכן את חייו בסיכונים אחרים הדומים לתת, ממת – שהם בכלל המעשים שאין תאדם בטוח 

בתן – שכשעושה אותם אין חייו בטוחים ולא מובטח לו שיינצל. אם יעשם ויסכן בנפשו – ויסכן 

את עצמו. ]וכמו שאמרו )שבת ל"ב, א'( שיש להימנע מללכת על גבי גשר רעוע, והיינו שאסור 

 – מתת  תכהוב  תתתירנו  וכבר  נפש[.  פיקוח  ספק  בו  שיש  לסיכון  אף  תחילה  עצמו  את  להכניס 

מלעשות כן, במת שאמר )דברים ו', ט"ת(: 'לא הנסו אה ת' אלתיכם כאשר נסיהם במסת' – אם יסכן 

עצמו על ידי בטחונו ויפול ברע, אולי ח"ו יהרהר הוא או אחרים ויאמר: מבלתי יכולת ה' וכו', ואם 

כן הרי הוא כמנסה את ה' ומטיל ספק ח"ו ביכולתו יתברך )פת לחם(. כי איננו נמלט בתת – האדם 

שמסכן את עצמו, לא יימלט מאחד משני דברים – שייכשל באחת משתי האפשרויות הבאות, שהן: 

א. המסתכן ייכשל, יינזק או ימות. ב. ייתכן שיצילוהו משמיים אף על פי שסיכן את עצמו, אך 

אדם זה ייענש על כך שינוכו לו מזכויותיו. 

רבינו מבאר את שתי האפשרויות הללו בהרחבה:

אפשרות א. או שימוה, ויתית תוא תממיה אה עצמו – וייחשב כרוצח של עצמו, ותוא נהבע על תת 

– וייענש על כך, כאילו תמיה תולהו מבני אדם – כאילו רצח אדם אחר.

על   – ומלבוש  ובמשהת, 

ויתלבש  וישתה  שיאכל  ידי 

לעצמו  וידאג   – ובמעון 

 – צרכו  כפי  מגורים  למקום 

כפי הנדרש לו, ולא יניח אה 

תת – ולא יניח ידיו מלטרוח 

יימנע  ולא  צרכיו  להשיג 

על  בטחונו  סמך  על  מכך 

תאלתים, על ידי שיאמר: אם קדם בגתרה תבורא - אם מראש גזר הבורא שאחית, אזי ישאיר הבורא 

את נפשי בגופי ואחיה גם מבלי שאתן מתון לגופי כל ימי חיי, ולא אטרח בבקשה תטרף – בחיפוש 

המזון ועמלו – ולא אתייגע למענו. 

וכן – ומטעם זה, גם אין ראוי לאדם לתיכנס בסכנוה – לסכן את עצמו

ֶוה, אֹו  י ַתּמָ ת ַסּמֵ ּהֶ ֵתַרה ַתּבֹוֵרא, ְוִיׁשְ ִבְטחֹונֹו ַעל ּגְ ּבְ

ֵחם ִעם ָתֲאִרי ְוַתַחּיֹוה ָתָרעֹוה  ַעְצמֹו ְלִתּלָ ן ּבְ ַסּכֵ ּיְ ׁשֶ

ָבֵאׁש,  אֹו  ם  ַבּיָ ַעְצמֹו  ִליְך  ׁשְ ּיַ ׁשֶ אֹו  דַֹחק,  ְללֹא 

ן  ֶתן ִויַסּכֵ טּוַח ּבָ ֵאין ָתָאָדם ּבָ ֶ ת ּשׁ ְוַתּדֹוֶמת ָלֶתת ִמּמַ

ָאַמר  ֶ ַמת ּשׁ ת ּבְ הּוב ִמּתֶ ַנְפׁשֹו. ּוְכָבר ִתְתִתיָרנּו ַתּכָ ּבְ

ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֱאלֵֹתיֶכם  ְיָי  ֶאה  ְהַנּסּו  לֹא  טת(:  ו,  ָבִרים  )ּדְ

ֵני  ְ ֶתת ֵמֶאָחד ִמּשׁ י ֵאיֶנּנּו ִנְמָלט ּבָ ת, ּכִ ּסָ ּמַ יֶהם ּבַ ִנּסִ

ְדָבִרים.

ִמיה ֶאה ַעְצמֹו, ְותּוא  מּוה ְוִיְתֶית תּוא ַתּמֵ ּיָ ׁשֶ אֹו 
ֵני ָאָדם,  ִאּלּו ֵתִמיה תּוָלהֹו ִמּבְ ע ַעל ֶתת ּכְ ִנְהּבָ

יַח  ַיּנִ ְולֹא  ָצְרּכֹו,  ִפי  ּכְ ּוְבָמעֹון  ּוַמְלּבּוׁש  ת  ּהֶ ּוְבִמׁשְ

ְגֵתַרה  ּבִ ָקַדם  ִאם  ּיֹאַמר:  ׁשֶ ָתֱאלִֹתים,  ַעל  ֶתת  ֶאה 

ָמתֹון  ִלי  ִמּבְ ְבגּוִפי  י  ַנְפׁשִ ִאיר  ַיׁשְ ֶאְחֶית,  ׁשֶ ַתּבֹוֵרא 

ַוֲעָמלֹו.  ֶרף  ַתּטֶ ה  ׁשַ ַבּקָ ּבְ ֶאְטַרח  ְולֹא  י,  ַחּיָ ְיֵמי  ל  ּכָ

נֹוה  ַסּכָ ּבְ ֵנס  ְלִתּכָ ָלָאָדם  ָראּוי  ֵאין  )ח(ְוֵכן   —

ח. וכן אין ראוי לאדם לתיכנס בסכנוה בבטחונו על גתרה תבורא. כיוצא בזה כתב ה’מסילת ישרים’ 

)פ”ט(: ‘ומי שירצה שלא ינהיג עצמו בדרך החכמה ויפקיר עצמו לסכנות, הנה אין זה ביטחון אלא 

הוללות. והנה הוא חוטא במה שהוא עושה נגד רצון הבורא יתברך שמו, שרצונו הוא שישמור 

האדם את עצמו’. הרי שעל האדם להתנהג כדרך אנשים ולעשות את ההשתדלות ההכרחי, כי גם 

זה מרצונו של מקום.

ומי לנו גדול ממשה רבינו, שעל אף שמלחמתו עם עמלק היתה מלחמה של קדושה, ואף הניצחון 

לא בא אלא על ידי חיזוק האמונה בלב העם, כנאמר )שמות יז, יא( ‘והיה כאשר ירים משה ידו 

וגבר ישראל’ ובמסכת ראש-השנה )כט, א( דרשו על כך: ‘וכי ידיו של משה עושות מלחמה או 

שוברות מלחמה, אלא לומר לך, כל זמן שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את לבם 

נופלים’. הרי שהתגברות ישראל על עמלק לא  היו  ואם לאו  היו מתגברים,  לאביהם שבשמים 

הייתה אלא ע”י אמונה וביטחון ותו לא, ומכל מקום ציווה משה את יהושע )שמות יז, ט(: ‘בחר לנו 

אנשים, וצא הלחם בעמלק’, וגם כתוב )שם יז, יג(: ‘ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב’, 

הרי שפעל בהשתדלות בדרך הטבע להילחם בפועל ממש.

וכן מצינו שנהגו בני ישראל בצאתם ממצרים שאף שיציאתם היתה ביד חזקה ובזרוע נטויה, באותות 

ובמופתים רבים, בכל זאת נאמר )שמות יג, יח(: ‘וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים’ וברש”י: ‘אין 

חמושים אלא מזויינים’. כי לא נטו מדרך ההשתדלות הנכונה לצאת המדברה בלא כלי זיין עכת”ד. 

 עיונים 
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 ארחוה תמוסר  השלת השלד  ארחוה תמוסר 

את המקום ההוא קודם בואו 

– קודם בוא השליח, וקצף - 

ותענישו  אדוניו  עליו  וכעס 

חמור.  בעונש   – גדול  עונש 

עבד,  לאותו  בדומה   – וכן 

האדם תממיה אה עצמו הוא 

מעבודה  יוצא  מי  בבחינת 

עבודת  עוזב את   – תאלתים 

ה' קודם הזמן שקבע הבורא 

אל תמרוהו – ובוחר להמרות 

ציוויו של ה' בתיכנסו בסכנה 

את  שמכניס  בכך   – תמוה 

עצמו לסכנת מוות.

ועל כן – ועל פי מה שנתבאר 

עצמו  לשמור  אדם  שחייב 

אפילו  אזי  הסכנה,  מדרכי 

במקום מצווה אסור להכניס 

)טוב  ועוון  מרי  ה', אלא  עבודת  בכך  אין  ]כי  מצויה.  והסכנה  בו שכיח  למקום שההיזק  עצמו 

הלבנון([, וכפי שאהת מוצא שמסופר על שמואל הנביא עליו תשלום, שבשעה ששלחו ה' למשוח 

את דוד למלך תחת שאול, נתיירא ללכת במצות ה' מפני הסכנה שלא יהרגהו שאול, וכך אומר 

הפסוק )שמואל־א ט"ת, ב'(: 'איך אלך ושמע שאול ותרגני' – אם יידע שאול שאני הולך למשוח 

מלך אחר במקומו, יהרגני )רלב"ג(. הרי שאפילו במקום מצווה חשש שמואל מלהכניס את עצמו 

לסכנה, ולא נחשב לו – הדבר לחסרון בבטחונו על תאלתים, אך אדרבה, תיהת תהשובת מאלתים לו 

– תשובת האלוקים אל שמואל כללה תחבולה להינצל מן המוות. במת שמורת – תשובת ה' מורה 

ומלמדת כי תריתוהו בתת – כי זהירותו של שמואל ויראתו מן הסכנה - הייתה משובחה. ואמר לו, 

שהרי ה' אמר לו )שמואל־א ט"ת, ב'(: 'עגלה בקר הקח בידך ואמרה לתבח לת' באהי', ושאר תענין 

המבואר שם. ואילו תית תת – אילו היה חששו של שמואל מכעסו של שאול נחשב

תדרך  על  שמוהו  פי  על  אף 

שגם  פי  על  אף   – תתוא 

נגרמה  שכביכול  מיתתו 

הכניס  בטחונו  שברוב  מפני 

עצמו לסכנה, גם היא הייתה 

 – וברשוהו  תאלתים  בגתירה 

הקב"ה קבע שימות בשעה זו 

ובנסיבות הללו ולולא גזירתו 

על  אף  מת,  היה  לא  יתברך 

מעשהו.  על  ייענש   - כן  פי 

ונפגע  לסכנה  עצמו  המכניס 

דומה למי  בשל אותה סכנה 

וגורם  אחר  אדם  שהורג 

רוצח  שאותו  כשם  למותו. 

חייב,  והריהו  כך  על  נענש 

נגזרה  שבוודאי  פי  על  אף 

על האדם הנהרג מיתה ולולא 

גזירת עליון לא היה נהרג, כך מתחייב גם מי שהביא עצמו לידי סכנה ומת בשל אותה סכנה )טוב 

הלבנון(. וכבר תתתירנו תבורא, שלא לתמיה שום אדם – בין אם מכירו או לא מכירו, ובין אם הוא 

קרובו או שאינו קרובו, ובוודאי שהוזהר שלא להמית את עצמו בשום גלגול – על ידי שום גורם ובכל 

צורה ודרך, באמרו – בציווי שנאמר )שמוה כ', י"ג(: 'לא הרצח'. וכל אשר יתית תמומה - הנרצח קרוב 

יותר אל תממיה – אל הרוצח, יתית תעונש יוהר ראוי – עונשו של הרוצח יהיה יותר חמור, כמו שכהוב 

)עמוס א', י"א(: 'על רדפו בחרב אחיו – על אשר רדף בחרב אחר אחיו ושחה רחמיו' – והשחית את 

מידת הרחמנות שהיה לו לנהוג בה כלפי אחיו. הרי שההורג את קרובו או אחיו נחשב לחוטא גדול 

יותר, משום שלא ריחם על אחיו הקרוב לו, דמו ובשרו, וכל שכן הממית עצמו ואינו מרחם על עצמו, 

עונשו יהיה עוד יותר חמור, שהרי אין מי שקרוב לאדם יותר ממנו עצמו. 

וכן – וטעם נוסף מדוע מי שתמיה אה עצמו יתית ענשו גדול בלי ספק, מפני שמשלו בתת – במעשהו 

זה הוא משול כעבד, שציותו אדוניו לשמור על מקום אחד לתמן ידוע – לזמן מסויים, ותתתירו אדוניו 

– וכשראה  – לבל יעזוב את מקומו עד שיבוא שליח אדוניו אליו. וכיון שראת  שלא ייפרד ממנו 

העבד שבושש תשליח מלבוא – ששליח המלך מתמהמה ועדיין לא בא, נפרד מן תמקום – עזב העבד 

עֶֹנׁש  ְוֶתֱעִניׁשֹו  ֲאדֹוָניו  ָעָליו  ְוָקַצף  ּבֹואֹו,  קֶֹדם 

ֵמֲעבֹוַדה  יֹוֵצא  ַעְצמֹו  ֶאה  ִמיה  ַתּמֵ ְוֵכן  דֹול.  ּגָ

ֶוה. ַנה ַתּמָ ַסּכָ ְנסֹו ּבְ ִתּכָ ָתֱאלִֹתים ֶאל ַתְמרֹוהֹו, ּבְ

לֹום אֹוֵמר  ָ מּוֵאל ָעָליו ַתּשׁ ת מֹוֵצא ׁשְ ן ַאּהָ ּכֵ ְוַעל 
אּול  ׁשָ ַמע  ְוׁשָ ֵאֵלְך  ֵאיְך  ב(:  טת,  מּוֵאל־א  )ׁשְ

ַעל  ִבְטחֹונֹו  ּבְ ְלֶחְסרֹון  לֹו  ב  ֶנְחׁשַ ְולֹא  ַוֲתָרָגִני, 

ַמת  ּבְ ׁשּוָבת ֵמֱאלִֹתים לֹו  ַתּהְ ָתְיָהת  ַאְך  ָתֱאלִֹתים, 

לֹו  ְוָאַמר  ַחה,  ּבַ ְמׁשֻ ָבֶתת  ְתִריתּוהֹו  י  ּכִ ּמֹוֶרת  ֶ ּשׁ

ְוָאַמְרּהָ  ָיֶדָך  ּבְ ח  ּקַ ּהִ ָקר  ּבָ ֶעְגַלה  ב(:  טת,  מּוֵאל־א  )ׁשְ

ֶתת  ָתָית  )ט(ְוִאּלּו  ָתִעְנָין.  ָאר  ּוׁשְ אִהי,  ּבָ ַלְיָי  ִלְתּבַֹח 

ְגֵתַרה  ּבִ ַתתּוא  ֶרְך  ַתּדֶ ַעל  ּמֹוהֹו  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף 

לֹא ְלָתִמיה  ָתֱאלִֹתים ּוִבְרׁשּוהֹו. ּוְכָבר ִתְתִתיָרנּו, ׁשֶ

יג(: כ,  מֹוה  )ׁשְ ָאְמרֹו  ּבְ ְלּגּול,  ּגִ ׁשּום  ּבְ ָאָדם   ׁשּום 

ֶאל  ָקרֹוב  ַתּמּוָמה  ִיְתֶית  ר  ֲאׁשֶ ְוָכל  ִהְרַצח,  לֹא 

הּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָראּוי,  יֹוֵהר  ָתעֶֹנׁש  ִיְתֶית  ִמיה,  ַתּמֵ

ֵחה ַרֲחָמיו.  )ָעמֹוס א, יא(: ַעל ָרְדפֹו ַבֶחֶרב ָאִחיו ְוׁשִ

ָגדֹול ָעְנׁשֹו  ִיְתֶית  ַעְצמֹו  ֶאה  ֵתִמיה  ׁשֶ ִמי   ְוֵכן 

תּו  ּוָ ּצִ ׁשֶ ְכֶעֶבד,  ָבֶתת  לֹו  ׁשְ ּמָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ָסֵפק,  ִלי  ּבְ

ּלֹא  ׁשֶ ְוִתְתִתירֹו  ָידּוַע,  ִלְתַמן  ָמקֹום  ֹמר  ִלׁשְ ֲאדֹוָניו 

ְוֵכָון  ֵאָליו.  ֲאדֹוָניו  ִליַח  ׁשְ ֹבא  ּיָ ׁשֶ ַעד  ּנּו  ִמּמֶ ֵרד  ִיּפָ

קֹום  ַתּמָ ִמן  ִנְפַרד  ָלֹבא,  ִליַח  ָ ַתּשׁ ׁש  ּבֹוׁשֵ ׁשֶ ָרָאת  ׁשֶ

ט. ואילו תית תת קצור בבטחונו תיהת תהשובת אליו וכו' כמו שאמר למשת. יש לעיין, מדוע אצל 
 עיונים 
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תמוסר  ארחוה  השלת השלו   תמוסר   ארחוה   

עה שאמר לו – בשעה שמשה 

רבנו אמר לה' )שמוה ד', י'( 

'כי כבד פת וכבד לשון אנכי' 

ולא אוכל לדבר לפני פרעה, 

שם  'מי  הקב"ה:  לו  ענה  אז 

אלם  ישום  מי  או  לאדם  פת 

או חרש או פקח או עור הלא 

מן העובדה שלא  ה''.  אנוכי 

תשובות  לשמואל  ה'  ענה 

של  שחששו  מוכח  אלו, 

נכון,  לדבר  נחשב  שמואל 

שבמקום  שנתבאר  וכפי 

לאדם  אין  היזק  שמצוי 

להכניס עצמו לסכנה אפילו 

ואם  מצווה.  דבר  לצורך 

שמואל, עם הום צדקהו – על 

אף שלימות צדקתו, ועל אף 

לו  שֵיָעֶשה  לכך  ראוי  שהיה 

נס, בכל זאת לא תקל לעצמו לתיכנס בסיבת קטנת מסיבוה תסכנת – אפילו לחשש רחוק של סכנה 

]כי באמת היה הדבר בגדר חשש רחוק שיהרוג שאול את שמואל שהרי הוא משחו למלך, ועוד 

ששאול היה איש צדיק וגם בוודאי הייתה יד כל גדולי המלכות עמו להצילו ולא היה בזה רק חשש 

רחוק )פת לחם([, ואף על פי שאם תית נכנס בת – לחשש הסכנה היה זה במצוה – בציווי של תבורא 

יהברך, כשאמר – לו וציווהו )שמואל־א ט"ת, א'(: 'מלא קרנך שמן ולך אשלחך אל ישי ביה תלחמי', 

ועל כך נאמר שלוחי מצוה אינן ניזוקין, עם כל זאת לא הקל שמואל להיכנס לסכנה, והסיבה לכך 

היא משום דשכיח היזקא. כל שכן שיתית תת מגונת מתולהו – כל שכן שיהיה הדבר מגונה כשיסכן 

אדם את עצמו מבלהי מצוה – שלא על פי ציווי של תבורא יהעלת.

או – אפשרות ב' שעלולה לקרות לאדם המכניס עצמו לסכנה היא, שאמנם הוא יינצל מהסכנה 

בעתרה תבורא יהברך לו שיעשה לו נס, ויאבדו תכויוהיו – אך עם זאת ינכו על ידי כך מזכיותיו 

ויפסיד בזה את שכרו לעולם הבא, כמו שאמרו רבוהינו תכרונם לברכת בתת תענין )שבה ל"ב, א'(: 

'לעולם אל

לחוסר   – בבטחונו  לקצור 

ביטחון מצידו, תיהת תהשובת 

אליו  ה'  תשובת   – אליו 

)דברים  להיות  צריכה  הייתה 

ואחית  אמיה  'אני  ל"ט(:  ל"ב, 

מחצהי ואני ארפא' – כלומר, החיים והמוות הם בידי, והכול גלוי לפני, ואין לך לפחד כלל מָשאּול, או 

תדומת לו – או שהיה הקב"ה משיב לו בדומה לזה, כמו שאמר – כפי שענה הקב"ה למשת עליו תשלום, 

ּוְכַבד ָלׁשֹון  ת  י ְכַבד ּפֶ ּכִ מֹוה ד, י(  )ׁשְ ָאַמר לֹו  ֵעה ׁשֶ

אֹו  ם  ִאּלֵ ָיׂשּום  ִמי  אֹו  ָלָאָדם  ת  ּפֶ ם  ׂשָ ִמי  ָאֹנִכי: 

ּהֹם  ִעם  מּוֵאל,  ׁשְ ְוִאם  ר.  ִעּוֵ אֹו  ַח  ִפּקֵ אֹו  ֵחֵרׁש 

ּבֹוה  ִמּסִ ת  ְקַטּנָ ת  ִסּבָ ּבְ ֵנס  ְלִתּכָ ֵתֵקל  לֹא  ִצְדָקהֹו, 

ִמְצַוה ַתּבֹוֵרא  ּת ּבְ ָתָית ִנְכָנס ּבָ י ׁשֶ ָנת, ַאף ַעל ּפִ ּכָ ַתּסַ

ֶמן  א ַקְרְנָך ׁשֶ מּוֵאל־א טת, א(: ַמּלֵ ָאַמר )ׁשְ ׁשֶ ַרְך, ּכְ ִיְהּבָ

ְתֶית  ּיִ ן ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ְחִמי, ּכָ יה ַתּלַ י ּבֵ ַ ָלֲחָך ֶאל ִיּשׁ ְוֵלְך ֶאׁשְ

ת. י ִמְצַוה ַתּבֹוֵרא ִיְהַעּלֶ ְלּהִ ת ִמּתּוָלהֹו, ִמּבִ ֶתת ְמֻגּנֶ

ְויֹאְבדּו  לֹו,  ַרְך  ִיְהּבָ ַתּבֹוֵרא  ֶעְתַרה  ּבְ ֵצל  ּנָ ּיִ ׁשֶ אֹו 
ָאְמרּו ַרּבֹוֵהינּו  מֹו ׁשֶ ָכרֹו, ּכְ ְתֻכּיֹוָהיו ְוַיְפִסיד ׂשְ

ה לב, א(: ְלעֹוָלם ַאל  ּבָ ֶתת ָתִעְנָין )ׁשַ ִתְכרֹוָנם ִלְבָרָכת ּבָ

לב,  ָבִרים  )ּדְ ֵאָליו  ׁשּוָבת  ַתּהְ ָתְיָהת  ִבְטחֹונֹו,  ּבְ ִקּצּור 

אֹו  א,  ֶאְרּפָ ַוֲאִני  י  ָמַחְצּהִ ת  ַוֲאַחּיֶ ָאִמיה  ֲאִני  לט(: 

לֹום, ָ ַתּשׁ ָעָליו  ת  ְלמׁשֶ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ לֹו,   ַתּדֹוֶמת 

משה נחשב סירובו לקצור במידת הבטחון ואילו אצל שמואל לא נחשב כך?

כוח  בפיו  יתן  בוודאי  ודברת’,  ‘לך  למשה  יתברך  הוא  ביאר, שאחר שציוה  לחם’  ‘פת  בפירוש 

הדבור ויוכל לדבר, כאומרו ‘מי שם פה לאדם’, אולם בשמואל לא היה לו ספק בהצלחת שליחותו 

למשיחת דוד ולא היתה שאילתו על מניעת דבר המצווה, אלא חששו היה שלאחר שיעשה צוויו 

וימשח את דוד, אחר כך ישמע שאול ויהרגהו וכו’, ושאל ממנו יתברך אם יעשה תחבולה להצלתו, 

וכלשונו ‘איך אלך ושמע שאול והרגני’.

עוד יש לבאר בהבדל בין משה רבינו לשמואל הנביא, עפ”י המתבאר בספר ‘מדרגת האדם’ )פרק 

ח’ עמוד כ”ח(, שמשה רבינו לא רצה לילך, ושאלתו היתה על דרך תמיהה ‘איך ישמעני פרעה ואני 

ערל שפתיים’, מה שאין כן שמואל שרצה לילך ושאלתו לא היתה על דרך תמיהה איך אוכל לילך, 

אלא איך ובאיזה אופן אוכל ללכת האם אלך בסיבה או בלי סיבה. וכך דבריו: באופן זה נוכל לומר 

אשר ]שמואל[ לא שאל איך אלך בגדר תמיהה היתכן כי אוכל אני לילך בעת שיש סכנה, אלא 

השאלה של ‘איך אלך’ היא בגדר שאילה של מבקש, איך אלך? האם למצוא תירוץ בהליכתי או 

שאין צורך בכך? ולא שסבר בהחלט כי לא יוכל לילך במקום סכנה, אלא שאל כאן איך אעשה, 

וביאורו של איך אלך כמו איך אעשה האם באופן זה או באופן אחר, אבל זאת לא היה ספק אצלו 

ביכולת הדבר, והקב”ה השיב לו לפי שאלתו כיון שאתה שואל מוכרח אתה לסיבה עכת”ד. ]וכן 

כתב בספר יד הקטנה שער י’ דרכי הנסים פרק ג’[. 

ולפי זה שאלת שמואל איך אלך לא נחשב לו לחיסרון בבטחונו בהשי”ת, וכן כתב גם כן בספר 

ז’( חולק וכתב שלפי  המספיק )פרק הבטחון עמוד ע”ז(. אולם הרמב”ם בשמונה פרקים )פרק 

מדרגתו של שמואל באמת היה בזה חסרון בשלימות בטחונו, ולדבריו איך אלך יתפרש על דרך 

תמהון דהיינו איך אוכל ללכת ושמע שאול והרגני ]ועיין בספר ‘הבוטח’ פרקי עיון עמוד קע”ז 

ענין מורא שמואל משאול אריכות דברים בזה[.

 עיונים 
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 ארחוה תמוסר  השלט השלח  ארחוה תמוסר 

ואף   – אמונהו  בירור  עם 

כי  בה'  ברורה  שאמונתו 

והאמצעים שעוסק   – תסיבוה 

פרנסתו  צורכי  להשגת  בהן 

אוהו  מועילוה  אין  ומזונותיו 

בתת כלום – אינם מועילים לו 

במאומה להשיגם אלא בגתירה 

תבורא יהברך – ורק מה שנגזר 

עליו מאת הבורא ישיגהו, אף 

לחזר  הוא  מחוייב  כן  פי  על 

אחרי אמצעים אלה, כאשר – 

כמו שיש חובה לבעל תאדמת 

מן  ולנקוהת  אוהת  לחרוש 

ולתשקוהת,  ולתרעת  תקוצים 

הגידולים  את  שיצמיח   – לתפרוהת  יהברך  תבורא  על  יבטח  להשתדלותו  ונוסף  מים,  לו  יתדמנו  אם 

והתבואה ולשמרת מן תפגעים – ְוִיְשְמֶרָה מן המזיקים ]כגון, שלא יבוא ארבה ויאכל את הגידולים וכדו'[, 

והרבת הבואהת, ויברך אוהת תבורא – וישלח ברכתו בכרי הזה ]כמאמרם ז"ל תענית ח' ע"ב 'הנכנס 

למוד גרנו, אומר ברוך השולח ברכה בכרי )-ערימת תבואה( הזה'[ )פת לחם(, ואין ראוי לו – וכמו שאין 

זה נכון וראוי מצידו לתניח תאדמת – לעזוב את אדמתו מבלי עבודת ותריעת – מבלי עיבודה וזריעתה 

בבטחונו – על סמך בטחונו על גתירה תבורא ולומר: אם הבורא גזר שהצמיח תאדמת הרי היא תצמיח 

גם בלהי תרע שקדם לו – מבלי שיזרע בה קודם לכן, כך הוא הדבר בכל עניין: עליו להשתדל ולבטוח 

בה' אחרי שטרח ועמל להשיג את הנצרך לו. וכן – עניין ההשתדלות נאמר גם על בעלי תמלאכת

סכנת  במקום  אדם  יעמוד 

 - שעושין  במחשבתו  ויאמר 

שיעשו לו נס ויינצל, שמא אין 

ואף אם עושין  נס,  לו  עושין 

 – מתכיוהיו'  לו  מנכין  נס,  לו 

אותן  שכר  לו  פרעו  שכבר 

לו,  שנעשה  בנס  הזכויות 

וכן מצינו שאמר יעקב אבינו 

עליו תשלום בתפילתו כאשר 

לו  ונודע  לבן  מבית  חזר 

לקראתו  הולך  אחיו  שֵעָשו 

אנשי  מאות  ארבע  עם 

מלחמה )בראשיה ל"ב, י"א(: 

'קטנהי מכל תחסדים', ואמר 

'תעירין  בפרושו:  תמהרגם 

תכווהי מכל חסדין ומכל טבוון' פירוש, אף שהבטחתני לשמרני, חושש אני שמא נתקטנו ונתמעטו 

זכויותי על ידי החסדים והטובות שעשית עמי עד עתה )עפ"י רש"י(.

וכמו שאמרנו בחיים ובמוה – שאסור לאדם לסכן את חייו ולסמוך על ה', אלא חובת האדם לשמור 

על חייו ולהתרחק מן הסכנות, כן נאמר בחיוב הביעה סיבוה – כך גם חובתו של האדם לחפש אחר 

אמצעים מגוונים ודרכים שונות שעל ידם ישיג את תבריאוה ותמתון ותמלבוש ותדירת, ותמידוה 

תטובוה, ולתרחיק שכנגדן – ולהתרחק מהמונעים לעניינים אלה,

ּבֹוה ֵאין מֹוִעילֹוה אֹוהֹו  י ַתּסִ רּור ֱאמּוָנהֹו ּכִ ִעם ּבֵ

ר ֵיׁש  ֲאׁשֶ ַרְך, ּכַ ְגֵתַרה ַתּבֹוֵרא ִיְהּבָ א ּבִ ָבֶתת ְכלּום ֶאּלָ

ְלַבַעל ָתֲאָדָמת ַלֲחרׁש אֹוָהּת ּוְלַנּקֹוָהּת ִמן ַתּקֹוִצים 

ְוִיְבַטח  נּו לֹו ַמִים,  ּמְ ִיְתּדַ קֹוָהּת, ִאם  ּוְלָתְרָעּת ּוְלַתׁשְ

ִמן  ְמָרּת  ּוְלׁשָ ְלַתְפרֹוָהּת  ַרְך  ִיְהּבָ ַתּבֹוֵרא  ַעל 

ת ְהבּוָאָהּת, ִויָבֵרְך אֹוָהּת ַתּבֹוֵרא,  ָגִעים, ְוִהְרּבֶ ַתּפְ

ִלי ֲעבֹוָדת ּוְתִריָעת  יַח ָתֲאָדָמת ִמּבְ ְוֵאין ָראּוי לֹו ְלַתּנִ

ָתֲאָדָמת  ְצִמיַח  ּהַ ׁשֶ ַתּבֹוֵרא  ֵתַרה  ּגְ ַעל  ִבְטחֹונֹו  ּבְ

ָלאָכת  ַתּמְ ֲעֵלי  ּבַ ְוֵכן  לֹו.  ַדם  ּקָ ׁשֶ ֶתַרע  י  ְלּהִ ּבִ

ין לֹו ֵנס,  עֹוׂשִ ָנת ְויֹאַמר ׁשֶ ְמקֹום ַסּכָ ַיֲעֹמד ָאָדם ּבִ

ין  ין לֹו ֵנס, ְמַנּכִ ין לֹו ֵנס, ְוִאם עֹוׂשִ א ֵאין עֹוׂשִ ּמָ ׁשֶ

לֹום  ָ ַתּשׁ ָעָליו  ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  ְוָאַמר  ֻכּיֹוָהיו,  ִמּתְ לֹו 

ְוָאַמר  ַתֲחָסִדים,  ִמּכֹל  י  ָקטְֹנּהִ יא(:  לב,  יה  ֵראׁשִ )ּבְ

ל  ין ּוִמּכָ ל ִחְסּדִ ֵפרּוׁשֹו: ְתֵעָרן ַתְכָוַהי ִמּכָ ם ּבְ ַתְמַהְרּגֵ

ַטְבָון.

ִחּיּוב  ן ֹנאַמר ּבְ ֶוה, )י(ּכֵ ים ּוַבּמָ ָאַמְרנּו ַבַחּיִ ׁשֶ ּוְכמֹו 
ְלּבּוׁש  תֹון ְוַתּמַ ִריאּוה ְוַתּמָ ִביַעה ִסּבֹוה ַתּבְ ּהְ

ן,  ֶנְגּדָ ּכְ ׁשֶ ּוְלַתְרִחיק  ַתּטֹובֹוה,  ּדֹוה  ְוַתּמִ יָרת,  ְוַתּדִ

ישרות, אם לבטוח יותר ממדרגת הבטחון שהגעתי אליו באמת, ואם להאמין בהשתדלות יותר מדאי”.

“הדקדוק על אמצעי הבריאות היא עבודה אהובה לפניו יתברך, ואשרי האדם שניצל מזרמת ההבל 

ואשר שם ה’ יתברך מבטחו”.

“מן החובה על האדם להשתדל ברפואת עצמו, כמו שהוא חייב להשתדל ברפואת חברו. ולכן, 

תשתדל נא להתגבר על רצונות הטבעיות ולמלא אחר פקודת הרופאים במה שמוצאים לצורך 

הרפואה, וזו מצוה גדולה של ביקור חולים”. 

י. כן נאמר בחיוב הביעה סיבוה תבריאוה. כתב ה’חזון איש’ )‘קובץ אגרות’ ח”א אגרות קלו-קלח( לאחד 

שחלה ולא רצה לדרוש ברופאים ב’טענה’ שהרי הוא מאמין ובוטח ברפואת הבורא גם זולת חכמת 

הרפואה: “הנני חושב את ההשתדלות הטבעית במה שנוגע לבריאות למצוה וחובה, וכאחת החובות 

להשלמת צורת האדם, אשר הטביע היוצר ברוך הוא במטבע עולמו. ומצינו מאמוראים שהלכו אצל 

רופאים מאוה”ע ומינים להירפא, והרבה מן הצמחים ובעלי חיים ומוצקים שנבראו לצורך רפואה, וגם 

נבראו שערי חכמה שניתן לכל, לחשוב ולהתבונן ולדעת. אם כי יש דרך בדרכי ה’ יתברך לדלג על הטבע 

וכל שכן על רב השתדלות בה, מכל מקום צריך לפלס מאד, כי שתי הנטיות מקו האמת המדוייק אינן 

 עיונים 

 עיונים 
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תמוסר  ארחוה   ארחוה תמוסר  השמא השמ  

ויכוון לבו   – ויטת לבו אלית 

שאת,  ביתר  בזה  ומחשבתו 

ומסחרו  עיסוקו  היה  כאילו 

כי  אותו,  המפרנס  הגורם 

יחלש בטחונו  כך  יעשה  אם 

לו  ראוי  אין  אך  באלתיו. 

ראוי  זה  אין  גם   – לחשוב 

הועילנו  כי  לחשוב,  ונכון 

שעוסק  המלאכה  אותה   –

בדעה  שקדם  ממת  יוהר  בה 

תבורא – יותר ממה שכבר קבע והחליט הבורא יתברך מראש, ואל ישמח בתידבקו בת – בכך שבחר 

באותה מלאכה וסיבובו עלית – ועל כך שהשתדל להשיגה, ]מאחר שהאמצעי מצד עצמו אינו יכול 

לעוזרו במאומה, ואינו אלא לבוש לפרנסתו שהבורא יתברך שלח לו וקצב עבורו[, אך - אלא יודת 

לתבורא אשר תטריפו אחר יגיעהו – שהמציא לו מזונו לאחר יגיעתו, ולא שם עמלו וטרחו לריק 

– ולא הניח שעמלו וטרחתו יהיו לריק ללא תוצאות, כמו שכהוב )התלים קכ"ח, ב'(: 'יגיע כפיך כי 

האכל אשריך וטוב לך', שהנהנה מיגיע כפיו נוחל שני עולמות )רש"י(. והיינו 'אשריך' – בעולם 

הזה 'וטוב לך' – לעולם הבא.

 – ותשכירוה  ותסחורת 

שהם  והשכירים  הסוחרים 

 – תטרף  על  לחתור  מצווין 

אחר פרנסתם בתם – על ידי 

מלאכתם, כל אחד במקצועו, 

ועם   – באלתים  תבטחון  עם 

זאת עליהם לבטוח באלוקים 

שמזונם   – כי תטרף  ולהכיר, 

בלבד,  וברשוהו  בידו  נתון 

לאדם  בו  ערב  ושתוא 

]שהרי  פרנסתו  לו  להמציא 

נאמר בפסוק )תהלים קל"ו, 

כ"ה( 'נותן לחם לכל בשר כי 

לעולם חסדו'[, ומשלימו לו – 

ובידו להמציא לו כלכלתו באיתו סיבת – בכל דרך ואופן שירצת – ויבחר עבור האדם, ואל יחשוב 

האדם כי תסיבת – שהעבודה או המלאכה שעוסק בה היא הועילתו או התיקתו מאומת, אלא ישים 

כל בטחונו על הבורא יתברך בלבד.

ואם יבוא לו טרפו – ואם ישיג האדם את מזונו על פנים מאופני תסיבוה – על ידי אחד מאמצעי 

הפרנסה אשר תהעסק בתן והצליח בהשתדלותו, ראוי לו שלא יבטח – שלא יתלה השגת מזונו על 

תסיבת תתיא – ואל יאמר בלבו שהעיסוק במלאכה זו או במסחר זה הוא שהצליח בידו להשיג את 

מזונו, ושעל ידי כך ישמח בת - בו, ויוסיף לתחתיק בת – וישתדל להחזיק בסיבת פרנסתו יותר,

ַאְך  ֵבאלָֹתיו.  ְטחֹונֹו  ּבִ ֶיֱחַלׁש  י  ּכִ ֵאֶליָת,  ִלּבֹו  ת  ְוַיּטֶ

ַדם  ּקָ ֶ ת ּשׁ י הֹוִעיֶלּנּו יֹוֵהר ִמּמַ ֵאין ָראּוי לֹו ַלְחׁשֹב ּכִ

ְוִסּבּובֹו  ָבּת  ְבקֹו  ִתּדָ ּבְ ַמח  ִיׂשְ ְוַאל  ַתּבֹוֵרא,  ַדַעה  ּבְ

ר ִתְטִריפֹו ַאַחר ְיִגיָעהֹו,  ָעֶליָת, ַאְך יֹוֶדת ַתּבֹוֵרא ֲאׁשֶ

ים  ִתּלִ )ּהְ הּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָלִריק,  ְוָטְרחֹו  ֲעָמלֹו  ם  ׂשָ ְולֹא 

ֶריָך ְוטֹוב ָלְך. י ֹהאֵכל ַאׁשְ יָך ּכִ ּפֶ קכח, ב(: ְיִגיַע ּכַ

ֶתם  ֶרף ּבָ ר ַעל ַתּטֶ ין ְלַחּתֵ ִכירּוה ְמֻצּוִ חֹוָרת ְוַתּשְׂ ְוַתּסְ

ּוְרׁשּוהֹו,  ָידֹו  ּבְ ֶרף  ַתּטֶ י  ּכִ אלִֹתים  ּבֵ חֹון  ּטָ ַתּבִ ִעם 

ת  ִסּבָ ֵאיתֹו  ּבְ לֹו  ִלימֹו  ּוַמׁשְ ָלָאָדם  ּבֹו  ָעֵרב  תּוא  ְוׁשֶ

יֵקתּו  ת הֹוִעיֵלתּו אֹו ַהּתִ ּבָ י ַתּסִ ְרֶצת, ְוַאל ַיְחׁשֹב ּכִ ּיִ ׁשֶ

ְמאּוָמת.

ּבֹוה  ַתּסִ ֵמָאְפֵני  ִנים  ּפָ ַעל  ַטְרּפֹו  לֹו  ָיבֹוא  ְוִאם 
ּלֹא ִיְבַטח  ֶתן, )יא(ָראּוי לֹו ׁשֶ ק ּבָ ר ִתְהַעּסֵ ֲאׁשֶ

ּת,  ּת, ְויֹוִסיף ְלַתֲחִתיק ּבָ ַמח ּבָ ת ַתִתיא, ְוִיׂשְ ּבָ ַעל ַתּסִ

ולא זו בלבד שלא ‘ידיו’ ולא ‘רגליו’ מביאים לו פרנסתו, אלא כל מה שנקצב לו בראשית השנה 

יקבל בעל כרחו, וכמו שכתב ‘רבינו ידעיה הפניני’ )ספר ‘מבחר הפנינים’ שער האמונה(: “אם 

יברח האדם מטרפו כבורח מן המוות – טרפו ירדוף אחריו יותר ממנו למהר להשיגו”, וממילא 

יבין וישכיל כל בר דעת לאמור: מה לי כי ארדוף אחר הפרנסה ‘להשתדל’ יתר על המידה – אין 

זה אלא שטות ויגיעה לריק, בין כך ובין כך הכל קצוב וחתום, וכל השתדלות שבעולם לא תרבה 

לאדם את משכורתו יותר מכפי הנקצב לו.

ואם ישאל האדם, אם כן מדוע עלי לעשות ‘השתדלות’ הרי ממילא בא יבוא כל הנקצב לי, אף 

אנן נענה ונאמר לו, שאכן כל עניין ההשתדלות אינו אלא כמבחן לאדם על חוזק ותוקף אמונתו 

כשבא השפע לידו – האם מאמין הוא שהבורא יתברך זן ומפרנס מקרני ראמים ועד ביצי כינים, או 

שאין אמונתו חזקה כל כך, וכאשר מרוויח את כספו עולה במוחו ח”ו מחשבה שעל ידי השתדלותו 

בא לו השפע.

יא. ראוי לו שלא יבטח על תסיבת תתיא. ‘ויאמר אברם אל מלך סדום הרימותי ידי אל ה’ א-ל 

עליון... ולא תאמר אני העשרתי את אברם’ )בראשית יד, כב-כג(. פשטות הכתוב, שאברהם אבינו 

אחר נצחונו במלחמת המלכים אמר למלך סדום, אם אקח ממך את הרכוש שהחזרתי מן השבי, 

סוף דבר שתאמר שאתה העשרתני. אך המלבי”ם ביאר )בפירושו ‘התורה והמצוה’( ש’לא תאמר’ 

– יד זו )אשר הרימותי( שהיא העשירה אותי על ְיֵדי שנלחמה כראוי. ומכאן נקח מוסר השכל, 

שלא יאמר האדם ָיִדי העשירני על ידי עבודת הפרנסה הנעשה בידיים, כי לא היד ולא המקצוע 

מפרנסים את האדם כי אם הקב”ה ‘הזן את העולם כולו בטובו’.

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 ארחוה תמוסר  השמג השמב  ארחוה תמוסר 

ואם לא יבואתו תטרף – ואם 

לא ישיג את מזונו על תפנים 

ידי  על   – אשר סובב עליתם 

בהם,  שהשתדל  האמצעים 

יומו כבר קדם  אפשר שֶטרף 

אצלו ותוא ברשוהו – יחשוב 

זה  ליום  מזונו  אולי  בדעתו 

לכן,  קודם  בידו  נמצא  כבר 

אלא שעדיין לא הבחין בכך, 

או שבא לו על פנים אחרים – 

גם ייתכן שנקבע לו שתבוא 

פרנסתו בדרך אחרת.

– אולם בכל אופן שיהיה, הן כשרואה הצלחה מיידית מהסיבה והאמצעי  ועל איתת פנים שיתית 

שבחר לעסוק בהם ובין אם עדיין אינו רואה ברכה בעמלו, ראוי לו ונכון הדבר שימשיך לתהעסק 

בסיבוה ובאמצעים להשגת פרנסתו, ואל ירפת ולא יתרשל מחתור עליתן – מלחזר אחריהם, גם אם 

יימשך מצב זה זמן רב, כשתן

אינה  שההצלחה  ההכרה 

הסיבה  ההשתדלות,  מפני 

ברצון  אלא  האמצעי,  או 

הסבר.  לתוספת  זקוקה  ה', 

עניין  ומרחיב  מוסיף  רבינו 

זה: ואמר אחד מן תחסידים: 

לחברו  שנוהן  ממי  המת  אני 

שיש  הדבר  בעיניי  פלא   –

לחברו  שנותן  מי  בעולם 

ממון או דבר אחר מת שגתר 

לו אצלו תבורא – ובאמת, הרי מה שנתן - הכול בגזירת הבורא, ועד עתה היה מונח אצלו כפיקדון 

המיועד למי שיקבלו, ואחר כך יתכיר לו – יזכיר הנותן למקבל טובהו עליו בו – את הטובה שעשה 

עמו, ויבקש ובנוסף לכך הוא דורש מהמקבל לתודוה אוהו עליו – שיודה לו על כך, ]והאמת היא 

שמה שהוא נותן הופקד בידיו מאת הבורא עבור המקבל ואיננו שלו[. ויוהר אני המת – ופלא גדול 

יותר בעיניי, ממי שקבל טרפו על ידי אחר – אדם שקיבל מחברו את מזונותיו, והרי הוא היה מוכרח 

לההו לו – לתת לו אותם מזונות מפני גזירת הבורא, וייכנע לו ויפייסתו - ובכל זאת הוא מתייחס 

אל הנותן בהכנעה ומדבר אליו בלשון רכה וישבחתו, כאילו נתן לו משלו.

עד כאן ביאר רבנו מהו המבט האמיתי של הבוטח בה' כאשר הוא משיג את מזונותיו. עתה מבאר 

רבנו את דרך ההנהגה, כאשר אין האדם משיג את מזונותיו באמצעים שבחר בהם.

ב  ר ִסּבֵ ִנים ֲאׁשֶ ֶרף ַעל ַתּפָ לֹא ְיבֹוֵאתּו ַתּטֶ )יג(ְוִאם 

ָקַדם  ְכָבר  יֹומֹו  ֶרף  ּטֶ ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ ֲעֵליֶתם, 

ִנים  ּפָ ַעל  לֹו  א  ּבָ ׁשֶ אֹו  ִבְרׁשּוהֹו,  ְותּוא  ֶאְצלֹו 

ֲאֵחִרים.

ק  ְלִתְהַעּסֵ לֹו  ָראּוי  ְתֶית,  ּיִ ׁשֶ ָפִנים  ֵאיֶתת  ְוַעל 
ֵתן  ְכׁשֶ ֲעֵליֶתן,  ר  ֵמַחּתֵ ת  ַיְרּפֶ ְוַאל  ּבֹוה,  ּסִ ּבַ

ּנֹוֵהן  י ׁשֶ ֶאָחד ִמן ַתֲחִסיִדים: ֲאִני ָהֵמּתַ ִמּמִ ְוָאַמר 
ַתר לֹו ֶאְצלֹו ַתּבֹוֵרא, ְוַאַחר  ּגָ ַלֲחֵברֹו ַמת ׁשֶ

ׁש ְלתֹודֹוה אֹוהֹו  יר לֹו טֹוָבהֹו ָעָליו ּבֹו, ִויַבּקֵ ְך ַיְתּכִ ּכָ

ַעל  ַטְרּפֹו  ל  ּבֵ ּקִ ׁשֶ י  ִמּמִ ָהֵמּתַ  ֲאִני  )יב(ְויֹוֵהר  ָעָליו. 

ֵסתּו  ִויַפּיְ לֹו  ַנע  ְוִיּכָ לֹו,  ְלִהּהֹו  ֻמְכָרח  ַאֵחר,  ְיֵדי 

ֵחתּו. ּבְ ִויׁשַ

יג. ואם לא יבואתו תטרף על תפנים אשר סבב עליתם. גם מי שאינו מצליח בעסקיו, עליו לדעת כי 

אין זה מחמת מיעוט שכלו, דעתו וחכמתו. כי באמת אמרו, אין הפרנסה נקנית לא בחכמה ולא 

בכשרון ומעש, אלא הכל בגזירת עליון. כמו שנאמר )משלי כב, ב( ‘עשיר ורש נפגשו עושה כולם ה’’. 

וביאר ב’ילקוט הגרשוני’ )משלי לא( בשם ספר ‘משיבת נפש’, כי העני יושב בביתו ומהרהר לעצמו, 

מה רבה ה’רחמנות’ עלי, על שלא ניחנתי בחכמה ופיקחות כמו אחרים ועל כן עני אני – ראה זה 

פלוני העשיר שהינו מלא בדעת ובחכמה, וחכמתו עומדת לו לעלות במעלת העשירות יותר ויותר, 

כי בחכמתו הרבה יודע הוא היאך לנהל מסחרו, ומצליח בה להגדיל רווחיו עד אין קץ. אף העשיר 

יושב בביתו וחושב שחכמתו היא זו שהביאה לו את העשירות הרבה, ומוכיח זאת לעצמו ממצבו של 

העני, שאין לו לחם לאכול והסיבה לכך מאחר שהוא פתי ואיש בער. אך כאשר ‘עשיר ורש נפגשו’ 

– והכל רואים את שניהם יחדיו, ורואים שגדלה חכמתו של העני פי כמה וכמה, ואין עשיר זה אלא 

איש בער ולא ידע, אז יענו ויאמרו ‘עושה כולם ה’’ – הקב”ה מוריש ומעשיר. לא החכמה תביא עושר 

לבעליה, ואף לא הטיפשות תחסיר לחמו, והנה ראיה מהעני והעשיר הללו, שהעני עולה בחכמתו 

וישבחתו.  ויפייסתו  ויכנע לו  ידי אחר מוכרח לההו לו,  ויוהר אני המית ממי שקבל טרפו על  יב. 

יש להדגיש בדברי רבנו שאינו בא לשלול בזה את הכרת הטוב שנוהגת גם במי שעושה את 

מה שמחוייב )כדאיתא במסכת עדויות ה, א(, אלא עיקר התמיהה על כך שנכנע לזולתו כאילו 

הוא זה שפרנסו משלו ושוכח להיכנע למי שהכול ממנו יתברך. עוד יש לבאר, שהתמיהה היא 

וכהנה.  לו עוד טובות כהנה  על כך שנכנע ומשבח את חברו כדי להחניף לפניו, כדי שיוסיף 

התנהגות כזו מצד המקבל נוגדת את מעלת הבטחון, כי צריך להשריש בלבו שה' יתברך הוא 

שנתן לו, וחברו היה רק השליח – צינור – להוציא את רצון הבורא אל הפועל. ואף שחייב להכיר 

 לו טובה, אמנם כל זה כשהתודה וההוקרה היא בתחום ההודאה, אבל לא שתחרוג ממסגרת זו

לשבח וחנופה.

 עיונים 

 עיונים 



הלבבותשער הבטחוןביושר לבב חובות 

 ארחוה תמוסר  השמת 

ביושר לבב תלבבוהשער תבטחון חובוה 

השדמ  ארחוה תמוסר 

על סיבוה תבריאוה ותחולי – 

באמצעי  בטחונו  לשים  בלי 

הרפואה והחולי, שלא יחשוב 

מצד  תרופות  אותן   - שתן 

או  מועילוה  כביכול  עצמן 

מתיקוה – וכאילו הן הגורמות 

למחלתו,  או  לבריאותו 

אלו  שאמצעים  יאמין  אלא 

ברשוה  ורק  אך  נפעלים 

תבורא.

ידי  על   – סיבת  ובלהי  בסיבת  מחליו,  הבורא  ירפאתו  רפואתו,  ענין  על   – בבורא  יבטח  וכאשר 

אמצעים טבעיים או בלעדיהם ]שיזכה על ידי בטחונו שלא יצטרך לרופא[, כמו שנאמר )התלים 

ק"ת, כ'(: 'ישלח דברו וירפאם'. דברו וגזירתו של הקב"ה הם המרפאים את האדם, ולא האמצעים 

והסיבות השונות )פת לחם(. ואפשר שירפאתו בדבר

בתנאי   – למידוהיו  ראויוה 

אלו  אמצעים  הבנתו  שלפי 

ולמזגו  לתכונותיו  מתאימים 

- שלא  גופו ולאמונהו  ולכוח 

מצוות  על  לעבור  לו  יגרמו 

התורה, ולעולמו – ולא ימנעו 

הבא,  לעולם  להגיע  ממנו 

כאשר קדמהי – כפי שביארתי 

שיש  הקודם,  הפרק  בסוף 

בתפקיד  לבחור  לאדם 

המתאים לתכונותיו ולכוחות 

גופו. ויבטח עם תת – ויחד עם 

אלתיו,  על  יבטח  השתדלותו 

שלא יעתבתו מלתת לו צרכיו 

ולא ירפתו - וידע שהאלוקים 

לא ירפה מלעוזרו ולתמכו ולא יהעלם ממנו בשעת צרה, כמו שנאמר )נחום א', ת'(: 'טוב ת' למעות ביום 

צרת – גם ביום צרה, בזמן שהקב"ה בא במשפט ונפרע מהחוטאים, אינו מפסיק מלרחם על יראיו 

ולהטיב להם, והוא משמש להם כמגדל עוז ויודע חוסי בו' – ומכיר בצורכיהם של אלה שבטחו בו 

)רש"י ומצודת דוד(.

וכן נאמר – וכן הוא גם בענין תבריאוה ותחולי, כי אמנם על תאדם לבטוח בבורא בתת, ועם זאת 

צריך לשמור על עצמו ולתשהדל בתהמדה תבריאוה – וידאג לבריאות גופו תמיד בסיבוה אשר 

מטבען תת – על ידי אמצעים שבטבעם מסייעים לכך, ולדחוה תמדות – וכשיחלה ישתדל להסיר 

ולסלק את החולי מעליו במת שנתגו לדחוהו – בדרכי הרפואה הנהוגים בעולם, כמו שציות תבורא 

יהעלת )שמוה כ"א, י"ט(: 'ורפא ירפא' – מפסוק זה למדים )ב"ק פ"ה, א'(, שניתנה הרשות לרופא 

לרפא, וכמו כן ניתן רשות לחולה להתרפא )'בתורתו יהגה'(, אך יעסוק וישתדל בזה מבלי שיבטח

אֹו  מֹוִעילֹוה  ֵתן  ׁשֶ ְוַתחִֹלי  ִריאּוה  ַתּבְ ִסּבֹוה  ַעל 

ְרׁשּוה ַתּבֹוֵרא. א ּבִ יקֹוה, ֶאּלָ ַמּתִ

ת  ִסּבָ ֵאתּו ֵמָחְליֹו ּבְ ּבֹוֵרא, ְיַרּפְ ִיְבַטח ּבַ ר  )יד(ְוַכֲאׁשֶ

קת,  ים  ִתּלִ )ּהְ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ת,  ִסּבָ י  ּוִבְלּהִ

ֵאתּו ְבָדָבר  ַרּפְ ּיְ ר ׁשֶ ֵאם. ְוֶאְפׁשָ ָברֹו ְוִיְרּפָ ַלח ּדְ כ(: ִיׁשְ

ּוְלעֹוָלמֹו,  ְוֶלֱאמּוָנהֹו  ּוְלגּופֹו  ְלִמּדֹוָהיו  ְראּויֹוה 

ּלֹא  ׁשֶ ֱאלָֹתיו,  ַעל  ֶתת  ִעם  ְוִיְבַטח  י,  ְמּהִ ִקּדַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ ּנּו, ּכְ ם ִמּמֶ תּו ְולֹא ִיְהַעּלֵ ַיַעְתֵבתּו ְולֹא ַיְרּפֵ

יֹום ָצָרת ְויֹוֵדַע חֹוֵסי בֹו. )ַנחּום א, ת(: טֹוב ְיָי ְלָמעֹות ּבְ

י ַעל ָתָאָדם  ִריאּוה ְוַתחִֹלי, ּכִ ִעְנַין ַתּבְ ֹנאַמר ּבְ ְוֵכן 
ַתְהָמַדה  ּבְ ל  ּדֵ ּהַ ּוְלִתׁשְ ָבֶתת,  ּבֹוֵרא  ּבַ ִלְבטַֹח 

ְוִלְדחֹוה  ֶתת,  ְבָען  ִמּטִ ר  ֲאׁשֶ ִסּבֹוה  ּבְ ִריאּוה  ַתּבְ

ת ַתּבֹוֵרא  ּוָ ּצִ מֹו ׁשֶ ֲתגּו ִלְדחֹוהֹו, ּכְ ּנָ ֶ ַמת ּשׁ ְדֶות ּבְ ַתּמַ

ְבַטח  ּיִ ִלי ׁשֶ א, ִמּבְ ְיַרּפֵ ְוַרּפֹא  מֹוה כא, יט(:  ת )ׁשְ ִיְהַעּלֶ

יד. וכאשר יבטח בבורא ירפאתו מחליו בסיבת ובלהי סיבת. כאשר הקב”ה שלח את משה רבינו 

ללכת אל פרעה להשתדל ביציאת בני ישראל מארץ מצרים, התנצל משה לפני ה’ ובקש שלא 

ישלחהו לפרעה ‘כי כבד פה וכבד לשון אנכי’ )שמות ד, י(. 

ביאר הר”ן מדוע לא עשה ה’ נס וריפא את כבדות פיו של משה? כי רצה הבורא שנדע שהוא 

הבורא והמנהיג, וכל הנעשה בזה העולם על פי ה’ הוא, ומלכותו בכל משלה, שלא נטעה שכוחו 

של משה – ‘מושיען ומנהיגן של ישראל’ היה בזכות ‘מתק לשונו’ ואמרותיו הנוטפות נופת צוף 

וכל טעם, על כן עשהו הבורא ערל פה וכבד שפה, למען יראו הכל שכוחו היה מן השמים – ‘כי 

אנוכי אהיה עם פיך’. ומכאן ילמד כל אחד ש’יציאת מצרים’ הפרטית שלו – כל חד וחד בדיליה, 

אינה תלויה כלל באיזה סיבה טבעית אלא ב’דבר שמים’ )דרשות הר”ן, הדרוש הה’ ד”ה וזה דבר(.

על פי יסוד זה מובא בשם ה’חפץ חיים’ שביאר את הכתוב: ‘ויבא ידו בחיקו ויוציאה והנה ידו 

מצורעת כשלג. ויאמר השב ידך אל חיקך וישב ידו אל חיקו ויוציאה מחיקו והנה שבה כבשרו’ 

)ד, ו-ז(, ולכאורה תמוה, מדוע אמר לו השב ידך אל חיקך, וכי יפלא מה’ לעשות נס ולרפאות את 

ידו גם מחוץ לחיקו, והלוא נס כזה קטן הוא כנגד כל הניסים והנפלאות שהיו ביציאת מצרים. 

אלא שבא ללמדנו שאין המקום גורם לביאת הצרעת, אלא ‘ה’ נתן וה’ לקח’. לכן נתרפאה ידו 

מעל העשיר, ועשיר זה כטיפש יחשב לעומת העני, ומוכרחים לומר, שהכל מאת הקב”ה – הוא מוריש 

ומעשיר משפיל אף מרומם, בחשבונות של מעלה, ‘עושה כולם ה’’. וכשידע ‘כלל’ זה תשלוו נפשו 

ותשקוט סערת רוחו בעסקו סביב פרנסתו כי ידע שהכל תלוי בידי שמים ולא במעשיו כלל. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  השמת השמו   תמוסר   ארחוה   

תשחין  על  וימרחו  האנים 

ויחי' – ייקחו חתיכה מתאנים 

בתחבושת  ויניחו  דרוסות 

וירפא  השחין  מקום  על 

לעפש  התאנה  ]טבע  בכך. 

כשהבשר  אפילו  הבשר,  את 

כשהבשר  שכן  וכל  בריא, 

מוכה בשחין[. וכבר ידעה מת 

שתית מענין אסא – מלך יהודה שנענש כשבטח על תרופאים לבדם ]ואף שהדרך הנכונה היא לדרוש 

ברופאים, מכל מקום נענש על כך שבטח רק ברופאים[ ותניח ועזב את בטחונו באלתים בחליו – בזמן 

מחלתו, מתמוסר ותהוכחת לו – הפסוק גילה את תוכחתו והתריע על כך שעונשו בא על שבטח רק 

ברופאים ]כמסופר בספר דברי הימים )ב' ט"ז, י"ב(: ויחלה אסא בשנת שלושים ותשע למלכותו 

ברגליו, עד למעלה חליו )מחלתו התפשטה לאברי הגוף העליונים(, וגם בחליו לא דרש את ה' כי 

ברופאים. וישכב אסא עם אבותיו וימת בשנת ארבעים ואחת למלכו[. את סיכום הדבר ניתן לתלות 

בפסוק - ואמר תכהוב )איוב ת', י"ח(: 'כי תוא יכאיב בייסורים ויחבש – ובהם עצמם עושה תחבושת 

ורפואה, ימחץ, וידו הרפינת' – כי בהם ממורק העוון ומתכפר לו )מצודת דוד(.

עד כאן ביאר רבינו את הביטחון הנדרש בענייני גופו ובריאותו של האדם, שהוא החלק הראשון שבו 

תמתיק תרבת – כיון שרפואת 

ייתכן  ה',  בדבר  היא  האדם 

אפילו  לו  תבוא  שרפואתו 

דרך  פי  שעל  דבר  ידי  על 

כמו  מאד,  מזיק  הוא  הטבע 

 – אלישע  מענין  שידעה 

כידוע מהנס שנעשה על ידי 

הנביא במים תרעים,  אלישע 

)מלכים־ב  ]בספר מלכים  ידי מלח,  דווקא על  – שריפא את המים הרעים  שריפא תיתקם במלח 

מפני  מתים  העיר  שאנשי  על  הנביא  אלישע  בפני  התלוננו  יריחו  שאנשי  מובא,  י"ט-כ"ב(  ב', 

המים הרעים המצויים שם. "ויאמר קחו לי צלוחית )צנצנת( חדשה ושימו שם מלח, ויקחו אליו. 

ויצא אל מוצא )מעיין( המים וישלך שם מלח, ויאמר, כה אמר ה', רפאתי למים האלה, לא יהיה 

משם עוד מוות ומשכלת. וירפו )ונתרפאו( המים עד היום הזה, כדבר אלישע אשר דבר".[ ואף 

שבדרך הטבע המלח פוסל את המים משתיית אדם, בכל זאת נרפאו המים. הרי שברצות ה', הוא 

המרפא אפילו על ידי דבר שבטבעו מזיק, וכן מצינו אצל משה רבנו שהמתיק את המים המרים 

על ידי עץ מר, וכפי האמור )שמוה ט"ו, כ"ת(: 'ויורתו ת' עץ וישלך אל תמים', ואמרו תקדמונים 

)במדרש הנחומא שם( שתית עץ של 'תרדופני' – שהוא עץ מר ורעיל, ואף על פי כן המתיק את 

ידי  על  מהשחין  חזקיהו  של  עורו  את  שריפא  הנביא  ישעיה  אצל  מצינו  וכמותו  המרים,  המים 

כ"א(: ל"ח,  )ישעית  שנאמר  האדם,  לעור  מזיקה  היא  הטבע  שבדרך  פי  על  אף  תאנים   דבילת 

'ישאו דבלה

ִחין ְוֶיִחי. ּוְכָבר ָיַדְעּהָ ַמת  ְ ֵאִנים ְוִיְמְרחּו ַעל ַתּשׁ ּהְ

ָתרֹוְפִאים ַעל  ַטח  ּבָ ׁשֶ ּכְ ָאָסא  ֵמִעְנַין  ָתָית  ֶ  ּשׁ

ֵמַתּמּוָסר  ָחְליֹו,  ּבְ ֵבאלִֹתים  ְטחֹונֹו  ּבִ יַח  )טו(ְוִתּנִ

תּוא  י  ּכִ יח(:  ת,  )ִאּיֹוב  הּוב  ַתּכָ ְוָאַמר  לֹו,  ְוַתּהֹוֵכָחת 

יָנת. ְרּפֶ ׁש ִיְמַחץ ְוָיָדו ּהִ ַיְכִאיב ְוֶיְחּבָ

ִים  ּמַ ע ּבַ ַדְעּהָ ֵמִעְנַין ֱאִליׁשָ ּיָ מֹו ׁשֶ ת, ּכְ יק ַתְרּבֵ ּתִ ַתּמַ

ְוֵכן  יט(,  ב,  )ְמָלִכים־ב  ֶמַלח  ּבְ ָקם  ֶתּתֵ א  ִרּפָ ׁשֶ ָתָרִעים, 

ִים,  ַתּמַ ֶאל  ֵלְך  ׁשְ ַוּיַ ֵעץ  ְיָי  ַוּיֹוֵרתּו  כת(:  טו,  מֹוה  )ׁשְ

ֵעץ  ָתָית  ׁשֶ ם(  ׁשָ ְנחּוָמא  ּהַ ִמְדַרׁש  )ּבְ ְדמֹוִנים  ַתּקַ ְוָאְמרּו 

ֶבֶלה  אּו ּדְ ְעָית לח, כא(: ִיׂשְ ל ַתְרּדּוְפִני, ְוָכמֹותּו )ְיׁשַ ׁשֶ

טו. ותניח בטחונו באלקים בחליו מתמוסר ותהוכחת לו. בביאור ‘בתורתו יהגה’ ביאר, דרבינו פירש 

בזה את כוונת הכתוב ‘גם בחליו לא דרש את ה’ כי אם ברופאים’, על שהניח בטחונו באלוקים 

בחליו ‘מהמוסר והתוכחה’ - כלומר שאסא לא נתעורר מתוך חליו לעשות חשבון נפשו על מה בא 

לו זה החולי שהוא עיקר סיבת החולי.

וכן כתב בספר חסידים סימן תשנ”א, וז”ל: אם חלה שום אדם, אל יתלה חולי זה שמחמת שום 

מאכל או שום משקה בא חליו ולא ה’ פעל כל זאת וכו’, אלא יאמר שעוונותיו גרמו עכ”ל. וכן כתב 

הרד”ק )תהלים מא, ה( על הפסוק ‘רפאה נפשי כי חטאתי לך’, לא אמר ‘רפאה גופי’, כי סיבת חליו 

הם עוונותיו, ואם ירפא האל הנפש מחליה והוא כפרת העוונות נרפא הגוף עכ”ל, ולכך כל שנחלה 

ואינו מתעורר לשוב ולדרוש את ה’ יכול לגרום שיתגבר חליו ח”ו, וכמו שכתב הרד”ק )תהלים קז, 

יז( על הפסוק ‘אוילים מדרך פשעם ומעוונותיהם יתענו’, וז”ל: הנה הם אוילים שלא יכירו וידעו כי 

החולי כמו מלאך שליח אליהם שישובו בתשובה, והם לא ירגישו בדבר כמו האויל שאינו מרגיש 

דווקא בחיקו – באותו מקום שנצטרע, ומתוך כך תבין שאם בחיקו היה איזה סיבה לצרעת היאך 

נתרפאת ידו שם, אלא שאין החיק גורם צרעת ואין החיק מרפא צרעת, אלא על פי ה’ יבוא ועל 

פי ה’ ילך, כמו שאמרו במסכת ר”ה )כט, א( לא הנחש ממית ולא הנחש מחיה. 

ומכאן נלמד, שלא עשייתנו היא שהביאה לכך שנשיג את צרכינו, אלא אדרבה מאחר והיה רצון 

השי”ת שנשיג את צרכינו, על כן נסתובב שיעשה האדם את אותה הפעולה שתביא להשיג זאת. 

וכך אמרו בשם הגרי”ז מבריסק, שהאומר ‘איבדתי מעות ברחובה של עיר מאחר שנהיה לי חור 

בכיס בגדי, שמשם נפלו מעותי’, הרי זה כפירה בהנהגת הבורא, אלא יאמר ‘מאחר ורצה הקב”ה 

שאאבד את מעותי על כן נתהווה לי חור בכיסי’. 

 עיונים 

 עיונים 
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 ארחוה תמוסר  השמט השמח  ארחוה תמוסר 

מתם  תבורא  לו  שתימן  במת 

– שיעסוק בדבר שנזדמן לו 

מאת ה' לצורך סיפוקו ומתונו 

מחייתו,  צורך  כדי  רק   –

די  בו  שיש  מת  אל  ולתגיע 

מן תעולם – וכדי שישיג על 

ידם רק את המוכרח לקיומו 

מענייני העולם.

ואם יגתור לו תבורא בהוספה 

על תת ויהיה לו יותר מהדרוש 

 – שהבואתו  בוודאי  לקיומו, 

תבוא אליו תוספת זו מבלי טורח ויגיעת מצידו, כאשר – אם רק יבטח על תאלתים בת – שייתן 

לו תוספת זו, ]אין כל פסול בכך שאדם מצפה ומייחל להשיג על ידי השתדלותו גם מעבר למה 

עידון מעבר למוכרח, כפי שאנו  לקיומו, מפני שזהו טבע האדם להשתוקק לקצת  לו  שנדרש 

מברכים בברכת בורא נפשות: 'על כל מה שבראת להחיות בהם'. אלא שאין לאדם לכלות את 

זמנו בעסקיו כדי להשיג מה שאינו הכרחי לקיומו, אלא יבטח בה', שעל ידי עסקו במה שנוגע 

למחייתו ישיג גם את תשוקתו לתוספת שרוצה בה, כי את רצון יראיו יעשה )פת לחם([ ולא ירבת 

לחתור על תסיבוה – אך לא ירבה בהשתדלותו אחר האמצעים להשיג זאת, ולא יסמוך עליתן בלבו 

ולא יאמר במחשבתו שבגלל השקעתו וטרחתו השיג חיי רווחה. ואם לא יגתרו לו יוהר מן

מכאן  בה'.  לבטוח  צריך 

השני  החלק  מתחיל  ואילך 

לחיי  והנוגע  בביטחון  הנדרש 

פרנסתו  ענייני   - הזה  העולם 

בחלק  גם  אמנם  האדם.  של 

את  רבנו  ביאר  הראשון 

המזון,  בענייני  בה'  הביטחון 

לביטחון  הכוונה  שם  אולם 

המזון  את  שממציא  על  בה' 

לאדם הבוטח בה' על ידי איזו 

סיבה שירצה. ובחלק זה, השני, 

מבאר רבנו את הביטחון בה' 

בשעת ההשתדלות בחיפוש הסיבות לסיפוק מזון, בפרנסה, והיינו בשעה שאדם משתדל ועוסק באמצעי 

השגת המזון )פת לחם(. 

שנוגע  מה   – קניני תאדם  עניני  ותוא  בתחלק תשני,  בו  להשתמש  שיש  הראוי,  הביטחון  ופירוש 

במסחר  כגון  בעסקיו,  הנהגתו  ואופן   - ואופני  מזונו  השגת  ולאמצעי   – טרפו  ולסיבוה  לרכושו 

ומלאכת ותליכוה תדרכים – ונסיעה בדרכים ומינוי – או במינוי לתפקיד ושכירוה – אם הוא נשכר 

וגתברוה,  המלוכה  בשירות  תפקיד   – ועבודה תמלכים  ופקידוה,  לחם(  )פת  מלאכה  שהיא  לאיזו 

וקבלנוה ואמנת – קבלת סחורות או ממון בהלוואה בהקפה ובאשראי על נאמנות )מרפא לנפש( 

מיני  ושאר  לחם([,  )פת  הראש  שער  גילוח  למלאכת  הכוונה,  ]או  הכתיבה  מלאכת   – וספרוה 

תעבודוה ותליכוה – ונסיעות דרך תמדברוה ותימים, ותדומת לתת ממת שמהעסקין בו – מכל סוגי 

המלאכות שעוסקים בהם בני אדם כדי לקבץ - ולאסוף ממון להרבות הונו ]שאין בו צורך למחיה 

בסיסית[, וכדי לתרבוה מוהרי תמחית – מותרות מחייתם מעבר לנצרך, כלומר, כדי לחיות שלא 

בצמצום, אלא מתוך התענגות ופיזור ממונו להנאות )פת לחם(. אופני יושר תבטחון בתם – אופן 

הביטחון הישר והאמיתי בעניינים אלו על תאלתים הוא, שיהעסק

ן לֹו ַתּבֹוֵרא ֵמֶתם ְלֹצֶרְך ִסּפּוקֹו ּוְמתֹונֹו  ּמֵ ּתִ ֶ ַמת ּשׁ ּבְ

ׁש בֹו ַדי ִמן ָתעֹוָלם. ּיֵ ֶ יַע ֶאל ַמת ּשׁ ּוְלַתּגִ

בֹוֵאתּו  ּהְ ֶתת,  הֹוֶסֶפה ַעל  ּבְ ַתּבֹוֵרא  ִיְגתֹר לֹו  ְוִאם 
ַעל  ִיְבַטח  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִויִגיָעת,  טַֹרח  ִלי  ִמּבְ

ּבֹוה, ְולֹא  ר ַעל ַתּסִ ת ְלַחּתֵ ּת, )טת(ְולֹא ַיְרּבֶ ָתֱאלִֹתים ּבָ

ִלּבֹו. — ְוִאם לֹא ִיְגְתרּו לֹו יֹוֵהר ִמן  ִיְסֹמְך ֲעֵליֶתן ּבְ

ָתָאָדם  ִקְנְיֵני  ִעְנְיֵני  ְותּוא  ִני,  ֵ ַתּשׁ ַתֵחֶלק  ּוֵפרּוׁש 
ִמְסָחר  ּבְ ֲעָסָקיו  ְוָאְפֵני  ַטְרּפֹו  ְוִסּבֹוה 

ִכירּוה  ּוׂשְ ּוִמּנּוי  ָרִכים  ַתּדְ ַוֲתִליכֹוה  ּוְמָלאָכת 

ָלנּוה  ְוַקּבְ רּוה  ְוִגְתּבָ ָלִכים  ַתּמְ ַוֲעבֹוַדה  ּוְפִקידּוה, 

יכֹוה  ַוֲתּלִ ָתֲעבֹודֹוה  ּוִמיֵני  ְוִסְפרּוה,  ַוֲאָמָנת 

ִקין  ְהַעּסְ ּמִ ת ׁשֶ ים, ְוַתּדֹוֶמת ָלֶתת ִמּמַ ּמִ רֹוה ְוַתּיַ ְדּבָ ַתּמִ

ָאְפֵני  ְחָית,  ַתּמִ מֹוְהֵרי  ּוְלַתְרּבֹוה  ָממֹון  ץ  ְלַקּבֵ ּבֹו 

ק ְהַעּסֵ ּיִ ׁשֶ ָתֱאלִֹתים,  ַעל  ֶתם  ּבָ חֹון  ּטָ ַתּבִ ר   יׁשֶ

טת. ולא ירבת לחתר על תסיבוה. ‘ויפקח אלקים את עיניה ותרא באר מים ותלך ותמלא את החמת 

מים ותשק את הנער’ )בראשית כא, יט(, ודרשו חז”ל )מדרש רבה, בראשית נג, יד( – ‘מחוסרת 

אמנה הייתה’. כלומר, בכך שמילאה את החמת במים יותר מכדי הצטרכותה בעת ההיא בדאגתה 

למחר. וצריך ביאור, איזה חיסרון אמונה יש כאן, כאשר אשה ובנה חולה אנוש תועים במדבר 

שמם ונמצאים בסכנה גמורה, ונעשה להם נס ומצאו באר מים מדוע שלא תדאג למלא את החמת 

מים?

בספר ‘אור יהל’ )ח”ב דף מג( ביאר, דמי שנוסע במרכבת המלך עם המלך בכבודו ובעצמו – מפת 

המלך יאכל ומימיו ישתה, והנה רואה המלך כי הלה הכין לעצמו בצקלונו מעט לחם ומים שמא 

ירעב ויצמא... הרי בוודאי ישליכוהו חוצה ממרכבת המלך, שהרי בזה הראה בעצמו שאינו מכיר 

ברעה שתבוא עליו ממעשה אוולתו, ואם היו חכמים היו חושבים בלבם מה זה החולי ששלח לנו 

הא-ל ומאיזה עוון הוא, ויפשפשו במעשיהם וכו’, אבל האוילים לא ירגישו בדבר ולא ישובו לא-ל 

יתברך עד שיכבד עליהם החולי מאד ויאריך חליים, עד שיתענו מאד ויתעבו כל מאכל עכ”ל. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה   ארחוה תמוסר  השנא השנ  

ידי איש אחד מתם – ופעמים 

היא,  הבורא  שהנהגת 

של  ומזונותיהם  שפרנסתם 

ידי  על  יגיעו  רבים  אנשים 

אדם אחד, והסיבה לכך היא 

כדי לתבחין בתת – לנסות את 

תפקיד  עליו  שהוטל  האדם 

– האם הוא עובד את הבורא  עבודהו לאלתים מתמרוהו  זה לפרנס אחרים, ויבחן בהנהגתו אם 

יתברך ומתנהג בממונו כדת וכשורה או אם ח"ו הוא ממרה את פי ה' על ידי הממון, על דרך 'וישמן 

ישורון ויבעט' )דברים ל"ב, ט"ו(, וישים אה תת מן תסיבוה תחתקוה שבסיבוה תנסיון ותתסהת לו – 

ניסיון זה שהועמד בו האדם הוא מהניסיונות הקשים מבין שאר הניסיונות שהבורא מנסהו, מפני 

שהיצר מסיתו ביותר בדבר זה ]שהרי גודל הניסיון נקבע כפי עוצם הסתת היצר לדבר, וכאשר 

מתברך אדם בממון רב, יצרו מסיתו מאוד, לבל ייתן מממונו לצדקה, ועוד כהנה וכהנה ניסיונות 

שמתנסה בהם בעל הממון )פת לחם([.

רבינו מציג דוגמאות לאנשים שפרנסת אחרים תלויה בהם: כדוגמת המלך שתוא מטריף – מפרנס 

את חילו ועבדיו, וכן בעלי סמכויות אחרים כמו תשרים ורואי

תמתון – ואם לא גזר הבורא 

מכדי  יותר  לאדם  שיהיה 

 – משהדלים  תיו  אם  מחיתו, 

גם אם ישתדלו כל הברואים 

אשר נמצאים בשמים ובארץ 

לתוסיף עליו ושיהיה לו יותר 

תיו  לא  עליו,  שנגזר  ממה 

לעשות  יוכלו  לא   – יכולים 

ולא  ואופן,  פנים  בשום  זאת 

ידי  על  ולא   – סיבת  בשום 

אף אמצעי ותחבולה. וכאשר 

שהוא   - באלתים  בזה  יבטח 

עבורו  הדואג  יכול  הכול 

לכל צרכיו ומזונותיו על הצד היותר טוב, ימצא – תהיה עליו מנוחה לבו – מנוחת הלב מטרדת 

המחשבות ושלוה נפשו – ושלוות הנפש מעצבות ודאגה, ]השלווה היא היפך הדאגה )פת לחם([ כי 

לא יעברנו חוקו – בידעו שמה שנקצב ונקבע בעבורו, לא יעבור ממנו אל תולהו – לידי אחר, כי 

אין אדם נוגע במה שמוכן לחברו )יומא ל"ח, ב'(. גם ברור לו שישיג את מה שנגזר עליו בדיוק 

בזמן שנקבע לכך ולא יקדים לבוא אליו מזונו ולא יאחר לבוא אליו מעיהו תנגתר לו בו – מהזמן 

שנגזר שיגיע אליו ]ובוודאי הוא לתועלתו, ואילו היה הבורא יתברך נותן לו את ממונו קודם הזמן 

שנצרך לו באמת, היה מבזבז אותו בכל מיני הבלים שאינם נצרכים לו[.

ויש שמנתיג תבורא טרפי רבים מבני אדם על

ֲעבֹוָדהֹו  ֶתת  ּבָ )ית(ְלַתְבִחין  ֵמֶתם,  ֶאָחד  ִאיׁש  ְיֵדי 

ּבֹוה  ַתּסִ ִמן  ֶתת  ֶאה  ים  ְוָיׂשִ ֵמַתְמרֹוהֹו,  ֵלאלִֹתים 

ֶלְך  ּמֶ ּכַ לֹו,  ָהת  ְוַתַתּסָ יֹון  ּסָ ַתּנִ ִסּבֹוה  ּבְ ׁשֶ ַתֲחָתקֹוה 

ְורֹוֵאי  ִרים  ַתּשָׂ ְוֵכן  ַוֲעָבָדיו,  ֵחילֹו  ַמְטִריף  תּוא  ׁשֶ

ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ִלים  ּדְ ּהַ ִמׁשְ ָתיּו  ִאם  תֹון,  ַתּמָ

ׁשּום  ּבְ ְיכֹוִלים  ָתיּו  לֹא  ָעָליו,  ְלתֹוִסיף  ּוָבָאֶרץ 

אלִֹתים,  ּבֵ ִיְבַטח  ר  ְוַכֲאׁשֶ ת.  ִסּבָ ְבׁשּום  ְולֹא  ִנים,  ּפָ

ַיַעְבֶרּנּו  לֹא  י  ּכִ ַנְפׁשֹו  ְלַוה  ְוׁשַ ִלּבֹו  ְמנּוַחה  ִיְמָצא 

ֵמִעּהֹו  ְיַאֵחר  ְולֹא  ים  ַיְקּדִ ְולֹא  תּוָלהֹו,  ֶאל  ֻחּקֹו 

ְגָתר לֹו בֹו. ַתּנִ

ֵני ָאָדם ַעל  ים ִמּבְ י ַרּבִ ְנִתיג ַתּבֹוֵרא ַטְרּפֵ ּמַ ׁשֶ ְוֵיׁש 

ִמן  ָמן  ַעם ישראל בהיותם במדבר ירד להם כל יום  ית. לתבחין בתת עבודהו לאלתים מתמרוהו. 

השמים עבור מאכלם. משה רבינו ציום שאף אחד לא ישאיר מן המן שירד היום לצורך מחר 

בבוקר, ‘ולא שמעו אל משה ויותירו אנשים ממנו עד בקר וירום תולעים ויבאש ויקצוף עליהם 

משה’ )שמות טז, כ-כא(. ולכאורה יש לתמוה, מדוע קצף עליהם משה, והלוא אדרבה במעשה זה 

נתקדש שם שמים ביותר, כי ראו כל העם יחדיו שהממרה את פי ה’ ומניח למשמרת ליום המחרת 

לא ישאר לו ולא כלום? 

וביאר ה’משך חכמה’ )שם ד”ה ויקצוף(, כי עד עתה היה לבני ישראל נסיון תמידי, שמקום מושבם 

במדבר בארץ לא זרועה ומי יודע האם למחרת יהא להם מה לאכול, והיה נסיון גדול להותיר 

להם  שיזמין  בה’  ולהאמין  מהמן  להותיר  שלא  ביומו  יום  דבר  להתגבר  והוצרכו  למחר,  מהיום 

למחרת את מזונם. אמנם כאשר הותירו דתן ואבירם בטל מהם כל נסיון, שהרי הכל ראו שאף 

המותיר לא הרוויח מאומה, ועל כך קצף עליהם משה רבינו על שביטלו את הנסיון באמונה מעל 

בני ישראל, כי זה כל האדם לעמוד בנסיון בתעצומות נפש. 

כלל בחסדי המלך שבוודאי לא יעזוב אותו רעב וצמא, ויתמה על שטותו איך יהין לעלות על 

מרכבת מלכים וצקלונו על כתפיו.

למחר’,  אוכל  ‘מה  ואומר  ודואג  הוא  אמנה’  מ’קטני  אשר  האדם  על  משמיים  מביטים  גם  וכך 

שהרי במרכבת מלך מלכי המלכים הקב”ה הוא יושב ומה לו לדאוג. וזו הייתה התביעה על הגר, 

אחרי שראתה שנעשה לה נס, ונבראה עבורה בריאה חדשה – בבריאת מעיין מים זכים במדבר 

שמם להחיות נפשה ונפש בנה, הנה ה’ עמה ולא יעזבה, וכשם שהובא לה מים כעת כך יהיה לה 

לכשתצטרך עוד ולמה לה למלא חמת מים, על כן קראוה ‘מחוסרת אמונה’. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  השנג השנב   תמוסר   ארחוה   

תמלך – שמופקדים על צורכי 

ומושלי   – ותסגנים  המלכות 

סביבוהיתם  אשר  המחוזות, 

– שסביבם מסתופפים כיהוה 

מעבדיתם  רבות  וקבוצות 

ומשרתיהם   - ושמשיתם 

 – וקרובים  ונשים  ופקידיתם, 

וגם צורכי נשיהם וקרוביהם תלויים בהם, ולכן צריכים הם לממון רב כדי לספק את כל צורכי 

משהדלים בעבורם לחתור על סיבה קיבוץ תממון  האנשים שתחת אחריותם. וכיון שכן, הרי הם 

– לחזר ולחפש כל מיני אמצעים שעל ידם ניתן להשיג ממון רב, מפנים טובים ורעים – ואינם 

מדקדקים באופן צבירת הממון האם הוא נעשה באופנים מותרים או באופנים אסורים ]ניסיון זה 

מצוי ביותר אצל אנשים בעלי תפקיד שרבים מתפרנסים על ידם. אדם שעול פרנסתו שלו בלבד 

תלוי על צווארו, אין ניסיונו 

גדול כל כך וגם אפשרויותיו 

וקלה  מהירה  להתעשרות 

אשר  אלו  אבל  מוגבלות, 

ציבור  הנהגת  על  ממונים 

רב,  ממון  ידם  תחת  ועובר 

בניסיון  עומדים  הם  דווקא 

ממון  בהשגת  להיכשל 

ואסורים  רעים  באופנים 

)עיר של דוד([.

את  רבנו  מבאר  עתה 

אותם:  המטעה  המחשבה 

מן  והטיפש   – מתם  ותסכל 

אחרים  שמפרנסים  האנשים 

משום  טיפש  קרוי  ]הוא 

שנותן  שהממון  מבין  שאינו 

רק  אינו  יתברך,  ה'  לו 

לפרנס  נועד  אלא  בשבילו, 

אחרים הנלווים אליו. ומאחר שאינו מתבונן בכך, הרי[ יטעת בשלשת פנים – בשלושה דברים:

כי תוא לוקח  הממון,  להשגת  באופן שמשתמש   – בקבצו תממון  הראשונה:  הטעות   – אחד מתם 

ומשיג מת שגתר לו תבורא לקחהו – את הממון שגזר הבורא שיהיה לו על פנים – על ידי דרכים 

עליו  שנגזרה  העשירות  את  לצבור  בחר  ]שהרי  התורה  מצוות  פי  על  שלא  ורעים  מגונים 

 בדרכים שאינן טובות[. ואילו תית מבקש ומחזר אחר אוהו ממון על אופניו – באופנים המותרים

והראויים, תית מגיע אל חפצו - היה משיג את הממון בכל מקרה כשאיפתו ורצונו, ואז תית מהקיים 

בידו הן ענין הורהו – שהיה נוהג על פי ציווי התורה, ועולמו – וגם היה לו טוב בעולם הזה, ולא 

תית חסר לו – ולא היה נחסר מממונו ממת שגתר תבורא שיהיה לו מאומת – אף חיסרון כלשהו.

ותשני – טעותו השנייה היא, כי תוא חושב – בעל הממון סבור שכל מת שתגיע אליו מן תממון – 

שכל הממון הנמצא בידו תוא טרף מתונו – ניתן לו לצורך מחייתו הוא, ומתוך כך עינו צרה מלתת 

ממנו לאחרים, ולא יבין ולא ישכיל כי תטרף – כי מזונותיו של אדם מהחלקים לשלשת חלקים: 

אחד מתם – החלק הראשון הוא, טרף

ת ָפִנים. לׁשָ ֵמֶתם ִיְטֶעת ִבׁשְ ָכל  ְוַתּסָ

ַמת  לֹוֵקַח  תּוא  י  ּכִ מֹון,  ַתּמָ ָקְבצֹו  ּבְ ֵמֶתם  ֶאָחד 
ים  ִנים ְמֻגּנִ ּפָ ַתר לֹו ַתּבֹוֵרא ְלַקְחּהֹו ַעל  ּגָ ֶ ּשׁ

ָתָית  ָאְפָניו,  ַעל  אֹוהֹו  ׁש  ְמַבּקֵ ָתָית  ְוִאּלּו  ְוָרִעים. 

ִעְנַין  ָידֹו  ּבְ ם  ִמְהַקּיֵ ְוָתָית  ּוְרצֹונֹו,  ֶחְפצֹו  יַע ֶאל  ַמּגִ

ַתר  ּגָ ֶ ּשׁ ת  ִמּמַ לֹו  ָחֵסר  ָתָית  ְולֹא  ְועֹוָלמֹו,  ּהֹוָרהֹו 

ַתּבֹוֵרא ְמאּוָמת.

יַע ֵאָליו ִמן  ִתּגִ ֶ ל ַמת ּשׁ ּכָ ב ׁשֶ י תּוא חֹוׁשֵ ּכִ ִני,  ֵ ְוַתּשׁ
י  ּכִ ָיִבין  ְולֹא  ְמתֹונֹו,  ֶטֶרף  תּוא  מֹון  ַתּמָ

ת ֲחָלִקים: ֶאָחד ֵמֶתם, ֶטֶרף  לׁשָ ק ִלׁשְ ֶרף ִמְהַחּלֵ ַתּטֶ

כתב ה’בית הלוי’ )ליקוטים מכת”י(: הטעם על מיעוט הניסים שבדורות הללו, ובדורות הקדמונים היו 

ניסים נגלים, משום שבדורות האחרונים כשמתחדש איזה נס אזי בעל כרחך יודו כולם כי לה’ הארץ 

ומלואה, וא”כ נתבטלה הבחירה, משא”כ דורות הראשונים שזכו ע”י עבודתם להגיע למעלות גדולות 

מאד באמונה ובטחון בה’, עד שלפי אותה מדרגה גבוהה ואמונתם החזקה שהשיגו בעבודתם שוב לא 

יפול להם שום ספק בלבם בעניני אמונה, לכן הראה להם נס כזה, מאחר ובשבילם הנס לא הוסיף 

שום חיזוק בעבודתם יותר ממה שהיה להם מקודם, וכמו ברבי חנינא בן דוסא שאמר: ‘מי שאמר 

לשמן וידליק יאמר לחומץ וידליק’ )תענית כה.(, לא הוסיף לו הנס הלזה שום חיזוק, כי כל אשר 

יתחזק על ידי נס זה כבר השיג בחינה זו בעצמו בעבודתו, אבל בדורינו זה אשר אנחנו במדריגה 

קטנה אשר גם נס קטן יחזק בליבנו האמונה והבטחון, ואם כן אם יראה האדם ניסים כאלו בעיניו 

הלא הוא נגד הבחירה, ועל כן נתמעטו הניסים הנגלים ואין בעל הנס מכיר בניסו.

וזהו הענין אשר רואים אנו שמזונותינו מגיעים לנו בעונותינו הרבים ביגיעה רבה, כי הבורא שולח 

לנו המזונות בצורה לוטה ומכוסה בכסות המלאכה, למען לא יהיה ניכר לעין כל כי הבורא זן 

ומפרנס כל חי, אבל באמת היגיעה והמלאכה הוא רק כסות עיניים לבל יראו גאות ה’, וכמאמרם 

)קידושין פב, א( ‘הרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתי’, אבל באמת אין המלאכה מועילה כלום 

]פירוש, כי יבין האדם אשר המלאכה בעצמה אינו מועילה רק על ידי ברכת ה’[, וכמאמרם ז”ל 

)קידושין פ”ד מי”ד( ‘לא עניות מן האומנות ולא עשירות מן האומנות’ ורק ‘ברכת ה’ היא תעשיר’.

ּהֹוה  ּכִ ְסִביבֹוֵהיֶתם  ר  ֲאׁשֶ ָגִנים,  ְוַתּסְ ֶלְך  ַתּמֶ

ים ּוְקרֹוִבים,  יֶתם ּוְפִקיֵדיֶתם ְוָנׁשִ ׁשֵ ּמָ יֶתם ְוׁשַ ֵמַעְבּדֵ

מֹון  ה ִקּבּוץ ַתּמָ ר ַעל ִסּבַ ֲעבּוָרם ְלַחּתֵ ִלים ּבַ ּדְ ּהַ ּוִמׁשְ

ִנים טֹוִבים ְוָרִעים. ִמּפָ

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  תמוסר  השנת השנד   ארחוה   

טרף  הוא,  תשלישי  והחלק 

קנין – צבירת הרכוש וריבוי 

אין  אשר  תממון  ותוא  הון, 

בו  שאין   – לאדם  הועלה  בו 

ולפרנסתו  למחייתו  צורך 

רק  ותוא  ממנו,  נהנה  ואינו 

ונוצר  בגדר של שומר עליו, 

עד  עליו,  ומשגיח   – אוהו 

אשר יורישנו לתולהו – לאחר, 

ותסכל  ממנו.  שיאבד  עד  או 

יחשוב – והטיפש סבור שכל 

אשר גתר לו תבורא מן תממון 

שתחת  הרב  הממון  שכל   –

רק  לו  מוקצב  שתוא  ידו, 

עבור   – מתונו  טרף  לצורך 

פרנסת מחייתו וכלכלה גופו 

שלו בלבד, ולכן תוא ממתר אליו – מזדרז להשיגו ומשהדל עליו - ומתאמץ עבורו, ואפילו בדרך 

אסורה כדי שיהיה לו לצורך שימושו ומחייתו. וזוהי סכלותו כי גם אחר שישיג הממון אינו בטוח 

שהוא יישאר אצלו בשביל צרכיו, מאחר ואפשר – אף שייתכן שיקבצנו – שאת כל הממון שקיבץ, 

יוריש לבעל אשהו אחריו, לאחר מותו, ולתורגו – או שבסופו יעבור כל רכושו למי שיהרוג אותו 

]נוסח אחר: ולחורגו – לבן אשתו[, ולגדול שבשונאיו – או עבור שונאו הגדול ביותר, לאחר מותו.

והטעות תשלישית היא, שתוא – בעל הממון אכן נותן את תטרפים – המזונות, הפרנסה לבעליתם 

– לבעלים האמיתיים של פרנסה זו, והיינו לכל אלו המסתופפים סביבו, שלפי האמת פרנסה זו 

מתונו – לצורך מחייתו, ותוא 

מה שניתן לו לצורך כלכלה 

ולא  בעצמו  לו   – גופו בלבד 

תמובטח  ותוא  ביתו,  לבני 

זו  פרנסה   – תאלתים  מן 

מהאלוקים  היא  מובטחת 

רוח  בו  יש  אשר  נברא  לכל 

עד   – ימיו  הכליה  עד  חיים 

דיהיב  ]'דמאן  ימיו,  סוף 

ח',  )תענית  מזוני'  יהיב  חיי 

הוא, טרף  והחלק תשני  ב'([. 

צורכי המזונות   – תולהו  מתון 

אחרים,  עבור  לו  שניתנים 

מאשת ובנים ועבדים ומשרהים – כגון עבור אשתו ובניו או עבדיו ומשרתיו ותדומת לתם – ולכל 

הסמוכים על שולחנו, ואיננו מובטח מן תאלתים לכל תברואים שתהיה פרנסת אחרים תלויה בהם, 

- על פי תנאים מיוחדים  בהנאים מיוחדים  זאת  וגם  נבחרים  – רק לאנשים  אלא לסגולת מתם 

הגלויים לבורא יתברך בלבד, ופרנסה זו שאינה הכרחית לאדם ]שאין בה הכרח כמו כלכלת גופו 

שעליו יחיה, ואותו הקב"ה מזמן על כל פנים[ תוא מקרת – ניתן לאדם באופן ארעי, מתדמן בעה 

אחה – פעמים מזדמנת בגזירת הבורא, ואין מתדמן בעה אחרה, והכול כפי שמחייבוה תליכוה דיני 

תבורא מן תחסד ותמשפט – כפי שמחייבים חוקי הבורא שנקבעו על פי מידת החסד והמשפט. 

ֵאין ר  ֲאׁשֶ מֹון  ַתּמָ ְותּוא  ִקְנָין,  ֶטֶרף  י,  ִליׁשִ ְ  ְוַתּשׁ

ְונֹוֵצר ָעָליו  ׁשֹוֵמר  ְותּוא  ָלָאָדם,  הֹוֶעֶלה   ּבֹו 

ּיֹאַבד ׁשֶ אֹו  ְלתּוָלהֹו  ּנּו  יֹוִריׁשֶ ר  ֲאׁשֶ ַעד   אֹוהֹו, 

ַתּבֹוֵרא לֹו  ַתר  ּגָ ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ַיְחׁשֹב  ָכל  ְוַתּסָ ּנּו.   ִמּמֶ

ּגּופֹו, ַלה  ְוַכְלּכָ ְמתֹונֹו  ֶטֶרף  תּוא  ׁשֶ מֹון,  ַתּמָ  ִמן 

ר  ְוֶאְפׁשָ ָעָליו,  ל  ּדֵ ּהַ ּוִמׁשְ ֵאָליו  ְמַמֵתר  ְותּוא 

דֹול  ְוַלּגָ ּוְלתֹוְרגֹו,  ַאֲחָריו,  ּהֹו  ִאׁשְ ְלַבַעל  ֶצּנּו  ְקּבְ ּיִ ׁשֶ

ׂשֹוְנָאיו. ּבְ ׁשֶ

ְלַבֲעֵליֶתם,  ָרִפים  ַתּטְ נֹוֵהן  תּוא  ׁשֶ י,  ִליׁשִ ְ ְוַתּשׁ

ְבָטח ַתּמֻ ְותּוא  ִבְלָבד,  ּגּופֹו  ַלה  ְלּכָ ּכַ ְותּוא   ְמתֹונֹו, 

ְכִליה  ים ַעד ּהַ ר ּבֹו רּוַח ַחּיִ ִמן ָתֱאלִֹתים ְלָכל ֲאׁשֶ

ּוָבִנים  ת  ָ ֵמִאּשׁ תּוָלהֹו,  ְמתֹון  )יח(ֶטֶרף  ִני,  ֵ ְוַתּשׁ ָיָמיו. 

ֻמְבָטח  ְוֵאיֶנּנּו  ָלֶתם,  ְוַתּדֹוֶמת  ְרִהים  ּוְמׁשָ ַוֲעָבִדים 

ֵמֶתם  ת  ֻגּלָ ַלּסְ א  ֶאּלָ רּוִאים,  ַתּבְ ְלָכל  ָתֱאלִֹתים  ִמן 

ֵעה ּבְ ן  ּמֵ ִמְתּדַ ִמְקֶרת  ְותּוא  ְמֻיָחִדים,  ְהָנִאים   ּבִ

בֹוה  ַחּיְ ּמְ ׁשֶ ִפי  ּכְ ַאֶחֶרה,  ֵעה  ּבְ ן  ּמֵ ִמְתּדַ ְוֵאין  ַאַחה, 

ט.  ּפָ ׁשְ ְוַתּמִ ַתֶחֶסד  ִמן  ַתּבֹוֵרא  יֵני  ּדִ ֲתִליכֹוה 

העשיר כאילו גזל עניים רבים, והתביעה כלפיו היא לאמר: הרי אני הספקתי לך עושר כדי שתתן 

כפי השגת יד עשרך לעניים ולא נתת, על כן אפרע ממך כאילו גזלתם וכאילו כפרת בפקדון 

שלי, כי על כן נתתי בידך העושר לחלק לעניים, ולקחת העושר לעצמך. וכן כתב בספר ‘שבט 

מוסר’ )ח”א פ”א י”ז(: ישים בלבו שהקב”ה העשירו להשימו אפוטרופוס על העניים, ואם ימצא 

אפוטרופוס בלתי הגון שאוכל ממון העניים יסיר אותו וישים אחר תחתיו עכ”ל. 

יח. טרף מתון תולהו. וכמו שכתב ה’אור החיים’ על הפסוק ‘אם כסף תלוה את עמי את העני עמך’ 

)שמות כב, כד(, וז”ל: פירוש, אם ראית שהיה לך כסף יותר על מה שאתה צריך לעצמך, שאתה 

מלווה לעמי, תדע לך שאין זה חלק המגיעך אלא חלק אחרים שהוא העני ממך, ובזה רמז כי צריך 

לפתוח לו משלו עכ”ל. וכן כתב האלשיך שם: כאשר רואים שה’ יתברך העשיר את אחד מבניו, 

היתכן לומר שהניח את שאר בניו ריקם, והלא גם הם בניו? אלא בוודאי שזה העשיר מינהו הקב”ה 

כאפוטרופוס לזון את הדלים, וחלק הדלים הללו הוא העודף על חלקו, וזה אמר את העני עמך. 

ומטעם זה, המונע מלתת לעניים נחשב כגזלן וכשולח יד בפקדון, כך כתב ב’ספר חסידים’ סימן 

תט”ו: כשהקב”ה מספיק ונותן לעשיר עושר והוא אינו נותן ממנו לעניים וכו’, נפרע הקב”ה מן 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  השנת השנו   תמוסר   ארחוה   

בצבירת  תתת  בעולם  לריק   

וגם  אחרים,  עבור  הממון 

יפסיד את שכרו לעולם תבא 

שהרי אינו מתאמץ ומשתדל 

באסיפת הממון לשם שמים.

ותמשכיל - אולם החכם נותג 

האופנים   - תפנים  בשלשה 

 – על תדרך תנכונת. להורהו 

שהתורה  חובות  ידי  שיוצא 

הטילה עליו ואינו עובר על 

מצוות התורה ולעולמו – ואף 

זוכה לחיים טובים בעולם הזה ]היינו, שמשיג את ממונו רק בדרך המותרת וההגונה. ואינו להוט 

מתנשא  אינו  מממונו  וכשנותן  הנצרכים.  לאחרים  מממונו  מלתת  צרה  עינו  ואין  הממון.  אחר 

ומודה להקב"ה שזיכהו  כך,  לו טובה על  דורש שיכירו  ואינו  ומתגאה בשל כך על המקבלים, 

לפרנס אחרים )עפ"י מרפא לנפש([, ובטחונו במת שיש ביד תאלתים מטרפו וקנינו – והוא בטוח 

וסומך על השגחת האלוקים עליו בנוגע למזונו ורכושו אף במה שעדיין לא הגיע לידו יוהר חתק 

מבטחונו במת שיש בידו מתם – יותר ממה שבוטח על רוב הממון הנמצא כבר ברשותו, מפני שאינו 

יודע אם הפרנסה והרכוש שבידו, אם תוא – מיועד עבור טרף מתון – פרנסת גופו, שהיא הפרנסה 

שנותן הקב"ה לכל אחד ואחד לצורך מזונו שלו ולמחייתו או שהוא רק טרף קנין – פרנסת הרכוש, 

כצבירת הון, שהוא ממון ורכוש שניתן לאדם שלא לצורך שימושו והנאתו, וסופו להורישו לאחרים 

]ביאורם של דברים, שהפרנסה והרכוש שה' הקציב עבורו או עבור אלה שהוא מפרנסם, גם אם 

לתם  שגתר  כמו  להם,  שייכת 

הבורא  שגזר  כפי   – תבורא 

ידו,  על  יינתנו  שמזונותיהם 

ותוא תוכר טובהו לתם, בתם – 

טעותו היא שמזכיר למקבלים 

שעשה  הגדולה  הטובה  את 

כאילו  הזה,  בממון  עמם 

כאילו   – בתם  תטריפם  תוא 

משלו  אותם  ומפרנס  זן  הוא 

שמכלכל  זה  הוא  וכאילו 

– בנכסיו  אוהם, ותהחסד בם 

וגמל חסד   – ובממונו עליתם 

עמהם משלו, ורוצת שיודותו – ומצפה שיודו לו וישבחותו תרבת עליתם – וישבחוהו שבחים רבים 

על כל הטובה שנתן להם, ושיעבדותו בעבורם – שיהיו משועבדים אליו לעשות כל חפצו תמורת 

תמיכתו בהם, ויהגאת בחסד שהוא עושה עם הבריות, ויגבת – ויתנשא עליהם במה שמפרנסם וירום 

לבבו - וייעשה גבה-לב, ויניח תודאהו עליתם – ואינו מודה להקב"ה על כך שמינהו כשליח להטיב 

עם אחרים, ויחשוב בלבו, שאם תית מונע אוהם מתם – שאם היה נמנע מלפרנסם, תיו נשארים אצלו 

– היה הממון נשאר בידו, ועוד טועה הוא במה שסבור כי לולא תוא – ובלעדיו, תיו נפסקים טרפיתם 

– מזונם ופרנסתם הייתה מתבטלת, ולא היה להם במה לחיות. והסכל הזה שחושב כך תוא תטיפש 

והעני בדעת, אשר ייגע – כי הוא מתייגע

א. ָכרֹו ָלעֹוָלם ַתּבָ ת ְוַיְפִסיד ׂשְ עֹוָלם ַתּתֶ ָלִריק ּבָ

ֶרְך  ַתּדֶ ַעל  ִנים  ַתּפָ ה  לׁשֶ ׁשְ ּבִ נֹוֵתג  יל  ּכִ ׂשְ ְוַתּמַ
ּוְלעֹוָלמֹו, ְלהֹוָרהֹו  כֹוָנת   ַתּנְ

ְרּפֹו ְוִקְנָינֹו  ַיד ָתֱאלִֹתים ִמּטַ ׁש ּבְ ּיֵ ֶ ַמת ּשׁ )כ(ּוִבְטחֹונֹו ּבְ

ֵני  ָידֹו ֵמֶתם, ִמּפְ ׁש ּבְ ּיֵ ַמת ׁשֶ ְטחֹונֹו ּבְ יֹוֵהר ָחָתק ִמּבִ

ִקְנָין,  ֶטֶרף  אֹו  ָמתֹון  ֶטֶרף  תּוא  ִאם  יֹוֵדַע,  ֵאינֹו  ׁשֶ

ָידֹו, ַעל  ַתּבֹוֵרא  ָלֶתם  ַתר  ּגָ ׁשֶ מֹו   ּכְ

תּוא  ִאּלּו  ּכְ ֶתם,  ּבָ ָלֶתם  טֹוָבהֹו  תֹוֵכר  )יט(ְותּוא 

ם ֲעֵליֶתם,  ד ּבָ ל אֹוָהם, ְוִתְהַחּסֵ ֶתם ְוִכְלּכֵ ִתְטִריָפם ּבָ

ֲעֵליֶתם,  ת  ַתְרּבֵ חּותּו  ּבְ ִויׁשַ ּיֹודּותּו  ׁשֶ ְורֹוֶצת 

ּת ְוָירּום ְלָבבֹו,  ֶאת, ְוִיְגּבַ ַעְבדּותּו ַבֲעבּוָרם, ְוִיְהּגָ ּיַ ְוׁשֶ

מֹוֵנַע  ָתָית  ִאם  ׁשֶ ְוַיְחׁשֹב  ֲעֵליֶתם,  תֹוָדָאהֹו  יַח  ְוַיּנִ

ְוִכי לּוֵלא תּוא,  ֶאְצלֹו,  ָאִרים  ִנׁשְ ָתיּו  ֵמֶתם  אֹוָהם 

ִייַגע  ר  ֲאׁשֶ ֶתָעִני,  ְותּוא  יֶתם.  ַטְרּפֵ ִנְפָסִקים  ָתיּו 

כ. ובטחונו במת שיש ביד תאלוקים מטרפו וקנינו יוהר חתק מבטחונו במת שיש בידו מתם. בפירוש 

‘פת לחם’ ]על חובות הלבבות[ פירש: כלומר, לבו בטוח ושמח יותר ‘במה שיש ביד האלוקים 

מטרפו וקנינו’, דהיינו מה שחנן עניים ואביונים, שזה נמסר ביד הבורא, כמו שנאמר )משלי יט, 

יז( ‘מלוה ה’ חונן דל’, הוא שמח בזה יותר ממה שיש בידו, מפני, שמה שהוא בידו, איננו יודע אם 

הוא טרף מזון - שניתן לו שיהנה ממנו הוא עצמו, או טרף קנין – שילך לזולתו. 

מצינו אודות חשיבות ממונו של האדם הניתן לצדקה. הנה נאמר בתחילת פרשת תרומה: “דבר אל 

בני ישראל ויקחו לי תרומה...”. והקשו המפרשים: בני ישראל נותנים את התרומה ולא לוקחים 

יט. ותוא תוכר טובהו לתם בתם. כלומר, אף שנותן מזונות לנצרכים, מ”מ טעותו הוא בזה שמזכיר 

להם את הטובה הגדולה שעשה עמם, כאילו שהוא זה שזן אותם משלו. אמנם האמת היא, שמה 

שהוא נותן להמקבל איננו נותן לו כלום משלו רק הוא מה שגזר הבורא להמקבל והניחו כפיקדון 

אצל הנותן הזה. וכן כתב הטור )יור”ד סי’ רמ”ז(: אל יעלה בלבו עצה לומר איך אחסר ממוני ליתנו 

לעניים, כי יש לו לדעת שאין הממון שלו אלא פקדון לעשות בו רצון המפקיד, וזה רצונו שיחלק 

לעניים ממונו, וזהו החלק הטוב שיהיה לו ממנו, כדכתיב ‘והלך לפניך צדקך’. עכ”ל. וכן כתב רבינו 

יונה )אבות ג’ ז’(: ממון האדם פקדון הוא בידו משל הקב”ה אלא שיש בו יתרון על שאר הפקדונות 

שיכול לקחת ממנו די צרכיו, והשאר יתנהו באשר רצון המפקיד מלך מלכי המלכים הקב”ה עכ”ל. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה   ארחוה תמוסר  השנט השנח  

שאמר  כמו  תבא,  בעולם 

קי"ב(:  )התלים  במתמור 

ירא  איש  אשרי  'תללוית 

שנאמר   – סופו  עד  ת'',  אה 

ומלוה'  חונן  איש  'טוב  שם 

בעולם  הכבוד  ועל  וגו', 

'קרנו תרום  נאמר שם:  הזה 

בכבוד תהילתו עומדת לעד', 

ועל גמול עולם הבא נאמר: 

הרי  לעד',  עומדת  'וצדקתו 

הזה,  בעולם  לכבוד  שיזכה 

וגם לשכר בעולם הבא )'בתורתו יהגה'(.

ויש גם מבני אדם כיהוה וקבוצות של אנשים שאינם משהדלים לקנוה תממון – לצבור הון, ולתרבוה 

ממנו – ולהגדיל אותו במטרה לחיות חיי מותרות, אלא לאתבה תכבוד מבני אדם – שכל כוונתם 

היא רק מפני שאוהבים כבוד מבני אדם, וכל מטרתם בקיבוץ הממון היא רק כדי לעשוה לתם 

שם - בתקווה שעל ידי העושר יתפרסם שמם בעולם. וכיון שכל תכלית רדיפתם אחר הממון היא 

רק כדי שעל ידי זה ישיגו כבוד מבני אדם, לכן אין מספיק לתם ממנו שום דבר – גם אם יתרבה 

הונם, הדבר לא יספק אותם, שהרי לרדיפת הכבוד אין גבול, ויחשבו שבהשיגם יותר ממון ישיגו 

יותר ויותר כבוד. 

– שטות גדולה,  סכלוה מתם  יותר כבוד, היא  ישיגו  זו, שככל שיגדל רכושם,  – והשקפתם  ותת 

עדיין לא הגיעו לידיו, בטוח 

בשלימות  אליו  שיגיעו  הוא 

הפרנסה  אבל  הנכון.  בזמן 

והרכוש שכבר הגיע לידו, אין הוא בטוח שאמנם יישארו אצלו, כי ייתכן שיעברו לידי אחרים, 

כמו שביאר רבנו לעיל )פתחי לב([, ויגיע – וכשמתנהג בדרך הנכונה, יזכה לכבוד בתעולם תתת, 

כי אינו מחכה לכבוד שייתנו לו הבריות שפרנסתם באה על ידו, אלא בוטח בהשי"ת גם בעניין 

הכבוד, וכדכתיב: 'והעושר והכבוד מלפניך ואתה מושל בכל' ואל תגמול – שכר תטוב

קיב(:  ים  ִתּלִ )ּהְ ְתמֹור  ּמִ ּבַ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ א,  ַתּבָ עֹוָלם  ּבָ

ֵרי ִאיׁש ָיֵרא ֶאה ְיָי, ַעד סֹופֹו. ַתְללּוָיּת ַאׁשְ

ִלים ִלְקנֹוה  ּדְ ּהַ ֵאיָנם ִמׁשְ ּהֹוה ׁשֶ ֵני ָאָדם ּכִ ִמּבְ ְוֵיׁש 
ְלַאֲתַבה  א  )כא(ֶאּלָ ּנּו,  ִמּמֶ ּוְלַתְרּבֹוה  מֹון  ַתּמָ

ְוֵאין  ם,  ׁשֵ ָלֶתם  ְוַלֲעׂשֹוה  ָאָדם,  ֵני  ִמּבְ בֹוד  ַתּכָ

ֵמֶתם  ִסְכלּוה  ְוֶתת  ָבר,  ּדָ ׁשּום  ּנּו  ִמּמֶ ָלֶתם  יק  ַמְסּפִ

ַתּטֹוב  מּול  ַתּגְ ְוֶאל  ת  ַתּתֶ ָתעֹוָלם  ִלְכבֹוד  יַע  ְוַיּגִ

כא. אלא לאתבה תכבוד. במסכת עירובין )פו, א( אמרו: “רבי מכבד עשירים, רבי עקיבא מכבד 

עשירים”. כתב הג”ר יעקב משה הכהן לעסין זצ”ל: לכאורה פלא הדבר, מדוע גדולי חז”ל כיבדו 

עשירים בגלל ממונם, וכי אין לחשוש להשפעת הדבר על בני אדם שירדפו אחרי העושר? והרי 

יש בזה משום תהליך של רדיפה אחרי כבוד וגאוה ושאר מדות מגונות הכרוכות בזה.

ונוכל להבין את הענין מתוך שיחה ששמעתי מהגר”א שר זצ”ל כי ענין עשירות ועשיר שנזכרים 

בחז”ל הוא באמת לפי רוח התורה, ולא כפי שרגילים לחשוב. כי לפי דעת חז”ל, המובן עשיר 

הוא איש שהתרומם בנפשו שכלו ומדותיו באופן נעלה, ובגודל עשרו כן גם גדלותו האישית, ולא 

רק שלא ירד ממדרגתו בגלל עשירותו אלא אף נתעלה עוד יותר, כי אם האיש ירד ממדרגתו 

אותה, ואם כן, היה לו לומר: “ויתנו לי תרומה”. ומפני מה כתבה תורה “ויקחו לי תרומה”?

על שאלה זו עונה בעל “בית הלוי”: עיקר ממונו של אדם אינו אלא אותו סך אשר נתן לצדקה. 

כל רכושו, כספו וזהבו אשר בביתו אינם שלו אלא מונחים אצלו.

משל למה הדבר דומה, לחתיכת סוכר המונחת בצנצנת, וזבוב גדול, אשר אף הוא בתוך הצנצנת, 

מעופף על פני החתיכה, ואף נוגס ממנה מדי פעם. האם יוכל הזבוב להתפאר כי הוא עשיר, וכי 

יש לו הרבה, לאחר שגם הוא כלוא בצנצנת, ואין בכוחו ליטול את חתיכת הסוכר לעצמו.

לכשנתבונן על העולם הזה ותענוגותיו, ועל יצוריו הכלואים בתוכו, נבין כי אין האנשים בעלי 

הכסף והזהב, אלא כמו אותו זבוב המעופף על פני הסוכר. אין הכסף והזהב של האדם, כי אם 

מונחים אצלו.

זהו פשר דברי מונבז המלך, אשר בזבז את אוצרותיו לצדקה, ואמר כי אבותיו גנזו לאחרים, ואילו 

הוא גנז לעצמו )ב”ב י”א, א’(.

נמצא איפוא, כי כאשר נותן האדם את ממונו לצדקה, הרי הוא כנוטל לעצמו, כאילו לקח את 

אותו סך אשר נתן לעצמו. משום כך נאמר: “ויקחו לי תרומה”, שהרי כאשר יתנו בני ישראל את 

תרומתם למשכן, הרי הם בעצם לוקחים לעצמם. עכת”ד. 

סי’ תנ”ב כתב לבאר את כפל הלשון שנאמר בענין  ה’שבט מוסר’  ‘מעיל צדקה’ לבעל  בספר 

הצדקה ‘פתח תפתח את ידך’ וגו’ )דברים טו, ח(, וז”ל: יובן על פי מדרש קהלת רבה ה’ כ”א: תני 

בשם רבי מאיר, כשאדם בא לעולם ידיו הם קפוצות )-כפות ידיו סגורות(, כלומר, כל העולם 

שלי אני נוחלו, וכשהוא נפטר מן העולם ידיו הם פשוטות, כלומר, לא נחלתי מן העולם כלום, 

כדכתיב )איוב א’, כ”א( ‘ערום יצאתי מבטן אמי וערום אשוב שמה’, לזה אמר, כיון שסופך לפתוח 

ידך בעת פטירתך ולהניח הכל, אם כן תפתח ידך מעכשיו ויועיל לך הפתיחה, מה שלא יועיל לך 

בעת פטירתך עכ”ל.

 עיונים 

 עיונים 



הלבבותשער הבטחוןביושר לבב חובות 

 ארחוה תמוסר  השסא 

הלבבות שער הבטחוןחובות 

תמוסר  ארחוה  השס  

הנובעת מחוסר הבנה והכרה 

הם  מה   – תכבוד  בסיבה 

לכבוד  המביאים  הדברים 

ובעולם  תתת  בעולם  האמיתי 

לתם  הגורם  והדבר  תבא. 

מפני  הוא   - בתת  לטעות 

מכיבוד  רואים  שהם  מת 

תממון  לאנשי  תארץ  עמי 

העם  שהמון  כשרואים   –

הממון,  בעלי  את  מכבדים 

שהממון  בטעות  חושבים 

הכבוד  את  המביא  הוא 

לבעלי הממון, ואינם מודעים 

לכך שהסיבה האמיתית לחנופה לאותם עשירים וכיבודם של המון העם לתם – היא אך ורק כדי 

לחמדם, כי חומדים הם את ממונם וחושבים שעל ידי שיכבדו אותם ויחניפו להם, יצליחו לקבל 

מהם ממת שיש אצלם – מהממון הרב הנמצא אצל אותם בעלי ממון. נמצא, שבאמת אין כבודם 

'כבוד' בעצם, אלא הנהגת חנופה אינטרסנטית שבאה כדי להשיג ולמשוך אליהם מהרכוש אשר 

בידם של העשירים וליהנות ממנו. לא טובת העשיר לנגד עיניהם, אלא "חטפנות" למען עצמם. 

ואילו – אך אילו תשכילו – אותם אלו המכבדים את בעלי העושר ותבינו כי אין ביכלהם ולא בכחם 

– של העשירים, לא להה מממונם לאחרים ולא למנוע מלתת מממונם, אלא אך ורק למי שגתר לו 

תבורא אצלם – וכפי גזירתו יתברך ]כלומר: אם נגזר על האדם שלא תהיה פרנסתו מבעל הממון 

הזה, אין ביכולת העשיר לתת לו דבר. אף על פי שהבחירה בידו, מכל מקום גמר המעשה אינו 

בידו, וייתכנו הרבה מניעות ועיכובים שבסיבתם יימנע הדבר. ולעומת זאת, אם נגזר שהממון 

שבידי העשיר יגיע אליו, הרבה סיבות יש שעל ידן יסבב השי"ת שיאבד הממון מזה ויינתן לזה 

)מרפא לנפש([. לו היו מבינים שהיכולת לתת מכספו אינה בידי בעל הממון, לא תיו מקוים לתולהו 

ולא היו תולים תקוותם בשום דבר אחר חוץ מהבורא יתברך, ולא

ְוגֹוֵרם  א.  ַתּבָ ּוָבעֹוָלם  ת  ַתּתֶ עֹוָלם  ּבָ בֹוד  ַתּכָ ה  ִסּבַ ּבְ

י  י ָתָאֶרץ ְלַאְנׁשֵ ּבּוד ַעּמֵ רֹוִאים ִמּכִ ֶ ָלֶתם ֶתת ַמת ּשׁ

ֶאְצָלם  ׁש  ּיֵ ֶ ּשׁ ַמת  ם  ְלָחְמּדָ ָלֶתם,  ְוִכּבּוָדם  מֹון,  ַתּמָ

ָיָדם. ר ּבְ ְוִלְמׁשְֹך ֵמֲאׁשֶ

ְולֹא ם  יָכְלּהָ ּבִ ֵאין  י  ּכִ ְוֵתִבינּו  ילּו  ּכִ ִתׂשְ  ְוִאּלּו 
ַתר  ּגָ א ְלִמי ׁשֶ כָֹחם לֹא ָלֵהה ְולֹא ִלְמֹנַע ֶאּלָ ּבְ

ְולֹא ְלתּוָלהֹו,  ים  ְמַקּוִ ָתיּו  לֹא  ֶאְצָלם,  ַתּבֹוֵרא   לֹו 

‘כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה’ )דברים ח, יז(, וכפי שהוא היה משפיל את עצמו והיה עניו. 

ומטעם זה היה מכבד את העשירים.

ונתמעטה דרגתו הרוחנית בגלל עשירותו, אזי הוא נקרא בפי חז”ל בשם אחר, בשם “בעל כיס”, 

כמו שמצינו )מנחות סז, א( גזירה משום בעלי כיסים, ופירש רש”י: משום בעלי כיסים שיש להם 

קרקעות וחסים על רוב מעשרות וכו’.

רואים אנו מזה, שאיש שיש לו ממון הרבה, אבל הוא בעצמו לא משתמש בממונו כראוי, ולא 

מתעלה במדרגתו, איננו נכנס כלל בסוג של ‘עשירים’ אלא נקרא ‘בעל כיס’, היינו אדם שיש לו 

כיס מלא מעות, ואיננו מנצל אותם למטרה הנעלה של עשיית הטוב והחסד עם זולתו. ורק כאשר 

העשיר משתמש בכספו לעשיית גמילות חסדים הוא ראוי לשם זה, כביאורו של רש”י על הגמרא 

גומלים  ‘בזמן שיש עשירים   - ינצרוהו’  מן  ואמת  בזמן שחסד  לפני אלהים,  ישב עולם  ‘אימתי 

חסדים ומזמנין מעות לעניים’ וכו’.

הרי מבואר לפנינו הענין, כי העשירות מצד עצמה איננה חסרון ואיננה מונעת את האדם מלעלות 

במדרגות הרוחניות, ואדרבה ביכלתו להתעלות על ידי עשירותו אם הוא משתמש בה כראוי, ולפי 

זה יבואר לנו באופן ברור כוונת הגמרא שרבי ורבי עקיבא היו מכבדים את העשירים )‘המאור 

שבתורה’, ח”א מאמר עשירות לפי התורה(. 

בספר ‘כתר תורה’ )לתלמיד הגר”א, הנדפס מחדש עמוד פ’( כתב, וז”ל: בוודאי היה רבי מכבד עשירים 

שהיו ראויים לכבוד אצל הבורא יתברך, שהיו מלאים במצוות ומחזיקים ידי לומדי התורה ויראים את 

לומדיה ואוהבים אותם עכ”ל. בהערות לפירוש ‘בתורתו יהגה’ שעל חוה”ל כתב על כך: יש להעיר אם 

הסיבה של הכבוד משום שהיו מחזיקים לומדי תורה אם כן מדוע רבי מכבד לעשירים דווקא, והלא דין 

פרוטה אצל העני כמאה מנה אצל העשיר )מג”א תקס”ח ס”ק י”ב(, ומלבד זאת הרי חסד יכולים לגמול 

גם העניים בגופם כמו העשירים בממונם... ואולי יש לומר דמכל מקום ענין מיוחד לכבד העשירים 

שמחסרים ממונם, כדי לעורר גם אחרים ליתן מממונם, וכמו שכתב בשו”ת הרשב”א )ח”א תקפ”א( 

מפרסמין עושי מצוה כדי לפתוח דלת לעושי מצוה )הובא ברמ”א יור”ד רמ”ט י”ג(. 

ששמע  הביא  בליקוטים  שהמהרי”ל  הביא,  א(  פו,  )עירובין  איגר  עקיבא  לרבי  הש”ס’  ב’גליון 

ממהר”ם סגל טעם מדוע רבי כיבד עשירים. שיש לומר, שכיון שרבי עצמו היה עשיר מופלג, לכן 

הרגיל את עצמו לכבד עשירים, כדי שילמדו ממנו העם ויכבדו אותו גם כן מחמת עשרו, ולא 

יכבדוהו מחמת תורתו, משום שלא רצה להשתמש בכתרה של תורה ליטול עטרה להתגדל  בה.

ב’חידושי המאירי’ פירש, שרבי היה עשיר גדול, ומחמת מידת הנדיבות שהיתה בו, היו העניים 

בני בית אצלו, והיה מעשירם ומשפיע עליהם מטובו. ומשום כך היה רבי רואה את ענין העושר, 

כמעלה גדולה שאפשר להגיע עמה לצדקות ולמעשי חסד גדולים. ומחמת ענוותנותו היה סבור 

שכל העשירים יש להם את מעלת העושר כמותו, והיה סבור שאינם מתהללים בעושרם לאמר 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  השסג השסב  ארחוה תמוסר  ארחוה   

את  משיגים  היו  כלומר, 

ביתר  ומשאלותיהם  רצונם 

בדרך  ובמהירות,  קלות 

שאמר  כמו  ספק,  בלי  תתת 

'אורך  טת(:  ג,  )משלי  תכהוב 

בשמאלת  בימינת  ימים 

עושר וכבוד'. ]במסכת שבת 

)ס"ג, א'( דרשו: "אורך ימים 

שמקיים  במי   - בימינה 

שכן  וכל   - כראוי  מצוות 

ולמשמאילים  וכבוד,  עושר 

- שלא כראוי - רק עושר וכבוד", הרי שלהולך בדרך ה' מובטח עושר וכבוד יותר ממי שאינו 

מקיים את המצוות כראוי )עפ"י פת לחם([, ואמר )דברי תימים־א כט, יב(: 'ותעושר ותכבוד מלפניך' 

– כל העושר והכבוד שבעולם נובע ממך ומלפניך ובכוחך לתיתו למי שימצא חן בעיניך. למעלה 

מושל  "ואתה  אלא  לשליטתם,  נתון  הדבר  אין  נתינתם  שאחר  הנותנים  כשאר  אינך  גם  מכך. 

בכל" - הטובה שניתנה לאדם לא תתקיים בידו, רק אם תרצה בכך ותשפיע עליו טובה וחסד. 

הכוח והגבורה נשאר תמיד בידך, עד "שבידך לגדל ולחזק לכל" - בכל עת שתרצה, כמו שאמרו, 

שהקב"ה עושה סולמות ברקיע, מוריש לזה ומעשיר לזה )מלבי"ם(.

ואמנם יש שיימצא בכלל מבקשי תממון ]העושר[ מי שיגיע ממנו אל הכליה האוהו – ייתכן שאדם 

ישיג את כל מבוקשו בדרך תסיבוה

תית ראוי אצלם לכבוד – והיו 

לכבד  סיבה  שאין  מבינים 

יש  אלא  העשירים,  את 

שייחדתו  מי  את  רק  לכבד 

תבורא  ידי  על  שנתייחד   -

נעלות  ובמידות  במעלוה 

לקנותן  שעמל  ומשובחוה 

בעבודה פנימית, והוא האדם 

הראוי בעבורן לכבוד תבורא 

הטובות  מידותיו   – יהעלת 

הכבוד  את  גם  מצדיקות 

שהבורא יתברך יכבד אותו, 

כמו שכהוב )שמואל־א ב, ל(: 

'כי מכבדי אכבד' – כי הכבוד 

עניין  אינו  ה'  עובדי  של 

מפני  "השגחי";  רק  "מקרי" 

כך   - אותי  מכבדים  שהם 

אומר הקב"ה - כן אכבד אותם )מלבי"ם(.

ומפני שסכלו עמי תארץ – ומכיוון שרודפי-כבוד אלה החפצים להתעשר כדי לזכות בכבוד, טועים 

– במחשבה שבעלי הממון ראויים לכבוד עקב ממונם הרב  בכבדם בעלי תממון בסיבוה תכבוד 

וכביכול העושר הוא סיבה לכבוד, ולכן עושים שטות בכך שמשתמשים באמצעים בלתי נכונים 

כדי להגיע אל הכבוד ]דהיינו, רודפים אחר העושר בתקווה לזכות בכבוד[. לכן תוסיף לתם תבורא 

– מביא אותם הבורא לידי סכלוה – טפשות נוספת בסיבוה בקשוהם – ומוביל אותם להשתמש גם 

באמצעים בלתי נכונים כדי להגיע אל העושר, ונפלו – וכתוצאה מכך הם נצרכים להיות טרודים 

ושקועים בתשהדלוה גדולת ויגיעת רבת – ומאמצים כבירים כל ימיתם – כל חייהם רודפים כדי 

חובתם מת שתיו חייבין  והזניחו את  זה תניחו  ידי  ועל  הכבוד.  ידו את  ועל  העושר  להשיג את 

לתשהדל בו ולמתר אליו ומנעו עצמם מתשלים חובוה – מלעשות את מצוות תבורא אשר הטיל 

עליתם לעשותם, וגם נמנעים מלתודוה לו על טובוהיו אצלם – על הטובות שקיבלו ממנו. ולולא 

היו מניחים עניינים אלה והיו משלימים את חובותיהם כלפי הבורא על ידי עשיית מצוותיו, והיו 

מודים לה' על טובותיו, או אז התיינת בקשוהם – בקשתם ורצונם בעושר וכבוד יוהר קרובוה אליתם, 

ֵלי ג,  )ִמׁשְ הּוב  ָאַמר ַתּכָ מֹו ׁשֶ ִלי ָסֵפק, ּכְ ּבְ ת  ֶרְך ַתּתֶ ּדֶ ּבַ

ר ְוָכבֹוד,  ֹמאָלּת עׁשֶ ׂשְ יִמיָנּת ּבִ טת(: )כב(אֶֹרְך ָיִמים ּבִ

בֹוד  ְוַתּכָ ר  ְוָתעׁשֶ יב(:  כט,  ִמים־א  ַתּיָ ְבֵרי  )ּדִ ְוָאַמר 

ָפֶניָך. ִמּלְ

יַע  ּגִ ּיַ ׁשֶ ִמי  מֹון  ַתּמָ י  ְמַבְקׁשֵ ְכַלל  ּבִ ֵצא  ּמָ ּיִ ׁשֶ ְוֵיׁש 
ּבֹוה  ַתּסִ ֶדֶרְך  ּבְ ֲאָוהֹו  ּהַ ְכִליה  ּהַ ֶאל  ּנּו  ִמּמֶ

ֲחָדתּו ַתּבֹוֵרא  ּיִ ׁשֶ א ִמי  ָתָית ָראּוי ֶאְצָלם ְלָכבֹוד ֶאּלָ

ַתּבֹוֵרא  ִלְכבֹוד  ֲעבּוָרן  ּבַ ָראּוי  חֹוה,  ּבָ ְמׁשֻ ַמֲעלֹוה  ּבְ

ד. ַדי ֲאַכּבֵ י ְמַכּבְ מּוֵאל־א ב, ל(: ּכִ הּוב )ׁשְ ּכָ מֹו ׁשֶ ת, ּכְ ִיְהַעּלֶ

מֹון  ֲעֵלי ַתּמָ ָדם ּבַ ַכּבְ י ָתָאֶרץ ּבְ ְכלּו ַעּמֵ ּסָ ׁשֶ ֵני  ּוִמּפְ
ַתּבֹוֵרא  ָלֶתם  תֹוִסיף  בֹוד,  ַתּכָ ִסּבֹוה  ּבְ

לּוה  ּדְ ּהַ ִתׁשְ ּבְ ְוָנְפלּו  ׁשֹוָהם,  ּקָ ּבַ ִסּבֹוה  ּבְ ִסְכלּוה 

ָתיּו  ֶ ּשׁ ַמת  יחּו  ְוִתּנִ ְיֵמיֶתם,  ל  ּכָ ת  ַרּבָ ִויִגיָעת  דֹוָלת  ּגְ

ִלים חֹובֹוה  ל ּבֹו ּוְלַמֵתר ֵאָליו ֵמַתׁשְ ּדֵ ּהַ ִבין ְלִתׁשְ ַחּיָ

טֹובֹוָהיו ַעל  ּוְלתֹודֹוה  ֲעֵליֶתם,  ר  ֲאׁשֶ  ַתּבֹוֵרא 

ֲאֵליֶתם  ְקרֹובֹוה  יֹוֵהר  ׁשֹוָהם  ַבּקָ ְוִהְתֶייָנת  ֶאְצָלם, 

כב. אורך ימים בימינת בשמאלת עושר וכבוד. חכמינו ז”ל במסכת שבת )ס”ג, א’( פירשו: “אורך 

ימים בימינה וכל שכן עושר וכבוד, ולמשמאילים רק עושר וכבוד”. הרי שמי שהולך בדרך ה’ 

מובטחים לו עושר וכבוד יותר ממי שאינו מקיים את המצוות כראוי )עפ”י פת לחם(.

ושם בגמרא ביארה כוונת הכתוב ‘בימינה’ היינו ‘למיימינין בה’, ‘בשמאלה’ היינו ‘למשמאילים בה’. ופירש 

רש”י )בפירושו הראשון( שהמיימינים הם אלה הטורחים בכל כחם לברר את טעמי הוראות התורה 

בדקדוק, כאדם העושה מלאכה ביד ימינו שהיא מיומנת יותר למלאכה. והמשמאילים הם אלה שאינם 

יגעים בתורה כל צרכם, אלא עוסקים בה ברפיון כאדם העושה מלאכה ביד שמאלו החלשה. פירוש נוסף 

פירש רש”י, ‘מיימינים’ - הם הלומדים תורה לשמה, ‘משמאילים’ - הם הלומדים שלא לשמה. 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 ארחוה תמוסר  השסת השסד  ארחוה תמוסר 

ותקף   – תצמא  עליו  תכביד 

מים  ומצא  צימאון,  אותו 

אחד,  בבור  מהוקים  שאינם 

גדולת,  שמחת  בתם  ושמח 

מתם  צימאונו  את  ורוות 

תלך  וכאשר  אלו.  ממים   –

ומצא  בדרכו,  מעט  והמשיך 

מהוקים,  מים  נובע  מעין 

על  והתחרט  הצטער   - דאג 

מת שקדם משהוהו – על כך 

מתמים  לשתות  שהקדים 

תראשונים שאינם טובים כל 

כך ורווהו – עד שהרווה מתם 

את צמאונו. וכן - וכמוהו גם 

העמל  ידי  על   – ידועת  בסיבת  עשרו  את  והשיג  אליו  לממון שתגיע  הצמא   – בעל תממון  אותו 

והיגיעה במלאכה שבחר בה, עליו לדעת, שגם אילו תיהת נמנעה תסיבת תתיא ממנו – גם אם היה 

נמנע מלהתאמץ במלאכה זו, תית משיג אוהו – את עושרו בסיבת אחרה – בדרך אחרת שאולי אף 

הייתה קלה ונוחה יותר מהמלאכה שבחר בה, כאשר תקדמנו – כמו שהסברנו לעיל. נמצא שכל 

הטורח והיגיעה שיגע והטריח את עצמו בסיבה ההיא אפשר שהיו לריק, כי הרבה שלוחים למקום, 

ולכן אין לו להיות דבוק בסיבה, וכמו שאמר )שמואל־א יד, ו(: 'כי אין לת' מעצור לתושיע ברב או 

במעט', כי הכול שווה אצלו.

אשר תכרנו – על ידי אמצעי 

הפרנסה שהתעסק בהם, ויש 

מתם מי שיגיע אליו – שישיג 

תירושת  בדרך  העושר  את 

ותדומת לתת – על ידי ירושה 

או באופן דומה לזה ללא כל 

– אותו האיש  טורח. ויחשוב 

לו  חייבו  תסיבוה  כי  סבור, 

הם  האמצעים  כי   – תת  אה 

להתעשרותו,  שגרמו  אלה 

ולולא תן – ומבלעדי האמצעים, לא תית מגיע אליו ממנו – מן הממון כלום, והוא משבח את תסיבת 

]האמצעים[ מבלעדי תמסבב – ולא את הבורא שזימן לו את האמצעים.

וכמת תוא דומת בתת לאדם שתוא הולך במדבר,

ֵאיָנם ְמהּוִקים  ָמא, ּוָמָצא ַמִים ׁשֶ יד ָעָליו ַתּצָ ִתְכּבִ

ְוָרָות  ְגדֹוָלת,  ְמָחת  ׂשִ ֶתם  ּבָ ַמח  ְוׂשָ ֶאָחד,  בֹור  ּבְ

ר ָתַלְך ְמַעט, ּוָמָצא ַמְעָין נֹוֵבַע ַמִים  ֵמֶתם. ְוַכֲאׁשֶ

ִים  ַתּמַ הֹוהֹו  ְ ִמּשׁ ַדם  ּקָ ֶ ּשׁ ַמת  ַעל  ַאג  ּדָ ְמהּוִקים, 

מֹון  ַתּמָ ַעל  ּבַ ְוֵכן   — ֵמֶתם.  ּוְרוֹוהֹו  ָתִראׁשֹוִנים 

ת ְידּוָעת, )כג(ִאּלּו ָתְיָהת ִנְמַנַעה  ִסּבָ יַע ֵאָליו ּבְ ִתּגִ ׁשֶ

ת ַאֶחֶרה,  יג אֹוהֹו ְבִסּבָ ּנּו, ָתָית ַמּשִׂ ת ַתִתיא ִמּמֶ ּבָ ַתּסִ

י  ּכִ ו(:  יד,  מּוֵאל־א  )ׁשְ ָאַמר  ׁשֶ ּוְכמֹו  ְמנּו,  ִתְקּדַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ַרב אֹו ִבְמָעט. יַע ּבְ ֵאין ַלְיָי ַמְעּצֹור ְלתֹוׁשִ

ת  ָ ֶדֶרְך ַתְיֻרּשׁ יַע ֵאָליו ּבְ ּגִ ּיַ ר ָתַכְרנּו, ּוֵמֶתם ִמי ׁשֶ ֲאׁשֶ

בּו לֹו ֶאה ֶתת,  ּבֹוה ִחּיְ י ַתּסִ ְוַתּדֹוֶמת ָלֶתת, ְוַיְחׁשֹב, ּכִ

ְכלּום,  ּנּו  ִמּמֶ ֵאָליו  יַע  ַמּגִ ָתָית  לֹא  ֵתן,  ְולּוֵלא 

ב. ְלֲעֵדי ַתְמַסּבֵ ת ִמּבַ ּבָ ַח ַתּסִ ּבֵ ּוְמׁשַ

ר,  ְדּבָ ַבּמִ תּוא  ׁשֶ ְלָאָדם  ָבֶתת  דֹוֶמת  תּוא  ת  ְוַכּמָ

כג. אילו תיהת נמנעה תסבת תתיא ממנו תית משיג אוהו בסיבת אחרה. מצינו בענין ‘לחם הפנים’ 

שבבית המקדש, שהיו אופים את הלחמים בערב שבת, וביום השבת היו מניחים אותם על השולחן 

אחרים  לחמים  ומניחים  המשמר(  לכוהני  )ומחלקים  אותם  מורידים  היו  הבאה,  לשבת  בהיכל. 

במקומם. ומצינו כי החמירו שלא ישאר השולחן רגע אחד ללא לחם הפנים, וכפי שנאמר בפסוק 

“לחם פנים לפני תמיד”, ולכן בעת שהכהנים היו מוציאים את הלחם הישן מצד זה בו בזמן היו 

כהנים אחרים מכניסים את הלחם החדש מצד האחר, וזאת כדי שלעולם לא ימצא השולחן ללא 

לחם הפנים. מדוע החמירו כל כך ב’תמידיותו’?

והנה אמרו במסכת אבות )ו’, א’(: “רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה, זוכה לדברים הרבה. 

ולא עוד, אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו” וכו’. וביאר רבינו חיים מוולאז’ין )‘רוח חיים’(: 

‘זוכה לדברים הרבה’, היינו מלבד שאר הזכויות שרבי מאיר מונה אותם בהמשך המשנה שם ]כיון 

שר”מ ממשיך ואומר ‘ולא עוד’ וכו’, משמע ש’זוכה לדברים הרבה’ שאמר בתחילת דבריו הוא ענין 

בפני עצמו[. ואמר דרך כלל, לפי שאין הפה יכול לדבר ולחשוב, כי הנה יש הרבה כוונות בשלא 

לשמה, כמו כוונה לשם ממון, כוונה לשם כבוד ורבנות וכיוצא בזה. ואמרו רבותינו ז”ל )שבת סג, 

א( ‘למשמאילים בתורה’ - היינו הלומדים תורה שלא לשמה, זוכים לעושר וכבוד, ‘למיימינים בה’ 

- היינו הלומדים לשמה, זוכים באורך ימים, וכל שכן עושר וכבוד. עיין שם, ומבואר שם בגמרא 

שכל שכרו של הלומד שלא לשמה ינתן ממילא להעוסק לשמה, וזה אצלו לטפל לשכרו הגדול 

שמקבלו עבור הלימוד לשמה. והלומד שלא לשמה, כגון לשם ממון, נותנים לו ממון. לשם כבוד, 

נותנים לו כבוד. וכן כל מה שהיתה כוונתו כיוצא בזה, נותנים וממלאים לו כוונתו. אבל הלומד 

לשמה, שכרו שמור לו, ובנוסף לכך כל מה שיש להלומד שלא לשמה, נותנים לו גם כן. אם כן 

הלומד לשמה, אורך ימים איכא, וכל שכן לכל הכוונות יחד שיש בשלא לשמה שנותנים לו גם כן. 

ולכך אמר סתם ‘זוכה לדברים הרבה’, שהוא הכל מה שיש להנות מהתורה בשלא לשמה, זוכה בה 

הלומד לשמה, היינו גם ממון וגם כבוד ושאר רצונות של הלומדים שלא לשמה. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  השסת השסו   תמוסר   ארחוה   

טרפו  יבואתו  כאשר  וכן 

ישיג  כאשר   – מצומצם 

לא  רב,  בצמצום  מזונו  את 

מעבר  לא   – מתונו  על  יוהר 

מאומת,  למאכלו  לנצרך 

כדי  כלום  אצלו  יוותר  ולא 

לו  ראוי  לחיסכון,  להניח 

הרי  ולומר:  בלבו  לחשוב 

יתברך אשר תכין לי  הבורא 

את מתוני – הוא החלב הנוצר 

בשדי אמי בהחילה עניני – מיד עם לידתי כפי צרכי – כפי הכמות שהייתה נצרכת לי באותה שעה, 

ודי כלכלהי ומחייתי בכל יום ויום, עד אשר תמיר והחליף אוהו לי את החלב במזון טוב יותר ממנו 

כשכבר גדלתי ויכולתי לאכול לחם ומזון מוצק, וכשם שלא תתיק לי בואו של חלב אימי בצמצום 

מאומת – שלא ניזוקתי כלל כשניזונתי מחלב אמי שהיה בכמות מדויקת, כן גם לא יתיק לי מאומה 

בוא תטרף תתת – מכך שמזוני הנוכחי, אשר

להם שנות חיים, ובענין זה אינם חיים בחשש ובדאגה - שמא ימותו למחר, ומדוע על ‘מזונם 

ופרנסתם’ מסובבים המה מלאים דאגות, עד שקשה להביט בפניהם מרוב דחקם ולחצם בענין 

הפרנסה, והרי אמרו חז”ל )תענית ח, ב( ‘האי מאן דיהיב חיי יהיב מזוני’.

ומוסיף ה’חידושי הרי”ם’: ציוה ה’ להשאיר מהמן למשמרת לדורות, שיראו הכל שהשי”ת משפיע בלי 

הפסק ומכין מזון ליראיו, אלא שבזה שרודפים אחר פרנסתם בפחד ובדאגה שלא יחסר לחמם, ואין 

להם ביטחון בהבורא ב”ה המשגיח האמיתי, הזן ומפרנס בריותיו בלי הפסק כלל, אזי בכך הם עושים 

פגם בהשפע ומתישין כוחו של מעלה, שיהיה נפסק השפע באמת, וגורמים שיבואו לידי חיסרון.

ובזה יבואר כפילות הפסוקים בענין המריבה על המים. כי אכן בתחילה עדיין לא צמאו כלל למים, 

אלא כראותם כי ‘ויחנו ברפידים ואין מים’ חששו שמא יחסר להם מים לאחר זמן, ובעקבות כך התחילו 

לריב עם משה ‘תנו לנו מים’, וזה הפחד אשר פחדו שמא יחסר להם מים ויבואו לידי צמאון חוסר 

האמונה גרם לעצירת השפע ובאמת נהיה מצב של ‘ויצמא העם למים’. ולזה כפל לומר בשנית ‘ויצמא 

העם למים’. אכן המאמין בה’ שיתן לו מזונו כי ‘מי שברא יומו ברא פרנסתו’ )מכילתא בשלח פר’ ויסע 

ב( - וודאי שלא תָכֵזב תוחלתו, כי הקב”ה נותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמו באמת עכת”ד. 

לאדם  ונכון  שראוי  וממת 

 – שבוטח על תאלתים בטרפו 

שכשיהעכב  הוא,  בפרנסתו, 

כשקורה   – תטרף  ממנו 

לבוא  מתמהמהת  שפרנסתו 

באיזה יום מן תימים, שיאמר – 

שיחשוב אז בלבו: כי ה' יתברך 

אל  והביאני  תוציאני  אשר 

בעת לידתי בתמן  תעולם תתת 

 – ידועת  ועה  מסוים   – ידוע 

ובשעה מסוימת, ולא תוציאני 

אליו לפניתם ולא לאחריתם – ולא הביאני לעולם הזה לא לפני הזמן ההוא ולא לאחריו, תוא זה שמעכב 

- שמונע ממני בו טרפי – את המזון בעולם הזה עד לעה ידוע ויום ידוע – לזמן מסוים ויום מסוים, לדעהו 

– וכל זאת כפי שהוא יתברך יודע מת הוא הדבר שתוא טוב לי. 

ר ְיבֹוֵאתּו ַטְרּפֹו ְמֻצְמָצם, לֹא יֹוֵהר ַעל  ֲאׁשֶ ּכַ ְוֵכן 
ִלּבֹו ְולֹוַמר:  ְמתֹונֹו ְמאּוָמת, ָראּוי לֹו ַלְחׁשֹב ּבְ

ִעְנָיִני ה  ְהִחּלַ ּבִ י  ִאּמִ ֵדי  ׁשְ ּבִ ְמתֹוִני  ִלי  ֵתִכין  ר   ֲאׁשֶ

ֵתִמיר  ר  ֲאׁשֶ ַעד  יֹום,  יֹום  ָלִהי  ַכְלּכָ ְוֵדי  י  ָצְרּכִ ִפי  ּכְ

ְבִצְמצּום  ִלי בֹואֹו  יק  ִתּתִ ְולֹא  ּנּו,  ִמּמֶ ִלי ְבטֹוב  אֹוהֹו 

ר  ֲאׁשֶ ת,  ַתּתֶ ֶרף  ַתּטֶ ּבֹוא  ִלי  יק  ַיּתִ לֹא  ן  ּכֵ ְמאּוָמת, 

ַטְרּפֹו,  ּבְ ָתֱאלִֹתים  ַעל  ַלּבֹוֵטַח  ָראּוי  ֶ ּשׁ ת  ּוִמּמַ
ִמים,  ֶרף יֹום ִמן ַתּיָ ּנּו ַתּטֶ ב ִמּמֶ ְהַעּכֵ ּיִ ׁשֶ ּכְ

ת  ר תֹוִציַאִני ֶאל ָתעֹוָלם ַתּתֶ י ֲאׁשֶ ִלּבֹו, ּכִ ּיֹאַמר ּבְ ׁשֶ

ֵאָליו  תֹוִציַאִני  ְולֹא  ְידּוָעת,  ְוֵעה  ָידּוַע  ְתַמן  ּבִ

י בֹו  ּנִ ב ִמּמֶ ַעּכֵ ּמְ ִלְפֵניֶתם ְולֹא ְלַאֲחֵריֶתם, )כד(תּוא ׁשֶ

תּוא  ֶ ּשׁ ַמת  ְלַדְעּהֹו  ָידּוַע,  ְויֹום  ָידּוַע  ְלֵעה  י  ַטְרּפִ

טֹוב ִלי.

ביאר רבי שלמה קלוגר זצ”ל, שהתורה רצתה ללמדנו דרכי אמונה מ’לחם הפנים’, כי רוב האנשים 

שבעולם דואגים ומוטרדים סביב מאכלם ופרנסתם, באומרם, אם לא אדאג אני לעצמי מי ידאג 

בעבורי, אבל האמת היא שהקב”ה מספק צרכיו של כל יהודי באשר הוא, ולא השתדלותו של 

האדם היא הגורמת לפרנסתו. וענין זה מרומז בלחם הפנים שמשם הפרנסה באה לישראל, והתורה 

ציוותה שתמיד יהיה נמצא ממש על השולחן - ללא הפסק רגע, להורות לעם ישראל שהשגחת 

הבורא לזון ברואיו איננה נפסקת לעולם, וההתבוננות בזה תחזק אצלם את האמונה שה’ הוא הזן 

והמפרנס תמיד לכל בריה ובריה. )עיין כעין זה זוהר תרומה, קנג, ב. ועי’ רמב”ן תרומה(.

‘ויחנו  א’-ג’(  י”ז,  )שמות  בשלח  בפרשת  ידוע.  ויום  ידוע  לעה  טרפי  בו  ממני  שמעכב  תוא  כד. 

ברפידים ואין מים לשתות העם, וירב העם עם משה ויאמרו תנו לנו מים... ויצמא שם העם למים 

וילן העם על משה’. וצריך ביאור, מדוע כפל ‘ואין מים לשתות’ ושוב ‘ויצמא העם’?

העולם,  ברואי  כל  על  משגיח  השי”ת  וזת”ד:  בשלח(,  הרי”ם’,  )‘אמרי  הרי”ם’  ה’חידושי  מבאר 

והכל נגזר מאתו יתברך, והוא המחיה את כולם ללא הפסק, וכמו כן הוא המשפיע מטובו לצרכי 

בני ישראל מזונותיהם ופרנסתם, ואם כך מה ועל מה יש לדאוג ולפחד יותר על חסרון פרנסתו 

מלדאוג ולפחד יותר על חסרון חיותו. פירוש, כי מדרך בני אדם לסמוך ולבטוח בה’ שעוד יעניק 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 ארחוה תמוסר  השסט השסח  ארחוה תמוסר 

וכן אם יבואתו טרפו - כאשר 

מזונו בסיבת מבלי  ישיג את 

סיבת – על ידי אמצעי מסוים שאינו מרוצה ממנו כל כך ולא על ידי אמצעי אחר שהיה חפץ בו 

יותר, ומקום

 – עהת  אליו  אוהי  תעהיק 

שהוא יתברך זימן לי עכשיו, 

ניתן בצמצום ורק כפי צרכי, 

ואף אם הדבר יימשך כן עד 

ימי  סוף  עד   – ימי  הכליה 

מכך  אנזק  לא   - מאומת 

 – תת  על  נשכר  ויתית  כלל. 

- אף  וכשיתלה בטחונו בה' 

בשעה שפרנסתו מתמהמהת 

שמשיג  בזמן  או  מלבוא 

מזונו בצמצום - יקבל על כך שכר רב מאד, וכמו שאמר תבורא על אבוהינו במדבר, שענינם תית 

כתת – שמצבם היה דומה למצבו של אדם זה: )שמוה טת, ד(: 'ויצא תעם ולקטו דבר יום ביומו' למען 

נוסף פרט להמן הזה שלא  יהיה להם מזון  וילכו בתורתי גם כשלא  יעמדו בניסיון  אנסנו, אם 

ידעו ולא שמעו עליו מעולם, וגם כשהוא יורד בצמצום, כל יום כדי צורך אותו יום בלבד, דבר 

שמשאיר אותם תמיד בדאגה בנוגע למזונם ביום המחר. מטרת הניסיון הייתה לתת להם שכר אם 

יעמדו בו, כמו שנאמר )דברים ח, טז(: המאכילך מן במדבר אשר לא ידעון אבותיך למען ענותך 

ולמען נסותך 'להיטבך באחריתך' )רמב"ן(, ועוד אמר )ירמית ב, ב(: 'תלך וקראה באתני ירושלים 

לאמר: כת אמר ת', תכרהי לך חסד נעוריך, אתבה כלולוהיך.לכהך אחרי במדבר בארץ לא תרועת' 

– הרי שהקב"ה זכר לטובה את ביטחונם של בני ישראל בו בהיותם במדבר והסתפקו במן שניתן 

בצמצום וסיפק את תצרוכת אותו היום בלבד. ועל כך נאמר בפסוק "זכרתי לך חסד נעוריך... 

לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה" ]השהות במדבר הודגשה בפסוק כדי להבליט את הניגוד: 

בארץ שזורעים בה תבואה אוסף האדם ביום אחד תבואה הנצרכת לו לכל השנה[. בעבור אמונתם 

וביטחונם בו זכרם הקב"ה לטובה )עפ"י פת לחם(.

ת, ּוָמקֹום  ִלי ִסּבָ ת ִמּבְ ִסּבָ ִאם ְיבֹוֵאתּו ַטְרּפֹו ּבְ ְוֵכן  י, ַעד  ִפי ָצְרּכִ ּכְ ת, ְבִצְמצּום  יק אֹוִהי ֵאָליו ַעּהָ ֶתְעּהִ

מֹו  ּכְ ֶתת,  ַעל  ר  ּכָ ִנׂשְ ְוִיְתֶית  ְמאּוָמת.  ָיַמי  ְכִליה  ּהַ

ִעְנָיָנם ָתָית  ר, ׁשֶ ְדּבָ ָאַמר ַתּבֹוֵרא ַעל ֲאבֹוֵהינּו ַבּמִ ׁשֶ

יֹומֹו,  ַבר יֹום ּבְ מֹוה טת, ד(: )כת(ְוָיָצא ָתָעם ְוָלְקטּו ּדְ ָכֶתת )ׁשְ

ַלִים  ְירּוׁשָ ְבָאְתֵני  ְוָקָראָה  ָתלְֹך  ב(:  ב,  )ִיְרְמָית  ְוָאַמר 

ֶאֶרץ לֹא ְתרּוָעת. ר ּבְ ְדּבָ ּמִ ְך ַאֲחַרי ּבַ ֵלאמֹר — ֶלְכּהֵ
ופסק מזונותיו בכל יום והיה מקביל פני אביו כל יום, אף ישראל מי שיש לו ארבעה וחמשה 

בנים היה דואג ואומר שמא לא ירד מן למחר ונמצאו כולן מתים ברעב, נמצאו כולן מכוונים את 

לבם לאביהן שבשמים. ובגמרא שם )ע”ה, א’( דרשו על הפסוק הנאמר גבי המן )שמות טז, לא( 

“והוא כזרע גד לבן”, “לבן - שמלבין עוונותיהן של ישראל”, ופירש רש”י: מתוך שהיו דואגים 

שמא לא ירד מן למחר היו משעבדים לבם למקום עכ”ל. בזוהר הק’ )בשלח ס”ב ע”א( כתב: ‘לא 

ליבעי איניש לבשלא מזונא מן יומא ליומא אוחרי, ולא לעכב מזונא מן יומא ליומא אוחרי’, וביאר 

ה’משנה ברורה’ )סימן קנ”ז ס”ק ד’( הטעם כדי שיבקש בכל יום על מזונותיו, וישתכחו על ידו 

ברכאן בכל יומא ויומא לעילא עכ”ל. 

ג, יד(. הקללה שנתקלל בה הנחש  הנה הנחש התקלל “ועפר תאכל כל ימי חייך...” )בראשית 

צריכה ביאור. שהרי במה שנאמר לו “ועפר תאכל כל ימי חייך” נראה לכאורה שזוהי ברכה ולא 

קללה. מכיון שהעפר הוא מאכלו כדכתיב “ונחש עפר לחמו”, ומה איכפת לו א”כ לנחש? ולא 

עוד אלא שמובטח הוא שלעולם לא יחסר לו מזון. ובכל מקום הוא מזומן לו ללא עמל וללא שום 

טורח, כמאמר הגמרא “עולה לגג מזונותיו עמו, יורד למטה מזונותיו עמו” )יומא ע”ה, א’(.

בספר ‘חפץ חיים’ עה”ת מבאר את הענין עפ”י דברי המכילתא: “שאלו תלמידיו את רשב”י, מפני 

מה לא ירד מן לישראל פעם אחת בשנה? אמר להם: אמשול לכם משל, למה הדבר דומה, למלך 

בשר ודם שהיה לו בן אחד, פסק לו מזונותיו פעם אחת בשנה ולא היה מקביל פני אביו אלא פעם 

אחת בשנה, חזר וקבע לו בכל יום והיה מקביל פני אביו בכל יום” )מובא בילקוט פרשת בשלח(.

רואים אנו כי דוקא קושי הטורח בבקשת המזונות הוא זכות. על ידיו נוצרת סיבה לבוא אל המלך בכל 

יום כדי לשחר פניו ולבקש ממנו מזון וטרף. ולפיכך הנחש שמזונותיו מצויים בכל עת ובכל מקום, 

ניטלה הזכות  ומהנחש  ומפרנס לכל ברואיו,  הזן  נתקלל בזה שאינו רשאי להקביל את פני השי”ת 

להתפלל על מזונותיו ולבקש מה’ אכלו, ובזה שונה הוא מכל שאר בעלי חיים השואגים לטרף ומבקשים 

מה’ אכלם. מובן, איפוא, שמה שנתנו לו מזונות מוכנים לכל ימי חייו זוהי הקללה הנמרצת ביותר.

והמוסר-השכל היוצא מזה הוא שאוהב ה’ ביותר את העניים הדופקים על דלתו תמיד ותולים 

מבטחם בה’. וכנגד זה שונא הוא ביותר את אלה הבוטחים בעושרם ושוכחים לדרוש את ה’.

הָמן  שירד  הטעם  כ’(,  )תנחומא בשלח  ז”ל  חכמינו  דרשו  יום ביומו.  ויצא תעם ולקטו דבר  כת. 

בכל יום ויום, כדי שיהיו תמיד מקוים אל השם יתברך דבר יום ביומו שיטריפם לחמם. וכן אמרו 

במסכת יומא )ע”ו, א’(: שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחאי, מפני מה לא ירד להם לישראל 

ָמן פעם אחת בשנה? אמר להם, אמשול לכם משל למה הדבר דומה, למלך בשר ודם שיש לו בן 

אחד, פסק לו מזונותיו פעם אחת בשנה ולא היה מקביל פני אביו אלא פעם אחת בשנה, עמד 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה   ארחוה תמוסר  השעא השע  

ועל ידי איש ידוע – מסויים, 

וקבעו  הבורא  אוהו  ם  ֶׁשּשָֹ

– שדווקא הוא  סיבת לטרפי 

מזוני  יהיה האמצעי להשגת 

 – לי  לטוב  המעביד(,  )הוא 

מפני שזה הוא הטוב ביותר 

תכהוב  שאמר  כמו  עבורי, 

ת'  'צדיק  ית(:  קמת,  )התלים 

בכל דרכיו' – בכל דרכי הנהגתו הוא צדיק; הוא היודע את הטוב לכל אחד ואחד, כי הוא בראם, 

יודע תולדתם ורוצה בטובתם )אבן עזרא, מלבי"ם(. 

עתה חוזר רבנו לבאר את החלק השלישי של תועלת הביטחון של האדם בה' בנוגע לחייו בעולם 

הזה:

אבל פירוש תחלק תשלישי – של הדברים הטעונים ביטחון בה' בענייני העולם הזה, ותם - חלק זה 

כולל את עניני אשהו – היחס הנכון של האדם כלפי אשתו,

מבלי מקום – או שהשיג את 

מזונו במקום שאינו רצוי לו 

וכדו'[  מרוחק  במקום  ]כגון 

היה  אשר  אחר  במקום  ולא 

חפץ בו יותר, וכן כאשר יגיע 

מזונו על ידי איש שאינו רצוי 

ולא   – אחר  איש  מבלהי  לו 

על ידי אדם אחר שהיה יותר 

נוח לו לעבוד עמו והיה חפץ 

יאמר  אז  ממנו,  להתפרנס 

הבורא   – יצרני  אשר  בלבו: 

דווקא על צורת  אותי  שיצר 

לי  המיוחד  זה  בשכלי   –

והבניה – ובחיתוך אברים אלו והכונת – ותכונות נפש אלו, והן הכוחות והמידות הנפשיות, כגון, 

הזיכרון, המחשבה והחכמה, הכישורים והיכולות, הענווה והגאות וכל כיוצא בזה ובמידת זו )גוף 

ארוך או קצר( שנוצרתי בה, מבלי – ולא יצר אותי בשאר תצורוה ותהכונוה ותמידוה האחרות שיש 

אצל אנשים אחרים וכל זאת הוא להקנה עניני – מפני שזו היא טובתי, כך גם בעניין הפרנסה; 

תוא זה שבחר לי - עבורי שיבוא טרפי – שיגיעו מזונותי על תפנים תמפיקים לעניני – דווקא על 

ידי אופנים ואמצעים אלה שהם המתאימים ביותר עבורי, מבלי שאר תפנים – ולא על ידי אופנים 

ואמצעים אחרים שאינם מתאימים עבורי. והבורא אשר תוציאני – והביאני אל תעולם תתת במקום 

ידוע – דווקא במקום המסויים שבו נולדתי, ודווקא על ידי שני אישים ידועים – על ידי שני הורי 

– ולא על ידי הורים אחרים, תוא זה שבחר לי ובעבורי בו –  המסוימים מבלי שאר אישי תעולם 

בעולם הזה את טרפי בארץ ידועת – שפרנסתי תבוא אלי דווקא בארץ מסויימת ובמקום מסויים

י ְלטֹוב  ת ְלַטְרּפִ ם אֹוהֹו ִסּבָ ְוַעל ְיֵדי ִאיׁש ָידּוַע, ׂשָ

ְיָי  יק  ַצּדִ ית(:  קמת,  ים  ִתּלִ )ּהְ הּוב  ַתּכָ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ִלי, 

ָרָכיו. ָכל ּדְ ּבְ

ּהֹו  ִאׁשְ ִעְנְיֵני  ְוֵתם  י,  ִליׁשִ ְ ַתּשׁ ַתֵחֶלק  רּוׁש  ּפֵ ֲאָבל 

ַאֵחר,  ִאיׁש  י  ְלּהִ ִמּבִ ִאיׁש  ְיֵדי  ְוַעל  ָמקֹום,  ִלי  ִמּבְ

ְוַהְבִניה  צּוָרת  ַעל  ְיָצַרִני  ר  ֲאׁשֶ ִלּבֹו:  ּבְ יֹאַמר 

כּונֹוה  ְוַתּהְ ַתּצּורֹוה  ָאר  ׁשְ ִלי  ִמּבְ ת  ּוִמּדָ ּוְהכּוָנת 

י  בֹוא ַטְרּפִ ּיָ ַנה ִעְנָיִני, תּוא ָבַחר ִלי ׁשֶ ּדֹוה ְלַהּקָ ְוַתּמִ

ִנים.  ָאר ַתּפָ ִלי ׁשְ ִנים ַתְמִפיִקים ְלִעְנָיִני ִמּבְ ַעל ַתּפָ

ָידּוַע,  ָמקֹום  ּבְ ת  ַתּתֶ ָתעֹוָלם  ֶאל  תֹוִציַאִני  ר  ַוֲאׁשֶ

י  ִאיׁשֵ ָאר  ׁשְ ִלי  ִמּבְ ְידּוִעים  ים  ִאיׁשִ ֵני  ׁשְ ְיֵדי  ְוַעל 

ְידּוָעת  ֶאֶרץ  ּבְ י  ַטְרּפִ בֹו  ִלי  ָבַחר  )כו(תּוא  ָתעֹוָלם, 

מקטני אמנה’, ובפשטות הכוונה שחסרון אמונתו ניכר בעצם דאגתו ‘מה יאכל למחר’. אך יש 

שפירשו, שחסרון אמונתו הוא בכך שאם הוא דואג על המחר סימן הוא שהוא מרגיש שיש לו 

היום, ואם הייתה אמונתו שלימה, היה מבין שגם מאכלו להיום אין לו משלו ולא כלום, ואף בזה 

היום אין לו לחם לאכול, אלא כל מזונו בא לו מידי שמים. ואם כן, מה לי היום ומה לי למחר.

כתב הר”ן )הובא ב’עץ יוסף’ על ‘עין יעקב’ מו”ק י”ח, ב’( על דבריהם ז”ל שאמרו )שם( ‘ארבעים 

יום קודם יצירת הולד, בת קול יוצאת ואומרת, בת פלוני לפלוני, שדה פלוני לפלוני...’. ולכאורה 

יש להבין מה ענין ההכרזה אודות השדה שתהיה לאדם במשך חייו, בזמן כל כך מוקדם שהוא 

ארבעים יום קודם יצירת הולד. וכתב הר”ן: “שדה פלוני לפלוני, פירוש פיסקת הנדוניא שאדם 

פוסק עבור בתו, הכל נגזר קודם יצירת הולד”. וב’עץ יוסף’ ביאר דבריו, שבאותם ימים היה נהוג 

ליתן שדה כנדוניא בנישואי הבת, והנה יושב לו האב בביתו ודואג מנין לו ממון כה רב להשיא את 

צאצאיו )וכן בכלל על מזונותיו(, לזה אמרו, ארבעים יום קודם יצירתו של בנך ובתך כבר הכריזו 

‘שדה פלונית לפלוני’ ומה לך דואג כל כך, ומדוע לא תשכיל לדעת שהדאגה איננה מועילה אפילו 

כמלוא נימא, והכל כבר נקצב מלפנים והקב”ה הוא הנותן לכל איש ואיש די פרנסתו ולכל גויה 

וגויה די  מחסורה.

כו. תוא בחר לי בו טרפי. “ויאמר ה’ אל משה הנני ממטיר לכם לחם מן השמים” )שמות ט”ז, ד’(. 

כאן למדנו שעל האדם להאמין בכל לבו שכל הצטרכויותיו ופרנסתו בידי שמים הם, והקב”ה הוא 

הזן ומפרנס מקרני ראמים ועד ביצי כינים ובוודאי לא יעזבנו, אלא יכלכל כל איש כפי צרכו. 

ועצם אמונה זו יש בכוחה להביא לאדם שפע רב טוב של פרנסה וכל טוב.

והנה במדרש אמרו )תנחומא, בשלח( ‘כל מי שיש לו מאכל היום ואומר מה אוכל למחר, הרי זה 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  השעג השעב  ארחוה תמוסר  ארחוה   

כל  גם   – תארץ  אנשי  וכי 

בעולם  הנמצאים  האנשים 

]בעולם[,  בת  גרים  כמו  הם 

)ויקרא  תכהוב  שאמר  כמו 

והושבים  גרים  'כי  כג(:  כת, 

יתנחם  ]ובזה  עמדי'  אהם 

ולא יקנא, כי צרת רבים הוא 

בלבו,  ויחשוב  לחם([.  )פת 

כי גם כל מי שיש לו קרובים 

לחשוב  לו  אין  בעולם,   – בו 

שיש לו מהם מחסה וביטחון, 

זמן  – בעוד  כי עד תמן מעט 

מועט, כאשר ימות, ואז ישוב 

להיות נכרי - זר, ובודד, ולא 

לא  שעה,  באותה  יועילתו 

קרוב ולא בן, ולא יהחבר עמו – ולא יימצא אז בחברתו אפילו אחד מתם.

ומוסיף רבנו, כי גם אדם גלמוד יכול למצוא טובה ונחמה במצבו: ויחשוב אחר כך – שבדידותו היא 

לטובתו, בתסהלקוה כובד משאם – שעל ידי מצבו זה הוא משוחרר מהעול הכבד שהיה רובץ עליו 

אילו הייתה לו משפחה, וחובוהם – ונפטר מחובתו כלפיהם וחובת מילוי צרכיתם מעליו, ויחשוב 

תת – ויחשיב את בדידותו כטובת - כאחת מהטובוה שמיטיב תבורא עליו ]עמו[, מפני – שהרי ממה 

אז התית יגיעהו בהשגת  הזה וצרכיו,  – אם הוא אדם הרודף אחרי עניני תעולם  נפשך, אם יתית 

וקרוביו,  ביהו,  ובני  ובניו, 

ומיודעיו,  ואויביו,  ואותביו, 

ומכיריו, ואשר למעלת ממנו 

– הן כלפי אנשים החשובים 

ממנו ומעמדם גבוה ממעמדו, 

ואשר למטת ממנו – הן כלפי 

נמוך  שמעמדם  אנשים 

אדם  בני  מכיהוה  ממעמדו 

האנשים  כלל  מקבוצות   –

השונים;  המעמדות  בעלי 

הדרך   – יושר תבטחון  אופני 

על  הביטחון  של  הישרה 

תאלתים בתם – בדברים אלו 

ואבאר,  אספר  כאשר  היא, 

 – לך אדם נמלט  ותוא, שאין 

היכול להימלט מאחד משני דברים – משני המצבים הבאים: או שיתית נכרי – בודד וזר במקום 

מגוריו, או שיתית בהוך – או שהוא חי בחוג משפחהו וקרוביו.

שמרגיש  בעת   – צווהו באלתיו בעה תשהוממוהו  יתית  במקומו,  זר  יהיה  ואם   – נכרי  יתית  ואם 

גלמוד, יחזק את עצמו בכך שאלוקיו נמצא עמו, ויבטח עליו בגרוהו – בבדידותו, ]שלא יחשוש פן 

יתנכלו לו אנשים רעים ואין עוזר לו, כי יבטח בגבורתו של ה' שיושיענו מכל הקמים עליו[ )פת 

לחם([. ויעלת על לבו – ויחזק עצמו בהתבוננו בגרוה תנפש בעולם תתת. התבוננות במצב הנפש 

בעולם הזה מגלה שגם היא, בהיותה חלק אלוקי ממעל, הריהי בעולם הזה כגר בארץ נכרייה, ועוד; 

ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ּת,  ּבָ ֵגִרים  מֹו  ּכְ ָתָאֶרץ  י  ַאְנׁשֵ ְוִכי 

ם  ַאּהֶ ִבים  ְוהֹוׁשָ ֵגִרים  י  ּכִ כג(:  כת,  ְקָרא  )ַוּיִ הּוב  ַתּכָ

ׁש לֹו ְקרֹוִבים  ּיֵ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ י  ּכִ ִלּבֹו,  ּבְ ְוַיְחׁשֹב  ִדי.  ִעּמָ

ּבֹו, ַעד ְתַמן ֻמָעט ָיׁשּוב ָנְכִרי, ּבֹוֵדד, ְולֹא יֹוִעיֵלתּו 

ר ִעּמֹו ֶאָחד ֵמֶתם. ָקרֹוב ְולֹא ֵבן, ְולֹא ִיְהַחּבֵ

ָאם  ַמּשָׂ ּכֶֹבד  קּוה  ּלְ ִתְסּהַ ּבְ ְך  ּכָ ַאַחר  ְוַיְחׁשֹב 
ְוחֹובֹוָהם ְוָצְרֵכיֶתם ֵמָעָליו, ְוַיְחׁשֹב ֶתת 

ִיְתֶית  ִאם  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ָעָליו,  ַתּבֹוֵרא  ִמּטֹובֹוה  טֹוָבת 

ְיִגיָעהֹו  ְתֶית  ּהִ ּוְצָרָכיו,  ָתעֹוָלם  ִעְנְיֵני  ַאַחר  רֹוֵדף 

ָעיו  ּוָבָניו ּוְבֵני ֵביהֹו ּוְקרֹוָביו ְואֹוֲתָביו ְואֹוְיָביו ּוְמֻיּדָ

נּו  ת ִמּמֶ ר ְלַמּטָ ּנּו ַוֲאׁשֶ ר ְלַמְעָלת ִמּמֶ יָריו, ַוֲאׁשֶ ּוַמּכִ

חֹון ַעל ָתֱאלִֹתים  ּטָ ר ַתּבִ ֵני ָאָדם, ָאְפֵני יׁשֶ ּהֹוה ּבְ ִמּכִ

ִנְמָלט  ָאָדם  ֵאין  ׁשֶ ְותּוא,  ר,  ֲאַסּפֵ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֶתם,  ּבָ

ְתֶית  ּיִ ׁשֶ אֹו  ָנְכִרי,  ְתֶית  ּיִ ׁשֶ ְדָבִרים.  ֵני  ְ ִמּשׁ ֵמֶאָחד 

ְחּהֹו ּוְקרֹוָביו. ּפַ הֹוְך ִמׁשְ ּבְ

ֵעה  ּבְ ֵבאלָֹתיו  ִצּוּוהֹו  ִיְתֶית  ָנְכִרי,  ִיְתֶית  ְוִאם 
ֵגרּוהֹו. ּבְ ָעָליו  ְוִיְבַטח  ּהֹוְממּוהֹו,   ִתׁשְ

ת, ַתּתֶ עֹוָלם  ּבָ ֶפׁש  ַתּנֶ רּוה  ּגֵ ִלּבֹו  ַעל   )כת(ְוַיֲעֶלת 

אמרו זכרונם לברכה )אבות ד, כב(: “על כרחך אתה נוצר ועל כרחך אתה נולד”, כי אין הנשמה 

אוהבת העולם הזה כלל אלא אדרבא מואסת בו... עכ”ד ה’מסילת ישרים'.

בפירוש ‘רוח חיים’ על אבות )שם( פירש הא דאמרו חז”ל ‘על כרחך אתה נוצר’, כי הנשמה אינה 

רוצה לירד לגוף אשר בעולם השקר הזה, מן עולם קדוש עליון לעולם שפל. ועל שפלות העולם 

דהיינו  כרצונו[.  שברא  ]-בעולם  כרעותיה’  ברא  די  ‘בעלמא  הקדיש  בנוסח  ז”ל  רבותינו  כוונו 

ששבח זה הוא דוגמת ברכתה של האשה: ‘שעשני כרצונו’, שהיא ברכה על שפל מצבה ביחס 

לאיש, כך תיקנו לומר שבח על בריאתו של העולם השפל, אע”פ שביחס לנשמה זו היא פחיתות. 

כת. ויעלת על לבו גרוה תנפש בעולם תתת. כלומר, כי גם נפש כל אדם שהיא חלק אלוקי ממעל היא 

בעולם הזה כגר בארץ נכריה. ה’מסילת ישרים’ )פרק א’( האריך אודות נשמת האדם, וכתב: שהיא 

]-הנשמה[ אינה מוצאה שום נחת רוח בכל עינוגי זה העולם. והוא מה שלמדונו זכרונם לברכה 

במדרש קהלת, זה לשונם )קהלת רבה ו, ו(: “וגם הנפש לא תמלא )קהלת ו, ז(, משל למה הדבר 

דומה, לעירוני שנשא בת מלכים, אם יביא לה כל מה שבעולם, אינם חשובים לה כלום, שהיא בת 

מלך. כך הנפש, אילו הבאת לה כל מעדני עולם, אינם כלום לה, למה שהיא מן העליונים”. וכן 

 עיונים 
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ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 ארחוה תמוסר  השעת השעד  ארחוה תמוסר 

ברמז   – רמת  במעט  אליתו 

לה'  נביא  יהיה  שהוא  קל 

אליהו  עליו  שהשליך  )ע"י 

לנהוג  ושעליו  מאדרתו(, 

בבדידות ולהיות נבדל מבני 

מיד  הנביאים,  כמעלת  אדם 

והתכוון  הרמז  אוהו  תבין 

ואת  הבקר  את  לעזוב 

וללכת  אביו  בית  עשירות 

צאתו  לפני  אליהו.  אחרי 

אליהו  לרבו  אלישע  ענה 

כ(:  יט,  )מלכים־א  ואמר 

לאבי  נא  ]-אנשק[  'אשקת 

ואלכת  מהם  להיפרד  ולאמי 

)מלכים־א  ואמר  אחריך', 

אליתו  אחרי  'וילך  כא(:  יט, 

שהבדידות  הרי  וישרהתו'. 

להתעלות  להועיל  עשויה 

רוחנית. 

מהצדיקים  אחד  על  ואמרו 

עבודה  ]תושביה[  יושבית  אה  וללמד  לתורוה  למדינת אחה  הזה שנכנס  עולם  מענייני  תפרושים 

תאלתים – לעבוד את האלוהים, וימצאם לובשים צבע אחד במלבושיתם – ומצא את כולם לבושים 

בבגדים זהים הצבועים בצבע אחיד וגם צורת הכשיטיתם שווה, ועוד ראת שקבריתם של מתיהם 

נמצאים אצל – בסמוך לפהחי בהיתם, וגם לא ראת ביניתם אשת. ושאל אוהם על תת – לפשרם של 

הנהגותיהם אלו, ענו והסבירו לו את הסיבה לכל אחת מההנהגות, ואמרו לו: מת שבגדינו שאנו 

לובשים צבועים כולם בצבע אחד, הוא כדי שלא יתית ניכר ונבדל אצלנו האיש תעני מן תעשיר, 

וההופעה החיצונית הזהה תטשטש את הבדלי המעמדות. וזאת כדי שלא יבוא תעשיר לתהגאוה 

ולתהפאר בעשרו – על ידי שילבש בגדים נאים ותכשיטים, ומאידך גיסא שלא יבוא תעני לתהבתוה 

אצל עצמו – לא יהיה העני מבוזה בעיני עצמו וירגיש בעליבות חסרונו, ושידמת ענינינו – ושיהיה 

דומה העשיר לעני בהיותם בחיים על

צורכי מחייתו ופרנסתו יוהר 

מבלי  הוא  כאשר  עליו  קלת 

עליו  מוטל  ולא  ובנים  אשת 

 – וחסרונם  פרנסתם.  עול 

נמצא, שהעדר אישה ובנים, 

גורם  רק   – לו  היא  מנוחת 

יתית  ואם  וטובת.  מנוחה  לו 

ואם   – אחריהו  עניני  מבקש 

לענייני  המתמסר  אדם  הוא 

רק  ומחפש  הבא  העולם 

בעולם  לאחריתו  לדאוג 

הבא, יתית לבו יוהר ריק ופנוי 

בעה תהבודדוהו מבלי ספק – 

אז ללא ספק יהיו מחשבותיו 

יותר  ופנויות  משוחררות 

לעניינים אלו בהיותו בודד.

תיו  זו  ומסיבה   – כן  ועל 

מן  תפרושים  האנשים 

העולם הזה בורחים מקרוביתם ומבהיתם אל תתרים, כדי שיפנו לבוהם – כדי שיוכלו לפנות את 

מחשבותיהם לעבודה האלתים, ולכן, אל יצטער אותו אדם שאין לו אישה ובנים. וכן תיו נוהגים 

תנביאים שבתמן ששרתה עליהם רוח תנבואת היו יוצאים ממעונוהיתם – ממקום מגוריהם וממקום 

לחובוה  ולהתבונן  מחשבותיהם  את  לרכז  כדי  מיושבים  שאינם  במקומות  ומהבודדים  היישוב 

תבורא עליתם - בקיום חובותיהם המוטלות עליהם מאת הבורא יתברך, כמו שידעה מענין – וכמו 

יט(:  יט,  )מלכים־א  עליו  הנביא שנאמר  אלישע  תלמידו  עם  הנביא  אליתו  של  מקורותיו  שידוע 

אלישע  את  למשוח  הנביא  אליהו  שהלך  ]בשעה  בשנים תעשר'  ותוא  לפניו  צמדים  'שנים עשר 

תלמידו לנביא, פגשו בשדה כשהוא חורש בצמד בקר. אלישע היה האחרון בשורה של אחד עשר 

חורשים, כל חורש וצמד בקר לפניו. כך שלפני אלישע הלכו י"ב צמדי בקר: צמד לכל אחד מאחד 

עשר החורשים וצמד נוסף היה שייך לו. במקום זה השליך עליו אליהו הנביא מקצת מאדרתו 

- וכיון  דוד([.  )מצודות  הנביאים  כמנהג  אדרת  הוא  אף  וילבש  לה'  נביא  שיהיה  לו  לרמז   כדי 

ואחר שרמת לו

ְמַעט ֶרֶמת, ֵתִבין אֹוהֹו ְוָאַמר )ְמָלִכים־א יט,  תּו ּבִ ֵאִלּיָ

י ְוֵאְלָכת ַאֲחֶריָך, ְוָאַמר  ָקת ָנא ְלָאִבי ּוְלִאּמִ ֳ כ(: ֶאּשׁ

ְרֵהתּו. תּו ַוְיׁשָ ֶלְך ַאֲחֵרי ֵאִלּיָ )ְמָלִכים־א יט, כא(: ַוּיֵ

ִלְמִדיָנת  ְכַנס  ּנִ ׁשֶ ים  רּוׁשִ ֵמַתּפְ ֶאָחד  ַעל  ְוָאְמרּו 
ֲעבֹוַדה  ֶביָת  יֹוׁשְ ֶאה  ְלתֹורֹוה  ַאַחה 

ֶאָחד  ֶצַבע  ים  לֹוְבׁשִ ְמָצֵאם  ַוּיִ ָתֱאלִֹתים, 

ֵאֶצל  ִקְבֵריֶתם  ְוָרָאת  יֵטיֶתם,  ְוַהְכׁשִ יֶתם  ְבַמְלּבּוׁשֵ

ַאל  ְוׁשָ ת.  ָ ִאּשׁ ֵביֵניֶתם  ָרָאת  ְולֹא  יֶתם,  ָבּהֵ ְהֵחי  ּפִ

ים ֶצַבע  ָאנּו לֹוְבׁשִ ֶ אֹוָהם ַעל ֶתת, ְוָאְמרּו לֹו: ַמת ּשׁ

ּלֹא  ְוׁשֶ יר,  ֶתָעׁשִ ִמן  ֶתָעִני  ר  ִנּכָ ִיְתֶית  ּלֹא  ׁשֶ ֶאָחד, 

ְוָיֹבא  רֹו,  ָעׁשְ ּבְ ֵאר  ּוְלִתְהּפָ אֹוה  יר ְלִתְהּגָ ָיֹבא ֶתָעׁשִ

ְדֶמת ִעְנָיֵנינּו ַעל  ּיִ ּתֹוה ֵאֶצל ַעְצמֹו, ְוׁשֶ ֶתָעִני ְלִתְהּבַ

ְוֶחְסרֹוָנם  ּוָבִנים,  ת  ָ ִאּשׁ ִלי  ִמּבְ ָעָליו  ת  ַקּלָ יֹוֵהר 

ִעְנְיֵני  ׁש  ְמַבּקֵ ִיְתֶית  ְוִאם  ְוטֹוָבת.  לֹו  ְמנּוָחת 

ֵעה  ּבְ ּוָפנּוי  ֵרק  יֹוֵהר  ִלּבֹו  ִיְתֶית  ַאֲחִריהֹו, 

ִלי ָסֵפק. ִתְהּבֹוְדדּוהֹו ִמּבְ

רֹוֵביֶתם  ִמּקְ ּבֹוְרִחים  ים  רּוׁשִ ַתּפְ ָתיּו  ן  ּכֵ ְוַעל 
ַפּנּו ִלּבֹוָהם  ּיְ ֵדי ׁשֶ יֶתם ֶאל ֶתָתִרים, ּכְ ּהֵ ּוִמּבָ

בּוָאת  ְתַמן ַתּנְ ִביִאים ּבִ ַלֲעבֹוַדה ֱאלִֹתים. ְוֵכן ָתיּו ַתּנְ

ְלחֹובֹוה  ּוִמְהּבֹוְדִדים  עֹונֹוֵהיֶתם  ִמּמְ יֹוְצִאים 

ִעם  תּו  ֵאִלּיָ ֵמִעְנַין  ַדְעּהָ  ּיָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֲעֵליֶתם,  ַתּבֹוֵרא 

ר  ֵנים ָעׂשָ ֱאַמר ָעָליו )ְמָלִכים־א יט, יט(: ׁשְ ּנֶ ע ׁשֶ ֱאִליׁשָ

ָרַמת לֹו  ר. ְוֵכָון ׁשֶ ֵנים ֶתָעׂשָ ׁשְ ְצָמִדים ְלָפָניו ְותּוא ּבִ
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תמוסר  ארחוה  השעת השעו   תמוסר   ארחוה   

תנשים ותבנים, דע, כי ייחדנו 

בעבורם מקום מגורים ובנינו 

קרובת  שהיא  קרית  לתם 

ישובנו,  ממקום   – מכאן 

ממנו  אחד  וכשיצטרך 

]מאתנו[ אל דבר מדבריתם – 

אליהם,  הקשור  עניין  לסדר 

ילך הוא אליתם וישלים צרכו 

שם וישוב – וחוזר שוב אלינו. 

הוא  מהם,  שפרשנו  והסיבה 

במת  והתבוננו  שראינו  מפני 

שייכנס עלינו מטרדה תלב – חששנו שמא טרדת המחשבה תפריע לנו מעבודת האלוקים, ורוב 

לנו כשאנו בקרבהם,  הנגרמת  ]והטרחה[  ואת גודל תיגיעת ותטורח  ואת ההפסד הרב,   – תתפסד 

וגודל תמנוחת שיש לנו מכל תת בתרחקהם – כשהם רחוקים מאתנו, ועל ידי זה אנו פנויים לבחור 

לעסוק בעניני תעולם תבא ולמאוס בעניני תעולם תתת. 

כשם   – כענינינו  תאדמת, 

שיהיו שווים בהיותם החהית 

– תחת האדמה בקבר לאחר 

מותם, שהרי לאחר הפטירה 

העני והעשיר שווים ולבושים 

 - ונאמר  מלבושים.  באותם 

מתמלכים,  אחד  על  ומסופר 

עבדיו  בין  מהערב  שתית 

ונראה  עמהם  מעורב  היה   –

ניכר  תית  ולא  מהם,  כאחד 

כל הבדל ביניתם – בהופעתו 

החיצונית, מפני שתית נותג מנתג תשפלוה והפשטות בצורת הכשיטיו ובמלבושיו – כך שלא היה 

ניכר ומובדל מהם. עוד הסבירו את מנהגיהם: ומת ששמנו וקבענו את קברוה מהינו אצל פהחינו – 

בסמוך לפתחי בתינו כדי שנווכח מתם – שנלמד מכך מוסר, ונזכור, שאף אנו סופנו למות ועל ידי 

כך נתית נכונים ומזומנים ליום המוה, ונתמין - ונכין לנו תצדת – שהם המצוות והמעשים הטובים. 

צידה זו היא תמגעה אוהנו ותבוא עמנו אל מקום תמנוחת בעולם הבא. ומת שראיה שפרשנו מן 

י ִיַחְדנּו ָלֶתם ִקְרָית ְקרֹוָבת  ע, ּכִ ִנים, ּדַ ים ְוַתּבָ ׁשִ ַתּנָ

ְבֵריֶתם,  ָבר ִמּדִ ּנּו ֶאל ּדָ ְצָטֵרְך ֶאָחד ִמּמֶ ּיִ ׁשֶ אן, ּכְ ִמּכָ

ֵני  ִמּפְ ֵאֵלינּו,  ְוָיׁשּוב  ָצְרּכֹו  ִלים  ְוַיׁשְ ֲאֵליֶתם  ֵיֵלְך 

ְורֹב  ב,  ַתּלֵ ה  ְרּדַ ִמּטִ ָעֵלינּו  ֵנס  ּכָ ּיִ ֶ ּשׁ ַמת  ּבְ ָרִאינּו  ׁשֶ

נּוָחת  ִקְרָבָהם, ְוַתּמְ ַתֶתְפֵסד, ְוֹגֶדל ַתְיִגיָעת ְוַתּטַֹרח ּבְ

א  ַתּבָ ָתעֹוָלם  ִעְנְיֵני  ּבְ ִלְבחֹר  ַתְרָחָקָהם,  ּבְ ֶתת  ל  ִמּכָ

ת. ִעְנְיֵני ָתעֹוָלם ַתּתֶ ְוִלְמאֹס ּבְ

ֶאָחד  ַעל  ְוֶנֱאַמר  יָת.  ַהְחּהֶ ִעְנָיֵנינּו  ּכְ ָתֲאָדָמת 

ָתָית  ְולֹא  ֲעָבָדיו  ין  ּבֵ ִמְהָעֵרב  ָתָית  ׁשֶ ָלִכים,  ֵמַתּמְ

ְפלּוה  ִ ַתּשׁ ִמְנַתג  נֹוֵתג  ָתָית  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ יֵניֶתם,  ּבֵ ר  ִנּכָ

ִקְברֹוה  ְמנּו  ּשַׂ ׁשֶ ּוַמת  יו. —  ּוְבַמְלּבּוׁשָ יָטיו  ַהְכׁשִ ּבְ

ְוִנְתֶית  ֵמֶתם  ַכח  ּוָ ּנִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָהֵחינּו,  ּפְ ֵאֶצל  ֵמֵהינּו 

ַעה אֹוָהנּו  ּגַ ָדת ַתּמַ ֶוה, )כח(ְוַנְתִמין ָלנּו ַתּצֵ ְנכֹוִנים ַלּמָ

ִמן  נּו  ַרׁשְ ּפָ ׁשֶ ָרִאיָה  ֶ ּשׁ ּוַמת   — נּוָחת.  ַתּמְ ִלְמקֹום 

אתו, אבל לא להיכנס אל המלך, הלך אצל השלישי שלא היה חושבו לכלום, ובקשו שילך אתו 

לפני המלך, אחרי אשר סיפר לו כל מה שאירע לו עם שני חבריו, אמר לו: אל תירא, אני אלך 

אתך ואכנס לפני המלך, ואמליץ בעדך עד שתנצל מידו ולא תאונה אליך רעה. הלך עמו ולמד 

עליו זכות והצילו.

האוהב הראשון שהיה אוהבו ביותר, הוא הממון שחביב לו לאדם מאד, עוזבו ביום פטירתו ולא 

יוליך ממנו מאומה שנאמר )תהלים מ”ט( לא ירד אחריו כבודו. האוהב השני הם הבנים והקרובין 

החבר השלישי  לנפשו.  אותו  ועוזבים  נפרדים מעליו  ולאחר שנקבר  הקבר,  עד  לאדם  שמלוין 

בעדו,  להליץ  פטירתו  לאחר  עמו  שהולכין  טובים  ומעשים  התשובה  הם  והצילו,  בעדו  שהליץ 

שנאמר )ישעיה נ”ח( ‘והלך לפניך צדקך’, והמלך ששלח אחריו, הוא מלך מלכי המלכים הקב”ה 

שאין לפניו משוא פנים, ולא יקח שוחד ולא ינצל אדם מדינו, כי אם בתורה ובמעשים טובים, 

ע”כ במדרש.

ועל האדם להרבות אוהבים כאלו בחייו, ולהתרועע איתם תמיד, אחרי שהם אוהביו ופרקליטין 

טובים, להמליץ עליו לטובה לפני אדון הכל לנצח. עכ”ד הח”ח. 

כח. ונתמין לנו תצדת תמגעה אוהנו למקום תמנוחת. במסכת אבות )ו, ט( אמרו: “בשעת פטירתו 

של אדם אין מלוין לו לאדם לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות, אלא תורה ומעשים 

טובים בלבד”. 

בגופו בעודו בחייו,  עניני הקדושה שקיים  כי רק  וז”ל: צריך האדם לדעת,  חיים’  ה’חפץ  כתב 

המה יהיו לו לנצח אתו בחבורתו, ולא כהיצר הרע וכת דיליה, שהמה נראים לו לאדם לאוהבים 

ומתחברים עמו לפי שעה, ובעת דחקו נפרדים מעליו.

ומשלו במדרש על זה: משל לאדם שהיו לו שלשה חברים, האחד אוהבו מאד, השני אוהבו מעט, 

והשלישי לא היה אוהבו ולא חשבו למאומה. פעם אחת שלח המלך לקרוא לאותו אדם, וסריסי 

המלך הבהילו להביאו לפניו, והיה זה האדם מתיירא ואומר: שמא הלשינו עלי לפני המלך ויהרגני, 

אלך לחברי אוהבי אשר בטחה נפשי בו, ואבקשנו שילך לפני המלך, כדי שימליץ טוב עלי, הלך 

וקרא לאוהבו הראשון שהיה אוהבו ביותר, ולא אבה ללכת עמו, עזבו והלך בפחי נפש. החליט 

בנפשו ללכת אל אוהבו השני, ולבקש מלפניו ללכת עמו לפני המלך, אמנם הלה הסכים ללכת 

 עיונים 

 עיונים 
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 ארחוה תמוסר  השעט השעח  ארחוה תמוסר 

תביא להם תועלת הן בעניני 

תעולם,  לעניני  והן  תהורת 

לעזר  להם  יהיה  זה  וכל 

תבורא,  לעבודה  ולסיוע 

יח(:  יט,  )ויקרא  שכהוב  כמו 

ואמר  כמוך',  לרעך  'ואתבה 

)ויקרא יט, ית(: 'לא השנא אה 

אחיך בלבבך'. לא לייחל תגמול מתם – לא ייטיב להם מתוך תקווה לקבל מהם שכר על כך, ולא 

לקדם אצלם – ולא מתוך כוונה להקדים להם טובה כדי שגם הם יבואו לעזרתו בעתיד כשיצטרך 

לכך. ]ביאור נוסף: ולא מפני שכבר גמלוהו טובה בעבר ומחזיר להם עתה[, ולא

המדינה  בני  של  סיפורם 

הללו נועד לחזק את הידיעה 

להביא  מסוגלת  שהבדידות 

את האדם להעמקה בעבודת 

ומצאו   – דבריתם  וייטבו  ה'. 

תפרוש,  בעיני  חן  הדברים 

ויברך אוהם ויאשרם בעניינם 

– ושיבח אותם על מנהגם.

בענין  רבנו  ביאר  כאן  עד 

הגלמוד שיוכל למצוא מעלה 

במצבו. 

באלתים  תבוטח  יתית  ואם 

קרובים  לו  ויש  אשת  בעל 

ידאג  אל  ואויבים,  ואותבים 

מהיגיעה  אותו  שיציל   – מתם  בתצלהו  באלתים  יבטח  אלא  לצורכיהם,  והדאגה  הסיפוק  מטורח 

והטורח שמוטלים עליו בדאגתו לצורכיהם ]ר"ל, שלא יהיה לבו טרוד יותר מן הראוי למילוי חובתו 

לפרנסם[, וישהדל לפרוע ולמלא את חובותיו במת שחייב לתם – בכך שיספק להם את הצרכים 

ההכרחיים להם )פת לחם(, ולעשוה חפציתם – וגם ישתדל להשביע את חפצם ורצונם במעט מן 

המותרות וכפי טבע העולם )פת לחם(, ולתיוה לבו שלם עמתם – ויעשה זאת בלב שלם ובנפש 

חפיצה, ולא ינהג בזה כמי שאנוס בדבר. וירף ידו מתתקהם – ובוודאי שעליו להימנע מכל דבר העלול 

לגרום להם נזק, ויסבב על מת שיתית טוב לתם – ויתור ויחפש אחר דברים היכולים להטיב עמם, 

ויתית נאמן להם בכל עניניתם, ויורם – וילמדם אופני הועלוהם – את הדרך הראויה שההליכה בה 

מֹו  ּכְ ַתּבֹוֵרא,  ַלֲעבֹוַדה  ְוָתעֹוָלם  ַתּהֹוָרת  ִעְנְיֵני  ּבְ

מֹוָך, ְוָאַמר  ְקָרא יט, יח(: ְוָאַתְבּהָ ְלֵרֲעָך ּכָ הּוב )ַוּיִ ּכָ ׁשֶ

לֹא  ְלָבֶבָך,  ּבִ ָאִחיָך  ֶאה  ָנא  ִהׂשְ )ל(לֹא  ית(:  יט,  ְקָרא  )ַוּיִ

ְולֹא  ֶאְצָלם,  ם  ְלַקּדֵ ְולֹא  ֵמֶתם,  מּול  ַתּגְ ְלַיֵחל 

אֹוָהם  ַוְיָבֶרְך  רּוׁש,  ַתּפָ ֵעיֵני  ּבְ ִדְבֵריֶתם  יְטבּו  ַוּיִ
ִעְנָיָנם. ֵרם ּבְ ְ ַוְיַאּשׁ

ת ּוְקרֹוִבים  ָ ַעל ִאּשׁ אלִֹתים ּבַ ִיְתֶית ַתּבֹוֵטַח ּבֵ ְוִאם 
ָלהֹו  ַתּצָ אלִֹתים ּבְ ְואֹוֲתִבים ְואֹוְיִבים, ִיְבַטח ּבֵ

ְוַלֲעׂשֹוה  ָלֶתם,  ב  ַחּיָ ֶ ּשׁ ַמת  ִלְפרַֹע  ל  ּדֵ ּהַ ְוִיׁשְ ֵמֶתם, 

ָידֹו  ְוִיֶרף  ֶתם,  ִעּמָ ֵלם  ׁשָ ִלּבֹו  ְוִלְתיֹוה  ֶחְפֵציֶתם, 

ְתֶית טֹוב ָלֶתם, ְוִיְתֶית  ּיִ ֶ ב ַעל ַמת ּשׁ ָקָהם, ִויַסּבֵ ֵמַתּתָ

הֹוֲעלֹוָהם  ָאְפֵני  )כט(ְויֹוֵרם  ִעְנְיֵניֶתם,  ָכל  ּבְ ֶנֱאָמן 
מחשבות איך להשלים נפשו לעולם הבא, כן צריך שיראה להשלים נפש חבירו, ולכן ראינו שחייב 

אדם ללמד את בן חבירו תורה בחינם עכ”ל. 

במסכת אבות )א, יב(: “הלל אומר, הוי מתלמידיו של אהרן... אוהב את הבריות ומקרבן לתורה”. 

ויש לעיין, מה שייכות שני דברים אלה ]‘אוהב את הבריות’ ‘ומקרבן לתורה’[ זה לזה? 

כתב רבינו יצחק ז”ל, זו היא אהבת הבריות האמתית להזהירם וליסרם וללמדם ספר, ולקרבן 

ולהכניסן תחת כנפי השכינה. וכעין זה פירש ב’מדרש שמואל’ בשם החסיד ה”ר יוסף בן שושן 

ז”ל שהאוהב את חבירו הרי הוא מעניק לו את הטוב האמיתי והוא לקרבו לתורה, וז”ל: “ומקרבן 

לתורה, שלא תהיה אוהב את הבריות לאכול ולשתות, כי אם אהבה אמיתית ומקרבן לתורה...”. 

ב’תפארת ישראל’ )אות מו( ביאר, שקירוב הבריות לתורה יכול להיעשות רק כשאוהבים אותם 

וחסים על כבודם ומקרבים אותם בדברי ריצוי חן וחסד, כי אין אדם שומע עצת שונאו רק עצת 

אוהבו. ובשם ה’חזון איש’ מובא שאמר, ששני דברים אלו ‘אוהב את הבריות’ ‘ומקרבם לתורה’ 

אינם נפרדים, כי רק מי שהוא אוהב את הבריות הוא מסוגל לקרבם לתורה. ומבואר בספר ‘משנת 

רבי אהרן’ )מאמרים ח”א רמט(, שנמצא לפי זה שאדם החסר באהבת הבריות, יתבע גם על כך 

שזה גרם שלא קירב הבריות לתורה. 

ל. לא השנא אה אחיך בלבבך. יש לעיין, מה שייכות פסוק זה לענין שיש ללמדם את הדרך הראויה 

לעניני התורה ולעניני העולם שתועיל להם לעבודת הבורא?

בספר ‘ארחות יושר’ )ערך ‘חינוך’( כתב: כתיב ‘חושך שבטו שונא בנו, ואוהבו שחרו מוסר’ )משלי 

יג, כד(. פירש רש”י: חושך שבטו - סופו ששונא את בנו, שיראהו יוצא לתרבות רעה. ובמדרש 

כט. ויורם אפני הועלוהם בעניני תהורת ותעולם לעבודה תבורא כמו שכהוב ואתבה לרעך כמוך. 

מבואר בדברי רבינו כי במצות ‘ואהבת לרעך כמוך’ נכלל גם ענין ההוראה וההדרכה לאחרים דרך 

עבודת ה’. וכן דייק ה’חתם סופר’ )‘פתוחי חותם’ ריש יור”ד( מאמר רבי עקיבא בירושלמי )נדרים 

ט’ ז’. וכ”ה בתו”כ והובא ברש”י עה”ת ויקרא יט, יח( “ואהבת לרעך כמוך - זה כלל גדול בתורה”, 

בתורה דייקא שיאהב שלימות חבירו בנפשו. והוסיף בזה ה’כתב סופר’ )קדושים, ד”ה ואהבת(, 

גם בענין קיום התורה שייכת מצוה זו כי הירא את ה’, כמו שעושה את כל ההתפעלות וחושב 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה   ארחוה תמוסר  השפא השפ  

כמו שאמר תאלתים לשלמת 

אשר  'וגם  יג(:  ג,  )מלכים־א 

לא שאלה נההי לך גם עשר 

שכשמתכוון  הרי  כבוד'.  גם 

הוא  שמים,  לשם  האדם 

הזה,  בעולם  הן  מכך  נשכר 

הן לעולם הבא.

רבנו  מבאר  ואילך  מכאן 

הנדרש  הביטחון  אופן  את 

מהאדם כלפי אנשים שונים: 

 - את  לפרש  יש   - אבל 

אלתיו  על  בטחונו  אופני 

הנכונה  השימוש  דרך   –

בעניני  באלוהים  בביטחון 

שתוא  ומי  ממעמדו,  גבוה  שמעמדו   – ממנו  למעלת  שתוא  מי  כלפי  הן  ליחסו  שנוגע  במה   –

למטת ממנו – הן כלפי מי שמעמדו פחּות ממעמדו מכיהוה - מקבוצות השונות של בני האדם, 

שכאשר   – תצורך  אוהו  שכשיביא  היא,  עמם  בהתנהגותו  הישרה  הדרך   - לו  תישרים  תפנים 

גבוה  - מאדם שמעמדו  – לבקש איזו טובה ממי שתוא למעלת ממנו  לבקש חפץ  ויוכרח  ייאלץ 

 ממעמדו או מאדם שמעמדו למטת ממנו, שיבטח בו – בדבר שהוא צריך לו ישים את בטחונו על

אלתיו,

ושבחם  בכבודם  מאתבהו 

להם  הטבתו  תהיה  ולא   –

מחמת אהבתו לכבוד ולשבח 

ולא  כך,  על  אותו  שישבחו 

ייטיב עמם במטרה לתשהרר 

ולהתנשא עליתם ומתוך רצון 

שייכנעו לו, אך – אלא תהיה 

את מצוה  כדי לקיים  כוונתו 

כך  על  אותו  שחייב  תבורא 

ותורתו  בריהו  לשמור  וכדי 

ופקודיו עליתם – ואת ציוויו 

שציווהו להיטיב עמם ולספק 

מי  כי  צורכיהם.  את  להם 

בזמן  וכוונתו  דעהו  שהתית 

עשוהו את חפציתם ]צרכיהם[ על אחד - לכוונת אחד מתדברים שתכרנו החילת כלומר, שמיטיב 

להם במטרה שגם הם ייטיבו עמו או יכבדוהו וכדו', לא ישיג את רצונו מתם – לא יסייעוהו מן 

השמים להשיג את מה שמצפה מהם בעולם תתת, ונמצא ייגע לריק - שמאמציו יהיו לריק בעולם 

הזה, ובנוסף לכך יפסיד גם שכרו לעולם תבא, הואיל ואינו מכוון לתועלת הרצויה לפני ה' יתברך. 

יעתרם  אז  – בהטבתו להם מתוך כוונה לשם עבודה תאלתים בלבד,  – אך אם תוא נותג בתת  ואם 

]יעזור[ תאלתים לאלו שקיבלו ממנו טובות לגמול אוהו – שהם יגמלוהו טוב בעולם תתת, וישים 

הבורא בפיתם את שבחו – שישבחוהו ויגדל ענינו וערכו בעיניתם, ויגיע אל תגמול – ואף יקבל את 

השכר תגדול על מעשיו בעולם תבא, שהרי קיים את רצונו יתברך לשם שמים, כמו שמצינו את 

שכרו של שלמה המלך. כשנשאל לרצונו לא ביקש לא על עושר ולא על נפש אויביו, ביקש מאת 

ה' רק 'לב חכם ונבון', והוכיח בכך שבענייני עולם הזה הוא בוטח בו יתברך ועליו הוא משליך 

את יהבו, לפיכך זכה גם לעושר וכבוד,

יג(: ג,  )ְמָלִכים־א  לֹֹמת  ִלׁשְ ָתֱאלִֹתים  ָאַמר  ׁשֶ מֹו   ּכְ

ם  ּגַ ר  עׁשֶ ם  ּגַ ָלְך  י  ָנַהּהִ ַאְלּהָ  ׁשָ לֹא  ר  ֲאׁשֶ )לא(ְוַגם 

בֹוד. ּכָ

תּוא  ִעְנָיֵני ִמי ׁשֶ ָאְפֵני ִבְטחֹונֹו ַעל ֱאלָֹתיו ּבְ ֲאָבל 
ּנּו  ִמּמֶ ת  ְלַמּטָ תּוא  ׁשֶ ּוִמי  ּנּו  ִמּמֶ ְלַמְעָלת 

ִביא  ּיָ ׁשֶ ּכְ לֹו,  ִרים  ַתְיׁשָ ִנים  ַתּפָ ָאָדם,  ֵני  ּבְ ּהֹוה  ִמּכִ

ְלַמְעָלת  תּוא  ׁשֶ י  ִמּמִ ֵחֶפץ  ׁש  ְלַבּקֵ ַתּצֶֹרְך  אֹוהֹו 

ֱאלָֹתיו,  ַעל  ּבֹו  ְבַטח  ּיִ ׁשֶ ּנּו,  ִמּמֶ ת  ְלַמּטָ אֹו  ּנּו  ִמּמֶ

ֵרר ֲעֵליֶתם,  ּהָ ְבָחם, ְולֹא ְלִתׂשְ ְכבֹוָדם ְוׁשִ ֵמַאֲתָבהֹו ּבִ

ּוִפּקּוָדיו  ִריהֹו  ּבְ ֹמר  ְוִלׁשְ ַתּבֹוֵרא  ִמְצַוה  ם  ְלַקּיֵ ַאְך 

ֶחְפֵציֶתם  ַבֲעׂשֹוהֹו  ַדְעּהֹו  ְתֶית  ּהִ ׁשֶ ִמי  י  ּכִ ֲעֵליֶתם. 

יג  ַיּשִׂ לֹא  ת,  ְהִחּלָ ַכְרנּו  ּתָ ׁשֶ ָבִרים  ֵמַתּדְ ֶאָחד  ַעל 

ְוַיְפִסיד  ָלִריק,  ְוִייַגע  ת,  ַתּתֶ עֹוָלם  ּבָ ֵמֶתם  ְרצֹונֹו 

ֶתת ַלֲעבֹוַדה  א. ְוִאם תּוא נֹוֵתג ּבָ ָכרֹו ָלעֹוָלם ַתּבָ ׂשְ

אֹוהֹו  ִלְגֹמל  ָתֱאלִֹתים  ַיַעְתֵרם  ְלָבד,  ּבִ ָתֱאלִֹתים 

ִעְנָינֹו  ל  ְוִיְגּדַ ְבחֹו  ׁשִ ִפיֶתם  ּבְ ים  ְוָיׂשִ ת,  ַתּתֶ ָבעֹוָלם 

א,  ַתּבָ עֹוָלם  ּבָ דֹול  ַתּגָ מּול  ַתּגְ ֶאל  יַע  ְוַיּגִ ְבֵעיֵניֶתם, 

לא. וגם אשר לא שאלה נההי לך וגו'. במסכת עירובין )נ”ד, ב’( מסופר על רבי פרידא שהיה לו 

תלמיד אחד שהיה רגיל ללמדו כל דבר ארבע מאות פעמים עד שהבינו. יום אחד לאחר שלימדו 

רבי פרידא ארבע מאות פעם, ראה שעדיין התלמיד לא הבינו )עיי”ש הטעם(, חזר ולימדו ארבע 

מאות פעמים נוספות. יצאה בת קול ואמרה לרבי פרידא: מה יותר נוח לך, כלומר, איזה שכר אתה 

מעדיף – שיוסיפו לך ארבע מאות שנים על ימי חייך, או שתזכה אתה ובני דורך לעולם הבא? 

אמר רבי פרידא: הריני מעדיף שנזכה אני ודורי לעולם הבא, ואני מוותר על שנותי בעולם הזה. 

אמר להן הקב”ה למלאכים הממונים על כך: תנו לו גם את זו וגם את זו.

מאשר  הבא,  לעולם  יזכו  דורו  ואנשי  שהוא   - הרוחניות  את  והעדיף  שביכר  שמכיון  מבואר 

)משלי שם(: וכי יש לך אדם שהוא שונא בנו? אלא, מתוך שאינו מוכיחו על דברי חכמה ועל דרך-

ארץ נקרא ‘שונא’ ]כשונא שאינו חפץ להיטיב עם שונאו[, שכל מי שמוכיח את בנו על החכמה 

ועל דרך-ארץ הוא נקרא ‘אוהבו’ ]כאוהב החפץ להיטיב[, שנאמר: ‘ואוהבו שחרו מוסר’. 

 עיונים 

 עיונים 



הלבבותשער הבטחוןביושר לבב חובות 

השפג  תמוסר   ארחוה   

הלבבות שער הבטחוןחובות 

השפב  ארחוה תמוסר 

וישימם – ויחשיבם שהם רק 

 – בתשלמהו  וסיבת  אמצעי 

יושלם  ובעזרתם  ידם  שעל 

ויצא הדבר אל  רצון הבורא 

הפועל. אף שהשתדל בדבר 

מכל  מהם,  בקשתו  ידי  על 

ויכיר שהם אינם  מקום ידע 

יתברך. הבורא  שליחי  אלא 

כאשר ישים – עניין זה דומה 

לאדם שבחר בעבודה תארץ 

לטרפו  כסיבת  ותריעהת 

מזונו,  להשגת  כאמצעי   –

הבורא  ירצת  ]שאם[  ואם 

ויגיע  שיתפרנס   – לתטריפו 

ארצו,  מיבול   – ממנת  מזונו 

מן   – תתרע  יצמח  אז  רק 

ותושלם   – ויפרת  האדמה, 

צמיחתו עד שיעשה פרי, וירבת – שמגרעין אחד יצמחו הרבה גידולים )פת לחם(, ובעניין זה כל 

אחד מבין שאין לתודוה לתארץ על תת, כי אין האדמה אלא שליחה של הבורא יתברך להצמיח 

הזרע. אך הדרך הנכונה היא שייתן תתודאת רק לבורא לבדו. ואם לא יחפוץ תאלתים ולא יהיה 

ברצונו לתטריפו ולפרנסו ממנו – מיבול ארצו, הרי שגם אם יטרח ויתייגע, לא הצמיח לו תארץ 

אדם שאין  לכל  ברור  בזה  וגם  יבולו,  ויינזק  ויתקלקל  לתצמח פגע  ויקרת  שהצמיח  מאומה, או 

לתאשים את תארץ ]האדמה[ על כך, מאחר שאינה אלא כשליח לעשיית רצון הבורא יתברך. וכמו 

כן ממש אין להאשים את חברו, אם לא היטיב עמו כפי בקשתו ממנו. 

וכן כשיבקש מאחד מתם – מאחד מבני האדם דבר ]טובה[ שהוא חפץ בו, צריך שיתית ברור אצלו 

ויאמין שתחלש ותחתק מתם – בין אם הנותן הוא חזק ויכול לעשות את רצונו ולמלא משאלתו בנקל, 

ובין אם הוא חלש והביצוע קשה לו יותר, שניהם שות בעשוהו – תקוותו מהם שווה ]הואיל ושניהם 

אינם אלא 'אמצעים' שעל ידם ממלא הבורא את חפצו, ולכן אל לו לבטוח בכוחו של ה'חזק', ולא 

להתייאש מחולשתו של ה'חלש', כי אין מעצור לה' להושיע ברב או במעט[, ויבטח בתשלמהו – ויבטח 

שיושלם רצונו וישיג את מבוקשו רק על תאלתים יהברך בלבד שהוא יוציא את הדבר אל הפועל 

ֲעבֹוַדה  ים  ָיׂשִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָלָמהֹו,  ְבַתׁשְ ת  ִסּבָ יֵמם  ִויׂשִ

ִיְרֶצת  ְוִאם  ְלַטְרּפֹו.  ת  ִסּבָ ּוְתִריָעָהּת  ָתָאֶרץ 

ת, ְוֵאין  ַרע ְוִיְפֶרת ְוִיְרּבֶ ת, ִיְצַמח ַתּתֶ ּנָ ְלַתְטִריפֹו ִמּמֶ

ְלתֹודֹוה ָתָאֶרץ ַעל ֶתת, ַאְך ַתתֹוָדָאת ַלּבֹוֵרא ְלַבּדֹו. 

לֹא  ּנּו,  ִמּמֶ ְלַתְטִריפֹו  ָתֱאלִֹתים  ַיְחּפֹץ  לֹא  ְוִאם 

ַגע,  ּפֶ ַמח  ַתּצֶ ְוִיְקֶרת  ַהְצִמיַח  אֹו  ָתָאֶרץ,  ַהְצִמיַח 

ים ָתָאֶרץ. ְוֵאין ְלַתֲאׁשִ

ְתֶית ּיִ ׁשֶ ֵחֶפץ,  ֵמֶתם  ֵמֶאָחד  ׁש  ַבּקֵ ּיְ ׁשֶ ּכְ  ְוֵכן 
ְבֲעׂשֹוהֹו,  ֶות  ׁשָ ֵמֶתם  ְוֶתָחָתק  ׁש  ַתַחּלָ ֶאְצלֹו 

— ַרְך.  ִיְהּבָ ָתֱאלִֹתים  ַעל  ָלָמהֹו  ַתׁשְ ּבְ  ְוִיְבַטח 

הגשמיות - תוספת אריכות ימים, זכה גם לזה וגם לזה.

בספר ‘גאון יעקב’ )תלמיד רבינו הגר”א( על סוגית הגמרא שם כתב: ובשכר תשובתו, אמר להם 

הקב”ה תנו לו זו וזו, וכפי שמצינו בשלמה המלך )מ”א ג, ה-יד( ששאלו הקב”ה מה אתן לך, וענה 

להקב”ה שמבקש חכמה, חזר הקב”ה ואמר לו ‘יען אשר שאלת’ וכו’, כי אם היה מבקש עושר 

וכבוד לא היה נותן לו כל זאת, וכן הוא אצל רבי פרידא כיון ששאל על דורו נתנו לו גם זה וגם 

אריכות ימים עכת”ד. 

לאחר  פרידא  רבי  של  שכרו  את  הקב”ה  הכפיל  מדוע  להתבונן,  שיש  כתב  יוסף’  ‘באר  בספר 

שהעדיף את האפשרות של זכיית העולם הבא עבורו ועבור בני דורו על פני שכר של תוספת 

ארבע מאות שנה לחייו? והלא לכאורה אין לראות בבחירתו של רבי פרידא התעלות מיוחדת, 

שהרי כל אדם מבין שעולם הבא שהוא חיי נצח עד אין סוף עדיף מכל התענוגים והעידונים של 

העולם הזה.

אמנם מצינו מעין זה אצל שלמה המלך, שאמר לו אלקים: “שאל מה אתן לך”, ושלמה ביקש “ונתת 

לעבדך לב שומע לשפוט את עמך להבין בין טוב לרע” )מלכים א, ג(. ועל זה השיב לו הקב”ה: 

“יען אשר שאלת את הדבר הזה, ולא שאלת לך ימים רבים ולא שאלת לך עושר ולא שאלת נפש 

אויביך, ושאלת לך הבין לשמע משפט, הנה עשיתי כדבריך, הנה נתת לך לב חכם ונבון וגו’. וגם 

אשר לא שאלת נתתי לך גם עשר גם כבוד” וגו’ )שם(. לכאורה גם כאן היה מקום לתמוה כפי 

שתמהנו לעיל מה המעלה הגדולה כל כך בבחירתו של שלמה המלך. אך החילוק הוא ברור, שכן 

בפסוק ז’ שם נאמר “ואנכי נער קטון” ואמרו חז”ל שהיה אז בן שתים עשרה שנה. לנער צעיר זהו 

אכן נסיון גדול, אך לגבי רבי פרידא עדיין השאלה במקומה עומדת?

יתכן לומר, שבוודאי היה רבי פרידא במעלת הצדיקים העובדים את ה’ מאהבה שלא על מנת 

לקבל פרס, והכיר בכך שיפה שעה אחת במצוות ובמעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם 

הבא. אם כן, באמת רצונו ושאיפתו היו שיאריך ימים ושנים עוד במשך זמן של ארבע מאות שנה 

כדי לעבוד בהם את בוראו.

אולם כיוון שאמרו לו שיזכה הוא ודורו לחיי העולם הבא, לכן ויתר על שאיפתו הגדולה להאריך 

ימים בעבודת ה’, בקיום מצוות ומעשים טובים – שהיא הטובה הגדולה ביותר עבור עצמו, כדי 

לַזכות את כל בני דורו בחיי העולם הבא. ובגלל שהעדיף את טובת הכלל על פני טובתו ושאיפתו 

הפרטית זכה בצדק לשכר כפול. ואמר הקב”ה: “תנו לו זו וזו”, דהיינו שלא יאבד גם את טובת 

לַזכותם  שרצה  הכלל  טובת  עבור  בעולם,  טובים  ומעשים  בתורה  ימיו  באריכות  ושכרו  עצמו 

בעולם הבא, אלא יתנו לו זו וזו, ואשרי חלקו.

 עיונים 
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 ארחוה תמוסר  השפת השפד  ארחוה תמוסר 

ב'(:  קי"ט,  בהרא  )בבא 

תכאי  ידי  על  תכוה  'מגלגלין 

וכאשר  חייב',  ידי  על  וחובת 

ידי  על  הטובה  מתגלגלת 

שהוא  מתברר  מסויים,  אדם 

היה זכאי וראוי שהטובה תצא 

הוא  ראוי  כך  ועל  ידו,  על 

המקבל,  מצד  הטוב  להכרת 

ואמר תכהוב )משלי יב, כא(: 

און',  כל  לצדיק  יאונת  'לא 

רצה לומר, אף הוא אם לבו נכון בטוח בה', יחשוב שזה החפץ שהקרה לפניו ודאי מאדם צדיק יצא 

ולטובתו בא, מאחר שאין הקב"ה מסבב סיבה רעה לצדיק )טוב הלבנון(, ולכן יש להוקיר לו תודה. 

ואם לא יושלם לו על ידיתם – ואם גזר השי"ת שעל אף רצונם של אחרים לעזרו ולמלא חפצו לא 

הצליחו בכך, אל יאשימם ואל יהלת בתם קיצור – אל יתלה את האשמה בהם שבקוצר השתדלותם 

בוודאי עשו את שביכולתם לעשות, אלא  יחשוב שהם  נמנעה ממנו הטובה, אלא  וברשלנותם 

שהשי"ת לא הסכים על ידם, אך - אלא יודת לאלתים אשר בחר לו תטוב בתת – וזאת על ידי שיאמין 

שבוודאי מניעת הדבר ממנו היא בשביל טובתו, כי יודע ה' שיותר טוב בעבורו שלא ייעשה חפצו 

בזה, וישבחם – וגם ישבח את אלו שהשתדלו בעבורו. כפי שידע מתשהדלם לעשוה חפצו – אם ידע 

וייתן לו את החפץ המבוקש. 

ואם ִיְשַלם – ואם ימלא ה' את 

אחד  ידי  על  ורצונו  בקשתו 

אדם  אותו  ידי  על   – מתם 

שפנה אליו וביקש את עזרתו 

צריך  דבר,  ראשית  וטובתו, 

הוא שיודת את תבורא יהברך 

 – חפצו  תשלים  אשר  על 

והוציא לפועל את רצונו של 

ומלבד  עמו,  להיטיב  חברו 

ההודאה להשי"ת על שהשלים והצליח בידו של חברו להיטיב עמו, יודת גם למי שנעשת הדבר על 

ידו ובהשתדלותו, כלומר, עליו להודות גם לחבר המיטיב, על לבו תטוב לו – על טוב ליבו ורצונו 

להיות לו לעזר ובחירתו הטובה להיטיב עמו. וסיבה נוספת להודאה לחברו היא על כך, שתבורא 

תביא הועלהו על ידו – ובחר בו הבורא שישמש האמצעי שעל ידו תיעשה ותגיע טובתו, ובידוע – 

והרי דבר ידוע הוא, שאין תבורא מגלגל - ומביא טובת לאדם אלא על ידי תצדיקים, ומעט תוא – ורק 

 לעתים רחוקות שמהגלגל תפסד – נגרם נזק על ידיתם ]על ידם[, כמו שאמרו חכמינו תכרונם לברכת

אי  ַתּכַ ְיֵדי  ַעל  ְתכּוה  ִלין  )לג(ְמַגְלּגְ ב(:  קיט,  ְהָרא  ּבַ ָבא  )ּבָ

ֵלי יב, כא(: לֹא  הּוב )ִמׁשְ ב, ְוָאַמר ַתּכָ ְוחֹוָבת ַעל ְיֵדי ַחּיָ

ַעל  לֹו  ַלם  ִיׁשְ לֹא  ְוִאם  ָאֶון. —  ל  ּכָ יק  ּדִ ַלּצַ ת  ְיֻאּנֶ

ַאְך  ִקּצּור,  ָבֶתם  ִיְהֶלת  ְוַאל  יֵמם  ַיֲאׁשִ ַאל  ְיֵדיֶתם, 

ֶתת, ּבָ ַתּטֹוב  לֹו  ַחר  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ֵלאלִֹתים   יֹוֶדת 

ָלם ַלֲעׂשֹוה ֶחְפצֹו,  ּדְ ּהַ ַדע ֵמִתׁשְ ּיֵ ִפי ׁשֶ ֵחם ּכְ ּבְ )לד(ִויׁשַ

ַרְך  ַלם ַעל ְיֵדי ֶאָחד ֵמֶתם, יֹוֶדת ַתּבֹוֵרא ִיְהּבָ ְוִאם ִיׁשְ

ַעל  ת  ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ ְלִמי  )לב(ְויֹוֶדת  ֶחְפצֹו,  ִלים  ִתׁשְ ר  ֲאׁשֶ

הֹוַעְלּהֹו  ֵתִביא  ַתּבֹוֵרא  ְוׁשֶ לֹו,  ַתּטֹוב  ִלּבֹו  ַעל  ָידֹו 

א  ל טֹוָבת ֶאּלָ ֵאין ַתּבֹוֵרא ְמַגְלּגֵ ַעל ָידֹו. ּוְבָידּוַע, ׁשֶ

ֶתְפֵסד  ל  ְלּגֵ ְהּגַ ּמִ ׁשֶ תּוא  ּוְמַעט  יִקים,  ּדִ ַתּצַ ְיֵדי  ַעל 

ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִתְכרֹוָנם ִלְבָרָכת מֹו ׁשֶ  ַעל ְיֵדיֶתם, ּכְ

לג. מגלגלין תכוה על ידי תכאי וחובת על ידי חייב. בתפילת ‘אבינו מלכנו’ אנו מבקשים ‘כתבנו בספר 

זכויות’. לכאורה בקשה זו תמוהה מאד: כיצד שייך לבקש מהקב”ה שיכתבנו בספר זכויות, הלא הזכויות 

תלויות ועומדות אך ורק במעשינו, ומי שרוצה שיהיו לו זכויות, אין לו אלא לעשות מעשים טובים? כך 

גם יש לתמוה על שבליל ראש השנה מבקשים באכילת הסימנים: ‘יהי רצון... שירבו זכויותינו כרימון’?

הרבה  הלא  זכויות’,  ‘כתבינו בספר  הענין של בקשת  ‘כתבי הסבא מקעלם’ כתב לבאר  בספר 

שלוחים למקום לכל העניינים לטוב ולמוטב. והנה כלל גדול לימדונו חכמים ‘מגלגלין זכות על 

ידי זכאי’, היינו זכאי באותו דבר, וחובה על ידי חייב. ולכן אנו פונים אל אבינו שבשמים, אם יש 

לך איזה שליחות לדבר טוב, דע לך שאני תמיד מוכן ומזומן להיות השליח, ואני מבקש שתטריחני 

לדבר הזה, כדי להיות מאותם שמגלגלין זכות על ידם.

יש  לו.  וכרצונם  פי שלא נשלם כרצונו  וישבחם כפי שידע מתשהדלם לעשוה חפציו אף על  לד. 

לב. ויודת למי שנעשת על ידו על לבו תטוב לו ושתבורא תביא הועלהו על ידו. רבינו הביא כאן 

ב’.  הטובה.  בחירתו  ועל  הטוב  רצונו  על  א’.  עמו.  למיטיב  הטוב  הכרת  חיוב  על  טעמים  שני 

יש  אמנם  ידו.  על  תצא  שהטובה  זכאי  היה  שהנותן  סימן  זה  הרי  ידו  על  טובה  כשמתגלגלת 

הטובה,  בחירתו  ועל  הטוב  רצונו  על  הטוב  הכרת  הא’  טעם  הטעמים,  שני  בין  מהותי  הבדל 

טעם הב’ אפילו לא כיוון לבו לעשות לו טובה, והטובה הגיעה ממנו באקראי, ואפילו אם חשב 

לעשות את הטובה לתועלת עצמו בלבד, גם כן מגיעה לו על זה הכרת הטוב על גרם הטובה, 

ידי  על  לזאת  הטובה,  את  לפועל  להוציא  ואמצעי  גורם  בהיותו  יד,  בזה  לו  יש  סוף  סוף  כי 

מכל  עמו,  להיטיב  חייב  היה  גם כאשר  כן,  על  יתר  זכאי.  ידי  על  זכות  ומגלגלין  זכאי,  היותו 

 מקום אפשרות הבחירה בידו, ובחר בטוב למלא את חיובו, ועל כך מגיעה לו הכרת הטוב על

בחירתו הטובה. 

וכבר הרחיב רבינו בתחילת שער עבודת האלוקים על חובת הכרת הטוב גם כאשר המיטיב חושב 

על טובת עצמו, עיי”ש.

 עיונים 

 עיונים 
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תמוסר  ארחוה  השפת השפו   תמוסר   ארחוה   

כלפי  במיודעיו  גם  ינתג 

ידידיו ואותביו, ובמי שנושא 

ונוהן עמתם – ועם מי שהוא 

מסחר,  בקשרי  עמהם  עומד 

ועם שמשיו ושוהפיו לענייני 

שזו  הרי  ועסקיו.  מסחרו 

הדרך הנכונה: ישים בטחונו 

ואם  בלבד,  יתברך  בבורא 

יודה  אנשים,  ידי  על  יֵיָעֵזר 

חסדו  על  יתברך  לבורא 

וגם  דרכו  שהצליח  וטובו 

יכיר טובה לאותם האנשים על כך שהיו הם השלוחים מאת הבורא להביא לו את הטובה מאת ה', 

וגם אם לא הצליח בענייניו ולא הושלם רצונו, יודה לבורא יתברך על שמנע ממנו בקשתו, כי 

בוודאי נעשה הדבר לטובתו, וגם לאנשים שטרחו לשווא בטובתו יודה על כוונתם ורצונם הטוב 

להיטיבו, אף על פי שלא יצא הדבר אל הפועל.

מי שהוא למטת  או  – מי שמעמדו גבוה וחשוב ממעמדו,  וכן אם יבקש ממנו מי שלמעלת ממנו 

ממנו – שמעמדו פחות ממעמדו חפץ – לעשות לו איזו טובה ובקשה, יסבב – ישתדל בכל מיני 

דרכים לעשוהו – ולמלא את בקשת השואל ממנו בכל ליבו, וישהדל לתשלימו במצפונו, אם יתדמן 

לו – וכשיזדמן לו לעשות זאת ויצליח לעזור לאחרים, ישתדל למלא את רצונם בשלימות, ויעשה 

זאת בצנעה לבל יתגאה, ויתית – וכל זאת בתנאי שמי שמבקשו הוא אדם שראוי והגון לתשהדל לו 

בו – להשתדל למענו ]אבל אם רשע מבקש ממנו טובה, אינו מחוייב למלא בקשתו )פת לחם([. 

להיטיב,  התאמצו  כמה  עד 

ישבחם בהתאם להשתדלותם 

והתאמצותם באותו העניין, אף על פי שלא נשלם כרצונו וכרצונם לו – אף על פי שבפועל לא הושג 

הדבר כשאיפתו וכפי רצונם לעזרו. וכן – וכך בדרך זו

ְונֹוֵהן  א  ּנֹוׂשֵ ׁשֶ ּוְבִמי  ְואֹוֲתָביו,  ָעיו  ְמֻיּדָ ּבִ ִיְנַתג 

ָפיו. ּהָ יו ְוׁשֻ ׁשָ ּמָ ֶתם, ְוׁשַ ִעּמָ

אֹו  ּנּו  ִמּמֶ ַמְעָלת  ּלְ ׁשֶ ִמי  ּנּו  ִמּמֶ ׁש  ְיַבּקֵ ִאם  ְוֵכן 
ָכל  ב ַלֲעׂשֹוהֹו ּבְ ּנּו ֵחֶפץ, )לת(ְיַסּבֵ ת ִמּמֶ ַמּטָ ּלְ ׁשֶ

ן ּמֵ ִיְתּדַ ִאם  ַמְצּפּונֹו,  ּבְ ִלימֹו  ְלַתׁשְ ל  ּדֵ ּהַ ְוִיׁשְ  ִלּבֹו, 

בֹו, לֹו  ל  ּדֵ ּהַ ְלִתׁשְ ָראּוי  ַבְקׁשֹו  ּמְ ׁשֶ ִמי  ְוִיְתֶית   לֹו, 

ְרצֹונֹו ְוִכְרצֹוָנם לֹו. ְוֵכן  ַלם ּכִ ּלֹא ִנׁשְ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ

לת. יסבב לעשוהו בכל לבו. בפירוש ‘לב הארי’ פירש וז”ל: ובזה לא יבטח בה’ לחשוב שאם איש זה 

צריך טובה בוודאי יזמינו הקב”ה לו בכל מצב, אלא יסבב בסיבות כדי להשיג ענין זה עבור חבירו 

ויעסוק בזה כאילו שהדבר תלוי אך ורק בהשתדלותו ורק על ידו תגיע הטובה לפלוני עכת”ד. 

וכן כתב בספר ‘אור ישראל’ )‘נתיבות אור’, ד”ה הנה הבטחון(, וז”ל: הנה הבטחון היא מדה יקרה 

וחשובה מאד, וכבר אמרו חז”ל בסוטה דף מ”ח ר”א הגדול אומר כל מי שיש לו פת בסלו ואומר 

מה אוכל למחר אינו אלא מקטני אמנה עיי”ש, אמנם זהו בודאי רק במה שנוגע להאדם בעצמו, 

אכן במה שנוגע לחבירו חלילה להשתמש נגדו במידה זו, כי בענין חבירו החובה עליו לדאוג 

להבין דברי רבינו, שהרי לעיל כתב: “ואמר אחד מן החסידים, אני תמה ממי שנותן לחבירו מה 

שגזר לו אצלו הבורא, ואחר כך יזכיר לו טובתו עליו בו ויבקש להודות אותו עליו”, כלומר, שתמה 

על אותם התובעים את הכרת הטוב מחבריהם על ההטבה שהיטיבו עימם, והלא הם רק משמשים 

ככלי ואמצעי גרידא ביד השי”ת להוציא את הטובה שגזר על פלוני אל הפועל. ומאידך, רבינו 

מפליג כאן בחיוב הכרת הטוב של המקבל כלפי הנותן ואפילו על גרם מעשה ועל רצון טוב בלבד 

יש חיוב הכרת הטוב, ואם כפי המבט המבואר לעיל שהשפעת הטובה לאדם היא מאת השי”ת, 

והאדם המיטיב אינו אלא שליח וצינור לקיומה ולהוצאתה לפועל של גזירת הבורא א”כ מדוע 

מחוייב המקבל בהכרת הטוב?

אולם ביאור הענין כך הוא: יש הבדל גדול ומהותי בין הנותן למקבל, כל אחד צריך לראות את 

ענין ההטבה ממבט שונה ולכל אחד מהם היא עבודת ה’. מקבל הטובה מצידו צריך להיות בר 

מעלה, שעבודת ה’ מחייבת אותו להרגיש רגשי הכרת הטוב כלפי מיטיבו. ומאידך נותן הטובה 

צריך להיות בר מעלה להבין שהכל בגזירת השי”ת, שזיכהו להיות כצינור להעביר את ההטבה 

לחבירו, וממילא אינו יכול לתבוע מחבירו הכרת הטוב כלפיו.

לפי זה מובנים היטב דברי רבינו, מצד אחד הוא תמה על זה התובע את חבירו להיות בר מעלה 

ולהביע בפניו הכרת הטוב על ההטבה שהיטיב עמו, אך מאידך הוא גם תמה על מקבל ההטבה 

מדוע אינו בר מעלה להביע הכרת הטוב לחבירו על ההטבה שקיבל ממנו, ואף על גרם גרמא של 

רצון טוב גרידא יש חובת הכרת הטוב, למרות שבסופו של דבר לא יצאה ההטבה לפועל.

רבינו כותב בריש שער עבודת האלוקים שיש חובת הכרת הטוב גם כאשר המיטיב עשה את הטובה 

מתוך שרואה בכך את טובת עצמו, עיי”ש. לאור דבריו הנ”ל מובן היטב, כי אף שאצל המיטיב עיקר 

כוונתו בהטבה היא לתועלת עצמו בלבד, מכל מקום אין זה פוטר את מקבל ההטבה מחיוב הכרת 

הטוב, ומוטל עליו להודות לו על שההטבה נגרמה ונפעלה על ידו. אמנם נכון הוא הדבר שמצד 

המיטיב ההטבה אינה שלימה, ואין בה את הבחינה של לשמה כי התכוון לתועלת עצמו בלבד, מכל 

מקום יש כאן גרם הטבה, כיון שהשי”ת השתמש בו להוציא לפועל על ידו את גזירת ההטבה, ועל 

כן מוטלת על המקבל חובת הכרת הטוב כלפיו )‘שפתי חיים’ מידות ועבודת ה’ ח”א עמוד ש”נ(. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 ארחוה תמוסר  השפט השפח  ארחוה תמוסר 

הנצרכת למלא את בקשתו, 

בו  וישהדל  שיטרח  אחר 

בתנאי  וזאת   – בעצמו 

וטרח  השתדל  שבאמת 

לפעול למען חברו. ]והכוונה 

להטעות  יערים  שלא  בזה 

את חברו לומר לו שהשתדל 

פעל  שלא  בזמן  בשבילו 

למענו כלום )טוב הלבנון([. 

ההנהגה הנכונה בעניני  אבל 

ושונאיו  אויביו  ]כלפי[ 

הרוצים להזיק לו וכלפי חומדיו החומדים את ממונו ]בעלי קנאה[ ומבקשי רעהו, היא: שיבטח בכל מה 

שנוגע לו בעניניתם ]מענייניהם[ על תבורא יהעלת – ישים בטחונו על הבורא יתברך שלא יעלה בידם 

לגרום לו שום היזק או צער ללא רשותו יתברך, ואם יחרפוהו יסבול חרפהם, ואל יגמול לתם כפעלם 

ולא ישיב להם כמעשיהם, אך יגמלם – אלא יגמול איתם חסד, ויעשת לתם כל מת שיוכל לעשוהו מן 

תטוב – ויפעל בכל כוחו ובכל יכולתו להיטיב עמם, ויתכור בלבו שהועלהו ונתקו – שהתועלת והנזק 

ל ּבֹו ְבַעְצמֹו. ּדֵ ּהַ ְטַרח ְוִיׁשְ ּיִ ַאַחר ׁשֶ

ָרָעהֹו,  י  ּוְמַבְקׁשֵ ְוחֹוְמָדיו  אֹוְיָביו  ִעְנְיֵני  ֲאָבל 
ת,  ִיְהַעּלֶ ַתּבֹוֵרא  ַעל  ִעְנְיֵניֶתם  ּבְ ִיְבַטח 

ַאְך  ָפֳעָלם,  ּכְ ָלֶתם  ִיְגֹמל  )לו(ְוַאל  ָהם,  ֶחְרּפָ ְוִיְסּבֹל 

ּיּוַכל ַלֲעׂשֹוהֹו  ֶ ל ַמת ּשׁ ת ָלֶתם ּכָ ִיְגְמֵלם ֶחֶסד ְוַיֲעׂשֶ

ְוִנְתקֹו ּהֹוַעְלּהֹו  ׁשֶ ִלּבֹו  ּבְ )לת(ְוִיְתּכֹר  ַתּטֹוב,   ִמן 

ואחר כך – אחר שפעל ועשה 

את שלו: השתדל וטרח כדי 

על  יבטח  לזולתו,  להיטיב 

שיעזרהו בתשלמהו  תאלתים 

המבקש  רצון  את  למלא   –

ולהשלים הפעולה ההיא. ואם 

ישלימתו – ואם מילא הבורא 

רצון המבקש על ידו, וישימתו סיבת לטובה תולהו – ובחר בו ועשאו האמצעי כדי להיטיב לאחרים, 

יודת לאלוהים על תת – על שזיכהו לכך. ואם ימנע ממנו – למלא בקשתו, ולא יתדמן לו לעשוהו – ולא 

עלה בידו למלא את בקשת חברו, אל יאשים נפשו – את עצמו בכך לומר: איני ראוי וזכאי להיטיב 

ולהביא לאחרים ברכה ]כי על ידי זה ירפו ידיו וימנע מכאן ולהבא מלהיטיב )פת לחם([. ויודיע 

אה חברו – אלא לאחר שהשתדל ולא עלה בידו, יודיע לחברו שלא קיצר – ולא התעצל בהשתדלות 

ְוִאם  ָלָמהֹו.  ַתׁשְ ּבְ ָתֱאלִֹתים  ַעל  ִיְבַטח  ְך  ּכָ ְוַאַחר 

תּוָלהֹו,  ְלטֹוַבה  ת  ִסּבָ יֵמתּו  ַוְיׂשִ ָידֹו,  ַעל  ִליֵמתּו  ַיׁשְ

ן לֹו ַלֲעׂשֹוהֹו,  ּמֵ ּנּו, ְולֹא ִיְתּדַ ַנע ִמּמֶ יֹוֶדת ַעל ֶתת. ְוִאם ִיּמָ

ר, ִקּצֵ ּלֹא  ׁשֶ ֲחֵברֹו  ֶאה  ְויֹוִדיַע  ַנְפׁשֹו,  ים  ַיֲאׁשִ  ַאל 

פר’  )עה”ת  חיים’  ה’חפץ  דרש  עמך”.  בני  את  ולא תטור  “לא תקום  יגמול לתם כפעלם.  לו. ואל 

קדושים(: אין לו לאדם להתרעם על חבירו, על מה שלא הטיב עמו או שלא מילא בקשתו. היות 

ועליו לדעת כי לא נגזר מהשמים שפלוני ייטיב עמו, משל למה הדבר דומה: אדם אחד היה צריך 

את ראובן, הלך ושאל אנשים איה ראובן? אמרו לו: לך למקום פלוני שישנם שם הרבה אנשים אולי 

תמצאנו שם. הלך לשם, וגם שם לא מצאו. האם יעלה עתה בדעתו להתרעם על כל אחד מהנאספים: 

למה שמך שמעון או לוי ולא “ראובן”...? אלא עליו להמשיך ולחפש את ראובן במקום אחר.

כן הדבר הזה, אם בקשת מחבירך טובה, כמו השאילני חפץ פלוני, ולא נענה לך, למה לך לשנאותו 

או להקפיד עליו, אחרי שאין הוא האיש שעליו היה רצון ה’ והשגחתו שייטיב עמך, אלא עליך 

לבקש הטובה והחפץ ממי שנגזר עליך שייטיב עמך! אשרי אנוש יתבונן ויזכור יסוד נפלא זה 

תמיד, בכל מאורעותיו בחיים, כי אז לא יקפיד ולא יתרעם ולבו יהיה בריא ושלם, ולא ינקום ולא 

יטור ולא תעלה קנאתו על אחרים!

לת. ויתכור בלבו שהועלהו ונתקו ביד תבורא יהעלת. כתב ה’בית הלוי’ )הוספות מכת”י(: וגם בעת 

עבורו מה שיאכל למחר וגם לימים אחרים עכת”ד. 

וכן כתב בספר ‘מכתב מאליהו’ )ח”א עמוד 194(, וז”ל: ויש ששאל: אם אין כלום בהשתדלות, ואין בה 

ממש, ואם אני מאמת את זאת גם בחיי, למה אני צריך להשתדל בכל כחי בִעסקי האחר ליעצו ולבנות 

לו פרנסה, למה לא אבטח גם בזה על השי”ת? ומה שאמרו בשם הבעש”ט שאין דבר בעולם לחינם, 

ואפילו חסרון בטחון יש בו צורך, כדי שלא להשתמש בבטחון בנוגע לאחרים, לכאורה זה קשה מאד: 

וכי אפשר לאדם ללוות מדות לפי שעה, להשתמש בבטחון לעצמו, ובחסרון בטחון לאחרים?

ומבאר על פי מה שנאמר בגמרא )ב”ב י’ ע”א( “שאל טורנוסרופוס הרשע את ר”ע אם אלהיכם אוהב 

עניים מפני מה אינו מפרנסם? אמר ליה כדי שנזכה בהם אנן”. והנה האדם צריך שיהיו כל מעשיו 

לשם שמים לעשות רצון קונו, ואם הקב”ה שולח אלינו את העניים שנפרנס אותם אנחנו, איך נחזירם 

אליו ונאמר “פרנסם אתה!”? אמנם נאמר “השלך על ה’ יהבך” – אך כל זאת בעניני עצמך; כי רצון 

הבורא הוא שנשאיר ענינינו אליו והוא ימלא את צרכינו, אבל בצרכי אחרים הלא שלחם אלינו 

שנשתדל למלא את חסרונם, למען נלמד את מדת החסד, ואם נשתמש בבטחון לא ישאר לנו מקום 

לעשות חסד, ע”כ צוה לנו שנשתדל בעד אחרים כמעשה המחוסר בטחון העושה לצרכי עצמו. אבל 

מובן הוא שגם בזה עלינו לדעת כי הכל מיד ה’, ומעשינו רק להתלמד במדת החסד עכ”ל.

וברוחניות לא  זצ”ל שהגשמיות של השני הוא הרוחניות שלי,  וידוע בשם רבי ישראל סלנטר 

אומרים לאדם למעט בהשתדלות אלא אדרבה כל שבכחך עשה.

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה   ארחוה תמוסר  השצא השצ  

וחפצים בטובתו.

את  רבנו  מבאר  עתה 

החלק הרביעי מתוך שבעת 

האדם  שבוטח  הדברים 

תחלק  ופירוש  בבורא: 

הרביעי  החלק   – תרביעי 

הביטחון  חלקי  משבעת 

בעניני  הביטחון  את  כולל 

בעניין   – תלבבוה  חובוה 

קיום המצוות התלויות בלב 

מהייחד  שתאדם  ובתאברים 

בהועלוהם ונתקם – שהתועלת היוצאת מקיומם או הנזק הנגרם מאי קיומם אינם נוגעים לאחרים 

הסובבים אותו, אלא אליו בלבד, ותת, כגון: הצום וכהפילת וכמצוות סוכת וכלולב וכציציה ושמירה 

תשבה ותמועדים, וכן לתימנע מן תעבירוה, וכל חובוה – וכן כל שאר החובות המוטלות על תלבבוה 

אשר לא העבורנת אל תולהו – שאינם נוגעים לאנשים אחרים, והועלוהן ונתקן – והתועלת בקיומן 

וכן ההפסד בעברו עליהן מיוחדוה בו – והן נוגעות רק אליו, מבלי שישפיעו ויגרמו נזק והפסד 

לשאר בני אדם. אופני יושר תבטחון בכולם על

הם  מסורים  אליו,  המגיעים 

בלבד,  יהעלת  תבורא  ביד 

ואין שום אדם ובריה היכולים 

רשותו  ללא  מאומה  להזיקו 

יתברך. ואם יתיו סיבת – אם 

בכל זאת אותם אנשים יהיו 

סיבה ואמצעי ביד ה' לתתיקו 

בידם  שיעלה  כלומר,   –

יחשוב  לצערו,  או  להזיקו 

עליתם טוב – ידון אותם לכף 

זכות, ויחשוד אה עצמו ומעשיו – ויתלה את צערו והפסדו בהנהגתו ובמעשיו הרעים, ברוע תקדמוהיו 

אצל אלתיו – בחטאיו אשר חטא בעבר לפני אלוקיו, ויהחנן אל תאלתים, ויבקש מלפניו לכפר לו 

על עוונוהיו. וכשינהג כך ]שלא ינקום בהם ולא ישנא אותם בלבו וישוב אל ה'[ את ישובו – יחזרו 

ויהפכו אויביו לאתבהו – לאהוב אותו, כמו שאמר תחכם )משלי טת, ת(: 'ברצוה ת' דרכי איש – כאשר 

דרכו של האדם ומעשיו רצויים לפני ה', גם אויביו ישלים אהו' – ויהפכו לאוהביו ויהיו שלמים אתו 

ָבבֹוה  ַתּלְ ִעְנָיֵני חֹובֹוה  ּבְ ַתֵחֶלק ָתְרִביִעי  ּוֵפרּוׁש 
הֹוֲעלֹוָהם  ּבְ ִמְהַיֵחד  ָתָאָדם  ׁשֶ ְוָתֵאָבִרים 

ְוַכּלּוָלב  ת  ּכָ ְוַכּסֻ ת  ִפּלָ ְוַכּהְ ּצֹום  ּכַ ְוֶתת,  ְוִנְתָקם, 

ַנע ִמן  ה ְוַתּמֹוֲעִדים, ְוִתּמָ ּבָ ַ ִמיַרה ַתּשׁ יִציה ּוׁשְ ְוַכּצִ

ר לֹא ַהֲעֹבְרָנת  ָבבֹוה ֲאׁשֶ ָתֲעֵברֹוה, ְוָכל חֹובֹוה ַתּלְ

ִלי  ִמּבְ ּבֹו  ְמֻיָחדֹוה  ְוִנְתָקן  ְוהֹוֲעלֹוָהן  תּוָלהֹו,  ֶאל 

ַעל  ם  ֻכּלָ ּבְ חֹון  ּטָ ַתּבִ ר  יׁשֶ ָאְפֵני  ָאָדם,  ֵני  ּבְ ָאר  ׁשְ

יקֹו, ַיְחׁשֹב  ת ְלַתּתִ ת. ְוִאם ִיְתיּו ִסּבָ ַיד ַתּבֹוֵרא ִיְהַעּלֶ ּבְ

רַֹע  ּבְ יו  ּוַמֲעׂשָ ַעְצמֹו  ֶאה  ְוַיֲחׁשֹד  טֹוב,  ֲעֵליֶתם 

ָתֱאלִֹתים,  ֶאל  ן  ְוִיְהַחּנֵ ֱאלָֹתיו,  ֵאֶצל  מֹוָהיו  ַתְקּדָ

ָיׁשּובּו  ְוָאת  ֲעֹונֹוָהיו,  ר  )לח(ְלַכּפֵ ָפָניו  ִמּלְ ׁש  ִויַבּקֵ

ת(:  טת,  ֵלי  )ִמׁשְ ֶתָחָכם  ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלַאֲתָבהֹו,  אֹוְיָביו 

ִלם ִאּהֹו. ם אֹוְיָביו ַיׁשְ ְרֵכי ִאיׁש ּגַ ְרצֹוה ְיָי ּדַ ּבִ

כן כשיצערהו או יכאיבו אדם, ידע בנפשו כי עוונותיו גרמו והשי”ת גזר עליו בכך, ולא ישית 

מחשבותיו לנקום ממנו, כי הוא אינו סיבת רעתו, כי העוון הוא המסבב, וכמו שאמר דוד ע”ה 

)שמואל-ב’ טז, יא( הניחו לו ויקלל כי אמר לו ה’, תלה הענין בחטאו ולא בשמעי בן גרא, ועוד 

נמצא במצוה זו תועלת רבה להשבית ריב ולהעביר המשטמות מלב בני אדם עכ”ל.

זדונות  החטאים  לזכך  בכולם  המעולה  שבעולם,  התשובות  בכל  האריז”ל:  בפי  מורגל  היה  כן 

ופשעים – היא סבילת העלבונות חירופים וגידופים, והיא מעולה יותר מכל מלקיות וסיגופים. 

בספר חרדים )בחתימה( כותב: למה תסבול יסורים בעולם הזה, ובעולם הבא גיהנם על עונותיך? 

טוב לך אם תסבול חרפת אנוש וגידופיו ולא תענהו, ותשמח ביסורים אלו – כי רפואה הם לנפשך 

מי שיצער  לך לחפש אחרי  היה  לך,  עיני שכל  כותב: אם  ויטל  חיים  רבי  אורך!  וזרח בחושך 

אותך, כי חיים אתה מבקש לך! )שערי קדושה א, ו(. והשל”ה הקדוש כתב, ישמח בחירופים יותר 

מאכילת מעדנים. 

אשר שלט האדם באדם אחר לרע חלילה, יבין הניזק כי הכל מאתו יתברך ואין האדם ההוא רק 

השבט אשר בו מענישים את החייבים, וכמאמר הכתוב )ישעיה י, ה( ‘הוי אשור שבט אפי’, וכתיב 

עוד שם )טו( ‘היתפאר הגרזן על החוצב בו’. ואם כן כשהאדם הפגוע מבקש אז תחבולות ומתחנן 

לרודפו )מהאדם הפוגע בו( ואינו נותן ללבו לבקש מאת ה’, הרי זה דומה ְלמּוֶּכה שבוכה ומרבה 

תחנונים כלפי השבט והמטה שהוכה בהם, ואין לך פתיות גדול מזה, וכמאמר הכתוב )ישעיה ט, 

יא-יב( ‘ארם מקדם ופלשתים מאחור ויאכלו את ישראל בכל פה וגו’ והעם לא שב עד המכהו 

ואת ה’ צבאות לא דרשו’, והבקשה להשבט לא תועיל. וכן בענין מזונותיו של אדם כל יגיעתו 

והשתדלויותיו לא יועילו מאומה להעדיף ולהוסיף לו על הנגזר לו, וכמאמר הכתוב )שמות טז, 

יח( ‘ולא העדיף המרבה והממעיט לא החסיר’, והמן היה סימן לדורות כי ההשתדלות לא יועיל 

כלל להרבות לו עכת”ד.

לח. לכפר עונוהיו. בספר החינוך )מצוה רמ”א( כתב לבאר שורש האיסור של ‘לא תקום’, וז”ל: 

משרשי המצוה שידע האדם ויתן אל לבו כי כל אשר יקרהו מטוב עד רע, הוא סיבה שתבוא 

עליו מאת השם ברוך הוא, ומיד האדם ומיד איש אחיו לא יהיה דבר בלתי רצון השם ב”ה, על 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

השצג השצב  ארחוה תמוסר  תמוסר   ארחוה   

 – תמעשת  על  ותתסכמת 

וההחלטה בלב האדם לעשות 

בבחירתו.  תלויה  הטוב  את 

לכן תבטחון על תאלתים בתת 

ה'  על  בטחונו  ישים  אם   –

בדברים אלה, דהיינו שיבטח 

'שיבחר'  בלבו  שייתן  ה'  על 

ושיימנע  מצוותיו  לעשות 

מלעבור עבירה וחושב שאינו 

בכך,  להתאמץ  בעצמו  צריך 

יהברך תניח ברשוהנו  מכיוון שתבורא   – כי  ]וטיפשות[,  וסכלוה  של טעוה  מעשה  עושה  הוא  הרי 

ומסר בידינו את בחירה עבודהו ותמרוהו – לאדם יש אפשרות לבחור בעבודת ה' או למרוד בו, כמו 

שכהוב )דברים ל, יט(: 'ובחרה בחיים', הרי שאנו מצווים לבחור בעצמנו במעשים הטובים ולהימנע 

מהמעשים הרעים. הבחירה לרדוף אחרי המצוות ולברוח מן העבירות נתונה ביד האדם, ואין לו 

לסמוך על ה' ולאחוז בעניין זה במידת הביטחון. הדבר תלוי בהחלטתו שלו, בכוחו.  אך הדבר 

שכן יש לבטוח בו על ה', ולא תניח ברשוהנו – מפני שדבר זה לא מסר הבורא לרשותנו, הוא השלב 

השלישי, הוא החלק הנוגע לתשלמה תמעשת בעבודת ובעבירת – כלומר בהוצאת הבחירה של האדם 

מהמחשבה והכוונה אל הפועל ואל שלב ביצוע פעולת המצווה או העבירה. דבר זה לא נתן הבורא 

ברשותנו, אלא הוא תלוי בסיבוה – באמצעים וגורמים שונים שפעמים תם חוץ לנו – ואינם נמצאים 

ונמנעוה  לו,  ומצויים  – פעמים שהם מגיעים אל האדם  בידינו וברשותנו, מתדמנוה בקצה תעהים 

בקצהם – ופעמים אינם מצויים לו ]לדוגמא, נתינת צדקה; גם אם גמר האדם בליבו לתת צדקה, 

פעמים שלא יזדמן לפניו עני הגון שיוכל לקיים בו את אשר החליט )טוב הלבנון([.

הצורה  יהברך  תאלתים 

על  הביטחון  של  הנכונה 

האלוהים בכל הנוגע לחובות 

הולך  שאני  מת  היא  הללו, 

ומאלתים  אוהו,  ומבאר 

אשאל - אבקש לתורוה אוהי 

את תאמה ברחמיו.

עוסק  זה  שחלק  מכיוון 

יש  המצוות,  קיום  בעניין 

שכן  במיוחד,  בו  לעיין 

באדם:  תלוי  הוא  לכאורה 

הבחירה  לאדם  ניתנה 

לבחור בטוב או ברע, הדבר 

ואינו  ובהחלטתו  ברשותו 

דרך  כן  על  בהקב"ה,  תלוי 

הביטחון בה' בעניין זה דורשת הסבר מיוחד, כפי שיבואר להלן:

קיום  עושה שיש בפעולתן  כל הפעולות שאדם   – כך: כי מעשי תעבודת ותעבירת  תוא  וביאורו 

מצוה או ח"ו עבירה לא ייהכנו לאדם – אין אפשרות לאדם לעשותן כי אם בתיקבץ ובצירוף שלשת 

דברים: תאחד, הוא תבחירת בלבו ומצפונו – שיבחר האדם בלבו ובמצפונו את הפעולה שברצונו 

לעשות ]כלומר, תחילה בוחר האדם בלבו בהרהור בעלמא שראוי לעשות דבר זה )מרפא לנפש(. 

"עשיית פעולה באופן שגרתי וסתמי אין בה תועלת כלל ורק מעשים הבאים מכוח בחירת הלב 

ואין די בבחירת הלב אלא נדרשת בחירה במצפון  בעשייתם, הם המעשים שיש בהם תועלת, 

הלב..." )'אור יחזקאל', ח"ו יראה ומוסר עמ' קנ"ט בביאור דברי רבנו([. והשלב תשני הוא, תכוונת 

ותתסכמת לעשוה מת שבחר בו – שיחליט האדם ויסכים להוציא אל הפועל את המעשה שבחר 

ובהזמנה,  בהליכה  הדבר  לעשות  ולהתאמץ  עצמו  להכין  התחיל  ]כלומר, שכבר  לעשותו  בלבו 

אך עדיין לא נגמר )מרפא לנפש([. והשלב תשלישי הוא, שישהדל לגמור תמעשת עצמו באבריו 

תנראים – שישתדל להוציא את המעשה לפועל על-ידי אבריו הגלויים, ויוציאתו ממחשבתו אל גדר 

תמעשת בפועל, להביא מחשבתו לכלל מעשה. והנה מת שאינו נעלם ממנו בתם – בשני השלבים 

הראשונים לא נעלם מאתנו במה עלינו לבחור, כבחירה תעבודת ותעבירת – שהרי הבחירה היא בין 

עבודת ה' לבין התעלמות מרצונו או מרידה בו, ותכוונת

ֶתת  חֹון ַעל ָתֱאלִֹתים ּבָ ּטָ ת, ַתּבִ ֲעׂשֶ ָמת ַעל ַתּמַ ְוַתַתְסּכָ

ְרׁשּוֵהנּו  יַח ּבִ ַרְך ִתּנִ י ַתּבֹוֵרא ִיְהּבָ ָטעּוה ְוִסְכלּוה, )לט(ּכִ

ָבִרים ל, יט(:  הּוב )ּדְ ּכָ מֹו ׁשֶ ִחיַרה ֲעבֹוָדהֹו ְוַתְמרֹוהֹו, ּכְ ּבְ

ָלַמה  ַתׁשְ ְרׁשּוֵהנּו  ּבִ יַח  ִתּנִ ְולֹא  ים,  ַחּיִ ּבַ ּוָבַחְרּהָ 

ֵתם חּוץ  א ְבִסּבֹוה ׁשֶ ת ָבֲעבֹוָדת ּוָבֲעֵבָרת, ֶאּלָ ֲעׂשֶ ַתּמַ

ְקָצָהם. ים ְוִנְמָנעֹוה ּבִ ְקָצה ָתִעּהִ נֹוה ּבִ ּמְ ָלנּו, ִמְתּדַ

ֲאִני ְמָבֵאר אֹוהֹו, ּוֵמֱאלִֹתים  ֶ ַרְך ַמת ּשׁ ָתֱאלִֹתים ִיְהּבָ

ַרֲחָמיו. ַאל ְלתֹורֹוה אֹוִהי ָתֱאֶמה ּבְ ֶאׁשְ

ְכנּו  ִיּהָ לֹא  ְוָתֲעֵבָרת  ָתֲעבֹוָדת  י  ַמֲעׂשֵ י  ּכִ ְותּוא, 
ְדָבִרים.  ת  לׁשָ ׁשְ ֵבץ  ִתּקָ ּבְ ִאם  י  ּכִ ָלָאָדם 

ָנת  ּוָ ַתּכַ ִני,  ֵ ְוַתּשׁ ּוַמְצּפּונֹו,  ְבִלּבֹו  ִחיָרת  ַתּבְ ָתֶאָחד, 

י,  ִליׁשִ ְוַתׁשְ ּבֹו,  ַחר  ּבָ ֶ ּשׁ ַמת  ַלֲעׂשֹוה  ָמת  ְוַתַתְסּכָ

ְרִאים  ַתּנִ ֵאָבָריו  ּבְ ת  ֲעׂשֶ ַתּמַ ִלְגֹמר  ל  ּדֵ ּהַ ׁשְ ּיִ ׁשֶ

ֶנְעָלם  ֵאינֹו  ֶ ּשׁ ּוַמת  ת.  ֲעׂשֶ ַתּמַ ֶדר  ּגֶ ֶאל  ְויֹוִציֵאתּו 

ָנת  ּוָ ְוַתּכַ ְוָתֲעֵבָרת,  ָתֲעבֹוָדת  ְבִחיַרה  ּכִ ָבֶתם,  ּנּו  ִמּמֶ

תשלמה  ברשוהנו  תניח  ולא  ותמרוהו...  עבודהו  בחירה  ברשוהנו  תניח  יהברך  תבורא  כי  לט. 

ב(:  לג,  )ברכות  חז”ל  שאמרו  במה  הביאור  נמצא  רבינו  דברי  לפי  ובעברת.  בעבודת  תמעשת 

 ‘הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים’ שזהו רק לבחירה שהיא ביד האדם ולא לעשיית המעשים

בפועל.

בספר ‘שפתי חיים’ )מועדים ח”ב עמוד תל”ג( הביא לבאר על פי דברי רבינו את מה שכתב רש”י 

‘אז כשראה הנס עלה בלבו שישיר שירה... אמר לו לבו  ‘אז ישיר משה’,  )שמות טו, א( עה”פ 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 ארחוה תמוסר  השצת השצד  ארחוה תמוסר 

הפועל אינה תלויה בו, אלא 

כמבואר  המזדמנות  בסיבות 

לא  אם  שגם  נמצא  לעיל, 

הפועל,  אל  מחשבתו  יצאה 

יינתן לו שכר עבור בחירתו 

בתחום  שנעשתה  הטובה, 

כפי  וההחלטה,  המחשבה 

יתדמנו  ואם  להלן:  שיתבאר 

גמר תמעשת  וייהכן  תסיבוה 

בעבודהו – ואם יזדמנו לאדם 

יוכל  ידם  שעל  הגורמים 

לעשות את המצווה ולהוציא מחשבתו והחלטתו אל הפועל, אשר קדמת בחירהנו בת – אותה מצווה 

שהחליט ובחר לקיימה, יתית לנו תשכר תגדול – אז יקבל את השכר המלא ]מכיון שנשלמו באותו 

מעשה כל שלושת התנאים הנצרכים למי שבחר בעבודת ה' ובקיום המצוות, יהיה שכרו מושלם[, 

ראשית על תבחירת בעבודת – על עצם רצונו לקיים את המצווה, ושנית על תכוונת לעשוהת – על 

שהחליט והסכים בליבו לעשותה, ושלישית על תשלמה מעשית באברים תנראים – על גמר מעשה 

גמר  את  למלא  אפשרות  לאבריו  תהיה  לא  ואם   – מן תאברים  ימנע  ואם  כפיו.  בפועל  המצווה 

תמעשת – לגמור בפועל את מעשה המצווה כרצונו, אז יתית לנו - יזכה על כל פנים לשכר על 

עצם תבחירת בטוב ועל תכוונת וההחלטה והנכונות לקיים את המצווה, כאשר תכרנו במת שקדם – 

כמו שהזכרנו בהקדמתנו ]לעיל פרק ג' בהקדמה החמישית ד"ה ונתבררו ממנו: "ויתחייב אחר זה 

הגמול והעונש ואפילו לא גמר בהם המעשה". ועיין עוד שער עבודת האלקים סוף פרק ט' )מרפא 

לנפש([, וכן הוא גם בנוגע לתעונש שייענש האדם על בחירתו ועשייתו את מעשה תעבירת. 

וזאת  בה',  הביטחון  על  להסתמך  אין  המצוות  בקיום  הבחירה  שבעניין  רבנו  בדברי  נתבאר 

בשונה מהבחירה של האדם באמצעי הפרנסה שבה על האדם לשים את בטחונו אך ורק בה' כפי 

ויסמוך האדם על  ואם יבטח 

עבודהו,  בבחירה  תאלתים 

ולא אכוין  ויאמר: לא אבחר 

במחשבתי  אחליט  ולא 

לעשוה כלום מענייני עבודה 

תבורא, עד שיבחר לי הקב"ה 

בעבורי את תטוב ממנת ויורה 

לי את הדרך הנכונה ביותר 

שהבורא  כלומר,  לעבדו, 

הוא ייתן בלבי לבחור ויזמין 

לפני העבודה הטובה בעיניו, 

זה  אדם  כבר העת  בכך  הרי 

מהדרך תישרת, ומעדו רגליו 

מאופני תנכונת – ונטו רגליו 

מהדרך הישרה והנכונה, כי הרי תבורא יהברך כבר ציונו לבחור בעצמנו במעשי תעבודת – בקיום 

המצוות וציוונו לכוין אלית – ולדבוק בקיומן בתשהדלוה ותסכמת – על ידי השתדלות והחלטה, 

ולקיימן בלב שלם למען שמו תגדול, ותודיענו, שתוא אופני – שזוהי הדרך תנכונת לנו - בעבורנו 

בעולם תתת ובעולם תבא, ולכן אין לנקוט דרכי ביטחון בעצם הבחירה, שהרי מוטל על כל אחד 

ואחד לבחור את הטוב בעצמו.

כיון שנתבאר שבחירתו של האדם נעשית בחלק המחשבה וההחלטה, אולם הוצאת מחשבתו אל 

ת  ֲעׂשֶ ַתּמַ ַמר  ּגְ ֵכן  ְוִיּהָ ּבֹוה,  ַתּסִ נּו  ּמְ ִיְתּדַ ְוִאם 
ר ָקְדָמת ְבִחיָרֵהנּו ָבּת, ִיְתֶית  ַבֲעבֹוָדהֹו ֲאׁשֶ

ְוַעל  ָבֲעבֹוָדת,  ִחיָרת  ַתּבְ ַעל  דֹול  ַתּגָ ָכר  ַתּשָׂ ָלנּו 

ֵאָבִרים  יָת ּבָ ָלַמה ַמֲעׂשֶ ָנת ַלֲעׂשֹוָהּת, ְוַעל ַתׁשְ ּוָ ַתּכַ

ת,  ֲעׂשֶ ַמר ַתּמַ ַנע ִמן ָתֵאָבִרים ּגְ ְרִאים. )מ(ְוִאם ִיּמָ ַתּנִ

ָתַכְרנּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָנת,  ּוָ ְוַתּכַ ִחיָרת  ַתּבְ ַכר  ׂשְ ָלנּו  ִיְתֶית 

ַדם, ְוֵכן ָתעֶֹנׁש ַעל ָתֲעֵבָרת. ּקָ ֶ ַמת ּשׁ ּבְ

ֲעבֹוָדהֹו,  ְבִחיַרה  ּבִ ָתֱאלִֹתים  ַעל  ִיְבַטח  ְוִאם 
ַלֲעׂשֹוה  ן  ֲאַכּוֵ ְולֹא  ֶאְבַחר  לֹא  ְויֹאַמר: 

ַתּטֹוב  ִלי  ְבַחר  ּיִ ׁשֶ ַעד  ַתּבֹוֵרא,  ֵמֲעבֹוַדה  לּום  ּכְ

ַרְגָליו  ּוָמֲעדּו  ָרת,  ַתְיׁשָ ֶרְך  ִמּדֶ ָעת  ּהָ ָבר  ּכְ ת,  ּנָ ִמּמֶ

נּו  ִצּוָ ָבר  ּכְ ַרְך  ִיְהּבָ ַתּבֹוֵרא  י  ּכִ כֹוָנת,  ַתּנְ ֵמָאְפֵני 

לּוה  ּדְ ּהַ ִתׁשְ ן ֵאֶליָת ּבְ י ָתֲעבֹוָדת ּוְלַכּוֵ ַמֲעׂשֵ ִלְבחֹר ּבְ

ְותֹוִדיָענּו,  דֹול,  ַתּגָ מֹו  ִלׁשְ ֵלם  ׁשָ ּוְבֵלב  ָמת  ְוַתְסּכָ

ּוָבעֹוָלם  ת  ַתּתֶ ָבעֹוָלם  ָלנּו  כֹוָנת  ַתּנְ ָאְפֵני  תּוא  ׁשֶ

א. ַתּבָ

מ. ואם ימנע מן תאברים גמר תמעשת יתית לנו שכר תבחירת ותכוונת. כי בשני דברים אלו )בחירה 

וכוונה( לחוד כבר קיים מצות עשה של ‘ובחרת בחיים’. ומטעם זה אמרו חז”ל )קידושין מ, א( ‘חשב 

אדם לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה’, מפני שאת חלקו בעשיית 

המצוה שהיא הבחירה בטוב, עשה כבר בשלימות )‘שפתי חיים’ מידות ועבודת ה’ ב’ עמוד כ”ד(.

שישיר... שהיו”ד על שם המחשבה נאמרה’. כלומר, הוקשה לרש”י, מדוע כתוב ‘אז ישיר’ בלשון 

עתיד, ולא ‘אז שר’ בלשון הווה? על כך תירץ, שעלה בלבו שישיר בעתיד, אך עדיין קשה, מדוע 

ציינה התורה את רצונם לשיר ולא את שירתם בפועל? וביאר הגה”צ רבי אבא גרוסברד זצ”ל 

שעיקר חלקו ומעלתו של האדם היא הבחירה בטוב, ולא ההוצאה לפועל שזה כבר לא תלוי בו. 

וכמו שכתב בעל החובות הלבבות ‘כי הבורא הניח ברשותנו בחירת עבודתו והמרותו... ולא הניח 

ברשותינו השלמת המעשה בעבודה ובעבירה, אלא בסיבות שהם חוץ לנו מזדמנות בקצת העיתים 

ונמנעות בקצתם’. נמצא שמעלתם של ישראל בשירה היתה ברצון ובבחירה לשיר, שזה היה תלוי 

בהם כבעלי בחירה, ולא בשירה באופן מעשי, לכן כתוב ‘אז ישיר’ עכ”ל. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  השצת השצו   תמוסר   ארחוה   

שנוגע  במה   – בענין  תעולם 

יהברך  באלתים  לתבטחון 

תעולם  עניני  בשאר  זה:  הוא 

לא  פרנסתו  להשגת  הנוגעים 

ותרע  תטוב  אופני  לנו  נגלו 

מבלעדי  תסיבוה  מן  בסיבת 

לנו  התגלה  לא   - שאריהם 

הטובים  האמצעים  הם  ֵאילּו 

להשגת  ביותר  והמועילים 

הפרנסה מבין שאר האמצעים 

]ואין האדם יודע איזו מלאכה 

או איזה משא ומתן יועיל לו 

להשגת הפרנסה יותר מאמצעי 

אחר[, ולא אופני תתפסד ותרע 

בקצהם בלהי קצהם – וכמו כן 

לא התגלה לנו אילו אמצעים 

להשגת  ומזיקים  מפסידים 

יותר  אותה  ומונעים  הפרנסה 

יודעים על איתו מלאכת מן  אנו  ואין  בדעתנו,  הרי לא עמדנו  לחם(, כי  פת  )עפ"י  האמצעים  משאר 

תמלאכוה ראוי שנתעסק בה שהיא הטובת לנו ובעבורנו, והיא יוהר ראוית ומתאימה לבקשה תטרף 

– להשגת פרנסתנו ותבריאוה ותטוב – ובריאותנו וטובתנו, וגם לא ידוע לנו באיתו סחורת וסוג מסחר, 

ובאיתו דרך ושיטה נשיג פרנסה, או באיתת מעשת ופעולה מן תמעשים תעולמיים – מן הפעולות הגשמיות 

שיש בעולם נצליח כשנהגלגל ונתעסק בתם. וכיוון שאין אנו יודעים מהו הטוב בשבילנו, לכן מן תדין 

עלינו – מחוייבים אנו מכוח הסברא, שנבטח באלתים בבחירהת – שנבטח על ה' יתברך שייתן בליבנו 

את הבחירה הנכונה ואת העצה הנכונה, ותשלמהת לעתרנו על מת שיש בו טובהנו – ושיעזרנו להוציא 

אל הפועל ולהשלים בחירה זו שתעמוד לטובתנו, וזאת ]יש להסתמך על הביטחון בה'[ לאחר שנהגלגל 

עליתם – שנעסוק באמצעים הראויים לפי דעתנו להשיג על ידם פרנסתנו, וגם לאחר שנהחנן אליו 

לתעיר את לבבנו – שייתן בליבנו את כוח השיפוט הנכון לבחירה תטובת ותראוית לנו מתם – לבחור את 

האמצעים הטובים והמתאימים ביותר בעבורנו ]אמנם כיוון שהשי"ת יודע איזו סיבה טובה בעבורו, 

לפיכך לא ירבה האדם להתפלל שיצליח דווקא בסיבה מסוימת, וגם לא יכאב לבבו, אם לפעמים לא 

שנתבאר לעיל. את החילוק 

עתה  רבנו  בא  הדברים  בין 

לבאר: ותתפרש - וההבדל שבין עבודה תבורא ובין שאר מעשי - ענייני

ָאר  ְ ּשׁ ׁשֶ ַרְך,  ִיְהּבָ אלִֹתים  ּבֵ חֹון  ּטָ ַתּבִ ִעְנַין  ּבְ ָתעֹוָלם 

ְוָתַרע  ַתּטֹוב  ָאְפֵני  ָלנּו  ִנְגלּו  לֹא  ָתעֹוָלם  ִעְנָיֵני 

ָאְפֵני  ְולֹא  ֵאִריָהם,  ׁשְ ְלֲעֵדי  ִמּבַ ּבֹוה  ַתּסִ ִמן  ת  ִסּבָ ּבְ

י לֹא ָעַמְדנּו  י ְקָצָהם, ּכִ ְלּהִ ְקָצָהם ּבִ ַתֶתְפֵסד ְוָתַרע ּבִ

ָלנּו,  ּטֹוָבת  ׁשֶ ָלאכֹוה  ַתּמְ ִמן  ְמָלאָכת  ֵאיתֹו  ַעל 

ְוַתּטֹוב,  ִריאּוה  ְוַתּבְ ֶרף  ַתּטֶ ה  ׁשַ ְלַבּקָ ְראּוָית  ְויֹוֵהר 

ת  ַמֲעׂשֶ ּוְבֵאיֶתת  ֶדֶרְך,  ּוְבֵאיתֹו  ְסחֹוָרת,  ְבֵאיתֹו  ְולֹא 

ֶתם.  ל ּבָ ְלּגֵ ְהּגַ ּנִ ׁשֶ ים ַנְצִליַח ּכְ ים ָתעֹוָלִמּיִ ֲעׂשִ ִמן ַתּמַ

ְבִחיָרָהּת  ּבִ אלִֹתים  ּבֵ ְבַטח  ּנִ ׁשֶ ָעֵלינּו  ין  ַתּדִ ּוִמן 

ׁש ּבֹו טֹוָבֵהנּו, ַאַחר  ּיֵ ֶ ָלָמָהּת ְלָעְתֵרנּו ַעל ַמת ּשׁ ְוַתׁשְ

ְלָבֵבנּו  ְלָתִעיר  ֵאָליו  ן  ְוִנְהַחּנֵ ֲעֵליֶתם  ל  ְלּגֵ ְהּגַ ּנִ ׁשֶ

ִלְבִחיַרה ַתּטֹוָבת ְוָתְראּוָית ָלנּו ֵמֶתם.

י  ַמֲעׂשֵ ָאר  ּוׁשְ ַתּבֹוֵרא  ֲעבֹוַדה  ין  ּבֵ ׁשֶ ְוַתֶתְפֵרׁש 

פי  ‘אם בחקתי תלכו’ על  הי”ז( פירש את הפסוק  ג’, האופן  כ”ו,  )ויקרא  ה’אור החיים’ הקדוש 

מאמרם ז”ל הנ”ל ‘חשב אדם לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה’. 

ועל כך נאמר “אם בחקתי תלכו” בלשון עתיד, כלומר תחשבו ללכת בהם, “ואת מצותי תשמרו”, 

תחשבו לשמור, “ועשיתם אותם”, מעלה אני עליכם כאילו כבר עשיתם.

ה’חפץ חיים’ )‘נצח התורה’, פ”ג( פתח במשל: מעשה בגביר אדיר שהשתדך עם גביר כמותו, שהבטיח 

לסלק סכום גדול כנדוניה. הורעו עסקיו של המחותן ונתמוטטו נכסיו, ולא עלה בידו למלא התחייבותו. 

נתבטל איפוא הקשר, והגביר השתדך עם גביר אחר. לימים, חגג הגביר שמחה. אמר למשרתו לשלוח 

ולו?,  לי  “מה  מנכסיו?"  שירד  הגביר  את  גם  “האזמין  המשרת:  שאל  ומכריו.  קרוביו  לכל  הזמנות 

תמה העשיר. “כמעט והיה לך למחותן”, הזכיר המשרת. “כמעט, אין זה כלום”, השיב העשיר. אמנם 

אנחנו, רחוקים  עתה  באשמתו.  הדבר  היה  לא  אם  גם  בידו,  עלתה  לא  אך  רציתי,  ואני  רצה   הוא 

וזר הוא לי”...

כך הוא ביחסי קרובים בשר ודם, אך שונה הדבר בעבודת מלכנו יתברך. “ישמח לב מבקשי ה’” 

)תהלים קה, ג(, אם רק רוצים הם, גם אם לבסוף לא יעלה הדבר בידם, בגדר “חישב לעשות מצוה 

ונאנס ולא עשאה”, נחשבים הם ‘כמחותנים’, ומעלה עליהם הכתוב כאילו עשאוה. 

כך הסביר החפץ חיים מה שאמרו בגמרא )ברכות כח, ב( “מודה אני לפניך ה’ אלקי ששמת חלקי 

מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקי מיושבי קרנות... שאני עמל ומקבל שכר, והם עמלים ואינם 

מקבלים שכר”. ויש להבין, והלא גם יושבי קרנות אם יעמלו יקבלו שכר על עבודתם. ומהו שאמרו 

שהם עמלים ואינם מקבלים שכר? ברם, הם אינם מקבלים שכר על העמל גרידא, אלא על תוצאותיו. 

ולדוגמא, אם יעמול הסנדלר ויוציא מתחת ידיו זוג נעליים, ימכרנו במחירו. והיה אם לא תצלח בידו 

מלאכתו ונתקלקלו המנעלים, לא יקבל עבורם מאומה. הוא הדין אם בילה זמן רב בייצורם או זמן מועט, 

אין הוא מקבל שכר עבור הטורח והזמן, אלא עבור התוצאה בלבד. שונה הדבר בשכר התורה והמצוות, 

שלפום צערא אגרא )אבות סוף פרק ה( ומקבלים שכר עבור עצם העמל ומידתו. וככל שיגדל הטורח 

ירבה השכר בכפל כפליים, כמו שאמרו )באבות דרבי נתן פ”ג( “טוב אחד בצער ממאה שלא בצער”.

ועל כך נאמר “ולך ה’ החסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו” )תהלים סב, יג(. חסד מיוחד הוא 

שאין הקב”ה משלם לפי התוצאה, אלא לפי המעשה והטורח!

 עיונים 
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 ארחוה תמוסר  השצט השצח  ארחוה תמוסר 

רמז  מכאן  י"א  עזרא:  האבן 

הבא  לעולם  המצוות  לשכר 

)פתחי לב(. 

רק  מדוע  נוסף  הסבר  ועוד 

יש  הזה  העולם  בענייני 

לבטוח בה' ולא בענייני עבודת הבורא יתברך: כי בעניני תעולם הזה, יש לפעמים שהשוב תסיבת 

ישתנה   – האדם  של  לפרנסתו  עתה  טוב  שהוא  האמצעי   – ותמגונת משובחה  תמשובחה מגונת, 

בזמן מאוחר לרע, והרע עתה לפרנסתו – יהפוך בעתיד לטוב, ולכן אין הוא יודע באיזה אמצעי 

לבחור, ועליו לבטוח בה' שיעזרהו לבחור את האמצעי שהוא באמת לטובתו. אך בעניין תעבודת 

– בתחום הרוחני אין הדבר כך, כי תמגונת ]העבירות[ אינם כן   – קיום המצוות ומעשה תעבירת 

ותמשובח

תיענה משאלתו. זוהי כוונת 

הרא"ש במה שכתב )ארחות 

ס"ט(  סי'  להרא"ש  חיים 

מאלו  ]חוץ  דרכיך  'ובשאר 

ה'[  לעבודת  הקשורות 

)פירוש  יהבך'  ה'  על  השלך 

הגר"ח  לרבינו  חיים'  'מקור 

על  שליט"א  קניבסקי 

הרא"ש שם ס"ק מ"ח([.

יהברך  תבורא  בעבודה  אבל 

שקשור  מה  בכל  אולם   –

ההנהגה  רוחניות  לבחירות 

איננת כן ושונה היא במהותה, 

הבורא  תודיענו  שכבר  מפני 

הדרך  אופני  בתורה  יתברך 

ויש  לעבודתו  בת  תנכונת 

ללכת בה, וכבר ציונו לבחור 

בת בעצמנו, והבטיח לנו שכר על זה, ונהן לנו את תיכולה עלית – לבחור בה. ולכן אם נימנע מהבחירה 

בעצמינו ונהחנן אליו – אל הבורא בבחירהת – שהוא יעזרנו ויורנו לבחור בדרך הנכונה, ונבטח עליו 

בתראוהנו – ונסמוך עליו שיראה לנו אופני תטוב לנו – את הדרך הטובה בעבורנו ויעזרנו לבחור 

בטוב, נתית הועים בדברינו – נעשה טעות בתחנונים אלו, וסכלים בבטחוננו – ונהיה טיפשים בביטחון 

זה הקורא להקב"ה לבחור בעבורנו, מפני שכבר קדמת תודעהו אוהנו – שהרי הבורא כבר הקדים 

והודיע לנו בתורתו הקדושה את דרכי תעבודת, אשר יועילנו – אשר יביאו לנו תועלת בעולם תתת 

ובבא – ובעולם הבא, כמו שאמר בנוגע לשכר העולם הזה )דברים ו', כ"ד(: 'ויצונו ת' לעשוה אה כל 

תחקים תאלת ליראת אה ת' אלתינו לטוב לנו כל תימים', הרי שהבטיח לנו שכר בעולם הזה, ואמר 

בגמול – בנוגע לשכר תעולם תבא )דברים ו', כ"ת(: 'וצדקת התית לנו כי נשמר לעשוה' – בפסוק זה 

מבטיח ה' לנו שכר בעולם הבא, וכך פירש בתרגום יונתן: וזכו יהא נטיר לנא 'לעלמא דאתי'. וכך כתב 

ת  ּבָ ַתּסִ ׁשּוב  ּהָ ׁשֶ ֵיׁש  ָתעֹוָלם,  ִעְנְיֵני  י  ּכִ ְועֹוד, 
ַאְך  ַחה,  ּבַ ְמׁשֻ ת  ְוַתְמֻגּנָ ת  ְמֻגּנָ ַחה  ּבַ ַתְמׁשֻ

ח  ּבָ ְוַתְמׁשֻ ת  י ַתְמֻגּנֶ ּכִ ן,  ּכֵ ְוָתֲעֵבָרת ֵאיָנם  ָתֲעבֹוָדת 

ֵני  ִמּפְ ֵכן,  ת  ֵאיֶנּנָ ַרְך  ִיְהּבָ ַתּבֹוֵרא  ֲעבֹוַדה  ֲאָבל 
נּו  ְוִצּוָ ָבּת,  כֹוָנת  ַתּנְ ָאְפֵני  תֹוִדיָענּו  ָבר  ּכְ ׁשֶ

ן  ִנְהַחּנֵ ְוִאם  ָעֶליָת.  ַתְיֹכֶלה  ָלנּו  ְוָנַהן  ּת,  ּבָ ִלְבחֹר 

ָאְפֵני  ַתְראֹוֵהנּו  ּבְ ָעָליו  ְוִנְבַטח  ְבִחיָרָהּת,  ּבִ ֵאָליו 

ּוְסָכִלים  ְדָבֵרינּו  ּבִ הֹוִעים  ִנְתֶית  ָלנּו,  ַתּטֹוב 

אֹוָהנּו  תֹוָדָעהֹו  ָקְדָמת  ָבר  ּכְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ִבְטחֹוֵננּו,  ּבְ

א,  ת ּוַבּבָ ר יֹוִעיֵלנּו ָבעֹוָלם ַתּתֶ ְרֵכי ָתֲעבֹוָדת, ֲאׁשֶ ּדַ

ל  נּו ְיָי ַלֲעׂשֹוה ֶאה ּכָ ָבִרים ו, כד(: ַוְיַצּוֵ ָאַמר )ּדְ מֹו ׁשֶ ּכְ

ָלנּו  ְלטֹוב  ֱאלֵֹתינּו  ְיָי  ֶאה  ְלִיְרָאת  ת  ָתֵאּלֶ ים  ַתֻחּקִ

ָבִרים ו, כת(:  א )ּדְ ְגמּול ָתעֹוָלם ַתּבָ ִמים, ְוָאַמר ּבִ ל ַתּיָ ּכָ

ֹמר ַלֲעׂשֹוה. י ִנׁשְ ְתֶית ָלנּו ּכִ )מא(ּוְצָדָקת ּהִ

העבד הקנוי לרבו והוא חייב לעבוד אותו, אם יתן לו רבו עוד שכר בעבודתו צדקה הוא עושה 

עמו עכת"ד. וכן כתב הרמב"ם בפיהמ"ש אבות א' ג', ששכר המצוות קרוי פרס, וז"ל: 'פרס' יקרא 

הגמול אשר יגמל האדם ממי שאין לו טובה עליו אבל יעשה זה על דרך החסד והחנינה, כמו 

שיאמר אדם לעבדו או לבנו הקטן או לאשתו עשה לי כך וכך ואתן לך דינר או שנים, זהו ההפרש 

אשר בין 'פרס' ל'שכר', כי השכר הוא שינתן בדין עכ"ל.

וכן הוא במדרש דברים רבה ריש פרשת ואתחנן: לא נתפלל משה אלא בלשון תחנונים, אר"י 

מכאן אתה למד שאין לבריה כלום אצל הקב"ה שהרי משה רבן של כל הנביאים לא בא אלא 

בלשון תחנונים, א"ר לוי למה לא בא משה אלא בלשון תחנונים וכו', כן אמר הקב"ה למשה וחנותי 

את אשר אחון, א"ל מי שיש לו בידו ורחמתי במדת רחמים אני עושה עמו, ומי שאין לו בידו 

וחנותי, במתנת חנם אני עושה עמו עכ"ל.

והביאור בזה, כי האדם מרגע יצירתו מחוייב הוא לבורא ככל אשר יצוונו כתשלום על כל הטובה 

שהטיב עמו, ובעשיית המצוות הוא כפורע חוב לאדונו ואיך יבקש שכר על זה?! וכמו שכתב 

רבינו יונה )אבות ב' ח'( במה שאמרו אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך 

נוצרת, וז"ל: הקב"ה לא המציאך יש מאין רק לעשות תורתו, וגם מזה הטעם אין לך להחזיק טובה 

לעצמך, אם עשית תורה הרבה כי לכך נבראת, משל לבעל חוב שפרע חובו, וכי מחזיקין לו טובה 

על כך, וזאת המידה גם כן היא על המצוות, שאם עשית מצוות הרבה אל תחזיק טובה לעצמך, 

כי לכך נוצרת עכ"ל.  מא. וצדקת התית לנו כי נשמור לעשוה. ברמב"ן עה"פ שם כתב: קרא גמול המצוות 'צדקה', כי 
 עיונים 
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תמוסר  ארחוה  ההא הה   תמוסר   ארחוה   

ואני  ת'  בעדוהיך  'דבקהי 

לכן  תמיד,  בהם  מתעסק 

אבקש ממך אל הבישני' – אל 

כשלא  בושה,  לידי  תביאני 

הנכונה  הדרך  על  אבינם 

קיט,  )התלים  ואמר  )רד"ק(, 

מג(: 'ואל הצל מפי דבר אמה 

– מאד אני מבקש  עד מאד' 

את  מפי  תסיר  שלא  ממך 

דבר האמת, שלא אהיה נוטה 

משפטי  בהוראת  מהאמת 

התורה, 'כי למשפטך יחלהי' 

שתודיעם  מייחל  אני  כי   –

ותלמדם לי )רד"ק ומצודת דוד(. כל התפילות שהוזכרו מבקשות על גמר הדבר ועשייתו בשלימות 

הרצויה אחרי הבחירה בטוב.

וכל תת ראית – ומכל בקשותיו של דוד המלך הכתובות בפסוקים אלו מוכח, שבחירהו של דוד 

המלך ע"ה תיהת - שבחר בעצמו במעשת תעבודת - לקיים את מעשי עבודת ה', וכמו שאמר דרך 

אמונה 'בחרתי', בלשון עבר, הרי שכבר בחר בדרך הטוב. ]וכן בפסוק 'הדריכני באמתך' מסיים 

'אותך קויתי כל היום'. ובפסוק 'הדריכני בנתיב מצוותיך' מסיים 'כי בו חפצתי'. ובפסוק 'ואל תצל' 

וגו' מסיים 'כי למשפטיך יחלתי'. )פת לחם([, אך – אין להסתפק בבחירה בטוב ובנוסף לה תהפלל 

אל תאלתים על שני דברים: אחד מתם, שה' יעזרהו לייחד לבבו – לרכז את מחשבותיו לעבודתו 

יתברך יותר ויותר בלי שום פניות, ויעזרהו ה' לחתק את בחירהו בעבודהו יתברך בתרחקה – על ידי 

שירחיק את טרדוה תעולם הזה מליבו

היוצא  הטוב  כי   – מתם 

מקיום המצוות, והרע היוצא 

יעהק  לא  עבירות  מעשיית 

ישתנה ממצבו  – לא  מענינו 

היום למצב אחר בעתיד, ולא 

יהחלף - ישתנה לעולם ממה 

שהוא, ומאחר שברור שקיום 

אמיתית  טובה  הוא  המצוות 

העבירות  ועשיית  ונצחית 

היא רעה קיימת, עליו לבחור 

ואין  בעצמו בקיום המצוות, 

בה'  זה  בתחום  לבטוח  לו 

בעשיית  לבחור  לו  שיעזור 

המצוות.

ראוי  שכן  ]הדבר[  מת  אבל 

לבטוח בו עליו על הבורא יתברך, בענייני עבודת ה' תוא על גמר מעשת תעבודת והמצוות, אחר 

בחירהת – לאחר שבחר האדם לקיים המצוות בלב שלם ונאמן - ובנאמנות, ותסכמת ותשהדלוה – 

ולאחר שהחליט והשתדל לקיימן בבר לבב – בלב טהור ונקי, ומתוך כוונת לקיימן למען שמו תגדול. 

ובתת – בגמר מעשה המצוות אנחנו חייבין לתהחנן אליו לעתור אוהנו בו - עלינו לבקש שיעזרנו 

לגמור ולהוציא לפועל את מעשה המצווה להשלימה ולתורוה אוהנו עליו – ושיורה לנו את הדרך 

– וכמו שאמר דוד המלך )התלים כת, ת(: 'תדרכיני  שנצליח בה לבצע את המצווה, כמו שכהוב 

באמהך ולמדני כי אתה אלהי ישעי אותך קויתי כל היום', וכתב ה'אבן עזרא': "והטעם שביקש 

שיעזרהו השם בדרך האמת עד היותו רגיל, וזה טעם 'ולמדני' כמו 'למוד מדבר, כעגל לא לומד', 

וטעם 'אלהי ישעי', שיושיעהו מכל דבר שימנעהו ללכת בדרך האמת, כי אין לי מי אקוה זולתך" 

עכ"ל, ועוד אמר )התלים קיט, לת(: 'תדריכני בנהיב מצוהיך' – דוד המלך מבקש עזר וסיוע לביצוע 

פעולת המצווה אחרי שהוא בעצמו קיים את חלקו בבחירה ובחפץ בהם, כלשון הפסוק בסופו 'כי 

בו חפצתי' )עיר של זהב(, ואמר )התלים קיט, ל(: 'דרך אמונת בחרהי' - שמתי עצמי למשפטיך 

ודבקתי בעדותיך לבחור בדרך אמונה, לכן אני שואל ומבקש ממך דרך שקר הסר ממני )רש"י(, 

ובזה הבקשה היא על טוהר הלב ויחוד המעשה, אחרי שהוא בעצמו כבר בחר לילך בדרך הטוב 

)עיר של זהב(, ואמר )התלים קיט, לא(:

ים קיט,  ִתּלִ ִני, ְוָאַמר )ּהְ ִביׁשֵ י ְבֵעדֹוֶהיָך ְיָי ַאל ּהְ ַבְקּהִ ּדָ

י  ּכִ ְמאֹד  ַעד  ֱאֶמה  ְדַבר  י  ִמּפִ ל  ּצֵ ּהַ ְוַאל  מג(: 

י. ֶטָך ִיָחְלּהִ ּפָ ְלִמׁשְ

ת  ַמֲעׂשֵ ּבְ ָתְיָהת  ִחיָרהֹו  ּבְ ׁשֶ ְרָאָית,  ֶתת  ְוָכל 
ל ֶאל ָתֱאלִֹתים ַעל  ּלֵ ָתֲעבֹוָדת, )מב(ַאְך ִתְהּפַ

ק  ּוְלַחּתֵ ְלָבבֹו  ְלַיֵחד  ֵמֶתם,  ֶאָחד  ְדָבִרים.  ֵני  ׁשְ

ּבֹו  ַתְרָחַקה ִטְרּדֹוה ָתעֹוָלם ִמּלִ ִחיָרהֹו ַבֲעבֹוָדהֹו ּבְ ּבְ

ף ְלעֹוָלם. ק ֵמִעְנָינֹו ְולֹא ִיְהַחּלֵ ֵמֶתם לֹא ֶיְעּהַ

ת  ַמֲעׂשֵ ְגַמר  תּוא  ָעָליו  ִלְבטַֹח  ָראּוי  ֶ ּשׁ ַמת  ֲאָבל 
ֵלם ְוֶנֱאָמן,  ֵלב ׁשָ ִחיָרָהּת ּבְ ָתֲעבֹוָדת, ַאַחר ּבְ

מֹו  ִלׁשְ ָנת  ְוַכּוָ ֵלָבב,  בֹר  ּבְ לּוה  ּדְ ּהַ ְוִתׁשְ ָמת  ְוַתְסּכָ

ַלֲעתֹר  ֵאָליו  ן  ְלִתְהַחּנֵ ִבין  ַחּיָ ֲאַנְחנּו  ּוָבֶתת  דֹול,  ַתּגָ

הּוב ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָעָליו,  אֹוָהנּו  ּוְלתֹורֹוה  בֹו   אֹוָהנּו 

ים  ִתּלִ ֵדִני, ְוָאַמר )ּהְ ְך ְוַלּמְ ים כת, ת(: ַתְדִרֵכיִני ַבֲאִמּהֶ ִתּלִ )ּהְ

ים קיט,  ִתּלִ ְנִהיב ִמְצוֶֹהיָך, ְוָאַמר )ּהְ קיט, לת(: ַתְדִריֵכִני ּבִ

לא(: קיט,  ים  ִתּלִ )ּהְ ְוָאַמר  י,  ָבָחְרּהִ ֱאמּוָנת  ֶרְך  ּדֶ  ל(: 

ב’ארחות  הרא”ש  כתב  וכן  בעבודהו.  בחירהו  ולחתק  לבבו  ליחד  תאלתים...  אל  תהפלל  אך  מב. 

חיים’ סימן ס”ט: “והתחנן לפניו תמיד להטות לבבך לעדותיו”. ובפירוש ‘השם אורחותיו’ )לרבינו 

מרן הגר”ח קניבסקי שליט”א, אות מו( כתב על דברי הרא”ש: אף על גב שאמרו במסכת ברכות 

ל”ג ב’ הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, מכל מקום תפילה מועלת, כמו שאמרו במסכת שבת 

ק”ד א’ הבא ליטהר מסייעין אותו, וכן משמע בע”ז ד’ ב’ מי יתן וכו’ הוי להו למימר תן אתה 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  ההג ההב   תמוסר   ארחוה   

המוזכר  תשני  והדבר 

הוא  ע"ה  דוד  בתפילות 

בקשתו מה' יתברך לחתק את 

איבריו על תשלמה תמעשים 

שיוכל  כדי   – בעבודהו 

ה'  מצוות  את  בהם  לעשות 

שאמר  מת  ותוא  בשלימות, 

)התלים  כשהתפלל  והתכוון 

בנהיב  'תדריכני  לת(:  קיט, 

בעדי  תסייע   – מצוהיך' 

בנתיב  ולצעוד  לדרוך 

דוד(,  )מצודת  מצוותיך 

תסמוך   – ואושעת'  'סעדני 

איברי  ואת  גופי  ותחזק את 

לי  תהיה  ובכך  למצוותיך, 

ישועה )מצודת דוד, טוב הלבנון( )התלים קיט, קית(, ותרבת כמותו – ועוד הרבה פסוקים מעין זה. 

ואני עהיד לבאר – ולהלן אבאר בעזרת ה' אופני מפסידי תחלק תתת – מהם הדברים המאבדים את 

הביטחון בחלק זה ]החלק הרביעי העוסק באופן השימוש במידת הבטחון בנוגע לקיום המצוות[, 

ואופני תשלמהו – ואילו דברים מביאים לידי שלימותו, ומה היא תדרך תנכונת והמסלול הנכון שיש 

ללכת ולהתנהג בו, בעתרה תשם.

כאן חוזר רבנו לבאר את חלק החמישי בביטחון. חלק זה נוגע להנהגתו של האדם בקיום המצוות 

שיש בהן תועלת לאחרים: 

אבל פירוש – הביטחון הנכון שיש להשתמש בו בתחלק תחמישי, ותוא – כולל את החובוה המוטלות 

על תאיברים, אשר הועלהם ונתקם – שהתועלת או הנזק העולים מקיומן או מביטולן מהעברים 

ולימוד   – תחכמת  ולימוד  מעשר,  ותפרשת  צדקת,  נתינת  כגון  לאחרים,  גם  נוגעים   – תולהו  אל 

ועיניו, כמו שאמר – והתפלל 

לבבי  'יחד  יא(:  פו,  )התלים 

לב  לי  עשה   – ליראת שמך' 

ליראה  אחת  ומחשבה  אחד 

לבי  יהא  שלא  שמך,  את 

)רד"ק  ואילך  אילך  פונה 

עיני  'גל  דוד(,  ומצודת 

ואביטת נפלאוה מהורהך' - העבר מעיני הסתכלות והתעסקות בטרדות העולם הזה כדי שאוכל 

להביט נפלאות תורתך )רד"ק( )התלים קיט, יח(, 'תעבר עיני מראוה שוא' – מנע עיני מלראות דבר 

שוא ואיסור, פן אחמוד בהם ואכשל )מצודת דוד( )התלים קיט, לת(, 'תט לבי אל עדוהיך' – תן בלבי 

להיות נוטה אל התורה )מצודת דוד( )התלים קיט, לו(, ועוד תפילות בעניין תדומת לתם.

ים  ֲעׂשִ ַתּמַ ָלַמה  ַתׁשְ ַעל  ֵאָבָריו  ק  ְלַחּתֵ ִני,  ֵ ְוַתּשׁ

לת(:  קיט,  ים  ִתּלִ )ּהְ ָאַמר  ֶ ּשׁ ַמת  ְותּוא  ֲעבֹוָדהֹו,  ּבַ

ים  ִתּלִ ָעת )ּהְ ׁשֵ ְנִהיב ִמצֹוֶהיָך, ְסָעֵדִני ְוִאּוָ ַתְדִריֵכִני ּבִ

ָאְפֵני  ְלָבֵאר  ָעִהיד  ַוֲאִני  ָכמֹותּו.  ת  ְוַתְרּבֵ קיט, קית(, 

ֶרְך  ְוַתּדֶ ָלָמהֹו,  ַתׁשְ ְוָאְפֵני  ת,  ַתּתֶ ַתֵחֶלק  ַמְפִסיֵדי 

ם. ֵ ֶעְתַרה ַתּשׁ כֹוָנת בֹו, ּבְ ַתּנְ

חֹובֹוה  ְותּוא  י,  ַתֲחִמיׁשִ ַתֵחֶלק  רּוׁש  ּפֵ ֲאָבל 
ִרים  ם ְוִנְתָקם ִמְהַעּבְ ר ּהֹוַעְלּהָ ָתֵאָבִרים ֲאׁשֶ

ר, )מג(ְוִלּמּוד ַתָחְכָמת,  ֲעׂשֵ ָדָקת, ְוַתּמַ ּצְ ֶאל תּוָלהֹו, ּכַ

ים פו, יא(: ַיֵחד ְלָבִבי ְלִיְרָאת  ִתּלִ ָאַמר )ּהְ מֹו ׁשֶ ְוֵעיָניו, ּכְ

ים  ִתּלִ יָטת ִנְפָלאֹוה ִמּהֹוָרֶהָך )ּהְ ל ֵעיַני ְוַאּבִ ֶמָך, ּגַ ׁשְ

לת(,  קיט,  ים  ִתּלִ )ּהְ ְוא  ׁשָ ֵמְראֹוה  ֵעיַני  ַתֲעֵבר  יח(,  קיט, 

ים קיט, לו(, ְוַתּדֹוֶמת ָלֶתם.  ִתּלִ י ֶאל ֵעְדֹוֶהיָך )ּהְ ַתט ִלּבִ

בפירוש ‘פת לחם’ כתב הלמ”ד בשווא ללמדה לאחרים. ובפירוש ‘עיר של  מג. ולימוד תחכמת. 

זהב’ כתב אולי צ”ל ולמד החכמה. ולכאורה יש ליישב גם גירסא דידן, דגם לימוד החכמה יש בו 

תועלת לזולתו, וכמו שכתב בקובץ הערות )באורי אגדות סימן ז’ אות ו’( בהא דאמרינן בקידושין 

וכו’. ואפילו על אחרים מועילה התפילה, כמבואר ברכות י’ א’ גבי הני בריוני בעי רחמי דלהדרו 

בתיובתא והדרו, ובסוטה י”ד א’ שבקש רחמים על פושעי ישראל שיחזרו בתשובה וכו’, וכן קבעו 

בתפילה ‘יחד לבבנו ליראה שמך’. עכ”ד. ]והנה המהרש”א )ברכות י, א( הקשה איך מועילה תפילה 

זה בגדר הבא ליטהר שמסייעין  על הרשעים שיחזרו בתשובה, דבשלמא האדם על עצמו הרי 

בידו, אבל על חבירו מה מועיל בקשתו והלא הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, אולם יש לומר 

שהכוונה היא שיתפלל רק על כך שלא ימנעום מעשיהם הרעים או שאר טרדות מלעשות תשובה, 

ועל דרך זה אמרה ברוריה לרבי מאיר בעי רחמי עלייהו דלהדרו בתשובה )עטרת שלום(.[

וב’עיונים’ )להגר”י סרנא זצ”ל( על הרא”ש שם כתב דכוונת הרא”ש דכיון שהבחירה הוא רק ביד 

האדם, והכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, לפיכך צריך שיתחנן שיטה המקום לבבו לעדותיו.

וסכלים  בדברינו  תועים  נהיה  וכו’  בבחירתה  אליו  נתחנן  “ואם  בזה”ל:  רבינו  כתב  לעיל  והנה 

בבטחוננו”, ]ובפירוש ‘לב הארי’ ביאר ד’תועים בדברינו’ סובב על התפילה שהוא מתחנן אליו 

יתברך בדבוריו, ‘וסכלים בבטחוננו’ סובב על עצם בטחונו בה’ בזה. ומשמע שברוחניות לא שייך 

תפילה על הבחירה הטובה[. ויש להעיר מדברי רבינו כאן ומדברי הארחות חיים להרא”ש הנ”ל 

שכתב ‘והתחנן לפניו תמיד להטות לבבך לעדותיו’. ובפירוש ‘מקור חיים’ על הרא”ש שם ס”ק 

מ”ו, כתב לבאר כוונת הרא”ש דעל הבחירה וההסכמה לא שייך תפילה שהרי יש לנו את התורה 

המורה לנו הדרך הנכונה, אך מכל מקום יתפלל על הטיית הלב לעדותיו דהיינו לחזק הבחירה וגם 

להרחיק מהלב טרדות העולם הזה. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  ההת ההד   תמוסר   ארחוה   

 – בתת  תבטחון  יושר  ואופני 

על  בביטחון  הישרה  הדרך 

היא:  אלו  בעניינים  הבורא 

בלבבו  צופן  תאדם  שיתית 

את  לעשות  בלבו  מצפה   –

ותדומת  תאלת  תמעשים  כל 

לידו,  שיבואו  בעת  לתם 

וכשיזדמנו לו, יבחר לעשוהם 

וישתדל   - אליתם  ויסבב 

שתקדמנו  מת  כפי  לקיימם, 

מחיוב  תרביעי,  בחלק  לעיל 

תבחירת עלינו – מפני חובת האדם לבחור בקיום המצוות מתוך כוונה לתהקרב במעשה הטוב אל 

תאלתים בלבד, ולא כדי לקנוה לעצמו ֵשם וכבוד ביניתם – בין בני האדם ]'שם' הוא פרסום שמו 

לטובה בין הבריות, ו'כבוד' הוא קבלת הכבוד בפועל )פת לחם([, ולא לקווה תגמול מתם – ולא 

מתוך ציפייה שיגמלו עמו טוב על כך, ולא כדי לתשֹהרר ולהתגאות עליתם, אלא יעשהו משום 

שזהו רצונו יתברך, ויעשה את המוטל עליו שלא על מנת לקבל פרס. על ידי בטחונו בה', לא 

יחשוש מבני האדם כשיצטרך לעשות מעשה שאינו מוצא חן בעיניהם וכן כשיצטרך להוכיחם 

לא יימנע מכך. וכן לא יעשה מעשהו כדי לקבל עליו שבח וכבוד, כיוון שמאמין באמונה ברורה 

שהבריות אינן יכולות להזיקו ולא להועילו במאומה מבלי רשות הבורא יתברך. נמצא שהביטחון 

הוא היסוד והוא העירבון לכך שיהיו כל מעשיו לשם שמים. ואחר כך יבטח על תאלתים שיעזרהו

וצווה  לאחרים,  התורה 

על  אחרים  ולצוות   – בטוב 

ותיתתר מתרע  הטוב,  עשיית 

רע,  מעשות  ולהזהירם   –

ולהחזיר   – תאמנוה  ולתשיב 

מה שנתנו לו בנאמנות, כגון 

וחובות,  פקדונות  החזרת 

ולשמור   – תסוד  ולתסהיר 

סוד  )גילוי  חברו  סוד  על 

טוב  ולדבר  לעבירה(,  נחשב 

על חברו, או לחזק את חברו 

ותשבה  הורים,  לכבד   – אבוה  וכיבוד  אדם,  לבני  והחסד  תטוב  ולעשוה  וכדו',  תנחומים  בדברי 

תרשעים ולהחזירם בתשובה אל תאלתים, ולתורוה לבני אדם דרכי טובהם – את הדרך הטובה להם, 

ולחמול ענייתם - לחוס על העניים, ולרחם עליתם בעת צרתם, ולסבול את חרפהם כשמבזים אותו 

כשמעיר אוהם אל תעבודת – בעת שמעורר את הבריות לעבודת ה' ומייחל אוהם – וממריץ אותם 

לקיום המצוות בכך שמודיעם את גודל השכר הצפוי לעושי רצונו ומייראם – ומפחידם מלהיכשל 

בעבירות בגמול ובעונש – מלמדם ומודיע להם העונש הצפוי לעוברי רצונו.

צֹוֵפן  ָתָאָדם  ְתֶית  ּיִ ׁשֶ ֶתת,  ּבָ חֹון  ּטָ ַתּבִ ר  יׁשֶ ָאְפֵני 
ְוַתּדֹוֶמת  ת  ָתֵאּלֶ ים  ֲעׂשִ ַתּמַ ל  ּכָ ְלָבבֹו  ּבִ

ַמת  ִפי  ּכְ ֲאֵליֶתם,  ב  ִויַסּבֵ ֲעׂשֹוָהם  ְוִיְבַחר  ָלֶתם, 

ִחיָרת ָעֵלינּו  ַתּבְ ְמנּו ַבֵחֶלק ָתְרִביִעי ֵמִחּיּוב  ִתְקּדַ ֶ ּשׁ

ם  ׁשֵ ִלְקנֹוה  לֹא  ְלָבד,  ּבִ ָתֱאלִֹתים  ֶאל  ְלִתְהָקֵרב 

ְולֹא  ֵמֶתם,  מּול  ַתּגְ ְלַקּוֹוה  ְולֹא  יֵניֶתם,  ּבֵ ְוָכבֹוד 

ִיְבַטח ַעל ָתֱאלִֹתים  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ֵרר ֲעֵליֶתם.  ּהָ ְלִתׂשְ

ָתֲאָמנֹוה,  יב  ּוְלָתׁשִ ֵמָתָרע,  ְוַתְתֵתר  ּטֹוב,  ּבַ ְוַצּוֹוה 

ַתּטֹוב,  ְוַלֲעׂשֹוה  טֹוב,  ר  ּוְלַדּבֵ ַתּסֹוד,  יר  ּוְלַתְסּהִ

ָתֱאלִֹתים, ֶאל  ִעים  ָתְרׁשָ ַבה  ַוֲתׁשָ ָאבֹוה,   ְוִכּבּוד 

ְוַלֲחֹמל  טֹוָבָהם,  ְרֵכי  ּדַ ָאָדם  ֵני  ּבְ )מד(ְותֹורֹוה 

ִעיר  ּמֵ ׁשֶ ָהם ּכְ יֶתם, ּוְלַרֵחם ֲעֵליֶתם, ְוִלְסּבֹל ֶחְרּפָ ֲעִנּיֵ

ְגמּול  אֹוָהם ֶאל ָתֲעבֹוָדת ּוְמַיֵחל אֹוָהם ּוְמָיְרָאם ּבִ

ּוְבעֶֹנׁש.

פלוני ופלוני, לא יתבושש וילך ויעשה כראוי, אלא נדרש ממנו עוד ‘אהבת-חסד’, היינו שיאהב 

לעשות חסד, והאוהב איזה דבר אינו מחכה שיביאוהו אליו אלא רודף ומחפש אחריו עד שישיגנו.

וזו אינה מעלה יתירה או מדת חסידות, אלא האדם נדרש ומחוייב לבוא לזו המדרגה, כמו שכתב 

רבינו יונה, וכמו שאמר הכתוב “ומה ה’ דורש ממך וגו’”, ‘דרישה’ פירושה שכשיעמוד האדם לפני 

כסא הדין ידרשו ממנו אם מילא אחר מדה זו של “אהבת-חסד”. ואי אפשר בשום אופן להגיע 

לזה, אלא אם כן משריש האדם בקרבו מקודם “אהבת הבריות”, וכל כמה שהאדם אוהב יותר 

את הבריות הרי הוא אוהב יותר לעשות עמהם חסד, וכל שכן שהוא משתדל ונזהר שלא לצערם, 

ואהבת הבריות נובע מהאמונה “כי בצלם אלקים עשה את האדם” עכת”ד. 

מ’ ע”א דמצות תלמוד תורה מקרי טוב לשמים וטוב לבריות, וז”ל: אפשר לומר לפי מה שכתב 

בספר ‘נפש החיים’ שכמו שתחילת בריאת העולם הייתה בשביל התורה ואם לא בריתי יומם ולילה 

חוקות שמים וארץ לא שמתי, כמו כן קיום הבריאה בכל רגע תלוי בתלמוד תורה, ואילו היה נפסק 

רגע אחד לימוד התורה בכל העולם ח”ו תיכף תתבטל כל המציאות, ונמצא שכל הלומד תורה יש 

לו חלק בקיום כל הבריאה כולה, ואין לך טוב ומיטיב לבריות יותר מזה עכ”ל )‘בתורתו יהגה’(. 

מד. ותורוה בני אדם דרכי טובהם. כתב רבינו יונה ב’שערי תשובה’ )שער ג’ סי’ י”ג( וז”ל: כי חייב 

אדם לטרוח בדרישת-טוב לעמו ולשקוד בעמל נפשו על תקנת חבירו אם דל ואם עשיר, וזאת 

מן החמורות ומן העיקרים הנדרשים מן האדם, שנאמר )מיכה ו, ח( ‘הגיד לך אדם מה-טוב ומה ה’ 

דורש ממך כי אם-עשות משפט ואהבת חסד’” עכ”ל. 

כאן עשות-חסד, אלא  נאמר  לא  והנה  ועמוד קפ”ג(:  י”א,  )ח”א עמוד  אליהו’  ‘לב  וכתב בספר 

אהבת-חסד, הרי שלא די בכך שיהא אדם מוכן שכאשר יבואו ויבקשו ממנו שיעשה חסד עם 

 עיונים 

 עיונים 



הלבבות שער הבטחוןחובות 

ההת  תמוסר   ארחוה   

ביושר לבב הלבבותשער הבטחון חובות 

תמוסר  ארחוה  ההו  

שכיון  תמעשת  בתשלמה 

אל  שיוציא   – מתם  לעשוהו 

שחשב  המעשה  את  הפועל 

המעשים,  מכלל  לעשות 

יתברך[  ]ה'  שתוא  מת  כפי 

רוצת בו ממנו – רוצה ומצפה 

על  ויבטח  לעשותו,  ממנו 

עליו  שיסבב  אחרי  רק  ה' 

השתדל  שכבר  לאחר  רק   –

קודם  כי  המעשה,  בעשיית 

מה  כל  לעשות  האדם  על 

שביכולתו. וייתתר כפי יכלהו 

בכל מעשיו   – תת  וכוחו בכל 

לתסהירו  שעושה  הטובים 

ולהצניעו מעיני הבריות ממי שאין צריך לו לתודיע – ממי שאין לו צורך לדעת מהם, כי בתיוהו 

– בהיות המעשה הטוב נסהר מעיני הבריות, יתית שכרו יוהר גדול, ממת שיתית אם יתית נודע – 

ממעשה שהתפרסם ברבים ]כי לפי הכבוד וההנאה שיש לו לאדם בעולם הזה על מעשיו, מנכין 

לו מזכויותיו לעולם הבא )ספר חסידים סימן פ"ד([.

ומת – ובמעשה טוב שלא יוכל לתסהירו מבני אדם, וחושש פן יבוא לעשותו מתוך פנייה אישית למצוא 

חן בעיני בני אדם וכדו', העצה היא, שיתכור בו תשורש – את היסוד אשר תקדמנו לעיל, כי תהועלה 

ותנתק לא יתית – אינם יכולים להגיע אל האדם מן תברואים, כי אם ברשוה תבורא יהברך, ואם כן שום 

ִפי ַמת  ן ַלֲעׂשֹוהֹו ֵמֶתם, ּכְ ּוֵ ּכִ ת ׁשֶ ֲעׂשֶ ָלַמה ַתּמַ ַתׁשְ ּבְ

ָעָליו, ב  ְיַסּבֵ ׁשֶ ַאֲחֵרי  ּנּו,  ִמּמֶ בֹו  רֹוֶצת  תּוא  ֶ  ּשׁ

ֵאין  י ׁשֶ ירֹו ִמּמִ ָכל ֶתת ְלַתְסּהִ ִפי ְיָכְלּהֹו ּבְ ֵתר ּכְ )מת(ְוִיּתָ

ָכרֹו  ר, ִיְתֶית ׂשְ י ִבְתיֹוהֹו ִנְסּהָ ָצִריְך לֹו ְלתֹוִדיַע, ּכִ

ְתֶית ִאם ִיְתֶית נֹוָדע. ּיִ ֶ ת ּשׁ דֹול ִמּמַ יֹוֵהר ּגָ

ר  ֶֹרׁש ֲאׁשֶ ירֹו, ִיְתּכֹר ּבֹו ַתּשׁ ּלֹא יּוַכל ְלַתְסּהִ ֶ ּשׁ ּוַמת 
ִמן  ִיְתֶית  לֹא  ֶתק  ְוַתּנֶ ַתּהֹוֶעֶלה  י  ּכִ ְמנּו,  ִתְקּדַ

ַרְך. ְרׁשּוה ַתּבֹוֵרא ִיְהּבָ י ִאם ּבִ רּוִאים, ּכִ ַתּבְ

עכ”ד. והיינו, כי יש אדם שיותר קל לו לעשות את ה’לשם שמים’ בתפילין, ויש אחר שיותר קל לו 

ב’כיבוד אב ואם’. וכיון שרצה הקב”ה לזכות את ישראל, שלכולם תהיה לפחות מצווה אחת שתהיה 

לשם שמים, לפיכך נתן לנו הרבה מצוות כדי שכל אחד ימצא את המצווה המיוחדת שמתאימה לו, 

אחד יעשה את זה עם צדקה, והשני עם התפילין שלו, והשלישי עם כיבוד ההורים שלו. 

הרמב”ם הביא ראיה לדבריו מהגמרא במסכת ע”ז )יח, א( שם מסופר על רבי חנינא בן תרדיון שהיה 

מקהיל קהילות ברבים ללמד תורה בזמן גזירת המלכות שלא ללמוד תורה וסיכן עצמו למיתה בכך. 

ובהמשך שם מובא שרבי חנינא שאל את רבי יוסי בן קיסמא: מה אני לחיי עולם הבא? והשיבו 

לו: כלום בא מעשה טוב לידך, אמר לו רבי חנינא: מעות של פורים נתחלפו לי במעות של צדקה, 

וחילקתים לעניים. אמר לו רבי יוסי לרבי חנינא: אם כן, מחלקך יהי חלקי ומגורלך יהי גורלי. וצריך 

להבין, אדם שהוא בעל מעלה כזו שמוסר נפשו להקהיל קהילות ללימוד תורה האם הוא צריך לחפש 

זכויות ולהסתפק על חיי עולם הבא. ועוד, האם המעשה של חילוף המעות גדול יותר ממסירות 

נפשו? וביאר הרמב”ם ששאילת רבי יוסי לרבי חנינא היתה, האם זכה לקיים מצוה לשמה ללא שום 

כוונה ופניה זרה ובתכלית השלימות שבה יזכה לחיי העולם הבא. ועל כך השיבו רבי חנינא כי 

נזדמנה לו מצות צדקה על דרך שלימות ככל מה שאפשר, וזכה לחיי העולם הבא.

בספר ‘מחשבת מוסר’ )ח”א, פרשת בראשית( הרחיב לבאר את הענין, וז”ל: דמפני שהשי”ת הוא 

כי אף  נעשה בשלימות טהורה,  הזה  יכולים לדעת אם המעשה  ואיננו  כליות,  ובוחן  לב  חוקר 

שבודאי מעשה של תנא כולו טוב, אבל הוא עצמו חשש שמא במעשה של מקהיל קהילות ברבים 

יש פגם חסרון או נגיעה במעשה שנעשה ברבים, יתכן שיהיה חשבון של כבוד ושאר נגיעות, ואף 

שכאשר אנו רואים מי שמקהיל קהילות ברבים אנו מחשיבים אותו לצדיק גמור, אבל אצל הקב”ה 

זה אחרת, שכאשר הוא בא וחוקר את הלב מי יעמוד לפניו בדין ומי יצדק, מלאכים יחפזון וחיל 

ורעדה יאחזון ויאמרו הנה יום הדין. לכן, יתכן שגם במעשה זה ימצא פגם ואין ממנו ראיה שהוא 

בן עולם הבא, ולכן גם רבי יוסי בן קיסמא שאלו אם בא מעשה לידו כי לא די במעשה גדול. ועל 

זה ענה שנתחלפו לו מעות של צדקה עם מעות של סעודת פורים וחילקם לעניים, שהוא מעשה 

שנעשה בצינעא ואף אחד לא ידע, ויכול היה להורות היתר שהמוציא מחבירו עליו הראיה וכדומה 

ולא לחלקם לצדקה, ובאמת יש בזה מחלוקת אם צריך לנהוג כך והוא חילק הכל לצדקה, ובמעשה 

כזה לא יכולה להיות נגיעה, זהו מעשה שלם נקי וזך שכולו רק לשם שמים עכ”ד.

בפרשת וישב גבי אחי יוסף כשרצו להורגו, נאמר: “וישמע ראובן ויצילהו מידם ויאמר לא נכנו 

נפש. ויאמר אליהם ראובן אל תשפכו דם השליכו אותו אל הבור... ויד אל תשלחו בו למען הציל 

אותו” )בראשית לז, כא-כב(. לאחר מכן כתוב שיהודה בא והציע להוציא את יוסף מהבור ולמכור 

מת. ויתתר כפי יכלהו בכל תת לתסהירו. “רבי חנניא בן עקשיא אומר: רצה הקדוש ברוך הוא לזכות 

את ישראל ]היינו להרבות את שכרם[, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות” )משנה סוף מסכת מכות 

דף כ”ג, ב’(. הרמב”ם בפירוש המשניות פירש, שלימדנו כאן התנא כיצד יזכה אדם לחיי העולם 

הבא: “מעיקרי האמונה בתורה, כי כשיקיים אדם מצוה ]אחת[ מתרי”ג מצוות כראוי וכהוגן, ולא 

ישתף עמה כוונה מכוונת העולם בשום פנים, אלא שיעשה אותה לשמה מאהבה... הנה זכה בה 

לחיי העולם הבא. ועל זה אמר רבי חנניא, כי המצוות בהיותן הרבה, אי אפשר שלא יעשה אדם 

נפשו באותו מעשה”  ובעשותו אותה המצוה, תחיה  ושלימותה,  בחייו אחת מהם על מתכונתה 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  ההט ההח   תמוסר   ארחוה   

תששי  תחלק  פירוש  אבל 

צריך  שבו  השישי  התחום 

ותוא  בה',  לבטוח  האדם 

שכר  בעניין   – בגמול  עוסק 

תתת  בתעולם  לאדם  הניתן 

מעשיו תטובים  בעבור   – במעשת  זה,  שכר  לקבלת   – לו  יתית תאדם ראוי  ובתעולם תבא, אשר 

שעושה בעולם הזה. עניינו של חלק זה תוא כפי שיבואר בהמשך, אלא שקודם לכן מבאר רבנו את 

עניין השכר שניתן לאדם עבור מעשיו הטובים וכן את זמן הגמול שיינתן לאדם ואת מקומו. עוד 

מבאר רבנו בהרחבה את הסיבות שלא הוזכר ולא נתפרש מהות השכר שיינתן לאדם בעולם הבא. 

שתגמול – השכר עבור קיום המצוות יינתן לאדם על שני

מכך  לו  תצמח  לא  תועלת 

על  אדם  בני  בפני  שיתייפה 

)מרפא  הטובים  מעשיו  ידי 

לנפש(.

ידו  על  תבורא  יגלגל  וכאשר 

לו  יזמין  וכאשר   – מצות 

בלבו  יחשוב  מצווה,  הבורא 

מאה  וזכות  טובת  תיא  כי 

בת  שתטיב  יהעלת  תבורא 

בכך  עמו  שמיטיב   – אליו 

ואל  לקיימה,  אותו  שזיכה 

שיכבדוהו   - יחפוץ בכבודם  ואל  כשיקיימנה,   - בני אדם עלית  כשישבחוהו   – ישמח בשבח אוהו 

בעבורת, מפני ההפסד שיגיע לו ויביאתו תת לתהגאוה במעשתו, ויפסיד לבו – ויקלקל על ידי כך 

ויקלקל את ערך מעשהו   – שמכוון לשם אלתים, ויפסיד מעשתו  את טוהר מחשבתו ואת כוונהו 

שלא יהיה לרצון לפניו יתברך וגם יאבד בזה את שכרו. אלא ייתן אל לבו שעושה הדבר, משום 

שכך הוא רצונו יתברך, וכשיעשה הדבר לשם שמים, לא יהיה אצלו הבדל אם יקבל כבוד בעבורו 

או אם יבזו אותו. ואני עהיד לבאר ענין תת ביתר הרחבה בשערו – המיוחד לזה ]שער הכניעה )פת 

לחם([, בעתרה תשם.

ְגמּול ָתעֹוָלם  י, ְותּוא ּבִ ִ ּשׁ ִ רּוׁש ַתֵחֶלק ַתּשׁ ּפֵ ֲאָבל 
ר ִיְתֶית ָתָאָדם ָראּוי  א, ֲאׁשֶ ת ְוָתעֹוָלם ַתּבָ ַתּתֶ

ֵני  מּול ַעל ׁשְ ַתּגְ עֹוָלם, תּוא, ׁשֶ ת ַתּטֹוב ּבָ ֲעׂשֶ לֹו ַבּמַ

ַיְחׁשֹב  ִמְצָות,  ָידֹו  ַעל  ַתּבֹוֵרא  ל  ְיַגְלּגֵ ר  ְוַכֲאׁשֶ
ַתּבֹוֵרא  ֵמֵאה  טֹוָבת  ִתיא  י  )מו(ּכִ ִלּבֹו  ּבְ

ח אֹוהֹו  ּבֵ ׁשַ ַמח ּבְ ּת ֵאָליו, ְוַאל ִיׂשְ ֵתִטיב ּבָ ת ׁשֶ ִיְהַעּלֶ

ֲעבּוָרּת,  ּבַ ְכבֹוָדם  ּבִ ַיְחּפֹץ  ְוַאל  ָעֶליָת,  ָאָדם  ְבֵני 

ִלּבֹו  ְוַיְפִסיד  תּו,  ַמֲעׂשֵ ּבְ אֹוה  ְלִתְהּגָ ֶתת  ִויִביֵאתּו 

ָכרֹו.  ׂשְ ד  ִויַאּבֵ תּו  ַמֲעׂשֵ ְוַיְפִסיד  ֵלאלִֹתים,  ָנהֹו  ְוַכּוָ

ם. ֵ ֶעְתַרה ַתּשׁ ְערֹו, ּבְ ַוֲאִני ָעִהיד ְלָבֵאר ֶתת ְבׁשַ

לשון חז”ל( דכל מצוה ומצוה שתזדמן לו דורנא ]-מתנה[ הוא דשדיר ליה ]-ששולח לו[ קודשא 

בריך הוא, ולכן לפי רוב שמחתו מראה שמכיר הוא ערך המתנה ושחביבה בעיניו מתנתו של 

הקב”ה ושמח בה, וזה גורם לו לאהוב המצוות ולבקשן ולכן שכרו כפול.

עוד הביא מספר ‘שער המצות’ למהרח”ו ז”ל בהקדמה, שכתב: גם דע, כי העושה מצוה אין מספיק 

לו  מטיבין  אחת,  מצוה  העושה  ‘כל  שאמרו:  רז”ל  בדברי  מצינו  שהרי  אותה,  שיעשה  במה  לו 

ומאריכין לו ימיו’ וכיוצא בזה אמרו: כל המקיים מצוה פלונית, יש לו כך וכך, והנה אנחנו ראינו 

כמה וכמה מצות שעושים בני אדם ואינם מתקיימים דברי רבותינו ח”ו בענין גודל שכרם אפילו 

בעולם הזה. אבל השורש שהכל נשען עליו הוא, שבעשיית המצוה אל יחשוב שהיא עליו כמשא 

וממהר להסירם מעליו, אבל יחשוב בשכלו כאילו בעשותו אותה המצוה ירויח אלף אלפים דינרי 

זהב, ויהיה שמח בעשותו אותה המצוה בשמחה שאין לה קץ מלב ונפש ובחשק גדול כאילו ממש 

בפועל נותנים לו אלף אלפים דינרי זהב אם יעשה אותה מצוה, וזהו סוד הפסוק ‘תחת אשר לא 

עבדת את ה’ אלקיך בשמחה ובטוב לבב’, וזהו סוד רב ברונא, דחד יומא סמך גאולה לתפילה, 

ולא פסק חוכא מפומיה כל  ההוא יומא, וזה יורה על היות אמונת בטחונו בבורא יתברך בתכלית 

האחרון יותר משאם היה השכר מזומן לפניו בפועל, וכפי גודל שמחתו באמת ובטוב לבב הפנימי, 

כך יזכה לקבל אור עליון, ואם יתמיד בזה אין ספק שישרה עליו רוח הקודש, וענין זה נוהג בקיום 

כל המצוות כולם בין בעת שעוסק בתורה שיהיה בחשק גדול נמרץ בהתלהבות עצום כאילו עומד 

לפני המלך ומשרת לפניו בחשק גדול למצוא חן בעיניו לקבל ממנו מעלה יתירה וגדולה עכ”ד 

מהרח”ו ז”ל.

אותו לישמעאלים. יש להסתפק האם מעשהו של ראובן גדול או מעשהו של יהודה? לכאורה ראובן 

עשה מעשה טוב יותר. אבל בברכות שבירך יעקב את בניו הוא מדבר קשות עם ראובן, ואילו על 

יהודה הוא מרעיף שבחים. זאת למה?

והנה רש”י )שם( כתב מדוע ראובן הציל את יוסף, הואיל והוא היה הבכור הוא חשש שיתלו בו 

את הסרחון, לכן בא והציל אותו מידם. אומר המהרש”ל )מובא ב’שפתי חכמים’(: זו הסיבה שיעקב 

בירך את יהודה ולא את ראובן. אמנם ראובן עשה מעשה גדול יותר, אבל זה לא היה נקי, היתה 

לו כוונה נוספת, ‘שלא יתלה הסרחון בי’, יהודה עשה מעשה קטן יותר - אבל “נקי”. 

מו. כי תיא טובת מאה תבורא יהעלת שתטיב בת אליו. מחובת האמונה להאמין שכל מצוה הבאה 

לידו של האדם הרי היא כמתנה הניתנת לו משמים. בספר ‘ארחות יושר’ )ערך: שמחה של מצוה( 

כתב, וז”ל: והענין של שמחה במצוה הוא כמו שכתב בספר חרדים בהקדמתו )וכמדומה שהוא 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  ההיא ההי   תמוסר   ארחוה   

והעבירות  תמעשים 

באחת  חייבין  שעושיתם 

דין,  בית  מיתות  מארבע 

תרג  שריפת,  סקילת,  שהן: 

וחנק, ומלקוה ארבעים ]היינו ל"ט מלקות, כדרשת חז"ל )מכות כב, ב( עה"פ 'במספר ארבעים' - 

במספר שהוא "סוכם את הארבעים" - גורר בעקבותיו את המספר ארבעים[, ומיהת בידי שמים, 

כלומר, החוטא מת קודם זמנו, וכרה –

פנים - באחד משני האופנים: 

א'. גמול – שכר הניתן בעולם 

שכר   – וגמול  בלבד,  תתת 

ב.  בעולם תבא בלבד.  הניתן 

ראויים  שיתיו  והשני,   – ויש 

 – אחד  מעשת  על  שניתם 

קיום  עבור  השכר  פעמים 

לאדם  יינתן  אחת,  מצווה 

בשני העולמים - הן בעולם 

הזה והן בעולם הבא. ואולם 

לא פורש לנו ולא ביארה לנו התורה ביאור - עניין תת באר תיטב – בביאור מוחלט ]מהו השכר 

– שכר באופן כללי,  רק גמול כולל  והבטיח תבורא לעמו  הניתן על כל מצווה ומצווה[. אך ערב 

שיינתן לנו על מעשת כולל – על קיום מעשה המצוות באופן כללי, ולא חילק תגמול על תעבודוה 

בעולם – ולא פירט הקב"ה מהו השכר שיינתן לאדם בעולם הזה ]וכן בעולם הבא[ על כל מצווה, 

כמו שעשת בעונש על תעבירוה בעולם – כפי שפירט את העונשים הניתנים בעולם הזה בעבור כל 

עבירה ועבירה, כמו שפירש – וכפי שנתפרשו בתורה

ֵרָפת, ׂשְ ְסִקיָלת,  ִבין  ַחּיָ יֶתם  עֹוׂשֵ ׁשֶ ים  ֲעׂשִ  ַתּמַ

ְוָכֵרה,  ּוִמיָהת,  ִעים,  ַאְרּבָ ּוַמְלקּוה  ָוֶחֶנק,  ֶתֶרג, 

עֹוָלם  ּבָ ּוְגמּול  ִבְלָבד,  ת  ַתּתֶ עֹוָלם  ּבָ מּול  ּגְ ָפִנים: 

ת  ֵניֶתם ַעל ַמֲעׂשֶ ְתיּו ְראּוִיים ׁשְ ּיִ א ִבְלָבד. ְוֵיׁש ׁשֶ ַתּבָ

ַאְך  ֵתיֵטב.  ֵאר  ּבַ ֶתת  ֵבאּור  ָלנּו  ֹפַרׁש  ְולֹא  ֶאָחד, 

ת כֹוֵלל,  מּול ּכֹוֵלל ַעל ַמֲעׂשֶ ָעַרב ַתּבֹוֵרא ְלַעּמֹו ּגְ

מֹו  ּכְ עֹוָלם,  ּבָ ָתֲעבֹודֹוה  ַעל  מּול  ַתּגְ ק  ִחּלֵ )מת(ְולֹא 

ַרׁש  ּפֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ עֹוָלם,  ּבָ ָתֲעֵברֹוה  ת ָבעֶֹנׁש ַעל  ָעׂשָ ׁשֶ

הקב”ה לישראל שכר מצוותיה של תורה, שלא תהא תורה מקצתה בטילה ומקצתה קיימת.

אף הרמב”ם רמז בדבריו לזה, וכתב: ‘וכל זה כדי שלא נדע איזו מצוה צריך מאד לשמרה ואיזו 

מצוה למטה הימנה’. ובביאור הדבר כתב רבינו יונה, שאם לא יעשה האדם את הקלות ששכרן 

מועט, לא יהיה האדם שלם במצוות. ובמרכבת המשנה כתב, ‘והנה זה המשל הוא רומז ענין עצום, 

שכל מצוה ומצוה היא אבר מאיברי המרכבה והצורה העליונה, ועל כן רמ”ח ]מצוות[ כנגד רמ”ח 

איברי האדם, שהיא דוגמא עליונית'. וראה גם בתפארת ישראל, שיש מצוות ששכרן רם ונישא 

ויש ששכרן פחות אך הן נצרכות יותר למעלות תחתונות שבנפש, ועל כן העלים הקב”ה שכרן 

כדי שירדוף אחריהן האדם וישלים עצמו בכל הבחינות.

בספר ‘נפש החיים’ )שער ד’ פרק כ”ט( האריך בענין תרי”ג המצוות שהם מכוונות נגד התרי”ג 

אברים וגידים שבאדם ובעשות האדם אחת ממצוות ה’ כראוי מתקדש על ידה אותו האבר המכוון 

נגדה ומחיה אותו, וכן ח”ו להיפך בעברו על אחת ממצוות ה’ נפגם אותו אבר או הגיד המכוון 

נגדה שהחיות של הקדושה ואור העליון מסתלקת ממנו ח”ו ומותא דס”א שריה ביה ר”ל, ונעשה 

בעל מום חסר מאותו אבר, עיי”ש. ולפיכך לא פירש הקב”ה שכר המצוות כדי שנעסוק בכולם 

ונגיע לשלימות שנעשה מכולם יחד.

ועוד טעם - מדוע לא גילתה התורה את שכרן של מצוות עשה - הביאו הראשונים מדברי המדרש 

)מדרש תהלים ט(, ר’ אחא בשם ר’ אבא ]בר כהנא[ אמר, טלטל הקב”ה מתן שכרן של מצוות 

בעולם הזה, כדי שיהיו ישראל רואין אותה ועושין אותה משלם, וכשיבא הקב”ה ליתן שכרן, שכר 

אמנה ושכר עשיה נותן להם, ומגלה להן טעמן ופירושן.

יהגה’ על חוה”ל נשאר בצריך עיון מדוע רבינו - כאשר מביא כמה  ‘בתורתו  בהגה”ה לפירוש 

טעמים על כך שלא התפרש בתורה מה הוא השכר על קיום המצוות - לא הזכיר גם את הטעם 

המפורש במדרש הנ”ל.

מת. ולא חילק תגמול על תעבודוה בעולם כמו שעשת בעונש על תעבירוה בעולם. במסכת אבות )ב’, 

א’( שנינו: “הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות”. 

בטעם הדבר שלא גילתה התורה את שכרן של מצוות עשה ]מלבד הטעמים שכתב רבינו[. הביאו 

הראשונים את דברי המדרש )תנחומא עקב ב’( על הפסוק )משלי ה, ו( ‘אורח חיים פן תפלס נעו 

מעגלותיה לא תדע’, אמר רבי אבא בר כהנא, שלא תהא יושב ושוקל מצוותיה של תורה ורואה איזו 

מצוה ששכרה מרובה ועושה אותה. ‘נעו מעגלותיה לא תדע’, מטלטלין אינון שבילי דאורייתא ]ביאור 

הכתוב כן, המצוות הן ‘אורח חיים’, ויש לך להיזהר שלא תשקול אותן כמי ששוקל הגוף הדומם ומעלהו 

בפלס, לא כן המצוות, כי המצוות תנועה יש להן, זהו לשון ‘נעו’, כלומר, כשתשקלם בפלס מחשבתך, 

יתנועעו שביליהן למעלה בשמים, במקום שלא תדע, זהו ‘נעו מעגלותיה לא תדע’ )רבינו בחיי([. 

תני רבי חייא, משל למלך שהיה לו פרדס והכניס בו פועלים, ולא גילה להם המלך שכר נטיעותיו 

של פרדס, שאילו גילה להם היו רואין איזו נטיעה ששכרה מרובה ונוטעין אותה, נמצאת מלאכת 

הפרדס מקצתה בטילה ומקצתה קיימת. אמר רבי אחא בשם רבי אבא בר כהנא, כך לא גילה 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  ההיג ההיב   תמוסר   ארחוה   

)תכרית  הגדול  הכהן  ליתושע 

'ונההי לך מתלכים בין  ת(:  ג, 

לאחר   – תאלת'  תעומדים 

הגוף,  מן  הנפש  שתסתלק 

יהיה לך חלק עם המלאכים 

העומדים לפני ה'. ולא יתית 

לא  בוודאי  זה  ויעוד   – תת 

נפשו  שהייתה  בעוד  נתקיים 

הזה,  בעולם  בגופו  קשורת 

הקב"ה  לו  רמת  ]-אלא[  אבל 

עם  ויתרחש  שיתית  למת 

נפשו לאחר תמוה, שאז השוב 

תנפש להיות בצורה ]כצורת[ 

 – תמלאכים בענין פשיטוהת 

מכל  מופשטת  שתהיה  בכך 

חומריות ]ונפש האדם תהיה 

מורכבת מארבעת  בלתי  אז 

היסודות שגוף האדם מורכב 

ותהיה   – ודקוהת  מהם[ 

הנפש רוחנית ועדינה ועתבת 

התדכך  כאשר  רק  תהיה  זו  שהשגה  אלא  החומרי.  בגוף  להשתמש  ותפסיק   – בגופת  לתשהמש 

מחומריות העולם הזה והתתיר – ויהיה לה זוהר, ותיו מעשית – ומעשיה יהיו טובים בעולם תתת.

ב. ומתם – ועוד טעם מדוע לא נתפרש בתורה השכר והעונש הניתנים בעולם הבא: מפני שגמול 

- השכר של תעולם תבא וענשו תית מקובל אצל עמי תארץ – היה ידוע אצל פשוטי העם שבכל 

– וגם בהבנה שכלית הוא מחוייב  מתנביאים, והיה מושכל  דור ודור במסורת שקיבלו בעל פה 

אצל תחכמים שבכל דור ודור, שהתבוננו והשכילו בעניין זה ]בנוסף למסורת שיש בידם[, ותניחו 

]ועזבו[ – ולא מצאו שיש צורך לתכרו בספר – לבאר ולפרש זאת בספריהם ]בכתבי הקודש[, כמו 

שתניחו לתכור – כמו שלא הזכירו תרבת מפירושי תמצווה ותחובוה ]והחיובים[, וזאת מפני שסמכו 

על תקבלת – על המסורת העוברת מדור לדור בעל פה, שגם פשוטי העם יודעים אותה והדבר 

פשוט וברור אצלם.

)רש"י(.  נכרתין  וזרעו  הוא 

או שמת עד גיל חמישים או 

עד גיל שישים )תוס' יבמות 

ב. וע"ע שערי תשובה שער 

כן  וכמו  קכ"ד-קכ"ה(,  ג', 

נתפרשו בתורה עונשי ממון 

כפל  השלומי  כגון:  וקנסות, 

שניים  פי  הגנב  שמשלם   –

על גניבתו, והשלומי ארבעת 

וחמישת – שמשלם מי שגנב 

שור או שה וטבחו או מכרו, 

שמתחייב  נתק  עונשי  וכן 

אדם לשלם לחבירו על נזק 

שעשה לחבירו על ידי אחד 

]שנתפרשו  הנזיקין  מאבות 

והם[,  קמא.  בבא  במסכת 

ונוהן  ואש,  ושן,  בור,  שור, 

יד  ושולחה  מום,  בו  ונותן  חבירו  של  גופו  את  המזיק  עונשי  גם  בתורה  כתובים   – באדם  מום 

י"א(,  כ"ה,  בדברים  שנתבאר  )כפי  לחבירו  אדם  שעשה  הבושת  בעבור  ועונשים   – במבושיו 

 ותמוציא שם רע על חבירו, ותדומת לתת. וכל זה נתבאר בנוגע לעונשים וחיובים הניתנים לאדם

בעולם הזה. 

והעונש   – וענשו  הטובים  מעשיו  בעבור  תבא  בתעולם  שיינתן  השכר  את  ואילו   – גמול  אבל 

לנו מתם תנביא משה רבנו עליו השלום מאומת  והייסורים שיגיעו אליו בעולם הבא, לא פירש 

בספרו - בתורתו בעבור כמת פנים – מפני כמה טעמים:

כאן רבנו מציג שבע סיבות מדוע לא נכתבה במפורש מהות השכר שיינתן בעולם הבא. א. טעם 

ואין לנו השגה והבנה מהי צורת  הוא: כי צורה תנפש בלעדי תגוף אינת ידועת אצלנו  אחד מתם 

הנפש לאחר פרידתה מן הגוף בבוא זמנה, וכל שכן שאין לנו מושג מת שההענג בו או הצטער 

– מהם הדברים הגורמים לה עונג או צער בענין תתוא – כשתהיה במצב ההוא כשהיא מופשטת 

ונפרדת מהגוף. אך הבורא יתברך פירש אוהו רק למי שתית מבין את תענין תתת – לנביא שהיה מבין 

את עניין הנפש ומהותה בעולם הבא, כמו שאמר

ין  ּבֵ ַמְתְלִכים  ְלָך  י  ְוָנַהּהִ ת(:  ג,  )ְתַכְרָית  ַע  ִליתֹוׁשֻ

ַנְפׁשֹו עֹוד  ּבְ ֶתת  ִיְתֶית  ְולֹא  ת.  ָתֵאּלֶ  ָתעְֹמִדים 

ֶוה,  ְתֶית ַאַחר ַתּמָ ּיִ ֶ ְקׁשּוָרת ְבגּופֹו, ֲאָבל ָרַמת ְלַמת ּשׁ

ִעְנַין  ּבְ ְלָאִכים  ַתּמַ ְבצּוַרה  ֶפׁש  ַתּנֶ ׁשּוב  ּהָ ׁשֶ

גּוָפּת,  ּבְ ׁש  ּמֵ ּהַ ְלִתׁשְ ְוָעְתָבּת  ְוַדּקּוָהּת  יטּוָהּת  ׁשִ ּפְ

עֹוָלם  ּבָ טֹוִבים  יָת  ַמֲעׂשֶ ְוָתיּו  ְוַהְתִתיר,  ְך  ּכֵ ְתּדַ ּהִ ׁשֶ ּכְ

ת. ַתּתֶ

ל  א ְוָעְנׁשֹו ָתָית ְמֻקּבָ מּול ָתעֹוָלם ַתּבָ ּגְ ׁשֶ ּוֵמֶתם, 
ל  ּכָ ּוֻמׂשְ ִביִאים,  ֵמַתּנְ ָתָאֶרץ  י  ַעּמֵ ֵאֶצל 

יחּו  ִתּנִ מֹו ׁשֶ יחּו ְלָתְכרֹו ְבֵסֶפר, ּכְ ֵאֶצל ַתֲחָכִמים, ְוִתּנִ

ֵני  ִמּפְ ְוַתחֹובֹוה,  ְצֹוה  ַתּמִ רּוׁש  ִמּפֵ ת  ַתְרּבֵ ִלְתּכֹר 

ָלת. ּבָ ְמכּו ַעל ַתּקַ ּסָ ׁשֶ

ת, ָ ַוֲחִמּשׁ ָעת  ַאְרּבָ לּוֵמי  ְוַהׁשְ ֵכֶפל,  לּוֵמי   ְוַהׁשְ

ָאָדם,  ּבָ מּום  ְונֹוֵהן  ְוֵאׁש,  ן,  ְוׁשֵ ּבֹור,  ׁשֹור,  ְוֵנֶתק 

ם ָרע, ְוַתּדֹוֶמת  יו, ְוַתּמֹוִציא ׁשֵ ְמֻבׁשָ ְוׁשֹוַלַחה ָיד ּבִ

ֵפֵרׁש  לֹא  ְוָעְנׁשֹו  א  ַתּבָ ָתעֹוָלם  מּול  ּגְ ֲאָבל  ָלֶתת. 

ת ּמָ ּכַ ֲעבּור  ּבַ ְבִסְפרֹו  ְמאּוָמת  ִביא  ַתּנָ  ֵמֶתם 

ָפִנים.

ֵאיָנּת ַתּגּוף  ְלֲעֵדי  ּבִ ֶפׁש  ַתּנֶ צּוַרה  י  ּכִ  ֵמֶתם, 
ג ְהַעּנֵ ּהִ ֶ ּשׁ ַמת  ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ ֶאְצֵלנּו,   ְידּוָעת 

אֹוהֹו ֵפַרׁש  ַאְך  ַתתּוא,  ִעְנָין  ּבָ ִהְצַטֵער  אֹו   ּבֹו 

ָאַמר ׁשֶ מֹו  ּכְ ת,  ַתּתֶ ָתִעְנָין  ֵמִבין  ָתָית  ׁשֶ  ְלִמי 
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תמוסר  ארחוה  ההטו ההיד   תמוסר   ארחוה   

בנו,  כוחות  כפי  ובהדרגה 

עולו  להכביד  שלא  כדי 

עליו, כמו שכהוב )תושע יא, 

א(: 'כי נער ישראל ואותבתו' 

- בתחילה כשיצאו עם ישראל ממצרים, היו בגדר "נער" מפני שטרם עמדו על עומק משפטי 

התורה, בדומה לנער שהבנתו מועטה, וכדי לקרבם ולגדלם, התהלך עמם בהדרגה מחמת אהבתו 

לבניו. בזכות אהבת התורה שפיעמה בהם, ומפני ששמר הבורא את השבועה שנשבע לאבותיהם, 

לימד אותם את התורה בהדרגה כפי הבנתם באותה שעה )טוב הלבנון(. ולכן לא רצה הבורא 

יתברך לפרש להם את העונשים הקשים שמצפים לחוטא בעולם הבא, כי עדיין לא היו ראויים 

באותה שעה לקבלם בלבם. 

רבנו מביא דוגמא ומשל לסיבה זו המסבירה מדוע לא גילתה התורה את שכר העולם הבא: והדבר 

דומה לתאב כשרוצת ללמד אה בנו בנערוהו ]בעודו נער[ את תחכמוה

מדוע  נוסף  טעם   – ומתם  ג. 

בתורה  במפורש  נכתבו  לא 

הניתנים  והעונש  השכר 

שתעם  מפני  הבא:  בעולם 

התורה  קבלת  בדור  שחיו 

– היו במצב  תיו מן תסכלוה 

של סכלות ומיעוט תתבנת – 

והבנתם ]במושכלות האלוקית[ הייתה מצומצמת באותו זמן, כפי שניּכר וברור ושאיננו נעלם מעיני 

המעיין והוא מפורש ממת שכהוב בהורת: 'ולא נתן ה' לכם לב לדעת ועינים לראות ואזנים לשמוע 

עד היום הזה' )דברים כט, ג(. ומסיבה זו נתג תבורא עמתם מנתג – כפי שנוהג תאב תחומל על בנו 

תקטן כשתוא רוצת לייסרו ולהדריכו בדרך הישרה; הוא מלמדו ומוכיחו בנחה ולאט – בעדינות 

ָרֵאל ָואֲֹתֵבתּו.  י ַנַער ִיׂשְ ַע יא, א(: ּכִ הּוב )תֹוׁשֵ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ

נֹו ְבַנֲערּוהֹו ַתָחְכמֹוה  ד ֶאה ּבְ רֹוֶצת ְלַלּמֵ ׁשֶ ְוָתָאב ּכְ

)מט(ּוִמעּוט  ְכלּוה  ַתּסִ ִמן  ָתיּו  ָתָעם  )מח(ׁשֶ ּוֵמֶתם, 
הּוב  ּכָ ֶ ּשׁ ת  ִמּמַ ֶנְעָלם  ֵאיֶנּנּו  ׁשֶ ַתֲתָבָנת 

ַתחֹוֵמל  ָתָאב  ִמְנַתג  ֶתם  ִעּמָ ַתּבֹוֵרא  ְוָנַתג  ּהֹוָרת,  ּבַ

רֹו ְבַנַחה ּוְלַאט,  תּוא רֹוֶצת ְלַיּסְ ׁשֶ טֹן ּכְ נֹו ַתּקָ ַעל ּבְ

במסכת אבות )פרק ה’ משנה כ”א( נאמר “בן ארבעים לבינה”. כלומר, בהגיע האדם לגיל ארבעים, 

יכול הוא להבין דבר מתוך דבר ולהורות כהלכה. ודבר זה למדוהו חכמים )ע”ז ה’, ב’( מן המקרא 

)דברים כ”ט, ג’( ‘ולא נתן ה’ לכם לב לדעת ועינים לראות ואזנים לשמוע עד היום הזה’, שרק 

לאחר ארבעים שנה שהיו במדבר הבינו )רש”י(.

והוסיף רש”י, שממקרא זה למדו חז”ל )ע”ז שם( שעד ארבעים שנה אין אדם עומד על דעת רבו. 

ופירש רבינו יונה את הדרשה, שיש לשאול כיצד אמר ‘ולא נתן ה’ לכם’ וגו’ וכי עד היום ההוא 

לא ידעו ישראל התורה והמצוות. אלא רצה לומר, שלא ירדו לסוף הדעת עד היום ההוא שנאמר 

בסוף ארבעים שנה, ומכאן לתלמיד שאינו יורד לסוף דעתו של רבו עד ארבעים שנה. 

ה’תוספות יו”ט’ הקשה כי הראיה אינה דומה לנידון, שהרי דברי המשנה באבות אמורים באדם 

שהוא בן ארבעים ואילו אנשי דור המדבר בסוף הארבעים שנה שהיו במדבר היו ביניהם הרבה 

אנשים מבוגרים שכבר מלאו להם ארבעים שנה קודם לכן. ותירץ שהדיוק הוא מכך שמשה היה 

מדבר לכל ישראל, ואף לאותם שהיו קטנים בשעת מתן תורה, שלא מלאו להם ארבעים שנה עד 

עתה, לכך אמר להם ‘ולא נתן ה’ לכם לב לדעת וגו’ עד היום הזה’. עוד תירץ, שמאחר ומשעת 

מתן תורה נידונים בני ישראל כגרים, וגר שנתגייר כקטן שנולד דמי, והשנים שקודם לכן אינם 

בחשבון, לפיכך לא עמדו על דעת רבם עד לאחר ארבעים שנה, ונלמד משם על כל אדם שאין 

עומד על דעת רבו עד ארבעים שנה. 

מח. שתעם תיו מן תסכלוה ומעוט תתבנת שאיננו נעלם ממת שכהוב בהורת. כלומר, בעת קבלת 

התורה עם ישראל היה במצב של סכלות והבנה מצומצמת וכמבואר בתורה שנאמר )דברים כ”ט, 

ג’( “ולא נתן ה’ לכם לב לדעת ועינים לראות ואזנים לשמוע עד היום הזה” )טוב הלבנון(. ]ובבעל 

הטורים שם כתב דמקרא זה נאמר על סוף ארבעים שנה[.

וצריך עיון, דמצד אחר מצינו שדור אוכלי המן )שהם מקבלי התורה( נקראים ‘דור דעה’, וכמו 

שכתב בעל הטורים )דברים ח’, ג’( על הפסוק ‘ויאכילך את המן למען הודיעך’, מלמד שבאכילת 

המן ניתן להם דעה, וכן מובא דאיתא בזוה”ק )ח”ב ס”ב ע”ב( דעל דא אקרון דור דעה. ובתוספת 

ביאור עיין במלבי”ם )בהעלותך י”א ד’(, כי המן וכו’ מצד שהיה יורד מן השמים יחוייב שיהיה 

כתולדות השמים ויהיה בו ענין רוחני מתייחס אל שורשו אשר משם לוקח וכו’, שכמו שהמזון 

הגשמי הוא לחם המזין את הגוף כן ההשגה השכלית הוא הלחם המשביע את הנפש ומכלכלת 

בצחצחות עכ”ל, )ועיין עוד רמב”ן שמות ט”ז ו’(. וצ”ע.

רבינו מרן הגר”ח קניבסקי שליט”א תירץ בזה”ל: “זה לא קשה, היה להם דעה, אבל לא היה להם 

את התורה”. כלומר, הם היו דור דעה, אבל כל זמן שלא קבלו את התורה היו נחשבים ‘בסכלות 

ומיעוט ההבנה’ כיוון שלא היה להם את התורה.

מט. ומיעוט תתבנת שאיננו נעלם ממת שכהוב בהורת. והיינו שבעת קבלת התורה עם ישראל היה 

במצב של סכלות והבנה מצומצמת וכידוע מהכתוב בתורה )דברים כ”ט, ג’( “ולא נתן ה’ לכם לב 

לדעת ועינים לראות ואזנים לשמוע עד היום הזה”.

 עיונים 

 עיונים 
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תמוסר  ארחוה  ההית ההטת   תמוסר   ארחוה   

בדרך זו יצליח האב להדריך 

את בנו בזמן נערותו, וכאשר 

יגיע הבן לימי תבחרוה ויחתק 

אז  הבנתו,  ותתחזק   – שכלו 

יבין תענין והתועלת תמכוון 

שלכך  וידע   – במוסרו  אליו 

של  ההדרכה  מטרת  הייתה 

להשיג  אותו  לחנך  האב; 

ועתה  גבוהות,  מעלות 

להתמיד  ימשיך  בבחרותו 

 – אליו  ויכוין  ולהשכיל 

ויחתור אל המטרה האמיתית 

בעצמה, והמעט בעיניו – ולא 

לתערבוה  בעיניו  ערך  יהיה 

ההבטחות  לחשיבות   –

בעזרתם   – אשר  והפיתויים 

את  לקבל  בנערותו  נמשך 

המוסר, ומפני רדידות תפיסתו תית רץ אלית – היה עמל ומתאמץ לרדוף אחר ההנאה הערבה לחיך 

בהחילה עניניו – בתחילת התפתחותו, ותית תת – או אז יבין שהבטחות אביו בשנות ילדותו לשכר 

מיידי של כאן ועכשיו היו חסרות ערך, ולא היו אלא לחמלת עליו – מפני שריחם עליו.

 – – כאשר רצה לשכנע את עמו לעובדו ולקיים מצוותיו, ייחל עמו  – כך גם תבורא יהברך  וכן 

הבטיח להם ונטע תקווה בליבם, ותפחידם בגמול - בשכר ועונש הממתרים להינתן בעולם הזה, 

ומרגישים בהם מיד, מפני שידע הקב"ה, כי תעם כאשר יהוקנו ויוכשרו לעבודת ותתחזק הכרתם 

ויהיו מסוגלים לעבודתו יתברך, אז כבר היגל – תסור מעליתם סכלוהם – טיפשותם וחוסר הבנתם, 

וישיגו בגמול תעולם תבא וענשו – את מעלת השכר והעונש של העולם הבא, ויתכוונו בעבודת – 

בעבודתם את ה' - אליו – רק למען שמו יתברך, ויהנתגו בת – ויעסקו בעבודתו עדיו – כדי להידבק 

בו. וכן נאמר ומוסבר בכל הפסוקים מת שנמצא בספרים – בספרי הקודש מתגשמה תבורא יהברך – 

בהם מוזכרים תארים שונים להקב"ה שנראים כביכול כתיאורים גשמיים חס ושלום ]כגון, "יד ה'" 

)שמות ט' ג'(, "עיני ה'" )דברים יא, יב(, "לא תגעל נפשי אתכם" )ויקרא כו, יא( וכדו'[, אף על פי 

שאין לבורא יתברך גוף ולא דמות הגוף ולא שום צורה, מכל מקום נקטה התורה לשון זו, כדי לתת 

אשר יעלת בתם אל תמעלוה 

אשר  בעוד  וישיגן  תעליונוה, 

עדיין לא יבינן תנער ולא יכיר 

האלו,  המעלות  בחשיבות 

בעה תתיא – בעודו נער. אילו 

תית אביו מפייס ומשכנע אוהו 

עליתן – ללמוד את החכמות 

]שעל ידן ישיג את המעלות 

לו:  אומר  והיה  העליונות[, 

– כדאי לך לסבול את  סבול 

ההדרכה   – תמוסר  יגיעוה 

ותלימוד, בעבור שהעלת בתן 

כדי   – אל תמעלוה תחמודוה 

את  בעתיד  ידם  על  שתשיג 

והנחמדות,  היקרות  המעלות 

אז לא תית סובל אה תת – לא 

לסבול  הבן  של  בכוחו  היה 

והלימוד,  המוסר  יגיעת  את 

ולא היה שומע אליו - אל אביו, מפני שאין הבן בנערותו מבין אוהן ואינו משיג בזמן ההוא את ערכן 

הרב של אותן מעלות שאביו מבטיח לו. וכאשר ייעדתו על תת – אך כאשר יבטיח לו אביו שכר 

תמורת יגיעתו בלימודו במת שתוא ערב לו – בדברים הערבים לבן בשכר מוחשי שמורגש מיד, כגון 

שיבטיח לו דבר ממיני מאכל ומשהת ומלבוש נאת שהם דברים המושכים את ליבו, וכן אם יבטיח לו 

מרכבה נאת – טיול יפה, ותדומת לתת – וכיוצא בזה בדברים שייטיבו לבו של הנער על אתר, ומאידך 

יועידתו אביו ויתרה בו ויאיים עליו שאם לא יתייגע בלימודו יענישהו בכך שימנע ממנו את מילוי 

רצונותיו במת שיצער אוהו מיד – בדברים שירגיש בהם צער מיידי, כגון: מרעב ועירום – רעב ומחסור 

בלבוש ראוי ומלקוה ]ומכות[ ועונשים תדומת לתם, ובנוסף לזה יישב דעהו – אביו משכנעו שעל 

ידי יגיעתו סופו להגיע למעלות עליונות ומניח את דעתו של הבן שאכן כך הוא הדבר, ומחזק את 

דבריו על מת שיבטח עליו – בדברים מוסמכים ומבוססים שראוי להאמין להם מן תראיוה תמורגשוה 

– בראיות מוחשיות ותעדויוה תגלויוה תאמיהיוה – ובהוכחות גלויות ואמיתיות, אז יקל עליו לקבל 

הלימוד.  טורח  – את  ולשאה טרחו  יגיעה תמוסר  עול  את  הבן בקלות לסבול  ויסכים  המוסר  את 

ָיִבין  ְכלֹו,  ׂשִ ְוֶיֱחַתק  ֲחרּוה  ַתּבַ ִליֵמי  יַע  ַיּגִ ר  ְוַכֲאׁשֶ

ן ֵאָליו, ְוִהְמַעט  מּוָסרֹו, ִויַכּוֵ ן ֵאָליו ּבְ ָתִעְנָין ַתְמֻכּוָ

ה  ְהִחּלַ ּבִ ֵאֶליָת  ָרץ  ָתָית  ר  ֲאׁשֶ ָתֲעֵרבּוה  ֵעיָניו  ּבְ

ִעְנָיָניו, ְוָתָית ֶתת ְלֶחְמָלת ָעָליו.

ְגמּול  ּבִ ְוִתְפִחיָדם  ַעּמֹו  ִיֵחל  ַרְך  ִיְהּבָ ַתּבֹוֵרא  ְוֵכן 
ר  ֲאׁשֶ י ָתָעם ּכַ ַדע ּכִ ּיָ ֵני ׁשֶ ָועֶֹנׁש ְמַמֲתִרים, ִמּפְ

ְגמּול  ּבִ ִסְכלּוָהם  ֵמֲעֵליֶתם  ל  ּגָ ּהִ ָלֲעבֹוָדת  נּו  ְיֻהּקְ

ֵאָליו,  ַבֲעבֹוָדת  נּו  ִויַכּוְ ְוָעְנׁשֹו,  א  ַתּבָ ָתעֹוָלם 

ָפִרים  ּסְ ּבַ ֶ ָכל ַמת ּשׁ ְוִיְהַנֲתגּו ָבּת ָעָדיו. ְוֵכן ֹנאַמר ּבְ

ַרְך. ַמה ַתּבֹוֵרא ִיְהּבָ ֵמַתְגׁשָ

ר  ֲאׁשֶ ָתֶעְליֹונֹוה,  ֲעלֹוה  ַתּמַ ֶאל  ָבֶתם  ַיֲעֶלת  ר  ֲאׁשֶ

ס אֹוהֹו  ֵעה ַתִתיא, ִאּלּו ָתָית ְמַפּיֵ ַער ּבָ לֹא ְיִביֵנן ַתּנַ

ּמּוד,  ְוַתּלִ ַתּמּוָסר  ְיִגיעֹוה  ְסֹבל  ְואֹוֵמר לֹו:  ֲעֵליֶתן 

ֲעלֹוה ַתֲחמּודֹוה, לֹא  ֲעֶלת ָבֶתן ֶאל ַתּמַ ּהַ ֲעבּור ׁשֶ ּבַ

ֵאין  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ֵאָליו,  ׁשֹוֵמַע  ְולֹא  ֶתת  ָתָית סֹוֵבל ֶאה 

תּוא  ֶ ּשׁ ַמת  ּבְ ֶתת  ַעל  ִייָעֵדתּו  ר  ְוַכֲאׁשֶ אֹוָהן.  ֵמִבין 

ָנֶאת  ּוַמְלּבּוׁש  ת  ּהֶ ּוִמׁשְ ֲאָכל  ִמּמַ ד,  ִמּיָ לֹו  ָעֵרב 

ַמת  ּבְ ְויֹוִעיֵדתּו  ָלֶתת,  ְוַתּדֹוֶמת  ָנָאת,  ֶבה  ּוִמְרּכֶ

ד, ֵמָרָעב ְוֵעירֹם ּוַמְלקּוה ְוַתּדֹוֶמת  ַצֵער אֹוהֹו ִמּיָ ּיְ ֶ ּשׁ

ִמן  ָעָליו  ְבַטח  ּיִ ֶ ּשׁ ַמת  ַעל  ְעּהֹו  ּדַ ב  ֵ ְוִיּשׁ ָלֶתם, 

ּיֹוה,  לּויֹוה ָתֲאִמּהִ ׁשֹוה ְוָתֵעֻדּיֹוה ַתּגְ ְרּגָ ָתְרָאיֹוה ַתּמֻ

ָטְרחֹו.  אה  ְוָלׂשֵ ַתּמּוָסר  ְיִגיַעה  ִלְסּבֹל  ָעָליו  ֵיַקל 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  ההיט ההיח   תמוסר   ארחוה   

ג(:  יב,  )דניאל  שכהוב 

'ומצדיקי תרבים – המלמדים 

יזהירו  הם  לרבים,  ה'  דרך 

ככוכבים לעולם ועד', ואמר

'ולמוכיחים  כת(:  כד,  )משלי 

המוכיחים  דווקא   – ינעם 

הם  ה',  דרך  את  המלמדים 

יזכו לנועם ה' ועליתם הבוא 

יהקבץ  וכאשר  טוב'.  ברכה 

תתווסף  וכאשר   – למשהדל 

לעובד ה' גמול תצדקהו – הזכות שהשתדל לזכות אחרים וגרם להם ללכת בדרך הישר והצדק אל 

גמול צדקהו – תתוסף לזכות מעשיו הטובים וצדקותו וגמול אמונה לבו וגם זכות האמונה הטהורה 

שיש בליבו וזכות סיבלו למען עבודת ה', אז יתית ראוי לגמול – לקבל את שכר תעולם תבא אצל 

]-בעיני[ תבורא. והתנאי תשני לקבלת שכר עולם הבא הוא, חסד מאלתים – מתוך חסד הבורא 

יתברך ונדבת

ּכֹוָכִבים  ּכַ ים  ָתַרּבִ יֵקי  ּוַמְצּדִ ג(:  יב,  אל  ִנּיֵ )ּדָ הּוב  ּכָ ׁשֶ

ֵלי כד, כת(: ְוַלּמֹוִכיִחים ִיְנָעם  ְלעֹוָלם ָוֶעד, ְוָאַמר )ִמׁשְ

ץ  ִיְהַקּבֵ ר  ְוַכֲאׁשֶ טֹוב.  ה  ִבְרּכַ בֹוא  ּהָ ַוֲעֵליֶתם 

מּול ִצְדָקהֹו ּוְגמּול  ָקהֹו ֶאל ּגְ מּול ַתְצּדָ ל ּגְ ּדֵ ּהַ ׁשְ ַלּמִ

ָתעֹוָלם  ִלְגמּול  ָראּוי  ִיְתֶית  ְוִסְבלֹו,  ִלּבֹו  ֱאמּוַנה 

ִני, ֶחֶסד ֵמֱאלִֹתים ּוְנָדָבת  ֵ א ֵאֶצל ַתּבֹוֵרא. ְוַתּשׁ ַתּבָ

בדבר;  תפיסה   – אדם  לבני 

מכיוון שאינם יכולים להשיג 

ודקים,  רוחניים  מושגים 

גשמי  בלבוש  אותם  הציגו 

ומוחשי, הכול כדי לסבר את 

האוזן ולהשמיע את הדברים 

בצורה ובאופן שיקלו עליהם 

תוכנם  על  ולעמוד  להבינם 

כן  כמו  הלבנון(.  )טוב 

של  פעולותיו  את  המשילו 

הקב"ה לעניינים שיש לאדם תפיסה בהם, כגון: "וירא ה'" )בראשית ו, ה(, "וירח ה'" )שם ח, כא(, 

"וירד ה'" )שם יא, ה(, "וישמע ה'" )במדבר יא, א(. אף-על-פי שאין לייחס לבורא יתברך שום 

פעולה גשמית כלל ח"ו, בכל זאת השתמשה התורה במונחים אלה הנוהגים אצל בני אדם, כדי 

לתת להם בתחילת לימודם מושג-מה לפי קוצר הבנתם. בעל השכל משתדל להתעמק בהבנת 

העניין יותר ויותר, עד שעומד על הכוונה האמתית כפי יכולתו והשגתו, כמו שכתב רבנו באריכות 

לעיל בשער הייחוד פרק י' )מרפא לנפש(.

ד. ומתם – טעם נוסף מדוע לא נתפרשו בתורה השכר והעונש הניתנים בעולם הבא: שגמול – מפני 

שלשכר תעולם תבא אין אדם ראוי לו במעשתו תטוב – בעבור מעשיו הטובים בלבד, אך יתית ראוי 

לקבלת שכר זה מן תאלתים בשני דברים אחר תמעשת תטוב – רק כשיתווספו למעשיו הטובים שני 

תנאים: תאחד, שיורת וילֵּמד לבני תאדם אחרים את דרך עבודה תבורא יהעלת, וינתיגם – וידריכם 

לעשוה את תטוב, כמו

א ֵאין ָאָדם ָראּוי לֹו  מּול ָתעֹוָלם ַתּבָ ּגְ ׁשֶ ּוֵמֶתם, 
ָראּוי  ִיְתֶית  ַאְך  ְלָבד,  ּבִ ַתּטֹוב  תּו  ַמֲעׂשֵ ּבְ

ת ַתּטֹוב. ֲעׂשֶ ֵני ְדָבִרים ַאַחר ַתּמַ ׁשְ ִמן ָתֱאלִֹתים ּבִ

ַתּבֹוֵרא  ֲעבֹוַדה  ָתָאָדם  ְבֵני  ּיֹוֶרת  )נ(ׁשֶ ָתֶאָחד, 
מֹו  ּכְ ַתּטֹוב,  ַלֲעׂשֹוה  ְוַיְנִתיֵגם  ת,  ִיְהַעּלֶ

המוטל עליו אין לו לדרוש שכר, שכן אדרבה קיום המצוה הוא התשלום על טובות הבורא, כמאמר 

הכתוב )איוב מא, ג( “מי הקדימני ואשלם”. אך זה הוא רק באשר לחובות הנוגעות לגופו הוא, אבל 

זיכוי הרבים שזהו קיום רצון ה’ ביחס לאחרים, ואין זה מהחובה שעל עצמו, הריהו כבר דבר נוסף, 

יתר על מה שלשמו ולתכליתו הוא נברא, על זה כבר שייך שכר וגמול בדין, ולא בתורת חסד ונדבה.

אלא שהוסיף, שמה שכתב רבינו שתשלום שכרם של מצדיקי הרבים הוא בדין, לא כתב כן אלא 

על מזכי הרבים ברוחניות, ולא כתב כן על שאר גומלי חסדים, וביאור הדבר, כאשר אדם גומל 

חסד עם חבירו בעניני העולם הזה, הרי מי שנגזר עליו שדבר זה יגיע אליו, עתיד להשיגו גם ללא 

חסדו של זה, כי הרבה שלוחים למקום, אלא שזכה זה שהוא יהיה השליח לכך. משא”כ המזכה 

את חבירו בדבר רוחני התלוי בבחירה אצלו, הרי שלא רק המעשה נגרם ע”י המזכה, אלא שגם 

הבחירה נזקפת לזכותו, שהרי לא נגזר עליו שיעשה מצוה, כיון שהוא דבר התלוי בבחירה, ונמצא 

שכל המעשה בא לעולם על ידו ]מאחר והדבר תלוי בו ובבחירתו, ויהיה חסר בלעדיו, נמצא שעל 

ידו נתקיים הרצון העליון והתכלית[, וכיון שמעשה זה הוא דבר שמוטל על אחרים וחובתם היא 

בעולם, והוא גרם להם עשיית אותה מצוה, בדין הוא שיבוא ויטול שכרו. עכת”ד. 

נ. שיורת בני תאדם עבודה תבורא יהעלת וינתיגם לעשוה תטוב כמו שכהוב ומצדיקי תרבים ככוכבים 

לעולם ועד. מבואר שזיכוי הרבים היא סיבה לקבלת שכר בעולם הבא. ואף-על-פי שבהמשך כתב 

רבינו שתשלום השכר על המצוות הוא מחסד ה’, ואין זכות תביעה על כך, משום שכל מציאות 

האדם בעולם הזה היא כולה חסד ונדבה מאתו יתברך, וכבר קיבל יותר ממה שמגיע לו. מכל 

מקום, מצדיקי הרבים יוצאים מגדר זה, ושכרם ניתן להם בדין ולא בחסד.

וביאר בספר ‘משנת רבי אהרן’ )ח”ד עמ’ עד, נ”ך דניאל עמ’ רפ”א(, שכיון שתכלית יצירת האדם 

היא לעשות רצון קונו, ולשם כך ניתנו לו כלים ואפשרויות למלא תפקיד זה, אם כן כאשר עשה את 

 עיונים 

 עיונים 



הלבבות שער הבטחוןחובות 

 ארחוה תמוסר  ההכא 

ביושר לבב הלבבותשער הבטחון חובות 

תמוסר  ארחוה  ההכ  

)התלים  שכהוב  כמו  וטובת, 

כי  חסד  אדני  'ולך  יג(:  סב, 

אהת השלם לאיש כמעשתו' 

הקב"ה  שעתיד  השכר 

לשלם בעולם הבא, אף-על-

כפי  לאדם  ניתן  שהוא  פי 

שעשה  הטובים  המעשים 

כל  מכל-מקום  בעולם-הזה, 

כולו אינו אלא חסד ונדבה.

לכך  והטעם   – בתת  ותעילת 

שהשכר הוא חסד גמור ואין 

בעבור  רק  לו  ראוי  האדם 

אם  כי  הוא  הטובים,  מעשיו 

תית מעשת – גם אם היו מעשיו הטובים של תאדם רבים כחול תים במספרם, ואפילו לא היה לו 

שום חטא, לא יתית שקול – לא יהיו מעשיו שקולים בטובת – אפילו כנגד טובה אחה מן הטובוה 

שמיטיב עמו תבורא יהברך עליו בעולם תתת, כי טובות הבורא יתברך הן רחמים הרבה יותר ממה 

שמגיע לאדם, ואם כן לפי שורת הדין אינו ראוי עוד לשכר על מעשיו הטובים שעשה, וכל שכן 

שכך הדבר אם חלילה יתית וִייָמצא לו – לאדם אפילו רק חטא אחד. או אז אינו ראוי עוד לשכר 

כל הטובות שעושה עמו בהביעה  על  על מעשיו הטובים שעשה. ואם ידקדק תבורא עם תאדם 

תודאה תטובת – ויתבע ממנו להודות לו על כל טובה שמיטיב עמו בהתאם לטובה שקיבל, אז 

יתית ]יהיו[ כל

ים סב, יג(: ּוְלָך ֲאדָֹני ָחֶסד  ִתּלִ הּוב )ּהְ ּכָ מֹו ׁשֶ ְוטֹוָבת, ּכְ

תּו. ַמֲעׂשֵ ם ְלִאיׁש ּכְ ּלֵ ׁשַ ת ּהְ י ַאּהָ ּכִ

חֹול  ת ָתָאָדם ּכְ י ִאם ָתָית ַמֲעׂשֵ ָבֶתת, )נא(ּכִ ת  ְוָתִעּלָ
טֹוָבת  ּבְ קּול  ׁשָ ִיְתֶית  לֹא  ר,  ִמְסּפָ ּבְ ם  ַתּיָ

ת,  עֹוָלם ַתּתֶ ַרְך ָעָליו ּבָ ַאַחה ִמן טֹובֹוה ַתּבֹוֵרא ִיְהּבָ

ַתּבֹוֵרא  ק  ְיַדְקּדֵ ְוִאם  ֵחְטא,  לֹו  ִיְתֶית  ִאם  ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ

ל  ּכָ ִיְתֶית  ַתּטֹוָבת,  תֹוָדַאה  ְהִביַעה  ּבִ ָתָאָדם  ִעם 

מי עשה לי לולב עד שלא נתתי לו דמים, מי עשה לי ציצית עד שלא נתתי לו טלית, מי הפריש 

לפני פאה עד שלא נתתי לו שדה, מי הפריש לי תרומה עד שלא נתתי לו גורן, מי הפריש לפני 

חלה עד שלא נתתי לו עיסה, מי הפריש לפני קרבן עד שלא נתתי לו בהמה”, ע”כ. כלומר, דבר 

פשוט הוא שבאמת לא מגיע שכר בעד המעשים. 

ויש להקשות, כי הנה ידוע שיסוד תכלית כל בריאת העולם הוא כדי שיהיה שכר ועונש, בכדי 

ששכר העולם הבא לא יגיע לאדם בבחינת נהמא דכיסופא, וכמו שכתב הרמח”ל בדעת תבונות 

)א’, מ”ב(: “כי הא-ל יתברך שמו הוא תכלית הטוב ודאי, ואמנם מחוק הטוב הוא להטיב, וזה הוא 

מה שרצה הוא ית”ש לברוא נבראים כדי שיוכל להטיב להם, כי אם אין מקבל הטוב אין הטבה. 

ואמנם כדי שתהיה ההטבה מאיתו הטבה שלימה ידע בחכמתו הנשגבה שראוי שיהיו המקבלים 

אותה מקבלים אותה ביגיע כפם, כי אז יהיו הם בעלי הטוב ההוא, ולא יישאר להם בושת פנים 

בקבלם הטוב כמי שמקבל צדקה מאחר, ועל זה אמרו )ירושלמי ערלה פ”א ה”ג( ‘מאן דאכיל דלאו 

דיליה בהית לאסתכולי באפיה’", עיי”ש. והוא יסוד מפורסם בכל המפרשים.

ולדברי רבינו צריך ביאור אם כן מהו כל ענין עולם השכר והעונש כדי שלא יהיה נהמא דכיסופא, 

הרי בין כך ובין כך הכל מתנת חינם, ואם כן נשאר ענין הנהמא דכיסופא? ]ואולי יש לומר דזהו 

שאמר הכתוב ולך ה’ חסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו, דזה גופא החסד שיחשב לאיש כאלו 

הוא הבעלים על מעשהו[.

בספר ‘תפארת שמשון’ )עה”ת שמות, פרשת יתרו, עמ’ רמ( כתב ליישב, וז”ל: ונראה, שודאי כל 

ענין העולם הזה הוא כדי שלא יהיה נהמא דכיסופא בעולם הבא, אבל הסיבה שלא תהיה נהמא 

דכיסופא אינה מפני שאותו התענוג יגיע לנו לפי מעשינו. ודאי שהכל חסד גמור ומתנת חינם, 

אבל בן הסמוך על שולחן אביו, ואביו מסדר לו את כל ענייני חייו, קונה לו דירה יקרה ורהיטי 

לפניה  והעמיד  טובים,  בת  עניה  שלקח  מופלג  עשיר  דכיסופא?!  לנהמא  נחשב  זה  האם  פאר, 

מאה שפחות והיא יושבת בקתדרא, ובעלה מביא לה מתנות יקרות זהב ופנינים, האם זה נהמא 

דכיסופא? ודאי שבמקום שישנה קירבה ואהבה ושייכות, אין שם נהמא דכיסופא. 

להשיג את  אלא  הבא בשכרנו,  העולם  להרויח את  לא  לעולם,  ביאתנו  כל תכלית  כן,  אם  זו, 

הקירבה והדביקות, עד שהקב”ה יאמר: ‘בתי, אחותי, אמי’, ואז כשניכנס לסעודה הגדולה האין-

סופית, לא נרגיש נהמא דכיסופא, מחמת הקירבה והאהבה שזכינו להן כאן.

והוא ששנינו במשנה באבות ריש פרק קנין תורה, שהלומד תורה לשמה “נקרא ֵרַע ]חבר[, אהוב”, 

שזו תכלית הכל, ועל אברהם אבינו נאמר: “כי ידעתיו”, ופירש רש”י: לשון חיבה, כמו )רות ב’, 

א’( ‘מודע לאישה’, ‘הלא בועז מודעתנו’ )שם ג’, ב’(, ‘ואדעך בשם’ )שמות ל”ג, י”ז(. 

נא. כי אם תית מעשת תאדם כחול תים במספר, לא יתית שקול בטובת אחה מן טובוה תבורא יהברך 

עליו בעולם תתת. מבואר בדברי רבינו שמן הדין לא מגיע לאדם שכר עבור מעשיו הטובים שעשה. 

ירמיה בן רבי אלעזר: עתידה בת קול להיות  )ויק”ר פכ”ז(: “אמר רבי  ידועים דברי חז”ל  וכן 

מפוצצת בראש ההרים ואומרת: כל מי שפעל עם א-ל יבוא ויטול שכרו, הדא הוא דכתיב )במדבר 

כג, כג(: ‘כעת יאמר ליעקב ולישראל’ וגו’, רוח הקודש אומרת: מי הקדימני ואשלם, מי קילס לפני 

עד שלא נתתי לו נשמה, מי מילל לשמי עד שלא נתתי לו בן זכר, מי עשה לי מעקה עד שלא 

נתתי לו גג, מי עשה לי מזוזה עד שלא נתתי לו בית, מי עשה לי סוכה עד שלא נתתי לו מקום, 

 עיונים 

 עיונים 



הלבבות שער הבטחוןחובות 

ההכג  תמוסר   ארחוה   

ביושר לבב הלבבותשער הבטחון חובות 

תמוסר  ארחוה  ההכב  

נכחדים  ]מעשיו[  מעשתו 

ונשקעים כאין וכאפס ובלתי 

אחת,  טובה  לעומת  ניכרים 

קטנת  בטובה  מדובר  אפילו 

תבורא  שמיטיב  שבטובוה 

שעה.  ובכל  עת  בכל  עליו 

ומת שיתית מגמול תבורא לו 

שורת  שלפי  אפוא,  נמצא   –

הדין השכר שה' נותן לאדם 

 – מעשתו  על  לו  מגיע  אינו 

אלא  הטובים,  מעשיו  עבור 

 - מחסד  רק  לו  ניתן  תוא 

כחסד מתבורא עליו.

אך תעונש על עוונותיו בשני תעולמים - בעולם הזה ובעולם הבא, תוא מגיע לאדם באמה ובדין – לפי 

האמת ולפי הדין וחוב הוא שחייב בו תאדם – שהרי נתחייב בו בשל מעשיו הרעים, אלא שחסד תבורא 

יהגבר עליו – שהבורא עושה עם החוטא חסד בשני תעולמים – בעולם הזה ובעולם הבא; בעולם הזה 

עושה עמו חסד, שאינו מענישו מיד כשחטא, אלא מאריך לו אף עד שישוב בתשובה. ובעולם הבא 

ה' עושה עמו חסד, שאינו מענישו אם עשה תשובה בחייו )טוב הלבנון(, כמו שכהוב )התלים סב, יג(: 

'ולך אדני חסד', 'ותוא רחום יכפר עון ולא ישחיה' )התלים עח, לח(. מכיוון שלפי הדין אין מגיע לאדם 

עבור מעשיו הטובים שכר בעולם הבא ודי לו בטובות שעושה עמו ה' בעולם הזה, לכן לא הוזכר 

השכר בפירוש בתורה, שהרי התורה מזכירה רק את הראוי על פי הדין. גם את העונש שיישא האדם 

בעולם הבא לא הזכירה התורה, אף על פי שהוא יינתן על פי הדין כמבואר לעיל, וזאת מפני שלא 

הוזכר שכר העולם הבא, גם לא הוזכר עונש עולם הבא )טוב הלבנון(.

ַתּבֹוֵרא  טֹובֹוה  ּבְ ׁשֶ ת  ַטּנָ ּקְ ּבַ ָקע  ְוִנׁשְ ִנְכָחד  תּו  ַמֲעׂשֵ

יַע  מּול ַתּבֹוֵרא לֹו ֵאינֹו ַמּגִ ְתֶית ִמּגְ ּיִ ֶ ָעָליו. )נב(ּוַמת ּשׁ

ָעָליו.  ַתּבֹוֵרא  ֵמֶחֶסד  תּוא  א  ֶאּלָ תּו,  ַמֲעׂשֵ ַעל  לֹו 

ֱאֶמה ּוְבִדין ְוחֹוב  ֵני ָתעֹוָלִמים תּוא ּבֶ ְ ּשׁ ַאְך ָתעֶֹנׁש ּבִ

ר ָעָליו  ּבֵ ֶחֶסד ַתּבֹוֵרא ִיְהּגַ א ׁשֶ ב ּבֹו ָתָאָדם, ֶאּלָ ַחּיָ ׁשֶ

ּוְלָך  יג(:  סב,  ים  ִתּלִ )ּהְ הּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָתעֹוָלִמים,  ֵני  ְ ּשׁ ּבִ

ִחיה  ַיׁשְ ְולֹא  ָעֹון  ר  ְיַכּפֵ ַרחּום  ְותּוא  ָחֶסד,  ֲאדָֹני 

ים עח, לח(. ִתּלִ )ּהְ

התורה לא מזכירה רק מה שמגיע לאדם מצד הדין )‘טוב הלבנון’(.

ומה שהתורה כן מזכירה את שכר העולם הזה, אף-על-פי שגם שכר זה לא מגיע לאדם, יש לפרש כמו 

שכתב הרמב”ם ז”ל )בהלכות תשובה פרק ט’ הלכה א’( וז”ל: זה שכתוב בכל התורה כולה, אם תשמעו 

יגיע לכם כך, ואם לא תשמעו יקרה אתכם כך, וכל אותן דברים בעולם הזה, כגון שובע ורעב, ומלחמה 

ושלום, ומלכות ושפלות, וישיבת הארץ וגלות, והצלחת מעשיו והפסדו, ושאר כל דברי הברית, כל 

אותן הדברים אמת היו ויהיו, ובזמן שאנו עושין כל מצוות התורה יגיע אלינו טובות העולם הזה כולן, 

ובזמן שאנו עוברים עליהן תקרה אותנו הרעות הכתובות. ואף על פי כן אין אותן הטובות הן סוף מתן 

שכרן של מצוות, ולא אותן הרעות הן סוף הנקמה שנוקמין מעובר על כל המצוות.

אלא כך הוא הכרע של דברים: הקב”ה נתן לנו תורה, זו עץ חיים היא. וכל העושה כל הכתוב בה, 

ויודעו דעה גמורה נכונה, זוכה בה לחיי העולם הבא. ולפי גודל מעשיו ורוב חכמתו הוא זוכה, 

והבטיחנו בתורה, שאם נעשה אותה בשמחה ובטובת נפש ונהגה בחכמתה תמיד, שיסיר ממנו כל 

הדברים המונעים אותנו מלעשותה, כגון: חולי ומלחמה ורעב וכיוצא בהן, וישפיע לנו כל הטובות 

המחזקים את ידינו לעשות את כל התורה, כגון שובע ושלום ורבות כסף וזהב, כדי שלא נעסוק 

כל ימינו בדברים שהגוף צריך להן, אלא נשב פנויים ללמוד בחכמה ולעשות המצוה כדי שנזכה 

לחיי העולם הבא. וכן הוא אומר בתורה אחר שהבטיח בטובות העולם הזה, וצדקה תהיה לנו כי 

נשמור לעשות את כל המצוה הזאת. וכן הודיענו בתורה שאם נעזוב התורה מדעתינו ונעסוק 

בהבלי הזמן, כענין שנאמר: וישמן ישורון ויבעט וגו’, שדיין האמת יסיר מן העוזבים כל טובות 

העולם הזה, שהן חזקו ידיהם לבעוט, ומביא עליהם כל הרעות המונעים אותן מלקנות העולם 

הבא, כדי שיאבדו ברשעם, הוא שכתוב בתורה: ועבדת את אויביך אשר ישלחנו ה’ בך, תחת אשר 

לא עבדת את ה’ אלהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל.

נמצא פירוש כל אותן הברכות והקללות על דרך זו: כלומר, אם עבדתם את ה’ בשמחה ושמרתם דרכו, 

משפיע לכם הברכות האלו ומרחיק הקללות מכם עד שתהיו פנויים להתחכם בתורה ולעסוק בה, כדי 

שתזכו לחיי העולם הבא, וייטב לך לעולם שכולו טוב ותאריך ימים לעולם שכולו ארוך, ונמצאתם זוכין 

לשני העולמות, לחיים טובים בעולם הזה המביאים לחיי העולם הבא. שאם לא יקנה פה חכמה ומעשים 

טובים, אין לו במה יזכה, שנאמר: כי אין מעשה וחשבון ודעת וחכמה בשאול וגו’. ואם עזבתם את ה’ 

ושגיתם במאכל ובמשתה וזנות ודומה להם, מביא עליכם כל הקללות האלו, ומסיר כל הברכות, עד 

שיכלו ימיכם בבהלה ופחד ולא יהיה לכם לב פנוי ולא גוף שלם לעשות המצוות, כדי שתאבדו מחיי 

העולם הבא, ונמצא שאבדתם שני עולמות, שבזמן שאדם טרוד בעולם הזה בחולי ובמלחמה ורעבון, 

אינו מתעסק לא בחכמה ולא במצוה שבהן זוכין לחיי העולם הבא. עכ”ל הרמב”ם ז”ל.

על דרך זו נראה לפרש גם מה שירמיה הנביא צווח ככרוכיא: “ותופשי התורה לא ידעוני” )ירמיה 

החיבה  האהבה,   – התכלית  כל  חסרה  להם  התורה,  תופשי  הם  שבאומה  שהמובחרים  ח’(,  ב’, 

והקירבה להשי”ת.

כלומר,  נב. ומת שיתית מגמול תבורא לו אינו מגיע לו על מעשתו אלא תוא מחסד תבורא עליו. 

מאחר ומצד הדין לא מגיע לאדם שכר עבור מעשיו הטובים, לכן לא נזכר שכר זה בתורה, כי 

 עיונים 

 עיונים 
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תמוסר  ארחוה   ארחוה תמוסר  ההכת ההכד  

יתברך  שה'  תת  על  ותראית 

הנראים  המעשים  על  גומל 

הזה,  בעולם  הנראה  גמול 

והבטיח  כי תאל יהעלת ערב 

על  הקדושה  בתורה  לעמו 

בעבור   – תנראיה  תעבודת 

על  נראה  שקיומן  המצוות 

מתר  נראת  גמול  תאברים, 

מיד  להם  הנראה  שכר   –

עולם  ]שכר  תתת  בעולם 

הזה נראה בחייו של האדם, 

הבא  העולם  גמול  לעומת 

צפון וממתין לעתיד לבוא[, 

ותוא השכר תמפורש בפרשה 

על  ]שהובטח  בחקוהי  אם 

המצוות הנראות, כמו שנאמר: אם בחקתי תלכו ואת מצוותי תשמרו "ועשיתם אותם" )פתחי לב([. 

וכן ערב לתם – הבורא יתברך והזהיר לעמו על תעבירוה תנראוה ותגלויוה בעונש נראת - גלוי, מתר 

- ומיידי בעולם תתת ]והוא העונש שהובטח על העבירות הגלויות, המעשיות שמוזכר שם בפרשה: 

"ואם בחוקתי תמאסו ואם את משפטי תגעל נפשכם לבלתי עשות את כל מצוותי" )פתחי לב([. 

ובאמת בתורה הוזכרו )שם, בפרשת בחוקותי( רק השכר והעונש 'בעולם הזה' בעבור המצוות 

והעבירות הנעשות בגלוי ולא הוזכרו גם השכר הנסתר על המצוות הנסתרות והעונש הנסתר על 

העבירות הנסתרות, מפני שפרשת בחקותי דנה במאורעות של כלל האומה, במטרה שישגיחו זה 

על זה שייזהרו מעבירות ויזרזו זה את זה לעבוד את ה', ולפי שאין ידוע לתמון תעם האחד על 

– אלא רק את המעשים שכל אחד עושה בגלוי, ולא את מת  חברו אלא מת שנראת מתמעשים 

שנסהר בלבבות או נעשה בסתר, לפיכך אי אפשר לחייב את האדם להוכיח את חברו על מה 

שאינו ידוע לו, ותוא מת שאמר )דברים כט, כח(: 'תנסהרה – הפירעון על העבירות שבסתר שייך 

לת' אלתינו, אבל ותנגלה – החטאים הגלויים, הרי לנו ולבנינו היא החובה לבער את הרע מקרבנו 

עד עולם' - בכל הדורות, ואם לא נעשה דין בהם ולא נדון את החוטאים, ייענשו הרבים בעוון 

החוטאים )רש"י(, ואמר תכהוב )ויקרא כ, ד-ת(: 'ואם תעלם יעלימו עם תארץ – אזרחי הארץ אה 

עיניתם מן תאיש תתוא – שעבד עבודה זרה בסתר מפני שנעלם מהם מעשהו,

ה. ומתם – טעם נוסף מדוע לא 

ועונש  שכר  בתורה  נתפרש 

כי  הבא:  בעולם  הניתנים 

תמעשת תטוב – היינו המצוות 

מהחלק  עושה  שהאדם 

חלקים:  לשני  ]נחלקות[ 

ממנו נסהר – החלק האחד הן 

מצוות הנסתרות מבני אדם, 

אין משקיף עליו תולה תבורא 

הוא  אם  שיודע  מי  ואין 

כגון  הבורא,  מלבד  מקיימן 

החובוה המוטלות על תלבבוה 

בהם,  וכיוצא   – ותדומת לתם 

והחלק השני, ממנו נראת על 

תאברים – מצוות הנעשות על 

גלויות  והן  ידי איברי האדם 

נסהר  ואיננו  אחרים,  לעיני 

קיומן  ואין   – תברואים  מן 

נעלם מעיני הבריות, ותן תמצווה תנראוה על תאברים – הנעשות על ידי האיברים, כגון: תפילין, 

לולב, סוכה, וכיוצא בהן. ותבורא יהברך גומל ומשלם שכר על תמעשת תנראת על תאברים – בעבור 

המעשים הגלויים בגמול – בשכר הנראת לבני אדם, שהוא השכר בעולם תתת, וגומל – ומשלם שכר 

על תמעשת תצפון ותנסהר – על המצוות הצפונות והנסתרות מבני אדם ]'הצפון' - בלב כחובות 

הלבבות, 'והנסתר' - מה שנעשה בפועל בהסתר )פת לחם([, בגמול – בשכר שהוא גם כן נסהר מבני 

אדם, ותוא גמול תעולם תבא – שהוא השכר בעולם הבא. ועל כן תכרו ]הזכיר[ דוד המלך עליו תשלום 

את עניין השכר בעולם הבא במילת ובביטוי שמורת על תענין – על הסתרת שכר המצוות הנסתרות 

והצפנתו לעולם הבא, כמו שאמר )התלים לא, כ(: 'מת רב טובך אשר צפנה ליראיך' – לאלה העובדים 

אותך ביראה ואהבה פנימית )שהוא דבר נסתר שבלב(, צפנת את רב טובך לעולם הבא )מרפא 

לנפש(. וכן דרך תעונש תנראת ותנסהר כדרך תגמול – וכפי ההנהגה בנתינת השכר כך גם בעניין 

העונש; על עבירות גלויות ונראות לבני אדם נענש האדם בעולם הזה בעונש הניכר לעין, ועל 

עבירות נסתרות שאינן נראות לבני אדם יקבל את עונשו בעולם הבא.

ת ָעַרב ְלַעּמֹו ַעל  י ָתֵאל ִיְהַעּלֶ ַעל ֶתת, ּכִ ְוָתְרָאָית 
מּול  ּגְ ָתֵאָבִרים  ַעל  ְרֵאיה  ַתּנִ ָתֲעבֹוָדת 

ה  ָפָרׁשַ ּבְ ת, ְותּוא ַתְמֹפָרׁש  ַתּתֶ עֹוָלם  ּבָ ִנְרֶאת ַמֵתר 

ְראֹוה  ֻחּקֹוַהי. ְוֵכן ָעַרב ָלֶתם ַעל ָתֲעֵברֹוה ַתּנִ ִאם ּבְ

ֵאין  ת, ְלִפי ׁשֶ עֹוָלם ַתּתֶ לּויֹוה עֶֹנׁש ִנְרֶאת ַמֵתר ּבָ ַתּגְ

לֹא  ים,  ֲעׂשִ ֵמַתּמַ ְרֶאת  ּנִ ֶ ּשׁ ַמת  א  ֶאּלָ ָתָעם  ַלֲתמֹון 

כח(:  כט,  ָבִרים  )ּדְ ָאַמר  ֶ ּשׁ ַמת  ְותּוא  ר,  ְסּהָ ּנִ ֶ ּשׁ ַמת 

ַעד  ּוְלָבֵנינּו  ָלנּו  ְגלֹה  ְוַתּנִ ֱאלֵֹתינּו  ַלְיָי  רֹה  ְסּהָ ַתּנִ

ַתְעֵלם  ְוִאם  ד-ת(:  כ,  ְקָרא  )ַוּיִ הּוב  ַתּכָ ְוָאַמר  עֹוָלם, 

ָתִאיׁש ַתתּוא  ִמן  ֵעיֵניֶתם  ָתָאֶרץ ֶאה  ַיְעִלימּו ַעם 

ֵני ֲחָלִקים:  ק ִלׁשְ ת ַתּטֹוב ִמְהַחּלֵ ֲעׂשֶ י ַתּמַ ּוֵמֶתם, ּכִ
תּוַלה  ָעָליו  ִקיף  ַמׁשְ ֵאין  ר,  ִנְסּהָ ּנּו  ִמּמֶ

ּנּו  ּוִמּמֶ ָלֶתם,  ְוַתּדֹוֶמת  ָבבֹוה  ַתּלְ חֹובֹוה  ּכְ ַתּבֹוֵרא, 

רּוִאים,  ַתּבְ ִמן  ר  ִנְסּהָ ֵאיֶנּנּו  ָתֵאָבִרים,  ַעל  ִנְרֶאת 

ְוַתּבֹוֵרא  ָתֵאָבִרים.  ַעל  ְראֹוה  ַתּנִ ְצֹוה  ַתּמִ ְוֵתן 

ָתֵאָבִרים  ַעל  ְרֶאת  ַתּנִ ת  ֲעׂשֶ ַתּמַ ַעל  ּגֹוֵמל  ַרְך  ִיְהּבָ

ת  ֲעׂשֶ ַתּמַ ַעל  ְוגֹוֵמל  ת,  ַתּתֶ ָבעֹוָלם  ִנְרֶאת  ְגמּול  ּבִ

מּול ָתעֹוָלם  ר, ְותּוא ּגְ ְגמּול ִנְסּהָ ר ּבִ ְסּהָ פּון ְוַתּנִ ַתּצָ

ת  ִמּלָ ּבְ לֹום  ָ ַתּשׁ ָעָליו  ָדִוד  ְתָכרֹו  ן  ּכֵ ְוַעל  א.  ַתּבָ

ים לא, כ(: ָמת  ִתּלִ ָאַמר )ּהְ מֹו ׁשֶ ּמֹוָרת ַעל ָתִעְנָין, ּכְ ׁשֶ

ָתעֶֹנׁש  ֶרְך  ּדֶ ְוֵכן  ִליֵרֶאיָך.  ָצַפְנּהָ  ר  ֲאׁשֶ טּוְבָך  ַרב 

מּול. ֶדֶרְך ַתּגְ ר ּכְ ְסּהָ ְרֶאת ְוַתּנִ ַתּנִ
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תמוסר  ארחוה  ההכת ההכו   תמוסר   ארחוה   

תעומדים  בין  מתלכים 

שכר  שפירושו  תאלת', 

תת  כי  הבא.  לעולם  הנצחי 

כי   – ותתפחדת  תייחול  דרך 

עולם,  של  מנהגו  הוא  כך 

כשרוצים להשפיע על האדם על ידי שמבטיחים לו שכר ומאיימים עליו בעונש, צריך שיתית אופן 

הדיבור עמו כראוי ובהתאם לתמן ולמקום בו נמצא האדם המושפע, כדי שהדברים יעשו עליו את 

הרושם הראוי. ואהת הקורא, תבן את הדבר ]כי אין מגלים לו לאדם אלא מה שהוא דבק בו או 

קרוב להידבק בו, וענין זה מבואר היטב בחכמת האמת שהיא חכמת הקבלה, וזה שאמר 'ואתה 

הבן' )מרפא לנפש([.

– את  אז ושמהי אני אה פני 

נפשו   – תתוא'  באיש  רוגזי 

חלק  לו  יהיה  ולא  תיכרת 

'ובמשפחהו'  הבא  בעולם 

עליו  המחפים  ובקרוביו   –

עבד  אם  אבל  )רש"י(. 

עבודה זרה בגלוי, ובית הדין 

סקילה  בעונש  הענישוהו 

לו  יש  אזי  הזה,  בעולם 

חלק בעולם הבא. הרי שעל 

העבירות הגלויות ה' מעניש 

עבירות  ועל  הזה,  בעולם 

בעולם  מעניש  ה'  נסתרות 

אך  לנפש(.  )מרפא  הבא 

מכיוון שבעבור תעבודוה - המצוות ותעבירוה תצפונוה בלב, דין גמולן על תבורא יהברך – משלם 

עליהן הבורא שכר ועונש צפון )בעולם תתת ו(בעולם תבא, על כן תניח תספר פירוש – לא פירשה 

התורה כלל את הגמול והשכר שמקום נתינתם הוא תעולם תבא.

ו. ומתם – טעם נוסף מדוע משה רבנו ע"ה הזכיר בתורה רק את השכר והעונש הניתנים בעולם 

הזה: כי תגמול – את השכר ותעונש תנתכרים בספר התורה, דיבר ולימד תנביא ]משה רבנו[ בגמול 

תעולם תתת וענשו והוא פנה בדבריו לאנשי תעולם – לאנשים שהיו בעולם הזה, על כן פירש את 

השכר והעונש הניתנים בעולם הזה. ומפני שתית - ואילו נשמתו של יתושע בן יתוצדק הכהן הגדול 

שהייתה מופשטת מהגוף ומהנאות העולם הזה ועומדת בעולם תמלאכים – בעולם העליון ]שהיה 

איש משכיל וטהור וכבר נפרד מתאוות החומר ועלה למדרגות רוחניות גבוהות, היה עיקר השכר 

אצלו התענוג הרוחני והיה שוקק ומתאווה אליו אף בעודו בעולם הזה כמבואר בחכמת האמת 

)טוב הלבנון([, נתפרש לו שכרו שיינתן לו בעולם הרוחני ואמר לו הקב"ה )תכרית ג, ת(: 'ונההי לך

חּול  י ֶתת ֶדֶרְך ַתּיִ ת, ּכִ ין ָתעְֹמִדים ָתֵאּלֶ ַמְתְלִכים ּבֵ

ת  ְוַאּהָ קֹום.  ְוַלּמָ ַמן  ַלּתְ ָכָראּוי  ְתֶית  ּיִ ׁשֶ ְוַתַתְפָחָדת, 

ָתֵבן.

ְחּהֹו.  ּפַ ִאיׁש ַתתּוא ּוְבִמׁשְ ַני ּבָ י ֲאִני ֶאה ּפָ ְמּהִ — ְוׂשַ

מּוָלן  ין ּגְ ב, ּדִ ּלֵ פּונֹוה ּבַ ַאְך ָתֲעבֹודֹוה ְוָתֲעֵברֹוה ַתּצְ

א, ַעל  ת ּוָבעֹוָלם ַתּבָ עֹוָלם ַתּתֶ ַרְך ּבָ ַעל ַתּבֹוֵרא ִיְהּבָ

א. מּול ָתעֹוָלם ַתּבָ רּוׁש ּגְ ֶפר ּפֵ יַח ַתּסֵ ן ִתּנִ ּכֵ

ר  ּבֵ ֶפר, ּדִ ּסֵ ִרים ּבַ ְתּכָ מּול ְוָתעֶֹנׁש ַתּנִ י ַתּגְ ּכִ ּוֵמֶתם, 
ְוָעְנׁשֹו  ת  ַתּתֶ ָתעֹוָלם  ְגמּול  ּבִ ִביא  ַתּנָ

ן ְיתֹוָצָדק  ַע ּבֶ ָתָית ְיתֹוׁשֻ ֵני ׁשֶ י ָתעֹוָלם, ּוִמּפְ ְלַאְנׁשֵ

י ְלָך  ְלָאִכים, ָאַמר לֹו )ְתַכְרָית ג, ת(: )נג(ְוָנַהּהִ עֹוַלם ַתּמַ ּבְ
ה’ אלוקינו לטוב לנו כל הימים עכ”ל. הרי שפירש העומדים האלה למעליותא, מלשון עומדים 

וקיימים לעד, כענין למען יעמדו ימים רבים.

אולם יש שפירשו שהעמידה היא חסרונם של המלאכים שעומדים על מקומם ואינם עולים בדרגות 

ולא כצדיקים בחייהם שעולים מדרגה לדרגה ]כן כתב בדרך עץ החיים לרמח”ל ד”ה והנה זאת 

התורה, וז”ל: ונקראים המלאכים עומדים מאחר שהם עומדים תמיד במדרגה אחת, אבל בני האדם 

המה בעלי בחירה, להם ישתנה התקון על ידי עסק התורה, ולכן ניתנה התורה לישראל דוקא שעל 

ידם יהיו נתקנים התקונים האלה עכ”ל. וכן כתב הצל”ח ברכות י”ז ע”א, וז”ל: כי המלאך נשאר 

במדרגה אחת לא יוסיף שלימות ולא יגרע, אבל הצדיק, בכל יום ויום על ידי מעשים טובים ועסק 

התורה משיג שלימות יותר ויותר ומהלך ממדרגה למדרגה כל ימי חייו עכ”ל[.

ולפי זה יתבאר מה שנאמר ליהושע בן יהוצדק ‘ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה’, שיהא בבחינת 

מהלך גם לאחר מותו בהיותו בין העומדים, וכמו שהובא בחידושי הגר”א אמרי נועם סוף ברכות, וז”ל: 

יש כמה צדיקים שאפילו בעולם הבא הם נקראים מהלכים וזו מדריגה גדולה שאין למעלה ממנה, כמו 

שנאמר ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה שאפילו בין המלאכים שהן עומדים תהיה אתה הולך 

ממדריגה למדריגה, וזהו שאמרו תלמידי חכמים אין להם מנוחה בעולם הבא, ובהוספת המו”ל שם, 

ונראה שזה להצדיקים שהניחו תלמידיהם בעולם הזה אשר על ידם נתוסף תמיד זכויות על ידי פעולתו 

בחייו, ועיין ספר אבן ישראל דרוש י’ עכ”ל. וכ”כ ב’נפש חיה’ )לרבי חיים אלעזר ואקס זצ”ל( עה”ת 

עניני ר”ה עמוד פ’ עיין שם, )והשתא צא ולמד מה גדול כחן של מזכי הרבים, אם לאחרי מותם כן, 

בחייהם על אחת כמה וכמה שהם עולים ועולים בזכות הרבים שהם מזכים( )בתורתו יהגה(.

נג. ונההי לך מתלכים בין תעומדים תאלת. שפירושו שכר הנצחי לעולם הבא, וכמו שכתב בדרשות 

ופירושי רבנו יונה פרשת נצבים, וז”ל בין העומדים האלה כלומר החיות והמלאכים שהם “עומדים 

וקיימים לנצח” מבלי הפסק, וכן כתוב בתורה ויצונו ה’ לעשות את כל החוקים האלה ליראה את 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 ארחוה תמוסר  ההכט ההכח  ארחוה תמוסר 

מהאדם  מרוצה  יתברך  שה' 

עצמה  היא  אליו  ומקרבו 

הבא,  לעולם  השכר  שורש 

ו(:  ל,  )התלים  שכהוב  וכמו 

ברצונו'  חיים  באפו  רגע  'כי 

אלו  הם  האמתיים  החיים   –

באדם  רוצה  הקב"ה  שבהם 

חיי  הוא  יתברך  ה'  ]ורצון 

בחיי(.  )רבינו  הבא  העולם 

רוצה  כשהקב"ה  פירוש, 

באדם - כבר יש לו חיים, שהם כחיי העולם הבא, משום שכל מהותו ושורשו של שכר העולם 

הבא הוא רצונו יתברך )'משנת רבי אהרן', ח"ד עמ' עה([. שכר כזה שפירושו הזכות להתקרב 

לה' ולהיות רצויים לפניו מוזכר גם מוזכר בתורה: ואמר - הנה בפרשה אם בחקוהי נאמרו רמתים - 

ופסוקים שמורים – ומלמדים על תרצון מאלתים – שכאשר נשמור את התורה ה' ירצה בנו, וההיפך 

אם נעבור עליהם, ותוא מת שאמר )ויקרא כו, יא(: 'ולא הגעל נפשי אהכם' – לא אמאס בכם, ואמר 

)ויקרא כו, ט(: 'ופניהי אליכם – שיהיה רצוני דבק בכם )רבנו בחיי( ותייהי לכם לאלתים ואהם התיו 

לי לעם', כל הפסוקים הללו מורים על רצונו יתברך בעושי מצוותיו ובהתקרבותם אליו, נמצא אם 

כן שנזכר בתורה גם השכר של העולם הבא. ]עיקר ביאור דברי רבנו בטעם זה הוא כך: תכלית 

השכר היא הדביקות באלוקים, ולא ניתן להגיע לשכר זה אלא ברצון האלוקים, ומי שהאלוקים 

רוצה בו מובטח הוא בקרבת הקב"ה אליו. נמצא אפוא שאם מוזכרים בתורה מהם הגורמים לרצון 

ה' בנו, הרי שנרמז שכר העולם הבא בתורה )עפ"י פת לחם([.

אחר שהביא רבנו את הסיבות לכך שלא הוזכר השכר והגמול שבעולם הבא חוזר רבנו לבאר את 

עניין הביטחון הראוי לאדם בחלק זה, בשכר שעתיד האדם לקבל על עמלו הרוחני.

את  לבאר  רבנו  כשבא 

שלא  לכך  השביעי  הטעם 

הבא,  העולם  שכר  הוזכר 

הוא חורג ממנהגו בהסברים 

רבנו  מוכיח  כאן  הקודמים. 

הפסוקים  בקריאת  שאמנם 

שלא  נראה  פשוט  באופן 

הבא,  בעולם  הגמול  הוזכר 

בפסוקים  כשמתבוננים  אך 

מגלים  בהם  ומתעמקים 

שהשכר הוזכר )בדרך רמז(.

ז. ומתם – טעם נוסף, שביעי במספרו, מדוע לא נתפרש בתורה שכר ועונש הניתנים בעולם הבא: 

מפני שגמול ושכר תעולם תבא אין הכליהו ומטרתו אלא לתידבק באלתים ולתהקרב אל אורו תעליון, 

– הצדקה שעשית בעולם הזה תלך לפניך אחרי  כמו שכהוב )ישעית נח, ח(: 'ותלך לפניך צדקך 

מותך להוליכך לגן עדן, וכבוד ת' יאספך' אליו. הרי ששכר העולם הבא הוא דביקות הנפש בה' 

והתקרבותה לאורו העליון )פתחי לב(, ואמר )דניאל יב, ג(: 'ותמשכילים שעסקו בתורה ובמצוות 

– בהיות  זוהר הרומז לשכר רוחני, ואמר )איוב לג, ל(: 'לאור באור תחיים'  יתתירו כתותר תרקיע', 

הנפש מאירה באור החיים הנצחיים לעולם הבא. ולא יגיע אליו – ואין האדם יכול להגיע לדביקות 

והתקרבות זו אלא מי שרצת תבורא בו ]מרוצה בו[, ונמצא שרצון תבורא הוא שורש תגמול – העובדה 

ים  ַחּיִ ַאּפֹו  ּבְ ֶרַגע  י  ּכִ ו(:  ל,  ים  ִתּלִ )ּהְ הּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ְרָמִתים  ֻחּקֹוַהי  ּבְ ִאם  ה  ָפָרׁשָ ּבְ ְוָאַמר  ְרצֹונֹו,  ּבִ

ָאַמר  ֶ ּשׁ ַמת  ְותּוא  ֵמֱאלִֹתים,  ָתָרצֹון  ַעל  ּמֹוִרים  ׁשֶ

ְקָרא  י ֶאְהֶכם, ְוָאַמר )ַוּיִ ְקָרא כו, יא(: ְולֹא ִהְגַעל ַנְפׁשִ )ַוּיִ

ם  כו, ט(: ּוָפִניִהי ֲאֵליֶכם ְוָתִייִהי ָלֶכם ֵלאלִֹתים ְוַאּהֶ

ְתיּו ִלי ְלָעם. ּהִ

א  ְכִליהֹו ֶאּלָ א ֵאין ּהַ מּול ָתעֹוָלם ַתּבָ ּגְ ׁשֶ ּוֵמֶתם, 
אֹורֹו  ֶאל  ּוְלִתְהָקֵרב  אלִֹתים  ּבֵ ק  ּבֵ ְלִתּדַ

ְלָפֶניָך  ְוָתַלְך  ח(:  נח,  ְעָית  )ְיׁשַ הּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָתֶעְליֹון, 

ג(:  יב,  אל  ִנּיֵ )ּדָ ְוָאַמר  ַיַאְסֶפָך,  ְיָי  בֹוד  ּכְ ִצְדֶקָך 

תַֹתר ָתָרִקיַע, ְוָאַמר )ִאּיֹוב לג,  יִלים ַיְתִתירּו ּכְ ּכִ ׂשְ ְוַתּמַ

א ִמי  יַע ֵאָליו ֶאּלָ ים. )נד(ְולֹא ַיּגִ אֹור ַתַחּיִ ל(: ֵלאֹור ּבְ

מּול,  ַתּגְ ׁשֶֹרׁש  ַתּבֹוֵרא  ּוְרצֹון  בֹו,  ַתּבֹוֵרא  ָרָצת  ׁשֶ

הוא תכלית אהבה והרצון מהקב”ה, ולכן בזה זוכים לשכר העולם הבא, כי בזה מגיעים לדרגא 

שרוצה בה הבורא.

הרי שהרצון והחיבה העמוקים ביותר מאת הבורא, שאפשר לאדם להגיע אליהם הוא על ידי זיכוי 

הרבים. ולכן גם שכר העולם הבא שיסודו ושרשו הוא רצונו יתברך, הדרך להשיגו הוא על ידי 

זיכוי הרבים, כשמורה להם את דרך עבודת האלוקים.

נד. ולא יגיע אליו אלא מי שרצת תבורא בו ורצון תבורא שורש תגמול. בספר ‘משנת רבי אהרן’ 

)ח”ד עמו’ עה, ונ”ך דניאל עמו’ רפ”א( ביאר שדברי רבינו בזה הם כהמשך לדבריו לעיל, שמתנאי 

השכר בעולם הבא הוא שיורה לאחרים את הדרך לעבודת האלקים. שכן מצינו בתורה, שעיקר 

חיבתו של אברהם אבינו לפני ה’, היתה משום שלימד את בניו והדריכם לעבוד את ה’, כמ”ש 

)בראשית יח, יט( “כי ידעתיו ]לשון חיבה[ למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך 

ה’ לעשות צדקה ומשפט”. הרי שכל צדקותיו ומסירות נפשו למען קדושת שמו יתברך והעמידה 

בניסיונות הנוראים, עדיין לא היו סיבה מספקת להודיע לאברהם על הפיכת סדום, ועדיין לא 

זכה ל’ידעתיו’, דהיינו חיבה יתירה, ורק על ידי ‘אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו’, היינו זכוי 

אחרים, אמר ה’ “כי ידעתיו” )שם( ו”המכסה אני מאברהם אשר אני עושה” )שם י”ח, י”ז(, כי בזה 

 עיונים 

 עיונים 
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תמוסר  ארחוה   ארחוה תמוסר  ההלא ההל  

מצד  נכון  ולא  ראוי  זה  ואין 

מעשתו  על  לבטוח  המאמין 

מעשיו  על  לסמוך   – תטוב 

הטובים, ויבטיח נפשו בגמול 

– ושיהיה בטוח אצלו שיקבל 

ובתעולם  בתעולם תתת  שכר 

עבור   – מעשתו  על  תבא 

פי  על  אף  ]כלומר,  מעשיו, 

להאמין  מהאדם  שנדרש 

שכר  לו  שיינתן  ולבטוח 

ידיעה  לו  אין  הבא,  בעולם 

והשגה ברוב השכר שיקבל, כי אין לנו השגה בחסדו יתברך,[ אך יטרח וישהדל בתודאת לטובוה 

תבורא תהמידוה עליו – אלא יתאמץ להודות לבורא יתברך על כל הטובות אשר מיטיב עמו תמיד, 

לא להקוה גמול עהיד – לא מתוך תקווה לקבלת שכר בעתיד ולא כדי שיהחייב לו הבורא לתת 

לו כביכול במעשתו – 'לפי הדין' בעבור מעשיו הטובים. אך יבטח על תאלתים בו אחר תתשהדלוה 

לפרוע תודאה תבורא על גודל טובהו עליו – אלא לאחר שהשתדל לקיים את חובת ההודאה שהוא 

חייב לה' תמורת טובותיו הגדולות שמיטיב עמו, או אז יבטח על האלוהים שייתן לו שכרו בעולם 

הבא כחסד, וכמו שאמרו רבוהינו תכרונם

במת  תאלתים  על  ותבטחון 

שהבטיח  במה   – בו  שייעד 

שישלם   – מגמול  לתצדיקים 

תתת  בתעולם  שכרם  את 

תעבודת  על  תבא  ובתעולם 

ה',  את  עבודתם  בעבור   –

 – לו  שראוי  למי  שישלמתו 

הבורא  שישלם  והביטחון 

שכר למי שראוי לו, וכמו כן 

שישלם את תעונש למי שהוא 

ראוי לו, מן תדין – חובה על 

יתברך  בבורא  תמאמין  כל 

 - לבטוח עליו בזה, ובטחונו 

]ומי  עיקרי תאמונת באלתים,  משלימות   – מתשלמה  אחד  הוא  תת  בעניין  והביטחון על תאלתים 

ואף על פי שאין ראוי לאדם לעשות המצוות  שאינו בוטח בהקב"ה בזה, אין אמונתו שלימה. 

על מה  'ותאמין בת'  ו(:  וכמו שכהוב )בראשיה טו,  חובה[  היא  בזה  בשביל השכר, מ"מ האמונה 

שהבטיחו ואמר לו "שכרך הרבה מאד", ויחשבת לו הקב"ה - את האמונה שהאמין בנתינת השכר 

- לזכות ולצדקת', ודוד המלך ע"ה חיזק את עצמו באמונתו בשכר של העולם הבא, ואמר )התלים 

כת, יג(: 'לולא ]אם לא[ שתאמנהי לראוה בטוב ת' בארץ חיים' לעולם הבא )מלבי"ם(.

ְוַיְבִטיַח  ַתּטֹוב,  תּו  ַמֲעׂשֵ ַעל  ִלְבטַֹח  ָראּוי  ְוֵאין 
א  ַתּבָ ְוָתעֹוָלם  ת  ַתּתֶ ָתעֹוָלם  ְגמּול  ּבִ ַנְפׁשֹו 

תֹוָדָאת ְלטֹובֹוה  ל ּבַ ּדֵ ּהַ תּו, ַאְך ִיְטַרח ְוִיׁשְ ַעל ַמֲעׂשֵ

מּול ָעִהיד,  ִמידֹוה ָעָליו, לֹא ְלִהְקַוה ּגְ ַתּבֹוֵרא ַתּהְ

תּו. ַאְך ִיְבַטח ַעל ָתֱאלִֹתים ּבֹו  ַמֲעׂשֵ ב לֹו ּבְ ְהַחּיֵ ּיִ ׁשֶ

לּוה ִלְפרַֹע תֹוָדַאה ַתּבֹוֵרא ַעל ּגֶֹדל  ּדְ ּהַ ַאַחר ַתִתׁשְ

ִתְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵהינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָעָליו,  טֹוָבהֹו 

יִקים  ּדִ ַעד ּבֹו ַתּצַ ּיָ ֶ ַמת ּשׁ חֹון ַעל ָתֱאלִֹתים ּבְ ּטָ ְוַתּבִ
א ַעל  ת ְוָתעֹוָלם ַתּבָ מּול ָתעֹוָלם ַתּתֶ ִמּגְ

ם  ּלֵ ְיׁשַ ְוֵכן  לֹו,  ָראּוי  ׁשֶ ְלִמי  ֵמתּו  ּלְ ׁשַ ּיְ ׁשֶ ָתֲעבֹוָדת 

ֲאִמין,  ַתּמַ ַעל  ין  ַתּדִ ִמן  לֹו,  ָראּוי  ׁשֶ ְלִמי  ָתעֶֹנׁש 

ָתֱאמּוָנת  ָלַמה  ֵמַתׁשְ ֶתת  ּבָ ָתֱאלִֹתים  ַעל  ּוִבְטחֹונֹו 

ְיָי  יה טו, ו(: )נת(ְוֶתֱאִמן ּבַ ֵראׁשִ הּוב )ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ֵבאלִֹתים, ּכְ

לּוֵלא  יג(:  כת,  ים  ִתּלִ )ּהְ ְוָאַמר  ְצָדָקת,  לֹו  ֶבָת  ְחׁשְ ַוּיַ

ים. ֶאֶרץ ַחּיִ טּוב ְיָי ּבְ י ִלְראֹוה ּבְ ֶתֱאַמְנּהִ

אלא שמכל מקום האמין בה’ המבטיחו דרך אמונה אף שאין נגלה לעיניו וכו’, שמכל מקום הרי השי”ת 

הבטיח ויעשה אף שאינו כדאי וכו’, וזהו שחשבה לו לצדקה ולזכות ולמצוה עכ”ל.

והנה לולא דבריו היה מקום להעיר על דברי רבינו דאם האמונה בשכר ועונש הוא מהשלמת האמונה 

באלוקים כלשונו, מדוע ויחשבה לו צדקה, שהרי זו היא חובתו בעולמו, אולם להאמור אתי שפיר.

ועיין עוד בהמשך דברי רבי צדוק הכהן שדייק בזה הלשון “ויחשבה” לו לצדקה, וז”ל: ונאמר 

ויחשבה, דהשי”ת הבוחן לבות וכליות ידע להחשיב זה לזכות, דמצד השגת בני אדם היה נראה 

אדרבה זה כחסרון שהוצרך לאמונה להבטחה ברורה כזו וכו’, אבל השי”ת הכיר בו שהוא רק מצד 

הרגשת שפלותו כאמור, וגם זה לטוב לנו כיום הזה שלולי שיגע אברהם אבינו ע”ה להעמיד רגל 

האמונה גם כן על תילה, אנו מאין היה לנו כח לזכות לה כי כל כוחנו רק מורשה מאבות, וכמו 

שאמרו בשבת )צ”ז, א’( הם מאמינים בני מאמינים שנאמר והאמין בה’ עכ”ל )בתורתו יהגה(.

נת. ותאמין בת' ויחשבת לו צדקת. פירש רש”י: הקב”ה חשבה לאברהם לזכות ולצדקה על האמונה 

שהאמין בו עכ”ל. והקשה הרמב”ן, איני מבין מה הזכות בעבור האמונה הזאת וכי למה לא יאמין 

באלוקיו והרי אברהם הוא הנביא בעצמו ולא איש אל ויכזב, ומי שהאמין והלך לשחוט את בנו 

היחיד והאהוב ושאר הנסיונות איך לא יאמין בבשורה טובה עכ”ל.

ובספר ‘מחשבות חרוץ’ )לרבי צדוק הכהן( עמוד ד’ כתב ליישב, וז”ל אפשר לומר דלגבי אברהם שהיה 

נביא אמת והשיג מאמר ה’ היה ראוי ליקרא אמת, ולא אמונה דשייך רק מי שהוא אצלו בהעלם ומאמין 

רק מה שרואה כתוב או שומע מפי נביא או חכם המשיג, אך לרוב שפלות אברהם אבינו ע”ה שאמר 

אנכי עפר ואפר היה מחשיב עצמו בכל יום לחוטא ח”ו, ואף שהשי”ת הבטיחו לא היה אצלו צדקת 

נפשו ברור נגלה לעיניו כי הוא הכיר לעולם חסרונו וחשב עצמו גרוע מכל ושאינו כדאי לניסים כאלו, 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  ההלג ההלב   תמוסר   ארחוה   

בחשבון  עמו  מדקדקים  היו 

מדוייק במת - כמה שתוא חייב 

לאלתים בתמורה על טובוהיו 

– לטובות שנעשו עמו,  עליו 

או אז היה רואה שלא מגיע 

בעל  אדרבה  אלא  כלום,  לו 

חוב גדול הוא, ועדיין לא גמר 

לפרוע לה' על כל הטובות שכבר עשה עמו, ובוודאי שלא מגיע לו שכר נוסף, אבל – אלא השכר 

בעולם-הבא ניתן לאדם רק בחסד מתאלתים עליו, ועל כן אל הבטחו בקבלת שכר בעבור מעשיכם, 

אלא דעו שהשכר יינתן רק כחסד. ואמר דוד בתת )התלים סב, יג(: 'ולך אדני חסד כי אהת השלם לאיש 

כמעשתו', הרי שגם השכר שהבורא יתברך משלם לאדם בעבור מעשיו הטובים אינו מגיע לו מן הדין 

לברכת )אבוה א, ג(: 'אל התיו 

כעבדים תמשמשים אה תרב 

אל   – פרס  לקבל  מנה  על 

תעבדו את בוראכם על מנת 

וייטיב  חסד  עמכם  שיגמול 

כעבדים  תוו  אלא  לכם, 

תמשמשים אה תרב שלא על 

עבדוהו   – פרס  לקבל  מנה 

מתוך אהבה ותשוקה לקיים 

את רצונו, ותהרהרו בלבבכם 

לקבל  סופכם  אין  שאפילו 

שכר, חפצים אתם לעשות רצונו ולקיים מצוותיו מתוך אהבתו )עפ"י רש"י ע"ז יט, א ד"ה ע"מ(. 

]וכן דרש רבי אלעזר )ע"ז יט, א( על הנאמר )תהלים קיב, א( 'אשרי איש ירא את ה' במצותיו חפץ 

מאד', 'במצוותיו' ולא בשכר מצוותיו[, ומוסיף התנא ואומר, שאף על פי שצריך לעבוד את הבורא 

מתוך אהבה, עם זאת, ויתי מורא שמים עליכם' – עבדוהו גם מיראה ופחד, שעל ידי כך נמצאת 

עבודתכם שלימה, שהעובד מאהבה, מקפיד ביותר על מצוות עשה, והעובד מיראה נזהר ביותר 

ממצוות לא תעשה, ועל כן העובד מתוך יראה ואהבה עבודתו שלימה )רמב"ם, רע"ב(.

ותית אחד מן תחסידים אומר: לא יגיע תאדם – שום אדם אינו ראוי אל גמול תעולם תבא – לשכר 

בעולם הבא בעבור מעשתו – מעשיו הטובים, שהרי אם

ב ֵלאלִֹתים  תּוא ַחּיָ ֶ ַמת ּשׁ ּבֹון ּבְ ִקים ִעּמֹו ַבֶחׁשְ ְמַדְקּדְ

ֶחֶסד ָתֱאלִֹתים ָעָליו, ַעל  ּבְ ַעל טֹובֹוָהיו ָעָליו, ֲאָבל 

ים סב,  ִתּלִ ֶתת )ּהְ ִוד ּבָ יֶכם. ְוָאַמר ּדָ ַמֲעׂשֵ ְבְטחּו ּבְ ן ַאל ּהִ ּכֵ

תּו. ַמֲעׂשֵ ם ְלִאיׁש ּכְ ּלֵ ׁשַ ת ּהְ י ַאּהָ יג(: )נת(ּוְלָך ֲאדָֹני ָחֶסד ּכִ

ים  ׁשִ ּמְ ְתיּו ַכֲעָבִדים ַתְמׁשַ ִלְבָרָכת )ָאבֹוה א, ג(: ַאל ּהִ

א ֱתוּו ַכֲעָבִדים  ָרס )נו(ֶאּלָ ל ּפְ ֶאה ָתַרב ַעל ְמָנה ְלַקּבֵ

ָרס  ּפְ ל  ְלַקּבֵ ְמָנה  ַעל  ּלֹא  ׁשֶ ָתַרב  ֶאה  ים  ׁשִ ּמְ ַתְמׁשַ

ַמִים ֲעֵליֶכם. ִויִתי מֹוָרא ׁשָ

יַע ָתָאָדם  ֶאָחד ִמן ַתֲחִסיִדים אֹוֵמר: לֹא ַיּגִ ְוָתָית 
ִאם  תּו,  ַמֲעׂשֵ ּבְ א  ַתּבָ ָתעֹוָלם  מּול  ּגְ ֶאל 

האתרים דרוש השלישי בשם המהרי”ט, ואהבת ציון דרוש י’ בשם ה’נודע ביהודה’( )‘בתורתו יהגה’(.

הנה במסכת ברכות ח’ ע”א איתא, אמרו ליה לרבי יוחנן איכא סבי בבבל, תמה ואמר “למען ירבו 

ימיכם וימי בניכם על האדמה” כתיב, אבל בחו”ל לא, כיון דאמרי ליה מקדמי ומחשכי לבי כנישתא 

)פירש רש”י: מקדמי – שחרית. מחשכי – ערבית, כלומר מאריכין לשהות בבית הכנסת( אמר: היינו 

דאהני להו כדאמר ר’ יהושע בן לוי לבניה, קדימו וחשיכו ועיילו לבי כנישתא כי היכי דתורכו חיי, ע”כ. 

וכתב על זה המאמר מרדכי )או”ח סי’ צ’ סי”ד( וז”ל: ולכאורה יש לדקדק דהוי כעבדים המשמשים 

את הרב על מנת לקבל פרס )ואיך ציוה ריב”ל לבניו “כי היכי דתורכו חיי”(. ושמא יש לומר דבניו 

היו קטנים והיה אומר להם כן כדי למשוך את לבם לעבודת ה’ דזה מותר כמו שאמרו ז”ל שיאמר 

אדם לבניו שילמוד ויעסוק בתורה כדי שיקראוהו ‘רבי’, אע”פ שאסור לאדם ללמוד על מנת כן 

כנ”ל. ועוד יש לומר דאפילו בגדולים שפיר דמי, והכי פירושו, דרבי יהושע בן לוי היה אומר להם 

שיעשו דבר זה כדי שיאריכו ימיהם אבל לא היתה כוונתו שיעשו כן על מנת שיאריכו, אלא היה 

מצוה להם דבר זה מפני שהיה הוא רוצה וחושק שיהיו ימיהם ארוכים, ועל כן היה מפקידם על 

מצוה שמארכת הימים ולא היתה הכוונה כלל שיעשו על מנת כן, ועל דרך שאמרה תורה למען 

ירבו ימיכם וגו’ וכן כבד את אביך וגו’ למען יאריכון וגו’ וכמה פסוקים כיו”ב שהכוונה נמי על דרך 

זה שהקב”ה ית”ש רצה ברוב חסדיו לזכות את ישראל וציוום לעשות דברים לטובתם ולתועלתם, 

אבל אין הכוונה שיעבדו על מנת כן, כן נראה לי נכון, עכ”ל.

נת. ולך ת' חסד כי אהת השלם לאיש כמעשתו. יש להקשות, מדוע נכתב “אתה” הלא “תשלם” הוא 

נו. אלא תוו כעבדים תמשמשים אה תרב שלא על מנה לקבל פרס. ה’תוספות’ במסכת פסחים )ח’ 

ע”ב ד”ה והתנן( הקשו על כך ממה שאמרו שם בגמרא “האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני 

או שאהיה בן עולם הבא הרי זה צדיק גמור” עיי”ש. ובאמת עיין ב’פרי מגדים’ )או”ח תל”ג י”ד 

בא”א( שכתב דגם אם אמרו דהוי צדיק גמור מכל מקום חסיד לא הוי, ואפשר דגם צדיק גמור לא 

הוי ומה שאמרו הרי זה צדיק גמור צריך לומר הרי זו צדקה גמורה עכ”ל. 

ויש שכתבו לחלק, שדווקא מצוות שבין אדם למקום שתכליתם דביקות בו יתברך, בהם כוונה לקבלת 

שכר המצוה מגרע במצוה, שאין עושה זה מאהבת השי”ת אלא לאהבת עצמו, )כמו שנתבאר במהר”ל 

חדושי אגדות נדרים ס”ב(, אבל מצוות שבין אדם לחבירו כצדקה שתכליתם הטבת הזולת, אין זה 

חסרון במה שמכוין גם לתועלת עצמו, דמכל מקום הלה קיבל את חלקו )עיין פרשת דרכים דרך 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה   ארחוה תמוסר  ההלת ההלד  

יהברך,  תבורא  באתבה 

ולתימסר אליו – וימסור את 

הבורא  לידי  ענייניו  הנהגת 

יתברך, ולתשהעשע בו – וכל 

רק  יהיה  ושעשועיו  שמחתו 

ולתשהומם  הבורא,  בזכרון 

מענייני  ויתרחק  ויתבודד   –

 – ויושביו  הזה  תעולם 

ויתפלא בלבו על אנשי העולם העוסקים  ]או הכוונה, שישתומם  ומהאנשים השקועים בהבליו, 

בטוח  לבו  יתית  ואז  ותחסידים,  תנביאים  ובדרכי  במנתגי  ויהנתג  לחם([,  )פת  הזה  עולם  בהבלי 

באלתים שיהחסד עמו – שיעשה עמו חסד בעולם הבא כמו שתהחסד עמם – כפי שהוא מתחסד עם 

הנביאים והחסידים בעולם תבא. אבל מי שיבטח על תאלתים

אלא ממידת טובו וחסדו של 

הבורא.

הביטחון  מהות  יבואר  כאן 

של החלק השביעי: 

הנכון  הביטחון  פירוש  אבל 

בתחלק  להשתמש  שיש 

תשביעי, ותוא בחסד תאלתים 

בעולם  וסגולהו  בחיריו  על 

והוא   – תטובוה  ברוב  תבא 

הרבות  הטובות  את  הכולל 

בחסדו  עושה  שהאלוהים 

לאותם  ]היינו  לבחיריו 

העושים מאהבה )וכמו שמציין רבנו להלן בסוף הפרק שעליהם נאמר 'להנחיל אוהבי יש'([ ולאהוביו 

המיוחדים, הצדיקים בעולם הבא, אשר לא נוכל לספרן ולמנותם, אופני יושר תבטחון על תאלתים 

 – תמגיעוה  בסיבוה  האדם  שיהעסק  היא:  בזה  בביטחון  לנהוג  שיש  והנכונה  הישרה  הדרך   – בו 

באמצעים שיביאו אוהו אל מדרגוה תחסידים תראויים לתת מאה תאלתים יהברך בחסדו - הראויים 

לכך שהאלוהים ייתן להם בחסדו טובות אלה. ותוא – והדרך שעל ידה יתעלה בדרגתו היא על ידי 

שיתנתג במידוה ובהנהגות אנשי תפרישוה הצדיקים הפרושים תמואסים בעולם תתת, ולתוציא אתבהו 

ובחירהו מלבו – ויסיר מליבו את האהבה ואת התשוקה לעולם הזה, וימיר תת – ויחליף רצונו וחשקו

ֵאָליו,  ֵסר  ּוְלִתּמָ ַרְך,  ִיְהּבָ ַתּבֹוֵרא  ַאֲתַבה  ּבְ

ָביו,  ְויֹוׁשְ ֵמָתעֹוָלם  ּהֹוֵמם  ּוְלִתׁשְ ּבֹו,  ַע  ֲעׁשֵ ּהַ ּוְלִתׁשְ

ִלּבֹו  ְוִיְתֶית  ְוַתֲחִסיִדים,  ִביִאים  ַתּנְ ִמְנֲתֵגי  ּבְ ְוִיְהַנֵתג 

ד  ִתְהַחּסֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִעּמֹו  ד  ְהַחּסֵ ּיִ ׁשֶ אלִֹתים  ּבֵ ָבטּוַח 

ְבַטח ַעל ָתֱאלִֹתים  ּיִ א. ֲאָבל ִמי ׁשֶ עֹוָלם ַתּבָ ם ּבָ ִעּמָ

ֶחֶסד  ּבְ ְותּוא  ִביִעי,  ְ ַתּשׁ ַתֵחֶלק  רּוׁש  ּפֵ ֲאָבל 
ָבעֹוָלם  הֹו  ּוְסֻגּלָ ִחיָריו  ּבְ ַעל  ָתֱאלִֹתים 

ר לֹא נּוַכל ְלָסְפָרן, ָאְפֵני  רֹב ַתּטֹובֹוה ֲאׁשֶ א ּבְ ַתּבָ

ּבֹוה  ּסִ ּבַ ק  ְהַעּסֵ ּיִ ׁשֶ ּבֹו,  חֹון ַעל ָתֱאלִֹתים  ּטָ ַתּבִ ר  יׁשֶ

ָתְראּוִיים  ַתֲחִסיִדים  ַמְדֵרגֹוה  ֶאל  יעֹוה אֹוהֹו  ּגִ ַתּמַ

ְנַתג  ּיִ ַחְסּדֹו. ְותּוא, ׁשֶ ַרְך ּבְ ָלֶתת ֵמֵאה ָתֱאלִֹתים ִיְהּבָ

ת,  ַתּתֶ עֹוָלם  ּבָ ַתמֹוֲאִסים  ִריׁשּוה  ַתּפְ י  ַאְנׁשֵ ִמּדֹוה  ּבְ

ֶתת  ְוָיִמיר  ּבֹו,  ִמּלִ ּוְבִחיָרהֹו  ַאֲתָבהֹו  )נח(ּוְלתֹוִציא 

יש לשאול, מפני מה הוצרכה תורה להודיע ולכתוב מה שלא היה, ומה שאין ענינו נוהג בדרך 

העולם? עוד יש מקשים, הרי כוונת חז”ל במה שאמרו “דרוש וקבל שכר” היא בפשטות לשכר 

תלמוד תורה. ותמוה הדבר: וכי לא די בכל התורה כולה כדי לדרוש ולקבל שכר?! הלא גם אם 

יחיה אדם אלף שנים, לא יחסר לו מה לדרוש בתורה, אשר היא ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים!

ומבאר רבינו בחיי, כי אין כוונת חז”ל “דרוש וקבל שכר” לשכר תלמוד תורה, אלא ‘דרוש’ מפרשה 

זו עד היכן נתבע האדם לאהוב את ה’ יתברך, שלמען אהבת השי”ת על האדם לסלק מלבו את 

האהבה המוטבעת בו לבנו, כשהדבר נצרך לכך. וז”ל: היה זה מחכמת התורה ללמד דעת את העם 

בגודל חיוב אהבת השם יתברך. שהרי אין לך אהבה חזקה בעולם כאהבת האב והאם לבן, וכיון 

שהבן עובר על מצוות השם יתעלה, וזה דרכו כסל לו, חייבים הם שתתגבר עליהם אהבת השי”ת 

על אהבת הבן עד שיצטרכו להביא אותו הם בעצמם לבית דין לסקילה.

וכבר בא הענין הזה בחיוב גודל האהבה להשי”ת מפורש בתורה בענין העקידה, כי אברהם עם 

היות אהבתו ליצחק עזה וחזקה שהרי בא אליו אחר הזקנה והיאוש, אעפ”כ כשצווהו להקריבו 

עולה – טרח בדבר מיד, והגביר אהבת השי”ת על אהבתו ליצחק, ועל שלימות המעלה הזאת 

גודל חיוב האהבה לשם יתעלה  ואז נתפרסם לכל העולם  )ישעיה מא(.  קראו “אברהם אוהבי” 

שהיא ראויה לעבור כל מיני אהבה, ומזה אמרו דרוש וקבל שכר. כך שמעתי מפי הרב ר”ש מורי 

שיחיה. עכ”ד.

גם כן לשון נוכח, והיה לכאורה מספיק לומר “ולך ה’ חסד כי תשלם לאיש כמעשהו”?

ביאר ה’חפץ חיים’ )בספרו ‘שמירת הלשון’ שער התורה פרק ב’(, על פי מה שכתב הגר”א במשלי 

על הפסוק )י, כד( ‘מגורת רשע היא תבואנו, ותאוות צדיקים יתן’, כלומר, העבירה שהאדם עושה 

היא בעצמה מענישה אחר כך לאדם, ועל כן יש לעונש גבול, כמו שהעבירה בעצמה יש לה גבול. 

אבל עבור המצוה משלם הקב”ה בעצמו ובכבודו, ועל כן השכר הוא בלי גבול, כמו שהקב”ה בעצמו 

אין לו גבול, וזו כוונת הכתוב ‘ולך ה’ חסד כי אתה’, פירוש אתה בעצמך, ‘תשלם לאיש’ שכר עבור 

קיום מצוותיו, כדי שלא יהיה גבול לשכר, עכ”ל. ]ועיין עוד בספר ‘אהבת חסד’ ח”ב פ”ד בהגה”ה[. 

במסכת סנהדרין )ע”א, א’(:  נח. ולתוציא אתבהו ובחירהו מלבו וימיר תת באתבה תבורא יהברך. 

“תניא, בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות, ולמה נכתב, דרוש וקבל שכר”. כתב רבינו בחיי: 

 עיונים 

 עיונים 
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תמוסר  ארחוה  ההלת ההלו   תמוסר   ארחוה   

ותסבל – והם סובלים ועומדים 

בעה  ובצדקותם  באמונתם 

את  עליהם  מביא  שה' 

שאר  או   – ותצרת  תנסיון 

כל  בעיניתם  ושיקל  צרות, 

דבר – שום דבר אינו מכביד 

עליהם את העבודה וגם דבר 

לאדם  כבד  הוא  שבטבע 

קל  אצלם  נעשה  לעשותו, 

לקיום  נוגע  כשהוא   - אצל 

מצווה תבורא יהברך, כמו שידעה מן תענין – וכפי שידוע מנסיון עקידת יצחק "ותאלתים נסת אה 

אברתם" )בראשיה כב, א( שאברהם אבינו היה מוכן להעלות את יצחק בנו יחידו בזריזות ובשמחה 

לעולה, כדי לקיים את רצון ה', וכן מצינו בענין חננית מישאל ועתרית בכבשן תאש )דניאל ג, יג(, 

שבחרו להישרף בכבשן האש ולא להשתחוות לפסלו של נבוכדנצאר, ולא התחננו לפניו שיוותר 

על גזירתו, ולא עוד אלא אף העיזו את פניהם כלפיו כמבואר בפסוק )דניאל ג', ט"ז ובמ"ר ויקרא 

פ' ל"ג(, ודניאל בגוב תאריוה )דניאל ו, יג(, לא ביטל את מנהגו להתפלל ג' פעמים אפילו בשעת 

הסכנה, ומשום שעבר על ציוויו של דריווש שאסר להתפלל, הושלך לגוב האריות, ומהנעשה עם 

עשרת תרוגי מלכוה שמסרו את נפשם על קידוש ה' וקיבלו גזירת שמים בשמחה, וכפי שאמר רבי 

עקיבא בעת שסרקו את בשרו במסרקות של ברזל: "כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה ]'בכל 

נפשך' - אפילו נוטל את נפשך[ מתי יבוא לידי ואקיימנו" )ברכות סא, ב(, ובוודאי אף חבריו של 

רבי עקיבא מסרו את נפשם בשמחה על קידוש ה' )פת לחם(.

העולם  – לשכר  שיתכתו לתת 

מעשת  מיצוע  מבלי  הבא 

מעשים  באמצעות  שלא   –

]כלומר,  מצידו  טובים 

שהעושה מעשים טובים הוא 

זוכה על ידם לגמול, ונמצא 

בינו  הממוצע  הוא  המעשה 

ואינו  והעצל  הגמול,  לבין 

גמול  להשיג  ומקווה  עושה 

מיצוע  מבלי  הבא  עולם 

תוא  לחם([,  )פת  מעשה 

תכסיל ותפהי – הרי הוא שוטה וטיפש, ותוא דומת למי - לאלה שנאמר עליתם )סוטת כב, ב(: 'עושים 

מעשת תמרי ומבקשים שכר כפינחס'.

ומסימני – ומהסימנים שבהם אפשר להכיר את האנשים שזכו לתמעלת תגדולת תתאה, הם: שיורו 

עבדי תבורא אל עבודה תבורא – שיַלמדו לאנשים אחרים וידריכו אותם לעבוד את הבורא יתברך, 

]העובדים את ה' מחמת אהבתם אליו האצורה בליבם, לא יוכלו להתאפק ולהחריש בראותם קוצר 

עבודת ה' אצל בני אדם אחרים, ועל כן השתדלותם להורות אחרים מהווה הוכחה להיותם עבדי 

ה' באמת )טוב הלבנון([,

ֵעיֵניֶתם  ּבְ ַקל  ּיֵ )ס(ְוׁשֶ ָרת,  ְוַתּצָ יֹון  ּסָ ַתּנִ ֵעה  ּבְ ֶבל  ְוַתּסֵ

מֹו  ּכְ ַרְך,  ִיְהּבָ ַתּבֹוֵרא  ִמְצֹוה  ִקּיּום  ֵאֶצל  ָבר  ּדָ ל  ּכָ

ַאְבָרָתם"  ת ֶאה  ִנּסָ ָתִעְנָין "ְוָתֱאלִֹתים  ַדְעּהָ ִמן  ּיָ ׁשֶ

ן  ִכְבׁשַ ֵאל ַוֲעַתְרָית ּבְ יה כב, א(, ְוִעְנַין ֲחַנְנָית ִמיׁשָ ֵראׁשִ )ּבְ

אל ו, יג(,  ִנּיֵ ֹגב ָתֲאָריֹוה )ּדָ אל ּבְ אל ג, יג(, ְוָדִנּיֵ ִנּיֵ ָתֵאׁש )ּדָ

ָרת ֲתרּוֵגי ַמְלכּוה. ַוֲעׂשָ

ִסיל  ַתּכְ תּוא  ת,  ַמֲעׂשֶ ִמּצּוַע  ִלי  ִמּבְ ָלֶתת  תּו  ַתּכֵ ּיְ ׁשֶ

)סֹוָטת ֲעֵליֶתם  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ְלִמי  דֹוֶמת  ְותּוא  ִהי,   ְוַתּפֶ

ָכר  ׂשָ ים  ּוְמַבְקׁשִ ִתְמִרי  ת  ַמֲעׂשֵ ים  עֹוׂשִ ב(:  כב, 

ִפיְנָחס. ּכְ

ּיֹורּו  דֹוָלת ַתּתֹאה, ׁשֶ ֲעָלת ַתּגְ י ַתּמַ יָמֵני ַאְנׁשֵ )נט(ְוִמּסִ

ַתּבֹוֵרא,  ֲעבֹוַדה  ֶאל  ַתּבֹוֵרא  ַעְבֵדי 

ס. ושיקל בעיניתם כל דבר אצל קיום מצוה תבורא יהברך. בלעם בנבואתו על ישראל אמר: “לא 

הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל” )במדבר כ”ג, כ”א(, לדברי ה”אור החיים” הקדוש, הבחין 

כאן בלעם במעלתם של ישראל, שאף על פי שיגעים הם בתורה, אינם חשים בעייפות וטורח. וזה 

לשונו: “שהצדיקים, הגם שעושים מצוות וכל עסקם בתורה אינם מרגישים שיש להם עמל, אלא 

אדרבה כאדם המרויח וכאדם המשתעשע בשעשועים, לרוב חשקם בתורה”.

בענין זה ידוע משלו של המגיד מדובנא בביאור הפסוק: “ולא אותי קראת יעקב כי יגעת בי 

ישראל” )ישעיה מ”ג, כ”ב(: משל לסוחר שבא ממדינת הים. בהגיעו לנמל ביקש מאחד הסבלים 

נט. ומסימני אנשי תמעלת תתאה שיורו עבדי תבורא אל עבודה תבורא. בהקדמה לספר שו”ת ‘חתם 

סופר’ )יור”ד פתוחי חותם ד”ה והאוחז(, כתב: מדרך האוהב את המלך להתאמץ ולהשתדל בכל 

האפשר להכניס בני אדם תחת עול מלכותו ולהרבות לו עבדים כיד המלך ויען כי זכה אברהם 

אבינו ע”ה למידה זו טרם צוה ה’ עליה, רק משכלו ומדעתו עמד בראש כל חוצות, בנה מזבחות 

וקרא בשם ה’, העמיד תלמידים הרבה את הנפש אשר עשה בחרן, לכן לו יאות להיקרא אוהבו 

של המלך יתברך שמו, זרע אברהם אוהבי עכ”ל.

בספר ‘שערי תשובה’ לרבינו יונה )שער ג’ אות י”ט( כתב: והפועל הנאמן יהיה מהיר במלאכתו 

וגם ישגיח על מלאכת הפועלים חביריו, ועיניו על דרכיהם לראות אם באמונה הם עושים, ויזהירם 

ויודיעם את המעשה אשר יעשון, כי חפצו ורצונו אשר תעשה מלאכת אדוניו בלא רמיה, על כן 

יחזיק ידי עושי המלאכה עכ”ל. 

 עיונים 

 עיונים 
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 ארחוה תמוסר  ההלט ההלח  ארחוה תמוסר 

)מצודת  הטובה  מן  אמלא' 

)ישעית  עוד  ונאמר  דוד(, 

סד, ג(: 'עין לא ראהת אלתים 

שיהיו  הטובות   – תולהך' 

לעולם הבא לא נתגלו לשום 

'יעשת  בלבד,  להקב"ה  וידועים  גלויים  הם  רק  מרוממים,  וכה  מופלאים  כה  היותם  בשל  נביא 

למחכת לו' – אשר אלוקים יעשה אל מי אשר מחכה לו ומאמין בו )שם(, ואמר )התלים לא, כ(: 

'מת רב טובך אשר צפנה ליראיך' – מה מאד רב הטוב אשר צפנת לתת ליראיך בעולם הבא )שם(.

בעבודה  במוה  שבחר  ומי 

שבעת  והאדם   – תבורא 

הניסיון מעדיף למות כעובד 

 – בתמרוהו  תחיים  מן  ה' 

על  כעובר  לחיות  מאשר 

וכן   – ותריש  יתברך,  רצונו 

מן  העוני  את  מעדיף  הוא 

מן  בתחולי  ויבחר  תעושר, 

ותצרת מן תשלות  תבריאוה, 

השלווה,  במקום  ובצרה   –

 – יתברך, ורצת בגתירהו  והוא מצדיק את דינו של תבורא   – ה', ונמסר לדין  ובלבד שיעבוד את 

ומקבל באהבה וברצון את גזירותיו, אדם כזה ראוי תוא לחסד תבורא עליו – הוא יזכה בנועם תעולם 

תבא, אשר אמר עליו תכהוב )משלי ח, כא(: 'לתנחיל אותבי יש' – יש אתי טובה הרבה להנחיל את 

אוהבי, 'ואוצרוהיתם

ְעָית סד, ג(: ַעִין לֹא ָרָאָהת ֱאלִֹתים  א, ְוָאַמר )ְיׁשַ ֲאַמּלֵ

ים לא, כ(: ָמת  ִתּלִ ת לֹו, ְוָאַמר )ּהְ ת ִלְמַחּכֵ תּוָלְהָך ַיֲעׂשֶ

יֵרֶאיָך. ר ָצַפְנּהָ ּלִ ַרב טּוְבָך ֲאׁשֶ

ים  ַתַחּיִ ִמן  ַתּבֹוֵרא  ֲעבֹוַדה  ּבַ ֶוה  ּמָ ּבַ ַחר  ּבָ ׁשֶ ּוִמי 
ִמן  ְוַתחִֹלי  ר,  ָתעׁשֶ ִמן  ְוָתִריׁש  ַתְמרֹוהֹו,  ּבְ

ְלִדין  ְוִנְמַסר  ְלָות,  ַ ַתּשׁ ִמן  ָרת  ְוַתּצָ ִריאּוה,  ַתּבְ

ַתּבֹוֵרא  ְלֶחֶסד  תּוא  ָראּוי  ִבְגֵתָרהֹו,  ְוָרָצת  ַתּבֹוֵרא 

הּוב  ר ָאַמר ָעָליו ַתּכָ א, ֲאׁשֶ ֹנַעם ָתעֹוָלם ַתּבָ ָעָליו ּבְ

ְואְֹצרֵֹהיֶתם  ֵיׁש  אֲֹתַבי  )סא(ְלַתְנִחיל  כא(:  ח,  ֵלי  )ִמׁשְ

הרמב”ם )בפירושו למשניות סוף מסכת עוקצין( מבאר את כוונת המאמר הזה, שאילו נקבץ את 

כל תענוגי העולם הזה לכל אופניהם, ונכפיל את הסך הכל שלהם פי שלש מאות ועשר, נגיע 

לדמיון עומק טעם השכר המעותד לצדיקים בעולם הבא. ועדיין אין זה מבטא את שכרם באמת, 

כי תענוגי העולם הזה הנם תענוגות חולפים, ואילו עינוגו של העולם הבא הוא עונג נצחי. ודבר 

זה נרמז בגופו של הכתוב, שלזה נתכוון באומרו “להנחיל אוהבי יש”, כלומר עינוג הקיים באופן 

מתמיד, אלא שחכמים מצאו במלה זו רמז גם לעומקו של אותו עונג. והוסיף הרמב”ם עוד, שלא 

אמרו חכמים דבר זה אלא “על דרך ההערה”, כלומר שאינו אלא משל בעלמא, כי באמת אין שום 

יחס בין עינוגי עולם האמת לעינוגי העולם הזה.

על הנאמר בגמרא לעיל יש להקשות, וכי כל הצדיקים יקבלו שכר שוה לעולם הבא שהוא שלש 

מאות ועשר עולמות? ויש לומר, שכשם שאפשר שיהיו כמה ארמונות הדומים זה לזה בחיצוניותם, 

הצדיקים  כל  יקבלו  אכן  לבוא,  לעתיד  כך  המבנה.  פנים  בתוך  מאוד  חלוקים  הם  מקום  ומכל 

בשוה ש”י עולמות ]“להנחיל אוהבי יש”, משמע כל האוהבים בשוה[, אבל ביחס למילוי העולמות 

]“ואוצרותיהם אמלא”[ אכן יהיה שינוי ביניהם, שכל אחד מהם יקבל בהם כפי ערך מעשיו )ישמח 

משה(.

שעבדו שם, שיעלה לאניה, ויביא את חבילותיו לביתו. כאשר הגיע הסבל לבית הסוחר פרק את 

משאו והניחו מחוץ לביתו, נקש על הדלת ונכנס פנימה מתנשם ומתנשף, וביקש את שכרו, אמר 

לו הסוחר: “החבילות שהבאת אינן שלי”. שאלו הסבל: “וכי מנין לך זאת, הרי לא ראית כלל את 

החבילות שהבאתי, הן מונחות בחוץ ליד הדלת?” השיב לו הסוחר: “חבילותי הן חבילות קטנות 

של יהלומים, אילו הבאת אותן בודאי לא היית מזיע ומתנשף כל כך, ומאחר שראיתי עד כמה 

התעייפת, הבנתי שבוודאי לא את הסחורה שלי הבאת”.

כך אומר הקב”ה “ולא אותי קראת יעקב - כי יגעת בי ישראל”. כלומר, מהיכן ידעתי כי לא קראת 

בשמי? על ידי שראיתיך עייף ויגע, שהרי דרך הצדיקים העוסקים בתורה ובמצוות, אין הם חשים 

עמל וטורח בכך, אלא אדרבה, יש להם טעם ועונג במצוה.

זה הוא אחד משלושת המשלים של המגיד מדובנא, אשר האדמו”ר מקוצק אמר עליהם  משל 

שנאמרו ברוח הקודש. 

א’(: “עתיד הקב”ה ליתן לכל  )ק’,  במסכת סנהדרין  סא. לתנחיל אותבי יש ואוצרוהיתם אמלא. 

צדיק וצדיק שלש מאות ועשרה עולמות, שנאמר )משלי ח, כא(: “להנחיל אוהבי יש, ואוצרותיהם 

אמלא”, “יש” בגימטריא תלת מאה ועשרה הוי”.
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ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה   ארחוה תמוסר  ההמא ההמ  

תרעת, כמו שאמר איוב בעת 

ואסונות  צרות  עליו  שבאו 

ואיבד בניו ובנותיו ואת עושרו ורכושו )איוב א, כא(: 'ת' נהן' לי אותם 'ות' לקח' את שלו, ולכן 

ההבדל שיש   - אבל תתפרש 

בין העוסק באמצעי פרנסתו 

ותוא בוטח על תאלתים לבין 

ובוטח  בה'  בוטח  שאינו  מי 

]בכוחו,  באחרים   – בתולהו 

תהעסקו  בענין  בחכמתו[ 

בסיבוה תטרף – ניכר באופן 

השתדלות ובעיסוק באמצעי 

המזון.  והשגת  הפרנסה 

החילוק  את  ואבאר  אומר 

פי  על  אף  כי  שניהם,  בין 

לעסוק  מחוייב  אדם  שכל 

להתפרנס  שיוכל  באמצעים 

תבוטח  זאת  בכל  ידם,  על 

באלתים ייבדל ויהיה שונה מתולה תבוטח עליו בשבעת ענינים – הבוטח בה' נבדל ושונה בשבעה 

הבדלים מהעוסק בפרנסה מבלי לבטוח בה'.

אחד מתם – ההבדל הראשון תוא, כי תבוטח באלתים רוצת בדינו – מקבל ברצון את כל מה שהבורא 

גוזר עליו בכל עניניו ]כי יודע שהנהגת הבורא עמו היא לטובתו[, ומודת לו לה' הן על תטובת והן על

ָאַמר )ִאּיֹוב א, כא(: )ב(ְיָי ָנָהן ַוְיָי ָלָקח  מֹו ׁשֶ ָתָרָעת, ּכְ י ֶרק ֲחִמיׁשִ  ּפֶ

ין ַתּבֹוֵטַח ַעל ָתֱאלִֹתים ְותּוָלהֹו  ּבֵ ַתֶתְפֵרׁש ׁשֶ ֲאָבל 
י  ּכִ אַֹמר,  ֶרף,  ַתּטֶ ִסּבֹוה  ּבְ קֹו  ִתְהַעּסְ ִעְנַין  ּבְ

ָעָליו  ַתּבֹוֵטַח  ִמּתּוַלה  ֵדל  ִיּבָ אלִֹתים  ּבֵ ַתּבֹוֵטַח 

ְבָעת ִעְנָיִנים. ׁשִ ּבְ

ְבִדינֹו  רֹוֶצת  אלִֹתים  ּבֵ ַתּבֹוֵטַח  י  ּכִ ֵמֶתם,  ֶאָחד 
ָכל ִעְנָיָניו, )א(ּומֹוֶדת לֹו ַעל ַתּטֹוָבת ְוַעל  ּבְ

רק בכוח האמונה. אדם שאמונת התום אינה מפעפעת בקירבו, יקשה עליו מאוד להגיע למצב שבו 

הוא ייתן הודיה להקב”ה גם על הניתוח. 

]על פי זה הוסיף ה’כתב סופר’ לבאר עוד ענין. כאשר יתרו שמע את הניסים שנעשו לישראל, 

אמר: ‘ברוך ה’ אשר הציל אתכם’ )שמות יח, י(. ובמסכת סנהדרין )צד, א( אמרו: גנאי היה לישראל 

שלא אמרו ‘ברוך’ עד שבא יתרו ואמר ‘ברוך’. ותמוה, הרי עם ישראל אמרו את השירה כולה, ומה 

בכך שלא אמרו ‘ברוך’, וכי זה תלוי אם אמרו בלשון ‘ברוך’? 

וביאר ה’כתב סופר’ )יתרו( דהנה על הפסוק ‘ויחד יתרו’ פירש רש”י: נעשה בשרו חדודים חדודים 

על מפלת מצרים, אבל מכל מקום שמח בישועת ה’ לעמו ישראל, הגם שכאב לבו על מצרים אבל 

הבין כי ה’ לא יעשה עולה במשפט וכל מה שעושה לטוב הוא עושה. ולכן שמח ברעה זו למצרים 

ושיבח את ה’ על כך, והיא המידה אשר הורו לנו חז”ל )ברכות נ”ד, א’( ‘כשם שמברך על הטובה 

כך מברך על הרעה', ופירשה הגמרא דהיינו שיש לקבל את הייסורים בשמחה. וכן עשה יתרו, 

אחר שסיפר לו משה ויחד יתרו שנעשה בשרו חדודים, ומכל מקום התחזק ואמר ברוך ה’ אשר 

הציל אתכם. ולא מצינו כזה בישראל עד עתה שנתנו שבח והודיה על הרעה, אלא מצינו הודיה 

על הטובה שהטיב להם ה’ ביציאת מצרים ובקריעת ים סוף, אבל על השיעבוד במצרים ועל שאר 

הצרות לא ברכו. והן הן דברי חז”ל, גנאי היה לישראל שלא אמרו ברוך, היינו באופן שאמר יתרו[.

על פי זה יש מבארים דברי רש”י על הפסוק הנאמר בקרבן תודה: “וכי תזבחו זבח תודה וכו’, ביום 

ההוא יאכל לא תותירו ממנו עד בוקר אני ה’” )ויקרא כ”ב, כ”ט-ל(. כתב רש”י: “אני ה’ – דע מי 

גזר על הדבר, ואל יקל בעיניך” עכ”ל. והנה בדרך כלל, כאשר נאמר בתורה “אני ה’” מדובר בענין 

קיום המצוות, ושם מפרש רש”י ‘אני ה’ נאמן לשלם שכר’; וכשמדובר בפורענות רח”ל, הפירוש 

הוא ‘אני ה’ נאמן להיפרע’. וכאן בקרבן תודה היא הפעם היחידה שכתוב “אני ה’” לא בשכר ולא 

בעונש. וכאן מפרש רש”י: “אני ה’ – דע מי גזר על הדבר, ואל יקל בעיניך”. על פי דברי ה’כתב 

סופר’ הנ”ל יש לומר דזהו הפירוש בדברי רש”י “דע מי גזר על הדבר, ואל יקל בעיניך”. כי האדם 

שיודע שהקב”ה גזר על הדבר, ממילא יוכל גם להודות לו על הכל. יוצא אפוא שה’מטבע של 

תודה’, כולל גם מטבע של אמונה ובטחון בה’, ואי אפשר לאחד בלא השני.

ב. ת' נהן ות' לקח יתי שם ת' מבורך. בפסוק זה מוזכר שם ה’, שהוא מדת רחמים, גם על הנתינה 

א. ומודת לו על תטובת ועל תרעת. “זבח תודה יכבדנני ושם דרך אראנו בישע אלקים” )תהלים 

בא  אדם  שכאשר  ואומר  ‘יכבדנני’,  במילה  הנוני”ן  שני  כפל  את  מסביר  סופר’  ה’כתב  כג(.  נ, 

הרי  מחליו,  והחלים  ובהצלחה  ניתוח  כשעבר  ולמשל  איתו,  החסד שעשה  על  לבוראו  להודות 

בנוסף לשמחתו עוברת במוחו מחשבה מוטעית - 'הייתי מעדיף שלא אזדקק לניתוח זה... עכשיו, 

שהניתוח עבר בהצלחה, אני מודה על כך להקב”ה’... 

הכפילות של הנו”ן במילה ‘יכבדנני’ באה ללמדנו שצריך להודות לא רק על עצם ההצלה מהניתוח, 

אלא גם על הניתוח עצמו! שכן הכל היה לטובה, ואם כן הרי שצריך להודות על הכל! גם על הדבר 

שלכאורה אינו נראה לנו, לעיני הבשר שלנו, כדבר טוב ומועיל! ]ועיין עוד מענין זה ב’בית הלוי’ 

עה”ת פרשת בשלח עה”פ ‘אז ישיר משה’[.

ההודיה של האדם צריכה להיות על כל מה שעושה איתו הקב”ה. על הטוב ועל המוטב. וזה, כמובן, 
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ההמג ההמב  ארחוה תמוסר  תמוסר   ארחוה   

ואמרו  אשירת',  ומשפט 

לברכת  תכרונם  רבוהינו 

)ברכוה ס', ב'( כי דוד המלך 

אם  הקב"ה:  לפני  אמר  ע"ה 

חסד תרעיף עלי, אשירת לך; 

וגם אם משפט ופורענות יהיו 

מנת חלקי, גם כן אשירת לך 

ולא אהרהר אחר מדת הדין, 

כי יודע אני שהכול הוא ממך 

ואין בהנהגתך שום דבר רע, 

אלא הכול הוא לטובתי, ואמרו )ברכוה נ"ד, א'(: חייב אדם לברך להקב"ה על תרעת בשמחה ובלב 

שלם כשם – באותו אופן שהוא מברך לו בשמחה על תטובת )רש"י(. ואשר איננו בוטח באלתים, 

מהתלל על תטובת – משבח ומפאר את עצמו בטובה אשר הוא משיג ]כאילו שהוא השיג את הטוב 

בכוחו ובחכמתו, וכאילו הם גרמו לו את ההצלחה[, כמו שנאמר )התלים י, ג(: 'כי תלל רשע על 

האוה נפשו' – הרשע מהלל ומשבח את עצמו על שהצליח להשיג את תאוותו ושאין מי שימנע 

זאת ממנו, 'ובוצע ברך

כי  לתרעומת,  מקום  אין 

באה  הזאת  הרעה  בוודאי 

עלי לתכלית שהיא טובה בעבורי, לכפר בעדי ושאשאר בחיים ובבריאות, ולכן בירך איוב על 

הרעה כשם שמברכים על הטובה ואמר 'יתי שם ת' מבורך' )מצודת דוד ומלבי"ם(, וכמו שכהוב 

בפסוק )התלים ק"א, א'(: 'חסד

יָרת, ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵהינּו ִתְכרֹוָנם ִלְבָרָכת  ט ָאׁשִ ּפָ ּוִמׁשְ

יָרת,  ט ָאׁשִ ּפָ יָרת ְוִאם ִמׁשְ ָרכֹוה ס, ב(: ִאם ֶחֶסד ָאׁשִ )ּבְ

ב ָאָדם ְלָבֵרְך ַעל ָתָרָעת  )ג(ַחּיָ ָרכֹוה נד, א(:  )ּבְ ְוָאְמרּו 

ר ֵאיֶנּנּו בֹוֵטַח  ָבֵרְך ַעל ַתּטֹוָבת. — ַוֲאׁשֶ ּמְ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ

ים  ִתּלִ ֱאַמר )ּהְ ּנֶ מֹו ׁשֶ ל ַעל ַתּטֹוָבת, ּכְ אלִֹתים ִמְהַתּלֵ ּבֵ

ֵרְך  ּבֵ ּובֹוֵצַע  ַנְפׁשֹו  ֲאַוה  ּהַ ַעל  ע  ָרׁשָ ל  ִתּלֵ י  ּכִ ג(:  י, 

ים קא, א(: ֶחֶסד  ִתּלִ הּוב )ּהְ ּכָ ם ְיָי ְמֹבָרְך, ּוְכמֹו ׁשֶ ְיִתי ׁשֵ

ג. חייב אדם לברך על תרעת כשם שמברך על תטובת. יקבל כל צרותיו בסבר פנים יפות )רבינו 

יונה(, ויבין שמן הסתם צרות אלו הן עונש על עבירה כלשהי, ש”אין צדיק בכל הארץ אשר יעשה 

טוב ולא יחטא” )קהלת ז, כ(. כידוע נפרעים מעבירה או בעולם הזה או בעולם הבא. הלכך הרואה 

שצרות באות עליו יסיק שהן באות עליו ככפרה על חטאיו ויחשוב בדעתו שטוב לו להצטער 

בעולם הזה מאשר בעולם הבא, וכפי שנאמר באבות )ד, יז( “יפה שעה אחת של נחת רוח בעולם 

הבא מכל חיי העולם הזה” )רא”ה(.

כתב בספר ‘יד דוד’: יש אפיקורסים הטוענים שה’ ברא את האדם לרעה )חס ושלום(. ראייתם היא 

מזה שלרוב האנשים מגיעות יותר רעות מאשר טובות. ויש מהאפיקורסים המרחיקים לומר שה’ 

הוא נוקם ונוטר, חס ושלום. אבל אנו בני ישראל – מאמינים בני מאמינים - אומרים שאין שום 

רעה מה’ והכל הוא לטובה. אמנם, כשצרות באות לו לאדם, אין הוא מבין הטובה שעתידה לצאת 

מהן. אבל חלילה להחליט שהן רעות ויתלונן לה’ על זה. לאחר מעשה, גם האדם עצמו יכול לראות 

את הטוב שיוצא מאותו הדבר שחשב עליו שהוא רע; ואף כשאינו רואה, ידע שטמון בו טוב. הלכך 

ללמדנו:  בא  הכתוב  כי  כוס(  ד”ה  ב’  )ס’,  ברכות  במסכת  המהרש”א  וכתב  הלקיחה.  על  וגם 

שלפעמים אף מה שנראה לאדם פורענות אינו אלא מדת הרחמים, וכמבואר במעשה ברבי עקיבא 

שמביאה הגמרא )שם(: רבי עקיבא היה הולך בדרך והגיע לעיר אחת, ורצה אכסניא ללון בה 

בלילה, ולא נתנו לו כל בני העיר אכסניא. אמר ‘כל דעביד רחמנא לטב’, והלך ולן בשדה. היה 

עמו תרנגול להקיצו משנתו, וחמור לרכב עליו, ונר להאיר. באה רוח וכיבתה את הנר, בא שונרא 

]חתול[ ואכל את התרנגול, בא אריה ואכל את החמור, ונשאר רבי עקיבא לבדו בשדה בחושך 

ובחוסר כל. אמר ‘כל דעביד רחמנא לטב’. באותו הלילה, באו גייס של חיל המלך ולקחו בשבי 

את כל בני העיר, אמר להם רבי עקיבא, וכי לא אמרתי לכם שכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא 

הכל לטובה. ופירש רש”י, אילו הייתי בעיר, ואף בלא זה, אילו הייתי בשדה והיה הנר דלוק היה 

הגייס רואה אותי, ואילו היה החמור נוער או התרנגול קורא, היה הגייס בא ושובה אותי בשבי, 

אם כן עתה התברר למפרע שלמרות שמתחילה אמנם היה זה ענין של צער אך בסופו של דבר 

התברר “כל מה שעושה הקב”ה הכל לטובה”. 

וכתב בספר ‘מנורת המאור’ )נר ג’ כלל ג’ ח”ג פ”ד( שממעשה שאירע עם רבי עקיבא נלמד כי גם 

כשיארע לאדם דבר שנראה לכאורה שהוא רע לו, הרבה פעמים תכליתו לסבב לו טובה.

בספר “חוט המשולש” כתב בשם הגאון בעל ה”חתם סופר” זצ”ל, שהיה רגיל לפרש הפסוק “וראית 

את אחורי ופני לא יראו” )שמות ל”ג, כ”ג(, כי לפעמים מזדמנים לו לאדם כל מיני מאורעות 

זמן מתברר לו  יודע מה טיבם ולמה באו לו אלו המאורעות, ולבסוף לאחר  והוא אינו  שונים, 

כי מאורעות אלו היו הכנות גדולות לניסים ולתשועות שבאו לו, או שבאו לכלל ישראל לאחר 

זמן, ולזה רמז הפסוק “וראית את אחורי” שלאחר שנעשה תכלית הדבר, וכבר באו כל המעשים 

והענינים  היו כל הסיבות  וחסד עליון  כוונה טובה  לאיזו  ותראה למפרע  אז תבין  והמאורעות, 

הקודמים שבאו עליך, אבל “ופני לא יראו” כלומר מה שלפני - מה שעתיד לבא, דהיינו קודם 

שבאו כל השתלשלות המאורעות, לא יראו ולא יבינו טבעם ותכליתם של המעשים שקרו לכלל 

או לפרט, עכ”ד. 

 עיונים 

 עיונים 
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 ארחוה תמוסר  ההמת ההמד  ארחוה תמוסר 

רק   - הקוהי'  ממנו  כי  נפשי 

בדומיה  נפשי  ַמְמֶתֶנת  לה' 

ומצפה לישועתו, כי רק הוא 

והיא ממנו ולא  כל תקוותי, 

מאחר )רד"ק, מצודת דוד, מלבי"ם(. ואשר איננו בוטח באלתים, בין כשמצבו טוב ובין כשמצבו רע

תוא שרוי בצער הדיר – באופן תמידי ודאגת ארוכת – ודאגתו מתמשכת, ואבל

אלא  עוד,  ולא   – ת''  נאץ 

ומשבח  מברך  גם  שהוא 

ההולכים  ואת  הגזלנים  את 

ה'  את  המנאצים  בדרכו 

יכולת  אין  כי  ואומרים, 

מיד  העשוק  להציל  ה'  ביד 

אינו  שהוא  או  עושקו, 

ומצודת  )רד"ק  משגיח עליו 

על  באלתים  ומהקצף  דוד(, 

כשרע  ה'  על  וכועס   – תרע 

ח,  )ישעית  שנאמר  כמו  לו, 

כא(: 'ותית כי ירעב ותהקצף 

וקלל במלכו ובאלתיו' – כאשר ירעב ולא ידע עצה בנפשו לצאת מן המיצר, יתקצף ויקלל במלכו 

שאין בכוחו להושיעו, ויכעס גם על האלילים שהיה עובד, וכאשר יראה כי אין לו עצה והצלה מזה 

ומזה רק אז 'ופנת למעלת' – ישוב ויפנה אל השי"ת שיעזרהו )מצודת דוד ורד"ק(.

בין מי שבוטח בה' בעת התעסקותו בפרנסתו ובין מי שאינו בוטח בה', הוא, כי  וההבדל תשני 

תבוטח באלתים נפשו במנוחת – יש לו מנוחת הנפש ולבו שֵלו – ולבו שוכן בשלוה מצד תגתירוה 

- בכל מה שיגזור ה' עליו ]אינו דואג פן יקרה לו דבר רע בעתיד, וכן בעסק פרנסתו הוא שלו 

ורגוע וגם אם עדיין אינו מרוויח מעסקיו, הוא במנוחה ובשלווה ללא דאגות[, והסיבה לכך היא 

לדעהו – מפני ידיעתו כי תבורא ינתיגן לטובהו – כי הנהגת הבורא עמו היא לטובתו בעולמו – 

 בעולם הזה ואחריהו – ובעולם הבא, וכמו שאמר דוד עליו תשלום )התלים ס"ב, ו'(: 'אך לאלתים

דומי

בֹוֵטַח  ֵאיֶנּנּו  ר  ַוֲאׁשֶ  — ְקָוִהי.  ּהִ ּנּו  ִמּמֶ י  ּכִ י  ַנְפׁשִ

ת ְוֵאֶבל  ִדיר ּוְדָאָגת ֲאֻרּכָ ַצַער ּהָ אלִֹתים )ת(תּוא ּבְ ּבֵ

ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ אלִֹתים ַעל ָתָרע, ּכְ ף ּבֵ ִנֵאץ ְיָי, ּוִמְהַקּצֵ

ַמְלּכֹו  ל ּבְ ף ְוִקּלֵ ְעָית ח, כא(: ְוָתָית ִכי ִיְרַעב ְוִתְהַקּצֵ )ְיׁשַ

ּוֵבאלָֹתיו ּוָפָנת ְלָמְעָלת.

אלִֹתים ַנְפׁשֹו ִבְמנּוָחת ְוִלּבֹו  י ַתּבֹוֵטַח ּבֵ ּכִ ִני,  ֵ ְוַתּשׁ
ַתּבֹוֵרא  י  ּכִ ְלַדְעּהֹו  ֵתרֹוה,  ַתּגְ ד  ִמּצַ ֵלו  ׁשָ

ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוַאֲחִריהֹו,  ְבעֹוָלמֹו  ְלטֹוָבהֹו  ַיְנִתיֵגן 

י  ים סב, ו(: )ד(ַאְך ֵלאלִֹתים ּדֹּמִ ִתּלִ לֹום )ּהְ ָ ִוד ָעָליו ַתּשׁ ּדָ

תמיד’, וכן רבות בספר תהלים )כז ועוד(.

אלא, כי רק התקווה לדבר שהמקווה מסופק אם הוא יגיע או לאו תטריד הנפש לחשוב מחשבות 

כדי להשיגו, אבל המקווה לדבר שהאדם מובטח בו שיבוא כמו המקווה בלילה שיבוא אור הבוקר 

– לא תיטרד נפשו, אלא תשמח נפשו בהיותה משערת ומרגשת כבר מעתה את הטוב המיוחל. 

בזה האופן ראוי שתהיה התקווה לה’, שיהיה בוטח בו בטחון שלם שישלים תקוותו בלי ספק, כי 

הרי היכולת ביד ה’ להביא הישועה ואין מי שיעכב על ידו, לא כמי שמקווה לדבר שמסופק בו 

אם יגיע אם לאו, והתקווה הזאת תחזק הלב ותשמחהו, ולכן כתיב )תהלים לא, כה( ‘חזקו ויאמץ 

לבבכם – כל המייחלים לה’’, וכתיב נמי )ישעיה מ, לא( ‘וקוי ה’ יחליפו כח’, כי הייחול לה’ מחזק 

את האדם... התקווה והתוחלת אל השי”ת הוא דבר יותר מעולה מכל התהילות שישבח האדם 

להשי”ת, עכת”ד.

ומוסיף על פי זה לבאר את הפסוק )תהלים עא, יד( ‘ואני תמיד איחל והוספתי על כל תהילתך’, 

‘מי ימלל גבורות ה’ ישמיע כל  ה’, והלא נאמר )שם קו, ב(  והיאך אפשר להוסיף על תהילות 

תהילתו’. ויתירה מכך והלא תהילות הללו הם ‘בבל תאמר’ )מגילה יח, א(, אלא ביאור הענין, כי 

בהיותו מייחל לה’ יתברך תמיד, הוא מוסיף )בעצם הייחול( על כל התהילות שאפשר שיהלל 

האדם את השי”ת. וכן אמר דוד המלך )תהלים סה, ב( ‘לך דומיה תהילה ולך ישולם נדר’, והיינו 

ש’התקווה והתוחלת’ לה’ נחשבת כמו שעומד במובחר שבמקומות – בית המקדש, ומקריב קרבנות 

מובחרים שבקרבנות – ‘קרבן נדר’ שלא בא על חטא... 

וכיוצא בזה מובא בשם הגרי”ז מבריסק זצ”ל על הפסוק )תהלים לז, ג-ד( ‘בטח בה’ ועשה טוב 

שכן ארץ ורעה אמונה’, ‘והתענג על ה’ ויתן לך משאלות לבך’, שהפסוק השני מדבר על מדריגה 

גבוהה יותר בביטחון – שכל כך בטוח הוא בישועת ה’, שכבר עתה הינו מתענג כאילו כבר באה 

אליו הישועה, ובזכות זה אכן ‘ויתן לך משאלות לבך’. 

ת. תוא בצער הדיר ודאגת ארוכת. הצער והדאגה עצמם גורמים לאדם שיפול ושיינתן לפניו מוקש 

יקבל את הרע בשמחה, כפי שהוא מקבל את הטוב, להוכיח את אמונתו ש”מפי עליון לא תצא 

הרעות” )איכה ג, לח(. אלא, ה’ הוא טוב, מעשיו טובים, וכל מה שמביא על האדם, הכל לטובה. 

ד. אך לאלותים דומי נפשי כי ממנו הקוהי. בספר ה’עיקרים’ )ח”ד מ”ט( הקשה היאך ציוונו הבורא 

לייחל ולצפות לו תמיד, הא כתיב )משלי יג, יב( ‘תוחלת ממושכה מחלה לב’, והיינו שהתוחלת 

והציפיה ‘יטרידו המחשבה, יתישו הכח ויחליאו הנפש’, ואם כן היאך נאמר שהתקווה והתוחלת 

טובים הם למאמין, עד שיזהיר הנביא על זה כל כך, כדכתיב )הושע יב, ז( ‘וקווה אל אלוקיך 

 עיונים 

 עיונים 
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תמוסר  ארחוה  ההמת ההמו   תמוסר   ארחוה   

כנגד  הרע  מצבו   – ותיא 

את  וסותר  נוגד   - האווהו 

ואת  טיבעו  ואת  תאוותיו 

שלמה  אמר  וכן  מידוהיו. 

המלך ע"ה תחכם )משלי טו, 

כלומר   – עני'  ימי  'כל  טו(: 

שמכונה  מי  של  חייו  ימי 

מסתפק  שאינו  משום  "עני" 

בחלקו, וכמאמר חז"ל )אבות 

השמח  עשיר  'איזהו  א(  ד, 

מי  הכוונה,  ]או  בחלקו' 

שהוא עני בדעת – שאין לו 

כי  מאמין  ואינו  בה'  בטחון 

הכול הוא לטובתו[ 'רעים' - 

כל ימיו שרוי הוא בצער ועצב. גם כשיש לו די מחסורו הוא עצב ואינו מרוצה ממצבו, מפני קנאתו 

באחרים שיש להם יותר ממנו, והוא אף מתייגע ומתאמץ תמיד להוסיף ולהרבות מה שיש לו 

ותמיד יש לו הרגשת חסר. אבל 'וטוב לב' – מי שלבו טוב ונקי ושמח בחלקו ואינו מקנא באחרים, 

אזי ימיו לעולם טובים ו'משהת המיד' – ימיו נדמים לו כימי משתה ושמחה )מאירי ומצודת דוד(. 

וההבדל תשלישי בין מי שבוטח בה' בעת התעסקותו בפרנסתו לבין מי שאינו בוטח בה', הוא, כי 

תבוטח באלתים, ואם – גם אם יהעסק בסיבוה – באמצעי הפרנסה, מכל מקום לא יסמוך בלבו עליתן 

– על אמצעים אלה, ולא יקוות מתן הועלה – והוא לא יצפה שמהאמצעים תגיע לו תועלת ולא נתק 

– וכן אינו חושש שיינזק מהם מבלהי רצון תאל – אם לא ירצה בכך ה', אך מהעסק בתן – ועיסוקו 

חלק  היא  בפרנסה  שהשתדלות  בחירה  מתוך   – תבורא  בעבודה  לבחור  הוא  הפרנסה  באמצעי 

מעבודת ה' המוטלת עליו לפי אשר ציוות הקב"ה לתהעסק בעולם ליישבו ולתיינו – לעסוק ביישוב 

ועצב לא ימושו ולא יסתלקו 

כשטוב   – בטובת  בין  ממנו 

– וכל שכן כשרע  לו וברעת 

 – בטובת  הוא  כאשר  לו: 

שרוי  הוא  עדיין  לו  כשטוב 

בצער ובעצב וכו', מפני מיעוט רצוהו במצבו – מפני חוסר סיפוקו ממצבו, וזאת מחמת שאיפהו 

דואג  הוא  עכשיו  לו  שיש  הטובה  על  ואף  עתה,  לו  שיש  ממה  יותר  ולכנוס  ולתרבוה  לתוסיף 

 שמא לא תתמיד טובה זו. וברעת - וכשרע לו הוא בוודאי בצער, מפני שתוא קץ בת – הוא מואס

במצבו,

ָאַמר  ְוֵכן  ּוִמּדֹוָהיו.  ְוִטְבעֹו  ֲאָוהֹו  ּהַ ֶנֶגד  ּכְ ְוִתיא 

ֵלב  ְוטֹוב  ָרִעים  ָעִני  ְיֵמי  ל  ּכָ טו(:  טו,  ֵלי  )ִמׁשְ ֶתָחָכם 

ת ָהִמיד. ּהֶ ִמׁשְ

ק  אלִֹתים, )ו(ְוִאם ִיְהַעּסֵ י ַתּבֹוֵטַח ּבֵ ּכִ י,  ִליׁשִ ְ ְוַתּשׁ
ֲעֵליֶתן,  ִלּבֹו  ּבְ ִיְסֹמְך  לֹא  ּבֹוה,  ּסִ ּבַ

ְרצֹון  י  ְלּהִ ִמּבִ ֶנֶתק,  ְולֹא  ּהֹוֶעֶלה  ֵמֶתן  ת  ְיַקּוֶ ְולֹא 

ַתּבֹוֵרא  ֲעבֹוַדה  ּבַ ִלְבחֹר  ֶתן  ּבָ ק  ִמְהַעּסֵ ַאְך  ָתֵאל, 

 — נֹו.  ּוְלַתּיְ בֹו  ְ ְלַיּשׁ עֹוָלם  ּבָ ק  ְלִתְהַעּסֵ ת  ִצּוָ ר  ֲאׁשֶ

ּטֹוָבת,  ּבַ ּוָבָרָעת.  ַבּטֹוָבת  ּנּו  ִמּמֶ ָימּוׁשּו  ְוֶעֶצב, לֹא 

ְלתֹוִסיף  ִאיָפהֹו  ּוׁשְ בֹו,  ַמּצָ ּבְ ְרצֹוהֹו  ִמעּוט  ֵני  ִמּפְ

ּת,  ּבָ ָקץ  תּוא  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ּוָבָרָעת,  ְוִלְכֹנס.  ּוְלַתְרּבֹוה 

ו. ואם יהעסק בסיבוה לא יסמוך בליבו עליתן. במגילת אסתר )ד, טז( בדבריה של אסתר המלכה 

למרדכי אמרה “גם אני ונערותי אצום כן”. יש להבין מה ראתה אסתר צורך להודיע למרדכי שגם 

היא תצום. והנה ה’אבן עזרא’ כתב וז”ל: אסתר בטחה בשם, על כן התענתה ולא בטחה ביופיה, 

כי פני המתענה תשתנינה, אף כי עד יום השלישי, עכ”ל. 

שלא היה כלל מקודם באותו דבר, וכמו שהרחיב בזה ה’בית הלוי’ )ליקוטי מאמרים, מכת”י(, וז”ל: 

חובת הביטחון בא בפסוקים הרבה רבו מספור, ומי שמחסר בו עבירה גדולה היא, ועבירה זו עצמה 

גורם לאדם ליפול, כמאמר הכתוב )משלי כט, כח( ‘חרדת אדם יתן מוקש ובוטח בה’ ישוגב’, שעל 

ידי זה שהאדם חרד ומפחד מאיזה דבר ואינו בוטח בה’, זהו עצמו גורם לו שינתן לפניו מוקש 

שלא היה אמור להגיע אליו כלל, ולעומתו הבוטח בה’ ישוגב, שגם מהצרה שכבר באה עליו ינצל.

ובירמיה )א, יז( כתוב ‘אל תחת מפניהם פן אִחתך לפניהם’. ובמסכת ברכות )ס, א(: “יהודה בר נתן 

הוי שקיל ואזיל בתריה דרב המנונא, איתנח, אמר ליה, ייסורים בעי ההוא גברא לאתויי אנפשיה, 

דכתיב )איוב ג, כה( ‘פחד פחדתי ויאתיני’”. ועבור כן כתיב )דברים כ, א( ‘כי תצא למלחמה וגו’ 

וראית סוס ורכב וגו’ לא תירא מהם’. והרמב”ם במנין המצוות מצות לא תעשה, מנה זה בחשבון 

הלאוין שהירא במלחמה עובר על לא תעשה זה. ואם היה לו יראה היה חוזר מעורכי המלחמה 

שהוא  אחרי  כי  לביתו’.  וישוב  ילך  הלבב  ורך  הירא  האיש  ‘מי  ח(  כ,  )דברים  הכתוב  כמאמר 

ירא, יכול להילכד חלילה עבור זה, שהרי מלחמתם של ישראל אינה תלויה בגבורתם אלא רק 

בבטחונם, וכמאמר הכתוב )ישעיה ל, טו( ‘בהשקט ובבטחה תהיה גבורתכם’. וכתיב )תהלים קיח, 

ו( ‘ה’ לי לא אירא מה יעשה לי אדם’, כיון שלא אירא לא יכול אדם לעשות לי מאומה. עכת”ד.

ומצינו בדברי הריב”א )עה”ת( כי החשש והפחד מביאים על האדם את מידת הדין ח”ו, וכביאורו 

וז”ל: אף על פי שהבטיח לו הקב”ה לשומרו  ‘ותקע כף ירך יעקב’ )בראשית לב, כו(,  בפסוק: 

כדכתיב ‘ושמרתיך בכל אשר תלך’, הזיקו המלאך – לפי שנתיירא מעשו, כדכתיב ‘ויצר לו’ וכן 

מצינו גבי משה, שאמר לו הקב”ה ‘כי אהיה עמך’ )שמות ג, יב(, ובסופו של דבר הזיקו בדרך במלון 

לפי שנתיירא מפרעה בכך שאמר להקב”ה ‘שלח נא ביד תשלח’ )שם ד, יג(. 

 עיונים 

 עיונים 



הלבבות שער הבטחוןחובות 

 ארחוה תמוסר  ההמט 

ביושר לבב הלבבותשער הבטחון חובות 

ההמח  ארחוה תמוסר 

העולם ובתיקונו. ואם הגיעתו 

– ואם האמצעים שעסק בהם 

יידחת  או  הועלה  לו  מביאים 

אותו  מצילים  או   – בתן תנתק 

מנזק, הרי יודת בזה לתאלתים 

שהזמין את צרכיו בעזרת האמצעי שעסק בו, ולא יוסיף בתן – אבל לא יוסיף לאותם  לבדו על תת 

האמצעים אתבת וחיבת יהרת ולא יימשך אחריהם לעסוק בהם תמיד, ולא הנוח נפשו – ומנוחת נפשו 

לא תהא עליתן - בעבורם יוהר ]כי יודע הוא שהסיבות לכשעצמן אין בהן שום כוח להועיל לו, אלא 

כל תועלתו מגיעה לו מאת הבורא יתברך בלבד, והבורא סיבב שאמצעים אלו יצליחו בידו[, אך – אלא

יֹוֶדת  ֶתק,  ַתּנֶ ָבֶתן  ֶחת  ִיּדָ אֹו  הֹוֶעֶלה  יֵעתּו  ּגִ ּהַ ְוִאם 

ַאֲתָבת  ֶתן  ּבָ יֹוִסיף  ְולֹא  ֶתת,  ַעל  ְלַבּדֹו  ָתֱאלִֹתים 

ת ְיֵהָרת, )ת(ְולֹא ָהנּוַח ַנְפׁשֹו ֲעֵליֶתן יֹוֵהר, ַאְך  ְוִחּבָ

הפוכות, ופעמים שדווקא דברים הנראים כחסרון בהשתדלות, הם שמביאים את התוצאה הרצויה. 

וכל זאת הוא מפני שהכל הוא ביד ה’, ואין בכוחו של אדם לשנות בדרך הטבע ולא כלום ממה 

שנגזר עליו.

“יוסף מוקיר שבת” אותו מספרת הגמרא  ולמד מהשתדלותו של אותו הנכרי במעשה של  צא 

במסכת שבת )קי”ט, א’(: בשכונתו של יוסף מוקיר שבת התגורר נכרי, עשיר גדול ובעל נכסים 

רבים. אמרו החוזים בכוכבים לאותו נכרי: סופם של כל נכסיך להגיע אל רשותו של יוסף מוקיר 

שבת. הלך הנכרי ומכר את כל נכסיו, ובכסף שקיבל תמורתם קנה לעצמו מרגלית יקרה. התקין 

יום אחד עבר הנכרי על גבי הגשר  לעצמו הנכרי כובע של לבד ושיבץ את המרגלית בתוכו. 

שמעל הנהר, והרוח הפריחה את הכובע לנהר. דג גדול שהיה בנהר בלע את המרגלית, ולימים 

עלה הדג בחכתם של דייגים מקומיים, והם מכרוהו ליוסף מוקיר שבת, שהיה רגיל לקנות מעדנים 

לכבוד שבת. יוסף מוקיר שבת פתח את הדג ומצא בו את המרגלית היקרה והוא מכר אותה בי”ג 

עיליתא דדינרי זהב.

הרי לנו שפעולה והשתדלות זו שעשה הנכרי בכדי להציל את רכושו שלא יגיע לידי יוסף מוקיר 

שבת, אדרבה, היא זו שגרמה שכל נכסיו יגיעו לידי יוסף מוקיר שבת.

אנוש  מעשה  כל  כי  הכלל,  פרץ’:  ‘ברכת  בספרו  זצ”ל,  קניבסקי  הגרי”י  מרן  רבינו  כתב  וכך 

ותחבולותיו לא יועילו אפילו כל שהוא להוסיף או לגרוע ממה שנגזר עליו בראש השנה. זולת 

על ידי תפילה ועל ידי זכויות ותשובה יכול הגזר דין להשתנות. ומה שפעמים נראה שהאדם 

נגזר  בדבר שכבר  רק  יבוא  זה  כרצונו,  לפעול  פעמים  כמה  מצליח  ובהשתדלותו  בתחבולותיו 

בשמים שיהיה כן, שגם לולא השתדלותו היה נגמר הדבר בכי טוב לטובתו בצורה זו או כיו”ב. 

ויש שלא נגזר עליו דבר זה, וגם כן הרבה פעמים מניחים אותו להצליח רק שלעומתו יפסיד כמות 

הנאה זו ממש במקום אחר ממה שהיה ראוי לו, כי לא יועיל שום השתדלות לשנות משהו מכפי 

מה שנגזר עליו.

ובזה ביאר שם את השתלשלות גאולת ישראל ממצרים על ידי משה רבינו שבאה ונפעלה על ידי 

פרעה עצמו: מבואר בפרק קמא דסוטה )יב.( שגזרת ‘כל הבן הילוד היאורה תשליכהו’ שגזירת פרעה 

הייתה בעקבות דבריהם של אצטגניני פרעה שאמרו לו שמושיען של ישראל במים הוא לוקה, ומתוך 

הפחד הגדול מאיש זה שעתיד להציל את ישראל גזר על כל הבנים להטביען ביאור, ואף על עמו 

גזר, עיין שם בגמרא, והכל כדי להפטר מהאיש הזה, דהיינו ממשה, ולבסוף נתגלגל הדבר משמים 

שבת פרעה עצמו הצילתו ופרעה עצמו גידלו בביתו, ואותה גזירה שגזר ‘היאורה תשליכהו’ היא היא 

הייתה הסיבה שעל ידי זה מצאתהו בת פרעה ותביאהו לביתה ותגדלהו כבן. וכל זה ללמדנו, שכל 

הגאון רבי יוסף רוזובסקי זצ”ל ביאר הדברים, כי אסתר חששה שמא בטחונה בה’ לא יהיה שלם, כי היא 

עלולה לסמוך על חינה ויופיה בנוסף על הביטחון בה’, לכן צמה כדי שכל בטחונה יהיה אך ורק בה’, 

שזוהי מדת הבטחון, ומשום כך מצאה לנכון להודיע למרדכי שהיא צמה, בכדי שתשובתם ובטחונם בה’ 

יהיה שלם ולא יסמכו עליה שהיא תשפיע על אחשוורוש בחינה, היות וגם היא צמה ובוטחת רק בה’.

בחצר  ותעמוד  מלכות  אסתר  “ותלבש  כתוב:  אסתר.  של  בדבריה  השני  כחוט  עובר  זה  רעיון 

בית המלך הפנימית” )אסתר ה, א(. ואמרו חז”ל )מגילה טו, א( מלמד שלבשה רוח הקודש. אבל 

כשהגיעה לחצר הפנימית שהוא בית הצלמים, נסתלקה הימנה שכינה, פתחה ואמרה “א-לי א-לי 

למה עזבתני”, והוא בפרק כ”ב בתהילים: “למנצח על אילת השחר מזמור לדוד”, דאסתר נקראת 

“אילת השחר” כדאיתא ביומא דף כ”ט, א’. 

ואמרו בגמרא )שם, ב( דאסתר אמרה שמא על שקראתיו להמן ‘כלב’ נסתלקה ממני השכינה, 

שנאמר: “הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי” )תהלים כב, כא(, חזרה וקראתו ‘אריה’ שנאמר: 

“הושיעני מפי אריה” )שם(. ולכאורה, מהו החטא שקראתו כלב? אלא ביאור הדברים הוא, שאסתר 

חששה אולי בוחן-לבבות מצא שבפנימיות ליבה עדיין בוטחת היא על עצמה בשיתוף בטחון בה’ 

וראיה לדבר שקראתהו כלב, כי הבא להילחם עם כלב בוטח על כוחו הוא, וגם בוטח בה’, ולכן 

אמרה תיכף “מפי אריה”, דהבא להילחם עם אריה יודע בבירור שאין לו מה לסמוך על כחו כי 

אם רק בה’. והתפללה תיכף ואמרה “בך בטחו אבותינו וגו’, אליך זעקו ונמלטו וגו’, ואנכי תולעת 

ולא איש” וגו’, ביטול היש ובטחון רק בה’ )‘דרכי מוסר’ עמו’ ש”ח בשם הגר”י רוזובסקי זצ”ל(. 

אין בכוח השתדלות האדם  הוא בתורת ההשתדלות:  גדול  כלל  יוהר.  ת. ולא הנוח נפשו עליתן 

להועיל לו מאומה! פעמים וההשתדלות לא זו בלבד שאינה מסייעת אלא היא משיגה תוצאות 

 עיונים 

 עיונים 



הלבבות שער הבטחוןחובות 

ההנא  תמוסר   ארחוה   

ביושר לבב הלבבותשער הבטחון חובות 

תמוסר  ארחוה  ההנ  

באלתים,  ביטחונו  את  יחתק 

בלבד  עליו  לבו  ויסמוך 

מבלעדי תסיבוה – ולא יסמוך 

על האמצעים שעסק בהם.

אותן  יועילותו  לא  ואם 

שעסק  האמצעים   – תסיבוה 

בהם, ידע ויאמין כי יבואתו – 

יגיע אליו טרפו – מזונו כשירצת ת', מאיתת ענין – באיזה דרך שה' ירצת, ולא ימאס בעבור זה בתן 

– באותם האמצעים שעוסק בהם בעבור תת שלא הביאו לו תועלת, ולא יניח – ולא יפסיק

ָעָליו  ִלּבֹו  )ח(ְוִיְסֹמְך  ֵבאלִֹתים,  ְטחֹונֹו  ּבִ ֶיֱחַתק 

ּבֹוה,  ּבֹוה. — )ט(ְוִאם לֹא יֹוִעילּותּו ַתּסִ ְלֲעֵדי ַתּסִ ִמּבַ

ִעְנָין  ֵמֵאיֶתת  ְיָי,  ְרֶצת  ּיִ ׁשֶ ּכְ ַטְרּפֹו  ְיבֹוֵאתּו  י  ּכִ ֵיַדע 

יַח  ַיּנִ ְולֹא  ֶתת,  ֲעבּור  ּבַ ֶתן  ּבָ ִיְמַאס  ְולֹא  ְרֶצת,  ּיִ ׁשֶ

בוטח הוא בה' יתברך שיגיע היום ועניניו יסתדרו על צד היותר טוב, ולכן אף במצב זה לא ימהר 

להימנע מלהתעסק באמצעים שמשתדל בהם ולעבור להתעסק בהשתדלות אחרת. 

במכת 'ערוב', קודם בוא המכה על המצריים אמר הקב"ה למשה שיאמר לפרעה: "ושמתי פדות 

בין עמי ובין עמך, למחר יהיה האות הזה" )שמות ח', י"ט(. פירש רש"י: "ושמתי פדות, שיבדיל 

בין עמי ובין עמך". במפרשים כתבו שבפסוק זה נרמז ההבדל בין יהודי לגוי, 'ושמתי פדות בין 

עמי ובין עמך' - ההפרשה וההבדל בין עמי ובין עמך, כלומר בין יהודי לגוי, הוא ה"למחר". גוי 

כל מחשבותיו הם רק על ההווה, על היום שעומד בו עתה, אבל אינו חושב על העתיד, על היום 

הבא. ואילו היהודי חושב תמיד גם על העתיד, על המחר.

דרכו של הגוי כאשר ההצלחה מאירה לו פנים ועולה לגדולה ולעשירות, הרי הוא מתגאה ועושה 

כל מה שלבו חפץ, אינו חושב אז על אף אדם אחר מלבדו, הוא יכול לגזול ולחמוס ללא שום 

נקיפות מצפון, כי מאחר ועתה הוא נמצא בגדולה, מרגיש את עצמו שכל העולם שייך לו, ורשאי 

הוא לעשות מה שלבו חפץ, ואינו חושב על כך שיכול לבוא יום המחר ויתהפך עליו הגלגל לרעה. 

ומנגד כאשר ההצלחה לא מאירה לו פנים, ועסקיו אינם במצב טוב, הרי הוא תיכף מתייאש ואינו 

מרגיש טעם בחייו עד שהולך ומאבד את עצמו, וזאת מאחר ותמיד חושב רק על ההווה ולא על 

יום "המחר" שיכול להגיע ויתהפך עליו הגלגל ממצבו הרע לטוב. 

אמנם דרך חייו של היהודי שונה בתכלית, כי בכל מצב שבו הוא נמצא זוכר הוא שיש גם את יום 

"המחר", ולכן גם כאשר מצליח בעניניו, אין הוא מתגאה ואין הוא רומס אחרים, כי יודע שאם 

יתנהג עתה שלא ביושר ושלא כהוגן יכול לבוא יום המחר שהכול ישתנה ויתהפך עליו הגלגל 

לרעה, וכמו שאמרו חז"ל )שבת קנא, ב( לענין עשירות: "תנא דבי רבי ישמעאל גלגל הוא שחוזר 

בעולם". ולעומת זה כאשר ההצלחה אינה מאירה לו פנים, ואינו משיג את מבוקשו שרוצה, אינו 

מתייאש, כי יודע שיש את יום "המחר" שהכול יכול להשתנות, וישועת ה' כהרף עין, וברגע אחד 

יכול הקב"ה להוציאו מאפילה לאור גדול. 

והיסוד בכל זה הוא, שיהודי בכל מצב שהוא, יודע שיש "מחר", בין כשהוא מצליח ובין כשאינו 

מצליח, תמיד יודע שיש בורא עולם שהוא המנהיג את כל הברואים כולם, והוא יכול לשנות את 

מצבו. ולעומת זאת אצל גוי אין את ה"מחר", אלא בכל רגע חי רק את המצב העכשווי, ואם 

עכשיו מצליח הרי הוא זולל וסובא כאוות נפשו, ולא איכפת לו מאף אחד, וכשאינו מצליח משים 

את נפשו בכפו. ולזה מרמז הכתוב "ושמתי פדות בין עמי ובין עמך – 'למחר' יהיה האות הזה". 

"המחר" - המחשבה על העתיד היא האות המבדיל בין עם ישראל לגויים. ע”כ.

כתיב: “ויחפור את בארות המים אשר חפרו בימי אברהם אביו ויסתמום פלשתים... ויחפרו עבדי 

מעשה אנוש ותחבולותיו לא יועילו להזיז אפילו זיז כל שהוא ממה שנגזר בשמים. ולא עוד, אלא 

שאותן פעולות שעושה למען השגת רצונו הן הסיבה לכך שיהיה כמו שנגזר עליו באמת.

ושורש הדברים כבר מפורש בדברי רבינו בחיי )שמות א’, י’(: הבה נתחכמה לו... והנה כל ההתחכמות 

הזאת שעשו בנסתר ובנגלה לא הועיל להם כלום, והיתה הברכה משתלחת בזרעם של ישראל ברבוי 

גדול כצמח השדה, וכפי שנאמר )שמות א, יב( ‘וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ’, וכן אמר הנביא 

)יחזקאל טז, ז( ‘רבבה כצמח השדה נתתיך ותרבי ותגדלי’, ואף על פי שהשליכו בניהם ליאור הנה 

המושיע ניצל בסיבה מאת ה’ יתברך, כי לה’ התשועה וההצלחה וכל הסיבות מאתו, והוא יתברך הפר 

עצתם והאביד חכמתם, כענין שכתוב )ישעיה מד, כה( ‘משיב חכמים אחור ודעתם יסכל’ עכ”ד. 

ח. ויסמוך לבו עליו מבלעדי תסיבוה. במסכת שבת )לא, א( דורשת הגמרא את הכתוב )ישעיה לג, ו( 

‘והיה אמונת עיתך חוסן ישועות חכמת ודעת’ - ‘אמונת’ - זה סדר זרעים, ‘עתך’ זה סדר מועד וכו’. 

ובתוספות )ד”ה אמונת( ביארו בשם הירושלמי ‘אמונת זה סדר זרעים – שמאמין בחי עולמים וזורע’. 

וצריך ביאור, דבפשטות היה נראה, כי אדרבה, מי שאינו עוסק בעבודת השדה נחשב כמאמין יותר 

מהעוסק? ומבאר ה’חידושי הרי”ם’, שעדיף האדם העוסק ביגיע כפו לצורך פרנסתו ועדיין הוא ‘מאמין 

בחי העולמים’ – שלא עבודתו ויגיע כפיו מביאה לו את טרפו וטרף ביתו, אלא הקב”ה הוא הזן ומפרנס 

מקרני ראמים ועד ביצי כינים, אדם זה עדיף על מי שאינו עוסק מאומה ואינו זורע כלל כיון שאדם 

זה אין לו במה לתלות פרנסתו רק בהשי”ת. לכן רמזו ‘אמונת זה סדר זרעים’ שאף במקום ‘השתדלותו’ 

אינו נכשל בהיפך האמונה, בידעו כי ההשתדלות היא ההכרחי ולא המועיל כלום לפרנסה.

ט. ואם לא יועילותו תסיבוה ידע כי יבואתו טרפו כשירצת ת'... ולא ימאס בתן בעבור תת ולא יניח 

לתהעסק בתם. הבוטח בה' יתברך אינו מתייאש גם כאשר עסקיו אינם מאירים לו פנים, אלא 
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ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  ההנג ההנב   תמוסר   ארחוה   

ומרחיקים   – התועלת, ודוחוה 

ומצילים   - מעליו  תנתק  את 

אותו מהפסד. ואם כפי טעותו 

בהן  שעוסק  האמצעים  שתן 

לו,  – מועילים  מועילוה אוהו 

האמצעים,  את   – אוהן  ישבח 

ויבחר  בתן  תשהדלוהו  וישבח 

את  משבח  והוא   – אוהן 

המאמצים שהשקיע באמצעים 

לעסוק  בחירתו  ואת  אלה 

בהם, ולא יפנת אל תולהן – והוא לא פונה להתעסק באמצעי פרנסה האחרים ]אפילו כשבאה לפניו 

הזדמנות אחרת לפרנס את עצמו על ידה באופן פשוט וקל[, מפני שהוא חושב שהצלחתו תלויה דווקא 

באמצעים אלה. ואם – וכאשר יראה שהאמצעים שעסק בהם אינן מועילוה לו – לא הועילו לו, מיד יניח 

אוהן וימאסן – יעזוב אותם וימאס בהם, וישוב חפצו מתן – ולא ירצה לעסוק בהם עוד, כמו שאמר 

תכהוב )חבקוק א, טת(: 'על כן' – הואיל והרשע מצליח והשעה משחקת לו, נדמה לו שכוחו ותחבולותיו 

הם שעמדו לו, ובמקום לתלות את הצלחתו בה' ולהודות לו עליה 'יתבח לחרמו ויקטר למכמרהו' – הוא 

תולה את הצלחתו ברשת ובמלכודת שלו, כלומר ברמאותו ובנכליו, והופך אותם לאליל שלו ועובד 

שהרי  בתן,  מלתהעסק 

לשם  היא  בהם  התעסקותו 

עבודה תבורא שציווה לעסוק 

בישוב העולם ובתיקונו ]כמו 

שכתב רבנו בתחילת דבריו, 

ביישוב  לעסוק  מצווה  שיש 

גם  ולכן,  ובתיקונו.  העולם 

אם אמצעי הפרנסה אינם מביאים לו תועלת, על כל פנים שכר המצווה בידו בעשותו את רצון 

הבורא )עפ"י פת לחם וטוב הלבנון([.

ואשר איננו – ואילו מי שאינו בוטח באלתים, הרי הוא מהעסק בסיבוה – ובאמצעי הפרנסה לבטחונו 

– מפני שהוא בוטח עליתן שתן שמועילוה אוהו – ומתוך אמונה שהאמצעים הם שמביאים לו את 

ֶתק ֵמָעָליו. — ְוִאם ֵתן מֹוִעילֹוה אֹוהֹו,  ְודֹוחֹוה ַתּנֶ

ְוִיְבַחר  ָבֶתן,  לּוהֹו  ּדְ ּהַ ִתׁשְ ַח  ּבֵ ִויׁשַ אֹוָהן,  ַח  ּבֵ ְיׁשַ

אֹוָהן, ְולֹא ִיְפֶנת ֶאל תּוָלָהן. — ְוִאם ֵאיָנן מֹוִעילֹוה 

מֹו  ּכְ ֵמֶתן,  ֶחְפצֹו  ְוָיׁשּוב  ְוִיְמָאֵסן,  אֹוָהן  יַח  ַיּנִ לֹו, 

ְלֶחְרמֹו  ַח  ְיַתּבֵ ן  ּכֵ ַעל  )ֲחַבּקּוק א, טת(:  הּוב  ַתּכָ ָאַמר  ׁשֶ

ר ְלִמְכַמְרּהֹו. ִויַקּטֵ

ֶתן ַלֲעבֹוַדה ַתּבֹוֵרא. ק ּבָ ְלִתְהַעּסֵ

ּבֹוה  ּסִ ק ּבַ אלִֹתים, )י(ִמְהַעּסֵ ֵאיֶנּנּו בֹוֵטַח ּבֵ ר  ַוֲאׁשֶ
אֹוהֹו  מֹוִעילֹוה  ֵתן  ׁשֶ ֲעֵליֶתן  ְלִבְטחֹונֹו 

ומאורעותיו הכל לפי השתדלותו, הרי זו הכחשה ח”ו במלכות ה’, כי נמצא עובד להסיבות וסובר כי 

לפי ריבויים וחזקם יתנהלו עניניו, וממילא הוא מפסיד גם באמונתו, כי הלא ידוע שהמידות והדעות 

בהם,  תלוי  הוא  כאילו  ומראה  עליו  משפיעה  המעשים  שמציאות  ומאחר  המעשים,  אחרי  נמשכים 

נמצאת הכרתו בהשגחת הבורא הולכת ומתנתקת לגמרי על ידי מעשיו, ומאחר דמציאות המעשים 

מראה שהוא תלוי בהם, הולכת ונחלשת ידיעתו בהשגחת הבורא. ובאמת אף שעולם כמנהגו נוהג 

וכל  פרטית,  בהשגחה  זהו  הסיבה,  תועיל  אם  אבל  הטבעיות,  מהפעולות  וכדומה  וחרישה  בזריעה 

הסיבות הן שליחי ההשגחה, ולכן אין לאדם לעמול יותר מדאי, וזהו שמצינו ביוסף הצדיק שנענש על 

שאמר כי אם זכרתני )בראשית מ’, י”ד( למרות שהשתדלות זו הייתה טבעית מאד לבקשו שישתדל 

עבורו – ואף מה שהמציא לו הקב”ה את שר המשקים היה כדי שיוושע על ידו – אך לפי מדרגתו היה 

בזה חסרון בביטחון, ולכן בהכרח שיבטח בפועל בה’ וימעט ככל האפשר בהשתדלויות ועל ידי זה 

יתחזק בטחונו בה’ ]עיין בהמשך בעיונים ד”ה ויתעסק במשובח, מדברי החזו”א בזה[.

יצחק בנחל וימצאו שם באר מים חיים... ויחפרו באר אחרת ויריבו גם עליה... ויחפור באר אחרת"... 

)בראשית כו, יח-כב(. בספר ‘לב אהרן’ הקשה, לשם מה סיפרה לנו התורה כל ענין חפירות הבארות? 

ומה בא ללמדנו כל זה? וביאר, דהתורה באה ללמדנו דהנה קורה לפעמים שאדם עושה איזה עסק 

ואינו מצליח בזה, ואז כביכול רואה הוא בזה אות וסימן מן השמים שלא כדאי לו להמשיך לעסוק 

בזה. באה התורה ללמדו כי גם כשאינו מצליח מיד, אל יתייאש מזה, ואל יראה בזה סימן שרצון ה’ 

הוא לעזוב את העסק, אלא עליו לחזור ולנסות פעם ופעמיים ויתכן כי זהו רצון ה’. 

יכלו  ולא  “ויבואו מרתה,  ‘בשלח’ כאשר עם ישראל התלוננו על שצמאו למים כדכתיב  בפרשת 

לשתות מים ממרה כי מרים הם... וילונו העם על משה לאמר מה נשתה” )שמות טו, כג-כד(. אמר 

ה’חפץ חיים’ כי המעיין בתורה יווכח לראות שבני ישראל לא שהו ב’מרה’ כי אם יום אחד בלבד, 

ועם כל זאת ‘וילונו העם לאמר מה נשתה’, בטענה ובכיה על שאין להם מים לשתות כי מרים הם, 

והרי מיד למחרת באו אילימה ושם שתים עשרה עינות מים ושבעים תמרים )שמות שם, כז(, אלא 

כך נראה האדם שהוא קצר רואי, ואינו יכול להתאפק ולדחות אפילו לזמן קצר את מבוקשו, ומדוע 

לא יחיה בעיני האמונה לראות שלא יאריכו הימים והשעות וה’ ירווח לו בכל עניניו. ועל ידי האמונה 

יקנה בנפשו מידת הסבלנות, כי כל חסרון הסבלנות בא מכך שהאדם רוצה למהר לדעת ולהשיג מה 

מלפנים ומה מאחור, אם אך היה ‘מאמין’ היה מכיר שאי אפשר לאחר המוקדם או להקדים המאוחר. 

י. מהעסק בסיבוה לביטחונו עליתן. ובכך גופא הכרתו בהשגחת הבורא הולכת ומתנתקת לגמרי, 

וכמו שביאר בספר ‘משנת רבי אהרן’ )ח”ב עמוד קצה( דאדם השקוע בריבוי ההשתדלות, ותולה מצבו 
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תמוסר  ארחוה  ההנת ההנד   תמוסר   ארחוה   

כלפי  חובוהיו  ואת  תבורא, 

מממונו,   - ממנו  האדם  בני 

בנזקים   – בו  מרגיש  ואיננו 

פתאום  שיבואו  והפסדים 

שיאבד  עד  ממונו,  על 

תולהו  ויישאר  ממונו  ממנו 

פי  על  אף  וזאת  בלעדיו,   –

שהוא תמיד שומר ונזהר על 

ממונו שלא יאבד ממנו, וכמו 

שאמר תחכם )משלי יא, כד(: 

בדרך כלל אדם הנוהג בפזרנות, רכושו פוחת והולך, ואדם הנוהג בחסכנות, רכושו מוסיף והולך, 

– שהברכה שרויה בממונו ורכושו מוסיף והולך. מדובר  אבל 'יש' גם 'מפתר' - פזרן 'ונוסף עוד' 

במפזר כספו לצורכי צדקה וגמילות חסדים, כי ה' משלם לו מידה כנגד מידה, וכשם שהוא מוסיף 

לצורכי צדקה, כך ה' מוסיף לו על רכושו. ויש גם חסכן שממונו פוחת והולך, ועליו נאמר 'וחושך 

מיושר' – המונע את עצמו מלעשות ברכושו יושר ולתת ממנו לצדקה, תהא תוצאת חסכנות זו: 

'אך למחסור' – ממונו הולך וחסר. גם בכך יש מעשה של מידה כנגד מידה: כשם שהוא החסיר 

מצורכי צדקה, כך ה' מחסר את ממונו )פתחי לב עפ"י מצו"ד ומאירי(.

וההבדל תחמישי בין מי שבוטח בה' בעת התעסקותו בפרנסתו ובין מי שאינו בוטח בה', הוא, כי 

תבוטח באלתים תוא מהעסק ומשתדל

את  הביאו  הם  כאילו  להם, 

דוד,  מצודת  )עפ"י  הצלחתו 

מלבי"ם(.

מי  בין  תרביעי  וההבדל 

שבוטח בה' בעת התעסקותו 

בפרנסתו ובין מי שאינו בוטח 

בה', הוא, כי תבוטח באלתים, 

כשיווהר לו דבר על מתונו – אם 

יש לו עודף על דמי מחייתו, 

במת  לאחרים  ויתנהו  יוציאנו 

שמפיק רצון – באופן שימצא 

חן בעיני תבורא יהברך, ועושה זאת בנדיבוה נפשו וטוב לבבו – מתוך רוח נדיבה וטוב לב, כמו שכהוב 

)דברי תימים-א כט, יד(: 'כי ממך תכל' – כי כל העושר הזה בא ממך 'ומידך' – וממה שבא לנו מידך 'נהנו' 

והחזרנו 'לך' )מצודת דוד(. מאחר שאדם יודע ומבין שכל אשר בידו ממנו יתברך, וכל מה שהוא נותן 

הוא משל ה', בוודאי ייתן לאחרים ממה שנותר בידו ברוח נדיבה ובטוב לב )פת לחם(. 

ואילו מי שאיננו בוטח באלתים, איננו רואת תעולם וכל אשר בו די פרנסהו וסיפוק צרכו – העולם 

וכל אשר בו אינו מספיק בעיניו לפרנסתו ולסיפוק שאר צרכיו, כי הוא חושש תמיד שמא תקרה 

איזו סיבה שיצטרך ליותר ממון, ולכן תמיד הוא עסוק להרבות הונו, ואף פעם אינו מגיע לידי 

מצב שירגיש בנפשו שיש לו כבר יותר מכדי צורכו, ותוא חס על ממונו מתשלים – מלמלא ולקיים 

בו את חובוהיו כלפי

יׁש ּבֹו  ּנּו, ְוֵאיֶנּנּו ַמְרּגִ ֵני ָאָדם ִמּמֶ ַתּבֹוֵרא ְוחֹובֹוה ּבְ

מֹו  ּכְ תּוָלהֹו,  ֵאר  ָ ְוִיּשׁ ָממֹונֹו  ּנּו  ִמּמֶ ּיֹאַבד  ׁשֶ ַעד 

ְונֹוָסף עֹוד  ר  ְמַפּתֵ ֵיׁש  ֵלי יא, כד(:  )ִמׁשְ ָאַמר ֶתָחָכם  ׁשֶ

ר ַאְך ְלַמְחסֹור. ְֹך ִמּיׁשֶ ְוחׁשֵ

ק  ִמְהַעּסֵ תּוא  אלִֹתים  ּבֵ ַתּבֹוֵטַח  י  ּכִ י,  ְוַתֲחִמיׁשִ

לֹו  ֵהר  ּוָ ּיִ ׁשֶ ּכְ אלִֹתים,  ּבֵ ַתּבֹוֵטַח  י  ּכִ ְוָתְרִביִעי, 
ִפיק  ּמֵ ֶ ַמת ּשׁ ָדָבר ַעל ְמתֹונֹו יֹוִציֶאּנּו ּבְ

ְלָבבֹו,  ַנְפׁשֹו ְוטּוב  ְנִדיבּוה  ּבִ ַרְך  ִיְהּבָ ַתּבֹוֵרא  ְרצֹון 

ָך ַתּכֹל  י ִמּמְ ִמים-א כט, יד(: )יא(ּכִ ְבֵרי ַתּיָ הּוב )ּדִ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ

אלִֹתים,  ֵאיֶנּנּו בֹוֵטַח ּבֵ ְדָך ָנַהּנּו ָלְך. — ּוִמי ׁשֶ ּוִמּיָ

ַפְרָנָסהֹו  ֵדי  ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ ְוָכל  ָתעֹוָלם  רֹוֶאת  ֵאיֶנּנּו 

ִלים חֹובֹוה  ְוִסּפּוק ָצְרּכֹו, ְותּוא ָחס ַעל ָממֹונֹו ֵמַתׁשְ

יחפוץ ליתן את שלו לאיש אשר לא עמל בו. לכך אמר רבי אליעזר איש ברתותא שכל זה אינו אלא 

ביחס לשאר בני אדם, אבל לגבי הבורא ית”ש אין מועיל מה שהוא של האדם לגמרי, דהנה רבותינו ז”ל 

אמרו )סנהדרין קה, א( “והיינו דאמר ריש לקיש, מאי דכתיב ‘דוד עבדי’ )שמואל-ב ג, יח(, ‘נבוכדנצר 

עבדי’ )ירמיה מג, י( ]ומשמע שהם שוים, והרי דוד היה צדיק גמור, ונבוכדנצר רשע גמור, וכיצד הושוו 

בפסוקים בלשון ‘עבדי’? ]אלא[ גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתידין ישראל לומר כך ]שכיון 

שנמכרו לנבוכדנצר אין הקב”ה יכול לתבוע מהם כלום[, לפיכך הקדים הקב”ה וקראו ]לנבוכדנצר[ 

‘עבדו’, ]וזו התשובה לישראל, שהרי[ עבד שקנה נכסים, עבד למי ונכסים למי ]הלא גם העבד וגם 

הנכסים שייכים לאדון, וכיון שנבוכדנצר הוא עבדו של ה’, הרי אין לו קנין משלו, ועדיין הם ברשות ה’[”. 

ולזה אמרה המשנה ‘שאתה ושלך שלו’, שמה שקנה עבד קנה רבו )‘אבן ישראל’, להגר”י סלנטר, דרוש ו(. 

יא. כי ממך תכל ומידך נהנו לך. במסכת אבות )ג, ח(: “רבי אלעזר איש ברתותא אומר, תן לו משלו, 

שאתה ושלך שלו. וכן בדוד הוא אומר )דברי הימים א כט יד( ‘כי ממך הכל ומידך נתנו לך’”. 

וקשה יתור לשון ‘שאתה ושלך שלו’, היה לו לומר בקצרה ‘ששלך שלו’? אך הענין כי הנה לפי הדין 

אנחנו רואים שממון האדם נחשב לשלו לגמרי ולא של הקב”ה, והראיה שהגוזל את חבירו אין מועיל 

שום תשובה בעולם ובקשת מחילה מהקב”ה, ואם נאמר שהכסף והזהב של הקב”ה הוא, רק שלא הרשה 

לקחת מה שביד חבירו היתה מועילה התשובה גם על גזל ושאר דברים שבין אדם לחבירו, ומדוע צריך 

ֶשְיַרֶצּה את חבירו דוקא וישיב את הגזילה. אלא על כרחך שממון האדם נחשב לשלו לגמרי. ואם כן בידו 

לא לתת צדקה לזולתו כיון שהוא שלו לגמרי, ואם כן יהיה קשה בעיני האדם מאד ליתן צדקה, כי איך 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  ההנת ההנו   תמוסר   ארחוה   

בוטח  שאינו  מי  ואילו 

על  בוטח  הוא  באלתים, 

האמצעים  על   – תסיבוה 

עצמם, והנוח – וסומך דעהו 

מדבר  ירחק  ולא  עליתן, 

מתן – ואין אמצעי שיתרחק 

ממנו ולא יעסוק בו, ויהעסק 

 – מתן  ובמגונת  במשובח 

ויתעסק בכל אמצעי הבא לידו, בלי להבדיל אם הוא משובח או מגונה ואם הוא אמצעי ישר והגון 

או להיפך, ולא יחשוב באחריה ענינו – ולא יתבונן ולא ישים על ליבו אחרית ימיו ]ומה יהיה איתו 

אחרי מותו[, וכמו שאמר תחכם בתן על שניהם )משלי יד, טת(: 'חכם ירא' מהעונש 'ולכן הוא סר 

מרע' )רש"י(, כי יודע הוא שאם יעבור על דברי התורה יצטרך ליתן על זה דין וחשבון, 'וכסיל 

מתעבר' – מתחזק לעבור על רצון ה' 'ובוטח' – שלא יאונה לו רע.

באמצעי   – תעולם  בסיבוה 

בעולם  הקיימים  הפרנסה 

הזה, וכוונתו בפעולותיו היא 

ויהיה  מצבו  שיתחזק  כדי 

נכון ופנוי לעבודת ה', לקיים 

בני  את  ולפרנס  מצוותיו 

ביתו. התכלית הסופית בזה 

היא לתכין לעצמו מתן צידת 

לאחריהו - צידה לנפשו ללכת עמה אחרי מותו, וסיפוק לביה מועדו – וסיפוק "מזונו" ש"ישבע" 

ממנו בבית עולמו ]כי כאשר תבוא הנפש למקום המיועד לה תסתפק ותהא ניזונית שם לנצח 

נצחים רק ממה שהכינה לעצמה מהתורה והמצוות שעשתה בעולם הזה )פת לחם([, ולכן, הנהגתו 

של אדם זה תהיה באופן שמת שיהברר לו בו – אותם האמצעים שברור לו שעל ידם ישיג תצלה 

הורהו – הצלחה בקיום התורה ועולמו – ויגיע על ידם לחיי עולם הבא, הרי הוא בוחר בהם כאמצעי 

לפרנסתו ומהעסק בו – בהם, ומת שיתית בו שום תפסד בהורהו – ואילו אותם אמצעים שיש בהם 

איזה שהוא הפסד לקיום התורה ]כגון שלא יישאר לו זמן לתפילה וקביעות עתים לתורה וכדו'[, 

או מביא – או אמצעים שעל ידם הוא עלול לתמרוה ולעבור על רצון תבורא ]כגון בפרנסה שיש 

בה נדנוד עבירה של ריבית ואונאה וכיו"ב[, איננו מהעסק – לא יעסוק בו, כדי שלא יביא על עצמו 

מדות החה תארוכת – מחלה במקום הרפואה. 

ּבֹוה,  ַתּסִ ַעל  ּבֹוֵטַח  אלִֹתים,  ּבֵ בֹוֵטַח  ֵאינֹו  ׁשֶ ּוִמי 

ֵמֶתן, ָבר  ִמּדָ ִיְרַחק  ְולֹא  ֲעֵליֶתן,  ְעּהֹו  ּדַ  ְוָהנּוַח 

ַיְחׁשֹב  ְולֹא  ֵמֶתן,  ת  ּוַבְמֻגּנֶ ח  ּבָ ְמׁשֻ ּבַ ק  )יג(ְוִיְהַעּסֵ

ֵלי יד,  )ִמׁשְ ֶתן  ּבָ ָאַמר ֶתָחָכם  מֹו ׁשֶ ּכְ ַאֲחִריה ִעְנָינֹו,  ּבְ

טת(: ָחָכם ָיֵרא ְוָסר ֵמָרע.

ְוִסּפּוק  ְלַאֲחִריהֹו  ֵציָדת  ְלָתִכין  ָתעֹוָלם  ִסּבֹוה  ּבְ

ַלה ּהֹוָרהֹו  ֵרר לֹו בֹו ַתּצָ ְהּבָ ּיִ ֶ ְלֵביה מֹוֲעדֹו, ּוַמת ּשׁ

ְתֶית בֹו ׁשּום ֶתְפֵסד  ּיִ ֶ ק ּבֹו, )יב(ּוַמת ּשׁ ְועֹוָלמֹו, ִמְהַעּסֵ

ק  הֹוָרהֹו אֹו ֵמִביא ְלַתְמרֹוה ַתּבֹוֵרא, ֵאיֶנּנּו ִמְהַעּסֵ ּבְ

ַחה ָתֲארּוָכת. —  ּהַ ָיִביא ְלַעְצמֹו ַמְדֶות  ּלֹא  ׁשֶ ּבֹו, 

ברגע שרואים שהמסמר הולך ומתעקם, מפסיקים מלהכות בו, כי אז תגדל ‘עקמומיתו’, כך הוא 

בענין ההשתדלות, על האדם לעסוק ולהביא טרף לביתו, עד – שרואה שהדבר מעקמו ומסיטו, 

אף רק במעט מדרכי התורה, כגון שעוסק בה על חשבון ‘קביעות עיתים’ או ‘תפילה בציבור’, או 

אז יחדול מהשתדלותו זו )‘מעשה איש’ ח”א עמ’ רפ”ב(. 

יג. ויהעסק במשובח ובמגונת מתן. “ויהי מקץ שנתים ימים” )בראשית מא, א(. במדרש רבה: אמר 

ר”ש בר אבא, על ידי שאמר זכרתני והזכרתני נוסף לו ]-ליוסף[ שתי שנים ]בכלא[. “אשרי הגבר 

אשר שם ה’ מבטחו” זה יוסף, “ולא פנה אל רהבים” על ידי שאמר לשר המשקים זכרתני והזכרתני 

נוסף לו ב’ שנים וכו’ )ב”ר פט, ג(. לכאורה דברי המדרש סותרים את עצמם מיניה וביה, שתחילה 

משבח את יוסף “אשר שם בה’ מבטחו”, ואחר כך אומר שנענש בעבור כי “פנה אל רהבים”.

במידת  פגם  ליוסף  היה  וודאי שלא  כי  ו(,  סי’  פ”ב  ובטחון  אמונה  )בפרקי  איש’  ה’חזון  וביאר 

הבטחון, ובוודאי ידע יוסף שאין הצלתו תלויה בהשתדלות, והכל מידי ה’. אבל, בהיות שנתחייב 

ִחֵייב יוסף את עצמו להשתמש בהזדמנות זו ולבקש משר  האדם בפעולות ולא לסמוך אניסא, 

המשקים ]שיזכירהו לפני פרעה, ולכן לא היה כל חסרון במידת הבטחון בכך שעשה יוסף מעשה-

השתדלות, כי כאמור, ההשתדלות אינה איסור, אלא אדרבה, במקום שהיא מותרת יש לעשותה 

ולא לסמוך על נס[. ואמנם ]אלא, שבמקרה זה[, בהיות שלפי תכונת הרהבים ]-המצרים[ אין 

יב. ומת שיתית בו שום תפסד בהורהו או מביא לתמרוה תבורא אינו מהעסק בו. כי הדרך הישרה 

שיבור לו האדם היא, להאמין בבירור שאין השפעת הפרנסה תלויה בעמל ויגיעת האדם. כי גם 

אם יעמול בכל כוחו מבוקר עד ערב לא ישיג אפילו משהו יותר ממה שנקצב עבורו. ואף שגזירת 

מלך היא – שיצא אדם לפעלו, ובזיעת אפו יאכל לחם, מכל מקום אין עבודתו אלא בגדר ‘מצוות 

השתדלות’ וחובה ככל המצוות שנצטוו בהם בני ישראל, שכך גזרה חכמתו יתברך – ‘בזיעת אפך 

תאכל לחם’ )בראשית ג, יט(, אך לא היא מקור פרנסתו.

המאמין בזה לא יעלה על דעתו להפסיד תפילה בציבור או לבטל מתורתו לצורך עסקיו, שהרי 

כל יגיעתו אינה אלא ‘כי כן ציווה המלך’, ומדוע יבטל מחמתם תורה ותפילה המחויב בה גם כן. 

וכבר אמר מרן ה’חזון איש’ זצ”ל לבאר עד היכן חובת ההשתדלות, והמשיל את הדבר למי שתוקע 

מסמר בכותל, כל זמן שהמסמר נכנס לעובי הקיר, ממשיכים להכות בו לתקעו עמוק יותר, אמנם 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  ההנט ההנח   תמוסר   ארחוה   

הנזק  או  שהתועלת   – ונתקו 

אינם  אליו  להגיע  שיכולים 

ביד נברא ולא ביכלהו – אינם 

בידיו וביכולתו של אף אדם 

]ואין בכוחו של שום נברא להזיקו או לפגוע בו לרעה מכוח עצמו, אלא רק בשליחות ה' יתברך 

וברצונו[, ועל כן, איננו מפחד מתתקהם – מנזק שייגרם על ידי אחרים, כאשר איננו מקות תנאהם - 

כשם שאינו תולה תקוותו בזולת שייטיב עמו, ]כי יודע שכל הטובות שמקבל הן מאת ה' יתברך 

והנותן הוא רק שליח, על כן לא יחניף לשום אדם ולא יקווה שייתן לו את מבוקשו[.

וההבדל תששי בין מי שבוטח 

בה' בעת התעסקותו ובין מי 

כי  הוא,  בה',  בוטח  שאינו 

אתוב  תוא  באלתים  תבוטח 

על   - אדם  בני  כיהוה  לכל 

כל סוגי האנשים, ודעהם של 

בני אדם נוחת עליו - הימנו, 

שתם  מפני  עליו,  וסומכים 

בטוחים מתתקהו – שלא ייגרם להם נזק ממנו ]מכיוון שבוטח בהשי"ת ויודע שכל מה שיש לו ומה 

שאין לו הכול מכוון רק מה' יתברך לטובתו, ומשום כך אינו מקנא בזולת, ואינו חומד את רכושו, 

לכן הם אינם חוששים מפניו שיזיק אותם וירע להם והוא אהוב עליהם )שפתי חיים([, ולבם שלם 

מחמהו – עמו, ולא יפחדו ממנו על נשיתם ועל ממונם – שמא ייקח מנשיהם או מממונם. ותוא גם 

כן בטוח מתם ]בהם[ - אינו פוחד פן יגרמו לו שום היזק או הפסד, מפני שיודע שהועלהו

ן ֵאיֶנּנּו  ַיד ִנְבָרא ְולֹא ִביָכְלּהֹו, ְוַעל ּכֵ ְוִנְתקֹו ֵאיָנם ּבְ

ת ֲתָנָאָהם. —  ר ֵאיֶנּנּו ְמַקּוֶ ֲאׁשֶ ָקָהם, ּכַ ְמַפֵחד ֵמַתּתָ

ְלָכל  ָאתּוב  תּוא  אלִֹתים  ּבֵ ַתּבֹוֵטַח  י  ּכִ י,  ִ ּשׁ ִ ְוַתּשׁ
ָעָליו,  נֹוָחת  ם  ְוַדְעּהָ ָאָדם,  ֵני  ּבְ ּהֹוה  ּכִ

ֵלם ֵמֲחָמהֹו,  ם ׁשָ ָקהֹו, ְוִלּבָ טּוִחים ֵמַתּתָ ֵתם ּבְ ֵני ׁשֶ ִמּפְ

ְותּוא  ְוַעל ָממֹוָנם.  יֶתם  ְנׁשֵ ַעל  ּנּו  ִמּמֶ ִיְפֲחדּו  ְולֹא 

ּהֹוַעְלּהֹו  ׁשֶ ּיֹוֵדַע  ׁשֶ ֵני  )יד(ִמּפְ ֵמֶתם,  טּוַח  ּבָ ן  ּכֵ ַגם 

וסגולה נפלאה להסיר ולבטל מעליו כל דינין ורצונות אחרים שלא יוכלו לשלוט בו, ולא יעשו 

שום רושם כלל, כשהאדם קובע בליבו לאמר: הלא ה’ הוא האלוקים האמיתי, ואין עוד מלבדו 

ית’ שום כח בעולם וכל העולמות כלל, והכל מלא רק אחדותו הפשוט יתברך שמו. ומבטל בלבו 

ביטול גמור ואינו משגיח כלל על שום כח ורצון בעולם, ומשעבד ומדבק טוהר מחשבתו רק לאדון 

יחיד ברוך הוא. כן יספיק הוא יתברך בידו שממילא יתבטל מעליו כל הכוחות והרצונות בעולם 

שלא יוכלו לפעול לו שום דבר כלל”.

ועל פי זה כתב לבאר את דברי המשנה )ר”ה כ”ט, א’( “וכי נחש ממית או נחש מחיה, אלא בזמן 

שישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את לבם לאביהם שבשמים...”. כלומר, כאשר הסתכלו 

כלפי מעלה אל הנחש השרף והתבוננו בכחו הרע ועם כל זה בטלוהו מלבם ולא שמו לב על כחו 

הנורא ושעבדו את לבם באמת רק לאביהם שבשמים בלבד – היו מתרפאים.

ועל פי זה הוסיף לבאר את המעשה המובא במסכת חולין )ז’, ב’(: ההיא אתתא, דהות קא מהדרא 

למשקל עפרא מתותא כרעיה דרבי חנינא ]כדי להזיקו בכשוף[, אמר לה, שקולי, לא מסתייעא 

מילתיך, ‘אין עוד מלבדו’ כתיב. ומקשה הגמרא, והאמר ר’ יוחנן, למה נקרא שמן ‘כשפים’, שמכחישין 

פמליא של מעלה? ועונה, שאני רבי חנינא דנפיש זכותיה. ע”כ. והנה ודאי שרבי חנינא לא בטח על 

זכות קדושת תורתו ומעשיו המרובים ולא החזיק את עצמו דנפיש זכותיה כל כך מתורתו ומעשיו 

הטובים המרובים, עד שבעבורם היה סמוך לבו שלא ישלוט בו פעולת הכשפים, רק שידע ושיער 

בנפשו, שזאת האמונה קבועה בלבו לאמיתה, שאין עוד מלבדו יתברך שום כח כלל, והדביק עצמו 

בקדושת מחשבתו לבעל הכוחות כולם, אדון יחיד המלא כל עלמין, ואין כאן שום שליטה ומציאות 

כח אחר כלל, לכן היה נכון לבו בטוח בזה, שלא ישלטו עליו פעולות הכשפים הנמשכים מכוחות 

המרכבה טמאה, זה שאמר לא מסתייעא מילתיך, ‘אין עוד מלבדו’ כתיב. 

בטבעם לזכור ולהיטיב, אין ראוי המעשה הזה ]לבקש את עזרתם, אלא[ רק מתוך יאוש, ]כי רק[ 

המיואש עושה כל מה שיכול, אף דברים הרחוקים מכל תועלת. אבל לבוטח, אין לעשות כמו 

אלה, ואין פעולה זו מפעולות-החובה ]של השתדלות-המותרת[, ויש במעשה זה כעין זריית אבק 

על זוהר האמונה והבטחון, ואחרי שאינה חובה - היא אסורה! וכוונת חז”ל ]באמרם שיוסף התחייב 

שנתיים נוספות על פנייתו לשר המשקים היא[ על הפעולה ]המיותרת[, ולא על מידת הבטחון 

של יוסף חלילה. ]כי אכן,[ ידע יוסף שאין עזר מבן אדם בלתי מיד ה’ לבד, אבל מה שִחֵייב עצמו 

לשאול משר המשקים, ]כדין השתדלות המותרת והמחויבת[ לא היה, לפי קבלת חז”ל, דין אמת, 

ולא היה לו לפנות אל רהבים. עכ”ל. 

כלומר, וודאי ידע יוסף כי הצלתו תלויה ביד ה’, ולא היה בוטח כלל בשר המשקים, ומה שביקש 

ממנו היינו רק מפני שנתחייב האדם בפעולות, ולא לסמוך על הנס. ואך שהיתה כאן טענה על 

כי לא זוהי הפעולה שהיתה צריכה להיעשות כאן, שאין לבוטח לעשות פעולות הרחוקות מכל 

תועלת, ואשר רק המיואש עושה אותן, ובהיות שהרהבים אין בטבעם לזכור ולהטיב, אין לבוטח 

לבקש מהם.

יד. מפני שיודע שהועלהו ונתקו אינם ביד נברא ולא ביכולהו ועל כן איננו מפחד מתיתקם. ידוע דבר 

הסגולה שכתב רבי חיים מוולאז’ין בספרו “נפש החיים” )ש”ג פי”ב( וז”ל: “ובאמת הוא ענין גדול 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה   ארחוה תמוסר  ההסא ההס  

ממנו  שנמנע  מת  וכל 

הכוזב  בדמיונו  מהאווהיו 

יוסיף לחשוב, כי כל תאוותיו 

תוא  להשיגן  ממנו  שנבצר 

בעבורם – בגלל אחרים והם 

הסיבה שבגללם נמנע ממנו מילוי רצונותיו, וכביכול לו היו רוצים, הייתה בידם של אותם האחרים 

הוא  הישגיו,  את  גוזלים  שהם  לו  כשנדמה  תאוותיו.  את  להשיג   – לתגיעו אל האווהיו  היכולת 

אדם  לבני  הניתנים  העולם-הזה  ענייני  כל  הכוזב  ]בדמיונו  איבה.  להם  ונוטר  עליהם  מתכעס 

מוגבלים וקצובים, ואם יש לאחרים - חלקו מתמעט, ואם ייגרע מחלקם - יהיה לו יותר, לכן הוא 

מקנא בהם וחומד את שלהם[. ואם הבואתו רעת או פגע בממונו

וכשתוא – וכשבעל הביטחון 

בה' מרגיש בטוח מתם ואינו 

וגם  מאחרים  שייפגע  חושש 

ממנו  ובטוחים  רגועים  תם 

לא  שהוא  ודאית  בידיעה   –

יזיק להם, לכן יאתבם – הוא 

יאתבותו  והם  אותם  יאהב 

הדדית,  אהבה  ביניהם  יש 

י(:  לב,  )התלים  שכהוב  כמו 

יסובבנו'  חסד  בת'  'ותבוטח 

שחיים  הנבראים  כל   –

במחיצתו של הבוטח בה' מתחסדים עמו ומשתוקקים להיטיב לו )פת לחם( ]היינו, מפני מעלת 

הביטחון שבו מסובבת אותו מידת החסד, כי אדם כזה מרבה להיטיב, והחסד שופע ממנו. הבוטח 

בה' וחי בתחושה שה' דואג לכל צרכיו, יש לו לב טוב – להיטיב לכולם. הוא חש שהזולת אינו 

דוחק את רגליו, וכשמיטיב לאחרים, אין הדבר בא על חשבונו ולא יחסר לו שום דבר נחוץ, כי 

ה' דואג לו ומפרנסו )שפתי חיים([.

– את ממונם של  ואילו מי שאיננו בוטח באלתים אין לו אותב, מפני שתוא בכל עה חומד אוהם 

אחרים ומקנא בהם, וכמים הפנים לפנים, וכפי שהוא חומד ומקנא באחרים, ובוודאי אינו אוהב 

אותם, כך הם אינם אוהבים אותו, וחושב בטעות שכל טובת שהגיע אליתם, כאילו הייתה בידו 

וסרת - ונטלוה ממנו והם חיים על חשבונו, וחלקו מתמעט בגללם.

ְמָנע  ּנִ ֶ ּשׁ ְוָכל ַמת  ְרּפֹו,  ִמּטַ יֶתם ְלקּוִחים  ְרּפֵ ּטַ )טת(ְוׁשֶ

יעֹו ֶאל  ֲאוֹוָהיו תּוא ַבֲעבּוָרם, ּוְבָיָדם ְלַתּגִ ּנּו ִמּהַ ִמּמֶ

ָממֹונֹו  ּבְ ֶפַגע  אֹו  ָרָעת  בֹוֵאתּו  ּהְ ְוִאם  ֲאוֹוָהיו.  ּהַ

ּנּו, ֶיֱאָתֵבם  טּוִחים ִמּמֶ תּוא ָבטּוַח ֵמֶתם ְוֵתם ּבְ ּוְכׁשֶ

ְיָי  ים לב, י(: ְוַתּבֹוֵטח ּבַ ִתּלִ הּוב )ּהְ ּכָ מֹו ׁשֶ ְוֶיֳאָתבּותּו, ּכְ

ֶחֶסד ְיסֹוְבֶבּנּו.

אֹוֵתב,  לֹו  )טו(ֵאין  אלִֹתים  ּבֵ בֹוֵטַח  ֵאיֶנּנּו  ׁשֶ ּוִמי 
ּוְמַקֵנא  ָכל ֵעה חֹוֵמד אֹוָהם  ּבְ תּוא  ֵני ׁשֶ ִמּפְ

ּנּו,  יַע ֲאֵליֶתם, ָסָרת ִמּמֶ ּגִ ּהַ ל טֹוָבת ׁשֶ ב ּכָ ָבם, ְוחֹוׁשֵ

“ואמנם לו ידעו ולו יבינו כי אין אדם נוגע במוכן לחבירו אפילו כמלוא נימא )יומא ל”ח, ב’(, והכל 

כאשר לכול מה’ הוא כפי עצתו הנפלאה וחכמתו הבלתי נודעת, הנה לא היה להם טעם להצטער 

בטובת רעיהם כלל...” עכ”ל. 

וז”ל רבינו הגר”א )‘ביאורי אגדות’ יומא ט, ב(: “כל הקנאה והשנאה הוא מחוסר הבטחון”. וב’בית 

הלוי’ כתב: “גם ינצל הבוטח מהקנאה אשר כתוב עליה ‘ורקב עצמות קנאה’, כי אחרי שנתאמת 

בלבו כי כל מה דעביד רחמנא הכל לטובתו, שוב אין מקום לקנאה, וכמו שלא יתרעם החולה על 

הרופא אשר לו נותן סם זה ולחבירו סם אחר יען כי הרופא מכיר טבע כל אחד מהחולים ונותן 

לכל אחד סם הצריך לו לרפאותו” עכ”ל. 

הכתוב אומר )קהלת ה, יא(: “מתוקה שנת העובד, אם מעט ואם הרבה יאכל, והשבע לעשיר איננו מניח 

לו לישון”. לפי פשוטו של מקרא, קהלת משבח בזה את העובד העמל לפרנסתו ולמחיית אנשי ביתו, 

אשר בערוב היום יכול הוא לישון את שנתו בשלוה ללא דאגות, לעומת העשיר השבע ששנתו נודדת 

מעיניו מרוב דאגות, כפי שאמרו חז”ל )אבות ב, ז(: “מרבה נכסים מרבה דאגה”. המסקנא המתבקשת 

מכך היא שלא כדאי לקנא בעשירים ובהצלחתם המדומה, משום שהאושר והשלוה מהם והלאה.

אכן ה’חתם סופר’ מאיר פסוק זה באור חדש: שנתו של העובד אמורה להיות מתוקה, בין אם יאכל 

הרבה או מעט. אלא שהשובע שיש לעשיר - איננו מניח לו לעני לישון! הוא כשלעצמו מסוגל 

היה להסתפק במה שיש לו ולישון שינת ישרים. אולם מה שלשכינו יש יותר ממנו, זהו הדבר 

הטורד את מנוחתו. 

טת. ושטרפיתם לקוחים מטרפו, וכל מת שנמנע ממנו מהאווהיו תוא בעבורם. ה’חתם סופר’ )פרשת 

טו. אין לו אותב מפני שתוא בכל עה חומד ומקנא בם. כתב ה’מסילת ישרים’ )פרק י”א(: “הקנאה 

גם היא אינה אלא חסרון ידיעה וִסכלות, כי אין המקנא מרויח כלום לעצמו וגם לא מפסיד למי 

שהוא מתקנא בו, אינו אלא מפסיד לעצמו, וכמאמר הכתוב שזכרתי )איוב ה, ב(: ‘ופותה תמית 

קנאה’. ואמנם יש מי שסכלותו רבה כל כך עד... אמנם יש אחרים שאינם מצטערים וכואבים 

כל כך, אף על פי כן ירגישו בעצמם איזה צער, ולפחות יתקרר רוחם בראותם אחד עולה איזה 

מעלה יתרה... ותראה שבפיהם אפשר שיאמרו דברים כשמחים או מודים על טובתו, אך לבם רפה 

בקרבם. והוא דבר יארע על הרוב ברוב בני האדם, כי אף על פי שלא יהיו בעלי קנאה ממש, 

אמנם, לא ניקו ממנו לגמרי...”

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

ההסג ההסב  ארחוה תמוסר  תמוסר   ארחוה   

בעיני בני אדם מאחר שהוא 

הסובבים  על  תרעומת  מלא 

שבע  אינו  חייו  וכל  אותו, 

החברה  יחסי  גם  ולכן  רצון, 

ובעולם  מעורערים.  שלו 

הבא הוא נמאס ומגונה מפני 

 – היסודות  יסוד  לו  שחסר 

בהשי"ת  והביטחון  האמונה 

שאמר  כמו  חיים([,  )שפתי 

'עקש  כ(:  ית,  )משלי  תכהוב 

בה'  בוטח  שאינו  מי   – לב' 

מכונה עיקש לב, וביאורו עקום לב. השכל הישר מורה לאדם לבטוח בה', ואילו הוא מתעקש 

מסובב  יהיה  כי  לעולם,  ימצא טוב'  'לא  לחם(.  )פת  שמו  מקור  ומכאן  העקלקלה  בדרך  לבחור 

בשנאה.

בין מי שבוטח בה' כשהוא עמל למען פרנסתו ובין מי שאינו בוטח בה' הוא,  וההבדל תשביעי 

כי תבוטח באלתים לא יאבל ולא יצטער בתימנע בקשת – כשנבצר ממנו להשיג את מבוקשו ולא 

בתיפקד אתוב – וגם לא כשיחסר לו דבר מהדברים האהובים עליו, ולא יאצור – ולא יאגור את 

הממון תנמצא עתה ברשותו לשומרו בשביל העתיד, מתוך חשש שלא יוכל להשיג את הדרוש 

לו בבוא הזמן ובעת הצורך, ואיננו חושש – וגם אינו משתדל להשיג יוהר מטרף יומו – יותר ממה 

שנצרך לו לפרנסתו לאותו היום, כי לא יעלת על לבו חשש או ספק מת יתית למחרהו – מפני שאינו 

דואג את דאגת המחר.

יפגע  רע  דבר  ואם   – ובניו 

יחשוב  בבניו,  או  בממונו 

מאהם  תוא  כי  חושב  הוא   –

מפני  זאת,  לו  גרמו  שהם   –

)מרפא  עליו  הרעה  עינם 

חושד  תמיד  ]הוא  לנפש(. 

באחרים שהם מקפחים אותו 

באפליה.  כלפיו  ונוהגים 

תכונה זו נובעת מהעדר ביטחון בה' שכל הקורות לאדם – הטובות והרעות – מכוונות לאדם ממנו 

יתברך )שפתי חיים([, וחושב שאם ירצו יש בידם לתעביר ממנו את תנתק ולדחוה תרעת מעליו – 

ולהרחיק מעליו את הרעה.

ומכיון שקדמו אלת תתקדמוה – שנקבעו מחשבות רעות אלו בנפשו ואינו מכיר שכל המקרים הרעים 

וכל החסרונות שפוקדים אותו שלוחים אליו מאת ה', לכן חושד תמיד בפלוני ובאלמוני שהם 

האשמים בצרותיו, ומשום כך יבוא בעבור תת וכתוצאה מכך למאוס אוהם – בבני אדם, ובסופו של 

דבר ייכשל בעבירות רבות שבין אדם לחברו, כגון לדבר בתם בגנותם, ולקללם, ולשנוא אוהם, ואדם 

כזה תוא תנמאס ]המאוס[ בשני תעולמים – בעולם הזה ובעולם הבא, והוא תמגונת בשני תמעונים – 

בשני מקומות מגוריו, היינו, בעולם הזה ובעולם הבא )טוב הלבנון(, ]בעולם הזה הוא נמאס ומגונה 

ׁש ֵלב לֹא ִיְמָצא  ֵלי ית, כ(: ִעּקֶ הּוב )ִמׁשְ ָאַמר ַתּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ

טֹוב.

ֶיֱאַבל  לֹא  אלִֹתים  ּבֵ ַתּבֹוֵטַח  י  ּכִ ִביִעי,  ְ ְוַתּשׁ
ֵקד ָאתּוב,  ת ְולֹא ְבִתּפָ ׁשָ ּקָ ַנע ּבַ ִתּמָ ּבְ

ֶרף  ׁש ְליֹוֵהר ִמּטֶ ְמָצא, )ית(ְוֵאיֶנּנּו חֹוׁשֵ ְולֹא ֶיֱאֹצר ַתּנִ

ְלָמֳחָרהֹו,  ִיְתֶית  ַמת  ִלּבֹו  ַעל  ַיֲעֶלת  לֹא  י  ּכִ יֹומֹו, 

ְלַתֲעִביר  ָיָדם  ּבְ ְוׁשֶ ם,  ֵמִאּהָ תּוא  י  ּכִ ַיְחׁשֹב  ּוָבָניו, 

ת  ְדמּו ֵאּלֶ ּקָ ְוֵכיָון ׁשֶ ֶתק ְוִלְדחֹוה ָתָרָעת ֵמָעָליו.  ַתּנֶ

ֲעבּור ֶתת ִלְמאֹס אֹוָהם,  ַנְפׁשֹו, ָיבֹוא ּבַ מֹוה ּבְ ַתַתְקּדָ

ְותּוא  אֹוָהם,  ֹנא  ְוִלׂשְ ָלם,  ּוְלַקּלְ ֶתם,  ּבָ ר  ּוְלַדּבֵ

עֹוִנים,  ֵני ַתּמְ ׁשְ ת ּבִ ֵני ָתעֹוָלִמים, ְוַתְמֻגּנֶ ׁשְ ְמָאס ּבִ ַתּנִ

ית. ואיננו חושש ליוהר מטרף יומו. “אם בחוקתי תלכו ואת מצותי תשמרו... ונתנה הארץ יבולה 

ג-ד(. נתבאר כאן שעבור שמירת המצוות מבטיחה התורה  כו,  )ויקרא  יתן פריו...”  ועץ השדה 

שיתברכו בכך שיהיה להם כדי צרכם ותו לא. ואילו בפרשת כי תבוא מבטיחה התורה שפע גדול 

ועשירות מרובה וכפי שנאמר שם “ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה... יצו ה’ אתך את הברכה 

באסמיך ובכל משלח ידך” )דברים כח, ג-ח(, שתתן הארץ פי עשרה יותר מכפי צרכם. ויש להבין 

את הסיבה לחילוק שבין שתי ההבטחות.

ברם, הברכה בפרשת כי תבוא נאמרה לכלל ישראל ולפיכך בירכם משה בברכה של עשירות, 

נח עמודים כג-כד, ד”ה ויאמר אלוקים( ביאר, שעיקר גזל וחמס נולד מזה שחושב הגנב שהבורא 

יתברך שמו יש לו חסרון במעשיו ח”ו, ואילו לא יגזול ויחמוס לזה לא יגיע לפרנסתו, ואינו נוטל 

אלא מה שראוי לו, עיי”ש. 

אך כשהאדם ידע כי לא זו בלבד שמה שהשם לא רוצה לתת לו אינו יכול לקבל ואין לו צורך בו, 

אלא זה בוודאי רע בשבילו, אם-כן לא רק שלא יחמדנו אלא ימאס בו. הגרא”א דסלר זצ”ל )עיין 

‘מכתב מאליהו’ ח”א עמו’ 136( המחיש זאת במשל יפה, חברי שהוא נמוך קומה לבוש בגד נאה 

ההולם מאד את מבנה גופו, והוא אכן נראה הדור בלבושו, ואילו אני גבה קומה, האם יעלה בדעתי 

לקנא בו ולחמוד את חליפתו, הרי לי היא אינה מתאימה, ואדרבא אם אלבש אותה היא לא תהלום 

את גופי, והופעתי בה תהיה מגוחכת, לכן בוודאי לא אחמוד בגד זה. כך צריך להיות המבט על כל 

הדברים הטובים והיפים שיש לזולת, כי הם אמנם הולמים אותו, אבל רק אותו, ואילו עבורי אין 

הם מתאימים, אילו זה היה טוב ונחוץ לתפקידי בעולם-הזה בוודאי היה הקב”ה נותן כזאת גם לי.

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 ארחוה תמוסר  ההסת ההסד  ארחוה תמוסר 

ימות היום ולמחר – וכשיבוא 

עוד  איננו  - כבר  יום המחר 

שהיה  ונמצא  החיים,  בין 

עולם  על  לחינם  מצטער 

יום שאינו  על   – שאינו שלו 

ימות,  ]שאם  לראותו  עתיד 

הצרה  עליו  תבוא  לא  הרי 

)רש"י([. הרי שאין להצטער 

על רעה עתידית. 

בה',  הבוטח  האדם  אבל 

דאגהו ואבלו – מה שהוא דואג ומצטער, אינו אלא על מת שתוא מקצר בו מחובוה תבורא – צערו 

על שאינו מקיים את חובות הבורא כנדרש ועל שאינו ממלא כראוי את תפקידו, ומפני הדאגה 

וחרדת הלב הזו הוא משהדל לפרוע מת שיוכל לפרוע מתן – לקיים מצוות ולמלא חובותיו כלפי 

הבורא בנראתו – הן בחלק המצוות הניכרות כלפי חוץ ובנסהרו – והן בחלק עבודת ה' שנעשית 

 – יום תאסיפת  ועל בוא  מותו  יום  על   – גלויה לאחרים, מפני שתוא חושב במיההו  ואינה  בסתר 

שתיאסף נשמתו ותסתלק מן העולם הזה ]ותעלה לבית דין של מעלה ליתן דין וחשבון על כל 

מעשיה[. ופחדו שיבואתו תמוה פהאום – והפחד שמא יבוא המוות בפתע פתאום, יוסיף לו – גורם 

לו שיוסיף ביתר שאת תשהדלוה ותריתוה לתכין

הישרה  הדרך  היא  וכך 

והנכונה, מפני שאינו – שהרי 

אין אדם יודע עה בוא קצו – 

העולם,  מן  הסתלקותו  זמן 

]ואם כן מה לו לדאוג דאגת 

מחר? הריהו דואג על עולם 

שאינו שייך לו כלל![, וכשם 

לו  לתאריך  באלתים  שבוטח 

בו – שיאריך לו את ימי חייו, 

ולתתמין טרפו ומתונו בו – כך 

יזמין לו את פרנסתו ומזונו ]דמאן דיהיב חיי יהיב מזוני )תענית ח', ב'([.  הוא בוטח בו שגם 

ומטעם זה, הבוטח בה' גם איננו שמח על הטובה העתידה לבוא אליו בעהיד, ולא יאבל לו – וגם 

אינו בצער מחמת רעה העתידה לבוא עליו בעתיד, וכמו שאמר תכהוב )משלי כת, א(: 'אל ההתלל 

– אל תתפאר עכשיו במה שעתיד להיות ליום המחר, 'כי לא הדע מת ילד יום' – כי  ביום מחר' 

אפילו מה שיקרה היום אינך יודע, וייתכן שיתחדש עליך עוד היום מקרה שיבטל את המחשבות 

על המחר )רש"י ומלבי"ם(. הרי שאין לשמוח על טובה עתידית, ואמר בן סירא בספרו, ספר שהוא 

אוסף משלים ]-בן סירא חי בתחילת ימי בית השני, ויש אומרים שהיה בנו של ירמיה הנביא )עיין 

חלקת מחוקק אבן העזר א, ח, ומשנה למלך הלכות אישות טו, ד([ כמובא בתלמוד )סנתדרין ק, 

ב(: 'אל הצר צרה מחר' – אל תדאג ואל תצטער על צרה העתידה לבוא מחר, 'כי לא הדע מת ילד 

יום' – אינך יודע מה יתחדש עד ליום המחר, כי שמא

ֵאינֹו  ׁשֶ עֹוָלם  ַעל  ִמְצַטֵער  ְוִנְמָצא  ֵאיֶנּנּו  ְלָמָחר 

ר  תּוא ְמַקּצֵ ֶ ֲאָגהֹו ְוֶאְבלֹו ַעל ַמת ּשׁ ּלֹו. — ֲאָבל ּדַ ׁשֶ

ּיּוַכל  ֶ ּשׁ ַמת  ִלְפרַֹע  ל  ּדֵ ּהַ ּוִמׁשְ ַתּבֹוֵרא,  ֵמחֹובֹוה  ּבֹו 

ב  תּוא חֹוׁשֵ ֵני ׁשֶ רֹו, ִמּפְ ִלְפרַֹע ֵמֶתן ְבִנְרֵאתּו ּוְבִנְסּהָ

בֹוֵאתּו  ּיְ ׁשֶ ּוַפְחּדֹו  ָתֲאִסיָפת.  יֹום  ּובֹוא  ִמיָההֹו  ּבְ

לּוה ּוְתִריתּוה ְלָתִכין  ּדְ ּהַ ְהאֹם יֹוִסיף לֹו ִתׁשְ ֶוה ּפִ ַתּמָ

אלִֹתים  ֵאינֹו יֹוֵדַע ֵעה ּבֹוא ִקּצֹו, ּובֹוֵטַח ּבֵ ֵני ׁשֶ ִמּפְ

ְלַתֲאִריְך לֹו בֹו, ּוְלַתְתִמין ַטְרּפֹו ּוְמתֹונֹו בֹו. ְוֵאיֶנּנּו 

הּוב  ַתּכָ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶיֱאַבל לֹו,  ְולֹא  ָעִהיד  ּבֶ ֵמַח  ׂשָ

ֵהַדע  לֹא  י  ּכִ ָמָחר  יֹום  ּבְ ל  ְהַתּלֵ ּהִ ַאל  א(:  כת,  ֵלי  )ִמׁשְ

)יח(ַאל  )ַסְנֶתְדִרין ק, ב(:  ן ִסיָרא  ּבֶ ְוָאַמר  ֶלד יֹום,  ּיֵ ַמת 

א  ּמָ ׁשֶ ֶלד יֹום,  ּיֵ י לֹא ֵהַדע ַמת  ּכִ ֵצר ָצַרה ָמָחר  ּהָ

מעלה על לבו שמשך ימי חייו הם שבעים שנה וממילא יצטרך ללחום עם יצרו הרע תמיד ללא 

הרף, עלול הוא בנקל להתייאש ולבוא לידי מסקנה שלא יצליח כנגדו, מאחר וממילא לא יוכל 

להכניעו ולהתגבר עליו משך זמן ארוך כל כך. אלא כיצד יתנהג? יחשוב בליבו: אין לי לחיות 

אלא היום הזה בלבד, וביום הזה אין אני שומע לעצת יצרי. יום אחד להחזיק מעמד ולהילחם אין 

זה נורא כל כך, וכך יצליח ביום זה. וכשעבר היום ומגיע המחר, שוב יאמר לעצמו: יום אחד בלבד 

יש לי להילחם כנגדו, וכן בכל יום ויום. באופן זה יוכל להתגבר על יצרו בנקל ולא ישבר מכך 

שמלחמתו ארוכה ומתישה במשך שבעים שנה. ומוסיף ה”חתם סופר”: שזה נרמז בדברי הכתוב 

“ואתם הדבקים בה’ אלוקיכם”, כלומר: אם רצונכם להיות דבוקים בה’ אלוקיכם ולנצח את היצר 

הרע, העצה לכך היא: “חיים כולכם ‘היום’“ – תחשבו תמיד בלבכם שאין אתם חיים בעולם רק 

“היום” בלבד, וממילא תצליחו להיות דבוקים בתורה ללא שום פחד ומורא.

אולם בפרשת בחוקותי הבטחת התורה נאמרה לתלמידי חכמים, וכמו שאמרו חז”ל “אם בחוקותי 

תלכו” – שתהיו עמלים בתורה, לכן כאן בירכם שיהיה להם רק כדי צרכם ותו לא, מאחר ולתלמיד 

חכם אין זו ברכה שיש לו יותר מכפי צרכו, שהרי זה עלול לבטלו מתלמוד תורה.

ומהי הברכה ההולמת והראויה לו – שיהא לו די מחסורו וכל צרכו, לא פחות ולא יותר. )‘טעמא 

דקרא’ לרבינו הגר”ח קניבסקי שליט”א(.

יח. אל הצר צרה מחר כי לא הדע מת ילד יום, שמא למחר איננו, ונמצא מצטער על עולם שאינו 

שלו. ביאור נפלא ביאר בזה בעל ה”חתם סופר” וממנו נלמד עצה גדולה לחיי היום יום, וכתב 

שחז”ל הורו לנו דרך ותחבולה שיוכל האדם להשתמש בה ולגבור על יצרו הרע. כי אם אדם יהיה 

 עיונים 

 עיונים 
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תמוסר  ארחוה  ההסת ההסו   תמוסר   ארחוה   

שאיננו  מי  ואילו   – ואשר 

אבלו  ירבת  באלתים,  בוטח 

לתהמדה  להצטער  ירבה   –

על   – עליו  תעולם  פגעי 

כואבים  קשים,  מאורעות 

עליו  הבאים  נוחים  לא  או 

ויפקוד  לרעה,  בו  ופוגעים 

שחסרים  כך  ועל   – אותביו 

לו אוהבים, וימנעו ממנו בקשוהיו – וכשלא ישיג את מבוקשו, יצטער על כך, ויתמין מתון תעולם 

תרבת – והוא משתדל להשיג ולצבור ממון רב, כאילו בטח מן תחליפת – כאילו הוא בטוח שלא 

יחלוף ויעבור מן העולם הזה, וסרת מעליו אימה ]פחד[ תמוה – וגם אינו מפחד מיום המיתה, כאילו 

ימיו לא יהמו וחייו לא

חיי  הם   – לאחריהו  צידת 

שכל  וכיון  הבא,  העולם 

להכנת  נתונים  מעייניו 

הצידה לבית עולמו, על כן

מייחס  לא  הוא   – ירגיש  לא 

 – שיתמין  מת  על  חשיבות 

לצורך  בו  למה שהוא עוסק 

שאין  מפני  תתת,  העולם 

הזה  לעולם  ערך  בעיניו 

להנהגה   – ותוא  עצמו.  מצד 

זו כיוונו חז"ל במת שאמרו )אבוה ב, י(: 'שוב יום אחד לפני מיההך', ושאלו על כך בגמרא )שבה 

קנ"ג, א'( כיצד יכול אדם לשוב בתשובה בסמוך למיתתו? וכי אדם יודע איזהו יום מותו?! ופירשו 

בו בגמרא מאמר זה כך: ישוב תיום, מחשש שמא ימוה למחר, וכך ינהג בכל יום ויום מחמת אותו 

ספק. ואם יעשה כן, נמצא שהוא חי כל ימיו בהשובת, שהיא בוודאי המעלה העליונה וההנהגה 

משל  הוא  ה"בגד"   – לבנים'  בגדיך  יתיו  'בכל עה  ח(:  ט,  )קתלה  ביותר, כדכהיב  והטובה  הראויה 

לנשמה. הפסוק מזהיר את האדם: ראה, שבכל עת תישאר נשמתך נקיה וטהורה על ידי תשובה 

יומית תמידית )רש"י(. 

ֶאְבלֹו  ת  ִיְרּבֶ אלִֹתים,  ּבֵ בֹוֵטַח  ֵאיֶנּנּו  ר  ַוֲאׁשֶ
ְוִיְפקֹד  ָעָליו,  ָתעֹוָלם  ְגֵעי  ּפִ ְלַתְהָמַדה 

ֵמתֹון  ְוַיְתִמין  ׁשֹוָהיו,  ַבּקָ ּנּו  ִמּמֶ ְנעּו  ְוִיּמָ אֹוֲתָביו, 

ְוָסָרת  ַתֲחִליָפת  ִמן  ָבַטח  ִאּלּו  ּכְ ת,  ַתְרּבֵ ָתעֹוָלם 

יו לֹא  מּו ְוַחּיָ ִאּלּו ָיָמיו לֹא ִיּהְ ֶוה, ּכְ ֵמָעָליו ֵאיַמה ַתּמָ

ְתִמין  ּיַ ֶ ּשׁ ַמת  ַעל  יׁש  ַיְרּגִ ְולֹא  ְלַאֲחִריהֹו,  ֵציָדת 

ָאְמרּו )ָאבֹוה ב, י(: ׁשּוב יֹום  ת, ְותּוא ַמת ׁשֶ ָלעֹוָלם ַתּתֶ

ָיׁשּוב  ה קנג, א(:  ּבָ )ׁשַ בֹו  ּוֵפְרׁשּו  ִמיָהְהָך,  ִלְפֵני  ֶאָחד 

ָיָמיו  ל  ּכָ ְוִנְמָצא  ְלָמָחר,  ָימּוה  א  ּמָ ׁשֶ ַתּיֹום, 

ִיְתיּו  ֵעה  ָכל  )יט(ּבְ ח(:  ט,  )קֶֹתֶלה  ִדְכִהיב  ּכְ ְהׁשּוָבת,  ּבִ

ְבָגֶדיָך ְלָבִנים.

של הנפש השכלית, וכשם שאדם מתכבד על ידי הלבוש ומעלה עליו חן בעיני רואיו, כך התורה מעלה 

חן על לומדיה וזוכין לכבוד רק אם יש בהם מדות טובות, וזהו שאמר )שבת קי”ג, א'( “רבי יוחנן קרי 

למאני מכבדותא” ]-רבי יוחנן היה קורא לבגדיו “מכבדי”, היינו שהבגדים מכבדים את בעליהם[.

]ובביאורים שם הוסיף: ונראה שרמזו חז”ל במה שאמרו )שבת קי”ד, א’( “תלמיד חכם שנמצא 

רבב על בגדו חייב מיתה”, רצה לומר, שאין מדותיו מתוקנים, וכמו שאמרו )יומא פ”ו, א’( “מי 

שיש עוון חילול השם בידו, אין כוח לא בתשובה לתלות ולא ביום הכיפורים לכפר, ולא ביסורים 

למרק ]-לנקות[, אלא כולן תולין ומיתה ממרקת. ואמרו שם כיצד הוא חילול השם? כגון דקא 

אמרי אינשי שרי ליה מארי לפלניא וכו’ ]‘ימחול לו יוצרו לפלוני )על מעשיו(’[. 

ובספר ‘ספרא דצניעותא’ )נ”ט ד’( כתב הגר”א: וכל ענין ביאת האדם בעולם הזה הוא לתקן את נפש 

הבהמי שהוא לבוש לנפש השכלי שהוא עיקר האדם )וכן כתב ת”ז ק”ו ר’ קכ”ו ג’(, ונפש הבהמי 

היא נמשכת אחר היצר-הרע ובה כל התאוות והתענוגים וכל החטאים, וכן כל המצוות ושכר ועונש 

הכול תלוי בה, והיא הלבוש של הצדיקים בגן עדן... וזה ענין )שמואל א’( ‘ומעיל קטן תעשה לו אמו’, 

וכן קריעת המעיל של שאול ושל ירבעם, ושהקב”ה תפש בבגדו של ירבעם, וענין ושתי שהייתה 

מפשטת בנות ישראל ערומות, ולהיפך באסתר ‘ותלבש אסתר מלכות’, וכן מ”ש )זכריה ג’( ‘ויהושע 

היה לבוש בגדים צואים’ וגו’ ‘וילבישוהו בגדים’ וכו’ ‘והשטן עומד על ימינו לשטנו’ הכל הוא על 

הבגדים הנ”ל שכל קטרוג השטן ואחיזתו באלו הלבושים שלא יתלבש בו האדם.

יט. בכל עה יתיו בגדיך לבנים. רש”י )שבת קנ”ג, א’, ד”ה בגדיך( פירש ש’בגדיך’ הם משל לנשמה, 

וזהו שאמר בכל עת יהיו ‘בגדיך לבנים’, כלומר, שצריך לשמור נשמתו בכל עת שתהיה טהורה 

ונקיה, ועל כן ישוב בתשובה תמיד.

אמנם המהרש”א )ח”א ד”ה בגדיך( כתב, שמלשון ‘בגדיך’ שהוא לשון רבים, משמע שאין הכוונה 

על הנשמה שהרי עליה היה צריך לכתוב לשון יחיד, אלא הכוונה על מעשיו הטובים הנקראים 

‘מידות’ ולכן משולים לבגדים כפי לשון הכתוב )ויקרא ו, ג( הנאמר לגבי בגדי הכהן ‘מדו בד’. 

וכאן הורו לאדם, שכשמעשיו יהיו לבנים ונקיים בלי חטא, אז יקויים בו המשך הפסוק ‘ושמן על 

ראשך אל יחסר’, כלומר, שהשמן הוא רמז לנשמה ]ששורש המילה נשמה הוא ‘נשם’ שזה אותיות 

שמן, וכן )משלי כ, כז( ‘נר ה’ נשמת אדם’ והנר מאיר על ידי שמן[ הנמצאת ‘על ראשך’ שמשכן 

הנשמה במוח, לא יחסר לה כלום בעולם הבא. 

רבינו הגר”א זי”ע ב’אבן שלמה’ )פ”א אות י”ב( כתב: המידות הם בנפש הדבוקה לגוף, והם הלבושים 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 ארחוה תמוסר  ההסט ההסח  ארחוה תמוסר 

תעולם הזה, ויגיע הזמן שבו 

בענייני  ואשקיע  אתפנת 

חובוהי  את  לפרוע  העבודה 

בסיבוה  אחשוב  ואז  לבורא, 

תצידת – באמצעים שעל ידם אשיג את שנצרך לי ליום תמועד – לעולם הבא.

נמצא, כי הבוטח בה' זוכה בכפליים: לא די בכך שביטחונו נחשב לו למצווה לכשעצמה, אלא 

שבנוסף לכך מהלך חייו שונה בתכלית ממי שאינו בוטח בה'; כיוון שאינו טרוד כל כך בענייני 

העולם הזה, נישאר לו פנאי רב לקיום התורה והמצוות והוא יכול לעסוק בהכנת הצידה לחיי 

העולם הבא. 

בכך חותם רבנו את הפרק החמישי שבו נתבארו שבעה הבדלים מהותיים בין הבוטח בה' בתוך 

כדי עיסוקו לפרנסתו לבין אדם שבוטח באמצעי הפרנסה ואינו בוטח בה'. 

בהרגשה  חי  והוא   - ייכלו 

זוכר  היה  ]לו  לנצח  שיחיה 

שחיי העולם הזה הם זמניים 

כל  עסוק  היה  לא  בלבד, 

כך בצבירת ההון, שהרי לא 

יועיל לו הונו לעולם הבא[. 

שאינו  האדם   - תוכר  ואיננו 

אינו  גם  באלוקים  בוטח 

עמו  שיהיה  מה  על  חושב 

ימיו[  ]באחרית  באחריהו 

ועוסק   – בעולמו  ומהעסק 

הזה,  העולם  בענייני  רק 

ואיננו מעיין ומתבונן במצבו 

תפקידו  ובהשלמת  הרוחני 

מצוות  קיום   – הורהו  בענין 

התורה ואינו עוסק בהכנת צידהו הנצרכת לו לדרכו הרחוקה – לעולם הבא, ואינו נותן את דעתו 

 – – בהכנת מקום משכנו בבית עולמו הנצחי. ותית בטחונו באריכוה ימיו  להתכונן לביה מועדו 

לאורך האוהו בעניניו – להרבות  בעולם הזה, היא הסיבת  תחושת ביטחונו שיאריך ימים רבים 

בתאוות העולם הזה, וממילא היא גם סיבת לקוצר האוהו בעניני אחריהו – להסיר ממנו את החשק 

וההשתוקקות לעסוק במה שיביא לו תועלת לעולם הבא.

וכאשר יוכיחנו מוכיח – וכאשר אדם יוכיח אותו על עצלותו ועל התרשלותו בענייני עבודת ה' 

ותורתו, ויורנו מורת – וידריכנו דרך הזריזות, ויאמר לו: עד מהי אהת מהעלם מלחשוב בצידהך – 

על צידתך הנצרכת לך לדרכך לעולם הבא, ועניני ביה מועדך - ועל צורכי נשמתך במקום מנוחתה 

בעולם הנצחי? ישיב לו ויאמר: אני בחרתי לעסוק בענייני העולם הזה עד שיתית לי די פרנסהי 

וסיפוקי – ושאר צרכי, לי ולכל אשר אהי – ולכל הנלווים אלי, מאשת ובנים – לאשתי ולבני ביתי 

למשך שנות חיינו עד סוף ימינו. או אז הנוח ותשקוט נפשי מעול הפרנסה ומשאר דאגוה

ְוֶאְחׁשֹב  ַלּבֹוֵרא,  חֹובֹוַהי  ִלְפרַֹע  ֶנת  ְוֶאּפָ ָתעֹוָלם, 

יָדת ְליֹום ַתּמּוָעד. ִסּבֹוה ַתּצֵ ּבְ

עֹוָלמֹו, ֵאיֶנּנּו  ק ּבְ ִיְכלּו, ֵאיֶנּנּו תֹוֵכר ַאֲחִריהֹו ּוִמְהַעּסֵ

ְוָתָית  מֹוֲעדֹו.  ּוֵביה  ְוֵציָדהֹו  ּהֹוָרהֹו  ִעְנַין  ּבְ ן  ְמַעּיֵ

ֲאָוהֹו  ת ְלאֶֹרְך ּהַ עֹוָלם ִסּבָ ֲאִריכּוה ָיָמיו ּבָ ִבְטחֹונֹו ּבַ

ִעְנְיֵני ַאֲחִריהֹו. ֲאָוהֹו ּבְ ת ְלקֶֹצר ּהַ ִעְנָיָניו, ְוִסּבָ ּבְ

ְויֹאַמר  מֹוֶרת,  ְויֹוֶרּנּו  מֹוִכיַח,  ּיֹוִכיֶחּנּו  ר  ְוַכֲאׁשֶ
ֵמֲחׁשֹב  ם  ִמְהַעּלֵ ת  ַאּהָ ָמַהי  ַעד  לֹו: 

ְתֶית  ּיִ ׁשֶ ַעד  יֹאַמר:  ֵביה מֹוֲעֶדָך?  ְוִעְנְיֵני  ֵציָדְהָך  ּבְ

ת  ָ ֵמִאּשׁ י  ִאּהִ ר  ֲאׁשֶ ּוְלָכל  ְוִסּפּוִקי  ַפְרָנָסִהי  ֵדי  ִלי 

ֲאגֹוה  ִמּדַ י  ַנְפׁשִ נּוַח  )כ(ּהָ ָיֵמינּו,  סֹוף  ַעד  בכתרה של תורה, לא יסיח דעתו לדברים בטלים, ולא ישים על לבו שיקנה תורה עם העושר ּוָבִנים 

וכבוד כאחד. כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל, ומים במשורה ]-במדה מצומצמת[ תשתה, 

ועל הארץ תישן, וחיי צער תחיה, ובתורה אתה עמל )אבות ו’, ד’(... שמא תאמר: עד שאקבוץ 

ממון אז אחזור ואקרא, עד שאקנה מה שאני צריך ואפנה מעסקי אז אחזור ואקרא, אם תעלה 

מחשבה זו על לבך אז אין אתה זוכה לכתרה של תורה לעולם, אלא עשה תורתך קבע, ומלאכתך 

עראי )עיין אבות א, טו(, ואל תאמר לכשאפנה אשנה, שמא לא תפנה )אבות ב, ד(” עכ”ל.

מלשון הרמב”ם שכתב “אם תעלה מחשבה זו על לבך אז אין אתה זוכה לכתרה של תורה”, משמע 

שבמחשבה כזו בלבד, אף אם עדיין לא הוציא לפועל את מחשבתו, כבר לא יכול לזכות לכתרה 

של תורה, והטעם, משום שעצם מחשבה כזו תמנעהו מלהיות דבוק בתורה בכל גופו ונפשו, כי 

כיון שהכניס את עצמו למחשבה זו ובא לידי ספק, נמצא שאינו קבוע בתורתו כראוי כדי לזכות 

בכתרה של תורה, ולכן אין הוא יכול לזכות לכתרה של תורה לעולם )‘בנין עולם’, דברי חן פ”ו(.

כתב הרמב”ם )פ”ג מהלכות תלמוד  כ. הנוח נפשי מדאגוה תעולם ואפנת לפרוע חובוהי לבורא. 

תורה ה”ו(: "מי שנשאו לבו לעשות מצוה זו ]של תלמוד תורה[ ולקיימה כראוי לה ולהיות מוכתר 

 עיונים 

 עיונים 
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תמוסר  ארחוה   ארחוה תמוסר  ההעא ההע  

מוכנים  אינם  הם  ולכן 

כאשר  אלא  ה'  את  לעבוד 

בני ביתם  ופרנסת  פרנסתם 

תהא מובטחת למשך כל ימי 

ידם  תחת  ותימצא  חייהם 

שיערוב  משכון  כמו  מראש 

דבר.  להם  יחסר  שלא  להם 

בטוחים  שירגישו  לאחר  רק 

תהיה  ולא  פרנסתם  בענייני 

להם שום דאגה על עתידם, 

או אז יתפנו לעבוד את ה', לקיים מצוות ולעשות מעשים טובים בעבור השכר שכבר ניתן להם 

מראש.

ותראשון מאופני תהשובת עליו – הטענה הראשונה הסותרת את דברי האדם המשתייך לכת זו 

היא, שנאמר לו: דע לך, כי אף-על-פי שיש לך אמתלאות שונות המתרצות את התנהגותך, האמת 

היא כי אהת תאיש מקטני אמנה תמסהפק ומתלבט בגתירה תבורא – אם הנהגת האדם וצרכיו הם 

בגזירת הבורא או לא ושאיננו מאמין בגודל עצמהו – ואינך מאמין בכוחו הגדול וביכולתו שהינם 

בלתי מוגבלים, ואשר חשך אור שכלו – וזאת משום שנחשך אור שכלך, כלומר, אור נשמתך שהיא 

השכל האמיתי, וכבת נר הבונהו ]תבונתך[ – ואינך מבין אפילו מושכל ראשון בדבר כוחו הבלתי 

מוגבל של הבורא - שאין שום אדם יכול להכחיש אותו )מרפא לנפש(, וזאת בגבור אפלה האווהו 

עליו – מפני שהתגברה עליך חשכת תאוות הגוף והעולם הזה והחשיך את אור שכלך, כי הדבר 

]-בעלות[  תטוב והראוי לך הוא לבקש משכון ולקחהו אלא רק מרעך וחברך, אשר אין לו רשוה 

עליך - שאינך ברשותו

את  רבנו  מוקיע  זה  בפרק 

של  המוטעית  הנהגתם 

מוכנים  אינם  אשר  אנשים 

עתה,  ה'  לעבודת  להתמסר 

לאחר  שרק  ומצהירים, 

מובטחת  פרנסתם  שתהא 

ימי  כל  למשך  מראש  להם 

חייהם, או אז יתפנו לעבודת 

בשם  אותם  מכנה  רבנו  ה'. 

כפי  המשכונות",  בעלי  "כת 

הדברים.  בהמשך  שיוסבר 

שבע  מציג  הוא  זה  בפרק 

דרכים שבהן הוא מפריך את 

דעתם ומצביע על טעותם:

צורך  אני  ורואה   – וראיהי 

לתראוה ולגלות פני סכלוהם – את טיפשותם וטעוהם של אלה המחזיקים בדעה המוטעית תתאה 

והשקפתם.  ולהפריך את שיטתם  לדחות  כדי  בהן  טענות שיש  ידי שבע  על   – בשבעת ענינים 

זאת  בכל  זה,  בעניין  דברינו  יארכו  אם  וגם  טעוהם.  גודל  את  אגלה  ובאמצעותם   – בתם  אגלת 

– כדי לבייש  שיש בתת מן תביוש ותהוכחה  הצורך והתועלת  לא אקצר בבירור הדברים, בעבור 

ותם  טעותם,  על  להעמידם  וכדי  הזאת  ההשקפה  בעלי  את   – תתאה  תדעת  לבעלי  ולהוכיח 

הנקראים: "כה בעלי תמשכונוה" – 'כת הממשכנים את ה'', ]כינוי זה הוצמד להם כיוון שאנשים 

בטוחים  כדי שיהיו  וממון,  כסף  עירבון של  מעין  יתברך,  "משכון" מאתו  דורשים  כביכול  אלו 

טובים[.  ומעשים  המצוות  בקיום  לה'  חובם  לפרוע  יתחילו  אז  ורק  ימיהם,  סוף  עד  בפרנסתם 

מוכר  שתוא  תסוחר  כענין  חשדן;  לסוחר  דומה  הקב"ה  כלפי  התנהגותם   – בתת  שענינם  מפני 

באשראי – כמנהגו של סוחר המוכר בהקפה למי שאינו מאמינו – לאדם שאינו מאמין לו, ולכן 

 – ממנו משכון, מפני יראהו ממיעוט אמונהו  לוקח  הוא  המכירה  – בשעת  ימשכנתו בעה תמכר 

אינו סומך  נטילת המשכון מעידה שאין למוכר אמון בקונה,  לו.  ישלם  מתוך חששו שמא לא 

על הבטחתו לשלם, ושלא המצא ידו לפרעו – וחושש שמא לא יהיה ביכולתו לפרוע לו את דמי 

הסחורה שלקח. כך בדיוק היא הנהגתם של בעלי השקפה זו. הדרישה ל"ביטחון כלכלי" מעידה 

 שאינם מאמינים ח"ו להשי"ת וכאילו אינם סומכים עליו שישלם להם שכרם בעבור עבודתם,

ּנֹאַמר לֹו:  ׁשּוָבת ָעָליו, ׁשֶ ֵמָאְפֵני ַתּהְ ְוָתִראׁשֹון 
ְגֵתַרה  ּבִ ק  ּפֵ ְסּהַ ַתּמִ ָתִאיׁש  ת  ַאּהָ

ר  )א(ֲאׁשֶ ָעְצָמהֹו,  ֹגֶדל  ּבְ ַמֲאִמין  ֵאיֶנּנּו  ְוׁשֶ ַתּבֹוֵרא, 

ֲאֵפַלה  ְגֹבר  ּבִ בּוָנהֹו  ּהְ ֵנר  ְוָכָבת  ְכלֹו  ׂשִ אֹור  ְך  ָחׁשַ

ּוְלַקְחּהֹו  ּכֹון  ַמׁשְ ׁש  ְלַבּקֵ ְלָך  ֲתטֹוב  ָעָליו,  ֲאָוהֹו  ּהַ

ָעֶליָך  ְרׁשּוה  לֹו  ֵאין  ר  ֲאׁשֶ ַוֲחֵבְרָך,  ֵמֵרֲעָך  א  ֶאּלָ

י ִ ּשׁ ֶרק ׁשִ  ּפֶ

ַעה  ּדַ ֵני ִסְכלּוָהם ְוָטעּוָהם ּבַ ְלַתְראֹוה ּפְ ְוָרִאיִהי 
ת ָבֶתם ּגֶֹדל  ְבָעת ִעְנָיִנים, ֲאַגּלֶ ׁשִ ַתּתֹאה ּבְ

ֶתת ִמן  ׁש ּבָ ּיֵ ֲעבּור ׁשֶ ָטעּוָהם, ְוִאם ַיַאְרכּו ְדָבֵרינּו, ּבַ

ה  ּכַ ְוֵתם  ַתּתֹאה,  ָעת  ַתּדֵ ְלַבֲעֵלי  ְוַתּהֹוַכַחה  ּיּוׁש  ַתּבִ

ַתּסֹוֵחר  ִעְנַין  ּכְ ֶתת  ּבָ ִעְנָיָנם  ּכֹונֹוה,  ַתַמׁשְ ֲעֵלי  ּבַ

ַמֲאִמינֹו,  ֵאינֹו  ׁשֶ ְלִמי  ַראי  ַאׁשְ ּבְ מֹוֵכר  תּוא  ׁשֶ

עּוט  ִמּמִ ִיְרָאהֹו  ֵני  ִמּפְ ֶכר,  ַתּמֶ ְבֵעה  ֵנתּו  ּכְ ִויַמׁשְ

ּלֹא ִהְמָצא ָידֹו ְלָפְרעֹו. ֱאמּוָנהֹו, ְוׁשֶ

א. אשר חשך אור שכלו וכבת נר הבונהו בגבור אפילה האווהו עליו. “תאוה נהיה תערב לנפש” )משלי 

יג, יט(. פירש רבינו יונה )שע”ת א, לא(: “כי כאשר ישבר אדם תאוותו גם בדברים המותרים, בזה 

תצליח הנפש ]יתחזק כוחה[, והמדה הזאת תערב לה ]שבירת התאווה תנעם לנפש[, כי ירים השכל 

ידו ]שאז יתחזק כוחו של השכל[ וגבר ]והוא יהיה השולט על האדם[”. ובלשון ‘חובות הלבבות’ 

)פ”ה מיחוד המעשה(: “מי שאין לו תוספת אין לו חובה ואין התוספת מתקבלת עד שתיפרע החובה” 

]פירוש: מי שאינו מוסיף על מה שהוא חייב, אינו מקיים אף את חובתו[. 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

ההעג ההעב  ארחוה תמוסר  תמוסר   ארחוה   

לאחר  שכרו  לו  שיפרע 

תוא  גנאי  הלא  עבודהו, 

לעבד דבר זה ]שהרי אדונו 

מראש  ושילם  אותו  קנה 

עבודתו,  ובעבור  בעבורו 

שכר  שום  לעבד  מגיע  ולא 

נוסף תמורת עבודתו. אם כך 

הדבר בעבד, כל שכן שגנאי 

גדולות  בטובות  מראש  לנו  והיטיב  אותנו  עבודתנו, שברא  על  מהקב"ה  שכר  לבקש  לנו  הוא 

ועצומות כדי שנעבוד אותו, כמו שביאר רבנו בפרק ד' בשער זה, שאף אם יהיו מעשינו הטובים 

כחול הים, לא יהיו שקולים אפילו כנגד הטובה הקטנה ביותר שהיטיב לנו הבורא, וברור שלא 

חז"ל )אבוה א, ג(: 'אל התיו  וכמו שאמרו  )טוב הלבנון([,  נוסף על עבודתנו  מגיע לנו כל שכר 

כעבדים תמשמשים אה תרב על מנה לקבל פרס, אלא תוו כעבדים תמשמשים אה תרב שלא על 

מנה לקבל פרס', הרי שאפילו כוונה של "על מנת לקבל פרס" גנאי היא לעבד, כל שכן שיעית פניו 

לבקש משכון בפרנסהו קודם

 – עליך  עוברה  מצווהו  ולא 

ואין ציוויו מחייב אותך, ולכן 

ממנו ראוי לך לבקש משכון. 

אבל תשכיר כשתוא משהכר 

אצל בני אדם, אין הדבר טוב 

שוכרו  למשכן  מצידו  והגון 

משכון  לקחת   – בשכרו 

משכורתו,  עבור  ממעבידו 

עוד קודם שהתחיל בעבודהו, 

וכל שכן תעבד הקנוי לאדונו 

אדונו  ימשכן  שלא  בוודאי 

בפרנסהו  לו  עבודהו  קודם 

יעשה  לא  העבד  כלומר,   –

חשבון לאדונו כמה תעלה סך כלכלתו למשך שנות עבודתו כולל הענקת שחרורו ויבקש מאדונו 

שייתן לו סכום זה מראש, עוד קודם שהתחיל בעבודתו, שהרי גם בגמר עבודתו גנאי הוא לו 

)'בתורתו יהגה'(, וקל וחומר האדם תנוצר והנברא על ידי בורא העולם, שלא ימשכן יוצרו – שלא 

יבקש משכון מהבורא אשר בראו קודם עבודהו לו – עוד לפני שהתחיל לעבוד אותו.

את  העובד  ]-עבד  בעבודה תעבד לאדוניו  אם  זו, כי  כת  אנשי  על  להתפלא  ויש   – ומן תהימת 

אדונו[, גם אם לא יבקש העבד מהאדון משכון בפועל, ורק יאמר גלויות שהוא עובדו על מנה 

מֹו  ּכְ תּוא,  ַנאי  ּגְ ֲעבֹוָדהֹו  ַאַחר  ָכרֹו  ׂשְ לֹו  ְפַרע  ּיִ ׁשֶ

ים  ׁשִ ּמְ ְתיּו ַכֲעָבִדים ַתְמׁשַ ָאְמרּו )ָאבֹוה א, ג(: )ב(ַאל ּהִ ׁשֶ

א ֱתוּו ַכֲעָבִדים  ָרס ֶאּלָ ל ּפְ ֶאה ָתַרב ַעל ְמָנה ְלַקּבֵ

ָרס,  ל ּפְ ּלֹא ַעל ְמָנה ְלַקּבֵ ים ֶאה ָתַרב ׁשֶ ׁשִ ּמְ ַתְמׁשַ

ַפְרָנָסהֹו קֶֹדם  ּכֹון ּבְ ׁש ַמׁשְ ָניו ְלַבּקֵ ֵעת ּפָ ּיָ ן ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ּכָ

תּוא  ׁשֶ ּכְ ִכיר  ַתּשָׂ ֲאָבל  ָעֶליָך.  ִמְצָוהֹו עֹוֶבֶרה  ְולֹא 

ן ׂשֹוְכרֹו  ּכֵ ֵני ָאָדם, ֵאין טֹוב ְלַמׁשְ ר ֵאֶצל ּבְ ּכֵ ּהַ ִמׂשְ

ּלֹא  ׁשֶ ָתֶעֶבד  ן  ּכֵ ׁשֶ ְוָכל  ֲעבֹוָדהֹו,  קֶֹדם  ָכרֹו  ִבׂשְ

ַקל  ַפְרָנָסהֹו,  ּבְ לֹו  ֲעבֹוָדהֹו  קֶֹדם  ֲאדֹוָניו  ן  ּכֵ ְיַמׁשְ

ֲעבֹוָדהֹו  קֶֹדם  יֹוְצרֹו  ן  ּכֵ ְיַמׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ַתּנֹוָצר,  ָוחֶֹמר 

לֹו.

י ֲעבֹוַדה ָתֶעֶבד ַלֲאדֹוָניו ַעל ְמָנה  ַמּת, ּכִ ַתּהֵ ּוִמן 

פרס. יש לעיין, מדוע נקט התנא לשון  ב. אל התיו כעבדים תמשמשים אה תרב על מנה לקבל 

‘פרס’ ולא לשון ‘שכר’?

הרמב”ם בפירוש המשניות מבאר, שיש הבדל מהותי בין ‘פרס’ ל’שכר’, ‘פרס’ הוא תגמול שאדם נותן 

לאחרים עבור מעשה טוב שעשו בעבורו, כשאינו חייב מצד הדין לשלם על כך, וכגון כאשר בנו או 

אשתו או עבדו עשו לו קורת רוח והוא נותן להם פרס. לעומת זאת ‘שכר’ הוא תשלום שאדם משלם 

כאשר הוא חייב בכך מן הדין עבור עבודה שעשו לו. ועל פי זה מובן מדוע נקט התנא לשון פרס 

ולא לשון שכר, כי שכר הוא דבר קצוב, ואילו פרס הוא דבר שאינו קצוב, ובא התנא לומר שאפילו 

בשביל לקבל פרס לא נעבוד את הקב”ה, אלא רק מאהבה לעשות רצונו ית”ש.

ההפלאה מבאר, שתפס התנא לשון ‘פרס’ ולא כתב ‘שכר’, לפי שבאמת כל חפצי העולם אינם 

שוים לשכר מצוה אחת כמו שכתוב )משלי ג, טו( ‘יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישוו בה’, 

והאדם המניח מלעשות מצוה עבור איזה שכר ורווח גשמי שיש לו, הנה הראה כי שווה לו אותו 

השכר יותר מהמצוה, ובזה הוא קבע לו שכר וערך למצוותו והמעיט מאד שכרו על עשיית המצוות 

ללא שיעור, ולכן כתב התנא שלא תהא עבודתך באופן ששכרך יהיה מופעל בגדר פרס בעלמא 

כתיב: “קדושים תהיו” )ויקרא יט, ב(. ודרשו בספרא )א, א( – “פרושים תהיו”. הרמב”ן בפירושו 

לתורה )שם( פירש, שעל אף שהתורה אסרה כמה איסורים, הרי נשארו כמה אופנים של היתר 

שבהם אדם יכול לספק תאוותיו, ויתכן שיהיה האדם שטוף בזימה וסובא יין וזולל בשר, והוא 

נבל ברשות התורה. על כן ציוותה התורה שנהיה קדושים דהיינו פרושים מן המותרות, למעט 

מהעניינים הגופניים ולקדש דבורינו, ולכן סיים הכתוב “כי קדוש אני ה’” לומר שאנחנו נזכה 

לדבקה בו בהיותינו קדושים. ע”כ תמצית דבריו. מתבאר מזה, שעל ידי זהירות מכל האיסורים 

צעדים  וינקוט  לנפשו,  עצות  יטכס  שלא  זמן  כל  קדוש  מעצמו  האדם  יהיה  לא  עדיין  בעולם 

מיוחדים להיות כונס לתוך שלו ולאסור לעצמו דברים המותרים בכדי לצמצם התפשטות התאוה. 

ודווקא על ידי כפיית היצר בדבר המותר לו, אז מתגבר השכל. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 ארחוה תמוסר  ההעת ההעד  ארחוה תמוסר 

לגישה  תשניה  והסתירה 

תמקבל  אדם  שכל  היא,  זו 

בעבור  חבירו  מאת  משכון 

לו  יש   - לו  שחייב  חוב 

חייב  שחברו  לחוב  קיצבת 

לבקשהו  גם  ולכן  לו, 

משכון  לקבלת  ודרישתו 

 – היכלת  יש  הלווה  מאת 

גבול ושיעור בהתאם לסכום 

החוב. כלומר, שורת ההיגיון 

מחייבת, שערך המשכון יהיה מוגבל ומותאם לסכום החוב, וכפי שווי החוב, כך יהיה גודל המשכון, 

]סוף[  אין קץ  זו ]שהוא מ"כת בעלי המשכונות"[  – בעל השקפה  לעומתו בעל תדעה תתאה  אך 

לבקשהו – למה שהוא מבקש מאת ה' יתברך, כי הרי הוא אינו יודע מת שיעור הממון אשר יספיק 

לפרנסהו ופרנסה אנשי ביהו למשך ימי חייהם לכל סוגי צורכיהם, ממתון ומוהרים – ומהי כמות 

המזון ושאר מותרות שיצטרכו להם עד יום מוהם. ולכן גם אילו תית לו - בידו ממון בכפלי כפלים 

למשך ימי חייו, עדיין היה מוטרד, ולא הנוח נפשו – לא היה לו מרגוע  ממת שבאמת יספיק לו 

ודעתו לא היתה נינוחה, מפני

עבודהו – כל שכן שתהיה זו 

עזות פנים מצד העבד לבקש 

משכון בעבור פרנסתו לפני 

ואם  עבודתו,  שהתחיל 

בעבדים כך, כל שכן וקל וחומר שלא יעז האדם את פניו לבקש משכון מבוראו ויוצרו לתת לו 

פרנסתו לכל ימי חייו, בשעה שעדיין לא טרח למענו כלל. ובדומת לתת אמר תכהוב )דברים לב, ו(: 

'תלת' הגמלו תאה עם נבל ולא חכם'.

לֹו  ֵיׁש  ֵמֲחֵברֹו  ּכֹון  ַמׁשְ ל  ַתְמַקּבֵ ל  ּכָ ׁשֶ ִני,  ֵ ְוַתּשׁ
ַעל  ּבַ ַאְך  ִהְכָלת,  הֹו  ׁשָ ּוְלַבּקָ ִקְצָבת 

י ֵאינֹו יֹוֵדַע ַמת  הֹו, ּכִ ׁשָ ַעה ַתּתֹאה ֵאין ֵקץ ְלַבּקָ ַתּדַ

תֹון  ִמּמָ ֵביהֹו  י  ַאְנׁשֵ ּוַפְרָנַסה  ְלַפְרָנָסהֹו  יק  ַיְסּפִ

ְפֵלי  ּומֹוָהִרים ַעד יֹום מֹוָהם. ְוִאּלּו ָתָית לֹו ָממֹון ּכִ

ֵני  יק לֹו, לֹא ָהנּוַח ַנְפׁשֹו, ִמּפְ ְסּפִ ּיַ ֶ ּשׁ ת  ִכְפַלִים ִמּמַ

ו(: לב,  ָבִרים  )ּדְ הּוב  ַתּכָ ָאַמר  ָלֶתת  ּוְבדֹוֶמת   ֲעבֹוָדהֹו. 

ְגְמלּו תֹאה ַעם ָנָבל ְולֹא ָחָכם. )ג(ַתְלְיָי ּהִ

אין כאן סכנת חיים. יש כאן סאת יסורים ומכאובים, והוצאות הריפוי, אך בעוד כחודש ימים אקוה 

שהכל כבר יהא מאחורי. אבל שבעתיים צר לי שהמחלה תקפתני עתה, ובגינה מפסיד אני את 

היריד השנתי, ולא תהא לי סחורה לכל השנה כולה. מבחינה זו, חודש זה שקול כשנה!”...

וכלפי מה הדברים אמורים? הנשמה אצולה ממרום, וירדה לעולם הזה לסגל תורה ומצוות, ומה 

שתסגל כאן, בתקופת החיים הקצרה, תסתפק ממנה לעד ולנצח נצחים. שכיון שמת האדם בטל 

ולהימנע  היכולת, להכביר מצוות  הזמן ככל  לנצל את  והנה, במקום  א’(.  ל’  )שבת  מן המצוות 

מהעבירות, מתרשל האדם ומעוות דרכו, ועולה למרום עם מעט מצוות והמון עבירות.

ועליו מקונן הכתוב: הלא “נבל” אתה בעבירותיך, אלא שיש לכך תרופה, והם יסורי הגיהנם שימרקו 

את העוונות. אך הנורא מכל הוא: “ולא חכם”, את היריד הפסדת, ובמו ידיך גזרת על עצמך עניות 

נצח – “זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור”, התבונן והבן שחיי נצח לפניך )ויש עולם שמשמעותו 

נצח, כמו “ימלוך ה’ לעולם”( וראה להרבות תורה ומצוות ולנצל את תקופת היריד הקצרה!

רק יעבוד עבודה שלימה, ובזה ערך מצוותיו יעלה ביותר ויקבל שכרו משלם.

וכן מפרש ה’חתם סופר’ )דרשות דף ש”א( את דברי בועז שאמר לרות )רות ב, יב( ‘ישלם ה’ פעלך 

ותהי משכורתך שלמה מעם ה’’ וגו’, מה נרמז במה שאמר תהא משכורתך “שלימה”, ומבאר שכיון 

שרות עזבה את בית אביה שהיה מלך ובחרה להידבק בנעמי שהיתה עניה, הנה הראתה כמה שוה 

בעיניה הידבקות בה’ יתברך לעזוב כל מחמדי עולם בעבור זאת, ובזה ביטלה וביזתה כל הבלי 

העולם הזה, וזכתה לה שמשכורתה עבור כל מצוותיה היא שלימה, כי העריכה מצוותיה כראוי 

באופן הנכון, ולא תקבל עליהם רק פרס בעלמא וכנ”ל. 

ג. תלת' הגמלו תאה עם נבל ולא חכם. בספר ‘אור יחזקאל’ )מדות עמוד שכ”ו( וז”ל: ראו נא בתורה כמה 

גדול חובת הכרת הטוב ומה גודל התביעה ממי שאינו מכיר טובה, ‘הלה’ תגמלו זאת עם נבל ולא חכם, 

הלא הוא אביך קנך הוא עשך ויכוננך’ בזה התורה מפנה תביעה כלפי עם ישראל, מדוע אינכם מכירים 

טובה להקב”ה על כל הטובות שעשה לכם מאז ומעולם, וקוראת התורה את שאינו מכיר טובה בשם 

נבל, וביאר הרמב”ן: “יתכן שיקרא כן בעבור שהוא נופל מבני אדם... ויקראו המתה ‘נבילה’ שנפלה 

לארץ ומתה...”. נמצא שמי שאינו מכיר טובה אינו במדרגת אדם והרי הוא בגדר נבילה עכ”ל. 

ה’חפץ חיים’ )‘שם עולם’ פרק כ’( הקשה: לשון זה, ‘עם נבל ולא חכם’, קשה להולמו. שלאחר 

שאמר חסרון כה נורא, עיוות של נבל, מה הוסיף באמרו שאינו חכם. ולכאורה היה לו לילך מן 

הקל אל הכבד, לא זו בלבד שאינו חכם אלא אף נבל הוא.

ברם, באמת יש כאן הדרגה מן הקל אל הכבד, והדבר יובן במשל: מעשה בסוחר גדול שהיתה 

פרנסתו מן היריד השנתי בדאנציג, שם קנה סחורה עבור כל השנה כולה וממנה פרנסתו. פעם 

בפרוס ימי היריד, חלה. חומו עלה והתייסר במכאוביו, רותק למטתו וטופל בתרופות. הגיע חבירו 

לבקרו, ואמר: “צר לי, אחי, שראיתיך בכך!” התעניין החולה: “על מה צר לך?” ונענה: “על שאתה 

מתייסר בייסורים, חלש וכואב!” אמר לו החולה: “ודאי, גם על כך יש להצטער. אבל לדעת הרופא 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  ההעת ההעו   תמוסר   ארחוה   

רק   – בו  חייב  שתוא  חוב  לו 

חייב  אינו  עצמו  הוא  אם 

לחברו חוב שעדיין לא פרע 

בו  משת  שאינו  ובתנאי  לו, 

משאה מאומת – ואין לחברו 

בעבור  כנגדו  תביעה  שום 

ממנו  שלווה  כלשהו  חוב 

 – עמו  תדין  אז  ורק  בעבר, 

המשכון  בנטילת  צודק  הוא 

שהחבר  חוב  בעבור  מחברו 

חייב לו. אבל אם קדמו לחבירו עליו חובוה שתוא חייב בתם – אם הוא חייב לחברו חובות קודמים, 

והוא יודע שיש לו - לחברו עליו - נגדו חובוה ראויים – תביעות צודקות שהוא מחוייב בהן מזמנים 

קודמים, כאשר עתה פונה חברו אליו בבקשת הלוואה, אין לו לבקש ממנו - מחברו משכון בשום 

פנים ואופן ]בסתירה זו דוחה רבנו את השקפתם של כת בעלי המשכונות בטענה שהיא בנויה על 

טעות יסודית ופשוטה; ניתן לדרוש משכון רק ממי שמוטל עליו חוב, ותנאי זה אינו קיים ביחס 

שבין האדם לקונו, כיוון שאין הקב"ה חייב לאדם מאומה ורק האדם חייב לקונו, שהרי כל ימיו 

של האדם לא יספיקו לו כדי להשיב גמול על מה שכבר קיבל מהשי"ת. נמצא שהאדם תמיד חייב 

לבוראו ועדיין לא פרע את חובותיו הקודמים, ואין דרכו של החייב לבקש משכון מבעל חובו 

)בתורתו יהגה([, ולא יתית ראוי ונכון מצידו של האדם שהוא בעצמו בעל חוב לחברו לקחהו ממנו 

– לקבל מחברו את המשכון, אפילו אם יהנדב בו תממושכן ]-בעל חובו[ וירצה לתת לו את המשכון 

אה  ַ ַמּשׁ בֹו  ת  ֶ ַמּשׁ ְוֵאינֹו  ּבֹו,  ב  ַחּיָ תּוא  ׁשֶ חֹוב  לֹו 

ין ִעּמֹו. ֲאָבל ִאם ָקְדמּו ַלֲחֵברֹו ָעָליו  ְמאּוָמת, ְוַתּדִ

ׁש לֹו ָעָליו חֹובֹוה  ּיֵ ֶתם, ְוָיַדע ׁשֶ ב ּבָ תּוא ַחּיָ חֹובֹוה ׁשֶ

ִנים,  ׁשּום ּפָ ּכֹון ּבְ ּנּו ַמׁשְ ׁש ִמּמֶ ים, ֵאין לֹו ְלַבּקֵ ְראּוּיִ

ב ּבֹו  ּנּו, ֲאִפּלּו ִאם ִיְהַנּדֶ ְולֹא ִיְתֶית ָראּוי ְלַקְחּהֹו ִמּמֶ

ן. ּכָ ַתְמֻמׁשְ

והיינו  חייו,  ימי  שקיצם של 

אדם  מכל  נעלם  המוות,  יום 

יהיו  כמה  היודע  אדם  ואין 

ומהלך  ומידה  חייו  שנות 

מאורעות  ואלו  ימיתם, 

בחייו  עליו  לבוא  עתידים 

ומטלות  תפקידים  ואלו 

יוטלו עליו במשך חייו ובאלו 

יעברו  סביבתיים  תנאים 

עליו ימי חייו. כל התנהלותו 

העתידית אינת ידועת לו בבירור, ]פעמים מאורע מסויים או מחלה כלשהי גורמים לאדם שינוי 

מוחלט במהלך חייו והוא נזקק לממון רב ולסכומי עתק העולים על כל דמיון כדי לממן את צרכיו, 

ועוד, ייתכן שבעקבות מסחרו ייקלע להפסדים עצומים וכדומה[. נמצא שידיעתו של אדם בצרכיו 

העתידיים עלומה לחלוטין, ומכיוון שכך, אדם המצהיר שיעבוד את ה' לאחר שיהיו תחת ידו כל 

צרכיו העתידיים תוא סכל - טיפש ושוטה במת שביקש – בבקשתו זו, מפני שהוא מבקש דבר שאין 

לו הכליה ]–סוף[ אצלו ולא שיעור – ואין לו שיעור. ומכיוון שכך לא ישיג אותו אף פעם, וטענתו 

היא הבל ורעות רוח. ]ביאור נוסף: גם לו היו קיצו ומידת ימיו ידועים לאדם, מכל מקום לא 

היה מגיע למצב שיהיה לו כדי סיפוקו, מפני שאין לו הכליה אצלו ולא שעור וכמו שאמרו חז"ל 

)קה"ר א' י"ג( 'אין אדם מת וחצי תאותו בידו, יש לו מנה רוצה מאתים'[ אדם הטועה בהשקפה זו 

לא יישאר לו פנאי לעולם לקיום התורה והמצוות, וטענתו - אין בה שום כוונה ורצון להגיע אל 

עבודת ה', אלא היא תירוץ לפריקת עול תורה ומצוות ר"ל לגמרי וודאי הוא שרצון הבורא יתברך 

הוא שנעבוד אותו מיד בכל יום תמיד, ומה שנוגע לעתיד הנעלם מאתנו נשים ביטחוננו בו.

ותסתירה השלישית לטענת כת בעלי המשכונות היא, שהרי תממשכן אה חבירו – הלוקח משכון 

מחברו, איננו ממשכן אוהו אלא אם כן לא קדם

ְותּוא  ְידּוָעת,  ֵאיָנּת  ְיֵמיֶתם  ה  ּוִמּדַ ֶנְעָלם  ם  ִקּצָ ׁשֶ

ֵאין לֹו ַהְכִליה ֶאְצלֹו  ֵני ׁשֶ ׁש, )ד(ִמּפְ ּקֵ ּבִ ת ׁשֶ ּמֶ ָסָכל ּבַ

עּור. ְולֹא ׁשִ

ֵאיֶננּו  ֲחֵברֹו,  ֶאה  ן  ּכֵ ַמׁשְ ַתּמְ ׁשֶ י,  ִליׁשִ ְ ְוַתּשׁ
א ִאם לֹא ָקַדם  ן אֹוהֹו ֶאּלָ ּכֵ ְמַמׁשְ

בביאור  נ”ג(  עמוד  )אמונה,  יחזקאל’  ב’אור  וכמו שכתב  ז”ל.  הגר”א  באגרת  כמו שכתב  יותר. 

וז”ל: השואף לחיי העולם הזה אף כאשר חזק ואמיץ הוא ככפיר  ורעבו’,  ‘כפירים רשו  הפסוק 

מכל מקום נקרא רש ורעב, דהיינו שנמצא תמיד במצב של רעבון וחוסר כל, וכל ימי חייו הם 

בעוני, כי אין העוני והריש נמדד בכמות השגתו אלא ביכולת קיום שאיפותיו. יש לו מנה רוצה 

מאתיים, נמצא שלא השלים כלל את מאוייו ורצונותיו, כי שאיפתו תמיד היא למעלה מהשגתו 

ולכן נחשב תמיד לעני ורש עכ”ל. נמצא שלעולם לא יגיע למצב בו ירגיש האדם שכבר יש לו 

כדי ספוקו ומעתה יוכל להקדיש את חייו לרוחניות, ואם כן הרוצה להשיג מראש את כל הוצאות 

חייו העתידיים, הרי זה כמו שדורש משכון שאין לו קצבה שהרי אין סוף לצרכיו המדומים. 

ד. מפני שאין לו הכליה אצלו ולא שיעור. כלומר, כי גם אם קצו ומדת ימיו לא היו נעלמים ממנו, 

מכל מקום לא יהיה מצב שיהיה לו כדי ספוקו, וכמו שאמרו חז”ל )קה”ר א’ י”ג(: “אין אדם מת 

וחצי תאוותו בידו, מי שיש לו מנה רוצה מאתים, מאתים רוצה ארבע מאות”. והמשילו קדמונינו 

את הרודף אחר תאוות העולם הזה, לשותה מים מלוחים, ידמה לו שמרווה, אך מוצא שהוא צמא 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 ארחוה תמוסר  ההעט ההעח  ארחוה תמוסר 

על  גדולוה  טובוה  שיקדים 

מת שקדם לו אצלו – איך לא 

יבוש האדם לבקש שיקדים 

בוראו לתת לו מראש טובות 

אלו  על  בנוסף  גדולות 

שכבר נתן לו, בעוד שעדיין 

הטובות  על  לו  שילם  לא 

הקודמות שכבר קיבל ממנו, 

תחוב  וייכבד  שיגדל  באופן 

עליו עוד יותר, ואינו חושש 

שמא לא ישלם לו מת שנדר 

לא  שמא   – תעבודת  מן  לו 

לשלם  ביכולתו  כלל  יהיה 

לו מה שהבטיח לעבוד אותו 

לו  שייתן  הטובות  תמורת 

בעבור כלוה ימיו ובוא קצו – מפני שימיו יכלו וסופו יגיע לפני שיספיק להגיש את התשלום.

לבני אדם: בני אדם, תייהכן שיהבע אהכם תבורא בחובוה  ]שואל[  ותית אחד מן תחסידים אומר 

מחרה ביום תתת – האם ראוי שהבורא ידרוש מכם שתקיימו 'היום' החובות שאתם עתידים להתחייב 

בהם רק 'למחר', וכן במת שאהם חייבים אחריו בשנת ושהים - או בחובות שתהיו מחוייבים לעמוד 

בהם בעוד שנה או בעוד כמה שנים?! אמרו לו – ענו לו בני האדם, תיאך ייהכן שנתית נהבעים 

בזמן  בהם  להתחייב  עתידים  שאנו  חובות  למלא  מאיתנו  לדרוש  ייתכן  איך   – תימים  בחובוה 

מאוחר, שאין אנו יודעין אם נחיית, עד שנגיע אליתם ויחייבנו בתם – ואיך ייתכן שנידרש למלא 

אותם עכשיו? אבל הדבר ברור

מעצמו ומרצונו הטוב.

מחברו  אפילו  אם  ומעתה, 

אין לו לבקש משכון כשהוא 

עצמו חייב לו חובות קודמים, 

לאדם  לו  שאין  כל שכן  לא 

לנהוג כן כלפי תבורא, בזמן 

על  יתברך  לבורא  לו  שיש 

תאדם מן תחובוה תראויים – 

רבים,  חובות  לו  והאדם חב 

וודאיים וצודקים, והוא אינו 

יכול לכפור בהם. מת שאילו 

תיו מקבצים – כה רבים הם חובותיו כלפי בוראו, עד שאפילו יצרפו את מעשיהם הטובים של כל 

בני האדם שנעשו בכל ימוה תעולם – בכל שנות קיום העולם, ויזקפו אותם לזכותו של איש אחד 

מתם, לא תית מספיק תכול כל אלה המעשים לאותו אדם לגמול ולתשלום לבורא אפילו בעבור 

טובת אחה מטובוה תבורא עליו – מהטובות הרבות שהבורא היטיב ומיטיב עמו.

ואם כן, איך לא יהבייש תת תעת פנים לבקש מן תבורא,

ַדם לֹו ֶאְצלֹו,  ּקָ ֶ דֹולֹוה ַעל ַמת ּשׁ ים טֹובֹוה ּגְ ְקּדִ ּיַ ׁשֶ

ַדר  ּנָ ֶ ם לֹו ַמת ּשׁ ּלֵ א לֹא ְיׁשַ ּמָ ד ַתחֹוב ָעָליו, ְוׁשֶ ְוִיְכּבַ

לֹוה ָיָמיו ּובֹוא ִקּצֹו. ֲעבּור ּכְ לֹו ִמן ָתֲעבֹוָדת ּבַ

ֵני  ֶאָחד ִמן ַתֲחִסיִדים אֹוֵמר ִלְבֵני ָאָדם: ּבְ ְוָתָית 
ַתּבֹוֵרא  ֶאְהֶכם  ע  ְהּבַ ּיִ ׁשֶ ֵכן  ֲתִיּהָ ָאָדם! 

ִבים  ם ַחּיָ ַאּהֶ ַמת ׁשֶ ת, ְוֵכן ּבְ ּיֹום ַתּתֶ חֹובֹוה ָמֳחָרה ּבַ ּבְ

ֵכן  ִיּהָ ֵתיַאְך  לֹו:  ָאְמרּו  ִנים? —  ְוׁשָ ָנת  ׁשָ ּבְ ַאֲחָריו 

ֵאין ָאנּו יֹוְדִעים  ִמים ׁשֶ חֹובֹוה ַתּיָ ִעים ּבְ ְתֶית ִנְהּבָ ּנִ ׁשֶ

ֶתם. ֲאָבל  ֵבנּו ּבָ יַע ֲאֵליֶתם, ִויַחּיְ ּגִ ּנַ ִאם ִנְחֶית ַעד ׁשֶ

ׁש לֹו ַעל ָתָאָדם ִמן ַתחֹובֹוה  ּיֵ ן ַתּבֹוֵרא, ׁשֶ ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ
ל  י ּכָ ִצים ַמֲעׂשֵ ִאּלּו ָתיּו ְמַקּבְ ֶ ים ַמת ּשׁ ָתְראּוּיִ

ֵמֶתם, ֶאָחד  ְלִאיׁש  ָתעֹוָלם  ְימֹוה  ָכל  ּבְ ָאָדם   ְבֵני 

יק ַתּכֹל ִלְגֹמל טֹוָבת ַאַחה ִמּטֹובֹוה  )ת(לֹא ָתָית ַמְסּפִ

ַתּבֹוֵרא ָעָליו.

ׁש ִמן ַתּבֹוֵרא  ִנים ְלַבּקֵ ׁש ֶתת ָתַעת ּפָ ּיֵ לֹא ִיְהּבַ ְוֵאיְך 

לפניו יתברך כאילו אנחנו עושים בכוחינו וזוכים לברכה, וכמו שנאמר )שמות כ, כ( ‘בכל מקום 

אשר אזכיר את שמי’ ולא נאמר ‘שתזכיר’, שאפילו כשאנו מזכירים שמו יתברך אין זה אנחנו אלא 

הכל ממנו, אף על פי כן ‘אבוא אליך וברכתיך’, והיינו שתקבלו ברכה ושכר כאילו אתם עשיתם. 

נמצא שתמיד ניזון האדם בחסד ולא בזכות, ותמיד הוא עדיין בגדר בעל חוב, וזהו שכתב רבינו שאילו 

היו מתקבצים מעשי כל בני אדם בכל ימות עולם לא מספיק לגמול טובה על אחת מטובות הבורא. 

ת. לא תית מספיק תכל לגמול טובת אחה מטובוה תבורא עליו. וכבר כתב כן רבינו לעיל )פרק ד’( 

וז”ל: כי אם היה מעשה האדם כחול הים במספר לא יהיה שקול בטובה אחת מן טובות הבורא 

יתברך עליו בעולם הזה עכ”ל. 

בתפילת נשמת כל חי אנו אומרים “אילו פינו מלא שירה כים ולשוננו רנה כהמון גליו ושפתותינו 

שבח כמרחבי רקיע וכו’, אין אנחנו מספיקים להודות לך וכו’ על אחת מאלף אלפי אלפים ורבי 

זצ”ל הקשה  ועמנו”. הגאון רבי משה סולובייציק  רבבות פעמים הטובות שעשית עם אבותינו 

שלכאורה אם האדם היה כל כך גדול, הרי היו גדלים גם כן השגותיו בהבנתו על מה שצריך 

להודות? ופירש, שהכוונה כאן לומר שאפילו אם היה לאדם כל השגות גדולות אלו, אין אנחנו 

מספיקים להודות אפילו על מה שאנחנו מבינים עכשיו שצריך להודות, ולא רק על מה שיבינו 

שצריך להודות במצב היותר גדול בהשגותיו )‘ימלא פי תהלתך’(.

הגר”ח מוולאזין זצ”ל )‘רוח חיים’ פ”ג מ”ו( ביאר, שבאמת הקב”ה הוא הנותן כח לאדם ללמוד ולהגות 

בתורה או לעשות איזה מצוה, ומשורת הדין לא מגיע לנו על זה תשלום גמול, ואף על פי כן נחשב 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה   ארחוה תמוסר  ההפא ההפ  

טרף  ממנו  מלבקש  אהכם 

שעדיין  זמן  בעבור  ופרנסה 

לא תגיע עיהו – קודם הזמן שאתם נצרכים לו. ומדוע אם כן אני

במצוות  חייבים  שאנו 

ידועת  עבודת  בכל  הבורא 

ידוע  בתמן  רק  מסויימת   –

הוא  ]העתיד  ההווה  בזמן   -

וההווה  ונסתר,  עלום  זמן 

מכיוון  הידוע,  הזמן  הוא 

שהוא הזמן שבו האדם יודע 

חובותיו  חי.  בוודאות שהוא 

של האדם מתייחסים להווה, 

אז  העתיד,  זמן  וכשיגיע 

של  המצוות  בקיום  יתחייב 

הזמן ההוא, אבל לא קודם לכן )פת לחם([, וכאשר נגיע לתמן העתיד, נהחייב אז בעבודת – בעבודת 

ה' שנהיה מחוייבים בה באותה שעה.

אמר לתם החסיד: וכשם שנקבעה לכל זמן וזמן העבודה המסויימת והמתאימה לאותו הזמן, כמו 

כן גם ערב והבטיח לכם תבורא יהברך לכל תמן ידוע – שבכל זמן מימי חייכם יהיה מצוי לכם טרף 

ידוע – הפרנסה המיועדת לאותו הזמן, ועליכם בו – ובזמן ההוא מוטל עליכם לעבוד אותו בעבודת 

– וכשם שהבורא אינו דורש מכם למלא  קבועת, וכאשר איננו הובע אהכם בעבודת קודם עיהת 

תפקיד בטרם יגיע זמנו, וכל מצווה ומצווה - חיובה הוא רק בהגיע זמנה, ואין חובה למלא היום 

את העבודה של יום המחר, כן ראוי שיתית בפניכם בושה – כך נכון וראוי שתהיה לכם הבושה 

שהמנע 

יַע ִעּהֹו. ּוַמּדּוַע ֲאִני  ּלֹא ִתּגִ ׁש ֶטֶרף ׁשֶ ַבּקֵ ֶאְהֶכם ִמּלְ ר  ְוַכֲאׁשֶ ָידּוַע,  ְתַמן  ּבִ ְידּוָעת  ֲעבֹוָדת  ִבים  ַחּיָ ָאנּו 

ֲעבֹוָדת. ב ּבָ ָמן, ִנְהַחּיֵ יַע ַלּתְ ַנּגִ

ַרְך ְלָכל  ִיְהּבָ ְוֵכן ָעַרב ָלֶכם ַתּבֹוֵרא  ָלֶתם:  ָאַמר 
ֲעבֹוָדת  ּבֹו  ַוֲעֵליֶכם  ָידּוַע,  ֶטֶרף  ָידּוַע  ְתַמן 

ֲעבֹוָדת קֶֹדם  ר ֵאיֶנּנּו הֹוֵבַע ֶאְהֶכם ּבָ ְקבּוָעת, ְוַכֲאׁשֶ

ְמַנע  ּהִ ה  ּבׁשֶ ִבְפֵניֶכם  ְתֶית  ּיִ ׁשֶ ָראּוי  ן  )ו(ּכֵ ת,  ִעּהָ

כמו שמצינו בעניני  ו. כן ראוי שיתית בפניכם בושה המנע אהכם מלבקש טרף שלא תגיע עהו. 

)ברכות סד, א(: “אמר רבי  וכבוד שאדם שדוחק את השעה, מפסיד, כפי שאמרו חז”ל  גדולה 

אבין הלוי, כל הדוחק את השעה שעה דוחקתו”, כן הדבר גם בעניני פרנסה. אמנם מחובת האדם 

לעשות השתדלות למען פרנסתו, אבל לא מעבר לזה, וכאשר עשה השתדלות רצויה וסומך על 

לו  מזמין  הקב”ה  צרכיו,  כל  לו  שיזדמנו  כינים  ביצי  עד  ראמים  מקרני  המפרנס  העולם  בורא 

פרנסתו ברווח ובכבוד, אבל כאשר אדם דוחק את השעה ועושה יותר ממה שמחויב, וסומך על 

כוחו ועוצם ידו, לא זו בלבד שלא יעלה בידו מאומה אלא יפסיד הכל.

“העיקר בדרך הבטחון אשר האדם  פ”ד(:  )‘מדרגת האדם’ בטחון  זצ”ל  וז”ל הסבא מנובהרדוק 

מוכרח הוא, שלא לצור צרת מחר, כי אם ידאג ויבקש סיבה, מלבד שלא ירויח, עוד יפסיד, כי 

בגלל הסיבה עוד ירחיק את המבוקש, כי כך טבע הדבר אשר מי שרודף אחר הסיבה, הסיבה 

בורחת ממנו. וכן מבואר בדברי הגר”א, כי כמו שאמרו )עירובין יג, ב(: “כל המחזר על הגדולה, 

הגדולה בורחת ממנו וכל הבורח מן הגדולה, הגדולה מחזרת אחריו”, כן הוא בכל המדות, וביחוד 

לענין הבטחון. ]אמר הגר”א זצ”ל: הדוחק את השעה ורוצה את הכסף עוד קודם הזמן המיועד 

לו לקבל אותו, מפסיד ונהיה עני. כי האותיות שלפני ‘כסף’ הם אותיות ‘עני’. וזה שאמרו חז”ל 

ה”שעה דוחקתו” היינו שאפילו בזמן המיועד לו, לא ישיגנו[. כמו שהנסיון מעיד על זה למבקשי 

דרך השלימות והבטחון בהשי”ת באמת עכ”ד.

ומצינו מקור נפלא מהתורה לענין זה. כתוב בפסוק בענין המן שהיה יורד לעם ישראל במדבר: 

כ(,  טז,  )שמות  אכלו”  כפי  איש  בבוקר  בבוקר  אותו  וילקטו  ויותירו...  משה  אל  שמעו  “ולא 

לדאוג  שאין  משה  שאמר  למה  האמינו  שלא  אנשים  אותם  נפלא:  חידוש  המלבי”ם  בזה  כותב 

כפי  “איש  רק  בוקר  בכל  “וילקטו”   – שמעתה  נענשו  המחר,  ליום  והותירו  המחר  מזונות  על 

אכלו” שלא לקטו עוד עומר לגלגולת כמו כל ישראל, רק כפי מה שאכלו ביום הקודם, שמי 

שהותיר ביום הראשון חצי העומר ליום המחר וביום הראשון אכל רק חצי העומר, לא לקט למשך 

העומר.  בחצי  להם  שדי  שהראו  אחרי  לגולגולת,  העומר  חצי  רק  במדבר,  שנה  הארבעים  כל 

יותירו  שלא  כדי  תיכף  נמס  בשחרית  שאכלו  אחרי  ונמס”  השמש  “וחם  להם  היה  עונש  עוד 

 כלל מסעודתם אף על סעודת הערב, וזה היה רק במן של אלה האנשים שלא האמינו בדברי

משה רבינו. 

ומסיים המלבי”ם: הלימוד בזה, שמי שרודף אחר ההון לא יתקיים בידו, כי חום השמש שהוא 

המערכה, ימס, כי יתהפך עליו הגלגל ויתרושש, וגם פרנסתו יתמעט ויצטמצם כפי שצמצם מאכל 

לחמו ולא אכל בטובה. עכ”ד.

]בזה ביאר ה’שפת אמת’ באופן נפלא מה שאמרו חז”ל “מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה 

ועד ראש השנה וכו’ כל המוסיף מוסיפים לו וכל הפוחת פוחתים לו” )ביצה טז, א(. מה הכוונה 

שכל הפוחת פוחתים לו? אלא בזה שפחת את הוצאותיו והוכיח שיכול להסתדר עם מעט, מעתה 

הקב”ה יפחית לו בהכנסותיו כי לא צריך להם[.

 עיונים 

 עיונים 
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ההפג ההפב  ארחוה תמוסר  תמוסר   ארחוה   

מתן, מפני שהוא חושש שמא 

וייעני  מנכסיו  ירד  חברו 

השיג  ולא  מנכסיו  ויתרושש 

ידו ולא יהיה ביכולתו לשלם 

תשניה  והסיבה  חובו.  את 

היא, מפני שהוא חושש שמא 

חברו יקפוץ ידו על מת שיש 

את  בתוקף  יחזיק   – אצלו 

מה שבידו, יתעלם מן החוב 

את  לפרוע  בזדון  ויסרב 

חובו, אף אם יהיה בידו ממון 

ממנו  לתיפרע  יוכל  לא  ואז 

והסיבה  חובו[.  את  ]לגבות 

שתוא  מפני  היא,  תשלישיה 

לפני  חברו  ימוה  שמא  ירא, 

שלא  או  חובו  את  שיפרע 

ימצאתו – שלא יוכל למצוא 

אותו כי ילך למדינת הים. ונטילת תמשכון היא רפואה תמדוים תאלת בין בני אדם – ונחשבת אצל 

קצהם  בני אדם  בטוחים  תיו  אילו  ואולם  הללו.  החששות  לשלושת  וכמענה  כרפואה  האדם  בני 

בקצהם מאלת תשלוש מידוה – אילו היו בני האדם בטוחים שלא יקרו לחברם שלושת המקרים 

הללו, תית זה גנאי - מגונה מאד לתם למשכן את אחד מחבריהם מבלי ספק – ללא ספק. ועל אחת 

כמה וכמה אדם הנוהג בדרך זו כלפי תבורא יהברך, אשר לא יאוהו לו – שלא ניתן להעלות על 

הדעת אלו שלושת תמידוה – החששות והמקרים האלה, יוהר תוא גנאי גדול ומופלא שימשכנו אוהו 

– על אחת כמה וכמה ש"נטילת משכון" מאת ה' היא גנות גדולה ופליאה עצומה, וכבר אמר תכהוב 

)חגי ב, ח(: 'לי תכסף ולי תתתב' – ובידי לתיתו למי שאני חפץ בו )רש"י(, ואמר )דברי תימים־א כט, 

יב(: 'ותעושר ותכבוד מלפניך' – מקור כל העושר והכבוד שיש בעולם - מידך )מלבי"ם(. 

שהנכם  אהכם  רואת 

]מהבורא[  ממנו  מבקשים 

]פרנסת[  טרפי  את  כעת 

בעוד  הבאוה,  השנים 

ימיכם  אם  יודעים  שאינכם 

בכלל  אם   - אליתם  יגיעו 

אלו,  שנים  בהגיע  תחיו 

תוסיפו  אלא  בכך  די  ולא 

לכם  לתקדים  ממנו  והבקשו 

לכם  וייתן  שיקדים   – טרף 

מי  בשביל  המזון  את  גם 

מאשת  עדיין  נברא  שלא 

ובנים – יש אנשים הטורחים 

לבטח  כדי  כספים  לאסוף 

את עתידם עוד לפני שנשאו 

להם  שנולדו  ולפני  אישה 

בנים. האם זו הדרך הנכונה? 

לבדו  תמתון  לכם  יספיק  ולא 

מסתפקים  אתם  אין  ואף   –

אלא  בלבד,  המזון  בבקשת 

שאהם מקדימים לבקש ממנו את תמתון וגם מוהריו – שאר מותרות לתמנים שאינם ידועים לכם אם 

בכלל תגיעו אליהם, ולא ערובים – ולא הובטח לכם שתחיו בהם. ולא די לכם שאינכם מקדימים 

לו עבודת לתמן עהיד – לא די בכך שאינכם ממלאים מראש את תפקידכם שתהיו חייבים למלא 

בעתיד, אלא שגם אינכם מחשבים עם נפשוהיכם במת שתהעלמהם מן תעבודת במת שעברו מן 

תימים – אינכם עושים חשבון נפש על מה שהחסרתם מן העבודה והמצוות שהיה מוטל עליכם 

מתשלים לכם  – בעוד שהקב"ה לא התעלם אז  אשר לא תהעלם  לעשותם בימים שכבר עברו, 

טרפם בם – מלתת לכם אז את מזונותיכם שנצרכו לכם באותו הזמן בשלימות, הרי שנשארתם 

"בעלי חוב" כלפי הקב"ה.

והסתירה תרביעית היא, כי תממשכן – שהרי מי שממשכן אה חבירו, תוא ממשכן אוהו – הוא עושה 

זאת לאחה משלוש עילוה – מפני אחת משלוש סיבות: אחה

א  ּמָ ׁשֶ ִניה,  ֵ ְוַתּשׁ ָידֹו.  יג  ַהּשִׂ ְולֹא  ַיֲעִני  א  ּמָ ׁשֶ ֵמֶתן, 

ַרע  ְלִתּפָ יּוַכל  ׁש ֶאְצלֹו ְולֹא  ּיֵ ׁשֶ ָידֹו ַעל ַמת  ִיְקּפֹץ 

א ָימּוה  ּמָ תּוא ָיֵרא, ׁשֶ ֵני ׁשֶ יה, ִמּפְ ִליׁשִ ּנּו. ְוַתׁשְ ִמּמֶ

ִוים  ַתַמּדְ ְרפּוַאה  ּכֹון  ׁשְ ְוַתּמַ ִיְמָצֵאתּו.  ּלֹא  ׁשֶ אֹו 

ֵני ָאָדם  ֵני ָאָדם. ְוִאּלּו ָתיּו ְבטּוִחים ּבְ ין ּבְ ת ּבֵ ָתֵאּלֶ

ְגַנאי  ָתָית  ִמּדֹוה,  לׁש  ָ ַתּשׁ ת  ֵמֵאּלֶ ְקָצָהם  ּבִ ְקָצָהם 

ר  ֲאׁשֶ ַרְך  ִיְהּבָ ְוַתּבֹוֵרא  ָסֵפק.  ִלי  ִמּבְ ן  ּכֵ ְלַמׁשְ ָלֶתם 

דֹול  ּגָ ְגַנאי  ּדֹוה, יֹוֵהר תּוא  ַתּמִ ֵאּלּו  לֹא ֵיאֹוהּו לֹו 

י ב,  הּוב )ַחּגַ נּו אֹוהֹו, ּוְכָבר ָאַמר ַתּכָ ּכְ ַמׁשְ ּיְ ּוֻמְפָלא ׁשֶ

ִמים־א כט, יב(:  ְבֵרי ַתּיָ ָתב, ְוָאַמר )ּדִ ֶסף ְוִלי ַתּתָ ח(: ִלי ַתּכֶ

ָפֶניָך. בֹוד ִמּלְ ר ְוַתּכָ )ת(ְוָתעׁשֶ

אֹוה,  ִנים ּבָ י ׁשָ ּנּו ַטְרּפֵ ים ִמּמֶ רֹוֶאת ֶאְהֶכם ְמַבְקׁשִ

יעּו ֲאֵליֶתם, ּוְהַבְקׁשּו  ֵאיְנֶכם יֹוְדִעים ִאם ְיֵמיֶכם ַיּגִ

ת  ָ ִנְבָרא ֲעַדִין ֵמִאּשׁ ּלֹא  ׁשֶ ים ָלֶכם ֶטֶרף ִמי  ְלַתְקּדִ

ם  ַאּהֶ א ׁשֶ תֹון ְלַבּדֹו, ֶאּלָ יק ָלֶכם ַתּמָ ּוָבִנים. ְולֹא ַיְסּפִ

ֵאיָנם ְידּוִעים  ים ׁשֶ תֹון ּומֹוָהָריו ִלְתַמּנִ יִמים ַתּמָ ַמְקּדִ

יִמים  ֵאיְנֶכם ַמְקּדִ ְולֹא ֲערּוִבים ָלֶכם. ְולֹא ַדי ָלֶכם ׁשֶ

ִבים  ְ ְמַחּשׁ ֵאיְנֶכם  ׁשֶ א  ֶאּלָ ָעִהיד,  ִלְתַמן  ֲעבֹוָדת  לֹו 

ָתֲעבֹוָדת  ִמן  ם  ְמּהֶ ִתְהַעּלַ ֶ ּשׁ ַמת  ּבְ ַנְפׁשֹוֵהיֶכם  ִעם 

ם  ִתְהַעּלֵ לֹא  ר  ֲאׁשֶ ִמים,  ַתּיָ ִמן  ָעְברּו  ֶ ּשׁ ַמת  ּבְ

ם. ם ּבָ ִלים ָלֶכם ַטְרּפָ ֵמַתׁשְ

ן  ּכֵ ן ֶאה ֲחֵברֹו תּוא ְמַמׁשְ ּכֵ י ַתְמַמׁשְ ּכִ ְוָתְרִביִעי, 
ַאַחה  ִעּלֹוה:  לׁש  ָ ִמּשׁ ְלַאַחה  אֹוהֹו 

ת. ותעושר ותכבוד מלפניך. כתב ה’משנה ברורה’ )סי’ צ”ב ס”ק ל”ה( “באיזה קהלות קדושות נתקן 

והכבוד מלפניך  “והעושר  דוד’[ להפסוק  ב’ויברך  ]בפסוקי דזמרא  ליתן צדקה כשמגיע  המנהג 

 עיונים 
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 ארחוה תמוסר  ההפת ההפד  ארחוה תמוסר 

תכהוב  שאמר  כמו  הממון, 

ימיו  'בחצי  יא(:  ית,  )ירמית 

יעתבנו' – באמצע ימיו יעזבנו 

שמובטח  אדם  אין  עושרו. 

לו שעשירותו תישאר בידו, 

ייתן לו הבורא  ולכן גם אם 

מראש די סיפוקו, לא יועיל 

הנפש  למנוחת  הדבר  לו 

מדאגות העולם.

המורה שטענתם  נוסף  טעם 

זו היא כוזבת ומוכיח בבירור 

שאין הם מבינים ומכירים כלל ששיטתם היא מופרכת מיסודה הוא כך: ומת שטענו – ואף אם 

יטענו שדרישתם נובעת מהשאיפה ליהנות ממנוחה נפשם – שתהיה להם מנוחת הנפש בתגיעם 

אל חפצם מתון תעולם – כאשר ישיגו את הממון כרצונם ויהיה בידם, כתב וסכלוה מתם בבקשוהם 

– הלא שקר ושטות היא טענתם, כי אפשר – שהרי ייתכן שהממון עצמו יתית סיבת חתקת – וגורם 

עיקרי לטרדה לבם ולצער נפשם - לטרדת הלב ולעוגמת נפש, כמו שאמרו רבוהינו תכרונם לברכת 

)אבוה ב, ת(: 'מרבת נכסים מרבת דאגת'.

כי  היא,  תחמישית  והסתירה 

ידי  על  חבירו  אה  תממשכן 

 – נפשו  הנוח  משכון  לקיחת 

ומנוחת הנפש  רוגע  לו  יהיו 

המשכון  ידי  על   – במשכון 

המשכון מהווה מעין  שלקח. 

שנתן  להלוואה  בטחונות 

מקות  שתוא  מפני  לחברו, 

המשכון[  ]מן  ממנו  לתיפרע 

לו  ישלם  לא  אם  חובו  את 

הלווה את חובו, כלומר הלווה 

ייקח את המשכון תמורת החוב, וליתנוה בו – ייהנה מהמשכון עצמו אם חברו לא יפרע חובו, או 

בהמורהו – או ימכרנו ויקבל תמורתו ממון. אבל מי שיחשוב – אבל אלה הטוענים כי כאשר יקדים 

לו תבורא וייתן לו מראש די שפקו – כדי סיפוקו, אז הנוח נפשו - תהיה לו מנוחת הנפש מצד תעולם 

הרי טענהו שקר, מפני שהוא עדיין איננו בטוח בתישאר תממון  וטרדות העולם הזה,  – מדאגות 

אצלו – שיישאר הממון ברשותו לעת הצורך, מפני שאפשר שיקרתו – שיקרה לממון פגע והפסד 

מן תפגעים מכל מיני סיבות הגורמות הפסד תמבדילים – היכולים להפריד בינו לבינו – בינו לבין 

ֲחִצי ָיָמיו ַיְעְתֶבּנּו. הּוב )ִיְרְמָית ית, יא(: ּבַ ָאַמר ַתּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ

יָעם ֶאל ֶחְפָצם  ַתּגִ ם ּבְ נּוַחה ַנְפׁשָ ֲענּו ִמּמְ ּטָ ֶ ּשׁ ּוַמת 
ׁשֹוָהם,  ַבּקָ ָתב ְוִסְכלּוה ֵמֶתם ּבְ ֵמתֹון ָתעֹוָלם, ּכָ

ם ּוְלַצַער  ה ִלּבָ ת ֲחָתָקת ְלִטְרּדַ ְתֶית ִסּבָ ּיִ ר ׁשֶ י ֶאְפׁשָ ּכִ

ִלְבָרָכת  ִתְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵהינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ם,  ַנְפׁשָ

ת ְדָאָגת. ת ְנָכִסים ַמְרּבֶ )ָאבֹוה ב, ת(: )ח(ַמְרּבֶ

נּוַח ַנְפׁשֹו  ן ֶאה ֲחֵברֹו ּהָ ּכֵ י ַתְמַמׁשְ ּכִ י,  ְוַתֲחִמיׁשִ
ת  ְמַקּוֶ תּוא  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ּכֹון,  ׁשְ ַבּמַ

ּנּו ְוֵלָתנֹוה ּבֹו אֹו ִבְהמּוָרהֹו. ֲאָבל ִמי  ַרע ִמּמֶ ְלִתּפָ

ְפקֹו,  ׂשִ ֵדי  ַתּבֹוֵרא  לֹו  ים  ַיְקּדִ ר  ַכֲאׁשֶ י  ּכִ ְחׁשֹב  ּיַ ׁשֶ

ֵני  ִמּפְ ֶקר,  ׁשֶ ַטֲעָנהֹו  ָתעֹוָלם,  ד  ִמּצַ ַנְפׁשֹו  נּוַח  ּהָ

ר  ֶאְפׁשָ ׁשֶ ֶאְצלֹו,  מֹון  ַתּמָ ֵאר  ָ ִתּשׁ ּבְ ָבטּוַח  ֵאיֶנּנּו  ׁשֶ

ינֹו ְלֵבינֹו,  יִלים ּבֵ ְבּדִ ָגִעים ַתּמַ ַגע ִמן ַתּפְ ְקֵרתּו ּפֶ ּיִ ׁשֶ

ח. מרבת נכסים מרבת דאגת. בספר ‘זכות אבות’ )לר”א גלאנטי( דקדק דלשון התנא שאמר מרבה 

‘נכסים’, ולא אמר מרבה ‘ממון’ וכדומה. וביאר, על פי מה שאמרו חז”ל )במדבר רבה כב, ח( למה 

נקרא שמם נכסים מפני שנכסים ]מכוסים[ מזה ונגלים לזה, והמרבה נכסים והוא מכסה אותם 

ואינו נותן צדקה בוודאי יפסיד ממונו מפני שלא נתן צדקה מנכסיו, אך האדם הנותן צדקה ונכסיו 

מגולים ואינו מסתירם, אינם נאבדים ממנו, וכמו שאמרו רבותינו ז”ל )שבת קיט, א( עשר בשביל 

שתתעשר. וזה שדקדק שכל זמן שהנכסים מוסתרים אצלו שאינו נותן מהם צדקה ואינו משאיל 

נכסיו, זה גורם לו לאבד ממונו ולדאוג מחמת כך ]וב’מגן אבות’ )לר”ש קלוגר( כתב, שרק אם 

מרבה ומשתדל לאסוף נכסים הוא מרבה דאגה, אבל אם נעשה עשיר ממילא על זה נאמר )משלי 

י, כב( ‘ברכת ה’ היא תעשיר ולא יוסף עצב עמה’, דהיינו שהיא אינה מרבה דאגה[.

וכן כתב ב’זכות אבות’ )לר”י עטיה( שכוונת המשנה רק לאדם המרבה נכסיו כדי שיהיה עשיר 

גדול ויהיה לו שם בין גדולים, אך אדם המרבה נכסיו כדי שיהיה לו ממון ליתן לעניים ויעשה 

ואתה מושל בכל”. ובסימן נ”א ס”ק י”ט כתב ה’משנה ברורה’, שהאר”י ז”ל כשאמר “ואתה מושל 

בכל” נתן צדקה מעומד.

מדוע היה האריז”ל נוהג לתת צדקה דווקא בפסוק “ואתה מושל בכל”? יש לפרש כי בכך מגלה 

האדם כי אין נתינתו לעני משלו, אלא משל ה’ יתברך, אלא שעד עתה היה ממון זה מופקד אצלו, 

אך מכל מקום אין הוא ה”נותן”.

הנה, עיקר המעלה של נתינת צדקה כשהיא נעשית מתוך הבנה והכרה ש”לה’ הארץ ומלואה” ולו 

הכסף ולו הזהב, ואם כן גם כשנותן האדם צדקה לעני אינו נותן מ”שלו”, שהרי אתה ושלך שלו, 

ואדם המבין זאת הרי נתינתו היא לשם שמים, ללא שום פניות ונגיעות אישיות.

ולכן כשבאו ישראל לבנות המשכן אמר הכתוב )שמות כ”ה, א’( “ויקחו לי תרומה” ולא אמרו 

‘ויתנו’, והיינו כמבואר, שתהיה הנתינה מתוך הבנה שאין הוא ה”נותן”. וזהו שאמרו חז”ל: “לי” – 

לשמי )‘טללי אורות’ בשם אדמו”ר מאוז’רוב(. 

 עיונים  עיונים 
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תמוסר  ארחוה  ההפת ההפו   תמוסר   ארחוה   

לאלו  הוא  מוכן   – לו' 

ומאמינים  ה'  על  הבוטחים 

שיינתן  לשכר  ומצפים  בו 

מעשיהם  עבור  בחסדו  להם 

הטובים )טוב הלבנון ומצודת 

לדרוש  הוא  גנאי  אם  דוד(? 

ומשלם  נאמן  מאדם  משכון 

גמול, בוודאי יוהר תוא גנאי 

גדול שנמשכן אוהו – את הבורא יתברך, ואיך נעז לעשות זאת?

ותסתירה השביעית היא, כי תממשכן אה חבירו – התובע מחברו משכון, אינו ממשכנו אלא אחר 

– ערך  ולתת לחברו את מת שמשכנו בעבורו מתון תעולם  – שיש ביכולתו למלאוה  שתוא יכול 

המשכון צריך להגיע לגובה הטובה שנתן האדם לחברו כחוב. הסיבה לתביעת המשכון היא על פי 

כי  היא,  הששית  ותסתירה 

תמקבל משכון מחבירו, אילו 

תית ברור לו שיפרעתו קודם 

את  לו  יפרע  – שחברו  תמנו 

הפירעון,  זמן  קודם  חובו 

ויגמלתו החה תמהנהו – וגם 

ישלם לו בעבור זמן ההמתנה 

ועל שלא דחק בו להשיב את 

החוב כפל מת שיש לו אצלו 

– כפליים משווי החוב, לחסד 

שעשה  החסד  בגלל   – עליו 

עמו, וודאי שלא תית ממשכן 

כן,  ואם  פנים.  בשום  אוהו 

בדרישת  האדם  יבוא  איך 

והנהגתו תטובה  – דרכו  יודעים את מנתגו  – כאשר אנו  תבורא יהברך, אשר ידענו  משכון מאת 

עמנו, ואת טובו וחסדיו תגדולים שמרעיף עלינו בכל עת, חדשים גם ישנים – בהווה ובעבר, ושתוא 

ובעבור   – הבריות ותעבודת  עושה עם  והחסד שאדם  טוב על מעשת תצדקת  ומשלם שכר  גומל 

מצוות שבין אדם למקום, במת שאינו עולת בדעה – והשכר שמעניק הבורא בעבור מצווה אחת 

הוא ללא שיעור, בלתי נתפס בשכל אנוש, עד שאין אנו יכולים לתאר אותו בדמיוננו, וכל שכן 

שאין אפשרות שיסופר ערך השכר הזה, כמו שכהוב )ישעית סד, ג(: 'עין לא ראהת – שכר שאף עין 

אנושית אינה יכולה לראותו אלותים תולהך – חוץ ממך אלוקים, אשר יעשת למחכת

ן אֹוהֹו. ּכֵ ַמׁשְ ּנְ דֹול ׁשֶ לֹו, יֹוֵהר תּוא ְגַנאי ּגָ

ֵאינֹו  ֲחֵברֹו,  ֶאה  ן  ּכֵ ַתְמַמׁשְ י  ּכִ ִביִעי,  ְ ְוַתּשׁ
ָיכֹול  תּוא  ׁשֶ ַאַחר  א  ֶאּלָ נֹו  ּכְ ְמַמׁשְ

ָתעֹוָלם, ֵמתֹון  ַבֲעבּורֹו  נֹו  ּכְ ׁשְ ּמִ ֶ ּשׁ ַמת   ְלַמּלֹאה 

ָתָית  ִאּלּו  ֵמֲחֵברֹו,  ּכֹון  ַמׁשְ ל  ַתְמַקּבֵ י  ּכִ י,  ִ ּשׁ ִ ְוַתּשׁ
ְפָרֵעתּו קֶֹדם ְתַמּנֹו, ְוִיְגְמֵלתּו  ּיִ ָברּור לֹו ׁשֶ

ְלֶחֶסד  ֶאְצלֹו,  לֹו  ׁש  ּיֵ ֶ ּשׁ ַמת  ֶפל  ּכֵ ָנהֹו  ַתְמּהָ ַהַחה 

ִנים. ְוַתּבֹוֵרא  ׁשּום ּפָ ן אֹוהֹו ּבְ ּכֵ ָעָליו, לֹא ָתָית ְמַמׁשְ

ְוטּובֹו  נּו,  ִעּמָ ַתּטֹוב  ִמְנָתגֹו  ָיַדְענּו  ר  ֲאׁשֶ ַרְך,  ִיְהּבָ

תּוא גֹוֵמל ַעל  ִנים, ְוׁשֶ ם ְיׁשָ ים ּגַ דֹול ָעֵלינּו, ֲחָדׁשִ ַתּגָ

עֹוֶלת  ֵאינֹו  ֶ ּשׁ ַמת  ּבְ ְוָתֲעבֹוָדת  ָדָקת  ַתּצְ ת  ַמֲעׂשֵ

ְעָית סד, ג(:  הּוב )ְיׁשַ ּכָ מֹו ׁשֶ ר, ּכְ ֻסּפַ ּיְ ן ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ַעה, ּכָ ַבּדַ

ת  ִלְמַחּכֵ ת  ַיֲעׂשֶ תּוָלְהָך  ֱאלִֹתים  ָרָאָהת  לֹא  )ט(ַעִין 

שמחכה לו. ]וזהו שאמר ‘ויגמלהו תחת המתנתו כפל מה שיש לו אצלו’[. וכמו שכתב ה’כתב סופר’ 

)דברים בלקוטים שבסוה”ס( על הא דאמרו חז”ל )ביצה טו, ב(: “אמר להם הקב”ה לישראל, לוו 

עלי וקדשו קדושת היום ‘והאמינו בי’ ואני פורע”. וז”ל: כי שכר מצוות בהאי עלמא ליכא, ומה 

שאוכלים בעולם הזה בשביל שמאמין באמונה שלימה כי יש שכר לפעולתו בעולם הבא, והיינו 

“עין לא ראתה וכו’ יעשה למחכה לו” - בשביל שמחכה לו, וזהו שאמר מה שאוכלים בעולם הזה 

הוא בשכר האמונה שמאמינים כי ה’ נותן לאיש חסד כמפעלו עכ”ל. ]אולם בפשטות הא דאמרו 

חז”ל לוו עלי וקדשו קדושת היום “והאמינו בי”, היינו על זה שאני פורע דהיינו שאפרע לכם את 

הלוואתכם כאן בעולם הזה[. 

ועיין לשון הרמב”ם )הלכות תשובה ח’, ז’(: “כבר הודיעונו החכמים הראשונים שטובת העולם הבא 

אין כח באדם להשיגה על בוריה, ואין יודע גדלה ויפיה ועצמה אלא הקב”ה לבדו, ושכל הטובות 

שמתנבאים בהם הנביאים לישראל אינם אלא לדברים שבגוף, שנהנין בהם ישראל לימות המשיח 

דימוה  ולא  ודמיון,  אין לה ערך  חיי העולם הבא  לישראל, אבל טובת  בזמן שתשוב הממשלה 

הנביאים כדי שלא יפחתו אותה בדמיון. הוא מה שישעיהו הנביא אומר ‘עין לא ראתה אלהים 

זולתך יעשה למחכה לו’, כלומר: הטובה שלא ראתה אותה עין נביא ולא ראה אותה אלא אלהים, 

עשה אותה האלהים לאדם שמחכה לו. אמרו חכמים: כל הנביאים כולן לא ניבאו אלא לימות 

המשיח, אבל העולם הבא, עין לא ראתה אלהים זולתך” עכ”ל.

בממונו חסד עם הבריות, הוא אינו מרבה דאגה כי ממונו יש לו קיום ולא ימוט לעולם ]וכמו 

שאמרו בגמרא )כתובות סו, ב( ‘מלח ממון חסר’, וכתב שם רש”י הרוצה למלוח ממונו, כלומר 

לגרום לו שיתקיים, יחסרנו לצדקה תמיד, וחסרונו זהו קיומו[.

ב’פתח עינים’ כתב לרמז שכידוע ע”פ כתבי האריז”ל )ראה ספר הליקוטים ישעיה סי’ לב( המחסר 

ממונו לצדקה מרבה יחוד ה’ בעולם. וזה הכוונה שהמרבה נכסים ואינו מייחד יחוד ה’ מרבה דאגה 

בגימטריה אח”ד, שהדאגה באה מחמת שאינו עושה יחוד.

בשביל   - יעשה  הכתוב,  כוונת  רבינו  לדברי  לו.  יעשת למחכת  תולהך  עין לא ראהת אלתים  ט. 

 עיונים 

 עיונים 
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 ארחוה תמוסר  ההפט ההפח  ארחוה תמוסר 

להתפאר  יוכל  לא   – יהתלל 

במעשיו שהוא עושה, כי אם 

בשמך וברחמיך – אלא יודה 

והבנתו  הכרתו  מפני  לשמך 

ממידת  הם  השגותיו  שכל 

רחמיך, אשר תכינוה – על אשר הכנת והכשרת אה לבבו לדעה ולהשכיל אוהך – את גדולתך ואינו 

מחזיק טובה לעצמו על דרגתו, כי בך - בעזרתך יצדקו וישלימו בני ישראל את מעשיהם ויהתללו 

ותולים כל הצלחותיהם בחסדיו  ומשבחים לה'  זרע ישראל מהללים  ולכן כל   – כל תרע ישראל 

המרובים עליהם לאמר )התלים מד, ט(: 'באלותים תללנו

שבעבורה  הלוואה  מתן  רוב 

שהוא  משכון  תובע  האדם 

מכאן  להלוואה.  ערך  שווה 

ערך  שאם  ההבנה  נגזרת 

משמע  גבוה,  המשכון 

לחברו  האדם  שנתן  שהחוב 

אדם  אבל  גבוה.  הוא  אף 

יהברך  תבורא  את  תממשכן 

יתברך  מאתו  שדורש  בכך 

 – אליו  תטובוה  תקדמה 

ומבקש מהבורא יתברך את 

טובותיו מראש, ואינו עובד אותו עד שיקדים לו טובותיו על מה שיעבוד אותו בעתיד, מכניס 

לאדם   - לו  שאין  הדבר  וברור  מבקש,  שהוא  לטובות  ערך  שווה  חוב  גדול,  בחוב  עצמו  את 

היכולה לשלם לבורא את תעבודת – עבודת ה' ותפקידיו המוטלים עליו מאת הבורא שהם כחוב 

תמורת הטובות עליתן ואותן הוא דורש מה' כמשכון, ולא מובטח – שהרי לא מובטח לו שיוכל 

לפרוע לבורא אפילו מת שיש עליו – שהוא חייב כבר מן תחובוה תישנוה – מחובותיו הקודמים 

בטוח  שאינו  וכל שכן  עתה,  עד  יתברך  ה'  עמו  שעשה  הטובות  בעבור  בעבר  בהם  שהתחייב 

שאפילו  כמשכון,  מבקש  שהוא  הנוספות  הטובות  בעבור  תחדשוה  חובותיו  את  לפרוע  שיוכל 

תאדם תצדיק בדרכיו ובמעשיו איננו פורע - אינו פורע את החובות המוטלים עליו עבור הטובות 

שה' יתברך מיטיב עמו, אלא רק בעתר תאלתים לו – על ידי שהאלוקים עוזר לו לעשות זאת ]על 

ידי שנותן לו את הכוח והדעת לעשות מצוותיו, ואם כן האיך אדם הנחות בדרגתו בטוח שיוכל 

לשלם להשי"ת חובותיו בעבור המשכון שדורש ממנו?[, וכמו שאמר אחד מן תחסידים בהשבחוהיו 

 לבורא: ואף תמשכיל תיודע אוהך – האדם שהוא בעל השגות גבוהות ועומד על גדולתך וטובותיך,

לא במעשתו

ֲתִכינֹוָה  ר  ֲאׁשֶ ּוְבַרֲחֶמיָך,  ְמָך  ׁשִ ּבְ ִאם  י  ּכִ ל,  ִיְהַתּלָ

ל  קּו ְוִיְהַתְללּו ּכָ י ְבָך ִיְצּדְ ֶאה ְלָבבֹו ָלַדַעה אֹוְהָך, ּכִ

ְלנּו  אלִֹתים ִתּלַ ים מד, ט(: ּבֵ ִתּלִ ָרֵאל ֵלאֹמר )ּהְ ֶתַרע ִיׂשְ

ַמה ַתּטֹובֹוה  ַתְקּדָ ַרְך ּבְ ן ַתּבֹוֵרא ִיְהּבָ ּכֵ ֲאָבל ַתְמַמׁשְ

ם ָתֲעבֹוָדת ֲעֵליֶתן, ְולֹא  ּלֵ ֵאָליו, ֵאין לֹו ְיֹכֶלה ְלׁשַ

נֹוה,  ׁש ָעָליו ִמן ַתחֹובֹוה ַתְיׁשָ ּיֵ ֶ ֻמְבָטח ִלְפרַֹע ַמת ּשׁ

פֹוֵרַע  ֵאיֶנּנּו  יק  ּדִ ַתּצַ ָתָאָדם  ׁשֶ ַתֲחָדׁשֹוה,  ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ

ֵעֶתר ָתֱאלִֹתים  א ּבְ חֹובֹוה טֹוַבה ָתֱאלִֹתים ָעָליו ֶאּלָ

חֹוָהיו:  ּבְ ִהׁשְ ָאַמר ֶאָחד ִמן ַתֲחִסיִדים ּבְ מֹו ׁשֶ לֹו, ּכְ

תּו  ְבַמֲעׂשֵ )י(לֹא  אֹוְהָך,  ַתיֹוֵדַע  יל  ּכִ ׂשְ ַתּמַ ְוַאף 

שהכל שלך הוא, גם מה שממליכין אותך הוא רק מכח שלך. 

לפעמים  כאן:  רבינו  דברי  פי  על  כתב  שרה  חיי  פרשת  )מאמרים(  אהרן’  רבי  ‘משנת  בספר 

יחשוב האדם הרי אני עוסק בתורה והולך בדרך הישר, ומכל שכן שעוסק בתורת השם יתברך 

יומם ולילה, ואם כן הרי מגיע לי עבור זה גם שכר טוב בעולם הזה, אך באמת שטעות גדולה 

בידו, דאדרבה, יותר הוא החיוב בהכרת הטוב על עמלו בתורה מכל דבר שבעולם, וכתב ‘חובת 

הלבבות’ )שער הבטחון סוף פרק ו’(: “ואף המשכיל היודע אותך – לא במעשהו יתהלל, כי אם 

יעקב  מה שאמר  לפרש  יש  זה  ולפי  אותך...”.  לדעת  לבבו  את  הכינות  וברחמיך, אשר  בשמך 

שנאמר  כמו  התורה  הוא  ד”אמת”  וגו’”,  האמת  ומכל  החסדים  מכל  “קטנתי  י(:  לב,  )בראשית 

 )מיכה ז, כ(: “תתן אמת ליעקב וגו’”, ולא שייך שיחזיק האדם טובה לעצמו על כך שמקבל טובה

גדולה כזו.

“ואף המשכיל היודע אותך, לא במעשהו יתהלל” העיר על כך בספר  והנה במה שכתב רבינו 

“הכל  ע”ב(  ל”ג  )ברכות  חז”ל  שאמרו  היות  ועם  שם:  כתב  וכך  ע”ב(  )ל”ח  צביה’  ‘תאומי 

הבחירה  ובענין  והיראה,  העבודה  תחילת  בראשית  היינו  שמים”,  מיראת  חוץ  שמים  בידי 

האדם  של  בחירתו  שאחרי  ספק,  מבלי  אך  בלבד,  עצמו  באדם  שתלוי  דבריהם,  טוב  נדברו 

וכמו  אופן,  בשום  אפשר  אי  ובלעדיו  יתעלה,  הבורא  סיוע  אל  האדם  כן  גם  צריך  בטוב 

עליו  האלוקים  טובת  חובות  פורע  אינו  הצדיק  האדם  כי  ז”ל,  הלבבות  בחובות  הרב  שכתב 

היודע  המשכיל  “ואף  בתשבחותיו,  החסידים  מן  אחד  שאמר  כמו  לו,  האלוהים  בעזרת  אלא 

וכו’. אותך”  לדעת  לבב  את  הכינות  אשר  וברחמיך  בשמך  אם  כי  יתהלל  במעשהו  לא   אותך 

עכת”ד. 

י. לא במעשתו יהתלל כי אם בשמך וברחמיך אשר תכינוה אה לבבו לדעה אוהך. בספר ‘עבודת 

ישראל’ )פרשת לך לך( כתב לפרש את הפסוק ‘והאמין בה’ ויחשבה לו צדקה’ )בראשית טו, ו( 

שאברהם בעצמו חשבה להקב”ה לצדקה על מה שנתן לו ֵשֶֹכל להאמין בה’ אחד, וכן פירש בפסוק 

‘לך ה’ הממלכה’ )דבה”י כט, יא( דלא כתיב ‘המלוכה’ רק ‘הממלכה’, דהיינו שדוד המלך ע”ה אמר 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה   ארחוה תמוסר  ההצא ההצ  

זה הוא הפרק השביעי  פרק 

הביטחון.  בשער  והאחרון 

עוסקים  הקודמים  הפרקים 

הביטחון  מידת  בביאור 

והדרך הנכונה לקניית מידה 

עוסק  האחרון,  זה,  פרק  זו. 

את  המרחיקות  בסיבות 

האדם ממידת הביטחון. 

בפרקים  שתשלמנו  וכיון 

לבאר  תתת  בשער  הקודמים 

מן  לו  ראוי  שתית  מת 

שראוי  מה  את   – תדברים 

לבאר בעניין מידת הביטחון 

לנו  הראוי  מן  תשגהנו,  כפי 

תבטחון  מפסידי  לבאר  עהת 

הגורמים  הם  מה   – באלתים 

מידת  את  המאבדים 

הביטחון. ואומר, כי מפסידי שלושה תשערים תקודמים בספר תתת – כי הגורמים להפסד הם היפוכן 

האמונה  והן:  הביטחון  לשער  שקדמו  השערים  בשלושת  שנתבארו  העליונות  המעלות  ג'  של 

ביחוד ה', הבחינה ועבודת האלוקים, כולם הם גורמים המפסידים מהאדם את תבטחון באלוקים, 

מלבד סיבות נוספות שיתבארו בהמשך פרק זה. ]המפסידים של המעלות דלעיל גורמים להפסד 

מידת הביטחון, משום שבירור הידיעה בעניין יחודו יתברך ואפס זולתו, ואין למי לפנות, אלא 

הבחינה[,  ]שער  לאדם  וחסדיו  טובותיו  גודל  של  והבחינה  היחוד[,  ]שער  בלבד  יתברך  אליו 

וההכרה בגודל החיוב לעבוד אותו ולקיים את מצוותיו ]שער עבודת האלוקים[, כל אלו הדברים 

 מחזקים גם את עניין הביטחון עליו יתברך, ולכן הדברים המפסידים אותם הם גם מפסידים את

מידת הביטחון[.

ומפסידיו עוד – דבר נוסף המאבד את הביטחון באלוקים, הוא תסכלוה – חוסר הידיעה וההבנה 

בענין גדלותו הנוראה של תבורא וביכולתו הבלתי מוגבלת וחוסר ההכרה במידוהיו תטובוה – אשר 

בהן הוא מנהיג את עולמו ונוהג עם בריותיו בחסד וברחמים ונותן להם כל צרכם תמיד, כי מי 

שאינו מבין גודל רחמי תבורא על ברואיו, ותגנהו ושמירתו עליתם,

כל תיום – את כל השגותינו 

תולים  אנו  והצלחותינו 

בחסדי ה' יתברך ולא בכוחנו ומאמצינו, ושמך לעולם נודת סלת' – ומהללים ומשבחים אנו את 

שמך הגדול על כל חסדיך שבהם השגנו כל הצלחותינו ]יעויין במפרשים שם רש"י, מצודת דוד 

ומלבי"ם שמבארים את הפסוק כהצלחה בעניינים גשמיים. אך מדברי רבנו כאן נראה שפירש 

הפסוק כהצלחה בענייני רוחניות[.

ִביִעי ֶרק ׁשְ  ּפֶ

ָתָית ָראּוי לֹו  ֶ ת ַמת ּשׁ ַער ַתּתֶ ַ ַלְמנּו ַבּשׁ ִתׁשְ ׁשֶ ְוֵכיָון 
ת  ָגֵהנּו, ָראּוי ָלנּו ַעּהָ ִפי ַתּשָׂ ָבִרים ּכְ ִמן ַתּדְ

י  ּכִ ָואַֹמר,  אלִֹתים.  ּבֵ חֹון  ּטָ ַתּבִ ַמְפִסיֵדי  ְלָבֵאר 

ת  ַתּתֶ ֶפר  ּסֵ ּבַ ַתּקֹוְדִמים  ָעִרים  ְ ַתּשׁ ה  לׁשֶ ׁשְ ַמְפִסיֵדי 

חֹון. ּטָ ם ַמְפִסיִדים ַתּבִ ּלָ ּכֻ

ַתּבֹוֵרא  ִעְנַין  ּבְ ְכלּוה  ַתּסִ עֹוד:  ּוַמְפִסיָדיו 
ֵאינֹו  י ִמי ׁשֶ ּכִ ּוְבִמּדֹוָהיו ַתּטֹובֹוה, 

ֲעֵליֶתם,  ָנהֹו  ַוֲתּגָ רּוָאיו,  ּבְ ַעל  ַתּבֹוֵרא  ַרֲחֵמי  ֵמִבין 

ְמָך ְלעֹוָלם נֹוֶדת ֶסָלת. ָכל ַתיֹום )יא(ְוׁשִ

יא. ושמך לעולם נודת סלת. מצינו כי הבוטח והמודה להשי”ת – מובטח לו שיוושע. על הפסוק 

“עזי וזמרת יה ויהי לי לישועה” )שמות טו, ב(, פירשו בשם הגר”א זצ”ל: “עזי” פרושו: החוזק שלי 

- הבטחון שלי. אם “עזי” הוא בה’, ובו, ורק בו אני בוטח שיביא לי את הישועה, וגם לאחר שבאה 

הישועה “וזמרת י-ה” – אני מודה, משבח ומזמר לו יתברך, או אז אכן: “ויהי לי לישועה” - הישועה 

מובטחת. מבואר כאן: אם היהודי בוטח בהקב”ה לפני בוא הישועה, והוא גם מודה ומשבח אותו 

אחרי שהישועה כבר באה – גם “עזי” וגם “וזמרת” בי-ה – יהודי כזה מובטח לו שהקב”ה יעזרהו 

ויחיש את ישועתו.

דוד המלך ע”ה אומר בתהלים )יג, ו(: “ואני בחסדך בטחתי יגל לבי בישועתך אשירה לה’ כי גמל 

עלי”. בפסוק זה מגלה דוד המלך את הסיבה לכך שה’ היה עמו והושיעו בכל עת: “ואני בחסדך 

בטחתי” – לפני הישועה שמתי את מבטחי רק בקב”ה, ולא זו בלבד אלא גם “יגל לבי בישועתך” 

– אחרי הישועה הייתי מקפיד להודות ולהלל את ה’ על ישועתו ועזרתו.

הבטחון שלפני בוא הישועה וההודאה שאחרי בואה, הם הגורמים לבואה של הישועה. ככל ש”עזי 

וזמרת י-ה” יהיה עמוק יותר – כן תהיה הישועה עמוקה יותר.

נאמר בתהלים )לג, כב(: “יהי חסדך ה’ עלינו כאשר יחלנו לך”. ביאור הכתוב הוא, שבאותה מדה 

שאדם בוטח בה’ – ה’ מודד לו ומשפיע עליו את חסדו. כפי המדה ש”יחלנו לך” כך “יהי חסדך ה’ 

עלינו”! אדם שמראה “אצבע” – מראים לו “אצבע”, ואם הוא מראה “יד” – מראים לו “יד”.

זהו גם הביאור בפסוק “ה’ צלך” )תהלים קכא, ה( – הקב”ה מתנהג עם האדם כמו צל. הצל משקף 

במדויק את הדמות או העצם ה”עומדת לצדו”. כן גם חסד ה’! מופיע ומתגלה על האדם באותה 

מדה שהאדם מייחל ומצפה לו )יחי ראובן(. 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

ההצג ההצב  ארחוה תמוסר  תמוסר   ארחוה   

אשר  הורהו,  ידיעת  לומר, 

האדם  את  בת  וציווה  תתתיר 

בו  ולבטוח  עליו  לסמוך 

למקיימי  טוב  שכר  שישלם 

מצוותיו, כמו שנאמר בעניין 

מצוות המעשר )מלאכי ג, י(: ]'תביאו אה כל תמעשר אל ביה תאוצר של בית המקדש ויתי טרף 

בביהי כדי שתהיה פרנסה לכוהנים והלויים העובדים את עבודת הקודש בביתי[ ובחנוני נא בתאה 

]אמר ת' צבאוה - נסו נא אותי על ידי מצוה זו אם אכן משלם אני שכר בעבור קיום המצוות, 

אם לא. נשבע אני כי אפהח לכם אה ארובוה תשמים - את צינורות השפע, ותריקוהי באמצעותם 

לכם ברכת רבה כל כך עד בלי די' - עד שלא יהיה לכם די כלים ואוצרות להחזיק אותה )עפ"י 

רד"ק ומצודת דוד([. הרי שהקב"ה מצוה לבטוח עליו, ומבטיח לאדם שלא יחסר לו דבר בשל 

קיום מצוות הצדקה, ואדרבה תתווסף לו ברכה על ידה. כן הדבר בשאר המצוות כולן וכמו שאמר 

הכתוב )תהלים לז, כה( 'ולא ראיתי צדיק נעזב' )מרפא לנפש(, ואמר )ישעית כו, ד(: 'בטחו בת' עדי 

עד' – עד עולם, כי רק בו תלוי העולם הזה והעולם הבא, והכל בא ממנו יתברך )מצודת דוד( – ומי 

שאינו לומד תורה אינו מכיר בהבטחת ה' לשפע ולברכה, וממילא חסר לו הכוח לקניית מידת 

הביטחון.

עליהם  המתמדת  ותשגחהו 

וממשלתו   – בתם  ומשלו 

קשורים  ושתם  עליהם, 

קשורות  הבריות   - באסוריו 

וכל  ממש,  יתברך  בו 

 - המתרחשים  המאורעות 

הכול בידו יתברך, ואין ביד 

האדם לשנות דבר חוץ מיראת שמים שנתונה לבחירתו של אדם )מרפא לנפש(, אדם שאינו מבין 

את כל אלו לא ינוח לבו – לא תהיה לו מנוחת הלב מדאגות העולם ולא יסמוך עליו – ולא יוכל 

לבטוח ולסמוך על הנהגת הבורא ועל השגחתו. נמצא כי חסרון הידיעה הזאת מפסיד את בטחונו 

של האדם בבורא יתברך.

ומתם – ועוד דבר המאבד את הביטחון בה' הוא סיכלוהו – חוסר ידיעתו של האדם במצווה תבורא 

יהברך, רצוני

ָעָליו  ִלְסֹמְך  ּת  ּבָ ִתְתִתיר  ר  ֲאׁשֶ )ב(ּהֹוָרהֹו,  לֹוַמר 

ָנא  ּוְבָחנּוִני  י(:  ג,  )ַמְלָאִכי  ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ּבֹו,  ְוִלְבטַֹח 

ְיָי ֲעֵדי ַעד. ְטחּו ּבַ ְעָית כו, ד(: ּבִ תֹאה, ְוָאַמר )ְיׁשַ ּבָ

ְקׁשּוִרים  ֵתם  ְוׁשֶ ָבֶתם,  לֹו  ּוָמׁשְ ָחהֹו  ּגָ )א(ְוַתׁשְ

ֲאסּוָריו, לֹא ָינּוַח ִלּבֹו ְולֹא ִיְסֹמְך ָעָליו. ּבַ

ְרצֹוִני  ַרְך,  ִיְהּבָ ַתּבֹוֵרא  ִמְצַוה  ּבְ ִסְכלּוהֹו  ּוֵמֶתם, 

ב. הורהו אשר תתתיר בת לסמוך עליו ולבטוח בו, כמו שאמר ובחנוני נא בתאה. במסכת תענית )ט, 

א(: “אמר ר’ יוחנן מאי דכתיב ‘עשר תעשר’, עשר בשביל שתתעשר וכו’, שנאמר “הביאו את כל 

המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר ה’ צבאות אם לא אפתח לכם את 

ארובות השמים והריקותי לכם ברכה עד בלי די”, מאי ‘עד בלי די’, אמר רמי בר חמא אמר רב, 

עד שיבלו שפתותיכם מלומר די” ע”כ.

משמע  שם  בסוגיא  אך  המצוות,  בכל  ה’  את  לבחון  שמותר  נראה  רבינו  שמדברי  עיון,  וצריך 

שמלבד מצות המעשר אסור לנסות את הקב”ה בשום מצוה, וכפי שמובא שם: אשכחיה רבי יוחנן 

לינוקא דריש לקיש, אמר ליה: אימא לי פסוקך, אמר ליה: ‘עשר תעשר’, אמר ליה )ינוקא(: ומאי 

‘עשר תעשר’, אמר ליה: ‘עשר בשביל שתתעשר’, אמר ליה: מנא לך, אמר ליה: זיל נסי, אמר 

לו ינוקא: ומי שרי לנסוייה להקב”ה והכתיב לא תנסו את ה’, אמר ליה: הכי אמר רבי הושעיא: 

“חוץ מזו” ]-חוץ ממצות מעשר, שבה מותר לנסותו[, שבה נאמר הביאו את כל המעשר אל בית 

האוצר ויהי טרף בביתי “ובחנוני נא בזאת” אמר ה’ צבאות אם לא אפתח לכם את ארובות השמים 

א. ותשגחהו ומשלו בתם ושתם קשורים באסוריו. במסכת חולין )ז, ב( אמרו: “אין אדם נוקף ]-נוגף, 

מקבל מכה[ אצבעו מלמטה ]בעולם[, אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה ]גוזרים עליו בשמים 

שיקבל מכה כדי לעורר אותו לשוב על חטאיו ולהתכפר עליהם על ידי מכה זו )עיין מאירי([, 

שנאמר )תהלים לז, כג( ‘מה’ מצעדי גבר כוננו’ ]-צעדי האדם מכוונים על ידי ה’[, ]ונאמר עוד[ 

‘ואדם מה יבין דרכו’ )משלי כ, כד(”. 

כתב בספר ‘אור יחזקאל’ )אמונה(: השגחה פרטית ביאורה כנאמר בפסוק )תהלים קלט, ב( ‘אתה 

ידעת שבתי וקומי’, ישיבת האדם על הכסא וקימתו ממנו אף היא נעשית בגזירת הבורא יתברך. 

וכל פרט ופרט ממעשי האדם יוצא אל הפועל רק ברצון הקב”ה שיעשה, ומבלעדי השגחתו אין שום 

דבר נעשה, וכלשון חז”ל ‘אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה’. וכל זה 

מכלל האמונה ביחוד, וכפי שאנו מזכירים בתפילה שאומרים קודם הנחת תפילין ‘שיש בהם יחודו 

ואחדותו יתברך שמו בעולם’. ואין שום דבר נולד בעולמו אלא מרצונו ומידו, ולא במקרה ולא בטבע 

ולא במזל, אלא הוא השופט כל הארץ וכל אשר בה, וגוזר כל אשר יעשה בעליונים ובתחתונים עד 

סוף כל המדרגות שבכל הבריאה כולה, שכאשר יחשוב ויאמר שיש דברים הנעשים במקרה, שוב 

אין זה יחוד, שהרי אומר שיש דבר שנעשה בעולם מלבד רצונו יתברך, כי יחיד פירושו הוא יחידות 

בכל הנהגת שמו יתברך, שהכל נעשה על ידי רצונו יתברך, ולא בטבע ולא במקרה.

 עיונים 

 עיונים 
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 ארחוה תמוסר  ההצת ההצד  ארחוה תמוסר 

שהוא המקור הגורם לסיבות 

הנובעות ממנו[.

אחד את  ולייסר  להעניש   – לענוה  רוצת  תוא  שכאשר  תמלך,  כמשל   - כמו  הוא  הזה   והעניין 

מעבדיו,

המאבד  נוסף  דבר   – ומתם 

את הביטחון בה' הוא – נטוהו 

אל תסיבוה תקרובוה – נטיית 

האדם לייחס יכולת לסיבות 

וגורמים המביאים את הדבר 

רואת  תוא  אשר  גמר  לידי 

שהם  ומדמה  בעיניו,  אוהן 

המאורעות  את  המוציאים 

לפועל, ותולה בהם את ביטחונו ואת תקוותו להשיג על ידם את שאיפותיו, ולא ידע – ולא יתבונן 

וישכיל שדבר זה טעות ביסודו והאמת היא ההיפך הגמור, ]וכאן רבנו בא לבאר שבכל דבר שבא 

לידי גמר על ידי סיבות וגורמים שונים, הרי הגורמים שקרובים יותר לגמר הפעולה כוחם הוא 

פחות מאשר הגורמים אשר הם מרוחקים מגמר הפעולה וכפי שמביא רבנו משל על כך בהמשך 

דבריו[ כי תעילוה – הסיבות לגמר הדבר, ככל אשר הקרבנת – תהיינה קרובות מתמעולל – לגמר 

הפעולה, המעט יכלהם – היכולת שבהם חלשה יותר מכלל הסיבות הרחוקות יותר שהביאו לידי 

גמר המעשה, והן פחות יכולות לתועיל – להביא תועלת למעולל – לגמר הפעולה והשלמתה וגם 

לתתיקו – או לקלקל בגמר הדבר ובהוצאתו אל הפועל ועל ידי כך להביא למניעת הדבר. ולעומת 

זאת כל אשר הרחקנת – ככל שהגורמים מרוחקים יותר מהגמר, מהביצוע המעשי ומתכלית הפעולה, 

כך גם יתית כח יכלהם לתועילו או לתתיקו – לגמר הפעולה יוהר חתקה ויותר נראת וגלוי לעין ]מפני 

תּוא רֹוֶצת ְלַעּנֹוה ֶאָחד ֵמֲעָבָדיו,  ׁשֶ ֶלְך, ּכְ ַתּמֶ מֹו  ּכְ ר תּוא  רֹובֹוה ֲאׁשֶ ּבֹוה ַתּקְ ְנטֹוהֹו ֶאל ַתּסִ )ג(ּוֵמֶתם, 

ל  י ָתִעּלֹוה, ּכָ רֹוֶאת אֹוָהן, ְולֹא ֵיַדע, ּכִ

ם ְלתֹוִעיל  ְמַעט ְיָכְלּהָ ְקַרְבָנת ֵמַתְמעֹוָלל, ּהִ ר ּהִ ֲאׁשֶ

ְרַחְקָנת, ִיְתֶית ֹכַח  ר ּהִ יקֹו. ְוָכל ֲאׁשֶ ּוְלַתּתִ ַלְמעֹוָלל 

יקֹו יֹוֵהר ָחָתק ְוִנְרֶאת. ם ְלתֹוִעילֹו ּוְלַתּתִ יתברך הוא כשהאדם משים בטחונו אל הסיבה הקרובה לו ועל מה שלמראה עין נראה שפרנסתו ְיָכְלּהָ

ממנו. בספר המדות לרבי יעקב )המגיד( מדובנא שער הבטחון פרק ה’ הרחיב לבאר ענין זה, וז”ל: 

אנשים חלושי הראות אינם מביטים כי אם סמוך לעיניים, היינו הסיבה העומדת נגד פניהם אליה 

ישאו את נפשם אליה ישגיחו, אליה יתבוננו ויחרדו לשקוד אחר הסיבה המביאה רעבון ביתם, 

ולא שעו אל קדוש ישראל וגבוה מעל גבוה ממעל לכל הסיבות והוא המניע והמסבב המנהיג 

והמטריף לכל חי לחם חוקו, לכל בריה ובריה די מחסורה, והם לא שמו ליבם לזה כי יחשבו להם 

את הסיבה למנהיג, אשר עליהם נאמר ‘ישראל לא ידע עמי לא התבונן’ וכו’, כי מבלעדי השי”ת 

לא ימצא עזר ותרופה בשום דבר עכ”ל.

בסוף מסכת סוטה )מט, ב( מובא הענין של הדור שלפני ביאת המשיח, ונאמר שם בגמרא שאחד 

הדברים שיהיו בתקופה שלפני ביאת המשיח הוא: “פני הדור כפני הכלב”, ובמפרשים נאמרו בזה 

י”ג( ביאר בשם  )‘קובץ מאמרים’ מאמר ‘עקבתא דמשיחא’ אות  ביאורים שונים, הגר”א וסרמן 

ה’חפץ חיים’, שהנותן מכה לכלב במקל, אין הכלב מתנפל על המכה אותו, אלא על המקל שבו 

הכוהו, וכן בדור אחרון כשיבואו מכות על ישראל, לא יתלו זאת בהקב”ה, אלא ירצו להילחם 

באומות שמכות אותם.

וכן הובא בשמו בביאור ‘מעשי למלך’ על הספר ‘חפץ חיים’ )על התורה, חוקת( שכתב שם וז”ל: 

וכה היה ]ה’חפץ חיים’[ מפרש מאמרם ז”ל, על עקבתא דמשיחא במשנה סוף מס’ סוטה “פני הדור 

כפני הכלב”, כי ידוע טבע הכלב, כשמשליכים עליו אבן הוא רץ אחריה ומשיגה ונושכה בשיניו, 

ואינו שם לב להביט על המשליך את האבן. כן הוא הדבר בזמנינו, בעקבתא דמשיחא, כשהקב”ה 

מייסר את עם ישראל בפורענות ע”י ממלכה חטאה, או מעמיד עלינו מלך קשה כהמן, מתחילים 

לחפש עצות ותכסיסים איך לרצות או ללחום את הנוגש והלוחץ, תחת אשר היינו זקוקים לשום 

פנינו אל “המשליך את האבן” - אל הסיבה הראשונה ומסבבה. וזה מה שאמר הנביא ישעי’ )ישעיה 

ט, יב( ‘והעם לא שב עד המכהו’, וכפירוש רש”י שם “עד המכהו, עד הקב”ה, שהוא מביא עליו את 

המכות האלה”. ועלינו לדעת כי על כל צרה שלא תבוא, אנו מחוייבים להגיש תעצומותינו לפני 

הקב”ה, לבקש מלפניו להסיר רוע הגזירה, והן א’ כביר לא ימאס. 

והריקותי לכם ברכה עד בלי די ע”כ. ומזה שאמר רבי הושעיא ‘חוץ מזו’ משמע שאין היתר זה אלא 

במעשר, וכמו שכתבו להדיא כמה מן הראשונים. ובטעם הדבר ששונה מצות מעשר, עיין בספר החינוך 

)מצות עשה תכ”ד( שונה היא מצות מעשר ששכרה מובטח לאדם גם בעולם הזה ולא שייך בה שמא 

יגרום החטא וממילא לא יבא להיות תוהה על הראשונות, שזוהי הסיבה והיסוד של האיסור לא תנסו.

ובספר ‘כוכב מיעקב’ )לרבי יעקב מדובנא, הפטרת שבת הגדול עה”פ ובחנוני נא בזאת( כתב 

ליישב דמכל מקום סבירא ליה לרבינו המחבר דענין ‘ובחנוני נא בזאת’ הוא מבחן לכללות שכר 

המצוות, שכשם שהבטיחה התורה עשר בשביל שתתעשר, כן הבטיחה שהבוטח בה’ חסד יסובבנו, 

אלא שבמעשר הותר לאדם לנסות את הבורא באמיתת הבטחתו כדי שתתחזק אמונתו גם בכלל 

שכר המצוות, כל מצוה ושכרה המיוחד לה )בתורתו יהגה(. 

ג. ומתם נטוהו אל תסיבוה תקרובוה אשר תוא רואת אוהן. מבואר שאחד ממפסידי הבטחון בה’ 

 עיונים 

 עיונים 
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תמוסר  ארחוה  ההצת ההצו   תמוסר   ארחוה   

מהמשל   – לך  נראת  וכבר 

הסיבות  בכלל  כי  שהובא, 

הדבר  לגמר  המביאות 

הסיבות   – תעילוה  חלישוה 

ופחות  יותר  החלושות 

וחתקהם  משמעותיות 

היותר  והסיבות   – לתועיל 

הדבר  בהבאת  משמעותיות 

הפעולה  לגמר   – למעולל 

והמעשה, התיינת כפי קרבהן 

ורחקן ממנו – תלויה השפעתן בקרבתן או בריחוקן מהפעולה שנפעלת על ידם; ככל שהאמצעי 

רחוק יותר, כך יגדל כוחו ותתרבה השפעתו. יוצא אפוא, שיש לבטוח ולסמוך על תבורא יהעלת, 

אשר – כיוון שתוא הכליה תעילוה – המפעיל של כל הגורמים עילת כל העילות ]–הכול יכול[ 

וסיבת כל הסיבות והוא מפעיל את כולם ברוחק מן תמעוללים – והוא הגורם הרחוק ביותר מן 

הנפעלים. בהתאם לנאמר שככל שהגורם רחוק יותר הוא משפיע יותר, יוצא שהקב"ה הוא הקובע 

היא החזקה  מכיוון שיכולתו   – לכן ראוי לבטוח בו ולסמך עליו לחותק יכלהו  גורלם.  ביותר את 

ביותר על הועלהם ונתקם – להביא להם תועלת או נזק אל הברואים, כאשר קדמנו מן תדברים – 

כפי שהקדמנו והסברנו בדברינו.

פקודה  נותן  הוא   – מצות 

למשנה-למלך   – למשנתו 

רצונו  ולהשלים  לעשוה 

אל  העונש  את  ולהוציא 

הפועל, ותמשנת-למלך מצות 

– מעביר את הפקודה לתשר 

 – מצות  ותשר  שתחתיו, 

מעביר את הפקודה לתשוטר 

מצות  ותשוטר  למפקד,   -

]הממונה  לקצין   – לסרדיוט 

על  המלכות  מטעם  ואחראי 

עונשי  של  לפועל  ההוצאה 

הלבנון([,  )טוב  המכות 

 – לתנוגשים  ותסרדיוט מצות 

המבצעים  המלכות  לחיילי 

ותנוגשים  העינויים,  את 

מקיימים תמעשת – מוציאים 

את ציווי המלך לפועל בכלים ומכשירים שונים המוכנים לו והמיועדים לדבר. והנה כפי שראינו 

במשל זה, העונש בא לידי גמר על ידי גורמים שונים שאחד מפעיל את השני, ומכל גורמי העונש 

הגורם החלש מכולם ואשר יכלהו מעוטת מכולם לתקל מצערו של העבד או לתוסיף עליו – להרבות 

בפועל, מפני שאין  העונש  מבוצע  הם המכשירים שביד השוטר שבהם   – צערו, תם תכלים  את 

לתם חפץ – מפני שאין להם כוח החלטה והם חסרי בחירה האם להעניש או שלא להעניש, ואילו 

תנוגשים – השוטרים המפעילים את הכלים יוהר יכולים להשפיע האם להוסיף על הכאב או להביא 

הקלה לנאשם ממה שיש לתכלים, וכן תסרדיוט ]הקצין[ יש לו יכולת יוהר לעשות זאת מאשר 

תנוגשים ]השוטרים[, ותשוטר ]המפקד[ יש לו יוהר יכולת השפעה בעניין זה מן תסרדיוט ]הקצין[, 

ותשר יש לו יוהר יכולת מן תשוטר ]המפקד[, ותמשנת-למלך יש לו יוהר יכולת השפעה מתשר, 

ותמלך עצמו יש לו היכולת יוהר מכולם כדי להקל או להכביד על הנידון, ואף על פי שהרואה את 

הוצאת גזר הדין אל הפועל אינו רואה מול עיניו את המלך שהוא הסיבה העיקרית, מכל מקום 

הלא הוא, המלך, המסבב את העניין, הוא מקור ההחלטה ובכוחו לבטל את העונש לגמרי, מפני 

שאם ירצת ימחל לו לעבד על שהמרה כנגדו.

ְוָחְתָקָהם  ָתִעּלֹוה  ֲחִליׁשּוה  י  ּכִ ְלָך,  ִנְרָאת  ּוְכָבר 
ִקְרָבָהם  ִפי  ּכְ ְתֶייָנת  ּהִ ַלְמעֹוָלל  ְלתֹוִעיל 

תּוא  ר  ֲאׁשֶ ת,  ִיְהַעּלֶ )ד(ְוַתּבֹוֵרא  ּנּו.  ִמּמֶ ְוָרֳחָקם 

רַֹחק ִמן ַתְמעֹוָלִלים, ָראּוי ִלְבטַֹח  ַהְכִליה ָתִעּלֹוה ּבָ

ם ְוִנְתָקם,  ּבֹו ְוִלְסֹמְך ָעָליו ְלחֶֹתק ְיָכְלּהֹו ַעל ּהֹוַעְלּהָ

ָבִרים. ְמנּו ִמן ַתּדְ ר ִקּדַ ֲאׁשֶ ּכַ

ר,  ַתּשָׂ ְמַצֶות  ֶנת  ׁשְ ְוַתּמִ ַלֲעׂשֹוה,  ֵנתּו  ִמׁשְ ת  ְמַצּוֶ

יֹוט,  ְרּדְ ַלּסַ ת  ְמַצּוֶ ֹוֵטר  ְוַתּשׁ ֹוֵטר,  ַתּשׁ ת  ְמַצּוֶ ר  ְוַתּשַׂ

ִמים  ְמַקּיְ ים  ְוַתנֹוְגׂשִ ים,  ַתנֹוְגׂשִ ת  ְמַצּוֶ יֹוט  ְרּדְ ְוַתּסַ

ְיָכְלּהֹו  ר  ַוֲאׁשֶ  — לֹו.  מּוָכִנים  ֵכִלים  ּבְ ת  ֲעׂשֶ ַתּמַ

ָעָליו, ּוְלתֹוִסיף  ֲערֹו  ִמּצַ ְלָתֵקל  ם  ּלָ ִמּכֻ  ְמעּוָטת 

ים  ְוַתּנֹוְגׂשִ ֵחֶפץ,  ָלֶתם  ֵאין  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ִלים,  ַתּכֵ ֵתם 

יֹוֵהר  יֹוט  ְרּדְ ַתּסַ ְוֵכן  ִלים,  ֵמַתּכֵ ְיכֹוִלים  יֹוֵהר 

ר  ְוַתּשַׂ יֹוט,  ְרּדְ ֵמַתּסַ יֹוֵהר  ֹוֵטר  ְוַתּשׁ ים,  ֵמַתּנֹוְגׂשִ

ר, ֵמַתּשָׂ יֹוֵהר  ֶנת  ׁשְ ְוַתּמִ ֹוֵטר,  ַתּשׁ ִמן   יֹוֵהר 

ִיְמַחל ִיְרֶצת  ִאם  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ם,  ּלָ ִמּכֻ יֹוֵהר  ֶלְך   ְוַתּמֶ

לֹו.

ד. ותבורא יהעלת... ראוי לבטוח בו ולסמוך עליו. ואכן המאמין ובוטח בקב”ה זוכה לשמירה ניסית. 

ה”זוהר” הקדוש, בתחילת פרשת וארא, אומר: “ומאן דשוי ביה, בטחוניה ותוקפיה כדקא – יאות, 

לא יכלין לאבאשא ליה, כל בני עלמא”, כלומר: מי ששם בטחונו בקב”ה כראוי – כל בני העולם 

לא יוכלו לו, ולא יאונה לו כל רע.

כך מבאר בעל ה”נפש החיים” את מה שהצדיקים היו עושים מופתים למעלה מהטבע. זאת משום 

שהצדיק עצמו מבטל את הטבע, דבק בה’ ובוטח בו בטחון מוחלט, ממילא אצלו הטבע ולמעלה 

מהטבע – היינו הך הם.

גם בשליחות משה ואהרן להוציא את עם ישראל ממצרים רואים שהיה התהליך בסדר הזה: הקב”ה 

אומר למשה ואהרן שקודם יעשו את האותות לעיני העם ואחר כך לעיני פרעה. ולכאורה הסדר 

היה צריך להיות הפוך – קודם להראות את האותות לפרעה ואחר כך לעם!

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 ארחוה תמוסר  ההצט ההצח  ארחוה תמוסר 

שמשם מקור מחייתו, ובשלב 

זה עדיין אינו מכיר את אמו 

ואת  טובתה  ואינו מבין את 

בדאגתה  עליו  השגחתה 

כמו  מחלבה,  אותו  להשביע 

דוד  חישב  כאשר  שנאמר 

המלך את חסדי ה' עם האדם 

מיום היוולדו ושיבח )התלים 

שדי  על  'מבטיחי  י(:  כב, 

שיוכל  לאדם  זימנת   – אמי' 

להישען על שדי אמו למחיה )רש"י(. — וכאשר גדל קצת והחתק תכרהו – ושכלו מתפתח יותר 

כיוון   – עצמה, לרוב תשגחהת עליו  בטחונו על אמו  ומפנה את  הרי הוא משיב  ומתחזקת הבנתו, 

שבשלב זה הוא מרגיש ומכיר את דאגת אמו לו ומסירותה לטובתו ולטיפולו, כמו שנאמר )התלים 

קלא, ב(: 'אם לא שויהי ודוממהי נפשי כגמול עלי אמו' – דוד המלך מעיד על עצמו באומרו: שוויתי 

ודימיתי עצמי בביטחוני על ה' יתברך, כמו התינוק הגמול אשר ביטחונו המוחלט הוא על אמו 

בלבד ומכיר שאין בכוחו לדאוג לעצמו כלל וכלל 'כגמול עלי נפשי' ]כאן כפל את העניין להורות 

את תוקף הדבר[ )רש"י, מצודת דוד ומלבי"ם(. וכשהחתק תכרהו עוד – וכאשר יגדל הילד ושכלו 

יוסיף להתפתח ותתחזק יותר הבנתו, ורואת ומבין, כי תנתגה אמו אל אביו – שאמו נוהגת כרצון 

אביו והיא תלויה בו בפרנסתה ובכל ענייניה, אז הוא משיב ומפנה את בטחונו

וכללו של דבר בענין תבטחון 

והיהרון  התוקף  כי  זה:  הוא 

 – מתבוטחים  תבטחון,  של 

יהיה  באלתים,  הבוטחים  של 

 – אוהו  ידיעהם  יהרון  כפי 

את  האדם  הכרת  חוזק  כפי 

בגדלות  והשגתו  האלוקים 

הבורא ויכולתו אשר אין לה 

בתגנהו  אמונהם  וכפי  סוף, 

על  תשגחהו  ורוב  עליתם, 

טובהם – וכפי חוזק האמונה בהשגחת הבורא על כל נברא ובדאגתו התמידית לכל מחסורם, כך 

יגדל ויתעצם הביטחון בו יתברך.

והראיה והוכחה שכן הוא הדבר ]שככל שיש לאדם בינה יתירה והבנה בהשגחת הבורא עליו, כך 

גם מתחזק ומתעצם ביטחונו בה' )מרפא לנפש([, ניכרות בשלבי התפתחותו של כל אדם מתחילת 

חייו: תנת תילד בהחילה ענינו – בראשית ימי חייו בהיותו תינוק הוא בוטח על שדי אמו, כי הוא רואה 

י.  ֵדי ִאּמִ ים כב, י(: ַמְבִטיִחי ַעל ׁשְ ִתּלִ ֱאַמר )ּהְ ּנֶ מֹו ׁשֶ ּכְ

ַעל  ְטחֹונֹו  ּבִ יב  ֵמׁשִ ָרהֹו,  ַתּכָ ֱחַתק  ּהֶ ר  )ת(ְוַכֲאׁשֶ  —

ים  ִתּלִ )ּהְ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָעָליו,  ָגָחָהּת  ַתׁשְ ְלרֹב  ִאּמֹו, 

ָגֻמל ֲעֵלי  י ּכְ י ַנְפׁשִ יִהי ְודֹוַמְמּהִ ּוִ קלא, ב(: ִאם לֹא ׁשִ

ָרהֹו עֹוד,  ֱחַתק ַתּכָ ּהֶ י. — ּוְכׁשֶ ֻמל ָעַלי ַנְפׁשִ ּגָ ִאּמֹו ּכַ

ְטחֹונֹו  ּבִ יב  י ַתְנָתַגה ִאּמֹו ֶאל ָאִביו, ֵמׁשִ ּכִ ְורֹוֶאת, 

ִיְהרֹון  י  ּכִ חֹון,  ּטָ ַתּבִ ִעְנַין  ּבְ ָבר  ּדָ ל  ׁשֶ ּוְכָללֹו 
ְכִפי  אלִֹתים,  ּבֵ ֵמַתּבֹוְטִחים  חֹון  ּטָ ַתּבִ

ָנהֹו ֲעֵליֶתם,  ֲתּגָ ּבַ ִיְהרֹון ְיִדיָעָהם אֹוהֹו, ֶוֱאמּוָנָהם 

ָחהֹו ַעל טֹוָבָהם. ּגָ ְורֹב ַתׁשְ

ֵדי ִאּמֹו,  ה ִעְנָינֹו ּבֹוֵטַח ַעל ׁשְ ְהִחּלַ ֶלד ּבִ ַתּיֶ ת  ְוִתּנֵ

ת. וכאשר החתק תכרהו משיב בטחונו על אמו וכו' כגמול עלי אמו. בדברי רבינו מתבאר שענין 

‘מבטיחי על שדי אמי’ )שהזכיר קודם( נאמר על תקופת היניקה ואילו הפסוק ‘כגמול עלי אמו’ 

נאמר על התקופה לאחר שנגמל משדי אמו, וכמו שכתב המצודת דוד שם, כתנוק הנגמל משדי 

אמו שכל בטחונו עלי אמו כן בטחוני בה’, וזהו כענין ויגדל הילד ויגמל. 

אולם ב’דברי אליהו’ להגר”א )תהלים קל”א( פירש גם ענין כגמול עלי אמו על תקופת היותו יונק 

משדי אמו כענין מבטיחי על שדי אמי והכל אחד, וז”ל: שאלו להגר”א ז”ל, איך יהיה הבטחון בה’, 

ואמר הלא כבר פירש לנו דוד המלך ע”ה בתהלים “אם לא שויתי ודוממתי נפשי כגמול עלי אמו 

כגמול עלי נפשי”. פירוש, כמו הגמול היונק משדי אמו, כאשר ינק די שבעו, אינו דואג ושם אל 

לבו אם יהיה לו מה לינק אחר שעה או שתים כאשר ירעב, “כגמול” הזה “עלי נפשי”, שאינני 

הרי עצם ההליכה לפרעה היה המופת הגדול מכולם. שבהליכה זו התגלתה יד ה’. כך מובא בילקוט 

)פרשת וארא, רמז קפא( וז”ל: “כשבאו משה ואהרן עמדו לפני פרעה, היו רואין שהם דומים למלאכי 

השרת, ורום קומתן כארזי לבנון, וגלגלי עיניהם דומים לגלגלי חמה, וזקניהם כאשכולות תמרה, וזיו 

פניהם כזיו החמה, ומטה האלקים בידם שחקוק עליו שם המפורש, ודיבור פיהם כאש שלהבת. מיד נפל 

פחדם עליהם ]על פרעה ועבדיו[. והיו ארבע מאות פתחים לפלטרין של פרעה, ועל כל פתח ופתח אריות 

ודובים וחיות רעות, ולא היתה בריה יכולה ליכנס שם עד שהיו מאכילין אותם בשר שלא יהיו מזיקין 

אותו. וכשבאו משה ואהרן נתקבצו כולם והיו סובבים ומלחכין רגליהם, והתחילו ללוותם עד שבאו לפני 

פרעה. וכל מלכי מזרח ומערב, כשראו אותם נפל פחדם עליהם, וזיע ורתת וחלחלה אחז לפרעה ולכל 

היושבים לפניו, והסירו כתריהם מעל ראשיהם והשתחוו להם” עכ”ל. היש לך מופת גדול מזה?!

כיון שכך, מתאים היה יותר, לכאורה, שקודם ילכו משה ואהרן לפרעה, ואחרי המופת הגדול הזה 

יבואו לאחיהם היהודים. אזי כולם בוודאי היו מאמינים! 

אבל הפסוק אומר לא כך – “ואחר באו משה ואהרן” )שמות ה, א(, רק אחרי שהיה “ויאמן העם” 

)שם ד, לא(, אז הלכו משה ואהרן לפרעה, כי לשמירה ולניסים כאלו ניתן לזכות רק מכח האמונה!

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה   ארחוה תמוסר  ההקא ההק  

לו הסופר: בטוב – מצבי טוב, 

עוד  כל   – שלמת  ידי  בעוד 

פרנסתי  לי  המביאה  שידי 

יכול  והנני  שלימה  היא 

של  לכתוב בה. ולעת הערב 

של  ידו  נגדעת  תתוא  תיום 

אותו סופר, ולא כהב בת עוד 

ימיו,  סוף  עד   – ימיו  בשאר 

יהברך  מתאל  ענשו  תת  ותית 

על   – ידו  על  בטח  אשר  על 

אשר בטח בכישרון ידו וראה בו את הגורם לפרנסתו במקום לבטוח על הבורא יתברך.

עתה חוזר רבנו לעניין הקודם, שבו מבואר כיצד האדם מחליף את מקור ביטחונו, בהתאם לבשלות 

שכלו וכוח הבנתו: ואם ייהכן לו טרפו על ידי תולהו מן תבריוה – ואם ישיג את מזונו על ידי בני 

אדם אחרים ישיב בטחונו אליתם – הרי הוא מפנה את ביטחונו אל אנשים אלו, והנוח נפשו עליתם 

 – עליו  תגנהו  למעלה  אליו 

מאחר שמבין עכשיו שבכוח 

עליו  להגן  וביכולתו  אביו 

]האמת  אמו.  מאשר  יותר 

נתונה  אביו  שפרנסת  היא 

ראוי  ולא  יתברך  ה'  מאת 

מפני  רק  באב.  לבטוח 

את  התינוק  רואה  סכלותו 

את  דהיינו  הקרובה,  הסיבה 

ולכן  ואמו,  אביו  תמיכת 

יגדל  וכאשר  בהם[.  בוטח 

גופו,  יתחזק   – ויחתק  יותר 

והיהכן לו החבולת במחייהו – 

ויתאפשר לו לעסוק למחיתו 

במיני התחבולות להשגת הפרנסה במלאכת במיני המלאכות או לעסוק בסחורת ושאר אפשרויות 

תדומת לתם בהשגת הפרנסה, משיב ומפנה את בטחונו אל כחו – ויסמוך על כוחו והחבולהו שלו, 

ועדיין לא יכיר באוזלת ידו ובצורך להיות בוטח על הבורא, מפני סכלוהו בכל אשר קדם בטובה 

תנתגה תאלתים – מפני חוסר הכרתו שכל הטובות שהיו לו עד כה, הן מחסדי האלוקים.

ותית מהפרנס משכר  מוכשר,   - ]וספרו[ על אחד מן תחסידים, שתית לו שכן סופר מתיר  ואמרו 

שקיבל בעבור ספרוהו. אמר לו יום אחד – יום אחד שאלו החסיד: תיאך ענינך? – האם מצבך טוב? 

ומה מצב פרנסתך? אמר

ּוְלֶעֶרב ַתיֹום ַתתּוא  ֵלָמת.  ָיִדי ׁשְ עֹוד  ּבְ ּטֹוב,  ּבַ לֹו: 

ֶתת  ְוָתָית  ָיָמיו,  ָאר  ׁשְ ּת  ּבָ ָכַהב  ְולֹא  ָידֹו,  ָעת  ִנְגּדְ

ַטח ַעל ָידֹו. ר ּבָ ַרְך ַעל ֲאׁשֶ ָעְנׁשֹו ֵמָתֵאל ִיְהּבָ

ִרּיֹוה,  ֵכן לֹו ַטְרּפֹו ַעל ְיֵדי תּוָלהֹו ִמן ַתּבְ ִיּהָ ְוִאם 
ְטחֹונֹו ֲאֵליֶתם ְוָהנּוַח ַנְפׁשֹו ֲעֵליֶתם.  יב ּבִ ָיׁשִ

ר ֶיֱחַתק ּגּופֹו,  ָנהֹו ָעָליו. — ְוַכֲאׁשֶ ֵאָליו ְלַמֲעַלה ַתּגָ

ְמָלאָכת אֹו ְסחֹוָרת  ִמְחָיהֹו ּבִ ֵכן לֹו ַהְחּבּוָלת ּבְ ְוִהּהָ

ְטחֹונֹו ֶאל ּכֹחֹו ְוַהְחּבּוָלהֹו,  יב ּבִ ְוַתּדֹוֶמת ָלֶתם, ֵמׁשִ

ַתְנָתַגה  טֹוַבה  ּבְ ָקַדם  ר  ֲאׁשֶ ָכל  ּבְ ִסְכלּוהֹו  ֵני  ִמּפְ

ֱאלִֹתים.

ֵכן  ָתָית לֹו ׁשָ ַעל ֶאָחד ִמן ַתֲחִסיִדים, ׁשֶ )ו(ְוָאְמרּו 

ַכר  ִמּשְׂ ְרֵנס  ִמְהּפַ ְוָתָית  ָמִתיר,  סֹוֵפר 

ָאַמר  ִעְנָיֶנָך?  ֵתיַאְך  ֶאָחד:  יֹום  ָאַמר לֹו  ִסְפרּוהֹו. 

דואג כלל על מחר וליום אחר. וזהו שאמר דוד המלך עוד, “מבטיחי על שדי אמי” )תהלים כ”ב, 

י’( )‘בתורתו יהגה’(. 

)מדות  חיים’  ‘שפתי  בספר  כתב  וכו'.  לו שכן סופר מתיר  ואמרו על אחד מן תחסידים שתית  ו. 

ועבודת ה’ ח”א עמוד תקכ”ח(: אדם הראשון לאחר שחטא נענש שגורש מגן עדן והתגשם בעולם 

הזה החומרי, ותפקידו ונסיונו הוא לעסוק בסיבות גשמיות ולדעת שהכל מהקב”ה, הוא מצווה 

להשתדל לפרנסתו אך יחד עם זאת להכיר ולהרגיש שבאמת לא ההשתדלות, לא המעביד, ולא 

הכשרונות של העובד הם המפרנסים אותו, רק הקב”ה לבדו הוא הזן ומכלכל כל אחד ואחד. כפי 

שכתב ‘החובות הלבבות’ “ואמר אחד מן החסידים שהיה לו שכן סופר מהיר וכו’ ולערב היום 

נגדעה ידו, ולא כתב בה שאר ימיו, והיה זה עונשו מהאל יתברך על אשר בטח על ידו” וראה בה 

את סיבת פרנסתו, ובאמת היא היתה רק הצינור שדרכו שלח לו ה’ פרנסתו.

נסיונו של האדם הוא בשלימות האמונה – חובתו לעמול לפרנסתו בכל דרכי ההשתדלות הגשמיים, 

ולדעת ולהרגיש בפנימיות הלב שכל ההצלחה אינה תוצאה מהסיבות, רק מהשי”ת ואפס זולתו. 

זהו נסיון ועבודה קשה מאד – להבהיר לעצמו שרק הקב”ה מספק לאדם את כל צרכיו, ובד בבד 

לעמול במחשבה ובמעשים להשיג אותם, כאשר כל העיסוק הזה משפיע על ההרגשה שהאדם 

עצמו הוא העושה והמצליח. כפי שהגדיר זאת ה”סבא מקלם” )חכמה ומוסר ח”א עמ’ קג( “'בזיעת 

אפך תאכל לחם’, שבור את החבית ושמור יינה, עסוק בצרכי חייך בדרך הטבע, עולם כמנהגו 

נוהג, ועם כל זה צריך שתדע כי לא ‘כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה’, רק ‘מוצא פי ה’’, 

וזה דבר קשה מאד לעסוק בטבע, ודעתו תהיה משוטטת ברוחניות היפוך הטבע”. “והנה זה ממש 

שני הפכים בנושא אחד: הוא עוסק בעמל מחשבתו ומיגע לחשוב מחשבות, פעם כך ופעם כך, 

לשקול בפלס משקל המסחר”, ומאידך גיסא “ולהאמין כי זה הכל נס מלובש בטבע – קשה מאד 

מאד להתבונן בו” )שם עמ’ קא(. עכ”ל.

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ההקג ההקב  ארחוה  תמוסר   ארחוה   

גם   – מים  מאין  תמדברוה 

ההליכה במדבר שהוא מקום 

או   – ובבוא שטף  מים,  ללא 

תדבר  ובנפול  שיטפון,  בזמן 

מגפת  בהתפרצות   - בחיים 

דבר בין החיים, ותדומת לתת 

מן תענינים – או בשאר מיני 

לעזור  האדם  בכוח  שאין   - פנים  בשום  החבולת  שום  לאדם  בתם  אין  לזה אשר  הדומים  מצבים 

לעצמו בהם על ידי שום עצה ותחבולה, במצבים כאלה שאין לאדם שום בעל כוח שיכול לסמוך 

עליו שיעזרהו בעת הזאת, הוא מגיע להכרה שמוכרח הוא לסמוך על חסדי ה' יתברך בלבד, כמו 

שנאמר )ירמית ב, כת(: 'ובעה רעהם – ובעת בוא עליהם הרעה ורואים שאין אלוהיהם מושיע אותם 

ורואים שאין בהם ממש הם כופרים באלוהיהם ויאמרו אלי קומת ותושיענו' )רש"י, רד"ק(.

עליהם  סומכת  ונפשו   –

מפני שהוא חושב שפרנסתו 

וכשהחתק  בהם.  תלויה 

תכרהו – וכשתוסיף ותתחזק 

ויראת  שכלו,  ויגבר  הבנתו 

במגבלות  ויכיר   – חסרונם 

שבטח  האנשים  של  כוחם 

הם  ושאף   – וצרכם  בהם, 

– אל  ויפנה את בטחונו אליו  רק אז ישיב  עזרתו וטובותיו של תבורא יהברך,  עצמם זקוקים אל 

הבורא יתברך. אך עדיין לא יהיה ביטחונו בה' בלבד ויסמוך עליו רק בעניינים - בדברים שאין לו 

יכולה בתם – שאין ביכולתו לעשותם או להשיגם בכוחות עצמו, ורק במצבים שלא יוכל לתימלט 

מהם ולא יוכל להתמודד עמם אלא מתימסר בם אל גתירה תבורא – בעזרת הביטחון וההתמסרות 

לגזירת הבורא, כמו ]כגון[ ירידה תגשמים על תתריעת – על מה שזרע באדמה, שהוא דבר שאין 

בידו לעשותו, וכן תליכה תים – ההפלגה בים כרוכה בסכנות שאין לאדם כל שליטה על התהוותן 

או על מניעתן, וכשצריך להפליג בספינה, אין לו ברירה אחרת אלא לסמוך על הבורא יתברך 

שיעבירנו בשלום, וכן בתליכה

ֶבר  ֶטף, ּוִבְנֹפל ַתּדֶ רֹוה ֵמֵאין ַמִים, ּוְבבֹוא ׁשֶ ְדּבָ ַתּמִ

ֶתם  ר ֵאין ּבָ ים, ְוַתּדֹוֶמת ָלֶתת ִמן ָתִעְנָיִנים ֲאׁשֶ ַחּיִ ּבַ

ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִנים,  ּפָ ׁשּום  ּבְ ְחּבּוָלת  ּהַ ׁשּום  ָלָאָדם 

יֵענּו. )ִיְרְמָית ב, כת(: )ט(ּוְבֵעה ָרָעָהם יֹאְמרּו קּוָמת ְותֹוׁשִ

ם  ְוָצְרּכָ ֶחְסרֹוָנם  ְוִיְרֶאת  ָרהֹו,  ַתּכָ ֱחַתק  ּהֶ )ת(ּוְכׁשֶ  —

ְוִיְסֹמְך  ֵאָליו,  ְטחֹונֹו  ּבִ יב  ָיׁשִ ַרְך,  ִיְהּבָ ַתּבֹוֵרא  ֶאל 

יּוַכל  ְולֹא  ֶתם,  ּבָ ְיֹכֶלה  לֹו  ֵאין  ׁשֶ ִעְנָיִנים  ּבְ ָעָליו 

מֹו ְיִריַדה  ם ֶאל ְגֵתַרה ַתּבֹוֵרא, ּכְ ֵסר ּבָ ֵלט ֵמִתּמָ ְלִתּמָ

ַוֲתִליַכה  ם,  ַתּיָ )ח(ַוֲתִליַכה  ִריָעת,  ַתּתְ ַעל  ִמים  ׁשָ ַתּגְ

]הפורשים  הגמלים  פירוש,  חסידים”.  רובן  בספינה(,  )-נוהגים  הספנים  כשרים.  רובן  בגמל(, 

שם  שיש  לעיר,  מחוץ  סכנה  במקומות  התמידית  הימצאותם  בגלל  כשרים,  רובם  למדברות[ 

שודדים, חיות טרף וכן סכנות טבעיות, הם יראים לנפשם ומכניעים לבם לשמים וליבם השבור 

קרוב אל ה’. כמו כן הספנים ]הפורשים לים[, גם הם רובם חסידים, בגלל הקשיים הרבים שהם 

מצויים בהם, לכן ליבם עוד יותר שבור מליבם של הגמלים, מפני שהסכנות בים גדולות מהסכנות 

ביבשה, ואפילו באותה מידה של סכנה, כאשר אדם נמצא בלב ים מרגיש חסר אונים ביתר שאת 

– שאינו נמצא במקומו הטבעי שהוא היבשה ותמיד הם ברעדה עוד יותר מן הגמלים.

מועד”  באהל  סיני  במדבר  משה  אל  ה’  “וידבר  הפסוק  על  דרשו  ו(  א,  )במדבר  רבה  במדרש 

)במדבר א, א( – “כל מי שאינו עושה עצמו כמדבר הפקר אינו יכול לקנות החכמה והתורה לכך 

ביאר את הענין: אדם הנמצא במדבר  מוסר’ פרשת במדבר  ‘דרכי  סיני”. בספר  נאמר במדבר 

שממה – בודד, ללא אכילה ושתיה, והוא בסכנה להיותו נתון לשיני החיות, ואין לו ממי לצפות 

לעזרה. חש הוא היטב שהפתרון היחידי – לבטוח בבורא יתברך שרק בכוחו לעזור ולהושיע, בכל 

מקום, בכל מצב וללא מגבלות. כן הדבר לגבי קניית התורה, צריך שישים אדם עצמו כמי שנמצא 

במדבר הפקר, ואין לו על מי להישען אלא רק על הקב”ה. רק בתחושה זו יוכל ללמוד את התורה 

ולקנותה, וללא הבטחון – אין אפשרות לקנות את התורה.

ט. ובעה רעהם יאמרו קומת ותושיענו. בסדור היעב”ץ פיסקת נשמת כל חי, הקשה מכח פסוק זה 

להכרה  מגיע  והוא  יותר  עוד  מתחזק  שכלו  כאשר  כלומר  חסרונם.  ויראת  תכרהו  וכשהחתק  ת. 

שאותם האנשים שפרנסתו מגיעה לו באמצעותם, אין בכוחם לעזור לעצמם בנפול עליהם צרה, 

שאינם אלא בשר ודם ויכולתם מוגבלת, או אז מתברר לו שהם עצמם זקוקים לעזרת הבורא 

יתברך. 

בתהלים )קמו, ג( “אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה”, פירש האלשי”ך הק’, וז”ל: 

‘אל תבטחו בנדיבים’ – כי הלא הוא ‘בבן אדם שאין לו תשועה’ – לעצמו, ואיך תבטחו בו שיושיע 

אתכם עכ”ל. ]כלומר, אל תבטחו באדם אפילו שהוא נדיב, שהרי אין לו היכולת אפילו להושיע 

את עצמו בלי עזרתו יתברך, ואיך תבטחו בו שתהיה לכם ישועה על ידו[.

וכן פירש החיד”א ב’חומת אנך’ )בפירושו על התהילים שם(, וז”ל: ‘אל תבטחו בנדיבים’, פירוש: 

זה הנדיב אשר אתה בוטח בו – ‘אין לו תשועה’, לו לעצמו - אין לו תשועה, דיבא לו צרה ואינו 

יכול להושיע את עצמו וכל שכן שאינו יכול להושיע את אחרים עכ”ל.

)-נוהגים  במסכת קידושין )פב, א( אמרו: “הגמלין  ח. ותליכה תים ותליכה תמדברוה מאין מים. 

 עיונים 

 עיונים 
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 ארחוה תמוסר  ההקת ההקד  ארחוה תמוסר 

זה  אדם  גם  אמנם  מתן. 

הקלה  בסיבה  העוסק 

לו  אין  עדיין  לפרנסתו 

צעד  בכל  השלם  הביטחון 

ההכרה  ממנו  ורחוקה  ושעל 

בהשגחה  נעשה  שהכול 

פרטית ובעזרתו יתברך. 

ואם תוסיף ותהחתק תכרהו – 

ויוסיף להכיר  ויתחזק שכלו 

ישיב  יוהר,  עוד  באלתים 

– בכל אמצעי הפרנסה שיעסוק בהם,  – יפנה את ביטחונו בה' תמיד בכל תסיבוה  בטחונו אליו 

בין תקשת מתן ותקלת – בין אם האמצעי שהוא עוסק בו לפרנסתו קשה ובין שהוא קל, בכולן 

ישים את ביטחונו בהשי"ת לבדו, ויכוין בתהעסקו בתן – ויכוון בשעה שהוא עוסק בהם לעבודה 

היא  הפרנסה  בענייני  שהשתדלות  ]משום  ה'  את  בכך  לעבוד  כוונה  מתוך  ויפעל   - תאלתים 

בגדר מצווה ועבודת ה', כמו שכתב רבנו לעיל )פרק ג'( וז"ל: ויכוון בטרדת לבו וגופו בסיבה 

מן הסיבות והסבוב עליה לעמוד במצות הבורא שצוה האדם להתעסק בסבות העולם בעבודת 

האדמה וחרישתה וזריעתה, כמו שכתוב )בראשית ב, טו( 'ויקח ה' אלוקים את האדם ויניחהו בגן 

כדי  אותו  יוכל לשמש  והממון שישיג במלאכתו   – את מצווהיו  ולשמרה'[ ולשמור  לעבדה  עדן 

לקיים את מצוות ה' יתברך, וגם יקפיד לשמור על קיום כל המצוות הקשורות לעיסוקו בפרנסתו 

מתוך ביטחון שלא ייתכן שיגיע אליו הפסד כל שהוא על ידי הקפדתו בשמירת מצוות התורה.

וכאשר יוסיף ותהחתק תכרהו ]שכלו[ יוהר מתת ויכיר את הבורא יתברך עוד יותר – לא רק שתהא 

ידיעתו ברורה שכל מה שנעשה עמו הוא בגזירתו וברצונו יתברך, אלא שהוא מכיר גם בגודל 

חמלה

תכרהו  ותהחתק  תוסיף  ואם 

יגדל  אז  יותר,  עוד  באלתים 

גם  בו  ויבטח  בה'  ביטחונו 

גם   – בו  לו  שייהכן  במת  כן 

שטחי  שבמבט  במצבים 

נראה שהוא מסוגל להתמודד 

עמם קצה על ידי החבולת – 

תבאה  כמו  הוא,  תחבולותיו 

תטרף – כגון אם מזדמן לפניו להשיג את מזונו בסיבוה תמסוכנוה – על ידי אמצעים מסוכנים 

או על ידי תמלאכוה – עבודות קשות תמייגעוה - המפרכות אה תגופים. במצבים אלו יבחר שלא 

להתעסק באמצעים אלו ויניחן לבטחונו – ויעזבם ולא יעסוק בהם וזאת מפני ביטחונו באלתים 

שיטריפתו – שיזמן לו את מזונו במת שיתית קל לתהעסק בו – על ידי אמצעים קלים יוהר

יֹוֵהר, ֵבאלִֹתים  ָרהֹו  ַתּכָ ֱחַתק  ּהֶ ְוִאם   —  ֵמֶתן. 

ֵמֶתן  ת  ׁשָ ַתּקָ ּבֹוה,  ַתּסִ ָכל  ּבְ ֵאָליו  ְטחֹונֹו  ּבִ יב  )י(ָיׁשִ

ָתֱאלִֹתים  ַלֲעבֹוַדה  ָבֶתן  קֹו  ִתְהַעּסְ ּבְ ן  ִויַכּוֵ ת,  ּלָ ְוַתּקַ

ֹמר ִמְצֹוָהיו. ְוִלׁשְ

ֶחְמַלה  ּבְ ת  ִמּתֶ יֹוֵהר  ָרהֹו  ַתּכָ ֱחַתק  ּהֶ ר  ְוַכֲאׁשֶ

ן  ָרהֹו ֵבאלִֹתים עֹוד, ִיְבַטח בֹו ַגם ּכֵ ֱחַתק ַתּכָ ּהֶ ְוִאם 
מֹו  ּכְ ְחּבּוָלת,  ּהַ ְקָצה  בֹו  לֹו  ֵכן  ּהָ ּיִ ֶ ּשׁ ַמת  ּבְ

ָלאכֹוה  ְוַתּמְ נֹוה  ַתְמֻסּכָ ּבֹוה  ּסִ ּבַ ֶרף  ַתּטֶ ַתָבַאה 

יֵחן ְלִבְטחֹונֹו ֵבאלִֹתים  ְוַיּנִ עֹוה ֶאה ַתּגּוִפים,  ַתְמַיּגְ

יֹוֵהר  בֹו  ק  ְלִתְהַעּסֵ ַקל  ְתֶית  ּיִ ֶ ּשׁ ַמת  ּבְ ְטִריֵפתּו  ּיַ ׁשֶ

י. ישיב בטחונו אליו בכל תסיבוה. בספר ‘כד הקמח’ )לרבינו בחיי( ערך בטחון כתב: ענין הבטחון 

שיתלה בטחונו בה’ יתברך לבדו ויזכור אותו בכל פרטי פעולותיו ושיתבונן כי אין המעשה ההוא 

מסור בידו אלא ברצונו יתברך, לפי שיש הרבה בני אדם שבוטחים בה’ יתברך בכלל ]בכלליות[, 

והם מאמינים אמונה שלימה כי הכל בידו יתברך, אבל ענין הבטחון בפרטים לא ישית אל לבו, 

רוצה לומר, בכל פעולה שיעשה או בכל דרך שיפנה, ועל זה אמר שלמה ע”ה )משלי ג, ו( ‘בכל 

על מה שנאמר בנוסח ‘נשמת’ “בכל עת צרה וצוקה אין לנו מלך אלא אתה”, לכאורה יש לתמוה 

כי מה שבח לעבד הנכנע לרבו בעת דחקו וכשהוא צריך אליו, ואמר הנביא “ובעת רעתם יאמרו 

קומה והושיענו”, והלא מצינו שאמר יפתח הגלעדי בתוכחתו לאנשי גלעד מדוע באתם אלי עתה 

כאשר צר לכם?! לכן באמת בימי חרפי היה נראה לי שיש להסמיכו למה שקדם, רצוני לומר, 

)ומכאן  הפסק  עושה  הייתי  ובכאן  וצוקה”,  צרה  בעת  ומציל  “פודה  לעיל  לנאמר  שהוא המשך 

מתחיל פיסקא חדשה אין לנו מלך אלא אתה(, אמנם כשבאתי לכלל בינה אמרתי שאין צריך 

לשנות מנהג נועם הנגינה, שוודאי יש בו קילוס גם על זה הדרך, כי אנו משבחים שאפילו בעת 

צרה אין לנו מלך אלא אתה, לא כעובדי עבודה זרה שכתוב בהן ‘והיה כי ירעב והתקצף וקלל 

במלכו ובאלוהיו’ עכת”ד.

ובספר ‘מנוחת שלום’ )סימן ע”א( כתב, שמלבד שהוא שבח לישראל הוא גם שבח להקב”ה כמו 

שכתב רבינו יונה )שע”ת שער ב’ אות ב’(, וז”ל: ותראה במנהג בשר ודם כי יחטא איש לאיש 

ובעת צרתו יתחרט ויכנע אליו מפני שהוא צריך לעזרתו תהיה החרטה הזאת גרועה בעיני חבירו, 

כענין שאמר יפתח ומדוע באתם אלי עתה כאשר צר לכם, ומחסדי השי”ת שהוא מקבל התשובה 

מתוך הצרה ותהי לרצון לפניו, ויאהב נדבה את החוטא בשובו עדיו ביום תוכחה ומקרב צרה, 

וגו’ ארפא משובתם  שנאמר שובה ישראל עד ה’ אלוקיך כי כשלת בעוונך קחו עמכם דברים 

אוהבם נדבה עכ”ל. 

 עיונים 

 עיונים 



הלבבות שער הבטחוןחובות 

ההקת  תמוסר   ארחוה   

ביושר לבב הלבבותשער הבטחון חובות 

תמוסר  ארחוה  ההקו  

ורחמיו  ברואיו  על  תבורא 

עליהם, אז ירצת – יהיה יותר 

מגתירה  שיתית  במת  מרוצה 

תאלתים לו – בכל מה שיגזור 

עליו האלוקים, ויהיה מרוצה בעומק פנימיות לבו וגם בלשונו – יזכיר זאת בפיו, ובנראתו – ובגלוי 

ובנסהרו – ובסתר,

ֵתַרה  ְתֶית ִמּגְ ּיִ ֶ ַמת ּשׁ רּוָאיו, )יא(ִיְרֶצת ּבְ ַתּבֹוֵרא ַעל ּבְ

רֹו,  ּוְבִנְסּהָ ּוְבִנְרֵאתּו  ּוִבְלׁשֹונֹו,  ִלּבֹו  ּבְ לֹו  רחמנא לטב וכו’. וכעין זה איתא במסכת תענית )כא, א(, אמאי קרו ליה נחום איש גם זו, דכל ָתֱאלִֹתים 

מילתא דהוה סלקא ליה אמר גם זו לטובה, וכן הוא בשולחן ערוך )או”ח סי’ ר”ל סעי’ ה’( “לעולם 

יהא אדם רגיל לומר כל מה דעביד רחמנא, לטב עביד” ע”כ. וכל זה הוא ממדת הבטחון.

כתב בספר החיים )ירושלים תשס”ד, ס”ה( שיש לדקדק למה הפליגו חז”ל )תענית כא, א( בשבחו של 

נחום איש גם זו, שהיה אומר ‘גם זו לטובה’. והרי גם רבי עקיבא היה אומר )ברכות ס, ב( ‘כל מה דעביד 

רחמנא לטב עביד’, ולמה לא קראו לו גם כן בשם זה. וכתב לבאר על פי מש”כ ביערות דבש )ח”א דרוש 

י( שיש שני מיני עונשים, יש עונש הבא בהשגחה מאת ה’ שהוא נראה רע אך באמת הוא לטובה כדי 

למרק עוונותיו וכדו’, ויש עונש הבא בהסתר פנים שהקב”ה מסלק ממנו את השגחתו וזהו רע מוחלט 

ואינם יסורים של אהבה. ורבי עקיבא היה אומר רק על עונש הבא בהשגחה ‘כל מה דעביד רחמנא 

לטב עביד’, אבל על עונש הבא בהסתר פנים לא היה אומר כן. ונחום איש גם זו היה אומר שבוודאי 

גם זו לטובה יהיה, ולכן הייתה מעלתו גדולה יותר. ולפי זה כתב בספר החיים “ולכך נראה שלא כדברי 

השולחן ערוך שכתב דלעולם יהא אדם רגיל לומר כל מה דעביד רחמנא וכו’, רק יאמר גם זו לטובה”.

אמנם יש לציין שמדברי המהרש”א )ח”א, ברכות ס’, ב’ ד”ה כוס( נראה שיש עדיפות ללשון ‘כל 

מה דעביד רחמנא לטב עביד’ על פני הלשון ‘גם זו לטובה’, מפני שתולה הכל בהקב”ה ]שאומר 

‘כל דעביד רחמנא’[. 

ומצאנו כי עצם האמירה של ‘כל מה דעביד רחמנא לטב עביד’ וכן האמירה של ‘גם זו לטובה’ 

גורם לאדם שאם ח”ו נגזר עליו מן השמים שיהיה לו דבר רע יהיה נהפך על ידי אמירה זו לטובה. 

דהנה בשולחן ערוך או”ח סי’ תקפ”ג סעיף א’ כתב: “יהא אדם רגיל לאכול בראש השנה רוביא... 

ויאמר יהי רצון...”. וכתב שם בהגהות חכמת שלמה בזה”ל: הנה הטעם מה שכתוב בש”ס )הוריות 

יב, א. כריתות ו, א( ובשו”ע לאכול דברים טובים ומתוקים ]ולומר יהי רצון וכו’[, אין הכוונה דרך 

תפילה, דאין מקום לתפילה בשעת אכילה, רק זה הוי לבטחון ואמונה, כי מראה שהוא מאמין 

ובוטח שכן יהיה. ובפרט לפי מה שכתבתי בדרושים לפרשת תבא שנת תרי”ב דבראש השנה יהיה 

משמח ואומר כל מה שעושה הוא יתברך הוי לטובה, ובזה יהיה נהפך באמת לטובה. ולכך מהאי 

טעמא נראה שיהיה אדם רגיל לומר בראש השנה אחרי תפילת שחרית ‘כל מה דעביד רחמנא לטב 

עביד’ ‘וגם זו לטובה’. ולכן מהאי טעמא תקנו לאכול מאכלים טובים ומתוקים ולומר עליהם כן, 

כדי שאם ח”ו נגזר להיפוך יהיה נהפך ע”י אמירה זו לטובה, אמן כן יהיה רצון. עכ”ל. 

וז”ל המהר”ל )נתי”ע נתיב הבטחון עמוד רל”ג(: לפיכך אמר רבי עקיבא ‘כל מה דעביד רחמנא 

לטב’, כלומר כי הוא בוטח בה’ כי מה שנעשה לו לטב עביד, ומחמת בטחונו בו יתברך נעשה לו 

הדבר ההוא לטובה. 

כח  לך  והתבונן במחשבתך שאין  זכרהו  עושה  ופעולה שאתה  דרך  בכל  כלומר  דעהו’,  דרכיך 

ויכולת בפעולה ההיא ואין עשייתה מסורה לך כי אם ביד ה’ יתברך עכ”ל.

בספר ‘דרכי מוסר’ )פרשת שלח( ביאר מדוע כתבה התורה “אנכי ה’ אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ 

מצרים” ולא כתבה “אנכי ה’ אלוקיך אשר בראתי שמים וארץ”?

וביאר, שיש דרגות באמונת ה’, בכדי להבין ולהאמין שהקב”ה ברא את העולם, לא צריכים חכמה 

יתירה, היות וכל מי שרק אינו כסיל ושוטה מבין שהקב”ה ברא את העולם. שהרי אפילו מחט 

קטן שראשו אחד חד וראשו השני יש בו נקב, אם אדם יאמר שמחט זה מאליו נעשה, הרי יהיה 

ללעג וקלס, על אחת כמה וכמה אם אדם יאמר על שעון שכל הגלגלים שבו נעשו מאליהם הרי 

יגידו עליו שהוא חסר דעה, ובוודאי אם יאמר מישהו שכל הבריאה כולה נעשתה מעצמה הרי אין 

גבול לסכלותו. אך יש מדרגה יותר גדולה באמונה, להאמין שאפילו מה שהאדם עושה בעצמו, 

שלא יאמר על זה “כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה”, אלא להאמין באמונה שלימה שהכל 

ה’ יתברך כי אין עוד מלבדו. לפי דברים אלו מתבאר, מדוע לא כתוב בתורה  ידי  נעשה על 

“אנכי ה’ אלוקיך אשר בראתי שמים וארץ”, אלא התורה רואה צורך לכתוב “אנכי ה’ אלוקיך 

אשר הוצאתיך מארץ מצרים”? והטעם, היות ועל בריאת שמים וארץ, כל מי שיש בו דעה מבין 

ששמים וארץ נבראו על ידי הקב”ה, אבל יציאת מצרים שהיתה כביכול על ידי משה רבינו יש 

מקום לטעות שמשה רבינו לבדו הוציא את עם ישראל ממצרים, לכן רואה התורה צורך להדגיש 

“אנכי ה’ אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים”, משה לא עשה כלום אלא רק הקב”ה, כפי שנאמר 

“ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה אני ולא מלאך אני ולא שליח”, שום דבר טבעי לא היה לו חלק 

בזה אלא רק ה’ יתברך לבדו. 

ב(: תנא  )ס,  כן איתא במסכת ברכות  יא. ירצת במת שיתית מגתרה תאלוקים לו בלבו ובלשונו. 

משמיה דרבי עקיבא, לעולם יהא אדם רגיל לומר כל דעביד רחמנא לטב עביד, כי הא דרבי 

עקיבא דהוה קאזיל באורחא, מטא לההיא מתא, בעא אושפיזא לא יהבי ליה, אמר כל דעביד 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הבטחוןשער הבטחון הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 ארחוה תמוסר  ההקט ההקח  ארחוה תמוסר 

תאחר – וישיג ויכיר את גודל 

תקיים  הבא  העולם  מעלת 

להידבק  ימאס  אז  או  לנצח, 

תתת  העולם  בענייני  בלבו 

ובסיבוהיו – ובאמצעים שעל ידם מגיעים אל תענוגיו. ואפילו בשעה שעוסק ביגיע כפיו יימסר 

במחשבהו ובנפשו וגופו כל כולו אל תאלתים

לו  עשת  אשר  בכל  וישמח 

תאלתים – ויקבל בשמחה כל 

עמו  עושה  שהאלוקים  מה 

בעניין  בין   – וחיים  ממוה 

וריש  חייהם,  או  קרוביו  מות 

ועושר – ויודה לה' על העניות 

ובריאוה  העשירות,  על  כמו 

על  כמו  החולי  ועל   – וחולי 

עליו  העובר  ובכל  הבריאות, 

יהיה מרוצה ושמח, לא יכסוף 

לתולה מת שבחר לו תאלתים – 

ולא יחשוק אלא במה שבחר 

ירצת  ולא  בעבורו,  אלוקים 

אלא את מת שרצת הבורא לו 

– בעבורו, כי ברור אצלו שכל 

מה שה' עושה עמו הוא הדבר 

ונמסר  בעבורו,  ביותר  הטוב 

אל תאלתים – והוא מוסר את עצמו לידי הנהגת הבורא, ומשליך נפשו וגופו אל דינו – בבוא אליו ח"ו איזה 

צרה יהיה מקבל וסובל אותה בסבר פנים יפות )פת לחם(. ולא יגביר ענין על ענין – ולא יעדיף אמצעי 

זה על פני אמצעי אחר מתוך מחשבה שאמצעי זה יותר טוב ויועיל לו יותר מהאחר, ולא יבחר לעצמו 

תולה מת שתוא בו מעניני עולמו – רק במצבו הכלכלי הנוכחי ולא יחפש לעסוק במלאכה אחרת מזו 

שהוא כבר עוסק בה, וכמו שאמר אחד מן תבוטחים – בעל ביטחון אחד אמר: לא תשכמהי מעולם בענין 

– מעולם לא קרה, שהשכמתי בבוקר במצב מסויים ותהאויהי והשתוקקתי לתולהו – להימצא במצב אחר.

אדם המגיע להכרה זו וודאי דרגתו בביטחון היא גבוהה ביחס לאחרים וכפי שנתבאר לעיל, אך 

גם אדם זה עדיין הוא נוטה אל העולם הזה ויש לו חפץ ורצון בקנייני העולם והוא משתדל בהם 

ועוסק בהשגתם )פי' 'עיר של זהב'(. יש דרגה גבוהה מזו: וכאשר החתק תכרהו באלתים יוהר מתת 

- כאשר תוסיף ותתחזק השגתו באלוקים יותר, וידע תענין תמכוון אליו בבריאהו – וישכיל לדעת 

את המטרה והתכלית שלמענה הוא נברא, ויציאהו אל תעולם תתת תכלת – ואשר בעבורה באה 

נפשו מן העולם העליון לעולם הזה אשר הוא חולף וכלה, ויבין שתכלית בריאתו נועדה רק בשביל 

 עבודתו יתברך – שידבק עצמו בבורא יתברך על ידי קיום התורה והמצוות, ויכיר מעלה תעולם

ּוְבִסּבֹוָהיו, ת  ַתּתֶ עֹוָלם  ּבָ ִיְמַאס  ָים,  ַתּקַ  ָתַאֵחר 

ָתֱאלִֹתים  ֶאל  ְוגּופֹו  ּוְבַנְפׁשֹו  ְבּהֹו  ַמֲחׁשַ ּבְ ֵסר  )יב(ְוִיּמָ

ים,  ֶוה ְוַחּיִ ת לֹו ָתֱאלִֹתים ִמּמָ ר ָעׂשָ ָכל ֲאׁשֶ ַמח ּבְ ְוִיׂשְ

ְלתּוַלה ַמת  ִיְכסֹף  ָוחִֹלי, לֹא  ּוְבִריאּוה  ר,  ְועׁשֶ ְוִריׁש 

ָרָצת לֹו,  ֶ א ַמת ּשׁ ַחר לֹו ָתֱאלִֹתים, ְולֹא ִיְרֶצת ֶאּלָ ּבָ ֶ ּשׁ

ינֹו.  ִליְך ַנְפׁשֹו ְוגּופֹו ֶאל ּדִ ְוִנְמָסר ֶאל ָתֱאלִֹתים, ּוַמׁשְ

תּוא  ֶ יר ִעְנָין ַעל ִעְנָין, ְולֹא ִיְבַחר תּוַלה ַמת ּשׁ ְולֹא ַיְגּבִ

ָאַמר ֶאָחד ִמן ַתּבֹוְטִחים:  מֹו ׁשֶ בֹו ֵמִעְנְיֵני עֹוָלמֹו, ּכְ

יִהי ְלתּוָלהֹו. ִעְנָין ְוִתְהַאּוֵ י ֵמעֹוָלם ּבְ ְמּהִ ּכַ לֹא ִתׁשְ

ת, ְוֵיַדע  ָרהֹו ֵבאלִֹתים יֹוֵהר ִמּתֶ ֱחַתק ַתּכָ ּהֶ ר  ְוַכֲאׁשֶ
ְבִריָאהֹו ִויִציָאהֹו  ן ֵאָליו ּבִ ָתִעְנָין ַתְמֻכּוָ

ָתעֹוָלם  ַמֲעַלה  יר  ְוַיּכִ ֶלת,  ַתּכָ ת  ַתּתֶ ָתעֹוָלם  ֶאל 

זהו שלימות הבטחון וכמו שכתב ברבינו בחיי  יב. וימסר במחשבהו ובנפשו וגופו אל תאלוקים. 

)ריש מקץ(, וז”ל: מפני זה אמר )משלי ג, ה( ‘בטח אל השם’ ולא אמר ‘בטח בשם’ לבאר שהבטחון 

השלם בכל לבו הוא “שיהיו כל מחשבותיו אל השם” כעין שכתוב עיני תמיד אל ה’ עכ”ל, הרי 

שהדביקות היא שלימות הבטחון.

והרב ‘משך חכמה’ כלל כל זה במצות עשה של ‘ובו תדבק’ )דברים י, כ(, וז”ל: לדעתי היא מצוה 

פרטית כוללת כל אנשי האומה כל אחד לפי ערכו, וזה שלא מצאנו בתורה רק רמזים עליה “וזהו 

ענין הבטחון” וכו’, כי השם דבוק לנבראיו להכין להם טרפם וצרכם להגין עליהם מהמדוה והחולי 

והעדר הענינים הנדרשים ומרגיש עליהם יותר ממה שמרגיש האדם, וכביכול בכל צרתם לו צר והוא 

בעל היכולת האחד האמיתי נצחי ויודע כל מקריו ומצפוניו ועלילות בני אדם, אם כן הוא חושש 

לטובתם יותר מהם על עצמם, אם כן הלא יהיה האדם יושב בטח ושלו ושקט ולא יעשה הסיבות 

המוכרחות רק למה שהטילה על הנבראים גזירת הבורא יתברך כמו שדבר בארוכה החסיד בשער 

הבטחון וזה הענין נקרא “ובו תדבק”, שכיון שיצייר האדם שהוא דבוק להשגחה העליונה מהשי”ת 

וכו’, אז האדם בטוח ונח ואינו דואג מאומה לעניניו כי מה יועיל יכלתו נגד יכולת הבורא הדבוק 

עמו ומרגיש בהעדריו כביכול, וזה נקרא דביקות וכו’, ובו תדבק שבא אחר מצות יראה, הוא על 

הבטחון, שזה גדר האמיתי שלא לירא זולת השי”ת כי אינו מפחד משום אדם ואוייב ושום סיבה רק 

מהשי”ת אחרי כי הוא בוטח בה’ לבדו עכ”ל. 

ועיין בספר ‘ראשית חכמה’ )שער האהבה, פרק תשיעי( שכתב בזה”ל: אי אפשר לאדם שיהיה 

דבק באלוקיו אם אין לו בטחון בו, וכשיבטח באמת הוא בוודאי דבק בה’ ואין לו פחד בכל עניני 

העולם עכ”ל.

וכן כתב המהר”ל )נתיבות עולם, סוף נתיב האמונה( בביאור הגמרא במכות ‘בא חבקוק והעמידן 

על אחת וצדיק באמונתו יחיה’, וז”ל: ענין המאמין שהוא מוסר עצמו אליו יתברך שמו ובוטח 

בו ואינו סר מאתו “כי זה ענין האמונה שידבק בו יתברך לגמרי” ודבר זה שלימות גמורה כי כל 

 עיונים 
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תמוסר  ארחוה   ארחוה תמוסר  ההקיא ההקי  

כי  ישתוקק  ולא   – לפגיעהו 

ולדביקותו  להתחברותו  אם 

ויפגע  )מלשון  יתברך 

האדם  ]טבע  במקום(, 

בני  נמצא בחברת  שכשהוא 

חן  למצוא  רוצה  הוא  אדם, 

מעשים  ידי  על  בעיניהם 

ואילו  שונים,  ודיבורים 

האדם הבוטח בה' בדרגה הגבוהה ביותר, גם כשהוא נמצא בחברת בני אדם אינו מתאווה למצוא 

כדי  לפוגשם  מצפה  הבריות,  מחברת  שנהנה  מי  כן  כמו  הקב"ה.  בעיני  רק  אלא  בעיניהם,  חן 

להימצא בחברתם, ואילו מי שבוטח בה' אינו מחפש את קרבת הבריות, אלא אך ורק את קרבתו 

ויהיה טרוד   – והטרידתו שמחהו באתבהו, משמחה אנשי תעולם בעולם  של הקב"ה )פת לחם([, 

כל כולו במחשבתו ובאהבתו יתברך ושמחתו בכך תמלא את כל ליבו עד שלא יהיה לבו פנוי 

כלל לשמחה בענייני העולם הזה, כפי שאנשים מן השורה שמחים בה, ושמחה אנשי תעולם תבא 

בעולם תבא – וגם לא לאותה שמחה שאנשי העולם הבא שמחים בזיכרון עולם הבא, לפי שאין 

בלבו רק ציור אהבתו יתברך )פת לחם(. ותאה היא המדרגה תעליונת ביותר שבמדרגוה תבוטחים 

– מבין מדרגות בעלי הביטחון בה' מתנביאים – שהתייחדו בה הנביאים והחסידים וסגולה תאלותים 

תתכים – ויחידי סגולה הזכים והטהורים בלבם ובדעתם, ותוא מת שאמר תכהוב – ולכך כיוון הכתוב

יהברך – ידבק בכל כוחותיו 

בגופו  במחשבתו,  באלוקים 

בתכרו  וישהעשע  ובנפשו, 

שהוא  ובעת   – בבדידוה 

מתבודד ומתרחק מבני אדם 

ואין לו דבר המטריד את מחשבתו, ישתעשע בדביקות זו מאד, מפני שאז יוכל לזכור הבורא 

יתברך במחשבה זכה וברורה )פת לחם(, וישהומם מבלהי תמחשבת בגדולהו – ובזמן שלא יחשוב 

בגדלותו יתברך, ירגיש בלבו הרגשת שממה וריקנות, כי כל חשקו ותענוגו יהיה רק בעת דביקות 

המחשבה בה' יתברך, וכל שאר המחשבות יהיו נחשבות בעיניו להבל ותוהו. ואם יתית במקתלוה – 

בחברת בני אדם, לא יהאות לקבל מהתחברותם שום תועלת כי אם לרצונו – רק מה שיהיה לרצון 

לפניו יתברך, כלומר, שבעת התחברותו עם בני אדם לא יתאווה לדבר בפניהם או לפעול פעולות 

כדי להתרצות בעיניהם, כי גם אז לא יהיה בלבו כי אם להיות לרצון לפניו יתברך ולא לבני אדם 

)פת לחם(, ולא יכסוף כי אם

ְבַאֲתָבהֹו,  ְמָחהֹו  ׂשִ )יד(ְוַהְטִריֵדתּו  ִלְפִגיָעהֹו, 

י  ַאְנׁשֵ ְמַחה  ְוׂשִ עֹוָלם,  ּבָ ָתעֹוָלם  י  ַאְנׁשֵ ְמַחה  ִמּשִׂ

ָתֶעְליֹוָנת  ְותֹאה   — א.  ַתּבָ עֹוָלם  ּבָ א  ַתּבָ ָתעֹוָלם 

ַוֲחִסיִדים  ִביִאים  ֵמַתּנְ ַתּבֹוְטִחים  ַמְדֵרגֹוה  ּבְ ׁשֶ

הּוב  ָאַמר ַתּכָ ֶ ים, ְותּוא ַמת ּשׁ ּכִ ה ָתֱאלִֹתים ַתּתַ ּוְסֻגּלַ

ּהֹוֵמם  ְבִדידּוה, ְוִיׁשְ ִתְכרֹו ּבִ ַע ּבְ ֲעׁשֵ ּהַ ַרְך, )יג(ְוִיׁשְ ִיְהּבָ

ַמְקֵתלֹוה,  הֹו. ְוִאם ִיְתֶית ּבְ ָבת ִבְגֻדּלָ ֲחׁשָ י ַתּמַ ְלּהִ ִמּבִ

ִאם  י  ּכִ ִיְכֹסף  ְולֹא  ִלְרצֹונֹו,  ִאם  י  ּכִ ת  ִיְהַאּוֶ לֹא 

המצוות הם שיהיה לאדם דביקות בו יתברך ולכן אמר שהעמידן על אחת עכ”ל )‘בתורתו יהגה’(.

יג. וישהעשע בתכרו בבדידוה. כלומר, כשהוא מתבודד מבני אדם שאז אין דבר מטריד מחשבתו 

ישתעשע בזה מאוד )פת לחם(. ועיין בענין זה בדברי רבינו לעיל )פרק ד’( שכתב בזה”ל: ועל כן 

היו הפרושים בורחים מקרוביהם ומבתיהם אל ההרים כדי שיפנו לבותם לעבודת האלוקים, וכן 

היו הנביאים בזמן הנבואה יוצאים ממעונותיהם ומתבודדים לחובות הבורא עליהם, כמו שידעת 

מענין אליהו עם אלישע עכ”ל.

הקדושים  האבות  מה שבחרו  הטעם  שזה  כתב  ההתבודדות(  )פרק  ה’  לעובדי  המספיק  ובספר 

הכרכים  משאון  להתרחק  רצונם  מחמת  זה  שהיה  עסקים  מבשאר  יותר  הצאן  רעיית  במלאכת 

ולהתבודד במקומות המרעה.

גבוהות של  ג’ א’ שכתב בזה”ל: אדם המגיע לדרגות  )מפורש( מאמר  ועיין עוד בספר הכוזרי 

דבקות כגון חנוך שנאמר בו ‘ויתהלך חנוך את האלוקים’ או מדרגת אליהו הנביא זכור לטוב, 

הוא משתוקק לבדידות לפרישות ולהתפנות מחברת בני אדם עד שיהיה ראוי להצטרף לחברת 

מלאכים, לא ישתעמם אז בהעדר חברת בני אדם עד שיהיה ראוי להצטרף לחברת מלאכים, כי 

המלאכים משמשים לו לחברה, השממון והבדידות של אנשים אלה הוא דוקא בהיותם בתוך המון 

אנשים, כי חברת בני האדם גוזלת מהם את המנוחה הנחוצה להם, מנוחה שעל ידה יוכלו להשיג 

את הענינים השמימיים, לאנשים כגון אלה שאינם זקוקים לצרכים חמריים כגון המזון, ראויה 

הבדידות השלימה ולא עוד אלא שאלה משתוקקים למות, כי כבר השיגו מדרגה כה גבוהה עד 

שאינם יכולים לקוות להשיג מדרגה גבוהה מזו עכ”ל )שם(. 

יתברך  כלומר, ששמחתו באהבתו  יד. והטרידתו שמחהו באתבהו משמחה אנשי תעולם בעולם. 

מטרדת לבו, ולכן אין לבו פנוי לשמוח אותה שמחה שאנשי העולם שמחים בעולם הזה )פת לחם(. 

וכן כתב ה’רבינו יונה’ )משלי י, כח( על הפסוק ‘תוחלת צדיקים שמחה’, וז”ל: תוחלת הצדיקים 

איננה מחלת לב כי ששון ושמחה ימצא בה וכו’, כי הם שמחים בכל עת על אשר השיגו לערוך 

תוחלתם לאלוקים ולשום תקותו לחסדו, וכל מה שנמשכת ומתאחרת תוחלתם הם מתענגים על 

העבודה אשר יעבדון את האלוקים בתוחלת ובבטחון עכ”ל.

ותענוג זה גדול מכל תענוגי העולם הזה, כלשון ה’חזון איש’ )‘אמונה ובטחון’ פרק א’ ט’(, וז”ל: 

 עיונים 

 עיונים 
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 ארחוה תמוסר  ההקיג ההקיב  ארחוה תמוסר 

אלת הן עשר מדרגוה תבטחון 

– דהיינו מתחילת התפתחות 

התינוק ועד לדרגת הנביאים 

התועלת  ]את  והחסידים. 

עשרת  מידיעת  שיוצאת 

כבר  הללו,  הביטחון  דרגות 

בשער  לעיל  רבנו  ביאר 

פרק  סוף  האלקים,  עבודת 

ד', וכתב שכל אחד יכול לבחון באיזה דרגה הוא עומד, ולדעת את המרחק שבין דרגתו לבין 

)מרפא  מדרגה  אחר  מדרגה  בהדרגה,  אליה  לעלות  ישתדל  כך  ומתוך  ביותר,  העליונה  הדרגה 

לנפש([, אשר לא יימלט בוטח מאחה מתנת – שבהכרח שכל אדם עומד באחת מאלו המדרגות. 

ומצאנו לענין תבטחון בלשון תקודש מליצים בעדו בעשר מילוה – עניין הביטחון הוזכר בפי בעלי 

לשון הקודש בעשרה מיני לשונות כנגד אותן עשר מדרגוה - שהאדם עולה בהן ממדרגה למדרגה, 

ה'  בשם  'יבטח  ד(.  כו,  )ישעיה  עד'  עדי  בה'  'בטחו  בפסוק:  שמצינו  ]כפי  מבטח  א.  תן:  ואלו 

וישען באלקיו' )שם נ, י([, ב. ומשען ]'ויהי ה' למשען לי' )תהלים יח, יט([, ג. והקות ]'כי ממנו 

ה.  א([,  עא,  )שם  חסיתי'  ה'  ]'בך  ומחסת  ד.  יד([,  כז,  )שם  ה''  אל  'קוה  ו(.  סב,  )שם  תקותי' 

 והוחלה ]'לך ה' הוחלתי' )שם לח, טז([, ו. וחיכוי ]'יעשה למחכה לו' )ישעיה סד, ג([, ז. וסמיכת

אורח  'אף  ח(:  כו,  )ישעית 

הגם   – קוינוך'  ת'  משפטיך 

שאנו מקווים להיות ראויים 

הניתן  השכר  את  לקבל 

ובמשפט,  בדין  לאדם 

הגדול  לשמך  רק  ה'  בעבודת  כוונותינו  אין  זאת  כל  עם   – 'לשמך'  ושכר,  גמול  של  ובצורה 

המהווה ומקיים את הכול. "ולתכרך האוה נפש" – וכאשר אנו זוכרים את הטובות שאתה מיטיב 

מתאווה  ונפשנו  מישרים,  ואהבת  הרוממות  יראת  לידי  באים  אנו  הברואים,  יתר  ועם  עימנו 

טבעה  מצד  נפשי   – נפשי  'צמאת  ג(:  מב,  )התלים  ואמר  לחם(,  )פת  בך  לדבקה  ומשתוקקת 

 צמאה ומשתוקקת לאלתים, לאל חי' – מפני שהוא קל חי, דהיינו מקור החיות של כל העולמות

)מלבי"ם(.

ֵלט  ִיּמָ לֹא  ר  ֲאׁשֶ חֹון,  ּטָ ַתּבִ ַמְדֵרגֹוה  ר  ֶעׂשֶ ת  ֵאּלֶ
חֹון  ּטָ ת. ּוָמָצאנּו ִעְנַין ַתּבִ ּבֹוֵטַח ֵמַאַחה ֵמֵתּנָ

ֶנֶגד  ּכְ ִמּלֹוה  ר  ֶעׂשֶ ּבְ ֲעדֹו  ּבַ ְמִליִצים  ַתּקֶֹדׁש  ְלׁשֹון  ּבִ

ָען,  ּוִמׁשְ ִמְבָטח,  ְוֵתן:  ָתֵאֶלת,  ַמְדֵרגֹוה  ר  ֶעׂשֶ

ּוְסִמיָכת,  ְוִחּכּוי,  ְוהֹוֶחֶלה,  ת,  )טת(ּוַמְחּסֶ ְוִהְקָות, 

ְמָך  ינּוָך ְלׁשִ ֶטיָך ְיָי ִקּוִ ּפָ ְעָית כו, ח(: ַאף אַֹרח ִמׁשְ )ְיׁשַ

ים מב, ג(: ָצְמָאת  ִתּלִ ֲאַוה ָנֶפׁש, ְוָאַמר )ּהְ )טו(ּוְלִתְכְרָך ּהַ

י ֵלאלִֹתים ְלֵאל ָחי. ַנְפׁשִ

זו הסיבה שאש של מעלה שירדה אל הסנה לא שרפה אותו, כי היתה זו אש רוחנית ואין לה שום 

חיבור עם דבר גשמי, לכן “הסנה איננו אוכל”.

וזה הדבר אשר נאמר למשה בהתגלות ה’ אליו מתוך הסנה: הנשמה שלך צריכה להיות כדוגמת האש של 

מעלה. האש של מעלה אין לה שום שייכות וחיבור לדבר חומרי וגשמי, ולכן למרות שירדה לתוך הסנה – 

“הסנה איננו אוכל”. כך הנפש המשכלת שלך, הנשמה שלך, אמנם נמצאת היא בגוף, אבל אין לה חיבור 

ושייכות עם דבר גשמי. עליך להפשיט ולהשיל מעליה את הכוחות הגופניים – “של נעלך מעל רגליך”. 

מהכוחות  האפשר  ככל  להתנתק  החמריות,  את  מעליו  להפשיט   – הצדיק  של  תפקידו  זה  אכן 

הגופניים והגשמיים שבו ולהתעלות ברוחניות. 

הגר”א )משלי יד, כו( פירש לשון חסיון, שהאדם בוטח וסומך על השי”ת על אף שלא  טת. ומחסת. 

הבטיחו. וז”ל הגר”א )משלי יד, כו(: ‘טוב לחסות בה’ מבטוח בנדיבים’ )תהלים קיח, ט(, והענין, כי יש 

שני חלקי ביטחון, אחד שהקב”ה מבטיחו לתת לו הון רב ועושר, כמו שמצינו שהבטיח לו השם יתברך 

כאשר זכה שכל האדם לראות אמיתת מציאותו יתברך, מיד נכנס בו שמחת גיל אין קץ, ונשמתו 

נעימה עליו, והדמיון משלים עם השכל לחזות בנועם ה’, וכל תענוגי בשרים חמקו עברו, ונפשו 

העדינה מתעטפת בקדושה וכאלו פירשה מגוף העכור ומשוטטת בשמי שמים, ובהעלות האדם 

מערכי קדש אלו נגלה לפניו עולם חדש, כי אפשר לאדם בעולם הזה להיות כמלאך לרגעים 

וליהנות מזיו הקדש, “וכל תענוגי עולם הזה כאפס נגד עונג של דביקות האדם ליוצרו יתברך”, 

הכח הטמיר הלזה הוא אחד מכוחות הטמירים שנתן היוצר בנשמת האדם, וכח זה מעיד על קשר 

הגבר ליוצר כל היצורים, ואשר נברא לעבוד את בוראו ולדבקה בו עכ”ל. 

טו. ולתכרך האוה נפש. בעת התגלות ה’ אל משה מתוך הסנה, נאמר, “וירא )משה( והנה הסנה 

בוער באש והסנה איננו אוכל... ויאמר )ה’( אל תקרב הלום של נעליך מעל רגליך כי המקום אשר 

אתה עומד עליו אדמת קודש הוא” )שמות ג, ב-ה(. לכאורה קשה, מה הקשר בין: “והנה הסנה 

בוער באש והסנה איננו אוכל” לציוויו של הקב”ה למשה: “של נעלך מעל רגליך”? 

ה”שב שמעתתא” בהקדמתו מבאר את הדברים הפלא ופלא: ה’מורה נבוכים’ מבאר כי “של נעלך 

מעל רגליך”, הכוונה שעליו להסיר את הגשמיות מעל הנפש המשכלת שהיא גבוהה ומרוממת, 

ועליו להיות איש אלוקים. והנה האר”י הקדוש כותב: למה אש של מעלה לא שורפת ואש של מטה 

שורפת ומכלה, לפי שאש של מעלה היא אש רוחנית ואין לה שום חיבור ושייכות עם דבר חומרי 

וגשמי, ממילא היא אינה שורפת. אבל אש של מטה היא אש גשמית, יש לה חיבור עם הגשמיות, 

לכן היא שורפת את הדבר המתחבר עמה.

 עיונים 

 עיונים 



הלבבות שער הבטחוןחובות 

 ארחוה תמוסר  ההקטו 

ביושר לבב הלבבותשער הבטחון חובות 

ההקיד  ארחוה תמוסר 

ממש לדבר עם הקב”ה. “שהכל נהיה בדברו”. מי נותן לי את הלחם? – המוציא לחם מן הארץ!

הרמב”ם בפרוש המשניות )סוף מסכת ברכות( כותב: “כי יקר בעיני ללמד עיקר מעקרי הדת 

והאמונה יותר מכל אשר אלמדהו”!!

]'עליך נסמכתי' )תהלים עא, 

ה'  על  ]'שברו  ושבר  ח.  ו([, 

ט.  ה([,  קמו,  )שם  אלהיו' 

ומסעד ]'ומציון יסעדך' )שם 

יהיה  ]'ה'  וכסל  י.  ג([,  כ, 

בכסלך' )משלי ג, כו([.

ישימנו  ברחמיו  תאלתים 

מן  להיות  ברחמיו  יעזרנו   –

אלה  בין   – עליו  תבוטחים 

תנמסרים  בו,  שבוטחים 

לדינו בנראת ובנסהר – המוסרים את עצמם לדינו בגלוי ובסתר, ברחמיו, אמן.

נשלם שער תבטחון לאל אחרון וראשון.

ֶבר, ּוִמְסָעד, )ית(ְוֶכֶסל. ְוׂשֵ

ְמָסִרים  יֵמנּו ִמן ַתּבֹוְטִחים ָעָליו, ַתּנִ )יח(ָתֱאלִֹתים ְיׂשִ

ַרֲחָמיו, ָאֵמן. ר, ּבְ ְסּהָ ְרֶאת ּוַבּנִ ּנִ ְלִדינֹו ּבַ

חֹון ָלֵאל ַאֲחרֹון ְוִראׁשֹון ּטָ ַער ַתּבִ ׁשַ ַלם  ִנׁשְ

לאברהם שיעשירו, וזה נקרא “בטחון”, וחלק השני, הוא שהקב”ה אין מבטיחו, אך האדם בעצמו שם 

בטחונו בה’, וזה נקרא “חסיון”, וכמו שנאמר )דברים לב, לז( ‘צור חסיו בו’, שצור הוא למחסה לאדם 

מזרם וממטר כאשר ינוח שם בעצמו, אך הצור לא הבטיחו שיהיה לו למחסה. וזהו שאמר דוד המלך ע”ה 

“טוב לחסות בה’“, הוא חלק הב’ הנזכר לעיל, כלומר, שמעצמו ישים וישליך יהבו על ה’ אף שלא הבטיח 

לו ה’, ממה שישים בטחונו באדם אף לאחר שהבטיח האדם לו לעשות הטוב, וזהו “מבטוח באדם”. 

ית. וכסל. היא המדרגה העליונה שבבטחון שבעבורה ניתנה התורה, וכמו שכתב הגר”א )משלי כב, 

יט( וז”ל: עיקר נתינת התורה לישראל הוא כדי שישימו בטחונם בה’, כמו שנאמר ויקם עדות ביעקב 

ותורה שם בישראל וגו’ למען ידעו דור אחרון וגו’ “וישימו באלוקים כסלם” וכו’, לפי שעיקר הכל 

הוא הבטחון השלם והוא כלל כל המצוות כמו שנאמר ‘ולא ישכחו מעללי אל ומצוותיו ינצורו’ עכ”ל. 

יח. תאלקים ישימנו מן תבוטחים עליו. ובכדי לזכות להרהורי אמונה ובטחון בהקב”ה “אשר לו הכח 

והממשלה בעליונים ובתחתונים לעשות בהם כרצונו”, צריך האדם לפטם את עצמו עם אמונה. 

כמו שדוד המלך אומר בתהילים )לז, ג(: “שכן ארץ ורעה אמונה”. המשגיח רבי יחזקאל לוינשטיין 

זצ”ל אמר שהכוונה לרעות בשדות האמונה, כדוגמת עגל במרעה הצאן, שחי מהמרעה, גדל עליו, 

מתפתח ממנו ושוהה במרעה בשמחת חיים.

במשך כל שעות היום אפשר להתעצם ולחיות בשדה האמונה, כל ברכה שעושים מה”מאה ברכות” 

שתקנו חז”ל לומר בכל יום, “ברוך אתה ה’” – מודים לקב”ה “מלך העולם”, כמה אמונה זה מוסיף! 

 עיונים 

 עיונים 
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